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বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড 

 (জাতীয় পর্ ডটন সাংস্থা) 

পর্ ডটন ভবন, ই-৫ রস/১, পরিম আগািগাঁও  

(প্রশাসরনক এলাকা), ঢাকা-১২০৭। 

www.tourismboard.gov.bd 

 

স্মািক নাং: ৩০.৩৩.০০০০.১১২.০৫.০০১.               তারিখ:    
২৩ আষাঢ় ১৪২৮ 

৭ জুলাই ২০২১ 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

 

১. তিশন ও তিশন                          

 

তিশন: দতিণ এতশয়ার িধ্যে বাাংলাধ্যদশধ্যে অন্যিি প্রধান পর্ যটন আের্ যনীয় গন্তব্য তিধ্যেধ্যব গধ্যে সিালা। 

তিশন: সুপতরেতিি ও সটেেই উন্নয়ধ্যনর িােধ্যি তবশ্বিাধ্যনর পর্ যটন পণ্য ও সেবার উন্নয়ন এবাং োর্ যেরী প্রচার ও তবপণধ্যনর িােধ্যি বতিতব যধ্যশ্ব বাাংলাধ্যদধ্যশর পর্ যটন পণ্য ও সেবার তবপণন েরা। 

 

২. প্রতিশ্রুি সেবা েমূি  

২.১ নাগতরে সেবা 

 

ক্রতিে 

নাং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রধ্যয়াজনীয় োগজপত্র এবাং প্রাতি স্থান সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরধ্যশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাধ্যনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি যেিযা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ আগি তবধ্যদশী 

পর্ যটেধ্যদর ভ্রিণ 

তিো/অন-এরাইিাল 

তিো প্রদান তবর্য়ে/ 

তনরাপত্তা েিায়িা 

১। তবধ্যদশী পর্ যটেধ্যদর এধ্যদধ্যশ আগিন েিজির 

েরার লধ্যিে অন-এরাইিাল তিো পাওয়ার জন্য 

োংতিষ্ট পর্ যটেগণ নাি-ঠিোনা, ই-সিইল ও 

পােধ্যপাট য এর  ধ্যটােতপেি তবটিতব’সে অবতিি েধ্যর 

আধ্যবদন জানাধ্যবন। 

২। আধ্যবদন পাবার পর তবটিতব োংতিষ্ট ের্তযপিধ্যে 

োর্ যেরী  ব্যবস্থা গ্রিধ্যণর তবর্ধ্যয় অনুধ্যরাধ জানাধ্যব। 

 

১। তবধ্যদশী পর্ যটে/ ট্যের 

অপাধ্যরটরধ্যদর সেধ্যে প্রাি আধ্যবদন। 

২। বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য। 

তবনা মূধ্যল্য ২০ তদন জনাব বমা: ববািহান উরিন 

েিোরী পতরচালে 

(জনসাংদর্াগ ও আন্তজডারতক সম্পকড) 

ব ান: 01722 579 813 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd 
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ক্রতিে 

নাং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রধ্যয়াজনীয় োগজপত্র এবাং প্রাতি স্থান সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরধ্যশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাধ্যনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি যেিযা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

২ 

পর্ যটন তশধ্যির প্রচার, 

প্রোর ও উন্নয়ধ্যনর জন্য 

আতে যে েিায়িা/ 

(স্পন্সরশীপ) প্রদান। 

১। এ তশধ্যির উন্নয়ধ্যনর লধ্যিে সোন োংস্থা বা 

োংগঠন সদধ্যশ/তবধ্যদধ্যশ পর্ যটন সিলা বা ইধ্যিন্ট 

আধ্যয়াজধ্যন আগ্রিী িধ্যল িারা তবটিতব’র তনেট 

আধ্যবদন জানাধ্যব। 

২। তবটিতব আধ্যবদন েমূি র্াচাই-বাছাই েধ্যর উপযুক্ত 

প্রতিয়িান িধ্যল বা তবধ্যশর্ সিধ্যত্র   সবার্ য েিায় 

অনুধ্যিাদধ্যনর সপ্রতিধ্যি আতে যে েিায়িা প্রদান/ 

স্পন্সরশীপ প্রদান েরধ্যব। 

১। আধ্যয়াজে ব্যতক্ত/প্রতিষ্ঠান 

২। বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য 

তবনা মূধ্যল্য ৪৫ তদন জনাব বমা: ববািহান উরিন 

েিোরী পতরচালে 

(জনসাংদর্াগ ও আন্তজডারতক সম্পকড) 

ব ান: 01722 579 813 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

৩ প্রচারোিগ্রী প্রস্তুি ও 

তবিরণ (সদধ্যশর দশ যনীয় 

স্থানেমূি তচতিি েধ্যর 

তিরী ব্রতশউর, সপাষ্টার, 

ফ্লাইয়ার, তর্তজটাল 

পর্ যটন গাইর্, ম্যাপ 

ইিোতদ)। 

সদশী-তবধ্যদশী ট্যের অপাধ্যরটর বা সোন  তবধ্যদধ্যশ 

অবতস্থি বাাংলাধ্যদশ দূিাবাে বা সোন  

তবতনধ্যয়াগোরী প্রধ্যয়াজনীয় প্রচার োিগ্রীর জন্য 

তবটিতব’র তনেট আধ্যবদন েরধ্যল তবটিতব িার 

সর্াগ্যিা ও চাতিদা অনুর্ায়ী প্রচার োিগ্রী েমূি িাধ্যি 

িাধ্যি/তর্ধ্যলাধ্যিটিে ব্যাধ্যগ বা র্াে সর্াধ্যগ প্রদান 

েরধ্যব। 

-বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য 

-তবটিতব’র প্রধ্যিাশনাল ওধ্যয়বোইট ও 

োিাতজে সর্াগাধ্যর্াগ িােি 

তবনা মূধ্যল্য ২০ তদন বমা: মাজহারুল ইসলাম 

েিোরী পতরচালে 

(পরিকল্পনা ও গদবষণা) 

ব ান: 01717 040 474 

ইদমইল: ad.planning@btb.gov.bd  

 

৪ আন্তজযাতিে তবতনধ্যয়াগ 

উৎোতিি েরার লধ্যিে 

সদধ্যশ তবধ্যদধ্যশ েিা/ 

সরার্ধ্যশা/ সেলে 

তিশধ্যন অাংশগ্রিণ 

বাাংলাধ্যদশধ্যে তবধ্যশ্বর জনগধ্যণর িাধ্যে 

ইতিবাচেিাধ্যব তুধ্যল ধরার জন্য তবতিন্ন ট্যেতরষ্ট 

সজনাধ্যরটিাং োতিধ্যি েিা/সরার্ধ্যশা/ সেলে তিশন  

আধ্যয়াজন েরা এবাং বাাংলাধ্যদশ েম্পধ্যেয েিস্ত 

ইতিবাচে িথ্য েম্বতলি আধ্যলােতচত্র, সপাস্টার, 

ব্রতশউর তবতল েরা িয়। সদধ্যশ/তবধ্যদধ্যশ পর্ যটন েিা/ 

সরার্ধ্যশা/ সেলে তিশন  ইিোতদ ইধ্যিধ্যন্ট অাংশগ্রিধ্যণ 

আগ্রিী ট্যের অপাধ্যরটর/ সস্টেধ্যিাল্ডারধ্যদর আধ্যবদধ্যনর 

সপ্রতিধ্যি তবটিতব সর্াগ্য প্রতিতনতধ সপ্ররধ্যণর ব্যবস্থা 

গ্রিণ েরধ্যব। 

১। আধ্যয়াজে ব্যতক্ত/প্রতিষ্ঠান 

২। বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য 

তবনা মূধ্যল্য ৩০ তদন জনাব িতিবুল ইেলাি 

েিোরী পতরচালে (রবপণন ও 

ব্র্যারডাং) 

স ান: 01511403181 

ইদমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

mailto:ad.mkt@btb.gov.bd
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ক্রতিে 

নাং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রধ্যয়াজনীয় োগজপত্র এবাং প্রাতি স্থান সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরধ্যশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাধ্যনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি যেিযা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ পর্ যটন সিলায় 

অাংশগ্রিণ 

সদধ্যশর পর্ যটন তশধ্যির ব্যাপে েম্ভাবনাধ্যে বতিতব যধ্যশ্ব 

প্রচার ও তবপণধ্যনর লধ্যিে তবধ্যশ্বর তবতিন্ন স্থাধ্যন 

আধ্যয়াতজি পর্ যটন সিলা ও সেতিনার েমূধ্যি 

সবেরোরী ট্যের অপাধ্যরটরগণধ্যে অাংশগ্রিধ্যণর 

তবর্ধ্যয় অবতিি ও  উৎোতিি  েধ্যর োধ্যে তবটিতব। 

োংতিষ্ট সিলা ও সেতিনারেমূধ্যি অাংশগ্রিধ্যণ আগ্রিী 

ট্যের অপাধ্যরটর/সস্টেধ্যিাল্ডারধ্যদর আধ্যবদধ্যনর 

সপ্রতিধ্যি তবটিতব সর্াগ্য প্রতিতনতধ সপ্ররধ্যণর ব্যবস্থা 

গ্রিণ েরধ্যব। 

১। আধ্যয়াজে ব্যতক্ত/প্রতিষ্ঠান 

২। বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য 

 

 

তবনা মূধ্যল্য ৯০ তদন জনাব িতিবুল ইেলাি 

েিোরী পতরচালে (রবপণন ও 

ব্র্যারডাং) 

স ান: 01511403181 

ইদমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

৬ তবটিতব’র তবতিন্ন িথ্য 

প্রদান 

১। সোন সস্টে সিাল্ডার সদধ্যশর পর্ যটন উন্নয়ধ্যনর লধ্যিে 

সোন িথ্য জানধ্যি চাইধ্যল এবাং সোন তপ্রন্ট এবাং 

ইধ্যলেধ্যরাতনে তিতর্য়ার োাংবাতদে তবটিতব’র িথ্য 

জানধ্যি চাইধ্যল তলতিি িাধ্যব আধ্যবদন েরধ্যবন। 

২। আধ্যবদনপত্র র্াচাই েধ্যর তবটিতব সেধ্যে প্রধ্যয়াজনীয় 

িথ্য প্রদান েরধ্যব 

বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য এর োধ্যে 

েরােতর, সিাবাইল/ ইধ্যিইল/ র্াে 

এর িােধ্যি সর্াগাধ্যর্াগ েধ্যর পাওয়া 

র্াধ্যব। 

তবনা মূধ্যল্য ০৫ তদন জনাব বমা: ববািহান উরিন 

েিোরী পতরচালে 

(জনসাংদর্াগ ও আন্তজডারতক সম্পকড) 

ব ান: 01722 579 813 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

২.২ প্রাতিষ্ঠাতনে সেবা : 

১ বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি 

সবার্ য পতরচালনা ও 

োর্ যাবলী 

তবটিতব িার প্রশােতনে িন্ত্রণালধ্যয়র োধ্যে োব যিতণে 

সর্াগাধ্যর্াগ সরধ্যি পর্ যটন  তশধ্যির উন্নয়ধ্যণ েরোধ্যরর 

আধ্যদশ তনধ্যদ যশ বাস্তবায়ন েধ্যর র্াধ্যে। 

বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য প্রধ্যর্াজে নয় েরোতর 

তনয়িানুর্ায়ী 

প্রধান রনব ডাহী কম ডকতডা 

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড 

ব ান: (০২) ৪৪৮২৬৫৪ 

ই-বমইল:ceo@btb.gov.bd 

২ পতরচালনা পর্ যধ্যদর েিা 

আধ্যয়াজন 

েরোধ্যরর আধ্যদশ-তনধ্যদ যশ বাস্তবায়ধ্যনর লধ্যিে 

তনয়িানুোধ্যর পর্ যদ েিার অনুষ্ঠান েরা িয়। 

১। সনাটিশ 

২। োর্ যপত্র 

৩। োর্ যতববরণী  

৪। বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য এবাং 

োংতিষ্ট সস্টেধ্যিাল্ডারগণ 

প্রধ্যর্াজে নয় প্রতি ২ িাধ্যে 

এেবার 

(েিপধ্যি) 

বমা: রনজাম উরিন 

েিোরী পতরচালে (সবার্ য ও আইন) 

সিাবাইল : 01677 111 972 

ইদমইল: ad.bl@btb.gov.bd 

mailto:ad.mkt@btb.gov.bd


4 
 

ক্রতিে 

নাং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রধ্যয়াজনীয় োগজপত্র এবাং প্রাতি স্থান সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরধ্যশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাধ্যনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি যেিযা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩ তদনতিন তিোব 

োংরিণ ও বাতর্ যে 

তনরীিা 

েরোতর তনয়ি নীতি অনুেরণ েধ্যর েম্পাদন েরা িয়। ১। সনাটিশ 

২। েরোতর আধ্যদশ 

৩। েতৃপদেি আদেশ 

প্রধ্যর্াজে নয় েরোতর 

তনয়িানুর্ায়ী 

জনাব োতবল তিঞা 

তিোবরিণ েি যেিযা 

স ান: ০১৯১৬ ২২২ ৪৩০ 

ইদমইল: acco@btb.gov.bd 

২.৩ অিেন্তরীণ সেবা : 

১ পর্ যটন তশধ্যির উন্নয়ধ্যনর 

জন্য প্রতশিণ প্রদান 

১। পর্ যটন তশধ্যি তনধ্যয়াতজি েি যেিযা/েি যচারীধ্যদর 

দিিা ও সেবার িান উন্নয়ধ্যনর লধ্যিে তবটিতব ের্তযে 

ট্যুি অপাদিটি, ট্যুিগাইর্, বেশীয় খাদ্য 

পরিদবশনকািীদেি প্রতশিণ প্রদান েরা িয়। পর্ যটন 

তশধ্যি দিিার োধ্যে োজ েরা এবাং উন্নি সেবা 

দাধ্যনর জন্য উপধ্যর্াগী েধ্যর সিালার লধ্যিে প্রতশিণ 

োিগ্রী েরবরাি েরা িয়। 

বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য ের্তযে 

েরােতর, সিাবাইল/ ইধ্যিইল এর 

িােধ্যি সর্াগাধ্যর্াগ েধ্যর প্রতশিণ 

প্রদান েরা িয়। 

  

তবনা মূধ্যল্য ৩০  তদন জনাব িতিবুল ইেলাি 

েিোরী পতরচালে(রবপণন ও ব্র্যারডাং) 

স ান: 01511403181 

ইদমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

২ জনেধ্যচিনিামূলে 

েি যসূচীর আধ্যয়াজন 

তবতিন্ন উন্নয়ন োর্ যক্রধ্যি পর্ যটনধ্যে েম্পৃক্তেরণ,  

পর্ যটন আের্ যনীয় স্থানেমূধ্যি পর্ যটন তবর্ধ্যয় 

জনেধ্যচিনিা বৃতদ্ধ এবাং পর্ যটন তশধ্যি োংতিষ্ট 

জনবধ্যলর িােধ্যি  পর্ যটেধ্যদর উন্নি সেবা প্রদাধ্যনর 

জন্য জনেধ্যচিনিামূলে েি যসূচী/ ওয়ােযশপ  

আধ্যয়াজন েরা িয়। 

বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য ের্তযে 

েরােতর, সিাবাইল/ ইধ্যিইল এর 

িােধ্যি সর্াগাধ্যর্াগ েধ্যর ওয়ােযশপ  

আধ্যয়াজন েরা িয়। 

তবনা মূধ্যল্য ৩০  তদন জনাব বমা: ববািহান উরিন 

েিোরী পতরচালে 

(জনসাংদর্াগ ও আন্তজডারতক সম্পকড) 

ব ান: 01722 579 813 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

৩ েতিউতনটি সবজর্ 

ট্যেতরজি উন্নয়ন তবর্ধ্যয় 

োর্ যক্রি গ্রিণ 

েতিউতনটি পর্ যটন উন্নয়ধ্যনর লধ্যিে সিািধ্যস্ট প্রবিযনেি  

েতিউতনটি সবজর্ ট্যেতরজধ্যি োংতিষ্ট জনধ্যগাষ্ঠীধ্যে 

পর্ যটন তশধ্যি দিিার োধ্যে োজ েরার প্রতশিণ 

প্রদান েরা িয় এবাং প্রতশিণ োিগ্রী েরবরাি েরা 

িয়। 

 

 

বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য ের্তযে 

েরােতর, সিাবাইল/ ইধ্যিইল এর 

িােধ্যি সর্াগাধ্যর্াগ েধ্যর ওয়ােযশপ  

আধ্যয়াজন েরা িয়। 

তবনা মূধ্যল্য ৩০  তদন বমা: মাজহারুল ইসলাম 

েিোরী পতরচালে 

(পরিকল্পনা ও গদবষণা) 

ব ান: 01717 040 474 

ইদমইল: ad.planning@btb.gov.bd 

mailto:ad.mkt@btb.gov.bd
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ক্রতিে 

নাং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রধ্যয়াজনীয় োগজপত্র এবাং প্রাতি স্থান সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরধ্যশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাধ্যনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি যেিযা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪ ধিীয়/ ঐতিিাতেে/  

প্রত্নিাতিে 

ঐতিিেিতিি 

তনদশ যনেমূি 

তচতিিেরণ এবাং 

োংরিধ্যণ 

উৎোতিিেরণ  

ধিীয়/ ঐতিিাতেে/  প্রত্নিাতিে পর্ যটনধ্যে জনতপ্রয় 

েরার লধ্যিে পর্ যটন স্থানেমূিধ্যে িাতলোভূক্ত, 

সেণীতবন্যােেরণ, োংরিধ্যণ উৎোতিিেরণ এবাং 

ধিীয়/ ঐতিিাতেে/  প্রত্নিাতিে ঐতিিেিতিি 

স্থানেমূধ্যির উপর তিতর্ও,  িথ্য ও আধ্যলােতচত্র 

েম্বতলি প্রচার োিগ্রী  প্রস্তুি ও েরবরাি েরা িয়। 

ধিীয়/ ঐতিিাতেে/  প্রত্নিাতিে 

পর্ যটন স্থানেমূধ্যির উপর িথ্য ও 

আধ্যলােতচত্র েম্বতলি প্রচার োিগ্রী 

েরবরাি েরা িয় র্া বাাংলাধ্যদশ 

ট্যেতরজি সবার্ য এর োধ্যে েরােতর, 

সিাবাইল/ ইধ্যিইল এর িােধ্যি 

সর্াগাধ্যর্াগ েধ্যর পাওয়া র্াধ্যব। 

তবনা মূধ্যল্য ৩০  তদন বমা: মাজহারুল ইসলাম 

েিোরী পতরচালে 

(পরিকল্পনা ও গদবষণা) 

ব ান: 01717 040 474 

ইদমইল: ad.planning@btb.gov.bd 

৫ 

 

আের্ যণীয় প্রাকৃতিে 

পর্ যটন স্থানেমূিধ্যে 

োংরিধ্যণর লধ্যিে 

স্থানীয় জনগণ ও সদশী-

তবধ্যদশী পর্ যটেধ্যদরধ্যে 

েধ্যচিন েধ্যর সিালা 

বাাংলাধ্যদধ্যশর নদী, বন, োগর, পািাে, িাওরেি 

ইিোতদ আের্ যনীয় প্রাকৃতিে পর্ যটন স্থানেমূিধ্যে 

োংরিণ, ইধ্যো পর্ যটন, দাতয়ত্বশীল পর্ যটন ও সটেেই 

পর্ যটধ্যনর তবস্তাধ্যরর জন্য স্থানীয় জনগণ ও সদশী-

তবধ্যদশী পর্ যটেধ্যদরধ্যে েধ্যচিন েধ্যর সিালার লধ্যিে 

প্রচারণা েরা িয়। 

আের্ যনীয় প্রাকৃতিে পর্ যটন স্থান 

েমূধ্যির উপর িথ্য ও আধ্যলােতচত্র 

েম্বতলি প্রচার োিগ্রী েরবরাি েরা 

িয় র্া বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য এর 

োধ্যে েরােতর, সিাবাইল/ ইধ্যিইল এর 

িােধ্যি সর্াগাধ্যর্াগ েধ্যর পাওয়া র্াধ্যব। 

তবনা মূধ্যল্য ৩০  তদন জনাব িতিবুল ইেলাি 

েিোরী পতরচালে (বিপণন ও 

ব্র্যাবডিং) 

স ান: 01511403181 

ইদমইল: ad.mkt@btb.gov.bd 

৬ তবতিন্ন সজলায় পর্ যটন 

স্পটেমূধ্যি সুতবধাতদ 

সৃতষ্টর িােধ্যি পর্ যটন 

সেবার িান উন্নয়ন 

পর্ যটন স্পধ্যট সুতবধাতদ সৃতষ্টর িােধ্যি পর্ যটন সেবার 

িান উন্নয়ধ্যনর লধ্যিে সজলা প্রশােেগণ ের্তযে সপ্রতরি 

প্রস্তাব র্াচাই-বাছাই েধ্যর সবার্ যেিায় অনুধ্যিাদন 

গ্রিণপূব যে অে য বরাদ্দ প্রদান েরা িয়। 

১। সজলা প্রশােেগধ্যণর িােধ্যি 

সপ্রতরি আধ্যবদন। 

২। বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য। 

তবনা মূধ্যল্য ৩০  তদন তাহারিন বতৌরহো 

েিোরী পতরচালে (প্রশাসন) 

সিাবাইল : 01723371335 

ইদমইল: ad.admin@btb.gov.bd 

৭ আঞ্চতলে পর্ যটন 

উন্নয়ন  

আঞ্চতলে পর্ যটন উন্নয়ধ্যনর লধ্যিে িারি, চীন, সনপাল, 

শ্রীলাংো, ভুটান, তিধ্যয়িনাি, েধ্যম্বাতর্য়া, ত তলপাইন, 

োইল্যাি, তেঙ্গাপুর, িালধ্যয়তশয়া, ইধ্যিাধ্যনতশয়া, িাংোং ও 

িাইওয়াধ্যনর জািীয় পর্ যটন োংস্থােমূি এবাং পর্ যটন 

ব্যবোয়ীধ্যদর োধ্যে বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য ও 

বাাংলাধ্যদধ্যশর পর্ যটন ব্যবোয়ীধ্যদর োংধ্যর্াগ স্থাপন এবাং 

েম্পেয উন্নয়ধ্যন উক্ত সদশেমূধ্যির বাাংলাধ্যদশ তিশনেমূধ্যির 

েতক্রয় ও োর্ যের েিায়িা গ্রিধ্যণর উধ্যযাগ গ্রিণ েরা িয়। 

১। সস্টেধ্যিাল্ডারগণ িধ্যি প্রাি 

আধ্যবদন। 

২। বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য। 

তবনা মূধ্যল্য ৩০  তদন জনাব বমা: ববািহান উরিন 

েিোরী পতরচালে 

(জনসিংয াগ ও আন্তজজাবিক সম্পকজ) 

ব ান: 01722 579 813 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

mailto:ad.mkt@btb.gov.bd
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ক্রতিে 

নাং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রধ্যয়াজনীয় োগজপত্র এবাং প্রাতি স্থান সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরধ্যশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাধ্যনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি যেিযা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮ ট্যেতরজধ্যির জন্য 

স্টোিার্ য অপাধ্যরটিাং 

প্রতেতর্উরে  (এে ও 

তপ) প্রণয়ন ও প্রচার 

েরা 

অিেন্তরীণ এবাং ইনবাউি পর্ যটধ্যনর স্বাস্থে, স্বাস্থেতবতধ 

এবাং সুরিাধ্যে প্রাধান্য সদয়ার িােধ্যি সোতির্-১৯ 

চলাোলীন বাাংলাধ্যদধ্যশর পর্ যটন পুনরায় চালু েরার 

ঝুঁতে তচতিি ও হ্রাে েধ্যর আে য-োিাতজে অবস্থার 

উন্নয়ধ্যনর লধ্যিে  স্টোিার্ য অপাধ্যরটিাং প্রধ্যেতর্উর 

(এেওতপ) প্রণয়ন ও প্রচার েরা িয়। 

১। সস্টেধ্যিাল্ডারগণ িধ্যি প্রাি 

আধ্যবদন। 

২। বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য। 

তবনা মূধ্যল্য ১০ তদন বমা: মাজহারুল ইসলাম 

েিোরী পতরচালে 

(পরিকল্পনা ও গদবষণা) 

ব ান: 01717 040 474 

ইদমইল: ad.planning@btb.gov.bd 

৯ ট্যের গাইর্, তিট ফুর্ 

সিির, আবােন েিী, 

পতরবিন েিী, সরধ্যস্তারাঁ 

েিী, পর্ যটন োাংবাতদে 

ও িলাতন্টয়ারগধ্যণর 

জন্য  প্রতশিণ  

ট্যের গাইর্, তিট ফুর্ সিির, আবােন েিী, পতরবিন 

েিী, সরধ্যস্তারাঁ েিী,  পর্ যটন োাংবাতদে ও িলাতন্টয়ার  

প্রতশিধ্যণ  অাংশগ্রিধ্যণর জন্য বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি 

সবাধ্যর্ যর ওধ্যয়ব সপাট যাধ্যল 

(www.tourismboard.gov.bd) দাতিলকৃি 

আধ্যবদনেমূি মূল্যায়নপূব যে গ্রুপ তিতত্তে প্রতশিণ 

আধ্যয়াজন েরা িধ্যব। 

১. জািীয় পতরচয় পধ্যত্রর  ধ্যটােতপ; 

২. োংতিষ্ট োধ্যজর অতিজ্ঞিার 

প্রিাণপত্র; এবাং 

৩. বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবাধ্যর্ যর প্রধান 

তনব যািী েি যেিযা বরাবর আধ্যবদনপত্র। 

৪. বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবাধ্যর্ যর ওধ্যয়ব 

সপাট যাল 

(www.tourismboard.gov.b

d) 

 

তবনামূধ্যল্য ের্তযপি 

ের্তযে 

তনধ যাতরি 

েিয় 

অনুর্ায়ী। 

জনাব সিা: সবারিান উতদ্দন 

েিোরী পতরচালে 

(জনোংধ্যর্াগ ও আন্তজযাতিে েম্পেয) 

স ান: ০১৭২২-৫৭৯৮১৩ 

ইধ্যিইল: 

ad.pr@btb.gov.bd 

১০ ট্যের অপাধ্যরটর প্রতশিণ ট্যের অপাধ্যরটরগধ্যণর জন্য আধ্যয়াতজি প্রতশিধ্যণ 

অাংশগ্রিধ্যণর জন্য বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবাধ্যর্ যর ওধ্যয়ব 

সপাট যাধ্যল (www.tourismboard.gov.bd) 

দাতিলকৃি আধ্যবদনেমূি মূল্যায়নপূব যে প্রতশিণ 

আধ্যয়াজন েরা িধ্যব। 

১. জািীয় পতরচয় পধ্যত্রর  ধ্যটােতপ; 

২. োংতিষ্ট োধ্যজর অতিজ্ঞিার 

প্রিাণপত্র; এবাং 

৩. বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবাধ্যর্ যর প্রধান 

তনব যািী েি যেিযা বরাবর আধ্যবদনপত্র। 

৪. বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবাধ্যর্ যর ওধ্যয়ব 

সপাট যাল 

(www.tourismboard.g

ov.bd) 

তবনামূধ্যল্য ের্তযপি 

ের্তযে 

তনধ যাতরি 

েিয় 

অনুর্ায়ী। 

জনাব িতিবুল ইেলাি 

েিোরী পতরচালে (তবপণন ও 

ব্র্যাতিাং) 

স ান: 01511403181 

ইধ্যিইল: 

ad.mkt@btb.gov.bd 

http://www.tourismboard.gov.bd/
http://www.tourismboard.gov.bd/
http://www.tourismboard.gov.bd/
http://www.tourismboard.gov.bd/
http://www.tourismboard.gov.bd/
http://www.tourismboard.gov.bd/
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ক্রতিে 

নাং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রধ্যয়াজনীয় োগজপত্র এবাং প্রাতি স্থান সেবার মূল্য 

এবাং 

পতরধ্যশাধ 

পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাধ্যনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্ব প্রাপে েি যেিযা 

(নাি, পদবী, স ান নম্বর, ও ই-সিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১ তেতবটি ও তবধ্যনাদন 

েিী প্রতশিণ 

তেতবটি পতরবাধ্যরর েদস্য ও এেতিউজধ্যিন্ট 

পােযেমূধ্যির েিীধ্যদর প্রতশিধ্যণ অাংশগ্রিধ্যণর জন্য 

বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবাধ্যর্ যর ওধ্যয়ব সপাট যাধ্যল 

(www.tourismboard.gov.bd) 

দাতিলকৃি আধ্যবদনেমূি মূল্যায়নপূব যে প্রতশিণ 

আধ্যয়াজন েরা িধ্যব। 

১. জািীয় পতরচয় পধ্যত্রর  ধ্যটােতপ; 

২. োংতিষ্ট োধ্যজর অতিজ্ঞিার 

প্রিাণপত্র; এবাং 

৩. বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবাধ্যর্ যর প্রধান 

তনব যািী েি যেিযা বরাবর আধ্যবদনপত্র। 

৪. বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবাধ্যর্ যর ওধ্যয়ব 

সপাট যাল 

(www.tourismboard.g

ov.bd) 

তবনামূধ্যল্য ের্তযপি 

ের্তযে 

তনধ যাতরি 

েিয় 

অনুর্ায়ী। 

বমা: মাজহারুল ইসলাম 

েিোরী পতরচালে 

(পরিকল্পনা ও গদবষণা) 

ব ান: 01717 040 474 

ইদমইল: 

ad.planning@btb.gov.bd 

১২ অন্যান্য োর্ যক্রি বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য ের্তযে পর্ যটন প্রচারণার 

লধ্যিে পর্ যটন তবর্য়ে  োাংবাতদেিাধ্যে পৃষ্ঠধ্যপার্েিা 

প্রদাধ্যনর জন্য পর্ যটন জান যাতলস্ট স ধ্যলাতশপ প্রদান, 

পর্ যটধ্যনর ছতব ও তিতর্ও োংগ্রধ্যির জন্য  ধ্যটা-

েতম্পটিশন আধ্যয়াজন, তবশ্ব পর্ যটন তদবে উদর্াপনেি 

তবতিন্ন োর্ যক্রি েম্পাদন েরা িয়। 

বাাংলাধ্যদশ ট্যেতরজি সবার্ য। তবনা মূধ্যল্য ৯০ তদন জনাব বমা: ববািহান উরিন 

েিোরী পতরচালে 

(জনসাংদর্াগ ও আন্তজডারতক সম্পকড) 

ব ান: 01722 579 813 

ইদমইল: ad.pr@btb.gov.bd 

 

 

http://www.tourismboard.gov.bd/
http://www.tourismboard.gov.bd/
http://www.tourismboard.gov.bd/

