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িবষয়: �পে�াবাংলা'র �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩ এর আওতায় সং�ার অবসর�া� কম �কত�া-কম �চারীগেণর

সে� ১ম ��কেহা�ার সভা আেয়াজন �সে�।

উপ� �� িবষেয় সদয় অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�া ও মাঠ পয �ােয়র অিফেসর �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না

বা�বায়ন ও ��ায়ন িনেদ �িশকা, ২০২২-২০২৩ (29198/potrojariAttachmentRef/48450/0/3380) অ�যায়ী অংশীজেনর

অংশ�হেণ কমপে� ২� সভা আেয়াজন করেত হেব। এতদলে�� �পে�াবাংলার �সবা �দান �িত�িত (িস�েজ� চাট �ার) হালনাগাদকরণ,

কম �পিরক�না বা�বায়ন ও পিরবী�ণ কিম� সং�ার অবসর�া� �পনশনেভাগী কম �কত�া-কম �চারীগেণর সে� তােদর �সবা �াি�র ��ে� �িবধা-
অ�িবধা িনেয় ২০২২-২০২৩ অথ � বছেরর �থম ��কেহা�ার সভা আেয়াজন করার িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হণ কের। উ� িস�া�

�মাতােবক আেলাচ� সভা� আগামী ২৮-১১-২০২২ তািরখ �বলা ১১:০০ ঘ�কায় �পে�াবাংলার কনফাের� �েম অ�ি�ত হেব।

উ� সভায় আপনােদর যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� অ�েরাধ জানােনা যাে�।

২২-১১-২০২২

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :
১) মহা�ব�াপক (িহসাব),  �পে�াবাংলা (একজন উপ�� কম �কত�া 

��রেণর অ�েরাধসহ)

২) মহা�ব�াপক, �শাসন িবভাগ, �পে�াবাংলা (একজন উপ�� 

কম �কত�া ��রেণর অ�েরাধসহ)
 ৩) মহা�ব�াপক (�সবা), �পে�াবাংলা ( যথাসমেয় কনফাের� �ম 

��ত রাখা ও আ�ায়েনর অ�েরাধসহ)

৪) উপ-মহা�ব�াপক, বা�বায়ন-পরীিব�ণ িডপাট �েম�, বাংলােদশ 

�তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
 ৫) �ব�াপক, িভিজেল� িডপাট �েম�, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ 

স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

৬) �ব�াপক (�ড�), অ�স�ান িবভাগ, বাংলােদশ �তল, �াস ও 

ফারহানা শাওন

মহা�ব�াপক (অ�স�ান)

https://petrobangla.nothi.gov.bd/29198/potrojariAttachmentRef/48450/0/3380


খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

৭) সহকারী �ব�াপক, তহিবল ও বীমা শাখা, বাংলােদশ �তল, �াস 

ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
 ৮) জনাব �মা: শরী�ল ইসলাম, �ব�াপনা পিরচালক , (জালালাবাদ 

�াস �া�িমশন এ� িডি�িবউশন িসে�ম িল.), অবসর�া�

৯) �েকৗ. এস এম হািব�র রহমান, মহা�ব�াপক (অবসর�া�), 

ইি�িনয়ািরং িডিভশন, �পে�াবাংলা।
 ১০) জনাব �মা: তািরক হাসান, উপ-মহা�ব�াপক (অবসর�া�), 

িহসাব, �পে�াবাংলা

১১) জনাব �মা: ই�ািহম খিলল, �ব�াপক (অবসর�া�), �শাসন 

িবভাগ, �পে�াবাংলা।
 ১২) জনাব জগদীশ চ� �ভৗিমক,, উপ �ব�াপক (অবসর�া�), 

�শাসন িবভাগ, �পে�াবাংলা।

১৩) জনাব �মা: �মাশারফ �হােসন, সহকারী �ব�াপক (অবসর�া�), 

�সবা িবভাগ, �পে�াবাংলা।
 ১৪) জনাব আ�ল কােশম, সহকারী �ব�াপক, অবসর�া�, �সবা 

িবভাগ, �পে�াবাংলা



“ি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)

পে াবাংলার সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না, ২০২২-২৩ এর আওতায় সবা দান িবষেয় সং ার
অবসর া  কমকতা-কমচারীগেণর সে  ১ম কেহা ার সভার কাযিববরণী।

সভাপিত ফারহানা শাওন 
মহা ব াপক (অ স ান)

সভার তািরখ ২৮-১১-২০২২ ি .
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান সভাক , পে াবাংলা
উপি িত পিরিশ -ক

১। সভাপিত ও সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র আহবায়ক সভার েত উপি ত সং ার সংি  অবসর া
কমকতা-কমচারীেদর, শাসন ও িহসাব িবভােগর িতিনিধেদর এবং কিম র সদ েদর াগত জািনেয় সভার কাজ 
কেরন। িতিন মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণীত “ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং ার সবা দান িত িত (িস েজ স চাটার)

ণয়ন সং া  িনেদিশকা, ২০১৭” এবং “ পে াবাংলার সবা দান িত িত (িস েজ স চাটার)” এ বিণত িবষয়স হ
এবং এর াপট উপি ত কেহা ারগণ- ক অবিহত কেরন। এছাড়া, িতিন অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ হেত জারী ত
“সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০” এবং পে াবাংলা হেত জারী ত “বাংলােদশ তল, াস ও
খিনজ স দ করেপােরশন (িবওিজএমিস) কমচারী অবসর ভাতা ও সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধমালা-১৯৮৮” এ
উি িখত সবা দান িবষেয় বান ব  দান কেরন।

২। অতঃপর সভাপিত সং ার অবসর া  পনশনেভাগী উপি ত কমকতা-কমচারীেদর ( কেহা ার) তােদর সবা াি র
ে  িবধা-অ িবধার িবষেয় ব  দােনর জ  অ েরাধ জানান। তৎে ি েত উপি ত কেহা ারগণ তােদর

ব  এেক এেক দান কেরন, যা িন প:

(ক) েকৗ. এস এম হািব র রহমান, মহা ব াপক (অবসর া ), ইি িনয়ািরং িবভাগ, পে াবাংলা জানান য, চা রী
হেত অবসের গমনকারী পে াবাংলার েত ক কমকতা ও কমচারী- ক মািসক পনশন ভাতা পাওয়ার জ  িনধািরত
ফরেম িত মােস আেবদন করেত হয়। উ  ফরম  রণ বক িহসাব িবভােগ জমা দান করেত হয়। যিদ কান কারেণ
উ  আেবদন ফরম  িহসাব িবভােগ সময় মেতা জমা দান করা না হয়, তাহেল সংি  কমকতা/কমচারী উ  মােসর
পনশন িনধািরত সমেয় না পেয় িবলে  া  হন। িতিন আেরা জানান য, অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ হেত জারী ত
“সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০” এর িবিধ ২.০৭ (গ) অ যায়ী সরকাির কমকতা/কমচারীেদর
ড়া  অবসর হেণর পর পনশনােরর মািসক পনশন EFT (Electronic Funds Transfer)-এর মা েম

তার সংি  াংক একাউে  িনয়িমত রণ করা হয়। এেত পে াবাংলার মেতা কান আেবদন ফরম িতমােস জমা

১



িদেত হয় না। তাই িতিন “সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০” এর িবিধ ২.০৭ (গ) অ যায়ী
সরকাির কমকতা ও কমচারীগণ অবসর হেণর পর য প িতেত মািসক পনশন ভাতা পেয় থােকন, সই একই প িতেত
পে াবাংলার অবসর হণকারী কমকতা ও কমচারীগণেক মািসক পনশন ভাতা দােনর ব া হণ করার জ
অ েরাধ জানান।

(খ) জনাব তািরক হাসান, উপ-মহা ব াপক (অবসর া ), িহসাব িবভাগ, পে াবাংলা জানান য, পে াবাংলার চিলত
প িতেত অবসর গমনকারী কমকতা ও কমচারী- ক শরীের পে াবাংলায় উপি ত হেয় অথবা ডাকেযােগ িনধািরত
আেবদন ফরম রণ কের রণ করেত হয়। এেত তার যাতায়ােতর একটা খরচ হয় ও সমেয়র অপচয় হয়। িব তকর
িবষয়  হেলা উ  আেবদন ফরেম সরকাির থম ণীর গেজেটড অিফসার/ পে াবাংলা/ পে াবাংলার অধীন
কা ানীর কমকতা/ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ ম ার/িস  করেপােরশন/ পৗরসভা ময়র/কিমশনার-এর ত য়ন
িনেত হয়, যা ক সা । তাই িতিন অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ হেত জারী ত “সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ
আেদশ, ২০২০” অ যায়ী সরকাির িনয়েম পে াবাংলার পনশনােরর মািসক পনশন EFT-এর মা েম তার সংি

াংক একাউে  িনয়িমত রণ করার েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত পাের বেল তার মত কাশ কেরন।

(গ) এরই ধারাবািহকতায় জনাব মাঃ ই ািহম খিলল, ব াপক (অবসর া ), শাসন িবভাগ, পে াবাংলা জানান য,
সরকাির িনয়েম পনশনােরর মািসক পনশন দান করার প িত অেনক ভাল। সরকাির িনয়েম পনশনারেদর মা
বছের একবার শরীের িহসাবর ণ কমকতা’র িনকট হািজরা িদেত হয়। এ সে  িতিন উে খ কেরন য, পে াবাংলার
অিফস ঢাকােত অবি ত হওয়ায় পনশনেভাগী বয়  কমকতা/কমচারীগণ যারা ঢাকার বাইের বসবাস কেরন তােদর পে

শরীের িত বছর একবার হািজরা দওয়ার িবষয়  অ িবধাজনক হেত পাের। এে ে  পে াবাংলা ক প  িবক
কান উপােয় হািজরা দওয়ার িবষেয় ব া হণ করেল তা সবার জ ই িবধাজনক হেব। এছাড়াও িতিন আেরা উে খ
কেরন য, িতমােসর পনশন যােত মােসর থম স ােহ পনশনােরর সংি  াংক একাউে  রণ করা হয়, স
িবষয়  িবেবচনা করার জ  িতিন ক পে র সদয় ি  কামনা কেরন।

(ঘ) জনাব মাঃ মাশারফ হােসন, সহকারী ব াপক (অবসর া ), সবা িবভাগ, পে াবাংলা জানান য, একজন
অবসরেভাগী কমকতা/কমচারী যিদ ১৫ বছর ধের মািসক পনশন িনেয় থােকন, তাহেল ১৫ বছর পর তার পিরিচতজন
অিফস সহকম রা ায় সবাই অবসের চেল যায়। ফেলআেবদন ফরেম ত য়েনর জ  তােক িবিভ  জেনর কােছ অ েরাধ
করেত হয়। িবষয়  পনশনােরর জ  অত  ক সা  ও িব তকর। তাই িতিন সরকাির িনয়েম পে াবাংলার
অবসরেভাগী কমকতা/কমচারীেদর মািসক পনশন সরাসির তার াংক একাউে  EFT-এর মা েম রণ করা যেত
পাের বেল মত কাশ কেরন এবং বছের একবার হািজরার িবষয়  ইেল িনক প িতেত ব া করা যায় িকনা স িবষেয়
সভায় সবার ি  আকষণ কেরন।

(ঙ) জনাব আ ল কােশম, সহকারী ব াপক (অবসর া ), সবা িবভাগ, পে াবাংলা জানান য,অথ ম ণালেয়র অথ
িবভাগ হেত জারী ত “সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০” এর িবিধ ৪.০৮ (ঘ) অ যায়ী
পনশনার/পািরবািরক পনশনার বরণ কিরেল/িনয়িমত পনশন উে ালন না কিরেল সংি  াংক িবষয়
িহসাবর ণ কমকতা- ক অবিহত করার িবধান রেয়েছ। তাই সরকাির িনয়েম পে াবাংলার পনশনােরর মািসক পনশন
সরাসির তার াংক একাউে  EFT-এর মা েম রণ করা হেল কান অ িবধা হেব না মেম িতিন মতামত দান
কেরন।

(চ) বিণত িবষেয় পে াবাংলার শাসন ও িহসাব িবভােগর িতিনিধগণ এবং অ  কিম র সদ  অবসর া  উপ  
কমকতাগেণর ব  ি  মেম মতামত দান কেরন এবং এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সভার সভাপিত
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ক অ েরাধ কেরন।

(ছ) সভােক অবিহত করা হয় য, “সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০” জারী করার েব সরকাির
পনশনারেদর শরীের িত মােস সংি  াংেক িগেয়েপনশন বই দশন করতঃ মািসক পনশন উে ালন করেত হেতা।
পরবত েত অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ হেত “সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০” জারী করার পর
সরকাির পনশনারেদর মািসক পনশন EFT-এর মা েম তার সংি  াংক একাউে  িনয়িমত রণ করা হেয় থােক।
এে ে  পনশন বই দশন করেত হয় না এবং মা  বছের একবার পনশনারেদর শরীের িহসাবর ণ কমকতা’র
িনকট হািজরা িদেত হয়। অথাৎ িতমােসর পনশন য়ংি য়ভােব পনশনােরর সংি  াংক একাউে  জমা হয় এবং
পনশনার সহেজ চেকর মা েম াংক থেক তা উে ালন করেত পাের। প া ের, পে াবাংলার িব মান পনশন
ব ায় িতমােসর পনশন উে ালেনর জ  িতমােস আেবদন করেত হয় এবং উ  আেবদন পে র গাে  পনশনােরর

জীিবত থাকার িবষেয় সরকাির থম ণীর গেজেটড অিফসার/ পে াবাংলা/ পে াবাংলার অধীন  কা ানীর
কমকতা/ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ ম ার/িস  করেপােরশন/ পৗরসভা ময়র/কিমশনার এর ত য়ন িনেত হয়।

৩। সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িন বিণত িস া  হীত হয়:

(ক) অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ হেত জারী ত “সরকাির কমচারীগেণর পনশন সহজীকরণ আেদশ, ২০২০” এর িবিধ
২.০৭ (গ) অ যায়ী ড়া  অবসর হেণর পর পে াবাংলার পনশনােরর মািসক পনশন EFT (Electronic
Funds Transfer)-এর মা েম তার সংি  াংক একাউে  িনয়িমত রণ িনি ত করার িবষেয় পে াবাংলা
ক প  েয়াজনীয় ব া হণ করেত পাের।

(খ) পনশনােরর মািসক পনশন সরকাির িনয়েম রেণর ে  বছের একবার শরীের হািজরার িবষয়  আ িনক
ি  বহােরর মা েম বা িবক  কােনা প িতেত সমাধােনর িবষয়  িবেবচনা করা যেত পাের।

৪। সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

ফারহানা শাওন 
মহা ব াপক (অ স ান)

ারক ন র: ২৮.০২.০০০০.০২৬.৫৮.০০১.২২.৩৬৭ তািরখ: 
২৬ িডেস র ২০২২

১১ পৗষ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (অথ), বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
২) পিরচালক ( শাসন), বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৩) মহা ব াপক (িহসাব), বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৪) মহা ব াপক (অথ), বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৫) মহা ব াপক ( শাসন), শাসন িবভাগ, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৬) মহা ব াপক (িনরী া), বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
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৭) উপ-মহা ব াপক, বা বায়ন-পরীিব ণ িডপাটেম , বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন
( পে াবাংলা)
৮) ব াপক, িভিজেল  িডপাটেম , বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৯) ব াপক ( ড ), অ স ান িবভাগ, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
১০) সহকারী ব াপক, তহিবল ও বীমা শাখা, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)

 

ফারহানা শাওন 
মহা ব াপক (অ স ান)
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