
ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড
(এমিজএমিসএল) 

( পে াবাংলার এক  কা ানী) 
ম পাড়া, পাবতী র, িদনাজ র। 

মােক ং, সল  এ  রিভিনউ শাখা

২০২২-২৩ অথবছের সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) পিরবী ণ কিম র ৩য় সভার কাযিববরণী।

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

সভার তািরখ ১৮ জা য়ারী ২০২৩
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান সে লন ক , এমিজএমিসএল ধান কাযালয়, িদনাজ র।
উপি িত ...
        
          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.
০০২.২০.৩ তািরখ: ১০ জা য়ারী ২০২৩ এর মা েম ২০২২-২৩ অথবছেরর ৩য় মািসেক নগ ত কিম র এক  সভা
গত ১৮/০১/২০২৩ 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।          কিম র সভাপিত সভােক অবিহত কের 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 কমকতাগেণর দ তা ি , সবা দান
িত িত হালনাগাদকরণ এবং সবা দান সং া  আইন, িবিধ-িবধান িবষেয় ২  িশ েণর আেয়াজনর ল মা া

িনধািরত রেয়েছ। ২০২২-২৩ অথবছেরর ১ম মািসেক ১২ সে র ২০২২ তািরেখ ২০ জন কমকতার সমে েয় ১
িশ ণ অন লাইেন ( ম) আেয়াজন করা হেয়েছ। চলিত অথবছের বিণত কমস াদন চেকর িবপরীেত ণ ল মা া

অজেনর লে  ৩য় মািসেক অথাৎ আগািম ফ য়ারী মােস এমিজএমিসএল-এর ২৫ জন কমকতার সম েয় ১  িশ ণ
এমিজএমিসএল-এর ধান কাযালেয় অফ লাইেন আেয়াজন করা যেত পাের।

৩।         কিম র সদ -সিচব সভােক অবিহত কের 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। ইেতামে  এমিজএমিসএল-এর িবিভ  িডিভশন/িডপাটেম  হেত ত  সং হ বক
সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) হালনাগাদকরেণর এক  খসড়া সভায় উপ াপন করা হয়। খসড়া হালনাগদ ত
সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) ড়া করণ বক মাচ ২০২৩ মােসর ২য় স ােহ ব াপনা পিরচালক বরাবর
দািখল এবং এমিজএমিসএল-এর ওেয়ব সাইেট আপেলাডকরেণর জ  আইিস  িবভােগ রেণর িবষেয় কিম র সকল
সদ  একমত পাষন কেরন। 

৪।       সভায় আেলাচনা হয় য, এমিজএমিসএল-এর “ সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার) বা বায়ন

১



কমপিরক না, ২০২২-২০২৩” অ যায়ী ২  ক হা ার সভা আেয়াজেনর ল মা া রেয়েছ। ইেতামে  চলিত
অথবছেরর ১ম মািসেক ১  ক হা ার সভার আেয়াজন করা হেয়েছ। ২০২২-২৩ অথবছেরর ণ ল মা া অজেনর
জ  ৩য় মািসেক অথাৎ ফ য়ারী ২০২৩ মােস ১  ক হা ার সভার আেয়াজন করা যেত পাের। 

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

ক)  ২০২২-২৩ অথবছের িশ ণ চেকর িবপরীেত ণ ল মা া অজেনর লে  ৩য় মািসেক অথাৎ আগািম
ফ য়ারী ২০২৩ মােসর থমােধ এমিজএমিসএল-এর ২৫ জন কমকতার সম েয় ১  িশ ণ এমিজএমিসএল-এর ধান
কাযালেয় অফ লাইেন আেয়াজন করার িস া  হীত হয়।

খ) সভায় কিম  ক ক ৩য় মািসেক জ  খসড়া হালনাগাদ ত সবা দান িত িত (িস েজনস চাটার)
ড়া করণ বক মাচ ২০২৩ মােসর ২য় স ােহ ব াপনা পিরচালক মেহাদয় বরাবর দািখল এবং এমিজএমিসএল-এর

ওেয়ব সাইেট আপেলাডকরেণর জ  আইিস  িবভােগ রেণর িস া  হীত হয়। 

গ) ২০২২-২৩ অথবছেরর ণ ল মা া অজেনর জ  ৩য় মািসেক অথাৎ ফ য়ারী ২০২৩ মােসর শষােধ ১  ক
হা ার সভার আেয়াজন করার িস া  হীত হয়।

৭।           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: ২৮.১৭.০০০০.৬৩১.০৬.০০১.২৩.১২ তািরখ: 
২২ জা য়াির ২০২৩

৮ মাঘ 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 (ভা ার), ভা ার শাখা, ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড

 

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

২


