
1 
 

           সেকশন- ৩                                                                                  (বিটিবি’র ছক)  

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাবিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এিং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators ) 

একক 

(Unit) 

 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators ) 

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমাত্রা /ক্রাইদ্দেবরয়ার মান ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন 

(জুলাই-মার্ জ), ২০১৯ 

মন্তব্য 

২০১৬-১৭ 

 

২০১৭-১৮* অোিারণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

(১) বিপণন 

কার্ যক্রদ্দমর মাধ্যদ্দম 

আন্তর্যাবতক ও 

িাংলাদ্দদশী ট্যযর 

অপাদ্দরেরদ্দদর মদ্দধ্য  

সনেওয়াবকযং ততবর 

১৮ ১.১  আন্তর্যাবতক পর্ যেন 

সমলায় অংশগ্রহণ  

১.১.১ 

অংশগ্রহণকৃত 

সমলা 

েংখ্যা ১০ ১২ ১৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৮  

১.২ সদশীয় পর্ যেন সমলায় 

অংশগ্রহণ 

১.২.১ 

অংশগ্রহণকৃত 

সমলা 

েংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪                  

১.৩ পবরবচবতমূলক ভ্রমদ্দণর 

আদ্দয়ার্ন 

১.৩.১ আদ্দয়াবর্ত 

পবরবচবতমূলক 

ভ্রমণ 

েংখ্যা ৩ ৩ ২ ২ ১ - - - - আগামী ১৩-২৩ এপ্রিল ২০১৯ 

সময়ে বাাংলায়েশ ট্যুপ্রিজ ম ববার্ ড 

কর্তডক ইতাপ্রল, বেোিল্যান্ড, 

ববলপ্রিোম, বেে, যুক্তিািু, 

চােো, িাপাে, েপ্রিণ বকাপ্রিো, 

থাইল্যান্ড এবাং বলবােয়েি বমাট 

২৬ (ছাপ্রিশ) িে ট্যুি 

অপায়িটি এবাং ট্যুপ্রিিম 

িাে ডাপ্রলস্টয়েি প্রেয়ে একটি 

পপ্রিপ্রচতমূলক ভ্রময়ণি আয়োিে 

কিা হয়েয়ছ যা ববসিকাপ্রি ট্যুি 

অপায়িটি Tourism 

Window এি মাধ্যয়ম 

বাস্তবােে কিা হয়ব। 

(২) পর্ যেন খাদ্দত 

মানি েম্পদ উন্নয়ন 

১৫ ২.১ নিাগত ট্যযর 

অপাদ্দরেরদ্দদর প্রবশক্ষ্ণ 

প্রদান 

২.১.১  

িাস্তিাবয়ত 

প্রবশক্ষ্ণ 

েংখ্যা ৪ ৩ ২ ৩ ২ ১ - - ১ ২৪-২৫ অদ্দটাির ২০১৮ 

কক্সিার্ার সর্লায় প্রবশক্ষ্ণ 

আদ্দয়ার্ন করা হদ্দয়দ্দছ। 

২.২  কম যকতযা/কম যচারীদ্দদর 

প্রবশক্ষ্ণ 

২.২.১ িাস্তিাবয়ত 

প্রবশক্ষ্ণ 

ঘন্টা ২ - ১৮০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ 1264  

২.৩  ট্যযর গাইড প্রবশক্ষ্ণ ২.৩.১ িাস্তিাবয়ত 

প্রবশক্ষ্ণ 

েংখ্যা ৪ ২ ২ ৩ ২ ১ - - -  

২.৪  বিেফুড সেন্ডর 

প্রবশক্ষ্ণ 

২.৪.১ িাস্তিাবয়ত 

প্রবশক্ষ্ণ 

েংখ্যা ৫ ১ ৫ ৫ ৪ - - - ৪ ৩০-৩১ /১০/ ২০১৮  কক্সিার্ার  

০৭-০৮/১১/২০১৮ রংপুর 

১৩-১৪/০২/২০১৯  িান্দরিান 

২-৩/০৩/২০১৯ কুয়াকাো, 

পট্যয়াখালী সর্লায় 

প্রবশক্ষ্ণ আদ্দয়ার্ন করা 

হদ্দয়দ্দছ। 
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(৩) পর্ যেন সেিার 

মান উন্নয়দ্দন 

র্নেদ্দচতনতামূলক 

কার্ যক্রম গ্রহণ  এিং 

উন্নয়ন োিনায় 

পর্ যেন বশল্পদ্দক 

েম্পৃক্তকরণ 

১৩ 

 

৩.১ বিবেন্ন মন্ত্রণালয় কর্তযক 

গৃহীত উন্নয়নমূলক 

কার্ যক্রদ্দম পর্ যেনদ্দক 

েম্পৃক্তকরদ্দণর লদ্দক্ষ্য েো/ 

সেবমনার/ কম যশালা ইতযাবদ 

আদ্দয়ার্ন 

৩.১.১ আদ্দয়াবর্ত 

েো/ সেবমনার/ 

কম যশালা 

েংখ্যা ৩ - - ৩ ২ ১ - - ২ 
(১) ১০/১০/২০১৮ তাপ্রিখ 

BICC বত 'Digital 

Markating' শীর্ ডক 

একটি বসপ্রমোি কিা হয়েয়ছ। 

(২) ২৬/02/2019 তাপ্রিখ 

বাাংলায়েশ ট্যুপ্রিিম ববায়র্ ডি 

অাংশীিে সমন্বয়ে “িাতীে 

শুদ্ধাচাি বকৌশল ও পর্ ডটে 

প্রশয়েি উন্নেে” শীর্ ডক  

কম ডশালাে  অনুপ্রিত হয়েয়ছ। 

(৩) ০৩ এসিল ২০১৯ প্রি. 

বাাংলাদেশ ট্যুসির্ম ববার্ জ 

কর্তজক “উন্নয়ন ভাবনায় 

পয জটন” শীর্ জক সেনব্যাপী ১টি 

কম জশালা আদয়ার্ন কিা 

হদয়দে। কক্সবািাি ও হপ্রবগঞ্জ 

বিলাপ্রিপ্রিক আিও ২টি 

কম ডশালা কিাা হয়ব । 

৩.২ সর্লা বেবত্তক পর্ যেন 

োবকযে গঠন ও প্রদ্দমাশন 

৩.২.১ প্রণীত 

পর্ যেন োবকযে 

ব্রবশউর 

েংখ্যা ৫ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ 5 জামালপুর, শেরপুর, 

কক্সবাজার,সুনামগঞ্জ,মমৌলভী

বাজার 

৩.৩ সর্লা পর্ যাদ্দয় 

র্নেদ্দচতনতামূলক 

েো/কম যশালা আদ্দয়ার্ন 

৩.৩.১ 

আদ্দয়াবর্ত 

েো/কম যশালা 

েংখ্যা ৫ - - ৫ ৪ - - - ৫ ২২-৩১ র্ানুয়াবর ২০১৯ এ  

িগুড়া, সশরপুর, সুনামগঞ্জ,  

পঞ্চগড় ও রাঙ্গামাটি সর্লায় 

সর্লা প্রশােদ্দনর েহায়তায় 

পর্ যেন বিষদ্দয় 

র্নেদ্দচতনতামূলক কম যশালা 

আদ্দয়ার্ন করা হদ্দয়দ্দছ। 

(৪) পর্ যেন বশদ্দল্পর 

প্রচাদ্দরর লদ্দক্ষ্য 

সদদ্দশর অেযন্তদ্দর 

বিবেন্ন 

ইদ্দেন্ট/কাবণ যোল 

আদ্দয়ার্ন 

১০ ৪.১ Asian Co-

operation 

Dialogue  (ACD) 

আদ্দয়ার্ন 

৪.১.১ আদ্দয়াবর্ত 

ACD  

েংখ্যা ৪ - - ১ - - - - ২-৪ সেদ্দেম্বর ২০১৮ 

েমদ্দয় বনি যাবরত 

অনুষ্ঠানটি স্থবগত করা 

হদ্দয়দ্দছ। পরিতীদ্দত 

তাবরখ ও স্থান 

বনি যাবরত হয়বন। 

তাপ্রিখ ও স্থাে প্রের্ ডািয়ণি িন্য 

মন্ত্রণালদ্দয় পত্র সপ্ররণ করা 

হদ্দয়দ্দছ। 

৪.২ কাবণ যোল আদ্দয়ার্ন ৪.২.১ আদ্দয়াবর্ত 

কাবণ যোল 

েংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - -  
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৪.৩ অংশীদাবরদ্দের 

বেবত্তদ্দত সিেরকারী 

উদ্দযাক্তাদ্দদর েহায়তার 

মাধ্যদ্দম পর্ যেন বশদ্দল্পর 

প্রচার ও বিপণন 

৪.৩.১ প্রদত্ত 

েহায়তা 

েংখ্যা ৫ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩ (১)২৭/০৯/২০১৮ হদ্দত 

২৯/০৯/০১৮ তাবরখ 

Tourism Fest 2018 

উৎর্াপন উপলদ্দক্ষ্য ATJFB 

সক েহায়তা প্রদান    

 

 (২) ২৯/০৯/২০১৮ হদ্দত 

০৩/১০/২০১৮ তাবরখ র্াতীয় 

িীচ েবলিল প্রবতদ্দর্াবগতা 

২০১৮ উৎর্াপন উপলদ্দক্ষ্য 

ঢাকা ইউবনোবে যটি ট্যযবরস্ট 

সোোইটিদ্দক েহায়তা প্রদান 

এিং            

(৩) ২৬/১০/২০১৮ তাবরখ  

Better 

Bangladesh 

Foundation কর্তযক 

Seminar on 

Achieving SDG 

through tourism 

আদ্দয়ার্দ্দন েহায়তা প্রদান 



4 
 

 

* োমবয়ক 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators ) 

একক 

(Unit) 

 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators ) 

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমাত্রা /ক্রাইদ্দেবরয়ার মান ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

অি যিাবষ যক অর্যন 

(জুলাই-বডদ্দেম্বর) 

মন্তব্য 

২০১৬-১৭ 

 

২০১৭-১৮* অোিারণ অবত উত্তম উত্তম চলবত মান চলবত 

মাদ্দনর 

বনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(৫) সদদ্দশ ও 

িবহবি যদ্দে 

র্নেংদ্দর্াগ ও 

প্রচার কার্ যক্রদ্দমর 

মাধ্যদ্দম পর্ যেন 

গন্তব্য বহদ্দেদ্দি 

িাংলাদ্দদদ্দশর উজ্জ্বল 

োিমূবতয গদ্দড় 

সতালা 

০৫ ৫.১  োমাবর্ক সর্াগাদ্দর্াগ 

মাধ্যদ্দম প্রচার কার্ যক্রম 

িাস্তিায়ন 

৫.১.১ িাস্তিাবয়ত 

প্রচার কার্ যক্রম 

েংখ্যা ৫ - - ১০ ৯ ৮ ৭ 

 

৬ ১6  

(৬) সেকেই পর্ যেন 

উৎোবহতকরদ্দণর 

মাধ্যদ্দম পর্ যেন 

বশদ্দল্পর বিকাশ 

০৫ ৬.১ স্থানীয় র্নদ্দগাবষ্ঠদ্দক 

পর্ যেন বশদ্দল্পর োদ্দে 

েম্পৃক্তকরণ করার র্ন্য 

কবমউবনটি সিইর্ড 

ট্যযবরর্ম উন্নয়ন 

৬.১.১ আদ্দয়াবর্ত 

কবমউবনটি 

সিইর্ড ট্যযবরর্ম 

স্থান 

েংখ্যা ৫ ৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ - কার্ যক্রম িাস্তিায়দ্দনর র্ন্য 

প্রবতষ্ঠান বনদ্দয়াদ্দগর লদ্দক্ষ্য 

দরপ্রস্তাি আহিাদ্দনর েকল 

প্রস্তুবত েম্পন্ন করা হদ্দয়দ্দছ।  

(৭) পর্ যেন খাদ্দত 

সেিার মান উন্নয়ন 

০৫ ৭.১  বিবেন্ন সর্লায় পর্ যেন 

সুবিিাবদ সৃবির মাধ্যদ্দম 

সেিার মান উন্নয়ন 

৭.১.১ সৃবর্ত 

পর্ যেন সুবিিাবদ 

েংখ্যা ৫ ৩ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩ খুলনা, সনত্রদ্দকানা ও 

োতক্ষ্ীরা সর্লায় পর্ যেন 

সুবিিা সৃবির র্ন্য িরাে 

প্রদান করা হদ্দয়দ্দছ। 

(৮) পর্ যেন বশদ্দল্পর 

পবরকবল্পত 

উন্নয়দ্দনর লদ্দক্ষ্য 

একটি স্বল্প, মধ্য ও 

দীঘ যদ্দময়াদী পর্ যেন 

মহা-পবরকল্পনা 

প্রণয়ন 

০২ ৮.১ পর্ যেন বশদ্দল্পর উন্নয়দ্দন 

মহাপবরকল্পনা প্রণয়দ্দনর 

বনবমত্ত পরামশ যক বনদ্দয়াগ 

৮.১.১ পরামশ যক 

বনদ্দয়াদ্দগর প্রস্তাি 

সপ্রবরত 

তাবরখ ২ - - ০১.০৬.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১

৯ 

২৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১

৯ 

- পর্ যটন মহাপররকল্পনা 

প্রণয়মনর জন্য প্রস্তুতকৃত 

RFP এর TOR মন্ত্রণালয় 

কর্তযক  অনুমমারিত হময়মে। 

আগামী ৩০/০৪/২০১৯ 

তাবরদ্দখর মদ্দধ্য েংবক্ষ্প্ত 

তাবলকাভুক্ত িপ্রতিােগুয়লায়ক 

RFP  প্রিান করা হসি। 

(৯) পর্ যেন বিষয়ক 

ডাোদ্দিইর্ েংরক্ষ্ণ 

০২ ৯.১ পর্ যেন বিষয়ক 

ডাোদ্দিইর্ প্রস্তুত 

৯.১.১ প্রস্তুতকৃত 

ডাোদ্দিইর্ 

তাবরখ ২ - - ০১.০৬.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১

৯ 

২৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১

৯ 

- বাাংলামিে ট্যুররজম শবামড যর 

একক রডরজটাল ওময়ব 

শপাট যাল ও ডাটামবস ততরীর 

রনরমত্ত শর্াগ্য প্ররতষ্ঠান 

বাোইময়র লমযু ১৯ মাচ য 

২০১৯ তাবরদ্দখ বপবপআর-

২০০৮ অনুোদ্দর 06 টি 

প্রবতষ্ঠানদ্দক RFP প্রদান 

করা হদ্দয়দ্দছ।  


