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ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

বাাংলাদেশ ভূতাবিক জবরপ অবিেপ্তর  
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সসবা প্রোি প্রবতশ্রুবত (বসটিদজি চার্ টার) 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালদয়র জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর অিীদি বাাংলাদেশ ভূতাবিক জবরপ অবিেপ্তর 

(বজএসবব) একটি সরকাবর গদবষণামূলক প্রবতষ্ঠাি যা জাতীয় প্রবতষ্ঠাি বিদসদব ভূববজ্ঞাবিক ববষদয় ভূতাবিক অনুসন্ধাি, সরকাবর বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি, জিগণদক সসবা 

প্রোদির মাধ্যদম জাতীয় আর্ ট ও সামাবজক প্রবৃবদ্ধ অজটদি সিায়ক ভূবমকা পালি কদর র্াদক। ভূতাবিক/ভূববজ্ঞাবিক ববষদয় গদবষণা ছাড়াও বজএসবব জিস্বাদর্ ট ববববি 

সসবা প্রোি কদর র্াদক। 

১. বমশি ও বভশি 

রুপকল্প (Vision): ভূববজ্ঞাবিক কায টক্রদমর মাধ্যদম সর্কসই উন্নয়ি ও সমৃদ্ধ সেশ গঠি। 

অবভলক্ষ্ু (Mission): সর্কসই উন্নয়দির লদক্ষ্ুখবিজ ও অন্যান্য ভূ-সম্পে অনুসন্ধাি; মজুে ও মাি বিণ টয়; ভূতাবিক, ভূপ্রাকৃবতক, প্রদকৌশল ভূতাবিক, ভূরাসায়বিক, 

ভূপোবর্ টক মািবচত্রায়ি,অনুসন্ধাি ও গদবষণা; এবাং ভূ-দূদয টাগ ও পবরদবশ দূষণ প্রশমি। 

  

http://www.gsb.gov.bd/


২. সসবা প্রোি প্রবতশ্রুবত 

২.১ িাগবরক সসবা 

ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত 
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ও 

প্রাবপ্তস্থাি 

সসবার মূল্য ও 

পবরদশাি 

পদ্ধবত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্ব প্রাপ্ত কম টকতটা 

(িাম, পেবী  ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

  ১. 

 

 

 

 

 

ভূতাবিক/ভূববজ্ঞাবিক 

তথ্য-উপাত্ত সরবরাি 
 মিাপবরচালক মদিােয় বারবর আদবেি 

 তথ্য-উপাত্ত র্াকা সাদপদক্ষ্ মিাপবরচালক মদিােদয়র 

অনুদমােিক্রদম সরবরাি 

আদবেিপত্র (সরাসবর 

আদবেি অর্বা বজএসবব’র 

ওদয়বসাইদর্  প্রেত্ত বিবজর্াল 

ফরম্যাদর্ আদবেি)  

প্রদযাজু সক্ষ্দত্র চাবিো, গুরুত্ব ও 

কাদজর পবরবি 

ববদবচিা পূব টক 

 

 

জিাব সমাোঃ কামরুল আিসাি 

পবরচালক (ভূতি) ও তথ্য অবিকার ববষয়ক 

সফাকাল পদয়ন্ট কম টকতটা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১১৭৩৩৬৯০ 

সফাি: +৮৮ ০২৮৩১৪৮০০ 

ই-সমইল:gsbkamrul@yahoo.com 

২. 

 

 

 

 

গদবষণাকদম ট 

সিদযাগীতা 
সরকাবর ও সবসরকাবর বশক্ষ্া প্রবতষ্ঠাদির গদবষণা কাদজ 

বিদয়াবজত ছাত্র/বশক্ষ্কসি বববভন্ন পয টাদয়র গদবষকদের 

বজএসবব’র লাইদেবরদত সাংরবক্ষ্ত প্রকাবশত প্রবতদবেি, ববদশষজ্ঞ 

জ্ঞাি এবাং পরীক্ষ্াগার সসবা প্রোি। এছাড়া তথ্য সকদে সাংরবক্ষ্ত 

বজএসবব’র বিজস্ব অপ্রকাবশত গদবষণা ও পরীক্ষ্ালব্ধ বববভন্ন 

িরদির গদবষণাপত্র ও প্রবতদবেি (অনুসন্ধািী প্রবতদবেি, বাবষ টক 

ববিরঙ্গি কম টসুবচ প্রবতদবেি), তথ্য-উপাত্ত, পরীক্ষ্াগার প্রবতদবেি 

মিাপবরচালক মদিােদয়র অনুমবতক্রদম অধ্যয়দির সুদযাগ প্রোি। 

আদবেিপত্র 

 

ববিামূদল্য প্রদয়াজি অনুযায়ী 

 

 

জিাব আবরফ মািমুে 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (ভূতি) (অবতবরক্ত 

োবয়ত্ব) 

পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১৫ ১২৩ ১১৪ 

সফাি:  +৮৮ ০২ ৮৩৯২১৪৮ 

ই-সমইল: publication@gsb.gov.bd 

 
 

৩. 

 

 

 

 

 

 

ভূবমধ্বদসর পূব টাভাস 

সতকীকরণ 

চট্রগ্রাম, কক্সবাজার ও সর্কিাফ শিদরর ভূবমধ্বসপ্রবণ 

এলাকাগুদলাদত স্থাবপতস্বয়াংবক্রয় যাবন্ত্রক ও সির্ওয়াবকটাংদয়র 

মাধ্যদম প্রাপ্ত সমবশি অদর্াদমদর্ি পূব টাভাস ১০টি সমাবাইল সফাদি 

স্থািীয় প্রশাসদির গুরুত্বপূণ ট িীবত বিি টারকদের বিকর্ক্ষুদে 

বাতটায়(সর্ক্সর্ সমদসজ)-এরমাধ্যদম অববিতকরণ। দূদয টাগ 

ব্যবস্থাপিার োবয়দত্ব সাংবিষ্টগদণর ১০টি সমাবাইল সফাদি ক্ষুদে 

বাতটায় ‘সতকতটা’ সপ্ররণ করা িয়। 

অদর্াদমদর্ি/সয়াংবক্রয় প্রদযাজু িয় সাব টক্ষ্বণক 

 

 

জিাব সালমা আক্তার 

শাখা প্রিাি ও  পবরচালক (ভূতি) 

পবরদবশ ভূতি ও প্রাকৃবতক দূদয টাগ 

অুাদসসদমন্ট শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭২৬ ৭০৬ ৭৫৫ 

সফাি: +৮৮ ০২ ৫৮৩১১৮৫৫ 

ই-সমইল: 

salma.akter_gsb@yahoo.com 

  



ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত 
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ও 

প্রাবপ্তস্থাি 

সসবার মূল্য ও 

পবরদশাি 

পদ্ধবত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্ব প্রাপ্ত কম টকতটা 

(িাম, পেবী  ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. 

 

 

 

 

সকার লাইদেবর সসবা বগুড়াস্থ কুাম্প অবফদসর সকার লাইদেবরদত সাংরবক্ষ্ত 

বাাংলাদেদশর বববভন্ন স্থাদি  খিিকাদল প্রাপ্ত কয়লা, চুিাপার্র, 

কঠিি বভবত্তবশলা ও অন্যান্য বশলার িমুিাসমূি গদবষকদের 

ব্যবিাদরর সুদযাগ রদয়দছ (৭৫% সকার িমুিা সাংরক্ষ্দণর 

বিবিতকরণ সাদপদক্ষ্)। 

আদবেি ববিামূদল্য চাবিো, গুরুত্ব ও 

কাদজর পবরবি 

ববদবচিাপূব টক 

 

 

 

জিাব আবরফ মািমুে 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (ভূতি) (অবতবরক্ত 

োবয়ত্ব) 

পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১৫ ১২৩ ১১৪ 

সফাি:  +৮৮ ০২ ৮৩৯২১৪৮ 

ই-সমইল: publication@gsb.gov.bd 

৫. 

 

 

গ্রন্থাগার সসবা মিাপবরচালক মদিােদয়র অনুদমােিক্রদম বজএসবব’র প্রকাবশত 

প্রবতদবেিসমূি ও অন্যান্য সাংগৃিীত পুস্তক ও তথ্য  গদবষণা 

কাদজ ব্যবিার এবাং অধ্যয়দির জন্য উন্মুক্ত। এছাড়া প্রকাবশত 

মািবচত্র ক্রদয়র সুদযাগ রদয়দছ। 

আদবেি মািবচত্র 

প্রবতটি ৫০০/- 

র্াকা িাদর 

সট্রজাবর 

চালাদির 

মাধ্যদম জমা 

প্রোি 

অনুমবত সাদপদক্ষ্ 

 

 

জিাব সমাোঃ িাবজম উবিি গবি 

প্রিাি গ্রন্থাগাবরক 

সফাি: +৮৮ ০২ ৯৩৪৪৩৮৩ 

৬. 

 

 

 

 

 

সাংগ্রিশালা/জাদ্যঘরদসবা মিাপবরচালক মদিােদয়র অনুদমােিক্রদম বববভন্ন ভূতাবিক 

সমদয়র বশলা, মবণক ও জীবাদের িমুিার সাংগ্রিশালা যা  

খবিজ সম্পদের প্রামান্য আকটাইভ, েশ টিার্ী বা বশক্ষ্ার্ীদের 

পবরেশ টদির জন্য উন্মুক্ত। 

আদবেি ববিামূদল্য তাৎক্ষ্বিক 

 

 

জিাব সমাোঃ বমজানুর রিমাি 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (ভূতি) 

বশলাববদ্যা ও মবণকববদ্যা শাখা  

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ২৪১ ৪৫০ 

সফাি: +৮৮ ০২ ৮৩৯২১৮৫ 

ইদমইল: mizangsb@gmail.com 

৭. 

 

 

 

 

ববশ্বববদ্যালদয়র 

বশক্ষ্ার্ীদের বশক্ষ্া 

কায টক্রম 

(ইন্টাি টবশপ/পরীক্ষ্াগার 

ব্যবিার)-এ সিায়তা 

মিাপবরচালক মদিােদয়র অনুদমােিক্রদম সাংবিষ্ট শাখায় ববষয় 

বভবত্তক আদলাচিাসি িমুিা সাংগ্রি, সাংরক্ষ্ণ, পরীক্ষ্াগাদর 

িমুিার স্লাইি প্রস্তুতকরণ, পরীক্ষ্ণ, ফলাফল প্রবক্রয়াকরণ ও 

ববদিষণ ইতুাবে ববষদয় সম্যক িারণা প্রোি। 

আদবেি ববিামূদল্য সাংবিষ্টদের সাদর্ 

আদলাচিা সাদপদক্ষ্ 

 

 

জিাব আবরফ মািমুে 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (ভূতি) (অবতবরক্ত 

োবয়ত্ব) 

পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১৫ ১২৩ ১১৪ 

সফাি:  +৮৮ ০২ ৮৩৯২১৪৮ 

 

  



২.২ প্রাবতষ্ঠাবিক সসবা 

ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত 
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ও 

প্রাবপ্তস্থাি 

সসবার মূল্য ও 

পবরদশাি 

পদ্ধবত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্ব প্রাপ্ত কম টকতটা 

(িাম, পেবী  ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ভূতাবিক/ভূববজ্ঞাবিক 

তথ্য-উপাত্ত সরবরাি 

বববভন্ন ববভাগ/েপ্তর/সাংস্থার চাবিো সমাতদবক ভূতাবিক তথ্য-

উপাত্ত সরবরাি করা িয়। এছাড়াও জাতীয় উন্নয়ি পবরকল্পিা ও 

খবিজ সম্পে উন্নয়দি অন্যান্য সরকাবর প্রবতষ্ঠাদির কাদজ তথ্য 

সরবরাি করা িয়। 

চাবিোপত্র 

 

ববিামূদল্য চাবিো, গুরুত্ব ও 

কাদজর পবরবি 

ববদবচিাপূব টক 

 

 

 

জিাব সমাোঃ কামরুল আিসাি 

পবরচালক (ভূতি) ও তথ্য অবিকার ববষয়ক 

সফাকাল পদয়ন্ট কম টকতটা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১১৭৩৩৬৯০ 

সফাি: +৮৮ ০২৮৩১৪৮০০ 

ই-সমইল:gsbkamrul@yahoo.com 

২. ববদশষ ববিরঙ্গি 

কায টক্রম 

মন্ত্রণালয়, ববভাগ, স্থািীয় সরকার বা প্রবতষ্ঠাি কর্তটক তাৎক্ষ্বণক 

চাবিোনুযায়ী বববভন্ন উন্নয়িমূলক কম টকাণ্ড এবাং ভূপ্রাকৃবতক 

দূদয টাগসি অন্যান্য ভূতাবিক ববষদয় বজএসবব’র সাংবিষ্ট শাখা 

কর্তটক অনুসন্ধাি কায টক্রম পবরচালিা, প্রবতদবেি ততরী ও 

প্রদয়াজিীয় পরামশ ট প্রোি।  

চাবিোপত্র ববিামূদল্য অনুসন্ধাি 

কায ©ক্রদমর ব্যবপ্ত  

ও   প্রবতদবেি 

ততরী সাদপদক্ষ্ 

 

 

জিাব আবরফ মািমুে 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (ভূতি) (অবতবরক্ত 

োবয়ত্ব) 

পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১৫ ১২৩ ১১৪ 

সফাি:  +৮৮ ০২ ৮৩৯২১৪৮ 

ই-সমইল: publication@gsb.gov.bd ৩. েক্ষ্ জিবলসি 

ভূববজ্ঞাবিক সসবা 

প্রোি 

চাবিোনুসাদর বববভন্ন সাংস্থাদক েক্ষ্ জিবলসি ভূববজ্ঞাবিক সসবা 

প্রোি। সযমি: সদরজবমি ভূতাবিক পবরেশ টি ও প্রবতদবেি ততবর, 

ইজারার জন্য বববভন্ন খবিজ সম্পদের ব্যবপ্ত ও মজুে বিণ টয়, মূল্য 

বিি টারণ ইতুাবে। 

আদবেি/অবিযাচি 

 

 

ববিামূদল্য প্রদয়াজি অনুযায়ী 

৪. ববদশষজ্ঞ সসবা প্রোি সরকাবর বববভন্ন প্রকদল্পর কাবরগরী কবমটিদত বজএসবব’র 

প্রবতবিবি বিদসদব ভূতাবিক ববষদয় ববদশষজ্ঞ মতামত/সসবা 

প্রোি। 

আদবেি/অবিযাচি 

 

 

ববিামূদল্য প্রদয়াজি অনুযায়ী 

 

  



২.৩. অভুন্তরীণ সসবা 

ক্রম সসবার িাম সসবা প্রোি পদ্ধবত 
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র ও 

প্রাবপ্তস্থাি 

সসবার মূল্য ও 

পবরদশাি 

পদ্ধবত 

সসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্ব প্রাপ্ত কম টকতটা 

(িাম, পেবী  ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

 

 

 

 

 

মাইদক্রাপ্যাবলদয়

সন্টালবজকুাল 

ববদিষণ 

Zoom Stereo Microscopeএর সািাদে জীবাে 

শিাক্তকরদণর মাধ্যদম িমুিার Age & Depositional 

Environment বিণ টয়করণ  

আদবেি 

 

- িমুিার িরণ ও 

পবরমাদণর উপর 

বিভটরশীল 

 

 

জিাব আসমা িক 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (ভূতি) 

স্তরতি ও জীব স্তরতি শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৫৫৩ ৫৮৫ ৫০৭ 

সফাি: +৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৯৭ 

ই-সমইল: asmahuque@yahoo.com 

২. পবরকল্পিা ও 

বাস্তবায়ি  

 েপ্তদরর বববভন্ন প্রকল্প প্রণয়দি সিায়তা, প্রকদল্পর পবরবীক্ষ্ণ, 

মূল্যায়ি ও বাস্তবায়ি এবাং কম টকতটাদের প্রবশক্ষ্দণর কম ট 

পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি। 

 বাবষ টক উন্নয়ি কম টসূবচ (এবিবপ) ও েপ্তদরর বাবষ টক ববিরঙ্গি 

কম টসূবচ চুড়ান্তকরণ ও ববিরঙ্গি কাদজ সজলা/উপদজলা 

প্রশাসদির সাদর্ সযাগাদযাগ করা। 

 অবিেপ্তদরর কায টক্রমসমূদির মাবসক, বাৎসবরক অগ্রগবতর 

প্রবতদবেি ততবর ও মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ।  

 জাতীয় অর্ টবিবতক পবরষদে পয টাদলাচিা ও জাতীয় সাংসদের 

জন্য প্রবতদবেি প্রণয়ি করা।  

 বববভন্ন মন্ত্রণালয়/সাংস্থার চাবিো সমাতাদবক তথ্য-উপাত্ত 

সরবরাি এবাং খবিজ সম্পে উন্নয়দি আন্তোঃদযাগাদযাগ ও 

বলয়াদজোঁ রক্ষ্া করা। 

  সাব টক্ষ্বিক 
জিাব আবরফ মািমুে 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (ভূতি) (অবতবরক্ত 

োবয়ত্ব) 

পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১৫ ১২৩ ১১৪ 

সফাি:  +৮৮ ০২ ৮৩৯২১৪৮ 

ই-সমইল: publication@gsb.gov.bd 

৩. অপাদরশি ও সমন্বয়    জিশবক্ত বিদয়াগ, পদোন্নবত, স্থায়ীকরণ, সাাংগঠবিক কাঠাদমা 

ততবর, কম টচারীদের প্রবশক্ষ্দণর প্রদয়াজিীয় পেদক্ষ্প গ্রিণ কদর 

কাবরগবর ও তবজ্ঞাবিক কায টক্রদম সিদযাবগতা প্রোি করা। 

 পবরকবল্পত আবর্ টক ব্যবস্থাপিার মাধ্যদম বাদজর্ ও বিসাবরক্ষ্ণ 

কায টক্রম পবরচালিা, প্রদয়াজিীয় দ্রব্যাবের সাংগ্রি, মজুেকরণ, 

সাংরক্ষ্ণ ও ববতরণ বিবিতকরণ।  

 বিরাপত্তা, যািবািি ও কারখািা উপ-শাখা পবরচালিা। 

  

সাব টক্ষ্বিক 
জিাব সমাোঃ কামরুল আিসাি 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (ভূতি) 

অপাদরশি ও সমন্বয় শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১১৭৩৩৬৯০ 

সফাি: +৮৮ ০২৮৩১৪৮০০ 

ই-সমইল:gsbkamrul@yahoo.com 

  

mailto:asmahuque@yahoo.com


(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. কবম্পউর্ার ও তথ্য 

প্রযুবক্ত সসবা 

অবিেপ্তদরর কবম্পউর্ার, বপ্রন্টার ও এ সম্পটবকত সকল সসবার 

োবয়ত্ব পালি করা। 

  

সাব টক্ষ্বিক জিাব সমাোঃ কামরুল আিসাি 

পবরচালক (ভূতি) ও তথ্য অবিকার ববষয়ক 

সফাকাল পদয়ন্ট 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১১৭৩৩৬৯০ 

সফাি: +৮৮ ০২৮৩১৪৮০০ 

ই-সমইল:gsbkamrul@yahoo.com 

৫. বশলা/মবিদকর 

ববদিষণ 

FE-SEM, XRFও সপালরাইজি অণুবীক্ষ্ণ যদন্ত্রর মাধ্যদম 

মবণক শিাক্তকরণ, পবরমাণ বিরূপণ। বর্ি সসকশি ও সগ্রইি 

স্লাইি প্রস্তুত, রঞ্জি রবে প্রবতপ্রভা ও রঞ্জি রবে ববচ্ছুরণ পদ্ধবতদত 

বশলা ও মবণক ববষয়ক  গদবষণা। 

আদবেি/অবিযাচি 

 

- িমুিার িরণ ও 

পবরমাদণর উপর 

বিভটরশীল 

জিাব সমাোঃ বমজানুর রিমাি 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (ভূতি) 

বশলাববদ্যা ও মবণকববদ্যা শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ২৪১ ৪৫০ 

সফাি: +৮৮ ০২ ৮৩৯২১৮৫ 

ইদমইল: mizangsb@gmail.com 

৬. সসবিদমদন্টালবজকুা

ল ও  

সপদট্রাগ্রাবফকুালবব

সিষণ 

Sieving 

&HydrometerAnalysisপদ্ধবতরমাধ্যদমিমুিারবুির্(G

rainSize)ববদিষণ এবাং Polarizing 

Microscopeএর মাধ্যদমিমুিার সপদট্রাগ্রাবফকুাল ববদিষণ 

আদবেি/অবিযাচি 

 

- িমুিার িরণ ও 

পবরমাদণর উপর 

বিভটরশীল 

৭. ববিরঙ্গদি ব্যবহৃত 

যন্ত্রপাবত সরবরাি 

আদবেি ও অবিযাচদির বভবত্তদত মজুে সাদপদক্ষ্ ববিরঙ্গদি 

ব্যবহৃত বববভন্ন যন্ত্রপাবত ও আনুষাবঙ্গক দ্রব্যাবে/ যন্ত্রপাবত 

সরবরাি 

আদবেি 

 

- তাৎক্ষ্বণক 

৮. ভূববজ্ঞাবিক 

সদচতিতা প্রবশক্ষ্ণ  বজএসববর অভুন্তদর বা বাইদর ভূববজ্ঞািী ও সািারণ িাগবরকদের 

সসবমিার, বসদম্পাবজয়াম, কম টশালা,  প্রবশক্ষ্ণ, প্রেশ টিী, বমবিয়া 

প্রভৃবতর মাধ্যদম বববভন্ন িরদির ভূববজ্ঞাবিক তথ্য ও গদবষণা 

উপস্থাপিা, সদচতিতামূলক কায টক্রম আদয়াজি ও পবরচালিা 

করা। 

  প্রদয়াজি অনুযায়ী জিাব সমাোঃ আশরাফ সিাদসি 

উপ-পবরচালক (ভূতি)  

ভূববজ্ঞাবিক সদচতিতা প্রবশক্ষ্ণ সকে 

(বজএটিবস) 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১২ ৫০১ ১১৮ 

সফাি: +৮৮ ০২ ৫৮৩১২১৬৮  

ই-সমইল: hossain747@gmail.com 

৯. পলল, পাবি ও 

খবিজ িমুিার 

বিয়মতাবন্ত্রক 

রাসায়বিক ববদিষণ  

 

রসায়ি গদবষণাগাদর ববদ্যমাি  ববদশষাবয়ত অতুাধুবিক যন্ত্র 

সযমি:Atomic Absorption Spectrophotometer, ICP-

OES, UV Spectrophotometer, Bomb Calorimeter, 

Ion Chromatograph, CHNSO Analyzer, Microwave 

Digestion System, Potentiometric Titrator, Volta 

metric Analyzer, High Temperature Furnaceইতুাবে 

ব্যবিাদরর মাধ্যদম িমুিাসমূদির রাসায়বিক ববদিষণও ফলাফল 

প্রোি। 

আদবেি 

 

- িমুিার িরি ও 

পবরবি অনুযায়ী 

জিাব সমাোঃ বরয়াজুল ইসলাম 

শাখা প্রিাি ও পবরচালক (রসায়ি) 

তবদিবষক রসায়ি শাখা 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭৩৪৩৯৯৭৭৩ 

সফাি: +৮৮ ০২ ২২২২২৬০৯২ 

ই-সমইল: reazul.gsb@gmail.com 

 

mailto:hossain747@gmail.com


৩. আওতািীি অবিেপ্তর/েপ্তর/সাংস্িা কর্তটক প্রেত্ত সসবা 

মিাপবরচালকমদিােদয়রঅনুদমােিক্রদম “পবরকল্পিাওবাস্তবায়ি” এবাং “অপাদরশিওসমন্বয়” শাখা ও এর উপ-শাখাসমূদিরসিায়তায়গদবষণাকাজ, ববিরঙ্গিকম টসূবচবাস্তবায়ি, 

সকলিরদিরপ্রশাসবিকওআবর্ টকববষদয়প্রদয়াজিীয়ব্যবস্থাগ্রিদণরমাধ্যদমবজএসবব’রসকলকম টকতটাওকম টচারীদেরদসবা প্রোি করা িদয় র্াদক।   

৪. অবভদযাগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধবত (GRS) 

 সসবা প্রাবপ্তদত অসন্তুষ্ট িদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সাদর্ সযাগাদযাগ করুি। বতবি সমািাি বেদত ব্যর্ ট িদল বিদনাক্ত পদ্ধবতদত সযাগাদযাগ ও আপিার সম্া অববিত করুি । 

ক্রম কখি সযাগাদযাগ করদবি কার সদঙ্গ সযাগাদযাগ করদবি সযাগাদযাদগর ঠিকািা বিষ্পবত্তর সময়সীমা 

১. 
োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমািাি 

বেদত ব্যর্ ট িদল 
অবভদযাগ বিষ্পবত্ত কম টকতটা (অবিক) 

জিাব আক্তারুল আিসাি 

উপ-পবরচালক (ভূতি) 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৬৭৮১৪৮৭৮৩ 

সফাি: +৮৮ ০২৮৩৯২১৫২ 

ই-সমইল: ahsan.aktarul@gmail.com 

ওদয়ব: www.gsb.gov.bd 

৬০ কম টবেবস   

২. 

অবভদযাগ বিষ্পবত্ত কম টকতটা 

বিবে টষ্ট সমদয় সমািাি বেদত 

ব্যর্ ট িদল 

আবপল কম টকতটা 

সমািাম্মে ইবলয়াস সিাদসি 

মিাপবরচালক (অবতবরক্ত োবয়ত্ব), বজএসবব এবাং  

যুগ্মসবচব (প্রশাসি), জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

সমাবাইল: +৮৮ ০১৭১৫৩০৬৬৬৬ 

সফাি:+৮৮০২২২৩৩৯০১৮৯ 

ইদমইল: jsop@emrd.gov.bd 

ওদয়ব: www.emrd.gov.bd  

২০ কম টবেবস 

৩. আবপল কম টকতটা বিবে টষ্ট 

সমদয় সমািাি 

বেদত ব্যর্ ট িদল 

মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর 

অবভদযাগ ব্যবস্থাপিা সসল 

অবভদযাগ গ্রিণ সকে 

৫িাংদগর্, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

 

৬০ কম টবেবস 

৫.  আপিার কাদছ আমাদের প্রতুাশা 

ক্রম প্রবতশ্রুত বা কাবিত সসবার লদক্ষ্ু করণীয় 

১. ওদয়ব সাইদর্ প্রেবশ টত বববভন্ন িরদণর সসবাসমূদির বিি টাবরত বিয়ম অনুযায়ী আদবেি করা 

২. বিি টাবরত ফরম ও প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রসি আদবেিপত্র জমা প্রোি 

৩. প্রদযাজু সক্ষ্দত্র সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজিীয় বফস পবরদশাি করা 

৪. সাক্ষ্াদতর জন্য বিি টাবরত সমদয়র পূদব টউপবস্থত র্াকা 

 

mailto:ahsan.aktarul@gmail.com
http://www.gsb.gov.bd/
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