
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 

খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)

খিনজ স দ উ য়ন েরার সবা দান িত িত কমপিরক না, ২০২২-২৩ এর কায ম [১.২] অ যায়ী সবা দান
িত িত সং া  পিরবী ণ কিম র সভার কাযিববরণী (অে াবর-িডেস র, ২০২২)(ি তীয় কায়াটার)

সভাপিত মাঃ আ ল বাসার িসি ক আকন 
পিরচালক

সভার তািরখ ২৩-১১-২০২২ ি .
সভার সময় র ২.৩০ ঘ কা

ান িবএমিডর সভা ক
উপি িত পিরিশ -ক

       সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম িস েজন চাটার
িবষয়ক ফাকাল পেয়  কমকতা মাসাঃ মাহ বা খা ন, সহকারী পিরচালক ( ত ) আেলাচ িচ অ যায়ী সভায়
কমপিরক নার িবিভ  িবষয় িনেয় আেলাকপাত কেরন। িতিন জানান িবএমিডর সবা দান িত িত বা বায়ন
কমপিরক না ২০২২-২০২৩ অ যায়ী িত মািসেক িস েজন চাটার হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
ল মা া রেয়েছ। সভাপিত ি তীয় মািসেক িবএমিডর িস েজন চাটার হালনাগাদ বক ওেয়বসাইেড আপেলাড এবং

ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ রেণর জ  সংি  কমকতােক িনেদশনা দান কেরন। িতিন সহকারী পিরচালক (খিন
েকৗশল) পেদ একজন কমকতা যাগদান করায় ওেয়বসাইেট কমকতার তািলকা হালনাগাদ করার িনেদশনা দান কেরন।

এছাড়া িস েজন চাটার অ যায়ী সবা ত াশীেদরেক সবা দােনর জ  সংি  সকলেক আ িরকভােব কাজ করার
িনেদশনা দান কেরন। অত:পর সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া  হীত হয় : 

.নং কায ম/আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

১.

১.১ মািসক িভি েত সবা
দান িত িত সং া

পিরবী ণ কিম  নগঠন

সবা দান িত িত সং া  পিরবী ণ কিম
িডেস র/২০২২ মােস নগঠেনর িস া  হীত হয়।

ফাকাল
পেয়

কমকতা 
১.২ মািসক িভি েত সবা

দান িত িত সং া
পিরবী ণ কিম র সভার
িস া  বা বায়ন

সভাপিতর িনেদশনা অ যায়ী িস া  বা বায়ন এবং
িতেবদন যথাসমেয় রেণর িস া  হীত হয়; ফাকাল

পেয়
কমকতা 

১.৩ সবা দান িত িত
িবষেয় আওতাধীন
দ র/সং ার সম েয়

মািসক িভি েত সভা
আেয়াজন

িবএমিডর যেহ  আওতাধীন দ র/সং া নই সেহ
িবএমিডর কমকতােদর িনেয় কমপিরক না বা বায়ন
অ গিত িবষেয় িডেস র/২০২২ তািরেখর মে  সভা
আেয়াজন করার িস া  হীত হয়;

ফাকাল
পেয়

কমকতা 

১.৪ মািসক িভি েত সবা
দান িত িত

হালনাগাদকরণ

সবা দান িত িত মািসক িভি েত হালনাগাদ কের
ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ ি তীয় মািসক
িতেবদন রেণর িস া  হীত হয়।

ফাকাল
পেয়

কমকতা

১



 ২.
 ২.১ সবা দান

িত িত িবষয়ক ২
কমশালা/ িশ ণ/ সিমনার
আেয়াজন

সবা দান িত িত িবষয়ক থম িশ ণ  ২৩
নেভ র ২০২২ তািরেখ আেয়াজন করা হেয়েছ।

ফাকাল
পেয়

কমকতা 

 
২.১ সবা দান

িত িত িবষেয়
কেহা ারগেণর সম েয়

অবিহতকরণ ০২  সভা
আেয়াজন 

সবা দান িত িত িবষেয় কেহা ারগেণর
অংশ হেণ থম অবিহতকরণ সভা  ৩০-১১-২০২২
তািরেখ আেয়াজেনর িস া  হীত হয়।

ফাকাল
পেয়

কমকতা 

৩.০  সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম স  করা
হয়। 

 

মাঃ আ ল বাসার িসি ক আকন 
পিরচালক

ারক ন র: ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৫.০০১.০২.৫১৭ তািরখ: 
০৪ িডেস র ২০২২

১৯ অ হাযণ় ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) উপসিচব, শাসন-১ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ;
২) উপপিরচালক ( শাসন/অথ ও পিরক না), খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড);
৩) উপপিরচালক (খিন ও খিনজ) (চলিত দািয় ), খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড);
৪) সহকারী পিরচালক ( -রসায়ন), খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড);
৫) সহকারী পিরচালক (খিন েকৗশল), উপপিরচালক (খিন ও খিনজ)-এর দ র, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড);
৬) িপ.এ  মহাপিরচালক/পিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড) (মহাপিরচালক/পিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ );
৭) অিফস কিপ/সংি  নিথ। 

 

( মাসাঃ মাহ বা খা ন) 
সহকারী পিরচালক ( ত )

২


