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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ িরজম বাড 

এবং

সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সমা ন ীেপর পিরেবশ, িতেবশ ও জীবৈবিচ রা এবং টকসই পয টন উয়ন'; কেরানা মহামারীেত িত পয টন িশের
উরণ; এবং -ইেকানিম িবষেয় িতন থক কম  পিরকনা ণয়ন। িরজম িমিডয়া ফেলাশীপ নীিতমালা ণয়ন এবং র অপােরটর ও
র গাইড আইন এর খসড়া ণয়ন। কেহাারসহ পয টন মলায় অংশহণ। ২৭ জন িবেদশী সাংবািদক িনেয় পিরিচতলক মণ
আেয়াজন। সামািজক যাগােযাগ মােম পয টন আকষ েণর ছিব ও িভিডও চার। ামশনাল ওেয়বসাইট চা। মািসক িত িনউজেলটার
ও ই-িনউজেলটার কাশ।  ােভল গ ১৫০ রও অিধক ইারাশনাল িমিডয়ায় চার। ১৩ িবষয়িভিক িশওর, ২ ির াপ,
১০ জলা িভিক িশওর ণ ও চার। িরজেমর িবিভ উপখােতর ৩২৩৫ জনেক পয টন িবষয়ক মৗিলক িশণ দান। ১১০ জনেক
কিমউিন বইজড িরজম িবষয়ক িশণ দান। ৭৬ কম শালা আেয়াজেনর মােম জনগণেক পয টেনর সােথ সৃকরণ। ৩৬ 
পয টন েট পয টকগেণর জ মৗিলক িবধািদ ি করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

১. কািভড-১৯ জিনত িতল পিরেবশ; ২. সব সাধারণেক পয টেনর সােথ সৃকরণ; ৩. আইন ও নীিতমালার সীমাবতা; ৪. িবিভ রা
কক স দেশর নাগিরকগেণর িত বাংলােদশ মেণ সতকতা জারী; ৫. কােজর িবিতর লনায় জনবেলর তা; ৬. পয টন সংি
অা মণালয় িবভাগ ও দেরর সােথ িনিবড় যাগােযােগর সীমাবতা; ৭. পয টন অংশীজেনর সােথ আইনাগ কান সক না থাকা; ৮.
Tourism Satellite Account এর অপিিত; ৯. পাব ত জলাসেহ িবেদশী পয টকেদর জ অনলাইন বা বা ওয়ান প
সািভ স না থাকা; ১০. িবেদশী পয টকেদর জ অনলাইন িভসা বা না থাকা; এবং ১১. পয টন খােত অপয া দশী-িবেদশী িবিনেয়াগ।

ভিবৎ পিরকনা:

৩০ মাচ  ২০২২ এর মে কািভড-১৯ জিনত িত থেক পয টন িশের উরেণর জ পয টন িশের য়িত িনপন ও ২০
নীিতমালা/গাইডলাইন ণয়ন এবং National Tourism Human Capital Development Strategy ণয়েনর
মােম আগামী ১০ বছের িরজম খােত িক পিরমান কম সংােনর সাবনা রেয়েছ তা িনপন। পয টন খােত দ মােনর সদ তরীর
জ  Bangabandhu  Sheikh  Mujibur  Rahman  International  Institute  of  Tourism  and
Hospitality (BSMRIITH) িতা। ামীণ পয টেনর উয়েনর জ ৩০ ন ২০২২ এর মে ৩০ উপেজলায় পয টন উয়ন
পিরকনা ণয়ন। কিমউিন বইজড িরজম উয়েনর জ ৩০ মাচ  ২০২২ এর মে ৩০  পিরবারেক ত করা। টকসই ও পিরেবশ
বাব পয টন উয়েনর জ ৩১ ম ২০২২ এর মে ৪৫০ জন ভলািয়ার ত করা এবং িবমান সমা ও চােলসহ মাকােবলার
জ সংি অা মণালয়/িবভাগ এবং দর সংার সােথ ২০২১-২২ অথ বছের যাগেযাগ ি করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পয টন খােতর িবিভ উপখােতর ১৫৭০ জন কমেক িশণ দােনর মােম দতা উয়ন। পয টন িশের উয়েনর জ খাত
িভিক ২২ নীিতমালা/গাইডলাইন ণয়ন। কািভড-১৯ এর ভােব পয টন খােতর য়িত িনপণ। আগামী ১০ বছর পয টন
খােত িক পিরমাণ কম সংান হেত পাের তা িনপেনর জ National Tourism Human Capital
Development Strategy ণয়ন। পয টন সিকত ত সরবরাহ িনিত করার জ মাবাইল অাপস ত।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ িরজম বাড 

এবং

সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দিণ এিশয়ার মে বাংলােদশেক অতম ধান পয টন আকষ ণীয় গ িহেসেব গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
পিরকিত ও টকসই উয়েনর মােম িবমােনর পয টন প ও সবার উয়ন,
কায করী চার ও িবপণেনর মােম বিহিব ে বাংলােদেশর পয টন প ও সবার িবপণন করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পয টন খােত মানব সদ উয়ন
২. টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন উয়ন কায ম
৩. পয টন িশের উয়েন খাত িভিক নীিতমালা ও কৗশলপ ণয়ন
৪. পয টন িশের চার ও িবপণন কায ম সসারণ
৫. পয টন খােত ত ির বহার ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পয টন উয়েন নীিতমালা ণয়ন, পািরশ দান ও িবমান পয টন সংা নীিতমালা বাবায়েন সহায়তা
২. পয টন িশের সািব ক উয়েন হীত পিরকনা বাবায়েন সংিেদর পরামশ  বা িদকিনেদ শনা দান
৩. পয টন আকষ ণ িচিতকরণ, সংরণ, উয়ন, িবকাশ ও গণসেচতনতা তির
৪. দািয়শীল পয টন (Responsible Tourism) বাবায়ন করার লে সরকার, িখাত, ানীয় জনেগাী,
ানীয় শাসন, এনিজও, নারী সংগঠন ও িমিডয়ার অংশহেণর বাকরণ
৫. িবেদিশ পয টন িতােনর সােথ বাংলােদেশর পয টন িতােনর যাগােযাগ াপেন সহেযািগতা দান ও কােজ সময়
সাধন
৬. বাংলােদেশ পয টকেদর আগমন এবং অবানেক সহজতর ও িনরাপদ করাসহ অা াথ  সংি িবষেয় সরকােরর
িবিভ সংার সােথ সময় সাধন
৭. পয টন িশ সহায়ক িবধাসহ ি এবং পয টন সংি উয়ন কায েম সহায়তা দান ও দেশ-িবেদেশ িবপণেনর
িবষেয়  সরকাির  ও  বসরকাির  সংা  বা  িতান,  সরকাির  িবভাগ  বা  দেরর  মে িনয়িমত  যাগােযাগ  রা  ও  সময়
সাধন
৮. পয টন আকষ েণর মান িনয়ণ এবং পয টকেদর াথ  রায় মানস পয টন সবা দান িনিতকরেণর েয়াজনীয়
বা হণ
৯. িতবী পয টকেদর অংশহেণর িবধািদ িনিতকরণ
১০. পয টন িশে নারীর অিধকার ও অংশহণ সংরণ
১১. পয টন িশের উয়েনর জ গেবষণা, আজািতক বাজার পয েবণ ও িবেষণব ক যেথাপ বা হণ
১২. পয টন সৃ  িশেক সহায়তা দানকে েয়াজনীয় িদকিনেদ শনা দান
১৩. পয টন সিকত যাবতীয় মলার আেয়াজন ও চার বা কাশনালক কায ম হেণ িদকিনেদ শনা দান
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

জনসৃতার মােম
দািয়শীল পয টন উয়ন

জলা ও উপেজলা পয ােয় সরকাির
কম কতা, ানীয় জন িতিনিধ এবং
িবিভ কেহাার সমেয় সভার
আেয়াজন

সভা (সংা) ১৮ ৭৬ ৩৪ ৪০ ৪৫
বাংলােদশ িরজম বাড , জলা
শাসন, উপেজলা শাসন, ানীয়
পয টন সংি কেহাার সংগঠন

িবিব’র বািষ ক কম সাদন
ির মাণক

দশী িবেদশী পয টেকর
সংা ি

পয টন িশের কায কর চার ও
িবপণন, িবিভ ইেভ আেয়াজন
এবং পয টন িবধািদ ির মােম
অভরীণ ও িবেদশী পয টেকর
বাহ িকরণ

শতাংশ
দশীয় ১০%
ও িবেদশী
০৫%

দশীয় ১৫%
ও িবেদশী
০৮%

দশীয় ১৭% ও
িবেদশী ১০%

দশীয় ২০% ও
িবেদশী ১৩%

বাংলােদশ িরজম বাড , জলা
শাসন, উপেজলা শাসন, িবেদেশ
অবিত বাংলােদশী িমশন/তাবাস
এবং পয টন সংি কেহাার

বাংলােদশ িলেশর শাল া,
ির িলশ, এিমউজা পাক,
ত অিধদর, জলা শাসন,
হােটল এেসািসেয়শন ও অা

পয টন খাত সংি
অংশীজেনর পশাদািরের
উয়ন

পয টন খাত সংি অংশীজেনর
পশাদাির উয়েন িশণ
কম িচর আেয়াজন

সংা ৯৪৭ ১৫১১ ২০০০ ২৩০০ ২৫০০ বাংলােদশ িরজম বাড 
িবিব’র বািষ ক কম সাদন
ির মাণক

পযটন খােত নন
অবকাঠােমা ি ও
িবধািদ উয়েনর মােম
নন কম সংান ি

পয টেকর চািহদা অযায়ী সরকারী
ও বসরকারী উোেগ
অবকাঠােমাগত উয়ন, পয টন
িবধািদ ি এবং নন কম সংান
ি

কম সংান
(শতাংশ)

২.৯ ২.১৮ ২.৫ ৩.০ ৩.২

বাংলােদশ িরজম বাড , পয টন
সংি কেহাারগণ ও পয টন
সংি িবিভ সরকাির বসরকাির
দর

World Travel and
Tourism Council,
PATA, Bangladesh
Bureau of Statistics,
জলা শাসন, পয টন সংি
িবিভ সংগঠন

পয টন খােত নারীর
অংশহণ ির মােম
নারীর মতায়ন

পয টন িশে র অপােরটর, র
গাইড, ভলািয়ার, পয টন সংবাদ
কম ইতািদ ে নারীর
অংশহণ ি

সংা ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০

বাংলােদশ িরজম বাড , জলা
শাসন, উপেজলা শাসন, ইউ এন
ভলািয়ার এবং পয টন সংি
কেহাারগণ

িবিব’র বািষ ক কম সাদন
ির মাণক

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পয টন খােত
মানব সদ
উয়ন

২০

[১.১] র অপােরটর
িশণ (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[১.১.১] িশণা র
অপােরটর

সমি সংা ৩ ৭৫ ৩২০ ৩৬০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ ৪০০ ৪৫০

[১.২] র গাইড িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[১.২.১] িশণা র
গাইড

সমি সংা ৩ ৯০ ৩২০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ ৪০০ ৪৫০

[১.৩] দশীয় খা
পিরেবশনকারী িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[১.৩.১] িশণা
দশীয় খা
পিরেবশনকারী

সমি সংা ২ ২১৮ ১২০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১০০ ২০০ ২৫০

[১.৪] িশেণর মােম
কম চারীেদর কম দতা
ি

[১.৪.১] িশণ জনঘা সমি সংা ৩ ১৬২০ ১৬২০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৬৫০ ১৭০০

[১.৫] হােটল-মােটল-
িরেসাট  কম িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[১.৫.১] িশণা
হােটল-মােটল-িরেসাট 
কম

সমি সংা ৩ ১২০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৩০০ ৩৫০

[১.৬] পয টন পিরবহন কম
িশণ (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[১.৬.১] িশণা
পিরবহন কম

সমি সংা ২ ৩০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ১০০ ২৩০ ২৫০

[১.৭] িবেনাদন পাক কম
িশণ (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[১.৭.১] িশণা
িবেনাদন পাক কম

সমি সংা ২ ৯০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫০ ২০০

[১.৮] পয টন িবষয়ক
সাংবাদকম িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[১.৮.১] িশণা
সংবাদকম

সমি সংা ২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫০ ২০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] টকসই ও
পিরেবশ বাব
পয টন উয়ন
কায ম

১৬

[২.১] ামীন পয টন
উয়েনর লে উপেজলা
পয ােয় জনসেচতনতালক
কম শালা আেয়াজন
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.১.১] আেয়ািজত সভা/
কম শালা

সমি সংা ৫ ২৭ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২০ ৩০ ৩০

[২.২] ানীয় জনেগাীেক
পয টন িশের সােথ সৃ
করার জ কিমউিন
বইজড িরজম উয়ন

[২.২.১] কিমউিন
বইজড িরজেম সৃ
পিরবার

সমি সংা ৩ ২০ ২৪ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২০ ৩০ ৩০

[২.৩] টকসই ও পিরেবশ
বাব পয টন উয়েনর জ
িশিত ভলািয়ার তরী
(সরাসির অথবা অনলাইন
িশণ)

[২.৩.১] িশণা
ভলািয়ার

সমি সংা ৩ ৩২৩ ৪০০ ৪৫০ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৫০০ ৫০০

[২.৪] পয টন আকষ েণর
পিরেবশ সংরেণর জ
ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[২.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[২.৫] পয টন সাবনাময়
জলাসেহ পয টকেদর
জ মৗিলক িবধািদ ি
মােম পয টন সবার মান
উয়ন

[২.৫.১] পয টন
টসেহ িজত
িবধািদ

সমি সংা ৩ ৯ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] পয টন
িশের উয়েন
খাত িভিক
নীিতমালা ও
কৗশলপ
ণয়ন

১৩

[৩.১] পয টন িশের
উয়েন খাতিভিক
নীিতমালা নয়ণ

[৩.১.১] নীিতমালা ণীত সমি সংা ৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[৩.২] Impact of
Covid-19 on
Bangladesh
Tourism
Industry:
Assesment and
Suggestion িবষয়ক
গেবষণা কায ম পিরচালনা

[৩.২.১] Impact of
Covid-19 on
Bangladesh
Tourism
Industry:
Assesment and
Suggestion
িবষয়ক গেবষণা কায ম
পিরচািলত

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.০৫.২২ ৩০.০৬.২২

[৩.৩] National
Tourism Human
Capital
Development
Strategy ২০২১-
২০৩০ নয়ন

[৩.৩.১] National
Tourism
Human Capital
Development
Strategy ২০২১-
২০৩০ নীত

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.০৫.২২ ৩০.০৬.২২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] পয টন
িশের চার ও
িবপণন কায ম
সসারণ

১২

[৪.১] িবিভ জলার পয টন
আকষ ণ সেক (বাংলা ও
ইংেরিজেত)
িশউর/িডিজটাল গাইড
ণয়ন

[৪.১.১] ণীত িশউর/
িডিজটাল গাইড

সমি সংা ৩ ১০ ২০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১১ ১২

[৪.২] িরজম জব ফয়ার
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[৪.২.১] আেয়ািজত
িরজম জব ফয়ার

সমি সংা ৩ ২ ১ ১ ১

[৪.৩] রিডওেত পয টন
চারণালক অান
আেয়াজন

[৪.৩.১] রিডওেত পয টন
িবষয়ক অান চািরত

সমি সংা ২ ২ ১ ৩ ৩

[৪.৪] টিলিভশেন পয টন
চারণালক অান
আেয়াজন

[৪.৪.১] টিলিভশেন
পয টন িবষয়ক অান
চািরত

সমি সংা ২ ২ ১ ৩ ৩

[৪.৫] ভা য়াল র
আেয়াজন

[৪.৫.১] আেয়ািজত
ভায়াল র

সমি সংা ২ ২ ১ ৩ ৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] পয টন খােত
ত ির
বহার ি

৯

[৫.১] Bangladesh
Travel Guide
শীষ ক মাবাইল অাপস
তির

[৫.১.১] মাবাইল অাপস
তত

সমি শতকরা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.২] ই-িনউজেলটার
কাশ

[৫.২.১] ই-িনউজ লটার
তত

সমি সংা ৩ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[৫.৩] ৫ সামািজক
যাগােযাগ মােম
(Facebook,
LinkedIn,
YouTube ,
Twitter,
Instagram) এ
বাংলােদেশর পয টন
আকষ ণসেহর ছিব ও ত
আপেলাড করা

[৫.৩.১] ছিব ও ত
আপেলাডত

সমি সংা ৩ ১৭৪ ৪০০ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৫৫০ ৬০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BIDS Bangladesh Institute of Development Studies

২ PATA Pacific Asia Travel Association

৩ TEAB Tourism Educators’ Association of Bangladesh

৪ UNvolunteer United Nations Volunteer
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] র অপােরটর িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.১.১] িশণা র অপােরটর িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা

[১.২] র গাইড িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.২.১] িশণা র গাইড
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[১.৩] দশীয় খা পিরেবশনকারী িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৩.১] িশণা দশীয় খা পিরেবশনকারী
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[১.৪] িশেণর মােম কম চারীেদর কম দতা ি [১.৪.১] িশণ জনঘা শাসন শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[১.৫] হােটল-মােটল-িরেসাট  কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৫.১] িশণা হােটল-মােটল-িরেসাট  কম
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[১.৬] পয টন পিরবহন কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৬.১] িশণা পিরবহন কম
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[১.৭] িবেনাদন পাক কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৭.১] িশণা িবেনাদন পাক কম পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[১.৮] পয টন িবষয়ক সাংবাদকম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [১.৮.১] িশণা সংবাদকম
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[২.১] ামীন পয টন উয়েনর লে উপেজলা পয ােয় জনসেচতনতালক কম শালা
আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.১.১] আেয়ািজত সভা/ কম শালা
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[২.২] ানীয় জনেগাীেক পয টন িশের সােথ সৃ করার জ কিমউিন বইজড
িরজম উয়ন

[২.২.১] কিমউিন বইজড িরজেম সৃ পিরবার পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[২.৩] টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন উয়েনর জ িশিত ভলািয়ার তরী
(সরাসির অথবা অনলাইন িশণ)

[২.৩.১] িশণা ভলািয়ার
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[২.৪] পয টন আকষ েণর পিরেবশ সংরেণর জ ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৪.১] আেয়ািজত সভা পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[২.৫] পয টন সাবনাময় জলাসেহ পয টকেদর জ মৗিলক িবধািদ ি মােম
পয টন সবার মান উয়ন

[২.৫.১] পয টন টসেহ িজত িবধািদ শাসন শাখা িতেবদন/ ছিব/ মির প

[৩.১] পয টন িশের উয়েন খাতিভিক নীিতমালা নয়ণ [৩.১.১] নীিতমালা ণীত পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ণীত নীিতমালা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] Impact of Covid-19 on Bangladesh Tourism
Industry: Assesment and Suggestion িবষয়ক গেবষণা
কায ম পিরচালনা

[৩.২.১] Impact of Covid-19 on
Bangladesh Tourism Industry:
Assesment and Suggestion িবষয়ক
গেবষণা কায ম পিরচািলত

পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ননা

[৩.৩] National Tourism Human Capital Development
Strategy ২০২১-২০৩০ নয়ন

[৩.৩.১] National Tourism Human
Capital Development Strategy ২০২১-
২০৩০ নীত

পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব

[৪.১] িবিভ জলার পয টন আকষ ণ সেক (বাংলা ও ইংেরিজেত) িশউর/িডিজটাল
গাইড ণয়ন

[৪.১.১] ণীত িশউর/ িডিজটাল গাইড পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব/ ননা

[৪.২] িরজম জব ফয়ার (সরাসির অথবা অনলাইেন) [৪.২.১] আেয়ািজত িরজম জব ফয়ার পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব

[৪.৩] রিডওেত পয টন চারণালক অান আেয়াজন [৪.৩.১] রিডওেত পয টন িবষয়ক অান চািরত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব

[৪.৪] টিলিভশেন পয টন চারণালক অান আেয়াজন [৪.৪.১] টিলিভশেন পয টন িবষয়ক অান চািরত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব

[৪.৫] ভা য়াল র আেয়াজন [৪.৫.১] আেয়ািজত ভায়াল র িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /Screenshot

[৫.১] Bangladesh Travel Guide শীষ ক মাবাইল অাপস তির [৫.১.১] মাবাইল অাপস তত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /Screenshot

[৫.২] ই-িনউজেলটার কাশ [৫.২.১] ই-িনউজ লটার তত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব/ ননা

[৫.৩] ৫ সামািজক যাগােযাগ মােম (Facebook, LinkedIn,
YouTube , Twitter, Instagram) এ বাংলােদেশর পয টন
আকষ ণসেহর ছিব ও ত আপেলাড করা

[৫.৩.১] ছিব ও ত আপেলাডত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /Screenshot
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল

র অপােরটর িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা র অপােরটর র অপােরটর এেসািসেয়শনসহ
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

র গাইড িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা র গাইড র গাইড এেসািসেয়শন
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

হােটল-মােটল-িরেসাট  কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা হােটল-মােটল-িরেসাট  কম হােটল মােটল িরেসাট  ওনাস  এেসািসেয়শনসহ
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন পিরবহন কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা পিরবহন কম পয টন পিরবহন মািলক
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

িবেনাদন পাক কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা িবেনাদন পাক কম বাংলােদশ এিমউজেম পাক এেসািসেয়শন
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন িবষয়ক সাংবাদকম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা সংবাদকম
এিভেয়শন ও িরজম জান ািল এেসািসেয়শন অব
বাংলােদশ

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

ামীন পয টন উয়েনর লে উপেজলা পয ােয় জনসেচতনতালক কম শালা
আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

আেয়ািজত সভা/ কম শালা উপেজলা শাসন
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

ানীয় জনেগাীেক পয টন িশের সােথ সৃ করার জ কিমউিন বইজড
িরজম উয়ন

কিমউিন বইজড িরজেম সৃ পিরবার উপেজলা শাসন এবং কিমউিন িলডার
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন উয়েনর জ িশিত ভলািয়ার তরী
(সরাসির অথবা অনলাইন িশণ)

িশণা ভলািয়ার জািতসংেঘর অতম সংা ইউ এন ভলািয়ার
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন আকষ েণর পিরেবশ সংরেণর জ ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

আেয়ািজত সভা উপেজলা শাসন
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন সাবনাময় জলাসেহ পয টকেদর জ মৗিলক িবধািদ ি মােম
পয টন সবার মান উয়ন

পয টন টসেহ িজত িবধািদ জলা শাসন
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন িশের উয়েন খাতিভিক নীিতমালা নয়ণ নীিতমালা ণীত
পয টন সংি সকল মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও
সংা বসরকারী পয টন এেসািসেয়শনসহ এবং
TEAB (িনেয়াগা িতান)

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৩, ২০২১ ১৫:০০ া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৩, ২০২১

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল

Impact of Covid-19 on Bangladesh Tourism
Industry: Assesment and Suggestion িবষয়ক গেবষণা
কায ম পিরচালনা

Impact of Covid-19 on
Bangladesh Tourism Industry:
Assesment and Suggestion িবষয়ক
গেবষণা কায ম পিরচািলত

জলা শাসন এবং পয টন সংি সকল
মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা বসরকারী পয টন
এেসািসেয়শনসহ এবং BIDS (িনেয়াগা গেবষণা
িতান)

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

National Tourism Human Capital Development
Strategy ২০২১-২০৩০ নয়ন

National Tourism Human
Capital Development Strategy
২০২১-২০৩০ নীত

পয টন সংি সকল মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও
সংা বসরকারী পয টন এেসািসেয়শনসহ এবং
TEAB (িনেয়াগা িতান)

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

িবিভ জলার পয টন আকষ ণ সেক (বাংলা ও ইংেরিজেত) িশউর/িডিজটাল
গাইড ণয়ন

ণীত িশউর/ িডিজটাল গাইড জলা শাসন
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

িরজম জব ফয়ার (সরাসির অথবা অনলাইেন) আেয়ািজত িরজম জব ফয়ার
িরজম ও হসিপটািল খােতর উোা
িতানসহ

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

ভায়াল র আেয়াজন আেয়ািজত ভায়াল র ত অিধদর
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২    পরররশষ্ট-'ক' 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্:বাংলাদদশ ট্যুররজর্ কবার্ ম 

কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদক

রর্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২অর্ ম 

বছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনকব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা 

আদয়াজন 

সভা আদয়ারজত ৪ সংখ্যা ক াকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সংরিষ্ট সকল 

কর্ মকতমা 

১০০% লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজদনর (stakeholders) 

অংশগ্রহদণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পররচালক 

(রবপণন, 

পররকল্পনা ও 

জনসংদর্াগ) 

৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণ আদয়ারজত ২ সংখ্যা  সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

 

২৬ (জন) 

লক্ষ্ুর্াত্রা - ১৬ জন ১০ জন -    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররদবশ উন্নয়ন উন্নত কর্ ম-পররদবশ ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

৫ 

৩১.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩১.০৯. 

২০২১ 

৩১.১২. 

২০২১ 

৩১.০৩. 

২০২২ 

   কার্ মক্রর্ 

সংযুরিদত 

প্রদানকৃত অজমন ১ ৩ ১   

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবদন 

সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালদয় দারখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদর্ আপদলার্করণ 

কর্ মপররকল্পনা ও 

নত্রর্ারসক প্ররতদবদন 

দারখলকৃত ও 

আপদলার্কৃত 

    ১ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

১০.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ১০.০৬. 

২০২১ 

১৫.১০. 

২০২১ 

১৫.০১. 

২০২২ 

১৫.০৪. 

২০২২ 

   

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ র্াঠ 

পর্ মাদয়র কার্ মালয় (প্রদর্াজু কক্ষ্দত্র) 

কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতদবদদনর ওপর র র্ব্যাক প্রদান  

র র্ব্যাক সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ   লক্ষ্ুর্াত্রা       আওতাধীন  

আঞ্চরলক/ র্াঠ 

পর্ মাদয়র ককান 

কার্ মালয় কনই। 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কার প্রাপ্তদদর তারলকা 

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩০.০৬. 

২০২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০.০৬. 

২০২২ 

   

অজমন        



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদক

রর্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২অর্ ম 

বছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২  অর্ মবছদরর ক্রয়-

পররকল্পনা পররকল্পনা  (প্রকদল্পর 

অনুদর্ারদত বারষ মক ক্রয় 

পররকল্পনাসহ)   ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ প্রকারশত 

২ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

৩১.০৭. 

২০২১ 

৩১.০৩. 

২০২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩১.০৭. 

২০২১ 

 ৩১.০৩. 

২০২২ 

    

অজমন      

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা 

আদয়াজন  

সভা আদয়ারজত ২ সংখ্যা   লক্ষ্ুর্াত্রা       ককান প্রকল্প 

কনই। অজমন      

২.৩ বারষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ 

বাস্তবায়ন 

বারষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ 

বাস্তবারয়ত 

২ %   লক্ষ্ুর্াত্রা       বারষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ কনই। 
অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশদষ প্রকদল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতুারদ) রবরধ 

কর্াতাদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পদ রবরধ 

কর্াতাদবক হস্তান্তররত 

    ২ তাররখ   লক্ষ্ুর্াত্রা       ককান প্রকল্প 

কনই। 
অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রারধকার রভরত্তদত নুুনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ বাংলাদদশ ট্যুররজর্ কবাদর্ মর 

কর্ন্ডার প্ররক্রয়া ও ক্রয় কার্ মক্রদর্ 

স্বচ্ছতা রনরিত করার জন্য পণ্য ও 

কসবা সরবরাহকারী প্ররতষ্ঠানসমূদহর 

র্ার্াদবজ প্রস্তুত কদর তাদদরদক 

২০২১-২২ অর্ ম বছদরর বারষ মক ক্রয় 

পররকল্পনা অবরহতকরণ, র্তার্ত 

গ্রহণ  এবং প্রাপ্ত র্তার্ত 

রনস্পরত্তকরণ 

পণ্য ও কসবা 

সরবরাহকারী 

প্ররতষ্ঠানসমূদহর 

র্ার্াদবজ প্রস্তুতকৃত ও  

২০২১-২২ অর্ ম বছদরর 

বারষ মক ক্রয় পররকল্পনার 

রবষদয় র্তার্ত গৃরহত ও 

রনস্পরত্তকৃত 

৪ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

৩১.০৭.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩১.০৭. 

২০২১ 

৩১.১২. 

২০২১ 

৩১.০৩. 

২০২২ 

    

অজমন      

৩.২ রতনটি সরকারর ও ১টি 

কবসরকারর কহাদর্দল পর্ মর্ন 

কসবাদর্দস্ক ট্যুররস্ট হুান্ডবুক ও 

পর্ মর্ন কসবা সংক্রান্ত  ব্ররশওর 

রবতরদণর র্াধ্যদর্ পর্ মর্কদদর ভ্রর্ণ 

পররকল্পনা নতরর ও পর্ মর্ন কসবা 

প্রারপ্ত সহজ করার র্াধ্যদর্ রনরাপদ 

ভ্রর্দণ সহায়তা প্রদান 

রতনটি সরকারর ও ১টি 

কবসরকারর কহাদর্দল 

পর্ মর্ন কসবাদর্দস্ক ট্যুররস্ট 

হুান্ডবুক ও পর্ মর্ন কসবা 

সংক্রান্ত  ব্ররশওর 

রবতরণকৃত 

৪ সংখ্যা 

(কসবা 

গ্রহীতা) 

সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

৪০০ জন লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০ জন ১০০ জন ১০০ জন ১০০ জন    

অজমন      

৩.৩ দাপ্তররক কর্ মসম্পাদদনর জন্য 

ব্যবহৃত সার্গ্রীর অনলাইন 

অনলাইন অরধর্াচন 

পদ্ধরত চালুকৃত এবং 

 

৪ 

 

তাররখ 

 

০১.০১. 

 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

  

 

 

০১.০১. 

    



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদক

রর্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২অর্ ম 

বছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অরধর্াচন পদ্ধরত চালুকরণ এবং 

র্ালার্াদলর রহসাব সংরক্ষ্ণ 

র্ালার্াদলর রহসাব 

সংররক্ষ্ত 

সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

২০২২ ২০২২ 

অজমন      

৩.৪ কক্সবাজাদর পর্ মর্কদদর কসবা 

প্রদাদনর জন্য সুরবধাজনক স্থাদন 

“ট্যুররস্ট ইন রদর্শন কসন্টার” 

স্থাপন এবং পর্ মর্কগণদক তথ্য 

প্রদাদনর জন্য রল দলর্, ব্ররশওর 

সরবরাহ করা। 

কক্সবাজাদর পর্ মর্কদদর 

কসবার প্রদাদনর জন্য 

“ট্যুররস্ট ইন রদর্শন 

কসন্টার” স্থারপত এবং 

পর্ মর্কগণদক রল দলর্, 

ব্ররশওর সরবরাহকৃত 

৪ সংখ্যা 

(কসবা 

গ্রহীতা) 

সহকারী 

পররচালক 

(রবপণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

১২০০ জন লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০০ জন ৩০০ জন ৩০০ জন ৩০০ জন    

অজমন      

৩.৫ হর্রত শাহজালাল আন্তজমারতক 

রবর্ান বন্দদর ট্যুররস্টদদর কসবার 

র্ান উন্নয়ন   

রকয়স্ক স্থাপদনর  র্াধ্যদর্ 

রর্রজর্াল কসবা প্রদানকৃত 

এবং পররদশ মদনর সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

৩ সংখ্যা 

(কসবা 

গ্রহীতা) 

সহকারী 

পররচালক 

(রবপণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

১২০০ জন লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০০ জন ৩০০ জন ৩০০ জন ৩০০ জন    

অজমন      

রব:দ্র:- ককান ক্ররর্দকর কার্ মক্রর্ প্রদর্াজু না হদল তার কারণ র্ন্তব্য কলাদর্ উদেখ করদত হদব। 



বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড 

(জাতীয় পর্ ডটন সাংস্থা) 

পর্ ডটন ভবন, প্লট: ই-৫ রস/১, নবম ও েশম তলা  

পরিম আগািগাঁও (প্রশাসরনক এলাকা), ঢাকা-১২০৭।  

www.tourismboard.gov.bd 

 

 

২০২১-২০২২ অর্ ডবছদিি জাতীয় শুদ্ধাচাি বকৌশল কম ডপরিকল্পনা অনুদেে ১.৫ অনুর্ায়ী কম ডপরিদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থরবরি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভূক্ত অদকদজা মালামাল রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি পরিেন্নতা বৃরদ্ধ ইতুারে) এি কম ডপরিকল্পনা রনম্নরুপ:  

 

ক্র: 

নাং 

কার্ ডক্রদমি 

নাম 

বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া তারিখ রক সিবিাহ কিা 

হদব 

মন্তব্য 

০১ পরিষ্কাি 

পরিেন্নতা 

বৃরদ্ধ 

মন্ত্রণালদয়ি কম ডপরিদবশ উন্নয়দন বাাংলাদেশ ট্যুরিজম 

ববাদর্ ডি রনজস্ব অর্ ডায়দন রনদয়ারজত পরিেন্নতাকমীদেি 

পরিেন্নতা কাজ তেিরক কিাি জন্য একজন কম ডকতডাদক 

োরয়ত্ব প্রোন কিা হদব।  

৩১.০৯.২০২১ 

অরিস আদেদশি 

করপ  

 

০২ স্বাস্থুরবরি 

অনুসিণ 

১. সিকারি বলাদগা ও মুরজববদষ ডি বলাদগাযুক্ত রতন স্তি 

রবরশষ্ট কাপদেি উন্নতমাদনি মাস্ক অরতরর্দেি উপহাি 

প্রোন কিা হদব।  

৩১.১২.২০২১ 

 

ক্রদয়ি 

কার্ ডাদেশ/ 

রবদলি করপ  

 

২. বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি কম ডকতডা-কম ডচািী ও 

বসবা প্রতুাশীদেি বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি অরিদস 

প্রদবদশি প্রাক্কাদল র্াম ডাল বমরশদনি মাধ্যদম তাদেি 

শিীদিি তাপমাত্রা পরিমাপ ও হুান্ড স্যারনটাইজ কিাি 

জন্য বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি করিদর্াদিি 

প্রদবশমুখসহ রবরভন্ন স্থাদন হুান্ড স্যারনটাইজাি  

সাব ডক্ষরণক িাখা হদব।  

অরিস আদেদশি 

করপ 

 

৩. বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি ওদয়বসাইদট 

রভরজটিদেি অনলাইন অযাপয়েন্টয়েন্ট সিয়েে চালু কিা 

হদব। 

ওদয়বসাইদটি 

রিনশট 

 

০৩ অদকদজা 

মালামাল 

রবনষ্টকিণ 

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি ভাঙ্গা-অদকদজা মালামাল, 

র্ন্ত্রাাংশ, আসবাবপত্র ও নরর্সমূহ  অপসািণ কিা হদব।  

৩১.০৩.২০২২ 

 

অরিস আদেদশি 

করপ 

 

 

 

 



 -                          ২০২১-২২                                            

    

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১]  -                     

                            

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
িাতরখ ৫ 

১৬ ০৩ ২০২২ ১৪ ০৪ ২০২২ ০৫ ০৫ ২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  
িাতরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]       তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি 
িাতরখ ৫ ৩০ ১২ ২০২২ ১৩ ০১ ২০২০ ২০ ০১ ২০২২ 

[১ ৪]                              ,  হ     

                                         
[১ ৪ ১]              

       ৪ ৩০ ০৮ ২০২১  ১৫ ০৯ ২০২১  ৩০ ০৯ ২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৪.১] ই-ফাইকল                % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় 

তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা আকয়ািন 
[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি 

     ৪ ২ ১ - 

২ 

[২]                     ১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২ ১ ২]                      িথ্য বািায়কন 

       

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২ ২ ১]                                

         

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২ ২ ৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২ ২ ৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন 

র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊ্্র্রধধবিন কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩ ০১ ২০২২ ২০ ০১ ২০২২ ২৭ ০১ ২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি উকযাগ 

পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 

 



                ২০২১-২২                                                        ) 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কেযসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কেযসম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রোণক অসাধারণ 
অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইন অনুর্ায়ী 

তনধ যাতরত সেময়র েমে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] তনধ যাতরত সেময়র 

েমে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্যতন কার্ যালময় ক্ষপ্রতরত  

প্রততমেদন 

 

সেেতা 

    

১৫ 

[১.২]                       

   হালনাগাদ কমর           

     

[১.2.১]            

তথ্য           

       

তাতরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগাদকৃত 

             

              

ওময়েসাইমের তলিংক। 

 ১                         
 ১ 3 ১         

                
       ০    

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - োতষ যক প্রততমেদমনর কতি 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসামর র্ােতীয় তমথ্যর 

কযাোগতর  ও কযাোলগ তততর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তমথ্যর 

কযাোগতর  ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাতরখ ০    
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সিংতিষ্ট তেষয় অন্তর্ভ যক্তকৃত 

োতসক সেন্বয় সভার 

কার্ যতেেরণী 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইন ও 

তেতধতেধান সম্পমকয র্নসমচতনতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]              

    
সিংখ্যা ০৩     ২ ১ - - 

সভা, ক্ষসতেনার, কে যশালার 

অতিস আমদশ তকিংো 

প্রচারিমত্রর কতি। 

[১.৬]                 

কেযকতযামদর প্রতশেণ আময়ার্ন    

[১.6.১] প্রতশেণ 

আময়াতর্ত সিংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রতশেণ আময়ার্মনর 

অতিস আমদশ 

 



                                                                                    -       , ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কেযসম্পাদন 

সূচক 

 

 

      একক 

 

কেযসম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২

০-২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

        

 

 

৫ 

[১.১]                       

                          

                         

             

[১.১.১]  অতনক ও 

আতিল কে যকতযার 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এবং ওমেবসাইমে 

আিমলাডকৃত 

         

      

         , 

           

     

     

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

িতরবীেণ ও 

সেেতাবৃতি 

 

২০ 

 ২ ১                      

                          

                      

                          

       

 ২ ১ ১          

         

      

        

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 ২ ২                             

                       

                     

       

 ২ ২ ১        

        

         , 

         , 

        

       

     
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত িতরবীেণ 

এবং ত্রত্রোতসক িতরবীেণ প্রততমবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযিমের তনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রোতসক 

প্রততমবদন ক্ষপ্রতরত 

        

               ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 ২ ৪                         

                          

              

 ২ ৪ ১      

      

     

                ৪ - - ২ ১  - - 

 



মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান/দপ্তর সংস্থা/মাঠ পর্ যায়য়র দপ্তর এর সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ন কম য-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
প্রমাণক 

 

একক 

 

কে যসম্পা

দন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অতত 

উত্তে 
উত্তে 

চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১0 

[১.১] সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

পতরবীেণ কতেটির তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] তসদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ত 

িাস্তিায়ন 

প্রবিয়িদন 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

ত্রৈমাবসক বভবিয়ি হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওয়য়িসাইয়ে  

প্রবি ত্রৈমাবসয়ক 

হালনাগাদকৃি 

ওয়য়িসাইয়ে 

হালনাগাদকৃি 

সসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সেেতা 

অর্যন ও 

পতরবীেণ 

১5 

[২.১] সসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি বিষয়ক  

প্রবিক্ষণ আয়য়াজন  

 

[১.১.১] প্রবিক্ষণ 

আয়য়াবজি 

প্রবিক্ষণ আয়দি, 

আয়লাচ্যসূবচ্, 

প্রবিক্ষণার্থীয়দর 

িাবলকা, 

হাবজরািীে 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান তবষময় 

ক্ষেকম াল্ডারগমণর সেন্বময় 

অবত তকরণ সভা আময়ার্ন 

[১.৩.১]  

অিবহিকরণ সভা 

অনুবষ্ঠি 

সভার কার্ যবিিরণী সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 

 

 

 


