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ন�র: ২৮.১৮.০০০০.০৩৩.৯৯.০০৮.১৯.২৫ তািরখ: 
২৬ জা�য়াির ২০২১

১২ মাঘ ১৪২৭

অিফস আেদশ
পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড (িপিজিসএল)-এর ইেনােভশন �ম িনে�া�ভােব �নগ �ঠন করা হেলা:

ইেনােভশন �ম :       

১।         মহা�ব�াপক (অপােরশন)                   - আহবায়ক, ইেনােভশন অিফসার ও �ফাকাল পেয়� কম �কত�া           
২।         উপ-মহা�ব�াপক (ইএসিড)              - সদ� ও িবক� �ফাকাল পেয়� কম �কত�া
৩।         উপ-মহা�ব�াপক (�িকউরেম�)        - সদ�
৪।         �ব�াপক (এইচআর এ� পােস �ােনল )    - সদ�
৫।         �ব�াপক (�ােটিজক এ� �েজ� �ািনং)- সদ�
৬।         �ব�াপক (�স�াল �রিভিনউ )            - সদ�
৭।         সহকারী �েকৗশলী, আইিস� শাখা         - সদ�-সিচব
 
  �েমর কায �-পিরিধ (Terms of Reference) িন��প :
ক) পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড-এর �সবা �দান �ি�য়া এবং কােজর অভ��রীণ �ি�য়ায় �নগত পিরবত�ন আনয়ন।

খ) এ সং�া� কায ��েমর বাৎসিরক (অথ � বছর িভি�ক) কম �-পিরক�না �ণয়ন এবং বছেরর (অথ � বছর) ��েত মািসক সভায় উপ�াপন, অ�েমাদন �হণ ও
বা�বায়ন।

গ) �িতমােস ইেনােভশন �েমর সভা অ��ান, কম �পিরক�না বা�বায়েনর অ�গিত পয �ােলাচনা এবং মািসক সম�য় সভায় উপ�াপন।

ঘ) ম�ণালয়, �পে�াবাংলায় গ�ত সংি�� ইেনােভশন �েমর সােথ �যাগােযাগ ও সম�য় সাধন।

ঙ) যথামেয় এতদসং�া� �িতেবদন �ণয়ন, �পে�াবাংলা, ম�ণালয়, মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ ও �কা�ািনর ওেয়বসাইেট �কাশ।

ইেনােভশন অিফসােরর দািয়� ও কায �াবলী :

ক) পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড-এর ইেনােভশন �েমর �ন�� �দান। 

খ) পিরবত�েনর �পকার িহেসেব পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড-এ �সবা �দান ও অভ��রীণ কম � �ি�য়ায় �নগত পিরবত�ন আনয়েনর লে��
�জনশীলতার সং�িত ও ��� গেড় �তালা। আইিস� ও সকল উ�াবনী কায ��েমর �াপকতা �ি�র মা�েম সরকারী কেম � উ�াবনেক উৎসািহত করা।
�েয়াজনীয় �িশ�েণর মা�েম �ম সদ�গেণর কম ��ৃহার িবকাশ সাধন এবং উ�াবনী �মলার �িতেযািগতায় অংশ�হণ।

গ) নাগিরক �সবা সহজীকরেণর জ� িব�মান �ব�ার সং�ারকরণ এবং িস�েজন চাট �ার যথাযথ বা�বায়েনর তদারিককরণ।

ঘ) পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড-এর সকল �সবা ই-�সবায় �পা�েরর সম�য়েকর দািয়� পালন এবং ই-ফাইল �ব�াপনা প�িত ও িচ�প�,
ড�েম� ইত�ািদ আদান �দােনর �ব�া �হণেক উৎসািহতকরণ।



ঙ) পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড-এর যাবতীয় ত�াবলী সি�েবশ কের �িত�ােনর ��াফাইল �তরীকরণ ও হালনাগাদকরণ এবং কায �ালেয়র ওেয়ব
সাইেট অিভেযাগ �হণ ও িন�ি�করেনর �ব�াকরণ।

চ) জাতীয় আইিস� নীিতমালায় বিণ �ত ICT Action Plan যথাযথ বা�বায়েনর িবষয় িনি�তকরণ।

ছ) পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড-এর আইিস� কায ��েমর বােজট �তরী, �ক� �হণ, অথ �ায়েনর �ব�া �হেণর নিথ উপ�াপন, কায ��ম পয �েব�ণ,
অ�গিত ��ায়ন এবং মািসক সম�য় সভায় উপ�াপন।

জ) ত� অিধকার আইন বা�বায়েনর জ� দািয়��া� কম �কত�ার সােথ সম�য় সাধন।

ঝ) জাতীয় ই-জীফ এর আওতায় আইিস� কায ��মেক আদশ � মােন আনয়ন ও ই�ারঅপােরিবিল� িনি�তকরণ।"

কিম� সরকার ক��ক িনধ �ািরত �া��িবিধ অ�সরণ�ব �ক বিণ �ত কায �ািদ স�াদন করেবন ।

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা। এ আেদশ জািরর ��ি�েত ইত:�েব � এতদসং�া� িবষেয় জাির�ত আেদশ নং

২৮.১৮.০০০০.০৩৩.৯৯.০০৮.১৯.২৫২, তািরখ : ২৮ িডেস�র ২০২০ বািতল বেল গ� হেব। 

২৬-১-২০২১

�মাঃ আ�ল কােসম �ধানীয়া
মহা�ব�াপক

ন�র: ২৮.১৮.০০০০.০৩৩.৯৯.০০৮.১৯.২৫/১(৬৫) তািরখ: ১২ মাঘ ১৪২৭

২৬ জা�য়াির ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 ১) মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

 ২) উপ-মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
 ৩) �ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

 ৪) সহকারী �ব�াপক (সম�য়), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
 ৫) সহকারী �েকৗশলী, আইিস� শাখা, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

 

২৬-১-২০২১

এ.�ক.এম. মাহ�দ হাসান �চৗ�রী
উপ-মহা�ব�াপক


