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ভূচভকা
ফাাংরারদ ভূতাচিক জচয াচধদপ্তয (চজএচফ) লদর খচনজ ম্পদ (লতর ও া তীত) ানু ান, াঅচফ ায, মূ ািন ও
ভূতি চফলিক গরফলণা চযচারনায দাচিত্বপ্রাপ্ত একভাত্র যকাচয প্রচতষ্ঠান। লদর খচনজ ম্পদ ানু ান ও মূ ািরনয কাজ
ত্বযাচন্বত কযায ররক্ষয চজএচফ চফচব ভরি াঈ িন প্রকল্প ফাস্তফািন করযরছ এফাং কযরছ। পর চতরত চদনাজ য লজরায
ভ াড়াি ক ন চরা জাভারগ -কুচভাি, চদনাজ য লজরায ফড় কুচযিা ও চদঘীাড়াি এফাং যাং য লজরায খারাীরয
াযচভিান মৄরগয াঈ তভারনয কভ ারপাযমৄ চফ চভনা কিরা াঅচফ ত রিরছ। এছাড়া লদরয চফচব ারন চট কিরা,
ক চফাচর, াদাভা , চনভযাণ ফাচর, নুচড়াথয, বাযী খচনজ া া খচনজমূ াঅচফ ত রিরছ। াচধদপ্তরয লদী-চফরদী
প্রচক্ষণ দক্ষ জনচ গরড় লতারা রিরছ এফাং গরফলণা কারজয ম যাপ্ত চফধাচদ স্তযতি ও জীফস্তযতি, চরাচফদ্যা ও
ভচণকচফদ্যা, বফরেচলক যািন, প্ররকৌর ভূতি, ভূতাচিক ভানচচত্রািন, াঈ রীি ও ামুচিক ভূতি, াথ যননচতক ভূতি ও
চযরা য এযাররভন্ট, ভূ-দাচথ যক, দূয ানুধাফন ও চজাঅাআএ, চযরফ ভূতি ও প্রাকৃচতক দূরম যাগ গু ত্ব ণ য াখাচবচত্তক
গরফলণাগায যরিরছ।
ভাচযচারক প্রধান চনফ যাী চারফ াচধদপ্তরযয কর কাম য ভ চযচারনা ও চনিন্ত্রণ করযন। ত রক ািতা কযায জ
াারযন ও ভন্বি, চযকল্পনা ও ফাস্তফািন এফাং প্রকানা ও প্রচক্ষণ চতন াখা দু'জন চফবাগীি প্রধান/াঈভাচযচারক যরিরছন। চফবাগ দু’ য াধীরন লভাট ১৫ াখা যরিরছ। ফতযভারন াঈ-ভাচযচাররকয দ দু যরণয চফলি
প্রচ িাধীন থাকাি কারজয চফধারথ য দুজন লজযষ্ঠ চযচারক (ভূতি) চফবাগীি প্রধারনয দাচিত্ব ারন কযরছন।

াচধদপ্তরযয চযচচচত ও ভম যাদা
চজএচফ এক ভূ-বফ াচনক গরফলণামূরক যকাচয প্রচতষ্ঠান। এ াচধদপ্তরযয প্রাচতষ্ঠাচনক কারজয ধাযা ও কভযকা যকারযয
া া প্রচতষ্ঠান রত চক টা চত ভধভী। এখারন ভূ-বফ াচনক ও কাচযগচয কভযকতযাগণ াঅদৄচনক তথ্য-প্রমৄচ
ফায করয
যাচয ফচয রন জচয কারজয ভা রভ তথ্য-াঈাত্ত/নমুনা াংগ্র করযন এফাং াং ীত নমুনা গরফলণাগারয চফরেলরণয
পরাপর ভূ-বফ াচনক া া প্রচতরফদন াঅকারয প্রকা করযন।
এ প্রচতষ্ঠারনয চতযও ারনক যাতন। ১৮৫১ রন ত কারীন  ানাভরর বাযরতয চ ভফর য করকাতাি যাচয
 যারজয াধীরন বাযতীি ভূতাচিক জচয চফবাগ প্রচতষ্ঠা রাব করয। ১৯৪৭ ারর লদ চফবারগয য লকন্দ্রীি যকারযয
াধীরন লকারিটাি াচকস্তান ভূতাচিক জচয চফবারগয দয দপ্তয এফাং ঢাকাি ফ যা রীি াচপ াচত ি। ১৯৭১ রন
াধীনতা রারবয য ত কারীন ফ যা ররয াচপরয ৫০ জন কভযকতযা চনরি চজএচফ মাত্রা
করয এফাং যফতীরত াঅযও
৩৭ জন কভযকতযা াচকস্তান লথরক এর এ াচপর লমাগদান করযন। ১৯৭২ াররয ১০াআ নরবম্বয ভন্ত্রীচযলরদয এক চ ার য
ভা রভ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদ যকায ঢাকাি াফচ ত াঅ চরক এ াচপ রক চফর য া া লদরয ভত এক জাতীি
ভূতাচিক প্রচতষ্ঠান চারফ গড়ায ররক্ষয লতর ও া তীত ফ যপ্রকায খচনজ ম্পরদয ানু ান াংচে ভূতাচিক াঈাত্ত
াংগ্র, যীক্ষা, প্রাপ্ত ম্পরদয মূ ািন, তথ্য যফযা ও াংযক্ষণ কযায মূর দাচিত্ব াযণ করয। ১৯৮০ াররয লভ ভার এ
াচধদপ্তয রক এক ািী যকাচয প্রচতষ্ঠান চারফ ভম যাদা প্রদান কযা ি।
১৯৮০ ারর ২ি ও ৩ি  ফাচল যকী চযকল্পনায াঅওতাি ৪,২৫১ রক্ষ টাকায "খচনজ ম্পরদয ত্বচযত ানু ান ও ফাাংরারদ
ভূতাচিক জচয াচধদপ্তরযয াঅদৄচনকীযণ'' ীল যক ১০ ফ য লভিাদী প্রকরল্পয াঅওতাি চজএচফ’লত ন ন জনফর চনরিাগ কযা
ি। এ প্রকরল্পয াঅওতাি ঢাকা, ফগুড়া, চ গ্রাভ এফাং রনারত চজএচফ'য াঅ চরক াচপ প্রচতষ্ঠায ররক্ষয জচভ ি কযা ি
এফাং ফগুড়াি াঅ চরক াচপরয াফকাঠারভা বতযী কযা ি। ১৯৯১ ারর প্রকল্প াপ জনকবারফ ভাপ্ত রর প্রকরল্পয ২৭৯
জন জনফর ও া া ভারাভার চজএচফ'য যাজ খারত ানা চযত ি।

দাচিত্ব ও কাম যাফরী
লদরয খচনজ ম্পরদয ানু ান ও াঅচফ ায, াফকাঠারভা ও প্ররকৌরগত াঈ িন, নগয চযকল্পনা, প্রাকৃচতক ও ভানফদূরম যাগ লভাকারফরা এফাং চযরফ ও াচন ম্পদ াংযক্ষরণয াঈর র এ াচধদপ্তয ভূতাচিক, ভূ-দাচথ যক, ভূ-যাািচনক, ভূপ্ররকৌর ও খনন কাম য ভ চযচারনা করয থারক। এছাড়া াভাচজক াচফ যক াঈ িরনয ররক্ষয ভূ-চফ ারনয চফচব াখাি
চফস্তাচযত গরফলণা চযচারনা ও প্রচক্ষণ প্রদান করয থারক। চজএচফ লমফ দাচিত্ব চনিচভত ারন করয তায চফফযণ চনর
প্রদান কযা ররা।
 ফাাংরারদর ভূতাচিক ভূ-দাচথ যক প্ররকৌর ভূতাচিক ভানচচত্রািন চযচারনা এফাং প্রচতরফদন প্র তকযণ
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 খচনজ ম্পরদয ানু ান, ভূতাচিক, ভূ-দাচথ যক ানু ান, ভূ-যাািচনক গরফলণা এফাং যীক্ষামূরক খনন









চযচারনায ভা রভ  া
ারাচন, খচনজ, ফাচণচজযক চরা এফাং ভূগবয রি াচনয াঅধারযয এরাকা ও ভ দ
চনণ যি
াঅচফ ত প্রাকৃচতক খচনজ ম্পরদয ভান চনণ যি, ভ দ চনধ যাযণ, াথ যননচতক এফাং কাচযগচয  া তা মাচাাআ
স্তযািন এফাং স্তযচফ া ানু ান চযচারনায ভা রভ চরামূরয াঅনু ভ চচচ তকযণ, ায চযক ম্পকয এফাং
ফি চনধ যাযণ
যকাযরক চযকল্পনা এফাং নীচত চনধ যাযরণয লক্ষরত্র প্রাকৃচতক ম্পদ, াচন ম্পদ এফাং চযরফ ম্পচকযত যাভয
প্রদান। াফকাঠারভা াঈ িরন াংচে যকাচয প্রচতষ্ঠান, লফযকাচয াং া, নীচতচনধ যাযক এফাং চযকল্পনাচফদগণরক
যাভয ও রমাগীতা প্রদান। এছাড়াও এ াং া প্ররিাজনীি লচভনায চরম্পাচজিাভ কনপারয াঅরিাজন
নদী াফফাচকা, ফ- ী এরাকা এফাং মুরি ভূতাচিক এফাং ভূ-দাচথ যক গরফলণা চযচারনা
াঅদৄচনক লটকাআ নগযািন ও াঈ িরনয ররক্ষয চফচব ভূ-বফ াচনক গরফলণা কাম য ভ এফাং প্রচক্ষণ চযচারনা
চফচব াঅ জযাচতক ভূ-বফ াচনক াং ায ারথ লমাগারমাগ যাখা ভূ-বফ াচনক জান যার এফাং প্রফ প্রচতরফদনমূ
াঅদান-প্রদান এফাং চফচব প্রচতষ্ঠানরক ভূ-বফ াচনক যীক্ষা এফাং গরফলণাি াা ও রমাচগতা প্রদান
লদরয লম লকান এরাকাি ফড় াঅকারযয ভূচভ  াথফা চুযচতয কাযরণ জান-ভাররয ক্ষিক্ষচত চনধ যাযরণয ররক্ষয
প্রাথচভক জচয চযচারনা এফাং প্রচতরফদন প্র তকযণ
ফ যফতী ভূচভকম্পমূরয ডাটারফজ প্র তকযণ ও যক্ষণারফক্ষণ এফাং ফতযভারন াংগ ত ভূচভকম্পমূরয ভানুাচযক
ারবয ানু ান এফাং গরফলণা চযচারনা কযা। এ কর গরফলণার পরাপর চফচব যকাচয াং া, চপ্রন্ট এফাং
াআরর চনক চভচডিারত প্রচারযয ভা রভ জনাধাযরনয ভর রচতনতা চ ।
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াাংগাঠচনক কাঠারভা

ভাচযচারক
াঈ-ভাচযচারক-১

াঈ-ভাচযচারক-২
প্রাচনক াখামূ
1. চযকল্পনা ও ফাস্তফািন
2. াারযন ও ভন্বি
3. প্রকানা ও প্রচক্ষণ

কাচযগযী াখামূ

ভূ-দাচথ যক াখামূ

ভূতাচিক াখামূ
1. াথ যননচতক ভূতি ও চযরা য এযাররভন্ট
2. চরাচফদ্যা ও ভচণকচফদ্যা
3. াঈ রীি ও ামুচিক ভূতি
4. নগয ও প্ররকৌর ভূতি
5. ভূ-যািন ও াচন ম্পদ
6. ভূতাচিক ভানচচত্রািন ও লকািাটাযনাযী ভূতি
7. দূয ানুধাফন ও চজাঅাআএ
8. স্তযতি ও জীফস্তযতি
9. কারট যাগ্রাপী ওমুিণ
10. চযরফ ও প্রাকৃচতক দূরম যাগ এযাররভন্ট

1. ভূ-বফদুযচতক ও ভূকম্পন জচয
2. াচবকলীি ও চুম্বকীি জচয
3. ভূ-দাচথ যক তথ্য চফরেলণ ও মন্ত্রাচত
যক্ষণারফক্ষণ

যািন াখা
1. বফরেচলক যািন

খনন াখা
1. খনন
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লরাকফর
াচধদপ্তরযয লভাট ানুরভাচদত জনফর ৬৫১ জন, ত র
জনফররয চফস্তাচযত চফবাজন চন াঃ

কভযকতযায াং া ২০৩ জন এফাং কভযচাযীয াং া ৪৪৮ জন।

ল চণ (লগ্রড)

ভ যীকৃত দ াং া

কভযযত

ল

ভচরা

ভ

১ভ ল চণ (২ি লথরক ৯ভ)

১৭৪

১19

97

22

55

২ি ল চণ (১০ভ)

২৯

০7

০6

০১

22

৩ি ল চণ াঅাঈট
লাচ যাং (১১ লথরক ১৯)

৩০৮

205

১৬8

37

103

৪থ য ল চণ াঅাঈট
লাচ যাং (২০)

১৪০

১০2

৮1

21

38

লভাট

৬৫১

৪33

৩52

81

২18

াঅাঈট লাচ যাং ১ দ
াঅাঈট লাচ যাং ৯ দ
াঅাঈট লাচ যাং লভাট
১০ দ

১৮ াখা, ২৫ াঈ-াখা; ১২ গরফলণাগায, ১ ল চনাং লন্টায, ১ কচম্পাঈটায ও াঅাআ লর, ১ াঅথ যরকারিক গরফলণা
লর এফাং ১ াআরনারবন রভয ভা রভ াচধদপ্তরযয ভূ-বফ াচনক কাম য ভ ম্পাদন কযা রি থারক।

াচধদপ্তয প্রধান

াচধদপ্তয প্রধানাঃ লযাদ ভ দ াআকযাভ াঅরী
ভাচযচারক াচতচয দাচিত্ব)

দাচিত্বাঃ
াচধদপ্তরযয াচফ যক প্রাচনক ও কাচযগচয কারজয তদাযচক ও চযচারনা চফচব ধযরণয াঈ িনমূরক প্রকল্পমূরয
তিাফধান। লদরয াচফ যক াঈ িরন চফরল করয খচনজ ম্পদ ও ভূ-চফ ান াং া চফচব চফলি ম্পচকযত নীচত চনধ যাযরণ াঈ
ম যারি লদর-চফরদর বামূর লমাগদান ফ যক যকাযরক প্ররিাজনীি ভতাভত যাভয প্রদান।
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াখামূরয চযচচচত
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াচধদপ্তয প্রধারনয চনিন্ত্রণাধীন প্রাচনক াখামূ
াখাাঃ চযকল্পনা ও ফাস্তফািন
(Branch: Planning and Implementation)

াখা প্রধানাঃ জনাফ লভাা দ চনজাভ াঈচ ন
চযচারক (ভূতি)

াচধদপ্তরযয াচফ যক ফচয ন কাম য ভ চযচারনা এফাং াচধদপ্তরযয চফচব প্রকল্প এফাং কভযসূচচয াগ্রগচতয প্রচতরফদন চাচত
তথ্যাচদ প্রাচনক ভন্ত্রণারি এফাং লদর-চফরদর চফচব াং াি লপ্রযরণয ভা রভ াচধদপ্তরযয কাম য ভ াঈ ান।
লরাকফরাঃ
১. জনাফ নাচভা লফগভ, াঈ-চযচারক ভূতি)।
২. জনাফ লভাাঃ কাভ র াঅান, াঈ-চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
৩. জনাফ লজযা া লফগভ, কাযী প্রধান চাঅযএর)।
৪. জনাফ লভাাঃ চজিাাঈর ক তাদায, গরফলণা াচপায।
৫. জনাফ কাজী ভান যা াঅখতায, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
৬. জনাফ চয যাি, কাযী চযচারক (ভূতি) (খ কারীন) ।
7. জনাফ চজত কুভায প্রাভাচনক, গরফলণা াচপায।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 দপ্তরযয চফচব প্রকরল্পয চযফীক্ষণ, মূ ািণ ও ফাস্তফািন
 প্রাচনক ভন্ত্রণাররিয ারথ ফাচল যক কভযম্পাদন চুচ এচএ) প্রণিন ও ফাস্তফািরন দরক্ষ গ্রণ
 জাতীি াংরদ াঅররাচনায জ ভূতাচিক জচয ও খচনজ ম্পদ ম্পচকযত প্রর য াঈত্তয প্রদান
 ফাচল যক াঈ িন কভযসূচচ এচডচ) ও াংরাচধত াঈ িন কভযসূচচ াঅযএচডচ) প্রণিরনয জ তথ্য লপ্রযণ, দপ্তরযয
ফাচল যক ফচয ন কভযসূচচ প্রণিন এফাং ফচয ন কভযসূচচ ষ্ঠবারফ ম্প কযায ররক্ষয াংচে এরাকায লজরা ও
াঈরজরা প্রারনয র লমাগারমাগ ান
 াচধদপ্তরযয চরভান কাম য ভমূরয ভাচক, ফা চযক াগ্রগচতয প্রচতরফদন, জাতীি াথ যননচতক চযলরদ
ম যাররাচনায জ বত্রভাচক াগ্রগচতয প্রচতরফদন প্রণিন,
 ফাচল যক ানীি ও বফরদচক প্রচক্ষরণয প্ররিাজনীি দরক্ষ গ্রণ
 চফচব ভন্ত্রণারি াং ায চাচদা লভাতারফক তথ্য ও াঈাত্ত যফযা
 খচনজ ম্পদ াঈ িরন চনরিাচজত যকাচয ও লফযকাচয প্রচতষ্ঠানমূরক ভূতি চফলিক তথ্য-াঈাত্ত ও প্ররিাজনীি
যাভয প্রদান
 ভূতি ও াংচে চফলরি চফচব াঅ জযাচতক াং া, লমভনাঃ IUGS, IGCP, CGMW, UNESCO ও া া াং ায
ারথ লমাগারমাগ যক্ষা কযা।
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াখাাঃ াারযন ও ভন্বি
(Branch: Operation and Co-ordination)

াখা প্রধানাঃ জনাফ লভাাঃ চ ন যকায
চযচারক (ভূতি)

াচধদপ্তরযয াচফ যক প্রাচনক কাম য ভ চযচারনা এফাং া া াখায কাম য রভয ষ্ঠ ভন্বি াধরনয ররক্ষয ১১ াঈাখায
ভা রভ দাচিত্বমূ ারন কযা এ াখায া তভ কাজ।
লরাকফরাঃ
১. জনাফ াঅ াাআদ লভাা দ পিার, াঈ-চযচারক (ভূতি)।
২. জনাফ াতাজ কচযভ, কাযী চযচারক (ভূতি)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াথ য, জনচ ও াঈকযণ চফধাচদয ফ ানা ও ভন্বরিয ভা রভ কাচযগচয ও বফ াচনক কাম য ভরক রমাচগতা
প্রদান
 জনচ চনরিাগ, রদা চত, ািীকযণ, াাংগাঠচনক কাঠারভা বতযী
 ভচন্বত চযকল্পনায াঅওতাি জনফররয কভয ায চ াধন ও প্ররিাজনীি চনরদ য প্রদান
 চযকচল্পত াঅচথ যক ফ ানায ভা রভ ফারজট ও চাফযক্ষণ কাম য ভ চযচারনা
 প্ররিাজনীি ি াচদয াংগ্র, ভ দকযণ, াংযক্ষণ ও চফতযণ ফ া চনচ তকযণ
 াঈকযণ ও জনচ য ভন্বি ও ফায চনচ তকযণ
 ম্পচত্ত াংযক্ষণ ও চনযাত্তা চনচ তকযণ
 মানফান ও কাযখানা-াঈাখায কাম য ভ তিাফধান
 দাপ্তচযক চফচব ভ া ভাধারনয ররক্ষয প্ররিাজনীি দরক্ষ গ্রণ।
ভাচযচারক ভরাদরিয চনরদ যনা ানুমািী চযচারক (াারযন ও ভন্বি)-এয তিাফধারন চন চরচখত াঈ-াখায
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাগণ ফচণ যত কাম যাচদ ম্প করযন।
াঈ-াখাাঃ াংগ্রণ
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ
1. জনাফ লভাাঃ যচক র াআরাভ খান, াংগ্রণ কভযকতযা।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 কভযকতযা কভযচাযীগরণয চাচদা এফাং াচধদপ্তরযয কাচযগচয ও প্রাচনক াচফ যক াঈ িরনয ররক্ষয ভারাভার
াংগ্র
 প্রচচরত চচাঅয-এয াঅররারক ভারাভার ি-চফ ি ও া া দযত্র াঅ ান
 দযত্র ানুমািী দাচখরকৃত চফর মাচাাআকযণ।
াঈ-াখাাঃ চযফন ও কাযখানা
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ
1. জনাফ লভাাঃ ভা দ যানা, াঈ-চযচারক খনন প্ররকৌর) াচতচয দাচিত্ব)।
2. জনাফ লক. এভ. লতৌচপকুর াান, ওিাকয াচযনরটনরডন্ট।
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দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াচধদপ্তরযয মানফান যক্ষণারফক্ষণ ও লভযাভত
 মানফারন লর াচরিাভ, ারির ও চেরকন্ট চওএর) যফযা এফাং চরাচর মুদি লযকড য রগ ফাআ-এ াংযক্ষণ
 দাপ্তচযক এফাং ফচয ন কভযসূচচয চাচদা ানুমািী মানফান ফন্টন ও যফযা
 ন ন মানফান ি এফাং ারকরজা মানফান চনরাভ াং া কাম যাচদ ম্পাদন কযা।
াঈ-াখাাঃ ল ায
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ জনাফ লভাাঃ াঅফদুয যভান, ল ায াচপায।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াং ীত ভারাভার গ্রণ, চফস্তাচযত ডাটারফজ প্রণিন ও াংযক্ষণ
 কভযকতযা কভযচাযীরদয চাচদা ানুমািী ভারাভার যফযা কযা ।
াঈ-াখাাঃ চফর ও কযা
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ জনাফ াঅ র কারভ, াঈ যতন চাফ যক্ষণ কভযকতযা।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াচধদপ্তরযয কভযকতযা ও কভযচাযীরদয লফতন ও বাতা, যাজ ও াঈ িন খারতয াঅনুলচ ক খযচ, ভণ বাতা, চফচব
প্রকায াগ্রীরভয চফর মথামথ প্রচ িাকযণ এফাং াচডট াচপর লপ্রযণ
 চফর প্রদান ও কযা ফাআ াংযক্ষণ এফাং াচডট াচপ ক ক
য াঅচত্তকৃত চফররয জফাফ প্রদান াং া কাজ ম্প

ি ও চনরাভ াং া দযরত্রয চচডাঈর চফচ ও া া াঈ  রত প্রাপ্ত নন- া লযচবচনাঈ-এয চাফ াংযক্ষণ
কযা।
াঈ-াখাাঃ াচডট ও ফারজট
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ জনাফ লভাাঃ াঅভজাদ লারন, চাফ যক্ষণ কভযকতযা (চরচত দাচিত্ব)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াচধদপ্তরযয যাজ ও াঈ িন খারতয ভ রভিাচদ ফারজট ও াংরাচধত ফারজট প্রণিন ফ যক মথামথ ক য রক্ষয
ভা রভ প্রাচনক ভন্ত্রণাররি লপ্রযণ
 ফারজট চফবাজন, খাতওিাযী রিয চফযীরত তচফর প্রতযিন, চফচব প্রকায াচগ্ররভয ভ যীয জ প্রাচনক
ভন্ত্রণাররি ত্র লপ্রযণ, চফচব াচগ্ররভয রদয চাফ ও চফরভাচরনয জ াচডট াচপর লপ্রযণ, াচডট াঅচত্ত
চন চত্তয দরক্ষ গ্রণ
 প্রাচনক ভন্ত্রণাররিয চাচদা লভাতারফক তথ্য লপ্রযণ কযা।
াঈ-াখাাঃ প্রান-১
দাচিত্বপ্রা ত কভযকতযাাঃ জনাফ লভাাঃ চপকুর াআরাভ, প্রাচনক কভযকতযা।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 চজএচফয াাংগাঠচনক কাঠারভা, কভযকতযা ও কভযচাযীরদয চনরিাগচফচধ প্রণিন, যাচয চনরিাগ, রদা চত, টাাআভর র
ও চররকন লগ্রড ল র ভ যী, চাকুযী ািীকযণ, লজযষ্ঠতা চনধ যাযণ এফাং চফবাগীি ও া া ভাভরা াং া কাম যাচদ
ম্প
 কভযকতযা ও কভযচাযীরদয ফাচল যক লগানীি প্রচতরফদন াংযক্ষণ, ৩ি ও ৪থ য ল চণয কভযচাযীগরণয কাম যবায ফন্টন, ভণ
এফাং প্রচক্ষণাথী ভরনানিন াং া াঅরদ জাচয
 ফচয ন ও া া প্রাচনক কারজ ািতা
 প্রাচনক ভন্ত্রণাররিয চাচদা লভাতারফক প্রচতরফদন এফাং প্ররিাজনীি তথ্যাচদ মথাভরি লপ্রযণ কযা।
াঈ-াখাাঃ প্রান-২
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ জনাফ চদর ফা খানভ, প্রাচনক কভযকতযা (চরচত দাচিত্ব)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 কভযকতযারদয চ গত নচথ াংযক্ষণ, কর প্রকায

ভ যী, লনন াং া কাম যাচদ ম্প
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কভযকতযারদয রা ও াঅচর, চযচি ত্র প্রদান, চচচক া াা ও চক্ষা চত্ত াং া কাম যাচদ ম্প
প্রাচনক ভন্ত্রণাররিয চাচদা লভাতারফক চফচব তথ্যাচদ লপ্রযণ কযা।

াঈ-াখাাঃ প্রান-৩
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ জনাফ ভীাঈচ ন াঅরভদ, প্রাচনক কভযকতযা।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াচধদপ্তরযয ১১-১৯ লগ্ররডয কভযচাযীরদয চ গত নচথ াংযক্ষণ, ফাচল যক ফচধ যত লফতন, টাাআভ ল র ও চররকন লগ্রড
ল র ভ যী লভাতারফক লফতন চনধ যাযণ এফাং লনন াং া কাজ ম্প ;
 ১১-১৯ লগ্ররডয কভযচাযীরদয কর প্রকায
ভ যী, চাকুযী াং া তথ্যাচদ চাকুযী ফচরত চরচফ কযণ এফাং াচডট
াচপর লপ্রযণ াং া কাম যাচদ ম্প
 া া প্রাচনক কাম যাফরী ম্প কযা।
াঈ-াখাাঃ প্রান-৪
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ লফগভ াচফনা রতানা, প্রাচনক কভযকতযা।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াচধদপ্তরযয ২০ লগ্ররডয কভযচাযীরদয চ গত নচথ াংযক্ষণ, ফাচল যক ফচধ যত লফতন, টাাআভ ল র ও চররকন লগ্রড
ল র ভ যী লভাতারফক লফতন চনধ যাযণ এফাং লনন াং া কাজ ম্প
 ২০ লগ্ররডয কভযচাযীরদয কর প্রকায
ভ যী, চাকুযী াং া তথ্যাচদ চাকুযী ফচরত চরচফ কযণ এফাং াচডট
াচপর লপ্রযণ াং া কাম যাচদ ম্প
 া া প্রাচনক কাম যাফরী ম্প কযা।
াঈ-াখাাঃ চনযাত্তা/াআাঈচনট -১
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ জনাফ লভাাঃ লছাযাফ লারন, কাযী চযচারক (যক্ষণারফক্ষণ ও চনযাত্তা)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াচধদপ্তরযয া, াচন, লৌযকয, পযা , লটচররপান ও াআন্টাযরনট াং া প্রাচনক কাম যাচদ ও চফর চযরাধ
 চভয য ঢাকা, ফগুড়া ও রনা াচপরয লবৌত াফকাঠারভা চনভযাণ যক্ষণারফক্ষণ াং া মাফতীি কাম যাচদ
 দয দপ্তরযয জনফররয কক্ষচফ া ও কভযচাযীগরণয যকাচয ফাা ফযা াং া কাম যাচদ ম্প কযা াআতযাচদ।
াঈ-াখাাঃ চনযাত্তা/াআাঈচনট -২
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ
1. জনাফ লভাাঃ ভা দ যানা, াঈ-চযচারক (খনন প্ররকৌর) (খ কারীন)।
2. জনাফ লভাাঃ লছাযাফ লারন, কাযী চযচারক (যক্ষণারফক্ষণ ও চনযাত্তা)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 চয তা কভীরদয চফর, চফদুয চফর, চরপট, লজনারযটয ও বফদুযচতক চফ াট াং া কাম যাচদ
 চনযাত্তা প্রযী ও চয তা কভীরদয কাম যফন্টন ও তদাযচক, লচনটাযী চয ায-চয তা এফাং কর প্রকায
চনযাত্তা ফ া গ্রণ ও চচকাঈচয ল ারযয য াভাচদ যক্ষণারফক্ষণ
 াচনয াম্প যক্ষণারফক্ষণ, কযাচন্টন াআজাযা
 ঢাকায দয দপ্তয ও চ গ্রাভ াচপরয লবৌত াফকাঠারভা চনভযাণ যক্ষণারফক্ষণ াং া মাফতীি কাম যাচদ, াআতযাচদ।

ফগুড়া কযাম্প াচপ
(Bogra Camp Office)
ত্বচযত ও াক খচনজ ম্পদ ানু ান ও াঅচফ ারযয ররক্ষয ফাাংরারদরয াঈত্তযা রর ভূতাচিক, ভূ-দাচথ যক ও চ চরাং
কাম য ভ ষ্ঠবারফ চযচারনায জ
াধীনতায া ফচত ফ য রতাআ ফগুড়াি া ািীবারফ াচধদপ্তরযয কযাম্প াচপ ান
কযা ি। এক ণ যা াঅ চরক াচপ প্রচতষ্ঠায ররক্ষয ফগুড়াি ৪.১৮ একয জচভ ি কযা ি। াঈ জচভয াঈয ১ দুাআ
তরা চফচ প্রাচনক বফন, চ চরাং চযগ, াঅনুলচ ক মন্ত্রাচত এফাং চফচব ভাড লকচভকযার াংযক্ষরণয জ ৬ লগাডাাঈন
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(লগাডাাঈন ১, ২ ও ৩ এফাং চনানাট ১, ২ ও ৩) এফাং ১ লকায রাাআরেযী ান কযা ি। এছাড়া এখারন প্রাি ৫৭০ চফচব
প্রজাচতয গাছ-ারা ও ১৬ কাভযাচফচ ২ াঅফাচক বফন যরিরছ। ফতযভারন এ াচপর প্ররিাজনীি াং ক চনযাত্তা
কভযচাযী ২৫জন লরাকফর চনরিাচজত াঅরছ। বচফ রত াচপ রক াঅ চরক াচপ চারফ া চযত কযায চযকল্পনায
াঅওতাি মাফতীি াফকাঠারভা গরড় লতারা রিরছ।
এছাড়া ফগুড়া কযাম্প াচপরয তিফধারন জি যাট লজরায খ ন রয ১ একয জচভরত চনচভযত চফর াযক াংযক্ষরণয জ ২
যচক্ষত ফা দ লগাডাাঈন াঅরছ।
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ জনাফ লভাাঃ াঅ য যা াক, কাযী চযচারক (ভূতি)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 া ািী কযাম্প াচপরয কভযযত জনফররয কর প্রাচনক কাম যাচদ ম্পাদন;
 লদরয াঈত্তযা রর খচনজ ম্পদ ানু ান ও াঅচফ ায কভযকার ফচয ন দররক ািতা প্রদান
 চ চরাং রত াং ীত চফচব ধযরনয নমুনা, লমভন: চফচব মৄরগয রর, চুনা াথয, াদাভা , কিরা, ক ন চরা
াআতযাচদ াংযক্ষণ কযা
 চফচব াং া ফা চক্ষা প্রচতষ্ঠারনয গু ত্ব ণ য গরফলণা কারজ ফারযয জ চাচদা ও গু ত্ব ানুমািী ভ দ াররক্ষ
ভাচযচারক ভরাদরিয ানুরভাদন রভ লকায রাাআরেযী লথরক নমুনা যফযা
 খ ন রযয ফা দ লগাডাাঈরনয চনযাত্তা চযচারনা।

াখাাঃ প্রকানা ও প্রচক্ষণ
(Branch: Publication and Training)

াখা প্রধানাঃ জনাফ লভাাঃ াঅরী াঅকফয
চযচারক (ভূতি)

ভূ-বফ াচনক তথ্য ম্বচরত এক িাং ণ য রাাআরেযী াঅরছ লমখারন এক ারথ ২০ জন ভূচফ ানীয ড়া না কযায ফ া
াঅরছ। এছাড়া া া াং া/চফ চফদ্যারি/করযারযন এয ভূচফ ানীগরণয ানুরভাদন াররক্ষ রাাআরেযীরত া ািরনয রমাগ
যরিরছ। প্রকাচত চফচব ভানচচত্র ও লযকড য চচযরজয প্রচতরফদনমূ রাাআরেযীরত াংযচক্ষত াঅরছ মা চফচব াং ায চাচদা
লভাতারফক যফযা কযা ি।
লরাকফরাঃ
১. জনাফ লভাাঃ নাচজভ াঈ ীন গচন, প্রধান রাাআরেচযিান।
২. জনাফ লভাা দ াচদাঈর াআরাভ াঅক , রাাআরেচযিান (খ কারীন)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াচধদপ্তরযয গাাআড রাাআন ানুমািী বফ াচনক ও কাচযগচয প্রচতরফদনমূ প্রকানায ভানম্প ম যারি াঈ ীতকযণ
 ম্পাচদত প্রচতরফদনমূ প্রাচনক ও াং ান ভন্ত্রণাররিয ানুরভাদন রভ চফচজরপ্র লথরক প্রকারয ফ া গ্রণ
 প্রকাচত প্রচতরফদনমূ লদরয চফচব প্রচতষ্ঠান চফর য চফচব লদরয ভূ-বফ াচনক াং াি লপ্রযণ
 াচধদপ্তরযয ভূ-বফ াচনক কভযকতযাগণ ক ক
য প্রণীত ায-াংরক্ষ প্রফ লদর-চফরদর ানুচষ্ঠত কনপারয
চরম্পাচজিাভ কভযারাি াঈ ানা ও প্রচচডাংমূর প্রকানায াারয ছাড়ত্র প্রদান
 লদ-চফরদরয চফচব রাাআরেযী াং ায ারথ লমাগারমারগয ভা রভ া চতককারর প্রকাচত ফাআত্র জাণ যার াংগ্র
 াতীরত ফাস্তফাচিত ও ফতযভারন চরভান গরফলণামূরক প্রকল্প কভযসূচচ রত প্রাপ্ত গরফলণার তথ্য ও াঈাত্তমূরয
চডচজটার ও াড য কচ াংযক্ষণ।
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াঈ-াখাাঃ রাাআরেযী
ভূ-বফ াচনক তথ্য ম্বচরত এক িাং ণ য রাাআরেযী মায াংগ্রর ৪৫,০০০ যও াচধক লট ট ফাআ, জাণ যার ও াফচররকন
াঅরছ। এ ভস্ত ফাআত্র াংযক্ষণ ও ভূ-বফ াচনক কভযকতযারদয চাচদা লভাতারফক াংগ্র ও যফযা কযা এ াঈ-াখায মূর
দাচিত্ব।
লরাকফরাঃ
১. জনাফ লভাাঃ নাচজভ াঈ ীন গচন, প্রধান রাাআরেযীিান ।
২. জনাফ লভাা দ াচদাঈর াআরাভ াঅক , রাাআরেযীিান।
৩. লভাা দ লভাস্তাচপ য যভান, রাাআরেযীিান (চরচত দাচিত্ব)।
াঈ-াখাাঃ তথ্যরকন্দ্র
চজএচফ’য গরফলণা কারজয াপ্রকাচত কর তথ্য, চফচব াঈাত্ত, ভানচচত্র, প্রচতরফদন এফাং চফচব ন াং ায ভূ-চফ ান
ম্পচকযত তথ্য চজএচফ’য তথ্যরকরন্দ্র াংযক্ষণ কযা ি। তথ্যরকরন্দ্র াংযচক্ষত াচধদপ্তরযয ভূ-বফ াচনক াপ্রকাচত তথ্যাঈাত্ত, ভানচচত্র ও প্রচতরফদন যফতীরত এচডরটাচযিার লফারড যয াচযর ভাচযচারক ভরাদরিয ানুরভাদন রভ চফচজরপ্ররয
ভারমরভ প্রকারয ফ া গ্রণ কযা ি। এফ াঈাত্ত ও তথ্যাচদ লদরয চফচব ধযরণয াঈ িনমূরক কারজ াফদান লযরখ
াঅরছ। াপ্রকাচত তথ্য-াঈাত্ত চজএচফ নীচতগতবারফ লকান চ ফা প্রচতষ্ঠানরক যফযা কযা ি না। চফরল লক্ষরত্র
যকারযয গু ি ণ য কারজ ভাচযচারক ভরাদরিয ানুরভাদন াররক্ষ াভচিকবারফ ফারযয রমাগ লদিা ি।
লরাকফরাঃ
১. জনাফ লভাা দ াচদাঈর াআরাভ াঅক , রাাআরেযীিান (াচতচয দাচিত্ব)।
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াচধদপ্তয প্রধারনয চনিন্ত্রণাধীন কাচযগযী াখামূ
ভূতাচিক াখামূ
াখাাঃ াথ যননচতক ভূতি ও চযরা য এযাররভন্ট
(Branch: Economic Geology and Resource Assesment)

াখা প্রধানাঃ জনাফ লভাাঃ এছানুর ফাযী
চযচারক (ভূতি)

াথ যননচতকবারফ গু ত্ব ণ য খচনজ (লতর ও া তীত) ম্পরদয  ক ধাযণা প্রদান এফাং লদর প্রাপ্ত খচনজ ম্পরদয
াঅচফ ায, াঅযণ  চত, খচনজ ম্পদ চফলরি নীচতভারা, াঅাআন, চফচধ াআতযাচদ প্রণিরন যকাযরক ািতা প্রদান।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ কাভ র াঅান, াঈ-চযচারক ভূতি)।
2. লভাা দ নু র ক, াঈ-চযচারক ভূতত্তফ)।
3. জনাফ লভাাঃ নু াভান  জ, কাযী চযচারক ভূতি)।
4. জনাফ মুা দ ভা ভ, কাযী চযচারক ভূতি)।
5. জনাফ লভাাঃ লারর যানা, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
6. জনাফ লজাফারিয ভামুদ, কাযী চযচারক ভূতি)।
7. জনাফ মুা দ খাি র াআরাভ, কাযী চযচারক ভূতি)।
8. জনাফ লভাাঃ াঅর-াঅচভন, কাযী চযচারক ভূতি)।
9. জনাফ লভাাঃ াঅ য যা াক, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 ফাাংরারদরয াতীত ও ফতযভান াথ যননচতক ভূতি াংচে ভূতাচিক কাম যাফরীয চফরল করয স্তযতাচিক, ররতাচিক,
রর জভা ওিায চযরফ চফলিক, ভূ-যাািচনক, ভূ-দাচথ যক ও খনরনয তথ্য াংগ্র
 ফচয ন কারজয ভা রভ চফস্তাচযত তথ্য-াঈাত্ত াংগ্র এফাং চফরেলরণয ভা রভ ফাাংরারদরয ভূ-পৃষ্ঠ, ভূ-াবয য ও
মুিীভায ভূতাচিক চযরফ চফরল করয খচনজ ম্পদ জভা ওিায চযরফ ম্পরকয  ক ধাযণা রাব কযা
 র ারনয চবচত্তরত চনচফড় ফচয ন কারজয ভা রভ খচনজ ম্পদ াঅচফ ায ও এয মূ ািণ
 াঅচফ ত খচনজ ম্পদ ম্বচরত এরাকাি চফচব ধযরনয ভূতাচিক, ভূ-দাচথ যক ও া া রমাগী কাম য রভয
ভা রভ খচনজ ম্পরদয স্তযতাচিক াফ ান, চপ্ত, চফ চত ও গুনগত ভান চনধ যাযণ ও রফ যাচয প্রাপ্ত খচনজ ম্পরদয
প্রাথচভক াথ যননচতক াঈরমাচগতা চফরেলণ
 খচনজ ম্পদ চফলরি এক ণ যা প্রচতরফদন প্র ত এফাং মথামথ ক য রক্ষয চনকট ল
 যকাযরক খচনজ ম্পরদয াঈ িন এফাং এয ফায চফলরি নীচতভারা, াঅাআন, চফচধ াআতযাচদ প্রণিরন ািতা প্রদান।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t ভূতাচিক  (চজচডএাআচ-৭৩/১৭) খনরনয ভা রভ াথ যননচতক ভচণরকয ানু ান।
(Exploration for Economic Minerals at Geological Drill hole GDH-73/17)

াঈর

াঃ


খননকৃত চজচডএাআচ-৭১ ১৬ এফাং৭২ ১৬)-লত
.৭৩ – ৭০৫.৩১ চভটায গবীযতায ভর ৩০.৪৮ চভটায রত্বয
াঈ ত ভারনয চুনাাথয ভ দ াঅচফ ত রিরছ মায প্রকৃত ভ দ, চফ চত, ভান, াথ যননচতক  া তা মাচাাআ কযায
জ এ কাম© ভ
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াঈ এরাকাি খননকারর াআরতাভর কিরা স্তয মৃ চন গর ািানা পযরভরনয াঈরযয বারগ াঈ য গর ািানা
পযরভরনয াঈচ চত রক্ষয কযা লগরছ। তাাআ াঅযও াচধক গবীযতাি খনন কযা রর কিরা স্তযমৃ চন গর ািানা
পযরভন াথ যা কিরা প্রাচপ্তয  াফনা যরিরছ ।

চফরল কভযসূচচাঃ চকরাযগ লজরায নয
 া তা মাচাাআ।

া নদীয নীরগ এরাকাি নদী ফযাফয প্রাপ্ত ীরটয ভ দ, চফ চত এফাং াথ যননচতক

াখাাঃ চরাচফদ্যা ও ভচণকচফদ্যা
(Branch: Petrology and Mineralogy)

াখা প্রধানাঃ জনাফ াাআদুর লারন
চযচারক (ভূতি )

ভূতাচিক কাম য ভমূর চরা ও ভচণক াং া চফচব ধযরনয গরফলণা ও চফরেলরণয জ াতযাদৄচনক বফ াচনক মন্ত্রাচত
ফারযয ভা রভ নমুনামূ চফরেলণ ফ যক াচধদপ্তয ও াচধদপ্তয ফচ যভূত ভূতাচিক চফচব কাম য রভ গরফলণা চযচারনা এফাং
প্ররিাজনীি রমাচগতা প্রদান এাআ াখায দাচিত্ব। ফচয ন কারজ ফ ত প্ররিাজনীি মন্ত্রাচত এ াখা তায বা ারয াংগ্র,
াংযক্ষণ ও চাচদা ানুমািী যফযা করয থারক। এছাড়াও এ াখা চরা ও ভচণকচফদ্যা াং া চফরেলণাত্বক ও গরফলণামুখী
কাম য ভ চযচারনা ফ যক তথ্যফ র প্রচতরফদন প্রণিন করয। এ াখায াধীরন চফচব মৄরগয ভূতি চফলিক নমুনামৃ এক
জাদুঘয াঅরছ। জাদুঘরয ফতযভারন লদ-চফরদরয ৩১৯ চরা নমুনা, ২২৭ জীফা , ১৬ চফফতযনফাদ চচত্র এফাং ২ ভূ-গবয
স্তযচফ া ভরডর াঅরছ। একর াংগ্র র, কররজ, চফ চফদ্যারি ও া া চক্ষা প্রচতষ্ঠান ও এ চফলরি াঅগ্রীরদয ারনয
াঅররা প্রারয ািক ভূচভকা ারন করয াঅরছ।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ নাচভা লফগভ, াঈ-চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
2. জনাফ লভাাঃ পা ক াছান, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
3. জনাফ লভাা দ াঅচয াভান, কাযী চযচারক ভূতি) ।
4. জনাফ াওন তা কদায, কাযী চযচারক ভূতি) ।
5. জনাফ যাচজফ কুভায াা, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
6. জনাফ াচযন াঅমভী, কাযী চযচারক ভূতি)।
7. জনাফ চভনা র াঅরফদীন াকীক, কাযী চযচারক ভূতি)।
8. জনাফ লভাাঃ া ন-ায-যীদ, কাযী চযচারক ভূতি)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 গু ত্ব ণ য খচনজ চচচ তকযণ ও ফারযয চদক চনরদ যনা প্রদান
 চফচব চরা নমুনা ারচরক, া চযত, ও াঅর িচরা) চফরেলণকযণ, নমুনামূরয বফচ য ও গুণাগুন চনণ যি
 য ন যচ প্রচতপ্রবা এ াঅযএপ) চফরেলরণয ভা রভ চফচব চরা ও ভচণক নমুনায ত্তয, িতয এফাং াচত ি
াঈাদান চফরেলণকযণ, তকযা াংমৄচত চনণ যি, চফযর মৃচত্তকা নমুনা চফরেলণ
 ভচণকমূরয াঅনুাচতক ায চনণ যরিয ভা রভ চরা নমুনামূরয নাভ চনধ যাযণ
 বাযী ভচণক পৃথকীকযণ এফাং গরফলণাগারয যীক্ষায ভা রভ না কযণ
 াচধদপ্তরযয চফচব ভূ-বফ াচনক াখায নমুনা চফরেলণ চফচব প্রচতষ্ঠান ও াং ায গরফলকরদয ািতা প্রদান
এফাং চাচদানুমািী নমুনা চফরেলণ, না কযণ এফাং গুণগতভারনয চফলরি যাভয ও প্রচতরফদন প্রণিন।
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২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t খাগড়াছচড় াফ যতয লজরায খাগড়াছচড় দয ও ভরছচড় াঈরজরায াাড়মূরয রর ও ারচরক চযায
ভচণকতাচিক চফরেলণ।
(Mineralogical Analysis of Sediments and Sedimentary Rocks of Hills of Khagrachari Sadar and
Mahalchari Upazilas, Khagrachari Hill District)

াঈর

াঃ




াাড়মূ রত াং ীত নমুনায ভচণকতাচিক চফরেলণকযণ;
চফরেলণ লরল প্রাপ্ত ভচণক নমুনায াঅাত তকযা ায চনধ যাযণকযণ এফাং তথ্য বা ায বতযীকযণ;
াঈচ চখত নমুনায াথ যননচতক গু ত্ব চন ণ।

এছাড়াও ফচয ন কভযসূচচ এফাং া া াং া লথরক প্রাপ্ত নমুনায চাচদা লভাতারফক লর াগ্রাচপক চফরেলণ।
াঈ-াখাাঃ জাদুঘয
দাচিত্বপ্রাপ্ত কভযকতযাাঃ জনাফ লভাাঃ াঅ র কারাভ াঅজাদ, কাযী চকাঈরযটয।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াংযচক্ষত নমুনামূ ষ্ঠবারফ যক্ষণারফক্ষণ;
 দযণাথীরদয এ জাদুঘয প্রদযরনয ভি ািতা প্রদান;
 জাদুঘরযয লৌ ম য ফধ যন এফাং এয ভান াঈ িরন প্ররিাজনীি যাভয প্রদান।

াখাাঃ াঈকুরীি ও ামুচিক ভূতি
(Branch: Coastal and Marine Geology)

াখা প্রধানাঃ জনাফ কাভ র াঅান
চযচারক (ভূতি)

াঈ রীি এরাকায ভূচভ াফরক্ষন ও ক্ষি প্রচ িা, মুিপৃরষ্ঠয াঈ তায া- চ , বদনচ ন লজািায-বাটা, লকাটার ডাাআনাচভ
ম যরফক্ষণ এফাং এয প্রবাফ চফলরি গরফলণা চযচারনা কযা। এছাড়াও প্রাকৃচতক দূরম যারগয কাযণ ানু ান এফাং  া প্রভন
চফলরি গরফলণা কযা। াঈ রীি ও ামুচিক এরাকাি খচনজ ম্পদ ানু ান কযা। াঈ রীি এরাকায ফ ানা চযকল্পনা,
চযরফ াং া গরফলণা এফাং াঅথ য াভাচজক াফ ায াঈ িরন এ াখা চফরল াফদান লযরখ াঅরছ। যযা ভন্ত্রণাররিয
তিাফধারন ফাাংরারদরয াঅ জযাচতক মুিীভা চফলিক কারজ এ াখা চ িবারফ জচড়ত যরিরছ।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ াঅযাপ লারন, কাযী চযচারক ভূতি), খ কারীন)।
2. ড. লভাাঃ াভ াভান, কাযী চযচারক ভূতি)।
3. ড. লভাাঃ ফজরায যীদ, কাযী চযচারক ভূতি)।
4. জনাফ লভাাঃ রফর লখ, কাযী চযচারক ভূতি)।
5. জনাফ এ. লজ. এভ. াআভদাদুর ক, কাযী চযচারক ভূতি)।
6. জনাফ লক. এভ. াআভাভ লারন, কাযী চযচারক ভূতি), খ কারীন)।
7. জনাফ ািভা লাভািযা, কাযী চযচারক ভূতি)।
8. জনাফ াচফনা াআিাচভন, কাযী চযচারক ভূতি)।
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দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ





ফাাংরারদরয াঈ রীি ও ামুচিক এরাকাি ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্র প্রস্ততকযণ;
ভূচভ াফরক্ষন ও ক্ষি প্রচ িা চফলিক জচয চযচারনা ও প্ররিাজনীি তথ্য ও াঈাত্ত াংগ্র;
নীর াথ যনীচতরত াফদান যাখায ররক্ষয মুি তররদরয খচনজ ম্পদ ানু ান;
প্রাপ্ত তথ্য-াঈাত্ত চফরেলরণয ভা রভ প্রচতরফদন প্রণিন।

২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t ফারগযাট লজরায া গতয ভাংরা াঈরজরায ভূচভ রয বফচ যমূ এফাং াঅনুলচ ক াঈ রফতী দূরম যাগমূ
চনধ যাযরণয ররক্ষয ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্রািন।
(Coastal Geological and Geomorphological Mapping for the Determination of Terrain Characteristics
and Associated Coastal Hazards of the Mongla Upazila, Bagerhat District)

াঈর

াঃ



ানু ানকৃত াঈরজরায ১: ৫০,০০০ ল রর াঈ রীি ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্রািন ;
যাস্তাঘাট চনভযাণ, নদী ফ ধ ও নদী ান, াচধক পর াঈ াদন, চল্প ান, চফ াচন যফযারয ফ া, ফ া চনিন্ত্রণ,
াঈ রীি এরাকাি দূরম যাগ লভাকারফরায ারথয লফড়ীফ ধ ও াঅ িরকন্দ্র চনভযারণয রক্ষযমূ াজযরনয জ ভূ-াঈচযবাগ ও
ভূ-াবয য ভূতি ম্পচকযত লমফ লভৌচরক তথ্য ও াঈাত্ত দযকায তা যফযারয চনচভরত্ত াঈ এরাকাি ভূতাচিক জচয
কাম য ভ চযচারনা এফাং প্রচতরফদন প্রণিন;
ভাংরা মুিফ যরক াঅদৄচনকািন এফাং ন ন াআচরজড চনভযারণয চযকল্পনা ন ন ানা গড়রত রর াংচে এরাকায
ভূতাচিক, ভূ-প্রাকৃচতক ও ভূ-চযরফ ম্পরকয জচয কাম য ভ চযচারনা;
য াঈ র লযখায ক্ষি- চ , দূরম যাগ ভানচচত্র াআতযাচদ
ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্র ছাড়াও ভূচভ- ফায, জর চনগভণ,
প্র ত ও প্রচতরফদন প্রণিন।




কভযসূচচ-২t াতক্ষীযা লজরায া গতয াতক্ষীযা দয াঈরজরায ভূচভ রয বফচ যমূ এফাং াঅনুলচ ক াঈ রফতী
দূরম যাগমূ চনধ যাযরণয ররক্ষয ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্রািন।
(Coastal Geological and Geomorphological Mapping for the Determination of Terrain Characteristics
and Associated Coastal Hazards of the Satkhira Sadar Upazila, Satkhira District)

াঈর

াঃ





ানু ানকৃত াঈরজরায ১: ৫০,০০০ ল রর াঈ রীি ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্রািন;
যাস্তাঘাট চনভযাণ, নদী ফ ধ ও নদী ান, াচধক পর াঈ াদন, চল্প ান, চফ াচন যফযারয ফ া, ফ া চনিন্ত্রণ,
াঈ রীি এরাকাি দূরম যাগ লভাকারফরায ারথয লফড়ীফ ধ ও াঅ িরকন্দ্র চনভযারণয রক্ষযমূ াজযরনয জ ভূ-াঈচযবাগ ও
ভূ-াবয য ভূতত্তফ ম্পচকযত লমফ লভৌচরক তথ্য ও াঈাত্ত দযকায তা যফযারয চনচভরত্ত াঈ এরাকাি ভূতাচিক
জচয কাম য ভ চযচারনা এফাং প্রচতরফদন প্রণিন;
য াঈ র লযখায ক্ষি- চ , দূরম যাগ ভানচচত্র াআতযাচদ
ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্র ছাড়াও ভূচভ- ফায, জর চনগভণ,
প্র ত ও প্রচতরফদন প্রণিন।

াখাাঃ নগয ও প্ররকৌর ভূতি
(Branch: Urban and Engineering Geology)

াখা প্রধানাঃ জনাফ মুচনয লারন
চযচারক (ভূতি)
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নগযািরনয প্রায লম লকান লদরয বযতা চফকারয লক্ষরত্র এক
াবাচফক কাম য ভ। াচফ যক নগয চযকল্পনা ও লবৌত
াফকাঠারভা চনভযাণকারর ভূ-স্তরযয গঠন, প্রাকৃচতক দূরম যারগয াঈ , ভূ-স্তরযয াঈচযবাগ ও চন ভারনয ভূতাচিক াঈারত্তয ণ য
চফফযণ জানা াতয প্ররিাজন। ভূ-প্ররকৌর াঈাত্ত এফাং ভূতাচিক তথ্যাচদ নগয াঈ িরনয মূর চযকল্পনা প্রণিরন ফায কযা
রর লটকাআ াঈ িন, প্রাকৃচতক দূরম যাগ ও চক প্রভরন গু ত্ব ণ য ভূচভকা যাখরত াযরফ। এছাড়াও এ ম্পচকযত া া াঈ িন
লমভনাঃ চল্পকাযখানা, াঅফজযনায ফ ানা এফাং চযরফ যক্ষাি এ াখায কাম য ভ ািক ভূচভকা যাখরফ।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ নু ন নাায পা কা, াঈ-চযচারক ভূতি)।
2. জনাফ লভাাঃ ভামুদ লারন খান, কাযী চযচারক ভূতি)।
3. জনাফ াতাজ কচযভ, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
4. জনাফ লভাা দ চপরযাজ াঅরভ, কাযী চযচারক ভূতি)।
5. জনাফ াযওিা জাফীন, কাযী চযচারক ভূতি)।
6. জনাফ তারযা াঅপচযন, কাযী চযচারক ভূতি)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 নগয ও প্ররকৌর ভূতাচিক ভানচচত্রািন;
 ভানচচত্রাচিত এরাকায ভূচভয বফচ য ও প্ররকৌরগত গুণাগুন চন ণ;
 প্ররকৌরগত গুণাগুরনয চবচত্তরত চফচব াফকাঠারভা চনভযারণয ান চনধ যাযণ;
 প্রাপ্ত তথ্য-াঈাত্ত চফরেলরণয ভা রভ প্রচতরফদন প্রণিন।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-1t চ গ্রাভ চ করযারযন এফাং াঅরারয এরাকায ঢাররয দৃ তা চফরেলণ এফাং ভূ-প্রমৄচ ক বফচ য চন ণ।
(Slope Stability Analysis and Geotechnical Characterization of Chittagong City Corporation Areas
and Surroundings)

াঈর
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চট্রগ্রাম লহর ও আলপাশলর এাকার
এবং ভূ-প্রযুক্তিক ববক্তলষ্ট্য ক্তিরুপশের শযয উি এাকার
ভূ-প্রাকৃক্তিক, ভূিাক্তিক এবং ভূ-প্রশকৌল িথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধাি;
পাহাড় এবং পাহাশড়র ঢাসমূহ হশি International Sampling Techniques অনুযায়ী Standard Penetration
Test (SPT) এর মাধ্যশম ভূঅভ্যন্তরভ্াশের ক্তবক্তভ্ন্ন স্তশরর Disturbed এবং Undisturbed িমুিা সংগ্রহ এবং
একইসাশে ক্তবক্তভ্ন্ন ঢা (Slope) হশি Block িমুিা সংগ্রহ;
সংগ্রহীি িমুিার উপর ক্তভ্ক্তত্ত কশর
ভূ-প্রযুক্তিক ববক্তলষ্ট্য ক্তভ্ক্তত্তক মািক্তচত্র বিরী।

াখাাঃ ভূ-যািন ও াচন ম্পদ
(Branch: Geochemistry and Water Resources)

াখা প্রধানাঃ জনাফ ভাইন াঈচ ন াঅর দ
চযচারক (ভূতি)

ভূ-যািন ও াচন ম্পদ াখা াচধদপ্তরযয এক গু ত্ব ণ য াখা। এাআ াখা ানু ানমূরক ভূ-যািন লকৌর প্ররিাগ করয
এককবারফ ও া া ানু ান লকৌররয ারথ ভচন্বতবারফ চযচারনায ভা রভ ভূ-যাািচনক ানু ান কাম য ভ ম্প
করয থারক। ফাাংরারদরয চফচব এরাকায ভূ-গবয নর  রত াচনয নমুনা াংগ্র এফাং গরফলণাগারয চফরেলরণয ভা রভ ভূগবয াঅধারযয াচনয গুণাগুন চনণ যি করয থারক। এছাড়াও ভূ-গবয াঅধারযয রররয নমুনা চফরেলরণয ভা রভ াঅধারযয
বফচ য চন ণ করয থারক।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ কাভার লারন, াঈ-চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
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2. জনাফ লভাাঃ াঅ ারিভ, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
3. জনাফ াঅরনািায াদাত লভাা দ ারিভ, কাযী চযচারক ভূতি)।
4. জনাফ লভাা দ ওভয পা ক খান, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
5. লফগভ াচদা াঅ ায, কাযী চযচারক ভূতত্তফ)।
6. জনাফ লভাাঃ যারদুর াান, কাযী চযচারক ভূতি)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 ফচয ন কারজয ভা রভ রি াচনয ানু ান, াচনফাচত স্তযমূ চচচ তকযণ;
 াচনয যাািচনক চফরেলরণয পরাপররয চবচত্তরত াচনরত াঈচ ত চফচব লভৌররয ভাত্রা চনণ যি করয চফলা লভৌররয
াঈচ চত ম্পরকয ধাযণা প্রদান;
 ভূ-গবয াঅধারযয রররয নমুনা চফরেলরণয ভা রভ াঅধারযয বফচ য চন ণ;
 ভূ-গবয াচনয গুনাফরী চন ণ এফাং গরফলণাকৃত এরাকায চযরফ া াকযণ জন ার যয াঈয এয প্রবাফ
চন ণ;
 প্রাপ্ত পরাপররয চবচত্তরত প্রচতরফদন প্র তকযণ।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-1t

ঢাকা ভানগযীয চফচব এরাকা লথরক ভূ-গবয াচনয নমুনা াংগ্র এফাং াং ীত াচন নমুনায যাািচনক
চফরেলরণয ভা রভ ভূ-গবয াচনরত াঅিযন, লরড, কযাডচভিাভ, ল াযাাআড ও চজাংক প্র চত াচনরত াঅিযন,
লরড, কযাডচভিাভ, ল াযাাআড ও চজাংক প্র চত ০৫ লভৌররয াঈচ চত ও চযভাণ না কযণ।
(Collection of ground water samples from different locations of Dhaka Metropoliton City and
determine the presence of five elements i.e. Fe, Pb, Cd, F and Zn in ground water along with their
concentrations through chemical analysis and it's implication to public health)

াঈর
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ভূ-গবয াচন ও রররয নমুনা াংগ্র, তা ক্ষচণক যীক্ষা এফাং যফতীরত গরফলণাগারয চফরেলণ;
প্রাপ্ত পরাপররয চবচত্তরত ভূ-গবয াঅধারযয বফচ য চনণ যি;
ভূ-যাািচনক নীচত প্ররিারগয ভা রভ ভূ-প্রাকৃচতক চযরফ না কযণ ভূ-গবয াচনরত াঈচ ত াঈরযা ০৫
(আযন, লরড, ক্যাডমভাভ, ললাযাইড ও মজিংক্) লভৌররয ভাত্রা চনণ যি;
এছাড়া ফাাংরারদ চযরফ াচধদপ্তয ক ক
য ১৯৯৭ ারর প্রনীত াঅদয ভাত্রায ারথ রনায ভা রভ াচনয গুনাগুন
চন ণ এফাং জন ার যয াঈয এয প্রবাফ চনণ যি ও রচতনতা চ ;
প্রাপ্ত পরাপররয চবচত্তরত প্রচতরফদন প্র তকযণ।

াখাাঃ ভূতাচিক ভানচচত্রািন ও লকািাটাযনাযী ভূতি
(Branch: Geological Mapping and Quaternary Geology)

াখা প্রধানাঃ জনাফ াঅফদুর ফাকী খান ভজচর
চযচারক (ভূতি)

ফাাংরারদরয তকযা ৮০ বাগ এরাকা লকািাটাযনাযী মৄরগয রর াযা গ ত। াফচ এরাকা টাযচিাযী মৄরগয চরাি গ ত
াাড়ী া র। াচফ যক চফরফচনাি লদরয চফচব াঈ িরন ভূতাচিক ভানচচরত্রয গু ত্ব াচযীভ। এ দৃচ রকাণ লথরক াঈ াখায
ভা রভ মূরতাঃ ১t৫০,০০০ ল রর াঈরজরা চবচত্তক ভানচচত্রািন কযা রি থারক। এছাড়াও চফরল লক্ষরত্র ১t২৫০,০০০ ল ররও
ভূতাচিক ভানচচত্র প্র ত কযা ি। ভানচচত্রািন কারজয াাাচ লকািাটাযনাযী মৄরগয ভূতাচিক াআচতা ও জরফা য তথ্যাচদ
গরফলণায ভা রভ াঈর াচন কযা, চফচব দূরম যাগ মথা - ফ া, নদী বা ন, জররা া, নদীয গচতথ চযফতযন াআতযাচদ চফলরিয
াঈয তথ্য াংগ্র ও কাযণ না কযা ি।
লরাকফরাঃ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

জনাফ লভাাঃ চভজানুয যভান, াঈ-চযচারক ভূতি)।
জনাফ াঅ াাইদ লভাা দ পিার, াঈ-চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
জনাফ াচনরভল তা কদায, কাযী চযচারক ভূতি)।
জনাফ লভাাঃ লারন খ , কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
জনাফ লভাাঃ জাা ীয াঅরভ, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
জনাফ লাাাআন লভাা দ াঅরযপীন, কাযী চযচারক ভূতি)।
জনাফ লভাাঃ ভচ াঈচ ন, কাযী চযচারক ভূতি)।
জনাফ নাওচন াচযকা, কাযী চযচারক ভূতি)।
জনাফ লভাাঃ লাাাআন াঅর াআভযান, কাযী চযচারক ভূতি)।

দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 ভানচচত্রািরনয ারথ য ফচয রন চফদ জচয চযচারনা এফাং প্ররিাজনীি তথ্য-াঈাত্ত াংগ্র;
 লকািাটাযনাযী মৄরগ াংঘ ত জরফা য চযফতযরনয াঈয গরফলণা কাজ চযচারনা;
 লদরয াঈ িন কভযকার চাচদা লভাতারফক ভূতাচিক ভানচচত্র াং া তথ্যাচদ যফযা;
 চফচব চক্ষা প্রচতষ্ঠান ফা গরফলণামূরক প্রচতষ্ঠানমূরক চাচদা লভাতারফক ভূতাচিক চফলরি ািতা প্রদান;
 ভূতাচিক ভানচচত্রািরন াঅদৄচনক  চতয ফায;
 প্রাপ্ত তথ্য-াঈাত্ত চফরেলরণয ভা রভ প্রচতরফদন প্রণিন।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t মুচ গ লজরায গজাচযিা াঈরজরায ভূতাচিক ভানচচত্রািন।
(Geological Mapping of Gazaria Upazila of Munshiganj District)
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১:৫০,০০০ ল রর ভৄমন্পগঞ্জ লজরায গজামযা উজজরায ভূতাচিক ভানচচত্র প্রণিন;
এরাকায ভূ-গাঠচনক স্তযচফ া, ভূ-প্রকৃচত ও রর াফরক্ষরয চফরেলণ, ন ভূ-াঅর াররনয চচ মূ না কযণ,
প্রাকৃচতক দূরম যাগ (লমভন ফ া, নদী বাঙন, জরাফ তা াআতযাচদ) চফলিক তথ্যাচদ াংচে করয এরাকায মৃচত্তকাম্পদ,
জরাধায (ভূ-াঈচযচ ত ও ভূ-গবয ) ও খচনজম্পদ (মচদ থারক) ম্পকীি চফফযণ, এয ফায ও বচফ রত লটকাআ
াঈ িরনয জ প্ররিাজনীি যাভয প্রদারনয ররক্ষয প্রচতরফদন প্র তকযণ।

কভযসূচচ-২t ভাচনকগ লজরায চ াাআয াঈরজরায ভূতাচিক ভানচচত্রািন।
(Geological Mapping of Singair Upazila of Manikganj District)
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ভামনক্গঞ্জ লজরায মঙ্গাইয উজজরাি 1t 50,000 †¯‹‡j ভূতামিক্ gvbwPÎ প্রণিন;
এরাকা  া  া ২ি ল য ফ য ার য াফচ ত ওিাি ল য ফ য াংরমাগ ড়ক এাআ এরাকায ভ চদরি চফ ত
ওিায  াফনা যরিরছ এফাং ঢাকায াবায া ররয চল্পা র ও াঈ িরনয বচফ
ফচধ যতকযরণয  াফনা
চফরফচনাি এরাকায ভূ-গাঠচনক স্তযচফ া, ভূ-প্রকৃচত ও রর াফরক্ষরয চফরেলণ, ন ভূ-াঅর াররনয চচ মূ
না কযণ, প্রাকৃচতক দূরম যাগ (লমভন ফ া, নদী বাঙন, জরাফ তা াআতযাচদ) চফলিক তথ্যাচদ াংচে করয এরাকায
মৃচত্তকাম্পদ, জরাধায (ভূ-াঈচযচ ত ও ভূ-গবয ) ও খচনজম্পদ (মচদ থারক) ম্পকীি চফফযণ, তায ফায ও
বচফ রত লটকাআ াঈ িরনয জ প্ররিাজনীি যাভয প্রদারনয ররক্ষয প্রচতরফদন প্র তকযণ।

াখাাঃ দুয ানুধাফন ও চজাঅাআএ
(Branch: Remote Sensing and GIS)
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াখা প্রধানাঃ জনাফ লভাা দ াঅ র াঅচজজ ারটািাযী
চযচারক (ভূতি)

দূয ানুধাফন ও চজাঅাআএ  চতয প্ররিাগ ফতযভারন ভূতিচফদরদয কর ভূ-বফ াচনক গরফলণা ও ানু ান কভযকার
াঈর খরমা ভূচভকা যাখরছ। এাআ  চতরত াঅকা াঅররাকচচত্র ও চফচব ভানচচত্র ম যাররাচনা করয দূয াতীত ও ফতযভারনয ভূগাঠচনক, ভূ-প্রাকৃচতক চযফতযন াআতযাচদয রনামূরক চচত্র এফাং ভূতাচিক কাঠারভা, চুযচত (Fault) ম্পরকয প্রাথচভক ধাযণা ও
চচচ ত কযা  ফ ি। এ াখা ভূ-বফ াচনক গরফলণা, নীচত-চনধ যাযণ ও চযকল্পনা গ্ররণ চফচব ল ররয ভানচচত্র ও া া ম
তথ্য-াঈাত্ত চফরেলণ, াফকাঠারভা চনভযারণ াঈমৄ
ান চনধ যাযণ, প্রাকৃচতক দূরম যাগ, জরফা চযফতযনজচনত কাযরণ ভূ-প্রকৃচত ও
চযরফরয চযফতযন াআতযাচদ চফলরি গরফলণা কারজ াচফ যক ািতা প্রদান করয।
লরাকফরাঃ
1.
2.
3.
4.

জনাফ বিদ নজ র াআরাভ, াঈ-চযচারক ভূতি)।
জনাফ লভাাঃ নাজওিানুর ক, কাযী চযচারক ভূতি)।
জনাফ চয যাি, কাযী চযচারক ভূতি)।
জনাফ খাররদা াঅপযীন, কাযী চযচারক ভূতি)।

দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াঅকা াঅররাকচচত্র ও চফচব াআরভজ ম যাররাচনা করয াতীত ও ফতযভারনয ভূ-গাঠচনক, ভূ-প্রাকৃচতক চযফতযন ও
চযতয নদ-নদী নদী বাঙন, নদীয গচতরথয চযফতযন, নদীরত জভাকৃত রর, ভূচভ  াআতযাচদয রনামূরক
চচত্র রাব কযা
 ভূতাচিক কাঠারভা, চুযচত (Fault) ম্পরকয প্রাথচভক ধাযণা ও তা চচচ ত কযা
 প্রাকৃচতক দূরম যাগ লভাকাচফরা ম্পরকয ধাযণা, লমভন: ফ া কফচরত এরাকা চচচ তকযণ, তায প্রবাফ ও  া
ক্ষচতাধন এফাং তায প্রচতকায
 যাস্তা, ফ ধ চনভযারণয ান, ফনভূচভয াঅিতরনয া- চ চনধ যাযণ
 াঈরযাচ চখত তথ্য জানায জ প্রাথচভক ধাযণা ম্বচরত াঅকা াঅররাকচচত্র ও চফচব াআরভজ ম যাররাচনায ভা রভ
Base map প্র ত
 যফতীরত Base map, াঅকা াঅররাকচচত্র ও াআরভজ রযজচভরন যীক্ষণ ও ম যাররাচনায ভা রভ এফাং প্রাপ্ত তরথ্যয
চবচত্তরত াংচে তথ্য ম্বচরত ভানচচত্র এফাং চদক চনরদ যনা প্রচতরফদন প্র তকযণ।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t ফগুড়া লজরায দৄনট াঈরজরা াংর ন মমুনা নদীয গচতরথয চযফতযন ও নদী াযা ন ন ভূচভ চ এফাং নদীগরবয
চফরীন ভূচভয চযভাণ চনণ যি এফাং ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্র প্র তকযণ।
(Jamuna River shifting detection, erosion and accretion assessment and geomorphological mapping
of Dhunat Upazila, Bogra District)

াঈর

াঃ






চফচব ভরিয দৄনট াঈরজরাি মমুনা নদীয গচতরথয চযফতযন চনণ যি;
দৄনট াঈরজরা াংর মমুনা নদীয ফতযভান ভরিয গচতরথয াফ ান চনণ যি;
চফগত তাচ য ভাঝাভাচঝ ভি রত ফতযভান ভি ম য াঈ এরাকাি নদী াযা ন ন ভূচভ চ এফাং নদী গরবয
চফরীন ভূচভয চযভান চনণ যি;
নদী াংর এরাকাি বা নপ্রফণ এরাকা চচচ তকযণ;
দৄনট াঈরজরায ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্র প্র তকযণ।

াঈ-াখাাঃ পরটা গ্রন্থাগায
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এ াঈাখা াচধদপ্তরযয ভূ-বফ াচনকরদয চাচদা লভাতারফক SPARRSO, Survey of Bangladesh (SOB), BWDB,
LR&M, BIWTA প্রচতষ্ঠান রত প্ররিাজনীি ভানচচত্র, এচযিার পরটাগ্রাপ, ভূ-াঈগ্রচচত্র, াচথরভচ ক চাট য, লফ ভাকয/ ট
াাআট াআতযাচদ াঈাত্তমূ এফাং লটচযওর া ফ প্রকায তথ্য-াঈাত্ত এফাং মন্ত্রাচত ি ফ যক াংগ্র ও মথামথবারফ াংযক্ষণ
করয থারক। চফচব াখায কভযকতযারদয ফচয ন কাম য ভ ফাস্তফািরনয জ এ াঈ-াখাি াংযচক্ষত টরাচট, ারটরাাআট
াআরভজাচয, এচযিার পরটাগ্রাপ ও া া ভানচচত্র াআসূয ও গ্রণ করয থারক।
লরাকফরাঃ
১. লফগভ াঅভাাঈর লানা, চচনিয া ও পরটা গ্রন্থাগাচযক (চরচত দাচিত্ব)।
াঈ-াখাাঃ ারবয
এ াঈ-াখায ভা রভ ারবযিাযগণ চফচব ফচয ন কভযসূচচরত াাংগ্রণ করয জচয কাজ এফাং খনন কারজয ান চনধ যাযরণ
ািতা প্রদান, া ারবয, লমভন: ল াআন লটচফর, চথওরডারাাআড, টরাগ্রাচপক, লররবচরাং ারবয চযচারনা করয। ভূচভয াঈ তা,
চন তা, নদী-যাস্তা-ফ ধ াআতযাচদয এরাাআনরভন্ট ও াফ ান এফাং contour ারবয চযচারনা ও প্রাপ্ত তরথ্যয চবচত্তরত া প্র ত
করয।
লরাকফরাঃ
১. জনাফ লভাাঃ াঅাআিাজ াঅরভদ, লড ারবযিায।

াখাাঃ স্তযতি ও জীফস্তযতি
(Branch : Stratigraphy and Biostratigraphy)

াখা প্রধানাঃ জনাফ াঅভা ক
াঈ-চযচারক (ভূতি)

স্তযতাচিক চফ া চফরেলরণয ভা রভ রর জভািরনয াআচতা ও চযরফ চনণ যি চফলিক গরফলণা এ াখা চযচারনা করয
থারক। এ কারজ াচররনারচজকযার ও াচরওনরটারচজকযার চফলিক গরফলণা া তভ ভূচভকা ারন করয াঅরছ।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ কাজী ভান যা াঅখতায, কাযী চযচারক ভূতি)।
2. জনাফ বিদা লজচভন ক, কাযী চযচারক ভূতি)।
3. জনাফ লভাাঃ পা ক লারন, কাযী চযচারক ভূতি)।
4. জনাফ তানচজভ তাভা া াঅপরযাজ, কাযী চযচারক ভূতি)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 ফচয ন লথরক াং ীত নমুনায গরফলণাগারয প্রচ িাজাতকযণ, জীফা ও লাররন পৃথকীকযণ এফাং না কযণ;
 না কৃত জীফা এফাং লাররন ম যাররাচনায ভা রভ াতীত ভূতাচিক চযরফ ( াচরও এনবািযনরভন্ট) ও
চফফতযন াং া গরফলণাকভয চযচারনা কযা;
 প্রাপ্ত জীফা ও লারররনয কযাটারগ বতচযয কাজ;
 প্রাপ্ত পরাপররয চবচত্তরত প্রচতরফদন প্র তকযণ।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t চজচডএাআচ ৭০/১৫ এয লকায
া াকযণ।

াম্পররয লপাযাচভচনরপযা চচচ তকযরণয াযা প্র -চযরফ ও গঠনকারীন চযরফ

(Delineation of Paleoenvironment and Depositional Environment by Iidentifying the Foraminifera of
Core Samples of GDH-70/15)

াঈর

াঃ
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ভযরপারচজকযার া াং ান চফরেলণ) বফচ য ম যরফক্ষরণয ভা রভ ানুজীফা
ানুজীফার য াচপ্ত, বফচচত্র, াং াগত এফাং চযভাণগত চফরেলণ
ানুজীফার য প্র -চযরফ ও গঠনকারীন চযরফ া াকযণ।

রপাযারভচনরপযা) না কযণ

াখাাঃ কারট যাগ্রাপী ও মুিণ
(Branch: Cartography and Printing)

াখা প্রধানাঃ জনাফ লভাা দ াঅযা র কাভার
াঈ-চযচারক (ভূতি)

এ াখায ভা রভ তথ্য-াঈারত্তয চবচত্তরত চাচদা ানুমািী ভানচচত্র, চফচব রগ, -লকন াআতযাচদ া ন কযা রি থারক, মা
যফতীরত ভূ-বফ াচনক প্রচতরফদনমূর াংরমাজন কযা ি। াতীরত একর া নমূ ারত প্র ত কযা ত, ফতযভারন
কচম্পাঈটারযয ভা রভ চডচজটার  চতরত প্র ত কযা র এফাং এজ জনফররয প্ররিাজনীি প্রচক্ষণ া াত াঅরছ। এ াখা
প্রধানতাঃ চফচব াখায ািক চারফ কাজ করয।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ দু র দা, কারট যাগ্রাপায।
2. জনাফ লভাাঃ াঅ নারয, কাযী কারট যাগ্রাপায।
3. জনাফ লভাাঃ াঅরী াঅ া, কাযী চপ্রচন্টাং াচপায।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 ফচয ন রত াং ীত তথ্য-াঈারত্তয চবচত্তরত চফচব ধযরণয ভানচচত্র, ল চ, লকন, রগ াআতযাচদ বতযী কযা মা
যফতীরত চফচব প্রচতরফদরন াংরমাজন কযা ি;
 চফচব ভানচচত্রমূ া ন, মুিণ, চয টন ও াংযক্ষণ কযা।

াখাাঃ চযরফ ভূতি ও প্রাকৃচতক দূরম যাগ এযাররভন্ট
(Branch: Environmental Geology and Natural Hazard Assessment)

াখা প্রধানাঃ জনাফ ারভা াঅ ায
াঈ-চযচারক (ভূতি)

এ াখা ফাাংরারদরয চফচব প্রাকৃচতক দূরম যাগ লমভন ভূচভকম্প, ভূচভ াফনভন, ভূচভ , জরাফ তা, ফ া চফলিক গরফলণামূরক
কারজ চনরিাচজত। লদরয চফচব
ারন প্রাকৃচতক দূরম যাগ যফতীরত
এরাকায তথ্য-াঈাত্ত াংগ্র ও রযজচভরন
চযদযন ফ যক প্রচতরফদন প্রণিন এফাং দূরম যাগ প্রচতকায ফা াকযরণ যাভয প্রদান কযা এ াখায মূর াঈর ।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ লভাা দ াঅচন য যভান, কাযী চযচারক ভূতি)।
2. জনাফ পা ক াাআন, কাযী চযচারক ভূতি)।
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3. জনাফ লভাাঃ াঅজাায লারন, কাযী চযচারক ভূতি)।
4. জনাফ লভাাঃ াঅান াচফফ, কাযী চযচারক ভূতি)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 দূরম যাগ প্রফণ এরাকাি ভূতাচিক, ভূ-প্রমৄচ ক ও প্রাকৃচতক দূরম যাগ ভানচচত্রািন
 ভূ-ম্পচকযত চফচব ধযরনয প্রাকৃচতক ও ভানফ
দূরম যাগ মূ ািণ ও গরফলণায ভা রভ দূরম যাগ ফ ানা চফলরি
যাভয প্রদান
 লদরয লম লকারনা এরাকায ফড় ধযরনয াফকাঠারভা ও নগয াঈ িরনয লক্ষরত্র প্রাকৃচতক দূরম যাগ চফলিক ভূতাচিক তথ্য
ও াঈাত্ত যফযা করয যকায াংচে ক য ক্ষরক াা প্রদান কযা।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t ফাাংরারদরয খাগড়াছচড় লজরায া ভূয
ভানচচত্রািন।

খাগড়াছচড় দয াঈরজরায চযরফ ভূতি এফাং ভূচভ  লজাচনাং

(Environmental Geology Analysis & Landslide Zoning of Khagrachhari Sadar
Khagrachhori District, Bangladesh)

াঈর

Upazila of

াঃ






াঈ এরাকায চযরফ ভূতি এফাং প্রাকৃচতক দূরম যাগ ম্পচকযত তথ্য চনণ যি;
ভূচভ  চফলরি গরফলণা ও ভূচভ  লজাচনাং ভানচচত্র প্রণিন;
াঈ এরাকা রত রফ য াংঘ ত ভূচভ মূরয াফ া চচচ তকযণ,  া ভূচভ প্রফণ াাচড় ঢারমূ
চচচ তকযণ ও কাযণ চফরেলণ করয এরাকা রক প্রকট, ভ ভ ও কভ চক ণ য  া লজান চররফ না কযণ;
জচয এরাকায জনাধাযণরক চকমু ফফারয জ চযরফ ভূতি চফলিমূ াফচতকযণ;
প্রাপ্ত তথ্য-াঈারত্তয া া-চফরেলরণয চবচত্তরত প্রচতরফদন প্রণিন।

চফরল কভযসূচচাঃ নাভগ লজরায ফারযরকয রা ও া যফতী এরাকাি চ ি চুযচত চচচ তকযণ ও বফচ যকযরণয ভা রভ
ভূচভকরম্পয  যাফতা মাচাাআ।
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ভূ-দাচথ যক াখামূ
াখাাঃ ভূ-বফদুযচতক ও ভূকম্পন জচয
(Branch: Electrical and Seismic Survey)

াখা প্রধানাঃ জনাফ মুা দ াঅচয
চযচারক (ভূ-দাথ য)

াভান

ভূ-বফদুযচতক ও ভূকম্পন জচয াখা এ প্রচতষ্ঠারনয এক গরফলণামূরক া তভ ভূ-দাচথ যক াখা। ফতযভারন াচধদপ্তরযয
মন্ত্রাচত ফায করয এ াখা ভূকম্পন  চতয ভা রভ কভ-লফী ৫০০ চভটায গবীযতা ম© দৄভাত্র প্রচতযণ জচয কযরত
ক্ষভ।
লরাকফরাঃ
১. জনাফ লভাাাঃ লচরভ লযজা, াঈ-চযচারক (ভূ-দাথ য)।
২. জনাফ লভাা দ জচয াঈচ ন, াঈ-চযচারক (ভূ-দাথ য)।
৩. জনাফ ফনা াআিাচভন খ কায, াঈ-চযচারক (ভূ-দাথ য)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 লদরয ভূ-াবয য ভূতাচিক স্তযচফ া, কাঠারভা চনণ যি এফাং খচনজ ম্পদ ানু ারনয ররক্ষয জচয কাম য ভ
চযচারনা;
 তচড় প্রচতফ কতা জচযরয ভা রভ ভূগবয াচনয াঅধায চনণ যি;
 াং ীত তথ্য/াঈাত্ত া া-চফরেলরণয ভা রভ খচনজ ম্পরদয াঈচ চত ও  া প্রকৃচত ও গবীযতা চনণ যি;
 খনন র ভূ-দাচথ যক রচগাং কাম য ভ চযচারনা;

াচয ম্বচরত প্রচতরফদন ক য রক্ষয চনকট ল।
২০১৭-২০১৮ াথ য-ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t নওগ লজযায ভা া-চনিাভত য-লাযা াঈরজরামূ ও ত াংর এরাকাি মূ ফান খচনজ ানু ারনয ররক্ষয
চবচত্তচরায গবীযতা চনণ যরিয জ প্রচতযণ ভূকম্পন জচয।
(Refraction Seismic Survey to Delineate Basement Depth for the Investigation of Valuable Minerals in
Manda- Niamatpur- Porsha Upazilas and Adjoining Areas of Naogaon District)

াঈর

াঃ





ানু ানকৃত াঈরজরাযমূর প্রচতযণ ভূকম্পন জচয চযচারনা
াঈ এরাকাি াগবীয াঅচদচরায ভূতাচিক গঠন কাঠারভা চনণ যি
না কৃত কাঠারভািজভাকৃত ররর খচনজ ম্পরদয াঈচ চত চফলরি ধাযণা রাব
াং ীত তথ্য-াঈাত্ত া া-চফরেলরণয চবচত্তরত প্রচতরফদন প্রণিন।
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াখাাঃ াচবকলীি ও চুম্বকীি জচয
(Branch: Gravity and Magnetic Survey)

াখা প্রধানাঃ জনাফ চনজাভাঈচ ন াঅরভদ
চযচারক (ভূ-দাথ য)

ফাাংরারদরয নফীন রর াঅ ত এরাকায ভূগবয চরাস্তরযয চফ া, খচনজ ম্পরদয ানু ান ও ভূতাচিক গঠন কাঠারভা
চনণ যরিয জ চফচব ভূ-দাচথ যক জচয  চতয প্ররিাগ াচযা য। াচবকলীি ও চুম্বকীি জচয এ  চতগুচরয া তভ।
াচধদপ্তয ক ক
য কিরা াঅচফ ারয াচবকলীি ও চুম্বকীি জচয মূ ভূচভকা ারন করযরছ।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ খাঃ াঅাঃ াাঃ লভাাঃ াাআ য যভান, াঈ-চযচারক ভূ-দাথ য)।
2. ড. রতানা নাছচযন নুযী, াঈ-চযচারক ভূ-দাথ য)।
3. জনাফ লভাাঃ াজাান, াঈ-চযচারক ভূ-দাথ য)।
4. জনাফ া ন কুভায দা, কাযী চযচারক ভূ-দাথ য)
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াচবকলীি ও চুম্বকীি জচয চযচারনায ভা রভ ভূাবয রযয  া স্তযচফ া ও লফচরনয গঠন কাঠারভা ম্পরকয
ধাযণা প্রদান
 খচনজ ম্পদ ও ভূতাচিক তথ্যাফরী জানায ররক্ষয খনন রয ান চনধ যাযণ যফতী কাম য রভয াচয
 াং ীত াঈারত্তয া া-চফরেলরণয চবচত্তরত প্রচতরফদন প্রণিন।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t কুচড়গ্রাভ লজরায া গতয লযৌভাযী ও ত াংর এরাকাি াঅ চরক াচবকলী ও চুম্বকীি জচয।
(Regional Gravity and Magnetic Survey in Roumary and adjoining areas of Kurigram District)
াঈর

াঃ





াঈচ চখত এরাকায ভূতাচিক কাঠারভা ও চবচত্ত চরায গবীযতা চনণ যি
খচনজ ম্পদ ানু ারনয জ  াফনাভি তযিী (anomaly) এরাকা চনধ যাযণ
াঈ এরাকাি কিরা প্রাচপ্তয  া তা মাচাাআ
প্রাপ্ত তথ্য-াঈারত্তয া া-চফরেলরণয চবচত্তরত প্রচতরফদন প্রণিন।

32

াখাাঃ ভূদাচথ যক তথ্য চফরেলণ ও মন্ত্রাচত যক্ষণারফক্ষণ
(Branch: Geophysical Data Analysis and Equipment Maintenance)

াখা প্রধানাঃ জনাফ মুাঃ এযাদুর ক
চযচারক (ভূ-দাথ য)

ভূ-দাচথ যক তথ্য চফরেলণ ও মন্ত্রাচত যক্ষণারফক্ষণ াখা এ রক্ষয াজযরনয জ ভূ-দাচথ যক গরফলণাগায এফাং ভূ-দাচথ যক রচগাং
গরফলণাগারয ভূ-দাচথ যক জচযরয ারথ াংচে াঅদৄচনক মন্ত্রাচত ি, াংযক্ষণ, মন্ত্র চযচারনা এফাং াং ীত তথ্য-াঈাত্ত
কচম্পাঈটায প ওিায ফারযয ভা রভ া া-চফরেলরণয লক্ষরত্র াচফ যক রমাগীতা প্রদান করয থারক।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ ওিাচদু াভান, াঈ যতন ভূদাচথ যক প্ররকৌরী ।
2. জনাফ ফনা াআিাচভন খ কায, াঈ-চযচারক ভূ-দাথ য), খ কারীন।
3. জনাফ লভাাঃ াআিাকুফ লারন, াআরর চন াচপায।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 গরফলণাগায রি াংযচক্ষত মন্ত্রাচতগুচর াতযাদৄচনক ওিায কাযরণ এগুচররক াফ যক্ষচণকবারফ কাম যক্ষভ যাখায ররক্ষয
চনিভানুমািী কযাচররেন (Calibration) কাম য ভ চযচারনা;
 মরন্ত্র
চযরচক্ষত রর প্ররিাজনীি লভযাভরতয ফ া গ্রণ কযা;
 াচধদপ্তরযয া া ভূ-দাচথ যক াখামূরক ফচয ণ কাম য ভ ফাস্তফািনকারর প্ররিাজনীি মন্ত্রাচত যফযা এফাং
াঈাত্ত াংগ্রর মন্ত্রাচত চযচারনাি াচফ যক রমাগীতা প্রদান;
 ফচয ণ লথরক ভূ-দাচথ যক চফচব  চতরত াং ীত াঈাত্তমূরয কচম্পাঈটায প ওিায ফারযয ভা রভ
া া-চফরেলরণ রমাগীতা প্রদান;
 াচধদপ্তয ক ক
য চযচাচরত/ানুরভাচদত া া প্রচতষ্ঠান/াং ায চফচব খনন- র ভূ-দাচথ যক রচগাং চযচারনা ও
াচয ম্বচরত প্রচতরফদন প্রণিন কযা।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t ফচয রন ভূ-দাচথ যক মন্ত্রাচতমূরয (াচবকলীি, চুম্বকীি
২০১৭।

ভূ-বফদুযচতক) কাম©কাচযতা যীক্ষণ কভযসূচচ-

(Field Performance Test of Geophysical Equipments (Gravity, Magnetic and Electrical) in 2017)

াঈর

াঃ


ভূ-দাচথ যক মন্ত্রাচতমূরয প্রচচরত কযাচররেন, মু কযণ এফাং এরদয ণ য কাম যক্ষভতা চফদ্যভান যাখায াঈর র
ফচয ণ চযরফর কাম যক্ষভতা মাচাাআকযণ
চযফীক্ষণ যফতী কযণীি চফলরি প্রচতরফদন ল;
জচয কারজ ফারযয জ মন্ত্রাচতগুচরয ণ য কাম যক্ষভ াফ া চনচ তকরল্প াংচে জচয দররক মন্ত্রাচত
যফযা।




কভযসূচচ-২t ফচয রন ভূ-দাচথ যক মন্ত্রাচতমূরয (ভূকম্পন ও ভূদাচথ যক রচগাং) কাম©কাচযতা যীক্ষণ কভযসূচচ-২০১৭।
(Field Performance Test of Geophysical Equipments (Seismic & Geophysical Logging) in 2017)

াঈর

াঃ



ভূ-দাচথ যক মন্ত্রাচতমূরয প্রচচরত কযাচররেন,
ফচয ণ চযরফর কাম যক্ষভতা মাচাাআকযণ
চযফীক্ষণ যফতী কযণীি চফলরি প্রচতরফদন ল;

মু কযণ এফাং এরদয ণ য কাম যক্ষভতা চফদ্যভান যাখায াঈর র
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জচয কারজ
যফযা।

ফারযয জ

মন্ত্রাচতগুচরয ণ য কাম যক্ষভ াফ া চনচ তকরল্প াংচে জচয দররক মন্ত্রাচত

যািন াখা
বফরেচলক যািন
(Branch: Analytical Chemistry)

াখা প্রধানাঃ জনাফ াঅরভদ াঅতাাঈর মুনীভ
চযচারক (যািন)

এ াখা ফচয ন রত াং ীত নমুনায যাািচনক চফরেলরণয তথ্য চদরি ভূতাচিক প্রচতরফদন বতযীরত ািতা প্রদান করয
াঅরছ। াঅচফ ত চফচব খচনজ (লমভন-চুনাাথয, াদাভা , ক নচরা, কিরা, চচরকাফাচর, াধাযন ফাচর াআতযাচদ) এফাং
যকাচয ও লফযকাচয চফচব প্রচতষ্ঠান রত লপ্রচযত নমুনায যাািচনক চফরেলরণয ভা রভ গুনগতভান চনণ যি করয গরফলণা
কারজ ািতা প্রদান কযরছ।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ কাচনজ পারতভা, াঈ-চযচারক যািন)।
2. জনাফ লপযরদৌী লফগভ, াঈ-চযচারক যািন)।
3. জনাফ লভাাঃ চযিা র াআরাভ, াঈ-চযচারক যািন)।
4. জনাফ লখ মুা দ লভফা াঅয যভান, কাযী চযচারক যািন)।
5. জনাফ লভাাঃ ভারজদুর াআরাভ, কাযী চযচারক যািন)।
6. জনাফ লভাাঃ লভারপকুয যভান, কাযী চযচারক যািন)।
7. জনাফ ভাজা র াআরাভ, কাযী চযচারক যািন)।
8. জনাফ লভাাঃ ভামুদুর াান, কাযী চযচারক যািন)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 াং ীত ও চফচব াং া রত প্রাপ্ত নমুনায চনিভতাচন্ত্রক যাািচনক চফরেলণ;
 ভূ-গবয াচনয গুণাগুন এফাং দূলণ চনণ যরিয লক্ষরত্র চফচব লভৌররয াঈচ চত চনণ যি;
 করকাযখানায চনগতয ফরজযয চযরফ দূলরণয ভাত্রা চনণ যি;
 চফচব মূ ফান খচনজ ম্পরদয গুণাগুন না কযণ এফাং াথ যননচতক মূ ািরন ািতা;
 চফচব মূ ফান ধা য Qualitative এফাং Quantitative চফরেলণ;
 যাািচনক চফরেলরণয পরাপররয চবচত্তরত প্রচতরফদন প্র তকযণ।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t চদনাজ য লজরায াফ যতী য াঈরজরা এরাকাি ফড় কুচযিা কিরা খচন ও তাচফদুয লকরন্দ্রয চযরফগত প্রবাফ
চনণ যি।
(Environmental impact assessment of Barapukuria Coal mine and thermal power plant in Parbotipur
Upazilla area of Dinazpur District)

াঈর

াঃ



কিরা লধািা াচন াঈ এরাকায খাফায াচন,  াচখ, নদী-নারা, ভাছ াআতযাচদ াঈয চক ক্ষচতকয প্রবাফ চফস্তায
কযরছ তা চনণ যি কযা
খচন ও তা চফদুয লকরন্দ্রয কাম য রভয পরর ফড় কুচযিা এরাকায তাভাত্রা া যফতী া া এরাকায তাভাত্রায
লচরি লফচ চক না ফা এাআ তাভাত্র চ ার চক না তা চনণ যি কযা।
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খনন াখা
াখাাঃ খনন
(Branch: Drilling)

াখা প্রধানাঃ জনাফ লভাাঃ ভচ র াআরাভ
াঈ-চযচারক (খনন প্ররকৌর)

ভূতাচিক ও ভূ-দাচথ যক তথ্যাফরী চফরেলণ ফ যক ভূ-াবযয য ম্বর চচচ ত ারন ধাযণাকৃত তথ্যাফরীয  কতা চন ণকরল্প ও
প্ররিাজনরফারধ ভূ-াবযয রযয ভূতাচিক াঈাত্ত াংগ্ররয জ ানু ান  খনন কাম য ভ চযচারনা কযা এ াখায মূর
াঈর । ১৯৬০ ন রত ন, ২০১৫ ন ম য ২০৪ এ র ারযনার  খনন কযা রিরছ মায লভাট গবীযতা প্রাি ৫৪,০৮৩
চভটায (১,৭৭,৪৩৯ ট)। এছাড়াও ২,৭৮৭ চরভারচজকযার  খনন কযা রিরছ।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ লখা কায যচফাঈর াআরাভ, াঈ-চযচারক খনন প্ররকৌর)।
2. জনাফ লভাাঃ ভা দ যানা, াঈ-চযচারক খনন প্ররকৌর)।
3. জনাফ ভাইন াঈচ ন াঅরভদ, াঈ-চযচারক খনন প্ররকৌর)।
4. জনাফ লভাাঃ চভনা র াআরাভ, কাযী চযচারক খনন প্ররকৌর)।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 খনরনয জ চনধ যাচযত ারন প্ররিাজনীি াফকাঠারভা চনভযাণ
 চনধ যাচযত ারন চাচদা লভাতারফক  খনন ও নমুনা াংগ্র
 খনরনয রগ বতযী এফাং াংযক্ষণ
 ভূ-দাচথ যক রচগাং কারজয জ খনন   কবারফ প্র তকযণ
 লকচাং ন ারযয মথামথ ফ া গ্রণ
 খননকৃত রয মথামথবারফ চরভরন্টন কাম য ভ ম্প কযণ
 খনরনয জ প্ররিাজনীি মন্ত্রাচত, যাািচনক ও াঅনুলচ ক ভারাভার াংগ্র, ফায এফাং ষ্ঠ যক্ষণারফক্ষণ
 খনন কাম য ভ লরল ফ ত ভূচভ ফ যাফ াি াঅনিন ফ যক স্তা য।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয কভযসূচচাঃ
কভযসূচচ-১t ভূতাচিক  (চজচডএাআচ-৭৩/১৭) খনরনয ভা রভ াথ যননচতক ভচণরকয ানু ান।
(Exploration for Economic Minerals at Geological Drill hole GDH-73/17)

াঈর

াঃ



স্তযতাচিক তথ্য াঈ াটন ও খচনজ ম্পদ ানু ারনয ররক্ষয চনধ যাচযত ারন এক
খনরনয রগ বতযী এফাং এ চফলরি প্রচতরফদন প্রণিন।

35

 খনন

গরফলণা লরমূরয চযচচচত
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াঅথ যরকারিক গরফলণা লর
(Earthquake Research Cell)
ফাাংরারদ এক ভূচভকম্প প্রফণ লদ। লবৌগচরক াফ ান চফরফচনাি ফাাংরারদ াআচ িান ল ট, ফাচভযজ ল ট এফাং াআাঈরযচিান
ল রটয াংরমাগ রর াফচ ত। লদরয াঈত্তয ও াঈত্তয- ফ যচদরক লফ করিক ফড় চ ি চুযচত চফদ্যভান। াতীত ও ফতযভান
ভূচভকরম্পয াআচতা চফরেলণ কযরর লদখা মাি, াঈচ চখত চুযচত এরাকাি ১৮৯৭ ারর চযখটায ল রর ৮.৭ ভাত্রায এফাং
ত যফতীরত ৬.০-৭.০ ভাত্রায ফ ভূচভকম্প াংঘ ত এফাং প্রচুয ক্ষিক্ষচত ও ভূ-প্রকৃচতরত ারনক চযফতযন াচধত রিরছ।
এখনও এরদর ৫.০-৬.০ ভাত্রায ভূচভকম্প প্রফণতা রক্ষনীি। চফলি  ণ যবারফ ভূ-চফ ান ম্পযচকত চফধাি ফাাংরারদ এয
াঅারয এরাকাি ভূচভকরম্পয  া কাযণ ানু ান, প্রভন এফাং এ চফলরি জনগরণয রচতনতা চ য ররক্ষয চফদ তথ্য
াংগ্র ও গরফলণায জ এ লর গঠন কযা রিরছ। চফর য কর লদর ভূতাচিক জচয চফবাগ াং া ভূচভকম্প চফলরি
ভচনটচযাং এফাং তথ্য াংযক্ষণ ও চফতযরণয দাচিরত্ব চনরিাচজত। চক ফাাংরারদর াঅফাওিা াচধদপ্তয চফএভচড) এ কারজয
দাচিত্বপ্রাপ্ত। লম কাযরণ চনিচভত  ক তথ্য াঅদান-প্রদারনয ারথ য এ লররয ভা রভ চফএভচড’য ভচনটচযাং চরটরভয ারথ
এক লনটওিাকয াংরমাগ ান কযা রিরছ। ভূচভকম্প চফলরি গরফলণা প্রারযয ররক্ষয চজএচফ-এনচজাঅাআ, নযওরি এফাং
চজএচফ-নাচনিাাং চফ চফদ্যারি, চ া রযয ারথ লমৌথ ভরঝাতা াযরকয াঅওতাি ফাাংরারদর ৪ াাআরভাচভটায ও ৭
চজচএ ারনয চযকল্পনা ফাস্তফাচিত র । এ কর াচত মরন্ত্রয ভা রভ প্রাপ্ত তথ্যমূ াঅথ যরকারিক লররয কাম য রভ
ফায কযা রফ।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 লদরয ভর এফাং া ফতী লদর াংঘ ত ভূচভকরম্পয ভাত্রা, াঈ চত্ত র ও গবীযতা,  া ক্ষিক্ষচতয চযভাণ
াআতযাচদ তথ্য াংগ্র এফাং ততায ারথ যকায ও ানীিবারফ প্রচায ভা ভরক াফচত কযা
 ফাাংরারদর াংঘ ত ভূচভকম্প র রযজচভরন চযদযন করয  া কাযণ, ক্ষিক্ষচত চন ণ এফাং জনরচতনতা
চফলরি যাভয প্রদান ও তথ্য ম্বচরত প্রচতরফদন যকাচয ম যারি দাচখর
 াং ীত তথ্যমূ রত প ওিারযয াার ভূকম্পরনয ভাত্রা, এচরন্টায ও াঈ রয গবীযতা চনণ যি এফাং
এত াং া ভানচচত্র ও প্রচতরফদন প্র ত।
লর প্রধানাঃ জনাফ লভাাঃ এছানুর ফাযী, চযচারক ভূতি) াচতচয দাচিত্ব)।
লরাকফরাঃ
1. াখা প্রধান, নগয ও প্ররকৌর ভূতি খ কারীন)।
2. াখা প্রধান, চযরফ ভূতি ও প্রাকৃচতক দূরম যাগ এযাররভন্ট খ কারীন)।
3. জনাফ লভাা দ জচয াঈচ ন, াঈ-চযচারক ভূ-দাথ য) খ কারীন)।
4. জনাফ াঅ া র াঅান, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
5. জনাফ লভাাঃ ভামুদ লারন খান, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।

চজওাাআ এযাওিাযনর এ ল চনাং লন্টায চজএ চ)
Geoscience Awareness and Training Centre (GATC)
ভূ-চফ ান চযফতযনীর, াক এফাং ভানুরলয জীফনভান াঈ িন ও ক াণ ম্পচকযত চফ ান। ভূ-চফ ান চফলিক ান চ ,
জনক ারণ এয ভূচভকা, জনগণরক াফগতকযরণয ভা রভ রচতনতা চ য ররক্ষয মৄরগারমাগী প্ররিাগ ও াচধকতয পর
ফাস্তফািরনয াঈর র চনিচভত প্রচক্ষণ প্রদান কযা াচযা ©। এ লন্টারযয ভা রভ লটকাআ াঈ িরনয ারথ য ফতযভান ও
বচফ প্রজর য ভূ-চফ ানী ও এয ারথ ম্পচকযত কর ল চণ ও লায এফাং লক্ষত্র চফররল াঅাভয জনাধাযরণয ভারঝ
রচরতনতা চ / চ য ররক্ষয প্রচক্ষণ, লচভনায, চরম্পাচজিাভ াঅরিাজন কযা।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 ভূ-চফ ান চফলরি রচতনতা চ য ররক্ষয চনিচভত প্রচক্ষণ, লচভনায, চরম্পাচজিাভ াঅরিাজন
 ভূ-চফ ান ও এয াফদান (Geoscience and its Contributions) প্রচায
 লটকাআ াঈ িরন ভূ-চফ ান চফলরি লদরয জনাধাযরনয ভর রচতনতা চ য ররক্ষয কাজ কযা
 াচধদপ্তরযয কভযকতযা কভযচাযীরদয ওচযরিরন্টন লকা য াঅরিাজন।
চজএ চ প্রধানাঃ জনাফ াাআদুর লারন, চযচারক (ভূতি) (াচতচয দাচিত্ব)।
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লরাকফরাঃ
1. জনাফ নাচভা লফগভ, াঈ-চযচারক (ভূতি) (খ কারীন)।
2. জনাফ বিদা লজচভন ক, কাযী চযচারক (ভূতি) (খ কারীন)।
3. জনাফ াঅরনািায াদা মুা দ ারিভ, কাযী চযচারক (ভূতি) (খ কারীন)।

কচম্পাঈটায ও তথ্য প্রমৄচ (াঅাআ ) লর
Computer and Information Technology (IT Cell)
এ লররয ভা রভ চজএচফ’য ভূ-বফ াচনক কারজয তথ্য-াঈাত্তমূ কচম্পাঈটারয ধাযণ ও চফচব ডাটারফজ বতযী, যাচনাং এফাং
া া াঅাআ চফলিক কারজ (প্রাচনক ও ভূ-বফ াচনক) াখামূরক ািতা প্রদান কযা ি।
দাচিত্ব ও কাম যাফরীাঃ
 কচম্পাঈটায ও াঅনুলচ ক মন্ত্রাচতমূরয যক্ষণারফক্ষণ
 কচম্পাঈটায ডাটারফরজ তথ্য-াঈাত্তমূ াংযক্ষণ
 কচম্পাঈটায লনটওিাচকযাং এফাং তথ্য-প্রমৄচ য ফায
 াচধদপ্তরযয াখামূ এফাং প্ররিাজরন যকাচয রফযকাচয াং ারক াঅাআ চফলরি রমাচগতা।
লর প্রধানাঃ জনাফ লভাাঃ কাভ র াঅান, াঈ-চযচারক (ভূতি) (াচতচয দাচিত্ব)।
লরাকফরাঃ
১. জনাফ এ লজ এভ াআভদাদুর ক, কাযী চযচারক (ভূতি) (খ কারীন)।
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চরভান প্রকল্প
প্রকরল্পয নাভাঃ ফাাংরারদরয নদীফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন।

প্রকল্প চযচারকাঃ জনাফ ভামুদ াান
চযচারক (ভূতি)

কাযী প্রকল্প চযচারকাঃ জনাফ লভাা দ াান াাচযিায, াঈ-চযচারক (ভূতি)।
প্রকরল্পয াঅওতাি ২০১৬-২০১৭ াথ য ফছরয চন ফচণ যত ৫ ফচয ন কভযসূচচ ফাস্তফাচিত রফ।
কভযসূচচ-১t মমুনা নদীয চ ভ তীয রত গাাআফা া লজরায দয ও
যগ াঈরজরা, কুচড়গ্রাভ লজরায লযৌভাযী,
য
চচরভাযী, দয ও নারগ যী াঈরজরায া গত মমুনা নদীয চযমূ। জাভার য লজরায লদওিানগ ,
াআরাভ য, লভরা  ও দয াঈরজরায ে ত্র ও মমুনা নদী তীত া া নদীফরক্ষয চযমূরয
ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন।
জনফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ াঅযাপ লারন, কাযী চযচারক (ভূতি)।
2. জনাফ লক.এভ. াআভাভ লারন, কাযী চযচারক (ভূতি))।
কভযসূচচ-২t

ভিভনচাং লজরায মু াগাছা, দয, চত্রার ও গপযগ ও াঈরজরা, গাজী য লজরায কাাচিা ও
য
াঈরজরা এফাং নযচাংদী লজরায ভরনাযদী ও যাি যা াঈরজরায া গতয নদীফরক্ষয চযমূরয ফাচররত
মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন।

জনফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ কাভার লারন, াঈ-চযচারক (ভূতি)।
2. জনাফ লভাা দ ওভয পা ক খান, কাযী চযচারক (ভূতি)।
কভযসূচচ-৩t মুচ গ লজরায গজাচযিা, টচ ফাড়ী ও দয াঈরজরা, চ দ য লজরায ভতরফ ও দয াঈরজরা, রক্ষী য
লজরায যাভগচত, কভরগ , দয ও যাি য াঈরজরা, চয পযারকন, চয াঅররকজা ায, লনািাখারী
লজরায ফণ যচযও লকাম্পানীগ াঈরজরা এফাং চ গ্রাভ লজরায  ী াঈরজরা াংর চযমূরয
ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন।
জনফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ লারন খ , কাযী চযচারক (ভূতি)।
2. জনাফ লভাাঃ জাা ীয াঅরভ, কাযী চযচারক (ভূতি)।
কভযসূচচ-৪t

চ দ য লজরায াাআভচয াঈরজরা, যীিত য লজরায লবদযগ , ডামুডযা ও লগাাাআযাট াঈরজরা,
ফচযার লজরায চজরা ও লভর ীগ াঈরজরা এফাং লনািাখারী লজরায াচতিা াঈরজরায চযমূ ও
লবারা লজরা াংর চযমূ- চয গজাচযিা, লভৌরফী চয, াচজযাট, ভন যা এফাং চয াতাচরিায ফাচররত
মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন।

জনফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ াঅ ারিভ, কাযী চযচারক (ভূতি)।
2. জনাফ লভাাঃ লারর যানা, কাযী চযচারক (ভূতি)।
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কভযসূচচ-৫t লবারা লজরায দচক্ষরণয চযমূ ও চ রভ  িাখারী লজরায ফাাঈপর, দচভনা ও গরাচচা াঈরজরা এফাং
ফাচযচয, যা াফাচর, চয চয, াঅ ায চয, লানায চয, চয কুকযী মুকযী, চয দাাআ, চয চনজাভ, চয কাজর
াআতযাচদ চযমূ ও লবারা লজরা াংর চযমূরয ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক
মূ ািন।
জনফরাঃ
1. জনাফ লভাাঃ পা ক াছান, কাযী চযচারক (ভূতি) ।
2. জনাফ যাচজফ কুভায াা, কাযী চযচারক (ভূতি)।
াঈরযা প্রকরল্পয ভা রভ াং ীত নমুনামূ চফচব যীক্ষাগারয চফরেলণ এফাং যীক্ষার
প্রচতরফদন প্রণিরনয কারজ রমাচগতা প্রদারনয জ চন ফচণ যত কভযকতযাগণ চনরিাচজত থাকরফন।

পরাপররয চবচত্তরত

1. জনাফ াঅভা ক, াঈ-চযচারক (ভূতি) ।
2. জনাফ লভাা দ াঅচয াভান, কাযী চযচারক (ভূতি)।
3. জনাফ াওন তা কদায, কাযী চযচারক (ভূতি)।

কাচযগযী প্রকরল্পয নাভাঃ Geo-information for urban planning and adaptation to climate
change (GeoUPAC)
প্রকরল্পয লভিাদাঃ জানুিাচয, ২০১৮ রত চডরম্বয, ২০২০
প্রকল্প িাঃ ৩,৬০০ রক্ষ টাকা
রমাচগ লদাঃ চফচজাঅয, জাভযানী
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চফরল কভযসূচচ
ফাাংরারদরয ভূ-বফ াচনক তথ্যাফরী াংগ্রণ, াংকরন ফা ভূ-বফ াচনক ভ াচদ চনরি ভি ভি চফচব াং া ফা চফচব
ভন্ত্রণাররিয চাচদা ানুমািী গরফলণামূরক কাজ চযচারনা ও ম্প কযায জ চফরল কভযসূচচ গ্রণ কযা রি থারক।
াঈচ চখত কাম যাফরী ষ্ঠ ফাস্তফািরনয জ াচধদপ্তরযয াচব তাম্প ভূ-চফ ানীগণ চফরল কভযসূচচয াঅওতাি চনরিাচজত
থারকন। প্রাচনক ভন্ত্রণাররিয ানুরভাদন রভ চজএচফ ক ক
য ীত চফরল করিক গু ত্ব ণ য কভযসূচচয নাভ নীরচ লদিা
ররা। ভূ-চফ ান ম্পচকযত জনগু ত্ব ণ য চফলি চফরল কভযসূচচয াঅওতাি ফাস্তফািন কযা রফ।
নীর াথ যনীচত (Blue Economy) াং া কাম য ভাঃ

1.

মুি-াঅাআন চফলিক াঅ জযাচতক াঅদাররতয যারি ফাাংরারদরয ১,১৮,৮১৩ ফগ য চকররাচভটায াগয এরাকাি ারফ যারবৌভত্ব
প্রচতচষ্ঠত রিরছ। এ চফ ত এরাকাি প্রচুয াথ যননচতক খচনজ ম্পদ প্রাচপ্তয  াফনা যরিরছ। াদ্যাফচধ এ এরাকাি
াঈর খরমা লকারনা খচনজ ম্পদ ানু ান কাম য ভ চযচাচরত িচন। একু তরকয চযারর লভাকারফরাি যকারযয
া ীকায ফাস্তফািরনয ররক্ষয এ াচধদপ্তয াঈ এরাকাি খচনজ ম্পদ ানু ারনয চযকল্পনা গ্রণ করযরছ। এচফলরি
এক াতযাদৄচনক ারবয জাাজ ি া া ভূ-বফ াচনক কারজয জ মুি ম্পদ াঅযরণয রক্ষয “ফাাংরারদরয
মুি এরাকায ভূতাচিক বফচ য চন ণ ও দূরম যাগ ভীক্ষণ” ীল যক এক াঈ িন প্রকরল্পয চডচচ ভন্ত্রণাররি লপ্রযণ কযা
রিরছ। এ প্রকরল্পয াঈর
চন াঃ
 ম যাি রভ ফাাংরারদরয াঈ রীি, াঅ চরক মুিীভাি ১t ১০,০০,০০০ ল রর াচথরভচ ক, ভূ-প্রাকৃচতক,
ভূতাচিক, ভূ-দাচথ যক এফাং ভূ-প্ররকৌর ভানচচত্রািরনয ভা রভ মুি এরাকায প্রাথচভক তথ্যবা ায গরড়
লতারা
 ফাাংরারদরয মুিপৃরষ্ঠয ভূতাচিক ও ভূ-দাচথ যক জচয, নমুনা াংগ্র ও খনরনয ভা রভ াথ যননচতক খচনজ
ম্পদ াঅচফ ায, গরফলণাগারয যীক্ষা এফাং চফরেলণ
 ফাাংরারদরয াঈ রীি, ভীরাান এফাং াফরভচযন পযারন রর াফরক্ষরয প্রচ িা, াচপ্ত, চযভাণ এফাং
চযরফরয াঈয এয প্রবাফ চন ণ
 াগ্রাচধকায চবচত্তরত চনচদ য এরাকায র ও গবীয মুি ফ য, াাআ রকফর রাাআন াআতযাচদ) ভূ-প্ররকৌর জচয
এফাং প্রাকৃচতক দূরম যাগ ভানচচত্রািন
 াঅদৄচনক মন্ত্রাচত ও গরফলণা জাাজ াংগ্ররয ভা রভ লদরয াাাচ চজএচফ’য গরফলণা ক্ষভতা চ
কযা
 লদর ও চফরদর চজএচফ’য কভযকতযারদয প্রচক্ষরণয ভা রভ লদর মুি চফলিক গরফলণাি াঈমৄ জনচ
গরড় লতারা।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয ীত কাম য ভাঃ









াঅ চরক ল রর াচথরভচ ক, ভূ-প্রাকৃচতক এফাং ভূতাচিক ভানচচত্রািন;
খনন এফাং গ্রাফ াম্পরায (grabs samplar) এয াার চগ্রড াটাণ য (grid pattern) ানুমািী রর
াংগ্র;
ভূ-দাচথ যক জচযরয ভা রভ ভূ-াবয যীণ গঠন, চুযচত, রররয ধযণ চনণ যি;
াথ যননচতক াফরক্ষণ খচনজ ম্পদ, (economic deposits) াঅচফ ায, গরফলণাগারয যীক্ষণ, চফরেলণ এফাং
মূ ািন
াগ্রাচধকায চবচত্তরত চক এরাকায রতর এফাং া ক, মুি ফ য, গবীয মুি ফ য াআতযাচদ) ভূ-প্ররকৌর
জচয, রর াংগ্র এফাং প্রাকৃচতক দূরম যাগ ভানচচত্রািন
াথ যননচতক কভযকার য াঈয এরাকা চবচত্তক ভূ-দূরম যারগয প্রবাফ চন ণ
লদর এফাং চফরদর চফচব প্রচক্ষরণয ভা রভ ামুচিক ভূতি, ররতি, প্ররকৌর ভূতি, ভূ-যািন, ভূ-দাথ য
াআতযাচদ াংচে চফলরি াচধদপ্তরযয লরাকফররয ক্ষভতা চ ;
প্ররিাজনীি মন্ত্রাচত াংগ্র এফাং লদী চফরদী যাভযক চনরিারগয ভা রভ াচধদপ্তরযয কাম যক্ষভতা চ ।
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2. যযা ভন্ত্রণাররিয লভচযটাাআভ এযারপিা য াআাঈচনট াং া কাম য ভাঃ
চজএচফ দীঘ যচদন মাফ মুিীভা াং া ফাাংরারদরয দাফীয রক্ষ ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক তথ্য/াঈাত্ত ও প্রভাণাচদ
জাচতাংঘ প্রণীত মুি-াঅাআন (UNCLOS) কাম য ভ ফাস্তফািরনয ররক্ষয াঅ জযাচতক মুিীভা চনধ যাযরণ যযা
ভন্ত্রণারিরক যফযা করয াঅরছ। এয পর চতরত মুি-াঅাআন চফলিক াঅ জযাচতক াঅদাররতয যারি ফাাংরারদরয
১,১৮,৮১৩ ফগ য চকররাচভটায াগয এরাকাি ারফ যারবৌভত্ব প্রচতচষ্ঠত রিরছ।
চজএচফ’য ১৩ জন কভযকতযা ২০০৩-২০০৭ ন ম য যযা ভন্ত্রণাররিয UNCLOS াং া কাম য রভয এক চফরল
প্রকল্প ফাস্তফািন করযন এফাং “Detection and Documentation of Changes of the Coastal line of Bangladesh due to
Geological and Geomorhological Processes” ীল যক এক প্রচতরফদন দাচখর করযন। ফতযভারন যযা ভন্ত্রণাররিয
লভচযটাাআভ াযারপিা য াআাঈচনরটয তিাফধারন জাচতাংঘ প্রণীত মুি াঅাআন (UNCLOS)-এয কাম য ভ ফাস্তফাচিত র ।
াচধদপ্তরযয একজন কভযকতযা াঈ াআাঈচনরটয লড ট টযাচড  (UNCLOS লটকচনকযার ভ)-এ কভযযত াঅলছন। াঈ
লটকচনকযার ভ Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)-এ ফাাংরারদরয Outer
Continental Shelf-এয দাফী মুি চফলিক া া কাচযগচয চফলরি কাজ কযরছন। লভচযটাাআভ াযারপিা য াআাঈচনরটয
াঅওতাি মুি চফলিক বাি াাংগ্রণ ও প্ররিাজনীি কাচযগচয তথ্য-াঈাত্ত যফযা ও যাভয প্রদান এ কারজয াাং।
লরাকফরাঃ
1. জনাফ কাভ র াঅান, চযচারক (ভূতি) (খ কারীন)।
3. চজএচফ ও চ া রযয নাচনিাাং াআাঈচনবযাচ াফ াঅথ য াফজাযরবটযীয লমৌথ কাম© ভাঃ
কাাআরনরভ াফ দ্যা লফ র-াঅাভ চন াচ  (Kinematics of the Bengal-Assam Syntaxis):
ভূচভকম্প চফলরি গরফলণা লর থাকররও চজএচফরত চনওরটকটচন গরফলণায জ এফাং ভাঠ ম যারি চ ি চুযচত
চনণ যরিয জ লকান চজচএ লটন চছরনা। চনওরটকটচন ও াাআরভারটকটচন চফলিক গরফলণা কাজরক ত্বযাচন্বত
কযায ররক্ষয াঅথ য াফজাযরবটচয াপ চ া য এফাং চজএচফ’য ভর এক ভরঝাতা াযক াক্ষচযত ি, মায াধীরন
৭ চজচএ লটন ান কযা ি। াঈ লটন রত প্রচত লরকর য চযরর ব ল ট লভাান চনণ যি এফাং এ ম্পচকযত
তথ্য াংগ্র ও াংযক্ষণ কযা র । এখন ম য ফাাংরারদর াচত াঈ লটনগুচর রত ডাটামূ যাচয চ া য
লটরন াংগ্র র , তরফ াচচরযাআ চজএচফরত যাচয ডাটা াংগ্ররয মন্ত্র ান কযা রফ। ভরঝাতা াযক ানুমািী
াঈবি রক্ষয  চতরত াং ীত াঈাত্তমূ প্রচ িাকযণ ও া ায ভা রভ প্রচতরফদন াঅকারয প্রকা কযা রফ। এ
কাম য রভয াঅওতাি প্রচতফছয ফাাংরারদরয চ ি চুযচত চচচ তকযরণয ররক্ষয া , চ া য ও ফাাংরারদরয চফরল
ভন্বরি ফচয ন কাজ চযচাচরত র । একাআ ারথ াচধদপ্তরযয ১জন কভযকতযারক চএাআচচড চডগ্রী এফাং করিকজনরক
ল্প-লভিাচদ প্রচক্ষণ লদিা রিরছ এফাং এ প্রচ িা া াত াঅরছ।
লরাকফরাঃ
১. জনাফ লভাাঃ এছানুর ফাযী, চযচারক (ভূতি) ও ভন্বিকাযী (খ কারীন)।
২. জনাফ বিদ নজ র াআরাভ, াঈ-চযচারক (ভূতি) (খ কারীন)।
৩. জনাফ াঅ া র াঅান, কাযী চযচারক (ভূতি) ।
২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয ীত কাম য ভাঃ







াচত ৭ চজচএ লটরনয চনিচভত ডাটা াংগ্র ও চফরেলরণয জ চজএচফ াচপর ভাচ য-এচপ্রর, ২০১৮
এয ভর এক ডাটা াবযায ান
চজএচফ’য কভযকতযাগণরক চজচএ ডাটা ডাাঈনররাড, প্ররচাং এফাং াআন্টাযচপ্ররটন চফলরি াঅথ য াফজাযরবটযী
াফ চ া রযয চফরল গণ ক ক
য প্রচক্ষণ প্রদান;
ভাচ য-এচপ্রর, ২০১৮ ভরি প্ররিাজন ানুমািী চজচএ লটনগুররা চযদযন, লভযাভত, াংযক্ষণ ও ডাটা াংগ্র
াবযারযয জ এক টযা ক াঅাআচ াংগ্ররয ফ া গ্রণ
চজচএ ও চনওরটকটচনক চফলরি গরফলণা কাজ ত্বযাচন্বত ও ারনাগাদ কযা।

5. ফাাংরারদরয ভূতাচিক ভানচচত্র র র ১t ২৫০,০০০)t
পৃচথফীয চফচব লদরয ভত ফাাংরারদ ভূতাচিক জচয াচধদপ্তরয (চজএচফ) ১:৫০,০০০ ল রর ৮০’য দক লথরক
াঈরজরা চবচত্তক ভূতাচিক ভানচচত্রািরনয কাজ চরভান াঅরছ। াআলতা রফ য চজএচফ দূয ানুধাফরনয ভা রভ এফাং ীচভত
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ফচয ন তথ্য াঈারত্তয চবচত্তরত ১ : ১০,০০,০০০ ল রর তদাচন ন ফ য াচকস্তান এফাং ফাাংরারদরয ভূতাচিক ভানচচরত্রয
৩ াং যন প্রণিন করযরছ । ফতযভারন লদরয খচনজ ম্পদ ানু ান, নগয চযকল্পনা, লমাগারমাগ ফ ায াঈ িন এফাং
ফ া, নদ-নদীয বা ন, ভূচভকম্প, ভূচভ  াআতযাচদ ভূ-দূরম যাগ এফাং াচন ও খাদ্য চনযাত্তা চফধারনয ররক্ষয ভূতাচিক
ভানচচত্রািরনয ভফধ যভান চাচদায লপ্রক্ষারট ১ : ২৫০,০০০ ল রর ভূতাচিক ভানচচরত্রয প্ররিাজনীিতা াচযীভ।
এছাড়াও চফচব চফরদী প্রচতষ্ঠান ও াঈ িন রমাগী প্রচতষ্ঠানমূরযও এধযরনয ভানচচরত্রয াক চাচদা যরিরছ। এ
লপ্রক্ষারট চজএচফ এ মাফ কারর াং ীত ও প্রাপ্ত তথ্য-াঈাত্ত ীচভত ফচয ন কাম য রভয ভা রভ াংরাধন ও
চফরেলণ এফাং চফচব দূয ানুধাফন  চত ফায ফ যক GIS-এয ভা রভ ১ : ২৫০,০০০ ল রর এক ভূতাচিক
ভানচচত্রািরনয চফরল কভযসূচচ গ্রণ করযরছ।
লরাকফরাঃ
তিাফধািকাঃ
1. জনাফ কাভ র াঅান, চযচারক (ভূতি) (খ কারীন)।
2. জনাফ াঅ র ফাকী খান ভজচর, চযচারক (ভূতি) (খ কারীন)।
3. জনাফ লভাা দ াঅ র াঅচজজ ারটািাচয, চযচারক (ভূতি) (খ কারীন)।
দ াঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

জনাফ লভাা দ াঅচন য যভান, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
জনাফ াওন তা কদায, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
জনাফ লারন লভাা দ াঅরযচপন, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
জনাফ াচদা াঅ ায, কাযী চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
জনাফ চয যাি, চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
জনাফ লভাাঃ ভচাঈচ ন, চযচারক ভূতি) খ কারীন)।
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২০১৬-২০১৭ াথ যফছরয ম্পাচদত ফচয ন কভযসূচচমূ
এফাং এয ায-াংরক্ষ
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ফাচল যক কভযম্পাদন চুচ য াঅওতাি ২০১৬-২০১৭ াথ যফছরয চজএচফ ক ক
য ফাস্তফাচিত
ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্রািন াং া তথ্যাফরী
ফাস্তফাচিত কভযসূচচয নাভ ও এরাকা
1. নওগ লজরায ফদরগাচছ াঈরজরায চফরাফাচড় াআাঈচনিরনয বগফান য এরাকাি
চ তীি ম যারি স্তযতাচিক তথ্য াংগ্র চুনাাথরযয প্রকৃত ভ দ, চফ চত এফাং
াথ যননচতক  া তা মাচাাআ চফলিক এক ভূতাচিক ানু ান  খনন
চজচডএাআচ-৭১ ১৬)।
2. ফযগুনা লজরায া গতয তারতরী াঈরজরায ভূচভ রয বফচ যমূ এফাং
াঅনুলচ ক াঈ রফতী দূরম যাগমূ চনধ যাযরণয ররক্ষয াঈ রীি ভূতাচিক ও ভূপ্রাকৃচতক ভানচচত্রািন।
3.  িাখারী লজরায া গতয যা াফারী াঈরজরায ভূচভ রয বফচ যমূ এফাং
াঅনুলচ ক াঈ রফতী দূরম যাগমূ চনধ যাযরণয ররক্ষয াঈ রীি ভূতাচিক ও ভূপ্রাকৃচতক ভানচচত্রািন।
চফরল কভযসূচচ-1t
4. চভযযাাআ, লানাগাজী ও লকাম্পানীগর য মুি তীযফতী াঈ রীি এরাকাি
াথ যননচতক া র ারনয জ ভূতাচিক ও ভূ-প্ররকৌর ভানচচত্রািন।
5. নওগ ও চ াাআনফাফগ লজরায া গতয চনিাভত য-লাযা-লগাভস্তা য ও
তদাংর এরাকাি াঅ চরক াচবকলীি ও চুম্বকীি জচয।
6. ফা যফান লজরায ভূচভ  চফরেলণ এফাং ভূচভ  লজাচনাং ভানচচত্রািন।
7. ফা াযফান াফ যতয লজরায দয াঈরজরা চফচব টাযচিাচয াারড়য াঈর াচচত
চরা নমুনায ভচণকতাচিক ানু ান।
8. ারাচন চারফ রফ যাত্তভ ফারযয ররক্ষয োþণফাচড়িা লজরায চফজিনগয
াঈরজরাি াঅচফ ত চট এয যাািচনক গুনাগুণ চনণ যি ও ারাচন ভান চ কযণ।
9. পচযদ য লজরায বা া াঈরজরাি প্রাি ৭০ চভটায গবীযতায ভূগবয াচন ও
রররয যাািচনক চফরেলরণয ভা রভ াচনয গুনগত ভান ও চযরফ
মূ ািনকযণ।
10. দূয-ানুধাফন ও চজাঅাআএ  চত ফারযয ভা রভ পচযদ য লজরায দয
াঈরজরায  া নদীয তীয চযফতযন ও বা ন প্রফণতা মূ ািণ এফাং ভূ-প্রাকৃচতক
ভানচচত্রািন।
11. মভৄনা নদী ও এয ার্শ্বফতী এরাক্ায অন্তগতব জাভারপুয লজরায লদওিানগ ও
ফকচগ াঈরজরা, লয য লজরায ফদী াঈরজরা এফাং গাাআফা া লজরায দয
ও রছচড় াঈরজরা এরাক্া মিত ফালুয ভজে ভল্যফান খমনজজয উমিমত
মনণ ব ও অথ বননমতক্ ভল্যান।
12. মভৄনা নদী ও এয ার্শ্বফতী এরাক্ায অন্তগতব জাভারপুয লজরায ভাদাযগ
াঈরজরা, চযাজগ লজরায কাচজ য াঈরজরা, টা াাআর লজরায লগাার য
াঈরজরা এফাং ফগুড়া লজরায াচযিাকাচ াঈরজরা এরাক্া মিত ফালুয ভজে
ভল্যফান খমনজজয উমিমত মনণ ব ও অথ বননমতক্ ভল্যান।
লভাট ভানচচত্রািন
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াঅিতন
(ফগ য চক.চভ.)

ফাস্তফািরনয
ভিকার

-

০১.১১.১৬ ২৮.০২.১৭

৩৮০

২৮.১২.১৬ ১০.০২.২০১৭
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22.০2.১৭ ২4.০3.১৭

৫০০

১৪.০৬.১৬ ১৪.০৮.১৬

৩৫০
৫০০
৫০০
১৬৫

০৪.০৪.১৭ ০৪.০৫.১৭
০৫.০৪.১৭ ২৪.০৪.১৭
০৫.০৪.১৭ ২৪.০৪.৭৬
০১.০৪.১৭ ১১.০৪.১৭

২১৬

১৩.০৩.১৭ ২৯.০৩.১৭

৩৮০

০৯.০৪.১৭ ০৮.০৫.১৭

3০০

৪১০
৪১৭১

০৫.০৪.১৭ ১০.০৬.১৭
০৩.০৪.১৭ ১০.০৬.১৭

২০১৬-২০১৭ াথ যফছরয ম্পাচদত গু ত্ব ণ য কাম যাফরীয ায-াংরক্ষমূ
নওগ লজরায তাজ য াঈরজরায ফদরগাচছ াআাঈচনিরনয বগফান য এরাকাি ানু ান  (চজচডএাআচ৭১/১৬) খনন
ায-াংরক্ষ
প্রা এক্ত ফছয পূজফ বই ফািংরাজদজয উত্তয-মিভািং খমনজ ম্পজদয জন্য ম্ভাফনাভ এরাক্া মজজফ মফজফচনা ক্যা
। যফতীজত তৎক্ারীন যক্াময ও মফজদী লক্াম্পামনসূভ উক্ত এরাক্া ব্যাক্ ভূতামিক্ ও ভূ-দামথ বক্ জময
মযচারনা ক্জয এফিং ম্ভাফনাভ ারমরক্ লফমজনয ন্ধান া। স্বাধীনতায য ফািংরাজদ ভূতামিক্ জময অমধদপ্তয
(মজএমফ) এই লফমনভজ মফমবন্ন অনুন্ধান ক্াম বক্রভ মযচারনা ক্জয। ফড়পুকুমযা, খারাীয এফিং মদমঘাড়া
গজডাানা ক্রা, জপুযাজে চুনাাথয এফিং ভোড়া ক্ঠিন মরা আমফষ্কায এই প্রজচষ্টাযই পর। ফতবভাজন মজএমফ
যাজস্ব ক্ভবসূমচয আওতা ফািংরাজদজয উত্তয-মিভািংজ স্বল্প গবীযতা ম্পন্ন লফমনভজ ক্রা ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ ব
অথ বননমতক্ খমনজ ম্পদ ব্যাক্ অনুন্ধাজনয রজযয ক্ভবসূমচ গ্রণ ক্জযজছ। ল রজযয গত ২০১৫-২০১৬ অথ বফছজযয
ফামল বক্ ফমযঙ্গন ক্ভবসূমচয আওতা নওগাঁ লজরায ফদরগামছ উজজরায মতরক্পুয লফমজনয তাজপুয এরাক্া স্তযতামিক্
তথ্য িংগ্র ও অথ বননমতক্বাজফ গুরুত্বপূণ ব খমনজ ম্পদ অনুন্ধাজনয রজযয এক্টি কূ (মজমডএইচ-৭০/১৫) খনন ম্পন্ন
ক্যা ; মাজত মফমবন্ন খমনজ ম্পদ মফজল ক্জয চুনাাথজযয পুরু স্তজযয ন্ধান াওা মা। এযই ধাযাফামক্তা
২০১6-২০১7 অথ বফছজযয আওতা গত ২৮ নজবম্বয, ২০১৬ জত ৩০ এমপ্রর, ২০১৭ ভজ নওগাঁ লজরায ফদরগামছ
উজজরায চফরাফাচড় াআাঈচনিরনয বগফান য এরাকাি চ তীি ম যারি স্তযতাচিক তথ্য িংগ্র চুনাাথজযয প্রকৃত
ভজুদ, মফস্তৃমত ও অথ বননমতক্ ম্ভাব্যতা মাচাই মফলক্ এক্টি ভূতামিক্ অনুন্ধান কূ খনন (মজমডএইচ-৭১/১৬)। কূ খনন
মজযানাজভ আয এক্টি অনুন্ধান
কূ খনন ম্পন্ন ক্যা ।
খননকৃত এরাক্াটি লেক্জোমনক্
স্ট্যাফর প্লােপজভবয অন্তগতব ফগুড়া
লরজপ অফমিত । প্রা ৫০ (?)
ফগ ব মক্.মভ. মফস্তৃমতয এই
মতরক্পুয লফমনটি উত্তয
মিভ-দমযণ পূজফ ব ম্প্রামযত
অধ ব-গ্রাজফন (?) জাতী মা
ভাজদী মবমত্ত মরামিত
ক্াঠাজভায উয অফমিত।
মতরক্পুয লফমন জাভারগঞ্জ
লফমজনয দমযজণ অফমিত। লভাে
৯৬১.২৮ মভোয (৩১৫৩ পৄে)
গবীয খননকৃত এ কূজ Noncoring drilling এফিং Wireline diamond core drilling

দ্ধমতয ভােজভ মথাক্রজভ লা
নভৄনা এফিং লক্ায নভৄনা িংগ্র
ক্যা । খননকৃত কূজয
মচত্র: নওগাঁ লজরায ফদরগাছী উজজরা ও তৎিংরগ্ন এরাক্া অনুন্ধান কূ মজমডএইচ-৭1/১6 এফিং ভূতামিক্ স্তয মফন্যা ম বজফযজণ
আায গজডাানা িংঘ,
তৎিংরগ্ন অনুন্ধান কুভজয অফিান ভানমচত্র
যাজভর িংঘ, তুযা স্যাডজস্ট্ান িংঘ, মজরে চুনাাথয িংঘ, লক্ামমর লর িংঘ, জাভারগঞ্জ িংঘ, ডুমটিরা িংঘ,
ফজযন্দ্র ক্াদায অফমষ্ট অফজয এফিং ফতবভান ভজয রর মযরমযত । মরাস্তযভজয ফ াযমভান জত
আদৄমনক্ ভেগ ম বন্ত। মরা অনুক্রভভজক্ মফমবন্ন প্রস্ত মরা জফ ব বাগ ক্যা  এফিং প্রমতটি মরা ফ ব নদীফামত
অিজরয এক্টি মনমদ বষ্ট অফজযন মযজফজয ভজডর মনজদ ব ক্জয।
খননকৃত এ কূজ 643 মভোয জত 672 মভোয গবীযতা 29 মভোয পুরুজত্বয চুনাাথজযয ভজুদ আমফষ্কৃত জজছ মা
পূজফ বয কূজযই ধাযাফামক্তা এফিং ফািংরাজদজ এ মাফৎ ক্াজর আমফষ্কৃত ফ বামধক্ পুরুজত্বয চুনাাথয। গজডাানা িংজঘ
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744.51 মভোয জত 753.05 মভোয গবীযতা াদা ভাটি, 753.05 মভোয জত 770.73 মভোয গবীযতা মমরক্া
ফামর এফিং 810.82 মভোয জত 816.92 মভোয গবীযতা ক্াজরা ক্াফ বজনমা লর াওা মা।

মচত্র: খননকৃত মজমডএইচ-৭1/১6 অনুন্ধান কূ জত আমফষ্কৃত
চুনাাথয-এয লকায নমুনা

মচত্র: খননকৃত মজমডএইচ-৭1/১6 অনুন্ধান কূ জত আমফষ্কৃত
াদাভাটি-এয লক্ায নভৄনা

মচত্র: খননকৃত মজমডএইচ-৭1/১6 অনুন্ধান কূ জত আমফষ্কৃত মমরক্া
ফালু-এয নভৄনা

মচত্র: খননকৃত মজমডএইচ-৭1/১6 অনুন্ধান কূ জত আমফষ্কৃত
ক্াজরাক্াফ বজনমাজর-এয লক্ায নভৄনা

ম্ভফত উষ্ণ, লখারা ও াভৄমিক্ মযজফ চুনাাথয গঠজন াক্ ভূমভক্া লযজখজছ। ভে ইজামন ভেজগয এই চুনাাথয
দৄয লথজক্ ারক্া দৄয ফজণ বয, লফ ক্ত এফিং দৃঢ়। চুনাাথজয প্রচুয মযভাজণ লপাযামভমনজপযা জীফাশ্ম এফিং ক্জক্টি
িাজন পাের মযরমযত । উক্ত চুনাাথজযয লবৌত বফমষ্টয লথজক্ প্রতীভান  লম, এ চুনাাথজযয ভান খুফই উন্নত এফিং
তা উৎকৃষ্ট ভাজনয মজভন্ট মনভবাজণয উজমাগী।
খননকৃত দুটি কূজয (মজমডএইচ-৭1/১6 ও মজমডএইচ-৭০/১৫) ভূতামিক্ ম বজফযজণ লদখা মা, এ এরাক্ায উত্তয-মিভ
মদজক্ স্বল্প গবীযতা চুনাাথজযয বৃৎ ভজুদ াওায ম্ভাফনা যজজছ। লক্ফরভাত্র এ দুটি কূজয তজথ্যয মবমত্তজত ভগ্র
লফমজনয অথ বননমতক্ ম্ভাব্যতা মাচাই ক্যা মা না। লজযজত্র চুনাাথজযয ভজুদ, মফস্তৃমত, গুণাগুন এফিং অথ বননমতক্
ম্ভাব্যতা মাচাইজয রজযয আজযা অমধক্ িংখ্যক্ কূ খনন ক্যা প্রজাজন।
খননকৃত কূজ গজডাানা রজরয উমিমত এফিং ল াজথ ক্াজরা ক্াফ বজনমা লর-এয উমিমত মতরক্পুয লফমজন
আযও অমধক্ গবীযতা পুরু স্তয ম্পন্ন াযমভান ভেজগয ক্রা প্রামপ্তয ম্ভাফনা মনজদ ব ক্জয।

সদ

ও
স
স -স

ফান্দযফান লজরায দয উজজরা ও ার্শ্বফতী এরাক্ায মফমবন্ন োযমাময াাজড়য উজন্ামচত মরা নভৄনায ভমণক্তামিক্
অনুন্ধাজনয রজযয ৫০১ ফগ ব মক্.মভ. এরাক্া জযজমভজন ফমযঙ্গন ক্ভবসূমচ মযচারনা ক্যা । ভানমচত্রামত এরাক্ায
অফিান িামঘভািং ৯২০০৮/১৭// পূফ ব লথজক্ ৯২০১৮/০১// পূফ ব এফিং অযািং ২১০৫৫/২৯// উত্তয লথজক্ ২২০২০/১৬//
উত্তয।ফান্দযফাজন ফমযঙ্গন ক্ভবসূমচ শুরুয প্রাক্কাজর উক্ত এরাক্ায আক্া আজরাক্মচত্র, যযামড আই স্যাজেরাইে ইজভজ,
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েজাগ্রামপক্ ভানমচত্র, ভূতামিক্ ভানমচত্র মফজেলজণয ভােজভ লফাক্ামফর, টিাভ, ডুমটিরা, মডমিং প্রভৃমত ভূতামিক্
পযজভন ম্বমরত এরাক্া নাক্ত ক্জয ল ক্র এরাক্া জযজমভজন ভমণক্তামিক্ অনুন্ধান ক্ভবসূমচ ম্পাদন ক্যায
মযক্ল্পনা গ্রণ ক্যা ।
ভূ-প্রকৃমত অনুমাী ফান্দযফান দয উজজরা ও ার্শ্বফতী এরাক্াজক্ ভরত অযাক্টিব চযাজনর, বযারী এফিং োযমাময
ফ বতভারা মজজফ বাগ ক্যা জজছ। ভানমচত্রামত এরাক্ায উত্তয-পূফ ব াজর্শ্ব প্রস্ত বযারী মফদ্যভান। াঙ্গু নদী উৎমত্তির
দমযন মদক্ লথজক্ উত্তয মদজক্ প্রফামত জরও জযয মন্নক্জে পূফ ব লথজক্ মিজভ প্রফামত জজছ। অিংত রজরয
ব
ভন্বজ গঠিত াাড় যজয ভােজভ াঙ্গু নদী মিভ মদজক্ প্রফামত ওায পজর বাটিক্ার
মিপ বতযী জজছ।
ভূতামিক্বাজফ এরাক্াটিজক্ োযমাময মর মডজামজে, বযারী মডজামজে, অযাক্টিব চযাজনর মডজামজে এফিং জন্টফায
মডজামজে এক্জক্ বাগ ক্যা । এছাড়াও ফমযঙ্গন জত মফমবন্ন ভূতামিক্ নভৄনা লমভন- োযমাময ক্রা, ক্নমক্রন,
লর ও লফজরাথয িংগ্র ক্যা  ।
এক্স-আযএপ এফিং এক্স-আযমড ভরত লভৌমরক্ মফজেলণ, খমনজ মচমিতক্যণ এফিং অথননমতক্ খমনজ মনরূজণয জন্য ফ বত্র
ব্যফহৃত । ফান্দযফান লজরায দয উজজরা ও ার্শ্বফতী এরাক্ায মফমবন্ন োযমাময াাজড়য উজন্ামচত মরা নভৄনা
িংগ্রজয ভােজভ এক্স-আযএপ এফিং এক্স-আযমড গজফলণাগায ভজয আদব নভৄনা বতযী ও মফজেলজণয জন্য উজদ্যাগ লনা
। ফান্দযফান উজজরা ভূমভধ্ব প্রফণ এরাক্া মজজফ মযমচত। তাই মফমবন্ন ররভজয ভমণক্তামিক্ মফজেলণ
োযমাযী ারমরক্ মরায ভূমভধ্ব প্রফণ এরাক্া মচমিতক্যজণ গুরুত্বপূণ ব ভূমভক্া ারন ক্যজফ।

:

সদ

ও

চচত্র: ভানচচরত্র ফা যফান দয াঈরজরা ও া যফতী এরাকায চফচব
ান রত াং ীত নমুনায াফ ান

ফযগুনা লজরায া গতয তারতরী াঈরজরায ভূচভ রয বফচ য এফাং াঅনুলচ ক াঈ রফতী দূরম যাগমূ
চনধ যাযরণয ররক্ষয াঈ রীি ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্রািন
ায-াংরক্ষ
ভানমচত্রামত এরাক্াটি ফািংরাজদজয ফযগুনা লজরায তারতরী উজজরা অফমিত মা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রগঙ্গা ফ-দ্বীজয দমযণ
অিংজয উকূরী অির মনজ গঠিত ।এরাক্াটি আনুভামনক্ ৩৮০ ফগ ব মক্.মভ. মায পূফ ব াজর্শ্ব ক্রাাড়া উজজরা, উত্তয
াজর্শ্ব আভতরী উজজরা, মিভ াজর্শ্ব ফযগুনা দয উজজরা এফিং দমযজণ ফজঙ্গাজাাগয অফমিত। লবৌগমরক্
অফিান,মনম্নভূমভ,অমধক্ পুরুজত্বয অিংত রজরয অফজযজয ক্াযজণ এরাক্াটি খুফই ঝমুঁ ক্পূণ ব, মা ভূমভয অফনভন প্রফণতা
ফাড়াজত যভ এফিং অনুজাভেক্ত ভূতামিক্ অফিা মনজদ ব ক্জয। এই ক্ভবসূমচয ভােজভ এরাক্ায ভূতামিক্ তথ্য ও উাত্ত
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িংগ্র ক্যা , মা এরাক্ায বমফষ্যৎ লেক্ই উন্নজন াতা ক্যজফ।মজএমফয যাজস্ব ফাজজজেয আওতা ২০১৬-২০১৭
অথ বফছজযয ফামল বক্ ফমযঙ্গন ক্ভবসূমচয আওতা উগ্র ভানমচত্র মফজেলণ এফিং জযজমভজন মযদবজণয ভােজভ
ভূতামিক্,ভূ-প্রাকৃমতক্ এফিং অন্যান্য ভানমচত্রভ প্রস্তুত ক্যা ।

মচত্র: জমযকৃত এরাক্ায অফিান ভানমচত্র

মচত্র: তারতরী উজজরায ভূতামিক্ ভানমচত্র

ভূ-আকৃমতগতবাজফ এরাক্াটি গঙ্গা নদীয াখা ও উ-াখা নদীভ এফিং লজাায-বাো দ্বাযা সৃষ্ঠ ভভূমভ মনজ গঠিত। ভূিংিান অনুমাী এরাক্াটি ক্ভ লফী প্রি ও ভতর । ভৄিতর লথজক্ এরাক্াটি ১-৩ মভোয উচ্চতা অফমিত। লজাাযব ভূ-গাঠমনক্ মদক্ মদজ এরাক্াটি
বাোয বফমষ্টয অনুমাী এরাক্াটি লভজা-োইডার (meso-tidal) মযজফজয অন্তগত।
লফঙ্গর লপাযমড (Bengal Foredeep)-এয ফমযার অমবক্লী ধণাত্বক্ভান (Barisal Gravity High)-এয ভজে
অফমিত এফিং ফািংরাজদ ভূতামিক্ জময অমধদপ্তজযয ভানমচত্র অনুমাী এরাক্াটি ভদু ভূমভক্ম্প প্রফণ এরাক্া (অির-৩)
অফমিত। ভূ-পৃজষ্ঠয নীজচয ভূতামিক্ বফমষ্টয মনরূজণয জন্য ১১টি স্বল্প বীযতায লফাযজার (৭০-৯০ মভ.), ৩৭টি অগায লার
(৫-৭ মভ.) এফিং মক্ছু মে লার খনন ক্যা জজছ। জফ বাচ্চ ৯০ মভ. গবীযতা ম বন্ত এরাক্াটিয ভূ-পৃজষ্ঠয নীজচয মরাজক্ ২
(দুই)টি মরাস্তজয বাগ ক্যা মা। উজযয মরাস্তযটি জরামন ভেজগয অফজয দ্বাযা গঠিত, মাজক্ ৪ (চায)টি উ-বাজগ
পুনযা বাগ ক্যা মা এফিং প্রজতযক্টি বাগ মনমদ বষ্ট অফজযজয  িন মযজফ ফন ক্জয। নীজচয মরাস্তযটি প্লাইজস্ট্ামন
ভেজগয অফজয দ্বাযা গঠিত। ভূ-প্রাকৃমতক্ এফিং রজরয বফমজষ্টযয উয মবমত্ত ক্জয এরাক্াটিজক্ লভাে 9টি ভূতামিক্ ভানমচত্র
এক্জক্ বাগ ক্যা মা,মা জে-১) অমত উচুুঁ লজাায-বাো তর অফজয (Supra-Tidal Flat Deposit), 2) উচুুঁ লজাাযবাো তর অফজয (Upper-Tidal Flat Deposit), 3) মনম্ন লজাায-বাো তর অফজয (Lower-Tidal Flat
Deposit), 4) লফরাভূমভ অফজয (Beach Deposit), 5) নতুন লফরাভূমভ ও ফামরাড়ী অফজৰ (Recent Beach and
Dune Complex Deposit), 6) নীচু ভূমভ অফজয (Depression Deposit), ৭) োইডার ভাব অফজয (Tidal
Marsh Deposit), ৮) ম্যানজগ্রাব লাাম্প অফজয (Mangrove Swamp Deposit) এফাং ৯) প্রফাভান লজাায-বাো
নদী অফজয (Active Tidal Channel Deposit)। এ ক্র এক্ক্ ভ জরামন ভজয ফামর, মরভেক্ত ফামর লথজক্
ফামরভেক্ত মর, মরভেক্ত ক্াদা, ক্াদাভেক্ত মর,ক্াদা,মর এফিং ক্দ বভ মদজ গঠিত, মা প্লাফন লজাাযবাো এফিং াভৄমিক্
মযজফজ মিত জজছ।
উকূরী এফিং নদীয তীয যীবফন, ঘূণীঝড়, াভৄমিক্-জজরাো, রফণাক্ততা বৃমদ্ধ এফিং ম্যানজগ্রাব ফন উজাড় এই এরাক্ায
প্রধান ভূ-প্রাকৃমতক্ দূজম বাগ। এ এরাক্া প্রমতমনত ঘূণীঝড় আঘাত াজন, লমগুজরা াধাযণত দমযণ-মিভ মদক্ লথজক্ ধামফত
। এরাক্াটিয প্রাকৃমতক্ ফনভূমভ প্রমতমনত ধ্বিং জে এফিং এক্ লথজক্ মতনত ফছয পূজফ ব চালাফাদ ক্যায জন্য মফস্তৃণ ব
অিজরয ম্যানজগ্রাব ফন উজাড় ক্যা জ মছর, মা এক্ লথজক্ লদড় মভোয গবীয পুকুয খনজনয ভােজভ লফাঝা মা। উগ্র
ভানমচত্র, মফমবন্ন পুযাতন ভানমচত্র ম বাজরাচনা এফিং জযজমভজন মযদবন ক্জয এই ভজভব প্রতীভান  লম, তারতরীয দমযণমিভ অিংজয জারবািংগা, লততুরফামড়া এফিং মনাণফামড়া অির এফিং তারতরী উজজরায দমযণ অিংজয লানাযচয ও
পাতযায চয অির যীবফন ম বাজ, অন্যমদজক্ তারতরী উজজরায পূফ বমদজক্য অিং এফিং দমযণ-মিভ মদজক্য নরবুমনা
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এফিং মনিায চয এরাক্া িন/অফজযন প্রমক্রা যজজছ। বাযী ভমনক্, প্রজক্ৌর মনভবাণ াভগ্রী এফিং ইে, ক্াদা এ এরাক্ায
প্রধান খমনজ ম্পদ।

 িাখারী লজরায া গতয যা াফারী াঈরজরায ভূচভ রয বফচ যমূ এফাং াঅনুলচ ক াঈ রফতী
দূরম যাগমূ চনধ যাযরণয ররক্ষয াঈ রীি ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্রািন
ায-াংরক্ষ
ফতবভান যক্ায টুাখারী লজরায অন্তগতব মফমবন্ন উকূরী এরাক্া মফমবন্ন ধযজনয অফক্াঠাজভা মনভবাজণয মদ্ধান্ত গ্রণ
ক্জযজছ মায ভজে াযা ফন্দয প্রধানতভ। লম লক্ান অথ বননমতক্ ও মযজফগত উন্নন এফিং মফমবন্ন ধযজনয অফক্াঠাজভা
মনভবাজণয জন্য ভূতামিক্ ম বজফযণ অতযন্ত জরুযী। ফািংরাজদজয উকূর বাগ তায লবৌগমরক্ অফিান, ভূতামিক্ গঠন এফিং
মনম্ন উচ্চতায ক্াযজণ ঝমুঁ ক্পূণ ব অির মাজফ মফজফমচত। প্রাই এ অিজর গ্রীষ্মভডরী ঝড় আঘাত াজন এফিং প্রচুয জীফন ও
ম্পদানী ঘো। এ দূজম বাজগয াাাম ফতবভান বফমর্শ্ক্ উষ্ণতা বৃমদ্ধজমনত ক্াযজণ উকূরী এরাক্া ভৄি পৃজষ্ঠয উচ্চতা
বৃমদ্ধ জমনত ঝমুঁ ক্য ভজে যজজছ। এ ক্র দূজম বাগ লভাক্াজফরা এফিং লেক্ই উন্নজনয জন্য ভূতামিক্, ভূ-গাঠমনক্,
উকূরী ররান ও যবৃমদ্ধ ম্পমক্বত ভেগজাজমাগী তথ্য-উাজত্তয প্রজাজন। এ দৃমষ্টজক্াণ লথজক্ ফািংরাজদ ভূতামিক্
জময অমধদপ্তয টুাখারী লজরায অন্তগতব যাঙ্গাফারী উজজরাধীন মফমবন্ন উকূরী দ্বীভজ ভূতামিক্ মফলজ
গজফলণায মদ্ধান্ত গ্রণ ক্জয মা াযা ফন্দজযয খুফ ক্াছাক্ামছ। গজফলণা এরাক্াটি ২১০৪৭' এফিং ২২০০৬' উত্তয অযািং ও
৯০০১৮' এফিং ৯০০৩৬' দমযন িামঘভািংজ অফমিত ও এয আতন প্রা ৪৭০.১২ ফগ ব মক্.মভ. এফিং ভৄি পৃষ্ঠ জত গড়
উচ্চতা প্রা ১.৫ জত ২.৫ মভোয। উক্ত এরাক্া ফছজযয অমধক্ািং ভ দমযণ, দমযন-মিভ এফিং দমযন-পূফ ব মদক্
জত ফাতা প্রফামত । এরাক্াটিয ভূতামিক্ বফমষ্টয মনরূজণয জন্য মফগত ক্জক্ দজক্য ভূ-উগ্র মচজত্রয ম বজফযণ
ক্যা । ামনয গুনাফরী মনরূজণয জন্য প্রা ৩০টি িাজন ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গববি ামনয নভৄনা যীযা ক্যা । এছাড়া
ফমযঙ্গজন অফিানক্াজর প্রা ৩০০ মভোয গবীযতা লভাে ০৩টি লফাযরগ, প্রা ৩০ মভ. গবীযতা ০২টি এমটি রগ ও
প্রা ০৪ মভ. গবীযতা ২৩টি অগাযজার ম্পন্ন ক্যা  এফিং মফমবন্ন গবীযতা প্রা ৩০০টি রর নভৄনা িংগ্র ক্যা ।
ভূ-আকৃমত অনুাজয এরাক্াটিজক্
লভাে ০৩টি বাজগ বাগ ক্যা ক্) নতুন উকূরী ভূমভ, খ)
মক্র উকূরী ভূমভ, গ)
ফজঙ্গাাগয ও নদনদী। প্রাপ্ত ও
িংগৃমত তথ্য উাজত্তয মবমত্তজত
এরাক্াটিজক্ ০৩টি ভানমচত্র এক্জক্
বাগ ক্যা - ক্) অমত উচ্চ
লজাায বাো অফজয, খ) ভে
লজাায-বাো তর অফজয, গ)
লফরাভূমভ অফজয। গজফলণা
প্রতীভান  লম, এরাক্াটিয প্রা
৫০ মভ. গবীযতা ম বন্ত ক্দ বভ দমর,
দমর, ফামর মভমিত দমর এফিং ক্দ বভ
ও ফামরয ম বাক্রমভক্ আস্তযণ
মফদ্যভান। অতঃয যফতী প্রা
৫০ মভ. ম বন্ত অমত ক্ষুি জত ক্ষুি
ও ভেভ দানায ফামরয আস্তযণ
মফদ্যভান এফিং উক্ত আস্তযণ যফতী
প্রা ৫০ মভ. পুনযা ক্দ বভ দমর,
দমর, ফামর মভমিত দমর এফিং ক্দ বভ
ও ফামরয ম বাক্রমভক্ আস্তযণ
মফদ্যভান।
মচত্র: এরাক্ায ভূ-গাঠমনক্ ভানমচত্র।
এই ক্দ বভ দমর, দমর, ফামর মভমিত দমর এফিং ক্দ বভ ও ফামরয ম বাক্রমভক্ আস্তযণ যফতী প্রা ১০০ মভ. ম বন্ত অমত ক্ষুি
জত ক্ষুি ও ভেভ দানায ফামরয আস্তযণ মফদ্যভান। উক্ত ফামরয আস্তযজণয মনজচ প্রা ২০-৩০ মভ. পুরুজত্বয ক্দ বভ/ দমর ভেক্ত
ক্দ বভ/ক্দ বভ ভেক্ত দমর মফদ্যভান এফিং তায মনজচ অমত ক্ষুি জত ক্ষুি ও ভেভ এফিং ফড় দানায ফামরয আস্তযণ মফদ্যভান মা
এরাক্ায মভঠা/সুজ ামনয আধায (Source of Fresh Water Aquifer) মাজফ ব্যফহৃত । এরাক্াটি প্রা
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প্রমতফছযই গ্রীষ্মভডরী ঝড় এফিং উকূরী ও নদীয বাঙ্গন দ্বাযা আক্রান্ত । এছাড়া নদী ও খার িংজক্াচন এফিং
জরফদ্ধতা ফতবভাজন এরাক্াটিয অন্যতভ প্রধান ভস্যা। ফািংরাজদজয ভূমভক্ম্প ভানমচজত্র এটি লজান-১ (Zone-1)-এয
আওতাভূক্ত মা ক্ভ ভূমভক্ম্প প্রফণ। ভূ-উগ্র মচত্র ম বজফযজণ প্রমতভান  লম, ১৯৭৭-২০১৭ ফছজযয ভজে ভূমভ
িাজনয ায ভূমভ যজয তুরনা লফী। ফছজয 0.81 ফগ ব মক্.মভ. চারফ ৪১ ফছজয প্রা 33.36 ফগ ব মক্.মভ. ভূমভ
যমত জজছ এফিং ফছজয ৩.৮ ফগ ব মক্.মভ. চারফ ৪১ ফছজয প্রা ১৫5.61 ফগ ব মক্.মভ. ভূমভ িামত জজছ। উকূরী
ও নদীয বাঙ্গন ভরত চারতাবুমনায দমযন পূফ বািংজ, ফড়ফাইমদায উত্তয মিভািংজ, চয ভনতাজজয উত্তয পূফ বািংজ
এফিং উকূর লযখা ফযাফয মযরমযত । অন্যমদজক্ এরাক্ায অমধক্ািং িাজন মফজলত: দ্বীভজক্ মযজফষ্টন ক্জয
ভূমভ িামত জে। ামনয গুনাফরী ম বজফযজণ লদখা মা লম, ভূপৃজষ্ঠয ামনয (পুকুয জত িংগৃীত) মযফামতা,
রফনাক্ততা, pH এফিং TDS-এয ভান মথাক্রজভ ২.৪ জত ১৬৯০ মভউজ./লমভ., ০.০৮ জত ১.৯২‰, ৭.১৪ জত ৮.৮, ১২
জত ১৩৪১ মভমরগ্রাভ/মর. এফিং ভূগববি ামনয (গবীয নরকূ জত িংগৃীত) লযজত্র উক্ত ভান মথাক্রজভ ২.২৩ জত
১৩৩৩ মভউজ./লমভ., ০.৪১ জত ২.১১‰, ৭.৫০ জত ৮.৬৬ এফিং ৪১৩ জত ২০৮৬ মভমরগ্রাভ/মর.। উব জরধাযায
ামন ভরত অমধক্ মযফাী মা WHO এফিং WHO ফািংরাজদ এয ভাত্রায অমতমযক্ত। মক্ন্তু pH এফিং TDS এয লযজত্র
লদখা মা লম, এয ভান WHO এফিং WHO ফািংরাজদ এয গ্রণরমা ভাত্রায ভজে।

চফরল কভযসূচচ: চ গ্রাভ লজরায চভযযাাআ, লপনী লজরায লানাগাজী এফাং লনািখারী লজরায
লকাম্পানীগর য মুি তীযফতী াঈ রীি এরাকাি াথ যননচতক া র ারনয জ ভূতাচিক ও ভূপ্ররকৌর ভানচচত্রািন
ায-াংরক্ষ
ফতযভান যকায চ গ্রাভ
লজরায চভযযাাআ, লপনী
লজরায লানাগাজী এফাং
লনািখারী
লজরায
লকাম্পানীগর য
মুি
তীযফতী
াঈ রীি
এরাকাি
াথ যননচতক
া র
ারনয জ
চফচব
ধযরনয
াফকাঠারভা
চনভযারণয
চ া গ্রণ করযরছ। লম
লকান
এরাকায
াথ যননচতক
ও
চযরফগত াঈ িন এফাং
চফচব
ধযরনয
াফকাঠারভা
চনভযারণয
জ ভূতাচিক ম যরফক্ষণ
াতয
জ যী।
ফাাংরারদরয াঈ রীি
এরাকায
লবৌগচরক
াফ ান, ভূতাচিক গঠন,
চন াঈ তা, গ্রী ভ রীি
ঝড় এফাং মুি াঈ তা
চ
জচনত কাযরণ
চক ণ য এরাকা চারফ
চফরফচচত।

মচত্র: এরাক্ায ভূতামিক্ ভানমচত্র

এভতাফ াি দূরম যাগ লভাকারফরা এফাং লটকাআ াঈ িরনয জ ভচন্বত ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক গরফলণায প্ররিাজন। এ
দৃচ রকাণ লথরক ফাাংরারদ ভূতাচিক জচয াচধদপ্তয ফাাংরারদ াথ যননচতক াঈ িন ক য রক্ষয ানুরযারধ াঈ এরাকাি
ভূতাচিক চফলরি গরফলণায চ া গ্রণ করয। গরফলণা এরাকা ২২০৩৮'' এফাং ২২০৫৮'' াঈত্তয াক্ষাাং ও ৯১০১৪'' এফাং
৯১০৪০'' দচক্ষণ াক্ষাাংর াফচ ত এফাং এয াঅিতন ১১৪৮.৭৩ ফগ য চক. চভ.। গরফলণায াাং চারফ এরাকায ভূতাচিক
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বফচ য চন রণয জ াঈ এরাকায চফগত করিক দরকয ভূ-াঈগ্র চচত্রমূ ম যরফক্ষণ কযা ি। এছাড়া ভূগরবযয
চনরচয রররয বফচ য াঈদঘাটরনয জ লভাট ১৬ াগবীয  প্রাি ৫০ চভটায গবীযতাি, ০৬ াগায  প্রাি ০৪
চভটায গবীযতাি এফাং ০৯ এচ  প্রাি ৩০ চভটায গবীযতাি ম্প কযা ি। ভূ-াঅকৃচত ানুারয এরাকা লভাট
০৭ এরাকাি চফব : ক) টাযচিাযী মৄরগয াাড়, খ) াাড় াফফাী ভূচভ, গ) যাতন াঈ রীি ভূচভ, ঘ) ন ন
াঈ রীি ভূচভ, ঙ) চ ি াঈ রীি ভূচভ, চ) নদ-নদী ও খার। প্রাপ্ত ও াং চত তথ্য াঈারত্তয চবচত্তরত জচযকৃত
এরাকারক ১০ ভানচচত্র একরক বাগ কযা রিরছ, মথা- ক) টাযচিাযী াাড় াফরক্ষ, খ) াদরদীি তর াফরক্ষ, গ)
ভ লজািায-বাটা তর াফরক্ষ, ঘ) াচত াঈ লজািায-বাটা াফরক্ষ, ঙ) নচদ লজািায-বাটা তর াফরক্ষ, চ) লভানা
খার াফরক্ষ, ছ) খার াফরক্ষ, জ) া য চয াফরক্ষ, ঝ) াগ্র চয াফরক্ষ, ঞ) নচদ ফক্ষ চয াফরক্ষ। গরফলণা
এরাকায াচধকাাং ারনয াঈচযবারগয প্রাি ৫-১০ চভটায গবীযতা ম য কদ যভ এফাং যফতী ৫০ চভটায গবীযতা ম য
চফচব
রত্বয কদ যভ ও ফাচরয ম যাি চভক াঅস্তযণ চফদ্যভান। তররদরয রররয ভূ-প্ররকৌর গুনাফরী ানুমািী ফড়
াফকাঠারভা চনভযারণয জ চফরলত গবীয চবচত্ত ারনয জ াাআর স্তর য প্ররিাজন রফ। এরাকা প্রাি প্রচতফছযাআ
গ্রী ভ রীি ঝড় এফাং াঈ রীি ও নদীয বা ন াযা াঅ া ি। চফরল করয লকাম্পানীগর য দচক্ষন এফাং দচক্ষনফ যাাং াঈ রীি ও নদীয বা ন াযা ভাযাত্বকবারফ াঅ া । ভূ-াঈগ্র চচত্র ম যরফক্ষণ করয প্রচতিভান ি লম,
এরাকা য াঈ র লযখা ফযাফয ১৯৭৮-২০১৬ ফছরযয ভর গরড় ২.৪৮ ফগ য চক.চভ. প্রচত ফছরয প্রাি ৯৪.১১ ফগ য চক.চভ.
ভূচভ ক্ষচিত রিরছ এফাং গরড় ০.১৫ ফগ য চক.চভ. প্রচত ফছরয প্রাি ৫.৫৯ ফগ য চক.চভ. ভূচভ  াচিত রিরছ। এছাড়া গরড়
১.২ ফগ য চক.চভ. প্রচত ফছরয প্রাি ৪৫.৪৩ ফগ য চক.চভ. ক্ষচিত ভূচভ নযাি াঈচযয চরযয াঈত্তযাাংর াঈ রীি ী গঠন
প্রচ িাি  াচিত রিরছ। গরফলণাি াঅরযা প্রচতিভাণ ি লম, এরাকা য াচধকাাং ান ফচত ান এফাং কৃচল কারজ
ফ ত র । এরাকা য াফ ান চ ি লটকটচনক লযখায ার এফাং াতীরত ারনক ভূচভকম্প ানুভূত রিরছ। াচনয
গুনাফরী ম যরফক্ষরণ লদখা মাি াগবীয জরধাযায াচন মূরত াচধক চযফাী, রফনা এফাং াঅর যচনক মৄ ।

পচযদ য লজরায বা া াঈরজরাি প্রাি ৭০ চভটায গবীযতায ভূগবয াচন ও রররয যাািচনক
চফরেলরণয ভা রভ াচনয গুনগত ভান ও চযরফ মূ ািনকযণ
স -স
ফাাংরারদর চফচব  চতরত ভূ-গবয
াচন াঈরত্তারন প্রচতচনিত চ ার ।
াঈরত্তারনকৃত ভূ-গবয াচন দৄভাত্র
ানরমা চররফ ফ ত র না ফযাং
কৃচল ও চল্পরক্ষরত্রও এয
ফায
চদনচদন চ ার । ানফ াচনক াঈারি
ভূ-গবয াচন াঈরত্তারন এফাং ভূ-গবয
াচনরত চফচব যাািচনক লভৌররয
প্রবাফ ও
জন ার যয াঈয এয
লনচতফাচক প্রচতচ িায ভাত্রা প্রচতচনিত
াঈর রগয চ কযরছ। ারনক এরাকাি
ভূ-গবয াচন চফরল করয
ল্প
গবীযতায ভূ-গবয াচনয াঅধায রত
াঈরত্তাচরত াচনয গুণাগুণ খাযা ওিাি
এাআ াচনম্পরদয ফায ফ যাধাযরণয
ফারযয ানুরমাগী র । ফতযভান
াফ ায চযরপ্রচক্ষরত ভূ-যাািচনক চদক
রত ভূ-গবয াচনয ম যরফক্ষণ, মূ ািন
ও
ফ ানা াতীফ প্ররিাজনীি।
াঈর চখত কাযরণ পচযদ য লজরায বা া
াঈরজরা এরাকাি এক ভূ-যাািচনক
ানু ান কাম য ভ চযচারনা কযা
রিরছ। াঅররাচয গরফলণাধভী কারজয

চচত্র: ানু ানকৃত পচযদ য লজরায বা া াঈরজরায াফ ান ভানচচত্র
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ভা রভ াচনফাচত স্তয না , াচনয গুণগত ভান চন ণ, রররয যাািচনক চভ ণ ম্পরকয ধাযণা প্রাচপ্ত এফাং
রফ যাচয ভূ-গবয াচনয স্তযমূরয াঈারত্তয াংগ্রারা বতচযয জ এক প্রিা গ্রণ কযা রিরছ।
চজএচফ’য যাজ খারতয ২০১৬-১৭ াথ যফছরযয ফচয ন কাম য রভয াাং চররফ “পচযদ য লজরায বা া াঈরজরা
এরাকাি ৭০ চভটায গবীযতায ভূগবয াচন ও রররয যাািচনক চফরেলরণয ভা রভ াচনয গুনগতভান ও চযরফ
মূ ািনকযণ” ীল যক ফচয ণ কভযসূচচ ম্পাদরনয কাজ ফাস্তফািন কযা ি। গরফলণা কাম য ভ লভাট প্রাি ২১৬ ফগ য
চকররাচভটায এরাকা রড় চফ ত। পচযদ য দয াঈরজরা রত এ প্রাি ৩০ চকররাচভটায দচক্ষরন এফাং ঢাকা রত প্রাি
৬৫ চকররাচভটায চ রভ াফচ ত। ানু ানকৃত এরাকাি ৭০ চভটায গবীযতাি চরাতাচিক াঈারত্তয চবচত্তরত দুাআ
াচনফাচত স্তয না কযা ি; লমগুররা ভূচভ চত্তকবারফ গার ি াফন চভ (Ganges Floodplain) এরাকাি াফচ ত
এফাং াচনফাচত স্তযমূ চফচজএ-চডচএাআচাআ (BGS-DPHE, 2001) ক ক
য ২০০১ ারর প্রস্তাচফত াাআরটাচরনয
লল রত ররাচন ভরিয স্তয ভচ য াগবীয াচনয াঅধায (১৫০ চভটারযয কভ গবীযতাি)-এ াফচ ত। ভূ-গবয
াচনয ধযণ প্রধাণত ক্ষাযীি (Basic) লথরক চনযরক্ষ (Neutral) াফ াি যরিরছ (PH এয ভাত্রা ৭.০১ লথরক ৭.২ ম য )
এফাং ভূগবয াচন চফজাযণ চযরফর (Reducing environment) চফযাজভান (ORP এয ভাত্রা -১১০ রত -২৮
চভচররবা ম য ) । ল্প গবীযতায স্তচাচরত নর রয াচন প্রধাণত রফণা তামু (Salinity ভাত্রা ০.২৩% রত
০.৪৫% ম য )। াঅর যচনক লটট চকরটয ভা রভ াঅর যচনরকয ভাত্রা চযভা করয লদখা মাি লম, ানু ানকৃত াচধকাাং
এরাকায ভূগবয াচনরতাআ ভাত্রাচতচয াঅর যচনক এয াঈচ চত যরিরছ (As এয ভাত্রা ০.০০৫-০.৫ চভ.গ্রাভ/চর.)। ভূগবয াচনয যাািচণক চফরেলরণয জ ফচয রন ১০ স্তচাচরত নর  রত চতন করয ফ যরভাট ৩০ াচনয নমুনা

চচত্র: বা া াঈরজরায PH, ORP, Salinity ও Arsenic এয ভাত্রা ভানচচত্র
াংগ্র কযা ি। এছাড়া ভূগবয রররয াঈাত্ত াংগ্র ও এয যাািচণক চফরেলরণয জ প্রাি ৭০ (ত্তয) চভটায ম য
চ
াঈফওরির লফাচযাং ও প্রাি ৪ (চায) চভটায ম য  চ াগায লফাচযাং কযা ি। রর ও াচনয যাািচনক
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চফরেলরণ লদখা মাি লম, ানু ানকৃত এরাকায াচনফাচত স্তরযয রর ও াচনরত মূ লভৌর (major elements)
চররফ কযারচিাভ, লাচডিাভ, াগরনচিাভ, ল াযাাআড, াররপট, ফাাআ-কাফ যরনট এফাং লগৌণ লভৌর (minor elements)
চররফ টাচিাভ, াঅিযণ, নাাআ াাআট এফাং ল াযাাআড এয াঈচ চত যরিরছ। এছাড়াও, ল  লভৌর (trace elements)
চররফ কায, া াচনজ, চজাংক, চনরকর, লরড, কযাডচভিাভ প্র চতয াঈচ চত রক্ষণীি। ভূগবয াচনরত কযারচিাভ,
াঅিযণ, নাাআ াাআট এফাং া াচনজ লভৌরমূ তীত লফচযবাগ লভৌররয ভাত্রা ফাাংরারদ চযরফ াচধদপ্তয (১৯৯৭)
ক ক
য চনধ যাচযত ভাত্রায ভর িফীভূত াফ াি যরিরছ। ফাাআ-কাফ যরনট লভৌররয লক্ষরত্র ফাাংরারদ চযরফ াচধদপ্তয ক ক
য
লকান ভাত্রা চনধ যাযণ কযা িচন। ফাাআ-কাফ যরনট লভৌররয ভাত্রা লফচযবাগ া ররাআ (২৩২-৬৩৪ চভ.গ্রাভ/চর.) চফ া ম
াং ায (২০০৪) ানুরভাচদত ভাত্রারক াচত ভ করযরছ। ৭০ চভটায গবীযতা ম ভূ-গবয চরাতাচিক াঈারত্তয
(Lithology) চবচত্তরত ানু ানকৃত এরাকায চ ভাচত্রক চরাতি (2-D Lithology), চত্রভাচত্রক চরাতি (3-D
Lithology), ারনর ডািাগ্রাভ (Panel Diagram), চত্রভাচত্রক স্তযতাচিক ভরডর (3-D Stratigraphic Model) ও
চত্রভাচত্রক জরীিস্তযতচিক ভরডর (3-D Hydrostratigraphic Model) প্র ত কযা ি। াঈ ভরডরমূ চফরেলরণয
ভা রভ ভূ-গবয চরা ও াচনফাচত স্তযমূরয ানুভূচভক ও াঈরচম্বক চফ চত এফাং প্ররতযক স্তরযয গবীযতা ম্পরকয
 ক ধাযণা াওিা মাি।

চচত্র: বা া াঈরজরায চরাতি (Lithology)

চচত্র: চ ভাচত্রক চরাতি (2-D Lithology)

চচত্র: বা া াঈরজরায চত্রভাচত্রক জরীিস্তযতচিক ভরডর (3-D
Hydrostratigraphic Model)

চচত্র: চত্রভাচত্রক স্তযতাচিক ভরডর (3-D Stratigraphic
Model)

ানফ াচনক াঈারি মত্রতত্র গবীয ও াগবীয নর  ারণয পরর াচনয গুণাগুণ ও ভূ-গবয চযরফ ক্ষচতগ্রস্ত রত
ারয। বচফ r চযকল্পনায লক্ষরত্র ভূ-গবয াচনয গুণাগুণ এফাং ভূ-গবয াচনয স্তয ম যরফক্ষরণয ফ া গ্রণ কযরত
রফ। এছাড়া এরাকায ভানুলরক যাািচনক ায ও চফলা ফজযয ফ ানাি াচধকতয ভরনারমাগী রত রফ মারত
াচনফাচত স্তযমূ দূচলত না রত ারয। প্ররিাজরন ভূগবয াচনয গুণগত ভান চনিন্ত্ররণ করঠায াঅাআন করয তা াংচে
কররক ভানরত ফা কযা লমরত ারয।

দূয-ানুধাফন ও চজাঅাআএ  চত ফারযয ভা রভ পচযদ য লজরায দয াঈরজরায  া নদীয তীয
চযফতযন ও বা ন প্রফণতা মূ ািণ এফাং ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্রািন
স -স
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 া নদী এফাং এয াখা-প্রাখায প্রফারয চযফতযন াযা গরফলণা এরাকায ভূচভ গঠরন প্রবাফ চযরচক্ষত ি। নদী
প্রফারয চযফতযরনয কাযরন এরাকা রত ভূ-প্রাকৃচতক চযফতযন াকবারফ াচধত রিরছ। ফতযভান গরফলণা এরাকা
পচযদ য লজরায দয াঈরজরাি াফচ ত, মায াঅিতন প্রাি ৪১২ ফগ য চকররাচভটায । পচযদ য লজরায দয াঈরজরাি
 া নদীয গচতথ চযফতযন, ভযরপা-ডাাআনাাআচভ (Morphodynamics) চফরেলণ ও ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্র প্রণিরণয
াঈর র ফতযভান গরফলণা কাজ কযা রিরছ।
ফতযভান গরফলণা কারজ চজাঅাআএ প ওিযায
ফায করয চফচব ভরিয াঈগ্র চচত্র, লমভন: ট
(SPOT), া াট-এভএএ (Landsat MSS),
া াট- এভ (Landsat TM),
া াটাআ এভ+ (Landsat ETM+), যযাচড াঅাআ (Rapid
Eye) এফাং গুগর াঅথ য (Google Earth) চফরেলণ
এফাং যজচভরন চযদযরনয ভা রভ কযা রিরছ।
৭০ স্ত চাচরত াগায লার এয ভা রভ এরাকা য
চররথারচজকযার
চফ া
(Lithological
Classification) এফাং চজওভযচপক একক
(Geomorphic Unit) চনচ ত কযা রিরছ। ১৯৫২
রত ২০১৭ ার ম য প্রাপ্ত ভানচচত্র এফাং াঈগ্র
চচরত্রয াার নদীয গচতথ চযফতযন এফাং ভযরপাডাাআনাাআচভ চফরেলরণয কযা রিরছ।
এরাকা রক ১০ চজওভযচপক একরক বাগ কযা
রিরছ। এককগুররা ররা- াড ল াআন (Flood
Plain), াযাফানড
চযারনর (Abandoned
Channel), চভিা ায ায (Meander Scar), াক
লািাম্প (Back Swamp), রিন্টফায (Point
Bar), ও চযারনর ফায (Old Channel Bar), চনাঈ
চযারনর ফায (New Channel Bar), া -লফা

চচত্র: পচযদ য দয াঈরজরায ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্র

চচত্র: ১৯৫২ ারর পচযদ য দয াঈরজরাি  া নদী এফাং চয
মূরয াফ ান

চচত্র: ২০১৭ ারর পচযদ য দয াঈরজরাি  া নদী এফাং চয
মূরয াফ ান

লরক (Ox-Bow Lake), এচপরভযার চযারনর (Ephemeral Channel) এফাং লরযচনিার চযারনর (Perennel
Channel)। াঈগ্র চচত্র ও চফচব ভানচচত্র চফরেলরণয ভা রভ লদখা মাি াঈ এরাকাি প্রফাচত  া নদীয াঅিতন এফাং
নদী ভ স্ত া াট (Sandflat) ও ও ফারযয (Old Bar) াঅিতন এফাং াং া চফচব ভরি চযফতীত রিরছ।
চফরেলরণ লদখা মাি ১৯৫২ ারর নদী য াঅিতন চছর ২৪.৪৩ ফগ য চক.চভ.। ভরি নদীয ভর
া াট এফাং
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ও ফারযয াঅিতন চছর মথা রভ ১১.২১ ফগ য চক.চভ.এফাং ২৭.৩৬ ফগ য চক.চভ.। ২০১৭ ারর নদী য াঅিতন ৪.৮৪ ফগ য
চক.চভ. এফাং া যারটয াঅিতন ১৬.২৮ ফগ য চক.চভ. এ চযফতীত ি। ম যরফক্ষণ ভরিয ভর নদী য ও ফারযয
াঅিতন ফরচরি লফী চছর ১৯৯০ ারর, মায চযভান ৩৭.২ ফগ য চক.চভ. এফাং ২০১৫ ারর চছর ফ যচন , মায চযভান
২.০২ ফগ য চক.চভ.। ২০১০ ার লথরক নদী ভ চ ত ও ফাযগুররা প্রথভফারযয ভরতা ািী চভরত চযনত রত
করয।
২০১৭ ারর এাআ কর ািী ভূচভয াঅিতন দাড়াি ৪৮.১৬ ফগ য চক.চভ.। ২০০৫ ারর ও ফারযয াং া ফরচরি লফচ
চছর এফাং ২০১৫ ারর চছর ফরচরি কভ মা মথা রভ ০৮ এফাং ০১ । ২০০৫ ারর নদী ভ
া যারটয াঅিতন
ফরচরি লফচ চছর মায চযভাণ ৩১.৬৯ ফগ য চক.চভ.। াং া গণনাি ১৯৫২ ও ১৯৯০ ারর া যারটয াং া চছর ২৭
এফাং এরদয াঅিতন ৪.৮৪ ফগ য চক.চভ.। াঅিতন চফরেলরণ লদখা মাি ১৯৫২ ারর  া নদীয াঅিতন চছর ২৪.৪৩ ফগ য
চক.চভ. চক ২০১৭ ারর এয াঅিতন া লরি দাড়াি ৪.৮৪ ফগ য চক.চভ.। নদীয গচতথ চযফতযন চফরেলরন জানা মাি
লম, নদী চ ভ রত ফ য চদরক ভাগত রয মার । এাআ এরাকাি াতীত ভরি নদী লম ানমূ চদরি প্রফাচত রতা
তায াচধকাাং জািগাি রর জভা রিরছ। চফরেলরনয ভা রভ াঅযও জানা মাি লম, নদী য গচতথ চযফতযন কখনও
কখনও ধীরয ধীরয াঅফায কখনও রিরছ ত গচতরত। ১৯৫২ ারর নদীয মূর প্রফা পচযদ য লজরায দয াঈরজরায
ফ যপ্রা চদরি প্রফাচত ররও ২০১৭ ারর তা ফ  চযারনরর চযফচতযত রিরছ। ফতযভারন নদী য মূর প্রফা ভাচনকগ
লজরায চযযাভ য াঈরজরায চ ভ প্রা চদরি প্রফাচত র ।
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ভূমভধ্ব এক্টি প্রাকৃমতক্ দূজম বাগ জরও ভানফসৃষ্ট ক্াযণ এয িংঘেন ম্ভাফনা ফামড়জ লতাজর। প্রমতফছয ফল বা ভওসুজভ
অতযামধক্ বৃমষ্টাজতয দরুণ লদজয াফ বতয এরাক্া মফমবন্ন প্রক্ায ভূমভধ্ব িংঘটিত  মা অজনক্ ভ জীফন ও
ম্পজদয ব্যাক্ যমত াধন ক্জয থাজক্। ফান্দযফান লজরায দয উজজরা ও ার্শ্বফতী এরাক্ায ভূমভধ্ব মফজেলণ এফিং
ভূমভধ্ব লজামনিং ভানমচত্রাজনয রজযয ৫০১ ফগ ব মক্.মভ. এরাক্া জযজমভজন ফমযঙ্গন ক্ভবসূমচ মযচারনা ক্যা ।
ভানমচত্রামত এরাক্ায অফিান িামঘভািং ৯২০০৮/ ১৭// পূফ ব লথজক্ ৯২০১৮/ ০১// পূফ ব এফিং অযািং ২১০৫৫/ ২৯// উত্তয
লথজক্ ২২০২০/ ১৬// উত্তয। ফান্দযফাজন ফচযাংগন ক্ভবসূমচ শুরুয প্রাক্কাজর উক্ত এরাক্ায আক্া আজরাক্মচত্র, যযামড আই
স্যাজেরাইে ইজভজ, েজাগ্রামপক্ ভানমচত্র মফজেলজণয ভােজভ ভূমভধ্ব ম্পমক্বত ধাযনা লনা । ভূতামিক্ ভানমচত্র
মফজেলণপূফ বক্ লফাক্ামফর, টিাভ, মডমিং প্রভৃমত ভূতামিক্ পযজভন ম্বমরত এরাক্া নাক্ত ক্জয ল ক্র এরাক্া
জযজমভজন অনুন্ধান ক্ভবসূমচ ম্পাদন ক্যায মযক্ল্পনা গ্রণ ক্যা । লক্ান লক্ান ভূতামিক্ পযজভজন মক্
মযভান/ভাত্রা ভূমভধ্ব  ল ম্পজক্ব সুস্পষ্ট ধাযণা রাজবয উজেজে মফমবন্ন তথ্য ও উাত্ত িংগ্র ক্যা । এছাড়াও
ফমযঙ্গজন ভূমভধ্ব প্রফণ এরাক্া াাজড়য ঢার, ারমরক্ বফমষ্টয, ভূমভয ব্যফায, াাড় াদজদজয অফিায মফস্তামযত
তথ্য িংগ্র ক্যা । ফান্দযফান য লথজক্ ফান্দযফান দয উজজরা ও ার্শ্বফতী এরাক্া িংজমাগক্াযী যাস্তাভ
জযজমভজন ভ্রভণ ক্জয ভূমভধ্ব প্রফণ এরাক্া মচমিত ক্যা । এছাড়া ফান্দযফান দজযয ঘনফমতপূণ ব এরাক্া
লখানক্ায ভূমভধ্ব ম্ভাব্যতা ও ভূমভধ্ব িংঘেজনয মনাভক্গুমর মনমফড় ম বজফযণ ক্যা  এফিং ফান্দযফান এরাক্া
ভূমভধ্ব প্রমতজযাজধ মনমভবত মফমবন্ন প্রজক্ৌর অফক্াঠাজভা এফিং িানী ভূমভধ্ব ব্যফিানা ম্পমক্বত মফমবন্ন তথ্য ও উাত্ত
িংগ্র ক্যা  ।
ভূ-প্রকৃমত অনুমাী ফান্দযফান দয উজজরা ও ার্শ্বফতী এরাক্াজক্ ভরত অযাক্টিব চযাজনর, বযারী এফিং োযমাময
াাড় মজজফ বাগ ক্যা জজছ। াঙ্গু নদী দমযণ-পূফ ব মদক্ লথজক্ উত্তয-মিভ মদজক্ প্রফামত জরও জযয মন্নক্জে
পূফ ব লথজক্ মিজভ প্রফামত জজছ। অিংত রজরয ভন্বজ গঠিত াাড় যজয ভােজভ াঙ্গু নদী মিভ মদজক্
য
প্রফামত ওায পজর খাড়া াড় (বা কযার
মিপ) বতযী জজছ। ফান্দযফান দয উজজরায ও ার্শ্বফতী এরাক্ায মফমবন্ন
িাজন জযজমভজন মযদবজনয ভােজভ অতীত ও ফতবভাজন িংঘটিত ভূমভধ্বভ মচমিত ক্যা । লছাে, ভাঝাময ও বৃৎ
আক্াজযয মফমবন্ন ভূমভধ্বজয তথ্যাফরী (লমভন বদঘ বয, প্রি, উচ্চতা, নমত) মযভা ক্যা । িংমেষ্ট ভূতামিক্ স্তজযয নমত,
স্ট্রাইক্, নমতয মযভাণ মযভা ক্যা । যাস্তা িংরগ্ন াাজড়য ঢার লমখাজন অমধক্ জনফমতপূণ ব, লমভন: ইরাভপুজযয
াাড় এরাক্া অমধক্ ভূমভধ্ব মচমিত ক্যা জজছ। এছাড়াও ফমযঙ্গন জত মফমবন্ন ভূতামিক্ নভৄনা, লমভন: োযমাময
ক্রা, ক্নমক্রন, লর ও লফজরাথয িংগ্র ক্যা  ।
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ও

উজেখজমাগ্য ক্জক্টি এরাক্ায ভূমভধ্ব ম্পমক্বত তথ্য এখাজন উজেখ ক্যা জরাঃ ক্) মচম্বুক্ ইউমনজন ভূমভধ্বজয পজর
িানচুযত স্তুজয বদঘ বয প্রা ৫৭ মভ., প্রি প্রা ৮৭ মভ. এফিং গবীযতা প্রা ৩ মভোয। এখাজন লফ মক্ছু লফাল্ডায আক্াজযয
মরা খড জড় থাক্জত লদখা মা লমগুজরা েমরিং ওায ইমঙ্গত ফন ক্জয। এছাড়াও নীরমগময যাস্তায মফমবন্ন জাগা
অতীত ক্াজর িংঘটিত ভূমভধ্বজয মক্ছু মচি াত্তা মা। ফল বাক্াজর ভূমভধ্বজ লডমব্রজ জভা জ যাস্তা ফন্ধ জ লমাগাজমাগ
ব্যফিা মফঘ্ন ঘোয ম্ভাফনা যজজছ। খ) ইরাভপুয এরাক্া এক্ামধক্ ছড়া মযরমযত  লমগুজরা াঙ্গু নদীজত মতত
জজছ। এখানক্ায ভূমভজত নানামফধ ভূমভধ্ব িংঘেজনয মনাভজক্য প্রাচুম বতা মযরমযত । এখানক্ায লরগুজরা
ফ্রাজাইর ফা ঝযঝজয লর (shale) মদজ গঠিত। এছাড়া লফজরাথয আিংমক্ ফা ম্পূণ ব য জ মাওা অিংত জ
লগজছ। এরাক্াটি যপ্রফণ প্রকৃমতয। নতুন লক্ান ভূমভধ্ব না জরও ২০১৫ াজর িংঘটিত লছাে আকৃমতয ভূমভধ্বটিয
িানচুযত স্তুজয বদঘ বয প্রা ২০ মভ., প্রি প্রা ৭ মভ. এফিং গবীযতা প্রা ১.৪৫ মভোয। ভূমভধ্বটিয চূড়ায পাের লথজক্
াদজদ ম বন্ত বদঘ বয প্রা ২৪ মভোয। চরাচজরয যাস্তাটি ধ্বজ মাওায জথ মা মক্ছুো প্রমতজযাধ ব্যফিা মদজ টিমক্জ যাখা
জজছ। এ জাগাটিজত াঙ্গু নদী প্রা ৯০০ ফাক্ মনজজছ। এয পরর ফল যাকারর
াাড়ী ঢররয কাযরণ াাড়ী এরাকা
ভাঃ ক্ষি রি মার । াাজড়য উজয সুস্পষ্ট পাের লদখা লগজছ, মা বমফষ্যৎ ভূমভধ্ব প্রমক্রা শুরুয রযণ ফন ক্যজছ।
এ এরাক্ায লর লফড গুমর উত্তজয ৪৫০ মিজভ প্রা ৩০০ লক্াজণ লজর যজজছ। এমদজক্ বৃৎ আক্াজযয ভূমভধ্ব জর াঙ্গু
নদীয গমতথ আেজক্ জরাফদ্ধতায সৃমষ্ট জত াজয। ভূমভধ্বটিয গমত ম বজফযণ ক্যায জন্য দুটি ক্াষ্ঠ খড িংমেষ্ট লদাজর
রামগজ লদা জজছ। গ) ফান্দযফান-রুভা উজজরা িংজমাগক্াযী যাস্তায মন্নক্জে াংঘ ত ২টি ভূমভধ্ব এরাকা ম বজফযণ
ক্যা  মায এক্টি ভরত টিাভ স্যাডজস্ট্ান এফিং অযটি ভরত লফাক্ামফর ভূতামিক্ পযজভজনয লর লফড এ িংঘটিত
জজছ ।
স্যাডজস্ট্াজনয ফড় ফড় ব্লক্গুজরা ভরত গামরয (Gully) ভেবাজগ যজ লগজছ । ফাক্ী মক্ছু অিং াাজড়য াদজদজ মতত
জ জভা জজছ। লর লফড গুমরয নমত যাস্তায মদজক্ ৪৫০ এয অমধক্। লম ক্াযজণ লর লফডগুমর ধ্বজ যাস্তায উয মদজ
প্রফামত জজছ। ভূমভধ্বগুমর িংঘেজনয ভ মনধ বাযণ ক্যা মামন। দুটি িাজনয ভূতামিক্ বফমষ্টয, নমত ইতযামদ জত
প্রতীভান  লম, বমফষ্যজত উক্ত িাজন এক্ই ধযজণয ভূমভধ্ব ওায ম্ভাফনা প্রক্ে। ফান্দযফান এরাক্ায মরাভ
প্রধানত স্যাডজস্ট্ান, লর ও মল্টজস্ট্ান। িংঘটিত ভূমভধ্বগুজরা ঘজেজছ ভরত োযমাযী ারমরক্ মরায ভম্বজ গঠিত
মডমিং, ডুমটিরা, টিাভ স্যাডজস্ট্ান এফিং লফাক্ামফর লর পযজভজন। ভূমভধ্ব প্রক্ায অনুমাী অমধক্ািং ভূমভধ্ব
আফতবনীর (লযাজেনার) ফা ট্রান্পজরনার প্রকৃমতয এফিং অগবীয। ভূমভধ্বগুজরা িংঘেজনয প্রধান ক্াযণ স্বল্প ভজ প্রচুয
বৃমষ্টাত এফিং ভানুল ক্র্তবক্ াাড়ী ঢাজরয ভূতামিক্ বফমজষ্টযয মযফতবন। লমফ এরাক্ায াজড়য ঢাজরয নমত এফিং
মরায যমভূত স্তজযয মফস্তৃমত ও পুরুত্ব লফী এফিং ভূমভয উমযতর উন্ুক্ত, লখাজন ভূমভধ্ব ত্তায ম্ভাফনা লফী। জময
এরাক্া যাস্তা িংরগ্ন াাজড় অমধক্ ভূমভধ্ব মযরমযত জজছ। ভানফ সৃষ্ট ক্ভবক্াড লমভন াাজড়য াদভূমভ লক্জে
যাস্তাঘাে ও গৃ মনভবাণ, জুভচাল, অমযক্মল্পত বৃয মনধণ ভূমভধ্ব িংঘেজন গুরুত্বপূণ ব ভূমভক্া ারন ক্জযজছ। ফান্দযফান
য লমজতু ফািংরাজদজয অন্যতভ ম বেন নগযী ও ফমধ বষ্ণু এরাক্া, লজতু এখানক্ায াাড়ভজ ভূমভধ্ব লভাক্াজফরা ও
াাড় লক্জে ফা ঢার ফযাফয ফানাজনা যাস্তাভ বফজ্ঞামনক্ উাজ যযণাজফযণ ক্যা অতীফ জরুযী। ফমযঙ্গন জত প্রাপ্ত
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ভূমভধ্ব ম্পমক্বত তথ্য, উাত্ত মফজেলণ ক্জয এই গজফলণায মফস্তামযত প্রমতজফদন ম্পন্ন ক্যা জফ। ফান্দযফাজনয
অনুন্ধানকৃত এরাক্া গজফলণা প্রাপ্ত পরাপর ব্যফায ক্জয মথামথ দজয মনজর বমফষ্যজত তা ভূমভধ্বজমনত যযমত লযাধক্জল্প মফজল ভূমভক্া ারন ক্যজফ ফজর আা ক্যা মা। এ মফলজ বমফষ্যজত াফ বতয এরাক্ায ভূমভধ্বপ্রফণ
এরাক্া ম্বজন্ধ আযও মফস্তামযত তথ্য িংগ্র ক্যা প্রজাজন।

নওগ ও চ াাআনফাফগ লজরায া গতয চনিাভত য-লাযা-লগাভস্তা য ও তদাংর এরাকাি
াঅ চরক াচবকলীি ও চুম্বকীি জচয
ায-াংরক্ষ
ফািংরাজদ ভূতামিক্ জময অমধদপ্তয লদজয উত্তয-মিভ অিজর ভূগববি অগবীয মবমত্ত মরায গঠনক্াঠাজভা মনণ ব ও
ম্ভাফনাভ ব্যতযী এরাক্া খমনজ ম্পদ অনুন্ধাজনয রজযয আিমরক্ অমবক্লী ও চুম্বক্ী জময ক্াম©ভ ম্পাদন
ক্জয আজছ। ১৯৯০ াজর এ অমধদপ্তয ১:১০,০০,০০০ লেজর ফািংরাজদজয লফাগায অমবক্লী ব্যতয ভানমচত্র প্রক্া
ক্জয। এ ভানমচজত্র মজরে লফমজনয াজজয নওগাঁ ও চাঁাইনফাফগঞ্জ লজরায অন্তগতব মনাভতপুয-লাযা-লগাভস্তাপুয ও
তদিংরগ্ন এরাক্া এক্টি ধণাত্মক্ লফাগায অমবক্লী লিাজায মযরমযত । এ ক্াযজণ ফতবভান আিমরক্ অমবক্লী ও
চুম্বক্ী জময ক্াম©ভ উক্ত এরাক্ায ভূগববি মবমত্ত মরায গঠনক্াঠাজভা মনণ ব ও ম্ভাব্য খমনজ ম্পজদয ভজুদ
অনুন্ধাজনয রজযয মযচামরত জজছ।
আিমরক্ অমবক্লী ও লোোর মপড চুম্বক্ী উাত্তভ ১৪৬টি ম©লফযণ িান লথজক্ িংগৃীত । প্রা ৩৫০ ফগ ব
মক্.মভ.এরাক্া এ জময ক্াম©ভ মযচামরত । মাতাাত ব্যফিায উয মবমত্ত ক্জয উাত্তভ ১-৩ মক্.মভ. ব্যফধাজন
িংগ্র ক্যা । এ উাত্তভ প্রমক্রাজাত ক্যায য লফাগায অমবক্লী ও লোোর মপড চুম্বক্ী ব্যতয ভানমচত্রভ
প্রস্তুত ক্যা ।
লফাগায অমবক্লী ব্যতয ভানমচত্র লথজক্ জময এরাক্ায মিভ মদজক্ এক্টি ধণাত্মক্ লিাজাজযয উমিমত মযরমযত
। লিাজাযটি পূফ ব-মিভ মদক্ ফযাফয দীঘ বামত। লফাগায অমবক্লী ভানভ -9.60 লথজক্ 14.69 মভমরগার ীভায
ভজে অফমিত। এটি জময এরাক্া ভূত্বজক্য খুফ ক্াছাক্ামছ উমিত মবমত্ত মরা থাক্ায ম্ভাফনায ইমঙ্গত প্রদান ক্জয।
চুম্বক্ী অনুন্ধানভরক্ প্রাপ্ত তথ্য লথজক্ প্রতীভান , জময এরাক্ায দমযণ-পূফ ব মদজক্ িানীবাজফ ধাতফ খমনজজয
উমিমত থাক্জত াজয, মমদও অন্যান্য অিংজ তাৎম©ভ লক্ান চুম্বক্ী বফমষ্টয মযরমযত  না।

জ্বাাক্তি ক্তহশসশব সশব বাত্তম ব্যবহাশরর শযয ব্রাহ্মেবাক্তড়য়া জোর ক্তবেয়িের উপশোয় আক্তবষ্কৃি ক্তপট
এর রাসায়ক্তিক গুোগুি ক্তিে বয় ও জ্বাাক্তি মাি বৃক্তিকরে
স -স
ব্রাহ্মনফামড়া লজরায মফজনগয উজজরা আমফষ্কৃত মজেয যাামনক্ গুণাগুন মনণ ব ক্জয মফমবন্ন তা যাামনক্
প্রমক্রা এয জ্বারামন ভান বৃমদ্ধয ভােজভ জ্বারামন মজজফ জফ বাত্তভ ব্যফাজযয রজযয বফজ্ঞামনক্ গজফলণা মজজফ এ
ক্ভবসূমচ গ্রণ ক্যা জজছ। এ উজেজে মে নভৄনা িংগ্র ক্যায জন্য ব্রাহ্মনফামড়া লজরায মফজনগয উজজরা
ফমযঙ্গন ক্াম বক্রভ ম্পন্ন ক্যা । প্রা ১০০ ফগ ব মক্জরামভোয এরাক্া ভূ-বফজ্ঞামনক্ জমযজয ভােজভ ৪৯টি মে নভৄনা
িংগ্র ক্যা । যাড অগায ব্যফায ক্জয স্বল্প গবীযতা ৩৩টি িাজন খনন ক্াম বক্রভ মযচারনা ক্যা  মায ভজে ২০টি
িাজন মফমবন্ন গবীযতা (ভূপৃষ্ঠ জত ৪.৫৭ মভোয গবীযতা) মজেয উমিমত মযরমযত । িংগৃীত নভৄনাভজয
Free Moisture Content মযভা ক্যা । যীযা প্রতীভান  লম, ১.২২ – ২.৪৪ মভোয গবীযতা জত িংগৃীত
মে নভৄনাভজয Free Moisture Content জফ বাচ্চ (গড় ৭৭.৮৪%) মা ভূপৃষ্ঠ জত ০.৯১ মভোয গবীযতা প্রাপ্ত মে
নভৄনাভজয লযজত্র ফ বমনম্ন (৬৩.৭৪%)। লম ক্র নভৄনা ২.৭৪ – ৪,২৭ মভোয গবীযতা জত িংগ্র ক্যা জজছ লফ
নভৄনায লযজত্র এই গড় ৭০%। গজফলণায যফতী ধাজ লবৌত ও যাামনক্ বফমষ্টয জানায জন্য িংগৃীত মে
নভৄনাভজয Ultimate and Proximate Analysis ম্পন্ন ক্যা জফ। চূড়ান্ত ধাজ জ্বারামন মজজফ মজেয জফ বাচ্চ
উন্নমতক্জল্প তা-যাামনক্ প্রমক্রা ব্যফায ক্জয নভনাভজয জন্য এক্টি অতযানুকূর (Optimum) অফিা
(Condition) মনধ বাযণ ক্যা জফ।
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মমুনা নদী ও মমুনা চযমূ জাভার য এফাং লয য লজরায ভর াফচ ত দৄভাত্র প্রফাচত/
চফদ্যভান, চযতয নদী ফরক্ষয ফাচররত, ফাচরচযমূর এফাং াাড় াদরদীি এরাকাি চ ত ফা য
ভর মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন (াঈ িন প্রকল্প)
স -স
ফাাংরারদরয নদীয ফাচররত চফচব
ধযরণয মূ ফান ও াথ যননচতকবারফ
গু ত্ব ণ য বাযী ভচণরকয াঈচ চত
থাকাি এয ম যরফক্ষরণয চফলরি গুযত্ব
প্রচতচনিত চ ার । এছাড়া করিক
লদী-চফরদী প্রচতষ্ঠান ফাাংরারদরয
নদী রত ফাচর যপ্তাচনয চফলরি ানুভচত
প্রদারনয জ ফাাংরারদ যকারযয
কারছ াআরতাভর াঅরফদন করযরছ।
াঈর চখত কাযরণ জাভার য লজরায
লদওিানগ ও ফকীগ াঈরজরা এফাং
গাাআফা া লজরায দয ও রছচড়
াঈরজরায া গতয মমুনা নদী ও এয
া যফতী এরাকাি এক ফচয ন
ানু ান কাম য ভ চযচারনা কযা
রিরছ। াঅররাচয ফচয ন ানু ান
কাম য রভয ভা রভ মমুনা নদীয ফাচররত
মূ ফান
ভচণরকয
াঈচ চত
না কযণ এয ভ দ চন রনয
এক প্রিা গ্রন কযা রিরছ।
ভূ-প্রাকৃচতক াফ া চফরফচনা করয,
ানু ানকৃত এরাকারক ০২ ভূপ্রাকৃচতক াআাঈচনরট বাগ কযা রিরছ।
এগুররা র , ১) চ চতীর ফা চয
(Stable sand bar) এফাং ২)
চচত্র ানু ানকৃত এরাকায ভানচচত্র
াচ চতীরফা চয (Unstable sand bar)। াযচদরক নদীয গচতপ্রফা এফাং ানু ানকৃত এরাকায রররয জভাট
ওিায প্রকৃচতয াঈয চবচত্ত করয ফা যচয মূরক ০৩ ভূতাচিক াআাঈচনরট বাগ কযা রিরছ। এগুররা র , ১) াচ যক
চয (Lateral bar), ২) ানুনদঘ যয চয (Longitudinal bar) এফাং ৩) ানুপ্র চয (Transverse bar)।
রররয নমুনা মূ এচ লফাচযাং, ওফরির লফাচযাং এফাং চট খনরনয ভা রভ াংগ্র কযা রিরছ। ফাচরয নমুনা
াংগ্ররয জ ফ যরভাট ২০ ওফরির লফাচযাং, ২০ এচ লফাচযাংএফাং ২৫ চট খনন কযা ি।  খনরনয এরাকা
চনধ যাযরণয লক্ষরত্র ফা য ভর কাররা যরঙয ভচনরকয াঈচ চত এফাং কভযসূচী ভূ এরাকায াচধকাাং ফা যচযরক
ানু ারনয াঅওতাি চনরি াঅায চফলরি রক্ষয যাখা রিরছ। ফচয ন এরাকায ফাচরয চযমূর লতজচ ি ভচনরকয
াঈচ চত না কযায জ লগাআগায কাাঈন্টারযয (Geiger Counter) ািতা লনিা রিরছ। লগাআগাযকাাঈন্টারযয
(Geiger Counter) ভা রভ ০৫  চ)
ারন লতজচ ি রতজচ িতায ভাত্রা ২০ CPM রত ১০০ CPM) ভচণরকয
াঈচ চত না কযা রিরছ। াঅনচফক চ কচভরনয গরফলণাগারয নমুনা চফরেলরনয ভা রভ লতজচ ি ভচনরকয ধযণ
ম্পরকয জানা মারফ। ফচয রন াং ীত রররয নমুনাি প্রাথচভকবারফ ারকা যরঙয ভচণক লমভন লকািাট যজ,
লপ
ায, কযারাাআট এফাং ভাাআকা ভচনরকয াঈচ চত াওিা লগরছ। তরফ ফচয রন বাযী ভচনক মূরক পৃথকবারফ
না কযা মািচন।
যীক্ষাগারয  চ ৫) চব এরাকা রত াং ীত ফাচর নমুনায চারনী (Sieve) চফরেলরণ লদখা মাি লম, নমুনামূর
প্রধানত সূ রত াচতসূ দানায ফাচর চফদ্যভান এফাং ফাচর নমুনাি ৫.৮৩ রত ১০.৮১ ম য বাযী ভচণরকয
াঈচ চতয যরিরছ মায গড় াঈচ চত প্রাি ৮.১২ । ফাচর নমুনায ানুচফক্ষণীক গরফলণাি চজযকন, াআররভনাাআট, টাাআর,
চরওকচ ন, কািানাাআট, গাযরনট, াগরনটাাআট  া ভচণরকয াঈচ চত না কযা রিরছ। না কৃত ভচণরকয ভর
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াআররভনাাআট, গাযরনট, কািানাাআট, চরওকচ ন এফাং চজযকন ভচণক া তভ। ফচয রনয চফচব এরাকা রত াং ীত
ফাচর নমূনায  ণ য চফরেলরণয পরাপর প্রাচপ্তয রয বাযী ভচণরকয লভাট ভ দ চন ণ  ফ রফ।

মমুনা নদী ও এয া ফয তী এরাকায া গতয জাভার য লজরায াআরাভ য ও ভাদাযগ াঈরজরায
(াঈত্তযাাং), ফগুড়া লজরায লানাতরা এফাং গাাআফা া লজরায াঘাটা াঈরজরা এরাকাি চ ত ফা য
ভর মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন (াঈ িন প্রকল্প)
স -স
াধাযণ ফাচররত চফদ্যভান ২.৮৫ এয লফী াঅরচক্ষক গু ত্ব ম্প খচনজ বাযী ভচণক চররফ চফরফচচত ি। চক ফাচররত
প্রাপ্ত মূ ফান বাযী ভচণরকয ঘনরত্বয (concentration) ভাত্রা এাআ খচনজগুররায ফাচণচজযক াঈ  চররফ চফরফচচত রত
ায। ফাাংরারদর বাযী খচনজ দাথ য ানু ান মূরত ক ফাজায এফাং লটকনারপয াঈ রফ যতী এরাকাি ীভাফ । চফর য
ারনক লদর নদী চ ত রর রত ারকা াঅয বাযী খচনজ দাথ য াঅযণ কযা ি। ফাাংরাদর ভূতাচিক জচয
াচধদপ্তয (চজএচফ) ১৯৮৯ ারর ে ত্র নদীয ফাচররত াথ যননচতকবারফ মূ ফান খচনজ দারথ যয  যা চযভান এয
াঈচ চত চচচ ত করযচছর । যফতীরত ২০১২ ারর মমুনা নদীয ফাাংরারদর প্ররফমুখ নারগ যী াঈরজরা, কুচড়গ্রাভ রত
ফ ফ েীজ ম য এরাকাি চযচাচরত প্রাথচভক জচয কারজয ভা রভ এফাং ২০১৪ ারর যাতন ে ত্র এয চফদ্যভান
জরধাযাি চফদ জচয চযচারনা করয াথ যননচতকবারফ মূ ফান খচনজ দাথ য এফাং াঈাদান চচচ ত করয। ফাাংরারদরয
 া, লভঘনা, মমুনা া া গু ত্ব ণ য নদীয ফাচররত বাযী ভচণরকয াথ যননচতক ানু ারনয জ ‘াঅাআাঅযএএভচফচড’ নারভ এক াঈ িন প্রকল্প চযচারনা কযা র । খচনজ াঈাদান চচচ ত কযণ, াথ যননচতকবারফ রাবজনক ফাচরয
ভ দ এরাকায ীভানা ও চফ চত চনধ যাযণ, াথ যননচতক গু ত্ব ম্প খচনজ দাথ য-এয াবয য ফ এফাং গুণভান
চনধ যাযণ লদরয ও চফরদরয ফাজারয চাচদা রজ লফয কযায জ প্ররিাজনীি দক্ষর ও াচয প্রণিন এাআ প্রকরল্পয
াঈ র । ‘াঅাআাঅযএএভ-চফচড’ প্রকরল্পয াধীরন মমুনা নদীয ফাচর বাযী খচনজ এয চফদ গঠন বফচ য াঈর াচন ও বাযী
খচনরজয ভ দ চচচ ত কযায ররক্ষয ২০১৬-২০১৭ াথ যফছরয ভাঠ ম যারি জচয চযচারনা কযা রিরছ।
মমুনা নদী ফক্ষচ ত চয মূরয প্রাি ৩৪৩ ফগ য
চকররাচভটায এরাকাি ভূতাচিক জচয কাম য
ম্প কযা ি। ফচয ন এরাকা ২৪o৪৮'৫৪"
াঈত্তয াক্ষাাং লথরক ২৫o৯'৬" াঈত্তয াক্ষাাং
এফাং ৮৯o৩৩'৪"
ফ য িাচঘভাাং লথরক
o
৮৯ ৪৫'৫" ফ য িাচঘভাাং ম য চফ ত।
গাাআফা া, ফগুড়া ও জাভার য লজরায াঘাটা,
লানাতরা, াচযিাকাচ , াআরাভ য ও
ভাদাযগ (াঈত্তযাাং) াঈরজরামূরয ফ যচ রভ প্রফাচত মমুনা নদী ীভানাি
ানু ানকৃত এরাকা ীচভত। এাআ দৃচ রকাণ
লথরক ভূতাচিক ফচয ন কভযসূচচ ০৩ এচপ্রর
রত ১০ ন, ২০১৭ ভরিয ভর ফাস্তফাচিত
রিরছ।
ফচয ণ এরাকায ভূতাচিক ভানচচত্র ফাাংরারদ
জচয াচধদপ্তয, ানীি যকায প্ররকৌর চফবাগ
ক ক
য প্রকাচত াঈরজরা ভানচচত্র (Base
Map), া রট এভ াআরভজাচয, যযাচড াঅাআ
চচত্রাঃ ফচয ন কভযসূচচ এরাকায লফায লার লরারকন ভূতাচিক ভানচচত্র
াঈগ্র চচত্রাফরী, টরাগ্রাচপক ভানচচত্র, গুগর
াঅথ য াআভরজ ফায করয প্র ত কযা রিরছ এফাং ভূতাচিক একক ভাঠ যীক্ষণ-এয াযা ীভানা চনরদ য কযা িরছ।
চজাঅাআএ পটওিায ফায করয ভানচচত্র একক ড়া কযা িরছ। ফচয ন জচয এয ভি ভূতাচিক চফচব তথ্য
াংগ্র কযা রিচছর। ভূ-প্রাকৃচতকবারফ মমুনা নদীয চযমূ ন ন চয এফাং যাতন চয এাআ দুাআ বারগ বাগ কযা মাি।
কভযসূচচ এরাকা চতন তন্ত্র ভূতাচিক একক াাংর ল চণভূ কযা ি, এগুররা রাঃ রাংগ াঈচডনার ফায চডরাচজট,
লরটাযার ফায চডরাচজট এফাং া বা য ফায চডরাচজট। ফচয ণ কভযসূচচ চরাকারীন ভরি মমুনা নদীয চফচব চয রত
চতন  চতরত চভচ ত ও াচভচ ত ফাচরয নমুনা াংগ্র কযা ি।
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ফচয ন এরাকাি লদীি  খনন  চতরত ৩০.৪৮ চভটায গবীযতাি ২০ , ওফওরির লফাচযাং (চচাং)  চতরত
৩০.৪৮ চভটায গবীযতা ম্প ২০  এফাং বাযী ভচণরকয াঅচধকয যরিরছ এভন ারন ১০ (২.১৩ চভটায) গবীযতায
চট লকন খনন কযা রিরছ এফাং এছাড়া বফ াচনক চফরফচনাি ভূপৃষ্ঠ রত ১০ নমুনা াংগ্র কযা িরছ। নমুনা
াংগ্ররয লক্ষরত্র চগ্রড াটাণ য ানুযণ করয  া বাযী ভচণরকয াঅচধকয যরিরছ এভন ানমূ চনফ যাচন কযা িরছ।
নমুনা াংগ্ররয ভি রকট লর ও মুনরর কারায চাট য ফারযয ভা রভ ফাচর নমুনামূরয লবৌত ফণ যনা লনাট রক
চরচচফ কযা রিরছ। ভূতাচিক ম যাররাচনা এফাং ফাচর নমুনায প্রাথচভক লবৌত বফচ য ভীক্ষা করয লদখা মাি বাযী
ভচণরকয াঅচধকয যরিরছ এভন চযমূ কভযসূচচ এরাকায াঈত্তয চদরক াফচ ত এফাং দচক্ষণ চদরক াফচ ত চযমূর বাযী
ভচণরকয াঈচ চত রনামূরক বারফ কভ ফরর প্রতীিভান ি। ফচয ন কভযসূচচ এরাকা রত ৬৬০ নমুনা (ওজন
াঅনুভাচনক প্রাি ২৫০০ লকচজ) াংগ্র কযা রিরছ। জাভার য লজরায াআরাভ য াঈরজরা চফচব চরয লমভন: চয
চযণধাযারত বাযী ভচণরকয াঈচ চত াঅনুভাচনক (১৩.১১%) এফাং ফগুড়া লজরায াচযিাকাচ াঈরজরা চয গাগুিারত
বাযী ভচণরকয াঈচ চত াঅনুভাচনক (১৬.৪৬%) । লফচনিাযচরয বাযী ভচণরকয াঈচ চত প্রাি ৫.৯০% মা চফরেচলত ০৫
নমুনায ভর ফ যচন । ফচয ন এরাকায ০৫ নমুনায ভর গারন যট, টাাআর, চজযকন, চরাঈকচ ন, লভানাজাাআট,
াআররভনাাআট, াগরনটাাআট, কািানাাআট প্র চত বাযী ভচণক না কযা রিরছ। চজযকন (১০.৯০% রত ১৩.৪৫%),
লভানাজাাআট (২.২৮% রত ৩.৯৪%), টাাআর (১.১০% রত ৪.৪৫%), গারন যট (৫.০৫% রত ১৩.৪৫%), চরাঈকচ ন
(১.৯৭% রত ৭.৩৬%), াআররভনাাআট ও াগরনটাাআট (১৪.২৬% রত ২৫.০৩%) এফাং া া খচনজ (৩০.৪৫% রত
৪২.৯৪%) এয  া াঈাচ চত মমুনা নদীয ফাচররত মূ ফান খচনরজয প্রাচুম য চনরদ য করয।
াং ীত ফাচর নমুনামূ রত বাযী ভচণরকয াঅচধকয যরিরছ এভন ৫৪ নমুনা চফচএাঅাআাঅয এয াআ
াঈট াফ
ভাাআন, চভনারযর এ লভটারাযচজরত (াঅাআএভএভএভ) লপ্রযণ কযা রিরছ। াঅাআএভএভএভ এয গফরলণাগারয লোরভাপযভ
লারযরনয ভা রভ বাযী খচনজ পৃথকীকযণ লরল লারাযাাআচজাং ানুফীক্ষণ মন্ত্র াযা খচনজ চচচ ত কযা রফ । এছাড়া
এ াঅযএপ (াঈাদান চফরেলণ), কভচ ট চরাঈন (বরচাঈভ %), লচকাং লটচফর (বাযী ও ারকা ভচণক পৃথকীকযণ),
াঅাআরাডাাআনাচভক লারযন এফাং এ াঅযচড প্র চত যীক্ষা ম্প কযা রফ। ফাাংরারদ যভা চ কচভন
(চফএাআচ) এয যীক্ষাগারয এ াঅযএপ (াঈাদান চফরেলণ) এয জ ৫ ফাচর নমুনা লপ্রযণ কযা রিরছ। এছাড়া
চজএচফ’য চরাচফদ্যা ও ভচণকচফদ্যা গরফলণাগারয লগ্রাআন াাআজ এনারাাআচ, লোরভাপযভ লারযন, এ াঅযএপ
(াঈাদান চফরেলণ) এয জ ৫৬ নমুনা ফাছাাআ কযা রিরছ এফাং বফরেচলক যািন গফরলণাগারয চফরেলরণয জ ১৫
নমুনা জভা লদিা রিরছ। াঈরযাচ চখত চফরেলণ লরল প্রাপ্ত পরাপররয চবচত্তরত কভযসূচচ এরাকায মমুনা নদীয চফচব চয
ও নদী ফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািরনয চুড়া প্রচতরফদন প্র ত কযা রফ।

মমুনা নদী ও এয া ফয তী এরাকায া গতয ফগুড়া লজরায াচযিাকাচ ও দৄনট াঈরজরা, জাভার য
লজরায ভাদাযগ াঈরজরা এফাং চযাজগ লজরায কাজী য ও দয াঈরজরায নদীফরক্ষয ফাচররত
মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন (াঈ িন প্রকল্প)
ায-াংরক্ষ
“মমুনা নদী ও এয া ফতী এরাকায া গতয ফগুড়া লজরায াচযিাকাচ ও দৄনট াঈরজরা, জাভার য লজরায ভাদাযগ
াঈরজরা এফাং চযাজগ লজরায দয াঈরজরা ও কাজী য াঈরজরায নদীফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত
চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন” ীল যক কভযসূচী ফাাংরারদ ভূতাচিক জচয াচধদপ্তয (চজএচফ) এয “ফাাংরারদরয নদী
ফরক্ষয ফাচররত চফদ্যভান মূ ফান খচনরজয াঈচ চত ও এয াথ যননচতক মূ ািন (IRSM-BD)” ীল যক প্রকরল্পয ফযার
২০১৬-১৭ াথ যফছরয চযচাচরত ি। মমুনা নদী প্রফাচত চভড চযারনর ফায ও লোআরডড ফায এফাং রিন্ট ফাযমূরয প্রাি
৩৪৭ ফগ য চকররাচভটায এরাকাি ানু ানকাম য ম্প কযা ি। মা ২৪o৩২'৩০.৪৮ াঈত্তয াক্ষাাং লথরক ২৪o৫৫'৫৫.৩১''
াঈত্তয াক্ষাাং এফাং ৮৯o৩৪'২৪.১২ ফ য িাচঘভাাং লথরক ৮৯o৪৮'৩০.৬৯'' ফ য িাচঘভাাং ম য চফ ত।
ফাচরয নমুনা াংগ্র এফাং াথ যননচতক  া তা মাচাাআরিয চফধারথ য ভূগবয ৩০ চভটায ম য স্তযমূরক াঈরম্ববারফ
াআরকারনাচভক (০-৯.১৪ চভটায), াফ-াআরকারনাচভক (৯.১৪–১৮.২৯ চভটায) এফাং থাড য লজান (১৮.২৯–৩০.৪৮ চভটায) ফা
স্তরয বাগ কযা ি। নমুনামূ এচ লফাযরার, চচাং লফাযরার এফাং চট খনরনয ভা রভ াং য কযা ি। ফাচরয
নমুনা াংগ্ররয জ ফ যরভাট ২০ চচাং লার, ২০ এচ লফায লার এফাং ১০ চট খনন কযা ি। প্ররতযক
এচ লফাচযাং এয াআরকানচভক লজান লথরক ০.৬১ চভটায গবীযতা া য লভাট ১৫ করয ফাচরয নমুনা; াফ াআরকানচভক
লজান লথরক ১.৫২ চভটায া য ৬ করয ফাচরয নমুনা; থাড য লজান লথরক ১.৫২ চভটায া য লভাট ৮ করয ফাচরয নমুনা
াংগ্র কযা ি। নমুনামূ াতয
বারফ খাচর লচাখ, াঅতচ ক চ, কারায চাট য, লগ্রাআন াাআজ চাট য এয ভা রভ
ম যরফক্ষণ কযা ি। এয দানায ানুচভত তকযা চযভাণ ও লবৌত গুণাফরী লরখা ি। ম যরফক্ষরণয য যীক্ষাগারয
চফরেলরণয জ প্ররতযক নমুনা লররফর রাগারনা ারগয ভর াংযক্ষণ কযা ি। জচযকৃত এরাকায চফচব গবীযতায
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লভাট ১৫ ফাচরয নমুনা চজএচফ’য যীক্ষাগারয চফরেলণ কযা ি। এছাড়া ১ এচ লফাযরার ভূপৃষ্ঠ লথরক ৩০ চভটায
ম য ১৫ নমুনায ২১ াকন লভাট ৫৬ াাআড ানুফীক্ষণ মরন্ত্র চফরেলণ কযা ি। গ্রাচব লভরথাড ফা বাযী তযর
লোরভাপযভ ফায করয ারকা লথরক বাযী ভচণকমূ পৃথক কযা ি। এরত লদখা মাি, ফগুড়া লজরায দৄনট াঈরজরায
যাধানগরয রফ যা চযভারণ বাযী ভচণক (২৭.৫৬%) যরিরছ । মা ২ লথরক ৪ চভটায গবীযতা লথরক াংগ্র কযা রিরছ।
ফরচরি কভ (২.৪২%) বাযী ভচণক ফগুড়া লজরায াচযিাকাচ াঈরজরায রফাচড় নাভক জািগায নমুনাি াওিা মাি।
নমুনা াংগ্ররয গবীযতা চছর ২ লথরক ১০ চভটায।
ানু ারন লদখা মাি, ১৫ ফাচরয নমুনা
৩৫ াাংর বাযী ভচণক ৭.৪১%
যরিরছ। ায এচ লফাযরাররয
চফচব
গবীযতায নমুনায (১৫
নমুনা ২১ াাং) প্ররতযক রত
কভরক্ষ ৫% বাযী ভচণক চফদ্যভান
এফাং গরড় ১০.৪৯% বাযী ভচণক
যরিরছ। গরফলণাি মমুনা নদীয ফাচররত
লভাট ৯ বাযী ভচণক না রিরছ।
এরত লদখা মাি, াআররভনাাআরটয
(৬.৭৮%) চযভাণ ফরচরি লফী।
এযরযাআ গাযরনট (৫.৬১%), চজযকন
(৩.২৬%), কািানাাআট+চচররভনাাআট
(৩.০২%), চরাঈরকাচ ন (২.০৯%),
াগরনটাাআট (১.৬০%),
টাাআর
(১.২৩%) এফাং লভানাজাাআট (০.৯৬%)
চফদ্যভান।
াআররভনাাআট,
গাযরনট,
চজযকন,
কািানাাআট+চচররভনাাআট,
চরাঈরকাচ ন এফাং টাাআর ফ নমুনাি
না রিরছ।
াআররভনাাআরটয তকযা ওজন ৫.২০%
লথরক ৮.৮১% এফাং গড় ৬.৭৮%।
ফ যাচধক াওিা মাি চযাজগ দয
াঈরজরায াঅকানদীচঘয ০-২ চভটায
গবীযতায নমুনাি। গাযরনরটয তকযা
ওজন ৩.৪৫% লথরক ৮.০২% এফাং গড়
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৫.৬১%। াচধক চযভারণ াওিা মাি ফগুড়া লজরায াচযিাকাচ াঈরজরায চয পাআকাভাচযয ১০-২০ চভটায গবীযতায
নমুনাি। চজযকরনয তকযা ওজন ২.১৫% লথরক ৬.৪৮% এফাং গড় ৩.২৬%। ফ যাচধক াওিা মাি ফগুড়া লজরায
াচযিাকাচ াঈরজরায চয রফাচড়য ০-২ চভটায গবীযতায নমুনাি। গাযরনরটয তকযা ওজন ৩.৪৫% লথরক ৮.০২%
এফাং গড় ৫.৬১%। াচধক চযভারণ াওিা মাি াচযিাকাচ াঈরজরায চয পাআকাভাচযয ১০-২০ চভটায গবীযতায
নমুনাি। কািানাাআট+চচরচভনাাআরটয তকযা ওজন ১.৭১% লথরক ৪.৯১% এফাং গড় ৩.০২%। ফরচরি লফী াওিা
মাি াচযিাকাচ াঈরজরায চয পাআকাভাচযয ১০-২০ চভটায গবীযতাি। চরাঈরকাচ রনয তকযা ওজন ১.০১% লথরক
৩.১০% এফাং গড় ২.০৯%। ফ যাচধক াওিা মাি দৄনট াঈরজরায যাধানগরযয ১৮-২০ চভটায গবীযতায নমুনাি।
টাাআররয তকযা ওজন ০.৫৭% লথরক ২.১৭% এফাং গড় ১.২৩%। রফ যা চযভারণ াওিা মাি াচযিাকাচ
াঈরজরায চয কাজরায ২-১০ চভটায গবীযতায নমুনাি। লভানাজাাআরটয তকযা ওজন ০.৬৬% লথরক ১.৯৫% এফাং গড়
০.৯৬%। ফ যাচধক াওিা মাি দৄনট াঈরজরায যাধানগরযয ১৪-১৬ চভটায গবীযতাি। াগরনটাাআরটয তকযা ওজন
০.১৭% লথরক ৪.১৩% এফাং গড় ১.৬০%। ফরচরি লফী াওিা মাি াচযিাকাচ াঈরজরায চয রফাচড়য ২-১০
চভটায গবীযতাি। চব (ছ কচন) এনারাাআচ ফা লগ্ররডন লটরটয পরাপরর ফাচরয দানায প্রধান াাং াচত িাকৃচতয
লদখা মাি এফাং চক াাং ভ ভ াঅকৃচতয। মা লথরক লফাঝা মাি লম, ফাচরয নমুনামূ মূরত াঈযচর লগ্ররডড ফা এচ
ল চণয। এাআ াঈযচর লগ্ররডড মমুনায চরযয ফাচর বচফ রত বাযী ভচণক ফা মূ ফান ভচণক াঈরত্তাররনয জ াঈমৄ রত
ারয।
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মমুনা নদী ও এয া ফয তী এরাকায া গতয টা াাআর লজরায ভূিা য, কাচরাতী ও দয াঈরজরা এফাং
চযাজগ লজরায দয ও লফরকুচচ াঈরজরায নদীফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও
াথ যননচতক মূ ািন (াঈ িন প্রকল্প)
ায-াংরক্ষ
“ফাাংরারদরয নদীফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন”- ীল যক প্রকরল্পয াঅওতাি
গত ৫ এচপ্রর রত ১০ ন ২০১৭ ম য ভিকারর মমুনা নদী ও এয া যফতী এরাকায া গতয টা াাআর লজরায ভূিা য,
কাচরাতী ও দয াঈরজরা এফাং চযাজগ লজরায দয ও লফরকুচচ াঈরজরায নদীফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয
াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন”- ীল যক কভযসূচচ ফাস্তফািরনয ররক্ষয ফচয ন কাম য ভ চযচারনা কযা রিরছ।
ফচয ন কাম য ভ চরাকারীন ভরি কভযসূচচ এরাকাি মমুনা ও ধরর যী নদীয চফচব ফা চয লথরক চফচব  চতরত
চভচ ত ও াচভচ ত ফাচরয নমুনা াংগ্র কযা রিরছ। মমুনা-ে ত্র লদরয ফ য  নদীমূরয ভর া তভ। নদী
প্র য চযভারণ রর ফন করয। ফচয ন কাম য ভ চরাকারীন ভরি কভযসূচচ এরাকাি লদীি  চতরত ৩০.৪৮ চভটায
গবীযতায ২০
, চচাং  চতরত রফ যা ৩০.৪৮ চভটায গবীযতা ম য ৫০
, ১৩ ল্প গবীযতায (রফ যা ২
চভটায) চট লার খনন ও খারী লচারখ বাযী ভচণরকয াঈচ চত চফরফচনাি ফা চযমূরয ৬ ারনয ভূপৃষ্ঠ রত নমুনা
াংগ্র কযা রিরছ। ফচয ন চরাকারীন ভরি কভযসূচচ এরাকা রত প্রাি ৬৯৬ নমুনা (ওজন ২৪০০ লকচজ,
াঅনুভাচনক) াংগ্র কযা রিরছ।
ফাাংরারদ ভূতাচিক জচয াচধদপ্তরযয
যীক্ষাগারয ৪৪
ফাচর নমুনায
ররতাচিক ও ভচণকতাচিক চফরেলণ
কযা রিরছ। চফরেলরণয পরাপর
ানুমািী জচয এরাকায ফাচরমূ
প্রধানত াচত ি রত ি, ভ ভ
রত ি ারথ ফড় দানায াঅকৃচতয
ফাচরকণা চফদ্যভান। ভূ-পৃষ্ঠ রত ১০
চভটায গবীযতা ম য লজান-০১ এয
ফাচরমূ ভ ভ রত ি, ১০ লথরক
২০ চভটায ম য লজান-০২ এয
ফাচরমূ াচত ি রত ি এফাং ২০
লথরক ৩০ চভটায ম য লজান-০৩ এয
ফাচরমূ ভ ভ লথরক ি াঅকৃচতয
ফাচরকণা াযা গ ত।
জচয এরাকায লজান-০১ (০ লথরক ২
চভটায ম য গবীযতা) লথরক ১৬ ফচর
নমুনায ভচণকতাচিক চফরেলণ কযা
রিরছ। চফরেরলরণয পরাপর ানুমািী
এাআস্তরযয ফাচরমূর াআররভনাাআট ০.৪২.৫০%, গরড় ১.২৪%; গারন যট ০.৪৮১.৯৮%, গরড় ১.০৬%; চজযকন
০.৬০-২.৪২%, গরড় ০.৯০%,

মচত্র: নভৄনা িংগ্রজয জন্য মে, লদী, চমিং দ্ধমতজত ও খননকৃত কূভজয অফিান
ম্বমরত ভানমচত্র

কািানাাআট ০.২৫-২.২৪%, গরড় ০.৮৭%; চররচভনাাআট ০.৩৫-১.২২%, গরড় ০.৭৭%; চরাঈরকাচ ন ০.২৩-১.২৮%, গরড়
০.৬১%; লযাটাাআর ০.০৮-১.২৫%, গরড় ০.৫৩%; লভানাজাাআট ০.০৬-০.৮২%, গরড় ০.২৪% এফাং া া া কাররা
ভচণক ১.৮৩-১১.৭৫%, গরড় ৪.৫০% চনচণ যত রিরছ। লজান-০১ এয ২-১০ চভটায ম য গবীযতা লথরক ১৩ ফচর নমুনায
ভচণকতাচিক চফরেলণ চজএচফরত কযা রিরছ। চফরেলরণয পরাপর ানুমািী এস্তরযয ফাচরমূর াআররভনাাআট ০.২৭১.৬২%, গরড় ০.৮১%; গারন যট ০.৩৯-১.৯২%, গরড় ০.৯৬%; চজযকন ০.২৯-৩.০৭%, গরড় ০.৮৮%; কািানাাআট
০.২০-১.৩১%, গরড় ০.৫৮%; চররচভনাাআট ০-২.১১%, গরড় ০.৬০%; চরাঈরকাচ ন ০.১৬-০.৭৬%, গরড় ০.৪১৩%;
লযাটাাআর ০.২-১.৪০%, গরড় ০.৬০%; লভানাজাাআট ০.০৫-০.৫৭%, গরড় ০.৩০% এফাং া া া
কাররা ভচণক
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১.৪১-১৩.১৩%, গরড় ৪.৯৪% চনচণ যত রিরছ। জচয এরাকায া গতয চফচব এরাকায লজান-০১ রত ২১ ফা নমুনা
চফচএাঅাআাঅয এ ভচনকতাচিক চফরেলণ কযা রিরছ।

চচত্রাঃ লফাচযাং দ্ধমত দ্বাযা নভৄনা িংগ্র

চচত্রাঃ চচাং দ্ধমত দ্বাযা নভৄনা িংগ্র

চফরেলরণয পরাপর ানুমািী লজান-০১ এয গরড় প্রচত ৯.৯২ লকচজ ফাচররত ৮.৩৯ গ্রাভ াআররভনাাআট, ৩৩.৩৩ গ্রাভ গারন যট
এফাং ১২.৩৬ গ্রাভ চজযকন+ টাাআর চফদ্যভান। এাআ লজান রত াঅযও দ ফা নমুনা লচকাং লটচফর এফাং
াঅাআরাডািনাচভক লারযন কযা রিরছ। াঅাআরাডািনাচভক লারযন ানুমািী বাযী ভচণকাাংর াআররভনাাআট ১১%,
গারন যট ২০.৩১%, চজযকন ১৪.২৬% এফাং টাাআর ৯.১২% চফদ্যভান াঅরছ।
লজান-২ (১০.০ - ২০.০ চভটায গবীযতা) লথরক াং চত লভাট ০৯ নমুনা চজএচফরত ভচনকতাচিক চফরেলণ কযা
রিরছ। চফরেলণ ানুমািী ফা নমুনাি াআররভনাাআট ০.৩৪-১.৪২%, গরড় ১.০৮%; গারন যট ০.২৪-২.১৯%, গরড় ০.৯৩%;
চজযকন ০.৩৪-১.৫৭%, গরড় ০.৭৩%; কািানাাআট ০.১১-০.৮৪%, গরড় ০.৩৬%; চররভানাাআট ০.০৭-০.৯৬%, গরড়
০.৪০%, চরাঈরকাচ ন ০.১৮-০.৬৮%, গরড় ০.৪৪%; টাাআর ০.২৫-১.৪১%, গরড় ০.৬৯%; লভানাজাাআট ০.১৩-০.৫৫%,
গরড় ০.২৩% ও া া বাযী ভচণক ১.৬৪-৭.৮৫% গরড় ৪.৬০% চফদ্যভান াঅরছ। চফচএাঅাআাঅয গরফলণাগারয াঈ
লজান-২ এ প্রাপ্ত াভচগ্রক বাযী ভচণরকয চযভাণ ৬.৮৯-৭.০২% এফাং বাযী ভচণরকয চযভাণ ০.৯৯-১.১১ %।
চজএচফ যীক্ষাগারয লজান-০৩ (২০.০-৩০.০ চভটায গবীযতা) রত াং চত নমুনায াত (০৭) নমুনা চফরলণ কযা
রিরছ। তকযা চাফ ানুারয াভচগ্রক রর নমুনাি াআররভনাাআট ০.৫২-০.৬৭%, গরড় ০.৫৯; গারন যট ০.৫৮-১.১৯%,
গরড় ০.৮৫%; চজযকন ০.২৮-১.৫২%, গরড় ০.৫৮%; কািানাাআট ০.১৭-০.৭৯%, গরড় ০.৪২%; চচররভনাাআট ০.২১১.১৬%, গরড় ০.৫৯%; চরাঈরকাচ ন ০.২৮-০.৫১%, গরড় ০.৪১%; টাাআর ০.২৭-০.৮৯%, গরড় ০.৫৭%; লভানাজাাআট
০.০৯-০.২২ %, গরড় ০.২০% এফাং া া বাযী ভচণরকয চযভাণ ২.০৮-৬.০০% মা গরড় ৩.৫৫%।
বাযী ভচণরকয ভারফ তথা মূ ফান বাযী ভচণকমূরয াঈচ চত চফরফচনাি জচয এরাকায ফাচরমূ লফ াঅা
মা বচফ রত াঅযরণয জ চযকল্পনা গ্রণ ও ফাস্তফািরনয জ  াফনাভি ফরা মাি ।
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ক,

মমুনা নদী ও এয া ফয তী এরাকায া গতয ভাচনকগ লজরায চফারি (াঈত্তযাাং) ও লদৌরত য
াঈরজরা, টা াাআর লজরায নাগয য াঈরজরা, চযাজগ লজরায াজাদ য ও লচৌারী াঈরজরা এফাং
াফনা লজরায লফড়া াঈরজরায নদীফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক
মূ ািন (াঈ নিন প্রকল্প)
ায-াংরক্ষ
গ া-ে ত্র
মমুনা-লভঘনা
ফাাংরারদরয প্রধান নদী। এাআ
নদী গুররা প্রচত ফছয প্রাি ১.৮
চফচরিন টন রর ফন করয।
এয ভর ে ত্র মমুনা ফন
করয ৯০০ চভচরিন টন।
াধাযণত চফচব াঅকৃচতয চয
মূ এাআ নদী গুররায প্রাি ৫০
বাগ জািগা দখর করয াঅরছ
মা ারনক মূ ফান খচনরজ
মৃ । এাআ ফ মূ ফান
খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও
ভ দ
চনধ যাযরণয
ররক্ষয
ফাাংরারদ ভূতাচিক জচয
াচধদপ্তয ফাাংরারদরয নদী
ফরক্ষয
ফা রত
মূ ফান
খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও
াথ যননচতক মূ ািন (IRSMBD) ীল যক এক প্রকরল্পয
কাজ
করয। এযাআ
ধাযাফাচকতাি ২০১৬-২০১৭
াথ যফছরযয ০৬ এচপ্রর, ২০১৭
রত ১০ ন, ২০১৭ ভিকারর
মমুনা নদী ও এয া যফতী
চচত্রাঃ নমুনা াংগ্ররয জ চট, লদীি ও চচাং  চতরত খননকৃত  মূরয াফ ান ম্বচরত
এরাকাি এক ফচয ন কাজ
ভানচচত্র
ম্প কযা ি। ফচয ন এরাকা প্রাি ৫০০ ফগ য চক.চভ. চফ ত এফাং ভাচনকগ লজরায চফারি ও লদৌরত য
াঈরজরা, টা াাআর লজরায নাগয য াঈরজরা, চযাজগ লজরায লচৌারী ও াজাদ য াঈরজরা এফাং াফনা লজরায
য চতন (০৩) চব চব  চতরত রর নমুনামূ াংগ্র কযা ি।  চত গুররা র ৩০ চভ.
লফড়া াঈরজরায া গত।
গবীযতা SPT
, ৩০ চভ. গবীযতা ম্প Chopping এফাং ২ চভ. গবীযতা ম্প Pit Section। ফচয ন কাম য ভ
চরাকারীন ভলি ২০ SPT, ৫০ Chopping এফাং ১০ Pit Section রত প্রাি ৭৫০ রর নমুনা াংগ্র কযা ি।
রর নমুনামূ চনিভতাচন্ত্রকবারফ চনচদ য গবীযতা রত াংগ্র কযা ি। প্রাথচভকবারফ রর নমুনা মূরয স্তয চবচত্তক
ফণ যনা, চফচব খচনরজয (Quartz, Mica, Heavy Minerals) তকযা ায াআতযাচদ চরচফ কযা ি।
ভাঠ ম যারি প্রচত রয চফচব গবীযতাি চফরফচনা লমা /াঈর খরমা চযভান Heavy Minerals াওিা চগরিরছ।
এছাড়া নফ গ ত চক চয মূর Placer Deposit াঅকারযও চক Dark Color minerals এয াঈচ চত রক্ষয কযা
মাি। GSB- এয চরা ও ভচণক চফদ্যা গরফলণাগারয এ ম যপ্ত ২০  রত ৩৩ নমুনা চফরেলণ করয লদখা মাি লম,
bulk sample এয ভর লভাট বাযী ভচণরকয চযভান তকযা ৭.৫১-১৬.৫২ বাগ এফাং চনধ যাচযত লভ-এ এয চযভান
তকযা ২.৮১-৫৪.৮৪ বাগ। Bulk sample- এয ভর T66 (লদৌরত য, ভাচনকগ ) রফ যা ”” তকযা ১৬.৫২ বাগ
এফাং T90 (লফড়া, াফনা) ফ যচন তকযা ৭.৫১ বাগ বাযী ভচণক ধাযণ করয ও চনধ যাচযত লভ-এয (>২৩০) নমুনায
ভর T92(B) (দয, টা াাআর) রফ যা তকযা ৫৪.৮৪ বাগ এফাং T73(A) (লদৌরত য, ভাচনকগ ) ফ যচন তকযা
২.৮১ বাগ বাযী ভচণক ধাযণ করয। এছাড়া চনধ যাচযত লভ-এয (>১২০) নমুনায ভর T97 (লদৌরত য, ভাচনকগ )
রফ যা তকযা ২৩.৭৫ বাগ এফাং T71 (লচৌারী, চযাজগ ) ফ যচন তকযা ৫.০৫ বাগ বাযী ভচণক ধাযণ করয। াঈ
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৩৩ রর নমুনা রত ৫৩ slide বতযী কযা ি। চফস্তাচযত াঅনুফীক্ষচণক চফরেলরণয ভা রভ রর নমুনা মূর
াঈর খরমা চযভান াথ যননচতক বারফ মূ ফান খচনরজয াঈচ চত রক্ষয কযা মাি। Bulk sample এয ভর াথ যননচতক
বারফ মূ ফান বাযী ভচণরকয চযভান তকযা ২.১১-৮.৭২ বাগ এফাং চনধ যাচযত লভ-এ এয চযভান তকযা ০.৮৪২৪.২২ বাগ। প্রা ত বাযী ভচণরকয ভর Ilmenite, Garnet, Rutile, Zircon, Monazite, Leucoxen,
Kyanite াআতযাচদ াঈর খরমা । Bulk sample এয ভর Magnetite & Ilmenite, Garnet, Rutile,
Zircon, Monazite, Leucoxen, Kyanite এয গড় চযভান মথা রভ তকযা ১.৪৫, ১.৩৮, ০.২১, ০.২২, ০.১৩,
০.০৯ এফাং ০.২৮ বাগ। া চদরক চনধ যাচযত লভ-এয (>২৩০) নমুনায ভর Ilmenite, Garnet, Rutile, Zircon,
Monazite, Leucoxen, Kyanite এয গড় চযভান মথা রভ তকযা ২.০৪, ২.০৭, ০.২৪, ০.৪, ০.১, ০.০৭ এফাং
০.৮৮ বাগ।

চচত্রাঃ অথ বননমতক্ খমনজভদ্ধ ভমণজক্য আমধক্য

চচত্রাঃ এমটি প্রমক্রা িংগৃীত নভৄনা

IMMM গরফলণাগারয নমুনা চফরেলরণয ভা রভ তকযা ০.৫৪-১৪.৮৬ বাগ বাযী ভচণক ও তকযা ০.০৬-৩.৭ বাগ
মূ ফান বাযী ভচণক াওিা মাি। া াঅরযক গরফলণাি লদখা মাি লম, ০.৪ amp magnetic part এ Ilmenite ও
Garnet এয গড় চযভান মথা রভ তকযা ১৪.৮ ও ১৬.৩১ বাগ এফাং ১.০ amp non-magnetic part এ Zircon ও
Rutile এয গড় চযভান মথা রভ তকযা ১৮.৫১ ও ১১.৬৬ বাগ।

নমুনা চফরেলণ ম্প না ওিায কাযরণ BAEC ও Chemical laboratory of GSB লত াঠারনা ২০ নমুনায
প্রদান কযা  ফয ি নাাআ।

া

এছাড়া কভ াথ যননচতক মূ ভান মৃ খচনজ লমভন Muscovite, Hornblende, Chlorite, Augite, Tourmaline,
Actinolite াআতযাচদ ও াঅনুফীক্ষচণক চফরেলরণয ভি াওিা মাি। GSB ও IMMM গরফলণাগারয নমুনা চফরেলরণয
ভা রভ প্রাপ্ত পরাপর রত লদখা মাি লম, GSB ও IMMM এ লভাট বাযী ভচণক ও মূ ফান বাযী ভচণক এয তকযা
চযভান একাআ যকভ নি। এয কাযণ GSB ও IMMM গরফলণাগারয চব চব নমুনা চব চব যীক্ষা  চতরত ম্প
কযা রিরছ। চফরেলরণয র পরাপর রত এটা ফরা মাি লম, ফচয ন এরাকাি াঈর খরমা চযভান াথ যননচতক বারফ
মূ ফান বাযী ভচণরকয াঈচ চত াঅরছ মা লদরয াথ যনীচতরত গু ত্ব ণ য ভূচভকা যাখরত াযরফ।
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ফাচল যক এচএ প্রচতরফদন ২০১৬-২০১৭

70

চজএচফ’য ফাচল যক কভযম্পাদন মূ ািন (এচএ) প্রচতরফদন (২০১৬-২০১৭)

াঈর

[১[ লতর ও
া তীত
লদরয
খচনজমূরয
াঅচফ ায
[২]
প্রাকৃচতক
দূরম যাগ
প্রভন
[৩] ভানফ
ম্পদ াঈ িন

কাম© ভ
(Activities)
[১.১] ভূতাচিক ও ভূপ্রাকৃচতক
ভানচচত্রািন
[১.২] ভূদাচথ যক ানু ান
[১.৩]  খনন
[২.১] ভূ-দূরম যাগ কভারনায লক্ষরত্র
লনট ওিযাচকাং এয ভা রভ তথ্যাঈাত্ত াঅযণ
[২.২] চফচব স্তরয জনরচতনতা
কাম© ভ াঅরিাজন
[৩.১] ানীি প্রচক্ষণ
[৩.২] বফরদচক প্রচক্ষণ
[৩.৩] ানীি/াঅ জ
য াচতক
লচভনায,চরম্পাচজিাভ,কনপারয
াঅরিাজন/াাংগ্রণ

কভযম্পাদন সূচক
(Performance
Indicator)

[১.১] প্রস্তাচফত এরাকায কাজ
ভাপ্ত
[১.২] প্রস্তাচফত এরাকায কাজ
ভাপ্ত
[১.৩]  খনন ভাপ্ত

একক

ভান

াাধাযন

(Unit)

রক্ষযভাত্রা/ াাআরটচযিা ভান
াচত
চরচত
চরচত ভারনয
াঈত্তভ
াঈত্তভ
ভান
চনর

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

ফাচল যক
াজযন

ভ চ ত
াজযন

াধাযণ
ল ায

প্রাপ্ত ল ায

ফগ য চক.চভ.

৪০

৩,৮০০

৩,৪২০

৩,০৪০

২,৬৬০

২,২৮০

৩৮৬১

৩৮৬১

৪০.০০

৪০.০০

ফগ য চক.চভ.

১০

৩০০

২৭০

২৪০

২১০

১৮০

৩০০

৩০০

১০.০০

১০.০০

নাং

১০

০১

-

-

-

-

০১

০১

১০.০০

১০.০০

[২.২] াঈাত্ত াং ীত

নাং

৫

০৩

০২

০১

-

-

০৩

০৩

৫.০০

৫.০০

[২.৩] কাম© ভ াঅরিাচজত

নাং

৫

০২

০১

-

-

-

০২

০২

৫.০০

৫.০০

জনঘন্টা

৫

৬০

৫৪

৪৮

৪২

৩৬

২৯.১০

২৯.১০

৫.০০

২.৪২

নাং

২

০২

১.৮

১.৬

১.৪

১.২

০৪

০৪

২.০০

২.০০

নাং

৩

১০

০৯

০৮

০৭

০৬

৪২

৪২

৩.০০

৩.০০

প্রকৃত াজযন

৮০

৭৭.৪২

[৩.১] ানীি প্রচক্ষণ ম্প
[৩.২] বফরদচক প্রচক্ষণ
ম্প
[৩.৩]লচভনায,চরম্পাচজিাভ,
কনপারয াঅরিাজন/
াাংগ্রণ ম্প

৮০
দপ্তয/াং ায াঅফচ ক লকৌরগত াঈর মূ
[৪] দক্ষতা ও
[৪.১] চনধ যাচযত ভিীভায
[৪.১] জাতীি াচায লকৌর
বনচতকতায
ভর বত্রভাচক চযফীক্ষণ
াং া
1
৪
৩
২
ফাস্তফািন
াঈ িন
প্রচতরফদন দাচখরকৃত
[৪] াঅচথ যক
[৪.২]াচডট াঅচত্ত চন চত্ত
[৪.২] ফছরযয াচডট াঅচত্ত
ফ ানায
%
১
৫০
৪৫
৪০
চন চত্তকৃত
কাম© রভয াঈ িন
াঈ িন
* 29 াচডট াঅচত্ত চন চত্তয ররক্ষয গত ১৯.১২.২০১৬ তাচযরখ এক চ ক্ষীি বা ানুচষ্ঠত ি। বাি ১৯ াচডট াঅচত্ত চন চত্তয জ
১৭.০৩.২০১৭ তাচযরখ লপ্রযণ কযা রিরছ।
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১

-

০৪

০৪

১.০০

১.০০

৩৫

৩০

*

-

১.০০

-

াচয কযা রিরছ। মায কাম©ত্র পরযন াচডট াচধদপ্তরয গত

২০১৭-২০১৮ াথ য ফছরযয ফাস্তফািনাধীন ফচয ন
কাম© ভমূ
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ফাচল যক কভযম্পাদন চুচ (২০১৭-২০১৮) এয াঅওতাি চজএচফ ক ক
য ফাস্তফািনরমা চনফ যাচচত
কভযসূচচমূ
ভূতাচিক াখা
াখায নাভ

কভযসূচচয নাভ

াঈর

াঅিতন
(ফগ য চক.চভ.)

ভূতাচিক  (চজচডএাআচ-৭৩/১৭) খনরনয  ানু ান  (চজচডএাআচ-৭১/১৬ এফাং৭২/১৬) খনরন লদখা
মাি ২১৯৪ লথরক ২৩১৪ ট গবীযতায ভর ১০০ ট
ভা রভ াথ যননচতক ভচণরকয ানু ান।
াথ যননচতক
ভূতি ও
চযরা য
এযাররভন্ট

চরা ও
ভচণকচফদ্যা

(Exploration for Economic Minerals
at Geological Drill hole GDH-73/17)



খাগড়াছমড় াফ বতয লজরায খাগড়াছমড় দয ও 
ভরছমড় উজজরায াাড়ভজয রর ও 
ারমরক্ মরায ভমণক্তামিক্ মফজেলণ।
(Mineralogical analysis of sediments 
and sedimentary rocks of hills of 
Khagrachari Sadar and Mahalchari
Upazilas, Khagrachari Hill District)

রত্বয াঈ ত ভারনয চুনাাথরযয ভ দ যরিরছ, তাাআ এয
প্রকৃত ভ দ, চফ চত, ভান ও াথ যননচতক  া তা মাচাাআ
কযায জ াঅযও করিক ানু ান  খনন কযা;
াঈ খনন রত এরাকায প্রকৃত স্তযতাচিক তথ্য এফাং
ভূতাচিক াআচতা জানা;
ফ যফতী খনরন কিরা স্তয মৃ চন গর ািানা পযরভরনয
াঈরযয বাগ াঈ য গর ািানা পযরভরনয াঈচ চত রক্ষ কযা
লগরছ। তাাআ াঅযও াচধক গবীযতাি খনন কযরর কিরা স্তয
মৃ চন গর ািানা পযরভন াওিায মূ  াফনা
যরিরছ াথ যা কিরা াওিায  াফনা যরিরছ ।
াাড়মূ রত াং ীত নমুনায ভচণকতাচিক চফরেলণ;
চফরেলণ লরল প্রাপ্ত ভচণক নমুনায াঅাত তকযা ায
চনধ যাযণ;
াঈচ চখত নমুনায াথ যননচতক গু ত্ব চনধ যাযণ;
প্রচতরফদন প্রণিন।

-
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1. ফাজগযাে লজরায অন্তগতব
ভিংরা  ১: ৫০,০০০ ল রর াঈ রীি ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক
উজজরায ভূমভরূজয বফমষ্টযভ এফিং
ভানচচত্রািন;
আনুলমঙ্গক্ উকূরফতী দূজম বাগভ  যাস্তাঘাট াফকাঠারভা চনভযাণ, াঈ রীি এরাকাি দূরম যাগ
মনধ বাযজণয রজযয উকূরী ভূতামিক্ ও
লভাকারফরায ারথয লফড়ীফ ধ ও াঅ িরকন্দ্র চনভযারণয রলক্ষয ভূাঈচযবাগ ও ভূ-াবয য ভূতি ম্পচকযত লভৌচরক তথ্য ও
ভূ-প্রাকৃমতক্ ভানমচত্রান।

াঈ রীি ও
ামুচিক
ভূতি

াঈাত্ত যফযারয চনচভরত্ত ভূতাচিক জচয কাম য ভ
(Coastal
Geological
and
চযচারনা;
Geomorphological Mapping for
the Determination of Terrain  প্রচতরফদন এফাং এতদাংচে ভানচচত্র (ভূতাচিক, ভূ-প্রাকৃচতক
Characteristics and Associated
য প্রণারী ভানচচত্র, াঈ র
ও ভূচভ- ফায ভানচচত্র, জর চনগভণ
Coastal
Hazards
of
the
লযখায ক্ষি- চ াং া ভানচচত্র, দূরম যাগ ভানচচত্র াআতযাচদ)
Patharghata Upazila, Barguna
প্র তকযণ।
District)
2. ফাাংরারদরয াতক্ষীযা লজরায া গতয  ১: ৫০,০০০ ল রর াঈ রীি ভূতাচিক ও ভূ-প্রাকৃচতক
াতক্ষীযা দয াঈরজরায ভূমভরূজয
ভানচচত্রািন;
বফমষ্টযভ এফিং আনুলমঙ্গক্ উকূরফতী  যাস্তাঘাট াফকাঠারভা চনভযাণ, াঈ রীি এরাকাি দূরম যাগ
দূজম বাগভ মনধ বাযজণয রজযয উকূরী
লভাকারফরায ারথয লফড়ীফ ধ ও াঅ িরকন্দ্র চনভযারণয রলক্ষয ভূাঈচযবাগ ও ভূ-াবয য ভূতি ম্পচকযত লভৌচরক তথ্য ও
ভূতামিক্ ও ভূ-প্রাকৃমতক্ ভানমচত্রান।
াঈাত্ত যফযারয চনচভরত্ত ভূতাচিক জচয কাম য ভ
(Coastal
Geological
and
চযচারনা;
Geomorphological Mapping for
the Determination of Terrain  প্রচতরফদন এফাং এতদাংচে ভানচচত্র (ভূতাচিক, ভূ-প্রাকৃচতক
য প্রণারী ভানচচত্র, াঈ র
Characteristics and Associated
ও ভূচভ- ফায ভানচচত্র, জর চনগভণ
Coastal Hazards of the Satkhira
লযখায ক্ষি- চ াং া ভানচচত্র, দূরম যাগ ভানচচত্র াআতযাচদ)
Sadar Upazila, Satkhira District,
প্র তকযণ।
Bangladesh).
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১০০

400

াখায নাভ

কভযসূচচয নাভ

াঈর

চ গ্রাভ চ করযারযন এফাং াঅরারয 
এরাকায ঢাররয দৃ তা চফরেলণ এফাং
ভূপ্রমৄচ ক বফচ য চন ণ।

নগয ও
প্ররকৌর
ভূতি

(Slope Stability Analysis and
Geotechnical Characterization of 
Chittagong City Corporation Areas
and Surroundings)



ঢাক্া ভানগযীয মফমবন্ন এরাক্া লথজক্ ভূ- 
গববি ামনয নভৄনা িংগ্র এফিং িংগৃীত
ামন নভৄনায যাামনক্ মফজেলজণয ভােজভ
ভূগববি ামনজত আযন, লরড, ক্যাডমভাভ,
ললাযাইড ও মজিংক্ প্রভৃমত ০৫ টি লভৌজরয 
উমিমত ও মযভান নাক্তক্যণ।
ভূ-যািন ও
াচন ম্পদ

(Collection of Ground water
samples from different locations of
Dhaka Metropoliton City and
determine the presence of five
elements i.e. Fe, Pb, Cd, F and Zn in
Ground water along with their
concentrations through chemical
analysis and it's implication to
public health)

1. ভৄমন্পগঞ্জ লজরায গজামযা উজজরায 
ভূতামিক্ ভানমচত্রান।

(Geological Mapping of Gazaria
Upazila of Munshiganj District)

ভূতাচিক
ভানচচত্রািন
ও
2. ভামনক্গঞ্জ লজরায মঙ্গাইয উজজরায 
লকািাটাযনাযী
ভূতামিক্ ভানমচত্রান।

ভূতি
(Geological Mapping of Singair
Upazila of Manikganj District)
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চ গ্রাভ য ও াঅারয এরাকায ঢাররয দৃ তা চফরেলণ
(Slope Stability Analysis) এফিং ভূ-প্রভেমক্তক্ বফমষ্টয
মনরূজণয রজযয ১ ৫০,০০০ ল রর ভূ-প্রাকৃমতক্, ভূতামিক্
এফিং ভূ-প্রজক্ৌর তথ্য-উাত্ত অনুন্ধান;
পাহাড় এবং পাহাশড়র ঢাসমূহ হশি International
Sampling
Techniques
অনুযায়ী Standard
Penetration Test (SPT) এর মাধ্যশম ভূ-অভ্যন্তরভ্াশের
ক্তবক্তভ্ন্ন স্তশরর Disturbed এবং Undisturbed িমুিা
সংগ্রহ এবং একইসাশে ক্তবক্তভ্ন্ন ঢা (Slope) হশি Block
িমুিা সংগ্রহ কশর প্রশকৌল ভূিাক্তিক পরীযাোশর পরীযার
মাধ্যশম ভূ-প্রযুক্তিক ববক্তলষ্ট্য ক্তিরুপে;
ভূ-প্রভেমক্তক্ বফমষ্টয ম বাজরাচনাপূফ বক্ পেওাজযয
াাজে ঢাররয দৃ তা চফরেলণ (Slope Stability
Analysis) এফাং ভানমচত্র প্রস্তুতক্যণ মা বমফষ্যজত লম
লক্ান ধযজনয িানা বতযীজত গুরুত্বপূণ ব ভূমভক্া ারন
ক্যজফ।
ভূ-যাািচনক নীচত প্ররিারগয ভা রভ ভূ-প্রাকৃচতক চযরফ
না কযণ ভূ-গবয াচনরত াঈচ ত াঈরযা ০৫
(আযন, লরড, ক্যাডমভাভ, ললাযাইড ও মজিংক্) লভৌররয
ভাত্রা চনণ যিকযণ;
এছাড়া ফাাংরারদ চযরফ াচধদপ্তয ক ক
য ১৯৯৭ ারর
প্রনীত াঅদয ভাত্রায ারথ রনায ভা রভ াচনয গুনাগুন
চন ন এফাং জন ার যয াঈয এয প্রবাফ চনণ যি।

১: ৫০,০০০ ল রর ভূতাচিক ভানচচত্রািণ;
াঈ এরাকায ভূ-গাঠচনক স্তযচফ া, ভূ-প্রকৃচত ও রর
াফরক্ষরয চফরেলণ, ন
ভূ-াঅর াররনয চচ মূ
না কযণ, প্রাকৃচতক দূরম যাগ (লমভন ফ া, নদী বাঙন,
জরাফ তা াআতযাচদ) চফলিক তথ্যাচদ াংচে করয এরাকায
মৃচত্তকাম্পদ, জরাধায (ভূ-াঈচযচ ত ও ভূ-গবয ) ও
খচনজম্পদ (মচদ থারক) ম্পকীি চফফযন, এয ফায ও
বচফ রত লটকাআ াঈ িরনয জ প্ররিাজনীি যাভয প্রদান
করয এক ণ যা ভূতাচিক প্রচতরফদন প্রনিন।
১: ৫০,০০০ ল রর ভূতাচিক ভানচচত্রািণ;
াঈ এরাকায ভূ-গাঠচনক স্তযচফ া, ভূ-প্রকৃচত ও রর
াফরক্ষরয চফরেলণ, ন
ভূ-াঅর াররনয চচ মূ
না কযণ, প্রাকৃচতক দূরম যাগ (লমভন ফ া, নদী বাঙন,
জরাফ তা াআতযাচদ) চফলিক তথ্যাচদ াংচে করয এরাকায
মৃচত্তকাম্পদ, জরাধায (ভূ-াঈচযচ ত ও ভূ-গবয ) ও
খচনজম্পদ (মচদ থারক) ম্পকীি চফফযন, এয ফায ও
বচফ রত লটকাআ াঈ িরনয জ প্ররিাজনীি যাভয প্রদান
করয এক ণ যা ভূতাচিক প্রচতরফদন প্রনিন।

াঅিতন
(ফগ য চক.চভ.)

১৬০
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১৩০

২১৭

াখায নাভ

দূয ানুধাফন
ও চজাঅাআএ

কভযসূচচয নাভ

াঈর

ফগুড়া লজরায দৄনে উজজরা রগ্ন মভৄনা 
নদীয গমতজথয মযফতবন ও নদীদ্বাযা নতুন
ভূমভসৃমষ্ট এফিং নদীগজবব মফরীন ভূমভয মযভাণ 
মনণ ব এফিং
ভূ-প্রাকৃমতক্ ভানমচত্র

প্রস্তুতক্যণ।
(Jamuna River shifting detection,
erosion and accretion assessment
and geomorphological mapping of 

Dhunat Upazila, Bogra District)

াঅিতন
(ফগ য চক.চভ.)

চফচব ভরিয দৄনট াঈরজরাি মমুনা নদীয গচতরথয
চযফতযন চনণ যি;
এ াঈরজরা াংর মমুনা নদীয ফতযভান ভরিয গচতরথয
াফ ান চনণ যি;
চফগত তা ীয ভাঝাভাচঝ ভি রত ফতযভান ভি ম য
াঈ এরাকাি নদী াযা ন ন ভূচভ চ এফাং নদীগরবয
চফরীন ভূচভয চযভাণ চনণ যি;
নদী াংর এরাকাি বা নপ্রফণ এরাকা চচচ তকযণ;
এ াঈরজরায ভূ-প্রাকৃচতক ভানচচত্র প্র তকযন।
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মজমডএইচ ৭০/১৫ এয লক্ায স্যাম্পজরয  ভযরপারচজকযার (া াং ান চফরেলণ) বফচ য
ম যরফক্ষরণয ভা রভ ানুজীফা
(লপাযারভচনরপযা)
লপাযামভমনজপযা মচমিতক্যজণয দ্বাযা প্রত্ননা
কযণ;
মযজফ ও গঠণক্ারীন মযজফ ব্যাখ্যাক্যণ।
স্তযতি ও
জীফস্তযতি

(Delineation of Paleoenvironment  ানুজীফার য াচপ্ত, বফচচত্রয, াং াগত এফাং চযভাণগত
চফরেলণ;
and Depositional Environment by
identifying the Foraminifera of Core  ানুজীফার য প্র -চযরফ ও গঠনকারীন চযরফ
samples of GDH-70/15)
া াকযণ।

ফািংরাজদজয খাগড়াছমড় লজরায অন্তভূবক্ত 
খাগড়াছমড় দয উজরায মযজফ ভূতি
এফিং ভূমভধ্ব লজামনিং ভানমচত্রান।
চযরফ
ভূতি ও
প্রাকৃচতক
দূরম যাগ
এযাররভন্ট

(Environmental Geology Analysis &
Landslide Zoning of Khagrachhari
Sadar
Upazila of Khagrachhori

District, Bangladesh)




ভূচভ , াাচড় ঢর ফা াঅকচ ক ফ া াআতযাচদ প্রাকৃচতক
দূরম যাগ এফাং াাড় ছাড়াও যাস্তায ঢার ফযাফয ভূচভ 
চনযনকরল্প এফাং এক াঅদয ম যটন নগযী চররফ গরড়
কররয চনযাত্তা চনচ
কযায চনচভরত্ত এরাকায
ভূচভ  চফলরি গরফলণা ও ভূচভ  লজাচনাং ভানচচত্র
প্রণিন;
রফ য াংঘ ত ভূচভ মূরয াফ া চচচ তকযন,  া
ভূচভ প্রফণ াাচড় ঢারমূ চচচ তকযণ ও কাযণ
চফরেলণ করয এরাকা রক প্রকট, ভ ভ ও কভ চক ণ য
 া লজান চররফ না কযণ;
জচয এরাকায জনাধাযণরক চকমু ফফারয জ
চযরফ ভূতি চফলিমূ াফচতকযণ;
প্রচতরফদন প্রণিন।
ফ যরভাট
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-

৭০

১৬৮১

ভূ-দাচথ যক াখা
াখায নাভ

কভযসূচচয নাভ

াঈর

নওগাঁ লজরায ভান্দা-মনাভতপুয-লাযা 
উজজরাভ ও তদিংরগ্ন এরাক্া ভল্যফান
খমনজ অনুন্ধাজনয রজযয মবমত্তমরায 
গবীযতা মনণ বজয জন্য প্রমতযণ ভূক্ম্পন

জময।

ভূ-বফদুযচতক
ও ভূকম্পন (Refraction Seismic survey to
জচয
delineate Basement depth for the 
investigation of valuable minerals in
Manda-Niamatpur-Porsha Upazilas
and adjoining areas of Naogaon
District)

কুমড়গ্রাভ লজরায অন্তগতব লযৌভাযী ও 
াচবকলীি ও তদিংরগ্ন এরাক্া আিমরক্ অমবক্লী ও

চুম্বক্ী জময।
চুম্বকীি
(Regional Gravity and Magnetic
জচয
Survey in Roumari and adjoining 
areas of Kurigram District)
1. ফমযঙ্গজণ ভূদামথ বক্ মন্ত্রামতভজয 

(অমবক্লী, চুম্বক্ী ও ভূ-বফদুযমতক্)
ক্াম বক্ামযতা যীযণ ক্ভবসূমচ-২০১৭।

(Performance
test
of 
Geophysical
equipment
(Gravity, Magnetic, Electrical)
in the field- 2017)

ভূ-দাচথ যক
তথ্য চফরেলণ
ও মন্ত্রাচত 2. ফমযঙ্গজণ ভূদামথ বক্ মন্ত্রামতভজয 
যক্ষণারফক্ষণ
ভূকম্পন ও ভূদাচথ যক রচগাং)
ক্াম বক্ামযতা যীযণ ক্ভবসূচী-২০১৭।
(Performance
test
of
Geophysical
equipment 
(Seismic
&
Geophysical
Logging) in the field-2017)

াঅিতন
(ফগ য চক.চভ.)

ানু ানকৃত এরাকাি প্রমতযণ ভূক্ম্পন াং া জময
চযচারনা;
াঈ এরাকাি াগবীয চবচত্তচরায াঈচযবারগয কাঠারভা
ও চুযচত চনিচন্ত্রত গ্রযারফন (মচদ থারক) না কযণ;
না কৃত কাঠারভাি জভাকৃত ররর খচনজ ম্পরদয
াঈচ চতয চফলরি ধাযণা রাব;
াং ীত তথ্য-াঈারত্তয
া া-চফরেলরণয চবচত্তরত
প্রচতরফদন প্রণিন।

ানু ানকৃত এরাকায ভূতাচিক কাঠারভা ও চবচত্তচরায
গবীযতা চনণ যি;
খচনজ ম্পদ ানু ারনয জ  াফনাভি তীি
(anomaly) এরাকা চনধ যাযণ;
াং ীত তথ্য-াঈারত্তয
া া-চফরেলরণয চবচত্তরত
প্রচতরফদন প্রণিন।
ভূ-দাচথ যক মন্ত্রাচতমূরয প্রচচরত কযাচররেন,
মু কযণ এফাং এরদয ণ য কাম যক্ষভতা চফদ্যভান যাখায
াঈর র ফচয ণ চযরফর কাম যক্ষভতা মাচাাআকযণ;
চযফীক্ষণ যফতী কযণীি চফলরি প্রচতরফদন ল।

ভূ-দাচথ যক মন্ত্রাচতমূরয প্রচচরত লকচররেন,
মু কযণ এফাং এরদয ণ য কাম যক্ষভতা চফদ্যভান
যাখায াঈর র
ফচয ণ চযরফর কাম যক্ষভতা
মাচাাআকযণ;
চযফীক্ষণ যফতী কযণীি চফলরি প্রচতরফদন ল।

ফ যরভাট
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৬৫ রাইন
মক্জরামভোয

২০০

-

-

২০০
৬৫ রাাআন
চক.চভ.

যািন াখা
াখায নাভ
বফরেচলক
যািন

কভযসূচচয নাভ

াঈর

মদনাজপুয লজরায াফ বতীপুয উজজরা এরাক্া 
ফড়পুকুমযা ক্রা খমন ও তামফদুযৎ লক্জন্দ্রয
মযজফগত প্রবাফ মনণ ব।
(Environmental impact assessment
of Barapukuria Coal mine and 
thermal power plant in Parbotipur
Upazilla area of Dinazpur District)



কিরা খচনয াচন নারায ভা রভ খচন াংর এরাকায
ধানরক্ষত, নদী, কুয ও া া জরারি মাওিায
এরাকায াচন ভাযা কবারফ দূচলত ওিায পরর এয
চযরফগত প্রথাফ চনণ যি;
ফড় কুচযিা এরাকায তাভাত্রা া যফতী া া এরাকায
তাভাত্রায লচরি লফচ চক না তা জানা;
চদনাজ য লজরায ফ যতী য াঈরজরা এরাকাি
ফড় কুচযিা কিরা খচন ও তাচফদুয লকন্দ্রয াংর
াঅরারয এরাকায াঈয খচন ও তাচফদুয রকরন্দ্র প্রবাফ
চনণ যিকযণ।

াঅিতন
(ফগ য চক.চভ.)

১০

খনন াখা
াখায নাভ

কভযসূচচয নাভ

াঈর

ভূতাচিক  (চজচডএাআচ-৭৩/১৭) খনরনয 
ভা রভ াথ যননচতক ভচণরকয ানু ান।
(Exploration for Economic Minerals
at Geological Drill hole GDH-73/17)



খনন
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কিরা খচনয াচন নারায ভা রভ খচন াংর এরাকায
ধানরক্ষত, নদী, কুয ও া া জরারি মাওিায
এরাকায াচন ভাযা কবারফ দূচলত ওিায পরর এয
চযরফগত প্রথাফ চনণ যি;
ফড় কুচযিা এরাকায তাভাত্রা া যফতী া া এরাকায
তাভাত্রায লচরি লফচ চক না তা জানা;
চদনাজ য লজরায ফ যতী য াঈরজরা এরাকাি
ফড় কুচযিা কিরা খচন ও তাচফদুয লকন্দ্রয াংর
াঅরারয এরাকায াঈয খচন ও তাচফদুয রকরন্দ্র প্রবাফ
চনণ যিকযণ।

াঅিতন
(ফগ য চক.চভ.)

-

প্রকল্প: “ফাাংরারদরয নদীফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন (IRSM-BD)
চভক
কভযসূচচয নাভ
১.
২.

৩.

৪.
৫.

াঅিতন
(ফগ য চক.চভ.)

জাভার য লজরায দয াঈরজরা, ভিভনচাং লজরায মু াগাছা, দয, চত্রার ও গপযগ ও াঈরজরা, গাজী য
লজরায কাাচিা ও
য াঈরজরা এফাং নযচাংদী লজরায ভরনাযদী ও যাি যা াঈরজরায নদী ফরক্ষয
ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথননচতক মূ ািন।
দ
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স
স
দ
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।
চ দ য লজরায াাআভচয াঈরজরা, চযিত য লজরায লবদযগ , ডামুডযা ও লগাাাআযাট াঈরজরা, ফচযার
লজরায চজরা ও লভরচ গ াঈরজরা, লনািাখারী লজরায াচতিা াঈরজরায চযমূ, লবারা লজরা াংর
চযমূ-চয গজাচযিা, লভৌরবী চয, াচজযাট, ভন যা, চয াতাচরিায নদী ফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয
াঈচ চত চনণ যি ও াথননচতক মূ ািন।
গাাআফা া লজরায দয ও
যগ াঈরজরা, কুচড়গ্রাভ লজরায দয, নারগ যী, াঈচর য, চচরভাযী, চয
যাজীফ য ও লযৌভাযী াঈরজরায নদী ফরক্ষয ফাচররত মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথননচতক
মূ ািন।
মুচ গ লজরায গজাচযিা, চ ফাড়ী ও দয াঈরজরা, চ দ য লজরায ভতরফ, দয াঈরজরা, রক্ষী য
লজরায যাভগচত, কভরগ , দয ও যাি য াঈরজরা লনািাখারী লজরায ফণ যচয ও লকাম্পানীগ াঈরজরা,
লবারা লজরায চয পযারকন, চয াঅররকরজ ায এফাং চ গ্রাভ লজরায
ী াঈরজরায নদী ফরক্ষয ফাচররত
মূ ফান খচনরজয াঈচ চত চনণ যি ও াথ যননচতক মূ ািন।
ফ যরভাট

৩৬০

৩৫০

৩৬০

৩৬০

৩৮০
১৮১০

চফরল কভযসূচচ
চভক

াখায নাভ

১.

অথ বননমতক্ ভূতি ও মযজা ব এজজভন্ট

২.

চযরফ ভূতি ও প্রাকৃচতক দূরম যাগ এযাররভন্ট

কভযসূচচয নাভ
চকরাযগ লজরায নয া নদীয নীরগ এরাকাি নদী ফযাফয প্রাপ্ত চরটয
ভ দ, চফ চত এফিং অথ বননমতক্ ম্ভাব্যতা মাচাই।
সুনাভগঞ্জ লজরায ফাজযজক্য টিরা ও ার্শ্বফতী এরাক্া মক্র চুযমত
মচমিতক্যণ ও বফমষ্টযক্যজণয ভােজভ ভূমভক্জম্পয ম্ভযাফতা মাচাইক্যণ।
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চজএচফ’য

াফরযটযীয মন্ত্রাচতমূ
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ঢাকা াচপরয গরফলণাগাযমূ
াথ যননচতক ভূতি ও চযরা য এযাররভন্ট াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) ভাাআর ার াাঃ চরা ও খচনরজয নমুনায চথন লকন ২) গ্রাাআ ায -চরাযাঃ চরা ও খচনরজয নমুনায চথন লকন
লারাযাাআজড ও নন-লারাযাাআজড াফ াি ৪, ১০, ৪০ ও ১০০ গুণ  ক ভার চফরেলণ াঈরমাগী করয বতযী কযায জ ঘল যণ ও
চফফধ যন াঈ ম যারিয চফরেলণ কারজ ফ ত ি।
ভ ণীকযণ কাম য ম্পাদন কযা ি।

৩) ভাাআর ার া (কচম্পাঈটায)t চরা ও খচনরজয নমুনায চথন ৪) চডচাঈচভচডপািাযাঃ গরফলণাগারযয াঅি যতা চনিন্ত্রণ করয
লকন লারাযাাআজড ও নন-লারাযাাআজড াফ াি ২.৫, ৫, ১০, মন্ত্রমূরয ািীত্বকার ও কাম যকাচযতা ফজাি যারখ।
২০, ৫০ ও ১০০ গুণ চফফধ যন াঈ ম যারিয চফরেলণ কারজ
ফ ত ি।

৫) াভ যানাযাঃ এাআ মরন্ত্রয াার রফ যা ৪২ াআচ প্রর লম ৬) লড ট কচম্পাঈটাযাঃ যকওিাক য-১৬ লররবর ৫ ও রগ ট-৭
লকান ভানচচত্র/ভাাআরাযচট/ া ারযন্ট চট ানুরভাচদত লায প ওিযায ম্বচরত াঈ ক্ষভতাম্প এ কচম্পাঈটায ফচয ন
যান কযা মাি।
রত প্রাপ্ত ভূতাচিক তথ্য-াঈাত্ত চফরেলণ করয চরাস্তরযয রগ ও
বচরাঈরভ াঈ ান কযরত ফ ত ি। এছাড়া এ প ওিযারযয
ভা রভ লকান এরাকায লফাযরার াফ ান া ও লকন চত্র-ভাচত্রক ভরডচরাংরিয কাজ কযা ি।
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চরাচফদ্যা ও ভচণকচফদ্যা াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) এ -াঅযএপ মন্ত্রাঃ নমুনা প্র ত  চতাঃ চরা ফা ভচণক নমুনা ২) এ -াঅযএপ মরন্ত্রয নমুনা প্র ত াআাঈচনট (গ্রাাআচ াং এফাং লপ্র
ওিা ফা ল ররাজ রমারগ গ্রাাআচ াং মরন্ত্র ণ য করয লপ্র চররট চররট)t মন্ত্র চযচারনাাঃ চনচদ য তা ও চা ভান এ এ -াঅযএপ
মরন্ত্র চা প্ররিাগ করয চররট বতযী কযা ি।
মন্ত্র চ তাফ াি াঈনীত রর নমুনা ধাযক এ চররট প্ররফ কচযরি
পটওিারযয ভা রভ চযচারনা করয নমুনায ত্তয, িতয এফাং
াচত ি াঈাদান চফরেলণকযণ, তকযা াংমৄচত চনণ যি, চফযর
মৃচত্তকা নমুনা চফরেলণ কাজ ম্পাদন কযা ি।

৩) এ -াঅযচড মন্ত্রাঃ নমুনা প্র ত  চতাঃ কদ যভ এফাং ারচরক
চরা নমুনায জ দু াঅরাদা  চতরত নমুনা প্র ত কযা ি।
নমুনা ধাযরক চনচদ য চযভান রর নমুনা যাচয চফরেলণ কযা
মাি। কদ যভ নমুনা চরট লভথরড চকাংফা াাআর াচভটায এয ভা রভ
চনচদ য ভরি াংগ্র করয টাাআরর ভাাঈচন্টাং কযা ি। ফাতা
কারনা নমুনা, াআচথচরন াাআকররয ফার জাচযত নমুনা এফাং ৩৫০
চডগ্রী ও ৫৫০ চডগ্রী লরচিার াঈত্তপ্ত নমুনা প্ররিাজনানুমািী প্র ত
কযা ি।

৪) এ -াঅযচড মরন্ত্রয নমুনা প্র ত াআাঈচনটাঃ মন্ত্র চযচারনাাঃ চনচদ য
তা ও চা ভান এ এ -াঅযচড মন্ত্র চ তাফ াি াঈনীত রর নমুনা
ধাযক এ ল াাআড প্ররফ কচযরি প ওিযারযয ভা রভ চযচারনা
করয কদ যভ নমুনায াঈচ চত লরখচচত্র াওিা মাি। প ওিযায
এফাং প্রারিাচগক াচব তা ও দক্ষতাি ভূ-চফ ানীগণ ভচণরকয
তকযা াংমৄচত চনণ যি নমুনা চচচ ত ও চফরেলরণয কাজ
ম্পাদন করযন।

৫) লারাযাাআচজাং ানুফীক্ষণ মন্ত্রাঃ চরা, ফাচর, খচনজ নমুনায জ
াঅরাদা  চতরত লগ্রাআন াাআড প্র ত কযা ি ।

৬) যক কাটাযাঃ চফচব চরা লকরট াাআড বতযী চরা কাটায
কারজ ফ ত ি।
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৭) যক চরাযাঃ চরামূ চররয কারজ ফায ি।

৮) এচ কট া াগন ২০০ চব লকাযাঃ চফচব াঅকারযয চরায
নমুনামূরক পৃথকীকযরণয কারজ ফ ত ি।

৯) াাআর াচভটাযাঃ চ ও ল াাআজ াঈাদান াঅরাদা কযায কারজ ১০) লচৌম্বকীি পৃথকীকযণ মন্ত্রাঃ লচৌম্বকীি ার  চফচর এয াঈয
ফ ত ি।
চবচত্ত করয চফচব ার  চফচর ম্প ভচণক াঅরাদা কযা এাআ
গরফলণাগারযয কাজ। ডািা লচৌম্বকীি চজযকন লথরক লকািাট যজ
প্র চতয ণাত্বক ার  চফচর বয ভান -০.৩×১০-৬ ম্প
ভচণক এ মন্ত্র চদরি চফরেলণ কযা  ফ। জানাভরত, ফাাংরারদর
লকফরভাত্র চজএচফয গরফলণাগারয এ মন্ত্র যরিরছ।

নগয ও প্ররকৌর ভূতি াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) ারর  ভরি ায কযানাঃ ভা য নমুনায াঅিতা
চন ণ কযায কারজ ফ ত ি।

২) ারর এফাং বচরাঈরভচ ক া াঃ ভা য নমুনায াঅরচক্ষক
গু ত্ব চনণ যি কযায কারজ ফ ত ি।
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3) াাআর াচভটাযাঃ ভা য চভচ কণায (Fine Grain)
চযভাণ চনণ যি।

৪) চব াকাযাঃ ফাচর কণা পৃথকীকযণ এফাং তকযা চযভাণ
চনণ যি।

৫) কযাা াচ াঃ কদ যভ নমুনাি (Clay Sample) াচন
ধাযরণয ক্ষভতা চনণ যি।

৭) ওচডওচভটাযাঃ ভা

নমুনায Strength চনণ যি।

৬) ডাাআরয চিায মন্ত্রাঃ ফাচর জাতীি নমুনায Strength
চনণ যি।

৮) াঅনকনপাাআ কভরপ্রন মন্ত্রাঃ ভা
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নমুনায Strength চনণ যি।

৯) লকান লচনর াচভটাযাঃ ভা

নমুনায Strength চনণ যি।

১০) বাযা লটটাযাঃ চনরযট/ নমুনায (কাঠ, াআট াআতযাচদয)
চা চনণ যি।

১১) pH চভটাযাঃ ভা য নমুনায া ত্ব ও ক্ষাযত্ব চনণ যি।

ভূ-যািন ও াচন ম্পদ াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) এরচ চভটাযাঃ ভূগবয াচনয াঈচযস্তরযয াঈ তা চযভারয ২) ভাচ চভটাযাঃ এাআ মরন্ত্রয ারথ চফচব লপ্রাফ াংমৄ
জ ।
াচনয চফচব লবৌত াযাচভটায চযভা কযা ি।
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করয

৩) ওাঅযচ লপ্রাফাঃ ভূ-গবয াচনয জাযণ-চফজাযণ ভাত্রা চযভা ৪) চচডচ লপ্রাফাঃ ভূ-গবয াচনয তচড় চযফাচতা, লযাধ
কযা ি।
ক্ষভতা, রফণা তা াআতযাচদ গুনাগুন চযভা কযা ি।

৫) চএাআচ চভটাযাঃ ভূ-গবয াচনয া ত্ব ও ক্ষাযকত্ব চযভা কযা ৬) এরচডও লপ্রাফাঃ ভূ-গবয াচনরত িফীভূত াচ রজরনয চযভান
ি।
চযভা কযা ি।

৭) ল া লর (লপ্রাফ)t াচনয নমুনা াংগ্র ও াচনয চফচব
লবৌত াযাচভটায চযভা কযায জ চফরলবারফ বতযী মন্ত্র মায
ভ চদরি াঈফওরিররয াচন প্রফাচত কযা ি লমন তা ফাতারয
াচ রজরনয াং রয না াঅর।
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৮) চপ ায লায, পারনরাঃ াচনয নমুনা াংগ্র কযায জ
চপ ায লারযয াার ৪ ারনাচভটারযয লচরি ফড় কচনকা
লছরক লপরায জ
ফায কযা ি। পারনররয াার াচনয
নমুনা লফাতরর াংগ্র কযা ি।

৯) টাযচফচড চভটাযাঃ াচনয
ি।

তা চযভারয জ

ফায কযা ১০) াঅর যচনক লটট কীট ফ াঃ এ কীট ফর য চফচব াঈাদান
ফায করয াচনরত চফদ্যভান াঅর যচনরকয চযভাণ চনধ যাযণ
কযা ি।

১১) এচড লফাতর, এচড ও া যডাঃ াং ীত াচনয নমুনায ১২) কুচরাং ফা াঃ ফচয ন রত যীক্ষাগারয াচনয নমুনা
গুণাগুন যক্ষণারফক্ষরণয জ দুাআ ধযরনয এচড ফায কযা ি- চযফনকারর চনচদ য তাভাত্রাি যাখায জ ।
াাআর ার াচযক এচড ও নাাআচ ক এচড। া যরডয াার
াচনরত এচড লমাগ কযা ি।
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ভূতাচিক ভানচচত্রািন াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) গ্রাাঈ লচনর াং যাডায (চজচাঅয)t যরকৌর ও কাঠারভা ২) াঅনচর ড এরন্টনা (১০০ MHz)t ভূতাচিক, প্র তাচিক খনন
প্ররকৌরগত ফায (ভূগবয াাআ রাাআন, াংরমাগ তায, পাটর কারজ ফ ত ৩০ চভটায গবীযতা ম য কাম যক্ষভ ম্প ।
াআতযাচদ না কযণ, জনথ ও লযর রথয গুনগত ভান চনণ যিকযণ,
ল য চবচত্ত যীক্ষা); চযরফগত ফায (চফ নক ফজযয
ভানচচত্রািন, ভূগবয াংযক্ষণাধায না কযণ, ররতাচিক
গরফলণা); ভূ-প্ররকৌরগত ফায (স্তযতাচিক চফ া চনণ যি,
ভূগবয পাটর ও ভূগবয াচন না কযণ, ফ রধয পাটর, টারনর ও
ানায চবচত্ত না কযণ, চযখা না কযণ); প্র তিগত
ফায (াাআট ভানচচত্রািন, প্র তাচিক চনদযণ না কযণ)
াআতযাচদ কারজ ফায কযা ি।

৩) চর ড এরন্টনা (২৫০ MHz)t াগবীয ভূতাচিক, প্র তাচিক ৪) তচড় প্রচতফ কতা জচয মন্ত্রাঃ ভূগবয জরাধায ানু ান ও
কারজ ফ ত ১০ চভটায গবীযতা ম য কাম যক্ষভ ম্প ।
দূলণ না কযণ, ভূগবয পাটর, চুযচত না কযণ, ভূগরবযয
দূফ যরতা না কযণ, খচনয প্ররফথ না কযণ াআতযাচদ কারজ
ফায কযা ি।

৫) াগরন ক ার চফচর চভটায

৬) এভএ এপ লপ্রাফাঃ ভূ-াঈচয
Susceptibility চযভা কযা ি।
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রররয Magnetic

৭) এভএ চফ লপ্রাফ ( রির চ রকারিচ )t যীক্ষাগারয রর ৮) এভএ এাআচ লপ্রাফ (ডাাঈন লার)t খনন
নমুনায াঅরচক্ষক Magnetic Susceptibility চযভা কযা ি। Magnetic Susceptibility চযভা কযা ি।

র রররয

দূয ানুধাফন ও চজাঅাআএ াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) কচম্পাঈটায (Xeon Processor মৄ )t াখাি ফ ত াঈ ভান ২) াভ যানাযাঃ ফড় াঅকারযয া যারনয জ
ম্প কচম্পাঈটায।

৩) টাযাঃ ফড় াঅকারযয ভানচচত্র চপ্ররন্টয জ
৪২" ম য )।

ফ ত মন্ত্র (প্র
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ফ ত মন্ত্র।

৪) লটচযওর াাঃ াঅকা াঅররাকচচরত্রয চত্রভাচত্রক গরফলণাি
ফ ত মন্ত্র।

ারবয াঈ-াখাি ফ ত মন্ত্র

১) চডচজটার াওিায লররবরাঃ ভূচভ জচয কারজ ফ ত ি।

৩) লটাটার ল নাঃ কর ধযরনয ারবয কারজ
চডচজটার জচয মন্ত্র।

২) ারটারভ ক াওিায লররবরাঃ ভূচভ জচয কারজ
ি।

ফ ত াঅদৄচনক ৪) চথওরডারাাআটাঃ ভূচভ জচয কারজ
ানুভূচভক) চযভারয মন্ত্র।

৫) কম্পাাঃ জচয কারজ ফ ত চদক চনরদ যনা মন্ত্র।

৬) লটচরর াাঃ জচয কারজ
চযভারয মন্ত্র।
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ফ ত

ফ ত নচত (াঈ ম্ব ও

ফ ত দূয ম যরফক্ষণ ও নচত

স্তযতি ও জীফস্তযতি াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) চযএরজন্টাঃ লাররন াম্পর প্রর কযরত ফ ত ি।

২) চপাঈভ ডাঃ লাররন াম্পর এনারাাআচ কযরত প্ররিাজন।

৩) াচন গযভ কযায চটায ও াযভারনন্ট াাআড চপ্রারযন ৪) লচ চপাঈজ এফাং লবচযচপাঈজ লভচনাঃ লাররন
ওিাযভাযাঃ লাররন াম্পর প্রর এফাং াাআড প্র ত কযরত প্রর কযরত ফ ত ি।
ফ ত ি।

৫) লটচযও ফাাআরনাকুরায ভাাআর ার াাঃ
না কযরণয কারজ ফ ত ি।

াম্পর

ভাাআর া-পচর ৬) লটচযও ভাাআর ার া ারথ কযারভযা (এরজডএাআচ-১৩১)t
ভাাআর া-পচর না কযরণয কারজ ফ ত ি।
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৭) কভাাঈ ভার ার া (৯৫০-াআএ)t লাররন
াঅনারাাআচ কযরত ফ ত ি।

াম্পর ৮) লারাযাাআচজাং ভাাআর ার া (চফএাআচ-২ চফএাআচএ-৩১৩)t
লাররন াম্পর এযানারাাআচ কযরত ফ ত ি।

চযরফ ভূতি ও প্রাকৃচতক দূরম যাগ এযাররভন্ট াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) গ্রাাঈ লচনর াং যাডায (চজচাঅয)t এ মরন্ত্রয াার লদরয
চফচব এরাকাি াফচ ত ভা য ফ ধ (Earthen Embankment)- এয
 া
চক ণ য ারনয দৃ তা জচযরয ভা রভ ফ রধয দূফ যর
ানমূ চনণ যি কযা ি।

২) া াাআড াঅযচর ওিাচন যাং চরটভাঃ লদর ভূচভ  দূরম যাগ
প্রভরণয জ চ গ্রাভ, ক ফাজায ও লটকনারপয পািায াচবয,
দূরম যাগ ফ ানা যরযা, াঅফাওিা াচধদপ্তয ও ানীি
প্রানমূরক Landslide Early Warning System (LEWS)এয লনটওিারকযয ারথ ম্প কযায ভা রভ াঅগাভ াংরকত
প্রদান ফ া কাম য ভ চনযচফচ বারফ চ ি লযরখ াঈ
এরাকামূর ভূচভ রয াঅগাভ াংরকত প্রদান ফ া চা কযা।

৩) াররা াাআচভক ারবয (চয যাকন)t ভূচভকম্প জচযরয জ
ভা য প্ররকৌরগত গুণাগুন চনণ যরি Shear Wave Velocity
Profiling কযা মা বচফ রত ভূচভকম্প নীি াফকাঠারভা চনভযারণ
ািতা কযরফ।

৪) ভাচ চযারনর াযরপ ওরিব এনারাাআচাঃ ভূচভকম্প
জচযরয জ ভা য প্ররকৌরগত গুণাগুন চনণ যরি Shear Wave
Velocity Profiling কযা মা বচফ রত ভূচভকম্প নীি
াফকাঠারভা চনভযারণ ািতা কযরফ।
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৫) লযচচটচব াআরভচজাংt এ মন্ত্র াযা ভূ-গবয resistivity-য ৬) এর রারযাচভটাযাঃ চজএচফ-চচডএভচ প্রকরল্পয াঅওতাি
চযভা চনণ যি কযা ি মায াার চফচব যকভ ভা য বফচ য, প্রাপ্ত এ মন্ত্র াযা ফাাংরারদ ও চ চত এরাকায ন -ভূগাঠচনক
water table-এয াফ ান এফাং রফণা ও রি াচনয াঅধায কাঠারভায ভূচভকরম্পয তীেতা (Intensity) চযভা কযা ি।
চনণ যি কযা মাি।
৭) াাআরভাচভটাযাঃ চজএচফ-চচডএভচ প্রকরল্পয াঅওতাি ৪
ারন এ মন্ত্র ান কযা রিরছ। এ মন্ত্র াযা ভূচভকম্প,
াঅর িচগচযয া াত এযাং া া াাআচভক াঈ  াযা
াাআচভক তয ভাা ি মা ভূচভয গচতরফগ চযভা কযরত
াা করয। এাআ তয লথরক প্রাপ্ত াঈাত্ত চদরি Seismologistযা পৃচথফীয াবয যীন ভানচচত্রািন, ভূচভকরম্পয চফচব াঈ রয
াঈ চত্ত র এফাং ভূচভকরম্পয ভাত্রা (Magnitude) চনণ যি করযন।

ভূ-দাচথ যক তথ্য চফরেলণ ও মন্ত্রাচত যক্ষণারফক্ষণ াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) চডন গ্রাচব চভটাযাঃ গ্রাচব এরনা াচর চযভা কযা ি ।

২) চচজ-৫ গ্রাচব চভটাযাঃ গ্রাচব এরনা াচর সূক্ষবারফ চযভা
কযা ি ।

৩) লযচজ চব লপ্রাাঃ া যগত তচড় প্রচতফ কতায তাযত
চযভা কযা ি।

৪) চরকর াঅয-১ এফাং চনিযাঃ াঈ ম্ব তচড় প্রচতফ কতায
তাযত চযভা কযা ি।
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৫) লপ্রাটন চযচবায ( াআএভ)t তচড় -চুম্বক  চত
তচড় প্রচতফ কতায তাযত চযভা কযা ি ।

ফায করয ৬) াচ  ৪৮ এ চযচবাযাঃ প্রচতযণ ভূকম্পন জচয কারজ
ফ ত ি ।

৭) লপ্রাটন াগরনরটাচভটাযাঃ লফ লটরন লটাটার চুম্বচকি চপ
চযভা কযা ি ।

৮) চচজিাভ াগরনরটাচভটাযাঃ সূক্ষবারফ লটাটার চুম্বচকি চপ
চযভা কযা ি।

৯) লারট যফর ১৫০ চভ. াঈাআ চাঃ ল্প গবীযতাি রচগাং কযায জ ।

১০) চনক  াঃ ভূ-গবযর য চফচব স্তরযয লফগ চযভা কযা ি।

১১) ৫০০ ও ১০০০ চভ. াঈাআ চাঃ ৪৫০ চভ. গবীযতা রত ৯৫০ চভ.
গবীযতা ম য রচগাং কযায জ ।
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বফরেচলক যািন াখায গরফলণাগারযয মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) াঅিন ল া ারটাগ্রাপাঃ ভূতাচিক নমুনায াযানািন এফাং াচনয চফচব
কযাটািন ও াযানািরনয ঘণভাত্রা চনণ যি কযা ি।

২) লবা ারভচ ক এনারাাআজাযাঃ াচন নমুনায চফচব
Trace Element এফাং াঅিরনয চফচব জাযণ াফ ায
ঘণভাত্রা চনণ যি।

৩) াআাঈচব ল কর াপরটাচভটাযাঃ ভূতাচিক নমুনায চফচব লভৌররয (া াাআড ৪) চএাআচ চভটাযাঃ এ মরন্ত্রয াার
চররফ) ঘণভাত্রা চনণ যি।
চনণ যি কযা ি।

িফরণয pH

৫) াআররক চনক ারর াঃ ভূতাচিক নমুনায ওজন ভাা ি (রফ যা ীভা ২২০ ৬) াচন চযরাধন যান্ট (চডাঅরিানাাআরজন
গ্রাভ; ফ যচন ীভা ০.০১ গ্রাভ)।
ফ া)t Supply water
Deionized Water
বতচয কযা ি।
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৭) ারটারভ ক লারটনচওরভচ ক টাাআর টযাঃ Acid-Base Complexometric ৮) ভাাআর াওরিব ডাাআরজন চরটভাঃ চফচব
Titration-এয কাজ কযা ি।
ভূতাচিক নমুনামূ চফরেলরণয রফ য িফরণ চযণত
(Digestion) কযা ি।

৯) ভারপর পাযরনাঃ ১০০০০ লচন্টরগ্ররড কদ যভ নমুনারক িফরণ চযণত কযায ১০) ফ পাযরনাঃ ১৭০০০ লচন্টরগ্ররড কদ যভ
কারজ ফায কযা ি।
নমুনারক িফরণ চযণত কযায কারজ ফায কযা
ি।

১১) পাযরনাঃ ৯০০০ লচন্টরগ্রড তাভাত্রাি নমুনাি প্রাপ্ত াঈ ািী দাথ যমূরক ১২) াআররকচ ক ওরবনাঃ চয-এরজন্ট এফাং
চনণ যি কযা মাি।
নমুনামূরক কারনায কারজ ফায কযা ি
(তাভাত্রায াপ্তী ৩০-২০০০ ল.লগ্র.)।
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১৩) চএাআচএনএও এযানারাাআজাযাঃ ভূতাচিক নমুনাি কাফ যন, াাআর ারজন, ১৪) লফাম্ব কযারচযচভটাযাঃ কিরা, চট ও তযর
নাাআর ারজন, ারপায ও াচ রজরনয চযভাণ চনণ যি কযায কারজ ফায কযা
ারাচনয কযারচযচপক বযা চনণ যি কযা ি।
ি।

১৫) াগরন ক টযাযাযাঃ িফণ বতচযয কারজ ফায কযা ি।

১৬) াআচ াঈজ কার াজভা-া কযার এচভন
ল কর াচভটায
(াঅাআচচ-ওাআএ)t
চফচব
এচররভরন্টয ঘনত্বরক চচএভ, চচচফ এফাং চচ
লররবরর চযভারয কারজ ফায কযা ি।

১৭) এটচভক এফজযন ল কর াচভটাযাঃ চফচব এচররভরন্টয ১৮) এটচভক এফজযন ল কর াচভটায (ল ভ ও গ্রাপাাআট
ঘনত্বরক চচএভ লররবরর চযভারয কারজ ফায কযা ি।
পাযরন)t চফচব এচররভরন্টয ঘনত্বরক চচএভ এফাং
চচচফ লররবরর চযভারয কারজ ফায কযা ি।
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খনন াখায মন্ত্রাচত ও এয ফায

১) এরএপ-৯০চ লকায চ র চযগাঃ ৪৫০০ ট গবীযতা ম য খনরন ২) াক ভাাঈরন্টড চ চরাং চযগ (এাআচডাঅাআ চ র ১০০০)t ২২০০
ক্ষভ।
ট গবীযতা ম য খনরন ক্ষভ।

৩) চফচফএ-৫৬ চ র চযগাঃ ৩৫০০ ট গবীযতা ম য খনরন ক্ষভ।

৪) ভাড াম্পাঃ খনরন ািতায জ
যফযা কযা।

াঈ

চার চ চরাং

াআড

5) াাঈথন য চফটাঃ নযভ এফাং াঅঠাররা পযরভরন খনন কারজ ৬) চত্র-লকাণ লযারায চফটাঃ নযভ পযরভরন লফী কতযন ক্ষভতা
ফ ত।
ম্প এফাং  লরিারয ঘল যরণয ক্ষভতা ম্প ।

৭) ডািভ চফটাঃ  এফাং ক ন চরা কতযন কারজ ফ ত।

৮) লডচনন লকায
কারজ ফ ত।
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ারযরাঃ খননকৃত ক ন চরা াঈরত্তাররনয

ফগুড়া কযাম্প াচপর যচক্ষত মন্ত্রাচত

১) ফগুড়া কযাম্প াচপরয প্রাচনক বফন

২) খনন মন্ত্রাচত াংযক্ষরণয চনানাট-১ ও ২

৩) চনানারট যচক্ষত চ চরাং যড

৪) লগাডাাঈন-১ এ যচক্ষত ডািভ চফট

৫) লগাডাাঈন-২ এ যচক্ষত ২০ লকচব লজনারযটযাঃ খনন এরাকাি ৬) লগাডাাঈন ও লকায রাাআরেযীাঃ খনন র প্রাপ্ত লকাযমূ যাখা
চফদুয যফযা কারজ ফ ত।
াঅরছ।
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চজএচফ ক ক
য াঅরিাচজত চফচব লচভনায/কভযারায াঈর খরমা চক চচত্র চফচব
ানুষ্ঠারনয চচত্র

াাআর াকাফ যন াআাঈচনট ক ক
য চজএচফ’য লচভনায করক্ষ ৩০ কিরা চফলিক লচভনারয াওিায রিন্ট াঈ ানা কযরছন
জানুিাচয, ২০১৮ তাচযরখ াঅরিাচজত কিরা চফলিক লচভনারয ফাভ চজএচফ’য কাযী চযচারক (ভূতি) জনাফ মুা দ ভা ভ
রত ভাচযচারক (চজএচফ), াচতচয চচফ ( ারাচন ও খচনজ
ম্পদ চফবাগ) এফাং ভাচযচারক (াাআর াকাফ যন াআাঈচনট)

‘জনরফা প্রদারন াঈ াফনী চচ যা: লপ্রক্ষাট চজএচফ’ ীল যক ১৮ াঈ াফনী চচ যা ীল যক লচভনারয াওিায রিন্ট াঈ ানা কযরছন
লর ম্বয, ২০১৭-লত ানুচষ্ঠত লচভনারযয াআরনারবন রভয চজএচফ’য াঈ-চযচারক (ভূ-দাথ য) ড. রতানা নাছচযন যী
দ

এভাঅাআএ -এয লর াচরিাভ এ ভাাআচনাং াআচ চনিাচযাং চফবারগয এভাঅাআএ -এয চক্ষাথীরদয চজএচফ’য চফচব
২ি ফরল যয ফাচযক লকা য ২৫-২৮ লর ম্বয, ২০১৭ তাচযরখ ারত-কররভ াঠদান
চজএচফ’য ৭
াফরযটযীরত ানুচষ্ঠত ি। াফ চবচত্তক াখামূ
চক্ষাথীরদয াঠদান করযন। চক্ষক এফাং চক্ষাথীরদয ারথ
ভাচযচারক ভরাদি চজএচফ’য া
কভযকতযা
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াফরযটযীরত

চজএচফ’য প্রা ন ভাচযচারক, ফরয
ভূতিচফদ এফাং ভয ভ ড. এভ.এ. জাররযয যণবাি াঅগত চজএচফ’য প্রা ন
“জারযাাআট” ভচণক াঅচফ াযক ভয ভ ড. এভ.এ. জাররযয প্রিারন এফাং ফতযভান কভযকতযা
াঅরিাচজত যণবাি ফ
যাখরছন চজএচফ’য ায প্রা ন
ভাচযচারক জনাফ লভাাঃ যচদ াঅরভ

ফাাংরারদ এফাং নযওরিয ভ কায রমাচগতামূরক কভযকার য চজএচফ’য কভযচাযীগরণয কৃচত  ানরদয াংফধ যনা ানুষ্ঠারন
াাং চররফ ফাাংরারদর চনমৄ নযওরি দুতাফারয যা দূত ভাচযচারক ভরাদি ৩ি ও ৪থ য ল চন কভযচাযী াআাঈচনিরনয
Sidsel Blaken চজএচফ’লত াঅগভন করযন। চজএচফ’য দ
ভাচযচারক চফচব কভযকতযা র য ারথ যা দূরতয বফঠক

চজএচফ’য কাযী চযচারক (ভূতি) জনাফ লভাাঃ রফ লখ জনাফ লভাাঃ রফ লখ-এয াং ীত নমুনা চজএচফ’য
যাচিায গরফলণা জাারজ গরফলণাকারীন ভরি প্রা ভাাগরযয ভাচযচারক কর কভযকতযা চযদযন করযন
তররদ রত াং ীত খচনজ নমুনা চজএচফ’লত প্রদযন করযন
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চজএচফ’য গু ত্ব ণ য তথ্য ও কচভ মূ

101

চজএচফ ক ক
য প্রকাচত প্রচতরফদন ামূরয াং া
1. ভূ-বফ াচনক প্রচতরফদন - GSB’S লযকড য চচযজাঃ
2. ভূ-বফ াচনক ভানচচত্রাঃ
3. াপ্রকাচত প্রচতরফদন (Data Centre):
4. ESCAP ক ক
য প্রকাচত প্রচতরফদনাঃ
5. GSB Proceedings:
6. Abstract Volume:

াঈ চক্ষায জ লপ্রলরণ/চক্ষা

50 ;
3 ;
1,096 ;
2 ;
১ ;
১ ।

রত থাকা কভযকতযাগণ

1. জনাফ লভাাঃ াঅান াচফফ, াঈ-চযচারক (ভূতি) (থাাআ া )।
2. জনাফ াঅ া র াঅান, কাযী চযচারক (ভূতি) ( া )।

া া াং াি াংচে / লপ্রলরণ/ চররিরন থাকা কভযকতযাগণ
(কভযকতযাগরণয নাভ লজযষ্ঠতায চবচত্তরত নি)
খচনজ ম্পদ াঈ িন যরযা (চফএভচড) (াংচে )
1. জনাফ লভাাঃ ভামুনুয যীদ, াঈ-চযচারক (খনন প্ররকৌর)।
2. জনাফ লভাাঃ াঅরভগীয কফীয, কাযী চযচারক (ভূতি)।
3. জনাফ এ. এভ. াঅযা র াঅরফদীন াঅা, কাযী চযচারক (যািন)।
-াআরকানচভ লর (াংচে )
1. জনাফ াঅচযপ ভামুদ, াঈ-চযচারক ভূতি)।

চজএচফ’য চক গু ত্ব ণ য লফাড য কচভ

ভ

(কভযকতযাগরণয নাভ লজযষ্ঠতায চবচত্তরত নি)

াআন্টায ানার চজওরচজকযার কনরগ্র াং া চপ চ  কচভ াঃ
1.
2.
3.
4.
5.

ভাচযচারক, চজএচফ, বাচত
জনাফ াাআদুর লারন, চযচারক ভূতি), দ
জনাফ ভাইন াঈচ ন াঅরভদ, চযচারক ভূতি), দ
জনাফ লভাাঃ াঅরী াঅকফয, চযচারক ভূতি), দ
জনাফ লভাা দ াঅফদুর াঅচজজ ারটািাযী, চযচারক ভূতি), দ চচফ

চজএচফ ও চািনা চজওরচজকযার ারবযয ভর
1.
2.
3.
4.
5.

াক্ষচযত ভরঝাতা াযরকয াঅওতাি গ ত কাম©চনফ যাী কচভ াঃ

ভাচযচারক, চজএচফ, বাচত
জনাফ লভাা দ াঅচয াভান, চযচারক ভূ-দাথ য), দ
জনাফ জনাফ কাভ র াঅান, চযচারক ভূতি), দ
জনাফ লভাা দ াঅফদুর াঅচজজ ারটািাযী, চযচারক (ভূতি), দ
জনাফ নাচভা লফগভ, াঈ-চযচারক (ভূতি), দ চচফ

চফবাগীি ভরনানিন কচভ াঃ
ভূতিচফদ
1. জনাফ লভাাঃ এছানুর ফাযী, চযচারক, বাচত
2. জনাফ াাআদুর লারন, চযচারক, দ
3. জনাফ কাভ র াঅান, চযচারক, দ
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4. জনাফ লভাাঃ কাভ র াঅান, াঈ-চযচারক, দ চচফ
ভূদাথ যচফদ
১. জনাফ লভাা দ াঅচয াভান, চযচারক, দ
যািনচফদ
১. জনাফ াঅরভদ াঅতাাঈর মুনীভ, চযচারক, দ
খনন প্ররকৌরী
১. জনাফ লভাাঃ ভচ র াআরাভ, াঈ-চযচারক, দ

জাতীি
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

াচায লকৌর ফাস্তফািন াং া বনচতকতা কচভ াঃ
জনাফ লভাাঃ এছানুর ফাযী, চযচারক (ভূতি), বাচত
াখা প্রধান (চযকল্পনা ও ফাস্তফািন), দ
াখা প্রধান (াচবকলীি ও চুম্বকীি জচয), দ
াখা প্রধান (াারযন ও ভন্বি), দ
াখা প্রধান (বফরেচলক যািন), দ
াখা প্রধান (খনন), দ
জনাফ লভাা দ াঅযা র কাভার, াঈ-চযচারক (ভূতি), দ চচফ ও লপাকার রিন্ট

াআরনারবন/ াঅাআচ / ওরিফ ভাঃ
ভূতিচফদ
1. জনাফ াাআদুর লারন, চযচারক, াআরনারবন াচপায/বাচত
2. জনাফ লভাা দ াঅযা র কাভার, াঈ-চযচারক, দ
3. জনাফ নাচভা লফগভ, াঈ-চযচারক, দ
4. জনাফ কাজী ভান যা াঅখতায, কাযী চযচারক, দ
5. জনাফ লভাাঃ জাা ীয াঅরভ, কাযী চযচারক, দ
6. জনাফ যাচজফ কুভায াা, কাযী চযচারক, দ চচফ
খনন প্ররকৌরী
1. জনাফ লখা কায যচফাঈর াআরাভ, াঈ-চযচারক, দ

চজএচফ ও াআচ িা চজওরচজকযার ারবযয ভর াক্ষচযত ভরঝাতা াযরকয াঅওতাি গ ত লটকচনকযার ওিাচকযাং
 (TWG)-এয ফাাংরারদ াাংরয কভযকতযা াঃ
1. জনাফ াাআদুর লারন, চযচারক ভূতি), দ
2. জনাফ জনাফ কাভ র াঅান, চযচারক ভূতি), দ
3. জনাফ াঅ র ফাকী খান ভজচর, চযচারক (ভূতি),দ চচফ

এচএ কচভ
ভূতিচফদ
1.
2.
3.
4.

জনাফ লভাা দ চনজাভ াঈচ ন, চযচারক, ভ চরডায ও বাচত
জনাফ লভাাঃ নু চ ন যকায, চযচারক, দ
জনাফ লভাাঃ াঅযা র কাভার, াঈ-চযচারক, দ
জনাফ নাচভা লফগভ, াঈ-চযচারক, লপাকার রিন্ট ও দ
ভূ-দাথ যচফদ
১. জনাফ লভাা দ জচয াঈচ ন, াঈ-চযচারক, দ
খনন প্ররকৌরী
১. জনাফ লভাাঃ ভা দ যানা, াঈ-চযচারক, দ
যািনচফদ
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১. জনাফ লভাাঃ ভারজদুর াআরাভ, কাযী চযচারক, দ চচফ

প্রকল্প প্রণিন কচভ াঃ
ভূতিচফদ
1.
2.
3.
4.
5.

জনাফ লভাা দ চনজাভ াঈচ ন, চযচারক, বাচত
জনাফ াঅ র ফাকী খান ভজচর, চযচারক, দ
জনাফ লভাাঃ কাভ র াঅান, াঈ-চযচারক, দ
জনাফ লভাা দ র ক, াঈ-চযচারক, দ
জনাফ পা ক াাআন, কাযী চযচারক, দ
ভূ-দাথ যচফদ
১. জনাফ লভাাাঃ লচরভ লযজা, াঈ-চযচারক, দ
খনন প্ররকৌরী
১. জনাফ লখা কায যচফাঈর াআরাভ, াঈ-চযচারক, দ
যািনচফদ
১. জনাফ লখ মুা দ লভজফা াঅয যভান, কাযী চযচারক, দ
গরফলণা কভযকতযা
১. জনাফ লভাাঃ চজিাাঈর ক তাদায, গরফলণা কভযকতযা, দ চচফ

এচডরটাচযিার লফাড যাঃ
ভূতিচফদ
1. জনাফ কাভ র াঅান, চযচারক, বাচত
2. জনাফ াঅ র ফাকী খান ভজচর, চযচারক, দ
3. জনাফ লভাাঃ াঅরী াঅকফয, চযচারক, দ
4. জনাফ লভাা দ াঅফদুর াঅচজজ ারটািাযী, চযচারক, দ
5. জনাফ াঅভা ক, াঈ-চযচারক, দ
ভূ-দাথ যচফদ
1. জনাফ মু: এযাদুর ক, চযচারক, দ
যািনচফদ
1. জনাফ কাচনজ পারতভা, াঈ-চযচারক, দ
রাাআরেচযিান
1. জনাফ লভাা দ াচদাঈর াআরাভ াঅক , রাাআরেচযিান, দ চচফ

চবচডও চচত্র ধাযণ কচভ াঃ
ভূতিচফদ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

জনাফ কাভ র াঅান, চযচারক, বাচত
জনাফ বিদ নজ র াআরাভ, াঈ-চযচারক, দ
জনাফ নাচভা লফগভ, াঈ-চযচারক, দ
জনাফ লভাাঃ লারন খ , কাযী চযচারক, দ
জনাফ পা ক াাআন, কাযী চযচারক, দ
জনাফ চয যাি, কাযী চযচারক, দ চচফ
ভূ-দাথ যচফদ
১. জনাফ লভাা দ জচয াঈচ ন, াঈ-চযচারক, দ

চবচজরর

ভাঃ
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1.
2.
3.
4.
5.

জনাফ কাভ র াঅান, চযচারক ভূতি), বাচত
জনাফ মুাঃ এযাদুর ক, চযচারক ভূ-দাথ য), দ
জনাফ লভাাঃ কাভার লারন, াঈ-চযচারক ভূতি), দ
জনাফ লভাাঃ ভা দ যানা, াঈ-চযচারক খনন প্ররকৌর), দ
জনাফ লভাাঃ চপকুর াআরাভ, প্রাচনক কভযকতযা, দ চচফ

মানফারনয দূঘ যটনা, ক্ষচত, চুচয এফাং লভযাভত চফলিক াচয প্রণিন কচভ াঃ
1.
2.
3.
4.

জনাফ ভাইনাঈচ ন াঅর দ, চযচারক (ভূতি), বাচত
জনাফ লভাাঃ নু র ক, াঈ-চযচারক (ভূতি), দ
জনাফ লভাাঃ লারন খ , কাযী চযচারক (ভূতি), দ
চযফন কভযকতযা, দ চচফ

১ t ৫০,০০০ ল রর ভূতাচিক ভানচচত্রািরনয জ চডচচ প্রণিন কচভ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

জনাফ াঅ র ফাকী খান ভজচর, চযচারক ভূতি), বাচত
জনাফ লভাাঃ াঅরী াঅকফয, চযচারক ভূতি), দ
জনাফ ারভা াঅ ায, াঈ- চযচারক ভূতি), দ
জনাফ লভাাঃ কাভ র াঅান, াঈ- চযচারক ভূতি), দ
ড. লভাাঃ াভ াভান, কাযী চযচারক ভূতি), দ
জনাফ াতাজ কচযভ, কাযী চযচারক ভূতি), দ চচফ
ড. লভাাঃ ফজরায যীদ, কাযী চযচারক ভূতি), দ
জনাফ লভাাঃ নাজওিানুর ক, কাযী চযচারক ভূতি), দ
9. জনাফ কাজী ভান যা াঅখতায, কাযী চযচারক (ভূতি), দ
10. জনাফ বিদা লজচভন ক, কাযী চযচারক (ভূতি), দ

াআ-পাাআর (নচথ) ফাস্তফািন কচভ াঃ
ভূতিচফদ
1. জনাফ লভাাঃ াঅরী াঅকফয, চযচারক, াচপ এডচভন/বাচত
2. জনাফ কাজী ভান যা াঅখতায, কাযী চযচারক, দ
3. জনাফ লভাা দ ওভয পা ক খান, কাযী চযচারক, দ
4. জনাফ এ, লজ, এভ, াআভদাদুর ক, কাযী চযচারক, লপাকার রিন্ট
ভূ-দাথ যচফদ
1. ড. রতানা নাছচযন যী, াঈ-চযচারক, দ
যািনচফদ
1. জনাফ লভাাঃ ভারজদুর াআরাভ, কাযী চযচারক, দ
রাাআরেচযিান
১. জনাফ লভাা দ মুস্তাচপ য যভান, রাাআরেচযিান (চরচত দাচিত্ব), দ

যাজ খারত িকৃত ভারাভার রঝ লনিা াং া কচভ াঃ
1. জনাফ লভাাঃ াঅরী াঅকফয, চযচারক (ভূতি), বাচত
2. ড. রতানা নাছচযন যী, াঈ-চযচারক (ভূ-দাথ য), দ
3. জনাফ লভাাঃ ভারজদুর াআরাভ, কাযী চযচারক, দ চচফ
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চনাঈজররটায কচভ াঃ
ভূতিচফদ
1. জনাফ লভাা দ াঅফদুর াঅচজজ ারটািাযী, চযচারক, বাচত
2. জনাফ নাচভা লফগভ, াঈ-চযচারক, দ
3. জনাফ যাচজফ কুভায াা, কাযী চযচারক, দ চচফ
ভূ-দাথ যচফদ
1. জনাফ লভাাাঃ লচরভ লযজা, াঈ-চযচারক, দ
যািনচফদ
1. জনাফ লপযরদৌী লফগভ, াঈ-চযচারক, দ
নাযী চনম যাতন ফর য ররক্ষয “কভর াআন কচভ ”t

ভূতিচফদ
1. জনাফ াঅভা ক, াঈ-চযচারক, বাচত
2. জনাফ াতাজ কচযভ, কাযী চযচারক, দ
যািনচফদ
1. জনাফ লপযরদৌী লফগভ, াঈ-চযচারক, দ
ভূ-দাথ যচফদ
1. জনাফ া ন কুভায দা, কাযী চযচারক, দ
া া দ
1. ভচরা চফলিক াচধদপ্তরযয একজন প্রচতচনচধ, দ
2. দ ভাজরফা াচধদপ্তরযয একজন প্রচতচনচধ, দ
3. জনাফ ভচযিভ রতানা চখা, াচপ কাযী, দ চচফ

লড-লকিায কচভ াঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

জনাফ নাচভা লফগভ, াঈ-চযচারক ভূতি), বাচত
জনাফ ফনা াআিাচভন খ কায, াঈ-চযচারক ভূ-দাথ য), দ
গণ তয াচধদপ্তরযয একজন প্রচতচনচধ, দ
ভচরা চফলিক াচধদপ্তরযয একজন প্রচতচনচধ, দ
জনাফ জনাফ লখ মুা দ লভজফা াঅয যভান, কাযী চযচারক যািন), দ
জনাফ াতাজ কচযভ, কাযী চযচারক ভূতি), দ চচফ
জনাফ ভচযিভ রতানা চখা, াচপ কাযী, দ

চফদাি াংফধ যনা কচভ াঃ
ভূ-দাথ যচফদ
1. জনাফ লভাা দ াঅচয াভান, চযচারক, াঅফািক
2. জনাফ চনজাভ াঈচ ন াঅরভদ, চযচারক, দ

ভূতিচফদ
1. জনাফ ভাইনাঈচ ন াঅর দ, চযচারক, দ
2. জনাফ লভাাঃ কাভার লারন, াঈ-চযচারক, দ চচফ
3. জনাফ বিদা লজচভন ক, কাযী চযচারক, দ
খনন প্ররকৌরী
1. জনাফ লভাাঃ ভা দ যানা, াঈ-চযচারক, দ
যািনচফদ
1. জনাফ লখ মুা দ লভফা াঅয যভান, কাযী চযচারক, দ
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াঈ িন খারত িকৃত ভারাভার রঝ লনিা াং া কচভ াঃ
1. জনাফ চনজাভ াঈচ ন াঅরভদ, চযচারক ভূ-দাথ য), বাচত
2. জনাফ লভাাঃ কাভ র াঅান, াঈ-চযচারক, দ
3. জনাফ লভাাঃ াঅফদুয যভান, ল ায াচপায, দ চচফ

কযাচন্টন কচভ াঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

জনাফ চনজাভ াঈচ ন াঅরভদ, চযচারক ভূ-দাথ য), াঅফািক
জনাফ ভাইনাঈচ ন াঅর দ, চযচারক ভূতি), দ
জনাফ লভাাঃ নু চ ন যকায, চযচারক ভূতি), দ
জনাফ লপযরদৌী লফগভ, াঈ-চযচারক যািন), দ
জনাফ লখা কায যচফাঈর াআরাভ, াঈ-চযচারক খনন প্ররকৌর), দ
জনাফ লভাাঃ লছাযাফ লারন, কাযী চযচারক যক্ষণারফক্ষণ ও চনযাত্তা), দ চচফ

কনরডভরনন কচভ াঃ
1.
2.
3.
4.
5.

জনাফ াঅরভদ াঅতাাঈর মুনীভ, চযচারক (যািন), বাচত
জনাফ লভাাঃ াজাান, , াঈ-চযচারক ভূ-দাথ য), দ
জনাফ লভাাঃ ভচ র াআরাভ, াঈ-চযচারক খনন প্ররকৌর), দ
জনাফ লভাাঃ লারন খ , কাযী চযচারক ভূতি), দ
জনাফ লভাাঃ াঅফদুয যভান, ল ায াচপায, দ চচফ

চফদুয া ি কচভ াঃ
1.
2.
3.
4.

জনাফ াঅরভদ াঅতাাঈর মুনীভ, চযচারক যািন), বাচত
জনাফ লভাাঃ ভা দ যানা, াঈ-চযচারক চ চরাং প্ররকৌর), দ
জনাফ লভাাঃ লছাযাফ লারন, কাযী চযচারক যক্ষণারফক্ষণ ও চনযাত্তা), দ চচফ
জনাফ লভাাঃ ভচাঈচ ন, কাযী চযচারক (ভূতি), দ
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ফাাংরারদ ভূতাচিক জচয াচধদপ্তয (চজএচফ) এয চফচব লপাকার রিন্ট কভযকতযাগরণয নারভয
তাচরকাাঃ
চফলি
াআরনারবন কচভ

ফাচল যক কভযম্পাদন চুচ (এচএ)

লপাকার রিন্ট কভযকতযা
াআরনারবন াচপায
নাভাঃ জনাফ াাআদুর লারন
দফীাঃ চযচারক (ভূতি)
লপান নম্বযাঃ ৫৮৩১-২১৬৮; লভাফাাআরাঃ ০১৭১১-৫৪৮ ৮৫৭
াআ-লভাআরাঃ hossain747@gmail.com
াঅফািক
নাভাঃ জনাফ লভাা দ চনজাভ াঈচ ন
দফীাঃ চযচারক (ভূতি) ও াখা প্রধান (চযকল্পনা ও ফাস্তফািন)
লপান নম্বযাঃ ৯৩৫-৫৬০৩; লভাফাাআরাঃ ০১৮১৮-৪২১ ০৭৮
াআ-লভাআরাঃ nizamugsb@yahoo.com
লপাকার রিন্ট
নাভাঃ জনাফ নাচভা লফগভ
দফীাঃ াঈ-চযচারক (ভূতি)
লপান নম্বযাঃ ৯৩৪-৪৬৮৯; লভাফাাআরাঃ ০১৫৫২-৩১৪ ৪১৬
াআ-লভাআরাঃ nasimabdgsb@gmail.com

জাতীি
াচায লকৌর, ২০১২ ফাস্তফািরনয নাভাঃ জনাফ লভাাঃ নু চ ন যকায
জ তথ্য াচধকায চফলিক
দফীাঃ চযচারক (ভূতি)
লপান নম্বযাঃ 4831-4811; লভাফাাআরাঃ 01817-074 055
ই-লভইর: mdnuruddinsarker@gmail.com
নচথ ফাস্তফািন কভ

াচপ এডচভন
নাভাঃ জনাফ লভাাঃ াঅরী াঅকফয
দফীাঃ চযচারক (ভূতি)
লপান নম্বযাঃ ৮৩৯-১৯৭৯; লভাফাাআরাঃ ০১৬৭১-১১৬ ০৭৫
াআ-লভাআরাঃ aliakbar.bd@gmail.com
লপাকার রিন্ট
নাভাঃ জনাফ এ, লজ, এভ, াআভদাদুর ক
দফীাঃ কাযী চযচারক (ভূতি)
লভাফাাআরাঃ ০১71২-198 011
াআ-লভাআরাঃ emdadulhaquegeo@gmail.com

জাতীি
াচায লকৌর ফাস্তফািরনয জ
বনচতকতা কচভ

নাভাঃ জনাফ লভাা দ াঅযা র কাভার
দফীাঃ াঈ-চযচারক (ভূতি)
লপান নম্বযাঃ ৫৮৩১-২০৯২; লভাফাাআরাঃ ০১৯১২-৬৭৫ ১৮০
ই-লভইর: akamalbd@gmail.com

দূরম যাগ ফ ানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররিয দূরম যাগ নাভাঃ জনাফ ারভা াঅ ায
ফ ানা চফলিক
দফীাঃ াঈ-চযচারক (ভূতি)
লপান নম্বযাঃ ৫৮৩১-১৮৫৫; লভাফাাআরাঃ ০১৭২৬-৭০৫ ৭৫৫
াআ-লভাআরাঃ salma.akter_gsb@yahoo.com
ক াণ কভযকতযা

নাভাঃ জনাফ াতাজ কচযভ
দফীাঃ কাযী চযচারক (ভূতি)
লপান নম্বযাঃ ৪৯৩৪-৯৫৫৮; লভাফাাআরাঃ ০১৭১২-৩৫১ ৯২১
াআ-লভাআরাঃ geoshimu@yahoo.com
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চজএচফ’য প্রস্তাচফত প্রকল্প/কভযসূচচ
চডচচ
1. চট্রগ্রাশম বাংাশেল ভূিাক্তিক েক্তরপ অক্তিেপ্তশরর আঞ্চক্তক অক্তিস স্থাপি - ৯৬০২.৩৮
লথজক্ জুন, ২০২১)।
2.

দ

-

দ

ও

Strengthening of Drilling Capacity of GSB (ESDC) - 13069.25

(জুরাই, ২০১৮
(Enhancement &

(জুরাই, ২০১৮ লথজক্ জুন,

২০২১)।
3. ফাাংরারদরয মুি এরাকায ভূতাচিক বফচ য চন ণ ও খচনজ ম্পদ ানু ান (Geo-characterization and
Mineral Exploration in the Maritime Areas of Bangladesh) - ১৪৫৪০০.৮১০২ রক্ষ ( রাাআ, ২০১৭
রত ন, ২০২২)
4. চফগ লজরায ভাধফ য, ফা ফর ও নফীগ াঈরজরাি এফাং টা াাআর লজরায ভদৄ য াঈরজরায া গতয াওদাচফর

এরাকাি াঅচফ ত াদাভা য াথ যননচতক  া মাচাাআ - 969.40 রক্ষ টাকা (জুরাই, ২০১৮ লথজক্ জুন, ২০২১)।

চচএনচফ
1. বাংাশেশল ভূক্তমধ্বস আপশের ভূিাক্তিক অনুসন্ধাি এবং ভূক্তমধ্বস আোম সংশকি যন্ত্র স্থাপশির মাধ্যশম ভূক্তমধ্বস ঝক্তুঁ ক
হ্রাসকরে (Geological Investigation for Landslide Hazard and Mitigation by setting up of Early
Warning System in Bangladesh) - ৭৬৯.৭৬ য টাকা- (জুরাই, ২০১৮ লথজক্ জুন, ২০২০)।
2. বাংাশেশলর উশত্তািশযাগ্য সাোমাটির উপক্তস্থক্তি, ক্তবস্তার, মজুে, গুিেিমাি ও অে বনিক্তিক মূল্যায়ি (Occurrence,
extent, reserve, quality and economic potentiality of mineable White Clay of Bangladesh) -

959.12 রয োক্া (জুরাই, ২০১৮ লথজক্ জুন, ২০২১)।
3. ফািংরাজদজয দমযণ-মিভ উকূরী এরাক্া ভূ-দামথ বক্ জমযজয ভােজভ ভূ-গববি সুজ ামনয আধায অনুন্ধান
(Exploration of Fresh Water Aquifer in the South-Western Coastal Areas of Bangladesh by
using Geophysical Techniques) - ৭২৯.০০ (জুরাই, ২০১৮ লথজক্ জুন, ২০২১)

4. ফািংরাজদ ভূতামিক্ জময অমধদপ্তজযয যাামনক্ গজফলণা ক্াজজয যভতা বৃমদ্ধ এফিং যীযাগায আদৄমনক্ীক্যণ
(Enhancing capacity building of chemical research work of Geological Survey of Bangladesh
and Modernization of Chemical laboratory) - ৮১৮.৩৫ (জুরাই, ২০১৮ লথজক্ জুন, ২০২১)
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2016-2017 াথ যফছরয রদা চত প্রাপ্ত কভযকতযা/কভযচাচযগরণয তাচরকা
চভক নাং
1.

নাভ ও দফী

রদা চত প্রাপ্ত রদয নাভ

জনাফ লভাা দ াঅ র াঅচজজ ারটািাযী, াঈ-চযচারক (ভূতি)

চযচারক (ভূতি)

২০১৬-২০১৭ াথ যফছরয চাঅযএর/ চ ক াফয/দতযাগ/মৃ যফযণকাযী
কভযকতযা/কভযচাযীগরণয তাচরকা
চভক নাং

নাভ

দফী

ভ

কভযকতযা
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ড. লভাাাঃ চনার াঈচ ন
জনাফ লভাাঃ লপািাদু াভান খান
জনাফ লভর ন লনছা লফগভ
জনাফ চযা র াআরাভ খান
জনাফ লজযা া লফগভ
জনাফ লভাাঃ লরাকভান লারন

ভাচযচারক
চযচারক (ভূতি)
চযচারক (যািন)
চযচারক (ভূতি)
কাযী প্রধান
পরটাগ্রারভচ ক

াফয
াফয
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর

জনাফ াআচি খান
জনাফ াান াঅরী লফাযী
জনাফ লচরভ চভঞা
জনাফ চফ র য ন দা
জনাফ লভাাঃ লখাযরদ াঅরভ
জনাফ লভাা দ াঅরী চভিা
জনাফ লভাাঃ দাাঈদ লারন
জনাফ লভাাঃ লকযাভত াঅরী
জনাফ লভাাঃ াঅ   য
জনাফ লভাাঃ জাচকয লারন
জনাফ লভাছাাঃ াঅরনািাযা লফগভ
জনাফ দুরার চভিা
জনাফ ভচতাঈয যভান
জনাফ ভচতাঈয যভান
জনাফ লভাাঃ াঅ ফকয চচ ক
জনাফ লভাাঃ াচনপ াঅরী
জনাফ লভাাঃ াআাযদ াঅরী
জনাফ লভাাঃ লগারাভ লভাস্তপা
জনাফ তচযকুর াআরাভ
জনাফ াঅকযাভ লারন ভ র

চ চরাং লপায ান
চ চরাং কাযী লগ্রড-১
াপট ান লগ্রড-১
চাফ াধীক্ষক
চ চরাং লপায ান
াচপ ািক (দপ্তযী)
চনযাত্তা প্রযী
চনযাত্তা প্রযী
চনযাত্তা প্রযী
চনযাত্তা প্রযী
চপ ান/ াচপ ািক
চপ ান/াচপ ািক
চনযাত্তা প্রযী
চপ ান/াচপ ািক
চনযাত্তা প্রযী
চপ ান/াচপ ািক
চপ ান/াচপ ািক
চপ ান/াচপ ািক
চপ ান/াচপ ািক
চপ ান/াচপ ািক

াফয
াফয
াফয
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর
চুড়া াফয
চুড়া াফয
চুড়া াফয
চুড়া াফয
চুড়া াফয
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর
চাঅযএর

কভযচাযী
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
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াখা প্রধানগরণয ারথ লমাগারমারগয ভা ভ
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদ যকায
চফদুয , ারাচন ও খচনজ ম্পদ ভন্ত্রণারি
ারাচন ও খচনজ ম্পদ চফবাগ
ফাাংরারদ ভূতাচিক জচয াচধদপ্তয (চজএচফ)
১৫৩ াাআওচনিায লযাড, লগুনফাচগচা, ঢাকা ১০০০
পযা াঃ +৮৮০-২-৯৩৩৯৩০৯; াআ-লভাআরাঃ geologicalsurveybd@gmail.com; ওরিফাঃ www.gsb.gov.bd
কভযকতযায নাভ ও াখা
ভাচযচারক
লযাদ ভ দ াআকযাভ াঅরী

ভূতিচফদ
লভাাঃ এছানুর ফাযী
াথ যননচতক
ভূতি
ও
চযরা য
এযাররভন্ট াখা
াাআদুর লারন
চরাচফদ্যা ও ভচণকচফদ্যা াখা
ভামুদ াান
প্রকল্প চযচারক
লভাা দ চনজাভ াঈচ ন
চযকল্পনা ও ফাস্তফািন াখা
কাভ র াঅান
াঈ রীি ও ামুচিক ভূতি াখা
মুচনয লারন
নগয ও প্ররকৌর ভূতি াখা
ভাইন াঈচ ন াঅরভদ
ভূ-যািন ও াচন ম্পদ াখা
লভাাঃ নু চ ন যকায
াারযন ও ভন্বি াখা
াঅফদুর ফাকী খান ভজচর
ভূতাচিক ভানচচত্রািন ও লকািাটাযনাযী
ভূতি াখা
লভাাঃ াঅরী াঅকফয
প্রকানা ও প্রচক্ষণ াখা
লভাা দ াঅফদুর াঅচজজ ারটািাযী
দূয ানুধাফন ও চজাঅাআএ াখা
াঅভা ক
স্তযতি ও জীফস্তযতি াখা
লভাা দ াঅযা র কাভার
কারট যাগ্রাপী ও মুিণ াখা
ারভা াঅ ায
চযরফ ভূতি ও প্রাকৃচতক দূরম যাগ
এযাররভন্ট াখা

দফী

লপান (াচপ) ও
(ফাা)

লভাফাাআর

াআ-লভাআর

ভাচযচারক
(াচতচয
দাচিত্ব)

৪৯৩৪-৯৫৫০
৮৩৩-৩৫৯৭

০১৭১২-১৪৯ ৩২৩

geologicalsurveybd@gmail.com;

চযচারক

৮৩১-৪৮১২
৯৩৩-৪৮৪৪

০১৭৩২-৬৩৫ ৩৭৯ ehsanulbari2@gmail.com

চযচারক

৫৮৩১-২১৬৮
৯৩৫-৫৬৭৪
৯৩৪-৬৪৯০
৯৩৫-৪৫১৫
৯৩৫-৫৬০৩
৯০২-৬১৭৬
৪৯৩৫-৭৫৪৭
৮০০-১০০২
৯৩৫-৭৯০২
৯৬১-৩৭৬৪
৪৮৩১-৪৮১৩
৯১০-১১৭৬
৪৮৩১-৪৮১১
৯৩৩-৬০৭৬
৯৩৫-৭২৭৯
৯০৩-৯৪৩৩

০১৭১১-৫৪৮ ৮৫৭

hossain747@gmail.com

০১৭১২-৯২৪ ৯৬৫

mhasan_ulania@yahoo.com

০১৮১৮-৪২১ ০৭৮
০১৭১১-১৫২ ৮৪৫

nizamugsb@yahoo.com
mdnizam.1961@gmail.com
kamrulgsb@yahoo.com

০১৯১২-০০২ ২০৯

munir567@gmail.com

৮৩৯-১৯৭৯
৯০২-২৭৪৪
৮৩৯-১৯৬৩
৯৫৩-১০৫৩
৮৩৯-১৯৯৭
৭৭৯-২৭২৪
৫৮৩১-২০৯২
৯১২-৯১৭৪
৫৮৩১-১৮৫৫
৯০২-২৩৩২

চযচারক
চযচারক
চযচারক
চযচারক
চযচারক
চযচারক
চযচারক
চযচারক
চযচারক
াঈ-চযচারক
াঈ-চযচারক
াঈ-চযচারক
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reshadekram@gmail.com

০১৭১৬-১৫২ ৯৫৪

-

০১৮১৭-০৭৪ ০৫৫

mdnuruddinsarker@gmail.com

০১৭১৬-৬৫৯ ৯০৮

abkmajlis@gmail.com

০১৭১৮-৮০৮ ৫৯৯

aliakbar.bd@gmail.com

০১৭১২-৮১১ ২৫২

azizpatwary@yahoo.com

০১৫৫৩-৫৮৫ ৫০৭

asmahaque@yahoo.com

০১৯১২-৬৭৫ ১৮০

akamalbd@gmail.com

০১৭২৬-৭০৫ ৭৫৫

salma.akter_gsb@yahoo.com

ভূ-দাথ যচফদ
লভাা দ াঅচয াভান
ভূ-বফদুযচতক ও ভূকম্পন জচয াখা
চনজাভাঈচ ন াঅরভদ
াচবকলীি ও চুম্বকীি জচয াখা
মুাঃ এযাদুর ক
ভূ-দাচথ যক তথ্য চফরেলণ ও মন্ত্রাচত
যক্ষণারফক্ষণ াখা
যািনচফদ
াঅরভদ াঅতাাঈর মুনীভ
বফরেচলক যািন াখা
খনন প্রকৌরী
লভাাঃ ভচ র াআরাভ
খনন াখা

চযচারক

৯৩৪-৪৩৮৫
৯৩৫-০৬৫৯
৪৮৩১-৬৫৫১
৯৬১-৩৮৮১
৯৩৪-৯৭৬৭
৯১০-৪১৭৬

০১৭২৭-৩৪৬ ২৪৮

arif.gsb@hotmail.com

০১৭১১-৯০৫ ৮৯৩

litunu92@yahoo.com

০১৭১৫-০৩০ ৫১৫

mdershadul.haque@gmail.com

চযচারক

৯৩৩-৬৪৫২
৯৩৩-৩১৭৩

০১৭৪৯-৪০১ ০৫১

muneem95@gmail.com

াঈ-চযচারক

৯৩৫-৭৬৩৫
৫৫১২-১৯২২

০১৭১৫-৩১৩ ৪৪০

mohirul@yahoo.com

চযচারক
চযচারক
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