
 

 

 

 

 

 

 

বীচ কার্ণ িভাল গাইডলাইন, ২০২২ 

(সমুদ্রসসকত র্ভর্িক উৎসব) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি 

ববসামর্িক র্বমান পর্িবহন ও পর্ িটন মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি 

 

 



প্রস্তাবনা: 

বীচ কার্ণ িভাল বা সমুদ্রসসকত র্ভর্িক উৎসব আদয়াজন সাাংস্কৃর্তক উন্নয়দনি সুদর্াগ সৃর্ি কদি এবাং সাংর্িি 

এলাকাি জনদগাষ্ঠীি জীবনধািাি পর্ির্চর্ত ও দুব িাি অগ্রর্াত্রাি মদে নতুন মাত্রা বর্াগ কিদত সহায়তা কদি। এ 

সময় হাজাি হাজাি মানুদেি সর্িলন, বশাভার্াত্রা, স্থানীয় সাংস্কৃর্ত ও ঐর্তদহুি জমকাদলা আদয়াজদনি মােদম 

সাধািণ মানুদেি মদে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবাং মানুদেি মদে উদ্দীপনা জাগ্রত কদি। বেদশি সামর্গ্রক অর্ িসনর্তক 

উন্নয়দনি বেদত্র সমুদ্রসসকত র্ভর্িক উৎসব গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কিদত পাদি র্বধায় সমুদ্রসসকত র্ভর্িক উৎসব 

আদয়াজন গাইডলাইন প্রণয়ন কিা জরুিী। এ গাইডলাইন বেদশ সুশৃঙ্খলভাদব সমুদ্রর্ভর্িক উৎসব আদয়াজন এবাং 

অর্ িবহ উন্নয়ন র্নর্িত কিদত সহায়ক হদব।  

 

২. বীচ কার্ণ িভাল সম্পর্কিত সাংজ্ঞা:  

কার্ণ িভাল: কার্ণ িভাল হদে সাাংস্কৃর্তক কম িকাদেি উৎসবমুখি আদয়াজন র্া সাংগীত, নৃতু, বভাজ, আনদদাৎসব, 

তৃর্িসহকাদি উপদভাগ কিাি নানা আদয়াজদনি মে র্েদয় প্রকার্শত হয়। একার্ধক র্েনব্যাপী আদয়ার্জত এ উৎসদব 

মানুে নানা কার্ িক্রম ও অনুষ্ঠান উপদভাগ কদি র্াদক। সাধািণত সমুদ্রসসকদতি বালুকাময় এলাকায় বীচ কার্ণ িভাল 

আদয়াজন কিা হদয় র্াদক।  

 

উৎসব: উৎসব বলদত সাধািণত সামার্জক, ধমীয় এবাং ঐর্তহুগত বপ্রোপদট পার্লত আনদ অনুষ্ঠানদক ববাঝায়। 

আমাদেি বেদশ প্রচর্লত বলাকার্য়ত উৎসদবি মদে িদয়দে পদহলা ববশাখ, বচত্র সাংক্রার্ি, নবান্ন, বপৌে বমলা 

ইতুার্ে।  

 

কার্ণ িভাল কুাদলন্ডাি: একটি অর্ িবেদি বর্ কার্ণ িভাল অনুষ্ঠান আদয়াজন কিা হদব তাি তার্লকা। বাাংলাদেদশ 

বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি কতৃিক একটি অর্ িবেদি কয়টি কার্ণ িভাল বকার্ায় আদয়াজন কিা হদব বস তার্লকা হদে 

উক্ত অর্ িবেদিি কার্ণ িভাল কুাদলন্ডাি। সাধািণত তা ০১ জুলাই বর্দক ৩০ জুন পর্ িি হদয় র্াদক।  

 

৩. বীচ কার্ণ িভাদলি উদদ্দশ্য: 

বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি মূল উদদ্দশ্য হদে বাাংলাদেদশি পর্ িটনদক প্রচাি কিা এবাং এদক সুদৃঢ় কিা, র্বদশে 

কদি কক্সবাজাি এবাং কুয়াকাটা সমুদ্রসসকদত বর্ সম্ভাবনা ও বসৌদর্ ি িদয়দে তা র্বশ্ববাসীদক জানাদনা। র্বর্ভন্ন 

ধিদনি বখলাধুলা, সাাংস্কৃর্তক অনুষ্ঠান এবাং ঐ অঞ্চদলি ঐর্তহুদক উপস্থাপন কদি বের্শ ও আিজিার্তক পর্ িটকদক 

বীচ কার্ণ িভাদলি মােদম আকৃি কিা র্ায়। এি মােদম কাদজি সুদর্াগ সৃর্ি কিা, আর্ িসামার্জক অবস্থাি উন্নয়ন 

এবাং একটি অঞ্চদলি পর্ িটন আকে িদণি মূল্যায়ন ও ব্র্যার্ন্ডাংদয়ি সুদর্াগ সৃর্ি কিা বীচ কার্ণ িভাদলি মূল উদদ্দশ্য।  

 

৪. বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাদমা:  

(ক) আদয়াজক: বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি।  

(খ) কর্মটিসমূহ: বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি এি প্রধান র্নব িাহী কম িকতিাদক 

আহবায়ক কদি বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাদড িি কম িকতিা, অাংশীজন প্রর্তর্নর্ধি সমন্বদয় একটি র্িয়ার্িাং কর্মটি গঠন 

কিা। প্রদয়াজনমত অন্যান্য উপকর্মটিও গঠন কিা বর্মন: অর্ ি উপকর্মটি, অনুষ্ঠান উপকর্মটি, প্রচাি উপকর্মটি, 

জনসাংদর্াগ উপকর্মটি ইতুার্ে।  

(গ) Frequency: বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি কতৃিক বেদি একবাি একটি কক্সবাজাি ও একটি কুয়াকাটায় বীচ 

কার্ণ িভাদলি আদয়াজন কিা।  



(ঘ) সময়সীমা: কার্ণ িভাদলি সময়সীমা ০৩ (র্তন) র্েদনি মদে সীর্মত িাখা।   

(ঙ) অাংশগ্রহণকািী: জাতীয় পর্ িটন সাংস্থা বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি, সিকার্ি ও ববসিকার্ি সাংগঠন ও সাংস্থাসমূহ, 

এনর্জওসমূহ এবাং অন্যান্য সাংগঠবনি  অাংশগ্রহদণ বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজন কিা।  

(চ) র্ভর্জটি: অভুিিীণ এবাং আিজিার্তক পর্ িটকগণ এদত অাংশগ্রহণ কিদত পাদিন।  

(ে) বভন্যু: কক্সবাজাি এবাং কুয়াকাটা সমুদ্রসসকদত বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি বভন্যু র্নব িাচন কিা র্ায়। অন্যান্য 

সমুদ্রসসকদতও বীচ কার্ণ িভাল কিা র্ায়।  

(জ) অর্ িায়ন: বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি কার্ণ িভাল আদয়াজদনি জন্য অর্ িায়ন কিদব। অাংশগ্রহণকািীদেি 

বির্জদেশন র্ি, র্মর্ডয়া পাট িনািদেি স্পন্সিশীপ, র্শল্প ও বার্ণজু এবাং র্শোপ্রর্তষ্ঠাদনি র্বজ্ঞাপন ইতুার্ে বর্দকও 

অর্ িায়ন হদত পাদি।  

 

৫. বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি িুান্ডাড ি অপাদিটিাং প্রর্সর্ডউি (এসওর্প):  

(ক) বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি একটি পর্িদবশ সুিো পর্িকল্পনা র্াকা আবশ্যক। এি মদে অির্ভ িক্ত হদব বজিু  

ব্যবস্থাপনা, পার্ন ও র্বদুুৎ ব্যবহাি এবাং র্র্াসম্ভব পর্িদবশ বান্ধব দ্রব্যার্ে ব্যবহাদিি মােদম স্বাস্থু ও সুিো ব্যবস্থা 

র্নর্িত কিা।  

(খ) বীচ কার্ণ িভাদলি জন্য র্নধ িার্িত এলাকাি প্রাকৃর্তক বসৌদর্ ি িো কিা এবাং তাদক আদিা সমৃদ্ধ কিা।  

(গ) সমুদ্রসসকদতি র্নকটবতী সামুর্দ্রক এবাং জলজপ্রাণীি আবাস র্াদত ের্তগ্রস্থ না হয় বস র্বেয়টিদত নজি র্েদত 

হদব।  

(ঘ) বর্ সকল অবকাঠাদমা দূেণ সৃর্ি কদি এবাং নাদর্নক মাদনি সাদর্ অসামঞ্জস্যপূর্ণ, বসই সকল অবকাঠাদমা 

বতর্ি র্নয়ন্ত্রণ কিদত হদব।  

(ঙ) বটকসই মাদনি পর্িবহণ ব্যবস্থা বীচ এলাকায় চালু কিদত হদব।  

(চ) বীচ এবাং এি আদশপাদশি এলাকাি জন্য আচিণর্বর্ধ বতর্ি কিা, র্াি মােদম বীচ সাংিেণ কিা সম্ভব হদব।  

(ে) স্থানীয় ইদকা র্সদিম এবাং পর্িদবশ সম্পর্কিত তথ্যার্ে প্রেশ িন কিদত হদব।  

(জ) বীচ কার্ণ িভাদল মদ্যপান না কিাি জন্য কঠিন র্বর্ধর্নদেধ আদিাপ কিদত হদব।  

 

৬. বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি সুিল:  

(ক) স্থানীয় কর্মউর্নটি সম্পদকি সুদৃঢ় ধািণা বতর্ি কদি এবাং স্থানীয়ভাদব অহাংকাি কিাি মত বর্ সকল র্বেয় 

িদয়দে বসগুদলা এবাং সাাংস্কৃর্তক পর্িচদয়ি উৎকর্ে সাধন কদি।  

(খ) স্থানীয় সাংস্কৃর্ত এবাং জীবনধািা সম্পদকি ব্যাপক ধািণা প্রোন কদি এবাং তাদক এর্গদয় র্নদয় র্াওয়াি বপ্রিণা 

জাগায়।  

(গ) বাাংলাদেদশি ববর্চত্রময় সাাংস্কৃর্তক ঐর্তহু সম্প্রসািণ এবাং উৎসব উের্াপদনি র্বর্ভন্ন সুদর্াগ বতর্ি কদি এবাং 

জনগণদক এি সাদর্ সমৃ্পক্ত কদি।  

(ঘ) কর্মউর্নটিি কল্যাদণ সর্ক্রয় অাংশগ্রহণ ও অবোন িাখাি সুদর্াগ সৃর্ি কদি।  

(ঙ) র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠানার্ে আদয়াজদনি এবাং র্বর্ভন্ন র্েবস উের্াপদনি জন্য ব্যবহৃত জায়গাগুদলা ব্যবহাি এবাং 

উন্নয়দনি সুদর্াগ সৃর্ি কদি।  

(চ) র্বর্ভন্ন োতব্য কাজ, তহর্বল সাংগ্রহ এবাং প্রচািণামূলক কার্ িক্রদমি বকৌশল ও পদ্ধর্ত বতর্ি কদি।  

(ে) বর্ শহদি কার্ণ িভাল অনুর্ষ্ঠত হয় বস শহদিি প্রধান প্রধান ববর্শি এবাং র্বদশে পর্ির্চর্ত উপস্থাপদনি জন্য পর্ িটন 

ও অর্ িসনর্তক কার্ িকলাপ সহায়তা কদি।  



(জ) উদেখদর্াগ্য উপলেগুদলাদক স্বীকৃর্ত বেয়া, স্মিণ কিা এবাং উের্াপন কিাি সুদর্াগ সৃর্ি কদি।  

 

৭. বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি গাইডলাইন 

(ক) বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি কমপদে েয়মাস আদগ র্সদ্ধাি গ্রহণ কিদব।  

(খ) বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি মােদম বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি র্ক অজিন কিদত চায় তা অবশ্যই র্নধ িািণ কিদব।  

(গ) বটর্লর্ভশন, পর্ত্রকাসহ র্বর্ভন্ন র্মর্ডয়ায় বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি কার্ণ িভাল আদয়াজদনি খবিাখবি প্রচাদিি 

মােদম কার্ণ িভাল প্রদমাট কিদব।  

(ঘ) বীচ কার্ণ িভাদলি খবি ও অন্যান্য সাংর্িি তথ্যার্ে দ্বািা বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি এি ওদয়বসাইট হালনাগাে 

কিদব।  

(ঙ) বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি র্বর্ভন্ন আিজিার্তক ট্রাদভল ও ট্যুি অপাদিটি এদসার্সদয়শন, আিজিার্তক ট্যুি 

অপাদিটি এদজন্সী, ট্যুর্িজম ইনর্িটিউটসহ সম্ভাবনাময় আিজিার্তক অাংশগ্রহণকািী এবাং বাাংলাদেদশ অবর্স্থত 

র্বদের্শ দূতাবাসসমূহদক কার্ণ িভাল আদয়াজন সম্পদকি অবর্হত কিদব এবাং অাংশগ্রহদণি আমন্ত্রণ জানাদব।  

(চ) বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি র্বদেদশ অবর্স্থত বাাংলাদেশ র্মশনসমূহদক বীচ কার্ণ িভাদলি খবি এবাং এি গুরুত্ব 

সম্পদকি অবর্হত কিদব, র্াদত তািা সম্ভাবনাময় অাংশগ্রহণকািীদক বীচ কার্ণ িভাদল অাংশগ্রহদণি জন্য অবর্হত ও 

উদ্বুদ্ধ কিদত পাদিন।  

 

৭.১. বীচ কার্ণ িভাদলি অনুষ্ঠান পর্িকল্পনা 

(ক) বীচ কার্ণ িভাল শুরু হদব জাকজমকপূণ ি উদদ্বাধনী অনুষ্ঠান ও উদদ্বাধনী ি্ুালীি মােদম।  

(খ) বীচ কার্ণ িভাল সাংস্কৃর্তক ও প্রচর্লত অনুষ্ঠানার্ে বর্মন- পুতুলনাচ, বাদয়াদকাপ, বলজাি বশা, িায়াি ওয়াকিস, 

িানুস, কুাম্পিায়াি, ঘুর্ড় উড়াদনা এবাং লাইভ খাবাি বতর্ি ইতুার্ে উপস্থাপদন সহায়ক হদব।  

(গ) বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদন ট্রাদভল ট্যুর্িজম র্বেয়ক র্বর্ভন্ন প্রর্তদর্ার্গতা, র্বর্ভন্ন ধিদণি বখলাধূলা ইতুার্ে 

অির্ভ িক্ত হদত পাদি।  

(ঘ) কার্ণ িভালদক অর্ধকতি আকে িণীয় কিাি জন্য এদত খাবাি উৎসব এবাং গান, নৃতু, র্াদু প্রেশ িন, কুইজ ও নাটক 

ইতুার্ে সাাংস্কৃর্তক অনুষ্ঠান িাখা বর্দত পাদি।  

(ঙ) বখলাধূলাি সুর্বধাসহ র্শশুদেি জন্য পৃর্ক বজান িাখা। কার্ণ িভাল আদয়াজক কতৃিপে অন্যান্য ইদভন্ট ও িাখদত 

পাদিন, র্া র্শশুদেি আনদদি বখািাক হদব।  

(চ) নৃ-জনদগাষ্ঠীি সাাংস্কৃর্তক কার্ িাবলী বর্মন নাচ, গান ও নাটক ইতুার্ে প্রেশ িদনি মােদম পর্ িটকদেি কার্ণ িভাদল 

আকৃি কিা র্ায়।  

 

৭.২. কার্ণ িভাল আদয়াজদনি গুরুত্বপূন ি পেদেপসমূহ  

কার্ িকিভাদব কার্ণ িভাল আদয়াজন কিাি জন্য বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড িদক কার্ িকিভাদব র্নম্নবর্ণ িত পেদেপ গ্রহণ 

কিদত হদব: 

(ক) কার্ণ িভাল কুাদলন্ডাি বতর্ি কিা একটি গুরুত্বপূণ ি কাজ। বীচ কার্ণ িভাল কুাদলন্ডাি র্িয়ার্িাং কর্মটি কতৃিক 

অনুদমার্েত হদব এবাং সাংর্িি সকলদক তা অবর্হত কিা হদব।  

(খ) কার্ণ িভাল কুাদলন্ডাি অনুর্ায়ী কার্ণ িভাল আদয়াজদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি একটি বাদজট প্রণয়ন ও 

বিাদ্দ র্নধ িািণ কিদব।  



(গ) র্র্ার্র্ভাদব কার্ণ িভাল আদয়াজদনি জন্য বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি, বজলা প্রশাসন, উপদজলা প্রশাসন, স্থানীয় 

সিকাি প্রর্তষ্ঠানসমূহ, ট্যুর্িজম সাংর্িি সকল এদসার্সদয়শন, স্থানীয় কর্মউর্নটি এবাং সাংর্িি অন্যান্য সাংগঠন, 

এদসার্সদয়শন ও েিিদক সমৃ্পক্ত কিদব।  

(ঘ) বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি বজলা প্রশাসন এবাং স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্যদেি র্নদয় প্রস্তুর্ত সভা 

কদি বাস্তবায়ন বকৌশল র্নধ িািণ ও পর্িকল্পনা কিদব।  

(ঙ) উৎসদবি আর্র্ িক ও সামার্জক সুর্বধা র্াদত স্থানীয় মানুে বভাগ কিদত পাদি এবাং বটকসই উন্নয়ন র্নর্িত হয় 

বস লদেু বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি, স্থানীয় ব্যর্ক্তবগ ি, সাংগঠন, প্রর্তষ্ঠানসমূহদক কার্ণ িভাদলি র্বর্ভন্ন ইদভন্ট 

আদয়াজন সমৃ্পক্ত কিদব।  

(চ) কার্ণ িভাল অনুষ্ঠাদনি পর্ িাি সময় পূদব িই কার্ণ িভাদলি ব্যানাি, বপািাি, প্রকাশনা ইতুার্ে বতর্ি, মূদ্রণ ও প্রকাশ 

র্নর্িত কিা।  

(ে) বপ্রস র্ির্লজ ইতুার্ে র্বতিণসহ প্রচাি কুাদম্পইন কিাি উদদ্যাগ গ্রহণ কিা।  

(জ) কার্ণ িভাল ওদয়বসাইট, বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাদড িি ওদয়বসাইট এবাং গণমােদম ব্যাপক প্রচাি প্রচািণা 

চালাদনা।  

(ঝ) বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি কতৃিক কার্ণ িভাল উপলদে বিাডসাইদট পর্ িটন ও কার্ণ িভাল ব্র্যার্ন্ডাং কিা।  

(ঞ) িদটা, র্ভর্ডও, সট ির্িল্ম ইতুার্েি মােদম ডকুদমদন্টশন কিা।  

(ট) কার্ণ িভাল চলাকাদল পর্ িটকদেি র্বদনােদনি জন্য বহাদটল, বিস্টুদিন্ট, ক্রুজর্শপ কতৃিপে র্বদশে োড় ও প্যাদকজ 

বঘােণা কিদত পাদি।  

(ঠ) কার্ণ িভাল সমাি হওয়াি পি কার্ণ িভাল আদয়াজন কার্ িক্রম মূল্যায়ন কিা।  

(ড) সকল ইদভন্ট সমাি হওয়াি পি একটি সমার্ি প্রর্তদবেন প্রস্তুত কিা।  

 

৭.৩. প্রচাি এবাং বর্াগাদর্াগ উপকিণ  

একটি কার্ িকি প্রচািণামূলক কুাদম্পইন কার্ণ িভাদলি আদবেন বহুগুদণ বার্ড়দয় র্েদত পাদি। র্নম্নবর্ণ িত প্রচাি ও 

বর্াগাদর্াগ উপকিণ প্রস্তুদতি জন্য একটি েে ও অর্ভজ্ঞ গ্রার্িক র্ডজাইন প্রস্তুতকািী ও র্বপণন এদজন্সী প্রদয়াজন 

হদব, বর্ এদজন্সী বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড িদক এ কাদজ সহদর্ার্গতা কিদত পাদি। র্নয়মানুগভাদব উক্ত বকাম্পানী 

বা এদজন্সী র্নদয়াগ কিদত হদব। প্রচাি কাদজি জন্য র্া প্রদয়াজন হদব:  

(ক) বীচ কার্ণ িভাদলি একটি আকে িণীয় নাম; 

(খ) বলাদগা; 

(গ) বিাগান; 

(ঘ) আমন্ত্রণপত্র; 

(ঙ) বেখািমদতা একটি পর্ির্চর্ত; 

(চ) কার্ণ িভাল ব্রর্শউি; 

(ে) কার্ণ িভাল ফ্লায়াি; 

(জ) কম িসূর্চ; 

(ঝ) বীচ কার্ণ িভাল গাইড (এদত র্াকদব বহাদটল-বমাদটল, বিস্টুদিন্ট, সর্পাংসুর্বধা, োর্য়ত্ব ও কতিব্য এবাং অনুসিণীয় 

র্নদে িশাবলী ইতুার্ে; 

(ঞ) ম্যাগার্জন ও র্বজ্ঞাপন; 

(ট) বপািাি; 



(ঠ) ব্যানাি; 

(ড) অনুষ্ঠান পূব ি সাাংবার্েক সদিলন ও বপ্রস র্ির্লজ; 

(ণ) র্িকাি; 

(ত) ব্যাজ; 

(র্) সিাসর্ি র্বপণদনি জন্য গুরুত্বপূণ ি অাংশগ্রহণকািীি র্নকট প্রদমাশনাি বমদসজ বপ্রিণ; 

(ে) কার্ণ িভাদলি ওদয়বসাইট বতর্ি ও প্রচাি; 

(ধ) সকল অনুষ্ঠানার্েি তথ্যসহ কুাটালগ প্রস্তুত; 

(ন) উৎসদবি ইউর্নিিম; 

(প) বিস্টুন; 

(ি) কাটআউট িুান্ড; 

(ব) কার্ণ িভাল বগইট; 

(ভ) বীচ পতাকা; 

(ম) ববলুন;  

(র্) ি্ুালী ব্যানাি; 

(ি) টি-শাট ি; 

(ল) কুাপ; 

(শ) কুািাভান ইতুার্ে।  

 

৭.৪. ভাড়ায় সাংগ্রহদর্াগ্য মালামাল  

র্কছু র্জর্নস আদে বর্গুদলা প্রদয়াজন হদব র্কন্তু স্থায়ীভাদব ক্রয় কিাি প্রদয়াজন হদব না, ভাড়া কদি ব্যবহাি কিা 

র্াদব। এমন দ্রব্য ও বসবাি তার্লকা, র্া বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি তৃতীয় পদেি র্নকট বর্দক আউটদসার্স িাং কিদত 

পাদি। সিকার্ি ক্রয় নীর্তমালা অনুসিণ কদি এগুদলা সাংগ্রহ কিদত হদব। বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি র্নম্নবর্ণ িত মূল 

স্থাপনা এবাং বসবা ক্রয় কিদব: 

(ক) স্থানািিদর্াগ্য এবাং সহদজ বোটবড় কিা র্ায় এমন বুর্ বতর্ি কিা; 

(খ) কাদপ িট; 

(গ) মূলবুর্ অনুর্ায়ী আসবাবপত্র ও আনুসর্িক উপকিণ; 

(ঘ) আদলাক সজ্জ্বা; 

(ঙ) ববদুুর্তক উপকিণ (প্রদয়াজন অনুসাদি); 

(চ) বুর্ ও ববদুুর্তক ব্যবস্থা স্থাপনকািী কমী; 

(ে) বির্জদেশন ও তথ্যপ্রোন বডক স্থাপন; 

(জ) িুান্ড প্যাদনল; 

(ঝ) সাইনদবাড ি; 

(ঞ) পর্িকাি পর্িেন্ন কিণ; 

(ট) র্নিাপিা; 

(ঠ) টির্ভ, র্ডর্ভর্ড, মালটির্মর্ডয়া, র্বদুুৎ সিবিাহ এবাং এি জন্য প্রদয়াজনীয় আসবাবপত্র; 

(ড) মালামাল আনা-বনয়া ও উদিালন পর্িেবা; 

(ঢ) কর্প-খাবাি সিবিাদহি জন্য কুাটার্িাং পর্িদেবা; 



(ণ) ইনিিদমশন বুর্ র্নম িাণ ও পর্িচালনা; 

(ত) িদটাবুর্ র্নম িাণ; 

(র্) বিইজ র্নম িাণ; 

(ে) এর্ক্সর্ভশন বুর্ র্নম িাণ।  

 

৭.৫. র্মর্ডয়া অির্ভ ির্ক্ত 

(ক) বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি বীচ কার্ণ িভাদলি পর্ িাি র্মর্ডয়া কভাদিজ এি উদদ্যাগ গ্রহণ কিদব। এজন্য বীচ 

কার্ণ িভাদলি র্মর্ডয়া পাট িনাি গ্রহণ কিা বর্দত পাদি।  

(খ) বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজন সম্পদকি ব্যাপক প্রচাদিি জন্য সাংবাে সদিলন আদয়াজন 

কিদব।  

 

৭.৬. পর্ িদবেণ, পর্ িাদলাচনা ও মূল্যায়ন 

বাাংলাদেশ ট্যুর্িজম ববাড ি কতৃিক বীচ কার্ণ িভাল এবাং অনুষ্ঠানার্েদত প্রেি ও সিবিাহকৃত সকল র্বেয় পর্ িদবেণ ও 

মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। বীচ কার্ণ িভাল আদয়াজদনি বর্ লেু র্নধ িার্িত র্েল তাি র্বপিীদত অর্ িসনর্তক সামার্জক 

ও পর্িদবশগত সুর্বধা কতটা অর্জিত হদয়দে তা মূল্যায়ন কিা। কর্মউর্নটি সাদভ িি মােদম কার্ণ িভাল আদয়াজন 

সম্পদকি সাধািণ মানুদেি মতামত গ্রহণ কিা। পর্ িদবেণ, পর্ িাদলাচনা ও মূল্যায়দনি র্ভর্িদত পিবতী বেদিি 

কম িসূর্চ গ্রহণ কিা।  


