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বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড 

(জাতীয় পর্ ডটন সাংস্থা) 

রবরডাং-২, বলদেল-৩, রবএসএল অরিস কমদেক্স,  

০১ রমদটা বিার্, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

 

১. তিশন ও তিশন                          

 

তিশন : বাাংলাদদশদে এতশয়ায় অন্যিি আের্ ষনীয় পর্ ষটন গন্তব্য তিদেদব গদে সিালা। 

তিশন : পর্ ষটন তশদে তনদয়াতিি প্রতিষ্ঠান েমূিদে উন্নি সেবা প্রদাদন উদবাধেরণ এবাং সদদশর আের্ ষনীয় পর্ ষটন স্থান েমূিদে সদদশ এবাং তবদদদশ প্রচার এবাং তবপণদনর িাধ্যদি তুদল ধরা। 

 

২. প্রতিশ্রুি সেবা েমূি  

২.১ নাগতরে সেবা 

 

ক্রতিে 

নাং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়ািনীয় োগিপত্র এবাং প্রাতি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাদনর 

েিয়েী

িা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি ষেিষা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

আগি তবদদশী 

পর্ ষটেদদর ভ্রিণ 

তিো/অন-এরাইিাল 

তিো প্রদান তবর্য়ে। 

১। তবদদশী পর্ ষটেদদর এদদদশ আগিন েিিির 

েরার লদযে অন-এরাইিাল তিো পাওয়ার িন্য 

োংতিষ্ট পর্ ষটেগণ নাি-ঠিোনা, ই-সিইল ও 

পােদপাট ষ এর  দটােতপেি তবটিতব’সে অবতিি েদর 

আদবদন িানাদবন। 

২। আদবদন পাবার পর তবটিতব োংতিষ্ট ের্তষপযদে 

োর্ ষেরী  ব্যবস্থা গ্রিদণর তবর্দয় অনুদরাধ িানাদব। 

১। তবদদশী পর্ ষটেদদর সেদে প্রাি 

আদবদন। 

২। বাাংলাদদশ ট্যেতরিি সবার্ ষ। 

তবনা মূদল্য ২০ তদন 

জনাব িাউজুল কবীি মঈন 

েিোরী পতরচালে  

(আন্তিষাতিে  েম্পেষ ও িনোংদর্াগ) 

বিান: ০১৭১২ ৯০৯ ৭২১ 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

 

 

২ 

পর্ ষটন তশদের প্রচার, 

প্রোর ও উন্নয়দনর িন্য 

আতে ষে েিায়িা/ 

(স্পন্সরশীপ) প্রদান। 

১। এ তশদের উন্নয়দনর লদযে সোন োংস্থা বা 

োংগঠন সদদশ/তবদদদশ পর্ ষটন সিলা বা ইদিন্ট 

আদয়ািদন আগ্রিী িদল িারা তবটিতব’র তনেট 

আদবদন িানাদব। 

২। তবটিতব আদবদন েমূি র্াচাই-বাছাই েদর উপযুক্ত 

১। আদয়ািে ব্যতক্ত/প্রতিষ্ঠান 

২। বাাংলাদদশ ট্যেতরিি সবার্ ষ 
তবনা মূদল্য ৪৫ তদন 

িনাব িতিবুল ইেলাি 

েিোরী পতরচালে (তবপণন) 

স ান: ০১৫১৫ ২০১ ১১৬ 

ইদমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 
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ক্রতিে 

নাং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়ািনীয় োগিপত্র এবাং প্রাতি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাদনর 

েিয়েী

িা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি ষেিষা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

প্রতিয়িান িদল বা তবদশর্ সযদত্র   সবার্ ষ েিায় 

অনুদিাদদনর সপ্রতযদি আতে ষে েিায়িা প্রদান/ 

স্পন্সরশীপ প্রদান েরদব। 

৩ 

প্রচারোিগ্রী তবিরণ 

(সদদশর দশ ষনীয় 

স্থানেমূি তচতিি েদর 

তিরী ব্রতশউর, সপাষ্টার, 

ফ্লাইয়ার ইিোতদ)। 

১। সোন তবদদশী ট্যের অপাদরটর বা সোন  তবদদদশ 

অবতস্থি বাাংলাদদশ দূিাবাে বা সোন  

তবতনদয়াগোরী প্রদয়ািনীয় প্রচার েিগ্রীর িন্য 

তবটিতব’র তনেট আদবদন িানাদল তবটিতব িার 

সর্াগ্যিা ও চাতিদা অনুর্ায়ী প্রচার োিগ্রী েমূি িাদি 

িাদি/তর্দলাদিটিে ব্যাদগ বা র্াে সর্াদগ প্রদান 

েরদব। 

১। দূিাবাে, তবদদশী ট্যেরঅপাদরটর ও 

তবতনদয়াগোরী  

২। বাাংলাদদশ ট্যেতরিি সবার্ ষ 

তবনা মূদল্য ১০ তদন 

বমা: রনজাম উরিন  

েিোরী পতরচালে (সবার্ ষ ও আইন) 

সিাবাইল : 01677 111 972 

ইদমইল: ad.bl@btb.gov.bd  

৪ 
পর্ ষটন সিলায় 

অাংশগ্রিণ 

১। সদদশর পর্ ষটন তশদের ব্যাপে েম্ভাবনাদে 

বতিতব ষদে প্রচার ও তবপণদনর লদযে তবদের তবতিন্ন 

স্থাদন আদয়াতিি পর্ ষটন সিলা ও সেতিনার েমূদি 

সবেরোরী ট্যের অপাদরটরগণদে অাংশগ্রিদণর 

তবর্দয় অবতিি ও  উৎোতিি  েদর তবটিতব েি 

োংতিষ্ট সিলায় উপতস্থতি  তনতিি েরণ। 

১। সিলায় অাংশগ্রিদণ আগ্রিী 

ট্যেরঅপাদরটর/সেেদিাল্ডারদদর 

আদবদন 

২। তবটিতব সর্াগ্য প্রতিতনতধ সপ্ররদণর 

ব্যবস্থা গ্রিণ েরদব। 

 

তবনা মূদল্য ৩ িাে 

িনাব িতিবুল ইেলাি 

েিোরী পতরচালে (তবপণন) 

স ান: ০১৫১৫ ২০১ ১১৬ 

ইদমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

 

২. প্রতিশ্রুি সেবা েমূি 

২.২ প্রাতিষ্ঠাতনে সেবােমূি : 

১ 
তবটিতব’র তবতিন্ন িথ্য 

প্রদান 

১। সোন সেে সিাল্ডার সদদশর পর্ ষটন উন্নয়দনর লদযে 

সোন িথ্য িানদি চাইদল এবাং সোন তপন্ট এবাং 

ইদলেদরাতনে তিতর্য়ার োাংবাতদে তবটিতব’র িথ্য 

িানদি চাইদল তলতিি িাদব আদবদন েরদবন। 

২। আদবদনপত্র র্াচাই েদর তবটিতব সেদে প্রদয়ািনীয় 

িথ্য প্রদান েরদব 

১। সর্ প্রতিষ্ঠান/োংস্থা সেদে িথ্য 

িানদি চাদে সে প্রতিষ্ঠান/োংস্থা 

তলতিি িাদব তবটিতব'র CEO বরাবর 

আদবদন েরদবন। 

তবনা মূদল্য ০৩ তদন 

জনাব িাউজুল কবীি মঈন 

েিোরী পতরচালে  

(আন্তিষাতিে  েম্পেষ ও িনোংদর্াগ) 

বিান: ০১৭১২ ৯০৯ ৭২১ 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

২ আন্তিষাতিে তবতনদয়াগ বাাংলাদদশদে তবদের িনগদণর িাদে ইতিবাচেিাদব বাাংলাদদশ েম্পদেষ েিস্ত ইতি বাচে তবনা মূদল্য ৩০  তদন িনাব িতিবুল ইেলাি 
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ক্রতিে 

নাং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়ািনীয় োগিপত্র এবাং প্রাতি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাদনর 

েিয়েী

িা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি ষেিষা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

উৎোতিি েরার লদযে 

সদদশ তবদদদশ 

েিা/সরার্দশা/ সেলে 

তিশন ও সিলায় অাংশ 

গ্রিণ 

তুদল ধরার িন্য তবতিন্ন উন্নি সদদশ েিা/সরার্দশা  

আদয়ািন েরা এবাং পর্ ষটন তবর্য়ে সিলায় অাংশ 

গ্রিণ 

িথ্য েম্বতলি আদলােতচত্র সপাোর 

তবতল েরা 

েিোরী পতরচালে (তবপণন) 

স ান: ০১৫১৫ ২০১ ১১৬ 

ইদমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

 

৩ 
ট্যেতরিি সবার্ ষ 

পতরচালনা ও োর্ ষাবলী 

তবটিতব িার প্রশােতনে িন্ত্রণালদয়র োদে োব ষযতণে 

সর্াগাদর্াগ সরদি পর্ ষটন  তশদের উন্নয়দণ েরোদরর 

আদদশ তনদদ ষশ বাস্তবায়ন েদর র্াদে। 

সবোিতরে তবিান পতরবিন ও পর্ ষটন 

িন্ত্রণালয় 
প্রদর্ািে নয় 

েরোতর 

তনয়িানু

র্ায়ী 

প্রধান রনব ডাহী কম ডকতডা  

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড 

বিান : (০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫ 

ই-বমইল:ceo@btb.gov.bd 

৪ 
পতরচালনা পর্ ষদদর েিা 

আদয়ািন 

েরোদরর আদদশ তনদদ ষশ বাস্তবায়দনর লদযে 

তনয়িানুোদর পর্ ষদ েিার অনুষ্ঠান 

১। সনাটিশ 

২। োর্ ষপত্র 

৩। োর্ ষতববরণী ট্যেতরিি সবার্ ষ এবাং  

োংতিষ্ট সেেদিাল্ডারগণ 

প্রদর্ািে নয় 

২ িাে 

এেবার 

(েিপদয) 

বমা: রনজাম উরিন  

েিোরী পতরচালে (সবার্ ষ ও আইন) 

সিাবাইল : 01677 111 972 

ইদমইল: ad.bl@btb.gov.bd 

৫ 

তদনতিন তিোব 

োংরযণ ও বাতর্ ষে 

তনরীযা 

েরোতর তনয়ি নীতি অনুেরণ 

১। সনাটিশ 

২। েরোতর আদদশ 

৩। স্থানীয় েতৃপদেি আদেশ 

প্রদর্ািে নয় ২৫ তদন 

িনাব োতবল তিঞা  

তিোবরযণ েি ষেিষা 

স ান: ০১৯১৬ ২২২ ৪৩০ 

ইদমইল: acco@btb.gov.bd 

৩. অিেন্ততরণ সেবােমূি : 

১ 
পর্ ষটন তশদের উন্নয়দনর 

িন্য প্রতশযণ প্রদান 

১। পর্ ষটন তশদে তনদয়াতিি েি ষেিষা/েি ষচারীদদর 

দযিা ও সেবার িান উন্নয়দনর লদযে তবটিতব ের্তষে 

প্রতশযণ প্রদান 

১। পর্ ষটন তশদে দযিার োদে োি 

েরা এবাং উন্নি সেবা দাদনর িন্য 

উপদর্াগী েদর সিালার লদযে 

প্রতশযণ োিগ্রী েরবরাি েরা 

তবনা মূদল্য ৩০  তদন 

জনাব বমা: ববািহান উরিন 

েিোরী পতরচালে  

(েিন্বয় ও োধারন সেবা) 

বিান: 01722 579 813 

ইদমইল: ad.cgs@btb.gov.bd 

২ 
িন েদচিনিা মূলে 

েি ষসূচীর আদয়ািন 

১। সদদশর অন্যিি পর্ ষটন আের্ ষনীয় স্থান েমূদি 

অবতস্থি সিাদটল সিাদটদল, সরদস্তারাঁ রান্সদপাট ষ, 

িন েদচিনিা সৃতষ্টর লদযে পতরস্কার 

পতরেন্নিা েম্পদেষ িোন্ডদনাট 
তবনা মূদল্য ৩০  তদন 

জনাব িাউজুল কবীি মঈন 

েিোরী পতরচালে  

mailto:ad.mkt@btb.gov.bd


4 
 

ক্রতিে 

নাং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রদয়ািনীয় োগিপত্র এবাং প্রাতি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরদশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাদনর 

েিয়েী

িা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি ষেিষা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সূেদিনর  তবদক্রিা ইিোতদ সপশার োদে িতেি 

সলােিনদে পর্ ষটন তশে েম্পদেষ এবাং পর্ ষটেদদর 

উন্নি সেবা প্রদাদনর িন্য িনেদচিনিা সৃতষ্টর িন্য 

ওয়ােষশপ এর আদয়ািন েরা 

েরবরাি, েদচিনিা মূলে সিাগান, 

েম্বতলি টিোট ষ তবিরণ 

(আন্তিষাতিে  েম্পেষ ও িনোংদর্াগ) 

বিান: ০১৭১২ ৯০৯ ৭২১ 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

 

৩ 

ঐতিিেবািী এবাং 

আের্ ষনীয় পর্ ষটন 

তনদশ ষন গুতল 

োংরযদনর লদযে 

স্থানীয় িনগণদে 

েদচিন েদর সিালা 

বাাংলাদদদশর অদনে ঐতিিেবািী পর্ ষটন তনদশ ষন ধাংে 

িদয় র্াদে সে গুতল োংরযদণর িন্য স্থানীয় িনগণদে 

েদচিন েদর সিালার িন্য তদন ব্যাপী েি ষশালার 

অদয়ািন েরা 

পর্ ষটন তশদের িন্য ঐতিিেবািী 

তনদদশ ষনগুতল েি গুরুত্বপূণ ষ িার বণ ষনা 

েম্মতলি তল দলট তবিরন। 

তবনা মূদল্য ৩০  তদন 

জনাব িাউজুল কবীি মঈন 

েিোরী পতরচালে  

(আন্তিষাতিে  েম্পেষ ও িনোংদর্াগ) 

বিান: ০১৭১২ ৯০৯ ৭২১ 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd  

৪ 

করমউরনটি ববজর্ 

ট্যুরিজম তবর্দয় 

কার্ ডক্রম গ্রিণ 

কমিউমিটি পর্ যটি উন্নয়ি, স্থািীয় কমিউমিটির সাথে 

যর্াগাথর্াগপূর্ যক পমরর্ার মির্ যাচি য ািথে আর্াসি 

তৈমরসহ নূন্যৈি সুমর্ধামি প্রর্ৈযি 

োংতিষ্ট ট্যের আপাদরটরদদর 

আদবদদনর তিতিদি আতে ষে েিায়িা 

প্রদান   

তবনা মূদল্য ৩০  তদন 

বমা: মাজহারুল ইসলাম 

েিোরী পতরচালে 

(পরিকল্পনা ও গদবষণা) 

বিান: 01717 040 474 

ইদমইল: ad.planning@btb.gov.bd 

৫ 

 

সদদশর অিেন্তদর 

তনতি ষি ধিীয় 

ঐতিিেিতন্ডি প্রত্ন- 

িাতিে তনদশ ষন েমূি 

তচতিি েরণ এবাং 

োংরযণ  

সদদশ ধিীয় পর্ ষটন (Religious Tourism) 

িনতপ্রয় েরার লদযে  িা িাতলো ভূক্ত েরা এবাং 

োংরযণ েরা 

ধিীয় ঐতিিে িতন্ডি স্থান েমূদির 

উপর িথ্য ও আদলােতচত্র েম্বতলি 

প্রচার োিগ্রী েরবরাি । 

 

তবনা মূদল্য¨ 

 

১৫  তদন 

জনাব বমা: ববািহান উরিন 

েিোরী পতরচালে  

(েিন্বয় ও োধারন সেবা) 

বিান: 01722 579 813 

ইদমইল: ad.cgs@btb.gov.bd  

 


