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১. প্রস্তাবনা  

মাইস পর্ যটন, ইাংদির্জদত র্া Tourism during Meetings, Incentives, Conference and Exhibition- 

ধািনাটি  র্বশ্বব্যাপী Acvi m¤¢vebvgq Ges wecyj cwigvণ gvby‡li Kg©ms ’̄vb ‰Zwii GKwU ‰ewPÎ¨gq LvZ। সাধািণভাদব 

পর্ যটন খাদত MICE পর্ যটন ইদভন্ট র্শল্প র্হদসদব অর্ভর্হত হয় র্কন্তু এটি ভ্রমণ র্শদল্পি সকল উপাোনদক অন্তর্ভ যক্ত কদি। MICE 

ইদভন্ট আদয়াজন কিাি বেদে বাাংলাদেদশি  চমৎকাি বভৌদগার্লক অবস্থান, কার্ যকি অবকাঠাদমা এবাং এদেদশি র্বপুল পর্ যটন 

সম্ভাবনা গুরুত্বপূণ য ভূর্মকা পালন কিদত পাদি। MICE পর্ যটন ব্যবসার্য়ক, র্শো ও অর্ির্সয়াল ভ্রমণকািীদেি জন্য একটি 

র্বদশষ গন্তব্য র্হদসদব বাাংলাদেদশি ইর্তবাচক ভাবমূর্তয ততর্ি কিদত সাহায্য কদি। “MICE পর্ যটদনি গাইর্লাইন”-এ 

বাাংলাদেদশি MICE পর্ যটদনি সম্ভাবনাসমূহ র্চর্িতকিণ, উন্নয়ন, র্বপণন এবাং প্রসাদিি পদ্ধর্তি উপি আদলাকপাত কিা 

হদয়দে।  

  

২. প্রাসর্িক সাংজ্ঞা    

MICE পর্ যটন: ‘MICE’ মাদন 'সভা (Meetings), প্রদণােনা (Incentives), সদেলন (Conferences) এবাং প্রেশ যনী 

(Exhibitions)'। এটি ব্যবসার্য়ক ইভেন্ট এবং পর্ যটন কার্ যক্রম র্নদয় গঠিত। MICE পর্ যটন মূলত ব্যবসার্য়ক, র্শো ও 

অর্ির্সয়াল ভ্রমণ সাংক্রান্ত র্বষয় র্নদয় কাজ কদি।  

সভা (Meetings): বকান র্নর্ে যষ্ট র্বষদয় আদলাচনাি জন্য, তথ্য আোন-প্রোন এবাং সমস্যা সমাধাদনি জন্য কমপদে েশ জন 

ব্যর্ক্তদক একর্েত কদি সভা অনুর্িত হদয় থাদক।  

প্রদণােনা (Incentives): সিকারি-ববসিকারি প্ররিষ্ঠাভনি প্ররিরনরি, র্বক্রয় প্রর্তর্নর্ধ, র্র্লাি, র্র্র্ির্বউটি, উৎপােন কমী এবাং 

সহায়ক কমীদেি প্রদণােনামূলক ভ্রমদণি আদয়াজন কিা হদয় থাদক। প্রদণােনামূলক ভ্রমণ অবসি বকর্িক ব্যবসারিক পর্ যটন 

র্হদসদব র্বদবর্চত হদয় থাদক।  

সদেলন (Conferences): সাধািণত ববর্শিভাগ সদেলন, সভাি অনুরূপ হদয় থাদক। সদেলদন সাধািণত অদনক ব্যর্ক্ত বকান 

একটি র্নর্ে যষ্ট উদেশ্য র্নদয় একর্েত হদয় সাংগঠদনি ধািণা, মতামত এবাং সাধািণ স্বাদথ যি তথ্য র্বর্নমি সাংক্রান্ত র্বষয় র্নদয় 

আদলাচনা কদি।  

প্রেশ যনী (Exhibitions): সাধািনত সম্ভাব্য গ্রাহক বা বক্রতাদেি র্নকট নতুন পণ্য, পর্িদষবা, ধািণা এবাং তথ্য বেখাদনাি জন্য 

প্রেশ যনীি আদয়াজন কিা হদয় থাদক। বক্রতা এবাং র্বদক্রতাদেি মদে সাোৎ এি জন্য এটি একটি কার্ যকি উপায়।  

 

৩. MICE পর্ যটদনি তবর্শষ্টয  

প্রচর্লত অন্যান্য পর্ যটন বথদক MICE পর্ যটন তুলনামূলকভাদব ব্যর্তক্রম। সাধািণত MICE পর্ যটকিা ব্যবসার্য়ক, র্শো এবাং 

অর্ির্সয়াল প্রর্তর্নর্ধ হদয় থাদকন। িািা মূলত তাদেি কাদজি অাংশ র্হদসদব ভ্রমণ কদি থাদকন। MICE পর্ যটদনি অন্যান্য 

তবর্শষ্টযসমূহ র্নম্নরূপঃ     

ক. MICE পর্ যটন একটি র্বদশষ ধিদণি পর্ যটন বর্খাদন ব্যবসার্য়ক, র্শো এবাং অর্ির্সয়াল ইদভন্ট এবাং 

র্বদনােনমূলক কার্ যক্রম অনুর্িত হদয় থাদক।    

খ. বমগা MICE ইদভন্টগুদলাি বেদে পর্ যটদনি প্রদয়াজনীয় সুদর্াগ-সুর্বধা বৃর্দ্ধি জন্য পর্ যটক আগমদনি সম্ভাবনাি 

তথ্য জানা প্রদয়াজন।    
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গ. সাধািণত MICE পর্ যটদকিা র্বর্ভন্ন সাংস্থাি প্রর্তর্নর্ধ র্হদসদব ভ্রমণ কদি থাদকন।  

ঘ. MICE পর্ যটকিা সাধািণত মূল্য সাংদবেনশীল (Price insensitive) নয় এবাং উন্নত ও র্বদশষ পর্িদষবা গ্রহণ 

কিদত পেন্দ কদি।  

 

৪. উদেশ্য  

এই গাইর্লাইদনি উদেশ্য হল জাতীয় এবাং আন্তজযার্তক ব্যবসার্য়ক, র্শো এবাং অর্ির্সয়াল ইদভন্টগুদলা আদয়াজদনি জন্য 

বাাংলাদেশদক একটি অন্যতম MICE পর্ যটন গন্তব্য র্হসাদব প্রর্তর্িত কিা। এই উদেশ্য অজযদনি জন্য সহায়ক কার্ যক্রমসমূহ 

র্নম্নরূপঃ    

ক. MICE সম্পে এি উন্নয়ন এবাং ব্যবহাদিি খাতগুদলা র্চর্িত কিা (বর্মনঃ সভাি স্থান, সদেলন বকি)। 

খ. প্রর্তটি ইদভদন্ট আগত অর্থর্তদেি র্বদনােদনি জন্য মূল ইদভদন্টি সাদথ পর্ যটনদক অন্তর্ভ যক্ত কিা।              

গ. MICE পর্ যটদনি সার্ব যক উন্নয়ন, পর্িকল্পনা, বাস্তবায়ন এবাং পর্ যদবেদণি জন্য জাতীয় পর্ যাদয়ি কর্মটি গঠন কিা।   

ঘ. মাদকযটিাং এবাং প্রচাি ও প্রসািমূলক বকৌশল প্রণয়ন কিাি মােদম MICE পর্ যটন বকি র্হদসদব বাাংলাদেদশি জন্য 

শর্ক্তশালী ব্র্যান্ড ইদমজ ততর্ি কিা।     

ঙ. MICE পর্ যটন উন্নয়ন প্রকদল্পি জন্য তহর্বদলি উৎস র্চর্িত কিা।   

 

৫. MICE পর্ যটদনি বেে র্চর্িতকিণঃ  

বাাংলাদেদশ র্বর্ভন্ন পাবর্লক, প্রাইদভট জাতীয় ও আন্তজযার্তক র্বশ্বর্বদ্যালয়সমূহ র্নয়র্মত আন্তজযার্তক বসর্মনািক কনিাদিস 

আদয়াজন কদি থাদক। বর্খাদন প্রচুি র্শেক, গদবষক, র্বজ্ঞার্ন অাংশগ্রহণ কদি থাদক। তাোড়া বাাংলাদেদশ অনুর্িত র্বর্ভন্ন 

বমলা, বের্ বশা, র্বজদনস ট্যযি, সাাংস্কৃর্তক অনুিান, আন্তজযার্তক সদেলন, বির্িভাল অনুর্িত হদয় থাদক বর্খাদন প্রচুি র্বদেশী 

নাগর্িক অাংশগ্রহণ কদি থাদক।। তাদেিদক ট্যযি অপাদিটিদেি সহদর্ার্গতায় র্সটি ট্যযি বা পর্ যটন আকষ যণ স্থাদন র্বদনােন ট্যযদিি 

ব্যবস্থা কিা র্ায়।  

 

MICE পর্ যটদনি ইদভদন্টি সম্ভাব্য বেে র্নম্নরূপঃ  

র্মটিাং (সভা) ইনদসর্ন্টভ (প্রদণােনা) কনিাদিস (সদেলন) এর্ির্বশন (প্রেশ যনী) 

ববার্ য র্মটিাং প্যদকজ ট্যযি একাদর্র্মক কনিাদিস বের্ বিয়াি  

ম্যাদনজদমন্ট র্মটিাং বেশাল র্মল প্লান  র্বজদনস কনিাদিস  বের্ বশা  

বশয়ািদহাল্ডাি র্মটিাং বের্নাং   সাইর্ন্টর্িক কনিাদিস  পর্ যটন বমলা 

ক্লাদয়ন্ট র্মটিাং অর্ির্সয়াল ট্যযি  র্র্পদলাদমটিক কনিাদিস  প্রদমাশনাল বিার্ বশা 

প্রবদলম সর্্ভাং  র্মটিাং অর্ভজ্ঞতা র্বর্নময় ট্যযি  র্ির্লর্জয়াস কনিাদিস  

ইদনাদভশন র্মটিাং িার্র্ ট্যযি  সার্মট িি মার্িন্যাশনাল বনদগার্সদয়শন    

প্রদজক্ট র্মটিাং  র্পস কনিাদিস   

র্িকার্িাং র্মটিাং  অযাথদলটিক কনিাদিস  

আন্তজযার্তক ও আঞ্চর্লক 

সাংস্থাি সভা   
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MICE পর্ যটন উন্নয়ন ও র্বকাদশি জন্য গাইর্লাইন  

MICE পর্ যটন র্বকাদশি মূল নীর্ত হল MICE পর্ যটকদেি অতযাধুর্নক সুদর্াগ-সুর্বধা প্রোন কদি বাাংলাদেশদক একটি র্বদশষ 

MICE পর্ যটন গন্তব্য র্হদসদব উন্নীত কিা। এই গাইর্লাইদনি সাদথ র্নম্নর্লর্খত র্নদে যশনাগুদলা সাংযুক্ত কিা হদলা:    

 

৫.১ MICE আদয়াজনকািীদেি সাদথ সমন্বয় সাধনঃ  

১। MICE পর্ যটন আদয়াজনকািী সিকার্ি-ববসিকার্ি প্রর্তিান, প্রর্শেণ বকি এবাং সাংর্িষ্ট অাংশীজন ও সাংগঠদনি 

র্াটাদবজ ততর্ি এবাং বার্ষ যক কযাদলন্ডাি ততর্ি ও সাংিেণ কিা।  

২। MICE পর্ যটন আদয়াজনকািী এবাং সাংর্িষ্ট অাংশীজন ও সাংগঠদনি সাদথ র্ায়লগ আদয়াজন, সহদর্ার্গতাি বেে 

র্চর্িতকিণ।  

৩। MICE পর্ যটন আদয়াজনকািী প্রর্তিান কর্তযক আদয়ার্জত ইদভন্টসমূদহ পর্ যটন আকষ যণীয় স্থাদন ট্যযদিি প্যাদকজ 

অন্তর্ভ যক্ত কিাি জন্য MOU কিা এবং ট্যুি অপাভিটিভেি মাধ্যভম প্রভেশনালোভব ট্যুি আভিাজন কিা। 

   

৫.২  MICE পর্ যটন সুর্বধা ততর্ি কিা  

বাাংলাদেশদক একটি অন্যতম MICE পর্ যটন গন্তব্য র্হদসদব গদড় বতালাি জন্য কদয়কটি বমৌর্লক কাঠাদমাগত উন্নয়ন প্রদয়াজন।    

ক. বাাংলাদেদশ MICE পর্ যটদনি জন্য ব্যবহাি উপদর্াগী ওদয়বসাইট ততর্ি কিা। র্বর্ভন্ন সভাি স্থান এবাং সুদর্াগ-

সুর্বধা সম্পদকয পর্ যাপ্ত তথ্য র্নয়র্মত আপদর্ট কিা।   

খ. MICE পর্ যটন র্শদল্পি প্রসাদিি জন্য র্বদশষ ব্যবসার্য়ক ই-র্নউজদলটাি, পর্েকা প্রকাশ কিা। বর্খাদন সিল 

MICE ইদভদন্টি খবি এবাং আসন্ন বমগা MICE ইদভদন্টি সময়সূচী ও অন্যান্য তথ্য উদেখ থাকদব।  

গ. MICE ইদভন্ট বভনুয এি পাদশ আন্তজযার্তক মাদনি আবাসন সুর্বধা র্নর্িত কিা।  

ঘ. MICE পর্ যটদন অাংশগ্রহণকািীদেি জন্য পর্িবহন ব্যবস্থা (বর্মনঃ রুট প্লযান প্রণয়ন, র্বর্ভন্ন ধিদনি পর্িবহন 

সুর্বধা, মানর্চে এবাং বিন্ট-এ কাি পর্িদষবা) উন্নত কিা।       

ঙ. MICE ইদভদন্ট অাংশগ্রহণকািীদেি র্নিাপত্তা র্নর্িত কিা।   

চ. বেদশি অভযন্তিীণ পর্ যটদন প্রদণােনামূলক ভ্রমদণি সুদর্াগ সৃর্ষ্ট কিা।     

ে. বাাংলাদেদশ সব যার্ধক সাংখ্যক সদেলন ও প্রেশ যনী আদয়াজদনি জন্য অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন র্নর্িত কিা।  

জ. সব ধিদনি MICE পর্ যটন সুদর্াগ-সুর্বধা সহ MICE কার্ যক্রম পর্িচালনা, আবাসন, পর্িবহন সুর্বধা, র্চর্কৎসা 

সুর্বধা, বিদস্তািাঁ এবাং র্বদনােন পর্িদষবাি ব্যবস্থা সম্বর্লত র্বদশষ ‘MICE পর্ যটন বকি’ (MICE Tourism Hub) 

গদড় বতালা।      

ঝ. র্বদশষ MICE পর্ যটন এলাকাি সাদথ র্নকটতম শহি এবাং পর্ যটন আকষ যণগুদলাি সাংদর্াগ ততর্ি কিাি জন্য 

পর্িবহন সুর্বধা র্নর্িত কিা।   

ট.  বাাংলাদেশদক অন্যতম MICE পর্ যটদনি আকষ যণীয় বর্সটিদনশন র্হদসদব গদড় বতালাি জন্য সুর্বধা প্রোনকািী 

পে বর্মনঃ আবাসন, পর্িবহন, র্চর্কৎসা, বিদস্তািাঁ, বভনুয, খাবাি এবাং র্বদনােন ইতযার্েি োম র্নধ যািণ কিা।    
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৫.৩ MICE ইদভন্ট বভনুয, প্রযুর্ক্তগত সহায়তা এবাং সভা পর্িচালনায় বসবাি মান র্নর্িত কিা  

প্রযুর্ক্তগত সহায়তা, সভা পর্িচালনায় প্রদয়াজনীয় সুদর্াগ-সুর্বধা এবাং বভনুযি ব্র্যান্ড ইদমজ র্বদবচনা কদি MICE ইদভদন্টি জন্য 

বভনুয র্নব যাচন কিা হয়, এোড়াও গন্তদব্যি পার্িপার্শ্বযক অবস্থা, আবহাওয়া, পর্িবহণ এবাং আবাসন, খাবাি, ভ্রমণ ও র্বদনােন 

সুর্বধাও র্বদবচনা কিা হয়। সভা স্থাদনি অভযন্তিীণ র্র্জাইন পর্িবতযন উপদর্াগী এবাং গ্রাহদকি চার্হো অনুর্ায়ী হওয়া। MICE 

ইদভন্ট বভনুযদত র্কছু গুরুত্বপূণ য তবর্শষ্টয অন্তর্ভ যক্ত কিাঃ  

ক. সভা-সমাদবদশি জন্য প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রপার্তসহ বভনুযগুদলা সুসাংগঠিত কিা।      

খ. প্রর্তটি অর্ধদবশদনি জন্য লাইভ ওদয়ব কনিাদিদসি (ওদয়দবি মােদম অর্র্ও এবাং র্ভর্র্ও র্ির্মাং) আদয়াজন  

কিা। 

গ. ইদভদন্টি কার্ যক্রম সুিুভাদব পর্িচালনাি জন্য প্রদজক্টি, মর্নটি, র্েকাি এবাং সাউন্ড র্সদিম এি ব্যবহাি র্নর্িত 

কিা।  

ঘ. দ্রু্তগর্ত সম্পন্ন ইন্টািদনট ব্যবস্থা ও বটর্লদর্াগাদর্াগ পর্িদষবা প্রোন কিা।  

ঙ. ইদভন্ট অাংশগ্রহণকািীদেি জন্য র্প্রর্ন্টাং বপ্রস রুম সুর্বধা র্নর্িত কিা।  

চ. প্রযুর্ক্তগত সমস্যাি বেদে প্রদয়াজনীয় ব্যাকআপ ব্যবস্থা র্নর্িত কিা।  

ে. বভনুয প্রািদন গার্ড় পার্কযাং সুর্বধা প্রোন কিা।   

জ. বর্ বকান জরুিী পর্ির্স্থর্তদত র্চর্কৎসা বসবা র্নর্িত কিা।  

ঝ. সভা-সমাদবশ স্থাদনি সিঞ্জামগুদলাি র্নয়র্মত পর্ যদবেণ এবাং িেণাদবেণ কিা।     

 

৫.৪ MICE পর্ যটদনি জন্য েে-জনশর্ক্তি উন্নয়ন    

একটি MICE ইদভন্ট এি সিলতা র্নভ যি কদি সামার্জক েেতা, সৃজনশীল, সাাংগঠর্নক এবাং প্রযুর্ক্তগতভাদব েে ইদভন্ট 

আদয়াজক সাংস্থাি জনবদলি উপি। সভব যাত্তম মাভনি পরিভেবা প্রোভনি জন্য আদয়াজক সাংস্থাি কমীদেি প্রর্শেণ প্রোন কিা।     

ক. সামার্জক েেতা বর্মনঃ তধয্যয, সহানুভূর্ত, টিমওয়াকয এবাং সমস্যা সমাধাদন অপ্রতযার্শত পর্ির্স্থর্ত বমাকাদবলাি 

জন্য প্রর্শর্েত হওয়া উর্চত।   

খ. কর্ম্পউটাি, প্রদজক্টি, মর্নটি, সাউন্ড র্সদিমসহ অন্যান্য আধুর্নক তবদ্যযর্তক র্ন্ত্র ব্যবহাদিি প্রর্শেণ বেওয়া।  

গ. বপশাোর্িদত্বি সাদথ পর্িদষবা প্রোদনি জন্য MICE পর্ যটন এি সাংগঠক এবাং অপাদিটিদেি প্রর্শর্েত কিা। 

পাশাপার্শ ইদভন্ট পর্িচালনাি জন্য কমীদেিদক প্রাথর্মক ধািণা প্রোন কিা।   

 

৫.৫ স্থানীয় জনদগািীি উন্নয়ন র্নর্িত কিা   

ক. MICE পর্ যটদন অাংশগ্রহণকািীদেি স্থানীয় সাংস্কৃর্ত এবাং আকষ যণ সম্পদকয তথ্য প্রোন।   

খ. অথ যননর্তক ের্ত (Economic Leakage) কমাদত MICE পর্ যটদনি প্রদয়াজনীয় উপকিণসমূহ স্থানীয় উৎস 

বথদক সাংগ্রহ কিা।    

গ. স্থানীয় জনদগািীদক র্বর্ভন্ন ইদভদন্ট (বর্মনঃ বমগা MICE ইদভন্ট) বস্বচ্ছাদসবক র্হদসদব কাজ কিাি সুদর্াগ প্রোন 

কিা।  

ঘ. স্থানীয় জনদগািীি উপি MICE পর্ যটন ইদভদন্টি কার্ যক্রদমি িদল বকান বনর্তবাচক প্রভাব বর্ন না পদি বস 

র্বষয়টি র্নর্িত কিা।     

ঙ. স্থানীয় জনদগািীদক ক্রীড়া ও সাাংস্কৃর্তক অনুিাদন অাংশগ্রহদণ সুদর্াগ ততর্ি কদি বেয়া। 
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৫.৬ MICE পর্ যটন ইদভন্ট চলাকালীন পর্িদবশ বান্ধব কার্ যক্রম  

ক. MICE ইদভদন্ট পর্িদবশবান্ধব পণ্য ব্যবহাদি উৎসার্হত কিা।  

খ. পর্িদবশগত সদচতনতাি র্বষদয় ইদভন্ট কমীদেি প্রর্শেণ প্রোন কিা।   

গ. পর্িদবশ সাংিেণদক প্রাধান্য র্েদয় MICE বভনুয ততর্ি কিা।   

ঘ. ইদভন্ট চলাকালীন এবাং পিবতী সমদয় র্থার্থ বজযয ব্যবস্থাপনা র্নর্িত (আবজযনা র্নদেপ, বখালা জায়গায় বজযয 

বপাড়াদনা র্নর্ষদ্ধ কিা) কিাি মােদম পর্িদবশ দূষণ বিাধ কিা।  

ঙ. শর্ক্ত সঞ্চয় (তবদ্যযর্তক বার্ত এবাং এয়াি-কর্ন্ডশন র্সদিম অপ্রদয়াজনীয় সমদয় বন্ধ িাখা) কিাি মােম ব্যয় হ্রাদস 

সহদর্ার্গতা কিা।    

চ. ইদভন্ট বভনুযদত ধূমপাদনি জন্য পৃথক  স্থাদনি ব্যবস্থা িাখা।   

ে. MICE ইদভদন্টি সময় শব্দ দূষণ র্নয়ন্ত্রদণি জন্য সাউন্ড প্রুি পাটি যশন ততর্ি কিা। 

জ. ইদভন্ট চলাকালীন সমদয় প্লার্িদকি ততর্ি পণ্য ব্যবহাি হ্রাস কিা।  

  

৬. র্বপণন এবাং প্রসাদিি জন্য র্নদে যশনা    

৬.১ বেদশি পর্ির্চর্ত ও সুনাম বৃর্দ্ধ কিাঃ      

MICE পর্ যটদনি অন্যতম বর্সটিদনশন র্হদসদব বাাংলাদেশদক আিও ববশী আকষ যণীয় কদি গদড় বতালাি জন্য ব্যবসার্য়ক, 

র্শো এবাং অর্ির্সয়াল প্রর্তর্নর্ধদেি আকৃষ্ট কিা এবাং বাাংলাদেশদক জনর্প্রয় কদি বতালাি জন্য র্নদমাক্ত উদদ্যাগ গ্রহণ 

প্রদয়াজনঃ  

ক. বেশীয় MICE পর্ যটন গন্তব্যগুদলাদক র্বদশষভাদব তুদল ধিাি জন্য এি অন্যতম তবর্শষ্টসমূহ সম্পদকয কার্িত 

ব্যবসার্য়ক, র্শো এবাং অর্ির্সয়াল প্রর্তর্নর্ধদেিদক তথ্য সিবিাহ কিা। এ বেদে বাাংলাদেদশি র্মশনসমূদহি 

মােদম বাাংলাদেদশি MICE পর্ যটদনি র্বর্ভন্ন সুদর্াগ সুর্বধার্ে সম্পদকয র্বদেশী উদদ্যাক্তাদেি অবর্হত কিা।  

খ. একটি MICE পর্ যটন গন্তদব্যি অন্যতম তবর্শষ্টসমূহ হদলাঃ র্নিাপে গন্তব্য, আধুর্নক ও উন্নত অবকাঠাদমা, 

অর্তর্থপিায়ণ জনগণ, সমৃদ্ধ সাাংস্কৃর্তক ইর্তহাস এবাং আিামোয়ক পর্িদবশ।  

গ. বেশদক প্রদমাট এবাং ব্র্যার্ন্ডাং কিাি জন্য সমর্ন্বত উদদ্যাগ প্রদয়াজন। এ বেদে বেদশি ইর্তহাস, ঐর্তহয, আকষ যণীয় 

স্থান, পণ্য ও বসবা ইতযার্ে র্চর্িত কিা এবাং সাংর্িষ্টদেি সাদথ র্নদয় সমর্ন্বতভাদব ব্র্যার্ন্ডাং কিা।      

 

৬.২ প্রচািমূলক বকৌশল   

র্থার্থ প্রচািমূলক বকৌশল র্নব যাচন বকান পণ্য এবাং পর্িদষবাি সিল র্বপণন পদ্ধর্তি প্রথম ধাপ র্হদসদব র্বদবর্চত হয়। MICE 

পর্ যটন র্শদল্প পর্ যটকদেি আকৃষ্ট কিাি জন্য র্নদম্নাক্ত কার্ যকিী প্রচািমূলক বকৌশল ব্যবহাি কিাঃ   

ক. MICE পর্ যটদনি সাদথ সম্পৃক্ত ব্যবহাি উপদর্াগী ওদয়বসাইটগুদলাদক, কার্িত MICE পর্ যটকদেি আকৃষ্ট 

কিাি জন্য, সাচ য ইর্ঞ্জন অর্িমাইদজশদনি মােদম প্রচাি কিা ।        

খ. বসাস্যাল র্মর্র্য়া র্বজ্ঞাপন ব্যবহাি কিাি মােদম ইদভন্ট আদয়াজক, বহাদটল ব্যবসার্য়, সিকাি, র্বর্ভন্ন 

ব্যবসার্য়ক, র্শো এবাং অর্ির্সয়াল প্রর্তর্নর্ধদেিদক আকৃষ্ট কিা।      

গ. ব্যবসার্য়ক প্রর্তর্নর্ধদেি আকৃষ্ট কিাি পাশাপার্শ MICE পর্ যটন পর্িদষবা সম্পদকয মূল তথ্য প্রোদনি জন্য বেদশি 

শীষ যস্থানীয় ব্যবসার্য়ক পর্েকায় র্বজ্ঞাপন প্রকাশ কিা।     
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ঘ. ব্যবসার্য়ক প্রর্তর্নর্ধদেিদক সামর্য়ক সমদয়ি জন্য MICE পর্ যটন পর্িদষবাি উপি র্বদশষ োড় (Discount) 

প্রোন কিা।   

ঙ. কার্িত গ্রাহকদেিদক (বর্মনঃ বাাংলাদেশ এবাং প্রর্তদবশী বেশগুর্লদত বর্ মার্িন্যাশনাল বকাম্পার্ন এবাং এনর্জও 

কাজ কিদে) ইদভন্ট আদয়াজন কিাি জন্য এবাং গন্তদব্যি পূণ য র্ববিণসহ র্বর্ভন্ন প্রচািমূলক অিাি ই-বমইদলি মােদম 

সিাসর্ি বপ্রিণ কিা।   

চ. ব্যর্ক্ত, সর্মর্ত এবাং পূব যবতী সদেলদনি ব্যবসার্য়ক প্রর্তর্নর্ধদেি সাদথ বর্াগাদর্াগ িো কিাি জন্য র্বগত এবাং 

আসন্ন ইদভদন্টি র্বর্ভন্ন তথ্য ই-বমইদলি মােদম বপ্রিণ কিা।   

ে. ব্যবসার্য়ক প্রর্তর্নর্ধদেিদক র্বর্ভন্ন সমদয় বসৌজন্যমূলক উপহাি বপ্রিণ কিা। 

জ. MICE পর্ যটদনি র্বষদয় টির্ভর্স, ওর্ভর্স, র্কুদমন্টার্ি, ই-র্নউজদলটাি, ই-ব্রুর্শউি ততর্ি এবাং র্র্র্জটাল প্লাটিম য 

ব্যবহাি কদি বেদশ র্বদেদশ প্রচাি কিা।  

ঝ. MICE পর্ যটদনি উদদ্যাক্তা এবাং ট্যযি অপাদিটিদেি মােদম প্রচাি ও প্রসাি কিা।     

 

৭. MICE পর্ যটন উন্নয়দনি জন্য জাতীয় র্িয়ার্িাং কর্মটি  

MICE পর্ যটদনি জন্য গঠিত জাতীয় র্িয়ার্িাং করমটি বাংলাভেভশি MICE পর্ যটন উন্নয়দন সহর্র্গতা কিদব, পাশাপার্শ 

সািাদেদশ MICE পর্ যটন কার্ যক্রদমি ব্যবস্থাপনা ও র্নয়ন্ত্রদণ অগ্রণী ভূর্মকা পালন কিদব। এ কর্মটিি রূপদিখা র্নম্নরুপঃ   

১. প্রধান র্নব যাহী কম যকতযা, বাাংলাদেশ ট্যযর্িজম ববার্ য (সভাপর্ত) 

২. ববসামর্িক র্বমান পর্িবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালদয়ি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য)  

৩. তথ্য ও সম্প্রচাি মন্ত্রণালদয়ি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৪. পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়ি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য)  

৫. স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়ি সুিো বসবা র্বভাগ এি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য)  

৬. বার্ণজয মন্ত্রণালদয়ি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৭. র্শল্প মন্ত্রণালদয়ি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৮. অথ য মন্ত্রণালদয়ি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৯. বাাংলাদেশ ইন্টািন্যাশনাল বহাদটল অযাদসার্সদয়শবনি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

১০. ট্যযর্িজম র্িদসাট য ইন্ডার্িজ এদসার্সদয়শন অব বাাংলাদেশ এি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

১১. সাংর্িষ্ট বজলাি বজলা প্রশাসদকি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

১২. MICE পর্ যটন র্বদশষজ্ঞ (সেস্য) 

১৩. বাংলাভেশ ট্যুরিজম ববাভড যি গেরণ যং বরডি একজন সেস্য (সেস্য) 

১৪. বাাংলাদেশ পর্ যটন কদপ যাদিশন (র্বর্পর্স) এি একজন প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

১৫. MICE পর্ যটন উদদ্যাক্তা এবাং র্বর্নদয়াগকািীদেি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

১৬. পর্ যটন রনভি কাজ কভিন এমন একজন সাাংবার্েক (সেস্য) 

১৭. উপ-পর্িচালক, গদবষণা ও পর্িকল্পনা, বাাংলাদেশ ট্যযর্িজম ববার্ য (সেস্য সর্চব) 
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কর্মটিি কার্ যপর্ির্ধঃ   

ক. MICE পর্ যটন বকি গদড় বতালাি জন্য সম্ভাব্য এলাকা র্চর্িত কিা।  

খ. MICE ইদভন্ট বভনুযগুদলাি কাোকার্ে MICE পর্ যটন পর্িদষবা (বর্মনঃ লর্জাং, বিদস্তািাঁ, র্বদনােন এলাকা) সৃর্ষ্ট 

ও উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় সহায়তা ও সমন্বয় সাধন কিা।      

গ. সম্ভাব্য MICE মাদকযট আকৃষ্ট কিাি জন্য কার্ যকিী র্বপণন কম যসূর্চ গ্রহণ কিাি পাশাপার্শ র্বদ্যমান প্রসাি বকৌশল 

র্বদবচনা  কিা।       

ঘ. MICE পর্ যটকদেি ধিণ এবাং তাদেি প্রদয়াজনীয়তাি র্ভর্ত্তদত MICE পর্ যটন পর্িদষবাি উন্নয়ন কিা।  

ঙ. MICE পর্ যটন র্বকাদশি জন্য বেদশি র্বদ্যমান প্রাসর্িক আইন ও র্বর্ধ-র্নদষধ বমদন চলদত র্েক র্নদে যশনা 

বেয়া।     

চ. বেশীয় এবাং আন্তজযার্তক MICE র্শদল্পি র্বর্ভন্ন বিকদহাল্ডািদেি সাদথ সুসম্পকয বজায় িাখাি জন্য র্নয়র্মত 

বর্াগাদর্াগ কিা। 

ে. MICE পর্ যটন আদয়াজক এবাং ট্যযি গাইর্দেি জন্য র্বদশষ প্রর্শেণ কম যসূর্চি ব্যবস্থা কিা। 

জ. সািা বেদশি MICE পর্ যটন কার্ যক্রমসমূহ পর্ যদবেণ এবাং মূল্যায়ন কিা।   

 

৮. MICE পর্ যটদনি জন্য বাদজট প্রণয়ন   

সািা বেদশ MICE পর্ যটন র্বকাশ ও প্রদমাশদনি জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজট র্নদম্নাক্ত উপাদয় র্নর্িত কিা বর্দত পাদি:     

ক. MICE আদয়াজক প্রর্তিান কর্তযক প্রদয়াজনীয় বাদজট বিাদ্ধ িাখা। তদব র্বর্ভন্ন ইদভন্টস এি সাদথ র্বদনােদনি 

জন্য পর্ যটন আকষ যণ স্থাদন ভ্রমদণি বেদে সহ-অথ যায়ন কিা।  

খ. স্থানীয় সিকাি ও ববসিকার্ি প্রর্তিান/পর্ যটন ব্যবসাি মদে পাবর্লক প্রাইদভট পাট যনাির্শপ (Public Private 

Partnership) ততর্ি কিাি মােদম MICE পর্ যটন অবকাঠাদমাি উন্নয়ন কিা।  

গ. MICE পর্ যটন পর্িদষবা উন্নয়ন ও প্রসাদি ববসিকার্ি খাদত তহর্বল বিাে এবাং ঋণ মঞ্জুি কিা।    

ঘ. MICE পর্ যটন অবকাঠাদমা প্রর্তিাি জন্য েসিশীদপি ব্যবস্থা কিা।     

ঙ. মাইস পর্ যটন উন্নয়দন সহায়তা কিদনি র্বষয়টি এর্পএ’বত অন্তর্ভ যক্ত কিা।  


