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আই  িডপাটেম

...

সভাপিত েকৗ. িব িজৎ সাহা 
 মহা ব াপক

সভার তািরখ ২৪-০৮-২০২০
সভার সময় বলা ০২◌ঃ৩০

ান অনলাইন
উপি িত রকেডড
পে াবাংলার ইেনােভশন অিফসার পিরচালক (পিরক না) মেহাদেয়র দা িরক তার কারেণ ার স িত েম মহা ব াপক ও
পে াবাংলার ইেনােভশন েমর সদ  অনলাইন সভায় যাগদান ত ইেনােভশন েমর সদ ’ ক াগত জািনেয় সভার কায ম 

কেরন। সভার েত বতমান কািভড-১৯ িতেরাধ মাকােবলায় সকলেক সেচতনতা ি  এবং কেরানা ভাইরাস পিরি িত িবেবচনা কের
দা িরক কােজ উ াবন ও সবা সহিজকরেণর িবষেয় আেলাকপাত করা হয়।

সভায় পে াবাংলা ও এর আওতাধীন কা ািনস েহর ২০১৯-২০২০ অথবছেরর জ  িচি ত কায েমর বতমান বা বায়ন অ গিত এবং
২০২০-২০২১ অথবছেরর জ  ণীত কমপিরক না িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। একইসােথ ২০২০-২০২১ অথবছেরর জ
উ াবনী াব/আইিডয়া স েক সভায় আেলাচনা করা হয়।

িব ািরত আেলাচনা ও পযােলাচনা বক বিণত সভায় িনে া  িস া স হ হীত হয়ঃ
িমকিমক আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া কায ব ায়কায ব ায়

০১।

২০২০-২১ 
অথবছেরর উ াবন 
কমপিরক না 
অ যায়ী 
ইেনােভ ভ 

াব/ 
আইিডয়া রণ।

নাগিরক সবা দান ি য়া ত ও সহিজকরণ 
এবং দা িরক কােজ তা, জবাবিদিহতা 
িনি তকরণােথ সহেজ বা বায়নেযা  এবং 
TCV িনি ত করা যােব এ প উ াবন 
কায ম হেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 
কািভড-১৯ এবং সমসামিয়ক পিরি িত 

িবেবচনা কের উ াবনী াব/আইিডয়া দান 
করার জ  সভায় আেলাচনা করা হয়।

পে াবাংলার আওতাধীন কা ািনস হ 
সহেজ বা বায়নেযা  
এবং TCV িনি ত করা যােব এ প 
কায ম উ াবনী াব/আইিডয়া আগামী 
৩১-০৮-২০২০ তািরেখর মে  ওয়াড 
ফর ােট পে াবাংলার আই  
িডপাটেমে র ইেমইল 
(it@petrobangla.org.bd)-
এ রণ করেব।

ইেনােভশন 
অিফসার, 
সংি  
কা ািন

১



০২।

কমশালা/ 
সিমনার ও 
িশ ণ 

আেয়াজন।

২০২০-২১ অথবছেরর জ  ণীত ইেনােভশন 
কমপিরক না অ যায়ী সবা সহিজকরণ ও 
স মতা ি  িবষয়ক কমশালা/ সিমনার ও 

িশ ণ আেয়াজেনর িবষেয় আেলাচনা করা 
হয়। সভায় অনলাইন-এ কমশালা/ সিমনার ও 

িশ ণ আেয়াজেনর িবষেয় আেলাচনা করা 
হয়। তেব অনলাইেন কমশালা/ সিমনার ও 

িশ ণ কতটা ফল  হে  এ িবষয়  
িবেবচনা কের িবক  কান ধারণা অথবা 
পিরক না িনেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

বতমান কেরানা ভাইরাস 
পিরি িত িবেবচনা কের 
কা ািনস হ   

কমপিরক না মাতােবক 
িনধািরত সমেয়র মে  অনলাইন 
অথবা িবধাজনক প িতেত 
কমশালা/ সিমনার ও িশ ণ 
আেয়াজন স  করেব।

অনলাইেন কমশালা/ সিমনার ও 
িশ ণ কতটা ফল  হে  এ 

িবষয়  িবেবচনা কের িবক  
কান ধারণা অথবা পিরক না 

যিদ থােক, স  পে াবাংলার 
ইেনােভশন অিফসারেক অবিহত 
করেব।

ইেনােভশন 
অিফসার, 
সংি  
কা ািন

০৩।
ইেনােভশন 
িরেসাস পাসন/ 

িশ ক।

পে াবাংলা ও এর আওতাধীন কা ািনস েহ 
কমরত কমকতােদর ম  হেত ইেনােভশন 
িবষেয় িরেসাস পাসন/ িশ ক তির করার জ  
সভায় িবষয়  উ াপন করা হয়। সভায় সকেল 
িরেসাস পাসন/ িশ ক তিরর লে  একমত 
পাষণ কের এবং পে াবাংলা ও কা ািনস হ 

হেত সািবক সহেযািগতা দান করার জ  
সভায় আেলাচনা হয়।

ইেনােভশন কায ম িবষেয় পে াবাংলা 
ও এর আওতাধীন কা ািনস েহ 
কমরত কমকতােদর ম  হেত 
ইেনােভশন িবষেয় িরেসাস 
পাসন/ িশ ক তির করেত হেব।

ইেনােভশন 
অিফসার, 
পে াবাংলা

০৪।

২০১৯-২০২০ 
অথবছেরর উ াবন 
কমপিরক না 
অ যায়ী 
িচি ত  িবষেয়র 
বা বায়ন অ গিত 

ায়ন।

ক) িজ িডিসএল-এর বােয় ােমি কবােয় ােমি ক   
প িত েতপ িত েত   পনশনপনশন   উ ে ালনঃউ ে ালনঃ
সফটওয় ার/এ াপস ডেভলপেমে র জ  
দরপ  আহবান করার জ  ি য়াধীন রেয়েছ। 
কেরানা ভাইরাস পিরি িতর কারেণ স ণ 

ি য়া স  করেত িক টা িবল  হেয়েছ।

ততম সমেয়র মে  সফটওয় ার/এ াপস 
ডেভলপেম  কায ম স  করেত 

হেব।

ইেনােভশন 
অিফসার,

িজ িডিসএল

খ) িবিজিডিসএল-এর কাদ ারকাদ ার  ব াপন াব াপন া  
িসে মিসে ম  চা করণঃচা করণঃ

কাদার ব াপনা িসে ম চা  আেছ।

পে াবাংলার আওতাধীন িবপণন 
কা ািনস হ   নীিতমালার 

আি েক কাদার ব াপনা িসে ম  
রি েকশন করেত পাের।

ইেনােভশন 
অিফসার,
সংি  িবপণন 
কা ািন

গ) আরিপিজিসএল-এর িসএনিজ 
শেন  য ানবহনয ানবহন   সন া করণসন া করণ  ওও  ি কারি কার  

িসে মিসে ম  বত নঃবত নঃ
সফটওয় ার ডেভলপেম  ও হাডওয় ার 

াপেনর কায ম চলমান রেয়েছ। কািভড-১৯ 
এর দ ণ হাডওয় ার াপন স ব হয়িন।

আরিপিজিসএল-এর িসএনিজ শেন 
সফটওয় ার ডেভলপেম  ও হাডওয় ার 

াপেনর কায ম ত বা বায়ন করেত 
হেব।

ইেনােভশন 
অিফসার, 
আরিপিজিসএল

সভায় আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

েকৗ. িব িজৎ সাহা 
মহা ব াপক

ারক ন র: ২৮.০২.০০০০.০৬৬.০৩.০০২.২০.১০৯ তািরখ: ১২ ভা  ১৪২৭
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২৭ আগ  ২০২০
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পে াবাংলার আওতাধীন কা ািনস েহর ব াপনা পিরচালকম লী।
২) মহা ব াপক (উৎপাদন ও িবপণন), পে াবাংলা।
৩) মহা ব াপক ( সবা), পে াবাংলা।
৪) উপ-মহা ব াপক (িনরী া), পে াবাংলা।
৫) একা  সিচব, পিরচালক (পিরক না), পে াবাংলা।

 

েকৗ. িব িজৎ সাহা 
মহা ব াপক

৩


