উপ পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা এি কার্ যােলী
উপ পরিচালক
(পরিকল্পনা ও গবেষণা)

1. স্বল্প, ধ্য ও দীর্ য ম য়াদী হাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
2. পর্ যটন উন্নয়ন সংরিষ্ট গবেষণা, পর্ যটন আকষ যণ রচরিতকিণ, সংিক্ষণ ও উন্নয়ন রেষয়ক ভরেষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও
োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
3. পর্ যটন রশবল্পি রেকাবশ Sustainable Tourism/Responsible Tourism উন্নয়বন পদবক্ষপ গ্রহণ সংক্রান্ত
কাজ;
4. োংলাবদবশি পর্ যটন আকষ যণ ও পর্ যটন পণ্য রচরিতকিণ, সংিক্ষণ ও উন্নয়বণি জন্য পরলরস/গাইডলাইন প্রণয়ন
সংক্রান্ত কাজ;
5. পর্ যটন রশবল্পি দক্ষতা উন্নয়ন এেং “National Tourism Human Capital Development Strategy
for Bangladesh: 2021-2030” োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
6. Tourism Satellite Account ব্যেস্থাপনাি াধ্যব পর্ যটন রেষয়ক তথ্যারদ সংগ্রহ ও সংিক্ষণ সংক্রান্ত কাজ;
7. এক্সক্লুরসভ ট্যুরিস্ট মজান (ইটিবজড) স্থাপন ও পরিচালনা প্ররক্রয়ায় সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কাজ;
8. জাতীয়, সা ারজক ও ধ ীয় রেষয়রভরিক পর্ যটন পণ্য রহবসবে গবে মতালাি লবক্ষু সম্ভাভুতা র্াচাই সংক্রান্ত কাজ;
9. পরিসংখ্যান ও গবেষণা সংক্রান্ত র্ােতীয় তথ্যারদ ও কার্ যক্র ; LDC স্টুাটাস মেবক উিিণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা
প্রণয়ন ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
10. Blue Economy সংরিস্ট পর্ যটন রেষয়ক কার্ যক্র গ্রহণ এেং এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, োস্তোয়ন ও
প্ররতবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজ;
11. এরপরডভুক্ত কার্ যক্র ;
12. োংলাবদশবক এরশয়াি অন্যত পর্ যটন গন্তব্য রহবসবে গবে মতালাি লবক্ষু ক পয রিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত
কাজ;
13. পর্ যটন রশবল্পি প্রচাি ও রেকাবশ পণ্য ও গন্তব্য গবেষণা সংক্রান্ত কাজ;
14. পরিসংখ্যান ও গবেষণা সংক্রান্ত র্ােতীয় তথ্যারদ সংিক্ষণ সংক্রান্ত কাজ;
15. ক্রয় সংক্রান্ত দিপত্র আহোন, মুল্যায়ন, চুরক্ত সম্পাদন ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
16. লরজরস্টক পণ্য সা গ্রী ক্রয় সংক্রান্ত সংক্রান্ত কাজ;
17. সংগৃহীত প্রব াশনাল ও লরজরস্টকস পণ্য গ্রহণ ও স্টক মিরজস্টাি সংিক্ষণ ও রেতিণ সংক্রান্ত কাজ;
18. পরিেহন মসো, র্ন্ত্রপারত ম িা ত ও িক্ষণাবেক্ষণ এেং সাধািণ মসো সংক্রান্ত কাজ;
19. কর উরনটি মেইজড ট্যুরিজ উন্নয়ন, প্ররশক্ষণ, ডাটাবেইজ ততরি, প্রচাি ইতুারদ কার্ যক্র োস্তোয়ন;
20. মদশী রেবদশী পর্ যটন প্রকল্প গ্রহবণি পরিকল্পনা প্রণয়ন, রডরপরপ/ টিরপরপ প্রণয়ন, ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
21. পরিবেশ ও প্ররতবেশ িক্ষা, ধািণক্ষ তা রনধ যািবণ গবেষণা পরিচালন ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
22. এসরডরজ অজযন সংক্রান্ত কাজ;
23. গবেষণা সংক্রান্ত কাজ;
24. াননীয় প্রধান ন্ত্রীি প্ররতশ্রুরত সংক্রান্ত কাজ;
25. এসওরপ এেং ট্যুরিজ রিবকাভািী প্লান সংক্রান্ত কাজ;
26. ট্যুরিস্ট পুরলশ, এর উজম্যান্ট পাকয, প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত কাজ;
27. মেরনং ইনরস্টটিউট সংক্রান্ত কাজ;
28. চতুে য রশল্প রেপ্লে সংক্রান্ত কাজ;
29. পর্ যটন গ্রা সংক্রান্ত সংক্রান্ত কাজ;
30. অরিবসি মসৌন্দর্য্য েধ যন সংক্রান্ত কাজ;
31. অরিস পরিচালনা কার্ যক্রব ি জন্য লরজরস্টকস পণ্য গ্রহণ ও স্টক মিরজস্টাি সংিক্ষণ ও রেতিণ সংক্রান্ত কাজ;
32. পর্ যটন রশবল্পি রেরনবয়াগ উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ;
33. মটরলরভশন ক ারশযয়াল প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজ;
34. অরভবর্াগ প্ররতকাি সংক্রান্ত কাজ;
35. োরষ যক ক সয ম্পাদন চুরক্তবত েরণ যত দারয়ত্ব পালন; এেং
36. কর্তযপবক্ষি রনবদ যশক্রব অন্যান্য কার্ যক্র পরিচালনা।

উপ পরিচালক রেপণন ও ও জনসংবর্াগ এি কার্ যােলী
উপ পরিচালক
রেপণন ও ও
জনসংবর্াগ

1. োংলাবদবশি পর্ যটন পবন্যি োজাি রনধ যািণ সম্প্রসািণ, মদশরভরিক পর্ যটন পন্য রনে যাচন এেং কার্ যকি রেপণন মকৌশল
প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;
2. োংলাবদবশি পর্ যটন পবন্যি নতুন োজাি অনুসন্ধান, রেদ্য ান োজাবি অেস্থান সুসংহত কিবত রেপণন ও প্রচাি মকৌশল
হালনাগাদকিণ, রেদ্য ান এেং সম্ভাব্য প্ররতবর্াগী মদবশি প্রচাি ও রেপণন কার্ যক্র রেবিষণ এেং পরিেরতযত
পরিরস্থরতবত রেপণন ও প্রচাি মকৌশবল পরিেতযন আনয়ন;
3. মদবশ ও রেবদবশ আবয়ারজত রেরভন্ন পর্ যটন ম লায় মস্টকবহাল্ডািসহ অংশগ্রহণ;
4. োংলাবদবশি অভুন্তবি পর্ যটন পবন্যি সঠিক প্রচাি ও মস্টকবহাল্ডািবদি কাবনরিরভটি বৃরিি লবক্ষু পর্ যটন ম লা ও
ট্যুরিজ উৎসে আবয়াজন;
5. োংলাবদশবক েরহোঃরেবে তুবল ধিবত ট্যুি অপাবিটি, পর্ যটন সাংোরদক, মসাসাল র রডয়া ব্যরক্তত্ব তো োবভল ব্লগাি,
কনবটন্ট িাইটাি ইতুারদ প্রবিশনালবদি স ন্ববয় Familiarization Tour (পরিরচরতমূলক ভ্র ণ) এেং ভাচুযয়াল
ট্যুি আবয়াজন;
6. রেবদবশ অেরস্থত োংলাবদশ দূতাোস/র শবনি সহায়তায় মস্টকবহাল্ডািবদি স ন্ববয় মিাড মশা/ মসলস র শন এেং
রিরজওনাল কাবনরিরভটি মপ্রাগ্রা আবয়াজন;
7. োংলাবদবশি পর্ যটন রশবল্পি কার্ যকি প্রচাবিি লবক্ষু রডরজটাল াবকযটিং, মসাসাল র রডয়া মেইজড াবকযটিং কার্ যক্রব ি
পরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;
8. মদবশ ও রেবদবশ অেরস্থত এয়ািবপাট য, মিলবস্টশন, ল্যাডবপাট য মকরিক পর্ যটন প্রচাবিি কার্ যক্র গ্রহণ;
9. কারি ব্রারডং, মজলা ব্রারডং ও আইকরনক ল্যাডা াকয সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;
10. োংলাবদবশি রেরভন্ন পর্ যটন গন্তবব্যি আকষ যণীয় উপস্থাপবনি রনর ি রেরভন্ন ব্রাড স্থাপতু, সাইবনজ, রেলবোড য স্থাপন;
11. মদবশ ও রেবদবশি গুরুত্বপূণ য শহিসমূবহ রসটি ব্রারডং, এয়ািবপাট য ব্রারডং কার্ যক্র গ্রহণ;
12. মদবশ ও রেবদবশি রেরভন্ন প্রভােশালী র রডয়া মর্ ন মিরডও, মটরলরভশন, ব্লগ সাইট, ম্যাগারজন, ওবয়েসাইট ইতুারদবত
োংলাবদবশি পর্ যটন আকষ যবণি প্রচাি কার্ যক্রব ি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;
13. পর্ যটন পবণ্যি র্োর্ে প্রচাবিি রনর ি রেরভন্ন মপ্রাব াশনাল কনবটন্ট তো িবটা, স্বল্প তদবর্ যুি অরডও রভজ্যুয়াল কবন্টন্ট,
৩৬ রডগ্রী িবটা ও রভরডও, ডকুব ন্টারি, ইবলকেরনক ব্ররশওি, ইবলকেরনক রনউজবলটাি, রনউজবলটাি, রপ্রবন্টড ব্ররশওি,
রক্রবয়টিভ কনবটন্ট, রেরভন্ন রেজ্ঞাপন ইতুারদ প্রস্তুত, প্রচাি ও রেতিবণি কার্ যক্র গ্রহণ;
14. পর্ যটন পবন্যি কার্ যক্রি প্রচাবিি লবক্ষু মদবশ ও রেবদবশ অেরস্থত এতদসংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান মর্ ন রেবদবশ অেরস্থত
োংলাবদশ দূতাোস/র শন, োংলাবদবশ অেরস্থত রেবদশী দূতাোস/র শন, আন্তজযারতক সংস্থা UNWTO, PATA,
OIC, মদশীয় পর্ যটন সংরিষ্ট সংগঠন মর্ ন TOAB, ATAB, TRIAB, BIHA, সিকারি সংস্থা ও ন্ত্রণালয় োংলাবদশ
পর্ যটন কবপযাবিশন, পিিাষ্ট্র ন্ত্রণালয়, সংস্কৃরত রেষয়ক ন্ত্রণালয়, পরিবেশ েন ও জলোয়ূ পরিেতযন ন্ত্রণালয়,
োংলাবদশ ব্যাংক, মেসা রিক রে ান চলাচল কর্তযপক্ষ এি সাবে কার্ যকি স ন্বয় সাধন;
15. েরহোঃরেবে রেপণন ও প্রচাি সংক্রান্ত মর্াগাবর্াগ স্থাপন এেং এেং অপাবিশনাল সংক্রান্ত কার্ যক্র গ্রহণ;
16. োংলাবদবশি পর্ যটন রশবল্পি কার্ যকি প্রচাবিি লবক্ষু মদবশ ও রেবদবশি রেরভন্ন প্রবেশমুখ এেং গুরুত্বপূণ য স্থাবন মর্ ন
রে ানেন্দি, মিলওবয় মস্টশন, লঞ্চ টার নয াল, স্থল েন্দি ইতুারদ স্থাবন ট্যুরিস্ট ইনিিব শন মসন্টাি স্থাপন ও পরিচালনা;
17. পর্ যটন রশবল্পি অরধক প্রচাবিি রনর ি পর্ যটন ব্রাড এম্বাবসডি রনবয়াগ;
18. তথ্য ও মর্াগাবর্াগ প্রযুরক্ত সংক্রান্ত কার্ যক্র মর্ ন ওবয়েসাইট, রেরভন্ন এরপ্লবকশন, ব্লগ সাইট, সাচ য ইরিন
অপটি াইবজসনসহ পর্ যটন খাবত তথ্য ও মর্াগাবর্াগ প্রযুরক্ত ব্যেহাি সম্পরকযত কার্ যক্র গ্রহণ;
19. পর্ যটন রশবল্প দক্ষ জনশরক্ত গঠবন ট্যুি অপাবিটিবদি প্ররশক্ষণ কার্ যক্র , রেরভন্ন ক শয ালা ইতুারদ আবয়াজন;
20. ই-গভবন যন্স ও উদ্ভােনী কার্ যক্র োস্তোয়ন ও রনটরিং;
21. রডরিি ট্যুরিজ মসল সংক্রান্ত কার্ যক্র পরিচালনা
22. োংলাবদবশি রেরভন্ন পর্ যটন আকষ যণীয় স্থানসমূবহ অেস্থানিত সিকািী ও মেসিকািী অংশীজবনি বধ্য সবচতনতা
বৃরিি লবক্ষু োংলাবদশ ট্যুরিজ মোড য স্থানীয় প্রশাসবনি সহায়তায় মজলা ও উপবজলা পর্ যাবয় জনসবচতনতামূলক
ক শয ালা আবয়াজন;
23. োংলাবদবশি
পর্ যটন
রশবল্পি
প্রচাি
ও
প্রসাবিি
রনর ি
প্রব াশনাল
ওবয়েসাইট- beautifulbangladesh.gov.bd রনয়র ত
হালনাগাতকিণ।
উক্ত

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ওবয়েসাইবট পর্ যটকবৃবন্দি রেরভন্ন স্থাবন ভ্র বণি র্ােতীয় তবথ্যি পাশাপারশ ট্যুি অপাবিটি কর্তযক প্যাবকজ ট্যুিসমূহ
এেং মস্টক মহাল্ডািবদি তথ্য সরন্নবেশ কিা;
রেরভন্ন আন্তজযারতক সংস্থা UNWTO, OIC, PATA, BIMSTEC, SAARC, ASEAN এেং
অন্যান্য সংস্থাি সাবে রনয়র ত মর্াগাবর্াগ িক্ষা কিা;
রেরভন্ন জাতীয় ও আন্তজযারতক সভা, মসর নাি ও সবেলন আবয়াজন কিা;
রেরভন্ন মদবশি সাবে োংলাবদবশি উচ্চ পর্ যাবয়ি র টিং এি জন্য পর্ যটন রেষবয় Talking Points/ Inputs
ততরি ও সংরিষ্ট কর্তযপবক্ষি রনকট র্োস বয় মপ্রিণ কিা;
রেরভন্ন মদবশি সাবে োংলাবদবশি স্বাক্ষরিতব্য স ব াতা স্মািক (MOU) এি রেষবয় োংলাবদশ ট্যুরিজ মোবড যি
তা ত প্রস্তুত ও মপ্রিণ কিা;
ট্যুি গাইড, রিট ফুড মভডি ও পর্ যটন সংোদ ক ীবদি প্ররশক্ষণ আবয়াজন কিা;ৱ
United Nations Bangladesh এি মর্ৌে ভাবে ভলারন্টয়ািবদি প্ররশক্ষণ আবয়াজন কিা;
মহাবটল ম াবটল রিবসাট য পরিেহন মসিবি মসো প্রদানকািীগণবক পর্ যটন োন্ধে কিাি লবক্ষু প্ররশক্ষণ আবয়াজন
কিা;
পর্ যটন রশবল্পি প্রচাি ও প্রসাবি রেবশষ অেদাবনি জন্য রপ্রন্ট ও ইবলকেরনক র রডয়াি সাংোরদকবদি মিবলাশীপ
প্রদান কার্ যক্র আবয়াজন ও স ন্বয় কিা;
কারণ যভাল আবয়াজন;
রেে পর্ যটন রদেস পালবনি র্ােতীয় ক সূয রচ আবয়াজন ও স ন্বয় কিা;
োরষ যক ক সয ম্পাদন চুরক্তবত েরণ যত দারয়ত্ব পালন; এেং
কর্তযপবক্ষি রনবদ যশক্রব অন্যান্য কার্ যক্র পরিচালনা।

রেপণন ও ব্রারডং শাখাি কার্ যােলী
ম াোঃ রহবুল ইসলা ,
সহকািী পরিচালক
(রেপণন ও ব্রারডং)
০১৫১১৪০৩১৮১
ad.mkt@btb.gov.bd

1. োংলাবদবশি পর্ যটন পবন্যি োজাি রনধ যািণ সম্প্রসািণ, মদশরভরিক পর্ যটন পন্য রনে যাচন এেং কার্ যকি রেপণন মকৌশল
প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;
2. োংলাবদবশি পর্ যটন পবন্যি নতুন োজাি অনুসন্ধান, রেদ্য ান োজাবি অেস্থান সুসংহত কিবত রেপণন ও প্রচাি মকৌশল
হালনাগাদকিণ, রেদ্য ান এেং সম্ভাব্য প্ররতবর্াগী মদবশি প্রচাি ও রেপণন কার্ যক্র রেবিষণ এেং পরিেরতযত
পরিরস্থরতবত রেপণন ও প্রচাি মকৌশবল পরিেতযন আনয়ন;
3. মদবশ ও রেবদবশ আবয়ারজত রেরভন্ন পর্ যটন ম লায় মস্টকবহাল্ডািসহ অংশগ্রহণ;
4. োংলাবদবশি অভুন্তবি পর্ যটন পবন্যি সঠিক প্রচাি ও মস্টকবহাল্ডািবদি কাবনরিরভটি বৃরিি লবক্ষু পর্ যটন ম লা ও
ট্যুরিজ উৎসে আবয়াজন;
5. োংলাবদশবক েরহোঃরেবে তুবল ধিবত ট্যুি অপাবিটি, পর্ যটন সাংোরদক, মসাসাল র রডয়া ব্যরক্তত্ব তো োবভল ব্লগাি,
কনবটন্ট িাইটাি ইতুারদ প্রবিশনালবদি স ন্ববয় Familiarization Tour (পরিরচরতমূলক ভ্র ণ) এেং ভাচুযয়াল
ট্যুি আবয়াজন;
6. রেবদবশ অেরস্থত োংলাবদশ দূতাোস/র শবনি সহায়তায় মস্টকবহাল্ডািবদি স ন্ববয় মিাড মশা/ মসলস র শন এেং
রিরজওনাল কাবনরিরভটি মপ্রাগ্রা আবয়াজন;
7. োংলাবদবশি পর্ যটন রশবল্পি কার্ যকি প্রচাবিি লবক্ষু রডরজটাল াবকযটিং, মসাসাল র রডয়া মেইজড াবকযটিং কার্ যক্রব ি
পরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;
8. মদবশ ও রেবদবশ অেরস্থত এয়ািবপাট য, মিলবস্টশন, ল্যাডবপাট য মকরিক পর্ যটন প্রচাবিি কার্ যক্র গ্রহণ;
9. কারি ব্রারডং, মজলা ব্রারডং ও আইকরনক ল্যাডা াকয সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;
10. োংলাবদবশি রেরভন্ন পর্ যটন গন্তবব্যি আকষ যণীয় উপস্থাপবনি রনর ি রেরভন্ন ব্রাড স্থাপতু, সাইবনজ, রেলবোড য স্থাপন;
11. মদবশ ও রেবদবশি গুরুত্বপূণ য শহিসমূবহ রসটি ব্রারডং, এয়ািবপাট য ব্রারডং কার্ যক্র গ্রহণ;
12. মদবশ ও রেবদবশি রেরভন্ন প্রভােশালী র রডয়া মর্ ন মিরডও, মটরলরভশন, ব্লগ সাইট, ম্যাগারজন, ওবয়েসাইট ইতুারদবত
োংলাবদবশি পর্ যটন আকষ যবণি প্রচাি কার্ যক্রব ি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন;
13. পর্ যটন পবণ্যি র্োর্ে প্রচাবিি রনর ি রেরভন্ন মপ্রাব াশনাল কনবটন্ট তো িবটা, স্বল্প তদবর্ যুি অরডও রভজ্যুয়াল কবন্টন্ট,
৩৬ রডগ্রী িবটা ও রভরডও, ডকুব ন্টারি, ইবলকেরনক ব্ররশওি, ইবলকেরনক রনউজবলটাি, রনউজবলটাি, রপ্রবন্টড ব্ররশওি,
রক্রবয়টিভ কনবটন্ট, রেরভন্ন রেজ্ঞাপন ইতুারদ প্রস্তুত, প্রচাি ও রেতিবণি কার্ যক্র গ্রহণ;
14. পর্ যটন পবন্যি কার্ যক্রি প্রচাবিি লবক্ষু মদবশ ও রেবদবশ অেরস্থত এতদসংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান মর্ ন রেবদবশ অেরস্থত
োংলাবদশ দূতাোস/র শন, োংলাবদবশ অেরস্থত রেবদশী দূতাোস/র শন, আন্তজযারতক সংস্থা UNWTO, PATA,
OIC, মদশীয় পর্ যটন সংরিষ্ট সংগঠন মর্ ন TOAB, ATAB, TRIAB, BIHA, সিকারি সংস্থা ও ন্ত্রণালয় োংলাবদশ
পর্ যটন কবপযাবিশন, পিিাষ্ট্র ন্ত্রণালয়, সংস্কৃরত রেষয়ক ন্ত্রণালয়, পরিবেশ েন ও জলোয়ূ পরিেতযন ন্ত্রণালয়,
োংলাবদশ ব্যাংক, মেসা রিক রে ান চলাচল কর্তযপক্ষ এি সাবে কার্ যকি স ন্বয় সাধন;
15. েরহোঃরেবে রেপণন ও প্রচাি সংক্রান্ত মর্াগাবর্াগ স্থাপন এেং এেং অপাবিশনাল সংক্রান্ত কার্ যক্র গ্রহণ;
16. োংলাবদবশি পর্ যটন রশবল্পি কার্ যকি প্রচাবিি লবক্ষু মদবশ ও রেবদবশি রেরভন্ন প্রবেশমুখ এেং গুরুত্বপূণ য স্থাবন মর্ ন
রে ানেন্দি, মিলওবয় মস্টশন, লঞ্চ টার নয াল, স্থল েন্দি ইতুারদ স্থাবন ট্যুরিস্ট ইনিিব শন মসন্টাি স্থাপন ও পরিচালনা;
17. পর্ যটন রশবল্পি অরধক প্রচাবিি রনর ি পর্ যটন ব্রাড এম্বাবসডি রনবয়াগ;
18. তথ্য ও মর্াগাবর্াগ প্রযুরক্ত সংক্রান্ত কার্ যক্র মর্ ন ওবয়েসাইট, রেরভন্ন এরপ্লবকশন, ব্লগ সাইট, সাচ য ইরিন
অপটি াইবজসনসহ পর্ যটন খাবত তথ্য ও মর্াগাবর্াগ প্রযুরক্ত ব্যেহাি সম্পরকযত কার্ যক্র গ্রহণ;
19. পর্ যটন রশবল্প দক্ষ জনশরক্ত গঠবন ট্যুি অপাবিটিবদি প্ররশক্ষণ কার্ যক্র , রেরভন্ন ক শয ালা ইতুারদ আবয়াজন;
20. ই-গভবন যন্স ও উদ্ভােনী কার্ যক্র োস্তোয়ন ও রনটরিং;
21. রডরিি ট্যুরিজ মসল সংক্রান্ত কার্ যক্র পরিচালনা
22. োরষ যক ক সয ম্পাদন চুরক্তবত েরণ যত দারয়ত্ব পালন; এেং
23. কর্তযপবক্ষি রনবদ যশক্রব অন্যান্য কার্ যক্র পরিচালনা।

পরিকল্পনা ও গবেষণা শাখাি কার্ যােলী
ম াোঃ াজহারুল ইসলা ,
সহকািী পরিচালক
(পরিকল্পনা ও গবেষণা)
০১৭১৭০৪০৪৭৪
rifatautumn@gmail.com

1. স্বল্প, ধ্য ও দীর্ য ম য়াদী হাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
2. পর্ যটন উন্নয়ন সংরিষ্ট গবেষণা, পর্ যটন আকষ যণ রচরিতকিণ, সংিক্ষণ ও উন্নয়ন রেষয়ক ভরেষ্যৎ পরিকল্পনা
প্রণয়ন ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
3. পর্ যটন রশবল্পি রেকাবশ Sustainable Tourism/Responsible Tourism উন্নয়বন পদবক্ষপ গ্রহণ সংক্রান্ত
কাজ;
4. োংলাবদবশি পর্ যটন আকষ যণ ও পর্ যটন পণ্য রচরিতকিণ, সংিক্ষণ ও উন্নয়বণি জন্য পরলরস/গাইডলাইন প্রণয়ন
সংক্রান্ত কাজ;
5. পর্ যটন রশবল্পি দক্ষতা উন্নয়ন এেং “National Tourism Human Capital Development Strategy
for Bangladesh: 2021-2030” োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
6. Tourism Satellite Account ব্যেস্থাপনাি াধ্যব পর্ যটন রেষয়ক তথ্যারদ সংগ্রহ ও সংিক্ষণ সংক্রান্ত
কাজ;
7. এক্সক্লুরসভ ট্যুরিস্ট মজান (ইটিবজড) স্থাপন ও পরিচালনা প্ররক্রয়ায় সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কাজ;
8. জাতীয়, সা ারজক ও ধ ীয় রেষয়রভরিক পর্ যটন পণ্য রহবসবে গবে মতালাি লবক্ষু সম্ভাভুতা র্াচাই সংক্রান্ত
কাজ;
9. পরিসংখ্যান ও গবেষণা সংক্রান্ত র্ােতীয় তথ্যারদ ও কার্ যক্র ; LDC স্টুাটাস মেবক উিিণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা
প্রণয়ন ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
10. Blue Economy সংরিস্ট পর্ যটন রেষয়ক কার্ যক্র গ্রহণ এেং এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, োস্তোয়ন ও
প্ররতবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজ;
11. এরপরডভুক্ত কার্ যক্র ;
12. োংলাবদশবক এরশয়াি অন্যত পর্ যটন গন্তব্য রহবসবে গবে মতালাি লবক্ষু ক পয রিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত
কাজ;
13. পর্ যটন রশবল্পি প্রচাি ও রেকাবশ পণ্য ও গন্তব্য গবেষণা সংক্রান্ত কাজ;
14. পরিসংখ্যান ও গবেষণা সংক্রান্ত র্ােতীয় তথ্যারদ সংিক্ষণ সংক্রান্ত কাজ;
15. ক্রয় সংক্রান্ত দিপত্র আহোন, মুল্যায়ন, চুরক্ত সম্পাদন ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
16. লরজরস্টক পণ্য সা গ্রী ক্রয় সংক্রান্ত সংক্রান্ত কাজ;
17. সংগৃহীত প্রব াশনাল ও লরজরস্টকস পণ্য গ্রহণ ও স্টক মিরজস্টাি সংিক্ষণ ও রেতিণ সংক্রান্ত কাজ;
18. পরিেহন মসো, র্ন্ত্রপারত ম িা ত ও িক্ষণাবেক্ষণ এেং সাধািণ মসো সংক্রান্ত কাজ;
19. কর উরনটি মেইজড ট্যুরিজ উন্নয়ন, প্ররশক্ষণ, ডাটাবেইজ ততরি, প্রচাি ইতুারদ কার্ যক্র োস্তোয়ন;
20. মদশী রেবদশী পর্ যটন প্রকল্প গ্রহবণি পরিকল্পনা প্রণয়ন, রডরপরপ/ টিরপরপ প্রণয়ন, ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
21. পরিবেশ ও প্ররতবেশ িক্ষা, ধািণক্ষ তা রনধ যািবণ গবেষণা পরিচালন ও োস্তোয়ন সংক্রান্ত কাজ;
22. এসরডরজ অজযন সংক্রান্ত কাজ;
23. গবেষণা সংক্রান্ত কাজ;
য তযাি একান্ত সরচবেি দারয়ত্ব পালন;
24. প্রধান রনে যাহী ক ক
25. াননীয় প্রধান ন্ত্রীি প্ররতশ্রুরত সংক্রান্ত কাজ;
26. এসওরপ এেং ট্যুরিজ রিবকাভািী প্লান সংক্রান্ত কাজ;
27. ট্যুরিস্ট পুরলশ, এর উজম্যান্ট পাকয, প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত কাজ;
28. মেরনং ইনরস্টটিউট সংক্রান্ত কাজ;
29. চতুে য রশল্প রেপ্লে সংক্রান্ত কাজ;
30. পর্ যটন গ্রা সংক্রান্ত সংক্রান্ত কাজ;
31. অরিবসি মসৌন্দর্য্য েধ যন সংক্রান্ত কাজ;
32. অরিস পরিচালনা কার্ যক্রব ি জন্য লরজরস্টকস পণ্য গ্রহণ ও স্টক মিরজস্টাি সংিক্ষণ ও রেতিণ সংক্রান্ত কাজ;
33. পর্ যটন রশবল্পি রেরনবয়াগ উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ;
34. মটরলরভশন ক ারশযয়াল প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজ;
35. অরভবর্াগ প্ররতকাি সংক্রান্ত কাজ;
36. োরষ যক ক সয ম্পাদন চুরক্তবত েরণ যত দারয়ত্ব পালন; এেং
37. কর্তযপবক্ষি রনবদ যশক্রব অন্যান্য কার্ যক্র পরিচালনা।

জনসংবর্াগ ও আন্তযজারতক সম্পকয শাখাি কার্ যােলী
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সহকািী পরিচালক
(জনসংবর্াগ ও আন্তযজারতক
সম্পকয)
০১৭২২৫৭৯৮১৩
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1. োংলাবদবশি রেরভন্ন পর্ যটন আকষ যণীয় স্থানসমূবহ অেস্থানিত সিকািী ও মেসিকািী অংশীজবনি বধ্য
সবচতনতা বৃরিি লবক্ষু োংলাবদশ ট্যুরিজ মোড য স্থানীয় প্রশাসবনি সহায়তায় মজলা ও উপবজলা পর্ যাবয়
জনসবচতনতামূলক ক শয ালা আবয়াজন;
2. োংলাবদবশি
পর্ যটন
রশবল্পি
প্রচাি
ও
প্রসাবিি
রনর ি
প্রব াশনাল
ওবয়েসাইট- beautifulbangladesh.gov.bd রনয়র ত
হালনাগাতকিণ।
উক্ত
ওবয়েসাইবট পর্ যটকবৃবন্দি রেরভন্ন স্থাবন ভ্র বণি র্ােতীয় তবথ্যি পাশাপারশ ট্যুি অপাবিটি কর্তযক প্যাবকজ
ট্যুিসমূহ এেং মস্টক মহাল্ডািবদি তথ্য সরন্নবেশ কিা;
3. রেরভন্ন আন্তজযারতক সংস্থা UNWTO, OIC, PATA, BIMSTEC, SAARC, ASEAN এেং
অন্যান্য সংস্থাি সাবে রনয়র ত মর্াগাবর্াগ িক্ষা কিা;
4. রেরভন্ন জাতীয় ও আন্তজযারতক সভা, মসর নাি ও সবেলন আবয়াজন কিা;
5. রেরভন্ন মদবশি সাবে োংলাবদবশি উচ্চ পর্ যাবয়ি র টিং এি জন্য পর্ যটন রেষবয় Talking Points/
Inputs ততরি ও সংরিষ্ট কর্তযপবক্ষি রনকট র্োস বয় মপ্রিণ কিা;
6. রেরভন্ন মদবশি সাবে োংলাবদবশি স্বাক্ষরিতব্য স ব াতা স্মািক (MOU) এি রেষবয় োংলাবদশ ট্যুরিজ
মোবড যি তা ত প্রস্তুত ও মপ্রিণ কিা;
7. ট্যুি গাইড, রিট ফুড মভডি ও পর্ যটন সংোদ ক ীবদি প্ররশক্ষণ আবয়াজন কিা;ৱ
8. United Nations Bangladesh এি মর্ৌে ভাবে ভলারন্টয়ািবদি প্ররশক্ষণ আবয়াজন কিা এেং
ভলারন্টয়ািবদি মিাকাল পবয়ন্ট এি দারয়ত্বপালন কিা;
9. মহাবটল ম াবটল রিবসাট য পরিেহন মসিবি মসো প্রদানকািীগণবক পর্ যটন োন্ধে কিাি লবক্ষু প্ররশক্ষণ আবয়াজন
কিা;
10. পর্ যটন রশবল্পি প্রচাি ও প্রসাবি রেবশষ অেদাবনি জন্য রপ্রন্ট ও ইবলকেরনক র রডয়াি সাংোরদকবদি মিবলাশীপ
প্রদান কার্ যক্র আবয়াজন ও স ন্বয় কিা;
11. কারণ যভাল আবয়াজন;
12. রেে পর্ যটন রদেস পালবনি র্ােতীয় ক সূয রচ আবয়াজন ও স ন্বয় কিা;
13. োরষ যক ক সয ম্পাদন চুরক্তবত েরণ যত দারয়ত্ব পালন; এেং
14. কর্তযপবক্ষি রনবদ যশক্রব অন্যান্য কার্ যক্র পরিচালনা।

