
ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড
(এমিজএমিসএল) 

( পে াবাংলার এক  কা ানী) 
ম পাড়া, পাবতী র, িদনাজ র। 
ইনভায়রনেম  এ  িজওলিজ শাখা

২০২২-২৩ অথবছের সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) পিরবী ণ কিম র ২য় সভার কাযিববরণী।

সভাপিত হাসান মাহ ল ইসলাম 
উপ-মহা ব াপক (ভা ার)

সভার তািরখ ১৪/১১/২০২২
সভার সময় িবকাল ২.০০ ঘ কা

ান কনফাের  ম, এমিজএমিসএল।
উপি িত সং ।
        
            ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড (এমিজএমিসএল)-এর সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার)
সং া  কমপিরক না বা বায়ন, পিরবী ণ ও হালনাগাদকরেণর লে  অিফস আেদশ নং-২৮.১৭.০০০০.
৬২১.৪৯.০০২.২০.৪৭ তািরখ: ১১ অে ারব ২০২২  এর মা েম নগ ত কিম র সকল সদে র উপি িতেত এক  সভা
গত ১৪/১১/২০২২ তািরেখ এমিজএমিসএল-এর কনফাের  কে  অ ি ত হয়। সভার েত সভাপিত ও কিম র
আ ায়ক উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভায় এমিজএমিসএল-এর “ সবা দান িত িত
(িস েজনস চাটার) বা বায়ন কমপিরক না, ২০২২-২০২৩” এর িবষয়স েহর উপর িব ািরত আেলাচনা ও পযােলাচনা
করা হয়।

২।       সভাপিত সভােক অবিহত কেরন য, ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং া ও মাঠ পযােয়র অিফেসর সবা দান িত িত
কমপিরক না বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা, ২০২২-২৩ অ যায়ী ৩-৫ জন কমকতার সম েয় কিম র গঠেনর
িনেদশনা রেয়েছ। সবা দান িত িত কমপিরক না বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা, ২০২২-২৩ অ যায়ী ২য় মািসক
সবা দান িত িত সং া  পিরবী ণ কিম  অিফস আেদশ নং-২৮.১৭.০০০০.৬২১.৪৯. ০০২.২০.৪৭ তািরখ: ১১
অে ারব ২০২২ এর ম েম নগঠন করা হেয়েছ।

৩।        সভাপিত সকল সদ েক অবিহত কেরন য, এমিজএমিসএল-এর “ সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার)
বা বায়ন কমপিরক না, ২০২২-২০২৩” অ যায়ী মািসক িভি েত সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) হালনাগাদ
করার ল মা া িনধািরত রেয়েছ। ২০২২-২৩ অথবছেরর ২য় াি েক এমিজএমিসএল-এর মহা ব াপক
(ইউিজওএ এম) পদ নব নসহ ২০২২-২৩ অথবছেরর ই-গভ া  ও বািষক উ াবন কমপিরক না বা বায়েনর
আওতায় সবা সহজীকরেণর অংশ িহেসেব মােক ং িবভােগর জ  “অনলাইন িডলার িতিনিধ িনবাচন” সবা  িচি ত
করা হেয়েছ, যা িস েজন চাটার-এ অ  করা যেত পাের। সভায় উপি ত সদ দ ে র সােথ আেলাচনা করতঃ
িব মান সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) েয়াজনীয় সংেশাধন বক হালনাগাদকরেণর িবষেয় সকেল একমত
পাষণ কেরন।   

৪।         সভাপিত সভায় জানান য, এমিজএমিসএল-এর ধান কাযালেয় েবশ পেথ য িস েজন চাটার াপন করা

১



হেয়েছ, তা সকেলর ি  গাচর হয়না। এমিজএমিসএল হেত সকল সবা হীতার ি েগাচেরর লে  ২০২২-২০২৩
বছেরর ২য় মািসেক িস েজন চাটার হালনাগাদ বক খিন এলাকার উ ু  ােন াপন করার াব পশ কেরন।

ব াপক (সাধারণ শাসন) জনাব মাঃ আসা ামান বেলন, খিন আি নার ধান ফটেকর েবশ পেথ সকেলর ি
গাচরী ত হওয়ার লে  উ ু  ােন র ও ি ন ন িস েজন চাটার বাড/িডিজটাল ানার দশন করা যেত পাের।
এমিজএমিসএল-এ খিন এলাকায় েবেশর ধান ফটেকর সি কেট উ ু  ােন িস েজন চাটার াপেনর জ  িতিন
আ হ  কেরন।  

৫। সভায় িব ািরত আেলাচনার পর সবস িত েম িন বিণত িস া  হীত হয়:

ক) সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) ২য় মািসেক হালনাগাদ বক ব াপনা পিরচালক মেহাদয় বরাবর
িতেবদন দািখল এবং এমিজএমিসএল-এর ওেয়ব সাইেট আপেলােডর জ  আইিস  িবভােগ রেণর িস া  হীত হয়।

খ) এমিজএমিসএল-এর আওতাধীন দ র/সং া না থাকায় সবা দান িত িত কাযকরভােব বা বায়েনর িনিম
এমিজএমিসএল-এর িবিভ  িডিভশন/িডপাটেম  ধানেদর সােথ িডেস র ২০২২ মােসর ১ম স ােহ সভা আেয়াজেনর
িস া  হীত হয়। 

গ) ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং া ও মাঠ পযােয়র অিফেসর সবা দান িত িত কমপিরক না বা বায়ন ও ায়ন
িনেদিশকা, ২০২২-২৩ অ যায়ী হালনাগাদ ত িস েজন চাটার সবা হীতাগেণর িবধােথ খিন এলাকায় েবেশর ধান
ফটেকর সি কেট উ ু  ােন দশন/ াপেনর িস া  হীত হয়।

৬।          আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি
ঘাষণা কেরন। 

 

হাসান মাহ ল ইসলাম 
উপ-মহা ব াপক (ভা ার)

ারক ন র: ২৮.১৭.০০০০.৬২১.৪৯.০০২.২০.৫১ তািরখ: 
২২ নেভ র ২০২২

৭ অ হাযণ় ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপনা পিরচালক, ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড
২) ব াপক ( য়), য় শাখা, ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড
৩) ব াপক (িজএ), সাধারণ শাসন শাখা, ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড
৪) উপ- ব াপক (ইএ িজ), ইনভায়রনেম  এ  িজওলিজ শাখা, ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড
৫) উপ- ব াপক (িনরী া), িনরী া িবভাগ, ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড

 

হাসান মাহ ল ইসলাম 
২



উপ-মহা ব াপক (ভা ার)

৩


