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৮৩-৮৮, বীর উ ম এ, ক, খ কার সড়ক,

মহাখালী বা/এ, ঢাকা - ১২১২।

ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৮.৪৯৭.১৮.৬৭৫ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০১৮

২২ আি ন ১৪২৫

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
          বাংলােদশ পযটন করেপােরশন পিরচালনা পষেদর ৪০৮তম সভার িস া  ৫.১ মাতােবক বাংলােদশ পযটন
করেপােরশেনর িনয় ণাধীন হােটল এ ড টু িরজম িনং ইনি িটউট (এনএইচিটিটআই) পিরচালনার নীিতমালা ণয়েন
িস া  হণ করা হয়। এলে  পিরচালক (পিরক না)- ক আহবায়ক কের একিট কিমিট গঠন করা হয়। কিমিট িন প:

১। পিরচালক (পিরক না), বাপক, ঢাকা আহবায়ক
২। মহাব ব াপক (বািণিজ ক), বাপক, ঢাকা সদ
৩। অধ  (এনএইচিটিটআই), বাপক, ঢাকা সদ
৪। ব ব াপক ( িশ ণ), এনএইচিটিটআই, বাপক, ঢাকা সদ
           (ক) কিমিট িশ া ম ণালেয়র সংি  সকল আইন কা ন পযােলাচনা কের নীিতমালা ণয়ন করেব।
           (খ) কােজর ােথ কিমিট উপযু  কমকতােক কা-অ  করেত পারেব।
           (গ) এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

৭-১০-২০১৮

এস. এম. মায়ুন কিবর সরকার
মহাব ব াপক

ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৮.৪৯৭.১৮.৬৭৫/১(৮) তািরখ: ২২ আি ন ১৪২৫
০৭ অে াবর ২০১৮

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক (পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২) মহাব ব াপক, মহাব ব াপক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৩) অধ  (এনএইচিটিটআই), মহাব ব াপক (অধ ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৪) ব ব াপক, ব ব াপক ( িশ ণ) এর দ র, এনএইচিটিটআই, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৫) চয়ারম ান মেহাদেয়র একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৬) পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা , পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৭) পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, পিরচালক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৮) পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, পিরচালক (পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
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মহুা দ মঈনউি ন হায়াত
ব ব াপক
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