
 
বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

পপটিএস শাখা 

পর্ যটন ভবন, প্লট: ই-৫ পস/১, পপিম আগারগাওঁ 

শশর-এ-বাাংলা নগর প্রশাসপনক এলাকা 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

নপি নাং- ৩০.৩২.০০০০.০৪২.২৫.০০৬.২১        তাপরখ: ০৪ এপপ্রল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ  

 

বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন-এ কম যরত কম যকতযা/কম যচারীদের ২০২০-২০২১ অি যবছদরর জন্য ৬০ ঘন্টা প্রপশক্ষণ কম যসূপচ বাস্তবায়দনর অাংশ 

পিদসদব আগামী ০৮ এপপ্রল ২০২১ তাপরখ সন্ধ্যা ০৬.৪৫ টা শিদক রাত ৮.৪৫ টা পর্ যন্ত ভার্চয়ুাপল (Zoom Clouds) অনুদেয় বাপক এর “ভূপম 

ব্যবস্থাপনা” শীর্ যক প্রপশক্ষণ কম যসূপচদত অাংশগ্রিণকারীদের নামের তাখ্রিকা ও জুে আইখ্রি-পাসককাি পনদে প্রদান করা িদলা। 

 

Zoom Clouds Meeting ID  : 944 7639 0566 

Passcode    : bpc8apr 

 

   তাখ্রিকা (শজেেতার পভপিদত নদি): 

µwgK 

bs 

bvg I wRwcGd b¤̂i c`we gšÍe¨ 

০১ Rbve আব্দুর রিমান পময়া 

 

উপ-ব্যবস্থাপক 

পর্ যটন শমাদটল, বাপক, রাাংগামাটি। 

 

০২ ‡gvmv¤§r Lvw`Rv Lvbg 

 

Dc-e¨e ’̄vcK (evwYwR¨K) 

cÖavb Kvh©vjq, evcK, XvKv| 

 

০৩ Rbve আ খ ম নুরুল আপমন Dc-e¨e ’̄vcK (পি এফ ও) 

cÖavb Kvh©vjq, evcK, XvKv| 

 

০৪ Rbve †gvt gvmy`yi ikx` 

 

BDwbU e¨e ’̄vcK 

mwPevjq K¨v‡dUvwiqv, XvKv| 

 

০৫ ‡eMg mvnvbviv †eMg 

 

Dc-e¨e ’̄vcK (evwYwR¨K) 

cÖavb Kvh©vjq, evcK, XvKv| 

 

০৬ Rbve †gvt সাপবর উপিন আিদমে 

 

 ইউপনট e¨e ’̄vcK 

ময়ূরী শরদস্তারাঁ, পচপিয়াখানা, বাপক, XvKv| 

 

০৭ Rbve ‡gvt শমাতািারুল ইসলাম 

 

Dc-e¨e ’̄vcK  

শিাদটল অবকাশ, বাপক, মিাখালী, XvKv| 

 

০৮ Rbve শমা: মাসুদুল িক  

 

উপ-e¨e¯’vcK, পপএস টু শচয়ারম্যান 

evcK, XvKv| 

 

০৯ জনাব শমা: পফদরাজ আিদমে পনব যািী কম যকতযা 

পর্ যটন শমাদটল, মুপজবনগর, শমদিরপুর 

 

১০ Rbve †KwPs gvigv 

 

wbe©vnx Kg©KZ©v  

১১ Rbve শমা: আব্দুল আলীম 

 

wbe©vnx প্রদকৌশলী 

প্রধান কার্ যালয়, বাপক, ঢাকা। 
 

১২ Rbve আকবর শিাদসন 

 

সিকারী wbe©vnx Kg©KZ©v 

পর্ যটন শমাদটল বান্দরবান 

 

 



 

 

 

১৩ Rbve Avey BDmyd cv‡Uvqvix 

 

wbe©vnx Kg©KZ©v 

শিাদটল সসকত, বাপক, চট্টগ্রাম 

 

১৪ Rbve ইমরুল িাসান সিকারী wbe©vnx Kg©KZ©v 

শিাদটল সসকত, বাপক, চট্টগ্রাম 

 

১৫ জনাব উিম কুমার শতওয়ারী wbe©vnx Kg©KZ©v 

পর্ যটন শমাদটল, বাপক, পসদলট 

 

১৬ Rbve †gvt †nv‡mb f~uBqv 

 

পিসাব রক্ষণ Kg©KZ©v 

পর্ যটন শমাদটল সসকত, চট্টগ্রাম 

 

১৭ Rbve সম্পে রায় 

 

উপ-সিকারী প্রদকৌশলী (ইদলপিকোল) 

পূতয পবভাগ, বাপক, ঢাকা। 

 

১৮ Rbve িান্নান পময়া সি: পনব যািী Kg©KZ©v 

পর্ যটন শমাদটল, জাফলাং, পসদলট 

 

১৯ জনাব অসীম শীল 

 

উপ-সিকারী প্রদকৌশলী (ইদলপিকোল) 

পূতয পবভাগ, বাপক, ঢাকা। 

 

২০ Rbve পব এম ওমর ফারুক 

 

পনব যািী কম যকতযা 

পর্ যটন শমাদটল, বাপক, কুয়াকাটা 

 

২১ Rbve কোপচাং মারমা 

 

পনব যািী Kg©KZ©v 

পর্ যটন িপলদি কমদপ্লক্স, রাাংগামাটি 

 

২২ Rbve শমা: জালালউপিন 

cwiwPwZ bs-583 

wbe©vnx Kg©KZ©v  

পর্ যটন শমাদটল, বাপক, বগুিা| 

 

২৩ Rbve kvnv`vZ †nv‡mb 

 

wbe©vnx Kg©KZ©v  

পর্ যটন শমাদটল, বাপক, খাগিাছপি 

 

২৪ Rbve শমা: তুিীনুল ইসলাম খাঁন 

cwiwPwZ bs-645 

সিকারী wbe©vnx Kg©KZ©v  

শুল্কমুক্ত পবপণী, িশাআপবব, বাপক, ঢাকা।  

 

২৫ জনাব শমা: আপরফুর রিমান শসািান সি: পনব যািী Kg©KZ©v 

পপরকল্পনা শাখা, বাপক, ঢাকা। 

 

২৬ Rbve শমা: মপশয়ার রিমান 

 

সি: পনব যািী Kg©KZ©v 

পর্ যটন শমাদটল, বাপক, রাংপুর 

 

২৭ Rbve †mvnive †nv‡mb 

 

সি: পনব যািী Kg©KZ©v 

পপরচালক (বাপণপজেক) এর েপ্তর, ঢাকা। 

 

২৮ Rbve †gvt ইসমাইল আলী 

  
সি: পনব যািী Kg©KZ©v 

পর্ যটন শরদস্তারাঁ, বাপক, মাধবকুন্ড। 

 

২৯ Rbve অপনন্দে চক্রবতী 

  

সি: পনব যািী Kg©KZ©v 

শিাদটল সসকত, বাপক, চট্টগ্রাম 

 

৩০ জনাব সুপ্রতীক চাকমা 

 

সি: পনব যািী কম যকতযা 

এন এইচ টি টি আই, মিাখালী, ঢাকা। 

 


