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প্লট: ই-৫ সি/১, পসিম আগারগাঁও 
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০১। 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;   

 

 

০২। প্সবো প্রোিোইল:    ক। প্সবোি নোম: বোাংলোরেশ পর্ যটন কিরপোরিশন এি ফবফভন্ন প্হোরটল/প্মোরটল এি                    

                                                ফিফসপশন এবাং অন্যোন্য দৃশ্যমোন স্থোরন এনএইিটিটিআই-এ ভফিয            

                                                সাংক্রোন্ত িথ্যোফে উপস্থোপন কিণ। 

  

  আইফডয়ো রেোনকোিী কম যকিযোি নোম: জনোব কল্যোণ কুমোি েোস, রফশিণ কম যকিযো  

                                                 ন্যোশনোল প্হোরটল এন্ড ট্যুফিজম প্েফনাং ইন্সটিটিউশোন 
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খ। প্সবো রোফপ্তি প্মৌফলক িথ্যোফে:  

 

ক্রফমক নাং ফবর্য় িথ্যোফে 

০১ প্সবো রেোনকোিী অফিস  ন্যোশোনোল প্হোরটল এন্ড ট্যুফিজম প্েফনাং 

ইন্সটিটিউশন, মহোখোলী ঢোকো। 

 প্রধান কার্ যালয়, পর্ যটন ভবন, প্লট: ই-৫ 

সি/১, পসিম আগারগাঁও, শশদর বাাংলা 

নগর প্রশািসনক এলাকা, ঢাকা-১২০৭ 

০২ বোফর্ যক প্সবো েহণকোিীি সাংখ্যো ০৪ প্েরক ০৫ হোজোি 

০৩ প্সবো রোফপ্তি শিোবলী রেি প্কোস য প্মোিোরবক ফশিোগি প্র্োগ্যিো 

০৪ েোফয়ত্বরোপ্ত কম যকিযো ও কম যিোিী অধ্যি/কোউফন্সল কম যকিযো/িথ্য রেোনকোিী 

কম যকিযো বো কম যিোিী, ন্যোশোনোল প্হোরটল এন্ড 

ট্যুফিজম প্েফনাং ইন্সটিটিউশন, মহোখোলী ঢোকো 

 

০৫ প্সবো রোফপ্তি সময় ৩০ ফমফনট হরি ০১ ঘন্টো 

০৬ প্সবো রোফপ্তরি ররয়োজনীয় কোগজপি রোেফমক পর্ যোরয় প্কোন কোগজপিোফেি ররয়োজন 

প্নই িরব রফশিণ েহরনি সময় ফশিোগি 

প্র্োগ্যিোি সনেপত্ি ররয়োজন 

০৭ প্সবো রোফপ্তি জন্য খিি রোেফমক প্সবো রোফপ্তরি প্কোন খিি নোই 

০৮ প্সবো রোফপ্তি জন্য র্োিোয়োরিি সাংখ্যো ০২ প্েরক ০৩ বোি  

০৯ সাংফিষ্ট /আইন/ফবফধ/নীফিমোলোি িোফলকো ররর্োজু নয় 

১০ প্সবো প্পরি ব্যে য হরল পিবিী রফিকোিকোিী 

কম যকিযোি নোম, পেবী, ই-প্মইল ও প্িোন নম্বি 

অধ্যি/কোউফন্সল কম যকিযোো ন্যোশোনোল প্হোরটল এন্ড 

ট্যুফিজম প্েফনাং ইন্সটিটিউশন, মহোখোলী ঢোকো। 

 

 

 

  

গ। আইফডয়োটি েহরণি প্রিোপট ও উপযুক্তিো: 

 

 পর্ যটন একটি শ্রমঘন ফশে। এই ফশরেি ফবফভন্ন অঙ্গরন প্েরশ-ফবরেরশ ফবপুল সাংখ্যক প্লোরকি 

কম যসাংস্থোরনি সুরর্োগ িরয়রছ। প্স উপলফিরি বোাংলোরেশ পর্ যটন কিরপোরিশন (বোপক) বোফণফজুক ফভফিক 

কম যকোরন্ডি পোশোপোফশ পর্ যটন ফশরে মোনব সম্পে উন্নয়রনি লরিু ১৯৭৪ সোরল জোিীয় প্হোরটল ও পর্ যটন 

রফশিণ ইনফিটিউট রফিফষ্ঠি হয়। রফিষ্ঠোি পি প্েরক এ রফশিণ ইনফিটিউরট রফশিরণি ফনফমি 

ফবপুল সোিো পোওয়ো র্োয়। পিবিীরি ১৯৯০ সোরল এ রফিষ্ঠোরনি উন্নয়রনি লরিু UNDP/ILO-এি 

কোফিগিী  সহোয়িো পোওয়ো র্োয় এবাং ছোি/ছোিী রফশিরণি প্িরি অভূিপূব য  উন্নফি সোফধি হয়। এ পর্ যন্ত 

পফিিোফলি ফবফভন্ন রফশিণ প্কোরস য রোয় ৫০,০০০ (পঞ্চোশ হোজোি) ছোি-ছোিীরক রফশিণ রেোন কিো 

হরয়রছ র্োিো প্েরশ ফবরেরশ পর্ যটন ফবফভন্ন প্সক্টরি সুনোরমি সোরে কম যিি িরয়রছন। রফিবছি এই 

রফশিণ ইনফষ্টটিউট হরি রোয় ২,০০০ (দুই হোজোি) রফশিণোেী ফবফভন্ন কোফিকুুলোরম রফশিণ েহণ করি 
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েোরকন। উরেখ্য প্র্, বোপক-এি সিমিো আিও প্বশী।  

 

 

ইরিোপূরব য এ রফিষ্ঠোরন রফশিণ েহরণি জন্য একজন রোফে যরক;  

 

 প্টফলরিোরন, পি-পফিকোয় রকোফশি রফিরবেন বো ফবজ্ঞফপ্ত, বিযমোন সমরয় ফডফজটোল যুরগ ইন্টোিন্যোট এি 

সহোয়িো েহণ কিরি হয়। 

 উপরিোক্ত মোধ্যরম রকৃিপরি একজন রোফে যি িোফহেো অনুর্োয়ী সোফব যক িথ্য রেোন বো কোা্উফন্সফলাং কিণ 

পফিপূণ যভোরব সম্ভব হরিো নো। 

 বোাংলোরেশ পর্ যটন কিরপোরিশন (বোপক) পফিিোফলি প্হোরটল ম্যোরনজম্যোন্ট ফবর্য়ক রফশিণ ফহরসরব 

শুধুমোি ঢোকোস্থ মহোখোফলরি অবফস্থি বোপক একমোি রফিষ্ঠোন এনএইিটিটিআই হরি প্েয়ো হয়। িরল 

রোয়শ:ই প্েখো র্োয় রোফে যিো অফভভোবক সহ কষ্ট, সময় ও অে য ব্যয় করি শুধুমোি রফশিণ ফবর্রয় সম্মখ 

ধোিনো লোরভি জন্য ঢোকোস্থ মহোখোলীরি অবফস্থি রফিষ্ঠোনটিরি সিোসফি আসরি হরিো। িোছোড়ো এ 

জোিীয় রফশিণ কোর্ যক্রমটি একট্য ফভন্ন ধমী। সোধোিণ প্কোন রফশিরণি মরিো নয়। িরল রোেফমকভোরব 

র্েোর্ে িথ্য রোফপ্তি অভোরব অরনরকি ইচ্ছো েোকরলও এ রফশিণ কোর্ যক্ররম অাংশেহন কিরি পোরিন নো। 

 িরল বোাংলোরেশ পর্ যটন কিরপোরিশন-এি এ রফশিণ রফিষ্ঠোনটি বছিব্যোপী িোি সিমিো অনুর্োয়ী 

রফশিণোফে য পোরচ্ছ নো।  সাংস্থো ও প্সসোরে প্েশ িফিেস্থ হরচ্ছ। 

 প্েশব্যোপী এ রফশিন কোর্ যক্ররমি িথ্য সহরজই প্পৌৌঁরছ প্েয়ো সম্ভব হরল রচুি ফশিোেী এ রফশিরণ 

অাংশেহন্ কিরি পোিরবন। এ ফশরে রফশফিি জনবল তিিী হরব র্োরেি প্েরশ-ফবরেরশ এ ফশরেি ঘোটফি 

জনবল পুিরণ অবেোন িোখরব।    

 রফশফিি জনশফক্ত ফবরেরশ কম যসাংস্থোরনি সুরর্োগ সৃফষ্ট হরব। িরল বোাংলোরেশ উন্নি ভোবমূফিয অজযরনি 

সোরে আফে যক ভোরবও লোভবোন হরব। 

 বৃহিি প্িরি এ রফিষ্ঠোনটিি পফিফিফি ও এখোরন রেি রফশিণ কোর্ যক্ররমি িথ্যোফে রিোি ও উপস্থোপন 

সম্ভব হরল বোাংলোরেশ পর্ যটন কিরপোরিশন িোি সিমিো অনুর্োয়ী আিও অফধক পফিমোন প্বকোি 

জনশফক্তরক উপরর্োগী ও কোর্ যকিী ফবর্য়ক রফশিণ রেোন করি সিম করি তুলরি পোিরব।  
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০৩। ফবদ্যমোন প্সবো পদ্ধফিি ফবরির্ণ: 

 

 

প্সবো রেোরনি 

ধোপ 

কোর্ যক্রম  রফি ধোরপি 

সময় 

সমৃ্পক্ত ব্যফক্তবগ য  

ধোপ-১ জোিীয় তেফনক পি-পফিকোয় রকোফশি রফিরবেন বো 

ফবজ্ঞফপ্ত বো পফিফিি জরনি ফনকট হরি, ইন্টোিন্যোট এি 

সহোয়িোয় বোপক বো এনএইিটিটিআই-এি ওরয়বসোইট 

হরি রফশিণ সম্পরকয রোেফমক অবগি হওয়ো 

 

- - 

ধোপ-২ রফশিণ ফবর্রয় ফবশেভোরব অবগি হওয়োি জন্য 

প্টফলরিোরন বো মহোখোফলস্থ অফিরস সিোসফি উপফস্থফি 

 

০১ ফেন এনএইিটিটিআই-এি ফ্রন্ট 

প্ডক্স বো কোউফন্সল অফিসোি। 

ধোপ-৩ রফশিণ ফবর্য়ক রকোশনো সাংেহ 

 

 

- এনএইিটিটিআই-এি ফ্রন্ট 

প্ডক্স 

ধোপ-৪ রফশিরণ ভফিযি িিম সাংেহ 

 

 

- এনএইিটিটিআই-এি ফ্রন্ট 

প্ডক্স 

ধোপ-৫ ভফিয পিীিোয় অাংশেহণ 

 

 

০১ ফেন এনএইিটিটিআই 

ধোপ-৬ রফশিণ েহণ 

 

 

- - 
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০৪। ফবদ্যমোন পদ্ধফিি ররসস ম্যোপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হুাঁ 

নো 

হুাঁ 

 জোিীয় পি পফিকো বো 

ইন্টোিন্যোট হরি িথ্য সাংেহ 

রফশিণ ফবর্রয় ফবতোফিিভোরব অবগি 

হওয়োি জন্য ঢোকোয় আগমণ 

 

রফশিণ ফবর্রয় অবগফিি জন্য 

কোউফন্সল কম যকিযোি সহোয়িো েহণ 

 

রসরপক্টোস ও ভফিয িিম সাংেহ 

 

অধ্যি/কোউফন্সল 

অফিসোি/ফ্রন্ট 

প্ডক্স কম যকিযো 

 

 

 রফশিরণ ভফিযি কোর্ যক্রম সম্পন্ন 

কিণ 

 

 

প্রশিক্ষণের ক োর্ স গ্রহণে 

প্রণয়োজনীয়  োউন্সি রে 

কিষ 

ভফিয পিীিোয় অাংশেহরনি 

জন্য ঢোকোয় আগমণ 

 

অধ্যি কর্তযক 

অনুরমোেন 

 

 রফশিণ কোর্ যক্রম শুরুকিণ 

 

শুরু 

নো 
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০৫। তুলনামূলক সবদের্ণ (সবদ্যমান ও প্রস্তাসবত পদ্ধসতর ধাপসভসিক তুলনা): 

শক্ষ্ত্র িমস্যার বণ যনা িমাধাদনর প্রস্তাবনা 

১। প্রদয়াজনীয় তথ্য/ আদবেনপত্র/ 

িরম/শরসজস্টার/ প্রসতদবেন 

 জোিীয় পি রফিকো বো ইন্টোিন্যোট এি 

সোহোরে বোপক বো এনএইিটিটিআই এি 

ওরয়ব সোইট হরি বো এনএইিটিটিআইএ 

প্িোরনি মোধ্যরম ররর্োজনীয় িথ্য সাংেহ 

 প্েরশি ফবফভন্ন স্থোরন অবফস্থি বোপক এি কোর্ যোলয় 

হরি এ ফবর্য়ক সরমোেয় িথ্যসহ ররয়োজনীয় 

সহরর্োগীিো কিণ। 

২। োসখলীয় কাগজ পত্রাসে  রোেফমক পর্ যোরয় প্কোন কোগজ পিোফেি 

ররয়োজন নোই 

 রোেফমক পর্ যোরয় প্কোন কোগজ রিোফেি ররয়োজন 

নোই 

৩। শিবার ধাপ প্মোট ০৮ (আট) টি ধোপ িরয়রছ ০৩ (ফিন) টি ধোরপই কোজ সম্পন্ন কিো সুরর্োগ। 

৪। িম্পৃক্ত জনবল শুধুমোি ঢোকোস্থ মহোখোলীরি অবফস্থি 

এনএইটিটিআই-এ  কম যকিযো ও কম যিোফি সহ 

০৫ এি অফধক জনবরলি ররয়োজন ফছল। 

শুধুমোি এ কোরজি জন্য ফনফে যষ্ট প্কোন জনবরলি 

ররয়োজন নোই। ফনজ েোফয়রত্বি পোশোপোফশ খুব 

সহরজই বোপক এি রকে ব্যবস্থোপক বো ফ্রন্ট প্ডক্স 

কম যকিযো/কম যিোফিি মোধ্যরম এ ফবর্রয় প্সবো রেোন 

কিো র্োরব।  প্সবো েহীিো স্বশিীরি এরস  

৫।স্বাক্ষ্রকারী/অনুদমােদনর িদে 

িম্পৃক্ত েসক্তর িাংখ্যা ও পেসব 

ররর্োজু নরহ ররর্োজু নরহ 

৬। আন্তঃঅসিি সনভ যরশীলতা ররর্োজু নরহ ররর্োজু নরহ 

৭।আইন/সবসধ/ প্রজ্ঞাপন ইতযাসে ররর্োজু নরহ ররর্োজু নরহ 

৮।অবকাঠাদমা/ হার্ যওয়ার ইতযাসে রফশিণ ফবর্য়ক প্রোফশয়ি, ফলিরলট   রফশিণ ফবর্য়ক প্রোফশয়ি, ফলিরলট 

৯। শরকর্ য/তথ্য িাংরক্ষ্ণ  ররর্োজু নরহ  ররর্োজু নরহ 

১০। প্রযুসক্তর প্রদয়াগ প্রদর্াজয সকনা  ররর্োজু নরহ ররর্োজু নরহ 

১১।খরচ (নাগসরক+অসিি) বোরজট বিোদ্ধ স্বোরপরি এ কোর্ যক্ররম ফনযুক্ত 

জনবপ্লি প্বিন ভোিোফে ও ফরফন্টাং খিি।  

 অফিফিক্ত খিরিি প্কোন ররয়োজন প্নই। 

১২।িময় (নাগসরক+অসিি) ঢোকোস্থ মহোখোলীরি অবফস্থি 

এনএইিটিটিআই-এ আসো-র্োওয়োসহ একটি 

প্কন্দ্র প্কফন্দ্রক প্সবো রেোন ফবর্য়ক ব্যতিোি 

জন্য অফধক সময় ররয়োজন ফছল। 

 প্েরশ রোফন্তক পর্ যোরয় অবফস্থি বোপক এি স্থোপনো 

হরি খুব সহরজই এ ফবর্য়ক প্সবো রেোন কোর্ যক্রম 

েহণ কিো র্োরব। 

১৩।র্াতায়াত (নাগসরক) রফশিণ ফবর্য়ক সমূেয় কোর্ যোফে সম্পন্ন 

কিরণ একজন রফশিণোফে যসহ িোি 

অফভভোবকগণরক দুই হরি ফিনবোি ঢোকোস্থ 

মহোখোলীরি আসো-র্োওয়ো কিরি হয়।  

 রোেফমক পর্ যোরয়ি প্সবো েহরণ ঢোকোয় আসোি প্কোন 

ররয়োজন নোই।  

১৪।অন্যান্য একজন রফশিণোফে যি এ ফবর্য়ক সম্মক 

ধোিণো লোরভি জন্য একোফধকবোি ঢোকোয় 

আসোর্োওয়ো বোবে সময় ও অে য ব্যরয়ি 

ফবর্য়টি ফবরবিনোয় িোখরি হরিো।  

এ ফবর্য়ক রোেফমক পর্ যোরয়ি প্সবো েহরণ অফিফিক্ত 

সময় ও অথ্য সোশ্ররয়ি ফবর্য়টি জফড়ি।  
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০৬। রতোফবি ররসস ম্যোপ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হুাঁ 

নো 

হুাঁ 

বছিব্যোপী প্েরশি ফবফভন্ন স্থোরন 

অবফস্থি বোপক এি স্থঅপনো হরি 

িথ্য সাংেহসহ কোউফন্সরলি সুরর্োগ 

ভফিয পিীিোয় অাংশেহরনি জন্য 

ঢোকোয় আগমণ 

 

---------- 

 

----------- 

 

অধ্যি/কোউফন্সল 

অফিসোি/ফ্রন্ট 

প্ডক্স কম যকিযো 

 

 

----------- 

 

 

------------------ 

কিষ 

--------- 

 

অধ্যি কর্তযক 

অনুরমোেন 

 

 রফশিণ কোর্ যক্রম শুরুকিণ 

 

শুরু 

নো 
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০৭। তুলনামূলক সবদের্ণ (সবদ্যমান ও প্রস্তাসবত পদ্ধসতর ধাপ সভসিক তুলনা): 

 

সবদ্যমান 

প্রদিি 

ম্যাদপর ধাপ 

সবদ্যমান ধাদপর বণ যনা  প্রস্তাসবত 

প্রদিি 

ম্যাদপর ধাপ 

প্রস্তাসবত ধাদপর বণ যনা 

ধাপ-১ জোিীয় পি রফিকো বো ইন্টোিন্যোট এি সোহোরে 

বোপক বো এনএইিটিটিআই এি ওরয়ব সোইট হরি 

রফশিণ ফবর্য়ক রোেফমক ধোিনো লোভ 

ধাপ-১ জোিীয় পি রফিকো বো ইন্টোিন্যোট 

এি সোহোরে বোপক বো 

এনএইিটিটিআই এি ওরয়ব সোইট 

হরি রফশিণ ফবর্য়ক রোেফমক 

ধোিনো লোভ। প্েরশি ফবফভন্ন স্থোরন 

অবফস্থি বোপক এি স্থোপনো হরিই 

রফশিণ েহণ ও প্সসোরে রফশিণ 

এি ফবর্য় সম্পরকয অবগি বো ধোিনো 

লোভ ও কোউফন্সরলি সুরর্োগ তিিী 

হরব।  

ধাপ-২ রফশিণ েহণ ও প্সসোরে রফশিণ এি ফবর্য় 

সম্পরকয অবগি বো ধোিনো লোরভি জন্য  

এনএইিটিটিআইএ প্িোরনি মোধ্যরম ররর্োজনীয় 

িথ্য সাংেহ 

ধাপ-২  ররয়োজন প্নই 

ধাপ-৩ ঢোকোয় আগমণ স্বোরপরি এ ফবর্রয় সম্মক ধোিণো 

লোভ 

ধাপ-৩  ররয়োজন প্নই 

ধোপ-৪ কোউফন্সল অফিসোরিি সফহি রফশিণ ফবর্রয় 

কোউফন্সল কিণ 

ধোপ-৪  ররয়োজন প্নই 

ধোপ-৫ রফশিরণ ভফিয সাংক্রোন্ত ররয়োজনীয় রসরপক্টোস, 

প্রোফশয়ি ও িিম সাংেহকিণ 

ধোপ-৫ ররয়োজন প্নই 

ধোপ-৬ ভফিয পিীিোয় অাংশেহণ ধোপ-৬   

ধোপ-৭ রফশিরণ ভফিযি কর্ যক্রম েহণ ধোপ-৭ ররয়োজন প্নই 

ধোপ-৮ রফশিণ েহণ ধোপ-৮  

 

০৮। TCV (Time, Cost & Visit) অনুিাদর সবদ্যমান ও প্রস্তাসবত পদ্ধসতর তুলনা: 

 

 সবদ্যমান পদ্ধসত প্রস্তাসবত পদ্ধসত 

িময় (সেন/ঘন্টা)  প্সবো েহীিোরক একোফধকবোি ঢোকোয় আগমণ 

স্বোরপরি ররয়োজনীয় কোর্ যক্রম সম্পন্ন কিরি 

হরিো 

 রোেফমক পর্ যোরয়ি িথ্য, িিম ও 

কোউফন্সফলকিরণ ঢোকোয় আসোি প্কোন 

ররয়োজন নোই। বোপক এি রোফন্তক 

পর্ যোরয়ি স্থোপনো হরিই এ প্সবোগুরলো 

রোফপ্তি ফনশ্চয়িো ফবধোন সম্ভব।  

খরচ 

 (নাগসরক ও অসিদির) 

ঢোকোয় আসো-র্োওয়ো বোবে প্বশ বড় অাংরকি 

অে য ব্যোরয়ি ফবর্য়টি জফড়ি 

তুলনোমূলক অরনক কম ব্যোরয় বো প্কোন 

িকম ব্যোয়ফবহীন রফশিণ ফবর্য়ক 

রোেফমক পর্ যোরয়ি কোজগুরলো সম্পন্ন 

কিো সম্ভব। 
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০৯। প্সবো সহফজকিণ আইফডয়োটি বোতবোয়ন; 

 প্েরশি ফবফভন্ন স্থোরন অবফস্থি বোাংলোরেশ পর্ যটন কিরপোরিশন এি স্থোপনোগুরলোরি এনএইিটিটিআই-এ 

রেি রফশিণ ফবর্য়ক রকোশনো সমূরহি রোফপ্ত ফনফশ্চি কিো হরয়রছ। ফ্রন্ট অফিসসহ রেশ যনমূলক স্থোরন 

রেশ যন কিো হরয়রছ। 

 এক্স ব্যোনোি এি মোধ্যরম এনএইিটিটিআই-এ রফশিণ সাংক্রোন্ত রিোিনো বোপক স্থোপনোগুরলোরক রেশ যন 

কিো হরয়রছ । 

 রোেফমকভোরব বোপক এি সকল ইউফনট ব্যবস্থোপকরক এনএইিটিটিআই-এি িথ্য ও সোফব যক কোর্ যক্রম 

ফবর্রয় ইরনোরভশন কফমটি কর্তযক ফবরর্শভোরব অবফহি কিো হরয়রছ। মূলি: ইউফনট ব্যবস্থোপকরেি এ 

ফবর্রয় প্েইনোি ফহরসরব তিিী কিো হরয়রছ। ইউফনট ব্যবস্থোপক িোি ইউফনরটি দুজন উপযুক্ত জনবলরক 

এ ফবর্য়ক িথ্য রেোনসহ কোউফন্সফলাং কিোি জন্য তিিী করিরছন।    

 

১০। উপকোিীিো; 

 বোাংলোরেরশি ফবভোগ, প্জলো, উপরজলোসহ রিুন্ত এলোকোয় অবফস্থি সাংস্থোি স্থোপনোসমূহ হরিই 

এনএইিটিটিআই ফবর্য়ক সকল রকোি িথ্য-উপোি সাংেহ কিো, রফশিণ ফবর্রয় প্স সোরে রফশিণ 

পিবিী উপযুক্তিো ফবর্য়ক ধোিনো েহণ কিোসহ বোপক এি জনবরলি সফহি সিোসফি কোউফন্সরলি সুরর্োগ 

পোরচ্ছন। প্মোট কেো এি িরল রফশিণ ফবর্রয় আেহ বৃফদ্ধকিণ সহ ফক? প্কন? ফকভোরব? িলোিল ফক? 

ইিুোফে প্মৌফলক রশ্নসমুরহি উিি খুব সহরজই প্পরয় র্োরচ্ছন। 

  

 এনএইিটিটিআই-এি রিোিনো বৃফদ্ধ পোরচ্ছ। 

 আেহীসহ প্বকোি যুবিো ও প্স সোরে িোরেি অফভভোবকিো একটি কোর্ যকিী রফশিণ অজযরনি সোফব যক 

িথ্যোফে িোরেি ফনকটবিী স্থোন হরিই খুব সহরজই  সাংেহ কিরি পোিরছন।িোরেি আেহী করি তুলরছ।  

 িলশ্রুফিরি ধীরি ধীরি এনএইিটিটিআই-এি রফশিণোফে যি সাংখ্যো বৃফদ্ধ পোরব/পোরচ্ছ। বোপক ও প্সসোরে 

প্েশ উপকৃি হরব/হরচ্ছ।   

 

১১। ভফবষ্যৎ পফিকেনো; 

 বোপক এি সকল উরেখরর্োগ্য ফবরবিনোয় এক্স ব্যোনোরিি মোধ্যরম রিোিনো বৃফদ্ধ কিণ; 

 ৬৪ টি প্জলোয় প্জলো রশোসরকি েপ্তরিি প্নোটিশ প্বোরড য উপরর্োগী একটি রিোিনো পরিি রিোিনো কিণ। 

(আমিো জোফন প্র্, সম্প্রফি প্বফবপপম হরি মফন্ত্রপফির্ে ফবভোগ ও জনরশোসন মন্ত্রণোলরয় সকল প্জলোয় প্জলো 

পর্ যোরয় একজন উপযুক্ত কম যকিযোরক পর্ যটন প্িোকোল পরয়ন্ট ফনব যোিরনি জন্য পি প্েয়ো হরয়রছ। ফবর্য়টি কোর্ যকিী 

হরল এ ফবর্য়ক কোর্ যক্রম েহরণ সহোয়ক ভূফমকো িোখরব) 

র্াতায়াত দুই হরি ফিনবোি এ ফবর্রয় ঢোকোি মহোখোলীস্থ 

এনএইিটিটিআই-এ আসো-র্োওয়োি ফবর্য়টি 

সমৃ্পক্ত 

 শুধুমোি ভফিয পিীিোয় অাংশেহরণি 

ফনফমি একবোি ঢোকোয় আসো-র্োওয়ো 

কিরি হরব। 

ধাপ প্মোট ০৮ টি ধোরপ কোজ সম্পোেন কিো হরিো ০৩ টি ধোরপই কোজ সম্পোেন কিো 

সম্ভব্। 

জনবল একোফধক কোউফন্সল অফিসোিসহ দুই বো 

িরিোফধক কম যিোিীি সাংফিিিো িরয়রছ।   

 এ ফবর্রয় পৃেকভোরব প্কোন জনবল 

ফনরয়োরগি বো েোফয়ত্ব রেোরনি ররয়োজন 

নোই ।   

োসখলীয় কাগজপত্র রোেফমক পর্ যোরয়  প্কোন কোজগ পিোফেি 

রররয়োজন নোই। 

  প্কোন কোজগ পিোফেি রররয়োজন নোই। 


