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রসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত (Citizen Charter)
১. নিশি ও নমশি
নিশি : নিয়নন্ত্রত ও উন্নত খনি ও খনিজ সম্পে।

নমশি : খনি ও খনিজ (দতল ও গ্যাস ব্যতীত) সম্পদের নবনিন্ন উৎস অনুসন্ধাি, উন্নয়ি ও আহরণ সুনিয়ন্ত্রদণর মাধ্যদম োনরদ্র্ু ও ক্ষুধামুক্ত রেশ গঠি, নশল্পায়ি, রেকসই অবকাঠাদমা
নিমমাণ এবাং জ্বালানি নিরাপত্তা অজমদি সহায়ক ভূনমকা পালি।

পাতা-২

২. প্রনতশ্রুত রসবাসমূহ
২.১ িাগনরক রসবা
ক্র
িাং
(১)

১

রসবার িাম
(২)

রসবা প্রোি পদ্ধনত
(৩)

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানিস্থাি
(৪)

অনুসন্ধাি লাইদসন্স প্রোি

ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠাদির আদবেি প্রানির পর আদবেি
অনুদমােদির লদযু সরকাদরর নিকে
অগ্রবতীকরদণর পূদব ম পনরচালক নিদজ বা
তেকর্তমক
যমতা
প্রেত্ত
রকাি
নবদশষদের/কমমকতমার মাধ্যদম অনুসন্ধাি
লাইদসন্স এর জন্য আদবেিকৃত এলাকা সম্পদকম
নিনিত হওয়ার নিনমত্ত সদরজনমি তেন্ত করা
হয়। অনুদমােিদ াগ্য হদল সরকাদরর
অনুদমােদির জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পে
নবিাদগ রপ্ররণ করা হয়। সরকাদরর অনুদমােি
সাদপদয নবনধ অনু ায়ী আদবেিকারীর সাদে
অনুসন্ধাি লাইদসন্স চুনক্ত সম্পােিপূব মক মঞ্জুরী
প্রোি করা হয়।

(ক) আদবেি ন প্রোদির রেজানর চালাদির মূল কনপ;
(খ) ২০০ (দুইশত) রহক্টদরর রবনশ িয় এরূপ এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কনপ
রমৌজা ম্যাপ/দেচ প্লাি এবাং নে এলাকা ২০০ (দুইশত) রহক্টদরর অনধক
হয় তা হদল শুধু জনরপ অনধেিদরর েদপাগ্রান ক নশে/এলনজইনি মািনচত্র
(দেল-১:৫০,০০০) হদত প্রস্তুতকৃত আদবনেত এলাকা, অযাাংশ,
দ্র্ানিমাাংশ প্রেশমিপূব মক রেচ প্লাি;
(গ) মানলদকর িামসহ আদবেিকৃত জনমর ত নসল;
(ি) স্থািীয় আদবেিকারীর রযদত্র আদবেিকারী/পনরচালক/
অাংশীোরগদণর রগদজদেি অন সার কর্তমক সতুানয়ত ৩ (নতি) কনপ
পাসদপাে ম সাইদজর ছনব;
(ঙ) স্থািীয় আদবেিকারীর রযদত্র আদবেিকারী/পনরচালক/
অাংশীোরদের জাতীয়তা ও িাগনরকদত্বর সিে এবাং নবদেনশ রকাম্পানির
রযদত্র তাদের কা মকর পাসদপাদে মর প্রামানণক কনপ;
(চ) স্থািীয় আদবেিকারীর রযদত্র ব্যাাংক স্বচ্ছলতার সিে, রেি লাইদসন্স
এবাং টি.আই.এি. সিে;
(ছ) নবদেনশ রকাম্পানির রযদত্র ২ (দুই) কনপ সাংি স্মারক ও সাংি নবনধ
এবাং প্রসদপক্টাস বা অাংশীোরী েনলল বা সমমাদির র রকাি আইিানুগ
প্রমাণপত্র;
(ঞ) নবদেনশ রকাম্পানির রযদত্র বাাংলাদেদশ রকাম্পানির নিবন্ধদির সিে।

রসবার মূল্য
এবাং পনরদশাধ
পদ্ধনত
(৫)

রসবা
প্রোদির
সময়সীমা
(৬)

োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ইরমইল)
(৭)
২। জনাব ম াোঃ ামুনুর রশীদ
উপপররচালক
ম ান : +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮
ম াবাইল : ০১৭১২-৭৭৯৬২৬
E-mail :
ddadmin@bomd.gov.bd

নবিামূদল্য

৬০ কা ম
নেবস

২। জনাব ম াোঃ াহফুজুর রহ ান
সহকারী পররচালক (ভূ-পদার্ থ)

ম ান : ৮৩৯১৪৩৮
ম াবাইল : ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫
E-mail :
adgeophy@bomd.gov.bd

৩। জনাব আরজজুল হক
সহকারী পররচালক (ভূ-রসায়ন)

ম ান : ৫৫১৩০৬০৭
ম াবাইল : ০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫
E-mail : adgeochem@
bomd.gov

পাতা- ৩

ক্র
িাং

রসবার িাম

রসবা প্রোি পদ্ধনত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানিস্থাি

(১)

(২)

(৩)

(৪)

ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠাদির আদবেি প্রানির পর আদবেি
অনুদমােদির লদযু সরকাদরর নিকে
অগ্রবতীকরদণর পূদব ম পনরচালক নিদজ বা
তেকর্তমক
যমতা
প্রেত্ত
রকাি
নবদশষদের/কমমকতমার মাধ্যদম খনি ইজারার
জন্য আদবেিকৃত এলাকা সম্পদকম নিনিত
হওয়ার নিনমত্ত সদরজনমি তেন্ত করা হয়।
অনুদমােিদ াগ্য হদল সরকাদরর অনুদমােদির
জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পে নবিাদগ রপ্ররণ
করা হয়। সরকাদরর অনুদমােি সাদপদয নবনধ
অনু ায়ী আদবেিকারীর সাদে খনি ইজারা চুনক্ত
সম্পােিপূব মক মঞ্জুরী প্রোি করা হয়।

(ক) আদবেি ন প্রোদির রেজানর চালাদির মূল কনপ;
(খ) ২০০ (দুইশত) রহক্টদরর রবনশ িয় এমি এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কনপ
রমৌজা ম্যাপ/দেচ প্লাি এবাং নে এলাকা ২০০ (দুইশত) রহক্টদরর অনধক
হয় তা হদল শুধুমাত্র জনরপ অনধেিদরর েদপাগ্রান ক নশে/এলনজইনি
মািনচত্র (দেল-১:৫০,০০০) হদত প্রস্তুতকৃত আদবনেত এলাকা, অযাাংশ,
দ্র্ানিমাাংশ প্রেশমিপূব মক রেচ প্লাি;
(গ) মানলদকর িামসহ আদবেিকৃত জনমর ত নসল;
(ি) অাংশীোরী াদমমর রযদত্র অাংশীোরী েনলদলর একটি প্রামানণক কনপ;
(ঙ) সীনমতোয় রকাম্পানির রযদত্র রকাম্পানির নিগনমতকরণ/নিবন্ধি
সিদের সতুানয়ত কনপসহ সাংি স্মারক এবাং সাংি নবনধ এবাং প্রসদপক্টাস
বা সমমাদির আইিগত েনলদলর দুইটি কদর কনপ;
(চ) স্থািীয় আদবেিকারীর রযদত্র আদবেিকারী/পনরচালক/
অাংশীোরগদণর রগদজদেি অন সার কর্তমক সতুানয়ত ৩ (নতি) কনপ
পাসদপাে ম সাইদজর ছনব;
(ছ) স্থািীয় আদবেিকারীর রযদত্র আদবেিকারী/পনরচালক/
অাংশীোরগদণর জাতীয়তা ও িাগনরকদত্বর সিে এবাং নবদেনশ
রকাম্পানির
রযদত্র
আদবেিকারী/পনরচালক/অাংশীোরগদণর
হালিাগাে/কা মকর পাসদপাদে মর প্রামানণক কনপ;
(জ) স্থািীয় আদবেিকারীর রযদত্র ব্যাাংক স্বচ্ছলতার সিে, রেি লাইদসন্স
এবাং টি.আই.এি. সিে;
(ঞ) নবদেনশ িাগনরক বা নবদেনশ রকাম্পানির রযদত্র বাাংলাদেদশ
নিবন্ধদির োনলনলক প্রমাণ।

২

খনি ইজারা প্রোি

রসবার
মূল্য এবাং
পনরদশাধ
পদ্ধনত
(৫)

রসবা
প্রোদির
সময়সীমা

োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ইরমইল)

(৬)

(৭)

২। জনাব ম াোঃ াহফুজুর রহ ান
সহকারী পররচালক (ভূ-পদার্ থ)

ম ান : ৮৩৯১৪৩৮
ম াবাইল : ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫
নবিামূদল্য

৬০ কা ম
নেবস

E-mail :
adgeophy@bomd.gov.bd

পাতা-৪

ক্রমশ : খনি ইজারার রযদত্র উপদরাক্ত েনললপত্র ছাড়াও অনতনরক্ত
নহদসদব নিম্নবনণ মত তথ্যানে সরবরাহ করদত হয়, োাঃ(ক) খনিজ সম্পে আহরণ এবাং পনরচালিার জন্য কানরগনর
র াগ্যতাসম্পন্ন ব্যনক্ত কর্তমক প্রস্তুতকৃত একটি পূণ মাঙ্গ খনি খিি
পনরকল্পিা;
(খ) খনি খিি পনরকল্পিায় নিম্নবনণ মত নবষয়সমূহ অন্তর্ভমক্ত োকদব,
োাঃ(1) ইজারাগ্রহীতা কর্তমক খনি বাস্তবায়িকাদল নিব মানহতব্য ব্যদয়র
নববরণ;
(2) এলাকার নবস্তানরত ভূতানিক নববরণসহ খনিদজর মজুে
প্রেশমিপূব মক ১ (এক) রসনিনমোর: ১ (এক) নকদলানমোর
রেদলর মািনচত্র;
(3) অবস্থাি, প্রধাি মজুেসমূদহর নববরণ এবাং ভূপৃষ্ঠস্থ ভূতানিক
কাঠাদমা বা রবনসদির আকার প্রেশমিপূব মক মািনচত্র;
(4) সমীযা প্রনতদবেদির নিনত্তদত প্রমানণত বা সম্ভাব্য মজুদের
পনরমাণ;
(৫) ন্যুিতম উৎপােি হার;
(৬) ব্যবহা ম ন্ত্রপানত ও সরঞ্জামসহ খিি পদ্ধনত;
(৭) খনি খিদির নবনিন্ন স্তদর কানরগরী র াগ্যতা সম্পন্ন জিবদলর
নববরণ;
(৮) রাস্তািাে ও অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগিমস্থ স্থাপিা র মি গুোম
এবাং ল্যাম্প রুম, ওয়াকমশপ, খনিজ উপদ াগীকরণ প্লাি,
অন স, আবাসি ও নবদিােি স্থাি ইতুানের অবস্থাি
প্রেশমিপূব মক মািনচত্র; এবাং
(৯) খনি খিি পনরকল্পিার নবনিন্ন প মাদয়র সম্ভাব্য ব্যয়।
(গ) খনি ও খনিজ সম্পে নবনধমালা, ২০১২- এর অধীি প্রদেয় রয়ুালটি,
বাৎসনরক ন ও অন্যান্য বদকয়া প্রোি নিনিত করার জন্য ে া
(খ) এর অধীি োনখলকৃত খনি খিি পনরকল্পিায় উনিনখত সম্ভাব্য
ব্যদয়র ৩% ব্যাাংক গ্যারানি;এবাং
(ি) পনরদবশগত ছাড়পত্র (ইনসনস)।

পাতা-৫

ক্র
িাং

রসবার িাম

(১)

(২)

৩(ক) রকায়ানর ইজারা প্রোি
(দগদজের্ভক্ত সরকানর খাস
খনতয়াির্ভক্ত জনম)

রসবা প্রোি পদ্ধনত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানিস্থাি

(৩)
(৪)
সরকানর খাস খনতয়াির্ভক্ত নসনলকা বালু, (ক) েরপত্র নবেনির শতমানু ায়ী প্রদয়াজিীয় সকল কাগজপত্র;
সাধারণ পাের/ বালু নমনিত পাের রকায়ানর (খ) েরপত্র নবেনির কনপ, রকায়ারর ইজারা সাংক্রান্ত রজলা কনমটির সিার
ইজারা পদ্ধনত: সরকানর খাস খনতয়াির্ভক্ত কা মনববরণীসহ রজলা কনমটির সুপানরশ।
নসনলকা বালু, সাধারণ পাের/ বালু নমনিত
পাের রকায়ানরসমূহ ১লা ববশাখ হদত পরবতী
২ (দুই) বছদরর জন্য ইজারা প্রোদির লদযু
নবনধ অনু ায়ী রজলা কনমটি কর্তমক উন্মুক্ত
েরপত্র আহ্বাি করা হয়। েরপত্র জানরর পর
প্রাি েরপত্রসমূহ ইজারা সাংক্রান্ত রজলা কনমটি
কর্তমক াচাই-বাছাই রশদষ সদব মাচ্চ েরোতার
অনুকূদল ইজারা প্রোদির সুপানরশ ব্যুদরাদত
রপ্ররণ কদর। ব্যুদরা কর্তমক উক্ত সুপানরশ
সরকাদরর অনুদমােদির জন্য জ্বালানি ও খনিজ
সম্পে নবিাগ তো সরকার বরাবর রপ্ররণ করা
হয়। সরকার কর্তমক ইজারা অনুদমানেত হদল
সদব মাচ্চ েরোতাদক সম্পূণ ম ইজারামূল্য, িুাে ও
আয়কর এবাং নবনধ রমাতাদবক নিরাপত্তা
জামািদতর অে ম ১৫ (পদির) নেদির মদধ্য
ব্যুদরার নিনে মষ্ট রকাদি জমা রেয়ার জন্য প্রত্র
রপ্ররণ করা হয়। সদব মাচ্চ েরোতার নিকে হদত
সম্পূণ ম ইজারামূল্য ও সরকানর অন্যান্য
নিধ মানরত পাওিানে অনগ্রম প্রানি সাদপদয
ইজারাগ্রহীতার সাদে নবনধ অনু ায়ী রকায়ানর
ইজারাচুনক্ত সম্পােিপূব মক ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও
কা মাদেশ প্রোি করা হয়।

রসবার
মূল্য এবাং
পনরদশাধ
পদ্ধনত
(৫)

নবিামূদল্য

রসবা
প্রোদির
সময়সীমা

োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ইরমইল)

(৬)

(৭)

সরকাদরর
অনুদমােি
প্রানির পর
১৫ কা ম
নেবস

জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি : ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স : ৯৩৩৪২১৫
E-mail:

dg@bomd.gov.bd

পাতা-৬
ক্র
িাং

রসবার িাম

রসবা প্রোি পদ্ধনত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানিস্থাি

(১)

(২)

(৩)
ব্যনক্তমানলকািাধীি জনমদত নসনলকা বালু,
সাধারণ পাের/ বালু নমনিত পাের রকায়ানর
ইজারা পদ্ধনত: ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠাদির আদবেি
প্রানির পর পনরচালক বা তেকর্তমক যমতা
কমমকতমা আদবেদির সাদে োনখলকৃত
কাগজপত্র নবনধ রমাতাদবক োে ম নকিা তা
াচাই-বাছাই কদর
োে ম হদল নবনধ
মারদণর
রমাতাদবক মূল্য নিধ
লদযু বাাংলাদেশ
ভূতানিক জনরপ অনধেির (নজএসনব) এবাং
স্থািীয় প্রশাসদির প্রনতনিনধ মদিািয়দির জন্য
পত্র রপ্ররণ করা হয়। প্রনতনিনধ মদিািয়ি
পাওয়ার পর নবএমনি, নজএসনব এবাং স্থািীয়
প্রশাসদির প্রনতনিনধ সমন্বদয় আদবেিকৃত
এলাকা সদরজনমি পনরেশমি কদর জনমর
মানলকািা, ধরি ইতুানে াচাই-বাছাই এবাং
স্থািীয় বাজার ের রমাতাদবক রকায়ানর
ইজারামূল্য নিধ মারণ করা হয়। অতাঃপর সকল
কাগজপত্রসহ ধা মকৃত মূদল্য ইজারা প্রোদির
লদযু অনুদমােদির জন্য জ্বালানি ও খনিজ
সম্পে নবিাগ তো সরকার বরাবর রপ্ররণ করা
হয়। সরকাদরর অনুদমােি প্রানির পর
আদবেিকারীর নিকে হদত সম্পূণ ম ইজারামূল্য,
নিরাপত্তা জামািত ও সরকানর অন্যান্য
নিধ মানরত পাওিানে অনগ্রম প্রানি সাদপদয
আদবেিকারীর সাদে নবনধ অনু ায়ী রকায়ানর
ইজারাচুনক্ত সম্পােিপূব মক আদবেিকারীর
অনুকূদল ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও কা মাদেশ প্রোি
করা হয়।

(৪)
(ক) আদবেি ন প্রোদির রেজানর চালাদির মূল কনপ;
(খ) ২০০ (দুইশত) রহক্টদরর রবরশ িয় এমি এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ)
কনপ রমৌজা ম্যাপ/দেচ প্লান এবাং নে এলাকা ২০০ (দুইশত)
রহক্টদরর অনধক হয় তা হদল শুধু জনরপ অনধেিদরর েদপাগ্রান ক
নশে/এলনজইনি মািনচত্র (দেল-১:৫০,০০০) হদত প্রস্তুতকৃত আদবনেত
এলাকা, অযাাংশ, দ্র্ানিমাাংশ প্রেশমিপূব মক রেচ প্লান;
(গ) মানলদকর িামসহ আদবেিকৃত জনমর ত নসল;
(ঘ) অাংশীোরী াদমমর রযদত্র অাংশীোরী েনলদলর একটি প্রামারিক
কনপ:
(ঙ) সীনমতোয় রকাম্পারনর রযদত্র রকাম্পারনর নিগনমতকরণ/নিবন্ধি
সিদের একটি সতুানয়ত কনপসহ সাংি স্মারক এবাং সাংিনবনধ এবাং
প্রসদপক্টাস বা সমমাদির আইিগত েনলদলর দুইটি কদর কনপ।
(চ) স্থািীয় আদবেিকারীর রযদত্র আদবেিকারী/পনরচালক/
অাংশীোরগদণর রগদজদেি অন সার কর্তমক সতুানয়ত ৩ (নতি) কনপ
পাসদপাে ম সাইদজর ছনব;
(ছ) স্থািীয় আদবেিকারীর রযদত্র আদবেিকারী/পনরচালক/
অাংশীোরগদণর জাতীয়তা ও িাগনরকদত্বর সিে এবাং নবদেরশ
রকাম্পারনর রযদত্র আদবেিকারী/পনরচালক/অাংশীোরগদণর হালিাগাে/
কা মকর পাসদপাদে মর প্রামারিক কনপ;
(জ) স্থািীয় আদবেিকারীর রযদত্র ব্যাাংক স্বচ্ছলতার সিে, রেি লাইদসন্স
এবাং টি.আই.এি. সিে;
(ঞ) নবদেরশ িাগনরক বা নবদেরশ রকাম্পািীর রযদত্র বাাংলাদেদশ
নিবন্ধদির োনলনলক প্রমাণ;
(ট) ব্যুদরার তানলকার্ভক্ত একজি পরামশমক ভূতিনবে কর্তমক প্রেত্ত ০৩
(নতি) কনপ ভূতানিক প্রনতদবেি।

৩(খ)

রকায়ানর ইজারা প্রোি
(ব্যনক্তমানলকািাধীি জনম)

রসবার
মূল্য এবাং
পনরদশাধ
পদ্ধনত
(৫)

রসবা
প্রোদির
সময়সীমা

োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ইরমইল)

(৬)

(৭)
১। জনাব ম াোঃ াহফুজুর রহ ান
সহকারী পররচালক (ভূ-পদার্ থ)

ম ান : ৮৩৯১৪৩৮
ম াবাইল : ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫
E-mail :
adgeophy@bomd.gov.bd

নবিামূদল্য

৬০ কা ম
নেবস

২। জনাব আরজজুল হক
সহকারী পররচালক (ভূ-রসায়ন)

ম ান : ৫৫১৩০৬০৭
ম াবাইল : ০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫
E-mail: adgeochem@
bomd.gov.bd

পাতা- ৭
ক্র
িাং

রসবার িাম

রসবা প্রোি পদ্ধনত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানিস্থাি

(১)

(২)

(৩)
রগদজদে প্রকানশত খাস খনতয়াির্ভক্ত জনমদত
সাোমাটি রকায়ানর ইজারা প্রোদির লদযু আগ্রহী
ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠাদির নিকে রেদক েরখাস্ত আহ্বাি
কদর বহুল প্রচানরত একটি জাতীয় বেনিক ও
একটি স্থািীয় বেনিক পনত্রকায় গণনবেনি জানর
করা হয়। নবেনি প্রকাদশর পরই এর কনপ
সাংনিষ্ট রজলা প্রশাসক ও উপদজলা নিব মাহী
অন সার বরাবর রপ্ররণ করা হয়। মনিেনরাং
কনমটি কর্তমক গণনবেনির মাধ্যদম প্রাি
আদবেিপত্রসমূহ
াছাই-বাছাই
কদর
প্রােনমকিাদব গ্রহণদ াগ্য আদবেিপত্রসমূদহর
তানলকা প্রস্ত্ত্তত করা হয়। অতাঃপর আদবেিকৃত
রকায়ানর সদরজনমদি পনরেশমিপূব মক সাংনিষ্ট
নবষয়সমূহ াছাই-বাছাই কদর এলাকা নচনিত
করতাঃ এলাকার চতুসীমা নিধ মারণক্রদম মনিেনরাং
কনমটি ইজারার নবষদয় সুস্পষ্ট মতামত/সুপানরশ
সম্বনলত প্রনতদবেি নবএমনি বরাবদর োনখল
কদর। মনিেনরাং কনমটির সুপানরদশর আদলাদক
সরকাদরর
অনুদমােিক্রদম
আদবেিকৃত
প্রনতষ্ঠাদির অনুকূদল খনি ও খনিজ সম্পে
নবনধমালা, ২০১২ অনু ায়ী ইজারা প্রোি করা
হয়। ব্যনক্ত মানলকািাধীি জনমদত সাোমাটি
পাওয়া রগদল জনমর মানলক সাোমাটি
ব্যবহারকারী নশল্প প্রনতষ্ঠাদির সাদে চুনক্তদত
আবদ্ধ হদল জনমর মানলক বা মানলদকর নিকে
রেদক যমতাপ্রাি ব্যনক্তর আদবেদির রপ্রনযদত
অগ্রানধকার নিনত্তদত তাঁর অনুকূদল রকায়ানর
ইজারা মঞ্জুর করা করা হয়।

(৪)

৩(গ) সাোমাটি রকায়ানর ইজারা
প্রোি

রসবার
মূল্য এবাং
পনরদশাধ
পদ্ধনত
(৫)

রসবা
প্রোদির
সময়সীমা

োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ইরমইল)

(৬)

(৭)

(ক)

ো েিাদব পূরণকৃত নিধ মানরত আদবেিপত্র।
(খ) আদবেি রম ক্রদয়র ১০০০/- (এক হাজার) োকার মূল চালাি।
(গ) ২০,০০০/-(নবশ হাজার) োকার আদবেি ন (অদ রতদ াগ্য)
বাবে জমাকৃত চালাদির মূলকনপ।
(ি) পাসদপাে ম সাইদজর ৩ (নতি) কনপ সতুানয়ত ছনব।
(ঙ) ব্যাাংক সলদিনন্স সিদের সতুানয়ত কনপ।
(চ) জাতীয় পনরচয়পদত্রর সতুানয়ত কনপ।
(ছ) টি.আই.এি. এর সতুানয়ত কনপ।
(জ) রমৌজা ম্যাপ ৩ (নতি) কনপ।
(ঝ) েদপাগ্রান কুাল ম্যাপ ৩ (নতি) কনপ।
(ঞ) ভূ-তানিক প্রনতদবেি ৩ (নতি) কনপ।
(ে) ব্যনক্ত মানলকািাধীি জনমর রযদত্র সাংনিষ্ট সহকারী কনমশিার
(ভূনম)-এর প্রতুয়িপত্র।
(ঠ) িামজারীর সতুানয়ত কনপসহ জনমর মানলকািার প্রমাণপত্র (ব্যনক্ত
মানলকািাধীি জনমর রযদত্র।

*

আদবেিকারীদক চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রানির পূদব ম পনরদবশ
অনধেির হদত পনরদবশগত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহণ কদর তা নবএমনিদত
োনখল করদত হয়। অন্যোয় আদবেিকারীর অনুকূদল রকািক্রদমই চূড়ান্ত
ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রোি করা হয় িা।

জনাব ম াোঃ ামুনুর রশীদ
উপপররচালক
ম ান : +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮
ম াবাইল : ০১৭১২-৭৭৯৬২৬
E-mail :

নবিামূদল্য

৬০ কা ম
নেবস

ddadmin@bomd.gov.bd

পাতা-৮

২.২ প্রানতষ্ঠানিক রসবা
ক্র
িাং
(১)

১

২

রসবার িাম

রসবা প্রোি পদ্ধনত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানিস্থাি

(২)
অনুসন্ধাি লাইদসন্স, খনি
ইজারা ও রকায়ানর ইজারা
অনুদমােদির জন্য সরকাদরর
নিকে প্রস্তাব রপ্ররণ।

(৩)
ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠাদির আদবেি প্রানির পর খনি ও
খনিজ সম্পে নবনধমালা, ২০১২ অনু ায়ী
পরীযা-নিরীযা এবাং আনুষনঙ্গক কা মানে
সম্পােি কদর অনুদমােদির জন্য জ্বালানি ও
খনিজ সম্পে নবিাদগ রপ্ররণ করা হয়।

(৪)
প্রদয়াজিীয় সাংযুনক্তসহ ব্যনক্ত/প্রনতষ্ঠাদির আদবেি

রেদশর নবনিন্ন রজলায় প্রাি
নসনলকা বালু, সাধারণ পাের
বা বালু নমনিত পাের রকায়ানর
ইজারা প্রোদির লদযু েরপত্র
আহ্বাি এবাং ইজারা অনুদমােি
প্রস্তাব সরকাদরর নিকে
রপ্ররণ।

নসনলকা বালু, সাধারণ পাের বা বালু নমনিত
পাের রকায়ানর ইজারা প্রোদির লদযু গঠিত
রজলা কনমটি কর্তমক উন্মুক্ত েরপত্র আহ্বাি করা
হয়। প্রাি েরপত্রসমূহ াচাই-বাছাই কদর রজলা
কনমটি কর্তমক সুপানরশসহ ব্যুদরাদত রপ্ররণ
করার পর রকায়ানর ইজারা অনুদমােদির জন্য
জ্বালানি ও খনিজ সম্পে নবিাদগ রপ্ররণ করা
হয়।
ব্যুদরা, বাাংলাদেশ ভূতানিক জনরপ অনধেির
(নজএসনব) ও সাংনিষ্ট রজলা প্রশাসদকর
প্রনতনিনধগণ কর্তমক র ৌেিাদব নিধ মারণ করা
হয়।

(ক) েরপত্র নবেনির শতমানু ায়ী প্রদয়াজিীয় সকল কাগজ পত্র;
(খ) েরপত্র নবেনির কনপ, রকায়ারী ইজারা সাংক্রান্ত রজলা কনমটির
সিার কা মনববরণীসহ রজলা কনমটির সুপানরশ।

৩

রকায়ানর ইজারামূল্য নিধ মারণ

৪

নসনলকা বালু, সাধারণ পাের
বা বালু নমনিত পাের রকায়ানর
ইজারা প্রোদির লদযু গঠিত
রজলা কনমটি রক নিদে মশিা
প্রোি

রসবার
মূল্য এবাং
পনরদশাধ
পদ্ধনত
(৫)

নবিামূদল্য

নবিামূদল্য

বাাংলাদেশ ভূতানিক জনরপ অনধেির (নজএসনব) ও সাংনিষ্ট রজলা
প্রশাসদকর প্রনতনিনধ মদিািয়ি সাংক্রান্ত পত্র।

খনি ও খনিজ সম্পে নবনধমালা, ২০১২ খনি ও খনিজ সম্পে নবনধমালা, ২০১২ অনু ায়ী এবাং রজলা কনমটির
অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সিা আদয়াজি ইতুানে চানহো অনু ায়ী
নবষদয় সমদয় সমদয় এবাং প্রদয়াজিীয় রযদত্র
সরকাদরর নিদে মশিা অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহদণর
জন্য নিদে মশিা প্রোি করা হয়।

নবিামূদল্য

নবিামূদল্য

রসবা
প্রোদির
সময়সীমা

োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ই-রমইল)

(৬)

(৭)
জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি : ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স : ৯৩৩৪২১৫
ইদমইল:dg@bomd.gov.bd

১৫ কা ম
নেবস
রজলা
কনমটির
সুপানরশ
পাওয়ার
পর ১৫
কা ম নেবস

জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি : ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স : ৯৩৩৪২১৫
ইদমইল:dg@bomd.gov.bd

প্রনতনিনধ
মদিািয়ি
পাওয়ার
পর ১৫
কা ম নেবস

জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি : ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স : ৯৩৩৪২১৫
ইদমইল:dg@bomd.gov.bd

১৫ কা ম
নেবস

জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি : ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স : ৯৩৩৪২১৫
ইদমইল:dg@bomd.gov.bd

পাতা- ৯

ক্র
িাং
(১)
৫

৬

রসবার িাম
(২)
খনিজ সাংক্রান্ত আইি ও
নবনধনবধাি প্রণয়ি ও
সাংদশাধদি পরামশম প্রোি।

খনিজ পোে ম সাংনিষ্ট নবষদয়
নবনিন্ন আোলদত োদয়রকৃত
মামলা সাংক্রান্ত।

রসবা প্রোি পদ্ধনত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানিস্থাি

(৩)
(৪)
সমদয় সমদয় সরকাদরর জানরকৃত নিদে মশিা নবদ্যমাি আইি, নবনধ-নবধাি এবাং প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র।
অনু ায়ী তথ্য/উপাত্ত রপ্ররণ করা হয়।

রসবার
মূল্য এবাং
পনরদশাধ
পদ্ধনত
(৫)

নবিামূদল্য

খনিজ পোে ম সাংনিষ্ট নবষদয় নবনিন্ন আোলদত রুললর সাটি ম াইি কনপ, আরনজর কনপ, প্রদয়াজিীয় রযদত্র সরকাদরর
োদয়রকৃত মামলাসমূদহর আদেশ বাস্তবায়ি, নিদে মশিা।
সময়মত ে াওয়ারী জবাব রপ্ররণ ও
প্রদয়াজিীয় রযদত্র আনপল োদয়দরর জন্য
সনলনসের উইাং রক তথ্যানে রপ্ররণ।

[[[

নবিামূদল্য

রসবা
প্রোদির
সময়সীমা

োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ইরমইল)

(৬)
প্রদয়াজিীয়
তথ্য
প্রানির পর
৩০ কা ম
নেবস

(৭)
জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি : ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স : ৯৩৩৪২১৫

তথ্য
প্রানির পর
০৭ কা ম
নেবস বা
প্রদয়াজিীয়
রযদত্র
আোলদতর
নিদে মশিা
অনু ায়ী

জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি: ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স: ৯৩৩৪২১৫

E-mail:

dg@bomd.gov.bd

E-mail:

dg@bomd.gov.bd

পাতা- ১০

২.৩ অিুন্তরীণ রসবা
ক্র
িাং

রসবার িাম

রসবা প্রোি পদ্ধনত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানিস্থাি

(১)

(২)

(৩)

(৪)

১

২

৩

৪

রবতি-িাতানে প্রোি

কমমচারীদের পদোন্ননত প্রোি

ছুটি, নজনপএ , রপিশি
(ব্যনক্তগত প্রাপ্যতা)

কমমকতমা/কমমচারীদের েযতা
বৃনদ্ধ/দপশাগত উন্নয়ি

নস.এ.ও. এর রবতি নিধ মারণী সাদপদয সাংনিষ্ট
আইি ও নবনধনবধাি অনু ায়ী

সাংনিষ্ট আইি ও নবনধনবধাি অনু ায়ী

নবল িাউচার এবাং খনিজ সম্পে উন্নয়ি ব্যুদরা

সাংনিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত এবাং খনিজ সম্পে উন্নয়ি ব্যুদরা

নস.এ.ও. এর প্রতুয়ি এবাং আদবেি সাদপদয
নস.এ.ও. এর প্রতুয়ি পত্র, আদবেিপত্র এবাং খনিজ সম্পে উন্নয়ি ব্যুদরা
সাংনিষ্ট আইি ও নবনধনবধাি অনু ায়ী

চানহো/প্রাপ্য তানলকা অনু ায়ী প্রনশযণ ও
সাংনিষ্ট তথ্যানে এবাং খনিজ সম্পে উন্নয়ি ব্যুদরা
অনিেতা নবনিময়।

রসবার
মূল্য এবাং
পনরদশাধ
পদ্ধনত
(৫)

রসবা
প্রোদির
সময়সীমা

োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ইরমইল)

(৬)

(৭)

সরকানর
নবনধ
অনু ায়ী

নস.এ.ও.
কর্তমক নবল
পাশ
সাদপদয
অিনতনবলদম্ব

জিাব রমাাঃ আব্দুল আলীম
সহকারী পনরচালক
র াি : +৮৮০২-৯৩৩২৬৬৩

সরকানর
নবনধ
অনু ায়ী

নবিাগীয়
পদোন্ননত
কনমটির
সুপানরদশর
পর ০৭ কা ম
নেবস

সরকানর
নবনধ
অনু ায়ী

আনুষনঙ্গক
কাগজপত্র
প্রানির পর
০৭ কা ম
নেবস

সরকানর
নবনধ
অনু ায়ী

মদিািয়দির
আদেশ
জানরর পর
নসনিউল
অনু ায়ী

E-mail :
ad@bomd.gov.bd

জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি : ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স : ৯৩৩৪২১৫
E-mail :

dg@bomd.gov.bd
জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি : ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স : ৯৩৩৪২১৫
E-mail :

dg@bomd.gov.bd
জিাব রমাাঃ জা র উিাহ
মহাপনরচালক (অনতনরক্ত সনচব)
র াি : ৯৩৪৬১৯৪
ুাক্স : ৯৩৩৪২১৫
E-mail :

dg@bomd.gov.bd

পাতা- ১১

৩.৩.৪ আওতাধীি অনধেির/পনরেির/সাংস্ত্হা/অন্যান্য প্রনতষ্ঠাি কর্তক
ম প্রেত্ত রসবা প্রদ াজু িয়।

৩.৪ অনিদ াগ প্রনতকার ব্যবস্থাপিা (GRS)
রসবা প্রানিদত অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমার সদঙ্গ র াগাদ াগ করুি। তার কাছ রেদক সমাধাি পাওয়া িা রগদল নিদম্নাক্ত পদ্ধনতদত র াগাদ াগ কদর আপিার সমস্যা অবনহত করুি।

ক্র.
িাং

কখি র াগাদ াগ করদবি

১

োনয়ত্বপ্রাি কমমকতমা সমাধাি
নেদত িা পারদল

কার সদঙ্গ র াগাদ াগ করদবি

র াগাদ াদগর ঠিকািা

নিষ্পনত্তর সময়সীমা

অনিদ াগ নিষ্পনত্ত কমমকতমা (অনিক)

উপপররচালক
ম ান: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮

নতি মাস

E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd

২

৩

অনিদ াগ নিষ্পনত্ত কমমকতমা
নিনে মষ্ট সমদয় সমাধাি নেদত িা
পারদল
আনপল কমমকতমা নিনে মষ্ট সমদয়
সমাধাি নেদত িা পারদল

পররচালক (উপসরচব)
‡dvb:

আনপল কমমকতমা

হাপররচালক
‡dvb: +৮৮০২-9346194

দপ্তর প্রধান

E-mail: dg@bomd.gov.bd

৩.৫ আপিার (দসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের (খনিজ সম্পে উন্নয়ি ব্যুদরা)-এর প্রতুাশা
ক্র িাং
১
২
৩
৪
৫

এক মাস

E-mail: director@bomd.gov.bd

প্রনতশ্রুনত/কানিত রসবা প্রনির রযদত্র করণীয়
স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেি জমা প্রোি
ো ে প্রনক্রয়ায় প্রদয়াজিীয় ন স পনরদশাধ করা
প্রল াজয মেলে ম াবাইল ম লসজ/ইল ইললর রনলদ থশনা অনুসরি করা
সাযাদতর জন্য নিধ মানরত সমদয়র পূদব মই উপনস্থত োকা
অনাবশ্যক ম ান/তদরবর না করা

-:সমাি:-

নতি মাস

