
 

 

 

 

 

 

ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রামের গাইডলাইর্ ২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন 

(জাতীয় পর্ নটর্ সাংস্থা) 

প্বসামশিক শবমার্ পশিবহর্ ও পর্ নটর্ মন্ত্রণালয় 

 

 



১. প্রস্তাবনাাঃ  

ইন্টান নশিপ বলদত ম ান ম াম্পাশন বা প্রশিষ্ঠানন সাংযুক্ত প্েদক শিক্ষােীদেি স্বল্পনেয়ােী  ানের অশিজ্ঞিা অজনর্দক 

বুঝায়। বাাংলানেনি ব্যানেলর শিশি অেনননর েন্য ব্যবসায় রিাসর্ শবিানের শিক্ষার্থীনের েন্য ইন্টান নশিপ মপ্রািাে 

বাধ্যিামূল । শিক্ষার্থীনের বাস্তব পশরনবনি  াজ কিদত হয় শবধায় এটি এ টি অশিজ্ঞিা অজনদর্ি মাধ্যম শহদসদব 

শবদবশিত হদয় োদক। এটি হাদত কলদম রশিক্ষণ নানেও পশরশেি যার োধ্যনে অশিজ্ঞিা প্েদক শিক্ষা এবাং কাদজি 

মাধ্যদম শিক্ষা অজনর্ কিা হয়। পয নটন ও আশিনর্থয়িা শিনল্পর প্রশিশক্ষি োনবসম্পে গদে মিালার মক্ষনে 

ইন্টান নশিপ গুরুত্বপূর্ ন ভূশে া পালান  নর। বাাংলানেি ট্যুশরেে মবাি ন (শবটিশব) ট্যুশরেে এবাং হসশপটাশলটি শবিানের  

শিনলাো/স্নাি /োস্টাস ন মপ্রািানের শিক্ষার্থীনের েন্য সীশেি আ ানর ইন্টান নশিপ প্রাগ্রাদমি আদয়াজর্ কদি। 

ইন্টান নশিপ মপ্রািানের  ায ন রী পশরোলনার েন্য উপযুক্ত শননে নশি া প্রন ােন। "ইন্টান নশিপ মপ্রািানের গাইডলাইর্" 

-এ ইন্টান নশিপ মপ্রািাে পশরোলনা এবাং এর স ল বাস্তবা ননর েন্য রদয়াজর্ীয় কার্ নক্রম ও পদ্ধশির বর্ ননা প্েয়া 

আদে। 

 

২. রাসশিক সাংজ্ঞাসমূহাঃ  

২.১. ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাম:  “ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাম” বলদত শকছু আশে নক রদণাের্াসহ একটি শর্শে নষ্ট সমপ্য়ি জন্য 

শিক্ষােীদেি ব্যবহাশিক কাদজি অশিজ্ঞতা অজনদর্ি জন্য প্র্ প্কার্ প্সক্টদিি প্র্ প্কাদর্া সাংস্থাি অধীদর্ িাকশিি 

ন্যায় হাদত-কলদম রাদয়াশগক রশিক্ষণ রোর্ বা গ্রহণদক প্বাঝায়। 

২.২. ট্যুশিজম ইন্টার্ী: “ট্যুশিজম ইন্টার্ী” বলদত প্সই োত্রদেি প্বাঝায় র্ািা পর্ নটর্ এবাং হসশপটাশলটি 

ম্যাদর্জদমন্ট প্েদক স্নাতক সম্পন্ন কিাি অাংি শহদসদব পর্ নটর্ খাদতি প্র্দকার্ সাংস্থায় শর্দয়াগ বা সাংযুক্ত প্েদক  

হাদত-কলদম রশিক্ষণ বা অশিজ্ঞতা শর্দয় োদক।  

৩. উনেশ্যাঃ  

৩.১ শিক্ষােীদেি আশতদেয়তা এবাং পর্ নটর্ খাদত কাজ কিাি রদয়াজর্ীয় অশিজ্ঞতা অজনর্ কিদত সক্ষম কিা, 

র্া তাদেি অশজনত তাশিক জ্ঞাদর্ি পশিপূিক হদব। 

৩.২. উপযুক্ত কম নপশিদবদি শিক্ষােীদেি ব্যবহাশিক এবাং ব্যবস্থাপর্াগত জ্ঞার্ ও েক্ষতা অজননপূব নক এি শবকাি 

ও রদয়াগ কিদত সক্ষম হও া। 

৩.৩ শিক্ষােীদেি শিখর্ পদ্ধশতদক সমৃদ্ধ এবাং উন্নত কিাি পািাপাশি তাদেি প্পিাোিিাদব শবকশিত কিাি 

জন্য তথ্য সাংগ্রহ এবাং অশিজ্ঞতা অজনর্ কিদত সক্ষম কিা। 

৩.৪. শিক্ষার্থীনের কম নজীবদর্ি লক্ষু অেননন সঠি  মরািম্যাপ তিশর এবাং শসদ্ধান্ত িহর্ এবাং মস অনুযা ী 

পশরোশলি হও ার শবষন  সহা িা  রা।  



৩.৫. িশবষ্যত কম নসাংস্থার্/ব্যবসাশয়ক সুদর্াদগি জন্য প্র্টওয়াকন এবাং রদয়াজর্ীয় প্র্াগাদর্াগ স্থাপদর্ সহায়তা 

কিা। 

৩.৬. রশতষ্ঠাদর্ি োশহোর সাদে ইন্টার্ীি প্িখাি লক্ষুসমূনহর েনধ্য সেন্ব  সাধন  রা। 

৩.৭. ট্যুশরেে এবাং হসশপটাশলটি খানির শবশিন্ন সেস্যা/েুানলঞ্জ শেশিি রর্ ও সেস্যা সোধাননর উপা  

সম্পন ন পরােি ন িহর্  রা।  

৪. ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রামের শর্দে নশিকা:  

একটি  ায ন র ও সফল ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাম বাস্তবা ননর েন্য শনম্নবশর্ নি শননে নিসমূহ অনুসরর্  রাাঃ  

ক. বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন এি ওপ্য়বসাইদট ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি গাইডলাইর্ ও শবস্তাশিত তথ্যসহ একটি 

প্মনু বাি ততশি।  

খ. ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদম অাংিগ্রহদণি আদবের্ কিাি জন্য একটি শর্ধ নাশিত  রে ওপ্য়বসাইদট প্রোন  রা।  

গ. বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন কর্তনক রশত বেি প্সাশ্যাল শমশডয়া এবাং অর্লাইর্ প্ল্ুাটফদম নি মাধ্যদম 

ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি জন্য আদবের্ আহ্বার্  রা। 

ঘ. ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদম অাংিগ্রহদণি আদবেদর্ি সাদে আদবের্কািীি একাদডশমক ট্রান্সশক্রপ্ট/রিাংসাপত্র বা 

রাশতষ্ঠার্ রধাদর্ি/ শবিাগীয় রধাদর্ি পত্র এবাং ইন্টার্ ন রােীি এর্আইশডসহ অন্যান্য িকুনেন্ট 

আবশশ্যকিাদব আদবেদর্ি সাদে জমা প্রোন  রা।   

ঙ. শডপাট নদমন্ট অুাটািদমদন্ট ইন্টান ননের প্রন ােনী  সহনযাশেিা প্রোননর েন্য বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন 

কর্তনক প্বসিকািী এবাং সিকািী সাংশিষ্ট প্েকদহাল্ডািদেি সাদে সমদঝাতা স্মািক স্বাক্ষি  রা বা 

সাংলাদপি আন ােন  রা।  

ি. বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন কর্তনক রশত বেি ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি উক্ত বেদিি সময়সূিী,  ে নপশিকল্পর্া 

(পশিশিষ্ট-১) এবাং বাদজট প্রস্তুি, অনুদমাের্ এবাং বাস্তবায়র্  রা। 

 

৫. ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি সময়কাল এবাং ইন্টার্ীি সাংখ্যা: 

ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি প্ময়াে সদব নাচ্চ ১২ সপ্তাহ (৩ মাস)। বাোই কশমটিি সুপাশিদিি আদলাদক বাাংলাদেি 

ট্যুশিজম প্বাড ন কর্তনক উক্ত বেদিি ইন্টার্ীি সাংখ্যা শর্ধ নািণ কিা।  

 

৬. ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি সুশবধাদিাগী: 

ট্যুশরেে এবাং হসশপটাশলটি ম্যাননেনেন্ট-এ শডদপ্ল্ামা/ব্যাদিলি/মাোস ন শডশগ্র রোর্কািী কদলজ এবাং 

ইর্শেটিউটসহ শবশিন্ন সিকাশি ও প্বসিকাশি শবশ্বশবদ্যালদয়ি শিক্ষােী। 

 

৭. ইন্টার্ ন প্রাগ্রাম এি সুশবধাসমূহ: 

ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি শিক্ষােীিা বাস্তব অশিজ্ঞতা অজনদর্ি সুদর্াগ পাদব। ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি অন্যান্য 

সুশবধাসমূহ শনম্নরূপাঃ  



ক. বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন কর্তনক আপ্য়াশজত এক সপ্তাহব্যাপী ওশিদয়দন্টির্ প্ট্রশর্াং প্রাগ্রাদম অাংিগ্রহণ; 

খ. বাাংলাদেদিি ট্যুশরেে মবানি নর শবশিন্ন িাখা  সাংযুক্ত মর্থন  এর  ায নক্রে সম্পন ন বাস্তব জ্ঞান ও অেনন;  

গ. সিকাশি, প্বসিকাশি এবাং আন্তজনাশতক সাংস্থা ও শবশ্বশবদ্যালদয় সাংযুক্ত কম নসূশিদত অাংিগ্রহণ; 

ঘ. বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন কর্তনক শর্ধ নাশিত শবষদয় প্রশিনবেন প্রস্তুি  রা; 

ি. সফলিাদব ইন্টাণ নশিপ সম্পন্ন কিাি জন্য বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন সাটি নশ ন ট রোর্; 

ে.  বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন কর্তনক রেত্ত অন্যান্য সুশবধা। 

 

৮. ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি অাংিগ্রহদণি প্র্াগ্যতা:  

 

শবশ্বশবদ্যাল / নলনের ট্যুশিজম ও হসশপটাশলটি ব্যবস্থাপর্া শবিানের শিক্ষােীিা ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি জন্য 

শনম্নবশর্ নি িনিন প্র্াগ্য বনল শবনবশেি হদব:  

 

ক. অনুদমাশেত কদলজ বা শবশ্বশবদ্যালদয়ি ট্যুশিজম ও হসশপটাশলটি ব্যবস্থাপর্া শবিানের 

শডদপ্ল্ামা/ব্যাদিলি/মাোস ন প্রাগ্রাদমি প্িষ প্সশমোদি অধ্য নরি শিক্ষােীরা এই সুশবধাি জন্য আদবের্ 

কিাি প্র্াগ্য হদবর্; 

খ. পাঠ্যক্রদমি বশহ নভুত কার্ নক্রদম অাংিগহদণি সর্েপত্র এ প্রাগ্রাদমি জন্য অশতশিক্ত প্র্াগ্যতা শহদসদব 

শবদবির্া  রা হনব। 

 

৯. আদবের্পত্র োশখল কিাি পদ্ধশত: 

আদবের্ কিদত ইচ্ছুক োত্র-োত্রীদেি শর্ম্নবশণ নত শর্ মসমূহ অনুসিণ কিদত হদব। অসম্পূণ ন আদবের্ 

বাশিল বনল েন্য হনব। 

ক. ইচ্ছুক শিক্ষােীদক একটি শর্ধ নাশিত  রনে সাংশিষ্ট রাশতষ্ঠার্ রধাদর্ি/ শবিাগীয় রধাদর্ি রতুয়র্পত্রসহ 

রধার্ শর্ব নাহী কম নকতনা, বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন এি শন ট আদবের্ কিদত হদব; 

খ. একাদডশমক ট্রান্সশক্রপ্ট/রিাংসাপত্ি বা রাশতষ্ঠার্ রধাদর্ি/ শবিাগীয় রধাদর্ি পত্র এবাং রােীি 

এর্আইশডসহ অন্যান্য োশহি িকুনেন্ট আবশশ্যকিাদব আদবেদর্ি সাদে জমা প্রোন  রনি হনব। 

 

১০. রােী বাোই পদ্ধশত: 

ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি শিক্ষােী শর্ব নাির্ কিাি শনশেত্ত েঠিি বাছাই কশমটি (পশিশিষ্ট-২) কর্তনক শর্ম্নশলশখত 

পদ্ধশত অনুসিণ কিা হনব: 

ক. তাশলকা চূোন্ত কিাি জন্য  বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন কর্তনক বাোই কশমটি গঠর্ কিা; 



খ. বাোই কশমটি কর্তনক রােীদেি সাক্ষাৎকাি গ্রহণ কদি সুপাশিি রোর্ কিা;  

গ. বাোই কশমটিি সুপাশিদিি শিশত্তদত বাাংলানেি ট্যুশরেে মবাি ন ুড়াান্ত িাশল া প্র াি  রা।  

 

১১. িাখা/শবিাগ শিশত্তক সাংযুশক্ত: 

ক. বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন কর্তনক ইন্টার্ীদেি তিাবধার্ ও পিামি ন প্েওয়াি জন্য একটি “মেন্টর” শর্ধ নািণ 

কিা (পশিশিষ্ট-৩)। প্মন্টি/প্মন্টিগদণি োশ ত্ব শনম্নরুপাঃ  

 . ইন্টান ননের দ্বা োশ ত্ব শনধ নারর্,  ে নসূেী ও  ে নপশর ল্পনা চূাান্ত রর্, শবটিশব’ি প্রধান শনব নাহী অশ সানরর 

অনুনোেননর েন্য উপস্থাপন ও বাস্তবা নন সহনযাশেিা  রা। 

খ. ইন্টান নিীনপর শবষ বস্তু, প্রবনলে মস্টটনেন্ট শনধ নারর্  রা।   

ে. িথ্য সাংিহ পদ্ধশি (ম্যার্থনিালশে) শনধ নারর্  রা।  

ঘ. ইন্টান ননের শন শেি উপশস্থশি শনশিি  রা। 

ঙ. ইন্টান ননের সানর্থ শনধ নাশরি সিা/আনলােনা  রা।  

ে. সাংযুক্ত িাখা ও সর াশর-মবসর াশর সাংস্থার সানর্থ সেন্ব  সাধন  রা। 

ছ. ইন্টান ননের প্রশিনবেন তিশরনি প্রন ােনী  শে শননে নিনা ও সহা িা প্রোন। 

ে. ইন্টান ননের মূল্যা ন  রা ও বাাংলানেি ট্যুশরেে মবানি নর প্রধান শনব নাহী অশ সানরর শন ট উপস্থাপন  রা।  

 

১২. ইন্টার্ীি ভূশমকা এবাং োশয়ত্ব 

 

ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি শিক্ষােীগণ ইন্টার্ নশিপ সময়কাদল শর্ম্নশলশখত কাজগুশল সম্পন্ন  রনবাঃ 

ক. ইন্টার্ নশিপ েলা ালীন শবশিন্ন েপ্তনরর সানর্থ সাংযুশক্তর পর রশতদবের্ রস্তুত কদি বাাংলানেি ট্যুশরেে 

মবানি ন োশখল কিদব; 

খ. ইন্টার্ নশিপ সমাশপ্তি এক মাদসি মদধ্য চূোন্ত রশতদবের্ রস্তুত কদি বাাংলানেি ট্যুশরেে মবানি ন োশখল 

কিদব; 

গ. আবশশ্যকিাদব শনধ নাশরি সমপ্য়ি জন্য ইন্টার্ নশিপ সম্পােন  রা এবাং ইন্টার্ নশিপ সময়কাদল বাাংলাদেি 

ট্যুশিজম প্বার্ড-এি শননে নিনা ও সর ানরর প্রেশলি শন ে  ানুন অনুসরর্ কিা। 

 

১৩. তহশবল এবাং বাদজট:  

ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি সকল খিি বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন বহর্ কিদব। বাোই কশমটি এবাং 

মেন্টর/নেন্টরের্ বাাংলানেি ট্যুশরেে মবাি ন কর্তনক শনধ নাশরি সম্মার্ী রাপ্য হদবর্। 

 

 

 



১৪. অাংিীোশরত্ব: 

বাাংলানেি ট্যুশরেে মবাি ন পয নটন শিনল্পর সর াশর ও মবসর াশর অাংিীেননর সানর্থ সহ-অাংিীোশরত্ব ও সহ-

অর্থ না ননর শিশত্তনি ইন্টার্ নশিপ মপ্রািাে বাস্তবা ন  রনি পারনব।  

 

১৫. পশরসোশপ্ত, পশরবিনন ইিুাশে:    

বাাংলানেি ট্যুশরেে মবাি ন এ  ে নসূশের উনেশ্য বাস্তবা ননর েন্য ময ম ানও শননে নিনা যুক্ত  রার, সেন্ব   রার, 

সাংনিাধন  রার, উন্নশি  রার, এেনশ  োইিলাইনটি পশরসোশপ্তর অশধ ার সাংরক্ষর্  নর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পশিশিষ্ট-১ 

 ায নক্রনের সে সূেী এবাং  ানের পশর ল্পনার রূপনরখা (প্রোর্নযাগ্য): 

 

ক্রশমক র্াং কার্ নক্রম/কম নসূিী বাস্তবায়র্কািী সময় 

 (৯০ শের্) 

০১ শবটিশব ওপ্য়বসাইট এবাং প্সাশ্যাল শমশডয়াি মাধ্যদম 

ইন্টার্ নশিপ প্রাগ্রাদমি জন্য আদবের্ আহ্বান  

বাাংলানেি ট্যুশরেে মবাি ন  

০২ আদবের্ িহর্   বাাংলানেি ট্যুশরেে মবাি ন  

০৩ আনবেন প্খালা এবাং আনবেন মখালার প্রশিনবেন োশখল  বাাংলানেি ট্যুশরেে মবাি ন  

০৪ আনবেন বাোই এবাং রােশমক স্ক্রীশর্াং, প্রার্থীর 

সাক্ষাৎকাি িহর্ এবাং প্রার্থী শর্ব নাির্ 

বাোই কশমটি  

০৫ ওশিদয়দন্টির্/ব্রীশফাং প্সির্ শবটিশব ও বাোই কশমটি   

০৬ ইন্টান নশিনপর শবষ  শনধ নারর্,  প্মন্টিশিপ এবাং োশ ত্ব 

অপ নর্ 

মেন্টর/ মেন্টরের্ ও ইন্টান ন   

০৭ শবটিশব’র শবশিন্ন িাখা  সাংযুশক্ত এবাং হানি  লনে 

শিখন ও অশিজ্ঞিা অেনন 

শবটিশব’র িাখা প্রধান এবাং মেন্টর  শেটি  

০৮ শবিাগীয় সাংযুশক্ত (সর াশর প্রশিষ্ঠান) রত্নতি অশধেপ্তর, ট্যুশিে পুশলি, বর্শবিাে, পশিদবি 

অশধেপ্তি, পশরসাংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্থাপনা শবিাে, 

বাাংলাদেি পর্ নটর্ কদপ নাদিির্, শডএসশব পুশলি, 

সর াশর মহানটল, প্রশিক্ষর্ ইন্সটিটিউিন, বাাংলানেি 

শবোন ইতুাশে। 

 

০৯ শবিাগীয় সাংযুশক্ত (প্বসিকাশি প্রশিষ্ঠান)  TOAB (Tour Operator Association of 

Bangladesh), রাইদিট এয়ািলাইন্স, প্হাদটল-

মোনটল, Bangladesh Association of 

amusement parks and attractions 

(BAAPA), অন্যান্য 

 

১০ আন্তজনাশতক সাংস্থাি সাদে সাংযুশক্ত  United Nations Development Programme 

(UNDP) 

 

 

১১ রশতদবের্ প্লখা এবাং উপস্থাপর্া ইন্টানী এবাং মেন্টর  শেটি  

১২ সাটি নশফদকট রোর্ অনুষ্ঠার্ 

 

বাাংলানেি ট্যুশরেে মবাি ন  

 

 
  

 

 

 

 

 

https://sid.gov.bd/
https://sid.gov.bd/
https://www.undp.org/
https://www.undp.org/


পশিশিষ্ট-২ 

বাোই কশমটি গঠর্ঃ 

 

ক্রশমক 

র্াং 

কশমটি কশমটিি সেস্যগদণি পশিশিশত 

০১ পশিিালক, শবপণর্, পশিকল্পর্া, জর্সাংদর্াগ, বাাংলাদেি 

ট্যুশিজম প্বাড ন।  

আহ্বায়ক/প্িয়ািম্যার্ 

০২ রশতশর্শধ, প্বসামশিক শবমার্ পশিবহর্ ও পর্ নটর্ মন্ত্রণাল  সেস্য 

০৩ রাইদিট প্েক প্হাল্ডািদেি রশতশর্শধ  সেস্য 

০৪ একজর্ স্বর্ামধন্য শিক্ষাশবে/গদবষক  সেস্য 

০৫ উপ-পশিিালক (পশর ল্পনা ও েনবষর্া), বাাংলাদেি ট্যুশিজম 

প্বাড ন। 

সেস্য সশিব 

 

পশিশিষ্ট-৩ 

 

প্মন্টিিীপ প্যাদর্ল গঠর্ঃ 

 

ক্রশমক 

র্াং 

কশমটি সাংখ্যা 

০১ উপ-পশিিালক (পশিকল্পর্া ও গদবষণা), বাাংলাদেি ট্যুশিজম প্বাড ন।  ১ েন  

০২ ট্যুশিজম ও হসশপটাশলটি ব্যবস্থাপর্া শবষদয় শবদিষজ্ঞ 

(শিক্ষাশবে/মপ্রশিিানার/ গদবষক) 

২ েন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


