২০১৬-২০১৭ র্ থ বছরর বার্ থক কমথম্পাদন চুর্ির অওতায় র্িএর্ব কর্তথক বাস্তবায়নরযাগ্যকমথসূর্িমূঃ

1. নওগাঁ জিার বদগার্ছ উপরিার র্বাবার্ি আউর্নয়রনর ভগবানপুর এাকায় র্িতীয় পয থারয় স্তরতার্ত্ত্বক
তথ্য ংগ্র চুনাপার্ররর প্রকৃত মজুদ , র্বস্তৃর্ত এবং র্ থননর্তক ম্ভাব্যতা যািাআ র্বয়ক একটি
ভূতার্ত্ত্বক নুন্ধান কূপ খনন (র্ির্িএআি-৭১/১৬)।
র্ থননর্তক ভূতত্ত্ব ও
র্ররা থ এযাররমন্ট

-

(An Exploratory Geological Drilling Hole to Collect Stratigraphic Data as well as
Explore the Reseve, Extent and Economically Viable Limestone Deposits at
Bhagabanpur area, Bilashbari union, Badalgachi Upazila of Naogaon District)

2. পটুয়াখাী জিার গার্িপা উপরিার অন্দারির, তুফার্নয়ারির, লীপির এবং কাগার্ছয়াির এাকায়
ভারী মর্িরকর মজুদ এবং র্ থননর্তক ম্ভাব্যতা যািাআ।

৩৫ বগ থ র্কঃর্মঃ

(Reserve and Economic Viability of Heavy Mineral Deposits at Andor Char, Ship
Char, Tufania Cahar and Kolagasia Cahar of Golachipa Upazila under Potuakhali
District)

1. পটুয়াখাী জিার ন্তগতথ রাঙ্গাবাী উপরিার ভূর্মরূরপর ববর্লষ্ট্যমূ এবং অনুর্ঙ্গক উপকূবতী
দূরয থাগমূ র্নর্ থাররির রযয 10টি এর্পটি জবার্রং উপকূীয় ভূতার্ত্ত্বক , ভূ-প্রাকৃর্তক ও ভূ -প্ররকৌল
মানর্িত্রায়ন।
(Coastal Geological, Geomorphological, Geotechnical Mapping for the Determination
of Terrain Characteristics and Associated Coastal Hazards of the Rangabali Upazila of
Patuakhali District with 10 SPT Boring)

উপকূীয় ও ামুর্িক
ভূতত্ত্ব

2. বরগুনা জিার ন্তগতথ তাতী উপরিার ভূর্মরূরপর ববর্লষ্ট্যমূ
এবং অনুর্ঙ্গক উপকূবতী
দূরয থাগমূ র্নর্ থাররির রযয উপকূীয় ভূতার্ত্ত্বক , ভূ-প্রাকৃর্তক ও ভূ-প্ররকৌল মানর্িত্রায়ন।
Coastal Geological, Geomorphological, Geotechnical Mapping for the Determination
of Terrain Characteristics and Associated Coastal Hazards of the Taltali Upazila of
Borguna District).

470 বগ থ
র্কঃর্মঃ

৩৮০ বগ থ
র্কঃর্মঃ

র্বরল কমথসূর্ি-1
র্মররাআ, জানাগািী ও জকাম্পানীগরের মুি তীরবতী উপকূীয় এাকায় র্ থননর্তক ঞ্চ স্থাপরনর
িন্য ভূতার্ত্ত্বক ও ভূ-প্ররকৌল মানর্িত্রায়ন।

500 বগ থ র্ক. র্ম.

(Geological and Geotechnical Mapping of Mirsarai, Sonagazi and Companyganj
Upazilas of Coastal Area, Bangladesh)
1. DAP এাকার পার্শ্থবতী ক্রমবর্ থমান নগরায়রনর গুরুত্বপূি থ এাকা র্ররব নারায়নগে জিার রূপগে

নগর ও প্ররকৌল ভূতত্ত্ব

(অংর্লক) ও অিাআািার উপরিার (অংর্লক) এবং নর র্ংর্দ জিার দর উপরিার (অংর্লক)
নগর প্ররকৌল ভূতার্ত্ত্বক মানর্িত্রায়ন।

৪০ বগ থ র্কঃর্মঃ

(Urban-Engineering Geological Mapping of Parts of Rupganj and Arihazar Upazila of
Narayangonj District and Parts of Sadar Upazila of Narsingdi District as rapid
urbanization at the adjacent side of the DAP area)

ভূতার্ত্ত্বক মানর্িত্রায়ন ও
জকায়াটারনারী ভূতত্ত্ব

1. মুর্িগে জিার টর্ঙ্গবািী উপরিার ভূতার্ত্ত্বক মানর্িত্রায়ন।

150 বগ থ র্কঃর্মঃ

(Geological Mapping of Tonghibari Upazila of Munshiganj District)

2. মার্নকগে জিার মার্নকগে দর উপরিার ভূতার্ত্ত্বক মানর্িত্রায়ন।

214 বগ থ র্কঃর্মঃ

(Geological Mapping of Manikganj Sadar and Ghior Upazila of Manikganj District.)

ভূ-পদার্র্ থক লাখামূ
ভূ-ববদ্যযর্তক ও ভূকম্পন
ির্রপ লাখা

1. নওগাঁ জিার মান্দা -র্নয়ামতপুর-জপারলা উপরিামূ ও তদ্ংগ্ন এাকায় মূল্যবান খর্নি নুন্ধারনর
রযয র্ভর্ির্লার গভীরতা র্নি থরয়র িন্য প্রর্তরি ভূকম্পন ির্রপ।
(Refraction Seismic Survey to Delineate Basement Depth for the Investigation of
Valuable Minerals in Manda-Niamatpur-Porsha Upazilas and adjoining areas of
Naogoan District)

৫০ বগ থ র্ক.র্ম

1. নওগাঁ ও িাঁপাআনবাবগে জিার ন্তগতথ র্নয়ামতপুর -জপারলা-জগামস্তাপুর ও তদংগ্ন এাকায় অঞ্চর্ক
র্ভকীয় ও চুম্বকীয় ির্রপ।
র্ভকীয় ও চুম্বকীয়
ির্রপ লাখা

২৫০ বগ থ র্ক.র্ম.

(Regional Gravity and Magnetic Survey in Niamatpur-Porsha-Gomastapur and
adjoining areas of Naogaon and Chapainawabganj Districts, Bangladesh)

2. র্দনািপুর জিার মার্দপুর এাকায় অর্বষ্কৃত চুম্বকীয় বস্তুর র্বস্তার
উরেরে র্বস্তার্রত চুম্বকীয় ও র্ভকীয় ির্রপ।

, অকার ও অকৃর্ত র্নরূপরির
50 বগ থ র্ক.র্ম.

(Detailed Magnetic and Gravity Survey to Delineate the Extant, Size and Shape of the
Discovered Magnetic Body in Masidpur area, Dinajpur District)

১. বর্রঙ্গরি ভূ-পদার্র্ থক যন্ত্রপার্তমূরর (র্ভকীয়, চুম্বকীয়, ভূ-ববদ্যযর্তক) কায থকার্রতা পরীযি কমথসূিী২০১৬।
ভূ-পদার্র্ থক তথ্য র্বরেি
ও যন্ত্রপার্ত রযিারবযি

-

(Performance Test of Geophysical Equipments (Gravity, Magnetic, Electrical) in the
Field - 2016)

২. বর্রঙ্গরি ভূ-পদার্র্ থক যন্ত্রপার্তমূরর (ভূকম্পন ও ভূ-পদার্র্ থক র্গং) কায থকার্রতা পরীযি কমথসূিী২০১৬।

-

Performance Test of Geophysical Equipments (Seismic & Geophysical Logging) in
the Field - 2016)

র্বভাগ-২ এর অওতায় কমথসূর্িমূ
ভূতার্ত্ত্বক লাখামূ
1.
পর্ররবল ভূতত্ত্ব ও
প্রাকৃর্তক দূরয থাগ
এস্যারমন্ট

কমথসূর্ির নাম
ভূপ্রাকৃর্তক, ভূতার্ত্ত্বক ও ভূ -প্রযুর্িক মানর্িত্রায়রনর মাধ্যরম কুর্মল্লা র্টি কর থরপাররলন এাকার
াআর্মক মাআরক্রারিারনলন মানর্িত্রয়ায়ন
(Seismic Microzonation Mapping through

অয়তন
50 বগ থ র্কঃর্মঃ

Geomorphological, Geological and Geotechnical Mapping of Comilla City Corporation,
Comilla, Bangladesh.

2.

50 বগ থ র্কঃর্মঃ

৩. বান্দরবান জিার ভূর্মধ্ব র্বরেি এবং ভূর্মধ্ব জিার্নং মানর্িত্রায়ন (Landslide Hazard

50০ বগ থ র্কঃর্মঃ

Assessment and preparation of Landslide Zoning Map of BandarbanDistrict, Bangladesh)

1.
ববরের্ক রায়ন

জ্বার্ন র্ারব রব থািম ব্যবাররর রযয ব্রা িবার্িয়া জিার র্বিয়নগর উপরিায় অর্বস্কৃত র্পট এর
রাায়র্নক গুনাগুন র্নি থয় ও জ্বাার্ন মান বৃর্িকরি (Chemical Characterization and fuel
value improvisation of peat discovered at Bijoynagar
Brahmanbaria District for its best utilization as fuel)

র্লা ও মর্িকর্বদ্যা

1.
ভূরায়ন ও পার্ন ম্পদ

Upazila

in

বাংারদরলর র্বর্ভন্ন এাকার ভূতার্ত্ত্বক ববর্লষ্ট্য নুযায়ী র্লা ও প নমুনা ংগ্ররর মাধ্যরম এক্স অরএফ এবং এক্স -অরর্ি গরবিাগারমূরর অদলথ নমুনা বতরী ও র্বরেি -২য় পয থায় (X-RF and
X-RD laboratories standard sample preparation and analysis of Bangladesh
based on different areas geological characteristics of rock and sand sample
collection-2nd phase)
ফর্রদপুর জিার ভাঙ্গা উপরিায় প্রায় ৭০র্মটার গভীরতার ভূগভথস্থ পার্ন ও পরর
রাায়র্নক
র্বরেরির মাধ্যরম পার্নর গুনগত মান ও পর্ররবল মূল্যায়নকরি (Geo-chemical investigation
of water and sediment up to the depth of about 70 meter at Bhanga Upazila
under Faridpur District for the determination of water qualities and
evaluation of sub-surface environment.)

1. বান্দরবন জিার রুমা উপরিার াংগু নদীর পার্শ্বতী এাকা র প ও উর্িদ রত জমৌসুমী ফুরর জরনু
স্তরতত্ত্ব ও িীবস্তরতত্ত্ব

ংগ্র করর জপারন পয থরবযন ও কযাটাগ প্রস্তুতকরি।

40 বগ থ র্ক.র্ম.

(Preparation of Standard Pollen

বগ থ র্ক.
র্ম.

216 বগ থ র্ক.র্ম

৩৩০ বগ থ র্ক.র্ম.

Slide of Monsoon flowers from the Surrounding Area of Sangu River in Ruma
Upazila of Bandarban District, Bangladesh).

1.
দূর নুর্াবন ও
র্িঅআএ লাখা

দূর-নুর্াবন ও র্িঅআএ পির্ত ব্যবাররর মাধ্যরম ফর্রদপুর জিার দর উপরিার পদ্মা নদীর তীর
পর্রবতথন ও ভাংগন প্রবনতা মূল্যায়ন এবং ভূ -প্রাকৃর্তক মানর্িত্রায়ন। (River Bank Change and
Erosion Trend Assessment of The Padma River and Geo-morphological Mapping
Using Remote Sensing and GIS Technique of Faridpur Sadar Upazila, Faridpur
District)

400 বগ থ র্ক. র্ম.

খনন

খনন লাখা
১. নতুন ভূতার্ত্ত্বক কূপ খনন কমথসূর্ি
২. খনন যন্ত্রপার্ত জমরামত র্বরলত: মাি পাম্পমূ জমরামত
৩. র্নলানাট জমরামত ও রযিারবযন কমথসূর্ি

-

”বাংারদরলর নদীবরযর বার্রত মূল্যবান খর্নরির উপর্স্থর্ত র্নি থয় ও র্ থননর্তক মূল্যায়ন ” লী থক প্রকরের অওতায় ২০১৬-২০১৭ র্ থ বছরর র্নম্নবর্ি থত ৫টি
বর্রংগন কমথসূর্ি বাস্তবার্য়ত রব।
কমথসূর্ি-১: যমুনা নদী ও যমুনা নদীর চরসমূহসহ জামাপুর এবং শলরপুর শজার মধ্যে অবস্থিত শুধুমাত্র প্রবাস্থহত/স্থবদ্যমান, পস্থরতযক্ত নদী বধ্যের বাস্থধ্যত,
বাস্থচরসমূধ্যহ এবং পাহাড় পাদধ্যদলীয় এাকায় সস্থিত বালুর মধ্যে মূল্যবান খস্থনধ্যজর উপস্থিস্থত স্থনর্ ণয় ও অর্ ণননস্থতক মূল্যায়ন।
কমথসূর্ি-২: যমুনা নদী ও যমুনা নদীর চরসমূহসহ টাঙ্গাই এবং ময়মনস্থসংহ শজার মধ্যে অবস্থিত শুধুমাত্র প্রবাস্থহত/স্থবদ্যমান ও পস্থরতযক্ত নদী বে ও চরসমূধ্যহ এবং
পাহাড় পাদধ্যদলীয় এাকায় সস্থিত বালুর মধ্যে মূল্যবান খস্থনধ্যজর উপস্থিস্থত স্থনর্ ণয় ও অর্ ণননস্থতক মূল্যায়ন।
কমথসূর্ি-৩: যমুনা নদী ও যমুনা নদীর চরসমূহসহ টাঙ্গাই এবং গাজীপুর শজার মধ্যে অবস্থিত শুধুমাত্র প্রবাস্থহত/স্থবদ্যমান ও পস্থরতযক্ত নদী বে ও চরসমূধ্যহ এবং
পাহাড় পাদধ্যদলীয় এাকায় সস্থিত বালুর মধ্যে মূল্যবান খস্থনধ্যজর উপস্থিস্থত স্থনর্ ণয় ও অর্ ণননস্থতক মূল্যায়ন।
কমথসূর্ি-৪: যমুনা নদী ও পদ্মা নদী এবং এধ্যদর চরসমূহসহ মাস্থনকগঞ্জ, ঢাকা এবং টাঙ্গাই শজার মধ্যে অবস্থিত শুধুমাত্র প্রবাস্থহত/স্থবদ্যমান ও পস্থরতযক্ত নদী বে ও
চরসমূধ্যহ সস্থিত বালুর মধ্যে মূল্যবান খস্থনধ্যজর উপস্থিস্থত স্থনর্ ণয় ও অর্ ণননস্থতক মূল্যায়ন।
কমথসূর্ি-৫: পুরাতন ব্রþপুত্র নদী ও এর বাস্থচর এবং দ্বীপসমূহসহ জলরপুর ও ময়মনর্ং শজার মধ্যে অবস্থিত শুধুমাত্র প্রবাস্থহত/স্থবদ্যমান ও পস্থরতযক্ত নদী বে ও
চর/িীপসমূধ্যহ সস্থিত বালুর মধ্যে মূল্যবান খস্থনধ্যজর উপস্থিস্থত স্থনর্ ণয় ও অর্ ণননস্থতক মূল্যায়ন।

