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সভাপিত আেবদা আকতার 
 পিরচালক

সভার তািরখ ২৭ জুলাই ২০২০ সামবার
সভার সময় বলা ১২:১৫ িমিনট

ান বাপক ধান কাযালেয়র সে লন ক
উপি িত পিরিশ -ক
২। আেলাচনা।
২.১। সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। মেহাদয় মি পিরষদ িবভাগ হেত িরত
 ২০২০-২০২১ অথবছের ইেনােভশন কমপিরক নার  ছক মাতােবক বাংলােদশ পযটন করেপােরশন (বাপক)
এর ২০২০-২০২১ অথবছেরর বা বািয়তব  ইেনােভশন কমপিরক না চড়ুা করেণ আেলাচনা ও  মতামত হন
কেরন। স সংেগ “ইেনােভশন কমপিরক নায় মহামারী/আপদকাল মাকােবলায় িবেশষ পদে েপর পেরখা”
িনেয় রিচত খসড়া কিপ িনেয়ও আেলাচনায় ও মতামত হন কেরন। তাছাড়া গত ১৯ জুলাই ২০২০ তািরখ
বসামিরক িবমান পিরবহন ওপযটন ম ণালেয়র ইেনােভশন িটম এর সভায় গৃিহত িস া সমহূ িনেয়ও আেলাচনা

করা হয়।  সবা সহজীকরন/উ াবন/িডিজটাল সবা িবষয়ক আ ানকতৃ উ াবনী আইিডয়া িবষেয় ম ণালেয়র
গত সভার িস া  মাতােবক আইিডয়া জমাদােনর সময়সীমা বিৃ র াব করা হয়। 
                                                  
 ৩। িব ািরত আেলাচনাে  িন বিণত িস া সমহূ গৃহীত হয়: 
৩.১। বাপক ইেনােভশন কমপিরক না ২০২০-২০২১ ও “ইেনােভশন কমপিরক নায় মহামারী/আপদকাল
মাকােবলায় িবেশষ পদে েপর পেরখা” এর চড়ুা  খসড়া চয়ারম ান মেহাদেয়র অ েমাদন ােপে

যথাসমেয় ম ণালেয় রণ সহ অ া  কাযাবলী স াদন করেত হেব।
(বা বায়েন পিরক না-১ শাখা)   
৩.২। সবা সহজীকরন/উ াবন/িডিজটাল সবা িবষয়ক আ ানকতৃ উ াবনী আইিডয়া জমাদােনর সময়সীমা
আগািম ১০ আগ  ২০২০ তািরখ পয  বিৃ  কের জ রী অিফস আেদশ জারী করেত হেব। 
 (বা বায়েন পিরক না-১ শাখা)
৩.৩। বাপক কমকতা ও কমচািরেদর দ  আইিডয়া েলা আগািম ১৩ আগ  ২০২০ তািরখ বাপক ইেনােভশন
কিমিট কতকৃ যাচাই-বাছাই পূবক ম ণালেয়র িনেদশনা মাতােবক বাপক এর বািষক কমস াদন চিু  বা বায়ন
কিমিট কতকৃ ভিটং কের িনবািচত ও বাপক কতকৃ বা বািয়তব  আইিডয়া েলা আগামী ২০ আগ  ২০২০
তািরখ এর মেধ  ম ণালেয় রণ করেত হেব। 
(বা বায়েন পিরক না-১ শাখা)
৪। অত:পর সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার
সমাি  ঘাষণা কেরন। 
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ারক ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৬.০০৯.১৮.১৬৩ তািরখ: 
০৩ সে র ২০২০

১৯ ভা  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) অিতির  সিচব ও িনয় ক, হােটল ও রে ারাঁ সল, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
২) চয়ারম ান, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৩) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৪) পিরচালক , পিরচালক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৫) মহাব ব াপক, মহাব ব াপক ( শাসন ও অথ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৬) মহাব ব াপক (অিতির  দািয় ), মহাব ব াপক (িডএফও) এর দ র, বাংলােদশ পযটন
করেপােরশন
৭) মহাব ব াপক, মহাব ব াপক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৮) মহাব ব াপক , মহাব ব াপক (পতূ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৯) মহাব ব াপক , মহাব ব াপক (িবপণন) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১০) মহাব ব াপক , মহাব ব াপক (পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১১) অধ  (এনএইচিটিটআই) (ভার া ), মহাব ব াপক (অধ ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন
করেপােরশন
১২) ব ব াপক, পিরক না-১ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৩) ব ব াপক , বািণিজ ক িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৪) ব ব াপক, জনসংেযাগ িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৫) িনবাহী েকৗশলী (িসিভল)-২, পতূ িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৬) উপব ব াপক , পিরক না-১ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৭) উ তন িশ ণ কমকতা, ােভল এেজি  এ ড টু র অপােরশনস, এনএইচিটিটআই, বাংলােদশ
পযটন করেপােরশন
১৮) উপব ব াপক, শাসন শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৯) সহকারী িনবাহী কমকতা , আইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন

 

মাঃ সােজ ল কিবর 
উপব ব াপক
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