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�সবা �দান �িত�িত (Citizen Charter) 

িভশন ও িমশন 

িভশন : িনয়ি�ত ও উ�ত খিন ও খিনজ স�দ। 

 

িমশন : খিন ও খিনজ স�েদর (�তল ও �াস �তীত) িবিভ� উৎস অ�স�ান, উ�য়ন ও আহরণ �িনয়�েণর মা�েম দাির�� ও �ধা�� �দশ গঠন, িশ�ায়ন, �টকসই অবকাঠােমা িনম �াণ এবং 

�ালািন িনরাপ�া অজ�েন সহায়ক �িমকা পালন।   



৩.৩  �িত�িত �সবাস�হ 

৩.৩.১  নাগিরক �সবা 

 

�. 
নং 

 

�সবার নাম 

 

�সবা �দান প�িত 

 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 
�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া  

(পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অ�স�ান 

লাইেস� 

�দান 

 

�ি�/�িত�ােনর আেবদন �াি�র 

পর আেবদন অ�েমাদেনর লে�� 

সরকােরর িনকট অ�বত�করেণর 

�েব � পিরচালক িনেজ বা তদ &ক��ক 

�মতা �দ� �কান 

িবেশষ�/কম �কত�ার মা�েম 

অ�স�ান লাইেস� এর জ� 

আেবদন�ত এলাকা স�েক� 

িনি�ত হওয়ার জ� সেরজিমন 

তদ� করা হয়। অ�েমাদনেযা� 

হেল সরকােরর অ�েমাদেনর জ� 

�ালািন ও খিনজ স�দ িবভােগ 

��রণ করা হয়। সরকােরর 

অ�েমাদন সােপে� িবিধ অ�যায়ী 

আেবদনকারীর সােথ অ�স�ান 

লাইেস� �ি� স�াদন কের ম�রী 

�দান করা হয়। 

 

 

(ক) আেবদন িফ �দােনর ��জাির চালােনর �ল কিপ; 

(খ) ২০০ (�ইশত) �হ�েরর �বিশ নয় এ�প এলাকার জ� ৫ (প�চ) 

কিপ �মৗজা �াপ/ ��চ �ান এবং যিদ এলাকা ২০০ (�ইশত) �হ�েরর 

অিধক হয় তাহেল �� জিরপ অিধদ�েরর টেপা�ািফক িশট /এলিজইিড 

মানিচ� (��ল-১:৫০,০০০) হেত ��ত�ত আেবিদত এলাকা, অ�াংশ, 

�ািঘমাংশ �দশ �ন�ব �ক ��চ �াপ; 

(গ) মািলেকর নামসহ আেবদন�ত জিমর তফিসল; 

(ঘ) �ানীয় আেবদনকারীর ��ে� আেবদনকারী/ পিরচালক/ 

অংশীদারগেণর �গেজেটড অিফসার ক��ক সত�ািয়ত ৩ (িতন) কিপ 

পাসেপাট � সাইেজর ছিব; 

(ঙ) �ানীয় আেবদনকারীর ��ে� আেবদনকারী/ পিরচালক/ 

অংশীদারেদর জাতীয়তা ও নাগিরকে�র সনদ এবং িবেদিশ �কা�ািনর 

��ে� তােদর কায �কর পাসেপােট �র �ামািণক কিপ; 

(চ) �ানীয় আেবদনকারীর ��ে� �াংক ���লতার সনদ, ��ড লাইেস� 

এবং �,আই,এন সনদ; 

(ছ) িবেদিশ �কা�ািনর ��ে� ২ (�ই) কিপ সংঘ �ারক ও সংঘ িবিধ 

এবং �সেপ�াস বা অংশীদাির দিলল বা সমমােনর �য �কান আইনা�গ 

�মাণপ�; 

(ঞ) িবেদিশ �কা�ািনর ��ে� বাংলােদেশ �কা�ািনর িনব�েনর 

সনদ। 

িবনা�ে� ৬০ কায � 

িদবস 

২। জনাব �মাঃ মা��র রশীদ                                                                   
উপ-পিরচালক                                                                                     

�ফান: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ 
�মাবাইল : ০১৭১২৭৭৯৬২৬ 

E-mail :  

ddadmin@bomd.gov.bd 
 

৫। জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান 

সহকারী পিরচালক (�-পদাথ �) 

�ফান : ৮৩৯১৪৩৮ 

�মাবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ 

E-mail : 

adgeophy@bomd.gov.bd 
 

 ৬। �মাসাঃ মাহ�বা খা�ন 

সহকারী পিরচালক (�ত�) 

�ফান : ৫৫১৩০৬০৮ 

�মাবাইল : ০১৭২২-৬২০০৪১ 

E-mail : adgeo@bomd.gov.bd 
  

 



 

�. 

নং 

 

�সবার নাম 

 

�সবা �দান প�িত 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� এবং 

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা 

�দােনর 

সময়সীমা 

 
দািয়��া� কম �কত�া  

(পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ খিন ইজারা 

�দান 

�ি�/�িত�ােনর আেবদন �াি�র 

পর আেবদন অ�েমাদেনর জ� 

সরকােরর িনকট অ�বত�করেণর 

�েব � পিরচালক িনেজ বা তদক��ক 

�মতা �দ� �কান 

িবেশষ�/কম �কত�ার মা�েম 

অ�স�ান লাইেস� এর জ� 

আেবদন�ত এলাকা স�েক� 

িনি�ত হওয়ার জ� সেরজিমন 

তদ� করা হয়। অ�েমাদনেযা� 

হেল সরকােরর অ�েমাদেনর জ� 

�ালািন ও খিনজ স�দ িবভােগ 

��রণ করা হয়। সরকােরর 

অ�েমাদন সােপে� িবিধ অ�যায়ী 

আেবদনকারীর সােথ অ�স�ান 

লাইেস� �ি� স�াদন কের ম�রী 

�দান করা হয়। 

 

(ক) আেবদন িফ �দােনর ��জাির চালােনর �ল কিপ; 

(খ) ২০০ (�ইশত) �হ�েরর �বিশ নয় এমন এলাকার জ� ৫ (প�চ) 

কিপ �মৗজা �াপ/��চ �াপ এবং যিদ এলাকা ২০০ (�ইশত) �হ�েরর 

অিধক হয় তাহেল �� জিরপ অিধদ�েরর টেপা�ািফক িশট/এলিজইিড 

মানিচ� (��ল-১:৫০,০০০) হেত ��ত�ত আেবিদত এলাকা, অ�াংশ, 

�ািঘমাংশ �দশ �ন�ব �ক ��চ �াপ; 

(গ) মািলেকর নামসহ আেবদন�ত জিমর তফিসল; 

(ঘ) অংশীদাির ফােম �র ��ে� অংশীদাির দিলেলর এক� �ামািণক 

কিপ; 

(ঙ) সীিমতদায় �কা�ািনর ��ে� �কা�ািনর িনগিমতকরণ/ িনব�ন 

সনেদর সত�ািয়ত কিপসহ সংঘ �ারক এবং সংঘ িবিধ এবং 

�সেপ�াস বা সমমােনর আইনগত দিলেলর �ই� কের কিপ; 

(চ) �ানীয় আেবদনকারীর ��ে� আেবদনকারী/ পিরচালক/ 

অংশীদারগেণর �গেজেটড 

অিফসার ক��ক সত�ািয়ত ৩ (িতন) কিপ পাসেপাট � সাইেজর 

ছিব; 

(ছ) �ানীয় আেবদনকারীর ��ে� আেবদনকারী/পিরচালক/ 

অংশীদারগেণর জাতীয়তা ও নাগিরকে�র সনদ এবং িবেদিশ 

�কা�ািনর ��ে� আেবদনকারী/পিরচালক/অংশীদারগেণর 

হালনাগাদ/কায �কর পাসেপােট �র �ামািণক কিপ; 

(জ) �ানীয় আেবদনকারীর ��ে� �াংক ��লতার সনদ, ��ড লাইেস� 

এবং �,আই,এন সনদ; 

(ঞ) িবেদিশ নাগিরক বা িবেদিশ �কা�ািনর ��ে� বাংলােদেশ 

িনব�েনর দািলিলক �মাণ। 

িবনা�ে� ৬০ কায � 

িদবস 

 

 ২। জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান 

সহকারী পিরচালক (�-পদাথ �) 

�ফান : ৮৩৯১৪৩৮ 

�মাবাইল : ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ 

E-mail : 

adgeophy@bomd.gov.bd 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  খিন ইজারার ��ে� উপেরা� দিললপ�  ছাড়াও অিতির� িহেসেব 
িন�বিণ �ত ত�ািদ সরবরাহ করেত হয় যথা : 
(ক) খিনজ স�দ আহরণ এবং পিরচালনার জ� কািরগির 

�যা�তাস�� �ি� ক��ক ��ত�ত এক� �ণ �া� খিন খনন 

পিরক�না; 

(খ) খিন খনন পিরক�নায় িন�বিণ �ত িবষয়স�হ অ�� �� থাকেব, যথা: 

(1) খিন বা�বায়নকােল িনব �ািহত� �েয়র িববরণ; 
 

(2) এলাকার িব�ািরত �তাি�ক িববরণসহ খিনেজর 
ম�দ�দশ �ন�ব �ক ১ (এক) �সি�িমটার: ১ (এক) িকেলািমটার   
��েলর মানিচ�; 

 

 

(3) অব�ান, �ধান ম�দস�েহর িববরণ এবং ���� 
�তাি�ককাঠােমা বা �বিসেনর আকার �দশ �ন�ব �ক মানিচ�; 
 

(4) সমী�া �িতেবদেনর িভি�েত �মািণত বা স�া� ম�েদর 
পিরমাণ; 
 

(৫) ��নতম উৎপাদন হার; 

(৬) �বহায � য�পািত ও সর�ামসহ খনন    প�িত; 

(৭) খিন খনেনর িবিভ� �ের কািরগির �যা�তা স�� জনবেলর 

িববরণ; 

(৮) রা�াঘাট ও অ�া� ���� ও �গভ�� �াপনা �যমন: �দাম এবং 

�া� �ম, ওয়াক�শপ, খিনজ উপেযাগীকরণ �া�, অিফস, 

আবাসন ও িবেনাদন �ান ইত�ািদর অব�ান �দশ �ন�ব �ক মানিচ�; 

এবং 

(৯) খিন খনন পিরক�নার িবিভ� পয �ােয়র স�া� �য়। 

(গ) খিন ও খিনজ স�দ িবিধমালা, ২০১২- এর অধীন �েদয় রয়�াল�, 

বাৎসিরক িফ ও অ�া� বেকয়া �দান িনি�ত করবার জ� দফা (খ) 

এর অধীন দািখল�ত খিন খনন পিরক�নায় উি�িখত স�া�  �েয়র 

৩% �াংক �ারাি�;এবং 

(ঘ) পিরেবশগত ছাড়প� (ইিসিস)। 

   

 

 



 

 

 

�. 

নং 

 

�সবার নাম 

 
�সবা �দান প�িত 

 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� এবং 

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা 

�দােনর 

সময়সীমা 

 
দািয়��া� কম �কত�া  

(পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩(ক) �কায়াির ইজারা 

�দান 

(�গেজট�� 

সরকাির খাস 

খিতয়ান�� জিম) 

সরকাির খাস খিতয়ান�� িসিলকা বা�, সাধারণ 
পাথর/বা� িমি�ত পাথর �কায়াির ইজারা প�িত: 
সরকাির খাস খিতয়ান�� িসিলকাবা�, 
সাধারণ পাথর/বা� িমি�ত পাথর �কায়ািরস�হ 
১লা �বশাখ হেত পরবত� ২ (�ই) বছেরর জ� 
ইজারা �দােনর লে�� িবিধ অ�যায়ী �জলা 
কিম� ক��ক উ�ু� দরপ� আ�ান করা হয়। 
দরপ� জারীর পর �া� দরপ�স�হ ইজারা 
সং�া� �জলা কিম� ক��ক যাচাই-বাছাই 
�শেষ সেব �া� দরদাতার অ��েল ইজারা 
�দােনর �পািরশ ��েরােত ��রণ কের। ��েরা 
ক��ক উ� �পািরশ সরকােরর অ�েমাদেনর 
জ� �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ তথা 
সরকার বরাবর ��রণ করা হয়। সরকার ক��ক 
অ�েমািদত হেল সেব �া� দরদাতােক স�ণ � 
ইজারা��, ইজারা�ে�র উপর, ভ�াট ও 
আয়কর এবং িবিধ �মাতােবক িনরাপ�া 
জামানেতর অথ � ১৫ (পেনর) িদেনর মে� 
��েরার িনিদ �� �কােড জমা �দয়ার জ� প� 
��রণ করা হয়। সেব �া� দরদাতার িনকট হেত 
স�ণ � ইজারা�� ও অ�া� িনধ �ািরত 
পাওনািদ অি�ম �াি� সােপে� ইজারা�হীতার 
সােথ িবিধ  অ�যায়ী �কায়াির ইজারা�ি� 
স�াদন কের ইজারা ম�রীপ� ও কায �ােদশ 
�দান করা হয়। 

(ক) দরপ� িব�ি�র শত�া�যায়ী �েয়াজনীয় সকল কাগজ প�; 

(খ) দরপ� িব�ি�র কিপ, �কায়াির ইজারা সং�া� �জলা 

কিম�র সভার কায �িববরণীসহ �জলা কিম�র �পািরশ। 

 

িবনা�ে� সরকােরর 

অ�েমাদন 

�াি�র পর 

১৫ কায � 

িদবস 

 
জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  

মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

 

 

 

 



 

� 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার 
�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া  

(পদিব, �ফান ন�র ও ই-
�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩(খ) �কায়াির ইজারা 

�দান (�ি� 

মািলকানাধীন 

�িম) 

�ি�মািলকানাধীন জিমেত িসিলকা বা�, সাধারণ 

পাথর/বা� িমি�ত পাথর �কায়াির ইজারা প�িত: 

�ি�/ �িত�ােনর আেবদন �াি�র পর পিরচালক 

এবং সংি�� কম �কত�া আেবদেনর সােথ 

দািখল�ত কাগজপ� িবিধ �মাতােবক যথাথ � িকনা 

তা যাচাই-বাছাই কের যথাথ � হেল িবিধ �মাতােবক 

�� িনধ �ারেণর লে�� িজএসিব এবং �ানীয় 

�শাসেনর �িতিনিধ মেনানয়েনর জ� প� ��রণ 

করা হয়। �িতিনিধ মেনানয়ন পাওয়ার পর 

িবএমিড, িজএসিব এবং �ানীয় �শাসেনর 

�িতিনিধ সম�েয় আেবদন�ত এলাকা সেরজিমন 

পিরদশ �ন কের জিমর মািলকানা, ধরণ ইত�ািদ 

যাচাই-বাছাই এবং �ানীয় বাজার দর �মাতােবক 

�কায়াির ইজারা�� িনধ �ারণ করা হয়। অতঃপর 

সকল কাগজপ�সহ ধায ��ত �ে� ইজারা �দােনর 

লে��  অ�েমাদেনর জ� �ালািন ও খিনজ 

স�দ িবভাগ তথা সরকার বরাবর ��রণ করা 

হয়। সরকােরর অ�েমাদন �াি�র পর 

আেবদনকারীর িনকট হেত স�ণ � ইজারা��, 

িনরাপ�া জামানত ও অ�া� িনধ �ািরত সরকাির 

পাওনািদ অি�ম �াি� সােপে� আেবদনকারীর 

সােথ িবিধ অ�যায়ী �কায়াির ইজারা�ি� স�াদন 

কের আেবদনকারীর অ��েল ইজারা ম�রীপ� ও 

কায �ােদশ �দান করা হয়। 

(ক)  আেবদন িফ �দােনর ��জাির চালােনর �ল কিপ; 

(খ) ২০০ (�ইশত) �হ�েরর �বশী নয় এমন এলাকার জ� ৫ (প�চ) 

কিপ �মৗজা �াপ/��চ �ান      এবং যিদ এলাকা ২০০ (�ইশত) 

�হ�েরর অিধক হয় তা হেল �� জিরপ অিধদ�েরর টেপা�ািফক  

িশট/এলিজইিড মানিচ� (��ল-১:৫০,০০০) হেত ��ত�ত 

আেবিদত এলাকা, অ�াংশ, �ািঘমাংশ �দশ �ন�ব �ক ��চ �াপ; 

(গ) মািলেকর নামসহ আেবদন�ত জিমর তফিসল; 

(ঘ)অংশীদাির ফােম �র ��ে� অংশীদাির দিলেলর এক� �ামািনক 

কিপ: 

(ঙ)সীিমতদায় �কা�ািনর ��ে� �কা�ািনর িনগিমতকরণ/ 

িনব�ন সনেদর এক� সত�ািয়ত কিপসহ সংঘ �ারক এবং 

সংঘিবিধ এবং �সেপ�াস বা সমমােনর আইনগত দিলেলর �ই� 

কের কিপ। 

(চ) �ানীয় আেবদনকারীর ��ে� আেবদনকারী/ পিরচালক/ 

অংশীদারগেণর �গেজেটড অিফসার ক��ক সত�ািয়ত ৩ (িতন) 

কিপ পাসেপাট � সাইেজর ছিব; 

(ছ) �ানীয় আেবদনকারীর ��ে� আেবদনকারী/ পিরচালক/ 

অংশীদারগেণর জাতীয়তা ও নাগিরকে�র সনদ এবং িবেদিশ 

�কা�ািনর ��ে� আেবদনকারী/পিরচালক/অংশীদারগেণর 

হালনাগাদ/ কায �কর পাসেপােট �র �ামািণক কিপ; 

(জ) �ানীয় আেবদনকারীর ��ে� �াংক ��লতার সনদ, ��ড 

লাইেস� এবং �,আই,এন সনদ; 

(ঝ) িবেদিশ নাগিরক বা িবেদিশ �কা�ািনর ��ে� বাংলােদেশ 

িনব�েনর দািলিলক �মাণ; 

(ট) ��েরার তািলকা�� একজন পরামশ �ক �ত�িবদ ক��ক �দ� 

৩ (িতন) কিপ �তাি�ক �িতেবদন। 

িবনা�ে� ৬০ কায � 
িদবস 

১। জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান 

সহকারী পিরচালক (�-পদাথ �) 

�ফান : ৮৩৯১৪৩৮ 

�মাবাইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ 

E-mail: 

adgeophy@bomd.gov.bd 

 
২। জনাব আিজ�ল হক 

সহকারী পিরচালক (�-রসায়ন) 

�ফান : ৫৫১৩০৬০৭ 

�মাবাইল : ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ 
E-mail: adgeochem@ 

bomd.gov.bd 

 

 



� নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার �� 
এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া  

(পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩(গ) সাদামা� 

�কায়াির ইজারা 

�দান 

 

�গেজেট �কািশত খাস খিতয়ান�� জিমেত 

সাদামা� �কায়াির ইজারা �দােনর লে�� আ�হী 

�ি�/ �িত�ােনর িনকট �থেক দরখা� আহবান 

কের ব�ল �চািরত এক� জাতীয় �দিনক ও 

এক� �ানীয় �দিনক পি�কায় গণিব�ি� জারী 

করা হয়। িব�ি� �কােশর পরই এর কিপ সংিশ� 

�জলা �শাসক ও উপেজলা িনব �াহী অিফসার 

বরাবর ��রণ করা হয়। মিনটিরং কিম� ক��ক 

গণিব�ি�র মা�েম �া� আেবদনপ�স�হ যাচাই-

বাছাই কের �াথিমকভােব �হণেযা� 

আেবদনপ�স�েহর তািলকা ��ত করা হয়। 

অতঃপর আেবদন�ত �কায়াির সেরজিমেন 

পিরদশ �ন�ব �ক সংি�� িবষয়স�হ যাচাই-বাছাই 

কের এলাকা িচি�ত কের এলাকার চ�ঃসীমা 

িনধ �ারণ�েম মিনটিরং কিম� ইজারার িবষেয় 

��� মতামত/ �পািরশ স�িলত �িতেবদন 

িবএমিড বরাবের দািখল কের। মিনটিরং কিম�র 

�পািরেশর আেলােক সরকােরর অ�েমাদন�েম 

আেবদনকারী �িত�ােনর অ��েল খিন ও খিনজ 

স�দ িবিধমালা, ২০১২ অ�যায়ী ইজারা �দান 

করা হয়। �ি� মািলকানাধীন জিমেত সাদামা� 

পাওয়া �গেল জিমর মািলক সাদামা� 

�বহারকারী িশ� �িত�ােনর সােথ �ি�েত 

আব� হেল জিমর মািলক বা মািলেকর িনকট 

�থেক �মতা�া� �ি�র আেবদেনর ��ি�েত 

অ�ািধকার িভি�েত ত�র অ��েল �কায়াির 

ইজারা ম�র করা করা হয়। 

(ক) যথাযথভােব �রণ�ত িনধ �ািরত আেবদনপ�। 

(খ) আেবদন ফরম �েয়র ১০০০/- (এক হাজার) টাকার 

�ল রিসদ। 

(গ) ২০,০০০/-(িবশ হাজার) টাকার আেবদন িফ 

(অেফরতেযা�) বাবদ জমা�ত চালােনর �লকিপ। 

(ঘ) পাসেপাট � সাইেজর ৩ (িতন) কিপ সত�ািয়ত ছিব। 

(ঙ) �াংক সলেভি� সনেদর সত�ািয়ত কিপ। 

(চ) জাতীয় পিরচয়পে�র সত�ািয়ত কিপ। 

(ছ) �আইএন এর সত�ািয়ত কিপ। 

(জ) �মৗজা �াপ ৩ (িতন) কিপ। 

(ঝ) টেপা�ািফক�াল �াপ ৩ (িতন) কিপ। 

(ঞ) �-তাি�ক �িতেবদন ৩ (িতন) কিপ। 

(ট) �ি� মািলকানাধীন জিমর ��ে� সংি�� সহকারী 

কিমশনার (�িম)-এর �ত�য়নপ�। 

(ঠ) নামজারীর সত�ািয়ত কিপসহ জিমর মািলকানার 
�মাণপ� (�ি� 
মািলকানাধীন জিমর ��ে�)। 

* আেবদনকারীেক �ড়া� ইজারা ম�রীপ� �াি�র �েব � 

পিরেবশ অিধদ�র হেত পিরেবশগত  ছাড়প� (ECC) 

�হণ কের তা 

িবএমিডেত দািখল করেত হয়। অ�থায় আেবদনকারীর 

অ��েল �কান�েম �ড়া� ইজারা ম�রীপ� �দান করা 

হয় না। 

িবনা�ে� ৬০ কায � 

িদবস 

 
জনাব �মাঃ মা��র রশীদ                                                                                     

উপ-পিরচালক                                                                                     
�ফান : +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ 

E-mail:  

ddadmin@bomd.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩.৩.২ �ািত�ািনক �সবা 

� 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার 
�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া  

(পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

১ 

অ�স�ান লাইেস�, খিন 

ইজারা ও �কায়াির 

ইজারা অ�েমাদেনর 

জ� সরকােরর িনকট 

��াব ��রণ।  

�ি�/�িত�ােনর আেবদন �াি�র পর খিন ও 

খিনজ স�দ িবিধমালা, ২০১২ অ�যায়ী 

পরী�া-িনরী�া কের এবং �েয়াজনীয় 

আ�ষি�ক কায �ািদ স�াদন কের 

অ�েমাদেনর জ� �ালািন ও খিনজ স�দ 

িবভােগ ��রণ করা হয়। 

�েয়াজনীয় সং�ি�সহ �ি�/ �িত�ােনর আেবদন িবনা�ে� ১৫ কায � 

িদবস। 

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

 

 
 

 

 

২ 

�দেশর িবিভ� �জলায় 

�া� িসিলকা বা�, 

সাধারণ পাথর বা বা� 

িমি�ত পাথর �কায়াির 

ইজারা �দােনর লে�� 

দরপ� আহবান এবং 

ইজারা অ�েমাদন ��াব 

সরকােরর িনকট  ��রণ। 

িসিলকা বা�, সাধারণ পাথর বা বা� িমি�ত 

পাথর �কায়াির ইজারা �দােনর লে�� গ�ত 

�জলা কিম� ক��ক উ�ু� দরপ� আহবান 

করা হয়। �া� দরপ�স�হ যাচাই-বাছাই কের 

�জলা কিম� ক��ক �পািরশসহ ��েরােত 

��রণ করার পর �কায়াির ইজারা অ�েমাদেনর 

জ� �ালািন ও খিনজ স�দ িবভােগ ��রণ 

করা হয় 

(ক) দরপ� িব�ি�র শত�া�যায়ী �েয়াজনীয় সকল 

কাগজপ�; 

(খ) দরপ� িব�ি�র কিপ, �কায়াির ইজারা সং�া� 

�জলা কিম�র সভার কায �িববরণীসহ �জলা কিম�র 

�পািরশ। 

 

িবনা�ে� �জলা 

কিম�র 

�পািরশ 

পাওয়ার 

পর ১৫  

কায � িদবস।  

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

 

 

৩ �কায়াির ইজারা�� 

িনধ �ারণ 

��েরা, বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র 

(িজএসিব) ও সংি�� �জলা �শাসেকর 

�িতিনিধগণ ক��ক �যৗথভােব িনধ �ারণ করা 

হয়। 

বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র (িজএসিব) ও 

সংি�� �জলা �শাসেকর �িতিনিধ মেনানয়ন 

সং�া� প�। 

িবনা�ে� �িতিনিধ 

মেনানয়ন 

পাওয়ার 

পর ১৫ কায � 

িদবস 

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

 

৪ িসিলকা বা�, সাধারণ 

পাথর বা বা� িমি�ত 

পাথর �কায়াির ইজারা 

�দােনর লে�� গ�ত 

�জলা কিম�েক 

িনেদ �শনা �দান 

 

খিন ও খিনজ স�দ িবিধমালা, ২০১২ 

অ�যায়ী �ব�া �হণ, সভা আেয়াজন ইত�ািদ 

িবষেয় সমেয় সমেয় এবং �েয়াজনীয় ��ে� 

সরকােরর িনেদ �শনা অ�যায়ী �ব�া �হেণর 

জ� িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

খিন ও খিনজ স�দ িবিধমালা, ২০১২ অ�যায়ী এবং 

�জলা কিম�র চািহদা �মাতােবক। 

িবনা�ে� ১৫ কায � 

িদবস।  

 

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

 

 



৫ খিনজ সং�া� আইন ও 

িবিধিবধান �ণয়ন ও 

সংেশাধেন পরামশ � 

�দান। 

 

সমেয় সমেয় সরকােরর জারী�ত িনেদ �শনা 

অ�যায়ী ত�/ উপা� ��রণ করা হয়। 

 

িব�মান আইন, িবিধ-িবধান এবং �েয়াজনীয় 

কাগজপ�। 

িবনা�ে� �েয়াজনীয় 

ত� �াি�র 

পর  ১৫ 

কায � িদবস।  

  

 

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

 

 

৬ খিনজ পদাথ � সংি�� 

িবষেয় িবিভ� আদালেত 

দােয়র�ত মামলা 

সং�া�। 

খিনজ পদাথ � সংি�� িবষেয় িবিভ� আদালেত 

দােয়র�ত মামলাস�েহর আেদশ বা�বায়ন, 

সময়মত দফাওয়ারী জবাব ��রণ ও 

�েয়াজনীয় ��ে� আিপল দােয়রকরেণর 

িবষেয় সিলিসটর উইংেক ত�ািদ ��রণ। 

�েলর সা� �ফাইড কিপ, আরিজর কিপ, �েয়াজনীয় 

��ে� সরকােরর িনেদ �শনা। 

িবনা�ে� �েয়াজনীয় 

ত� �াি�র 

০৭ কায � 

িদবস বা 

�েয়াজনীয় 

��ে� 

আদালেতর 

িনেদ �শনা 

অ�যায়ী 

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

 

 

 

 

 
৩.৩.৩ অভ��রীণ �সবা 

 

�. 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার 
�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া  

(পদিব, �ফান ন�র ও ই-�মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১ 

�বতন ভাতািদ �দান 

 

 

 

িস.এ.ও এর �বতন িনধ �ারণী সােপে� সংি�� 

আইন ও িবিধ-িবধান অ�যায়ী 

িবল ভাউচার 

খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরা 

 

সরকারী 

িবিধ 

অ�যায়ী 

িস.এ.ও ক��ক িবল পাশ 

সােপে� অনিতিবলে� 

৬। �মাসাঃ মাহ�বা খা�ন 

সহকারী পিরচালক (�ত�) 

�ফান : +৮৮০২-৫৫১৩০৬০৮ 

�মাবাইল : ০১৭২২-৬২০০৪১ 
E-mail : 

adgeo@bomd.gov.bd 

 
 



২ কম �চারীেদর পেদা�িত �দান সংি�� আইন ও িবিধিবধান অ�যায়ী সংি�� ত�-উপা� 

খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরা 

সরকারী 

িবিধ 

অ�যায়ী 

িবভাগীয় পেদা�িত 

কিম�র �পািরেশর পর 

০৭ কায � িদবস 

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

  

৩ ��, িজিপএফ, �পনশন 

(�ি�গত �া�তা) 

িস.এ.ও এর �ত�য়ন এবং আেবদন সােপে� 

সংি�� আইন ও িবিধ-িবধান অ�যায়ী 

িস.এ.ও এর �ত�য়ন প�, 

আেবদনপ� এবং 

খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরা 

সরকারী 

িবিধ 

অ�যায়ী 

আ�ষি�ক ত�ািদ 

�াি�র পর ০৭ কায � িদবস  

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
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৪ কম �কত�া/ কম �চারীেদর 

দ�তা �ি�/�পশাগত উ�য়ন 

চািহদা/ �া�তা তািলকা অ�যায়ী �িশ�ণ 

ও অিভ�তা িবিনময়। 

সংি�� ত�-উপা� 

খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরা 

সরকারী 

িবিধ 

অ�যায়ী 

মেনানয়ন আেদশ জািরর 

পর িসিডউল অ�যায়ী 

জনাব �মাঃ জাফর উ�াহ  
মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) 
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

  



৩.৩.৪ আওতাধীন অিধদ�র/পিরদ�র/সং�হা/অ�া� �িত�ান ক��ক �দ� �সবা: �েযাজ� নয়। 
৩.৪ অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS)  

�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। তার কাছ �থেক সমাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন। 

�. 
নং 

কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

 

১ 

 

দািয়��া� কম �কত�া সমাধান িদেত 

না পারেল 

 

অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) 

মহাপিরচালক  
‡dvb : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ 
E-mail : dg@bomd.gov.bd 

 

 

িতন মাস 

 

২ 

 

অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া িনিদ �� 

সমেয় সমাধান িদেত না পারেল 

 

আিপল কম �কত�া 

 
�মা: আ� �বাইর �হােসন বাব� 

��-সিচব (�শাসন) 

�ফান : +৮৮০২৯৫৭১১২৭ 

 

 

এক মাস 

 

৩ 

 

আিপল কম �কত�া িনিদ �� সমেয় 

সমাধান িদেত না পারেল 

মি�পিরষদ িবভােগর 

অিভেযাগ �ব�াপনা �সল 

অিভেযাগ �হণ �ক� 

৫ নং �গট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

web : www.grs.gov.bd 

 

 

িতন মাস 

 

৩.৫ আপনার (�সবা �হীতার) কােছ আমােদর (খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরার) �ত�াশা 
 

� নং �িত�িত/কাি�ত �সবা �ি�র ��ে� করণীয় 

১ �য়ংস�ণ � আেবদন জমা �দান 

২ যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 

৩ �েযাজ� ��ে� �মাবাইল �মেসজ/ইেমইেলর িনেদ �শনা অ�সরণ করা 

৪ সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা 

৫ অনাব�ক �ফান/তদিবর না করা 

 

সমা� 


