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বাংলােদশ িরজম বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)
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১

পয টন
খােত মানব
সদ
উয়ন

২০

[১.১] র অপােরটর িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[১.১.১] িশণা র
অপােরটর

সংা ৩ ৩৬০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ ১২২
৬-৭ নেভর ২০২১ পয়াখালী ৬০ জন & ১৩-১৪
নেভর ২০২১ মৗলভীবাজার ৬২ জন

[১.২] র গাইড িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[১.২.১] িশণা র
গাইড

সংা ৩ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ ১৫০

র গাইড দতা উয়ন িশণঃ ১৫-১৬ নেভর
২০২১-অনলাইেন-৩০ জন, ১৯-২০ নেভর ২০২১-
অনলাইেন িসেলেটর-৩০ জন,২৫-২৬ নেভর
২০২১-থানিচ-৩০ জন ২৭-২৮ নেভর ২০২১
থানিচ উপেজলা, বারবান ৩০ জন ২৯-৩০
নেভর ২০২১ থানিচ উপেজলা, বারবান ৩০ জন

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

[১.৩.১] িশণা
দশীয় খা
পিরেবশনকারী

সংা ২ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১০০ ৩০ ১৬-১৭ নেভর ২০২১-ঢাকার ৩০ জন

[১.৪] িশেণর মােম
কম চারীেদর কম দতা ি

[১.৪.১] িশণ জনঘা সংা ৩ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ২৬৩

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

[১.৫.১] িশণা
হােটল-মােটল-িরেসাট 
কম

সংা ৩ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১২০ ১০০
৯-১৯ লাই ২০২১ সমেয় ই িদনাপী ৫
িশণ, িত েপ ৩০ জন কের ৫  িশেণ
মাট ১৫০ জন িশণাথ

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

[১.৬.১] িশণা
পিরবহন কম

সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৩০

২৫-২৬ নেভর ২০২১-৩০ জন ২৮-২৯ নেভর
২০২১- ৩০ জন থানিচ, বারবান এবং ০৬-০৭
আগ ২০২১ ও ১৬-১৭ আগ ২০২১ কবাজার
ও সমা ন (অনলাইন ভা য়াল াটফেম 
আেয়ািজত)- ৩৫ জন

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

[১.৭.১] িশণা
িবেনাদন পাক কম

সংা ২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৯০
২৭-২৮ িডেসর ২০২১ ফাািস িকংডম িথম
পাক, নন পাক ও zoom এর মােম ৯০ জন

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

[১.৮.১] িশণা
সংবাদকম

সংা ২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭২
১৪ নেভর ২০২১ - ৪২ জন ৩০ িডেসর ২০২১ -
৩০ জন সভাক বাংলােদশ িরজম বাড 
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২

টকসই ও
পিরেবশ
বাব
পয টন
উয়ন
কায ম

১৬

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

[২.১.১] আেয়ািজত সভা/
কম শালা

সংা ৫ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২০ ১ https://fb.watch/9b3Fifm_Ko/

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

[২.২.১] কিমউিন
বইজড িরজেম সৃ
পিরবার

সংা ৩ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২০
০৩-০৪ সের ২০২১ রাঙামার িবলাইছিড়
উপেজলা

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

[২.৩.১] িশণা
ভলািয়ার

সংা ৩ ৪৫০ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৫০
১৫ িডেসর ২০২১- হােটল সকত, চাম- ৫০
জন

[২.৪] পয টন আকষ েণর
পিরেবশ সংরেণর জ
ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[২.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[২.৫.১] পয টন টসেহ
িজত িবধািদ

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ কবাজার , গাপালগ , লনা, নামগ
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৩

পয টন
িশের
উয়েন
খাত
িভিক
নীিতমালা
ও
কৗশলপ
ণয়ন

১৩

[৩.১] পয টন িশের উয়েন
খাতিভিক গাইডলাইন
নয়ণ

[৩.১.১] গাইডলাইন ণীত সংা ৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০

[৩.২] Impact of
Covid-19 on
Bangladesh
Tourism
Industry:
Assessment and
Suggestion িবষয়ক
গেবষণা কায ম পিরচালনা

[৩.২.১] Impact of
Covid-19 on
Bangladesh
Tourism
Industry:
Assessment and
Suggestion
িবষয়ক গেবষণা কায ম
পিরচািলত

তািরখ ৪ ৩১-০৫-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.৩] National
Tourism Human
Capital
Development
Strategy ২০২১-২০৩০
নয়ন

[৩.৩.১] National
Tourism Human
Capital
Development
Strategy ২০২১-
২০৩০ নীত

তািরখ ৪ ৩১-০৫-২০২২ ৩০-০৬-২০২২
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৪

পয টন
িশের
চার ও
িবপণন
কায ম
সসারণ

১২

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

[৪.১.১] ণীত িশউর/
িডিজটাল গাইড

সংা ৩ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

[৪.২] িরজম জব ফয়ার
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[৪.২.১] আেয়ািজত
িরজম জব ফয়ার

সংা ৩ ২ ১

[৪.৩] রিডওেত পয টন
চারণালক অান
আেয়াজন

[৪.৩.১] রিডওেত পয টন
িবষয়ক অান চািরত

সংা ২ ২ ১

[৪.৪] টিলিভশেন পয টন
চারণালক অান
আেয়াজন

[৪.৪.১] টিলিভশেন
পয টন িবষয়ক অান
চািরত

সংা ২ ২ ১

[৪.৫] ভা য়াল র আেয়াজন
[৪.৫.১] আেয়ািজত
ভায়াল র

সংা ২ ২ ১

৫

পয টন
খােত ত
ির
বহার
ি

৯
[৫.১] Bangladesh
Travel Guide শীষ ক
মাবাইল অাপস তির

[৫.১.১] মাবাইল অাপস
তত

শতকরা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০
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[৫.২] ই-িনউজেলটার কাশ
[৫.২.১] ই-িনউজ লটার
তত

সংা ৩ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৪

[৫.৩] ৫ সামািজক
যাগােযাগ মােম
(Facebook,
LinkedIn,
YouTube ,
Twitter,
Instagram) এ
বাংলােদেশর পয টন
আকষ ণসেহর ছিব ও ত
আপেলাড করা

[৫.৩.১] ছিব ও ত
আপেলাডত

সংা ৩ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩৪০
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এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


