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 অফিস প্রোিোইল: 

  

বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন (বাপক) একটি জাতীয় পর্ যটন িাংস্থা (এনটিও)। প্রসতষ্ঠানটি ১৯৭২ িাদল মহামান্য 

রাষ্ট্রপসতর ১৪৩ নাং আদেদশর মাধ্যদম প্রসতসষ্ঠত হয় এবাং ১৯৭৩ িাদল এর কার্ যক্রম শুরু কদর। এটি শবিরকাফি 

সবমান পসরবহন পর্ যটন মন্ত্রণালদয়র অধীদন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রসতষ্ঠান। 

  

ক। এক নজরি অফিস: 

রফিষ্ঠোরনি নোম বোাংলো বোাংলোরেশ পর্ যটন কিরপোরিশনি 

ইাংরিজী Bangladesh Parjatan Corporation 

সাংফিপ্ত রূপ BPC, বোপক 

অফিস রধোরনি পফিফিফি প্িয়োিম্যোন 

(প্েড-১) 

ফনয়ন্ত্রণকোিী 

মন্ত্রণোলয়/ফবভোগ 

প্বসোমফিক ফবমোন পফিবহন ও পর্ যটন 

মন্ত্রণোলয় 

অফিরসি সাংখ্যো রধোন কোর্ যোলয় ঢোকোস্থ আগোিগাঁও-এ অবফস্থি। িোছোড়ো প্েরশি পর্ যটন আকর্ যণীয় এলোকোসহ 

প্েরশি ফবফভন্ন স্থোরন (ফবভোগীয়, প্জলো ও উপরজলো ফভফিক) প্মোট ৪৪টি শোখো অফিস (প্হোরটল, 

প্মোরটল, প্িরতোিাঁ, বোি, ফপকফনক স্পট, িথ্য প্কন্দ্র) িরয়রছ।  

জনবল ৪৩৬ জন 

অফিরসি ঠিকোনো 

(রধোন কোর্ যোলয়) 

বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

পর্ যটন ভবন 

প্লট: ই-৫ সি/১, পসিম আগারগাঁও 

শশদর বাাংলা নগর প্রশািসনক এলাকা, ঢাকা-১২০৭ 

ই প্মইল chairman@parjatan.gov.bd 

ওরয়ব সোইট www.parjatan.gov.bd   

 

খ)    অসিদির প্রধান লক্ষ্য: বাাংলাদেশদক একটি আকর্ যনীয় পর্ যটন গন্তদের শেশ সহদিদব গদে শতালা।                

        

    অসিদির প্রধান উদেশ্য িমূহ : 

 প্েরশি পর্ যটন আকর্ যণসমূহ বহুমোফিকিণ ও উন্নি প্সবো রেোরনি মোধ্যরম প্েফশ–ফবরেশী পর্ যটকরেি 

আকৃষ্ট কিো;  

 

 শেদশ আন্তজযাসতক মাদনর পর্ যটন ও অন্যান্য সুসবধসে গদে শতালা এবাং তা রক্ষ্া করা;  

 

 National Hotel and Tourism Training Institute (NHTTI) এি মোধ্যরম 

ট্যুফিজম ফশরেি জন্য উপরর্োগী রফশফিি জনবল তিিীকিণ;   
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 প্সবো প্রোিোইল:    

 

 ক। প্সবোি নোম: বোাংলোরেশ পর্ যটন কিরপোরিশন পফিিোফলি ন্যোশনোল প্হোরটল এন্ড ট্যুফিজম প্েফনাং ইন্সটিটিউট      

                    (এনএইিটিটিআই) কর্তযক রেি ফবদ্যমোন  রফশিণ কোর্ যক্ররমি পোশোপোফশ প্েরশ ফবরেরশ  

                    অনলোইরন-এ রফশিণ কোর্ যক্রম িোলুকিণ। 

 

আইফডয়ো রেোনকোিী কম যকিযোি নোম: প্বগম জোফহেো প্বগম,  

                                                উর্দ্যিন রফশিণ কম যকিযো  

                                                ফবভোগীয় রধোন, ফুড এন্ড প্বভোরিজ প্রোডোকশোন    

                                                 ন্যোশনোল প্হোরটল এন্ড ট্যুফিজম প্েফনাং ইন্সটিটিউশোন। 

 

  

 আইফডয়োটি েহরণি প্রিোপট ও উপযুক্তিো: 

 

• পর্ যটন ফশরে মোনব সম্পে উন্নয়রনি লরিু ১৯৭৪ সোরল রফিফষ্ঠি জোিীয় প্হোরটল ও পর্ যটন রফশিণ 

ইনফিটিউটটি ১৯৯০ সোরল UNDP/ILO-এি কোফিগিী  সহোয়িোয় আিও সমৃ্বর্দ্ ও কোর্ যকিী রফিষ্ঠোরনি 

রূপ পোয়।     

• রফিষ্ঠোি পি রোয় ৪৬ বছি পোি হরয় প্গরলও সমরয়ি পফিবিযরন রফশিণ কোর্ যক্রম যুরগোপরর্োগী ও 

আধুফনকোয়ন কিো হরলও বিযমোন উন্নি ও উন্নয়রনি ধোিোয় ধোবমোন বোাংলোরেরশি তুলনোয় প্স গফিরি  এি 

সিমিো বৃফর্দ্ পোয়ফন।  

• বোাংলোরেশ এিই মরধ্য বিযমোন সিকোরিি সুদৃঢ় প্নর্তরে ফশিো, স্বোস্থু, প্র্োগরর্োগ, অবকোঠোরমো, িথ্য রযুফক্ত, 

মোথোফপছু আয়, মোনবসম্পে সূিক, অথ যননফিক ভঙ্গুিিো সূিক ইিুোফে প্িরি দৃষ্টোন্তমূলক সোিরেি উেোহিন 

স্থোপন করিরছ।  

• বোাংলোরেশ ইরিোমরধ্যই মধ্যম আরয়ি প্েরশ উন্নীি হওয়োি েোিরোরন্ত। সিকোি ১৯৪১ সোরলি মরধ্য প্েশরক 

উন্নি সমৃ্বর্দ্ একটি প্েরশ বোাংলোরেশরক উন্নীিকিরণ কোজ করি র্োরে। 

• বিযমোন সিকোি প্েরশ ১০০টি অথ যননফিক অঞ্চল, প্বশ করয়কটি এক্সক্লুফসভ ট্যুফিষ্ট প্জোন স্থোপরনি ফসর্দ্োন্ত 

েহণ করি িো বোতবোয়রন কোজ করি র্োরে।  

• প্েরশি অভুন্তিীন সড়ক, প্িল, প্নৌ ও আকোশ পরথ প্র্োগরর্োগ ব্যবস্থোি উন্নয়রন কোজ কিোসহ পোশ্ববিী প্েশ 

গুরলোি সোরথ সড়ক ও প্িল প্র্োগোরর্োগ ব্যবস্থো উন্নয়ন কিরছ।  

• প্েরশ তবরেফশক মুদ্রোি ফিজোভ য ৪৩ ফবফলয়ন ইউএস ডলোি ছোফড়রয়রছ।(৩০ ফডরসম্বি ২০২০)  

• সিকোি প্েরশ িথ্য রযুফক্তসহ ফডফজটোল প্র্োগরর্োরগি প্িরি অভূিপূব য উন্নয়ন সোধন করিছ। 

• মোনবসম্পে উন্নয়রন রফশিরণি প্কোন ফবকে নোই। রফশফিি জনবল প্েরশ এমনফক ফবরেরশও প্েরশি জন্য 

একটি মূেবোন সম্পে। 

• একটি পফিসাংখ্যোরন প্েখো র্োয়, পোফিবোফিক, অথ যননফিক, সোমোফজক ইিুোফে ফবফভন্ন কোিরণ উচ্চ মোধ্যফমক 

পর্ যোরয় এরস ঝরি পিো ফশিোফথ যি হোি রোয় ২০ শিোাংশ। বোাংলোরেরশি প্রিোপট ফবরবিনোয় র্োি প্বশীি 

ভোগই প্েরশি বুঝোয় পফিণি হরে।  
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 আইফডয়োটিি রিুোশো/রোপ্ত সুফবধোসমূহ: 

 

• প্হোরটল ম্যোরনজম্যোন্ট ফবর্য়ক রফশিণ কোর্ যক্রম রেোরন ঢোকোস্থ মহোখোফলরি অবফস্থি  বোপক একমোি 

রফিষ্ঠোন।  

•  শুধুমোি কম যসাংস্থোন নয় এনএইিটিটিআই-এ রেি রফশিণ একজন মোনুরর্ি রোিুফহক সুন্দি ও সুস্থ জীবন 

র্োপরনি জন্য উপরর্োগী। 

• বিযমোন প্পিোপট ফবরবিনোয় করয়কটি ফবর্রয় ইনফিটিউরটি রফশিণ রেোরনি সিমিোি প্িরয় িোফহেো 

অরনকগুন প্বশী। 

• অনলোইরন রফশিণ রেোন বিযমোন ফডফজটোল যুরগোপরর্োগী। অনলোইরন রফশিণ খুব সহরজই স্বোেরন্দ স্বে 

ব্যয়, সমরয় ও শফক্ত খিি করি এ্কইসাংরগ অফধক ফশিোফথ যি ফনকট প্পৌরছ প্েয়ো সম্ভব। একই সাংরগ রফশিণ 

েহণ সম্ভব।    

•  বোাংলোরেশসহ ফবশ্বব্যোপী রফশিণ কোর্ যক্রমটি পফিিোলনো কিো র্োরব। ফবরশর্করি ফবরেরশ অবস্থোনিি 

বোাংলোরেশী রবোসী এ খোরিি অেি শ্রফমকিো রফশিণ েহণ কিরি পোিরবন। িরল সহরজই এ রফশিণ 

েহণ কিি: েি একজন্ কমীরি পফিণি হওয়োয় িোরেি গুরুে, অথ যননফিকভোরব লোভবোন হওয়োসহ 

বোাংলোরেরশি ভোবমূফিয উন্নয়রনি ফবর্য়টিও জফড়ি। 

• প্েরশি সকল পর্ যোরয়ি, বয়রসি ও ফলাংরগি রফশিণোফথ যি খুব সহরজই এ রফশিণ কোর্ যক্ররম অাংশেহণ 

কিরি পোিরবন।  

 

 

 

 এ পর্ যন্ত সিসজটাল শিবার আওতায় আদয়াসজত শকাি যগুদলার সবস্তাসরত সববরণী:   

 

০৫ টি সবর্দয় িব যদমাট প্রসশক্ষ্ণাসথ যর িাংখ্যা ১৫৮ জন 
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  National Hotel and Tourism Training Institute (NHTTI)  হরি 

রেি রফশিণ কোর্ যক্ররমি সাংফিপ্ত ফববিণী: 

 

• ন্যোশনোল সোটি যফিরকট প্কোস য: 

 

প্মোট ০৬ টি ফবর্রয়ি উপি ১৮ সপ্তোহব্যোপী এ প্কোস যটি পফিিোফলি হয়। সব যোফধক জনফরয় ও কোর্ যকিী 

প্কোস য।  

           

          এ প্কোস যটিি ব্রোন্ড হরলো ৪ মোরসি প্কোস যটি করিো লোইরি প্সট হরয় র্োও। 

ফবর্য়গুরলো হরলো: Food and Beverage Production, Food and Service, 

Bakery and Pastry Production, House keeping and Laundry, 

Front Office and Secretariat, Tour guide and Travel Agency 

operation  

 

 DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT 

    প্কোস যটি ০২ বছিব্যোপী হয়। এ প্কোরস যি রফশিণোফথ যরেি  রধোনি: ফবশ্বমোরনি প্হোরটল ফশরে ম্যোরনজম্যোন্ট    

    পর্ যোরয় সিোসফি কোজ কিোি উপরর্োগী করি সিম করি প্িোলো হয়। 

 

 Professional Chef Course 

প্কোস যটি ০১ বছিব্যোপী হরয় থোরক। রধোনি: ফবশ্বমোরনি একজন িন্ধনফশফে ফহরসরব রফশিণোফথ যরেি সিম করি 

প্িোলো হয়। 

 

 Diploma in Culinary Arts & Catering Management (DCCM) 

এ রফশিরণ রফশিণোফথ যরেি মূলি: ফনম্নবফণ যি ফবর্য়গুরলো রোধোন্য ফেরয় রফশিণটি পফিিোফলি হর্: 

 

 Kitchen organization Kitchen planning & basic kitchen 

equipment 

 Costing & portion control Menu planning 

 Cookery methods "theory" Practical & demonstration 

 Principles of purchasing, storage, 

 Bakery & Pastry Catering 

 Catering management 

 Food & Beverage service 

 Food & Beverage Sales & Marketing 

 Food carving 

 Barista (coffee making art) 

  

 



8 
 

 Diploma in Tourism & Hospitality Management 

 এক বছিব্যোপী এ প্কোস যটিরি রফশিণোফথ যিো রধোনি: ট্যুফিজম ও হসফপটোফলটি ইন্ড্রোফিরি সুপোিভোইজোিল 

পর্ যোরয়ি জন্য তিিী হয় 

 এছোড়োও বছিব্যোপী  ফবফভন্ন ফবর্য়ক শট য প্কোস য পফিিোফলি হয় 

 সিকোফি প্বসিকোফি ফবফভন্ন রফিষ্ঠোরন কম যিি জনবলরেি িোরেি িোফহেোনুর্োয়ী প্কোরস যি আরয়োজন কিো 

হয় 

 গৃফহনী ও ররিশনোলরেি জন্য হোইফজনসহ অন্যোন্য কোর্ যকিী প্কোস য পফিিোফলি হরয় থোরক 

 

 

 

 

 উপকোিীিো: 

 

• বোাংলোরেরশি ফবভোগ, প্জলো, উপরজলোসহ রিুন্ত এলোকো পর্ যন্ত এ রফশিরণি কোর্ যক্রম সহরজই ফবতোি 

কিো সম্ভব।   

• ফবরেরশ অবফস্থি বোাংলোরেশীরেি ফনকট এ রফশিণ কোর্ যক্রম সম্প্রসোিন কিো সম্ভব। 

• রোিুফহক সুস্থ সুন্দি জীবন র্োপরন পফিিোফলি রফশিণ কোর্ যক্ররম প্েশী-ফবরেশী সকল পর্ যোরয়ি মোনুরর্ি 

ফনকট সহরজই অাংশ েহণ কিরি পোিরবন।   

• িলশ্রুফিরি এনএইিটিটিআই িথো বোাংলোরেশ পর্ যটন কিরপোরিশন-এি সুনোম বৃফর্দ্ পোরব। আফথ যকভোরবও 

বোপক উন্নফি লোভ কিরব। সরব যোপিী প্েরশি মোনুর্ প্মৌফলক ফভফিি অিুোবশ্যকীয় ফকছু ফবর্রয় খুব 
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সহরজই অবগি হরি পোিরবন। মোনুরর্ি কম যসাংস্থোন সৃফষ্ট হরব। প্বকোি যুব সম্প্রেোয়রক কম যমুখী করি 

প্িোলো র্োরব।  

 

 

 ভফবষ্যৎ পফিকেনো: 
 

অিুোবশ্যকীয় অবকোঠোরমোগি উন্নয়ন সোধন করি স্কুল পর্ যোরয়ি ফশিোফথ যরেি জন্য রফশিণ 

কোর্ যক্রম পফিিোলনো কিো। 

 ৫ম প্শ্রণী হরি ৮ম প্শ্রণীি ছোি/ছোিীরেি জন্য একটি পর্ যোয় 

 ৯বম হরি েশম প্শ্রণী পর্ যন্ত একটি পর্ যোয়   

 

                     (আকর্ যণীয় ফবর্য় ফভফিক ধোরপ ধোরপ বছিব্যোপী এ রফশিণ কোর্ যক্রম িলমোন থোকরব ) 

 

 সুস্থ ও সুন্দি জীবন র্োপরনি জন্য পফিেন্ন ও খোদ্য গুণসম্পন্ন খোরদ্য গুরুে অপফিসীম। 

সুস্থ, সবল, পফিশ্রমী, কম যিম ও প্মধো সম্পন্ন ভফবষ্যৎ জোফি গঠরনও খোরদ্যি গুরুেপূণ য 

ভূফমকো িরয়রছ। প্স লরিু অঞ্চলফভফিক আমোরেি রফিফেরনি অভুোসগি খোদ্য সমূরহি 

খোরদ্য রস্তুি রণোফল, খোদ্য েহণ, সাংিিণ ও পফিরবশন ফবর্রয় রোধোন্য ফেরয় প্েশব্যোপী 

আেহী গৃফহনী ও অন্যোন্যরেি জন্য ফবরর্শ রফশিণ প্কোস য িোলু কিণ। (এ ফবর্রয় সিকোরিি 

রশোসফনক ও আফথ যক সহরর্োফগিোি ফবরশর্ ররয়োজন)। প্সসাংরগ এফবর্য়ক গরবর্ণো 

কোর্ যক্রম পফিিোলনো কিণ।  

 

 


