
বাংলােদশ পযটন করেপােরশন 
শাসন শাখা

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  গিঠত বাপক-এর িবদ মান নিতকতা কিমিটর ২য় সভার
কাযিববরণী।

সভাপিত আখতা জ জামান খান কিবর 
 চয়ারম ান

সভার তািরখ ১৮-১২-২০১৮
সভার সময় সকাল : ১১:০০ ঘিটকা

ান সে লন ক , ধান কাযালয়, ঢাকা।
উপি িত পিরিশ  - ‘‘ক’’

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  গিঠত বাংলােদশ পযটন করেপােরশেনর িবদ মান নিতকতা কিমিটর
২য় কায়াটার (অে াবর-িডেস র-১৮) সভায় সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম সচূনা
কেরন। অত:পর িতিন বাপক কতকৃ ণীত জাতীয় াচার কম-পিরক না (২০১৮-২০১৯) ও অ গিত
পিরবী ণ কাঠােমা ২০১৮-২০১৯ এর িনধািরত ১১ িট িবষেয় ধাযকতৃ ল মা া এবং ল মা ার িবপরীেত
অিজত অ গিতর িবষেয় িবভাগ/শাখাওয়ারী পযােলাচনা কেরন। এ পযােয় াচার কিমিটর ফাকাল পেয় ট ও
মহাব ব াপক, শাসন গত ২৪-০৯-২০১৮ তািরখ অ ি ত ১ম সভায় গৃহীত িস া সমেূহর বা বায়ন অ গিত
পযােলাচনা কেরন। উপি ত িবভাগীয় ধানগণ তাঁেদর   িবভােগর বা বায়ন অ গিত তেুল ধের ব ব
রােখন।

২.০ সভাপিত জাতীয় াচার কম-পিরক না ও অ গিত পিরবী ণ কাঠােমা ২০১৮-২০১৯ এর ২য় কায়াটাের
(অে াবর-িডেস র-১৮) ধাযকতৃ ল মা ার িবপরীেত অিজত সািবক বা বায়ন অ গিতর িবষেয় সে াষ কাশ
কেরন। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িনে া  িস া সমহূ গৃহীত হয়:
৩.০ িস া  :
(১) বাংলােদশ পযটন করেপােরশেনর জাতীয় াচার কম-পিরক না (২০১৮-২০১৯) এর ২য় কায়াটােরর
(অে াবর-িডেস র-১৮) অ গিত িতেবদন ম ণালেয় যথাসমেয় রণ করেত হেব ;        
(২) বাংলােদশ পযটন করেপােরশন এর ধান কাযালয়সহ সকল বািণিজ ক ইউিনেটর কমকতা/কমচারীেদর
অিফস চলাকালীন official স পিরধান করা। মহাব ব াপক ( শাসন), ফাকাল পেয় ট িহেসেব িবষয়িট

ত ভােব মিনটিরং করেবন ;
(৩)  বাংলােদশ পযটন করেপােরশন কতকৃ আগামী জা য়াির ২০১৯ মােসর ৩য় স ােহ পযটন সবা স াহ পালন
করা হেব। এ িবষেয় ব ব াপক ( শাসন) ফাকাল পেয় ট িহেসেব দািয়  পালন করেবন এবং বািণিজ ক িবভাগ
আ ষি ক সহায়তা দান করেব ;
(৪)  গণ কমচারী শংৃখলা (িনয়িমত উপি িত) অধ ােদশ ১৯৮২ ; সরকাির কমচারী আচরণ িবিধমালা, ১৯৭৯; তথ
অিধকার আইন,২০০৯ সহ আেরা দা িরক আইন ও িবিধমালার উপর িপিটএস িবভাগ ও এনএইচিটিটআই

িশ েণর আেয়াজন করেব এবং িশ েণর েত অথবা সমাপনী অ ােন ম ণালেয়র কমকতােক আম ণ
জানােত হেব ; 
(৫) আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয় জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না, ২০১৮-১৯ ভােব বা বায়েনর
িনিম  বািণিজ ক িবভাগ ও িপিটএস িবভাগ কমশালা আেয়াজন করেব ; 
(৬) তথ যিু র ব বহার কের অনলাইেন গণ নাণী হণ করা যায় িকনা, স িবষেয় আইিসিট িবভাগ

১



পরী া/িনরী া কের িতেবদন দািখল করেব ;
(৭) পরবতী অথবছের উ ম চচার (Best Practices) তািলকায় (ক) কমকতা/কমচারীেদর অিফিসয়াল পাষাক-
পির দ পিরধান (খ) হােটল- মােটেল আগত অিতিথেদর ওেয়লকাম মেসজ দান, ওেয়লকাম ি ংকসসহ

দান, বা রবান-খাগড়াছিড়-রাংগামািট-িদনাজপুর ও য়াকাটা ইউিনেট আগত অিতিথেদর ানীয় নেৃগা ীর
অংশ হেণ নতৃ  বা গােনর সরূমছূনার মাধ েম াগত জানােনা। 
(গ) অিতিথ সবার Feed back হণ/ রণ।
(ঘ) সভাপিত পরবতী কায়াটার েলােত এ ধারা অব াহত রাখার জ  সেচ  থাকেত অ েরাধ জানান।

২.০   সভায় আেলাচনার আর কান িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষনা
কেরন।  

 

আখতা জ জামান খান কিবর 
চয়ারম ান

ারক ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৮.৫৭০.১৮.১০৯২ তািরখ: 
২৩ িডেস র ২০১৮

৯ পৗষ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মহাব ব াপক------------------------------------------------------, (সকল), বাপক।
২) অধ , এনএইচিটিটআই, বাপক, মহাখালী, ঢাকা।
৩) ব ব াপক, এে ট, বাপক, ঢাকা।
৪) ব ব াপক (অথ ও িহসাব), অথ ও িহসাব িবভাগ, 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
৯) সহকারী িনবাহী কমকতা , আইিসিট িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন

 

রেম  নাথ ম ল 
উপব ব াপক

২


