
 

সং ার নামঃ বাংলােদশ পযটন করেপােরশন 

িডিজটাল সবার 
িশেরানামঃ 

বাংলােদশ পযটন করেপােরশন এর আওতাধীন হােটল/ মােটল এর লিবেত 
িডিজটাল িডসে  ড  াপন বক পযটন আকষনীয় এলাকার পিরিচিত দান।  
 

 

একজন অিতিথ বা পযটক কােনা এক  ান মেণ িগেয় সাধারণতঃ উ  ােনর িনকটবত  বা 
উ  জলায় অবি ত অিতপিরিচত ও জনি য় পযটন উপাদান েলা মেণ আ হ কাশ কেরন। 
দশী/িবেদশী অিতিথরা বতমােন িডিজটাল মা েম ত  সং হ বক এবং ােভল এেজ ীর মা েম 

সরবরাহ ত তে র িভি েত পযটন উপাদান েলা মেণ আ হী হন। মণকােল িনধািরত তে র অভােব 
বাংলােদেশর সকল জলারই আনােচ কানােচ ঐিতহািসক ও া িতক সৗ য মি ত অেনক অেচনা অজানা 
পযটন উপাদান এবং আেশপােশর জলার পযটন উপাদান স েক পযটকরা একরকম অপিরিচতই থেক 
যেতন। এর ফেল  পযটকরা সংি ভােব তােদর মণ শষ করেত বা  হেতন এবং উ  ােন ি তীয়বার 
মেণ যেত আ হ কাশ করেতন না। ফেল একিদেক যমন পযটন উপাদান েলা পিরিচিত লাভ করেতানা 

অ িদেক পযটক  এসকল পযটন আকষনীয় ান েলার যথাযথ উ য়েন সরকার বা বসরকারী ক প  
মেনােযাগী হয়িন।  

বাংলােদশ পযটন করেপােরশন এর কমকতােদর মে  ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর জ  উ াবনী 
ধারনা আ ান করা হেল রাজশাহী পযটন মােটল এর ব াপক জনাব মাতাহার হােসন ‘‘বাংলােদশ 
পযটন করেপােরশন এর হােটল/ মােটলস েহর লিবেত িডিজটাল িডসে  ড  াপন বক পযটন 
আকষনীয় এলাকার পিরিচিত দান।’’ িবষেয় ধারণা দান কেরন। এ ধারণার মাধেম থেম রাজশাহী পযটন 
হােটেলর লিবেত কায ম  চা  করা হেয়েছ। এেত রাজশাহী জলাসহ িবভােগর অ া  জলার 

ণ/আকষনীয় ও জনি য় পযটন উপাদান ছাড়াও অ া  অপিরিচত স ৃ  উপাদােনর িব ািরত ত  
দান দশন করা এবং পযটন উপাদান ছাড়াও অ া  ণ াপনা, মােকট, িসেনে  ইত ািদ সহ 

পযটন সংি  আরও অ ান িবষেয়ও ত  দান স ব হে । উ  উ াবনী ধারণা র মা েম ইেতামে  
বাংলােদশ পযটন করেপােরশন এর কেয়ক  হােটল/ মােটেল িডিজটাল িডসে  ড  াপন বক  ানীয় 
এবং আেশ পােশর জলার পযটন আকষনীয় এলাকার পিরিচিত দান কায ম  চা  করা হেয়েছ। 

  

উপকারীতাঃ 

অিতিথরা বাংলােদশ পযটন করেপােরশন এর হােটল/ মােটেল অব ানকালীন সমেয় একই সংেগ 
স জলার এবং পাশাপািশ অ  জলাস েহর সকল পযটন উপাদােনর ছিবসহ িব ািরত ত -উপাে র 

পিরিচিত লাভ করেছন। অিতিথরা সময় তায় সকল পযটন উপাদান একসােথ মণ করা স ব না হওয়ায় 
ণবার মণ করেছন, মেণ আ হ কাশ করেছন। অিতিথ সবার মান ি  পাওয়ায় িদন িদনই অিতিথর 



সং া ি  পাে ।  এেত সং ার ভাব িত ি  করেত সহায়ক িমকা রাখেছ। পযায় েম এ  উ াবন র 
কায ম সম  দেশ অবি ত পযটন হােটল েলােত চা  করা হেব।      

 

     



 

 


