
 

 
 

 

 

 

 

প্রকাশকাল 

১০ অক্টোবর ২০১৯  

 

প্রকাশক 

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি) 

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ 

১৫৩, পাইওনিয়া  র াি 

রসগুিিানগচা, ঢাকা-১০০০। 

 

 

নিরদ েশিায় 

জনোব রমাোঃ জাফ  উল্লাহ 

মহাপন চালক (অনিন ক্ত সনচি) 

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)  

 

 

সম্পাদিা কনমটি 

১.  জনোব মুহম্মদ গ োলোমুর রহমোন, পররচোলক 

২. রমাহাম্মদ আলমগী  কিী , উপপন চালক (সংযুক্ত) 

৩.          জিাি রমা: মামুনু   শীদ, উপ পন চালক 

৪. এস. এম. আশ াফুল আরিদীি আশা, সহকা ী পন চালক (সংযুক্ত) 

৫. জিাি রমা: মাহফুজু   হমাি, সহকা ী পন চালক (ভূ-পদার্ ে) 

৬. জনোব গমো: আব্দুল আলীম, সহকা ী পন চালক 

৭. গমোসোাঃ মোহবুবো খোতুন, সহকোরী পররচোলক (ভূতত্ত্ব) 

৮. জনোব আরজজুল হক, সহকোরী পররচোলক (ভূ-রসোয়ন)   



 

 
 

সূনচপত্র 

ক্রনমক িং নিষয় পৃষ্ঠা 

১ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  পন নচনি  ০১ 

২ প্রধোন কোর্ যোবরল ০১ 

৩ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া  রসিা প্রদাি প্রনিশুনি  ১-১৪ 

৪ সাংগঠনিক কাঠারমা ১৫ 

৫ জিিল  কাঠারমা  ১৬ 

৬ িিেমারি নিরয়ানজি কম েকিো ও কম েচা ীগরে  িারম  িানলকা  ১৭-১৯ 

৭ খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ এ  আওিায় গঠিি নিনভন্ন কনমটি  ২০ 

৮ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  কম েকিোগরে  সমন্বরয় গঠিি নিনভন্ন কনমটি ২১-২৩ 

৯ রদরশ আনিষ্কৃি উরল্লখর াগ্য খনিজ সম্পদসমূহ ২৪-২৫ 

১০ কয়লা ২৬ 

১১ নপট ২৮ 

১২ কঠিি নশলা ২৯ 

১৩ সািা ে পার্ /িালু নমনিি পার্  ২৯ 

১৪ নসনলকা িালু ৩০ 

১৫ সাদামাটি ৩১ 

১৬ খনিজ িালু ৩৩ 

১৭ ২০১৮-১৯ অর্ েিছর  স কান  রগরজটভুক্ত ও ব্যনক্ত মানলকািািীি জনমরি রকায়ান  ইজা া প্রদারি  িথ্য ৩৩ 

১৮ ২০১৮-১৯ অর্ েিছর  নিনভন্ন খনিজ হরি আদায়কৃি  াজস্ব ৩৩ 

১৯ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এর ২০১৮-১৯ অর্ েিছর   িারজট এিং ব্যয় নিি েী  ৩৪-৩৬ 

২০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া কর্তেক নিনভন্ন রকায়ান  পন দশ েি  ৩৭ 

২১ িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত (APA) ৩৯ 

২২ ২০১৮-১৯ অর্ েিছর   িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত (এনপএ)-এ   আওিায় নিএমনি  মূল্যায়ি প্রনিরিদি ৪০-৪৪ 

২৩ ফক্ ো গ্যোলোরী, ২০১৮-১৯ ৪৫-৪৭ 

২৪ উদ্ভািিী, ২০১৮-১৯  ৪৭ 

২৫ ২০১৮-১৯ অর্ েিছর  নিএমনি  সানি েক কম েকান্ড ৪৮ 

২৬ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া  সাম্প্রনিক অজেি ৪৯ 

২৭ রবএমরির আরথ যক কম যকোক্ের সংরিপ্ত রববরণ ৪৯ 

২৮  রবএমরির দুই দশক্কর রোজস্ব আদোক্য়র তুলনোমূলক রচত্র ৫০ 

২৯ সমস্যা এিং চুারলঞ্জসমূহ ৫০ 

৩০ ভনিষ্যৎ পন কল্পিা ৫০ 

৩১ উপসংহা   ৫১ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

১.০  খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  পন নচনি  

 

গেপ্রজািন্ত্রী িাংলারদশ স কার   নিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রোলরয়  জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভারগ  অিীরি খনিজ 

সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  কা েক্রম সম্পানদি হয়। ১৯৬২ সারল রকন্দ্রীয় স কার   নশল্প ও প্রাকৃনিক সম্পদ মন্ত্রোলরয়  

আওিায় প্রারদনশক স কার   নশল্প ও িানেজু নিভারগ  অিীি এ ব্যুর া প্রনিনষ্ঠি হয়। এটি স কার   একটি  াজস্ব আদায়কা ী 

প্রনিষ্ঠাি। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রে ও উন্নয়ি) আইি, ১৯৯২ (১৯৯২ সারল  ৩৯ িং আইি) এিং উক্ত আইরি  িা া ৪ এ প্রদত্ত 

ক্ষমিািরল প্রেীি খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ অনু ায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া সা া রদরশ প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (রিল 

ও গ্যাস ব্যিীি) এ  সানি েক ব্যিস্থাপিাসহ অনুসন্ধাি লাইরসন্স, খনি ইজা া ও রকায়ান  ইজা া প্রদাি কর  র্ারক।  

 

২.০  প্রধোন কোর্ যোবরল 

(ক) অর্ েনিনিকভারি গুরুত্বপূে ে খনিজ সমৃদ্ধ এলাকা  র কি ে সং ক্ষে। 

(খ) লাইরসন্স/ইজা া আরিদি গ্রহে ও প ীক্ষে। 

(গ) আগ্রহী প্রার্ী  অনুকূরল লাইরসন্স/ইজা া মঞ্জু । 

(ঘ) মঞ্জু ীকৃি লাইরসন্স/ইজা া  র কি ে সং ক্ষে। 

(ঙ) খনি কা েক্ররম  অগ্রগনি ও লাইরসন্স/ইজা াগ্রহীিা কর্তেক নিনিনিিাি প্রনিপালি সম্পরকে িদন্ত। 

(চ) নিনিনিিাি অমান্যকা ীরদ  নিরুরদ্ধ  র্া র্ আইিানুগ ব্যিস্থা গ্রহে। 

(ছ) খনিজ সংক্রান্ত আইি ও নিনিনিিাি প্রেয়ি, সংরশািি ও প ামশ ে প্রদাি। 

(জ) খনিরজ   য়ুালটি ও অন্যান্য  াজস্ব নিি ো ে ও আদায় 

 

৩.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর ার গসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter) 

 ৩.১ রিশন ও রমশন 

 রিশন :  নিয়নন্ত্রি ও উন্নি খনি ও খনিজ সম্পদ।  

 

রমশন :   খনি ও খনিজ (রিল ও গ্যাস ব্যিীি) সম্পরদ  নিনভন্ন উৎস অনুসন্ধাি, উন্নয়ি ও আহ ে,  

 সুষ্ঠু ব্যিস্থাপিা  মাধ্যরম দান দ্র ও ক্ষুিামুক্ত রদশ গঠি, নশল্পায়ি, রটকসই অিকাঠারমা  

 নিম োে এিং জ্বালানি নি াপত্তা অজেরি সহায়ক ভূনমকা পালি। 

 

৩.২  রকৌশলগি উরেশ্যসমূহ  

(ক) খনিজ সম্পরদ  নিনভন্ন উৎস অনুসন্ধাি, উন্নয়ি ও আহ ে। 

(খ) খনিজ সম্পরদ   য়ুালটি ও স কান  অন্যান্য  াজস্ব নিি ো ে ও আদায়। 

(গ) খনিজ সম্পরদ  অনিি উরত্তালি র াি।  
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৩.৩  প্রনিশ্রুনি রসিাসমূহ 

৩.৩.১  িাগন ক রসিা 

 

ক্র. 

িং 

 

রসিা  িাম 

 

রসিা প্রদাি পদ্ধনি 

 

প্ররয়াজিীয় কাগজপত্র 

এিং প্রানপ্তস্থাি 

রসিা  

মূল্য এিং 

পন রশাি 

পদ্ধনি 

রসিা 

প্রদারি  

সময়সীমা 

 

রসিা প্রদািকা ী  পদনি, রফাি 

িম্ব  ও ই রমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অনুসন্ধাি 

লাইরসন্স 

প্রদাি 

ব্যনক্ত/প্রনিষ্ঠারি  আরিদি 

প্রানপ্ত  প  আরিদি 

অনুরমাদরি  লরক্ষু 

স কার   নিকট 

অগ্রিিীক রে  পূরি ে 

পন চালক নিরজ িা 

তদ &কর্তকৃ ক্ষমিা প্রদত্ত 

রকাি নিরশষজ্ঞ/কম েকিো  

মাধ্যরম অনুসন্ধাি 

লাইরসন্স এ  জন্য 

আরিদিকৃি এলাকা 

সম্পরকে নিনিি হওয়া  

জন্য সর জনমি িদন্ত 

ক া হয়। অনুরমাদির াগ্য 

হরল স কার   

অনুরমাদরি  জন্য জ্বালানি 

ও খনিজ সম্পদ নিভারগ 

রপ্র ে ক া হয়। 

স কার   অনুরমাদি 

সারপরক্ষ নিনি অনু ায়ী 

আরিদিকা ী  সারর্ 

অনুসন্ধাি লাইরসন্স চুনক্ত 

সম্পাদি কর  মঞ্জু ী 

প্রদাি ক া হয়। 

 

(ক) আরিদি নফ প্রদারি  রেজান  

চালারি  মূল কনপ; 

(খ) ২০০ (দ্যইশি) রহক্টর   রিনশ 

িয় এরূপ এলাকা  জন্য ৫ (পাঁচ) 

কনপ রমৌজা ম্যাপ/ রেচ প্লাি এিং 

 নদ এলাকা ২০০ (দ্যইশি) 

রহক্টর   অনিক হয় িাহরল শুধু 

জন প অনিদপ্তর   টরপাগ্রানফক 

নশট /এলনজইনি মািনচত্র (রেল-

১:৫০,০০০) হরি প্রস্তুিকৃি 

আরিনদি এলাকা, অক্ষাংশ, 

দ্রানঘমাংশ প্রদশ েিপূি েক রেচ 

ম্যাপ; 

(গ) মানলরক  িামসহ 

আরিদিকৃি জনম  িফনসল; 

(ঘ) স্থািীয় আরিদিকা ী  রক্ষরত্র 

আরিদিকা ী/ পন চালক/ 

অংশীদা গরে  রগরজরটি 

অনফসা  কর্তেক সিুানয়ি ৩ 

(নিি) কনপ পাসরপাট ে সাইরজ  

ছনি; 

(ঙ) স্থািীয় আরিদিকা ী  রক্ষরত্র 

আরিদিকা ী/ পন চালক/ 

অংশীদা রদ  জািীয়িা ও 

িাগন করত্ব  সিদ এিং নিরদনশ 

রকাম্পানি  রক্ষরত্র িারদ  

কা েক  পাসরপারট ে  প্রামানেক 

কনপ; 

(চ) স্থািীয় আরিদিকা ী  রক্ষরত্র 

ব্যাংক স্বচ্ছ্লিা  সিদ, রেি 

নিিামূরল্য ৬০ কোর্ য 

রদবস 

 

১। জনোব গমোহোম্মদ আলম ীর 

কবীর 

উপপররচোলক (সংযুক্ত) 

গমোবোইল: ০১৭১৬-৩২৫৮৩২ 

E-mail: 

ddmine@bomd.gov.bd 

 

২। জনোব গমো: মোমুনুর রশীদ                                                                                     

উপ পররচোলক                                                                                     

গফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ 

গমোবোইল : ০১৭১২৭৭৯৬২৬ 

E-mail:  

ddadmin@bomd.gov.bd 

 ৩। এস.এম. আশরোফুল 

আক্বদীন আশো 

সহকোরী পররচোলক (সংযুক্ত) 

গমোবোইল: ০১৭১২-৩১১৪৩৩ 

E-mail: 

admine@bomd.gov.bd 
 

৪। জিাি রমা: আব্দুল আলীম 

সহকা ী পন চালক 

রফাি: ৯৩৩২৬৬৩; 

রমািাইল িং-০১৭১১-২৮৫৮০৪ 

E-mail: ad@bomd.gov.bd 

  

৫। জনোব গমোাঃ মোহফুজুর রহমোন 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-পদোথ য) 

গফোন : ৮৩৯১৪৩৮ 

গমোবোইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ 

E-mail: 

adgeophy@bomd.gov.bd 
 

 ৬। গমোসোাঃ মোহবুবো খোতুন 

সহকোরী পররচোলক (ভূতত্ত্ব) 

গফোন : ৫৫১৩০৬০৮ 

গমোবোইল: ০১৭২২-৬২০০৪১ 

E-mail: 

adgeo@bomd.gov.bd 

mailto:ddmine@bomd.gov.bd
mailto:ddmine@bomd.gov.bd
mailto:%20ddadmin@bomd.gov.bd
mailto:%20ddadmin@bomd.gov.bd
mailto:admine@bomd.gov.bd
mailto:admine@bomd.gov.bd
mailto:adgeo@bomd.gov.bd
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লাইরসন্স এিং টি,আই,এি সিদ; 

(ছ) নিরদনশ রকাম্পানি  রক্ষরত্র ২ 

(দ্যই) কনপ সংঘ স্মা ক ও সংঘ 

নিনি এিং প্রসরপক্টাস িা 

অংশীদান  দনলল িা সমমারি  

র  রকাি আইিানুগ প্রমােপত্র; 

(ঞ) নিরদনশ রকাম্পানি  রক্ষরত্র 

িাংলারদরশ রকাম্পানি  নিিন্ধরি  

সিদ। 

 

৭। আরজজুল হক 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-রসোয়ন) 

গফোন : ৫৫১৩০৬০৭ 

গমোবোইল: ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ 

E-mail: adgeochem@ 

bomd.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ খনি ইজা া 

প্রদাি 

ব্যনক্ত/প্রনিষ্ঠারি  আরিদি 

প্রানপ্ত  প  আরিদি 

অনুরমাদরি  জন্য 

স কার   নিকট 

অগ্রিিীক রে  পূরি ে 

পন চালক নিরজ িা 

িদকর্তেক ক্ষমিা প্রদত্ত 

রকাি নিরশষজ্ঞ/কম েকিো  

মাধ্যরম অনুসন্ধাি 

লাইরসন্স এ  জন্য 

আরিদিকৃি এলাকা 

সম্পরকে নিনিি হওয়া  

জন্য সর জনমি িদন্ত 

ক া হয়। অনুরমাদির াগ্য 

হরল স কার   

অনুরমাদরি  জন্য জ্বালানি 

ও খনিজ সম্পদ নিভারগ 

রপ্র ে ক া হয়। 

স কার   অনুরমাদি 

সারপরক্ষ নিনি অনু ায়ী 

আরিদিকা ী  সারর্ 

অনুসন্ধাি লাইরসন্স চুনক্ত 

সম্পাদি কর  মঞ্জু ী 

(ক) আরিদি নফ প্রদারি  রেজান  

চালারি  মূল কনপ; 

(খ) ২০০ (দ্যইশি) রহক্টর   রিনশ 

িয় এমি এলাকা  জন্য ৫ (পাঁচ) 

কনপ রমৌজা ম্যাপ/রেচ ম্যাপ এিং 

 নদ এলাকা ২০০ (দ্যইশি) 

রহক্টর   অনিক হয় িাহরল শুধু 

জন প অনিদপ্তর   টরপাগ্রানফক 

নশট/এলনজইনি মািনচত্র (রেল-

১:৫০,০০০) হরি প্রস্তুিকৃি 

আরিনদি এলাকা, অক্ষাংশ, 

দ্রানঘমাংশ প্রদশ েিপূি েক রেচ 

ম্যাপ; 

(গ) মানলরক  িামসহ 

আরিদিকৃি জনম  িফনসল; 

(ঘ) অংশীদান  ফারম ে  রক্ষরত্র 

অংশীদান  দনলরল  একটি 

প্রামানেক কনপ; 

(ঙ) সীনমিদায় রকাম্পানি  রক্ষরত্র 

রকাম্পানি  নিগনমিক ে/ 

নিিামূরল্য ৬০ কোর্ য 

রদবস 

 

১। জনোব গমো: মোমুনুর রশীদ                                                                                     

উপ পররচোলক                                                                                     

গফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ 

গমোবোইল : ০১৭১২৭৭৯৬২৬ 

E-mail:  

ddadmin@bomd.gov.bd 

 

 

 ২। জনোব গমোাঃ মোহফুজুর 

রহমোন 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-পদোথ য) 

গফোন : ৮৩৯১৪৩৮ 

গমোবোইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ 

E-mail: 

adgeophy@bomd.gov.bd 
 

  

 

 

 

mailto:%20ddadmin@bomd.gov.bd
mailto:%20ddadmin@bomd.gov.bd
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প্রদাি ক া হয়। 

 

নিিন্ধি সিরদ  সিুানয়ি 

কনপসহ সংঘ স্মা ক এিং সংঘ 

নিনি এিং প্রসরপক্টাস িা 

সমমারি  আইিগি দনলরল  

দ্যইটি কর  কনপ; 

(চ) স্থািীয় আরিদিকা ী  রক্ষরত্র 

আরিদিকা ী/ পন চালক/ 

অংশীদা গরে  রগরজরটি 

অনফসা  কর্তেক সিুানয়ি ৩ 

(নিি) কনপ পাসরপাট ে সাইরজ  

ছনি; 

(ছ) স্থািীয় আরিদিকা ী  রক্ষরত্র 

আরিদিকা ী/পন চালক/ 

অংশীদা গরে  জািীয়িা ও 

িাগন করত্ব  সিদ এিং নিরদনশ 

রকাম্পানি  রক্ষরত্র 

আরিদিকা ী/পন চালক/অংশীদা

 গরে  হালিাগাদ/কা েক  

পাসরপারট ে  প্রামানেক কনপ; 

(জ) স্থািীয় আরিদিকা ী  রক্ষরত্র 

ব্যাংক স্বচ্ছলিা  সিদ, রেি 

লাইরসন্স এিং টি,আই,এি সিদ; 

(ঞ) নিরদনশ িাগন ক িা নিরদনশ 

রকাম্পানি  রক্ষরত্র িাংলারদরশ 

নিিন্ধরি  দানলনলক প্রমাে। 
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  খনি ইজা া  রক্ষরত্র উপর াক্ত 

দনললপত্র  ছাড়াও অনিন ক্ত 

নহরসরি নিম্নিনে েি িথ্যানদ 

স ি াহ ক রি হয়  র্া : 

(ক) খনিজ সম্পদ আহ ে এিং 

পন চালিা  জন্য কান গন  

র াগ্যিাসম্পন্ন ব্যনক্ত কর্তেক 

প্রস্তুিকৃি একটি পূে োঙ্গ খনি খিি 

পন কল্পিা; 

(খ) খনি খিি পন কল্পিায় 

নিম্নিনে েি নিষয়সমূহ অন্তভু েক্ত 

র্াকরি,  র্া: 

(1) খনি িাস্তিায়িকারল 

নিি োনহিব্য ব্যরয়  নিি ে; 
 

(2) এলাকা  নিস্তান ি 

ভূিানিক নিি েসহ খনিরজ  

মজুদপ্রদশ েিপূি েক ১ (এক) 

রসনিনমটা : ১ (এক) 

নকরলানমটা    রেরল  

মািনচত্র; 
 

 

(3) অিস্থাি, প্রিাি 

মজুদসমূরহ  নিি ে এিং 

ভূপৃষ্ঠস্থ ভূিানিককাঠারমা িা 

রিনসরি  আকা  

প্রদশ েিপূি েক মািনচত্র; 

 

(4) সমীক্ষা প্রনিরিদরি  

নভনত্তরি প্রমানেি িা 

সম্ভাব্য মজুরদ  

পন মাে; 

 

(৫) ন্যুিিম উৎপাদি হা ; 

(৬) ব্যিহা ে  ন্ত্রপানি ও 

স ঞ্জামসহ খিি    

পদ্ধনি; 

(৭) খনি খিরি  নিনভন্ন স্তর  

কান গন  র াগ্যিা সম্পন্ন 

জিিরল  নিি ে; 

(৮)  াস্তাঘাট ও অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ 

ও ভূগভেস্থ স্থাপিা র মি: 

গুদাম এিং ল্যাম্প রুম, 

ওয়াকেশপ, খনিজ 

উপর াগীক ে প্লাি, অনফস, 

আিাসি ও নিরিাদি স্থাি 
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ইিুানদ  অিস্থাি 

প্রদশ েিপূি েক মািনচত্র; এিং 

(৯) খনি খিি পন কল্পিা  নিনভন্ন 

প োরয়  সম্ভাব্য ব্যয়। 

(গ) খনি ও খনিজ সম্পদ 

নিনিমালা, ২০১২- এ  অিীি 

প্ররদয়  য়ুালটি, িাৎসন ক নফ ও 

অন্যান্য িরকয়া প্রদাি নিনিি 

ক িা  জন্য দফা (খ) এ  অিীি 

দানখলকৃি খনি খিি পন কল্পিায় 

উনল্লনখি সম্ভাব্য  ব্যরয়  ৩% 

ব্যাংক গ্যা ানি;এিং 

(ঘ) পন রিশগি ছাড়পত্র 

(ইনসনস)। 

৩ 

(ক) 

রকায়ান  

ইজা া প্রদাি 

(রগরজটভুক্ত 

স কান  খাস 

খনিয়ািভুক্ত 

জনম) 

স কান  খাস 

খনিয়ািভুক্ত নসনলকািালু, 

সািা ে পার্ / িালু 

নমনিি পার্  রকায়ান  

ইজা া পদ্ধনি: 

স কান  খাস খনিয়ািভুক্ত 

নসনলকািালু, সািা ে 

পার্ / িালু নমনিি পার্  

রকায়ান সমূহ ১লা বিশাখ 

হরি প িিী ২ (দ্যই) 

িছর   জন্য ইজা া 

প্রদারি  লরক্ষু নিনি 

অনু ায়ী রজলা কনমটি 

কর্তেক উন্মুক্ত দ পত্র 

আহ্বাি ক া হয়। দ পত্র 

জা ী  প  প্রাপ্ত 

দ পত্রসমূহ ইজা া 

সংক্রান্ত রজলা কনমটি 

কর্তেক  াচাই-িাছাই রশরষ 

সরি োচ্চ দ দািা  

অনুকূরল ইজা া প্রদারি  

সুপান শ ব্যুর ারি রপ্র ে 

কর । ব্যুর া কর্তেক উক্ত 

(ক) দ পত্র নিজ্ঞনপ্ত  শিোনু ায়ী 

প্ররয়াজিীয় সকল কাগজ পত্র; 

(খ) দ পত্র নিজ্ঞনপ্ত  কনপ, 

রকায়ান  ইজা া সংক্রান্ত রজলা 

কনমটি  সভা  কা েনিি েীসহ 

রজলা কনমটি  সুপান শ। 

 

নিিামূরল্য সরকোক্রর 

অনুক্মোদন 

প্রোরপ্তর পর 

১৫ কোর্ য 

রদবস 

 

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

 

 

(

মু

হ

ম্ম

দ

 

রগা

লা

মু

 

 

 

হ

মা

ি

mailto:dg@bomd.gov.bd
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সুপান শ স কার   

অনুরমাদরি  জন্য জ্বালানি 

ও খনিজ সম্পদ নিভাগ 

ির্া স কা  ি াি  

রপ্র ে ক া হয়। স কা  

কর্তেক অনুরমানদি হরল 

সরি োচ্চ দ দািারক সম্পূে ে 

ইজা ামূল্য, ইজা ামূরল্য  

উপ , ভুাট ও আয়ক  

এিং নিনি রমািারিক 

নি াপত্তা জামািরি  অর্ ে 

১৫ (পরি ) নদরি  মরধ্য 

ব্যুর া  নিনদ েষ্ট রকারি 

জমা রদয়া  জন্য পত্র 

রপ্র ে ক া হয়। সরি োচ্চ 

দ দািা  নিকট হরি 

সম্পূে ে ইজা ামূল্য ও 

অন্যান্য নিি োন ি 

পাওিানদ অনগ্রম প্রানপ্ত 

সারপরক্ষ ইজা াগ্রহীিা  

সারর্ নিনি  অনু ায়ী 

রকায়ান  ইজা াচুনক্ত 

সম্পাদি কর  ইজা া 

মঞ্জু ীপত্র ও কা োরদশ 

প্রদাি ক া হয়। 

) 

ম

হা

প

ন 

চা

ল

ক

 

(

দা

.

) 

রফা

ি

:

 

৯

৩

৪

৬

১

৯

৪ 

ফুা

ক্স

:

 

৯

৩

৩

৪

২

১

৫ 

ই

-

রম

ই

ল

:
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৩(খ) রকায়ান  

ইজা া প্রদাি 

(ব্যনক্ত 

মানলকািািীি 

ভূনম) 

ব্যরক্তমোরলকোনোধীন 

জরমক্ত রসরলকোবোলু, 

সোধোরণ পোথর/বোলু 

রমরিত পোথর গকোয়োরর 

ইজোরো পদ্ধরত: 

ব্যনক্ত/ প্রনিষ্ঠারি  

আরিদি প্রানপ্ত  প  

পন চালক এিং 

সংনিষ্ট কম েকিো 

আরিদরি  সারর্ 

দানখলকৃি কাগজপত্র 

নিনি রমািারিক  র্ার্ ে 

নকিা িা  াচাই-িাছাই 

কর   র্ার্ ে হরল নিনি 

রমািারিক মূল্য 

নিি ো রে  লরক্ষু 

নজএসনি এিং স্থািীয় 

প্রশাসরি  প্রনিনিনি 

মরিািয়রি  জন্য পত্র 

রপ্র ে ক া হয়। 

প্রনিনিনি মরিািয়ি 

পাওয়া  প  নিএমনি, 

নজএসনি এিং স্থািীয় 

প্রশাসরি  প্রনিনিনি 

সমন্বরয় আরিদিকৃি 

এলাকা সর জনমি 

পন দশ েি কর  জনম  

মানলকািা, ি ে 

ইিুানদ  াচাই-িাছাই 

এিং স্থািীয় িাজা  

দ  রমািারিক 

রকায়ান  ইজা ামূল্য 

নিি ো ে ক া হয়। 

অিোঃপ  সকল 

কাগজপত্রসহ িা েকৃি 

মূরল্য ইজা া প্রদারি  

লরক্ষু  অনুরমাদরি  

জন্য জ্বালানি ও খনিজ 

সম্পদ নিভাগ ির্া 

স কা  ি াি  রপ্র ে 

ক া হয়। স কার   

অনুরমাদি প্রানপ্ত  প  

আরিদিকা ী  নিকট 

হরি সম্পূে ে 

ইজা ামূল্য, নি াপত্তা 

(ক)  আরিদি নফ প্রদারি  

রেজান  চালারি  মূল কনপ; 

(খ) ২০০ (দ্যইশি) রহক্টর   রিশী 

িয় এমি এলাকা  জন্য ৫ 

(পাঁচ)কনপ রমৌজা ম্যাপ/রেচ প্লাি      

এিং  নদ এলাকা ২০০ (দ্যইশি) 

রহক্টর   অনিক হয় িা হরল শুধু 

জন প অনিদপ্তর   টরপাগ্রানফক  

নশট/এলনজইনি মািনচত্র (রেল-

১:৫০,০০০) হরি প্রস্তুিকৃি 

আরিনদি এলাকা, অক্ষাংশ, 

দ্রানঘমাংশ প্রদশ েিপূি েক রেচ 

ম্যাপ; 

(গ) মানলরক  িামসহ 

আরিদিকৃি জনম  িফনসল; 

(ঘ)অংশীদান  ফারম ে  রক্ষরত্র 

অংশীদান  দনলরল  একটি 

প্রামানিক কনপ: 

(ঙ)সীনমিদায় রকাম্পানি  রক্ষরত্র 

রকাম্পানি  নিগনমিক ে/ নিিন্ধি 

সিরদ  একটি সিুানয়ি কনপসহ 

সংঘ স্মা ক এিং সংঘনিনি এিং 

প্রসরপক্টাস িা সমমারি  

আইিগি দনলরল  দ্যইটি কর  

কনপ। 

(চ) স্থািীয় আরিদিকা ী  রক্ষরত্র 

আরিদিকা ী/ পন চালক/ 

অংশীদা গরে  রগরজরটি 

অনফসা  কর্তেক সিুানয়ি ৩ 

(নিি) কনপ পাসরপাট ে সাইরজ  

ছনি; 

(ছ) স্থািীয় আরিদিকা ী  রক্ষরত্র 

আরিদিকা ী/ পন চালক/ 

অংশীদা গরে  জািীয়িা ও 

িাগন করত্ব  সিদ এিং নিরদনশ 

রকাম্পানি  রক্ষরত্র 

আরিদিকা ী/পন চালক/অংশীদা

 গরে  হালিাগাদ/ কা েক  

পাসরপারট ে  প্রামানেক কনপ; 

(জ) স্থািীয় আরিদিকা ী  রক্ষরত্র 

ব্যাংক স্বচ্ছলিা  সিদ, রেি 

লাইরসন্স এিং টি,আই,এি সিদ; 

(ঝ) নিরদনশ িাগন ক িা নিরদনশ 

রকাম্পানি  রক্ষরত্র িাংলারদরশ 

নিিন্ধরি  দানলনলক প্রমাে; 

নিিামূরল্য ৬০ কোর্ য 

রদবস 
১। জনোব গমোাঃ মোহফুজুর রহমোন 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-পদোথ য) 

গফোন : ৮৩৯১৪৩৮ 

গমোবোইল: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ 

E-mail: 

adgeophy@bomd.gov.bd 

 
২। আরজজুল হক 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-রসোয়ন) 

গফোন : ৫৫১৩০৬০৭ 

গমোবোইল: ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ 

E-mail: adgeochem@ 

bomd.gov.bd 
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জামািি ও অন্যান্য 

নিি োন ি স কান  

পাওিানদ অনগ্রম প্রানপ্ত 

সারপরক্ষ 

আরিদিকা ী  সারর্ 

নিনি অনু ায়ী রকায়ান  

ইজা াচুনক্ত সম্পাদি 

কর  আরিদিকা ী  

অনুকূরল ইজা া 

মঞ্জু ীপত্র ও কা োরদশ 

প্রদাি ক া হয়। 

(ট) ব্যুর া  িানলকাভুক্ত একজি 

প ামশ েক ভূিিনিদ কর্তেক প্রদত্ত 

৩ (নিি) কনপ ভূিানিক 

প্রনিরিদি। 
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ক্র 

িং 
রসিা  িাম রসিা প্রদাি পদ্ধনি প্ররয়াজিীয় কাগজপত্র 

এিং প্রানপ্তস্থাি 

রসিা  

মূল্য এিং 

পন রশাি 

পদ্ধনি 

রসিা 

প্রদারি  

সময়সীমা 

রসিা প্রদািকা ী  পদনি, 

রফাি িম্ব  ও ই রমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩(গ) সাদামাটি 

রকায়ান  ইজা া 

প্রদাি 

 

রগরজরট প্রকানশি খাস 

খনিয়ািভুক্ত জনমরি 

সাদামাটি রকায়ান  ইজা া 

প্রদারি  লরক্ষু আগ্রহী 

ব্যনক্ত/ প্রনিষ্ঠারি  নিকট 

রর্রক দ খাস্ত আহিাি 

কর  িহুল প্রচান ি একটি 

জািীয় বদনিক ও একটি 

স্থািীয় বদনিক পনত্রকায় 

গেনিজ্ঞনপ্ত জা ী ক া হয়। 

নিজ্ঞনপ্ত প্রকারশ  প ই এ  

কনপ সংনশষ্ট রজলা 

প্রশাসক ও উপরজলা 

নিি োহী অনফসা  ি াি  

রপ্র ে ক া হয়। মনিটন ং 

কনমটি কর্তেক গেনিজ্ঞনপ্ত  

মাধ্যরম প্রাপ্ত 

আরিদিপত্রসমূহ  াচাই-

িাছাই কর  প্রার্নমকভারি 

গ্রহের াগ্য 

আরিদিপত্রসমূরহ  

িানলকা প্রস্তুি ক া হয়। 

অিোঃপ  আরিদিকৃি 

রকায়ান  সর জনমরি 

পন দশ েিপূি েক সংনিষ্ট 

নিষয়সমূহ  াচাই-িাছাই 

কর  এলাকা নচনিি কর  

এলাকা  চতোঃসীমা 

নিি ো েক্ররম মনিটন ং 

কনমটি ইজা া  নিষরয় 

সুস্পষ্ট মিামি/ সুপান শ 

সম্বনলি প্রনিরিদি 

নিএমনি ি াির  দানখল 

কর । মনিটন ং কনমটি  

সুপান রশ  আরলারক 

স কার   অনুরমাদিক্ররম 

আরিদিকা ী প্রনিষ্ঠারি  

অনুকূরল খনি ও খনিজ 

সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ 

(ক)  র্া র্ভারি পূ েকৃি 

নিি োন ি আরিদিপত্র। 

(খ) আরিদি ফ ম ক্ররয়  

১০০০/- (এক হাজা ) টাকা  মূল 

 নসদ। 

(গ) ২০,০০০/-(নিশ হাজা ) 

টাকা  আরিদি নফ 

(অরফ ির াগ্য) িািদ জমাকৃি 

চালারি  মূলকনপ। 

(ঘ) পাসরপাট ে সাইরজ  ৩ (নিি) 

কনপ সিুানয়ি ছনি। 

(ঙ) ব্যাংক সলরভনন্স সিরদ  

সিুানয়ি কনপ। 

(চ) জািীয় পন চয়পরত্র  

সিুানয়ি কনপ। 

(ছ) টিআইএি এ  সিুানয়ি 

কনপ। 

(জ) রমৌজা ম্যাপ ৩ (নিি) কনপ। 

(ঝ) টরপাগ্রানফকুাল ম্যাপ ৩ 

(নিি) কনপ। 

(ঞ) ভূ-িানিক প্রনিরিদি ৩ 

(নিি) কনপ। 

(ট) ব্যনক্ত মানলকািািীি জনম  

রক্ষরত্র সংনিষ্ট সহকা ী কনমশিা  

(ভূনম)-এ  প্রিুয়িপত্র। 

(ঠ) িামজা ী  সিুানয়ি কনপসহ 

জনম  মানলকািা  প্রমােপত্র 

(ব্যনক্ত 

মানলকািািীি জনম  রক্ষরত্র)। 

* আরিদিকা ীরক চূড়ান্ত ইজা া 

মঞ্জু ীপত্র প্রানপ্ত  পূরি ে পন রিশ 

অনিদপ্ত  হরি পন রিশগি  

নিিামূরল্য ৬০ কোর্ য 

রদবস  

 

জনোব গমো: মোমুনুর রশীদ                                                                                     

উপ পররচোলক                                                                                     

গফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ 

E-mail:  

ddadmin@bomd.gov.bd 
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অনু ায়ী ইজা া প্রদাি 

ক া হয়। ব্যনক্ত 

মানলকািািীি জনমরি 

সাদামাটি পাওয়া রগরল 

জনম  মানলক সাদামাটি 

ব্যিহা কা ী নশল্প 

প্রনিষ্ঠারি  সারর্ চুনক্তরি 

আিদ্ধ হরল জনম  মানলক 

িা মানলরক  নিকট রর্রক 

ক্ষমিাপ্রাপ্ত ব্যনক্ত  

আরিদরি  রপ্রনক্ষরি 

অগ্রানিকা  নভনত্তরি িাঁ  

অনুকূরল রকায়ান  ইজা া 

মঞ্জু  ক া ক া হয়। 

ছাড়পত্র (ECC) গ্রহে কর  িা 

নিএমনিরি দানখল ক রি হয়। 

অন্যর্ায় আরিদিকা ী  অনুকূরল 

রকািক্ররম চূড়ান্ত ইজা া মঞ্জু ীপত্র 

প্রদাি ক া হয় িা। 

 

 

৩.৩.২ প্রানিষ্ঠানিক রসিা 

ক্র 

িং 
রসিা  িাম রসিা প্রদাি পদ্ধনি প্ররয়াজিীয় কাগজপত্র 

এিং প্রানপ্তস্থাি 

রসিা  

মূল্য এিং 

পন রশাি 

পদ্ধনি 

রসিা 

প্রদারি  

সময়সীমা 

রসিা প্রদািকা ী  পদনি, 

রফাি িম্ব  ও ই রমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

১ 

অনুসন্ধাি 

লাইরসন্স, খনি 

ইজা া ও 

রকায়ান  ইজা া 

অনুরমাদরি  

জন্য স কার   

নিকট প্রস্তাি 

রপ্র ে।  

ব্যনক্ত/প্রনিষ্ঠারি  আরিদি 

প্রানপ্ত  প  খনি ও খনিজ 

সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ 

অনু ায়ী প ীক্ষা-নি ীক্ষা কর  

এিং প্ররয়াজিীয় আনুষনঙ্গক 

কা োনদ সম্পাদি কর  

অনুরমাদরি  জন্য জ্বালানি ও 

খনিজ সম্পদ নিভারগ রপ্র ে 

ক া হয়। 

প্ররয়াজিীয় সংযুনক্তসহ 

ব্যনক্ত/ প্রনিষ্ঠারি  

আরিদি 

নিিামূরল্য ১৫ কা ে 

নদিস। 

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

 

 

 

 

২ 

রদরশ  নিনভন্ন 

রজলায় প্রাপ্ত 

নসনলকা িালু, 

সািা ে পার্  িা 

িালু নমনিি 

পার্  রকায়ান  

ইজা া প্রদারি  

লরক্ষু দ পত্র 

আহিাি এিং 

ইজা া অনুরমাদি 

প্রস্তাি স কার   

নিকট  রপ্র ে। 

 

নসনলকা িালু, সািা ে পার্  

িা িালু নমনিি পার্  

রকায়ান  ইজা া প্রদারি  

লরক্ষু গঠিি রজলা কনমটি 

কর্তেক উন্মুক্ত দ পত্র আহিাি 

ক া হয়। প্রাপ্ত দ পত্রসমূহ 

 াচাই-িাছাই কর  রজলা 

কনমটি কর্তেক সুপান শসহ 

ব্যুর ারি রপ্র ে ক া  প  

রকায়ান  ইজা া অনুরমাদরি  

জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ 

নিভারগ রপ্র ে ক া হয় 

(ক) দ পত্র নিজ্ঞনপ্ত  

শিোনু ায়ী প্ররয়াজিীয় 

সকল কাগজপত্র; 

(খ) দ পত্র নিজ্ঞনপ্ত  

কনপ, রকায়ান  ইজা া 

সংক্রান্ত রজলা কনমটি  

সভা  কা েনিি েীসহ 

রজলা কনমটি  

সুপান শ। 

 

নিিামূরল্য রজলা 

কনমটি  

সুপান শ 

পাওয়া  প  

১৫  কা ে 

নদিস।  

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

 

mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
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৩ রকায়ান  

ইজা ামূল্য 

নিি ো ে 

ব্যুর া, িাংলারদশ ভূিানিক 

জন প অনিদপ্ত  (নজএসনি) ও 

সংনিষ্ট রজলা প্রশাসরক  

প্রনিনিনিগে কর্তেক র ৌর্ভারি 

নিি ো ে ক া হয়। 

িাংলারদশ ভূিানিক 

জন প অনিদপ্ত  

(নজএসনি) ও সংনিষ্ট 

রজলা প্রশাসরক  

প্রনিনিনি মরিািয়ি 

সংক্রান্ত পত্র। 

নিিামূরল্য প্রনিনিনি 

মরিািয়ি 

পাওয়া  প  

১৫ কা ে 

নদিস 

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

 

 

৪ নসনলকা িালু, 

সািা ে পার্  িা 

িালু নমনিি 

পার্  রকায়ান  

ইজা া প্রদারি  

লরক্ষু গঠিি 

রজলা কনমটিরক 

নিরদ েশিা প্রদাি 

খনি ও খনিজ সম্পদ 

নিনিমালা, ২০১২ অনু ায়ী 

ব্যিস্থা গ্রহে, সভা আরয়াজি 

ইিুানদ নিষরয় সমরয় সমরয় 

এিং প্ররয়াজিীয় রক্ষরত্র 

স কার   নিরদ েশিা অনু ায়ী 

ব্যিস্থা গ্রহরে  জন্য নিরদ েশিা 

প্রদাি ক া হয়। 

খনি ও খনিজ সম্পদ 

নিনিমালা, ২০১২ 

অনু ায়ী এিং রজলা 

কনমটি  চানহদা 

রমািারিক। 

নিিামূরল্য ১৫ কা ে 

নদিস।  

 

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

 

৫ খনিজ সংক্রান্ত 

আইি ও 

নিনিনিিাি 

প্রেয়ি ও 

সংরশািরি 

প ামশ ে প্রদাি। 

 

সমরয় সমরয় স কার   

জা ীকৃি নিরদ েশিা অনু ায়ী 

িথ্য/ উপাত্ত রপ্র ে ক া হয়। 

 

নিদ্যমাি আইি, নিনি-

নিিাি এিং প্ররয়াজিীয় 

কাগজপত্র। 

নিিামূরল্য প্রক্য়োজনীয় 

তথ্য প্রোরপ্তর 

পর  ১৫ কা ে 

নদিস।  

  

 

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

 

৬ খনিজ পদার্ ে 

সংনিষ্ট নিষরয় 

নিনভন্ন আদালরি 

দারয় কৃি 

মামলা সংক্রান্ত। 

খনিজ পদার্ ে সংনিষ্ট নিষরয় 

নিনভন্ন আদালরি দারয় কৃি 

মামলাসমূরহ  আরদশ 

িাস্তিায়ি, সময়মি 

দফাওয়া ী জিাি রপ্র ে ও 

প্ররয়াজিীয় রক্ষরত্র আনপল 

দারয় ক রে  নিষরয় 

সনলনসট  উইংরক িথ্যানদ 

রপ্র ে। 

রুলের সাটি েফাইি কনপ, 

আ নজ  কনপ, 

প্ররয়াজিীয় রক্ষরত্র 

স কার   নিরদ েশিা। 

নিিামূরল্য প্ররয়াজিীয় 

িথ্য প্রানপ্ত  

০৭ কা ে 

নদিস িা 

প্ররয়াজিীয় 

রক্ষরত্র 

আদালরি  

নিরদ েশিা 

অনু ায়ী 

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
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৩.৩.৩ অভুন্ত ীে রসিা 

 

ক্র. 

িং 
রসিা  িাম রসিা প্রদাি পদ্ধনি প্ররয়াজিীয় কাগজপত্র 

এিং প্রানপ্তস্থাি 

রসিা  

মূল্য এিং 

পন রশাি 

পদ্ধনি 

রসিা প্রদারি  

সময়সীমা 
রসিা প্রদািকা ী  পদনি, রফাি িম্ব  

ও ই রমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১ 

রিিি ভািানদ 

প্রদাি 

 

 

 

নস.এ.ও এ  রিিি 

নিি ো েী সারপরক্ষ 

সংনিষ্ট আইি ও 

নিনি-নিিাি 

অনু ায়ী 

নিল ভাউচা  

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া 

 

স কা ী 

নিনি 

অনু ায়ী 

নস.এ.ও 

কর্তেক নিল 

পাশ সারপরক্ষ 

অিনিনিলরম্ব 

জিাি রমা: আব্দুল আলীম 

সহকা ী পন চালক 

রফাি: ৯৩৩২৬৬৩; 

রমািাইল িং-০১৭১১-২৮৫৮০৪ 

E-mail: ad@bomd.gov.bd 

 

২ কম েচা ীরদ  

পরদান্ননি প্রদাি 

সংনিষ্ট আইি ও 

নিনিনিিাি অনু ায়ী 

সংনিষ্ট িথ্য-উপাত্ত 

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া 

স কা ী 

নিনি 

অনু ায়ী 

নিভাগীয় 

পরদান্ননি 

কনমটি  

সুপান রশ  

প  ০৭ কা ে 

নদিস 

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

  

৩ ছুটি, নজনপএফ, 

রপিশি 

(ব্যনক্তগি 

প্রাপ্যিা) 

নস.এ.ও এ  

প্রিুয়ি এিং 

আরিদি সারপরক্ষ 

সংনিষ্ট আইি ও 

নিনি-নিিাি 

অনু ায়ী 

নস.এ.ও এ  প্রিুয়ি পত্র, 

আরিদিপত্র 

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া 

স কা ী 

নিনি 

অনু ায়ী 

আনুষনঙ্গক 

িথ্যানদ 

প্রানপ্ত  প  

০৭ কা ে 

নদিস  

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

  

৪ কম েকিো/ 

কম েচা ীরদ  

দক্ষিা বৃনদ্ধ/ 

রপশাগি উন্নয়ি 

চানহদা/ প্রাপ্যিা 

িানলকা অনু ায়ী 

প্রনশক্ষে ও 

অনভজ্ঞিা নিনিময়। 

সংনিষ্ট িথ্য-উপাত্ত 

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া 

স কা ী 

নিনি 

অনু ায়ী 

মরিািয়ি 

আরদশ 

জান   প  

নসনিউল 

অনু ায়ী 

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ  

মহোপররচোলক (অরতররক্ত সরচব) 

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

  

mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
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৩.৩.৪ আওিািীি অনিদপ্ত /পন দপ্ত /সংস্হা/অন্যান্য প্রনিষ্ঠাি কর্তেক প্রদত্ত রসিা: প্রর াজু িয়। 

৩.৪ অনভর াগ প্রনিকা  ব্যিস্থাপিা (GRS)  

রসিা প্রানপ্তরি অসন্তুষ্ট হরল দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকিো  সরঙ্গ র াগার াগ করুি। িা  কাছ রর্রক সমািাি পাওয়া িা রগরল নিরম্নাক্ত পদ্ধনিরি র াগার াগ 

কর  আপিা  সমস্যা অিনহি করুি। 

ক্র. 

িং 

কখি র াগার াগ ক রিি কা  সরঙ্গ র াগার াগ 

ক রিি 

র াগার ারগ  ঠিকািা নিষ্পনত্ত  

সময়সীমা 

 

১ 

 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকিো সমািাি নদরি 

িা পা রল 

 

অনভর াগ নিষ্পনত্ত কম েকিো 

(অনিক) 

 

উপপররচোলক                                                                                     

গফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ 

E-mail:  ddadmin@bomd.gov.bd 

  

 

নিি মাস 

 

২ 

 

অনভর াগ নিষ্পনত্ত কম েকিো নিনদ েষ্ট 

সমরয় সমািাি নদরি িা পা রল 

 

আনপল কম েকিো 

 

পররচোলক (উপসরচব) 

‡dvb:  

E-mail: director@bomd.gov.bd 

 

 

এক মাস 

 

৩ 

 

আনপল কম েকিো নিনদ েষ্ট সমরয় 

সমািাি নদরি িা পা রল 

 

দপ্তর প্রধোন 

 

মহোপররচোলক  

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

 

 

নিি মাস 

 

৩.৫ আপিা  (রসিা গ্রহীিা ) কারছ আমারদ  (খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া ) প্রিুাশা 

 

ক্র িং প্রনিশ্রুনি/কানিি রসিা প্রনপ্ত  রক্ষরত্র ক েীয় 

১ স্বয়ংসম্পূে ে আরিদি জমা প্রদাি 

২  র্া র্ প্রনক্রয়ায় প্ররয়াজিীয় নফস পন রশাি ক া 

৩ প্রক্র্োজয গিক্ত্র গমোবোইল গমক্সজ/ইক্মইক্লর রনক্দ যশনো অনুসরণ করো 

৪ সাক্ষারি  জন্য নিি োন ি সমরয়  পূরি েই উপনস্থি র্াকা 

৫ অনোবশ্যক গফোন/তদরবর নো করো 

 

 

 

mailto:%20ddadmin@bomd.gov.bd
mailto:%20ddadmin@bomd.gov.bd
mailto:director@bomd.gov.bd
mailto:director@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
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৪.০ সাংগঠনিক কাঠারমা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মহাপন চালক 

 

০১ *মহাপন চালক 

০১ *সাঁটনলনপকা -কাম-কনম্পউটা  অপার ট  

০১ *কনম্পউটা  অপার ট /নপ.এ 

০১ *অনফস সহায়ক/নফল্ডম্যাি 

পন চালক  

 

০১ *পন চালক  

০১ *কনম্পউটা  অপার ট /নপ.এ 

০১ *অনফস সহায়ক/নফল্ডম্যাি 

পন চালক (খনি ও খনিজ) 

০১ *পন চালক (খনি ও খনিজ) 

০১ *কনম্পউটা  অপার ট /নপ.এ 

০১ *অনফস সহায়ক/নফল্ডম্যাি 

উপপন চালক (প্রশাসি/অর্ ে ও পন কল্পিা) 

 

০১ * উপপন চালক ( প্রশাসি/অর্ ে ও পন কল্পিা) 

০১ * সহকা ী পন চালক  

০১ * সহকা ী পন চালক (ভূিি) 

০১ * িিািিায়ক 

০১ * নহসাি ক্ষক 

০২ * অনফস সহকান  -কাম -কনম্পউটা  অপার ট  

০২ * ড্রাইভা  

০১ * জান কা ক 

০২ *অনফস সহায়ক/নফল্ডম্যাি 

০২ * নি াপত্তাকমী 

০১ *পন চ্ছন্নিাকমী 

উপপন চালক (খনি ও খনিজ) 

 

০১ * উপপন চালক (খনি ও খনিজ) 

০১ * সহকা ী পন চালক (ভূ -পদার্ ে) 

০১ * সহকা ী পন চালক (ভূ - সায়ি) 

০১ * সহকা ী পন চালক (খনি প্ররকৌশল) 

০১ * উচ্চমাি সহকা ী 

০১ * ড্রাফ্টসম্যাি 

০১ * সারভেয়া  

০১ * ল্যাি এনসস্ট্ুাি/ রটকনিনশয়াি 

০৩ * অনফস সহকা ী -কাম -কনম্পউটা  অপার ট  

০২ *অনফস সহায়ক/নফল্ডম্যাি 
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৫.০ জিিল  কাঠারমা 

 

ক্রমিক নং 

 

পদের নাি 

 

পদের সংখ্যা 

 

মনদ ামিত িনবদের সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

১ মহাপন চালক ০১ ০১ 

২ পন চালক ০১ ০১ 

৩ পন চালক (খনি ও খনিজ) ০১ - 

৪ উপ পন চালক (প্রশাসি/অর্ ে ও পন কল্পপিা) ০১ ০১ 

৫ উপ পন চালক (খনি ও খনিজ) ০১ - 

৬ সহকা ী পন চালক ০১ ০১ 

৭ সহকা ী পন চালক (ভূিি) ০১ ০১ 

৮ সহকা ী পন চালক (ভূ-পদার্ ে) ০১ ০১ 

৯ সহকা ী পন চালক (ভূ- সায়ি) ০১ ০১ 

১০ সহকা ী পন চালক (খনি প্ররকৌশল) ০১ - 

১১ িিািিায়ক ০১ - 

১২ সাঁটনলনপকা -কাম-কনম্পউটা  অপার ট  ০১ ০১ 

১৩ নহসাি ক্ষক ০১ ০১ 

১৪ উচ্চমাি সহকা ী ০১ ০১ 

১৫ ড্রাফ্টসম্যাি ০১ - 

১৬ সারভেয়া  ০১ ০১ 

১৭ ল্যাি এনসস্ট্ুাি/রটকনিনশয়াি ০১ ০১  

১৮ অনফস সহকা ী-কাম-কনম্পউটা  অপার ট  ০৫ ০১  

১৯ কনম্পউটা  অপার ট /নপ.এ ০৩ - 

২০ ড্রাইভা  ০২ - 

২১ অনফস সহায়ক ০২ ০২ 

২২ জা ীকা ক ০১ ০১ 

২৩ অনফস সহায়ক/নফল্ডম্যাি ০৫ ০৩ 

২৪ নি াপত্তা কমী ০২ - 

২৫ পন চ্ছন্নিাকমী ০১ ০১ 

 রমাট ৩৮ ২০ 
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৬.০ িিেমারি নিরয়ানজি কম েকিো ও কম েচা ীগরে  িারম  িানলকা 

 ৬.১ কম েকিোগরে  িারম  িানলকা 

ক্রনমক 

িং 

ছনি িাম, পদনি, রফাি ও ই-রমইল 

০১ 

 

জিাি গমোাঃ জোফর উল্লোহ (অরতররক্ত সরচব) 

মহোপররচোলক  

‡dvb: +৮৮০২-9346194 

E-mail: dg@bomd.gov.bd 

 

০২ 

 

জিাি গমোহোম্মদ গ োলোমুর রহমোন (উপসরচব) 

পররচোলক  

‡dvb: 01৭১১৫৮৬৫৯৩ 

E-mail: director@bomd.gov.bd 

 

 

 

০৩ 

 

জিাি রমাহাম্মদ আলমগী  কিী  

উপপন চালক (সংযুক্ত) 

০১৯২১-৪৯৩৫৩৮ 

ddmine@bomd.gov.bd 

 

 

০৪ 

 

জিাি রমা: মামুনু   শীদ 

উপপন চালক 

০১৭১২-৭৭৯৬২৬ 

ddadmin@bomd.gov.bd 

 

 

০৫ 

 

এস.এম. আশ াফুল আরিদীি আশা 

সহকা ী পন চালক (সংযুক্ত) 

০১৭১২-৩১১৪৩৩ 

admine@ bomd.gov.bd 

 

 

০৬ 

 

জিাি রমা: আব্দুল আলীম 

সহকা ী পন চালক 

৯৩৩২৬৬৩ 

০১৭১১-২৮৫৮০৪ 

ad@bomd.gov.bd 

mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:dg@bomd.gov.bd
mailto:director@bomd.gov.bd
mailto:director@bomd.gov.bd
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৬.২ 

কম যচোরী ক্ণর নোক্মর তোরলকো 

 

 

০৭ 

 

জিাি রমা: মাহফুজু   হমাি 

সহকা ী পন চালক (ভূ-পদার্ ে) 

০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ 

adgeophy@bomd.gov.bd 

 

 

০৮ 

 

রমাসা: মাহব্যিা খাতি 

সহকা ী পন চালক (ভূিি) 

০১৭২২-৬২০০৪১ 

adgeo@bomd.gov.bd 

 

০৯ 

 

আরজজুল হক 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-রসোয়ন) 

০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ 

 adgeochem@ bomd.gov.bd 

 

 

০১ 

 

 

জিাি রমা: নলয়াকি রহারসি নময়া 

িিািিায়ক (চ.দা) 

০১৯৪০-৩৭২১৮২ 

০২ 

 

রিগম রমরহরুরন্নছা 

উচ্চমাি সহকা ী 

০১১৭-৭১৫৫৬৮ 

 

০৩ 

 

 

নূসরোত জোহোন 

রহসোবরিক 

০১৬৭৬-৫২৩৯৫৪ 

 

 

 

০৪ 

 

জনোব গবোরহোন গহোক্সন 

সোক্িযয়োর  

০১৭৫৫-৩৩৪৯৭১ 
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৬.৩ আউ  গসোরস য-এর 

মোধ্যক্ম রনক্য়ো কৃত 

কম যচোরী 

 

 

০৫ 

 

ররফোত গফরক্দৌসী 

ল্যোব এরসস্ট্যোন্ট/গ করনরশয়োন 

০১৬৩২-৭০১১৯০ 

 

 

 

০৬ 

 

গমোহোম্মোদ সোইফুল্লোহ 

অরফস সহকোরী কোম-করিউ োর অপোক্র র 

০১৯১১-২২২০১৬  

 

 

০৭ 

 

রিগম র হািা পা ভীি 

অনফস সহায়ক 

০১৯২৫-০০৭০৪৩  

 

 

০৮ 

 

রমাছা: সালমা 

অনফস সহায়ক 

০১৯৩২-৪২৯৭০০ 

০৯ 

 

গমো: ররফকুল ইসলোম 

জোররকোরক 

০১৭২৪-৩৯১৬৮২ 

 

 

১০ 

 

গমো: আব্দুল আরজজ 

অনফস সহায়ক/নফল্ডম্যাি 

০১৭২৪-১০৭৫২৭ 

 

 

১১ 

 

গমো: কোমোল গহোক্সন 

অনফস সহায়ক/নফল্ডম্যাি 

০১৭৬১-৫২৩৬১৫ 

 

 

১২ 

 

গমো: গমক্হদী হোসোন 

অনফস সহায়ক/নফল্ডম্যাি 

০১৭৫৫-৯৬৯৪৩৭ 
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৭.০ খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ এ  আওিায় গঠিি কনমটি 

৭.১ নসনলকা িালু, সািা ে পার্  এিং িালু নমনিি পার্  রকায়ান  ইজা া সংক্রান্ত রজলা কনমটি 

৭.১.১ নসনলকা িালু, সািা ে পার্  এিং িালু নমনিি পার্  রকায়ান  ইজা া প্রদারি স কার   অনুরমাদি জ্ঞাপরি  নিনমত্ত সুপান শ প্রদারি  লরক্ষু 

প্ররিুক রজলায় (পাি েিু রজলাসমূহ ব্যিীি) গঠিি কনমটি: 

১ রজলা প্রশাসক সভাপনি 

২ পুনলশ সুপা  সদস্য 

৩ িাংলারদশ ভূিানিক জন প অনিদপ্তর   একজি প্রনিনিনি সদস্য 

৪ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া  একজি প্রনিনিনি  সদস্য 

৫ সংনিষ্ট উপরজলা নিি োহী অনফসা  সদস্য 

৬ পন রিশ অনিদপ্তর   একজি স্হািীয় প্রনিনিনি  সদস্য 

৭ িি নিভারগ  একজি স্হািীয় প্রনিনিনি  সদস্য 

৮ পানি উন্নয়ি রিারি ে  একজি স্হািীয় প্রনিনিনি  সদস্য 

১৩ 

 

গমো: নোরসর উরিন সজীব 

পন চ্ছন্নিা কমী 

০১৭৬০-৯২৫১১৯ 
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৯ িাংলারদশ র লওরয়  একজি স্হািীয় প্রনিনিনি (শুধু রভালাগঞ্জ পার্  রকায়ান   রক্ষরত্র) সদস্য 

১০ গিপূিে অনিদপ্তর   একজি স্হািীয় প্রনিনিনি  সদস্য 

১১ স্হািীয় মািিীয় সংসদ সদরস্য  মরিািীি একজি প্রনিনিনি  সদস্য 

১২ অনিন ক্ত রজলা প্রশাসক ( াজস্ব) সদস্য সনচি 

 

৭.১.২ নসনলকা িালু, সািা ে পার্  এিং িালু নমনিি পার্  রকায়ান  ইজা া প্রদারি স কার   অনুরমাদি জ্ঞাপরি  নিনমত্ত সুপান শ প্রদারি  লরক্ষু 

পাি েিু রজলাসমূরহ  ( াঙ্গামাটি, খাগড়াছনড় ও িান্দ িি রজলা) জন্য গঠিি কনমটি: 

১ রজলা প্রশাসক সভাপনি 

২ পুনলশ সুপা  সদস্য 

৩ িাংলারদশ ভূিানিক জন প অনিদপ্তর   একজি প্রনিনিনি সদস্য 

৪ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া  একজি প্রনিনিনি  সদস্য 

৫ সংনিষ্ট উপরজলা নিি োহী অনফসা  সদস্য 

৬ পন রিশ অনিদপ্তর   একজি স্হািীয় প্রনিনিনি  সদস্য 

৭ িি নিভারগ  একজি স্হািীয় প্রনিনিনি  সদস্য 

৮ পানি উন্নয়ি রিারি ে  একজি স্হািীয় প্রনিনিনি  সদস্য 

৯ গিপূিে অনিদপ্তর   একজি স্হািীয় প্রনিনিনি  সদস্য 

১০ স্হািীয় মািিীয় সংসদ সদরস্য  মরিািীি একজি প্রনিনিনি  সদস্য 

১১ অনিন ক্ত রজলা প্রশাসক ( াজস্ব) সদস্য সনচি 

 

 

৭.২ সাদামাটি রকায়ান   রক্ষরত্র গঠিি কনমটি 

৭.২.১ সাদামাটি উরত্তালি ও নিপেি নিরদ েনশকা, ২০১৪ এ  ৪ িং অনুরচ্ছদ অনু ায়ী গঠিি রজলা মনিটন ং কনমটি: 

১ অনিন ক্ত রজলা প্রশাসক ( াজস্ব)  আহিায়ক 

২ িাংলারদশ ভূিানিক জন প অনিদপ্তর   একজি প্রনিনিনি  সদস্য 

৩ পন রিশ অনিদপ্তর   একজি স্হািীয় প্রনিনিনি  সদস্য 

৪ পুনলশ সুপার   একজি প্রনিনিনি সদস্য 

৫ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া  একজি প্রনিনিনি  সদস্য 

৬ িি ো গাি ে অি িাংলারদরশ  একজি প্রনিনিনি (সীমান্তিিী রজলা  জন্য) সদস্য 

৭ উপরজলা নিি োহী অনফসা  (সংনিষ্ট উপরজলা ) সদস্য সনচি 

 

৮.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  কম েকিোগরে  সমন্বরয় গঠিি নিনভন্ন কনমটি 
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৮.১ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত (Annual Performance Agreement) িাস্তিায়ি ও মনিটন ং কনমটি : 

ক্রনমক িং কম েকিো  িাম ও পদনি কনমটিরি পদনি 

০১ জনোব মুহম্মদ গ োলোমুর রহমোন, পররচোলক  আহিায়ক 

০২ রমাহাম্মদ আলমগী  কিী , উপপন চালক (সংযুক্ত) সদস্য 

০৩ রমা: মামুনু   শীদ, উপপন চালক সদস্য 

০৪ এস.এম. আশ াফুল আরিদীি আশা, সহকা ী পন চালক (সংযুক্ত) সদস্য 

০৫ রমা: আব্দুল আলীম, সহকা ী পন চালক  সদস্য  

০৬ রমা: মাহফুজু   হমাি, সহকা ী পন চালক (ভূ-পদার্ ে) সদস্য সনচি 

০৭ রমাসাোঃ মাহব্যিা খাতি, সহকা ী পন চালক (ভূিি) সদস্য 

০৮ আরজজুল হক, সহকোরী পররচোলক (ভূ-রসোয়ন), রবএমরি সদস্য  

 

৮.২ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত লক্ষুমাত্রা অনু ায়ী শিভাগ লক্ষু অজেি এ  জন্য গঠিি “এনপএ’’ কনমটি 

০১ পন চালক আহিায়ক 

০২ উপপন চালক সদস্য 

০৩ সহকা ী পন চালক (সংযুক্ত) সদস্য সনচি 

০৪ সহকা ী পন চালক  সদস্য 

০৫ সহকা ী পন চালক (ভূ-পদার্ ে) সদস্য 

 

 

 

৮.৩ দপ্তর/সংস্হোর িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত (Annual Performance Agreement) িাস্তিায়ি সংনিষ্ট রফাকাল পরয়ি ও সহকা ী রফাকাল 

পরয়ি কম েকিো : 

ক্রনমক িং িাম ও পদনি র াগার ারগ  ঠিকািা 

০১ রমা: মামুনু   শীদ  

উপপন চালক, রবএমরি 

 

রফাি: ৯৩৪৩৬৬৮ 

রমািা: ০১৭১২৭৭৯৬২৬ 

ddadmin@bomd.gov.bd 

০২ গমোাঃ মোহফুজুর রহমোন,  

সহকোরী পররচোলক (ভূ-পদোথ য), রবএমরি 

সহকোরী গফোকোল পক্য়ন্ট 

রফাি: ৮৩৯১৪৩৮ 

রমািা: ০১৭৩৭৭৭৭৩০৫ 

adgeophy@ bomd.gov.bd 

 

৮.৪ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  গঠিি ‘ইরিারভশি টিম’ 
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ক্র.

নং 

নোম ও পদরব করমটিক্ত পদ গফোন (দোপ্তররক 

ও গমোবোইল) 

ই-গমইল 

১. জনোব গমো: মোমুনুর রশীদ 

উপপররচোলক 

রচফ ইক্নোক্িশন 

অরফসোর 

৯৩৪৩৬৬৮ 

০১৭১২৭৭৯৬২৬ 

ddadmin@bomd.gov.bd 

২. জনোব এস.এম. আশরোফুল আক্বদীন আশো 

সহকোরী পররচোলক (সংযুক্ত) 

সদস্য ০১৭১২৩১১৪৩৩ admine@ bomd.gov.bd 

৩. গমোসোাঃ মোহবুবো খোতুন 

সহকোরী পররচোলক (ভূতত্ত্ব) 

সদস্য ৫৫১৩০৬০৮ 

০১৭২২৬২০০৪১ 

adgeo@ bomd.gov.bd 

৪. জনোব আরজজুল হক 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-রসোয়ন) 

সদস্য ৫৫১৩০৬০৭ 

০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ 

adgeochem@ bomd.gov.bd 

৫. জনোব গমো: মোহফুজুর রহমোন 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-পদোথ য) 

সদস্য সরচব ৮৩৯১৪৩৮ 

০১৭৩৭৭৭৭৩০৫ 

adgeophy@ bomd.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

৮.৫ জািীয় শুদ্ধাচা  রকৌশল িাস্তিায়রি  লরক্ষু গঠিি ‘বিনিকিা কনমটি’ 

ক্র.নং নোম ও পদরব করমটিক্ত পদ গফোন (দোপ্তররক ও 

গমোবোইল) 

ই-গমইল 

১. জনোব মুহম্মদ গ োলোমুর রহমোন 

পররচোলক  

আহ্বোয়ক ০১৭১১৫৮৬৫৯৩ director@bomd.gov.bd 

২. জনোব রমাহাম্মদ আলমগী  কিী   

উপপন চালক (সংযুক্ত), রবএমরি 

সদস্য ০১৭১৬৩২৫৮৩২ ddmine@ bomd.gov.bd 

 ৩. জনোব গমো: মোমুনুর রশীদ  

উপপররচোলক 

সদস্য ৯৩৪৩৬৬৮ 

০১৭১২৭৭৯৬২৬ 

ddadmin@bomd.gov.bd 
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৪. এস.এম. আশরোফুল আক্বদীন আশো 

সহকোরী পররচোলক (সংযুক্ত)  

সদস্য ০১৭১২৩১১৪৩৩  admine@ bomd.gov.bd  

৫. জনোব গমো: আব্দুল আলীম  

সহকোরী পররচোলক 

সদস্য ৯৩৩২৬৬৩ 

০১৭১১২৮৫৮০৪ 

ad@bomd.gov.bd 

৬. জনোব গমো: মোহফুজুর রহমোন  

সহকোরী পররচোলক (ভূ-পদোথ য) 

সদস্য ৮৩৯১৪৩৮ 

০১৭৩৭৭৭৭৩০৫ 

adgeophy@ 

bomd.gov.bd 

৭. জনোব আরজজুল হক 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-রসোয়ন) 

সদস্য ৫৫১৩০৬০৭ 

০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ 

adgeochem@ 

bomd.gov.bd 

৮. গমোসোাঃ মোহবুবো খোতুন 

সহকোরী পররচোলক (ভূতত্ত্ব) 

সদস্য সরচব/গফোকোল 

পক্য়ন্ট কম যকতযো 

৫৫১৩০৬০৮ 

০১৭২২৬২০০৪১ 

adgeo@ bomd.gov.bd 

 

৮.৬ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  আইনসটি নিষয়ক রফাকাল পরয়ি কম েকিো 

িাম ও পদনি রফাি ও ই-রমইল 

এস. এম. আশ াফুল আরিদীি আশা 

সহকা ী পন চালক (সংযুক্ত) 

০১৭১২-৩১১৪৩৩ 

admine@ bomd.gov.bd 

 

৮.৭ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  িথ্য অনিকা  ও স্বপ্ররোনদি িথ্য প্রকাশ নিষয়ক দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকিো ও নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকিো 

িাম ও পদনি রফাি ও ই-রমইল মন্তব্য 

এস. এম. আশ াফুল আরিদীি আশা 

সহকা ী পন চালক (সংযুক্ত) 

০১৭১২-৩১১৪৩৩ 

admine@ bomd.gov.bd 
দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকিো 

জনোব আরজজুল হক 

সহকোরী পররচোলক (ভূ-রসোয়ন) 

০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫ 

adgeochem@ bomd.gov.bd 
নিকল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত কম েকিো 

৯.০ রদরশ আনিষ্কৃি উরল্লখর াগ্য খনিজ সম্পদসমূহ 

রিল ও গ্যাস ব্যিীি এখি প েন্ত রদরশ আনিষ্কৃি প্রিাি খনিজ সম্পদসমূহ হরলা কয়লা, নপট, কঠিি নশলা, সািা ে পার্ /িালু নমনিি পার্ , নসনলকা 

িালু, সাদামাটি, খনিজ িালু ইিুানদ। নিএমনি কর্তেক িিেমারি এ সকল খনিজ পদারর্ ে  অনুসন্ধাি লাইরসন্স, খনি ইজা া ও রকায়ান  ইজা া প্রদাি 

ক া হয়। ( সূত্র: রজএসরব-এর ওক্য়বসোই  গথক্ক সংগৃহীত) 
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নচত্র: িাংলারদরশ  খনিজ সম্পদ মািনচত্র। 
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৯.১ কয়লা 

িাংলারদরশ এ প েন্ত ৫টি কয়লা রক্ষত্র আনিষ্কৃি হরয়রছ। আনিষ্কৃি ৫টি কয়লারক্ষরত্র কয়লা  রমাট মজুরদ  পন মাে আনুমানিক ৩৩০০ নমনলয়ি টি। 

৩৩০০ নমনলয়ি টি কয়লা প্রায় ৭৮ টিনসএফ প্রাকৃনিক গ্যারস  সমতল্য। নিদ্যুৎ উৎপাদি ও ইট বিন সহ নিনভন্ন রক্ষরত্র জ্বালানি নহরসরি কয়লা  

ব্যিহা  ক্রমান্বরয় বৃনদ্ধ পারচ্ছ। রদরশ উৎপানদি কয়লায় সালফার   পন মাে অনি সামান্য (০.৫৩%) র্াকায় এিং িাপ উৎপাদি ক্ষমিা অনিক 

হওয়ায় (১১০৪০নকউনিক/পাউন্ড) িা উন্নিমারি  কয়লা নহরসরি নিরিনচি হরয় র্ারক।  

৯.১.১ এক িজর  রদরশ  ০৫ (পাঁচ) টি কয়লারক্ষরত্র  িাম ও আনুমানিক মজুদ 

 

 

খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (রবএমরি) কর্তযক ১০.০৭.১৯৯৪ তোররক্খ নদিাজপু  রজলা  পাি েিীপু  উপরজলায় বড়পুকুরররয়ো কয়লো খরন গথক্ক কয়লো 

উক্তোলক্নর রনরমত বোংলোক্দশ ততল, গ্যোস ও খরনজ সিদ করক্পোক্রশন (গপক্রোবোংলো)-এর অনুকূক্ল খরন ইজোরো মঞ্জুরী প্রদোন করো হয়। বতযমোক্ন 

গপক্রোবোংলো িড়পুকুন য়া রকাল মাইনিং রকাম্পানি নলনমরটি এ  মোধ্যক্ম কয়লো উক্তোলন করক্ছ। উক্ত কয়লারক্ষত্র রর্রক ভূ-গভেস্থ খনি পদ্ধনিরি 

(Under Ground Mining Process) কয়লা উরত্তালি অব্যাহি  রয়রছ এিং উরত্তানলি কয়লা দ্বা া কয়লা খনি এলাকায় অিনস্থি নিদ্যুৎ উৎপাদি 

রকরন্দ্র ৫২৫ রমগাওয়াট নিদ্যুৎ উৎপাদিসহ উৎপানদি কয়লা নিনক্র কর  স কান   াজস্ব আদায় ক া হরচ্ছ।  

 

নচত্র : নিনসএমনসএল কর্তেক উরত্তানলি কয়লা। 

 

কয়লারক্ষরত্র  িাম  আনিষ্কা ক  
ও  

আনিষ্কার    সি  

গভী িা 

(নমটা ) 
মজুদ (নম. টি) 

নজএসনি  ওরয়িসাইট 

রর্রক রিওয়া িথ্য 

মজুদ (নম. টি) 

রবরসএমরসএল ওরয়িসাইট 

রর্রক রিওয়া িথ্য 

িড়পুকুন য়া, নদিাজপু   নজএসনি ১৯৮৫ ১১৭-৫০৬ ৩০০ ৩৯০ 

নদঘীপাড়া, নদিাজপু   নজএসনি ১৯৯৫  ৩২৮-৪৫৫ ১৫০ ৮৬৫ 

খালাশপী ,  ংপু   নজএসনি ১৯৮৯  ২৯৭-৪৮২ ১৪৩  ৬৮৫ 

ফুলিাড়ী, নদিাজপু  নি.এইচ.নপ নমিার লস  
১৯৯৭  

১৫০-২৪০  - ৫৭২ 

জামালগঞ্জ, জয়পু হাট  নজএসনি ১৯৫৯  ৬৪০-১১৫৮ ১০৫৩ ৫৪৫০ 
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৯.১.২ ২০০৫ সারল িানেনজুক উৎপাদি শুরু হরি ২০১৮-১৯ অর্ েিছ  প েন্ত িড়পুকুন য়া  রকাল মাইনিং রকাম্পানি নল.কর্তেক 

পন রশানিি  য়ুানলটি িথ্য (নিনসএমনসএল কর্তেক রেজান  চালারি পন রশানিি)  

সময়   নিনসএমনসএল কর্তেক পন রশানিি  য়ুালটি (টাকায়) 

২০০৫-০৬ ৫,৫৩,৯৫,৯১৮ 

২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮  ১৯,৮২,৫৩,৬৩৪.১৮ 

২০০৮-০৯ ২২,৭২,৬১,৬৪৮.৯৩ 

২০০৯-১০ ২৩,৩৪,৪১,১৬৬.৫৮ 

২০১০-১১ ১৯,৩৫,৯৪,৯১৭.৫৫ 

২০১১-১২ ৩৬,৩৬,৮১,২৮৩.১ 

২০১২-১৩ ৩৫,৫৯,৮৭,৯৫৩ 

২০১৩-১৪ ৩২,৪১,৯২,০৯২ 

২০১৪-১৫ ২২,৫৩,৯১,২৯৯ 

২০১৫-১৬ ৩১,৭৮,২৬,০০৮ 

২০১৬-১৭ ৪৩,৬০,৮০,৯৬৯ (িরকয়াসহ) 

২০১৭-১৮ ৭৮,০৪,০৪,৯৭১ (বক্কয়োসহ) 

২০১৮-১৯ ৩১,৭৩,২৯,১৪১ 

রমাট ৪০২,৮৮,৪১,০০১.৩৪ 

 

নদিাজপু  রজলা  িিািগঞ্জ উপরজলা  দীনঘপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধারি  জন্য রপরোিাংলা  অনুকূরল ২১.১২.২০০৮ িান রখ অনুসন্ধাি লাইরসন্স প্রদাি 

ক া হয়। অনুসন্ধাি কা েক্ররম  অনিকি  উন্নয়ি এিং ত্ব ানন্বি ক া  লরক্ষু রপরোিাংলা  সারর্ সম্পানদি উক্ত অনুসন্ধাি চুনক্ত ২১.১০.২০১৫ 

িান রখ িড়পুকুন য়া রকাল মাইনিং রকাম্পানি নলনমরটি (নিনসএমনসএল) এ  অনুকূরল হস্তান্ত  ক া হরয়রছ। অনুসন্ধাি লাইরসগের গময়োদ জ্বোলোরন ও 

খরনজ সিদ রবিোক্ র রনক্দ যশনো অনুর্োয়ী নবোয়ন করো হক্ে। িিেমারি নিনসএমনসএল কর্তেক কয়লারক্ষত্রটি  অনুসন্ধািকরল্প নফনজনিনলটি স্ট্ানি 

কা েক্রম চলমাি  রয়রছ। রবরসএমরসএল কর্তযক প্রদত সব যক্শষ তত্রমোরসক প্ররতক্বদন মোচ য/২০১৯ অনুর্োয়ী রফরজরবরলটি স্ট্োরি ফর গিক্িলপক্মন্ট অব 

দীরিপোড়ো গকোল রফল্ড এযো  দীরিপোড়ো, রদনোজপুর, বোংলোক্দশ-শীষ যক প্রকল্প বোস্তবোয়ক্নর অংশ রহক্সক্ব গমো  ৬০ টি গবোরক্হোল খনন করো হক্ব।  
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রচত্র : দীনঘপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধারি  জন্য রফরজরবরলটি স্ট্োরি গথক্ক সংগৃহীত কয়লোর নমুনো 

 

৯.২ নপট 

িাংলারদশ ভূিানিক জন প অনিদপ্ত  (নজএসনি)-এর প্রার্নমক জন প অনু ায়ী মাদা ীপু  রজলা  চান্দা-িানঘয়া নিল, খুলিা রজলা  রকালারমৌজা, 

রমৌলভীিাজা  রজলা  চািালনিল, হাকালুনক হাও সহ সুিামগঞ্জ ও ব্রাহ্মেিাড়ীয়া রজলা  নিজয় িগ  উপরজলায় নপট কয়লা  ব্যাপক মজুদ  রয়রছ। 

জ্বালানি নহসারি গৃহস্থালী কারজ, ইট ভাটা, িাপ নিদ্যুৎ রকরন্দ্র জ্বালানি সহায়ক নহরসরি নপট কয়লা ব্যিহা  ক া  ায়। প্রার্নমক জন প অনু ায়ী 

গদক্শ অদ্যবরধ আরবষ্কৃত প্রোপ্ত নপরট  রমাট মজুরদ  পন মাে প্রায় ৫১০ নমনলয়ি টি। 

 

রচত্র : রপ  

৯.৩ কঠিি নশলা 

িাংলারদশ ভূিানিক জন প অনিদপ্ত  কর্তেক ১৯৭৪ সারল নদিাজপু  রজলা  পাি েিীপু  উপরজলায় ১২৮ নমটা  গভী িায় আনিষ্কৃি নপ্রকুামনব্রয়াি যুরগ  ২৫০ 

রকাটি িছর   অনি পু ািি কঠিি নশলা আনিষ্কৃি হয়। কঠিি নশলা উরত্তালরি  লরক্ষু খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া গি ১১.০৭.১৯৯৪ িান রখ মধ্যপাড়া গ্রািাইট 

মাইনিং রকাম্পানি নলনমরটি (এমনজএমনসএল) এ  অনুকূরল খনি ইজা া মঞ্জু  কর রছ। এমনজএমনসএল কর্তেক প্রর্রম খনি উন্নয়ি কা েক্ররম  আওিায় 

িরভম্ব /২০০৫ প েন্ত সহজাি নহরসরি এিং অরক্টাি /২০০৬ প েন্ত Trial/Testing Production এ  আওিায় কঠিি নশলা উরত্তালি শুরু হয়। প িিীরি 

রম/২০০৭ হরি িনেনজুকভারি কঠিি নশলা উরত্তালি কা েক্রম শুরু হরয় অদ্যিনি চলমাি  রয়রছ। উরত্তানলি কঠিি নশলা রদরশ  অিকাঠারমা উন্নয়রি  রর্ষ্ট অিদাি 

 াখাসহ স কান   াজস্ব আদারয় গুরুত্বপূে ে ভূনমকা পালি ক রছ।  

  

নচত্র : মধ্যপাড়া কঠিি নশলা খনি  গস্ট্োন স্ট্কইয়াি ে। 
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৯.৪ সািা ে পার্ /িালু নমনিি পার্  

রিল ও গ্যাস ব্যিীি রদরশ প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদসমূরহ  মরধ্য সািা ে পার্ /িালু নমনিি পার্  অন্যিম। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রে ও 

উন্নয়ি) আইি, ১৯৯২ (১৯৯২ সারল  ৩৯ িং আইি) এিং উক্ত আইরি  িা া ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমিািরল রদরশ  নসরলট, সুিামগঞ্জ, পঞ্চগড়, 

লালমনি হাট ও  িান্দ িাি পাি েিু রজলা  স কান  খাস খনিয়ািভুক্ত জনম  পার্  রকায়ান সমূহ িাংলারদশ ভূিানিক জন প অনিদপ্ত  (নজএসনি) 

কর্তেক জন পকা ে পন চালিা কর  জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ কর্তেক খনিজ সম্পদ নহরসরি রগরজটভুক্ত ক া হরয়রছ  া ১৪ মাচ ে, ২০১৩ িান রখ 

িাংলারদশ রগরজরট প্রকানশি হরয়রছ। রগরজটভুক্ত এলাকা ছাড়াও িনে েি রজলাসমূরহ এিং িীলফামা ী রজলায় ব্যনক্ত মানলকািািীি ভূনমরিও 

পার্র   মজুদ  রয়রছ মরম ে জািা  ায়।  

৯.৪.১ রগরজটভুক্ত পার্  রকায়ান সমূরহ  সংনক্ষপ্ত িথ্য  

 

রজলা পার্  রকায়ান   

সংখ্যা 

আয়িি 

(রহক্ট )  

আনুমানিক মজুদ 

(নমনলয়ি ঘিফুট) 

প্রনি িছ  গরড় উরত্তালির াগ্য পার্র   

পন মাে )ঘিফুট(  

নসরলট ০৮ ৯১৪.৯৩ ৭০৯.৩১ ২,৪৫,০৮৩৩৯ 

সুিামগঞ্জ ০২ ৩০৩.৩১ ৫৫.০৪ ১৩,২২,৬০৭ 

পঞ্চগড় ১৮ ৭১৪.৫৩ ৩২.৭৮ ১,৫৩,৩৬৮০ 

লালমনি হাট ১১ ৩২.০২ ৪.৯৪ ১,৮৮,৫১২০ 

পোব যতয গজলো বোন্দরবন ১০ - - - 

সি েরমাট ৪৯ ১৯৬৪.৭৯ ৮০২.০৭ ২,৯২,৪৯,৭৪৬ 
 

খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ এ  নিনি ৭৮ অনু ায়ী সািা ে পার্ /িালু নমনিি পার্  রকায়ান  ইজা া সংক্রান্ত রজলা কনমটি  সুপান শ ও 

স কার   অনুরমাদিক্ররম খাস খনিয়ািভুক্ত পার্  রকায়ান সমূহ ইজা া প্রদারি  নিিাি  রয়রছ। রকায়ান  এলাকা  পন রিশ, প্রনিরিশ এিং 

সরি োপন  পন রিশিাদীরদ  মামলা  নিষয়টি নিরিচিা কর  স কা  কর্তেক সকল প্রকা  রকায়ান  ইজা া প্রদাি িা ক া  িীনিগি নসদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

মািিীয় আদালরি  নিরদ েশ অনু ায়ী স কার   অনুরমাদিক্ররম ০১ টি রকায়ান  ইজা া প্রদাি ক া হয়। 

খনিমুরখ প্রনি ঘিফুট পার্র   মূল্য নসরলট ও সুিামগঞ্জ রজলা  জন্য ৪৮ টাকা এিং পঞ্চগড় ও লালমনি হাট রজলা  জন্য ৩৮ টাকা স কা  কর্তেক 

নিি ো ে ক া হরয়রছ। খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ এ  ১১ িম িফনসল রমািারিক খনি মুরখ প্রনি ঘিফুট পার্র   মূরল্য  ১০% হার  

 য়ুালটি আদারয়  নিিাি  রয়রছ। রস নহরসরি নসরলট ও সুিামগঞ্জ রজলা  জন্য ৪.৮ টাকা এিং পঞ্চগড় ও লালমনি হাট রজলা  জন্য ৩.৮ টাকা 

হার  স কা   য়ুালটি রপরয় র্ারক।  
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নচত্র : সািা ে পার্ /িালু নমনিি পার্  রকায়ান রি স্তুপকৃি পার্  

৯.৫ নসনলকা িালু 

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রে ও উন্নয়ি) আইি, ১৯৯২ (১৯৯২ সারল  ৩৯ িং আইি) এিং উক্ত আইরি  িা া ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমিািরল প্রেীি খনি ও 

খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ এ  নিনি ২(২৫) অনু ায়ী র  সমস্ত িালুরি ৯০% এ  অনিক নসনলকি-িাই-অক্সাইি (SiO2)  রয়রছ রস িালুরক 

‘নসনলকা িালু’ িলা হয়। নসনলকা িালু গ্লাস ও নস ানমক নশরল্প কাঁচামাল নহরসরি ব্যিহার   পাশাপানশ নিম োে কারজও ব্যিহৃি হয়। খনিজ 

সম্পদসমূরহ  মরধ্য এটি একটি অন্যিম খনিজ সম্পদ। রদরশ  নসরলট, রমৌলভীিাজা , হনিগঞ্জ, কুনমল্লা ও চট্টগ্রাম রজলায় নসনলকা িালু পাওয়া  ায়। 

নিদ্যমাি আইি ও নিনিমালা  আরলারক নসরলট, রমৌলভীিাজা  ও হনিগঞ্জ রজলা  স কান  খাস খনিয়ািভুক্ত জনম  নসনলকা িালু রকায়ান সমূহ 

িাংলারদশ ভূিানিক জন প অনিদপ্ত  (নজএসনি) কর্তেক জন পকা ে পন চালিা কর  জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ কর্তেক খনিজ সম্পদ নহরসরি 

রগরজটভুক্ত ক া হরয়রছ,  া ২৭ জুি, ২০১৩ িান রখ িাংলারদশ রগরজরট প্রকানশি হরয়রছ। রগরজটভুক্ত এলাকা ছাড়াও িনে েি রজলাসমূরহ 

ব্যনক্তমানলকািািীি জনমরি নসনলকা িালু  মজুদ  রয়রছ। রগরজটভুক্ত নসনলকা িালু রকায়ান সমুরহ  সংনক্ষপ্ত িথ্য: 

রজলা নসনলকা িালু রকায়ান   সংখ্যা আয়িি  )রহক্ট (  

নসরলট ০৩ ১০.৭৬ 

রমৌলভীিাজা  ৫২ ১১৪.১১ 

হনিগঞ্জ ২৩ ২০৭.৪১ 

সি েরমাট ৭৮ ৩৩২.২৮ 

 

প্রনিিছ  িষ ো রমৌসুরম স্থোনীয় ও পাহাড়ী ঢরল  দ্বা া রকায়ান সমূরহ রসরলকো বোলুর সঞ্চায়ি ি োয় মজুক্দর তোরতম্য িক্ ।  

  

খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ এ  নিনি ৭৮ অনু ায়ী নসনলকা িালু রকায়ান  ইজা া সংক্রান্ত রজলা কনমটি  সুপান শ ও স কার   

অনুরমাদিক্ররম খাস খনিয়ািভুক্ত/রগরজটভুক্ত নসনলকা িালু রকায়ান সমূহ ইজা া প্রদারি  নিিাি  রয়রছ। নসনলকা িালু রকায়ান সমূহ খনিজ সম্পদ 

নহরসরি িানলকাভুক্ত হওয়া  প  প্রার্নমকভারি ১৪২১-১৪২২ িাংলা সি হরি খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি) কর্তেক ইজা া প্রদাি কা েক্রম 

শুরু ক া হয়। ১৪২১-১৪২২ িাংলা সরি খাস খনিয়ািভুক্ত ৩৪টি নসনলকা িালু রকায়ান  এিং ব্যনক্তমানলকািািীি জনমরি অিনস্থি ১৬টি নসনলকা িালু 

রকায়ান সহ সি েরমাট ৫০ টি রকায়ান  ইজা া প্রদাি কর  নিএমনি প্রায় ৬ রকাটি ৭৮ লক্ষ টাকা  াষ্ট্রীয় রকাষাগার  জমা প্রদাি কর ।  
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প িিীরি নদ্বিীয় িারপ ১৪২৩-১৪২৪ িাংলাসি রময়ারদ ইজা া প্রদাি কা েক্রম শুরু ক া হরল রমৌলভীিাজা  রজলা  সদ , শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, 

 াজিগ , কুলাউড়া ও িড়রলখা উপরজলা  পাহাড়ী ছড়াসমূহ পন রিশগি প্রভাি নিরুপে ছাড়াই ইজা া প্রদারি  নি রদ্ধ মহামান্য সুনপ্রম রকারট ে  

হাইরকারট ে নিভারগ িাংলারদশ পন রিশ আইিনিদ সনমনি (BELA) কর্তেক ন ট নপটিশি িং-২৯৪৮/২০১৬ দারয়  ক রল মািিীয় আদালি 

রমৌলভীিাজা  রজলা  রগরজটভুক্ত/খাস খনিয়ািভুক্ত ভূনম  নসনলকা িালু রকায়ান সমূহ ইজা া প্রদারি  উপ  Injunction জান  কর রছি। এ 

পন রপ্রনক্ষরি উক্ত রজলা  রগরজটভুক্ত রকায়ান সমুরহ  ইজা া প্রদাি কা েক্রম িন্ধ  রয়রছ।  

 

২০১৮-২০১৯ অর্ েিছর  নিএমনি হনিগঞ্জ রজলা  ৮টি রগরজটভুক্ত, ২টি ব্যনক্তমানলকািািীি এিং কুনমল্লা রজলায় ১টি ব্যনক্তমানলকািািীিসহ সি েরমাট 

১১টি নসনলকা িালু রকায়ান  ইজা া প্রদাি কর  প্রায় ২.০ রকাটি টাকা  াজস্ব আয় কর রছ। 

 

  

রচত্র : রসরলকো বোলু 

 

৯.৬ সাদামাটি 

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রে ও উন্নয়ি ) আইি, ১৯৯২ (১৯৯২ সারল  ৩৯িং আইি) এ  িা া ২(খ)(অ) এ  নিিািমরি নস ানমক, ন ফ্র্ুাক্ট ী ও 

রশাষেক্ষম সম্বন্ধীয় নজনিস বি ীরি ব্যিüি রে িা সাদামাটি/নচিামাটি (White Clay/China Clay) একটি খনিজ সম্পদ। খনি ও খনিজ সম্পদ 

নিনিমালা, ২০১২ এ  আরলারক সাদামাটি উরত্তালি ও নিপেি নিরদ েনশকা, ২০১৪ প্রেয়ি ক া হরয়রছ। উক্ত নিরদ েনশকা অনু ায়ী ৭ (সাি) সদস্য নিনশষ্ট 

রজলা মনিটন ং কনমটি গঠি ক া হরয়রছ। উক্ত কনমটি সাদামাটি রকায়ান  ইজা া প্রদাি, সাদামাটি উরত্তালি ও অপসা েসহ সকল কা েক্রম 

পন চালিা কর । 

সাদামাটি আধুনিক জীিি াত্রা  প্ররয়াজরি  নি ীরখ একটি নিরশষ প্ররয়াজিীয় ও গুরুত্বপূে ে খনিজ সম্পদ। ঘ -গৃহস্থানল  িািানিি বিজস নস ানমক 

সামগ্রী, টাইলস ইিুানদ ছাড়াও ইিসুরলট , ন ফ্র্ুাক্ট ী, ঔষি, কাঁচ ও কাগজ নশরল্প এ  ব্যাপক ব্যিহা   রয়রছ। সাদামাটিরি নসনলকি, 

অুালুনমনিয়াম, আয় ি, টিরটনিয়াম, কুালনসয়াম ও ম্যাগরিনসয়াম প্রভূনি  াসায়নিক উপাদািসমূহ  রয়রছ। মনিকিানিক (Mineralogical) নদক 

নদরয় সাদামাটি/নচিামাটি  মূল মনিক রকওনলিাইট (Kaolinite)। প্রযুনক্ত  দ্রুি রুপান্ত  ও িতি িতি প্রযুনক্ত  উদ্ভািরি  ব্যিহার   পন স  বৃনদ্ধ 

পাওয়ায় সাদামাটির আনর্ েক ও ব্যিহান ক উপর ানগিা বৃনদ্ধ রপরয়রছ। িাংলারদরশ  উত্ত -পূি ে, দনক্ষে-পূি ে ও পূি ে এলাকা  পাহাড় এিং পাহারড়  

পাদরদরশ পালনলক নশলাস্ত  (Sedimentary Rock) এ নিদ্যমাি এ সাদামাটি রদরশ  খনিজ সম্পদসমূরহ  মরধ্য নিরশষ গুরুত্বপূে ে ভূনমকা পালি 

কর  আসরছ। রিত্ররকািা, ময়মিনসংহ, রশ পু , হনিগঞ্জ, রমৌলভীিাজা  ও চট্টগ্রারম রজলায় সাদামাটি পাওয়া  ায়। 
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রিত্ররকািা রজলা  দূগ োপু  উপরজলা ও ময়মিনসংহ রজলা  রিািাউড়া উপরজলায় নিনভন্ন রমৌজায় সাদামাটি  রকায়ান  এলাকায় র  সাদামাটি পাওয়া 

 ায় রস সি সাদামাটি  গুেগিমাি রমাটামুটি ভাল। রিত্ররকািা রজলা  দূগ োপু  উপরজলায় ১০ টি প্রনিষ্ঠাি/ব্যনক্তরক এিং ময়মিনসংহ রজলা  

রিািাউড়া উপরজলায় ৪ টি প্রনিষ্ঠাি/ব্যনক্তরক ইজা া প্রদাি ক া হরয়রছ। রস রপ্রনক্ষরি প্রনিষ্ঠািগুরলা রকায়ান  কা েক্রম পন চালিা কর  আসনছল। 

নকন্তু পন রিশ অনিদপ্ত  হরি গি ২০০৭ সারল এ মরম ে প্রজ্ঞাপি জা ী কর  র  ‘‘স কা ী, আিা-স কা ী িা স্বায়ত্তশানসি প্রনিষ্ঠারি  মানলকািািীি 

িা দখলািীি নকংিা ব্যনক্তমানলকািািীি প্রনিষ্ঠাি িা রকাি ব্যনক্ত কর্তেক পাহাড় ও টিলা কিেি অর্িা রমাচি নিনষদ্ধ ক া হইল। িরি শিে র্ারক র , 

অনিিা ে প্ররয়াজরি,পন রিশ অনিদপ্তর   ছাড়পত্র গ্রহে সারপরক্ষ পাহাড় ও টিলা কিেি অর্িা রমাচি ক া  াইরি’’। রস পন রপ্রনক্ষরি খনিজ সম্পদ 

উন্নয়ি ব্যুর া কর্তেক সাদামাটি রকায়ান সমূরহ  কা েক্রম িন্ধ ক া হয়। ইজা াগ্রহীিাগে পন রিশগি ছাড়পরত্র  জন্য পন রিশ অনিদপ্তর  আরিদি 

কর ি। পন রিশগি ছাড়পত্র িা পাওয়ায় ইজা াগ্রহীিাগে আলাদা আলাদা ভারি মহামান্য হাইরকারট ে ন ট নপটিশি দারয়  কর ি। নিএমনি কর্তেক 

মঞ্জু ীকৃি রিত্ররকািা রজলা  দূগ োপু  উপরজলায় ৫(পাঁচ)টি ব্যনক্ত/প্রনিষ্ঠাি ন ট নপটিশি এ  আরদরশ এিং রকারট ে  আরদশ ছাড়া স কান  

মানলকািািীি প্রনিষ্ঠাি িাংলারদশ ইিসুরলট  এন্ড স্যানিটান  ওয়ুা  ফুাক্টন সহ (নিআইএসএফ) রমাট ৬ (ছয়) টি ব্যনক্ত/প্রনিষ্ঠাি সাদামাটি রকায়ান  

কা েক্রম পন চালিা ক নছল। নকন্তু গি ১৫ মাচ ে ২০১৬  িান খ িাংলারদশ পন রিশ আইিনিদ সনমনি (রিলা) মহামান্য হাইরকারট ে ন ট নপটিশি িং 

১১৩৭৩/২০১৫ দারয়  কর । উক্ত ন ট নপটিশরি  আরদরশ িিেমারি রিত্ররকািা রজলা  দূগ োপু  উপরজলায় সাদামাটি  রকায়ান  কা েক্রম িন্ধ আরছ। 

এছাড়া, ময়মিনসংহ রজলা  রিািাউড়া উপরজলায় ১ (এক) টি ব্যনক্ত/প্রনিষ্ঠাি ন টনপটিশি এ  আরদরশ সাদামাটি রকায়ান  কা েক্রম পন চালিা 

ক রছ। রিত্ররকািা রজলা  দূগ োপু  উপরজলায় রকারট ে আরদশ ছাড়া রকায়ান  কা েক্রম পন চালিা ক নছল স কান  মানলকািািীি প্রনিষ্ঠাি 

িাংলারদশ ইিসুরলট  এন্ড স্যানিটান ওয়ুা  ফুাক্টন  (নিআইএসএফ)।  

  

নচত্র :  সাদামাটি রকায়ান  

 

৯.৭ খনিজ িালু 

আমারদ  রদরশ  কক্সিাজা , রটকিাফ, মরহশখালী, পটুয়াখালী, রভালা অর্ োৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এিং িদী িী িিী চ  এলাকায় খনিজ িালু  

সন্ধাি পাওয়া  ায়। খনিজ িালু  মরধ্য নজ কি, রমািাজাইট, রুটাইল, ইলরমিাইট এিং রমগরিটাইট প্রিাি। এ জািীয় খনিজ িালু অিুন্ত মূল্যিাি 

এিং এ  িহুনিি ব্যিহা  নিদ্যমাি। এ খনিজ িালু সািাি, ঔষি নশরল্প মসৃি ও চকচরক ক া  কারজ ব্যিüি হয়। নজ কি আেনিক/পা মােনিক 

চুল্লী  আি রে ব্যিüি হয়। িাপ ও ক্ষয়র ািক কনম্পউটা  নিে, লাইি নপ্রিা , বিদ্যুনিক মট , আেনিক/পা মােনিক চুল্লী  প্ররলপ, রটনলনভশি 
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টিউিসহ িািানিি কারজ ব্যিহা  ক া হয়। এ সকল খনিজ িালু নিরয় এখি প েন্ত উরল্লখর াগ্য রকাি কাজ হয়নি। িাংলারদশ আেনিক শনক্ত কনমশি 

খনিজ িালু  উপনস্থনি নিনিি ক রলও এসি খনিজ িালু  মাত্রা, নিনভন্ন খনিজ িালু  অনুপাি, এলাকা নচনিিক ে, পন রিরশ  উপ  এ  প্রভাি, 

ব্যিহা  ইিুানদ নিষরয় ব্যাপক রকাি সমীক্ষা ক া হয়নি। 

 ১০.০ ২০১৮-১৯ অর্ েিছর  স কান  রগরজটভূক্ত ও ব্যনক্ত মানলকািািীি জনমরি রকায়ান  ইজা া প্রদারি  িথ্য 

 

ক্রনমক 

িং 

খনিরজ  িাম স কান  

রগরজটভূক্ত 

রকায়ান   সংখ্যা 

ব্যনক্ত 

মানলকািািীি 

রকায়ান   সংখ্যা 

মন্তব্য 

১ সািা ে পার্ /িালু 

নমনিি পার্  

২৭ -  

২ নসনলকািালু ০৮ ০৩ 

৩ সাদামাটি - - 

 

৪ 

 

রমাট 

 

৩৮ 

 

 

 

১১.০ ২০১৮-১৯ অর্ েিছর  নিনভন্ন খনিজ হরি আদায়কৃি  াজস্ব 

 

খনিরজ  িাম আদায়কৃি  াজস্ব 

কয়লা ২৮,৪৭,৪৬,৩৬২/- 

কঠিি নশলা ৫,৪১,২০,১৪৫/- 

সািা ে পার্ /িালু নমনিি পার্  (খাস আদায়সহ) ১৯,৮৬,৫৩,৯৯৪/- 

নসনলকা িালু ২,১৯,১১,৫৩৪/- 

সাদামাটি ১০,৮২,৬৫০/-  

অন্যান্য (িানষ েক নফ/ইজা া নফ, সািা ে িালু, দন্ড নফ) ৫৬,৭৮,৩১৫/- 

সি েরমাট ৫৬,৬১,৯৩,০০০/- 

 

 

 

১২.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  ২০১৮-১৯ অর্ েিছর   িারজট এিং ব্যয় নিি েী 

পন চালি ব্যয় 

অথ যননরতক গকোি রববরণ বোক্জ  সংক্শোরধত বোক্জ  প্রকৃত ব্যয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩ আবতযক ব্যয়    

৩১ কম যচোরীক্দর প্ররতদোন (Compensation)     

৩১১১১ অরফসোরক্দর গবতন    

৩১১১১০১ মূল গবতন (অরফসোর) ২২৪৫ ২৪১০ ২৩৮০ 

৩১১১২ কম যচোরীক্দর গবতন     

৩১১১২০১ মূল গবতন (কম যচোরী) ১০৩০ ১৩২৫ ১২৩৩ 

৩১১১৩ িোতোরদ     
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৩১১১৩০২ র্োতোয়োত িোতো ১৫ ২৪ ২০ 

৩১১১৩০৬ রশিো িোতো ৬০ ৬০ ৫৩ 

৩১১১৩১০ বোড়ী িোড়ো ১৮১০ ১৮১০ ১৬৪৪ 

৩১১১৩১১ রচরকৎসো িোতো ১৬২ ২১৮ ২০২ 

৩১১১৩১২ গমোবোইল/গসল গফোন িোতো ১০ ১৭ ১৬ 

৩১১১৩১৪ টিরফন িোতো  ১০ ১৬ ১৩ 

৩১১১৩১৬ গধোলোই িোতো ৩ ৩ ২ 

৩১১১৩২৫ উৎসব িোতো ৫৪৬ ৬৩০ ৬১৭ 

৩১১১৩২৭ অরধকোল িোতো ২০০ ৫০ - 

৩১১১৩২৮ িোরন্ত ও রবক্নোদন িোতো ৫০ ৫০ ৪১ 

৩১১১৩২৯ প্ররশিণ িোতো ৩০০ ৫০ - 

৩১১১৩৩১ আপ্যোয়ন িোতো ৮০ ৫০ ৮ 

৩১১১৩৩২ সম্মোরন িোতো ১৫০ ২৫০ ২২৮ 

৩১১১৩৩৫ বোংলো নববষ য  িোতো ৫৫ ৭৫ ৬৯ 

৩১১১৩৩৮ অন্যোন্য িোতো ৮০ ৮০ ১৯ 

 উপক্মো  (ন দ  মজুরী ও গবতন) ৬৮০৬ ৭১১৮ ৬৫৪৫ 

 উপক্মো  (কম যচোরীক্দর প্ররতদোন) ৬৮০৬ ৭১১৮ ৬৫৪৫  

৩২ পণ্য ও গসবোর ব্যবহোর    

৩২১১ প্রশোসরনক ব্যয়    

৩২১১১০১ পুরস্কোর ১০০ ৫০ - 

৩২১১১০২ পররষ্কোর পররেন্নতো ৫০ ৭০ ৪৮ 

৩২১১১০৪ আনুষরিককম যচোরর/প্ররতষ্ঠোন ১৪০০ ১৫০০ ১২৮২ 

৩২১১১০৬ আপ্যোয়ন ব্যয় ১০০ ১০০ ৬৭ 

৩২১১১০৭ হোয়োররং চোজয ১১০০ ১৭৬০ ১৬৩৫ 

৩২১১১১০ আইন সংক্রোন্ত ব্যয় ১৫০০ ৫০০ ১৩ 

৩২১১১১১ গসরমনোর এবং কনফোক্রে ব্যয় ১০০ ১০০ - 

৩২১১১১৩ রবদুযৎ ৩০০ ৫০ - 

৩২১১১১৫ পোরন ৫০ ২০ - 

৩২১১১১৬ কুররয়োর ৩০ ২৮ - 

৩২১১১১৭ ইন্টোরক্ন /ফোক্স/গ ক্লক্স ১০০ ১০০ ২১ 

৩২১১১১৯ িোক ২০ ২০ - 

৩২১১১২০ গ রলক্ফোন ব্যয় ১৫০ ২৫০ ১০৬ 

৩২১১১২৫ প্রচোর ও রবজ্ঞোপন ব্যয় ১৫০ ৫০০ ৪৯৮ 

৩২১১১২৭ বইপত্র ও সোমরয়কী ২৫০ ৩০০ ২২৫ 

৩২১১১২৮ প্রকোশনো ১০০ ১০০ ৫০ 

৩২১১১৩০ র্োতোয়োত ব্যয় ২০ ২০ ৮ 

 উপক্মো -প্রশোসরনক ব্যয় ৫৫২০ ৫৪৬৮ ৩৯৫৩ 

৩২২১ রফ, চোজয ও করমশন    

৩২২১১০৪ রনবন্ধন রফ ২০ ২০ - 

 উপক্মো   ২০ ২০ - 

৩২৩১ প্ররশিণ    

৩২৩১৩০১ প্ররশিণ ২০০০ ২০০০ ১৭৫৪ 

 উপক্মো  ২০০০ ২০০০ ১৭৫৪ 

৩২৪৩ গপক্রোল, ওক্য়ল ও লুরিক্কন্ট    

৩২৪৩১০১ গপ্রক্রোল, ওক্য়ল এে লুরিক্কন্ট ৭৫ ২০৫ ১৯১ 

৩২৪৩১০২ গ্যোস ও জ্বোলোরন  ১৫০ ১৫০ ১০৬ 

 উপক্মো   ২২৫ ৩৫৫ ২৯৭ 
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৩২৪৪ ভ্রমণ ও বদলী    

৩২৪৪১০১ ভ্রমণ ব্যয় ৬০০ ৬০০ ৩৫১ 

 উপক্মো   ৬০০ ৬০০ ৩৫১  

৩২৫৫ মুদ্রণ ও মরনহোরর    

৩২৫৫১০৪ স্ট্যোি ও সীল ১০ ১০ ৯ 

৩২৫৫১০৫ অন্যোন্য মরনহোরী ২১৯ ৪২৯ ২২১ 

 উপক্মো   ২২৯ ৪৩৯ ২৩০ 

৩২৫৭ গপশো ত গসবো, সম্মোনী ও রবক্শষ ব্যয়     

৩২৫৭১০১ কনসোলক্ রে ৫০০ ১০০ - 

 উপক্মো   ৫০০ ১০০ - 

৩২৫৮ গমরোমত ও সংরিণ    

৩২৫৮১০১ গমো রর্োন  ২০০ ২৫০ ১২৩ 

৩২৫৮১০২ আসবোবপত্র ৫০ ৫০ - 

৩২৫৮১০৩ করিউ োর ১৫০ ১৫০ ১৭ 

৩২৫৮১০৪ অরফস সরঞ্জোমোরদ ১০০ ১৫০ - 

৩২৫৮১০৫ অন্যোন্য র্ন্ত্রপোরত ও সরঞ্জোমোরদ ১৫০ ২৫০ ১১ 

৩২৫৮১০৭ অনোবোরসক িবন ৩০০ ৩০০ - 

৩২৫৮১১৯ তবদুযরতক স্হোপনো ৫০ ৫০ - 

৩২৫৮১৪০ গমো রর্োন রিণোক্বিণ ব্যয় ৬০০ ২০০ ২০০ 

 উপক্মো  (গমরোমত ও সংরিণ) ১৬০০ ১৪০০ ৩৫১ 

 উপক্মো  (পন্য ও গসবোর ব্যবহোর) ১০৬৯৪ ১০৩৮২ ৬৯৩৬ 

 উপক্মো  (আবতযক ব্যয়)  ১৭৫০০  ১৭৫০০  ১৩৪৮১ 

৪ মূলধন ব্যয়    

৪১ অআরথ যক সিদ     

৪১১২ পররবহন র্ন্ত্রপোরত ছোড়ো অন্যোন্য র্ন্ত্রপোরত ও 

সরঞ্জোম 

   

৪১১২১০১ গমো রর্োন ৪৫০০ ০০ - 

৪১১২২০১ তথ্য গর্ো োক্র্ো  প্রযুরক্ত সরঞ্জোমোরদ ৫০০ ১০০০  ৯৮৬ 

৪১১২২০২ করিউ োর ও আনুষরিক ১০০০ ১০০০ ৯৩৪ 

৪১১২২০৫ তথ্য, করিউ োর ও গ রলক্র্ো োক্র্ো  ১০০০ ৩০০ - 

৪১১২৩১০ অরফস সরঞ্জোমোরদ ৬০০ ৬০০ ৪৪৩ 

৪১১২৩১৪ আসবোবপত্র ৬০০ ৬০০ ৫৯৫ 

 উপক্মো  (র্ন্ত্রপোরত ও সরঞ্জোমোরদ) ৮২০০  ৩৫০০ ২৯৫৮ 

৪১১৩ অন্যোন্য স্হোয়ী সিদ    

৪১১৩৩০১ করিউ োর সফ ওয়যোর ৯০০০ ২০০০ ১২৯৯ 

 উপক্মো  (অন্যোন্য স্হোয়ী সিদ) ৯০০০ ২০০০ ১২৯৯ 

 উপক্মো  (অআরথ যক সিদ) ১৭২০০ ৫৫০০ ৪২৫৭ 

 উপক্মো  (মূলধন ব্যয়) ১৭২০০ ৫৫০০ ৪২৫৭  

 গমো  ( খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো) ৩৪৭০০ ২৩০০০ ১৭৭৩৮ 

 গমো - সোধোরণ কোর্ যক্রম ৩৪৭০০ ২৩০০০ ১৭৭৩৮  

১২ রবক্শষ কোর্ যক্রম    

১২০০০৭৬০০ পরীিো ব্যয় ব্যবস্হোপনো    

৩ আবতযক ব্যয়     

৩১ কম যচোরীক্দর প্ররতদোন (Compensation)     

৩১১১ ন দ  মজুরী ও গবতন    

৩১১১৩৩২ সম্মোনী িোতো ৫০ ৫০ ২৮ 

 উপক্মো  (কম যচোরীক্দর প্ররতদোন) ৫০ ৫০ ২৮ 
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১৩.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া কর্তেক নিনভন্ন খনি এিং রকায়ান  পন দশ েি 

ইজা াগ্রহীিা কর্তেক রদরশ  নিনভন্ন খনি ও রকায়ান রি খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ এ  নিনি-নিিািসমূহ  র্া র্ভারি প্রনিপালি কর  

খনি এিং রকায়ান  কা েক্রম পন চালিা ক া হরচ্ছ নকিা িা িদা নক  জন্য নিএমনি কর্তেক নিয়নমি সর জনমি পন দশ েি কা েক্রম পন চালিা ক া 

হয়। 

   

রচত্র : দীরিপোড়ো কয়লো খরন পররদশ যন 

 

৩২ পন্য ও গসবোর ব্যবহোর     

৩২১১ প্রশোসরনক ব্যয়     

৩২১১১০৬ আপ্যোয়ন ব্যয় ৫০ ৫০ - 

৩২১১১২৩ অন্যোন্য সিক্দর িোড়ো ৮০০ ৮০০ - 

 উপক্মো  ৮৫০ ৮৫০  

৩২৫৫ মুদ্রণ ও মরণহোরী    

৩২৫৫১০১ করিউ োর সোমগ্রী ১০০ ১০০ - 

 উপক্মো   ১০০ ১০০  

 উপক্মো  (পন্য ও গসবোর ব্যবহোর)  ৯৫০ ৯৫০  

 উপক্মো -আবতযক ব্যয়  ১০০০ ১০০০ ২৮ 

১২০০০৭৬০০ গমো - পরীিো ব্যয় ব্যবস্হোপনো ১০০০ ১০০০ ২৮  

     

১২০০০৮৪৫৩  ক্বষণো ও উদ্ভোবনী কোর্ যক্রম    

৩ আবতযক ব্যয়     

৩২ পন্য ও গসবোর ব্যবহোর    

৩২৫৭ গপশো ত গসবো, সম্মোনী ও রবক্শষ ব্যয়    

৩২৫৭১০৩  ক্বষণো ২০০ ৩০০ ১৯৮ 

 উপক্মো  (গপশো ত গসবো, সম্মোনী ও রবক্শষ ব্যয়) ২০০ ৩০০ ১৯৮  

 গমো  -  ক্বষণো ও উদ্ভোবনী কোর্ যক্রম ২০০ ৩০০ ১৯৮  

 গমো  ( খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো)  ১২০০ ১৩০০ ২২৬ 

 গমো  - রবক্শষ কোর্ যক্রম  ১২০০ ১৩০০ ২২৬  

 গমো - পররচলন কোর্ যক্রম  ৩৫৯০০ ২৪৩০০ ১৭৯৬৪ 

 গমো  -খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো ৩৫৯০০ ২৪৩০০ ১৭৯৬৪ 
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রচত্র : বড়পুকুররয়ো কয়লো খরন পররদশ যন 

 

 

 
 

 

রচত্র : মধ্যপোড়ো  কঠিন রশলো খরন পররদশ যন 

 

 

 

   

 

নচত্র : সাদামাটি রকায়ান  পন দশ েি 
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নচত্র : সািা ে পার্ /িালুনমনিি পোথর রকায়ান  পন দশ েি 

 

 

  

 

 

নচত্র : নসনলকািালু রকায়ান  পন দশ েি 

 

 

 

১৪. িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত (APA) 

স কান  কম েসম্পাদি ব্যিস্হাপিা পদ্ধনি (Government Performance Managment System) এ  আওিায় মনন্ত্রপন ষদ নিভারগ  নিরদ েশিা 

অনু ায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভারগ  সরঙ্গ খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এর ২০১৯-২০ অর্ েিছর   িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত ২৩ 

জুি, ২০১৯ িান রখ স্বাক্ষ  হয়। রব ত ২০১৮-১৯ অথ যবছক্রর স্বাক্ষন ি কম েসম্পাদি চুনক্ত অনু ায়ী নিএমনির রো  ৯৫.১%  
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নচত্র : ২৩ জুি, ২০১৯ িান রখ সনচি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ এিং মহোপন চালক (দা.), খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া  মরধ্য ২০১৯-২০ 

অর্ েিছর   িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত (এনপএ) স্বাক্ষন ি এিং হস্তান্তন ি হয়। 
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১৪.১ ২০১৮-২০১৯ অর্ েিছর   িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত  মূল্যায়ি প্রনিরিদি ছক 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ 

কলাম-৪ 

কলাম-৫ 

কলাম-৬ 

রকৌশলগি 

উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কা েক্রম  

(Activi

ties) 

কম েসম্পাদি 

সুচক 

(Perfor

mance 

Indicato

r) 

 

একক 

(Unit) 

কম েসম্পা

দি 

সূচরক  

মাি 

(Weig

ht of 

PI) 

লক্ষুমাত্রা  মাি (২০১৮-১৯)  

(Target Value (2018-19) 

অজযন 

(Achieveme

nt) 

খসড়ো 

গস্কোর 

(Raw 

score) 

ওক্য়ক্ ি 

খসড়ো 

গস্কোর 

( 

Weight

ed raw 

score) 

অসািা ে 

(Excellen

t) 

অনি 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Goo

d) 

চলনি 

মাি 

(Fair) 

চলনিমা

রি  

নিরম্ন 

(Poor) 

   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রকৌশলগি 

উরেশ্য-১: 

খনিজ সম্পরদ  

নিনভন্ন উৎস 

অনুসন্ধাি, উন্নয়ি 

ও আহ ে 

ব্যিস্থাপিা 

অনুসন্ধাি  

লাইরসন্স, 

খনি 

ইজা া ও 

রকায়ান  

ইজা া 

প্রদাি 

অনুসন্ধাি  

লাইরসন্স, 

খনি ইজা া 

ও রকায়ান  

ইজা া  

প্রদািকৃি 

সংখ্যা 

 

৫ 

 

৫ 

 

 

 

৫ 

 

৪ 

 

৪ 

 

৩ 

 

৩২ 

 

১০০ 

 

৫ 

রকৌশলগি 

উরেশ্য-২:  

খনিজ সম্পরদ  

 য়ুালটি ও 

স কান  অন্যান্য 

 াজস্ব নিি ো ে ও 

আদায় 

 

মজুদ 

নিে েয়, 

মূল্য 

নিি ো ে ও 

 য়ুালটি 

নিি ো ে 

মজুদ নিে েয়, 

মূল্য নিি ো ে 

ও  য়ুালটি 

নিি ো েকৃি 

গকোটি 

 োকো 

 

৪০ 

 

৪০ 

 

 

৩৬ 

 

৩২ 

 

২৮ 

 

২৪ 

 

৪৬.৩৯ 

 

 

১০০ 

 

৪০ 

রকৌশলগি 

উরেশ্য-৩: 

খনিজ সম্পরদ  

অনিি উরত্তালি 

র াি ও পন দশ েি 

সর জনমি 

পন দশ েি 

ও 

প্রনিরিদি 

প্রেয়ি 

সর জনমি 

পন দশ েি ও 

প্রনিরিদি 

প্রেয়িকৃি 

সংখ্যা 
 

৩০ 

 

 

২৫ 

 

২৩ 

 

২০ 

 

১৮ 

 

১৫ 

 

২৭ 

 

১০০ 

 

৩০ 

আিনশ্যক রকৌশলগি উরেশ্য 
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িানষ েক 

কম েসম্পাদি 

চুনক্ত িাস্তিায়ি 

গজোরদোরকরণ   

মোঠ 

পর্ যোক্য়র 

কোর্ যোলয়

সমূক্হর 

সক্ি 

২০১৮-

১৯ 

অর্ েবছক্র

র িানষ েক 

কম েসম্পা

দি চুনক্ত 

স্বোির ও 

ওক্য়বসো

ইক্  

আপক্লোি

িানষ েক 

কম েসম্পাদি 

চুনক্ত 

স্বাক্ষন ি

িান খ 
০.৫ 

২০ জুি, 

২০১৮  

২১ জুি, 

২০১৮ 

২৪ জুি, 

২০১৮ 
- - 

১২ জুি 

স্বাক্ষন ি 

 

 

১০০ 

 

 

০.৫০ 

২০১৮-

১৯ 

অর্ েবছক্র

র িানষ েক 

কম েসম্পা

দি 

চুনক্তর 

অি েিানষ ে

ক 

মূল্যায়ি 

প্রনিরিদ

ি সংরিষ্ট 

মন্ত্রণোলয়/

রবিোক্  

দানখল 

মূল্যায়ি 

প্রনিরিদি 

দানখলকৃত

িান খ 
০.৫ 

১৭ 

জানুয়ান , 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ান , 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়া

ন , 

২০১৯ 

২২ 

জানুয়ান , 

২০১৯ 

২৩ 

জানুয়ান , 

২০১৯ 

৮ জানুয়ান  

দানখলকৃি 

 

 

১০০ 

 

 

০.৫০ 

মোঠ 

পর্ যোক্য়র 

কোর্ যোলক্য়

র ২০১৮-

১৯ 

অর্ েবছক্র

র িানষ েক 

কম েসম্পা

দি 

চুনক্তর 

অধ যবোরষ য

ক 

মূল্যোয়ন 

প্ররতক্বদ

ন 

পর্ যোক্লোচ

নোক্ন্ত 

ফলোবতয

ক

 

মন্ত্রণোলয়/

রবিোক্  

গপ্ররণ 

ফলোবতযক

প্রদত 

িান খ 
১ 

২৪ 

জানুয়ান , 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ান , 

২০১৯ 

০৪ 

রফব্রুয়া

ন , 

২০১৯ 

০৮ 

রফব্রুয়ান , 

২০১৯ 

১১ 

রফব্রুয়ান , 

২০১৯ 

মোঠ পর্ যোক্য় 

কোর্ যোলয় গনই 

 

 

১০০ 

 

 

১ 
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সরকোরর 

কম েসম্পা

দি 

ব্যবস্থোপ

নো 

পদ্ধরতসহ 

অন্যোন্য 

রবষক্য় 

কম যকতযো/

কম যচোরী

গদর জন্য 

প্ররশিণ 

আক্য়োজন

। 

আক্য়োরজত 

প্ররশিক্ণর 

সময় 

জনিন্টো 

 * 

১ ৬০ - - - - ৭৯.২৫ 

 

 

১০০ 

 

 

১ 

 

 

 

 

 

কম যপদ্ধরত, 

কম যপররক্বশ ও 

গসবোর 

মোক্নোন্নয়ন 

ই-

ফোইরলং 

পদ্ধরত 

বোস্তবোয়ন

ফ্রন্ট গিক্স্কর 

মোধ্যক্ম 

গৃহীত িোক 

ই-ফোইরলং 

রসক্স্ট্ক্ম 

আপক্লোিকৃ

ত

 

% 

১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ 

 

১০০ 

 

১ 

ই-ফোইক্ল 

নরথ 

রনষ্পরতকৃত 

% ১ 
৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ 

১০০ ১ 

ই-ফোইক্ল 

পত্র 

জোরীকৃত 

% ১ 
৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ 

১০০ ১ 

দপ্তর/সং

স্থো কর্তযক 

অনলোইন 

গসবো চোলু 

করো 

নূযনতম 

একটি নতুন 

ই-সোরিযস 

চোলুকৃত 

িান খ ১ 

১০ 

জানুয়ান , 

২০১৯ 

২৪ 

জানুয়ান , 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়া

ন , 

২০১৯ 

৩১ মোচ য, 

২০১৯ 

৩০ এনপ্রল, 

২০১৯ 

৩১ মোচ য 

চোলুকৃত 

৭০ ০.৭০ 

দপ্তর/সং

স্থো ও 

অধীনস্ত 

কোর্ যোলয়

সমূক্হর 

উদ্ভোবনী 

উক্দ্যো  

ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন 

প্রকল্প 

 

বোস্তবোয়ন 

উদ্ভোবনী 

উক্দ্যো  ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প 

 

সমূক্হর 

হোলনো োদকৃ

ত িো োক্বস 

ওক্য়বসোইক্  

প্রকোরশত 

 

িান খ 

১ 
৩ গফব্রুয়োরর, 

২০১৯ 

১১ 

গফব্রুয়োরর, 

২০১৯ 

 

 

১৮ 

গফব্রুয়ো

রর, 

২০১৯ 

 

 

 

২৫ 

গফব্রুয়োরর, 

২০১৯ 

 

 

০৪ মোচ য, 

২০১৯ 

 

 

- 

 

 

০ 

 

 

০ 

িো োক্বস 

অনুর্োয়ী 

নূনতম দুটি 

নতুন 

উদ্ভোবনী 

উক্দ্যো /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন 

প্রকল্প 

চোলুকৃত 

 

িান খ 

১ 
০৮ এরপ্রল, 

২০১৯ 

 

২২ 

এরপ্রল, 

২০১৯ 

 

০২ গম, 

২০১৯ 

 

১৬ গম, 

২০১৯ 

 

৩০ গম, 

২০১৯ 

 

৩১ মোচ য 

চোলুকৃত 

 

১০০ 

 

১ 
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রসটিক্জে 

চো যোর 

বোস্তবোয়ন 

হোলনো োদকৃ

ত রসটিক্জে 

চো যোর 

অনুর্োয়ী 

প্রদত গসবো 

% 
১ ৮০ 

 

৭৫ 

 

৭০ 

 

৬০ 

 

৫০ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

১ 

গসবোগ্রহীতো

গদর 

মতোমত 

পররবীিণ 

ব্যবস্থো 

চোলুকৃত 

িান খ 
০.৫ 

৩১ রিক্সম্বর, 

২০১৮ 

১৫ 

জোনুয়োরর, 

২০১৯ 

০৭ 

গফব্রুয়ো

রর, 

২০১৯ 

১৭ 

গফব্রুয়োরর, 

২০১৯ 

২৮ক্ফব্রুয়ো

রর, ২০১৯ 

 

পূক্ব যই চোলুকৃত 

 

১০০ 

 

০.৫ 

অরিক্র্ো  

প্ররতকোর 

ব্যবস্থোপ

নো 

বোস্তবোয়ন 

রনরদ যষ্ট 

সমক্য়র 

মক্ধ্য 

অরিক্র্ো  

রনষ্পরতকৃত 

% 

০.৫ ৭৫ 

 

৭০ 

 

৬৫ 

 

৬০ 

 

৫০ 

 

- 

 

১০০ 

 

০.৫ 

রপআোরএ

ল শুরুর ২ 

মোস পূক্ব য 

সংরিষ্ট 

কম যচোরীর 

রপআরএ

ল ও ছুটি 

ন দোয়ন 

জোরর 

করো 

রপআোরএল 

আক্দশ 

জোররকৃত 

 

% ১ ১০০ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

১০০ 

 

১ 

ছুটি 

ন দোয়নপত্র 

জোররকৃত 

% 

১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - - ১০০ ১ 

 

 

 

আরথ যক ও সিদ 

ব্যবস্থোপনোর 

উন্নয়ন 

অনিট 

আপনত্ত 

নিষ্পনত্ত 

কোর্ যক্রক্ম

র উন্নয়ন 

রত্রপিীয় 

সিোয় 

অরি  

আপরত 

রনষ্পরতর 

জন্য 

সুপোররশকৃত 

 

% 

১ ৬০ 

 

৫৫ 

 

৫০ 

 

৪৫ 

 

৪০ 

 

০ 

 

০ 

 

০ 

অনিট 

আপনত্ত 

নিষ্পনত্তকৃত 

% 

১ ৫০ 

৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০ ০ ০ 

স্থোবর/অ

স্থোবর 

সিরতর 

হোলনো ো

দ 

তোরলকো 

প্রস্তুত 

করো 

স্থোবর 

সিরতর 

তোরলকো 

হোলনো োদকৃ

ত 

তোররখ 

১ 

০৩ 

জোনুয়োরর, 

২০১৯ 

১১ 

গফব্রুয়োরর, 

২০১৯ 

১৮ 

গফব্রুয়ো

রর, 

২০১৯ 

২৫ 

গফব্রুয়োরর, 

২০১৯ 

০৪ মোচ য, 

২০১৯ 

২০ জোনুয়োরর ৯০ ০.৯০ 

অস্থোবর 

সিরতর 

তোরলকো 

হোলনো োদকৃ

ত 

তোররখ 

১ 

০৩ 

জোনুয়োরর, 

২০১৯ 

১১ 

গফব্রুয়োরর, 

২০১৯ 

১৮ 

গফব্রুয়ো

রর, 

২০১৯ 

২৫ 

গফব্রুয়োরর, 

২০১৯ 

০৪ মোচ য, 

২০১৯ 

২০ জোনুয়োরর ৯০ ০.৯০ 

বোরষ যক 

উন্নয়ন 

কম যসূরচ 

বোস্তবোয়ন 

বোরষ যক 

উন্নয়ন 

কম যসূরচ 

বোস্তবোরয়ত 

% 

২ ১০০ 

৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

- 

 

১০০ 

 

২ 
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অব্যবহৃত

/অক্কক্জো 

র্োনবোহন 

রবদ্যমোন 

নীরতমোলো 

অনুর্োয়ী 

রনষ্পরতক

রণ 

রনষ্পরতকৃত 

% 

১ ৮০ 

 

৭৫ 

 

৭০ 

 

৬০ 

 

৫০ 

- 

 

১০০ 

 

১ 

বক্কয়ো 

রবদুযৎ 

রবল 

পররক্শোধ 

করো 

রবদুযৎ রবল 

পররক্শোরধত 

% 

১ ১০০ 

৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

১০০ 

 

১০০ 

 

১ 

শূন্য 

পক্দর 

রবপরীক্ত 

রনক্য়ো  

প্রদোন 

 

রনক্য়ো  

প্রদোনকৃত 

% 

১ 
৮০ 

৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

৫০ 

৬০ ০.৬০ 

 

 

 

 

 

জোতীয় শুদ্ধোচোর 

গকৌশল ও িথ্য 

অনিকা  

িাস্তিায়ি 

 

 

জোতীয় 

শুদ্ধোচোর 

কম েপররক

ল্পনো ও 

পররবীি

ণ 

কোঠোক্মো 

িাস্তিায়ি

তত্রমোরসক 

প্রনিরিদি 

দানখলকৃত 

 

সংখ্যো 
১ ৪ ৩ - - - 

 

৪ 

 

১০০ 

 

১ 

জোতীয় 

শুদ্ধোচোর 

কম েপররকল্প

নো ও 

পররবীিণ 

কোঠোক্মোয় 

অন্তিযক্ত 

লিযমোত্রো 

বোস্তবোরয়ত 

 

 

% ০.৫ ১০০ 

 

 

৯৫ 

 

 

৯০ 

 

 

৮৫ 

 

 

৮০ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

০.৫ 

িথ্য 

বোতোয়ন 

হোলনো ো

দকরণ

সকল 

অনলোইন 

গসবো িথ্য 

বোতোয়ক্ন 

সংক্র্োরজত 

 

% 
০.৫ ১০০ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

- 

 

- 
১০০ 

 

১০০ 

 

০.৫ 

িথ্য 

বোতোয়ন 

হোলনো োদকৃ

ত 

% 

০.৫ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

১০০ 

 

১০০ 

 

০.৫০ 

দপ্তর/সং

স্থোর 

২০১৭-

২০১৮ 

অথ যবছক্র

র 
িানষ েক 

প্রনিরিদ

ি প্রেয়ি 

ও 

ওক্য়বসো

ইক্  

প্রকোশ 

িানষ েক 

প্রনিরিদি 

ওরয়িসাইরট 

প্রকানশি

 

িান খ 

০.৫ 

১৮ 

অক্টোবর, 

২০১৮ 

৩১ 

অক্টোবর, 

২০১৮ 

১৫ 

নক্িম্বর, 

২০১৮ 

২৯ 

নক্িম্বর, 

২০১৮ 

০৬ 

রিক্সম্বর, 

২০১৮ 

৩০ গস. 

তোররক্খ 

প্রকোরশত 

 

১০০ 

 

০.৫ 

গমো  অজযন (Composite Score) ৯৫.১০ 
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১৫. ফক্ ো গ্যোলোরী ২০১৮-১৯  

   

   

রচত্র : রবদুযৎ ও জ্বোলোরন সপ্তোহ-২০১৮ উপলক্িয আক্য়োরজত রতন রদন ব্যোপী গমলোয় রবএমরির স্ট্ল 
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রচত্র : সরকোরর পর্ যোক্য় পোরলত কম যসূরচক্ত রবএমরির অংশগ্রহণ 

 

 

  

রচত্র : খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (রবএমরি)-এর প্রথম মহোপররচোলক জনোব গমো: নূরুল কররম (অরতররক্ত সরচব) গক ফুল রদক্য় স্বো ত 

জোনোন সদ্য রবএমরির রবদোয়ী পররচোলক জনোব গমো: আব্দুল কোইয়ূম (যুগ্মসরচব) 

 

  

রচত্র : রবএমরির রবদোয়ী পররচোলক জনোব গমো: আব্দুল কোইয়ূম (যুগ্মসরচব)-গক ফুল ও গক্রস্ট্ রদক্েন মহোপররচোলক জনোব গমো: নূরুল কররম 

(অরতররক্ত সরচব) 
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রচত্র : ইন-হোউজ প্ররশিক্ণর রকছু ছরব 

 

১৬.০   উদ্ভািি উরদ্যাগ 

১৬.১ উদ্ভািিী কম েপন কল্পিা, ২০১৮-১৯ 

ক্র. নং গৃহীি উদ্ভািি ও নিনজটাল রসিা  নোম প্রতযোরশত ফলোফল অজযন 

১ রবএমরির দোপ্তক্র গলোকোল এররয়ো 

গন ওয়োকয (LAN) স্থোপন  

রবএমরির দোপ্তররক কোর্ যোবরল 

১০০% ই-নরথর মোধ্যক্ম 

সিোদন  ও গসবোসহরজকরণ 

সিোরদত/অরজযত 

২ অনুসন্ধোন লোইক্সে, খরন ইজোরো ও 

গকোয়োরর ইজোরোর তথ্যরিরতক রিরজ োল 

গররজস্ট্োর/আকযইি স্থোপন 

রবরধ গমোতোক্বক অনুসন্ধোন 

লোইক্সে, খরন ইজোরো ও 

গকোয়োরর ইজোরোর স্বয়ংরক্রয় 

প্ররতক্বদন প্রস্তুত 

সিোরদত/অরজযত 

৩ ওক্য়ব রিরতক খরনজ তথ্য করণকো 

(Mineral Information Corner) 

ততরর  

রবএমরি কর্তযক প্রদত অনুসন্ধোন 

লোইক্সে, খরন ইজোরো সিক্কয 

ধোরণো লোি  

সিোরদত/অরজযত 

 খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (রবএমরি)- দোপ্তররক পরররচরত বৃরদ্ধ প্রস্তোব গপ্ররণ করো হক্য়ক্ছ 
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৪ এর রনজস্ব গলোক্ ো প্রস্তুত 

 

 

 

১৬.২ উদ্ভািিী কা েক্রম 

খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (রবএমরি)-এর ২০১৮-১৯ অথ যবছক্রর বোরষ যক উদ্ভোবন কম যপররকল্পনো অংশ রহসোক্ব এক নজক্র খরনজ সিদ সংক্রোন্ত তথ্য 

জোনোর জন্য ওক্য়ব গবইজ এরিক্কশন ‘খরনজ তথ্য করণকো’ ততরর করো হক্য়ক্ছ। এরিক্কশনটির রলংক www.mic.bomd.gov.bd  র্ো রবএমরি-এর 

ওক্য়বসোইক্  www.bomd.gov.bd এ রলংকআপ করো হক্য়ক্ছ। উক্দ্যো টি বোস্তবোয়ক্নর ফক্ল গদক্শর গকোথোয় গকোন খরনজ পোওয়ো র্োয়, গকোন গকোন 

এলোকোক্ক খরনজ সিদ সমৃদ্ধ এলোকো রহক্সক্ব তোরলকোভুক্ত করো হক্য়ক্ছ এবং গদক্শ এ র্োবত কতটি খরন বো গকোয়োরর আরবষ্কোর হক্য়ক্ছ এ সমস্ত তথ্য 

এক নজক্র ও সহক্জই জোনো সহজ হক্য়ক্ছ। এ ছোড়ো, উদ্ভোবন কম যপররকল্পনো এবং অিযন্তরীণ ই-গসবোর অংশ রহসোক্ব একটি ওক্য়ব গবইজ রিরজ োল 

গররজস্ট্োর বো আকযোইি ততরর করো হয়। উক্ত রিরজ োল আকযোইি এ খরন ও খরনজ সিদ রবরধমোলো, ২০১২-এর ৯ম, ১০ম ও ১৩ তম তফরসল 

অনুর্োয়ী র্থোক্রক্ম অনুসন্ধোন লোইক্সে খরন ইজোরো ও গকোয়োরর ইজোরো সংক্রোন্ত র্োবতীয় তথ্য সংরিণ করো হক্ে। রিরজ োল গররজস্ট্োর বো আকযোইি 

ততররর ফক্ল খুব সহক্জই লোইক্সে ও ইজোরো সংক্রোন্ত ররক্পো য বো প্ররতক্বদন প্রস্তুত করো সম্ভব হক্ে।  

১৭.০ ২০১৮-১৯ অর্ েিছর  নিএমনি  সানি েক কম েকাণ্ড  

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (রবএমরি)-এ  ২০১৮-২০১৯ অর্ েিছর   িানষ েক কম েসম্পাদি চুনক্ত  অন্তভূ েক্ত ইজা া প্রদাি,  াজস্ব আদোয় এিং 

সর জনমি পন দশ েি কার্র্ক্রশ প্রোয় শিভাগ অজেি কর রছ। এ ছাড়া জািীয় শুদ্ধাচা  ব্যিস্থা  র্া র্ভারি প্রনিপালি ক া হরয়রছ। মোনব সিদ 

উন্নয়ক্ন খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (রবএমরি) সব যদো সক্চষ্ট। রবএমরিক্ক একটি  রতশীল প্ররতষ্ঠোক্ন পররণত করক্ত রবএমরি-এর কম যকতযো-

কম যচোরীক্দর র্থোর্থ ইন-হোউজ প্ররশিণ প্রদোন করো হয়। গদশীয় রবরিন্ন প্ররতষ্ঠোন কর্তযক আক্য়োরজত প্ররশিণ কম যসূরচক্ত কম যকতযো ও কম যচোরীক্দর 

অংশগ্রহক্ণর উক্দ্যো  গ্রহণ করো হয়। এটুআই ও মরন্ত্রপররষদ রবিো  এর গর্ৌথ উক্দ্যোক্  অনুরষ্ঠত ‘ই সোরি যস গরোিম্যোপ-২০২১’ প্রণয়ন কম যশোলোয় খরনজ 

সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (রবএমরি)-এর প্রচরলত গসবোসমূহক্ক কক্য়কটি ই-গসবোয় রূপোন্তক্রর পররকল্পনো গ্রহণ করো হয়। পরবতীক্ত এটুআই ও মরন্ত্রপররষদ 

রবিোক্ র গর্ৌথ উক্িযোক্  অনুরষ্ঠত ‘ই-সোরিযস রিজোইন’ কম যশোলোয় ‘ই সোরি যস গরোিম্যোপ-২০২১’ কম যশোলো হক্ত প্রোপ্ত ই-গসবোসমূক্হর মক্ধ্য অগ্রোরধকোর 

রিরতক্ত E-License and Lease Management গসবোটির ই-সোরিযস রিজোইন করো হয়। এটুআই এর সোরব যক সহোয়তোয় সোরি যসটি ক্রক্য়র লক্িয 

কনসোলটিং ফোক্ম যর সোক্থ চুরক্ত স্বোিররত হক্য়ক্ছ। এটি বোস্তবোয়ন করো গ ক্ল সহক্জ এবং দ্রুততম সমক্য় খরনজ সিদ অনুসন্ধোক্নর লক্িয অনুসন্ধোন 

লোইক্সে এবং খরনজ উক্তোলন/আহরক্ণর লক্িয খরন ইজোরো ও গকোয়োরর ইজোরো প্রদোন সম্ভব হক্ব।  

 

http://www.mic.bomd.gov.bd/
http://www.bomd.gov.bd/
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রচত্র : মন্ত্রীপররষদ রবিো  ও এটুআই গপ্রোগ্রোক্মর সোরব যক সহোয়তোয় খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো 

(রবএমরি)-এর প্রচরলত ম্যোনুয়োল গসবোসমূহ তথো খরনজ সিদ (ক্তল ও গ্যোস ব্যতীত) অনুসন্ধোন 

ও আহরক্ণ প্রদোনকৃত অনুসন্ধোন লোইক্সে, খরন ইজোরো ও গকোয়োরর ইজোরোক্ক ই-গসবোই রূপোন্তক্রর 

লক্িয মহোপররচোলক, রবএমরি ও প্রধোন রনব যোহী কম যকতযো, ররি রসক্স্ট্ম রল. এর মক্ধ্য চুরক্ত 

স্বোির। 

২০১৮-১৯ অথ যবছক্র রবএমরি-এর ০৩ (রতন) জন কম যকতযো তবক্দরশক প্ররশিক্ণ অংশ গ্রহণ কক্রন। রবএমরি-এর জনবল কোঠোক্মোর শূন্য পদগুক্লো 

রনক্য়ো  রবরধ অনুর্োয়ী পূরক্ণর রনরমত র্ততীয় গিণীর ০৪ (চোর) জন কম যচোরী রনক্য়ো  গদওয়ো হক্য়ক্ছ এবং অবরশষ্ট শূন্য পদগুক্লো পূরক্ণর প্ররক্রয়ো 

চলমোন। ২০১৮-১৯ অথ যবছক্র ০১ (এক) জন সহকোরী পররচোলক (ভূ-রসোয়ন) রপএসরস-এর মোধ্যক্ম রনক্য়ো  গদয়ো হক্য়ক্ছ।        

১৮.০ খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রোর সোম্প্ররতক অজযন 

(১)  খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (রবএমরি)-এর ২০১৮-১৯ অথ যবছক্রর রোজস্ব আদোক্য়র লিযমোত্রো রছল ৩৯.৬৭ (উনচরল্লশ গকোটি সোতষরি লি) 

গকোটি  োকো। বড় পুকুররয়ো কয়লো খরন ও মধ্যপোড়ো কঠিন রশলো খরন হক্ত প্রোপ্ত রয়যোলটিসহ ২৪ (চরিশ) টি সোধোরণ পোথর/বোলু রমরিত 

পোথর এবং ১১ (এ োক্রো) টি রসরলকোবোলু গকোয়োরর ইজোরো প্রদোন কক্র ২০১৮-১৯ অথ যবছক্র আদোয়কৃত গমো  রোজস্ব ৫৬.৬২ (ছোপোক্ন্নো গকোটি 

বোষরি লি) গকোটি  োকো। 

(২)  খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (কম যকতযো ও কম যচোরী) রনক্য়ো  রবরধমোলো, ২০১৪ অনুর্োয়ী সরকোরর কম যকরমশক্নর মোধ্যক্ম ৯ম গগ্রক্ির সহকোরী 

পররচোলক পক্দ ০১ (এক) জন এবং সরোসরর রনক্য়ো  পরীিোর মোধ্যক্ম ১৪-১৬ তম গগ্রক্ির ০৪ (চোর) জন কম যচোরী রনক্য়ো  প্রদোন করো 

হক্য়ক্ছ। 

(৩)  খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (রবএমরি)-এর ২০১৮-১৯ অথ যবছক্রর বোরষ যক উদ্ভোবন কম যপররকল্পনো অংশ রহসোক্ব এক নজক্র খরনজ সিদ 

(গতল ও গ্যোস ব্যতীত) সংক্রোন্ত তথ্য জোনোর জন্য ওক্য়ব গবইজ এরিক্কশন ‘খরনজ তথ্য করণকো’ ততরর করো হক্য়ক্ছ এবং এরিক্কশনটিক্ক 

রবএমরি-এর ওক্য়বসোইক্  (www.bomd.gov.bd) রলংকআপ করো হক্য়ক্ছ (এরিক্কশনটির রলংক www.mic.bomd.gov.bd)। 

উক্দ্যো টি বোস্তবোয়ক্নর ফক্ল খরনজ সিদ সংক্রোন্ত তথ্য এক নজক্র ও সহক্জই জোনো সম্ভব হক্ে। এ ছোড়ো, উদ্ভোবন কম যপররকল্পনোর এবং 

অিযন্তরীণ ই-গসবোর অংশ রহসোক্ব একটি ওক্য়ব গবইজ রিরজ োল গররজস্ট্োর/আকযোইি ততরর করো হয়। উক্ত রিরজ োল গররজস্ট্োর/আকযোইি 

এ খরন ও খরনজ সিদ রবরধমোলো, ২০১২ এর ৯ম, ১০ম ও ১৩ তম তফরসল অনুর্োয়ী র্থোক্রক্ম অনুসন্ধোন লোইক্সে, খরন ইজোরো ও 

গকোয়োরর ইজোরো সংক্রোন্ত র্োবতীয় তথ্য সংরিণ করো হক্ে। রিরজ োল গররজস্ট্োর/আকযোইি ততররর ফক্ল খুব সহক্জই লোইক্সে ও ইজোরো 

সংক্রোন্ত ররক্পো য/প্ররতক্বদন প্রস্তুত করো সম্ভব হক্ে। 

১৯.০ নিএমনি  আনর্ েক কম েকারন্ড  সংনক্ষপ্ত নিি ে 

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি) অনুসন্ধাি লাইরসন্স ও ইজা াগ্রহীিারদ  নিকট হরি খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ রমািারিক 

স কান   াজস্ব নহরসরি ( য়ুালটি, ভুাট, িানষ েক নফ ইিুানদ) আদায়পূি েক স কান  রকাষাগার  জমা কর  থোক্ক। স কার   নিরদ েশিা অনুসার  

নিএমনি-এর  াজস্ব আয় উত্তর াত্ত  বৃনদ্ধ পারচ্ছ। রব ত ৫ বছক্র রবএমরি-এর গমো  রোজস্ব আদোয় রছল প্রোয় ২৮২.৫৮ গকোটি  োকো এবং একই সমক্য় 

রবএমরি-এর গমো  ব্যয় রছল মোত্র ৫.১৫ গকোটি  োকো। রবএমরি-এর জনবল বৃরদ্ধর মোধ্যক্ম নিএমনিগক একটি শরক্তশোলী প্ররতষ্ঠোক্ন পররণত করো সম্ভব 

হক্ল গদক্শর জ্বোলোরন ও খরনজ সিদ খোত হক্ত রোজস্ব আদোয় গর্মন বৃরদ্ধ করো সম্ভব গতমরন রোক্ের গুরুত্বপূণ য খরনজ সিদসমূক্হর সুরিো ও র্থোর্থ 

ব্যবস্থোপনো রনরিত করো সম্ভব হক্ব। 

 

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এর নিগি ৫ িছর   াজস্ব আদায় ও ব্যগয়র রচত্র রনম্নরূপ: (গকোটি  োকোয়) 

অথ য বছর রোজস্ব আদোয় দোপ্তররক ব্যয় 

২০১৪-১৫ ৩৮.৬৩ ০.৪৪ 

২০১৫-১৬ ৪৮.৫০ ০.৪৫ 
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২০১৬-১৭ ৩৫.৪১ ০.৭১ 

২০১৭-১৮ ১০৩.৪২ ১.৭৫ 

২০১৮-১৯  ৫৬.৬২ ১.৮০ 

                           গমো  ২৮২.৫৮ ৫.১৫ 

 

১৯.১ রবএমরির দুই দশক্কর রোজস্ব আদোক্য়র তুলনোমূলক রচত্র 

                      

২০.০ সমস্যা এিং চুারলঞ্জসমূহ 

২০.১ প্রিাি সমস্যাসমূহ:  

(ক) রনজস্ব অরফস নো থোকোয় জ্বোলোরন ওখরনজ সিদ রবিোক্ র অধীন অন্য একটি দপ্তক্রর একটিমোত্র গলোক্র দোপ্তররক কম যকোে পররচোলনো  

       করো হক্ে।  

(খ) প্ররয়াজিীয় রলাকিল সংকট। 

(গ) রজলা/নিভাগীয় প োরয় আঞ্চনলক অনফস িা র্াকা। 

(ঘ) খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ এ  কনিপয় নিনি প্ররয়ারগ জটিলিা  

     ও অষ্পষ্টিা। 

             (ঙ) ব্যুর া  কা েক্রম নিনভন্ন দপ্তর   সারর্ সংনিষ্টিা র্াকায় কারজ  দীঘ েসূনত্রিা সৃনষ্ট হয়। 

             (চ) উচ্চ আদালরি নিষ্পন্নর াগ্য মামলা নিষ্পনত্ত  জন্য নিজস্ব আইি কম েকিো িা র্াকা। 

             (ছ) মামলা  দীঘ েসূনত্রিা । 

২০.২ চুারলঞ্জসমূহ:  

(ক) নিজস্ব অনফস ভিি স্থাপি। 

(খ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া  নিরয়াগনিনি, ২০১৪ অনু ায়ী জিিল নিরয়াগ ক া।  

(গ) খনি ও খনিজ সম্পদ নিনিমালা, ২০১২ হালিাগাদ ক া। 
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২১.০ ভনিষ্যৎ কম েপন কল্পিা 

খনিজ সম্পদ উন্নয়ি ব্যুর া (নিএমনি)-এ  চযোক্লঞ্জসমূহ রমাকারিলা কর  নিএমনিরক একটি আধুনিক ও গনিশীল স কান   াজস্ব আদায়কা ী 

প্রনিষ্ঠাি নহসারি গরড় তলরি নিম্নিনে েি প্রস্তািিা  রয়রছ : 

(ক)  প্রানিষ্ঠানিক উন্নয়ি : নিনজটাল িাংলারদশ রবরনম যোক্ণ লিযক্ক সোমক্ন গরক্খ এবং জিগরে  রদা রগাড়ায় সহক্জ ও দ্রুততম সমক্য়  রসিা 

রপৌছারিা  রনরমত রবএমরি কর্তযক প্রদত প্রচরলত গসবোসূহক্ক ই-গসবোয় রুপোন্তর।  

(খ)  শাখা অনফস স্থাপি : খরনজ সিদ অনুসন্ধোন, উক্তোলন/আহরণ কোর্ যক্রক্মর সুষ্ঠু ব্যবস্থোপনোর মোধ্যক্ম  াজস্ব আদায় বৃনদ্ধ  লক্িয খনিজ 

সস্পদ সংরিষ্ট নিভাগীয় শহর  নিজস্ব শাখা অনফস স্থাপি।  

(গ)  মািি সম্পদ উন্নয়ি : জনবল রনক্য়ো  ও রনক্য়ো কৃত জনবলক্ক দি মািি সম্পগদ পররণত ক া  লরক্ষু রদরশ-নিরদরশ প্রনশক্ষরের ব্যিস্থা 

গ্রহণ।  

(ি) রোজস্ব আদোয় বৃরদ্ধর মোধ্যক্ম জোতীয় অথ যনীরতক্ত সহোয়ক ভূরমকো পোলন করো। 

 

২২.০ উপসংহা  

খরনজ সিদ উন্নয়ন বুযক্রো (রবএমরি)  ণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোক্দশ সরকোক্রর জ্বোলোরন ও খরনজ সিদ রবিোক্ র অধীন একটি দপ্তর র্ো গতল, গ্যোস 

(ব্যতীত) সোরো গদক্শ প্রোপ্ত অন্যোন্য খরনজ সিদ উন্নয়ন ও ব্যবস্হোপনো কক্র থোক্ক। সরকোক্রর একটি রোজস্ব আদোয়কোরী প্ররতষ্ঠোন রহসোক্ব রবএমরি 

কোজ কক্র। গদশ স্বোধীন হওয়োর পূক্ব য ১৯৬২ সোক্ল রবএমরি তৎকোলীন গকন্দ্রীয় সরকোক্রর রশল্প ও প্রোকৃরতক সিদ মন্ত্রণোলক্য়র আওতোধীন প্রোক্দরশক 

সরকোক্রর রশল্প ও বোরণজয রবিোক্ র অধীক্ন প্ররতষ্ঠো লোি কক্র। বতযমোন প্রধোনমন্ত্রী গদশরত্ন গশখ হোরসনো িমতোয় আসোর পর গসোনোর বোংলোর 

আধুরনকোয়ক্ন দৃঢ় প্রতযক্য় গিোষণো কক্রন রিশন ২০২১ এবং  গস্বোচ্চোর কক্ে ক্ষুধোমুক্ত, দোররদ্রমুক্ত উন্নত বোংলোক্দক্শর স্বপ্ন দ্রষ্টো রহসোক্ব গদক্শর প্ররতটি 

গিক্ত্র সুরনরদ যষ্ট গ কসই উন্নয়ন কম যসূরচ প্রণয়ন কক্রন। তোরই অংশ রহসোক্ব রোজস্ব আদোয়কোরী সকল প্ররতষ্ঠোন  রতশীলতো লোি কক্র। খরন ও খরনজ 

সিদ (রনয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সোক্লর ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইক্নর ৪ ধোরোয় প্রদত িমতোয় ২০১২ সোক্ল প্রণীত হয় খরন ও 

খরনজ সিদ রবরধমোলো, ২০১২। গতল ও গ্যোস ব্যতীত সোরো গদক্শর প্রোপ্ত খরনক্জর সুষ্ঠু ব্যবস্হোপনোসহ অনুসন্ধোন লোইক্সে, খরন ও গকোয়োরর ইজোরো 

প্রদোক্নর কোর্ যক্রম শুরু হয় তথো সোরোক্দক্শ রবরিন্ন অঞ্চক্লর প্রোকৃরতক খরনজ সিক্দর অনুসন্ধোন কোর্ যক্রম শুরু হয়। গদক্শর রবরিন্ন রবিোক্ র সম্ভোব্য 

খরনজ সিক্দর প্রোপ্ত অনুসন্ধোনরিরতক তথ্য অনুর্োয়ী প্রকোরশত হয় খরনজ সিক্দর অরধক্িত্রভুক্ত এলোকো রনণ যয় এবং গ ক্জ ভুরক্তকরণ তোরলকো। ইহো 

একটি উন্নয়ক্নর মোইলফলক। সরকোক্রর রব ত ১০ বছক্র রোজস্ব আয় পূক্ব যর  ১০ বছক্রর তুলনোয় প্রোয় ১০ গুণ গবরশ বৃরদ্ধ গপক্য়ক্ছ। রবএমরি ২০১৮-

১৯ অর্ েিছর  সি েরমাট প্রায় ৫৬ (ছোপোন্ন গকোটি) গকোটি  োকো রোজস্ব আদোয় কক্র র্ো গদক্শর অথ যননরতক অগ্রর্োত্রোক্ক গব বোন ভূরমকো পোলন করক্ছ। 
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