
বাংলােদশ পযটন করেপােরশন 
শাসন িবভাগ 

বীর উ ম এ ক খ কার সড়ক 
৮৩-৮৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।

২০১৯-২০২০ অথ বছেরর ৪থ কায়াটােরর বা বায়ন অ গিত ও বািষক ায়ন এবং ২০২০-২০২১ অথবছেরর কমস াদন ি
(APA) ড়া  করণ সং া  সভার কাযিববরণী

সভাপিত রাম চ  দাস 
 চয়ার ান

সভার তািরখ ১৯-০৭-২০২০ ি .
সভার সময় সকাল ১১:৩০ ঘ কা

ান িভিডও কনফােরি ং (Zoom Cloud Meeting), বাপক, ধান কাযালয়
উপি িত িভিডও কনফােরি ং (Zoom Cloud Meeting) রকড

            সভাপিত বাপক-এর APA েমর সদ  ও উপি ত সকল কমকতােক াগত জািনেয় সভা  কেরন। অতঃপর সভাপিতর
অ েমাদন েম বাপক-এর ফাকাল পেয়  কমকতা জনাব রেম  নাথ ম ল, উপ ব াপক ( শাসন) ২০১৯-২০ অথ বছেরর কমস াদন ি
(APA)-এর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনার জ  কিম র সদ গেণর সামেন উপ াপন কেরন। উপি ত সদ গণ এ িবষয়ক আেলাচনায়
অংশ হণ কেরন। সভাপিত ২০১৯-২০ অথবছেরর ড়া /বািষক ায়ন েতর লে  সংি  িবভাগ/শাখােক িনধািরত চেকর িবপরীেত
বা বায়ন অ গিত ও মাণক আগািম ২০-০৭-২০২০ তািরেখর মে  শাসন িবভােগ সরবরােহর জ  িনেদশনা দান কেরন। িতিন ২০২০-২১
অথবছেরর খসড়া কমস াদন ি  (APA) ড়া করণসহ ঊ তন অিফেসর সােথ APA া েরর িবষেয় উপি ত সবার মতামত জানেত
চান। এ পযােয় বাপক-এর এিপএ’র  ২০২০-২১ অথবছেরর খসড়া কমস াদন ি র েত ক  কৗশলগত উে ে র আওতায় িবিভ  কায ম,
কমস াদন চক, গণনা প িত, একক, চেকর মান ও িনধািরত ল মা ার িবষেয় িবভাগ/শাখাওয়ারী আেলাচনা হয় এবং সংি
িবভাগ/শাখা ধানগণ এ িবষেয় তােদর মতামত হণ কেরন।

পিরচালক (বািণিজ ক) ২০২০-২০২১ অথবছেরর জ  ণীত কমস াদন ি  (APA) ড়া  খসড়ায় কিতপয় কম স াদক চক, চেকর
মান ও একক নঃিনধারেণর জ  সভাপিতর ি  আকষণ কেরন এবং যৗি ক া া দানসহ ার িচি ত মতামত  কেরন।

২.০ সভাপিত বাপক-এর ২০১৯-২০ অথবছেরর কমস াদন ি  (APA)’র ৪থ মািসক (এি ল - ন, ২০২০) বা বায়ন অ গিত িতেবদন
এবং (APA)’র ড়া  ায়ন িতেবদন মাণকসহ িনধািরত তািরেখর মে  শাসিনক ম ণালেয় রেণর িবষেয় জার তািগদ দান কেরন।
িব ািরত পযােলাচনাে  ২০২-২১ এর ি েত িনধািরত িবিভ  কায ম ও কমস াদন চেকর ল  বা বায়েনর জ  সবা ক েচ া অ াহত
রাখার আশাবাদ  কেরন। সভাপিত শাসিনক ম ণালেয়র চািহদা অ যায়ী যথাসমেয় িরেপাট-িরটান দািখেল যন কানভােবই ত য় না ঘেট
সবাইেক সিদেক য বান হবার অ েরাধ জানান।

৩.০ িব ািরত আেলাচনাে  িন িলিখত িস া  হীত হয়:

মম আেল াচন ারআেল াচন ার  িবষয়িবষয় হীতহীত   িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী   
িবভাগিবভাগ //শ াখাশ াখা

৩.১ APA েমর সভা আহবান 
সে

িত মােস বাপক-এর APA েমর সভা আহবান করেত হেব এবং সভার 
কাযিববরণী শাসিনক ম ণালেয় রণ করেত হেব।

শাসন িবভাগ

৩.২ বা বায়ন অ গিতর মাণক 
সংর ণ সে

েত ক িবভাগ/শাখার দািয় া  ফাকাল পেয়  কমকতা সংি  িবভাগীয় 
ধানেক APA- ত িনধািরত চক, চেকর িবপরীেত ল মা া অজেনর 

সবেশষ সময় ও অপরাপর িবষয় স েক িতিনয়ত অবিহত করেবন এবং 
অিজত ল  মা ার িবপরীেত মাণক যথাযথভােব সংর ণ করেবন।

িবভাগীয় 
ফাকাল পেয়  

কমকতাগণ

১



৩.৩  ২০১৯-২০ অথবছেরর ৪থ 
মািসক (এি ল - ন, 

২০২০) অ গিত িতেবদন ও 
বািষক ায়ন িতেবদন 
ম ণালেয় রণ সে

ম ণালেয়র চািহদা অ যায়ী ২০১৯-২০ অথবছেরর APA-এর ৪থ মািসক 
(এি ল - ন, ২০২০) বা বায়ন অ গিত ও বািষক ায়ন িতেবদন ত ও 
তা ২১২১--০৭০৭ --২০২০২০২০   ত ািরেখরত ািরেখর  মেমে  ম ণালেয় রণ করেত হেব। একই সােথ 
িনধািরত সময় অ যায়ী এিপএমএস লাইভ সাভাের (ক ািবেনেট) ২০১৯-২০ 
অথবছেরর ৪থ কায়াটােরর অজন দািখল করেত হেব। 

শাসন িবভাগ

৩.৪ বাপক-এর ২০২০-২১ 
অথবছেরর কমস াদন ি  
 (APA) ড়া করণ ও 

া র সে

বাপক ও ম ণালেয়র মে  ২০২০-২১ অথবছেরর কমস াদন ি   (APA) 
ড়া করণসহ যথাসমেয় ম ণালেয় রণ ও ম ণালয় ক ক িনধািরত িদেন/সমেয় 
া েরর জ  ড়া  িত স  করেত হেব। পাশাপািশ িনধািরত সমেয় 

এিপএমএস লাইভ সাভাের (ক ািবেনেট) ড়া  এিপএ দািখল করেত হেব।

ম 
ধান/ ফাকাল 

পেয় / শাসন 
িবভাগ

৩.৫
শাসিনক ম ণালেয়র চািহদা 

অ যায়ী যথাসমেয় িরেপাট-
িরটান দািখল সংেগ

শাসিনক ম ণালেয়র চািহদা অ যায়ী যথাসমেয় িরেপাট-িরটান দািখেল বাপক-
এর সংি  িবভাগ/শাখােক িনেদশনা দান কের এক  অিফস আেদশ জাির 
করেত হেব।

শাসন িবভাগ

৪.০ সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

রাম চ  দাস 
চয়ার ান

ারক ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৮.০২২.২০.৪৭০ তািরখ: 
২০ লাই ২০২০

৫ াবণ ১৪২৭

ি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 (িবপণন) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৫) মহা ব াপক , মহা ব াপক (পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৬) অ  (এনএইচ আই) (ভার া ), মহা ব াপক (অ ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৭) ব াপক ( ত), [আইিস  সং ], আইিস  িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- ওেয়বসাইেট কােশর জ
৮) চয়ার ান মেহাদেয়র একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ
৯) পিরচালক মেহাদেয়র ি গত কমকতা , পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- পিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ
১০) পিরচালক মেহাদেয়র ি গত কমকতা, পিরচালক (পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- পিরচালক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ
১১) পিরচালক মেহাদেয়র ি গত কমকতা, পিরচালক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন- পিরচালক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ

 

রেম  নাথ ম ল 
উপ ব াপক

২


