
বাংলােদশ পযটন করেপােরশন 
পিরক না-১ শাখা 

পযটন ভবন, ট: ই-৫ িস/১, পি ম আগার াও শের
বাংলা নগর শাসিনক এলাকা, ঢাকা - ১২০৭।

ন র ৩০.৩২.০০০০.০২১.১৬.০০৯.১৮.৫১ তািরখ: 
১০ ফ যা়ির ২০২১

২৭ মাঘ ১৪২৭

িব ি / না শ

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   পযটনপযটন   করেপােরশনকরেপােরশন   এরএর   ইেনােভশনইেনােভশন   মম   এরএর   সভাসভা   আ ানআ ান ।।

                  বাংলােদশ পযটন করেপােরশন এর ইেনােভশন ম এর সভা বাপক ইেনােভশন
অিফসার মহা ব াপক (পিরক না) মেহাদেয়র সভাপিতে  আগামী ১১.০২.২০২১
তািরখ বলা ৩.০০ টায়, বাপক ধান কাযালয়, আগার াও এ ার অিফস কে
 অ ি ত হেব। সভায় ইেনােভশন ম এর সকল সদ সহ সংি  কমকতােদর
 উপি ত থাকার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।

সভার আেলাচ চী:
 ০১। ফ য়াির ২০২১ মাস পয  বাপক ইেনােভশন কমপিরক না ২০২০-২০২১        
   অ গিত পযােলাচনা।
 ০২। ২০২০-২০২১ অথবছের হীত িডিজটাল সবা/আইিডয়ার বা বায়ন                
   অ গিত পযােলাচনা।
 ০৩। সবা সহিজকরণ িবষয়ক ০১ িদেনর সিমনার/কমশালা আেয়াজেনর              
   তািরখ িনধারণ।
 ০৪। অ া ।
                                              

১০-২-২০২১
মাঃ ল ইসলাম

ব াপক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) পিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২) পিরচালক , পিরচালক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৩) পিরচালক (অিতির  দািয় ), পিরচালক (পিরক না) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৪) মহা ব াপক, মহা ব াপক ( শাসন ও অথ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন

১



৫) মহা ব াপক, মহা ব াপক (বািণিজ ক) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৬) মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), মহা ব াপক (িডএফও) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৭) মহা ব াপক , মহা ব াপক ( ত) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৮) অ  (এনএইচ আই) (ভার া ), মহা ব াপক (অ ) এর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৯) ব াপক, শাসন িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১০) ব াপক , বািণিজ ক িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১১) িনবাহী েকৗশলী (িসিভল)-২, ত িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১২) উপ ব াপক , পিরক না-১ শাখা , বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৩) উ তন িশ ণ কমকতা, ােভল এেজি  এ  র অপােরশনস, এনএইচ আই, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৪) উপ ব াপক, শাসন শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৫) চয়ার ান মেহাদেয়র একা  সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন ( চয়ার ান মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ ))
১৬) সহকারী িনবাহী কমকতা , আইিস  শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
১৭) িনবাহী কমকতা, সাধারণ সবা শাখা, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন (সভার সময়া যায়ী বাড ম  তসহ
উপি িতেদর হালকা আ ায়েনর অ েরাধসহ)

২


