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ইনবাউন্ড টুয্র অপােরটরগেণর (Inbound Tour Operator) কম র্শালায় অংশগৰ্হণ সংকৰ্ান্ত িবজ্ঞিপ্ত 

 েদেশ-িবেদেশ বাংলােদেশর পয র্টন িশেল্পর িবকাশ ও িবপণন, পয র্টন িশেল্প িনেয়ািজত অংশীজন (Stakeholder) 
ও িবেদশী পয র্টকেদর সােথ সরাসির েযাগােযাগ স্থাপন এবং েদেশর অভয্ন্তের িবেদশী পয র্টকেদর িনরাপদ, সব্াচ্ছন্দ ও আনন্দময় 
ভৰ্মণ সুিবধািদ িনিশ্চতকরণসহ পয র্টন িশেল্পর েসবার মােনান্নয়েনর লেক্ষয্ ইনবাউন্ড টুয্র অপােরটরবৃন্দ অতয্ন্ত গুরুতব্পূণ র্ দািয়তব্ 
সম্পাদন করেছন। বাংলােদেশ পয র্টেনর অিধকতর িবকাশ সাধন, িবেদশী পয র্টকেদর জনয্ েদশ/অঞ্চল িভিত্তক পয র্টন আকষ র্ন 
িচিহ্নতকরণ ও উন্নয়ন, নতুন নতুন সুিবধা সৃিষ্ট ও দক্ষতাবৃিদ্ধর লেক্ষয্ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ কতৃর্ক ইনবাউন্ড টুয্র অপােরটরেদর 
অংশগৰ্হেণ একিট কম র্শালা আেয়াজেনর উেদয্াগ গৰ্হণ করা হেয়েছ। উেল্লিখত কম র্শালািট সফলভােব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হেল, 
কম র্শালার মাধয্েম িচিহ্নত সুপািরশ সমূেহর সফল পৰ্েয়ােগ ইনবাউন্ড টুয্র অপােরটরবৃেন্দর মেধয্ পারস্পিরক সমনব্য় সাধন, 
েদশ/অঞ্চল িভিত্তক পয র্টন পণয্ িচিহ্নতকরণ ও উন্নয়ন, দক্ষতার সােথ িবেদশী পয র্টকেদর েসবা পৰ্দান এবং বাংলােদশ ভৰ্মেণ 
িবেদশী পয র্টকেদর উৎসািহত করার েক্ষেতৰ্ গিতশীলতা বৃিদ্ধ পােব। 

০২। কম র্শালািট লক্ষয্ িভিত্তক (Target Oriented), অথ র্পূণ র্ ও অংশগৰ্হণমূলক করার লেক্ষয্ ইনবাউন্ড টুয্র 
অপােরটরবৃন্দেদরেক পৰ্িতষ্ঠােনর িনজসব্ পয্ােড িনেম্নবিণ র্ত ছকেমাতােবক তথয্পূরণ পূব র্ক আগামী ২০/১০/১৯ তািরেখর মেধয্ 
বাংলােদশ টুয্িরজম েবােড র্র পিরচালক (পৰ্শাসন ও অথ র্) বরাবের েপৰ্রণ করার জনয্ অনুেরাধ করা হেলা:  

ছক- ‘ক’ 
পয র্টন আগমন সংকৰ্ান্ত তথয্ (পূব র্বত� ৩-৫ বছর) 

Year 
Country 

(Top  Five) 
Number of 

Tourists 
Remittance 

(with evidence) 
Remarks 

     
     

 

ছক- ‘খ’ 
েদশ/অঞ্চল িভিত্তক পয র্টন পণয্ িচিহ্নত করণ পৰ্স্তাবনা 

Serial Coutry/Region Tourism Product Marketing Plan 
    
 

০৩। উিল্লিখত ছক দুিট হাড র্কিপ আকাের অথবা ad.mkt@btb.gov.bd েমইেল েপৰ্রণ করা যােব। তথয্ পাওয়ার পের 
কম র্শালার তািরখ চূড়ান্ত কের সবাইেক অবিহত করা হেব। তথয্ েপৰ্রণ বা ছক পূরেণর িবষেয় েকানরূপ বয্াখয্া আবশয্ক হেল জনাব 
মিহবুল ইসলাম, সহকারী পিরচালক (েফাকাল পেয়ন্ট) (০১৫১৫ ২০১ ১১৬) এর সােথ েফানালাপ করা যােব। 

০৪। এ িবষেয় ইনবাউন্ড টুয্র অপােরটরেদর সব র্াত্মক সহেযািগতা কামনা করা যােচ্ছ। 

সব্াক্ষিরত 
(েমা: সাইফুল ইসলাম) 

পিরচালক (পৰ্শাসন ও অথ র্) 
                   যুগ্ম সিচব 
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 
েফান: ০২ ৫৮৩১ ৫৯৫৪ 


