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ভূজিকা 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি) জিদ্যুৎ, জ্বালাজি ও খজিি সম্পে িন্ত্রণালদেি জ্বালাজি ও খজিি সম্পে জিভাদেি 

অিীি একটি সিকািী অজিেপ্তি। জিএসজি দেদশ খজিি সম্পে (দিল ও গ্যাস ব্যিীি) অনুসন্ধাি, আজিষ্কাি, মূল্যােি ও ভূিি 

জিষেক েদিষণা পজিিালিাি োজেত্বপ্রাপ্ত একিাত্র সিকাজি প্রজিষ্ঠাি। দেদশ খজিি সম্পে অনুসন্ধাি ও মূল্যােদিি কাি ত্বিাজিি 

কিাি লদযু জিএসজি জিজভন্ন সিদে উন্নেি প্রকল্প িাস্তিােি কদিদে এিাং কিদে। ফলশ্রুজিদি জেিািপুি দিলাি িধ্যপাড়াে কঠিি 

জশলাসহ িািালেঞ্জ-কুিিাে, জেিািপুি দিলাি িড়পুকুজিো ও জেঘীপাড়াে এিাং িাংপুি দিলাি খালাসপীদি পািজিোি যুদেি 

উন্নিিাদিি কি সালফািযুক্ত জিটুজিিাস কেলা আজিষ্কৃি হদেদে। এোড়া দেদশি জিজভন্ন স্থাদি জপট কেলা, কাঁিিাজল, সাোিাটি, 

জিি মাণ িাজল, নুজড়পাথি, ভািী খজিিসহ অন্যান্য খজিিসমূহ আজিষ্কৃি হদেদে। অজিেপ্তদি দেশী-জিদেশী প্রজশযণসহ েয িিশজক্ত 

েদড় দিালা হদেদে এিাং েদিষণা কাদিি পর্ মাপ্ত সুজিিাজেসহ স্তিিি ও িীিস্তিিি, জশলাজিদ্যা ও িজণকজিদ্যা, বিদেজষক িসােি, 

প্রদকৌশল ভূিি, ভূিাজিক িািজিত্রােি, উপকূলীে ও সামুজিক ভূিি, অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম এুাদসসদিন্ট, ভূ-পোজথ মক, দূি 

অনুিািি ও জিআইএস, পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মােসহ গুরুত্বপূণ ম শাখাজভজিক েদিষণাোি িদেদে।  

১৯৫৯ সদি িগুড়াি কুিিাে ২৩৮১ জিটাি েভীিিাে েদডাোিা কেলা আজিষ্কাদিি িাধ্যদি শুরু হে দেদশ মূল্যিাি খজিি সম্পে 

উন্নেদিি এক িতুি জেেন্ত। ১৯৬২-৬৩ সাদল আজিষ্কৃি হে ৬৪০-১১৫৮ জিটাি েভীিিাে িািালেঞ্জ কেলা দযত্র। স্বািীিিাি পি 

১৯৭৪ সাদল আজিষ্কৃি হে জেিািপুি দিলাি িধ্যপাড়াে ১২৮ জিটাি েভীিিাে কেলা কঠিি জশলা। ১৯৭৫ সাদল িধ্যপাড়াে ১৫৭ 

জিটাি েভীিিাে (GDH-২৬) আজিষ্কৃি হে েদডাোিা জশলা। সূজিি হে স্বল্প েভীিিাে কেলা আজিষ্কাদিি সম্ভািিা। এিই 

িািািাজহকিাই ১৯৮৫ সাদল ১৩০ জিটাি েভীিিাে জেিািপুদিি িড়পুকুজিোে, ১৯৮৯ সাদল ২৫৭ জিটাি েভীিিাে িাংপুদিি 

খালাশপীদি, ১৯৯৫ সাদল ৩২৮ জিটাি েভীিিাে জেিািপুদিি জেজঘপাড়াে এিাং ১৯৯৭ সাদল ফুলিাজড়দি ১৫০ জিটাি েভীিিাে 

আজিষ্কৃি হে েদডাোিা কেলা। ১৯৭৪ সাদল িধ্যপাড়া এলাকাে ৪টি কূপ খিদিি িাধ্যদি একটি কূদপ (GDH-২৪) দেদশি িদধ্য 

স্বল্পিি ১২৮ জিটাি েভীিিাে জভজি জশলা আজিষ্কৃি হে। ১৯৬১ সাদল UN-PAK জিিাদিল সাদভ মি আওিাে িৎকালীি 

ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি িওোঁি পত্নীিলাে ৩৩০ জিটাি, পাহাড়পুি এলাকাে ৪৯৫ জিটাি এিাং িেপুি-িািালেঞ্জ এলাকাে 

৫১৭-৫৪৮ জিটাি েভীিিাে ২০-২৫ জিটাি পুরু চুিাপাথি স্তি আজিষ্কাি কদি। ১৯৭৪ সাদল িেপুিহাট চুিাপাথি খজি আজিষ্কাি 

পূণমূ মল্যােি পূি মক গ্রহণ কিা হে।  

িাাংলাদেদশি আন্তিমাজিক িজহ মিঃসমুি সীিািা জিি মািদণি লদযু জিএসজি ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িথ্য/উপাি ও প্রিাণাজে সিিিাহ 

কদিদে। ২০১৬-১৭ সিদে িওোঁ দিলাি িািপুি দিজসদি চুিাপাথদিি সন্ধাি লাভ কদিদে। একটি প্রকদল্পি িাধ্যদি ব্রহ্মপুত্র-

দিঘিািেীি অিিাজহকাি প্রাে ৩০০০ িে মজকদলাজিটাি এলাকাে ২ জিটাি েিীিিা পর্ মন্ত প্রাপ্ত িাজলদি েদড় ৭.৮৯% ভািী িজণদকি 

সন্ধাি লাভ কদিদে। কাজিেিী সহােিা প্রকদল্পি িাধ্যদি ঢাকা শহি ও পার্শ্মিিী এলাকা সমূদহি (প্রাে ১,৫২৯ িে ম জক.জি.) ভূ-

প্রাকৃজিক িািজিত্র ও অিকাঠাদিা জিি মাদি সহােিাি িন্য ভূজিি উপযুক্তিা িািজিত্র প্রস্তুি কিা হদেদে। র্া িািউক কর্তমক প্রণীিব্য 

জিদটইল এজিো প্ল্ুাি (জিএজপ) (২০১৬-২০৩৫) প্ররণেদি ব্যিহৃি হদে। অজিসম্প্রজি জিএসজি জেিািপুি দিলাি আজলহাট এলাকাে 

৪টি অনুসন্ধাি কূপ খিদিি িাধ্যদি ভূ-পৃষ্ঠ হদি ৪২৬ জিটাি হদি ৫৪৮ জিটাি েভীদি জিজভন্ন পুরুদত্বি দলৌহ আকজিদকি অদিকগুদলা 

স্তদি সম্ভাব্য ৬২৫ জিজলেি টি িজুে সমৃদ্ধ স্বল্প েভীিিাে একটি দলৌহ আকজিদকি দযত্র আজিষ্কাি কদিদে। দলৌহ আকজিকসহ 

অন্যান্য খজিি সম্পদেি আহিি ও ব্যিহাদি িাধ্যদি এসজিজি অিমি, িাাংলাদেদশি জভশি- ২০৪১ এিাং ি-দ্বীপ পজিকল্পিা-২১০০ 

িাস্তিােদি গুরুত্বপূণ ম অিোি িাখদি িদল আশা কিা র্াে। 

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

অপাদিশি ও সিিে, পজিকল্পিা ও িাস্তিােি এিাং প্রকাশিা ও প্রজশযণ জিিটি শাখাসহ দ্য'িি জিভােীে প্রিাি/উপ-িহাপজিিালক 

িদেদেি। জিভাে দ্য’টিি িাধ্যদি দিাট ১৪টি কাজিেিী শাখা অজিেপ্তদিি ভূ-বিজ্ঞাজিক কি মকাড পজিিালিা কদি থাদক।  

 

 

 



 

অজিেপ্তদিি পজিজিজি ও ির্ মাো 

জিএসজি একটি ভূ-বিজ্ঞাজিক েদিষণামূলক সিকাজি প্রজিষ্ঠাি। এ অজিেপ্তদিি প্রাজিষ্ঠাজিক কাদিি িািা ও কি মকাড সিকাদিি 

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

সিাসজি িজহিঙ্গদি িজিপ কাদিি িাধ্যদি িথ্য-উপাি/িমুিা সাংগ্িহ কদিি এিাং সাংগৃহীি িমুিা েদিষণাোদি জিদেষদণি 

ফলাফল ভূ-বিজ্ঞাজিক ব্যাখ্যাসহ প্রজিদিেি আকাদি প্রকাশ কদিি।  

এ প্রজিষ্ঠাদিি ঐজিহুও অদিক পুিািি। ১৮৫১ সদি িৎকালীি বৃটিশ শাসিািদল ভািদিি পজিিিদঙ্গি কলকািাে সিাসজি 

বৃটিশ িাদিি অিীদি ভািিীে ভূিাজিক িজিপ জিভাে প্রজিষ্ঠা লাভ কদি। ১৯৪৭ সাদল দেশ জিভাদেি পি দকন্দ্রীে সিকাদিি 

অিীদি দকাদেটাে পাজকস্তাি ভূিাজিক িজিপ জিভাদেি সেি েপ্তি এিাং ঢাকাে পূি মাঞ্চলীে অজফস স্থাজপি হে। স্বািীিিা দঘাষণাি 

পি প্রেি যিিািদল িাষ্ট্রপজি িঙ্গিন্ধুি অিিমিাদি উপ িাষ্ট্রপজি বসেে িিরুল ইসলাি অস্থােী িাষ্ট্রপজি জহদসদি “আইদিি 

িািািাজহকিা প্রদোে আদেশ-১৯৭১” িাজি কদিি এিাং পাজকস্তাদিি দকন্দ্রীে সিকািািীি পাজকস্তাি ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি িাাংলাদেশ সিকাদিি অজিভুক্ত হে। িৎকালীি পূি মাঞ্চদলি অজফদসি ৫০ িি কি মকিমা জিদে 

জিএসজি র্াত্রা শুরু কদি এিাং পিিিীদি আিও ৩৭ িি কি মকিমা পাজকস্তাি দথদক এদস এ অজফদস দর্ােোি কদিি। ১৯৭২ সাদলি 

১০ই িদভম্বি িন্ত্রীপজিষদেি একটি জসদ্ধাদন্তি িাধ্যদি েণপ্রিািন্ত্রী িাাংলাদেশ সিকাি ঢাকাে অিজস্থি আঞ্চজলক এ অজফসটিদক 

জিদর্শ্ি অন্যান্য দেদশি িি একটি িািীে ভূিাজিক প্রজিষ্ঠাি জহসাদি েড়াি লদযু দিল ও গ্যাস ব্যিীি সি মপ্রকাি খজিি সম্পদেি 

অনুসন্ধাি সাংজেষ্ট ভূিাজিক উপাি সাংগ্রহ, পিীযা, প্রাপ্ত সম্পদেি মূল্যােি, িথ্য সিিিাহ ও সাংিযণ কিাি মূল োজেত্ব অপ মণ 

কদি। ১৯৮০ সাদলি দি িাদস এ অজিেপ্তিটিদক একটি স্থােী সিকাজি প্রজিষ্ঠাি জহসাদি ির্ মাো প্রোি কিা হে। 

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

ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদিি আধুজিকীিণ'' শীষ মক ১০ িৎসি দিোেী প্রকদল্পি আওিাে জিএসজি’দি িতুি িিিল জিদোে কিা 

হে। এ প্রকদল্পি আওিাে ঢাকা, িগুড়া, িট্টগ্রাি এিাং খুলিাদি জিএসজি'ি আঞ্চজলক অজফস প্রজিষ্ঠাি লদযু িজি ক্রে কিা হে 

এিাং িগুড়াে আঞ্চজলক অজফদসি অিকাঠাদিা বিিী কিা হে। ১৯৯১ সাদল প্রকল্প সাফল্যিিকভাদি সিাপ্ত হদল প্রকদল্পি ২৭৯ িি 

িিিল, সম্পে, র্ন্ত্রপাজি ও অন্যান্য িালািাল জিএসজি'ি িািস্ব খাদি স্থািান্তজিি হে। 

িালাদেদশি স্বািীিিা যুদদ্ধ জিএসজি'ি িদেদে এক অিন্য দেৌিদিাজ্জ্বল ইজিহাস। সুিািেদঞ্জি টাদকি ঘাদট চুিাপাথি খজি উন্নেদি 

খিি কাদি জিএসজিি িজহিাংেদি জিদোজিি কি মকিমা সি ম িিাি আজিসুি িহিাি, িাহিাবুল ইসলাি, খাদেমুি িহিাি, 

ফজিেউজিি, িাহবুবুল আলিসহ আব্দুল আজিি মুজি, দিাখদলছুি িহিাি, ফিি আলী, দিািািক দহাদসি, হাসাি আলী দিপািী 

প্রমুখ কি মিািীবৃন্দ স্বািীিিা যুদদ্ধি প্রাক্কাদল পাজকস্থাি িাদষ্ট্রি পয িুাে কদি মুজক্তযুদদ্ধ দর্ােোি কদিি। যুদদ্ধ িিাি দিাখদলছুি 

িহিাি শহীে হি এিাং িিাি আজিসুি িহিাি সুিািেঞ্জ-জকদশািেঞ্জ এলাকাে হািাোি িাজহিী প্রজিদিাদি জিদশষ ভূজিকা পালি 

কদিি। এোড়াও জিএসজিি আদিা অদিক কি মকিমা-কি মিািীবৃন্দ প্রিয ও পদিায ভাদি  মুজক্তযুদদ্ধ সজক্রে ভুজিকা পালি কদিি। 

দকউ দকউ িাকুজিদি দর্ােোদিি পূদি মই যুদদ্ধ দর্াে দেি। অত্র অজিেপ্তদিি এস দক এি আব্দুল্লাহ এিাং ি. দিাহাম্মে মুজিবুি িহিাি 

পাজকস্থাি িাষ্ট্রজিদিািী কার্ মকলাদপি অজভদর্াদে েীঘ মজেি কািাোদি অিরুদ্ধ জেদলি। অজিকন্তু, দিশ কদেকিি মুজক্তদর্াদ্ধা অত্র 

অজিেপ্তদি িাকুিী গ্রহণ কদিজেদলি। 

িঙ্গিন্ধুি দৃজষ্ট সীিাে শুধু কৃজষ জিভ মি সবুি িাাংলা িে, জেল অিাজিি িদঙ্গাপসােি দর্খাদি িৎস্য ও অন্যান্য বিি এিাং খজিি 

সম্পদেি অজিি সম্ভািিা র্া আিদকি সুিীল অথ মিীজি। শুধু ভূখণ্ডই িে সাি মদভৌি সমুিসীিাদকও জিষ্কন্টক কিাি লদযু ১৯৭৪ 

সাদল “অভুন্তিীণ িলভাে এিাং সমুি অঞ্চল আইি-১৯৭৪” পাশ কিা হে। যুদ্ধকাদলি বিিী প্রজিদিশী িাি মাি (িাোিিাি) িান্তা 

সিকাদিি সাদথ উক্ত আইদিি আদলাদক সমুিসীিা জিজিি কিদণি উদদ্যাে গ্রহণ এিাং প্রাকৃজিক ও খজিি সম্পে সাংজেষ্ট স্বাথ ম 

জিজিি কদল্প জিএসজিি কি মকিমা িিাি আবুিকি, পজিিালকদক সাংজেষ্ট কদি জিএসজি দক সম্পৃক্ত কিা হে এিাং িঙ্গিন্ধুি 

িীিিশাে ০৭টি সীিািা জিন্দু জিজিি কদি দ্যই িাদষ্ট্রি িদধ্য “এিহক আডািস্ট্ুাজডাং অি িাট ম-১১৪ অফ ১৯৭৪” গৃহীি হে র্া জেল 

২০১২ সাদলি সমুিসীিাি জিদিাি জিস্পজিি অিন্য জভজি। 

ভূ-বিজ্ঞাজিক েদিষণা কার্ মক্রি ও খজিি সম্পে আজিষ্কাদিি িাধ্যদি দেদশি অথ মিীজিদি গুরুত্বপূণ ম ভূজিকা পালি কিাি কািদণ 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি ১৯৯৪ সাদল “জিজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত” দযদত্র স্বািীিিা পুিস্কাি লাভ কদি। 

 



 

োজেত্ব ও কার্ মািলী 

 
দেদশি স্থলভাদেি 55,598 িে মিাইল এিাং িদঙ্গাপসােদিি প্রাে অদি মক আেিদিি িহীদসাপাদিি দিজশিভােই সাম্প্রজিক 

পজলিাটিি পুরু আিিণ দ্বািা আবৃি। ভূিদিি পাদঠাদ্ধাি, খজিি সম্পদেি অনুসন্ধাি এিাং দেদশি জিজভন্ন দযদত্রি উন্নেদি ভূিাজিক 

সহােিা প্রোি এই অজিেপ্তদিি অন্যিি কাি। অজিেপ্তদিি অন্যান্য কার্ মািলী জিম্নরূপ: 

1. ভূিাজিক িািজিত্রােি কার্ মক্রি পজিিালিাি িাধ্যদি ভূিাজিক িািজিত্র প্রণেি। 

2. ভূিাজিক িািজিত্রােি দ্বািা সম্ভাব্য এলাকাগুজলদি জশল্প জশলা, খজিি জ্বালাজি, ভূেভমস্থ সুদপে পাজিি আিাদিি এলাকা 

এিাং অন্যান্য প্রাকৃজিক সম্পদেি জিশে অনুসন্ধাি কিা। 

3. ভূিাজিক অনুসন্ধাি, ভূ-পোজথ মক অনুসন্ধাি, ভূ-িাসােজিক েদিষণা এিাং পিীযামূলক খিি পজিিালিাি িাধ্যদি 

আজিষ্কৃি প্রাকৃজিক খজিি সম্পদেি িাি জিণ মে, িজুে জিি মািণ, অথ মনিজিক এিাং কাজিেজি সম্ভাব্যিা র্ািাই। 

4. স্তিােি এিাং স্তিজিন্যাস অনুসন্ধাি পজিিালিাি িাধ্যদি জশলা জিজিিকিণ, জশলাসমূদহি আনুক্রি জিজিিকিণ, 

পািস্পজিক সম্পকম এিাং িেস জিি মািদণি িাধ্যদি ভূিাজিক িািজিত্রােি এিাং খজিি সম্পে অনুসন্ধাি। 

5. িাঁি, খাল, টাদিল, িহাসি়ক, দসতু, িতুি টাউিজশপ এিাং অন্যান্য পািজলক জিি মাণ, প্রকল্প জিি মাদণি দযদত্র ভূিাজিক 

অনুসন্ধাি পজিিালিা কিা র্াদি এই িিদিি জিি মাণ প্রকদল্পি ভূিাজিক সম্ভাব্যিা সম্পদকম পৃষ্ঠদপাষক সাংস্থাগুজলদক 

পিািশ ম দেওো র্াে।  

6. িেী অিিাজহকা, ি-দ্বীপ এলাকা এিাং সমুদি ভূিাজিক এিাং ভূ-পোজথ মক েদিষণা পজিিালিা কিা।  

7. খজিি সম্পে, খজিি জ্বালাজি এিাং ভূেভমস্থ পাজি সম্পদেি িমুিা সাংগ্রহ কিা এিাং িমুিাি িজণকিাজিক ও িাসােজিক 

জিদেষণ কিা। 

8. ভূিদিি জিজভন্ন দযদত্র জিশে েদিষণা পজিিালিা কিা। 

9. ভূিি এিাং প্রাকৃজিক সম্পদেি সাদথ যুক্ত সিস্ত জিষদে সিকািী এিাং দিসিকািী সাংস্থাগুজলদক পিািশ ম দেওো। 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

সাাংোঠজিক কাঠাদিা 

িহাপজিিালক 

 

 

জিভাে-১, উপ-িহাপজিিালক (ভূিি)                          জিভাে-২, উপ-িহাপজিিালক (ভূিি)        

প্রশাসজিক শাখাসমূহ 

 

1. অপাদিশি ও সিিে 

2. পজিকল্পিা ও িাস্তিােি 

3. প্রকাশিা ও প্রজশযণ 

কাজিেিী শাখাসমূহ 

 

 

জিভাে-১, উপ-িহাপজিিালক (ভূিি)      জিভাে-২, উপ-িহাপজিিালক (ভূিি) 

 

জিভাে-১ ও জিভাে-২-এি আওিািীি কাজিেিী শাখাসমূহ 

ভূিাজিক শাখা সমূহ:  

 1. অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম এুাদসসদিন্ট শাখা 

2. উপকূলীে ও সামুজিক ভূিি শাখা 

3. দূি অনুিািি ও জিআইএস শাখা 

4. িেি ও প্রদকৌশল ভূিি শাখা 

5. পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাে এুাদসসদিন্ট শাখা 

6. ভূিাজিক িািজিত্রােি ও দকাোট মািিািী ভূিি শাখা 

7. ভূ-িসােি ও পাজিসম্পে শাখা 

8. জশলাজিদ্যা ও িজিকজিদ্যা শাখা 

9. স্তিিি ও িীিস্তিিি শাখা 

ভূ-পোজথ মক শাখা সমূহ: 1. অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ শাখা 

2. ভূ-বিদ্যুজিক ও ভূকম্পি িজিপ শাখা 

3. ভূ পোজথ মক িথ্য জিদেষণ, লজোং ও 

র্ন্ত্রপাজি িযিাদিযণ শাখা 

অন্যান্য শাখা সমূহ: 

 

1. খিি শাখা  

2. বিদেজষক িসােি শাখা 

 

 



 

দলাকিল 

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

জিস্তাজিি জিভািি জিম্নরূপিঃ 

দেজণ (দগ্রি) িঞ্জুিীকৃি পে সাংখ্যা কি মিি পুরুষ িজহলা শূন্য িন্তব্য 

১ি দেজণ (২ে দথদক ৯ি) ১৭৪ ১১৪ ৯৩ 2১ ৬০  

২ে দেজণ (১০ি) ২৯ ০৭ ০6 ১ 2২  

৩ে দেজণ আউট 

দসাজস মাংসহ (১১ দথদক ১৯) 
৩১০ ১8০ ১4৫ ৩৪ 12৮  

৪থ ম দেজণ আউট 

দসাজস মাংসহ (২০) 
১38 ৯৫ ৬৫ 21 ৪৫  

দিাট ৬৫১ ৩৯৬ ৩০৯ ৭৭ ২৫৫  

১৭টি শাখা, ২৫টি উপ-শাখা; ১২টি েদিষণাোি, ১টি দেজিাং দসন্টাি, ১টি কজম্পউটাি ও আইটি দসল, ১টি আথ মদকাদেক েদিষণা 

দসল এি িাধ্যদি অজিেপ্তদিি ভূ-বিজ্ঞাজিক কার্ মক্রি সম্পােি কিা হদে থাদক।  

*জুি ২০২১ এি িিিল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

অজিেপ্তি প্রিাি 

 

অজিেপ্তি প্রিাি: িিাি দিাহাম্মে ইজলোস দহাদসি 

                     িহাপজিিালক (অজিজিক্ত োজেত্ব) 

 
 

 

 

 

অত্র অজিেপ্তদিি িহাপজিিালক িাাংলাদেশ সিকাদিি ভূ-িাজিক ও ভূ-জিজ্ঞাি সাংজেষ্ট (প্রিাি) পিািশ মদকি োজেত্ব পালি কদি 

থাদকি। অজিেপ্তদিি সাজি মক প্রশাসজিক ও কাজিেজি কাদিি িোিজক ও পজিিালিাসহ জিজভন্ন িিদিি উন্নেিমূলক প্রকল্পসমূদহি 

িিািিাি। দেদশি সাজি মক উন্নেদি জিদশষ কদি খজিি সম্পে ও ভূ-জিজ্ঞাি সাংক্রান্ত জিজভন্ন জিষে সম্পকীি িীজি জিি মািদণ উচ্চ 

পর্ মাদে দেদশ-জিদেদশ সভাসমূদহ দর্ােোিপূি মক সিকািদক প্রদোিিীে িিািি/পিািশ ম প্রোি। 

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

১. অজিেপ্তদিি প্রশাসজিক প্রিাি জহসাদি কাি কিা এিাং সািজগ্রক প্রশাসজিক কার্ মািলীি িন্য োেিদ্ধ থাকা। 

২. কাজিেজি জিষদে প্রশাসজিক িন্ত্রণালদে উপদেষ্টা জহদসদি কাি কিা এিাং অজিেপ্তি সম্পজকমি িীজি প্রণেি কিা। 

৩. িাদিট জিিাদিি িদধ্য জিভাদেি প্রিাি জহসািিযণ কি মকিমা জহদসদি কাি কিা। 

৪. সিদে সিদে সিকাি কর্তমক িাজিকৃি আইি, অধ্যাদেশ, জিজি-জিিাি এিাং জিদে মশিা অনুসাদি অজিেপ্তদিি প্রশাসি ও 

কার্ মসম্পােদিি িন্য োেিদ্ধ হওো। 

৫. অজিেপ্তদিি সুষ্ঠ ুকার্ মক্রি ও শৃঙ্খলা িিাে িাখা। 

৬.  িাঠ কিীদেি কার্ মক্রি পজিিালিাি িন্য জেক জিদে মশিা প্রোি এিাং িাদেিদক জিেন্ত্রদণ দিদখ কাদিি িোিকী কিা। 

৭. জিদ্যিাি িীজিিালা দিদি কি মিািীদেি জিদোে দেওো।  

৮. অিীিস্থ কি মিি কি মকিমাদেি যিিা অপ মণ কিাি সুস্পষ্ট আদেশ িাজি কিাি ব্যিস্থা কিা। 

৯. অজিেপ্তদিি কাি জিেন্ত্রণ ও িোিজক কিা। 

১০. অজিেপ্তদিি প্রজিজিজিত্ব কিা এিাং দর্খাদি ব্যজক্তেি প্রজিজিজিত্ব সম্ভি িে দসখাদি িাি পদয প্রজিজিজি জিি মািি কিা। 

১১. অিীিস্থ কি মকিমাদেি অজিমি ছুটি ইিুাজে িঞ্জুি কিাি ব্যিস্থা কিা। 

১২. অিীিস্থ কি মকিমাদেি সাদথ সভা কদি িাসাজিক সিে িদি অজিষ্পজিকৃি জিষেগুদলা পর্ মাদলািিা কিা। 

১৩. িাজষ মক পজিেশ মি োড়াও প্রজি িাদস কিপদয একিাি েপ্তি পজিেশ মি কিা এিাং বত্রিাজসদক কিপদয একিাি িাঠ অজফস 

পজিেশ মি কিা। 

১৪. প্রদোিদি কি মকিমাদেি োজেত্ব িিাি কিা। 

১৫. দর্খাদি প্রদর্ািু িািস্ব আোে জিজিি কিা এিাং োজেদত্ব থাকা সিকাজি সম্পজি িযা কিা। 

১৬. অজিেপ্তদিি র্থার্থ জিিাপিা ব্যিস্থা িিাে িাখা। 

১৭. সিকাি কর্তমক জিি মাজিি অন্য দকাি োজেত্ব পালি কিা। 



 

জিভাে-১ / জিভাে-২ 

(Division-1/Division-2) 

 

জিভােীে প্রিাি: িিাি আিদ্যল িাকী খাি িিজলশ 

                       উপ-িহাপজিিালক (ভূিি) 

                       জিভােীে প্রিাি-১ (অজিজিক্ত োজেত্ব) ও  

                       জিভােীে প্রিাি-2 

 

 
 

জিজি িহাপজিিালদকি িিািিাদি জিএসজি’ি জিভাে-২ এি প্রিাি জহদসদি োজেত্ব পালি কিদিি এিাং জিভাে-১ এি অজিজিক্ত 

োজেত্ব পালি কিদিি। অজপ মি োজেত্বিদল জিভােদ্বদেি সকল পজিিালক এিাং শাখা প্রিািদেি িিািিাি, শাখাগুদলাি জিজভন্ন 

কাদিি দযত্র এিাং পিীযাোি কার্ মক্রদিি িিািিাি কিদিি। 

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 

১.  জিজি িহাপজিিালদকি িিািিাদি জিএসজি এি জিভাে-২ এি প্রিাি জহদসদি োজেত্ব পালি কিদিি এিাং জিভাে-১ এি 

অজিজিক্ত োজেত্ব পালি কিদিি। 

২. িহাপজিিালক কর্তমক অজপ মি োজেত্বিদল জিভাদেি সকল পজিিালক এিাং শাখা প্রিািদেি িিািিাি, শাখাগুদলাি সিস্ত দযত্র 

এিাং পিীযাোদিি কার্ মক্রদিি িিািিাি কিদিি। 

৩. েপ্তদিি িাজষ মক কি মপজিকল্পিা িাস্তিােি জিজিি কিাি িন্য জিজি িাি জিভাদে জিযুক্ত সিস্ত দলাকিল, পজিদষিা এিাং সুজিিাজে 

র্থার্থ ব্যিহাি কিদিি। 

৪. জিভাদেি সুজিজে মষ্ট মূখ্য ভূ-বিজ্ঞাজিক কার্ মক্রি িা েদিষণাোি কার্ মক্রি পজিিালিাে জিজি জিদি অাংশগ্রহণ কিদিি। 

৫. জিজি জিভাদেি আওিািীি িজহিঙ্গি কার্ মক্রি িোিকী কিদিি এিাং সঠিক জেক জিদে মশিা জেদিি। 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

িহাপজিিালক কর্তমক জিেন্ত্রািািীি 

প্রশাসজিক শাখাসমূদহি পজিজিজি 

 

  



 

প্রশাসজিক শাখাসমূহ 

প্রকাশিা ও প্রজশযণ শাখা 

(Publication and Training Branch) 

 

শাখা প্রিািিঃ িিাি আজিফ িাহমুে  

                পজিিালক (ভূিি)  

 

ভূ-বিজ্ঞাজিক িথ্য সম্বজলি একটি স্বোংসম্পূণ ম লাইদব্রিী আদে দর্খাদি এক সাদথ ২০ িি ভূজিজ্ঞািীি পড়াশুিা কিাি ব্যিস্থা আদে। 

এোড়া অন্যান্য সাংস্থা/জির্শ্জিদ্যালে/কদপ মাদিশি এি ভূজিজ্ঞািীেদণি অনুদিােি সাদপদয লাইদব্রিীদি অধ্যােদিি সুদর্াে িদেদে। 

প্রকাজশি জিজভন্ন িািজিত্র ও দিকি ম জসজিদিি প্রজিদিেিসমূহ লাইদব্রিীদি সাংিজযি আদে র্া জিজভন্ন সাংস্থাি িাজহো দিািাদিক 

সিিিাহ কিা হে। 

 

প্রকাশিা, আন্তিমাজিক দর্াোদর্াে ও িথ্য ইউজিট 

দলাকিলিঃ 

1. িিাি মুহাম্মে িাছুি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি দিাহাম্মে হাজেউল ইসলাি আকন্দ, লাইদব্রিীোি (অজিজিক্ত োজেত্ব)। 

3. িিাি দিাহাম্মে দিাস্তাজফজুি িহিাি, লাইদব্রিীোি (অজিজিক্ত োজেত্ব)। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 অজিেপ্তদিি োইি লাইি অনুর্ােী বিজ্ঞাজিক ও কাজিেজি প্রজিদিেিসমূহ প্রকাশিাি িািসম্পন্ন পর্ মাদে উন্নীিকিণ; 

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

 প্রকাজশি প্রজিদিেিসমূহ দেদশি জিজভন্ন প্রজিষ্ঠািসহ জিদর্শ্ি জিজভন্ন দেদশি ভূ-বিজ্ঞাজিক সাংস্থাে দপ্রিণ; 

 অজিেপ্তদিি ভূ-বিজ্ঞাজিক কি মকিমােণ কর্তমক প্রণীি সাি-সাংদযপ/প্রিন্ধ দেদশ-জিদেদশ অনুজষ্ঠি কিফাদিি/ 

জসদম্পাজিোি/ কি মশালাে উপস্থাপিা ও প্রজসজিাংসসমূদহ প্রকাশিাি ব্যাপাদি োড়পত্র প্রোি; 

 দেশ-জিদেদশি জিজভন্ন লাইদব্রিী/সাংস্থাি সাদথ দর্াোদর্াদেি িাধ্যদি সাম্প্রজিককাদল প্রকাজশি িইপত্র/ িাণ মাল সাংগ্রহ; 

 অিীদি িাস্তিাজেি ও িিমিাদি িলিাি েদিষণামূলক প্রকল্প/কি মসূজি হদি প্রাপ্ত েদিষণালব্ধ িথ্য ও উপািসমূদহি 

জিজিটাল ও হাি ম কজপ সাংিযণ। 

 জিএসজি’ি েদিষণা কাদিি অপ্রকাজশি সকল িথ্য, জিজভন্ন উপাি, িািজিত্র, প্রজিদিেি এিাং জিজভন্ন সাংস্থাি ভূ-জিজ্ঞাি 

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

িথ্য-উপাি, িািজিত্র ও প্রজিদিেি পিিিীদি এজিদটাজিোল দিাদি মি সুপাজিদশ িহাপজিিালক িদহােদেি 

অনুদিােিক্রদি জিজিদপ্রদসি িাা্দর্দি প্রকাদশি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হে। এসি উপাি ও িথ্যাজে দেদশি জিজভন্ন িিদণি 

উন্নেিমূলক কাদি অিোি দিদখ আসদে। অপ্রকাজশি িথ্য-উপাি জিএসজি িীজিেিভাদি দকাি ব্যজক্ত িা প্রজিষ্ঠািদক 

সিিিাহ কিা হে িা। জিদশষ দযদত্র সিকাদিি গুরুিপূণ ম কাদি িহাপজিিালক িদহােদেি অনুদিােি সাদপদয 

সািজেকভাদি ব্যিহাদিি সুদর্াে দেো হে। 

 

 



 

জিওসাইি এুাওোিিদস এড দেজিাং দসন্টাি (জিএটিজস) 

Geoscience Awareness and Training Centre (GATC) 
দলাকিলিঃ  

1. িিাি দিািঃ আশিাফ দহাদসি, উপ-পজিিালক (ভূিি) । 

2. িিাি সাজিিা ইোসজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) । 

ভূ-জিজ্ঞাি পজিিিমিশীল, ব্যাপক এিাং িানুদষি িীিিিাি উন্নেি ও কল্যাণ সম্পজকমি জিজ্ঞাি। ভূ-জিজ্ঞাি জিষেক জ্ঞাি বৃজদ্ধ, 

িিকল্যাদণ এি ভূজিকা, িিেণদক অিেিকিদণি িাধ্যদি সদিিিিা বৃজদ্ধি লদযু যুদোপদর্ােী প্রদোে ও অজিকিি সফল 

িাস্তিােদিি উদিদে জিেজিি প্রজশযণ প্রোি কিা অপজিহায্য। এ দসন্টাদিি িাধ্যদি দটকসই উন্নেদিি স্বাদথ ম িিমিাি ও ভজিষ্যৎ 

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

সৃজষ্ট/বৃজদ্ধি লদযু প্রজশযণ, দসজিিাি, জসদম্পাজিোি আদোিি কিা। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 ভূ-জিজ্ঞাি জিষদে সদিিিিা বৃজদ্ধি লদযু জিেজিি প্রজশযণ, দসজিিাি, জসদম্পাজিোি আদোিি ;  

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

 দটকসই উন্নেদি ভূ-জিজ্ঞাি জিষদে দেদশি িিসািািদিি িদধ্য সদিিিিা বৃজদ্ধি লদযু কাি কিা ;  

 অজিেপ্তদিি কি মকিমা/কি মিািীদেি ওজিদেদন্টশি দকাস ম আদোিি। 

 

লাইদব্রিী ইউজিট 

দলাকিলিঃ 

১. িিাি দিািঃ িাজিি উিীি েজি, প্রিাি লাইদব্রিীোি । 

২. িিাি দিাহাম্মে হাজেউল ইসলাি আকন্ে, লাইদব্রিীোি। 

৩.  িিাি দিাহাম্মে দিাস্তাজফজুি িহিাি, লাইদব্রিীোি। 

 

ভূ-বিজ্ঞাজিক িথ্য সম্বজলি একটি স্বোংসম্পূণ ম লাইদব্রিী 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 োজেত্ব। 

 

  



 

পজিকল্পিা ও িাস্তিােি শাখা  

(Planning and Implementation Branch) 
 

 
শাখা প্রিাি (অজিজিক্ত োজেত্ব): িিাি আজিফ িাহমুে  

                                       পজিিালক (ভূিি)  

 

 

অজিেপ্তদিি সাজি মক িজহিঙ্গি কার্ মক্রি পজিিালিা এিাং অজিেপ্তদিি জিজভন্ন প্রকল্প এিাং কি মসূজিি অগ্রেজিি প্রজিদিেিসহ িাজহি 

িথ্যাজে প্রশাসজিক িন্ত্রণালে এিাং দেদশ-জিদেদশ জিজভন্ন সাংস্থাে দপ্রিদণি িাধ্যদি অজিেপ্তদিি কার্ মক্রি উপস্থাপি। 

দলাকিলিঃ  

 

পজিকল্পিা ও িাস্তিােি ইউজিট  

1. িিাি দিািঃ আবু সাদেি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি খাদলো আফিীি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

 

জপ আই ইউজিট 

১. িিাি দিািঃ জিোউল হক িপাোি, সহকািী প্রিাি।  

২. িিাি সুজিি কুিাি প্রািাজিক, েদিষণা অজফসাি । 

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 েপ্তদিি জিজভন্ন প্রকদল্পি পজিিীযণ, মূল্যােণ ও িাস্তিােি;  

 প্রশাসজিক িন্ত্রণালদেি সাদথ িাজষ মক কি মসম্পােি চুজক্ত (এজপএ) প্রণেি ও িাস্তিােদি পেদযপ গ্রহণ; 

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

 িাজষ মক উন্িেি কি মসূজি (এজিজপ) ও সাংদশাজিি উন্নেি কি মসূজি (আিএজিজপ) প্রণেদিি িন্য িথ্য দপ্রিণ, েপ্তদিি িাজষ মক 

িজহিঙ্গি কি মসূজি প্রণেি এিাং িজহিঙ্গি কি মসূজি সুষ্ঠুভাদি সম্পন্ন কিাি লদযু সাংজেষ্ট এলাকাি দিলা ও উপদিলা 

প্রশাসদিি সদঙ্গ দর্াোদর্াে স্থাপি; 

 অজিেপ্তদিি িলিাি কার্ মক্রিসমূদহি িাজসক, িাৎসজিক অগ্রেজিি প্রজিদিেি, িািীে অথ মনিজিক পজিষদে পর্ মাদলািিাি 

িন্য বত্রিাজসক অগ্রেজিি প্রজিদিেি প্রণেি,  

 িাজষ মক স্থািীে ও বিদেজশক প্রজশযদণি প্রদোিিীে পেদযপ গ্রহণ; 

 জিজভন্ন িন্ত্রণালে/সাংস্থাি িাজহো দিািাদিক িথ্য ও উপাি সিিিাহ; 

 খজিি সম্পে উন্নেদি জিদোজিি সিকাজি ও দিসিকাজি প্রজিষ্ঠািসমূহদক ভূিি জিষেক িথ্য-উপাি ও প্রদোিিীে 

পিািশ ম প্রোি; 
 ভূিি ও সাংজেষ্ট জিষদে জিজভন্ন আন্তিমাজিক সাংস্থা, দর্িিিঃ IUGS, IGCP, CGMW, UNESCO ও অন্যান্য সাংস্থাি সাদথ 

দর্াোদর্াে িযা কিা। 
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অপাদিশি ও সিিে শাখা 

(Operation and Co-ordination Branch)

শাখা প্রিািিঃ  িিাি দিািঃ কািরুল আহসাি 

                 পজিিালক (ভূিি) 

 

 

 

 

 

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

িাধ্যদি োজেত্বসমূহ পালি কিা এ শাখাি অন্যিি কাি। 

দলাকিলিঃ 

১.  িিাি দিাহাম্মে আলিেীি কিীি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

২.  িিাি দিািঃ আব্দুি িাজ্জাক, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 অথ ম, িিশজক্ত ও উপকিণ সুজিিাজেি ব্যিস্থাপিা ও সিিদেি িাধ্যদি কাজিেজি ও বিজ্ঞাজিক কার্ মক্রিদক সহদর্াজেিা 

প্রোি; 

 িিশজক্ত জিদোে, পদোন্নজি, স্থােীকিণ, সাাংোঠজিক কাঠাদিা বিিী; 

 সিজিি পজিকল্পিাি আওিাে িিিদলি কি মস্পৃহাি বৃজদ্ধসািি ও প্রদোিিীে জিদে মশ প্রোি; 

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

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

 উপকিণ ও িিশজক্তি সিিে ও ব্যিহাি জিজিিকিণ; 

 সম্পজি সাংিযণ ও জিিাপিা জিজিিকিণ; 

 র্ািিাহি ও কািখািা-উপশাখাি কার্ মক্রি িিািিাি; 

 োপ্তজিক জিজভন্ন সিস্যা সিািাদিি লদযু প্রদোিিীে পেদযপ গ্রহণ। 

িহাপজিিালক িদহােদেি জিদে মশিা অনুর্ােী পজিিালক (অপাদিশি ও সিিে)-এি িিািিাদি জিম্নজলজখি উপ-শাখাি োজেত্বপ্রাপ্ত 

কি মকিমােণ িজণ মি কার্ মাজে সম্পন্ন কদিি। 

উপ-শাখািঃ কািখািা 

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি দিাহাম্মে আলিেীি কিীি, উপ-পজিিালক (ভূিি), ভািপ্রাপ্ত কি মকিমা। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ অজিেপ্তদিি র্ািিাহি িযণাদিযণ ও দিিািি; 

উপ-শাখািঃ সাংগ্রহণ  

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি দিািঃ িজকবুল ইসলাি খাি, সাংগ্রহণ কি মকিমা। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 কি মকিমা/কি মিািীেদণি িাজহো এিাং অজিেপ্তদিি কাজিেজি ও প্রশাসজিক সাজি মক উন্নেদিি লদযু িালািাল ক্রে ও 

সাংগ্রহ; 

 প্রিজলি জপজপআি-এি আদলাদক িালািাল ক্রে-জিক্রে ও অন্যান্য েিপত্র আহ্বাি; 

 েিপত্র অনুর্ােী োজখলকৃি জিল র্ািাইকিণ। 
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উপ-শাখািঃ পজিিহি   

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি সুফল আহদিে, পজিিহি ও দষ্টাি অজফসাি। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 র্ািিাহদি দপদোজলোি, অদেল ও লুজব্রদকন্ট (জপওএল) সিিিাহ এিাং িলািলসহ সমুেে দিকি ম লে িই-এ সাংিযণ; 

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

 িতুি র্ািিাহি ক্রে এিাং অদকদিা র্ািিাহি জিলাি সাংক্রান্ত কার্ মাজে সম্পােি কিা। 

উপ-শাখািঃ দষ্টাি  

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি দিািঃ আিদ্যি িহিাি, দষ্টাি অজফসাি। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 সাংগৃহীি িালািাল গ্রহণ, জিস্তাজিি িাটাদিি প্রণেি ও সাংিযণ; 

 কি মকিমা/কি মিািীদেি িাজহো অনুর্ােী িালািাল সিিিাহ কিা । 

উপ-শাখা-জিল ও কুাশ এিাং উপশাখা-অজিট ও িাদিট 

উপ-শাখা সমূদহি প্রিািিঃ িিাি আবুল কাদশি, ঊর্ধ্মিি জহসাি িযণ কি মকিমা। 

উপ-শাখািঃ জিল ও কুাশ  

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি দিািঃ দিাস্তাজফজুি িহিাি, জহসাি িযণ কি মকিমা। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 অজিেপ্তদিি কি মকিমা ও কি মিািীদেি দিিি ও ভািা, িািস্ব ও উন্নেি খাদিি আনুষজঙ্গক খিি, ভ্রিণ ভািা, জিজভন্ন 

প্রকাি অগ্রীদিি জিল র্থার্থ প্রজক্রোকিণ এিাং অজিট অজফদস দপ্রিণ; 

 জিল প্রোি ও কুাশ িই সাংিযণ এিাং অজিট অজফস কর্তমক আপজিকৃি জিদলি িিাি প্রোি সাংক্রান্ত কাি সম্পন্ন; 

 ক্রে ও জিলাি সাংক্রান্ত েিপদত্রি জসজিউল জিজক্র ও অন্যান্য উৎস হদি প্রাপ্ত িি-ট্যাক্স দিজভজিউ-এি জহসাি সাংিযণ 

কিা। 

উপ-শাখািঃ অজিট ও িাদিট  

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি দিািঃ আিিাে দহাদসি, জহসাি িযণ কি মকিমা (িলজি োজেত্ব) । 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 অজিেপ্তদিি িািস্ব ও উন্নেি খাদিি িধ্যদিোজে িাদিট ও সাংদশাজিি িাদিট প্রণেিপূি মক র্থার্থ কর্তমপদযি িাধ্যদি 

প্রশাসজিক িন্ত্রণালদে দপ্রিণ; 

 িাদিট জিভািি, খািওোিী ব্যদেি জিপিীদি িহজিল প্রিুেি, জিজভন্ি প্রকাি অজগ্রদিি িঞ্জুিীি িন্য প্রশাসজিক 

িন্ত্রণালদে পত্র দপ্রিণ, জিজভন্ন অজগ্রদিি সুদেি জহসাি ও জিদিািদিি িন্য অজিট অজফদস দপ্রিণ, অজিট আপজি জিষ্পজিি 

পেদযপ গ্রহণ; 

 প্রশাসজিক িন্ত্রণালদেি িাজহো দিািাদিক িথ্য দপ্রিণ কিা। 

উপ-শাখািঃ প্রশাসি-১ 

োজেত্বপ্রাপ্ি কি মকিমািঃ িিাি দিা: শজফকুল ইসলাি, প্রশাসজিক কি মকিমা (অজিজিক্ত োজেত্ব)। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 জিএসজিি সাাংোঠজিক কাঠাদিা, কি মকিমা ও কি মিািীদেি জিদোেজিজি প্রণেি, সিাসজি জিদোে, পদোন্নজি, টাইিদস্কল 

ও জসদলকশি দগ্রি দস্কল িঞ্জুিী, িাকুিী স্থােীকিণ, দিুষ্ঠিা জিি মািণ এিাং জিভােীে ও অন্যান্য িািলা সাংক্রান্ত কার্ মাজে 

সম্পন্ন; 

 কি মকিমা ও কি মিািীদেি িাজষ মক দোপিীে প্রজিদিেি সাংিযণ, ৩ে ও ৪থ ম দেজণি কি মিািীেদণি কার্ মভাি িন্টি, ভ্রিণ 

এিাং প্রজশযণাথী িদিািেি সাংক্রান্ত আদেশ িাজি; 

 িজহিঙ্গি ও অন্যান্য প্রশাসজিক কাদি সহােিা; 

 প্রশাসজিক িন্ত্রণালদেি িাজহো দিািাদিক প্রজিদিেি এিাং প্রদোিিীে িথ্যাজে র্থাসিদে দপ্রিণ কিা। 
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উপ-শাখািঃ প্রশাসি-২ 

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি দিািঃ দোলাি দিাস্তফা, প্রশাসজিক কি মকিমা। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 কি মকিমাদেি ব্যজক্তেি িজথ সাংিযণ, সকল প্রকাি ছুটি িঞ্জুিী, দপিশি সাংক্রান্ত কার্ মাজে সম্পন্ন; 

 কি মকিমাদেি শৃঙ্খলা ও আজপল, পজিিে পত্র প্রোি, জিজকৎসা সাহায্য ও জশযাবৃজি সাংক্রান্ত কার্ মাজে সম্পন্ন; 

 প্রশাসজিক িন্ত্রণালদেি িাজহো দিািাদিক জিজভন্ন িথ্যাজে দপ্রিণ কিা। 

উপ-শাখািঃ প্রশাসি-৩ 

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি দিািঃ শজফকুল ইসলাি, প্রশাসজিক কি মকিমা। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 অজিেপ্তদিি ১১-১৯ দগ্রদিি কি মিািীদেি ব্যজক্তেি িজথ সাংিযণ, িাজষ মক িজি মি দিিি, টাইি দস্কল ও জসদলকশি দগ্রি 

দস্কল িঞ্জুিী দিািাদিক দিিি জিি মািণ এিাং দপিশি সাংক্রান্ত কাি সম্পন্ন; 

 ১১-১৯ দগ্রদিি কি মিািীদেি সকল প্রকাি ছুটি িঞ্জুিী, িাকুিী সাংক্রান্ত িথ্যাজে িাকুিী িজহদি জলজপিদ্ধকিণ এিাং অজিট 

অজফদস দপ্রিণ সাংক্রান্ত কার্ মাজে সম্পন্ন; 

 অন্যান্য প্রশাসজিক কার্ মািলী সম্পন্ন কিা। 

উপ-শাখািঃ প্রশাসি-৪ 

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি সাজিিা সুলিািা, প্রশাসজিক কি মকিমা। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 অজিেপ্তদিি ২০ দগ্রদিি কি মিািীদেি ব্যজক্তেি িজথ সাংিযণ, িাজষ মক িজি মি দিিি, টাইি দস্কল ও জসদলকশি দগ্রি দস্কল 

িঞ্জুিী দিািাদিক দিিি জিি মািণ এিাং দপিশি সাংক্রান্ত কাি সম্পন্ন; 

 ২০ দগ্রদিি কি মিািীদেি সকল প্রকাি ছুটি িঞ্জুিী, িাকুিী সাংক্রান্ত িথ্যাজে িাকুিী িজহদি জলজপিদ্ধকিণ এিাং অজিট 

অজফদস দপ্রিণ সাংক্রান্ত কার্ মাজে সম্পন্ন;  

 অন্যান্য প্রশাসজিক কার্ মািলী সম্পন্ন কিা। 

উপ-শাখািঃ জিিাপিা/ইউজিট -১  

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি িঞ্জুি আহদিে ইলাহী, সহকািী পজিিালক (জিজলাং প্রদকৌশল) (অজিজিক্ত োজেত্ব)। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 অজিেপ্তদিি গ্যাস, পাজি, দপৌিকি, ফুাক্স, দটজলদফাি ও ইন্টািদিট সাংক্রান্ত প্রশাসজিক কার্ মাজে ও জিল পজিদশাি; 

 জিিপুি ঢাকা, িগুড়া ও খুলিা অজফদসি দভৌি অিকাঠাদিা জিি মাণ/িযণাদিযণ সাংক্রান্ত র্ািিীে কার্ মাজে; 

 সেি েপ্তদিি িিিদলি কযজিন্যাস ও কি মিািীেদণি সিকাজি িাসা িিাি সাংক্রান্ত কার্ মাজে সম্পন্ন কিা ইিুাজে। 

উপ-শাখািঃ জিিাপিা/ইউজিট -২ 

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি িঞ্জুি আহদিে ইলাহী, সহকািী পজিিালক (জিজলাং প্রদকৌশল) (অজিজিক্ত োজেত্ব)।  

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 পজিেন্নিা কিীদেি জিল, জিদ্যুৎ জিল, জলফট, দিিাদিটি ও বিদ্যুজিক জিভ্রাট সাংক্রান্ত কার্ মাজে; 

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

ব্যিস্থা গ্রহণ ও জসজকউজিটি দষ্টাদিি সিঞ্জািাজে িযণাদিযণ; 

 পাজিি পাম্প িযণাদিযণ, কুাজন্টি ইিািা; 

 ঢাকাি সেি েপ্তি ও িট্টগ্রাি অজফদসি দভৌি অিকাঠাদিা জিি মাণ/িযণাদিযণ সাংক্রান্ি র্ািিীে কার্ মাজে, ইিুাজে। 

  



 বার্ষ িক প্রর্িব বদ ন  ২ ০ 20 - ২ ০ ২ 1 ও বার্ষ িক  কার্ িক্র ম  ২ ০ ২ ১ - 20 ২ ২ 

 

 

িগুড়া কুাম্প অজফস 

(Bogra Camp Office) 
ত্বজিি ও ব্যাপক খজিি সম্পে অনুসন্ধাি ও আজিষ্কাদিি লদযু িাাংলাদেদশি উিিাঞ্চদল ভূিাজিক, ভূ-পোজথ মক ও জিজলাং 

কার্ মক্রি সুষ্ঠুভাদি পজিিালিাি িন্য স্বািীিিাি অব্যিজহি পূি ম হদিই িগুড়াে অস্থােীভাদি অজিেপ্তদিি কুাম্প অজফস স্থাপি 

কিা হে। একটি পূণ মাঙ্গ আঞ্চজলক অজফস প্রজিষ্ঠাি লদযু িগুড়াে ৪.১৮ একি িজি ক্রে কিা হে। উক্ত িজিি উপি ১টি দ্যই 

িলা জিজশষ্ট প্রশাসজিক ভিি, জিজলাং জিে, আনুষজঙ্গক র্ন্ত্রপাজি এিাং জিজভন্ন িাি দকজিকুালস সাংিযদণি িন্য ৬টি দোিাউি 

(দোিাউি ১, ২ ও ৩ এিাং জিশািহাট ১, ২ ও ৩) এিাং ১টি দকাি লাইদব্রিী স্থাপি কিা হে। এোড়া এখাদি প্রাে ৫৭০টি জিজভন্ন 

প্রিাজিি োে-পালা ও ১৬টি কািিাজিজশষ্ট ২টি আিাজসক ভিি িদেদে। িিমিাদি এ অজফদস প্রদোিিীে সাংখ্যক জিিাপিা 

কি মিািীসহ ২৫িি দলাকিল জিদোজিি আদে। ভজিষ্যদি অজফসটিদক আঞ্চজলক অজফস জহসাদি রূপান্তজিি কিাি পজিকল্পিাি 

আওিাে র্ািিীে অিকাঠাদিা েদড় দিালা হদেদে। 

এোড়া িগুড়া কুাম্প অজফদসি িিিিাদি িেপুিহাট দিলাি খঞ্জিপুদি ১ একি িজিদি জিজি মি জিদফািক সাংিযদণি িন্য 

২টি সুিজযি িারুে গুোি আদে। 

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি দিািঃ দিাকনুজ্জািাি, সহকািী পজিিালক (জিজলাং প্রদকৌশল)। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 অস্থােী কুাম্প অজফদসি কি মিি িিিদলি সকল প্রশাসজিক কার্ মাজে সম্পােি; 

 দেদশি উিিাঞ্চদল খজিি সম্পে অনুসন্ধাি ও আজিষ্কাি কি মকাদড িজহিঙ্গি েলদক সহােিা প্রোি; 

 জিজলাং হদি সাংগৃহীি জিজভন্ন িিদিি দকাি িমুিা, দর্িি: জিজভন্ন যুদেি পলল, চুিা পাথি, সাোিাটি, কেলা, কঠিি 

জশলা ইিুাজে সাংিযণ কিা; 

 জিজভন্ন সাংস্থা িা জশযা প্রজিষ্ঠাদিি গুরুত্বপূণ ম েদিষণা কাদি ব্যিহাদিি িন্য িাজহো ও গুরুত্ব অনুর্ােী িজুে 

সাদপদয িহাপজিিালক িদহােদেি অনুদিােিক্রদি দকাি লাইদব্রিী দথদক িমুিা সিিিাহ; 

 খঞ্জিপুদিি িারুে গুোদিি জিিাপিা পজিিালিা। 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপ-িহাপজিিালক কর্তমক জিেন্ত্রািািীি  

কাজিেজি শাখাসমূদহি পজিজিজি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ভূিাজিক শাখাসমূহ 

অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম এুাদসসদিন্ট শাখা 

                   (Economic Geology and Resource Assesment Branch) 
 

শাখা প্রিািিঃ  িিাি দিািঃ আলী আকিি 

       পজিিালক (ভূিি) 

 

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

আজিষ্কাি, আহিণ পদ্ধজি, খজিি সম্পে জিষদে িীজিিালা, আইি, জিজি ইিুাজে প্রণেদি সিকািদক সহােিা প্রোি। 

দলাকিলিঃ 

 িিাি দিাহাম্মে নুরুল হক, উপ-পজিিালক (ভূিি)।  

 িিাি দিািঃ দসাদহল িািা, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি আদিাোি সাোৎ মুহাম্মে সাদেি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািাদেি িাহমুে, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ আল-আজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ আল িািী, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

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

পললিাজিক, পলল িিা হওোি পজিদিশ জিষেক, ভূ-িাসােজিক, ভূ-পোজথ মক ও খিদিি িথ্য সাংগ্রহ; 

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

ও সমুিসীিাি ভূিাজিক পজিদিশ জিদশষ কদি খজিি সম্পে িিা হওোি পজিদিশ সম্পদকম সঠিক িািণা লাভ 

কিা; 

 লব্ধ জ্ঞাদিি জভজিদি জিজিড় িজহিঙ্গি কাদিি িাধ্যদি খজিি সম্পে আজিষ্কাি ও এি মূল্যােণ; 

 আজিষ্কৃি খজিি সম্পে সম্বজলি এলাকাে জিজভন্ন িিদিি ভূিাজিক, ভূ-পোজথ মক ও অন্যান্য সহদর্ােী কার্ মক্রদিি 

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

সম্পদেি প্রাথজিক অথ মনিজিক উপদর্াজেিা জিদেষণ; 

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

 সিকািদক খজিি সম্পদেি উন্নেি এিাং এি ব্যিহাি জিষদে িীজিিালা, আইি, জিজি ইিুাজে প্রণেদি সহােিা 

প্রোি।  

২০২1-২০22 অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ 

কি মসূজি-১ জেিািপুি দিলাি অিজস্থি কুতুিপুি ম্যােদিটিক িজিি উপি ভূিাজিক অনুসন্ধািমূলক কূপ খিি (জিজিএইি- 

৭৭/২১) শীষ মক কি মসূজি। 

An exploratory geological drill hole (GDH-77/21) programme at Kutubpur Magnetic 
body in Dinajpur District  

 

উদিেিঃ  

অ ত্র শাখ া ক র্ত িক ই র্িপূব ব ি উচ্চ ম্যােদিটিক িা চুম্বকীে সাংদিেিশীল কুতুবপুর ম্য াগব নটিক বর্িব ি খননকূপ 

র্ির্িএই চ- ৫৯/২ ০০ ১ এর র্বর্িন্ন গিীরিায়  র্শলাস্তব র দলৌহ আকজিক সমৃদ্ধ জশলাি সন্ধাি পাওো র্াে। এরই 

ধারা বার্িকি ায়  সম্ভািিািে উক্ত  বর্িবি ন তুন  কুপ  খনব নর  মা ধ্যব ম স ংগৃি ীিব্য  ি থ্য - উপাত্ত  স ংগ্রব ি র ম াধ্যব ম 

র্বর্িন্ন  র্ শলার  ধ রণ  ও  প্রকৃর্ ি, র্বস্তৃ র্ি, স্ত রিার্ িক  র্বব েষ ণ,  ভূ িার্ িক  ই র্িিাস ,  অ র্ িন নর্িক  মূ ল্যায় ন  ই ি য ার্দ  িা না 

র্াব ব। 



 

 

 

                                     উপকুলীে ও সামুজিক ভূিি শাখা 

(Coastal and Marine Geology Branch) 

 

 

শাখা প্রিািিঃ িিাি দিাহাম্মে আিদ্যল আজিি পাদটাোিী 

                পজিিালক (ভূিি) 

 

 
 

উপকূলীে এলাকাি ভূজি অিদযপি ও যে প্রজক্রো, সমুিপৃদষ্ঠি উচ্চিাি হ্রাস-বৃজদ্ধ, বেিজন্দি দিাোি-ভাটা, দকাস্ট্াল 

িাইিাজিক্স পর্ মদিযণ এিাং এি প্রভাি জিষদে েদিষণা পজিিালিা কিা। এোড়াও প্রাকৃজিক দূদর্ মাদেি কািণ অনুসন্ধাি এিাং 

সম্ভাব্য প্রশিি জিষদে েদিষণা কিা। উপকূলীে ও সামুজিক এলাকাে খজিি সম্পে অনুসন্ধাি কিা। উপকূলীে এলাকাি 

ব্যিস্থাপিা পজিকল্পিা, পজিদিশ সাংক্রান্ত েদিষণা এিাং আথ ম সািাজিক অিস্থাি উন্নেদি এ শাখা জিদশষ অিোি দিদখ আসদে। 

পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালদেি িিািিাদি িাাংলাদেদশি আন্তিমাজিক সমুিসীিা জিষেক কাদি এ শাখা সজক্রেভাদি িজড়ি িদেদে। 

দলাকিলিঃ 

 িিাি দিাহাম্মে হাসাি শাহজিোি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 ি. দিািঃ িিলাি িশীে, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ রুদিল দশখ, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

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

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 িাাংলাদেদশি উপকূলীে ও সামুজিক এলাকাে ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রস্তিকিণ;  

 ভূজি অিদযপি ও যে প্রজক্রো জিষেক িজিপ পজিিালিা ও প্রদোিিীে িথ্য ও উপাি সাংগ্রহ;  

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

 প্রাপ্ত িথ্য-উপাি জিদেষদণি িাধ্যদি প্রজিদিেি প্রণেি। 
 

২০২1-২০22 অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ 

কি মসূজি-১  সািজযিা দিলাি অন্তে মি দেিহাটা ও কাজলেঞ্জ উপদিলাি উপকূলীে ভূিাজিক িািজিত্রােি  

Coastal Geological Mapping of Debhata and Kaliganj Upazilas of Satkhira District, 
Bangladesh  

 

উদিেিঃ 

 প্রস্তাজিি কিমসূজিি িাধ্যদি দেিহাটা ও কাজলেঞ্জ উপদিলাি উপকূলীে ভূিাজিক ও ভূপ্রাকৃজিক িািজিত্রােি কাি 

১:৫০,০০০ দস্কদল সম্পন্ন কিা। উপগ্রহ ও জিিাি আদলাকজিত্রসমূদহি জিদেষণ, িজহিঙ্গি িজিপ এিাং েদিষণাোদি 

িথ্য-উপাি জিদেষদণি িাধ্যদি এই কাি সম্পন্ন কিা হদি। 

 িাাংলাদেশ সিকাি দেদশি উন্নেি িািা অব্যাহি িাখাি লদযু িাস্তাঘাট জিি মাি, িেী িাঁি ও িেী শাসি, অজিক ফসল 

উৎপােি, জশল্প স্থাপি, জিশুদ্ধ পাজি সিিিাদহি ব্যিস্থা, িন্যা জিেন্ত্রণ, উপকূলীে এলাকাে দূদর্ মাে দিাকাদিলাি স্বাদথ ম 

দিড়ীিাঁি ও আেেদকন্দ্র জিি মাদণি িন্য পেদযপ গ্রহণ কদিদে। দসসি লযুসমূহ অিমদিি িন্য ভূ-উপজিভাে ও ভূ-

অভুন্তিস্থ ভূিি সম্পজকমি দর্সি দিৌজলক িথ্য ও উপাি েিকাি িা সিিিাদহি জিজিদি প্রজিটি এলাকাে ভূিাজিক 

িজিপ কার্ মক্রি পজিিালিা একান্ত প্রদোিি এিাং িজিদপি িাধ্যদি উপদিলা জভজিক প্রজিদিেি প্রণেি িাি অাংশ 

জিদশষ। 

 



 

 

 

স্তিিি ও িীিস্তিিি শাখা 

(Stratigraphy and Biostratigraphy Branch) 
 

শাখা প্রিািিঃ িিাি আসিা হক  

                পজিিালক (ভূিি) 

 

 
স্তিিাজিক জিন্যাস জিদেষদণি িাধ্যদি পলল িিােদিি ইজিহাস ও পজিদিশ জিণ মে জিষেক েদিষণা এ শাখা পজিিালিা 

কদি থাদক। এ কাদি প্যাজলদিালজিকুাল ও প্যাজলওিদটালজিকুাল জিষেক েদিষণা অন্যিি ভূজিকা পালি কদি আসদে। 

দলাকিলিঃ  

 িিাি কািী িািসুিা আখিাি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি বসেো দিসজিি হক, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি শাহিীি আর্িী, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি সােিা দহািােিা, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ হারুি-অি-িশীে, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 িজহিঙ্গি দথদক সাংগৃহীি িমুিাি েদিষণাোদি প্রজক্রোিািকিণ, িীিাশ্ম ও দপাদলি পৃথকীকিণ এিাং সিাক্তকিণ; 

 সিাক্তকৃি িীিাশ্ম এিাং দপাদলি পর্ মাদলািিাি িাধ্যদি অিীি ভূিাজিক পজিদিশ (প্যাজলও এিভােিিদিন্ট) ও জিিিমি 

সাংক্রান্ত েদিষণাকি ম পজিিালিা কিা;  

 প্রাপ্ত িীিাশ্ম ও দপাদলদিি কুাটালে বিজিি কাি; 

 প্রাপ্ত ফলাফদলি জভজিদি প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ।  
 

২০২১-২০2২ অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ 

কি মসূজি-১  িদঙ্গাপসােদিি উপকূদল িাইদক্রাফজসল (দফািাজিদফিাি, অস্ট্রাদকািা, গ্যাদস্ট্রাদপািা এিাং দপজলসাইদপািা) 

এি সিাদিশ, জিস্তাি এিাং দলািাল ওোজি মাংদেি প্রভাি জিজিিকিণ, কক্সিািাি সেি, িট্টগ্রাি, িাাংলাদেশ। 

Occurrence, Distributation and Impact of global warming on Microfossil (Foraminifera, 
Ostracoda, Gastropoda and Pelecypoda) along the coast of the Bay of Bengal, Cox’s Bazar Sadar, 
Chattogram, Bangladesh 
 

উদিেিঃ  

ফজসদলি বিজশষ্টু জিিীযি কিা স্তিিি ও িীিস্তিিি শাখাি অন্যিি প্রিাি কাি, এ কাি দক সািদি দিদখ এ পর্ মন্ত পাওো 

দফািাদিজিদফিা একটি কুাটালে প্রস্তুি কিা হদেদে। দফািাদিজিদফিা সমুি িলদেদশ িসিাসকািী একদকাষী সামুজিক প্রাণী। 

প্রাচুয্যমিা, বিজিত্রিে প্রিাজি এিাং উচ্চ ফজসলাইদিশি যিিা দফািাদিজিদফিাি জিদশষ বিজশষ্টু। পলল িমুিা দথদক এদেি 

সহদি আলাো কিা র্াে। জিজভন্ন সামুজিক পজিদিশদক ব্যাখ্যাি িন্য দিিজথক দফািাদিজিদফিা একটি ভাল ইদকাজসদস্ট্ি 

িজিটি টুল। একিিদিি এুালেী জিথিীজিিাি িাধ্যদি দফািাদিজিদফিাি সাদথ িড় হে এিাং দেঁদি থাদক। পৃজথিীি জিজভন্ন 

দেদশ দফািাজিজিদফিাি, অস্ট্রাদকািা, গ্যাদস্ট্রাদপািা এিাং দপজলসাইদপািা এি সিাদিশ, জিস্তাি  এিাং িলিায়ু পিিিিমদিি 

ফদল এসকল সামুজিক প্রািীি পজিিিমদিি জিষদে েদিষণা কিা হদেদে। িদঙ্গাপসােদিি উপকূলীে এলাকাে এসকল সামুজিক 

প্রািীি জিদে অদ্যিজি দকাি েদিষণা দেদশ হেজি। এিন্য জিি মাজিি এলাকাটিদি দফািাজিজিদফিা, অস্ট্রাদকািা, গ্যাদস্ট্রাদপািা 

এিাং দপজলসাইদপািা এি সিাদিশ, জিস্তাি এিাং িলিায়ু পিিিিমদিি প্রভাি পিীযা কিা অিীি িরুিী। দফািাদিজিদফিা 

োড়াও অস্ট্রাদকািা, গ্যাদস্ট্রাদপািা এিাং দপজলসাইদপািা িািীে সামুজিক িীি িদেদে। সমুদিি িলিাজশি িাপিাত্রা বৃজদ্ধ 

এিাং িানুদষি কার্ মকলাদপ সামুজিক িীিনিজিদত্রি অিিজি জির্শ্ব্যাপী উদদ্বদেি জিষে। এ জিষেক েদিষণাি িাধ্যদি দেদশি 

সমুজিক প্রািী ও সমুদিি িীিনিজিদত্রি ভািসাম্য িযা ও ব্যিহাি জিজিি কিদি গুরুত্বপূণ ম ভূজিকা িাখা সম্ভি। দলািাল 

ওোজি মাংদেি প্রভাদি িিমিাদি এসকল অনুিীিাদশ্মি দশল িসােদিি এিাং দেহ েঠদিি কী িিদিি পজিিিমি হদেদে/হদে িা 

জিজিিকিণ সিাক্ত কিাই িিমিাি কি মসূজিি উদিে। 



 

 

 

পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাে এুাদসসদিন্ট শাখা 

(Environmental Geology and Natural Hazard Assessment Branch) 

শাখা প্রিািিঃ িিাি সালিা আক্তাি 

                পজিিালক (ভূিি) 

 

এ শাখা িাাংলাদেদশি জিজভন্ন প্রাকৃজিক দূদর্ মাে দর্িি ভূজিকম্প, ভূজি অিিিি, ভূজির্ধ্স, িলািদ্ধিা, িন্যা জিষেক 

েদিষণামূলক কাদি জিদোজিি। দেদশি জিজভন্ন স্থাদি প্রাকৃজিক দূদর্ মাে পিিিীদি ঐ এলাকাি িথ্য-উপাি সাংগ্রহ ও 

সদিিজিদি পজিেশ মিপূি মক প্রজিদিেি প্রণেি এিাং দূদর্ মাে প্রজিকাি িা হ্রাসকিদণ পিািশ ম প্রোি কিা এ শাখাি মূল উদিে।    

দলাকিলিঃ 

1. িিাি আবু সাঈে দিাহাম্মে ফেসাল, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

2. িিাি দিাহাম্মে আজিসুি িহিাি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

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

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

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 দূদর্ মাে প্রিণ এলাকাে ভূিাজিক, ভূ-প্রযুজক্তক ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাে িািজিত্রােি; 

 ভূ-সম্পজকমি জিজভন্ন িিদিি প্রাকৃজিক ও িািি সৃষ্ট দূদর্ মাে মূল্যােণ ও েদিষণাি িাধ্যদি দূদর্ মাে ব্যিস্থাপিা জিষদে 

পিািশ ম প্রোি;  

 দেদশি দর্ দকাদিা এলাকাি িড় িিদিি অিকাঠাদিা ও িেি উন্নেদিি দযদত্র প্রাকৃজিক দূদর্ মাে জিষেক ভূিাজিক 

িথ্য ও উপাি সিিিাদহি িাধ্যদি সহােিা প্রোি কিা। 

২০২১-২০2২ অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ 

কি মসূজি-১  িাঙািাটি দিলাি, কাউখালী উপদিলাি পজিদিশ ভূিি জিরুপণ এিাং ভূজির্ধ্স দিাদিশি িািজিত্রােি 

Environmental Geology Analysis & Landslide Hazard Zonation of Kawkhali 
Upazila of Rangamati District 
 

উদিেিঃ  

 সংশ্লিষ্ট শ্লিশ্লিন্ন প্রশ্লিবিদন থেবে িথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাই েরণ 

 শ্লিশ্লিন্ন ধরবনর ইবেজ, আব ােশ্লচত্র ও োনশ্লচত্র শ্লিবিষণ েবর প্রেল্প এ াোর ভূিাশ্লিে ও ভূপ্রাকৃশ্লিে োনশ্লচত্র 

প্রনয়ন এিং drainage pattern, rock type and displacement of rock, attitude of bed 

ইিযাশ্লদ িথ্য ব্যিহার েবর ভূিাশ্লিে বিশ্লিষ্টয শ্লনণ ণয় েরা  

 প্রধান প্রাকৃশ্লিে দূবয ণাগসমূহ শ্লচশ্লিি পূি ণে োনশ্লচত্র বিশ্লর শ্লিবিষি ভূশ্লেধ্বস থজাশ্লনং েবর সম্ভাব্য িশ্লিষ্যৎ 

অিোঠাবোগি সম্প্রসারণ পশ্লরেল্পনা প্রণয়বন সহায়িা েরা  

 পশ্লরবিি ভূ-িাশ্লিে (Surface water, groundwater, flash flood, earthquake, River bank 
erosion) প্রিাি শ্লনরুপন  

 ভূিাশ্লিে প্রশ্লিবিদন বিশ্লর েরা 

 

 



 

 

 

দ্যি অনুিািি ও জিআইএস শাখা 

(Remote Sensing and GIS Branch) 
 

শাখা প্রিািিঃ িিাি বসেে িিরুল ইসলাি  

                পজিিালক (ভূিি) 

 

 

দূি অনুিািি ও জিআইএস পদ্ধজিি প্রদোে িিমিাদি ভূিিজিেদেি সকল ভূ-বিজ্ঞাজিক েদিষণা ও অনুসন্ধাি কি মকাদড 

উদল্লখদর্াগ্য ভূজিকা িাখদে। এই পদ্ধজিদি আকাশ আদলাকজিত্র ও জিজভন্ন িািজিত্র পর্ মাদলািিা কদি দূিঅিীি ও িিমিাদিি 

ভূ-োঠজিক, ভূ-প্রাকৃজিক পজিিিমি ইিুাজেি তুলিামূলক জিত্র এিাং ভূিাজিক কাঠাদিা, চুুজি (Fault) সম্পদকম প্রাথজিক 

িািণা ও জিজিি কিা সম্ভি হে। এ শাখা ভূ-বিজ্ঞাজিক েদিষণা, িীজি-জিি মািণ ও পজিকল্পিা গ্রহদণ জিজভন্ন দস্কদলি িািজিত্র 

ও অন্যান্য িথ্য-উপাি জিদেষণ, অিকাঠাদিা জিি মাদণ উপযুক্ত স্থাি জিি মািণ, প্রাকৃজিক দূদর্ মাে, িলিায়ু পজিিিমিিজিি 

কািদণ ভূ-প্রকৃজি ও পজিদিদশি পজিিিমি ইিুাজে জিষদে েদিষণা কাদি সাজি মক সহােিা  প্রোি  কদি। 

দলাকিলিঃ 

 িিাি আক্তারুল আহসাি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ িািওোনুল হক, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি শাওি িালুকোি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি জিন্টু িাে, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 আকাশ আদলাকজিত্র ও জিজভন্ন ইদিি পর্ মাদলািিা কদি অিীি ও িিমিাদিি ভূ-োঠজিক, ভূ-প্রাকৃজিক পজিিিমি ও 

পজিিুক্ত িে-িেীসহ িেী ভাঙি, িেীি েজিপদথি পজিিিমি, িেীদি িিাকৃি পলল, ভূজিরূপ ইিুাজেি তুলিামূলক 

জিত্র লাভ কিা; 

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

 প্রাকৃজিক দূদর্ মাে দিাকাজিলা সম্পদকম িািণা, দর্িি: িন্যা কিজলি এলাকা জিজিিকিণ, িাি প্রভাি ও সম্ভাব্য 

যজিসািি এিাং িাি প্রজিকাি;  

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

 উপদিাজল্লজখি িথ্য িািাি িন্য প্রাথজিক িািণা সম্বজলি আকাশ আদলাকজিত্র ও জিজভন্ন ইদিি পর্ মাদলািিাি 

িাধ্যদি Base map প্রস্তুি; 

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

িদথ্যি জভজিদি সাংজেষ্ট িথ্য সম্বজলি িািজিত্র এিাং জেক জিদে মশিাসহ প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ। 

 

২০২১-২০2২ অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ 

কি মসূজি-১ িগুড়া দিলাি দসািািলা উপদিলাে প্রিাজহি র্মুিা িেীি েজিপদথি পজিিিমি, ভাাংেি প্রিিিা জিি মািি এিাং 

ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি  

                 Assessment of Shifting, Erosion Vulnerability of Jamuna River as well as 
Geological and Geomorphological Mapping of Sonatola Upazila of Bogra 
District  

 

 
 



 

 

 

উদিেিঃ 

 িগুড়া দিলাি দসািািলা উপদিলাে র্মুিা িেীি েজিপদথি পজিিিমি জিণ মে 

 িগুড়া দিলাি দসািািলা উপদিলাে সাংলগ্ন র্মুিা িেীি িিমিাি সিদেি েজিপদথি অিস্থাি জিণ মে  

 জিেি শিাজিি িাোিাজে সিে হদি িিমিাি সিে পর্ মন্ত উক্ত এলাকাে িেী দ্বািা িতুি ভূজি সৃজষ্ট এিাং িেীেদভ ম 

জিলীিভূজিি পজিিাি জিণ মে  

 িেী সাংলগ্ন এলাকাে ভাাংেি প্রিি এলাকা জিজিিকিি  

 SPT এি িাধ্যদি িমুিা সাংগ্রহি এিাং ভূ-িাজিক জিদেষি  

 িগুড়া দিলাি দসািািলা উপদিলাে ভূ-িাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিি  

 

উপ-শাখািঃ ফদটাগ্রাদিজে এিাং ম্যাপ ও ফদটালাইদব্রিী  

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

LR&M, BIWTA প্রজিষ্ঠাি হদি প্রদোিিীে িািজিত্র, এজিোল ফদটাগ্রাফস, ভূ-উপগ্রহজিত্র, ব্যাজথদিজেক িাট ম, দিঞ্চ 

িাকম/স্পট হাইট ইিুাজে উপািসমূহ এিাং দস্ট্জিওদস্কাপসহ িহু প্রকাি িথ্য-উপাি এিাং র্ন্ত্রপাজি ক্রেপূি মক সাংগ্রহ ও 

র্থার্থভাদি সাংিযণ কদি থাদক। জিজভন্ন শাখাি কি মকিমাদেি িজহিঙ্গি কার্ মক্রি িাস্তিােদিি িন্য এ উপ-শাখাে সাংিজযি 

টদপাজসট, স্যাদটলাইট ইদিিাজি, এজিোল ফদটাগ্রাফস্ ও অন্যান্য িািজিত্র ইসূু ও গ্রহণ কদি থাদক। 

দলাকিলিঃ 

     ১.  িিাি আসিা-উল-দহাসিা, জসজিেি ম্যাপ ও ফদটালাইদব্রিীোি (িলজি োজেত্ব) । 

     ২.  িিাি আবু সাইে আক্তাি, ফদটাগ্রাদিজেস্ট্। 

     ৩.  িিাি িােজলিা আক্তাি, জসজিেি ফদটাজিওলজিক দটকজিজশোি। 

উপ-শাখািঃ সাদভ ম 

এ উপ-শাখাি িাধ্যদি সাদভ মোিেণ জিজভন্ন িজহিঙ্গি কি মসূজিদি অাংশগ্রহণ কদি িজিপ কাি এিাং খিি কাদিি স্থাি জিি মািদণ 

সহােিা প্রোি, ল্যাড সাদভ ম, দর্িি: দপ্ল্ইি দটজিল, জথওদিালাইি, টদপাগ্রাজফক, দলদভজলাং সাদভ ম পজিিালিা কদি। ভূজিি 

উচ্চিা, জিম্নিা, িেী-িাস্তা-িাঁি ইিুাজেি এলাইিদিন্ট ও অিস্থাি এিাং contour সাদভ ম পজিিালিা ও প্রাপ্ত িদথ্যি জভজিদি 

ম্যাপ প্রস্তুি কদি। 

দলাকিলিঃ  

     ১.  িিাি দিািঃ আইোি আহম্মে, দহি সাদভ মোি। 

উপ-শাখািঃ কাদট মাগ্রাজফ ও মুিি 

এ উপ-শাখাি িাধ্যদি িথ্য-উপাদিি জভজিদি িাজহো অনুর্ােী িািজিত্র, জিজভন্ন লে, ক্রস-দসকশি ইিুাজে অঙ্কি কিা হদে 

থাদক, র্া পিিিীদি ভূ-বিজ্ঞাজিক প্রজিদিেিসমূদহ সাংদর্ািি কিা হে। অিীদি এসকল অঙ্কিসমূহ হাদি প্রস্তুি কিা হি, 

িিমিাদি কজম্পউটাদিি িাধ্যদি জিজিটাল পদ্ধজিদি প্রস্তুি কিা হদে এিাং এিন্য িিিদলি প্রদোিিীে প্রজশযণ অব্যাহি 

আদে। এ শাখা প্রিািিিঃ জিজভন্ন শাখাি সহােক জহসাদি কাি কদি। 

দলাকিলিঃ 

    ১.  িিাি দিািঃ আবু িাদসি, সহকািী কাদট মাগ্রাফাি। 

    ২.  িিাি দিািঃ আলী আব্বাে, সহকািী জপ্রজন্টাং অজফসাি। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 িজহিঙ্গি হদি সাংগৃহীি িথ্য-উপাদিি জভজিদি জিজভন্ন িিদণি িািজিত্র, দস্কি, দসকশি, লে ইিুাজে বিিী কিা 

র্া পিিিীদি জিজভন্ন প্রজিদিেদি সাংদর্ািি কিা হে;  

 জিজভন্ন িািজিত্রসমূহ অঙ্কি, মুিণ, পজিম্ফুটি ও সাংিযণ কিা। 

 
 



 

 

 

ভূিাজিক িািজিত্রােি ও দকাোটািিািী ভূিি শাখা 

(Geological Mapping and Quaternary Geology Branch) 

শাখা প্রিািিঃ িিাি িাজসিা দিেি 

                পজিিালক (ভূিি) 

  

 

িাাংলাদেদশি শিকিা ৮০ ভাে এলাকা দকাোটািিািী যুদেি পলল দ্বািা েঠিি। অিজশষ্ট এলাকা টািজশোিী যুদেি জশলাে 

েঠিি পাহাড়ী অঞ্চল। সাজি মক জিদিিিাে দেদশি জিজভন্ন উন্নেদি ভূিাজিক িািজিদত্রি গুরুত্ব অপজিসীি। এ দৃজষ্টদকাণ দথদক 

উক্ত শাখাি িাধ্যদি মূলিিঃ ১ ৫০,০০০ দস্কদল উপদিলা জভজিক আঞ্চজলক িািজিত্রােি কাি কিা হদে থাদক। এোড়াও 

জিদশষ দযদত্র ১ ২৫০,০০০ দস্কদলও ভূিাজিক িািজিত্র প্রস্তুি কিা হে। িািজিত্রােি কাদিি পাশাপাজশ দকাোটািিািী যুদেি 

ভূিাজিক ইজিহাস ও িলিায়ুি িথ্যাজে েদিষণাি িাধ্যদি উদন্মািি কিা, জিজভন্ন দূদর্ মাে র্থা - িন্যা, িেী ভাঙ্গি, িদলাচ্ছ্বাস, 

িেীি েজিপথ পজিিিমি ইিুাজে জিষদেি উপি প্রাথজিক িথ্য সাংগ্রহ ও কািণ সিাক্ত কিা হে। 

দলাকিলিঃ  

 ি. দিািঃ আহসাি হাজিি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ নুরুজ্জািাি সবুি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি অজিদিষ িালুকোি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ দহাদসি খসরু, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ িাহাঙ্গীি আলি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দক এি ইিাি দহাদসি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ িজহ উজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ দহাসাইি আল ইিিাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 িািজিত্রােদিি কাদি িজহিঙ্গদি জিশে িজিপ পজিিালিা এিাং প্রদোিিীে িথ্য-উপাি সাংগ্রহ;  

 দকাোটািিািী যুদে সাংঘটিি িলিায়ুি পজিিিমদিি উপি েদিষণা কাি পজিিালিা;  

 দেদশি উন্নেি কি মকাদড িাজহো দিািাদিক ভূিাজিক িািজিত্র সাংক্রান্ত িথ্যাজে সিিিাহ;  

 জিজভন্ন জশযা প্রজিষ্ঠাি িা েদিষণামূলক প্রজিষ্ঠািসমূহদক িাজহো দিািাদিক ভূিাজিক জিষদে সহােিা প্রোি;  

 ভূিাজিক িািজিত্রােদি আধুজিক পদ্ধজিি ব্যিহাি;  

 প্রাপ্ত িথ্য-উপাি জিদেষদণি িাধ্যদি প্রজিদিেি প্রণেি। 
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কি মসূজি-১  িাঙ্গািাটি দিলাি সেি উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রােি  

Geological Mapping of Sadar Upazila of Rangamati District  
 

উদিেিঃ  

১:৫০০০০ দস্কদল িাাংলাদেদশি উপদিলা জভজিক ভূিাজিক িািজিত্র বিজিি িািীে উদিেদক সািদি দিদখ এিাং স্থািীে 

পর্ মাদে উপদিলা জভজিক উন্নেদি অাংশ গ্রহদিি উদিদে কি মসূিীটি প্রস্তাি আকাদি দপশ কিা হল। ভূিাজিক িািজিত্রােি 

কাদি এলাকাি ভূোঠজিক স্তিজিন্যাস, ভূপ্রকৃজি ও পলল অিদযদপি জিদেষণ, িব্য ভূ-আদন্দালদিি জিিসমুহ সিাক্তকিণ 

প্রাকৃজিক দূদর্ মাে (দর্িি িন্যা, িেী ভাঙি, িলািদ্ধিা ইিুাজে) জিষেক িথ্যাজে সাংজেষ্ট কদি এলাকাি মৃজিকাসম্পে, 

িলািাি (ভূ-উপজিজস্থি ও ভূ-েভমস্থ) ও খজিিসম্পে (র্জে থাদক) সম্পকীে জিিিণ, িাি ব্যিহাি ও ভজিষ্যদি দটকসই 

উন্নেদিি িন্য প্রদোিিীে পিািশ ম প্রোি কদি একটি পূণ মাঙ্গ ভূিাজিক প্রজিদিেি প্রিেি কিা হে। ভূিাজিক িািজিত্রােি 



 

 

 

অত্র এলাকাি অিকাঠাদিােি উন্নেি, আিাজসক ও জশল্প এলাকাি স্থাি জিি মািণ, প্রিাহিাি িেী শাসি, ভূজিি র্থার্থ ব্যিহাি, 

পজিদিশেি সিস্যাসমুহ জিজিি কিি এিাং িা জিিসদিি উপাে অনুসন্ধাি প্রভৃজি কাদি সহােক ভূজিকা পালি কিদি পাদি। 

সাজি মকভাদি কি মসূিীটি দর্ সি দযদত্র ভূজিকা িাখদি পাদি িাি সাংজযপ্ত িি মিা জিদি দেো হল- 

ক) ভূিাজিক িজিপ ও অনুসন্ধাদিি িাধ্যদি ব্যিহাি উপদর্ােী দস্কদল (১:৫০০০০) প্রস্তাজিি এলাকাি ভূপ্রাকৃজিক, ভূিাজিক 

ও আনুষজঙ্গক িািজিত্র প্রিেণ। 

খ) পললিাজিক িথ্যাজে সাংগ্রহণ কিা, স্তিিাজিক (Stratigraphic) িথ্যাজে সম্পদকম সম্যক িািণা লাভ কিা এিাং 

স্তিিাজিক (Stratigraphic) জিন্যাস জিি মািণ কিা। 

ে) শয্যা জশলাি (Bed rock) বিজশষ্টু (Attitude), পুরুত্ব এিাং পললিাজিক িথ্যাজে সাংগ্রহ কিা। 

ঘ) প্রস্তাজিি এলাকাি িে-িেীি েজিপথ পজিিিমদিি ইজিহাস উেঘাটি এিাং িব্য ভূ-আদন্দালদিি সদঙ্গ েজিপথ পজিিিমদিি 

সম্পকম অনুসন্ধাণ। 

ঙ) পজিদিশেি ও প্রাকৃজিক দূদর্ মাে সম্পদকম জিস্তাজিি িথ্য সাংগ্রহ এিাং পজিদিশ উন্নেি জিষেক পিািশ ম োি। 

ি) সম্ভাব্য খজিি সম্পে জিজিিকিি এিাং প্রাপ্ত খজিদিি অথ মনিজিক গুরুত্ব জিদিিিা ও সঠিক ব্যিহাদিি পিািশ ম োি। 

ে) পাজি সম্পে সাংজেষ্ট িথ্য-উপাি সাংগ্রহ। 

ি) দপৌি ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম উন্নেি দকন্দ্র (দগ্রাথ দসন্টাি) এলাকাি ভূজিি উপদর্াজেিা ও বিজশষ্টু জিরুপণ। 

ে) সজম্মজলি িথ্য ও উপাদিি সাজি মক পর্ মাদলািিা এিাং ভূ-প্রাকৃজিক অিস্থা ও পলল প্রকৃজিি জভজিদি এলাকাি  

ভূ-সম্পদেি র্থার্থ ব্যিহাি ও দটকসই উন্নেি সম্পকীে পিািশ ম প্রোি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

িেি ও প্রদকৌশল ভূিি শাখা 

(Urban and Engineering Geology Branch) 

 

শাখা প্রিািিঃ িিাি নুরূি িাহাি ফারুকা 

                পজিিালক (ভূিি)  

 

 

 

িেিােদিি প্রসাি দর্ দকাি দেদশি সভুিা জিকাদশি দযদত্র একটি স্বাভাজিক কার্ মক্রি। সাজি মক িেি পজিকল্পিা ও দভৌি 

অিকাঠাদিা জিি মাণকাদল ভূ-স্তদিি েঠি, প্রাকৃজিক দূদর্ মাদেি উৎস, ভূ-স্তদিি উপজিভাে ও জিম্নিাদিি ভূিাজিক উপাদিি পূণ ম 

জিিিণ িািা অিুন্ত প্রদোিি। ভূ-প্রদকৌশল উপাি এিাং ভূিাজিক িথ্যাজে িেি উন্নেদিি মূল পজিকল্পিা প্রণেদি ব্যিহাি 

কিা হদল দটকসই উন্নেি, প্রাকৃজিক দূদর্ মাে ও ঝুঁজক প্রশিদি গুরুত্বপূণ ম ভূজিকা িাখদি পািদি। এোড়াও এ সম্পজকমি অন্যান্য 

উন্নেি দর্িিিঃ জশল্পকািখািা, আিিমিাি ব্যিস্থাপিা এিাং পজিদিশ িযাে এ শাখাি কার্ মক্রি সহােক ভূজিকা িাখদি।  

 

দলাকিলিঃ 
 

 িিাি দিািঃ িাহমুে দহাদসি খাি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিাহাম্মে জফদিাি আলি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি সািওোৎ িািীি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি ফারুক হুসাইি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি িাদহিা আফজিি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি মুহাম্মে খােরুল ইসলাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 
োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 িেি ও প্রদকৌশল ভূিাজিক িািজিত্রােি;  

 িািজিত্রাজেি এলাকাি ভূজিি বিজশষ্টু ও প্রদকৌশলেি গুণাগুি জিরূপণ;  

 প্রদকৌশলেি গুণাগুদিি জভজিদি জিজভন্ন অিকাঠাদিা জিি মাদণি স্থাি জিি মািণ;  

 প্রাপ্ত িথ্য-উপাি জিদেষদণি িাধ্যদি প্রজিদিেি প্রণেি। 

  



 

 

 

ভূ-িসােি ও পাজি সম্পে শাখা 

(Geochemistry and Water Resources Branch) 

শাখা প্রিািিঃ িিাি দিািঃ কািাল দহাদসি  

                পজিিালক (ভূিি) 

 

ভূ-িসােি ও পাজি সম্পে শাখা অজিেপ্তদিি একটি গুরুত্বপূণ ম শাখা। এই শাখা অনুসন্ধািমূলক ভূ-িসােি দকৌশল প্রদোে কদি 

এককভাদি ও অন্যান্য অনুসন্ধাি দকৌশদলি সাদথ সিজিিভাদি পজিিালিাি িাধ্যদি ভূ-িাসােজিক অনুসন্ধাি কার্ মক্রি সম্পন্ন 

কদি থাদক। িাাংলাদেদশি জিজভন্ন এলাকাি ভূ-েভমস্থ িলকূপ হদি পাজিি িমুিা সাংগ্রহ এিাং েদিষণাোদি জিদেষদণি িাধ্যদি 

ভূ-েভমস্থ আিাদিি পাজিি গুণাগুি জিণ মে কদি থাদক। এোড়াও ভূ-েভমস্থ আিাদিি পলদলি িমুিা জিদেষদণি িাধ্যদি আিাদিি 

বিজশষ্টু জিরূপণ কদি থাদক।  

দলাকিলিঃ 

 িিাি শাহিাি কজিি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি শাজহো আক্তাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)।  

 িিাি জিোদ্যল ইসলাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 িিাি দিািঃ িাদশদ্যল হাসাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি)। 

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 িজহিঙ্গি কাদিি িাধ্যদি সুদপে পাজিি অনুসন্ধাি, পাজিিাজহি স্তিসমূহ জিজিিকিণ;  

 পাজিি িাসােজিক জিদেষদণি ফলাফদলি জভজিদি পাজিদি উপজস্থি জিজভন্ন দিৌদলি িাত্রা জিণ মে কদি জিষাক্ত 

দিৌদলি উপজস্থজি সম্পদকম িািণা প্রোি;  

 ভূ-েভমস্থ আিাদিি পলদলি িমুিা জিদেষদণি িাধ্যদি আিাদিি বিজশষ্টু জিরূপণ; 

 ভূ-েভমস্থ পাজিি গুিািলী জিরূপণ এিাং েদিষণাকৃি এলাকাি পজিদিশ ব্যাখ্যাকিণসহ িিস্বাদস্থুি উপি এি প্রভাি 

জিরূপণ; 

 প্রাপ্ত ফলাফদলি জভজিদি প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ। 

 

২০২১-২০2২ অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ 

কি মসূজি-1  ঢাকা দিলাি িািিাই উপদিলা এলাকাে °৫০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ভূেভমস্থ পাজি ও পলদলি ভূ-িাসােজিক 

জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুিেিিাি, পজিদিশ মূল্যােি এিাং ভূ-িাসােজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিণ 

Geo-chemical investigation of water and sediment up to the depth of ±50 meter 
at Dhamrai Upazila under Dhaka District for the determination of water 
qualities, evaluation of sub-surface environment and preparation of geo-
chemical map 
 

উদিেিঃ 

 িািিাই এলাকাি ভূ-েভমস্থ পাজিদি জিদ্যিাি জিজভন্ন দিৌদলি িাত্রা জিণ মে কিণ এিাং িািিস্বাদস্থুি উপি এইসি 

দিৌদলি প্রভাি জিরুপি; 

 িািিাই এলাকাি অজিিাসীদেি ভূ-েভমস্থ পাজিি জিিাপে ব্যিহাি সম্পদকম িািণা প্রোি; 

 িািিাই এলাকাে অিজস্থি জশল্প কািখািা হদি জিিঃসজিি িিমু  দ্বািা পজিদিশ দূষণ সম্পদকম িািণা প্রাজপ্ত; 

 িািিাই এলাকাি ভূ-েভমস্থ িলািাি সম্পদকম িািণা লাভ এিাং সাংজেষ্ট কর্তমপযদক অিজহিকিণ;  

 িািিাই উপদিলাি ভূ-পৃষ্ঠ হদি +৫০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ভূ-িাসােজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিণ । 



 

 

 

জশলাজিদ্যা ও িজণকজিদ্যা শাখা 

(Petrology and Mineralogy Branch) 

 

শাখা প্রিািিঃ িিাি দিািঃ জিিানুি িহিাি  

                 পজিিালক (ভূিি) 

 

 

 

 

 

 

ভূিাজিক কার্ মক্রিসমূদহ জশলা ও িজণক সাংক্রান্ত জিজভন্ন িিদিি েদিষণা ও জিদেষদণি িন্য অিুাধুজিক বিজ্ঞাজিক র্ন্ত্রপাজি 

ব্যিহাদিি িাধ্যদি িমুিাসমূহ জিদেষণপূি মক অজিেপ্তি ও অজিেপ্তি িজহ মভূি ভূিাজিক জিজভন্ন কার্ মক্রদি েদিষণা পজিিালিা 

এিাং প্রদোিিীে সহদর্াজেিা প্রোি এই শাখাি োজেত্ব। িজহিঙ্গি কাদি ব্যিহৃি প্রদোিিীে র্ন্ত্রপাজি এ শাখা িাি ভাডাদি 

সাংগ্রহ, সাংিযণ ও িাজহো অনুর্ােী সিিিাহ কদি থাদক। এোড়াও এ শাখা জশলা ও িজণকজিদ্যা সাংক্রান্ত জিদেষণাত্বক ও 

েদিষণামুখী কার্ মক্রি পজিিালিাপূি মক িথ্যিহুল প্রজিদিেি প্রণেি কদি। এ শাখাি অিীদি জিজভন্ন যুদেি ভূিি জিষেক 

িমুিাসমৃদ্ধ একটি িাদ্যঘি আদে। িাদ্যঘদি িিমিাদি দেশ-জিদেদশি ৩১৯টি জশলা িমুিা, ২২৭টি িীিাশ্ম, ১৬টি জিিিমিিাে 

জিত্র এিাং ২টি ভূ-েভমস্থ স্তিজিন্যাস িদিল আদে। এসকল সাংগ্রহ স্কুল, কদলি, জির্শ্জিদ্যালে ও অন্যান্য জশযা প্রজিষ্ঠাি ও এ 

জিষদে আগ্রহীদেি জ্ঞাদিি আদলা প্রসাদি সহােক ভূজিকা পালি কদি আসদে। 

দলাকিলিঃ  

 িিাি দিািঃ ফারুক হাোি, উপ-পজিিালক (ভূিি) । 

 িিাি দিাহাম্মে আজিফুজ্জািাি, উপ-পজিিালক (ভূিি) । 

 িিাি দিাহাম্মে ওিি ফারুক খাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) । 

 িিাি জিিহাজুল আদিেীি শাকীক, সহকািী পজিিালক (ভূিি) । 

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 গুরুত্বপূণ ম খজিি জিজিিকিণ ও ব্যিহাদিি জেক জিদে মশিা প্রোি; 

 জিজভন্ন জশলা িমুিা (পালজলক, রূপান্তজিি, ও আদগ্নেজশলা) জিদেষণকিণ, িমুিাসমূদহি বিজশষ্টু ও গুণাগুি জিণ মে; 

 িঞ্জি িজশ্ম প্রজিপ্রভা (এক্সআিএফ) জিদেষদণি িাধ্যদি জিজভন্ন জশলা ও িজণক িমুিাি বৃহিি, ক্ষুিিি এিাং অজি 

ক্ষুি উপাোি জিদেষণকিণ, শিকিা সাংযুজি জিণ মে, জিিল মৃজিকা িমুিা জিদেষণ; 

 িজণকসমূদহি আনুপাজিক হাি জিণ মদেি িাধ্যদি জশলা িমুিাসমূদহি িাি জিি মািণ; 

 ভািী িজণক পৃথকীকিণ এিাং েদিষণাোদি পিীযাি িাধ্যদি সিাক্তকিণ; 

 অজিেপ্তদিি জিজভন্ন ভূ-বিজ্ঞাজিক শাখাি িমুিা জিদেষণসহ জিজভন্ন প্রজিষ্ঠাি ও সাংস্থাি েদিষকদেি সহােিা প্রোি 

এিাং িাজহোনুর্ােী িমুিা জিদেষণ, শিাক্তকিণ এিাং গুণেিিাদিি জিষদে পিািশ ম ও প্রজিদিেি প্রণেি। 

 
 

২০২১-২০2২ অর্থ িেদিি কি মসূজিিঃ 

কি মসূজি-১  কক্সিািাি দিলাি িামু উপদিলাি টািজশোিী পাহাড়সমূদহি পলল ও পালজলক জশলাি িজণকিাজিক জিদেষণ 

Mineralogical analysis of sediment and sedimentary rocks of the Tertiary hills 

of Ramu Upazila of Coxs’Bazar District 

 

 

 



 

 

 

উদিেিঃ  

 পাহাদড়ি উদন্মাজিি জশলা িমুিাি িজণকিাজিক জিদেষণ কিণ।কদ িম র্শলা র িজণকিাজিক জিদেষণ ।  

 জিদেষণ দশদষ প্রাপ্ত িজণক িমুিাি আপাি শিকিা হাি জিি মািণ কিি। 

 উজল্লজখি পলল ও পালজলক জশলা িমুিাি অথ মনিজিক গুরুত্ব জিি মািণ কিি। 

 

 

উপ-শাখািঃ িাদ্যঘি  

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ িিাি ইসিাইল দহাদসি, িাদ্যঘি সহকািী। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 সাংিজযি িমুিাসমূহ সুষ্ঠুভাদি িযণাদিযণ;  

 েশ মণাথীদেি এ িাদ্যঘি প্রেশ মদিি সিে সহােিা প্রোি; 

 িাদ্যঘদিি দসৌন্দর্ ম িি মি এিাং এি িাি উন্নেদি প্রদোিিীে পিািশ ম প্রোি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ভূ-পোজথ মক শাখাসমূহ 

ভূ-বিদ্যুজিক ও ভূকম্পি িজিপ শাখা 

(Electrical and Seismic Survey Branch) 

 

শাখা প্রিািিঃ িিাি জিিািউজিি আহদিে 

                পজিিালক (ভূপোথ ম)  

 

ভূ-বিদ্যুজিক ও ভূকম্পি িজিপ শাখা এ প্রজিষ্ঠাদিি একটি েদিষণামূলক অন্যিি ভূ-পোজথ মক শাখা। িিমিাদি অজিেপ্তদিি 

র্ন্ত্রপাজি ব্যিহাি কদি এ শাখা ভূকম্পি পদ্ধজিি িাধ্যদি কি-দিশী ৫০০ জিটাি েভীিিা পর্ন্ত শুধুিাত্র প্রজিসিণ িজিপ 

কিদি সযি। 

দলাকিলিঃ 

১. ি. সুলিািা িােজিি নূিী, উপ-পজিিালক (ভূপোথ ম) । 

২. িিাি দিাহািঃ দসজলি দিিা, উপ-পজিিালক (ভূপোথ ম) । 

৩. িিাি লুিিা ইোসজিি খন্দকাি, উপ-পজিিালক (ভূপোথ ম) । 

৪.    িিাি তুষাি কাজন্ত িাে, সহকািী পজিিালক (ভূপোথ ম) । 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 দেদশি ভূ-অভুন্তিস্থ ভূিাজিক স্তিজিন্যাস, কাঠাদিা জিণ মে এিাং খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি লদযু িজিপ কার্ মক্রি 

পজিিালিা; 

 িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা িজিদপি িাধ্যদি ভূেভমস্থ পাজিি আিাি জিণ মে; 

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

 খিি কূদপ ভূ-পোজথ মক লজোং কার্ মক্রি পজিিালিা; 

 সুপাজিশ সম্বজলি প্রজিদিেি কর্তমপদযি জিকট দপশ। 
 

২০21-২০22 অথ ম-িেদিি কি মসূজিিঃ 

কি মসূজি-১  ভূেভমস্থ ভূিাজিক অনুসন্ধাদিি লদযু প্রজিসিণ ভূকম্পি পদ্ধজিি িাধ্যদি জেিািপুি দিলাি জিজিিিন্দি ও 

পাি মিীপুি উপদিলাসমূদহি অন্তে মি এলাকাে ভুপোজথ মক িজিপ 

Seismic refraction survey for the delineation of subsurface geology of 
Chirirbandar and Parbatipur upazila of Dinajpur districts, Bangladesh 

 

উদিেিঃ 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি দেদশি উিি-পজিিাঞ্চদল অেভীি আজেজশলা এলাকাে ভূিাজিক েঠি 

কাঠাদিা জিণ মে ও খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি িন্য সম্ভািিািে এলাকা জিি মািদণি উদিদে ভূপোজথ মক িজিপ 

পজিিালিা কদি আসদে। প্রস্তাজিি িজিপ এলাকাটি িাাংলাদেদশি উিি-পজিদি Rangpur Platform অঞ্চদল 

অিজস্থি। ১৯৮০ সাদল প্রকাজশি এুদিাম্যােদিটিক িজিপ এি ইন্টািজপ্রদটশি  প্রজিদিেি অনুর্ােী প্রস্তাজিি এলাকাে 

স্বল্প েভীিিাে জভজিজশলা উপজস্তজিি সম্ভািিা িদেদে এিাং দযত্র জিদশদষ চুম্বকীে খজিদিি উপজস্থজিিও সম্ভািিা 

উজল্লজখি আদে। পিিিীদি ১৯৯০ ও ২০০০ সাদল প্রকাজশি অজভকজষ মে ও চুম্বকীে প্রজিদিেি (Rahman, M.A, 

et al, 1990 and 2000) অনুর্ােী প্রস্তাজিি এলাকাটি স্বল্প েভীিিাে খজিি প্রাজপ্তি িন্য সম্ভািিািে জহসাদি 

উজল্লজখি আদে। সুিিাাং ভূ-অভুন্তিস্থ জভজিজশলাি েভীিিাসহ অন্যান্য মূল্যিাি খজিি অনুসন্ধাদিি উদিদে উক্ত 

এলাকাে প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ পজিিালিা কিা দর্দি পাদি। 



 

 

 

                                      অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ শাখা 

(Gravity and Magnetic Survey Branch) 

 

শাখা প্রিািিঃ িিাি মুহিঃ এিশাদ্যল হক  

                পজিিালক (ভূপোথ ম) 

 

 

িাাংলাদেদশি িিীি পলল আবৃি এলাকাি ভূেভমস্থ জশলাস্তদিি জিন্যাস, খজিি সম্পদেি অনুসন্ধাি ও ভূিাজিক েঠি কাঠাদিা 

জিণ মদেি িন্য জিজভন্ন ভূ-পোজথ মক িজিপ পদ্ধজিি প্রদোে অপজিহায্যম। অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ এ পদ্ধজিগুজলি অন্যিি। 

অজিেপ্তি কর্তমক কেলা আজিষ্কাদি অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ মূখ্য ভূজিকা পালি কদিদে। 

দলাকিলিঃ 

 িিাি দিািঃ শাহিাহাি, উপ-পজিিালক (ভূপোথ ম) । 

 িিাি দিাহাম্মে িজহি উজিি, উপ-পজিিালক (ভূপোথ ম) । 

 িিাি দিাসািঃ জসিাজুি িজিিা, সহকািী পজিিালক (ভূপোথ ম) । 

 িিাি িািমুি িাহাি, সহকািী পজিিালক (ভূপোথ ম) । 

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ পজিিালিাি িাধ্যদি ভূঅভুন্তদিি সম্ভাব্য স্তিজিন্যাস ও দিজসদিি েঠি কাঠাদিা 

সম্পদকম িািণা প্রোি; 

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

 সাংগৃহীি উপাদিি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি জভজিদি প্রজিদিেি প্রণেি। 

 

২০2১-২০2২ অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ 

কি মসূজি-১  জেিািপুি দিলাি পাি মিীপুি ও িেসাংলগ্ন এলাকাে আঞ্চজলক/প্রফাইজলাং অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ 

Regional/Profiling Gravity and Magnetic Survey in Parbatipur and adjoining 

areas of Dinajpur Districts 

উদিেিঃ 

বাংলাব দ শ ভূ িার্ িক ির্রপ  অ র্ধদ প্তর ব াংলাব দ ব শর উ ত্তর - পর্িম াঞ্চব ল অ গিীর আর্দ র্শলা  এলাকায়  ভূ ি ার্িক  গঠন 

কাঠ াব মা র্নণ িয়  ও  খ র্ন ি স ম্প দ  অ নু সন্ধ াব নর িন্য  স ম্ভা বনা ময়  ব্য িয য় ী এ ল াকা র্নধ িারব ণর  উব েব ে  আ ঞ্চ র্ল ক 

অ র্ি কষ ীয়  ও  চুম্বকীয়  ির্ রপ  পর্ রচা ল না কব র  আ স ব ে। এ  প র্ িন্ত  প্রায়  ৮০ ০০  বগ ি র্কব ল ার্মট া র এ ল াকার  ি র্র প স ম্প ন্ন  

করা িব য় ব ে। অ র্ িন নর্িকি াব ব গু রু ত্ব পূণ ি খ র্নি স ম্প দ  অ নু স ন্ধ াব নর ি ন্য  স ম্ভাবন াময়  এ ল াকা  র্ি স াব ব  ১৯ ৮০ বব ষ ির 

র্বমান চুম্বকীয়  ির্ রব প পা ব িিী পুব রর  উত্তর- পর্িব ম স্ব ল্পগিীরিায়  ( ৫০ র্ মটার গিীরি ায় ) চুম্বকীয়  র্ শলার  উ পর্ির্ি র 

ই ঙ্গ ীি পাও য় া র্ায় । উক্ত  স ম্ভাব নাময়  চুম্বকীয়  বস্তু টি র  অ বিান  র্ নর্ি িকরণ ও  উি ার ব্য াপ্ত ী র্ন ণ িব য় র ল ব যয  

অ র্িকষীয় ও  চুম্বকীয়  ির্ রপ  স ম্প্রস ারন কর ার  প র্রকল্পন া  করা  ি'ল। ি াো ড়া  উক্ত িাব নর  ধ ািব  খর্নি, স্ব ল্প  

গিীরিায়  কঠিন র্শলা  অ র্ বা  অ ন্য ান্য   খ র্ন ি ম জুদ  স ম্প ব ক িও  ধারণ া  পাও য় া য র্বি প াব র। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 ভূপোজথ মক িথ্য জিদেষণ ও র্ন্ত্রপাজি িযণাদিযণ শাখা 

(Geophysical Data Analysis and Equipment Maintenance Branch) 

 

শাখা প্রিািিঃ িিাি খন্দকাি আবুল হাসাি দিািঃ সাইফুি িহিাি            

পজিিালক (ভূপোথ ম) 

 

 

ভূ-পোজথ মক িথ্য জিদেষণ ও র্ন্ত্রপাজি িযণাদিযণ শাখা এ লযু অিমদিি িন্য ভূ-পোজথ মক েদিষণাোি এিাং ভূ-পোজথ মক 

লজোং েদিষণাোদি ভূ-পোজথ মক িজিদপি সাদথ সাংজেষ্ট আধুজিক র্ন্ত্রপাজি ক্রে, সাংিযণ, র্ন্ত্র পজিিালিা এিাং সাংগৃহীি 

িথ্য-উপাি কজম্পউটাি সফট্ওোি ব্যিহাদিি িাধ্যদি ব্যাখ্যা-জিদেষদণি দযদত্র সাজি মক সহদর্ােীিা প্রোি কদি থাদক। 

দলাকিলিঃ 

 িিাি লুিিা ইোসজিি খন্দকাি, উপ-পজিিালক (ভূপোথ ম), খডকালীি। 

 িিাি দিািঃ ওোজহদ্যজ্জািাি, উদ্ধমিি ভূপোজথ মক প্রদকৌশলী। 

 িিাি দিািঃ ইোকুি দহাদসি, ইদলেজিক্স অজফসাি। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ  

 েদিষণাোিদ্বদে সাংিজযি র্ন্ত্রপাজিগুজল অিুাধুজিক হওোি কািদণ এগুজলদক সাি মযজণকভাদি কার্ মযি িাখাি 

লদযু জিেিানুর্ােী কুাজলদব্রশি (Calibration) কার্ মক্রি পজিিালিা;  

 র্দন্ত্র ত্রুটি পজিলজযি হদল প্রদোিিীে দিিািদিি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা;  

 অজিেপ্তদিি অন্যান্য ভূ-পোজথ মক শাখাসমূহদক িজহিঙ্গণ কার্ মক্রি িাস্তিােিকাদল প্রদোিিীে র্ন্ত্রপাজি সিিিাহ 

এিাং উপাি সাংগ্রদহ র্ন্ত্রপাজি পজিিালিাে সাজি মক সহদর্ােীিা প্রোি;  

 িজহিঙ্গণ দথদক ভূ-পোজথ মক জিজভন্ন পদ্ধজিদি সাংগৃহীি উপািসমূদহি কজম্পউটাি সফট্ওোি ব্যিহাদিি িাধ্যদি 

ব্যাখ্যা-জিদেষদণ সহদর্ােীিা প্রোি;  

 অজিেপ্তি কর্তমক পজিিাজলি/অনুদিাজেি অন্যান্য প্রজিষ্ঠাি/সাংস্থাি জিজভন্ন খিি-কূদপ ভূ-পোজথ মক লজোং পজিিালিা 

ও সুপাজিশ সম্বজলি প্রজিদিেি প্রণেি কিা। 
 

২০2১-২০2২ অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ  

কি মসূজি-১  িজহিঙ্গদণ ভূপোজথ মক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি (অজভকষীে, চুম্বকীে, ভূনিদ্যুজিক ও ভূকম্পি) কার্ মকাজিিা পিীযণ 

কি মসূিী-২০2১ 

Field programme on performance testing of Geophysical equipments (Gravity, 
Magnetic, Electrical and Seismic) - 2021 

 
উদিেিঃ 

ভূপোজথ মক েদিষণাোদি জিেজিিভাদি অজভকষীে, চুম্বকীে, ভূনিদ্যুজিক, ভূকম্পি ইিুাজে র্ন্ত্রপাজিসমূদহি 

দকজলদব্রশি, িযণাদিযণ ও প্রদোিিীে দিিািি কিা হদে থাদক। র্ন্ত্রপাজিগুজল অিুাধুজিক এিাং িজহিঙ্গণজভজিক 

হওোে েীঘ ম সিে েদিষণাোদি অব্যিহৃি অিস্থাে থাকাি কািদণ অদকদিা হদে র্াওোি সম্ভািিা থাদক। িাই 

েদিষণাোদি িযণাদিযদণি পাশাপাজশ িজহিঙ্গণ পজিদিদশ িেদি নূুিিি ২/১ িাি এই র্ন্ত্রগুজল ব্যিহাি ও 

কার্ মকািীিা পিীযণ কি মসূিী িালু িাখা অিুািেক। ফদল র্ন্ত্রগুজল ক্রটিমুক্ত এিাং এদেি পূণ ম কার্ মযিিা জিদ্যিাি 

িাখা সম্ভি হদি। িাই এই র্ন্ত্রপাজিগুদলা জেদে র্াদি িজহিঙ্গদণ সুষ্ঠুভাদি উপাি সাংগ্রহ কিা র্াে, দস লদযু ঢাকাি 

অদূদি িজহিঙ্গণ পজিদিদশ এগুজলি কার্ মযিিা র্ািাই কিা প্রদোিি। িজহিঙ্গদণ জিি মাজিি মূল প্রকল্প িাস্তিােদিি 

পূদি ম িজিপ কাদি ব্যিহৃিব্য র্ন্ত্রপাজিগুজলি পূণ ম কার্ মযি অিস্থা জিজিি কদি সাংজেষ্ট িজিপ েলদক সিিিাহ 

কিাই এই কি মসূিীি উদিে।  

 



 

 

 

বিদেজষক িসােি শাখা 

(Analytical Chemistry Branch) 

 

শাখা প্রিািিঃ জনাি থোোঃ শ্লরয়াজু  ইস াে  

                পশ্লরচা ে (রসায়ন) 

 

 

 

  

এ শাখা িজহিঙ্গি হদি সাংগৃহীি িমুিাি িাসােজিক জিদেষদণি িথ্য জেদে ভূিাজিক প্রজিদিেি বিিীদি সহােিা প্রোি কদি 

আসদে। আজিষ্কৃি জিজভন্ন খজিি (দর্িি-চুিাপাথি, সাোিাটি, কঠিিজশলা, কেলা, জসজলকািাজল, সািািি িাজল ইিুাজে) এিাং 

সিকাজি ও দিসিকাজি জিজভন্ন প্রজিষ্ঠাি হদি দপ্রজিি িমুিাি িাসােজিক জিদেষদণি িাধ্যদি গুিেিিাি জিণ মে কদি েদিষণা 

কাদি সহােিা প্রোি কিদে।  

দলাকিলিঃ 

 িিাি দশখ মুহাম্মে দিসিাহ আি িহিাি, উপ-পজিিালক (িসােি)। 

 িিাি দিািঃ িাদিদ্যল ইসলাি, উপ-পজিিালক (িসােি)। 

 িিাি এস. এি. আশিাফুল আদিেীি আশা, উপ-পজিিালক (িসােি)। 

 িিাি দিািঃ দিাশদফকুি িহিাি, সহকািী পজিিালক (িসােি)। 

 িিাি িাহমুদ্যল হাসাি, সহকািী পজিিালক (িসােি)। 

 িিাি দিািঃ িাহজিে িাদেফ, সহকািী পজিিালক (িসােি)। 

 িিাি দিািঃ নুদি আলি জশকোি, সহকািী পজিিালক (িসােি)।  

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ  

 সাংগৃহীি ও জিজভন্ন সাংস্থা হদি প্রাপ্ত িমুিাি জিেিিাজন্ত্রক িাসােজিক জিদেষণ;  

 ভূ-েভমস্থ পাজিি গুণাগুি এিাং দূষণ জিণ মদেি দযদত্র জিজভন্ন দিৌদলি উপজস্থজি জিণ মে;  

 কলকািখািাি জিে মি িদিমু  পজিদিশ দূষদণি িাত্রা  জিণ মে;  

 জিজভন্ন মূল্যিাি খজিি সম্পদেি গুণাগুি শিাক্তকিণ এিাং অথ মনিজিক মূল্যােদি সহােিা;   

 জিজভন্ন মূল্যিাি িাতুি Qualitative এিাং Quantitative জিদেষণ;  

 িাসােজিক জিদেষদণি ফলাফদলি জভজিদি প্রজিদিেি প্রস্তুিকিণ। 

২০২1-২০22 অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ  

কি মসূজি-১ খুলিা দিলাি খাজলশপুি থািাি জশল্প এলাকা এিাং িৎসাংলগ্ন িাটি এিাং পাজিদি স্থািীে জশদল্পি দূষদণি পজিিাণ 

জিণ মে। 

Determination of the pollution in soil and water in industrial area of Khalispur 
Thana and adjacent area in Khulna District. 

উদিেিঃ 

খুলিা দিলাে িদেদে দেদশি অন্যিি িেীিন্দি। এ দিলা জশল্প ও ব্যিসা িাজিদিুি িেিী জহসাদি পজিজিি। এই দিলাে দটক্সটাইল, 

িাহাি, দহাদসোিী পণ্য, কােি, খাদ্য প্রজক্রোিাি এিাং জহিাজেি পদণ্যি জশল্প িদেদে। এ সকল জশদল্পি িাসােজিক িিমু  সিাসজি 

িেীদি পজিি হদে। ফদল িেীি দূষণ জেি জেি বৃজদ্ধ হদে। সিস্ত জশদল্পি িদধ্য আেিি ও িাদিি জেক দথদক দটক্সটাইল িিমু  পাজিি 

দূষণ িাত্রা সি মাজিক। দটক্সটাইল জশদল্প প্রিািিিঃ জিজভন্ন িিদিি িাং ব্যিহাি কিা হে। িাোড়া Na2CO3, Na2SiO3, Ca(OCl)Cl, 

Detergent, CH3COOH, NaOH, NaHCO3, H2O2  ইিুাজে িহুল ভাদি ব্যিহৃি হে।  এ সকল জশদল্পি িাসােজিক িিমু  খাল, জিল, 

দিািা ও িেীি পাজিদি জিদশ বিি পে মাদথি সাংদে স্থােী দর্ৌদে পজিণি হে। এ সকল দর্ৌে Biodegraddable  িে িদল পজিদিদশ  

িাদেি েীঘ ম দিোেী প্রভাি থাদক। জকছু দিৌল আদে র্া সহদিই খাদ্য শৃাংখদল দপৌদে িািি দেদহি ব্যাপক যজি সািি কিদি পাদি। 

আিাি জকছু দিৌল িলি উজিদেি সাদলাক সাংদেষি প্রজক্রোি িািাি সৃজষ্ট কদি। এিিািস্থাে জশল্প অধ্যুজষি খুলিা দিলাি খাজলশপুি 

থািা ও িৎসাংলগ্ন এলাকাে জিজভন্ন জশল্প িিমু  দ্বািা িাটি ও পাজিি দূষণ িাত্রা জিণ মে কিাই এই কি মসূজিি মূল উদিে।  



 

 

 

খিি শাখা 

 (Drilling Branch) 

 
 

শাখা প্রিািিঃ িিাি দিািঃ িজহরুল ইসলাি  

                পজিিালক (খিি প্রদকৌশল) 

 

ভূিাজিক ও ভূ-পোজথ মক িথ্যািলী জিদেষণপূি মক ভূ-অভমু ন্তি সম্বদন্ধ জিজিি স্থাদি িািণাকৃি িথ্যািলীি সঠিকিা জিরূপণকদল্প 

ও প্রদোিিদিাদি ভূ-অভমু ন্তদিি ভূিাজিক উপাি সাংগ্রদহি িন্য অনুসন্ধাি কূপ খিি কার্ মক্রি পজিিালিা কিা এ শাখাি মূল 

উদিে। ১৯৬০ সি হদি জুি, ২০১৫ সি পর্ মন্ত ২০৪টি এক্সদপ্ল্াদিশিাল কূপ খিি কিা হদেদে র্াি দিাট েভীিিা প্রাে 

৫৪,০৮৩ জিটাি (১,৭৭,৪৩৯ ফুট)। এোড়াও ২,৭৮৭টি জসসদিালজিকুাল কূপ খিি কিা হদেদে।  

 

দলাকিলিঃ 

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

 িিাি দিািঃ িাসুে িািা, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)।  

 িিাি িঈি উজিি আহদিে, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)।  

 িিাি দিািঃ জিিহাজুল ইসলাি, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)। 

 িিাি িািভীরুল হাসাি, উর্ধ্মিি িাি প্রদকৌশলী। 

 িিাি দিািঃ িািমুল দহাদসি খাি, সহকািী পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)। 

 িিাি িঞ্জুি আহদিে ইলাহী, সহকািী পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)। 

 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ  

 খিদিি িন্য জিি মাজিি স্থাদি প্রদোিিীে অিকাঠাদিা জিি মাণ;  

 জিি মাজিি স্থাদি িাজহো দিািাদিক কূপ খিি ও িমুিা সাংগ্রহ;  

 খিদিি লে বিিী এিাং সাংিযণ;  

 ভূ-পোজথ মক লজোং কাদিি িন্য খিি কূপ সঠিকভাদি প্রস্তুিকিণ;  

 দকজসাং পুিরুদ্ধাদিি র্থার্থ ব্যিস্থা গ্রহণ;  

 খিিকৃি কূদপি র্থার্থভাদি জসদিদন্টশি কার্ মক্রি সম্পন্নকিণ;  

 খিদিি িন্য প্রদোিিীে র্ন্ত্রপাজি, িাসােজিক ও আনুষজঙ্গক িালািাল সাংগ্রহ, ব্যিহাি এিাং সুষ্ঠ ুিযণাদিযণ;  

 খিি কার্ মক্রি দশদষ ব্যিহৃি ভূজি পূি মািস্থাে আিেিপূি মক হস্তান্িি। 

 

২০২1-২০22 অথ ম িেদিি কি মসূজিিঃ  

কি মসূজি-১ জেিািপুি দিলাি অিজস্থি কুতুিপুি ম্যােদিটিক িজিি উপি ভূিাজিক অনুসন্ধািমূলক কূপ খিি (জিজিএইি- 

৭৭/২১ শীষ মক কি মসূজি। 

 

An exploratory geological drill hole (GDH-77/21) programme at Kutubpur 
Magnetic body in Dinajpur District  
 

 

 

 

উদিেিঃ  

 স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ও অর্ থনৈত্ত্বতকভাবে গুরুত্বপুর্ থ খত্ত্বৈজ সম্পদ অনুসন্ধাৈ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           েদিষণা দসলসমূদহি পজিজিজি 

  



 

 

 

আথ মদকাদেক েদিষণা দসল 

(Earthquake Research Cell) 

িাাংলাদেশ একটি ভূজিকম্পপ্রিণ দেশ। দভৌেজলক অিস্থাি জিদিিিাে িাাংলাদেশ ইজডোি দপ্ল্ট, িাজি মি দপ্ল্ট এিাং ইউদিজশোি 

দপ্ল্দটি সাংদর্ােস্থদল অিজস্থি। দেদশি উিি ও উিি-পূি মজেদক দিশ কদেকটি িড় সজক্রে চুুজি জিদ্যিাি। অিীি ও িিমিাি 

ভূজিকদম্পি ইজিহাস জিদেষণ কিদল দেখা র্াে, উজল্লজখি চুুজি এলাকাে ১৮৯৭ সাদল জিখটাি দস্কদল ৮.৭ িাত্রাি এিাং 

িৎপিিিীদি ৬.০-৭.০ িাত্রাি িহু ভূজিকম্প সাংঘটিি এিাং প্রচুি যেযজি ও ভূ-প্রকৃজিদি অদিক পজিিিমি সাজিি হদেদে। 

এখিও এদেদশ ৫.০-৬.০ িাত্রাি ভূজিকম্প প্রিণিা লযিীে। জিষেটি সম্পূণ মভাদি ভূ-জিজ্ঞাি সম্পমজকি জিিাে িাাংলাদেশসহ 

এি আশপাদশি এলাকাে ভূজিকদম্পি সম্ভাব্য কািণ অনুসন্ধাি, প্রশিি এিাং এ জিষদে িিেদণি সদিিিিা বৃজদ্ধি লদযু 

জিশে িথ্য সাংগ্রহ ও েদিষণাি িন্য এ দসল েঠি কিা হদেদে। জিদর্শ্ি সকল দেদশ ভূিাজিক িজিপ জিভােংসাংস্থা ভূজিকম্প 

জিষদে িজিটজিাং এিাং িথ্য সাংিযণ ও জিিিদণি োজেদত্ব জিদোজিি। জকন্তু িাাংলাদেদশ আিহাওো অজিেপ্তি (জিএিজি) এ 

কাদিি োজেত্বপ্রাপ্ত। দর্ কািদণ জিেজিি সঠিক িথ্য আোি-প্রোদিি স্বাদথ ম এ দসদলি িাধ্যদি জিএিজি’ি িজিটজিাং জসদস্ট্দিি 

সাদথ একটি দিটওোকম সাংদর্াে স্থাপি কিা হদেদে। ভূজিকম্প জিষদে েদিষণা প্রসাদিি লদযু জিএসজি-এিজিআই, িিওদে 

এিাং জিএসজি-িাজিোাং জির্শ্জিদ্যালে, জসঙ্গাপুদিি সাদথ দর্ৌথ সিদোিা স্মািদকি আওিাে িাাংলাদেদশ ৪টি সাইসদিাজিটাি 

ও ৭টি জিজপএস স্থাপদিি পজিকল্পিা িাস্তিাজেি হদে। এ সকল স্থাজপি র্দন্ত্রি িাধ্যদি প্রাপ্ত িথ্যসমূহ আথ মদকাদেক দসদলি 

কার্ মক্রদি ব্যিহাি কিা হদি। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ 

 দেদশি িদধ্য এিাং পার্শ্িিী দেদশ সাংঘটিি ভূজিকদম্পি িাত্রা, উৎপজিস্থল ও েভীিিা, সম্ভাব্য যেযজিি পজিিাণ 

ইিুাজে িথ্য সাংগ্রহ এিাং দ্রুিিাি সাদথ সিকাি ও স্থািীেভাদি প্রিাি িাধ্যিদক অিজহি কিা;  

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

জিষদে পিািশ ম প্রোি ও িথ্য সম্বজলি প্রজিদিেি সিকাজি পর্ মাদে োজখল;  

 সাংগৃহীি িথ্যসমূহ হদি সফট্ওোদিি সাহাদয্য ভূকম্পদিি িাত্রা, এজপদসন্টাি ও উৎদসি েভীিিা জিণ মে এিাং 

এিদ্সাংক্রান্ত িািজিত্র ও প্রজিদিেি প্রস্তুি। 

 

দসল প্রিািিঃ জিভােীে প্রিাি 

 

কজম্পউটাি ও িথ্য প্ররযুজক্ত (আইটি) দসল 

Computer and Information Technology (IT Cell) 

এ দসদলি িাধ্যদি জিএসজি’ি ভূ-বিজ্ঞাজিক কাদিি িথ্য-উপািসমূহ কজম্পউটাদি িািণ ও জিজভন্ন িাটাদিি বিিী, স্কুাজিাং 

এিাং অন্যান্য আইটি জিষেক কাদি (প্রশাসজিক ও ভূ-বিজ্ঞাজিক) শাখাসমূহদক সহােিা প্রোি কিা হে। 

োজেত্ব ও কার্ মািলীিঃ  

 কজম্পউটাি ও আনুষজঙ্গক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি িযণাদিযণ ; 

 কজম্পউটাি িাটাদিদি িথ্য-উপািসমূহ সাংিযণ ; 

 কজম্পউটাি দিটওোজকমাং এিাং িথ্য-প্রযুজক্তি ব্যিহাি ; 

 অজিেপ্তদিি শাখাসমূহ এিাং প্রদোিদি সিকাজি/দিসিকাজি সাংস্থাদক আইটি জিষদে সহদর্াজেিা। 

দসল প্রিািিঃ িিাি দিািঃ কািরুল আহসাি, পজিিালক (ভূিি) (অজিজিক্ত োজেত্ব) । 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িলিাি ও জিদশষ প্রকল্প/কি মসূজিসমূহ 

  



 

 

 

িলিাি প্রকল্প 

 

প্রকদল্পি িািিঃ জিও-ইিফিদিশি ফি আিিাি প্ল্ুাজিাং এড এিাপদটশি টু ক্লাইদিট দিঞ্জ, (জিওইউজপএজস) 

Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Chang (GeoUPAC) 

  

উন্নয়্ি সহদর্ােী: Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), িাি মািী  

িাস্তিােিকাল: িানুোিী, ২০১৮ - জুি, ২০২২ 

 

প্রকল্প পজিিালকিঃ িিাি দিাহাম্মে আশিাফুল কািাল 

পজিিালক (ভূিি) 

 

 

জ িায়ূর পশ্লরিিণবনর ফব  শ্লিবের অন্যিে ঘনিসশ্লিপূণ ণ থদি িাং াবদি পৃশ্লেিীর অন্যিে ক্ষশ্লিগ্রস্থ থদি শ্লহসাবি িিণোবন 

শ্লিবিচয। UN-HABITAT,২০১০ (The State of Asian cities 2010/11) অনুযায়ী কবয়ক দশবকর মবে থদবি ২০শ্লেশ্ল য়ন 

োনুষ িাস্ত্ত্ত-উদ্বাস্ত্ত্ত শ্লহসাবি িহবর স্থানান্তশ্লরি হবি। ক্রেিধ ণোন জনসংখ্যার চাবপ িিণোবন অপশ্লরেশ্লল্পি নগরায়বনর ফব  

ভূিাশ্লিে জটি িা এিং প্রাকৃশ্লিে দূবয ণাগ থোোবি ায় েরণীয় শ্লিষয়গুশ্ল  উবপশ্লক্ষি হবে। পশ্লরেশ্লল্পি নগরায়ন ও শ্লিল্পায়বনর 

োধ্যবে োনি িসশ্লির সঠিে উন্নয়ন শ্লনশ্লিি েরা সম্ভি। থেেসই নগর পশ্লরেল্পনায় থদবির সম্ভাব্য ভূশ্লে উন্নয়ন এ াো ও 

নগর এ াোর োটির ভূিাশ্লিে ও ভূ-প্রবেৌি গি িথ্য-উপাত্ত শ্লিবিষবণর োধ্যবে শ্লনরাপদ অিোঠাবোগি শ্লিন্যাস, থেেসই 

স্থাপনা বিরী ও স্থানবিবদ ভূশ্লের সঠিে ব্যিহার শ্লনশ্লিশ্লিেরবণর োধ্যবে প্রাকৃশ্লিে ও অন্যান্য শ্লিপয ণবয়র ঝুঁশ্লে হ্রাস েরা 

এিং থোোবি া েরা সম্ভি। 

 

শ্লিদ্যযৎ, জ্বা াশ্লন ও খশ্লনজ সম্পদ েন্ত্রণা বয়র জ্বা াশ্লন ও খশ্লনজ সম্পদ শ্লিিাবগর আওিাধীন িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ 

অশ্লধদপ্তর (শ্লজএসশ্লি) ও Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), জাে ণানী এর থযৌে োশ্লরগরী 

সহবযাগীতামূলক “ত্ত্বজওইৈফরবমশৈ ফর আরোৈ প্ল্যাত্ত্বৈং এন্ড এডাপবেশৈ টু ক্লাইবমে চেঞ্জ (ত্ত্বজওইউত্ত্বপএত্ত্বস)” িীষ ণে 

প্রেবল্পর োয ণক্রে িাস্তিাশ্লয়ি হবে। উক্ত োয ণক্রবের আওিায় িাং াবদবির ৪টি এ াোয় (িশ্লরিা  ও খু না শ্লসটি েবপ ণাবরিন 

এিং ফশ্লরদপুর ও সািক্ষীরা চপৌরসভা ও আিপাি এ াো) শ্লিশ্লিন্ন ভূিাশ্লিে, ভূ-প্রবেৌি , অিোঠাবো উপবযাগীিা োনশ্লচত্র, 

শ্লত্র-োশ্লত্রে ভূিাশ্লিে েবে  ও নগর পশ্লরেল্পনায় সহায়ে শ্লিশ্লিন্ন ধরবনর শ্লেশ্লজো  োনশ্লচত্র ও িথ্যিাণ্ডার প্রস্তুি েরার লবযয 

ভূপৃষ্ঠ ও ভূ-শ্লনম্নস্থ োটির শ্লিস্তাশ্লরি ভূিাশ্লিে িথ্য সংগ্রহ, ভূ-প্রবেৌি  কূপ খনন, অন্যান্য জশ্লরপ ও োশ্লরগরী োনশ্লচত্রায়বনর 

োজ সম্পন্ন েরা হবি।    

    

প্রেবল্পর প্রধান উবেশ্যোঃ জলোয়ু পত্ত্বরেতথৈ সত্ত্বহষ্ণু ৈগর পত্ত্বরকল্পৈা এেং উন্নয়বৈ উন্নত ভূ-নেজ্ঞাত্ত্বৈক তথ্য ও উপাবের ব্যেহার।  

 

প্রকবল্প মূল লযযসমূহোঃ   

ক) জলোয়ু পত্ত্বরেতথৈজত্ত্বৈত প্রভাে এেং ভূ-দুবয থাগ চমাকাবেলার জন্য প্রকল্প এলাকার  ভূ-নেজ্ঞাত্ত্বৈক তথ্য উপাে ততরী,  

একীকরর্ ও উপবযাগীকরৈ।  

খ) ৈগর পত্ত্বরকল্পৈা ও উন্নয়ৈ প্রত্ত্বিয়ায় ভূ-নেজ্ঞাৈীক তথ্য উপাবের মাৈ, তেত্ত্বেত্র, পত্ত্বরত্ত্বি বৃত্ত্বিকরৈ।  

গ) প্রত্ত্বশযৈ প্রদাবৈর মােবম ত্ত্বজএসত্ত্বে‘র কম থকতথাবদর ৈগর-ভূপ্রবকৌশল ভূতি এেং সংত্ত্বিষ্ট ত্ত্বেষবয় চসো প্রদাৈ সযমতা 

বৃত্ত্বি করা। 

ঘ) ৈগর পত্ত্বরকল্পৈাত্ত্বেদ ও উন্নয়ৈকারীবদর োত্ত্বহদা চমাতাবেক প্রত্ত্বশযণসহ ভূনেজ্ঞাৈী তথ্য উপাবের সহজ ব্যাখ্যার মােবম 

উন্নয়ৈ প্রত্ত্বিয়ায় সহায়তা প্রদাৈ করা।    

ঙ) ৈগর পত্ত্বরকল্পৈাত্ত্বেদ ও অন্যান্য সংত্ত্বিষ্ট চপশাজীত্ত্বেবদর সাবর্ ত্ত্বজএসত্ত্বে‘র জ্ঞাৈ আদাৈ-প্রদাৈ ও সহবযাগীতা বৃত্ত্বির মােবম 

ৈগর উন্নয়ৈ এেং ত্ত্বসিান্ত গ্রহর্ প্রত্ত্বিয়ায় ভূনেজ্ঞাত্ত্বৈক তথ্য উপাবের ব্যেহার ত্ত্বৈত্ত্বিত করা।    

প্রেবল্পর এই  ক্ষয অজণবন িশ্লহরংগবণ Standard penetration Test(SPT) সহ ভূ-প্রবেৌি  কূপ খনন, নমুনা সংগ্রহ ও 

পরীক্ষা; PS  শ্লগং ও Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) জশ্লরবপর োধ্যবে ভূপৃবের ত্ত্বশয়ার ওবয়ভ 



 

 

 

চভবলাত্ত্বসটি থপ্রাফাই  এিং Vs30 
ত্ত্বৈর্ থয়করৈ; CORONA সহ শ্লিশ্লিন্ন অপটিবে  ও RADAR InSAR স্যাবে াইে ইবেজ 

োো শ্লিবিষবণর োধ্যবে ভূ-প্রাকৃশ্লিে, Digital Terrain Model (DTM), ৈদী ত্ত্বশফটিং, ভূত্ত্বম ব্যেহার চেৈী, প্ল্ােৈ মাৈত্ত্বেত্র 

বিরী, ভূত্ত্বমর উন্নমৈ/অেৈমৈ ইিযাশ্লদ শ্লিশ্লিন্ন ধরবনর োশ্লরগরী োনশ্লচত্রায়বন ভূিাশ্লিে অনুসন্ধান ও শ্লিবিষণ োবজ শ্লেশ্লজো  

োোবিজ, দ্যরনুধািন, শ্লজআইএসসহ শ্লত্র-োশ্লত্রে ভূিাশ্লিে েবে  সফেওয়ার ব্যিহার ও অন্যান্য আধুশ্লনে ভূিাশ্লিে জশ্লরপ 

শ্লপদ্ধশ্লি ব্যিহার েরা হবে। প্রেবল্প সংগৃশ্লহি ভূ-বিজ্ঞানীে িবথ্যর শ্লিশ্লিবি প্রাপ্ত িথ্য-উপাি ও  ফ াফ সমূহ স্থানীয় নগর 

পশ্লরেল্পনা ও উন্নয়ন ের্তণপক্ষ ের্তণে িশ্লিষ্যৎ শ্লিিদ নগর পশ্লরেল্পনা হা নাগাদেরন োবজ ব্যিহার েরবি পারবিন, যা 

জ িায়ু পশ্লরিিণন সত্ত্বহষ্ণু থেেসই ও শ্লনরাপদ নগর পশ্লরেল্পনা, উন্নয়নোজ ও এসশ্লেশ্লজ অভীষ্ট-১১ অজণবন শ্লিবিষিাবি অিদান 

রাখবি। 

   

দলাকিলিঃ জিএসজি’ি জিজভন্ন কাজিেিী শাখাি েশ (১০) িি কি মকিমা প্রকল্প কাদি সাংজেষ্ট আদেি এিাং জিজিআি, িাি মািী 

হদি পাঁি (৫) িি প্রকদল্পি কাজিেিী কাদি সাংযুক্ত আদেি। 

    

সম্পাশ্লদি িশ্লহরংগণ ও অন্যান্য োয ণক্রবের িণ ণনাোঃ প্রেবল্পর আওিায় িিণোন সেয় পয ণন্ত সে  প্রেল্প এ াোয় প্রবেৌি  

ভূিাশ্লিে কুপ খনন ও পরীযাগাবর সংগৃহীত সে  ৈমুৈার ভূ-প্রবকৌশল গুৈাগুণসমূবহর পরীযা সম্পন্ন হবয়বে। অন্যান্য 

োয ণাি ীর অংি শ্লহসাবি প্রেল্প সংশ্লিষ্ট ও শ্লজএসশ্লি’র অন্যান্য েে ণেিণাবৃন্দ এিং শ্লিশ্লিন্ন প্রশ্লিষ্ঠাবনর ছাত্র ও প্রশ্লিশ্লনশ্লধবদর 

অংিগ্রহবণ শ্লজএসশ্লি ও প্রেল্প এ াোয় অৈ-লাইৈ, অন-জি ও যন্ত্রপাশ্লি পরীক্ষাসহ ৩১টি স্থাৈীয় ও ওভারত্ত্বসজ প্রত্ত্বশযর্ 

ছাড়াও শ্লজএসশ্লি ও অংিীজনবদর সাবে ৯টি চসত্ত্বমৈার ও কম থশালা সম্পন্ন হবয়বছ। চকাত্ত্বভে-১৯ জত্ত্বৈত ভ্রমৈ োিা ত্ত্বৈবষবির 

কারবৈ ৩টি ওভারত্ত্বসজ কাত্ত্বরগরী প্রত্ত্বশযথণর প্রােশ্লেে পয ণাবয়র প্রত্ত্বশযণ ত্ত্বেত্ত্বজআর, জাে ণানী কর্তথক অত্ত্বডও, ত্ত্বভত্ত্বডও মত্ত্বডউল 

বিরী েবর অৈলাইৈ ভার্চ থয়াল মােবম স্থানীয় প্রশ্লিক্ষণ শ্লহসাবি আবয়াজৈ করা হবয়বছ।  

 

প্রেল্পভূক্ত িশ্লরিা  ও খু না শ্লসটি েবপ ণাবরিন, ফশ্লরদপুর এিং সািক্ষীরা থপৌরসিা ও আিপাি এ াোয় ভূ-প্রাকৃশ্লিে 

োনশ্লচবত্রর প্রস্তুবির োধ্যবে িশ্লহরঙ্গন পশ্লরেল্পনা এিং প্রবেৌি  ভূিাশ্লিে জশ্লরপ োয ণক্রে পশ্লরচাশ্ল ি হয়। িশ্লহরঙ্গন 

োয ণক্রবের আওিায় িশ্লন ণি এ াোর শ্লিশ্লিন্ন স্থাবন Standard Penetration Test (SPT) এর োধ্যবে থোে ৩৬৮টি প্রবেৌি  

ভূিাশ্লিে কুপ খনন ও োটির নমুনা সংগ্রহ েরা হয়। প্রশ্লিটি খনন কুবপ SPT থিাশ্লরং  থেেে ব্যিহার েবর ১.৫ শ্লেোর শ্লিরশ্লি 

পরপর থোে ৩০ শ্লেোর গিীরিা পয ণন্ত োটির নমুনা সংগ্রহ েরা হবয়বছ। োটির থিৌি ও ভূ-প্রযুশ্লক্তগি বিশ্লিষ্টয শ্লনধ ণারণ এিং 

শ্লিশ্লিন্ন পরীক্ষার জন্য আনশ্লেস্টাি ণ এিং শ্লেস্টাি ণ নমুনা সংগ্রহ েবর নমুনা পরীক্ষাগাবর পরীক্ষা েরা হবয়বছ। পরিিীবি 

পরীক্ষাগাবর নমুনাসেবহর (৭৭৩২টি) শ্লিশ্লিন্ন ধরবনর প্রবয়াজনীয় ভূ-প্রবেৌি  গুণাগুন শ্লনণ ণয় েরা হয়। এছাড়াও উক্ত 

এ াোসমূবহ ভূ-অিযন্তরস্থ শ্লিশ্লিন্ন স্তবরর শ্লিয়ার ওবয়ি থিব াশ্লসটি শ্লনণ ণবয়র  বক্ষয PS  শ্লগং িা োউনবহা  শ্লসসশ্লেে জশ্লরবপর 

জন্য ৫৭ টি থিারবহাব  শ্লপশ্লিশ্লস থেশ্লসং িসাবনা এিং পরিিীবি PS  শ্লগং ও ২৯টি MASW সাবি ণর োজ সম্পন্ন েরা হয়। 

থোশ্লিে-১৯ েহাোরী  ে োউন ও শ্লিশ্লধ শ্লনবষবধর োরবন প্রেবল্পর পশ্লরেশ্লল্পি সেবয় খু নায় প্রবকৌশল ভুিাশ্লিে অনুসন্ধান 

ও অন্যান্য জশ্লরপ োয ণক্রে সম্পন্ন েরা সম্ভি হয়শ্লন। পরিিীবি ২০২০-২০২১ অে ণিছবর খু না প্রেল্প এ াোর িাশ্লে জশ্লরপ 

োজ সম্পন্ন েরা হয় ।  

 

থিারবহা  সম্পশ্লেণি িথ্য, পরীক্ষাগার ও অন্যান্য জশ্লরপ হবি প্রাপ্ত নমুনার িথ্য ও উপাত্ত Information System for 

Engineering Geology (ISEG) শ্লেশ্লজো  িথ্যিান্ডার সফ্টওয়যাবর প্রবিি েরাবনা হয়। এই িথ্যিান্ডার থেবে শ্লিশ্লিন্ন 

সফেওয়যার (বযেন: QGIS, SAGA-ISEG, SARscape, SSV) এর োধ্যবে শ্লিশ্লিন্ন ধরবনর ভূ-প্রযুশ্লক্তে শ্লদ্ব-োশ্লত্রে ও শ্লত্র-

োশ্লত্রে োনশ্লচত্র প্রস্তুি েরার োজ চ বছ। শ্লিবিষবণর োধ্যবে প্রাপ্ত ফ াফব র উপর শ্লিশ্লত্ত েবর পশ্লরেশ্লল্পি নগরায়বনর 

 বক্ষয ভূ-প্রযুশ্লক্তে বিশ্লিষ্টয শ্লিশ্লত্তে শ্লিশ্লিন্ন োনশ্লচত্র ও অিোঠাবো শ্লনে ণাণ উপবযাগীিা োনশ্লচত্র বিরী েরা হবি। প্রেবল্পর দূর 

অনুধািন ও শ্লজআইএস োর্য্কক্রণবের অংি শ্লহবসবি ভূ-প্রবেৌি  কূপ খনবনর পশ্লরেল্পনাসহ অন্যান্য োশ্লরগরী োবজর প্রস্তুশ্লি 

শ্লহসাবি পুরান আোিশ্লচত্র, ১৯৭২ সাব র ‘CORONA’ স্যাবে াইে ইবেজ ব্যিহার েবর প্রেল্প এ াোর খসড়া ভূ-প্রাকৃশ্লিে 

োনশ্লচত্র প্রস্তুি েরা হয়। ‘CORONA’ থস্টশ্লরও ইবেজ ব্যিহার েবর প্রেল্পাধীন এ াোর Digital Terrain Model (DTM) 

বিরী েরা হবয়বছ। এছাড়াও Sentinel-2 ও অন্যান্য অপটিেযা  স্যাবে াইে ইবেজ ব্যিহার েবর শ্লিশ্লিন্ন সেবয়র নদী শ্লিফটিং 

োনশ্লচত্র ও উক্ত এ াোসমুবহর ভূশ্লে ব্যিহার থেনী (Land use/Land cover) োনশ্লচত্রায়ন এর োজ েরা হবয়বছ। RADAR 

স্যাবে াইে ইবেজ (Sentinal-1) ব্যিহার েবর সে  এ াোর শ্লিশ্লিন্ন সেবয়র প্লািন োনশ্লচত্র বিরী সম্পন্ন হবয়বছ। এছাড়াও 

শ্লিশ্লিন্ন সেবয়র RADAR Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) স্যাবে াইে ইবেজ শ্লিবিষণ েবর প্রেল্প 

এ াোর ভূশ্লের সম্ভাব্য উ ম্ব (অিনেন/উদ্বণিন) অিস্থার পশ্লরিিণন গবিষণাও এ প্রেবল্পর োশ্লরগরী োবজর এেটি গুরুত্বপূণ ণ 

অংি। ২টি এ াোর এ শ্লিষবয় শ্লিবিষণ োজ সম্পন্ন হবয়বছ।  

 

প্রেবল্পর আওিায় শ্লিেশ্লিদ্যা বয়র শ্লিক্ষে, শ্লসটি েবপ ণাবরিন ও থপৌরসিার থেয়র, োউশ্লি র, অন্যান্য দপ্তবরর থপিাজীিী 

েে ণেিণা ও নাগশ্লরেথদর উপশ্লস্থশ্লিবি নগর উন্নয়বন ভূ-বিজ্ঞানীে জ্ঞাবনর ব্যিহার শ্লিষবয় সবচিনিামূ ে সিা/থসশ্লেনার ও 



 

 

 

ওয়ােণিপ আবযাজন েরা হয়। প্রেল্প এ াোসমূবহর অংিীজবনরা  নগর পশ্লরেল্পনা  ও উন্নয়ন োবজ উন্নি ভূ-বিজ্ঞানীে িথ্য 

ও জ্ঞাবনর ব্যািহাবরর গুরুত্ব অনুধািন েবর এ শ্লিষবয় শ্লিবিষ আগ্রহ প্রোি েবরন। প্রেবল্পর োয ণক্রবের অংি শ্লহসাবি প্রবকৌশল 

ভূতি, দূর অনুিােৈ ও ত্ত্বজআইএস, RADAR Interferometry, ভূ-প্রবেৌি  কূপ খনন, CORONA স্যাবে াইে োো 

ব্যিহার, PS Logging, MASW জরিপসহ শ্লিশ্লিন্ন শ্লিষবয় থসশ্লেনার ও োশ্লরগরী প্রশ্লিক্ষণ সম্পন্ন েরা হয়। ঢাো 

শ্লিেশ্লিদ্যা বয়র ভূিি এিং দুবয থাগ ত্ত্বেজ্ঞাৈ ও ব্যেস্থাপৈা শ্লিিাগ; জাহাঙ্গীরৈগর শ্লিেশ্লিদ্যা বয়র ভূতাত্ত্বিক ত্ত্বেজ্ঞাৈ শ্লিিাগ,; 

িশ্লরিা  শ্লিেশ্লিদ্যা বয়র ভূিি ও খশ্লনশ্লিদ্যা শ্লিিাগ; খু না শ্লিেশ্লিদ্যা বয়র োটি, পাশ্লন ও পশ্লরবিি শ্লেশ্লসশ্লপ্লবনর শ্লিক্ষােী ও 

শ্লজএসশ্লি’র েে ণেিণাগণ িশ্লহরঙ্গণোব  ও শ্লজএসশ্লিবি শ্লিশ্লিন্ন প্রশ্লিক্ষবণ অংিগ্রহণ েবরন। িশ্লহরঙ্গন োজ চ াো ীন সেবয় 

সংত্ত্বিষ্ট শ্লিশ্লিন্ন েন্ত্রনা বয়র প্রশ্লিশ্লনশ্লধ, স্থানীয় গুরুত্বপূন ণ অংশ্লিজন িশ্লহরঙ্গন োয ণক্রে পশ্লরদি ণন েবরন। স্থানীয় সংিাদপত্র 

এিং শ্লিশ্লিন্ন অন াইন সংিাদপবত্র গুরুত্বসহোবর উক্ত সংিাদ প্রোশ্লিি হয় যার ফব  ‘GeoUPAC’ প্রেল্প এিং শ্লজএসশ্লি’র 

োয ণক্রে সম্পবেণ শ্লিশ্লিন্ন থেশ্লনবপিার োনুষ অিগি হন।   

 

  

ভূ-প্রাকৃশ্লিে োনশ্লচত্র, খু না RADAR স্যাবেলাইে ইবমজ (Sentinel-1) ব্যেহার কবর 

প্ল্ােৈ ভূত্ত্বম মাৈত্ত্বেত্রায়ৈ, সাতযীরা 

 

  

পদ্মা ৈদীর গশ্লিপে, ১৯৭৩ – ২০১৯, ফশ্লরদপুর  ভূতাত্ত্বিক িস চসকশৈ, ফত্ত্বরদপুর  



 

 

 

 
 

Local PGA োনশ্লচত্র, ফত্ত্বরদপুর Liquefaction Potential Index (LPI) োনশ্লচত্র, ফত্ত্বরদপুর 

  

ভুপ্রবকৌশল কূপ খৈৈ কায থিম, েত্ত্বরশাল, ত্ত্বডবসম্বর 

২০১৮  

সংগৃত্ত্বহত োটির নমুনা, খু না, থফব্রুয়ারী ২০২১   

 
 

অপাবরিন প্লযাশ্লনং ওয়ােণিপ, শ্লজএসশ্লি, োচ ণ ২০১৮     চসত্ত্বমৈার, ত্ত্বজএসত্ত্বে; আগস্ট ২০১৮ 

  
আন্ত:েন্ত্রনা য় দব র িশ্লহরংগণ শ্লিশ্লজে, থফব্রুয়ারী ২০২১ 

খু না 
 চসত্ত্বমৈার, চময়র অত্ত্বফস, KCC নবিম্বর ২০২১   

 



 

 

 

  

MASW োো সংগ্রহ শ্লিষয়ে প্রশ্লিক্ষণ, ফশ্লরদপুর 

ৈবভম্বর, ২০১৮ 

PS লত্ত্বগং জত্ত্বরপ, সাতযীরা,২০১৯ 

  

ভূিি ও খশ্লনশ্লিদ্যা শ্লিিাগ, িশ্লরিা  শ্লিেশ্লিদ্যা বয়র 

থসশ্লেনাবরর স্থানীয় পশ্লত্রোয় প্রোশ্লিি সংিাদ, ০২শ্লেবসম্বর, 

২০১৮ 

খু না শ্লিেশ্লিদ্যা বয়র োটি, পাশ্লন ও পশ্লরবিি শ্লেশ্লসশ্লপ্লবনর 

শ্লিক্ষােীবদর প্রশ্লিক্ষণ, জানুয়ারী ২০২১   

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

জিদশষ কি মসূজি 

িাাংলাদেদশি ভূ-বিজ্ঞাজিক িথ্যািলী সাংগ্রহণ, সাংকলি িা ভূ-বিজ্ঞাজিক সিস্যাজে জিদে সিে সিে জিজভন্ন সাংস্থা িা জিজভন্ন 

িন্ত্রণালদেি িাজহো অনুর্ােী েদিষণামূলক কাি পজিিালিা ও সম্পন্ন কিাি িন্য জিদশষ কি মসূজি গ্রহণ কিা হদে থাদক। 

উজল্লজখি কার্ মািলী সুষ্ঠ ুিাস্তিােদিি িন্য অজিেপ্তদিি অজভজ্ঞিাসম্পন্ন ভূ-জিজ্ঞািীেণ জিদশষ কি মসূজিি আওিাে জিদোজিি 

থাদকি। প্রশাসজিক িন্ত্রণালদেি অনুদিােিক্রদি জিএসজি কর্তমক গৃহীি জিদশষ কদেকটি গুরুত্বপূণ ম কি মসূজিি িাি িীদি দেো 

হদলা। ভূ-জিজ্ঞাি সম্পজকমি িিগুরুত্বপূণ ম জিষে জিদশষ কি মসূজিি আওিাে িাস্তিােি কিা হদি। 

১.  পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালদেি দিজিটাইি এুাদফোস ম ইউজিট সাংক্রান্ত কার্ মক্রিিঃ 

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

িাজিসাংঘ প্রণীি সমুি-আইি (UNCLOS) কার্ মক্রি িাস্তিােদিি লদযু আন্তিমাজিক সমুিসীিা জিি মািদণ পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালেদক 

সিিিাহ কদি আসদে। এি ফলশ্রুজিদি সমুি-আইি জিষেক আন্তিমাজিক আোলদিি িাদে িাাংলাদেদশি ১,১৮,৮১৩ িে ম 

জকদলাজিটাি সােি এলাকাে সাদি মাদভৌিত্ব প্রজিজষ্ঠি হদেদে।  

জিএসজি’ি ১৩ িি কি মকিমা ২০০৩-২০০৭ সি পর্ মন্ত পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালদেি UNCLOS সাংক্রান্ত কার্ মক্রদিি একটি জিদশষ প্রকল্প 

িাস্তিােি 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 িন্ত্রণালদেি 

দিজিটাইি অুাদফোস ম ইউজিদটি িিািিাদি িাজিসাংঘ প্রণীি সমুি আইি (UNCLOS)-এি কার্ মক্রি িাস্তিাজেি হদে। 

অজিেপ্তদিি একিি কি মকিমা উক্ত ইউজিদটি দিস্কটপ স্ট্ুাজি গ্রুপ (UNCLOS দটকজিকুাল টিি)-এ কি মিি আদেি। উক্ত 

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

Shelf-এি োিীসহ সমুি জিষেক অন্যান্য কাজিেজি জিষদে কাি কিদেি। দিজিটাইি অুাদফোস ম ইউজিদটি আওিাে সমুি 

জিষেক সভাে অাংশগ্রহণ ও প্রদোিিীে কাজিেজি িথ্য-উপাি সিিিাহ ও পিািশ ম প্রোি এ কাদিি অাংশ। 

োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমািঃ শাখা প্রিাি, উপকুলীে ও সামুজিক ভূিি শাখা । 

 

২.   জিএসজি ও জসঙ্গাপুদিি িাজিোাং ইউজিভ মাজসটি অি আথ ম অিিািদভটিীি দর্ৌথ কার্ক্রিিঃ 

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

ভূজিকম্প জিষদে েদিষণা দসল থাকদলও জিএসজিদি জিওদটকটজিক্স েদিষণাি িন্য এিাং িাঠ পর্ মাদে সজক্রে চুুজি জিণ মদেি 

িন্য দকাি জিজপএস দস্ট্শি জেলিা। জিওদটকটজিক্স ও সাইসদিাদটকটজিক্স জিষেক েদিষণা কািদক ত্বিাজিি কিাি লদযু 

আথ ম অিিািদভটজি অফ জসঙ্গাপুি এিাং জিএসজি’ি িদধ্য একটি সিদোিা স্মািক স্বাযজিি হে, র্াি অিীদি ৭টি জিজপএস 

দস্ট্শি স্থাপি কিা হে। উক্ত দস্ট্শি হদি প্রজি দসদকদডি জিদলটিভ দপ্ল্ট দিাশাি জিণ মে এিাং এ সম্পজ্কমি িথ্য সাংগ্রহ ও 

সাংিযণ কিা হদে। এখি পর্ মন্ি িাাংলাদেদশ স্থাজপি উক্ত দস্ট্শিগুজল হদি িাটাসমূহ সিাসজি জসঙ্গাপুি দস্ট্শদি সাংগ্রহ 

হদে, িদি অজিদিই জিএসজিদি সিাসজি িাটা সাংগ্রদহি র্ন্ত্র স্থাপি কিা হদি। সিদোিা স্মািক অনুর্ােী উভে পদযি 

সম্মজিদি সাংগৃহীি উপািসমূহ প্রজক্রোকিণ ও ব্যাখ্যাি িাধ্যদি প্রজিদিেি আকাদি প্রকাশ কিা হদি। এ কার্ মক্রদিি আওিাে 

প্রজিিেি িাাংলাদেদশি সজক্রে চুুজি জিজিিকিদণি লদযু ফ্রাি, জসঙ্গাপুি ও িাাংলাদেদশি জিদশষজ্ঞ সিিদে িজহিঙ্গি কাি 

পজিিাজলি হদে। একই সাদথ অজিেপ্তদিি ১িি কি মকিমাদক জপএইিজি জিগ্রী এিাং কদেকিিদক স্বল্প-দিোজে প্রজশযণ দেো 

হদেদে এিাং এ প্রজক্রো অব্যাহি আদে। 

দলাকিলিঃ 

    1.  িিাি বসেে িিরুল ইসলাি, পজিিালক (ভূিি), (খডকালীি)। 

    2.  িিাি আক্তারুল আহসাি, উপ-পজিিালক (ভূিি), (খডকালীি)। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০2১ অথ মিেদি সম্পাজেি িজহিঙ্গি কি মসূজিসমূহ 

এিাং এি সাি-সাংদযপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

িাজষ মক কি মসম্পােি চুজক্তি আওিাে ২০২০-২০২১ অথ মিেদি জিএসজি কর্তমক িাস্তিাজেি কি মসূজি 

 

 

 

কি মসূজিি িাি 

১. িান্দিিি পাি মিু দিলাি রুিা উপদিলাি টািজশোিী পাহাড়সমূদহি পলল ও পালজলক জশলাি িজণকিাজিক 

জিদেষণ।  

২. সািযীিা দিলাি অন্তে মি োিিেি ও আশাশুজি উপদিলাি ভূজিরূদপি বিজশষ্টুসমূহ এিাং আনুষজঙ্গক উপকূলিিী 

দ্যদর্ মােসমূহ জিি মািদণি লদযু উপকূলীে ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি। 

৩. িাঙ্গািাটি দিলাি কাপ্তাই উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রােি। 

৪. দিত্রদকািা দিলাি  দূে মাপুি উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রােি। 

৫. িাাংলাদেদশি িান্দিিাি দিলাি অন্তভূ মক্ত রুিা উপদিলাি পজিদিশ ভূিি জিরুপণ এিাং ভূজির্ধ্স দিাজিাং 

িািজিত্রােি। 

৬. দূি-অনুিািি ও জিআইএস পদ্ধজি ব্যিহাদিি িাধ্যদি জসিািেঞ্জ দিলাি দিলকুজি উপদিলাে প্রিাজহি র্মুিা িেীি 

িিদফািাইিাজিক্স ও েজিপদথি পজিিিমি জিি মািি সহ ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি। 

৭.  জেিািপুি দিলাি জিজিিিন্দি উপদিলািীি দকশিপুি এলাকাে স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহ এিাং অথ মনিজিকভাদি 

গুরুত্বপূণ ম খজিি সম্পে আহিদিি লদযু একটি অনুসন্ধাি কুপ (জিজিএইি-৭৬/২১) শীষ মক কি মসূজি। 

৮. িওোঁ দিলাি দপািশা-পত্নীিলা-িামুইিহাট উপদিলাসমূদহি অন্তে মি এলাকাে জভজিজশলাি েভীিিাসহ মূল্যিাি 

খজিি অনুসন্ধাদিি লদযু প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ।  

৯.  িওোঁ দিলাি অন্তে মি পত্নীিলা, সাপাহাি ও িামুিহাট উপদিলািীি িিাইল ও সাংলগ্ন এলাকাে আঞ্চজলক 

অজভকষীে িজিপ। 

 

১০. “জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলািীি আজলহাট এলাকাে প্রাপ্ত আেিদিি আকজিদকি ব্যজপ্ত, সম্ভাব্য িজুে 

জিণ মে শীষ মক একটি অনুসন্ধাি কুপ (জিজিএইি-৭৫/২০)” শীষ মক কি মসূজিি লজোং কার্ মক্রি। 

১১. ২০২০-২১ অথ মিেদি জেিািপুি দিলাি জিজিিিন্দি উপদিলািীি দকশিপুি গ্রাদি অনুসন্ধাি কূপ জিজিএইি-৭৬ং২১ 

শীষ মক খিি কূদপি ভূপোজথ মক লজোং কার্ মক্রি। 

১২.  দিাোখালী দিলাি সুিণ মিি উপদিলা ও িৎসাংলগ্ন উপকূলিিী এলাকাি ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-েভমস্থ পাজিি লিিাক্তিা 

দূিীকিদণি িন্য ব্যিহাি উপদর্ােী ও সােেী প্রযুজক্ত উিািি। 

১৩. “জেিািপুি দিলাি জিজিিিন্দি উপদিলািীি দকশিপুি এলাকাে স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহ এিাং অথ মনিজিকভাদি 

গুরুত্বপূণ ম খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি লদযু জিজিএইি-৭6/21 কূপ খিি কার্ মক্রি” 

14. জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলাি আলীহাট ইউজিেদিি ইসিপুি গ্রাদি প্রাপ্ত আেিি আকজিদকি ব্যাজপ্ত, 

িজুে ও অথ মনিজিক মূল্য জিি মািদণি িন্য একটি ভূিাজিক অনুসন্ধািমূলক কূপ খিি (জিজিএইি- ৭৫/২০ শীষ মক 

কি মসূজি। 



 

 

 

২০20-২০21 অথ মিেদি সম্পাজেি গুরুত্বপূণ ম কার্ মািলীি সাি-সাংদযপসমূহ 

েে ণসূচী-১: িান্দরিান পাি ণিয থজ ার রুো উপবজ ার োরশ্লিয়ারী পাহাড়সমূবহর প   ও পা শ্ল ে শ্লি ার 

েশ্লণেিাশ্লিে শ্লিবিষণ 

সার-সংবক্ষপ 

 

িাং াবদি থিঙ্গ  অিিাশ্লহোর এেটি বৃহত্তর অংি দখ  েবর রবয়বছ এিং এটি প্রায় ১২% োরশ্লিয়াশ্লর শ্লহ স ফবে ণিন দ্বারা 

আোশ্লদি। রুো উপবজ াটি সোন্তরা  পাহাে় গুশ্ল  দ্বারা শ্লচশ্লিি েরা হবয়বছ যা পূি ণ িাঁজ েরা থিবের দশ্লক্ষণ অংবি অিশ্লস্থি 

 এিং পা শ্ল ে শ্লি া দ্বারা গঠিি। থয থোন অে ণবনশ্লিে গুরুত্ব অবেষবণর জন্য 

েশ্লণেিাশ্লিে িথ্য খুিই এিং থসগুশ্ল র  মূল্যায়ন েরার জন্য থসশ্লেবেবটা শ্লজো  

বিশ্লিষ্টযগুশ্ল  গুরুত্বপূণ ণ। এই থক্ষবত্র  গবিষণার  ক্ষয,   েশ্লণেিাশ্লিে শ্লিবিষণ পািাপাশ্লি 

থসশ্লেবেবটা শ্লজো  বিশ্লিষ্টয এিং রাসায়শ্লনে বিশ্লিষ্টয অবেষণ েরা। থপা ারাইশ্লজং োইবক্রাবকাবপর  খশ্লনজ 

 এিং এর বিশ্লিষ্টয শ্লচশ্লিি েরা হবয়বছ। থসশ্লেবেবো শ্লজেযা  শ্লিবিষণ চা নী পদ্ধশ্লিবি েরা হবয়বছ। এই সেস্ত 

শ্লিবিষণাত্মে ফ াফ  থেবে থদখা থগবছ থয, ভুিন ফবে ণিন সূক্ষ্ম িাশ্ল , দ্যি ণ িাবি িাছাই েরা, দৃঢ়িাবি সূক্ষ্ম শ্লিয ণে এিং 

থেবসােটি ণে, থযখাবন থিাোশ্লি  ফবে ণিন অিযন্ত সূক্ষ্ম িাশ্ল , সূক্ষ্ম শ্লিয ণে হবি দৃঢ়িাবি শ্লিয ণে এিং প্লাটিোটি ণে, থেবসাোটি ণে 

থেবে শ্ল বটাোটি ণে। ভুিন স্যান্ডবস্টাবন িাবয়াোইে (১০%), োবকািাইে (৫%), থলারাইে (২%), গারবনে (২৮%), শ্লজরেন 

(০%), টুরে াইন (০%), রুোই  (০%), োয়ানাইে (১২%) , শ্লসশ্ল ম্যানাইে (২%), আন্দালুসাইে (০%), অশ্ল িাইন (৩%), 

োবয়াপসাইে (০%), অস্বে েশ্লণে (২০%), এিং অজ্ঞাি (২১%)। থিাোশ্লি  স্যান্ডবস্টাবন িাবয়াোইে (২%থেবে ৮%), 

োবকািাইে (২%থেবে ৬%), অগাইে (৬%-১১%), হন ণবেন্ড (৪%থেবে ৮%), শ্লেয়ানাইে (৫%থেবে ১১%), টুযর াইন ( 

৮% থেবে ১৩%), গারবনে (১৬% থেবে ২৩%), অযাশ্লিবনা াইে (২% থেবে ৪%), হাইপারবস্টন (২% থেবে ৪%), 

শ্লজরেন (২% থেবে ৭%), এশ্লপবোে (৯% ও ১৩%) ), অযাপাোইে (০%থেবে ২%), শ্লসশ্ল ম্যানাইে (৪%থেবে ৮%), 

থোনাজাইে (০ থেবে ১%), রুটি  (০%থেবে ১%), এিং অস্বে েশ্লণে (৯%থেবে ১৮%)। ২৩ টি নমুনার রাসায়শ্লনে 

শ্লিবিষণাত্মে ফ াফ  থদখায়, থয SiO2 এর িিাংি ৫৭.৯১%-৭৫.৪৬%, Al2O3 ৯.৬০%-১৭.৮০%, Fe2O3 

৩.৩২%-৯.৫২%, CaO ০.০৭%-৪.৬৬%, MgO ০.৫৮%-৪.০৭%, Na2O ০.৩০%-১.৪৪%, K2O ১.৯৫%-

৩.৪৬%, এিং ইগশ্লনিন ক্ষশ্লি ৩.৬০%-১০.০%। গবিষণার ফ াফ  থেবে থিাঝা যায় থয, এই ফরবেিনগুশ্ল র পৃেে িারী 

খশ্লনজগুশ্ল র ঘনবত্বর অে ণবনশ্লিে গুরুত্ব রবয়বছ শ্লেন্তু উবত্তা বনর জন্য উপযুক্ত নয়। পাহাবড়র স্তরিি, পা শ্ল ে শ্লি ার প্রকৃশ্লি, 

সংগৃহীি নমুনার থগ্রইন সাইবজর ফ াফ  হবি প্রিীয়োন হয় থয, উক্ত এ াোর প  সমূহ অগিীর সমুদ্র পশ্লরবিি এিং 

োইো  অযােটিশ্লিটি রবয়বছ এেন েহাবদিীয় ফ্লুশ্লিয়া  পশ্লরবিবি সশ্লিি হবয়বছ। 
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েে ণসূচী-২: সািক্ষীরা থজ ার শ্যােনগর ও আিাশুশ্লন উপবজ ার উপকূ ীয় ভূিাশ্লিে োনশ্লচত্রায়ন 
 

সার-সংবক্ষপ 

 

সািক্ষীরা থজ ার আিাসুশ্লন ও শ্যােনগর উপবজ ার ভূিাশ্লিে োনশ্লচত্রায়ন িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তবরর িাশ্লষ ণে 

েে ণসূশ্লচর আওিায় ২০২০-২১ অে ণিছবর পশ্লরচাশ্ল ি হয়। এ াোটির থোে আয়িন ৯০২.৪ িগ ণ শ্লেশ্লে। ভূগিণস্থ, ভূিাশ্লিে ও 

ভূ-প্রযুশ্লক্তগি বিশ্লিষ্টয এিং এ াোর িশ্লিষ্যৎ ভূশ্লে ব্যিহার পশ্লরেল্পনা শ্লনধ ণারবণর জন্য ভূ-উপগ্রহ শ্লচত্র শ্লিবিষবণর পািাপাশ্লি 

অগাশ্লরং, চশ্লপং এিং স্টযান্ডাে ণ থপশ্লনবেিন থেস্ট (এসশ্লপটি) ইিযাশ্লদ পরীক্ষা েরা হয়।  ভূ-প্রাকৃশ্লিে ও ভূিাশ্লিে বিশ্লিবষ্টযর 

শ্লিশ্লত্তবি অি টি ৪ টি োনশ্লচত্র এেবে িাগ েরা যায়-ে) আন্ত:বজায়ার-িাো অিবক্ষপ খ) উচ্চ থজায়ার-িাো অিবক্ষপ গ) 

প্রাকৃশ্লিে থ শ্লি অিবক্ষপ ঘ) পশ্লরিযক্ত চযাবন  অিবক্ষপ। এই অিব র োটি প্রধানি শ্লসশ্লে েদ ণে, েদ ণে শ্লসে ও িাশ্ল র 

সেেবয় গঠিি। েবপািাক্ষ এিং থখা বপটুয়া এই অিব র প্রধান নদী, যা িাবদর উপনদী এিং িাখানদীসহ থজায়ার -িাোবি 

সশ্লক্রয়। এ াোটিবি পশ্ল  পশ্লরিহন এিং অিবক্ষবপর থক্ষবত্র থজায়ার-িাো মূখ্য ভূশ্লেো পা ন েবর। থনানা জব র অনুপ্রবিবির 

োরবণ এ াোয় শ্লিশুদ্ধ পানীয় জ  এেটি িড় সেস্যা। োনুষ পুকুর এিং বৃশ্লষ্টর পাশ্লন িাবদর পানীয় এিং গৃহস্থাশ্ল র োবজ 

ব্যিহার েবর। িষ ণা থেৌসুবে এিং ঝবে়র সেয় জ ািদ্ধিা আবরেটি িড় সেস্যা। সমুদ্রপৃবষ্ঠর তু নায় ভূশ্লে-অিনেন এ অিব  

উপকূ ীয় থিড়ী িাঁবধর এেটি িড় প্রিাি। যার ফব  জ ািদ্ধিা আরও দীঘ ণস্থায়ী হয়। 

 
 

িািজিত্র: অনুসন্ধািকৃি এলাকা 

 

 



 

 

 

েে ণসূচী-৩: িাঙ্গািাটি দিলাি কাপ্তাই উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রােি 

সাি-সাংদযপ 

 
রাঙাোটি থজ ার োপ্তাই উপবজ ায় (প্রায় ২৫৯ িগ ণশ্লেব াশ্লেোর) ১ : ৫০০০০ থকব  ২০২১ সাব র থফব্রুয়াশ্লর/োচ ণ োবস 

সীিাপাহাড় এিং শ্লগ াছশ্লড় উধ্বণিাবজর (anticline) আংশ্লিে অংবি িশ্লহরংগন োয ণক্রে পশ্লরচা না েরা হয়। ভূ-

গাঠশ্লনেিাবি (tectonically) এ াোটি দশ্লক্ষণ-পূি ণ িঙ্গ অিিাশ্লহো খাপড়ার (Bengal basin)  দশ্লক্ষণ-পূি ণ চট্টগ্রাে-

শ্লত্রপুরা িাঁজ এ াোর েবধ্য এিং ইবন্দা-িাশ্লে ণজ শ্লিকৃশ্লি িাঁবজর শ্লনেে পশ্লিবে অিশ্লস্থি। উক্ত এ াোটি সীিাপাহাবড়র 

দশ্লক্ষণাংি এিং শ্লগ াছশ্লড় উধ্বণিাবজর উত্তর অংি দ্বারা গঠিি।  উক্ত োয ণক্রবের প্রধান উবেশ্য হ  িশ্লহরংগন পয ণবিক্ষণ, 

স্যাবে াইে ইবেজ, এশ্লরয়া  ফবোগ্রাফ, প্রোিনা ও প্রশ্লিবিদন, শ্লি াপি ণ (lithofacies),  স্তরিি, পা শ্ল ে োঠাবো, 

েশ্লনে, ভূ-রাসায়শ্লনে, অনুপ্রত্নবজশ্লিে (micro-paleontological) এিং পরাগ-থরনু (palynological) বিশ্লিষ্টযায়বনর 

োধ্যবে োনশ্লচত্রাশ্লয়ি এ াোর গঠন, স্তরিাশ্লত্তে শ্লিন্যাসেরণ, প ব র উৎস অি  (provenance) শ্লচশ্লিিেরণ, প্রত্ন-

পশ্লরবিি (paleoenvironmental) ও ভূ-আব াড়ন এর ইশ্লিহাস উবমাচন এিং প্রত্ন-থিৌগশ্ল ে (paleo-geographic) 
অিস্থান  শ্লনণ ণয় েরা। উক্ত এ াোয় পবনর (১৫) টি  থসেিন শ্লিিদিাবি পশ্লরোপ ও পয ণবিক্ষন েরা হয় এিং ১২৭ টি শ্লি া- 

এিং ৫৫ টি পাশ্লনর নমুনা পদ্ধশ্লিগিিাবি সংগ্রহ েরা হয়। এর েবধ্য ৪৫ টি শ্লি া নমুনার ভূ-রাসায়শ্লনে, ১০ টি শ্লি াশ্লিক্ষণ, 

১০ টি অনু-প্রত্নবজশ্লিে, ১০ টি পরাগ-থরনু শ্লিবিষণ এিং ৫৫ টি পাশ্লনর নমুনা  রাসায়শ্লনে শ্লিবিষবণর জন্য শ্লনি ণাচন ও 

গবিষণাগাবর থপ্ররণ েরা হয়। 

ভূশ্লে-রূবপর শ্লিবিচনায় এ াোটি শ্লিনটি িাবগ িাগ েরা হয়: ১) পাহাড় এিং টি া (৮৩.৪৫%): ে। উঁচু পাহাড়- ৩০০ 

শ্লেোবরর উপবর, খ। োঝাশ্লর উঁচু পাহাড়- ১৫০ শ্লেোর থেবে ৩০০ শ্লেোবরর েবধ্য, গ। টি া/শ্লনচু পাহাড়- ১৫০ শ্লেোবরর শ্লনবচ; 

২) উপিযো এিং ৩) পাদবদিীয় (৯.২২%) ।  

এ াোটির পা শ্ল ে শ্লি াসমূহ শ্লিশ্লিন্ন পশ্লরোবণর থিব  পাের, শ্লসেযুক্ত পাের এিং োদা পােবরর সেেবয় গঠিি যা উমুক্ত 

অিস্থায় রবয়বছ। স্তরিাশ্লিেিাবি, এই সজ্জাশ্লি ার স্তরগুশ্ল বে ভুিন (Bhuban), থিাোশ্লি  (Bokabil), টিপাে থিব  

পাের (Tipam sandstone), শ্লগরুজান থল (Girujan clay) এিং ডুশ্লপ টি া (Dupi Tila) স্তরসেশ্লষ্টবি 

(formations) িাগ েরা হয়, যাবদর পূরত্ব (শ্লেোর) যোক্রবে ১২০০ থেবে ১৫০০, ৫০০ থেবে ১৪০০, ৫০০ থেবে 

১৬০০, ২০০ থেবে ৯০০ এিং ১০০০ থেবে ২০০০। ভুিন স্তরসজ্জা প্রধানি ধূসর থেবে নী বচ ধূসর অশ্লি িক্ত শ্লসেযুক্ত 

োদা পাের সাবে পয ণায়ক্রশ্লেেিাবি অশ্লি সূক্ষ্ম থেবে সূক্ষ্ম দানার িরশ্লঙ্গি (wavy), থেসার (flaser), েসুরাোর 

(lenticular), োরশ্লিোইেস (turbidites), শ্লরদশ্লেেস-স্তরায়ন (rhythmites-beddings), েনিশ্ল উে 

(convolute) গঠনসহ অশ্লনয়িাোর (massive) থেবে পাি া স্তরীভূি (thin bedded) থিব  পােবরর শ্লিশ্লিন্ন 

পূরুবত্বর স্তবরর সেেবয় গঠিি।  এছাড়া োবঝ োবঝ ধূসর থেবে নী বচ ধূসর চুনযুক্ত অশ্লি সূক্ষ্ম থেবে সূক্ষ্ম েণার থিব  পাের 

ও শ্লসেযুক্ত পাের আন্তস্তশ্লরি (interbedded) এিং শ্লিশ্লিন্ন আোর ও আকৃশ্লির ( থযেন: অধ ণ থগা াোর, থগা াোর) 

েনশ্লক্রিন (concretion), যা প্রধানি অশ্লি সূক্ষ্ম থেবে সূক্ষ্ম েণার িালু দ্বারা গঠিি, ও চুনযুক্ত েংবলাবেবরে 

(conglomerate) শ্লিদ্যোন। থিাোশ্লি  স্তরসজ্জা প্রধানি পয ণায়ক্রশ্লেেিাবি হা ো ধূসর থেবে ধূসর িাদােী, পাি া 

স্তবরর (laminations) োদা পাের  এিং ধূসর থেবে হলুদাি ধূসর, অশ্লি সূক্ষ্ম থেবে সূক্ষ্ম েণার িক্ত থিব  পােবরর 

সেেবয় গঠিি।  অশ্লি অল্প পশ্লরোবনর শ্লসেযুক্ত পােরও (চুনযুক্ত) থদখা যায়। শ্লেছু শ্লিবিষ পা শ্ল ে গঠন থযেন- েসুরাোর, 

িরঙ্গছাপ (ripple), শ্লহউেশ্লে ক্রস-থেটিশ্লফবেিন (hummocky cross-stratification) ও থহশ্লরংবিান 

(herringbone)  সনাক্ত েরা হয়। টিপাে িাশ্ল র পােরগুশ্ল  প্রধানি ধূসর থেবে নী াি ধূসর, হা ো হলুদ থেবে  া বচ 

হলুদ, েে া, হা ো িাদােী থেবে গাঢ় িাদােী সূক্ষ্ম থেবে োঝাশ্লর েণার অল্প থেবে েধ্যে োত্রার আিহাওয়া জাশ্লরি 

(weathered) হা ো িক্ত, আয়রন-ম্যাঙ্গাশ্লনবজর নশ্লেউ  (nodule), অশ্লনয়িাোর থেবে স্তরীভূি িাশ্ল  পােবরর সাবে 

অল্প োদা পাের সেেবয় গঠিি।  িরঙ্গছাপ, অধোঃি  (trough) ও সেি ীয় (planar) োোোটি স্তরায়ন (cross-

bedding) ও থল গ  (clay gall) পা শ্ল ে গঠন থদখা যায়। শ্লগরুজান োদাোটি প্রধানি হা ো ধূসর থেবে সাদা ধূসর, 

অশ্লনয়িাোর, থছাপযুক্ত (থগা াপী, হলুদ এিং িাদােী), েসৃণ োদাোটির সাবে েখবনা েখবনা  শ্লসেযুক্ত পাের (চুনযুক্ত) 

সেেবয় গঠিি। শ্লিশ্লক্ষপ্তিাবি শ্লেছু থল গ  থদখা যায়। ডুশ্লপটি া  মূ ি ধূসর, থগা াপী সাদা থেবে  া বচ হলুদ, থোো থেবে 

োঝাশ্লর েণার, অশ্লি োত্রার আিহাওয়া জাশ্লরি (highly weathered), ঝরঝবর িাশ্ল র সাবে শ্লেছু নুশ্লড় পাের 

(granules, pebbles and cobbles), ল্যাবেরাইে স্তর (latteritic band) সেেবয় গঠিি । শ্লিশ্লক্ষপ্তিাবি শ্লেছু 

পাি া থেওশ্ল নাইটিে োটি (kaolinitic clay) স্তর, থল গ  ও চযাবন  ল্যাগ (channel lag) থদখা যায়। সনাক্তকৃি 

পা শ্ল ে গঠনসমূহ গিীর থেবে সল্পগিীর সামুশ্লদ্রে, নদীিাশ্লহি প   অিোঃবক্ষপণ/সিয়ন পশ্লরবিি শ্লনবদ ণি েবর। অনুবেয় 



 

 

 

থয এই এ াোর শ্লি াগুশ্ল  োয়শ্লসন (Miocene) থেবে প্লাইও-প্লাইসবোশ্লসন (Plio-Pleistocene) যুবগর প  সমূহ 

দ্বারা গঠিি। 

সীিাপাহাড় এেটি অপ্রশ্লিসে প্লাশ্ল্জং উধ্বণিাজ। শ্লগ াছশ্লড় ও সীিাপাহাড় উধ্বণিাবজর োবঝ এেো শ্লনম্নিাজ রবয়বছ।  

উধ্বণিাবজর অক্ষীয় শ্লদে উোঃ ২০º পোঃ-দোঃ ২০º পূোঃ িরাির এিং সাধারণিাবি এর  আিশ্ল ে শ্লদে হ  উোঃউোঃপোঃ - দোঃদোঃপূোঃ। 

উধ্বণিাবজর পশ্লিে অংি শ্লেছুো খাড়া (স্তবরর নশ্লি ৮º-৮৫º) থযখাবন পূি ণাংি তু নামূ েিাবি শ্লেছুো ঢালু (স্তবরর নশ্লি ৮

º-৮৫º) । উধ্বণিাবজর উিয় পাবি ণ উত্তর-দশ্লক্ষণ িরাির   ম্বা শ্লম্ব চ্যযশ্লি এিং এেটি পূি ণ-পশ্লিে িরাির আড়াআশ্লড় চ্যযশ্লি 

উধ্বণিাবজর অক্ষ জুবড় শ্লিদ্যোন। শ্লগ াছশ্লড় উধ্বণিাবজর অক্ষীয় শ্লদে এই এ াোয় অবনেো সীিাপাহাবড়র েিই। এর পূি ণ 

পাি ণ (স্তবরর নশ্লি ৯º-৬০º) পশ্লিে পাবি ণর (স্তবরর নশ্লি ৯º-২০º)  তু নায় শ্লেছুো খাড়া। 

আোবদর থদবি থপবোশ্ল য়াে (থি  ও গ্যাস) এর জন্য ভুিন এিং থিাোশ্লি  স্তরসেশ্লষ্ট যোক্রবে উৎস-এিং আিরে-শ্লি া 

শ্লহসাবি োজ েবর। েঠিন চুনযুক্ত থিব  পাের ও শ্লসে পাের শ্লনে ণাণ সােগ্রী, রাস্তা শ্লনে ণাণ এিং নদীর প্রশ্লিরক্ষা িাধঁ শ্লনে ণাবণ 

ব্যিহার েরা হয়। শ্লসেযুক্ত োদা এিং োদাোটি  সাধারণি মৃৎ শ্লিল্প/শ্লসরাশ্লেে এিং ইে  বিশ্লরর জন্য  ব্যিহার েরা হয।় 

োঁচ িাশ্ল  োঁচ শ্লিবল্প ব্যিহি হয।় টিপাে- এিং ডুশ্লপ টি া- িাশ্ল র স্তরসমূহ ভূগিণস্থ উৎকৃষ্ট জ াধার। এই ভূগিণস্থ জ াধাবরর 

পাশ্লন এিং থসবচর োবজ ব্যিহার েরা থযবি পাবর। অত্র অিব  োপ্তাই হ্রদ শ্লেঠা পাশ্লনর আধার শ্লহবসবি োজ েবর এিং 

এ াোর িাস্তুিন্ত্র/ জীিবিশ্লচবত্রযর িারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূণ ণ ভূশ্লেো পা ন েবর। 

প্রিযাশ্লিি থয, প্রাপ্ত ফ াফ গুশ্ল  ভূ-সম্পদ অনুসন্ধান, ব্যিস্থাপনা এিং ভূশ্লের যোযে ব্যিহার পশ্লরেল্পনায় ভূ-পশ্লরবিিগি 

ঝশ্লে প্রিেন েবর থেেিই উন্নয়ন শ্লনশ্লিি েরবি।স্তরিাশ্লত্বে থেশ্লণশ্লিন্যাস এিং স্তবরর পারস্পশ্লরে সম্পবেণর শ্লনণ ণবয়র জন্য 

এই অিব র পা শ্ল ে শ্লি ার শ্লিিদ পরাগ-থরনু বিশ্লিষ্টযায়ন, শ্লি াশ্লিক্ষণ এিং প  িাশ্লত্বে শ্লিবিষণ েরা অিীি প্রবয়াজন। 

 

শ্লচত্র: রাঙ্গাোটি থজ ার োপ্তাই উপবজ ার ভূিাশ্লিে োনশ্লচত্র। 

 

 



 

 

 

েে ণসূচী-৪: থনত্রবোনা থজ ার দূগ ণাপুর উপবজ ার ভূিাশ্লিে োনশ্লচত্রায়ন 

 

সার-সংবক্ষপ 
 

িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তর (ত্ত্বজএসত্ত্বে)-র ২০২০-২০২১ অর্ থেেবরর োত্ত্বষ থক িশ্লহরঙ্গন েে ণসূচীর আওতায়  

থনত্রবোণা থজ ার দূগ ণাপুর উপবজলার ভূতাত্ত্বিক োনশ্লচত্রায়ন িীষ ণে েে ণসূচীটি গি থে, ২০২১ থেবে জু াই, ২০২১ সেয়োব  

পত্ত্বরোত্ত্বলত হয়। থনত্রবোণা থজ ার উত্তরাংবি দূগ ণাপুর উপবজ া অিশ্লস্থি, এর আয়িন ২৭৯.২৮ িগ ণ শ্লে.শ্লে.। দূগ ণাপুর 

উপবজ ার উত্তবর িারবির থেঘা য় রাজয (আন্তজণাশ্লিে সীোনা), দশ্লক্ষবণ থনত্রবোণা সদর উপবজ া ও পূি ণধ া উপবজ া, 

পূবি ণ ে োোন্দা উপবজ া এিং পশ্লিবে েয়েনশ্লসংবহর থধািাউড়া উপবজ া অিশ্লস্থি। ভূিাশ্লিে এেেসমূহ শ্লিশ্লিন্ন 

ইবমজাত্ত্বর, েবপাত্ত্বসে, প্রোিনা এিং পূবি ণ সংগৃহীি িথ্য-উপাত্ত শ্লিবিষণপূি ণে িশ্লহরঙ্গবন সবরজশ্লেন পয থবেযবর্র িাধ্যবে 

িনাক্ত েরা হবয়বছ। পাহাত্ত্বি এ াোর িয্যা শ্লি ার স্তরসমূবহর শ্লিন্যাস (ঢাব র অশ্লিমুখ ও পশ্লরোপ) শ্লনণ ণয়  এিং পাহাবড়র 

শ্লিশ্লিন্ন স্থাবন উমু্মক্ত শ্লি াসমূহ শ্লিস্তাশ্লরি থিৌি ও মৃৎ বিশ্লিষ্ট পয থবেযর্ েরা হবয়বছ (শ্লচত্র-১)। িবি অশ্লি িষ ণা ও ঘন 

উশ্লিদরাশ্লজর োরবণ পাহাত্ত্বি এ াোয় সে স্থাবন উমু্মক্ত শ্লি া পাওয়া না যাওয়ায় অনুসন্ধান োজ ত্ত্বকছুো শ্লিশ্লিি হয়। 

অনুসন্ধানকৃি এ াোয় সবি ণাচ্চ ৮.৫০ শ্লেোর গিীরিার ৫১ টি অগার কূপ (শ্লচত্র-২), সবি ণাচ্চ ৯১.৪৪ শ্লেোর গিীরিা সম্পন্ন 

১০ টি চশ্লপং পদ্ধশ্লিবি কূপ খনন (শ্লচত্র-৩) এিং ৩০ শ্লেোর গিীরিার ৭ টি পারোিন কূপ (Percussion) খনবনর (শ্লচত্র-

৪) োধ্যবে ভূিাশ্লিে নমুনা সংগ্রহ ও  ম্ববেদ প্রস্তুি েরা হবয়বছ এিং পাহাবড়র উমুক্ত শ্লিশ্লত্তশ্লি া ও ভূ-গিণস্থ প   

নমুনাসমূহ পয ণবিক্ষণ েবর জশ্লরপ এ াো হবি প্রায় ৪০০ টি প   নমুনা সংগ্রহ েরা হবয়বছ। এছাড়াও জশ্লরপ এ াোর 

নদীসমূবহর গশ্লিপে পশ্লরিিণন, প   অিবক্ষপন, ক্ষয় ইিযাশ্লদর িথ্য সংগ্রহ েরা হবয়বছ। 

দূগ ণাপুর উপবজ ার প্রধান নদী হবে থসাবেেরী, েংি এিং শ্লনিাই। িারবির থেঘা য় রাবজযর গাবরা পাহাবড় উৎপন্ন হবয় 

শ্লসেসাং নদী নাবে প্রিশ্লহি হবয় িাং াবদবির রাণীখং পাহাবে়র োছ শ্লদবয় থসাবেেরী নাবে িাং াবদবি প্রবিি েবরবছ। 

১৯৬২ শ্লিষ্টাবে পাহাত্ত্বি ঢব  শ্লিশ্লরশ্লিশ্লর িাজাবরর োবছ এবস থসাবেেরী িরাির দশ্লক্ষণ শ্লদবে প্রিাশ্লহি হবয় নতুন গশ্লিপবের 

সৃশ্লষ্ট েবরবছ। িিণোবন এ ধারাটি থসাবেেরীর মূ  থরািধারা। থসাবেেরী নদীর পুরািনধারায় িষ ণা থেৌসুে ছাড়া অন্য সেবয় 

খুিই েে পাশ্লন প্রিাশ্লহি হয়। এই ধারাটি িাঁেহারা নাবে দশ্লক্ষন-পূবি ণ প্রিাশ্লহি হয়। ১৯৮৮ সাব র িন্যার থিাবড় থসাবেেরী 

নদীর িিণোন ধারার এেটি অংি নতুন প্রিাহমুবখর সৃশ্লষ্ট েবর, পবর িাঁধ বিরীর োধ্যবে নদী িাসন েবর নতুন গশ্লিপেটিবে 

িন্ধ েরা হয়। জশ্লরপ এ াোর উত্তর, উত্তর পূি ণাংবি ও োঝাোশ্লঝ এ াোয় থিি শ্লেছু প্রত্ন-নদীর িা নদীর অিশ্লিষ্টাংবির 

উপশ্লস্থশ্লি িনাক্ত েরা হয়। জশ্লরপ এ াোয় থিিশ্লেছু শ্লি  িা শ্লনম্নভূশ্লের উপশ্লস্থশ্লি রবয়বছ। জশ্লরপ এ াোয় শ্লিনটি ভূ-গিণস্থ 

পাশ্লনর স্তর িনাক্ত েরা হবয়বছ। িার েবধ্য দ্যইটি পাশ্লনর স্তর সম্পাশ্লদি  ম্ববেদসমূবহ সণাক্ত েরা হবয়বছ এিং গিীরিে 

পাশ্লনর স্তরটি BH-04 ও েবয়েটি গিীর ন কূবপর িথ্য হবি িনাক্ত েরা হবয়বছ। এ াোটির ভূ-গিণস্থ পাশ্লনর অগিীর স্তরটি 

৯-৩৬ শ্লেোর গিীরিা পয থন্ত শ্লিস্তৃি (Aquifer-I)। অগিীর স্তবরর পাশ্লনবি প্রচুর আয়রবনর উপশ্লস্থশ্লি রবয়বছ। ভূ-গিণস্থ পাশ্লনর 

েধ্যে স্তরটি ১১-৫৮ শ্লেোর গিীরিা পয থন্ত শ্লিস্তৃি, যার পাশ্লনবিও আয়রবনর উপশ্লস্থশ্লি রবয়বছ এিং তু নামূ েিাবি সুবপয় 

(Aquifer-II )।  জশ্লরপ এ াোর ভূ-গিণস্থ পাশ্লনর গিীরিে স্তরটি ৭০ শ্লেোবরর থিিী গিীরিায় অিশ্লস্থি (Aquifer-III)। 
এই স্তবরর পাশ্লন িাব া োবনর এিং সুবপয়। ভূগিণস্থ পাশ্লনর স্তরসমূবহর গিীরিায় ও পুরুবত্ব এ াোবিবদ শ্লিন্নিা রবয়বছ। 

জশ্লরপ এ াোটির উত্তরাংিজুবড় পূি ণ-পশ্লিবে থেঘা বয়র গাবরা পাহাবড়র দশ্লক্ষণ িাহুর সমু্মখিাগ যা থছাে পাহাড়, উপিযো 

ও পাদবদিীয় ভূশ্লে দ্বারা গঠিি। পাহাশ্লড় পাদবদি হবি দশ্লক্ষণাংবির থিশ্লিরিাগ এ াো থসাবেেরীর প্লািন প  ভূশ্লে দ্বারা 

গঠিি। প   /শ্লি ার ধরণ ও অিবক্ষপবনর সেয় শ্লিবিচনায় জশ্লরপ এ াোটিবে দুই (০২)টি প্রধান িাবগ িাগ েরা হবয়বছ, 

যর্া- (১) পাহাত্ত্বি  (Hilly area) এ াো ও (২) সেি  (Plain land area) এ াো। এ াোটি প্ল্াবয়া-প্লাইসবোশ্লসন 

(Plio-Pleistocene) হবি হব াশ্লসন (Holocene) যুবগর। নদীিাশ্লহি সেি  ভূশ্লে এ াোটি সাম্প্রত্ত্বতক পাহাত্ত্বি 

পাদবদিীয় ও থসাবেেরী  নদীর প   সিয়বনর োধ্যবে গঠিি।  সেি  (Plain land area) এ াোটিবে সাত (০৭) টি 

োনশ্লচত্র এেবে িাগ েরা হবয়বছ। যো: ১। শ্লপেেট এলুযশ্লিয়া  থপ্লইন শ্লেবপাশ্লজে, ২। চযাবন  িার শ্লেবপাশ্লজে, ৩। ন্যাচারা  

চলত্ত্বভ  শ্লেবপাশ্লজে, ৪। ফ্লাড থপ্লইন শ্লেবপাশ্লজে, ৫। অক্স-থিা  চলক শ্লেবপাশ্লজে, ৬। এযািান্ডযট চযাবন  ত্ত্বফল শ্লেবপাশ্লজে এিং 

৭। শ্লেবপ্রিণ শ্লেবপাশ্লজে। পাহাত্ত্বি এ াোটি প্ল্াবয়া-প্লাইসবোশ্লসন (Plio-Pleistocene) যুবগর পা শ্ল ে শ্লি া দ্বারা গঠিি। 

পাহাত্ত্বি এ াোটি অশ্লি ফযাোবি িাদােী (10YR 8/4) থেবে িাদােী হলুদ (10YR 6/6) রবঙর, েধ্যে হবি শ্লেশ্লহ দানাদার 

িাশ্ল , ধূসর (10YR 6/1) থেবে ফযাোবি িাদােী (10YR 6/3) থলই শ্লসে ও হা ো ধূসর (10 YR 7/1) থেবে সাদা 

(10YR 8/1) রবঙর সাদাোটির পয থায়িশ্লেে শ্লিন্যাস (Alternation) দ্বারা গঠিি। সেি ভূশ্লে এ াোটি হব াশ্লসন যুবগর 

প র দ্বারা গঠিি। শ্লপেেট এলুযশ্লিয়া  থপ্লইন শ্লেবপাশ্লজে ধূসর িাদােী (10YR 5/2) থেবে গাঢ় হ বদ িাদােী (10YR 

4/6) এিং ধূসর (10YR 5/1) রবঙর শ্লেশ্লহ হবি অশ্লি শ্লেশ্লহ িাশ্ল  (Sand) ও েদ ণেযুক্ত প   এর দ্বারা গঠিি। চযাবন  

িার শ্লেবপাশ্লজে থসাবেেরী নদী এ াোয় গাঢ় ধূসর িাদােী (10YR 4/2) হবি েড়া হ বদ িাদােী (10YR 4/4) শ্লেশ্লহ হবি 

েধ্যে এিং শ্লেছু থোো দানাদার স্যান্ড ও শ্লসশ্লে স্যাবন্ড এিং েংি নদী এ াোয় হ বদ িাদােী (10YR 4/4) হবি ধূসর 



 

 

 

(10YR 5/1)। ন্যাচারা  চলত্ত্বভ শ্লেবপাশ্লজে এ াো পুরািন থসাবেেরী নদীর থ িীসমূহ হ বদ িাদােী (10YR 5/4) হবি 

ধূসর (10YR 5/1) স্যাশ্লন্ড শ্লসে ও শ্লসশ্লে থলর (ফাইশ্লনং োউনওয়াে ণ শ্লসবোবয়ি) সেেবয়  গঠিি। নতুন থসাবেেরী চলত্ত্বভ  

এ াো েড়া হ বদ িাদােী (10YR 4/2) হবি হ বদ িাদােী (10YR 5/4) রবঙর স্যাশ্লন্ড শ্লসে ও থলই শ্লসবের সেেবয়  

গঠিি।  ফ্লাড থপ্লইন শ্লেবপাশ্লজে েড়া হ বদ িাদােী (10YR 4/2) হবি ধূসর (10YR 5/1) রবঙর থল-ই শ্লসে ও শ্লসশ্লে 

স্যাবন্ডর সেেবয় গঠিি। অক্স-থিা চলক শ্লেবপাশ্লজে এ াোসমূহ ধূসর িাদােী (10YR 5/2) হবি ধূসর (10YR 5/1)রবঙর 

থলই শ্লসে ও স্যাশ্লন্ড শ্লসে দ্বারা গঠিি। এযািান্ডযট চযাবন  ত্ত্বফল শ্লেবপাশ্লজে এ াোসমূহ হ বদ িাদােী (10YR 5/6) হবি 

েড়া ধূসর (10YR 4/1) রবঙর অশ্লি শ্লেশ্লহ হবি শ্লেশ্লহ এিং শ্লেছু েধ্যে দানাদার স্যান্ড ও শ্লসশ্লে থলর সেেবয় গঠিি। 

শ্লেবপ্রিণ শ্লেবপাশ্লজে এ াোসমূহ ধূসর িাদােী (10YR 5/2) হবি খুি েড়া ধূসর (2.5Y N3/) রবঙর থলই শ্লসে ও থল 

দ্বারা গঠিি। 

দূগ ণাপুর এ াোর খশ্লনজ সম্পবদর েবধ্য উৎকৃষ্টোবনর সাদাোটি, োঁচিাশ্ল  অন্যিে এছাড়াও এই এ াো ত্ত্বৈম থার্ িাশ্ল  ও 

নুশ্লড়পােবরর জন্যও শ্লিখ্যাি। শ্লিজয়পুর, আড়পাড়া ও পােিিী এ াোয় ভূপৃবষ্ঠ উবমাশ্লচি ও স্বল্পগিীরিায় উৎকৃষ্টোবনর 

সাদাোটি পাওয়া যায়, যা শ্লিজয়পুর থল িা সাদাোটি নাবে পশ্লরশ্লচি। শ্লিজয়পুর থল সািারর্ত হা ো ধূসর (10 YR 7/1) 
থেবে সাদা (10YR 8/1) রবঙর উন্নিোবনর শ্লসরাশ্লেে থল (শ্লচত্র-৫)। জশ্লরপ এ াোর পাহাড়সমূবহ শ্লিজয়পুর থল ও লাস 

স্যান্ড (শ্লচত্র-৬) পয থায়িশ্লেে শ্লিন্যাস সনাক্ত েরা হয়। এছাড়াও পাহাত্ত্বি পাদবদবি লাস স্যাবন্ডর উপশ্লস্থশ্লি িনাক্ত েরা হয়। 

পাহাত্ত্বি এ াোর উবমাশ্লচি শ্লি াস্তর হবি ক্ষয় হবয় থসাবেেরী নদী দ্বারা পশ্লরিাশ্লহি হবয় নদী িবক্ষ প্রর্চর পশ্লরোবন উৎকৃষ্ট 

োবনর ত্ত্বৈম থার্ িাশ্ল  অিবক্ষশ্লপি হয়। এই িাশ্ল  িাদােী (7.5YR 5/2), থোো (Coarse) হবি অশ্লি থোো (Very 

coarse), শ্লেছু েধ্যে (Medium) দানার িাশ্ল , যাবি শ্লেছু প্যােল (Pebble), থোি  (Cobble) দানাও শ্লিদ্যোন। 
চসাবমশ্বরী নদীবি প্রিাহোন িাশ্ল র সাবে েয় ার টুেরা েয় াও প্রিাশ্লহি হয়। স্থানীয় পয থাবয় এই েয় া সংগ্রহ েবর অবনবে 

জীশ্লিো শ্লনি ণাহ েবর।  

িষ ণাোব  অশ্লি বৃশ্লষ্টর কারবর্ পাহাত্ত্বি ঢব  উপবজ াটির শ্লিশ্লিন্ন এ াোয় আেশ্লিে িন্যা (Flash flood) দ্বারা প্লাশ্লিি হবয় 

োবে শ্লেন্তু থসাবেেরী খড়বরািা নদী হওয়ায় প্লাশ্লিি পাশ্লন দ্রুি অপসাশ্লরি হয়। িবি জশ্লরপ এ াোর শ্লনম্নািব  (শ্লেবপ্রিণ 

এ াোসমূহ) প্রায় ছয় োস পাশ্লনবি ডুবি োবে। আেশ্লিে িন্যার পাশ্লনবি শ্লিদ্যোন প্রর্চর পত্ত্বরমার্ িাশ্ল র অিবক্ষপন ফসশ্ল  

জশ্লের ক্ষশ্লির োরণ হয়। 

অত্র এ াোর নান্দশ্লনে সাদাোটির পাহাড়সমূহ নদনদীর ক্রেপশ্লরিিণবনর ধারা  এিং ভূপ্রকৃশ্লির ভূিাশ্লিে শ্লিোি ও ইশ্লিহাস 

শ্লনরূপণেবল্প ভূ-ঐশ্লিহয (Geoheritage) শ্লহসাবি গণ্য েবর আরও ব্যাপেিাবি গবিষণার উবদ্যাগ থনয়া থযবি পাবর। 

এ াোর আিহাওয়া, পাহাশ্লড় এ াো, সাদাোটির পাহাড় ও থসাবেেরীর বনসশ্লগ ণে দৃশ্যাি ী চেৎোর  হওয়ার োরবণ 

পয ণেনশ্লিবল্পর সমূহ সম্ভািনা শ্লিরাজোন। এছাড়াও ভূশ্লেরূপ ও গঠন অনুসাবর অত্র এ াোয় শ্লিল্পায়ন িা থেেসই উন্নয়ন, 

নগরায়ন েরার জন্য অশ্লধেির সশ্লিস্তাবর ভূিাশ্লিে, স্তরিাশ্লিে গবিষণা, অশ্লধে গিীরিার খনন ও প্রবেৌি  ভূিাশ্লিে 

অনুসন্ধান কায থিম পশ্লরচা না েরা থযবি পাবর। 

 

  

চিত্র-১: পাহাচি এলাকার ঢাল, অভিমুখ পচরমাপ ও ভিলার ভিৌত অবস্থা পর্ যবেক্ষণ।  



 

 

 

  
চিত্র-২: চেজয়পুবরর সাদামাটি চিত্র-৩: ভিলাস্তরর উন্মুক্ত কাাঁিোচল 

 

 

 

মাৈত্ত্বেত্র-১: দুগ থাপুর উপবজলার ভূতাত্ত্বিক মাৈত্ত্বেত্র 

 

 

 

মাৈত্ত্বেত্র-২: জশ্লরপকৃত এলাকায় শ্লিশ্লিন্ন পিত্ত্বতথি কূপ খনন/ৈমুৈা সংগ্রথহর স্থানসমূহ। 



 

 

 

েে ণসূচী-৫: িান্দিিাি দিলাি অন্তভূ মক্ত রুিা উপদিলাি পজিদিশ ভূিি জিরুপণ এিাং ভূজির্ধ্স দিাজিাং 

িািজিত্রােি 

সার-সংবক্ষপ 

রুো উপবজ া িাং াবদবির দশ্লক্ষন-পূবি ণ োরশ্লিয়ারী পাহাড়ী এ াোর অন্তগ ণি এিং প্রধান িহর মূ ি দ্যইটি পাহাবড়র েধ্যিিী 

উপিযো ও নীচু পাহাবড়র পাদবদবি অিশ্লস্থি। উক্ত এ াোর থিৌগশ্ল ে অিস্থান ২১০৫০/ উ. হবি ২২০১২/ উ. এিং ৯২০১৮/ পূ. 

হবি ৯২০৩১/ পূ.  এিং আয়িন প্রায় ৪৯২.৩ িগ ণ.শ্লে.। েে ণসূচীর প্রধান উবেশ্য হ  পশ্লরবিি ভূিি শ্লিবিষণ এিং ভূশ্লেধ্বস 

থজাশ্লনং োনশ্লচত্রায়ন।  িশ্লহরংগবনর পূবি ণ র যাশ্লপে আই (Rapid Eye-2013) ইবেজ শ্লিবিষণপূি ণে  রুো উপবজ ার 

ভূপ্রাকৃশ্লিে োনশ্লচত্র বিরী েরা হয় এিং পরিিীবি িশ্লহরংগবন প্রশ্লিটি ভূ-প্রাকৃশ্লিে এেে (Morphological Unit) 
শ্লনশ্লিি েরা হয়। এছাড়া শ্লেছু ভূ-বরখা (Lineament) শ্লচশ্লিি েরা হয়। ভূপ্রাকৃশ্লিেিাবি উক্ত এ াোবে  িযা ী 

(Valley), চযাবন  (Channel), থ ে (Lake), িড় বদবঘ ণযর ঢা  ও গা ী  (High slope length and gully), োঝাশ্লর 

বদবঘ ণযর ঢা  ও গা ী (Medium slope length and gully), থছাে বদবঘ ণযর ঢা  ও গা ী (Low slope length 

and gully) িাবগ িাগ েরা হয়। পি ণিো া মূ ি সাকুেং (Sakhudaung) ও িান্দরিান (Bandarban) এশ্লটলাইবনর 

(Anticline) এর অন্তগ ণি যার এশ্লিয়া  থপ্লন (Axial plane) শ্লিশ্লক্ষপ্ত এিং এশ্লসবেশ্লেো  

(Asymmetrical)।  িাং াবদবির ভূিাশ্লিে োনশ্লচত্র থেবে থদখা যায়  অশ্লধি এ াো ভুিন (Bhuban) ও থিাোশ্লি  

ফরবেিবনর (Bokabil formation) অন্তগ ণি যা মূ ি থিব পাের (Sandstone) ও থি  (Shale) দ্বারা গঠিি। 
পা শ্ল ে শ্লি ার িয়স অশ্লধে হত্তয়ায় ফ্রাজাই  এিং ফাে  থদখা যায়। এখাবন অবনে উচু পাহাড় অিশ্লস্থি যা ভূিাশ্লিে 

শ্লিশ্লিন্ন স্তবরর সেেবয় গঠিি। থেশ্লরন শ্লি াসমূহ মূ ি থিিী পশ্লর শ্লক্ষি হবয়বছ। শ্লেছু ভূিাশ্লিে স্তবর নডু ার থি  (Noduler 

shale) এর পা শ্ল ে োঠবো পশ্লর শ্লক্ষি হয়। 

পশ্লরবিি ভূিাশ্লিে িথ্য থযেন ভূ-পৃবষ্ঠর জ  (Surface Water), ভূ-অিযন্তরস্থ জ  (Ground water) নদী িাঙ্গন 

(River Bank Erosion), আেশ্লিে িন্যা (Flash Flood), ভুশ্লেধ্বস (Landslides) িথ্যাশ্লদ িশ্লহরংগন হবি এিং 
ভূশ্লেেম্প শ্লিষয়ে িথ্যাশ্লদ ঐশ্লিহাশ্লসে েযাো গ হবি থনয়া হবয়বছ। উপিযোর োটির বিশ্লিষ্টযেরবনর জন্য ৩ শ্লেোর 

পয ণন্ত  ১৬টি অগার কূপ খনন েরা হয়। িশ্লহরংগবন ১৫০ টি ভূশ্লেধ্বস এর শ্লিশ্লিন্ন িথ্য (RL, Rw, RD, DL, DW) ও নমুনা সংগ্রহ 

েরা হয়।  প্রায় ৪৫ টি নমুনা শ্লিশ্লিন্ন গবিষণাগাবর ভূ-প্রযুশ্লক্তগি বিশ্লিষ্টয (grain size analysis, atterberg limit, 

friction angle, cohesion) পরীক্ষা েরা হবি। এ স পা সার (ALOS PALSAR) ভূ-উপগ্রহ শ্লচত্র হবি প্রাপ্ত িথ্য 

শ্লিবিষন েবর পাহাবড়র ঢা , ঢাব র শ্লদে, ঢাব র ি , উচ্চিা শ্লনন ণয় েরা হয়। শ্লজআইএস এর রাস্টার েযা কুব ের ব্যিহার 

েবর ভূশ্লেধ্বস থজাশ্লনং োনশ্লচত্র প্রনয়ন েরা হবি এিং িশ্লহরংগন হবি সংগৃহীি িথ্যাশ্লদ শ্লদবয় োনশ্লচত্র িযাশ্ল বেিন েরা 

হবি। উক্ত এ াোর  অশ্লধোংি ভূশ্লেধ্বসগুশ্ল  ঘূণ ণায়োন। শ্লেন্তু শ্লেছু স্থাবন ব্যশ্লিক্রে ভূশ্লেধ্বস শ্লচশ্লিি েরা হয়।  

সমুদ্র পৃষ্ঠ হবি ৩২৩ শ্লেোর উচ্চিায় অিশ্লস্থি িগা থ ে উক্ত এ াোর প্রধান ভূপ্রাকৃশ্লিে বিশ্লিষ্টয (সুত্র: alos palsar) চ্যড়ায় 
অিশ্লস্থি এিং পাশ্লনর গিীরিা প্রায় ৩৫ শ্লে:। থ বের উৎপশ্লত্ত সম্পশ্লেণি গবিষণার  বক্ষয িশ্লহরংগন হবি িথ্য থনয়া হয়। 

ভূশ্লেধ্ববসর োরবন থ েটির উৎপশ্লত্ত হবয়বছ িব  প্রােশ্লেে িথ্য শ্লিবিষবণ প্রিীয়োন হয়। থ বের পাশ্লনবি িড় আোবরর 

শ্লি াখন্ড থদখা যায় এিং অবনে ভূশ্লেধ্ববসর রাপচার সারবফস শ্লচশ্লিি েরা হয়। িগাব বে থসনািাশ্লহনীর থহশ্ল প্যাবে থেনিন 

ক্রযাে পশ্লর শ্লক্ষি হয়। আেশ্লিে িন্যা এ াোর উক্ত প্রধান দ্যবয ণাগ। পাহাবড় শ্লিশুদ্ধ খািার পাশ্লন শ্লনশ্লদ ণষ্ট জায়গা হবি সংগ্রহ 

েরা হয়। এছাড়া প্রশ্লিিছর শ্লিশ্লিন্ন আোবরর ভূশ্লেধ্বস সংগঠিি হয়। ২০২০ সাব  রুো িজাবরর ২-৩ ফুে নীচ পয ণন্ত িন্যার 

পাশ্লন থপৌছায় এিং প্রায় এেশ্লদন জ ািদ্ধিা শ্লছ । এ াোর জনগন মূ ি সাঙ্গু নদীর পাশ্লন গৃহস্থাশ্ল র োবজ ব্যিহার েরবছ। 

ভূঅিযন্তরস্থ জ , শ্লঝশ্লরর িীি  পাশ্লন, বৃশ্লষ্টর পাশ্লন সংগ্রহপূি ণে খািাবরর োবজ ব্যিহি েরা হয়। িহবরর সশ্লন্নেবে সাঙ্গু 

নদীর পাশ্লন পাম্প েবর সংগ্রহ ের হয়।  পাহাশ্লড় দৃঢ় োটি হত্তয়ায় নদী িাঙ্গন িীব্রিা শ্লেছুো েে। ভূশ্লেধ্ববসর ঝুঁশ্লে শ্লিবিষণ 

থেবে প্রাপ্ত ফ াফ  অনুযায়ী অশ্লধি এ াোবে পাঁচটি অিব  থেণীিদ্ধ েরা হবি থযেন খুি উচ্চ, উচ্চ, েধ্যে, শ্লনম্ন এিং খুি 

েে।  

 



 

 

 

 

শ্লচত্র: রুো উপবজ ার ভূপ্রাকৃশ্লিে োনশ্লচত্র  (সূত্র: র যাশ্লপে আই স্যাবে াইে ইবেজ) 

 

েে ণসূচী-৬: দূি-অনুিািি ও জিআইএস পদ্ধজি ব্যিহাদিি িাধ্যদি জসিািেঞ্জ দিলাি দিলকুজি উপদিলাে  

প্রিাজহি র্মুিা িেীি িিদফািাইিাজিক্স ও েজিপদথি পজিিিমি জিি মািণ সহ ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি 
 

সাি-সাংদযপ  

িাাংলাদেদশি অন্যিি বৃহৎ এিাং প্রশস্তিি র্মুিা িেী িীিিিী এিাং িি এলাকাে িসিাসিি িানুদষি িীিির্াত্রা এিাং আথ ম-

সািাজিক কি মকাদড িেী  ভূজিকা গুরুত্বপূি ম । র্মুিা িেী দিলকুজি উপদিলাি পূি ম পাশ জেদে প্রিাজহি হদে। 

দিলকুজি উপদিলা দেদশি উিি পজিি অাংদশি জসিািেঞ্জ দিলাে অিজস্থি র্াি আেিি প্রাে 164 িে ম জকদলাজিটাি। এই 

উপদিলা ১ টি দপৌিসভা ও 06 টি ইউজিেি জিদে েঠিি। িেী ভাঙ্গি, িি ও িেী িীদিি পজিিিমি ঐ অঞ্চদলি একটি স্থােী 

সিস্যা, র্া উক্ত এলাকাি িানুদষি উপি প্রিুয প্রভাি দফদল ।  

দিলকুজি উপদিলাে র্মুিা িেীি েজিপদথি পজিিিমি, িেী িীদিি যে ও িতুি সজঞ্চি এলাকাি পজিিাি  জিি মািণ এিাং 

এলাকাটিি ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রত্তুিকিদিি উদিুদশ িিমিাি েদিষণা কাি  কিা হদেদে ।  েদিষণা কািটি মূলি 2020-

2021 ইাং অথ ম িেদিি িজহিাংেি কি মসূিী অিীদি কিা হদেদে। এই েদিষণা কাদি  ১৯৫০ এি েশক হদি  িিমিাি সিে 

পর্ মন্ত ভূ-উপগ্রহজিত্র প্রাপ্যিাি জভজিদি  দর্িি: ি ুাজপি আই (Rapid Eye), ল্যাড স্যাট-এিএসএস (Landsat-MSS), 

ল্যাড স্যাট-টিএি (Landsat-TM), ল্যাড স্যাট-ইটিএি+, (Landsat-ETM+), গুেল আথ ম  এিাং টদপাগ্রাজফক 

(Topographic) িািজিদত্রি সাহাদয্য সম্পােি কিা হদেদে। ভূ-উপগ্রহ জিত্রসমূহ জিদেষি, সঞ্চেকৃি পলদলি বিজশষ্টু 



 

 

 

জিদেষি ও পলদলি ভূ-প্রদকৌশল বিজশষ্টু জিদেষি কদি  সিজিি ভূ-প্রাকৃজিক,  ভূ-িাজিক ও িেীি েজিপদথি পজিিিমি 

সাংক্রান্ত িািজিত্র ও প্রজিদিেদিি কাি িলিাি িদেদে। িজহিাংেি অঞ্চদল 14টি SPT (প্রাে 30 জিটাি েভীি), 10 টি ওোশ 

দিাজিাং (প্রাে 30 জিটাি েভীি)  এিাং 20টি হস্ত িাজলি অোি কূপ খিদিি িাধ্যদি ভূ-অভুন্তিস্থ িমূিা সাংগ্রহ কিা হদেদে। 

িজহিাংেদি প্রাপ্ত িথ্য উপাি এিাং ভূ-উপগ্রহ জিদত্রি িদথ্যি উপি জভজি কদি এলাকাটিদক ইি:িদধ্যই ১1টি ভূ-প্রাকৃজিক 

িািজিত্র একদক ভাে কিা হদেদে। িািজিত্র একক গুদলা হদলা ফ্লাি দপ্ল্ি (Flood Plain), জিোডাি স্কাি (Meander 

scar), ব্যাক দসাোম্প (Back Swamp),  পদেন্টিাি (Point Bar), ওল্ড িুাদিল িাি (Old Channel Bar) জিউ 

িুাদিল িাি (New Channel Bar), দলদটিাল িাি (Lateral Bar) ,অক্স-দিা দলক (Ox-bow Lake) , এজফদিিাল 

িুাদিল (Ephemeral Channel) অুািািিড িুাদিল (Abandoned Channel) ও দপদিজিোল িুাদিল 

(Perennial Channel) ৷  

র্মুিা িেীি িীিিিী এলাকােসমূহ িীব্র ভাঙ্গদিি জশকাি। িেী প্রিাদহি েজি, িীিিিী পলদলি েঠি ও সজন্নদিশ এিাং 

িনুষ্যসৃষ্ট কি মকাড এই ভাঙ্গিদক প্রভাজিি কদি থাদক। ১৯৫০ এি েশক হদি  দথদক ২০২০ সাল পর্ মন্ত িেীি েজিপদথি 

পজিিিমি জিদেষদণি কাি িলিাি। প্রাথজিক জিদেষদণ দেখা র্াে দর্, পুিদিা িদিি  ভাঙ্গি এিাং িতুি িি েঠদিি ফদল 

শাখা-প্রশাখাগুদলা  প্রােই পজিিিীি হে। িেীি িাদে এিাং িীদিি জিকটিিী ডুদিািি জহদসদি এই িিগুজলি সৃজষ্ট শুরু হদে 

থাদক । িিগুদলা আকাদি সািািণি বিজখক িা দিাটামুটি উপবৃিাকাি  হে। িি েঠদিি প্রজক্রো িেীি প্রিাহদক িীদিি জেদক 

দটদল দেে র্া ঐ িীদিি ভাঙ্গি সািি কদি। আলো িাজল (Loose Sand) এিাং জসল্টযুক্ত (Silty) পলল এই যেদক 

প্রজিহি কিদি অযি। িিমিাি েদিষণা কাদিি ফলাফল ও িািজিত্রসমূহ িেী ভাঙ্গি সাংক্রান্ত যেযজি দিাদি প্রদোিিীে 

পেদযপ গ্রহদণি দযদত্র সহােক ভূজিকা পালি কিদি িদল আশা কিা র্াে। এই ফলাফল এলাকাটিি ভূ-প্রকৃজি, িেীি িীি 

পজিিিীি ওয়ওোি িিণ, িীদিি ভাঙ্গি এলাকাি িেীি ভাঙ্গি দিাদি সহােিা কিদি। ভজিষ্যদি িেীি িীি সুিযাি িন্য 

িেীি িীদিি কাোকাজে িালুিি েঠদিি ব্যাপাদি সাি মযজিক লযু িাখাি পাশাপাজশ জিপেিিক িালুিি সমূহ সজিদে দফলা 

উজিি, িাঁি জিিাদি মি পূদি ম িেী প্রিাদহি জেদক গুরুত্ব দেোি পাশাপাজশ িেীি প্রিাহ পথ পজিিিমি কদি িীি হদি দূদি সজিদে 

দেো প্রদোিি। ভজিষ্যদি েদিষণাে জিজিটাল এজলদভশি িদিল ব্যিহাদিি িাধ্যদি আিও জিস্তাজিিভাদি র্মুিা  িেীি 

প্যাটাি ম এিাং িিদফািািাইক্স জিদেষণ কিাি প্রদোিি িদেদে। 

 

  

জিত্র: দিলকুজি উপদিলাি ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র। 
জিত্র: ১৯90-2020 সাল পর্ মন্ত দিলকুজি উপদিলাে র্মুিা 

িেীি েজিপথ পজিিিমদিি িািজিত্র। 

 



 

 

 

েে ণসূচী-৭: জেিািপুি দিলাি জিজিিিন্দি উপদিলািীি দকশিপুি এলাকাে স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহ এিাং 

অথ মনিজিক ভাদি গুরুত্বপূণ ম খজিি সম্পে আহিদিি লদযু একটি অনুসন্ধাি কুপ (জিজিএইি-

৭৬/২১) শীষ মক কি মসূজি 

সাি-সাংদযপ 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদিি িািস্ব িাদিদটি অিীদি েি 20২০-২১ অথ িেদি অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস 

অুাদসসদিন্ট শাখা কর্তমক িাস্তিােিকৃি জেিািপুি দিলাি জিজিিিন্দি উপদিলািীি দকশিপুি এলাকাে এলাকাে (জিত্র-1) 

স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহ এিাং অথ মনিজিক ভাদি গুরুত্বপূণ ম খজিি সম্পে আহিদিি লদযু একটি অনুসন্ধাি কুপ (জিজিএইি-

৭৬/২১) শীষ মক কি মসূজিটিি খিি কার্ক্রি েি ৩০/০৩/২০২১ িাজিখ দথদক শুরু হে। এখাদি উদল্লখ্য দর্, খিি কাি শুরুি 

পূি মুহুি দথদক খিি কাি দশদষ প্রজিদিেি বিজি পর্ মন্ত একটি প্রজক্রো অনুসিণ কদি িাস্তিােি কিা হে (দফ্লা িাট ম)। ০- 

643 ফুট/196 জি: েভীিিা পর্ন্ত িিদকাজিাং এি িাদধ্যদি ৫ফুট/১.৫২ জি: অন্তি অন্তি ফ্লাশ স্যাম্পল/িমুিা সাংগ্রহ কদি 

জলদথালে বিজি কিা হে এিাং এি সাহাদয্য িাটিি িীদিি ভূিাজিক জিজভন্ন সাংঘদক (Geological Formation) পৃথক 

কিা হে। ভূ-পৃষ্ট হদি 643 ফুট/196 জি: িীি দথদক আজে জশলাি (Basement) উপজিভাে (weatehered zone) 
োিদফে পাওো র্াে ও ৬82 ফুট/২০৭ জি. েভীিিা দথদক অজিকৃি  আজে জশলাি িমুিা পাওো র্াে এিাং ৬82 ফুট/২০৭ 

জি. েভীিিাি এি পি দথদক খিি কাি দশষ হওো পর্ন্ত দকাজিাং এি িাদধ্যদি ১০ফুট/3.০৪জি: অন্তি অন্তি দকাি স্যাম্পল/ 

অজিকৃি িমুিা সাংগ্রহ কদি জলদথালে বিজি কিা হে । জিজভন্ন েভীিিাে প্রাপ্ত আজে জশলাি (Basement) শক্ত/িধ্যি শক্ত 

(hard/medium hard), দৃঢ় (compact), ধ্যসি (dark) িদণ মি, িাইজসক ব্যাড, জসদস্ট্াস ব্যাড উদল্লখদর্াগ্য পজিিাদণ 

পজিলজযি হদেদে, জিজভন্ন েভীিিাে জিদকিিাইি ও কাওজলিাইদিশি এি উপজস্থজি িদেদে, িমুিাসমূদহি িাজহুক েঠি 

দথদক প্রজিেিাি হে এগুদলা দিটািিজফক িা রুপান্তজিি জশলা র্াি িদধ্য জিস, জসস্ট্ ও গ্রািাইটিক জিস ইিুাজে উদল্লখদর্াগ্য 

(জিত্র-৫)। ভূিাজিকভাদি উক্ত কূদপ জিি িিদণি ফিদিশি জিদ্যিাি, দর্িি িাজিড দক্ল, ডুজপটিলা ও জপ্রকুািজব্রোি দিসদিন্ট 

(জিত্র-2)। প্রাপ্ত িমুিাসমূহ ভূ-পৃষ্ট দথদক অদপযাকৃি কি েভীিিাে হওোে ভজিষ্যদি উক্ত এলাকা দথদক আজে জশলা/কঠিি 

জশলা উদিালি কিা দর্দি পাদি। খিি কূপ দথদক প্রাপ্ত িমুিাি িাজহুক েঠি ও অন্যান্য পর্দিযণ (জিত্র-3 ও ৪) দথদক 

জিজিি হওো দেদে দর্, উক্ত কূপটি ম্যােদিটিক জিিাদিল সমৃদ্ধ কুতুিপুি জম্যােদিটিক িজিি িাজহদি পদড়দে। উদল্লজখি 

কূদপি সাংগৃহীি িমুিাি েঠি জিএসজি কর্তমক পূদি ম খিিকৃি কঠিি জশলা সমৃদ্ধ কূদপি িমুিাি েঠি একই। সুিিাাং উক্ত কূদপ 

অথ মনিজিক ভাদি গুরুত্বপূণ ম খজিদিি উপজস্থজি িা থাকাে 1102ফুট/336জি: েভীিিাে খিি কার্ক্রি সিাপ্ত দঘাষণা কিা 

হে। িধ্যপাড়া কঠিি জশলা খজিি পি সিদিদে কি েভীিিাে এখাদি কঠিি জশলা উদিালদিি ব্যিস্থা কিা দর্দি পাদি, এই 

িন্য উদল্লজখি এলাকাে আিও কূপ খিি কদি সঠিক িজুে ও ব্যাজপ্ত জিি মািণ কিা দর্দি পাদি।  

  
 

 

জিত্র 1: খিিকৃি এলাকাি অিস্থাি 

িািজিত্র। 

জিত্র 2: খিিকৃি 

এলাকাি ভূিাজিক লে 

(স্কুাদিটিক)। 

জিত্র ৩: খিিকৃি কূপ দথদক সাংগৃহীি জিজভন্ন 

িিদণি আজে জশলাি িমুিা। 

 

 

 

 



 

 

 

েে ণসূচী-৮: িওোঁ দিলাি দপািশা-পত্নীিলা-িামুইিহাট উপদিলাসমূদহি অন্তে মি এলাকাে জভজিজশলাি 

েভীিিাসহ মূল্যিাি খজিি অনুসন্ধাদিি লদযু প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ 

 

সার-সংবক্ষপ 
 

িওোঁ দিলাি দপািশা-পত্নীিলা-িামুইিহাট এিাং িেসাংলগ্ন এলাকাসমূদহ েি ০৬ জিদসম্বি, ২০২০ হদি ০৪ িানুোজি, ২০২১ 

পর্ মন্ত সিদে িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি একটি প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ পজিিালিা কদি। িজিপ এলাকাটি 

২৫
o
০০’২০” উিি অযাাংশ হদি ২৫

o
১০’২৪”  উিি অযাাংশ এিাং ৮৮

o
৩৪’১৭” পূি ম িাজঘিাাংশ হদি ৮৮

o 
৫২’ ১৭” পূি ম 

িাজঘিাাংদশি অন্তে মি (জিত্র-১)। এই িজিপ কার্ মক্রদিি মূল উদিে জেল উক্ত এলাকাে জভজিজশলাি (Archean 

Basement Complex) েভীিিা এিাং ভূ-অভুন্তিস্থ প্রিাি স্তিজিন্যাস (Major Stratigraphic Sequence) জিণ মে 

কিা। 

এই িজহিঙ্গণ কার্ মক্রদি, WNW-ESE এিাং NNW-SSE দপ্রাফাইল িিািি সি মদিাট ৫০ লাইি জকদলাজিটাি িজিপ সম্পন্ন 

কিা হে। WNW-ESE িিািি প্রাফাইলটি সাপাহাি উপদিলাি অজুমিপুি ভাবুক হদি িামুইিহাট উপদিলাি যুথভিািী 

পর্ মন্ত জিস্তৃি এিাং NNW-SSE িিািি প্রাফাইলটি পত্নীিলা উপদিলাি হলাকাডা হদি িাজিিপুি পর্ মন্ত জিস্তৃি র্া WNW-

ESE িিািি দপ্রাফাইল দক আড়াআজড়ভাদি অজিক্রি কদিদে। প্রদিুকটি দপ্রাফাইল িিািি এড শুটিাং (সমু্মখ ও জিপিীিমুখী) 

এিাং জিট শুটিাং ভূকম্পি প্রজিসিি পদ্ধজিদি উপাি দিকি ম কিা হে। এই িজিদপ ভূকম্পি উৎস (seismic source) 
জহদসদি জিিািাইট ব্যিহাি কিা হে। প্রিজলি ইন্টািদসপ্ট টাইি পদ্ধজিি উপি জভজি কদি ব্যাখ্যা-জিদেষণ কিা হে। এই 

িজিদপ, িািটি স্বিন্ত্র সাইসজিক দভদলাজসটি দিাি জিজিি কিা হদেদে, প্রথি স্তিটিি েজিদিে েদড় প্রাে ৯০০ জিটাি/দসদকড 

হদি ১২৫০ জিটাি/দসদকন্ি, জদ্বিীে স্তিটিি েজিদিে ১৭৩০ জিটাি/দসদকড হদি ১৯৯২ জিটাি/দসদকড, র্তিীে স্তিটিি 

েজিদিে ২২১৭ জিটাি/দসদকড হদি ২৮৩৩ জিটাি/দসদকড এিাং িতুথ ম স্তিটিি েজিদিে ৪৩৪৪ জিটাি/দসদকড হদি ৫৪১৯ 

জিটাি/দসদকড। জিদ্যিাি খিিকূদপি (EDH-16, EDH-18 এিাং EDH-22) উপাদিি সাদথ তুলিা কদি এই স্তিসমূহদক 

র্থাক্রদি অুালুজভোি/িাজিড দক্ল দিজসডুি, আপাি ডুজপটিলা, দলাোি ডুজপটিলা এিাং আিজকোি দিিদিন্ট কিদপ্ল্ক্স িদল 

িািিা কিা হে। 

সাইসজিক দপ্রাফাইলসমূহ িিািি জিজভন্নস্থাদি এই িািটি স্তদিি েভীিিা এিাং পুরুদত্বি পজিিিমি প্রিীেিাি হে। প্রাথজিক 

ব্যাখ্যা-জিদেষদণ, দপ্রাফাইল দ্য’টি িিািি েভীিিাি পাথ মকু হদি িািিা কিা র্াে দর্, এই উপদিলাসমুদহ দপ্রাফাইল দ্য’টি 

িিািি কদেকটি মূখ্য ও দেৌণ  চুুজি (Fault) থাকাি সম্ভািিা িদেদে। পত্নীিলা উপদিলাি হলাকাডা গ্রাদিি জিকদট 

দপ্রাফাইল-২ এি উিিাাংদশ ও েজযিাাংদশ কি েভীিিাে এিাং একই দপ্রাফাইদলি িধ্যভাদে পত্নীিলা উপদিলাি জশহািা 

ইউজিেদিি কাদে দিশী েভীিিাে জভজিজশলা পজিলজযি হে। িদ্যপজি, উচ্চদিদেি (High Velocity) অঞ্চলসমূদহি িদধ্য 

জকছু জিম্নদিদেি অঞ্চল/জিম্নদিদেি পদকট জিজিি কিা হে। এই জিম্নদিদেি (Low Velocity) অঞ্চলগুজল দিিদিন্ট 

কিদপ্ল্দক্সি িদধ্য ফাটদলি কািদি হদি পাদি  অথিা জিজভন্ন িিদিি অথ মনিজিক খজিি িিা হওোি িন্য গুরুত্বপূণ ম হদি 

পাদি। 

 

শ্লচত্র: প্রশ্লিসরণ ভূেম্পন জশ্লরপকৃি এ াো। 



 

 

 

েে ণসূচীর-৯: নওগাঁ থজ ার অন্তগ ণি পত্নীি া, সাপাহার ও ধামুরহাে উপবজ াধীন রনাই  ও সং গ্ন 

এ াোয় আিশ্ল ে অশ্লিেষীয় জশ্লরপ 

সার-সংবক্ষপ 

 

িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তবরর অশ্লফস আবদি নং ২৮.০৫.০০০০.০০৫.০১.০১৪.১৭.৩৭৮, িাশ্লরখ: ২১ অবিাির, 

২০২০ অনুযায়ী ২০২০-২১ অে ণিছবরর িাশ্লষ ণে েে ণসম্পাদন চুশ্লক্তর আওিায় “নওগাঁ থজ ার অন্তগ ণি পত্নীি া, সাপাহার ও 

ধামুরহাে উপবজ াধীন রনাই  ও সং গ্ন এ াোয় আিশ্ল ে অশ্লিেষীয় জশ্লরপ” িীষ ণে েে ণসূচী িাস্তিায়বনর োজ ৩ 

নবিম্বর, ২০২০ হবি ২ শ্লেবসম্বর, ২০২০ সেবয় সম্পন্ন েরা হয়। ২৫°৫'৪০.৮" দশ্লক্ষণ অক্ষাংি হবি শুরু েবর উত্তবর 

িাং াবদি-িারি সীোন্ত এিং ৮৮°৩৫'৩২.৭"পূ. দ্রশ্লঘোংি (সাপাহার) থেবে ৮৮°৪৯'৩৩.১"পূ. দ্রাশ্লঘোংি (ধামুরহাে) 
থিশ্লষ্টি প্রায় ৩৩০ িগ ণ শ্লেব াশ্লেোর এ াোর আিশ্ল ে অশ্লিেষীয় ও চুম্বেীয় জশ্লরপ সম্পন্ন হবয়বছ। এর োধ্যবে িাখার 

িাশ্লষ ণে েে ণসম্পাদন চুশ্লক্ত (এশ্লপএ)-’র  ক্ষোত্রা অশ্লজণি হবয়বছ। জশ্লরপ এ াো হবি সংগৃহীি সমুদ্রসেিব র সাবপবক্ষ ভূশ্লের 

উচ্চিার উপাত্ত, অশ্লিেষীয় উপাত্ত এিং চুম্বেীয় (বোো  শ্লফল্ড) উপাত্ত সংগ্রহ েরা হবয়বছ। উপাত্তসমূহ প্রশ্লক্রয়াজািেরণ ও 

ব্যাখ্যা শ্লিবিষণ সম্পন্ন েরা হবয়বছ। প্রশ্লক্রয়াজািকৃি উপাবত্তর শ্লিশ্লত্তবি জশ্লরপ এ াোর ব্যযগার গ্রািীটি এবনাম্যা ী োনশ্লচত্র 

ও চুম্বেীয় এবনাম্যা ী োনশ্লচত্র প্রস্তুি েরা হবয়বছ। জশ্লরবপর োধ্যবে এ াোর শ্লিশ্লত্ত শ্লি ার অিস্থা সম্মবন্ধ নতুন ধারনা 

পাওয়া শ্লগয়াবছ। জশ্লরপ এ াোর দশ্লক্ষণ প্রাবন্ত রনাই  এ াোয় শ্লিশ্লত্ত শ্লি ায় এেটি থিশ্লসবনর উপশ্লস্থশ্লির ইংশ্লগি পাওয়া 

যাবে । প্রশ্লিবিদন প্রনয়বনর োজ চ বছ, যা িীঘ্র  সম্পন্ন হবি।   

 

Figure 1: Distribution of observation points of regional gravity and magnetic survey in Ronail and adjacent 
areas (about 400 sq km) of Patinitola-Sahahar-Dhamoirhat upazilas, Naogaon District.  (Till 19/11/2020).  

 



 

 

 

 

Figure 2. West to East gravity anomaly profile over Ronail area indicating a half graven in the basement. 

 

Figure 3. South to North gravity anomaly profile over Ronail area indicating closing of the basin in the north 
near the international border. 

 

কি মসূজি-১০: “জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলািীি আজলহাট এলাকাে প্রাপ্ত আেিদিি আকজিদকি 

ব্যজপ্ত, সম্ভাব্য িজুে জিণ মে শীষ মক একটি অনুসন্ধাি কুপ (জিজিএইি-৭৫ং২০)” শীষ মক 

কি মসূজিি লজোং কার্ মক্রি 

সাি-সাংদযপ  

 
জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলাে ২০১২ সাদল জিস্তাজিি অজভকষীে এিাং চুম্বকীে িজিপ কার্ মক্রি পজিিাজলি হে। এ 

িজিপ কার্ মক্রি সমূদহি ফলাফদলি উপি জভজি কদি হাজকিপুদিি জহজলদি জিিটি খিি কূপ, জিজিএইি-৬৮, জিজিএইি-

৭৩, জিজিএইি-৭৪ র্থাক্রদি ২০১৩, ২০১৯ ও ২০২০ সাদল খিি কিা হে।  জিজিএইি-৭৫ খিি কূপটি ২০২০-২১ অথ মিেদি 

খিি কিা হে। খিি কূপটিি আাংজশক অাংদশ ভূপোজথ মক লজোং কার্ মক্রি পজিিাজলি হে র্াি ব্যাখ্যা-জিদেষণ িিমিাি 

প্রজিদিেিটিদি সজন্নদিজশি হদেদে। খিি কূপটিদি পজিিাজলি ভূপোজথ মক লজোং কার্ মক্রি সমূহ হদলা- িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা 

(Electrical Resistivity) লে (৮ইজঞ্চ, ১৬ইজঞ্চ ,৩২ ইজঞ্চ এিাং ৬৪ইজঞ্চ), এসজপআি (SPR), এসজপ (SP), চুম্বকীে 

সাংদিেিশীলিা (Magnetic Susceptibility), ন্যািািাল োিা (NGAM), কুাজলপাি (Caliper) এিাং িাপিাত্রা 

(Temperature) লে। এগুদলাি িদধ্য িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা লে (৮ ইজঞ্চ, ১৬ ইজঞ্চ, ৩২ ইজঞ্চ এিাং ৬৪ ইজঞ্চ), এসজপআি, 

এসজপ, ন্যািািাল োিা এিাং িাপিাত্রা লদেি িাধ্যদি ৪২০ জি. দথদক ৪৭৮ জি. েভীিিা পর্ মন্ত এিাং চুম্বক সাংদিেিশীলিা 

ও কুাজলপাি লদেি িাধ্যদি ৪২০ জি. দথদক ৬১২ জি. েভীিিা পর্ মন্ত উপাি সাংগ্রহ কিা হে। 

 



 

 

 

খিি কূপটিদি ৪২০ জি. হদি ৬১২ জি. েভীিিা পর্ মন্ত ভূপোজথ মক লজোং উপাি সাংগ্রহ কিা হদেদে। খিি কূপটিি সম্পূণ ম 

অাংশ জুদড় লজোং কর্ মক্রি পজিিাজলি িা হওোে ভূপোজথ মক লজোংদেি জভজিদি এি পুদিা জলদথালজিকুাল ইউজিটদক জিজভন্ন 

দিাদি আলাো কিা সম্ভি হেজি। চুম্বকীে সাংদিেিশীলিা লদে জিিটি চুম্বকীে সাংদিেিশীল অঞ্চল ৪২০ জি. দথদক ৬১২ জি. 

েভীিিা পর্ মন্ত জিজিি কিা হদেদে। প্রথি অঞ্চলটি ৪২০ জি. দথদক ৪৫২ জি. ে ভীিিা পর্ মন্ত জিস্তৃি এিাং এ অঞ্চলটিদি আটটি 

চুম্বকীে সাংদিেিশীলিাি চূড়া (Peak) পাওো র্াে। প্রথি দিাদিি চুম্বকীে সাংদিেিশীলিাি চূড়াগুজল িাি জসজিএস (cgs) 
একদক ৩৮০০ দথদক ৫৮০০ পর্ মন্ত। এ চূড়াগুদলাদি জশলাি পুরুত্ব ২.৫ জি. দথদক ৮ জি. এি িদধ্য এিাং এই চূড়াগুদলাি দিাট 

পুরুত্ব ২০ জি. এি দিজশ িে। জদ্বিীে চুম্বকীে অঞ্চলটি ৪৫২ জি. দথদক ৫০০ জি. েভীিিা পর্ মন্ত জিস্তৃি র্াদি কি পুরুদত্বি 

জিিটি চুম্বকীে সাংদিেিশীল দোট চূড়া (Low Peak) জিদ্যিাি। র্তিীে অঞ্চলটি ৫০০ জি. দথদক ৬১২ জি. পর্ মন্ত জিস্তৃি 

দর্খাদি দকাি িড় (High) চুম্বকীে সাংদিেিশীল চূড়া (Peak) পাওো র্ােজি। এ অঞ্চদল প্রাে ১০০০ জসজিএস একক চুম্বকীে 

সাংদিেিশীলিা পজিলজযি হে। 

 
সকল িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা লে (৮ইজঞ্চ, ১৬ইজঞ্চ, ৩২ ইজঞ্চ এিাং ৬৪ইজঞ্চ) একই প্রকৃজিি প্রজিজক্রো-প্রিিিা প্রেশ মি কদি। ৬৪ 

ইজঞ্চ িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা লদেি জভজিদি অঞ্চলটিদক ৪২০ জি. দথদক ৪৭৮ জি. পর্ মন্ত দ্যটি ইউজিদট জিভক্ত কিা র্াে। প্রথি 

ইউজিটটি ৪২০ জি. দথদক ৪৫০ জি. পর্ মন্ত জিস্তৃি এিাং র্াি িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিাি িাি ৪০ ওহি-জি. (ohm-m) দথদক ১৩০ 

ওহি-জি. পর্ মন্ত। জদ্বিীে িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা অঞ্চলটি ৪৫০ জি.  দথদক ৪৭৮ জি. পর্ মন্ত জিস্তৃি এিাং ১০০ ওহি-জি. এি 

কাোকাজে িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিাি িাি প্রেশ মি কদি। 

 

কুাজলপাি লদেও দ্যটি প্রিাি অঞ্চল জিজিি কিা র্াে। প্রথি অঞ্চলটি ৪৮০ জি. দথদক ৫০০ জি. পর্ মন্ত জিস্তৃি দর্খাদি দকাি 

িি় খাঁি (Fracture) িা িাি দকক (Mud cake) দিই। জদ্বিীে অঞ্চলটি ৫০০ জি. দথদক ৬১২ জি. পর্ মন্ত জিস্তৃি এিাং এই 

অঞ্চলটি কুাজলপাি লদে দিশ কদেকটি খাঁি দ্বািা জিজিি হদেদে। 

 

 
 

Figure 1: Location Map of Bore Hole GDH-75 

 

 
 

Figure 2: Magnetic Susceptibility Log of  
GDH-75 



 

 

 

কি মসূজি-১১: ২০২০-২১ অথ মিেদি জেিািপুি দিলাি জিজিিিন্দি উপদিলািীি দকশিপুি গ্রাদি অনুসন্ধাি 

কূপ জিজিএইি-৭৬ং২১ শীষ মক খিি কূদপি ভূপোজথ মক লজোং কার্ মক্রি 

 
সাি-সাংদযপ  

 

জেিািপুি দিলাি কুতুিপুি উপদিলাি জিজিি িন্দদি পূি মিিী জিস্তাজিি অজভকষীে এিাং চুম্বকীে িজিদপি জভজিদি, ২০০১ 

সাদল একটি পিীযামূলক কূপ (জিজিএইি-৫৯) খিি কিা হে। এ কূপটিদি ভূেভমস্থ কঠিি জশলাি িদধ্য চুম্বকীে খজিদিি 

উপজস্থজি জিজিি হে ২০২০-২০২১ অথ মিেদি কূপটিি (জিজিএইি-৫৯) পার্শ্মিিী এলাকাে চুম্বকীে খজিি সম্পদকম অজিক 

িথ্য ও উপাি সাংগ্রদহি উদিদে আিও একটি কূপ (জিজিএইি-৭৬) খিি কিা হে। জিজিএইি -৭৬ এি অিস্থাি 

২৫০৩৩’১৮.৩” পূি ম অযাাংশ এিাং ৮৮0৪৮’৪১.৯” উিি িাজঘিাাংশ। খিি কূপটিদি (জিজিএইি -৭৬) আাংজশকভাদি 

ভূপোজথ মক লজোং কার্ মক্রি পজিিাজলি হে র্াি ব্যাখ্যা-জিদেষণ িিমিাি প্রজিদিেিটিদি সজন্নদিজশি হদেদে। 

 
খিি কূপটিদি ২০৮ জি. দথদক ৩৩৪ জি. েভীিিাে কজিপে ভূপোজথ মক লজোং কার্ মক্রি পজিিাজলি হে দসগুদলা হদলা িজড়ৎ 

প্রজিিন্ধকিা (Electrical Resistivity) লে (৮ ইজঞ্চ, ১৬ ইজঞ্চ, ৩২ ইজঞ্চ এিাং ৬৪ ইজঞ্চ), এসজপআি (SPR), এসজপ 

(SP), চুম্বক সাংদিেিশীলিা (Magnetic Susceptibility), ন্যািািাল োিা (NGAM), কুাজলপাি (Caliper) এিাং 

িাপিাত্রা (Temperature) লে। খিি কূপটিি সম্পূণ ম অাংশজুদড় লজোং কর্ মক্রি পজিিাজলি িা হওোে ভূপোজথ মক 

লজোংদর়্ি জভজিদি এি পুদিা জলদথালজিকুাল ইউজিটদক জিজভন্ন দিাদি আলাো কিা সম্ভি হেজি। 

 
চুম্বকীে সাংদিেিশীলিা লদে ২০৮ জি. দথদক ৩৩৪ জি. েভীিিা পর্ মন্ত কি দথদক িাোজি িাদিি জিিটি চুম্বকীে সাংদিেিশীল 

অঞ্চল জিজিি কিা হদেদে প্রথি দিািটি ২০৮ জি. দথদক ২৯৪ জি. পর্ মন্ত জিস্তৃি র্াি চুম্বকীে সাংদিেিশীলিাি সদি মাচ্চ চূড়া 

(Peak) ১০০০ জসজিএস (CGS) একক (২৮০ জি. েভীিিাে) । এ চুম্বকীে সাংদিেিশীল চূড়াে জশলাি পুরুত্ব ২ জি.। জদ্বিীে 

চুম্বকীে অঞ্চলটি ২৯৪ জি. দথদক ৩১১ জি. পর্ মন্ত জিস্তৃি র্াি িদধ্য কি পুরুদত্বি দিশ কদেকটি চুম্বকীে সাংদিেিশীল চূড়া 

িদেদে। এ অঞ্চদলি চুম্বকীে সাংদিেিশীলিাি সদি মাচ্চ িাি ১৮০০ জসজিএস একক। র্তিীে অঞ্চলটি ৩১১ জি.  দথদক ৩৩৪ 

জি. েভীিিাে অিজস্থি । এ অঞ্চলটিি দ্যইটি অাংশ, একটি সিিল অঞ্চল (িাদিি পজিিিমি দিই) র্া ৩১১ জি.  দথদক ৩১৮ 

জি. পর্ মন্ত জিস্তৃি এিাং জদ্বিীে অাংশটি দিশ কদেকটি চূড়াযুক্ত অঞ্চল এিাং ৩১৮ জি. দথদক ৩৩৪ জি. েভীিিা পর্ মন্ত জিস্তৃি। 

িাপিাত্রা লদে িাপীে দগ্রজিদেন্ট ২০৮ জি.  দথদক ৩৩৪ জি. পর্ মন্ত প্রার়্ একই িকি শুধুিাত্র ২৭৬ জি. েভীিিা ব্যজিক্রি 

দর্খাদি একটি দিজিিািক িাপীে দগ্রজিদেন্ট পাওো র্াে। সিস্ত েভীিিা িিািি িাপিাত্রাি দগ্রজিদেন্ট ০.০২0Cংজি.। 

 
৮ ইজঞ্চ, ১৬ ইজঞ্চ ও ৩২ ইজঞ্চ িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা লদে িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা িাদিি অজিকিি িািিম্য পজিলজযি হে র্া 

খিি ফ্লুইি ও শীলা ইউজিদটি জিথজিোি ফদল ঘটদি পাদি। জকন্তু ৬৪ ইজঞ্চ িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিা লদে ২০৮ জি. দথদক ৩৩৪ 

জি. েভীিিা পর্ মন্ত িজড়ৎ প্রজিিন্ধকিাি িাি প্রাে একই িকি এিাং এই িাি ২৫ দথদক ১৬২ ওহি-জি. (ohm-m) এি 

িদধ্য সীিািদ্ধ। কুাজলপাি লদে, কঠিি শীলাি িদধ্য উদল্লখদর্াগ্য দকাি খাি (Fracture) িা িাি দকদকি সন্ধাি পাওো 

র্ােজি র্া জিদে মশ কদি দর্ খিি কূপ মটিি শীলা খািজিহীি (Not fractured)। 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figure-1: Location Map of Bore Hole of GDH-76 

 

Figure-2: Magnetic Susceptibility Log 
GDH-76 

 

 

েে ণসূচী-১২: থনায়াখা ী থজ ার সুিণ ণচর উপবজ া ও িৎসং গ্ন উপকূ িিী এ াোর ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গিণস্থ 

পাশ্লনর  িনাক্তিা দূরীেরবণর জন্য ব্যিহার উপবযাগী ও সােয়ী প্রযুশ্লক্ত উিািন 
 

সার-সংবক্ষপ 

 

োংলাবদবশর উপকূলেতী এলাকাসমূবহ ভূ-পৃে ও ভূ-গভ থস্থ পাত্ত্বৈবত মাত্রাত্ত্বতত্ত্বরক্ত লের্াক্ততা র্াকায় সুবপয় পাত্ত্বৈর তীব্র সংকে 

ততত্ত্বর হবয়বে। চদবশর সমুদ্র উপকূলেতী চজলাসমূবহর মবে চৈায়াখালী অন্যতম জৈেহুল একটি চজলা। এ চজলার সমুদ্র 

উপকূলেতী সুের্ থের ও তৎসংলগ্ন এলাকায় লের্াক্ততার কারবর্ সুবপয় পাত্ত্বৈর সংকে ত্ত্বেদ্যমাৈ। গবেষর্াগাবর যর্াযর্ 

তেজ্ঞাত্ত্বৈক প্রত্ত্বিয়া অেলম্বৈ কবর পাত্ত্বৈর লের্াক্ততা দূরীকরবর্ ব্যেহার উপবযাগী ও সােয়ী প্রযুত্ত্বক্ত উদ্ভােবৈর লবযয চৈায়াখালী 

চজলার সুের্ থের ও হাত্ত্বতয়া উপবজলার সমুদ্র উপকূলেতী এলাকার ভূ-পৃেস্থ ১৩টি (পুকুর, খাল ও ৈদী হবত) ও ভূ-গভ থস্থ ৫০টি 

(গভীর ও অগভীর ৈলকূপ হবত) পাত্ত্বৈ এেং ১৪টি মাটি/পলল ৈমুৈা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত পাত্ত্বৈর ৈমুৈাসমূবহর মবে 

ভূপৃবের পাত্ত্বৈবত লেৈাক্ততা সবে থাচ্চ ১৭.৫৯ গ্রাম/ত্ত্বলোর ও সে থত্ত্বৈম্ন ৬.৯২ গ্রাম/ত্ত্বলোর এেং ভূ-গভ থস্থ পাত্ত্বৈর ৈমুৈায় সবে থাচ্চ 

৬.২৫ গ্রাম/ত্ত্বলোর ও সে থত্ত্বৈম্ন মাত্রা ০.১২ গ্রাম/ত্ত্বলোর পাওয়া যায়। এ এলাকায় জৈস্বাস্থয প্রবকৌশল অত্ত্বিদপ্তর (ত্ত্বড.ত্ত্বপ.এইে.ই.) 

স্থাত্ত্বপত গভীর ৈলকূপসমূবহর গভীরতা ২৩৭ ত্ত্বমোর হবত ২৯০ ত্ত্বমোর এেং লেৈাক্ততা সবে থাচ্চ ৮.২০ গ্রাম/ত্ত্বলোর এেং সে থত্ত্বৈম্ন 

০.১২ গ্রাম/ত্ত্বলোর। এ সমস্ত ৈলকূপসমূবহর পাত্ত্বৈবত লেৈাক্ততার মাত্রা গ্রহর্বযাগ্য মাত্রার কাোকাত্ত্বে হবলও ৈলকূবপর সংখ্যা 

অত্ত্বতৈগন্য এেং শুকৈা চমৌসুবম ৈলকূপসমূবহ পাত্ত্বৈ ৈা আসায় অেল র্াবক। অগভীর ৈলকূপসমূবহর গভীরতা ৬ ত্ত্বমোর হবত 



 

 

 

১১০ ত্ত্বমোর এেং লেৈাক্ততার সবে থাচ্চ মাত্রা ৩.৭০ গ্রাম/ত্ত্বলোর এেং সে থত্ত্বৈম্ন মাত্রা ০.৪০ গ্রাম/ত্ত্বলোর। ত্ত্বেশ্বস্বাস্থয সংস্থা ও 

োংলাবদত্ত্বশ স্টান্ডাড থ অনুযায়ী খাোর পাত্ত্বৈবত লেৈাক্ততার গ্রহর্বযাগ্য মাত্রা যর্ািবম ০.০৫০ গ্রাম/ত্ত্বলোর ও ০.২০ 

গ্রাম/ত্ত্বলোর। ত্ত্বকন্তু চৈায়াখালী চজলার সুের্ থের উপবজলার ৮ টি এেং হাত্ত্বতয়া উপবজলার ৩ টি ইউত্ত্বৈয়বৈর সে থবমাে ৫০ টি 

ৈলকূবপর পাত্ত্বৈ এেং ভূ-পৃে হবত সংগৃহীত ১৩ টি পাত্ত্বৈ ৈমুৈা পরীযায় গ্রহর্বযাগ্য মাত্রার অত্ত্বিক লেৈাক্ততা পাওয়া যায়। 

উপযুক্ত চশাষক ও রাসায়ত্ত্বৈক পিত্ত্বত ব্যেহার কবর লেৈাক্ততার মাত্রা সহৈীয় পয থাবয় ৈাত্ত্বমবয় আৈা এ গবেষৈার উবেশ্য। 

 

 

কি মসূিী-১৩: জেিািপুি দিলাি জিজিিিন্দি উপদিলািীণ 10 িাং পুিজট্ট ইউজিেদিি দকশিপুি এলাকাে 

স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহ এিাং অথ মনিজিকভাদি গুরুত্বপূণ ম খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি লদযু 

জিজিএইি-৭6/21 কূপ খিি কার্ মক্রি 

 

সার-সংবক্ষপ 
 

২ ০ 20-২ ০ 21 অ র্ ি বেবর বাংলাব দ শ ভূিার্ িক ির্রপ অ র্ধদ প্তর (র্িএস র্ব) এ র বার্ষ িক বর্িরঙ্গন কম িসূ চীর আও িায়  

র্দনািপু র যিলার র্চর্ররবন্দর উপব িলাধীণ 10 নং পুনর্ি ই উর্নয় ব নর যক শবপু র এলাকায়  স্তরিা র্ি ক িথ্য স ংগ্রি এ বং 

অ র্ িন নর্িক ি াব ব গু রু ত্বপূণ ি খ র্নি  স ম্প দ  অ নুস ন্ধ াব নর ল ব যয  র্ির্িএ ই চ-৭ 6/21 কূপ খনন কার্ িক্র ম স ম্প ন্ন করা  ি য় ।   

র্ির্িএই চ-৭ 6/21 কূপ খ নন কার্ িক্র ম 31/০ 3/২ ০ 21 ই ং  িা র্রখ শুরু িয় । LF 90C DIAMOND CORE DRILL RIG 
এ র মাধ্যব ম যমাট 335. 89 র্মটা র গিীরিা পর্ িন্ত উক্ত কূপ খনন করা িয় । ভূ-পৃষ্ট হদি 196.6 জিটাি েভীিিা (আজে 

জশলাি উপজিভাে) পর্ন্ত Non Coring Drilling এর মাধ্যব ম   Flush Sample এবং 196.6 জিটাি হদি 335. 89 

র্মটার গিীরিা পর্ িন্ত Wire Line Diamond Core Drilling এর মাধ্যব ম Core Sample স ংগ্রি করা িয় । উক্ত 

খননকূব প 10 . 67 র্মটার েিীরিা য়  ২১ ৫. ৯ র্ম.র্ম, 196.6 র্মটার গিীরিায়  ১ ৩ ৯. 3 র্ম.র্ম এবং 20 8. 18 র্মটার েিীরিায়  

১১ ৪. ৩  র্ম.র্ম ব্য াব স র (বর্িিঃ ব্য াস) জিি স্তদি যক র্সং িা পন করা িয় । র্ি র্িএই চ-৭ 6/21 খনন কার্ িক্র ব ম র্ির্লং র্রগ, মাি 

পাম্প, যিন াব রটরসহ অ ন্যান্য খনন র্ন্ত্রপার্ি এবং র্িল যিালব ক র্নয়ন্ত্র ব ন রাখার িন্য মাি এর্িটিবস র্িস াব ব যবব টানাই ট, 

র্সএ মর্স, কুই কট্রল, কর্িকব স ািা এবং পর্লমার ব্য বিার করা িয় ।  

0 8/০ 5/২ ০ 21ই ং  ি ার্রব খ  র্ির্িএ ই চ-৭ 6/21 কূপ খনন কাি স মাপ্ত িয়  এবং যবা র যিাল  লর্গং  যশব ষ যকর্সং উদ্ধার কার্ িক্র ম 

শু রু ি য় । যকর্স ং উদ্ধ ার  কার্ িক্র ব ম শিি াগ যকর্স ং পুনরু দ্ধ ার ক রার  স াব র্ স াব র্ যব ার যি াল  র্স ব মর্টং ক রা ি য় । 

িািীয় অ র্ িন নর্িক স মৃর্দ্ধ অ ি িব নর লব যয র্িএস র্ব’ র র্ির্লং র্ন্ত্রপার্ ির দ্রু ি আধুর্নকায় ন কব র উন্নি প্রযুর্ক্ত র্নি ির আধুর্নক 

র্ন্ত্রপার্ি পর্রচালনায় স যম, সু দ য ও  প্রর্ শযণ প্রাপ্ত িনবল গব ড় যিা লা প্রব য় ািন। 

 

কি মসূজি-১4: জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলািীি আজলহাট এলাকাে প্রাপ্ত দলৌদহি আকজিদকি ব্যাজপ্ত 

ও সম্ভাব্য িজুে জিরূপদণি লদযু একটি অনুসন্ধাি কুপ (জিজিএইি-৭৫/২০) শীষ মক কি মসূজি 

সার-সংবক্ষপ 

 

অশ্লফস আবদি নং-২৮. ০৫. ০০০০. ০০৫. ০১. ০১৪. ১৭.৫৬২, িাশ্লরখ ১১/১২/১৯ ইং থোিাবিে “শ্লদনাজপুর থজ ার 

হাশ্লেেপুর উপবজ াধীন আশ্ল হাে এ াোয় প্রাপ্ত থ ৌবহর আেশ্লরবের ব্যাশ্লপ্ত ও সম্ভাব্য েজুদ শ্লনরূপবণর  বক্ষয এেটি অনুসন্ধান 

কুপ (শ্লজশ্লেএইচ-৭৫/২০) খনন” িীষ ণে েে ণসূশ্লচটির োজ গি জু াই ২০২০ এ শুরু হবয় থসবটম্বর ২০২০ এ সোপ্ত হয়। এই 

কূপটি থোে ৬২৯ শ্লেোর গিীরিা পয ণন্ত খনন েরা হবয়বছ। কূপটিবি ১৩৮৭ ফুে (৪২২.৭৬শ্লেোর) গিীরিা হবি ১৫৯৫ ফুে 

(৪৮৬.১৫শ্লেোর) গিীরিা পযন্তণ থোে ২০৮ ফুে (৬৩.৩৯শ্লেোর) পুরুবত্বর থ ৌবহর আেশ্লরবের এেটি িড় সীে িা স্তবরর 

সন্ধান পাওয়া শ্লগবয়বছ। সংগৃহীি থ ৌবহর আেশ্লরে সমৃদ্ধ থোর নমুনার অশ্লধোংিই সরাসশ্লর থহন্ড ম্যাগবনবে আেষ ণণ েবর। 

উক্ত স্তরসমূবহর শ্লিশ্লিন্ন অংবি খুিই স্বল্প পুরবত্বর (১ফুে/০.৩শ্লেোর) েবয়েটি ব্যান্ড রবয়বছ থযখাবন চুম্বে দ্বারা আেষ ণণ েবর 

না। ১৭৬৫ ফুে (৫৩৮শ্লেোর) গিীরিা হবি ১৭৯০ ফুে (৫৪৬শ্লেোর) গিীরিা পযন্তণ ২৫ ফুে (৮শ্লেোর) পুরুবত্বর থ ৌবহর 

আেশ্লরবের শ্লদ্বিীয় সীে িা স্তবরর সন্ধান পাওয়া যায় যা সরাসশ্লর থহন্ড ম্যাগবনবে আেষ ণণ েবর না শ্লেন্তু গুবড়া েরব  থহন্ড 

ম্যাগবনবে আেষ ণণ েবর। শ্লদ্বিীয় সীে িা স্তবরর পর শ্লিশ্লিন্ন গিীরিায় (১-২ ফুবের/০.৩-০.৬শ্লেোর) েবয়েটি ব্যান্ড রবয়বছ 

যা সরাসশ্লর থহন্ড ম্যাগবনবে আেষ ণণ েবর িা গুবড়া েরব  থহন্ড ম্যাগবনবে আেষ ণণ েবর। এর পর থেবে থ ৌবহর আেশ্লরবের 



 

 

 

ঘনত্ব ধীবর ধীবর েবে থগবছ। এছাড়া শ্লিশ্লিন্ন গিীরিায় োেণ ো ার সমৃদ্ধ থোর নমুনা পাওয়া থগবছ যা গবিষণাগাবর শ্লিবিষণ 

েরব  শ্লিশ্লিন্ন ধরবণর মূল্যিান েশ্লণে িা শ্লেনাবরব র উপশ্লস্থশ্লি োোর সমূহ সম্ভািনা রবয়বছ। 

 

 

 

জিত্র: অনুসন্ধাি কুপ (জিজিএইি-৭৫/২০) এি অিস্থাি িািজিত্র। 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১9-২০20 অথ মিেদি সম্পাজেি িজহিঙ্গি কি মসূজিসমূহ 

এিাং এি সাি-সাংদযপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

িাজষ মক কি মসম্পােি চুজক্তি আওিাে ২০১৯-২০২০ অথ মিেদি জিএসজি কর্তমক িাস্তিাজেি কি মসূজি 

কম িসূ র্ চর  না ম 

১. িান্দিিাি দিলাি লািা, আলীকেি ও থািিী উপদিলাসমূদহি টািজশোিী পাহাড়সমূদহি পলল ও জশলাি 

িজণকিাজিক জিদেষণ। 

 

২. দেদশি উিি-পজিি এলাকাে স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহসহ মূল্যিাি খজিদিি (কেলা/চুিাপাথি/ম্যােদিটিক 

জিিাদিল) উপজস্থজি জিণ মদেি িন্য একটি ভূিাজিক অনুসন্ধািমূলক কূপ খিি (জিজিএইি-74/19)। 

 

৩. িাাংলাদেদশি খুলিা দিলাি অন্তমেি দিিখাো ও জেঘজলো উপদিলা এিাং খুলিা সেি (খািিাহাি আলী, 

খাজলশপুি, দসািািাঙ্গা, দেৌলিপুি, দকািোলী)-এি ভূজিরূদপি বিজশষ্টু সমূহ এিাং আনুষজঙ্গক উপকূলিিী 

দূদর্ মােসমূহ জিি মািদণি লদযু উপকূলীে ভূিাজিক ও ভূপ্রাকৃজিক িািজিত্রােি। 

৪. খুলিা দিলাি িাটিোঘাটা ও রুপসা উপদিলা সমূদহি ভূজিরুদপি বিজশষ্টুসমূহ এিাং আনুষজঙ্গক উপকূলিিী 

দূদর্ মােসমূহ জিি মািদণি লদযু উপকূলীে ভূিাজিক ও ভূপ্রাকৃজিক িািজিত্রােি। 

 

৫. িট্টগ্রাি দিলাি হাটহািািী উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রােি। 

 

৬. িাঁপাইিিািেঞ্জ দিলাি জশিেঞ্জ উপদিলা এলাকাে +৫০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ভূেভমস্থ পাজি ও পলদলি ভূ-

িাসােজিক জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুিেিিাি, পজিদিশ মূল্যােি এিাং ভূ-িাসােজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিণ। 

 

৭. ঢাকা দিলাি সাভাি উপদিলা এলাকাে +৭০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ভূেভমস্থ পাজি ও পলদলি ভূ-িাসােজিক 

জিদেষদিি িাধ্যদি পাজিি গুিেিিাি, পজিদিশ মূল্যােি। 

 

৮. িাাংলাদেশ িািীে হািদিজিোি দথদক সাংগৃহীি সিসািজেক শুকদিা ফুদলি িমুিাি দপাদলি কুাটালে। 

 

৯. ভূিাজিক, ভূপ্রদকৌশল ও িেী েজিজিদ্যা জিদেষদিি িাধ্যদি শিীেিপুদিি িজড়ো উপদিলাি ভাঙ্গিপ্রিি পদ্মা 

িেীি ভাঙ্গদিি কািণ অনুসন্ধাি সহ ঐ অঞ্চদলি দূদর্ মাে জিদেষণ। 

১০. দূি-অনুিািি ও জিআইএস পদ্ধজি ব্যিহাদিি িাধ্যদি জসিািেঞ্জ দিলাি শাহিােপুি উপদিলাে প্রিাজহি 

র্মুিা িেীি েজিপদথি পজিিিমি ও িিদফািাইিাজিক্স জিি মািণ এিাং ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি। 

 

১১. িওোঁ ও িাঁপাইিিািেঞ্জ দিলাি িাদিাল-জিোিিপুি-দপািশা-দোিস্তাপুি উপদিলাসমূদহি অন্তে মি এলাকাে 

জভজিজশলাি েভীিিাসহ মূল্যিাি খজিি অনুসন্ধাদিি লদযু প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ। 

 

১২. িওোঁ ও িগুড়া দিলাি অন্তে মি িওোঁ সেি, সান্তাহাি, আেিজেঘী, িাণীিেি ও সাংলগ্ন এলাকাে আঞ্চজলক 

অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ। 

১৩. জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলাি আলীহাট ইউজিেদিি ইসিপুি-ভাটািা এলাকাে দিৌম্বকীে িািি  

খজিদিি িজুে, জিস্তৃজি ও অথ মনিজিক সম্ভাব্যিা র্ািাইদেি জিজিদি অনুসন্ধাি কূপ    জিজিএইি-৭৪/১৯ খিি 

 

 

 



 

 

 

 

২০১9-২০২০ অথ মিেদি সম্পাজেি গুরুত্বপূণ ম কার্ মািলীি সাি-সাংদযপসমূহ 

কি মসূজি-১: িান্দিিাি পাি মিু দিলাি লািা, আলীকেি ও থািজি উপদিলাসমূদহি টািজশোিী 

পাহাড়সমূদহি পলল ও পালজলক জশলাি িজণকিাজিক জিদেষণ 

সাি-সাংদযপ 

িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তবরর ২০১৯-২০২০ অে ণিছবরর িাশ্লষ ণে িশ্লহরঙ্গন েে ণসূশ্লচর আওিায় শ্লি াশ্লিদ্যা ও েশ্লণে 

শ্লিদ্যা িাখার শ্লিন জন েে ণেিণা সেেবয় গঠিি িশ্লহরঙ্গন দ  ের্তণে গি ৩/১০/২০১৯ হবি ২৭/১০/২০১৯ শ্লি: িাশ্লরখ পয ণন্ত 

িান্দরিান পাি ণিয থজ ার  াো, আ ীেদে ও োনশ্লচ উপবজ াসমূবহ িশ্লহরঙ্গন েে ণসূশ্লচ পশ্লরচা না েরা হয়। উক্ত িশ্লহরঙ্গন 

েে ণসূশ্লচবি পাহাড় ও টি াসমূবহর থরাে োে থসেিন এিং দূগ ণে পাহাশ্লড় ছড়াসমূবহ ভূিাশ্লিে জশ্লরপ সম্পন্ন েরা হয়। িযাশ্ল  

অযালুশ্লিয়াে এিং েলুশ্লিয়াে, শ্লেশ্লহং- ডুশ্লপটি া ফরবেিন, শ্লগরুজান েদ ণে ফরবেিন, টিপাে স্যান্ডবস্টান ফরবেিন, 

থিাোশ্লি  ফরবেিন, ভুিন ফরবেিন জশ্লরপকৃি এ াোয় শ্লিদ্যোন। িশ্লহরঙ্গন েে ণসূশ্লচ হবি সংগৃহীি ৭৪ টি নমুনার েধ্য 

থেবে ৩৩ টি নমুনার থগ্রইন সাইজ শ্লিবিষবণর জন্য শ্লি াশ্লিদ্যা ও েশ্লণেশ্লিদ্যা গবিষণাগাবর নমুনা শ্লিবিষণ োজ চ োন 

রবয়বছ। পবনর (১৫) টি নমুনার িারী েশ্লণে শ্লিবিষবণর জন্য শ্লচশ্লিি েরা হবয়বছ। বিবিশ্লষে রসায়ন গবিষণাগাবর ৩৫ টি 

নমুনার রাসায়শ্লনে সংযুশ্লি শ্লনণ ণবয়র জন্য থপ্ররণ েরা হবয়বছ। পাহাবড়র স্তরিি, পা শ্ল ে শ্লি ার প্রকৃশ্লি পযাথ াচনা েবর 

প্রিীয়োন হয় থয, উক্ত এ াোর প  সমূহ অগিীর সমুদ্র পশ্লরবিি এিং োইো  অযােটিশ্লিটি রবয়বছ এেন েহাবদিীয় 

ফ্লুশ্লিয়া  পশ্লরবিবি সশ্লিি হবয়বছ। িশ্লহরঙ্গন োবজর সেয় দ্যগ ণে পাহাড়ী এ াো হবি নমুনা সংগ্রহসহ থপা ারাইশ্লজং 

োইবক্রাবকাপ, এিআরএফ, এিআরশ্লে, এফইএসইএে যন্ত্র দ্বারা নমুনা শ্লিবিষণ েরা প্রবয়াজন।  

 

 

শ্লচত্র-১: শ্লেশ্লহং-ডুশ্লপটি া ফরবেিন হবি নমুনা সংগ্রহ 



 

 

 

  

শ্লচত্র-২: িশ্লহরংগন এ াোর অিস্থান োনশ্লচত্র 

 

শ্লচত্র-৩: িশ্লহরঙ্গন এ াোর ভূিাশ্লিে োনশ্লচত্র 



 

 

 

কি মসূজি-২: দেদশি উিি-পজিি এলাকাে স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহসহ মূল্যিাি খজিদিি 

(কেলা/চুিাপাথি/ম্যােদিটিক জিিাদিল) উপজস্থজি জিণ মদেি িন্য একটি ভূিাজিক 

অনুসন্ধািমূলক কূপ খিি (জিজিএইি-74/20) 

সাি-সাংদযপ 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি)’ি ২০২০-২১ অথ ম িেদিি িাজষ মক িজহিঙ্গি কি মসূজিি আওিাে অথ মনিজিক 

ভূিি ও জিদসাস ম অুাদসসদিন্ট শাখা “জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলাি আলীহাট ইউজিেদিি (িাকুপাড়া-িাজসেপুি 

এলাকাে) ইসিপুি (ভাটািা) গ্রাদি ভূিাজিক খিি কূপ (জিজিএইি ৭৪ং১৯)” শীষ মক কি মসূজি িাস্তিােি কিা হে। প্রাপ্ত দলৌদহি 

আকজিদকি জিস্তৃজি, িজুে ও অথ মনিজিক মূল্য জিি মািদণি িন্য এ কি মসূজি িাস্তিােি কিা হে। উচ্চ দিৌম্বকীে অুাদিািাজল 

জিজশষ্ট িাকুপাড়া-িাজসেপুি এলাকাটি ভািিীে জশল্ড এি পূি মাাংশ র্া িাাংলাদেদশি জেঘীপাড়া কেলা দিজসদিি ঠিক েজযণাাংদশ 

অিজস্থি। এ খিিকূদপি সি মদিাট েভীিিা ৬৫৫ জিটাি এিাং খিিকূদপি স্তিিাজিক ক্রি হদলা আজে জশলা িা দিিদিন্ট 

কিদপ্ল্ক্স, তুিা, কজপজল, িািালেঞ্জং আিজিফাদিিজশদেদটি (অজিভাজিি) সুিিা, ডুজপটিলা এিাং িাজিন্দ দক্ল দিজসজিোি 

ফিদিশি। ওদেোিি দিািটি (যজেঞ্চু অঞ্চল) ভূপৃষ্ঠ দথদক ৪২২ জিটাি েভীিিাে অিজস্থি ৪২৫ জিটাি েভীিিা র্া জিস্তৃি 

এিাং এ েভীিিা দথদক দফ্রশ দিিদিন্ট শুরু হদেদে।  দলৌদহি আকজিক সমৃদ্ধ দিাট ৩টি  সীি (১৪২৩ – ১৪৪৬ ফুট, ১৪৭২- 

১৪৭৭ ফুট এিাং ১৭৩৩ – ১৭৬৬ ফুট) পাওো দেদে র্াি সি মদিাট পুরুত্ব হদলা ২০ জিটাি। সাংগৃহীি দলৌহ সমৃদ্ধ দকাি 

িমুিাগুজল িাোিী দিৌম্বকীে সাংদিেিশীল র্া সিাসজি চুম্বক দ্বািা আকষ মণ (এোকশি) কদি িা জকন্তু িমুিাগুজলদক হাতুড়ীি 

সাহাদয্য জিচূণ ম (গুদড়া) কিদল িা চুম্বক দ্বািা আকষ মণ কদি, আদপজযক গুরুত্ব অদিক দিশী এিাং এগুদলা গুদড়া এিাং সজলি 

উভে অিস্থাদি োঢ় ধুসি দথদক ধুসি িাংদেি। জিজভন্ন িিদণি জিদেষণ িা পিীযা দথদক দেখা র্াে দর্, দলৌহ সমৃদ্ধ দকাি 

িমুিাগুদলাদি ৬০% এি উপদি দলৌদহি অক্সাইি িদেদে। এ দহাদলি সাংগৃহীি অজিকাাংশ দকাি িমুিা গ্রাদিািাদোিাইটং 

িাদোিাইট িদল প্রিীেিাি হে। আথ ম-কাজিেিী জেক জিদিিিাে িাত্র দ্যটি কূপ খিদিি িাধ্যদি এ দলৌদহি আকজিদকি সঠিক 

িজুে ও ব্যাজপ্ত জিণ মে কিা সম্ভি িে। দলৌদহি আকজিদকি সঠিক জিত্র িািাি িন্য উক্ত এলাকাে আিও অজিক কূপ খিি 

কিা প্রদোিি । 

 

কি মসূজি-৩: িাাংলাদেদশি খুলিা দিলাি অন্তমেি দিিখাো ও জেঘজলো উপদিলা এিাং খুলিা সেি 

(খািিাহাি আলী, খাজলশপুি, দসািািাঙ্গা, দেৌলিপুি, দকািোলী)-এি ভূজিরূদপি বিজশষ্টু 

সমূহ এিাং আনুষজঙ্গক উপকূলিিী দূদর্ মােসমূহ জিি মািদণি লদযু উপকূলীে ভূিাজিক ও 

ভূপ্রাকৃজিক িািজিত্রােি 

 

সাি-সাংদযপ  

 

থেেসই উন্নয়বনর ১৭টি অশ্লি বক্ষযর অন্যিে দ্যটি  ক্ষয যোক্রবে “থেেসই নগর ও জনবগাশ্লষ্ঠর জন্য শ্লনরাপদ ও সােয়ী 

িাসস্থান শ্লনশ্লিি েরণ” এিং“ভূশ্লেিস্তুিবন্ত্রর ক্ষয়বরাধ ও উন্নয়ন, থেেসই িন ব্যিহার, েরুেরণ থরাধ, ভূশ্লেক্ষয় থরাধ এিং 

জীি-বিশ্লচত্র সংরক্ষন”। সুন্দরিবনর ম্যানবগ্রাি ফবরস্ট, শ্লিস্তৃি জ াভূশ্লে এিং থজায়ার-িাো প্রিাশ্লিি নদী ও খাঁশ্লড়র উপশ্লস্থশ্লির 

দরুন উপকূ ীয় খু না থজ া পশ্লরবিিগিিাবি খুিই সমৃদ্ধ। শ্লিল্পনগরী শ্লহবসবি পশ্লরশ্লচি খু নার অে ণবনশ্লিে েে ণোন্ড আবরা 

থিগিান েরার  বক্ষয িিণোন সরোর থজ ার শ্লিশ্লিন্ন উপবজ ায় অে ণবনশ্লিে থজান প্রশ্লিষ্ঠা েরার পশ্লরেল্পনা গ্রহণ েবরবছ। 

থজায়ার-িাো শ্লিবধৌি িড় নদীগুব ার িীবর িারী শ্লিবল্পর অিস্থান এিং েং া িন্দবরর িহুমূখী ব্যিহার শ্লনশ্লিিেরবণর জন্য 

থিৌবগাশ্ল েিাবি এঅি টি খুিই গুরুত্বপূণ ণ শ্লিধায় পশ্লরবিিিান্ধি থেেিই উন্নয়ন ত্বরাশ্লেি েরা এোন্ত প্রবয়াজন। প্রাকৃশ্লিে 

পশ্লরবিবির িারসাম্য রক্ষা এিং জনবগাশ্লষ্ঠর জন্য শ্লনরাপদ ও সােয়ী িাসস্থান শ্লনশ্লিিেবল্প থেেসই নগর উন্নয়বনর সাবে 

ভূিাশ্লিে িথ্যানুসন্ধান অঙ্গাশ্লঙ্গিাবি জশ্লড়ি। উপবরাক্ত শ্লিষয়াি ীর শ্লনরীবখ িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তর (শ্লজএসশ্লি) 

২০১৯-২০২০ অে ণ িছবর রাজস্ব িাবজবের আওিায় িাশ্লষ ণে িশ্লহরঙ্গন েে ণসূশ্লচর োধ্যবে “িাং াবদবির খু না থজ ার অন্তণগি 

থিরখাদা ও শ্লদঘশ্ল য়া উপবজ া এিং খু না সদর (খানজাহান আ ী, খাশ্ল িপুর, থসানাোঙ্গা, থদৌ িপুর, থোিয়া ী)-এর 

ভূশ্লেরূবপর বিশ্লিষ্টযসমূহ এিং আনুষশ্লঙ্গে উপকূ িিী দূবয ণাগসমূহ শ্লনধ ণারবণর  বক্ষয উপকূ ীয় ভূিাশ্লিে ও ভূপ্রাকৃশ্লিে 

োনশ্লচত্রায়ন” িীষ ণে িশ্লহরঙ্গন েে ণসূশ্লচ িাস্তিায়ন েবর। 

েে ণসূশ্লচর এ াো সমূবহর েবধ্য থিরখাদা উপবজ ার উত্তবর নড়াই  থজ ার োশ্ল য়া, দশ্লক্ষবণ খু নার রুপসা, পূবি ণ িাবগরহাে 

থজ ার থোল্লারহাে এিং পশ্লিবে শ্লদঘশ্ল য়া উপবজ া অিশ্লস্থি। শ্লদঘশ্ল য়া উপবজ ার উত্তবর নড়াই  থজ ার োশ্ল য়া এিং 

যবিার থজ ার অিয়নগর, দশ্লক্ষবণ বিরি নদী ও খু না থেবোপশ্ল েন এ াো, পূবি ণ থিরখাদা ও রুপসা এিং পশ্লিবে ডুমুশ্লরয়া 



 

 

 

উপবজ া অিশ্লস্থি। খু না সদর যা িিণোবন খু না থেবোপশ্ল েন এ াো, এর আওিায় খানজাহান আ ী, খাশ্ল িপুর, 

থসানাোঙ্গা, থদৌ িপুর এিং থোিয়া ী োনা সমূবহ িশ্লহরঙ্গন েে ণসূটি পশ্লরচা না েরা হয় যার উত্তবর ফু ি া, দশ্লক্ষবণ 

িটিয়াঘাো, পূবি ণ শ্লদঘশ্ল য়া ও রুপসা এিং পশ্লিবে ডুমুশ্লরয়া উপবজ া অিশ্লস্থি। এ াোটি ২২˙৪৪˜ এিং ২৩˙০০˜ উত্তর 

অক্ষাংি এিং ৮৯˙২৭˜ এিং ৮৯˙৪৬˜ দশ্লক্ষণ অক্ষাংবি অিশ্লস্থি এিং এর আয়িন আনুোশ্লনে ৩৫৪ িগ ণ শ্লে.শ্লে.। ভূ-

আকৃশ্লিগি িাবি এ াোটি গঙ্গানদীর িাখা ও উপ-িাখা নদীসমূহ এিং থজায়ার-িাো দ্বারা সৃষ্ট পুরািন গঙ্গা োেবপ্লইন 

থিশ্লসন (Old Ganges Floodplain Basin) এিং শ্লেছু অংি গঙ্গা োইো  থিশ্লসন (Ganges Tidal Basin) শ্লনবয় 

গঠিি। ভূ-সংস্থান অনুযায়ী এ াোটি েে-থিিী প্রিস্থ ও সেি । সমুদ্রি  থেবে এ াোটি ৩-১০ ফুে (১-৩ শ্লেোর) উচ্চিায় 

অিশ্লস্থি। ভূ-গাঠশ্লনে শ্লদে শ্লদবয় এ াোটি থিঙ্গ  থফারশ্লেপ (Bengal Foredeep)-এর ফশ্লরদপুর োফ (Faridpur 

Trough)-এর েবধ্য এিং িাং াবদবির ভূশ্লেেম্প োনশ্লচত্র অনুযায়ী মৃদ্য ভূশ্লেেম্প প্রিণ এ াোয় (অি -৩) অিশ্লস্থি। ভূ-

প্রাকৃশ্লিে ও থিৌগশ্ল ে বিশ্লিষ্টয শ্লনরূপবণর জন্য গবিষণাগাবর শ্লিগি েবয়ে দিবের ভূ-ঊপগ্রহ শ্লচত্র পয ণাব াচনা েবর থিসম্যাপ 

বিরী েরা হয়। ভূ-প্রকৃশ্লিগি িাবি এ াোটিবে মূ ি শ্লিনটি এেবে শ্লিিক্ত েরা যায়, থযেন: ১. থজায়ার-িাো সেভূশ্লে 

(Tidal Plain), ২. শ্লনম্নাি ীয় জ াভূশ্লে (শ্লি ) (Depression) এিং ৩. নদী-না া (Rivers/Creeks)। ভূিাশ্লিে 

বিশ্লিষ্টয শ্লনণ ণবয়র জন্য সবি ণাচ্চ ২৯০ ফুে (৮৮.৪ শ্লেোর) গিীরিা পয ণন্ত ২০টি অগিীর ন কূপ, ১৫ ফুে (৪.৬ শ্লেোর) গিীরিা 

পয ণন্ত ৩০টি অগার কূপ এিংভূ-প্রবেৌি  িথ্যানুসন্ধাবনর জন্য ১০০ ফুে (৩০.৫ শ্লেোর) গিীরিায় ১৫টি এসশ্লপটি কূপ খনবনর 

োধ্যবে প্রবয়াজনীয় নমুনা সংগ্রহ েরা হয়। ভূিাশ্লিে বিশ্লিবষ্টযর উপর শ্লিশ্লত্ত েবর এ াোটিবে পাঁচটি এেবে োনশ্লচত্রাশ্লয়ি 

েরা যায়, থযেন: ১.প্রাকৃশ্লিে িাঁধ অিবক্ষপ (Natural Levee Deposit), ২.চরঅিবক্ষপ (Bar Deposit), ৩.পশ্লরিযক্ত 

প্রিাহ অি  অিবক্ষপ (Abandoned Channel Deposit), ৪.প্লািনভূশ্লে অিবক্ষপ (Floodplain Deposit) এিং 

৫.শ্লনম্নাি ীয় জ াভূশ্লে অিবক্ষপ (Depression Deposit)। প ব র গঠন প্রধানি নরে বজশ্লিে েদ ণে (Organic 

Clay), বজশ্লিে েদ ণোশ্লয়ি ধু া ও িাশ্ল  (Organic Clayey Silt), থছাে হবি িড় দানার িাশ্ল  (Fine to Coarse 

Grain Sand) এিং েদ ণে, ধু া ও িাশ্ল র সংশ্লেেণ (Alteration of Sand, Silt and Clay)। এ াোটির উত্তরাংবির 

ভূগিণস্থ পাশ্লন সুবপয় হব ও দশ্লক্ষণাংবির পাশ্লন  িণাক্ত ও শ্লিশ্লিন্ন দ্রশ্লিভুি খশ্লনবজ পূণ ণ। পাশ্লনর থিৌি-রাসায়শ্লনে শ্লনবদ ণিে 

সমূহ শ্লপএইচ ৭.৮-৯,  িণাক্তিা ০.২৩-২.৬৪●/●● এিং হাে ণবনস (টিশ্লেএস) ১৯৪-২৫৮০ শ্লেশ্ল গ্রাে/শ্ল োর এর েবধ্য। 

সােশ্লগ্রে িাবি অি টি থজায়ার-িাো প্রিাশ্লিি হব ও প  ায়ন অসে। শ্লনম্নাি ীয় জ াভূশ্লে শ্লিবিষ েবর শ্লিব র েধ্য শ্লদবয় 

প্রিাশ্লহি খা  ও থছাে নদীর মুবখ স্লুইসবগে স্থাপন েবর পাশ্লন প্রিাহ শ্লনয়ন্ত্রণ েরায় প্রািযশ্লহে থজায়াবরর প্রবিি ও িাোর 

শ্লনগ ণেণ িাধাগ্রস্থ হবে। ফব  শ্লি অি  উজান হবি প্রিাশ্লহি নদীর প্রিাহ দ্বারা শুধুোত্র িষ ণা থেৌসুবে প  াশ্লয়ি হবে এিং 

িরাে হবয় যাবে। এবি নদীগুব া ক্রোেবয় সংকুশ্লচি হবয় নদীর অশ্লস্তত্ব হুেশ্লের মুবখ পড়বছ। সেগ্র এ াোয় প্রায় ২০ ফুে 

(৬.১ শ্লেোর) গিীরিার েবধ্য শ্লিশ্লিন্ন পুরুবত্বর শ্লপবের স্তর শ্লিদ্যোন। থযবোন স্থাপনা শ্লনে ণাবণর থক্ষবত্র শ্লপবের উপশ্লস্থশ্লি ও ভূ-

প্রবেৌি  শ্লনবদ ণিে সমূহ শ্লিবিচনায় শ্লনবয় সঠিে পশ্লরেল্পনা গ্রহণ েরা িাঞ্ছনীয়। এেই সাবে জ্বা াশ্লন শ্লহবসবি অে ণবনশ্লিে 

িাবি গুরুত্বপূণ ণ শ্লপে েয় ার যোযে ব্যিহার শ্লনশ্লিি েরা থগব  ক্ষুদ্র ও োঝারী শ্লিবল্পর শ্লিোি ও প্রসাবরর োধ্যবে নতুন 

নতুন েে ণসংস্থান সৃশ্লষ্ট েরা সম্ভি।  ক্ষণীয় দূবয ণাগসমূবহর েবধ্য উপকূ ীয় শ্লিষুিীয় ঘূশ্লণ ণঝড় (Tropical Cyclone), 

 িণাক্তিার বৃশ্লদ্ধ, িন্যা, ভূশ্লে অিনেন (Land Subsidence) ইিযাশ্লদ হব ও এ াোটি সমুদ্র পৃবষ্ঠর উচ্চিা বৃশ্লদ্ধর োরবন 

শ্লিবিষ ঝুঁশ্লের েবধ্য রবয়বছ। আহশ্লরিভূ িাশ্লিে িথ্যসমূহ উক্ত এ াোর উন্নয়ন, নীশ্লি প্রণয়নসহ থেেসই উন্নয়ন পশ্লরেল্পনা 

গ্রহবণ সহায়ে হবি। 



 

 

 

 
িশ্লহরঙ্গন এ াো হবি িথ্য সংগ্রবহর অিস্থান োনশ্লচত্র 

 

 
 

িশ্লহরঙ্গন এ াোর ভূ-প্রাকৃশ্লিে োনশ্লচত্র 

 



 

 

 

কি মসূজি-৪: খুলিা দিলাি িাটিোঘাটা ও রুপসা উপদিলা সমূদহি ভূজিরুদপি বিজশষ্টুসমূহ এিাং আনুষজঙ্গক 

উপকূলিিী দূদর্ মােসমূহ জিি মািদণি লদযু উপকূলীে ভূিাজিক ও ভূপ্রাকৃজিক িািজিত্রােি 

সাি-সাংদযপ  

োংলাবদবশর দত্ত্বযর্-পত্ত্বিম উপকূলীয় অঞ্চল সেবেবয় প্রাকৃত্ত্বতক দূবয থাগপ্রের্ এলাকা ত্ত্বহবসবে ত্ত্বেত্ত্বিত। পয থায়িত্ত্বমক 

জবলাচ্ছ্বাস এ অঞ্চবলর সািারৈ ঘেৈায় পত্ত্বরৈত হবয়বে। জাত্ত্বতসংঘ প্রর্ীত ১৭ টি চেকসই উন্নয়ৈ লযযমাত্রার (এসত্ত্বডত্ত্বজ) 

গুরুত্বপূর্ ত্ত্বতৈটি লযযমাত্রা হবলা ‘চেকসই ৈগর ও সম্প্রদায়’, ‘ভূত্ত্বমর চেকসই ব্যেহার’ এিং ‘জ িায়ু োয ণক্রে’। ফবল দত্ত্বযর্-

পত্ত্বিম উপকূলীয় অঞ্চবলর চেকসই উন্নয়বৈর জন্য এই ত্ত্বতৈটি অত্ত্বভষ্ট লযযমাত্রা অজথৈ সে থাবগ্র অগ্রাত্ত্বিকার। ভূতাত্ত্বিক গবেষর্া 

চকাৈ এলাকার চেকসই উন্নয়ৈসহ পত্ত্বরবেশগত প্রভাে ত্ত্বৈরূপর্, প্রাকৃত্ত্বতক দূবযাগ প্রশমৈ ো চযবকাৈ উন্নয়ৈ কমকাবন্ডর জন্য 

একটি অপত্ত্বরহায সূেক/ত্ত্বৈর্ায়ক। োংলাবদশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বরপ অত্ত্বিদপ্তর চেকসই উন্নয়বৈর এই সােজৈীৈ লযযমাত্রায় 

চপৌোবৈাই চকেল ৈয়, েরং ত্ত্বৈয়ত্ত্বমত োৎসত্ত্বরক কমকাবন্ডর অংশ ত্ত্বহবসবে  খুলৈা চজলার রূপসা ও িটিয়াঘাো উপবজলায় 

ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বরপ কাযিম পত্ত্বরোলৈা কবর। মৎস োষ, মৎস উৎপাদৈ ও োত্ত্বৈবজযর সাবর্ সাবর্ চযাগাবযগ, উন্নয়ৈ কম থকান্ড 

ও আর্-সামাত্ত্বজক ত্ত্বদক চর্বক গবেষর্া এলাকাটি োংলাবদবশর দত্ত্বযর্-পত্ত্বিম উপকূলীয় এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ এলাকা। 

ভূতাত্ত্বিকভাবে এলাকাটি সাম্প্রত্ত্বতক পলল (‘হবলাত্ত্বসৈ চসত্ত্বডবমন্ট’) দ্বারা আবৃত। োংলাবদবশর ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বরপ অত্ত্বিদপ্তর 

কর্তথক প্রর্ীত োংলাবদবশর ভূতাত্ত্বিক মাৈত্ত্বেবত্র গবেষর্া এলাকাটি চজায়ার-ভাো েদ্বীপ অেবযপ (োইডাল চডলোইক 

ত্ত্বডবপাত্ত্বজেস) এেং জলাভূত্ত্বম কদ থম ও ত্ত্বপে (মাশ থ চক্ল এন্ড ত্ত্বপে) একবকর অন্তথগত। গত কবয়ক দশবকর স্যাবেলাইে ত্ত্বেবত্রর 

ত্ত্বেবিষর্ এেং তৎপরেতী েত্ত্বহরংগৈ কম থসূেীর আওতায় উক্ত এলাকায় অগার খৈৈ, েত্ত্বপং খৈৈ ও এসত্ত্বপটি খৈৈ পত্ত্বরোলৈার 

মােবম এলাকাটির ভুত্ত্বমরূপ তেত্ত্বশষ্টয, ভূতাত্ত্বিক এেং ভূ-প্রযুত্ত্বক্তগত অেস্থা, ভূ-উপরস্থ ও ভূ-গবভ থাস্থ পাত্ত্বৈর অেস্থা, প্রাকৃত্ত্বতক 

দূবয থাগ ত্ত্বৈরুপৈ ও এ অঞ্চবলর ভত্ত্বেষ্যত ভূত্ত্বম ব্যেহার পত্ত্বরকল্পৈা সম্পত্ত্বকথত গবেষর্াকম থটি পত্ত্বরোলৈা করা হয়। ভূ-প্রাকৃত্ত্বতক 

ও ভূতাত্ত্বিক তেত্ত্বশবষ্টযর ত্ত্বভত্ত্বেবত অঞ্চলটি ৪ টি মাৈত্ত্বেত্র ইউত্ত্বৈবে ভাগ করা হবয়বে- ক) প্ল্ােৈভূত্ত্বম অেবযপ খ) ৈদীজ চজায়ার-

ভাো অেবযপ গ) ত্ত্বৈম্নভূত্ত্বম অেবযপ এেং ঘ) েযাবৈল স্কার অেবযপ। এই অঞ্চবলর পললগুত্ত্বল প্রিাৈত ত্ত্বসত্ত্বি কাদ থম, কাদ থম 

ত্ত্বসি ও োত্ত্বলর সমন্ববয় গঠিত। খৈৈ কূপগুবলা হবত প্রাপ্ত কদ থম ৈমুৈা হবত চদখা যায় গবেষর্া এলাকাটির প্রায় সে জায়গায় 

৪৫-৭৫ ত্ত্বমোর গভীরতার মবে তর্াকত্ত্বর্ত ‘প্ল্াইবস্টাত্ত্বসৈ অেবযপ’ পাওয়া যায়। অঞ্চলটি ত্ত্বদবয় দুটি প্রিাৈ ৈদী প্রোত্ত্বহত: 

রুপসা এেং তভরে। উভয়ই এই অঞ্চবলর চজায়ার-ৈদী। চজায়ার-ভাোর লেৈাক্ত পাত্ত্বৈ শস্য ভূত্ত্বমবত প্রবেশ চেকাবত গত ষাবের 

দশবক এলাকাবগুবলাবত উবেখযগ্য সংখ্যক োঁি (বপাল্ডার) ত্ত্বৈম থার্ করা হয় এেং মূলৈদীর সাবর্ সংবযাগ খালগুবলাবত স্লুইস 

চগে ত্ত্বৈম থবর্র মােবম চজায়ার-ভাোর পাত্ত্বৈ প্রবেশ ত্ত্বৈয়ন্ত্রর্ করা হয়। ত্ত্বকন্ত সাম্প্রত্ত্বতক সমবয় উবেখযগ্য সংখ্যক স্লুইস চগে 

অবকবজা হবয় পিায় এেং খালসমূহ পত্ত্বলদ্বারা ভরাে ও ত্ত্বকছু চযবত্র খাবল োঁি ত্ত্বদবয় মাে োষ করার কারবৈ শস্য ভূত্ত্বমর জল 

ত্ত্বৈষ্কাশৈ োিাগ্রস্থ হবে। ফবল স্থায়ী জলােিতা ততরী হবয়বে। অন্যত্ত্বদবক ৈদীবত পত্ত্বল সঞ্চয়বৈর ফবল ৈদীগবভ থর স্তরউত্ত্বিত 

হবে। এসকল কারবৈ এ াোটি সুষেিাবি প  াশ্লয়ি নয়। এ াোটির ভূশ্লেেম্পন প্রিণিা, ির ীিিণ সম্ভাব্যিা এিং 

ঘূণীঝড়জশ্লনি জব াচ্ছ্বাস ঝশ্লে নূন্যিে শ্লেন্তু এর অিস্থান উচ্চ হবি োঝারী উচ্চ থজায়ার দ্বারা প্লাশ্লিি এ াোর েবধ্য। 

 

 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1


 

 

 

েে ণসূশ্লচ-৫: চট্টগ্রাে থজ ার হােহাজারী উপবজ ার ভূিাশ্লিে োনশ্লচত্রায়ন 
 

সার-সংবক্ষপ 

 

িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তর (ত্ত্বজএসত্ত্বে)-এর ২০১৯-২০২০ অর্ থেেবরর োত্ত্বষ থক িশ্লহরঙ্গন েে ণসূচীর আওতায়  েট্টগ্রাম 

চজলার হােহাজারী উপবজলার ভূতাত্ত্বিক োনশ্লচত্রায়ন িীষ ণে েে ণসূচীটি গি ত্ত্বডবসম্বর, ২০১৯ থেবে জানুয়ারী, ২০২০ 

সেয়োব  পত্ত্বরোত্ত্বলত হয়। হােহাজারী উপবজ ার উত্তবর ফটিেছশ্লড় উপবজ া, দশ্লক্ষবন চট্টগ্রাে শ্লসটি েবপ ণাবরিবনর 

পাহাড়ি ী এিং জা া ািাদ ওয়াে ণ, পূবি ণ রাউজান উপবজ া এিং পশ্লিবে সীিাকুন্ড উপবজ া অিশ্লস্থি। চট্টগ্রাে শ্লসটি 

েবপ ণাবরিবনর ১ নং ওয়াবে ণর অংি শ্লিবিষ হােহাজারী উপবজ ার দশ্লক্ষনাংবি অিশ্লস্থি। উপবজ াটির আয়িন ২৪৬ িগ ণ 

শ্লেব াশ্লেোর। জশ্লরপকৃি উপবজ াটি ১ টি থপৌরসিা ও ১৪ টি ইউশ্লনয়বনর সেেবয় গঠিি। িশ্লহরঙ্গন এ াোর ভূিাশ্লিে 

এেেসমূহ শ্লিশ্লিন্ন ইবেজারী, েবপাসীে, প্রোিনা এিং পূবি ণ সম্পাশ্লদি িথ্য-উপাত্ত শ্লিবিষণ পূি ণে শ্লচশ্লিি েরা হবয়বছ। 

অিোঃপর িশ্লহরঙ্গবন যাচাই পূি ণে এেেসমূহ শ্লনধ ণারন েরা হবয়বছ। ব্রাটন েম্পাস ব্যিহার েবর পশ্লিোংবির পাহাড়ী 

এ াোর প   স্তরসমূবহর অত্ত্বভমুখ ও ঢা সমূহ শ্লনন ণয় েরা হবয়বছ (শ্লচত্র-১)। পাহাবড়র শ্লিশ্লিন্ন স্থাবন উমু্মক্ত প  সমূবহ 

আিি োঁচ ও ধূসরইন সাইজ থক  ব্যিহাবরর োধ্যবে প ব র শ্লিস্তাশ্লরি থিৌশ্লিে িণ ণনা পরীক্ষণ েরা হবয়বছ। অগার কূপ 

(শ্লচত্র-২), চশ্লপং পদ্ধশ্লি (শ্লচত্র-৩), স্পুন স্যাশ্ললং পদ্ধশ্লিবি কূপ খনন (শ্লচত্র-৪) এিং গিণ খনন েবর জশ্লরপ এ াোর ভূগিণস্থ 

ভূিাশ্লিে অিস্থা পরীক্ষণ ও প্রবয়াজনীয় নমুনা সংগ্রহ েরা হবয়বছ। জশ্লরপ এ াোয় সবি ণাচ্চ ৮.৫৩ শ্লেোর গিীরিার ৪০ টি 

অগার কূপ, সবি ণাচ্চ ৮৮.৩৯ শ্লেোর গিীরিা সম্পন্ন ১৩ টি চশ্লপং পদ্ধশ্লিবি কূপ খনন এিং ৭০ শ্লেোর গিীরিার ২ টি স্পুন 

স্যাশ্ললং পদ্ধশ্লিবি কূপ খনবনর োধ্যবে ভূিাশ্লিে  ম্ববেদ প্রস্তুি েরা হবয়বছ। জশ্লরপ োজ পশ্লরচা নাোব  েে ণসূচী এ াো 

হবি প্রায় ৪০০ টি প   ও শ্লি া নমুনা সংগ্রহ েরা হবয়বছ। 

হােহাজারী উপবজ ার প্রধান নদী হা দা। নদীটি উপবজ ার পূি ণ সীোনা িরাির উত্তর হবি দশ্লক্ষবণ প্রিাশ্লহি হবয়বছ। এছাড়াও 

থিি েবয়েটি খা  ও অসংখ্য চোে চোে পাহাড়ী ছড়া সীিাকুন্ড পাহাড় থেবে দশ্লক্ষণ-পূি ণ শ্লদবে প্রিাশ্লহি হবয় হা দা নদীবি 

শ্লেশ্ল ি হবয়বছ। িষ ণাোব  অশ্লিবৃশ্লষ্টর ফব  সৃশ্লষ্ট হওয়া আকত্ত্বিক েন্যায় হা দা উপিযোর অশ্লধোংি জায়গা প্লাশ্লিি হয়। 

থজায়ার-িাোর প্রিাবির ফব  হা দা নদী োইো  োে (Tidal flood) পশ্লরবিবির প   অিবক্ষপন েবর। প্রস্তুিকৃি 

ভূিাশ্লিে  ম্ববেদসমূহ শ্লিবিষণ এরং স্থানীয় জনগন হবি প্রাপ্ত িথ্য অনুযায়ী জশ্লরপ এ াোয় শ্লিনটি ভূ-গিণস্থ পাশ্লনর স্তর 

সনাক্ত েরা হবয়বছ। এ াোটির ভূ-গিণস্থ পাশ্লনর অগিীর স্তরটি ১৮-৪০ শ্লেোর গিীরিা পয থন্ত শ্লিস্তৃি। অগিীর স্তবরর পাশ্লনবি 

প্রচ্যর আয়রবনর উপশ্লস্থশ্লি রবয়বছ। ভূ-গিণস্থ পাশ্লনর েধ্যে স্তরটি ৬১-১০০ শ্লেোর গিীরিা পয থন্ত শ্লিস্তৃি, যার পাশ্লন তু না 

মূ েিাবি সুবপয়। জশ্লরপ এ াোর ভূ-গিণস্থ পাশ্লনর গিীরিে স্তরটি ২০০ শ্লেোবরর থিিী গিীরিায় অিশ্লস্থি। এই স্তবরর 

পাশ্লন িাব া োবনর এিং সুবপয়। ভূ-গিণস্থ পাশ্লনর চাবপর োরবণ পাহাড়ী পাদবদিীয় অিব  গিীরিে স্তরটিবি স্থাশ্লপি 

ন কূপসমূহ হবি সয়ংশ্লক্রয়িাবি পাশ্লন থির হয়। 

প  /শ্লি ার ধরণ ও অিবক্ষপবনর সেয় শ্লিবিচনায় এ াোটিবে ২ টি প্রধান িাবগ িাগ েরা হবয়বছ। থযেন: ১। 

পাহাড়ী এ াো (Hilly area), ২। সেি ভূশ্লে এ াো (Plain Land Area) প   এ াো। হােহাজারী উপবজ ার 

পশ্লিোংবি সীিাকুন্ড পাহাবড়র পূি ণ-ঢা  অিশ্লস্থি। সীিাকুন্ড পাহাড়টি উত্তর-পশ্লিে হবি দশ্লক্ষণ-পূি ণ শ্লদবে শ্লিস্তৃি। উত্তর-

দশ্লক্ষবণ পাহাড়টি চট্টগ্রাে থজ ার েীরসরাই উপবজ া হবি চট্টগ্রাে শ্লসটি েবপ ণাবরিন পয থন্ত শ্লিস্তৃি। জশ্লরপ এ াোয় ভূিাশ্লিে, 

ভূ-প্রাকৃশ্লিে ও থেেেশ্লনে (Tectonic) িথ্য-উপাত্তসমূহ শ্লিস্তরিাবি পয থাথ াচনা পূি ণে শ্ল শ্লপিদ্ধ েরা হবয়বছ। ভূ-পৃষ্ঠ ও 

িগিণস্থ অিস্থা পয থাথ াচনায় থদখা যায় থয, এ াোটি োবয়াশ্লসন (Miocene) হবি হব াশ্লসন (Holocene) যুবগর। 

এযাশ্লটলাইন (Anticline) এ াোটি োবয়াশ্লসন হবি প্লাইও-প্লাইসবোশ্লসন (Plio-Pleistocene) যুবগর পা শ্ল ে শ্লি া 

দ্বারা গঠিি। শ্লসনলাইন (Syncline) এ াোটি সাম্প্রত্ত্বতক পাহাড়ী পাদবদিীয় ও হা দা নদীর োইডাল ফ্লাড পশ্লরবিবির 

প   সিয়বনর োধ্যবে গঠিি।  

সীিাকুন্ড পাহবড়র শয্যা ত্ত্বশলা এ াোর পূি ণ হবি পশ্লিে শ্লদবে োইবের (Strike) শ্লিপরীবি েন্দােনী ছড়া, মুনাই ছড়া, 

থসানাই ছড়া, কুোরী ছড়া, শ্লেঠা ছড়া, শ্লেঠা ছড়া (চট্টগ্রাে শ্লিেশ্লিদ্যা য়) ও িাটিয়ারী-িড় দীশ্লঘ থরাে োে থসেিবন (Road 

cut section) উমু্মক্ত শ্লি াস্তবরর শ্ল ে শ্লজ (Lithology), অশ্লিমুখ ও ঢা  শ্লিিদিাবি পয থথিক্ষণ েরা হবয়বছ।  এর েবধ্য 

৬ টি থিেিবন সম্পূন ণ পাহাড়টি অশ্লিক্রে েবর সীিাকুন্ড পয থন্ত িথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ েরা হবয়বছ। সংগৃহীি িথ্য অনুযায়ী 

এযাশ্লটলাইনটির এশ্লিস (Axis) হােহাজারী উপবজ ার পশ্লিবে সীিাকুন্ড উপবজ া এ াোয়  উত্তর-উত্তর-পশ্লিে হবি 

দশ্লক্ষণ-দশ্লক্ষণ-পূি ণ শ্লদবে (Avarage N250W to S250E) সণাক্ত েরা হবয়বছ। সে  থিেিবন উমু্মক্ত শ্লি া না োোয় 

এশ্লিস এ াোর িথ্য থেি োত্র চারটি থিেসবন সংগ্রহ েরা সম্ভি হবয়বছ। সংগৃহীি িথ্য অনুযায়ী এশ্লিস এ াোয় 

শ্লি াস্তবরর ঢা  ৫০-১৮০, যার ১-১.৫ শ্লেব াশ্লেোর পয থন্ত চওড়া। এবি প্রিীয়োন হয় থয, সীিাকুন্ড পাহাড়টি এেটি িি 

(Box) ধরবণর এযাশ্লটলাইন। পাহাড়টির িয্যাশ্লি ার ঢা  ৫০ থেবে ৬৩০ পশ্লরোপ েরা হবয়বছ।  



 

 

 

শ্লি ার  ধরণ, গঠন ও স্তর শ্লিন্যাবসর শ্লিন্নিা শ্লিবিচনায় পাহাড়ী এ াোটিবে ৫ টি োনশ্লচত্রায়ন এেবে িাগ েরা হবয়বছ 

(োনশ্লচত্র-১)। যো: ১। িাটিয়ারী স্যান্ে, ২। েন্দােনী থি , ৩। েশ্লনছশ্লড় স্যান্ড, ৪। আ েপুর থল এিং ৫। শ্লেজণাপুর স্যান্ড। 

িাটিয়ারী স্যান্ড সীিাকুন্ড পাহাবড়র উমু্মক্ত শ্লি াসমূবহর েবধ্য প্রিীনিে। শ্লি াস্তরটি হালকা জলপাই ধূসর (5Y 6/2) হবি 

ফযাোবি জ পাই (5Y 6/3) রং এর শ্লেশ্লহ (Fine) হবি অশ্লি ত্ত্বমত্ত্বহ (Very fine) স্যান্ড এিং ল্যাশ্লেবনবেে 

(Laminated) থি  এর পয থায়িত্ত্বমক ত্ত্বেন্যাস (Alternation) দ্বারা গঠিি। এছাড়াও এই শ্লি াস্তবর স্যান্ডবস্টান (Sand 

stone) এিং েংবলাোবরে (Conglomerate) এর উপশ্লস্থশ্লি রবয়বছ। এটি পাহাড়টির এশ্লিস এ াোয় দ্যই ঢাব ই শ্লিস্তৃি। 

েন্দােনী থি  িাটিয়ারী স্যাবন্ডর থচবয় নিীন। শ্লি াস্তরটি োব া ধূসর (7.5YR N4/) রং এর ল্যাশ্লেবনবেে থি  এিং 

হা ো ধূসর (7.5YR N7/) থেবে ধূসর (7.5YR N5/) রং এর,  ত্ত্বমত্ত্বহ হবি অশ্লি ত্ত্বমত্ত্বহ স্যান্ড (Sand) এিং শ্লেছূ 

েযা বেশ্লরয়াস (Calcareous) শ্লসে থস্টাবনর পয থায়িত্ত্বমক ত্ত্বেন্যাস দ্বারা গঠিি। িাটিয়ারী স্যান্ড ও েন্দােনী থি  শ্লি াস্তর 

দ্যইটি তু নামূ েিাবি অবনে িক্ত এিং ক্ষয়বরাধ সম্পন্ন। েশ্লনছশ্লড় স্যান্ড েন্দােনী থিব র উপর অিশ্লস্থি যা েন্দােনী 

থিব র থচবয় নিীনিে। শ্লি াস্তরটি ফযাোবি োদামী (10YR 7/4) থেবে িাদােী হলুদ (10YR 6/8) অশ্লি ত্ত্বমত্ত্বহ হবি 

ত্ত্বমত্ত্বহ স্যান্ড এিং হালকা ধূসর (10YR 7/) রং এর  শ্লসশ্লে থি  (Silty shale) এর পয থায়িত্ত্বমক ত্ত্বেন্যাস দ্বারা গঠিি।  এই 

স্তবরর িালুর েবধ্য ক্রস থিশ্লেং (Cross bedding) পশ্লর শ্লক্ষি হয়। ক্ষবয়র (Erosion) পরও শ্লি াস্তরটি সীিাকুন্ড 

পাহাবড়র পূি ণ ঢাব  সে স্থাবন েে থিিী শ্লিদ্যোন রবয়বছ িবি েশ্লনছশ্লড় এ াোয় এটি িাব ািাবি উমু্মক্ত অিস্থায় সণাক্ত 

েরা হবয়বছ। আ েপুর থল শ্লি াস্তরটি েশ্লনছশ্লড় স্যাবন্ডর উপবর অিশ্লস্থি এিং েশ্লনছশ্লড় হবি নিীনিে। শ্লি াস্তরটি হালকা 

ধূসর (7.5Yr N7/) হবি েড়া িাদােী (7.5YR 5/6) রং এর থল (Clay) এিং স্যান্ড ও শ্লসশ্লে থি  এর পয থায়িত্ত্বমক 

ত্ত্বেন্যাস দ্বারা গঠিি। থলর েবধ্য শ্লেছু আয়রন েনশ্লক্রবয়িন (Iron concretion) এর উপশ্লস্থশ্লি সনাক্ত েরা হয়। থল এিং 

শ্লসবের পশ্লরোন থিিী োোয় ক্ষয় জশ্লনি োরবণ শ্লি াস্তরটি জশ্লরপ এ াোর পাহাড়ী অিব র ভূ-পৃবষ্ঠ শ্লেছু শ্লেছূ এ াোয় 

উমু্মক্ত অিস্থায় শ্লিদ্যোন রবয়বছ। শ্লেবররহাবের আ েপুর এ াোয় এিং শ্লেজণাপুবরর শ্লখল্লাপাড়ায় এটি িাব ািাবি উমু্মক্ত 

অিস্থায় সণাক্ত েরা হয়। শ্লেজণাপুর স্যান্ড শ্লি াস্তরটি পাহবড়র সে  উমু্মক্ত শ্লি া স্তবরর পবর সিাশ্লয়ি হবয়বছ শ্লিধায় এটি 

নিীনিে। এটি  া বচ হলূদ (7.5YR 6/6) হবি েড়া িাদােী (7.5YR 5/8) রং এর ত্ত্বমত্ত্বহ হবি অশ্লি ত্ত্বমত্ত্বহ, েধ্যেোবনর 

পঁচা (Decomposed) স্যান্ড। এর েবধ্য শ্লেছু থি  ও থল পশ্লর শ্লক্ষি হয়। শ্লি াস্তরটি তু নামূ েিাবি ঝুরঝুবর। এছাড়াও 

এই শ্লি াস্তবরর শ্লনবচর শ্লদবে ল্যাোরাইে (Laterite) থিে সণাক্ত েরা হবয়বছ। এই শ্লি াস্তবরর শ্লনবচর অংবি সাদাোটির 

উপশ্লস্থশ্লি রবয়বছ। পাহাড়ী এ াোর পূি ণাংবি ক্ষবয়র োরবণ এটি সে  জায়গায় উমু্মক্ত অিস্থায় পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানকৃি 

এ াোর শ্লেজণাপুর ও আ েপুর এ াোয় এটি িাব িাবি উমু্মক্ত অিস্থায় সণাক্ত েরা হবয়বছ। এছাড়াও উপবজ ার উত্তরাংবি 

শ্লিশ্লিন্ন স্থাবন এটি শ্লিদ্যোন রবয়বছ।  

অন্যশ্লদবে ভূ-প্রাকৃশ্লিে বিশ্লিষ্ট, ভূ-পৃবষ্ঠর গঠন এিং হা দা নদীবি থজায়ার-িাোর প্রিাি শ্লিবিচনায় সেি ভূশ্লে এ াোটিবে 

৩ টি োনশ্লচত্রায়ন এেবে িাগ েরা হবয়বছ। যো: ১। শ্লপেেট এলুযশ্লিয়া  থপ্লইন শ্লেবপাশ্লজে, ২। োইডাল ফ্লাড থপ্লইন 

শ্লেবপাশ্লজে এিং ৩। শ্লেবপ্রিন শ্লেবপাশ্লজে। শ্লপেেট এলুযশ্লিয়া  থপ্লইন শ্লেবপাশ্লজে এেেটি হালকা ধূসর (7.5YR N7/) হবি 

ধূসর (7.5YR N5/) রং এর এিং েড়া িাদােী (7.5YR 5/6) রং এর হা ো অশ্লিবেিনসহ থল-ই শ্লসে, থল-ই স্যান্ড, 

েধ্যে থেবে ত্ত্বমত্ত্বহ স্যান্ড দ্বারা গঠিি। োইডাল ফ্লাড থপ্লইন শ্লেবপাশ্লজে এেেটি ধূসর (7.5YR N5/) রং এর এিং ো বচ 

হলুদ (7.5YR 6/8) রং এর েধ্যেোবনর অশ্লিোইজে (Oxidized) থল-ই শ্লসে এর সাবে অশ্লি ত্ত্বমত্ত্বহ স্যান্ড দ্বারা গঠিি। 

শ্লেবপ্রিন শ্লেবপাশ্লজে এেেটি ধূসর (7.5YR N5/) থেবে ো বচ ধূসর (7.5YR N4/) শ্লসশ্লে থল এর সাবে োব া  (7.5YR 

N3/) রং এর থল ও শ্লসশ্লে থল দ্বারা গঠিি। এর েবধ্য শ্লপে-ই থল ও আংশ্লিে িা সম্পূন ণ পঁচা উশ্লিবদর উপশ্লস্থশ্লি রবয়বছ। 

হােহাজারী উপবজ ার মূল্যিান খশ্লনবজর েবধ্য সাদাোটি, শ্লসে থস্টান, স্যান্ড থস্টান ও শ্লব্রে থল অন্যিে। উপবজ ার 

শ্লেবররহাে হবি উত্তবর শ্লেজণাপুর পয থন্ত এ াোয় পশ্লিবে শ্লিশ্লিন্ন এ াোয় সাদাোটির উপশ্লস্থশ্লি রবয়বছ (শ্লচত্র-০৬)। ইহা হালকা 

ধূসর (7.5YR N7/) থেবে েড়া িাদােী (7.5YR 4/6) রং এর। শ্লেজণাপুর এ াোর শ্লিশ্লিন্ন স্থাবন পাহাবড়র পাদবদবি স্বল্প 

গিীরিায় (০.৫ শ্লেোর হবি ২ শ্লেোর) অগার কূবপর োধ্যবে সাদাোটির অিস্থান পশ্লর শ্লক্ষি হয়। পাহাবড়র শ্লিির িাটিয়ারী 

স্যান্ড ও েন্দােনী থি  শ্লি াস্তবর সণাক্তকৃি স্যান্ড থস্টান ও শ্লসে থস্টান (শ্লচত্র-০৫) শ্লিশ্লিন্ন শ্লনে ণান োবজ ব্যিহার থযাগ্য। 

এছাড়াও হােহাজারী উপবজ ার ঝুরঝুবর এ াোর শ্লিশ্লিন্নস্থাবন স্বল্প গিীরিায় (১ শ্লেোর হবি ৩ শ্লেোর) এেটি োঁদাোটির 

স্তর সণাক্ত েরা হবয়বছ, যা ৪ থেবে ৫ শ্লেোর গিীরিা পয থন্ত শ্লিস্তৃি। এই োঁদা োটি ইে বিরীর জন্য ব্যপেিাবি ব্যিহার 

েরা হবে (শ্লচত্র-০৭)। 

ভূশ্লেধ্বস হােহাজারী উপবজ ার পাহাড়ী এ াোর প্রধান প্রাকৃশ্লিে দূচয থাগ। অশ্লিবৃশ্লষ্টর োরবণ এ াোটির পূি ণাংবি প্রায় 

আকত্ত্বিক েন্যা হয়। হােহাজারী থপীরসিার পাবি উত্তর-দশ্লক্ষন িরাির  ম্বা এেটি নীচু এ াো রবয়বছ, যা িছবরর অশ্লধোংি 

সেবয় জ ািদ্ধ োবে। নীচু এ াোয় োটি িরাে েবর শ্লিশ্লিন্ন স্থাপনা বিরী েরা হবে। এই সে  স্থাপনার েবধ্য েবয়েটি 



 

 

 

ইবিােবধ্য থহব  পবড়বছ। উপকূ ীয় এ াোর োছাোশ্লছ হওয়া সবত্বও হােহাজারী উপবজ ায়  িণাক্তিা অনুপ্রবিি েবর না 

এিং পশ্লিোংবির পাহাড়টি ঘূশ্লন ণঝবড়র সেয় ঢা  শ্লহবসবি োজ েবর।  

পশ্লরেশ্লল্পি নগরায়ন ও চেকসই উন্নয়বৈর জন্য এ াোটিবি শ্লিিদ প্রবেৌি  ভূিাশ্লিে জশ্লরপ োজ পশ্লরচা না েরা প্রবয়াজন। 

 

োনশ্লচত্র: হােহাজারী উপবজ ার ভূিশ্লিে োনশ্লচত্র 

 

  
শ্লচত্র: স্পুন স্যাশ্ললং পিত্ত্বতবত কূপ খৈৈ ও ৈমুৈা সংগ্রহ 



 

 

 

কি মসূজি-৬: িাঁপাইিিািেঞ্জ দিলাি জশিেঞ্জ উপদিলা এলাকাে +৫০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ভূেভমস্থ পাজি 

ও পলদলি ভূ-িাসােজিক জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুিেিিাি, পজিদিশ মূল্যােি এিাং ভূ-

িাসােজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিণ।  

সাি-সাংদযপ 

িাাংলাদেদশ জিজভন্ন  িাধ্যদি ভূ-েভমস্থ পাজি উদিালদিি িাত্রা প্রজিজিেি বৃজদ্ধ পাদে। অদিক এলাকাে ভূ-েভমস্থ পাজি জিদশষ 

কদি স্বল্প েভীিিাি ভূ-েভমস্থ পাজিি আিাি হদি উদিাজলি পাজিি গুিাগুি খািাপ হওোে এই সম্পে সি মসািািদণি ব্যিহাদিি 

অনুপদর্ােী। িিমিাি জিিািিাি অিস্থাি দপ্রজযদি ভূ-িাসােজিক জেক হদি ভূ-েভমস্থ পাজি পর্ মদিযণ, মূল্যােি ও ব্যিস্থাপিা 

অিীি প্রদোিিীে। উদল্লজখি কািদণ িাঁপাইিিািেঞ্জ দিলাি জশিেঞ্জ উপদিলা এলাকাে একটি ভূ-িাসােজিক অনুসন্ধাি 

কার্ মক্রি পজিিালিা কিা হে। আদলািু েদিষণািিী কাদিি িাধ্যদি পাজিিাজহি স্তি সিাক্তকিণ, পাজিি গুিেিিাি জিরূপি, 

পলদলি িাসােজিক জিেণ সম্পদকম িািণা প্রাজপ্ত এিাং সদি মাপজি ভূ-েভমস্থ পাজিি িাসােজিক দিৌদলি জিেণ সম্পকীে উপাদিি 

সাংগ্রহশালা বিিীি িন্য একটি েদিষণািিী কি মসূিী গ্রহি কিা হে। েি ০৪/০২/২০২০ ইাং িাজিখ হদি ২৭/০২/২০১৯ ইাং 

িাজিখ পর্ মন্ত ২৪ জেি ব্যাপী অনুসন্ধািকৃি এলাকাি +৫০ জিটাি েভীিিাে ০৮টি এসজপটি দিািদহাল কিা হে। দিািদহাদলি 

জিকটস্থ খািাি পাজিি িন্য ব্যিহৃি টিউিদেল হদি িাসােজিক জিদেষদণি িন্য ৩টি কদি ০৮টি টিউিদেল হদি দিাট ২৪ টি 

পাজিি িমুিা সাংগ্রহ কিা হে। এোড়া অনুসন্ধািকৃি এলাকাে ৯ টি অোি দহাল কিা হে। দিািদহাদলি ভূ-েভমস্থ িথ্য হদি 

জলদথালে প্রস্তুি কিা হে। িাসােজিক জিদেষদণি িন্য দিািদহাদলি ৪০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ১.৫২ জিটাি অন্তি অন্তি ১ টি 

কদি িাটিি িমুিা সাংগ্রহ কিা হে এিাং ৪০ হদি ৫০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ৩ জিটাি অন্তি অন্তি একটি কদি িমুিা সাংগ্রহ 

কিা হে। অোি দহাল িথ্য হদি জলদথালে বিিী কিা হে। পাজিি িমুিা সাংগ্রদহি সিে আদস মজিদকি িাত্রা পজিিাপ কিা হে 

এিাং দভৌিগুিাগুি দিি কিাি িন্য pH, Temperature, DO, TDS, EC , Salinity, ORP,  Rsisitivity পজিিাপ 

কিা হে। িজিপকৃি এলাকাি ভূ-পৃদষ্ঠ সািািণি জসজল্ট দক্ল িা দক্লজে জসল্ট দেখা র্াে। এি জিদিি স্তদি ফাইি টু জিজিোি 

স্যাড অথিা জিজিোি টু ফাইি স্যাড পজিলজযি হে। কখিও িা িাজিড দক্ল স্তি িা ধ্যসি দক্ল এি স্তি দেখা র্াে। অনুসন্ধািকৃি 

আটটি টিউিদেদলি িদধ্য জিিটিদি আদস মটিদকি িাত্রা িাাংলাদেশ সুদপে পাজিি স্ট্ুাডমাদি মি (০.০৫ mg/L) দিদে অজিক 

িাত্রাে দেখা র্াে। পাঁিটি টিউিদেদল অজিক িাত্রাে (িাাংলাদেশ স্ট্ুাডমাি ম ০.৩-১.০ mg/L) আেিি পাওো র্াে। এোড়া 

অন্যান্য দভৌি উপাোিগুদলা র্থা: pH, Temperature, DO, TDS, Salinity এি িাত্রা সহিীে পর্ মাদে িদেদে। িিমিাদি 

পাজি এিাং িাটিি িমুিাসমূহ েদিষণাোি জিদেষণ, সফটঅোদি জলদথালে, জিজভন্ন িিদিি িািজিত্র প্রস্তুি এিাং প্রজিদিেি 

প্রণেদিি কাি িলদে।   

 
োনশ্লচত্র: সংগ্রহণকৃি নমুনার অিস্থান োনশ্লচত্র, জশিেঞ্জ উপদিলা  



 

 

 

  

জিত্র: আদস মজিক দটস্ট্ এি ফলাফল জিত্র: এলাকাে আদস মজিক দূষণ আক্রান্ত ব্যজক্তি পাদেি 

পািা 

 

কি মসূজি-৭: ঢাকা দিলাি সাভাি উপদিলা এলাকাে +৭০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ভূেভমস্থ পাজি ও পলদলি 

ভূ-িাসােজিক জিদেষদিি িাধ্যদি পাজিি গুিেিিাি, পজিদিশ মূল্যােি  

সাি-সাংদযপ 

িাাংলাদেদশ জিজভন্ন  িাধ্যদি ভূ-েভমস্থ পাজি উদিালদিি িাত্রা প্রজিজিেি বৃজদ্ধ পাদে। উদিালিকৃি ভূ-েভমস্থ পাজি িিমিাদি 

শুধুিাত্র পািদর্াগ্য জহদসদি ব্যিহাি কিা হদে িা িিাং কৃজষ ও জশল্পদযদত্রও এি ব্যাপক ব্যিহাি পজিলজযি হদে। অদিক 

এলাকাে ভূ-েভমস্থ পাজি জিদশষ কদি স্বল্প েভীিিাি ভূ-েভমস্থ পাজিি আিাি হদি উদিাজলি পাজিি গুণাগুণ খািাপ হওোে 

এই সম্পদেি ব্যিহাি সি মসািািদণি ব্যিহাদিি অনুপদর্ােী হদে। অদিক সিে জশল্প কািখািা হদি জিে মি িদিমু ি কািদি 

সাংজেষ্ট এলাকাি ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-েভমস্থ িলািাি প্রজিজিেি দূজষি হদে। অপিজেদক ভূ-েদভ মি স্বল্প েভীিিাে সাোিাটি, 

জসজলকা িাজল, জপট কেলাসহ জিজভন্ন িজিদকি উপজস্থজি লযু কিা র্াে।  উজল্লজখি কািদণ ভূ-িসােি ও পাজি সম্পে শাখা 

হদি ২০১৯-২০২০ অথ মিেদি “ঢাকা দিলাি সাভাি উপদিলা এলাকাে °৭০ জিটাি েভীিিাি ভূেভমস্থ পাজি ও পলদলি 

িাসােজিক জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুণেিিাি ও পজিদিশ মূল্যােিকিণ এিাং ভূ-িাসােজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিণ” শীষ মক 

একটি ভূ-িাসােজিক অনুসন্ধাি কার্ মক্রি জিেি ২০-১০-২০১৯ জি. হদি ১৮-১১-২০১৯ জি. সিদে পজিিালিা কিা হদেদে। 

আদলািু েদিষণািিী কাদিি িাধ্যদি পাজিিাজহি স্তি সিাক্তকিণ, পাজিি গুণেিিাি জিরূপণ, পলদলি িাসােজিক জিেণ 

সম্পদকম িািণা প্রাজপ্ত, স্বল্প েভীিিাে খজিদিি উপজস্থজি সম্পদকম িািিা লাভ এিাং সদি মাপজি অনুসন্ধািকৃি এলাকাি একটি 

ভূ-িাসােজিক িািজিত্র প্রস্তুি কিা সম্ভি হদি। অনুসন্ধািকৃি এলাকাি আেিি ২৮০.১২ িে ম জকজি এিাং অিস্থাি 

২৩˙৪৪³দথদক ২৪˙০২³উিি অযাাংশ এিাং ৯০˙১১³দথদক ৯০˙২২³পূি ম িাজঘিাাংশ পর্ মন্ত। ভূ-োঠজিক জেক জেদে এলাকাটি 

দিঙ্গল দিজসদিি ফজিেপুি োফ (Faridpur Trough) এ অিজস্থি। অনুসন্ধািকৃি এলাকাি জিজভন্ন অাংদশ ইদিাপূদি ম স্থাজপি 

েভীি/অেভীি িলকূপ এিাং িেী হদি ৩৩ টি পাজি িমুিা (২৭ টি িলকূপ এিাং ০৬ টি িেী িমুিা) িজহিঙ্গি পিীযণপূি মক 

সাংগ্রহ কিা হদেদে । এ োড়া ভূ-পৃদষ্ঠি িীদিি ভূিাজিক বিজশষ্ট ও পাজিি আিাি জিরূপণ এিাং অজিকৃি পলদলি িমুিা 

সাংগ্রদহি িন্য কি মসূিীভূক্ত এলাকাে °৫০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ১০টি এসজপটি দিাজিাং কূপ খিদিি িাধ্যদি ২৭০টি পলদলি 

িমুিা সাংগ্রহ ও দিািলে প্রস্তুি কিা হদেদে। সদি মাপজি স্বল্প েভীিিাে মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি সিাক্তকিণ ও ভূ-

িাসােজিক বিজশষ্টু জিরূপদণি িন্য সিগ্র এলাকাে ৩১টি অোি কূপ (৫ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত) খিদিি িাধ্যদি ১১৪ টি 

পলদলি িমুিা সাংগ্রহ কিা হদেদে। িজিপকৃি এলাকা িথা সাভাি উপদিলাি ভূপৃদষ্ঠি পলল মূলি প্ল্াইদস্ট্াজসি সিদেি 

িধুপুি কে মি (Madhupur Clay) দ্বািা েঠিি। িধুপুি কে মি অজিিাত্রাে িাজিি (Highly Oxidized) সািািিি লালদি 

িাোিী দথদক োড় লালদি িাোিী িদঙি র্া জিজভন্ন িাত্রাি ওদেোজিাং (Weathering) এি কািদণ হদেদে। িদি িাংশী, 



 

 

 

িদলর্শ্িী ও তুিাে িেীি জিকটিিী এলাকাে ভূপৃদষ্ঠি পলল সাম্প্রজিক সিদেি (Recent) ধ্যসি দথদক হালকা ধ্যসি-িাোিী 

কে মি, পালজলক কে মি ও পজল দ্বািা েঠিি।  েদিষণা এলাকাি িাদেি একটি লম্বাদট অঞ্চল জুদড় (জিরুজলো ও িিগ্রাি 

ইউজিেদিি জকছু অাংদশ) অোি কূদপ প্রাপ্ত িমুিাে ২ দথদক ৬ জফট পুরু (Thick) সাোিাটিি সন্ধাি পাওো দেদে।  

অনুসন্ধািকৃি এলাকাি °৫০ জিটাি েভীিিাে একটি িাত্র পাজিিাজহি স্তদিি উপজস্থজি লযু কিা র্াে, র্া জিজিএস-

জিজপএইিই (BGS-DPHE, 2001) কর্তমক ২০০১ সাদল প্রস্তাজিি প্ল্াইসদটাজসি হদি হদলাজসি সিদেি স্তি সিজষ্টি অেভীি 

পাজিি আিাি (১৫০ জিটাদিি কি েভীিিাে)-এ অিজস্থি। উদল্লখ্য, এ এলাকাি ভূ-েভমস্থ পাজি সািািণভাদি সািান্য অম্লীে 

(Slightly Acidic) দথদক জিিদপয (Neutral) অিস্থাে (pH-এি িাত্রা ৬.১২ হদি ৭.৬৮ পর্ মন্ত) জিদ্যিাি এিাং িািণ 

পজিদিদশ (Oxidizing Environment) জিিািিাি (ORP-এি িাত্রা ১৯.৫ হদি ১১৯.৬ জিজল দভাল্ট পর্ মন্ত)। স্বল্প 

েভীিিাি হস্তিাজলি িলকূদপি পাজি লিণাক্তিা মুক্ত (লিণাক্তিাি িাত্রা ০.০৪% হদি ০.৩১% পর্ মন্ত)। িজহিঙ্গদি পাজিি 

অন্যান্য দভৌি প্যািাজিটাি পর্ মদিযদণ দেখা র্াে দর্, ভূেভমস্থ পাজিি পজিিাজহিা এিাং টিজিএস এি িাি র্থাক্রদি ৯৭.৮ 

দথদক ৬৪১ µS/cm এিাং ৪৫.৮ দথদক ৪১৪ জিজলগ্রাি/জলটাি পর্ মন্ত। িজহিঙ্গদি পাজি িমুিা পিীযাে আদস মজিক দিৌদলি 

উপজস্থজি পাওো র্ােজি। িদি জকছু এলাকাে আেিি দিৌদলি উপজস্থজিজি সিাক্ত কিা হদেদে (আেিদিি িাত্রা ০ জপজপএি 

হদি ১.৯৪ জপজপএি পর্ মন্ত)। এসকল দভৌি প্যািাজিটাি ও দেস দিৌদলি (As ও Fe) পর্ মাদলািিাে িািণা কিা র্াে দর্, এ 

এলাকাি ভূেভমস্থ পাজিি িাি WHO এিাং  িাাংলাদেশ পজিদিশ অজিেপ্তি (১৯৯৭) কর্তমক জিি মাজিি িাত্রাি িদধ্য িদেদে। 

পলল ও পাজিি িাসােজিক জিদেষদণি িাধ্যদি অনুসন্ধািকৃি এলাকাি পাজিিাজহি স্তদিি পলল ও পাজিদি মূখ্য দিৌল 

(Major Elements) জহদসদি কুালজসোি, দসাজিোি, ম্যােদিজসোি, দক্লািাইি, সালদফট, িাই-কাি মদিট এিাং দেৌণ দিৌল 

(Minor Elements) জহদসদি পটাজসোি, আেিণ, িাইদেট, িাইোইট এিাং দফ্লািাইি-এি উপজস্থজি জিণ মে কিা হদি। 

িাোড়াও দেস দিৌল (Trace Elements) জহদসদি দকািাল্ট, কপাি, ম্যাঙ্গাজিি, জিাংক, জিদকল, আদস মজিক এিাং 

কুািজিোি প্রভৃজিি উপজস্থজিও পজিিাপ কিা হদি এিাং ভূ-েভমস্থ পাজিদি এসি দিৌদলি িাত্রা িাাংলাদেশ পজিদিশ অজিেপ্তি 

(১৯৯৭) কর্তমক জিি মাজিি িাত্রাি িদধ্য িিীভূি অিস্থাে িদেদে জকিা িা জিরূপণ কিা হদি। এোড়াও ৬ টি পদেদন্ট িেীি 

পাজিি দেস দিৌল (Trace Elements) পজিিাদপি িাধ্যদি ইজপদিি ও িতুি িালুকৃি িািড়া প্রজক্রোিািকিি এলাকা 

দথদক িেী দূষদণি িাত্রা জিরূপণ কিা হদি। অজিিাত্রাে জশল্পােি ও িেিােদিি ফদল অনুসন্ধািসৃি এলাকাি ভূ-েভমস্থ পাজিি 

দলদভল দ্রুি িািদে জিদশষ কদি ভাকুিমা ইউজিেি হদি েভীি িলকূদপি িাধ্যদি ঢাকা িহািেিীদি পাজি সিিিাদহি কািদণ 

আদশপাদশি এলাকাি স্বল্প েভীিিাি িলকূদপি পাজিি দলদভল আশঙ্কািিকভাদি দিদি র্াদে। এোড়াও ইজপদিি ও িতুি 

িালুকৃি িািড়া প্রজক্রোিািকিি এলাকা দথদক িাংশী, িদলর্শ্িী ও তুিাে িেীি দূষদণি িাত্রা বৃজদ্ধ পাদি। জিজভন্ন েভীিিাে 

অনিজ্ঞাজিক উপাদে র্ত্রিত্র েভীি ও অেভীি িলকূপ স্থাপদিি িাধ্যদি পাজি উদিালদিি ফদল পাজিি গুণাগুণ িষ্ট হদে দর্দি 

পাদি এিাং ভূ-েভমস্থ পজিদিশ যজিগ্রস্থ হদি পাদি জিদশষি পাজিি দলদভল িাত্রাজিজিক্তভাদি দিদি দেদল আদশপাদশি এলাকা 

দথদক আদস মজিক পাজিিাহী স্তদি প্রদিশ কিদি পাদি। ভজিষ্যি পজিকল্পিাি দযদত্র উক্ত এলাকাে প্রজিজিেি ভূ-েভমস্থ ও িেীি 

পাজিি গুিাগুি এিাং ভূ-েভমস্থ পাজিি দলদিদলি উঠািািাি িাত্রা পর্ মদিযদণি ব্যিস্থা কিদি হদি। জিরুজলো ও িিগ্রাি 

ইউজিেি অাংদশ ভজিষ্যদি আিও অোি কূপ খিি ও িমুিা জিদেষদণি িাধ্যদি সাোিাটিি জিস্তৃজি ও পুরুি (Extent and 

Thickness) জিণ মে কদি এি অথ মনিজিক কার্ মকাজিিা জিরূপণ কিা প্রদোিি।    

 

 

এস শ্লপ টি কূপ খনবনর োধ্যবে নমুনা সংগ্রহ  পাশ্লনর নমুনা সংগ্রহ ও থিৌি প্যারাশ্লেোর  পরীক্ষা   



 

 

 

 

োনশ্লচত্র: অনুসন্ধানকৃি এ াো ও সংগ্রহণকৃি নমুনার অিস্থান োনশ্লচত্র 

 

কি মসূজি-৮: িাাংলাদেশ িািীে হািদিজিোি দথদক সাংগৃহীি সিসািজেক শুকদিা ফুদলি িমুিাি দপাদলি 

কুাটালে 

সাি-সাংদযপ 

প্যাজলদিাদলাজিকুাল েদিষণা স্তিিি এিাং িীিস্তিিি েদিষণাি দযদত্র  প্রত্নপজিদিশ (প্যাজলও এিভাদোিদিন্ট) পুিরুদ্ধাি, 

েঠিশীল পজিদিশ (জিদপাজিশিাল এিভাদোিদিন্ট)এি ইজিহাস, িলিায়ুি পজিিিমি এিাং হাইদিাকাি মদিি উপজস্থজি িািাি 

িন্য গুরুত্বপূণ ম ভূজিকা পালি কদি। এই েদিষণাি উদিে হদলা িাাংলাদেশ িািীর়্ হািদিজির়্াদি সজঞ্চি জিজভন্ন এলাকাি 

এিাং সিদেি আধুজিক শুকদিা ফুদলি িমুিা দথদক একটি দপাদলি কুাটালে প্রস্তুি কিা এিাং শুষ্ক ফুল দথদক দপাদলি 

জিদেষদণি িন্য িাাংলাদেদশি ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদিি েদিষণাোদি একটি সম্পূণ ম িমুিা প্রজক্রর়্াকিণ দকৌশল স্থাপি 

কিা। দর্দহতু িিমিাি সিদেি উজিে ও প্রাজণকুদলি সজহি হদলাজসি সিদেি বৃয, গুল্ম, আোো  ও প্রাজণকুদলি জিদশষ সাদৃে 

পাওো র্াে িাই  দপাদলি সমূহ পর্ মদিযি কিাি িাধ্যদি উজিে প্রিাজিি প্রত্নপজিদিশ এিাং প্যাজলদিাদলাজিকুাল দিাি জিণ মে 

কিদি েদিষকদেি সহদর্াজেিা কিদি। িাাংলাদেশ িািীর়্ হিিাজির্া়ি দথদক শুষ্ক ফুদলি িমুিা সাংগ্রহ কদি 

এুাজসদটালাইজসস পদ্ধজিদি িমুিাসমূহ প্রজক্রোিাি সম্পন্ন কদি অস্থার্ী় এিাং স্থােী িাইি প্রস্তুি কিা হে। প্রজিটি িমুিা 

িাদোদলাজিকুাল িাইদক্রাসদকাদপ ৪০০x এিাং ১০০০x এ পর্ মদিযি কদি জস্থি জিত্র গ্রহদণি িাধ্যদি প্রজিটি িমুিাি 

আঞ্চজলক এিাং বিজ্ঞাজিক িাি জিণ মে কিা হে এিাং িমুিা সমূদহি উজিে সম্প্রোর্,় আিাসস্থল এিাং পজিদিদশি ইজিহাস 

ব্যাখ্যা কিা হে । এই কুাটালেটি হদলাজসি দপাদলদিি েদিষকদেি েদিষিাি কাদি জিদশষ সহােক ভূজিকা পালি কিদি 

এিাং পৃজথিীি সি মবৃহৎ িদ্বীপ, িাাংলাদেদশি প্রত্নপজিদিশ জিজিি কিদি সহার়্িা কিদি। 

 



 

 

 

কি মসূজি-৯: ভূিাজিক, ভূপ্রদকৌশল ও িেী েজিজিদ্যা জিদেষদিি িাধ্যদি শিীেিপুদিি িজড়ো উপদিলাি 

ভাঙ্গিপ্রিি পদ্মা িেীি ভাঙ্গদিি কািণ অনুসন্ধাি সহ ঐ অঞ্চদলি দূদর্ মাে জিদেষণ 

 

সাি-সাংদযপ 

নশ্লড়য়া উপবজ া ঢাো থেবে িাং াবদবির দশ্লক্ষণ-পূি ণািব  প্রায় ১০০ শ্লেব াশ্লেোর দূবর িশ্লরয়িপুর থজ ায় অিশ্লস্থি। 

োনশ্লচত্রাশ্লয়ি এ াোটি পদ্মা নদীর িীবর অিশ্লস্থি। গবিষণাকৃি এ াোটির উত্তবর জাশ্লজরা, পূবি ণ মুিীগঞ্জ সদর, দশ্লক্ষবণ 

থিদরগঞ্জ এিং পশ্লিবে িরীয়িপুর সদর উপবজ া অিশ্লস্থি। সেগ্র অিব র িাশ্লসন্দাবদর জীিবন পদ্মার ব্যাপে প্রিাি রবয়বছ। 

২০১৮সাব  এই অিব  ব্যাপে নদী িাঙবনর োরবন অবনে থ াে অন্যত্র আেয় গ্রহন েবর। িাছাড়া অবনে অিোঠাবো 

এখন পাশ্লনর শ্লনবচ। ভূিাশ্লিে, প্রবেৌি  ভূিাশ্লিে  এিং নদীর গশ্লিশ্লিদ্যা শ্লিবিষবণর োধ্যবে নদী িীর িাঙ্গন ও োরণ 

শ্লিবিষবণর  বক্ষয এত্র অিব  ২২ শ্লদবনর িশ্লহরংগন েে ণসূশ্লচ সম্পন্ন েরা হয়। এ াোটির থোে োনশ্লচত্রাশ্লয়ি আয়িন প্রায় 

২৬০ িগ ণশ্লেব াশ্লেোর এিং ৯০.৩৪ পূি ণ হবি ৯০.৫১ পূি ণ দ্রাশ্লঘোংি ও ২৩.২২ উত্তর হবি ২৩.৪৫ উত্তর অক্ষাংবি অিশ্লস্থি। 

১৯৫৪ সাব র এযশ্লরয়া  ফবোগ্রাফ (aerial photographs), থোবপাগ্রাশ্লফে (topgraphic) োনশ্লচত্র এিং শ্লিশ্লিন্ন 

সেবয়র গুগ  োনশ্লচত্র শ্লিবিষণপূি ণে শ্লিশ্লিন্ন োনশ্লচত্র  প্রস্তুি েরা হবয়বছ। ভূিাশ্লিে, ভূপ্রাকৃশ্লিে এিং প্রবেৌি  ভূিাশ্লিে 

বিশ্লিষ্টযেরবনর  বক্ষয অশ্লধি অিব  ৩ শ্লে. গিীর অগার এিং ৩০ শ্লে. গিীর এসশ্লপটি (SPT)  কূপ খনন েরা হয়।  

থিসরোরী সংস্থা ের্তণে খননকৃি গিীর কূবপর িথ্য িশ্লহরংগবন সংগ্রহ এিং যাচাই-িাছাই েরা হয়। উক্ত  এ াোবে 

ভূপ্রাকৃশ্লিেিাবি টিপারা সাবফণস (tippera surface), গঙ্গা োে থপ্লন (Ganges flood plain) ও  িার (Bar) এেবে 

শ্লিিক্ত েরা হয়। অশ্লধেন্তু প্রশ্লিটি ভূশ্লেরূপবে আবরা শ্লেছু এেবে িাগ েরা হবি। ভূিাশ্লিেিাবি এ ােটিবে চাশ্লন্দনা অযশ্ললুশ্লিয়াে 

(chandina alluvium), োে থপ্লন শ্লেবপাশ্লজে (flood plain deposits) এিং িার শ্লেবপাশ্লজে (bar deposits) এেবে 

িাগ েরা হবয়বছ। ভূিাশ্লিে, ভূপ্রবেৌি  বিশ্লিষ্টয এিং এসশ্লপটি SPT এর োন অনুযায়ী অি টি েবয়েটি প্রবেৌি  ভূিাশ্লিে 

ইউশ্লনবে িাগ েরা হবি। োটির নমুনার ভূ-প্রযুশ্লক্তগি বিশ্লিষ্টয (unit weight, grain size analysis, specific 

gravity, atterberg limit, friction angle, cohesion) শ্লিশ্লিন্ন সংস্থায় পরীক্ষা েরা হবে। নদীর গশ্লিশ্লিদ্যা 

গবিষণার উবেবশ্য শ্লিআইোশ্লেটিএ হবি সাম্প্রশ্লিে নদীর গিীরিার িথ্য এখাবন সংশ্লিষ্ট েরা হবয়বছ। অন্যশ্লদবে নদীর 

গিীরিার িথ্য এেটি  াইবন িশ্লহরংগবন সংগ্রহ েরা হয়। গঙ্গা নদীর োন িীবর ভূশ্লে অিনেবনর িথ্য এিং নদী িীর হবি 

প   নমুনা োঠ জশ্লরবপর সেয় সংগ্রহ েরা হবয়বছ। নদী খনন এিং নদীর িাঙ্গন সুরক্ষা িাঁবধর িথ্য শ্লিবিষবণর জন্য 

ের্তণপক্ষ থেবে িথ্য সংগ্রহ েরা হয়। 

নশ্লড়য়া উপবজ া গঙ্গা ও থেঘনা নদীর থোহনা সং গ্ন। নদীর িাঙন, শ্লেয়ানোশ্লরং লুপ (meandering loop) এর প্রকৃশ্লি 

অত্র এ াোয় জটি । ভূ-িাশ্লিে িবথ্যর শ্লিশ্লত্তবি থদখা যায় প্রধান স্থ িাবগর নীবচ পুরু িালু রবয়বছ যার উপশ্লরিব  চাশ্লন্দনা 

অযশ্ললুশ্লিয়াে (chandina alluvium), োে থপ্লন শ্লেবপাশ্লজে (flood plain deposits) জো রবয়বছ। ১৯৫৪ সা  থেবে 

সাম্প্রশ্লিে সেবয়র নদী গশ্লিশ্লিদ্যা শ্লিবিষণ হবি থদখা যায় এেই অংবি সেবয়র সাবে নদী স্থানান্তশ্লরি হবয়বছ। নদীর 

ি বদবি প্রায় ৩০ শ্লেোর অশ্লধে গিীরিায় প   ক্ষয় হবয়বছ। ২০১৯ সাব  মু ফািগঞ্জ এ ব্যাপে ভূশ্লে ক্ষয় হবয় নদীর িীর 

ইউ আোর ধারন েবর। ওই স্থাবন থেনিন ক্রযাে (Tension crack) বিরী হয়। ২০২০ শ্লি. এর আগস্ট োবস সুবরেবরর 

োজাবরর শ্লনেে নদীর িীবরর পূবি ণর সুরক্ষা িাঁধ এ িাঙ্গন বিরী হয়। শ্লেয়ানোশ্লরং ত্তবয়ি (meanding wave) থযখাবন 

অিি  এিং শ্লেয়ানোশ্লরং বদঘ ণয (meandering length) থযখাবন থিিী থসখাবন নদীর িাঙ্গন সিবচবয় িীব্র। জব র ঘূণ ণণ 

এিং গশ্লি খুিই জটি  । নদী িীর সুরক্ষােবল্প শ্লজওব্যাগ থফ ার পর েংশ্লক্রে এিং সুরক্ষা িাঁধ শ্লনে ণাবনর োজ চ োন। িাঙ্গন 

িীবরর সোন্তরা  নদীর ডুিচর (Shoal) এ খনবনর (থোে খনবনর বদঘ ণয ১১.৮০ শ্লে.শ্লে. এিং িীর থেবে প্রায় ৫.৫ 

শ্লেব াশ্লেোর দূবর) োধ্যবে নদীর প্রিাহবে সরু নদীবি প্রিশ্লহি েরার োজ চ বছ যশ্লদও পরিিী ১০ িছর এটি পয ণবিক্ষণ 

েরা থযবি পাবর থয নদী রক্ষািাধ প্রশ্লক্রয়াটি েীিাবি এ াোটিবে সুরক্ষা েরবছ। নশ্লড়য়া ভূশ্লে গ্রাবসর দ্বারা গংগা নদীর 

গিীরিা উক্ত এ াোয় প্রসাশ্লরি এিং বৃশ্লদ্ধ পাবে। টিবপরা (Tippera) ভূশ্লে থেবে প্লািন ভূশ্লেবি ক্ষবয়র হার থিশ্লি। 

উপবজ ার মূ  থেবে শ্লেয়ানোশ্লরং লুপ (meanding loop) সি ণাশ্লধে িক্র। গবিষণা হবি প্রাপ্ত ফ াফ  অশ্লধি এ াোয় 

পদ্মা নদীর গশ্লি প্রকৃশ্লি এিং িাঙ্গবনর োরণ শ্লনরুপণ ও পরিিীবি নদী িাঙ্গন থরাধ গবিষণায় সহায়ে হবি। 



 

 

 

 

শ্লচত্র: োনশ্লচত্রাশ্লয়ি এ াো নশ্লড়য়া উপবজ া, িরীয়িপুর থজ ার অিস্থান 

  

শ্লচত্র: ২০১৯ শ্লি. এ মু ফেগবঞ্জ নদী িাঙ্গন শ্লচত্র: নদী িাঙ্গন এ িীবর ফােব র সৃশ্লষ্ট 

 



 

 

 

কি মসূজি-১০: দূি-অনুিািি ও জিআইএস পদ্ধজি ব্যিহাদিি িাধ্যদি জসিািেঞ্জ দিলাি শাহিােপুি 

উপদিলাে প্রিাজহি র্মুিা িেীি েজিপদথি পজিিিমি ও িিদফািাইিাজিক্স জিি মািণ এিাং 

ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি। 

 

সাি-সাংদযপ 

িাাংলাদেদশি অন্যিি বৃহৎ এিাং প্রশস্তিি িেী হদলা র্মুিা ।  িেী িীিিিী এিাং  িি এলাকাে িসিাসিি িানুদষি 

িীিির্াত্রা এিাং আথ ম-সািাজিক কি মকাদড িেী  ভূজিকা গুরুত্বপূণ ম । র্মুিা িেী  শাহিােপুি উপদিলাি পূি ম পাশ 

জেদে প্রিাজহি হদে। শাহিােপুি  উপদিলা দেদশি উিি পজিি অাংদশি জসিািেঞ্জ দিলাে অিজস্থি র্াি আেিি প্রাে 

3২৫ িে ম জকদলাজিটাি। এই উপদিলা ১ টি দপৌিসভা ও ১৩ টি ইউজিেি জিদে েঠিি।  িেী ভাঙ্গি, িি ও িেী িীদিি 

পজিিিমি ঐ অঞ্চদলি একটি স্থােী সিস্যা, র্া উক্ত এলাকাি িানুদষি উপি প্রিুয প্রভাি দফদল । শাহিােপুি উপদিলাে 

র্মুিা িেীি েজিপদথি পজিিিমি, িেী িীদিি যে ও িতুি িিাটকৃি এলাকাি পজিিাি  জিি মািণ এিাং এলাকাটিি ভূ-

প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিদিি উদিুদশ িিমিাি েদিষণা কাি  কিা হদেদে ।  েদিষণা কািটি মূলি 2019-2020 ইাং 

অথ ম িেদিি িজহিাংেি কি মসূিী অিীদি কিা হদেদে। এই েদিষণা কাদি  ১৯৫০ এি েশক হদি  িিমিাি সিে পর্ মন্ত ভূ-

উপগ্রহজিত্র প্রাপ্যিাি জভজিদি  দর্িি: ি ুাজপি আই (Rapid Eye), ল্যাড স্যাট-এিএসএস (Landsat-MSS), ল্যাড স্যাট-

টিএি (Landsat-TM), ল্যাড স্যাট-ইটিএি+, (Landsat-ETM+), গুেল আথ ম  এিাং টদপাগ্রাজফক (Topographic) 
িািজিদত্রি সাহাদয্য সম্পােি কিা হদেদে। ভূ-উপগ্রহ জিত্রসমূহ জিদেষি, িিাটকৃি পলদলি বিজশষ্টু জিদেষি ও পলদলি ভূ-

প্রদকৌশল বিজশষ্টু জিদেষি কদি  সিজিি ভূ-প্রাকৃজিক,  ভূ-িাজিক ও িেীি েজিপদথি পজিিিমি সাংক্রান্ত িািজিত্র ও 

প্রজিদিেদিি কাি িলিাি িদেদে। িজহিাংেি অঞ্চদল 12টি SPT (প্রাে 30 জিটাি েভীি) এিাং 30টি হস্ত িাজলি অোি 

কূপ খিদিি িাধ্যদি ভূ-অভুন্তিস্থ িমূিা সাংগ্রহ কিা হদেদে। িজহিাংেদি প্রাপ্ত িথ্য উপাি এিাং ভূ-উপগ্িহ জিদত্রি িদথ্যি 

উপি জভজি কদি এলাকাটিদক ইি:িদধ্যই ১2টি  ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র একদক ভাে কিা হদেদে। িািজিত্র একক গুদলা হদলা 

ফ্লাি দপ্ল্ি (Flood Plain), ন্যািািাল জলজভ (Natural Levee), জিোডাি স্কাি (Meander scar), ব্যাক দসাোম্প 

(Back Swamp),  পদেন্টিাি (Point Bar), ওল্ড িুাদিল িাি (Old Channel Bar) জিউ িুাদিল িাি (New 

Channel Bar), দলদটিাল িাি (Lateral Bar) ,অক্স-দিা দলক (Ox-bow Lake), এজফদিিাল িুাদিল (Ephemeral 

Channel) অুািািিড িুাদিল (Abandoned Channel) ও দপদিজিোল িুাদিল (Perennial Channel)৷ র্মুিা 

িেীি িীিিিী এলাকােসমূহ িীব্র ভাঙ্গদিি জশকাি। িেী প্রিাদহি েজি, িীিিিী পলদলি েঠি ও সজন্নদিশ এিাং িনুষ্যসৃষ্ট 

কি মকাড এই ভাঙ্গিদক প্রভাজিি কদি থাদক। ১৯৫০ এি েশক হদি  দথদক ২০২০ সাল পর্ মন্ত িেীি েজিপদথি পজিিিমি 

জিদেষদণি কাি িলিাি। প্রথজিক জিদেষদণ দেখা র্াে দর্, পুিদিা িদিি  ভাঙ্গি এিাং িতুি িি েঠদিি ফদল শাখা-

প্রশাখাগুদলা  প্রােই পজিিিীি হে। িেীি িাদে এিাং িীদিি জিকটিিী ডুদিািি জহদসদি এই িিগুজলি সৃজষ্ট শুরু হদে থাদক 

। িিগুদলা আকাদি সািািণি বিজখক িা দিাটামুটি উপবৃিাকাি  হে। িি েঠদিি প্রজক্রো িেীি প্রিাহদক িীদিি জেদক দটদল 

দেে র্া ঐ িীদিি ভাঙ্গি সািি কদি। আলো িাজল (Loose Sand) এিাং জসল্টযুক্ত (Silty) পলল এই যেদক প্রজিহি 

কিদি অযি। িিমিাি েদিষণা কাদিি ফলাফল ও িািজিত্রসমূহ িেী ভাঙ্গি সাংক্রান্ত যেযজি দিাদি প্রদোিিীে পেদযপ 

গ্রহদণি দযদত্র সহােক ভূজিকা পালি কিদি িদল আশা কিা র্াে। এই ফলাফল এলাকাটিি ভূ-প্রকৃজি, িেীি িীি পজিিিীি 

ওয়ওোি িিণ, িীদিি ভাঙ্গি এলাকাি িেীি ভাঙ্গি দিাদি সহােিা কিদি। ভজিষ্যদি িেীি িীি সুিযাি িন্য িেীি িীদিি 

কাোকাজে িালুিি েঠদিি ব্যাপাদি সাি মযজিক লযু িাখাি পাশাপাজশ জিপেিিক িালুিি সমূহ সজিদে দফলা উজিি, িাঁি 

জিিাদি মি পূদি ম িেী প্রিাদহি জেদক গুরুত্ব দেোি পাশাপাজশ িেীি প্রিাহ পথ পজিিিমি কদি িীি হদি দূদি সজিদে দেো 

প্রদোিি। ভজিষ্যদি েদিষণাে জিজিটাল এজলদভশি িদিল ব্যিহাদিি িাধ্যদি আিও জিস্তাজিিভাদি র্মুিা  িেীি প্যাটাি ম 

এিাং িিদফািািাইক্স জিদেষণ কিাি প্রদোিি িদেদে। 



 

 

 

  

জিত্র: শাহিােপুি উপদিলাি ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র জিত্র: ১৯৭৭-2019 সাল পর্ মন্ত শাহিােপুি উপদিলাে 

র্মুিা িেীি েজিপথ পজিিিমদিি িািজিত্র 

 

 

কি মসূজি-১১: নওগাঁ ও চাঁপাইনিািগঞ্জ থজ ার নাবচা -শ্লনয়ােিপুর-থপারিা-থগােস্তাপুর উপবজ াসমূবহর  

অন্তগ ণি এ াোয় শ্লিশ্লত্তশ্লি ার গিীরিাসহ মূল্যিান খশ্লনজ অনুসন্ধাবনর  বক্ষয প্রশ্লিসরণ 

ভূেম্পন জশ্লরপ 

 

সাি-সাংদযপ 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি েি ১২ জিদসম্বি, ২০১৯ হদি ০৯ িানুোজি, ২০২০ পর্ মন্ত সিদে িাঁপাইিিািেঞ্জ ও 

িওোঁ দিলাি িাদিাল-দোিস্তাপুি-জিোিিপুি এিাং িেসাংলগ্ন এলাকাসমূদহ একটি প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ পজিিালিা 

কদিদে। িজিপ এলাকাটি ২৪০৪২’১৭” উিি হদি ২৪০৫৯’৬”  উিি অযাাংশ এিাং ৮৮০১৭’২” পূি ম হদি ৮৮০৩৪’৪১” পূি ম 

িাজঘিাাংদশি অন্তে মি। এই িজিপ কার্ মক্রদিি মূল উদিে হদলা িজিপ এলাকাি ভূঅভুন্তিস্থ েঠি প্রিালী, জভজিজশলাি 

(Archean Basement Complex) েভীিিা এিাং প্রিাি স্তিজিন্যাস (Major Stratigraphic Sequence) জিণ মে 

কিা।এই কার্ মক্রদি, NNE-SSW এিাং WNW-ESE দপ্রাফাইল িিািি সি মদিাট ৪০ লাইি জকদলাজিটাি িজিপ সম্পন্ন কিা 

হে। NNE-SSW িিািি প্রাফাইল সমূহ িাক্তাপুি, িাদিাল হদি িাদকাইল, িাউি, দপািশা পর্ মন্ত জিস্তৃি এিাং WNW-ESE 

িিািি প্রাফাইলটি িাংপুি, িহিপুি হদি জিিাপুি, িন্দীপুি, দোিস্তাপুি পর্ মন্ত জিস্তৃি র্া পূদি মি িজিদপি দপ্রাফাইদলি িজি মি 

অাংশ। প্রদিুকটি দপ্রাফাইল িিািি এড শুটিাং (সমু্মখ ও জিপিীি মুখী) এিাং জিট শুটিাং ভূকম্পি প্রজিসিি পদ্ধজিদি উপাি 

দিকি ম কিা হে। এই িজিদপ ভূকম্পি উৎস (seismic source) জহদসদি জিিািাইট ব্যিহাি কিা হে। প্রিজলি ইন্টািদসপ্ট 

টাইি পদ্ধজিি উপি জভজি কদি আাংজশক ব্যাখ্যা-জিদেষণ কিা হে। এই িজিদপ িািটি স্বিন্ত্র সাইসজিক দভদলাজসটি দিাি 

জিজিি কিা হদেদে, প্রথি স্তিটিি েজিদিে ৭৫০ জিটাি/দসদকড হদি ৮০০ জিটাি/দসদকড, জদ্বিীে স্তিটিি েজিদিে ১৮২৫ 

জিটাি/দসদকড হদি ২০৮৯ জিটাি/দসদকড, র্তিীে স্তিটিি েজিদিে ২৩১৯ জিটাি/দসদকড হদি ৩১০২ জিটাি/দসদকড এিাং 

িতুথ ম স্তিটিি েজিদিে ৪৪৪৫ জিটাি/দসদকড হদি ৬২৩৮ জিটাি/দসদকড। জিদ্যিাি খিিকূদপি (EDH-1, EDH-2, EDH-

18 এিাং EDH-22) উপাদিি সাদথ তুলিা কদি এই স্তিসমূহদক র্থাক্রদি অুালুজভোি/িাজিড দক্লদিজসিাি, আপাি 

ডুজপটিলা, দলাোি ডুজপটিলা এিাং আিজকোি দিিদিন্ট কিদপ্ল্ক্স/িািিহলেুাপ/চুিাপাথি িদল িািিা কিা হে।সাইসজিক 

দপ্রাফাইলসমূহ িিািি জিজভন্ন স্থাদি এই িািটি স্তদিি েভীিিা এিাং পুরুদত্বি পজিিিমি প্রিীেিাি হে। দিািাপাড়া, িসুলপুি 

হদি জিিলিাঙ্গা, িসুলপুি, জিোিিপুি পর্ মন্ত (দপ্রাফাইল-২) এলাকাসমূদহ দিিদিদন্টি েভীিিা ৬২৮ জিটাি হদি ৭৩৯ 



 

 

 

জিটাি র্া উিিাাংশ িিািি জিম্নমূখী। িাংপুি, িহিপুি হদি জিিাপুি, িন্দীগ্রাি, দোিস্তাপুি পর্ মন্ত (দপ্রাফাইল-৩) এলাকাসমূদহ 

িাংপুদিি কাদে ১০৮২ জিটাি েভীিিাে দিিদিন্ট পাওো র্াে। জকন্তু দিশী েভীিিাি কািদি এই একই দপ্রাফাইদলি 

পজিিাাংদশ দিিদিন্ট পর্ন্ত দপৌুঁো সম্ভি হেজি। দপ্রাফাইল-৩ িিািি েভীিিাি পাথ মকু হদি িািিা কিা র্াে দর্, দোিস্তাপুি 

উপদিলাি িহিপুি ইউজিেদিি িাংপুি গ্রাদিি কাদে NNE-SSW িিািি একটি চুুজি (Fault) থাকাি সম্ভািিা িদেদে। 

িাক্তাপুি, িাদিাল হদি িাদকাইল, িাউি, দপািশা পর্ মন্ত জিস্তৃি দপ্রাফাইলটি সিে সল্পিাি কািদি প্রদসস কিা সম্ভি হেজি, র্া 

চূড়ান্ত প্রজিদিেি প্রিেদিি পূদি ম সম্পন্ন কিা হদি। িদ্যপজি, উচ্চদিদেি অঞ্চল সমূদহি িদধ্য জকছু জিম্নদিদেি অঞ্চল/জিম্নদিদেি 

পদকট জিজিি কিা হে। এই জিম্নদিদেি অঞ্চলগুজল দিিদিন্ট কিদপ্ল্দক্সি িদধ্য ফাটদলি কািদি হদি পাদি এিাং িািি িা 

অন্য অথ মনিজিক খজিি িিা হওোি িন্য গুরুত্বপূণ ম হদি পাদি। 

 

Figure-1: Index map showing the location of the seismic refraction survey.  

 

 

Figure-2: Seismic data recording unit (A) Seismograph and (B) Geophones with multi-core cable. 

 

 



 

 

 

কি মসূজি-১২: িওোঁ ও িগুড়া দিলাি অন্তে মি িওোঁ সেি, সান্তাহাি, আেিজেঘী, িাণীিেি ও সাংলগ্ন 

এলাকাে আঞ্চজলক অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ 

 

সাি-সাংদযপ 

োংলাবদশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বরপ অত্ত্বিদপ্তবরর অত্ত্বফস আবদশ ৈ. ২৮.০৫.০০০০.০০৫.০১.০১৪.১৭.৪৮৭, তাত্ত্বরখ ২৩/১০/২০১৯ ত্ত্বি. 

অনুযায়ী োংলাবদশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বরপ অত্ত্বিদপ্তবরর ২০১৯-২০২০ অর্ থ েেবরর োত্ত্বষ থক েে ণসম্পাদন চুশ্লক্তর অন্তভূ ণক্ত “নওগাঁ ও 

িগুড়া চজলার অন্তগ থত নওগাঁ সদর, সান্তাহার, আদেশ্লদঘী, রাণীনগর ও সংলগ্ন এলাকায় আঞ্চত্ত্বলক অত্ত্বভকষীয় ও চুম্বেীয় জত্ত্বরপ” 

শীষ থক েত্ত্বহরংগৈ কম থসূেী োস্তোয়বৈর োজ ৬ নবিম্বর, ২০১৯ হবি ৫ শ্লেবসম্বর, ২০১৯ ব্যাপী সম্পন্ন হয়। জশ্লরপ এ াোটি 

২৪˙ ৪০' ৩২.১" উ. থেবে ২৪˙৫০' ৪৭.৪" উ. অক্ষাংি ও ২৪˙ ৪০' ৩২.১" পূ. থেবে ২৪˙৫০' ৪৭.৪" পূ. দ্রাশ্লঘোংি এর 

েধ্যিিী ৩৫০ িগ ণ শ্লেব াশ্লেোর ব্যাপী শ্লিস্তৃি। এটি শ্লি েপূর থিশ্লসবনর দশ্লক্ষণ প্রাবন্তর অশ্লিেষীয় উচ্চ-অিব র দশ্লক্ষবণ 

অিশ্লস্থি। জশ্লরপ এ াোয় প্রায় এে শ্লেব াশ্লেোর (জ ািব্ধ দূগ ণে এ াোয় অশ্লধেির) পারস্পশ্লরে দূরত্ব িজায় থরবখ 

অত্ত্বভকষীয় ও চুম্বেীয় উপাত্ত এিং ভূশ্লের উচ্চিার উপাত্ত সংগ্রহ েরা হয়। সংগৃশ্লহি উপাত্তসমূহ  প্রশ্লক্রয়া জাি েরন ও 

শ্লিবিষবণর োজ প্রায় সেম্পন্ন হওয়ার পবে। অশ্লিেষীয় উপাবত্তর প্রােশ্লেে শ্লিবিষবণ জশ্লরপ এ াোর েধ্যস্থব  ‘রক্তদহ শ্লি ’ 

এ াোয় এেটি অশ্লিেষীয় শ্লনম্নাি  এিং এ াোটির পূি ণাংবি স্বল্প শ্লিস্তাবরর এেটি অশ্লিেষীয় উচ্চ আিদ্ধ পরী শ্লক্ষি হবে। 

অশ্লিেষীয় শ্লনম্নাি টি জশ্লরপ এ াোর দশ্লক্ষণ সীো অিধী শ্লিস্তৃি। জশ্লরবপ প্রাপ্তব্য আিশ্ল ে অত্ত্বভকষীয় ও চুম্বেীয় জত্ত্বরপ 

োনশ্লচত্র সমূহ খশ্লনজ সম্ম্ম্পদ অনুসন্ধাবনর জন্য সম্ভািনােয় স্থান শ্লচশ্লিিেরণ ছাড়াও অগিীর ভূত্ববের ভূিাশ্লিে বিশ্লিষ্ট 

(শ্লিশ্লত্তিী ার উপশ্লরিব র গিীরিা-িন্ধুরিা, ঘনি, চুযশ্লির উপশ্লস্থশ্লি) সম্মবন্ধ ধারণা  াি েরা যাবি।  

 

কি মসূজি-১৩: জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলাি আলীহাট ইউজিেদিি ইসিপুি-ভাটািা এলাকাে 

দিৌম্বকীে িািি খজিদিি িজুে, জিস্তৃজি ও অথ মনিজিক সম্ভাব্যিা র্ািাইদেি জিজিদি 

অনুসন্ধাি কূপ    জিজিএইি-৭৪/১৯ খিি 

 

সাি-সাংদযপ 

বাংল াব দ শ ভূ িার্ িক ি র্রপ  অ র্ধ দ প্তর প্রর্ িবের  যদ ব শর  প্রিয ন্ত  এ ল াকায়  খ র্নি  স ম্প দ  অ নু সন্ধ াব নর িন্য  খ নন ক ার্ িক্র ম 

পর্রচাল ন া কব র  র্ াব ক। খ ন ন ক া র্ িক্র ব ম বড় পুকুর্রয় া, খালাশপীর এবং র্দর্িপাড় ায় গব ডায় ানা কয় লা এবং মধ্যপাড় ায় 

কঠিনর্শলা আর্বষ্কৃি ি য় । এরই ধার াবার্িকি ায় র্দনািপুর  য িলার  িার্ কমপুর  উপব িলায়  চাকুপ াড়া  ম ার্সদ পুর এলাক ায়  ধা ি ব  

খর্নি অ নু স্ধাব নর  িন্য  ২০ ১৩  স ব ন র্ি র্িএই চ - 68/ 13 এবং 20 19 স ব ন র্ির্িএই চ - 73/ 19  খ নন  কার্ িক্র ম পর্ রচাল না  কর া  

িয় । উক্ত  খ নন কা র্ িক্র ব ম ধ াি ব খর্নবি র স ন্ধ ান প াও য় া র্ ায় । িারই  ধা রাব ার্িকিায়  বালাব দ শ ভূি াা্র্ িক ির্রপ 

অ র্ধদ প্তর(র্িএস র্ব) ২০ ১৯-২০ ২০ অ র্ ি বেবরর বার্ষ িক বর্িরঙ্গন কম িসূ চীর আও িায়  “র্দনািপু র যিলার িার্কমপুর 

উপব িলার আল ীি াট ই উর্নয় ব নর ইস বপুর - িাটারা এলাকায় যচৌম্বকীয়  ধািব খর্ নবির ম জুদ, র্বস্তৃর্ি ও  অ র্ িন নর্িক স ম্ভাব্য িা 

র্াচাই ব য় র র্ন র্মব ত্ত  উক্ত এলাকায়  র্তিীয়  অ নু স ন্ধ ান কূপ র্ি র্িএই চ-৭৪/১৯ এ র খনন কার্ িক্র ম” গি ০ ১/০ ১/২ ০ ২ ০  ই ং িার্রখ 

শু রু কব র। খনন কার্ িক্র ব ম LF 90C DIAMOND CORE DRILL RIG এ র স ািাবে  যমাট ৬৫৫. ০ ( ২১ ৫০ ফুট) র্মটার 

গিীরিা পর্ িন্ত খনন কব র Flush Sample এবং Core Sample স ংগ্রি করা িয় । নন যকার্রং  পে র্ িব ি ০ - ৪০৫  র্মটার 

এবং যকার্ রং প ের্িব ি ৪০৫ - ৬৫৫ র্মটার গি ীরিা পর্ িন্ত খনন করা  করা িয় । নন-যকার্রং ও  যক ার্রং  র্ ির্লং এ Rate of 

Penetration  র্র্াক্র ব ম ৬.৮৩ ফুট/িটা এবং ২.৩ ৫ ফুট/িটা অ র্ি িি ি য় । উক্ত খনন কুবপ ২০ . ০ ০ র্মটার পুরুব ত্বর (৪৩ ২-

৪৪২=১ ০ র্ম: এবং ৫২৮-৫৩ ৮=১ ০ র্ম:) যচৌম্বকীয়  ধািব খর্নবি র স ন্ধ ান পাও য় া র্ায় । খ নন কার্ িক্র ব ম র্ির্ল ং র্রগ, মাি 

পাম্প, যিনাব রটর এবং অ ন্যান্য খনন র্ন্ত্রপার্ি  ব্য বিার  করা  িয়  এব ং র্িল যিালব ক র্নয়ন্ত্র ব ন রাখার িন্য মাি যকর্মকয াল 

র্িস াব ব যবরাই ি, যবব টানাই ট, র্সএ মর্স, কুই কট্রল, কর্িক যস ািা এবং পর্লমার ব্য বিার করা িয় । উক্ত খননকূব প পাঁ চ স্তব রর 

যকর্সং িাপন কর া িয়  এবং শিি াগ যকর্সং পুনরুদ্ধার  কর া স ম্ভব  িয়  র্া  র্নবে  েবক যদ খাব না  িল ।  

 

 

 

 



 

 

 

SI Casing 
Series  

Casing Dia Installed 
Depth(meter)  

Casing 
Recovery(meter) 

% of 
casing 
recovery 

Loss 
in 
hole 

OD(mm) ID(mm) 

01 ZW 216 203 3.00 3.00 100% - 

02 SW 174.6 152.4 110.97 110.97 100% - 

03 PW 139.7 127 216.32  216.32  100% - 

04 HW 114.3 101.6 402.13 402.13 100% - 

05 NW 88.9 76.2 490.85 490.85 100% - 

 

গি ২ ৭/০ ২/২ ০ ২ ০  ই ং িার্রখ এ র্ির্িএই চ-৭ ৪/১৯ এ র খনন কাি আনু ষ্ঠার্নক িাবব স মাপ্ত যিাষণা করা ি য়, যস ই স াব র্ 

প্রর্িটি যকর্সং পুনরুদ্ধ াব রর স াব র্ স াব র্ শূন্যিা ন র্সব মট দ্ব ার া পূরণ  ক রা িয় । 

  

শ্লচত্র: র্ির্লং র্রগ শ্লচত্র: মাি পাম্প 

 

 

শ্লচত্র: িাই ব িার্লক পাও য় ার  প্য াক 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১8-২০১9 অথ মিেদি সম্পাজেি িজহিঙ্গি কি মসূজিসমূহ 

এিাং এি সাি-সাংদযপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

িাজষ মক কি মসম্পােি চুজক্তি আওিাে ২০১8-২০১9 অথ মিেদি জিএসজি কর্তমক িাস্তিাজেি কি মসূজি 

কি মসূজি 

১. কুজষ্টো শহি ও আশপাদশি এলাকাে পজিকজল্পি িেিােদিি লদযু প্রদকৌশল ভূিাজিক িািজিত্রােি। 

২. জিজভন্ন সিদেি দূি-অনুিািি িথ্য ব্যিহাদিি িাধ্যদি জসিািেঞ্জ দিলাি কাজিপুি উপদিলাে প্রিাজহি র্মুিা িেীি 

িিদফািাইিাজিক্স ও েজিপদথি পজিিিমি জিি মািণ সহ ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি। 

৩. িেগ্রাি দিলাি পটিো উপদিলাি জিজভন্ন এলাকাে জসজলকা িালু এি উপজস্থজি জিণ মে এিাং অথ মনিজিক মূল্যােি 

৪. জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলািীি আজলহাট এলাকাে স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহ এিাং অথ মনিজিক ভাদি গুরুত্বপূণ ম  

খজিি সম্পে আহিদিি লদযু একটি অনুসন্ধাি কুপ (জিজিএইি-৭৩/১৯) শীষ মক কি মসূজি। 

৫. ফজিেপুি দিলাি সেি উপদিলা এলাকাে ভূ-েভমস্থ পাজি এিাং +৫০ জিটাি েভীিিাি পলদলি িাসােজিক জিদেষদণি 

িাধ্যদি পাজিি গুণেিিাি ও পজিদিশ মূল্যােিকিণ। 

৬. িাাংলাদেদশি কক্সিািাি দিলাি দটকিাফ ও উজখো উপদিলাি শিিাথী জশজিি (িালুখালী, কুতুপালাং, িোপাড়া, 

িাকিািকুল) ও পার্শ্মিিী এলাকাি   ভূজির্ধ্স দিাজিাং িািজিত্রােি এিাং ভূিাজিক পজিদিশ জিদেষণ।     

৭. র্দশাি দিলাি অন্তমেি র্দশাি সেি উপদিলাি ভূজিরুদপি বিজশষ্টুসমূহ এিাং আনুষজঙ্গক উপকূলিিী দূদর্ মােসমূহ 

জিি মািদণি লদযু উপকূলীে ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি। 

8. কুজষ্টো দিলাি সেি উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রােি। 

৯. িাঙ্গািাটি পাি মিু দিলাি িাঙ্গািাটি সেি উপদিলা ও কাপ্তাই উপদিলাি টািজশোিী পাহাড়সমূদহি পলল ও পালজলক 

জশলাি িজণকিাজিক জিদেষণ। 

১০. িদঙ্গাপসােদিি পূি ম উপকূদল প্রাপ্ত দফািাজিজিদফিাি উপি জশপ দব্রজকাং ইোি ম হদি জিে মি দূষদণি প্রভাি জিণ মে 

১১. িাাংলাদেদশি গ্যাস ও দিল দযদত্রি িািক জশলাসমূহ (জিিাভ মাি িক) এি উপি দপাদলি িীিাদশ্মি তুলিামূলক 

জিদেষণ। 

১২. িাপাঁইিিািেঞ্জ এিাং িওোঁ দিলাি অন্তে মি িাদিাল, দিাহািপুি, দোিস্তাপুি, দপািশা, জিোিিপুি উপদিলাে আঞ্চজলক 

অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ।  

১৩. োিীপুি, িিজসাংেী ও িািােিেঞ্জ দিলাে শীিলযুা িেী ও এি িীিিিী এলাকাে জশল্পােদিি ভূ-পজিদিশেি প্রভাি 

জিণ মে: একটি িাসােজিক অনুসন্ধাি। 

১৪. জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলাি আলীহাট ইউজিেদিি ইসিপুি এলাকাে দিৌম্বকীে িািি খজিদিি িজুে, 

জিস্তৃজি ও অথ মনিজিক সম্ভাব্যিা র্ািাইদেি জিজিদি অনুসন্ধাি কূপ জিজিএইি-৭৩/১৯ খিি কার্ মক্রি 

 

 

  



 

 

 

২০১8-২০১9 অথ মিেদি সম্পাজেি গুরুত্বপূণ ম কার্ মািলীি সাি-সাংদযপসমূহ 

কি মসূজি-১: কুজষ্টো শির ও আশপাবশর এল াকায়  পর্রকর্ল্পি নগ রায় বন র লবযয  প্রদকৌশল ভূিাজিক 

িািজিত্রােি  

সাি-সাংদযপ 

নগর পশ্লরেল্পনার োধ্যবে োনি িসশ্লির সঠিে উন্নয়ন শ্লনশ্লিি েরা হয়। থদবির সম্ভাব্য ভূশ্লে উন্নয়ন এ াো ও নগর এ াোর 

োটির ভূিাশ্লিে, ভূ-বিজ্ঞাশ্লনে ও ভূ-প্রবেৌি গি িথ্য-উপাত্ত গবিষণার োধ্যবে শ্লনরাপদ অিোঠাবোগি শ্লিন্যাস, থেেসই 

স্থাপনা বিরী ও স্থানবিবদ ভূশ্লের সঠিে ব্যিহার শ্লনশ্লিশ্লিেরবণর োধ্যবে প্রাকৃশ্লিে ও অন্যান্য শ্লিপয ণবয়র ঝুঁশ্লে  হ্রাস েরা 

এিং থোোবি ায় সবচষ্ট হওয়া সম্ভি। এরই অংি শ্লহসাবি পশ্লরেশ্লল্পি নগরায়ন ও কুশ্লষ্টয়া িহবরর ক্রেিধ ণোন জনসংখ্যার 

আিাসবনর চাশ্লহদা থেোবি কুশ্লষ্টয়া শহর ও আশপাবশর এলাকায় পত্ত্বরকত্ত্বল্পত ৈগরায়বৈর লবযয প্রবেৌি  ভূিাশ্লিে 

োনশ্লচত্রায়ন ও ভূপ্রবেৌি  িথ্য সংগ্রবহর শ্লসদ্ধান্ত গ্রহণ েরা হয়। কুশ্লষ্টয়া িাং াবদবির পশ্লিোিব  পদ্মা নদীর দশ্লক্ষণ িীবর 

অিশ্লস্থি অিযন্ত পুরািন এেটি থজ া। পােণিিী থদি িারবির সাবে থর  সংবযাগ এিং এই এ াোয় এেটি নদী িন্দর োোয় 

ঐশ্লিহাশ্লসেিাবিই এই থজ া ব্যিসা-িাশ্লণবজযর থেে শ্লহবসবি পশ্লরশ্লচি। অবনে আবগ থেবেই এই এ াোটি ে -োরখানা 

স্থাপবনর জন্য আেষ ণণীয় স্থান শ্লহবসবি শ্লিবিশ্লচি হবয় আসবছ।                                                                                              

 

শ্লচত্র -১: কুশ্লষ্টয়া শহর এিং আবিপাবির এ াোর গুগ  আে ণ ইবেজ। 

েে ণসূচী এ াোটি পদ্মা নদীর প্লািনভূশ্লেবি (শ্লচত্র -১) অিশ্লস্থি। ভূিাশ্লিেিাবি এই এ াোটি খুিই পশ্লরিিণনিী । পদ্মা নদীর 

গশ্লিপে পশ্লরিিণবনর ফব  এই অিব র ভূশ্লেরূবপ ব্যাপে পশ্লরিিণন হবয়বছ। েে ণসূচী এ াোটি ২৩০৪২' হবি ২৩০৫৭' উত্তর 

অক্ষাংি ও  ৮৯০০০' হবি ৮৯০১০' পূি ণ দ্রাঘীোংবি অিশ্লস্ত্হি এিং এর আয়িন প্রায় ৩১৬ ির্গ শ্লেব াশ্লেোর। কুশ্লষ্টয়া শহর 

এিং আবিপাবির এ াোয় ১৯টি  প্রবেৌি  ভূিাশ্লিে থিার থহা  খৈৈ েরা হয়। প্রত্ত্বতটি চোরবহাল খৈবৈ SPT (Standard 

Penetration Test)  boring method ব্যেহার কবর ১.৫ ত্ত্বমোর পরপর চমাে ৩০ ত্ত্বমোর গভীরতা পয থন্ত ৈমুৈা সংগ্রহ করা 

হবয়বে। োটির থিৌি ও ভূ-প্রযুশ্লক্তগি বিশ্লিষ্টয শ্লনধ ণারণ এিং শ্লিশ্লিন্ন পরীক্ষার জন্য ২১ টি আনশ্লেস্টাি ণ এিং ৩৭৬ টি শ্লেস্টাি ণ 

নমুনা সংগ্রহ েরা হয়। ভূপ্রাকৃশ্লিে ইউশ্লনে যাচাই ও পরীক্ষার জন্য থোবিা টু িি (Kobo Toolbox) সফ্টওয়যার দ্বারা 

কুশ্লষ্টয়ার থোে ৫০ টি ওবয়পথয়ট সংগ্রহ এিং থরেে ণ েরা হথয়বছ। এছাড়াও উক্ত এ াোর ভূঅিযন্তরস্থ শ্লিশ্লিন্ন স্তবরর থিয়ার 

ওবয়ি থিব াশ্লসটি শ্লনণ ণবয়র জন্য ২টি শ্লপশ্লিশ্লস থেশ্লসংযুক্ত থিারবহাব  শ্লপএস  শ্লগং িা োউনবহা  শ্লসসশ্লেে সাবি ণ েরা হয়। 

েত্ত্বহরংগৈ হবত সংগৃহীত ৈমুৈা পরীযাগাবর ত্ত্বেবিষৈ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য ও উপাে সংকলৈ ও শ্লেশ্লজো  তথ্যভান্ডার ততরী 

করা হয়। ISEG (Information System for Engineering Geology) অন াইন শ্লেশ্লজো  তথ্যভান্ডার সফ্টওয়যাবর 

থিারবহা  সম্পশ্লেণি িথ্য, নমুনা শ্লিবিষণ, SPT N Value সংক্রাংন্ত িথ্য প্রবিি েরাবনা হয়। এই সাি ণার এিং তথ্যভান্ডার 

থেবে িথ্য ব্যিহার েবর শ্লিশ্লিন্ন সফেওয়যার (থযেন: QGIS, SSV Software) এর োধ্যবে শ্লিবিষবণর োজ চ বছ। 

ত্ত্বেবিষবৈর মােবম প্রাপ্ত ফলাফবলর উপর ত্ত্বভত্ত্বে কবর পত্ত্বরকত্ত্বল্পত ৈগরায়বৈর লবযয ভূ-প্রযুত্ত্বক্তক তেত্ত্বশষ্টয ত্ত্বভত্ত্বেক ত্ত্বেত্ত্বভন্ন 

মাৈত্ত্বেত্র ততরীর কাজ েলমাৈ রবয়বে। 

ভূ-প্রাকৃশ্লিে বিশ্লিষ্টয সমূহ শ্লিশ্লিন্ন শ্লনয়ােে এর উপর শ্লনি ণর েবর এিং ভূশ্লের গঠণ, ভূশ্লে ক্ষবয়র হার, ক্ষবয়র ফব  ভূশ্লের 

উবমাচন ও শ্ল বো শ্লজর হাবরর শ্লিশ্লত্তবি শ্লচশ্লিি েরা হয় যা থগাো অিব র ভূশ্লের বিশ্লিষ্টযগুশ্ল র পুনগ ণঠন এিং শ্লিোবি 

প্রিাি শ্লিস্তার েবর। েে ণসূচী অি বে েবয়েটি ভূ-প্রাকৃশ্লিে োনশ্লচত্র ইউশ্লনবে শ্লিিক্ত েরা হথয়বছ (শ্লচত্র-২) । এগুশ্ল  হব া-

উচ্চ প্লািনভূশ্লে, শ্লনম্ম প্লািনভূশ্লে, প্রাকৃশ্লিে নদীর উঁচু পাড়, পথয়ট িার ইিযাশ্লদ। উক্ত ভূ-প্রাকৃশ্লিে োনশ্লচত্র ইউশ্লনবের গঠন 

প্রকৃশ্লি শ্লনবম্ন উবল্লখ েরা হবয়বছ (থেশ্লি -১) 



 

 

 

থেশ্লি -১: কুশ্লষ্টয়া শহর এিং আবিপাবির ভূ-প্রাকৃশ্লিে থেনীশ্লিন্যাবসর গঠন। 

ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র ইউজিট েঠি প্রকৃজি 

উচ্চ প্ল্ািিভূজি িাটিি পজল, জসজল্ট কাোিাটি এিাং িাজল স্তি সহ িাোজি দথদক সূক্ষ্ম 

িাজলি আজিকু  

জিম্ম প্ল্ািিভূজি পজল, িাটি, সূক্ষ্ম িাজল, জপটযুক্ত িাটি এিাং িাদে িাদে জপদটি 

স্তিযুক্ত। 

ন্যািািাল জলজভ (প্রাকৃজিক িেীি উঁচু পাড়) সুয দথদক দিাটা োিাোি িালু। 

পদেন্ট িাি িাোজি দথদক দিাটা োিাোি আলো িালু 

ওোটাি িজি দ্রুি েজিসম্পন্ন িলদরাি স্থলভাে অজিক্রি কিাি সিে উৎপজিস্থল 

দথদক নুজড়, িাজল, পজল প্রভৃজি িহি কদি জিদে আদস। দর্িি, িেী, 

খাল, িলাশে ইিুাজে। 

 

 

শ্লচত্র -২: কুশ্লষ্টয়া শহর এিং আবিপাবির এ াোর ভূ-প্রাকৃশ্লিে োনশ্লচত্র।                 

 

 

 



 

 

 

কি মসূজি-২: জিজভন্ন সিদেি দূি-অনুিািি িথ্য ব্যিহাদিি িাধ্যদি জসিািেঞ্জ দিলাি কাজিপুি উপদিলাে 

প্রিাজহি র্মুিা িেীি িিদফািাইিাজিক্স ও েজিপদথি পজিিিমি জিি মািণ সহ ভূ-প্রাকৃজিক 

িািজিত্রােি 

 

সাি-সাংদযপ  

র্মুিা িাাংলাদেদশি অন্যিি বৃহৎ এিাং প্রশস্তিি িেী। িেী সাংলগ্ন এিাং িি এলাকাে িসিাসিি িানুদষি িীিির্াত্রা এিাং 

আথ ম-সািাজিক কি মকাদড িেী  ভূজিকা গুরুত্বপূি ম । র্মুিা িেী কািীপুি উপদিলাি প্রাে িধ্যভাে জেদে প্রিাজহি 

হদে। কািীপুি উপদিলা দেদশি উিি পজিি অাংদশি জসিািেঞ্জ দিলাে অিজস্থি র্াি আেিি প্রাে 386.63িে ম 

জকদলাজিটাি। িেী ভাঙ্গি, িি ও িেী িীদিি পজিিিমি ঐ অঞ্চদলি একটি স্থােী সিস্যা, র্া উক্ত এলাকাি িানুদষি উপি 

প্রিুয প্রভাি দফদল । কািীপুি উপদিলাে র্মুিা িেীি েজিপদথি পজিিিমি, িেী িীদিি যে ও িতুি িিাটকৃি এলাকাি 

পজিিাি  জিি মািণ এিাং এলাকাটিি ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রত্তুিকিদিি উদিুদশ িিমিাি েদিষণা কাি  কিা হদেদে ।  

েদিষণাটি মূলি িজহিাংেি কি মসূিী এিাং ১৯৫০ এি েশক হদি  িিমিাি সিে পর্ মন্ত প্রাপ্যিাি জভজিদি জিজভন্ন ভূ-উপগ্রহজিত্র 

দর্িি: ি ুাজপি আই (Rapid Eye), ল্যাড স্যাট-এিএসএস (Landsat-MSS), ল্যাড স্যাট-টিএি  (Landsat-TM), 

ল্যাড স্যাট-ইটিএি+, (Landsat-ETM+), গুেল আথ ম এিাং টদপাগ্রাজফক (Topographic) িািজিদত্রি সাহাদয্য সম্পােি 

কিা হদেদে। ভূ-উপগ্রহ জিত্র  জিদেষি এিাং িজহিাংেি কি মসূিীদি প্রাপ্ত িথ্য উপাদিি জভজিদি ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র প্রিেণ 

কিা হদেদে। প্রাে 70 টি হস্ত িাজলি অোি কূপ খিদিি িাধ্যদি ভূ-অভুন্তিস্থ িমূিা সাংগ্রহ কিা হদেদে। িজহিাংেদি প্রাপ্ত 

িথ্য উপাি এিাং ভূ-উপগ্রহ জিদত্রি িদথ্যি উপি জভজি কদি এলাকাটিদক ১2টি  ভূ-িাজত্বক িািজিত্র একদক ভাে কিা হদেদে। 

ভূ-িাজত্বক িািজিত্র একক গুদলা হদলা ফ্লাি দপ্ল্ি (Flood Plain), ন্যািািাল জলজভ ( Natural Levee), জিোডাি স্কাি 

(Meander scar), ব্যাক দসাোম্প (Back Swamp),  পদেন্টিাি (Point Bar), ওল্ড িুাদিল িাি (Old Channel 

Bar) জিউ িুাদিল িাি (New Channel Bar), দলদটিাল িাি (Lateral Bar) ,অক্স-দিা দলক (Ox-bow Lake) , 

এজফদিিাল িুাদিল (Ephemeral Channel) অুািািিড িুাদিল (Abandoned Channel) এিাং দপদিজিোল 

িুাদিল (Perennial Channel )৷ িিাটকৃি পলদলি বিজশষ্টু প্রিাি কদি দর্, এলাকাটিদি িেীিয এিাং িেীি িীিিিী 

পজিদিশ জিজভন্ন সিদে পজিিজিমি হদেদে। র্মুিা িেীি িীিিিী এলাকােসমূহ িীব্র ভাঙ্গদিি জশকাি। িেী প্রিাদহি েজি, 

িীিিিী পলদলি েঠি ও সজন্নদিশ এিাং িনুষ্যসৃষ্ট কি মকাড এই ভাঙ্গিদক প্রভাজিি কদি থাদক। ১৯৫2 সাল দথদক ২০১9 

সাল পর্ মন্ত িেীি েজিপথ পূি ম দথদক পজিি জেদক ক্রিশ পজিিজিমি হদে। পুিদিা িদিি  ভাঙ্গি এিাং িতুি িি েঠদিি ফদল 

শাখা-প্রশাখাগুদলা  প্রােই পজিিিীি হদেদে। িেীি িাদে এিাং িীদিি জিকটিিী ডুদিািি জহদসদি এই িিগুজলি সৃজষ্ট শুরু 

হদেজেল । িিগুদলা আকাদি সািািণি বিজখক িা দিাটামুটি উপবৃিাকাি  হদে থাদক। িি েঠদিি প্রজক্রো িেীি প্রিাহদক 

িীদিি জেদক দটদল দেে র্া ঐ িীদিি ভাঙ্গি সািি কদি। আলো িাজল এিাং জসল্টযুক্ত র্মুিা পলল এই যেদক প্রজিহি 

কিদি অযি। ১৯52 সাল দথদক 2019 সাল এি িদধ্য িেী প্রাে 91.84 িে ম জক: জি: প্ল্ািি ভূজিদক গ্রাস কদিদে র্াি হাি 

িাজষ মক প্রাে 1.37িে ম জক: জি:।  আিাি িেীটি 1952 হদি 2019 সাদলি িদধ্য প্রাে 68.39 িতুি ভূজি  েঠি কদিদে  র্াি 

হাি িাজষ মক প্রাে 1.02 িে ম জক: জি:।   প্ল্ািি ভূজিি যে এিাং িতুি ভূজি েঠদিি তুলিামূলক জিদেষদিি িাধ্যদি িািা র্াে 

দর্, 1952 হদি 2019 সাল পর্ মন্ত প্রাে 23.45 িে ম জক: জি: প্ল্ািি ভূজি িেী েদভ ম হাজিদে দেদে। িিমিাি েদিষণা কাদিি 

ফলাফল ও িািজিত্রসমূহ িেী ভাঙ্গি সাংক্রান্ত যেযজি দিাদি প্রদোিিীে পেদযপ গ্রহদণি দযদত্র সহােক ভূজিকা পালি 

কিদি িদল আশা কিা র্াে। এই ফলাফল এলাকাটিি ভূ-প্রকৃজি, িেীি িীি পজিিিীি ওয়ওোি িিণ, িীদিি ভাঙ্গি এলাকাি 

িেীি ভাঙ্গি দিাদি সহােিা কিদি। ভজিষ্যদি িেীি িীি সুিযাি িন্য িেীি িীদিি কাোকাজে িালুিি েঠদিি ব্যাপাদি 

সাি মযজিক লযু িাখাি পাশাপাজশ জিপেিিক িালুিি সমূহ সজিদে দফলা উজিি, িাঁি জিিাদি মি পূদি ম িেী প্রিাদহি জেদক 

গুরুত্ব দেোি পাশাপাজশ িেীি প্রিাহ পথ পজিিিমি কদি িীি হদি দূদি সজিদে দেো প্রদোিি। ভজিষ্যদি েদিষণাে জিজিটাল 

এজলদভশি িদিল ব্যিহাদিি িাধ্যদি আিও জিস্তাজিিভাদি র্মুিা  িেীি প্যাটাি ম এিাং িিদফািািাইক্স জিদেষণ কিাি 

প্রদোিি িদেদে। 



 

 

 

  

জিত্র: কািীপুি উপদিলাি ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্র। জিত্র: কািীপুি উপদিলাে র্মুিা িেীি ভাাংেিপ্রিণ িীদিি 

অিস্থাি িািজিত্র। 

 

 
 

জিত্র: ১৯৫২-১৯৯০ সাল পর্ মন্ত কািীপুি উপদিলাে  র্মুিা 

িেীি েজিপথ পজিিিমদিি িািজিত্র। 

জিত্র: ১৯৯০-২০১৯ সাল পর্ মন্ত কািীপুি উপদিলাে  র্মুিা 

িেীি েজিপথ পজিিিমদিি িািজিত্র। 

 



 

 

 

 

জিত্র:- ১952-২০১৯ সাল পর্ মন্ত কািীপুি উপদিলাে িেী েদভ ম জিলীি ভূজিি িািজিত্র। 

 

কি মসূজি-৩: িেগ্রাি দিলাি পটিো উপদিলাি জিজভন্ন এলাকাে জসজলকা িালু এি উপজস্থজি জিণ মে এিাং 

অথ মনিজিক মূল্যােি 

 

সাি-সাংদযপ 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদিি অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম এুাদসসদিন্ট শাখা ২০১৮-১৯ অথ মিেদি “িেগ্রাি 

দিলাি পটিো উপদিলাি জিজভন্ন এলাকাে জসজলকা িালু এি উপজস্থজি জিণ মে এিাং অথ মনিজিক মূল্যােি” শীষ মক কি মসূজি 

িাস্তিােদিি লদযু েি ০৫/১১/২০১৮ ইাং হদি ১৬/১২/২০১৮ ইাং পর্ মন্ত িট্টগ্রাি দিলাি পটিো উপদিলাে অিস্থাি কদি 

সদিিজিদি িাঠ পর্ মাদে কার্ মক্রি পজিিালিা কদি। উক্ত কার্ মক্রদি পটিো উপদিলাি পাহাদড়ি পােদেদশ প্রাে ৫০ 

িে মজকদলাজিটাি এলাকাে ১০ টি ইউজিেদিি জিজভন্ন স্থাদি িজিপ কাি পজিিালিা কিা হে। িজিপকাদল প্রাে ১ জকিঃজিিঃ 

অন্তি দিাট ৭০ টি অোি কূপ খিি কিা হে। অোি কূপগুদলা ১০ ফুট হদি ২৫ ফুট েভীিিা পর্ মন্ত খিি কিা হে এিাং 

প্রদিুক ফুদটি িাটিি িমুিা সাজিিদ্ধভাদি সাংিযণ কিা হে। কালাি িাট ম, দগ্রইি সাইি িাট ম, পদকট দলি, এজসি ইিুাজেি 

সাহাদয্য িাঠ পর্ মাদে িমুিা জিদেষণ কদি িমুিাি িাজহুক িণ মিা দিাট বুদক জলজপিদ্ধ কিা হে এিাং সম্ভািিািে িাটিি 

িমুিাসমূহ পিীযাোদি জিদেষদণি উদিদে িায়ু দিাজি পজল ব্যাদে সাংিযণ কিা হে। সম্ভািিািে স্থাদি আদিা অজিক 

েভীিিাি িাটিি িমুিা সাংগ্রদহি িন্য দেশীে পদ্ধজিদি সদি মাচ্চ ১০০ ফুট েভীি দিাট ২০ টি দিাজিাং কিা হে। দিাজিাং হদি 

প্রাপ্ত িাটিি িমুিা প্রজি ৫ ফুট অন্তি সাজিিদ্ধভাদি সাজিদে পূদি মি ন্যে িাঠ পর্ মাদে িমুিা জিদেষণ কদি িণ মিা দিাট বুদক 

জলজপিদ্ধ কিা হে। প্রজিটি দিাজিাং-এ সম্ভািিািে স্তি হদি প্রাপ্ত একাজিক িাটিি িমুিা পিীযাোদি জিদেষদণি উদিদে িায়ু 

দিাজি পজল ব্যাদে সাংিযণ কিা হে। িজিপকাদল পাহাদড়ি পােদেদশ জিজভন্ন স্থাদি স্বল্প েভীিিাে জসজলকা িালু/ কাঁি িালুি 



 

 

 

সন্ধাি পাওো র্াে এিাং কাঁি িালুি জিদিি স্তদি সাো িাটিি স্তি লযু কিা হে। এোড়াও পাহাড় সমূহ পজিেশ মিকাদল জিজভন্ন 

পাহাদড় িড় িড় জসজলকা িালু ও সাো িাটিি অজস্তত্ব লযু কিা র্াে এিাং পাহাড় সমূদহি িধ্য জেদে প্রিাজহি দোট দোট েড়া 

সমূদহ জসজলকা িাজলি িজুে দেখা র্াে। অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম এুাদসসদিন্ট শাখাি পিীযাোদি ৪০টি জসজলকা িালুি 

িমুিা হদি দগ্রইি িাইি বিজি কদি িাইদক্রাসদকাদপ জসজলকাি শিকিা পজিিাি দিি কিা হদেদে। এদি দেখা দেদে জিজভন্ন 

স্থাদিি িাজলদি জসজলকাি পজিিাি ৯০%-৯৫%। এোড়া সাোিাটি ও জসজলকা িালুি প্রকৃজি ও গুিেিিাি র্ািাইদেি 

উদিদে বিদেজষক িসােি শাখাে ৪০ টি জসজলকা িালুি িমুিা ও ৪০ টি সাো িাটিি িমুিা দপ্রিণ কিা হদেদে। ফলাফল 

এখদিা পাওো র্ােজি।  

 

অনুসন্ধািকৃি এলাকাি অিস্থাি িািজিত্র 

 

 

অনুসন্ধািকৃি এলাকাি দিািদহাদলি অিস্থাি িািজিত্র 

 



 

 

 

কি মসূজি-৪: জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি উপদিলািীি আজলহাট এলাকাে স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহ এিাং 

অথ মনিজিকভাদি গুরুত্বপূণ ম খজিি সম্পে আহিদিি লদযু একটি অনুসন্ধাি কুপ (জিজিএইি-

৭৩/১৯) শীষ মক কি মসূজি 

 

সাি-সাংদযপ 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদিি িািস্ব িাদিদটি অিীদি েি 2018-19 অথ িেদি জেিািপুি দিলাি হাজকিপুি 

উপদিলািীি আজলহাট এলাকাে স্তিিাজিক িথ্য সাংগ্রহ এিাং অথ মনিজিক ভাদি গুরুত্বপূণ ম খজিি সম্পে আহিদিি লদযু 

একটি অনুসন্ধাি কুপ খিি (জিজিএইি-৭৩/১৯) শীষ মক কি মসূজিটিি খিি কার্ক্রি েি ২১/04/1৯ িাজিখ দথদক শুরু হে। ০- 

১৩৩৪ ফুট/৪০৭ জি: েভীিিা পর্ন্ত িিদকাজিাং এি িাদধ্যদি ৫ফুট/১.৫২ জি: অন্তি অন্তি ফ্লাশ স্যাম্পল/িমুিা সাংগ্রহ কদি 

জলদথালে বিজি কিা হে এিাং এি সাহাদয্য িাটিি িীদিি ভূিাজিক জিজভন্ন সাংঘদক (Geological Formation) পৃথক 

কিা হে। ভূ-পৃষ্ট হদি ১৩৩৪ ফুট/৪০৭ জি: িীি দথদক আজে জশলাি (Basement) উপজিভাদে weatehered সািদফস 

পাওো র্াে এি পি দথদক দকাজিাং এি িাদধ্যদি ১০ফুট/3.০৪জি: অন্তি অন্তি দকাি স্যাম্পল/িমুিা সাংগ্রহ কদি জলদথালে 

বিজি কিা হে । ভূ-পৃষ্ট হদি ১৩৩৪ ফুট/৪০৭ জি: িাটিি িীদি জিজভন্ন েভীিিাে মূল্যিাি আেিণ আকজিদকি সন্ধাি পাওো 

র্াে। সািািণি জিজভন্ন পুিদত্বি ১৩টি স্তি/জসি সিাক্ত কিা হে র্াি দিাট পুিত্ব ৫০৯ ফুট/১৫৫.১জি:। জিজভন্ন েভীিিাে প্রাপ্ত 

আেিি আকজিক শক্ত (hard), দৃঢ় (compact), কাদলা (black)/োঢ়ধ্যসি (dark grey) িদণ মি র্া গুদড়া িা পাউিাি 

কিদলও একই িকি দেখা র্াে। জিজসএসআইআি, িেপুিহাট কর্তমক ১৭টি িমুিাি (জিজভন্ন েভীিিাি) িাসােজিক জিদেষণ 

কিা হে র্াদি দেখা র্াে জিদেজষি িমুিা গুদলাদি েদড় 60% দলৌদহি আকজিক িদেদে । সদিিজিদি িহি দর্াগ্য চুম্বক এি 

িাধ্যদি প্রাপ্ত 85টি িমুিা (জিজভন্ন েভীিিাি) পিীযা কিা হে। এই জিদেষদণ দেখা র্াে েদড় 63% দলৌদহি আকজিক 

িদেদে। জিএসজি’ি বিদেজষক িসােি শাখা কর্তমক জিদেজষি 09টি িমুিাি (জিজভন্ন েভীিিাি) িাসােজিক জিদেষণ কিা হে 

দর্খাদি েদড় 6৫% দলৌদহি আকজিক িদেদে । জিএসজি’ি অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম অুাদসসদিন্ট শাখাি পিীযাোদি 

জিজভন্ন েভীিিাি দিাট ১০টি জথি দসকশি িাইি িাইদক্রাদস্কাজপক জিদেষণ কিা হে র্াদি দেখা র্াে ৬০% এি অজিক 

আেিদণি আকজিক (ম্যােদিটাইট/দহিাটাইট) এি উপজস্থজি িদেদে। 2046ফুট /624জি: দথদক 2073ফুট/632 জি: এি 

িদধ্য সিদশষ আেিদণি আকজিদকি স্তি/সীি পাওো র্াে। এিপি 2201ফুট/671জি: েভীিিাে খিি কার্ক্রি সিাপ্ত 

দঘাষণা কিা হে।  

 

িািজিত্র: অনুসন্ধািকৃি এলাকাি িািজিত্র 

 



 

 

 

 

শ্লচত্র: িাইদক্রাদস্কাদপ দেখা প্রাপ্ত আইিি ওি িমুিাে আইিদিি ঘিত্ব, আজলহাট, হাজকিপুি, জেিািপুি  

 

 

কি মসূিী-৫: ফজিেপুি দিলাি সেি উপদিলা এলাকাে ভূ-েভমস্থ পাজি এিাং +৫০ জিটাি েভীিিাি পলদলি 

িাসােজিক জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুণেিিাি ও পজিদিশ মূল্যােিকিণ 

 

সাি-সাংদযপ 

প্রজিজিেি ব্যিহাি বৃজদ্ধ পাওোে িাাংলাদেদশি স্বল্প েভীিিাি ভূ-েভমস্থ পাজিি গুণেিিাি খািাপ হদে। জিিািিাি অিস্থাি 

দপ্রজযদি ভূ-িাসােজিক জেক হদি ভূ-েভমস্থ পাজি পর্ মদিযণ, মূল্যােি ও ব্যিস্থাপিা অিীি প্রদোিিীে। ফজিেপুি দিলাি 

সেি উপদিলাি ৪০৭ িে ম জকদলাজিটাি এলাকাে পাজিি গুিেিিাি ও পলদলি িাসােজিক জিদেষণ ও িিেদণি সদিিিিাি 

জিজিদি একটি অনুসন্ধাি কার্ মক্রি েি ১৪ দফব্রুোিী, ২০১৯ হদি ১৫ িাি ম, ২০১৯ পর্ মন্ত “ফজিেপুি দিলাি সেি উপদিলা 

এলাকাে ভূ-েভমস্থ পাজি এিাং +৫০ জিটাি েভীিিাি পলদলি িাসােজিক জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুিেিিাি ও পজিদিশ 

মূল্যােিকিণ” শীষ মক কি মসূিীি িাধ্যদি পজিিালিা কিা হদেদে। 

পাজিি িমুিা সাংগ্রদহি িন্য েশটি হস্তিাজলি টিউিদেল জিি মািণ কিা হদেজেল এিাং েশটি এসজপটি দিাজিাং কিা হদেদে িাটিি 

িমুিা সাংগ্রদহি িন্য। অনুসন্ধািকৃি এলাকাে প্ল্াদো-প্ল্াদোদস্ট্াজসি হদি হদলাজসি আিদলি স্তদি একটি িাত্র পাজিি আিাি 

জিজিি হদেদে এিাং আদস মজিক দূষণ োড়া পাজিি ভূ-িাসােজিক প্যািাজিটািগুদলাি িাি দিাটামুটি জিি মাজিি িািেদডি িদধ্য 

িদেদে। এলাকাে পাজিি লিণাক্তিা (সদি মাচ্চ ০.৩৭‰) কি দেখা র্াে এিাং পাজি জিিদপয হদি সািান্য যািীে (pH
 ৭.০৩ 

হদি ৭.৫৬)। অজিকন্তু একেি উিি, েজযণ এিাং পজিি জেদকি িজিপকৃি এলাকা সমূদহি ভূ-েভমস্থ পাজি জিিািণ পজিদিদশ 

জিিািিাি এিাং উিি-পূি ম জেদক িািণ পজিদিদশ জিিািিাি। কইজুজি ইউজিেদিি পাজিদি আদস মজিদকি িাত্রা অিুজিক 

(০.১ এিজি/এল) পাওো জেদেদে। এোড়া আদস মজিক দূষদণি প্রকৃি জিত্র পাওোি িন্য অজিজিক্ত জিিটি টিউিদেদলি পাজি 

দটস্ট্ কিা হে। জিিটি টিউিদেদলি পাজিই কিদিশী আদস মজিক দ্বািা দূজষি। দসগুদলা হদলা দেিো সিকািী প্রাথজিক জিদ্যালে 

(০.১ এিজি/এল), আকইি ভাটপাড়া সিকািী প্রাথজিক জিদ্যালে (০.১ এিজি/এল)  এিাং ২ িাং িি িািিজেো িদেি উজিি 

উচ্চ জিদ্যালে (০.০২৫ এিজি/এল)। আিও জকছু টিউিদেদলি পাজি আদস মজিক দ্বািা কিদিশী দূজষি, জকন্তু দূষদণি িাত্রা 

িাাংলাদেশ িা জির্শ্ স্বাস্থু সাংস্থাি িািেদডি সীিাি িদধ্য িদেদে। ইদলকজেক কডাকটিজভটি (Electric conductivity), 



 

 

 

দিজিজস্ট্জভটি (Resistivity), দটাটাল জিিসলভি সজলি (TDS), িাপিাত্রা (Temperature) এিাং িিীভূি অজক্সদিদিি 

(DO) িাত্রা জিজে মষ্ট িািেদডি িদধ্য িদেদে।  

িাই িলা র্াে, ফজিেপুি সেি উপদিলাি দিশ জকছু িােোি অেভীি িলািাদিি পাজি আদস মজিক পজিদশািি ব্যিীি পাি 

কিা িািি স্বাদস্থুি িন্য হুিজক স্বরূপ এি েভীি িলািাদিি পাজি এ সিস্যাি সিািাি হদি পাদি। অন্যজেদক, অনুসন্ধািকৃি 

এলাকাে পাজিি আিাদিি সািজগ্রি িা পাজিপাজর্শ্মক পজিিিমি মূল্যােি কিাি িন্য ভূেভমস্থ পাজিি গুিাগুি এিাং উচ্চিাি 

িািিম্য সিদে সিদে জিিীযা কিা উজিি। আিও পজিস্কাি িািণাি িন্য স্বল্প দূিদত্ব পাজি ও িাটিি িমুিা সাংগ্রদহি িাধ্যদি 

জিস্তৃি অনুসন্ধাি পজিিালিা কিা দর্দি পাদি। 

িািজিত্র: অনুসন্ধািকৃি ফজিেপুি দিলাি সেি উপদিলা এলাকাি িািজিত্র।   

 

  

জিত্র: পাজিি িমুিা সাংগ্রহ জিত্র: আদস মজিক দটস্ট্ 

 



 

 

 

কি মসূিী-৬: িাাংলাদেদশি কক্সিািাি দিলাি দটকিাফ ও উজখো উপদিলাি শিিাথী জশজিি (িালুখালী, 

কুতুপালাং, িোপাড়া, িাকিািকুল) ও পার্শ্মিিী এলাকাি   ভূজির্ধ্স দিাজিাং িািজিত্রােি এিাং 

ভূিাজিক পজিদিশ জিদেষণ      

                                                    

সার-সংবক্ষপ 

থেেনাফ ও উশ্লখয়া উপবজ ার িরনােী শ্লিশ্লির িাং াবদবির দশ্লক্ষনপূবি ণ োরশ্লিয়ারী পাহাড় এিং উপিযোর অন্তগ ণি।  ২০১৭ 

সা  হবি োয়ানোবরর রাখাইন প্রবদি হবি িরনােী প্রবিি েবর উশ্লখয়া ও থেেনাফ উপবজ ার শ্লিশ্লিন্ন স্থাবন অিস্থান 

েরবছ। Intersector coordination group of UN এর ৩১ই থে ২০১৯ িথ্য অনুযায়ী েিিাজাবরর িরনােী 

শ্লিশ্লিবরর জনসংখ্যা ৯,০৫,৭২৫ জন থযখাবন সি ণবৃহং কুতুপা ং িালুখা ী িরনােী শ্লিশ্লির  জনসংখ্যা ৬,৩১,২৯৫। িশ্লধ ণি 

িরনােী িাং বদবির পশ্লরবিি ও পাহাবড়র উপর শ্লিরুপ প্রিাি শ্লিস্তার েরবছ এিং প্রিাি শ্লনরুপবনর উবেবশ্য ২০১৮-১৯ 

অে ণিছবরর আত্তিায় পশ্লরবিি ভূিি ও প্রাকৃশ্লিে দ্যবযা©গ িাখা হবি ২০ শ্লদবনর (বে-জুন সেবয়) িশ্লহরংগন েে ণসূশ্লচ িাস্তিায়ন 

েরা হয়। উক্ত েে ণসূচীর প্রধান উবেশ্য হ  েিিাজার থজ ার থেেনাফ ও উশ্লখয়া উপবজ ার িরনােী শ্লিশ্লির 

(কুতুপা ং,িালুখা ী, নয়াপাড়া, চােোরকু ) ও পােণিিী এ াোর   ভূশ্লেধ্বস থজাশ্লনং োনশ্লচত্রায়ন এিং ভূিাশ্লিে পশ্লরবিবি 

শ্লিবিষণ। োনশ্লচত্রাশ্লয়ি এ াোর অিস্থান দ্রাশ্লঘোংি ৯২০১/  পূোঃ থেবে ৯২০১৮/  পূোঃ  এিং অক্ষাংি ২০০৫৫/  উত্তর থেবে 

২১০২৪/  উত্তর এিং আয়িন প্রায় ৩২০ িগ ণ শ্লে:শ্লে:।      

                                      
আোি আব ােশ্লচত্র ও শ্লিশ্লিন্ন ভূউপগ্রহ শ্লচত্র শ্লিবিষণ পূি ণে 

োনশ্লচত্রাশ্লয়ি এ াোর  ভূপ্রকৃশ্লি ও িরনােী শ্লিশ্লিবরর 

অিস্থান সনাক্ত হরা হয়। এছাড়া শ্লিশ্লিন্ন সংস্থার শ্লিশ্লিন্ন 

োনশ্লচত্র (বরান ইবেজ, হাইবরাোইনাশ্লেে েবে  ইিযাশ্লদ) 

শ্লিবিষণ েরা হয় পশ্লরবিি ভূিাশ্লিে িথ্য থযেন ভূ-পৃবষ্ঠর 

জ , ভূ-অিযন্তরস্থ জ , আেশ্লিে িন্যা, পাহাড় োো, 

ভুশ্লেধ্বস িথ্যাশ্লদ িশ্লহরংগন হবি এিং ভূশ্লেেম্প শ্লিষয়ে 

িথ্যাশ্লদ ঐশ্লিহাশ্লসে েযাো গ হবি থনয়া হবয়বছ। 

শ্ল কুইফযােিন এিং ভূ-অিযন্তবরর ভূিাশ্লিে িথ্য 

সংগ্রবহর জন্য ১০ টি এসশ্লপটি ও ২০ টি অগার কূপ খনন 

েরা হয়। শ্লিন্ন সংস্থায় োটির নমুনার ভূপ্রবেৌি  গুনাগুন 

পরীক্ষা েরা হয়। উপিযোর োটির বিশ্লিষ্টযেরবনর জন্য 

৩ শ্লেোর পয ণন্ত অগার কূপ খনন েরা হয়। ৭.৫ োত্রার 

ভূশ্লেেম্প ৫০ শ্লে:শ্লে দ্যরবত্ব সংঘটিি হব  শ্লে প্রোর 

শ্ল কুইফযােিন ও োটির দৃঢ়িার পশ্লরিিণন হবি পাবর িা 

কূপ হবি প্রাপ্ত োটির িথ্য দ্বারা শ্লিবিষণ েরা হবি। এ স 

পা সার ভূউপগ্রহ শ্লচত্র হবি প্রাপ্ত িথ্য শ্লিবিষন েবর 

পাহাবড়র ঢা , ঢাব র শ্লদে, ঢাব র ি , উচ্চিা শ্লনন ণয় েরা 

হয়। উক্ত এ াোর অশ্লধোংি ভূশ্লেধ্বসগুশ্ল  থছাে প্রকৃশ্লির 

থযবহতু পাহাবড়র ঢাব র অশ্লধোংি িাশ্লড় ঘর দ্বারা আবৃি। 

পাহাবড়র ঢাব  ৬ থেবে ১২ টি থিি েবর প্রশ্লিাে থিবি 

অশ্লধে বৃশ্লষ্টজশ্লনি ভূশ্লেক্ষয় থরাবধ থ ােজন শ্লজত্তব্যাগ 

স্থাপন েবর িসিাবসর জায়গা বিরী েবরবছ।  

িশ্লহরংগন প্রাপ্ত  িথ্য অনুযায়ী থদখা যায় োরশ্লিয়ারী সেবয়র শ্লিশ্লিন্ন পাহাড় এিং ভূপ্রকৃশ্লি অল্প জায়গায় থিিী জনসংখ্যা 

িসিাস েরায় পশ্লরিিণন সাশ্লধি হবয়বছ। অবনে জায়গায় পাহাড় সম্পূণ ণরুবপ শ্লি ীন হবয়বছ এিং অবনে জায়গায় পাহুাড় 

থেবে সেি ভূশ্লে েরা হবয়বছ। পাহাড়ধ্বস থরাধেবল্প আধুশ্লনে অিোঠাবো বিরী েরা হবয়বছ শ্লেছু অংবি শ্লিবিষ েবর 

কুতুপা ং েযাবম্প। ভূ-পৃবষ্ঠর, ভূ-অিযন্তরস্থ জব র সংেবের োরবন শ্লিশ্লিন্ন স্থাবন জ াধার, গিীর ও অগিীর ন কূপ স্থাপন 

েরা হবয়বছ এিং নয়াপাড়া েযাবম্প পাশ্লন শ্লিবিাধনপূি ণে শ্লনশ্লদ ণষ্ট সেবয় সরিরাহ েরা হয়। আেশ্লিে িন্যার োরবন নীচু 

এ াো প্লাশ্লিি হয় প্রশ্লিিছর যা থরাধেবল্প শ্লেছু অংবি থেবনজ ব্যিস্থা েরা হবয়বছ। থযিাবি পাহাড় োো হবে উক্ত এ াো 

সম্পূন ণরুবপ নতুর ভূশ্লেরুবপ পশ্লরিিীি হবি এিং ভূপশ্লরবিবির উপর ব্যাপে প্রিাি শ্লিন্তার েরবি। 

 

োনশ্লচত্র: েিিাজার থজ ার থেেনাফ ও উশ্লখয়া উপবজ ার 

িরনােী শ্লিশ্লির এর অিস্থান 



 

 

 

কি মসূিী-৭: র্দশাি দিলাি অন্তমেি র্দশাি সেি উপদিলাি ভূজিরুদপি বিজশষ্টুসমূহ এিাং আনুষজঙ্গক 

উপকূলিিী দূদর্ মােসমূহ জিি মািদণি লদযু উপকূলীে ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি 

 

সাি-সাংদযপ 

িাজিসাংদঘি প্রণীি ১৭ টি দটকসই উন্নেি অজভলদযুি (এসজিজি) িদধ্য অন্যিি গুরুত্বপূণ ম দ্যটি লযুিাত্রা হদলা- ‘দটকসই 

িেি ও সম্প্রোে’ এিাং ‘ভূজিি দটকসই ব্যিহাি’। দকাি এলাকাি দটকসই উন্নেিসহ পজিদিশেি প্রভাি জিরুপি, প্রাকৃজিক 

দূদর্ মাে প্রশিি িা দর্দকাি উন্নেি কি মকাদডি িন্য ঐ এলাকাি ভূিাজিক েদিষণা একটি অপজিহার্ ম উপাোি। এ লদযু 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি) র্দশাি দিলাি সেি উপদিলাে একটি ভূিাজিক িজিপ কার্ মক্রি পজিিালিা 

কদি। েদিষণা এলাকাটি িাাংলাদেদশি েজযণ-পজিি উপকূলীে এলাকাে অিজস্থি, র্া জশযা, দর্াোদর্ে, উন্নেি িা আথ ম-

সািাজিক জেক দথদক েজযণ-পজিি অঞ্চদলি একটি গুরুত্বপূণ ম শহি। কাদিই ভূিাজিক অিস্থা জিদিিিা কদি উক্ত এলাকাে 

একটি র্থাথ ম উন্নেি পজিকল্পিা গ্রহি কিা প্রদেিি। এ লদযু গি কব য় ক দ শব কর স্যাব টলাই ট র্চব ত্রর র্বব েষণ  এবং  

িৎপর বিী বর্ি রংগন কম িসূ চীর আ ও িায়  উক্ত  এ ল াকায়  অ গার কূ প খ নন,  চর্পং খ নন ও  এ স র্পটি  খ নন কার্ িক্র ম পর্র চাল না র 

মাধ্যব ম  এলাকাটিি ভুজিরূদপি ব বর্শিয , ভূিা র্িক  এবং  ভূ - প্রযুর্ক্তগি  অ বিা ও  এ অ ঞ্চব লর  ির্বষ্যি  ভূর্ ম ব্য বিার  পর্ রকল্পন া  

স ম্প র্ক িি গব বষ ণাকম িটি  পর্রচ াল ন া করা  ি য় ।    ভূ-প্রাকৃজিক ও ভূিাজিক ব বর্শব িয র র্ির্ত্তব ি অ ঞ্চল টি ৬  টি মানর্চ ত্র ই উর্নবট 

িাগ করা িয় -  ক) প্ল াবনভূ র্ম অ বব যপ খ) প্রাকৃ র্িক যল র্ি অ বব যপ গ) পব য় ট বার অ বব য প ি) চয াব ন ল স্কার অ বব য প ঙ) 

অ ক্সববা যলক অ বব য প এিাং চ)পর্ রিয ক্ত চয াব নল অ বব যপ। এ ই  অঞ্চ ব ল র পল ল গু র্ল  প্রধ ানি র্স র্ি  কদ িম,  কদ িম র্স ি  ও  

বার্লর  স মন্ব ব য়  গঠিি।  অ ঞ্চল টি র্দ ব য়  দুটি প্রধ ান  নদী প্রব ার্িি:  ব িরব  ( িানীয় িাবব  বুর্ড়  ব িরব  / বুর্ড়  ন াব ম প র্রর্চ ি) এ বং 

র্চত্রা।  বি িমাব ন এ ই  অ ঞ্চ ব লর একম া ত্র য িায় ার  িাটা প্রব ণ  ব িরব  নদ । 

 

অনুসন্ধািকৃি এলাকাি ভূিাজিক িািজিত্র 

 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1


 

 

 

কি মসূিীি-৮: কুজষ্টো দিলাি সেি উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রােি 

 

সাি-সাংদযপ 

অ নু সন্ধ ানকৃি এলাকাটি  ( র্চত্র  - ১) ঢাকা  যর্বক ২৩ ৯ র্কর্ম  উত্তর - প র্ িব ম অ বর্িি।  এ টি  খু ল না র্বি াব গর অ ন্ত গ িি কুর্িয় া 

যিলার দ র্ যণ- পূ ব ি অ ংব শ অ বর্ি ি এ কটি  উপব িল া । স দ র উপব ি লার এলাকাটি  আয় িব ন প্রায়  ৩ ১৬ বগ ি র্কব ল ার্ মট ার  

এবং২ ৩ ০ ৪১' যর্ব ক ২ ৩ ০ ৫৮' উ ত্তর  অ যাং শ এব ং ৮৯০ ০'  যর্বক  ৮৯ ০ ১২ ' পূব ি দ্র ার্িম াংব শর  মব ধ্য  অ বর্ ি ি। অ নু স ন্ধ ানকৃি  

এলাকাটি বগুড়া  য শল্ফ যিাব ন র দ র্যণ - পূব িাঞ্চ ব ল  এ বং র্ি ঞ্জ  যিাব ন র উত্ত র অ ংব শ  অ বর্িি ।  র্িঞ্জ  অ ঞ্চল টি অ নু সন্ধ ানকৃি 

এলাকার  উত্তব র র অ ংব শ  অ বর্ি ি।  র্ি ন্ ি অ ঞ্চ ল টি  প্লয াট ফ ম ি এ বং  যবর্স নাল  অ ংব শর  মব ধ্য  এ কটি  ট্র ানর্ িস ন য িান।  গঙ্গ া  এবং  

ব্রহ্ম পুত্র নদী ক্র ব মাউর্িি র্িমালয়  ও ব রার্ির্নববি যর্বক  উ ৎপর্ ত্ত িব য়  এবং প্রচুর পর্র মাব ণ পলল বিন কব র যটকব টার্নকিাবব 

স র্ক্রয়  বঙ্গ ীয়  অ ববার্িকার মধ্য র্ দ ব য়  প্রবার্িি িব য়  স মু বদ্র  পব ড়বে  ।অ ঞ্চল টি স মিল এবং উচ্চ িায়  যকানও অ স্বািার্বক 

পার্ িকয  যনই । এই  অ ঞ্চল টি পদ্ম া,  গ ি াই , মার্াি াঙ্গ া এবং  এর শাখা - প্র শাখা  নদী র্ বব ধৌি। পদ্ম া নদী র্িমা ল য়  অ ঞ্চল  যর্বক প্রর্ি 

বের  প্রচু র  পর্ রমাব ণ  পল ল  পর্ রবি ন  কব র  র্া  এ ই  অ ঞ্চ ব ল র ভুর্মরু প পর্র বি িব নর  সূ ত্রপাি  কব র।  িদু পর্র,  এ ই  অ ঞ্চব লর নদীগু র্ল 

ক্র মাগি িাব দ র  গর্িপ র্গু র্ল ব ক প র্রবি িন  কব র  চল ব ে,  এ কটি  িী র  য ি ব ে  এ বং অ পর িীব র পর্ল  স ঞ্চ য়  কব র র্ি যণ  ন া পর্ িন্ত  

নদীর প্র বাি বন্ধ  িব য়  র্ায়  এ বং এ কটি নতুন  গর্িপর্  ব ির্র  কব র।  গ ঙ্গ ার স াধ ারণ  গর্ি পর্ ধীবর ধীবর প র্ি ম যর্ব ক পূ ব ি র্দ ব ক 

অ গ্রস র িয়  র্িয ণ ন া ব্রহ্মপুব ত্রর  ( র্মুনার মধ্য  র্দব য় ) প্র বাব ির স াব র্ একর্ত্রি িব য়  যম িনা  র্িস াব ব স মু ব দ্র র র্দব ক অ গ্রস র 

িব য় ব ে। এই  অ ঞ্চল  র্দব য়  প্র বার্িি  নদী এবং  িল প্রবািগু র্ল  পর্ল  এবং  বার্ল  িম া  কব র  িাব দ র  র্ন িস্ব িল ব া  চয াব নল উিা পন  

কব র যফ ব ল এবং ক্র মাগি পর্ল এবং বার্ল িমা িও য় ার কা রব ন নদীর িলব দ শ স ংলগ্ন ভূর্ম র প্রকৃি স্ত র যর্বক উপব র উবঠ  

র্ায়  এবং  প্রবাি  িা র মূ ল  িলব দ শ িয াগ  কব র  নতুন  গর্ িপর্  ধা র ন কব র  ।  এটা  ঠিক য র্, ব - দ্ব ীপটি  িল ব ার্ ়ুর  প র্রব ি িন,  

স মু দ্রপৃ ব ষ্ঠ র উি ান এ বং যকায় াট ান িা র্র র্প র্রয় ব ির নব্য - ভূ- আব লাড়বনর  কারব ন অ ব নক পর্ রবি িব নর  স ম্ম়ুখ ী ন িব ে । যবর্শ রিাগ 

যকায় াট ান িার্ র ই ব ি টগু র্ল  িল বা র্ ়ু  পর্র বি িন  এবং  এর ফ লস্বরূপ এই  স মব য় র স মুদ্র পৃ বষ্ঠ র ও ঠ ানাম ার স াব র্ স ম্প র্ক িি।  

িাই , অ নু সন্ধ ানকৃি এ ল াকার উৎপর্ ত্তর উৎস  এ বং র্বব ি িব নর স াব র্ উ ক্ত  এ ল াকার িল ব ার্ ়ু প র্রব ি িব নর প্র কৃর্ি এ বং প্রি াবগু র্ল ,  

ভূিার্ িক এ বং যি ৌ ি প্রর্ক্র র্ াগু র্ল র আ ন্ত িঃ স ম্প ক ি যবাঝা খু ব গু রু ত্বপূণ ি। এ ই  র্বব বচনায় ,  ব াংল াব দ শ ভূি ার্ ি ক ির্র প অ র্ধদ প্তব রর   

( র্িএস র্ব) ভূিাজিক িািজিত্রােি ও দকাোটািিাজি ভূিি শাখা িাি িাজষ মক িজহাংেি কি মসূিীি আওিাে িানু র্ ারী, ২০ ১৯  

যর্ব ক মাচ ি,  ২০ ১৯ এর মব ধ্য ‘কুজষ্টো দিলাি সেি উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রােি’- শীষ মক এ কটি  বর্ি রংগন কার্ িক্র ম শু রু  

কব র। প্রাক- বর্ি রংগন  কা র্ িকাল ীন  স মব য়  টদপাগ্রাজফক জশটস (এসওজি), স্থািীর়্ সিকাি ও প্রদকৌশল জিভাদেি উপদিলা 

জভজিক দিইসম্যাপ (এলজিইজি), মৃজিকা সম্পে ব্যিহাি জিদে মজশকা (এসআিজিআই), িাাংলাদেশ পজিসাংখ্যাি বুদি ুাি জিজভন্ন 

পজিসাংখ্যাি উপাি, জিজভন্ন সিদেি এজির্া়ল ফদটাগ্রাফ (১৯৫৪ এিাং ১৯৮৪), জিজিটাল ফিম্যাদট সহিলভু জিজভন্ন 

উপগ্রহজিত্র ইিুাজেি সাহাদয্য িজহিাংেি এলাকাি জিজভন্ন ভূজিরুপ জিজিি কিা হদেদে এিাং একটি প্রাথজিক ভূিাজিক িািজিত্র 

প্রস্তুি কিা হদর্দ়ে।বর্ি রংগন  কার্ িকাল ীন স মব য়  প্রব িয কটি  ভূিাজিক এিাং ভূপ্রাকৃজিক িািজিদত্রি এককগুদলা জিশেভাদি 

র্াোই কিা হদর্দে। এে াড়া  র্ বর্িন্ন  রকম পলব লর ব ব র্শস্ট্য  র্াচ াই ব য় র লব যয  প্রায়  ১০ ০ র্মট ার  গি ীরি া  প র্ িন্ত  যম াট  পব নব রাটি  

( ১৫ ) যদ শীয়  পদ্ব র্িব ি  কূপ খনন  এবং প্র ার্  ৭  র্মট া র গি ী রিা  পর্ িন্ত  স ািচর্ি শটি  ( ৪৭ )  অ গার  খনন কা ি স ম্পাদ ন  করা  

ি ব র্ ব ে।এ ই  পর্ িাব য়  যদ শীয়  পদ্ব র্ িব ি কূপ  খনন  এবং  অ গা র খনব ন র মা ধ্যব ম অ নু স ন্ধ ানকৃি এল াকার  র্ বর্ি ন্ন যস্ট্শন  এবং  র্ বর্িন্ন  

গিীরিায়   উপর্ রিাগ এবং  ভূঅি য ন্ত র যর্বক প্রায়  ৭ ৭ ৫ ( স ািশি  পঁ চা ত্তর) টি  পলল নমু না স ংগ্রি  করা  িব র্ ব ে।ব দ শীয়  পদ্ব র্িব ি  

কূপ খনব নর মা ধ্যব ম স ংগ্রিনকৃি পলল নমু না মাটির  যযব ত্র প্রর্ি দুই  ফুট অ ন্ত র এবং বা র্লর য যব ত্র প্রর্ ি  র্িন ফুট অ ন্ত র এবং  

অ গার খনব নর ম াধ্যব ম অ ন বরি স ং গ্রিনকৃি পলল নমু না  পলল অ নু র্ায় ী  র্বব েষন ক রা িব য় ব ে। িা োড়া  উ িয়  পদ্ধর্ির ম াধ্যব ম  

স ংগ্রি নকৃি পল ল  নমু নার মব ধ্য  র্ নর্দ িি র্কছু  নমু না র্বর্ি ন্ন ধ রব ণর  র্ বব েষ ব ণর িন্য  ( ব র্মনিঃ  পল ল  নমু নার আ ক ার র্বব েষ ণ,  

রাস ার্ র্নক  র্বব েষব ণ র পাশ াপা র্শ  প্যার্লবনালর্ ি এবং  যপ র্লওটলর্ি)  র্িএস র্ব র  র্ বর্িন্ন  গব বষনাগাব র  প াঠাব না িয় ।র্ শলাি ি 

এবং ভূর্মরুপ  ব বর্শব িয র  র্ির্ত্তব ি  অ নু সন্ধ ানকৃি এলাকাটিব ক র্ িনটি ভূিার্ িক ম ানর্চত্র  একদক ভাে কিা হদেদে এবং একটি 

ভূ- উপর্রি  ভূিা র্িক  মা নর্চত্র  ( র্চ ত্র - ১) প্রস্তুি  কর া িব র্ ব ে।  এককগু ব লা ি'ল ১)  িেী িীিিিী অিদযপ ( ক) প্রাকৃজিক িাঁি 

অিদযপ ( খ) প্লাবন ভূর্ম  অিদযপ ( গ) ব্য াক যস ায় াম্প অিদযপ ( ি) প্ল্ািি অিিাজহকা স্ক্রল  অিদযপ ২) ই ন- চয াব নল  একক: 

( ক) পব র্ ট ব ার  অিদযপ ( খ) র্মি  চয াব নল ব ার অিদযপ ( গ)  পার্শ্ীে িি অিদযপ ( ৩ ) চয াব নল - র্ফল  একক: ( ক) পজিিুক্ত 

িেী অিদযপ ( খ) অর্শ্-খুিাকৃজিি হ্রে অিদযপ এিাং ( গ) নদী বাঁ ক - র্ চ  অিদযপ। ভূ-অভুন্তিস্থ জশলািাজিক, পললিাজিক 

বিজশষ্টু এিাং পলল িিাি পজিদিদশি উপি জভজি কদি অ নু স ন্ধ ানকৃি এলাকাটিব ক দ্যটি (২) স্বিন্ত্র Facies একদক দেজণিদ্ধ 

কিা দর্দি পাদি। এগুজল হ'ল ইউজিট-১ (িাজল Facies) র্া মূলি িেী িাজল অিদযপ র্া ফ্লুজভর়্াল জসদস্ট্দিি অিীদি িিা 

হদেদে খ) ইউজিট -২ (িাটি /স্যাজড জসল্ট/ জসলটি স্যাড / দক্ল/ জসলটি দক্ল / দক্লর়্ী জসল্ট Facies) র্া এই অঞ্চদলি পদ্মা, 

েি়াই, িাথাভাঙ্গা এিাং এি শাখা দ্বািা িিাকৃি িেী িীিিিী অিদযপ জহদসদি প্রজিজিজিত্ব কদি। িাোড়া, ভূিাজিক লম্বদেে 

দথদক িািিা কিা হদে িজহিাংেি এলাকাে একটি অিািদ্ধ ও একটি আাংজশক আিদ্ধ িলািাি িদেদে। প্রাকৃজিক ও িািিসৃষ্ট 

কািদণ িন্যা, িেীি িীি ভাঙি এিাং জিিাপে পািীর়্ িদলি দূজষিকিণ অ নু সন্ধ ানকৃি অঞ্চদলি প্রিাি জিপে। প্রা কৃর্িক -



 

 

 

অ র্ িন নর্িক স ম্প ব দ র র্দ ক যর্ব ক অ নু সন্ধ ানকৃি এ ল াকায়  প্রাকৃর্ িক স ম্প দ  পাও য় ার স ম্ভাবন া খু বই  যী ণ। ভূ- উপর্ রি অ র্ব া  

ভূ- অ ি যন্ত রনি মূ ল্যবান  খ র্নব ির  স ম্ভাবনা  এ খ নও  স নাক্ত  কর া র্ ার্ র্ ন। িব ব  র্কছু  পল ল  অ র্ িাৎ  র্নম িাণ বার্ল  এ বং  কাদ া মাটি  

উক্ত  এ ল াকায়  পাও র্ া র্ ার্  র্া র য ব শ অ র্ িন ন র্িক গুরু ত্ব রব র্ ব ে। 

 

র্চত্র - ১: অ নু সন্ধ ানকৃি এলাকাি অিস্থাি এিাং ভূিার্ িক ম ানর্চত্র। 

 

কি মসূজি-৯: িাঙ্গািাটি পাি মিু দিলাি িাঙ্গািাটি সেি উপদিলা ও কাপ্তাই উপদিলাি টািজশোিী 

পাহাড়সমূদহি পলল ও পালজলক জশলাি িজণকিাজিক জিদেষণ 

 

সাি-সাংদযপ 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদিি ২০১৮-২০১৯ অথ মিেদিি িাজষ মক িজহিঙ্গি কি মসূজিি আওিাে জশলাজিদ্যা ও িজণক 

জিদ্যা শাখাি জিি িি কি মকিমা সিিদে েঠিি িজহিঙ্গি েল কর্তমক েি ৪/১১/২০১৮ হদি ০২/১২/২০১৮ জি: িাজিখ পর্ মন্ত 

িাঙ্গািাটি পাি মিু দিলাি িাঙ্গািাটি সেি উপদিলা এিাং কাপ্তাই উপদিলাে িজহিঙ্গি কি মসূজি পজিিালিা কিা হে। উক্ত 

িজহিাংেি কি মসূজিদি পাহাড় ও টিলাসমূদহি দিাি কাট দসকশি এিাং দূে মি পাহাজড় েড়াসমূদহ ভূিাজিক িজিপ সম্পন্ন কিা 

হে। কাপ্তাই-িন্দ্রদঘািা দিাি কাট দসকশদি জিিটি ভূ-চুুজিি অিস্থাি সম্পদকম িািণা কিা হে। ভূ-োঠজিক চুুজিি কািদি সৃষ্ট 

এক্সদপািাি এিাং িাইদক্রা স্ট্রাকিাি েভীিভাদি পর্ মদিযণ কিা হদেদে। উক্ত এলাকাে প্ল্াদোজসি ভূিাজিক যুদেি ডুজপটিলা 

ফিদিশি এিাং আজল ম িাদোজসি ভূিাজিক যুদেি ভুিি দশইল ফিদিশি পাওো দেদে। এোড়া জেরুিাি কে মি ফিদিশি, 

টিপাি ফিদিশি, দিাকাজিল ফিদিশি িজিপকৃি এলাকাে জিদ্যিাি। কাপ্তাই দিাি কাট দসকশদি প্রাপ্ত জেরুিাি কে মি 

ফিদিশদিি উপজস্থজি জিজিি হওো দেদে। িজিপকৃি এলাকাে জসজলকা িাজল এিাং সাো কাো (িীিা িাটি)ি উপজস্থজি লযু 



 

 

 

কিা দেদে।  িজহিাংেি কি মসূজি হদি সাংগৃহীি িমুিাি িধ্য দথদক ৪৪ টি িমুিাি দগ্রইি সাইি জিদেষণ কিা হদেদে। েশ 

(১০) টি িমুিাি ভািী িজণক জিদেষণ কাি কিা হদেদে। ডুজপটিলা ফিদিশদিি িাজলসমূহ িাোজি দথদক জিকি, িিাদিটজল 

সদট মি, ফাইি দথদক স্ট্রাংজল ফাইি জস্কউি এিাং দিদসাকাটি মক দথদক দভিী দলদপ্টাকাটি মক। ডুজপটিলা ফিদিশদি ভািী 

িজণকসমূদহি পজিিাি িাদোটাইট (২-৭)%, িাদস্কাভাইট (১-৩)%, অোইট (১১-২৩)%, হণ মদেড (১২-৩০)%, কাোিাইট 

(১৫-২১)%, দটািিালাইি (৩-৯)%, োদণ মট (৩-৬)%, অুাকটিদিালাইট (০-২)%, জেদিালাইট (২-৭)%, জিিকি (১-৩)%, 

এজপিট (৩-১৭)%, অুাপাটাইট ০%, জসজলদিিাইট (১-৪)%, দিািািাইট (০-১)%, রুটাইল (১-৩)% এিাং অস্বে িজণক 

(৮-২৮)%। টিপাি ফিদিশদিি িাজলসমূহ জিকি, দপাওিজল দথদক দভিী ওদেল সদট মি, ফাইি জস্কউি দথদক জিোি 

জসদিজেকাল, দিদসাকাটি মক। এই ফিদিশদি প্রাপ্ত ভািী িজণদকি পজিিাণ জিম্নরুপ: িাদোটাইট (৭-১১)%, িাদস্কাভাইট (০-

১)%, অোইট (৯-২১)%, হণ মদেড (৮-২৪)%, কাোিাইট (২১-৩৫)%, দটািিালাইি (৬-৮)%, োদণ মট (২-৮)%, 

অুাকটিদিালাইট ০%, জেদিালাইট ০%, জিিকি (১-৪)%, এজপিট (২-৬)%, অুাপাটাইট (০-৬)%, জসজলদিিাইট (২-

৫)%, দিািািাইট ০%, রুটাইল ০% এিাং অস্বে িজণক (৯-১৬)%। দিাকাজিল ফিদিশদি ভািী িজণকসমূদহি পজিিাি 

িাদোটাইট ৮%, িাদস্কাভাইট ০%, অোইট ৫%, হণ মদেড ১১%, কাোিাইট ১১%, দটািিালাইি ১২%, োদণ মট ২৮%, 

অুাকটিদিালাইট ০%, জেদিালাইট ০%, জিিকি ০%, এজপিট ৯%, অুাপাটাইট ৭%, জসজলদিিাইট ০%, দিািািাইট 

০%, রুটাইল ১১% এিাং অস্বে িজণক (৮-২৮)%। বিদেজষক িসােি েদিষিাোদি আঠাশ (২৮) টি িমুিাি িাসােজিক 

সাংযুজিি হাি জিদেষণ কিা হদেদে। িমুিাসমূদহি িাসােজিক জিদেষদণ প্রাপ্ত অক্সাইদিি পজিিাণ SiO2 (৬৩.৪-৮২.০)%, 

Al2O3 (৫.৭৮-১৮.৫১)%, Fe2O3 (০.৪৫-১৭.৯৩)%, Na2O (০.১৬-০.৮০)%, K2O (০.৪০-৩.২৪)%, MnO (০-

১.১৬২)% এিাং CaO (০.০৩-০.০৯৩)%। পাহাদড়ি স্তিিি, পালজলক জশলাি প্রকৃজি, সাংগৃহীি িমুিাি দগ্রইি সাইদিি 

ফলাফল জিদেষণ এিাং জিগ্রী অভ সটি মাং পর্ মাদলািিা কদি প্রিীেিাি হে দর্, উক্ত এলাকাি পললসমূহ অেভীি সমুি পজিদিশ 

এিাং টাইিাল অুাকটিজভটি িদেদে এিি িহাদেশীে ফ্লুজভোল পজিদিদশ সজঞ্চি হদেদে। িজহিঙ্গি কাদিি সিে জিজিি 

জসজলকা িাজল ও সাো কাোি জিস্তৃজি, িজুে এিাং গুণেি জিদেষদণি িন্য স্ট্ুািিাি ম দপজিদেশি দটস্ট্ (এস জপ টি) পদ্ধজিদি 

দিাি দহাল কূপ খিি কদি িমুিা সাংগ্রহসহ এক্সআিএফ, এক্সআিজি, দপালািাইজিাং িাইদক্রাদস্কাপ, এফইএসইএি র্ন্ত্র দ্বািা 

িমুিা জিদেষণ কিা আিেক।   

 

                                             

জিত্র-১: কাপ্তাই দিাি কাট দসকশদি প্রাপ্ত জেরুিাি কে মি ফিদিশি জিত্র-২: পাহাজড় েড়াে িডুলাি দশইল (ভুিি ফিদিশি)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

কি মসূিীি-১০: িদঙ্গাপসােদিি পূি ম উপকূদল প্রাপ্ত দফািাজিজিদফিাি উপি জশপ দব্রজকাং ইোি ম হদি জিে মি 

দূষদণি প্রভাি জিণ মে 
 

 

সাি-সাংদযপ 

গি েবয়ে দিবে সামুশ্লদ্রে পশ্লরবিবির উপর দূষবণর প্রিাি ব্যাপেিাবি থিবড়বছ। িিণোবন, সামুশ্লদ্রে দূষবণর োরবণ 

উপকূ ীয় ইবোশ্লসবস্টবের অিনশ্লি শ্লিেব্যাপী উবদ্বগজনে। থিনশ্লেে থফারাবেশ্লনবফরা অগিীর (shallow marine) এিং 

প্রাশ্লন্তে (marginal marine) সামুশ্লদ্রে পশ্লরবিবির পৃষ্ঠিব র প ব  প্রাপ্ত এেধরবনর অণুজীি। িারা পশ্লরবিিগি 

পশ্লরিিণবন খুি সংবিদনিী । িিণোবন থিনশ্লেে থফারাবেশ্লনবফরা সামুশ্লদ্রে দূষণ শ্লনণ ণবয়র জন্য িাবয়াইশ্লন্ডবেের 

(bioindicator) শ্লহসাবি ব্যিহি হয়।  থফারাবেশ্লনবফরার থেষ্ট পযথিক্ষণ েবর গঠণো ীন পশ্লরবিি জানা যায় অে ণাৎ বিশ্লর 

হওয়ার সেয় সমুবদ্রর পাশ্লনর রসায়শ্লনে অিস্থা এিং িাপোত্রা সম্পবেণ জানা যায়।  থফারাবেশ্লনবফরা সমুবদ্রর পাশ্লনবি 

(water column) শ্লিদ্যোন িাসোন উপাদানগুশ্ল  (element) থিাষণ েবর থেবস্টর (Test) এর প্রাচীবরর অন্তভু ণক্ত 

েবর। খািাবরর োধ্যবে অণুজীবির থেষ্ট এ সমুবদ্রর পাশ্লনবি শ্লিদ্যোন থেস এশ্ল বেটগুব া অনুজীবির থিিবর প্রবিি েরবি 

এিং থেস্টগুব া শ্লিষাক্ত হবয় উঠবি। ফ শ্রুশ্লিবি, ধািি দূষবণর প্রশ্লিশ্লক্রয়া শ্লহসাবি থফারাবেশ্লনবফরার বিশ্লচত্রযিা ও ব্যপেিা 

হ্রাস পায় এিং েরবফাব াশ্লজেযা  থেষ্ট এর আকৃশ্লির পশ্লরিিণন হয়। শ্লিপ থব্রশ্লেং ইয়াে ণ এ পশ্ল র সাবে ধািি দূষেগুশ্ল  জো 

হয়। িারী ধাতু জবে োোর োরবণ এই অি টি জ জ জীিবনর জন্য ঝুঁশ্লেপূণ ণ। চট্টগ্রাে থজ ার সীিাকুণ্ড উপবজ ার 

িাটিয়ারী থেবে কুশ্লেরা উপকূ  িরাির  ১০ িগ ণশ্লেব াশ্লেোর এ াো জুবড় িাং াবদবির শ্লিপ থব্রশ্লেং ইয়াে ণগুশ্ল  অিশ্লস্থি। 

থিৌগশ্ল েিাবি, িশ্লহরঙ্গন এ াোটি ২২০ ২৪'- ২২০৩১' উত্তর অক্ষাংি হবি ৯১০৪০'-৯২০৪৪' পূি ণ দ্রাশ্লঘোংি পযন্ত ১৫ শ্লে.শ্লে.২ 

এ াো জুবড় শ্লিস্তৃি।  গুশ্ল য়াখা ী, কুশ্লেরা , সশ্ল েপুর, িাটিয়ারী, পবিঙ্গা ও পারেী এ াোর উপকূ  হবি ১৫টি প   নমুনা 

এিং ১৩টি পাশ্লনর নমুনা সংগ্রহ েরা হয়। এই গবিষণার উবেশ্য হ'  থফারাশ্লেশ্লনবফরার উপর শ্লিপ থব্রশ্লেং ইয়াে ণ (কুশ্লেরা 

থেবে িাটিয়ারী) হবি শ্লনগ ণি দূষবণর প্রিাি শ্লনণ ণয় েরা। ১.৫ শ্লে.শ্লে. অন্তর অন্তর শ্লপ্রষ্টন অগাবরর োধ্যবে থোে ১০টি প   

নমুনা শ্লিপ থব্রশ্লেং ইয়াে ণ এর উপকূ  হবি সংগ্রহ েরা হয় এিং িােী ০৫টি প   নমুনা গবিষণার সুশ্লিধাবে ণ শ্লিপ থব্রশ্লেং 

ইয়াে ণ এর  উত্তর উপকূ  ও দশ্লক্ষন উপকূ  হবি ০৫ শ্লে.শ্লে.অন্তর অন্তর সংগ্রহ েরা হয়। প্রােশ্লেেিাবি প   নমুনাগুশ্ল  

জীপ ে পশ্ল শ্লেন ব্যাবগ সংরক্ষণ েরা হয়। পরীক্ষাগাবর নমুনাসমূহ ৫০গ্রাে েবর পশ্লরোপ েবর হাইবরাবজন পারঅিাইবে 

শ্লিশ্লজবয় রাখা হয়। অিোঃপর নমুনাসমূহ প্রিাহোন পাশ্লনর নীবচ ০.০৬৩ শ্লে.শ্লে.জা  চালুশ্লনবি পশ্লরষ্কার েরা হয়। পরিিীবি 

প   নমুনা ওবিবন শুোবনা হয়। প্রস্তুিকৃি নমুনা হবি অল্প অল্প নমুনা থেবি শ্লনবয়  থস্টশ্লরও িাইবনাকু ার োইবক্রাবকাবপ 

(Leica S9i) পযথিক্ষণ েরা হয়। এই পযন্ত ০৬টি নমুনা প্রস্তুি েরা হবয়বছ এিং ০২টি নমুনা পযথিক্ষণ েরা হবয়বছ। 

অনুজীিাবের েবধ্য ২০ টি থিনশ্লেে ও ০১টি  প্লযাঙ্কেশ্লনে থফারাবেশ্লনবফরা পযথিক্ষণ েরা হবয়বছ। থিনশ্লেে 

থফারাবেশ্লনবফরার থিি েবয়েটি প্রজাশ্লি রবয়বছ থযেন অযাবোশ্লনয়া থেশ্লপো, অযাবোশ্লনয়া থিোশ্লর, িশ্ল শ্লিনা এসশ্লপ, 

এ শ্লফশ্লেয়াে এিািাোে। উবল্লখ্য থয, উক্ত প্রজাশ্লিগুব া প্রকৃি আকৃশ্লির থচবয় থিি থছাে এিং শ্লেছুবক্ষবত্র শ্লিকৃি থখা স 

(Deformed test) পযথিক্ষণ েরা হয়। অযাবোশ্লনয়া থেশ্লপো, অযাবোশ্লনয়া থিোশ্লর, িশ্ল শ্লিনা এসশ্লপ ও এ শ্লফশ্লেয়াে 

এিািাোে প্রজাশ্লিগুব া দূশ্লষি পশ্লরবিবি িাবদর আকৃশ্লি পশ্লরিিণন েবর ও প্রাচুয ণিা েশ্লেবয় থিবড় উঠবি পাবর। প্রজাশ্লির 

প্রাচুয ণিা ও বিশ্লচত্রযিা েবে যাওয়া এিং শ্লিকৃি  থখা বসর  উপশ্লস্থশ্লি  দূশ্লষি পশ্লরবিবির উপশ্লস্থশ্লি প্রোন েবর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শ্লচত্র ১:  অনুসন্ধানকৃি এ াোর োনশ্লচত্র ও নমুনা সংগ্রবহর অিস্থান 



 

 

 

েে ণসূচীর-১১: িাং াবদবির গ্যাস ও থি  থক্ষবত্রর ধারে শ্লি াসমূহ (শ্লরজাি ণার রে) এর উপর থপাব ন 

জীিাবের তু নামূ ে শ্লিবিষণ 

 

সাি-সাংদযপ 

প্রজিটি উজিে প্রিাজি এিাং উপ-প্রিাজিি পিােদিণুসমূহ স্বিন্ত্রু বিজশদষ্টুি এিাং স্বিন্ত্রু ভূিাজিক পজিদিদশি জিদে মশক। িািা 

হািাি হািাি িেি িদি পলল এি দভিদি অজিকৃি অিস্থাে সাংিজযি থাকদি পাদি। পলদলি িদধ্য প্রাপ্ত িীিাশ্ম 

দপাদলিসমূদহি পর্ মদিযণ কদি িাি বিজশষ্টু, ব্যাজপ্ত, জিস্তাি জিণ মদেি িাধ্যদি প্রত্ন-পজিদিশ ও েঠণকালীি পজিদিশ জিি মািি 

কিা হে। িলিায়ু পজিিিমি সম্পদকম িািিা জিদি এিাং ভূেভমস্হ প্রাকৃজিক সম্পে এি অনুসন্ধাদি দপাদলি জিদেষণ এি ভূজিকা 

অপজিহার্ ম। এই কিসূ মজিি উদিে হদলা; দপাদলদিি িিদফালজিকুাল বিজশষ্টু পর্ মদিযদণি িাধ্যদি দপাদলি  (পিােদিণু) 

সিাক্তকিণ, দপাদলি (পিােদিণু) সমূদহি ব্যাজপ্ত, বিজিত্রু এিাং পজিিাণেি অিস্থা জিদেষণ কিা, দপাদলি জিদেষণ এি 

িাধ্যদি প্রত্ন-পজিদিশ ও েঠণকালীি পজিদিশ ব্যাখ্যাকিণ, গ্যাস ও দিল দযদত্র প্রাপ্ত দপাদলিসমূদহি বিজশদষ্টুি তুলিামূলক 

জিদেষণ কিা। এই কি মসূিী িাস্তিােদিি উদিদে িট্টগ্রািস্হ িাদপক্স এি দকাি লাইদব্রিীদি সাংিজযি শাহিােপুি-সুন্দলপুি 

২ গ্যাস দযত্র, দিাোখালী; শাহিািপুি ১,২,৩,৪ গ্যাস দযত্র, দভালা; শাহিািপুি পজিি ৫ গ্যাস দযত্র, দভালা; শ্রীকাইল ৩ 

গ্যাস দযত্র, কুজিল্লা; বকলাশটিলা ১,২,৪ গ্যাস দযত্র, র্সব লট;  বগুড়া ২  শু ষ্ক গ্যাস দযত্র িব ি ২৩  টি নমু না স ংগ্রি কর া িয় । 

সাংগৃহীি সকল িমুিাসমূহ হদি ইদিািদধ্য আটটি (০৮) িমুিা িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি এি স্তিিি ও 

িীিস্তিিিি শাখাি েদিষণাোদি প্রজক্রোিাি কিা হে। িমুিাসমূদহি বিজশষ্টু দভদে িাইি প্রস্তুিকিদণি জিজভন্ন দকৌশল 

িদেদে। দ্যটি অথিা জিিটি দকৌশদলি সিিদে উিি ফলাফল পাা্ওো র্াে। জিজভন্ন বিজ্ঞাজিকেণ কর্তমক িাইি প্রস্তুিকিদণি 

উদল্লখদর্াগ্য দকৌশলসমূহ হদে- হাইদিাদক্লাজিক জেটদিন্ট (HCL treatment); পটাজশোি হাইদিাক্সাইি িাইদিশি 

(KOH digestion); হাইদিাদিি দফ্লািাইি জেটদিন্ট/ দব্রাদিাফিি দফ্লাদটশি (HF treatment / Bromoform 

flotation); এদসদটালাইজসস (Acetolysis); অজক্সদিশি (Oxidation); দস্ট্ইজিাং এিাং িাউজন্টাং (Staining and 

Mounting)। িিমিাি জিদেষদণ, সঠিক িমুিা প্রস্তুজিি িন্য পটাজশোি হাইদিাক্সাইি িাইদিশি, হাইদিাদিি দফ্লািাইি 

জেটদিন্ট, এদসদটালাইজসস, অজক্সদিশি িাপগুজল অনুসিণ কিা হদেদে। প্রস্তুিকৃি আটটি িমুিা হদি দ্যইটি িমুিাি িাইি 

বিিী কদি িাইদক্রাদস্কাদপ পর্ মদিযণ সম্পন্ন কদি দস্পাি-দপাদলদিি েজি দিালা হদেদে। জকন্তু উদল্লখদর্াগ্য পজিিাদণ দস্পাি-

দপাদলি পাওো র্ােজি। সকল দপাদলি িাইি পর্ মদিক্ষণ  ও দস্পাি-দপাদলি সিাক্তকিদণি িাধ্যদি প্রত্ন-পজিদিশ ও 

েঠণকালীি পজিদিশ  ব্যাখ্যা, দপাদলি সমূদহি ব্যাজপ্ত, বিজিত্রু এিাং পজিিাণেি অিস্থা, গ্যাস ও দিল দযদত্র প্রাপ্ত 

দপাদলিসমূদহি বিজশদষ্টুি তুলিামূলক জিদেষণ কিা হদি। 

 

কি মসূিী-১২: িাপাঁইিিািেঞ্জ এিাং িওোঁ দিলাি অন্তে মি িাদিাল, দিাহািপুি, দোিস্তাপুি, দপািশা, 

জিোিিপুি উপদিলাে আঞ্চজলক অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ  
 

সাি-সাংদযপ 

িাৎসজিক িজহিাংেি কি মসূিীি আওিাে দেদশি উিি-পজিিাঞ্চদল অেভীি আজেজশলা এলাকাে (Rangpur Platform) 
ভূেভমস্থ ভূিাজিক েঠি কাঠাদিা জিণ মে ও খজিি সম্পে অনুসন্ধাদিি িন্য সম্ভািিািে এলাকা জিি মািদণি উদিদে িাাংলাদেশ 

ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি) িািািাজহক ভাদি ভূপোজথ মক িজিপ পজিিালিা কদি আসদে। ১৯৯০ সাদল প্রকাজশি ১ 

: ১০০০০০০ দস্কদলি আঞ্চজলক অজভকষীে িািজিদত্র দেদশি উিি- পজিিাঞ্চদলি িাপাঁইিিািেঞ্জ এিাং িওোঁ দিলাি জিস্তৃি 

এলাকাজুদড় িিাত্মক অজভকষীে (positive gravity anomaly) দিাোি এদিাম্যালী পজিলজযি হে। সািািণি: িিাত্মক 

অজভকষীে দিাোি এদিাম্যালী অেভীি জভজিজশলা (Shallow Basement Rock) জকাংিা অজিক ঘিদত্বি (higher 

density) জশলাি উপজস্থজিি সম্ভািিা জিদে মশ কদর্। উদল্লখ্য দর্, উক্ত এলাকাে ভূেভমস্থ িথ্য িািাি িন্য দকাি খিি কূপ 

কিা হে িাই। এই  িিাত্মক অজভকষীে এদিাম্যালীি উিি ও পূদি মি আাংজশক এলাকাে ২০১১ সাদল এিাং ২০১৭ সাদল 

আঞ্চজলক অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ কিা হে (জিত্র-১)।উভে িজিদপই িিাত্মক অজভকষীে দিাোি এদিাম্যালীি প্রিিিা 

পজিলজযি হে। পূি মিি িজিদপি িািািাজহকিাে ২০১৮-১৯ সাদলি জিএসজি’ি িাৎসজিক িজহিাংেি কি মসূিীি আওিাে 

িাপাঁইিিািেঞ্জ দিলাি িাদিাল, দিাহািপুি ও দোিস্তাপুি উপদিলাে এিাং িওোঁ দিলাি দপািশ ও জিোিিপুি উপদিলাি 

অন্তে মি এলাকাে ০৯/০১/২০১৯ িাজিখ হদি ০৭/০২/২০১৯ িাজিখ পর্ মন্ত সিেকাদল আঞ্চজলক অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ 

কিা হে। িজিপকৃি এলাকাটিি সীিাদিখা অযাাংশ ২৪৪৩৪৭উ: দথদক ২৪৫৯৫৩উ এিাং িাজঘিাাংশ 

৮৮১৭১১.৫পূ: দথদক ৮৮৩৩৪৫পূ: এি িদধ্য ২৯৪ (দ্যই শি চুিািব্বই) িে মজকদলাজিটাি এলাকাজুদড় অিজস্থি (জিত্র-

http://www.bapex.com.bd/bn/sundalpur-gas-field/
http://www.bapex.com.bd/bn/sundalpur-gas-field/
http://www.bapex.com.bd/bn/shahbazpur-gas-field/
http://www.bapex.com.bd/bn/srikail-gas-field/
http://www.bapex.com.bd/bn/srikail-gas-field/


 

 

 

১)। আঞ্চজলক অজভকষীে ও দিাট চুম্বকীে উপাি র্ািাোি ব্যিস্থা এিাং ভুজিি অিস্থাি উপি জভজি কদি ১ দথদক ২ 

জকদলাজিটাি জিিজিদি দিাট ২০৩টি পর্©দিযি পদেন্ট দথদক সাংগ্রহ কিা হে। পাশাপজশ ভূজি িজিদপি িাধ্যদি উক্ত ২০৩ 

পদেদন্টি ভুজিি উচ্চিাি পজিিাপ কিা হে। সাংগৃহীি উপাি সমূহ জিদেষি কদি প্রজিটি িাটা পদেদন্ট দিাোি অজভকষীে ও 

দিাট চুম্বকীে এদিাম্যালী জিণ মে কিা হদেদে। জিজণ মি দিাোি অজভকষীে িািসমূহ -৭.৩ দথদক +১৩.৮৭ জিজলোল সীিাি 

িদধ্য এিাং িজিপকৃি এলাকাি িধ্যিিী অাংদশ িিাত্মক  প্রিি র্া উিি এিাং েজযি উভে জেদক ক্রিািদে জিম্নোিী। এই 

এলাকাে দিাট চুম্বকীে এদিাম্যালীও একই প্রিিিাি। িজিপকৃিএলাকাি িধ্যিিী অাংদশ দিাোি অজভকষীে ও দিাট চুম্বকীে 

এদিাম্যালী উভদেই িিাত্মক প্রিিিাি হওোে স্থািীেভাদি তুলিামূলকভাদি কি েভীিিাে জভজি জশলাি অিস্থাি অথিা 

অজিকিি ভািী দকাি খজিদিি উপজস্থজিি সম্ভািিা থাকদি পাদি। সুিিাাং ভূেভমস্থ েভীিিাসহ অন্যান্য মূল্যিাি খজিি 

অনুসন্ধাদিি উদিদে উক্ত এলাকাে প্রজিসিণ ভূকম্পি িজিপ পজিিালিা কিা দর্দি পাদি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জিত্র ১: িাপাঁইিিািেঞ্জ 

এিাং িওোঁ দিলাি অন্তে মি িাদিাল, দিাহািপুি, দোিস্তাপুি, দপািশা,  

     জিোিিপুি উপদিলাে আঞ্চজলক অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ এলাকাি িািজিত্র। 

 

কম িসূ চ ী- ১৩ :  োিীপুি, িিজসাংেী ও িািােিেঞ্জ দিলাে শীিলযুা িেী ও এি িীিিিী এলাকাে জশল্পােদিি 

ভূ-পজিদিশেি প্রভাি জিণ মে: একটি িাসােজিক অনুসন্ধাি 

সাি-সাংদযপ  

 

িাাংলাদেদশি োিীপুি, িিজসাংেী ও িািােিেঞ্জ দিলাি র্থাক্রদি কালীেঞ্জ, পলাশ ও রূপেঞ্জ উপদিলাি িধ্যজেদে প্রিাজহি 

শীিলযুা িেী ও এি িীিিিী এলাকাি পাজি ও িাটিদি সাংজেষ্ট এলাকাে জশল্পােদিি ফদল জক িিদণি ভূ-পজিদিশেি প্রভাি 

পড়দে িা িাসােজিক পদ্ধজিদি অনুসন্ধাি কিাি উদিদে এ কি মসূজি গ্রহণ কিা হদেদে। এ উদিে িাস্তিােদিি িন্য জিেি 

শুষ্ক দিৌসুদিি শুরুদি ২০১৮ সাদলি িদভম্বি িাদসি ১৫ হদি ২৮ িাজিখ পর্ মন্ত একটি িজহিঙ্গি কি মসূজি পজিিালিা কিা হে, 

র্াি িাধ্যদি পলাশ উপদিলাি িিজসন্দুি হদি শুরু কদি রূপেঞ্জ দিলাি িািাদিা পর্ মন্ত ৪০ িে ম জকদলাজিটাি এলাকা জুদড় 

পাজি ও িাটিি িমুিা সাংগ্রহ কিা হে। িজহিঙ্গিকালীি শীিলযুা িেীি বেঘ মু  িিািি দ্যই জকদলাজিটাি অন্তি জিজিি ১৩টি 

দস্ট্শদিি ১১২ টি স্থাি হদি ০-১০ ফুট েভীিিাে ২৩৩ টি পলল িমুিা সাংগ্রহ কিা হে। এোড়া িেী, িীিিিী এলাকাি ভূেভম 

ও জশল্পকািখািাি জিে মি িিমু  হদি ৭৮ টি পাজি িমুিা সাংগ্রহ কিা হে। সাংগ্রহীি পাজি িমুিাসমূদহি দিাট িিীভূি কঠিি 

পোথ ম (TDS), িজড়ৎ পজিিাজহিা (EC) এিাং pH পজিিাপ কিা হে। ফলাফল পর্ মাদলািিাে দেখা র্াে দর্, িেীি পাজিদি 

TDS এি ঘিিাত্রা ১৫৭-৪২০ জপজপএি দর্খাদি ভূেভমস্থ পাজিদি এই িাি ১৪৯-৩৯৭ জপজপএি। জশল্প কািখাি প্রকৃজিদভদে 

জিিঃসৃি িদিমু  TDS এি ঘিিাত্রা ১০৭-৭৪৮ জপজপএি পর্ মন্ত পজিলজযি হে। িেীি ও ভূেভমস্থ পাজিদি EC এি ব্যাজপ্ত র্থাক্রদি 

৩১৪-৮০৯ িাইদক্রাজসদিি এিাং ২৮৮-৭৯৩ িাইদক্রাজসদিি। জশল্পিিমু দি EC এি িাি ১৭৩-১৪৮১ িাইদক্রাজসদিি পাওো 

জেদেদে। িেীি পাজি, ভূেভমস্থ পাজি ও জশল্পিিমু দি pH এি িাদিি ব্যাজপ্ত র্থাক্রদি ৬.৫-৭.৮, ৬.২-৭.৩ ও ৬.৮-৮.২। 

শীিলযুা িেীি জিজভন্ন স্থাদিি পাজিদি িিীভূি অজক্সদিি (DO) ও প্রাণিাসােজিক অজক্সদিি িাজহো (BOD) এি িাি 

পজিিাপ কিা হদেদে। িিজসন্দুি হদি িািাদিা পর্ মন্ত DO এি পজিিাি ক্রিািদে হ্রাস দপদেদে দর্খাদি BOD এি পজিিাি 

ক্রিািদে বৃজদ্ধ দপদেদে। রূপেঞ্জ ও িািাদিা এলাকাি িেীি পাজিদি DO এি পজিিাি র্থাক্রদি ২.৩১ ও ০.৮২ 



 

 

 

জিজলগ্রাি/জলটাি দর্খাদি BOD এি পজিিাি র্থাক্রদি ৭.৩ ও ৯.৯ জিজলগ্রাি/জলটাি। প্রাপ্ি উপাি দথদক প্রিীেিাি হে দর্, 

িািাদিা ও রূপেঞ্জ এলাকাি িেীি পাজি িাদেি িীিির্াত্রা ও িাস্তুসাংস্থাদিি িন্য অিুন্ত অনুপদর্ােী।       

 
কম িসূ চ ী- ১ ৪: র্দনাি পুর যিলার িার্ কমপুর উপবি লার আলীিা ট ইউর্নয় বন র ইসবপুর এলাকায় যচৌম্বকীয় 

ধ াি ব  খর্ন বি র মজুদ, র্ব স্তৃর্ি  ও অ র্ িনন র্ি ক সম্ভাব্যিা র্াচা ইবয় র র্নর্মবত্ত অনুসন্ধান কূপ 

র্ির্ি এইচ-৭ ৩/১ ৯ খনন কা র্ িক্র ম 

সাি-সাংদযপ 

প্রায় একশি বের পূব ব ি বাংলাব দ ব শ র উত্তর-পর্িমাং শ খর্নি স ম্পবদর িন্য স ম্ভাবনা ময় এলাকা র্িব স বব র্বব বচনা করা িয় । 

পরবি ীব ি িৎকালীন স রকার্র ও  র্বব দ শী যকাম্পার্ন সূ মি উক্ত এলাকায় ব্য াপক ভূিার্ িক ও  ভূপদ া র্র্ িক ির্রপ পর্রচ ালনা 

কব র এবং স ম্ভাবনা ময় পালর্লক যবর্সব নর স ন্ধ ান পায় । স্বাধ ীনিা র পর বাংলাব দ শ ভূিার্ িক ির্রপ  অ র্ধ দ প্তর (র্িএস র্ব) এ ই 

যবর্সনস মূ ব ি র্বর্ি ন্ন অ নু সন্ধ ান কার্ িক্র ম পর্রচালন া কব র। এরই ফ লশ্রুর্িব ি বড়পুকুর্ রয় া, খালাশপী র এবং র্দর্িপাড় ায় 

গব ডায় ানা কয় লা এবং মধ্যপ াড়ায় কঠিনর্শলা আর্বষ্কৃি ি য় । বি িমা ব ন র্িএস র্ব রািস্ব কম িসূ চীর আও িায় বাংলাব দ ব শর 

উত্তর-পর্িমাংব শ স্বল্প গিীর িা সম্পন্ন যবর্সনস মূ ব ি কয় লা ও  অ ন্যান্য গু রু ত্বপূন ি অ র্ িন নর্িক খর্নি স ম্পদ আর্বষ্কাবরর লব যয 

অ নু সন্ধ ান কম িসূ চী গ্রিন কব রব ে। এরই ধারা বার্িকিায় বাংলাব দ শ ভূিাা্র্িক ির্রপ অ র্ধদ প্তর(র্িএস র্ব)এ র খনন শাখ া ২০ ১৮-

২০ ১৯ অ র্ ি বেবরর বার্ষ িক বর্ির ঙ্গ ন কম িসূ চীর আও িায়  “র্দনাি পুর যিলার িার্কমপুর উপব িলার আল ীি াট ই উর্নয় ব নর 

ই স বপুর এলাকায় যচৌ ম্বকীয়  ধাি ব খ র্নব ি র মজুদ ,  র্ বস্তৃ র্ি  ও  অ র্ িন নর্িক স ম্ভাব্য ি া র্াচাই ব য় র র্ন র্ম ব ত্ত অ নু স ন্ধ ান কূপ  

র্ির্িএই চ-৭ ৩/১৯ এ র খনন কার্ িক্র ম” গি ১ ৯/০ ৪/২০ ১৯ ই ং িার্রখ শু রু কব র। উক্ত খনন কার্ িক্র ব ম LF 90C DIAMOND 

CORE DRILL RIG এ র মাধ্যব ম যমাট ৬৭১ . ০২ র্মটার গিীরিা পর্ িন্ত খনন করা িয় । এব ি ১৫ ৩ . ০১ র্মটার পুরুব ত্বর জিজভন্ন 

েভীিিাে (৪০৬.৬০ জিটাি হদি ৬৩১.৮৫ জিটাি েভীিিাি িদধ্য) যচৌম্বকীয়  ধািব খ র্নবির স ন্ধ ান পা ও য় া র্ায় । উক্ত খনন 

কুবপ র্ির্লং র্রগ, মাি পাম্প, যি নাব রটর এবং আব রা অ ন্যান্য খনন র্ন্ত্রপার্ি এবং র্িল যিালব ক র্নয়ন্ত্র ব ন রাখা র িন্য মাি 

যকর্মকয াল র্িস াব ব যবর াই ি, যবব টানাই ট, র্সএ মর্স, কুই কট্রল, কর্িক ব স ািা এবং পর্লমা র ব্য বিার করা িয় । উক্ত খননকূব প 

পাঁ চ স্তব রর যকর্সং িাপন করা িয় । র্ার মব ধ্য ৩ র্মটার েিীরিায়  ২১ ৫. ৯ র্ম.র্ম, ১০ ২.৭ ২ র্মটার গিীরিায়  ১৬৫. ১ র্ম.র্ম, 

২১ ৯.৬১ র্মটার গিীরিায়  ১৩ ৯.৭  র্ম.র্ম, ৩ ৯৮.৬৮ র্মটার েিীরিায়  ১১ ৪. ৩  র্ম.র্ম এবং  ৪২৯. ৭ ৭  র্মটা র েিীরিায়  ৮৮.৯  

র্ম.র্ম ব্য াব স র (বর্িিঃ ব্য াস) যকর্সং িাপন করা িয় । প্রচর্লি Non Corring Drilling এবং Wire Line Diamond 

Core Drilling এর ম াধ্যব ম র্র্া ক্র ব ম Flush Sample এবং Core Sample স ংগ্রি করা  িয় । গি ১ ৪/০ ৭/২০ ১৯ ইং 

িার্রখ  এ র্ির্িএই চ-৭ ৩/১৯ এ র খনন কাি আনু ষ্ঠার্নক িাবব স মাপ্ত যিাষণা করা ি য়, যস ই স াব র্ র্ি এস র্বর প্রচর্লি র্নয়ম 

অ নু র্ায় ী যকর্সং উদ্ধার কার্ িক্র ম শুরু ি য় । যকর্স ং উদ্ধ ার  কা র্ িক্র ব ম ২ ৭ . ৪৩  র্মটার  বেদঘ মু ি HW যকর্সং ব্য িীি  অ বর্ শি  স ব  

যকর্সং শিিাগ  পুনরুদ্ধ ার ক রা  স ম্ভ ব িব য় ব ে। প্রর্িটি  যকর্সং পুনরুদ্ধাব রর স াব র্ স াব র্ শূন্যিান  র্সব মট দ্ব া রা পূরণ  করা  িব য় ব ে।  

িািীয় অ র্ িন নর্িক স মৃর্দ্ধ অ ি িব নর লব যয র্বব ের Drilling Technology এ র স াব র্ স ঙ্গ র্ি যরব খ িািী য় প্রর্িষ্ঠ ান র্িব স ব ব 

র্িএস র্ব’ র র্ির্লং র্ন্ত্রপার্ির দ্রু ি আধুর্নকায় ন করা প্রব য় ািন। একই িাবব বি িমান চার্িদ ার পর্রব প্র র্যব ি উন্নি প্রযুর্ক্ত র্নি ির 

আধুর্নক র্ন্ত্রপার্ি পর্রচ ালনায় স যম, সু দ য ও  প্রর্শ যণ প্রাপ্ত িনব ল গব ড় যিালা প্রব য় ািন। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জিএসজি’ি ২০২০-২০২১ অথ মিেদিি িাজষ মক কি মসম্পােি 

মূল্যােি (এজপএ) 

 



 

 

 

শ্লজএসশ্লি’র ২০২০-২০২১ অে ণিছবরর িাজষ মক কি মসম্পােি মূল্যােি (এজপএ)-এি লযুিাত্রা ও অিমি 

 

দকৌশলেি উদিে 

(Strategic Objectives) 

দকৌশলেি 

উদিদেি 

িাি 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ক্রি 

(Activities) 

কি মসম্পােি সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি মসম্পােি 

সূিদকি িাি 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লযুিাত্রা 

 

অিমি 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জিএসজি’ি দকৌশলেি উদিে 

[১] থদবির খশ্লনজসমূবহর 

অনুসন্ধান োয ণক্রে 

থজারদারেরণ (থি  ও 

গ্যাস ব্যিীি) 

৬০ 

[১.১] ভূিাজিক ও 

ভূপ্রাকৃজিক 

িািজিত্রােি 

[১.১.1] প্রস্তাজিি এলাকাি কাি সিাপ্ত িে ম জক.জি. 45 ২০০০ 2097  

[১.2] ভূপোজথ মক 

অনুসন্ধাি 

[১.2.1] প্রস্তাজিি এলাকাি কাি সিাপ্ত িে ম জক.জি. 5 ২০০ ৩২৭ 

[1.2.2] প্রস্তাজিি এলাকাি কাি সিাপ্ত লাইি জক.জি. 4 ৩০ 30 

[1.2.3] লজোং সিাপ্ত সাংখ্যা 1 ১ ২ 

[১.৩] বিদেজষক 

িসােি অনুসন্ধাি 

[১.৩.1] প্রস্তাজিি এলাকাি িমুিা সাংগ্রহ ও 

জিদেষণ 
িে ম জক.জি. ২ ৪০ ৪৫ 

[১.৩.২] ভূনিজ্ঞাজিক িমুিা শ্লিবিষণ   সংখ্যা ৩ ২৫০ ১52 

[১.৪] কূপ খিি [১.4.1]  কূপ খিি সিাপ্ত সাংখ্যা ১ ১ ২ 

 

  



 

 

 

দকৌশলেি উদিে 

(Strategic Objectives) 

দকৌশলেি 

উদিদেি 

িাি 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ক্রি 

(Activities) 

কি মসম্পােি সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি মসম্পােি 

সূিদকি িাি 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লযুিাত্রা 

 

অিমি 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জিএসজি’ি দকৌশলেি উদিে 

[২] িািি সম্পে 

উন্নেি 
১০ 

[২.১] স্থাজিে প্রজশযণ [২.১.১] স্থাজিে প্রজশযণ সম্পন্ন িিঘন্টা ২ ৫০ 36.11 

[২.২]  বিদেজশক প্রজশযণ [২.২.১] বিদেজশক প্রজশযণ সম্পন্ন সাংখ্যা ১ ২০ 1 

[২.৩] স্থাজিে/ আন্তমিাজিক 

দসজিিাি, জসদম্পাজিোি, 

কিফাদিি আদোিি ও িথ্য 

আোি-প্রোি 

[২.৩.১] থসশ্লেনার, শ্লসবম্পাশ্লজয়াে, েনফাবরি 

আবয়াজন ও িথ্য আদান প্রদান 
সাংখ্যা ১ ২০ 20 

[২.৪] স্থাজিে/ আন্তমিাজিক 

দসজিিাি, জসদম্পাজিোি, 

কিফাদিদি অাংশগ্রহণ ও 

িথ্য আোি-প্রোি 

[২.৪.১] দসজিিাি, জসদম্পাজিোি, 

কিফাদিিদি অাংশগ্রহণ 
সাংখ্যা ১ ১০ 19 

[৩] প্রাকৃজিক দূদর্ মাে 

প্রশিি 
৫ 

[৩.১] ভূ-দূদর্ মাে কিাদিাি 

দযদত্র দিটওোজকমাং-এি 

িাধ্যদি িথ্য-উপাি আহিণ 

ও সাংজেষ্ট সাংস্থাসমূহদক 

প্রোি 

[৩.১.১] উপাি সাংগৃহীি সাংখ্যা ২ ২ ২ 

[৩.২] জিজভন্ন স্তদি 

িিসদিিিিা কার্ক্রি 

আদোিি 

[৩.২.১] কার্ক্রি আদোজিি সাংখ্যা 3 ২ ৩ 

  



 

 

 

দকৌশলেি উদিে 

(Strategic 
Objectives) 

দকৌশলেি 

উদিদেি 

িাি 

(Weight of Strategic 
Objectives) 

কার্ক্রি 

(Activities) 

কি মসম্পােি সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি মসম্পােি সূিদকি 

িাি 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

 

লযযমাত্রা 

 

অিমি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

আেত্ত্বশ্যক চকৌশলগত উবেশ্যসমূহ    

[১] দাপ্তত্ত্বরক 

কম থকাবন্ড 

স্বেতা বৃত্ত্বি ও 

জোেত্ত্বদত্ত্বহ 

ত্ত্বৈত্ত্বিতকরর্ 

১০ 

[১.১] িাশ্লষ ণে েে ণসম্পাদন চুশ্লক্ত 

(এশ্লপএ) িাস্তিায়ন 

[১.১.১] এত্ত্বপএ’র সকল তত্রমাত্ত্বসক প্রশ্লিবিদন 

ওবয়িসাইবে প্রোশ্লিি 
সংখ্যা 

২ ৪ ৪ 

[১.১.২] এত্ত্বপএ টিবমর মাত্ত্বসক সভা অনুত্ত্বেত সংখ্যা ১ ১২ ১৩ 

 [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তে চচ ণার 

শ্লিষবয় অংিীজনবদর সবঙ্গ 

েিশ্লিশ্লনেয়  

[১.২.১] মতত্ত্বেত্ত্বৈময় সভা অনুত্ত্বেত সংখ্যা ২ 
৪ ৪ 

[১.৩] অশ্লিবযাগ প্রশ্লিোর 

ব্যিস্থা শ্লিষবয়  থসিাগ্রহীিা 

/অংিীজনবদর অিশ্লহিেরণ 

[১.৩.১] অেত্ত্বহতকরর্ সভা আবয়াত্ত্বজত সংখ্যা ১ ৪ ৪ 

[১.৪] থসিা প্রদান প্রশ্লিশ্রুশ্লি 

শ্লিষবয়  থসিাগ্রহীিাবদর 

অিশ্লহিেরণ  

[১.৪.১] অেত্ত্বহতকরর্ সভা আবয়াত্ত্বজত   সংখ্যা ২ ৪ ৪ 

[১.৫] িথ্য িািায়ন হা নাগাদ 

সংক্রান্ত বত্রোশ্লসে প্রশ্লিবিদন 

উধ্বণিন ের্তণপবক্ষর শ্লনেে থপ্ররণ 

[১.৫.১]  বত্রোশ্লসে প্রশ্লিবিদন থপ্রশ্লরি সংখ্যা ২ ৪ ৪ 

[২] 

কম থসম্পাদবৈ 

গত্ত্বতশীলতা 

আৈয়ৈ ও 

চসোর মাৈ বৃত্ত্বি 

৯ 

[২.১] ই-ৈত্ত্বর্ োস্তোয়ৈ [২.১.১] ই-ৈত্ত্বর্বত চৈাে ত্ত্বৈষ্পত্ত্বেকৃত  % ২ ৮০ ৪২.৭৫ 

[২.২] ত্ত্বডত্ত্বজোল চসো  

োলুকরর্ 

[২.২.১] একটি ৈতুৈ ত্ত্বডত্ত্বজোল চসো োলুকৃত সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-২-২১ 

[২.৩] চসো সহত্ত্বজকরর্ 
[২.৩.১] একটি  সহত্ত্বজকৃত চসো অত্ত্বিবযবত্র 

োস্তোত্ত্বয়ত 

সংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ১৫-৪-২১ 

[২.৪] কম থোরীবদর প্রত্ত্বশযর্ 

প্রদাৈ 

[২.৪.১] প্রবিযে  েে ণচাশ্লরর জন্য প্রশ্লিক্ষণ 

আবয়াশ্লজি 

জৈঘন্টা ১ ৫০ 36.11 

[২.৪.২] ১০ে থগ্রে ও িদ্যধ্বণ প্রবিযে 

েে ণচারীবে এশ্লপএ শ্লিষবয় প্রদত্ত প্রশ্লিক্ষণ 

জৈঘন্টা ১ ৫ ১১.৪১ 

[২.৫] এত্ত্বপএ োস্তোয়বৈ 

প্রবৈাদৈা প্রদাৈ 

[২.৫.১] নুযৈতম একটি আওতািীৈ দপ্তর/ 

একজৈ কম থোরীবক এত্ত্বপএ োস্তোয়বৈর জন্য 

প্রবৈাদৈা প্রদাৈকৃত 

সংখ্যা ১ ১ ২ 

 



 

 

 

দকৌশলেি উদিে 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌশলেি 

উদিদেি 

িাি 

(Weight of Strategic 

Objectives) 

কার্ক্রি 

(Activities) 

কি মসম্পােি সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি মসম্পােি সূিদকি 

িাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লযুিাত্রা 

 

অিমি 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

[৩] আত্ত্বর্ থক ও 

সম্পদ 

ব্যেস্থাপৈার 

উন্নয়ৈ 

৬ 

[৩.১]  িাশ্লষ ণে িয় পত্ত্বরকল্পৈা 

োস্তোয়ৈ 

[৩.১.১] িয় পত্ত্বরকল্পৈা অনুযায়ী িয় 

সম্পাত্ত্বদত 
% 

১ ১০০ ৮৭.৪৮ 

[৩.২] োত্ত্বষ থক উন্নয়ৈ কম থসূত্ত্বে 

(এত্ত্বডত্ত্বপ)/োবজে োস্তোয়ৈ 

[৩.২.১] োত্ত্বষ থক উন্নয়ৈ কম থসূত্ত্বে (এত্ত্বডত্ত্বপ) 

/োবজে োস্তোত্ত্বয়ত 
% 

২ ১০০ ১৩৯.৩৩ 

[৩.৩] অত্ত্বডে আপত্ত্বে ত্ত্বৈষ্পত্ত্বে 

কায থিবমর উন্নয়ৈ 

[৩.৩.১] শ্লত্রপক্ষীয় সিায় উপস্থাপবনর জন্য 

েন্ত্রণা বয় প্রস্তাি থপ্রশ্লরি 

% ১ ৮০ ১০০ 

[৩.৩.২] অত্ত্বডে আপত্ত্বে ত্ত্বৈষ্পত্ত্বেকৃত % ১ ৫০ ৪৬.১৫ 

[৩.৪] হা নাগাদকৃি স্থাির ও 

অস্থাির সম্পশ্লত্তর িাশ্ল ো 

েন্ত্রণা য়/শ্লিিাবগ থপ্ররণ  

[৩.৪.১] হা নাগাদকৃি স্থাির ও অস্থাির 

সম্পশ্লত্তর িাশ্ল ো েন্ত্রণা য়/শ্লিিাবগ থপ্রশ্লরি 
িাশ্লরখ 

১ ১৫-১২-২০ 

17-11-2020 

এিাং  

১১-১১-২০২০ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০21-২০22 অথ ম িেদিি িাস্তিােিািীি িজহিঙ্গি 

কার্ক্রিসমূহ 

 

  



 

 

 

২০21-২০22 অথ মিেদি জিএসজি কর্তমক িাস্তিােিদর্াগ্য জিি মাজিি িজহিঙ্গি কি মসূজিসমূহ 

কম িসূ র্ চর  না ম আয় িন 

১. সািজযিা দিলাি অন্তে মি দেিহাটা ও কাজলেঞ্জ উপদিলাি উপকূলীে ভূিাজিক 

িািজিত্রােি।  

 

500 িে ম জকদলাজিটাি 

    িাঙ্গািাটি দিলাি িাঙ্গািাটি সেি উপদিলাি ভূিাজিক িািজিত্রােি।  

 

৫৪৬ িে ম জকদলাজিটাি 

২. শ্লদনাজপুর থজ ার অিশ্লস্থি কুতুিপুর ম্যাগবনটিে িশ্লের উপর ভূিাশ্লিে 

অনুসন্ধানমূ ে কূপ খনন (শ্লজশ্লেএইচ - ৭৭/২১ িীষ ণে েে ণসূশ্লচ। 

 

- 

৩. িদঙ্গাপসােদিি উপকূদল িাইদক্রাফজসল (দফািাজিদফিাি, অস্ট্রাদকািা, 

গ্যাদস্ট্রাদপািা এিাং দপজলসাইদপািা) এি সিাদিশ, জিস্তাি এিাং দলািাল 

ওোজি মাংদেি প্রভাি জিজিিকিণ, কক্সিািাি সেি, িট্টগ্রাি, িাাংলাদেশ। 

- 

৪. িাঙািাটি দিলাি, কাউখালী উপদিলাি পজিদিশ ভূিি জিরুপণ এিাং ভূজির্ধ্স 

দিাদিশি িািজিত্রােি। 

৩3৯ িে ম জকদলাজিটাি 

৫. িগুড়া দিলাি দসািািলা উপদিলাে প্রিাজহি র্মুিা িেীি েজিপদথি পজিিিমি, 

ভাাংেি প্রিিিা জিি মািি এিাং ভূিাজিক ও ভূ-প্রাকৃজিক িািজিত্রােি। 

1৫৭ িে ম জকদলাজিটাি 

৬. ঢাকা দিলাি িািিাই উপদিলা এলাকাে °৫০ জিটাি েভীিিা পর্ মন্ত ভূেভমস্থ 

পাজি ও পলদলি ভূ-িাসােজিক জিদেষদণি িাধ্যদি পাজিি গুিেিিাি, পজিদিশ 

মূল্যােি এিাং ভূ-িাসােজিক িািজিত্র প্রস্তুিকিণ। 

306 িে ম জকদলাজিটাি 

৭. কক্সিািাি দিলাি িামু উপদিলাি টািজশোিী পাহাড়সমূদহি পলল ও পালজলক 

জশলাি িজণকিাজিক জিদেষণ। 
- 

৮. ভূেভমস্থ ভূিাজিক অনুসন্ধাদিি লদযু প্রজিসিণ ভূকম্পি পদ্ধজিি িাধ্যদি 

জেিািপুি দিলাি জিজিিিন্দি ও পাি মিীপুি উপদিলাসমূদহি অন্তে মি এলাকাে 

ভুপোজথ মক িজিপ। 

30  াইন শ্লে.শ্লে. 

৯. জেিািপুি দিলাি অন্তমেি পাি মিীপুি-জিজিিিন্দি ও সাংলগ্ন এলাকাে 

আঞ্চজলক/দপ্রাফাইজলাং অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ। 

200 িে ম জকদলাজিটাি 

১০. িজহিঙ্গদণ ভূপোজথ মক র্ন্ত্রপাজিসমূদহি (অজভকষীে, চুম্বকীে, ভূনিদ্যুজিক ও 

ভূকম্পি) কার্ মকাজিিা পিীযণ কি মসূিী-২০21 

গাজীপুর থজ াধীন েঙ্গী 

এ াো 

১১. খুলিা দিলাি খাজলশপুি থািাি জশল্প এলাকা এিাং িৎসাংলগ্ন িাটি এিাং 

পাজিদি স্থািীে জশদল্পি দূষদণি পজিিাণ জিণ মে। 

৪0 িগ ণ শ্লেব াশ্লেোর 

১২. শ্লদনাজপুর থজ ার অিশ্লস্থি কুতুিপুর ম্যাগবনটিে িশ্লের উপর ভূিাশ্লিে 

অনুসন্ধানমূ ে কূপ  খনন (শ্লজশ্লেএইচ- ৭৭/২১ িীষ ণে েে ণসূশ্লচ। 

- 

  

  

          

* GeoUPAC প্রেবল্পর আওিায় নগর ও প্রবেৌি  ভূিি িাখার োধ্যবে ফশ্লরদপুর, িশ্লরিা , খু না, কুশ্লষ্টয়া  

      ও সািক্ষীরা িহরািব র ভূ-প্রাকৃশ্লিে োনশ্লচত্রায়ন ও ভূপ্রবেৌি  োনশ্লচত্রায়ন োজ অব্যাহি োেবি।  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জিএসজি’ি ল্যািদিটিীি জকছু র্ন্ত্রপাজি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

জিজপএসিঃ একটিভ দটকটজিক্স, ভূজিকম্প, দপ্ল্ট মুভদিট েদিষণাি কাদি ব্যিহৃি জিওদিটিক িথ্য-উপাি সাংগ্রদহি িন্য স্থােী জিজপএস দষ্টশি। 

 

 

ব্রিব্যাড দসইসদিাজিটািিঃ ভূজিকম্প েদিষণাি কাদি ব্যিহৃি ব্রিব্যাড দসইসদিাজিটাি। 

 

আইজসজপ-এিএসিঃ িজহিাংেি কাদি সাংগৃহীি িমুিাি দিৌজলক 

জিদেষণ কাদি ব্যিহৃি হে। 

 

ইদলকদোস্ট্ুাটিক দপ্ল্ট দসপাদিটিিঃ িমুিাি দিৌম্বকীর্ ় এিাং িি-দিৌম্বকীর্ ়

ভগ্নাাংশগুজল পজিিাহী এিাং অপজিিাহী খজিিগুজলি ভগ্নাাংশ দথদক পৃথক কিদি 

ইদলদরাস্ট্ুাটিক দপ্ল্ট ব্যিহৃি হর্।় 

 

 

 

ওএসএল-টিএল দিটিাংিঃ িজহিাংেি কাদি সাংগৃহীি িমুিাি িেস জিি মে কিা হে। 



 

 

 

জিএসজি কর্তমক আদোজিি দসজিিাি/কি মশালা এিাং জিজভন্ন অনুষ্ঠাদিি উদল্লখদর্াগ্য জকছু জিত্র 

 
 

জিএসজি’ি দসজিিাি কদয আদোজিি ’িাাংলাদেদশি িেীিদয মূল্যিাি 

খজিদিি উপজস্থজি জিণ মে ও অথ মনিজিক মূল্যােি’ শীষ মক  দসজিিাদিি 

প্রিাি অজিজথ জসজিেি সজিি (জ্বালাজি ও খজিি সম্পে জিভাে) 

িদহােেদক জিএসজি’ি িহাপজিিালক িদহােে কর্তমক ফুদলল শুদভো 

প্রোি। 

’িাাংলাদেদশি িেীিদয মূল্যিাি খজিদিি উপজস্থজি জিণ মে ও 

অথ মনিজিক মূল্যােি’ শীষ মক  দসজিিাদি আেি প্রিাি অজিজথ জ্বালাজি 

ও খজিি সম্পে জিভাদেি জসজিেি সজিি িদহােে সহ অন্যান্য 

অজিজথবৃন্দ 

  
এিআইএসটি-এি দপদোজলোি এড িাইজিাং ইজঞ্জজিোজিাং জিভাদেি ২ে 

িদষ মি ব্যিহাজিক দকাস ম জিএসজি’ি ৭টি ল্যািদিটিীদি অনুজষ্ঠি হে। 

ল্যাি জভজিক শাখাসমূহ জশযাথীদেি পাঠোি কদিি। জশযক এিাং 

জশযাথীদেি সাদথ জিএসজি’ি  কি মকিমাবৃন্দ  

এিআইএসটি-এি জশযাথীদেি জিএসজি’ি জিজভন্ন ল্যািদিটিীদি 

হাদি-কলদি পাঠোি 

  
জিএসজি-জসজিএস (িােিা জিওলজিকুাল সাদভম) জদ্বপাজযক 

সহদর্াজেিা জিষেক দসজিিাদি িহাপজিিালক িদহােে কর্তমক শুদভো 

িক্তব্য  

জিএসজি-জসজিএস (িােিা জিওিজিকুাল সাদভম) জদ্বপাজযক 

সহদর্াজেিা জিষেক দসজিিাদি আেি িােিা জিওলজিকুাল সাদভমি 

প্রজিজিজি েদলি সাদথ জিএসজি’ি কি মকিমাবৃন্দ 



 

 

 

  
জ্বালাজি সপ্তাহ-2018 উপ বক্ষ আদোজিি দিলাে জিএসজি’ি স্ট্দল 

েশ মিাথীদেি ভীড় 

আপদগ্রদিশি অি জিওলজিকুাল ম্যাপ শীষ মক দসজিিাদি পাওোি 

পদেন্ট উপস্থাপিা কিদেি জিএসজি’ি পজিিালক (ভূিি) িিাি বসেে 

িিরুল ইসলাি 

 

  
েহাসোবরাবহ জাশ্লির জনে িঙ্গিন্ধু থিখ মুশ্লজির রহোবনর জমিিিাশ্লষ ণেী অনুষ্ঠাবনর উবদ্বাধন েরা হয় 

 



 

 

 

  
স্বাধীনিা শ্লদিস উপ বক্ষ আবয়াশ্লজি সাংস্কৃশ্লিে অনুষ্ঠাবন সংগীি 

পশ্লরবিিন েরবছন িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তবরর 

েহাপশ্লরচা ে (চ শ্লি দাশ্লয়ত্ব) জনাি েঈনউশ্লেন আহবেদ। 

স্বাধীনিা শ্লদিস উপ বক্ষ আবয়াশ্লজি অনুষ্ঠাবন র যাবফ  র অনুষ্ঠাবন 

পুরষ্কার শ্লিিরণ েরবছন িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তবরর 

িৎো ীন েহাপশ্লরচা ে েোঃ েহোঃ থির আ ী। 

 

  
বাাংলারেি ভূতাভিক জভরপ অভিেপ্তররর নবভনভম িত ভে ভকয়ার ভেন্টাররর উরবািনী অনুষ্ঠারন প্রভতষ্ঠারনর কম িকতিাবৃন্দ।  

 

 

  
 

জিএসজি’ি জিজভন্ন শাখাি কি মকিমাদেি জিদে GeoUPAC প্রকদল্পি অনুজষ্ঠি একটি উপস্থাপিা 

 

  



 

 

 

  
জাভতর জনক বঙ্গবন্ধু ভিখ মুভজবর রহমারনর ৪৩তম িাহাোত বাভষ িকীরত জাতীয় ভিাক ভেবে পালন উপ বক্ষ রয্ালী এবাং পুষ্পস্তবক অপ িণ করা 

হয়।  

 

  

বাাংলারেি ভূতাভিক জভরপ অভিেপ্তরর বাাংলারেি ভনীবাভহনীর “14th Batch Hydrographic Course Participants (CAT-B)” 

িীষ িক ভকাে ি আরয়াজন করা হয়।  

 

  

স্বািীিিাি িহাি স্থপজি িাজিি জপিা িঙ্গিন্ধু দশখ মুজিবুি িহিাি-

এঁি ৪৬িি শাহােি িাজষ মকীদি ‘িািীে দশাক জেিস’ পালদিি জিজিদি 

িািীে পিাকা উদিালি  

িঙ্গিন্ধু দশখ মুজিবুি িহিাি-এঁি ৪৬িি শাহােি িাজষ মকীদি ‘িািীে 

দশাক জেিস’ পালদিি জিজিি জিএসজি’ি পয দথদক িঙ্গিন্ধুি 

প্রজিকৃজিদি পুষ্পাঘ মু  অপ মণ 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

জেিািপুি দিলাি আলীহাট ইউজিেদিি িজশেপুদি জিএসজি কর্তমক আজিষ্কৃি দলৌহ আকজিদকি উপি উপস্থাপিা অনুষ্ঠাদি ভাচুমোজল প্রিাি অজিজথ 

জহদসদি উপজস্থি জেদলি জ্বালাজি ও খজিি সম্পে জিভাদেি জসজিেি সজিি িিাি দিা: আজিছুি িহিাি  

 

  
স্বািীিিাি সুিণ মিেন্তী ও মুজিিিষ ম উের্াপি উপ বক্ষ িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি ১০ জেিব্যাপী জিজভন্ন অনুষ্ঠাদিি আদোিি কদিদে। 

জ্বালাজি ও খজিি সম্পে জিভাদেি জসজিেি সজিি িিাি দিা: আজিছুি িহিাি প্রিাি অজিজথ জহদসদি  এ আদোিদিি শুভ উদদ্বািি দঘাষণা 

কদিি। জ্বালাজি ও খজিি সম্পে জিভাদেি অজিজিক্ত সজিি, জিজভন্ন েপ্তি সাংস্থাি িহাপজিিালকবৃন্দ এিাং অজিেপ্তদিি উর্ধ্মিি কি মকিমাবৃন্দসহ 

অন্যান্য কি মকিমা-কি মিািীেণ উক্ত অনুষ্ঠাদি অাংশগ্রহণ কদিি।  

 

  
িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদি িিজিজি মি মুজিি কণ মাি- এি শুভ উদদ্বািি কদিি জিদ্যুৎ, জ্বালাজি ও খজিি সম্পে িন্ত্রণালদেি িািিীে 

প্রজিিন্ত্রী িিাি িসরুল হাজিে, এিজপ 



 

 

 

 
 

 
 

  
িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তদি িিজিজি মি মুজিি কণ মাি- এি শুভ উদদ্বািি কদিি জিদ্যুৎ, জ্বালাজি ও খজিি সম্পে িন্ত্রণালদেি িািিীে 

প্রজিিন্ত্রী িিাি িসরুল হাজিে, এিজপ 

 

  

  
২৬ িাি ম ২০২১ িহাি স্বািীিিা জেিস উপলদযু আদলািিা সভা, ক্রীড়া প্রজিদর্াজেিা, জশশুদেি জিত্রাঙ্কি প্রজিদর্াজেিা, জশশুদেি আবৃজি প্রজিদর্াজেিা, 

জশশুদেি অাংশগ্রহদণ ‘িাাংলাদেদশি স্বািীিিাে িঙ্গিন্ধুি অিোি’ শীষ মক িিিা প্রজিদর্াজেিা, স্বািীিিাি সুিণ মিেন্তী উপলদযু দপাস্ট্াি ও আদলাকজিত্র 

প্রেশ মিী, সাাংস্কৃজিক অনুষ্ঠাি, পুিস্কাি জিিিণ প্রভৃজি অনুষ্ঠািিালাি আদোিি কিা হদেদে 

 



 

 

 

  

  
েি ২৫ িাি ম ২০২১ িীি মুজক্তদর্াদ্ধা এিাং িিহুি মুজক্তদর্াদ্ধােদণি পজিিািদক িিদণািি সাংিি মিা প্রোি কদিদে জিএসজি। সাংিি মিা 

অনুষ্ঠাদি জিদ্যুৎ, জ্বালাজি ও খজিি সম্পে িন্ত্রণালদেি িািিীে প্রজিিন্ত্রী িিাি িসরুল হাজিে, এিজপ প্রিাি অজিজথ জহদসদি উপজস্থি 

জেদলি। একই সাদথ িাজিি জপিা িঙ্গিন্ধু দশখ মুজিবুি িহিাি এঁি িন্মশিিাজষ মকী (মুজিিিষ ম) উের্াপি উপলদয জিএসজি কর্তমক 

প্রকাজশি স্মিজণকাি দিাড়ক উদন্মািি কদিি িািিীে প্রজিিন্ত্রী িদহােে। 
 

  
মুজিি শিিষ ম ও স্বািীিিাি সুিণ মিেন্তী উের্াপি উপলদযু েযিা উন্নেি প্রজশযদণি আওিাে েি ২২ িাি ম ২০২১ িাজিদখ ‘িাকুজি 

সাংক্রান্ত প্রজশযণ-এসজিজি’ এিাং ২৩ িাি ম ২০২১ িাজিদখ ‘জিওদলাজিকুাল িটিদভশিাল দেজিাং’ জিএটিজস কর্তমক আদোিি কিা হে।  
 

  

  
স্বািীিিাি সুিণ মিেন্তী এিাং মুজিিিষ ম উের্াপি উপলদযু “িাাংলাদেদশি দটকসই উন্নেি অজভলদযু জিএসজি” শীষ মক ভূনিজ্ঞাজিক 

আদলািিা েি ১৮ িাি ম ২০২১ িাজিদখ অনুজষ্ঠি হদেদে 

 

 



 

 

 

২০ ২০-২০২১  অ র্ িব ে বর  র্িএসর্ব’র ইবন াবিশন টিবমর উদ্ভাবনী উবযাগ 

 

ক্রে েযাোগরী শ্লিবরানাে 

১. থসিা সহশ্লজেরণ সেশ্লেি প্যাশ্ল বনা শ্লজ ও প্যাশ্ল ওবটা শ্লজেযা  োোবিজ অযাপ আোবর প্রস্তুি েবর িথ্য 

প্রদান সহশ্লজেরণ 

২. উিািনী উবদ্যাগ শ্লজএসশ্লি োে লাি 

৩. শ্লেশ্লজো  থসিা শ্লিশ্লিন্ন ব্যশ্লক্ত/প্রশ্লিষ্ঠানবে শ্লজএসশ্লি’র  াইবব্রশ্লরর প্রোশ্লিি প্রশ্লিবিদবনর িথ্য প্রদান 

থসিা প্রশ্লক্রয়া সহশ্লজেরণ 

 

থসিা সহশ্লজেরণ আইশ্লেয়া 

ক) যস বা স ির্িকর ণকৃি  উদ্ভাবনী  উবযাগটির  ন াম:  সেশ্লেি 

প্যাশ্ল বনা শ্লজ ও প্যাশ্ল ওবটা শ্লজেযা  োোবিজ অযাপ 

আোবর প্রস্তুি েবর িথ্য প্রদান সহশ্লজেরণ 

খ ) যস বাটি স ির্িক রব ণর যর্ৌর্ক্ত কিা  ( স মস্যাটি র্ক  র্েল) : 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি), জিদ্যুৎ, 

জ্বালাজি ও খজিি সম্পে িন্ত্রণালদেি অন্তভূ মক্ত একিাত্র 

সিকািী সাংস্থা র্া িাাংলাদেদশি ভূিাজিক েদিষণা সম্পােি 

কদি থাদক। স্তিিি এিাং িীিস্তিিি শাখা জিএসজিি একটি 

গুরুত্বপূণ ম শাখা র্া স্তিিাজিক এিাং িীিস্তিিাজিক টুলস্ 

ব্যািহাি কদি স্তিিাজিক দেজণজিন্যাস সম্পজকমি েদিষণা 

কদি থাদক। উক্ত শাখাে জিশে আকাদি 

প্যাজলওদন্টালজিকুাল েদিষণা িলিাি িদেদে। এই 

প্যাজলওদন্টালজিকুাল েদিষণাে প্যাজলদিাদলাজিকুাল এিাং 

দফািাজিজিদফিাি েদিষণা উদল্লখদর্াগ্য। উক্ত েদিষণাি 

িাধ্যদি প্রত্নপজিদিশ (প্যাজলও এিভাদোিদিন্ট) পুিরুদ্ধাি, 

েঠিকালীি পজিদিশ (জিদপাজিশিাল এিভাদোিদিন্ট) এি 

ইজিহাস, িলিায়ুি পজিিিমি এিাং হাইদিাকাি মদিি উপজস্থজি 

িািা র্াে। িিমিাি সিদেি দপাদলিসমূহ পর্ মদিযি কিাি 

িাধ্যদি হদলাজসি সিদেি বৃয, গুল্ম ও আোো প্রিাজিি 

প্রত্নপজিদিশ এিাং প্যাজলদিাদলাজিকুাল দিাি জিণ মে কিা 

সম্ভি। এই জিশে েদিষিাে সহােিা প্রাজপ্তি উদিদে দপাদলি 

কুাটালে প্রস্তুজিি লদযু িিমিাদি সহােক কি মসূজি জহদসদি 

প্রজি িেি ক্ষুি আকাদি ‘দপাদলি কুাটালে’ প্রস্তুজিি কাি 

কিা হদে। দসই সাদথ সিাক্তকৃি িাইদক্রাফজসল 

(দফািাজিজিদফিা) এি িমুিা জিদেও ‘কুাটালে’ প্রস্তুজিি 

কাি িলিাি িদেদে। িাাংলাদেদশি দপ্রযাপদট এখি পর্ মন্ত 

দপাদলি এিাং দফািাজিজিদফিাি সম্পূণ ম দকাি কুাটালে প্রস্তুি 

কিা হেজি। উক্ত দ্যইটি কুাটালে স্তিিি এিাং িীিস্তিিি, 

প্রত্নপজিদিশ, হাইদিাকাি মদিি েদিষক, জির্শ্জিদ্যালদেি 

জশযক এিাং জশযাথীদেি জশযা এিাং েদিষিাি কাদি 

জিদশষ সহােক ভূজিকা পালি কদি শ্লিধায় েযাো গ 

সম্পশ্লেণি িথ্য ও পরীক্ষাগার প্রস্তুি প্রণা ী সম্পবেণ ধারনা 

প্রাশ্লপ্তর উবেবশ্য িিণোবন শ্লিশ্লিন্ন সরোশ্লর-থিসরোশ্লর 

শ্লিেশ্লিদ্যা য় এিং গবিষনা সংস্থা িাং াবদি ভূিাশ্লিে 

জশ্লরপ অশ্লধদপ্তবরর শ্লনেে আবিদন েবরন। থসিা গ্রহণোরী 

মূল্যিান সেয় ও অবে ণর অপচয় হয় এিং এেইসাবে 

থসিাদানোশ্লর েে ণেিণার সেবয়র অপচবয়র সাবে দাপ্তশ্লরে 

োবজও আসুশ্লিধার সমু্মশ্লখন হবি হয়। ফ শ্রুশ্লিবি থসিা 

গ্রহণোরী সংস্থা/ব্যাশ্লক্ত িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ 

অশ্লধদপ্তবরর শ্লনেে হবি যোযে িথ্য প্রাশ্লপ্ত থেবে িশ্লিি হন। 

 

 

 

 
শ্লচত্র: Equatorial View of Hibiscus surattensis 

(400X) 



 

 

 

সংস্থা/ব্যাশ্লক্ত উক্ত িথ্য প্রাশ্লপ্তর উবেবশ্য পুনোঃপুন অশ্লধদপ্তবর 

যািায়াবির োরবণ  

 

শ্লেিাবি সেস্যাটির সোধান েরা হবয়বছ: স্তরিি এিং জীিস্তরিি িাখায় সংরশ্লক্ষি প্যাশ্ল বনা শ্লজ ও প্যাশ্ল ওবটা শ্লজেযা  

েদিষণার েযাো গ সম্পশ্লেণি িথ্য ও পরীক্ষাগার প্রস্তুি প্রণা ী অযাপ আোবর অন াইবন আপব াে েরা হবয়বছ। উক্ত িথ্য থসিা 

গ্রহণোরী সংস্থা/ব্যাশ্লক্ত (সরোশ্লর-থিসরোশ্লর শ্লিক্ষা প্রশ্লিষ্ঠাবনর েদিষণা োবজ শ্লনবয়াশ্লজি ছাত্র/গবিষে/শ্লিক্ষে) অন াইবন অযাপ 

থেবে সংগ্রহ েরবি পারবছন। অযাপটি োয়নাশ্লেে শ্লহবসবি প্রস্তুি েরা হবয়বছ যা প্রশ্লি িছর েদিষণা ব্ধ নতুন িথ্য দ্বারা হা নাগাদ 

েরা হবি, ফ শ্রুশ্লিবি থসিাগ্রহণোরী সংস্থা/ব্যাশ্লক্ত হা নাগাদ িথ্যসমূহ সহবজই সংগ্রহ েরবি পারবিন। 

সেস্যা সোধাবনর েবধ্য উিািন শ্লে শ্লছ : থসিাগ্রহীিাসহ শ্লজএসশ্লি’র থয থোবনা েে ণেিণা স্তরিি এিং জীিস্তরিি িাখায় 

সংরশ্লক্ষি প্যাশ্ল বনা শ্লজ ও প্যাশ্ল ওবটা শ্লজেযা  গবিষনার েযাো গ ও পরীক্ষাগার প্রস্তুি প্রণা ী সম্পশ্লেণি িথ্য থয থোন অিস্থান 

থেবে শ্লিনা খরচ এিং শ্লিনা যািায়াবি স্বল্পসেবয় থপবি পাবরন। িাং াবদবির থপ্রক্ষাপবে এখন পয ণন্ত থপাব ন এিং 

থফারাশ্লেশ্লনবফরার সম্পূণ ণ থোন েযাো গ প্রস্তুি েরা হয়শ্লন। শ্লেশ্লজো  িাং াবদবির থলাগানবে সােবন থরবখ এ ধরবনর েযাো গ 

অযাপ আোবর প্রোশ্লিি হওয়ায় িা ভূিাশ্লিে শ্লিক্ষা এিং েদিষণার থক্ষবত্র গুরুত্বপূণ ণ ভূশ্লেো পা ন েরবছ। উবল্লখ্য, এ ধরবনর 

অযাপ িশ্লহ ণিাং াবদবি িহু িাবি ব্যিহি হবে। 

িিণোন থসিা সহশ্লজেরবণর পূবি ণর অিস্থা শ্লে শ্লছব া: পূবি ণ থসিা গ্রহণোরী সংস্থা/ব্যাশ্লক্ত িথ্য প্রাশ্লপ্তর উবেবশ্য েহাপশ্লরচা ে 

েবহাদবয়র শ্লনেে আবিদন েরবিন যা শ্লিশ্লিন্ন ধাপ অশ্লিক্রে েবর সংশ্লিষ্ট িাখা প্রধাবনর শ্লনেে থপৌছাবনার পর িাখা প্রধান অনুেশ্লি 

সাবপবক্ষ িথ্য প্রদান েরবিন। এই প্রশ্লক্রয়াটিবি থসিা গ্রশ্লহিার অবে ণর এিং সেবয়র অপচয় হবিা।  

জনগবনর থসিা প্রদাবন শ্লেিাবি এটি ভূশ্লেো রাখবি: থসিাগ্রহীিাগণবে এর োধ্যবে শ্লিনা খরচ এিং শ্লিনা যািায়াবি স্বল্প সেবয় 

িথ্য প্রদান েরা সম্ভি হবে। 

যস বা স ির্িকরণকৃ ি উিািনটিবি শ্লে শ্লিক্ষণীয় রবয়বছ: িাং াবদবির থপ্রক্ষাপবে এখন পয ণন্ত থপাব ন এিং থফারা শ্লেশ্লনবফরার 

সম্পূণ ণ থোন েযাো গ প্রস্তুি েরা হয়শ্লন। শ্লেশ্লজো  িাং াবদবির থলাগানবে সােবন থরবখ এ ধরবনর েযাো গ অযাপ আোবর 

প্রোশ্লিি হওয়ায় িা ভূিাশ্লিে শ্লিক্ষা এিং গবিষনার থক্ষবত্র গুরুত্বপূণ ণ ভূশ্লেো পা ন েরবছ। 

 

উিািিী উদদ্যাে 

ক) উদ্ভােৈী উবদ্যাগটির ত্ত্বশবরাৈাম: ত্ত্বজএসত্ত্বে ব্লাড ক্লাে 

 

খ) চসোটি সহত্ত্বজকরবর্র চযৌত্ত্বক্তকতা (সমস্যাটি ত্ত্বক ত্ত্বেল): আোবদর থদবির হাসপািা গুব াবি এখনও প্রবয়াজবনর তু নায় রবক্তর 

সরিরাহ েে। এখনও প্রশ্লিিছর অবনে থরাগী রবক্তর অিাবি োরা যায়। মুমূষু ণ থরাগীবে িাচাঁবি প্রায়িই জরুশ্লর শ্লিশ্লত্তবি রক্ত থদয়ার 

প্রবয়াজন হয়। থ্যা াবসশ্লেয়া থরাগী, োবরা অশ্লিশ্লরক্ত রক্তক্ষরণ, দূঘ ণেনায় আহি, সন্তান প্রসি, অযাশ্লনশ্লেয়া, শ্লহবোশ্লফশ্ল য়া, 

অবরাপচার প্রভৃশ্লি োরবণ থরাগীর িরীবর রক্ত সিা বনর প্রবয়াজন পবড়। শ্লেন্তু প্রবয়াজবনর সেয় জরুশ্লর শ্লিশ্লত্তবি রক্তদািা খুবজ 

পাওয়া অশ্লি দ্যষ্ের। শ্লিশ্লিন্ন োে ব্যাংে এিং অপশ্লরশ্লচি রক্তদািার সাবে থযাগাবযাগ েবর রক্ত সাংগ্রহ েরা এেটি েষ্টসাধ্য 

শ্লিষয়। 

শ্লেিাবি সেস্যাটির সোধান েরা হবয়বছ: িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তর (শ্লজএসশ্লি) তু নামূ ে অশ্লধে জনি  সমৃদ্ধ 

(িিণোন েে ণরি জনি  আনুোশ্লনে ৪১৫ জন) এেটি িড় সরোরী প্রশ্লিষ্ঠান। এ প্রশ্লিষ্ঠাবন েে ণরি সে  েে ণেিণা/েে ণচারী এিং 

িাঁবদর পশ্লরিাবরর ১৮ িছর উধ্বণ সদস্যগবণর রবক্তর গ্রুপ সম্বশ্ল ি এেটি োোবিইস শ্লজএসশ্লি’র ওবয়িসাইবে আপব াে েরার 

ব্যিস্থা গ্রহণ েরা হবয়বছ। শ্লজএসশ্লি’র থোন েে ণেিণা/েে ণচারী িা িাঁর পশ্লরিাবরর থোন সদবস্যর রবক্তর প্রবয়াজন হব  শ্লিশ্লন 

শ্লজএসশ্লি’র ওবয়িসাইবে সশ্লন্নবিশ্লিি োোবিইস হবি প্রবয়াজনীয় রক্তদািার সন্ধান পাবেন। উক্ত রক্তদািা স্বীয় দপ্তবরর পশ্লরশ্লচি 

সহেেী হওয়ায় সহবজই িার সাবে থযাগাবযাগ েবর রক্ত সংগ্রহ সম্ভি হবে। 

সেস্যা সোধাবনর েবধ্য উিািন শ্লে শ্লছ : অশ্লধদপ্তবরর েে ণেিণা/েে ণচারীগণ ছাড়াও িাবদর পশ্লরিাবরর ১৮ িছর উধ্বণ সদস্যগবণর 

রবক্তর গ্রুবপর িথ্য উক্ত োোবিইস সংযুশ্লক্তর ব্যিস্থা গ্রহণ েরা হবয়বছ। এবি রক্তদািার সংখ্যা থযেন বৃশ্লদ্ধ থপবয়বছ থিেন িরুন 

প্রজমবে রক্তদাবন উৎসাশ্লহি েরা সম্ভি হবে। এছাড়া, রক্তদািাগবণর িথ্য ওথয়িসাইবে আপব াে েরায় সহবজই থয থেউ শ্লিনা 



 

 

 

যািায়াবি এিং শ্লিনা খরবচ োশ্লিি রক্তদািার সন্ধান পাবেন এিং োোবিইবস সংরশ্লক্ষি থোিাই  নম্ববর সরাসশ্লর রক্তদািার 

সাবে থযাগাবযাগ েবর রক্ত সংগ্রহ েরবি পারবছন। 

িিণোন উিািবনর পূবি ণর অিস্থা শ্লে শ্লছব া: পূবি ণ থসিাগ্রহীিাগণবে রথক্তর সন্ধাবন শ্লিশ্লিন্ন োে ব্যাংবে যািায়াি েবর অেিা 

অপশ্লরশ্লচি ব্যশ্লক্তিবগ ণর সাবে থযাগাবযাগ েবর রক্ত সংগ্রহ েরবি হবিা যা সেয় সাবপক্ষ শ্লছব া এবি যািায়াি িািদ অে ণ ব্যয়, 

সেয় ও েে শ্লিশ্লনবয়াবগর প্রবয়াজন হবিা। 

জনগবনর থসিা প্রদাবন শ্লেিাবি এটি ভূশ্লেো রাখবি: থসিাগ্রহীিাগণবে উিািনী উবদ্যাগটির োধ্যবে শ্লিনা খরচ ও শ্লিনা যািায়াবি, 

স্বল্প সেবয় োশ্লিি িথ্য প্রদান েরা সম্ভি হবে। প্রবয়াজনীয় রক্তদািার িথ্য সম্পবেণ আবগ থেবেই অিশ্লহি োোর দরুন জরুরী 

মুহুু্বিণ মুমূষু ণ থরাগীর জীিন রক্ষায় সহায়ে ভূশ্লেো রাখবি। 

চসো সহত্ত্বজকরর্কৃত উিািনটিবি শ্লে শ্লিক্ষণীয় রবয়বছ: শ্লজএসশ্লি’র েে ণেিণা/েে ণচারীগণ ের্তণে সম্পাশ্লদি শ্লিশ্লিন্ন রবক্তর গ্রুপ 

সম্বশ্ল ি পূণ ণাঙ্গ িথ্যিান্ডার, যার োধ্যবে প্রবয়াজবনর সেয় সিাই উপকৃি হবিন। 

 

শ্লচত্র: জাশ্লির শ্লপিা িঙ্গিন্ধু থিখ মুশ্লজব্যর রহোন- এঁর জমিিিাশ্লষ ণেীবি শ্লজএসশ্লি’র ইবনাবিিন টিে ের্তণে  

      আবয়াশ্লজি ‘থস্বোয় রক্তদান’ েে ণসূশ্লচ শ্লসশ্লনয়র সশ্লচি, জ্বা াশ্লন ও খশ্লনজ সম্পদ শ্লিিাগ উবদ্বাধন েবরন 

 

জিজিটাল দসিা 

ক)  ত্ত্বডত্ত্বজোইজডকৃত উদ্ভােৈী উবদ্যাগটির ৈাম: শ্লিশ্লিন্ন ব্যশ্লক্ত/প্রশ্লিষ্ঠানবে শ্লজএসশ্লি’র  াইবব্রশ্লরর প্রোশ্লিি প্রশ্লিবিদবনর িথ্য 

প্রদান থসিা প্রশ্লক্রয়া সহশ্লজেরণ 

 

খ) চসোটি সহত্ত্বজকরবর্র চযৌত্ত্বক্তকতা (সমস্যাটি ত্ত্বক ত্ত্বেল): িাং াবদি ভূিাশ্লিে জশ্লরপ অশ্লধদপ্তর (শ্লজএসশ্লি)’র প্রোিনা ও প্রশ্লিক্ষণ 

িাখায় শ্লিশ্লজ থপ্রস ের্তণে প্রোশ্লিি শ্লজএসশ্লি’র িশ্লহরঙ্গন েে ণসূশ্লচর প্রশ্লিবিদনসমূহ োবে। এ সে  প্রোশ্লিি প্রশ্লিবিদনসমূহ 

শ্লিশ্লিন্ন সরোশ্লর-থিসরোশ্লর দপ্তবর অেিা শ্লিশ্লিন্ন শ্লিক্ষা প্রশ্লিষ্ঠাবনর (শ্লিেশ্লিদ্যা য়সমূবহর) ভূিাশ্লিে োবজ ব্যিহি হয়। এ সে  

প্রশ্লিবিদনসমূহ পূবি ণ আবিদনপবত্রর দ্বারা আবিদবনর োধ্যবে সরিরাহ েরা হবিা। এবক্ষবত্র শ্লসদ্ধান্ত গ্রহবণ দীঘ ণসূশ্লত্রিা, থসিা 

গ্রহীিাবদর চাশ্লহদা অনুযায়ী সে  শ্লিষবয় িথ্য না োো, তথ্য ত্ত্বেতরবর্র ৈীত্ত্বতমালা না োো, ভূ-বিজ্ঞাশ্লনে ের্তণে বিরীকৃি িথ্যাশ্লদ 

থোন ব্যশ্লক্ত িা প্রশ্লিষ্ঠান ব্যিহার েরব  িার থরফাবরি না থদয়া ইিযাশ্লদ শ্লিষবয় সেস্যা থদখা শ্লদি। ফব  িথ্য প্রাশ্লপ্ত দীঘ ণাশ্লয়ি ও 

িাধাগ্রস্থ হবিা এিং আবিদনোরীবে েবয়েিার শ্লজএসশ্লি’থি যািায়াি েরবি হবিা। এবি আবিদনোরী আশ্লে ণেিাবি ক্ষশ্লিগ্রস্থ 

হবিা এিং িার অবনে সেয় নষ্ট হবিা। 



 

 

 

শ্লেিাবি সেস্যাটির সোধান েরা হবয়বছ: সেস্যাটি সোধান এিং শ্লিদ্যোন থসিাটিবে সহশ্লজেরবণর  বক্ষয এেটি আবিদন ফরে 

বিরী েবর শ্লজএসশ্লি’র ওবয়িসাইবে আপব াে েরা হবয়বছ যার োধ্যবে আবিদনোরী থযবোবনা জায়গায় িবস শ্লজএসশ্লি’র 

ওবয়িসাইবে প্রবিি েবর অন াইবন আবিদনটি েরবি পারবিন এিং আবিদনোরীর চাশ্লহি িথ্য শ্লজএসশ্লি’থি োেব  িা দ্রুি 

আবিদনোরীবে সরিরাহ েরা সম্ভি হবে। 

সেস্যা সোধাবনর েবধ্য উিািন শ্লে শ্লছ : থসিাগ্রহীিা থয থোন অিস্থান থেবে িাং াবদবির থয সে  এ াোর শ্লিশ্লজ থপ্রস ের্তণে 

শ্লজএসশ্লি’র প্রোশ্লিি ভূ-বিজ্ঞাশ্লনে গবিষণা প্রশ্লিবিদন রবয়বছ থস শ্লিষবয় স্বল্প খরচ, স্বল্প সেবয় এিং শ্লিনা যািায়াবি িথ্য থপবি 

পাবরন। ওবয়িসাইবে প্রদশ্লি ণি আবিদন ফরবের োধ্যবে চাশ্লহি এ াোর প্রোশ্লিি প্রশ্লিবিদন প্রাপ্যিা শ্লিষবয় অন াইবন আবিদন 

েরা সহজির হবয়বছ। 

িিণোবন থসিাটি শ্লেশ্লজোইবজিবনর পূবি ণর অিস্থা শ্লে শ্লছব া: পূবি ণ থসিাগ্রহীিাগণ শ্লনবজ এবস শ্লজএসশ্লি’থি আবিদনপত্র জো শ্লদবিন 

এিং থসটি প্রিাসশ্লনে ধাপ োটিবয় আবিদনোরীবে উক্ত িথ্য থদয়া যাবি শ্লে যাবিনা িা জানাবি সেয় থিিী  াগবিা এিং শ্লিষয়টি 

জানবিও থসিাগ্রহীিাগণবে শ্লজএসশ্লি’থি আসবি হবিা। এবি থসিাগ্রহীিার সেয়, যািায়াি এিং খরচ হবিা। 

জনগবনর থসিা প্রদাবন শ্লেিাবি এটি ভূশ্লেো রাখবি: থসিাগ্রহীিাগণবে অন াইন আবিদন ফরবের োধ্যবে স্বল্প খরচ এিং শ্লিনা 

যািায়াবি স্বল্প সেবয় িথ্য প্রদান েরা সম্ভি হবে। 

ত্ত্বডত্ত্বজোইজডকৃত উিািনটিবি শ্লে শ্লিক্ষণীয় রবয়বছ: শ্লজএসশ্লি ের্তণে সম্পাশ্লদি প্রোশ্লিি ভূবিজ্ঞাশ্লনে প্রশ্লিবিদন আগ্রহী জনগন ও 

গবিষেগণ ঘবর িথসই অন াইবন সংগ্রহ েরবি পারবছন । 

 

২০ ১ ৯-২০২০  অ র্ িব ে ব র  র্িএসর্ব’র  ইবন াবিশন টিবমর উদ্ভাবনী উবযাগ 

 

১. শ্লিবরানাে: ইনবেি োনশ্লচবত্রর োধ্যবে ভূ-বিজ্ঞাশ্লনে িথ্যপ্রদান প্রশ্লক্রয়া সহজীেরণ 

২. সেস্যাটি শ্লে শ্লছ : জিএসজি জিজভন্ন দস্কদল সিগ্র িাাংলাদেদশি ভূনিজ্ঞাজিক িািজিত্রােি কদি থাদক। এ পর্ মন্ত জিএসজি দর্সকল 

িািজিত্রােি সম্পন্ন কদিদে িাি জকছু অাংশ জিজি দপ্রদসি িাধ্যদি প্রজিদিেি আকাদি প্রকাজশি হদেদে। জকন্তু সম্পাজেি কার্ মািলীি 

একটি জিিাট অাংশ অপ্রকাজশি অিস্থাে জিএসজি’ি িাটা দসন্টাদি সাংিজযি আদে। অপ্রকাজশি জিিাে এগুজলি িথ্য িিেদিি 

িাজহো দিািাদিক সিিিাহ কিা র্াে িা। এিিজক দকাি দকাি এলাকাে জক িিদণি িািজিত্রােি হদেদে িাি িাজলকাও িািা 

সম্ভি হেিা। ফদল িিেদণি িাজহো অনুর্ােী িথ্য সিিিাহ িািাগ্রস্থ হে।  

৩. শ্লেিাবি সেস্যাটির সোধান েরা হবয়বছ: উপদিাক্ত সিস্যা সিািাদিি িন্য একটি ইিদিক্স িািজিত্র প্রস্তুি কদি িাদি জিজভন্ন 

িথ্যসমূহ সাংযুক্ত কিা হদি র্াদি দর্ দকউ িাাংলাদেদশি দর্দকাদিা উপদিলাি িথ্য দপদি িাইদল জিএসজি সম্পাজেি দকাদিা কাি 

উক্ত এলাকাে সম্পাজেি হদেদে জক িা, হদে থাকদল জক জক কাি কি দস্কদল সম্পাজেি হদেদে িাি িথ্য যপব ি পা রব ব। ই নবিক্স 

মানর্চত্রটি  র্িএস র্ব’ র  ও ব য় ব স াই ব ট র্াকব ল র্নবির াও  যস বা গ্রিী িা  ও ব য় বস াই ব টর মাধ্যব ম িথ্য প্রার্প্ত র র্ বষব য়  িানবি প ারব ব । 

৪. সেস্যা সোধাবনর েবধ্য উিািন শ্লে শ্লছ : দসিাগ্রহীিাসহ জিএসজি’ি দর্ দকাদিা কি মকিমা দর্ দকাি অিস্থাি দথদক িাাংলাদেদশি 

দর্ সকল এলাকাে জিএসজি’ি ভূ-বিজ্ঞাজিক কায্যমক্রি সম্পন্ন হদেদে দসজিষদে জিিা খিি এিাং জিিা র্ািাোদি স্বল্পসিদে িথ্য 

দপদি পাদিি। ওদেিসাইদট প্রেজশ মি ইিদিক্স িািজিদত্রি িাধ্যদি িাজহি এলাকাি িথ্য, িািজিদত্রি প্রাপ্যিা জিষদে অিজহি হওো 

এিাং পিিিীদি িাজহি জিষদেি িন্য আদিেি কিা সহিিি হদি। 

৫. িিণোন উিািবনর পূবি ণর অিস্থা শ্লে শ্লছ : পূদি ম দসিাগ্রহীিােদণি িাজহো দিিাদিক িথ্য সিিিাহ সিে সাদপয জেদলা, 

দসিাগ্রহীিাদক জিজভন্ন দিদস্ক জেদে পজিপূণ ম িথ্য দপদি হদিা। িাদি সিে এিাং র্ািাোি খিি হদিা।  

৬. জনগবনর থসিা প্রদাবন শ্লেিাবি এটি ভূশ্লেো রাখবি: দসিাগ্রহীিােণদক এি িাধ্যদি জিিা খিি এিাং জিিা র্ািাোদি স্বল্প সিদে 

িথ্য প্রোি কিা সম্ভি হদি। 

৭. উিািনটিবি শ্লে শ্লিক্ষণীয় রবয়বছ: জিএসজি দ্বািা সম্পাজেি ভূনিজ্ঞাজিক কার্ মক্রদিি িথ্যািলী। 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জিএসজি’ি গুরুত্বপূণ ম িথ্য  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

জিএসজি কর্তমক প্রকাজশি প্রজিদিেি/ম্যাপসমূদহি সাংখ্যা 

1. ভূ-বিজ্ঞাজিক প্রজিদিেি - GSB’S দিকি ম জসজিিিঃ         6৩টি; 

2. ভূ-বিজ্ঞাজিক িািজিত্রিঃ 3টি; 

3. অপ্রকাজশি প্রজিদিেি (Data Centre): 1,২০৩টি; 

4. ESCAP কর্তমক প্রকাজশি প্রজিদিেিিঃ 2টি; 

5. GSB Proceedings: ১টি; 

6. Abstract Volume: ১টি। 

উচ্চ জশযাি িন্য দপ্রষদণ থাকা কি মকিমােণ 

 িিাি িাজিি কুিাি সাহা, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (ফ্রাি)। 

 িিাি দহাসাইি দিাহাম্মে আজিফীি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (থাইল্যাড)। 

 িিাি িািজিি িািান্না আফদিাি, সহকািী পজিিালক (ভূিি) (দিোিল্যাড)। 

অন্যান্য সাংস্থাে সাংজেষ্ট থাকা কি মকিমােণ 

ব্লু-ইদকািজি দসল (সাংজেষ্ট) 

1. ি. দিািঃ শািসুজ্জািাি, উপ-পজিিালক (ভূিি)। 

 

খজিি সম্পে উন্নেি বুুদিা (জিএিজি) 

1. িিাি দিািঃ িামুনুি িশীে, উপ-পজিিালক (খিি প্রদকৌশল)। 

 

জিএসজি’ি প্রস্তাজিি প্রকল্প 

জিজপজপ 

১. প্রকদল্পি িািিঃ বাংলাব দ শ ভূি ার্িক  ির্রপ  অ র্ধ দ প্তবরর খনন  স যমি া  বৃর্ দ্ধ ও  শর্ক্তশালীক রণ।                                

Enhancement & Strengthening of Drilling Capability of Geological Survey of Bangladesh 

(ESDC-GSB) 

২. প্রকদল্পি িািিঃ ভূজির্ধ্স আপে মূল্যােি ও ব্যিস্থাপিাি িন্য ভূিাজিক অনুসন্ধাি ও আোি সিকম ব্যিস্থা স্থাপণ।       

(Geological Investigation and setting up of Early Warning System for Landslide Hazard 

Assessment and Management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি) এি জিজভন্ন দফাকাল পদেন্ট কি মকিমােদণি িাদিি িাজলকা 

 

জিষে দফাকাল পদেন্ট কি মকিমা 

 

িাজষ মক কি মসম্পােি চুজক্ত  

(এজপএ) টীি 

আহিােক 

িািিঃ িিাি আজিফ িাহমুে 

পেিীিঃ পজিিালক (ভূিি)  

দফাি িম্বিিঃ ৮৩৯২১৪৮; দিািাইলিঃ ০১৭১৫১২৩১১৪ 

ই-দিইলিঃ arifmahmud.mkl@gmail.com 

দফাকাল পদেন্ট 

িািিঃ িিাি দিািঃ আবু সাদেি 

পেিীিঃ উপ-পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিিঃ ৪৮৩১৪৮১২; দিািাইলিঃ ০১৭১৬৭১১৭৫৪ 

ই-দিইলিঃ geoasmoon103@gmail.com 
 

জিকল্প দফাকাল পদেন্ট 

িািিঃ িিাি দিাহাম্মে আলিেীি কিীি 

পেিীিঃ উপ-পজিিালক (ভূিি)  

দিািাইলিঃ ০১৯২১৪৯৩৫৩৮ 

ই-দিইলিঃ kabirgsb@gmail.com 
 

ইদিাদভশি টীি ইদিাদভশি অজফসাি 

িািিঃ িিাি সালিা আক্তাি 

পেিীিঃ পজিিালক (ভূিি)  

দফাি িম্বিিঃ ৫৮৩১১৮৫৫; দিািাইলিঃ ০১৭২৬৭০৬৭৫৫ 

ই-দিইলিঃ salma.akter_gsb@yahoo.com 

দফাকাল পদেন্ট 

িািিঃ িিাি দিািঃ দসাদহল িািা 

পেিীিঃ উপ-পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিিঃ 55130594; দিািাইলিঃ ০১৭১২৫৫৯৬০১  

ই-দিইলিঃ sohelgsb@gmail.com 
 

জিকল্প দফাকাল পদেন্ট 

িািিঃ িিাি দিািঃ িজহ উজিি  

পেিীিঃ সহকািী পজিিালক (ভূিি) 

দিািাইলিঃ ০১৯১১০৩২৫১১ 

ই-দিইলিঃ dipu.gsb@gmail.com 
 

দূদর্ মাে ব্যিস্থাপিা ও ত্রাণ 

িন্ত্রণালদেি দূদর্ মাে ব্যিস্থাপিা 

জিষেক কি মকিমা 

 

িািিঃ িিাি সালিা আক্তাি 

পেিীিঃ পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিিঃ ৫৮৩১-১৮৫৫; দিািাইলিঃ ০১৭২৬-৭০৫ ৭৫৫ 

ই-দিইলিঃ salma.akter_gsb@yahoo.com 

দসিা প্রোি প্রজিশ্রুজি কজিটি সভাপজি 

িািিঃ িিাি িাজসিা দিেি 

পেিীিঃ পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিিঃ ৯৩৪-৪৬৮৯; দিািাইলিঃ ০১৫৫২-৩১৪ ৪১৬ 

ই-দিইলিঃ nasimabdgsb@gmail.com  
 

 

 

mailto:geoasmoon103@gmail.com
mailto:kabirgsb@gmail.com
mailto:salma.akter_gsb@yahoo.com
mailto:sohelgsb@gmail.com
mailto:salma.akter_gsb@yahoo


 

 

 

সেস্য সজিি  

িািিঃ িিাি দিািঃ িাহজিে িাদেফ 

পেিীিঃ সহকািী পজিিালক (িসােি) 

দিািাইলিঃ ০১৭২২২০৩২৭৯ 

ই-দিইলিঃ tayef08.sust@gmail.com 

দিাোজি ও জিএসজি’ি িদধ্য 

দর্াোদর্াে জিষেক কি মকিমা 

িািিঃ িিাি িাজসিা দিেি 

পেিীিঃ পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিিঃ ৯৩৪-৪৬৮৯; দিািাইলিঃ ০১৫৫২-৩১৪ ৪১৬ 

ই-দিইলিঃ nasimabdgsb@gmail.com 

িথ্য প্রোিকািী কি মকিমা োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমা 

িািিঃ দিািঃ কািরুল আহসাি 

পেিীিঃ পজিিালক (ভূিি) ও শাখা প্রিাি (অপাদিশি ও সিিে) 

দফািিঃ ৮৩১৪৮০০ 

দিািাইলিঃ ০১৭১১৭৩৩৬৯০ 

ই-দিইলিঃ gsbkamrul@yahoo.com 

 

জিকল্প োজেত্বপ্রাপ্ত কি মকিমা 

িািিঃ দিাহাম্মে আলিেীি কিীি 

পেিীিঃ উপ-পজিিালক (ভূিি), অপাদিশি ও সিিে শাখা 

দফািিঃ ৪৯৩৪৯৫০২ 

দিািাইলিঃ ০১৭১৬৩২৫৮৩২  

ই-দিইলিঃ kabirgsb@gmail.com 

 

আইজসটি, ওদেি, ই-সাজভ মস, ই-িজথ  

টীি 

সভাপজি 

িািিঃ িিাি দিািঃ কািাল দহাদসি 

পেিীিঃ পজিিালক (ভূিি)  

দফাি িম্বিিঃ ৮৩৯২১৮৪; দিািাইলিঃ ০১৯১১৭৩৬৯৮২ 

ই-দিইলিঃ kamalgsb@gmail.com 

ই িজথ এিজিি 

িািিঃ িিাি দিািঃ আশিাফ দহাদসি 

পেিীিঃ উপ-পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিিঃ ৪৯৩৫৮০৮৮ দিািাইলিঃ ০১৭১২৫০১১১৮ 

ই-দিইলিঃ ashrafgsbbd@gmail.com 

আইজসটি দফাকাল পদেন্ট 

িািিঃ িিাি কািী িািসুিা আখিাি 

পেিীিঃ উপ-পজিিালক (ভূিি) 

দিািাইলিঃ ০১৯১২৫৩৬৬৫১ 

ই-দিইলিঃ gsb.shilpi@gmail.com 

ই িজথ দফাকাল পদেন্ট 

িািিঃ এ. দি. এি. ইিোদ্যল হক 

পেিীিঃ সহকািী পজিিালক (ভূিি) 

দফাি িম্বিিঃ ৫৫১৩০৬২১; দিািাইলিঃ ০১71২-198011 

ই-দিইলিঃ emdadulhaquegeo@gmail.com 
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অজভদর্াে প্রজিকাি ব্যিস্থা 

কি মপজিকল্পিা 

অজভদর্াে জিষ্পজি কি মকিমা (অজিক) 

িািিঃ িিাি আক্তারুল আহসাি 

পেিীিঃ উপ-পজিিালক (ভূিি)  

দফাি িম্বিিঃ ৮৩৯২১৫২; দিািাইলিঃ ০১৬৭৮১৪৮৭৮৩ 

ই-দিইলিঃ ahsan.aktarul@gmail.com 

 

শুদ্ধািাি, বিজিকিা, উিি িি মা 

সাংক্রান্ত কজিটি 

দফাকাল পদেন্ট 

িািিঃ িিাি শাহিাি কজিি 

পেিীিঃ উপ-পজিিালক (ভূিি)   

দফাি িম্বিিঃ ৪৯৩৪-৯৫৫৮; দিািাইলিঃ ০১৭১২-৩৫১ ৯২১ 

ই-যমই ল: geoshimu@yahoo.com 
 

জিকল্প দফাকাল পদেন্ট 

িািিঃ ি. দিািঃ িিলাি িশীে 

পেিীিঃ উপ-পজিিালক (ভূিি)   

দিািাইলিঃ ০১৭২০৬১৪৯২১ 

ই-যমই ল: bazlarrashid@ymail.com 
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দর্াোদর্াদেি িাধ্যি 

 

িাাংলাদেশ ভূিাজিক িজিপ অজিেপ্তি (জিএসজি) 

১৫৩ পাইওজিোি দিাি, দসগুিিাজেিা, ঢাকা ১০০০ 

ফুাক্সিঃ +৮৮০-২-৯৩৩৯৩০৯; ই-দিইলিঃ geologicalsurveybd@gmail.com; ওদেিিঃ www.gsb.gov.bd 

 

কি মকিমাি িাি  পেিী দফাি (অজফস) 

ও (িাসা) 

দিািাইল ই-দিইল 

 

দিাহাম্মে ইজলোস দহাদসি 

িহাপজিিালক  

(অজিজিক্ত োজেত্ব),  

+৮৮০২৪৯৩৪৯

৫০২ 

০১৭১৫৩০৬৬৬৬ geologicalsurveybd@gmail.com 

 

আিদ্যল িাকী খাি িিজলশ 

 

উপ-িহাপজিিালক 

(ভূিি), জিভােীে 

প্রিাি-২ ও জিভােীে 

প্রিাি-১ (অজিজিক্ত 

োজেত্ব) 

2222227279 

(58157470) 

০১৭১৬৬৫৯৯০৮ abkmajlis@gmail.com 
 

 

শাখা প্রিাদিি িাি ও শাখাি িাি পেিী দফাি (অজফস) ও 

(িাসা) 

দিািাইল ই-দিইল 

ভূিিজিে 

দিািঃ আলী আকিি 

অথ মনিজিক ভূিি ও জিদসাস ম 

এুাদসসদিন্ট শাখা 

পজিিালক (ভূিি) ৮৩৯১৯৭৯ 

(৯০২২৭৪৪) 

০১৬৭১১১৬০৭৫ aliakbar.bd@gmail.com 
 

দিাহাম্মে আিদ্যল আজিি 

পাদটাোিী  

উপকূলীে ও সামুজিক ভূিি শাখা 

পজিিালক (ভূিি) ৮৩৯১৯৬৩ 

(55000074) 

০১৭১২৮১১২৫২ azizpatwary@yahoo.com 

আসিা হক 

স্তিিি ও িীিস্তিিি শাখা 

পজিিালক (ভূিি) ৮৩৯১৯৯৭ 

(৭৯২৭২৪) 

০১৫৫৩৫৮৫৫০৭ asmahaque@yahoo.com 

দিাহাম্মে আশিাফুল কািাল 

GeoUPAC প্রকল্প 

পজিিালক (ভূিি) ও 

প্রকল্প পজিিালক 

৫৮৩১২০৯২ 

(48115457) 

০১৯১২৬৭৫১৮০ akamalbd@gmail.com 

সালিা আক্তাি 

পজিদিশ ভূিি ও প্রাকৃজিক 

দূদর্ মাে এুাদসসদিন্ট শাখা 

পজিিালক (ভূিি) ৫৮৩১১৮৫৫ 

(৯০২২৩৩২) 

০১৭২৬৭০৫৭৫৫ salma.akter_gsb@yahoo.com 

আজিফ িাহমুে 

প্রকাশিা ও প্রজশযণ শাখা এিাং 

পজিকল্পিা ও িাস্তিােি শাখা 

(অজিজিক্ত োজেত্ব) 

পজিিালক (ভূিি) ৮৩৯২১৪৮ 

(58313573) 

০১৭১৫১২৩১১৪ arifmahmud.mkl@gmail.com 

বসেে িিরুল ইসলাি 

দূি অনুিািি ও জিআইএস শাখা 

পজিিালক (ভূিি) ৮৩৯২১৬৬ 

(৯৬৬৭৫৯৭) 

০১৭১১৭০৮২৩৭ nazrulgsb@gmail.com 

িাজসিা দিেি 

ভূিাজিক িািজিত্রােি ও 

দকাোট মািিািী ভূিি শাখা 

পজিিালক (ভূিি) 222224689 

(58155722) 

০১৫৫২৩১৪৪১৬ nasimagsb@yahoo.com 
 

দিািঃ কািরুল আহসাি 

অপাদিশি ও সিিে শাখা 

পজিিালক (ভূিি) 4৮৩১৪৮০০ 

(৯৮৩৪৫০০) 

০১৭১১৭৩৩৬৯০ gsbkamrul@yahoo.com 
 

নুরূি িাহাি ফারুকা 

িেি ও প্রদকৌশল ভূিি শাখা       

পজিিালক (ভূিি) ৮৩৯২১৪৭ 

(9832986) 

০১৭১৮২২৬৭১০ nnfaruqa@gmail.com 

দিািঃ কািাল দহাদসি 

ভূ-িসােি ও পাজি সম্পে শাখা 

পজিিালক (ভূিি) ৮৩৯২১৮৪ 

(৯৬৬৭৫৬৯) 

০১৯১১৭৩৬৯৮২ kamalgsb@gmail.com 

দিািঃ জিিানুি িহিাি 

জশলাজিদ্যা ও িজণকজিদ্যা শাখা 

পজিিালক (ভূিি) ৮৩৯২১৮৫ 

(৯০২২৩২১) 

০১৭১১২৪১৪৫০ mizangsb@gmail.com 

mailto:geologicalsurveybd@gmail.com;%20ওয়েবঃ
mailto:abkmajlis@gmail.com
mailto:aliakbar.bd@gmail.com
mailto:akamalbd@gmail.com
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ভূ-পোথ মজিে 

জিিাি উজিি আহদিে  

ভূ-বিদ্যুজিক ও ভূকম্পি িজিপ শাখা 

পজিিালক 

(ভূপোথ ম) 

৪৮৩১৬৫৫১ 

(55158016) 

০১৭১১৯০৫৮৯৩ litunu92@yahoo.com 

মুহিঃ এিশাদ্যল হক 

অজভকষীে ও চুম্বকীে িজিপ শাখা 

পজিিালক 

(ভূপোথ ম) 

৯৩৪৯৭৬৭ 

(৯১০৪১৭৬) 

০১৭১৫০৩০৫১৫ mdershadul.haque@gmail.com 

খন্দকাি আবুল হাসাি দিািঃ সাইফুি 

িহিাি  

ভূ-পোজথ মক িথ্য জিদেষণ ও র্ন্ত্রপাজি 

িযণাদিযণ শাখা  

পজিিালক 

(ভূপোথ ম) 

22222577 

(58311416) 

০১৭৫৬৫৪৮৩৩০ hasangsb@yahoo.com 

 

 

 

িসােিজিে 

দিািঃ জিোজুল ইসলাি 

বিদেজষক িসােি শাখা 

পজিিালক 

(িসােি) 

২২২২২৬০৯২ 

(২২৩৩৫৯৯৪৮) 

০১৭৩৪৩৯৯৭৭৩ reazul.gsb@gmail.com 

 

 

 

খিি প্রকৌশলী 

দিািঃ িজহরুল ইসলাি 

খিি শাখা 

পজিিালক  

(খিি প্রদকৌশল) 

৫৮৩১২১৪৩ 

(০১৭১৫৩১৩৪৪০) 

০১৭১৫৩১৩৪৪০ mohirul@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


