
“ি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 ২৫-১১-২০২১
সভার সময় বলা ২:৩০টা

ান কিম  ম
উপি িত সং

িবষয়িবষয়: : পে াব াংলারপে াব াংলার   ২০২১২০২১ --২২২২   অথবছেররঅথবছেরর   উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   কায মকায ম   মাতােবকমাতােবক  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 পে াবাংলার ২০২১-২২ অথবছেরর ণীত উ াবন কমপিরক না িবষেয়
সভায় আেলাচনা কেরন। সভাপিত মেহাদয় ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক নায় পে াবাংলার সকল পযােয়র সকেলর
অংশ হণ িনি তকরেণ ােরাপ কেরন। এছাড়া, বািষক কমস াদন ি েত ই-গভ া  ও উ াবন স িকত
কৗশলগত িবষেয়র উে খ রেয়েছ মেম উ াবন কমপিরক নায় অ  বিণত কায মস হ িনধািরত সমেয় স াদেনর
জ  িদকিনেদশনা দান কেরন।

সভায় ২০২১-২২ অথবছেরর পে াবাংলার 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। পে াবাংলার 
২০২১-২২ 
অথবছের ই-
গভ া  ও 
উ াবন কায ম 
িহেসেব এক  
ন ন উ াবনী 
ধারণা বা বায়ন।

পে াবাংলার বািষক গাপনীয় অ েবদন 
ফরম-এর া  পরী া িতেবদন অংেশ 
পে াবাংলার িচিকৎসক ক ক সং ার 

কমকতা/কমচারীেদর া গত িতর 
িববরণ িলখেত হয়। িক  চিলত িনয়েম 
পে াবাংলার িচিকৎসক ক ক সং ার 

কমকতা/কমচারীেদর কান প া  
পরী া/ ট  িতেরেক া গত িত 
উে খ করেত হে । সই পিরে ি েত 

নতম এক  া  পরী া/ ট  চা  করার 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়। 
আেলাচনাে  া  পরী ার অংশ িহেসেব 
Electro Cardiogram (ECG) 
ট /পরী া করতঃ উহার িরেপাট দশন 

সােপে  পে াবাংলার িচিকৎসক ক ক 
কমকতা/কমচারীেদর বািষক গাপনীয় 
অ েবদন ফরম-এ া গত িতর িববরণ 
উে খ করার িবষেয় সভায় একমত পাষণ 
করা হয়।

পে াবাংলা’র ২০২১-২২ 
অথবছেরর কমপিরক না 
মাতােবক এক  ন ন উ াবনী 

ধারণা বা বায়েনর 
উে ে  া  পরী ার অংশ 
িহেসেব Electro 
Cardiogram (ECG) 
ট /পরী া করতঃ উহার 

িরেপাট দশন সােপে  
পে াবাংলার িচিকৎসক ক ক 

কমকতা/কমচারীেদর বািষক 
গাপনীয় অ েবদন ফরম-এ 
া গত িতর িববরণ 

উে খ করার িবষেয় চয়ার ান 
মেহাদেয়র অ েমাদন েম 
পে াবাংলার শাসন িবভাগ 

হেত অিফস আেদশ জাির করা 
যেত পাের।

ইেনােভশন 
ম, 

পে াবাংলা ও 
মহা ব াপক 
( শাসন), 
পে াবাংলা

০২। পে াবাংলার 
২০২১-২২ 
অথবছের ই-
গভ া  ও 
উ াবন কায ম 
িহেসেব এক  
সবা 

সহিজকরণ।

পে াবাংলার িবিভ  ধরেণর আেবদন 
প /ফরম যমন: পনশন উে ালেনর ফরম, 
নিমি ক/অিজত/ াি  িবেনাদন র ফরম, 

গািড় ির ইিজশন ফরম, মণ সং া  ফরম, 
িবিভ  ধরেণর ঋণ ফরম ইত ািদ সং ার 
িবিভ  িবভাগ/িডপাটেম -এ রি ত থােক। 
উ  সকল ফরমস হ সহেজ এবং িনিদ  

ান হেত সং হ করার িবষেয় সভায় 
িব ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে  
পে াবাংলার িবিভ  ধরেণর আেবদন 

প /ফরম েলা Editable িপিডএফ 
ফর ােট পা র কের পে াবাংলার 
ওেয়বসাইেট কাশ করার িবষেয় সভায় 
স িত কাশ করা হয়।

পে াবাংলা’র ২০২১-২২ 
অথবছেরর কমপিরক না 
মাতােবক এক  সবা 

সহিজকরেণর লে  
পে াবাংলার িবিভ  ধরেণর 

আেবদন প /ফরম েলা 
Editable িপিডএফ 
ফর ােট পা র কের 
পে াবাংলার ওেয়বসাইেট 
কাশ করেত হেব।

ইেনােভশন 
ম, 

পে াবাংলা

০৩। পে াবাংলার 
২০২১-২২ 
অথবছের ই-
গভ া  ও 
উ াবন কায ম 
িহেসেব নতম 
এক  সবা 
িডিজটাইজকরণ।

পে াবাংলার িবিভ  ধরেণর 
মেনাহরী/ শনারী সামি র চািহদাপ  
“ ানীয় ািদর অিধযাচন 
(Requisition) বই”-এর মা েম হােত 
িলেখ সংি  িবভাগ/িডপাটেম  ধােনর 

া র পরবত  -শরীের সং ার সবা 
িবভােগর ভা ার শাখায় জমা িদেত হয়, 
িবধায় িভিজেটর েয়াজন পেড়। তাছাড়া, 
সং ার ভা ার শাখায় কান কান ািদ 
ম দ রেয়েছ, উহার কান তািলকা না 
জানার কারেণ অেহ ক িবড় নায় পড়েত 
হয়। সই পিরে ি েত “ ানীয় ািদর 
অিধযাচন (Requisition) বই” এর 
পিরবেত িডিজটাল Requisition 
িসে ম বতন করার িবষেয় সভায় একমত 
পাষণ করা হয়।

পে াবাংলা’র ২০২১-২২ 
অথবছেরর কমপিরক না 
মাতােবক নতম এক  সবা 

িডিজটাইজকেণর লে  " ানীয় 
ািদর অিধযাচন 

(Requisition) বই” এর 
পিরবেত িডিজটাল 
Requisition িসে ম 

বতন করেত হেব।

ইেনােভশন 
ম, 

পে াবাংলা

২



০৪। পে াবাংলার 
ইেনােভশন 

েমর সদ েদর 
সভার স ানী 

দান।

পে াবাংলার বািষক কমস াদন ি  
(এিপএ)- ত ই-গভ া  ও উ াবন স িকত 
কৗশলগত িবষেয়র উে খ রেয়েছ। উে  
য, পে াবাংলার বািষক কমস াদন ি  

(এিপএ) েমর সদ েদর সভা িত ৩,০০০/-
(িতন হাজার) টাকা স ানী িহেসেব দােনর 
িবষয়  ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ। 
সই ধারাবািহকতায় পে াবাংলার ইেনােভশন 
েমর সদ েদর কম ৃহা ও আ হ বজায় 

রাখেত েত ক সদ েক সভা িত ৩,০০০/-
(িতন হাজার) টাকা দান করার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা করা হয়।

পে াবাংলার বািষক 
কমস াদন ি  (এিপএ) 

েমর ায় পে াবাংলার 
ইেনােভশন েমর কম ৃহা ও 
আ হ বজায় রাখেত েত ক 
সদ েক সভা িত ৩,০০০/-
(িতন হাজার) টাকা চয়ার ান 
মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন ও 
বােজট বরা  সােপে  দান 
করা যেত পাের।

ইেনােভশন 
ম, 

পে াবাংলা

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: ২৮.০২.০০০০.০৬৬.০৩.০০২.২০.৭২ তািরখ: ১৩ অ হাযণ় ১৪২৮
২৮ নেভ র ২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহা ব াপক ( শাসন), পে াবাংলা।
২) উপ-মহা ব াপক (িনরী া), পে াবাংলা, ঢাকা।
৩) ব াপক (িনমাণ), পে াবাংলা, ঢাকা।
৪) ব াপক ( সবা), পে াবাংলা, ঢাকা।
৫) উপ- ব াপক (এফএমিড), পে াবাংলা, ঢাকা।

শাহেনওয়াজ পারেভজ 
মহা ব াপক (ক া )

৩


