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সভাপিত ফারহানা শাওন 
মহা ব াপক (অ স ান)

সভার তািরখ ০৯-১১-২০২২ ি .
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান সভাক , পে াবাংলা
উপি িত পিরিশ -ক

পে াবাংলার সবা দান িত িত (িস েজ  চাটার) হালনাগাদকরণ, কমপিরক না বা বায়ন ও পিরবী েণর লে
সং ার অিফস আেদশ নং- পে াবাংলার সবা দান িত িত (িস েজ  চাটার) হালনাগাদকরণ, কমপিরক না
বা বায়ন ও পিরবী েণর লে  সং ার অিফস আেদশ নং- ২৮.০২.০০০০.০১১.৩৭.০৬৩.২২.৩০৫ তািরখ:
০১-১১-২০২২ এর মা েম নগ ত কিম র এক  সভা গত ০৯-১১-২০২২ তািরেখ সং ার সভাকে  অ ি ত হয়।
সভার েত সভাপিত ও কিম র আ ায়ক উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভায় মি পিরষদ
িবভাগ ক ক ণীত “ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং ার সবা দান িত িত (িস েজ  চাটার) ণয়ন সং া  িনেদিশকা,
২০১৭” এবং “ পে াবাংলা’র সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না, ২০২২-২০২৩” এ বিণত িবষয়স েহর উপর
িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

২।    সভাপিত সভােক অবিহত কের য, ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং া ও মাঠ পযােয়র অিফেসর সবা দান িত িত
কমপিরক না বা বায়ন ও ায়ন িনেদিশকা, ২০২২-২০২৩ অ যায়ী অংশীজন বলেত ম ণালয়/িবভাগ/রা ীয়

িত ান/অিধদ র/দ র/সং া/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র অভ রীণ/দা িরক/নাগিরক সবা হণকারী য কােনা
ি / িত ান এবং আওতাধীন/সংি  মাঠ পযােয়র কাযালয়স হ িকংবা তােদর কমচারী/কমকতা- ক ঝােব।

অংশীজেনর অংশ হেণ কমপে  ২  সভা আেয়াজন করা গেল বিণত চেকর িবপরীেত শতভাগ ল মা া অিজত হেব
এবং ণ ন র পাওয়া যােব। সভায় নেভ র মােসর মে  এক  কেহা ার সভা আেয়াজন করার িবষেয় আেলাচনা করা
হয়। এতদলে  সং ার অবসর া  পনশনেভাগী কমকতা-কমচারীগেণর সে  তােদর িবধা-অ িবধা িনেয়
২০২২-২০২৩ অথ বছেরর থম কেহা ার সভা আেয়াজন করার িবষেয় সবস িত েম িস া  হীত হয়।  

৩।   সভােক আেরা অবিহত করা হয় য, “ পে াবাংলা’র সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না, ২০২২-২০২৩”
অ যায়ী সং ার সবা দান িত িত (িস েজ স চাটার) িতন মাস অ র হালনাগাদ করেত হয়। সং ার সবা দান

িত িত (িস েজ স চাটার) হালনাগােদর লে  সং ার বশিক  িবভাগ/িডপাটেম - ক সবা দান িত িত সং া
ত ািদ কিম  বরাবর রেণর জ  ইেতা েব অ েরাধ করা হেয়িছেলা। উে  য, পে াবাংলার ০৫

১



িবভাগ/িডপাটেম /শাখা; যথা: িনেয়াগ শাখা, সং াপন িবভাগ, িহসাব িবভাগ, এফএম িবভাগ এবং এমআইএস
িডপাটেম  হেত এ সং া  কােনা ত ািদ অ াবিধ কিম র িনকট রণ করা হয় নাই। এর পিরে ি েত কিম  ক ক
িস েজ স চাটার হালনাগােদর লে  িনেয়াগ শাখা, সং াপন িবভাগ, িহসাব িবভাগ, এফএম িবভাগ এবং এমআইএস
িডপাটেম  বরাবর ত  চেয় নরায় প  রণ করার িবষয়  সভায় ে র সােথ আেলাচনা করা হয়।

৪।     সভায় িব ািরত আেলাচনার পর সবস িত েম িন বিণত িস া  হীত হয়:

ক) পে াবাংলা'র সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না, ২০২২-২০২৩ অ যায়ী সং ার অবসর া  কমকতা-
কমচারীগেণর সে  নেভ র মােসর মে  এক  কেহা ার সভা আেয়াজন করা হেব।  

খ) পে াবাংলা’র সবা দান িত িত বা বায়ন কমপিরক না, ২০২২-২০২৩ অ যায়ী পে াবাংলার সবা দান
িত িত (িস েজ  চাটার) যথাসমেয় হালনাগাদ করার লে  সং ার িনেয়াগ শাখা, সং াপন িবভাগ, িহসাব িবভাগ,

এফএম িবভাগ এবং এমআইএস িডপাটেম  বরাবর ত  চেয় নরায় প  রণ করেত হেব।

৫।   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: ২৮.০২.০০০০.০২৬.৫৮.০০১.২২.৩২৮ তািরখ: 
১৪ নেভ র ২০২২

২৯ কািতক ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) উপ-মহা ব াপক, বা বায়ন-পরীিব ণ িডপাটেম , বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন
( পে াবাংলা)
২) ব াপক, িভিজেল  িডপাটেম , বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৩) ব াপক ( ড ), অ স ান িবভাগ, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৪) 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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