
জনাধাযননয চাহদানুমায়ী  হজএহফয হফহবন্ন গনফলনাগানয নমুনা হফনেলন সফা হজকযণ ’ ংক্রান্ত আইহডয়া ফাস্তফায়ননয জন্য হফহবন্ন 

াখা নে প্রাপ্ত োহরকা প্রস্তুে কযা র - 

ক্রমভক নং াখায নাভ মন্ত্রামিয নাভ কাজেয  ধযণ দামিত্বপ্রাপ্ত ককভককিায নাভ,দফী, 

দাপ্তমযক ফপান, ফভাফাইর নং ও  ই-ফভইর 

১। 

 

bMi I cÖ‡KŠkj f~ZË¡ 

kvLv 

ওজবন ড্রাই ভাটি নমুনায আদ্রিা মনরুণ   

ফভাাম্মদ মপজযাে আরভ, উ-

মযচারক(ভূিত্ত্ব) 

ফপান: +৮৮-০২-৯৩৩৩৮৫৮ 

ফভাফাইর: +৮৮-০১৭১১২০৬৫০৬ 

ই-ফভইর:  ferujgsb@gmail.com 

 

 

াইকজনামভটায আজমিি গুরুত্ব মনণ কি 

াইজড্রামভটায ভাটিয মভমকনায মযভাণ মনণ কি 

কযাাগ্রামি  নমুনাি ামন ধাযজণয িভিা 

মনণ কি 

২। 

 

দূয অনুধাফন ও 

মেআইএ 

Erdas Imagine & ENVI-

505 (Software) 

মফমবন্ন ধযজণয Satellite Image 

মফজেলজণয ভাধ্যজভ Image 

classification কযা  Land 

use, River Shifting, and 

River Morph dynamics ম্যা 

প্রস্তুি কযা ি। 

 সিদ নেরুর ইরাভ 

Sayed Nazrul Islam 

াখা প্রধান ও উ-মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

  ৮৩৯২১৬৬ (অমপ), 

৯৬৬৭৫৯৭(ফাা) 

ফভাফাইর-০১৭১১৭০৮২৩৭ 

ইজভইর--nazrulgsb@yahoo.com 

  
 

ফভা: নােওিানুর ক 

Md. Nazwanul Haque 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফভাফাইর-০১৯১১০৪৮৫২৮ 

ইজভইর- nasimgsb701@gmail.com   

 

ArcGIS-10 (Software) Map Georeferencing and 

digitizing, 

Geomorphological, 

Geohazard Map(River 

erosion, landslide 

Susceptibility) প্রস্তুি 

ভূমফজ্ঞান ংমেষ্ট উাত্তসূভ 

মফজেলণ (Geophysical Data 

Analysis) কযায ভাধ্যজভ মফমবন্ন 

Derivatives Map প্রস্তুি কযা 



ি।  মযন্টু যাি 

Rintu Roy 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফভাফাইর-০১৯৪০৯৪৩৯৪৪ 

ইজভইর- royrintugeo@gmail.com 

 

খাজরদা আপমযন 

Khaleda Afrin 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফভাফাইর-০১৯৬৩৭৭৩৮৮২ 

ইজভইর- kafrin25@gmail.com 

 

৩। মযজফ ভূিত্ত্ব ও 

প্রাকৃমিক দুজম কাগ 

এযাজজভন্ট াখা 

Ground penetrating Radar 

(GPR) 
সকানযকভ ক্ষহোধন না কনয 

ভাটিয ৫.০ -৬.০  হভটায 

গবীযো ম যন্ত ধােফ ফস্তু, 

হফহবন্ন অফকাঠানভা সমভন ফানধয 

পাটর, প্রত্নেত্ত্ব  ও ভূোহত্ত্বক 

হফহবন্ন েথ্য হফনেলণ। 

ারভা আক্তায  

উ-মযচারক,(ভূিত্ত্ব),  

ফভাফাইর-০১৭২৬৭০৬৭৫৫, 

৫৮৩১১৮৫৫ 

salma.akter_gsb@yahoo.com 
 

Realtime Raingauge station in 

coxsbazar, Teknaf ,Chittagong 

and Kutupalong Camp, 

Balukhali camp and 

Chakmarkul  (7 station) 

ফাংরাজদজয াাড়ী এরাকায 

কজিকটি স্থাজন াাড়ধ্বজয 

আগাভ িককফািকা ফপ্রযণ এফং 

৭টি ফেজনয ১৫ মভমনট অন্তয 

ভূমভধ্ব গজফলণায প্রজিােজন 

বৃমষ্টাজিয মযভাণ কি -এ 

মফলিক িথ্য প্রদান। 

     Hazard map মযজফ ভূিত্ত্ব মফজেলণ ও 

মফমবন্ন দূজম কাগ ভানমচত্র (ঞ্চগড় 

ফৌযবা এফং ার্শ্কফিী 

এরাকায মরকুইপযাকন 

mailto:salma.akter_gsb@yahoo.com


ভানমচত্র এফং ফান্দযফান দয 

উজেরায ভূমভধ্ব ফোমনং 

ভানমচত্র ) । 

৪। মরামফদ্যা ও 

ভমণকমফদ্যা াখা 

এপ,ই,এ,ই,এভ (FESEM) 

Field Emission Scanning  

Electron Microscope 

অিযাধুমনক উচ্চ িভিাম্পন্ন 

প্রমিচ্ছমফ ও আধুমনক 

আণুফীিমণক যীিণ। 

জনাফ হভনাজুর আনফদীন াকীক 

কাযী হযচারক (ভূেত্ত্ব) 

সপান:০১৭২৬৮৬৯১৭৫ 

 shakikminhaz301@gmail.com  

এক্স,আয,এপ (ডামিউ মড) 

XRF(WD) 

Wavelength Dispersive X-

Ray Fluorescence 

যফযাকৃি নমুনামূজয যাািমনক 

উাদাজনয উমস্থমি ও মযভাণ 

মনণি। 

েনাফ ফভা: ারুন-অয-যীদ 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফপান: 01717053903 

 

 

এক্স, আয, মড  (XRD) 

X-Ray Diffractiometer 
 

যফযাকৃি নমুনামূজয ভমণক 

িামত্ত্বক উাদাজনয উমস্থমি ও 

মযভান মনণি। 

েনাফ াওন িালুকদায 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফপান:০১৭১২৯৮৬৪৪৬ 

  মব এনারাইোয আকায অনুাজয উাদানমূজয 

পৃথকীকযণ। 

েনাফ ফভা: আাদুজ্জাভান        

যীিাগায কাযী     

ফপান: ০১৭৪১৯৮৫৬৫৬ 

েনাফ ভাকসুদা াযবীন (রাকী)  

যীিাগায কাযী     

ফপান: ০১৭১৬৩৪৩৭৩৭ 

ফভগজনটিক ফাজযটয আকায ফচৌম্বকত্ব ধভ ক অনুাজয 

উাদানমূজয পৃথকীকযণ। 

   েনাফ মভনাজুর আজফদীন াকীক 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফপান: 01726869175 

shakikminhaz301@gmail.com 
ফারাযাইে ভাইজক্রাজকা , ফেমযও 

ভাইজক্রাজকা এফং ওয  (Ore)  

ভাইজক্রাজকা 

নমুনা ও স্লাইডমূজয মরা ও ভমণক 

িামত্ত্বক মফজেলণ 

েনাফ ামযন আমভী 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফপান: 01614320156 

 



স্লাইড মপ্রাজযন ফগ্রইন ও মথন ফকন স্লাইড 

প্রস্তুিকযণ। 

 

জনাফ মভা: আব্দলু আওয়াল     

মেড মেকশন কাটার        

মপান:০১৭১৬৪৫৮৮৭০  

জনাফ মভাছা: েুফপয়া মফগভ 

মেকশন কাটার       

মপান:০১৬৭৩০৬৩৩৯০ 

াইজড্রামভটায  াইজড্রামভটাফযয ভাধ্যজভ নমুনা 

পৃথকীকযণ ও নমুনা প্রস্তুিকযণ। 

জনাফ মভা: মভাছাব্বের মোব্বেন 

রীক্ষাগার েেকারী 

মপান: ০১৭২১৯২৯১৮৬ 

ফমব মভনাজযর ফাজযটয বাযী ভমণক পৃথকীকযণ।  

েনাফ ফভা: মভোনুয যভান 

যিনাজফিন প্রজকৌরী (চ:দা:) 

ফপান: ০১৬৮৩০৮১৮৪৫ 

৫। সফজেমলক যািন AAS (মফমবন্ন ধযজণয মরা, ভাটি, 

খমনে, ামন ইিযামদ ভূিামত্ত্বক 

নমুনাি মফদ্যভান Zn, Co, 

Cd, Ni, Zr, Cr, K, Au, 

Mg, Fe, Mn, Hg, As, 

Cu, Se, Ca, Pb, Be, Ba, 

B, Al, Ag, Na ফভৌরমূজয 

ঘণভাত্রা ppm I ppb ভাত্রাি 

মনণ কি কযা ি) 

১। নাভ: কামনে পাজিভা, উ-মযচারক 

(যািন)  

    দাপ্তমযক ফপান: ০২-৯৩৬১০৬৭ 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭১১৬১৪৯৩৫ 

    ই-ফভইর: k.fatema837@gmail.com 

 

২। নাভ: ফপযজদৌী ফফগভ, উ-

মযচারক (যািন) 

    দাপ্তমযক ফপান: ০২-৮৩৯২১৫১ 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭১৪৪৭৫১৭৭ 

    ই-ফভইর: 

ferdowsi0517@gmail.com 
৩। নাভ: ফভাোঃ ফভাজপকুয যভান, 

কাযী মযচারক (যািন) 

     ফভাফাইর নম্বয: ০১৭২১৩১৪৪৩৪ 



     ই-ফভইর: musfiqa2@gmail.com   

ICS (মফমবন্ন ধযজণয মরা, ভাটি, 

খমনে, ামন ইিযামদ ভূিামত্ত্বক 

নমুনাি মফদ্যভান Cl
-
, F

-
, Br

-
, 

NO2
-
, NO,

-
,  

SO4
2-

, PO4
3-

  

আিনমূজয ঘনভাত্রা ppm 

ভাত্রাি মনণ কি কযা ি)) 

১। নাভ: কামনে পাজিভা, উ-মযচারক 

(যািন)  

    দাপ্তমযক ফপান: ০২-৯৩৬১০৬৭ 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭১১৬১৪৯৩৫ 

    ই-ফভইর: 

k.fatema837@gmail.com 
 

২। নাভ: ফপযজদৌী ফফগভ, উ-

মযচারক (যািন) 

    দাপ্তমযক ফপান: ০২-৮৩৯২১৫১ 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭১৪৪৭৫১৭৭ 

    ই-ফভইর: 

ferdowsi0517@gmail.com 
 

২।  নাম:  মমাোঃ মাজেদুল ইসলাম,  
সহকারী পররচালক ( রসায়ন)  
     মমাবাইল নম্বর:  ০১৭১৭৩৮১১১২ 

     ই-ফভইর: nixonbuet@gmail.com 

Bomb Calorimeter (মফমবন্ন ধযজণয কঠিয েীফাশ্ম 

জ্বারামনয কযারমযভান মনণ কি 

কযা ি) 

১। নাভ: ফপযজদৌী ফফগভ, উ-মযচারক 

(যািন) 

    দাপ্তমযক ফপান: ০২-৮৩৯২১৫১ 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭১৪৪৭৫১৭৭ 

 ই-ফভইর:ferdowsi0517@gmail.com 

 

২। নাভ: ফভাোঃ ভাজেদুর ইরাভ, কাযী 

মযচারক (যািন) 

     ফভাফাইর নম্বয: ০১৭১৭৩৮১১১২ 

     ই-ফভইর: nixonbuet@gmail.com 

mailto:nixonbuet@gmail.com


 

ICP-OES (ফফফবন্ন ধরব্বের ফশলা, ভাটট, 

খফনজ, াফন ইত্যাফি 

বূত্াত্ত্বিক নভুনায় ফফিযভান    
Zn, Co, Cd, Ni, Zr, Cr, K, 

Au, Mg, Fe, Mn, Hg, As, 

Cu, Se, Ca, Pb, Be, Ba, B, 

Al, Ag, Na মভৌলেভূব্বের 

ঘনভাত্রা ppm ও ppb  

ভাত্রায় ফনে ণয় করা েয়)) 

১। নাভ: ফভাোঃ মযিাজুর ইরাভ, উ-

মযচারক (যািন) 

    দাপ্তমযক ফপান: ০২-৯৩৪৬০৯২ 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭৩৪৩৯৯৭৭৩ 

    ই-ফভইর: reazul.gsb@gmail.com 

২। নাভ: ফখ মুাম্মদ ফভফা আয 

যভান, কাযী মযচারক (যািন) 

    দাপ্তমযক ফপান: ০২-৯৩৬১০৬৫ 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭১২১৪৭৫১৯ 

    ই-ফভইর: 

smmarahman@gmail.com 

UV Spectrophotometer (মফমবন্ন ধযজণয মরা, ভাটি, 

খমনে, ামন ইিযামদ ভূিামত্ত্বক 

নমুনাি মফদ্যভান মফমবন্ন 

ফভৌরমূজয ঘনভাত্রা িকযা 

ায মনণ কি কযা ি) 

১। নাভ: ফভাোঃ মযিাজুর ইরাভ, উ-

মযচারক (যািন) 

    দাপ্তমযক ফপান: ৯৩৪৬০৯২ 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭৩৪৩৯৯৭৭৩ 

    ই-ফভইর: reazul.gsb@gmail.com 

 

২। নাভ: ফভাোঃ ভাহ্মুদুর াান, কাযী 

মযচারক (যািন) 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭৩৭৫৮৭৬৬৭ 

   ই-ফভইর: 

saron10015068@gmail.com 

 

 

৬। 

CHNSO Analyzer (মফমবন্ন ধযজণয েীফাশ্ম 

জ্বারামনয কাফ কন, াইজড্রাজেন, 

নাইজরাজেন ও ারপায এয 

ঘনভাত্রা মনণ কি কযা ি) 

১।  নাভ: ফখ মুাম্মদ ফভফা আয 

যভান, কাযী মযচারক (যািন) 

    দাপ্তমযক ফপান: ০২-৯৩৬১০৬৫ 

    ফভাফাইর নম্বয: ০১৭১২১৪৭৫১৯ 

    ই-ফভইর: 

smmarahman@gmail.com 



 

২। নাভ: ফভাোঃ ফভাজপকুয যভান, 

কাযী মযচারক (যািন) 

     ফভাফাইর নম্বয: ০১৭২১৩১৪৪৩৪ 

     ই-ফভইর: musfiqa2@gmail.com 

৭। স্তযিত্ত্ব ও েীফস্তযিত্ত্ব ফেমযও ভাইজক্রাজকা  মফর্শ্মফদ্যারজিয মিাথীজদয 

এফং মফমবন্ন গজফলণা 

প্রমিষ্ঠানজক প্যামরওনজটাজরামে 

মফলিক গজফলণায কাজে 

ািিা প্রদান কযা ি। 

আভা ক 

Asma Haque 

উ-মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

৮৩৯২১৬৬ 

ফভাফাইর-০১৫৫৩৫৮৫৫০৭ 

ই-ফভইর-asmahaque@yahoo.com 

 

কােী ভানসুযা আখিায 

Kazi Munsura Akhter 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফভাফাইর-০১৯১২৫৩৬৬৫১ 

ইজভইর-gsb.shilpi@gmail.com 

 

সিদা ফেমভন ক 

Sayeda Jesmin Haque 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফভাফাইর-০১৯১১৭৭৮৫৬০ 

ইজভইর-juthi_n@yahoo.com 

 

িানমেভ িাভান্না আপজযাে 

কাযী মযচারক (ভূিত্ত্ব) 

ফভাফাইর-০১৯৬৩৭৭৩৮৮২ 

ইজভইর- afroz58ru@outlook.com 

ফাজিাজরামেকযার  ভাইজক্রাজকা মফর্শ্মফদ্যারজিয মিাথীজদয 

এফং মফমবন্ন গজফলণা 

প্রমিষ্ঠানজক প্যামরজনাজরামে 

মফলিক  ( Spore ও Pollen)  

গজফলণায কাজে ািিা প্রদান 

কযা ি। 



৮। ভূদামথ কক 

িথ্যমফজেলণ ও 

মন্ত্রামি যিনাজফিণ 

মডন গ্রামবটি মভটায গ্রামবটি এজনাভামর মযভা কযা 

ি। 

মুোঃ এযাদুর ক 

মযচারক(ভূদাথ ক) ও াখা প্রধান 

ফপান-৯৩৪৯৭৬৭ 

ফভাফাইর-০১৭৪৬১৯৮৪০৪ 

ইজভইর- 

mdersadul.haque@gmai.com 

মমে-৫ গ্রামবটি মভটায গ্রামবটি এজনাভামর মযভা কযা 

ি। ইায মযভা কযায াভথ ক 

সুি। 

ফযমেমষ্টমবটি ফপ্রা ার্শ্কগি িমড়ৎ প্রমিফন্ধকিায 

িাযিম্য মযভা কযা ি। 

মজকর আয-১ এফং জুমনিয উরম্ব িমড়ৎ প্রমিফন্ধকিায 

িাযিম্য মযভা কযা ি। 

প্রজটান মযমবায (টিইএভ) িমড়ৎ-চুম্বক দ্ধমি ব্যফায কজয 

িমড়ৎ প্রমিফন্ধকিায িাযিম্য 

মযভা কযা ি। 

ম্যমক্স ৪৮ এক্স মযমবায প্রমিযণ ভূকম্পন েময ম্পন্ন 

কযা ি। 

ফপ্রাটন ম্যাগজনজটামভটায ফফ ফষ্টজন ফটাটার চমু্বকীি 

মপল্ড মযভা কযা ি। 

মমেিাভ ফবায ম্যাগজনজটামভটায সুিবাজফ ফটাটার ফচৌম্বক ফিত্র 

মযভা কযা ি। 

ফটম্পাজযচায রগ ভূগজব কয িাভাত্রা মযভা কযা 



ি। 

নযভার ফযমেমষ্টমবটি রগ  (৮, ১৬, ৩২, ৬৪ ইমঞ্চ) ভূগজব কয 

িমড়ৎ প্রমিফন্ধকিায িাযিম্য 

মযভা কযা ি। 

এমআয(মজের জিন্ট 

ফযমেজটন্স) রগ 

ভূগজব কয িমড়ৎ প্রমিফন্ধকিায 

িাযিম্য মযভা কযা ি। 

এম(এনজটমনিা জটনমিার) 

রগ 

ভূগজব কয মফবফ াথ ককয  মযভা 

কযা ি। 

ইনডাকন রগ ভূগজব কয িমড়ৎ প্রমিফন্ধকিায 

িাযিম্য মযভা কযা ি। 

গাভা রগ ভূগজব কয গাভা যমশ্ম মযভা 

কযা ি। 

ম্যাগজনটিক াজেটিমফমরটি রগ  ভূগজব কয চুম্বকীি প্রফণিায 

মযভান মযভা কযা ি। 

কযামরায রগ খনন কুজয ব্যা মযভা কযা 

ি। 

ফফায ফার ফ্লুইড কিাকটমবটিম  রগ খনন কুজয ফ্লুইজডয মযফমিা 

ও িাভাত্রা মযভা কযা ি। 

 


