
 

 

 

শাখাাঃ অপারেশন ও সমন্বয় 

(Branch: Operation and Co-ordination) 

 

শাখা প্রধানাঃ  জনাব মমাাঃ কামরুল আহসান 

                 পরেচালক (ভূতত্ত্ব) 

 

অরধদপ্তরেে সারব িক প্রশাসরনক কার্ িক্রম পরেচালনা এবং অন্যান্য শাখাে কার্ িক্ররমে সুষ্ঠ ুসমন্বয় সাধরনে লরযে ১১টি উপশাখাে মাধ্যরম 

দারয়ত্বসমূহ পালন কো এ শাখাে অন্যতম কাজ। 

মলাকবলাঃ 

১.  জনাব মমাহাম্মদ আলমগীে কবীে, উপ-পরেচালক (ভূতত্ত্ব)। 

২.  জনাব মমাাঃ আব্দুে োজ্জাক, সহকােী পরেচালক (ভূতত্ত্ব)। 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 অর্ ি, জনশরি ও উপকেণ সুরবধারদে ব্যবস্থাপনা ও সমন্বরয়ে মাধ্যরম কারেগরে ও ববজ্ঞারনক কার্ িক্রমরক সহরর্ারগতা প্রদান; 

 জনশরি রনরয়াগ, পরদান্নরত, স্থায়ীকেণ, সাংগাঠরনক কাঠারমা বতেী; 

 সমরন্বত পরেকল্পনাে আওতায় জনবরলে কম িস্পৃহাে বৃরিসাধন ও প্ররয়াজনীয় রনরদ িশ প্রদান; 

 পরেকরল্পত আরর্ িক ব্যবস্থাপনাে মাধ্যরম বারজট ও রহসাবেযণ কার্ িক্রম পরেচালনা; 

 প্ররয়াজনীয় দ্রব্যারদে সংগ্রহ, মজুদকেণ, সংেযণ ও রবতেণ ব্যবস্থা রনরিতকেণ; 

 উপকেণ ও জনশরিে সমন্বয় ও ব্যবহাে রনরিতকেণ; 

 সম্পরি সংেযণ ও রনোপিা রনরিতকেণ; 

 র্ানবাহন ও কােখানা-উপশাখাে কার্ িক্রম তত্ত্বাবধান; 

 দাপ্তরেক রবরিন্ন সমস্যা সমাধারনে লরযে প্ররয়াজনীয় পদরযপ গ্রহণ। 

মহাপরেচালক মরহাদরয়ে রনরদ িশনা অনুর্ায়ী পরেচালক (অপারেশন ও সমন্বয়)-এে তত্ত্বাবধারন রনম্নরলরখত উপ-শাখাে দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম িকতিাগণ বরণ িত কার্ িারদ সম্পন্ন করেন। 

উপ-শাখাাঃ কােখানা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মমাহাম্মদ আলমগীে কবীে, উপ-পরেচালক (ভূতত্ত্ব), িােপ্রাপ্ত কম িকতিা। 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ অরধদপ্তরেে র্ানবাহন েযণারবযণ ও মমোমত; 

উপ-শাখাাঃ সংগ্রহণ  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মমাাঃ েরকবুল ইসলাম খান, সংগ্রহণ কম িকতিা। 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 কম িকতিা/কম িচােীগরণে চারহদা এবং অরধদপ্তরেে কারেগরে ও প্রশাসরনক সারব িক উন্নয়রনে লরযে মালামাল ক্রয় ও সংগ্রহ; 

 প্রচরলত রপরপআে-এে আরলারক মালামাল ক্রয়-রবক্রয় ও অন্যান্য দেপত্র আহ্বান; 

 দেপত্র অনুর্ায়ী দারখলকৃত রবল র্াচাইকেণ। 

উপ-শাখাাঃ পরেবহন   

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব সুফল আহরমদ, পরেবহন ও মটাে অরফসাে। 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 



 

 

 

 র্ানবাহরন মপররারলয়াম, অরয়ল ও লুরিরকন্ট (রপওএল) সেবোহ এবং চলাচলসহ সমুদয় মেকর্ ি লগ বই-এ সংেযণ; 

 দাপ্তরেক এবং বরহেঙ্গন কম িসূরচে চারহদা অনুর্ায়ী র্ানবাহন বন্টন ও সেবোহ; 

 নতুন র্ানবাহন ক্রয় এবং অরকরজা র্ানবাহন রনলাম সংক্রান্ত কার্ িারদ সম্পাদন কো। 

উপ-শাখাাঃ মটাে  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মমাাঃ আবদুে েহমান, মটাে অরফসাে। 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 সংগৃহীত মালামাল গ্রহণ, রবস্তারেত র্াটারবজ প্রণয়ন ও সংেযণ; 

 কম িকতিা/কম িচােীরদে চারহদা অনুর্ায়ী মালামাল সেবোহ কো । 

উপ-শাখা-রবল ও কোশ এবং উপশাখা-অরর্ট ও বারজট 

উপ-শাখা সমূরহে প্রধানাঃ জনাব আবুল কারশম, ঊর্ধ্িতন রহসাব েযণ কম িকতিা। 

উপ-শাখাাঃ রবল ও কোশ  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মমাাঃ মমাস্তারফজুে েহমান, রহসাব েযণ কম িকতিা। 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 অরধদপ্তরেে কম িকতিা ও কম িচােীরদে মবতন ও িাতা, োজস্ব ও উন্নয়ন খারতে আনুষরঙ্গক খেচ, ভ্রমণ িাতা, রবরিন্ন প্রকাে 

অগ্রীরমে রবল র্র্ার্র্ প্ররক্রয়াকেণ এবং অরর্ট অরফরস মপ্রেণ; 

 রবল প্রদান ও কোশ বই সংেযণ এবং অরর্ট অরফস কর্তিক আপরিকৃত রবরলে জবাব প্রদান সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন; 

 ক্রয় ও রনলাম সংক্রান্ত দেপরত্রে রসরর্উল রবরক্র ও অন্যান্য উৎস হরত প্রাপ্ত নন-ট্যাক্স মেরিরনউ-এে রহসাব সংেযণ কো। 

উপ-শাখাাঃ অরর্ট ও বারজট  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মমাাঃ আমজাদ মহারসন, রহসাব েযণ কম িকতিা (চলরত দারয়ত্ব) । 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 অরধদপ্তরেে োজস্ব ও উন্নয়ন খারতে মধ্যরময়ারদ বারজট ও সংরশারধত বারজট প্রণয়নপূব িক র্র্ার্র্ কর্তিপরযে মাধ্যরম 

প্রশাসরনক মন্ত্রণালরয় মপ্রেণ; 

 বারজট রবিাজন, খাতওয়ােী ব্যরয়ে রবপেীরত তহরবল প্রতেয়ন, রবরিন্ন প্রকাে অরগ্ররমে মঞ্জুেীে জন্য প্রশাসরনক মন্ত্রণালরয় 

পত্র মপ্রেণ, রবরিন্ন অরগ্ররমে সুরদে রহসাব ও রবরমাচরনে জন্য অরর্ট অরফরস মপ্রেণ, অরর্ট আপরি রনষ্পরিে পদরযপ গ্রহণ; 

 প্রশাসরনক মন্ত্রণালরয়ে চারহদা মমাতারবক তথ্য মপ্রেণ কো। 

উপ-শাখাাঃ প্রশাসন-১ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মহীউরিন আহরমদ, প্রশাসরনক কম িকতিা। 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 রজএসরবে সাংগাঠরনক কাঠারমা, কম িকতিা ও কম িচােীরদে রনরয়াগরবরধ প্রণয়ন, সোসরে রনরয়াগ, পরদান্নরত, টাইমরেল ও 

রসরলকশন মগ্রর্ মেল মঞ্জুেী, চাকুেী স্থায়ীকেণ, মজেষ্ঠতা রনধ িােণ এবং রবিাগীয় ও অন্যান্য মামলা সংক্রান্ত কার্ িারদ সম্পন্ন; 

 কম িকতিা ও কম িচােীরদে বারষ িক মগাপনীয় প্ররতরবদন সংেযণ, ৩য় ও ৪র্ ি মেরণে কম িচােীগরণে কার্ িিাে বন্টন, ভ্রমণ এবং 

প্ররশযণার্ী মরনানয়ন সংক্রান্ত আরদশ জারে; 

 বরহেঙ্গন ও অন্যান্য প্রশাসরনক কারজ সহায়তা; 

 প্রশাসরনক মন্ত্রণালরয়ে চারহদা মমাতারবক প্ররতরবদন এবং প্ররয়াজনীয় তথ্যারদ র্র্াসমরয় মপ্রেণ কো। 

 

উপ-শাখাাঃ প্রশাসন-২ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মমাাঃ মগালাম মমাস্তফা, প্রশাসরনক কম িকতিা (চলরত দারয়ত্ব)। 



 

 

 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 কম িকতিারদে ব্যরিগত নরর্ সংেযণ, সকল প্রকাে ছুটি মঞ্জুেী, মপনশন সংক্রান্ত কার্ িারদ সম্পন্ন; 

 কম িকতিারদে শৃঙ্খলা ও আরপল, পরেচয় পত্র প্রদান, রচরকৎসা সাহায্য ও রশযাবৃরি সংক্রান্ত কার্ িারদ সম্পন্ন; 

 প্রশাসরনক মন্ত্রণালরয়ে চারহদা মমাতারবক রবরিন্ন তথ্যারদ মপ্রেণ কো। 

উপ-শাখাাঃ প্রশাসন-৩ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মমাাঃ শরফকুল ইসলাম, প্রশাসরনক কম িকতিা। 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 অরধদপ্তরেে ১১-১৯ মগ্ররর্ে কম িচােীরদে ব্যরিগত নরর্ সংেযণ, বারষ িক বরধ িত মবতন, টাইম মেল ও রসরলকশন মগ্রর্ মেল 

মঞ্জুেী মমাতারবক মবতন রনধ িােণ এবং মপনশন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন; 

 ১১-১৯ মগ্ররর্ে কম িচােীরদে সকল প্রকাে ছুটি মঞ্জুেী, চাকুেী সংক্রান্ত তথ্যারদ চাকুেী বরহরত রলরপবিকেণ এবং অরর্ট 

অরফরস মপ্রেণ সংক্রান্ত কার্ িারদ সম্পন্ন; 

 অন্যান্য প্রশাসরনক কার্ িাবলী সম্পন্ন কো। 

উপ-শাখাাঃ প্রশাসন-৪ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব সারবনা সুলতানা, প্রশাসরনক কম িকতিা। 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 অরধদপ্তরেে ২০ মগ্ররর্ে কম িচােীরদে ব্যরিগত নরর্ সংেযণ, বারষ িক বরধ িত মবতন, টাইম মেল ও রসরলকশন মগ্রর্ মেল 

মঞ্জুেী মমাতারবক মবতন রনধ িােণ এবং মপনশন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন; 

 ২০ মগ্ররর্ে কম িচােীরদে সকল প্রকাে ছুটি মঞ্জুেী, চাকুেী সংক্রান্ত তথ্যারদ চাকুেী বরহরত রলরপবিকেণ এবং অরর্ট অরফরস 

মপ্রেণ সংক্রান্ত কার্ িারদ সম্পন্ন;  

 অন্যান্য প্রশাসরনক কার্ িাবলী সম্পন্ন কো। 

উপ-শাখাাঃ রনোপিা/ইউরনট -১  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মমাাঃ ম াহোব মহারসন, সহকােী পরেচালক (েযণারবযণ ও রনোপিা) । 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 অরধদপ্তরেে গ্যাস, পারন, মপৌেকে, ফোক্স, মটরলরফান ও ইন্টােরনট সংক্রান্ত প্রশাসরনক কার্ িারদ ও রবল পরেরশাধ; 

 রমেপুে ঢাকা, বগুড়া ও খুলনা অরফরসে মিৌত অবকাঠারমা রনম িাণ/েযণারবযণ সংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ িারদ; 

 সদে দপ্তরেে জনবরলে কযরবন্যাস ও কম িচােীগরণে সেকারে বাসা বোি সংক্রান্ত কার্ িারদ সম্পন্ন কো ইতোরদ। 

উপ-শাখাাঃ রনোপিা/ইউরনট -২ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ  

1. জনাব মমাাঃ ম াহোব মহারসন, সহকােী পরেচালক (েযণারবযণ ও রনোপিা) । 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 পরেচ্ছন্নতা কমীরদে রবল, রবদুেৎ রবল, রলফট, মজনারেটে ও ববদুেরতক রবভ্রাট সংক্রান্ত কার্ িারদ; 

 রনোপিা প্রহেী ও পরেচ্ছন্নতা কমীরদে কার্ িবন্টন ও তদােরক, মসরনটােী পরেষ্কাে-পরেচ্ছন্নতা এবং সকল প্রকাে রনোপিা 

ব্যবস্থা গ্রহণ ও রসরকউরেটি মটারেে সেঞ্জামারদ েযণারবযণ; 

 পারনে পাম্প েযণারবযণ, কোরন্টন ইজাো; 

 ঢাকাে সদে দপ্তে ও চট্টগ্রাম অরফরসে মিৌত অবকাঠারমা রনম িাণ/েযণারবযণ সংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ িারদ, ইতোরদ। 

  



 

 

 

বগুড়া কোম্প অরফস 

(Bogra Camp Office) 
 

ত্বরেত ও ব্যাপক খরনজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আরবষ্কারেে লরযে বাংলারদরশে উিোঞ্চরল ভূতারত্ত্বক, ভূ-পদারর্ িক ও রিরলং কার্ িক্রম 

সুষ্ঠুিারব পরেচালনাে জন্য স্বাধীনতাে অব্যবরহত পূব ি হরতই বগুড়ায় অস্থায়ীিারব অরধদপ্তরেে কোম্প অরফস স্থাপন কো হয়। একটি 

পূণ িাঙ্গ আঞ্চরলক অরফস প্ররতষ্ঠাে লরযে বগুড়ায় ৪.১৮ একে জরম ক্রয় কো হয়। উি জরমে উপে ১টি দুই তলা রবরশট প্রশাসরনক 

িবন, রিরলং রেগ, আনুষরঙ্গক র্ন্ত্রপারত এবং রবরিন্ন মার্ মকরমকোলস সংেযরণে জন্য ৬টি মগার্াউন (মগার্াউন ১, ২ ও ৩ এবং 

রনশানহাট ১, ২ ও ৩) এবং ১টি মকাে লাইরিেী স্থাপন কো হয়। এ াড়া এখারন প্রায় ৫৭০টি রবরিন্ন প্রজারতে গা -পালা ও ১৬টি 

কামোরবরশট ২টি আবারসক িবন েরয়র । বতিমারন এ অরফরস প্ররয়াজনীয় সংখ্যক রনোপিা কম িচােীসহ ২৫জন মলাকবল রনরয়ারজত 

আর । িরবষ্যরত অরফসটিরক আঞ্চরলক অরফস রহসারব রূপান্তরেত কোে পরেকল্পনাে আওতায় র্াবতীয় অবকাঠারমা গরড় মতালা 

হরয়র । 

এ াড়া বগুড়া কোম্প অরফরসে তত্ত্ববধারন জয়পুেহাট মজলাে খঞ্জনপুরে ১ একে জরমরত রনরম িত রবরফােক সংেযরণে জন্য ২টি 

সুেরযত বারুদ মগার্াউন আর । 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিাাঃ জনাব মমাাঃ মোকনুজ্জামান, সহকােী পরেচালক (রিরলং প্ররকৌশল) । 

দারয়ত্ব ও কার্ িাবলীাঃ 

 অস্থায়ী কোম্প অরফরসে কম িেত জনবরলে সকল প্রশাসরনক কার্ িারদ সম্পাদন; 

 মদরশে উিোঞ্চরল খরনজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আরবষ্কাে কম িকারে বরহেঙ্গন দলরক সহায়তা প্রদান; 

 রিরলং হরত সংগৃহীত রবরিন্ন ধেরনে নমুনা, মর্মন: রবরিন্ন যুরগে পলল, চুনা পার্ে, সাদামাটি, কয়লা, কঠিন রশলা ইতোরদ 

সংেযণ কো; 

 রবরিন্ন সংস্থা বা রশযা প্ররতষ্ঠারনে গুরুত্বপূণ ি গরবষণা কারজ ব্যবহারেে জন্য চারহদা ও গুরুত্ব অনুর্ায়ী মজুদ সারপরয 

মহাপরেচালক মরহাদরয়ে অনুরমাদনক্ররম মকাে লাইরিেী মর্রক নমুনা সেবোহ; 

 খঞ্জনপুরেে বারুদ মগার্াউরনে রনোপিা পরেচালনা। 

 


