বাংলােদশ টুয্িরজম েবাডর্
(জাতীয় পয র্টন সংস্থা)
িবিল্ডং-২, েলেভল-৩, িবএসএল অিফস কমেপ্লক্স,
০১ িমেন্টা েরাড, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত (Citizen’s Charter)
১.

িভশন ও িমশন

িভশন : বাংলােদশেক এিশয়ায় অনয্তম আকষ র্নীয় পয র্টন গন্তবয্ িহেসেব গেড় েতালা।
িমশন : পয র্টন িশেল্প িনেয়ািজত পৰ্িতষ্ঠান সমূহেক উন্নত েসবা পৰ্দােন উেদব্াধকরণ এবং েদেশর আকষ র্নীয় পয র্টন স্থান সমূহেক েদেশ এবং িবেদেশ পৰ্চার এবং িবপণেনর মাধয্েম তুেল ধরা।
২.
২.১

পৰ্িতশৰ্ুত েসবা সমূহ
নাগিরক েসবা

কৰ্িমক
নং

েসবার নাম

েসবা পৰ্দান পদ্ধিত

পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান

১

২

৩
১। িবেদশী পয র্টকেদর এেদেশ আগমন সহজতর
করার লেক্ষয্ অন-এরাইভাল িভসা পাওয়ার জনয্
সংিশ্লষ্ট পয র্টকগণ নাম-িঠকানা, ই-েমইল ও
পাসেপাট র্ এর ফেটাকিপসহ িবিটিব’েক অবিহত কের
আেবদন জানােবন।
২। আেবদন পাবার পর িবিটিব সংিশ্লষ্ট কতৃপর্ ক্ষেক
কায র্করী বয্বস্থা গৰ্হেণর িবষেয় অনুেরাধ জানােব।
১। এ িশেল্পর উন্নয়েনর লেক্ষয্ েকান সংস্থা বা
সংগঠন েদেশ/িবেদেশ পয র্টন েমলা বা ইেভন্ট
আেয়াজেন আগৰ্হী হেল তারা িবিটিব’র িনকট
আেবদন জানােব।
২। িবিটিব আেবদন সমূহ যাচাই-বাছাই কের উপযুক্ত

৪

১

২

আগত িবেদশী
পয র্টকেদর ভৰ্মণ
িভসা/অন-এরাইভাল
িভসা পৰ্দান িবষয়ক।

পয র্টন িশেল্পর পৰ্চার,
পৰ্সার ও উন্নয়েনর জনয্
আিথ র্ক সহায়তা/
(স্পন্সরশীপ) পৰ্দান।

১। িবেদশী পয র্টকেদর েথেক পৰ্াপ্ত
আেবদন।
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাডর্।

১। আেয়াজক বয্িক্ত/পৰ্িতষ্ঠান
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাডর্
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েসবার মূলয্
এবং
পিরেশাধ
পদ্ধিত
৫

িবনা মূেলয্

িবনা মূেলয্

েসবা
পৰ্দােনর
সময়সীমা

দািয়তব্ পৰ্াপক কমর্কতর্া
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল

৬

৭

২০ িদন

৪৫ িদন

জনাব ফাউজুল কবীর মঈন
সহকারী পিরচালক
(আন্তজর্ািতক সম্পকর্ ও জনসংেযাগ)
েফান: ০১৭১২ ৯০৯ ৭২১
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd

জনাব মিহবুল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (িবপণন)
েফান: ০১৫১৫ ২০১ ১১৬
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd

কৰ্িমক
নং

েসবার নাম

১

২

৩

৪

১

েসবা পৰ্দান পদ্ধিত

৩
পৰ্িতয়মান হেল বা িবেশষ েক্ষেতৰ্ েবাডর্ সভায়
র্ সহায়তা পৰ্দান/
অনুেমাদেনর েপৰ্িক্ষেত আিথক
স্পন্সরশীপ পৰ্দান করেব।
১। েকান িবেদশী টুয্র অপােরটর বা েকান িবেদেশ
অবিস্থত বাংলােদশ দূতাবাস বা েকান
পৰ্চারসামগৰ্ী িবতরণ
িবিনেয়াগকারী পৰ্েয়াজনীয় পৰ্চার সমগৰ্ীর জনয্
(েদেশর দশর্নীয়
িবিটিব’র িনকট আেবদন জানােল িবিটিব তার
স্থানসমূহ িচিহ্নত কের
েযাগয্তা ও চািহদা অনুযায়ী পৰ্চার সামগৰ্ী সমূহ হােত
ৈতরী বৰ্িশউর, েপাষ্টার,
হােত/িডেপ্লােমিটক বয্ােগ বা ডাক েযােগ পৰ্দান
ফ্লাইয়ার ইতয্ািদ)।
করেব।
১। েদেশর পয র্টন িশেল্পর বয্াপক সম্ভাবনােক
বিহিব র্েশব্ পৰ্চার ও িবপণেনর লেক্ষয্ িবেশব্র িবিভন্ন
পয র্টন েমলায়
স্থােন আেয়ািজত পয র্টন েমলা ও েসিমনার সমূেহ
অংশগৰ্হণ
েবসরকারী টুয্র অপােরটরগণেক অংশগৰ্হেণর
িবষেয় অবিহত ও উৎসািহত কের িবিটিব সহ
সংিশ্লষ্ট েমলায় উপিস্থিত িনিশ্চত করণ।
২.
পৰ্িতশৰ্ুত েসবা সমূহ
২.২
পৰ্ািতষ্ঠািনক েসবাসমূহ :
১। েকান েস্টক েহাল্ডার েদেশর পয র্টন উন্নয়েনর লেক্ষয্
েকান তথয্ জানেত চাইেল এবং েকান িপন্ট এবং
ইেলকেটৰ্ািনক িমিডয়ার সাংবািদক িবিটিব’র তথয্
িবিটিব’র িবিভন্ন তথয্
জানেত চাইেল িলিখত ভােব আেবদন করেবন।
পৰ্দান
২। আেবদনপতৰ্ যাচাই কের িবিটিব েথেক পৰ্েয়াজনীয়
তথয্ পৰ্দান করেব

পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান
৪

েসবার মূলয্
এবং
পিরেশাধ
পদ্ধিত
৫

১। দূতাবাস, িবেদশী টুয্রঅপােরটর ও
িবিনেয়াগকারী
িবনা মূেলয্
২। বাংলােদশ টুয্িরজম েবাডর্

১। েমলায় অংশগৰ্হেণ আগৰ্হী
টুয্রঅপােরটর/েস্টকেহাল্ডারেদর
আেবদন
২। িবিটিব েযাগয্ পৰ্িতিনিধ েপৰ্রেণর
বয্বস্থা গৰ্হণ করেব।

িবনা মূেলয্

১। েয পৰ্িতষ্ঠান/সংস্থা েথেক তথয্
জানেত চােচ্ছ েস পৰ্িতষ্ঠান/সংস্থা
িবনা মূেলয্
িলিখত ভােব িবিটিব'র CEO বরাবর
আেবদন করেবন।
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েসবা
পৰ্দােনর
সময়সীমা

দািয়তব্ পৰ্াপক কমর্কতর্া
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল

৬

৭

১০ িদন

৩ মাস

০৩ িদন

েমা: িনজাম উিদ্দন
সহকারী পিরচালক (েবাডর্ ও আইন)
েমাবাইল : 01677 111 972
ইেমইল: ad.bl@btb.gov.bd

জনাব মিহবুল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (িবপণন)
েফান: ০১৫১৫ ২০১ ১১৬
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd

জনাব ফাউজুল কবীর মঈন
সহকারী পিরচালক
(আন্তজর্ািতক সম্পকর্ ও জনসংেযাগ)
েফান: ০১৭১২ ৯০৯ ৭২১
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd

কৰ্িমক
নং
১

২

েসবার নাম

েসবা পৰ্দান পদ্ধিত

পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান

২
আন্তজর্ািতক িবিনেয়াগ
উৎসািহত করার লেক্ষয্
েদেশ িবেদেশ
সভা/েরাডেশা/ েসলস
িমশন ও েমলায় অংশ
গৰ্হণ

৩

৪

েসবার মূলয্
এবং
পিরেশাধ
পদ্ধিত
৫

দািয়তব্ পৰ্াপক কমর্কতর্া
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল

৬

৭

বাংলােদশেক িবেশব্র জনগেণর মােঝ ইিতবাচকভােব
বাংলােদশ সম্পেকর্ সমস্ত ইিত বাচক
তুেল ধরার জনয্ িবিভন্ন উন্নত েদেশ সভা/েরাডেশা
তথয্ সমব্িলত আেলাকিচতৰ্ েপাস্টার িবনা মূেলয্
আেয়াজন করা এবং পয র্টন িবষয়ক েমলায় অংশ
িবিল করা
গৰ্হণ

৩০ িদন

িবিটিব তার পৰ্শাসিনক মন্তৰ্ণালেয়র সােথ সাব র্ক্ষিণক
েবসামিরক িবমান পিরবহন ও পয র্টন
েযাগােযাগ েরেখ পয র্টন িশেল্পর উন্নয়েণ সরকােরর
পৰ্েযাজয্ নয়
মন্তৰ্ণালয়
আেদশ িনেদ র্শ বাস্তবায়ন কের যােচ্ছ।

সরকাির
িনয়মানুযায়ী

৩

টুয্িরজম েবাডর্
পিরচালনা ও কায র্াবলী

৪

১। েনািটশ
পিরচালনা পষ র্েদর সভা সরকােরর আেদশ িনেদ র্শ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ ২। কায র্পতৰ্
আেয়াজন
িনয়মানুসাের পষ র্দ সভার অনুষ্ঠান
৩। কায র্িববরণী টুয্িরজম েবাডর্ এবং
সংিশ্লষ্ট েস্টকেহাল্ডারগণ

পৰ্েযাজয্ নয়

ৈদনিন্দন িহসাব
সংরক্ষণ ও বািষ র্ক
িনরীক্ষা

পৰ্েযাজয্ নয়

৫

েসবা
পৰ্দােনর
সময়সীমা

সরকাির িনয়ম নীিত অনুসরণ

১। েনািটশ
২। সরকাির আেদশ
৩। স্থানীয় কতৃপেক্ষর আেদশ

২ মাস
একবার
(কমপেক্ষ)

২৫ িদন

জনাব মিহবুল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (িবপণন)
েফান: ০১৫১৫ ২০১ ১১৬
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd
পৰ্ধান িনব র্াহী কমর্কতর্া
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাডর্
েফান : (০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫
ই-েমইল:ceo@btb.gov.bd
েমা: িনজাম উিদ্দন
সহকারী পিরচালক (েবাডর্ ও আইন)
েমাবাইল : 01677 111 972
ইেমইল: ad.bl@btb.gov.bd
জনাব কািবল িমঞা
িহসাবরক্ষণ কমর্কতর্া
েফান: ০১৯১৬ ২২২ ৪৩০
ইেমইল: acco@btb.gov.bd

৩. অভয্ন্তিরণ েসবাসমূহ :

১

১। পয র্টন িশেল্প দক্ষতার সােথ কাজ
১। পয র্টন িশেল্প িনেয়ািজত কমর্কতর্া/কমর্চারীেদর
করা এবং উন্নত েসবা দােনর জনয্
পয র্টন িশেল্পর উন্নয়েনর
িবনা মূেলয্
দক্ষতা ও েসবার মান উন্নয়েনর লেক্ষয্ িবিটিব কতৃক
র্
উপেযাগী কের েতালার লেক্ষয্
জনয্ পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান
পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান
পৰ্িশক্ষণ সামগৰ্ী সরবরাহ করা
3

৩০ িদন

জনাব েমা: েবারহান উিদ্দন
সহকারী পিরচালক
(সমনব্য় ও সাধারন েসবা)
েফান: 01722 579 813
ইেমইল: ad.cgs@btb.gov.bd

কৰ্িমক
নং

েসবার নাম

েসবা পৰ্দান পদ্ধিত

পৰ্েয়াজনীয় কাগজপতৰ্ এবং পৰ্ািপ্ত স্থান

১

২

৩
১। েদেশর অনয্তম পয র্টন আকষ র্নীয় স্থান সমূেহ
অবিস্থত েহােটল েমােটেল, েরেস্তারাঁ টৰ্ান্সেপাট র্,
সূয্েভনর িবেকৰ্তা ইতয্ািদ েপশার সােথ জিড়ত
েলাকজনেক পয র্টন িশল্প সম্পেকর্ এবং পয র্টকেদর
উন্নত েসবা পৰ্দােনর জনয্ জনসেচতনতা সৃিষ্টর জনয্
ওয়াকর্শপ এর আেয়াজন করা

৪

২

জন সেচতনতা মূলক
কমর্সূচীর আেয়াজন

৩

ঐিতহয্বাহী এবং
আকষ র্নীয় পয র্টন
িনদশর্ন গুিল
সংরক্ষেনর লেক্ষয্
স্থানীয় জনগণেক
সেচতন কের েতালা

৪

৫

কিমউিনিট েবজড
টুয্িরজম িবষেয়
কায র্কৰ্ম গৰ্হণ
েদেশর অভয্ন্তের
িনিমর্ত ধম�য়
ঐিতহয্মিন্ডত পৰ্ত্নতািত্তব্ক িনদশর্ন সমূহ
িচিহ্নত করণ এবং
সংরক্ষণ

েসবার মূলয্
এবং
পিরেশাধ
পদ্ধিত
৫

জন সেচতনতা সৃিষ্টর লেক্ষয্ পিরস্কার
পিরচ্ছন্নতা সম্পেকর্ হয্ান্ডেনাট
িবনা মূেলয্
সরবরাহ, সেচতনতা মূলক েশ্লাগান,
সমব্িলত িটসাট র্ িবতরণ

বাংলােদেশর অেনক ঐিতহয্বাহী পয র্টন িনদশর্ন ধংস
পয র্টন িশেল্পর জনয্ ঐিতহয্বাহী
হেয় যােচ্ছ েস গুিল সংরক্ষেণর জনয্ স্থানীয় জনগণেক
িনেদশর্নগুিল কত গুরুতব্পূণ র্ তার বণ র্না িবনা মূেলয্
সেচতন কের েতালার জনয্ িদন বয্াপী কমর্শালার
সম্মিলত িলফেলট িবতরন।
অেয়াজন করা

কিমউিনিট পয র্টন উন্নয়ন, স্থানীয় কিমউিনিটর সােথ সংিশ্লষ্ট
টুয্র
আপােরটরেদর
েযাগােযাগপূব র্ক পিরবার িনব র্াচন েহামেস্ট আবাসন আেবদেনর িভিত্তেত আিথ র্ক সহায়তা িবনা মূেলয্
ৈতিরসহ নূনয্তম সুিবধািদ পৰ্বতর্ন
পৰ্দান

েদেশ ধম�য় পয র্টন (Religious Tourism) ধম�য় ঐিতহয্ মিন্ডত স্থান সমূেহর
জনিপৰ্য় করার লেক্ষয্ তা তািলকা ভূক্ত করা এবং উপর তথয্ ও আেলাকিচতৰ্ সমব্িলত
িবনা মূেলয্¨
পৰ্চার সামগৰ্ী সরবরাহ ।
সংরক্ষণ করা

4

েসবা
পৰ্দােনর
সময়সীমা
৬

৩০ িদন

দািয়তব্ পৰ্াপক কমর্কতর্া
(নাম, পদবী, েফান নমব্র, ও ই-েমইল
৭
জনাব ফাউজুল কবীর মঈন
সহকারী পিরচালক
(আন্তজর্ািতক সম্পকর্ ও জনসংেযাগ)
েফান: ০১৭১২ ৯০৯ ৭২১
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd

৩০ িদন

জনাব ফাউজুল কবীর মঈন
সহকারী পিরচালক
(আন্তজর্ািতক সম্পকর্ ও জনসংেযাগ)
েফান: ০১৭১২ ৯০৯ ৭২১
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd

৩০ িদন

েমা: মাজহারুল ইসলাম
সহকারী পিরচালক
(পিরকল্পনা ও গেবষণা)
েফান: 01717 040 474
ইেমইল: ad.planning@btb.gov.bd

১৫ িদন

জনাব েমা: েবারহান উিদ্দন
সহকারী পিরচালক
(সমনব্য় ও সাধারন েসবা)
েফান: 01722 579 813
ইেমইল: ad.cgs@btb.gov.bd

