
“ি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 ২৪-০৭-২০২২
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা

ান কিম  ম, পে াবাংলা
উপি িত সং
িবষয়িবষয়: : পে াব াংলারপে াব াংলার   ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর   ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   িবষেয়িবষেয়  সভারসভার
কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী।।

সং ার পিরচালক (িপএসিস) ও ইেনােভশন অিফসার মেহাদয় সভার েত সভায় উপি ত পে াবাংলার ইেনােভশন
টীেমর সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিত মেহাদয় মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণীত ২০২২-২৩
অথবছেরর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক নায় িবিভ  চেক বিণত কায ম বা বায়েনর িবষেয় েয়াজনীয় পদে প
হেণর জ  িদকিনেদশনা দান কেরন। এছাড়া, ই-গভ া  ও উ াবন িনেদিশকা মাতােবক কায মস হ যথাযথভােব

স াদেনর জ  সংিশ  িবভাগ/িডপাটেমে র অংশ হেণর জ  িনেদশনা 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



০১। ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না মাতােবক 

িশ ণ/ সিমনার/কমশালা 
আেয়াজন।

মি পিরষদ িবভােগর ণয়ন ত 
২০২২-২৩ অথবছেরর ই-গভ া  ও 
উ াবন কমপিরক না িনেদিশকা 
অ সাের ৪থ িশ  িব েবর চ ােল  
মাকােবলায় িবষয়িভি ক ২  
কমশালা এবং কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  ৪  িশ ণ আেয়াজন সং ার 
এইচআর িডপাটেমে র মা েম 
স াদেনর িবষেয় সভায় িব ািরত 
আেলাচনা হয়। একইসােথ ৪থ িশ  
িব ব এবং কমপিরক না িবষেয় 

িশ ণ/ সিমনার/কমশালা 
আেয়াজেনর লে  েগাপেযাগী িবষয় 
িচি ত করার িবষেয় সভায় স িত 

াপন করা হয়।

২০২২-২৩ 
অথবছেরর ই-
গভ া  ও 
উ াবন 
কমপিরক না 
অ সাের িশ ণ 
আেয়াজেনর 
িবষেয় এইচআর 
িডপাটেম েক 

েয়াজনীয় 
পদে প হেণর 
জ  প  রণ 
করেত হেব।

১। 
ইেনােভশন 

ম, 
পে াবাংলা।

২। এইচআর 
িডপাটেম , 
পে াবাংলা।

০২। সং ার আওতাধীন ৬  
িবতরণ কা ািনর 
াহেকর াস িবল দান 

সহিজকরন।

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 করা স ব। যারফেল াহক 
ার াংেক একবার ১  িলিখত 

িনেদশনা দান করেলই িত মােস 
াহেকর াংক িহসাব হেত িনিদ  

তািরেখ এবং িনিদ  াস িবল সংি  
িবপণন কা ািনর এ াকাউে  জমা 
হেয় যােব। এে ে , াহেকর জ  

াস িবল পিরেশােধ অেনক সময়, অথ 
সা য় হেব। অেনক ে  িবিভ  
ধরেণর এেজ / িত ান/ াট 
িডভাইেসর উপর িনভরশীলতা াস 
পােব এবং াহেকর অিন া ত ল 
িকংবা িবল  হেব না। াস িবপণন 
কা ািনস হ সময়মত াস িবল 
আদায় করেত পারেব। ক পে র 
অ েমাদন েম কা ািন ও াংেকর 
মে  MoU া েরর জ  
কা িনস হেক অবিহত করা যেত 
পাের মেম কিম র সভায় আেলাচনা 
হয়।

নন িমটার 
হ লী াহেকর 
াস িবল 

িনধািরত থাকায় 
াহেকর াংক 

িহসাব (যিদ 
থােক) হেত অেটা 
ডিবট েসেস 

াস িবল 
দান/জমা করার 

িবষেয় 
কা ািনস েহর 
সােথ আেলাচনা 
আেয়াজন এবং 
ক পে র 
অ েমাদন েম 

াস িবপণন 
কা ািনস হ 
িবিভ  াংেকর 
সােথ MoU 

া েরর িবষেয় 
অবিহত করন।

১। 
ইেনােভশন 

ম, 
পে াবাংলা

২। সকল 
াস 

িবপণন 
কা ািন।
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০৩। পে ােস ার ভবেন িব ৎ 
সা েয়র লে  অেটা 
Switching 
Electricity ব া 
চা র লে  পাইল ং 
করা।

পে ােস ার ভবেনর ৪থ তলায় 
অবি ত বাড ম, কনফাের  ম এবং 
কিম  েম অ ে য় সভার েব লাইট, 
এিস ইত ািদ চা  কের রাখা হয়। যার 
ফেল অেনক িব ৎ অপচয় হয়। িব ৎ 

বহার সা য় এবং অপচয় রােধ 
যেকান এক  সভা কে  অেটা 
Switching Electricity 

ব া পাইল ং করার িবষেয় সভায় 
িব ািরত আেলাচনা হয়। সভা 
ক েলার এি  এবং এি ট িনধািরত 
িবধায় যখন আগত কান ি  সভা 
কে  এি  িনেব তখন সভা কে র 
লাইট এবং এিস (িনধািরত) চা  হেব। 
একইভােব সবেশষ ি  এি ট িনেল 
সভা কে র লাইট এবং এিস 
অেটােম কভােব ব  হেব।

সভায় িব ািরত আেলাচনার পর 
মা  কিম  েম অেটা 

Switching Electricity 
ব া পাইল ং করার জ  সকেল 

অিভমত কাশ কের।

পে ােস ার 
ভবেনর ৪থ 
তলায় অবি ত 
কিম  েম 
িব ৎ বহার 
সা েয়র লে  
অেটা 
Switching 
Electricity 

ব া যথাযথ 
ক পে র 
অ েমাদন েম 
পাইল ং করার 

ব া হণ 
করেত হেব।

১। 
ইেনােভশন 

ম, 
পে াবাংলা 

২। সবা 
িবভাগ এবং 
িনমাণ 
িডপাটেম ।

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: ২৮.০২.০০০০.০৬৬.০৩.০০২.২০.৪৭ তািরখ: 
০৮ আগ  ২০২২

২৪ াবণ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পে াবাংলার আওতাধীন সকল াস িবপণন কা ািন।
২) মহা ব াপক (ক া ), পে াবাংলা, ঢাকা।
৩) মহা ব াপক (পিরক না কৗশল), পে াবাংলা, ঢাকা।
৪) মহা ব াপক ( সবা), পে াবাংলা, ঢাকা।
৫) মহা ব াপক ( শাসন), শাসন িবভাগ, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৬) উপ-মহা ব াপক (িহসাব), পে াবাংলা, ঢাকা।
৭) ব াপক (িনমাণ), পে াবাংলা, ঢাকা।

৩



৮) ব াপক (এইচ আর), পে াবাংলা, ঢাকা।
৯) ব াপক (এফ এম), পে াবাংলা, ঢাকা।

 

শাহেনওয়াজ পারেভজ 
মহা ব াপক (ক া )

৪


