
“িব ৎ ও ালািন িনরাপ া
সেবা  অ ািধকার”

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন
( পে াবাংলা) 

আই  িডপাটেম

...

সভাপিত মাঃ শাহী র ইসলাম 
 পিরচালক (িপএসিস)

সভার তািরখ ২৮-০২-২০২১
সভার সময় সকাল ১১টা

ান অনলাইন
উপি িত রকেডড

িবষয়িবষয়: : পে াব াংলাপে াব াংলা   ওও  এরএর   আওতাধীনআওতাধীন   কা া িনস েহরকা া িনস েহর   ইেনােভশনইেনােভশন   েমরেমর   ৪৪   সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী।।

পে াবাংলার পিরচালক (িপএসিস) ও ইেনােভশন অিফসার মেহাদয় সভার েত সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয়
সভার কায ম  কেরন। সভাপিত মেহাদয় ২০২০-২১ অথবছেরর উ াবন কমপিরক না অ সাের ল মা া অজেনর
িবষেয় ােরাপ কেরন। একইসােথ উ াবন কমপিরক নায় বিণত কায মস হ িনধািরত সমেয় স াদেনর জ
িদকিনেদশনা দান কেরন।

সভায় ২০২০-২১ অথবছের পে াবাংলার আওতাধীন কা ািনস েহর কমপিরক না অ সাের কায েমর বা বায়ন
অ গিত পযেব ণ করা হয় এবং িব ািরত আেলাচনা ও পযােলাচনা বক সভায় িনে া  িস া স হ হীত হয়ঃ

ম.ম. আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া কায ব ায়কায ব ায়

০১। উ াবনী উে াগ 
বা বায়ন

২০২০-২১ অথবছেরর কমপিরক নায় 
হীত উ াবনী উে াগ বা বায়েনর িবষেয় 

সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 
কা ািনস হ ত পাইল ং-এর ব া 
হণসহ বা বায়ন করার জ  সভায় 

তািগদ দান করা হয়। ত ে , 
িজ িডিসএল-এর বােয়া- মি ক 

পনশন চা র িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
করা হয়। এছাড়া, িজ িসএল এর 
আওতাধীন KPI াপনা েলােত IP 
Camera াপেনর িবষেয় িবশদ 
আেলাচনা করা হয়।

ক) ২০২০-২১ অথবছেরর 
কমপিরক নায় হীত উ াবনী 
উে াগ েলা িনধািরত সমেয়র মে  
কা ািনস হ বা বায়েনর 
েয়াজনীয় ব া হণ করেব।

খ) িজ িডিসএল বােয়া- মি ক 
পনশন ব া ন ২০২১ এর মে  

চা  করেব এবং িজ িসএল এর 
আওতাধীন KPI াপনা েলােত 
ততম সমেয়র মে  IP 

Camera াপন করেব।

সকল 
কা ািনর 

ইেনােভশন ম

১



০২।
আরিপিজিসএল-

এর উ াবনী 
কায ম

িসএনিজ যানবাহেনর ত  (িসিল ারসহ 
অ া ) যাচাই এর জ  অনলাইন 
ডাটােবজ ও ি কার িসে ম বতেনর 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়। িসএনিজ যানবাহেনর িসিল ােরর 
ডাটােবজ যন Comprehensive 
হয় এবং য সকল িত ান িসিল ার 
Test কের থােক তােদর কাছ থেক 
ডাটা সং হ বক ডাটােবজ হালনাগাদ 
করার জ  সভাপিত মেহাদয় িনেদশনা 

দান কেরন।

িসএনিজ যানবাহেনর ত  
(িসিল ারসহ অ া ) যাচাই এর 
জ  অনলাইন ডাটােবজ ও ি কার 
িসে ম বতনসহ িসিল ােরর 
ডাটােবজ যন 
Comprehensive হয় এবং 
য সকল িত ান িসিল ার Test 

কের থােক তােদর কাছ থেক ডাটা 
সং হ বক ডাটােবজ হালনাগাদ 
করার ব া হণ করেব।

আরিপিজিসএল-
এর ইেনােভশন 

ম

০৩। ড েমে শন 
তির

২০২০-২১ অথবছেরর   কা ািনর 
উ াবন কমপিরক নায় 
উি িখত বা বািয়ত উ াবনী 
উে াগ, সবা সহিজকরণ ও িডিজটাল 
সবা বা বায়ন কায েমর উপর 

ড েমে শন তির ও কাশনার িবষেয় 
সভায় আেলাকপাত করা হয়।

২০২০-২১ অথবছেরর   
কা ািনর উ াবন কমপিরক নায় 

উি িখত বা বািয়ত উ াবনী উে াগ, 
সবা সহিজকরণ ও িডিজটাল সবা 

বা বায়ন কায েমর উপর 
ড েমে শন তির ও কাশনার 
িবষেয় ব া হণ করেব।

সকল 
কা ািনর 

ইেনােভশন ম

০৪। ী িত/ েণাদনা 
দান

মি পিরষদ িবভােগর িনেদিশকা এবং  
 কা ািনর কমপিরক না অ যায়ী 

আইিডয়া দানকারী উ াবকগণেক 
ী িত/ েণাদনা দােনর জ  সভায় 

ােরাপ করা হয়। 

মি পিরষদ িবভােগর িনেদিশকা এবং 
  কা ািনর কমপিরক না 

অ যায়ী আইিডয়া দানকারী 
উ াবকগণেক ী িত/ েণাদনা 

দােনর ব া হণ করেব।

সকল 
কা ািনর 

ইেনােভশন ম

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

 

মাঃ শাহী র ইসলাম 
পিরচালক (িপএসিস)

ারক ন র: ২৮.০২.০০০০.০৬৬.০৩.০০২.২০.৫৬ তািরখ: 
০৭ ন ২০২১

২৪ জ  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপনা পিরচালক , বাংলােদশ পে ািলয়াম এ ে ােরশন এ  াডাকশন কা ানী িলঃ (বােপ )
২) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
৩) ব াপনা পিরচালক, াস া িমশন কা ানী িলিমেটড (িজ িসএল)
৪) ব াপনা পিরচালক, িততাস াস া িমসন এ া  িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫) ব াপনা পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৬) ব াপনা পিরচালক, জালালাবাদ াস া িমসন এ া  িডি িবউশন িসে ম িলিমেটড
৭) ব াপনা পিরচালক, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
৮) ব াপনা পিরচালক, কণ লী াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৯) ব াপনা পিরচালক, রবন াস কা ানী িলিমেটড

২



১০) ব াপনা পিরচালক, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
১১) ব াপনা পিরচালক, বড় িরয়া কাল মাইিনং কা ানী িলিমেটড (িবিসএমিসএল)
১২) ব াপনা পিরচালক, ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড
১৩) ব াপনা পিরচালক (চলিত দািয় ), ব াপনা পিরচালক এর দ র, িসেলট াস িফ স িলিমেটড
১৪) উপ-মহা ব াপক (িনরী া), পে াবাংলা, ঢাকা।
১৫) ব াপক (িনমাণ), পে াবাংলা, ঢাকা।
১৬) ব াপক ( সবা), পে াবাংলা, ঢাকা।
১৭) উপ- ব াপক (এফএমিড), পে াবাংলা, ঢাকা।

 

শাহেনওয়াজ পারেভজ 
মহা ব াপক (ক া )

৩


