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বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 
(জাতীয় পয র্টন সংস্থা) 

িবিল্ডং-২, েলেভল-৩, িবএসএল অিফস কমেপ্লক্স,  
০১ িমেন্টা েরাড, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 

স্মারক নং: ৩০.৩৩.০০০০.১১২.৩৩.০০১.১৮.               তািরখ:    
২৪ কািতর্ক ১৪২৭ 
১০ নেভমব্র ২০১৯ 

 
েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত (Citizen’s Charter) 

 
১. িভশন ও িমশন                          
 
িভশন : দিক্ষণ এিশয়ার মেধয্ বাংলােদশেক অনয্তম পৰ্ধান পয র্টন আকষ র্নীয় গন্তবয্ িহেসেব গেড় েতালা। 
িমশন : সুপিরকিল্পত ও েটকসই উন্নয়েনর মাধয্েম িবশব্মােনর পয র্টন পণয্ ও েসবার উন্নয়ন এবংকায র্করী পৰ্চার ও িবপণেনর মাধয্েম বিহিব র্েশব্ বাংলােদেশর পয র্টন পণয্ ও েসবার িবপণন করা। 
 
২. পৰ্িতশৰ্ুত েসবা সমূহ  
২.১ নাগিরক েসবা 
 

কৰ্িমক 
নং 

েসবার নাম েসবা পৰ্দান পদ্ধিত পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান েসবার মূলয্ 
এবং 

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
পৰ্দােনর 

সময়সীমা 

দািয়তব্ পৰ্াপক কম র্কতর্া 
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ আগত িবেদশী 

পয র্টকেদর ভৰ্মণ 
িভসা/অন-এরাইভাল 
িভসা পৰ্দান িবষয়ক/ 
িনরাপত্তা সহায়তা 

১। িবেদশী পয র্টকেদর এেদেশ আগমন সহজতর 
করার লেক্ষয্ অন-এরাইভাল িভসা পাওয়ার জনয্ 
সংিশ্লষ্ট পয র্টকগণ নাম-িঠকানা, ই-েমইল ও 
পাসেপার্ট এর ফেটাকিপসহ িবিটিব’েক অবিহত 
কের আেবদন জানােবন। 
২। আেবদন পাবার পর িবিটিব সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষেক 
কায র্করী  বয্বস্থা গৰ্হেণর িবষেয় অনুেরাধ জানােব। 

১। িবেদশী পয র্টক/ টুয্র 
অপােরটরেদর েথেক পৰ্াপ্ত আেবদন। 
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্। 

িবনা মূেলয্ ২০ িদন জনাব েমা: েবারহান উিদ্দন 
সহকারী পিরচালক 
(জনসংেযাগ ও আন্তজর্ািতক সম্পকর্) 
েফান: 01722 579 813 
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

 
২ 

পয র্টন িশেল্পর পৰ্চার, 
পৰ্সার ও উন্নয়েনর জনয্ 
আিথ র্ক সহায়তা/ 

১। এ িশেল্পর উন্নয়েনর লেক্ষয্ েকান সংস্থা বা 
সংগঠন েদেশ/িবেদেশ পয র্টন েমলা বা ইেভন্ট 
আেয়াজেন আগৰ্হী হেল তারা িবিটিব’র িনকট 

১। আেয়াজক বয্িক্ত/পৰ্িতষ্ঠান 
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 

িবনা মূেলয্ ৪৫ িদন জনাব েমা: েবারহান উিদ্দন 
সহকারী পিরচালক 
(জনসংেযাগ ও আন্তজর্ািতক সম্পকর্) 
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কৰ্িমক 
নং 

েসবার নাম েসবা পৰ্দান পদ্ধিত পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান েসবার মূলয্ 
এবং 

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
পৰ্দােনর 

সময়সীমা 

দািয়তব্ পৰ্াপক কম র্কতর্া 
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
(স্পন্সরশীপ) পৰ্দান। আেবদন জানােব। 

২। িবিটিব আেবদন সমূহ যাচাই-বাছাই কের উপযুক্ত 
পৰ্িতয়মান হেল বা িবেশষ েক্ষেতৰ্   েবাড র্ সভায় 
অনুেমাদেনর েপৰ্িক্ষেত আিথ র্ক সহায়তা পৰ্দান/ 
স্পন্সরশীপ পৰ্দান করেব। 

েফান: 01722 579 813 
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

৩ পৰ্চারসামগৰ্ী পৰ্স্তুত ও 
িবতরণ (েদেশর দশ র্নীয় 
স্থানসমূহ িচিহ্নত কের 
ৈতরী বৰ্িশউর, েপাষ্টার, 
ফ্লাইয়ার, িডিজটাল 
পয র্টন গাইড, ময্াপ 
ইতয্ািদ)। 

েদশী-িবেদশী টুয্র অপােরটর বা েকান  িবেদেশ 
অবিস্থত বাংলােদশ দূতাবাস বা েকান  
িবিনেয়াগকারী পৰ্েয়াজনীয় পৰ্চার সামগৰ্ীর জনয্ 
িবিটিব’র িনকট আেবদন করেল িবিটিব তার 
েযাগয্তা ও চািহদা অনুযায়ী পৰ্চার সামগৰ্ী সমূহ হােত 
হােত/িডেপ্লােমিটক বয্ােগ বা ডাক েযােগ পৰ্দান 
করেব। 

-বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 
-িবিটিব’র পৰ্েমাশনাল ওেয়বসাইট ও 
সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম 

িবনা মূেলয্ ২০ িদন েমা: মাজহারুল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
(পিরকল্পনা ও গেবষণা) 
েফান: 01717 040 474 
ইেমইল: ad.planning@btb.gov.bd  
 

৪ আন্তজর্ািতক িবিনেয়াগ 
উৎসািহত করার লেক্ষয্ 
েদেশ িবেদেশ সভা/ 
েরাডেশা/ েসলস 
িমশেন অংশগৰ্হণ 

বাংলােদশেক িবেশব্র জনগেণর মােঝ 
ইিতবাচকভােব তুেল ধরার জনয্ িবিভন্ন টুয্িরষ্ট 
েজনােরিটং কািন্টৰ্েত সভা/েরাডেশা/ েসলস িমশন  
আেয়াজন করা এবং বাংলােদশ সম্পেকর্ সমস্ত 
ইিতবাচক তথয্ সমব্িলত আেলাকিচতৰ্, েপাস্টার, 
বৰ্িশউর িবিল করা হয়। েদেশ/িবেদেশ পয র্টন সভা/ 
েরাডেশা/ েসলস িমশন  ইতয্ািদ ইেভেন্ট অংশগৰ্হেণ 
আগৰ্হী টুয্র অপােরটর/ েস্টকেহাল্ডারেদর আেবদেনর 
েপৰ্িক্ষেত িবিটিব েযাগয্ পৰ্িতিনিধ েপৰ্রেণর বয্বস্থা 
গৰ্হণ করেব। 

১। আেয়াজক বয্িক্ত/পৰ্িতষ্ঠান 
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 

িবনা মূেলয্ ৩০ িদন জনাব মিহবুল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক (িবপণন ও 
বৰ্য্ািন্ডং) 
েফান: 01511403181 
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

৫ পয র্টন েমলায় 
অংশগৰ্হণ 

েদেশর পয র্টন িশেল্পর বয্াপক সম্ভাবনােক বিহিব র্েশব্ 
পৰ্চার ও িবপণেনর লেক্ষয্ িবেশব্র িবিভন্ন স্থােন 
আেয়ািজত পয র্টন েমলা ও েসিমনার সমূেহ 

১। আেয়াজক বয্িক্ত/পৰ্িতষ্ঠান 
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 
 

িবনা মূেলয্ ৯০ িদন জনাব মিহবুল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক (িবপণন ও 
বৰ্য্ািন্ডং) 

mailto:ad.mkt@btb.gov.bd
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কৰ্িমক 
নং 

েসবার নাম েসবা পৰ্দান পদ্ধিত পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান েসবার মূলয্ 
এবং 

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
পৰ্দােনর 

সময়সীমা 

দািয়তব্ পৰ্াপক কম র্কতর্া 
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
েবসরকারী টুয্র অপােরটরগণেক অংশগৰ্হেণর 
িবষেয় অবিহত ও  উৎসািহত  কের থােক িবিটিব। 
সংিশ্লষ্ট েমলা ও েসিমনারসমূেহ অংশগৰ্হেণ আগৰ্হী 
টুয্র অপােরটর/েস্টকেহাল্ডারেদর আেবদেনর 
েপৰ্িক্ষেত িবিটিব েযাগয্ পৰ্িতিনিধ েপৰ্রেণর বয্বস্থা 
গৰ্হণ করেব। 

 েফান: 01511403181 
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

৬ িবিটিব’র িবিভন্ন তথয্ 
পৰ্দান 

১। েকান েস্টক েহাল্ডার েদেশর পয র্টন উন্নয়েনর লেক্ষয্ 
েকান তথয্ জানেত চাইেল এবং েকান িপৰ্ন্ট এবং 
ইেলকেটৰ্ািনক িমিডয়ার সাংবািদক িবিটিব’র তথয্ 
জানেত চাইেল িলিখত ভােব আেবদন করেবন। 
২। আেবদনপতৰ্ যাচাই কের িবিটিব েথেক পৰ্েয়াজনীয় 
তথয্ পৰ্দান করেব 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ এর সােথ 
সরাসির, েমাবাইল/ ইেমইল/ ডাক 
এর মাধয্েম েযাগােযাগ কের পাওয়া 
যােব। 

িবনা মূেলয্ ০৫ িদন জনাব েমা: েবারহান উিদ্দন 
সহকারী পিরচালক 
(জনসংেযাগ ও আন্তজর্ািতক সম্পকর্) 
েফান: 01722 579 813 
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

২. পৰ্িতশৰ্ুত েসবা সমূহ 
২.২ পৰ্ািতষ্ঠািনক েসবাসমূহ : 

১ বাংলােদশ টুয্িরজম 
েবাড র্ পিরচালনা ও 
কায র্াবলী 

িবিটিব তার পৰ্শাসিনক মন্তৰ্ণালেয়র সােথ সাব র্ক্ষিণক 
েযাগােযাগ েরেখ পয র্টন  িশেল্পর উন্নয়েণ সরকােরর 
আেদশ িনেদ র্শ বাস্তবায়ন কের যােচ্ছ। 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ পৰ্েযাজয্ নয় সরকাির 
িনয়মানুযায়ী 

পৰ্ধান িনব র্াহী কম র্কতর্া 
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 
েফান : (০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫ 
ই-েমইল:ceo@btb.gov.bd 

২ পিরচালনা পষ র্েদর সভা 
আেয়াজন 

সরকােরর আেদশ-িনেদ র্শ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ 
িনয়মানুসাের পষ র্দ সভার অনুষ্ঠান করা হয়। 

১। েনািটশ 
২। কায র্পতৰ্ 
৩। কায র্িববরণী  
৪। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ এবং 
সংিশ্লষ্ট েস্টকেহাল্ডারগণ 

পৰ্েযাজয্ নয় পৰ্িত ২ মােস 
একবার 
(কমপেক্ষ) 

েমা: িনজাম উিদ্দন 
সহকারী পিরচালক (েবাড র্ ও আইন) 
েমাবাইল : 01677 111 972 
ইেমইল: ad.bl@btb.gov.bd 

৩ ৈদনিন্দন িহসাব 
সংরক্ষণ ও বািষ র্ক 

সরকাির িনয়ম নীিত অনুসরণ কের সম্পাদন করা হয়। ১। েনািটশ 
২। সরকাির আেদশ 

পৰ্েযাজয্ নয় সরকাির 
িনয়মানুযায়ী 

জনাব কািবল িমঞা 
িহসাবরক্ষণ কম র্কতর্া 

mailto:ad.mkt@btb.gov.bd
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কৰ্িমক 
নং 

েসবার নাম েসবা পৰ্দান পদ্ধিত পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান েসবার মূলয্ 
এবং 

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
পৰ্দােনর 

সময়সীমা 

দািয়তব্ পৰ্াপক কম র্কতর্া 
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
িনরীক্ষা ৩। কতৃপেক্ষর আেদশ েফান: ০১৯১৬ ২২২ ৪৩০ 

ইেমইল: acco@btb.gov.bd 
২.৩ অভয্ন্তরীণ েসবাসমূহ : 

১ পয র্টন িশেল্পর উন্নয়েনর 
জনয্ পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান 

১। পয র্টন িশেল্প িনেয়ািজত কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর 
দক্ষতা ও েসবার মান উন্নয়েনর লেক্ষয্ িবিটিব কতৃর্ক 
টুয্র অপােরটর, টুয্রগাইড, েদশীয় খাদয্ 
পিরেবশনকারীেদর পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান করা হয়। পয র্টন 
িশেল্প দক্ষতার সােথ কাজ করা এবং উন্নত েসবা 
দােনর জনয্ উপেযাগী কের েতালার লেক্ষয্ পৰ্িশক্ষণ 
সামগৰ্ী সরবরাহ করা হয়। 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ কতৃর্ক 
সরাসির, েমাবাইল/ ইেমইল এর 
মাধয্েম েযাগােযাগ কের পৰ্িশক্ষণ 
পৰ্দান করা হয়। 
  

িবনা মূেলয্ ৩০  িদন জনাব মিহবুল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক (িবপণন ও 
বৰ্য্ািন্ডং) 
েফান: 01511403181 
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

২ জনসেচতনতামূলক 
কম র্সূচীর আেয়াজন 

িবিভন্ন উন্নয়ন কায র্কৰ্েম পয র্টনেক সমৃ্পক্তকরণ,  
পয র্টন আকষ র্নীয় স্থানসমূেহ পয র্টন িবষেয় 
জনসেচতনতা বৃিদ্ধ এবং পয র্টন িশেল্প সংিশ্লষ্ট 
জনবেলর মাধয্েম  পয র্টকেদর উন্নত েসবা পৰ্দােনর 
জন্য জনসেচতনতামূলক কম র্সূচী/ ওয়াকর্শপ  
আেয়াজন করা হয়। 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ কতৃর্ক 
সরাসির, েমাবাইল/ ইেমইল এর 
মাধয্েম েযাগােযাগ কের ওয়াকর্শপ  
আেয়াজন করা হয়। 

িবনা মূেলয্ ৩০  িদন জনাব মিহবুল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক (িবপণন ও 
বৰ্য্ািন্ডং) 
েফান: 01511403181 
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

৩ কিমউিনিট েবজড 
টুয্িরজম উন্নয়ন িবষেয় 
কায র্কৰ্ম গৰ্হণ 

কিমউিনিট পয র্টন উন্নয়েনর লেক্ষয্ েহামেস্ট পৰ্বতর্নসহ  
কিমউিনিট েবজড টুয্িরজেম সংিশ্লষ্ট জনেগাষ্ঠীেক 
পয র্টন িশেল্প দক্ষতার সােথ কাজ করার পৰ্িশক্ষণ 
পৰ্দান করা হয় এবং পৰ্িশক্ষণ সামগৰ্ী সরবরাহ করা 
হয়। 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ কতৃর্ক 
সরাসির, েমাবাইল/ ইেমইল এর 
মাধয্েম েযাগােযাগ কের ওয়াকর্শপ  
আেয়াজন করা হয়। 

িবনা মূেলয্ ৩০  িদন েমা: মাজহারুল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
(পিরকল্পনা ও গেবষণা) 
েফান: 01717 040 474 
ইেমইল: ad.planning@btb.gov.bd 

৪ ধম�য়/ ঐিতহািসক/  
পৰ্ত্নতািত্তব্ক 
ঐিতহয্মিন্ডত 
িনদশ র্নসমূহ 

ধম�য়/ ঐিতহািসক/  পৰ্ত্নতািত্তব্ক পয র্টনেক জনিপৰ্য় 
করার লেক্ষয্ পয র্টন স্থানসমূহেক তািলকাভূক্ত, 
েশৰ্ণীিবনয্াসকরণ, সংরক্ষেণ উৎসািহতকরণ এবং 
ধম�য়/ ঐিতহািসক/  পৰ্ত্নতািত্তব্ক ঐিতহয্মিন্ডত 

ধম�য়/ ঐিতহািসক/  পৰ্ত্নতািত্তব্ক 
পয র্টন স্থানসমূেহর উপর তথয্ ও 
আেলাকিচতৰ্ সমব্িলত পৰ্চার সামগৰ্ী 
সরবরাহ করা হয় যা বাংলােদশ 

িবনা মূেলয্ ৩০  িদন েমা: মাজহারুল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
(পিরকল্পনা ও গেবষণা) 
েফান: 01717 040 474 

mailto:ad.mkt@btb.gov.bd
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কৰ্িমক 
নং 

েসবার নাম েসবা পৰ্দান পদ্ধিত পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান েসবার মূলয্ 
এবং 

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
পৰ্দােনর 

সময়সীমা 

দািয়তব্ পৰ্াপক কম র্কতর্া 
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
িচিহ্নতকরণ এবং 
সংরক্ষেণ 
উৎসািহতকরণ  

স্থানসমূেহর উপর িভিডও,  তথয্ ও আেলাকিচতৰ্ 
সমব্িলত পৰ্চার সামগৰ্ী  পৰ্স্তুত ও সরবরাহ করা হয়। 

টুয্িরজম েবাড র্ এর সােথ সরাসির, 
েমাবাইল/ ইেমইল এর মাধয্েম 
েযাগােযাগ কের পাওয়া যােব। 

ইেমইল: ad.planning@btb.gov.bd 

৫ 
 

আকষ র্নীয় পৰ্াকৃিতক 
পয র্টন স্থানসমূহেক 
সংরক্ষেণর লেক্ষয্ 
স্থানীয় জনগণ ও েদশী-
িবেদশী পয র্টকেদরেক 
সেচতন কের েতালা 

বাংলােদেশর নদী, বন, সাগর, পাহাড়, হাওরসহ 
ইতয্ািদ আকষ র্নীয় পৰ্াকৃিতক পয র্টন স্থানসমূহেক 
সংরক্ষণ, ইেকা পয র্টন, দািয়তব্শীল পয র্টন ও েটকসই 
পয র্টেনর িবস্তােরর জনয্ স্থানীয় জনগণ ও েদশী-
িবেদশী পয র্টকেদরেক সেচতন কের েতালার লেক্ষয্ 
পৰ্চারণা করা হয়। 

আকষ র্নীয় পৰ্াকৃিতক পয র্টন স্থান 
সমূেহর উপর তথয্ ও আেলাকিচতৰ্ 
সমব্িলত পৰ্চার সামগৰ্ী সরবরাহ করা 
হয় যা বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ এর 
সােথ সরাসির, েমাবাইল/ ইেমইল এর 
মাধয্েম েযাগােযাগ কের পা্ওয়া 
যােব। 

 
িবনা মূেলয্ 

৩০  িদন জনাব েমা: েবারহান উিদ্দন 
সহকারী পিরচালক 
(জনসংেযাগ ও আন্তজর্ািতক সম্পকর্) 
েফান: 01722 579 813 
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

৬ িবিভন্ন েজলায় পয র্টন 
স্পটসমূেহ সুিবধািদ 
সৃিষ্টর মাধয্েম পয র্টন 
েসবার মান উন্নয়ন 

পয র্টন স্পেট সুিবধািদ সৃিষ্টর মাধয্েম পয র্টন েসবার 
মান উন্নয়েনর লেক্ষয্ েজলা পৰ্শাসকগণ কতৃর্ক েপৰ্িরত 
পৰ্স্তাব যাচাই-বাছাই কের েবাড র্সভায় অনুেমাদন 
গৰ্হণপূব র্ক অথ র্ বরাদ্দ পৰ্দান করা হয়। 

১। েজলা পৰ্শাসকগেণর মাধয্েম 
েপৰ্িরত আেবদন। 
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্। 

িবনা মূেলয্ ৩০  িদন েমা: িনজাম উিদ্দন 
সহকারী পিরচালক (েবাড র্ ও আইন) 
েমাবাইল : 01677 111 972 
ইেমইল: ad.bl@btb.gov.bd 

৭ আঞ্চিলক পয র্টন 
উন্নয়ন  

আঞ্চিলক পয র্টন উন্নয়েনর লেক্ষয্ ভারত, চীন, েনপাল, 
শৰ্ীলংকা, ভুটান, িভেয়তনাম, কেমব্ািডয়া, িফিলপাইন, 
থাইলয্ান্ড, িসঙ্গাপুর, মালেয়িশয়া, ইেন্দােনিশয়া, 
হংকং ও তাইওয়ােনর জাতীয় পয র্টন সংস্থাসমূহ এবং 
পয র্টন বয্বসায়ীেদর সােথ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 
ও বাংলােদেশর পয র্টন বয্বসায়ীেদর সংেযাগ স্থাপন 
এবং সম্পকর্ উন্নয়েন উক্ত েদশসমূেহর বাংলােদশ 
িমশনসমূেহর সিকৰ্য় ও কায র্কর সহায়তা গৰ্হেণর 
উেদয্াগ গৰ্হণ করা হয়। 
 
 

১। েস্টকেহাল্ডারগণ হেত পৰ্াপ্ত 
আেবদন। 
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্। 

িবনা মূেলয্ ৩০  িদন জনাব মিহবুল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক (িবপণন ও 
বৰ্য্ািন্ডং) 
েফান: 01511403181 
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 
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কৰ্িমক 
নং 

েসবার নাম েসবা পৰ্দান পদ্ধিত পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান েসবার মূলয্ 
এবং 

পিরেশাধ 
পদ্ধিত 

েসবা 
পৰ্দােনর 

সময়সীমা 

দািয়তব্ পৰ্াপক কম র্কতর্া 
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৮ টুয্িরজেমর জনয্ 

স্টয্ান্ডাড র্ অপােরিটং 
পৰ্িসিডউরস  (এস ও 
িপ) পৰ্ণয়ন ও পৰ্চার 
করা 

অভয্ন্তরীণ এবং ইনবাউন্ড পয র্টেনর সব্াস্থয্, সব্াস্থয্িবিধ 
এবং সুরক্ষােক পৰ্াধানয্ েদয়ার মাধয্েম েকািভড-১৯ 
চলাকালীন বাংলােদেশর পয র্টন পুনরায় চালু করার 
ঝুিঁক িচিহ্নত ও হৰ্াস কের আথ র্-সামািজক অবস্থার 
উন্নয়েনর লেক্ষয্  স্টয্ান্ডাড র্ অপােরিটং পৰ্েসিডউর 
(এসওিপ) পৰ্ণয়ন ও পৰ্চার করা হয়। 

১। েস্টকেহাল্ডারগণ হেত পৰ্াপ্ত 
আেবদন। 
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্। 

িবনা মূেলয্ ১০ িদন েমা: মাজহারুল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 
(পিরকল্পনা ও গেবষণা) 
েফান: 01717 040 474 
ইেমইল: ad.planning@btb.gov.bd 

৯ অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ কতৃর্ক পয র্টন পৰ্চারণার 
লেক্ষয্ পয র্টন িবষয়ক  সাংবািদকতােক পৃষ্ঠেপাষকতা 
পৰ্দােনর জনয্ পয র্টন জান র্ািলস্ট েফেলািশপ পৰ্দান, 
পয র্টেনর ছিব ও িভিডও সংগৰ্েহর জনয্ ফেটা-
কিম্পিটশন আেয়াজন, িবশব্ পয র্টন িদবস উদযাপনসহ 
িবিভন্ন কায র্কৰ্ম সম্পাদন করা হয়। 

বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্। িবনা মূেলয্ ৯০ িদন জনাব েমা: েবারহান উিদ্দন 
সহকারী পিরচালক 
(জনসংেযাগ ও আন্তজর্ািতক সম্পকর্) 
েফান: 01722 579 813 
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

 

 


