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সভাপিত
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সভার তািরখ ২০ �ন ২০২১
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ�কা
�ান অনলাইন �ম �াটফম �
উপি�িত পিরিশ�-ক

২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) বা�বায়েনর অংশ িহেসেব �সবা �দান �িত�িত িবষেয় বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ
অিধদ�র (িজএসিব)’র �সবা�হীতা খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরা (িবএমিড), হাইে�া কাব �ন ইউিনট এবং িবে�ারক পিরদ�র এর �িতিনিধেদর
সােথ এক অবিহতকরণ সভা মহাপিরচালক (��সিচব) ড. মহঃ �শর আলী এর সভাপিতে� ২০ �ন ২০২১ তািরখ সকাল ১১:০০ ঘ�কায়
অনলাইন িসে�ম �েম অ�ি�ত হয়। 

সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। পিরিচিত পব � �শেষ অ�মিত�েম িজএসিব’র �সবা �দান �িত�িতর
�ফাকাল পেয়� কম �কত�া জনাব �মাহা�দ আলমগীর কবীর িজএসিব’র  �সবা �দান �িত�িত �েল ধেরন। িতিন উে�খ কেরন �য, িজএসিব
এক� �-�ব�ািনক সং�া, এখােন জনগেণর সােথ সরাসির স�ৃ�তা কম।

এ পয �ােয় সভাপিত এিপএ বা�বায়েনর ধারাবািহকতায় অংশীজেনর এ সভার আেয়াজন করা হেয়েছ উে�খ কের িজএসিব হেত �সবা �পেত
�কান সমা�া হে� িকনা এ িবষেয় �সবা�হীতা/অংশীজনেদর মতামত জানেত চান। সভায় উপি�ত �সবা�হীতা হাইে�াকাব �ন ইউিনেটর
�িতিনিধ জনাব নাজ�ল হক িজএসিব হেত তােদর চািহদা�ত ত�-উপা� এবং অ�া� আ�ষি�ক �সবাস�হ যথাসমেয় পাওয়া যায়, �সবা
�াি�েত �কান িবল� হে�না মেম � সভােক অবিহত কেরন। হাইে�াকাব �ন ইউিনট হেত �সবা �পেতও �কান সমা�া বা িবল� হয়না মেম � জনাব
�মাঃ ��ি�ন সরকার, পিরচালক (�ত�) িজএসিব সভােক অবিহত কেরন।
জনাব �মাঃ আলী আকবর, পিরচালক (�ত�) অংশীজনেদর মে� পার�িরক মতিবিনমেয়র উপর ���ােরাপ কের হাইে�াকাব �ন ইউিনট হেত
কী কী �সবা পাওয়া যায় তা জানােনার অ�েরাধ কেরন। সভাপিত হাইে�াকাব �ন ইউিনট হেত �দান�ত �সবার এক� ধারনা �দান কেরন এবং
িজএসিব’র �িনিদ �� �কান �সবার চািহদা থাকেল �স �মাতােবক হাইে�াকাব �ন ইউিনেটর সােথ পার�িরক �যাগােযােগর িভি�েত তা পাওয়া
�যেত পাের মেম � মতামত �দান কেরন। 

িবে�ারক পিরদ�র হেত সভায় অংশ�হণকারী অংশীজন জনাব সানিজদা �বগম িজএসিব হেত তােদর চািহদা�ত �সবাস�হ যথাসমেয় পাওয়া
যায়, �সবা �াি�েত �কান সমা�া হে�না মেম � সভােক জানান।

সভায় উপি�ত খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরা (িবএমিড)’র �সবা�হীতা জনাব মাহ�বা আ�ার ইজারা �দােনর িনিম� ইজারা�� িনণ �য়, িবিভ�
খিনেজর উপি�িত, �াি� ইত�ািদ িন�পেণ চািহদার িভি�েত িজএসিব হেত যথাসমেয় �িতিনিধ মেনানয়ন পাওয়া যায়। এছাড়া িবএমিড’র
চািহদা অ�যায়ী িজএসিব হেত জনবলসহ িবেশষ� মতামত সময়মত পাওয়া যায় মেম � সভােক অবিহত করা হয়। িবএিমিড হেত িজএসিব’র
�সবা �াি�েত �কান সমা�া হে� িকনা সভাপিতর এ �ে�র জবােব জনাব �মাহা�� আ�ল আিজজ পােটায়ারী, পিরচালক (�ত�) সভােক
অবিহত কেরন �য িবএিমিড হেত িজএসিব’র �সবা �াি�েত �কান অ�িবধা হে� না। িজএসিব হেত িবএমিডেত �িতিনিধ মেনানয়ন �দােন িক�
��ে� িবল� হেলও তা আলাপ আেলাচনার িভি�েত সমাধান করা হয় মেম � িতিন সভােক অবিহত কেরন।

সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।
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�ারক ন�র: ২৮.০৫.০০০০.৩০০.৫০.০৯১.১৯.৩২ তািরখ: 
২৬ �ন ২০২১

১২ আষাঢ় ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) িজএসিব’র শাখা �ধানগণ
২) িজএসিব’র কম �কত�া��

 
 

�মাহা�দ আলমগীর কবীর 
উপ-পিরচালক (�ত�)-১


