জিএসজি’র ২০21-২০22 অর্ থিছররর িন্য জিএসজি কর্তথক িাস্তিায়নর াগ্য জনি থাজিত িজিরঙ্গন কর্থসূজিসমূি
ক্রম
১.

২.

৩.

৪.

শাখার নাম
উপকূলীয় ও
সামুজিক ভূতত্ত্ব

কমমসূচির নাম
সাতজিরা জিলার অন্তর্তথ জেিিাটা ও কাজলর্ঞ্জ উপরিলার উপকূলীয় ভূতাজত্ত্বক র্ানজিত্রায়ন

ভূতাজত্ত্বক
র্ানজিত্রায়ন ও
জকায়াটান থারী ভুতত্ত্ব
অর্ থননজতক ভূতত্ত্ব
ও জররসাস থ
এযারসসরর্ন্ট

রাঙ্গার্াটি জিলার রাঙ্গার্াটি সের উপরিলার ভূতাজত্ত্বক র্ানজিত্রায়ন

স্তরতত্ত্ব ও
িীিস্তরতত্ত্ব

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

চিনাজপুর জজলার অবচিত কুতুবপুর ম্যাগননটিক বচির উপর ভূতাচিক অনুসন্ধানমূলক কূপ
খনন (জিজিএইচ- ৭৭/২১ শীর্ ষক কর্ষসূচি।
An exploratory geological drill hole (GDH-77/21) programme at Kutubpur Magnetic
body in Dinajpur District

িরঙ্গাপসার্ররর উপকূরল র্াইররাফজসল (জফারাজর্রফরার, অস্ট্রারকাডা, গ্যারস্ট্রারপাডা এিং
জপজলসাইরপাডা) এর সর্ারিশ, জিস্তার এিং জলািাল ওয়াজর্থংরয়র প্রভাি জিজিতকরণ, কক্সিািার
সের, িট্টগ্রার্, িাংলারেশ।

িাস্তিায়নকাল
16.১1.21
িরত
১৫.0১.22
01.02.22
িরত
31.03.22
16.08.21
িরত
31.10.21

আয়তন
500 ির্ থ
জকরলাজর্টার

01.03.22
িরত
20.03.22

-

৫৪৬ ির্ থ
জকরলাজর্টার
-

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

৫.

নর্র ও প্ররকৌশল
ভূতত্ত্ব**

-

-

-

৬.

পজররিশ ভূতত্ত্ব ও
প্রাকৃজতক দূর থার্
এযারসসরর্ন্ট

রাঙার্াটি জিলার, কাউখালী উপরিলার পজররিশ ভূতত্ত্ব জনরুপণ এিং ভূজর্ধ্বস জিারনশন
র্ানজিত্রায়ন

01.১1.21
িরত
30.1১.21

৩3৯ ির্ থ
জকরলাজর্টার

22.01.22
িরত
21.02.22

1৫৭ ির্ থ
জকরলাজর্টার

01.03.22
িরত
15.04.22

306 ির্ থ
জকরলাজর্টার

16.09.21
িরত
15.10.21

-

01.12.21
িরত
30.12.21

30 লাইন
চক.চর্.

16.01.22
িরত
15.02.22

200 বগ ম
চকনলাচমটার

11.11.21
িরত
15.11.21

গাজীপুি
জজলাধীন
টঙ্গী এলাকা

11.03.22
িরত
30.03.22

৪0 বগ ম
চকনলাচমটার

01.08.21
িরত
15.11.21

-

৭.

দূর অনুধািন ও
জিআইএস

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

িগুড়া জিলার জসানাতলা উপরিলায় প্রিাজিত মুনা নেীর র্জতপরর্র পজরিতথন, ভাংর্ন প্রিনতা
জনধ থারন এিং ভূতাজত্ত্বক ও ভূ-প্রাকৃজতক র্ানজিত্রায়ন
Assessment of Shifting, Erosion Vulnerability of Jamuna River as well as Geological
and Geomorphological Mapping of Sonatola Upazila of Bogra District

৮.

ভূ-রসায়ন ও পাজন
সম্পে

ঢাকা জিলার ধার্রাই উপরিলা এলাকায় °৫০ জর্টার র্ভীরতা প থন্ত ভূর্ভথস্থ পাজন ও পলরলর
ভূ-রাসায়জনক জিরেষরণর র্াধ্যরর্ পাজনর গুনর্তর্ান, পজররিশ মূল্যায়ন এিং ভূ-রাসায়জনক
র্ানজিত্র প্রস্তুতকরণ
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

৯.

জশলা ও
র্জণকজিদ্যা

কক্সিািার জিলার রামু, উজখয়া ও জটকনাফ উপরিলার টারজশয়ারী পািাড়সমূরির পলল ও
পালজলক জশলার র্জণকতাজত্ত্বক জিরেষণ
Mineralogical analysis of sediment and sedimentary rocks of the Tertiary hills of
Ramu, Ukhia and Teknaf Upazila of Coxs’Bazar District

১০.

ভূ-বৈদ্যুচিক ও
ভূকম্পন জচিপ

ভূর্ভথস্থ ভূতাজত্ত্বক অনুসন্ধারনর লরিয প্রজতসরণ ভূকম্পন পদ্ধজতর র্াধ্যরর্ জেনািপুর জিলার
জিজররিন্দর ও পাি থতীপুর উপরিলাসমূরির অন্তর্তথ এলাকায় ভুপোজর্ থক িজরপ
Seismic refraction survey for the delineation of subsurface geology of Chirirbandar and
Parbatipur upazila of Dinajpur districts, Bangladesh

১১.

অচিকর্ীয় ও
চুম্বকীয় জচিপ

চিনাজপুর জজলার পাব মতীপূর ও তিসংলগ্ন এলাকায় আঞ্চচলক/প্রফাইচলং অচিকর্ষীয় ও চুম্বকীয়
জচরপ
Regional/Profiling Gravity and Magnetic Survey in Parbatipur and adjoining areas of
Dinajpur Districts, Bangladesh

১২.

১৩.

ভূ-পদাচথ ষক িথ্য
চৈশ্লের্ণ ও
যন্ত্রপাচি
িক্ষণাশ্লৈক্ষণ
বৈশ্লেচর্ক িসায়ন

িজিরঙ্গরণ ভূপোজর্ থক ন্ত্রপাজতসমূরির (অজভকষীয়, চুম্বকীয়, ভূনিদ্যযজতক ও ভূকম্পন)
কা থকাজরতা পরীিণ কর্থসূিী-২০21
Field programme on performance testing of Geophysical equipments (Gravity,
Magnetic, Electrical and Seismic) - 2021

খুলনা জিলার খাজলশপুর র্ানার জশল্প এলাকা এিং তৎসংলগ্ন র্াটি এিং পাজনরত স্থানীয় জশরল্পর
দূষরণর পজরর্াণ জনণ থয়।
Determination of the pollution in soil and water in industrial area of Khalispur
thana and adjacent area in Khulna District.

১৪.

খনন

চিনাজপুর জজলার অবচিত কুতুবপুর ম্যাগননটিক বচির উপর ভূতাচিক অনুসন্ধানমূলক কূপ
খনন (জিজিএইচ- ৭৭/২১ শীর্ ষক কর্ষসূচি।
An exploratory geological drill hole (GDH-77/21) programme at Kutubpur Magnetic
body in Dinajpur District

প্রকশ্লেি আওিায় নগি ও প্রশ্লকৌশল ভূিত্ত্ব শাখাি র্াধ্যশ্লর্ ফচিদপুি, ৈচিশাল, পটুয়াখালী ও সািক্ষীিা শহিাঞ্চশ্ললি ভূপ্রাকৃচিক র্ানচিত্রায়ন ও
ভূপ্রশ্লকৌশল র্ানচিত্রায়ন কাজ অব্যাহি থাকশ্লৈ।
** GeoUPAC

জকাজভড পজরজস্থজত জিরিিনায় জিএসজি কর্তথক িাস্তিায়নর াগ্য জনি থাজিত অজতজরক্ত/জিকল্প িজিরঙ্গন কর্থসূজিসমূি
ক্রম
১.

২.

৩.

শাখার নাম
উপকূলীয় ও
সামুজিক ভূতত্ত্ব
ভূতাজত্ত্বক
র্ানজিত্রায়ন ও
জকায়াটান থারী
ভুতত্ত্ব
ভূ-বৈদ্যুচিক ও
ভূকম্পন জচিপ

কমমসূচির নাম
সাতজিরা জিলার অন্তর্তথ কলাররায়া ও তালা উপরিলার উপকূলীয় ভূতাজত্ত্বক র্ানজিত্রায়ন

িাস্তিায়নকাল
2 র্াস

আয়তন
576 ির্ থ
জকরলাজর্টার

1.5 র্াস

180 ির্ থ
জকরলাজর্টার
348 ির্ থ
জকরলাজর্টার
৪ ৈগ ষ
চকশ্ললাচর্টাি

Coastal Geological Mapping of Kalaroa and Tala Upazilas of Satkhira District, Bangladesh

জেনািপুর জিলার খানসামা উপরিলার ভূতাজত্ত্বক র্ানজিত্রায়ন।
Geological Mapping of Chirirbandar Upazila of Dinajpur District

িট্টগ্রার্ জিলার রাঙ্গুজনয়া উপরিলার ভূতাজত্ত্বক র্ানজিত্রায়ন

1.5 র্াস

Geological Mapping of Rangunai Upazila of Chattagram District

ঢাকা শিররর র্াতু াইরল িিথয জফলার স্থানসংলগ্ন এলাকায় অর্ভীর জিশুদ্ধ পাজনর আধাররর দূষণ
জনয়ন্ত্রণকরল্প জলরিট এর জিস্তৃজত অনুসন্ধারনর উরেরে তজড়ৎ প্রজতিন্ধকতা িজরপ।

১ র্াস

Electrical Resistivity survey to delineate the extent of leachate to control the
pollution of shallow fresh water aquifer around Matuail waste disposal site area
of Dhaka city

23/06/2021
†gvnv¤§` Ave`yj AvwRR cv‡Uvqvix
cwiPvjK (f~ZË¡)
evsjv‡`k f~ZvwË¡K Rwic Awa`ßi
জসগুনিাজর্িা, ঢাকা।

