
R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM 
we`y¨r, R¡vjvwb I LwbR m¤ú` gš¿Yvjq 

 
1| Awdm †cÖvdvBj 
 K) GKbR‡i Awdm 
  
cÖwZôv‡bi bvg evsjv R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM 
 Bs‡iwR Energy & Mineral Resources Division 

 mswÿß EMRD 

Awdm cÖav‡bi c`we wmwbqi mwPe wbqš¿YKvix gš¿Yvjq/wefvM R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM 
Awd‡mi msL¨v ‡gvU..........wefvMxq Awdm..........‡Rjv Awdm...... 
Rbej  
Awd‡mi wVKvbv evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 
‡hvMv‡hvM (B-‡gBj, 
†dvb, d¨v·) 

বফননং:০৬, ফাংরাদদ সচিফারয়,ঢাকা - ১০০০, ফাংরাদদ। 

I‡qemvB‡Ui wVKvbv www.emrd.gov.bd 

hvZvqv‡Zi eY©bv 
(¸Mj g¨vcmn) 

https://www.google.com/maps?ll=23.728711,90.409564&z=15&t=m&hl=en-
US&gl=BD&mapclient=embed&cid=4126518091850313046 

 
L) Awd‡mi wfkb I wgkb 

চবনঃ সকদরয জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী প্রাথচভক জ্বারাচন চনচিতকযণ । 

চভনঃ জ্বারাচন ও খচনজ সম্পদ এয চফচবন্ন উৎস নুসন্ধান, উদতারন, অহযণ, অভদাচন, চফতযণ ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানায 

ভাধ্যদভ দদদয জ্বারাচন চনযাতা জজন । 

 
M) Awd‡mi cwiwPwZ I Qwe (AbwaK 200 kã) 
N)  Awd‡mi AM©v‡bvMÖvg 
O) ‡mevi ZvwjKv 
µg ‡mev bvg ‡mevcÖvwßi ch©vq (Awa`ßi/AvÂwjK) 
০১  ল্যানচবচতক              কল ক  ক   /ক       

 
2| ‡mev †cÖvdvBj 
 K) †mevi bvg:    ল্যানচবচতক            । 

 
L) †mevwU mnwRKi‡Yi †hŠw³KZv: জ্বারাচন ও খচনজ সম্পদ চফবাদগয চফদ্যভান ব্যফস্থায় চধকাং 

কচম্পউটায/ল্যাটদ চপ্রন্টায সংদমাগ নাআ চফধায় দাপ্তচযক কাদজ 

চপ্রচন্টং এয নানচফধ সভস্যায সমু্মখীন হদত হয়। তাআ ল্যানচবচতক 

চপ্রচন্টং দসফা প্রদান কযা হদর এ চফবাদগয সকর 

কচম্পউটায/ল্যাটদ এক দনটওয়াদকজ ল্যান চসদেদভয ভাধ্যদভ 

সহদজআ এক কচম্পউটায হদত ন্য দমদকান চপ্রন্টাদয চপ্রন্ট কযা 

মাদফ। এদত ফাড়চত চপ্রন্টাদযয প্রদয়াজন হদফ না। মাদদয 

কচম্পউটায/ল্যাটদ চপ্রন্টায সংদমাগ নাআ তাযাও চত সহদজআ 

চপ্রন্ট চদদত াযদফ। অয সাভচিকবাদফ চপ্রন্টাদযয সংখ্যা কদভ 

মাদফ মা দনক সাশ্রয়ী হদফ। তাছাড়া চতচযক্ত চপ্রন্টায 

যক্ষণাদফক্ষণ এফং দটানায সযফযাহ কযা ব্যয়ফহুর। 

M) †mevcÖvwßi ‡gŠwjK Z_¨vw` 
 welq Z_¨vw` 
1. ‡mev cÖ`vbKvix Awdm R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM 
2. ‡mevi mswÿß weeiY  চপ্রন্টায দয়াচযং চসদেদভয ভাধ্যদভ সহদজআ এ চফবাদগয দম দকান 

কচম্পউটায হদত চপ্রন্ট কযদত াযদফ 

http://www.emrd.gov.bd/
https://www.google.com/maps?ll=23.728711,90.409564&z=15&t=m&hl=en-US&gl=BD&mapclient=embed&cid=4126518091850313046
https://www.google.com/maps?ll=23.728711,90.409564&z=15&t=m&hl=en-US&gl=BD&mapclient=embed&cid=4126518091850313046


  াখা/চধাখাচবচতক চনচদ জষ্ট চপ্রন্টায দসট কদয ব্যফহায কযা 

মাদফ  

3. evwl©K †mev MÖnYKvixi msL¨v ৫০-৬০ জন 

4. ‡mevcÖvwßi kZ©vewj ব্যফহাযকাযী জ্বারাচন ও খচনজ সম্পদ চফবাদগয দনটওয়াকজ চসদেদভ 

থাকদত হদফ 

5. `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v I Kg©Pvix সংচিষ্ট কভ জকতজা 

6. ‡mevcÖvwßi mgq ২-৩ চভচনট 

7. ‡mev cÖvwß‡Z cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ দকান কাগজ দেয প্রদয়াজন নাআ 

8. ‡mevcÖvwßi Rb¨ LiP ‡Kvb LiP cÖ‡qvRb nq bv 
9. ‡mevcÖvwßi Rb¨ hvZvqv‡Zi msL¨v - 

10. mswkøó AvBb/wewa/bxwZgvjvi 
ZvwjKv 

- 

11. ‡mev †c‡Z e¨_© n‡j cieZ©x 
cÖwZKviKvix Kg©KZ©v, c`we, 
B‡gBj I †dvb 

চসদেভ এনাচরে,অআচসটি াখা, জ্বারাচন ও খচনজ সম্পদ চফবাগ 

12. ‡mev cÖvwß/cÖ`v‡bi †ÿ‡Î 
Amyweav/mgm¨v/P¨v‡jÄmg~n 

ব্যফহাযকাযীদদয চফদ্যভান চসদেভ চযফতজন 

13. Ab¨vb¨  
 
N) we`¨gvb †mev-c×wZ we‡kølY 
 
‡mev cÖ`v‡bi 

avc 
Kvh©µg cÖwZ av‡ci mgq 

(w`b/NÈv/wgwbU) 
m¤ú„³ e¨w³eM© (c`we) 

avc-1 দনড্রাআফ/আদভআদর ডকুদভন্ট সংিহ  ১০ চভচনট Av‡e`bKvix 

avc-২ চপ্রন্টায সংযুক্ত দমদকান কচম্পউটাদয খাচর 

থাকা সাদদক্ষ ডকুদভন্ট প্রদফ কযাদনা 

২০ চভচনট Av‡e`bKvix 

ধা-৩ চপ্রচন্টং এয জন্য কাগজ সংিহ কযা ৫ চভচনট Av‡e`bKvix 
ধা-৪ চপ্রন্টাদয কাগজ প্রদফ কযা এফং চপ্রন্ট দদয়া ৫-১০ চভচনট Av‡e`bKvix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O) we`¨gvb c×wZi cÖ‡mm g¨vc(Process Map) 

  
cÖ‡mm g¨vc 

mevi bvg: ল্যানচবচতক            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
P) we`¨gvb mgm¨v mgvav‡b K¨vUvMwiwfwËK cÖ¯Ívebv: 
 

‡ÿÎ mgm¨vi eY©bv mgvav‡bi cÖ¯Ívebv 
1| Av‡e`bcÎ, dig/ 
‡iwR÷vi/cÖwZ‡e`b 

চতচযক্ত চপ্রন্টাদযয যক্ষণাদফক্ষণ এফং দটানায সযফযাহ 

কযা ব্যয়ফহুর এফং মাদদয কচম্পউটাদয চপ্রন্টায সংদমাগ 

নাআ তাদদয চপ্রচন্টং সুচফধা না থাকা 

দমৌচক্তক স্থাচত চপ্রন্টায 

হ্রাস কযা মাদফ এফং 

মাদদয চপ্রন্টায নাআ তাদদয 

চপ্রচন্টং দসফায় চনদয় অসা 

মাদফ 

2| `vwLjxq KvMRcÎvw` - দকান কাগজ দেয 

প্রদয়াজন নাআ 

3| †mevi avc ০৪ (িায) টি ধাদ কাজ সম্পাদন কযদত হয়  ওয়ান চিক চসদেদভয 

ভাধ্যদভআ চপ্রন্ট কযা মাদফ 

4| m¤ú„³ Rbej - - 

5| ¯^vÿiKvix/ 
Aby‡gv`‡bi m‡½ m¤ú„³ 
e¨w³i msL¨v I c`we 

ন্য দমদকান ব্যফহাযকাযী মায কচম্পউটাদয চপ্রন্টায যুক্ত 

অদছ। 

 

6| AvšÍtAwdm 
wbf©ikxjZv 

Av‡e`bKvix‡K ন্য দমদকান ব্যফহাযকাযী মায 

কচম্পউটাদয চপ্রন্টায যুক্ত অদছ। 

সকর চপ্রন্টায ল্যাদনয 
AvIZvq Avm‡j G mgm¨v 
A‡bKvs‡k Kgv‡bv m¤¢e 

n‡e| 

avc msL¨v: ৫ 

m¤ú„³ Rbej: ২ Rb 

mgq: 05-06 gvm 

 

 

ïiæ 

1. দনড্রাআফ/আদভআদর ডকুদভন্ট 

সংিহ 

২. চপ্রন্টায সংযুক্ত দমদকান 

কচম্পউটাদয খাচর থাকা সাদদক্ষ 

ডকুদভন্ট প্রদফ কযাদনা 

৪. চপ্রচন্টং এয জন্য কাগজ সংিহ 

কযা 

৩. wm×všÍ cÖ`vb 

৫. চপ্রন্টাদয কাগজ প্রদফ কযা এফং 

চপ্রন্ট দদয়া 

‡kl 

P: অদফদনকাযী 

T: ১০ চভচনট 

 

P: ৩য় ক্ষ 

T: ২০ চভচনট 

কচম্পউটায চপ্রন্টায চি 

থাকদতও াদয অফায 

ব্যস্ত থাকদত াদয 

P: অদফদনকাযী 

T: ৫ চভচনট 

P: অদফদনকাযী 

T: ৫-১০ চভচনট 



7| AvBb/wewa/cÖÁvcb 
BZ¨vw` 

- - 

8| AeKvVv‡gv/nvW©Iqvi 
BZ¨vw` 

  

9| †iKW©/Z_¨ msiÿY   
10| cÖhyw³i cÖ‡qvM 
cÖ‡hvR¨ wK bv 

মাদদয চপ্রন্টায দনআ তাদদয `xN© mg‡qi cÖ‡qvRb n‡”Q| ল্যান চসদেদভয  gva¨‡g 

`ªæZZvi mv‡_ G KvR 
m¤úv`b Kiv m¤¢e 

11| LiP 
(bvMwiK+Awdm) 

  

12| mgq 
(bvMwiK+Awdm) 

  

13| hvZvqvZ (bvMwiK) we`¨gvb c×wZ‡Z Av‡e`bKvix‡K Av‡e`‡bi wel‡q 
†LuvR Lei wb‡Z hvZvqvZ Ki‡Z nq 

১ ফায মাতায়াত কযদরআ 

হদফ 

14| Ab¨vb¨ - - 

 
 
 
Q) cÖ¯ÍvweZ cÖ‡mm g¨vc  
 

  
cÖ¯ÍvweZ cÖ‡mm g¨vc 

‡mevi bvg: ল্যানচবচতক            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
R) Zzjbvg~jK we‡kølY (we`¨gvb I cÖ¯ÍvweZ c×wZi avcwfwËK Zzjbv): 
 
we`¨gvb cÖ‡mm 
g¨v‡ci avc 

we`¨gvb av‡ci eY©bv cÖ¯ÍvweZ cÖ‡mm 
g¨v‡ci avc 

cÖ¯ÍvweZ av‡ci eY©bv 

avc-1 দনড্রাআফ/আদভআদর ডকুদভন্ট সংিহ  avc-1 চসদরদেড ডকুদভদন্ট ওদন 

কযা 

avc-২ চপ্রন্টায সংযুক্ত দমদকান কচম্পউটাদয 

খাচর থাকা সাদদক্ষ ডকুদভন্ট প্রদফ 

কযাদনা 

ধা-২ চপ্রন্টায চসদরে কযা এফং চপ্রন্ট 

দদয়া 

ধা-৩ চপ্রচন্টং এয জন্য কাগজ সংিহ কযা - cÖ‡qvRb †bB 
ধা-৪ চপ্রন্টাদয কাগজ প্রদফ কযা এফং চপ্রন্ট 

দদয়া 

- cÖ‡qvRb †bB 

 

 

১.ডকুদভদন্ট চসদরে কযা 

২. চপ্রন্টায চসদরে কযা এফং চপ্রন্ট 

দদয়া 

ïiæ 

P: ব্যব্হারকারী 
T: ২ মিমিট 
 

শেষ 

P: ব্যব্হারকারী 
T: ৫ মিমিট 
 



 

 

3| TCV (Time, Cost & Visit) নুসাদয চফদ্যভান ও প্রস্তাচফত ্ধতচতয ুলরনা 

 চফদ্যভান ্ধতচত প্রস্তাচফত ্ধতচত 

সভয়(চদন/ঘনটা/চভচনট) প্রায় ৪৫ চভচনট ০৩-০৭ চভচনট 

খযি (নাগচযক ও চপদসয) - ল্যানচবচতক চপ্রন্টায ব্যফস্থা িালু হদর 

চপ্রন্টাদযয যক্ষণাদফক্ষণ এফং দটানাদযয 

খযি ফহু ংদ কদভ মাদফ 

মাতায়াত ৩-৪ ফায ১ ফায 

ধা ৪ ২ 

দাচখরীয় কাগজে - - 

 


