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উপ�মিণকা
গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ২১(২) অনুে�েদ উে�খ করা হেয়েছ, “সকল সমেয় জনগেণর
েসবা কিরবার েচ�া করা �জাতে�র কেমর্ িনযু� �েতয্ক �ি�র কতর্�”। সংিবধােনর বিণ র্ত এই িনেদ র্শ
অনুসরণ কের জনেসবা �দান িনি�ত করা �জাতে�র কমর্চারীেদর অ�তম �ধান কতর্�। সরকাির দ�র
কতৃক
র্ �েদয় েসবা সং�া� ত� উ�ু� করা হল জনগেণর েসবা পাওয়ার পূব র্শতর্। আর অবাধ ত��বাহ
িনি�ত করার লে�য্ গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার ২০০৯ সােল ‘ত� অিধকার আইন, ২০০৯’ �ণয়ন
কেরেছ। তে� জনগেণর অবাধ �েবশািধকার িনি�ত করার জ� সকল সরকাির দ�ের ত� কিমশন-এর
উে�াগ ও মি�পিরষদ িবভাগ-এর সহায়তায় সরকােরর সকল ম�ণালয়/িবভাগ, দ�র/সং�া ও কায র্ালয়সমূহ
ত� অিধকার আইন ও সংি�� িবিধ-িবধােনর আেলােক ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশকা �ণয়ন কের
ওেয়বসাইেট �কাশ কেরেছ।
অবাধ ত� �বােহর মা�েম বাংলােদেশর সািব র্ক উ�য়ন কায র্�ম আজ িব�বাসীর কােছ এক
েরালমেডল িহসােব আ��কাশ কেরেছ। িবগত বছরগুিলেত েয ইিতবাচক পিরবতর্ন সািধত হেয়েছ েসগুিলর
মে� সরকাির েসবা �দান প�িতেক গণমুখী করা অ�তম। ত� অিধকার আইন এমন একিট আইন যার
বা�বায়ন অতয্� গুরু�পূণ র্ ও চয্ােলিজং এবং এর ফলাফল আরও েবিশ সুদূর�সারী। ত� অিধকার আইন-এর
এই চয্ােল� েমাকািবলায় সরকার দৃঢ় �িত�।
বতর্মান সরকার রূপক� ২০২১ অজর্েনর লে�য্ কাজ কেরেছ। এই ল�য্ অজর্েনর জ� সমােজর
সব র্�ের সুশাসন িনি�ত করা অতয্াব�ক। আর সুশাসেনর অ�তম পূব র্শতর্ হেলা ��তা ও জবাবিদিহ আইন
িনি�ত করা। জন�শাসেন ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�তকরেণর অ�তম হািতয়ার হেত পাের ত�
অিধকার আইন বা�বায়ন। আর নাগিরেকর ত� অিধকার �িত�ার অ�তম কায র্কর প�া হল ��েণািদত
ত� �কাশ। েসই লে�য্ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশকা �ণয়ন কেরেছ। এ
িনেদ র্িশকা সকল নাগিরক ও ত� �বহারকারীর িনকট ত� �দােনর ে�� িব�ত করেব এবং বাংলােদশ
টুয্িরজম েবাড র্-এর ��তা ও জবাবিদিহ বৃি�েত সহায়ক ভূিমকা পালন করেব।
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১. ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশকার পটভূিম ও �েয়াজনীয়তা:
বাংলােদশ একিট ৈবিচ�য্পূণ র্ পয র্টন স�াবনাময় েদশ। বতর্মান িবে� পয র্টন িশ� একক বৃহ�ম
অথ র্ৈনিতক কমর্কা� িহেসেব �িত�া লাভ কেরেছ। পাশাপািশ এই িশ�িট তার বহুমাি�ক ৈবিশ�য্তার কারেণ
িবিভ� েদেশ অথ র্ৈনিতক উ�য়েনর সােথ সােথ �াপক কমর্সং�ােনর সুেযাগ সৃি� কেরেছ। অফুর� �াকৃিতক
েসৗ�য র্মি�ত বাংলােদেশ পয র্টন িশ� খুবই স�াবনাময়। পৃিথবীর েয েকান পয র্টকেক আকৃ� করার মত
সকল পয র্টন আকষ র্ণীয় উপাদান বাংলােদেশ িব�মান। অপার স�াবনাময় বাংলােদেশর পয র্টন িশ�েক
িব��াপী �চােরর উে�ে� এবং আমােদর এই েসানার বাংলােক িব� দরবাের একিট ‘পয র্টন গ��’ িহেসেব
�িত�া করার লে�য্ গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা’র েনতৃে� বতর্মান
গণতাি�ক সরকার পয র্টন আইন-২০১০-এর মা�েম ২০১০ সােলর েসে��র মােস জাতীয় পয র্টন সং�া
িহেসেব বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ (িবিটিব) গঠন কেরেছ। পয র্টন িশে�র উ�য়ন এবং েদেশর অথ র্নীিতেত
পয র্টন িশে�র �মবধ র্মান অবদানেক আরও শি�শালী করণ, সেব র্াপির বিহ র্:িবে� েদেশর ভাবমুিতর্ উ�য়েনর
জ� অ�া� েদেশর �ায় জাতীয় পয র্টন সং�া (National Tourism Organization) বাংলােদশ
টুয্িরজম েবাড র্ �িত�ার পর েথেকই �াপক �চার ও িবপণেনর লে�য্ িনরলস কাজ কের যাে�।
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর অ�তম �ধান কাজ পয র্টন েসবার
মােনা�য়ন ও পয র্টন ত� �চার। েবসামিরক িবমান পিরবহন ও পয র্টন ম�ণালেয়র ত�াবধােন পিরচািলত এ
সং�া মাঠ �শাসেনর িবভাগ, েজলা ও উপেজলা �শাসন এর সহায়তায় সংি�� কায র্�ম পিরচালনা কের।
িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগর সােথ টুয্র অপােরটরেদর মে� সম�য় সাধেনর কাজিটও বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্
কের থােক। পয র্টন িশে�র সািব র্ক উ�য়েন গৃহীত পিরক�না বা�বায়েন সংি��েদর পরামশর্ বা িদকিনেদ র্শনা
�দান; পয র্টন আকষ র্ণ িচি�তকরণ, সংর�ণ, উ�য়ন, িবকাশ ও গণসেচতনতা ৈতির; দািয়�শীল পয র্টন
বা�বায়ন করার লে�য্ সরকার, �ি�খাত, �ানীয় জনেগা�ী, �ানীয় �শাসন, এনিজও, নারী সংগঠন ও
িমিডয়ার অংশ�হেণর �ব�াকরণ; িবেদিশ পয র্টন �িত�ােনর সােথ বাংলােদেশর পয র্টন �িত�ােনর
েযাগােযাগ �াপেন সহেযািগতা �দান ও কােজ সম�য় সাধন; বাংলােদেশ পয র্টকেদর আগমন এবং
অব�ানেক সহজতর ও িনরাপদ করাসহ অ�া� �াথ র্ সংি�� িবষেয় সরকােরর িবিভ� সং�ার সােথ সম�য়
সাধন; পয র্টন িশ� সহায়ক সুিবধাসমূহ সৃি� এবং পয র্টন সংি�� উ�য়ন কায র্�েম সহায়তা �দান ও েদেশিবেদেশ িবপণেনর িবষেয় সরকাির ও েবসরকাির সং�া বা �িত�ান, সরকাির িবভাগ বা দ�েরর মে�
িনয়িমত েযাগােযাগ র�া ও সম�য় সাধন; পয র্টন আকষ র্েণর মান িনয়�ণ এবং পয র্টকেদর �াথ র্ র�ায়
মানস�� পয র্টন েসবা �দান িনি�তকরেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ; �িতব�ী পয র্টকেদর অংশ�হেণর
সুিবধািদ িনি�ত করণ; পয র্টন িশে� নারীর অিধকার ও অংশ�হণ সংর�ণ; পয র্টন িশে�র উ�য়েনর জ�
গেবষণা, আ�জর্ািতক বাজার পয র্েব�ণ ও িবে�ষণপূব র্ক যেথাপযু� �ব�া �হণ; পয র্টন স�ৃ� রু� িশ�েক
সহায়তা �দান; পয র্টন স�িকর্ত যাবতীয় েমলার আেয়াজন ও �চার বা �কাশনামূলক কায র্�ম �হণ সং�া�
িবিভ� ধরেণর কায র্�ম বা�বায়েন এ সং�া েথেক িনেদ র্শনা �দান করা হয়।
১.১ ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশকা �ণয়েনর েযৗি�কতা/উে��:
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার জনগেণর জানার অিধকার �িত�ার মা�েম সরকাির ও েবসরকাির
সংগঠেনর ��তা ও জবাবিদিহ বৃি� দুন�িত �াস ও সুশাসন �িত�া, জনগেণর িচ�া, িবেবক ও
বাক�াধীনতার সাংিবধািনক অিধকার �িত�া, সেব র্াপির জনগেণর �মতায়েনর লে�য্ ত�-অিধকার িনি�ত
করেত ‘ত� অিধকার আইন, ২০০৯’ এবং ত� অিধকার সং�া� িতনিট �িবধানমালা �ণীত হেয়েছ।
জনগেণর জ� অবাধ ত��বাহ িনি�ত করার েয নীিত সরকার �হণ কেরেছ, তার সে�
সংগিতপূণ র্ভােব সরকােরর গুরু�পূণ র্ সং�া িহসােব বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ অবাধ ত��বােহর চচ র্া িনি�ত
করেত ব�পিরকর। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর ত� জনগেণর কােছ উ�ু� হেল এ সং�ার কায র্�ম
স�েকর্ জনগণ �� ধারণা লাভ করেব এবং জনগেণর কােছ জবাবিদিহ �িতি�ত হেব।
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বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর অবাধ ত��বােহর চচ র্ার ে�ে� েকােনা ি�ধা�ে�র সৃি� েযন না হয়
েসজ� একিট ‘��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশকা, ২০১৮’ �ণয়ন আব�ক বেল মেন কেরেছ। সুতরাং ত�
অিধকার আইন, ২০০৯ ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯ ও ত� অিধকার সং�া�
�িবধানমালার আেলােক এই ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশকা �ণয়ন করা হেয়েছ।
১.২ িনেদ র্িশকার িশেরানাম:
এই িনেদ র্িশকা ‘বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশকা-২০১৮’ নােম
অিভিহত হেব।
২। িনেদ র্িশকার িভি�:
২.১

�ণয়নকারী কতৃপর্ �:
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্।
২.২ অনুেমাদনকারী কতৃপর্ �:
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্।
২.৩ অনুেমাদেনর তািরখ: ২০ জুন ২০১৯।
২.৪ িনেদ র্িশকা কায র্কেরর তািরখ: ২০ জুন ২০১৯ (অনুেমাদেনর তািরখ েথেক)
২.৫ িনেদ র্িশকার �েযাজয্তা:
িনেদ র্িশকািট বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর জ� �েযাজয্ হেব।

৩। সং�াসমূহ: িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী েকান িকছু না থাকেল এ িনেদ র্িশকায়‘ত�’ অথ র্ ত� অিধকার আইন ২০০৯-এর ধারা ২(চ)-েত উি�িখত ত�ািদ বুঝােব।
‘দািয়��া� কমর্কতর্া’ অথ র্ ত� অিধকার আইন ২০০৯-এর অধীন কতৃপর্ � কতৃক
র্ িনযু� কমর্কতর্া।
‘িবক� দািয়��া� কমর্কতর্া’ অথ র্ দািয়��া� কমর্কতর্ার অনুপি�িতেত সংি�� দািয়� পালেনর জ�
িনযু� কমর্কতর্া।
৩.৪ ‘আিপল কতৃপর্ �’ অথ র্ ত� অিধকার আইন ২০০৯-এর ধারা ২ক (আ) অনুযায়ী �ধান িনব র্াহী
কমর্কতর্া, বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্।
৩.৫ ‘তৃতীয় প�’ অথ র্ ত��াি�র জ� অনুেরাধকারী বা ত� �দানকারী কতৃপর্ � �তীত অনুেরাধকৃত
তে�র সে� জিড়ত অ� েকােনা প�।
৩.৬ ‘ত� কিমশন’ অথ র্ ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীেন �িতি�ত ত� কিমশন।
৩.৭ ‘ত� অিধকার িবিধমালা, ২০০৯’ অথ র্ ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯।
৩.৮ ‘কমর্কতর্া’ অেথ র্ কমর্চারীও অ�ভুর্� হেব।
৩.৯ ‘ত� অিধকার’ অথ র্ েকােনা কতৃপর্ ে�র িনকট হেত ত��াি�র অিধকার।
৩.১০ ‘আেবদন ফরম’ অথ র্ ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসল িনধ র্ািরত
আেবদেনর ফরেমট- ফরম ‘ক’।
৩.১১ ‘আিপল ফরম’ অথ র্ ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসল িনধ র্ািরত
আেবদেনর ফরেমট-ফরম ‘গ’।
৩.১২ ‘পিরিশ� অথ র্’ এই িনেদ র্িশকার সে� সংযু� পিরিশ�।
৩.১
৩.২
৩.৩

৪। তে�র ধরন এবং ধরন অনুসাের ত� �কাশ ও �দান প�িত:
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর সমুদয় ত� িন�বিণ র্ত িতনিট ে�িণেত ভাগ করা হেব এবং িনধ র্ািরত
িবধান অনুসাের তা �কাশ ও �দান করা হেব।
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৪.১ ��েণািদতভােব �কাশেযা� ত�:
৪.১.১ এই ধরেণর ত� বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ ��েণািদত হেয় েনািটশেবােড র্, ওেয়বসাইেট, মুি�ত
বই বা �িতেবদন আকাের, পি�কায় িব�ি�র মা�েম এবং অ�া� �হণেযা� মা�েম �কাশ ও
�চার করেব।
৪.১.২ এই ধরেণর ত� েচেয় েকান নাগিরক আেবদন করেল তা চািহদার িভি�েত �দানেযা� ত�
িহসােব িবেবিচত হেব এবং দািয়��া� কমর্কতর্া িনধ র্ািরত প�ায় আেবদনকারীেক ত� �দান
করেবন।
৪.১.৩ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ �িতবছর একিট বািষ র্ক �িতেবদন �কাশ করেব এবং বািষ র্ক
�িতেবদন ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৬(৩)-এ উি�িখত ত�সমূহ সংেযাজন করেব।
৪.১.৪ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ ��েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র একিট তািলকা ��ত করেব
এবং এই িনেদ র্িশকার পিরিশে� (পিরিশ�-১) ও বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর ওেয়বসাইেট �কাশ ও
�চার করেব।
৪.১.৫ �িত ছয় মাস অ�র িকংবা �েয়াজেনর িনেরেখ এই তািলকা হালনাগাদ করা হেব।
৪.২ চািহদার িভি�েত �দানেযা� ত�:
৪.২.১ এই ধরেণর ত� েকােনা নাগিরেকর আেবদেনর পিরে�ি�েত এই িনেদ র্িশকার ১০ ও ১১ ন�র
অনুে�েদ বিণ র্ত প�িত অনুসরণ কের �দান করেব।
৪.২.২ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র একিট তািলকা ��ত করেব
এবং এই িনেদ র্িশকার পিরিশে� (পিরিশ�-২) ও বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর ওেয়বসাইেট �কাশ
করেব।
৪.৩ �দান ও �কাশ বা�তামূলক নয়, এমন ত�:
এই িনেদ র্িশকার অ�া� অনুে�েদ যা িকছুই থাকুক না েকন, বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ ত�
অিধকার আইন, ২০০৯-এর ৭ ধারায় বিণ র্ত ত�সমূহ �দান বা �কাশ বা �চার করেত বা� থাকেব
না।
৫। ত� সং�হ, সংর�ণ ও �ব�াপনা:
৫.১ ত� সং�হ ও �ব�াপনা:
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ ত� সং�হ ও �ব�াপনার জ� ত� অিধকার (ত� সংর�ণ ও
�ব�াপনা) �িবধানমালা, ২০১০ অনুসরণ করেব।
৫.২ ত� সংর�ণ:
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ ত� সংর�েণর জ� িনে�া� প�িত অনুসরণ করেব:
৫.২.১ নাগিরক ত� অিধকার িনি�ত করার লে�য্ সং�া-সংি�� যাবতীয় তে�র কয্াটালগ এবং
ইনেড� যথাযথভােব ��ত ও সংর�ণ করেব।
৫.২.২ কি�উটাের সংর�েণর উপযু� ত� যুি�সংগত সময়সীমার মে� কি�উটাের সংর�ণ
করেব।
৫.২.৩ ত� সংর�ণ ও �ব�াপনার জ� ত� অিধকার (ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা) �িবধানমালা,
২০১০ অনুসরণ করেব।
৫.৩ তে�র ভাষা:
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৫.৩.১ তে�র মূল ভাষা হেব বাংলা। েকােনা ত� যিদ অ� েকান ভাষায় ৈতির হেয় থােক তাহেল
তা েসই ভাষায় সংরি�ত হেব।
৫.৩.২ ত� েয ভাষায় সংরি�ত থাকেব েসই ভাষােতই আেবদকারীেক সরবরাহ করা হেব।
আেবদকারীর চািহদার পিরে�ি�েত েকােনা ত� অনুবাদ করার দািয়� কতৃপর্ � বহন করেব না।
৫.৪ তে� হালনাগাদকরণ:
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর অনুিবভাগসমূহ �িত মােস ত� হালনাগাদ করেব।
৬। দািয়��া� কমর্কতর্া িনেয়াগ:
৬.১ ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসাের বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ একজন
দািয়��া� কমর্কতর্া িনেয়াগ করেব।
৬.২ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ অধীেন েকােনা কায র্ালয়/ইউিনট �িতি�ত হেল ত� অিধকার আইন,
২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অনুসাের উ�রূপ কায র্ালয়/ইউিনট �িতি�ত হওয়ার ৬০(ষাট) িদেনর মে�
দািয়��া� কমর্কতর্া িনেয়াগ করেব।
৬.৩ িনেয়াগকৃত দািয়��া� কমর্কতর্ার নাম, পদিব, িঠকানা এবং পেযাজয্ ে�ে� ফয্া� ন�র ও ইেমইল িঠকানা িনেয়াগ �দােনর পরবত� ১৫ িদেনর মে� িনধ র্ািরত ফর�ােট (ত� কিমশন কতৃক
র্
িনধ র্ািরত ফরেম) িনিখতভােব ত� কিমশেন ে�রণ করেব; �কা� �ােন সহেজ দৃি�েগাচর
এমনভােব �দশর্েনর �ব�া করেব এবং ওেয়বসাইেট �কাশ করেব।
৬.৪ ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর অধীেন দািয়� পালেনর �েয়াজেন দািয়��া� কমর্কতর্া
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্এর অ� েয েকান কমর্কতর্ার সহায়তা চাইেত পারেবন এবং েকান
কমর্কতর্ার কােছ এরূপ সহায়তা চাওয়া হেল িতিন দািয়��া� কমর্কতর্ােক �েয়াজনীয় সহায়তা �দান
করেত বা� থাকেবন।
৬.৫ দািয়��া� কমর্কতর্া দািয়� পালেনর �েয়াজেন অ� েকান কমর্কতর্ার সহায়তা চাইেল এবং
এরূপ সহায়তা �দােন �থ র্তার জ� ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর েকান িবধান লি�ত হেল এই
আইেনর অধীেন দায়-দািয়� িনধ র্ারেণর ে�ে� অ� কমর্কতর্াও দািয়��া� বেল গ� হেবন।
৬.৬ এ িনেদ র্িশকার পিরিশে� দািয়��া� কমর্কতর্ার নাম, পদিব, িঠকানা এবং �েয়াজয্ ে�ে� ফয্া�
ন�র ও ই-েমইল িঠকানা �কাশ করেব। দািয়��া� কমর্কতর্া পিরবতর্ন হেল নতুন দািয়��া�
কমর্কতর্া িনেয়ােগর ৫ িদেনর মে� উ� ত� হালনাগাদ করা হেব এবং ওেয়বসাইেটও তা �কাশ
করা হেব।
৭। দািয়��া� কমর্কতর্ার দািয়� ও কমর্পিরিধ:
৭.১ তে�র জ� কারও আেবদেনর পিরে�ি�েত দািয়��া� কমর্কতর্া:
(অ) আেবদন �হণ ও ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৩(২)
অনুসাের আেবদনপ� �হেণর �াি� �ীকার করেবন;
(আ) চািহত ত� ত� অিধকার আইন, ২০০৯, ধারা ৯ ও ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�)
িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৪ অনুসাের যথাযথভােব সরবরাহ করেবন;
(ই) ত� �দােন অপারগতার ে�ে� ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর ধারা-৯(৩) ও ত�
অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৫ অনুসাের যথাযথভােব অপারগতা
�কাশ করেবন।
(ঈ) েকােনা অনুেরাধকৃত ত� দািয়��া� কমর্কতর্ার িনকট সরবরােহর জ� মজুদ থাকেল
িতিন ত� অিধকার আইন, ২০০৯, ধারা ৯(৬)(৭) ও ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�)
িবিধমালা, ২০০৯-এর িবিধ-৮ অনুসাের উ� তে�র যুি�সংগত মূ� িনধ র্ারণ করেবন এবং
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উ� মূ� অনুধক ৫ (পাঁচ) কায র্িদবেসর মে� পিরেশাধ করার জ� আেবদনকারীেক অবিহত
করেবন।
(উ) চািহত তে�র সে� তৃতীয় পে�র সংি��তা থাকেল দািয়��া� কমর্কতর্া ত� অিধকার
আইন, ২০০৯, ধারা ৯(৮) অনুসাের �ব�া �হণ করেবন।
৭.২ ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর তফিসেল িনধ র্ািরত আেবদেনর ফর�াট/ফরম ‘ক’ সংর�ণ ও
েকােনা নাগিরেকর চািহদার পিরে�ি�েত সরবরাহ।
৭.৩ আেবদন ফরম পূরেণ স�ম নয়, এমন আেবদনকারীেক আেবদন ফরম পূরেণ সহায়তা।
৭.৪ সিঠক কতৃপর্ � িনব র্াচেন ভুল কেরেছ, এমন আেবদনকারীেক সিঠক কতৃপর্ � িনব র্াচেন সহায়তা।
৭.৫ েকান নাগিরেকর চািহদার পিরে�ি�েত তাঁেক আিপল কতৃপর্ � িনণ র্েয় সহায়তা।
৭.৬ েকান শারীিরক �িতব�ী �ি�র ত��াি� িনি�ত করেত যথাযথ সহায়তা (এ ে�ে�
দািয়��া� কমর্কতর্া উপযু� অ� েকান �ি�র সহায়তা �হণ করেত পারেবন।
৭.৭ ত� সংর�ণ ও �ব�াপনা এবং ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ র্িশকা ত� অিধকার আইন,
২০০৯-এর সে� সাম��পূণ র্ভােব হে� িক-না তা িনধ র্ারেণ কতৃপর্ �েক সহায়তা।
৭.৮ ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর সে� সাম��পূণ র্ভােব বািষ র্ক �িতেবদন �কােশ সহায়তা; এবং
৭.৯ তে�র জ� �া� আেবদনপ�সহ এ সং�া� �েয়াজনীয় ত� সংর�ণ, আেবদনকারীর সে�
েযাগােযাগের িব�ািরত ত� সংর�ণ, ��েণািদত ত� �কাশ সং�া� �িতেবদন সংকলন, তে�র
মূ� আদায়, িহসাবর�ণ ও সরকাির েকাষাগাের জমাকরণ এবং কতৃপর্ � বা ত� কিমশেনর চাহদার
পিরে�ি�েত এ সং�া� ত� সরবরাহ করা ইতয্ািদ।
৮। িবক� দািয়��া� কমর্কতর্া িনেয়াগ:
৮.১ বদিল বা অ� েকান কারেণ দািয়��া� কমর্কতর্ার অনুপি�িতেত দািয়� পালেনর জ�
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ একজন িবক� দািয়��া� কমর্কতর্া িনেয়াগ করেব। দািয়��া� কমর্কতর্ার
অনুপি�িতেত দািয়� পালনকােল আইন অনুসাের িতিন দািয়��া� কমর্কতর্া িহেসেব িবেবিচত
হেবন।
৮.২ নতুন কায র্ালয়/ইউিনট �িতি�ত হওয়ার ৬০ (ষাট) িদেনর মে� দািয়��া� কমর্কতর্ার
পাশাপািশ িবক� দািয়��া� কমর্কতর্া িনেয়াগ করেব।
৮.৩ িনেয়াগকৃত িবক� দািয়��া� কমর্কতর্ার নাম, পদিব, িঠকানা এবং �েযাজয্ ে�ে� ফয্া� ন�র
এ ই-েমইল িঠকানা িনেয়াগ �দােনরদ ১৫ িদেনর মে� িনধ র্ািরত ফর�ােট িলিখতভােব ত�
কিমশেন ে�রণ করেব।
৮.৪ বিদিল বা অ� েকােনা কারেণ িবক� কমর্কতর্ার পদ পদ শূ� হেল , অিবলে� নতুন িবক�
দািয়��া� কমর্কতর্া িনেয়াগ করেব।
৯। িবক� দািয়��া� কমর্কতর্ার দািয়� ও কমর্পিরিধ:
৯.১ দািয়��া� কমর্কতর্ার অনুপি�িতেত িবক� দািয়��া� কমর্কতর্া ‘দািয়��া� কমর্কতর্া’ িহসাব
দািয়� পালন করেবন।
৯.২ দািয়��া� কমর্কতর্া িহসােব দািয়� পালনকােল এ িনেদ র্িশকার ৭ ন�র অনুে�েদ বিণ র্ত
‘দািয়��া� কমর্কতর্ার দািয়� ও কমর্পিরিধ’ তাঁর জ� �েযাজয্ হেব।
১০। তে�র জ� আেবদন, ত� �দােনর প�িত ও সময়সীমা:
১০.১ েকােনা �ি� ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর অধীেন ত� �াি�র জ� বাংলােদশ টুয্িরজম
েবাড র্-এর দািয়��া� কমর্কতর্ার কােছ িনধ র্ািরত ফরম ‘ক’-এর মা�েম িলিখতভােব বা ইেল�িনক
মা�েম বা ই-েমইেল অনুেরাধ করেত পারেবন।
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১০.২ তে�র জ� আেবদন, ত� �দােনর প�িত ও সময়সীমা:
িনধ র্ািরত ফরম সহজলভয্ না হেল অনুেরাধকারীর নাম, িঠকানা, �েযাজয্ ে�ে� ফয্া� অথবা েকান
প�িতেত ত� েপেত আ�হী তার বণ র্না উে�খ কের সাদা কাগেজ বা ে��মেত, ইেল�িনক, মিডয়া
বা ই-েমইেল ত��াি�র জ� অনুেরাধ করেত পােরবন।
১০.৩ দািয়��া� কমর্কতর্া তে�র জ� েকান অনুেরাধ�াি�র তািরখ হেত অনিধক ২০ (িবশ)
কায র্িদবেসর মে� অনুেরাধকৃত ত� সরবরাহ করেবন।
১০.৪ উপনুে�দ (৩)-এ যা িকছুই উে�খ থাকুক না েকন, অনুেরাকৃত তে�র সে� একািধক
অনুিবভােগর সংি��তা থাকেল অনিধক ৩০ (ি�শ) কায র্িদবেসর মে� েসই অনুেরাধকৃত ত�
সরবরাহ করেব।
১০.৫ দািয়��া� কমর্কতর্া িলিখতভােব অথবা ে��মেত, ইেল�িনক মা�ম বা ই-েমইেল-এর
মা�েম আেবদনপ� �হেণর �াি��ীকার করেবন। �াি��ীকারপে� আেবদেনর পূব র্সূ� (রফাের�
ন�র), আেবদনপ� �হণকারীর নাম, পদময র্াদা এবং আেবদন �হেণর তািরখ উে�খ কের �া�র
করেবন।
১০.৬ ইেল�িনক মা�ম বা ই-েমইল-এর মা�েম আেবদন �হেণর ে�ে� কতৃপর্ � বরাবর আেবদন
ে�রেণর তািরখই (�াি�সােপে�) আেবদন �হেণর তািরখ িহসাব গ� হেব।
১০.৭ আেবদন পাওয়ার পর দািয়��া� কমর্কতর্া ত� �দােনর তািরখ এবং সময় উে�খপূব র্ক
আেবদনকারীেক অবিহত করেবন এবং অনুেরাধকৃত তে�র সে� এক বা একািধক অনুিবভাগ এর
সংি��তা থাকেল দািয়��া� কমর্কতর্া েসই অনুিবভাগ/অনুিবভাগসমূেহ িলিখত েনািটশ �দান
করেবন।
১০.৮ দািয়��া� কমর্কতর্া েকােনা কারেণ অনুেরাধকৃত ত� �দােন অপারগ অথবা আংিশক ত�
সরবরােহ অপারগ হেল অপারগতার কারণ উে�খ কের আেবদন�াি�র ১০ (দশ) কায র্িদবেসর মে�
ত� অিধকার িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসেল উে�িখত ফরম ‘খ’ অনুযায়ী এতদিবষেয়
আেবদনকারীেক অবিহত করেবন।
১০.৯ উপানুে�দ (৩) বা (৪)-এ উি�িখত সময়সীমার মে� ত� সরবরাহ করেত েকােনা দািয়��া�
কমর্কতর্া �থ র্ হেল সংি�� ত��াি�র অনুেরাধ �তয্াখান করা হেয়েছ বেল গ� হেব।
১০.১০ অনুেরাধকৃত ত� �দান করা দািয়��া� কমর্কতর্ার িনকট যথাযথ িবেবিচত হেল এবং
েযে�ে� েসই ত� তৃতীয় প� তা েগাপনীয় ত� িহসােব গ� কেরেছ েসে�ে� দািয়��া� কমর্কতর্া
এরূপ অনুেরাধ�াি�র ৫ (পাঁচ) কায র্িদবেসর মে� তৃতীয় প�েক তাঁর িলিখত বা েমৗিখত মতামত
েচেয় েনািটশ �দান করেবন এবং তৃতীয় প� এরূপ েনািটেশর পিরে�ি�েত েকান মতামত �দান
করেল তা িবেবচনায় িনেয় দািয়��া� কমর্কতর্া অনুেরাধকারীেক ত� �দােনর িবষেয় িস�া� �হণ
করেবন।
১০.১১ েকান ইি�য় �িতব�ী �ি�েক েকােনা েরকড র্ বা তার অংশিবেশষ জানােনার �েয়াজন হেল
দািয়��া� কমর্কতর্া েসই �িতব�ী �ি�েক ত� লােভ সহায়তা �দান করেবন এবং পিরদশর্েনর
জ� েয ধরেণর সহেযািগতা �েয়াজন তা �দান করাও এই সহয়তার অ�ভুর্� বেল গ� হেব।
১০.১২ আইেনর অধীেন �দ� তে�র �িত পৃ�ায় ‘ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর অিধেন এই ত�
সরবরাহ করা হেয়েছ’ মেমর্ �তয্য়ন করেত হেব এবং তােত �তয্য়নকারী কমর্কতর্ার নাম, পদিব,
�া�র ও দা�িরক িসল থাকেব।
১১। তে�র মূ� ও মূ� পিরেশাধ:
১১.১ েকােনা অনুেরাধকৃত ত� দািয়��া� কমর্কতর্ার িনকট সরবরােহর জ� মজুদ থাকেল িতিন
ত� অিধকার (ত��া� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯-এর তফিসেল উে�িখত ফরম ‘ঘ’ অনুসাের েসই
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তে�র মূ� িনধ র্ারণ করেবন এবং অনিধক ৫ (পাঁচ) কায র্িদবেসর মে� েসই অথ র্ ে�জাির চালােনর
মা�েম (েকাড ন�র: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জমা কের চালােনর কিপ তার কােছ জমা েদয়ার জ�
অনুেরাধকারীেক িলিখতভােব অবিহত করেবন; অথবা
১১.২ অনুেরাধকারী কতৃক
র্ নগেদ পিরেশািধত তে�র মূ� রিশেদর মা�েম দািয়��া� কমর্কতর্া
�হণ করেবন এবং �া� অথ র্ ে�জাির চালােনর মা�েম (েকাড ন�র: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭) জমা
কের চালােনর কিপ সংর�ণ করেবন।
১২। আিপল দােয়র ও িন�ি�:
১২.১ আিপল কতৃপর্ �:

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর আিপল কতৃপর্ � হেবন �ধান িনব র্াহী কমর্কতর্া।

১২.২ আিপল প�িত:
(ক) েকান �ি� এই িনেদ র্িশকার অনুে�দ ১০-এর (৩) বা (৪)-এ িনধ র্ািরত সময়সীমার মে� ত�
লােভ �থ র্ হেল িকংবা দািয়��া� কমর্কতর্ার েকােনা িস�াে� সং�� হেল িকংবা দািয়��া�
কমর্কতর্া অিতিরি� মূ� ধায র্ বা �হণ করেল উ� সময়সীমা অিত�া� হবার, বা ে��মেত, িস�া�
লােভর পরবত� ৩০ (ি�শ) কায র্িদবেসর মে� ত� অিধকার (ত��াি� সং�া�) িবিধমালা, ২০০৯এর তফিসেল িনধ র্ািরত ফরম ‘গ’ এর মা�েম আিপল কতৃপর্ ে�র কােছ আিপল করেত পারেবন।
(খ) আিপল কতৃপর্ � যিদ এই মেমর্ স�� হন েয, আিপলকারী যুি�সংগত কারেণ িনিদ র্� সময়সীমার
মে� আিপল দােয়র করেত পােরনিন, তাহেল িতিন উ� সময়সীমা অিতবািহত হওয়ার পরও আিপল
আেবদন �হণ করেত পারেবন।
১২.৩ আিপল িন�ি�:
১২.৩.১ আিপল কতৃপর্ � েকােনা আিপেলর িবষেয় িস�া� �দােনর পূেব র্ িনে�া� পদে�প �হণ
করেবন(ক) দািয়��া� কমর্কতর্া এবং এতদসংি�� অ�া� কমর্কতর্ার শুনািন �হণ।
(খ) আিপল আেবদেন উে�িখত সং��তার কারণ ও �ািথ র্ত �িতকােরর যুি�সমূহ
িবেবচনা; এবং
(গ) �ািথ র্ত ত� �দােনর সে� একািধক ত� �দানকারী অনুিবভাগ যু� থাকেল সংি��
অনুিবভাগসমূেহর শুনািন �হণ।
১২.৩.২ আিপল আেবদন �াি�র ১৫ (পেনর) কায র্িদবেসর মে� আিপল কতৃপর্ �(ক) উপনুে�দ (১)-এ উে�িখত পদে�পসমূহ �হণপূব র্ক ত� সরবরাহ করার জ� সংি��
দািয়��া� কমর্কতর্ােক িনেদ র্শ েদেবন; অথবা
(খ) তাঁর িবেবচনায় �হণেযা� না হেল আিপল আেবদনিট খািরজ করেত পারেবন।
১২.৩.৩ আিপল আেবদেনর িনেদ র্শ অনুযায়ী দািয়��া� কমর্কতর্া(ক) যত �ত স�ব �ািথ র্ত ত� সরবরাহ করেবন, তেব এই সময় ত� অিধকার আইন,
২০০৯-এর ধারা ২৪(৪)-এ িনেদ র্িশত সমেয়র অিধক হেব না; অথবা
(খ) ে��মেত িতিন ত� সরবরাহ েথেক িবরত থাকেবন।
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১৩। ত� �দােন অবেহলায় শাি�র িবধান;
১৩.১ ত� অিধকার আইন, ২০০৯ ও এ িনেদ র্িশকার সংি�� অণুে�দ অনুসাের দািয়��া� কমর্কতর্া
যিদ েকান আেবদনকারীেক ত� বা এ সং�া� িস�া� �দােন �থ র্ হন বা ত��াি�র েকান অনুেরাধ
�হণ করেত অ�ীকার কেরন বা িস�া� �দােন �থ র্ হন বা ভুল, অস�ণ র্, িব�াি�কর, িবকৃত ত�
�দান কেরন বা েকােনা ত��াি�র পেথ �িতব�কতা সৃি� কেরন বা ত� অিধকার পিরপ�ী েকান
কাজ কেরন তাহেল তাঁর এেহন কাজেক অসদাচরণ িহসােব িবেবচনা করা হেব এবং সংি��
চাকিরিবিধ অনুসাের তাঁর িবরুে� �ব�া �হণ করা হেব।
১৩.২ এ িনেদ র্িশকা যথাযথভােব অনুসরেণ গািফলিতর কারেণ ত� অিধকার আইন, ২০০৯-এর
�তয্য় ঘটেল এবং এর কারেণ দািয়��া� কমর্কতর্া ত� কিমশন কতৃক
র্ শাি��া� পেল তা তাঁর
�ি�গত দায় িহসাব গ� হেব এবং কতৃপর্ � তাঁর েকান দায় বহন করেব না।
১৩.৩ ত� কিমশেনর কাছ েথেক দািয়��া� কমর্কতর্ার িবরুে� িবভাগীয় �ব�া �হেণর অনুেরাধ
েপেল কতৃপর্ � সংি�� চাকিরিবিধ অনুসাের যথাযথ �ব�া �হণ করেব এবং গৃহীত �ব�ার িবষেয়
ত� কিমশনেক অবিহত করেব।
১৪। জনগুরু�পূণ র্িবষেয় ে�স িব�ি�:
বাংলাদেশ টুয্রিজম েব র্াড জনগুরু�পূণ র্ িবষয়ািদ ে�স িব�ি�র মা�েম অথবা অ� েকােনা উপােয়
�চার বা �কাশ করেব।
১৫। িনেদ র্িশকা সংেশাধন:
এই িনেদ র্িশকা সংেশাধেনর �েয়াজন হেল বাংলাদেশ টুয্রিজম েব র্াড ৩-৫ সদ� িবিশ� একিট
কিমিট গঠন করেব। উ� কিমিট িনেদ র্িশকািট সংেশাধেনর ��াব করেব এবং কতৃপর্ ে�র অনুেমাদন
সােপে� তা কায র্কর হেব।
১৬। িনেদ র্িশকার �া�া:
করেব।

এই িনেদ র্িশকার েকােনা িবষেয় অ��তা েদখা িদেল বাংলাদেশ টুয্রিজম েব র্াড তার �া�া �দান
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পিরিশ�-১: বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর ��েণািদতভােব �কাশেযা� তে�র তািলকা ও �কােশর মা�ম
�িমক
তে�র িববরণ
(১)
(২)
১
কমর্কতর্াবৃে�র তািলকা
২
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এ কমর্রত কমর্কতর্াগেণর নাম, পদিব,
শাখা/অিধশাখা/অনুিবভাগ, দা�িরক েটিলেফান ন�র, েমাবাইল
ন�র, ফয্া� ন�র, ই-েমইল
৩ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর অথ র্বছেরর কায র্াবিল স�িকর্ত
বািষ র্ক �িতেবদন
৪
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর অথ র্-বছেরর কায র্াবিল স�িকর্ত
বািষ র্ক �িতেবদন
৫
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর কায র্াবিল স�িকর্ত মািসক
�িতেবদন
৬
Rules of Business (কায র্িবিধমালা)/ Allocation of
Business (কায র্তািলকা) সং�া� ত�
৭
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর গঠন সং�া� ত�
৮
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর বােজট
৯
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর �য়-পিরক�না
১০ শু�াচার পুর�ার �া�েদর তািলকা
র্ সং�া� ��াপন
১১ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর পুণগঠন
(চূড়া�করণ সােপে�)
১২ টুয্র অপােরটর ও টুয্ির� গাইড ও �ােভল এেজ� িনব�ন
নীিতমালা-২০১৯ (চূড়া�করণ সােপে�)
১৩ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ এর সােথ আ�র্জািতক পয র্টন েমলায়
েবসরকাির টুয্র অপােরটেরর অংশ�হণ নীিতমালা ২০১৯
(চূড়া�করণ সােপে�)
১৪ িবিভ� েজলার পয র্টন িবষয়ক �িশউর/িডিজটাল গাইড
১৫

পয র্টন সং�া� িভিডও

১৬

পয র্টন সং�া� ছিব ও ত�

১৭

িভসা স�িকর্ত �েয়াজনীয় ত�

১৮

�মণ সহায়ক ত�

১৯

েটকসই উ�য়ন অিভল�য্ (SDG)-এর বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্এর সংি�� কমর্-পিরক�নাসমূহ

২০

জাতীয় ও আ�জর্ািতক িদবসসমূহ উদযাপন সং�া� অিফস �ারক

েসবা �দান প�িত
(৩)
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট,
�কািশত �িতেবদন
ওেয়বসাইট,
�কািশত �িতেবদন
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট এবং সরকাির
েগেজট
মুি�ত অনুিলিপ,
ওেয়বসাইট
মুি�ত অনুিলিপ,
ওেয়বসাইট
মুি�ত অনুিলিপ,
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট,
িবিটিবর অিফিসয়াল
েফসবুক েপজ
ওেয়বসাইট, অিফিসয়াল
েফসবুক েপজ
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
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ওেয়বসাইট
পিরক�না চূড়া�করণ
সােপে�
ওেয়বসাইট

�িমক
২১ অিফস আেদশ
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০

তে�র িববরণ

সং�ার িসিটেজনস্ চাট র্ার বা�বায়ন সং�া� ত�
সং�ার Grievance Redress System (GRS)
জাতীয় শু�াচার েকৗশল বা�বায়ন সং�া�
ত� অিধকার আইন বা�বায়ন সং�া� ত�
সং�ার বািষ র্ক কমর্স�াদন চুি� বা�বায়ন সং�া� ত�
সং�া কতৃক
র্ বা�বািয়ত �ক�/কমর্সূিচর তািলকা
সং�ার সংি�� �ক�/কমর্সূিচর বােজট বরাে�র তািলকা
সং�ার সংি�� �ক�/কমর্সূিচ পিরচলকগেণর ত�
সং�ার সংি�� এিডিপ/আরএিডিপ বা�বায়ন অ�গিত
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েসবা �দান প�িত
ম�ণালেয় অনুিলিপ ে�রণ,
ওেয়বসাইেট �কাশ
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট
ওেয়বসাইট

পিরিশ�-২: চািহদার িভি�েত �দানেযা� তে�র তািলকা
•
•
•
•
•

িবিভ� নীিত
বাংলাদেশ টুয্রিজম েব র্াড-এর বােজট
আিথ র্ক ত�, েযমন: আয়/�য় সং�া� িহসাবিববরণী
িস�া� �হেণর পর �য় সং�া� ত�
েদশ বা িবেদশ �মণ সং�া� ত�

পিরিশ�-৩: �দান বা�তামূলক নয়, এমন তে�র তািলকা
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

বাংলাদেশ টুয্রিজম েব র্াড-এর ৈবঠেক উপ�াপনেযা� সারসংে�প, আেলাচনা ও িস�া�
বাংলােদশ িনরাপ�া, অখ�তা ও সাব র্েভৗমে�র �িত হুমিক
�চিলত আইেনর �েয়াগ বাধা��, অপরাধ বৃি� হেত পাের
�ি�গত জীবেনর িবি�ত, িবচার বাধা�� হেত পাের
�ি�গত জীবেনর েগাপনীয়তা �� হেত পাের
�ি�র জীবন বা শারীিরক িনরাপ�া িবপদাপ� হেত পাের
আইন �েয়াগকারী সং�ােক �দ� েগাপন ত�
আদালত বা �াইবুয্নােলর িনেষধা�া রেয়েছ
তদ�াধীন িবষয় যার �কাশ তদ�কােজ িব� ঘটােত পাের
তদ� �ি�য়া, অপরাধীর ে�ফতার ও শাি�েক �ভািবত করেত পাের
আইন অনুসাের েকবল একিট িনিদ র্� সমেয়র জ� �কােশর বা�বাধকতা রেয়েছ
েকান �ি�র আইন �ারা সংরি�ত েগাপনীয় ত�।

পিরিশ�-৪: দািয়��া� কমর্কতর্ার িববরণ:
কমর্কতর্ার নাম :
পদিব :
কায র্ালয় :
েফান :
েমাবাইল :
ই-েমইল :
ওেয়বসাইট :

জনাব মিহবুল ইসলাম,
সহকারী পিরচালক (িবপণন)

বাংলাদেশ টুয্রিজম েব র্াড, ১ িমে�া েরাড, শাহবাগ, ঢাকা।
(০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫ (অিফস)
01515 201 116

ad.mkt@btb.gov.bd / limondu56@gmail.com
www.tourismboard.gov.bd

পিরিশ�-৫: িবক� দািয়��া� কমর্কতর্ার িববরণ:
কমর্কতর্ার নাম :
পদিব :
কায র্ালয় :
েফান :
েমাবাইল :
ই-েমইল :
ওেয়বসাইট :

জনাব েমা: মাজহারুল ইসলাম
সহকারী পিরচালক )সাধারণ েসবা(
বাংলাদেশ টুয্রিজম েব র্াড, ১ িমে�া েরাড, শাহবাগ, ঢাকা।
(০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫ (অিফস)
01717 04 474

ad.cgs@btb.gov.bd / rifatautumn@gmail.com
www.tourismboard.gov.bd
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পিরিশ�-৬: আিপল কমর্কতর্ার িববরণ:
কমর্কতর্ার নাম :
পদিব :
কায র্ালয় :
েফান :
েমাবাইল : ৯৫৬৬৫৫৯
ই-েমইল :
ওেয়বসাইট :

ড. ভুবন চ� িব�াস
�ধান িনব র্াহী কমর্কতর্া
বাংলাদেশ টুয্রিজম েব র্াড, ১ িমে�া েরাড, শাহবাগ, ঢাকা।
(০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫ (অিফস)
ceo@btb.gov.bd / bhubonbiswas@yahoo.com
www.tourismboard.gov.bd
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পিরিশ�-৭: ত��াি�র আেবদন ফরম (ফরম ‘ক’)
ফরম ‘ক’
ত��াি�র আেবদন প�
১। আেবদনকারীর নাম
: ....................................................
িপতার নাম
: ....................................................
মাতার নাম
: ....................................................
বাতর্মান িঠকানা
: ....................................................
�ায়ী িঠকানা
: ....................................................
ফয্া�/ই-েমইল/েটিলেফান ও েমাবাইল েফান ন�র (যিদ থােক) : ....................................................
েপশা
: ....................................................
২। িক ধরেনর ত� (�েয়াজেন অিতির� কাগজ �বহার করুন) : ....................................................
৩। েকান প�িতেত ত� পাইেত আ�হী (ছাপােনা/ফেটাকিপ/িলিখত/
ই-েমইল/ফয্া�/িসিড অথবা অ�েকান প�িত : ....................................................
৪। ত� �হণকারীর নাম ও িঠকানা : ....................................................
৫। �েযাজয্ ে�ে� সহায়তাকারীর নাম ও িঠকানা : ....................................................
৬। ত� �দানকারী কতৃর্পে�র নাম ও িঠকানা : ....................................................
৭। আেবদেনর তািরখ
: ....................................................

অেবদনকারীর �া�র
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পিরিশ�-৮: ত� সরবরােহ অপারগতার েনািটশ (ফরম ‘খ’)
ফরম ‘খ’
ত� সরবরােহ অপারগতার েনািটশ
আেবদনপে�র সূ� ন�র:
তািরখ:
�িত
আেবদনকারীর নাম: ..................................................
িঠকানা: .................................................................
িবষয়: ত� সরবরােহর অপারগতা স�েকর্ অবিহতকরণ।
ি�য় মেহাদয়,
আপনার ..................................... তািরেখ আেবদেনর িভি�েত �ািথ র্ত ত� িনে�া� কারেণ সরবরাহ
করা স�ব হইল না, যথা১। ..................................................................
..................................................................
২। ..................................................................
..................................................................
৩। ..................................................................
..................................................................
(................................)
দািয়��া� কমর্কতর্ার নাম
পদিব
দা�িরক িসল
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পিরিশ�-৯: আিপল আেবদন ফরম (ফরম ‘গ’)
ফরম ‘গ’
আিপল আেবদন
১। আপীলকারীর নাম ও িঠকানা (েযাগােযােগর সহজ মা�মসহ) : .............................................
২। আপীেলর তািরখ

: .............................................

৩। েয আেদেশর িবরুে� আপীল করা হইয়ােছ উহার কিপ (যিদ থােক): .............................................
৪। যাহার আেদেশর িবরুে� আপীল করা হইয়ােছ তাহার নামসহ
আেদেশর িববরণ (যিদ থােক) : .............................................
৫। আপীেলর সংি�� িববরণ

: .............................................

৬। আেদেশর িবরুে� সং�� হইবার কারণ (সংি�� িববরণ) : .............................................
৭। �ািথ র্ত �িতকােরর যুি�/িভি�
৮। আপীলকারী কতৃক
র্ �তয্য়ন

: .............................................
: .............................................

৯। অ�েকান ত� যাহা আপীল কতৃপর্ ে�র স�ুেখ উপ�াপেনর জ�
আপীলকারীর ই�া েপাষণ কেরন : .............................................
আপীলকারীর �া�র
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পিরিশ�-১০: ত� �াি�র অনুেরাধ িফ ও তে�র মূ� িফ
ত� �াি�র অনুেরাধ িফ এবং তে�র মূ� িনধ র্ারণ িফ
ত� সরবরােহর ে�ে� িনে�া� েটিবেলর কলাম (২)- উি�িখত তে�র জ� উহার িবপরীেত কলাম (৩)-এ
উি�িখত হাের ে��মেত ত� �াি�র অনুেরাধ িফ ওবং তে�র মূ� পিরেশাধেযা� হইেব, যথা�ম.
১

তে�র িববরণ

ত� �াি�র অনুেরাধ িফ/তে�র মূ�

২

১

িলিখত েকান ডকুেমে�র কিপ সরবরােহর জ�
(�াপ, নকশা, ছিব, কি�উটার ি��সহ)

২

িড�, িসিড ইতয্ািদেত ত� সরবরােহর ে�ে�

৩

েকান আইন বা সরকাির িবধান বা িনেদ র্শনা
অনুযায়ী কাউেক সরবরাহকৃত তে�র ে��
মূে�র িবিনমেয় িব�য়েযা� �কাশনার ে��

৪
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৩

এ-৪ ও এ-৩ মােপর কাগেজর ে�ে� �িত
পৃ�া ২ (দুই) টাকা হাের এবং তধূ�র্ মােপর
কাগেজর ে�ে� �কৃত মূ�
(১) আেবদনকারী কতৃক
র্ িড�, িসিড ইতয্ািদ
সরবরােহর ে�ে� িবনামূে�
িবনামূে�
�কাশনায় িনধ র্ািরত মূ�

পিরিশ�-১১: ত� কিমশেন অিভেযাগ দােয়েরর ফরম
ফরম ‘ক’
অিভেযাগ দােয়েরর ফরম

[ত� অিধকার (অিভেযাগ দােয়র ও িন�ি� সং�া�) �িবধানমালার �িবধান-৩ (১) ���]

বরাবর
�ধান ত� কিমশনার
ত� কিমশন এফ-৪/এ, আগারগাঁও �শাসিনক এলাকা
েশের বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
অিভেযাগ নং --------------------------------------------------------------------------------------।
১। অিভেযাগকারীর নাম ও িঠকানা
:
................................................................................
(েযাগােযােগর সহজ মা�মসহ)
২। অিভেযাগ দািখেলর তািরখ
:
................................................................................
৩। যাহার িবরুে� অিভেযাগ করা হইয়ােছ
:
................................................................................
তাহার নাম ও িঠকানা
:
৪। অিভেযােগর সংি�� িববরণ
................................................................................
(�েয়াজেন আলাদা কাগজ সি�েবশ করা যাইেব
৫। সং��তার কারণ (যিদ েকান আেদেশর িবরুে�
:
................................................................................
অিভেযাগ আনয়ন করা হয় েসইে�ে� উহার কিপ
সংযু� কিরেত হইেব)
৬। �ািথ র্ত �িতকার ও উহার েযৗি�কতা
:
................................................................................
৭। অিভেযাগ উি�িখত ব�ে�র সমথ র্েন �েয়াজনীয় :
................................................................................
কাগজ পে�র বণ র্না (কিপ সংযু� কিরেত হইেব)

সতয্পাঠ
আিম/আমরা এই মেমর্ হলফপূব র্ক েঘাষণা কিরেতিছ েয, এই অিভেযােগ বিণ র্ত অিভেযাগসমূহ আমার �ান ও িব�াস
মেত সতয্।
(সতয্পাঠকারীর �া�র)
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