
বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড 

বহুমারিক ববরশষ্টতাি জন্য বতডমান রবদে পর্ ডটন রশল্প একক বৃহত্তম অর্ ডননরতক খাত রহদেদব স্বীকৃরত লাভ কদিদে। ববরেক 

অর্ ডননরতক প্রবৃরি অজডদন রশল্পটি ব্যাপক অবোন িাখদে এবাং ব্যাপক কম ডোংস্থাদনি সৃরষ্ট কিদে। বাাংলাদেশ একটি পর্ ডটন 

েম্ভাবনাময় বেশ। পৃরর্বীি বর্ বকান পর্ ডটকদক আকৃষ্ট কিাি মত েকল উপাোনই বাাংলাদেদশি িদয়দে। বাাংলাদেদশি নয়নারভিাম 

প্রাকৃরতক বেৌন্দর্ ড, ব ৌিবময় ইরতহাে, েমৃি োাংস্কৃরতক ঐরতহু, বন্ধু বাৎেল মানুষ, অকৃরিম আরতদর্য়তা, প্রত্নতারিক রনেশ ডণ, 

ঐরতহারেক পুিাকীরতড, েীর্ ডতম েমুদ্র বেকত, বৃহত্তম ম্যানদরাভ ফদিস্ট, বন-বনানী, জীব-ববরিি, ববরিিময় আরেবােী োংস্কৃরত সুদূি 

অতীত বর্দকই পর্ ডটকদেি রনকট অতুন্ত আকষ ডনীয়।   

পর্ ডটন রশদল্পি অপাি েম্ভাবনাদক বেদশ ও রবদেদশ প্রিাদিি মাধ্যদম বাাংলাদেশ বক েরিণ এরশয়াি অন্যতম ‘পর্ ডটন  ন্তব্য’ রহদেদব 

প্ররতষ্ঠা কিাি লদিু বতডমান েিকাি বাাংলাদেশ পর্ ডটন ববার্ ড আইন ২০১০ এি িমতাবদল ২০১০ োদলি বেদেম্বি মাদে জাতীয় 

পর্ ডটন োংস্থা রহদেদব বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড (রবটিরব)  ঠন কদি। প্ররতষ্ঠাি পি বর্দকই রবটিরব বেদশি পর্ ডটন রশদল্পি উন্নয়ন ও 

রবকাশ, জনবদলি েিতাি উন্নয়ন, পর্ ডটন বান্ধব পরিদবশ সৃরষ্ট, বেদশ-রবদেদশ পর্ ডটন রশদল্পি প্রিাি ও রবপণন এবাং আন্তডজারতক 

রবরভন্ন পর্ ডটন োংস্থাি োদর্ েমন্বয়পূব ডক রবরভন্ন কম ডসূরিি আদয়াজন কিদে। পর্ ডটন রশল্পদক বেদশি অন্যতম বৃহৎ অর্ ডননরতক খাত 

রহদেদব প্ররতরষ্ঠত কিাি লি রনদয় রবটিরব তাি উপি ন্যাস্ত োরয়ত্বাবলী পালন কদি িদলদে।  

২. লিু ও উদেশ্য:   

বাাংলাদেদশি পর্ ডটন রশল্প ও বেবাি োরব ডক উন্নয়ন, পরিিালনা ও রবকাশ। 

৩. কার্ ডাবরল: 

(১) বাাংলাদেশ পর্ ডটন ববার্ ড আইন ২০১০ এি লিু ও উদেশ্য অজডদনি জন্য নীরতমালা প্রণয়ন, সুপারিশ প্রোন ও রবদ্যমান  

পর্ ডটন োংক্রান্ত নীরতমালা বাস্তবায়দন েহায়তা; 

(২) পর্ ডটন রশদল্পি োরব ডক উন্নয়দন গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়দন োংরিষ্টদেি পিামশ ড বা রেক রনদে ডশনা প্রোন; 

(৩) পর্ ডটন আকষ ডণ রিwýZকিণ, োংিিণ, উন্নয়ন, রবকাশ ও  ণেদিতনতা বতিী; 

(৪) োরয়ত্বশীল পর্ ডটন (Responsible Tourism) বাস্তবায়ন কিাি লদিু েিকাি, ব্যরিখাত, স্থানীয় জনদ াষ্ঠী, 

স্থানীয় প্রশােন, এনরজও, নািী োং ঠন ও রমরর্য়াি অাংশরহদণি ব্যবস্থাকিণ; 

(৫) রবদেশী পর্ ডটন প্ররতষ্ঠাদনি োদর্ বেশীয় েিকারি বা ববেিকারি পর্ ডটন োংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনি োদর্ বর্া াদর্া  

স্থাপদন েহদর্ার তা প্রোন ও কাদজ েমন্বয় োধন; 

(৬) বাাংলাদেদশ পর্ ডটকদেি আ মন এবাং অবস্থানদক েহজতি ও রনিাপে কিােহ অন্যান্য স্বার্ ড োংরিষ্ট রবষদয় 

েিকাদিি রবরভন্ন োংস্থাি োদর্ েমন্বয় োধন; 

(৭) পর্ ডটন রশল্প েহায়ক সুরবধােমূহ সৃরষ্ট এবাং পর্ ডটন োংরিষ্ট উন্নয়ন কার্ ডক্রদমি েহায়তা প্রোন ও বেদশ- রবদেদশ 

রবপণদনি রবষদয় েিকারি ও ববেিকারি োংস্থা বা প্ররতষ্ঠান, েিকারি রবভা  বা েপ্তদিি মদধ্য রনয়রমত বর্া াদর্া  

িিা ও েমন্বয় োধন; 

(৮) পর্ ডটন রশদল্পি মানব েম্পে উন্নয়দন প্ররশিণ বকন্দ্র স্থাপন ও পরিিালনায় প্রদয়াজনীয় েহায়তা ও রেকরনদে ডশনা 

প্রোন; 



(৯) পর্ ডটন আকষ ডদণি মান রনয়ন্ত্রণ এবাং পর্ ডটকদেি স্বার্ ড িিায় মানেম্পন্ন পর্ ডটন বেবা প্রোন রনরিতকিদণি 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা রহণ; 

(১০) প্ররতবন্ধী পর্ ডটকদেি অাংশরহদণি সুরবধারে রনরিতকিণ; 

(১১) পর্ ডটন রশদল্প নািীি অরধকাি ও অাংশরহণ োংিিণ; 

(১২) পর্ ডটন রশদল্পি উন্নয়দনি জন্য  দবষণা, আন্তজডারতক বাজাি পর্ ডদবিণ ও রবদিষণপূব ডক র্দর্াপযুি ব্যবস্থা রহণ; 

(১৩) পর্ ডটন েম্পৃি রুগ্ন রশল্পদক েহায়তা প্রোনকদল্প প্রদয়াজনীয় রেকরনদে ডশনা প্রোন; 

(১৪) পর্ ডটন েম্পরকডত র্াবতীয় বমলাি আদয়াজন ও প্রিাি বা প্রকাশনামূলক কার্ ডক্রম রহদণ রেকরনদে ডশনা প্রোন; 

(১৫) পর্ ডটন োংক্রান্ত র্াটাদবে বতিী কিা; 

(১৬) েিকাি কর্তডক েময় েময় অন্য বর্ইরূপ োরয়ত্ব অপ ডণ কিা হইদব বেইরূপ োরয়ত্ব পালন।  

৪. োাং ঠরনক কাঠাদমা 

 

 

 

 

 



৫. মানব েম্পে ব্যবস্থাপনা: 

      (ক) জনবল 

পদেি নাম  অনুদমারেত পে পূিণকৃত পে শূন্যপে মন্তব্য 

প্রধান রনব ডাহী 

কম ডকতডা 

০১ ০১ ০ বপ্রষদণ রনদয়ারজত 

পরিিালক ০২ ০২ ০ বপ্রষদণ রনদয়ারজত 

উপ-পরিিালক ০৪ ০১ ০৩ ০১ জন রেরনয়ি েহকািী েরিব বপ্রষদণ রনদয়ারজত। 

 

বাাংলাদেশ পর্ ডটন কিদপাদিশদনি (বাপক)-এি ০৬ 

জন উপ-ব্যবস্থাপক োংযুরিদত রনদয়ারজত। 

েহকারি পরিিালক 06 ০৬ ০ ০৬ জন েহকারি পরিিালক রনদয়া  প্রোন কিা 

হদয়দে। 

রহোব িিণ কম ডকতডা 01 ০১ ০ ০১ জন রহোব িিণ কম ডকতডা রনদয়া  প্রোন কিা 

হদয়দে। 

রিতীয় বেণীি 

কম ডকতডা 

০১ ০১ ০ ০১ জন রিতীয় বেণীি কম ডকতডা রহদেদব রনদয়া  

প্রোন কিা হদয়দে। 

র্ততীয় বেণীি 

কম ডিািী 

১৩ ০৮ ০৫ ২ জন  াড়ী িালক, ১ জন বর্েপাে িাইর্ািেহ বমাট 

৩ জন আউট-বোরে ডাং এি মাধ্যদম রনদয়া  প্রোন কিা 

হদয়দে।  অবরশষ্ট ৫জন রবটিরব’ি েিােরি রনদয়া কৃত 

জনবল। 

িতুর্ ড বেণীি কম ডিািী ১২ ০৭ ০৫ ৪ জন অরফে েহায়ক, ২ জন রনিাপত্তা প্রহিী ও ১ 

জন রিনািেহ  বমাট ৭ জন আউট-বোরে ডাং এি 

মাধ্যদম রনদয়া কৃত। 

েব ডদমাট 40 ২৮ ১২  

 

      (খ) প্ররশিণ: কম ডকতডা/কম ডিািীদেি োপ্তরিক েিতা বৃরিি জন্য ২০১৭-১৮ অর্ ড বেদি প্ররশিদণি মােরভরত্তক রববিণ: 

(খ) প্রশিক্ষণ : কর্ মকর্মা/ কর্ মচারীদের োপ্তশরক েক্ষর্া বৃশির জন্য ২০১৭-১৮ অর্ ম বছদর প্রশিক্ষদণর র্াসশিশিক শববরণ 

শিম্নরূপ: 

প্রশিক্ষদণর র্াসশিশিক শববরণ (ঘন্টায়) 

শ্রেণী জুলাই আগস্ট শ্রসদে: অদটা: িদি: শিদস: জানু: শ্রেব্রু: র্াচ ম এশপ্রল শ্রর্ জুি শ্রর্াট 

১র্ ০৬ ০৭ ০৯ ০৬ ০৭   ১০ ০ ৮ ৬ ৮ ০ ৬ ৭৩ 

২য় - - - - ৮ ৮ ০ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৪১ 

৩য় - - - - - - ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৩০ 

৪র্ ম ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫৪ 

 



৬.বাদজট: ৩৪ (বিৌরিশ) বকাটি টাকা। 

৭. োরব ডক কম ডকান্ড ও উদেখদর্াগ্য অজডন: 

২০১৭-২০১৮ অর্ ড বেদি বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড কর্তডক গৃহীত ও েম্পারেত উদেখদর্াগ্য কার্ ডক্রমেমূহ রনম্নরুপ: 

➢ ২০ র্াচ ম ২০১৮ তারিদখ শ্রস্টকদ াল্ডারদের শিদয় “বাাংলাদেদির এলশিশস স্টযাটাস শ্রর্দক উিরণ পরবর্ী পর্ মটি শিদের উন্নয়ি” 

শবষয়ক আদলাচিা/র্র্শবশির্য় সিা আদয়াজি; 

➢ িারীদের পর্ মটি শিদে উৎসা ী করদর্ বাাংলাদেি ট্যযশরজর্ শ্রবাি ম ও শিপশজপ.ট্যযরস এর শ্রর্ৌর্ উদ্যাদগ ১০/০৪/২০১৮  দর্ 
১৬/০৫/২০১৮ র্াশরখ পর্ মন্ত ‘Women Travelers Campaign 2018’ আদয়াজি এবাং িারীবান্ধব পর্ মটি সর্াজ গড়ার 

লদক্ষয ১৫ শ্রর্ ২০১৮ র্াশরদখ শ্রগাল শ্রটশবল ববঠক আদয়াজি; 

➢ ০২/০৬/২০১৮ শি. র্াশরদখ বাাংলাদেি ট্যযশরজর্ শ্রবাদি মর সদেলি কদক্ষ ই-িশর্ ব্যবস্থাপিা শবষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্ মিালার 

আদয়াজি এবাং একই র্াশরখ  দর্ শবটিশব’শ্রর্ ই-িশর্ কার্ মক্রর্ প্রবর্মি; 

➢ শবটিশব’ ও TripZip.tours িার্ক শ্রবসরকাশর প্রশর্ষ্ঠাদির শ্রর্ৌর্ উদযাদগ সার্াশজক শ্রর্াগাদর্াগ র্াধ্যদর্ প্রচারণা চাশলদয় 

পর্ মটকদের ভ্রর্ণ সম্পদকম োশয়ত্বিীলর্া ও সদচর্ির্া বৃশির লদক্ষয ‘ডু িট ডু’ অিলাইি কযাদম্পইি পশরচালিা ও  

Responsible Tourism শবষদয় শ্রগালদটশবল ববঠক আদয়াজি সম্পন্ন; 

➢ ২৬/০৬/২০১৮ শি. র্াশরদখ ঢাকার শসরিাপ শর্লিায়র্দি পর্ মটি শিদের উন্নয়ি ও শবকাদির লদক্ষয “Conservation and 

Preservation of Heritage Sites and its Promotion as the Tourism Attraction” িীষ মক শেিব্যাপী 

কর্ মিালা’র আদয়াজি 

➢ বশ শব মদে শ্রেদির পর্ মটি শিদের প্রচার ও শ্রেিীয় ট্যযর অপাদরটরদের B2B সম্পােিস  ইিবাউন্ড ট্যযশরস্টদের বাাংলাদেি ভ্রর্দণ 

আগ্র ী এবাং ট্যযর প্যাদকজ শবশির্য় স জর্র করার লদক্ষয বাাংলাদেি ট্যযশরজর্ শ্রবাি ম কর্তমক ০৫ টি শ্রেশিয় ও  ১৫ টি আন্তজমাশর্ক 

পর্ মটি শ্রর্লায় অাংিগ্র ণ করা  য়; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ২১-২৭ শ্রর্ ২০১৮ শি. র্াশরখ পর্ মন্ত ০৭ শেিব্যাপী ঢাকা শবেশবযালদয়র আধুশিক িাষা শিক্ষা ইিশস্টটিউট-এর ০৭টি গুরুত্বপূণ ম 

শবদেশি িাষায় অধ্যয়িরর্ ৮৪ জি শিক্ষার্ীদক ট্যযশরষ্ট গাইি প্রশিক্ষণ প্রোি করা  য় এবাং শিক্ষার্ীদেরদক শিদয় ২৮/০৫/২০১৮ 

শি. র্াশরদখ শ্রসািারগাঁও এর পািার্ শসটিদর্ শ্রটকশিকযাল ট্যযদরর আদয়াজি করা  য়। ০৩/০৬/২০১৮ শি. র্াশরদখ উক্ত প্রশিক্ষণ 

কর্ মসূশচর সিে শবর্রণী ও সর্াপিী অনুষ্ঠাদির আদয়াজি করা  য় র্াদর্ প্রধাি অশর্শর্ শ দসদব উপশস্থর্ শছদলি শ্রবসার্শরক 

শবর্াি পশরব ি ও পর্ মটি র্ন্ত্রণালদয়র িারপ্রাপ্ত সশচব র্দ ােয় জিাব শ্রর্া: র্শ বুল  ক; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

➢ পর্ মটকদের জি য পশরচ্ছন্ন পশরদবদি স্বাস্থযসের্ খাবার শিশির্ করার লদক্ষয ১৪/০৫/২০১৮ শি.র্াশরদখ বঙ্গবন্ধু র্াদুঘর এলাকা, 

ধাির্শন্ড রবীন্দ্র সদরাবর, কলাবাগাি ও জার্ীয় সাংসে িবি সাংলগ্ন এলাকার, ১৫/০৫/২০১৮ শি. র্াশরদখ পর্ মটি আকষ মণ সমৃি 

পুরাি ঢাকার  ঐশর্ যবা ী আ সাি র্শিল, চকবাজার, িাখাশরপশি শ্রর্দক লালবাগ এলাকার, ০৫/০৬/২০১৮ শি. র্াশরদখ 

কক্সবাজার-এর শস-বীচ সাংলগ্ন এলাকার এবাং ১১/০৬/২০১৮ শি. র্াশরদখ কুয়াকাটার শস-বীচ সাংলগ্ন এলাকার র্র্াক্রদর্ ৫০ জি 

কদর শ্রর্াট ২০০ জি স্থািীয় শিটফুি শ্রিন্ডর ও শ্রেঁদতারা কর্ীদের প্রশিক্ষণ প্রোি করা  য়। একইসাদর্ স্থািীয় জিদগাষ্ঠীর র্াদে 

পর্ মটি শবষয়ক সদচর্ির্া বৃশির জন্য জি-সদচর্ির্ামূলক সিার আদয়াজি করা  য়; 

➢ বাাংলাদেদির অপার সম্ভাবিার্য় পর্ মটি শিদের শবকাি ও পর্ মটি সম্পে সুরক্ষায় শ্রেিব্যাপী জি-সদচর্ির্া সৃশষ্টর লদক্ষয 

বাাংলাদেি ট্যযশরজর্ শ্রবাি ম কর্তমক শবিাগীয় কশর্িিারগদণর সাশব মক স দর্াশগর্ায় শ্রেদির খুলিা, বশরিাল, চিগ্রার্, রাংপুর, 

র্য়র্িশসাং  ও ঢাকাস  শ্রর্াট ০৬ টি শবিাদগ শেিব্যাপী জি-সদচর্ির্ামূলক কর্ মিালার আদয়াজি করা  য়; 

➢ িবাগর্ ট্যযর অপাদরটরদের েক্ষর্া বৃশির র্াধ্যদর্ পর্ মটি শ্রসবার র্াি উন্নয়দি বাাংলাদেি ট্যযশরজর্ শ্রবাি ম কর্তমক ০৭/১২/২০১৭ ও 

২৭/০৬/২০১৮ শি. র্াশরদখ র্র্াক্রদর্ ১৮ জি ও ৩০ জিস  শ্রর্াট ৪৮ জি িতুি ট্যযর অপাদরটরদক প্রশিক্ষণ প্রোি করা  য়; 

➢ বাাংলাদেদি পর্ মটি শিদের উন্নয়ি ও শবকাদির লদক্ষয বাাংলাদেি ট্যযশরজর্ শ্রবাি ম কশর্উশিটি শ্রবইজি ট্যযশরজর্ উন্নয়দি কাজ কদর 

র্াদচ্ছ। ২০১৭-১৮ অর্ মবছদর এ কার্ মক্রর্ শবগর্ বছদরর তুলিায় আদরা শ্রবগবাি  দয়দছ। এ বছদর বাাংলাদেি ট্যযশরজর্ শ্রবাি ম কর্তমক 

শ্রেদির ০৬টি শ্রজলা র্র্াক্রদর্ (১) রাজিা ী শ্রজলার পুটিয়ায়, (২) শ্রর্ৌলিীবাজার শ্রজলার কর্লগি, (৩) িওগাঁ শ্রজলার পা াড়পুর, 

(৪) র্াশিকগি শ্রজলার সাঁট্যশরয়ায়, (৫) শেিাজপুদরর কান্তশজউ র্শির সাংলগ্ন কান্তিগর এবাং (৬) শ্রিত্রদকািার শবশরশিশরদর্ 

কশর্উশিটি শ্রবইজি ট্যযশরজর্ উন্নয়দির লদক্ষয সাংশিষ্ট স্থািীয়দের ০৪ (চার) শেিব্যাপী প্রদয়াজিীয় প্রশিক্ষণ প্রোিস  ৬টি অঞ্চদল 

শ্রর্াট ৪৫টি পশরবাদর শ্র ার্দস্ট প্রবর্মি করা  দয়দছ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ অিযন্তরীণ পর্ মটি শিদের শবপণি ও প্রচাদরর অাংি শ দসদব Asian Tourism Fair (ATF), Bangladesh 

International Tourism Fair (BITF), Bangladesh Travel and Tourism Fair (BTTF), Dhaka 

Travel Mart (DTM) শ্রর্ শবটিশব অাংিগ্র ণ কদর; 

➢ শ্রেদি ও শবদেদি পর্ মটি শিদের শবকাদি শ্রর্ ২০১৮ মাে বর্দক পিবতী ১ বেদিি জন্য ববেিকারি টিরভ িুাদনল মাই টিরভদত 

প্রিারিত পর্ ডটন রবষয়ক অনুষ্ঠান “মাই ট্যুরিজম”-এ রবটিরব’ি পি বর্দক েহায়তা প্রোন; 

➢ রবটিরব কর্তডক রনউজ বলটাি রনউজ রবটিরব প্রকাশনা কার্ ডক্রম অব্যাহত িদয়দে; 

➢ স্থানীয়  ণমাধ্যম কমীদেি পর্ ডটন োাংবারেকতায় আরহী কদি তুলদত Tourism Journalist Fellowship Award প্রোন 

কিা হয়;  



➢ জাশর্র জিক বঙ্গবন্ধু শ্রিখ মুশজবুর র র্াদির ঐশর্ াশসক ০৭ই র্াদচ মর িাষণ ইউদিদকা কর্তমক শবে প্রার্াণ্য ঐশর্ য শ দসদব 

স্বীকৃশর্ লাি করায় ২৫ িদিম্বর ২০১৭ র্াশরদখ জার্ীয় িাদব আদয়াশজর্ আিি শ্রিািার্াত্রায় শবটিশব’র অাংিগ্র ণ; 

➢ বাাংলাদেশ ব্যাাংক কর্তডক পর্ ডটন খাত বক Social Corporate Responsibility (CSR)-এ অন্তডভুিকিণ কিা হয়; 

 

৮. অন্যান্য উদেখদর্াগ্য কার্ মক্রর্: 

➢ ১১-১৬ বেদেম্বি ২০১৮ েমদয় িীদনি বিাংদুদত অনুরষ্ঠত রবে পর্ ডটন োংস্থা (UNWTO) এি ২২ তম োধািন অরধদবশদন 

বাাংলাদেশ প্ররতরনরধেল অাংশরহণ কদি এবাং ২০১৭-২০১৯ বময়াদে বাাংলাদেশ UNWTO Commission for South 

Asia (CSA)-এি বিয়াি রনব ডারিত হদয়দে; 

➢ (UNWTO) এি ২২ তম োধািন অরধদবশদন UNWTO কর্তডক প্রণয়নকৃত Global Code of Ethics চূড়ান্তকিদণি 

লদিু ১২ েেস্য রবরশষ্ট এর্-হক করমটিি অন্যতম েেস্য রহদেদব বাাংলাদেশদক মদনানীত কিা হয়; 

➢ UNWTO/ Chimelong Initiatives এর আওর্ায় ১১ জানুয়ারী-২০১৮ র্াশরদখ পর্ মটি সাংশিষ্ট শবশিন্ন র্ন্ত্রণালয়, 

শবিাগ, এদজন্সী, সাংস্থ ‘র কর্ মকর্মা ও সরকাশর শবেশবযালদয়র শিক্ষকদের অাংিগ্র দণ “Capacity Building 

Workshop for Public Officials on Wildlife Conservation and Sustainable Tourism in 

Bangladesh” িীষ মক কর্ মিালার আদয়াজি করা  য়; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ৫-৭ বফব্রুয়ারি ২০১৮ তারিদখ 10
th

 Islamic Conference of Tourism Ministers Meeting of OIC 

(ICTM) ঢাকায় আদয়াজন কিা হয়। এই েদেলদন OIC বেদক্রটারি বজনাদিলেহ OIC েেস্যভুি রবরভন্ন বেদশি মন্ত্রী, 

উচ্চ-পেস্থ কম ডকতডা এবাং OIC ভুি রবরভন্ন ইরনরস্টটিউশদনি প্ররতরনরধবৃন্দ অাংশরহণ কদিন। এই েদেলদন ২০১৮-২০১৯ 

বময়াদে বাাংলাদেশ ওআইরে পর্ ডটন মন্ত্রীদেি বফািাদমি বিয়ািম্যান রনব ডারিত হদয়দে; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ইটালীেহ ইউদিাদপি রবরভন্ন বেদশ বাাংলাদেদশি ভাবমূরত্তড পুনরুিাদি এবাং ঐেকল বেশ বর্দক বাাংলাদেদশ পর্ ডটকদেি 

আকৃষ্ট কিদত   ত ৪-১৭ রর্দেম্বি ২০১৮ েমদয় ইটালীি রবখ্যাত Dolmo Tv এি ২ জন োাংবারেক বক বাাংলাদেশ 

ট্যুরিজম ববার্ ড এি পি বর্দক আমন্ত্রণ জারনদয় Familiarization Tour বা পরিরিরতমূলক ভ্রমণ আদয়াজন কিা হয়। 



োাংবারেকবৃন্দ বাাংলাদেদশি রবরভন্ন পর্ ডটন আকষ ডনীয় স্থান ভ্রমণ কদিন এবাং বাাংলাদেদশি উপি বেশাল বস্টারি বতিী 

কদিন। ট্যুি বর্দক রফদি র দয়  Dolmo Tv েহ ইটালীি অন্যান্য টিরভ িুাদনদল বেশাল বস্টারি প্রিারিত হয়। পাশাপারশ 

 ত ২৮ অদটাবি-০২ নদভম্বি ২০১৮ েমদয় তারকডশ এয়ািলাইদেি ইনফ্লাইট ম্যা ারজন- স্কাইলাইফ এি িাইটাে ড টিদমি ২ 

জন োাংবারেক বক বাাংলাদেদশি রবরভন্ন পর্ ডটন আকষ ডনেমসূহ পরিেশ ডদনি লদিু Familiarization Tour-এ আমন্ত্রণ 

জানাদনা হয়। ট্যুি বর্দক রফদি র দয় তারকডশ এয়ািলাইদেি ইনফ্লাইট ম্যা ারজন- স্কাইলাইফ এি ২০১৭ এি রর্দেম্বি 

োংখ্যায় বাাংলাদেশ ট্যুরিজদমি উপি একটি রবদশষ বস্টািী প্রকারশত হয়;   

➢ বস্টকহাল্ডািদেি মদধ্য বহরিদটজ োংিিণ েম্পদকড েদিতনতা বতিী কিদত Conservation and preservation of 

Heritage sites and its promotion as the tourist Attractions শীষ ডক কম ডশালা আদয়াজন; 

 

 

 

 

 

 

 

➢ বেদশি ১৬ টি বজলায় পর্ ডটন সুরবধারে প্রবতডদনি লদিু উন্নয়ন কার্ ডক্রম রহণ কিাি জন্য বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড 

(রবটিরব) এি পি বর্দক বজলা প্রশােদনি মাধ্যদম ১১,৮৩,৮৮,০৩০.০০ টাকা আরর্ ডক েহায়তা প্রোন কিা হয়;      
 

৯. ভরবষ্যত কম ড পরিকল্পনা: 

➢ ২০১৯ োদলি প্রর্মাদধ ড 3
rd

 ACD Ministerial Summit of Tourism ministers ঢাকায় আদয়াজন কিাি 

পরিকল্পনা িদয়দে; 

➢ ২০১৯ োদলি প্রর্মাদধ ড Dhaka, OIC City of Tourism-2019 এি Official Celebration  অনুষ্ঠান ঢাকায় 

আদয়াজন কিাি পরিকল্পনা িদয়দে; 

➢ বগুড়া, কক্সবাজাি ও খূলনা বত ট্যুি  াইর্ প্ররশিণ কম ডসূরি আদয়াজন কিা হদব; 

➢ জাপান, বকারিয়া, র্াইল্যান্ড বর্দক োাংবারেক এবাং িীন বর্দক ট্যুি অপাদিটিদেি আমন্ত্রণ জারনদয় Familiarization 

Tour বা পরিরিরতমূলক ভ্রমণ আদয়াজন কিা হদব; 

➢ উন্নয়ন ভাবনায় পর্ ডটন বক েম্পৃিকিদণি লদিু ঢাকা, িট্টরাম ও িাজশাহী বত কম ডশালা আদয়াজন কিা হদব; 

➢ পর্ ডটন সুরবধারে’ি সৃরষ্টি লদিু বভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়দন বজলা প্রশােক বিাবদি অর্ ড প্রোন কিা হদব; 

➢ পর্ ডটন মহা-পরিকল্পনা প্রণয়দনি লদিু কনোরটাং প্ররতষ্ঠান রনদয়া  প্রোন কিা হদব; 

➢ বীি কারণ ডভুাল আদয়াজন কিা হদব; 

➢ খুলনা, বনিদকানা, বান্দিবান, র্দশাি ও পঞ্চ দড় করমউরনটি ববইজর্ ট্যুরিজম ্ র্দি উপি প্ররশিণ কম ডসূরি আদয়াজন 

কিা হদব; 

➢ শুিািাি পুিস্কাি প্রোন নীরতমালা’ি আদলাদক শুিািাি পুিস্কাি প্রোন কিা হদব; 

➢ বেদশ ও রবদেদশ বেদশি পর্ ডটন রশদল্পি প্রোদি রর্রজটাল মাদকডটিাং ব্যবস্থা প্রিলদনি কার্ ডক্রম রহণ কিা হদব। 



 

 

 

 

 

 


