
বাংলােদশ পযটন করেপােরশন 
পিরক না-১শাখা 

বীর উ ম এ, ক, খ কার সড়ক 
৮৩-৮৮ মহাখািল বািণিজ ক এলাকা,

ঢাকা-১২১২

...

সভাপিত আেবদা আকতার 
 পিরচালক

সভার তািরখ ০৫ িডেস র ২০১৯
সভার সময় িবকাল ০২:৩০ িমিনট

ান বাপক ধান কাযালেয়র সে লন ক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ অ যায়ী 

ইেনােভশন কিমিটর উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় ধান ইেনােভশন কমকতা
মেহাদয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিত মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনার আেলােক অ
সং ার চলিত বছেরর বাৎসিরক ণীত ইেনােভশন কমপিরক নার ল মা া অ যায়ী
বা বায়ন অ গিত িনেয় আেলাচনা কেরন।বাৎসিরক কমপিরক নার ১-৬ নং িমক পয
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন িলিখত পািরশ গহৃীত হয়ঃ

িমকিমক  
নংনং

িবষয়িবষয় আেলাচনাআেলাচনা  ওও  পািরশপািরশ বা বায়নকারীবা বায়নকারী  
িবভাগিবভাগ

১) ইেনােভশন 
কমপিরক না 

ণয়ন

ম ীপিরষদ িবভােগর িস া  অ যায়ী ইেনােভশন 
কমপিরক না ক ালা ডার মাতােবক সময়মত 
সকল কম স াদন হওয়ায় স ষ কাশ করা হয়। 
যথাসমেয় আগামী কম (িবেশষত: িশ ণ) 
স াদেনর িবষেয় সে া  সেচ  থাকার িনেদশনা 

দান করা হয়।

িপিটএস িবভাগ।

২) ইেনােভশন 
িটেমর িনয়িমত 
সভা ও 
অ া  
িবষয়ক। 

ইেনােভশন কিমিটর িনয়িমত সভা েলা যথাসমেয় 
আ ান িস া  হৃীত হয়। 

িপিটএস িবভাগ/ 
ইেনােভশন িটম।
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৩) বােজেট বরা  
বৃি র াব।

সংেশািধত বােজেটর িবষেয় কতপৃে র সমীেপ 
উ ািপত আরও ০২ ল  টাকা অ েমাদেন স ষ 

কাশ করা হয়। তেব এ িবষেয় সং ার িহসাব 
শাখার সিহত যাগােযাগ াপন পূবক েয়াজনীয় 
ব ব া নয়ার িস া  গহৃীত হয়।

অথ ও িপিটএস 
িবভাগ।

৪) িশ ণ 
কমশালা

সভায় সভাপিত মেহাদয় জা য়াির, ২০২০ মােসর 
ততৃীয় স ােহ “উ াবেনর স মতা বৃি ” িবষয়ক 
ও জা য়াির, ২০২০ মােসর ৪থ স ােহ “ সবা 
সহজীকরেণর স মতা বৃি ” িবষয়ক ২ িদেনর 
একিট মাট ০২ িট কমশালা আেয়াজেনর িবষেয় 
সকল িত নয়ার পািরশ করা হয়।  
   

িপিটএস 
িবভাগ/ইেনােভশন 
কিমিট।

অ াঅ া
১)  ইেনােভশন 

সং া  তথ  
হালনাগাদকরণ

ইেনােভশন সং া  তথ  যথাসমেয় হালনাগাদ ও 
কিমিটর সকলেক েণািদত হেয় কাজ করার 
পরামশ দান করা হয়। 

 আইিসিট িবভাগ

  পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় িচফ ইেনােভশন কমকতা সকলেক ধ বাদ জািনেয়
সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
 

 
 

 

আেবদা আকতার 
পিরচালক

ারক ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৬.০০৯.১৮.১৩ তািরখ: 
১৫ জা য়াির ২০২০

১ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) িনয় ক, হােটল ও রে ারাঁ সল, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
২) মহাব ব াপক, মহাব ব াপক ( শাসন ও অথ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন

২



৩) পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, পিরচালক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন
করেপােরশন
৪) মহাব ব াপক , মহাব ব াপক (িডএফও) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৫) মহাব ব াপক (অিতির  দািয় ), মহাব ব াপক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন
করেপােরশন
৬) মহাব ব াপক , মহাব ব াপক (পতূ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৭) মহাব ব াপক , মহাব ব াপক (িবপণন) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৮) মহাব ব াপক , মহাব ব াপক (পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৯) ব ব াপক, পিরক না-১ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১০) ব ব াপক , বািণিজ ক িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১১) িনবাহী েকৗশলী (িসিভল)-২, পতূ িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১২) উ তন িশ ণ কমকতা, ােভল এেজি  এ ড টু র অপােরশনস, এনএইচিটিটআই, বাংলােদশ
পযটন করেপােরশন
১৩) চয়ারম ান মেহাদেয়র একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৪) উপব ব াপক , পিরক না-১ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৫) উপব ব াপক, শাসন শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৬) পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা , পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন
করেপােরশন
১৭) সহকারী িনবাহী কমকতা , আইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন

 

মাঃ সােজ ল কিবর 
উপব ব াপক
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