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ভূজিকা 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি) দেদশ খজিি সম্পে (দিল ও গ্যাস ব্যিীি) অনুসন্ধাি, আজিষ্কাি, মূল্যায়ি ও 

ভূিি জিষয়ক গদিষণা পজিিালিাি োজয়ত্বপ্রাপ্ত একিাত্র সিকাজি প্রজিষ্ঠাি। দেদশ খজিি সম্পে অনুসন্ধাি ও মূল্যায়দিি কাি 

ত্বিাজিি কিাি লদযে জিএসজি জিজিন্ন সিদয় উন্নয়ি প্রকল্প িাস্তিায়ি কদিদে এিাং কিদে। ফলশ্রুজিদি জেিািপুি দিলাি 

িধ্যপাড়ায় কঠিি জশলাসহ িািালগঞ্জ-কুিিায়, জেিািপুি দিলাি িড়পুকুজিয়া ও জেঘীপাড়ায় এিাং িাংপুি দিলাি খালাসপীদি 

পািজিয়াি যুদগি উন্নিিাদিি কি সালফািযুক্ত জিটুজিিাস কয়লা আজিষ্কৃি হদয়দে। এোড়া দেদশি জিজিন্ন স্থাদি কয়লা, জপট, 

কাঁিিাজল, সাোিাটি, জিি মাণ িাজল, নুজড়পাথি, িািী খজিিসহ অন্যান্য খজিিসমূহ আজিষ্কৃি হদয়দে। অজিেপ্তদি দেশী-জিদেশী 

প্রজশযণসহ েয িিশজক্ত গদড় দিালা হদয়দে এিাং গদিষণা কাদিি পর্ মাপ্ত সুজিিাজেসহ স্তিিি ও িীিস্তিিি, জশলাজিদ্যা ও 

িজণকজিদ্যা, বিদেজষক িসায়ি, প্রদকৌশল ভূিি, ভূিাজিক িািজিত্রায়ি, উপকূলীয় ও সামুজিক ভূিি, অথ মনিজিক ভূিি ও 

জিদসাস ম এোদসসদিন্ট, ভূ-পোজথ মক, দূি অনুিািি ও জিআইএস, পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাগসহ গুরুত্বপূণ ম শাখাজিজিক 

গদিষণাগাি িদয়দে।  

িহাপজিিালক প্রিাি জিি মাহী জহসাদি অজিেপ্তদিি সকল কার্ মক্রি পজিিালিা ও জিয়ন্ত্রণ কদিি। িাঁদক সহায়িা কিাি িন্য 

অপাদিশি ও সিিয়, পজিকল্পিা ও িাস্তিায়ি এিাং প্রকাশিা ও প্রজশযণ জিিটি শাখাসহ দু'িি জিিাগীয় প্রিাি/উপ-

িহাপজিিালক িদয়দেি। জিিাগ দু’টিি অিীদি দিাট ১৫টি শাখা িদয়দে। িিমিাদি উপ-িহাপজিিালদকি পে দুটি পূিদণি জিষয়টি 

প্রজক্রয়ািীি থাকায় কাদিি সুজিিাদথ ম দুিি দিেষ্ঠ পজিিালক (ভূিি) জিিাগীয় প্রিাদিি োজয়ত্ব পালি কিদেি।  

অজিেপ্তদিি পজিজিজি ও ির্ মাো 

জিএসজি একটি ভূ-বিজ্ঞাজিক গদিষণামূলক সিকাজি প্রজিষ্ঠাি। এ অজিেপ্তদিি প্রাজিষ্ঠাজিক কাদিি িািা ও কি মকান্ড সিকাদিি 

অন্যান্য প্রজিষ্ঠাি হদি জকছুটা ব্যজিক্রিিিী। এখাদি ভূ-বিজ্ঞাজিক ও কাজিগজি কি মকিমাগণ আধুজিক িথ্য-প্রযুজক্ত ব্যিহাি কদি 

সিাসজি িজহিঙ্গদি িজিপ কাদিি িাধ্যদি িথ্য-উপাি/িমুিা সাংগ্রহ কদিি এিাং সাংগৃহীি িমুিা গদিষণাগাদি জিদেষদণি 

ফলাফল ভূ-বিজ্ঞাজিক ব্যাখ্যাসহ প্রজিদিেি আকাদি প্রকাশ কদিি।  

এ প্রজিষ্ঠাদিি ঐজিহেও অদিক পুিািি। ১৮৫১ সদি িৎকালীি বৃটিশ শাসিািদল িািদিি পজিিিদঙ্গি কলকািায় সিাসজি 

বৃটিশ িাদিি অিীদি িািিীয় ভূিাজিক িজিপ জিিাগ প্রজিষ্ঠা লাি কদি। ১৯৪৭ সাদল দেশ জিিাদগি পি দকন্দ্রীয় সিকাদিি 

অিীদি দকাদয়টায় পাজকস্তাি ভূিাজিক িজিপ জিিাদগি সেি েপ্তি এিাং ঢাকায় পূি মাঞ্চলীয় অজফস স্থাজপি হয়। ১৯৭১ সদি 

স্বািীিিা লাদিি পি িৎকালীি পূি মাঞ্চদলি অজফদসি ৫০ িি কি মকিমা জিদয় জিএসজি র্াত্রা শুরু কদি এিাং পিিিীদি আিও 

৩৭ িি কি মকিমা পাজকস্তাি দথদক এদস এ অজফদস দর্াগোি কদিি। ১৯৭২ সাদলি ১০ই িদিম্বি িন্ত্রীপজিষদেি একটি জসদ্ধাদেি 

িাধ্যদি গণপ্রিািন্ত্রী িাাংলাদেশ সিকাি ঢাকায় অিজস্থি আঞ্চজলক এ অজফসটিদক জিদেি অন্যান্য দেদশি িি একটি িািীয় 

ভূিাজিক প্রজিষ্ঠাি জহসাদি গড়াি লদযে দিল ও গ্যাস ব্যিীি সি মপ্রকাি খজিি সম্পদেি অনুসন্ধাি সাংজেষ্ট ভূিাজিক উপাি 

সাংগ্রহ, পিীযা, প্রাপ্ত সম্পদেি মূল্যায়ি, িথ্য সিিিাহ ও সাংিযণ কিাি মূল োজয়ত্ব অপ মণ কদি। ১৯৮০ সাদলি দি িাদস এ 

অজিেপ্তিটিদক একটি স্থায়ী সিকাজি প্রজিষ্ঠাি জহসাদি ির্ মাো প্রোি কিা হয়। 

১৯৮০ সাদল ২য় ও ৩য় পঞ্চিাজষ মকী পজিকল্পিাি আওিায় ৪,২৫১ লয টাকাি "খজিি সম্পদেি ত্বজিি অনুসন্ধাি ও িাাংলাদেশ 

ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদিি আধুজিকীিণ'' শীষ মক ১০ িৎসি দিয়ােী প্রকদল্পি আওিায় জিএসজি’দি িতুি িিিল জিদয়াগ কিা 

হয়। এ প্রকদল্পি আওিায় ঢাকা, িগুড়া, িট্টগ্রাি এিাং খুলিাদি জিএসজি'ি আঞ্চজলক অজফস প্রজিষ্ঠাি লদযে িজি ক্রয় কিা হয় 

এিাং িগুড়ায় আঞ্চজলক অজফদসি অিকাঠাদিা বিিী কিা হয়। ১৯৯১ সাদল প্রকল্প সাফল্যিিকিাদি সিাপ্ত হদল প্রকদল্পি ২৭৯ 

িি িিিল ও অন্যান্য িালািাল জিএসজি'ি িািস্ব খাদি স্থািােজিি হয়। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলী 

দেদশি খজিি সম্পদেি অনুসন্ধাি ও আজিষ্কাি, অিকাঠাদিা ও প্রদকৌশলগি উন্নয়ি, িগি পজিকল্পিা, প্রাকৃজিক ও িািি-সৃষ্ট 

দূদর্ মাগ দিাকাদিলা এিাং পজিদিশ ও পাজি সম্পে সাংিযদণি উদেদে এ অজিেপ্তি ভূিাজিক, ভূ-পোজথ মক, ভূ-িাসায়জিক, ভূ-

প্রদকৌশল ও খিি কার্ মক্রি পজিিালিা কদি থাদক। এোড়া সািাজিক সাজি মক উন্নয়দিি লদযে ভূ-জিজ্ঞাদিি জিজিন্ন শাখায় 

জিস্তাজিি গদিষণা পজিিালিা ও প্রজশযণ প্রোি কদি থাদক। জিএসজি দর্সি োজয়ত্ব জিয়জিি পালি কদি িাি জিিিণ জিদে 

প্রোি কিা হদলা। 
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 িাাংলাদেদশ ভূিাজিক/ভূ-পোজথ মক/প্রদকৌশল ভূিাজিক িািজিত্রায়ি পজিিালিা এিাং প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ; 

 খজিি সম্পদেি অনুসন্ধাি, ভূিাজিক, ভূ-পোজথ মক অনুসন্ধাি, ভূ-িাসায়জিক গদিষণা এিাং পিীযামূলক খিি 

পজিিালিাি িাধ্যদি সম্ভাব্য জ্বালাজি, খজিি, িাজণজিেক জশলা এিাং ভূ-গিমস্থ সুদপয় পাজিি আিাদিি এলাকা ও িজুে 

জিণ ময়; 

 আজিষ্কৃি প্রাকৃজিক খজিি সম্পদেি িাি জিণ ময়, িজুে জিি মািণ, অথ মনিজিক এিাং কাজিগজি সম্ভাব্যিা র্ািাই; 

 স্তিায়ি এিাং স্তিজিন্যাস অনুসন্ধাি পজিিালিাি িাধ্যদি জশলাসমূদহি আনুক্রি জিজিিকিণ, পািস্পজিক সম্পকম এিাং 

িয়স জিি মািণ; 

 সিকািদক পজিকল্পিা এিাং িীজি জিি মািদণি দযদত্র প্রাকৃজিক সম্পে, পাজি সম্পে এিাং পজিদিশ সম্পজকমি পিািশ ম 

প্রোি। অিকাঠাদিা উন্নয়দি সাংজেষ্ট সিকাজি প্রজিষ্ঠাি, দিসিকাজি সাংস্থা, িীজিজিি মািক এিাং পজিকল্পিাজিেগণদক 

পিািশ ম  ও সহদর্াগীিা প্রোি। এোড়াও এ সাংক্রাে প্রদয়ািিীয় দসজিিাি/জসদম্পাজিয়াি/কিফাদিন্স আদয়ািি; 

 িেী অিিাজহকা, ি-দ্বীপ এলাকা এিাং সমুদি ভূিাজিক এিাং ভূ-পোজথ মক গদিষণা পজিিালিা; 

 আধুজিক দটকশই িগিায়ি ও  উন্নয়দিি লদযে জিজিন্ন ভূ-বিজ্ঞাজিক গদিষণা কার্ মক্রি এিাং প্রজশযণ পজিিালিা; 

 জিজিন্ন আেিমাজিক ভূ-বিজ্ঞাজিক সাংস্থাি সাদথ দর্াগাদর্াগ িাখা; ভূ-বিজ্ঞাজিক িাি মাল এিাং প্রিন্ধ/প্রজিদিেিসমূহ 

আোি-প্রোি এিাং জিজিন্ন প্রজিষ্ঠািদক ভূ-বিজ্ঞাজিক পিীযা এিাং গদিষণায় সাহায্য ও সহদর্াজগিা প্রোি; 

 দেদশি দর্ দকাি এলাকায় িড় আকাদিি ভূজিধ্বস অথিা চ্যেজিি কািদণ িাি-িাদলি যয়যজি জিি মািদণি লদযে 

প্রাথজিক িজিপ পজিিালিা এিাং প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ; 

 পূি মিিী ভূজিকম্পসমূদহি ডাটাদিি প্রস্তুিকিণ ও িযণাদিযণ এিাং িিমিাদি সাংগঠিি ভূজিকম্পসমূদহি ক্রিানুসাজিক 

সাদি ম/অনুসন্ধাি এিাং গদিষণা পজিিালিা কিা। এ সকল গদিষণালব্ধ ফলাফল জিজিন্ন সিকাজি সাংস্থা, জপ্রন্ট এিাং 

ইদলট্রজিক জিজডয়াদি প্রিাদিি িাধ্যদি িিসািািদিি িদধ্য সদিিিিা সৃজষ্ট। 
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সাাংগাঠজিক কাঠাদিা 

িহাপজিিালক 

 

 

উপ-িহাপজিিালক-১                                                                 উপ-িহাপজিিালক-২ 

 

প্রশাসজিক শাখাসমূহ 

1. পজিকল্পিা ও িাস্তিায়ি 

2. অপাদিশি ও সিিয় 

3. প্রকাশিা ও প্রজশযণ 

কাজিগিী শাখাসমূহ 

 

 

ভূিাজিক শাখাসমূহ 

1. অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম এোদসসদিন্ট 

2. জশলাজিদ্যা ও িজণকজিদ্যা 

3. উপকূলীয় ও সামুজিক ভূিি 

4. িগি ও প্রদকৌশল ভূিি 

5. ভূ-িসায়ি ও পাজি সম্পে  

6. ভূিাজিক িািজিত্রায়ি ও দকায়াটািিািী ভূিি 

7. দূি অনুিািি ও জিআইএস 

8. স্তিিি ও িীিস্তিিি 

9. কাদট মাগ্রাফী ওমুিণ 

10. পজিদিশ ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ এোদসসদিন্ট 

ভূ-পোজথ মক শাখাসমূহ 

1. ভূ-বিদুেজিক ও ভূকম্পি িজিপ 

2. অজিকষীয় ও চ্যম্বকীয় িজিপ 

3. ভূ-পোজথ মক িথ্য জিদেষণ ও র্ন্ত্রপাজি 

িযণাদিযণ 

িসায়ি শাখা 

1. বিদেজষক িসায়ি 

খিি শাখা 

1. খিি 
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দলাকিল 

অজিেপ্তদিি দিাট অনুদিাজেি িিিল ৬৫১ িি, িন্মদধ্য কি মকিমাি সাংখ্যা ২০৩ িি এিাং কি মিািীি সাংখ্যা ৪৪৮ িি। 

িিিদলি জিস্তাজিি জিিািি জিেরূপঃ 

দেজণ (দগ্রড) িঞ্জুিীকৃি পে সাংখ্যা কি মিি পুরুষ িজহলা শূন্য িেব্য 

১ি দেজণ (২য় দথদক ৯ি) ১৭৪ ১19 97 22 55  

২য় দেজণ (১০ি) ২৯ ০7 ০6 ০১ 22  

৩য় দেজণ আউট 

দসাজস মাংসহ (১১ দথদক ১৯) 
৩০৮ 205 ১৬8 37 103 

আউট দসাজস মাং ১টি পে 

শূণ্য 

৪থ ম দেজণ আউট 

দসাজস মাংসহ (২০) 
১৪০ ১০2 ৮1 21 38 

আউট দসাজস মাং ৯টি পে 

শূণ্য 

দিাট ৬৫১ ৪33 ৩52 81 ২18 
আউট দসাজস মাং দিাট 

১০টি পে শূণ্য 

১৮টি শাখা, 16টি উপ-শাখা; ১২টি গদিষণাগাি, ১টি দট্রজিাং দসন্টাি, ১টি কজম্পউটাি ও আইটি দসল, ১টি আথ মদকাদয়ক গদিষণা 

দসল এিাং ১টি ইদিাদিশি টিদিি িাধ্যদি অজিেপ্তদিি ভূ-বিজ্ঞাজিক কার্ মক্রি সম্পােি কিা হদয় থাদক।  

 

অজিেপ্তি প্রিাি 

 

             

অজিেপ্তি প্রিািঃ দিশাে িহম্মে ইকিাি আলী 

                     িহাপজিিালক (অজিজিক্ত োজয়ত্ব) 

 

 

োজয়ত্বঃ 

অজিেপ্তদিি সাজি মক প্রশাসজিক ও কাজিগজি কাদিি িোিজক ও পজিিালিাসহ জিজিন্ন িিদণি উন্নয়িমূলক প্রকল্পসমূদহি 

িিািিাি। দেদশি সাজি মক উন্নয়দি জিদশষ কদি খজিি সম্পে ও ভূ-জিজ্ঞাি সাংক্রাে জিজিন্ন জিষয় সম্পজকমি িীজি জিি মািদণ উচ্চ 

পর্ মাদয় দেদশ-জিদেদশ সিাসমূদহ দর্াগোিপূি মক সিকািদক প্রদয়ািিীয় িিািি/পিািশ ম প্রোি। 
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শাখাসমূদহি পজিজিজি 
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অজিেপ্তি প্রিাদিি জিয়ন্ত্রণািীি প্রশাসজিক শাখাসমূহ 

শাখাঃ পজিকল্পিা ও িাস্তিায়ি 

(Branch: Planning and Implementation) 

 

 

 

শাখা প্রিািঃ িিাি দিাহাম্মে জিিাি উজেি 

পজিিালক (ভূিি) 

 

অজিেপ্তদিি সাজি মক িজহিঙ্গি কার্ মক্রি পজিিালিা এিাং অজিেপ্তদিি জিজিন্ন প্রকল্প এিাং কি মসূজিি অগ্রগজিি প্রজিদিেিসহ িাজহি 

িথ্যাজে প্রশাসজিক িন্ত্রণালয় এিাং দেদশ-জিদেদশ জিজিন্ন সাংস্থায় দপ্রিদণি িাধ্যদি অজিেপ্তদিি কার্ মক্রি উপস্থাপি। 

দলাকিলঃ  

১. িিাি িাজসিা দিগি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

২. িিাি দিাঃ কািরুল আহসাি, উপ-পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

৩. িিাি দিোৎস্না দিগি, সহকািী প্রিাি (জপআিএল)। 

৪. িিাি দিাঃ জিয়াউল হক িপাোি, গদিষণা অজফসাি। 

৫.   িিাি কািী িািসুিা আখিাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)।  

৬. িিাি জিন্টু িায়, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি) ।  

7. িিাি সুজিি কুিাি প্রািাজিক, গদিষণা অজফসাি। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ  

 েপ্তদিি জিজিন্ন প্রকদল্পি পজিিীযণ, মূল্যায়ি ও িাস্তিায়ি;                  

 প্রশাসজিক িন্ত্রণালদয়ি সাদথ িাজষ মক কি মসম্পােি চ্যজক্ত (এজপএ) প্রণয়ি ও িাস্তিায়দি পেদযপ গ্রহণ; 

 িািীয় সাংসদে আদলািিাি িন্য ভূিাজিক িজিপ ও খজিি সম্পে সম্পজকমি প্রদেি উিি প্রোি; 

  িাজষ মক উন্নয়ি কি মসূজি (এজডজপ) ও সাংদশাজিি উন্নয়ি কি মসূজি (আিএজডজপ) প্রণয়দিি িন্য িথ্য দপ্রিণ, েপ্তদিি 

িাজষ মক িজহিঙ্গি কি মসূজি প্রণয়ি এিাং িজহিঙ্গি কি মসূজি সুষ্ঠুিাদি সম্পন্ন কিাি লদযে সাংজেষ্ট এলাকাি দিলা ও 

উপদিলা প্রশাসদিি সদঙ্গ দর্াগাদর্াগ স্থাপি; 

 অজিেপ্তদিি িলিাি কার্ মক্রিসমূদহি িাজসক, িাৎসজিক অগ্রগজিি প্রজিদিেি, িািীয় অথ মনিজিক পজিষদে 

পর্ মাদলািিাি িন্য বত্রিাজসক অগ্রগজিি প্রজিদিেি প্রণয়ি,  

 িাজষ মক স্থািীয় ও বিদেজশক প্রজশযদণি প্রদয়ািিীয় পেদযপ গ্রহণ; 

 জিজিন্ন িন্ত্রণালয়/সাংস্থাি িাজহো দিািাদিক িথ্য ও উপাি সিিিাহ; 

 খজিি সম্পে উন্নয়দি জিদয়াজিি সিকাজি ও দিসিকাজি প্রজিষ্ঠািসমূহদক ভূিি জিষয়ক িথ্য-উপাি ও প্রদয়ািিীয় 

পিািশ ম প্রোি; 
 ভূিি ও সাংজেষ্ট জিষদয় জিজিন্ন আেিমাজিক সাংস্থা, দর্িিঃ IUGS, IGCP, CGMW, UNESCO ও অন্যান্য সাংস্থাি 

সাদথ দর্াগাদর্াগ িযা কিা। 
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শাখাঃ অপাদিশি ও সিিয় 

(Branch: Operation and Co-ordination) 

 
 

শাখা প্রিািঃ িিাি দিাঃ নূরুজেি সিকাি 

পজিিালক (ভূিি) 

 

অজিেপ্তদিি সাজি মক প্রশাসজিক কার্ মক্রি পজিিালিা এিাং অন্যান্য শাখাি কার্ মক্রদিি সুষ্ঠ ুসিিয় সািদিি লদযে ১১টি উপশাখাি 

িাধ্যদি োজয়ত্বসমূহ পালি কিা এ শাখাি অন্যিি কাি। 

দলাকিলঃ   

১.   িিাি আবু সাইে দিাহাম্মে ফয়সাল, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

২.   িিাি শাহিাি কজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অথ ম, িিশজক্ত ও উপকিণ সুজিিাজেি ব্যিস্থাপিা ও সিিদয়ি িাধ্যদি কাজিগজি ও বিজ্ঞাজিক কার্ মক্রিদক সহদর্াজগিা 

প্রোি; 

 িিশজক্ত জিদয়াগ, পদোন্নজি, স্থায়ীকিণ, সাাংগাঠজিক কাঠাদিা বিিী; 

 সিজিি পজিকল্পিাি আওিায় িিিদলি কি মস্পৃহাি বৃজদ্ধসািি ও প্রদয়ািিীয় জিদে মশ প্রোি; 

 পজিকজল্পি আজথ মক ব্যিস্থাপিাি িাধ্যদি িাদিট ও জহসািিযণ কার্ মক্রি পজিিালিা; 

 প্রদয়ািিীয় িব্যাজেি সাংগ্রহ, িজুেকিণ, সাংিযণ ও জিিিণ ব্যিস্থা জিজিিকিণ; 

 উপকিণ ও িিশজক্তি সিিয় ও ব্যিহাি জিজিিকিণ; 

 সম্পজি সাংিযণ ও জিিাপিা জিজিিকিণ; 

 র্ািিাহি ও কািখািা উপশাখাি কার্ মক্রি িিািিাি; 

 োপ্তজিক জিজিন্ন সিস্যা সিািাদিি লদযে প্রদয়ািিীয় পেদযপ গ্রহণ।  

িহাপজিিালক িদহােদয়ি জিদে মশিা অনুর্ায়ী পজিিালক (অপাদিশি ও সিিয়)-এি িিািিাদি জিেজলজখি উপ-শাখাি 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাগণ িজণ মি কার্ মাজে সম্পন্ন কদিি। 

উপ-শাখাঃ সাংগ্রহণ  

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ িিাি দিাঃ িজকবুল ইসলাি খাি, সাংগ্রহণ কি মকিমা। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 কি মকিমা/কি মিািীগদণি িাজহো এিাং অজিেপ্তদিি কাজিগজি ও প্রশাসজিক সাজি মক উন্নয়দিি লদযে িালািাল ক্রয় ও 

সাংগ্রহ; 

 প্রিজলি জপজপআি-এি আদলাদক িালািাল ক্রয়-জিক্রয় ও অন্যান্য েিপত্র আহ্বাি; 

 েিপত্র অনুর্ায়ী োজখলকৃি জিল র্ািাইকিণ।  

উপ-শাখাঃ পজিিহি ও কািখািা  

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ  

1. িিাি দিাঃ িাসুে িািা, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল) (অজিজিক্ত োজয়ত্ব)।  

2. িিাি দক. এি. দিৌজফকুল হাসাি, ওয়াকমশপ সুপাজিিদটিদডন্ট। 
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োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অজিেপ্তদিি র্ািিাহি িযণাদিযণ ও দিিািি; 

 র্ািিাহদি দপদট্রাজলয়াি, অদয়ল ও লুজিদকন্ট (জপওএল) সিিিাহ এিাং িলািলসহ সমুেয় দিকড ম লগ িই-এ সাংিযণ; 

 োপ্তজিক এিাং িজহিঙ্গি কি মসূজিি িাজহো অনুর্ায়ী র্ািিাহি িন্টি ও সিিিাহ; 

 িতুি র্ািিাহি ক্রয় এিাং অদকদিা র্ািিাহি জিলাি সাংক্রাে কার্ মাজে সম্পােি কিা। 

উপ-শাখাঃ দষ্টাি  

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ িিাি দিাঃ আিদুি িহিাি, দষ্টাি অজফসাি। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 সাংগৃহীি িালািাল গ্রহণ, জিস্তাজিি ডাটাদিি প্রণয়ি ও সাংিযণ; 

 কি মকিমা/কি মিািীদেি িাজহো অনুর্ায়ী িালািাল সিিিাহ কিা । 

উপ-শাখাঃ জিল ও কোশ  

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ িিাি আবুল কাদশি, উদ্ধমিি জহসাি িযণ কি মকিমা। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অজিেপ্তদিি কি মকিমা ও কি মিািীদেি দিিি ও িািা, িািস্ব ও উন্নয়ি খাদিি আনুষজঙ্গক খিি, ভ্রিণ িািা, জিজিন্ন 

প্রকাি অগ্রীদিি জিল র্থার্থ প্রজক্রয়াকিণ এিাং অজডট অজফদস দপ্রিণ; 

 জিল প্রোি ও কোশ িই সাংিযণ এিাং অজডট অজফস কর্তমক আপজিকৃি জিদলি িিাি প্রোি সাংক্রাে কাি সম্পন্ন 

কিা; 

 ক্রয় ও জিলাি সাংক্রাে েিপদত্রি জসজডউল জিজক্র ও অন্যান্য উৎস হদি প্রাপ্ত িি-ট্যাক্স দিজিজিউ-এি জহসাি সাংিযণ 

কিা। 

উপ-শাখাঃ অজডট ও িাদিট  

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ  

1. িিাি আবুল কাদশি, উদ্ধমিি জহসাি িযণ কি মকিমা, অজিজিক্ত োজয়ত্ব।  

2. িিাি দিাঃ আিিাে দহাদসি, জহসাি িযণ কি মকিমা (িলজি োজয়ত্ব)।  

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অজিেপ্তদিি িািস্ব ও উন্নয়ি খাদিি িধ্যদিয়াজে িাদিট ও সাংদশাজিি িাদিট প্রণয়িপূি মক র্থার্থ কর্তমপদযি 

িাধ্যদি প্রশাসজিক িন্ত্রণালদয় দপ্রিণ; 

 িাদিট জিিািি, খািওয়ািী ব্যদয়ি জিপিীদি িহজিল প্রিেয়ি, জিজিন্ন প্রকাি অজগ্রদিি িঞ্জুিীি িন্য প্রশাসজিক 

িন্ত্রণালদয় পত্র দপ্রিণ, জিজিন্ন অজগ্রদিি সুদেি জহসাি ও জিদিািদিি িন্য অজডট অজফদস দপ্রিণ, অজডট আপজি 

জিষ্পজিি পেদযপ গ্রহণ; 

 প্রশাসজিক িন্ত্রণালদয়ি িাজহো দিািাদিক িথ্য দপ্রিণ কিা। 

উপ-শাখাঃ প্রশাসি-১ 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ িিাি দিাঃ শজফকুল ইসলাি, প্রশাসজিক কি মকিমা। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 জিএসজিি সাাংগাঠজিক কাঠাদিা, কি মকিমা ও কি মিািীদেি জিদয়াগজিজি প্রণয়ি, সিাসজি জিদয়াগ, পদোন্নজি, টাইিদেল 

ও জসদলকশি দগ্রড দেল িঞ্জুিী, িাকুিী স্থায়ীকিণ, দিেষ্ঠিা জিি মািণ এিাং জিিাগীয় ও অন্যান্য িািলা সাংক্রাে কার্ মাজে 

সম্পন্ন; 

 কি মকিমা ও কি মিািীদেি িাজষ মক দগাপিীয় প্রজিদিেি সাংিযণ, ৩য় ও ৪থ ম দেজণি কি মিািীগদণি কার্ মিাি িন্টি, ভ্রিণ 

এিাং প্রজশযণাথী িদিািয়ি সাংক্রাে আদেশ িাজি; 

 িজহিঙ্গি ও অন্যান্য প্রশাসজিক কাদি সহায়িা; 

 প্রশাসজিক িন্ত্রণালদয়ি িাজহো দিািাদিক প্রজিদিেি এিাং প্রদয়ািিীয় িথ্যাজে র্থাসিদয় দপ্রিণ কিা। 
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উপ-শাখাঃ প্রশাসি-২ 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ িিাি জেলরুিা খািি, প্রশাসজিক কি মকিমা (িলজি োজয়ত্ব)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 কি মকিমাদেি ব্যজক্তগি িজথ সাংিযণ, সকল প্রকাি ছুটি িঞ্জুিী, দপিশি সাংক্রাে কার্ মাজে সম্পন্ন; 

 কি মকিমাদেি শৃঙ্খলা ও আজপল, পজিিয় পত্র প্রোি, জিজকৎসা সাহায্য ও জশযাবৃজি সাংক্রাে কার্ মাজে সম্পন্ন; 

 প্রশাসজিক িন্ত্রণালদয়ি িাজহো দিািাদিক জিজিন্ন িথ্যাজে দপ্রিণ কিা। 

উপ-শাখাঃ প্রশাসি-৩ 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ িিাি িহীউজেি আহদিে, প্রশাসজিক কি মকিমা। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অজিেপ্তদিি ১১-১৯ দগ্রদডি কি মিািীদেি ব্যজক্তগি িজথ সাংিযণ, িাজষ মক িজি মি দিিি, টাইি দেল ও জসদলকশি দগ্রড 

দেল িঞ্জুিী দিািাদিক দিিি জিি মািণ এিাং দপিশি সাংক্রাে কাি সম্পন্ন; 

 ১১-১৯ দগ্রদডি কি মিািীদেি সকল প্রকাি ছুটি িঞ্জুিী, িাকুিী সাংক্রাে িথ্যাজে িাকুিী িজহদি জলজপিদ্ধকিণ এিাং অজডট 

অজফদস দপ্রিণ সাংক্রাে কার্ মাজে সম্পন্ন; 

 অন্যান্য প্রশাসজিক কার্ মািলী সম্পন্ন কিা। 

উপ-শাখাঃ প্রশাসি-৪ 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ দিগি সাজিিা সুলিািা, প্রশাসজিক কি মকিমা। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অজিেপ্তদিি ২০ দগ্রদডি কি মিািীদেি ব্যজক্তগি িজথ সাংিযণ, িাজষ মক িজি মি দিিি, টাইি দেল ও জসদলকশি দগ্রড 

দেল িঞ্জুিী দিািাদিক দিিি জিি মািণ এিাং দপিশি সাংক্রাে কাি সম্পন্ন; 

 ২০ দগ্রদডি কি মিািীদেি সকল প্রকাি ছুটি িঞ্জুিী, িাকুিী সাংক্রাে িথ্যাজে িাকুিী িজহদি জলজপিদ্ধকিণ এিাং অজডট 

অজফদস দপ্রিণ সাংক্রাে কার্ মাজে সম্পন্ন;  

 অন্যান্য প্রশাসজিক কার্ মািলী সম্পন্ন কিা। 

উপ-শাখাঃ জিিাপিা/ইউজিট -১  

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ িিাি দিাঃ দোহিাি দহাদসি, সহকািী পজিিালক (িযণাদিযণ ও জিিাপিা)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অজিেপ্তদিি গ্যাস, পাজি, দপৌিকি, ফোক্স, দটজলদফাি ও ইন্টািদিট সাংক্রাে প্রশাসজিক কার্ মাজে ও জিল পজিদশাি; 

 জিিপুি ঢাকা, িগুড়া ও খুলিা অজফদসি দিৌি অিকাঠাদিা জিি মাণ/িযণাদিযণ সাংক্রাে র্ািিীয় কার্ মাজে; 

 সেি েপ্তদিি িিিদলি কযজিন্যাস ও কি মিািীগদণি সিকাজি িাসা িিাে সাংক্রাে কার্ মাজে সম্পন্ন কিা ইিোজে। 

উপ-শাখাঃ জিিাপিা/ইউজিট -২ 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ  

1. িিাি দিাঃ িাসুে িািা, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল) (খন্ডকালীি)।  

2. িিাি দিাঃ দোহিাি দহাদসি, সহকািী পজিিালক (িযণাদিযণ ও জিিাপিা)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 পজিচ্ছন্নিা কিীদেি জিল, জিদুেৎ জিল, জলফট, দিিাদিটি ও বিদুেজিক জিভ্রাট সাংক্রাে কার্ মাজে; 

 জিিাপিা প্রহিী ও পজিচ্ছন্নিা কিীদেি কার্ মিন্টি ও িোিজক, দসজিটািী পজিষ্কাি-পজিচ্ছন্নিা এিাং সকল প্রকাি 

জিিাপিা ব্যিস্থা গ্রহণ ও জসজকউজিটি দষ্টাদিি সিঞ্জািাজে িযণাদিযণ; 

 পাজিি পাম্প িযণাদিযণ, কোজন্টি ইিািা; 

 ঢাকাি সেি েপ্তি ও িট্টগ্রাি অজফদসি দিৌি অিকাঠাদিা জিি মাণ/িযণাদিযণ সাংক্রাে র্ািিীয় কার্ মাজে, ইিোজে। 
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িগুড়া কোম্প অজফস 

(Bogra Camp Office) 

ত্বজিি ও ব্যাপক খজিি সম্পে অনুসন্ধাি ও আজিষ্কাদিি লদযে িাাংলাদেদশি উিিাঞ্চদল ভূিাজিক, ভূ-পোজথ মক ও জিজলাং 

কার্ মক্রি সুষ্ঠুিাদি পজিিালিাি িন্য স্বািীিিা পিিিীদি িগুড়ায় অস্থায়ীিাদি অজিেপ্তদিি কোম্প অজফস স্থাপি কিা হয়। একটি 

পূণ মাঙ্গ আঞ্চজলক অজফস প্রজিষ্ঠাি লদযে িগুড়ায় ৪.১৮ একি িজি ক্রয় কিা হয়। উক্ত িজিি উপি ১টি দুই িলা জিজশষ্ট 

প্রশাসজিক িিি, জিজলাং জিগ, আনুষজঙ্গক র্ন্ত্রপাজি এিাং জিজিন্ন িাড দকজিকোলস সাংিযদণি িন্য ৬টি দগাডাউি (দগাডাউি ১, 

২ ও ৩ এিাং জিশািহাট ১, ২ ও ৩) এিাং ১টি দকাি লাইদিিী স্থাপি কিা হয়। এোড়া এখাদি প্রায় ৫৭০টি জিজিন্ন প্রিাজিি গাে-

পালা ও ১৬টি কািিাজিজশষ্ট ২টি আিাজসক িিি িদয়দে। িিমিাদি এ অজফদস প্রদয়ািিীয় সাংখ্যক জিিাপিা কি মিািীসহ ২৫িি 

দলাকিল জিদয়াজিি আদে। িজিষ্যদি অজফসটিদক আঞ্চজলক অজফস জহসাদি রূপােজিি কিাি পজিকল্পিাি আওিায় র্ািিীয় 

অিকাঠাদিা গদড় দিালা হদয়দে। 

এোড়া িগুড়া কোম্প অজফদসি িিািিাদি িয়পুিহাট দিলাি খঞ্জিপুদি ১ একি িজিদি জিজি মি জিদফািক সাংিযদণি িন্য ২টি 

সুিজযি িারুে দগাডাউি আদে। 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ িিাি দিাঃ আব্দুি িাজ্জাক, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অস্থায়ী কোম্প অজফদসি কি মিি িিিদলি সকল প্রশাসজিক কার্ মাজে সম্পােি; 

 দেদশি উিিাঞ্চদল খজিি সম্পে অনুসন্ধাি ও আজিষ্কাি কি মকাদন্ড িজহিঙ্গি েলদক সহায়িা প্রোি; 

 জিজলাং হদি সাংগৃহীি জিজিন্ন িিদিি িমুিা, দর্িি: জিজিন্ন যুদগি পলল, চ্যিা পাথি, সাোিাটি, কয়লা, কঠিি জশলা 

ইিোজে সাংিযণ কিা; 

 জিজিন্ন সাংস্থা িা জশযা প্রজিষ্ঠাদিি গুরুত্বপূণ ম গদিষণা কাদি ব্যিহাদিি িন্য িাজহো ও গুরুত্ব অনুর্ায়ী িজুে সাদপদয 

িহাপজিিালক িদহােদয়ি অনুদিােিক্রদি দকাি লাইদিিী দথদক িমুিা সিিিাহ; 

 খঞ্জিপুদিি িারুে দগাডাউদিি জিিাপিা পজিিালিা। 

শাখাঃ প্রকাশিা ও প্রজশযণ 

(Branch: Publication and Training) 

 

 

শাখা প্রিািঃ িিাি দিাঃ আলী আকিি 

পজিিালক (ভূিি) 

 

ভূ-বিজ্ঞাজিক িথ্য সম্বজলি একটি স্বয়াংসম্পূণ ম লাইদিিী আদে দর্খাদি এক সাদথ ২০ িি ভূ-জিজ্ঞািীি পড়াশুিা কিাি ব্যিস্থা 

আদে। এোড়া অন্যান্য সাংস্থা/জিেজিদ্যালয়/কদপ মাদিশি এি ভূ-জিজ্ঞািীগদণি অনুদিােি সাদপদয লাইদিিীদি অধ্যায়দিি সুদর্াগ 

িদয়দে। প্রকাজশি জিজিন্ন িািজিত্র ও দিকড ম জসজিদিি প্রজিদিেিসমূহ লাইদিিীদি সাংিজযি আদে র্া জিজিন্ন সাংস্থাি িাজহো 

দিািাদিক সিিিাহ কিা হয়। 

দলাকিলঃ 

১. িিাি দিাঃ িাজিি উেীি গজি, প্রিাি লাইদিজিয়াি। 

২.   িিাি দিাহাম্মে হাজেউল ইসলাি আকন্দ, লাইদিজিয়াি (খন্ডকালীি)।  

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অজিেপ্তদিি গাইড লাইি অনুর্ায়ী বিজ্ঞাজিক ও কাজিগজি প্রজিদিেিসমূহ প্রকাশিাি িািসম্পন্ন পর্ মাদয় উন্নীিকিণ; 

 সম্পাজেি প্রজিদিেিসমূহ প্রশাসজিক ও সাংস্থাপি িন্ত্রণালদয়ি অনুদিােিক্রদি জিজিদপ্রস দথদক প্রকাদশি ব্যিস্থা গ্রহণ; 

 প্রকাজশি প্রজিদিেিসমূহ দেদশি জিজিন্ন প্রজিষ্ঠািসহ জিদেি জিজিন্ন দেদশি ভূ-বিজ্ঞাজিক সাংস্থায় দপ্রিণ; 
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 অজিেপ্তদিি ভূ-বিজ্ঞাজিক কি মকিমাগণ কর্তমক প্রণীি সাি-সাংদযপ/প্রিন্ধ দেদশ-জিদেদশ অনুজষ্ঠি কিফাদিন্স/ 

জসদম্পাজিয়াি/ কি মশালায় উপস্থাপিা ও প্রজসজডাংসসমূদহ প্রকাশিাি ব্যাপাদি োড়পত্র প্রোি; 

 দেশ-জিদেদশি জিজিন্ন লাইদিিী/সাংস্থাি সাদথ দর্াগাদর্াদগি িাধ্যদি সাম্প্রজিককাদল প্রকাজশি িইপত্র/ িাণ মাল সাংগ্রহ; 

 অিীদি িাস্তিাজয়ি ও িিমিাদি িলিাি গদিষণামূলক প্রকল্প/কি মসূজি হদি প্রাপ্ত গদিষণালব্ধ িথ্য ও উপািসমূদহি 

জডজিটাল ও হাড ম কজপ সাংিযণ। 

উপ-শাখাঃ লাইদিিী 

ভূ-বিজ্ঞাজিক িথ্য সম্বজলি একটি স্বয়াংসম্পূণ ম লাইদিিী র্াি সাংগ্রদহ ৪৫,০০০টিিও অজিক দটক্সট িই, িাণ মাল ও পািজলদকশি 

আদে। এ সিস্ত িইপত্র সাংিযণ ও ভূ-বিজ্ঞাজিক কি মকিমাদেি িাজহো দিািাদিক সাংগ্রহ ও সিিিাহ কিা এ উপ-শাখাি মূল 

োজয়ত্ব। 

দলাকিলঃ 

১. িিাি দিাঃ িাজিি উেীি গজি, প্রিাি লাইদিিীয়াি । 

২. িিাি দিাহাম্মে হাজেউল ইসলাি আকন্দ, লাইদিিীয়াি। 

৩.  দিাহাম্মে দিাস্তাজফজুি িহিাি, লাইদিিীয়াি (িলজি োজয়ত্ব)। 

 

উপ-শাখাঃ িথ্যদকন্দ্র 

জিএসজি’ি গদিষণা কাদিি অপ্রকাজশি সকল িথ্য, জিজিন্ন উপাি, িািজিত্র, প্রজিদিেি এিাং জিজিন্ন সাংস্থাি ভূ-জিজ্ঞাি 

সম্পজকমি িথ্য জিএসজি’ি িথ্যদকদন্দ্র সাংিযণ কিা হয়। িথ্যদকদন্দ্র সাংিজযি অজিেপ্তদিি ভূ-বিজ্ঞাজিক অপ্রকাজশি িথ্য-

উপাি, িািজিত্র ও প্রজিদিেি পিিিীদি এজডদটাজিয়াল দিাদড মি সুপাজিদশ িহাপজিিালক িদহােদয়ি অনুদিােিক্রদি জিজিদপ্রদসি 

িাধ্যদি প্রকাদশি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হয়। এসি উপাি ও িথ্যাজে দেদশি জিজিন্ন িিদণি উন্নয়িমূলক কাদি অিোি দিদখ 

আসদে। অপ্রকাজশি িথ্য-উপাি জিএসজি িীজিগিিাদি দকাি ব্যজক্ত িা প্রজিষ্ঠািদক সিিিাহ কদি িা। জিদশষ দযদত্র সিকাদিি 

গুরুিপূণ ম কাদি িহাপজিিালক িদহােদয়ি অনুদিােি সাদপদয সািজয়কিাদি ব্যিহাদিি সুদর্াগ দেয়া হয়। 

দলাকিলঃ  

১. িিাি দিাহাম্মে হাজেউল ইসলাি আকন্দ, লাইদিিীয়াি (অজিজিক্ত োজয়ত্ব)। 
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অজিেপ্তি প্রিাদিি জিয়ন্ত্রণািীি কাজিগিী শাখাসমূহ 

ভূিাজিক শাখাসমূহ 

শাখাঃ অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম এোদসসদিন্ট 

(Branch: Economic Geology and Resource Assesment) 

 
 
 

                      শাখা প্রিািঃ িিাি দিাঃ এহোনুল িািী 

                                      পজিিালক (ভূিি) 

 

অথ মনিজিকিাদি গুরুত্বপূণ ম খজিি (দিল ও গ্যাস ব্যিীি) সম্পদেি সঠিক িািিা প্রোি এিাং দেদশ প্রাপ্ত খজিি সম্পদেি 

আজিষ্কাি, আহিণ পদ্ধজি, খজিি সম্পে জিষদয় িীজিিালা, আইি, জিজি ইিোজে প্রণয়দি সিকািদক সহায়িা প্রোি। 

দলাকিলঃ 

1. িিাি দিাঃ কািরুল আহসাি, উপ-পজিিালক (ভূিি)।  

2. দিাহাম্মে নুরুল হক, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

3. িিাি দিাঃ নুরুজ্জািাি সবুি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

4. িিাি মুহাম্মে িাছুি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

5. িিাি দিাঃ দসাদহল িািা, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

6. িিাি দিািাদয়ি িাহমুে, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

7. িিাি মুহাম্মে খায়রুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

8. িিাি দিাঃ আল-আজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

9. িিাি দিাঃ আব্দুি িাজ্জাক, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি) 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 িাাংলাদেদশি অিীি ও িিমিাি অথ মনিজিক ভূিি সাংজেষ্ট ভূিাজিক কার্ মািলীি জিদশষ কদি স্তিিাজিক, পললিাজিক, 

পলল িিা হওয়াি পজিদিশ জিষয়ক, ভূ-িাসায়জিক, ভূ-পোজথ মক ও খিদিি িথ্য সাংগ্রহ; 

 িজহিঙ্গি কাদিি িাধ্যদি জিস্তাজিি িথ্য-উপাি সাংগ্রহ এিাং জিদেষদণি িাধ্যদি িাাংলাদেদশি ভূ-পৃষ্ঠ, ভূ-অিেেি ও 

সমুিসীিাি ভূিাজিক পজিদিশ জিদশষ কদি খজিি সম্পে িিা হওয়াি পজিদিশ সম্পদকম সঠিক িািিা লাি কিা; 

 লব্ধ জ্ঞাদিি জিজিদি জিজিড় িজহিঙ্গি কাদিি িাধ্যদি খজিি সম্পে আজিষ্কাি ও এি মূল্যায়ি; 

 আজিষ্কৃি খজিি সম্পে সম্বজলি এলাকায় জিজিন্ন িিদিি ভূিাজিক, ভূ-পোজথ মক ও অন্যান্য সহদর্াগী কার্ মক্রদিি 

িাধ্যদি খজিি সম্পদেি স্তিিাজিক অিস্থাি, ব্যজপ্ত, জিস্তৃজি ও গুণগি িাি জিি মািণ ও সদি মাপজি প্রাপ্ত খজিি সম্পদেি 

প্রাথজিক অথ মনিজিক উপদর্াজগিা জিদেষণ; 

 খজিি সম্পে জিষদয় একটি পূণ মাঙ্গ প্রজিদিেি প্রস্তুি এিাং র্থার্থ কর্তমপদযি জিকট দপশ; 

 সিকািদক খজিি সম্পদেি উন্নয়ি এিাং এি ব্যিহাি জিষদয় িীজিিালা, আইি, জিজি ইিোজে প্রণয়দি সহায়িা প্রোি।  

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-১t ভূিাজিক কূপ (জিজডএইি-৭২/১৮) খিদিি িাধ্যদি অথ মনিজিক িজণদকি অনুসন্ধাি। 

(Exploration for Economic Minerals at Geological Drill hole GDH-72/18) 

উদেেঃ  

 খিিকৃি জিজডএইি-৭০/১৫ এিাং ৭১/১৬)-দি 668.৭৩ – ৭০৫.৩১ জিটাি গিীিিাি িদধ্য ৩০.৪৮ জিটাি পুরুদত্বি 

উন্নি িাদিি চ্যিাপাথি িজুে আজিষ্কৃি হদয়দে র্াি প্রকৃি িজুে, জিস্তৃজি, িাি, অথ মনিজিক সম্ভাব্যিা র্ািাই কিাি 

িন্য এ কার্ ©ক্রি; 
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 উক্ত এলাকায় খিিকাদল ইদিািদধ্য কয়লা স্তি সমৃদ্ধ জিে গদন্ডায়ািা ফিদিশদিি উপদিি িাদগ উধ্বম গদন্ডায়ািা 

ফিদিশদিি উপজস্থজি লযে কিা দগদে। িাই আিও অজিক গিীিিায় খিি কিা হদল কয়লা স্তিসমৃদ্ধ জিে গদন্ডায়ািা 

ফিদিশি অথ মাৎ কয়লা প্রাজপ্তি সম্ভািিা িদয়দে । 

জিদশষ কি মসূজিঃ জকদশািগঞ্জ দিলাি িিসুন্দা িেীি িীলগঞ্জ এলাকায় িেী িিািি প্রাপ্ত জপদটি িজুে, জিস্তৃজি এিাং অথ মনিজিক 

সম্ভাব্যিা র্ািাই।  

শাখাঃ জশলাজিদ্যা ও িজণকজিদ্যা 

(Branch: Petrology and Mineralogy) 

 

 

                শাখা প্রিািঃ িিাি সাইদুল দহাদসি 

                                পজিিালক (ভূিি ) 

 

ভূিাজিক কার্ মক্রিসমূদহ জশলা ও িজণক সাংক্রাে জিজিন্ন িিদিি গদিষণা ও জিদেষদণি িন্য অিোধুজিক বিজ্ঞাজিক র্ন্ত্রপাজি 

ব্যিহাদিি িাধ্যদি িমুিাসমূহ জিদেষণপূি মক অজিেপ্তি ও অজিেপ্তি িজহ মভূি ভূিাজিক জিজিন্ন কার্ মক্রদি গদিষণা পজিিালিা এিাং 

প্রদয়ািিীয় সহদর্াজগিা প্রোি এই শাখাি োজয়ত্ব। িজহিঙ্গি কাদি ব্যিহৃি প্রদয়ািিীয় র্ন্ত্রপাজি এ শাখা িাি িান্ডাদি সাংগ্রহ, 

সাংিযণ ও িাজহো অনুর্ায়ী সিিিাহ কদি থাদক। এোড়াও এ শাখা জশলা ও িজণকজিদ্যা সাংক্রাে জিদেষণাত্বক ও গদিষণামুখী 

কার্ মক্রি পজিিালিাপূি মক িথ্যিহুল প্রজিদিেি প্রণয়ি কদি। এ শাখাি অিীদি জিজিন্ন যুদগি ভূিি জিষয়ক িমুিাসমৃদ্ধ একটি 

িাদুঘি আদে। িাদুঘদি িিমিাদি দেশ-জিদেদশি ৩১৯টি জশলা িমুিা, ২২৭টি িীিাশ্ম, ১৬টি জিিিমিিাে জিত্র এিাং ২টি ভূ-গিমস্থ 

স্তিজিন্যাস িদডল আদে। এসকল সাংগ্রহ স্কুল, কদলি, জিেজিদ্যালয় ও অন্যান্য জশযা প্রজিষ্ঠাি ও এ জিষদয় আগ্রহীদেি জ্ঞাদিি 

আদলা প্রসাদি সহায়ক ভূজিকা পালি কদি আসদে। 

দলাকিলঃ  

1. িিাি িাজসিা দিগি, উপ-পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

2. িিাি দিাঃ ফারুক হাোি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

3. িিাি দিাহাম্মে আজিফুজ্জািাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) । 

4. িিাি শাওি িালুকোি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) । 

5. িিাি িাজিি কুিাি সাহা, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

6. িিাি শাহজিি আর্িী, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

7. িিাি জিিহাজুল আদিেীি শাকীক, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

8. িিাি দিাঃ হারুি-অি-িশীে, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 গুরুত্বপূণ ম খজিি জিজিিকিণ ও ব্যিহাদিি জেক জিদে মশিা প্রোি; 

 জিজিন্ন জশলা িমুিা (পালজলক, রূপােজিি, ও আদেয়জশলা) জিদেষণকিণ, িমুিাসমূদহি বিজশষ্টে ও গুণাগুি জিণ ময়; 

 িঞ্জি িজশ্ম প্রজিপ্রিা (এক্সআিএফ) জিদেষদণি িাধ্যদি জিজিন্ন জশলা ও িজণক িমুিাি বৃহিি, ক্ষুিিি এিাং অজি ক্ষুি 

উপাোি জিদেষণকিণ, শিকিা সাংযুজি জিণ ময়, জিিল মৃজিকা িমুিা জিদেষণ; 

 িজণকসমূদহি আনুপাজিক হাি জিণ মদয়ি িাধ্যদি জশলা িমুিাসমূদহি িাি জিি মািণ; 

 িািী িজণক পৃথকীকিণ এিাং গদিষণাগাদি পিীযাি িাধ্যদি শিাক্তকিণ; 

 অজিেপ্তদিি জিজিন্ন ভূ-বিজ্ঞাজিক শাখাি িমুিা জিদেষণসহ জিজিন্ন প্রজিষ্ঠাি ও সাংস্থাি গদিষকদেি সহায়িা প্রোি 

এিাং িাজহোনুর্ায়ী িমুিা জিদেষণ, শিাক্তকিণ এিাং গুণগিিাদিি জিষদয় পিািশ ম ও প্রজিদিেি প্রণয়ি। 
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২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-১t  খাগড়ােজড় পাি মিে দিলাি খাগড়ােজড় সেি ও িহলেজড় উপদিলাি পাহাড়সমূদহি পলল ও পালজলক জশলাি 

িজণকিাজিক জিদেষণ।  

(Mineralogical Analysis of Sediments and Sedimentary Rocks of Hills of Khagrachari Sadar and 

Mahalchari Upazilas, Khagrachari Hill District)  

উদেেঃ 

 পাহাড়সমূহ হদি সাংগৃহীি িমুিাি িজণকিাজিক জিদেষণকিণ;   

 জিদেষণ দশদষ প্রাপ্ত িজণক িমুিাি আপাি শিকিা হাি জিি মািণকিণ এিাং িথ্য িান্ডাি বিিীকিণ; 

 উজিজখি িমুিাি অথ মনিজিক গুরুত্ব জিরূপণ। 

এোড়াও িজহিঙ্গি কি মসূজি এিাং অন্যান্য সাংস্থা দথদক প্রাপ্ত িমুিাি িাজহো দিািাদিক দপদট্রাগ্রাজফক জিদেষণ। 

উপ-শাখাঃ িাদুঘি 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমাঃ িিাি দিাঃ আবুল কালাি আিাে, সহকািী জকউদিটি। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 সাংিজযি িমুিাসমূহ সুষ্ঠুিাদি িযণাদিযণ;  

 েশ মণাথীদেি এ িাদুঘি প্রেশ মদিি সিয় সহায়িা প্রোি; 

 িাদুঘদিি দসৌন্দর্ ম িি মি এিাং এি িাি উন্নয়দি প্রদয়ািিীয় পিািশ ম প্রোি। 

শাখাঃ উপকূলীয় ও সামুজিক ভূিি 

(Branch: Coastal and Marine Geology) 

 

 

      শাখা প্রিািঃ িিাি কািরুল আহসাি 

                     পজিিালক (ভূিি) 

 

উপকূলীয় এলাকাি ভূজি অিদযপি ও যয় প্রজক্রয়া, সমুিপৃদষ্ঠি উচ্চিাি হ্রাস-বৃজদ্ধ, বেিজন্দি দিায়াি-িাটা, দকাস্টাল ডাইিাজিক্স 

পর্ মদিযণ এিাং এি প্রিাি জিষদয় গদিষণা পজিিালিা কিা। এোড়াও প্রাকৃজিক দূদর্ মাদগি কািণ অনুসন্ধাি এিাং সম্ভাব্য প্রশিি 

জিষদয় গদিষণা কিা। উপকূলীয় ও সামুজিক এলাকায় খজিি সম্পে অনুসন্ধাি কিা। উপকূলীয় এলাকাি ব্যিস্থাপিা পজিকল্পিা, 

পজিদিশ সাংক্রাে গদিষণা এিাং আথ ম সািাজিক অিস্থাি উন্নয়দি এ শাখা জিদশষ অিোি দিদখ আসদে। পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়ি 

িিািিাদি িাাংলাদেদশি আেিমাজিক সমুিসীিা জিষয়ক কাদি এ শাখা সজক্রয়িাদি িজড়ি িদয়দে। 

দলাকিলঃ 

1. িিাি দিাঃ আশিাফ দহাদসি, সহকািী পজিিালক (ভূিি), (খন্ডকালীি)। 

2. ড. দিাঃ শািসুজ্জািাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

3. ড. দিাঃ িিলাি িশীে, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

4. িিাি দিাঃ রুদিল দশখ, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

5. িিাি এ. দি. এি. ইিোদুল হক, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

6. িিাি দক. এি. ইিাি দহাদসি, সহকািী পজিিালক (ভূিি), (খন্ডকালীি)।  

7. িিাি সায়িা দহািায়িা, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

8. িিাি সাজিিা ইয়াসজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 
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 োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 িাাংলাদেদশি উপকূলীয় ও সামুজিক এলাকায় ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রস্তিকিণ;  

 ভূজি অিদযপি ও যয় প্রজক্রয়া জিষয়ক িজিপ পজিিালিা ও প্রদয়ািিীয় িথ্য ও উপাি সাংগ্রহ;  

 সুিীল অথ মিীজিদি অিোি িাখাি লদযে সমুি িলদেদশি খজিি সম্পে অনুসন্ধাি;  

 প্রাপ্ত িথ্য-উপাি জিদেষদণি িাধ্যদি প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-১t িাদগিহাট দিলাি অেগ মি িাংলা উপদিলাি ভূজিরূদপি বিজশষ্টেসমূহ এিাং আনুষজঙ্গক উপকূলিিী দূদর্ মাগসমূহ 

জিি মািদণি লদযে ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি। 

(Coastal Geological and Geomorphological Mapping for the Determination of Terrain Characteristics 

and Associated Coastal Hazards of the Mongla Upazila, Bagerhat District) 

উদেেঃ 

 অনুসন্ধািকৃি উপদিলাি ১: ৫০,০০০ দেদল উপকূলীয় ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি ; 

 িাস্তাঘাট জিি মাণ, িেী িাঁি ও িেী শাসি, অজিক ফসল উৎপােি, জশল্প স্থাপি, জিশুদ্ধ পাজি সিিিাদহি ব্যিস্থা, িন্যা জিয়ন্ত্রণ, 

উপকূলীয় এলাকায় দূদর্ মাগ দিাকাদিলাি স্বাদথ ম দিড়ীিাঁি ও আেয়দকন্দ্র জিি মাদণি লযেসমূহ অিমদিি িন্য ভূ-উপজিিাগ ও 

ভূ-অিেেিস্থ ভূিি সম্পজকমি দর্সি দিৌজলক িথ্য ও উপাি েিকাি িা সিিিাদহি জিজিদি উক্ত এলাকায় ভূিাজিক িজিপ 

কার্ মক্রি পজিিালিা এিাং প্রজিদিেি প্রণয়ি; 

 িাংলা সমুিিন্দিদক আধুজিকায়ি এিাং িতুি ইজপদিড জিি মাদণি পজিকল্পিাসহ িতুি স্থাপিা গড়দি হদল সাংজেষ্ট এলাকাি 

ভূিাজিক, ভূ-প্রাকৃজিক ও ভূ-পজিদিশ সম্পদকম িজিপ কার্ মক্রি পজিিালিা; 

 ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র োড়াও ভূজি-ব্যিহাি, িল জিগ মিণ, উপকূল দিখাি যয়-বৃজদ্ধ, দূদর্ মাগ িািজিত্র ইিোজে 

প্রস্তুি ও প্রজিদিেি প্রণয়ি।  

কি মসূজি-২t সািযীিা দিলাি অেগ মি সািযীিা সেি উপদিলাি ভূজিরূদপি বিজশষ্টেসমূহ এিাং আনুষজঙ্গক উপকূলিিী 

দূদর্ মাগসমূহ জিি মািদণি লদযে ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি।  

(Coastal Geological and Geomorphological Mapping for the Determination of Terrain Characteristics 

and Associated Coastal Hazards of the Satkhira Sadar Upazila, Satkhira District) 

উদেেঃ  

 অনুসন্ধািকৃি উপদিলাি ১: ৫০,০০০ দেদল উপকূলীয় ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি;  

 িাস্তাঘাট জিি মাণ, িেী িাঁি ও িেী শাসি, অজিক ফসল উৎপােি, জশল্প স্থাপি, জিশুদ্ধ পাজি সিিিাদহি ব্যিস্থা, িন্যা জিয়ন্ত্রণ, 

উপকূলীয় এলাকায় দূদর্ মাগ দিাকাদিলাি স্বাদথ ম দিড়ীিাঁি ও আেয়দকন্দ্র জিি মাদণি লযেসমূহ অিমদিি িন্য ভূ-উপজিিাগ ও 

ভূ-অিেেিস্থ ভূিি সম্পজকমি দর্সি দিৌজলক িথ্য ও উপাি েিকাি িা সিিিাদহি জিজিদি উক্ত এলাকায় ভূিাজিক িজিপ 

কার্ মক্রি পজিিালিা এিাং প্রজিদিেি প্রণয়ি;  

 ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র োড়াও ভূজি-ব্যিহাি, িল জিগ মিণ, উপকূল দিখাি যয়-বৃজদ্ধ, দূদর্ মাগ িািজিত্র ইিোজে 

প্রস্তুি ও প্রজিদিেি প্িণয়ি।  

শাখাঃ িগি ও প্রদকৌশল ভূিি 

(Branch: Urban and Engineering Geology) 

 

 

   শাখা প্রিািঃ িিাি মুজিি দহাদসি 

               পজিিালক (ভূিি) 

 

 

িগিায়দিি প্রসাি দর্ দকাি দেদশি সিেিা জিকাদশি দযদত্র একটি স্বািাজিক কার্ মক্রি। সাজি মক িগি পজিকল্পিা ও দিৌি 

অিকাঠাদিা জিি মাণকাদল ভূ-স্তদিি গঠি, প্রাকৃজিক দূদর্ মাদগি উৎস, ভূ-স্তদিি উপজিিাগ ও জিেিাদিি ভূিাজিক উপাদিি পূণ ম 
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জিিিণ িািা অিেে প্রদয়ািি। ভূ-প্রদকৌশল উপাি এিাং ভূিাজিক িথ্যাজে িগি উন্নয়দিি মূল পজিকল্পিা প্রণয়দি ব্যিহাি কিা 

হদল দটকসই উন্নয়ি, প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ ও ঝুঁজক প্রশিদি গুরুত্বপূণ ম ভূজিকা িাখদি পািদি। এোড়াও এ সম্পজকমি অন্যান্য উন্নয়ি 

দর্িিঃ জশল্পকািখািা, আিিমিাি ব্যিস্থাপিা এিাং পজিদিশ িযায় এ শাখাি কার্ মক্রি সহায়ক ভূজিকা িাখদি।  

দলাকিলঃ   

1. িিাি নুরুি িাহাি ফারুকা, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি দিাঃ িাহমুে দহাদসি খাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

3. িিাি শাহিাি কজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

4. িিাি দিাহাম্মে জফদিাি আলি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

5. িিাি সািওয়াৎ িািীি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

6. িিাি িাদহিা আফজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 িগি ও প্রদকৌশল ভূিাজিক িািজিত্রায়ি;  

 িািজিত্রাজয়ি এলাকাি ভূজিি বিজশষ্টে ও প্রদকৌশলগি গুণাগুি জিরূপণ;  

 প্রদকৌশলগি গুণাগুদিি জিজিদি জিজিন্ন অিকাঠাদিা জিি মাদণি স্থাি জিি মািণ;  

 প্রাপ্ত িথ্য-উপাি জিদেষদণি িাধ্যদি প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-1t  িট্টগ্রাি জসটি কদপ মাদিশি এিাং আদশপাদশি এলাকাি  ঢাদলি দৃঢ়িা জিদেষণ এিাং ভূ-প্রযুজক্তক বিজশষ্টে জিরুপণ। 

(Slope Stability Analysis and Geotechnical Characterization of Chittagong City Corporation Areas 

and Surroundings) 

উদেেঃ 

 চট্রগ্রাম শহর ও আশপাশশর এলাকার ঢালের দৃঢ়তা বিলেষণ এবং ভূ-প্রযুক্তিক ববক্তশষ্ট্য ক্তিরুপশের লশযয উি এলাকার 

ভূ-প্রাকৃক্তিক, ভূিাক্তিক এবং ভূ-প্রশকৌশল িথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধাি;  

 পাহাড় এবং পাহাশড়র ঢালসমূহ হশি International Sampling Techniques অনুযায়ী Standard Penetration 

Test (SPT) এর মাধ্যশম ভূ-অভ্যন্তরভ্াশের ক্তবক্তভ্ন্ন স্তশরর Disturbed এবং Undisturbed িমুিা সংগ্রহ এবং 

একইসাশে ক্তবক্তভ্ন্ন ঢাল (Slope) হশি Block িমুিা সংগ্রহ;  

 সংগ্রহীি িমুিার উপর ক্তভ্ক্তত্ত কশর ঢালের দৃঢ়তা বিলেষণ এিং ভূ-প্রযুক্তিক ববক্তশষ্ট্য ক্তভ্ক্তত্তক মািক্তচ তৈ বিরী  

শাখাঃ ভূ-িসায়ি ও পাজি সম্পে 

(Branch: Geochemistry and Water Resources) 

 

 

 

   শাখা প্রিািঃ িিাি িঈি উজেি আহদম্মে 

                   পজিিালক (ভূিি) 

 

 

ভূ-িসায়ি ও পাজি সম্পে শাখা অজিেপ্তদিি একটি গুরুত্বপূণ ম শাখা। এই শাখা অনুসন্ধািমূলক ভূ-িসায়ি দকৌশল প্রদয়াগ কদি 

এককিাদি ও অন্যান্য অনুসন্ধাি দকৌশদলি সাদথ সিজিিিাদি পজিিালিাি িাধ্যদি ভূ-িাসায়জিক অনুসন্ধাি কার্ মক্রি সম্পন্ন 

কদি থাদক। িাাংলাদেদশি জিজিন্ন এলাকাি ভূ-গিমস্থ িলকূপ হদি পাজিি িমুিা সাংগ্রহ এিাং গদিষণাগাদি জিদেষদণি িাধ্যদি ভূ-

গিমস্থ আিাদিি পাজিি গুণাগুি জিণ ময় কদি থাদক। এোড়াও ভূ-গিমস্থ আিাদিি পলদলি িমুিা জিদেষদণি িাধ্যদি আিাদিি 

বিজশষ্টে জিরূপণ কদি থাদক।  

দলাকিলঃ 

1. িিাি দিাঃ কািাল দহাদসি, উপ-পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

2. িিাি দিাঃ আবু সাদয়ি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

3. িিাি আদিায়াি সাোি দিাহাম্মে সাদয়ি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 
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4. িিাি দিাহাম্মে ওিি ফারুক খাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)।  

5. দিগি শাজহো আক্তাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

6. িিাি দিাঃ িাদশদুল হাসাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 িজহিঙ্গি কাদিি িাধ্যদি সুদপয় পাজিি অনুসন্ধাি, পাজিিাজহি স্তিসমূহ জিজিিকিণ;  

 পাজিি িাসায়জিক জিদেষদণি ফলাফদলি জিজিদি পাজিদি উপজস্থি জিজিন্ন দিৌদলি িাত্রা জিণ ময় কদি জিষাক্ত দিৌদলি 

উপজস্থজি সম্পদকম িািিা প্রোি;  

 ভূ-গিমস্থ আিাদিি পলদলি িমুিা জিদেষদণি িাধ্যদি আিাদিি বিজশষ্টে জিরূপণ; 

 ভূ-গিমস্থ পাজিি গুিািলী জিরূপণ এিাং গদিষণাকৃি এলাকাি পজিদিশ ব্যাখ্যাকিণসহ িিস্বাদস্থেি উপি এি প্রিাি 

জিরূপণ; 

 প্রাপ্ত ফলাফদলি জিজিদি প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-1t   ঢাকা িহািগিীি জিজিন্ন এলাকা দথদক ভূ-গিমস্থ পাজিি িমুিা সাংগ্রহ এিাং সাংগৃহীি পাজি িমুিাি িাসায়জিক 

জিদেষদণি িাধ্যদি ভূ-গিমস্থ পাজিদি আয়িি, দলড, কোডজিয়াি, দলািাইড ও জিাংক প্রভৃজি ০৫টি দিৌদলি 

উপজস্থজি ও পজিিাণ শিাক্তকিণ।    

(Collection of ground water samples from different locations of Dhaka Metropoliton City and 

determine the presence of  five elements i.e. Fe, Pb, Cd, F and Zn in ground water along with their 

concentrations through chemical analysis and it's implication to  public health) 

উদেেঃ 

 ভূ-গিমস্থ পাজি ও পলদলি িমুিা সাংগ্রহ, িাৎযজণক পিীযা এিাং পিিিীদি গদিষণাগাদি জিদেষণ; 

 প্রাপ্ত ফলাফদলি জিজিদি ভূ-গিমস্থ আিাদিি বিজশষ্টে জিণ ময়; 

 ভূ-িাসায়জিক িীজি প্রদয়াদগি িাধ্যদি ভূ-প্রাকৃজিক পজিদিশ শিাক্তকিণসহ ভূ-গিমস্থ পাজিদি উপজস্থি উপদিাক্ত ০৫টি 

(আয়রন, লেড, ক্যাডমিয়াি, ললারাইড ও ম িংক্) দিৌদলি িাত্রা জিণ ময়;  

 এোড়া িাাংলাদেশ পজিদিশ অজিেপ্তি কর্তমক ১৯৯৭ সাদল প্রিীি আেশ ম িাত্রাি সাদথ তুলিাি িাধ্যদি পাজিি গুণাগুি 

জিরূপণ এিাং িিস্বাদস্থেি উপি এি প্রিাি জিণ ময় ও সদিিিিা সৃজষ্ট; 

 প্রাপ্ত ফলাফদলি জিজিদি প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ। 

শাখাঃ ভূিাজিক িািজিত্রায়ি ও দকায়াটািিাজি ভূিি 

(Branch: Geological Mapping and Quaternary Geology) 

 
 
 

     শাখা প্রিািঃ িিাি আিদুল িাকী খাি িিজলশ 

   পজিিালক (ভূিি) 

 

 

িাাংলাদেদশি শিকিা ৮০ িাগ এলাকা দকায়াটািিাজি যুদগি পলল দ্বািা গঠিি। অিজশষ্ট এলাকা টািজশয়াজি যুদগি জশলায় গঠিি 

পাহাড়ী অঞ্চল। সাজি মক জিদিিিায় দেদশি জিজিন্ন উন্নয়দি ভূিাজিক িািজিদত্রি গুরুত্ব অপজিসীি। এ দৃজষ্টদকাণ দথদক উক্ত শাখাি 

িাধ্যদি মূলিঃ ১t৫০,০০০ দেদল উপদিলা জিজিক িািজিত্রায়ি কিা হদয় থাদক। এোড়াও জিদশষ দযদত্র ১t২৫০,০০০ দেদলও 

ভূিাজিক িািজিত্র প্রস্তুি কিা হয়। িািজিত্রায়ি কাদিি পাশাপাজশ দকায়াটািিাজি যুদগি ভূিাজিক ইজিহাস ও িলিায়ুি িথ্যাজে 

গদিষণাি িাধ্যদি উদম্মািি কিা, জিজিন্ন দূদর্ মাগ, র্থা: িন্যা, িেী িাঙ্গি, িদলাচ্ছ্বাস, িেীি গজিপথ পজিিিমি ইিোজে জিষদয়ি 

উপি িথ্য সাংগ্রহ ও কািণ শিাক্ত কিা হয়। 
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দলাকিলঃ    

1. িিাি দিাঃ জিিানুি িহিাি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি আবু সাঈে দিাহাম্মে ফয়সাল, উপ-পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

3. িিাি অজিদিষ িালুকোি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

4. িিাি দিাঃ দহাদসি খসরু, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

5. িিাি দিাঃ িাহাঙ্গীি আলি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

6. িিাি দহাসাইি দিাহাম্মে আদিফীি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

7. িিাি দিাঃ িজহ উজেি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

8. িিাি িাওজশি শাজিকা, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

9. িিাি দিাঃ দহাসাইি আল ইিিাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 িািজিত্রায়দিি স্বাদথ ম িজহিঙ্গদি জিশে িজিপ পজিিালিা এিাং প্রদয়ািিীয় িথ্য-উপাি সাংগ্রহ;  

 দকায়াটািিাজি যুদগ সাংঘটিি িলিায়ুি পজিিিমদিি উপি গদিষণা কাি পজিিালিা;  

 দেদশি উন্নয়ি কি মকাদন্ড িাজহো দিািাদিক ভূিাজিক িািজিত্র সাংক্রাে িথ্যাজে সিিিাহ;  

 জিজিন্ন জশযা প্রজিষ্ঠাি িা গদিষণামূলক প্রজিষ্ঠািসমূহদক িাজহো দিািাদিক ভূিাজিক জিষদয় সহায়িা প্রোি;  

 ভূিাজিক িািজিত্রায়দি আধুজিক পদ্ধজিি ব্যিহাি;  

 প্রাপ্ত িথ্য-উপাি জিদেষদণি িাধ্যদি প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ      

কি মসূজি-১t মুজন্সগঞ্জ দিলাি গিাজিয়া উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রায়ি। 

(Geological Mapping of Gazaria Upazila of Munshiganj District) 

উদেেঃ   

 ১:৫০,০০০ দেদল মুমিগঞ্জ ল োর গ ামরয়া উপজ োি ভূিাজিক িািজিত্র প্রণয়ি;   

 এলাকাি ভূ-গাঠজিক স্তিজিন্যাস, ভূ-প্রকৃজি ও পলল অিদযদপি জিদেষণ, িব্য ভূ-আদন্দালদিি জিিসমূহ শিাক্তকিণ, 

প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ (দর্িি িন্যা, িেী িাঙ্গি, িলািদ্ধিা ইিোজে) জিষয়ক িথ্যাজে সাংজেষ্ট কদি এলাকাি মৃজিকা 

সম্পে, িলািাি (ভূ-উপজিজস্থি ও ভূ-গিমস্থ) ও খজিি সম্পে (র্জে থাদক) সম্পকীয় জিিিণ, এি ব্যিহাি ও িজিষ্যদি 

দটকসই উন্নয়দিি িন্য প্রদয়ািিীয় পিািশ ম প্রোদিি লদযে প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ। 

কি মসূজি-২t িাজিকগঞ্জ দিলাি জসঙ্গাইি উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রায়ি।  

(Geological Mapping of Singair Upazila of Manikganj District) 

উদেেঃ   

 িামনক্গঞ্জ ল োর মিঙ্গাইর উপজ োয় 1: 50,000 †¯‹‡j ভূতামিক্ gvbwPÎ প্রণয়ি;   

 এলাকাটি সম্ভাব্য পদ্মা ২য় দসতুি পূি ম পাদেম অিজস্থি হওয়ায় দসতুি পূি ম সাংদর্াগ সড়ক এই এলাকাি িধ্য জেদয় জিস্তৃি 

হওয়াি সম্ভািিা িদয়দে এিাং ঢাকাি সািাি অঞ্চদলি জশল্পাঞ্চল ও উন্নয়দিি িজিষ্যৎ িজি মিকিদণি সম্ভািিা 

জিদিিিায় এলাকাি ভূ-গাঠজিক স্তিজিন্যাস, ভূ-প্রকৃজি ও পলল অিদযদপি জিদেষণ, িব্য ভূ-আদন্দালদিি জিিসমূহ 

শিাক্তকিণ, প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ (দর্িি িন্যা, িেী িাঙ্গি, িলািদ্ধিা ইিোজে) জিষয়ক িথ্যাজে সাংজেষ্ট কদি এলাকাি 

মৃজিকা সম্পে, িলািাি (ভূ-উপজিজস্থি ও ভূ-গিমস্থ) ও খজিি সম্পে (র্জে থাদক) সম্পকীয় জিিিণ, িাি ব্যিহাি ও 

িজিষ্যদি দটকসই উন্নয়দিি িন্য প্রদয়ািিীয় পিািশ ম প্রোদিি লদযে প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ। 
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শাখাঃ দুি অনুিািি ও জিআইএস 

(Branch: Remote Sensing and GIS) 

 

 

শাখা প্রিািঃ িিাি দিাহাম্মে আব্দুল আজিি পাদটায়ািী 

                     পজিিালক (ভূিি) 

 

 

দূি অনুিািি ও জিআইএস পদ্ধজিি প্রদয়াগ িিমিাদি ভূিিজিেদেি সকল ভূ-বিজ্ঞাজিক গদিষণা ও অনুসন্ধাি কি মকাদন্ড 

উদিখদর্াগ্য ভূজিকা িাখদে। এই পদ্ধজিদি আকাশ আদলাকজিত্র ও জিজিন্ন িািজিত্র পর্ মাদলািিা কদি দূি অিীি ও িিমিাদিি ভূ-

গাঠজিক, ভূ-প্রাকৃজিক পজিিিমি ইিোজেি তুলিামূলক জিত্র এিাং ভূিাজিক কাঠাদিা, চ্যেজি (Fault) সম্পদকম প্রাথজিক িািিা ও 

জিজিি কিা সম্ভি হয়। এ শাখা ভূ-বিজ্ঞাজিক গদিষণা, িীজি-জিি মািণ ও পজিকল্পিা গ্রহদণ জিজিন্ি দেদলি িািজিত্র ও অন্যান্য 

িথ্য-উপাি জিদেষণ, অিকাঠাদিা জিি মাদণ উপযুক্ত স্থাি জিি মািণ, প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ, িলিায়ু পজিিিমিিজিি কািদণ ভূ-প্রকৃজি ও 

পজিদিদশি পজিিিমি ইিোজে জিষদয় গদিষণা কাদি সাজি মক সহায়িা  প্রোি  কদি। 

দলাকিলঃ    

1. িিাি বসয়ে িিরুল ইসলাি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি দিাঃ িািওয়ানুল হক, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

3. িিাি জিন্টু িায়, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

4. িিাি খাদলো আফিীি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 আকাশ আদলাকজিত্র ও জিজিন্ন ইদিি পর্ মাদলািিা কদি অিীি ও িিমিাদিি ভূ-গাঠজিক, ভূ-প্রাকৃজিক পজিিিমি ও 

পজিিেক্ত িে-িেীসহ িেী িাঙ্গি, িেীি গজিপদথি পজিিিমি, িেীদি িিাকৃি পলল, ভূজিরূপ ইিোজেি তুলিামূলক 

জিত্র লাি কিা; 

 ভূিাজিক কাঠাদিা, চ্যেজি (Fault) সম্পদকম প্রাথজিক িািিা ও িা জিজিি কিা; 

 প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ দিাকাজিলা সম্পদকম িািিা, দর্িি: িন্যা কিজলি এলাকা জিজিিকিণ, িাি প্রিাি ও সম্ভাব্য 

যজিসািি এিাং িাি প্রজিকাি;  

 িাস্তা, িাঁি জিি মাদণি স্থাি, িিভূজিি আয়িদিি হ্রাস-বৃজদ্ধ জিি মািণ; 

 উপদিাজিজখি িথ্য িািাি িন্য প্রাথজিক িািিা সম্বজলি আকাশ আদলাকজিত্র ও জিজিন্ন ইদিি পর্ মাদলািিাি িাধ্যদি 

Base map প্রস্তুি; 

 পিিিীদি Base map, আকাশ আদলাকজিত্র ও ইদিি সদিিজিদি পিীযণ ও পর্ মাদলািিাি িাধ্যদি এিাং প্রাপ্ত িদথ্যি 

জিজিদি সাংজেষ্ট িথ্য সম্বজলি িািজিত্র এিাং জেক জিদে মশিাসহ প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-১t  িগুড়া দিলাি ধুিট উপদিলা সাংলে র্মুিা িেীি গজিপদথি পজিিিমি ও িেী দ্বািা িতুি ভূজি সৃজষ্ট এিাং িেীগদি ম 

জিলীি ভূজিি পজিিাণ জিণ ময় এিাং ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিণ।  

(Jamuna River shifting detection, erosion and accretion assessment and geomorphological mapping 

of Dhunat Upazila, Bogra District)        

উদেেঃ 

 জিজিন্ন সিদয়ি ধুিট উপদিলায় র্মুিা িেীি গজিপদথি পজিিিমি জিণ ময়; 

 ধুিট উপদিলা সাংলে র্মুিা িেীি িিমিাি সিদয়ি গজিপদথি অিস্থাি জিণ ময়; 

 জিগি শিাব্দীি িাঝািাজঝ সিয় হদি িিমিাি সিয় পর্ মে উক্ত এলাকায় িেী দ্বািা িতুি ভূজি সৃজষ্ট এিাং িেী গদি ম 

জিলীি ভূজিি পজিিাণজিণ ময়; 

 িেী সাংলে এলাকায় িাঙ্গিপ্রিণ এলাকা জিজিিকিণ; 

 ধুিট উপদিলাি ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিণ। 
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উপ-শাখাঃ ফদটা গ্রন্থাগাি 

এ উপশাখা অজিেপ্তদিি ভূ-বিজ্ঞাজিকদেি িাজহো দিািাদিক SPARRSO, Survey of Bangladesh (SOB), BWDB, 

LR&M, BIWTA প্রজিষ্ঠাি হদি প্রদয়ািিীয় িািজিত্র, এজিয়াল ফদটাগ্রাফস্, ভূ-উপগ্রহজিত্র, ব্যাজথদিজট্রক িাট ম, দিঞ্চ িাকম/স্পট 

হাইট ইিোজে উপািসমূহ এিাং দস্টজিওদোপসহ িহু প্রকাি িথ্য-উপাি এিাং র্ন্ত্রপাজি ক্রয়পূি মক সাংগ্রহ ও র্থার্থিাদি সাংিযণ 

কদি থাদক। জিজিন্ন শাখাি কি মকিমাদেি িজহিঙ্গি কার্ মক্রি িাস্তিায়দিি িন্য এ উপ-শাখায় সাংিজযি টদপাজসট, স্যাদটলাইট 

ইদিিাজি, এজিয়াল ফদটাগ্রাফস্ ও অন্যান্য িািজিত্র ইসূে ও গ্রহণ কদি থাদক। 

দলাকিলঃ 

১. দিগি আসিাউল দহাসিা, জসজিয়ি ম্যাপ ও ফদটা গ্রন্থাগাজিক (িলজি োজয়ত্ব)। 

উপ-শাখাঃ সাদি ম 

এ উপ-শাখাি িাধ্যদি সাদি ময়ািগণ জিজিন্ন িজহিঙ্গি কি মসূজিদি অাংশগ্রহণ কদি িজিপ কাি এিাং খিি কাদিি স্থাি জিি মািদণ 

সহায়িা প্রোি, ল্যান্ড সাদি ম, দর্িি: দেইি দটজিল, জথওদডালাইড, টদপাগ্রাজফক, দলদিজলাং সাদি ম পজিিালিা কদি। ভূজিি উচ্চিা, 

জিেিা, িেী-িাস্তা-িাঁি ইিোজেি এলাইিদিন্ট ও অিস্থাি এিাং contour সাদি ম পজিিালিা ও প্রাপ্ত িদথ্যি জিজিদি ম্যাপ প্রস্তুি 

কদি। 

দলাকিলঃ  

১. িিাি দিাঃ আইয়াি আহদিে, দহড সাদি ময়াি। 

শাখাঃ স্তিিি ও িীিস্তিিি 

(Branch : Stratigraphy and Biostratigraphy) 

 

 
                 শাখা প্রিািঃ িিাি আসিা হক 

                                 উপ-পজিিালক (ভূিি) 

 

 
স্তিিাজিক জিন্যাস জিদেষদণি িাধ্যদি পলল িিায়দিি ইজিহাস ও পজিদিশ জিণ ময় জিষয়ক গদিষণা এ শাখা পজিিালিা কদি 

থাদক। এ কাদি প্যাজলদিালজিকোল ও প্যাজলওিদটালজিকোল জিষয়ক গদিষণা অন্যিি ভূজিকা পালি কদি আসদে। 

দলাকিলঃ  

1. িিাি কািী িািসুিা আখিাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি বসয়ো দিসজিি হক, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

3. িিাি দিাঃ ফারুক দহাদসি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

4. িিাি িািজিি িািান্না আফদিাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 িজহিঙ্গি দথদক সাংগৃহীি িমুিাি গদিষণাগাদি প্রজক্রয়ািািকিণ, িীিাশ্ম ও দপাদলি পৃথকীকিণ এিাং শিাক্তকিণ; 

 শিাক্তকৃি িীিাশ্ম এিাং দপাদলি পর্ মাদলািিাি িাধ্যদি অিীি ভূিাজিক পজিদিশ (প্যাজলও এিিায়িিদিন্ট) ও 

জিিিমি সাংক্রাে গদিষণাকি ম পজিিালিা কিা;  

 প্রাপ্ত িীিাশ্ম ও দপাদলদিি কোটালগ বিজিি কাি; 

 প্রাপ্ত ফলাফদলি জিজিদি প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ।  

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-১t জিজডএইি ৭০/১৫ এি দকাি স্যাম্পদলি দফািাজিজিদফিা জিজিিকিদণি দ্বািা প্রত্ন-পজিদিশ ও গঠিকালীি পজিদিশ 

ব্যাখ্যাকিণ। 

(Delineation of Paleoenvironment and Depositional Environment by Iidentifying the Foraminifera of 

Core Samples of GDH-70/15)  
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উদেেঃ 

 িিদফালজিকোল (অঙ্গসাংস্থাি জিদেষণ) বিজশষ্টে পর্ মদিযদণি িাধ্যদি অনুিীিাশ্ম (দফািাদিজিদফিা) শিাক্তকিণ; 

 অনুিীিাদশ্মি ব্যাজপ্ত, বিজিত্রে, সাংখ্যাগি এিাং পজিিাণগি জিদেষণ;  

 অনুিীিাদশ্মি প্রত্ন-পজিদিশ ও গঠিকালীি পজিদিশ ব্যাখ্যাকিণ। 

শাখাঃ কাদট মাগ্রাফী ও মুিণ 

(Branch: Cartography and Printing) 

 

 

 

                শাখা প্রিািঃ  িিাি দিাহাম্মে আশিাফুল কািাল 

                                 উপ-পজিিালক (ভূিি) 

 

এ শাখাি িাধ্যদি িথ্য-উপাদিি জিজিদি িাজহো অনুর্ায়ী িািজিত্র, জিজিন্ন লগ, ক্রস-দসকশি ইিোজে অঙ্কি কিা হদয় থাদক, র্া 

পিিিীদি ভূ-বিজ্ঞাজিক প্রজিদিেিসমূদহ সাংদর্ািি কিা হয়। অিীদি এসকল অঙ্কিসমূহ হাদি প্রস্তুি কিা হি, িিমিাদি 

কজম্পউটাদিি িাধ্যদি জডজিটাল পদ্ধজিদি প্রস্তুি কিা হদচ্ছ এিাং এিন্য িিিদলি প্রদয়ািিীয় প্রজশযণ অব্যাহি আদে। এ শাখা 

প্রিািিঃ জিজিন্ন শাখাি সহায়ক জহসাদি কাি কদি। 

দলাকিলঃ 

1. িিাি দিাঃ দুরুল হুো, কাদট মাগ্রাফাি। 

2. িিাি দিাঃ আবু িাদসি, সহকািী কাদট মাগ্রাফাি। 

3. িিাি দিাঃ আলী আব্বাস, সহকািী জপ্রজন্টাং অজফসাি। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 িজহিঙ্গি হদি সাংগৃহীি িথ্য-উপাদিি জিজিদি জিজিন্ন িিদণি িািজিত্র, দেি, দসকশি, লগ ইিোজে বিিী কিা র্া 

পিিিীদি জিজিন্ন প্রজিদিেদি সাংদর্ািি কিা হয়;  

 জিজিন্ন িািজিত্রসমূহ অঙ্কি, মুিণ, পজিস্ফুটি ও সাংিযণ কিা।  

শাখাঃ পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ এোদসসদিন্ট 

(Branch: Environmental Geology and Natural Hazard Assessment) 

 

 

         শাখা প্রিািঃ  িিাি সালিা আক্তাি 

                          উপ-পজিিালক (ভূিি) 

 

এ শাখা িাাংলাদেদশি জিজিন্ন প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ, দর্িি: ভূজিকম্প, ভূজি অিিিি, ভূজিধ্বস, িলািদ্ধিা, িন্যা জিষয়ক 

গদিষণামূলক কাদি জিদয়াজিি। দেদশি জিজিন্ন স্থাদি প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ পিিিীদি ঐ এলাকাি িথ্য-উপাি সাংগ্রহ ও সদিিজিদি 

পজিেশ মিপূি মক প্রজিদিেি প্রণয়ি এিাং দূদর্ মাগ প্রজিকাি িা হ্রাসকিদণ পিািশ ম প্রোি কিা এ শাখাি মূল উদেে।    
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দলাকিলঃ 

1. িিাি দিাহাম্মে আজিসুি িহিাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি ফারুক হুসাইি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

3. িিাি দিাঃ আিাহাি দহাদসি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

4. িিাি দিাঃ আহসাি হাজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 দূদর্ মাগ প্রিণ এলাকায় ভূিাজিক, ভূ-প্রযুজক্তক ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ িািজিত্রায়ি; 

 ভূ-সম্পজকমি জিজিন্ন িিদিি প্রাকৃজিক ও িািি সৃষ্ট দূদর্ মাগ মূল্যায়ি ও গদিষণাি িাধ্যদি দূদর্ মাগ ব্যিস্থাপিা জিষদয় 

পিািশ ম প্রোি;  

 দেদশি দর্ দকাদিা এলাকাি িড় িিদিি অিকাঠাদিা ও িগি উন্নয়দিি দযদত্র প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ জিষয়ক ভূিাজিক িথ্য 

ও উপাি সিিিাহ কদি সিকাি/সাংজেষ্ট কর্তমপযদক সাহায্য প্রোি কিা। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-১t  িাাংলাদেদশি খাগড়ােজড় দিলাি অেভূ মক্ত খাগড়ােজড় সেি উপদিলাি পজিদিশ ভূিি এিাং ভূজিধ্বস দিাজিাং 

িািজিত্রায়ি।  

(Environmental Geology Analysis & Landslide Zoning of Khagrachhari Sadar  Upazila of 

Khagrachhori District, Bangladesh) 

উদেেঃ  

 উক্ত এলাকাি পজিদিশ ভূিি এিাং প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ সম্পজকমি িথ্য জিণ ময়; 

 ভূজিধ্বস জিষদয় গদিষণা ও ভূজিধ্বস দিাজিাং িািজিত্র প্রণয়ি; 

 উক্ত এলাকাটিদি পূদি ম সাংঘটিি ভূজিধ্বসসমূদহি অিস্হা জিজিিকিণ, সম্ভাব্য ভূজিধ্বসপ্রিণ পাহাজড় ঢালসমূহ 

জিজিিকিণ ও কািণ জিদেষণ কদি এলাকাটিদক প্রকট, িধ্যি ও কি ঝুঁজকপূণ ম সম্ভাব্য দিাি জহদসদি শিাক্তকিণ; 

 িজিপ এলাকাি িিসািািণদক ঝুঁজকমুক্ত িসিাদসি িন্য পজিদিশ ভূিি জিষয়সমূহ অিজহিকিণ;  

 প্রাপ্ত িথ্য-উপাদিি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি জিজিদি প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

জিদশষ কি মসূজিঃ সুিািগঞ্জ দিলাি িাদিদকি টিলা ও পােমিিী এলাকায় সজক্রয় চ্যেজি জিজিিকিণ ও বিজশষ্টেকিদণি িাধ্যদি 

ভূজিকদম্পি সম্ভোিিা র্ািাই। 
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ভূ-পোজথ মক শাখাসমূহ 

শাখাঃ ভূ-বিদুেজিক ও ভূকম্পি িজিপ 

(Branch: Electrical and Seismic Survey) 

 

 

 

              শাখা প্রিািঃ িিাি মুহাম্মে আজিফুজ্জািাি 

                              পজিিালক (ভূ-পোথ ম) 

 

ভূ-বিদুেজিক ও ভূকম্পি িজিপ শাখা এ প্রজিষ্ঠাদিি একটি গদিষণামূলক অন্যিি ভূ-পোজথ মক শাখা। িিমিাদি অজিেপ্তদিি 

র্ন্ত্রপাজি ব্যিহাি কদি এ শাখা ভূকম্পি পদ্ধজিি িাধ্যদি কি-দিশী ৫০০ জিটাি গিীিিা পর্©ে শুধুিাত্র প্রজিসিণ িজিপ কিদি 

সযি। 

দলাকিলঃ 

১. িিাি দিাহাঃ দসজলি দিিা, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম)। 

২. িিাি দিাহাম্মে িজহি উজেি, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম)। 

৩. িিাি লুিিা ইয়াসজিি খন্দকাি, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 দেদশি ভূ-অিেেিস্থ ভূিাজিক স্তিজিন্যাস, কাঠাদিা জিণ ময় এিাং খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি লদযে িজিপ কার্ মক্রি 

পজিিালিা; 

 িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা িজিদপি িাধ্যদি ভূ-গিমস্থ পাজিি আিাি জিণ ময়; 

 সাংগৃহীি িথ্য/উপাি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি িাধ্যদি খজিি সম্পদেি উপজস্থজি ও সম্ভাব্য প্রকৃজি ও গিীিিা জিণ ময়; 

 খিি কূদপ ভূ-পোজথ মক লজগাং কার্ মক্রি পজিিালিা; 

 সুপাজিশ সম্বজলি প্রজিদিেি কর্তমপদযি জিকট দপশ। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম-িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-১t িওগাঁ দিলাি িান্দা-জিয়ািিপুি-দপািশা উপদিলাসমূহ ও িদ্সাংলে এলাকায় মূল্যিাি খজিি অনুসন্ধাদিি লদযে 

জিজিজশলাি গিীিিা জিণ মদয়ি িন্য প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ।  

(Refraction Seismic Survey to Delineate Basement Depth for the Investigation of Valuable Minerals 

in Manda- Niamatpur- Porsha Upazilas and Adjoining Areas of Naogaon District) 

উদেেঃ 

 অনুসন্ধািকৃি উপদিলাসমূদহ প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ পজিিালিা; 

 উক্ত এলাকায় অগিীি আজেজশলাি ভূিাজিক গঠি কাঠাদিা জির্ণয়; 

 শিাক্তকৃি কাঠাদিায় িিাকৃি পলদল খজিি সম্পদেি উপজস্থজি জিষদয় িািিা লাি;  

 সাংগৃহীি িথ্য-উপাি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি জিজিদি প্রজিদিেি প্রণয়ি। 
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শাখাঃ অজিকষীয় ও চ্যম্বকীয় িজিপ 

(Branch: Gravity and Magnetic Survey) 

 

 

 

              শাখা প্রিািঃ িিাি জিিািউজেি আহদিে 

                               পজিিালক (ভূ-পোথ ম) 

 

িাাংলাদেদশি িিীি পলল আবৃি এলাকাি ভূ-গিমস্থ জশলাস্তদিি জিন্যাস, খজিি সম্পদেি অনুসন্ধাি ও ভূিাজিক গঠি কাঠাদিা 

জিণ মদয়ি িন্য জিজিন্ন ভূ-পোজথ মক িজিপ পদ্ধজিি প্রদয়াগ অপজিহায্যম। অজিকষীয় ও চ্যম্বকীয় িজিপ এ পদ্ধজিগুজলি অন্যিি। 

অজিেপ্তি কর্তমক কয়লা আজিষ্কাদি অজিকষীয় ও চ্যম্বকীয় িজিপ মূখ্য ভূজিকা পালি কদিদে। 

দলাকিলঃ 

1. িিাি খঃ আঃ হাঃ দিাঃ সাইফুি িহিাি, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম)। 

2. ড. সুলিািা িােজিি নুিী, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম)। 

3. িিাি দিাঃ শাহিাহাি, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম)। 

4. িিাি অঞ্জি কুিাি োস, সহকািী পজিিালক (ভূ-পোথ ম) 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 অজিকষীয় ও চ্যম্বকীয় িজিপ পজিিালিাি িাধ্যদি ভূ-অিেেদিি সম্ভাব্য স্তিজিন্যাস ও দিজসদিি গঠি কাঠাদিা সম্পদকম 

িািিা প্রোি; 

 খজিি সম্পে ও ভূিাজিক িথ্যািলী িািাি লদযে খিি কূদপি স্থাি জিি মািণসহ পিিিী কার্ মক্রদিি সুপাজিশ;  

 সাংগৃহীি উপাদিি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি জিজিদি প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-১t কুজড়গ্রাি দিলাি অেগ মি দিৌিািী ও িদ্সাংলে এলাকায় আঞ্চজলক অজিকষী ও চ্যম্বকীয় িজিপ। 

(Regional Gravity and Magnetic Survey in Roumary and adjoining areas of Kurigram District) 

উদেেঃ  

 উজিজখি এলাকাি ভূিাজিক কাঠাদিা ও জিজি জশলাি গিীিিা জিণ ময়;  

 খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি িন্য সম্ভািিািয় ব্যিেয়ী (anomaly) এলাকা জিি মািণ;  

 উক্ত এলাকায় কয়লা প্রাজপ্তি সম্ভাব্যিা র্ািাই;  

 প্রাপ্ত িথ্য-উপাদিি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি জিজিদি প্রজিদিেি প্রণয়ি। 
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শাখাঃ ভূ-পোজথ মক িথ্য জিদেষণ ও র্ন্ত্রপাজি িযণাদিযণ 

(Branch: Geophysical Data Analysis and Equipment Maintenance) 

 

 

 

                  শাখা প্রিািঃ িিাি মুহঃ এিশাদুল হক 

                                  পজিিালক (ভূ-পোথ ম) 

 

ভূ-পোজথ মক িথ্য জিদেষণ ও র্ন্ত্রপাজি িযণাদিযণ শাখা এ লযে অিমদিি িন্য ভূ-পোজথ মক গদিষণাগাি এিাং ভূ-পোজথ মক লজগাং 

গদিষণাগাদি ভূ-পোজথ মক িজিদপি সাদথ সাংজেষ্ট আধুজিক র্ন্ত্রপাজি ক্রয়, সাংিযণ, র্ন্ত্র পজিিালিা এিাং সাংগৃহীি িথ্য-উপাি 

কজম্পউটাি সফট্ওয়াি ব্যিহাদিি িাধ্যদি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি দযদত্র সাজি মক সহদর্াগীিা প্রোি কদি থাদক। 

দলাকিলঃ    

1. িিাি দিাঃ ওয়াজহদুজ্জািাি, উদ্ধমিি ভূ-পোজথ মক প্রদকৌশলী । 

2. িিাি লুিিা ইয়াসজিি খন্দকাি, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম) (খন্ডকালীি)। 

3. িিাি দিাঃ ইয়াকুি দহাদসি, ইদলট্রজিক্স অজফসাি। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ  

 গদিষণাগািদ্বদয় সাংিজযি র্ন্ত্রপাজিগুজল অিোধুজিক হওয়াি কািদণ এগুজলদক সাি মযজণকিাদি কার্ মযি িাখাি লদযে 

জিয়িানুর্ায়ী কোজলদিশি (Calibration) কার্ মক্রি পজিিালিা;  

 র্দন্ত্র ত্রুটি পজিলজযি হদল প্রদয়ািিীয় দিিািদিি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা;  

 অজিেপ্তদিি অন্যান্য ভূ-পোজথ মক শাখাসমূহদক িজহিঙ্গি কার্ মক্রি িাস্তিায়িকাদল প্রদয়ািিীয় র্ন্ত্রপাজি সিিিাহ এিাং 

উপাি সাংগ্রদহ র্ন্ত্রপাজি পজিিালিায় সাজি মক সহদর্াগীিা প্রোি;  

 িজহিঙ্গি দথদক ভূ-পোজথ মক জিজিন্ন পদ্ধজিদি সাংগৃহীি উপািসমূদহি কজম্পউটাি সফট্ওয়োি ব্যিহাদিি িাধ্যদি 

ব্যাখ্যা-জিদেষদণ সহদর্াগীিা প্রোি;  

 অজিেপ্তি কর্তমক পজিিাজলি/অনুদিাজেি অন্যান্য প্রজিষ্ঠাি/সাংস্থাি জিজিন্ন খিি-কূদপ ভূ-পোজথ মক লজগাং পজিিালিা ও 

সুপাজিশ সম্বজলি প্রজিদিেি প্রণয়ি কিা। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ  

কি মসূজি-১t িজহিঙ্গদি ভূ-পোজথ মক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি (অজিকষীয়, চ্যম্বকীয় ও ভূ-বিদুেজিক) কার্ ©কাজিিা পিীযণ কি মসূজি-২০১৭। 

(Field Performance Test of Geophysical Equipments (Gravity, Magnetic and Electrical) in 2017) 

 উদেেঃ 

 ভূ-পোজথ মক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি প্রিজলি কোজলদিশি, ক্রটিমুক্তকিণ এিাং এদেি পূণ ম কার্ মযিিা জিদ্যিাি িাখাি উদেদে 

িজহিঙ্গি পজিদিদশ কার্ মযিিা র্ািাইকিণ; 

 পজিিীযণ পিিিী কিণীয় জিষদয় প্রজিদিেি দপশ; 

 িজিপ কাদি ব্যিহাদিি িন্য র্ন্ত্রপাজিগুজলি পূণ ম কার্ মযি অিস্থা জিজিিকদল্প সাংজেষ্ট িজিপ েলদক র্ন্ত্রপাজি 

সিিিাহ। 

কি মসূজি-২t িজহিঙ্গদি ভূ-পোজথ মক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি (ভূকম্পি ও ভূপোজথ মক লজগাং) কার্©কাজিিা পিীযণ কি মসূজি-২০১৭। 

(Field Performance Test of Geophysical Equipments (Seismic & Geophysical Logging) in 2017) 

উদেেঃ 

 ভূ-পোজথ মক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি প্রিজলি কোজলদিশি, ক্রটিমুক্তকিণ এিাং এদেি পূণ ম কার্ মযিিা জিদ্যিাি িাখাি উদেদে 

িজহিঙ্গি পজিদিদশ কার্ মযিিা র্ািাইকিণ; 

 পজিিীযণ পিিিী কিণীয় জিষদয় প্রজিদিেি দপশ;  

 িজিপ কাদি ব্যিহাদিি িন্য র্ন্ত্রপাজিগুজলি পূণ ম কার্ মযি অিস্থা জিজিিকদল্প সাংজেষ্ট িজিপ েলদক র্ন্ত্রপাজি 

সিিিাহ। 



27 

 

িসায়ি শাখা 

বিদেজষক িসায়ি 

(Branch: Analytical Chemistry) 

 

 

 

                শাখা প্রিািঃ িিাি আহদিে আিাউল মুিীি 

                                পজিিালক (িসায়ি) 

 

এ শাখা িজহিঙ্গি হদি সাংগৃহীি িমুিাি িাসায়জিক জিদেষদণি িথ্য জেদয় ভূিাজিক প্রজিদিেি বিিীদি সহায়িা প্রোি কদি 

আসদে। আজিষ্কৃি জিজিন্ন খজিি (দর্িি: চ্যিাপাথি, সাোিাটি, কঠিিজশলা, কয়লা, জসজলকািাজল, সািািি িাজল ইিোজে) এিাং 

সিকাজি ও দিসিকাজি জিজিন্ন প্রজিষ্ঠাি হদি দপ্রজিি িমুিাি িাসায়জিক জিদেষদণি িাধ্যদি গুণগিিাি জিণ ময় কদি গদিষণা 

কাদি সহায়িা প্রোি কিদে।  

দলাকিলঃ    

1. িিাি কাজিি ফাদিিা, উপ-পজিিালক (িসায়ি)। 

2. িিাি দফিদেৌসী দিগি, উপ-পজিিালক (িসায়ি)। 

3. িিাি দিাঃ জিয়াজুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক (িসায়ি)। 

4. িিাি দশখ মুহাম্মে দিসিাহ আি িহিাি, সহকািী পজিিালক (িসায়ি)। 

5. িিাি দিাঃ িাদিদুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক (িসায়ি)।  

6. িিাি দিাঃ দিাশদফকুি িহিাি, সহকািী পজিিালক (িসায়ি)।  

7. িিাি িািহারুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক (িসায়ি)। 

8. িিাি দিাঃ িাহমুদুল হাসাি, সহকািী পজিিালক (িসায়ি)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ  

 সাংগৃহীি ও জিজিন্ন সাংস্থা হদি প্রাপ্ত িমুিাি জিয়িিাজন্ত্রক িাসায়জিক জিদেষণ;  

 ভূ-গিমস্থ পাজিি গুণাগুি এিাং দূষণ জিণ মদয়ি দযদত্র জিজিন্ন দিৌদলি উপজস্থজি জিণ ময়;  

 কলকািখািাি জিগ মি িদিমে পজিদিশ দূষদণি িাত্রা  জিণ ময়;  

 জিজিন্ন মূল্যিাি খজিি সম্পদেি গুণাগুি শিাক্তকিণ এিাং অথ মনিজিক মূল্যায়দি সহায়িা;   

 জিজিন্ন মূল্যিাি িাতুি Qualitative এিাং Quantitative জিদেষণ;  

 িাসায়জিক জিদেষদণি ফলাফদলি জিজিদি প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ  

কি মসূজি-১t জেিািপুি দিলাি পাি মিীপুি উপদিলা এলাকায় িড়পুকুজিয়া কয়লা খজি ও িাপজিদুেৎ দকদন্দ্রি পজিদিশগি প্রিাি 

জিণ ময়। 

(Environmental impact assessment of Barapukuria Coal mine and thermal power plant in Parbotipur 

Upazilla area of Dinazpur District)       

উদেেঃ 

 কয়লা দিায়া পাজি উক্ত এলাকাি খািাি পাজি, পশুপাজখ, িেী-িালা, িাে ইিোজেি উপি জক যজিকি প্রিাি জিস্তাি 

কিদে িা জিণ ময় কিা; 

 খজি ও িাপ জিদুেৎ দকদন্দ্রি কার্ মক্রদিি ফদল িড়পুকুজিয়া এলাকাি িাপিাত্রা পােমিিী অন্যান্য এলাকাি িাপিাত্রাি 

দিদয় দিজশ জক িা িা এই িাপিাত্রা বৃজদ্ধ পাদচ্ছ জক িা িা জিণ ময় কিা। 
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খিি শাখা 

শাখাঃ খিি 

(Branch: Drilling) 

 

 

 

                  শাখা প্রিািঃ িিাি দিাঃ িজহরুল ইসলাি 

                                  উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল) 

 

ভূিাজিক ও ভূ-পোজথ মক িথ্যািলী জিদেষণপূি মক ভূ-অিমেেি সম্বদন্ধ জিজিি স্থাদি িািিাকৃি িথ্যািলীি সঠিকিা জিরূপণকদল্প ও 

প্রদয়ািিদিাদি ভূ-অিমেেদিি ভূিাজিক উপাি সাংগ্রদহি িন্য অনুসন্ধাি কূপ খিি কার্ মক্রি পজিিালিা কিা এ শাখাি মূল 

উদেে। ১৯৬০ সি হদি জুি, ২০১৫ সি পর্ মে ২০৪টি এক্সদোদিশিাল কূপ খিি কিা হদয়দে র্াি দিাট গিীিিা প্রায় ৫৪,০৮৩ 

জিটাি। এোড়াও ২,৭৮৭টি জসসদিালজিকোল কূপ খিি কিা হদয়দে।  

দলাকিলঃ  

1. িিাি দখান্দকাি িজিউল ইসলাি, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)।  

2. িিাি দিাঃ িাসুে িািা, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)।  

3. িিাি িঈি উজেি আহদিে, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)।  

4. িিাি দিাঃ জিিহাজুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ  

 খিদিি িন্য জিি মাজিি স্থাদি প্রদয়ািিীয় অিকাঠাদিা জিি মাণ;  

 জিি মাজিি স্থাদি িাজহো দিািাদিক কূপ খিি ও িমুিা সাংগ্রহ;  

 খিদিি লগ বিিী এিাং সাংিযণ;  

 ভূ-পোজথ মক লজগাং কাদিি িন্য খিি কূপ সঠিকিাদি প্রস্তুিকিণ;  

 দকজসাং পুিরুদ্ধাদিি র্থার্থ ব্যিস্থা গ্রহণ;  

 খিিকৃি কূদপি র্থার্থিাদি জসদিদন্টশি কার্ মক্রি সম্পন্নকিণ;  

 খিদিি িন্য প্রদয়ািিীয় র্ন্ত্রপাজি, িাসায়জিক ও আনুষজঙ্গক িালািাল সাংগ্রহ, ব্যিহাি এিাং সুষ্ঠু িযণাদিযণ;  

 খিি কার্ মক্রি দশদষ ব্যিহৃি ভূজি পূি মািস্থায় আিয়িপূি মক হস্তােি। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি কি মসূজিঃ 

কি মসূজি-১t ভূিাজিক কূপ (জিজডএইি-৭২/১৮) খিদিি িাধ্যদি অথ মনিজিক িজণদকি অনুসন্ধাি। 

(Exploration for Economic Minerals at Geological Drill hole GDH-72/18) 

উদেেঃ  

 স্তিিাজিক িথ্য উদ্ঘাটি ও খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি লদযে জিি মাজিি স্থাদি একটি কূপ খিি;  

 খিদিি লগ বিিী এিাং এ জিষদয় প্রজিদিেি প্রণয়ি।  
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গদিষণা দসলসমূদহি পজিজিজি 
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আথ মদকাদয়ক গদিষণা দসল 

(Earthquake Research Cell) 

িাাংলাদেশ একটি ভূজিকম্প প্রিণ দেশ। দিৌগজলক অিস্থাি জিদিিিায় িাাংলাদেশ ইজন্ডয়াি দেট, িাজি মি দেট এিাং ইউদিজশয়াি 

দেদটি সাংদর্াগস্থদল অিজস্থি। দেদশি উিি ও উিি-পূি মজেদক দিশ কদয়কটি িড় সজক্রয় চ্যেজি জিদ্যিাি। অিীি ও িিমিাি 

ভূজিকদম্পি ইজিহাস জিদেষণ কিদল দেখা র্ায়, উজিজখি চ্যেজি এলাকায় ১৮৯৭ সাদল জিখটাি দেদল ৮.৭ িাত্রাি এিাং 

িৎপিিিীদি ৬.০-৭.০ িাত্রাি িহু ভূজিকম্প সাংঘটিি এিাং প্রচ্যি যয়যজি ও ভূ-প্রকৃজিদি অদিক পজিিিমি সাজিি হদয়দে। 

এখিও এদেদশ ৫.০-৬.০ িাত্রাি ভূজিকম্প প্রিণিা লযিীয়। জিষয়টি সম্পূণ মিাদি ভূ-জিজ্ঞাি সম্পমজকি জিিায় িাাংলাদেশসহ এি 

আশপাদশি এলাকায় ভূজিকদম্পি সম্ভাব্য কািণ অনুসন্ধাি, প্রশিি এিাং এ জিষদয় িিগদণি সদিিিিা বৃজদ্ধি লদযে জিশে িথ্য 

সাংগ্রহ ও গদিষণাি িন্য এ দসল গঠি কিা হদয়দে। জিদেি সকল দেদশ ভূিাজিক িজিপ জিিাগ/সাংস্থা ভূজিকম্প জিষদয় 

িজিটজিাং এিাং িথ্য সাংিযণ ও জিিিদণি োজয়দত্ব জিদয়াজিি। জকন্তু িাাংলাদেদশ আিহাওয়া অজিেপ্তি (জিএিজড) এ কাদিি 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত। দর্ কািদণ জিয়জিি সঠিক িথ্য আোি-প্রোদিি স্বাদথ ম এ দসদলি িাধ্যদি জিএিজড’ি িজিটজিাং জসদস্টদিি সাদথ 

একটি দিটওয়াকম সাংদর্াগ স্থাপি কিা হদয়দে। ভূজিকম্প জিষদয় গদিষণা প্রসাদিি লদযে জিএসজি-এিজিআই, িিওদয় এিাং 

জিএসজি-িাজিয়াাং জিেজিদ্যালয়, জসঙ্গাপুদিি সাদথ দর্ৌথ সিদঝািা স্মািদকি আওিায় িাাংলাদেদশ ৪টি সাইসদিাজিটাি ও ৭টি 

জিজপএস দস্টশি স্থাজপি হদয়দে। এ সকল স্থাজপি র্দন্ত্রি িাধ্যদি প্রাপ্ত িথ্যসমূহ আথ মদকাদয়ক দসদলি কার্ মক্রদি ব্যিহাি কিা 

হদচ্ছ। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 দেদশি িদধ্য এিাং পােমিিী দেদশ সাংঘটিি ভূজিকদম্পি িাত্রা, উৎপজিস্থল ও গিীিিা, সম্ভাব্য যয়-যজিি পজিিাণ 

ইিোজে িথ্য সাংগ্রহ এিাং দ্রুিিাি সাদথ সিকাি ও স্থািীয়িাদি প্রিাি িাধ্যিদক অিজহি কিা;  

 িাাংলাদেদশ সাংঘটিি ভূজিকম্পস্থল সদিিজিদি পজিেশ মি কদি সম্ভাব্য কািণ, যয়যজি জিরূপণ এিাং িিসদিিিিা 

জিষদয় পিািশ ম প্রোি ও িথ্য সম্বজলি প্রজিদিেি সিকাজি পর্ মাদয় োজখল;  

 সাংগৃহীি িথ্যসমূহ হদি সফট্ওয়োদিি সাহাদয্য ভূকম্পদিি িাত্রা, এজপদসন্টাি ও উৎদসি গিীিিা জিণ ময় এিাং 

এিদ্সাংক্রাে িািজিত্র ও প্রজিদিেি প্রস্তুি। 

দসল প্রিািঃ িিাি দিাঃ এহোনুল িািী, পজিিালক (ভূিি) (অজিজিক্ত োজয়ত্ব)।   

দলাকিলঃ  

1. শাখা প্রিাি, িগি ও প্রদকৌশল ভূিি (খন্ডকালীি)। 

2. শাখা প্রিাি, পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ এোদসসদিন্ট (খন্ডকালীি)।  

3. িিাি দিাহাম্মে িজহি উজেি, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম) (খন্ডকালীি)। 

4. িিাি আক্তারুল আহসাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)।  

5. িিাি দিাঃ িাহমুে দহাদসি খাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)।  

জিওসাইন্স এোওয়ািিদস এন্ড দট্রজিাং দসন্টাি (জিএটিজস) 

Geoscience Awareness and Training Centre (GATC) 

ভূ-জিজ্ঞাি পজিিিমিশীল, ব্যাপক এিাং িানুদষি িীিিিাি উন্নয়ি ও কল্যাণ সম্পজকমি জিজ্ঞাি। ভূ-জিজ্ঞাি জিষয়ক জ্ঞাি বৃজদ্ধ, 

িিকল্যাদণ এি ভূজিকা, িিগণদক অিগিকিদণি িাধ্যদি সদিিিিা বৃজদ্ধি লদযে যুদগাপদর্াগী প্রদয়াগ ও অজিকিি সফল 

িাস্তিায়দিি উদেদে জিয়জিি প্রজশযণ প্রোি কিা অপজিহায্য ©। এ দসন্টাদিি িাধ্যদি দটকসই উন্নয়দিি স্বাদথ ম িিমিাি ও 

িজিষ্যৎ প্রিদন্মি ভূ-জিজ্ঞািী ও এি সাদথ সম্পজকমি সকল দেজণ ও দপশাি এিাং দযত্র জিদশদষ আপািি িিসািািদণি িাদঝ 

সদিদিিিা সৃজষ্ট/বৃজদ্ধি লদযে প্রজশযণ, দসজিিাি, জসদম্পাজিয়াি আদয়ািি কিা। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ 

 ভূ-জিজ্ঞাি জিষদয় সদিিিিা বৃজদ্ধি লদযে জিয়জিি প্রজশযণ, দসজিিাি, জসদম্পাজিয়াি আদয়ািি;  

 ভূ-জিজ্ঞাি ও এি অিোি (Geoscience and its Contributions) প্রিাি;  

 দটকসই উন্নয়দি ভূ-জিজ্ঞাি জিষদয় দেদশি িিসািািদিি িদধ্য সদিিিিা বৃজদ্ধি লদযে কাি কিা;  

 অজিেপ্তদিি কি মকিমা/কি মিািীদেি ওজিদয়দন্টশি দকাস ম আদয়ািি। 

জিএটিজস প্রিািঃ  িিাি সাইদুল দহাদসি, পজিিালক (ভূিি) (অজিজিক্ত োজয়ত্ব)।  
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দলাকিলঃ  

1. িিাি িাজসিা দিগি, উপ-পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

2. িিাি বসয়ো দিসজিি হক, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

3. িিাি আদিায়াি সাোৎ মুহাম্িে সাদয়ি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

কজম্পউটাি ও িথ্য প্ররযুজক্ত (আইটি) দসল 

Computer and Information Technology (IT Cell) 

এ দসদলি িাধ্যদি জিএসজি’ি ভূ-বিজ্ঞাজিক কাদিি িথ্য-উপািসমূহ কজম্পউটাদি িািণ ও জিজিন্ন ডাটাদিি বিিী, েোজিাং এিাং 

অন্যান্র্ আইটি জিষয়ক কাদি (প্রশাসজিক ও ভূ-বিজ্ঞাজিক) শাখাসমূহদক সহায়িা প্রোি কিা হয়। 

োজয়ত্ব ও কার্ মািলীঃ  

 কজম্পউটাি ও আনুষজঙ্গক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি িযণাদিযণ; 

 কজম্পউটাি ডাটাদিদি িথ্য-উপািসমূহ সাংিযণ; 

 কজম্পউটাি দিটওয়াজকমাং এিাং িথ্য-প্রযুজক্তি ব্যিহাি; 

 অজিেপ্তদিি শাখাসমূহ এিাং প্রদয়ািদি সিকাজি/দিসিকাজি সাংস্থাদক আইটি জিষদয় সহদর্াজগিা। 

দসল প্রিািঃ িিাি দিাঃ কািরুল আহসাি, উপ-পজিিালক (ভূিি) (অজিজিক্ত োজয়ত্ব)। 

দলাকিলঃ   

১. িিাি এ.দি.এি. ইিোদুল হক, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 
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িলিাি ও জিদশষ প্রকল্প/কি মসূজিসমূহ 
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িলিাি প্রকল্প 

প্রকদল্পি িািঃ িাাংলাদেদশি িেীিদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি।  

 
 

 

প্রকল্প পজিিালকঃ িিাি িাহমুে হাসাি 

পজিিালক (ভূিি)

 

সহকািী প্রকল্প পজিিালকঃ িিাি দিাহাম্মে হাসাি শাহাজিয়াি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

প্রকদল্পি আওিায় ২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদি জিেিজণ মি ৫টি িজহিঙ্গি কি মসূজি িাস্তিাজয়ি হদি।  

কি মসূজি-১t র্মুিা িেীি পজিি িীি হদি গাইিান্ধা দিলাি সেি ও সুন্দিগঞ্জ উপদিলা, কুজড়গ্রাি দিলাি দিৌিািী, 

জিলিািী, সেি ও িাদগেিী উপদিলাি অেগ মি র্মুিা িেীি িিসমূহ। িািালপুি দিলাি দেওয়ািগঞ্জ, 

ইসলািপুি, দিলান্দহ ও সেি উপদিলাি িহ্মপুত্র ও র্মুিা িেী ব্যিীি অন্যান্য িেীিদযি িিসমূদহি 

িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি। 

িিিলঃ  

1. িিাি দিাঃ আশিাফ দহাদসি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি দক.এি. ইিাি দহাদসি, সহকািী পজিিালক (ভূিি))। 

কি মসূজি-২t  িয়িিজসাংহ দিলাি মুক্তাগাো, সেি, জত্রশাল ও গফিগাঁও উপদিলা, গািীপুি দিলাি কাপাজসয়া ও শ্রীপুি 

উপদিলা এিাং িিজসাংেী দিলাি িদিাহিেী ও িায়পুিা উপদিলাি অেগ মি িেীিদযি িিসমূদহি িাজলদি 

মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জির্ণয় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি। 

িিিলঃ  

1. িিাি দিাঃ কািাল দহাদসি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি দিাহাম্মে ওিি ফারুক খাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

কি মসূজি-৩t মুজন্সগঞ্জ দিলাি গিাজিয়া, টজঙ্গিাড়ী ও সেি উপদিলা, িাঁেপুি দিলাি িিলি ও সেি উপদিলা, লযীপুি 

দিলাি িািগজি, কিলগঞ্জ, সেি ও িায়পুি উপদিলা, িি ফোলকি, িি আদলকিান্ডাি, দিায়াখালী দিলাি 

সুিণ মিি ও দকাম্পািীগঞ্জ উপদিলা এিাং িট্টগ্রাি দিলাি সন্দীপ উপদিলা সাংলে িিসমূদহি িাজলদি মূল্যিাি 

খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি।  

িিিলঃ  

1. িিাি দিাঃ দহাদসি খসরু, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি দিাঃ িাহাঙ্গীি আলি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

কি মসূজি-৪t  িাঁেপুি দিলাি হাইিিি উপদিলা, শিীয়িপুি দিলাি দিেিগঞ্জ, ডামুডো ও দগাসাইিহাট উপদিলা, 

িজিশাল দিলাি জহিলা ও দিদহন্দীগঞ্জ উপদিলা এিাং দিায়াখালী দিলাি হাজিয়া উপদিলাি িিসমূহ ও 

দিালা দিলা সাংলগ্ি িিসমূহ- িি গিাজিয়া, দিৌলিী িি, হাজিিহাট, িিপুিা এিাং িি পািাজলয়াি 

িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি।  

িিিলঃ  

1. িিাি দিাঃ আবু সাদয়ি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি দিাঃ দসাদহল িািা, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 
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কি মসূজি-৫t দিালা দিলাি েজযদণি িিসমূহ ও পজিদি পটুয়াখালী দিলাি িাউফল, েশজিিা ও গলাজিপা উপদিলা এিাং 

িাজহিিি, িাঙ্গািাজল, িি হজি, আন্দাি িি, দসািাি িি, িি কুকিী মুকিী, িি োই, িি জিিাি, িি কািল 

ইিোজে িিসমূহ ও দিালা দিলা সাংলে িিসমূদহি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক 

মূল্যায়ি। 

িিিলঃ 

1. িিাি দিাঃ ফারুক হাোি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) । 

2. িিাি িাজিি কুিাি সাহা, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

উপদিাক্ত প্রকদল্পি িাধ্যদি সাংগৃহীি িমুিাসমূহ জিজিন্ন পিীযাগাদি জিদেষণ এিাং পিীযালব্ধ ফলাফদলি জিজিদি 

প্রজিদিেি প্রণয়দিি কাদি সহদর্াজগিা প্রোদিি িন্য জিেিজণ মি কি মকিমাগণ জিদয়াজিি থাকদিি। 

1. িিাি আসিা হক, উপ-পজিিালক (ভূিি) ।  

2. িিাি দিাহাম্মে আজিফুজ্জািাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

3. িিাি শাওি িালুকোি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 

 

 

কাজিগিী প্রকদল্পি িািঃ Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate 

Change (GeoUPAC) 

প্রকদল্পি দিয়ােঃ িানুয়াজি, ২০১৮ হদি জডদসম্বি, ২০২০ 

প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩,৬০০ লয টাকা 

সহদর্াগী দেশঃ জিজিআি, িাি মািী  
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জিদশষ কি মসূজি 

িাাংলাদেদশি ভূ-বিজ্ঞাজিক িথ্যািলী সাংগ্রহণ, সাংকলি িা ভূ-বিজ্ঞাজিক সিস্যাজে জিদয় সিয় সিয় জিজিন্ন সাংস্থা িা জিজিন্ন 

িন্ত্রণালদয়ি িাজহো অনুর্ায়ী গদিষণামূলক কাি পজিিালিা ও সম্পন্ন কিাি িন্য জিদশষ কি মসূজি গ্রহণ কিা হদয় থাদক। 

উজিজখি কার্ মািলী সুষ্ঠ ুিাস্তিায়দিি িন্য অজিেপ্তদিি অজিজ্ঞিাসম্পন্ন ভূ-জিজ্ঞািীগণ জিদশষ কি মসূজিি আওিায় জিদয়াজিি 

থাদকি। প্রশাসজিক িন্ত্রণালদয়ি অনুদিােিক্রদি জিএসজি কর্তমক গৃহীি জিদশষ কদয়কটি গুরুত্বপূণ ম কি মসূজিি িাি িীদি দেয়া 

হদলা। ভূ-জিজ্ঞাি সম্পজকমি িিগুরুত্বপূণ ম জিষয় জিদশষ কি মসূজিি আওিায় িাস্তিায়ি কিা হদি। 

1. সুিীল অথ মিীজি (Blue Economy) সাংক্রাে কার্ মক্রিঃ 

সমুি-আইি জিষয়ক আেিমাজিক আোলদিি িাদয় িাাংলাদেদশি ১,১৮,৮১৩ িগ ম জকদলাজিটাি সাগি এলাকায় সাদি মাদিৌিত্ব 

প্রজিজষ্ঠি হদয়দে। এ জিস্তৃি এলাকায় প্রচ্যি অথ মনিজিক খজিি সম্পে প্রাজপ্তি সম্ভািিা িদয়দে। অদ্যািজি এ এলাকায় 

উদিখদর্াগ্য দকাদিা খজিি সম্পে অনুসন্ধাি কার্ মক্রি পজিিাজলি হয়জি। একুশ শিদকি িোদলঞ্জ দিাকাদিলায় সিকাদিি 

অঙ্গীকাি িাস্তিায়দিি লদযে এ অজিেপ্তি উক্ত এলাকায় খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি পজিকল্পিা গ্রহণ কদিদে। এজিষদয় 

একটি অিোধুজিক সাদি ম িাহাি ক্রয়সহ অন্যান্য ভূ-বিজ্ঞাজিক কাদিি িন্য সমুি সম্পে আহিদণি লযে “িাাংলাদেদশি 

সমুি এলাকাি ভূিাজিক বিজশষ্টে জিরূপণ ও দূদর্ মাগ সিীযণ” শীষ মক একটি উন্নয়ি প্রকদল্পি জডজপজপ িন্ত্রণালদয় দপ্রিণ কিা 

হদয়দে। এ প্রকদল্পি উদেে জিেরূপঃ 

 পর্ মায়ক্রদি িাাংলাদেদশি উপকূলীয়, আঞ্চজলক সমুিসীিায় ১: ১০,০০,০০০ দেদল ব্যাজথদিজট্রক, ভূ-প্রাকৃজিক, 

ভূিাজিক, ভূ-পোজথ মক এিাং ভূ-প্রদকৌশল িািজিত্রায়দিি িাধ্যদি সমুি এলাকাি প্রাথজিক িথ্য-িান্ডাি গদড় 

দিালা; 

 িাাংলাদেদশি সমুিপৃদষ্ঠি ভূিাজিক ও ভূ-পোজথ মক িজিপ, িমুিা সাংগ্রহ ও খিদিি িাধ্যদি অথ মনিজিক খজিি 

সম্পে আজিষ্কাি, গদিষণাগাদি পিীযা এিাং জিদেষণ; 

 িাাংলাদেদশি উপকূলীয়, িহীদসাপাি এিাং সািদিজিি ফোদি পলল অিদযদপি প্রজক্রয়া, ব্যাজপ্ত, পজিিাণ এিাং 

পজিদিদশি উপি এি প্রিাি জিরূপণ; 

 অগ্রাজিকাি জিজিদি জিজে মষ্ট এলাকাি (স্থল ও গিীি সমুি িন্দি, পাইপ/দকিল লাইি ইিোজে) ভূ-প্রদকৌশল িজিপ 

এিাং প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ িািজিত্রায়ি;  

 আধুজিক র্ন্ত্রপাজি ও গদিষণা িাহাি সাংগ্রদহি িাধ্যদি দেদশি পাশাপাজশ জিএসজি’ি গদিষণা সযিিা বৃজদ্ধ 

কিা;  

 দেদশ ও জিদেদশ জিএসজি’ি কি মকিমাদেি প্রজশযদণি িাধ্যদি দেদশ সমুি জিষয়ক গদিষণায় উপযুক্ত িিশজক্ত 

গদড় দিালা। 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি প্রস্তাজিি কার্ মক্রিঃ 

 আঞ্চজলক দেদল ব্যাজথদিজট্রক, ভূ-প্রাকৃজিক এিাং ভূিাজিক িািজিত্রায়ি;  

 খিি এিাং গ্রািস স্যাম্পলাি (grabs samplar) এি সাহাদয্য জগ্রড প্যাটাণ ম (grid pattern) অনুর্ায়ী পলল 

সাংগ্রহ;  

 ভূ-পোজথ মক িজিদপি িাধ্যদি ভূ-অিেেিীণ গঠি, চ্যেজি, পলদলি িিণ জিণ ময়;  

 অথ মনিজিক অিদযপণ/খজিি সম্পে, (economic deposits) আজিষ্কাি, গদিষণাগাদি পিীযণ, জিদেষণ এিাং 

মূল্যায়ি;  

 অগ্রাজিকাি জিজিদি জকছু এলাকাি (দিল এিাং গ্যাস ব্লক, সমুি িন্দি, গিীি সমুি িন্দি ইিোজে) ভূ-প্রদকৌশল 

িজিপ, পলল সাংগ্রহ এিাং প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ িািজিত্রায়ি;  

 অথ মনিজিক কি মকাদন্ডি উপি এলাকা জিজিক ভূ-দূদর্ মাদগি প্রিাি জিরূপণ;  

 দেদশ এিাং জিদেদশ জিজিন্ন প্রজশযদণি িাধ্যদি সামুজিক ভূিি, পললিি, প্রদকৌশল ভূিি, ভূ-িসায়ি, ভূ-পোথ ম 

ইিোজে সাংজেষ্ট জিষদয় অজিেপ্তদিি দলাকিদলি সযিিা বৃজদ্ধ;  

 প্রদয়ািিীয় র্ন্ত্রপাজি সাংগ্রহ এিাং দেশী জিদেশী পিািশ মক জিদয়াদগি িাধ্যদি অজিেপ্তদিি কার্ মযিিা বৃজদ্ধ। 
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2. পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়ি দিজিটাইি এোদফয়াস ম ইউজিট সাংক্রাে কার্ মক্রিঃ 

জিএসজি েীঘ মজেি র্ািৎ সমুিসীিা সাংক্রাে িাাংলাদেদশি োিীি পদয ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িথ্য/উপাি ও প্রিাণাজে 

িাজিসাংঘ প্রণীি সমুি-আইি (UNCLOS) কার্ মক্রি িাস্তিায়দিি লদযে আেিমাজিক সমুিসীিা জিি মািদণ পিিাষ্ট্র 

িন্ত্রণালয়দক সিিিাহ কদি আসদে। এি ফলশ্রুজিদি সমুি-আইি জিষয়ক আেিমাজিক আোলদিি িাদয় িাাংলাদেদশি 

১,১৮,৮১৩ িগ ম জকদলাজিটাি সাগি এলাকায় সাদি মাদিৌিত্ব প্রজিজষ্ঠি হদয়দে।  

জিএসজি’ি ১৩ িি কি মকিমা ২০০৩-২০০৭ সি পর্ মে পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়ি UNCLOS সাংক্রাে কার্ মক্রদিি একটি জিদশষ 

প্রকল্প িাস্তিায়ি কদিি এিাং “Detection and Documentation of Changes of the Coastal line of Bangladesh due to 

Geological and Geomorhological Processes” শীষ মক একটি প্রজিদিেি োজখল কদিি। িিমিাদি পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়ি 

দিজিটাইি অোদফয়াস ম ইউজিদটি িিািিাদি িাজিসাংঘ প্রণীি সমুি আইি (UNCLOS)-এি কার্ মক্রি িাস্তিাজয়ি হদচ্ছ। 

অজিেপ্তদিি একিি কি মকিমা উক্ত ইউজিদটি দডেটপ স্টোজড গ্রুপ (UNCLOS দটকজিকোল টিি)-এ কি মিি আদেি। উক্ত 

দটকজিকোল টিি Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)-এ িাাংলাদেদশি Outer 

Continental Shelf-এি োিীসহ সমুি জিষয়ক অন্যান্য কাজিগজি জিষদয় কাি কিদেি। দিজিটাইি অোদফয়াস ম ইউজিদটি 

আওিায় সমুি জিষয়ক সিায় অাংশগ্রহণ ও প্রদয়ািিীয় কাজিগজি িথ্য-উপাি সিিিাহ ও পিািশ ম প্রোি এ কাদিি অাংশ। 

দলাকিলঃ 

1. িিাি কািরুল আহসাি, পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

3. জিএসজি ও জসঙ্গাপুদিি িাজিয়াাং ইউজিি মাজসটি অি আথ ম অিিািদিটিীি দর্ৌথ কার্ ©ক্রিঃ 

কাইদিদিটিক্স অি দ্যা দিঙ্গল-আসাি জসিট্যাজক্সস (Kinematics of the Bengal-Assam Syntaxis): 

ভূজিকম্প জিষদয় গদিষণা দসল থাকদলও জিএসজিদি জিওদটকটজিক্স গদিষণাি িন্য এিাং িাঠ পর্ মাদয় সজক্রয় চ্যেজি 

জিণ মদয়ি িন্য দকাি জিজপএস দস্টশি জেলিা। জিওদটকটজিক্স ও সাইসদিাদটকটজিক্স জিষয়ক গদিষণা কািদক ত্বিাজিি 

কিাি লদযে আথ ম অিিািদিটজি অফ জসঙ্গাপুি এিাং জিএসজি’ি িদধ্য একটি সিদঝািা স্মািক স্বাযজিি হয়, র্াি অিীদি 

৭টি জিজপএস দস্টশি স্থাপি কিা হয়। উক্ত দস্টশি হদি প্রজি দসদকদন্ডি জিদলটিি দেট দিাশাি জিণ ময় এিাং এ সম্পজ্কমি 

িথ্য সাংগ্রহ ও সাংিযণ কিা হদচ্ছ। এখি পর্ মে িাাংলাদেদশ স্থাজপি উক্ত দস্টশিগুজল হদি ডাটাসমূহ সিাসজি জসঙ্গাপুি 

দস্টশদি সাংগ্রহ হদচ্ছ, িদি অজিদিই জিএসজিদি সিাসজি ডাটা সাংগ্রদহি র্ন্ত্র স্থাপি কিা হদি। সিদঝািা স্মািক অনুর্ায়ী 

উিয় পদযি সম্মজিদি সাংগৃহীি উপািসমূহ প্রজক্রয়াকিণ ও ব্যাখ্যাি িাধ্যদি প্রজিদিেি আকাদি প্রকাশ কিা হদি। এ 

কার্ মক্রদিি আওিায় প্রজিিেি িাাংলাদেদশি সজক্রয় চ্যেজি জিজিিকিদণি লদযে ফ্রান্স, জসঙ্গাপুি ও িাাংলাদেদশি জিদশষজ্ঞ 

সিিদয় িজহিঙ্গি কাি পজিিাজলি হদচ্ছ। একই সাদথ অজিেপ্তদিি ১িি কি মকিমাদক জপএইিজড জডগ্রী এিাং কদয়কিিদক 

স্বল্প-দিয়াজে প্রজশযণ দেয়া হদয়দে এিাং এ প্রজক্রয়া অব্যাহি আদে। 

দলাকিলঃ 

১. িিাি দিাঃ এহোনুল িািী, পজিিালক (ভূিি) ও সিিয়কািী (খন্ডকালীি)। 

২. িিাি বসয়ে িিরুল ইসলাি, উপ-পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

৩. িিাি আক্তারুল আহসাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) । 

২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি গৃহীি কার্ মক্রিঃ 

 স্থাজপি ৭টি জিজপএস দস্টশদিি জিয়জিি ডাটা সাংগ্রহ ও জিদেষদণি িন্য জিএসজি অজফদস িাি ম-এজপ্রল, ২০১৮ 

এি িদধ্য একটি ডাটা সাি মাি স্থাপি; 

 জিএসজি’ি কি মকিমাগণদক জিজপএস ডাটা ডাউিদলাড, প্রদসজসাং এিাং ইন্টািজপ্রদটশি জিষদয় আথ ম অিিািদিটিী 

অি জসঙ্গাপুদিি জিদশষজ্ঞগণ কর্তমক প্রজশযণ প্রোি; 

 িাি ম-এজপ্রল, ২০১৮ সিদয় প্রদয়ািি অনুর্ায়ী জিজপএস দস্টশিগুদলা পজিেশ মি, দিিািি, সাংিযণ ও ডাটা সাংগ্রহ;  

 সাি মাদিি িন্য একটি স্টোটিক আইজপ সাংগ্রদহি ব্যিস্থা গ্রহণ; 

 জিজপএস ও জিওদটকটজিক জিষদয় গদিষণা কাি ত্বিাজিি ও হালিাগাে কিা। 
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4. িাাংলাদেদশি ভূিাজিক িািজিত্র (দেল ১: ২৫০,০০০)t 

পৃজথিীি জিজিন্ন দেদশি িি িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদি (জিএসজি) ১:৫০,০০০ দেদল ৮০’ি েশক দথদক 

উপদিলা জিজিক ভূিাজিক িািজিত্রায়দিি কাি িলিাি আদে। ইদিাপূদি ম জিএসজি দূি অনুিািদিি িাধ্যদি এিাং সীজিি 

িজহিঙ্গি িথ্য উপাদিি জিজিদি ১: ১০,০০,০০০ দেদল িোজিেি পূি ম পাজকস্তাি এিাং িাাংলাদেদশি ভূিাজিক িািজিদত্রি 

৩টি সাংেিি প্রণয়ি কদিদে । িিমিাদি দেদশি খজিি সম্পে অনুসন্ধাি, িগি পজিকল্পিা, দর্াগাদর্াগ ব্যিস্থাি উন্নয়ি এিাং 

িন্যা, িে-িেীি িাঙ্গি, ভূজিকম্প, ভূজিধ্বস ইিোজে ভূ-দূদর্ মাগ এিাং পাজি ও খাদ্য জিিাপিা জিিাদিি লদযে ভূিাজিক 

িািজিত্রায়দিি ক্রিিি মিাি িাজহোি দপ্রযাপদট ১: ২৫০,০০০ দেদল ভূিাজিক িািজিদত্রি প্রদয়ািিীয়িা অপজিসীি। 

এোড়াও জিজিন্ন জিদেশী প্রজিষ্ঠাি ও উন্নয়ি সহদর্াগী প্রজিষ্ঠািসমূদহিও এিিদিি িািজিদত্রি ব্যাপক িাজহো িদয়দে। এ 

দপ্রযাপদট জিএসজি এ র্ািৎকাদল সাংগৃহীি ও প্রাপ্ত িথ্য-উপাি সীজিি িজহিঙ্গি কার্ মক্রদিি িাধ্যদি সাংদশািি ও 

জিদেষণ  এিাং জিজিন্ন  দূি অনুিািি পদ্ধজি ব্যিহািপূি মক GIS-এি িাধ্যদি ১: ২৫০,০০০ দেদল একটি ভূিাজিক 

িািজিত্রায়দিি জিদশষ কি মসূজি গ্রহণ কদিদে। 

দলাকিলঃ  

িিািিায়কঃ   

1. িিাি কািরুল আহসাি, পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

2. িিাি আব্দুল িাকী খাি িিজলশ, পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

3. িিাি দিাহাম্মে আব্দুল আজিি পাদটায়াজি, পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

সেস্যঃ  

1. িিাি দিাহাম্মে আজিছুি িহিাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

2. িিাি শাওি িালুকোি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

3. িিাি দহাদসি দিাহাম্মে আদিজফি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

4. িিাি সাজহো আক্তাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

5. িিাি জিন্টু িায়, পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 

6. িিাি দিাঃ িজহউজেি, পজিিালক (ভূিি) (খন্ডকালীি)। 
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২০১৬-২০১৭ অথ মিেদি সম্পাজেি িজহিঙ্গি কি মসূজিসমূহ 

এিাং এি সাি-সাংদযপ 
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িাজষ মক কি মসম্পােি চ্যজক্তি আওিায় ২০১৬-২০১৭ অথ মিেদি জিএসজি কর্তমক িাস্তিাজয়ি 

ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি সাংক্রাে িথ্যািলী 

 

িাস্তিাজয়ি কি মসূজিি িাি ও এলাকা 
আয়িি 

(িগ ম জক.জি.) 

িাস্তিায়দিি 

সিয়কাল 

1. িওগাঁ দিলাি িেলগাজে উপদিলাি জিলাসিাজড় ইউজিয়দিি িগিািপুি এলাকায় 

জদ্বিীয় পর্ মাদয় স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহসহ চ্যিাপাথদিি প্রকৃি িজুে, জিস্তৃজি এিাং 

অথ মনিজিক সম্ভাব্যিা র্ািাই জিষয়ক একটি ভূিাজিক অনুসন্ধাি কূপ খিি 

(জিজডএইি-৭১/১৬)। 

- 
০১.১১.১৬ - 

২৮.০২.১৭ 

2. িিগুিা দিলাি অেগ মি িালিলী উপদিলাি ভূজিরূদপি বিজশষ্টেসমূহ এিাং 

আনুষজঙ্গক উপকূলিিী দূদর্ মাগসমূহ জিি মািদণি লদযে উপকূলীয় ভূিাজিক ও ভূ-

প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি। 

৩৮০ 
২৮.১২.১৬ - 

১০.০২.২০১৭ 

3. পটুয়াখালী দিলাি অেগ মি িাঙ্গািালী উপদিলাি ভূজিরূদপি বিজশষ্টেসমূহ এিাং 

আনুষজঙ্গক উপকূলিিী দূদর্ মাগসমূহ জিি মািদণি লদযে উপকূলীয় ভূিাজিক ও ভূ-

প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি। 

470   
22.০2.১৭ - 

২4.০3.১৭ 

জিদষশ কি মসূজি-1t 

4. জিিসিাই, দসািাগািী ও দকাম্পািীগদঞ্জি সমুি িীিিিী উপকূলীয় এলাকায় 

অথ মনিজিক অঞ্চল স্থাপদিি িন্য ভূিাজিক ও ভূ-প্রদকৌশল িািজিত্রায়ি। 

 

৫০০ 

 

১৪.০৬.১৬ -

১৪.০৮.১৬ 

5. িওগাঁ ও িাঁপাইিিািগঞ্জ দিলাি অেগ মি জিয়ািিপুি-দপািশা-দগািস্তাপুি ও 

িেসাংলে এলাকায় আঞ্চজলক অজিকষীয় ও চ্যম্বকীয় িজিপ। 
৩৫০ 

০৪.০৪.১৭ -

০৪.০৫.১৭ 

6. িান্দিিাি দিলাি  ভূজিধ্বস জিদেষণ এিাং ভূজিধ্বস দিাজিাং িািজিত্রায়ি। ৫০০ 
০৫.০৪.১৭ -

২৪.০৪.১৭ 

7. িান্দািিাি পাি মিে দিলাি সেি উপদিলাস্থ জিজিন্ন টািজশয়াজি পাহাদড়ি উদন্মাজিি 

জশলা িমুিাি িজণকিাজিক অনুসন্ধাি। 
৫০০ 

০৫.০৪.১৭ -

২৪.০৪.৭৬ 

8. জ্বালাজি জহসাদি সদি মািি ব্যিহাদিি লদযে িাþণিাজড়য়া দিলাি জিিয়িগি 

উপদিলায় আজিষ্কৃি জপট এি িাসায়জিক গুিাগুণ জিণ ময় ও জ্বালাজি িাি বৃজদ্ধকিণ। 
১৬৫ 

০১.০৪.১৭ -

১১.০৪.১৭  

9. ফজিেপুি দিলাি িাঙ্গা উপদিলায় প্রায় ৭০ জিটাি গিীিিাি ভূ-গিমস্থ পাজি ও 

পলদলি িাসায়জিক জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুণগি িাি ও পজিদিশ 

মূল্যায়িকিণ। 

২১৬ 
১৩.০৩.১৭ -

২৯.০৩.১৭ 

10. দূি-অনুিািি ও জিআইএস পদ্ধজি ব্যিহাদিি িাধ্যদি ফজিেপুি দিলাি সেি 

উপদিলাি পদ্মা িেীি িীি পজিিিমি ও িাঙ্গি প্রিণিা মূল্যায়ি এিাং ভূ-প্রাকৃজিক 

িািজিত্রায়ি। 

৩৮০ 
০৯.০৪.১৭ -

০৮.০৫.১৭ 

11. যমুনা নদী ও এর পার্শ্ববতী এোক্ার অন্তগ বত   ািােপুর ল োর দেওয়ািগঞ্জ ও 

িকজশগঞ্জ উপদিলা, দশিপুি দিলাি শ্রীিেী উপদিলা এিাং গাইিান্ধা দিলাি সেি 

ও ফুলেজড় উপদিলা এোক্ায় িমিত বালুর িজে মূল্যবান খমনজ র উপমিমত 

মনর্ বয় ও অর্ বননমতক্ মূল্যায়ন। 

3০০ 

 

০৫.০৪.১৭ -

১০.০৬.১৭ 

12. যমুনা নদী ও এর পার্শ্ববতী এোক্ার অন্তগ বত   ািােপুর ল োর িাোিগঞ্জ 

উপদিলা, জসিািগঞ্জ দিলাি কাজিপুি উপদিলা, টাঙ্গাইল দিলাি দগাপালপুি 

উপদিলা এিাং িগুড়া দিলাি সাজিয়াকাজন্দ উপদিলা এোক্ায় িমিত বালুর িজে 

মূল্যবান খমনজ র উপমিমত মনর্ বয় ও অর্ বননমতক্ মূল্যায়ন। 

৪১০ 
০৩.০৪.১৭ -

১০.০৬.১৭ 

দিাট  িািজিত্রায়ি ৪১৭১  
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২০১৬-২০১৭ অথ মিেদি সম্পাজেি গুরুত্বপূণ ম কার্ মািলীি সাি-সাংদযপসমূহ 

িওগাঁ দিলাি িািপুি উপদিলাি িেলগাজে ইউজিয়দিি িগিািপুি এলাকায় অনুসন্ধাি কূপ (জিজডএইি-

৭১/১৬) খিি  

সাি-সাংদযপ 

প্রায় এক্শত বছর পূব ব হজতই বািংোজদজশর উত্তর-পমিিািংশজক্ খমন  িম্পজদর  ন্য িম্ভাবনািয় এোক্া মহজিজব মবজবচনা 

ক্রা হয়। পরবতীজত তৎক্ােীন িরক্ামর ও মবজদশী লক্াম্পামনসূিহ উক্ত এোক্ায় ব্যাপক্ ভূতামিক্ ও ভূ-পদামর্ বক্  মরপ 

পমরচােনা ক্জর এবিং িম্ভাবনািয় পােমেক্ লবমিজনর িন্ধান পায়। স্বাধীনতার পর বািংোজদশ ভূতামিক্  মরপ অমধদপ্তর 

(ম এিমব) এই লবমিনিমূজহ মবমিন্ন অনুিন্ধান ক্ায বক্রি পমরচােনা ক্জর। বড়পুকুমরয়া, খাোশপীর এবিং মদমিপাড়ায় 

গজডায়ানা ক্য়ো,  য়পুরহাজে চুনাপার্র এবিং িেপাড়ায় ক্ঠিন মশো আমবষ্কার এই প্রজচষ্টারই ফিে। বতবিাজন ম এিমব 

রা স্ব ক্ি বসূমচর আওতায় বািংোজদজশর উত্তর-পমিিািংজশ স্বল্প গিীরতা িম্পন্ন লবমিনিমূজহ ক্য়ো ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ ব 

অর্ বননমতক্ খমন  িম্পদ ব্যাপক্ অনুিন্ধাজনর েজযয ক্ি বসূমচ গ্রহর্ ক্জরজছ। লি েজযয গত ২০১৫-২০১৬ অর্ ববছজরর 

বামষ বক্ বমহরঙ্গন ক্ি বসূমচর আওতায় নওগাঁ ল োর বদেগামছ উপজ োর মতেক্পুর লবমিজনর তা পুর এোক্ায় স্তরতামিক্ 

তথ্য িিংগ্রহ ও অর্ বননমতক্িাজব গুরুত্বপূর্ ব খমন  িম্পদ অনুিন্ধাজনর েজযয এক্টি কূপ (ম মডএইচ-৭০/১৫) খনন িম্পন্ন 

ক্রা হয়; যাজত মবমিন্ন খমন  িম্পদ মবজশষ ক্জর চুনাপার্জরর পুরু স্তজরর িন্ধান পাওয়া যায়। এরই ধারাবামহক্তায় 

২০১6-২০১7 অর্ ববছজরর আওতায় গত ২৮ নজিম্বর, ২০১৬ হজত ৩০ এমপ্রে, ২০১৭ িিজয় নওগাঁ ল োর বদেগামছ 

উপজ োর জিলাসিাজড় ইউজিয়দিি িগিািপুি এলাকায় জদ্বিীয় পর্ মাদয় স্তিিাজিক িথ্য িিংগ্রহিহ চুনাপার্জরর প্রকৃত 

িজুদ, মবস্তৃমত ও অর্ বননমতক্ িম্ভাব্যতা যাচাই মবষয়ক্ এক্টি ভূতামিক্ অনুিন্ধান কূপ (ম মডএইচ-৭১/১৬) খনন িম্পন্ন 

ক্রা হয়। 

মচত্র: নওগাঁ ল োর বদেগাছী উপজ ো ও তৎিিংেগ্ন এোক্ায় অনুিন্ধান কূপ ম মডএইচ-৭1/১6 এবিং 

তৎিিংেগ্ন অনুিন্ধান কুপিমূজহর অবিান িানমচত্র 

খননকৃত  এোক্াটি লেক্জোমনক্ 

স্ট্যাবে প্লােফজি বর অন্তগ বত বগুড়া 

লিেজফ অবমিত । প্রায় ৫০ (?) 

বগ ব মক্.মি. মবস্তৃমতর এই 

মতেক্পুর লবমিনটি উত্তর 

পমিি-দমযর্ পূজব ব িম্প্রিামরত 

অধ ব-গ্রাজবন (?)  াতীয় যা 

িহাজদশীয় মিমত্ত মশোমিত 

ক্াঠাজিার উপর অবমিত। 

মতেক্পুর লবমিন  ািােগঞ্জ 

লবমিজনর দমযজর্ অবমিত। লিাে 

৯৬১.২৮ মিোর গিীর খননকৃত 

এ কূজপ Non-coring drilling 

এবিং Wire-line diamond 

core drilling পদ্ধমতর িােজি 

যর্াক্রজি লাশ নমুনা এবিং লক্ার 

নমুনা িিংগ্রহ ক্রা হয়। খননকৃত 

কূজপর ভূতামিক্ স্তর মবন্যাি 

পয বজবযজর্ আপার গজডায়ানা 

িিংি, রা িহে িিংি, তুরা 

স্যাডজস্ট্ান িিংি, মিজেে 

চুনাপার্র িিংি, লক্ামপমে লশে 

িিংি,  ািােগঞ্জ িিংি, ডুমপটিো িিংি, বজরন্দ্র ক্াদার অবমশষ্ট অবজযপ এবিং বতবিান িিজয়র পেে পমরেমযত হয়। 

মশোস্তরিমূজহর বয়ি পারমিয়ান হজত আধুমনক্ যুগ পয বন্ত। মশো অনুক্রিিমূহজক্ মবমিন্ন প্রশস্ত মশো পজব ব িাগ ক্রা হয় 

এবিং প্রমতটি মশো পব ব নদীবামহত অিজের এক্টি মনমদ বষ্ট অবজযপন পমরজবজশর িজডে মনজদ বশ ক্জর। 

খননকৃত এ কূজপ 643 মিোর হজত 672 মিোর গিীরতায় 29 মিোর পুরুজত্বর চুনাপার্জরর িজুদ আমবষ্কৃত হজয়জছ যা 

পূজব বর কূজপরই ধারাবামহক্তা এবিং বািংোজদজশ এ যাবৎ ক্াজে আমবষ্কৃত িব বামধক্ পুরুজত্বর চুনাপার্র। গজডায়ানা িিংজি 
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744.51 মিোর হজত 753.05 মিোর গিীরতায় িাদা িাটি, 753.05 মিোর হজত 770.73 মিোর গিীরতায় মিমেক্া 

বামে এবিং 810.82 মিোর হজত 816.92 মিোর গিীরতায় ক্াজো ক্াব বজনমিয়াি লশে পাওয়া যায়। 

  
মচত্র: খননকৃত ম মডএইচ-৭1/১6 অনুিন্ধান কূপ হজত আমবষ্কৃত 

চুনাপার্র-এি দকাি িমুিা 

মচত্র: খননকৃত ম মডএইচ-৭1/১6 অনুিন্ধান কূপ হজত আমবষ্কৃত 

িাদািাটি-এর লক্ার নমুনা 

  

মচত্র: খননকৃত ম মডএইচ-৭1/১6 অনুিন্ধান কূপ হজত আমবষ্কৃত মিমেক্া 

বালু-এর নমুনা 
মচত্র: খননকৃত ম মডএইচ-৭1/১6 অনুিন্ধান কূপ হজত আমবষ্কৃত 

ক্াজোক্াব বজনমিয়ািজশে-এর লক্ার নমুনা 

িম্ভবত উষ্ণ, লখাো ও িামুমিক্ পমরজবশ চুনাপার্র গঠজন িহায়ক্ ভূমিক্া লরজখজছ। িে ইজয়ামিন যুজগর এই চুনাপার্র 

ধুির লর্জক্ হােক্া ধুির বজর্ বর, লবশ শক্ত এবিং দৃঢ়। চুনাপার্জর প্রচুর পমরিাজর্ লফারামিমনজফরা  ীবাশ্ম এবিং ক্জয়ক্টি 

িাজন ফােে পমরেমযত হয়। উক্ত চুনাপার্জরর লিৌত ববমশষ্টয লর্জক্ প্রতীয়িান হয় লয, এ চুনাপার্জরর িান খুবই উন্নত এবিং 

তা উৎকৃষ্ট িাজনর মিজিন্ট মনি বাজর্র উপজযাগী।  

খননকৃত দুটি কূজপর (ম মডএইচ-৭1/১6 ও ম মডএইচ-৭০/১৫) ভূতামিক্ পয বজবযজর্ লদখা যায়, এ এোক্ার উত্তর-পমিি 

মদজক্ স্বল্প গিীরতায় চুনাপার্জরর বৃহৎ িজুদ পাওয়ার িম্ভাবনা রজয়জছ। লক্বেিাত্র এ দুটি কূজপর তজথ্যর মিমত্তজত িিগ্র 

লবমিজনর অর্ বননমতক্ িম্ভাব্যতা যাচাই ক্রা যায় না। লিজযজত্র চুনাপার্জরর িজুদ, মবস্তৃমত, গুর্াগুন এবিং অর্ বননমতক্ 

িম্ভাব্যতা যাচাইজয়র েজযয আজরা অমধক্ িিংখ্যক্ কূপ খনন ক্রা প্রজয়া ন। 

খননকৃত কূজপ গজডায়ানা পেজের উপমিমত এবিং লি িাজর্ ক্াজো ক্াব বজনমিয়াি লশে-এর উপমিমত মতেক্পুর লবমিজন 

আরও অমধক্ গিীরতায় পুরু স্তর িম্পন্ন পারমিয়ান যুজগর ক্য়ো প্রামপ্তর িম্ভাবনা মনজদ বশ ক্জর। 

িান্দরিান পাি বতয জেোর সদর উপলেো ও পার্শ্বিতী এোকার বিবিন্ন টারবিয়াবর পাহালের উলমাবিত 

বিো নমুনার মবণকতাবিক অনুসন্ধান  

সার-সংলেপ 

বান্দরবান ল োর িদর উপজ ো ও পার্শ্ববতী এোক্ার মবমিন্ন োরমশয়ামর পাহাজড়র উজমামচত মশো নমুনার িমর্ক্তামিক্ 

অনুিন্ধাজনর েজযয ৫০১ বগ ব মক্.মি. এোক্ায় িজর মিজন বমহরঙ্গন ক্ি বসূমচ পমরচােনা ক্রা হয়। িানমচত্রাময়ত এোক্ার 

অবিান িামিিািংশ ৯২
০
০৮

/
১৭

// 
পূব ব লর্জক্ ৯২

০
১৮

/
০১

// 
পূব ব এবিং অযািংশ ২১

০
৫৫

/
২৯

// 
 উত্তর লর্জক্ ২২

০
২০

/
১৬

// 
উত্তর। 

বান্দরবাজন বমহরঙ্গন ক্ি বসূমচ শুরুর প্রাক্কাজে উক্ত এোক্ার আক্াশ আজোক্মচত্র, ি োমপড আই স্যাজেোইে ইজি , 
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েজপাগ্রামফক্ িানমচত্র, ভূতামিক্ িানমচত্র মবজেষজর্র িােজি লবাক্ামবে, টিপাি, ডুমপটিো, মডমহিং প্রভৃমত ভূতামিক্ 

ফরজিশন িম্বমেত এোক্া শনাক্ত ক্জর লি িক্ে এোক্ায় িজর মিজন িমর্ক্তামিক্ অনুিন্ধান ক্ি বসূমচ িম্পাদন ক্রার 

পমরক্ল্পনা গ্রহর্ ক্রা হয়।  

ভূ-প্রকৃমত অনুযায়ী বান্দরবান িদর উপজ ো ও পার্শ্ববতী এোক্াজক্ মূেতঃ অযাক্টিি চযাজনে, িযােী এবিং োরমশয়ামর 

পব বতিাো মহজিজব িাগ ক্রা হজয়জছ। িানমচত্রাময়ত এোক্ার উত্তর-পূব ব পাজর্শ্ব প্রশস্ত িযােী মবদ্যিান। িাঙ্গু নদীর 

উৎপমত্তিজে দমযর্ মদক্ লর্জক্ উত্তর মদজক্ প্রবামহত হজেও শহজরর িমন্নক্জে পূব ব লর্জক্ পমিজি প্রবামহত হজয়জছ। অিিংহত 

পেজের িিন্বজয় গঠিত পাহাড় যজয়র িােজি িাঙ্গু নদী পমিি মদজক্ প্রবামহত হওয়ার ফজে খাড়া পাড় (িাটি মকোল মিফ) 

বতরী হজয়জছ। ভূতামিক্িাজব এোক্াটিজক্ োরমশয়ামর মহে মডজপাম ে, িযােী মডজপাম ে, অযাক্টিি চযাজনে মডজপাম ে 

এবিং পজয়ন্টবার মডজপাম ে এক্জক্ িাগ ক্রা হয়। এছাড়াও বমহরঙ্গন হজত মবমিন্ন ভূতামিক্ নমুনা, লযিন: োরমশয়ামর 

ক্য়ো, ক্নমক্রশন, লশে ও লবজেপার্র িিংগ্রহ ক্রা হয় । 

এক্স-আরএফ এবিং এক্স-আরমড মূেত লিৌমেক্ মবজেষর্, খমন  মচমিতক্রর্ এবিং অর্ বননমতক্ খমন  মনরূপজর্র  ন্য িব বত্র 

ব্যবহৃত হয়। বান্দরবান ল োর িদর উপজ ো ও পার্শ্ববতী এোক্ার মবমিন্ন োরমশয়ামর পাহাজড়র উজমামচত মশো নমুনা 

িিংগ্রজহর িােজি এক্স-আরএফ এবিং এক্স-আরমড গজবষর্াগারিমূজহর আদশ ব নমুনা বতরী ও মবজেষজর্র  ন্য উজদ্যাগ লনয়া 

হয়। বান্দরবান উপজ ো ভূমিধ্বি প্রবর্ এোক্া মহজিজব পমরমচত। তাই মবমিন্ন পেেিমূজহর িমর্ক্তামিক্ মবজেষর্ 

োরমশয়ামর পােমেক্ মশোর ভূমিধ্বি প্রবর্ এোক্া মচমিতক্রজর্ গুরুত্বপূর্ ব ভূমিক্া পােন ক্রজব। 

  
বিত্র: গুগে স্যালটোইট ইলমলে িান্দরিান সদর উপলেো ও পার্শ্বিতী 

এোকা 

জিত্র: িািজিদত্র িান্দিিাি সেি উপদিলা ও পােমিিী এলাকাি জিজিন্ন 

স্থাি হদি সাংগৃহীি িমুিাি অিস্থাি 

িিগুিা দিলাি অেগ মি িালিলী উপদিলাি ভূজিরূদপি বিজশষ্টে এিাং আনুষজঙ্গক উপকূলিিী দূদর্ মাগসমূহ 

জিি মািদণি লদযে উপকূলীয় ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি 

সাি-সাংদযপ 

িানমচত্রাময়ত এোক্াটি বািংোজদজশর বরগুনা ল োর তােতেী উপজ োয় অবমিত যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীজপর দমযর্ 

অিংজশর উপকূেীয় অিে মনজয় গঠিত । এোক্াটি আনুিামনক্ ৩৮০ বগ ব মক্.মি. যার পূব ব পাজর্শ্ব ক্োপাড়া উপজ ো, উত্তর 

পাজর্শ্ব আিতেী উপজ ো, পমিি পাজর্শ্ব বরগুনা িদর উপজ ো এবিং দমযজর্ বজঙ্গাজপািাগর অবমিত। লিৌগমেক্ অবিান, 

মনম্নভূমি, অমধক্ পুরুজত্বর অিিংহত পেজের অবজযজপর ক্ারজর্ এোক্াটি খুবই ঝুঁমক্পূর্ ব, যা ভূমির অবনিন প্রবর্তা 

বাড়াজত িযি এবিং অনুজপাযুক্ত ভূতামিক্ অবিা মনজদ বশ ক্জর। এই ক্ি বসূমচর িােজি এোক্ার ভূতামিক্ তথ্য ও উপাত্ত 
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িিংগ্রহ ক্রা হয়, যা এোক্ার িমবষ্যৎ লেক্িই উন্নয়জন িহায়তা ক্রজব। ম এিমবর রা স্ব বাজ জের আওতায় ২০১৬-২০১৭ 

অর্ ববছজরর বামষ বক্ বমহরঙ্গন ক্ি বসূমচর িােজি উপগ্রহ িানমচত্র মবজেষর্ এবিং িজর মিজন পমরদশ বর্ ক্জর ভূতামিক্, ভূ-

প্রাকৃমতক্ এবিং অন্যান্য িানমচত্রিমূহ প্রস্তুত ক্রা হয়। 

 

 

মচত্র:  মরপকৃত এোক্ার অবিান িানমচত্র মচত্র: তােতেী উপজ োর ভূতামিক্ িানমচত্র 

ভূ-আকৃমতগতিাজব এোক্াটি গঙ্গা নদীর শাখা ও উপ-শাখা নদীিমূহ এবিং ল ায়ার-িাো দ্বারা সৃষ্ঠ িিভূমি মনজয় গঠিত। ভূ-

িিংিান অনুযায়ী এোক্াটি ক্ি লবশী প্রশি ও িিতে। িমুিতে লর্জক্ এোক্াটি ১-৩ মিোর উচ্চতায় অবমিত। ল ায়ার-

িাোর ববমশষ্টয অনুযায়ী এোক্াটি লিজিা-োইডাে (meso-tidal) পমরজবজশর অন্তগ বত। ভূ-গাঠমনক্ মদক্ মদজয় এোক্াটি 

লবঙ্গে লফারমডপ (Bengal Foredeep)-এর বমরশাে অমিক্ষীয় ধর্াত্বক্িান (Barisal Gravity High)-এর িজে 

অবমিত এবিং বািংোজদশ ভূতামিক্  মরপ অমধদপ্তজরর িানমচত্র অনুযায়ী এোক্াটি মৃদু ভূমিক্ম্প প্রবর্ এোক্ায় (অিে-৩) 

অবমিত। ভূ-পৃজষ্ঠর নীজচর ভূতামিক্ ববমশষ্টয মনরূপজর্র  ন্য ১১টি স্বল্প িীরতার লবারজহাে (৭০-৯০ মি.), ৩৭টি অগার লহাে    

(৫-৭ মি.) এবিং মক্ছু মপে লহাে খনন ক্রা হজয়জছ। িজব বাচ্চ ৯০ মি. গিীরতা পয বন্ত এোক্াটির ভূ-পৃজষ্ঠর নীজচর মশোজক্ ২ 

(দুই)টি মশোস্তজর িাগ  ক্রা যায়। উপজরর মশোস্তরটি হজোমিন যুজগর অবজযপ দ্বারা গঠিত, যাজক্ ৪ (চার)টি উপ-িাজগ 

পুনরায় িাগ ক্রা যায় এবিং প্রজতযক্টি িাগ মনমদ বষ্ট অবজযজপর সঞ্চয়ি পমরজবশ বহন ক্জর। নীজচর মশোস্তরটি প্লাইজস্ট্ামিন 

যুজগর অবজযপ দ্বারা গঠিত। ভূ-প্রাকৃমতক্ এবিং পেজের ববমশজষ্টযর উপর মিমত্ত ক্জর এোক্াটিজক্ লিাে 9টি ভূতামিক্ িানমচত্র 

এক্জক্ িাগ ক্রা যায়, যা হজে:  ১) অমত উচুুঁ ল ায়ার-িাো তে অবজযপ (Supra-Tidal Flat Deposit), 2) উচুুঁ ল ায়ার-

িাো তে অবজযপ (Upper-Tidal Flat Deposit), 3) মনম্ন ল ায়ার-িাো তে অবজযপ (Lower-Tidal Flat 

Deposit), 4) লবোভূমি অবজযপ (Beach Deposit), 5) নতুন লবোভূমি ও বামেয়াড়ী অবজযপ (Recent Beach and 

Dune Complex Deposit), 6) নীচু ভূমি অবজযপ (Depression Deposit), ৭) োইডাে িাশ ব অবজযপ (Tidal 

Marsh Deposit), ৮) ম্যানজগ্রাি লিায়াম্প অবজযপ (Mangrove Swamp Deposit) এিাং ৯) প্রবাহিান ল ায়ার-িাো 

নদী অবজযপ (Active Tidal Channel Deposit)। এ িক্ে এক্ক্িমূহ হজোমিন িিজয়র বামে, পমেযুক্ত বামে লর্জক্ 

বামেযুক্ত পমে, পমেযুক্ত ক্াদা, ক্াদাযুক্ত পমে, ক্াদা, পমে এবিং ক্দ বি মদজয় গঠিত, যা প্লাবন ল ায়ারিাো এবিং িামুমিক্ 

পমরজবজশ িমিত হজয়জছ।  

উপকূেীয় এবিং নদীর তীর যয়ীিবন, ঘূর্ীঝড়, িামুমিক্- জোোি, েবর্াক্ততা বৃমদ্ধ এবিং ম্যানজগ্রাি বন উ াড় এই এোক্ার 

প্রধান ভূ-প্রাকৃমতক্ দূজয বাগ। এ এোক্ায় প্রমতমনয়ত ঘূর্ীঝড় আিাত হাজন, লযগুজো িাধারর্ত দমযর্-পমিি মদক্ লর্জক্ ধামবত 

হয়। এোক্াটির প্রাকৃমতক্ বনভূমি প্রজিজিয়ি ধ্বিংি হজে এবিং এক্ লর্জক্ মতনশত বছর পূজব ব চাষাবাদ ক্রার  ন্য মবস্তীর্ ব 

অিজের ম্যানজগ্রাি বন উ াড় ক্রা হজয় মছে, যা এক্ লর্জক্ লদড় মিোর গিীর পুকুর খনজনর িােজি লবাঝা যায়। উপগ্রহ 

িানমচত্র, মবমিন্ন পুরাতন িানমচত্র পয বাজোচনা এবিং িজর মিজন  পমরদশ বন ক্জর এই িজি ব প্রতীয়িান হয় লয, তােতেীর দমযর্-

পমিি অিংজশর  য়ােিািংগা, লততুেবামড়য়া এবিং মনশার্বামড়য়া অিে এবিং তােতেী উপজ োর দমযর্ অিংজশর লিানারচর ও 

ফাতরার চর অিে যয়ীিবন পয বাজয়, অন্যমদজক্ তােতেী উপজ োর পূব বমদজক্র অিংশ এবিং দমযর্-পমিি মদজক্র নেবুমনয়া 
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এবিং মনিার চর এোক্া িিয়ন/অবজযপন প্রমক্রয়ায় রজয়জছ। িারী িমনক্, প্রজক্ৌশে মনি বার্ িািগ্রী এবিং ইে, ক্াদা এ এোক্ার 

প্রধান খমন  িম্পদ। 

পটুয়াখালী দিলাি অেগ মি িাঙ্গািালী উপদিলাি ভূজিরূদপি বিজশষ্টেসমূহ এিাং আনুষজঙ্গক উপকূলিিী 

দূদর্ মাগসমূহ জিি মািদণি লদযে উপকূলীয় ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি 

সাি-সাংদযপ 

বতবিান িরক্ার পটুয়াখােী ল োর অন্তগ বত মবমিন্ন উপকূেীয় এোক্ায় মবমিন্ন ধরজনর অবক্াঠাজিা মনি বাজর্র মিদ্ধান্ত গ্রহর্ 

ক্জরজছ যার িজে পায়রা বন্দর প্রধানতি। লয লক্ান অর্ বননমতক্ ও পমরজবশগত উন্নয়ন এবিং মবমিন্ন ধরজনর অবক্াঠাজিা 

মনি বাজর্র  ন্য ভূতামিক্ পয বজবযর্ অতযন্ত  রুরী। বািংোজদজশর উপকূে িাগ তার লিৌগমেক্ অবিান, ভূতামিক্ গঠন এবিং 

মনম্ন উচ্চতার ক্ারজর্ ঝুঁমক্পূর্ ব অিে মহিাজব মবজবমচত। প্রায়ই এ অিজে গ্রীষ্মিডেীয় ঝড় আিাত হাজন এবিং প্রচুর  ীবন ও 

িম্পদহানী িোয়। এ দূজয বাজগর পাশাপামশ বতবিান ববমর্শ্ক্ উষ্ণতা বৃমদ্ধ মনত ক্ারজর্ উপকূেীয় এোক্া িমুি পৃজষ্ঠর উচ্চতা 

বৃমদ্ধ  মনত ঝুঁমক্র িজে রজয়জছ। এ িক্ে দূজয বাগ লিাক্াজবো এবিং লেক্িই উন্নয়জনর  ন্য ভূতামিক্, ভূ-গাঠমনক্, 

উপকূেীয় পেোয়ন ও যয়-বৃমদ্ধ িম্পমক্বত যুগজপাজযাগী তথ্য-উপাজত্তর প্রজয়া ন। এ দৃমষ্টজক্ার্ লর্জক্ বািংোজদশ ভূতামিক্ 

 মরপ অমধদপ্তর পটুয়াখােী ল োর অন্তগ বত রাঙ্গাবােী উপজ োধীন মবমিন্ন উপকূেীয় দ্বীপিমূজহ ভূতামিক্ মবষজয় 

গজবষর্ার মিদ্ধান্ত গ্রহর্ ক্জর যা পায়রা বন্দজরর খুব ক্াছাক্ামছ। গজবষর্া এোক্াটি ২১
০
৪৭' এবিং ২২

০
০৬' উত্তর অযািংশ ও 

৯০
০
১৮' এবিং ৯০

০
৩৬' দমযর্ িামিিািংজশ অবমিত ও এর আয়তন প্রায় ৪৭০.১২ বগ ব মক্.মি. এবিং িমুি পৃষ্ঠ হজত গড় 

উচ্চতা প্রায় ১.৫ হজত ২.৫ মিোর। উক্ত এোক্ায় বছজরর অমধক্ািংশ িিয় দমযর্, দমযর্-পমিি এবিং দমযর্-পূব ব মদক্ 

হজত বাতাি প্রবামহত হয়। এোক্াটির ভূতামিক্ ববমশষ্টয মনরূপজর্র  ন্য মবগত ক্জয়ক্ দশজক্র ভূ-উপগ্রহ মচজত্রর পয বজবযর্ 

ক্রা হয়। পামনর গুর্াবেী মনরূপজর্র  ন্য প্রায় ৩০টি িাজন ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গিবি পামনর নমুনা পরীযা ক্রা হয়। এছাড়া 

বমহরঙ্গজন অবিানক্াজে প্রায় ৩০০ মিোর গিীরতায় লিাে ০৩টি লবারেগ, প্রায় ৩০ মি. গিীরতায় ০২টি এিমপটি েগ ও 

প্রায় ০৪ মি. গিীরতায় ২৩টি অগারজহাে িম্পন্ন ক্রা হয় এবিং মবমিন্ন গিীরতায় প্রায় ৩০০টি পেে নমুনা িিংগ্রহ ক্রা হয়।  

 

ভূ-আকৃমত অনুিাজর এোক্াটিজক্ 

লিাে ০৩টি িাজগ িাগ ক্রা হয়: 

ক্) নতুন উপকূেীয় ভূমি, খ) 

িমক্রয় উপকূেীয় ভূমি, গ) 

বজঙ্গাপিাগর ও নদ-নদী। প্রাপ্ত ও 

িিংগৃহীত তথ্য-উপাজত্তর মিমত্তজত 

এোক্াটিজক্ ০৩টি িানমচত্র এক্জক্ 

িাগ ক্রা হয়: ক্) অমত উচ্চ 

ল ায়ার িাো অবজযপ, খ) িে 

ল ায়ার-িাো তে অবজযপ, গ) 

লবোভূমি অবজযপ। গজবষর্ায় 

প্রতীয়িান হয় লয, এোক্াটির প্রায় 

৫০ মি. গিীরতা পয বন্ত ক্দ বি ধূমে, 

ধূমে, বামে মিমিত ধূমে এবিং ক্দ বি 

ও বামের পয বায়ক্রমিক্ আস্তরর্ 

মবদ্যিান। অতঃপর পরবতী প্রায় 

৫০ মি. পয বন্ত অমত ক্ষুি হজত ক্ষুি 

ও িেি দানার বামের আস্তরর্ 

মবদ্যিান এবিং উক্ত আস্তরর্ পরবতী 

প্রায় ৫০ মি. পুনরায় ক্দ বি ধূমে, 

ধূমে, বামে মিমিত ধূমে এবিং ক্দ বি 

ও বামের পয বায়ক্রমিক্ আস্তরর্ 

মবদ্যিান। মচত্র: এোক্ার ভূ-গাঠমনক্ িানমচত্র। 

এই ক্দ বি ধূমে, ধূমে, বামে মিমিত ধূমে এবিং ক্দ বি ও বামের পয বায়ক্রমিক্ আস্তরর্ পরবতী প্রায় ১০০ মি. পয বন্ত অমত ক্ষুি 

হজত ক্ষুি ও িেি দানার বামের আস্তরর্ মবদ্যিান। উক্ত বামের আস্তরজর্র মনজচ প্রায় ২০-৩০ মি. পুরুজত্বর ক্দ বি/ ধূমে যুক্ত 

ক্দ বি/ক্দ বি যুক্ত ধূমে মবদ্যিান এবিং তার মনজচ অমত ক্ষুি হজত ক্ষুি ও িেি এবিং বড় দানার বামের আস্তরর্ মবদ্যিান যা 

এোক্ার মিঠা/সুজপয় পামনর আধার (Source of Fresh Water Aquifer) মহিাজব ব্যবহৃত হয়। এোক্াটি প্রায় 
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প্রমতবছরই গ্রীষ্মিডেীয় ঝড় এবিং উপকূেীয় ও নদীর িাঙ্গন দ্বারা আক্রান্ত হয়। এছাড়া নদী ও খাে িিংজক্াচন এবিং 

 োবদ্ধতা বতবিাজন এোক্াটির অন্যতি প্রধান িিস্যা। বািংোজদজশর ভূমিক্ম্প িানমচজত্র এটি ল ান-১ (Zone-1)-এর 

আওতাভূক্ত যা ক্ি ভূমিক্ম্প প্রবর্। ভূ-উপগ্রহ মচত্র পয বজবযজর্ প্রমতয়িান হয় লয, ১৯৭৭-২০১৭ বছজরর িজে ভূমি 

িিায়জনর হার ভূমি যজয়র তুেনায় লবশী। বছজর 0.81 বগ ব মক্.মি. জহসাদি ৪১ বছজর প্রায় 33.36 বগ ব মক্.মি. ভূমি 

যময়ত হজয়জছ এবিং বছজর ৩.৮ বগ ব মক্.মি. জহসাদি ৪১ বছজর প্রায় ১৫5.61 বগ ব মক্.মি. ভূমি িিাময়ত হজয়জছ। উপকূেীয় 

ও নদীর িাঙ্গন মূেত চােতাবুমনয়ার দমযর্-পূব বািংজশ, বড়বাইশমদয়ার উত্তর-পমিিািংজশ, চর িনতাজ র উত্তর-পূব বািংজশ 

এবিং উপকূে লরখা বরাবর পমরেমযত হয়। অন্যমদজক্ এোক্ার অমধক্ািংশ িাজন মবজশষত: দ্বীপিমূহজক্ পমরজবষ্টন ক্জর 

ভূমি িিাময়ত হজে। পামনর গুর্াবেী পয বজবযজর্ লদখা যায় লয, ভূ-পৃজষ্ঠর পামনর (পুকুর হজত িিংগৃহীত) পমরবামহতা, 

েবর্াক্ততা, p
H
 এবিং TDS-এর িান যর্াক্রজি ২.৪ হজত ১৬৯০ মিউজি./লিমি., ০.০৮ হজত ১.৯২‰, ৭.১৪ হজত ৮.৮, ১২ 

হজত ১৩৪১ মিমেগ্রাি/মে. এবিং ভূ-গিবি পামনর (গিীর নেকূপ হজত িিংগৃহীত) লযজত্র উক্ত িান যর্াক্রজি ২.২৩ হজত 

১৩৩৩ মিউজি./লিমি., ০.৪১ হজত ২.১১‰, ৭.৫০ হজত ৮.৬৬ এবিং ৪১৩ হজত ২০৮৬ মিমেগ্রাি/মে.। উিয়  েধারার 

পামন মূেতঃ অমধক্ পমরবাহী যা WHO এবিং WHO বািংোজদশ এর িাত্রার অমতমরক্ত। মক্ন্তু p
H
 এবিং TDS এর লযজত্র 

লদখা যায় লয, এর িান WHO এবিং WHO বািংোজদশ এর গ্রহণদর্াগ্য িাত্রার িজে। 

জিদশষ কিমসূজি: িট্টগ্রাি দিলাি জিিসিাই, দফিী দিলাি দসািাগািী এিাং দিায়খালী দিলাি 

দকাম্পািীগদঞ্জি সমুি িীিিিী উপকূলীয় এলাকায় অথ মনিজিক অঞ্চল স্থাপদিি িন্য ভূিাজিক ও ভূ-

প্রদকৌশল িািজিত্রায়ি 

সাি-সাংদযপ 

িিমিাি সিকাি িট্টগ্রাি 

দিলাি জিিসিাই, দফিী 

দিলাি দসািাগািী এিাং 

দিায়খালী দিলাি 

দকাম্পািীগদঞ্জি সমুি 

িীিিিী উপকূলীয় 

এলাকায় অথ মনিজিক 

অঞ্চল স্থাপদিি িন্য 

জিজিন্ন িিদিি 

অিকাঠাদিা জিি মাদণি 

জসদ্ধাে গ্রহণ কদিদে। দর্ 

দকাি এলাকাি 

অথ মনিজিক ও 

পজিদিশগি উন্নয়ি এিাং 

জিজিন্ন িিদিি 

অিকাঠাদিা জিি মাদণি 

িন্য ভূিাজিক পর্ মদিযণ 

অিেে িরুিী। 

িাাংলাদেদশি উপকূলীয় 

এলাকাি দিৌগজলক 

অিস্থাি, ভূিাজিক গঠি, 

জিে উচ্চিা, গ্রীষ্মিন্ডলীয় 

ঝড় এিাং সমুি উচ্চিা 

বৃজদ্ধ িজিি কািদণ 

ঝুঁজকপূণ ম এলাকা জহসাদি 

জিদিজিি। 
 

মচত্র: এোক্ার ভূতামিক্ িানমচত্র 

এিিািস্থায় দূদর্ মাগ দিাকাদিলা এিাং দটকসই উন্নয়দিি িন্য সিজিি ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক গদিষণাি প্রদয়ািি। এ 

দৃজষ্টদকাণ দথদক িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি িাাংলাদেশ অথ মনিজিক উন্নয়ি কর্তমপদযি অনুদিাদি উক্ত এলাকায় 

ভূিাজিক জিষদয় গদিষণাি জসদ্ধাে গ্রহণ কদি। গদিষণা এলাকাটি ২২
০
৩৮'' এিাং ২২

০
৫৮'' উিি অযাাংশ ও ৯১

০
১৪'' এিাং 
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৯১
০
৪০'' েজযণ অযাাংদশ অিজস্থি এিাং এি আয়িি ১১৪৮.৭৩ িগ ম জক.জি.। গদিষণাি অাংশ জহসাদি এলাকাি ভূিাজিক 

বিজশষ্টে জিরূপদণি িন্য উক্ত এলাকাি জিগি কদয়ক েশদকি ভূ-উপগ্রহ জিত্রসমূহ পর্ মদিযণ কিা হয়। এোড়া ভূগদি মি 

জিদিি পলদলি বিজশষ্টে উদ্ঘাটদিি িন্য দিাট ১৬টি অগিীি কূপ প্রায় ৫০ জিটাি গিীিিায়, ০৬টি অগাি কূপ প্রায় ০৪ 

জিটাি গিীিিায় এিাং ০৯টি এসজপটি কূপ প্রায় ৩০ জিটাি গিীিিায় সম্পন্ন কিা হয়। ভূ-আকৃজি অনুসাদি এলাকাটি দিাট 

০৭টি এলাকায় জিিক্ত: ক) টািজশয়াজি যুদগি পাহাড়, খ) পাহাড় অিিাহী ভূজি, গ) পুিািি উপকূলীয় ভূজি, ঘ) িতুি 

উপকূলীয় ভূজি, ঙ) সজক্রয় উপকূলীয় ভূজি, ি) িে-িেী ও খাল। প্রাপ্ত ও সাংগৃজহি িথ্য উপাদিি জিজিদি িজিপকৃি 

এলাকাদক ১০টি িািজিত্র একদক িাগ কিা হদয়দে, র্থা: ক) টািজশয়াজি পাহাড় অিদযপ, খ) পােদেশীয় িল অিদযপ, গ) 

িধ্য দিায়াি-িাটা িল অিদযপ, ঘ) অজি উচ্চ দিায়াি-িাটা অিদযপ, ঙ) িেী দিায়াি-িাটা িল অিদযপ, ি) দিাহিা 

খাল অিদযপ, ে) খাল অিদযপ, ি) পােম িি অিদযপ, ঝ) অগ্র িি অিদযপ, ঞ) িেী িয িি অিদযপ। গদিষণা 

এলাকাি অজিকাাংশ স্থাদিি উপজিিাদগি প্রায়  ৫-১০ জিটাি গিীিিা পর্ মে কে মি এিাং পিিিী ৫০ জিটাি গিীিিা পর্ মে 

জিজিন্ন পুরুদত্বি কে মি ও িাজলি পর্ মায়ক্রজিক আস্তিণ জিদ্যিাি। িলদেদশি পলদলি ভূ-প্রদকৌশল গুণািলী অনুর্ায়ী িড় 

অিকাঠাদিা জিি মাদণি িন্য জিদশষি গিীি জিজি স্থাপদিি িন্য পাইল স্তদম্ভি প্রদয়ািি হদি। এলাকাটি প্রায় প্রজিিেিই 

গ্রীষ্মিন্ডলীয় ঝড় এিাং উপকূলীয় ও িেীি িাঙ্গি দ্বািা আক্রাে হয়। জিদশষ কদি দকাম্পািীগদঞ্জি েজযণ এিাং েজযণ-

পূি মাাংশ উপকূলীয় ও িেীি িাঙ্গি দ্বািা িািাত্বকিাদি আক্রাে। ভূ-উপগ্রহ জিত্র পর্ মদিযণ কদি প্রিীয়িাি হয় দর্, 

এলাকাটিি উপকূল দিখা িিািি ১৯৭৮-২০১৬ িেদিি িদধ্য গদড় ২.৪৮ িগ ম জক.জি. প্রজি িেদি প্রায় ৯৪.১১ িগ ম জক.জি. 

ভূজি যজয়ি হদয়দে এিাং গদড় ০.১৫ িগ ম জক.জি. প্রজি িেদি  প্রায় ৫.৫৯ িগ ম জক.জি. ভূজি সঞ্চাজয়ি হদয়দে। এোড়া গদড় 

১.২ িগ ম জক.জি. প্রজি িেদি প্রায় ৪৫.৪৩ িগ ম জক.জি. যজয়ি ভূজি পুিিায় উজিি িদিি উিিাাংদশ উপকূলীয় দ্বীপ গঠি 

প্রজক্রয়ায় সঞ্চাজয়ি হদয়দে। গদিষণায় আদিা প্রজিয়িাণ হয় দর্, এলাকাটিি অজিকাাংশ স্থাি িসজি স্থাপি এিাং কৃজষ কাদি 

ব্যিহৃি হদচ্ছ। এলাকাটিি অিস্থাি সজক্রয় দটকটজিক দিখাি পাদশ এিাং অিীদি অদিক ভূজিকম্প অনুভূি হদয়দে। পাজিি 

গুণািলী পর্ মদিযদণ দেখা র্ায় অগিীি িলিািাি পাজি মূলি অজিক পজিিাহী, লিণাক্ত এিাং আদস মজিক যুক্ত। 

ফজিেপুি দিলাি িাঙ্গা উপদিলায় প্রায় ৭০ জিটাি গিীিিাি ভূ-গিমস্থ পাজি ও পলদলি িাসায়জিক 

জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুণগি িাি ও পজিদিশ মূল্যায়িকিণ 

সার-সংলেপ 

িাাংলাদেদশ জিজিন্ন পদ্ধজিদি ভূ-গিমস্থ 

পাজি উদিালি প্রজিজিয়ি বৃজদ্ধ পাদচ্ছ। 

উদিালিকৃি ভূ-গিমস্থ পাজি শুধুিাত্র 

পািদর্াগ্য জহদসদি ব্যিহৃি হদচ্ছ িা িিাং 

কৃজষ ও জশল্পদযদত্রও এি ব্যিহাি 

জেিজেি বৃজদ্ধ পাদচ্ছ। অনিজ্ঞাজিক উপাদয়  

ভূ-গিমস্থ পাজি উদিালি এিাং ভূ-গিমস্থ 

পাজিদি জিজিন্ন িাসায়জিক দিৌদলি 

প্রিাি ও  িিস্বাদস্থেি উপি এি 

দিজিিািক প্রজিজক্রয়াি িাত্রা প্রজিজিয়ি 

উদদ্বদগি সৃজষ্ট কিদে। অদিক এলাকায় 

ভূ-গিমস্থ পাজি জিদশষ কদি স্বল্প 

গিীিিাি ভূ-গিমস্থ পাজিি আিাি হদি 

উদিাজলি পাজিি গুণাগুি খািাপ হওয়ায় 

এই পাজি সম্পদেি ব্যিহাি 

সি মসািািদণি ব্যিহাদিি অনুপদর্াগী 

হদচ্ছ। িিমিাি অিস্থাি পজিদপ্রজযদি ভূ-

িাসায়জিক জেক হদি ভূ-গিমস্থ পাজিি 

পর্ মদিযণ, মূল্যায়ি ও ব্যিস্থাপিা অিীি 

প্রদয়ািিীয়। উদিজখি কািদণ ফজিেপুি 

দিলাি িাঙ্গা উপদিলা এলাকায় একটি 

ভূ-িাসায়জিক অনুসন্ধাি কার্ মক্রি 

পজিিালিা কিা হদয়দে। আদলািে   
জিত্র: অনুসন্ধািকৃি ফজিেপুি দিলাি িাঙ্গা উপদিলাি অিস্থাি িািজিত্র 
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গদিষণািিী কাদিি িাধ্যদি পাজিিাজহি স্তি শিাক্ত, পাজিি গুণগি িাি জিরূপণ, পলদলি িাসায়জিক জিেণ সম্পদকম 

িািিা প্রাজপ্ত এিাং সদি মাপজি ভূ-গিমস্থ পাজিি স্তিসমূদহি উপাদিি সাংগ্রহশালা বিজিি িন্য একটি প্রয়াস গ্রহণ কিা হদয়দে। 

জিএসজি’ি িািস্ব খাদিি ২০১৬-১৭ অথ মিেদিি িজহিঙ্গি কার্ মক্রদিি অাংশ জহদসদি “ফজিেপুি দিলাি িাঙ্গা উপদিলা 

এলাকায় ৭০ জিটাি গিীিিাি ভূ-গিমস্থ পাজি ও পলদলি িাসায়জিক জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুণগিিাি ও পজিদিশ 

মূল্যায়িকিণ” শীষ মক িজহিঙ্গি কি মসূজি সম্পােদিি কাি িাস্তিায়ি কিা হয়। গদিষণা কার্ মক্রিটি দিাট প্রায় ২১৬ িগ ম 

জকদলাজিটাি এলাকাজুদড় জিস্তৃি। ফজিেপুি সেি উপদিলা হদি এটি প্রায় ৩০ জকদলাজিটাি েজযদণ এিাং ঢাকা হদি প্রায় 

৬৫ জকদলাজিটাি পজিদি অিজস্থি। অনুসন্ধািকৃি এলাকায় ৭০ জিটাি গিীিিায় জশলািাজিক উপাদিি জিজিদি দুইটি 

পাজিিাজহি স্তি শিাক্ত কিা হয়; দর্গুদলা ভূজিবৃজিকিাদি গাদঙ্গয় োিিভুজি (Ganges Floodplain)  এলাকায় অিজস্থি 

এিাং পাজিিাজহি স্তিসমূহ জিজিএস-জডজপএইিই (BGS-DPHE, 2001) কর্তমক ২০০১ সাদল প্রস্তাজিি োইসদটাজসদিি 

দশষ হদি হদলাজসি সিদয়ি স্তি সিজষ্টি অগিীি পাজিি আিাি (১৫০ জিটাদিি কি গিীিিা)-এ অিজস্থি। ভূ-গিমস্থ পাজিি 

িিণ প্রিািিঃ যািীয় (Basic) দথদক জিিদপয (Neutral) অিস্থায় িদয়দে (P
H
 এি িাত্রা ৭.০১ দথদক ৭.২ পর্ মে) এিাং 

ভূ-গিমস্থ পাজি জিিািণ পজিদিদশ (Reducing environment) জিিািিাি (ORP এি িাত্রা -১১০ হদি -২৮ জিজলদিাল্ট 

পর্ মে) । স্বল্প গিীিিাি হস্তিাজলি িলকূদপি পাজি প্রিাণি লিণাক্তিামুক্ত (Salinity িাত্রা ০.২৩% হদি ০.৪৫% পর্ মে)। 

আদস মজিক দটস্ট জকদটি িাধ্যদি আদস মজিদকি িাত্রা পজিিাপ কদি দেখা র্ায় দর্, অনুসন্ধািকৃি অজিকাাংশ এলাকাি ভূ-গিমস্থ 

পাজিদিই িাত্রাজিজিক্ত  আদস মজিক এি উপজস্থজি িদয়দে (As এি িাত্রা ০.০০৫-০.৫ জি.গ্রাি/জল.)। ভূ-গিমস্থ পাজিি 

িাসায়জিক জিদেষদণি িন্য িজহিঙ্গদি ১০টি হস্তিাজলি িলকূপ হদি জিিটি কদি সি মদিাট ৩০টি পাজিি িমুিা  

  

  
জিত্র: িাঙ্গা উপদিলাি P

H
, ORP,  Salinity ও Arsenic এি িাত্রা িািজিত্র 
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সাংগ্রহ কিা হয়। এোড়া ভূ-গিমস্থ পলদলি উপাি সাংগ্রহ ও এি  িাসায়জিক জিদেষদণি িন্য প্রায় ৭০ (সিি) জিটাি পর্ মে 

পাঁি টি টিউিওদয়ল দিাজিাং ও প্রায় ৪ (িাি) জিটাি পর্ মে পাঁিটি অগাি দিাজিাং কিা হয়। পলল ও পাজিি িাসায়জিক 

জিদেষদণ দেখা র্ায় দর্, অনুসন্ধািকৃি এলাকাি পাজিিাজহি স্তদিি পলল ও পাজিদি মূখ্য দিৌল (major elements) 

জহদসদি কোলজসয়াি, দসাজডয়াি, ম্যাগদিজসয়াি, দলািাইড, সালদফট, িাই-কাি মদিট এিাং দগৌণ দিৌল (minor elements) 

জহদসদি পটাজসয়াি, আয়িণ, িাইট্রাইট এিাং দলািাইড এি উপজস্থজি িদয়দে। এোড়াও, দট্রস দিৌল (trace elements) 

জহদসদি কপাি, ম্যাঙ্গাজিি, জিাংক, জিদকল, দলড, কোডজিয়াি প্রভৃজিি উপজস্থজি লযণীয়। ভূ-গিমস্থ পাজিদি কোলজসয়াি, 

আয়িণ, িাইট্রাইট এিাং ম্যাঙ্গাজিি দিৌলসমূহ ব্যিীি দিজশিিাগ দিৌদলি িাত্রা িাাংলাদেশ পজিদিশ অজিেপ্তি (১৯৯৭) 

কর্তমক জিি মাজিি িাত্রাি িদধ্য িিীভূি অিস্থায় িদয়দে। িাই-কাি মদিট দিৌদলি দযদত্র িাাংলাদেশ পজিদিশ অজিেপ্তি কর্তমক 

দকাি িাত্রা জিি মািণ কিা হয়জি। িাই-কাি মদিট দিৌদলি িাত্রা দিজশিিাগ অঞ্চদলই (২৩২-৬৩৪ জি.গ্রাি/জল.) জিে স্বাস্থর্্ 

সাংস্থাি (২০০৪) অনুদিাজেি িাত্রাদক অজিক্রি কদিদে। ৭০ জিটাি গিীিিা পর্ে ভূ-গিমস্থ জশলািাজিক উপাদিি 

(Lithology) জিজিদি অনুসন্ধািকৃি এলাকাি জদ্ব-িাজত্রক জশলািি (2-D Lithology), জত্র-িাজত্রক জশলািি (3-D 

Lithology), প্যাদিল ডায়াগ্রাি (Panel Diagram), জত্র-িাজত্রক স্তিিাজিক িদডল (3-D Stratigraphic Model) ও 

জত্র-িাজত্রক িলীয়স্তিিাজিক িদডল (3-D Hydrostratigraphic Model) প্রস্তুি কিা হয়। উক্ত িদডলসমূহ জিদেষদণি 

িাধ্যদি ভূ-গিমস্থ জশলা ও পাজিিাজহি স্তিসমূদহি আনুভূজিক ও উিজম্বক জিস্তৃজি এিাং প্রদিেকটি স্তদিি গিীিিা সম্পদকম 

সম্যক িািিা পাওয়া র্ায়। 

  

জিত্র: িাঙ্গা উপদিলাি জশলািি (Lithology) জিত্র: জদ্বিাজত্রক জশলািি (2-D Lithology) 

  
জিত্র: িাঙ্গা উপদিলাি জত্রিাজত্রক িলীয়স্তিিজিক িদডল (3-D 

Hydrostratigraphic Model) 

জিত্র: জত্রিাজত্রক স্তিিাজিক িদডল (3-D Stratigraphic 

Model) 

অনিজ্ঞাজিক উপাদয় র্ত্রিত্র গিীি ও অগিীি িলকূপ স্থাপদিি ফদল পাজিি গুণাগুি ও ভূ-গিমস্থ পজিদিশ যজিগ্রস্ত হদি 

পাদি। িজিষ্যদি পজিকল্পিাি দযদত্র ভূ-গিমস্থ পাজিি গুণাগুি এিাং ভূ-গিমস্থ পাজিি স্তি পর্ মদিযদণি ব্যিস্থা গ্রহণ কিদি 

হদি। এোড়া এলাকাি িানুষদক িাসায়জিক সাি ও জিষাক্ত িিমে ব্যিস্থাপিায় অজিকিি িদিাদর্াগী হদি হদি র্াদি 

পাজিিাজহি স্তিসমূহ দূজষি িা হদি পাদি। প্রদয়ািদি ভূ-গিমস্থ পাজিি গুণগি িাি জিয়ন্ত্রদণ কদঠাি আইি কদি িা সাংজেষ্ট 

সকলদক িািদি িাধ্য কিা দর্দি পাদি। 
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দূি অনুিািি ও জিআইএস পদ্ধজি ব্যিহাদিি িাধ্যদি ফজিেপুি দিলাি সেি উপদিলাি পদ্মা িেীি িীি 

পজিিিমি ও িাঙ্গি প্রিণিা মূল্যায়ি এিাং ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রায়ি 

সার-সংলেপ 

পদ্মা িেী এিাং এি শাখা-প্রশাখাি প্রিাদহি পজিিিমি দ্বািা গদিষণা এলাকাি ভূজি গঠদি প্রিাি পজিলজযি হয়। িেী 

প্রিাদহি পজিিিমদিি কািদি এলাকাটিদি ভূ-প্রাকৃজিক পজিিিমি ব্যাপকিাদি সাজিি হদয়দে। িিমিাি গদিষণা এলাকাটি 

ফজিেপুি দিলাি সেি উপদিলায় অিজস্থি, র্াি আয়িি প্রায় ৪১২ িগ ম জকদলাজিটাি । ফজিেপুি দিলাি সেি উপদিলায় 

পদ্মা িেীি গজিপথ পজিিিমি, িিদফা-ডাইিাইজিক্স (Morphodynamics) জিদেষণ ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রণয়দিি 

উদেদে িিমিাি গদিষণা কাি কিা হদয়দে। 

িিমিাি গদিষণা কাদি জিআইএস সফট্ওয়োি 

ব্যিহাি কদি জিজিন্ন সিদয়ি উপগ্রহ জিত্র, দর্িি: স্পট 

(SPOT), ল্যান্ডস্যাট-এিএসএস (Landsat MSS), 

ল্যান্ডস্যাট-টিএি (Landsat TM), ল্যান্ডস্যাট-

ইটিএি+ (Landsat ETM+), ি োজপড আই (Rapid 

Eye)  এিাং গুগল আথ ম (Google Earth) জিদেষণ 

এিাং সিিজিদি পজিেশ মদিি িাধ্যদি কিা  হদয়দে। 

৭০টি হস্ত িাজলি অগাি দহাল এি িাধ্যদি এলাকাটিি 

জলদথালজিকোল জিন্যাস (Lithological 

Classification) এিাং জিওিিজফক একক 

(Geomorphic Unit) জিজিি কিা হদয়দে। ১৯৫২ 

হদি ২০১৭ সাল পর্ মে প্রাপ্ত িািজিত্র এিাং উপগ্রহ 

জিদত্রি সাহাদয্য িেীি গজিপথ পজিিিমি এিাং িিদফা-

ডাইিাইজিক্স জিদেষণ কিা হদয়দে। 

এলাকাটিদক ১০টি জিওিিজফক একদক িাগ কিা 

হদয়দে। এককগুদলা হদলা- লাড দেইি (Flood 

Plain), অোিািডন্ড িোদিল (Abandoned 

Channel), জিয়ান্ডাি োি (Meander Scar), ব্যাক 

দসায়াম্প (Back Swamp),  পদয়ন্টিাি (Point 

Bar), ওল্ড িোদিল িাি (Old Channel Bar),  জিউ 

িোদিল িাি (New Channel Bar),  অক্স-দিা  
 

জিত্র: ফজিেপুি সেি উপদিলাি ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র 

 
 

জিত্র: ১৯৫২ সাদল ফজিেপুি সেি উপদিলায় পদ্মা িেী এিাং িি 

সমূদহি অিস্থাি 

জিত্র: ২০১৭ সাদল ফজিেপুি সেি উপদিলায় পদ্মা িেী এিাং িি 

সমূদহি অিস্থাি 



 

 50  

 

 

দলক (Ox-Bow Lake), এজফদিিাল িোদিল (Ephemeral Channel) এিাং দপদিজিয়াল িোদিল (Perennel 

Channel)। উপগ্রহ জিত্র ও জিজিন্ন িািজিত্র জিদেষদণি িাধ্যদি দেখা র্ায়, উক্ত এলাকায় প্রিাজহি পদ্মা িেীি আয়িি 

এিাং িেী িধ্যস্ত স্যান্ডলাট (Sandflat)  ও ওল্ড িাদিি (Old Bar) আয়িি এিাং সাংখ্যা জিজিন্ন সিদয় পজিিিীি 

হদয়দে। জিদেষদণ দেখা র্ায় ১৯৫২ সাদল িেীটিি আয়িি জেল ২৪.৪৩ িগ ম জক.জি.। ঐ সিদয় িেীি িদধ্য স্যান্ডলাট এিাং 

ওল্ডিাদিি আয়িি  জেল র্থাক্রদি  ১১.২১ িগ ম জক.জি.এিাং ২৭.৩৬ িগ ম জক.জি.। ২০১৭  সাদল িেীটিি আয়িি ৪.৮৪ িগ ম 

জক.জি. এিাং স্যান্ডলোদটি আয়িি ১৬.২৮ িগ ম জক.জি. এ পজিিিীি হয়। পর্ মদিযণ সিদয়ি িদধ্য িেীটিি ওল্ড িাদিি 

আয়িি সিদিদয় দিশী জেল ১৯৯০ সাদল, র্াি পজিিাণ ৩৭.২ িগ ম জক.জি. এিাং ২০১৫ সাদল জেল সি মজিন্ম, র্াি 

পজিিাণ২.০২ িগ ম জক.জি.। ২০১০ সাল দথদক িেী িধ্যজস্থি ওল্ড িািগুদলা প্রথিিাদিি িদিা স্থায়ী ভুজিদি পজিণি হদি 

শুরু কদি। ২০১৭ সাদল এই সকল স্থায়ী ভূজিি আয়িি োড়ায় ৪৮.১৬ িগ ম জক.জি.। ২০০৫  সাদল ওল্ড িাদিি সাংখ্যা 

সিদিদয় দিজশ জেল এিাং ২০১৫ সাদল জেল সিদিদয় কি র্া র্থাক্রদি ০৮টি এিাং ০১টি। ২০০৫ সাদল িেী িধ্যস্থ 

স্যান্ডলোদটি আয়িি সিদিদয় দিজশ জেল র্াি পজিিাণ ৩১.৬৯ িগ ম জক.জি.। সাংখ্যা গণিায় ১৯৫২ ও ১৯৯০ সাদল 

স্যান্ডলোদটি সাংখ্যা জেল ২৭ টি এিাং এদেি  আয়িি ৪.৮৪ িগ ম জক.জি.। আয়িি জিদেষদণ দেখা র্ায়, ১৯৫২ সাদল পদ্মা 

িেীি আয়িি জেল ২৪.৪৩ িগ ম জক.জি. জকে ২০১৭ সাদল এি আয়িি হ্রাস দপদয় োঁড়ায় ৪.৮৪ িগ ম জক.জি.।  িেীি গজিপথ 

পজিিিমি জিদেষদণ িািা র্ায় দর্, িেীটি পজিি হদি পূি ম জেদক ক্রিাগি সদি র্াদচ্ছ। এই এলাকায় অিীি সিদয় িেী  দর্ 

স্থািসমূহ জেদয় প্রিাজহি হদিা িাি অজিকাাংশ িায়গায় পলল িিা হদয়দে। জিদেষদণি িাধ্যদি  আিও িািা র্ায় দর্, 

িেীটিি  গজিপথ পজিিিমি কখিও কখিও িীদি িীদি আিাি কখিও হদয়দে দ্রুি গজিদি। ১৯৫২ সাদল িেীি মূল প্রিাহ 

ফজিেপুি দিলাি সেি উপদিলাি পূি ম প্রাে জেদয় প্রিাজহি হদলও ২০১৭ সাদল িা খুি সরু িোদিদল পজিিজিমি হদয়দে। 

িিমিাদি িেীটিি মূল প্রিাহ িাজিকগঞ্জ দিলাি হজিিািপুি উপদিলাি পজিি প্রাে জেদয় প্রিাজহি হদচ্ছ।  

িান্দরিান জেোর সদর উপলেো ও পার্শ্বিতী এোকার ভূবমধ্বস বিলেষণ এিং ভূবমধ্বস জোবনং 

মানবিত্রায়ন 

সার-সংলেপ 

ভূমিধ্বি এক্টি প্রাকৃমতক্ দূজয বাগ হজেও িানবসৃষ্ট ক্ারর্ এর িিংিেন িম্ভাবনা বামড়জয় লতাজে। প্রমতবছর বষ বা িওসুজি 

অতযামধক্ বৃমষ্টপাজতর দরুন লদজশর পাব বতয এোক্ায় মবমিন্ন প্রক্ার ভূমিধ্বি িিংিটিত হয় যা অজনক্ িিয়  ীবন ও 

িম্পজদর ব্যাপক্ যমত িাধন ক্জর র্াজক্। বান্দরবান ল োর িদর উপজ ো ও পার্শ্ববতী এোক্ার ভূমিধ্বি মবজেষর্ এবিং 

ভূমিধ্বি ল ামনিং িানমচত্রায়জনর েজযয ৫০১ বগ ব মক্.মি. এোক্ায় িজর মিজন বমহরঙ্গন ক্ি বসূমচ পমরচােনা ক্রা হয়। 

িানমচত্রাময়ত এোক্ার অবিান িামিিািংশ ৯২
০
০৮

/ 
১৭

// 
পূব ব লর্জক্ ৯২

০
১৮

/ 
০১

// 
পূব ব  এবিং অযািংশ ২১

০
৫৫

/ 
২৯

// 
 উত্তর 

লর্জক্ ২২
০
২০

/ 
১৬

// 
উত্তর। বান্দরবাজন িজহিঙ্গি ক্ি বসূমচ শুরুর প্রাক্কাজে উক্ত এোক্ার আক্াশ আজোক্মচত্র, র যামপড আই 

স্যাজেোইে ইজি , েজপাগ্রামফক্ িানমচত্র মবজেষজর্র িােজি ভূমিধ্বি িম্পমক্বত ধারনা লনয়া হয়। ভূতামিক্ িানমচত্র 

মবজেষর্পূব বক্ লবাক্ামবে, টিপাি, মডমহিং প্রভৃমত ভূতামিক্ ফরজিশন িম্বমেত এোক্া শনাক্ত ক্জর লি িক্ে এোক্ায় 

িজর মিজন অনুিন্ধান ক্ি বসূমচ িম্পাদন ক্রার পমরক্ল্পনা গ্রহর্ ক্রা হয়। লক্ান লক্ান ভূতামিক্ ফরজিশজন মক্ 

পমরিার্/িাত্রায় ভূমিধ্বি হয় লি িম্পজক্ব সুস্পষ্ট ধারনা োজির উজেজে মবমিন্ন তথ্য ও উপাত্ত িিংগ্রহ ক্রা হয়। এছাড়াও 

বমহরঙ্গজন ভূমিধ্বি প্রবর্ এোক্ায় পাহাজড়র ঢাে, পােমেক্ ববমশষ্টয, ভূমির ব্যবহার, পাহাড় পাদজদজশর অবিার মবস্তামরত 

তথ্য িিংগ্রহ ক্রা হয়। বান্দরবান শহর লর্জক্ বান্দরবান িদর উপজ ো ও পার্শ্ববতী এোক্া িিংজযাগক্ারী রাস্তািমূহ 

িজর মিজন ভ্রির্ ক্জর ভূমিধ্বি প্রবর্ এোক্া মচমিত ক্রা হয়। এছাড়া বান্দরবান িদজরর িনবিমতপূর্ ব এোক্ায় 

লিখানক্ার ভূমিধ্বি িম্ভাব্যতা ও ভূমিধ্বি িিংিেজনর মনয়ািক্গুমে মনমবড় পয বজবযর্ ক্রা হয় এবিং বান্দরবান এোক্ায় 

ভূমিধ্বি প্রমতজরাজধ মনমি বত মবমিন্ন প্রজক্ৌশে অবক্াঠাজিা এবিং িানীয় ভূমিধ্বি ব্যবিাপনা িম্পমক্বত মবমিন্ন তথ্য ও উপাত্ত 

িিংগ্রহ ক্রা হয় ।   

ভূ-প্রকৃমত অনুযায়ী বান্দরবান িদর উপজ ো ও পার্শ্ববতী এোক্াজক্ মূেতঃ অযাক্টিি চযাজনে, িযােী এবিং োরমশয়ামর 

পাহাড় মহজিজব িাগ ক্রা হজয়জছ। িাঙ্গু নদী  দমযর্-পূব ব মদক্ লর্জক্ উত্তর-পমিি মদজক্ প্রবামহত হজেও শহজরর িমন্নক্জে 

পূব ব লর্জক্ পমিজি প্রবামহত হজয়জছ। অিিংহত পেজের িিন্বজয় গঠিত পাহাড় যজয়র িােজি িাঙ্গু নদী পমিি মদজক্ 

প্রবামহত হওয়ার ফজে খাড়া পাড় (িাটি মকোল মিফ) বতরী হজয়জছ। বান্দরবান িদর উপজ োর ও পার্শ্ববতী এোক্ার মবমিন্ন 

িাজন িজর মিজন পমরদশ বজনর িােজি অতীত ও বতবিাজন িিংিটিত ভূমিধ্বিিমূহ মচমিত ক্রা হয়। লছাে, িাঝামর ও বৃহৎ 

আক্াজরর মবমিন্ন ভূমিধ্বজির তথ্যাবেী  (লযিন বদি বয, প্রি, উচ্চতা, নমত) পমরিাপ ক্রা হয়। িিংমেষ্ট ভূতামিক্ স্তজরর নমত, 

স্ট্রাইক্, নমতর পমরিার্ পমরিাপ ক্রা হয়। রাস্তা িিংেগ্ন পাহাজড়র ঢাে লযখাজন অমধক্  নবিমতপূর্ ব, লযিন: ইিোিপুজরর 

পাহাড় এোক্ায় অমধক্ ভূমিধ্বি মচমিত ক্রা হজয়জছ। এছাড়াও বমহরঙ্গন হজত মবমিন্ন ভূতামিক্ নমুনা, লযিন: োরমশয়ামর 

ক্য়ো, ক্নমক্রশন, লশে ও লবজেপার্র িিংগ্রহ ক্রা হয় । 
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জিত্র: িান্দিিাি সেি উপদিলা ও পােমিিী এলাকাি ভূ-প্রকৃজি িািজিত্র জিত্র: স্যাটিোইট ইলমলে িান্দরিান সদর উপলেো ও পার্শ্বিতী এোকা 

উজেখজযাগ্য ক্জয়ক্টি এোক্ার ভূমিধ্বি িম্পমক্বত তথ্য এখাজন উজেখ ক্রা হজো: ক্) মচমু্বক্ ইউমনয়জন ভূমিধ্বজির ফজে 

িানচুযত স্তুজপর বদি বয প্রায় ৫৭ মি., প্রি প্রায় ৮৭ মি. এবিং গিীরতা প্রায় ৩ মিোর। এখাজন লবশ মক্ছু লবাল্ডার আক্াজরর 

মশো খড পজড় র্াক্জত লদখা যায় লযগুজো েপমেিং হওয়ার ইমঙ্গত বহন ক্জর। এছাড়াও নীেমগমর রাস্তার মবমিন্ন  ায়গায় 

অতীত ক্াজে িিংিটিত ভূমিধ্বজির মক্ছু মচি পাত্তয়া যায়। বষ বাক্াজে ভূমিধ্বজি লডমব্র   িা হজয় রাস্তা বন্ধ হজয় লযাগাজযাগ 

ব্যবিায় মবঘ্ন িোর িম্ভাবনা রজয়জছ। খ) ইিোিপুর এোক্ায় এক্ামধক্ ছড়া পমরেমযত হয় লযগুজো িাঙ্গু নদীজত পমতত 

হজয়জছ। এখানক্ার ভূমিজত নানামবধ ভূমিধ্বি িিংিেজনর মনয়ািজক্র প্রাচুয বতা পমরেমযত হয়। এখানক্ার লশেগুজো 

ফ্রা াইে বা ঝরঝজর লশে (shale) মদজয় গঠিত। এছাড়া লবজেপার্র আিংমশক্ বা িম্পূর্ ব যয় হজয় যাওয়ায় অিিংহত হজয় 

লগজছ। এোক্াটি যয়প্রবর্ প্রকৃমতর। নতুন লক্ান ভূমিধ্বি না হজেও ২০১৫ িাজে িিংিটিত লছাে আকৃমতর ভূমিধ্বিটির 

িানচুযত স্তুজপর বদি বয প্রায় ২০ মি., প্রি প্রায় ৭ মি. এবিং গিীরতা প্রায় ১.৪৫ মিোর। ভূমিধ্বিটির চূড়ার ফােে লর্জক্ 

পাদজদশ পয বন্ত বদি বয প্রায় ২৪ মিোর। চোচজের রাস্তাটি ধ্বজি যাওয়ার পজর্ যা মক্ছুো প্রমতজরাধ ব্যবিা মদজয় টিমক্জয় রাখা 

হজয়জছ। এ  ায়গাটিজত িাঙ্গু নদী প্রায় ৯০
০
 বাক্ মনজয়জছ। এি ফদল িষ মাকাদল সৃষ্ট পাহাড়ী ঢদলি কািদণ পাহাড়ী এলাকা 

ক্রিশঃ যয় হদয় র্াদচ্ছ। পাহাজড়র উপজর সুস্পষ্ট ফােে লদখা লগজছ, যা িমবষ্যৎ ভূমিধ্বি প্রমক্রয়া শুরুর েযর্ বহন ক্রজছ। 

এ এোক্ার লশে লবড গুমে উত্তজর ৪৫
০ 
পমিজি প্রায় ৩০

০
 লক্াজর্ লহজে রজয়জছ। এমদজক্ বৃহৎ আক্াজরর ভূমিধ্বি হজে িাঙ্গু 

নদীর গমতপর্ আেজক্  োবদ্ধতার সৃমষ্ট হজত পাজর। ভূমিধ্বিটির গমত পয বজবযর্ ক্রার  ন্য দুটি ক্াষ্ঠ খড িিংমেষ্ট লদয়াজে 

োমগজয় লদয়া হজয়জছ। গ) বান্দরবান-রুিা উপজ ো িিংজযাগক্ারী রাস্তার িমন্নক্জে সাংঘটিি ২টি ভূমিধ্বি এলাকা পয বজবযর্ 

ক্রা হয় যার এক্টি মূেতঃ টিপাি স্যাডজস্ট্ান এবিং অপরটি মূেতঃ লবাক্ামবে ভূতামিক্ ফরজিশজনর লশে লবড এ িিংিটিত 

হজয়জছ ।     

স্যাডজস্ট্াজনর বড় বড় ব্লক্গুজো মূেতঃ গামের (Gully) িেিাজগ রজয় লগজছ । বাক্ী মক্ছু অিংশ পাহাজড়র পাদজদজশ 

পমতত হজয়  িা হজয়জছ। লশে লবডগুমের নমত রাস্তার মদজক্ ৪৫
০ 
এর অমধক্। লয ক্ারজর্ লশে লবডগুমে ধ্বজি রাস্তার উপর 

মদজয় প্রবামহত হজয়জছ। ভূমিধ্বিগুমে িিংিেজনর িিয় মনধ বারর্ ক্রা যায়মন। দুটি িাজনর ভূতামিক্ ববমশষ্টয, নমত ইতযামদ 

হজত প্রতীয়িান হয় লয, িমবষ্যজত উক্ত িাজন এক্ই ধরজর্র ভূমিধ্বি হওয়ার িম্ভাবনা প্রক্ে। বান্দরবান এোক্ার মশোিমূহ 

প্রধানত স্যাডজস্ট্ান, লশে ও মিল্টজস্ট্ান। িিংিটিত ভূমিধ্বিগুজো িজেজছ মূেতঃ োরমশয়ামর পােমেক্ মশোর িিম্বজয় গঠিত 

মডমহিং, ডুমপটিো, টিপাি স্যাডজস্ট্ান এবিং লবাক্ামবে লশে ফরজিশজন। ভূমিধ্বি প্রক্ার অনুযায়ী অমধক্ািংশ ভূমিধ্বি 

আবতবনশীে (লরাজেশনাে) বা ট্রািজেশনাে প্রকৃমতর এবিং অগিীর। ভূমিধ্বিগুজো িিংিেজনর প্রধান ক্ারর্ স্বল্প িিজয় প্রচুর 

বৃমষ্টপাত এবিং িানুষ ক্র্তবক্ পাহাড়ী ঢাজের ভূতামিক্ ববমশজষ্টযর পমরবতবন। লযিব এোক্ার পাহজড়র ঢাজের নমত এবিং 

মশোর যময়ভূত স্তজরর মবস্তৃমত ও পুরুত্ব লবশী এবিং ভূমির উপমরতে উমুক্ত, লিখাজন ভূমিধ্বি হত্তয়ার িম্ভাবনা লবশী।  মরপ 

এোক্ায় রাস্তা িিংেগ্ন পাহাজড় অমধক্ ভূমিধ্বি পমরেমযত হজয়জছ। িানব সৃষ্ট ক্ি বক্াড, লযিন: পাহাজড়র পাদভূমি লক্জে 

রাস্তািাে ও গৃহ মনি বার্, জুি চাষ, অপমরক্মল্পত বৃয মনধর্ ভূমিধ্বি িিংিেজন গুরুত্বপূর্ ব ভূমিক্া পােন ক্জরজছ। বান্দরবান 

শহর লযজহতু বািংোজদজশর অন্যতি পয বেন নগরী ও বমধ বষ্ণু এোক্া, লিজহতু এখানক্ার পাহাড়িমূজহ ভূমিধ্বি লিাক্াজবো ও 

পাহাড় লক্জে বা ঢাে বরাবর বানাজনা রাস্তািমূহ ববজ্ঞামনক্ উপাজয় রযর্াজবযর্ ক্রা অতীব  রুরী। বমহরঙ্গন হজত প্রাপ্ত 
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ভূমিধ্বি িম্পমক্বত তথ্য-উপাত্ত মবজেষর্ ক্জর এই গজবষর্ার মবস্তামরত প্রমতজবদন িম্পন্ন ক্রা হজব। বান্দরবাজনর 

অনুিন্ধানকৃত এোক্ায় গজবষর্ায় প্রাপ্ত ফোফে ব্যবহার ক্জর যর্াযর্ পদজযপ মনজে িমবষ্যজত তা ভূমিধ্বি মনত যয়-

যমত লরাধক্জল্প মবজশষ ভূমিক্া পােন ক্রজব বজে আশা ক্রা যায়। এ মবষজয় িমবষ্যজত পাব বতয এোক্ার ভূমিধ্বিপ্রবর্ 

এোক্া িম্বজন্ধ আরও মবস্তামরত তথ্য িিংগ্রহ ক্রা প্রজয়া ন। 

িওগাঁ ও িাঁপাইিিািগঞ্জ দিলাি অেগ মি জিয়ািিপুি-দপািশা-দগািস্তাপুি ও িদ্সাংলে এলাকায় আঞ্চজলক 

অজিকষীয় ও চ্যম্বকীয় িজিপ 

সাি-সাংদযপ 

বািংোজদশ ভূতামিক্  মরপ অমধদপ্তর লদজশর উত্তর-পমিি অিজে ভূ-গিবি অগিীর মিমত্ত মশোর গঠন ক্াঠাজিা মনর্ বয় ও 

িম্ভাবনািয় ব্যতযয়ী এোক্ায় খমন  িম্পদ অনুিন্ধাজনর েজযয আিমেক্ অমিক্ষীয় ও চুম্বক্ীয়  মরপ ক্ায ©িমূহ িম্পাদন 

ক্জর আিজছ। ১৯৯০ িাজে এ অমধদপ্তর ১: ১০০০,০০০ লেজে বািংোজদজশর লবাগার অমিক্ষীয় ব্যতযয় িানমচত্র প্রক্াশ 

ক্জর। এ িানমচজত্র মিজেে লবমিজনর িাজপজয নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ ল োর অন্তগ বত মনয়ািতপুর-লপারশা-লগািস্তাপুর ও 

তদ্িিংেগ্ন এোক্ায় এক্টি ধর্াত্মক্ লবাগার অমিক্ষীয় লিা ার পমরেমযত হয়। এ ক্ারজর্ বতবিান আিমেক্ অমিক্ষীয় ও 

চুম্বক্ীয়  মরপ ক্ায ©িমূহ উক্ত এোক্ার ভূ-গিবি মিমত্ত মশোর গঠন ক্াঠাজিা মনর্ বয় ও িম্ভাব্য খমন  িম্পজদর িজুদ 

অনুিন্ধাজনর েজযয পমরচামেত হজয়জছ। 

আিমেক্ অমিক্ষীয় ও লোোে মফড চুম্বক্ীয় উপাত্তিমূহ ১৪৬টি পয ©লবযর্ িান লর্জক্ িিংগৃহীত হয়। প্রায় ৩৫০ বগ ব 

মক্.মি. এোক্ায় এ  মরপ ক্ায©িমূহ পমরচামেত হয়। যাতায়াত ব্যবিার উপর মিমত্ত ক্জর উপাত্তিমূহ ১-৩ মক্.মি. ব্যবধাজন 

িিংগ্রহ ক্রা হয়। এ উপাত্তিমূহ প্রমক্রয়া াত ক্রার পর লবাগার অমিক্ষীয় ও লোোে মফড চুম্বক্ীয় ব্যতযয় িানমচত্রিমূহ 

প্রস্তুত ক্রা হয়।        

লবাগার অমিক্ষীয় ব্যতযয় িানমচত্র লর্জক্  মরপ এোক্ার পমিি মদজক্ এক্টি ধর্াত্মক্ লিা াজরর উপমিমত পমরেমযত 

হয়। লিা ারটি পূব ব-পমিি মদক্ বরাবর দীি বাময়ত। লবাগার অমিক্ষীয় িানিমূহ -9.60 লর্জক্ 14.69 মিমেগাে িীিার 

িজে অবমিত। এটি  মরপ এোক্ায় ভূত্বজক্র খুব ক্াছাক্ামছ উমিত মিমত্ত মশো র্াক্ার িম্ভাবনার ইমঙ্গত প্রদান ক্জর। 

চুম্বক্ীয় অনুিন্ধানমূেক্ প্রাপ্ত তথ্য লর্জক্ প্রতীয়িান হয়,  মরপ এোক্ার দমযর্-পূব ব মদজক্ িানীয়িাজব ধাতব খমনজ র 

উপমিমত র্াক্জত পাজর, যমদও অন্যান্য অিংজশ তাৎপয ©িয় লক্ান চুম্বক্ীয় ববমশষ্টয পমরেমযত হয় না। 

জ্বালাক্তি ক্তহশসশব সশব বাত্তম ব্যবহাশরর লশযয ব্রাহ্মেবাক্তড়য়া জেলার ক্তবেয়িের উপশেলায় আক্তবষ্কৃি ক্তপট 

এর রাসায়ক্তিক গুোগুি ক্তিে বয় ও জ্বালাক্তি মাি বৃক্তিকরে 

সার-সংলেপ 

ব্রাহ্মনবামড়য়া ল োর মব য়নগর উপজ োয় আমবষ্কৃত মপজের রািায়মনক্ গুর্াগুন মনর্ বয় ক্জর মবমিন্ন তাপ রািায়মনক্ 

প্রমক্রয়ায় এর জ্বাোমন িান বৃমদ্ধর িােজি জ্বাোমন মহজিজব িজব বাত্তি ব্যবহাজরর েজযয ববজ্ঞামনক্ গজবষর্া মহজিজব এ 

ক্ি বসূমচ গ্রহর্ ক্রা হজয়জছ। এ উজেজে মপে নমুনা িিংগ্রহ ক্রার  ন্য ব্রাহ্মনবামড়য়া ল োর মব য়নগর উপজ োয় 

বমহরঙ্গন ক্ায বক্রি িম্পন্ন ক্রা হয়। প্রায় ১০০ বগ ব মক্জোমিোর এোক্ায় ভূ-ববজ্ঞামনক্  মরজপর িােজি ৪৯টি মপে নমুনা 

িিংগ্রহ ক্রা হয়। হযাড অগার ব্যবহার ক্জর স্বল্প গিীরতায় ৩৩টি িাজন খনন ক্ায বক্রি পমরচােনা ক্রা হয় যার িজে ২০টি 

িাজন মবমিন্ন গিীরতায় (ভূপৃষ্ঠ হজত ৪.৫৭ মিোর) মপজের উপমিমত পমরেমযত হয়। িিংগৃহীত নমুনািমূজহর Free 

Moisture Content পমরিাপ ক্রা হয়। পরীযায় প্রতীয়িান হয় লয, ১.২২ – ২.৪৪ মিোর গিীরতা হজত িিংগৃহীত মপে 

নমুনািমূজহর Free Moisture Content িজব বাচ্চ (গড় ৭৭.৮৪%) যা ভূপৃষ্ঠ হজত ০.৯১ মিোর গিীরতায় প্রাপ্ত মপে 

নমুনািমূজহর লযজত্র িব বমনম্ন (৬৩.৭৪%)। লয িক্ে নমুনা ২.৭৪ – ৪,২৭ মিোর গিীরতা হজত িিংগ্রহ ক্রা হজয়জছ লিিব 

নমুনার লযজত্র এই গড় ৭০%। গজবষর্ার পরবতী ধাজপ লিৌত ও রািায়মনক্ ববমশষ্টয  ানার  ন্য িিংগৃহীত মপে 

নমুনািমূজহর Ultimate and Proximate Analysis িম্পন্ন ক্রা হজব। চূড়ান্ত ধাজপ জ্বাোমন মহজিজব মপজের িজব বাচ্চ 

উন্নমতক্জল্প তাপ-রািায়মনক্ প্রমক্রয়া ব্যবহার ক্জর নমূনািমূজহর  ন্য এক্টি অতযানুকূে (Optimum) অবিা 

(Condition) মনধ বারর্ ক্রা হজব। 
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র্মুিা িেী ও র্মুিা িিসমূহসহ িািালপুি এিাং দশিপুি দিলাি িদধ্য অিজস্থি শুধুিাত্র প্রিাজহি/ 

জিদ্যিাি, পজিিেক্ত িেী িদযি িাজলদি, িাজলিিসমূদহ এিাং পাহাড় পােদেশীয় এলাকায় সজঞ্চি িালুি 

িদধ্য মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি (উন্নয়ি প্রকল্প) 

সার-সংলেপ 

িাাংলাদেদশি িেীি িাজলদি জিজিন্ন 

িিদণি মূল্যিাি ও অথ মনিজিকিাদি 

গুরুত্বপূণ ম িািী িজণদকি উপজস্থজি 

থাকায় এি পর্ মদিযদণি জিষদয় গুিত্ব 

প্রজিজিয়ি বৃজদ্ধ পাদচ্ছ। এোড়া কদয়কটি 

দেশী-জিদেশী প্রজিষ্ঠাি িাাংলাদেদশি 

িেী হদি িাজল িপ্তাজিি জিষদয় অনুিজি 

প্রোদিি িন্য িাাংলাদেশ সিকাদিি 

কাদে ইদিািদধ্য আদিেি কদিদে। 

উদিজখি কািদণ িািালপুি দিলাি 

দেওয়ািগঞ্জ ও িকশীগঞ্জ উপদিলা এিাং 

গাইিান্ধা দিলাি সেি ও ফুলেজড় 

উপদিলাি অেগ মি র্মুিা িেী ও এি 

পােমিিী এলাকায় একটি িজহিঙ্গি 

অনুসন্ধাি কার্ মক্রি পজিিালিা কিা 

হদয়দে। আদলািে িজহিঙ্গি অনুসন্ধাি 

কার্ মক্রদিি িাধ্যদি র্মুিা িেীি িাজলদি 

মূল্যিাি িজণদকি উপজস্থজি 

শিাক্তকিণসহ এি িজুে জিরূপদিি 

একটি প্রয়াস গ্রহণ কিা হদয়দে। 

ভূ-প্রাকৃজিক অিস্থা জিদিিিা কদি, 

অনুসন্ধািকৃি এলাকাদক ০২টি ভূ-

প্রাকৃজিক ইউজিদট িাগ কিা হদয়দে। 

এগুদলা হদচ্ছ: (১) জস্থজিশীল িালু িি 

(Stable sand bar) এিাং (২)  
 

জিত্র: অনুসন্ধািকৃি এলাকাি িািজিত্র  

অজস্থজিশীলিালু িি (Unstable sand bar)। অপিজেদক িেীি গজিপ্রিাহ এিাং অনুসন্ধািকৃি এলাকাি পলদলি িিাট 

হওয়াি প্রকৃজিি উপি জিজি কদি িালুিিিসমূহদক ০৩টি ভূিাজিক ইউজিদট িাগ কিা হদয়দে। এগুদলা হদচ্ছ: (১) পাজেমক 

িি (Lateral bar), (২) অনুনেঘ মে িি (Longitudinal bar) এিাং (৩) অনুপ্রস্থ িি (Transverse bar)। 

পলদলি িমুিাসমূহ এসজপটি দিাজিাং, টিওিদয়ল দিাজিাং এিাং জপট খিদিি িাধ্যদি সাংগ্রহ কিা হদয়দে। িাজলি িমুিা 

সাংগ্রদহি িন্য সি মদিাট ২০টি টিওিদয়ল দিাজিাং, ২০টি এসজপটি দিাজিাং এিাং ২৫টি জপট খিি কিা হয়। কূপ খিদিি 

এলাকা জিি মািদণি দযদত্র িালুি িদধ্য কাদলা িদঙি িজিদকি উপজস্থজি এিাং কি মসূজিভূক্ত এলাকাি অজিকাাংশ িালুিিিদক 

অনুসন্ধাদিি আওিায় জিদয় আসাি জিষদয় লযে িাখা হদয়দে। িজহিঙ্গি এলাকাি িাজলি িিসমূদহ দিিজিয় িজিদকি 

উপজস্থজি শিাক্ত কিাি িন্য দগইগাি কাউন্টাদিি (Geiger Counter) সহায়িা দিয়া হদয়দে। দগইগাি কাউন্টাদিি 

(Geiger Counter) িাধ্যদি ০৫ (পাঁি)টি স্থাদি দিিজিয় (দিিজিয়িাি িাত্রা ২০ CPM হদি ১০০ CPM) িজণদকি 

উপজস্থজি শিাক্ত কিা হদয়দে। আিজিক শজক্ত কজিশদিি গদিষণাগাদি িমুিা জিদেষদণি িাধ্যদি দিিজিয় িজিদকি িিণ 

সম্পদকম িািা র্াদি। িজহিঙ্গদি সাংগৃহীি পলদলি িমুিায় প্রাথজিকিাদি হালকা িদঙি িজণক দর্িি দকায়াট মি, 

দফল্ডস্পাি, কোলসাইট এিাং িাইকা িজিদকি উপজস্থজি পাওয়া দগদে। িদি িজহিঙ্গদি িািী িজিকসমূহদক পৃথকিাদি 

শিাক্ত কিা র্ায়জি।  

পিীযাগাদি পাঁি (৫)টি জিন্ন এলাকা হদি সাংগৃহীি িাজল িমুিাি িালিী (Sieve) জিদেষদণ দেখা র্ায় দর্, িমুিাসমূদহ 

প্রিািি: সূক্ষ্ণ হদি অজিসূক্ষ্ণ োিাি িাজল জিদ্যিাি এিাং িাজল িমুিায় ৫.৮৩% হদি ১০.৮১% পর্ মে িািী িজণদকি 

উপজস্থজি িদয়দে র্াি গড় উপজস্থজি প্রায় ৮.১২%।  িাজল িমুিাি অনুজিযণীক গদিষণায় জিিকি, ইলদিিাইট, রুটাইল, 

জলওকজক্সি, কায়ািাইট, গািদিট, ম্যাগদিটাইটসহ অন্য িজণদকি উপজস্থজি শিাক্ত কিা হদয়দে। শিাক্তকৃি িজণদকি িদধ্য 
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ইলদিিাইট, গািদিট, কায়ািাইট, জলওকজক্সি এিাং জিিকি িজণক অন্যিি।  িজহিঙ্গদিি জিজিন্ন এলাকা হদি সাংগৃহীি 

িাজল িমুিাি সম্পূণ ম জিদেষদণি ফলাফল প্রাজপ্তি পদি িািী িজণদকি দিাট িজুে জিরূপণ সম্ভি হদি। 

র্মুিা িেী ও এি পােমিিী এলাকাি অেগ মি িািালপুি দিলাি ইসলািপুি ও িাোিগঞ্জ উপদিলাি 

(উিিাাংশ), িগুড়া দিলাি দসািািলা এিাং গাইিান্ধা দিলাি সাঘাটা উপদিলা এলাকায় সজঞ্চি িালুি 

িদধ্য মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি (উন্নয়ি প্রকল্প) 

সার-সংলেপ 

সািািণ িাজলদি জিদ্যিাি ২.৮৫ এি দিশী আদপজযক গুরুত্ব সম্পন্ন খজিি িািী িজণক জহদসদি জিদিজিি হয়। জকছু িাজলদি 

প্রাপ্ত মূল্যিাি িািী িজণদকি ঘিদত্বি (concentration) িাত্রা এই খজিিগুদলাি িাজণজিেক উৎস জহদসদি জিদিজিি হদি 

পাি। িাাংলাদেদশ িািী খজিি পোথ ম অনুসন্ধাি মূলিঃ কক্সিািাি এিাং দটকিাদফি উপকূলি মিী এলাকায় সীিািদ্ধ। জিদেি 

অদিক দেদশ িেী সজঞ্চি পলল হদি হালকা আি িািী খজিি পোথ ম আহিণ কিা হয়। িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ 

অজিেপ্তি (জিএসজি) ১৯৮৯ সাদল িহ্মপুত্র িেীি িাজলদি অথ মনিজিকিাদি মূল্যিাি খজিি পোদথ মি সম্ভোব্য পজিিাণ-এি 

উপজস্থজি জিজিি কদিজেল । পিিিীদি ২০১২ সাদল র্মুিা িেীি িাাংলাদেদশ প্রদিশমুখ িাদগেিী উপদিলা, কুজড়গ্রাি হদি 

িঙ্গিন্ধু িীি পর্ মে এলাকায় পজিিাজলি প্রাথজিক িজিপ কাদিি িাধ্যদি এিাং ২০১৪ সাদল পুিািি িহ্মপুত্র এি জিদ্যিাি 

িলিািায় জিশে িজিপ পজিিালিা কদি অথ মনিজিকিাদি মূল্যিাি খজিি পোথ ম এিাং উপাোি জিজিি কদি। িাাংলাদেদশি 

পদ্মা, দিঘিা, র্মুিাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম িেীি িাজলদি িািী িজণদকি অথ মনিজিক অনুসন্ধাদিি িন্য ‘আইআিএসএি-

জিজড’ িাদি একটি উন্নয়ি প্রকল্প পজিিালিা কিা হদচ্ছ। খজিি উপাোি জিজিিকিণ, অথ মনিজিকিাদি লািিিক িাজলি 

িজুে এলাকাি সীিািা ও জিস্তৃজি জিি মািণ, অথ মনিজিক গুরুত্ব সম্পন্ন খজিি পোথ ম-এি অিেেিস্থ িস্তু এিাং গুণিাি 

জিি মািণসহ দেদশি ও জিদেদশি িািাদি িাজহো খু ুঁদি দিি কিাি িন্য প্রদয়ািিীয় পেযদপ ও সুপাজিশ প্রণয়ি এই প্রকদল্পি 

উেদে। ‘আইআিএসএি-জিজড’ প্রকদল্পি অিীদি র্মুিা িেীি িাজলস্থ িািী খজিি এি জিশে গঠি বিজশষ্টে উদন্মািি ও িািী 

খজিদিি িজুে জিজিি কিাি লদযে ২০১৬-২০১৭ অথ মিেদি িাঠ পর্ মাদয় িজিপ পজিিালিা কিা হদয়দে।  

র্মুিা িেী িযজস্থি িিসমূদহি প্রায় ৩৪৩ িগ ম 

জকদলাজিটাি এলাকায় ভূিাজিক িজিপ কার্ ম 

সম্পন্ন কিা হয়। িজহিঙ্গি এলাকাটি ২৪
o
৪৮'৫৪" 

উিি অযাাংশ দথদক ২৫
o
৯'৬" উিি অযাাংশ 

এিাং ৮৯
o
৩৩'৪" পূি ম িাজঘিাাংশ দথদক 

৮৯
o
৪৫'৫" পূি ম িাজঘিাাংশ পর্ মে জিস্তৃি। 

গাইিান্ধা, িগুড়া ও িািালপুি দিলাি সাঘাটা, 

দসািািলা, সাজিয়াকাজন্দ, ইসলািপুি ও 

িাোিগঞ্জ (উিিাাংশ) উপদিলাসমূদহি পূি ম-

পজিদি প্রিাজহি র্মুিা িেী সীিািায় 

অনুসন্ধািকৃি এলাকা সীজিি। এই দৃজষ্টদকাণ 

দথদক ভূিাজিক িজহিঙ্গি কি মসূজিটি ০৩ এজপ্রল 

হদি ১০ জুি, ২০১৭ সিদয়ি িদধ্য িাস্তিাজয়ি 

হদয়দে।  

িজহিঙ্গি এলাকাি ভূিাজিক িািজিত্র িাাংলাদেশ 

িজিপ অজিেপ্তি, স্থািীয় সিকাি প্রদকৌশল জিিাগ 

কর্তমক প্রকাজশি উপদিলা  িািজিত্র (Base 

Map), ল্যান্ডস্যাট টিএি ইদিিাজি, ি োজপড আই 

উপগ্রহ জিত্রািলী, টদপাগ্রাজফক িািজিত্র, গুগল  

 
জিত্র: িজহিঙ্গি কি মসূজি এলাকাি দিাি দহাল দলাদকশিসহ ভূিাজিক িািজিত্র 

আথ ম ইদিি ব্যিহাি কদি প্রস্তুি কিা হদয়দে এিাং ভূিাজিক একক িাঠ পিীযণ-এি দ্বািা সীিািা জিদে মশ কিা হয়দে। 

জিআইএস সফট্ওয়োি ব্যিহাি কদি িািজিত্র একক চূড়াে কিা হয়দে। িজহিঙ্গি িজিপ এি সিয় ভূিাজিক জিজিন্ন িথ্য 

সাংগ্রহ কিা হদয়জেল। ভূ-প্রাকৃজিকিাদি র্মুিা িেীি িিসমূহ িতুি িি এিাং পুিািি িি এই দুই িাদগ িাগ কিা র্ায়। 

কি মসূজি এলাকাটি জিিটি স্বিন্ত্র ভূিাজিক একক অাংদশ দেজণভূক্ত কিা হয়, এগুদলা হল: লাংগটিউজডিাল িাি জডদপাজিট, 

দলটািাল িাি জডদপাজিট এিাং ট্রান্সিাস ম িাি জডদপাজিট। িজহিঙ্গি কি মসূজি িলাকালীি সিদয় র্মুিা িেীি জিজিন্ন িি হদি 

জিিটি পদ্ধজিদি জিজেি ও অজিজেি িাজলি িমুিা সাংগ্রহ কিা হয়। 
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িজহিঙ্গি এলাকায় দেশীয় কূপ খিি পদ্ধজিদি ৩০.৪৮ জিটাি গিীিিায় ২০টি কূপ, টিওিওদয়ল দিাজিাং (িজপাং) পদ্ধজিদি 

৩০.৪৮ জিটাি গিীিিা সম্পন্ন ২০টি কূপ এিাং িািী িজণদকি আজিকে িদয়দে এিি স্থাদি ১০টি (২.১৩ জিটাি) গিীিিাি 

জপট দসকশি খিি কিা হদয়দে এিাং এোড়া বিজ্ঞাজিক জিদিিিায় ভূপৃষ্ঠ হদি ১০টি িমুিা সাংগ্রহ কিা হয়দে। িমুিা 

সাংগ্রদহি দযদত্র জগ্রড প্যাটাণ ম অনুসিণ কদি সম্ভাব্য িািী িজণদকি আজিকে িদয়দে এিি স্থািসমূহ জিি মািি কিা হয়দে। 

িমুিা সাংগ্রদহি সিয় পদকট দলন্স ও মুিদশল কালাি িাট ম ব্যিহাদিি িাধ্যদি িাজল িমুিাসমূদহি দিৌি িণ মিা দিাট বুদক 

জলজপজিদ্ধ কিা হদয়দে। ভূিাজিক পর্ মাদলািিা এিাং িাজল িমুিাি প্রাথজিক দিৌি বিজশষ্টে সিীযা কদি দেখা র্ায় িািী 

িজণদকি আজিকে িদয়দে এিি িিসমূহ কি মসূজি এলাকাি উিি জেদক অিজস্থি এিাং েজযণ জেদক অিজস্থি িিসমূদহ িািী 

িজণদকি উপজস্থজি তুলিামূলক িাদি কি িদল প্রিীয়িাি হয়। িজহিঙ্গি কি মসূজি এলাকা হদি ৬৬০টি িমুিা (ওিি 

আনুিাজিক প্রায় ২৫০০ দকজি) সাংগ্রহ কিা হদয়দে। িািালপুি দিলাি ইসলািপুি উপদিলাস্থ জিজিন্ন িদি, দর্িি: িি 

হজিণিািাদি িািী িজণদকি উপজস্থজি আনুিাজিক (১৩.১১%) এিাং িগুড়া দিলাি সাজিয়াকাজন্দ উপদিলাস্থ িি গাগুয়াদি 

িািী িজণদকি উপজস্থজি আনুিাজিক (১৬.৪৬%) । দিজিয়ািিদি িািী িজণদকি উপজস্থজি প্রায় ৫.৯০% র্া জিদেজষি ০৫টি 

িমুিাি িদধ্য সি মজিে। িজহিঙ্গি এলাকাি ০৫টি িমুিাি িদধ্য গাদি মট, রুটাইল, জিিকি, জলউকজক্সি, দিািািাইট, 

ইলদিিাইট, ম্যাগদিটাইট, কায়ািাইট প্রভৃজি িািী িজণক শিাক্ত কিা হদয়দে। জিিকি (১০.৯০% হদি ১৩.৪৫%), 

দিািািাইট (২.২৮% হদি ৩.৯৪%), রুটাইল (১.১০% হদি ৪.৪৫%), গাদি মট (৫.০৫% হদি ১৩.৪৫%), জলউকজক্সি 

(১.৯৭% হদি ৭.৩৬%), ইলদিিাইট ও ম্যাগদিটাইট (১৪.২৬% হদি ২৫.০৩%) এিাং  অন্যান্য খজিি (৩০.৪৫% হদি 

৪২.৯৪%) এি সম্ভাব্য উপজস্থজি র্মুিা িেীি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি প্রাচ্যর্ ম জিদে মশ কদি। 

সাংগৃহীি িাজল িমুিাসমূহ হদি িািী িজণদকি আজিকে িদয়দে এিি ৫৪টি িমুিা জিজসএসআইআি এি ইন্সটিটিউট অি 

িাইিস, জিিাদিলস এন্ড দিটালািজিদি (আইএিএিএি) দপ্রিণ কিা হদয়দে। আইএিএিএি এি গিদষণাগাদি দিাদিাফমি 

দসপাদিশদিি িাধ্যদি িািী খজিি পৃথকীকিণ দশদষ দপালািাইজিাং অনুিীযণ র্ন্ত্র দ্বািা খজিি জিজিি কিা হদি । এোড়া 

এক্সআিএফ (উপাোি জিদেষণ), কিজেট সজলউশি (িলজউি %), দশজকাং দটজিল (িািী ও হালকা িজণক পৃথকীকিণ), 

আইদসাডাইিাজিক দসপাদিশি এিাং এক্সআিজড প্রভৃজি পিীযা সম্পন্ন কিা হদি। িাাংলাদেশ পিিাণু শজক্ত কজিশি 

(জিএইজস) এি পিীযাগাদি এক্সআিএফ (উপাোি জিদেষণ) এি িন্য ৫টি িাজল িমুিা দপ্রিণ কিা হদয়দে। এোড়া 

জিএসজি’ি জশলাজিদ্যা ও িজণকজিদ্যা গদিষণাগাদি দগ্রইি সাইি এিালাইজসস, দিাদিাফমি দসপাদিশি, এক্সআিএফ 

(উপাোি জিদেষণ) এি িন্য ৫৬টি িমুিা িাোই কিা হদয়দে এিাং বিদেজষক িসায়ি গদিষণাগাদি জিদেষদণি িন্য ১৫টি  

িমুিা িিা দেয়া হদয়দে। উপদিাজিজখি জিদেষণ দশদষ প্রাপ্ত ফলাফদলি জিজিদি কি মসূজি এলাকাি র্মুিা িেীি জিজিন্ন িি 

ও িেী িদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়দিি চ্যড়াে প্রজিদিেি প্রস্তুি কিা হদি। 

র্মুিা িেী ও এি পােমিিী এলাকাি অেগ মি িগুড়া দিলাি সাজিয়াকাজন্দ ও ধুিট উপদিলা, িািালপুি 

দিলাি িাোিগঞ্জ উপদিলা এিাং জসিািগঞ্জ দিলাি কািীপুি ও সেি উপদিলাি িেীিদযি িাজলদি 

মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি (উন্নয়ি প্রকল্প) 

সাি-সাংদযপ 

“র্মুিা িেী ও এি পােিিী এলাকাি অেগ মি িগুড়া দিলাি সাজিয়াকাজন্দ ও ধুিট উপদিলা, িািালপুি দিলাি িাোিগঞ্জ 

উপদিলা এিাং জসিািগঞ্জ দিলাি সেি উপদিলা ও কািীপুি  উপদিলাি িেীিদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি 

জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি” শীষ মক কি মসূিীটি িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি) এি “িাাংলাদেদশি িেী 

িদযি িাজলদি জিদ্যিাি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি ও এি অথ মনিজিক মূল্যায়ি (IRSM-BD)” শীর্ষক প্রকদল্পি িিাদে 

২০১৬-১৭ অথ মিেদি পজিিাজলি হয়। র্মুিা িেী প্রিাজহি জিড িোদিল িাি ও দিইদডড িাি এিাং পদয়ন্ট িািসমূদহি প্রায় 

৩৪৭ িগ ম জকদলাজিটাি এলাকায় অনুসন্ধাি কার্ ম সম্পন্ন কিা হয়। র্া ২৪
o
৩২'৩০.৪৮ উিি অযাাংশ দথদক ২৪

o
৫৫'৫৫.৩১'' 

উিি অযাাংশ এিাং ৮৯
o
৩৪'২৪.১২ পূি ম িাজঘিাাংশ দথদক ৮৯

o
৪৮'৩০.৬৯'' পূি ম িাজঘিাাংশ পর্ মে জিস্তৃি। 

িাজলি িমুিা সাংগ্রহ এিাং অথ মনিজিক সম্ভাব্যিা র্ািাইদয়ি সুজিিাদথ ম ভূ-গিমস্থ ৩০ জিটাি পর্ মে স্তিসমূহদক উিম্বিাদি 

ইদকাদিাজিক (০-৯.১৪ জিটাি), সাি-ইদকাদিাজিক (৯.১৪–১৮.২৯ জিটাি) এিাং থাড ম দিাি (১৮.২৯–৩০.৪৮ জিটাি) িা 

স্তদি িাগ কিা হয়। িমুিাসমূহ এসজপটি দিািদহাল, িজপাং দিািদহাল এিাং জপট খিদিি িাধ্যদি সাংগ্রহ কিা হয়। িাজলি 

িমুিা সাংগ্রদহি িন্য সি মদিাট ২০টি িজপাং দহাল, ২০টি এসজপটি দিাি দহাল এিাং ১০টি জপট খিি কিা হয়। প্রদিেকটি 

এসজপটি দিাজিাং এি ইদকািজিক দিাি দথদক ০.৬১ জিটাি গিীিিা অেি দিাট ১৫টি কদি িাজলি িমুিা; সাি ইদকািজিক 

দিাি দথদক ১.৫২ জিটাি অেি ৬টি কদি িাজলি িমুিা; থাড ম দিাি দথদক ১.৫২ জিটাি অেি দিাট ৮টি কদি িাজলি িমুিা 

সাংগ্রহ কিা হয়। িমুিাসমূহ অিেে সুক্ষ্মিাদি খাজল দিাখ, আিজশ কাঁি, কালাি িাট ম, দগ্রইি সাইি িাট ম এি িাধ্যদি 

পর্ মদিযণ কিা হয়। এি োিাি অনুজিি শিকিা পজিিাণ ও দিৌি গুণািলী দলখা হয়। পর্ মদিযদণি পি পিীযাগাদি 

জিদেষদণি িন্য প্রদিেকটি িমুিা দলদিল লাগাদিা ব্যাদগি িদধ্য সাংিযণ কিা হয়। িজিপকৃি এলাকাি জিজিন্ন গিীিিাি 
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দিাট ১৫টি িাজলি িমুিা জিএসজি’ি পিীযাগাদি জিদেষণ কিা হয়। এোড়া ১টি এসজপটি দিািদহাল ভূপৃষ্ঠ দথদক ৩০ জিটাি 

পর্ মে ১৫টি িমুিাি ২১ ফ্রাকশিসহ দিাট ৫৬টি স্লাইড অনুিীযণ র্দন্ত্র জিদেষণ কিা হয়। গ্রাজিটি দিদথাড িা িািী িিল 

দিাদিাফিি ব্যিহাি কদি হালকা দথদক িািী িজণকসমূহ পৃথক কিা হয়। এদি দেখা র্ায়, িগুড়া দিলাি ধুিট উপদিলাি 

িািািগদি সদি মাচ্চ পজিিাদণ িািী িজণক (২৭.৫৬%) িদয়দে । র্া ২ দথদক ৪ জিটাি গিীিিা দথদক সাংগ্রহ কিা হদয়দে। 

সিদিদয় কি (২.৪২%) িািী িজণক িগুড়া দিলাি সাজিয়াকাজন্দ উপদিলাি বুলিাজড় িািক িায়গাি িমুিায় পাওয়া র্ায়। 

িমুিা সাংগ্রদহি গিীিিা জেল ২ দথদক ১০ জিটাি। 

অনুসন্ধাদি দেখা র্ায়, ১৫টি িাজলি িমুিা 

৩৫টি অাংদশ িািী িজণক ৭.৪১% 

িদয়দে। অপি এসজপটি দিািদহাদলি 

জিজিন্ন গিীিিাি িমুিাি (১৫টি 

িমুিাসহ ২১টি অাংশ) প্রদিেকটিদি 

কিপদয ৫% িািী িজণক জিদ্যিাি 

এিাং গদড় ১০.৪৯% িািী িজণক 

িদয়দে। গদিষণায় র্মুিা িেীি িাজলদি 

দিাট ৯টি িািী িজণক শিাক্ত হদয়দে। 

এদি দেখা র্ায়, ইলদিিাইদটি 

(৬.৭৮%) পজিিাণ সিদিদয় দিশী। 

এিপদিই গািদিট (৫.৬১%), জিিকি 

(৩.২৬%), কায়ািাইট+জসজলদিিাইট 

(৩.০২%), জলউদকাজক্সি (২.০৯%), 

ম্যাগদিটাইট (১.৬০%), রুটাইল 

(১.২৩%) এিাং দিািািাইট (০.৯৬%) 

জিদ্যিাি। ইলদিিাইট, গািদিট, 

জিিকি, কায়ািাইট+জসজলদিিাইট, 

জলউদকাজক্সি এিাং রুটাইল সি িমুিায় 

শিাক্ত হদয়দে।  

ইলদিিাইদটি শিকিা ওিি ৫.২০% 

দথদক ৮.৮১% এিাং গড় ৬.৭৮%। 

সি মাজিক পাওয়া র্ায় জসিািগঞ্জ সেি 

উপদিলাি আকািেীজঘি ০-২ জিটাি 

গিীিিাি িমুিায়। গািদিদটি শিকিা 

ওিি ৩.৪৫% দথদক ৮.০২% এিাং গড়  
 

জিত্র: অনুসন্ধািকৃি এলাকাি িািজিত্র 

৫.৬১%। অজিক পজিিাদণ পাওয়া র্ায় িগুড়া দিলাি সাজিয়াকাজন্দ উপদিলাি িি ফইকািাজিি ১০-২০ জিটাি গিীিিাি 

িমুিায়। জিিকদিি শিকিা ওিি ২.১৫% দথদক ৬.৪৮% এিাং গড় ৩.২৬%। সি মাজিক পাওয়া র্ায় িগুড়া দিলাি 

সাজিয়াকাজন্দ উপদিলাি িি বুলিাজড়ি ০-২ জিটাি গিীিিাি িমুিায়। গািদিদটি শিকিা ওিি ৩.৪৫% দথদক ৮.০২% 

এিাং গড় ৫.৬১%। অজিক পজিিাদণ পাওয়া র্ায় সাজিয়াকাজন্দ উপদিলাি িি ফইকািাজিি ১০-২০ জিটাি গিীিিাি 

িমুিায়। কায়ািাইট+জসজলজিিাইদটি শিকিা ওিি ১.৭১% দথদক ৪.৯১% এিাং গড় ৩.০২%। সিদিদয় দিশী পাওয়া 

র্ায় সাজিয়াকাজন্দ উপদিলাি িি ফইকািাজিি ১০-২০ জিটাি গিীিিায়। জলউদকাজক্সদিি শিকিা ওিি ১.০১% দথদক 

৩.১০% এিাং গড় ২.০৯%। সি মাজিক পাওয়া র্ায় ধুিট উপদিলাি িািািগদিি ১৮-২০ জিটাি গিীিিাি িমুিায়। 

রুটাইদলি শিকিা ওিি ০.৫৭% দথদক ২.১৭% এিাং গড় ১.২৩%। সদি মাচ্চ পজিিাদণ পাওয়া র্ায় সাজিয়াকাজন্দ 

উপদিলাি িি কািলাি ২-১০ জিটাি গিীিিাি িমুিায়। দিািািাইদটি শিকিা ওিি ০.৬৬% দথদক ১.৯৫% এিাং গড় 

০.৯৬%। সি মাজিক পাওয়া র্ায় ধুিট উপদিলাি িািািগদিি ১৪-১৬ জিটাি গিীিিায়। ম্যাগদিটাইদটি শিকিা ওিি 

০.১৭% দথদক ৪.১৩% এিাং গড় ১.৬০%। সিদিদয় দিশী পাওয়া র্ায় সাজিয়াকাজন্দ উপদিলাি িি বুলিাজড়ি ২-১০ 

জিটাি গিীিিায়। জসি (োঁকজি) এিালাইজসস িা দগ্রদডশি দটদস্টি ফলাফদল িাজলি োিাি প্রিাি অাংশ অজি ক্ষুিাকৃজিি 

দেখা র্ায় এিাং জকছু অাংশ িধ্যি আকৃজিি। র্া দথদক দিাঝা র্ায় দর্, িাজলি িমুিাসমূহ মূলি পুউিজল দগ্রদডড িা এসজপ 

দেজণি। এই পুউিজল দগ্রদডড র্মুিাি িদিি িাজল িজিষ্যদি িািী িজণক িা মূল্যিাি িজণক উদিালদিি িন্য উপযুক্ত হদি 

পাদি। 
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র্মুিা িেী ও এি পােমিিী এলাকাি অেগ মি টাঙ্গাইল দিলাি ভূয়াপুি, কাজলহািী ও সেি উপদিলা এিাং 

জসিািগঞ্জ দিলাি সেি ও দিলকুজি উপদিলাি িেীিদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও 

অথ মনিজিক মূল্যায়ি (উন্নয়ি প্রকল্প) 

সাি-সাংদযপ 

“িাাংলাদেদশি িেীিদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি”- শীষ মক প্রকদল্পি আওিায় 

গি ৫ এজপ্রল হদি ১০ জুি ২০১৭ পর্ মে সিয়কাদল র্মুিা িেী ও এি পােমিিী এলাকাি অেগ মি টাঙ্গাইল দিলাি ভূয়াপুি, 

কাজলহািী ও সেি উপদিলা এিাং জসিািগঞ্জ দিলাি সেি ও দিলকুজি উপদিলাি িেীিদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি 

উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি- শীষ মক কি মসূজি িাস্তিায়দিি লদযে িজহিঙ্গি কার্ মক্রি পজিিালিা কিা হদয়দে।  

িজহিঙ্গি কার্ মক্রি িলাকালীি সিদয় কি মসূজি এলাকায় র্মুিা ও িদলেিী িেীি জিজিন্ন িালুিি দথদক জিজিন্ন পদ্ধজিদি 

জিজেি ও অজিজেরি িাজলি িমুিা সাংগ্রহ কিা হদয়দে। র্মুিা-িহ্মপুত্র দেদশি সি মবৃহৎ িেীসমূদহি িদধ্য অন্যিি। িেীটি 

প্রচূি পজিিাদণ পলল িহি কদি। িজহিঙ্গি কার্ মক্রি িলাকালীি সিদয় কি মসূজি এলাকায় দেশীয় পদ্ধজিদি ৩০.৪৮ জিটাি 

গিীিিাি ২০টি কূপ, িজপাং পদ্ধজিদি সদি মাচ্চ ৩০.৪৮ জিটাি গিীিিা পর্ মে ৫০টি কূপ, ১৩টি স্বল্প গিীিিাি (সদি মাচ্চ ২ 

জিটাি) জপট দহাল খিি ও খালী দিাদখ িািী িজণদকি উপজস্থজি জিদিিিায় িালুিিসমূদহি ৬টি স্থাদিি ভূপৃষ্ঠ হদি িমুিা 

সাংগ্রহ কিা হদয়দে। িজহিঙ্গি িলাকালীি সিদয় কি মসূজি এলাকা হদি প্রায় ৬৯৬টি িমুিা (ওিি ২৪০০ দকজি, 

আনুিাজিক) সাংগ্রহ কিা হদয়দে। 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদিি 

পিীযাগাদি ৪৪টি িাজল িমুিাি 

পললিাজিক ও িজণকিাজিক জিদেষণ 

কিা হদয়দে। জিদেষদণি ফলাফল 

অনুর্ায়ী িজিপ এলাকাি িাজলসমূহ 

প্রিািি অজি ক্ষুি হদি ক্ষুি, িধ্যি 

হদি ক্ষুি সাদথ িড় োিাি আকৃজিি 

িাজলকণা জিদ্যিাি। ভূ-পৃষ্ঠ হদি ১০ 

জিটাি গিীিিা পর্ মে দিাি-০১ এি 

িাজলসমূহ িধ্যি হদি ক্ষুি, ১০ দথদক 

২০ জিটাি পর্ মে দিাি-০২ এি 

িাজলসমূহ অজি ক্ষুি হদি ক্ষুি এিাং ২০ 

দথদক ৩০ জিটাি পর্ মে দিাি-০৩ এি 

িাজলসমূহ িধ্যি দথদক ক্ষুি  আকৃজিি 

িাজলকণা দ্বািা গঠিি। 

িজিপ এলাকাি দিাি-০১ (০ দথদক ২ 

জিটাি পর্ মে গিীিিা) দথদক ১৬টি 

িাজল িমুিাি িজণকিাজিক জিদেষণ 

কিা হদয়দে।  জিদেষদণি ফলাফল 

অনুর্ায়ী এ স্তদিি িাজলসমূদহ 

ইলদিিাইট ০.৪-২.৫০%, গদড় 

১.২৪%; গাদি মট ০.৪৮-১.৯৮%, গদড় 

১.০৬%; জিিকি ০.৬০-২.৪২%, গদড় 

০.৯০%,  

 
মচত্র: নমুনা িিংগ্রজহর  ন্য মপে, লদশীয়, চমপিং পদ্ধমতজত ও খননকৃত কূপিমূজহর অবিান 

িম্বমেত িানমচত্র 

কায়ািাইট ০.২৫-২.২৪%, গদড় ০.৮৭%; জসজলদিিাইট ০.৩৫-১.২২%, গদড় ০.৭৭%; জলউদকাজক্সি ০.২৩-১.২৮%, গদড় 

০.৬১%; রুটাইল ০.০৮-১.২৫%, গদড় ০.৫৩%; দিািািাইট ০.০৬-০.৮২%, গদড় ০.২৪% এিাং অন্যান্য অস্বচ্ছ কাদলা 

িজণক ১.৮৩-১১.৭৫%, গদড় ৪.৫০% জিজণ মি হদয়দে। দিাি-০১ এি ২-১০ জিটাি পর্ মে গিীিিা দথদক ১৩টি িাজল িমুিাি 

িজণকিাজিক জিদেষণ জিএসজিদি কিা হদয়দে। জিদেষদণি ফলাফল অনুর্ায়ী এ স্তদিি িাজলসমূদহ ইলদিিাইট ০.২৭-

১.৬২%, গদড় ০.৮১%; গাদি মট ০.৩৯-১.৯২%, গদড় ০.৯৬%; জিিকি ০.২৯-৩.০৭%, গদড় ০.৮৮%; কায়ািাইট 

০.২০-১.৩১%, গদড় ০.৫৮%; জসজলদিিাইট ০-২.১১%, গদড় ০.৬০%;  জলউদকাজক্সি ০.১৬-০.৭৬%, গদড় ০.৪১৩%; 

রুটাইল ০.২-১.৪০%, গদড় ০.৬০%; দিািািাইট ০.০৫-০.৫৭%, গদড় ০.৩০% এিাং অন্যান্য অস্বচ্ছ কাদলা িজণক ১.৪১-
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১৩.১৩%, গদড় ৪.৯৪% জিজণ মি হদয়দে। িজিপ এলাকাি অেগ মি  জিজিন্ন এলাকাি দিাি-০১ হদি ২১টি িালু িমুিা 

জিজসএসআইআি এ িজিকিাজিক জিদেষণ কিা হদয়দে। 

  

জিত্রঃ দিাজিাং পদ্ধমত দ্বারা নমুনা িিংগ্রহ 

  

জিত্রঃ িজপাং পদ্ধমত  দ্বারা নমুনা িিংগ্রহ 

জিদেষদণি ফলাফল অনুর্ায়ী দিাি-০১ এি গদড় প্রজি ৯.৯২ দকজি িাজলদি ৮.৩৯ গ্রাি ইলদিিাইট, ৩৩.৩৩ গ্রাি গাদি মট 

এিাং ১২.৩৬ গ্রাি জিিকি+রুটাইল জিদ্যিাি। এই দিাি হদি আিও েশটি িালু িমুিা দশজকাং দটজিল এিাং 

আইদসাডায়িাজিক দসপাদিশি কিা হদয়দে। আইদসাডায়িাজিক দসপাদিশি অনুর্ায়ী িািী িজণকাাংদশ ইলদিিাইট ১১%, 

গাদি মট ২০.৩১%, জিিকি ১৪.২৬% এিাং রুটাইল ৯.১২% জিদ্যিাি আদে। 

দিাি-২ (১০.০ - ২০.০  জিটাি গিীিিা) দথদক সাংগৃহীি দিাট ০৯টি িমুিা জিএসজিদি িজিকিাজিক জিদেষণ কিা 

হদয়দে। জিদেষণ অনুর্ায়ী িালু িমুিায় ইলদিিাইট ০.৩৪-১.৪২%, গদড় ১.০৮%; গাদি মট ০.২৪-২.১৯%, গদড় ০.৯৩%; 

জিিকি  ০.৩৪-১.৫৭%, গদড় ০.৭৩%; কায়ািাইট ০.১১-০.৮৪%, গদড় ০.৩৬%; জসজলদিিাইট ০.০৭-০.৯৬%, গদড় 

০.৪০%, জলউদকাজক্সি ০.১৮-০.৬৮%, গদড় ০.৪৪%; রুটাইল ০.২৫-১.৪১%, গদড় ০.৬৯%; দিািািাইট ০.১৩-০.৫৫%, 

গদড়  ০.২৩% ও অন্যান্য িািী িজণক ১.৬৪-৭.৮৫% গদড় ৪.৬০% জিদ্যিাি আদে। জিজসএসআইআি গদিষণাগাদি উক্ত 

দিাি-২ এ প্রাপ্ত সািজগ্রক িািী িজণদকি পজিিাণ ৬.৮৯-৭.০২% এিাং িািী িজণদকি পজিিাণ ০.৯৯-১.১১ %।   

জিএসজি পিীযাগাদি  দিাি-০৩ (২০.০-৩০.০ জিটাি গিীিিা) হদি সাংগৃহীি িমুিাি সাি (০৭)টি িমুিা জিদশষণ কিা 

হদয়দে। শিকিা জহসাি অনুসাদি সািজগ্রক পলল িমুিায় ইলদিিাইট ০.৫২-০.৬৭%,  গদড় ০.৫৯; গাদি মট ০.৫৮-১.১৯%, 

গদড় ০.৮৫%;  জিিকি ০.২৮-১.৫২%, গদড় ০.৫৮%; কায়ািাইট ০.১৭-০.৭৯%, গদড় ০.৪২%; জসজলদিিাইট ০.২১-

১.১৬%, গদড় ০.৫৯%;  জলউদকাজক্সি ০.২৮-০.৫১%, গদড় ০.৪১%; রুটাইল ০.২৭-০.৮৯%, গদড় ০.৫৭%; দিািািাইট 

০.০৯-০.২২ %, গদড় ০.২০% এিাং  অন্যান্য িািী িজণদকি পজিিাণ ২.০৮-৬.০০% র্া গদড় ৩.৫৫%।   

িািী িজণদকি সিাদিশ িথা মূল্যিাি িািী িজণকসমূদহি উপজস্থজি জিদিিিায় িজিপ এলাকাি িাজলসমূহ দিশ আশাব্যঞ্জক, 

র্া িজিষ্যদি আহিদণি িন্য পজিকল্পিা গ্রহণ ও িাস্তিায়দিি িন্য সম্ভািিািয় িলা র্ায় । 
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র্মুিা িেী ও এি পােমিিী এলাকাি অেগ মি িাজিকগঞ্জ দিলাি জশিালয় (উিিাাংশ) ও দেৌলিপুি 

উপদিলা, টাঙ্গাইল দিলাি িাগিপুি উপদিলা, জসিািগঞ্জ দিলাি শাহিােপুি ও দিৌহালী উপদিলা এিাং 

পািিা দিলাি দিড়া উপদিলাি িেীিদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক 

মূল্যায়ি (উন্নয়ি প্রকল্প) 

সাি-সাংদযপ 

গঙ্গা-িহ্মপুত্র/ র্মুিা-দিঘিা 

িাাংলাদেদশি প্রিাি িেী। এই 

িেীগুদলা প্রজি িেি প্রায় ১.৮ 

জিজলয়ি টি পলল িহি কদি। 

এি িদধ্য িহ্মপুত্র/ র্মুিা িহি 

কদি ৯০০ জিজলয়ি টি। 

সািািণি জিজিন্ন আকৃজিি 

িিসমূহ এই িেীগুদলাি প্রায় 

৫০ িাগ িায়গা েখল কদি 

আদে র্া অদিক মূল্যিাি 

খজিদি সমৃদ্ধ। এই সি মূল্যিাি 

খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও 

িজুে জিি মািদণি লদযে 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ 

অজিেপ্তি িাাংলাদেদশি িেী 

িদযি িালুদি মূল্যিাি 

খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও 

অথ মনিজিক মূল্যায়ি" (IRSM-

BD) শীষ মক একটি প্রকদল্পি 

কাি শুরু কদি। এিই 

িািািাজহকিায় ২০১৬-২০১৭ 

অথ মিেদিি ০৬ এজপ্রল, ২০১৭ 

হদি ১০ জুি, ২০১৭ সিয়কাদল 

র্মুিা িেী ও এি পােমিিী 

এলাকায় একটি িজহিঙ্গি কাি 

 
জিত্রঃ িমুিা সাংগ্রদহি িন্য জপট, দেশীয় ও িজপাং পদ্ধজিদি খিিকৃি কূপ সমূদহি অিস্থাি সম্বজলি 

িািজিত্র 

সম্পন্ন কিা হয়। িজহিঙ্গি এলাকাটি প্রায় ৫০০ িগ ম জক.জি. জিস্তৃি এিাং িাজিকগঞ্জ দিলাি জশিালয় ও দেৌলিপুি 

উপদিলা, টাঙ্গাইল দিলাি িাগিপুি উপদিলা, জসিািগঞ্জ দিলাি দিৌহালী ও শাহিােপুি উপদিলা এিাং পািিা দিলাি 

দিড়া উপদিলাি অেগ মি। জিি (০৩)টি জিন্ন জিন্ন পদ্ধজিদি পলল িমুিাসমূহ সাংগ্রহ কিা হয়। পদ্ধজি গুদলা হদচ্ছ ৩০ জি. 

গিীি SPT দহাল, ৩০ জি. গিীিিা সম্পন্ন Chopping এিাং ২ জি. গিীিিা সম্পন্ন Pit Section। িজহিঙ্গি কার্ মক্রি 

িলাকালীি সিদয় ২০টি SPT, ৫০টি Chopping এিাং ১০টি Pit Section হদি প্রায় ৭৫০টি পলল িমুিা সাংগ্রহ কিা হয়। 

পলল িমুিাসমূহ জিয়িিাজন্ত্রকিাদি জিজে মষ্ট গিীিিা হদি সাংগ্রহ কিা হয়। প্রাথজিকিাদি পলল িমুিাসমূদহি স্তি জিজিক 

িণ মিা, জিজিন্ন খজিদিি (Quartz, Mica, Heavy Minerals) শিকিা হাি ইিোজে জলজপিদ্ধ কিা হয়। 

িাঠ পর্ মাদয় প্রজিটি কূদপি জিজিন্ন গিীিিায় জিদিিিাদর্াগ্য/উদিখদর্াগ্য পজিিাণHeavy Minerals পাওয়া জগদয়দে। 

এোড়া িি গঠিি জকছু িিসমূদহ Placer Deposit আকাদিও জকছু Dark Color minerals এি উপজস্থজি লযে কিা 

র্ায়। জিএসজি’ি জশলা ও িজণকজিদ্যা গদিষণাগাদি এ পর্ মপ্ত ২০টি কূপ হদি ৩৩টি িমুিা জিদেষণ কদি দেখা র্ায় দর্, 

bulk sample এি িদধ্য দিাট িািী িজণদকি পজিিাণ শিকিা ৭.৫১-১৬.৫২ িাগ এিাং জিি মাজিি দিস-এ এি পজিিাণ 

শিকিা ২.৮১-৫৪.৮৪ িাগ। Bulk sample- এি িদধ্য T66 (দেৌলিপুি, িাজিকগঞ্জ) সদি মাচ্চ শিকিা ১৬.৫২ িাগ 

এিাং T90 (দিড়া, পািিা) সি মজিে শিকিা ৭.৫১ িাগ িািী িজণক িািণ কদি ও জিি মাজিি দিস-এি (>২৩০) িমুিাি 

িদধ্য T92(B) (সেি, টাঙ্গাইল) সদি মাচ্চ শিকিা ৫৪.৮৪ িাগ এিাং T73(A)  (দেৌলিপুি, িাজিকগঞ্জ) সি মজিে শিকিা 

২.৮১ িাগ িািী িজণক িািণ কদি। এোড়া জিি মাজিি দিস-এি (>১২০) িমুিাি িদধ্য T97 (দেৌলিপুি, িাজিকগঞ্জ) 

সদি মাচ্চ শিকিা ২৩.৭৫ িাগ এিাং T71 (দিৌহালী, জসিািগঞ্জ) সি মজিে শিকিা ৫.০৫ িাগ িািী িজণক িািণ কদি। উক্ত 
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৩৩টি পলল িমুিা হদি ৫৩টি slide বিিী কিা হয়। জিস্তাজিি আনুিীযজণক জিদেষদণি িাধ্যদি পলল িমুিাসমূদহ 

উদিখদর্াগ্য পজিিাণঅথ মনিজিক িাদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি লযে কিা র্ায়। Bulk sample এি িদধ্য অথ মনিজিক 

িাদি মূল্যিাি িািী িজণদকি পজিিাণশিকিা ২.১১-৮.৭২ িাগ এিাং জিি মাজিি দিস-এ এি পজিিাণশিকিা ০.৮৪-২৪.২২ 

িাগ। প্রাপ্ত িািী িজণদকি  িদধ্য Ilmenite, Garnet, Rutile, Zircon, Monazite, Leucoxen, Kyanite 

ইিোজে উদিখদর্াগ্য। Bulk sample এি িদধ্য Magnetite & Ilmenite, Garnet, Rutile, Zircon, 

Monazite, Leucoxen, Kyanite এি গড় পজিিাণর্থাক্রদি শিকিা ১.৪৫, ১.৩৮, ০.২১, ০.২২, ০.১৩, ০.০৯ এিাং 

০.২৮ িাগ। অন্যজেদক জিি মাজিি দিস-এি (>২৩০) িমুিাি িদধ্য Ilmenite, Garnet, Rutile, Zircon, 

Monazite, Leucoxen, Kyanite এি গড় পজিিাণর্থাক্রদি শিকিা ২.০৪, ২.০৭, ০.২৪, ০.৪, ০.১, ০.০৭ এিাং 

০.৮৮ িাগ। 

  
জিত্রঃ অর্ বননমতক্ খমন িমৃদ্ধ িমর্জক্র আমধক্য জিত্রঃ এিমপটি প্রমক্রয়ায় িিংগৃহীত নমুনা 

IMMM গদিষণাগাদি িমুিা জিদেষদণি িাধ্যদি শিকিা ০.৫৪-১৪.৮৬ িাগ িািী িজণক ও শিকিা ০.০৬-৩.৭ িাগ 

মূল্যিাি িািী িজণক পাওয়া র্ায়। অন্য আদিকটি গদিষণায় দেখা র্ায় দর্, ০.৪ amp magnetic part এ Ilmenite ও 

Garnet এি গড় পজিিাণ র্থাক্রদি শিকিা ১৪.৮ ও ১৬.৩১ িাগ এিাং ১.০ amp non-magnetic part এ Zircon ও 

Rutile এি গড় পজিিাণ র্থাক্রদি শিকিা ১৮.৫১ ও ১১.৬৬ িাগ। 

িমুিা জিদেষণ সম্পন্ন িা হওয়াি কািদণ BAEC ও Chemical laboratory of GSB দি পাঠাদিা ২০টি িমুিাি ব্যাখ্যা 

প্রোি কিা সম্ভিপি হয় িাই। 

এোড়া কি অথ মনিজিক মূল্যিাি সমৃদ্ধ খজিি দর্িি Muscovite, Hornblende, Chlorite, Augite, Tourmaline, 

Actinolite ইিোজে ও আনুিীযজণক জিদেষদণি সিয় পাওয়া র্ায়। GSB ও IMMM গদিষণাগাদি িমুিা জিদেষদণি 

িাধ্যদি প্রাপ্ত ফলাফল হদি দেখা র্ায় দর্,  GSB ও IMMM এ দিাট িািী িজণক ও মূল্যিাি িািী িজণক এি শিকিা 

পজিিাণ একই িকি িয়। এি কািণ GSB ও IMMM গদিষণাগাদি জিন্ন জিন্ন িমুিা জিন্ন জিন্ন পিীযা পদ্ধজিদি সম্পন্ন 

কিা হদয়দে। জিদেষদণি লব্ধ ফলাফল হদি এটা িলা র্ায় দর্, িজহিঙ্গি এলাকায় উদিখদর্াগ্য পজিিাণ অথ মনিজিক িাদি 

মূল্যিাি িািী িজণদকি উপজস্থজি আদে র্া দেদশি অথ মিীজিদি গুরুত্বপূণ ম ভূজিকা িাখদি পািদি। 
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িাজষ মক এজপএ প্রজিদিেি ২০১৬-২০১৭ 
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জিএসজি’ি িাজষ মক কি মসম্পােি মূল্যায়ি (এজপএ) প্রজিদিেি (২০১৬-২০১৭) 

উদেে 
কার্©ক্রি  

(Activities) 

কি মসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

িাি 

 

লযেিাত্রা/ক্রাইদটজিয়া িাি 

িাজষ মক 

অিমি 

ক্রিপুজঞ্জি 

অিমি 

সািািণ 

দোি 
প্রাপ্ত দোি 

অসািািি 
অজি 

উিি 
উিি 

িলজি 

িাি 

িলজি িাদিি 

জিদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দিল ও 

গ্যাস ব্যিীি 

দেদশি 

খজিিসমূদহি

আজিোি 

[১.১] ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক 

িািজিত্রায়ি 

[১.১] প্রস্তাজিি এলাকাি কাি 

সিাপ্ত 
িগ ম জক.জি. ৪০ ৩,৮০০ ৩,৪২০ ৩,০৪০ ২,৬৬০ ২,২৮০ ৩৮৬১ ৩৮৬১ ৪০.০০ ৪০.০০ 

[১.২] ভূ-পোজথ মক অনুসন্ধাি 
[১.২] প্রস্তাজিি এলাকাি কাি 

সিাপ্ত 
িগ ম জক.জি. ১০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩০০ ১০.০০ ১০.০০ 

[১.৩] কূপ খিি [১.৩]  কূপ খিি সিাপ্ত িাং ১০ ০১ - - - - ০১ ০১ ১০.০০ ১০.০০ 

[২] 

প্রাকৃজিক 

দূদর্ মাগ 

প্রশিি 

[২.১] ভূ-দূদর্ মাগ কিাদিাি দযদত্র 

দিটওয়াজকমাং এি িাধ্যদি িথ্য-

উপাি আহিণ  

[২.২] উপাি সাংগৃহীি  িাং ৫ ০৩ ০২ ০১ - - ০৩ ০৩ ৫.০০ ৫.০০ 

[২.২] জিজিন্ন স্তদি িিসদিিিিা 

কার্©ক্রি আদয়ািি  
[২.৩] কার্©ক্রি আদয়াজিি  িাং ৫ ০২ ০১ - - - ০২ ০২ ৫.০০ ৫.০০ 

[৩] িািি 

সম্পে উন্নয়ি 

[৩.১] স্থািীয় প্রজশযণ  [৩.১] স্থািীয় প্রজশযণ সম্পন্ন িিঘন্টা ৫ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ২৯.১০ ২৯.১০ ৫.০০ ২.৪২ 

[৩.২]  বিদেজশক প্রজশযণ  
[৩.২] বিদেজশক প্রজশযণ 

সম্পন্ন 
িাং ২ ০২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ০৪ ০৪ ২.০০ ২.০০ 

[৩.৩] স্থািীয়/আেমিাজিক 

দসজিিাি,জসদম্পাজিয়াি,কিফাদিন্স 

আদয়ািি/অাংশগ্রহণ  

[৩.৩]দসজিিাি,জসদম্পাজিয়াি, 

কিফাদিন্স আদয়ািি/ 

অাংশগ্রহণ সম্পন্ন 

িাং ৩ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ৪২ ৪২ ৩.০০ ৩.০০ 

 ৮০ প্রকৃি অিমি  ৮০ ৭৭.৪২ 

েপ্তি/সাংস্থাি আিজেক দকৌশলগি উদেেসমূহ 

[৪] েযিা ও 

বিজিকিাি 

উন্নয়ি 

[৪.১] িািীয় শুদ্ধািাি দকৌশল 

িাস্তিায়ি 

[৪.১] জিি মাজিি সিয়সীিাি 

িদধ্য বত্রিাজসক পজিিীযণ 

প্রজিদিেি োজখলকৃি 

সাংখ্যা 1 ৪ ৩ ২ ১ - ০৪ ০৪ ১.০০ ১.০০ 

[৪] আজথ মক 

ব্যিস্থাপিাি 

উন্নয়ি 

[৪.২] অজডট আপজি জিস্পজি 

কার্©ক্রদিি উন্নয়ি 

[৪.২] িেদিি অজডট আপজি 

জিস্পজিকৃি 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ * - ১.০০ - 

* 29টি অজডট আপজি জিস্পজিি লদযে গি ১৯.১২.২০১৬ িাজিদখ একটি জদ্বপযীয় সিা অনুজষ্ঠি হয়। সিায় ১৯টি অজডট আপজি জিস্পজিি িন্য সুপাজিশ কিা হদয়দে। র্াি কার্©পত্র ফদিি অজডট অজিেপ্তদি গি 

১৭.০৩.২০১৭ িাজিদখ দপ্রিণ কিা হদয়দে।  
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২০১৭-২০১৮ অথ ম িেদিি িাস্তিায়িািীি িজহিঙ্গি 

কার্ ©ক্রিসমূহ 
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িাজষ মক কি মসম্পােি চ্যজক্ত (২০১৭-২০১৮) এি আওিায় জিএসজি কর্তমক িাস্তিায়িদর্াগ্য জিি মাজিি 

কি মসূজিসমূহ 

ভূিাজিক শাখা 

শাখাি িাি কি মসূজিি িাি উদেে 
আয়িি 

(িগ ম জক.জি.) 

অথ মনিজিক 

ভূিি ও 

জিদসাস ম 

এোদসসদিন্ট 

ভূিাজিক কূপ (জিজডএইি-৭২/১৮) খিদিি 

িাধ্যদি অথ মনিজিক িজণদকি অনুসন্ধাি। 

(Exploration for Economic Minerals 

at Geological Drill hole GDH-72/18) 

 

 অনুসন্ধাি কূপ (জিজডএইি-৭১/১৬ এিাং ৭২/১৬) খিদি দেখা 

র্ায় ২১৯৪ দথদক ২৩১৪ ফুট গিীিিাি িদধ্য ১০০ ফুট 

পুরুদত্বি উন্নি িাদিি চ্যিাপাথদিি িজুে িদয়দে,  িাই এি 

প্রকৃি িজুে, জিস্তৃজি, িাি ও অথ মনিজিক সম্ভাব্যিা র্ািাই 

কিাি িন্য আিও কদয়কটি অনুসন্ধাি কূপ খিি কিা; 

 উক্ত খিি হদি এলাকাি প্রকৃি স্তিিাজিক িথ্য এিাং 

ভূিাজিক ইজিহাস িািা; 

 পূি মিিী খিদি কয়লা স্তিসমৃদ্ধ জিে গদন্ডায়ািা ফিদিশদিি 

উপদিি িাগ উধ্বম গদন্ডায়ািা ফিদিশদিি উপজস্থজি লযে 

কিা দগদে। িাই আিও অজিক গিীিিায় খিি কিদল কয়লা 

স্তিসমৃদ্ধ জিে গদন্ডায়ািা ফিদিশি পাওয়াি সমূহ সম্ভািিা 

িদয়দে অথ মাৎ কয়লা পাওয়াি সম্ভািিা িদয়দে । 

- 

জশলা ও 

িজণকজিদ্যা 

খাগড়াছমড় পাব বতয ল োর খাগড়াছমড় িদর ও 

িহেছমড় উপজ োর পাহাড়িমূজহর পেে ও 

পােমেক্ মশোর িমর্ক্তামিক্ মবজেষর্।  

(Mineralogical analysis of sediments 

and sedimentary rocks of hills of 

Khagrachari Sadar and Mahalchari 

Upazilas, Khagrachari Hill District) 

 পাহাড়সমূহ হদি সাংগৃহীি িমুিাি িজণকিাজিক জিদেষণ; 

 জিদেষণ দশদষ প্রাপ্ত িজণক িমুিাি আপাি শিকিা হাি 

জিি মািণ; 

 উজিজখি িমুিাি অথ মনিজিক গুরুত্ব জিি মািণ; 

 প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

 

50 

উপকূলীয় ও 

সামুজিক 

ভূিি 

1. বাজগরহাে ল োর অন্তগ বত িিংো 

উপজ োর ভূমিরূজপর ববমশষ্টযিমূহ এবিং 

আনুষমঙ্গক্ উপকূেবতী দূজয বাগিমূহ 

মনধ বারজর্র েজযয উপকূেীয় ভূতামিক্ ও 

ভূ-প্রাকৃমতক্ িানমচত্রায়ন।  

(Coastal Geological and 

Geomorphological Mapping for 

the Determination of Terrain 

Characteristics and Associated 

Coastal Hazards of the 

Patharghata Upazila, Barguna 

District) 

 ১: ৫০,০০০ দেদল উপকূলীয় ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক 

িািজিত্রায়ি; 

 িাস্তাঘাটসহ অিকাঠাদিা জিি মাণ, উপকূলীয় এলাকায় দূদর্ মাগ 

দিাকাদিলাি স্বাদথ ম দিড়ীিাঁি ও আেয়দকন্দ্র জিি মাদণি লদযে  ভূ-

উপজিিাগ ও ভূ-অিেেিস্থ ভূিি সম্পজকমি দিৌজলক িথ্য ও 

উপাি সিিিাদহি জিজিদি ভূিাজিক িজিপ কার্ মক্রি 

পজিিালিা; 

 প্রজিদিেি এিাং এিদ্সাংজেষ্ট িািজিত্র (ভূিাজিক, ভূ-প্রাকৃজিক ও 

ভূজি-ব্যিহাি িািজিত্র, িল জিগ মিণ প্রণালী িািজিত্র, উপকূল 

দিখাি যয়-বৃজদ্ধ সাংক্রাে িািজিত্র, দূদর্ মাগ িািজিত্ি ইিোজে) 

প্রস্তুিকিণ।   

১০০ 

2. িাাংলাদেদশি সািযীিা দিলাি অেগ মি 

সািযীিা সেি উপদিলাি ভূমিরূজপর 

ববমশষ্টযিমূহ এবিং আনুষমঙ্গক্ উপকূেবতী 

দূজয বাগিমূহ মনধ বারজর্র েজযয উপকূেীয় 

ভূতামিক্ ও ভূ-প্রাকৃমতক্ িানমচত্রায়ন। 

(Coastal Geological and 

Geomorphological Mapping for 

the Determination of Terrain 

Characteristics and Associated 

Coastal Hazards of the Satkhira 

Sadar Upazila, Satkhira District, 

Bangladesh). 

 ১: ৫০,০০০ দেদল উপকূলীয় ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক 

িািজিত্রায়ি; 

 িাস্তাঘাটসহ অিকাঠাদিা জিি মাণ, উপকূলীয় এলাকায় দূদর্ মাগ 

দিাকাদিলাি স্বাদথ ম দিড়ীিাঁি ও আেয়দকন্দ্র জিি মাদণি লদযে  ভূ-

উপজিিাগ ও ভূ-অিেেিস্থ ভূিি সম্পজকমি দিৌজলক িথ্য ও 

উপাি সিিিাদহি জিজিদি ভূিাজিক িজিপ কার্ মক্রি 

পজিিালিা; 

 প্রজিদিেি এিাং এিেসাংজেষ্ট িািজিত্র (ভূিাজিক, ভূ-প্রাকৃজিক 

ও ভূজি-ব্যিহাি িািজিত্র, িল জিগ মিণ প্রণালী িািজিত্র, উপকূল 

দিখাি যয়-বৃজদ্ধ সাংক্রাে িািজিত্র, দূদর্ মাগ িািজিত্র ইিোজে) 

প্রস্তুিকিণ।  

400 
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শাখাি িাি কি মসূজিি িাি উদেে 
আয়িি 

(িগ ম জক.জি.) 

িগি ও 

প্রদকৌশল 

ভূিি 

িট্টগ্রাি জসটি কদপ মাদিশি এিাং আদশপাদশি 

এলাকাি  ঢাদলি দৃঢ়িা জিদেষণ এিাং ভূ-

প্রযুজক্তক বিজশষ্টে জিরূপণ। 

(Slope Stability Analysis and 

Geotechnical Characterization of 

Chittagong City Corporation Areas 

and Surroundings) 

 িট্টগ্রাি শহি ও আশপাদশি এলাকাি ঢাদলি দৃঢ়িা জিদেষণ 

(Slope Stability Analysis) এবিং ভূ-প্রযুমক্তক্ ববমশষ্টয 

মনরূপজর্র েজযয ১: ৫০,০০০ দেদল ভূ-প্রাকৃমতক্, ভূতামিক্ 

এবিং ভূ-প্রজক্ৌশে তথ্য-উপাত্ত অনুিন্ধান; 

 পাহাড় এবং পাহাশড়র ঢালসমূহ হশি International 

Sampling Techniques অনুযায়ী Standard 

Penetration Test (SPT) এর মাধ্যশম ভূ-অভ্যন্তরভ্াশের 

ক্তবক্তভ্ন্ন স্তশরর Disturbed এবং Undisturbed িমুিা 

সংগ্রহ এবং একইসাশে ক্তবক্তভ্ন্ন ঢাল (Slope) হশি Block 

িমুিা সংগ্রহ কশর প্রশকৌশল ভূিাক্তিক পরীযাোশর পরীযার 

মাধ্যশম ভূ-প্রযুক্তিক ববক্তশষ্ট্য ক্তিরুপে; 

 ভূ-প্রযুমক্তক্ ববমশষ্টয পয বাজোচনাপূব বক্ িফট্ওয়যাজরর 

িাহাজে ঢাদলি দৃঢ়িা জিদেষণ (Slope Stability 

Analysis) এিাং িানমচত্র প্রস্তুতক্রর্ যা িমবষ্যজত লয 

লক্ান ধরজনর িাপনা বতরীজত গুরুত্বপূর্ ব ভূমিক্া পােন 

ক্রজব। 

১৬০ 

ভূ-িসায়ি ও 

পাজি সম্পে 

ঢাক্া িহানগরীর মবমিন্ন এোক্া লর্জক্ ভূ-

গিবি পামনর নমুনা িিংগ্রহ এবিং িিংগৃহীত 

পামন নমুনার রািায়মনক্ মবজেষজর্র িােজি 

ভূ-গিবি পামনজত  আয়রন, লেড, ক্যাডমিয়াি, 

ললারাইড ও ম িংক্ প্রভৃমত ০৫টি লিৌজের 

উপমিমত ও পমরিার্ শনাক্তক্রর্। 

(Collection of Ground water 

samples from different locations of 

Dhaka Metropoliton City and 

determine the presence of  five 

elements i.e. Fe, Pb, Cd, F and Zn in 

Ground water along with their 

concentrations through chemical 

analysis and it's implication to  

public health) 

 ভূ-িাসায়জিক িীজি প্রদয়াদগি িাধ্যদি ভূ-প্রাকৃজিক পজিদিশ 

শিাক্তকিণসহ ভূ-গিমস্থ পাজিদি উপজস্থি উপদিাক্ত ০৫টি 

(আয়রন, লেড, ক্যাডমিয়াি, ললারাইড ও ম িংক্) দিৌদলি 

িাত্রা জিণ ময়কিণ; 

 এোড়া িাাংলাদেশ পজিদিশ অজিেপ্তি কর্তমক ১৯৯৭ সাদল 

প্রণীি আেশ ম িাত্রাি সাদথ তুলিাি িাধ্যদি পাজিি গুণাগুি 

জিরূপি এিাং িিস্বাদস্থেি উপি এি প্রিাি জিণ ময়। 

306 

ভূিাজিক 

িািজিত্রায়ি 

ও 

দকায়াটািিাজি 

ভূিি 

1. মুমিগঞ্জ ল োর গ ামরয়া উপজ োি 

ভূতামিক্ িানমচত্রায়ন। 

(Geological Mapping of Gazaria 

Upazila of Munshiganj District) 

 ১: ৫০,০০০ দেদল ভূিাজিক িািজিত্রায়ি;   

 উক্ত এলাকাি ভূ-গাঠজিক স্তিজিন্যাস, ভূ-প্রকৃজি ও পলল 

অিদযদপি জিদেষণ, িব্য ভূ-আদন্দালদিি জিিসমূহ 

শিাক্তকিণ, প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ (দর্িি িন্যা, িেী িাঙ্গি, 

িলািদ্ধিা ইিোজে) জিষয়ক িথ্যাজে সাংজেষ্ট কদি এলাকাি 

মৃজিকা সম্পে, িলািাি (ভূ-উপজিজস্থি ও ভূ-গিমস্থ) ও 

খজিি সম্পে (র্জে থাদক) সম্পকীয় জিিিি, এি ব্যিহাি 

ও িজিষ্যদি দটকসই উন্নয়দিি িন্য প্রদয়ািিীয় পিািশ ম 

প্রোি কদি একটি পূণ মাঙ্গ ভূিাজিক প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

১৩০ 

2. িামনক্গঞ্জ ল োর মিঙ্গাইর উপজ োর 

ভূতামিক্ িানমচত্রায়ন। 

(Geological Mapping of Singair 

Upazila of Manikganj District) 

 ১: ৫০,০০০ দেদল ভূিাজিক িািজিত্রায়ি;   

 উক্ত এলাকাি ভূ-গাঠজিক স্তিজিন্যাস, ভূ-প্রকৃজি ও পলল 

অিদযদপি জিদেষণ, িব্য ভূ-আদন্দালদিি জিিসমূহ 

শিাক্তকিণ, প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ (দর্িি িন্যা, িেী িাঙ্গি, 

িলািদ্ধিা ইিোজে) জিষয়ক িথ্যাজে সাংজেষ্ট কদি এলাকাি 

মৃজিকা সম্পে, িলািাি (ভূ-উপজিজস্থি ও ভূ-গিমস্থ) ও 

খজিি সম্পে (র্জে থাদক) সম্পকীয় জিিিি, এি ব্যিহাি 

ও িজিষ্যদি দটকসই উন্নয়দিি িন্য প্রদয়ািিীয় পিািশ ম 

প্রোি কদি একটি পূণ মাঙ্গ ভূিাজিক প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

২১৭  
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শাখাি িাি কি মসূজিি িাি উদেে 
আয়িি 

(িগ ম জক.জি.) 

দূি অনুিািি 

ও জিআইএস 

বগুড়া ল োর ধুনে উপজ ো িিংেগ্ন যমুনা 

নদীর গমতপজর্র পমরবতবন ও নদী দ্বারা নতুন 

ভূমি সৃমষ্ট এবিং নদীগজি ব মবেীন ভূমির 

পমরিাণ মনর্ বয় এবিং  ভূ-প্রাকৃমতক্ িানমচত্র  

প্রস্তুতক্রণ। 

(Jamuna River shifting detection, 

erosion and accretion assessment 

and geomorphological mapping of 

Dhunat Upazila, Bogra District) 

 জিজিন্ন সিদয়ি ধুিট উপদিলায় র্মুিা িেীি গজিপদথি 

পজিিিমি জিণ ময়; 

 এ উপদিলা সাংলে র্মুিা িেীি িিমিাি সিদয়ি গজিপদথি 

অিস্থাি জিণ ময়; 

 জিগি শিাব্দীি িাঝািাজঝ সিয় হদি িিমিাি সিয় পর্ মে 

উক্ত এলাকায় িেী দ্বািা িতুি ভূজি সৃজষ্ট এিাং িেীগদি ম 

জিলীি ভূজিি পজিিাণ জিণ ময়; 

 িেী সাংলে এলাকায় িাঙ্গিপ্রিণ এলাকা জিজিিকিণ; 

 এ উপদিলাি ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিণ। 

 

248  

স্তিিি ও 

িীিস্তিিি 

ম মডএইচ ৭০/১৫ এর লক্ার স্যাম্পজের 

লফারামিমনজফরা মচমিতক্রজর্র দ্বারা প্রত্ন-

পমরজবশ ও গঠর্ক্ােীন পমরজবশ ব্যাখ্যাক্রর্। 

(Delineation of Paleoenvironment 

and Depositional Environment by 

identifying the Foraminifera of Core 

samples of GDH-70/15) 

 িিদফালজিকোল (অঙ্গসাংস্থাি জিদেষণ) বিজশষ্টে 

পর্ মদিযদণি িাধ্যদি অনুিীিাশ্ম (দফািাদিজিদফিা) 

শিাক্তকিণ; 

 অনুিীিাদশ্মি ব্যাজপ্ত, বিজিত্রে, সাংখ্যাগি এিাং পজিিাণগি 

জিদেষণ; 

 অনুিীিাদশ্মি প্রত্ন-পজিদিশ ও গঠিকালীি পজিদিশ 

ব্যাখ্যাকিণ। 

 

- 

পজিদিশ 

ভূিি ও 

প্রাকৃজিক 

দূদর্ মাগ 

এোদসসদিন্ট 

বািংোজদজশর খাগড়াছমড় ল োর অন্তভূ বক্ত 

খাগড়াছমড় িদর উপ োর পমরজবশ ভূতি 

এবিং ভূমিধ্বি ল ামনিং িানমচত্রায়ন। 

(Environmental Geology Analysis & 

Landslide Zoning of Khagrachhari 

Sadar  Upazila of Khagrachhori 

District, Bangladesh) 

 

 ভূজিধ্বস, পাহাজড় ঢল িা আকজস্মক িন্যা ইিোজে প্রাকৃজিক 

দূদর্ মাগ এিাং পাহাড় োড়াও িাস্তাি ঢাল িিািি ভূজিধ্বস 

জিিসিকদল্প এিাং একটি আেশ ম পর্ মটি িগিী জহদসদি গদড় 

সকদলি জিিাপিা সুজিজিৎ কিাি জিজিদি এলাকাি 

ভূজিধ্বস জিষদয় গদিষণা ও ভূজিধ্বস দিাজিাং িািজিত্র 

প্রণয়ি;  

 পূদি ম সাংঘটিি ভূজিধ্বসসমূদহি অিস্হা জিজিিকিণ, সম্ভাব্য 

ভূজিধ্বসপ্রিণ পাহাজড় ঢালসমূহ জিজিিকিণ ও কািণ 

জিদেষণ কদি এলাকাটিদক প্রকট, িধ্যি ও কি ঝুঁজকপূণ ম 

সম্ভাব্য  দিাি জহদসদি শিাক্তকিণ; 

 িজিপ এলাকাি িিসািািণদক ঝুঁজকমুক্ত িসিাদসি িন্য 

পজিদিশ ভূিি জিষয়সমূহ অিজহিকিণ; 

 প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

৭০ 

সি মদিাট ১৬৮১ 
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ভূ-পোজথ মক শাখা 

শাখাি িাি কি মসূজিি িাি উদেে 
আয়িি 

(িগ ম জক.জি.) 

ভূ-বিদুেজিক 

ও ভূকম্পি 

িজিপ 

নওগাঁ ল োর িান্দা-মনয়ািতপুর-লপারশা 

উপজ োিমূহ ও তদ্সাংেগ্ন এোক্ায় মূল্যবান 

খমন  অনুিন্ধাজনর েজযয মিমত্তমশোর 

গিীরতা মনর্ বজয়র  ন্য প্রমতিরর্ ভূক্ম্পন 

 মরপ। 

(Refraction Seismic survey to 

delineate Basement depth for the 

investigation of valuable minerals in 

Manda-Niamatpur-Porsha Upazilas 

and adjoining areas of Naogaon 

District)  

 অনুসন্ধািকৃি এলাকায় প্রমতিরর্ ভূক্ম্পন সাংক্রাে  মরপ 

পজিিালিা; 

 উক্ত এলাকায় অগিীি জিজিজশলাি উপজিিাদগি কাঠাদিা 

ও চ্যেজি জিয়জন্ত্রি গ্রোদিি (র্জে থাদক) শিাক্তকিণ; 

 শিাক্তকৃি কাঠাদিায় িিাকৃি পলদল খজিি সম্পদেি 

উপজস্থজিি জিষদয় িািিা লাি; 

 সাংগৃহীি িথ্য-উপাদিি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি জিজিদি 

প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

৬৫ োইন 

মক্জোমিোর 

অজিকষীয় ও 

চ্যম্বকীয় 

িজিপ 

কুমড়গ্রাি ল োর অন্তগ বত লরৌিারী ও তদ্সাংেগ্ন 

এোক্ায় আিমেক্ অমিক্ষীয় ও চুম্বক্ীয় 

 মরপ। 

(Regional Gravity and Magnetic 

Survey in Roumari and adjoining 

areas of Kurigram District) 

 অনুসন্ধািকৃি এলাকাি ভূিাজিক কাঠাদিা ও জিজিজশলাি 

গিীিিা জিণ ময়; 

 খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি িন্য সম্ভািিািয় ব্যিেয়ী 

(anomaly) এলাকা জিি মািণ; 

 সাংগৃহীি িথ্য-উপাদিি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি জিজিদি 

প্রজিদিেি প্রণয়ি। 

২০০ 

ভূ-পোজথ মক 

িথ্য জিদেষণ 

ও র্ন্ত্রপাজি 

িযণাদিযণ  

1. বমহরঙ্গজর্ ভূ-পদামর্ বক্ যন্ত্রপামতিমূজহর 

(অমিক্ষীয়, চুম্বক্ীয় ও ভূ-ববদুযমতক্) 

ক্ায বক্ামরতা পরীযর্ ক্ি বসূমচ-২০১৭। 

(Performance test of 

Geophysical equipment 

(Gravity, Magnetic, Electrical) 

in the field- 2017) 

 ভূ-পোজথ মক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি প্রিজলি কোজলদিশি, 

ক্রটিমুক্তকিণ এিাং এদেি পূণ ম কার্ মযিিা জিদ্যিাি িাখাি 

উদেদে িজহিঙ্গি পজিদিদশ কার্ মযিিা র্ািাইকিণ; 

 পজিিীযণ পিিিী কিণীয় জিষদয় প্রজিদিেি দপশ। - 

2. বমহরঙ্গজর্ ভূ-পদামর্ বক্ যন্ত্রপামতিমূজহর 

(ভূকম্পি ও ভূ-পোজথ মক লজগাং) 

ক্ায বক্ামরতা পরীযর্ ক্ি বসূমচ-২০১৭। 

(Performance test of 

Geophysical equipment 

(Seismic & Geophysical 

Logging) in  the field-2017) 

 ভূ-পোজথ মক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি প্রিজলি দকজলদিশি, 

ক্রটিমুক্তকিণ এিাং এদেি পূণ ম কার্ মযিিা জিদ্যিাি 

িাখাি উদেদে িজহিঙ্গি পজিদিদশ কার্ মযিিা 

র্ািাইকিণ; 

 পজিিীযণ পিিিী কিণীয় জিষদয় প্রজিদিেি দপশ। 

- 

সি মদিাট 

২০০ 

৬৫ লাইি 

জক.জি. 
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িসায়ি শাখা 

শাখাি িাি কি মসূজিি িাি উদেে 
আয়িি 

(িগ ম জক.জি.) 

বিদেজষক  

িসায়ি 

মদনা পুর ল োর পাব বতীপুর উপজ ো এোক্ায় 

বড়পুকুমরয়া ক্য়ো খমন ও তাপমবদুযৎ লক্জন্দ্রর 

পমরজবশগত প্রিাব মনর্ বয়। 

(Environmental impact assessment 

of Barapukuria Coal mine and 

thermal power plant in Parbotipur 

Upazilla area of Dinazpur District) 
   

 কয়লা খজিি পাজি িালাি িাধ্যদি খজি সাংলে এলাকাি 

িািদযি, িেী, পুকুি ও অন্যান্য িলাশদয় র্াওয়ায় 

এলাকাি পাজি িািাত্মকিাদি দূজষি হওয়াি ফদল এি 

পজিদিশগি প্রিাি জিণ ময়;  

 িড়পুকুজিয়া এলাকাি িাপিাত্রা পােমিিী অন্যান্য এলাকাি 

িাপিাত্রাি দিদয় দিজশ জক িা িা িািা; 

 জেিািপুি দিলাি পাি মিীপুি উপদিলা এলাকায় 

িড়পুকুজিয়া কয়লা খজি ও িাপজিদুেৎ দকন্দ্র সাংলে আশ-

পাদশি এলাকাি উপি খজি ও িাপ-জিদুেৎ দকদন্দ্রি প্রিাি 

জিণ ময়কিণ। 

১০ 

 

 

খিি শাখা 

শাখাি িাি কি মসূজিি িাি উদেে 
আয়িি 

(িগ ম জক.জি.) 

খিি 

ভূিাজিক কূপ (জিজডএইি-৭২/১৮) খিদিি 

িাধ্যদি অথ মনিজিক িজণদকি অনুসন্ধাি। 

(Exploration for Economic Minerals 

at Geological Drill hole GDH-72/18) 

 অনুসন্ধাি কূপ (জিজডএইি-৭১/১৬ এিাং৭২/১৬) খিদি প্রাপ্ত 

১০০ ফুট পুরুদত্বি উন্নি িাদিি চ্যিাপাথদিি িজুে, জিস্তৃজি, 

িাি ও অথ মনিজিক সম্ভাব্যিা র্ািাই কিাি িন্য আিও 

অনুসন্ধাি কূপ খিি কিা। 

- 
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প্রকল্প: “িাাংলাদেদশি িেীিদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি (IRSM-BD)” 

ক্রজিক কি মসূজিি িাি 
আয়িি 

(িগ ম জক.জি.) 

১. িািালপুি দিলাি সেি উপদিলা, িয়িিজসাংহ দিলাি মুক্তাগাো, সেি, জত্রশাল ও গফিগাঁও উপদিলা, গািীপুি 

দিলাি কাপাজসয়া ও শ্রীপুি উপদিলা এিাং িিজসাংেী দিলাি িদিাহিেী ও িায়পুিা উপদিলাি িেী িদযি 

িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথনিজিক মূল্যায়ি। 

৩৬০ 

২. জিাো জেোর দবেলনর িরসমুহ ও পবিলম পটুয়াখােী জেোর িাউফে, দিবমনা ও গোবিপা উপলেো এিং 

িাবহরির, রাংগািাবে, িরহবর, আন্দার ির, জসানার ির, ির কুকরী মুকরী, ির দাই, ির বনোম, ির কােে  

ইতযাবদ িরসমূহ ও জিাো জেো সংেগ্ন িরসমূলহর নদীিলের িাবেলত মূল্যিান খবনলের উপবিবত বনণ ©য় ও 

অথননবতক মূল্যায়ন। 

৩৫০ 

৩. িাঁেপুি দিলাি হাইিিি উপদিলা, শজিয়িপুি দিলাি দিেিগঞ্জ, ডামুডো ও দগাসাইিহাট উপদিলা, িজিশাল 

দিলাি জহিলা ও দিদহজন্দগঞ্জ উপদিলা, দিায়াখালী দিলাি হাজিয়া উপদিলাি িিসমূহ, দিালা দিলা সাংলে 

িিসমূহ-িি গিাজিয়া, দিৌলিী িি, হাজিিহাট, িিপুিা, িি পািাজলয়াি িেী িদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি 

উপজস্থজি জিণ ময় ও অথনিজিক মূল্যায়ি। 

৩৬০ 

৪. গাইিান্ধা দিলাি সেি ও সুন্দিগঞ্জ উপদিলা, কুজড়গ্রাি দিলাি সেি, িাদগেিী, উজলপুি, জিলিািী, িি 

িািীিপুি ও দিৌিািী  উপদিলাি িেী িদযি িাজলদি মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথনিজিক 

মূল্যায়ি।   

৩৬০ 

৫. মুজন্সগঞ্জ দিলাি গিাজিয়া, টুজঙ্গিাড়ী ও সেি উপদিলা, িাঁেপুি দিলাি িিলি, সেি উপদিলা, লযীপুি 

দিলাি িািগজি, কিলগঞ্জ, সেি ও িায়পুি উপদিলা দিায়াখালী দিলাি সুিণ মিি ও দকাম্পািীগঞ্জ উপদিলা, 

দিালা দিলাি িি ফোলকি, িি আদলকদিন্ডাি এিাং িট্রগ্রাি দিলাি স্বন্দীপ উপদিলাি িেী িদযি িাজলদি 

মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ ময় ও অথ মনিজিক মূল্যায়ি। 

৩৮০ 

সি মদিাট ১৮১০ 

 

জিদশষ কি মসূজি 

ক্রজিক শাখাি িাি কি মসূজিি িাি 

১. অর্ বননমতক্ ভূতি ও মরজিাি ব এজিিজিন্ট 
জকদশািগঞ্জ দিলাি িিসুন্দা িেীি িীলগঞ্জ এলাকায় িেী িিািি প্রাপ্ত জপদটি 

িজুে, জিস্তৃজি এবিং অর্ বননমতক্ িম্ভাব্যতা যাচাই। 

২. পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ এোদসসদিন্ট 
সুনািগঞ্জ ল োর বাজরজক্র টিো ও পার্শ্ববতী এোক্ায় িমক্রয় চুযমত 

মচমিতক্রর্ ও ববমশষ্টযক্রজর্র িােজি ভূমিক্জম্পর িম্ভাব্যতা যাচাইক্রর্।  
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ঢাকা অজফদসি গদিষণাগািসমূহ 

অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম এোদসসদিন্ট শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

 
 

১) িাইদক্রাদোপঃ জশলা ও খজিদিি িমুিাি জথি দসকশি 

দপালািাইিড ও িি-দপালািাইিড অিস্থায় ৪, ১০, ৪০ ও ১০০ গুণ 

জিিি মিসহ উচ্চ পর্ মাদয়ি জিদেষণ কাদি ব্যিহৃি হয়। 

২) গ্রাইন্ডাি -পজলশািঃ জশলা ও খজিদিি িমুিাি জথি দসকশি 

সঠিক িাদপ জিদেষণ উপদর্াগী কদি বিিী কিাি িন্য ঘষ মণ ও 

িসৃণীকিণ কার্ ম সম্পােি কিা হয়। 

 
 

৩) িাইদক্রাদোপ (কজম্পউটািসহ)t জশলা ও খজিদিি িমুিাি জথি 

দসকশি দপালািাইিড ও িি-দপালািাইিড অিস্থায় ২.৫, ৫, ১০, 

২০, ৫০ ও ১০০ গুণ জিিি মিসহ উচ্চ পর্ মাদয়ি জিদেষণ কাদি 

ব্যিহৃি হয়। 

৪) জডজহউজিজডফায়ািঃ গদিষণাগাদিি আি মিা জিয়ন্ত্রণ কদি 

র্ন্ত্রসমূদহি স্থায়ীত্বকাল ও কার্ মকাজিিা িিায় িাদখ। 

 

 

৫) িাি েোিািঃ এই র্দন্ত্রি সাহাদয্য সদি মাচ্চ ৪২ ইজঞ্চ প্রদস্থ দর্ 

দকাি িািজিত্র/িাইলাি জসট/ট্রান্সপাদিন্ট জসটসহ অনুদিাজেি 

দপপাি েোি কিা র্ায়। 

৬) দডেটপ কজম্পউটািঃ িকওয়াকস ম-১৬ দলদিল ৫ ও লগেট-৭ 

সফট্ওয়োি সম্বজলি উচ্চ যিিাসম্পন্ন এ কজম্পউটািটি িজহিঙ্গি 

হদি প্রাপ্ত ভূিাজিক িথ্য-উপাি জিদেষণ কদি জশলাস্তদিি লগ ও 

িজলউদি উপস্থাপি কিদি ব্যিহৃি হয়। এোড়া এ সফট্ওয়োদিি 

িাধ্যদি দকাি এলাকাি দিািদহাল অিস্থাি ম্যাপ ও ক্রস-

দসকশিসহ জত্র-িাজত্রক িদডজলাংদয়ি কাি কিা হয়। 
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জশলাজিদ্যা ও িজণকজিদ্যা শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) এক্স-আিএফ র্ন্ত্রঃ িমুিা প্রস্তুি পদ্ধজিঃ জশলা িা িজণক িমুিা 

ওয়াক্স িা দসলুদলাি সহদর্াদগ গ্রাইজন্ডাং র্দন্ত্র চূণ ম কদি দপ্রস জপদলট 

র্দন্ত্র িাপ প্রদয়াগ কদি জপদলট বিিী কিা হয়। 

২) এক্স-আিএফ  র্দন্ত্রি িমুিা প্রস্তুি ইউজিট (গ্রাইজন্ডাং এিাং দপ্রস 

জপদলট)t র্ন্ত্র পজিিালিাঃ জিজে মষ্ট িাপ ও িাপ িাি এ এক্স-আিএফ 

র্ন্ত্র জস্থিািস্থায় উপিীি হদল িমুিা িািক এ জপদলট প্রদিশ কজিদয় 

সফট্ওয়োদিি িাধ্যদি পজিিালিা কদি িমুিাি বৃহিি, ক্ষুিিি 

এিাং অজিক্ষুি উপাোি জিদেষণকিণ, শিকিা সাংযুজি জিণ ময়, জিিল 

মৃজিকা িমুিা জিদেষণ কাি সম্পােি কিা হয়। 

  

৩) এক্স-আিজড র্ন্ত্রঃ িমুিা প্রস্তুি পদ্ধজিঃ কে মি এিাং পালজলক 

জশলা িমুিাি িন্য দুটি আলাো পদ্ধজিদি িমুিা প্রস্তুি কিা হয়। 

িমুিা িািদক জিজে মষ্ট পজিিাণ পলল িমুিা সিাসজি জিদেষণ কিা 

র্ায়। কে মি িমুিা জপদপট দিথদড জকাংিা হাইদিাজিটাি এি িাধ্যদি 

জিজে মষ্ট সিদয় সাংগ্রহ কদি টাইলদস িাউজন্টাং কিা হয়। িািাস 

শুকাদিা িমুিা, ইজথজলি গ্লাইকদলি িাদস্প িাজিি িমুিা এিাং ৩৫০ 

জডগ্রী ও ৫৫০ জডগ্রী দসলজসয়াদস উিপ্ত িমুিা প্রদয়ািিানুর্ায়ী প্রস্তুি 

কিা হয়। 

৪) এক্স-আিজড র্দন্ত্রি িমুিা প্রস্তুি ইউজিটঃ র্ন্ত্র পজিিালিাঃ জিজে মষ্ট 

িাপ ও িাপ িাি এ এক্স-আিজড র্ন্ত্র জস্থিািস্থায় উপিীি হদল িমুিা 

িািক এ দল স্লাইড প্রদিশ কজিদয় সফট্ওয়োদিি িাধ্যদি পজিিালিা 

কদি কে মি িমুিাি উপজস্থজি দলখজিত্র পাওয়া র্ায়। সফট্ওয়োি 

এিাং প্রাদয়াজগক অজিজ্ঞিা ও েযিায় ভূ-জিজ্ঞািীগণ িজণদকি 

শিকিা সাংযুজি জিণ ময়সহ িমুিা জিজিি ও জিদেষদণি কাি 

সম্পােি কদিি। 

  

৫) দপালািাইজিাং অনুিীযণ র্ন্ত্রঃ জশলা, িাজল, খজিি িমুিাি িন্য 

আলাো পদ্ধজিদি দগ্রইি স্লাইড প্রস্তুি কিা হয় ।  

৬) িক কাটািঃ জিজিন্ন জশলা দকদট স্লাইড বিিীসহ জশলা কাটাি 

কাদি ব্যিহৃি হয়। 
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৭) িক পজলশািঃ জশলাসমূহ পজলদশি কাদি ব্যিহাি হয়। ৮) এজন্ডকট অক্টাগি ২০০ জসি দসকািঃ জিজিন্ন আকাদিি জশলাি 

িমুিাসমূহদক পৃথকীকিদণি কাদি ব্যিহৃি হয়। 

  

৯) হাইদিাজিটািঃ জসল্ট ও দল সাইি উপাোি আলাো কিাি কাদি 

ব্যিহৃি হয়। 

১০) দিৌম্বকীয় পৃথকীকিণ র্ন্ত্রঃ দিৌম্বকীয় সাদস্সপটিজিজলটি এি উপি 

জিজি কদি জিজিন্ন সাদস্পপটিজিজলটি সম্পন্ন িজণক আলাো কিা এই 

গদিষণাগাদিি কাি। ডায়া দিৌম্বকীয় জিিকি দথদক দকায়াট মি 

প্রভৃজিি ঋণাত্বক সাদস্সপটিজিজলটি িি িাি -০.৩×১০
-৬

 সম্পন্ন 

িজণক এ র্ন্ত্র জেদয় জিদেষণ কিা সম্ভি। িািািদি, িাাংলাদেদশ 

দকিলিাত্র জিএসজিি গদিষণাগাদি এ র্ন্ত্র িদয়দে। 

িগি ও প্রদকৌশল ভূিি শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) ব্যাদলন্সসহ িদয়িাি কোিঃ িাটিি িমুিাি আিিা 

জিরূপণ কিাি কাদি ব্যিহৃি হয়। 

২) ব্যাদলন্স এিাং িজলউদিজট্রক লাক্সঃ িাটিি িমুিাি আদপজযক 

গুরুত্ব জিণ ময় কিাি কাদি ব্যিহৃি হয়। 
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3) হাইদিাজিটািঃ িাটিি জিজহ কণাি (Fine Grain) 

পজিিাণ জিণ ময়। 

৪) জসি স্যাকািঃ িাজল  কণা পৃথকীকিণ এিাং শিকিা পজিিাণ 

জিণ ময়। 

  

৫) কোসাগ্যাজন্ডঃ কে মি িমুিায় (Clay Sample) পাজি 

িািদণি যিিা জিণ ময়। 
৬) ডাইদিক্ট জশয়াি র্ন্ত্রঃ িাজল িািীয় িমুিাি Strength 

জিণ ময়। 

 
 

৭) ওজডওজিটািঃ িাটি  িমুিাি Strength জিণ ময়। ৮) আিকিফাইন্ড কিদপ্রশি র্ন্ত্রঃ িাটি  িমুিাি Strength জিণ ময়। 
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৯) দকাি দপজিদট্রাজিটািঃ িাটি  িমুিাি Strength জিণ ময়। ১০) িািসা দটস্টািঃ জিদিট/শক্ত িমুিাি (কাঠ, ইট ইিোজেি) 

িাপ জিণ ময়। 

 

 

 

 

 

 

১১) pH জিটািঃ িাটিি িমুিাি অম্লত্ব ও যািত্ব জিণ ময়। 

ভূ-িসায়ি ও পাজি সম্পে শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) টিএলজস জিটািঃ ভূ-গিমস্থ পাজিি উপজিস্তদিি উচ্চিা পজিিাদপি 

িন্য। 

২) িাজল্টজিটািঃ এই র্দন্ত্রি সাদথ জিজিন্ন দপ্রাি সাংযুক্ত কদি 

পাজিি জিজিন্ন দিৌি প্যািাজিটাি পজিিাপ কিা হয়। 
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৩) ওআিজপ দপ্রািঃ ভূ-গিমস্থ পাজিি িািণ-জিিািণ িাত্রা পজিিাপ 

কিা হয়। 

৪) জসজডজস দপ্রািঃ ভূ-গিমস্থ পাজিি িজড়ৎ পজিিাজহিা, দিাি 

যিিা, লিণাক্তিা ইিোজে গুণাগুি পজিিাপ কিা হয়। 

  

৫) জপএইি জিটািঃ ভূ-গিমস্থ পাজিি অম্লত্ব ও যািকত্ব পজিিাপ কিা 

হয়। 

৬) এলজডও দপ্রািঃ ভূ-গিমস্থ পাজিদি িিীভূি অজক্সদিদিি 

পজিিাণপজিিাপ কিা হয়। 

  

৭) দলা থ্রু দসল (দপ্রািসহ)t পাজিি িমুিা সাংগ্রহ ও পাজিি জিজিন্ন 

দিৌি প্যািাজিটাি পজিিাপ কিাি িন্য জিদশষিাদি বিিী র্ন্ত্র র্াি 

িধ্য জেদয় টিউিওদয়দলি পাজি প্রিাজহি কিা হয় দর্ি িা িািাদসি 

অজক্সদিদিি সাংস্পদশ ম িা আদস। 

৮) জফল্টাি দপপাি, ফাদিলঃ পাজিি িমুিা সাংগ্রহ কিাি িন্য 

জফল্টাি দপপাদিি সাহাদয্য ৪ ন্যাদিাজিটাদিি দিদয় িড় কজিকা 

দেদক দফলাি িন্য ব্যিহাি কিা হয়। ফাদিদলি সাহাদয্য পাজিি 

িমুিা দিািদল সাংগ্রহ কিা হয়। 
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৯) টািজিজডটি জিটািঃ পাজিি স্বচ্ছিা পজিিাদপি িন্য ব্যিহাি কিা 

হয়। 

১০) আদস মজিক দটস্ট কীট িক্সঃ এ কীট িদক্সি জিজিন্ন উপাোি 

ব্যিহাি কদি পাজিদি জিদ্যিাি আদস মজিদকি পজিিাণ জিি মািণ 

কিা হয়। 

  

১১) এজসড দিািল, এজসড ও গ্লাস িডঃ সাংগৃহীি পাজিি িমুিাি 

গুণাগুি িযণাদিযদণি িন্য দুই িিদিি এজসড ব্যিহাি কিা হয়- 

হাইদিাদলাজিক এজসড ও িাইজট্রক এজসড। গ্লাস িদডি সাহাদয্য 

পাজিদি এজসড  দর্াগ কিা হয়। 

১২) কুজলাং িাক্সঃ িজহিঙ্গি হদি পিীযাগাদি পাজিি িমুিা 

পজিিহিকাদল জিজে মষ্ট িাপিাত্রায় িাখাি িন্য। 
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ভূিাজিক িািজিত্রায়ি শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) গ্রাউন্ড দপজিদট্রটিাং িাডাি (জিজপআি)t পুিদকৌশল ও কাঠাদিা 

প্রদকৌশলগি ব্যিহাি (ভূ-গিমস্থ পাইপ লাইি, সাংদর্াগ িাি, ফাটল 

ইিোজে শিাক্তকিণ, িিপথ ও দিল পদথি গুণগি িাি জিণ ময়কিণ, 

দসতুি জিজি পিীযা); পজিদিশগি ব্যিহাি (জিপজ্জিক িিমে 

িািজিত্রায়ি, ভূ-গিমস্থ সাংিযণািাি শিাক্তকিণ, পললিাজিক 

গদিষণা); ভূ-প্রদকৌশলগি ব্যিহাি (স্তিিাজিক জিন্যাস জিণ ময়, ভূ-

গিমস্থ ফাটল ও ভূ-গিমস্থ পাজি শিাক্তকিণ, িাঁদিি ফাটল, টাদিল ও 

স্থাপিাি জিজি শিাক্তকিণ, পজিখা শিাক্তকিণ); প্রত্নিিগি 

ব্যিহাি (সাইট িািজিত্রায়ি, প্রত্নিাজিক জিেশ মণ শিাক্তকিণ) 

ইিোজে কাদি ব্যিহাি কিা হয়। 

২) আিজশদল্ডড এদন্টিা (১০০ MHz)t ভূিাজিক, প্রত্নিাজিক খিি 

কাদি ব্যিহৃি ৩০ জিটাি গিীিিা পর্ মে কার্ মযি সম্পন্ন। 

  

৩) জশদল্ডড এদন্টিা (২৫০ MHz)t অগিীি ভূিাজিক, প্রত্নিাজিক 

কাদি ব্যিহৃি ১০ জিটাি গিীিিা পর্ মে কার্ মযি সম্পন্ন। 

৪) িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা িজিপ র্ন্ত্রঃ ভূ-গিমস্থ িলািাি অনুসন্ধাি ও 

দূষণ শিাক্তকিণ, ভূ-গিমস্থ ফাটল, চ্যেজি শিাক্তকিণ, ভূগদি মি 

দূি মলিা শিাক্তকিণ, খজিি প্রদিশপথ শিাক্তকিণ ইিোজে কাদি 

ব্যিহাি কিা হয়। 

  

৫) ম্যাগদিটিক সাসদসপটিজিজলটি জিটাি ৬) এিএসটুএফ দপ্রািঃ ভূ-উপজিস্থ পলদলি Magnetic 

Susceptibility পজিিাপ কিা হয়। 
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৭) এিএসটুজি দপ্রাি (ডুদয়ল জফ্রদকাদয়জন্স)t পিীযাগাদি পলল 

িমুিাি আদপজযক Magnetic Susceptibility পজিিাপ কিা হয়। 

৮) এিএসটুএইি দপ্রাি (ডাউি দহাল)t খিি কূদপ পলদলি 

Magnetic Susceptibility পজিিাপ কিা হয়। 

দূি অনুিািি ও জিআইএস শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) কজম্পউটাি (Xeon Processor যুক্ত)t শাখায় ব্যিহৃি উচ্চ িাি 

সম্পন্ন কজম্পউটাি। 

২) িাি েোিািঃ িড় আকাদিি ম্যাপ েোদিি িন্য ব্যিহৃি র্ন্ত্র। 

  

৩) েটািঃ িড় আকাদিি িািজিত্র জপ্রদন্টি িন্য ব্যিহৃি র্ন্ত্র (প্রস্থ 

৪২" পর্ মে)। 

৪) দস্টজিওদোপঃ আকাশ আদলাকজিদত্রি জত্র-িাজত্রক গদিষণায় 

ব্যিহৃি র্ন্ত্র। 
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সাদি ম উপ-শাখায় ব্যিহৃি র্ন্ত্র 

  

১) জডজিটাল পাওয়াি দলদিলঃ ভূজি িজিপ কাদি ব্যিহৃি হয়। ২) অদটাদিটিক  পাওয়াি দলদিলঃ ভূজি িজিপ কাদি ব্যিহৃি 

হয়। 

  

৩) দটাটাল দষ্টশিঃ সকল িিদিি সাদি ম  কাদি ব্যিহৃি আধুজিক  

জডজিটাল িজিপ র্ন্ত্র। 

৪) জথওদডালাইটঃ  ভূজি িজিপ কাদি ব্যিহৃি িজি (উিম্ব ও 

অনুভূজিক) পজিিাদপি  র্ন্ত্র।  

  

৫) কম্পাসঃ িজিপ কাদি ব্যিহৃি জেক জিদে মশিা র্ন্ত্র। ৬) দটজলদোপঃ িজিপ কাদি ব্যিহৃি দূি পর্ মদিযণ ও িজি 

পজিিাদপি র্ন্ত্র। 
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স্তিিি ও িীিস্তিিি শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) জিএদিন্টঃ দপাদলি স্যাম্পল প্রদসস কিদি ব্যিহৃি হয়। ২) জফউিহুডঃ দপাদলি স্যাম্পল এিালাইজসস কিদি প্রদয়ািি। 

  

৩) পাজি গিি কিাি জহটাি ও পািিাদিন্ট স্লাইড জপ্রপাদিশি 

ওয়ািিািঃ দপাদলি স্যাম্পল প্রদসস এিাং স্লাইড প্রস্তুি কিদি 

ব্যিহৃি হয়। 

৪) দসজিজফউি এিাং দিজিজফউি দিজশিঃ দপাদলি স্যাম্পল 

প্রদসস কিদি ব্যিহৃি হয়। 

  

৫) দস্টজিও িাইদিাকুলাি িাইদক্রাদোপঃ িাইদক্রা-ফজসল 

শিাক্তকিদণি কাদি ব্যিহৃি হয়। 

৬) দস্টজিও িাইদক্রাদোপ সাদথ কোদিিা (এসদিডএইি-১৩১)t 

িাইদক্রা-ফজসল শিাক্তকিদণি কাদি ব্যিহৃি হয়। 
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৭) কিপাউন্ড িাদক্রাদোপ (৯৫০-ইএস)t দপাদলি স্যাম্পল 

আিালাইজসস কিদি ব্যিহৃি হয়। 

৮) দপালািাইজিাং িাইদক্রাদোপ (জিএইি-২ জিএইিএস-৩১৩)t 

দপাদলি স্যাম্পল এোিালাইজসস কিদি ব্যিহৃি হয়। 

পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ এোদসসদিন্ট শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) গ্রাউন্ড দপজিদট্রটিাং িাডাি (জিজপআি)t এ র্দন্ত্রি সাহাদয্য দেদশি 

জিজিন্ন এলাকায় অিজস্থি িাটিি িাঁি (Earthen Embankment)- এি 

সম্ভাব্য ঝুঁজকপূণ ম স্থাদিি দৃঢ়িা িজিদপি িাধ্যদি িাঁদিি দূি মল 

স্থািসমূহ জিণ ময় কিা হয়।   

২) ল্যান্ডস্লাইড আিজল ওয়াজি মাং জসদস্টিঃ দেদশ ভূজিধ্বস দূদর্ মাগ 

প্রশিদণি িন্য িট্রগ্রাি, কক্সিািাি ও দটকিাদফি ফায়াি সাজি মস, 

দূদর্ মাগ ব্যিস্থাপিা বুেদিা, আিহাওয়া অজিেপ্তি ও স্থািীয় 

প্রশাসিসমূহদক Landslide Early Warning System (LEWS)-

এি দিটওয়াদকমি সাদথ সম্পৃক্ত কিাি িাধ্যদি আগাি সাংদকি 

প্রোি ব্যিস্থা কার্ মক্রি জিিজিজচ্ছন্নিাদি সজক্রয় দিদখ উক্ত 

এলাকাসমূদহ ভূজিধ্বদসি আগাি সাংদকি প্রোি ব্যিস্থা িালু কিা। 

  

৩) স্যাদলা সাইসজিক সাদি ম (জিফ্রোকশি)t  ভূজিকম্প িজিদপি িন্য 

িাটিি প্রদকৌশলগি গুণাগুি জিণ মদয় Shear Wave Velocity 

Profiling কিা র্া িজিষ্যদি ভূজিকম্প সহিীয় অিকাঠাদিা জিি মাদণ 

সহায়িা কিদি। 

৪) িাজল্টিোদিল সািদফস ওদয়ি এিালাইজসসঃ ভূজিকম্প 

িজিদপি িন্য িাটিি প্রদকৌশলগি গুণাগুি জিণ মদয় Shear Wave 

Velocity Profiling কিা র্া িজিষ্যদি ভূজিকম্প সহিীয় 

অিকাঠাদিা জিি মাদণ সহায়িা কিদি। 
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৫) দিজসজস্টজিটি ইদিজিাংt এ র্ন্ত্র দ্বািা ভূ-গিমস্থ resistivity-ি 

পজিিাপ জিণ ময় কিা হয় র্াি সাহাদয্য জিজিন্ন িকি িাটিি বিজশষ্টে,  

water table-এি অিস্থাি এিাং লিণাক্ত ও সুদপয় পাজিি আিাি 

জিণ ময় কিা র্ায়।  

৬) এদক্সলাদিাজিটািঃ জিএসজি-জসজডএিজপ প্রকদল্পি আওিায় 

প্রাপ্ত এ র্ন্ত্র দ্বািা িাাংলাদেশ ও সজন্নজহি এলাকাি িব্য-ভূগাঠজিক 

কাঠাদিাি ভূজিকদম্পি িীিিা (Intensity) পজিিাপ কিা হয়।  

 

৭) সাইসদিাজিটািঃ জিএসজি-জসজডএিজপ প্রকদল্পি আওিায় ৪টি 

স্থাদি এ র্ন্ত্র স্থাপি কিা হদয়দে। এ র্ন্ত্র দ্বািা ভূজিকম্প, 

আদেয়জগজিি অেৎুপাি এিাং অন্যান্য সাইসজিক উৎস দ্বািা সৃষ্ট 

সাইসজিক িিঙ্গ িাপা হয় র্া ভূজিি গজিদিগ পজিিাপ কিদি 

সাহায্য কদি। এই িিঙ্গ দথদক প্রাপ্ত উপাি জেদয় Seismologist-

িা পৃজথিীি অিেেিীি িািজিত্রায়ি, ভূজিকদম্পি জিজিন্ন উৎদসি 

উৎপজিস্থল এিাং ভূজিকদম্পি িাত্রা (Magnitude) জিণ ময় কদিি।  

ভূ-পোজথ মক িথ্য জিদেষণ ও র্ন্ত্রপাজি িযণাদিযণ শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) সজডি গ্রাজিটিজিটািঃ গ্রাজিটি এদিাম্যাজল পজিিাপ কিা হয় । ২) জসজি-৫ গ্রাজিটিজিটািঃ গ্রাজিটি এদিাম্যাজল সূযিাদি পজিিাপ 

কিা হয় । 

  

৩) দিজিসটিজিটি দপ্রাঃ পােমগি িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিাি িািিম্য 

পজিিাপ কিা হয়। 

৪) জসসদকল আি-১ এিাং জুজিয়িঃ উিম্ব িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিাি 

িািিম্য পজিিাপ কিা হয়। 
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৫) দপ্রাটি জিজসিাি (টিইএি)t িজড়ৎ-চ্যম্বক পদ্ধজি ব্যিহাি কদি 

িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিাি িািিম্য পজিিাপ কিা হয় । 

৬) ম্যাজক্সস ৪৮ এক্স জিজসিািঃ প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ কাদি 

ব্যিহৃি হয় । 

  

৭) দপ্রাটি ম্যাগদিদটাজিটািঃ দিস দস্টশদি দটাটাল চ্যম্বজকয় জফল্ড 

পজিিাপ কিা হয় । 

৮) জসজিয়াি ম্যাগদিদটাজিটািঃ সূযিাদি দটাটাল চ্যম্বজকয় জফল্ড 

পজিিাপ কিা হয়। 

  

৯) দপাদট মিল ১৫০ জি. উইন্িঃ স্বল্প গিীিিায় লজগাং কিাি িন্য । ১০) সজিক সন্ডঃ ভূ-গিমদস্থি জিজিন্ন স্তদিি দিগ পজিিাপ কিা হয়। 

  

 

 

১১) ৫০০ ও ১০০০ জি. উইন্িঃ ৪৫০ জি. গিীিিা হদি ৯৫০ জি. 

গিীিিা পর্ মে লজগাং কিাি িন্য। 
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বিদেজষক িসায়ি শাখাি গদিষণাগাদিি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) আয়ি দক্রাম্যাদটাগ্রাফঃ ভূিাজিক িমুিাি অোিায়ি এিাং পাজিি জিজিন্ন 

কোটায়ি ও অোিায়দিি ঘণিাত্রা জিণ ময় কিা হয়। 

২) দিাল্টাদিজট্রক এিালাইিািঃ পাজি িমুিাি জিজিন্ন 

Trace Element এিাং আয়দিি জিজিন্ন িািণ অিস্থাি 

ঘণিাত্রা জিণ ময়। 

   

৩) ইউজি দস্পকদট্রাফদটাজিটািঃ ভূিাজিক িমুিাি জিজিন্ন দিৌদলি (অক্সাইড 

জহদসদি) ঘণিাত্রা জিণ ময়। 

৪) জপএইি জিটািঃ এ র্দন্ত্রি সাহাদয্য িিদণি pH 

জিণ ময় কিা হয়। 

  

৫) ইদলকট্রজিক ব্যাদলন্সঃ ভূিাজিক িমুিাি ওিি িাপা হয় (সদি মাচ্চ সীিা ২২০ 

গ্রাি; সি মজিে সীিা ০.০১ গ্রাি)। 

৬) পাজি পজিদশািি েোন্ট (জডআদয়ািাইদিশি 

ব্যিস্থাসহ)t Supply water হতে Deionized Water 

বিজি কিা হয়। 
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৭) অদটাদিটিক দপাদটিজশওদিজট্রক টাইদট্রটিঃ Acid-Base Complexometric 

Titration-এি কাি কিা হয়।  

৮) িাইদক্রাওদয়ি ডাইদিশি জসদস্টিঃ জিজিন্ন 

ভূিাজিক িমুিাসমূহ জিদেষদণি পূদি ম িিদণ পজিণি 

(Digestion) কিা হয়।  

  

৯) িাদফল ফািদিসঃ ১০০০০ দসজন্টদগ্রদড কে মি িমুিাদক িিদণ পজিণি কিাি 

কাদি ব্যিহাি কিা হয়। 

১০) িক্স ফািদিসঃ ১৭০০
০
 দসজন্টদগ্রদড কে মি 

িমুিাদক িিদণ পজিণি কিাি কাদি ব্যিহাি কিা 

হয়। 

  

১১) ফািদিসঃ ৯০০০ দসজন্টদগ্রড িাপিাত্রায় িমুিায় প্রাপ্ি উদ্বায়ী পোথ মসমূহদক 

জিণ ময় কিা র্ায়। 

১২) ইদলকজট্রক ওদিিঃ জি-এদিন্ট এিাং 

িমুিাসমূহদক শুকাদিাি কাদি ব্যিহাি কিা হয় 

(িাপিাত্রাি ব্যাপ্তী ৩০-২০০০ দস.দগ্র.)।  
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১৩) জসএইিএিএসও এোিালাইিািঃ ভূিাজিক িমুিায় কাি মি, হাইদিাদিি, 

িাইদট্রাদিি, সালফাি ও অজক্সদিদিি পজিিাণ জিণ ময় কিাি কাদি ব্যিহাি কিা 

হয়। 

১৪) দিাম্ব কোলজিজিটািঃ কয়লা, জপট ও িিল 

জ্বালাজিি কোলজিজফক িোলু জিণ ময় কিা হয়। 

  

১৫) ম্যাগদিটিক স্টোিািঃ িিণ বিজিি কাদি ব্যিহাি কিা হয়। ১৬) ইজন্ডউিড্ কাপল োিিা-অপটিকোল এজিশি 

দস্পকদট্রাজিটাি (আইজসজপ-ওইএস)t জিজিন্ন 

এজলদিদন্টি ঘিত্বদক জপজপএি, জপজপজি এিাং জপজপটি 

দলদিদল পজিিাদপি কাদি ব্যিহাি কিা হয়। 

 

১৭) এটজিক এিিিপশি  দস্পকদট্রাজিটািঃ জিজিন্ন এজলদিদন্টি 

ঘিত্বদক জপজপএি দলদিদল পজিিাদপি কাদি ব্যিহাি কিা হয়। 

১৮) এটজিক এিিিপশি দস্পকদট্রাজিটাি (দলি ও গ্রাফাইট 

ফািদিসসহ)t জিজিন্ন এজলদিদন্টি ঘিত্বদক জপজপএি এিাং 

জপজপজি দলদিদল পজিিাদপি কাদি ব্যিহাি কিা হয়। 
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খিি শাখাি র্ন্ত্রপাজি ও এি ব্যিহাি 

  

১) এলএফ-৯০জস দকাি জিল জিগঃ ৪৫০০ ফুট গিীিিা পর্ মে খিদি 

সযি। 

২) ট্রাক িাউদন্টড জিজলাং জিগ (এসইজডআই জিল ১০০০)t ২২০০ 

ফুট গিীিিা পর্ মে খিদি সযি। 

  

৩) জিজিএস-৫৬ জিল জিগঃ ৩৫০০ ফুট গিীিিা পর্ মে খিদি সযি। ৪) িাড পাম্পঃ খিদি সহায়িাি িন্য উচ্চ িাদপ জিজলাং ফ্লুইড 

সিিিাহ কিা। 

  

5) হাউথি ম জিটঃ িিি এিাং আঠাদলা ফিদিশদি খিি কাদি 

ব্যিহৃি। 

৬) জত্র-দকাণ দিালাি জিটঃ িিি ফিদিশদি দিশী কিমি যিিা 

সম্পন্ন এিাং শক্ত দলয়াদি ঘষ মদণি যিিা সম্পন্ন। 

  

৭) ডায়িন্ড জিটঃ শক্ত এিাং কঠিি জশলা কিমি কাদি ব্যিহৃি।   ৮) দডজিসি দকাি ব্যাদিলঃ খিিকৃি কঠিি জশলা উদিালদিি 

কাদি ব্যিহৃি। 
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িগুড়া কোম্প অজফদস িজযি র্ন্ত্রপাজি 

  

১) িগুড়া কোম্প অজফদসি প্রশাসজিক িিি ২) খিি র্ন্ত্রপাজি সাংিযদণি জিশািহাট-১ ও ২ 

  

৩) জিশািহাদট িজযি জিজলাং িড ৪) দগাডাউি-১ এ িজযি ডায়িন্ড জিট 

  

৫) দগাডাউি-২ এ িজযি ২০ দকজি দিিাদিটিঃ খিি এলাকায় 

জিদুেৎ সিিিাহ কাদি ব্যিহৃি। 

৬) দগাডাউি ও দকাি লাইদিিীঃ খিি কূদপ প্রাপ্ত দকািসমূহ িাখা 

আদে। 
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জিএসজি কর্তমক আদয়াজিি জিজিন্ন দসজিিাি/কি মশালাি উদিখদর্াগ্য জকছু জিত্রসহ জিজিন্ন 

অনুষ্ঠাদিি জিত্র 

  
হাইদিাকাি মি ইউজিট কর্তমক জিএসজি’ি দসজিিাি কদয ৩০ 

িানুয়াজি, ২০১৮ িাজিদখ আদয়াজিি কয়লা জিষয়ক দসজিিাদি িাি 

হদি িহাপজিিালক (জিএসজি), অজিজিক্ত সজিি (জ্বালাজি ও খজিি 

সম্পে জিিাগ) এিাং িহাপজিিালক (হাইদিাকাি মি ইউজিট)। 

কয়লা জিষয়ক দসজিিাদি পাওয়াি পদয়ন্ট উপস্থাপিা কিদেি 

জিএসজি’ি সহকািী পজিিালক (ভূিি) িিাি মুহাম্মে িাছুি।  

  
‘িিদসিা প্রোদি উদ্বািিী িি মা: দপ্রযাপট জিএসজি’ শীষ মক ১৮ 

দসদেম্বি, ২০১৭-দি অনুজষ্ঠি দসজিিাদিি ইদিাদিশি টিদিি 

সেস্যবৃন্দ। 

উদ্বািিী িি মা শীষ মক দসজিিাদি পাওয়াি পদয়ন্ট উপস্থাপিা কিদেি 

জিএসজি’ি উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম) ড. সুলিািা িােজিি নূিী। 

  
এিআইএসটি-এি দপদট্রাজলয়াি এন্ড িাইজিাং ইজঞ্জজিয়াজিাং জিিাদগি 

২য় িদষ মি ব্যিহাজিক দকাস ম ২৫-২৮ দসদেম্বি, ২০১৭ িাজিদখ 

জিএসজি’ি ৭টি ল্যািদিটিীদি অনুজষ্ঠি হয়। ল্যাি জিজিক শাখাসমূহ 

জশযাথীদেি পাঠোি কদিি। জশযক এিাং জশযাথীদেি সাদথ 

িহাপজিিালক িদহােয়সহ জিএসজি’ি অন্যন্য কি মকিমাবৃন্দ। 

এিআইএসটি-এি জশযাথীদেি জিএসজি’ি জিজিন্ন ল্যািদিটিীদি 

হাদি-কলদি পাঠোি। 
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জিএসজি’ি প্রাক্তি িহাপজিিালক, িদিণ্য ভূিিজিে এিাং 

“িাদহিাইট” িজণক আজিষ্কািক িিহুি ড. এি.এ. িাদহদিি প্রয়াদি 

আদয়াজিি স্মিণসিায় িক্তব্য িাখদেি জিএসজি’ি অপি প্রাক্তি 

িহাপজিিালক িিাি দিাঃ খুিজশে আলি। 

িিহুি ড. এি.এ. িাদহদিি স্মিণসিায় আগি জিএসজি’ি প্রাক্তি 

এিাং িিমিাি কি মকিমাবৃন্দ। 

  
িাাংলাদেশ এিাং িিওদয়ি িধ্যকাি সহদর্াজগিামূলক কি মকাদন্ডি 

অাংশ জহদসদি িাাংলাদেদশ জিযুক্ত িিওদয় দুিািাদসি িাষ্ট্রদূি 

Sidsel Blaken জিএসজি’দি আগিি কদিি। জিএসজি’ি 

িহাপজিিালকসহ জিজিন্ন কি মকিমাবৃদন্দি সাদথ িাষ্ট্রদূদিি বিঠক। 

জিএসজি’ি কি মিািীগদণি কৃজি সোিদেি সাংিি মিা অনুষ্ঠাদি 

িহাপজিিালক িদহােয়সহ ৩য় ও ৪থ ম দেজি কি মিািী ইউজিয়দিি 

সেস্যবৃন্দ। 

  
জিএসজি’ি সহকািী পজিিালক (ভূিি) িিাি দিাঃ রুদিল দশখ 

িাজশয়াি গদিষণা িাহাদি গদিষণাকালীি সিদয় প্রশাে িহাসাগদিি 

িলদেশ হদি সাংগৃহীি খজিি িমুিা জিএসজি’দি প্রেশ মি কদিি। 

িিাি দিাঃ রুদিল দশখ-এি সাংগৃহীি িমুিা জিএসজি’ি 

িহাপজিিালকসহ সকল কি মকিমাবৃন্দ পজিেশ মি কদিি। 
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জিএসজি’ি গুরুত্বপূণ ম িথ্য ও কজিটিসমূহ 
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জিএসজি কর্তমক প্রকাজশি প্রজিদিেি/ম্যাপসমূদহি সাংখ্যা 

1. ভূ-বিজ্ঞাজিক প্রজিদিেি - GSB’S দিকড ম জসজিিঃ         50টি; 

2. ভূ-বিজ্ঞাজিক িািজিত্রঃ 3টি; 

3. অপ্রকাজশি প্রজিদিেি (Data Centre): 1,096টি; 

4. ESCAP কর্তমক প্রকাজশি প্রজিদিেিঃ 2টি; 

5. GSB Proceedings: ১টি; 

6. Abstract Volume: ১টি। 

উচ্চ জশযাি িন্য দপ্রষদণ/জশযা ছুটিদি থাকা কি মকিমাগণ 

1. িিাি দিাঃ আহসাি হাজিি, উপ-পজিিালক (ভূিি) (থাইল্যান্ড)। 

2. িিাি আক্তারুল আহসাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (ফ্রান্স)। 

অন্যান্য সাংস্থায় সাংজেষ্ট/ দপ্রষদণ/ জলদয়দি থাকা কি মকিমাগণ 

(কি মকিমাগদণি িাি দিেষ্ঠিাি জিজিদি িয়) 

খজিি সম্পে উন্নয়ি বুেদিা (জিএিজড) (সাংজেষ্ট) 

1. িিাি দিাঃ িামুনুি িশীে, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)। 

2. িিাি দিাঃ আলিগীি কিীি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

3. িিাি দিাঃ জিয়াজুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক (িসায়ি)। 

4. িিাি এস. এি. আশিাফুল আদিেীি আশা, সহকািী পজিিালক (িসায়ি)। 

ব্লু-ইদকািজি দসল (সাংজেষ্ট) 

1. িিাি আজিফ িাহমুে, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

জিএসজি’ি জকছু গুরুত্বপূণ ম দিাড ম/ কজিটি/ টিি 

(কি মকিমাগদণি িাি দিেষ্ঠিাি জিজিদি িয়) 

ইন্টািন্যাশিাল জিওলজিকোল কিদগ্রস সাংক্রাে জফল্ড জট্রপ কজিটিঃ 

1. িহাপজিিালক, জিএসজি, সিাপজি   

2. িিাি সাইদুল দহাদসি, পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

3. িিাি িঈি উজেি আহদিে, পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

4. িিাি দিাঃ আলী আকিি, পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

5. িিাি দিাহাম্মে আিদুল আজিি পাদটায়ািী, পজিিালক (ভূিি), সেস্য সজিি 

জিএসজি ও িায়িা জিওলজিকোল সাদিমি িদধ্য স্বাযজিি সিদঝািা স্মািদকি আওিায় গঠিি কার্ ©জিি মাহী কজিটিঃ 

1. িহাপজিিালক, জিএসজি, সিাপজি   

2. িিাি দিাহাম্মে আজিফুজ্জািাি, পজিিালক (ভূ-পোথ ম), সেস্য  

3. িিাি িিাি কািরুল আহসাি, পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

4. িিাি দিাহাম্মে আিদুল আজিি পাদটায়ািী, পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

5. িিাি িাজসিা দিগি, উপ-পজিিালক (ভূিি), সেস্য সজিি 
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জিিাগীয় িদিািয়ি কজিটিঃ 

ভূিিজিে 

1. িিাি দিাঃ এহোনুল িািী, পজিিালক, সিাপজি 

2. িিাি সাইদুল দহাদসি, পজিিালক, সেস্য 

3. িিাি কািরুল আহসাি, পজিিালক, সেস্য 

4. িিাি দিাঃ কািরুল আহসাি, উপ-পজিিালক, সেস্য সজিি   

ভূপোথ মজিে 

১.   িিাি দিাহাম্মে আজিফুজ্জািাি, পজিিালক, সেস্য 

িসায়িজিে 

১.   িিাি আহদিে আিাউল মুিীি, পজিিালক, সেস্য 

খিি প্রদকৌশলী 

১.   িিাি দিাঃ িজহরুল ইসলাি, উপ-পজিিালক, সেস্য 

িািীয় শুদ্ধািাি দকৌশল িাস্তিায়ি সাংক্রাে বিজিকিা কজিটিঃ 

1. িিাি দিাঃ এহোনুল িািী, পজিিালক (ভূিি), সিাপজি 

2. শাখা প্রিাি (পজিকল্পিা ও িাস্তিায়ি), সেস্য 

3. শাখা প্রিাি (অজিকষীয় ও চ্যম্বকীয় িজিপ), সেস্য 

4. শাখা প্রিাি (অপাদিশি ও সিিয়), সেস্য 

5. শাখা প্রিাি (বিদেজষক িসায়ি), সেস্য 

6. শাখা প্রিাি (খিি), সেস্য 

7. িিাি দিাহাম্মে আশিাফুল কািাল, উপ-পজিিালক (ভূিি), সেস্য সজিি ও দফাকাল পদয়ন্ট 

ইদিাদিশি/ আইজসটি/ ওদয়ি টিিঃ 

ভূিিজিে 

1. িিাি সাইদুল দহাদসি, পজিিালক, ইদিাদিশি অজফসাি/সিাপজি 

2. িিাি দিাহাম্মে আশিাফুল কািাল, উপ-পজিিালক, সেস্য  

3. িিাি িাজসিা দিগি, উপ-পজিিালক, সেস্য  

4. িিাি কািী িািসুিা আখিাি, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

5. িিাি দিাঃ িাহাঙ্গীি আলি, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

6. িিাি িাজিি কুিাি সাহা, সহকািী পজিিালক, সেস্য সজিি  

খিি প্রদকৌশলী 

1. িিাি দখান্দকাি িজিউল ইসলাি, উপ-পজিিালক, সেস্য  

জিএসজি ও ইজন্ডয়া জিওলজিকোল সাদিমি িদধ্য স্বাযজিি সিদঝািা স্মািদকি আওিায় গঠিি দটকজিকোল ওয়াজকমাং 

গ্রুপ (TWG)-এি িাাংলাদেশ অাংদশি কি মকিমাবৃন্দঃ 

1. িিাি সাইদুল দহাদসি, পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

2. িিাি িিাি কািরুল আহসাি, পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

3. িিাি আব্দুল িাকী খাি িিজলশ, পজিিালক (ভূিি),সেস্য সজিি 

এজপএ কজিটি 

ভূিিজিে 

1. িিাি দিাহাম্মে জিিাি উজেি, পজিিালক, টিি জলডাি ও সিাপজি 

2. িিাি দিাঃ নুরুজেি সিকাি, পজিিালক, সেস্য 

3. িিাি দিাঃ আশিাফুল কািাল, উপ-পজিিালক, সেস্য   

4. িিাি িাজসিা দিগি, উপ-পজিিালক, দফাকাল পদয়ন্ট ও সেস্য 
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ভূ-পোথ মজিে 

১.   িিাি দিাহাম্মে িজহি উজেি, উপ-পজিিালক, সেস্য 

খিি প্রদকৌশলী 

১.   িিাি দিাঃ িাসুে িািা, উপ-পজিিালক, সেস্য 

িসায়িজিে 

১.   িিাি দিাঃ িাদিদুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক, সেস্য সজিি 

প্রকল্প প্রণয়ি কজিটিঃ 

ভূিিজিে 

1. িিাি দিাহাম্মে জিিাি উজেি, পজিিালক, সিাপজি 

2. িিাি আব্দুল িাকী খাি িিজলশ, পজিিালক, সেস্য 

3. িিাি দিাঃ কািরুল আহসাি, উপ-পজিিালক, সেস্য   

4. িিাি দিাহাম্মে নূরূল হক, উপ-পজিিালক, সেস্য 

5. িিাি ফারুক হুসাইি, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

ভূ-পোথ মজিে 

১.   িিাি দিাহাঃ দসজলি দিিা, উপ-পজিিালক, সেস্য 

খিি প্রদকৌশলী 

১.   িিাি দখান্দকাি িজিউল ইসলাি, উপ-পজিিালক, সেস্য 

িসায়িজিে 

১.   িিাি দশখ মুহাম্মে দিিিাহ আি িহিাি, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

গদিষণা কি মকিমা 

১.   িিাি দিাঃ জিয়াউল হক িপাোি, গদিষণা কি মকিমা, সেস্য সজিি 

এজডদটাজিয়াল দিাড মঃ 

ভূিিজিে 

1. িিাি কািরুল আহসাি, পজিিালক, সিাপজি 

2. িিাি আব্দুল িাকী খাি িিজলশ, পজিিালক, সেস্য 

3. িিাি দিাঃ আলী আকিি, পজিিালক, সেস্য 

4. িিাি দিাহাম্মে আিদুল আজিি পাদটায়ািী, পজিিালক, সেস্য  

5. িিাি আসিা হক, উপ-পজিিালক, সেস্য   

ভূ-পোথ মজিে 

1. িিাি মুহ: এিশাদুল হক, পজিিালক, সেস্য  

িসায়িজিে 

1. িিাি কাজিি ফাদিিা, উপ-পজিিালক, সেস্য 

লাইদিজিয়াি 

1. িিাি দিাহাম্মে হাজেউল ইসলাি আকন্দ, লাইদিজিয়াি, সেস্য সজিি 

জিজডও জিত্র িািণ কজিটিঃ 

ভূিিজিে 

1. িিাি কািরুল আহসাি, পজিিালক, সিাপজি 

2. িিাি বসয়ে িিরুল ইসলাি, উপ-পজিিালক, সেস্য 

3. িিাি িাজসিা দিগি, উপ-পজিিালক, সেস্য   

4. িিাি দিাঃ দহাদসি খসরু, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

5. িিাি ফারুক হুসাইি, সহকািী পজিিালক, সেস্য  

6. িিাি জিন্টু িায়, সহকািী পজিিালক, সেস্য সজিি  
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ভূ-পোথ মজিে 

১.   িিাি দিাহাম্মে িজহি উজেি, উপ-পজিিালক, সেস্য 

জিজিদলন্স টিিঃ 

1. িিাি কািরুল আহসাি, পজিিালক (ভূিি), সিাপজি 

2. িিাি মুহঃ এিশাদুল হক, পজিিালক (ভূ-পোথ ম), সেস্য 

3. িিাি দিাঃ কািাল দহাদসি, উপ-পজিিালক (ভূিি), সেস্য 

4. িিাি দিাঃ িাসুে িািা, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল), সেস্য 

5. িিাি দিাঃ শজফকুল ইসলাি, প্রশাসজিক কি মকিমা, সেস্য সজিি 

র্ািিাহদিি দূঘ মটিা, যজি, চ্যজি এিাং দিিািি জিষয়ক সুপাজিশ প্রণয়ি কজিটিঃ 

1. িিাি িঈিউজেি আহদম্মে, পজিিালক (ভূিি), সিাপজি 

2. িিাি দিাঃ নুরুল হক, উপ-পজিিালক (ভূিি), সেস্য 

3. িিাি দিাঃ দহাদসি খসরু, সহকািী পজিিালক (ভূিি), সেস্য 

4. পজিিহি কি মকিমা, সেস্য সজিি 

১ t ৫০,০০০ দেদল ভূিাজিক িািজিত্রায়দিি িন্য জডজপজপ প্রণয়ি কজিটি 

1. িিাি আব্দুল িাকী খাি িিজলশ, পজিিালক (ভূিি), সিাপজি  

2. িিাি দিাঃ আলী আকিি, পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

3. িিাি সালিা আক্তাি, উপ- পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

4. িিাি দিাঃ কািরুল আহসাি, উপ- পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

5. ড. দিাঃ শািসুজ্জািাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

6. িিাি শাহিাি কজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি), সেস্য সজিি 

7. ড. দিাঃ িিলাি িশীে, সহকািী পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

8. িিাি দিাঃ িািওয়ানুল হক, সহকািী পজিিালক (ভূিি), সেস্য 

9. িিাি কািী িািসুিা আখিাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি), সেস্য  

10. িিাি বসয়ো দিসজিি হক, সহকািী পজিিালক (ভূিি), সেস্য 

ই-ফাইল (িজথ) িাস্তিায়ি কজিটিঃ 

ভূিিজিে     

1. িিাি দিাঃ আলী আকিি, পজিিালক, অজফস এডজিি/সিাপজি 

2. িিাি কািী িািসুিা আখিাি, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

3. িিাি দিাহাম্মে ওিি ফারুক খাি, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

4. িিাি এ, দি, এি, ইিোদুল হক, সহকািী পজিিালক, দফাকাল পদয়ন্ট 

ভূ-পোথ মজিে 

1. ড. সুলিািা িােজিি নূিী, উপ-পজিিালক, সেস্য  

িসায়িজিে 

1. িিাি দিাঃ িাদিদুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

লাইদিজিয়াি 

১.   িিাি দিাহাম্মে মুস্তাজফজুি িহিাি, লাইদিজিয়াি (িলজি োজয়ত্ব), সেস্য 

িািস্ব খাদি ক্রয়কৃি িালািাল বুদঝ দিয়া সাংক্রাে কজিটিঃ 

1. িিাি দিাঃ আলী আকিি, পজিিালক (ভূিি), সিাপজি 

2. ড. সুলিািা িােজিি নূিী, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম), সেস্য  

3. িিাি দিাঃ িাদিদুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক, সেস্য সজিি 
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জিউিদলটাি কজিটিঃ 

ভূিিজিে 

1. িিাি দিাহাম্মে আিদুল আজিি পাদটায়ািী, পজিিালক, সিাপজি 

2. িিাি িাজসিা দিগি, উপ-পজিিালক, সেস্য  

3. িিাি িাজিি কুিাি সাহা, সহকািী পজিিালক, সেস্য সজিি  

ভূ-পোথ মজিে 

1. িিাি দিাহাঃ দসজলি দিিা, উপ-পজিিালক, সেস্য 

িসায়িজিে 

1. িিাি দফিদেৌসী দিগি, উপ-পজিিালক, সেস্য  

িািী জির্ মািি িদন্ধি লদযে “কিদেইি কজিটি”t 

ভূিিজিে 

1. িিাি আসিা হক, উপ-পজিিালক, সিাপজি 

2. িিাি শাহিাি কজিি, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

িসায়িজিে 

1. িিাি দফিদেৌসী দিগি, উপ-পজিিালক, সেস্য 

ভূ-পোথ মজিে 

1. িিাি অঞ্জি কুিাি োশ, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

অন্যান্য সেস্য 

1. িজহলা জিষয়ক অজিেপ্তদিি একিি প্রজিজিজি, সেস্য 

2. সেস্য সিািদসিা অজিেপ্তদিি একিি প্রজিজিজি, সেস্য  

3. িিাি িজিয়ি সুলিািা জশখা, অজফস সহকািী, সেস্য সজিি 

দড-দকয়াি কজিটিঃ 

1. িিাি িাজসিা দিগি, উপ-পজিিালক (ভূিি), সিাপজি   

2. িিাি লুিিা ইয়াসজিি খন্দকাি, উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম), সেস্য  

3. গণপূিম অজিেপ্তদিি একিি প্রজিজিজি, সেস্য 

4. িজহলা জিষয়ক অজিেপ্তদিি একিি প্রজিজিজি, সেস্য  

5. িিাি িিাি দশখ মুহাম্মে দিিিাহ আি িহিাি, সহকািী পজিিালক (িসায়ি), সেস্য 

6. িিাি শাহিাি কজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি্ি), সেস্য সজিি  

7. িিাি িজিয়ি সুলিািা জশখা, অজফস সহকািী, সেস্য 

জিোয় সাংিি মিা কজিটিঃ 

ভূ-পোথ মজিে 

1. িিাি দিাহাম্মে আজিফুজ্জািাি, পজিিালক, আহিায়ক  

2. িিাি জিিাি উজেি আহদিে, পজিিালক, সেস্য 

ভূিিজিে 

1. িিাি িঈিউজেি আহদম্মে, পজিিালক, সেস্য  

2. িিাি দিাঃ কািাল দহাদসি, উপ-পজিিালক, সেস্য সজিি 

3. িিাি বসয়ো দিসজিি হক, সহকািী পজিিালক, সেস্য 

খিি প্রদকৌশলী 

1. িিাি দিাঃ িাসুে িািা, উপ-পজিিালক, সেস্য 

িসায়িজিে 

1. িিাি দশখ মুহাম্মে দিসিাহ আি িহিাি, সহকািী পজিিালক, সেস্য 
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উন্নয়ি খাদি ক্রয়কৃি িালািাল বুদঝ দিয়া সাংক্রাে কজিটিঃ 

1. িিাি জিিাি উজেি আহদিে, পজিিালক (ভূ-পোথ ম), সিাপজি  

2. িিাি দিাঃ কািরুল আহসাি, উপ-পজিিালক, সেস্য  

3. িিাি দিাঃ আিদুি িহিাি, দষ্টাি অজফসাি, সেস্য সজিি 

কোজন্টি কজিটিঃ 

1. িিাি জিিাি উজেি আহদিে, পজিিালক (ভূ-পোথ ম), আহিায়ক 

2. িিাি িঈিউজেি আহদম্মে, পজিিালক (ভূিি), সেস্য 

3. িিাি দিাঃ নুরুজেি সিকাি, পজিিালক (ভূিি), সেস্য 

4. িিাি দফিদেৌসী দিগি, উপ-পজিিালক (িসায়ি), সেস্য 

5. িিাি দখান্দকাি িজিউল ইসলাি, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল), সেস্য 

6. িিাি দিাঃ দোহিাি দহাদসি, সহকািী পজিিালক (িযণাদিযণ ও জিিাপিা), সেস্য সজিি 

কিদডিদিশি কজিটিঃ 

1. িিাি আহদিে আিাউল মুিীি, পজিিালক (িসায়ি), সিাপজি 

2. িিাি দিাঃ শাহিাহাি, , উপ-পজিিালক (ভূ-পোথ ম), সেস্য 

3. িিাি দিাঃ িজহরুল ইসলাি, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল), সেস্য 

4. িিাি দিাঃ দহাদসি খসরু, সহকািী পজিিালক (ভূিি), সেস্য 

5. িিাি দিাঃ আিদুি িহিাি, দষ্টাি অজফসাি, সেস্য সজিি 

জিদুেৎ সােয় কজিটিঃ 

1. িিাি আহদিে আিাউল মুিীি, পজিিালক (িসায়ি), সিাপজি 

2. িিাি দিাঃ িাসুে িািা, উপ-পজিিালক (জিজলাং প্রদকৌশল), সেস্য 

3. িিাি দিাঃ দোহিাি দহাদসি, সহকািী পজিিালক (িযণাদিযণ ও জিিাপিা), সেস্য সজিি 

4. িিাি দিাঃ িজহউজেি, সহকািী পজিিালক (ভূিি), সেস্য 
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িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি) এি জিজিন্ন দফাকাল পদয়ন্ট কি মকিমাগদণি িাদিি 

িাজলকাঃ 

জিষয় দফাকাল পদয়ন্ট কি মকিমা 

ইদিাদিশি কজিটি ইদিাদিশি অজফসাি 

িািঃ িিাি সাইদুল দহাদসি 

পেিীঃ পজিিালক (ভূিি)  

দফাি িম্বিঃ ৫৮৩১-২১৬৮; দিািাইলঃ ০১৭১১-৫৪৮ ৮৫৭ 

ই-দিইলঃ hossain747@gmail.com 

িাজষ মক কি মসম্পােি চ্যজক্ত (এজপএ) আহিায়ক 

িািঃ িিাি দিাহাম্মে জিিাি উজেি 

পেিীঃ পজিিালক (ভূিি) ও শাখা প্রিাি (পজিকল্পিা ও িাস্তিায়ি) 

দফাি িম্বিঃ ৯৩৫-৫৬০৩; দিািাইলঃ ০১৮১৮-৪২১ ০৭৮ 

ই-দিইলঃ nizamugsb@yahoo.com 

দফাকাল পদয়ন্ট 

িািঃ িিাি িাজসিা দিগি 

পেিীঃ উপ-পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিঃ ৯৩৪-৪৬৮৯; দিািাইলঃ ০১৫৫২-৩১৪ ৪১৬ 

ই-দিইলঃ nasimabdgsb@gmail.com 

িািীয় শুদ্ধািাি দকৌশল, ২০১২ িাস্তিায়দিি 

িন্য িথ্য অজিকাি জিষয়ক  

িািঃ িিাি দিাঃ নুরুজেি সিকাি   

পেিীঃ পজিিালক (ভূিি)  

দফাি িম্বিঃ 4831-4811; দিািাইলঃ 01817-074 055 

ই-লিইে: mdnuruddinsarker@gmail.com 

িজথ িাস্তিায়ি কিটি অজফস এডজিি 

িািঃ িিাি দিাঃ আলী আকিি 

পেিীঃ পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিঃ ৮৩৯-১৯৭৯; দিািাইলঃ ০১৬৭১-১১৬ ০৭৫ 

ই-দিইলঃ aliakbar.bd@gmail.com 

দফাকাল পদয়ন্ট 

িািঃ িিাি এ, দি, এি, ইিোদুল হক 

পেিীঃ সহকািী পজিিালক (ভূিি) 

দিািাইলঃ ০১71২-198 011 

ই-দিইলঃ emdadulhaquegeo@gmail.com 

িািীয় শুদ্ধািাি দকৌশল িাস্তিায়দিি িন্য 

বিজিকিা কজিটি  

 

িািঃ িিাি দিাহাম্মে আশিাফুল কািাল 

পেিীঃ উপ-পজিিালক (ভূিি)   

দফাি িম্বিঃ ৫৮৩১-২০৯২; দিািাইলঃ ০১৯১২-৬৭৫ ১৮০ 

ই-লিইে: akamalbd@gmail.com 

দূদর্ মাগ ব্যিস্থাপিা ও ত্রাণ িন্ত্রণালদয়ি দূদর্ মাগ 

ব্যিস্থাপিা জিষয়ক 

িািঃ িিাি সালিা আক্তাি 

পেিীঃ উপ-পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিঃ ৫৮৩১-১৮৫৫; দিািাইলঃ ০১৭২৬-৭০৫ ৭৫৫ 

ই-দিইলঃ salma.akter_gsb@yahoo.com 

কল্যাণ কি মকিমা িািঃ িিাি শাহিাি কজিি 

পেিীঃ সহকািী পজিিালক (ভূিি)  

দফাি িম্বিঃ ৪৯৩৪-৯৫৫৮; দিািাইলঃ ০১৭১২-৩৫১ ৯২১ 

ই-দিইলঃ geoshimu@yahoo.com  

mailto:hossain747@gmail.com
mailto:nizamugsb@yahoo.com
mailto:mdnuruddinsarker@gmail.com
mailto:aliakbar.bd@gmail.com
mailto:akamalbd@gmail.com
mailto:salma.akter_gsb@yahoo
mailto:geoshimu@yahoo.com
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জিএসজি’ি প্রস্তাজিি প্রকল্প/কি মসূজি 

জডজপজপ 

1. চট্রগ্রাশম বাংলাশেশ ভূিাক্তিক েক্তরপ অক্তিেপ্তশরর আঞ্চক্তলক অক্তিস স্থাপি - ৯৬০২.৩৮ েে টাকা (জুোই, ২০১৮ 

লর্জক্ জুন, ২০২১)। 

2. িাংোলদি ভূতাবিক েবরপ অবিদপ্তলরর খনন স্বেমতা বৃবি ও িবিিােীকরণ (Enhancement & 

Strengthening of Drilling Capacity of GSB (ESDC) - 13069.25 েে টাকা (জুোই, ২০১৮ লর্জক্ জুন, 

২০২১)।  

3. িাাংলাদেদশি সমুদ্ি এলাকাি ভূিাজিক বিজশষ্টে জিরূপণ ও খজিি সম্পে অনুসন্ধাি (Geo-characterization and 

Mineral Exploration in the Maritime Areas of Bangladesh) - ১৪৫৪০০.৮১০২ লয টাকা  (জুলাই, 

২০১৭ হদি জুি, ২০২২)। 

4. হজিগঞ্জ দিলাি িািিপুি, িাহুিল ও িিীগঞ্জ উপদিলায় এিাং টাঙ্গাইল দিলাি িধুপুি উপদিলাি অেগ মি হাওোজিল 

এলাকায় আজিষ্কৃি সাোিাটিি অথ মনিজিক সম্ভাব্য র্ািাই - 969.40 লয টাকা (জুোই, ২০১৮ লর্জক্ জুন, ২০২১)।  

জপজপএিজি 

1. বাংলাশেশশ ভূক্তমধ্বস আপশের ভূিাক্তিক অনুসন্ধাি এবং ভূক্তমধ্বস আোম সংশকি যন্ত্র স্থাপশির মাধ্যশম ভূক্তমধ্বস ঝুঁক্তক 

হ্রাসকরে (Geological Investigation for Landslide Hazard and Mitigation by setting up of Early 

Warning System in Bangladesh) - ৭৬৯.৭৬ লয টাকা- (জুোই, ২০১৮ লর্জক্ জুন, ২০২০)।  

2. বাংলাশেশশর উশত্তালিশযাগ্য সাোমাটির উপক্তস্থক্তি, ক্তবস্তার, মজুে, গুেেিমাি ও অে বনিক্তিক মূল্যায়ি (Occurrence, 

extent, reserve, quality and economic potentiality of mineable White Clay of Bangladesh) - 

959.12 েয োক্া (জুোই, ২০১৮ লর্জক্ জুন, ২০২১)।  

3. বািংোজদজশর দমযর্-পমিি উপকূেীয় এোক্ায় ভূ-পদামর্ বক্  মরজপর িােজি ভূ-গিবি সুজপয় পামনর আধার অনুিন্ধান 

(Exploration of Fresh Water Aquifer in the South-Western Coastal Areas of Bangladesh by 

using Geophysical Techniques) - ৭২৯.০০ লয টাকা (জুোই, ২০১৮ লর্জক্ জুন, ২০২১)।  

4. বািংোজদশ ভূতামিক্  মরপ অমধদপ্তজরর রািায়মনক্ গজবষর্া ক্াজ র িযিতা বৃমদ্ধ এবিং পরীযাগার আধুমনক্ীক্রর্ 
(Enhancing capacity building of chemical research work of Geological Survey of Bangladesh 

and Modernization of Chemical laboratory) - ৮১৮.৩৫ লয টাকা (জুোই, ২০১৮ লর্জক্ জুন, ২০২১)।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 101  

 

 

2016-2017 অথ মিেদি পদোন্নজি প্রাপ্ত কি মকিমা/কি মিাজিগদণি িাজলকা 

ক্রজিক িাং িাি ও পেিী পদোন্নজি প্রাপ্ত পদেি িাি 

1.  িিাি দিাহাম্মে আব্দুল আজিি পাদটায়ািী, উপ-পজিিালক (ভূিি) পজিিালক (ভূিি) 

 

২০১৬-২০১৭ অথ মিেদি জপআিএল/ঐজচ্ছক অিসি/পেিোগ/মৃতুেিিণকািী 

কি মকিমা/কি মিািীগদণি িাজলকা 

ক্রজিক িাং িাি  পেিী িেব্য 

কি মকিমা 

1.  ড. দিাহাঃ জিহাল উজেি িহাপজিিালক অিসি 

2.  িিাি দিাঃ দফায়াদুজ্জািাি খাি পজিিালক (ভূিি) অিসি 

3.  িিাি দিদহরুি দিো দিগি পজিিালক (িসায়ি) জপআিএল 

4.  িিাি জসিাজুল ইসলাি খাি পজিিালক (ভূিি) জপআিএল 

5.  িিাি দিোৎস্না দিগি সহকািী প্রিাি জপআিএল 

6.  িিাি দিাঃ দলাকিাি দহাদসি ফদটাগ্রাদিজট্রক জপআিএল 

কি মিািী 

১. িিাি ইজিস খাি  জিজলাং দফািম্যাি অিসি 

২. িিাি হাসাি আলী দিপািী জিজলাং সহকািী দগ্রড-১ অিসি 

৩. িিাি দসজলি জিঞা িাফটসম্যাি দগ্রড-১ অিসি 

৪. িিাি জিপুল িঞ্জি োস  জহসাি অিীযক জপআিএল 

৫.  িিাি দিাঃ দখািদশে আলি জিজলাং দফািম্যাি জপআিএল 

৬. িিাি দিাহাম্মে আলী জিয়া অজফস সহায়ক (েপ্তিী) জপআিএল 

৭. িিাি দিাঃ োউে দহাদসি জিিাপিা প্রহিী চ্যড়াে অিসি 

৮. িিাি দিাঃ দকিািি আলী  জিিাপিা প্রহিী চ্যড়াে অিসি 

৯. িিাি দিাঃ আব্দুস সবুি জিিাপিা প্রহিী চ্যড়াে অিসি 

১০. িিাি দিাঃ িাজকি দহাদসি  জিিাপিা প্রহিী চ্যড়াে অিসি 

১১. িিাি দিাোঃ আদিায়ািা দিগি জফল্ডম্যাি/ অজফস সহায়ক চ্যড়াে অিসি 

১২. িিাি দুলাল জিয়া  জফল্ডম্যাি/অজফস সহায়ক জপআিএল 

১৩. িিাি িজিউি িহিাি জিিাপিা প্রহিী জপআিএল 

১৪. িিাি িজিউি িহিাি জফল্ডম্যাি/অজফস সহায়ক জপআিএল 

১৫. িিাি দিাঃ আবু িকি জসজেক জিিাপিা প্রহিী জপআিএল 

১৬.  িিাি দিাঃ হাজিফ আলী জফল্ডম্যাি/অজফস সহায়ক জপআিএল 

১৭. িিাি দিাঃ ইশািে আলী জফল্ডম্যাি/অজফস সহায়ক জপআিএল 

১৮. িিাি দিাঃ দগালাি দিাস্তফা জফল্ডম্যাি/অজফস সহায়ক জপআিএল 

১৯. িিাি িজিকুল ইসলাি জফল্ডম্যাি/অজফস সহায়ক জপআিএল 

২০. িিাি আকিাি দহাদসি িন্ডল জফল্ডম্যাি/অজফস সহায়ক জপআিএল 
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শাখা প্রিািগদণি সাদথ দর্াগাদর্াদগি িাধ্যি 

গণপ্রিািন্ত্রী িাাংলাদেশ সিকাি 

জিদুেৎ, জ্বালাজি ও খজিি সম্পে িন্ত্রণালয় 

জ্বালাজি ও খজিি সম্পে জিিাগ 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি) 

১৫৩ পাইওজিয়াি দিাড, দসগুিিাজগিা, ঢাকা ১০০০ 

ফোক্সঃ +৮৮০-২-৯৩৩৯৩০৯; ই-দিইলঃ geologicalsurveybd@gmail.com; ওদয়িঃ www.gsb.gov.bd 

 

কি মকিমাি িাি ও শাখা পেিী দফাি (অজফস) ও 

(িাসা) 

দিািাইল ই-দিইল 

িহাপজিিালক 

দিশাে িহম্মে ইকিাি আলী িহাপজিিালক 

(অজিজিক্ত 

োজয়ত্ব) 

৪৯৩৪-৯৫৫০ 

৮৩৩-৩৫৯৭ 

০১৭১২-১৪৯ ৩২৩ geologicalsurveybd@gmail.com; 
reshadekram@gmail.com 

 

ভূিিজিে 

দিাঃ এহোনুল িািী 

অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম 

এোদসসদিন্ট শাখা 

পজিিালক ৮৩১-৪৮১২ 

৯৩৩-৪৮৪৪ 

 

০১৭৩২-৬৩৫ ৩৭৯ ehsanulbari2@gmail.com 

সাইদুল দহাদসি 

জশলাজিদ্যা ও িজণকজিদ্যা শাখা 

পজিিালক ৫৮৩১-২১৬৮ 

৯৩৫-৫৬৭৪ 

০১৭১১-৫৪৮ ৮৫৭ hossain747@gmail.com 

িাহমুে হাসাি 

প্রকল্প পজিিালক 

পজিিালক ৯৩৪-৬৪৯০ 

৯৩৫-৪৫১৫ 

০১৭১২-৯২৪ ৯৬৫ mhasan_ulania@yahoo.com 

দিাহাম্মে জিিাি উজেি 

পজিকল্পিা ও িাস্তিায়ি শাখা 

পজিিালক ৯৩৫-৫৬০৩ 

৯০২-৬১৭৬ 

০১৮১৮-৪২১ ০৭৮ nizamugsb@yahoo.com 

mdnizam.1961@gmail.com 

কািরুল আহসাি 

উপকূলীয় ও সামুজিক ভূিি শাখা 

পজিিালক ৪৯৩৫-৭৫৪৭ 

৮০০-১০০২ 

০১৭১১-১৫২ ৮৪৫ kamrulgsb@yahoo.com 

মুজিি দহাদসি 

িগি ও প্রদকৌশল ভূিি শাখা 

পজিিালক ৯৩৫-৭৯০২ 

৯৬১-৩৭৬৪ 

০১৯১২-০০২ ২০৯ munir567@gmail.com 

িঈি উজেি আহদিে 

ভূ-িসায়ি ও পাজি সম্পে শাখা 

পজিিালক ৪৮৩১-৪৮১৩ 

৯১০-১১৭৬ 

০১৭১৬-১৫২ ৯৫৪ - 

দিাঃ নুরুজেি সিকাি 

অপাদিশি ও সিিয় শাখা 

পজিিালক ৪৮৩১-৪৮১১ 

৯৩৩-৬০৭৬ 

০১৮১৭-০৭৪ ০৫৫ mdnuruddinsarker@gmail.com 

আিদুল িাকী খাি িিজলশ 

ভূিাজিক িািজিত্রায়ি ও দকায়াটািিািী 

ভূিি শাখা 

পজিিালক ৯৩৫-৭২৭৯ 

৯০৩-৯৪৩৩ 

০১৭১৬-৬৫৯ ৯০৮ abkmajlis@gmail.com 

দিাঃ আলী আকিি 

প্রকাশিা ও প্রজশযণ শাখা 

পজিিালক ৮৩৯-১৯৭৯ 

৯০২-২৭৪৪ 

০১৭১৮-৮০৮ ৫৯৯ aliakbar.bd@gmail.com 

দিাহাম্মে আিদুল আজিি পাদটায়ািী 

দূি অনুিািি ও জিআইএস শাখা 

পজিিালক ৮৩৯-১৯৬৩ 

৯৫৩-১০৫৩ 

০১৭১২-৮১১ ২৫২ azizpatwary@yahoo.com 

আসিা হক 

স্তিিি ও িীিস্তিিি শাখা 

উপ-পজিিালক ৮৩৯-১৯৯৭ 

৭৭৯-২৭২৪ 

০১৫৫৩-৫৮৫ ৫০৭ asmahaque@yahoo.com 

দিাহাম্মে আশিাফুল কািাল 

কাদট মাগ্রাফী ও মুিণ শাখা 

উপ-পজিিালক ৫৮৩১-২০৯২ 

৯১২-৯১৭৪ 

০১৯১২-৬৭৫ ১৮০ akamalbd@gmail.com 

সালিা আক্তাি 

পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাগ 

এোদসসদিন্ট শাখা 

উপ-পজিিালক ৫৮৩১-১৮৫৫ 

৯০২-২৩৩২ 

০১৭২৬-৭০৫ ৭৫৫ salma.akter_gsb@yahoo.com  

 

mailto:hossain747@gmail.com
mailto:nizamugsb@yahoo.com
mailto:munir567@gmail.com
mailto:mdnuruddinsarker@gmail.com
mailto:abkmajlis@gmail.com
mailto:akamalbd@gmail.com
mailto:salma.akter_gsb@yahoo
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ভূ-পোথ মজিে 

দিাহাম্মে আজিফুজ্জািাি 

ভূ-বিদুেজিক ও ভূকম্পি িজিপ শাখা 

পজিিালক ৯৩৪-৪৩৮৫ 

৯৩৫-০৬৫৯ 

০১৭২৭-৩৪৬ ২৪৮ arif.gsb@hotmail.com 

জিিািউজেি আহদিে  

অজিকষীয় ও চ্যম্বকীয় িজিপ শাখা 

পজিিালক ৪৮৩১-৬৫৫১ 

৯৬১-৩৮৮১ 

০১৭১১-৯০৫ ৮৯৩ litunu92@yahoo.com 

মুহঃ এিশাদুল হক 

ভূ-পোজথ মক িথ্য জিদেষণ ও র্ন্ত্রপাজি 

িযণাদিযণ শাখা  

পজিিালক ৯৩৪-৯৭৬৭ 

৯১০-৪১৭৬ 

০১৭১৫-০৩০ ৫১৫ mdershadul.haque@gmail.com 

 

িসায়িজিে 

আহদিে আিাউল মুিীি 

বিদেজষক িসায়ি শাখা 

পজিিালক ৯৩৩-৬৪৫২ 

৯৩৩-৩১৭৩ 

০১৭৪৯-৪০১ ০৫১ muneem95@gmail.com 

 

খিি প্রকৌশলী 

দিাঃ িজহরুল ইসলাি 

খিি শাখা 

উপ-পজিিালক ৯৩৫-৭৬৩৫ 

৫৫১২-১৯২২ 

০১৭১৫-৩১৩ ৪৪০ mohirul@yahoo.com 
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