
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

বাাংলাদেশ ভূতাবিক জবরপ অবিেপ্তর (বজএসবব) 

সসগুিবাবগচা, ঢাকা। 

১. বিদ্যমান সেিা পদ্ধবি বিশ্লেষণ: 

সেিা প্রদাশ্লনর 

ধাপ 
কার্ যক্রম 

প্রবি ধাশ্লপর েময় 

(বদন/ঘন্টা/বমবনট) 
েমৃ্পক্ত ব্যবক্তির্ য (পদবি) 

ধাপ-১ মহাপবরচালশ্লকর দপ্তশ্লর েরােবর আশ্লিদন ১ বেি মহাপবরচালক 

ধাপ-২ আশ্লিদন বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ/প্রকাশনা শাখায় সপ্ররণ ১-২ বেি পবরচালক/শাখা প্রিাি 

িাপ-৩ েংবেষ্ট শাখা প্রধাশ্লনর বনকট সপ্ররণ ১-২ বেি পবরচালক/শাখা প্রিাি 

িাপ-৪ 

শাখার অন্যান্য কম যকিযাশ্লদর বনকট হশ্লি িথ্যাবদ েংগ্রহ 

/প্রকাবশি প্রবিশ্লিদন/ অপ্রকাবশি প্রবিশ্লিদন (চাবহদা 

মাবিক িথ্য েংকলন) 

৭-১০ বেি 
উপ-পবরচালক/সহকারী 

পবরচালক 

িাপ-৫ শাখা প্রধান কর্তযক িথ্য র্াচাই-িাছাই ২-৫ বেি পবরচালক/শাখা প্রিাি 

িাপ-৬ প্রাপ্ত িথ্য বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ ১-২ বেি পবরচালক/শাখা প্রিাি 

িাপ-৭ মহাপবরচালশ্লকর অনুশ্লমাদশ্লনর জন্য সপ্ররণ ১-৩ বেি মহাপবরচালক  

িাপ-৮ বপএন্ডআই শাখা কর্তযকপত্র জারী ২-৪ বেি 
পবরচালক/শাখা প্রিাি এবাং 

বপএন্ডআই শাখা 

িাপ-৯ তথ্য সরবরাহ ১-২ বেি সাংবিষ্ট শাখা/তথ্য সকন্দ্র 

 



২. বিদ্যমান পদ্ধবির প্রশ্লেে ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

েংবেষ্ট শাখা প্রধাশ্লনর বনকট সপ্ররণ 

মহাপবরচালশ্লকর দপ্তশ্লর েরােবর আশ্লিদন 

প্রকাশনা শাখায় সপ্ররণ 

আশ্লিদন বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ 

শাখার অন্যান্য কম যকিযাশ্লদর বনকট 

হশ্লি িথ্যাবদ েংগ্রহ 

শাখা প্রধান কর্তযক িথ্য র্াচাই-িাছাই 

প্রাপ্ত িথ্য বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ 

মহাপবরচালশ্লকর অনুশ্লমাদশ্লনর জন্য 

সপ্ররণ 

বপএন্ডআই শাখা কর্তযকপত্র জারী 

িথ্য েরিরাহ 

সেিা গ্রবহিা 

প্রকাবশি প্রবিশ্লিদন 
অপ্রকাবশি 

প্রবিশ্লিদন 

চাবহদা মাবিক 

িথ্য েংকলন 

না 

না 

না 

হযাঁ 

হযাঁ 



৩. তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিি পদ্ধবির ধাপ বিবিক তুলনা): 

সেত্র েমস্যার িণ যনা েমাধাশ্লনর প্রস্তািনা 

১. আশ্লিদনপত্র/িরম/ 

সরবজস্টার/প্রবিশ্লিদন 

চাবহি িশ্লথ্যর অপ্রতুলিা এিং বিবজ সপ্রে 

কর্তযক ডাটা সেন্টাশ্লর (িথ্য সকন্দ্র) রবেি 

প্রবিশ্লিদন েঠিক েমশ্লয় প্রকাবশি না হওয়ার 

িশ্লল েময়ানুর্ায়ী িথ্য েরিরাহ িাধাগ্রস্থ হয়। 

িশ্লল েঠিক েমশ্লয় সেিা গ্রহীিাশ্লদর বনকট 

িথ্যাবদ েরিরাহ করা েম্ভি হয় না। 

অপ্রকাবশি িথ্য বিিরশ্লণর নীবিমালা না 

থাকায় চাবহি িথ্য প্রাবপ্তশ্লি জনর্শ্লণর 

অবনশ্চয়িা। যুশ্লর্াপশ্লর্ার্ী প্রবশেশ্লণর অিাশ্লি 

প্রযুবক্তর্ি দে জনশবক্তর অিাি বৃবদ্ধ পায়, 

িশ্লল আন্তজযাবিক মান-েম্পন্ন প্রবিশ্লিদন 

প্রস্তুবিশ্লি িাধাগ্রস্থ হয়। 

ইনশ্লডক্স মানবচশ্লত্রর মাধ্যশ্লম ভূ-বিজ্ঞাবনক 

িথ্যপ্রদান প্রবক্রয়া েহবজকরণ। 

 

বজএেবি’র দপ্তশ্লর না এশ্লেই ওশ্লয়িোইশ্লটর 

মাধ্যশ্লম িথ্য/মানবচশ্লত্রর প্রাপ্যিার বিষশ্লয় 

অিবহি হওয়া এিং পরিিীশ্লি আশ্লিদন করা। 

 

২. দাবখলীয় কার্জ পত্রাবদ আদবেিপত্র োবখল করদত হয় 

অিলাইি তদথ্যর জন্য আদবেদির প্রদয়াজি িাই 

তদব অন্যান্য তথ্য প্রাবপ্তর জন্য আদবেদির 

প্রদয়াজি রদয়দে 

৩. সেিার ধাপ ৯ ৩ 

৪.  জনিল বজএসবব’র বিজস্ব জিবল বজএসবব’র বিজস্ব জিবল 

৫. স্বােরকারী/অনুশ্লমাদশ্লনর 

েশ্লে েম্পৃক্ত ব্যবক্তর েংখ্যা 

ও পদবি 

নূন্যতম ০৫ (পাঁচ) জি, চাবহত তথ্য প্রোদির 

জন্য সাংবিষ্ট সেস্ক কম মকতমা, সাংবিষ্ট শাখা 

প্রিাি, পবরচালক (প্রকাশিা ও প্রবশক্ষণ), 

পবরচালক (পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি), 

মহাপবরচালক 

বজএসবব’র তথ্য বাতায়দি আপদলােকৃত 

মািবচত্র ও মািবচত্র/ প্রবতদবেদির সারসাংদক্ষপ 

োউিদলাদের সক্ষদত্র প্রদয়াজি িাই তদব অন্যান্য 

তথ্য প্রাবপ্তর সক্ষদত্র পূদব মর োপ্তবরক পেক্রম 

অনুযায়ী অনুদমােিকারী অপবরববতমত রদয়দে 

৬. আন্তঃঅবিে বনিযরশীলিা প্রদযাজু িয় প্রদযাজু িয় 

৭. আইন/বিবধ/ প্রজ্ঞাপন 

ইিযাবদ 

অপ্রকাবশি িথ্য বিিরশ্লণর নীবিমালা না থাকা 
বজএেবি’র প্রকাবশি ও অপ্রকাবশি ভূবিজ্ঞাবনক 

িথ্য বিিরশ্লণর নীবিমালা প্রণয়ন 

৮. অিকাঠাশ্লমা/হাড যওয়ার 

ইিযাবদ 

বজএসবব’র তথ্য সকন্দ্র হদত তথ্য সাংগ্রহ করার 

জন্য োপ্তবরক িবি/পত্র বববিময় এবাং মতামত 

প্রাবপ্ত 

তথ্য সকন্দ্র হদত প্রাপ্ত প্রকাবশত 

প্রবতদবেি/মািবচদত্রর তদথ্যর বভবিদত ইিদেক্স 

মািবচত্র প্রণয়ি করায় এক িজদর তথ্য সম্পদকম 

িারিা লাভ সম্ভব হদয়দে এদত কদর সসবাগ্রহীতা 

এবাং অবিস কর্তমপক্ষ সহদজ তথ্য প্রাবপ্তর ববষদয় 

িারিা লাভ করদবি 

৯. সরকড য/িথ্য েংরেণ 
বজএসবব’র পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি শাখা এবাং 

প্রকাশিা ও প্রবশক্ষণ শাখা (তথ্য সকন্দ্র) 

বজএসবব’র পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি শাখা এবাং 

প্রকাশিা ও প্রবশক্ষণ শাখা (তথ্য সকন্দ্র) 

১০. প্রযুবক্তর প্রশ্লয়ার্ প্রশ্লর্াজয 

বকনা 

পূদব ম প্রদযাজু বেলিা 

বজএসবব’র প্রকাবশত ভূববজ্ঞাবিক কাদজর 

বভবিদত প্রস্তুতকৃত ইিদেক্স মািবচত্র তথ্য 

বাতায়দি আপদলাে করা হদয়দে। ইিদেক্স 

মািবচত্র প্রণয়দি Arc GIS সিটওয়ার ব্যবহৃত 

হদয়দে 
১১. খরচ (নার্বরক+অবিে)                         - নূন্যতম খরচ 

১২. েময় (নার্বরক+অবিে) ২-৬ সপ্তাহ কদয়ক সসদকন্ড 

১৩. র্ািায়াি (নার্বরক) আনুমাবিক ২ বার ঘদর বদস তথ্য প্রাবপ্ত 

১৪. অন্যান্য   

 



৪. প্রস্তাবিি প্রশ্লেে ম্যাপ: 

 

 

ওশ্লয়িোইশ্লট ইনশ্লডক্স ম্যাশ্লপর মাধ্যশ্লম সকান সকান 

উপশ্লজলার কাজ েম্পন্ন হশ্লয়শ্লছ িা সদখাশ্লনা 

প্রকাবশি 

প্রবিশ্লিদন 

িথ্য েংগ্রহ 

অপ্রকাবশি 

প্রবিশ্লিদন 

চাবহদা সমািাশ্লিক 

বিশ্লশষাবয়ি কাজ েম্পন্ন 

করা  

অনুশ্লমাদন োশ্লপশ্লে প্রদান 

িথ্য েরিরাহ 

কাজ েম্পন্নপূি যক িথ্য প্রাবপ্ত 

িশ্লথ্যর উৎে 



৫. তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিি পদ্ধবির ধাপ বিবিক তুলনা): 

 

বিদ্যমান প্রশ্লেে 

ম্যাশ্লপর ধাপ 
বিদ্যমান ধাশ্লপর িণ যনা 

প্রস্তাবিি প্রশ্লেে 

ম্যাশ্লপর ধাপ 
প্রস্তাবিি ধাশ্লপর িণ যনা 

ধাপ-১ মহাপবরচালশ্লকর দপ্তশ্লর েরােবর আশ্লিদন ধাপ-১ 

ওশ্লয়িোইশ্লট ইনশ্লডক্স ম্যাশ্লপর মাধ্যশ্লম 

সকান সকান উপশ্লজলার কাজ েম্পন্ন 

হশ্লয়শ্লছ িা সদখাশ্লনা। 

ধাপ-২ 
আশ্লিদন বপএন্ডআই শাখায় 

সপ্ররণ/প্রকাশনা শাখায় সপ্ররণ 
ধাপ-২ 

িশ্লথ্যর উৎে প্রকাবশি প্রবিশ্লিদন/ 

অপ্রকাবশি প্রবিশ্লিদন/ চাবহদা 

সমািাশ্লিক বিশ্লশষাবয়ি কাজ েম্পন্ন 

করা।  

ধাপ-৩ েংবেষ্ট শাখা প্রধাশ্লনর বনকট সপ্ররণ ধাপ-৩ 

প্রকাবশি প্রবিশ্লিদন (িথ্য েরিরাহ) 

ইনশ্লডক্স মানবচত্র এিং প্রকাবশি 

প্রবিশ্লিদশ্লনর োরেংশ্লেপ ও মানবচত্র 

বজএেবি’র িথ্য িািায়শ্লন আপশ্ললাড 

করা আশ্লছ সুিরাং সেিা গ্রহীিা কশ্লয়ক 

সেশ্লকশ্লন্ডর মশ্লধ্যই চাবহি িথ্য 

ডাউনশ্ললাড কশ্লর বনশ্লি পাশ্লরন। 

িাপ-৪ 
শাখার অন্যান্য কম যকিযাশ্লদর বনকট হশ্লি 

িথ্যাবদ েংগ্রহ 

িাপ-৪ 
** অপ্রকাবশি প্রবিশ্লিদন (অনুশ্লমাদন 

োশ্লপশ্লে প্রদান) 

িাপ-৫ 

শাখা প্রধান কর্তযক িথ্য র্াচাই-

িাছাই/প্রকাবশি প্রবিশ্লিদন/অপ্রকাবশি 

প্রবিশ্লিদন (চাবহদা মাবিক িথ্য 

েংকলন) 

িাপ-৫ 

*** চাবহদা সমািাশ্লিক বিশ্লশষাবয়ি 

কাজ েম্পন্ন করা (কাজ েম্পন্নপূি যক 

িথ্য প্রাবপ্ত) 

 

 

িাপ-৬ প্রাপ্ত িথ্য বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ   

িাপ-৭ 
মহাপবরচালশ্লকর অনুশ্লমাদশ্লনর জন্য 

সপ্ররণ 

  

িাপ-৮ বপএন্ডআই শাখা কর্তযকপত্র জারী   

িাপ-৯ তথ্য সরবরাহ   

 

৬. TCV (Time, Cost & Visit) অনুোশ্লর বিদ্যমান ও প্রস্তাবিি পদ্ধবির তুলনা: 

 

 বিদ্যমান পদ্ধবি    প্রস্তাবিি পদ্ধবি 

েময় (বদন/ঘন্টা) ২-৬ সপ্তাহ                  কদয়ক সসদকন্ড। 

খরচ (নার্বরক ও অবিশ্লের) -                    নূন্যতম খরচ। 

র্ািায়াি আনুমাবিক ২ বার               ঘদর বদস তথ্য প্রাবপ্ত। 

ধাপ ৯                         ৩ 

জনিল ববদ্যমাি জিবল তথ্য বাতায়দি প্রকাবশত মািবচত্র/ 

প্রবতদবেদির সারসাংদক্ষপ সসবাগ্রবহতা বিজস্ব 

চাবহোনুযায়ী োউিদলাে কদর বিদত পারদবি 

দাবখলীয় কার্জপত্র আদবেি পত্র তথ্য বাতায়দি প্রকাবশত মািবচত্র/ 

প্রবতদবেদির সারসাংদক্ষপ োউিদলাদের 

সক্ষদত্র সকাি আদবেদির প্রদয়াজি িাই তদব 

অন্যান্য তথ্য প্রাবপ্তর সক্ষদত্র আদবেদির 

প্রদয়াজি রদয়দে 

 


