বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
পিরক না-১ শাখা
...

আেবদা আকতার
পিরচালক
সভার তািরখ
০৯/০৯/২০১৯
সভার সময়
িবকাল ৩.৩০ টা।
ান
সে লন ক , ধান কায ালয়, বাপক।
উপি িত
পিরিশ - ক।
ইেনােভশন কিম র উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় ধান ইেনােভশন কমকতা মেহাদয় সভার কায ম
কেরন।
সভাপিত মি পিরষদ িবভােগর িনেদ শনার আেলােক অ সং ার চলিত বছেরর বাৎসিরক ণীত ইেনােভশন কমপিরক নার
ল মা া অ যায়ী বা বায়ন অ গিত িনেয় আেলাচনা কেরন। সভায় ইেনােভশন কিম
নগ ঠন িবষেয় আেলাচনা হয়। সভার
আেলাচনা েম ইেনােভশন কিম
নগ ঠেনর াব অ েমািদত হয়। এছাড়া বাৎসিরক কমপিরক নার ১-৫ নং িমক পয
িবষেয় িব ািরত আেলাচনােেশেষ িন িলিখত পািরশ হীত হয়ঃ
সভাপিত

িমক
নং

িব ষয়

১) ইেনােভশন
কমপিরক না
ণয়ন
২)

ইেনােভশন
েমর
িনয়িমত সভা
আ ান।
৩) বােজেট বরা
ি র াব।

আেলাচ না ও পািরশ

এই কমপিরক নার ১.১ -১.৩ পয যাবতীয় কাজ ুভােব স
হেয়েছ।
তেব আইিস থেক এ সং া যা িক আপেলাড করা হেব তা পে র
মা েম িপ এস িবভাগেক পে র মা েম অবিহত করেব।
অে াবর’১৯ মােসর থম স ােহ ২য় সভা আ ান করেত হেব।

সংেশািধত বােজেট ইেনােভশন খােত বরা ি র িবষেয় আেলািচত
হয়। চলিত বছেরর ক ােল ার অ যায়ী ািবত সভা, সিমনার,
িশ ণ, শােকিসং ইত ািদ বা বায়ন করার িনিম চলিত বছেরর
বােজেট বরা অ ল িবধায় সংেশািধত বােজেট ইেনােভশন খােত বরা
ি রজ
পািরশ করা হয়।

১

ব া ব ায়নক ার ী
িব ভা গ
িপ এস
িবভাগ/আইিস
িবভাগ।
িপ এস িবভাগ/
ইেনােভশন ম।

অথ িবভাগ ও
িপ এস িবভাগ।

৪)

উ াবন ও সবা ৪.১) সভায় িডএফও হেত অবগত করা হয় য, ইেতামে ঢাকা
সহজীকরণ
িবমানব ের বাপক এর িডউ ি শেপ সবা সহজীকরেণর িনিম বার
িবষেয় ১
কাড ন ন কের সংেযাজন করা হেয়েছ এবং এর বহার িনি ত করা
িদেনর
হেয়েছ। স অ যায়ী সভাপিত মেহাদয় সভায় উপি ত িডএফও’র
কমশালা
িতিনিধেক বার কাড এর িব ািরত ত িপ এস িবভােগ সরবরােহর
জ িনেদ শনা দন। বার কাড এর ত পাওয়ার পর িপ এস িবভাগ
পে র মা েম ম ণালয়েক িবষয় অবিহত করেব।
এছাড়া অে াবর, ১৯ মােসর ৩য় স ােহ এবং নেভ র, ১৯ মােসর ৪থ
স ােহ যথা েম সবা সহজীকরণ এবং উ াবন িবষেয় ২ এক িদেনর
কমশালা আেয়াজন করেব
৪.২) িডেস র, ২০১৯ মােসর ৪থ স ােহ উ াবেনর স মতা ি র লে
২ িদেনর এক িশ ণ আেয়াজেনর িবষেয় পািরশ করা হয়।
৪.৩) জা য়াির, ২০২০ মােসর ৩য় স ােহ সবা সহজীকরেণর স মতা
ি র লে ২ িদেনর এক িশ ণ আেয়াজন করা।

৫)

ীয় দ েরর
সবায় উ াবনী
ধারণা, উে াগ
আ ান, যাচাই
বাছাই সং া
কায ম।
অ া
১) ইেনােভশন
কিম
নগ ঠন

২)

ইেনােভশন
সং া ত
হালনাগাদকরণ

িডএফও/িপ এস
িবভাগ/ইেনােভশন
কিম ।

আগামী ১৫/০৯/২০১৯ তািরেখর মে উ াবন এবং সবা সহজীকরণ
িপ এস িবভাগ/
সং া পিরক না শয়ািরং এর িনিম শাসিনক ম ণালয়, বাপক এর ইেনােভশন ম।
সকল বািণিজ ক ইউিনট এবং ধান কায ালেয়র সকল িবভাগ বরাবর
প
রণ করেত হেব। আগামী ৩০/০৯/২০১৯ তািরেখর মে তা
িপ এস িবভােগ দািখেলর জ পে অ েরাধ জানােত হেব। অে াবর ১ম
স ােহ আইিডয়া যাচাই বাছাই এর লে কিম র ২য় সভা আেয়াজন
করা হেব।
ন গ ত কিম : ইেতামে গ ত কিম র কেয়কজন সদে র
অ
বদলীজিনত কারেণ সং ার ইেনােভশন কায ম ুভােব
পিরচালনার জে িনে া ভােব কিম নগ ঠেনর াব করা হয়:
ক) বগম আেবদা আকতার, পিরচালক (পিরক না), বাপক – ধান
ইেনােভশন কমকতা
খ) জনাব ল ইসলাম, ব াপক (পিরক না), বাপক – সদ সিচব
গ) জনাব মঈন উি ন হায়াত, ব াপক (িডএফও), বাপক, ঢাকা।
ঘ) জনাব মা: সােজ ল কবীর, উপ- ব াপক (পির:), বাপক –
সদ ।
ঙ) জনাব মা: শখ মেহিদ হাসান, উপ- ব াপক ( র এ কার),
বাপক – সদ ।
চ) িমেসস িশ া দ, উপ- ব াপক (পির:), বাপক – সদ ।
ছ) জনাব রেম নাথ ম ল, উপ- ব াপক ( শাসন), বাপক – সদ ।
জ) জনাব মা: আ স ছািম, সহকাির িনবাহী কমকতা, আইিস , বাপক
- সদ ।
গ ত কিম র মা েম ইেনােভশন সং া ত হালনাগাদ রাখা।
কিম র সকলেক স েণািদত হেয় কাজ করার পরামশ দান।

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

না শ জারী করা।
শাসন িবভাগ

ঘাষণা কেরন।

আেবদা আকতার
পিরচালক
২

৩১ ভা ১৪২৬

৩১ ভা ১৪২৬
তািরখ:
১৫ সে র ২০১৯

ারক ন র: ৩০.৩২.০০০০.০৪১.৯৯.০০৪.১৮.৩২৭
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২) সহকারী া ামার, আইিস সল, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৩) ব াপক, সং হ শাখা, িডএফও, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৪) উপ ব াপক , পিরক না-১ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৫) উপ ব াপক, পিরক না-১ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৬) উপ ব াপক, শাসন শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৭) সহকারী িনব াহী কমকতা , আইিস িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৮) ব াপক (অথ ও িহসাব), অথ ও িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন

মাঃ

৩

ল ইসলাম
ব াপক

