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স্বপ্রণ োদিত তথ্য অবমুক্তকর  দিণি েদিকো ২০২১ 
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ডিসেম্বর, ২০২১ 

 

বোাংলোণিি ভূতোদিক জদরপ অদিিপ্তর (দজএসদব)  

জ্বোলোদি ও খদিজ সম্পি দবভোগ 

দবদ্যুৎ, জ্বোলোদি ও খদিজ সম্পি মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাসদশ েরকার 
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পদরদিষ্ট: 

পদরদিষ্ট-১ : িোদিত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোণির তোদলকো 

ক্রম ইউদিণের 

িোর্ 

িোদিত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর  

িোর্ ও পিবী 

ফ ান, ফমাবাইল, যাক্স ও ই-ফমইল ফ াগাস াসগর ঠিকানা 

০১ বাাংলাসদশ 

ভূতাডিক 

জডরপ 

অডিদপ্তর 

জনাব ফমা: কামরুল আহোন  

পডরচালক (ভূতি) ও শাখা 

প্রিান, অপাসরশন ও েমন্বয় 

শাখা 

ফ ান (অড ে): +৮৮-০২-৮৩১৪৮০০  

ফ ান (বাো) : +৮৮-০২-৯৮৩৪৫০০ 

ফমাবাইল নাং : +৮৮-০১৭১১৭৩৩৬৯০ 

ই-ফমইল: gsbkamrul@yahoo.com 

 

বাাংলাসদশ ভূতাডিক জডরপ 

অডিদপ্তর, ১৫৩ পাইওডনয়ার ফরাি, 

ফেগুনবাডগচা, ঢাকা- ১০০০। 

 

 

পদরদিষ্ট-২ : দবকল্প িোদিত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোণির তোদলকো 

ক্রম ইউদিণের 

িোর্ 

িোদিত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোর্ ও 

পিবী 

ফ ান, ফমাবাইল ও ই-ফমইল ফ াগাস াসগর ঠিকানা 

০১ বাাংলাসদশ 

ভূতাডিক 

জডরপ 

অডিদপ্তর 

ফমাহাম্মদ আলমগীর কবীর 

উপ-পডরচালক (ভূতি), 

অপাসরশন ও েমন্বয় শাখা  

ফ ান (অড ে): +৮৮-০২-৪৯৩৪৯৫০২ 

ফ ান (বাো) : +৮৮-০২-৪৭৬৫০৭১১ 

ফমাবাইল নাং : +৮৮০১৭১৬৩২৫৮৩২ 

ই-ফমইল: kabirgsb@gmail.com 

 

বাাংলাসদশ ভূতাডিক জডরপ 

অডিদপ্তর, ১৫৩ পাইওডনয়ার 

ফরাি, ফেগুনবাডগচা, ঢাকা- 

১০০০। 

 

 

 

পদরদিষ্ট-৩ : আদপল কর্তেপণের তোদলকো 

ক্রম ইউদিণের 

িোর্ 

িোদিত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর  

িোর্ ও পিবী 

ফ ান, ফমাবাইল ও ই-ফমইল ফ াগাস াসগর ঠিকানা 

০১ বাাংলাসদশ 

ভূতাডিক 

জডরপ 

অডিদপ্তর 

জনাব ফমাহাম্মদ ইডলয়াে ফহাসেন 

যুগ্মেডচব (প্রশােন) 

জ্বালাডন ও খডনজ েম্পদ ডবভাগ 

মহাপডরচালক (অডতডরক্ত দাডয়ত্ব) 

বাাংলাসদশ ভূতাডিক জডরপ 

অডিদপ্তর 

 

ফ ান (অড ে): +৮৮-০২-৯৩৪৯৫০২ 

ফমাবাইল নাং : +৮৮০১৭১৫৩০৬৬৬৬ 

ই-ফমইল: 

geologicalsurveybd@gmail.com 

অথবা jsadm@emrd.gov.bd  

বাাংলাসদশ ভূতাডিক জডরপ 

অডিদপ্তর, ১৫৩ পাইওডনয়ার ফরাি, 

ফেগুনবাডগচা, ঢাকা- ১০০০। 

 

 

 

 

 



3 

 

পদরদিষ্ট-৪ : স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোিণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো ও প্রকোণির র্োধ্যর্ 

ক্রর্ তণথ্যর দববর  তথ্য প্রকোণির র্োধ্যর্ 

১ 
দজএসদব’র সোাংগঠদিক কোঠোণর্ো ও কো েক্রণর্র দববর , 

কো েপ্র োলী এবাং িোদিত্বসমূহ 

 নিোটিি নবোর্ ে, তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, 

ওণিবসোইে। 

২ দজএসদব’র কর্ েকতেো ও কর্ েচোরীণির ের্তো ও িোদিত্ব তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

৩ দসদ্ধোন্ত গ্রহণ র পদ্ধদত, জবোবদিদহতো এবাং তিোবিোণির র্োধ্যর্ তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

৪ দজএসদব’র কর্ েকতেো ও কর্ েচোরীর দর্ণরক্টরী তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

৫ 
কো েসম্পোিণির জন্য দজএসদব’র দিিন্ত্রণ  রদেত ও ব্যবহৃত 

আইি, দবদি-দবিোি, দিণি েিিো, ম্যোনুণিল, র্কুণর্ন্ট এবাং নরকর্ ে 

তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

৬ 
পদরকল্পিো প্র িি ও দসদ্ধোন্ত বোস্তবোিি সাংক্রোন্ত ন  নকোি িরণির 

পরোর্ি ে/প্রদতদিদিত্ব,  ো দজএসদব’র কর্তেক গৃহীত এর দববর  

তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

৭ 

নকোি কদর্টি বো অন্য নকোি বদর্  ো দজএসদব’র র্হোপদরচোলকণক 

উপণিি ও পরোর্ি ে প্রিোণির জন্য গঠিত নস সকল কদর্টির সভো 

ও সভোর দসদ্ধোন্ত 

তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

৮ 
দজএসদব’র বোণজে/ সকল পদরকল্পিোর িরি দচদিতকর , 

প্রস্তোদবত খরচ এবাং প্রকৃত ব্যণির উপর ততদর দরণপোে ে। 

 নিোটিি নবোর্ ে, ওণিবসোইে। 

৯ 

িোগদরকণির তথ্য সাংগ্রণহর জন্য দবরোজর্োি সুণ োগ-সুদবিো 

সাংক্রোন্ত দববর , জিসোিোরণ র জন্য সাংরদেত লোইণেদর/পড়োর 

কণের কো ে ঘণ্টো ইতুোদি (প্রণ োজু নেণে) 

নিোটিি নবোর্ ে, ওণিবসোইে ইতুোদি 

১০ 
িোর্, পিবী, ঠিকোিো, ন োি িম্বর এবাং প্রণ োজু নেণে  ুোক্স িম্বর 

ও ই-ণর্ইল ঠিকোিোসহ িোদিত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর িোর্ 

সাংদিষ্ট তথ্য প্রিোি ইউদিণের নিোটিি নবোর্ ে ও 

ওণিবসোইে 

১১ 

িোর্, পিবী, ঠিকোিো, ন োি িম্বর এবাং প্রণ োজু নেণে  ুোক্স 

িম্বর ও ই-ণর্ইল ঠিকোিোসহ দবকল্প িোদিত্বপ্রোপ্ত কর্ েকতেোর 

তোদলকো 

সাংদিষ্ট তথ্য প্রিোি ইউদিণের নিোটিি নবোর্ ে ও 

ওণিবসোইে 

১২ 
িোর্, পিবী, ঠিকোিো, ন োি িম্বর এবাং প্রণ োজু নেণে  ুোক্স িম্বর 

ও ই-ণর্ইল ঠিকোিোসহ আদপল কর্তেপণের তোদলকো 

প্রণতুক কর্তেপণের নিোটিি নবোর্ ে, 

ওণিবসোইে/গ র্োধ্যর্ ইতুোদি 

১৩ 

তণথ্যর জন্য িোগদরণকর কোছ নেণক প্রোপ্ত সকল আণবিি পণের 

অনুদলদপ,  োর র্ণধ্য দিণনোক্ত তথ্যসমূহ অন্তভূ েক্ত েোকণব : 

(ক) ন  কর্তেপে কর্তেক অনুণরোিপেটি গৃহীত হণিণছ তোর িোর্ 

(খ) দক তণথ্যর জন্য অনুণরোি করো হণিণছ 

(গ) অনুণরোণির তোদরখ 

গৃহীত আণবিি পণের একটি কদপ প্রণতুক 

কর্তেপণের/তথ্য প্রিোি ইউদিণের, ওণিবসোইণে, 

পদরিি েণির জন্য অদ ণস সাংরদেত েোকণব। 

১৪ 

সরকোর বো কর্তেপে কর্তেক সম্পোদিত- 

(ক) সকল উন্নিি/পূতেকোজ/ প্রকল্প সাংক্রোন্ত িরপে দবজ্ঞদপ্ত, চুদক্ত 

(খ) প্রণতুক চুদক্তর সাংদেপ্ত দববর , প্রোক্কদলত ব্যি/চুদক্তর 

নর্িোিকোল ইতুোদি। 

নিোটিি নবোর্ ে, ওণিবসোইে ইতুোদি 

উমু্মক্ত দরপত্র ডবজ্ঞডপ্ত (দদডনক পডত্রকা) 

১৫ 

ডজএেডব’র নাগডরক ফেবা োংক্রান্ত (ফ মন গসবষণাগার ব্যবহার, 

লাইসেরী ব্যবহার, নমুনা ডবসেষণ ইতযাডদ)  

নিোটিি নবোর্ ে, ওণিবসোইে (দজএসদব’র দসটিণজি 

চোে েোর এ অন্তভূ েক্ত) ইতুোদি 
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ক্রর্ তণথ্যর দববর  তথ্য প্রকোণির র্োধ্যর্ 

১৬ প্রকাডশত প্রডতসবদন/ম্যাপ/ ভূ-ববজ্ঞাডনক প্রকাশনা ইতযাডদ তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

১৭ বাাংলাসদসশর খডনজ েম্পদ েম্পডকিত তথ্য ও মানডচত্র তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

১৮ 
ডজএেডব’র চলমান ও গৃহীত বডহরঙ্গণ কম িসূডচ এবাং প্রকল্প 

োংক্রান্ত তথ¨   

তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

১৯ ডজএেডব’র ইসতাপূসব © েম্পাডদত জডরপ কা ©ক্রসমর ইনসিক্স 

মানডচত্র 

তথ্য প্রিোি ইউদিণে মুদিত অনুদলদপ, ওণিবসোইে। 

 

 

কর্তিপক্ষ আসরা ফ  েকল তথ¨ স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোি করসব 

১ চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো তথ¨ অবমুক্তকরণ ডনসদ ©ডশকার পডরডশষ্ট, োংডেষ্ট তথ¨ প্রদান ইউডনসের 

ফনাটিশ ফবাি ©, কর্তিপসক্ষর/তথ¨ প্রদান ইউডনসের ওসয়বোইে, 

পডরদশ©ফনর জন¨ অড সে রডক্ষত থাকসব।              

 ২ প্রিোি বোধ্যতোমূলক িি, এর্ি তণথ্যর তোদলকো তথ¨ অবমুক্তকরণ ডনসদ ©ডশকার পডরডশষ্ট, োংডেষ্ট তথ¨ প্রদান ইউডনসের 

ফনাটিশ ফবাি ©, কর্তিপসক্ষর/তথ¨ প্রদান ইউডনসের ওসয়বোইে, 

পডরদশ©ফনর জন¨ অড সে রডক্ষত থাকসব।              

 ৩ স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোিণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো তথ¨ অবমুক্তকরণ ডনসদ ©ডশকার পডরডশষ্ট, োংডেষ্ট তথ¨ প্রদান ইউডনসের 

ফনাটিশ ফবাি ©, কর্তিপসক্ষর/তথ¨ প্রদান ইউডনসের ওসয়বোইে, 

পডরদশ©ফনর জন¨ অড সে রডক্ষত থাকসব।              

 
৪ আসবদন, আডপল ও অডভস াসগর  রম তথ¨ অবমুক্তকরণ ডনসদ ©ডশকার পডরডশষ্ট, কর্তিপসক্ষর/তথ¨ প্রদান 

ইউডনসের ওসয়বোইে, অড সে হাি © ও ে ে কডপ। 

 
 

পদরদিষ্ট-৫ : চোদহিোর দভদিণত প্রিোিণ োগ্য তণথ্যর তোদলকো 

দিনদলদখত তথ্যসমূহ জিগণ র চোদহিোর দভদিণত প্রিোি করো হণব- 

• স্বপ্রণ োদিতভোণব প্রকোদিত সকল তথ্য 

• দবদভন্ন িীদত 

• দজএসদব’র বোণজে 

• আদে েক তথ্য, ন র্ি- আি/ব্যি সাংক্রোন্ত দহসোব দববর ী  

• অদর্ে দরণপোে ে (জবোবসহ) 

• প্রকণল্পর ব্যোাংক-সাংক্রোন্ত তথ্য 

• ক্রি কো েক্রর্ সাংক্রোন্ত তথ্য (দসদ্ধোন্ত গ্রহণ র পর) 

• উপকোরণভোগীর তোদলকো 

• দিণিোগ/বিদলর আণিি 

• নিণি বো দবণিণি ভ্রর্ সাংক্রোন্ত তথ্যোদি 

• বদহরঙ্গি কর্ েসূদচ হণত প্রোপ্ত িমুিো 

• দজএসদব’র র্োেো নসন্টোণর সাংরদেত অপ্রকোদিত িকিো/ ম্যোপ/ প্রদতণবিণি এর সোরসাংণেপ 

• প্রিোি বোধ্যতোমূলক িি, এর্ি তথ্য (পদরদিষ্ট-৬) ব্যতীত অন্য সকল তথ্য। 
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পদরদিষ্ট-৬ : প্রিোি বোধ্যতোমূলক িি, এর্ি তণথ্যর তোদলকো  

দিনদলদখত তথ্যসমূহ প্রিোি ও প্রকোি করণত কর্তেপে বোধ্য েোকণব িো-  

(ক) নকোি তথ্য প্রকোণির  ণল বোাংলোণিণির দিরোপিো, অখন্ডতো ও সোব েণভৌর্ণত্বর প্রদত হুর্দক হণত পোণর এরূপ তথ্য; 

(খ) নকোি দবণিিী সরকোণরর দিকে নেণক প্রোপ্ত নকোি নগোপিীি তথ্য; 

(গ) নকোি তথ্য প্রকোণির  ণল নকোি র্ততীি পণের বুদদ্ধবৃদিক সম্পণির অদিকোর েদতগ্রস্থ হণত পোণর এরুপ বোদ দজুক বো 

ব্যবসোদিক অন্তদি েদহত নগোপিীিতো দবষিক, কদপরোইে বো বুদদ্ধবৃদিক সম্পি (Intellectual Property Right) সম্পদকেত তথ্য; 

(ঘ) নকোি তথ্য প্রকোণির  ণল নকোি দবণিষ ব্যদক্ত বো সাংস্থোণক লোভবোি বো েদতগ্রস্থ করণত পোণর এরুপ দিণনোক্ত তথ্য,  েো :- 

(অ) আিকর, শুল্ক, ভুোে ও আবগোরী আইি, বোণজে বো করহোর পদরবতেি সাংক্রোন্ত নকোি আগোর্ তথ্য;  

(আ) মুিোর দবদির্ি ও সুণির হোর পদরবতেিজদিত নকোি আগোর্ তথ্য; 

(ই) ব্যোাংকসহ আদে েক প্রদতষ্ঠোিসমূণহর পদরচোলিো ও তিোরদক সাংক্রোন্ত নকোি আগোর্ তথ্য; 

(ঙ) নকোি তথ্য প্রকোণির  ণল নকোি ব্যদক্তর ব্যদক্তগত জীবণির নগোপিীিতো ক্ষুণ্ণ হণত পোণর এরুপ তথ্য; 

(চ) নকৌিলগত ও বোদ দজুক কোরণ  নগোপি রোখো বোঞ্ছিীি এরূপ কোদরগদর বো তবজ্ঞোদিক গণবষ োলব্ধ নকোি তথ্য;  

(ছ) নকোি ক্রি কো েক্রর্ সম্পূ ে হওিোর পূণব ে বো এ দবষণি দসদ্ধোন্ত গ্রহণ র পূণব ে সাংদিষ্ট ক্রি বো এর কো েক্রর্ সাংক্রোন্ত নকোি তথ্য; 

(জ) নকোি ব্যদক্তর আইি দ্বোরো সাংরদেত নগোপিীি তথ্য;  

(ঝ) ডবচারািীন মামলার তথ¨  া ঐ মামলার সুষ্ঠু ডবচারকা ©ফক ব্যাহত করসত পাসর, এরুপ তথ¨; 

(ঞ) তদন্তািীন ফকান ডবষয়  ার প্রকাশ তদন্ত কাসজ ডবঘ্ন ঘোসত পাসর, এরুপ তথ¨; 

(ে) ডনসয়াগ োংক্রান্ত পরীেোর প্রশ্নপে বো পরীেোি প্রিি িম্বর সম্পদকেত আগোর্ তথ্য; 

(ঠ) বডহরাংগসন প্রাপ্ত প্রাথডমক তথ্য-উপাত্ত; 

(ি) গসবষণাগাসর প্রাপ্ত প্রাথডমক তথ্য-উপাত্ত; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


