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ইনবাউন্ড ট্যুর অপাররটরগরের (Inbound Tour Operator) কর্মশালায় অংশগ্রহে সংক্রান্ত ববজ্ঞবি
দেরশ-ববরেরশ বাংলারেরশর পর্ মটন বশরের ববকাশ ও ববপণন, পর্ মটন বশরে বনরয়াবিত অংশীিন (Stakeholder)
ও ববরেশী পর্ মটকরের সারে সরাসবর দর্াগারর্াগ স্থাপন এবং দেরশর অভ্ুন্তরর ববরেশী পর্ মটকরের বনরাপে, স্বাচ্ছন্দ ও আনন্দর্য়
ভ্রর্ে সুববধাবে বনবিতকরেসহ পর্ মটন বশরের দসবার র্ারনান্নয়রনর লরযু ইনবাউন্ড ট্যুর অপাররটরবৃন্দ অতুন্ত গুরুত্বপূে ম োবয়ত্ব
সম্পােন কররেন। বাংলারেরশ পর্ মটরনর অবধকতর ববকাশ সাধন, ববরেশী পর্ মটকরের িন্য দেশ/অঞ্চল বভ্বিক পর্ মটন আকর্ মন
বিবিতকরে ও উন্নয়ন, নতুন নতুন সুববধা সৃবি ও েযতাবৃবির লরযু বাংলারেশ ট্যুবরির্ দবার্ম কর্তক
ম ইনবাউন্ড ট্যুর অপাররটররের
অংশগ্রহরে একটি কর্মশালা আরয়ািরনর উরযাগ গ্রহে করা হরয়রে। উরেবিত কর্মশালাটি সফলভ্ারব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হরল,
কর্মশালার র্াধ্যরর্ বিবিত সুপাবরশ সমূরহর সফল প্ররয়ারগ ইনবাউন্ড ট্যুর অপাররটরবৃরন্দর র্রধ্য পারস্পবরক সর্ন্বয় সাধন,
দেশ/অঞ্চল বভ্বিক পর্ মটন পণ্য বিবিতকরে ও উন্নয়ন, েযতার সারে ববরেশী পর্ মটকরের দসবা প্রোন এবং বাংলারেশ ভ্রর্রে
ববরেশী পর্ মটকরের উৎসাবহত করার দযরে গবতশীলতা বৃবি পারব।
০২। কর্মশালাটি লযু বভ্বিক (Target Oriented), অেপূম ে ম ও অংশগ্রহেমূলক করার লরযু ইনবাউন্ড ট্যুর
অপাররটরবৃন্দরেররক প্রবতষ্ঠারনর বনিস্ব প্যারর্ বনরেববে মত েকরর্াতারবক তথ্যপূরে পূব মক আগার্ী ১৫/০৯/১৯ তাবররির র্রধ্য
বাংলারেশ ট্যুবরির্ দবারর্মর পবরিালক (প্রশাসন ও অে ম) বরাবরর দপ্ররে করার িন্য অনুররাধ করা হরলা:
ছক- ‘ক’
পর্ মটন আগর্ন সংক্রান্ত তথ্য (পূব মবতী ৩-৫ বের)
Year

Country
(Top Five)

Number of
Tourists

Remittance
(with evidence)

Remarks

ছক- ‘খ’
দেশ/অঞ্চল বভ্বিক পর্ মটন পণ্য বিবিত করে প্রস্তাবনা
Serial

Coutry/Region

Tourism Product

Marketing Plan

০৩। উবেবিত েক দুটি হার্মকবপ আকারর অেবা ad.mkt@btb.gov.bd দর্ইরল দপ্ররে করা র্ারব। তথ্য পাওয়ার পরর
কর্মশালার তাবরি চূড়ান্ত করর সবাইরক অববহত করা হরব। তথ্য দপ্ররে বা েক পূররের ববর্রয় দকানরূপ ব্যাখ্যা আবশ্যক হরল িনাব
র্বহবুল ইসলার্, সহকারী পবরিালক (দফাকাল পরয়ন্ট) (০১৫১৫ ২০১ ১১৬) এর সারে দফানালাপ করা র্ারব।
০৪। এ ববর্রয় ইনবাউন্ড ট্যুর অপাররটররের সব মাত্মক সহরর্াবগতা কার্না করা র্ারচ্ছ।
স্বাযবরত
(দর্া: সাইফুল ইসলার্)
পবরিালক (প্রশাসন ও অে ম)
যুগ্ম সবিব
বাংলারেশ ট্যুবরির্ দবার্ম
দফান: ০২ ৫৮৩১ ৫৯৫৪

