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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

১. সমা ন ীেপর পিরেবশ, িতেবশ ও জীবৈবিচ রা এবং টকসই পয টন উয়ন'; কেরানা মহামারীেত িত পয টন িশের
উরণ; এবং -ইেকানিম িবষেয় িতন থক কম  পিরকনা ণয়ন; িরজম িমিডয়া ফেলাশীপ াাম নীিতমালা ণয়ন এবং র
অপােরটর ও র গাইড আইন ২০২০ এর খসড়া ণয়ন করা হয়।
২. পয টন চােরর লে কেহাারসহ িবেদেশ ৩০  এবং দেশ ০৭  পয টন মলায় অংশহণ করা হয়; ১১  দেশর ২৭ জন
সাংবািদক িনেয় পিরিচতলক মন আেয়াজন করা হয়। ফসক, ইটার, ইউউব, িলংডইন, ইনাাম এবং িপাের এ পয টন
আকষ েণর ছিব ও িভিডও চার করা হেয়। ামশনাল ওেয়বসাইট চা করা হয়, এবং এেত সকল পয টন আকষ েণর ছিব ও কনেট এবং
িক িভিডও আপেলাড করা হেয়েছ। এক মািসক িনউজেলটার ও িত মােস ই ই িনউজেলটার সরাসির ও ইেমইেল পাঠেকর িনকট
রণ করা হয়।  ােভল গ ১৫০ রও অিধক ইারাশনাল িমিডয়ায় চািরত হেয়েছ। পয টন আকষ েণর উপর ইংেরজী ১৩ 
িশওর, ২ ির াপ, ১০  জলা িভিক িশওর ণ ও চার করা হয়।
৩. িরজম সেরর মানব সদ উয়েনর জ ৩২৩৫ জন র অপােরটর, র গাইড,িট ড ভর, ভলািয়ার, পয টন আবাসন কম,
পয টন পিরবহন কম, রোর কম, ত অিধদেরর কম, অািমউজা পােকর কম ও ির িলেশর সদেক পয টন িবষয়ক
মৗিলক িশণ দান করা হয়। কিমউিন বইজড িরজম িবষয়ক িশণ দান করা হেয়েছ ১১০ জনেক।
৪. জনগণেক পয টেনর সােথ সৃ করার লে ৪৯ জলায় কম শালা আেয়াজন করা হয়। ামীণ পয টন উয়েনর জ ২৭ উপেজলায়
কম শালা আেয়াজন করা হয়।
৫. ২০১৮-২১ সমেয় ২৪,৬৮,০৮,৭৬৩.০০ টাকা েয় ২০  জলার ৩২ উপেজলায় ৩৬  পয টন েট পয টকগেণর জ মৗিলক িবধািদ
ি করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

১. কিভড-১৯ জিনত িতল পিরেবশ; ২. সব সাধারণেক পয টেনর সােথ সৃকরণ; ৩. আইন ও নীিতমালার সীমাবতা; ৪. িবিভ রা
কক সেদেশর নাগিরকগেণর িত বাংলােদশ মেণ সতকতা জারী; ৫. কােজর িবিতর লনায় জনবেলর তা; ৬. পয টন সংি
অা মণালয় িবভাগ ও দেরর সােথ িনিবড় যাগােযােগর সীমাবতা; ৭. পয টন অংশীজেনর সােথ আইনাগ কান সক না থাকা; ৮.
Tourism Satellite Account এর অপিিত; ৯. পাব ত জলাসেহ িবেদশী পয টকেদর জ অনলাইন বা বা ওয়ান প
সািভ স না থাকা; ১০. িবেদশী পয টকেদর জ অনলাইন িভসা বা না থাকা এবং ১১. পয টন খােত অপয া দশী িবেদশী িবিনেয়াগ।

ভিবৎ পিরকনা:

১. টকসই পয টন উয়েনর জ েয়াজনীয় নীিতমালা ণয়ন এবং িবমান আইন েগাপেযাগীকরন; ২. িডিজটাল ি বহার কের
পয টন আকষ েণর চার ও িবপণন; ৩. পয টন খােত নন কম  জেনর জ মানবসদ উয়েনর লে িশণ;
৪. ামীণ পয টন িবকাশ এবং ইেকা-িরজম উয়েনর জ জনগণেক পয টেনর সােথ সৃকরণ; ৫. পয টকগেণর জ মৗিলক িবধািদ
সসারণ; ৬. উয়ন পিরকনায় পয টনেক সৃকরেণর লে সরকােরর অা দেরর সােথ সময় এবং
৭. দশীয় ও আিলক পয টন িবকােশর লে আিলক সহেযািগতা সসারণ এবং আজািতক পয টন সংাসেহর সােথ সময়।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১. জনসৃতার মােম দািয়শীল পয টন উয়ন; ২. দশী িবেদশী পয টেকর সংা ি; ৩. পয টন খাত সংি অংশীজেনর
পশাদািরের উয়ন; ৪. পযটন খােত নন অবকাঠােমা ি ও িবধািদ উয়েনর মােম নন কম সংান ি এবং ৫. পয টন
খােত নারীর অংশহণ ির মােম নারীর মতায়ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ িরজম বাড 

এবং

িসিনয়র সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর .................
মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দিণ এিশয়ার মে বাংলােদশেক অতম ধান পয টন আকষ নীয় গ িহেসেব গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
পিরকিত ও টকসই উয়েনর মােম িবমােনর পয টন প ও সবার উয়ন, কায করী চার ও িবপণেনর মােম বিহিব ে
বাংলােদেশর পয টন প ও সবার িবপণন করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পয টন খােত মানব সদ উয়ন
২. পয টন িশের উয়েন খাতিভিক নীিতমালা নয়ন এবং টকসই পয টন উয়েনর মােম পয টন িশের িবকাশ
৩. পয টন িশের উয়ন ও িবকােশর লে পয টকেদর জ মৗিলক িবধািদ ি, পয টন িবষয়ক জনসেচতনতা-লক
কায ম হণ এবং উয়ন ভাবনায় পয টনেক সৃকরণ
৪. িবেদশী র অপােরটর ও বাংলােদশী র অপােরটরেদর মে নটওয়ািকং তিরর মােম িবপণন কায ম ি এবং
পয টন িশের চােরর লে দেশর অভের িবিভ ইেভ আেয়াজন
৫. ত ির বহােরর মােম পয টন খােতর মােনায়ন এবং বাংলােদেশর পয টন আকষ েণর চার।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পয টন িশের উয়েনর জ গেবষণা, আজািতক বাজার পয েবণ ও িবেষণব ক যেথাপ বা হণপয টন
উয়েন নীিতমালা ণয়ন, পািরশ দান ও িবমান পয টন সংা নীিতমালা বাবায়েন সহায়তা
২. পয টন িশের সািব ক উয়েন হীত পিরকনা বাবায়েন সংিেদর পরামশ  বা িদকিনেদ শনা দান
৩. পয টন আকষ ণ িচিতকরণ, সংরণ, উয়ন, িবকাশ ও গণসেচতনতা তির
৪. দািয়শীল পয টন (Responsible Tourism) বাবায়ন করার লে সরকার, িখাত, ানীয় জনেগাী,
ানীয় শাসন, এনিজও, নারী সংগঠন ও িমিডয়ার অংশহেণর বাকরণ
৫. িবেদিশ পয টন িতােনর সােথ বাংলােদেশর পয টন িতােনর যাগােযাগ াপেন সহেযািগতা দান ও কােজ সময়
সাধন
৬. বাংলােদেশ পয টকেদর আগমন এবং অবানেক সহজতর ও িনরাপদ করাসহ অা াথ  সংি িবষেয় সরকােরর
িবিভ সংার সােথ সময় সাধন
৭. পয টন িশ সহায়ক িবধাসহ ি এবং পয টন সংি উয়ন কায েম সহায়তা দান ও দেশ-িবেদেশ িবপণেনর
িবষেয়  সরকাির  ও  বসরকাির  সংা  বা  িতান,  সরকাির  িবভাগ  বা  দেরর  মে িনয়িমত  যাগােযাগ  রা  ও  সময়
সাধন
৮. পয টন আকষ েণর মান িনয়ণ এবং পয টকেদর াথ  রায় মানস পয টন সবা দান িনিতকরেণর েয়াজনীয়
বা হণ
৯. িতবী পয টকেদর অংশহেণর িবধািদ িনিতকরণ
১০. পয টন িশে নারীর অিধকার ও অংশহণ সংরণ
১১. পয টন িশের উয়েনর জ গেবষণা, আজািতক বাজার পয েবণ ও িবেষণব ক যেথাপ বা হণ
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১২. পয টন সৃ  িশেক সহায়তা দানকে েয়াজনীয় িদকিনেদ শনা দান
১৩. পয টন সিকত যাবতীয় মলার আেয়াজন ও চার বা কাশনালক কায ম হেণ িদকিনেদ শনা দান
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

জনসৃতার মােম
দািয়শীল পয টন উয়ন

উয়ন ভাবনায় পয টন, ামীন উয়েন পয টন এবং
জনসেচতনতায় পয টন শীষ ক কম শালার মােম
জলা ও উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির
সংা, ানীয় জন িতিনিধ, উয়ন সংা, িবিভ
কেহাারেদর সমেয় সভার আেয়াজন এবং
পয টন আকষ ণীয় ােন পয টকগেণর করণীয় ও
বজনীয় সেক চার

সভা
(সংা)

৬৯ ৬০ ৩৭ ৪৫ ৫৩

বাংলােদশ িরজম বাড , জলা
শাসন, উপেজলা শাসন,
ানীয় পয টন সংি
কেহাার সংগঠন

িবিব’র বািষ ক কম সাদন
ির মাণক

দশী িবেদশী পয টেকর
সংা ি

পয টন িশের কায কর চার ও েমাশন, িবিভ
ইেভ আেয়াজন এবং পয টন আকষ ণীয় ােন
িবধািদ ির মােম বাংলােদেশর অভরীণ ও
িবেদশী পয টেকর বাহ িকরণ

শতাংশ
দশীয় ১০%
ও িবেদশী
০৫%

দশীয় ১৫%
ও িবেদশী
০৮%

দশীয় ১৭% ও
িবেদশী ১০%

দশীয় ২০% ও
িবেদশী ১৩%

বাংলােদশ িরজম বাড , জলা
শাসন, উপেজলা শাসন,
িবেদেশ অবিত বাংলােদশী
িমশন/তাবাস এবং পয টন
সংি কেহাার

বাংলােদশ িলেশর শাল
া, ির িলশ,
এিমউজা পাক, ত
অিধদর, জলা শাসন,
হােটল এেসািসেয়শন ও
অা

পয টন খাত সংি
অংশীজেনর
পশাদািরের উয়ন

পয টন খাত সংি অংশীজন যমন র অপােরটর,
র গাইড, দশীয় খা িবেতা, হােটল-মােটল-
িরেসাট  কম, পয টন পিরবহন কম, িবেনাদন পাক
কম, পয টন িবষয়ক সাংবাদকমেদর পশাদাির
উয়েন িশণ কম িচর আেয়াজন

সংা ৫০৭ ১১৬০ ৩৪৮০ ৩০০০ ৩০০০ বাংলােদশ িরজম বাড 
িবিব’র বািষ ক কম সাদন
ির মাণক

পযটেনর আওতা ও
নন অবকাঠােমা ি
ও িবধািদ উয়েনর
মােম নন
কম সংান ি

পয টেকর চািহদা অযায়ী সরবরাহ িনিত করার
জ নন নন পয টন আকষ ণীয় ান/ট ও প
িচিতকরণ, সরকারী ও বসরকারী উোেগ উয়ন,
হােটল, মােটল, িরেসাট , িবেনাদন পাক তির,
যাগােযাগ ও অবকাঠােমাগত উয়ন ও পয টন
িবধািদ ি এবং নন কম সংান িেত কায কর
িমকা রাখেব

কম সংান
(শতাংশ)

২.৯ ২.১৮ ২.৫ ৩.০ ৩.২

বাংলােদশ িরজম বাড ,
পয টন সংি কেহাারগণ
ও পয টন সংি িবিভ
সরকাির বসরকাির
দর/অংশীজন

World Travel and
Tourism Council,
PATA, Bangladesh
Bureau of
Statistics, জলা
শাসন, পয টন সংি িবিভ
সংগঠন
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ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

পয টন খােত নারীর
অংশহণ ির মােম
নারীর মতায়ন

পয টন িশে নারীর উোা, র অপােরটর, র
গাইড, ভলিয়ার, সংবাদ কম ইতািদ িমকায়
অংশ হণ

সংা ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০

বাংলােদশ িরজম বাড , জলা
শাসন, উপেজলা শাসন, ইউ
এন ভলািয়ার এবং পয টন
সংি কেহাারগণ

িবিব’র বািষ ক কম সাদন
ির মাণক

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পয টন খােত
মানব সদ উয়ন

২০

[১.১] র অপােরটর
িশণ (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[১.১.১] িশণা র
অপােরটর

সমি সংা ৩ ৭৫ ৩২০ ৩৬০ ৩০০ ২৭০ ২১০ ১৮০ ৪০০ ৪৫০

[১.২] র গাইড িশণ
(সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[১.২.১] িশণা র
গাইড

সমি সংা ২ ৯০ ৩২০ ১২০ ৯০ ৬০ ২০০ ২৫০

[১.৩] দশীয় খা
পিরেবশনকারী িশণ
(সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[১.৩.১] িশণা
দশীয় খা
পিরেবশনকারী

সমি সংা ২ ২১৮ ১২০ ১২০ ৯০ ৬০ ২০০ ২৫০

[১.৪] িশেণর মােম
কম চারীেদর কম দতা
ি

[১.৪.১] িশণ জনঘা সমি সংা ৩ ১৬২০ ১৬২০ ১৫০০ ১৩০০ ১১০০ ৯০০ ৮০০ ১৫০০ ১৫০০

[১.৫] হােটল মােটল
িরেসাট  কম িশণ
(সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[১.৫.১] িশণা
হােটল-মােটল-িরেসাট 
কম

সমি সংা ৩ ১২০ ৬০০ ৫৪০ ৪২০ ৩৩০ ৩০০ ৬৫০ ৭০০

[১.৬] পয টন পিরবহন
কম িশণ (সরাসির
অথবা অনলাইেন)

[১.৬.১] িশণা
পিরবহন কম

সমি সংা ৩ ৩০ ৬০০ ৫৪০ ৪২০ ৩৩০ ৩০০ ৬৫০ ৭০০

[১.৭] িবেনাদন পাক কম
িশণ (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[১.৭.১] িশণা
িবেনাদন পাক কম

সমি সংা ২ ৯০ ১৮০ ১২০ ৯০ ৬০ ২০০ ২৫০

[১.৮] পয টন িবষয়ক
সাংবাদকম িশণ
(সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[১.৮.১] িশণা
সংবাদকম

সমি সংা ২ ১৫০ ১২০ ৯০ ৬০ ১৮০ ২০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] পয টন িশের
উয়েন খাতিভিক
নীিতমালা নয়ন
এবং টকসই পয টন
উয়েনর মােম
পয টন িশের িবকাশ

১৭

[২.১] পয টন িশের
উয়েন খাতিভিক
নীিতমালা নয়ণ

[২.১.১] নীিতমালা ণীত সমি সংা ৫ ২০ ১৫ ১০ ৫

[২.২] ানীয় জনেগাীেক
পয টন িশের সােথ
সৃ করার জ
কিমউিন বইজড
িরজম উয়ন

[২.২.১] কিমউিন
বইজড িরজেম সৃ
পিরবার

সমি সংা ৩ ২০ ২৪ ৩০ ২০ ১৫ ৩০ ৩০

[২.৩] বাংলােদেশর
পয টন মহা-পিরকনা
ণয়ন

[২.৩.১] পয টন মহা-
পিরকনা ণয়েনর ৩
পয ােয়র মে ১ম ও ২য়
পয ায় স

সমি শতকরা ১ ১৫ ৩০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪] টকসই ও পিরেবশ
বাব পয টন উয়েনর
জ িশিত ভলািয়ার
তরী (সরাসির অথবা
অনলাইন িশণ)

[২.৪.১] িশণা
ভলািয়ার

সমি সংা ২ ১১৭ ৪০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ৫০০ ৫০০

[২.৫] পয টন আকষ ণীয়
ােন পয টকগেণর করণীয়
ও বজনীয় সেক
িবলেবাড  াপন

[২.৫.১] িবলেবাড  ািপত সমি সংা ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১৫

[২.৬] পয টন আকষ েণর
পিরেবশ সংরেণর জ
ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতা লক সভা
আেয়াজন (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৫ ৬

[২.৭] পয টন
আকষ ণসেহর ানীয়
জনেগাী কক
উৎপািদত পের বাজার
িবধা ি

[২.৭.১]  বাজার িবধা সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৫ ৬



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, এিল ১১, ২০২১ ১১:৫৫ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] পয টন িশের
উয়ন ও িবকােশর
লে পয টকেদর
জ মৗিলক
িবধািদ ি, পয টন
িবষয়ক
জনসেচতনতা-লক
কায ম হণ এবং
উয়ন ভাবনায়
পয টনেক
সৃকরণ

১২

[৩.১] পয টন সাবনাময়
জলাসেহ পয টকেদর
জ মৗিলক িবধািদ
ি মােম পয টন
সবার মান উয়ন

[৩.১.১] পয টন টসেহ
িজত িবধািদ

সমি সংা ৩ ৯ ৬ ৬ ৬ ৪ ৮ ৯

[৩.২] িবিভ জলার
পয টন আকষ ণ সেক
(বাংলা ও ইংেরিজেত)
িশউর/িডিজটাল গাইড
ণয়ন

[৩.২.১] ণীত িশউর/
িডিজটাল গাইড

সমি সংা ৩ ১০ ২০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১২

[৩.৩] ামীন পয টন
উয়েনর লে উপেজলা
পয ােয়
জনসেচতনতালক
কম শালা আেয়াজন
(সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[৩.৩.১] আেয়ািজত সভা/
কম শালা

সমি সংা ৫ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩০ ৩০

[৩.৪] উয়নলক
কায েম পয টনেক
সৃকরেণর লে সভা
আেয়াজন (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[৩.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, এিল ১১, ২০২১ ১১:৫৫ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] িবেদশী র
অপােরটর ও
বাংলােদশী র
অপােরটরেদর মে
নটওয়ািকং তিরর
মােম িবপণন
কায ম ি এবং
পয টন িশের
চােরর লে
দেশর অভের
িবিভ ইেভ
আেয়াজন

১১

[৪.১] আজািতক পয টন
মলায় অংশহণ
(সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[৪.১.১] অংশহণত
আজািতক পয টন মলা

সমি সংা ১ ৬ ৩ ২ ১ ৩ ৪

[৪.২] দশীয় পয টন
মলায় অংশহণ
(সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[৪.২.১] অংশহণত
দশীয় পয টন মলা

সমি সংা ১ ৩ ১ ২ ৩

[৪.৩] পয টন মলার
আেয়াজন (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[৪.৩.১] আেয়ািজত পয টন
মলা

সমি সংা ১ ১ ১ ১

[৪.৪] িরজম জব ফয়ার
(সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[৪.৪.১] আেয়ািজত
িরজম জব ফয়ার

সমি সংা ২ ২ ১ ১ ১

[৪.৫] পিরিচিতলক
মেণর আেয়াজন

[৪.৫.১] আেয়ািজত
পিরিচিতলক মণ

সমি সংা ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৪.৬] রিডওেত পয টন
চারণালক অান

[৪.৬.১] রিডওেত
আেয়ািজত পয টন
চারণালক অান

সমি সংা ১.৫ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৪.৭] টিলিভশেন পয টন
চারণালক অান

[৪.৭.১] টিলিভশেন
আেয়ািজত পয টন
চারণালক অান

সমি সংা ১.৫ ৩ ২ ১ ৩ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, এিল ১১, ২০২১ ১১:৫৫ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] ত ির
বহােরর মােম
পয টন খােতর
মােনায়ন এবং
বাংলােদেশর পয টন
আকষ েণর চার।

১০

[৫.১] Bangladesh
Travel Guide
নােম মাবাইল অাপস
ত

[৫.১.১] মাবাইল অাপস
তত

সমি শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.২] ই-িনউজেলটার
ত

[৫.২.১] ই-উজেলটার
তত

সমি সংা ২ ২৪ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ৮ ২৪ ২৪

[৫.৩] Facebook এ
বাংলােদেশর পয টন
আকষ ণসেহর ছিব ও
ত চার

[৫.৩.১] বাবািয়ত চার
কায ম

সমি সংা ১ ১৭৪ ৩৩৭ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ২০০ ২৫০

[৫.৪] LinkedIn এ
বাংলােদেশর পয টন
আকষ ণসেহর ছিব ও
ত চার

[৫.৪.১] বাবািয়ত চার
কায ম

সমি সংা ১ ১৫৮ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ২০০ ২৫০

[৫.৫] YouTube এ
বাংলােদেশর পয টন
আকষ ণসেহর ছিব ও
ত চার

[৫.৫.১] বাবািয়ত চার
কায ম

সমি সংা ১ ২৫৫ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ২০০ ২৫০

[৫.৬] Twitter এ
বাংলােদেশর পয টন
আকষ ণসেহর ছিব ও
ত চার

[৫.৬.১] বাবািয়ত চার
কায ম

সমি সংা ১ ২৪৪ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ২০০ ২৫০

[৫.৭] Instagram
এ বাংলােদেশর পয টন
আকষ ণসেহর ছিব ও
ত চার

[৫.৭.১] বাবািয়ত চার
কায ম

সমি সংা ১ ২৯০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ২০০ ২৫০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, এিল ১১, ২০২১ ১১:৫৫ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.৮] ভা য়াল র
আেয়াজন

[৫.৮.১] আেয়ািজত
ভায়াল র

সমি সংা ১ ৩ ২ ১ ৩ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, এিল ১১, ২০২১ ১১:৫৫ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, এিল ১১, ২০২১ ১১:৫৫ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১১, ২০২১

আিম, ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ িরজম বাড , িসিনয়র সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয় িহসােব ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ
িরজম বাড -এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

ধান িনব াহী কম কতা
বাংলােদশ িরজম বাড 

তািরখ

িসিনয়র সিচব
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, এিল ১১, ২০২১ ১১:৫৫ া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১১, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ PATA Pacific Asia Travel Association

২ UNvolunteer United Nations Volunteer
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] র অপােরটর িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.১.১] িশণা র অপােরটর জনসংেযাগ ও আজািতক সক শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা

[১.২] র গাইড িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.২.১] িশণা র গাইড জনসংেযাগ ও আজািতক সক শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা

[১.৩] দশীয় খা পিরেবশনকারী িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৩.১] িশণা দশীয় খা পিরেবশনকারী জনসংেযাগ ও আজািতক সক শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা

[১.৪] িশেণর মােম কম চারীেদর কম দতা ি [১.৪.১] িশণ জনঘা শাসন শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা

[১.৫] হােটল মােটল িরেসাট  কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৫.১] িশণা হােটল-মােটল-িরেসাট  কম জনসংেযাগ ও আজািতক সক শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা

[১.৬] পয টন পিরবহন কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৬.১] িশণা পিরবহন কম জনসংেযাগ ও আজািতক সক শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /screenshot

[১.৭] িবেনাদন পাক কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৭.১] িশণা িবেনাদন পাক কম জনসংেযাগ ও আজািতক সক শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /screenshot

[১.৮] পয টন িবষয়ক সাংবাদকম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৮.১] িশণা সংবাদকম জনসংেযাগ ও আজািতক সক শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /screenshot

[২.১] পয টন িশের উয়েন খাতিভিক নীিতমালা নয়ণ [২.১.১] নীিতমালা ণীত পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ণীত নীিতমালা

[২.২] ানীয় জনেগাীেক পয টন িশের সােথ সৃ করার জ কিমউিন
বইজড িরজম উয়ন

[২.২.১] কিমউিন বইজড িরজেম সৃ পিরবার পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা

[২.৩] বাংলােদেশর পয টন মহা-পিরকনা ণয়ন
[২.৩.১] পয টন মহা-পিরকনা ণয়েনর ৩ পয ােয়র
মে ১ম ও ২য় পয ায় স

পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন

[২.৪] টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন উয়েনর জ িশিত ভলািয়ার তরী
(সরাসির অথবা অনলাইন িশণ)

[২.৪.১] িশণা ভলািয়ার জনসংেযাগ ও আজািতক সক শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /screenshot

[২.৫] পয টন আকষ ণীয় ােন পয টকগেণর করণীয় ও বজনীয় সেক িবলেবাড 
াপন

[২.৫.১] িবলেবাড  ািপত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব

[২.৬] পয টন আকষ েণর পিরেবশ সংরেণর জ ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /screenshot

[২.৭] পয টন আকষ ণসেহর ানীয় জনেগাী কক উৎপািদত পের বাজার িবধা
ি

[২.৭.১]  বাজার িবধা পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব

[৩.১] পয টন সাবনাময় জলাসেহ পয টকেদর জ মৗিলক িবধািদ ি
মােম পয টন সবার মান উয়ন

[৩.১.১] পয টন টসেহ িজত িবধািদ শাসন শাখা িতেবদন/ ছিব/ মির প

[৩.২] িবিভ জলার পয টন আকষ ণ সেক (বাংলা ও ইংেরিজেত)
িশউর/িডিজটাল গাইড ণয়ন

[৩.২.১] ণীত িশউর/ িডিজটাল গাইড পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব/ ননা

[৩.৩] ামীন পয টন উয়েনর লে উপেজলা পয ােয় জনসেচতনতালক কম শালা
আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

[৩.৩.১] আেয়ািজত সভা/ কম শালা পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /screenshot
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.৪] উয়নলক কায েম পয টনেক সৃকরেণর লে সভা আেয়াজন
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[৩.৪.১] আেয়ািজত সভা পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /screenshot

[৪.১] আজািতক পয টন মলায় অংশহণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [৪.১.১] অংশহণত আজািতক পয টন মলা িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব / িজ. ও /screenshot

[৪.২] দশীয় পয টন মলায় অংশহণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [৪.২.১] অংশহণত দশীয় পয টন মলা িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব / িজ. ও /screenshot

[৪.৩] পয টন মলার আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন) [৪.৩.১] আেয়ািজত পয টন মলা িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /screenshot

[৪.৪] িরজম জব ফয়ার (সরাসির অথবা অনলাইেন) [৪.৪.১] আেয়ািজত িরজম জব ফয়ার পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব

[৪.৫] পিরিচিতলক মেণর আেয়াজন [৪.৫.১] আেয়ািজত পিরিচিতলক মণ িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব

[৪.৬] রিডওেত পয টন চারণালক অান [৪.৬.১] রিডওেত আেয়ািজত পয টন চারণালক অান পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব

[৪.৭] টিলিভশেন পয টন চারণালক অান
[৪.৭.১] টিলিভশেন আেয়ািজত পয টন চারণালক
অান

পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব

[৫.১] Bangladesh Travel Guide নােম মাবাইল অাপস ত [৫.১.১] মাবাইল অাপস তত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /screenshot

[৫.২] ই-িনউজেলটার ত [৫.২.১] ই-উজেলটার তত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব/ ননা

[৫.৩] Facebook এ বাংলােদেশর পয টন আকষ ণসেহর ছিব ও ত চার [৫.৩.১] বাবািয়ত চার কায ম িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /screenshot

[৫.৪] LinkedIn এ বাংলােদেশর পয টন আকষ ণসেহর ছিব ও ত চার [৫.৪.১] বাবািয়ত চার কায ম িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /screenshot

[৫.৫] YouTube এ বাংলােদেশর পয টন আকষ ণসেহর ছিব ও ত চার [৫.৫.১] বাবািয়ত চার কায ম িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /screenshot

[৫.৬] Twitter এ বাংলােদেশর পয টন আকষ ণসেহর ছিব ও ত চার [৫.৬.১] বাবািয়ত চার কায ম িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /screenshot

[৫.৭] Instagram এ বাংলােদেশর পয টন আকষ ণসেহর ছিব ও ত চার [৫.৭.১] বাবািয়ত চার কায ম িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /screenshot

[৫.৮] ভা য়াল র আেয়াজন [৫.৮.১] আেয়ািজত ভায়াল র িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /screenshot
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল
পয টন আকষ ণসেহর ানীয় জনেগাী কক উৎপািদত পের বাজার
িবধা ি

 বাজার িবধা জলা শাসন প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

পয টন সাবনাময় জলাসেহ পয টকেদর জ মৗিলক িবধািদ ি
মােম পয টন সবার মান উয়ন

পয টন টসেহ িজত িবধািদ জলা শাসন প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

িবিভ জলার পয টন আকষ ণ সেক (বাংলা ও ইংেরিজেত)
িশউর/িডিজটাল গাইড ণয়ন

ণীত িশউর/ িডিজটাল গাইড জলা শাসন প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

ামীন পয টন উয়েনর লে উপেজলা পয ােয় জনসেচতনতালক
কম শালা আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

আেয়ািজত সভা/ কম শালা উপেজলা শাসন প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

উয়নলক কায েম পয টনেক সৃকরেণর লে সভা আেয়াজন
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

আেয়ািজত সভা
রলওেয় মণালয়, ব ও ীড়া মণালয়, সংিত িবষয়ক
মণালয়, বন পিরেবশ ও জলবা পিরবতন মণালয়, ানীয়
সরকার িবভাগ, স িবভাগ এবং সড়ক ও মহাসড়ক িবভাগ

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

আজািতক পয টন মলায় অংশহণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) অংশহণত আজািতক পয টন মলা
িবেদেশ অবিত বাংলােদশ তাবাস/হাইকিমশনার/ কনসাল
জনােরল অিফস

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

দশীয় পয টন মলায় অংশহণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) অংশহণত দশীয় পয টন মলা আেয়াজনকারী িতান প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

পয টন মলার আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন) আেয়ািজত পয টন মলা জলা শাসন প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

িরজম জব ফয়ার (সরাসির অথবা অনলাইেন) আেয়ািজত িরজম জব ফয়ার িরজম ও হসিপটািল খােতর উোা িতানসহ প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

পিরিচিতলক মেণর আেয়াজন আেয়ািজত পিরিচিতলক মণ
িবেদেশ অবিত বাংলােদশ তাবাস/হাইকিমশনার/ কনসাল
জনােরল অিফস

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

ভায়াল র আেয়াজন আেয়ািজত ভায়াল র ত অিধদর প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

র অপােরটর িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা র অপােরটর র অপােরটর এেসািসেয়শনসহ প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

র গাইড িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা র গাইড র গাইড এেসািসেয়শন প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

হােটল মােটল িরেসাট  কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা হােটল-মােটল-িরেসাট  কম হােটল মােটল িরেসাট  ওনাস  এেসািসেয়শনসহ প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

পয টন পিরবহন কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা পিরবহন কম পয টন পিরবহন মািলক প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

িবেনাদন পাক কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা িবেনাদন পাক কম বাংলােদশ এিমউজেম পাক এেসািসেয়শন প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

পয টন িবষয়ক সাংবাদকম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা সংবাদকম
এিভেয়শন ও িরজম জান ািল এেসািসেয়শন অব
বাংলােদশ

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল
ানীয় জনেগাীেক পয টন িশের সােথ সৃ করার জ কিমউিন
বইজড িরজম উয়ন

কিমউিন বইজড িরজেম সৃ পিরবার উপেজলা শাসন প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

বাংলােদেশর পয টন মহা-পিরকনা ণয়ন
পয টন মহা-পিরকনা ণয়েনর ৩ পয ােয়র
মে ১ম ও ২য় পয ায় স

জলা শাসন এবং পয টন সংি সকল মণালয়/িবভাগ,
অিধদর ও সংা বসরকারী পয টন এেসািসেয়শনসহ এবং
িনেয়াগা পয টন পরামশ ক িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন উয়েনর জ িশিত ভলািয়ার
তরী (সরাসির অথবা অনলাইন িশণ)

িশণা ভলািয়ার জািতসংেঘর অতম সংা ইউ এন ভলািয়ার প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

পয টন আকষ ণীয় ােন পয টকগেণর করণীয় ও বজনীয় সেক িবলেবাড 
াপন

িবলেবাড  ািপত জলা শাসন, ত অিধদর এবং ির পিলশ প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ

পয টন আকষ েণর পিরেবশ সংরেণর জ ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

আেয়ািজত সভা উপেজলা শাসন প , ইেমইল রণ ও মাবাইল যাগােযাগ


