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বটিদজন চার্ টায

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয বফদ্যু ৎ, জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগয অধীদন ফাাংরাদদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয (বজএবফ) একটি যকাবয
গদফলণাভরক প্রবতষ্ঠান মা জাতীয় প্রবতষ্ঠান বাদফ ভূবফজ্ঞাবনক বফলদয় ভূতাবিক অনুন্ধান, যকাবয বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন, জনগণদক সফা প্রদাদনয ভাধ্যদভ জাতীয় আ থ ট ও াভাবজক প্রবৃবদ্ধ অজটদন
ায়ক ভূবভকা ারন কদয থাদক। ভূতাবিক/ভূবফজ্ঞাবনক বফলদয় গদফলণা ছাড়াও বজএবফ জনস্বাদথ ট বফবফধ সফা প্রদান কদয থাদক।
১. বভন ও ববন
রুকল্প (Vision): ফাাংরাদদদয খবনজ ম্পদভদয অনুন্ধান ও আবফষ্কায এফাং প্রাকৃবতক দূসম টাগ প্রভন।
অববরক্ষ্ু (Mission): খবনজ ম্পদদয অনুন্ধান, আবফষ্কায, ভজুদ বনণ টয় এফাং ভান বনধ টাযদণয জন্য ভূতাবিক/ভূদাবথ টক/প্রদকৌর ভূতাবিক ভানবচত্রায়ন বযচারনা এফাং প্রাকৃবতক দূসম টাগ বফলদয়
জবয ও প্রভদন কাজ কযা। প্রবতদফদন প্রস্তুতকযণ এফাং ফাাংরাদদ যকাদযয বনকর্ যফতী ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য দাবখরকযণ।
২. সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত
ক. সদদয খবনজ ম্পদদয অনুন্ধান (সতর ও গ্যা ব্যতীত);
খ. প্রাকৃবতক দূসম টাগ প্রভন;
গ. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন।

-২-

২.১ নাগবযক সফা
ক্রবভ
ক নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধবত

(১)

(২)

(৩)

১.

২.

৩.

৪.

৫.

বফদল ফবযঙ্গন
কাম টক্রভ

 ভন্ত্রণারয়, বফবাগ, স্থানীয় যকায ফা প্রবতষ্ঠান কর্তটক তা ৎক্ষ্বণক
চাবদানুমায়ী বফববন্ন ভূপ্রাকৃবতক দূদম টাগ , অন্যান্য ভূতাবিক বফলদয়
বজএবফ’য াংবিষ্ট সম সকান াখা অনুন্ধান কাম টক্রভ বযচারনা ও
প্রবতদফদন ততযী কদয থাদক।
 অতীত ও ারনাগাদ ভদয় বজএবফ’য বনজস্ব অপ্রকাবত গদফলণা ও
যীক্ষ্ারব্ধ বফববন্ন ধযদনয গদফলণাত্র ও প্রবতদফদন , অনুন্ধানী
প্রবতদফদন, ফাবল টক ফবযঙ্গন কভটসূবচ প্রবতদফদন
, তথ্য-উাি,
যীক্ষ্াগায বনদদ টনাত্র ইতুাবদয তথ্য বান্ডায।

তথ্য সকন্দ্র
(Data Center)  এখাদন ভাবযচারক ভদাদদয়য অনুভবতক্রদভ বফববন্ন ম টাদয়য
গদফলকদদয অপ্রকাবত প্রবতদফদন অধ্যয় সনয সুদমাগ আদছ। এছাড়াও
জাতীয় উন্নয়ন বযকল্পনা ও খবনজ ম্পদ উন্নয়দন অন্যান্য যকাবয
প্রবতষ্ঠাদনয কাদজ তথ্য যফযা কযা য়।
 ফাাংরাদদদয দবদিন্ন স্থানে খননকাদর প্রাপ্ত কয়রা , চুনাাথয, কঠিন
বববিবরা ও অন্যান্য বরায নভৄনাভ ফগুড়াস্থ কুাম্প অবপদয
সকায রাইসেবযদত াংযক্ষ্ণ কযা য়।
সকায রাইসেবয

গদফলণাকদভট
দমাগীতা

ভূবভধ্বদয
পূফ টাবা ব্যফস্থা

 খবনজ ম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় বযকল্পনায স্বাদথ ট গদফলণা ও ভবনক
আবফষ্কায কাদজ এ নভৄনাভ গদফলকযা ব্যফায কযদত াদযন ।
 যকাবয ও সফযকাবয বক্ষ্া প্রবতষ্ঠাদনয গদফলণা কাদজ বনদয়াবজত
ছাত্র/গদফলক/বক্ষ্কদদয রা ইসেবয, প্রবতদফদন, বফদলজ্ঞ জ্ঞান এফাং
যীক্ষ্াগায ব্যফাদযয সুদমাগ প্রদাদনয ভাধ্যদভ সফা প্রদান কযা য়।
 চট্রগ্রাভ, কক্সফাজায ও সর্কনাপ দযয ভূবভধ্বপ্রফণ এরাকাগুদরাদত
স্বয়াংবক্রয় মাবন্ত্রক ও সনর্ওয়াবকটাং স্থাদনয ভাধ্যদভ পূফ টাবা ও তা
াদথ াদথ সভাফা ইর সপাদন স্থানীয় প্রাদনয গুরুত্বপুণ ট নীবত
বনধ টাযকদদয সর্ক্সর্ সভদজ প্রদাদনয ভাধ্যদভ তকীকযণ ব্যফস্থায়
ম্পৃক্ত কযা দয়দছ।

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র ও
প্রাবপ্তস্থান
(৪)

সফায ভল্য
ও বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

-

-

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কভটকতটা
(নাভ, দফী ও ই-সভইর)

(৬)
(৭)
১৫ কভটবদফ
(অনুন্ধান
কার্য্কক্রটদভয
ভাবযচারক, বজএবফ কর্তটক ভদনানীত
ব্যাবপ্ত ও
কভটকতটা
প্রবতদফদন ততযী
াদদক্ষ্)

আদফদন

-

১৫ কর্মদিবস

জনাফ ভঈন উবিন আদভদ
বযচারক (ভূতি) ও তথ্য অবধকায বফলয়ক
সপাকার দয়ন্ট
সপান নাং - ৯৩৪৬১৯৪
ইসভইর- moingsb074@gmail.com

আদফদন

-

১৫ কর্মদিবস

ভাবযচারক, বজএবফ’য অনুভবত াদদক্ষ্

আদফদন

প্রদমাজু
সক্ষ্দত্র

প্রদয়াজন
অনুমায়ী

ভাবযচারক, বজএবফ’য অনুভবত াদদক্ষ্

বফনাভদল্য

াফ টক্ষ্বনক
স্বয়াংবক্রয়
ম টদফক্ষ্দণয
ভাধ্যদভ
তকীকযণ
ব্যফস্থা

-

জনাফ ারভা আক্তায
াখা প্রধান ও উবযচারক (ভূতি)
সপান নাং-৫৮৩১১৮৫৫
ইসভইরsalma.akter_gsb@yahoo.com
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৬.

৭.

াঠাগায/গ্রন্থাগায
সফা

াংগ্রারা/
জাদ্যঘয

 অতীত ও ফতটভান ভদয়য গদফলণাত্র , সদব-বফদদব ফ ই, জাণ টার
এফাং প্রকানায় ভদ্ধ গ্রন্থাগায।
 এখাসন বজএবফ’য প্রকাবত বযদটার্ভ ও অন্যান্য াংগৃীত পুস্তক
ও তথ্য গদফলণা এফাং অধ্যয়দনয জন্য কদরয বনকর্ উন্ুক্ত। এছাড়া
প্রকাবত ভানবচত্র ক্রদয়য সুদমাগ যদয়সছ।
 বফববন্ন ভূতাবিক ভদয়য বরা , ভবণক ও জীফাদেয নভৄনায
াংগ্রারা মা খবনজ ম্পদদয প্রাভান্য আকটা
ইব। দটনাথী ফা
বক্ষ্াথীদদয এফ আবফষ্কৃত ম্পদদয ইবতা জানা সুষ্ঠু ব্যফায
ও বফজ্ঞান চচ টায় আগ্রী কদয থাদক।

-

ভানবচত্র
প্রবতটি
৫০০/- টাকা

-

-

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র
ও প্রাবপ্তস্থান
(৪)

সফায ভল্য
ও বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

তাৎক্ষ্বনক

জনাফ সভাোঃ নাবজভ উবিন গবন
প্রধান গ্রন্থাগাবযক
সপান - ৯৩৪৪৩৮৩

তাৎক্ষ্বনক

জনাফ াইদ্যর সাদন
াখা প্রধান ও বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৫৮৩১২১৬৮
ইসভইর- hossain747@gmail.com

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক সফা
ভূতি
ক্রবভক
নাং

সফায নাভ

(১)

(২)

সফা প্রদান দ্ধবত



১.

অথ টবনবতক ভূতি ও
বযদা ট এসদভন্ট
াখা (Economic
Geology and
Resources
Assessment)





(৩)
স্বল্প ও গবীয কূ খনদনয ভাধ্যদভ ফাংরাদদদয খবনজ ম্পদ
(সতর ও গ্যা ব্যতীত ) সমভন: কয়রা, বর্, খবনজ ফাবর ,
াদাভাটি, চুনাাথয, বাযী ভবণক
ইত্যাদি ম্পদ
অনুন্ধান/আবফস্কায, ম্ভাব্য ভজুদ , প্রকৃবত, গুণগত ভান , আযণ
প্রবক্রয়া, অথ টবনবতক ম্ভাব্যতা মাচা ই  ব্যবহার দবষয়ক
প্রবতদফদন প্রস্তুত কযা।
গুণগতভাদনয বববিদত খবনজ উদিারদনয রদক্ষ্ু দদক্ষ্ গ্রণ ,
উদিারন দ্ধবত, ম্ভাব্য ব্যফায ইতুাবদ বফলদয় যকাযদক তথ্যউাি বদদয় ায়তা কযা।
খবনজ ম্পদ উন্নয়ন বফলদয় নীবতভারা প্রণয়দন যকায /াংস্থাদক
ায়তা প্রদান কযা।
সদদয াবফ টক উন্নয়দন ম্পদদয দফ টাচ্চ ব্যফায বফলয়ক সুাবয
এফাং গদফলণা কাদজ ায়তা প্রদান কযা।

-

-

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কভটকতটা
(নাভ, দফী ও ই-সভইর)

(৬)

(৭)

(অনুন্ধান
কার্য্কক্রটদভয
ব্যাবপ্ত ও
প্রবতদফদন
ততযী
াদদক্ষ্)

জনাফ সভাাম্মদ বনজাভ উবিন
াখা প্রধান ও বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৯৩৫৫৬০৩
ইসভইর- nizamugsb@yahoo.com
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২.

৩.

৪.

বরাবফদ্যা ও
ভবণকবফদ্যা াখা
(Petrology &
Mineralogy)

উকূরীয় ও াভৄবিক
ভূতি াখা
(Coastal and
Marine
Geology)

নগয ও প্রদকৌর
ভূতি াখা
(Urban and
Engineering
Geology)

 বরা ও ভবণক বফলয়ক গদফলণায় এই াখায় বফদলাবয়ত
গদফলণাগায ব্যফাদযয ভাধ্যদভ সফা প্রদান কযা য়।
 বরা/ভবনক নাক্তকযণ, ভবণকভদয আনুাবতক ায, ভান,
গুরুত্বপূণ ট ভবণদকয উবস্থবত, সংযুদি, সগ্রইন াইজ বফদিলণ,
বাযী/ারকা ভবণক পৃথকীকযণ ও বযভাণ বনণ টয় বফলয়ক গদফলণা
কযা।
যীক্ষ্াগায / গদফলণাগায সফা:
 সারযাইজড অণুফীক্ষ্ণ মদন্ত্রয ভাধ্যদভ ভবণক বচবিতকযণ, বথন
সকন ও সগ্রইন স্লাইড প্রস্তুত, রঞ্জে রদি প্রদত্প্রিা  রঞ্জে রদি
দবচ্ছুরণ পদ্ধদত্নত্ দিলা  র্দণক দবষয়ক গদফলণা সুবফধা।
 দবশ্বদবদ্যালনয়র দিক্ষক, ছাত্র, গনবষক এবং দিনির দবদিন্ন
সরকাদর প্রদত্ষ্ঠানের (খদেজ সম্পি উন্নয়ে ব্যযনরা, বাংলানিি
কাস্টর্স্, দপনরাবাংলা ইত্যাদি) চাদহিা দর্াত্ানবক েমুো দবনেষণ
 প্রদত্নবিে প্রণয়ে কনর র্ত্ার্ত্ প্রিাে করা হয়।

 সর্কই উন্নয়দনয রদক্ষ্ু উকূরীয় এরাকায ভূবভ ক্ষ্য়, রফণাক্ততা,
জরাফদ্ধতা, ররতাবিক গদফলণা , সুদয় াবনয / জরাধাসযয
অনুন্ধান, জরফায়ু বযফতটদনয ধাযা , প্রাকৃবতক দূদম টাগ বফলয়ক
প্রদয়াজনীয় ভূবফজ্ঞাবনক তথ্য ও উাি াংগ্রদয ভাধ্যদভ গদফলণা
কযা।
 স্থানীয় ও জাতীয় ম টাদয় বযকল্পনা গ্রদণ ায়ক উকূরীয় ও
বনকর্ ভৄিীভা এরাকায প্রাকৃবতক ম্পদ ব্যফায াংক্রান্ত কাদজ
তথ্য-উাি াংগ্র কদয নীবত
-বনধ টাযকদদয জন্য ভূতাবিক
প্রবতদফদন ও ভূবফজ্ঞাবনক বফলদয় সুাবয কযা।

 বনযাদ ও সর্ক ই উ ন্নয়ন ও নগয বযকল্পনা , অফকাঠাদভা
বফবনভটাণপূদফ ট ঐ জায়গায ভূবভরূ , ভূস্তদযয উবযবাগ ও
বনম্নবাদগয ভূতাবিক বফস্তাবযত তথ্য , ভূপ্রদকৌর উাি াংগ্র ,
ভূদূদম টাগ ঝবুঁ কয ম্ভাফনা প্রভৃবত বনরূণ কদয প্রবতদফদন
, ভূপ্রদকৌর ভানবচত্র প্রণয়ন কযা ।
ভূপ্রদকৌর যীক্ষ্াগায সফা:
 ভূবনম্নস্থ ভাটিয নভৄনায ভূপ্রদকৌর গুণাগুণ বনণ টদয়য জন্য

ফবযঙ্গন
কাজ: ৩০
কভটবদফ দত
৬০ কভটবদফ

-

-

নভৄনা
বফদিলণ: ৫০
কভটবদফ
প্রবতদফদন
প্রস্তুত: ৬০
কভটবদফ

জনাফ াইদ্যর সাদন
াখা প্রধান ও বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৫৮৩১২১৬৮
ইসভইর- hossain747@gmail.com

ফবযঙ্গন
কাজ: ৩০
কভটবদফ দত
৬০ কভটবদফ

-

-

নভৄনা
বফদিলণ: ৫০
কভটবদফ
প্রবতদফদন
প্রস্তুত: ৬০
কভটবদফ

-

-

জনাফ কাভরুর আান
াখা প্রধান ও বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৪৯৩৫৭৫৪৭
ইসভইর- kamrulgsb@yahoo.com

ফবযঙ্গন
কাজ: ৩০
কভটবদফ দত জনাফ ভৄবনয সাদন
৬০ কভটবদফ াখা প্রধান ও বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৯৩৫৭৯০২
নভৄনা
ইসভইর- munir567@gmail.com
বফদিলণ: ৫০
কভটবদফ

-৫-

প্রদয়াজনীয় অতুাফশ্যকীয় ভূপ্রদকৌর যীক্ষ্াভ সমভন - সগ্রইন
াইজ এনারাইব, াইসরাবভর্ায, অুার্াযফাগ ট বরবভর্ , বডদযক্ট
বয়ায, আনকনপাইন্ড কভদপ্রবব সর্স্ট কযায সুবফধা ।

প্রবতদফদন
প্রস্তুত: ৬০
কভটবদফ

 ভূপ্রদকৌরগত তথ্য , ভূপ্রদকৌর ভানবচত্র ও প্রবতদফদন জাতীয়
গুরুত্বপূণ ট অফকাঠাদভা উন্নয়ন কাদজ এফাং নগযায়ন বযকল্পনায়
ায়ক ভূবভকা ারন কদয।

৫.

৬.

ভূযায়ন ও াবন
ম্পদ াখা
(Geochemistry
and Water
Resources)

ভূতাবিক ভানবচত্রায়ন
ও সকায়ার্াযনাবয
ভূতি াখা
(Geological
Mapping and
Quaternary
Geology)

 ভূযাায়বনক অনুন্ধান সকৌর প্রদয়াগ কদয গদফলণা
এরাকায
ভূতাবিক বযদফ , সুদয় াবনয জরাধায অনুন্ধান , ভূগবটস্থ
াবনয গুণগত ভান বনণ টয়কযণ , াবনদত বফববন্ন ক্ষ্বতকয সভৌদরয
উবস্থবতয বযভাণ ও ভাত্রা ম্পদকট ধাযণা রাব ও ভূতাবিক
কাযণ ব্যাখ্যা জনস্বাদস্থুয উদয প্রবাফ াংক্রান্ত গদফলণা কযা ও
প্রদত্নবিে প্রণয়ে।

 ফাাংরাদদদয সকায়ার্াযনাবয ভূতাবিক ইবতা, ক্রভবফকা ও
বফফতটন াংক্রান্ত গদফলণা, জরফায়ু বযফতটন ও ভৄি পৃদষ্টয উচ্চতা
হ্রা-বৃবদ্ধয কাযদণ নদ -নদী ফাবত ররায়ন , রর অফদক্ষ্ণ ও
ররধাযায বযফতটন , প্রত্ন-ভূতি, ভূবভরূদয বযফতটন ও ভূবভ
ব্যফাদযয রদক্ষ্ু নীবত বনধ টাযণী ম টাদয় ায়ক বফববন্ন ধযণ ও
সস্কদরয ভূতাবিক ভানবচত্রায়ন , তথ্য-উাি ও প্রবতদফদ ন প্রস্তুত
কযা।
 কর ভূতাবিক ভানবচত্র, তথ্য-উাি ও প্রবতদফদন জাতীয় সর্কই
উন্নয়ন বযকল্পনা গ্রদণ এফাং গদফলণা কাদজ ব্যফায কযা মায়।

-

-

ফবযঙ্গন
কাজ: ৩০
কভটবদফ দত জনাফ সভাোঃ নুরুবিন যকায
৬০ কভটবদফ াখা প্রধান ও বযচারক (ভূতি)
সপান নাং-৮৩১৪৮১১
নভৄনা
ইসভইরবফদিলণ: ৫০ mdnuruddinsarker@gmail.com
কভটবদফ
প্রবতদফদন
প্রস্তুত: ৬০
কভটবদফ

-

-

ফবযঙ্গন
কাজ: ৩০
কভটবদফ দত
৬০ কভটবদফ জনাফ আফদ্যর ফাকী খান ভজবর
াখা প্রধান ও বযচারক (ভূতি)
নভৄনা
সপান নাং - ৯৩৫৭২৭৯
বফদিলণ: ৫০ ইসভইর- abkmajlis@gmail.com
কভটবদফ
প্রবতদফদন
প্রস্তুত: ৬০
কভটবদফ

-৬-

৭.

৮.

প্রকানা ও প্রবক্ষ্ণ
(Publication
and Training)

দূয অনুধাফন ও
বজআইএ াখা
(Remote
Sensing and
GIS)

 অবধদপ্তদযয তফজ্ঞাবনক ও কাবযগযী প্রবতদফদনভদয ভান ম্পন্ন
প্রকানায রদক্ষ্ু ম্পাদনা বযলদ বযচারনা কযা এই াখায
ভর দাবয়ত্ব।
 সদদ-বফদদদয বফববন্ন রাইসেবয’য াদথ সমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ
ম্প্রবত প্রকাবত ফইত্র ও জাণ টার াংগ্র কদয ভূবফজ্ঞানীদদয
জ্ঞান বান্ডায বৃবদ্ধদত ায়তা কযা ।
 দূয অনুধাফন ও বজআ
ইএ দ্ধবতয প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ
ভানবচত্রায়দণয কাজ , ভূপ্রাকৃবতক বযফতটন , নদীয গবতথ ,
বযতুক্ত নদ -নদী, খার-বফর ও ভূবভরূ বযফতটদনয তুরনাভরক
বচত্র, ভূতাবিক কাঠাদভা ও চুুবত বনণ টয় ইত্যাবদ বফলদয় গদফলণা
কদয এফাং ভানবচত্র, প্রদত্নবিে তত্রী কদয।
 বফববন্ন ভদয়য ক্ষ্য় /বৃবদ্ধ/বযফতটন ভানবচত্র ব্যফায ক সয নদীয
গবতথ বযফতটদনয ম্ভাব্য ধাযণা রাব এফাং ভূবভয প্রকৃবত
অনুমায়ী ব্যফায বফলদয় যাভট দান ।

-

-

ফবযঙ্গন
কাজ: ৩০
কভটবদফ দত
৬০ কভটবদফ

-

-

 ফাাংরাদদদয ভূগাঠবনক কাঠাদভাগত ও বরাস্তদযয তথ্য াংগ্র ,
স্তযায়দনয প্রকৃবত, সেবণবফন্যা, সেবণবফন্যাকৃত স্তয ভদয ভদধ্য
াযস্পবযক আন্তোঃম্পকট বনণ টয় কযা।

৯.

 ভরত ভূবফজ্ঞাবনক গনবষণা কানজ এ সম্পদকমত্ প্রদত্নবিেগুদল
ব্যবহার হনয় থানক।

নভৄনা
বফদিলণ: ৫০
কভটবদফ
প্রবতদফদন
প্রস্তুত: ৬০
কভটবদফ

 বফববন্ন সস্কদরয র্দাগ্রাবপক ভানবচত্র , আকা আদরাকবচত্র , ভূউগ্র বচত্র, অন্যান্য ফহুবফধ ভানবচত্র, ব্যাবথদভবট্রক চার্ ট, সফঞ্চভাকট,
স্পর্ া ইর্, সস্টবযওদস্কা, ইসভজ প্রদবাং পর্ওয়ুায ,
বজআইএ সকৌর ও াদবট মন্ত্রাবত ব্যফায কদয ভূতাবিক ও
ভূবফজ্ঞাবনক প্রবতদফদন প্রস্তুত কদয থাদক।

 গদফলণাগাদয যবক্ষ্ত অতুাধুবনক অণুফীক্ষ্ণমন্ত্র সুবফধা বরাস্তদয
স্তযতি ও জীফ
প্রাপ্ত জীফাে , যাগদযণু (Spore, Pollen) ম্পবকটত তথ্য
স্তযতি াখা
বফদলত অফদক্ষ্ন বযদফদয াযস্পবযক ম্পকট বফদিলদণয
(Stratigraphy
ভাধ্যদভ বরাস্তদযয ফয় বনধ টাযণ , বরাস্তদযয ভূতাবিক ইদত্হাস,
and
প্রত্ন-বযদফ নাক্তকযণ , পললায়নের ক্রর্দবকাি  দববত্মে
Biostratigraphy)
সংক্রান্ত গনবষণা  প্রদত্নবিে তত্রী করা হয়।

াফ টক্ষ্বনক

জনাফ সভাোঃ আরী আকফয
াখা প্রধান ও বযচারক (ভূতি)
সপান নাং- ৮৩৯১৯৭৯
ইসভইর- aliakbar.bd@gmail.com

ফবযঙ্গন
কাজ: ৩০
কভটবদফ দত
৬০ কভটবদফ
-

-

নভৄনা
বফসিলণ: ৫০
কভটবদফ
প্রবতদফদন
প্রস্তুত: ৬০
কভটবদফ

তয়দ নজরুর ইরাভ
াখা প্রধান ও উ-বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৮৩৯২১৬৬
ইসভইল- nazrulgsb@yahoo.com

জনাফ আভা ক
াখা প্রধান ও উবযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৮৩৯১৯৯৭
ইসভইর- asmahuque@yahoo.com
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১০.

বযদফ ভূতি ও
প্রাকৃবতক দূদম টাগ
অুাদদভন্ট াখা
(Environmental
Geology and
Natural Hazard
Assessment)

ফবযঙ্গন
কাজ: ৩০
কভটবদফ দত
৬০ কভটবদফ
 ভূতাবিক ও প্রাকৃবতক দূদম টাগ ভল্যায়ন ও ভানবচত্রায়ন
প্রধান কাজ।

এই াখায

 প্রাকৃবতক ও ভানফসৃষ্ট দূদম টাগ ভল্যায়ন ও গদফলণা কাদজ যাভট
যকায/াংবিষ্ট কর্তটক্ষ্দক ায়তা প্রদান কদয।

-

-

নভৄনা
বফদিলণ: ৫০
কভটবদফ
প্রবতদফদন
প্রস্তুত: ৬০
কভটবদফ

জনাফ ারভা আক্তায
াখা প্রধান ও উবযচারক (ভূতি)
সপান নাং-৫৮৩১১৮৫৫
ইসভইর- salma.akter_gsb@yahoo.com

-৮-

ভূদাথ ট
১.

২.

৩.

ভূবফদ্যুবতক ও
ভূকম্পন জবয
াখা
(Geo-electric
and Seismic
Survey)
অববকলীয় ও
ভূদচৌম্বকীয় জবয
াখা
(Gravity and
Magnetic
Survey)
ভূ-দাবথ টক তথ্য
বফদিলণ ও
মন্ত্রাবত
যক্ষ্নাদফক্ষ্ণ াখা
(Geophysical
Data Analysis
and
Equipment
Maintainance)

 অবধদপ্তদযয ভূতাবিক অনুন্ধাদনয প্রদয়াজদন ভূদাবথ টক জবয
বযচারনা কযা য়। ভূতাবিক স্তয বফন্যা
, ভূতাবিক গঠন
কাঠাদভা বনণ টয় ও খবনজ ম্পদ অনুন্ধাদনয জন্য ভূদাবথ টক দ্ধবত
প্রদয়াগ কদয ায়ক ধাযণা াওয়া মায় ।
যীক্ষ্াগায / গদফলণাগায সফা:
 খবনজ ম্পদ অনুন্ধান কাদজ ভূদাবথ টক গদফলণাগাদয াংযবক্ষ্ত
বফববন্ন অনুন্ধান মন্ত্রাবত সমভন - ভূদচৌম্বকীয় জবয , অববকলীয়
জবয, ভূকম্পন জবয , তবড়ৎ প্রবতফন্ধক জবয ও খনন কাদর
রবগাং মদন্ত্রয ব্যফাদযয সুবফধা।
 ভূদাবথ টক জবযদ প্রাপ্ত তথ্য -উাি বফদিলণ কদয ভূবনম্নস্থ
বরাস্তয ও ভূতাবিক কাঠাদভায বফস্তৃবত ম্বদন্ধ ধাযণা রাব কযা
মায়।

-

-

জনাফ বনজাভ উবিন আদভদ
াখা প্রধান ও বযচারক (ভূদাথ ট)
সপান নাং-৮৩১৬৫৫১
ইসভইর- litunu92@yahoo.com

-

-

প্রদয়াজন
অনুমায়ী
(অনুন্ধান
কাম টক্রসভয
ব্যাবপ্ত ও
প্রবতদফদন ততযী
াদদক্ষ্)

জনাফ সভাোঃ এরিাদুল হক
জনাফ াখা প্রধান ও বযচারক (ভূদাথ ট)
সপান নাং- ৯৩৪৯৭৬৭
ইসভইরmdershadul.haque@gmail.com

-

খন্দকায আবুর াান সভাাম্মদ াইপৄয
যভান
াখা প্রধান ও বযচারক (ভূদাথ ট)
সপান নাং- ০১৫৫২৪৯১৬৪০
ইসভইর- hasangsb@yahoo.com

-

জনাফ আদভদ আতাউর ভৄনীভ
াখা প্রধান ও বযচারক (যায়ন)
সপান নাং- ৯৩৩৬৪৫২
ইসভইরmuneem95@gmail.com

তফদিবলক যায়ন

১.

তফদিবলক যায়ন
াখা
(Analytical
Chemistry)

 বজএবফ’য ফবযঙ্গনকাদর াংগৃীত বফববন্ন রর , াবন ও খবনজ
নভৄনায বনয়ভতাবন্ত্রক যাায়বনক বফদিলণ ও খবনজ ম্পদদয
যাায়বনক াংভেবক্ত বনণ টয় কযা ।
যীক্ষ্াগায সফা:
 যায়ন গদফলণাগাদয বফদ্যভান বফদলাবয়ত অতুাধুবনক মন্ত্র
সমভন- Atomic Absorption Spectrophotometer,
ICP-OES, UV Spectrophotometer, Bomb
Calorimeter, Ion Chromatograph, CHNSO
Analyzer, Microwave Digestion System,
Potentiometric Titrator, Volta metric Analyzer,
High Temperature Furnace ইতুাবদ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ
নভৄনাভদয যাায়বনক বফদিলদণয সুবফধা বফদ্যভান।

আদফদন

১৫ কর্মদিবস

-৯-

খনন
 এই াখায ভাধ্যদভ ভূতাবিক তথ্য
-উাি াংগ্রদয জন্য
অনুন্ধানভরক গবীয/অগবীয কূ খনন কযা য়।
১.

১.

২.

৩.

বরবরাং াখা
(Drilling)

দক্ষ্ জনফর/
বফদলজ্ঞ সফা
প্রদান

ভূবভকম্প গদফলণা
সর

ভূবফজ্ঞাবনক
দচতনতা প্রবক্ষ্ণ
সকন্দ্র (বজএটিব)

৬৫-১৩০
কভটবদফ

 সভার্ ৭টি বযগ বদদয় ারবরক ও কঠিন বরায় ৪৫০০ পৄর্ গবীযতা
ম টন্ত খবনজ ম্পদ অনুন্ধাদনয জন্য নভৄনা াংগ্র , ভূঅবুন্তদয াবনয আধায ও ভূদাবথ টক রগ প্রস্তুবতয জন্য কূ খনন কযা এফাং
চাবদা অনুমায়ী সকাবযাং -ননদকাবযাং দ্ধবতদত নভৄনা াংগ্রদয
ভাধ্যদভ ভূবফজ্ঞাবনক কাদজ ায়তা কদয।

 বনজস্ব কাম টক্রভ ছাড়াও বফববন্ন াংস্থাদক প্রদয়াজনভত চাবদানুাদয
দক্ষ্ জনফর , ভূবফজ্ঞাবনক সফা প্রদান , সমভন: দযজবভন ভূতাবিক
বযদটন, খবনজ ম্পদ ইজাযায জন্য ভজুদ ও ব্যবপ্ত বনণ টয়
,
খবনদজয ভল্য বনরূণ প্রভৃবত কাদজ ায়তা প্রদান কযা য়।

(কূদয খনন
গবীযতা ও
ভাবপ্ত
াদদক্ষ্)

-

-

-

জনাফ সভাোঃ ভবরুর ইরাভ
াখা প্রধান ও উবযচারক (খনন
প্রদকৌর)
সপান নাং-৫৮৩১২১৪৩
ইসভইরmohirul@yahoo.com

প্রদয়াজন
অনুমায়ী

ভাবযচারক, বজএবফ কর্তটক
ভদনানীত কভটকতটা

াফ টক্ষ্বনক

জনাফ াইদ্যর সাদন
বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৫৮৩১২১৬৮
ইসভইরhossain747@gmail.com

প্রদয়াজন
অনুমায়ী

জনাফ াইদ্যর সাদন
বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৫৮৩১২১৬৮
ইসভইরhossain747@gmail.com

 যকাবয বফববন্ন প্রকদল্পয কাবযগযী কবভটিদত বজ এবফ’য প্রবতবনবধ
বদদফ ভূতাবিক বফলদয় বফদলজ্ঞ ভতাভত/সফা প্রদান।
 ভূ-আদরাড়ন, ভূ-আদন্দারন ও ভূবভকম্প াংক্রান্ত তথ্য াংগ্র ও
গদফলণা কযা ও প্রাপ্ত তদথ্যয বববিদত ভূকম্পন ম্পবকটত ভূতাবিক
ও ভূদাবথ টক গদফলণা ও প্রবতদফদন প্রণয়ন কযা।

-

-

 ফাাংরাদদদ াংগঠিত ভূবভকদম্পয উৎ , ক্ষ্য়-ক্ষ্বত বফলদয়
অনুন্ধান, কযণীয় এফাং জনদচতনতা বফলদয় কাজ কযা।
 বজএবফয অবুন্তদয ফা ফা ইসয ভূবফজ্ঞানী ও াধাযণ নাগবযকদদয
সবভনায, বদম্পাবজয়াভ, কভটারা, প্রবক্ষ্ণ, প্রদটনী, বভবডয়া
প্রভৃবতয ভাধ্যদভ বফববন্ন ধযদনয ভূবফজ্ঞাবনক তথ্য ও গদফলণা
উস্থানা, দচতনতাভরক কাম টক্রভ আদয়াজন ও বযচারনা কযা।

-

-

-১০ -

২.৩) অবুন্তযীণ সফা
ক্রবভ
ক নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধবত

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র এফাং
প্রাবপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

বযকল্পনা ও
ফাস্তফায়ন াখা
(Planning and
Implementatio
n)

 দপ্তদযয বফববন্ন প্রকল্প প্রণয়দন ায়তা, প্রকদল্পয বযফীক্ষ্ণ, ভল্যায়ন
ও ফাস্তফায়ন এফাং কভটকতটাদদয প্রবক্ষ্দণয কভট বযকল্পণা ও
ফাস্তফায়ন অত্র াখায ভর দাবয়ত্ব।
 ফাবল টক উন্নয়ন কভটসূবচ (এবডব) ও দপ্তদযয ফাবল টক ফবযঙ্গন কভটসূবচ
চুড়ান্তকযণ ও ফবযঙ্গন কাদজ সজরা/উদজরা প্রাদনয াদথ
সমাগাদমাগ কযা।
 অবধদপ্তদযয কাম টক্রভভদয ভাবক, ফাৎবযক অগ্রগবতয প্রবতদফদন
ততবয ও ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ।
 জাতীয় অথ টবনবতক বযলদদ ম টাদরাচনা ও জাতীয় াংদদয জন্য
প্রবতদফদন প্রণয়ন কযা।
 বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/াংস্থায চাবদা সভাতাদফক তথ্য ও উাি যফযা
এফাং খবনজ ম্পদ উন্নয়দন আন্তোঃদমাগাদমাগ ও বরয়াদজোঁ যক্ষ্া কযা।

১.

২.

৩.

অাদযন ও ভন্বয়
াখা
(Operation and
Coordination)

কবম্পউর্ায ও তথ্য
প্রভেবক্ত (আইটি) সর

 জনবক্ত বনদয়াগ, দদান্নবত, স্থায়ীকযণ, াাংগঠবনক কাঠাদভা ততবয ,
কভটচাযীদদয প্রবক্ষ্দণয প্রদয়াজনীয় দদক্ষ্ গ্রণ কদয কাবযগবয ও
তফজ্ঞাবনক কাম টক্রদভ দমাবগতা প্রদান কদয।
 বযকবল্পত আবথ টক ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ ফাদজর্ ও বাফযক্ষ্
ণ
কাম টক্রভ বযচারনা , প্রদয়াজনীয় িব্যাবদয াংগ্র , ভজুদকযণ,
াংযক্ষ্ণ ও বফতযণ বনবিতকযণ।
 বনযািা, মানফান ও কাযখানা উ-াখা বযচারনা।
 শুধুভাত্র অবধদপ্তদযয কবম্পউর্ায, বপ্রন্টায ও এই সম্পমদকত্ সকল
দসবার িাদয়ত্ব পালে কনর।

-

-

-

সফায ভল্য
এফাং
বযদাধ
দ্ধবত
(৫)

-

-

-

দসবা প্রিানের
সর্য়সীর্া

দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কভটকতটা
(নাভ, দবফ, সপান নাং ও ই-সভইর)

(৬)

(৭)

াফ টক্ষ্বনক

জনাফ সভাাম্মদ আব্দুর আবজজ
াদর্ায়াযী
াখা প্রধান ও বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৮৩৯১৯৬৩
ইসভইরazizpatwary@yahoo.com

াফ টক্ষ্বনক

জনাফ ভঈন উবিন আদভদ
বযচারক (ভূতি) ও াখা প্রধান
“অাদযন ও ভন্বয়”
সপান: ৯১০১১৭৬
ইসভইর:
moingsb074@gmail.com

াফ টক্ষ্বনক

জনাফ সভাোঃ কাভরুর আান
উ-বযচারক (ভূতি)
সপান নাং - ৮৩১৪৮০০
ইসভইরgsbkamrul@yahoo.com

২.৪) আওতাধীন অবধদপ্তয/দপ্তয/াংস্া কর্তটক প্রদি সফা

-১১-

ভাবযচারক ভদাদদয়য অনুদভাদনক্রসভ “বযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন” এফাং “অাদযন ও ভন্বয়” াখা উ-াখাভদয ায়তায় গদফলণা কাজ, ফবযঙ্গন কভটসূবচ ফাস্তফায়ন, কর ধযদনয
প্রাবনক ও আবথ টক বফলদয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয ভাধ্যদভ বজএবফ’য কর কভটকতটা ও কভটচাযীদদয সফায় দচষ্ট থাদক।
৩) অববদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত (GRS)
সফা প্রাবপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভটকতটায াদথ সমাগাদমাগ করুন। বতবন ভাধান বদদত ব্যথ ট দর বনদম্নাক্ত দ্ধবতদত সমাগাসমাগ ও আনায ভস্যা অফবত করুন ।
ক্রবভক
নাং

কখন সমাগাদমাগ কযদফন

১.

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভটকতটা ভাধান বদদত ব্যথ ট দর

২.

সপাকার সয়ন্ট কভটকতটা ভাধান বদদত ব্যথ ট দর

সমাগাদমাদগয ঠিকানা
বজআযএ (GRS) সপাকার দয়ন্ট কর্মকত্মা োর্  পিদব:
জনাফ সভাাম্মদ আযাপৄর কাভার
উ-বযচারক (ভূতি)
সপান: ৫৮৩১২০৯২
ই-সভইর: akamalbd@gmail.com
ওদয়ফ : www.gsb.gov.bd
জনাফ ভঈন উবিন আদভদ
বযচারক (ভূতি) ও াখা প্রধান “অাদযন ও ভন্বয়”
সপান: ৯১০১১৭৬
ইসভইর: moingsb074@gmail.com
ওদয়ফ : www.gsb.gov.bd

বনষ্পবিয ভয়ীভা

৬০ কর্মদিবস

২০ কর্মদিবস

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতুাা
ক্রবভক
প্রবতশ্রুত ফা কাবিত সফায রদক্ষ্ু কযণীয়
নাং
১.
ওদয়ফ াইদর্ প্রদবটত বফববন্ন ধযদণয ভূবফজ্ঞাবনক সফাভদয বনধ টাবযত বনয়ভ অনুমায়ী আদফদন কযা
২.
বনধ টাবযত পযভ ও প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদন জভা প্রদান
৩.
প্রদমাজু সক্ষ্দত্র ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় বপ বযদাধ কযা
৪.
াক্ষ্াদতয জন্য বনধ টাযণ ভদয়য পূদফ টই উবস্থত থাকা
* সফা অবধমাচদনয প্রবক্রয়া
বজএবফ’য ওদয়ফ া ইর্ ও াঠাগাদয যবক্ষ্ত প্রকাবত তথ্যাবদ, ভানবচত্র ও প্র বতদফদন ছাড়া অন্যান্য অপ্রকাবত বফববন্ন ধযদনয গদফলণাত্র , ফাবল টক ফবযঙ্গন কভটসূ বচয প্রবতদফদন, অনুন্ধানী
বযদার্ ট, তথ্য-উাি এফাং গদফলণাগাদয যীক্ষ্াবদ/গদফলণাগায সফা অবধমাচদনয সক্ষ্দত্র ভাবযচারক ভদাদদয়য বনকর্ আদফদন ও অনুভবত াদদক্ষ্ তথ্য যফযা ও সফা প্রদান কযা দয় থাদক।
এসক্ষ্দত্র সুবনবদ টষ্ট বকছু সফায জন্য বনধ টাবযত ায অনুমায়ী বপ প্রদমাজু দফ।

