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ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৮.০১৩.২১.২৯৪ তািরখ: 
২৭ অে াবর ২০২১

১১ কািতক ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

     মি পিরষদ িবভাগ, শাসিনক সং ার অিধশাখার ারক নং: ০৪.২২১.০১৪.০০.০৪.০১৯.২০১০-৪০০,
তািরখ: ০৪ এি ল ২০১৩ এবং বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়-এর ারক নং:
০০.০১০.০৩২.০০.০০.০০২.২০১০-৫১৯(৬), তািরখ: ২৫ এি ল ২০১৩-এর পিরে ি েত ‘জাতীয় াচার
কৗশল’ বা বায়েনর লে  বাংলােদশ পযটন করেপােরশন-এর শাসন শাখার ারক নং:
বাপক/ শাসন-০৩/২০১৩/১১৩৫, তািরখ: ১২ ম ২০১৩-এর মা েম গ ত ‘ নিতকতা কিম ’  িন েপ

নগঠন করা হেলা:

১. চয়ার ান                          - সভাপিত
২. পিরচালক ( শাসন ও অথ)      - সদ
৩. পিরচালক (পিরক না)           - সদ
৪. পিরচালক (বািণিজ ক)           - সদ
৫. মহা ব াপক (বািণিজ ক)      - সদ
৬. মহা ব াপক ( ত)              - সদ
৭. মহা ব াপক (িপ এস)         - সদ
৮. অ  (এনএইচ আই)        - সদ
৯. মহা ব াপক ( শাসন ও অথ) - সদ  সিচব ও াচার ফাকাল পেয়

কিম ’র কাযপিরিধ িন প:
  ক) সংি  স ের াচার িত ার ে  অিজত সাফ  এবং অ রায় িচি তকরণ;
  খ) পিরলি ত অ রায় রীকরেণ সময়াব  পিরক না ণয়ন;
  গ) কমপিরক না বা বায়েনর দািয়  কােদর উপর  থাকেব, তা িনধারণ;
  ঘ) সংি  স ের াচার িত ায় হীত কমপিরক না বা বায়ন ও পিরবী ণ।

২। এই কিম  শাসিনক ম ণালয়-এর মা েম মি পিরষদ িবভাগ-এ অবি ত জাতীয় াচার বা বায়ন
ইউিনট বরাবর বাংলােদশ পযটন করেপােরশন-এ াচার বা বায়েনর অ গিত সং া  িতেবদন রণ

১



করেব।

৩। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

২৭-১০-২০২১
মাঃ হা ান িময়া

চয়ার ান
ফান: ০২-৪১০২৪১৯২

ফ া : ০২-৪১০২৪১৯৫

ন র: ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৮.০১৩.২১.২৯৪/১(১০) তািরখ: ১১ কািতক ১৪২৮
২৭ অে াবর ২০২১

সদয় অবগিত / েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
২) বাপক-এর ‘ নিতকতা কিম ’র সদ  -----------------------------------------।

২৭-১০-২০২১
মাহা দ সিফউ ামান ইয়া

মহা ব াপক ( শাসন ও অথ)

২


