বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
শাসন শাখা
...

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

আখতা জ জামান খান কিবর
চয়ারম ান
০৭-০১-২০১৯
১১:০০ িমিনট
সে লন ক , বাপক, ধান কাযালয়
পিরিশ -‘ক’

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
কেরন।
১.১ অতঃপর সভাপিত’র স িত েম মহাব ব াপক( শাসন) গত ০৫-১২-২০১৮ তািরেখ অ ি ত িবগত মািসক সম য় সভার
কাযিববরণী ও বতমান সভার আেলাচ সূচী উপ াপন কেরন। উ সভার কাযিববরণী পযােলাচনাে কােনা সংেশাধনী না থাকায়
তা িনি ত করা হয়।
২.০ কাযপে র উপর ধারাবািহক আেলাচনা অ যায়ী গৃহীত িস া সমূহ িন প :
িমক

আেলাচ িবষয়

আেলাচনা

িস া

বা বায়নকারী
িবভাগ/
কমকতা

শাসন িবভাগ
৩.০
আইন শাখা
৩.১
রীট, দওয়ানী ব ব াপক (আইন) সভােক অবিহত কেরন য, জাতীয়
ক) সং ার পে িবপে চলমান আইন/বািণিজ ক/
এবং ফৗজদাির িনধারেনর কারেণ িডেস র ২০১৮ মােস মামলা
সকল কাট মামলার মেধ
এে ট
মামলা স িকত পিরচালনাকারী িব আইনজীবীগেণর সােথ পযােলাচনা িবেবচনায় তকৃত হালনাগাদ
সভা করা স ব হয়িন।
িতেবদন এর িভি েত সভা
িডেস র ২০১৮ মােস বাপক এর কাট মামলার িন ি
আেয়াজেনর তািরখ িনধারণপূব ক
ও সবেশষ তািলকা িন প:
সভাপিতেক অবিহত করেত হেব।
খ) ইউিনটওয়ারী মামলার সকল
িন ি
০২
তথ / অ গিত িতেবদন
মাস শেষ মাট অিন
মামলা ৫৯
ইউিনটওয়ারী মামলাসমূেহর িবষেয় িতিনয়ত তদারিকর মহাব ব াপক (বািণিজ ক)
মাধ েম কাযকর ব ব া হণ সহ সং ার পে রায় আনার মিনটিরং করেবন এবং পিরচালক
িবষেয় মহাব ব াপক (বািণিজ ক) ও ব ব াপক (আইন) (বািণিজ ক) ক অবিহত
এর ইউিনট ব ব াপকগণ- ক েয়াজনীয় িনেদশনা দান করেবন। সইসােথ
মহাব ব াপক (বািণিজ ক)
করেবন।
ইউিনটওয়ারী মামলার সকল তথ
মহামা
ীম কােটর আপীল িবভােগ সং ার পে
িনয়িমত ফেলাআপপূব ক সং ার
দােয়রকৃত িসিভল িপিটশন ফর লীভ টু আপীল
পে রায় আনার লে
১৭৮১/২০১৮-এ িগতােদশ বহাল থাকায় কনেট ট
সংি েদর েয়াজনীয় িনেদশনা
িপিটশন ১৫৪/১৮ এর কাযকািরতা বতমােন িগত
দান করেবন।
রেয়েছ। কনেট ট িপিটশেনর িবষেয় সংি মামলা
গ) সং ার িব ে চলমান
পিরচালনাকারী িব আইনজীবীর সােথ এিবষেয়
কনেট ট মামলািটর িবষেয়
যাগােযাগ র া করা হে মেম ব ব াপক (আে◌ইন)
আইনজীবীেদর সােথ িনয়িমত
সভােক অবিহত কেরন।
যাগােযাগ র া কের আদালেত
হািজরা িনি ত করেত হেব।
৪.০
শাসন শাখা
১

৪.১

APA-এর
ব ব াপক, শাসন সভােক জানান য, এিপএ ক ােল ডার ক) সংি সকলেক এিপএ
কাি ত
অ সরণ কের ল মা া অজেনর েচ া অব াহত রেয়েছ ক ােল ডার অ সরণ কের
ল মা া অজন এবং বা বায়ন অ গিত িতেবদন মানকসহ যথাসমেয় ল মা া অজেনর েচ া
স িকত
রণ করা হে । সইসােথ মহাব ব াপক (বািণিজ ক) অব াহত রাখেত হেব এবং
সভােক জানান য, এিপএ-এর কাি ত ল মা া
িতমােসর অজন যথাযথ
অজেনর লে
মােটল ব ড়া ও রংপুর ইউিনটিট িকডস
মানকসহ যথাসমেয় শাসন
জান িত ার করার অ েমাদন দয়া হেয়েছ।
িবভােগ রণ করেত হেব।

৪.২

অিন
িবষয়ািদ
স িকত

৪.৩

ম ণালেয়
মািসক সম য়
সভার
িস া সমূেহর
বা বায়ন
অ গিত
পযােলাচনা

৫.০
৫.১

এে ট িবভাগ
সকল বািণিজ ক ব ব াপক (এে ট) সং ার সকল বািণিজ ক ইউিনেটর
ইউিনেটর
াবর/অ াবর স ি র ইনেভ টির ানীয়ভােব কিমিটর
াবর/অ াবর মাধ েম স
কের অ দ রেক অবিহত করার িবষেয়
স ি র
একিট আেদশপ জারী করার কায ম হণ করা হেয়েছ।
ইনেভ টির
সংেগ।

৬.০

অথ ও িহসাব িবভাগ

সকল িবভাগীয়
ধান/ব ব াপক/
ইউিনট
ব ব াপক

ব ব াপক, শাসন জানান য, িত মােসর ৩ তািরেখর
মেধ বাপক-এর সকল িবভাগ/শাখার
অিন ে র
তািলকা শাসন িবভােগ রণ করার জ ইেতামেধ
শাসন িবভাগ হেত অিফস আেদশ জারী করা হেয়েছ।
এছাড়া য সকল িবভাগ/শাখা হেত পাওয়া গেছ তা
তািলকা চয়ারম ান মেহাদয়েক অবিহত করা হে ।

ক) সকল িবভাগ / শাখার
শাসন/সকল
অিন
িবষেয়র তািলকা িত িবভাগ/শাখা
মােসর ৩ তািরেখর মেধ শাসন
িবভােগ রণ করেত হেব।
খ) যসকল িবভাগ/শাখায় কান
অিন
নই স সকল িবভাগ
/শাখা হেত শূ
িতেবদন
দািখল করেত হেব।
সভাপিত ম ণালেয় মািসক সম য় সভায় বাপক-এর কাট ক) কাট মামলা, আইনজীবীেদর সকল িবভাগ/শাখা
মামলা, আইনজীবীেদর সােথ সভা, এিপএ, াচার,
সােথ সভা, এিপএ,
গণ নানী, িনরী া আপি , পি ডং তািলকা, মাননীয়
াচার, গণ নানী, িনরী া
ধানম ীর পিরদশন িতেবদন ও এসিডিজ িবষেয়
আপি , পি ডং তািলকা, মাননীয়
সেবা
িদেয় বা বায়ন অ গিত িতেবদেন
ধানম ীর পিরদশন িতেবদন
যথাযথভােব হালনাগাদ তথ সি েবিশত কের যথাসমেয় ও এসিডিজ িবষেয় সেবা
ম ণালেয় িতেবদন রেণর িবষেয়
ােরাপ কেরন। িদেয় বা বায়ন অ গিত
স সংেগ ব ব াপক ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন
িতেবদেন যথাযথভােব
য, িতেবদন ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। ম ণালেয়র হালনাগাদ তথ সি েবিশত কের
মািসক সম য় সভার িস া সমূহ বা বায়ন করা হে । যথাসমেয় ম ণালেয় িতেবদন
রণ করেত হেব।

২

ক) সকল বািণিজ ক ইউিনেটর এে ট/ শাসন/সকল
াবর/অ াবর স ি র ইনেভ টির বািণিজ ক ইউিনট
স
করার িবষেয় এে ট
িবভাগ হেত চুড়া সময়সীমা
িদেয় আেদশ জারী করেত হেব।
খ) মহাব ব াপক ( শাসন)
ফাকাল পেয় ট িহেসেব সকল
বািণিজ ক ইউিনেটর
াবর/অ াবর স ি র ইনেভ টির
স
করার িবষেয় এে ট
িবভাগ হেত গৃহীত কায ম
তদারিক করেবন।
গ) ব ব াপক (এে ট) সং ার
সকল বািণিজ ক ইউিনেটর
াবর/অ াবর স ি র ইনেভ টির
িতেবদন পিরচালক
(পিরক না) বরাবের দািখল
করেবন।

৬.১

সং ার চলিত
অথ বৎসেরর
ল মা া অজন
স িকত

৭.০

িনরী া শাখা

ব ব াপক (অথ ও িহসাব) সভােক অবিহত কেরন য,
ক) সকল ইউিনট হেত অবচয়
২০১৮-১৯ অথ বছের ল মা া ১৩৬৯৪.৩৪ ল টাকা খােতর জমা িনি ত করেত হেব।
ধায করা হেয়েছ। এর িবপরীেত নেভ র’১৮ মােস অিজত খ) ইউিনট ব ব াপকগণ মািসক
হেয়েছ ৮৯৪.৮৪ ল টাকা এবং মাট ব য় হেয়েছ
িতেবদন (আয়/ব য়) রণ
৯৬৫.১৩ ল টাকা। নীট িত হেয়েছ
অব াহত রাখেব।
(৮৯৪.৮৪-৯৬৫.১৩)=-৭০.২৯ ল টাকা। জুলাই’১৮
থেক নেভ র’১৮ পয এক ীভুত লাভ/ িত
(৪৫৭১.৭১-৫০০৫.৫১)=(৪৩৩.৮০) ল টাকা মা ।
অবচয় খােত অথ আদায় অব াহত আেছ। এখােত
বািণিজ ক ইউিনট েলার মািসক অবচয় ৭২.৭২ ল
টাকা ধায করা হেয়েছ। অবচয় খােত জা য়াির/১৮ মােস
ব াংক িহসাব খালার পর থেক অদ াবিধ ২৩৩.৪১ ল
টাকা জমা হেয়েছ। যা থেক ইিতপূেব ২০০ ল
টাকা এফিডআর করা হেয়েছ। ২৬ িডেস র ২০১৮
তািরেখর জর ৩৩.৪১ ল টাকা। বতমােন ায় সকল
ইউিনট থেক অবচেয়র অথ রণ চলমান রেয়েছ। অথ
সংকেটর জ মাধব ড, সাগরদঁািড় ও মেহরপুর ইউিনট
থেক অবচয় বাবদ কান অথ পাওয়া যায় না। য য
ইউিনট অবচয় এর টাকা দােন িবল করেছন, স সকল
ইউিনেটর সােথ যাগােযাগ অব াহত রেয়েছ এবং ত
অবচেয়র টাকা পিরেশােধর জ তািগদ দয়া হে ।

৩

মহাব ব াপক
(বািণিজ ক)
/ব ব াপক (অথ ও
িহসাব)/আইিসিট

৭.১

িনরী া আপি
িন ি ও
ইউিনেটর
আভ রীণ
িনরী া সে

৮.০
৮.১

িডউিট ি অপােরশ
বাপক-এর
মহাব ব াপক, িডএফও জানান, শাহজালাল আ জািতক শাহজালাল আ জািতক
অ েল হযরত িবমানব েরর আগমনী ইিমে শন এলাকায় বাপেকর
িবমানব েরর আগমনী
শাহজালাল
অ েল বরা কৃত জায়গায় সাজস াকরেণর কাজ এ
ইিমে শন এলাকায় বাপেকর
আ জািতক
পয মাট ৮৫% স
হেয়েছ। অিত শী ই কাজিট
অ েল বরা কৃত জায়গায়
িবমানব েরর স
হেব বেল পূত িবভাগ থেক জানােনা হেয়েছ।
সাজস াকরেণর কাজ িনধািরত
আগমনী
সমেয়র মেধ স
করার
ইিমে শন
েয়াজনীয় কায ম হণ করেত
এলাকায়
হেব।
বরা কৃত
জায়গায়
সাজস াকরণ
সংেগ।
বাপক-এর িনকট মহাব ব াপক, িডএফও জানান য, কতৃপে র অ েমাদন বাপেকর িনকট িসিভল
িসিভল
সােপে ইেতামেধ িডেস র ২০১৮ মােসর ১ কািট টাকা এিভেয়শন-এর বেকয়া িবল
এিভেয়শেনর
বিবচক- ক পিরেশাধ করা হেয়েছ। এ পয মাট ২
পিরেশােধর িবষেয়
বেকয়া পিরেশাধ কািট টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। িত মােস বেকয়া
মহাব ব াপক, িডএফও
সে
ভাড়ার অংশ িবেশষ পিরেশাধ করা হেব।
পযায় েম পিরেশােধর
েয়াজনীয় কায ম হণ
করেবন।

৮.২

ব ব াপক (িনরী া) সভােক অবিহত কেরন য, ক) ছক ক) ছক আকাের িনরী া আপি র ব ব াপক (িনরী া)
আকাের িনরী া আপি র পিরসংখ ান িনে দয়া হেলা: পিরসংখ ান উপ াপন করেত
িডেস র ২০১৮ মােস বাপেকর অিডট আপি তথ
হেব।
িন প:
খ) িনরী া আপি িন ি র
গত মােসর জর (নেভ র’১৮)
৪৫২িট লে িনয়িমত ি প ীয় এবং
ি প ীয় সভা আেয়াজন করেত
বতমান মােস (িডেস র’১৮) া নতুন আপি র --িট
হেব।
সংখ া
বতমান মােস (িডেস র’১৮) িন ি কৃত
০২িট গ) সকল বািণিজ ক ইউিনেটর
অভ রীণ িনরী া কায ম স
আপি র সংখ া
আেলাচ মােস অিন
আপি র সংখ া
৪৫০িট করার উেদ াগ হণ করেত হেব।
ঘ) এিজএ-র ল মা া অ সাের
আেলাচ মােস অ ি ত ি প ীয় অিডট সভার --িট
িনরী া আপি িন ি র েচ া
সংখ া
অব াহত রাখেত হেব।
আেলাচ মােস অ ি ত ি প ীয় অিডট সভার --িট
সংখ া
বাপক এর অমীমাংিসত অিডট আপি িন ি র লে
জবাব দান এবং ি -প ীয় ও ি -প ীয় অিডট সভা
অ ােনর েচ া অব াহত রেয়েছ। এ ি েত িডেস র
২০১৮ মােসর ািবত ি -প ীয় অিডট সভািট আগামী
০৯ জা য়াির ২০১৯ তািরেখ অ ােনর লে
শাসিনক
ম ণালয় হেত নািটশ জাির করা হেয়েছ। কতৃপে র
িনেদশনা মাতােবক পযায় েম বাপক এর অ া
ইউিনেটও অভ রীণ িনরী া কায ম স
করা হেব।
এছাড়া ঢাকা িচিড়খানায় অবি ত বাপক এর রে ারঁার
এবং িসেলট জাফলং ইউিনেটর অভ রীণ িনরী া
িতেবদন ইেতামেধ স
করা হেয়েছ যা সদয়
অবগিত ও অ েমাদেনর জ কতৃপ সমীেপ পশ করা
হেয়েছ। তাছাড়া িডেস র ২০১৮ মােস ি -প ীয় সভার
িস াে র ি েত ধান কাযালেয়র ০২িট অিডট আপি
িন ি র জািরপ পাওয়া গেছ, যার সােথ জিড়ত টাকার
পিরমাণ ৫.৬৮ ল টাকা।

৪

মহাব ব াপক
(িডএফও)/
মহাব ব াপক (পূত )
চলিত দািয়

মহাব ব াপক
(িডএফও)

৮.৩

৯.০
৯.১

১০.০

হযরত
মহাব ব াপক (িডএফও) সভােক অবিহত কেরন য,
হযরত শাহজালাল আ জািতক
শাহজালাল
হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব েরর িভআইিপ িবমানব েরর িভআইিপ লাউ
আ জািতক
লাউ এলাকায়
মু িবপনী াপেনর িবষেয় জায়গা এলাকায় বিবচক হেত জায়গা
িবমানব েরর বরা চেয় চয়ারম ান, বিবচক বরাবর প
রণ করা বরা
াি এবং
মু িবপনী
িভআইিপ লাউ হেয়েছ। এছাড়া মহাব ব াপক (িডএফও) জায়গা বরাে র াপেনর িবষেয়
এলাকায়
মু িবষেয় ব ি গতভােব যাগেযাগ অব াহত রেখেছন।
েয়াজনীয় কায ম হণ করেত
িবপণী াপেনর
হেব।
জ বাপক-এর
অ েল জায়গা
বরা
সংেগ।
িব য় উ য়ন ও জনসংেযাগ িবভাগ
বাংলােদেশর
ব ব াপক, জনসংেযাগ সভােক অবিহত কেরন
বিরশাল ও রংপুর িবভােগর উপর
‘পযটন আকষণ য, বিরশাল িবভােগর উপর কািশতব পু েকর মূ ণ
কািশতব ‘পযটন আকষণ বই’
বই’ মু ণ
কাজ সমা হেয়েছ। DFP আমােদরেক অ কেয়কিট
কােশর িবষেয় কাজ অব াহত
বই নমুনা
প িদেয়েছ যা কতৃপ সদয় অবেলাকন
রাখেত হেব।
কেরেছন। রংপুর িবভােগর পু ক কােশর ব াপাের তথ উপা এবং ধারণকৃত ছিবর Editing এর কাজ বাপক
এর সহকারী িনবাহী কমকতা জনাব এনামুল হক
করেছন। তা চূড়া পযােয় রেয়েছ। িকছু িদেনর মেধ
এ েলা DFP ত রণ করা হেব। রাজশাহী িবভােগর
পু ক কােশর লে বাপক এর সহকারী িনবাহী
কমকতা জনাব এনামূল হক ি র িচ ধারেণর জ
রাজশাহীেত অব ান করেছন।
মণ ও র ট-এ-কার ইউিনট

৫

মহাব ব াপক
(িডএফও)

মহাব ব াপক
(বািণিজ ক)/ িব য়
উ য়ন
ও জনসংেযাগ িবভাগ

১০.১

িতমােস মণ ব ব াপক মণ ও র ট এ কার সভােক জানান
ক) প ােকজ টু েরর সংখ া, নতুন মহাব ব াপক
কায ম হণ
য, প ােকজ টু েরর সংখ া, নতুন গািড়সমূেহর আেয়র
গাড়ীসমূেহর আেয়র িহসাব
( িব য় উ য়ন ও
এবং মািসক ও িহসাব পৃথক ভােব সংর ণ করা হে ।
পৃথক ভােব সংর ণ করেত হেব। জস)/ ব ব াপক
বািষক মণপি িডেস র’২০১৮ মােস আয়
খ) গত মােস মণ ও র ট এ কার ( র ট এ কার)
কাশ সে
ইউিনেটর গাড়ীসমূহ কান কান
আেয়র
আয়
বয়
ম ব
েট যাতায়াত কেরেছ, কত টাকা
খাত
আয় হেয়েছ তার তািলকা ত
র ট-এ- ৩,৫৪,৪০০/- ৫০,০০০/করেত হেব।
কার
(আউট
গ) মণ ও র ট এ কার
সাধারণ ৩,৩৪,০০০/- সািসং এর
ইউিনেটর গাড়ীসমূেহর লাইফ
বতন)
সবার
টাইম অ যায়ী অবচয় িনধারণ
িনকট ১িট
করেত হেব।
কা ার ও
ঘ) মণ ও র ট এ কার
৩িট
ইউিনেটর গাড়ীসমূেহর ভাড়ার
মাইে া
চািহদা িন পন কের কতৃপে র
িপক-আপ/
বরাবের িতেবদন দািখল করেত
প ীপ
হেব।
এর জ
ঙ) মণ ও র ট এ কার
মাস ব াপী
ইউিনেটর কমকতা কমচারীেদর
ভাড়া
বতন ভাতািদ তােদর িনজ আয়
বাবদ
হেত
িনবাহ করা হেব।
এম, এল, ৪০,২৫০/- ২০,০০০/শালুক-এ
( ালানী
নৗিবহার
বাবদ ব য়)
২,৭০,৮২৬/( ায়ী
কমকতা ও
কমচারীেদর
বতন)
মাট=
৭,২৮,৬৫০/- ৩,৪০,৮২৬/- (+)৩,৮৭,৮২৪/ব ব াপক (অথ ও িহসাব) এ আেলাচনায় অংশ িনেয়
সভােক অবিহত কেরন য, র ট এ কার ইউিনট যা আয়
কের তা থেক কমকতা/কমচারীেদর বতন ভাতা িনবাহ
করা যেত পাের।

১১.০
১১.১

পিরক না িবভাগ
টকসই উ য়ন সভাপিত সভায় এসিডিজ এর ল মা া সমূহ বা বায়ন ক) এসিডিজ এর ল মা া সমূহ পিরক
অভী (SDG) িনি ত করার লে
ত ওযাকশপ আেয়াজেনর জ
বা বায়ন িনি ত করার লে
সং া ।
িপিটএস িবভােগ কমরত ব ব াপক, জনাব মা: মাতাহার তািরখ িনধারণপূব ক ওযাকশপ
হােসন- ক এসিডিজ’র ফাকাল পেয় ট মেনানীত করার আেয়াজন করেত হেব।
অ েরাধ জানান। সইসােথ তািরখ িনধারণপূব ক
খ) িপিটএস িবভােগ কমরত
ওযাকশপ আেয়াজেনর িনেদশনা দান কেরন।
ব ব াপক, জনাব মা: মাতাহার
হােসন- ক এসিডিজ’র ফাকাল
পেয় ট মেনানীত করা হেলা।
িশ ণ
ব ব াপক, িপিটএস সভােক অবিহত কেরন
APA-এর কাি ত ল মা া
পিরক
আেয়াজন
য, জা য়াির-২০১৮ সােল ২ ( ই)িট কমসূিচর মাধ েম অজেনর লে সং ার
৮০ জন ৩য় ও ৪থ িণর কমচারীেদর িশ ণ দােনর কমকতা/কমচারীেদর জ
ব ব া নয়া হেয়েছ।
িনয়িমত িশ ণ আেয়াজন
করেত হেব।
পূত িবভাগ

১১.২

১২.০

৬

না িবভাগ

না িবভাগ

১২.১

পারিক ক
সে

১৩.০
১৩.১

িবিবধ
িচতা রে ারঁা
িচতা রে ারঁা ও বার পিরদশন িবষেয় িনধািরত কিমিট
ও বার পিরদশন ইেতামেধ ই দফায় িচতা রে ারঁা ও বারিট পিরদশন
সংেগ।
কেরেছ এবং পিরদশন িতেবদন কতৃপ বরাবের পশ
কেরেছ। এ িবষেয় কায ম অব াহত আেছ এবং অিচেরই
আেরা এক দফা পিরদশন পূব ক সকল মালামােলর
ইনেভ টির তািলকা ণয়ন করা হেব।

১৩.২

১৩.৩

১৩.৪

মহাব ব াপক (পিরক না) সভােক অবিহত কেরন
য, পারিকর সীমানা াচীর িনমােণর কাজ
করা
হেয়েছ।

পারিকর সীমানা াচীর িনমাণ
মহাব ব াপক (পূত )
কােজর অ গিত িবষেয় অবিহত
করেত হেব।

ক) আগামী ০৭ (সাত) িদেনর
মহাব ব াপক
বাপক এর লীজকৃত বার েলার (বািণিজ ক)/সংি
সাইনেবাড সা রার আদেল
কিমিট
করেত হেব।
খ)
বাংলােদশ পযটন করেপােরশেনর
ঢাকা লীজ ইউিনট িচতা
রে ারঁা ও বার কিমিট
িপিরয়িডক ািল পিরদশন করেবন
এবং চুি র সকল শত
সিঠকভােব িতপালন করা হে
িকনা তা কতৃপ েক সময় সময়
অবিহত করেবন।
দিনক মুজরী
সভাপিত বাংলােদশ পযটন করেপােরশেন িবিভ
ক) বাংলােদশ পযটন
মহাব ব াপক (অথ ও
িভি ক জনবল বািণিজ ক ইউিনেট চািহদার ি েত দিনক মুজরী
করেপােরশেন িবিভ বািণিজ ক শাসন)
িভি ক জনবল িনেয়াগ কায ম আপতত: ধান
ইউিনেট চািহদার ি েত
কাযালেয়র শাসন িবভাগ কতৃক গিঠত পূেবর কিমিটর দিনক মুজরী িভি ক জনবল
মাধ েম ি য়াকরেণর জ িনেদশনা দান কেরন।
িনেয়াগ কায ম আপতত: ধান
কাযালেয়র শাসন িবভাগ কতৃক
গিঠত পূেবর কিমিটর মাধ েম
ি য়াকরণ করেত হেব।
খ) সইসােথ দিনক মুজরী
িভি ক জনবল িনেয়ােগর জ
ইউিনট ব ব াপকেদরেক অিপত
মতা বািতল করা হেলা।
বাংলােদশ
সভাপিত বাংলােদশ পযটন করেপােরশেন িবিভ
সং ায় য সকল শূ পেদ জ রী মহাব ব াপক (অথ ও
পযটন
পযােয়র িনেয়াগ কায ম রাি ত করার িনেদশনা দান জনবল িনেয়াগ করা েয়াজন,
শাসন)
করেপােরশেন কেরন।
স েলা িচি ত কের সংি
শূ পেদ িনেয়াগ
কিমিট িতেবদন জমা িদেব।
কায ম
সংেগ।
এনএইচিটিটআই সভাপিত বাংলােদশ পযটন করেপােরশেনর অধীন
এনএইচিটিটআই এর গত ৬
অধ ,
এর পারফরেম এনএইচিটিটআই এর গত ৬ মােসর সািবক পারফরেম
মােসর সািবক পারফরেম
এনএইচিটিটআই
পাওয়ার পেয়ে ট পাওয়ার পেয়ে ট উপ াপন করার িবষেয় মত কাশ
পাওয়ার পেয়ে ট উপ াপন
উপ াপন
কেরন।
করেত হেব।
সংেগ।

১৪। সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি

ঘাষণা কেরন।

আখতা জ জামান খান কিবর
চয়ারম ান
তািরখ: ১৫ মাঘ ১৪২৫

ারক ন র: ৩০.৩২.০০০০.০০০.০৬.০০১.০৭.১৭২
৭

২৮ জা য়াির ২০১৯
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) পিরচালক --------------------------, (সকল), বাপক, ঢাকা।
২) মহাব ব াপক-----------------------, (সকল), বাপক, ঢাকা।
৩) অধ ,এনএইচিটিটআই, বাপক, ঢাকা।
৪) িবভাগীয় ধান------------------------, (সকল), বাপক, ঢাকা।

এস. এম. মায়ুন কিবর সরকার
মহাব ব াপক
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