
বাংলােদশ পযটন করেপােরশন 
শাসন শাখা, পযটন ভবন, ট: ই-৫ িস/১, পি ম

আগার াও, শের বাংলা নগর শাসিনক এলাকা, ঢাকা
- ১২০৭।

বাংলােদশ পযটন করেপােরশন-এর বািষক কমস াদন ি  (APA)-এর ২০২১-২২ অথবছেরর অধবািষক ায়ন
সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ আিল কদর 
 চয়ার ান

সভার তািরখ ১৭-০২-২০২২ ি া
সভার সময় বলা ০৩:০০ ঘ কা

ান ‘ঐকতান’ সভাক , বাপক, ধান কাযালয়
উপি িত পিরিশ  ‘ক’

            সভাপিত েভ াসহ সবাইেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন । অতঃপর িতিন APA-এর অধবািষক ায়ন
পযােলাচনা সভার কায ম  করার জ  পিরচালক ( শাসন ও অথ)- ক অ েরাধ জানান। 

২। সভাপিতর অ মিত েম পিরচালক ( শাসন ও অথ) ণীত কাযপ  অ যায়ী যয   সকলসকল   চেকচেক   এখনএখন   পযপয   অজনঅজন   ন াইন াই ,,
যয   সকলসকল   চেকচেক   অ গ িতঅ গিত   কমকম এবং যয   সকলসকল  কায েমকায েম  শ গতশ গত   লল //ইন েটইন েট   লল   রেয়েছরেয়েছ   ইত ািদ ০৩ (িতন) ণীেত

িব  কের আেলাচনা  কেরন। কাযপ  অ যায়ী আেলাচনা ও হীত িস া স হ িন প:

যয   সকলসকল   চেকচেক   এখনএখন   পযপয   অজনঅজন   ন াইন াই

িমকিমক   
নংনং কায মকায ম কমস াদনকমস াদন   

চকচক

ল মা াল মা া হীতহীত   িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন   করেতকরেত   হেবহেব  
(( মাণকমেতমাণকমেত ))অসাধারণঅসাধারণ

((১০০১০০ %)%)
লল   AP AAP A  সং াসং া

১

[১.৭] ক বাজার  িঝ ক 
মােকেটর জায়গায় ‘ হােটল 

লাব ’ িনমাণ কে র 
িডজাইন ণয়ন

[১.৭.১] িডজাইন 
ণয়ন ত ৩০-০৪-২২

৩০-০৩-২২ তািরেখর মে  কায ম 
(িডজাইন ণয়ন) স  করেত হেব এবং 

মাণক শাসন শাখায় রণ করেত হেব।

২
[১.৮] প গেড় পযটন 
কে র জিম অিধ হেণর 

াব রণ

[১.৮.১] জিম 
অিধ হেণর াব 

রণ ত
২০-০৪-২২

৩০-০৩-২২ তািরেখর মে  কায ম (জিম 
অিধ হেণর াব রণ) স  করেত হেব 
এবং মাণক শাসন শাখায় রণ করেত 
হেব।

৩

[১.৯] বাপক াপনাস েহর 
স মতা ি  কে র 

আওতায় রং র মােটেলর 
স মতা ি র িডিপিপ 

ণয়ন

[১.৯.১] িডিপিপ 
ণয়ন ত ০১-০৫-২২

১৫-০৪-২২ তািরেখর মে  কায ম (িডিপিপ 
ণয়ন কের ম ণালয় বরাবর অ গামী প  
রণ) স  করেত হেব এবং মাণক 

শাসন শাখায় রণ করেত হেব।

১



৪ [২.৫] বাপক ক ক 
সরকারেক িডিভেড  দান

[২.৫.১] 
দান ত 

িডিভেড
৫

সরকারেক ০৫ ( াচ) ল  টাকা িডিভেড  
দােনর কায ম (জমা ত রিশদ) হণ 

করেত হেব এবং মাণক শাসন শাখায় রণ 
করেত হেব।

ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   প িরক ন াপ িরক ন া ( (সংেয াজন ীসংেয াজন ী--৫৫ ))

৫
[২.২] ই-গভ া  ও 
উ াবন কমপিরক না 

বা বায়ন

[২.২.৫] 
দেশ/িবেদেশ 
বা বািয়ত 
নতম এক  
উে াগ 

পিরদশন ত

৩০-০৫-২২

১৫-০৫-২২ তািরেখর মে  ই-গভ া  ও 
উ াবন সং া  বা বািয়ত নতম এক  
উে াগ পিরদশন কায ম (অিফস আেদশ ও 

িতেবদন) স  করেত হেব এবং মাণক 
শাসন শাখায় রণ করেত হেব।

যয   সকলসকল   চেকচেক   অ গ িতঅ গিত   কমকম

িমকিমক   
নংনং কায মকায ম কমস াদনকমস াদন   

চকচক

ল মা াল মা া ষা ািসকষা ািসক   
অজনঅজন

(( ল াইল াই --
িড েস রিড েস র  

’’২১২১))

হীতহীত   িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন   করেতকরেত   হেবহেব  
(( মাণকমেতমাণকমেত ))অসাধারণঅসাধারণ

((১০০১০০ %)%)

লল   AP AAP A  সং াসং া

১
[১.৩] চ ােমর 

পারিকেত পযটন িবধািদ 
বতন

[১.৩.১] ত 
কাজ স ত ১০০ ৪০

অবিশ  ৬০% কাজ ( ত য়ন ও ছিব) 
স  করেত হেব এবং মাণক শাসন 
শাখায় রণ করেত হেব।

২
[২.৬] বািণিজ ক 

ইউিনট েলা িনয়িমত 
পিরদশন করা

[২.৬.১] 
দািখল ত 

িতেবদন
৬০ ৮

অবিশ  ৫২  পিরদশন (পিরদশন 
িতেবদনসহ) স  করেত হেব এবং 
মাণক শাসন শাখায় রণ করেত হেব। 

৩

[৩.১] িশ েণর মা েম 
বাপক-এর 

কমকতা/কমচারীেদর 
কমদ তা ি

[৩.১.১] 
আেয়ািজত 

িশ ণ
১৩০০ ৫৬

ক) কমস াদন চেকর একক িহেসেব 
“জনঘ া” বা “ঘ া” এবং সং া িনধারেণ 
জ লতা িনরসেনর লে  শাসিনক 
ম ণালয় বরাবর প  রণ করেত হেব;

খ) ল মা া অ যায়ী কায ম চলমান 
রাখেত হেব এবং মাণক শাসন শাখায় 

রণ করেত হেব।

৪
[৩.২] পযটন সংি  
িবিভ  কােস িশ ণ 

দান

[৩.২.১] 
িশ ণ া  
িশ ণাথ

২১০০ ২৫৯

িনয়িমত ও অিনয়িমত সকল কােসর 
িশ ণাথ  সম েয় অবিশ  

ল মা া ( িশ ণ িতেবদন) স  
করেত হেব এবং মাণক শাসন শাখায় 

রণ করেত হেব। 

৫
[৪.১] বাপক-এর 

ইউিনটস েহ িকডস জান 
িত া

[৪.১.১] 
িতি ত 

িকডস জান
৩ ১

অবিশ  ০২  িকডস জান পযটন মােটল, 
ব ড়া, হােটল সকত বা পযটন মােটল, 
রাজশাহী- ত াপন করেত হেব এবং মাণক 

শাসন শাখায় রণ করেত হেব। 

৬
[৫.৩] িব াপেনর মা েম 

চার ও জনসংেযাগ 
কায ম জারদার করা

[৫.৩.১] 
িব াপন 

চািরত
৩০ ১৬

িব াপন কাশ, েভিনর তিরসহ 
গণমা ম ও সামািজক যাগােযাগ মা েম 

চােরর মা েম অবিশ  ল মা া (িব াপন 
চািরত) অজন করেত হেব এবং মাণক 
শাসন শাখায় রণ করেত হেব।

জাত ীয়জাত ীয়   াচ ারাচার   সং াসং া  ( (সংেয াজন ীসংেয াজন ী-- ৪৪ ))

২



৭ [২.৩] বািষক উ য়ন 
কম িচ বা বায়ন

বািষক উ য়ন 
কম িচ 

বা বািয়ত
১০০% ১১%

িনধািরত ল মা া অ যায়ী 
কায ম (বািষক উ য়ন কম িচ 
বা বািয়ত) স  করেত হেব এবং মাণক 

শাসন শাখায় রণ করেত হেব।

কায েমকায েম  শ গতশ গত   লল //ইন েটইন েট   লল   রেয়েছরেয়েছ

িমকিমক   
নংনং কায মকায ম কমস াদনকমস াদন   চকচক

ল মা াল মা া ষা ািসকষা ািসক   
অজনঅজন

(( ল াইল াই --
িড েস রিড েস র  

’’২১২১))

হীতহীত   িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন   
করেতকরেত   হেবহেব ( ( মাণকমেতমাণকমেত )) মমঅসাধারণঅসাধারণ

((১০০১০০ %)%)

লল   AP AAP A  সং াসং া

১

[১.৪] শ েল শখ হািসনা 
টাওয়ারসহ পযটন জান 

িনমাণ সমী ার Inception 
Report রণ

[১.৪.১] Inception 
Report রণ ত ৩১-০৭-২১ ১৩-০৬-২১

া  ১ম Inception Report-এর 
পিরবেত ২য় সংেশািধত Inception 
Report ইন ট িদেত হেব এবং এ 
িবষয়  শাসিনক ণালয় বরাবর 
সংেশাধেনর াব রণ করেত হেব। 

২ [২.১] অ েপি  হার ি  
করা

[২.১.১] অ েপি  
অিজত ৩০ ১২৯.০৩৩

কমস াদন চেকর গণনা প িত 
িহেসেব “সমি ”-এর েল “গড়” 
সংেশাধেনর লে  শাসিনক ণালয় 
বরাবর সংেশাধেনর াব রণ করেত 
হেব। 

৩ [২.৮] িবভাগীয় মামলা 
িন ি

[২.৮.১] িন ি র 
হার ৫৫ ১২১.২৭

কমস াদন চেকর গণনা প িত 
িহেসেব “সমি ”-এর েল “গড়” 
সংেশাধেনর লে  শাসিনক ণালয় 
বরাবর সংেশাধেনর াব রণ করেত 
হেব।

৪। সভাপিত APA- ত বাপক-এর কায েমর ল মা া অজেনর পাশাপািশ আবি কভােব কাযস ে র মাণকস হ
যথাযথভােব সংর ণ ও যথাসমেয় দািখেলর জ  সকলেক অ েরাধ কেরন। সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় িতিন
সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আিল কদর 
চয়ার ান

ারক ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৮.০১৩.২১.১০০ তািরখ: 
০২ মাচ ২০২২

১৭ ফা ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)়: 
১) মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), মহা ব াপক (িডএফও) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২) মহা ব াপক, মহা ব াপক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৩) মহা ব াপক , মহা ব াপক ( ত) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৪) মহা ব াপক , মহা ব াপক (পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন

৩



৫) অ  (এনএইচ আই), মহা ব াপক (অ ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৬) উপ ব াপক, আইন ও পষদ শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৭) উপ ব াপক , পনশন শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৮) ব াপক (অথ ও িহসাব), অথ ও িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৯) ব াপক , অিডট শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১০) ব াপক, শাসন িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১১) ব াপক (অিতির  দািয় ), আইিস  শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১২) সহকারী িনবাহী কমকতা , আইিস  শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- ওেয়বসাইেট কােশর জ
১৩) িনবাহী কমকতা, সাধারণ সবা শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৪) ব াপক, সং হ শাখা, িডএফও, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৫) উপ- ব াপক, শাসন শাখা, িডএফও, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৬) ব াপক, জনসংেযাগ িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৭) উপ ব াপক, জনসংেযাগ িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৮) ব াপক , বািণিজ ক িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৯) ব াপক-২, ত িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২০) িনবাহী েকৗশলী (িসিভল)-৩, ত িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২১) উপ ব াপক, এে ট শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২২) ব াপক, পিরক না-১ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২৩) উপ ব াপক, পিরক না-১ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২৪) ব াপক ( িশ ণ ও পিরসং ান), পিরক না-২ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২৫) উপ ব াপক ( িশ ণ ও পিরসং ান), পিরক না-২ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২৬) ব াপক, ব াপক ( িশ ণ) এর দ র, এনএইচ আই, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২৭) উপ ব াপক, শাসন শাখা, এনএইচ আই, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২৮) চয়ার ান-এর একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- চয়ার ান মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ
২৯) পিরচালক-এর ি গত কমকতা, পিরচালক (বািণিজ ক)-এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- পিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ
৩০) পিরচালক-এর ি গত কমকতা, পিরচালক ( শাসন ও অথ)-এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- পিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ
৩১) পিরচালক-এর ি গত কমকতা, পিরচালক (পিরক না)-এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- পিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ

 

মাহা দ সিফউ ামান ইয়া 
মহা ব াপক
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