
“ি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 ২৯-১২-২০২২
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা

ান অনলাইন
উপি িত রকেডড
িবষয়িবষয়: : পে াব াংলারপে াব াংলার   ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর   ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   িবষেয়িবষেয়  অ ি তঅ ি ত   সভারসভার
কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী।।

সং ার পিরচালক (িপএসিস) ও ইেনােভশন অিফসার মেহাদয় সভার েত অনলাইেন সং  পে াবাংলা ও এর
আওতাধীন কা ািনস েহর ইেনােভশন েমর সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিত
মেহাদয় মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণীত ২০২২-২৩ অথবছেরর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না অ সাের পে াবাংলা
এবং এর আওতাধীন কা ািনস েহর জ  েযাজ  িবিভ  চেক বিণত কায ম বা বায়েনর িবষেয় েয়াজনীয়
পদে প হেণর জ  িদকিনেদশনা দান কেরন। সভায় ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না িবষেয় আেলাচনা ও
পযােলাচনা বক িনে া  িস া স হ হীত হয়:

ম.ম. আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয় আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া কায ব ায়কায ব ায়

. ১



১। এক  উ াবনী
ধারনা/ সবা
সহিজকরন/
িডিজটালাইেজশন
বা বায়ন।

মি পিরষদ িবভােগর ণয়ন ত
২০২২-২৩ অথবছেরর ই-গভ া
ও উ াবন কমপিরক না িনেদিশকা
অ সাের কমপিরক নায় বিণত
িনধািরত সমেয়র মে
বা বায়েনর জ  সভায় আেলাচনা
হয়। একইসােথ গত ২৪-০৭-২০২২
তািরেখ অ ি ত সভার
কাযিববরণীেত উি িখত
পে াবাংলার আওতাধীন াস
িবপণন কা ািনস েহর নন
িমটার হ লী াহেকর াস িবল
িনধািরত থাকায় াহেকর াংক
িহসাব (যিদ থােক) হেত অেটা
ডিবট েসেস াস িবল
দান/জমা করার িবষেয়

আেলাচনা হয়। উ াবনী ধারনা/
সবা সহিজকরন/
িডিজটালাইেজশন বা বায়েনর

ে  টকশই উ য়ন এবং
উেপােযাগীতা িবেবচনা করার জ
সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।

ক) ২০২২-২৩ অথবছেরর ই-
গভ া  ও উ াবন
কমপিরক না অ সাের এক
উ াবনী ধারনা/ সবা
সহিজকরন/িডিজটালাইেজশন
িনধািরত সমেয়র মে
পাইল ং/ বা বায়ন স
করেত হেব।

 খ) নন িমটার হ লী
াহেকর িনধািরত াস িবল
াহেকর াংক একাউ
থেক অেটা ডিবট প িতেত
দান/জমা করার িবষয়
াস িবপণন কা ািনস হ

বা বায়ন করেত পাের।

ক)
পে াবাংলা
ও সকল
কা ািনর
ইেনােভশন

ম

খ) সকল
াস

িবপণন
কা ািন।

২। ৪থ িশ  িব েবর
চ ােল
মাকােবলায় সভা,
কমশালা ও িশ ণ
আেয়াজন।

৪থ িশ  িব ব বতমান সমেয়র
জ  এক  ণ িবষয়।
পে াবাংলা ও এর আওতাধীন
কা ািনস েহ ৪থ িশ  িব ব
এবং এর অ  উপাদান  

িত ােনর সকেলর কােছ পৗেছ
িদেত সভা, কমশালা ও িশ ণ
আেয়াজেনর িবষেয় সভায়
আেলাচনা করা হয় এবং সকেল
এিবষেয় একমত পাষণ কের।

৪থ িশ  িব েবর উপর সভা,
কমশালা ও িশ ণ
আেয়াজন করেত হেব।

পে াবাংলা
ও সকল
কা ািনর
ইেনােভশন

ম
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৩। ইেতাঃ েব
বা বািয়ত অথবা
পাইল ং কায ম
চলমান এ প এক
উ াবনী উে াগ
পিরদশন।

পে াবাংলা এবং এর আওতাধীন
কা ািনস েহ সবা সহিজকরন/
িডিজটালাইেজশন/ উ াবনী ধারনা
বা বায়েনর কায ম স াদন
করা হে  এবং বিণত সহিজ ত
ও িডিজটাইজ ত সবার মা েম
দা িরক এবং নাগিরক সবা দান
করা হে  মেম সভায়
পে াবাংলার প  হেয় উপ াপন
করা হয়। তেব উে  য, এসকল
কায মস হ পে াবাংলা এবং
এর আওতাধীন কা ািনস েহ
অ কািশত ও চারহীন হেয় আেছ
িবধায় এ েলা রি েকশন/ িলং
করা হেয় উেঠিন। এছাড়া,
এসকল বা বািয়ত
কায মস েহর এক  উ ু
ডাটােবজ/ তািলকা নই।

তরাং পে াবাংলা এবং এর
আওতাধীন কা ািনস েহ
ইেতাঃ েব বা বািয়ত এবং
চলমান উ াবনী উে াগ পিরদশন
করা যেত পাের মেম সভায়
একমত পাষণ করা হয়।

পে াবাংলা এবং এর
আওতাধীন কা ািনস হ
 এর ইেনােভশন ম  
উে ােগ আগামী মাচ, ২০২৩
এর মে  ইেতাঃ েব িভ
কান কা ািন/ িত ােন
বা বািয়ত অথবা পাইল ং
কায ম চলমান এ প এক
উ াবনী উে াগ যথাযথ
ক পে র অ েমাদন েম
পিরদশন করেব এবং
পে াবাংলার ইেনােভশন
অিফসার বরাবর এসং া
এক  িতেবদন দািখল
করেব।

পে াবাংলা
ও 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: ২৮.০২.০০০০.০৬৬.০৩.০০২.২০.২ তািরখ: 
১৬ জা য়াির ২০২৩

২ মাঘ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (িপএসিস), পে াবাংলা, ঢাকা।
২) ব াপনা পিরচালক, জালালাবাদ াস া িমসন এ া  িডি িবউশন িসে ম িলিমেটড
৩) ব াপনা পিরচালক, পি মা ল াস কা ানী িলিমেটড
৪) ব াপনা পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
৫) ব াপনা পিরচালক, ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ানী িলিমেটড
৬) ব াপনা পিরচালক, রবন াস কা ানী িলিমেটড
৭) ব াপনা পিরচালক, াস া িমশন কা ানী িলিমেটড (িজ িসএল)
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৮) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড
৯) ব াপনা পিরচালক, বড় িরয়া কাল মাইিনং কা ানী িলিমেটড (িবিসএমিসএল)
১০) ব াপনা পিরচালক, কণ লী াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১১) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালক এর দ র, িসেলট াস িফ স িলিমেটড
১২) ব াপনা পিরচালক, পা িরত া িতক াস কা ানী িলিমেটড
১৩) ব াপনা পিরচালক , বাংলােদশ পে ািলয়াম এ ে ােরশন এ  াডাকশন কা ানী িলঃ (বােপ )
১৪) ব াপনা পিরচালক, িততাস াস া িমসন এ া  িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৫) মহা ব াপক (ক া ), পে াবাংলা, ঢাকা।
১৬) উপ-মহা ব াপক (িহসাব), পে াবাংলা, ঢাকা।
১৭) ব াপক (িনমাণ), পে াবাংলা, ঢাকা।
১৮) ব াপক (িভিজেল ), পে াবাংলা, ঢাকা।
১৯) ব াপক (ফাই াি য়াল ােনজেম ), পে াবাংলা, ঢাকা।

 

শাহেনওয়াজ পারেভজ 
মহা ব াপক (ক া )
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