
“ি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 ২৯-০৮-২০২১
সভার সময় িবকাল ৪টা

ান অনলাইন
উপি িত রকেডড

িবষয়িবষয়: : পে াব াংলারপে াব াংলার   ২০২১২০২১ --২২২২   অথবছেররঅথবছেরর   উ াবনউ াবন   কমপিরক নারকমপিরক নার   িমকিমক  নংনং--১.৪১.৪  এএ  বিণতবিণত   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 িবগত ২০২০-২১ অথবছেরর উ াবন কমপিরক নাস েহর বা বায়ন
পরবত  কায ম িবষেয় সভায় আেলাচনা কেরন এবং উ  অথবছেরর অিভ তা এবং সং া পযােয় উ াবন িবষেয়
সকেলর অংশ হণ িনি তকরেণ ােরাপ কেরন। সভায় ২০২০-২১ অথবছের পে াবাংলা ক ক বা বািয়ত ২( ই)
সবা ১) কমকতা/কমচািরর বতেনর প-ি প ইেমইেল রণ এবং ২) বনানী হাউিজং কমে -এ ােটর র ণােব ণ
কােজর আেবদন অনলাইেন দািখল-এর িবষেয় পযােলাচনা করা হয়। বিণত ই  সবার কায ম পযােলাচনাে  সভায়
সে াষ কাশ করা হয়। এছাড়া, পে াবাংলার ২০২১-২২ অথবছেরর উ াবন কমপিরক না মাতােবক বািষক
কমস াদন ি েত অ  বিণত কায মস হ িনধািরত সমেয় স াদেনর জ  িদকিনেদশনা দান কেরন।

সভায় িবগত ২০২০-২১ অথবছের পে াবাংলা এবং এর আওতাধীন কা ািনস েহর সহজী ত এবং িডিজটালাইজ ত
উ াবন কায ম েলার বতমান অব া িনেয় আেলাচনা ও পযােলাচনা বক সভায় িনে া  িস া স হ হীত হয়ঃ

ম.ম. আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া কায ব ায়কায ব ায়

১



০১।

পে াবাংলা এবং 
এর আওতাধীন 
কা ািনস েহ 
বা বািয়ত 

সহজী ত এবং 
িডিজটালাইজ ত 

উ াবন 
কায ম/ সবাস হ 

পযােলাচনা

২০২০-২১ অথবছেরর উ াবন 
কমপিরক না মাতােবক পে াবাংলার 
আওতাধীন কা ািনস েহ য সকল সবা 
সহজীকরণ এবং িডিজটালাইজ করা হেয়েছ 
স েলা িনেয় সভায় িবশদ আেলাচনা করা 

হয়। উি িখত সহজী ত এবং 
িডিজটালাইজ ত সবা স েক 
কা ািনস েহর মতামত হেণর িবষেয় 

সভায় আেলাচনা করা হয়। এছাড়া, 
সেরজিমেন আেলাচ  সবা েলা পিরদশন 
করার জ  সভায় াব করা হয়।

ক) পে াবাংলার ইেনােভশন 
ম পে াবাংলার আওতাধীন 

কা ািনস েহ বা বািয়ত সহজী ত 
এবং িডিজটালাইজ ত 
কায ম/ সবাস হ পযেব ণ/পিরদশন 
করেব।

খ) কা ািনস হ সহজী ত এবং 
িডিজটালাইজ ত 
কায ম/ সবাস েহর বা ব TCVQ 
(Time, Cost, Visit, 
Quality) িনণয় করত: 
পে াবাংলােক অবিহত করেব।

ইেনােভশন 
ম, 

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: ২৮.০২.০০০০.০৬৬.০৩.০০২.২০.৬৯ তািরখ: ১৬ ভা  ১৪২৮
৩১ আগ  ২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পে াবাংলার আওতাধীন সকল কা ািনর ব াপনা পিরচালকম লী।
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 া )

২


