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†emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi 2011-2012 Ges 2012-2013 A_©eQ‡ii Kvh©µ‡gi Dci evwl©K cÖwZ‡e`b 
cÖKvk n‡”Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z| evwl©K cÖwZ‡e`b RbM‡Yi Kv‡Q miKv‡ii ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Ki‡e Ges eZ©gvb 
miKv‡ii MwZkxjZv, Dbœqb Kg©Kv‡Û AvšÍwiKZv Ges RbKj¨vYgywLZv m¤ú‡K© †`kevmx‡K mg¨K aviYv cÖ`v‡b mÿg n‡e e‡j Avwg 
wek¦vm Kwi| 
 

 †emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq miKv‡ii ¸iæZ¡c~Y© gš¿Yvjqmg~‡ni g‡a¨ Ab¨Zg| eZ©gvb miKv‡ii A½xKvi 
ÔÔiƒcKí-2021Ó ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ G gš¿Yvjq wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| G j‡ÿ¨ gš¿Yvj‡qi wewfbœ mgm¨v¸‡jv wPwýZ K‡i Zvi 
mgvav‡bi gva¨‡g Dbœqb Kvh©µg Ae¨vnZ i‡q‡Q|  
 

 evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb 2011-2012 mv‡j 291.20 jÿ UvKv Ges 2012-13 mv‡j 612.32 jÿ UvKv Kic~e© gybvdv 
jvf K‡i‡Q| evsjv‡`k ch©Ub K‡cv©‡ikb weMZ cvuP eQ‡i bZzb 2wU †gv‡Uj wbg©vY K‡i‡Q Ges 6wU †gv‡U‡ji ms¯‹vi K‡i AvaywbK 
gv‡b iƒcvšÍi K‡i‡Q| `ÿ Rbej ˆZix‡ZI ch©Ub Ki‡cv‡ikb wewfbœ ai‡Yi cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v K‡i _v‡K| 
 
 evsjv‡`k Uz¨wiRg †evW© we‡k¦i wewfbœ †`‡k 2011-12 A_©eQ‡i 08wU Ges 2012-13 A_©eQ‡i 11wU ch©Ub †gjvq 
AskMÖn‡Yi cvkvcvwk evsjv‡`k‡K we‡`kx‡`i Kv‡Q Zz‡j ai‡Z cwiwPwZg~jK åg‡Yi Av‡qvRb K‡i‡Q| RvZxq I AvšÍR©vwZK wewfbœ 
B‡f‡›U AskMÖnY K‡i evsjv‡`‡ki ch©Ub Lv‡Zi cÖPviYvq D‡jøL‡hvM¨ f‚wgKv cvjb K‡i P‡j‡Q| 2006 mv‡j we‡`kx ch©U‡Ki msL¨v 
2 jÿ †_‡K e„w× †c‡q 2012 mv‡j 5 jÿ 88 nvRvi G `uvwo‡q‡Q Ges 2006 mv‡j ch©Ub LvZ †_‡K we‡`kx Av‡qi cwigvY 55 
wgwjqb BDGm Wjvi †_‡K e„w× †c‡q 2012 mv‡j 101 wgwjqb Wjv‡i DbœxZ n‡q‡Q| 
 

 weMZ `ywU A_© eQ‡i nhiZ kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvbe›`‡ii ivbI‡qi Dbœqbmn Ab¨vb¨ wegvb e›`‡ii wewfbœ ai‡bi 
Dbœqb c`‡ÿc †bqv nq| K·evRvi wegvbe›`i‡K GKwU ¯̂qsm¤ú~Y© AvšÍR©vwZKgv‡bi wegvb e›`i wn‡m‡e M‡o †Zvjvi Rb¨ Px‡bi mv‡_ 

G2G Pzw³ m¤úv`‡bi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| wegv‡bi AvšÍR©vwZK iæU¸‡jvi cybwe©b¨vm K‡i †jvKmvb Kwg‡q Avbvi D‡`¨vM †bqv nq| 
†nv‡Uj †mvbiMuvI I iƒcmx evsjv cwiPvjbvi Rb¨ h_vµ‡g c¨vb c¨vwmwdK I †nv‡Uj B›Uvi Kw›U‡b›Uvj MÖæ‡ci mv‡_ Pzw³ Kiv n‡q‡Q| 
iƒcmx evsjvi AvaywbKvq‡bi Rb¨ ms¯‹vi Kvh©µg nv‡Z †bqv n‡q‡Q| 
 

 evsjv‡`‡ki RbM‡Yi AwZw_-civqYZv, K…wó I ms¯‹…wZ we‡`kx‡`i Kv‡Q Zz‡j aivi gva¨‡g cÖMwZkxj RvwZ wn‡m‡e wek¦ 
`iev‡i evsjv‡`k‡K cÖwZwôZ Ki‡Z Ges wegvb cwien‡b AvšÍR©vwZK gvb AR©‡b †emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi AK¬všÍ 
cÖ‡Póv Ae¨vnZ _vK‡e e‡j Avgvi wek¦vm| 
  

 G cÖKvkbvi mv‡_ mswkøó mKj‡K Avgvi AvšÍwiK ab¨ev` Rvbvw”Q| 
 
 
Rq evsjv, Rq e½eÜz 
evsjv‡`k wPiRxwe †nvK| 

 
 (gynv¤§` dviæK Lvb, Ggwc) 

gš¿x 

 

Rbve gynv¤§` dviæK Lvb, Ggwc 

gš¿x 
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ম�ণালয় ক��ক �কািশত বািষ �ক �িতেবদন সরকােরর কায � স�াদন ও পিরক�না স�েক� ধারণা �দােনর লে�� 
জনসাধারেণর জ� �কািশত দিলল। বািষ �ক �িতেবদেনর মা�েম সরকােরর �হীত কায �াবলীর ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত হেয় 
থােক এবং তা ভিব�ৎ পিরক�না �হেণর ��ে� জনসাধারণ িমিডয়া, িবেশষ� ও গেবষকেদর ��বান মতামত �পেত সহায়ক 
�িমকা পালন কের থােক। এতেদাে�ে� �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালেয়র ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩  
অথ �বছেরর বািষ �ক �িতেবদন �তির করা হেয়েছ। 

 
িডিজটাল বাংলােদশ গঠন ও ‘�পক� ২০২১’ অ�যায়ী বাংলােদশেক এক� ম�ম আেয়র �দেশ �পা�েরর লে�� এ 

ম�ণালয় ও ম�ণালেয়র আওতাধীন সং�াস�হ িনরলস-ভােব কাজ করার ফেল �দেশর আথ �-সামািজক ও সািব �ক উ�য়েন ����ণ � 
অবদান রাখেত স�ম হেয়েছ। বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন, িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলিমেটড, �বসামিরক িবমান চলাচল 
ক��প�, বাংলােদশ ��িরজম �বাড �, �হােটল ই�ার�াশনাল িলিমেটড এবং বাংলােদশ সািভ �েস� িলিমেটড এর আওতায় �পসী 
বাংলার �শাসিনক অবকাঠােমা, ত� ��ি�, ��িনং ও অ�া� ��ে� িবিভ� �ক� ও পদে�প �হেণর ফেল �ভৗত উ�য়ন ছাড়াও 
�সবা �দােনর ��ে� �ণগত পিরবত�ন সািধত হেয়েছ। আশা কির এ ধারা অ�াহত থাকেল উি�িখত ���স�েহ �সবার মান 
আ�জ�ািতক পয �ােয় উ�ীত করা স�ব হেব। 

 
�বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালেয়র ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অথ �বছেরর কম �কাে�র উপর বািষ �ক 

�িতেবদন� �কাশ করা হল। এ �কাশনায় ম�ণালয় ও অধীন� সং�াস�েহর �হীত কম ��িচ, অজ�ন ও ভিব�ৎ কম �পিরক�নার 
সািব �ক িচ� �েল ধরা হেয়েছ। জনগেণর কােছ সরকােরর দায়ব�তা, ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করার ��ে� এ �কাশনা 
����ণ � �িমকা রাখেব বেল আমার িব�াস। 

 
এ �িতেবদন �ণয়েনর সে� স�ৃ� সকল কম �কত�া ও কম �চারীগণেক আ�িরক ধ�বাদ ও অিভন�ন জানাই।  
 
 
 
 

�খারেশদ আলম �চৗ�রী 
সিচব 

 

 

Rbve †Lvi‡k` Avjg ‡PŠayix 

mwPe 



Aa¨vqt 1 
পট�িমঃ 
 

বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর �বসামিরক িবমান চলাচল সং�া� িবষয়�েলা তৎকালীন �যাগােযাগ ম�ণালয় এবং পয �টন 
সং�া� িবষয়�েলা বািণজ� ম�ণালেয়র অধীেন িছল। ১৯৭২ সেনর �সে��র মােস িবমান পিরবহন িবভাগ �ি� কের ঐ 
িবভাগেক জাহাজ চলাচল, অভ��রীণ �নৗ পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয় নােম এক� �ত� ম�ণালয় �ি� করা হয় িক� ১৯৭৬ 
সেনর জা�য়াির মােস �নরায় এ ম�ণালয়েক �যাগােযাগ ম�ণালেয়র এক� িবভাগ িহসােব �পা�র করা হয়। ১৯৭৭ সেনর 
িডেস�র মােস �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয় নােম এক� আলাদা ম�ণালয় �নঃ �িত�া করা হয়। ১৯৮২ 
সেনর ২৪�শ মাচ � �নরায় �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালেয়র অব�ি� ঘেট এবং এ�েক �িতর�া ম�ণালেয়র 
এক� িবভােগ পিরণত করা হয়। ১৯৮৬ সেন সরকারী আেদশ অ�সাের (নং িসিড-৪-৫২-৮৪-�ল�, তািরখ �লাই ৮, ১৯৮৬) 
�বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয় �নরায় এক� ম�ণালয় িহসােব �িতি�ত হয়। 

 
ল�� ও উে��ঃ 
 

িচরায়ত বাংলার অিন��-�প ও �সৗ�য �েক িভি� কের পয �টন খােতর মা�েম অথ �ৈনিতকভােব �দশেক স�� করা এবং 
িবমান পিরবহন সং�ােক আ�িনকায়ন করা ও �াহক �সবা �দান �ব�া আ�জ�ািতক মােন উ�ীত করা �বসামািরক িবমান 
পিরবহন ও পয �টন ম�ণালেয়র �ল ল�� ও উে��।  

 

এ উে�� বা�বায়েন ম�ণালয় কেয়ক� �িনিদ �� অিভল�� িনধ �ারণ কেরেছঃ 
 

(ক)  এ ম�ণালেয়র মা�েম বাংলােদেশর ��িত, ইিতহাস, ঐিতহ�, �ি� ও সং�িতেক পয �টন িশে�র মা�েম  �েল ধরা;  
(খ) পয �টন খাতেক আ�জ�ািতক মােন উ�ীত করার জ� উপ�� ও দ� মানব স�দ গেড় �তালা;  
(গ) পয �টন িশ�েক সবেচেয় �বেদিশক ��া অজ�নকারী খাত িহেসেব গেড় �তালা; 
(ঘ) বাংলােদেশর পয �টন আকষ �ণস�হেক িব��াপী �চার এবং এেক িব� দরবাের এক� ‘পয �টন গ��’ িহেসেব �িত�া করা; 
(ঙ) িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� এর মা�েম িবেদেশ বাংলােদেশর কাি� �াি�ং করা; 
(চ) �িতেযািগতা�লক এিভেয়শন বািণেজ� �েক থাকার জ� িবমানেক দ�, গিতশীল ও বািণিজ�ক �িত�ান িহেসেব গেড় �তালা; 
(ছ) এক� উ�ততর ও স�� �দশ, সেব �াপির শাি��ণ � িব� গেড় �তালার লে�� এ ম�ণালেয়র অংশ�হণ িনি�ত করা। 
 

দািয়�াবলীঃ 
 

সরকারী কায �ব�ন িনেদ �শ অ�সাের �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয়েক �য িবষয়�েলার দািয়� �দয়া হেয়েছ তা 
িন��পঃ- 
 

(ক) বাংলােদশ আকাশসীমা ও িবমানব�রস�েহ িনরাপদ িবমান চলাচল ও অবতরেণর িন�য়তা িবধান করা। এ লে�� িদ এয়ার �ািফক 
কে�াল সািভ �স, �নিভেগশনাল এইড ও িসিকউির� স�িক�ত কায �াবলী স�াদন করাসহ �বসামিরক িবমান চলাচল সং�া� সকল 
িবষয়ািদ; 

(খ) �দেশ-িবেদেশ িবমান সািভ�স পিরচালনার জ� আ�জ�ািতক সং�া ও এয়ারলাই�স�েহর সােথ �ি� স�াদন, �বসামিরক িবমান 
চলাচল সং�া� আইন-িবিধ �ণয়ন ও িবমান ব�রস�েহর উ�য়ন তথা আকাশপথ এবং িবমান চলাচল সং�া� িবষয়ািদ; 

(গ) িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলঃ সং�া� িবষয়ািদ; 
(ঘ) �দেশ পয �টন িশে�র উ�য়ন, পয �টন �িবধািদ স�সারণ এবং এ স�িক�ত আইন-িবিধ �ণয়ন, আ�জ�ািতক পয �টন 

সং�াস�েহর সে� �যাগােযাগসহ পয �টন সং�া� িবষয়ািদ; 
(ঙ) �ােভল এেজি�স�েহর িনব�ন ও িনয়�ণ, এ সং�া� আইন �ণয়ন ও পিরসং�ান �তিরকরণ; 
(চ) �দেশর সকল �হােটল ও �র�ের�স�েহর িনব�ন ও িনয়�ণ কায ��ম পিরচালনা করা; 
(ছ) এ ম�ণালয়েক অিপ �ত দািয়ে�র সােথ স�ৃ�, আ�জ�ািতক সং�া ও িবিভ� �দেশর সােথ �যাগােযাগ ও �ি� স�াদন 

স�িক�ত িবষয়ািদ অ�স�ান এবং পিরবী�ণ; 
(জ) ম�ণালেয়র উপর অিপ �ত সকল আইন-কা�ন �তিরকরণ, সমেয়াপেযাগীকরণ, সম�য় সাধন ও গেবষণা; 
(ঝ) �হােটল� ই�ার�াশনাল িলিমেটড সং�া� িবষয়ািদ; 
(ঞ) বাংলােদশ সািভ�েসস িলিমেটড সং�া� িবষয়ািদ; 
(ট) ম�ণালেয়র আওতাধীন সকল সং�া/িবভাগস�েহর �শাসিনক পিরবী�ণ ও িনয়�ণ; 
(ঠ) �শাসিনক ও আিথ �ক িবষয়ািদসহ সকল �কার িনয়�ণ; 
(ড) এ ম�ণালেয়র উপর অিপ �ত দািয়� সং�া� মা�ল ও ��ােরাপ (আদালেত পিরেশািধত� িফস ছাড়া); 
(ঢ) এ ম�ণালেয়র কায �পিরিধ সং�া� সম�য় এবং গেবষণা। 

 

অধীন� সং�াস�হঃ 
এ ম�ণালেয়র অধীন� সং�া�েলার নাম িনে� বিণ �ত হলঃ 
(ক) বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন; 
(খ) বাংলােদশ ��িরজম �বাড �; 



(গ) �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�। 
 

ম�ণালেয়র আওতাধীন পাবিলক িলিমেটড �কা�ািনস�হঃ 
(ক) িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলিমেটড; 
(খ) বাংলােদশ সািভ�েসস িলিমেটড (�পসী বাংলা �হােটেলর মািলক �কা�ািন); 
(গ) �হােটলস ই�ার�াশনাল িলিমেটড  (�সানারগ�ও �হােটেলর মািলক �কা�ািন)। 

 

         বােজটঃ ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ (সকল অংক ল� টাকায় �দখােনা হেয়েছ) 
 

� 
নং 

অিফস/খােতর নাম অ��য়ন/উ�য়ন বােজট 
২০১১-২০১২ 

সংেশািধত 
বােজট 

২০১১-২০১২ 

বােজট 
২০১২-২০১৩ 

সংেশািধত 
বােজট 

২০১২-২০১৩ 
১. ম�ণালয় অ��য়ন ১২,২৬.০০ ১১,৯৪.১৭ ১৪,২৩.৩০ ১৩,৭৪.২৫ 

উ�য়ন ২,১৭,০৬.০০ ৭৫,৭৩.০০ ৩২,৬৩,৭৩.০০ ২,৪৬,৬৬.০০ 

২. বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশন  

অ��য়ন ৬১,৫৭.০৫ ৬৫,৫২.৪১ ৬৬,১১.৯০ ৭৪,৮৮.৩৫ 

  উ�য়ন ২৩,৪৭.০০ ১৮,১৮.০০ ৫০,৩৭.০০ ১২,৫৫.০০ 

৩. বাংলােদশ ��িরজম �বাড � - ৬৬,৫২.০০ - ৭,৬৯.৭০ ৮,৪০.০০ 

৪.  �বসামিরক িবমান চলাচল 
ক��প� 

- ২,৭১,৮৮.০০ ৫০,০২.০০ ৩,১৩,০০.০০ ২,৬৪,৫০.০০ 

 
         িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলিমেটডঃ               (ল� টাকায়)           

িববরণ বােজট 
২০১১-১২ 

সংেশািধত বােজট 
২০১১-১২ 

বােজট 
২০১২-১৩ 

সংেশািধত বােজট 
২০১২-১৩ 

রাজ� আয় ৫৫৩,০১৮.৩১ ৩৮৫,২৭৫.২৪ ৪৯১,৪৯৩.১৩ ৪০৮,০০৩.৩৭ 
�য় ৫৪৪,৯৯৯.৭৮ ৪৩৯,৮২৯.১৩ ৪৮৯,৬৪৯.৯৬ ৪৩২,৯৯০.৩৭ 
লাভ/�িত ৮,০১৮.৫৩ (৫৪,৫৫৩.৮৮) ১,৮৪৩.১৮ (২৪,৯৮৭.০০) 

  
          বাংলােদশ সািভ �েসস িলিমেটড (িবএসএল) ও �পসী বাংলা �হােটল                 (ল� টাকায়) 

খােতর নাম বােজট ২০১১ (জা�-িডেস) বােজট ২০১২ (জা�-িডেস) বােজট ২০১৩ (জা�-
�ন) 

 িবএসএল �পসী  বাংলা িবএসএল �পসী বাংলা - 
আয় - - ৫,০২০.০০ ১১,৬৯০.০০ - 
আয়কর �তীত �য়  - ২,২২৪.০০ ৭,৬২৩.০০ - 
�ব�াপনা িফ - - - ২৮০.০০ - 

 

            িবএসএল ক��ক আয়কর ও ভ�াট বাবদ সরকারী �কাষাগাের জমা      
                                                                             (ল� টাকায়) 

বােজট ২০১১ (জা�-
িডেস) 

বােজট ২০১২ (জা�-িডেস) বােজট ২০১৩ (জা�-�ন) 

২,৭৭১.০০ ৩,৬১৮.০০ ১,৩৫০.০০ 
 

            �হােটলস ই�ার�াশনাল িলিমেটড (িহল) ও �ান �ািসিফক �সানারগ�ও �হােটল                                        
                     (ল� টাকায়) 

খােতর নাম বােজট ২০১১ বােজট ২০১২ বােজট ২০১৩ 
 িহল �সানারগ�ও 

�হােটল 
িহল �সানারগ�ও �হােটল িহল �সানারগ�ও 

�হােটল 
আয় ৭,০৪.৫০ ৯৬,৭৪.২৬ ১১,০৭.০০ ১,২৭,৮৯.৯৯ ১,৮১.০০ ১৫,০০.৫৫ 
আয়কর �তীত 
�য় 

১৪,০০.৬৩ ৬৫,২৯.১৫ ১৬,১৬.১৫ ৭৭,৮৫.১৪ ১,৪২.৭৫ ৯,৪৭.১৬ 

�ব�াপনা িফ ২,৯৮.৭৯ - ৪,৭৫.৪৬ - ৫২.৫৭ - 



 



জাতীয় পয �টন নীিতমালা ২০১০ 
 

 

ল�� ও উে�� 
 বাংলােদেশর উ�য়েন �ধান খাত িহসােব পয �টন িশ�েক গেড় �তালা তথা কম �সং�ান �ি�, �ানীয় সরকার �িত�ান ও �ানীয় 

জনেগা�ীেক স��ৃ কের আথ � সামািজক উ�য়ন, পিরেবেশর ভারসা� র�া ও জীব-�বিচ�� সংর�েণর মা�েম �টকসই পয �টন উ�য়ন সাধনই 

হে� এ নীিতর �ল ল��। জাতীয় পয �টন নীিতর অ�া� ল�� ও উে��স�হ িন��প: 
 

(1) রা�ীয় উ�য়ন �কৗশল, নীিত ও কম ��িচেত পয �টন উ�য়ন অ�� ��করণ; 

(2) বাংলােদেশ �পিরকি�ত পয �টন উ�য়ন ও র�ণােব�ণ; 

(3) পয �টন িশ� উ�য়েন সমি�ত �পক� �ণয়ন; দীঘ �, ম� ও �� �ময়ােদ কম �পিরক�না ও �কৗশলপ� �ণয়ন ও বা�বায়ন; 

(4) পয �টন িশ� উ�য়েন জাতীয়, আ�িলক ও এলাকািভি�ক মহাপিরক�না �ণয়ন; 

(5) িব��াপী িবপণন চািহদার িনিরেখ পয �টন-আকষ �ণস�েহর ��ণী��করণ ও বাজার স�াবনা অ�সাের উ�য়ন ও িবকাশ সাধন; 

(6) পয �টন-আকষ �ণ িচি�তকরণ, উ�য়ন ও িবপণন; 

(7) পয �টন িশ� িবকােশর মা�েম �াপক কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� কের দাির�� িবেমাচেন অবদান িনি�তকরণ; 

(8) জাতীয় আেয় পয �টন িশ� খােতর উে�খেযা� পিরমাণ অবদান িনি�তকরণ; 

(9) পয �টন িশে�র উ�য়েন �বসরকাির খােতর অংশ�হণ িনি�তকরেণ সরকােরর সহায়তাকারীর �িমকা পালন এবং 

সরকাির ও �বসরকাির খােতর সম�েয় পয �টন িশ� ও পয �টন-আকষ �ণস�েহর উ�য়ন সাধন; 

(10) পয �টন-আকষ �ণ ও �সবার মান িনি�তকরণ এবং এ লে�� �েগাপেযাগী আইন �ণয়ন ও হালনাগাদকরণ; 

(11) �দিশ-িবেদিশ �িঁজ িবিনেয়ােগর উপেযাগী ��� �তির করা, �েয়াজনীয় ��ে� ঋণ �দান ও কর অ�াহিতর লে�� 

আ�সংিগক �িবধা �দান; 

(12) �দিশ-িবেদিশ পয �টকেদর আ�� করার লে�� �াপক �চার; 

(13) িবেদিশ পয �টকেদর আ�� করার জ� সমি�ত উে�াগ �হণ; 

(14) বিহিব �ে� বাংলােদেশর পয �টন-আকষ �ণস�েহর সমি�ত িবপণন ও ভাব�িত� উ�য়েনর �ব�া �হণ এবং িবেদেশ 

বাংলােদশ িমশনস�হেক পয �টন �চার ও �সাের স��ৃকরণ কের �িনিদ �� দািয়� �দান; 

(15) ব�মাি�ক পয �টন িশ� িবকােশ আ�ঃম�ণালয়/এেজি�র মে� সম�য় সাধন; 

(16) �ানীয় সরকার �িত�ানেক পয �টন উ�য়ন-িবকাশ ও �ব�াপনায় স��ৃকরণ; 

(17) পাব �ত� চ��াম অ�লসহ �রবত� অন�সর পয �টন আকষ �েণ পিরণত করা এবং �চার ও িবপণন; 

(18) �ামীন পয �টন, �নৗ পয �টন, �িষ পয �টন, �া�� পয �টন, �ীড়া পয �টন, অলটারেন�ভ ��িরজম, কিমউিন� পয �টন 

ইত�ািদর উ�য়নসহ পয �টন-আকষ �ণস�েহর ব��খীকরণ; 

(19) পিরেবশ ও �িতেবেশর ভারসা� র�া কের ইেকা-��িরজম এর উ�য়েনর মা�েম পয �টন স�েদর উ�য়ন ও র�ণােব�ণ; 

(20) �লভ অভ��রীণ পয �টন উ�য়ন; 

(21) পয �টন ও �সবা খােতর জ� মানস�� �িশ�ণ�িত�ােনর �িত�া ও িবকােশর মা�েম �পশাগত জনবল �ি�; 

(22) পয �টন িশ� িবকােশ গেবষণা, িবপণন কম �েকৗশল �ণয়ন ও মহাপিরক�না (Master Plan) �ণয়ন; 

(23) পয �টন িশে� IT এর �বহার এবং বাংলােদেশর পয �টন সংি�� ত� ও উপা� ই�ারেনেট সহজ �া�তা িনি�তকরণ; 

(24) পয �টন সংরি�ত এলাকা �ঘাষণা ও Exclusive Toursist Zone �ি�র মা�েম িবেদিশ পয �টকেদর আকষ �ণ �ি�; 

(25) পয �টকেদর সািব �ক িনরাপ�া �ব�া িনি�ত করা; 

(26) পয �টন িশ� সহায়ক �িবধািদ িনি�তকরণ; 

(27) পয �টন �টস�েহ �েভ�িনর �তিরেত �েয়াজনীয় �ািত�ািনক ও আিথ �ক সহায়তা �দান; 

(28) SAARC ও BIMSTEC অ�� �� �দশসহ সমি�ত আ�িলক ও উপ-আ�িলক পয �টন কম ��িচ �হণ; 

(29) িব� পয �টন সং�া (UNWTO) পয �টন সং�া� সকল আ�জ�ািতক সং�ার সােথ �যাগােযাগ ও সহেযািগতা �ি� 

করা এবং সং�াস�হ হেত সহায়তা �হণ �ি�র �ব�া ইত�ািদ। 
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      �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন এক� �-শািসত বািণিজ�ক 
সং�া।  জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর উে�ােগ ১৯৭২ সােলর নেভ�র মােস মহামা� রা�পিত এর  আেদশ নং-
১৪৩ এর অধীেন বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন গ�ত হয় এবং ১৯৭৩ সােলর ১লা জা�য়াির এর কায ��ম �� হয়। �দশ �াধীন 
হওয়ার পর বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন গ�ত হওয়ায় সােবক িডপাট �েম� অব ��িরজম �া� জনবল ও সকল �াবর অ�াবর 
স�ি� বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন এর  উপর �� হয়। 
 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর অধীেন �দশ�াপী ৪২� �াপনা রেয়েছ। এর মে� বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর 
সরাসির িনয়�েণ পিরচািলত ইউিনেটর সং�া ২৮� এবং বাকী ১৪� ইউিনট িলজ-িভি�েত �বসরকাির �ব�াপনায় পিরচািলত 
হে�। সং�ায় বত�মােন �মাট জনবেলর সং�া ৬৪৯ জন, ত�ে� ২৭৪ জন কম �কত�া ও ৩৭৫ জন কম �চারী। �লাকবল সরকােরর 
রাজ� খােতর আওতাধীন নয়। সং�ার কম �কত�া এবং কম �চারীেদর �বতন ও সব ��কার ভাতা বাপক এর িনজ� আয় �থেক িনব �াহ 
করা হয়। ০১ (এক) জন �চয়ার�ান ও ০৩ (িতন) জন পিরচালক সম�েয় গ�ত পিরচালনা পষ �দ ক��ক সং�া পিরচািলত হয়। 
পিরচালনা পষ �েদর সকল সদ� সরকার ক��ক ��ষেণ িনেয়াগ হেয় থােকন। বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন �দেশর িবিভ� পয �টন 
আকষ �ণীয় �ােন আবাসন, পানাহার ও অ�া� অবকাঠােমাগত �িবধািদ �ি�র পাশাপািশ �দশী ও িবেদশী পয �টকেদর আ��-করণ, 
মানব স�দ উ�য়ন, পয �টকেদর পিরবহন �ব�া, পয �টন পে�র িবপণেনর কাজ করেছ। এ কাজ�েলা �চা��েপ স�� করার জ� 
সং�ায় ৯� আলাদা িবভাগ আেছ। 
 
 

 

 
 

  

 

কা�িজউ মি�র সংল� পয�টন �রে�ারাঁর উে�াধন কেরন মাননীয় ম�ী জনাব মুহা�দ ফারুক খান এম,িপ।  



২০১১-১২ ও ২০১২-২০১৩ অথ �বছেরর সং�ার িবিভ� িবভাগ ক��ক স�ািদত কম �কা� 
 
�শাসন িবভাগ 
  বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেন �শাসন িবভাগ সং�ার যাবতীয় �শাসিনক  ও মানব স�দ �ব�াপনা কায ��ম �চা�ভােব 
স�� কের থােক। এর মে� মানবস�দ উ�য়েনর কায ��ম, �ংখলাজিনত িবষয়, পেদা�িত, �শাসিনক ম�ণালেয়র যািচত যাবতীয় 
ত�ািদ ��রণ, বাপক এর মািসক সম�য় সভা  ও �বাড � িম�ং এর আেয়াজন ইত�ািদ উে�খেযা�। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছরস�েহর 
এ িবভাগ হেত িন�িলিখত কায ��ম স�াদন করা হেয়েছঃ 
 
 ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

 
িনেয়াগ - ০২জন সহকারী �েকৗশলী এবং ১৫ জন সহকারী 

িনব �াহী কম �কত�া (�ি�য়াধীন)। 

 অবসর ২৮জন কম �কত�া ও কম �চারীর �পনশন িন�ি� 
করা হেয়েছ। 

৪১জন কম �কত�া ও কম �চারীর �পনশন িন�ি� করা হেয়েছ। 

 �িশ�ণ কম �কত�া -  ০৪ জন (িবেদেশ)  ৫৪ জন (�দেশ) ও ০৫ জন (িবেদেশ) 
�সিমনার/ওয়াক�শপ/�মলা কমকত�া- ০৪ জন (�দেশ ও িবেদেশ)।  ৯৩ জন  (�দেশ) ও ০৫ জন (িবেদেশ)। 
 �ংখলাজিনত িবষয়  ১২� িবভাগীয় মামলা িন�ি�। ১৫� িবভাগীয় মামলা িন�ি�। 
 আদালেতর মামলা ০৬� মামলা িন�ি�। ০১� মামলা িন�ি�। 
 িব��ৎ সা�য় িব��ৎ সা�য়ী বা� সংেযাগ �দান।  িব��ৎ সা�য়ী বা� সংেযাগ �দান। 
��াজ সািক�ট ক�ােমরা �াপন  �ধান কায �ালয় ও �হােটল অবকােশ ��াজ 

সািক�ট ক�ােমরা �াপন। 
�ধান কায �ালয় ও �হােটল অবকােশ ��াজ সািক�ট 
ক�ােমরা �াপন। 

িনরাপ�া �ব�া - িনরাপ�া কিম� গঠন। 
সংেশািধত সাংগঠিনক কাঠােমা 
(TO&E) অ�েমাদন 

- এনাম কিম� ক��ক অ�েমািদত বািণিজ�ক ইউিনট 
১৩�। বত�মােন সং�ার বািণিজ�ক ইউিনট ৪২�।  
বত�মােন TO&E সংেশাধেনর িবষয়� �ি�য়াধীন।  

�নাফা কর�ব � �নাফা ২৯১.২০ ল� টাকা। কর�ব � �নাফা ৬১২.৩২ ল� টাকা। 

স�ানী  ভাতা - অিধক �নাফা অজ�েনর লে�� উৎসাহ �দােনর জ� 
১২০ জন কম �কত�া ও কম �চারী স�ানী ভাতা �দান। 
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িডে�ামা ইন �হােটল �ােনজেম� �কােস �র উে�াধনী অ��ােন ব�� রাখেছন �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালেয়র সিচব জনাব �খারেশদ আলম �চৗ�রী 
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 ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

 
�িশউর �কাশ �থমবােরর মত জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র 

রহমান-এর ধানমি�� ব�ব� �িত জা�ঘর এর উপর 
ত� িভি�ক  �চার�লক �িশউর বাংলায় �কাশ।  

জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর ধানমি�� 
ব�ব� �িত জা�ঘর এর উপর ত� িভি�ক  �চার�লক 
�িশউর বাংলায় �কাশ। 

�া�িতক স�া�য � 
িনব �াচন 
 

 ‘িডিজটাল উ�াবনী �মলা’য় �া�িতক স�া�য � 
িনব �াচেন ��রবনেক �ভাট �দােনর জ� 
জনসাধারেণর সেচতনতা �তিরর লে�� �চারণা 
চালােনার �ব�া �হণ (৬-৯ �লাই ২০১১) । 

 ��রবেনর �বলার চের অ�ি�ত  রাসেমলা  
উপলে�  �া�িতক স�া�য � িনব �াচেন 
‘‘��রবনেক �ভাট িদন’’ �চারণার কায ��ম 
�হণ (৮-১০ নেভ�র ২০১১) ।   

 বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন ও সাইবার ক�ােফ 
ওনাস � এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ এর �যৗথ 
উে�ােগ সারা ঢাকা শহের িদন�াপী �চারণা (৩১ 
অে�াবর ২০১১ ও ১১ নেভ�র ২০১১ ) । 

 রবী� সেরাবের �া�িতক স�া�য � িনব �াচেন 
��রবনেক �ভাট �দােনর জ� �চারণা চালােনার 
�ব�া �হণ। 

- 

জাতীয় �শাক িদবস 
 

জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর 
শাহাদাত বািষ �কী ১৫ আগ�-এ ব�ব�র 
�িত�িত অ�ন �িতেযািগতা আেয়াজন। 

জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর 
শাহাদাত বািষ �কী ১৫ আগ�-এ ব�ব�র 
জীবনােলে�র উপর রচনা  �িতেযািগতা 
আেয়াজন। 

িব� পয �টন িদবস 
 

২৭ �সে��র, িব� পয �টন িদবেস ‘এিশয়ান 
��িরজম �ফয়ার’-এ �া�িতক স�া�য � িনব �াচেন 
��রবনেক �ভাট �দােনর জ� �চারণার কায ��ম 
�হণ।  

র �ালীেত অংশ�হণ ও  রচনা  �িতেযািগতার 
আেয়াজন। 

সামািজক 
সেচতনতা�লক 
কম �শালা ও �মলা 
আেয়াজন 

 বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন এবং চ�ােনল 
আই এর �যৗথ উে�ােগ ক�বাজার�  লাবনী 
পেয়ে� ‘‘পাব �ত� �লাকজ �মলা’’র আেয়াজন  
(০২ মাচ � ২০১২) । 

 �দেশর  ��াট �স  ��িরজম এর  উ�য়ন  ও 
অ�গিত সাধেনর �য়ােস ইমি�িসট িমিডয়া এ� 

 নেভ�র ২০১২ এ ক�বাজার স��ৈসকেত 
অব�ানকারী িবিভ� �পশাজীবী �যমন - 
িরকশাচালক, টমটম চালক, ফেটা�াফার, ডাব 
িবে�তা, বাদাম িবে�তা ইত�ািদ কম �জীবী 
জনগণেক িনেয় পয �টকেদর সােথ িক ধরেণর 
আচরণ হওয়া উিচত তার উপর িদন�াপী 

ch©Ub wk‡í Ae`v‡bi Rb¨ c`K MÖnY Ki‡Qb †Pqvig¨vb Rbve gvKmy`yj nvmvb Lvb 



কিমউিনেকশ� এর সহেযািগতায় িহমছিড় 
এলাকা ক�বাজার এ িহল হাইিকং 
এ�াডেভ�ার-২০১২এবং ‘বাইক �রিসং 
�িতেযািগতা ২০১২ আেয়াজন (২৮ - ৩০ �ন 
২০১২)। 

 

কম �শালার আেয়াজন।  
 পয �টন জনসেচতনতা �ি�র লে�� ক�বাজার স�� 

�সকেত নেভ�র ২০১২ এ এক� বীচ কনসােট �র 
আেয়াজন। 

 �দেশর  ��াট �স  ��িরজম এর  উ�য়ন  ও অ�গিত 
সাধেনর �য়ােস ইমি�িসট িমিডয়া এ� 
কিমউিনেকশ� এর সহেযািগতায় ৩ িদন �াপী ‘�গা 
ি�ণ - বাইসাইেকল �ারাথন �িতেযািগতার 
আেয়াজন (২৭-২৯ নেভ�র ২০১২)। 

মহান �াধীনতা ও 
জাতীয় িদবস 
২৬ মাচ � 

িচ�াংকন ও রচনা �িতেযািগতার আেয়াজন। - 

 ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
 

��ণ  বাংলােদশ �ােভল গাইড স�ণ � ন�ন 
আি�েক  ��েণর কায ��ম �হণ। 

 ন�ন আি�েক ক�বাজার, চ��াম, িসেলট 
আিক�ওেলািজক�াল সাইটস এর উপর �িশউর 
��ণ। 

 �থমবােরর মত ক��ক বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশেনর আওতাধীন সকল �হােটল 
�মােটল এর ক� ভাড়ার উপর �িশউর ��ণ। 

 িস�েজন চাট �ার স�ণ � ন�ন-�েপ ��েণর 
কায ��ম �হণ। 

 

 ন�ন আি�েক ক�বাজার, চ��াম, 
িসেলট আিক�ওেলািজক�াল সাইটস এর 
উপর �িশউর ��ণ। 

 বাংলােদশ �ােভল গাইড স�ণ � ন�ন 
আি�েক  ��েণর কায ��ম �হণ।  

 �ােকজ ��র �িশউর ��ণ।  
 বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন ক��ক 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর আওতাধীন 
সকল �হােটল �মােটল এর ক� ভাড়ার উপর 
�িশউর ��ণ।  

 স�ণ � ন�ন-�েপ ��ণ কায ��েমর অংশ 
িহেসেব সং�ার সকল �হােটল /�মােটেলর 
নাগিরক �সবা অিধকার স�িলত 
সাইনেবাড � �াপেনর কাজ ��। 

 বাংলােদশ �ির� �াপ ��েণর কায ��ম 
স��করণ। 

�নাফা অজ�েনর আন�  
উপলে� সাং�িতক  
অ��ান আেয়াজন 

 সং�ায় ধারাবািহক বািণিজ�ক সাফ� 
অজ�নেক উপল� কের ‘সাফে�র 
আেলাকধারা’ নামক আেলাচনা সভা, 
সাং�িতক উপ�াপন আেয়াজন। 

 

 �বশাখী খা� ঊৎসব ১৪১৯ আেয়াজন। 
 

 িপঠা ঊৎসব ২০১২ আেয়াজন। 

  এিশয়ান ��িরজম �ফয়াের �েয়াজনীয় �চার 
সাম�ী �দান ও ত�াবধান। 

 এিশয়ান ��িরজম �ফয়াের �েয়াজনীয় 
�চার-সাম�ী �দান। 

 িবপণন কায ��েমর অংশ িহেসেব স�া� 
�সবা �হীতােদর িনকট বাংলা নববেষ � 
�েভ�া কাড � ও উপহার সাম�ী ��রণ।  

 বাংলােদশ ই�ার�াশনাল ��িরজম �ফয়াের 
�েয়াজনীয় �চার সাম�ী ও সািব �ক 
সহেযািগতা �দান। 
 

 রবী� জ� সাধ �শত বািষ �কী উপলে� �েরর 
ধারা ক��ক আেয়ািজত অ��ােন সহেযাগী 
িহেসেব অংশ�হণ। 

 বাংলােদশ ই�ার�াশনাল ��িরজম 
�ফয়াের �েয়াজনীয় �চার সাম�ী ও 
সািব �ক সহেযািগতা ও ত�াবধান। 

 ��র অপােরটরস এেসািসেয়শন অব 
ক�বাজার ক��ক আেয়ািজত ��িরজম 
�ফয়াের সহেযাগী িহেসেব অংশ�হণ।  

 

 

 

 



ত� ও �যাগােযাগ ��ি� শাখা 
 

 িদন বদেলর অ�ীকারেক সামেন �রেখ সরকার �হীত িডিজটাল কম ��িচর অংশ িহেসেব ২০০৯ সােলর িডেস�র মােস 
আইিস� �সল গঠন করা হেয়েছ এবং পয �টকেদর ই-ত� �সবা �দােনর লে�� ইেতামে� িন�বিণ �ত কাজ�েলা স�� করা হেয়েছঃ 
 

 �থমবােরর মত সকল �হােটল/�মােটেলর বািণিজ�ক কায ��মসহ বাপক-এর সকল কায ��ম অেটােমশেনর আওতায় আনয়েনর লে�� 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর আিথ �ক সহায়তায় 'Integrated Automation System of Bangladesh Parjatan 
Corporation' শীষ �ক এক কম ��চী �হণ করা হেয়েছ। ইেতামে� সাভ �ার �ম �তির স�� হেয়েছ।  

 �থমবােরর মত সং�ার উে�খেযা� সং�ক কম �কত�া/কম �চারীেদর কি�উটার �িশ�ণ�দান করা হেয়েছ। 
  ‘১৩৮০৩’ শট � �কােডর উপর িভি� কের বাপেকর জ� কল �স�ার �াপন করা হেয়েছ। এর মা�েম �য �কান �মাবাইল অপােরটর 

�থেক এ ন�ের �ফান কের �য �কান �ি� পয �টন ত� �সবা �হণ করেত পােরন। 
 অিফিসয়াল ওেয়ব সাইট www.parjatan.gov.bd ন�নভােব HTML 5-এ উ�ীত করার কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। 
 িনজ� �ডােমইেনর মা�েম ই-�মইল করার �ব�া এবং �ধান কায �ালেয়র কি�উটার LAN Connectivity-র  আওতায়  আনয়ন। 
 �হােটল অবকােশর লিব Wi-fi  এর আওতায় আনয়ন এবং কায �ালেয়র �িত� �ডে� কি�উটার ও ই�ারেনট �বহার িনি�তকরণ। 
 e-marketing এর জ� ওেয়ব �পাট �ােল িব�াপন মিডউল  সংেযাজন। 
 �িকং ইনফরেমশনসহ পয �টকেদর �মাবাইল �ফােনর এসএমএস-এর মা�েম �সবা �দান। 
 ন�নভা�ব wap.parjatan.gov.bd নােম ওেয়বসাইেটর �মাবাইল ভাস �ন চা�করণ। 
 িডউ� ি� অপােরশ�-এর অেটােমেটড িব�য় কায ��ম ��। 

 

 
বািণিজ�ক িবভাগ 
 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেন �নাফা �ি�র ��ে� নয়� িবভােগর মে� বািণিজ�ক িবভাগ অত�� ����ণ � এক� িবভাগ। ঢাকা ও 
পা��বত� এলাকাসহ সারােদেশর িবিভ� �ােন অবি�ত বািণিজ�ক ইউিনটস�েহর কায �াবলী িনয়�ণ, মানব স�দ উ�য়ন, মিনটিরং, 
আিথ �ক ও �শাসিনক অ�েমাদন, ��মািসক বািণিজ�ক সে�লেনর আেয়াজন, অ�েমািদত বািণিজ�ক ইউিনটস�হ �বসরকাির 
�ব�াপনায় হ�া�র এবং ি�িময়াম আদায়সহ যাবতীয় কম �কা� বািণিজ�ক িবভােগর মা�েম স�� হেয় থােক। বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশন ক��ক �মাট ৪২� (সরাসির পিরচািলত ২৮� এবং �বসরকাির �ব�াপনায় পিরচািলত ১৪�) বািণিজ�ক 
ইউিনটস�হেক আরও �জারদার করার কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। গিতশীলতা, জবাবিদিহতা, কম �তৎপরতা এবং �নাফা আরও 
�ি�র লে�� বািণিজ�ক িবভাগ কম �কত�া/ কম �চারীেদর জ� িনে�া� কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। 

 

�সরা কম �কত�া/কম �চারী �র�ারঃ কােজর মান, পয �টকেদর  অিধকতর �সবা �দান িবেবচনা কের  বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর 
বািণিজ�ক ইউিনটস�েহ কম �রত কম �কত�া-কম �চারীেদর ম� �থেক ‘�ব� �ােনজার অব � ইয়ার’ এবং িবিভ� ক�াটাগিরেত ‘�ব� 
পারফিম �ং অিফসার, �ব� পারফিম �ং �াফ িনব �াচন করা হয়। 

 

বািণিজ�ক সে�লন ও �িশ�ণকম ��চীঃ  কম �কত�া ও কম �চারীেদর দ�তা �ি�র লে�� অন দা জব ��িনংসহ িবিভ� ধরেণর �িশ�ণ-
আেয়াজন করাসহ বািণিজ�ক সে�লেনর সময় �ব�াপক/ইউিনট �ব�াপকেদর একিদেনর �িশ�েণর �ব�া বািণিজ�ক িবভাগ ক��ক করা হয়। 

 

�বসরকাির/ িনজ� �ব�াপনায় বারঃ �বসরকাির �ব�াপনায় বার হ�া�র করাসহ বাপেকর িনয়ি�ত �হােটল ও �মােটলস�েহ ন�ন 
বার �াপেনর উে�াগ �নয়া হেয়েছ। 

 

অেমৗ�মজিনত �রয়াত �দানঃ সং�ার ক�বাজার, �য়াকাটা, �টকনাফ ও �ংগীপাড়ায় অবি�ত �হােটল/�মােটেল �িত বছেরর �ায় 
এ বছরও ০১ �ম �থেক ৩১ �লাই পয �� ��মা� আবািসেকর উপর ৪০% �রয়াত �দান করা হয়। এছাড়া, রাঙামা� ইউিনেটও 
��মা� আবািসেকর উপর ২০% �রয়াত �দান করা হয়। 

 

ন�ন বািণিজ�ক ইউিনট িনম �াণঃ �দেশর অ�তম পয �টন আকষ �ণীয় �ান িসেলট �জলার জাফলং-এ ‘পয �টন �রে�ার� ও ��া� কন �ার’ 
িনম �াণ, চ�পাইনবাবগ� �জলার �সানা মসিজদ �ল ব�েরর সি�কেট ‘পয �টন �মােটল �সানামসিজদ’ নােম এক� আ�িনক �মােটল 
িনম �াণ করা হেয়েছ। ‘পয �টন �মােটল �সানামসিজদ’� ২৮.০২.২০১৩ তািরেখ উ�ৃ�ল জনতা ক��ক মারা�কভােব �িত�� হওয়ায় 
�নরায় �মরামত কের চা� করার িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

 
 



 বািণিজ�ক ইউিনট স�েহর গত ০৩ বছেরর কর�ব � �নাফা, অপাের�ং �নাফা ও আেয়র �লনা�লক িচ�ঃ 
 

1| Kic~e© gybvdvi ZzjYvg~jK wPÎ t 

 

2| Acv‡iwUs gybvdvi ZzjYvg~jK wPÎ t 

(j¶ UvKvq)

A_©©© eQi   Acv‡iwUs gybvdv

2010-11 1,391.05         

2011-12 1,708.51         

2012-13 1,795.55         

1391.05

1,708.51

1795.55

evwYwR¨K BDwb‡Ui Acv‡iwUs gybvdvi Zzjbvg~jK wPÎ

 
 

K) evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ik‡bi wbR¯^ e¨e ’̄vcbvq cwiPvwjZ cÖwZôvb mgyn t     42wU  

    (mivmwi cwiPvwjZ 28wU Ges ‡emiKvix e¨e ’̄vcbvq jxR wfwË‡Z cwiPvwjZ 14wU) 
 

(1)  

 

 

 

 

 

 
(2) 

 

 

 

 

(j¶ UvKvq)

Kic~e© gybvdv

1,155.73     
1,391.38     

1,431.34     

1155.73

1391.38 1431.34

-
200.00 
400.00 
600.00 
800.00 

1,000.00 
1,200.00 
1,400.00 
1,600.00 

2010-11 2011-12 2012-13

evwYwR¨K BDwb‡Ui Kic~e© gybvdvi Zzjbvg~jK wPÎ

  

GbGBPwUwUAvB, gnvLvjx, XvKv t 
ch©Ub wk‡í gvbem¤ú  ̀ Dbœq‡bi j‡ÿ  ̈ evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb 
evwYwR¨K Kg©KvÛ cwiPvjbvi cvkvcvwk 1974 mv‡j RvZxq †nv‡Uj I 
ch©Ub cÖwkÿY Bbw÷wUDU (GbGBPwUwUAvB) cÖwZôv K‡i| G cÖwZôvb 
(GbGBPwUwUAvB) I wWDwU wd« Acv‡ikbm& (wWGdI) GKB m‡½ †gvU 
0.7680 GKi Rwgi Dci Aew̄ ’Z| G cÖwkÿY Bbw÷wUDU cwiPvwjZ 
wewfbœ †Kv‡m© G hveZ 33,000 (‡ZwÎk nvRvi)-Gi †ekx QvÎ-QvÎx 
cÖwkÿY MÖnY K‡i‡Q|  

 

†nv‡Uj AeKvk, gnvLvjx, XvKv t 
RvZxq †nv‡Uj I ch©Ub cÖwkÿY Bbw÷wUDU 
(GbGBPwUwUAvB)-Gi GKwU G v̈wcø‡Kkb †nv‡Uj wn‡m‡e 
†nv‡Uj AeKvk cÖwkÿYv_©x‡`i BÛvw÷ªqvj G v̈UvP‡g›U 
cÖ v̀‡bi cvkvcvwk evwYwR¨Kfv‡e cwiPvwjZ n‡”Q| 35 
Kÿwewkó †nv‡UjwU‡Z 22wU Gwm wWjv· I 13wU ÷vÛvW© 
Gwm UzBb †eW Kÿ i‡q‡Q| GQvov 50 Avmb wewkó GKwU 
DbœZgv‡bi †i‡ Í̄viuv (gvjÂ †i‡ Í̄viuv), 150 Avmbwewkó GKwU 
Gwm e v̈¼z‡qU nj, 40 Avmbwewkó GKwU Gwm Kbdv‡iÝ nj, 
20 Avmbwewkó GKwU Kwd mc I GKwU †cw÷ª GÛ †eKvix 
kc evwYwR¨Kfv‡e cwiPvwjZ n‡”Q| 

 

 



myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 

Gwm UzBb wWjv·-wUwf, †Uwj‡dvb, Mig I VvÛv cvwb 22 44 $ 3,300.00  
Gwm ÷ v̈ÛvW©-wUwf, †Uwj‡dvb, Mig I VvÛv cvwb 13 26  $  2,500.00  
Gwm Kbdv‡iÝ nj (Avmb 40) -c~Y© w`em   $ 10,000.00  

-Aa©w`em $ 7,000.00 
e v̈¼z‡qU nj (Avmb 250) -c~Y© w`em   $  20,000.00 

-Aa©w`em $  15,000.00 
 

(3) wWDwU wd« Acv‡ikbm& (wWGdI), gnvLvjx, XvKv t 
 

1978 mv‡j ZrKvjxb XvKv AvšÍR©vwZK wegvbe›`‡i wWDwU wd« Acv‡ikbm&-Gi Kvh©µg ïiæ Kiv nq| eZ©gv‡b 
nhiZ kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvbe›`i G 02wU, kvn AvgvbZ AvšÍR©vwZK wegvbe›`র এ 03wU, PÆMÖvg-G 2wU I 
Imgvbx AvšÍR©vwZK wegvbe›`র এবং wm‡jU-G 2wU †`vKvb Pvjyi gva¨‡g wWDwU wd« Acv‡ikbm&-Gi Kvh©µg e¨vcK 
we¯Í…wZ jvf K‡i‡Q| GwU g~jZ evcK-Gi GKwU evwYwR¨K BDwbU| D‡jøL¨, ïégy³ wecYxi Avq GB ms¯’vi †gvU 
Av‡qi GKwU Ab¨Zg cÖavb Drm|  
 

(4) †i›U-G-Kvi I ågY BDwbU, XvKv t 
 

†`kx-we‡`kx ch©UK‡`i ch©Ub †mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ 1974 mv‡j cÖavb Kvh©vj‡q BDwbUwUi evwYwR¨K Kvh©µg ïiæ 
Kiv nq| evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ik‡bi †i›U-G-Kvi mvwf©m GK mgq G †ÿ‡Î cw_K…Z wnmv‡e AMÖYx f~wgKv 
cvjb K‡i‡Q| †`kx I we‡`kx ch©UK‡`i we‡bv`‡bi Rb¨ P›`ªv I mvjbvq 02wU wcKwbK ¯úU, bvivqbM‡Äi 
cvMjvq GgGj kvjyK bvgK 50 Rb aviY ÿgZv m¤úbœ GKwU Uz¨wi÷ RvnvR I 01wU w¯úW †evU Av‡Q| 

 

(5)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(6)  

 

 

 

 

 

 
 

Rq †i‡¯Íviuv, mvfvi t 
RvZxq ¯§„wZ‡mŠa-Gi m¤§y‡L 1986 mv‡j †`vZjv 
†i‡ Í̄viuvwUi evwYwR¨K Kvh©µg cwiPvjbvi `vwqZ¡ evsjv‡`k 
ch©Ub Ki‡cv‡ikb এর উপর অিপ�ত nq| evsjv‡`k ch©Ub 
Ki‡cv‡ikb ÔRq †i‡ Í̄viuvÕ bvgKiY K‡i GwU cwiPvjbv 
K‡i Avm‡Q| GLv‡b †i‡¯Íviuv myweav QvovI 01wU dv÷ dzW 
KY©vi, 01wU evi-we-wKD I PUcwU KY©vi Ges Bwc‡RW G 
K¨vUvwis Pvjy i‡q‡Q| G‡Z 120 Avmb wewkó †i‡¯Íviuv I 
60 Avmb wewkó dv÷dzW kc i‡q‡Q| 

ch©Ub †gv‡Uj, e¸ov t 
1.00 GKi RvqMvi Dci অবি�ত wZbZjv wewkó 
†gv‡UjwU‡Z 28wU Kÿ i‡q‡Q hvi g‡a¨ 02wU Gwm 
my¨BU, 15wU Gwm UzBb †eW I 11wU bb-Gwm UzBb 
†eW Kÿ i‡q‡Q| †gv‡UjwU‡Z 60 Avmbwewkó 
DbœZgv‡bi 01wU †i‡¯Íviuv, 350 Avmbwewkó Gwm 
Kbdv‡iÝ nj, 30 Avmbwewkó Kwd kc I 01wU 
Uz¨wi÷ wiKz¨BwRU kc Av‡Q| 

 

 

 



 
myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 

Gwm my¨U- wd«R, wUwf, †Uwj‡dvb, Mig I VvÛv cvwb 02  04 $ 4,000.00  

Gwm UzBb †eW-wUwf, †Uwj‡dvb, Mig I VvÛv cvwb 15 30  $  2,200.00  

bb-Gwm UzBb †eW-wUwf, †Uwj†dvb, Mig I VvÛv cvvwb 11 22  $ 1,600.00  

B‡Kv‡bvwg ‡eW  01 02 $ 150.00 

Gwm Kbdv‡iÝ nj (Avmb 350) -b~b¨Zg 2 N›Uv   $  3,000.00 

cieZ©x cÖwZ N›Uv $  1,200.00 

wgwb Kbdv‡iÝ (Avmb 30) c~Y©w`em  07 $  3,000.00 

 

 
(7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 

wfAvBwc m~¨U iæg 05  05 $ 4,200.00  
Gwm wWjv· UzBb †eW 15 30 $2,200.00 
Gwm wm‡½j †eW 29 29 $1,700.00 
B‡Kvbwg †eW (cÖwZ †eW) 01 06 $ 300.00 
Kbdv‡iÝ nj - Gwm (100 Rb)    -cÖ_g 2 N›Uv   $ 2,500.00 

-cieZ©x cÖwZ N›Uv $ 1,000.00 
wgwb Kbdv‡iÝ nj - Gwm (25 Rb) cÖwZ N›Uv    $ 1,000.00 
Kbdv‡iÝ nj- bb-Gwm (50 Rb) c~Y© w`em   $ 2,500.00 

 

(8) 

 

 

 

 

 

 

পয �টন �মােটল, রং�রঃ 
 
২.০০ একর জায়গার উপর অবি�ত �ইতলা িবিশ� পয �টন ৩৪ 
কে�র �মােটল�েত ০২� িভআইিপ my¨BU, ৩২� এিস 
িডলা� ক� রেয়েছ। এছাড়া, �মােটল�েত 08 �বড িবিশ� 
০৪� ইেকানিম ক�, ৫০ আসনিবিশ� ০১� �রে�ার� এবং 
১৫০ আসনিবিশ� ০১� অত�া�িনক কনফাের� হল রেয়েছ। 

 

 

পয �টন �মােটল, রাজশাহীঃ 
২.০০ একর জায়গার উপর রাজশাহীেত অবি�ত িতনতলা 
�মােটল�েত ৫০� ক� আেছ। এর মে� ০৫� wfAvBwc 
m~¨U iæg, ১৫� এিস wWjv· �ইন iæg, 29wU wm‡½j iæg 
i‡q‡Q| GQvov, 06 kh¨vi GKwU BK‡bvwgK Kÿ 
(WªvBfvim& †eW) Av‡Q| �মােটল�েত ১০০ আসনিবিশ� 
এক� কনফাের� হল, ২৫ আসনিবিশ� এক� িমিন এিস 
কনফাের� হল এবং ৫০ আসনিবিশ� এক� নন-এিস 
কনফাের� হল আেছ। এছাড়া, ৫০ আসন িবিশ� এক� 
উ�তমােনর �রে�ার� ও এক� �ির� ির��ইিজট শপ 
আেছ। 

 



 

myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 
wfAvBwc Gwm my¨U iæg 02 02  $  4,000.00  
Gwm wWjv·  UzBb †eW 32  64 $    2,500.00  
B‡Kvbwg ‡eW 04 08 $  200.00 
Gwm Kbdv‡iÝ nj (150) -cÖ_g 2 N›Uv   $  4,000.00  

          -cieZ©x cÖwZ N›Uv $  1,000.00 
 

 
(9) 

 

 

 

 

 

 
 

myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 
Gwm wWjv· Kvcj/UzBb †eW 12  24  $ 2,200.00 
Gwm UzBb †eW (wØZxq Zjv)   06 12   $ 1,700.00 
B‡Kvbwg †eW (Wej) 01 01  $ 700.00 
B‡Kvbwg †eW (wm‡½j/cÖwZ †eW) 02  02 $ 400.00 
Gwm Kbdv‡iÝ nj (200)  -c~Y© w`em  
 

  $ 10,000.00 
  -cieZx© cÖwZ N›Uv $ 4,000.00 

 
(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 
myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 

Gwm UzBb †eW 09  18 $ 1,700.00  
bb-Gwm UzBb †eW 07 14 $ 1,000.00 
B‡Kvbwg Kÿ (WªvBfvim& Kÿ) 03 06 $ 600.00 

 

 

 

 

পয �টন �মােটল, িদনাজ�রঃ 
 
১.১৫ একর জায়গার উপর অবি�ত িতনতলা িবিশ� 
�মােটল�েত বত�মােন ক�াপ�ল িলফ� �াপন করা হেয়েছ। 
�মােটল�েত  21� ক� আেছ। এিস িডলা� ক� ১২�, 
০৬� এিস �ইন �বড ক� ও  03� নন-এিস ইেকানিম 
ক�, ২০০ আসনিবিশ� এক� কনফাের� হল এবং ৩০ 
আসন িবিশ� এক� �রে�ার� রেয়েছ।  

 

�হােটল প�র, মংলাঃ 
  
বাংলােদেশর ি�তীয় আ�জ�ািতক স�� ব�র  মংলায় 
প�র নদীর তীের ২.০০ একর জায়গায় �হােটল প�র 
অবি�ত। জায়গা� মংলা �পাট � অেথাির�র িনকট �থেক 
৩০ বছেরর জ� ভাড়া �নওয়া হয়। ২০০০ সােল 
ি�তলিবিশ� �হােটল প�র-এর বািণিজ�ক কায ��ম �� 
করা হয়। ১৬ কে�র �হােটল�েত ০৯� এিস �ইন �বড 
ও ০7 � নন-এিস �ইন �বড ক� রেয়েছ। তাছাড়া, ৫০ 
আসনিবিশ� এক� উ�তমােনর �রে�ার� আেছ। স�িত 
০৩ ক� িবিশ� এক� ইেকানিম আবাসন �ব�া চা� 
করা হেয়েছ। 

 

 

 



(11)    �মােটল �সকত, চ��ামঃ 
 

চ��াম �রলওেয় ��শন সংল� ০.৯৭ একর জায়গার উপর ১৯৭৮ সােল �মােটল �সকেতর বািণিজ�ক কায ��ম �� হয়। 
�মােটল �সকেতর �ল ভবন� �রাতন হওয়ায় ২০০৪ সােল �স� �ভে� �ফলা হয়। বত�মােন ১০ তলা িবিশ� আ�িনক 
�েযাগ-�িবধা স�িলত এক� �হােটল িনম �ােণর কাজ �� হেয়েছ। ইেতামে� ৫ তলা পয �� িনম �াণ স�� হেয়েছ। আগামী  
অথ �বছেরর মে�ই িনম �াণ কাজ স�� হেব মেম � আশা করা হে�। তেব �মােটল �সকেতর বািণিজ�ক কায ��ম �রলওেয় 
ভবেনর ১৪� িবরাম কে� সামিয়কভােব চলমান আেছ।  

 

myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 
Gwm UzBb †eW  02   04 $ 1,700.00  
bb-Gwm UzBb †eW 12 24 $ 1,200.00 

 
(12) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 

Gwm UzBb †eW 12 24 $ 2,200.00   
bb-Gwm UzBb †eW  07  14 $ 1,400.00   

UªvBevj nvwbgyb K‡UR-1 bb-Gwm (UzBb †eW, 1 Wvej 
†eW) 

  $ 3,200.00  

UªvBevj nvwbgyb K‡UR-2 Gwm (UzBb †eW, 1 Wvej †eW)   $ 6,000.00 

K‡UR-wbivjv (2Uv UzBb †eW + 2Uv Kvcj †eW) 04 08 $ 3,000.00 

K‡UR-wbSyg (2Uv UzBb †eW + 2Uv Kvcj †eW) 04 08 $ 2,500.00 

K‡UR-wbf…wZ (2Uv UzBb †eW + 1Uv Kvcj †eW) 03 06 $ 1,400.00 

K‡UR-wbjq (2Uv UzBb †eW) 02 04 $ 1,400.00 
K‡UR-wbKzÄ (Kvcj †eW/Gwm) 01 08  $ 2,000.00 
Wi‡gUwi (cÖwZ †eW) 01 06 $ 300.00 
AwW‡Uvwiqvg (200 Avmbwewkó)   $ 12,000.00 

 
(13)  

 

 

পয �টন হিলেড কমে��, রা�ামা�ঃ 
 
২৮.৩২ একর জায়গার উপর অবি�ত ি�তল ভবন িবিশ� 
পয �টন হিলেড কমে��� অবি�ত। �মােটল�েত ১৯� ক� 
রেয়েছ যার মে� ১২� এিস �ইন �বড ও ০৭� নন-এিস 
�ইন �বড ক�। �মােটল চ�ের ০২� আকষ �ণীয় �াইবাল 
কেটজ িনম �াণ করা হেয়েছ। wbivjv, wbSzg, wbf…wZ, wbjq 
I wbKzÄ bv‡g 05wU K‡UR †emiKvix e¨e¯’vcbv 
KZ©„c‡ÿi wbKU ‡_‡K MÖnY Kiv n‡q‡Q| তাছাড়া, ৫০ 
আসনিবিশ� এক� উ�তমােনর �রে��রা, ০১� ফা� �ড 
কন �ার ও িচ�াকষ �েণর জ� �লেকর উপর �� পাহােড়র 
সংেযাগ�েল ০১� �ল� ি�জ রেয়েছ। এছাড়াও অিতিথেদর 
�লেক �মেণর জে� ১৬ আসন িবিশ� �� ইি�ন �বাট �িত 
ঘ�ায় জন�িত ৬০০.০০ টাকা ভাড়ায় পিরচালনা করা হয়। 
০৫� �রােনা কেটজ, বার ও অিডেটািরয়াম সং�ার িনজ� 
�ব�াপনায় পিরচািলত হে�। তাছাড়া, পাব �ত� চ��াম 
িবষয়ক ম�ণালেয়র অথ �ায়েন িনিম �ত� ৫০ ক�িবিশ� 
ন�ন �মােটেলর  কাজ ইেতামে� স�� হেয়েছ। 

পয �টন �মােটল, খাগড়াছিড়ঃ 
 
৬.৫০ একর জায়গার উপর িতনতলা িবিশ� পয �টন 
�মােটল� খাগড়াছিড় শহেরর �েবশ �েখ �চ�ী নদীর তীের 
অত�� মেনারম পিরেবেশ অবি�ত। �মােটল�েত ২৫� 
কে�র মে� ০১� এিস ��ইট, ০৮� এিস �ইন �বড ও ১৬� 
নন-এিস �ইন �বড ক� রেয়েছ। এছাড়া, ১০০ আসনিবিশ� 
০১� এিস কনফাের� হল, ৫০ আসনিবিশ� ০১� 
উ�তমােনর �রে�ার� ও ০৩ �বড িবিশ� ০১�  ইেকানিম 
ক� রেয়েছ। 

 

 



myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 
Gwm UzBb m ÿU iæg 01 02  $ 3,100.00   
Gwm UzBb †eW 08 16  $ 2,100.00   
bb Gwm UzBb †eW 16 32 $ 1,300.00   
B‡Kvbwg †eW 01 03 $ 300.00  
Kbdv‡iÝ nj (100) -c~Y© w`em   $ 4,000.00  
                          -Aa© w`em $ 2,500.00 

 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 
myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 

Gwm Kvcj †eW/ UzBb †eW 17  34     $ 2,000.00 
bbGwm Kvcj †eW/ Kvcj †eW 21 42  $  1,400.00 
Wi‡gUwi (cÖwZ †eW) 01  05   $ 300.00 

  

(15)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
myweavw` K¶  †eW fvov (cÖwZ K¶) 

Gwm Kvcj †eW/ UzBb †eW 06 12  $ 1,900.00 
bb-Gwm Kvcj †eW/ UzBb †eW 32  64 $ 1,400.00  
B‡Kvbwg K¶ 09  18  $ 400.00  
Wi‡gUwi  K¶ (8 †eW)  LvUmn (eo LvU-4 Rb) 06 12 $1,600.00  
LvUwenxb (g¨v‡Uªm) 06 48 $1,200.00 

 

 

 

�মােটল উপল, ক�বাজারঃ 
 
ক�বাজার� পয �টন হিলেড কমে�ে�র ৫.১০ একর 
জায়গার উপর ৩৮ ক�িবিশ� �মােটল�েত ১৭� এিস 
�ইন �বড, ২১� নন-এিস �ইন �বড ক� রেয়েছ। ০১� 
ডরিমটির ক� ও ০১� ৫০ আসেনর �রে�ার�ও রেয়েছ। 
এছাড়া, বাংলােদশ িবমান-এর ক�বাজার� অিফস এবং 
০১� �ােভল এেজি�র অিফস এ �মােটেল অবি�ত। 

 

†gv‡Uj cÖevj, K·evRvi t 
 
K·evRvi ’̄ ch©Ub nwj‡W Kg‡zcø‡·i 8.27 GKi 
RvqMvi Dci wZbZjv wewkó Ôch©Ub †gv‡Uj 
cÖevjÕ নামক 38 K‡ÿi †gv‡UjwU‡Z 0৬wU UzBb 
†eW Gwm, 3২wU bb-Gwm UzBb †eW Kÿ i‡q‡Q| 
GQvov, ০৬wU WiwgUix I 09wU B‡Kvbwg Kÿ 
Av‡Q| GLv‡b 50-60 Avmbwewkó bb-Gwm 
Kbdv‡iÝ nj I 62 Avmbwewkó GKwU 
DbœZgv‡bi †i‡¯Íviuv i‡q‡Q| 

 

 



 
 

(16)                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 
Gwm iq¨vj my¨U 02  04  $ 4,100.00  
Gwm UzBb †eW/ Kvcj †eW 20  40  $ 2,800.00  
÷¨vÛvW© UzBb †eW      02  04  $ 1,600.00  
K‡UR (5wU): cÖwZ K‡U‡R 01 Gwm K¶ (Kvcj †eW)  
bb Gwm K¶-01wU (UzBb †eW), WªBs iæg, WvBwbs iæg, WªvBfvi 
†eW I wK‡Pb myweav| 

05  $  4,000.00  

Kbdv‡iÝ nj (100 Rb)   $ 7,000.00   

 
(17)  

  

 

 

 

 

 

 
 

myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 
Gwm m ÿU iæg 01   02  $ 3,100.00  
Gwm UzBb †eW 04  08  $ 1,900.00  
bb-Gwm UzBb †eW 10 20   $ 1,300.00 

 
(18) 

 

 

 

 

�হােটল �শবাল, ক�বাজারঃ  
 
ক�বাজার� পয �টন হিলেড কমে�ে�র ২.৮২ একর জায়গায় 
িনিম �ত ২৪ কে�র �হােটল�েত ০২� রেয়ল এিস ��ইট ক�, 
২০� এিস �ইন িডলা� ক� এবং ০২� ��া�াড � ক� রেয়েছ। 
উ�ত অিতিথ �সবা �দােনর j‡ÿ¨ এ �হােটেলর িনয়�ণাধীেন 
০৫� লা�াির কেটজ ও ০৫� হািন�ন কেটজ আেছ। 
�হােটল�েত ১০০ আসনিবিশ� এক� কনফাের� হল ও ১৩০ 
আসনিবিশ� উ�তমােনর ‘সাগিরকা �রে�ার�’ রেয়েছ। তাছাড়া, 
অ�া� �িবধািদর মে� ০৯ �হালিবিশ� গল� �কাস �, �হােটল 
�থেক সী িবচ পয �� ‘এ��িসভ’ ওয়াকওেয় এ �হােটেলর 
AšÍf‚©³। 
 

�হােটল �নটং, �টকনাফঃ  
 
ক�বাজার �থেক ৮৩ িকঃ িমঃ �ের �টকনাফ উপেজলার 
িনকটবত� এক� িনজ�ন পিরেবেশ ক�বাজার-�টকনাফ 
সড়েকর ডানপােশ ২.০০ একর জায়গার উপর �হােটল�র 
অব�ান। ১৫ ক�িবিশ� আ�িনক মােনর �হােটল�েত ০১� 
��ইট, ০৪� �ইন �বড এিস ও ১০� �ইন �বড নন-এিস ক� 
রেয়েছ। �হােটল�েত ১৫০ আসনিবিশ� এক� উ�তমােনর 
�রে�ার� রেয়েছ।  
 
 

পয �টন �মােটল, িসেলটঃ 
 
িসেলট শহর �থেক �ায় ০৭ িকঃ িমঃ �ের িবমান ব�র 
সড়েকর বড়শলা নামক জায়গায় িসেলট ক�ােডট কেলজ ও 
ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�েরর মাঝামািঝ জায়গায় 
২৭.০০ একর জিমর উপর পয �টন �মােটল, িসেলট অবি�ত। 
২৬ ক�িবিশ� �মােটল�েত ১৩� এিস �ইন �বড,  ১৩� নন-
এিস �ইন �বড ক� রেয়েছ। এখােন ৬০ আসনিবিশ� এক� 
উ�তমােনর �রে�ার� এবং ১০০ আসনিবিশ� ০১� কনফাের� 
হল রেয়েছ। এছাড়া, �মােটল�েত ০১� ইেকাপাক�, িচলে�� 
িমিন পাক� ও ০২� ওয়াচ টাওয়ার রেয়েছ। 
 
 

 

 

 



myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 
Gwm UzBb †eW  13  26   $ 2,000.00  
bb-Gwm UzBb †eW 13  26  $ 1,300.00  
Gwm Kbdv‡iÝ nj (Avmb 100) c~Y© w`em                                 $ 7,000.00  

Aa© w`em $ 5,000.00 
 
(19)  

 

 

 

 

 

 

 
 

myweavw` K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 
Gwm Wvej †eW (wWjv·)   01    01        $ 2,000.00 
Gwm UzBb †eW 04 08  $ 1,700.00  
bb Gwm UzBb †eW 05 10  $ 1,100.00  
B‡Kvbwg iæg 06 12  $ 800.00  
Bqy_ Bb 
bb-Gwm 4 †eW 45 180 $ 6,500.00 
bb-Gwm UzBb ‡eW 12 24 $ 1,600.00 
Gwm UzBb †eW 02 04 $ 2,500.00 
Gwm i‡qj m~¨U 01 01 $ 5,000.00 
 Kbdv‡iÝ nj (bb-Gwm) 100 Rb-c~Y© w`em   $ 10,000.00 
                                         - Aa© w`em $ 6,000.00 
wgwb Kbdv‡iÝ nj (bb-Gwm) 50 Rb     $  5,000 

 

 

(20)  

 

 

 

 
 

myweavw` 
K¶ †eW fvov (cÖwZ K¶) 

Gwm UzBb †eW 04 08 $ 1,300.00   
bb-Gwm UzBb †eW 05  10  $ 800.00 
Wi‡gUwi (4 ‡eW) 13 52 $ 200.00 

 

(21)  

 

 
 

পয �টন হিলেড �হাম�, �য়াকাটাঃ 
 
১৯৯৭ সােল �য়াকাটা স�� �সকেতর ৫.০০ একর জায়গার 
উপর ি�তল ভবেন পয �টন হিলেড �হাম� অবি�ত। ১৬ 
ক�িবিশ� �মােটল�েত ০১� এিস িডলা�, ০৪� এিস �ইন 
�বড, ০৫� নন-এিস �ইন �বড ও ০৬� ইেকানিম ক� রেয়েছ। 
তাছাড়া, ৫০ আসনিবিশ� ০১� আ�িনক �রে�ার� রেয়েছ। 
স�িত আরও ২.০০ একর জায়গার উপর �য়াকাটা �মােটেলর 
দি�ণ িদেক �হৎ পিরসের ন�ন ই�থ ই� 60ক� িবিশ� ও  
�মােটল (৮০ আসন �রে�ার� + ২০০ আসন কনফাের� হল + 
০৪� অিতিথ ক�) িনম �াণ কের বািণিজ�কভােব চা� করা 
হেয়েছ। 
 

�হােটল ম�মিত, ��ীপাড়াঃ 
 
�গাপালগে�র ��ীপাড়ায় ১.৫০ একর জিমর উপর ি�তল ভবন 
িবিশ� ২২ কে�র �হােটল�েত 04� এিস �ইন �বড, 05 � 
নন-এিস �ইন �বড ক� ও ০৪ শ�ািবিশ� ১৩� ডরিমটির ক� 
রেয়েছ। এছাড়া, ৫০ আসনিবিশ� আ�িনক �রে�ার� রেয়েছ।  
 
 

পয �টন �মােটল, �বনােপালঃ 
 
যেশার-�বনােপাল সড়েক ১.০০ একর জায়গায় 
�বনােপাল �লব�েরর িজেরা পেয়ে�র ২.২৫ িকঃ 
িমঃ অ�ভােগ পয �টন  �মােটল, �বনােপাল-এর 
অব�ান। ২০ ক�িবিশ� �মােটল�েত ০১� ��ইট, 
০৬� এিস �ইন �বড ও ১০� নন-এিস �ইন �বড ও 
০৪ শ�ািবিশ� ০৩� ডরিমটির �ম রেয়েছ। এছাড়া, 
৫০ আসনিবিশ� ০১� উ�তমােনর �রে�ার� রেয়েছ। 
 
 

 

 

 



myweavw` Kÿ †eW fvov 
Gwm m¨yU iæg 01   01   $ 3,600.00  
Gwm UzBb †eW 06  12   $ 2,100.00  
bb-Gwm UzBb †eW 10 20 $  1,300.00 
WiwgUix (cÖwZ †eW)  
  

03 12 $ 300.00 
Kbdv‡iÝ nj - (Avmb msL¨v 50 Rb) -cÖ_g `yB N›Uv    $ 3,000.00 

-cieZ©x cÖwZ N›Uv   $ 500.00 
 

(22)   

 

 
 

myweavw` Kÿ †eW fvov 
bb-Gwm UzBb †eW 02 01  $ 690.00  

 
 

 (23)  

 

 

 

 

 
 
 (24)  মাধব�� �রে�ার�, বড়েলখা, �মৗলভীবাজারঃ 
 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন-এর ৫০ আসনিবিশ� মাধব�� �রে�ার�� �মৗলভীবাজার �জলার বড়েলখা উপেজলার 
মাধব�� জল�পােতর সি�কেট ৫.০০ একর জিমর উপর অবি�ত। জল�পাত �দখেত আসা পয �টকেদর খা� ও পানীেয়র 
চািহদা �মটােত �রে�ার�� বািণিজ�কভােব পিরচািলত হে�। এখােন �ােকটজাত খাবারসহ না�া ও লা� সরবরােহর �ব�া 
করা হয়। �রে�ার� ছাড়াও এখােন ০২� িপকিনক �ট, �িত� ৫০০ টাকা ভাড়ার িবিনমেয় পিরচািলত হে�। 

 

 (25) ivOvgvwU evi, ivOvgvwU t 
 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন-এর রাঙামা� পয �টন হিলেড কমে��-এর �রাতন কেটজ িন�ে� বার� িনজ� 
পিরচালনায় পিরচািলত হে�।  

 

(26)    ch©Ub †i‡¯Íviuv, KvšÍwRD gw›`i, w`bvRcyi t 
 
 

িদনাজ�র �জলার কাহােরাল উপেজলার �াচীন ঐিতহ� কা�িজউ মি�েরর সি�কেট এক িবঘা জিমর উপর ০২ ক� ও ২৫ 
আসন িবিশ� পয �টন �রে�ার�, কা�িজউ অবি�ত।  

পয �টন কমে��, সাগরদ�িড়ঃ 
 
মহাকিব মাইেকল ম��দন দে�র �িতিবজিড়ত 
যেশােরর সাগরদ�িড়েত ২০০৩ সােল ০.৫০ একর জিমর 
উপর পয �টন কমে��, সাগরদ�িড়র বািণিজ�ক কায ��ম 
�� করা হয়। কমে���েত ০২� আবািসক ক� ও ২৫ 
আসনিবিশ� ০১� �রে�ার� রেয়েছ। নন-এিস �ইন �বড 
ভাড়া ৬৯০.০০ টাকা। 
 

 

ch©Ub †gv‡Uj, gywRebMi t  
 
†g‡nicyi †Rjvi gywRebM‡i 02 GKi Rwgi Dci †gv‡UjwU 
Aew ’̄Z| GjvKvwU gnvb gyw³hy‡×i ¯§„wZ weRwoZ| 
†gv‡UjwU‡Z †gvU 12wU Kÿ Av‡Q| Gi g‡a¨ Gwm UzBb †eW 
my¨BU Kÿ-০২wU, Gwm UzBb †eW Kÿ-04wU, bb-Gwm UzBb 
†eW Kÿ-06wU| ZvQvov, 60 Avmbwewkó 01wU  †i‡¯Ívivu 
Av‡Q| ‡gv‡UjwU GLbI evwYwR¨Kfv‡e cwiPvwjZ n‡”Q bv| 
  



(27)    ch©Ub †gv‡Uj, †mvbvgmwR`, PvucvBbeveMÄ t 
 

চ�পাইনবাবগ� �জলার �সানা মসিজদ �ল ব�েরর সি�কেট ০৩� এিস ক�, ০৯� নন-এিস ক�, ৫০ শ�ার ডরিমটির, 
৫০ আসেনর �রে�ার� এবং টয়েলট ও কার পািক�ং �িবধা স�িলত পয �টন �মােটল, �সানামসিজদ িনম �াণ করা হয়। স�িত 
�মােটল� মারা�ক �িত�� হওয়ায় বািণিজ�কভােব উে�াধন করা যায়িন। এ� �মরামেতর িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ।   

(28)   ch©Ub ‡i‡¯Ívivu I mœ¨v· KY©vi, Rvdjs, wm‡jU t    
 

িসেলট �জলার জাফলং-এ ি�তল িবিশ� ৩২ আসেনর পয �টন �রে�ার� ও ��া� কন �ার িনিম �ত হেয়েছ। �াপনা সংি�� 
�কাদােরর িনকট �থেক �েঝ �নয়া হেয়েছ। শী�ই বািণিজ�কভােব চা� করা হেব। 

L) †emiKvix e¨e¯’vcbvq jxR Pzw³‡Z cwiPvwjZ evwYwR¨K BDwb‡Ui weeiY wb¤œiƒc t 
 

(1) mvKziv †i‡¯Ívivu I evi, XvKv wmwU Ki‡cv‡ikb mycvi gv‡K©U, cixevM, XvKv t 
 

০১.০১.২০০২ তািরখ হেত ১৫ বছর �ময়ােদ বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন-এর সা�রা �রে�ার� ও বার� বািষ �ক 
২৭,৯৬,৫৭৬.০০ টাকা ি�িময়ােম (�িত ০২ বছর পর ১০% বিধ �ত হাের) �মসাস � আিসফ ��ডাস � নামীয় �িত�ান ক��ক 
�বসরকাির �ব�াপনায় লীজ �ি�েত পিরচািলত হে�। 

 

(2) iæwPZv †i‡¯Ívivu I evi, gnvLvjx, XvKv t 
 

১৬.১০.২০০৩ তািরখ �থেক বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন-এর �িচতা �রে�ার� ও বার� বািষ �ক ২৯,০০,৯০৯.০০ টাকা 
ি�িময়ােম (বািষ �ক ৫% বিধ �ত হাের) �মসাস � িপয়াসী �রে�ার� ও বার নামীয় �িত�ান ক��ক �বসরকাির �ব�াপনায় লীজ 
�ি�েত পিরচািলত হে�। উে��, উ� �িত�ােনর সােথ �া�িরত �ি�র �ময়াদ ১৫.১০.২০১৩ তািরেখ �শষ হেব। 
 

(3) ‡gix GÛvimb fvmgvb †i‡¯Ívivu I evi, cvMjv, bvivqYMÄ t 
০১.০৬.২০০৮ তািরখ �থেক ১৫ বছর �ময়ােদ �মরী এ�ারসন ভাসমান �রে�ার� ও বার� বািষ �ক ১৬.৮০ ল� টাকা 
ি�িময়ােম (বািষ �ক ২.৫% বিধ �ত হাের) �মসাস � হক ��ডাস � নামীয় �িত�ান ক��ক �বসরকাির �ব�াপনায় লীজ �ি�েত 
পিরচািলত হে�। 
 

(4) e¸ov evi, ch©Ub †gv‡Uj, e¸ov t 
বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন-এর পয �টন �মােটল, ব�ড়া চ�ের ০.০৫৬৫ একর জিমর উপর নব-িনিম �ত �ায় ৪৫০ বগ ��ট 
ভবেন বার� অবি�ত। বার� ২৫-৩০ আসনিবিশ�। বার� গত ০৪.০৩.২০১০ তািরেখ �া�িরত �ি� �মাতােবক �মসাস � 
এস. আলম ই�ার�াশনাল-এর িনকট বািষ �ক ২৩,২৫,০০৭.০০ টাকা (বািষ �ক ৫% বিধ �ত হাের) ি�িময়ােম ০৫ বছর �ময়ােদ 
�বসরকাির �ব�াপনায় লীজ �দান করা হেয়েছ। 

 

(5) fvwUqvix Mjd& evi, PÆMÖvg t 
ভা�য়ারী গল� এ� কাি� �াব ক��পে�র িনজ� �াপনায় ভা�য়ারী গল� বার� বািষ �ক ৭০,০০০.০০ টাকা ি�িময়ােম 
০১.০৫.২০০০ তািরখ �থেক �িত ০২ বছর পর পর নবায়ন সােপে� �বসরকাির �ব�াপনায় লীজ �ি�েত পিরচািলত হে�। 
 

(6) dqÕm ‡jK, PÆMÖvg t 
অত�া�িনক পয �টন �িবধািদ স�িলত এক� উ�তমােনর পয �টন িবেনাদন �ক� �াপেনর লে�� চ��াম� বাংলােদশ 
�রলওেয়র পয �টক আকষ �ণীয় এ �ান�েত বাংলােদশ �রলওেয়, বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন ও �মসাস � কনকড � 
এ�ারেটইনেম� �কাঃ িলঃ-এর মে� ি�-পাি�ক �ি� �মাতােবক ০৮.০৯.২০০৫ তািরখ �থেক ৫০ বছর �ময়ােদ বািষ �ক 
২৫.০০ ল� টাকা ি�িময়ােম ও বািষ �ক টাণ �ওভার এর ২ : ১ (২ ভাগ �রলওেয় ও ১ ভাগ পয �টন করেপােরশন) িনধ �ারণ কের 
�ি� অ�যায়ী �মসাস � কনকড � এ�ারেটইনেম� �কাঃ িলঃ নামীয় �িত�ানেক হ�া�র করা হেয়েছ। বত�মােন এলাকা� �দেশর 
এক� অ�তম পয �টন িবেনাদন �ক� িহসােব গেড় উেঠেছ। 
 

 

(7) †i‡¯Ívivu I evi, †gv‡Uj ˆmKZ, PÆMÖvg t 



বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন-এর চ��াম� �মােটল �সকত চ�ের ২০৪১.৮১ বগ ��ট জিমর উপর ৩৫ আসেনর �রে�ার� ও 
বার� িনম �াণ করা হেয়েছ। �রে�ার� ও বার� ১৮.০৪.২০১০ তািরেখ �মসাস � �বণ �া এ�ার�াইজ নামীয় �িত�ােনর িনকট 
বািষ �ক ৩৩,১২,০৮৪.০০ টাকা (বািষ �ক ৫% হাের �ি�েযা�) ি�িময়ােম ০৫ বছেরর �ময়ােদ �বসরকাির �ব�াপনাধীেন লীজ 
�ি�েত পিরচালনার জ� �দান করা হেয়েছ। 

 

(8) ch©Ub †gv‡Uj jveYx, K·evRvi t 
 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন-এর ক�বাজার� পয �টন হিলেড কমে�ে�র স�� �সকেতর সি�কেট ১৯৯৭ সােল ২.৪৭ 
একর জিমর উপর ৬০ ক�িবিশ� িতন তলা পয �টন �মােটল লাবণী’র বািণিজ�ক কায ��ম �� হয়। পরবত�েত ১৮.০৪.২০০৪ 
তািরখ �থেক �মােটল� বািষ �ক ৫৬.৬০ ল� টাকা ি�িময়ােম (বািষ �ক ৫% বিধ �ত হাের) �মসাস � �ব� ই�ান � নামীয় �িত�ান 
ক��ক �বসরকাির �ব�াপনায় ১৫ বছর �ময়াদী লীজ �ি�েত পিরচািলত হে�। �মােটল�েত বত�মােন ১০৮� আবািসক 
ক�, ১০০ আসনিবিশ� এক� �রে�ার� ও কনফাের� হল রেয়েছ। 

 

(9) ch©Ub myBwgs cyj, K·evRvi t 
 

লােদশ পয �টন করেপােরশন-এর ক�বাজার� পয �টন হিলেড কমে��-এর �হােটল �শবাল সংল� �ইিমং �ল� 
০১.০১.২০০৮ তািরেখ �মসাস � এিলট এেকায়াকালচার িলঃ-এর িনকট বািষ �ক ৭.১১ ল� (বািষ �ক ২.৫% হাের �ি�েযা�) 
ি�িময়ােম ১৫ বছেরর জ� �বসরকাির �ব�াপনায় লীজ �ি�েত পিরচালনার জ� �দান করা হেয়েছ।  

(10) ch©Ub †gv‡Uj, ev›`ievb t 
 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন ২০০৩ সােল ৭.০০ একর জায়গার উপর িনিম �ত িতনতলা পয �টন �মােটল, বা�রবান-এর 
িনম �াণ কাজ সমা� কের। ০৮.১২.২০০৩ তািরখ �থেক বািষ �ক ২২.৫০ ল� টাকা ি�িময়ােম (বািষ �ক ৫% বিধ �ত হাের) 
�মসাস � িহল িভশন নামীয় �িত�ান ক��ক �বসরকাির �ব�াপনায় ১৫ বছর �ময়াদী লীজ �ি�েত �মােটল� বািণিজ�কভােব 
পিরচািলত হেয় আসেছ। ২৫ ক�িবিশ� �মােটল�েত ০১� এিস ��ইট, ০৮� এিস �ইন �বড ও ১৬� নন-এিস �ইন �বড 
ক� রেয়েছ। তাছাড়া, ১০০ আসনিবিশ� ০১� এিস কনফাের� হল ও ৫০ আসনিবিশ� ০১� উ�তমােনর �রে�ার� রেয়েছ। 

(11) †gŠjfxevRvi †i÷ nvDR, †gŠjfxevRvi t 
 

�মৗলভীবাজার �জলা শহের পিরত�� এ �র� হাউজ� সং�ারসহ ন�নভােব পয �টন িশে�র উপেযাগী পয �টন �াপনা িহসােব 
গেড় �তালার লে�� বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন ৩০.০৬.২০০৪ তািরখ �থেক ১৫ বছর �ময়ােদ বািষ �ক ৪,০১,১৭০.০০ 
টাকা ি�িময়ােম (বািষ �ক ৫% হাের �ি�েযা�) �মসাস � ইউনাইেটড এেকায়া ফাম �� (বাঃ) িলঃ-এর সােথ �ি� �া�েরর 
মা�েম �বসরকাির �ব�াপনায় পিরচালনার জ� হ�া�র করা হেয়েছ। স�িত �জলা �শাসন, �মৗলভীবাজার উ� �র� 
হাউেজর মািলকানা দাবী কের �র� হাউজ�র দখল �হণ কেরেছ। এ দখেলর িব�ে� লীজ �হীতা মহামা� হাইেকােট � িরট 
মামলা দােয়র কেরেছন যা িবচারাধীন। 

(12) wPj‡WªÝ GwgDR‡g›U cvK©, wm‡jU t 
 

পয �টন �মােটল িসেলট সংল� ১৩ একর খািল জিমেত িবও� প�িতেত িচলে�� এিমউজেম� পাক� িনম �ােণর লে�� �মসাস � 
িসেলট িশ� পাক� নামীয় �িত�ােনর সােথ  ১৬.০১.২০০৩ তািরেখ ১৫ বছর �ময়াদী �ি� �া�িরত হয়। �ি� অ�যায়ী �িত�ান� 
আকষ �ণীয় রাইড িনম �ােণর মা�েম পাক�� পিরচালনা কের আসেছন। �িত�ান� বাংলােদশ পয �টন করেপােরশনেক বািষ �ক 
ি�িময়াম িহসােব ৫.০০ ল� টাকা (বািষ �ক ২% চ� �ি� হাের) এবং বািষ �ক টাণ �ওভার িহসােব ২৪.০০ ল� টাকা সমান চার� 
িকি�েত পিরেশাধ করেছ। 

(13) Mjd& evi, †nv‡Uj ˆkevj, K·evRvi t 
 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন-এর পয �টন হিলেড কমে��-এর �হােটল �শবাল-এর িনয়�ণাধীেন গলফাস �েদর �িবধােথ � 
আ�িনক গল� বার� িনম �াণ করা হেয়িছল। গল� বার� ক�বাজাের আগত পয �টকেদর চািহদা �মাতােবক �সবা �দান কের 
যাে�। ১০.১১.২০১০ তািরেখ বার� �বসরকাির �ব�াপনায় বািষ �ক ৫২.৫৩ ল� (বািষ �ক ৫% হাের চ��ি�েত) টাকায় 
লীজ �ি�েত পিরচালনার লে�� �মসাস � িফমা এ�ার�াইজ নামীয় �িত�ােনর সােথ ০৫ বছর �ময়াদী লীজ �ি� �া�িরত 
হেয়েছ।   



(14) ivRkvnx evi, ch©Ub †gv‡Uj, ivRkvnx t 
 

সং�ার রাজশাহী �মােটল চ�ের িনিম �ত বার� �বসরকাির �ব�াপনায় পিরচালনার লে�� গত ০৯.১২.২০১২ তািরেখ 
�মসাস � �বণ �া এ�ার�াইজ নামীয় �িত�ােনর সােথ বািষ �ক ২৫.২৩ ল� টাকা ি�িময়ােম (�িত বছর ৫% হাের বধ �নেযা�) 
০৫ বছর �ময়াদী �া�িরত এক� ি�-পাি�ক �ি�র মা�েম হ�া�র করা হেয়েছ।  

wecYb wefvM 
 

বাংলােদেশর পয �টন িশে�র �দেশ িবেদেশ �াপক �চার ও �সার এবং বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর িনজ� বািণিজ�ক 
কম �কা� িবপণেনর উে�ে� ২০০৫ সােল সং�ায় িবপণন িবভাগ �িত�া করা হয়।  জাতীয় পয �টন সং�া িহেসেব বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশন সরকাির-�বসরকাির অংশীদার�লক (Partnership) এবং সমবায়িভি�ক িবপণন (Cooperative Marketing) 
�কৗশল অবল�ন কের থােক। একিদেক পয �টন গ�� িহেসেব সামি�ক �চার (Broad Spectrum Promotion)  ও িবপণন 
কায ��ম এবং অ�িদেক  Business to Business িবপণন কায ��ম পিরচালনা করার জ� �বসরকাির খাতেক সহেযািগতা 
�দােনর মা�েম সং�ার িবপণন কায ��ম পিরচািলত হয়।  

বাংলােদেশ পয �টন িশ� ও �সবার সািব �ক উ�য়ন, পিরচালনা ও িবকােশর লে�� �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন 
ম�ণালেয়র অধীেন  বাংলােদশ ��িরজম �বাড � নােম �থক এক� সং�া গঠন করা হয়। গত ০১ নেভ�র ২০১১ হেত নবগ�ত 
বাংলােদশ পয �টন �বাড � এর কায ��ম �� হয়। পাশাপািশ সরকাির পয �টন সং�া িহেসেব বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন িবপণন 
কায ��ম চািলেয় যাে�।  

 
2011-12 I 2012-2013 A_©eQ‡i ms¯’vi wecYb wefvM KZ…©K M„nxZ Kvh©µgmg~n wbgœiƒc t  

 

 2011-12 2012-13 
িব� পয �টন িদবস-
২০১২  
 

�া�িতক স�া�য � িনব �াচেন ��রবনেক 
শীষ � ০৭(সাত)এ উ�ীতকরেণ  লে��  
পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র এবং মহা-
�ব�াপক(িবপণন) এর উে�ােগ First 
Security Islami Bank Limited ক��ক 
New 7 Wonders of Nature in 
Bangladesh এর Platinum 
Sponsorship �হণ করা হয়। এছাড়া সাইবার 
ফ�ােফ এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ এবং 
বাংলােদশ বন িবভােগর সােথ সি�িলতভােব 
সারা �দশ�াপী �াপক �ভা�ং কায ��ম 
পিরচালনা করা হয়। গত ১১ নেভ�র ২০১১ 
তািরখ New 7 Wonders িবে�র ক��ক 
�া�িতক স�া�য �  ফলাফল �ঘাষণা  হেল 
বাংলােদেশর ��রবন অব�ান হয় 
১৪(�চৗ�)তম।   

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন, 
��িরজম �বাড �  এবং ঢাকা ইউিনভািস ��  
�ির� �সাসাই� �যৗথভােব  �জলা 
�শাসেনর সহেযািগতায় �ানীয় 
�িতিনিধেদর অংশ�হেণ র �ালী 
আেয়াজনসহ �ড �ফি�ভ�ােলর আেয়াজন 
কের। �হােটল �শবাল  Necessity of 
Waste Management and 
Effluent Treatment (ETP) উপর 
�সিমনােরর আেয়াজন কের। এ ছাড়া 
িবিভ� বািণিজ�ক  ইউিনট, সকল িবমান 
ব�র এবং �বনােপাল �লব�ের আগমন 
�ােন সেচতনতা�লক �ানার �দিশ �ত হয়। 

General Sales 
Agent(GSA) in 
India . 
 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর �হােটল 
�মােটলসহ অ�া� আবািসক �িবধািদ ভারেত 
িবপণেনর জ� Living Roots 
Destination Management (Pvt) Ltd. 
�ক গত ২৭/১১/২০১১ তািরখ �থেক ০৩(িতন) 
বছেরর জ� Sales Agent িহেসেব িনেয়াগ 
করা হেয়েছ। 

 



International 
Conference/Rally 
on Tourism   
 

 আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস উদযাপন 
উপলে� ‘‘আমরা বাংলা বিল, আমরা সে� 
চিল’’ এই িশেরানামেক সামেন �রেখ ১২ - 
২৩ �ফ�য়াির ২০১২ পয �� জািন � �াস এবং 
ভারেতর ��র অপােরটর �কা�ািন ১০০ 
মাইল�’’ এর উে�ােগ এবং বাপেকর 
সহেযািগতায় �কালকাতা-ঢাকা এক� 
সাইেকল র �ািলর আেয়াজন করা হয়।  

 গত ২৯-৩০ �সে��র ও ০১ অে�াবর ২০১১ 
তািরখ ব�ব� আ�জ�ািতক সে�লন �কে� 
��িরজম �াগািজন ‘পয �টন িবিচ�া’ এর 
উে�ােগ Asian Tourism 
Fair(ATF)-2011 �মলার আেয়াজন 
করা হয়। উ� �মলায় বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশন Strategic Partner িহেসেব 
অংশ�হণ কের। বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশন উ� �মলায় অংশ�হণ কের 
পয �টন আকষ �ণ স�িলত �িশউর, �পা�ার, 
�ােভল গাইড, �াপ, িবিভ� ��র ��া�ােমর 
অফার এবং এনএইচ��আই এর 
�িশ�ণিবষয়ক ত�ািদ দশ �নাথ�েদর িনকট 
উপ�াপন করা হয় এবং  �া�িতক স�া�য � 
িনব �াচেন ��রবেনর �� �ভা�ং কায ��ম 
পিরচালনা। 

 গত ২৫ �ন ২০১৩ তািরখ বাংলােদশ 
পয �টন করেপােরশন ও ইউনান, চীেনর 
�যৗথ উে�ােগ  ঢাকায় অ�ি�ত  
আ�জ�ািতকমােনর �সিমনাের চীন ও 
বাংলােদেশর মে� পয �টন িশে�র 
স�সারেণ িব�ািরত আেলাচনা হয়। 
মাননীয় ম�ী �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি�ত িছেলন। পয �টন কম �কা� 
স�সারেণর লে�� শী�ই এক� সমেঝাতা 
�ারক �া�িরত হেব।  
 

   ২৪তম এিশয়া �ািসিফক িরিজওনাল 
�াউট কনফােরে� বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশন অংশ�হণ কের। �িশউর 
িবতরেণর পাশাপািশ �ােভল গাইড, 
�ির� �াপ, �পা�ার এবং বািণিজ�ক 
ইউিনট�েলার �িবধািদ দশ �নাথ�েদর 
অবিহত করা হয়।  গত ২৪-২৯ নেভ�র 
২০১২ তািরেখ এ িবষেয় ব�ব� 
আ�জ�ািতক সে�লন �কে� অ�ি�ত 
কনফােরে�র �ভ উে�াধন কেরন 
মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা। 

 গত ২০-২২ �সে��র ২০১২ তািরখ 
ব�ব� আ�জ�ািতক সে�লন �কে� 
��িরজম �াগািজন ‘পয �টন িবিচ�া’ এর 
উে�ােগ 2nd Asian Tourism 
Fair (ATF)-2012 �মলার 
আেয়াজন করা হয়। উ� �মলায় 
বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন 
Strategic Partner িহেসেব 
অংশ�হণ কের পয �টন আকষ �ণ স�িলত 
�িশউর, �পা�ার, �ােভল গাইড, �াপ, 
িবিভ� ��র ��া�ােমর অফার এবং 
এনএইচ��আই এর �িশ�ণিবষয়ক 
ত�ািদ দশ �নাথ�েদর িনকট উপ�াপন 
কের। 



Familiarization 
Tour cwiPvjbv t 
 

বিহিব �ে� �দেশর পয �টন িশে�র �চার ও 
�সােরর লে�� �দেশ �থমবােরর মত সরকাির 
উে�ােগ গত ১৬-২২ �ন ২০১২ তািরখ পয �� 
��ন, জাম �ানী এবং জাপান এর ��র অপােরটর 
ও িমিডয়া �ি�বেগ �র সম�েয় এক� 
পিরিচিত�লক ��র (Familiarization Tour) 
এর আেয়াজন করা হয়।   বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশন এর িবপণন িবভাগ বাংলােদশ 
��িরজম �বােড �র সােথ সািব �ক সম�েয়র দািয়� 
পালন কের । 
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 �বসরকাির সং�া Trinity 
Communication Ltd. এবং 
Institute of Hotel 
Management on Tourism and 
Hospitality in Bangladesh এর 
উে�ােগ আেয়ািজত সে�লেন 
বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন 
সােপ �া�ং পাট �নার িহেসেব অংশ�হণ। 
 

 িব�ান এবং ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 
ম�ণালয়, �ধানম�ীর কায �ালয়� এ � 
আই ��া�াম এবং িবভাগীয় 
কিমশনােরর কায �ালয়, ঢাকা এর 
সি�িলত উে�ােগ গত ৬-৮ �লাই 
২০১১ তািরখ ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমান নেভািথেয়টাের িডিজটাল 
উ�াবনী �মলা-২০১১ অ�ি�ত হয়। 
�মলা�র �ভ উে�াধন কেরন 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 
মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা। বাপক 
এর িবিভ� কম �কা� এবং SMS  এর 
মা�েম �া�িতক স�া�য � িনব �াচেনর 
প�িত দশ �নাথ�েদর অবিহতকরণ। 

 

 গত  ২৭-২৯ �সে��র ২০১২ তািরখ 
ব�ব� আ�জ�ািতক সে�লন �কে� 
Bangladesh Foundation For 
Tourism Development এর 
উে�ােগ অ�ি�ত Bangladesh 
International Tourism Fair 
(BITF)-2012 �মলায় বাংলােদশ 
পয �টন করেপােরশন Supporting 
Partner িহেসেব অংশ�হণ কের এবং 
�িশউর, �পা�ার, �ােভল গাইড, �াপ, 
িবিভ� ��র ��া�ােমর অফার ও 
�িশ�ণিবষয়ক ত�ািদ দশ �নাথ�েদর 
িনকট উপ�াপন। 
 

  ২০১২ ও ২০১৩ সােলর জা�য়াির মােস 
বািণজ� ম�ণালয় ও র�ািন উ�য়ন ��েরা’র 
�যৗথ উে�ােগ  মাস�াপী আেয়ািজত 
Dhaka International Trade Fair 
(DITF) �মলায় বাপক অংশ�হণ কের। 
�মলায় আগত �দশী ও িবেদশী অিতিথেদর 
িনকট বাপেকর কায ��ম �েল ধরার 
পাশাপািশ পয �টন সংি�� িবিভ� �চারপ� 
িবিল  করাসহ �িশ�ণিবষয়ক ত�ািদ 
দশ �নাথ�েদর িনকট উপ�ািপত হয়। 

  গত ২০-২২ অে�াবর ২০১১ তািরখ ব�ব� 
আ�জ�ািতক সে�লন �কে� Bangladesh 
Foundation For Tourism 
Development এর উে�ােগ  
Bangladesh International Tourism 
Fair (BITF)-2011 �মলা অ�ি�ত হয়। 
�মলায় বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন 
সহেযািগ পাট �নার িহেসেব অংশ�হণ কের। 

 
 Better Bangladesh 

Foundation, Dhaka Language 
Club এর উে�ােগ গত ১১-১২ 
�ফ�য়াির ২০১২ তািরখ ওয়া�ার�া� 
পাক�, �লশান-২, ঢাকায় 5th 
International Cultural and 
Tourism Festival 2012 অনুি�ত 
হয়। �মলায় বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন 
সহেযািগ পাট �নার িহেসেব অংশ�হণ কের।  

 
ঢাকা� র�ািন উ�য়ন ��েরা ক��ক আেয়ািজত 

 



Dhaka International Trade 
Fair(DITF)-2012, �মলা গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ 
হািসনা উে�াধন কেরন। বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশন উ� �মলায় অংশ�হণ কের 
�মলায় আগত �দশী িবেদশী অিতিথেদর িনকট 
পয �টন সংি�� িবিভ� �চারপ� িবিল করার মা�েম 
বংলােদেশর পয �টন আকষ �ণীয় �ানস�হ �েল ধের। 
 
  ছা�েদর �মেণ আ�হী কের �তালার 
জ� BRAC Adventure Club এর 
উে�ােগ গত ২৮-২৯ জা�য়াির ২০১২ তািরেখ 
�াক িব�িব�ালেয়  ��িরজম �ফয়ার অ�ি�ত 
হয়। ছা�-ছা�ীেদর িনকট পয �টন আকষ �ণ 
স�িলত �িশউর, �পা�ার, �ােভল গাইড, �াপ, 
িবিভ� ��র ��া�ােমর অফার এবং 
এনএইচ��আই এর �িশ�ণিবষয়ক ত�ািদ 
বাপক অত�� সফলতার সােথ �েল ধের। 
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ব�রনগরী খুলনার দবুলার চের গত ০৮-
১০ নেভ�র ২০১১ তািরেখ অনিু�ত 
রাসেমলায় বাপক অংশ�হণ কের এবং 
�াকৃিতক স�া�য� িনব�াচেন স�ুরবেনর পে� 
�ভা�ং কায��ম পিরচালনা কের। উ� �মলায় 
মাননীয় �ময়র এবং অন�ান� জন�িতিনিধ ও 
সরকারী কম�কত� াগণ উপি�ত িছেলন।  
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গত ১৭ মাচ � ২০১২ জািতর িপতা ব�ব� �শখ 
�িজ�র রহমােনর  জ� বািষ �কী ও জাতীয় 
িশ� িদবস ২০১২ উদযািপত হয়। এ উপলে� 
আেয়ািজত িতনিদন�াপী বই �মলায় বাপক 
অংশ�হণ কের এবং পয �টন সংি�� িবিভ� 
�চার সাম�ী িবতরণ কের।  �মলা�র �ভ 
উে�াধন কেরন মাননীয় �ধানম�ী �শখ 
হািসনা। 

গত ১৭ মাচ � ২০১৩ জািতর িপতা ব�ব� 
�শখ �িজ�র রহমােনর  জ� বািষ �কী ও 
জাতীয় িশ� িদবস ২০১৩ উদযাপন 
উপলে� �গাপালগ� �জলার �ংগীপাড়ায় 
জািতর িপতা �শখ �িজ�র রহমােনর  
সমািধেসৗধ কমে�ে� পিরচািলত বই 
�মলায় বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন 
অংশ�হণ কের এবং পয �টন সংি�� 
িবিভ� �চার সাম�ী িবতরণ কের। 
�মলা�র �ভ উে�াধন কেরন মাননীয় 
�ধানম�ী �শখ হািসনা।  

 

১১তম সাক�  ��ড �ফয়ার 
এবং টু�িরজম মাট�  ২০১২ 

র�ািন উ�য়ন বু�েরা এবং বাংলােদশ টু�িরজম 
�বােড� র উেদ�ােগ গত ৩০ মাচ� -০১ এি�ল 
২০১২ তািরেখ ১১তম সাক�  ��ড �ফয়ার এবং 
টু�িরজম মাট�  ২০১২ অনিু�ত হয়। সাক� ভু� 
�দেশর পয�টন সংি�� িবিভ� �িত�ান �মলায় 
অংশ�হণ কের। মাননীয় অথ�ম�ী �মলা� 
উে�াধন কেরন। �মলায় বাংলােদশ পয �টন 
করেপােরশন অংশ�হণ কের এবং পয �টন 
সংি�� িবিভ� �চার সাম�ী িবতরণ কের। 
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  ল�ন,��রােজ� গত ০৫-০৮ নেভ�র ২০১২ 
তািরেখ অ�ি�ত ওয়া�� �ােভল মাট � ২০১২-
�ত অংশ�হণ। 

 ভারেতর �কালকাতায় গত ২৬ জা�য়াির 
হেত ১০ �ফ�য়াির ২০১৩ তািরেখ অ�ি�ত 
৩৭তম আ�জ�ািতক �কালকাতা ��ক �মলা 
২০১৩-এ অংশ�হণ।  

 বািল �ন, জাম �ািনেত ০৬ হেত ১০ মাচ � ২০১৩ 
তািরেখ আই�িব বািল �ন ২০১৩ (ITB-
International Tourism Bourse) এ 
অংশ�হণ। 

 �বইিজং, চীেন ০৯ হেত ১১ এি�ল ২০১৩ 
তািরেখ �নিমং ই�ার�াশনাল কালচারাল 
এ� �ােভল �ফি�ভ�াল এ অংশ�হণ। 

 িসউল, �কািরয়ায় ৩০ �ম হেত ০২ �ন ২০১৩ 
তািরেখ �কািরয়া ওয়া�� �ােভল �ফয়ার 
(KOTFA) ২০১৩ এ অংশ�হণ। 
 

 
 

 

পিরক�না িবভাগ সং�ার এক� ����ণ � িবভাগ। পিরক�না িবভােগর �লত: ৩� শাখা রেয়েছ, যথা : পিরক�না, 
�িশ�ণ এবং পিরসং�ান। যা সংে�েপ িপ�এস িবভাগ নােম পিরিচত। পয �টন িশে�র উ�য়েন �হীত সরকাির িস�াে�র 
বা�বায়ন, পয �টন আকষ �ণীয় �ান িচি�তকরণ ও স�া�তা যাচাই�ব �ক পয �টন �িবধািদ �ি�, পয �টন উ�য়ন �ক� �হণ ও 
তা’ বা�বায়ন করা এ িবভােগর অ�তম কাজ।  
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GwWwc‡Z AšÍf©y³ 
Aby‡gvw`Z Dbœqb  
 
cÖKí t 

2011-12 2012-13 

‘‘বাংলােদেশর িবিভ� 
�ােন পয �টন �িবধািদর 
উ�য়ন’’ 

‘‘বাংলােদেশর িবিভ� �ােন পয �টন 
�িবধািদর উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে�র 
(চলমান �ক�) অ��েল সংেশািধত 
এিডিপেত ২৫০.০০ ল� টাকা বরা� 
�দান করা হয়। এ বরা� �থেক ৭১.১৬ 
ল� টাকা �য় করা স�ব হয় এবং 
অবিশ� ১৭৮.৮৪ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের জমা �দান করা হয়। 
২০১১-২০১২ অথ � বছর পয �� এ �কে�র 
অ��েল �মাট �য় ৩৬৬.৫০ ল� টাকা 
এবং বা�ব অ�গিত ৩৯%। �কে�র 
কা�িজউ মি�র ও িদনাজ�র 
�মােটেলর উ���খী স�সারণ উপ-
�কে�র বা�বায়ন স�� হেয়েছ এবং 
বত�মােন বািণিজ�কভােব চা� আেছ। 
�মৗলভীবাজােরর পিরবেত� �ম�ল এর 
জিমর িবষেয় মহামা� হাইেকােট �র 
িরট মামলায় �িগতােদশ িব�মান 
থাকায় �কে�র অ��েল বরা��ত 

৪� উপ-�কে�র সম�েয় 
‘‘বাংলােদেশর িবিভ� �ােন পয �টন 
�িবধািদর উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে�র 
(চলমান �ক�) অ��েল ২০১২-১৩  
অথ �বছেরর সংেশািধত এিডিপেত 
২৫.০০ ল� টাকা বরা� �দান করা 
হয়। ২০১২-১৩ অথ �বছর পয �� এ 
�কে�র অ��েল �মাট �ম�ি�ত �য় 
৪৩২.৩৯ (িজওিব: ৩৬৬.৫০ ও িনজ� 
তহিবল: ৬৫.৭৯) ল� টাকা এবং 
বা�ব অ�গিত ৪২%। �কে�র 
কা�িজউ মি�র ও িদনাজ�র 
�মােটেলর উ���খী স�সারণ উপ-
�কে�র বা�বায়ন স�� হেয়েছ এবং 
বত�মােন বািণিজ�কভােব চা� আেছ। 
অ�িদেক জাফলং উপ-�কে�র 
বা�বায়ন কাজ িডেস�র’ ১২ মােস 
স�� হেয়েছ। উপ-�ক� �ম�ল এর 
জিমর িবষেয় মহামা� হাইেকােট �র 
িরট মামলায় �িগতােদশ িব�মান 

cwiKíbv wefvM 



স�দয় অথ � �য় করা স�ব হয় নাই। 

 

থাকায় বা�বায়ন কাজ ব� আেছ। ফেল 
এ অথ �বছের �কে�র অ��েল 
বরা��ত অথ � অব�� করা হয় নাই। 
তেব �কে�র বা�বায়ন �ময়াদকাল 
�ন’১৪ পয �� �ি�সহ কিতপয় �িবধািদ 
অ�� �ি�র ��াব কের সংেশািধত 
িডিপিপ পিরক�না কিমশেন 
অ�েমাদেনর অেপ�ায় আেছ। 

ÒPuvcvBbeveMÄ, 
wK‡kviMÄ, ivRkvnx 
Ges iscy‡i ch©Ub 
myweavw`i DbœqbÓ 

‘‘চ�পাইনবাবগ�, িকেশারগ�, রাজশাহী 
এবং রং�ের পয �টন �িবধািদর উ�য়ন’’ 
শীষ �ক �কে�র অ��েল সংেশািধত 
এিডিপেত ৯২১.০০ ল� টাকা বরা� 
�দান করা হয়। এ বরা� �থেক 
৭৭৫.৪৬ ল� টাকা �য় করা হয় এবং 
অবিশ� ১৪৫.৫৪ ল� টাকা সরকাির 
�কাষাগাের জমা �দান করা হয়। 
২০১১-২০১২ অথ � বছর পয �� এ �কে�র 
অ��েল �মাট �য় ৯৬৯.৩২ ল� টাকা 
ও বা�ব অ�গিত ৮০%। িকেশারগ� 
ও রাজশাহী উপ-�কে�র বা�বায়ন 
কাজ সমা�। চ�পাইনবাবগ�� �সানা 
মসিজদ এলাকায় পয �টন কমে�� 
িনম �াণ এবং রং�র পয �টন �মােটেলর 
সং�ার উপ-�কে�র বা�বায়ন কাজ 
�শষ হওয়ার সময়সীমা িনধ �ািরত হয় 
িডেস�র’ ২০১২। 

‘‘চ�পাইনবাবগ�, িকেশারগ�, রাজশাহী 
এবং রং�ের পয �টন �িবধািদর উ�য়ন’’ 
শীষ �ক �কে�র অ��েল ২০১২-১৩ 
অথ �বছেরর সংেশািধত এিডিপেত 
৩১৯.০০ ল� টাকা বরা� �দান করা 
হয়। এ বরা� �থেক ২৩৭.২০ ল� 
টাকা �য় হয় এবং অবিশ� ৮১.৫৫ 
ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা 
�দান করা হয়। ২০১২-১৩ অথ � বছর 
পয �� এ �কে�র অ��েল �মাট �য় 
১২০৬.৫৫ ল� টাকা ও বা�ব অ�গিত 
১০০%। �কে�র আওতা�� ০৪� 
উপ-�ক� িকেশারগ�� ম�য়া, 
রাজশাহী, রং�র এবং 
চ�পাইনবাবগে�র বা�বায়ন কাজ 
িডেস�র’১২ তািরেখ সমা� হেয়েছ। 
িকেশারগ�� ম�য়া উপ-�ক�� �ানীয় 
�শাসেনর কােছ হ�া�েরর উে�াগ 
�হণ করা হেয়েছ। �স�ত উে�� �য, 
আ�জ�ািতক অপরাধ �াই��নাল ক��ক 
রায় �ঘাষণার ��ি�েত গত 
২৮.০২.২০১৩ তািরেখ উ�ৃ�ল জনতা 
ক��ক নবিনিম �ত চ�পাইনবাবগ� 
�মােটেল আ�মণ কের �াপক 
�ংসয� চালােনা হয়। এেত, �সখােন 
কম �রত সং�ার একজন িনব �াহী 
�েকৗশলী জনাব �তৗিহ�ল ইসলাম 
িনহত হন। পরবত�েত �শাসিনক 
ম�ণালেয়র িস�া��েম �িতসািধত 
নবিনিম �ত চ�পাইনবাবগ� �মােটল� 
সং�ার ও �মরামত কাজ অথ � িবভােগর 
অ��য়ন খােতর উ�য়ন কম ��চীর 
আওতায় বা�বায়েনর লে�� িপিপএনিব 
��াব ম�ণালেয় ��রণ। 
 

ÒPÆMÖvg¯’ †gv‡Uj 
ˆmK‡Zi Rwg‡Z bZzb 
ch©Ub †gv‡Uj wbg©vY 
Ges K·evRvi ’̄ 
†nv‡Uj ˆkev‡ji 
cvk¦©w`K m¤cÖmviYÓ 

‘‘চ��াম� �মােটল �সকেতর জিমেত ন�ন 
পয �টন �মােটর িনম �াণ এবং ক�বাজার� 
�হােটল �শবােলর পা��িদক স�সারণ’’ 
শীষ �ক �কে�র অ��েল সংেশািধত 
এিডিপেত ৬৪৭.০০ ল� টাকা বরা� �দান 
করা হয় এবং এ বরা� �থেক ৬৩৭.৩৮ ল� 
টাকা �য় করা হয় এবং অবিশ� ৯.৬২ ল� 
টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা �দান করা 
হয়। ২০১১-২০১২ অথ � বছর পয �� এ �কে�র 
অ��েল �মাট �য় ৬৩৮.৩৮ ল� টাকা ও 

‘‘চ��াম� �মােটল �সকেতর জিমেত ন�ন পয �টন 
�মােটল িনম �াণ এবং ক�বাজার� �হােটল 
�শবােলর পা��িদক স�সারণ’’ শীষ �ক �কে�র 
অ��েল ২০১২-১৩  অথ �বছেরর সংেশািধত 
এিডিপেত ৯৩৬.২৫ ল� টাকা বরা� �দান করা 
হয় এবং স�দয় টাকা �য় করা হয়। ২০১২-১৩ অথ � 
বছর পয �� (০২� অংশ সম�েয়) এ �কে�র 
অ��েল �মাট �য় ১৫৭৪.৬৩ ল� টাকা ও বা�ব 
অ�গিত ৩৬%। ‘‘চ��াম� �মােটল �সকেতর 
জিমেত ন�ন পয �টন �মােটল িনম �াণ’’ উপ-�কে�র 



বা�ব অ�গিত ১৬%। ‘‘চ��াম� �মােটল 
�সকেতর জিমেত ন�ন পয �টন �মােটর 
িনম �াণ’’ উপ-�কে�র ২৮% �ভৗত কাজ 
স�� হেয়েছ।  

৭০% �ভৗত কাজ স�� হেয়েছ। আগামী �ন’ ১৪ 
পয �� এ �ক��র বা�বায়ন �ময়াদকাল �ি�র 
��াব করা হেয়েছ। অপরিদেক, গত ১৩.০৮.২০১২ 
তািরেখ ম�ণালেয় অ�ি�ত PPP সং�া� সভার 
িস�া� অ�যায়ী এর পরবত� কায ��ম িহেসেব 
�হােটল �শবােলর জ� বরা��ত অথ � িদেয় 
বত�মােন চ��ােম বা�বায়নাধীন �মােটল �সকেতর 
৬�-১০তলা পয �� অবকাঠােমা ও অ�া� পয �টন 
�িবধািদ �ি�র লে�� সংেশািধত িডিপিপ 
পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। সংেশািধত 
িডিপিপ সংেশাধেনর কাজ চলমান। 
 

cve©Z¨ PÆMÖvg Dbœqb 
mnvqZv cÖK‡íi 
AvIZvq M„nxZ cÖKí t 
 

পাব �ত� চ��াম উ�য়ন সহায়তা �কে�র 
আওতায় ১১৪০.০১ ল� টাকা �েয় 
‘‘রাঙামা�েত এক� ন�ন পয �টন �মােটল 
িনম �াণ’’ শীষ �ক চলমান �কে�র অ��েল 
২০১১-২০১২  অথ �বছেরর ১০০.০০ ল� টাকা 
বরা� �দান করা হয় এবং স�দয় অথ � �য় 
করা হয়। ২০১১-১২ অথ � বছর পয �� এ 
�কে�র অ��েল �মাট �য় ৩২৪.৮৮ ল� 
টাকা এবং বা�ব অ�গিত ৪৫%।  

পাব �ত� চ��াম উ�য়ন সহায়তা �কে�র আওতায় 
১১৪০.০১ ল� টাকা �েয় ‘‘রাঙামা�েত এক� 
ন�ন পয �টন �মােটল িনম �াণ’’ শীষ �ক চলমান 
�কে�র অ��েল ২০১২-১৩ অথ �  বছের ৬০০.০০ 
ল� টাকা বরা� �দান করা হয় এবং স�দয় অথ � 
�য় করা হয়। ২০১২-১৩ অথ � বছর পয �� এ �কে�র 
অ��েল �মাট �য় ৯২৪.৮৮ ল� টাকা এবং বা�ব 
অ�গিত ৮৫%। �ক��র বা�বায়ন �ময়াদকাল 
�ন’১৪ পয �� �ি�র ��াব ��রণ। 

  

 

 

GwWwc‡Z AšÍf©y³ 
bZzb cÖKí 
(Abby‡gvw`Z cÖKí)  

 �য়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার িনম �াণ;  
 মংলা ও �টকনাফ পয �টন �মােটেলর উ���খী স�সারণ;  
 আগারগ�ও� �শেরবাংলা নগের পয �টন ভবন িনম �াণ;  
 রং�র, িসেলট, ক�বাজার ও ময়মনিসংহ �জলায় 

পয �টন �িশ�ণেক� �াপন; 
 ব�ব� �স� এলাকায় পয �টন �িবধািদ �বত�ন;  
 িকেশারগ� �জলার �ভরব �স� এলাকায় ও 

লালমিনরহােটর িস�রমিতসহ �দেশর ৭� িবিভ� �ােন 
(পেত�া, পািক� স�� �সকত, সাত�ীরা� �ি�গ�, 
িবিরিসির, �িড়মারী �লব�র) পয �টন �িবধািদ িনম �াণ; 

 KzqvKvUvq IqvP UvIqvi wbgv©Y;  
 প�গড়, িন�ম �ীপ ও কা�াই-এ পয �টন �িবধািদ �বত�ন; 
 �ভালার মন�রায় ব�ব� িচ�া িনবাস পয �টন �ক� ও 

চর�করী  �করীেত পয �টন �িবধািদ �বত�ন;  
 পয �টন িশে�র সহেযাগী সড়ক ও অবকাঠােমা উ�য়ন; 
 ��ািবত প�া �স� এলাকায় পয �টন �িবধািদ �বত�ন; 

 

 �য়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার িনম �াণ; 
 প�গেড় পয �টন �িবধািদ �বত�ন, মংলা ও 

�টকনাফ পয �টন �মােটেলর উ���খী 
স�সারণ ও আ�িনকায়ন এবং ২� 
জলযান সং�হ; 

 আগারগ�ও�  �শেরবাংলা নগের পয �টন ভবন 
িনম �াণ; 

 রং�র, িসেলট, ক�বাজার ও ময়মনিসংহ 
�জলায় পয �টন �িশ�ণেক� �াপন; 

 ব�ব� �স� এলাকায় পয �টন �িবধািদ 
�বত�ন; 

 িকেশারগ� �জলার �ভরব �স� এলাকায় ও 
লালমিনরহােটর িস�রমিতসহ �দেশর ৭� িবিভ� �ােন 
(পেত�া, পািক� স�� �সকত, সাত�ীরা� �ি�গ�, 
িবিরিসির, �িড়মারী �লব�র) পয �টন �িবধািদ িনম �াণ; 

 �ভালার মন�রায় ব�ব� িচ�া িনবাস পয �টন �ক� 
ও চর�করী �করীেত পয �টন �িবধািদ �বত�ন; 

 ‘‘ইি�ে�শন অফ অেটােমশন িসে�ম অব 
বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন’’ শীষ �ক কম ��চী 
অথ � ম�ণালেয়র রাজ� খাত হেত বা�বায়েনর 
লে�� সংেশািধত এিডিপেত অ�েমািদত হেয়েছ। 
�কে�র বা�বায়ন কাজ চলমান; 

 ’বাংলােদশ পয �টন সংরি�ত এলাকা ও িবেশষ পয �টন 
অ�ল আইন-২০১০ ও এর িবিধমালা‘‘  সংি�� কায �াবলীর 

আওতায় সারােদেশ ক�বাজার এবং �য়াকাটা -�ক 
পয �টন সংরি�ত এলাকা �ঘাষণা। 

 

বাংলােদশ পয�টন সংরি�ত এলাকা ও িবেশষ পয�টন অ�ল আইন ২০১০ ও এর িবিধমালার আওতায় ইেতামেধ� এ িবভােগর 
সংি��তায় ম�ণালয় হেত ক�বাজার এবং �য়াকাটােক পয�টন সংরি�ত এলাকা িহেসেব �ঘাষণা করা হেয়েছ। 

 
  



ˆe‡`wkK mn‡hvwMZv: 
 

 

এশীয় উ�য়ন �াংক আেয়ািজত South Asia Tourism Infrastructure Development �কে�র আওতায় বাংলােদেশর ০৪� 
�হিরেটজ সাইট পাহাড়�র, মহা�ানগড়, কা�িজউ মি�র এবং ষাট গ�ুজ মসিজদ এলাকার উ�য়েনর লে�� এশীয় উ�য়ন �াংক হেত 
সহজ শেত� ১২ িমিলয়ন ডলার ঋণ �পেয়েছ। এ �ক�� বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন এবং ��তাি�ক অিধদ�র �যৗথভােব বা�বায়ন 
করেছ। এ �কে�র আওতায় বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন এর জ� �মাট বরা� ৪ ল� ডলার। �সই ধারাবািহকতায়, �হিরেটজ 
সাইটস�েহর উ�য়েনর লে�� ইেতামে� ২০১০-২০১১ �থেক ২০১২-১৩ অথ � বছর পয �� এিডিব হেত �মাট ২৮.০০ ল� টাকা পাওয়া 
�গেছ। উ� বরাে�র আওতায় বাংলােদেশর ৪� �হিরেটজ সাইট পাহাড়�র, মহা�ানগড়, কা�িজউ মি�র এবং ষা� গ�ুজ মসিজদ 
এলাকায় পয �টন সেচতনতা�লক িবিভ� কম �শালার আেয়াজন করা হেয়েছ। বিণ �ত কম �শালায় ‘‘পয �টন কম �কাে� �ানীয় জনগেণর 
অংশ�হেণ উ�ু�করণ এবং ঐিতহ�বাহী �ানস�েহ পয �টেনর মা�েম জীিবকায়ন’’ িবষয়ক িবিভ� জনসেচতনতা�লক িবষেয় 
আেলাকপাত করা হয়। �ানীয় জন�িতিনিধ, জন�শাসন এবং �বসরকাির পয �টন উে�া�ােদর অংশ�হেণ কম �শালা�েলা সফলভােব 
স�� হয়। চলিত  অথ �বছেরর বিণ �ত ০৪� �হিরেটজ সাইেট ওয়াক���ান অ�যায়ী কিমউিন� �ািপং, গাইড ��র ��িনং ইত�ািদ 
কম �কা� স�াদন করা হেব।     
  

 

ch©Ub Lv‡Z miKvix A_© eivÏ, e¨q I AMÖMwZi weeiYt 
 (j¶ UvKvq) 

 

A_© eQi eiv‡Ïi cwigvY e¨‡qi cwigvY AMÖMwZ 
2011-2012 1818.00 1484.00 81.63% 
2012-2013 1255.25 1173.45 93.48% 

 

 
 

 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর নানািবধ উ�য়ন�লক কায ��ম এবং িবিভ� বািণিজ�ক ইউিনেটর নানািবধ �মরামত, সং�ার, 
নবায়ন ইত�ািদ র�ণােব�ন �লক কাজ �ত� িবভােগর মা�েম স�াদন করা হেয় থােক। এই িবভােগ কম �রত িবিভ� �পশার 
�েকৗশলীগণ �দেশর িবিভ� �ােন এিডিপ উ�য়ন �ক� এবং িনজ� অথ �ায়েন �হীত �মরামত ও র�ণােব�ণ কাজ বা�বায়ন কের 
থােক। 
 

wbR¯̂ A_v©q‡b ev Í̄evwqZ/ev¯Íevqbvaxb Kv‡Ri weeiY t 
িনজ� অথ �ায়েন ২০১২-২০১৩  অথ �বছেরর বাংলােদেশ িবিভ� �ােন অবি�ত বাপক এর �হােটল, �মােটল, �রে�ার�, িডউ� ি� শপ 

এর �মরামত, সং�ার, নবায়ন র�ণােব�ণ �সৗ�য �বধ �ন এর কাজ করা হেয়েছ তার তািলকা িনে� �দয়া হেলাঃ 
 

2012-2013  A_©eQ‡ii m¤úvw`Z Kv‡Ri weeiY t  

µt bs Kv‡Ri bvg e¨q eivÏ (UvKvq) 
1| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর �বাড � �ম/সে�লন কে� ২ (�ই) � ি�িলট টাইপ 

২.০০ টন ক�াপািস� এয়ারকি�শনার (মেডল নং- HSC DA1) সরবরাহ ও �াপন কাজ; 
1,57,775/- 

2| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর �ধান কায �ালেয়র ২য় ও ৩য় তলার জানালার �াস 
�িত�াপন কাজ; 

34,000/- 

3| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর �ধান কায �ালেয়র ৩য়, ৪থ � ও ৫ম তলায় অিফস �াপনা 
এবং িডএফও িবভােগর আনসারেদর আবাসন �িবধা িনম �াণ কাজ; 

4,57,140/- 

4| চ��াম� শাহ আমানত আ�জািতক িবমান ব�েরর নীচতলায় আগমনী লাউে� ���� িবপণী 
িনম �াণ কাজ; 

9,98,449.00 
5| িদনাজ�র �মােটেল �াইভাস � ক� িনম �াণ কাজ; 10,10,440/- 
6| �হােটল প�র, মংলায় �াইভাস � ক� িনম �াণ কাজ; 24,87,954/- 
7| কা�িজউ মি�র ও রং�র পয �টন �মােটেলর উে�াধন কােজর জ� ফলক, পদ �া ও অ�া� 

কাজ; 
50,000/- 

8| হযরত শাহজালাল আ�জ� ািতক িবমানব�র� �ানিজট লাউে�র শু� িবপনী ও ি�ং� কণ�ােরর 
অভ��রীণ সাজ-স�া, �সৗ�য� বধ�ন ও নবায়ন কাজ 

33,71,725/- 

9| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর �ধান দ�র ভবন, সংল� এলাকা, �েবশ �ার, স�ুখাংশ 
এর মান উ�য়ন (Face Lifting), রংকরণ, সাজ-স�া ইত�ািদ কাজ; 

10,99,900/- 

10| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর পয �টন �মােটল ব�ড়া ইউিনেটর কনফাের� হল ও 3,06,310/- 

c~Z© wefvM 



�রে�ার� সংল� �ােন টয়েলট �িবধা িনম �াণ কাজ; 
11| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর িডএফও ভবেনর নীচ তলায় �িচতা �রে�ার�র স�ুখ� 

ওয়াটার িরজাভ�ার সংল� ��য়েরজ লাইন �মরামত কাজ; 
2,10,955/- 

12| িসেলট �মােটেলর বণ �ালী �রে�ার�র ছাদ ও িসআই িসট �ফ �মরামত এবং ��াের টাইলস 
�াপন কাজ। 

5,54,186.00 
13| মহাখালী� �হােটল অবকােশ এয়ার�লার সরবরাহ ও �াপন কাজ; 9,47,256.00 
14| ক�বাজার� পয �টন হিলেড কমে�� এর ৫� লা�াির কেটেজর �মরামত কাজ; 1,96,890/- 
15| খাগড়াছিড় পয �টন �মােটেলর এ�াে�াচ �রাড �মরামত ও সং�ার কাজ; 63,000/- 

 �মাট = 1,17,56,120/- 
 

২০১৩-২০১৪ সােল বা�বায়েনর জন� ��ািবত কােজর িববরণঃ 
 

1| মহাখালী� এনএইচ��আই এর �াং�েয়জ �াব�েক �াস�েম �পা�রকরণ ও ২য় ও ৩য় 
তলায় ৫� ��ণী/�ােবর মান উ�য়ন লে�� �মরামত ও সং�ার কাজ; 

23,34,182/- 

2| মহাখালী� এনএইচ��আই এর �াং�েয়জ �াব এবং �হােটেল অবকােশর �াং�েয়ট 
হেল ২টন �মতা স�� ৩� এয়ার�লার সরবরাহ ও �াপন কাজ; 

3,75,000/- 

3| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর �ধান কায �ালেয়র ৫ম তলায় কিতপয় জ�রী �মরামত ও 
র�ণােব�ন কাজ ; 

2,99,040.50 

4| বাপক িডএফও ভবেনর চ�থ � তলায় মহা-�ব�াপক (িডএফও) এর অিফস কে� এক� টয়েলট 
িনম �াণ কাজ; 

1,16,344/- 

5| প�গড় �জলার বাপক এর িনজ� জিমেত সীমানা িচি�ত করণ �ায়ী আর.িস.িস িপলার 
িনম �াণ কাজ; 

72,027.60 

6| হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�র� ���� িবপণীর (বিহগ �মন) লাউে� 
অবি�ত িডউ� ি� শেপর অভ��রীণ ও দি�ণ িদেকর বিধ �তাংেশর �ডেকােরশন কাজ; 

90,00,000/- 

7| হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�র� ���� িবপণীর (আগমন) লাউে� অবি�ত 
িডউ� ি� শেপর অভ��রীণ সাজ-স�া কাজ; 

27,92,650/- 

8| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর �ধান কায �ালেয়র কম �কত�া-কম �চারীেদর জ� ভবেনর 
৫ম তলায় এক� ক�াি�ন িনম �াণ এবং নামােজর �ান �শ�করণ কাজ; 

9,30,000/- 

9| রং�র পয �টন �মােটল কমে�� এলাকায় িতন তলা �র�ের� ও বার ভবন িনম �াণ কাজ; 73,89,941/- 
10| রং�র পয �টন �মােটল এর �াইভাস � ক� ও �াফ �কায়াটার �মরামত ও সং�ার কাজ; 23,81,806/- 
11| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর ��ীপাড়া� �হােটল ম�মিত, এর �মরামত ও সং�ার 

কাজ; 
50,00,000/- 

12| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর ব�ড়া ইউিনেটর নবায়ন ও সং�ার কাজ; 7,89,500/- 
13| ক�বাজার� �মােটল �বাল, �মােটল উপল ও সাগিরকা �রে�ার� ভবন�িল দীঘ �িদন 

জলবা�র সং�েশ � �িত�� Reinforced Concrete কাঠােমার কািরগির সং�ার 
কাজ; 
(ক) �মােটল �বাল (�া�িলত �য় ১,৯২,২৪,০০০ টাকা)  
(খ) �মােটল উপল (�া�িলত �য় ১,৮৭,৪০,০০০ টাকা)  
(গ) সাগিরকা �রে�ার� (�া�িলত �য় ৮৭,৮৭,০০০ টাকা) 
(ঘ) আরিসিস ি�জ সং�ার ও �মরামত কাজ (�া�িলত �য় ১৭,৭৮,০০০ টাকা) 

4,85,29,000/- 
 
 

14| ক�বাজার� �হােটল �শবাল পয়ে� Exclusive Tourist Zone �াপন কাজ; 2,23,63,520/- 
15| ক�বাজার� �হােটল �শবাল ইউিনেটর ২য় ও ৩য় তলার আবািসক কে�র ��াের ও বাথ�েম 

টাইলস �াপন কাজ; 
27,20,608/- 

16| ক�বাজার� �হােটল �শবাল ইউিনেটর �ব��িতক সাব-��শন সািভ �িসং ও িডিজটাল িমটার 
�াপন কাজ; 

6,40,878.38 

17| �টকনাফ� �হােটল �নটং এর িকেচেন টাইলস �াপন কাজ; 3,95,880/- 
18| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর িসেলট ইউিনেটর �মরামত ও নবায়ন কাজ; 

ক) �মােটল ইউিনেটর িডপ �উবওেয়ল �াপন কাজকরণ সং�া� �া�িলত �য় ১,৯৪,০৭৫.০০ 
টাকা। 
খ) �রে�ার� িকেচেন টাইল� �াপন, �মরামত ও রংকরণ এবং িকেচন �াফ টয়েলট িনম �াণ ইত�ািদ 
কাজ �া�িলত �য় ৯,৭৩,৮০১.০০ টাকা। 

১১,৬৭,৮৭৬/- 
 

19| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর িসেলট �মােটল ইউিনেট কিতপয় জ�রী িনম �াণ, �মরামত ও  



সং�ার কাজ; 
(ক) িসেলট �মােটেলর চ�িদ �েকর অৈবধ অ��েবশ �রােধ �েয়াজনীয় অংেশ সীমানা 
�দয়াল ও ক�টা তােরর টিপং িনম �াণ কাজ  বাবদ;  
(খ) িসেলট �মােটল এিরয়ায় জড়াজীণ � �াফ �কায়াট �ার �ভে� �সখােন ি�তল ভবেন ৪� 
ক� িবিশ� �াফ �কায়াট �ার ও ৪� ক� িবিশ� �াইভাস � �ম িনম �াণ কাজ বাবদ;  
(গ) িসেলট �মােটেলর ২য় তলার ৫� এিস অিতিথ কে�র সািব �ক সং�ার/আ�িনকায়ন 
কাজ বাবদ; 
(ঘ) ইেকা পােক�র �েবশ �খ �থেক অভ��রীণ �ট পাথ ও িস�ং �ব� িনম �াণ, 
অবজারেভশন �সড রংকরণ কাজ বাবদ;  
(ঙ) িসেলট �মােটেলর বণ �ালী �রে�ার�েত এয়ার�লার সরবরাহ ও �াপন কাজ বাবদ;  
(চ) �মােটেলর নীচতলায় ��য়ার �ম সং�ার কাজ বাবদ;  
(ছ) িসেলট �মােটেলর নীচ তলার ১৩� নন-এিস অিতিথ কে�র সািব �ক সং�ার কাজ 
বাবদ;  

 
 

47,40,598/- 
 

69,80,005/- 
38,02,671/- 

 
7,93,442/- 
8,97,548/- 

      50,000/- 
38,76,357/- 

20| মাধব�� ইউিনেটর �মরামত ও রংকরণ কাজ; 2,91,500/- 
21| মাধব�� ইউিনেট আবািসক ক� ও শিপং আেকড � িনম �াণ (ি�তল ভবন); 1,40,39,000/- 
22| রা�ামা� পয �টন হিলেড কমে�� এর অিডেটািরয়াম �মরামত ও র�ণােব�ন কাজ; 36,95,251/- 

23| পয �টন �মােটল, রাজশাহী ইউিনেটর সং�� �লাড �ি� ও বত�মান িব�মান �ব��িতক সম�ার সমাধান 
করণ কাজ; 

47,19,349/- 

24| ক�বাজার� �হােটল �শবােলর ৩য় তলার ১৩� অিতিথ কে�র �মরামত ও সং�ার কাজ; 25,36,842/- 

25| চ�া ও সালনা িপকিনক �ট এর আর.িস.িস বাউ�ারী ওয়াল িনম �াণ কাজ; 50,08,667.52 

26| বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর িনজ� �ব�াপনায় পিরচািলত বািণিজ�ক ইউিনট 
স�েহর �� অিফস/িরেসপশন ও �রে�ার� আকষ �ণীয় কের গেড় �তালার লে�� 
�ডেকােরশন কােজর (Face Lifting) �েয়াজনীয় �ইং-িডজাইন �তিরকরণ ও �া�লন 
���তকে� কনসালেট� িনেয়াগ সং�া�; 

50,00,000/- 

27| ক�বাজার� �মােটল �বাল, �মােটল উপল ও সাগিরকা �রে�ার� ভবন�িল দীঘ �িদন �াপী 
জলবা�র সং�েশ � �িত�� িরইন �ফাস �ড কংি�ট কাঠােমার কািরগির সং�ার ও সংি�� 
কােজর জ� �ইং-িডজাইন, �া�লন, �ট�ার দিলল �ণয়নসহ �পারিভশন কাজ; 

3,00,000/- 

28| বাংলােদশ পয �টন করেপারশেনর িসেলট, ব�ড়া ও রং�র ইউিনেট �ির� শপ িনম �াণ কাজ; 20,00,000/- 
 

 
 

A_© I wnmve wefvM 
           

পয �টন িশে�র উ�য়ন ও িবকাশ সাধন, িবেদেশ বাংলােদেশর ভাব�িত� �েল ধরা ও অভ��রীণ পয �টন অবকাঠােমা �ি�র 
লে� ১৯৭২ সেন ১.০০ �কা� টাকা অ�েমািদত �লধেনর িবপরীেত ৫.০০ ল� টাকা পিরেশািধত �লধন িনেয় মাননীয় রা�পিতর 
আেদশ নং-১৪৩ বেল বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন (বাপক) �িতি�ত হয়। অ� সং�া �ি� লে� �ছাট �ছাট ৬ � ইউিনট িনেয় 
বািণিজ�ক কায ��ম �� কের  যা �ি� �পেয় বত�মােন ৪২ �েত উ�ীত হেয়েছ।  
 

১। MZ 03 (wZb) A_©eQ‡ii ms ’̄vi Kic~e© gybvdv t  
 

  বত�মান ক��পে�র দ� ও যেথাপ�� �ব�াপনার �বােদ এবং �বসািয়ক পিরেবশ �ি�র মা�েম ২০১০-২০১১ 
অথ �বছেরর ৫৯২৪.৯৯ ল� টাকা এবং ২০১১-২০১২ অথ �বছেরও ৭১২৭.৮২ ল� টাকা এবং ২০১২-১৩ অথ �বছেরর �মাট আয় কেরেছ 
৭০৮১.১০ ল� টাকা। এ �থেক ইউিনটস�েহর যাবতীয় �য় পিরেশােধর পর ২০১০-১১ অথ � বৎসের ১০৭.২৩ ল� টাকা এবং ২০১১-
১২  অথ �বছেরর ২৯১.২০ এবং ২০১২-১৩  অথ �বছেরর ৬১২.৩২ ল� টাকা কর�ব � �নাফা অজ�ন কেরেছ যা �াধীনতাে�ার কােলর 
সেব �া�।  
 

 
 
 



২| ms ’̄vi wbR¯^ Znwej †_‡K wewb‡qvM t  
 

২০১০-১১  অথ �বছেরর সং�ার িনজ� তহিবল �থেক িবিভ� বািণিজ�ক ইউিনট িনম �াণ/সং�ােরর জ� ৪৬.৬২ ল� টাকা 
িবিনেয়াগ করা হেয়েছ। ২০১১-১২  অথ �বছেরর উ� িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ১২০.১৭ ল� টাকা এবং ২০১২-১৩  অথ �বছেরর উহা 
�ি� �পেয় ২৪৬.১৫ ল� টাকায় উ�ীত হয় ।  
 

2011-12 Ges 2012-13 A_©eQ‡ii ms¯’vi wbR¯^ Znwej †_‡K g~jabx e¨‡qi weeiY t 
                (j¶ UvKvq) 

bs e¨‡qi LvZ e¨‡qi weeiY 2011-12 2012-13 
1| v̀jvb wbgv©Y জাফলং �রে�ার�, মংলা �মােটল, ব�ড়া �মােটল, িদনাজ�র �মােটল, 

রাজশাহী (বার ভবন), িডএফও চ��াম, এর ভবন িনম �াণ সং�া� কাজ। 
 105.86 

িঝ�ক মােক�ট ক�বাজার, িডএফও িসেলট, জয় �রে�ার�, �র�-এ-কার, এর 
ভবন িনম �াণ সং�া� কাজ। 

86.98  

2| hš¿cvwZ �য়াকাটা �মােটল, মাধব�� �রে�ার�, রাজশাহী �মােটল, রং�র 
�মােটল, �হােটল অবকাশ, �মােটল উপল, �মােটল �বাল, �বনােপাল 
�মােটল, �ংগীপাড়া �মােটল, �ধান কায �ালয়। 

 23.47 

িবিভ� ইউিনট 12.77  
3| Mvox µq �ধান কায �ালেয়র জ�।  100.00 
4| AvmevecÎ �হােটল �শবাল, িডএফও চ��াম ও �ধান কায �ালেয়র জ�।  3.21 

িবিভ� ইউিনেটর জ� 5.18  
5| wj‡bb mvgMÖx িবিভ� ইউিনেটর �বডিসট, �তায়ােল ইত�ািদ।  7.90 

িবিভ� ইউিনেটর �বডিসট, �তায়ােল ইত�ািদ 5.68  

7| wK‡Pb BKzBc‡g›U িবিভ� বািণিজ�ক ইউিনেটর জ� । 0.40 5.71 
8| †µvKvwiR GÛ 

KvUjvwiR 
িবিভ� বািণিজ�ক ইউিনেটর জ� । 6.64  

9| Iqvm UvIqvi �য়াকাটা 0.75  
10| †mvjvi c‡q›U িদনাজ�র, কা�িজউ মি�র 1.77  

†gvU ==> 120.17  246.15 
 

৩|  wbR¯^ Znwej †_‡K ms¯‹vi/‡givgZ t  
 

২০১১-১২  অথ �বছেরর  অ� সং�া িনজ� �েয় বািণিজ�ক ইউিনটস�হ �মরামত ও সং�ার কের বািণিজ�ক �বহােরর 
উপেযাগী করায় �সবার মান �ি� কেরেছ। ২০১১-১২  অথ �বছেরর �মরামত ও সং�ার কােজ  অ� সং�া ৯৬.৩৮ ল� টাকা �য় 
কেরেছ। ২০১২-১৩  অথ �বছেরর  অ� সং�া িনজ� �েয় �ধান কায �ালয় ও বািণিজ�ক ইউিনটস�হ �মরামত ও সং�ার কের 
বািণিজ�ক �বহােরর উপেযাগী করায় �সবার মান �ি� কেরেছ। ২০১২-১৩  অথ �বছেরর �মরামত ও সং�ার কােজ  অ� সং�া 
৩৩.৯৬ ল� টাকা �য় কেরেছ। সং�া ক��ক িনজ� অেথ � সং�ার�ত ইউিনটস�েহর �েয়র িববরণী িন��পঃ-  

  
 (j¶ UvKvq) 

  2011-12 2012-13 
µt bs BDwb‡Ui bvg weeiY UvKv - 

1| এইচ��আই দালান �মরামত 6.31 - 
2| জয় �রে�ার� সাভার দালান �মরামত 6.55 - 
3| রা�ামা� দালান �মরামত 5.17 - 
4| চ��াম িডউ� ি�-শপ দালান �মরামত 9.98 - 
5| �হােটল �শবাল দালান �মরামত 26.34 0.29 
6| �মােটল �বাল দালান �মরামত 6.53 - 
7| �মােটল উপল দালান �মরামত 13.26 - 
8| �হােটল �নটং, �টকনাফ দালান �মরামত 0.96 - 
9| িসেলট �মােটল দালান �মরামত 5.76 5.53 
10| িদনাজ�র �মােটল দালান �মরামত 1.59 - 
11| �বনােপাল �মােটল দালান �মরামত 4.51 - 



12| �হােটল প�র মংলা দালান �মরামত 4.99 - 
13| �হােটল অবকাশ, মহাখালী দালান �মরামত 4.43 - 
14| �ধান কায �ালয় দালান �মরামত - 26.57 
15| িডএফও, ঢাকা দালান �মরামত - 1.02 
16| কা�িজউ মি�র �রে�ার� দালান �মরামত - 0.55 

  ‡gvU = 96.38 33.96 
 

৪|  miKvix †KvlvMv‡i A_© Rgv t  
 

২০১১-১২ অথ �বছের সরকারী পাওনা বাবদ িবিভ� খােত সরকারী �কাষাগাের ৬৪৯.৬০ ল� টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। 
২০১২-১৩  অথ �বছেরর  অ� সং�া তার িনজ� আয় �থেক সকল �কার রাজ� �য় িনব �াহ করার পর উ�য়ন�লক কােজর িবল �থেক 
কত�ন�ত অথ �সহ সরকারী পাওনা বাবদ আয়কর, িডএসএল, লভ�াংশ ও ভ�াট খােত ২০১২-২০১৩  অথ �বছেরর সরকারী  �কাষাগাের 
�মাট  ৮৬৫.৩৭ ল� টাকা পিরেশাধ কেরেছ।  

 

(K)  ২০১১-১২ অথ �বছের সং�ার িনজ� তহিবল �থেক পিরেশাধ ৪৩১.১৪ ল� টাকা এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের পিরেশাধ ৬১৯.৬২ ল�   
টাকা।  

   (jÿ UvKvq) 
wnmv‡ei LvZ cwi‡kva 

2011-12 2012-13 
AvqKi 51.73 229.62 
jf¨vsk 15.00 20.00 
wWGmGj 20.00 20.00 
f¨vU 344.41 350.00 
‡gvU= 431.14 619.62 

 
(L)   ২০১১-১২ অথ �বছের উ�য়ন�লক কােজর িবল �থেক পিরেশাধ ২১৮.৪৬ ল� টাকা এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের উ�য়ন�লক কােজর 
িবেলর পিরমাণ: ২৪৫.৭৫ ল� টাকা। 

(jÿ UvKvq) 
wnmv‡ei LvZ cwi‡kva 

2011-12 2012-13 
AvqKi 91.66 106.46 
f¨vU 126.80 139.29 
‡gvU= 218.46 245.75 

 

(M)   2011-12  A_©eQ‡ii miKvix †KvlvMv‡i me©‡gvU Rgvi cwigvb t 649.60 jÿ UvKv Ges 2012-13 A_©eQ‡i Rgvi 
cwigvb 865.37 jÿ UvKv| 

(jÿ UvKvq) 
wnmv‡ei LvZ cwi‡kva 

2011-12 2012-13 
K Gi †gvU 431.14 619.62 
L Gi †gvU 218.46 245.75 
‡gvU= 649.60 865.37 

 

৫|  miKvix Aby`vb t      
২০১২-১৩ অথ � বৎসের বাপক সরকােরর িনকট �থেক �দেশর িবিভ�  �ােন পয �টকেদর আকষ �ণ করার জ� �হােটল 

�মােটল িনম �ােণর িনিমে� ১৮৭২.৬৬ ল� টাকা সরকারী অ�দান �পেয়েছ। �সানা মসিজদ �কে�র ৮১.৫৪ ল� ও অেটােমশন 
�কে�র ০.১১ ল� টাকা সহ �মাট ৮১.৬৫ ল� টাকা সরকারী �কাষাগাের �ফরৎ দােনর পর অবিশ� ১৭৯১.০১ ল� টাকা  ২০১২ - 
১৩  অথ �বছেরর �য় করা হেয়েছ।   
 



৬|  অবসরভাতা আ�েতািষক ও সাধারণ ভিব� তহিবলঃ 

 
2011-12 2012-13 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর কম �কত�া/কম �চারীর �া�ই� 
�থার পিরবেত� সরকারী িস�া� অ�যায়ী ১ লা �লাই ২০০৪ 
হেত স�ণ � িনজ� অথ �ায়েন সং�ার �পনশন প�িত চা� 
হেয়েছ। �পনশন �থা চা�র পর এ পয �� �মাট ১৬০ জন 
কম �কত�া/কম �চারীেক অবসরভাতা ও আ�েতািষক �দান করা 
হয়। ফেল উ� কম �কত�া/কম �চারীগেণর আ�েতািষক, 
অবসরভাতা ও উৎসব �বানাস বাবদ সব �েমাট �ায় ২০৫৮.০৯ 
ল� টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। একজন কম �কত�ার নােম 
িনরী�া আপি� থাকায় ত�র �পনশন পিরেশাধ করা স�ব হে� 
না। এছাড়া আর �কান অবসরভাতার িবষয় অিন�� নাই। 
২০১১-২০১২  অথ �বছেরর �পনশন বাবদ ৪৪২.৭১ ল� টাকা 
পিরেশাধ করা হেয়েছ। 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর কম �কত�া/কম �চারীর �া�ই� 
�থার পিরবেত� সরকারী িস�া� অ�যায়ী ১ লা �লাই ২০০৪ 
হেত স�ণ � িনজ� অথ �ায়েন সং�ার �পনশন প�িত চা� 
হেয়েছ। �পনশন �থা চা�র পর এ পয �� �মাট ২০১ জন 
কম �কত�া/কম �চারীেক অবসরভাতা ও আ�েতািষক �দান করা 
হয়। ফেল উ� কম �কত�া/কম �চারীগেণর আ�েতািষক, 
অবসরভাতা ও উৎসব �বানাস বাবদ সব �েমাট �ায় ২৮৭৩.৮২  
ল� টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। �ইজন কম �কত�ার নােম 
িনরী�া আপি� থাকায় ত�েদর �পনশন পিরেশাধ করা স�ব 
হে� না। এছাড়া আর �কান অবসরভাতার িবষয় অিন�� নাই। 
২০১২-২০১৩  অথ �বছেরর �পনশন বাবদ ৮১৫.৭৩ ল� টাকা 
পিরেশাধ করা হেয়েছ। 

 
 
 
বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন �দশী-িবেদশী পয �টকেদর ���� �িবধায় প� �সবা �দােনর লে�� �দেশর ৩� আ�জ�ািতক 
িবমানব�ের ���� িবপণী পিরচালনা কের আসেছ। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�ের আগমন, বিহগ �মন ও �ানিজট 
লাউে� িবেদশগামী ও আগত পয �টকেদর জ� ৩� ���� িবপণী, িসেলট ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�ের আগমন ও বিহগ �মন 
লাউে� ২� ���� িবপণী এবং চ��াম শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�ের আগমন ও বিহগ �মন লাউে� ২� সহ �মাট ৭� 
���� িবপণী পিরচািলত হে�। তাছাড়া ���� প� �সবার পাশাপািশ পয �টকেদর �িবধােথ � হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক 
িবমানব�র, ঢাকায় ২� ��াকস কন �ার এবং শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��ােম ৩� ��াকস কন �ার পিরচালনা করা 
হে�।  
 

বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন উ� িবপণীস�হ হেত �বেদিশক ��ায় প� সাম�ী িব�য় কের ��র পিরমাণ �বেদিশক ��া অজ�ন 
করেছ। ���� িবপণী�েলােত িবেদশী �াে�র িসগােরট, মদ জাতীয় পানীয়, �সাধন সাম�ী ও খা� সাম�ীসহ �দশীয় �তির িস�, 
ঐিতহ�বাহী জামদানী, কাতান, টাংগাইল �তী শাড়ী, নকশী ব�জাত সাম�ী, িপতল, ব�শ, চামড়া, �বেতর হ�িশ�জাত সাম�ী, 
পাটজাত সাম�ী ও িবিভ�  রফতানীেযা� �দশীয় প� ��তা সাধারেণর িনকট িব�য় কের �সবা �দান কের যাে�।   
 
িনে� িবগত িতন অথ �বছেরর আয়-�য় এবং লাভ-�িতর �লনা�লক িববরণী �দ� হেলাঃ- 

                                                                                                       (j¶ UvKvq) 
A_© eQi  ‡gvU Avq Acv‡iwUs LiP Acv‡iwUs 

jvf/¶wZ 
AePq ‡gvU e¨q Kic~e© jvf/¶wZ 

2010-2011 2380.68 1871.50 509.13 7.36 1897.86 501.82 

2011-2012 3251.03 2454.34 796.69 6.08 2460.42 790.61 

2012-2013 3161.12 2297.98 863312 9.68 2307.66 853.46 

  

ïégy³ wecbxmg~n (wWGdI) 



হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র, ঢাকা

 

kvn AvgvbZ AvšÍR©vwZK wegvbe›`i, PÆMÖvg| 

 
 

ওসমানী আ�জ� ািতক িবমানব�র, িসেলট 

 
 

�ব �বত�  অথ �বছেরর �লনায় ২০১২-২০১৩  অথ �বছেরর �য় �াস �পেয়েছ ১৫২.৭৬ ল� টাকা িক� �নাফা �ি� �পেয়েছ ৬২.৮৫ ল� 
টাকা। যা বাপক ক��পে�র যথাযথ মিনটিরং, আমদািন�ত প�স�েহর �িতেযািগতা�লক �� িনধ �ারণ, পে�র িনরিবি�� 
সরবরাহ িনি�তকরণ এবং সময় উপেযাগী িস�াে�র কারেণই �মাট �য় উে�খেযা� পিরমােণ �াস করার পাশাপািশ অিধকহাের 
�নাফা �ি� করা স�ব হেয়েছ। িডউ� ি� অপােরশ� বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন ক��ক পিরচািলত বািণিজ�ক ইউিনটস�েহর 



মে� অ�তম এক� লাভজনক ইউিনট। িসেলট, চ��াম ও শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�ের ���� িবপণী স�েহর আয় এই 
সং�ার �মাট আেয়র এক� �ধান উৎস।  
 

মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা অ�যায়ী িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার �ত�েয় এবং �সবার মান �ি�র লে�� হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক 
িবমানব�র� ���� িবপণী�েলােত অেটােমশন প�িত চা� করা হেয়েছ। ত� ��ি� সংেযাজেনর ফেল যা�ীরা িনধ �ািরত �ে� পছে�র 
প� �য় করেত পারেছন। এেত �সবা �দােনর ��ে� ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত হেয়েছ। পাশাপািশ সং�ার আয় �ি�সহ �সবার মান 
উ�ত হেয়েছ।   

 

�াশনাল �হােটল এ� ��িরজম ��িনং ইনি��উট (এনএইচ��আই) 
 

     
 
পয �টন ও �হােটল �ব�াপনা িবষেয় �িশি�ত জনবল �ি�র লে�� ১৯৭৪ সােল বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর িনয়�ণাধীন 
জাতীয় �হােটল ও পয �টন �িশ�ণইনি��উট বা NHTTI (National Hotel & Tourism Training Institute) �িত�া 
করা হয়।  

 

ন�াশনাল �হােটল এ� টু�িরজম ��িনং ই���উট �িত�ান�র কায ��ম �� করার পর �থেক অ�াবিধ �দেশর িশি�ত ত�ণ-ত�ণীেদর 
পয �টন ও �হােটল �ব�াপনা িবষেয় �িশ�ণ�দান কের দ� জনবল �ি� কের আসেছ। �িশ�ণ�া� এই দ� জনবেলর অিধকাংশই 
বত�মােন �দেশ ও িবেদেশ িবিভ� �হােটল, �মােটল, �রে�ার�, �গ� হাউজ, �ােভল এেজি�, এয়ারলাই� ও িবিভ� �সবা�লক 
�িত�ােন কম �রত আেছ। 

cÖwk¶Y †Kvm©mg~‡ni weeiY 
 

µt bs ‡Kv‡m©i bvg ‡Kv‡m©i †gqv`Kvj 

1 িডে�ামা ইন �হােটল �ােনজেম� 2 eQi 

2 িডে�ামা ইন ��িরজম �ােনজেম�  1 eQi 

3 �েফশনাল �শফ �কাস � 1 eQi 

4 �াশনাল সা� �িফেকট �কাস � ইন �� অিফস �সে�টািরয়াল অপােরশ� 18 mßvn 

5 �াশনাল সা� �িফেকট �কাস � ইন �ড এ� �বভােরজ ��াডাকশন 18 mßvn 

6 �াশনাল সা� �িফেকট �কাস � ইন �ড এ� �বভােরজ সািভ �স 18 mßvn 

7 �াশনাল সা� �িফেকট �কাস � ইন হাউজ িকিপং এ� লি� 18 mßvn 

8 �াশনাল সা� �িফেকট �কাস � ইন �বকাির এ� �পি� ��াডাকশন 18 mßvn 

9 �াশনাল সা� �িফেকট �কাস � ইন �ােভল এেজি� এ� ��র অপােরটর 18 mßvn 
  



 উি�িখত িনয়িমত �িশ�ণ �কাস ��েলা ছাড়াও চািহদা �মাতােবক িবিভ� �ময়ােদ সংি�� �কাস � পিরচালনা করা হয়। 
পাশাপািশ ক�বাজার, রা�ামা�, �লনাসহ �দেশর পয �টন আকষ �ণীয় �ানস�েহ �িশি�ত জনবল �ি�র লে�� ��িনং ক�া� �াপন 
কের ২/৪ স�াহ�াপী িবেশষ �কাস � �ানীয়েদর জ� পিরচালনা করা হেয় থােক। এনএইচ��আই এর িনয়িমত ও অিনয়িমত 
�িশ�ণ কায ��ম ছাড়াও ২০১১-২০১২ অথ � বৎসের �ই দফায় বাংলােদশী রকমাির খাবােরর খা� উৎসব আেয়াজন করা হেয়েছ। 
�যখােন এনএইচ��আই এর সংি�� �িশ�ক ম�লী ও �িশ�ণাথ�গণ অংশ�হণ কেরেছন। উ� খা� �দশ �নীেত ২৫৫ �কােরর 
বাংলােদশী খাবার �দশ �ন করা হয়। �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী উ� �দশ �নী উে�াধন�ব �ক 
পিরদশ �ন কেরন। এনএইচ��আই �িত�ার পর হেত অ�াবিধ �ায় ৩৩,০০০ (�তি�শ হাজার) �িশ�ণাথ� এই �িত�ান হেত 
�িশ�ণ�হণ কেরেছন। �িত বছের �ায় ১,২০০ (এক হাজার �ইশত) �িশ�ণাথ� এই �িত�ান হেত বত�মােন �িশ�ণ�হণ করেছন। 
এই সকল �িশি�ত জনবল �দেশ এবং িবেদেশ িবিভ� �হােটল, �মােটল, �রে�ার� ও অ�া� �সবা�লক �িত�ানস�েহ কাজ কের 
�াবল�ী হেয়েছন এবং �বেদিশক ��া অজ�ন কের �দেশর অথ �নীিতেত অবদান রাখেছন। 
 

বাংলােদশ �সনাবািহনী, িবমান বািহনী, �নৗবািহনী, �িলশ বািহনী, বড �ার গাড � বাংলােদশ, জাতীয় �গােয়�া সং�া ও 
�বসরকাির �িত�ােনর অ�েরােধ তােদর চািহদা�যায়ী এনএইচ��আই ক��ক দ� �মস ওেয়টার ও �ক �তিরেত �� �ময়াদী �কাস � 
পিরচািলত হেয় থােক। জািতসংঘ বািহনীেত সফলতার সােথ কম �রত অেনক �মস ওেয়টার এবং �ক এনএইচ��আই �থেক 
�িশি�ত। এছাড়া এনএইচ��আই-�ত মােঝ মে� িবিভ� িশ�া �িত�ান �থেক িশ�াথ�রা িশ�া সফের এেস থােকন। এর ফেল তারা 
দ� জনশি� �তিরেত অ� ইনি��উেটর কায ��ম স�েক� অবিহত হওয়ার �েযাগ পান যা পয �টন সংি�� কািরগির িশ�া �হেণর 
�ফল িহেসেব ভিব�ৎ কম �ময় জীবেনর অপার স�াবনার িদক� তােদর সামেন উে�ািচত কের। 

 
mn‡hvMx cÖwZôvbmg~n 
 

 UNDP/ILO এর কািরগির সহায়তায় িতন� পয �ােয় আ�জ�ািতক �ািতস�� িবেদশী িবেশষ�গেণর মা�েম আ�জ�ািতক 
মানস�� �িশ�ক �ি� এবং �িশ�ণ পা��চী �ণয়ন করা হেয়েছ। 

 ILO এর TVET (Technical & Vocational Education & Training) Reform Project এর আওতায় 
অ�ি�ত� National Certificate in Baking NTVQF (National Technical and Vocation 
Qualification Framework) Level-2 Pilot Programme পিরচালনার জ� এনএইচ��আই-�ক মেনানীত করা 
হেয়েছ। �সই ��ি�েত এনএইচ��আই এর �বকাির �িশ�ণ �াব�েক আ�জ�ািতক মানস�� করার লে�� ইেতামে�ই 
আইএলও ক��ক �বশ িক� �তন য�পািত সরবরাহ করা হেয়েছ। পাশাপািশ �তন ��া�াম চা�র লে�� �বকাির িবভােগ 
কম �রত �িশ�কেদর আইএলও ক��ক পয �ায়�েম �িশ�েণর �ব�া �নওয়া হেয়েছ। ৬ মাস �ময়াদী পাইলট ��া�াম 
ইেতামে�ই �শষ হেয়েছ। �যখােন ২০ জন �িশ�ণাথ�র সকেলই বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড � ক��ক আেয়ািজত �ড়া� 

পরী�ায় Competent িহেসেব �ী�িত �পেয়েছ। 

 �িশ�কেদর দ�তা �ি�র লে�� ILO Dhaka এবং Bakery Institute and Training Centre (BITC), Singapore 

ক��ক �যৗথভােব আেয়ািজত স�াহ�াপী “Bakery Skills Development Training” এনএইচ��আই-�ত দ�তার সােথ 
স�� হেয়েছ।  

 ি��শ কাউি�ল এর আিথ �ক সহায়তায় পয �টন ও �হােটল �ব�াপনা িবষেয় �টল�া� এর �নামধ� �িত�ান Dundee 

College এর সােথ  এনএইচ��আই সহেযাগী �িত�ান িহেসেব কায ��ম পিরচালনা কের আসেছ। উ� ��া�ােমর আওতায় 
অ�া� কায ��েমর পাশাপািশ Dundee College, �টল�া�  পিরচািলত “International Elementary Food 
Hygiene Course” সফলতার সে� স�� হেয়েছ। �যখােন এনএইচ��আইএর সকল �িশ�ক তথা Hotel Abakash 
এর সংি�� কম �কত�া ও কম �চারীগণ অংশ�হেণর �েযাগ �পেয়েছ। পরবত�েত অংশ�হণকারী সকেলর নােম The Royal 
Environmental Health Institute of Scotland ক��ক আ�জ�ািতক মােনর সনদপ� �দান করা হেয়েছ।  

 Cyprus College of Hotel & Tourism Management এর সােথ এনএইচ��আই এর Affiliation রেয়েছ। 

উ�তর �িশ�েণর জ� NHTTI এর �িশ�ণাথ�গণ িবিভ� ধরেনর �িবধা �পেয় থােকন। 

 JICA (Japan International Cooperation Agency) এবং KOICA (Korean International 
Cooperation Agency) Volunteer পদায়েনর মা�েম এনএইচ��আই-�ক Cookery, ICT, Japanese 
Language এবং Tourism িবষেয় কািরগির সহেযািগতা �দান কের আসেছ। 



 আ�জ�ািতকভােব �ী�ত যু�রাজ� এর �নামধ� �িত�ান City & Guilds ক��ক এনএইচ��আই-�ক তােদর Approved 
Centre িহেসেব �ী�িত �দান কেরেছ। 

 জা�য়াির ২০১৩ সেন িডে�ামা �কাস �স�েহর উে�াধনী অ��ান �পসী বাংলা �হােটেল অ�ি�ত হয়। উ� অ��ােন �বসামিরক 
িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব �হ�দ ফা�ক খান, এম িপ �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 
িছেলন। এছাড়াও, িবিভ� �তাবােসর স�ািনত রা��তসহ �হােটল ও পয �টন িবষয়ক সংি�� গ�মা� �ি�বগ � উপি�ত 
িছেলন।  

 এনএইচ��আই-এর িনয়িমত �কাস �স�েহ ইংেরিজ ভাষার পাশাপািশ তৃতীয় ভাষা  িহেসেব Arabic এবং French অ�� �� করা 
হেয়েছ।  

 মিহলা িবষয়ক অিধদ�র ও জাতীয় মিহলা সং�া ক��ক আেয়ািজত অথ �ৈনিতক �মতায়েন নারী উে�া�ােদর িবকাশ 
সাধেনর লে�� এনএইচ��আই িনয়িমতভােব নারীেদর জ� ১৩ স�াহ �ময়াদী ক�াটািরং �কাস � পিরচালনা করেছ। 

                                                                                                                                    j¶ UvKvq 
A_©  

ermi 
Av‡qi 

j¶¨gvÎv 
‡gvU Avq ‡gvU e¨q Acv‡iwUs  

jvf 
AePq me©‡gvU 

e¨q 
Kic~e©  
gybvdv 

2010-11 362.74 329.82 247.32 82.50 12.00 259.32 70.50 
2011-12 330.00 375.00 262.00 113.00 10.00 272.00 103.00 
2012-13 366.00 377.87 252.30 125.57 9.48 261.78 116.09 
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‡Kvm© 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
 ‡Kv‡m©i 

msL¨v 
cÖwk¶Yv_©xi 

msL¨v 
‡Kv‡m©i 
msL¨v 

cÖwk¶Yv_©xi 
msL¨v 

‡Kv‡m©i 
msL¨v 

cÖwk¶Yv_©xi 
msL¨v 

b¨vkbvj mvwU©wd‡KU 
†Kvm©mg~n 

32 828 28 733 32 940 

1 I 2 eQi ‡gqv`x 
†Kvm©mg~n 

5 155 05 155 05 150 

¯^í‡gqv`x †Kvm©mg~n 6 137 12 265 11 250 
†gvU  43 1120 45 1153 48 1340 

 

2) ‡nv‡Uj AeKvk, gnvLvjx, XvKv 
 

জাতীয় �হােটল ও পয �টন �িশ�ণ ইনি��উট (এনএইচ��আই)-এর এক� এ�াি�েকশন �হােটল িহেসেব �হােটল 
অবকাশ �িশ�ণাথ�েদর ই�াি�য়াল এ�াটাচেম� �দােনর পাশাপািশ বািণিজ�কভােব পিরচািলত হে�।  
 
�হােটল অবকাশ ক��ক পিরচািলত ক�ােফেটিরয়াস�হঃ  
 

 �ধানম�ীর কায �ালয় ক�ােফেটিরয়া, �তজগ�ও, ঢাকা।  

 সংসদ িভআইিপ ক�ােফেটিরয়া, বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয়, ঢাকা।  

 এি�িকউ�ভ ক�ােফেটিরয়া  ,বাংলােদশ সিচবালয় ,ঢাকা।    
 

আউটসাইড ক�াটািরং 
 

মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালয়, গণভবন, মি�পিরষদ িবভাগ, পিরক�না ম�ণালয়, অথ � ম�ণালয়সহ সরকারী, আধাসরকারী ও 
�বসরকাির িবিভ� �িত�ােন চািহদা অ�যায়ী খা� সাম�ীর আউটসাইড ক�াটািরং করা হয়।   
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      evsjv‡`k Uy¨wiRg †evW© 
evsjv‡̀ k nvDR wewìs wdb v̈Ý K‡c©v‡ikb feb, 7g Zjv, 22, cyivbv cëb, XvKv-1000 

‡dvb :  880-2-9513328 

Web: www.tourismboard.gov.bd, www.visitbangladesh.gov.bd 

cUf~wg: 

বত�মান িবে� পয �টন িশ� একক �হ�ম অথ �ৈনিতক কম �কা� িহেসেব �িত�া লাভ কেরেছ। পাশাপািশ এই িশ�� তার ব�মাি�ক 
�বিশ�তার কারেন িবিভ� �দেশ অথ �ৈনিতক উ�য়েনর সােথ সােথ �াপক কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� কেরেছ। অ�র� �া�িতক 
�সৗ�য �মি�ত বাংলােদেশ পয �টন িশ� �বই স�াবনাময়। �িথবীর �য �কান পয �টকেক আ�� করার মত সকল পয �টন আকষ �নীয় 
উপাদান বাংলােদেশ িব�মান। অপার স�াবনাময় বাংলােদেশর পয �টন িশ�েক িব��াপী �চােরর উে�ে� এবং আমােদর এই 
�সানার বাংলা �ক িব� দরবাের এক� ‘পয �টন গ��’ িহেসেব �িত�া করার লে�� জনেন�ী �শখ হািসনার �ন�ে� বত�মান 
গণতাি�ক সরকার পয �টন আইন-২০১০-এর মা�েম ২০১০ সােলর �সে��র মােস জাতীয় পয �টন সং�া িহেসেব বাংলােদশ ��িরজম 
�বাড � (িব�িব) গঠন কেরেছ। উে�� ১৯৭২ সােল বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন �িতি�ত হয়। �িত�ার পর �থেকই সং�া� 
বািণিজ�কভােব পয �টন �সবা �দান ও �� পিরসের পয �টন িবপণেনর কায ��ম বা�বায়ন কের আসেছ। পয �টন িশে�র উ�য়ন এবং 
�দেশর অথ �নীিতেত পয �টন িশে�র �মবধ �মান অবদানেক আরও শি�শালীকরণ, সেব �াপরী বিহঃিব �ে� �দেশর ভাব�িত� উ�য়েনর 

জ� অ�া� �দেশর �ায় জাতীয় পয �টন সং�া (National Tourism Organization) গঠেনর িবষয়� �জাড়ােলাভােব অ��ত 

হয়। এছাড়া পয �টন িশে�র সািব �ক �ব�াপনা িনি�ত করার লে�� UN World Tourism Organization (UNWTO)  
ক��ক �পািরশ�ত কাঠােমাগত ��মওয়ােক�র আওতায় জাতীয় পয �টন সং�া িহেসেব বাংলােদশ ��িরজম �বাড � �িত�া করা হয়। 
�িত�ার পর �থেকই বাংলােদশ ��িরজম �বাড � �দেশ ও �দেশর বাইের �াপক �চার ও িবপণেনর লে�� িনরলস কাজ কের যাে�। 
একইসংেগ এই �চার ও িবপণেনর মা�েম বাংলােদশ ��িরজম �বাড � বিহিব �ে� বাংলােদেশর উ�ল ভাব�িত� গেড় �লেত সেচ� 
রেয়েছ। 

 
 

 



jÿ¨ I D‡Ïk¨: 
evsjv‡`‡k ch©Ub wkí I †mevi mvwe©K Dbœqb, cwiPvjbv I weKvk|  

 

`vwqZ¡ I Kvh©vejxt  
 

(1) পয �টন িশে�র সািব �ক উ�য়েন �হীত পিরক�না বা�বায়েন সংি��েদর পরামশ � বা িদক িনেদ �শনা �দান। 
(2) পয �টন-আকষ �ণ িচি�তকরণ , সংর�ণ, উ�য়ন, িবকাশ ও গণসেচতনতা �তির। 

(3) বাংলােদেশ পয �টকেদর আগমন  এবং অব�ানেক সহজতর ও িনরাপদ করাসহ অ�া� �াথ � সংি�� িবষেয় সরকােরর িবিভ� সং�ার সােথ 
সম�য় সাধন।  

(4) পয �টন িশে�র মানব স�দ উ�য়েন �িশ�ণেক� �াপন ও পিরচালনায় �েয়াজনীয় সহায়তা ও িদক িনেদ �শনা �দান। 
(৫)   পয �টন স�িক�ত যাবতীয় �মলার আেয়াজন ও �চার বা �কাশনা�লক কায ��ম �হেণ িদক িনেদ �শনা �দান। 

 

m¤úvw`Z Kvh©vejx: 

�িত�াল� হেত বাংলােদশ ��িরজম �বাড � �াইেভট ��কেহা�ারেদর সােথ �যৗথভােব কাজ চািলেয় যাে�।  বাংলােদেশর ইিতহাস, 
ঐিতহ� ও সং�িতিভি�ক িব�াপন, িফচার, আ�জ�ািতক বাজাের িবপণন কায ��ম ছাড়াও �দশীয় ও আ�জ�ািতক �িভ চ�ােনলস�েহ 
এবং প�-পি�কায়  
 

বাংলােদেশর পয �টন িশ�েক �েল ধরার কাজ� বাংলােদশ �িরজম �বাড � ক��ক স�ািদত হেয় থােক। পয �টন িশে�র মত এক� 
ব�মাি�ক িশে�র প� ও �সবাস�েহর িবপণন কায ��ম পিরচালনা করা বাংলােদশ পয �টন করেপােরশেনর একার ��ে� স�ব নয় 
িবধায় সরকার ক��ক বাংলােদশ ��িরজম �বাড � গঠেনর িস�া� �হীত হয়। বাংলােদশ সরকােরর রাজ� বােজট হেত এ �বােড �র 
�য়ভার িনব �াহ করা হেয় থােক।  
 

2011-2012 Ges 2012-2013 A_©eQ‡i evsjv‡`k Uÿ wiRg †evW© KZ©„K M„nxZ I m¤úvw`Z Kvh©µgmg~n:  
 

িবষয় 2011-12 2012-13 gšÍe¨ 
Beautiful 
Bangladesh
, School of 
Life kxl©K 
ch©Ub cÖPviYv 
Kvh©µg (wUwf 
Kgvwk©qvj) 

বাংলােদশ ��িরজম �বাড � �িত�ার 
পর পরই আইিসিস িব�কাপ-২০১১ 
উপলে� Beautiful 
Bangladesh – School of 
Life  নােম এক� পয �টন �চারনা 
কায ��ম �� কের। িব�কােপর 
উে�াধনী অ��ােন আ��ািনকভােব এ 
�চার কায ��েমর উপর িনিম �ত �িভ 
কমািশ �য়াল� �চার করা হয়। 
�চােরর পর এ �িভ কমািশ �য়াল� 
বাংলােদেশর �চার ও িবপণেন 
িবে�র িবিভ� �ােন �দিশ �ত হেয় 
আসেছ। 
 

 আ�জ�ািতক ��ে� �িভ 
কমািশ �য়াল� �বশ কেয়ক� 
ময �াদাজনক �র�ারও �পেয়েছ। 
�দেশর সামি�ক ভাব�িত� 
উ�য়েন কমািশ �য়াল� �বশ 
শি�শালী �িমকা রাখেছ। 

AvšÍজ� v©wZK 
ch©Ub †gjvq 
AskMÖnb 

�দেশর পয �টন িশে�র �চার ও 
িবপণেন বাংলােদশ ��িরজম �বাড � 
স�াবনাময় �দশ�েলােত অ�ি�ত 
িবিভ� পয �টন �মলায় অংশ�হণ 
কের। �িত �মলােতই সরকাির-
�বসরকাির ��র অপােরটর ও পয �টন 
িশে�র অ�া� সািভ �স 
��াভাইডারগণ অংশ�হণ কের থােক। 
এ অথ �বছের িব�িব িনে�া� আট� 
�দেশর �মলায় অংশ�হণ কেরেছ।   
i) JATA, Tokyo, Japan, ii) 
ITB Singapore, iii) China 
International Travel Mart 

বাংলােদশ ��িরজম �বাড � 
TTF-Kolkata, JATA-
Tokyo, Japan, China 
International Travel 
Mart (CITM), 
Shanghai, China, World 
Travel Market (WTM), 
London, UK, FITUR, 
Madrid, Spain,  BIT-
Milan, Italy, OTM-New 
Delhi, India, ITB Berlin, 
Germany, China Outbound 
Travel and Tourism Mart 

�বেদিশক �মলা�েলােত ��র 
অপােরটর �িত�ান 
অংশ�হণ কের তােদর প� 
�দশ �ন ও িব�য় কের, যার 
ফেল বাংলােদেশ পয �টক 
আগমেন এক� ইিতবাচক 
�ভাব পড়েছ।  �বেদিশক 
�মলায় অংশ�হেণর ফেল 
বিহিব �ে� বাংলােদেশর 
ভাব�িত� উ�ল হে� এবং 
�দেশ পয �টক আগমেনর হার 
�ি� পাে�। �কািরয়ােত 
অ�ি�ত Korea World 



(CITM), Kunming, China, 
iv) World Travel Market 
(WTM), London, UK, v) 
FITUR, Madrid, Spain, vi) 
ITB Berlin, Germany, vii) 
China Outbound Travel 
and Tourism Mart 
(COTTM), Beijing, China, 
viii) Korea World Travel 
Fair (KOTFA), Seoul.   

(COTTM), Beijing, China, 
Korea World Travel Fair 
(KOTFA), Seoul এ অংশ�হণ  
কেরেছ। 

Travel Fair (KOTFA) 
�মলায় বাংলােদশ ��িরজম 
�বাড �  Best Marketing 
NTO (National 
Tourism 
Organization) িহেসেব 
স�াননা �পেয়েছ। উ� 
�মলায় অংশ�হণকাির �ায় 
�দড়শতািধক �দেশর মে� 
�থম �র�ার জয় �দেশর 
ভাব�িত� উ�য়ন এবং পয �টন 
�চার ও িবপণেন এক� 
����ণ � অজ�ন িহেসেব 
িবেবিচত হয়। 

 

িবষয় 2011-12 2012-13 gšÍe¨ 

 �বেদিশক �মলা�েলােত ��র 
অপােরটর �িত�ান অংশ�হণ কের 
তােদর প� �দশ �ন ও িব�য় কের, 
যার ফেল বাংলােদেশ পয �টক 
আগমেন এক� ইিতবাচক �ভাব 
পড়েছ।  �বেদিশক �মলায় 
অংশ�হেণর ফেল বিহিব �ে� 
বাংলােদেশর ভাব�িত� উ�ল হে� 
এবং �দেশ পয �টক আগমেনর হার 
�ি� পাে�।  

 ��েনর মাি�েদ অ�ি�ত 
িফ��র �মলায় বাংলােদেশর 
�থমবােরর মত অংশ�হণ 
িবেদেশ �াপক �শংিসত 
হেয়েছ। 

‡gjv 
(‡`‡k) 

--  এিশয়ান ��িরজম �ফয়ার 
(এ�এএফ)   

 বাংলােদশ �ােভল এ� ��িরজম 
�ফয়ার (িব��এফ)  

 ২৪ তম �াউট কনফাের�   
 পাওয়ার বাংলােদশ �ফয়ার 
 বাংলােদশ ই�ার�াশনাল 

��িরজম �ফয়ার ( িবআই�এফ) 
 ঢাকা আ�জ�ািতক বািণজ� �মলা 
 অমর এ�েশ বই �মলা 
 ঢাকা �ােভল মাট � 
 এিশয়ান ��ড এ� ��িরজম 

এ�েপা 

বাংলােদশ ��িরজম �বাড � 
�ানীয় �মলাস�েহ অংশ�হণ 
কের �ানীয় জনগেণর মে�  
পয �টন সেচতনতা �ি� করেত 
স�ম হেয়েছ। বাংলােদশ �ির� 
�াপ, ঢাকা �ির� �াপ, �দেশর 
িবিভ� পয �টন দশ �নীয় 
�ানস�েহর উপর ��ািশউর, 
�ায়ার ও �পা�ারসহ িব�ল 
পিরমাণ পয �টন িবষয়ক  
�চারসাম�ী িবনা�ে� িবতরণ 
করা হয়।   

 wek¦ ch©Ub 
w`em  

িব�িব সফলতার সােথ িব� পয �টন 
িদবস ২০১১ উপলে� ঢাকা, চ��াম, 
ক�বাজার ও িসেলেট িবিভ� অ��ান 
আেয়াজন কের; িব� পয �টন িদবেস 
িব�িব এর প� �থেক িবিভ� জাতীয় 
�দিনেক মহামা� রা�পিত, মাননীয় 
�ধানম�ী, সংি�� ম�ী ও  সিচব 
মেহাদেয়র বাণী স�িলত িবেশষ 
��াড়প� �কাশ করা হয়। িদবস� 
উপলে� ঢাকাসহ �দেশর িবিভ� 
�ােন র �ািল, খাে�াৎসব ও �সিমনার 
আেয়াজন করা হয়।  

বাংলােদশ ��িরজম �বাড � ২০১২ 
সােলও অত�� জ�কজমক�ণ �ভােব 
িব� পয �টন িদবস-২০১২ উদযাপন 
কের। িদবস�েক �ক� কের �দেশর 
�থম সািরর জাতীয় �দিনেক 
িবেশষ ��াড়প� �কাশ, মহামা� 
রা�পিত  ও মাননীয় �ধানম�ীর 
বাণী, ব��াঢ� র �ািল �সিমনার ও 
�গাল-�টিবল �বঠক আেয়াজন করা 
হয়। এ ছাড়াও িদবসেক উপজী� 
কের �ফস�ক ক�াে�ইন �হণ ও 
বা�বায়ন করা হয়।  

�দেশর সকল ি�� ও 
ইেল�িনক িমিডয়ােত িব� 
পয �টন িদবসেক �ক� কের 
সংবাদ ও িবিভ� ধরেনর 
অ��ান �চােরর ফেল সাধারন 
মা�েষর মে� পয �টন 
সেচতনতা �ি� হয়। 



 
িব� পয �টন িদবস এর �িতপা� িবষয় 
িছল:- 
২০১১: “Tourism - Linking 
Culture”.  
২০১২: “Tourism and 
Sustainable Energy: 
Powering Sustainable 
Development”. 
 

 
িব� পয �টন িদবস ২০১৩ এর 
�িতপা� িবষয় িছল:- 
“Tourism and Water: 
protecting our common 
Future”. 

evsjv‡`k 
wcÖwgqvi wjM 
(wewcGj)-
2011 
Av‡qvR‡b 
mn‡hvwMZv 

�থমবােরর মেতা অ�ে�য় বাংলােদশ 
ি�িময়ার িলগ (িবিপএল) আেয়াজেন 
বাংলােদশ ��িরজম �বাড � �কা-
��র িহেসেব আেয়াজক বাংলােদশ 
ি�েকট �বাড � (িবিসিব)�ক 
সহেযািগতা �দান কেরেছ। িবিপএল 
এক� আ�জ�ািতক �-�েয়ি� ি�েকট 
�ণ �ােম�।  �কা-��র হওয়ার �বােদ 
িবিপএল এর আ�জ�ািতক স�চাের 
বাংলােদেশর পয �টন িশে�র উপর 
িনিম �ত �িভ কমািশ �য়াল �চািরত 
হয়।   
 

  

 ch©Ub wk‡íi 
cÖPvi  I 
wecY‡bi Rb  ̈
cÖPvi I Dcnvi 
mvgMÖx weZiY 

বাংলােদশ ��িরজম �বাড � পয �টন 
িশে�র �চার ও িবপণেনর জ� 
মানস�ত �চার ও উপহার সাম�ী 
�তির কেরেছ এবং �দেশ-িবেদেশ 
�বেদিশক �মলাসহ িবিভ� অ��ােনর 
সময় এসব �চার ও উপহার সাম�ী 
িবতরণ করা হেয় থােক। 
  

 এর মা�েম আ�জ�ািতক ��ে� 
বাংলােদেশর �াপক পিরিচিত 
লাভসহ ইিতবাচক ভাব�িত� 
গেড় উঠেছ। 

cwiwPwZg~jK ågY Av‡qvRb: 

পয �টন িশে�র �চার ও িবপনেণর লে�� বাংলােদশ ��িরজম �বাড � �থমবােরর মেতা িবেদশী ��র অপােরটর এবং িমিডয়া 
�িতিনিধেদর জ� ১৬-২৩ �ন ২০১২ তািরেখ ৮ িদন�াপী এক� পিরিচিত�লক �মেণর আেয়াজন কের। �কান পয �টন গ�ে�র 
�চার ও িবপণেনর জ� পিরিচিত�লক �মণ এক� ����ণ � এবং কায �করী িবপণন �কৗশল। এ �মেণ আগত ��র অপােরটর ও 
িমিডয়া �িতিনিধগণ �দেশর িবিভ� দশ �নীয় �ান �মন কেরন এবং এ �দেশ �বসা পিরচালনা ও িমিডয়া �িতিনিধগণ তােদর � � 
িমিডয়ােত বাংলােদশ স�েক� �চার কায ��ম �হণ করেছন। �থম বােরর মেতা আেয়ািজত এই পিরিচিত�লক �মেণ জাপান, 
��ন, জাম �ানী �থেক ১৫ জন ��র অপােরটর, �ােভল রাইটার ও সাংবািদক  বাংলােদশ �মেণ আেসন। পয �টন িশে�র িবপণেন 
িব�িব এ ধরেনর আরও �মণ কায ��ম পিরচালনা করেব। এ� পয �টন িশে�র �চার ও িবপণন এবং �দেশর ভাব�িত� উ�য়ন। 



  
 
wWwRUvj gv‡K©wUs K¨v‡¤cBb: 
িডিজটাল মােক��ং ক�াে�ইেনর জ� বাংলােদশ ��িরজম �বােড �র এক� িনজ� ওেয়বসাইট www.tourismboard.gov.bd 
িনম �াণ করা হেয়েছ। িব�কাপ ি�েকট ২০১১ উপলে�� িনিম �ত  www.visitbangladesh .gov.bd �পাট �াল সাইট� িডিজটাল মােক�� � 
ক�াে�ইেনর জ� Re-vamping এর উে�াগ �নয়া হেয়েছ।  www.visitbangladesh.gov.bd সাই� এক� �গটওেয় �পাট �াল িহেসেব 
কাজ করেছ। 

 

  
 
 
 



11Zg mvK© evwYR¨ I ch©Ub †gjv 2012 (11th SAARC Trade & Tourism Fair, 2012 ) 

বাংলােদশ ��িরজম �বাড � র�ািন উ�য়ন ��েরার সােথ �যৗথভােব 11th SAARC Trade & Tourism Fair, 2012 আেয়াজন 
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weMZ cvuP eQ‡i we‡`kx ch©UK AvMg‡Yi cwimsL¨vb I GLv‡Z ˆe‡`wkK wewb‡qv‡Mi cwigvYt  
 

eQi ch©UK AvMg‡bi msL¨v 
(m~Ît †¯úk¨vj eªvÂ) 

wewb‡qv‡Mi cwigvb (wgwjqb US$) 
(m~Î t evsjv‡`k e¨vsK) 

2008 467332 Rb 89.23 
2009 480228 Rb 84.00 
2010 530665 Rb 80.50 
2011 593667 Rb 87.40 
2012 588193 Rb 100.86 (20.46% e„w×) 

                                        

Av‡jvKwPÎ cÖ`k©bx-2013  
 

evsjv‡`k U ÿwiRg †evW© 3 (wZb) w`b e¨vcx XvKv ’̄ wkíKjv GKv‡Wgx‡Z ÔAv‡jvKwPÎ cª`k©bxÕi Av‡qvRb K‡i| †`‡ki wewfbœ †kÖYx-†ckvi 
gvbyl G cÖ`k©bx‡Z AskMÖnY K‡i‡Q|  cÖ`k©bxi wZb w`bB cÖPzi `k©bv_©x  AZ¨šÍ AvMÖ‡ni mv‡_ cÖ`wk©Z Qwe¸‡jv Ae‡jvKb K‡ib| 
evsjv‡`‡ki ms¯‹…wZ, K…wó, Rxeb-RxweKv Ges cÖvK…wZK †mŠ›`‡h©i `~j©f I g‡bvig A‡bK Qwe GB cÖ`k©bx‡Z cÖ`wk©Z n‡q‡Q| †emvgwiK 
wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Rbve †gvnv¤§` dviæK Lvb, Ggwc weRqx‡`i gv‡S cyi®‹vi weZiY K‡ib| evsjv‡`‡k 
Ae ’̄vbiZ we‡`kx bvMwiK, KzUwbwZK‡`i wbKU evsjv‡`‡ki ‡jvKR K…wó I  ms¯‹…wZ Zz‡j aivi j‡ÿ¨  GwcÖj 2013 G GKw`b e¨vcx 
evsjv‡`k †dvK †dwóf¨vj-2013 Av‡qvRb Kiv nq| †emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Rbve †gvnv¤§` dviæK 
Lvb, Ggwc Drm‡ei D‡Øvab K‡ib| †`‡k Ae¯’vbiZ we‡`kx ivóª`~Z, KzU‰bwZK, we‡`kx bvMwiKMY w`be¨vcx wewfbœ †jvKR Av‡hvRb 
Dc‡fvM K‡ib|  

 

 

  

 



AvšÍRv©wZK ch©Ub †gjvq AskMÖnY : 

evsjv‡`k Uz¨wiRg †evW© cÖwZeQi m¤¢vebvgq †`k¸wj‡Z wewfbœ ch©Ub †gjvq AskMÖnY K‡i _v‡K| 2011-12 I 2012-13 

A_©eQ‡i †gjvq AskMÖnY K‡i‡Q Ggb K‡qKwU AvšÍR©vwZK †gjvi Qwe wb‡¤œ †`qv n‡jvt 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOTFA Fair, Seoul, Korea-2012 

 

 
COTTOM Fair, Beijing, China-2013 

 
ATF Fair, Dhaka, Bangladesh- 2012 

 

 
World Travel Fair, Seoul, South Korea-2013 

 
BIT Fair, Milan, Italy-2012 
 

 
WTM-London Fair, 2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JATA Fair, Japan-2012 

 

 

Folk Festival, Dhaka - 2013 

 

OTM Fair, New Delhi, India- 2012 

 

ITB Berlin Fair, Germany- 2012 

 

Kolkata Fair-2013 

 

Peoples of Bangladesh-2013 



AbjvBb cÖPvi Kvh©µg 
 

evsjv‡`k Uz¨wiRg †evW© we‡k¦i 05 wU †cvU©vj mvB‡U evsjv‡`‡ki Dci ch©Ub cÖPvi Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| we‡k¦i e„nËg 
eywKs †cvU©vj Trip Advisor, Tourism Social Networking Site Wayn.com, E-Bookers.com, Sina.com 
Ges Travel Daily News International G eQie¨vcx cÖPvi Kvh©µg ev¯Íevq‡bi c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

wek¦ ch©Ub w`em-2013 D`hvcbt 
 

evsjv‡`k U¨ywiRg †evW© , evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb, cÖvB‡fU †÷K‡nvìvi, XvKv BDwbfvwm©wU Uz¨wi÷ †mvmvBwU, ‡`‡ki 
AvšÍR©vwZK gv‡bi †nv‡Ujmg~n, cÖvB‡fU wek¦we`¨vj‡qi Uz¨wiRg wefv‡Mi QvÎ/QvÎxe„›`, †emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub 
gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvixe„›` Ges me©¯Í‡ii RbM‡Yi AskMÖn‡Y GKwU eY©vX¨ i¨vwji gva¨‡g  AZ¨šÍ mv_©K I 
RuvKRgKc~Y©fv‡e wek¦ ch©Ub w`em - 2013 D`hvcb K‡i‡Q| G w`em Dcj‡ÿ¨ †`‡ki cÖ_g mvwii RvZxq ‰`wb‡K gnvgvb¨ 
ivóªcwZ I gvbbxq cÖavbgš¿xi evYx m¤^wjZ †µvocÎ cÖKvwkZ n‡q‡Q| wek¦ ch©Ub w`em Dcj‡¶ †dmeyK K¨v‡¤cBb MÖnY I 
ev¯Íevqb Kiv nq|  
XvKv BDwbfvwm©wU Uz¨wi÷ †mvmvBwU- Gi mn‡hvwMZvq wek¦ ch©Ub w`em-2013 Gi cÖwZcv`¨ wel‡qi Dci weZK© cÖwZ‡hvwMZv 
I cyi®‹vi weZibx Ges d‡Uv cÖ`k©bxi Av‡qvRb Kiv nq | 
G w`em Dcj‡ÿ¨ GKwU eY©vX¨ mvB‡Kj i¨vjxi Av‡qvRbI Kiv nq| i¨vjxwU nvwZi wSj n‡q †K›`ªxq knx` wgbvi, jvjevM 
†Kjøv Ges m‡e©vcwi Avnmvb gwÄ‡j wM‡q †kl nq|  G‡Z kZvwaK mvBwK¬ó AskMÖnY K‡i|   
 

wek¦ ch©Ub w`em-2013 Drhvc‡bi d‡j ch©Ub wk‡íi mv‡_ m¤ú„³ wewfbœ †ckvi gvbyl I mvavib RbM‡Yi g‡a¨ ch©Ub 
m¤ú‡K© m‡PZbZv m„wó n‡q‡Q|  
 

 
 

  

 



 

     †emvgwiK wegvb PjvPj KZ…©c¶ 
m`i `ßi, Kzwg©‡Uvjv, XvKv| 

‡dvbt  880-2-7911041-3, d¨v·t 880-2-8901411 

Website : www.caab.gov.bd 

 

f~wgKv 
 

evsjv‡`k ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„c¶ evsjv‡`‡ki Af¨šÍ‡i mKj Gwf‡qkb mswkøô Kg©Kv‡Ûi GKgvÎ wbqš¿K ms ’̄v| 1971 

mv‡ji wW‡m¤̂‡ii †kl mßv‡n wWcvU©‡g›U Ae wmwfj Gwf‡qkb (DCA)-Gi Aax‡b me©cÖ_g ¯̂vaxb evsjv‡`‡ki Gwf‡qkb Kg©Kv‡Ûi 
m~Pbv nq| cieZ©xKv‡j wmwfj Gwf‡qkb A_wiwU Aa¨v‡`k 1985 (Aa¨v‡`k bs XXXIII of 1985) Gi ¶gZve‡j 1985 mv‡j 
1jv A‡±vei wWcvU©‡g›U Ae wmwfj Gwf‡qkb (DCA) I mv‡eK Gqv‡cvU© †W‡fjc‡g›U G‡RwÝ (ADA) †K GKxf~Z K‡i eZ©gvb 
evsjv‡`k ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„c¶ (†ewePK) MVb Kiv nq| mvsMVwbK ẁ K †_‡K GwU GKwU cvewjK mvwf©m G›UvicÖvBR| 
Ab ẅ̀ ‡K Kg©cÖK…wZi ẁ K †_‡K GwU cÖavbZ GKwU Gwf‡qkb †i¸‡jUwi ewW, wØZxqZ Gqvi‡cvU© Acv‡iUi I Z…ZxqZ Gqvi 
b¨vwf‡Mkb mvwf©m cÖfvBWvi|  
 

jÿ¨ I D‡Ïk¨ 

evsjv‡`k ‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„c¶ (†ewePK) ‡`‡ki mKj Af¨šÍixY I AvšÍR©vwZK wegvbe›`i mg~‡ni cwiPvjK I 
wbqš¿K| evsjv‡`k Flight Information Region (FIR)-Gi g‡a¨ wbivc`, myôz I my`¶ wegvb PjvPj wbwðZ Kiv  
†ewePK-Gi Kg©Kv‡Ûi †gŠwjK j¶¨| AZ¨vaywbK Gqvi †bwf‡Mkb mvwf©m I hy‡Mvc‡hvMx Gwf‡qkb wbivcËv mvwf©m cÖ`v‡bi 
gva¨‡g wbivc`, `ªæZ I `ÿZvi mv‡_ wegvb hvÎx I cY¨ cwienY wbwðZ Kiv †ewePK-Gi Kg©Kv‡Ûi Ab¨Zg cÖavb D‡Ïk¨|  

†ewePK evsjv‡`‡ki RvZxq AvBb KvVv‡gvi g‡a¨ ICAO (International Civil Aviation  Organization) 
Standards and Recommended Practices (SARPs) ev¯Íevqb K‡i _v‡K| †ewePK evsjv‡`‡ki mv‡_ Ab¨vb¨ 
†`‡ki wØcvwÿK wegvb PjvPj Pzw³ m¤úv`b K‡i _v‡K| †ewePK Zvi G mKj jÿ¨ I D‡Ïk¨ ev¯Íevq‡bi wbwg‡Ë wewfbœ 
GqvijvB‡Ýi †iwR‡óªkb, Gqvµvd&‡Ui Gqvi-Iqvw`©‡bm mvwU©wd‡KU cÖ`vb, Gqvi-µz, MÖvDÛ-µz, cvBjU I BwÄwbqvi‡`i 
jvB‡mÝ cÖ`v‡bi †ÿ‡Î gvb-wbqš¿Y I K‡Vvi wbqg bxwZ AbymiY K‡i _v‡K| 
 

Kvh©vejx 
wegvb PjvPj GKwU DbœZ cÖhyw³ I wbqgvejx wbf©i Kg©KvÛ hv †Kvb ivóª GKKfv‡e m¤úv`b Ki‡Z cv‡i bv| GLv‡b 
AvšÍR©vwZK mn‡hvMxZv I mvaviY ÷¨vÛvW© I wbqgvejx cÖYqY I cÖwZcvj‡bi cÖ‡qvRb Ab¯^xKvh©| G-D‡Ï‡k¨ 1944 mv‡j 
RvwZms‡Ni AvIZvq wkKv‡Mv Kb‡fbkb M„nxZ nq| evsjv‡`k miKvi †mB Kb‡fbk‡b ¯^v¶iKvix m`m¨| wegvb PjvP‡ji 
†¶‡Î AvšÍR©vwZK mn‡hvMxZv I mvaviY ÷¨vÛvW© cÖYq‡bi D‡Ï¨‡k RvwZmsN KZ„©K B›Uvib¨vkbvj wmwfj Gwf‡qkb 

AiMvbvB‡Rkb (ICAO) cÖwZôv Kiv nq| ICAO AvšÍR©vwZK wegvb PjvP‡ji Rb¨ ÷¨vÛvW© I wbqgvejx cÖYqb K‡i Ges 
‡m¸‡jv Kb‡fbk‡bi mshyw³ wnmv‡e cÖKvwkZ nq, hv mvaviYZ G‡b· (Annex to Convension) bv‡g cwiwPZ| 
 

‡ewePK evsjv‡`k miKv‡ii 'Designated Authority' iƒ‡c evsjv‡`k miKv‡ii c‡¶ D³ Convension I Annex 
mgyn cÖwZcvj‡bi j‡¶¨ Zvi mv‡_ msMwZ †i‡L cÖ‡qvRbxq RvZxq ÷¨vÛvW© I wewa-weavb cÖYqb I gwbUi K‡i| 
 

†eweP‡Ki Kvh©vejxi GKwU msw¶ß ZvwjKv wb‡gœ cÖ`vb Kiv nj t 

K) wewfbœ †`‡ki mv‡_ wØcvw¶K wegvb PjvPj Pzw³ m¤úv`‡b †b‡Mvwm‡qkb I kZ©vejx cÖYq‡b miKvi‡K mn‡hvMxZvKiY; 
L) wegvb PjvPj I cwienb msµvšÍ hveZxq RvZxq wewa-weavb, wbqgvejx I ÷¨vÛvW© cÖYqb ; 
M) Gqvi µz, MÖvDÛ µz, cvBjU Ges BwÄwbqvi‡`i jvB‡mÝ cÖ`vb ; 
N) d¬vBU cwiPvjbv, wmwWDì I bb-wmwWDì d¬vBU wK¬qv‡iÝ, hvÎx/Kv‡M©v Gi fvov BZ¨vw` Aby‡gv`b ; 
O) AdjvBb K¨vwiqvi‡`i wU‡KU weµq wbqš¿Y ; 

 



P) GqviµvdUmg~‡ni mvwU©wd‡KU Ad †iwR‡óªkb Ges mvwU©wd‡KU Ad GqviIqvw`©‡bm cÖ`vb ; 
Q) GqviµvdU †gB‡›U‡bÝ AM©vbvB‡Rkb I d¬vBU µz/GqvµvdU †gB‡›U‡bÝ BwÄwbqvi‡̀ i cÖwk¶Y †K›̀ ªmg~‡ni Aby‡gv̀ b ; 
R) GqviµvdU i¶Yv‡e¶‡Yi gvb wbqš¿Y I wbwðZKiY ; 
S) ICAO Kb‡fbkb Ges wewfbœ ICAO Annexure Abyhvqx `vwqZ¡ cvjb ; 
T) e¨w³ gvwjKvbvaxb wegv‡bi mKj cÖKvi Kg©KvÛ wbqš¿Y ; 
U) Gqvi †bwf‡Mkb hš¿vejx ms¯’vcb, i¶Yv‡e¶Y Ges cwiPvjbv ; 
V) Gqvi UªvwdK mvwf©‡m iæU cÖwZôvKiY ; 
W) wbivc` wegvb DÇq‡bi Rb¨ Gqvi UªvwdK mvwf©m I ivWvi mvwf©m cÖ`vb ; 
X) GqviµvdU Bgvi‡RÝxi mgq AbymÜvb I D×vi Kvh© cwiPvjbv ; 
Y) evsjv‡`‡ki mKj wegvb e›`‡ii Dbœqb, †givgZ I i¶Yv‡e¶Y (ICAO Standard Abyhvqx) KiY| 

Z) ICAO KZ„©K wb‡`©wkZ wewa-weavb AbymiY K‡i evsjv‡`‡ki AvKvkmxgv I wegvb e›`img~‡n DÇqb-AeZiYKvix 
mKj wegvbhvb I hvÎx mvavi‡bi wbivcËv wbwðZ Kiv GB KZ„©c‡¶i `vwqZ¡| D³ `vwqZ¡ I KZ©e¨ cvjbv‡_© †eweP KZ„©c¶ 
we`¨gvb wegvb e›`img~n I wegvb PjvPj myweav¸wji cwiPvjbv, i¶Yv‡e¶Y I Dbœqbmn bZyb bZyb wegvb e›`i wbg©vY I 
wegvb PjvPj myweavw` e„w× K‡i _v‡K| 
 

wegvbe›`imgyn 
eZ©gv‡b ‡`‡k 3wU AvšÍR©vwZK I 6wU Af¨šÍixY wegvbe›`i i‡q‡Q| GQvovI 6wU ÷j wegvb e›`i i‡q‡Q| hvÎx m¦íZvi 
Kvi‡Y eZ©gv‡b ÷j wegvb e›`i¸‡jv‡Z †Kvb wegvb PjvPj Ki‡Q bv| wb‡gœ wegvb e›`img~‡ni ZvwjKv cÖ`vb Kiv n‡jv t 
 

µwgK wegvb e›`‡ii bvg Ae ’̄vb aiY 
1| nhiZ kvn&Rvjvj AvšÍR©vwZK wegvb e›`i XvKv AvšÍR©vwZK 
2| kvn AvgvbZ AvšÍR©vwZK wegvb e›`i PÆMªvg AvšÍR©vwZK 
3| Imgvbx AvšÍR©vwZK wegvb e›`i wm‡jU AvšÍR©vwZK 
4| h‡kvi wegvb e›`i h‡kvi Af¨šÍixY 
5| kvn gL ỳg wegvb e›`i ivRkvnx Af¨šÍixY 
6| ‰mq`cyi wegvb e›`i bxjdvgvix Af¨šÍixY 
7| ewikvj wegvb e›`i ewikvj Af¨šÍixY 
8| K·evRvi wegvb e›`i K·evRvi Af¨šÍixY 
9| ‡ZRMuvI wegvb e›`i ‡ZRMuvI, XvKv Af¨šÍixY 
10| Ck¦i`x wegvb e›`i cvebv ÷j wegvb e›`i 
11| jvjgwbinvU ÷j wegvb e›`i jvjgwbinvU ÷j wegvb e›`i 
12| VvKziMvI ÷j wegvb e›`i VvKziMvI ÷j wegvb e›`i 
13| kg‡mi bMi ÷j wegvb e›`i †gŠjfx evRvi ÷j wegvb e›`i 
14| Kzwgjøv ÷j wegvb e›`i Kywgjøv ÷j wegvb e›`i 
15| e¸ov ÷j wegvb e›`i e¸ov ÷j wegvb e›`i 

 

AvšÍR©vwZK wegvbe›`img~‡ni GKvs‡ki wPÎ t 



nhiZ kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvbe›`‡ii Uvwg©bvj feb 

 

nhiZ kvnRvjvj wegvbe›`‡ii ewn©MgY Kb‡Kvm© nj 

 
nhiZ kvnRvjvj wegvbe›`‡ii Kv‡M©v wmwKDwiwU ¯‹¨vwbs †gwkb 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvn AvgvbZ AvšÍR©vwZK wegvbe›`i, PÆMÖvg Gi Uvwg©bvj feb 
 

 
kvn AvgvbZ AvšÍR©vwZK wegvbe›̀ i, PÆMÖvg Gi bZzb  DVOR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

kvn AvgvbZ AvšÍR©vwZK wegvbe›̀ i, PÆMÖvg Gi bZzb  AWOS 

 

Imgvbx AvšÍR©vwZK wegvbe›̀ i, wm‡jU Gi Uvwg©bvj feb 



 

 

 

 

 

 

  

Imgvbx AvšÍR©vwZK wegvbe›`i, wm‡jU Gi bZzb DVOR 

Imgvbx AvšÍR©vwZK wegvbe›`i, wm‡jU Gi bZzb AWOS 

৪৮ 



Dbœqbg~jK Kg©KvÛ (2011-12 I 2012-13) 
 
 

‡emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„c¶ evsjv‡`‡ki AvKvkmxgvq I wegvb e›`img~‡n DÇqb AeZibKvix mKj wegvb hv‡bi 
wbivcËv I b¨vwf‡Mkbvj mvwf©m wbwðZ Kivi `vwqZ¡ cvjb K‡i _v‡K| D³ `vwqZ¡ I KZ©e¨ cvjbv‡_© KZ©„c¶ we`¨gvb wegvb 
e›`i I wegvb PjvPj myweav¸wj cwiPvjbv, i¶bv‡e¶Y I Dbœqbmn bZyb wegvb e›`i wbg©vY K‡i _v‡K| 2011-12  
A_©eQ‡ii †emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„c¶ KZ…©K 1wU Dbœqb cÖKí ev Í̄evq†bi cvkvcvwk  AviI 06wU Dbœqb cÖKí 
ev¯Íevq‡bi Kvh©µg nv‡Z †bqv nq| Zb¥‡a¨ GwWwcf~³ 03 wU cÖKí I KZ…©c‡¶i wbR¯^ A_©vq‡b 03wU cÖKí| wb‡gœ 
cÖKímg~‡ni ZvwjKv I ev¯Íevqb AMªMwZ Zy‡j aiv n‡jv t 
 

ev¯ÍevwqZ cÖKí t  

K) 

cÖK‡íi bvg ev¯ÍevqbKvj 
Procurement of Cargo Security Scanning Machine for 
Cargo Village at Hazrat Shahjalal International Airport. 

gvP©/2010-wW‡m¤^i/2011   

 

L) 2011-12  A_©eQ‡iii ms‡kvwaZ GwWwcf~³ †eweP KZ©„c‡¶i ev¯Íevqbvaxb cÖK‡íi ZvwjKv I ev¯Íevqb 
AMªMwZ t 

  (e¨q j¶ UvKvq) 

µ. 
bs 

cÖK‡íi bvg ev¯Íevqb 
Kvj 

cÖKí e¨q 2011-12 
mv‡ji 

ms‡kvwaZ 
GwWwc eivÏ 

2011-12 mv‡ji AMªMwZ 

i) Avw_©K 
i i) 
eiv‡Ïi% 

ev¯Íe AMªMwZ 

1| nhiZ kvn&Rvjvj 
AvšÍR©vwZK wegvb 
e›`‡ii Avc-‡Mª‡Wkb 
kxl©K cÖK‡íi 
civgk©K †mev cÖKí| 

RyjvB -
Ryb12   
 

1866.68 100.00 
 

i) 100.00 
i i) 100% 

- 

2| nhiZ kvn&Rvjvj 
AvšÍR©vwZK wegvb 
e›`‡ii Avc-‡Mª‡Wkb 
cÖKí| 

RyjvB08 
-Ryb12   
 

41404.75 100.00 -  Av‡jvP¨ cÖK‡íi wVKv‡`i 
mv‡_ Pzw³ m¤úv`b I 
32.49% ev¯Íe KvR m¤úbœ 
Kiv nq| GQvov, 
53126.96 j¶ UvKv 
cÖv°wjZ e¨q mv‡c‡¶ 
Av‡jvP¨ cÖK‡íi ms‡kvwaZ 
wWwcwc Aby‡gv`‡bi wbwg‡Ë       
Kvh©µg cwiKíbv Kwgk‡b 
†cÖiY Kiv nq |  

 
3| 

K·evRvi wegvb e›`i 
Dbœqb (1g ch©vq) 
kxl©K cÖKí| 

A‡±vei 
09- 
wW‡m¤^i 
12   
 

54964.21 
 
 
 

5000.00 
(Zb¥‡a¨ 

4000.00 
jÿ UvKv 

mgc©b Kiv 
nq| d‡j, 

Aewkó 
eivÏ _v‡K 
1000.00 
jÿ UvKv)| 

i) 16.00    
(eivÏK…Z 
1000.00 
jÿ UvKvi 
g‡a¨ Aewkó 
UvKv 
miKvix 
†KvlvMv‡i 
†dir cÖ`vb 
Kiv nq|) 
i i) 1.60% 

cÖK‡íi ‡UÛvi g~j¨vqb KvR 
m¤úbœ KiZt µq cÖ¯Ívebv 
mvi-ms‡¶c mn miKvwi µq 
msµvšÍ gš¿xmfv  KwgwUÕi 
Aby‡gv`‡bi wbwg‡Ë †cÖiY 
Kiv n‡j, weMZ 20-06-
2012   Zvwi‡L AbywôZ 
miKvwi µq msµvšÍ gš¿xmfv 
KwgwUi mfvq         wi-
‡UÛv‡ii wm×všÍ M„nxZ nq | 
 

 
       †gvU 

= 
98035.64 1002.00 17.00  



M)  KZ©„c‡¶i wbRm¦ Znwe‡ji AvIZvq 2011-12  A_©eQ‡ii ev¯Íevqbvaxb Dbœqb cÖK‡íi ZvwjKv I  
 ev¯Íevqb  AMªMwZt 
                                              (AsKmg~n j¶ UvKvq) 
µ. 
bs 

cÖK‡íi bvg ev¯Íevqb 
Kvj 

cÖKí e¨q 2011-12 mv‡ji 
ms‡kvwaZ GwWwc 

eivÏ 

2011-12 mv‡ji AMªMwZ 

i) Avw_©K 
i i) eiv‡Ïi% 

ev¯Íe AMªMwZ 

1| Asphalt Concrete 
Overlay over the 
existing runway at 
Hazrat Shahjalal 
International Airport. 

RyjvBÕ08 - 
RybÕ13   

8780.00 
(Aby‡gvw`Z) 
18821.16 
(cÖ¯ÍvweZ) 

200.00 i) 67.00 
i i) 33.50% 

 †im&cwÝf 
wVKv̀ v‡ii AbyKz‡j 
Kvh©v‡`k cÖ v̀b Kiv 
nq | 

2| Extension of 
Passenger Apron 
from foxtrot 
taxiway towards 
west and export 
Cargo apron from 
northern side of 
the existing 
export Cargo 
apron at Hazrat 
Shahjalal 
International 
Airport  

RvbyqvixÕ11-
RybÕ13 

4440.00 1600.00 i) 1600.00 
i i) 100% 

†im&cwÝf 
wVKv`v‡ii 

AbyKz‡j Kvh©v‡`k 
cÖ`vb Kiv nq 
Ges 36.94% 

ev¯Íe KvR 
m¤úv`b Kiv 

nq| 

3| Construction of 
CAAB Head 
Quarters Complex 
at Hazrat Shahjalal 
International 
Airport, Kurmitola, 
Dhaka. 

RvbyqvixÕ11-
RybÕ13   

 

6141.90 
 
 

440.00      - GKavc 2 Lvg 
c×wZ‡Z cybtivq 
†UÛvi Avnevb I 
g~j¨vqb Kiv nq|  

  ‡gvU = 26500.66 2240.00 1667.00  
 

(N) 2011-12  A_©eQ‡iii ms‡kvwaZ GwWwc‡Z eivÏwenxbfv‡e mshy³ Abby‡gvw`Z bZzb cÖKímg~‡ni ZvwjKv t 
                                                                                                               (AsKmgyn j¶ UvKvq) 

µ t 
bs 

cÖK‡íi bvg ev¯ZevqbKvj cÖKí e¨q gšÍe¨ 

1| LvbRvnvb Avjx wegvb 
e›`i wbg©vY 

RvbyqvixÕ11-
wW‡m¤̂iÕ13   

45574.80 Av‡jvP¨ cÖK‡íi c~Y©v½ wdwRwewjwU ÷¨vwW 
m¤úv`‡bi wbwg‡Ë evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae 
g¨v‡bR‡g›U (weAvBGg)-Gi  mv‡_ 
wcÖwjwgbvwi †b‡Mvwm‡qkb wgwUs AbywôZ nq|   

2| ÒK·evRvi wegvbe›̀ ‡ii 
Uvwg©bvj feb, Kv‡M©v wf‡jR, 
G‡cÖvb Ges Avbylw½K 
AeKvVv‡gv wbg©vYÓ kxl©K 
cÖKí| 

RyjvBÕ11-RybÕ14   105000.00 - 

 

 

 



2011-12  A_©eQ‡iii ms‡kvwaZ GwWwcf~³ I wbR¯^ Znwe‡ji AvIZvaxb cÖK‡íi †gvU cÖKí e¨q I eivÏ wbgœiƒct 
 

†gvU cÖKí e¨q t 98035.64 j¶ UvKv + 26500.66 j¶ UvKv = 124536.30 j¶ UvKv  
†gvU eivÏ t 1002.00 j¶ UvKv + 2240.00 j¶ UvKv = 3242.00 j¶ UvKv 
‡gvU e¨q t  17.00  j¶ UvKv + 1667.00 j¶ UvKv = 1684.00 j¶ UvKv| 

 

2012-13  A_©eQ‡ii †emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„c¶ KZ…©K 1wU Dbœqb cÖK‡íi 100% ev¯Íe KvR m¤úv`b I 
1wU cÖK‡íi 100% wmwfj KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| D‡jøL¨, KZ©„cÿ KZ©„K Av‡jvP¨ A_© erm‡i †gvU 06wU Dbœqb cÖKí 
ev¯Íevq‡bi Kvh©µg nv‡Z †bqv nq| Zb¥‡a¨ GwWwcf~³ 03 wU cÖKí I KZ…©c‡¶i wbR¯^ A_©vq‡b 03wU cÖKí|  

 

K) 2012-13  A_©eQ‡iii ms‡kvwaZ GwWwcf~³ †eweP KZ©„c‡¶i  ev¯Íevqbvaxb cÖK‡íi ZvwjKv I ev¯Íevqb AMªMwZ t 
  (e¨q j¶ UvKvq) 

µ. 
bs 

cÖK‡íi bvg ev Í̄evqb 
Kvj 

cÖKí e¨q 2012-13 
mv‡ji 

ms‡kvwaZ 
GwWwc 
eivÏ 

2012-13 mv‡ji AMªMwZ 

i) Avw_©K 
i i) 
eiv‡Ïi % 

ev¯Íe AMªMwZ 

1| nhiZ kvn&Rvjvj 
AvšÍR©vwZK wegvb 
e›`‡ii Avc-
‡Mª‡Wkb kxl©K 
cÖK‡íi civgk©K 
†mev cÖKí| 
 

RyjvBÕ05 -
RybÕ12   
 

1866.68 300.00 
 

i) 300.00 
i i) 100% 

B‡Zvg‡a¨, Av‡jvP¨ cÖK‡íi 
57.43% ev¯Ze KvR 
m¤úbœ n‡q‡Q| 

2| nhiZ kvn&Rvjvj 
AvšÍR©vwZK wegvb 
e›`‡ii Avc-
‡Mª‡Wkb cÖKí| 

K) RyjvBÕ08-
RybÕ12  
(‡gqv̀ e„w×) 
L) RyjvBÕ08-
RybÕ14   
(mt cÖ Í̄vvt) 

53126.96 
(mt cÖ Í̄vt) 

26000.00 i) 
2059.64 
i i) 
84.84% 

 Av‡jvP¨ cÖK‡íi ‡UÛvi 
g~j¨vqb Kvh©µg m¤úv`b I 
µq cÖ Í̄vebv miKvwi µq 
msµvšÍ gwš¿mfv KwgwUÕi 
Aby‡gv`‡bi wbwg‡Ë †cÖiY| 

 3| K·evRvi wegvb 
e›`i Dbœqb (1g 
ch©vq) kxl©K cÖKí| 
 

A‡±vei/09  -
wW‡m¤^i/13   
(mt Abyt) 

54964.2
1 
 

150.00 i) 
150.00 
i i) 
100% 
 

 Av‡jvP  ̈cÖK‡íi wcwWwcwc Gi 
Dci cwiKíbv Kwgkb KZ©„K 
bxwZMZ Aby‡gv̀ b cÖ v̀b Kiv 
nq | 
 Pvqbv miKv‡ii A_©vq‡b 
Av‡jvP  ̈ cÖKíwU ev̄ Íevq‡bi 
wbwg‡Ë F‡bi aib, c×wZ I 
FY msµvšÍ welqvẁ  wb‡q Pvqbv 
cÖwZwbwai mv‡_ BAviwW-‡Z GK 
mfv AbywôZ nq| cvkvcvwk 
Pvqbvi cÖwZwbwa, ey‡qU I 
wmGGweÕi cÖwZwbwai mgš̂‡q 
Av‡jvP  ̈ cÖK‡íi WªBs-wWRvBb 
e¨q cÖv°jb I †UÛvi WKz ‡̈g›U 
cÖ ‘̄Z msµvšÍ wel‡q GKvwaK 
Av‡jvPbv mfv AbywôZ nq|  

       †gvU = 109957.
85 

26450.00 22509.6
4 

 

 

 

 

 



L)  KZ©„c‡¶i wbRm¦ Znwe‡ji AvIZvq 2012-13  A_©eQ‡ii ev¯Íevqbvaxb Dbœqb cÖK‡íi ZvwjKv I 
 ev¯Íevqb  AMªMwZt                   (AsKmg~n j¶ UvKvq) 
 

µ. 
bs 

cÖK‡íi bvg ev¯Íevqb Kvj cÖKí e¨q 2012-13 
mv‡ji 

ms‡kvwaZ 
GwWwc eivÏ 

2012-13 mv‡ji AMªMwZ 

K) Avw_©K 
L)eiv‡Ïi% 

ev¯Íe AMªMwZ 

1| Asphalt Concrete 
Overlay over the 
existing runway at 
Hazrat Shahjalal 
International Airport. 

K) RyjvBÕ08- 
RybÕ13 (mt 
Abyt) 
L) RyjvBÕ08- 
RybÕ14  (mt 
cÖ Í̄vt) 

18774.05 
(mt  cÖ Í̄vt) 

10233.00 K) 
10143.17 
L) 
99.12% 

 Av‡jvP  ̈cÖK‡íi 77.14% 
ev̄ Íevqb KvR m¤úv̀ b I 
‡gqv̀  e„w×mn Av‡jvP  ̈
cÖK‡íi ms‡kvwaZ wWwcwc     
gš¿Yvj‡q †cÖiY |  

4| Extension of 
Passenger Apron from 
foxtrot taxiway 
towards west and 
export Cargo apron 
from northern side of 
the existing export 
Cargo apron at Hazrat 
Shahjalal International 
Airport  

RvbyqvixÕ11-
RybÕ13 

i) 
4440.00 

(g~j) 
ii) 

4987.00 
(mt cÖ¯Ívt) 

 

3100.00 K) 
3087.92 
L) 
99.61% 

 Av‡jvP̈  cÖK‡íi 100% 
ev̄ Íe KvR m¤úbœ Kiv nq| 
GQvov, Av‡jvP̈  cÖK‡íi 
Scope of work e„w× 
cvIqvq ms‡kvwaZ wWwcwc L 
gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv nq|  

5| Construction of 
CAAB Head 
Quarters Complex 
at Hazrat Shahjalal 
International 
Airport, 
Kurmitola, Dhaka. 

K) 
RvbyqvixÕ11-
RybÕ13 (gyj) 

L) 
RvbyqvixÕ11-
wW‡m¤̂iÕ15 

(mt cÖ¯Zvebv) 

K) 
6141.90 

(gyj) 
L) 

13246.88 
(mt cÖ¯Zvt) 

 

240.00 K) 36.45 
L) 

15.18% 
 

Av‡jvP¨ cÖK‡íi 
†imcwÝf wVKv`v‡ii 
mv‡_ Pzw³ I  mvBU 
wcªcv‡ikb KvR  ïiæ|  
 

   †gvU = 37007.90 13573.00 13267.54  
 

M) 2012-13  A_©eQ‡iii ms‡kvwaZ GwWwc‡Z eivÏwenxbfv‡e mshy³ Abby‡gvw`Z bZzb cÖKímg~‡ni ZvwjKv t 

(AsKmgyn j¶ UvKvq) 

cÖK‡íi bvg ev¯ÍevqbKvj cÖKí e¨q gšÍe¨ 
LvbRvnvb 
Avjx wegvb 
e›`i wbg©vY| 

RyjvBÕ14 - 
RybÕ17 

46000.0
0 

Av‡jvP¨ cÖK‡íi wdwRwewjwU ÷¨vwW m¤úv`‡bi Rb¨ Lyjbv cÖ‡KŠkj I 
cÖhyw³ wek¦we`¨vjq (Ky‡qU) I wmGGweÕi g‡a¨ weMZ 25-04-2013   
Zvwi‡L Agreement  m¤cv`b Kiv n‡q‡Q| D‡jøL¨, Pyw³ Abyhvqx Kz‡qU 
KZ…©K Av‡jvP¨ cÖK‡íi wdwRwewjwU ÷¨vwW wi‡cv©U cÖ`v‡bi mgqmxgv 20 
mßvn| 
 

 

N) 2012-13  A_©eQ‡iii ms‡kvwaZ GwWwc‡Z ˆe‡`wkK mvnvh¨ cÖvwßi myweav‡_© eivÏ e¨wZ‡i‡K cÖwZdwjZ cÖKí ZvwjKv t 
 (AsKmgyn j¶ UvKvq) 

cÖK‡íi bvg ev¯ÍevqbKvj cÖKí e¨q gšÍe¨ 
ÒK·evRvi wegvbe›`‡ii 
Uvwg©bvj feb, Kv‡M©v 
wf‡jR, G‡cÖvb Ges 
Avbylw½K AeKvVv‡gv 
wbg©vYÓ kxl©K cÖKí| 

wW‡m¤̂iÕ13 
 - RybÕ16 

105000.
00 

Av‡jvP¨ cÖK‡íi wcwWwcwc Gi Dci cwiKíbv Kwgkb KZ©„K 
bxwZMZ Aby‡gv`b cÖ`vb Kiv nq | 
 Pvqbv miKv‡ii A_©vq‡b Av‡jvP¨ cÖKíwU ev Í̄evq‡bi wbwg‡Ë 
F‡bi aib, c×wZ I FY msµvšÍ welqvw` wb‡q Pvqbv 
cÖwZwbwai mv‡_ BAviwW-‡Z GK mfv AbywôZ nq| cvkvcvwk 
Pvqbvi cÖwZwbwa, ey‡qU I wmGGweÕi cÖwZwbwai mgš^‡q 
Av‡jvP¨ cÖK‡íi WªBs-wWRvBb e¨q cÖv°jb I †UÛvi WKz¨‡g›U 
cÖ ‘̄Z msµvšÍ wel‡q GKvwaK Av‡jvPbv mfv AbywôZ nq| 



 

2012-13  A_©eQ‡iii ms‡kvwaZ GwWwcf~³ I wbR¯^ Znwe‡ji AvIZvaxb cÖK‡íi †gvU cÖKí e¨q I eivÏ wbgœiƒct 
†gvU cÖKí e¨q t 109957.85 j¶ UvKv + 37007.90 j¶ UvKv = 112965.75 j¶ UvKv  
†gvU eivÏ t 26450.00 j¶ UvKv + 13573.00 j¶ UvKv = 40023.00 j¶ UvKv 
‡gvU e¨q t  22509.64  j¶ UvKv + 13267.54 j¶ UvKv = 35777.18 j¶ UvKv| 
 

Avw_©K mvdj¨ t  
 

2011-2012  A_©eQ‡ii †emvgwiK wegvb PjvPj KZ…©c‡¶i ivR¯^ Av‡qi cwigvb 731.88 ‡KvwU UvKv | MZ Avw_©K 
erm‡ii Zzjbvq G ermi 136.69 †KvwU UvKv ivR¯^ Avq †ekx n‡q‡Q| 2011-2012  A_©eQ‡ii †gvU ivR¯^ e¨‡qi cwigvb 
337.90 †KvwU UvKv| MZ Avw_©K erm‡ii Zzjbvq G ermi 22.12 †KvwU UvKv †ekx e¨q n‡q‡Q| wegvbe›`i mg~‡n †givgZ 
I i¶Yv‡e¶Y, AePq Ges we` ÿr Lv‡Z e¨q †ekx nIqvq AwZwi³ A_© LiP n‡q‡Q|  
 

2012-2013  A_©eQ‡ii †emvgwiK wegvb PjvPj KZ…©c‡¶i ivR¯^ Av‡qi cwigvb 785.89 ‡KvwU UvKv | MZ Avw_©K 
erm‡ii Zzjbvq G ermi 54.01 †KvwU UvKv ivR¯^ Avq †ekx n‡q‡Q| 2012-2013  A_©eQ‡ii †gvU ivR¯^ e¨‡qi cwigvb 
345.79 †KvwU UvKv| MZ Avw_©K erm‡ii Zzjbvq G ermi 7.89 †KvwU UvKv †ekx e¨q n‡q‡Q| wegvbe›`i mg~‡n †givgZ 
I i¶Yv‡e¶Y, AePq Ges we` ÿr Lv‡Z e¨q †ekx nIqvq AwZwi³ A_© LiP n‡q‡Q| weMZ 3 (wZb) A_© erm‡ii Zzjbvg~jK 
Avq I e¨‡qi Z_¨ wb‡gœ †`qv n‡jv t  

                                                                                  (AsKmgyn †KvwU UvKvq) 

                     

DØ„Ë ivR¯^ Avq I miKvix †KvlvMv‡i A_© cÖ`vb t 
 

KZ…©c‡¶i evrmwiK Avq †_‡K Ab¨vb¨ erm‡ii gZ 2011-12  A_©eQ‡ii 35.00 †KvwU UvKv Ges 2012-13   A_© erm‡i 
42 †KvwU UvKv miKvix †KvlvMv‡i cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| ms¯’vi cÖkvmwbK e¨q e¨e ’̄vcbv I Dbœqb e¨q, miKvix †KvlvMv‡i A_© 
cÖ`vb, AePq, FY cwi‡kva BZ¨vw` mKj e¨q †gUv‡bvi ci 2011-12  A_©eQ‡ii NvUwZi cwigvb 38.07 †KvwU UvKv Ges 
2012-13  A_©eQ‡ii NvUwZi cwigvb 57.02 †KvwU UvKv|  
 

Acv‡ikbvj Kg©m~Px t 
 

†emvgwiK wegvb PjvPj KZ…©c‡¶i †gvU wegvb e›`‡ii msL¨v 15wU| Zb¥‡a¨ 3wU AvšÍR©vwZK wegvbe›`i, 5wU Af¨šÍixY 
wegvbe›`i I 7wU ÷j wegvbe›`i| eZ©gv‡b AvšÍR©vwZK I Af¨šÍixY wegvb e›`img~‡ni g‡a¨ 7wU wegvb e›`‡i wegvb 
PjvPj Ki‡Q| mKj ÷j wegvbe›`i †Kvb wegvb PjvPj K‡i bv| Acv‡ikbvj wegvb e›`img~‡n 2011-12 I 2112-13 
A_© erm‡i ¯^vfvweK Kvh©µg cwiPvwjZ n‡q‡Q| wegvbe›`i mg~‡n we`¨gvb myweavw` †hgb- Uvwg©bv‡ji hvÎx †mev myweav, 
Gqvi UªvwdK K‡›Uªvj mvwf©m, Gqvi †bwf‡Mkb Ges †Uwj-†hvMv‡hvM mvwf©m, wegvb DÇqb I AeZi‡Yi Rb¨ ivbI‡q, 
†Uw·I‡q, G‡cÖvY BZ¨vw` ¯̂vfvweK I DbœZ †mevi gvb eRvq wQj| 2011-12 A_© erm‡i 16wU  I 2012-13 A_© erm‡i 
10 wU bZyb wegvb  AÎ KZ…©c‡¶i cwiPvwjZ evsjv‡`‡k wegvb †iwRwóª‡Z †iwRwóªe× n‡q‡Q| Av‡jvP¨ erm‡i KZ…©c¶ G 
†`‡k DÇqbiZ wegv‡bi cix¶v wbix¶v †k‡l †gvU 114wU Gqvi Iqvw`©‡b mvwU©wd‡KU bevqb K‡i‡Q| GQvov, wewfbœ 
K¨vUvMix‡Z 123 Rb cvBjU-†K jvB‡mÝ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  
 
 

µ: 
bs 

Kv‡Ri bvg 2011-12 2012-13 

01| bZzb wegvb †iwR‡Uªkb 16 10 
02| GqviIqvw`© mvwU©wd‡UK bevqb 51 63 
03| wewfbœ K¨vUvMix‡Z cvBjU jvB‡mÝ cÖ`vb 48 75 
04| Gqviµvd‡Ui BwÄwbqvwis wWm‡cbkm/Km‡mkb gÄix `v‡bi 

msL¨v 
94 71 

 

ermi  ivR¯^ Avq e¨q g~jab e¨q 
2010-2011 595.19 315.78 280.08 
2011-2012 731.88 337.90 360.43 
2012-2013 785.89 345.79 418.75 



05| wewfbœ K¨vUvMix‡Z wegvb i¶Y cÖ‡KŠkjxi AbyÄvcÎ 18 41 
06| wegvb i¶Y cª‡KŠkjxi AbyÄvcÎ wejw¤Ẑ /cÖZ¨vnvi 0 0 
07| wewfbœ K¨vUvMix‡Z cvBjU jvB‡mÝ  cÖ`v‡bi Rb¨ KvwiMix 

cix¶vi MÖnY 
03 03 

08| wewfbœ K¨vUvMix‡Z cÖ‡KŠkjx KvwiMix cix¶v MÖnY 01 02 
09| wegvb i¶Y cÖ‡KŠkjxi KvwiMix cix¶vq AskMÖnYKvixi msL¨v 

(LWTR) 
42 186 

10| cvBjU jvB‡mÝ-Gi KvwiMix cix¶vi AskMÖnYKvix‡`i msL¨v 1316  1594 
11| evsjv‡`k wegv‡bi G¨vcÖfvj cix¶vq †hvM`v‡bi msL¨v(Type) 39 98 
12| ‰ew`wkK ms¯’v KZ…©K evsjv‡`k wegv‡bi KvwiMix Kvh©ejx 

cÖZ¨vq‡bi/ bevq‡bi Aby‡gv`b `vb| 
13 15 

13| wegv‡bi ˆew`wkK Mgb c‡_i ¯’vbmg~n cwi`k©b 04 03 
14| GqviµvdU †gBb‡Ub¨vÝ wmwWDj Aby‡gv`b `vb 10 06 
15| BÝUªvKUi G¨vcÖfvj mvwU©wd‡KU cÖ`vb 15 11 
16| wegvb ~̀N©Ubv Z`šÍ Kvh© m¤úv`b 02 01 
17| evsjv‡`k wegv‡bi Af¨šÍixb Mgb c‡_i ¯’vbmg~n cwi`k©b 03 02 
18| wegv‡bi wec`RbK gvj en‡bi Ae¨vnwZ `vb 0 0 

 

2011-12 I 2012-13  A_©eQ‡ii wegvb DÇqb-AeZiY, c¨v‡mÄvi Ges cY¨ I WvK cwienY Z_¨vw` wb‡gœ cÖ`vb 

Kiv n‡jv t 

ermi wegvb DVvbvgv hvÎx enb cY¨ I WvK 
2011-12 56, 113 wU 45,60,705 Rb 1,98,488 (†g. Ub) 
2012-13 52,705 wU 52,91,489 Rb 2,26,128  (†g. Ub) 

 

†mev wfwËK mvdj¨ t  KZ…©c‡¶i †mev e„w× Z_v wegvbe›`‡i hvÎx nqivwb Z_v hvÎx †mev e„w×i j‡¶¨ wb‡gœv³ e¨e¯’v †bqv 

n‡q‡Qt 
 

nhiZ kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvbe›`i, XvKv t 
 

i) AvšÍR©vwZK wegvbe›`img~‡n Wifi myweavmn B›Uvi‡bU Kv‡bKk‡bi myweav ¯’vcb Kiv  n‡q‡Q| 

ii) nhiZ kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvbe›`‡ii ivbI‡q-14-†Z we`¨gvb ILS wU‡K Avc-†MÖW KiZt K¨vUvMix-1 †_‡K 
K¨vUvMix-2 G DbœxZ Kiv n‡q‡Q|  

iii) New Flight Plan-2012 ev¯Íevq‡bi Rb¨ AFTN up-gradation Kiv n‡q‡Q|  

iv) wegvbe›`‡ii mvwe©K wbivcËv e„w×i j‡¶¨ GKwU Gwf‡qkb wmwKDwiwU †mj MVb Kiv nBqv‡Q|  

v) †`‡ki mKj wegvb e›`‡ii Rb¨ AvaywbK gv‡bi wbivcËv cvk Pvjy Kiv nBqv‡Q| 
vi) Av‡jvP¨ wegvbe›`‡i wcGweG· wm‡÷g, wcG wm‡÷g ¯’vcb mn IqvwK-UwKi msL¨v e„w× Kiv nBqv‡Q bZzb 1wU 

†nvwìs jvDÄ ˆZix Kiv n‡q‡Q|  

vii) webvg~‡j¨ G¤^v‡i‡Kkb KvW© c~i‡Yi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| 
viii) Amy¯’ hvÎx‡`i ‡mev cÖ`v‡bi Rb¨ ûBj †Pqv‡ii msL¨v e„w× Kiv n‡q‡Q| 

ix) e„× Amy¯’ I wkïmn me ai‡bi hvÎx‡`i mnvqZv Kivi Rb¨ wb‡qvwRZ 04(Pvi) wU cÖwZôvb-Gi cvkvcvwk †Møvevj 
bv‡g AviI GKwU cÖwZôvb-‡K BRviv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

x) ‡evwW©s eªxR GjvKvq I Kb‡Kvm© nj GjvKvq hvÎx‡`i emvi Rb¨ AZ¨vaywbK †Pqv‡ii msL¨v e„w× I we‡bv`‡bi Rb¨ 
eo c`©vi †Uwjwfk‡bi msL¨v e„w× Kiv n‡q‡Q| 

xi) ‡`kxq Z_¨vw` Rvbvi Rb¨ i‡q‡Q AZ¨vaywbK Z_¨ †K›`ª| ZvQvovI evsjv‡`k mn B›Uvib¨vkbvj mxg msMÖ‡ni Rb¨ 

Matrix bvgK GKwU cÖwZôvb‡K RvqMv eivÏ †`Iqv n‡q‡Q|  
xii) ‡emiKvwi cÖwZôvbmn miKvwi e¨vs‡Ki ˆe‡`wkK gy`ªv wewbgq KvD›Uvi e„w× Kiv n‡q‡Q| 
xiii) ewnM©gb hvÎx‡`i Rb¨ ewnM©gb jvD‡Ä bZyb 03 (wZb) wU e¨vswKs ey_ ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 



xiv) Af¨všÍixY Uvwg©bvj fe‡b K¨vbwc wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 
xv) ewnM©gb hvÎx‡`i †PK-Bb Kvh©µg myôzfv‡e m¤úv`‡bi ¯^v‡_© ewnM©gb Zjvq we`¨gvb 51wU AvaywbK †PK-Bb-

KvD›Uv‡ii mwnZ AviI 12wU †PK-Bb-KvD›Uvi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|  

xvi) cÖevmx hvÎx‡`i wegvb e›`‡i AvMgb I wegvb e›`i n‡Z ewnM©g‡bi Rb¨ Bwg‡MÖkb msµvšÍ Kvh©vejx m¤úv`‡bi 
wbwg‡Ë Bwg‡MÖkb †W¯‹/KvD›Uvi Avjv`v Kiv n‡q‡Q|  

xvii) hvÎx‡`i wbivc‡` MšÍ‡e¨ †cŠQv‡bvi myweav‡_© K¨vbwc GjvKvq 3 wU cwienY ms¯’vi KvD›Uvi ms¯’vb Kiv 
n‡q‡Q| hvÎxiv D³ KvD›Uvi †_‡K Zv‡`i myweavgZ Mvwo fvov Ki‡Z cvi‡Qb| Bnv QvovI, BD‡ivKvi bv‡g GKwU 
ms ’̄v‡K hvÎx cwien‡Yi Rb¨ jxR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  
 

 

kvn AvgvbZ AvšÍR©vwZK wegvb e›`i t 
 

i) Av‡jvP¨ wegvbe›`‡i MÖxY P¨v‡bj I ‡iW P¨v‡bj Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

ii) bZzb dvqvi dvBwUs ‡fwn¨‡Kj mieivn Kiv n‡q‡Q| 
iii) Av‡jvP¨ wegvbe›`‡i A‡Uv widz‡qwjs wm‡÷g ’̄vc‡bi 55% ev¯Íe KvR m¤úv`b| 
iv) hvÎx‡`i emvi Rb¨ AZ¨vaywbK †Pqvi I we‡bv`‡bi eo c`©vi †Uwjwfkb ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

v) hvÎx mvavi‡bi j¨v‡M‡R i¨vwcs Gi Rb¨ i¨vwcs †gwkb ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

vi) hvÎx‡`i myweavi Rb¨ GKvwaK Money Exchanger ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 
vii) bZzb GSE (Ground Service Equipment) mieivn Kiv n‡q‡Q|  

viii) wegvb e›`‡i bZzb me©vaywbK DVOR, DME ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

ix) nR¡ Dcj‡¶ Special Task Force KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| 
 
 

Gg G wR Imgvbx AvšÍR©vwZK wegvb e›`i, wm‡jU t 
 
i) m¤ú~b© Uvwg©bvj feb kxZvZc wbqš¿‡Yi e¨e¯’vi AvIZvq Avbv n‡q‡Q|  

ii) wegvb e›`‡i bZzb me©vaywbK b¨vf-GBW BKz¨c‡g›U (DVOR) ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 
iii) AvaywbK ¯‹¨vwbs †gwkb ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| 
iv) Av‡jvP¨ wegvbe›`‡i A‡Uv widz‡qwjs wm‡÷g ’̄vc‡bi 50% ev¯Íe KvR m¤úv`b| 

v) e„n`vKvi wegvb PjvP‡ji †cÖw¶‡Z DbœZgv‡bi I Avivg`vqK jvDÄ †Pqvi mieivn Kiv n‡q‡Q|  
 

 

cÖkvmwbK mvdj¨ t 
 

2011-12 I 2012-13  A_©eQ‡ii Rbej wb‡qvM msµvšÍ weeiY t 
 

mvj cÖ_g †kªbx wØZxq †kªbx Z…Zxq †kªbx PZz_© †kªbx 
2011-12 22 Rb 14 Rb - - 
2012-13 6 Rb 4 Rb - - 

‡gvU = 28 Rb 18 Rb - - 
 

2011-12 A_©eQ‡i KZ…©c¶ KZ…©K 80 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K c‡`vbœwZ I 133wU †cbkb †KBm wb¯úwË Kiv n‡q‡Q| 
GQvov,    2012-13  A_©eQ‡ii KZ…©c¶ KZ…©K 85 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K c‡`vbœwZ I 8wU †cbkb †KBm wb¯úwË Kiv 
n‡q‡Q| 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
we‡k¦i ª̀yZ cwieZ©bkxj Gwf‡qkb cÖhyw³i mv‡_ mgZv‡j avivevwnKfv‡e D‡ ῭vM wb‡q †emvgwiK wegvb PjvPj KZ„©c¶ mvg‡bi ẁ ‡K GwM‡q 
P‡j‡Q| Avi GKvi‡YB KZ„©c¶‡K mve©¶wYKfv‡e wegvb e›̀ img~‡ni wewfbœ myweavẁ i cÖhyw³MZ Dbœqb mvab Ges hvÎx‡`i wbivc  ̀I 
myôyfv‡e PjvP‡ji wbwg‡Ë ‡mevi gvb Dbœqb Ki‡Z n‡”Q| wewfbœ wegvbe›̀ ‡i h_vmg‡q myweav I †mevi gvb Dbœq‡b cÖ‡qvRbxq cÖKí nv‡Z 
†bqv n‡”Q| †eweP‡Ki cwiKíbv Abyhvqx Pjgvb cÖKímgyn ev̄ Íevqb Kiv †M‡j Gwf‡qk‡bi †¶‡Î evsjv‡̀ k A‡bK ~̀i GwM‡q hv‡e Ges 
bZzb gnvkZ‡Ki Pvwn v̀ c~iY Ki‡Z m¶g n‡e| evsjv‡̀ ‡ki AvKvkmxgvq wegvb PjvPjKvix wegvbhv‡bi DÇqb-AeZiY wbivc  ̀I 
wbwðZ Kivi j‡¶  ̈cÖ‡qvRbxq mKj Kvh©µg MªnY I ev̄ Íevq‡b †emvgwiK wegvb PjvPj KZ©„c¶ e×cwiKi| 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imgvbx AvšÍR©vwZK wegvbe›`i,  wm‡j‡Ui G‡cÖvY Ask| 



      
  wegvb evsjv‡`k GqvijvBÝ wjwg‡UW 

ejvKv feb, Kzwg©‡Uvjv, XvKv| 
‡dvbt +88-02-8901600, 8901730-44d v̈·-+88-02-8901558  
Website : www.biman-airlines.com 

পট�িমঃ  
 জাতীয় পতাকাবাহী �িত�ান িহসােব িবমান �দেশর অভ��ের ও বিহ �িবে� আকাশপেথ পিরবহন ও �যাগােযাগ �ব�ায় 
����ণ � �িমকা পালন কের থােক। ০৪ জা�য়াির ১৯৭২ তািরেখ মহামা� রা�পিতর আেদশ নং-০২/১৯৭২ এর পিরে�ি�েত এয়ার 
বাংলােদশ ই�ার�াশনাল নােম সং�া� �িত�া লাভ কের। �িত�ালে� িবমােনর �কান িনজ� উেড়াজাহাজ বা �েকৗশল �াপনা িছল 
না। �ায় ২৫০০ জন দ�/আধা দ�কম �কত�া/কম �চারী িনেয় িবমান গ�ত হয়। ০৪ �ফ�য়াির ১৯৭২ সােল িবমান িডিস-৩ উেড়াজাহাজ 

�ারা আকাশপেথ �থম যা�া �� কের। ০৯ �ন ১৯৭৭ তািরেখ অ�ােদশ নং XIX এর মা�েম িবমানেক বাংলােদশ িবমান 
কেপ �ােরশন িহসােব �পা�িরত করা হয়।  
 
 উেড়াজাহাজ বহেরর সীমাব�তা এবং আিথ �ক সম�া সে�ও িবমান �িতেযািগতা�লক বাজাের এর �ল �নটওয়াক� বজায় 
�রেখেছ। তেব এিভেয়শন �েয়েলর �� �ি�র কারেন িবমান গত কেয়ক বছর যাবৎ আিথ �কভােব �াপক �িত�� হয়। বাংলােদশ 
এিভেয়শন �স�ের �ত উ�ু� হেলও �য়াজনীয় সং�ােরর অভােব �িতেযািগতায় �েক থাকার সাম�� অজ�ন করেত পােরিন। ২০০৭ 
সােল িবমান পাবিলক িলিমেটড �কা�ািনেত �পা�েরর পরবত� পয �ােয় িবিভ� �কার সং�ার ও �য় িনয়�ন কম ��চী বা�বায়ন 
এবং  পিরবিত�ত সাংগঠিনক কাঠােমােত বািণিজ�ক িস�া� �হেনর সাম�� অজ�ন করায় িবিভ� �িত�ল অব�া সে�ও িবমান 
২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ অথ � বৎসের ৫.৯১ ও ১৫.৫৭ �কা� টাকা লাভ কের এবং পরবত� সমেয় িব�বাজাের অি�রতা ও 
�ালানী �তেলর �মবধ �মান �� �ি�র কারেন ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২  অথ �বছেরর িবমান পয �ায়�েম ৪৬.০২ 
�কা� টাকা, ২২৪.১৬ �কা� টাকা এবং ৬০৫.৯৫ �কা� টাকা �লাকসান কের, যার ফল�িতেত িবমােনর তর� সংকট �কট আকার 
ধারন কের। বত�মােন িবমান আবার তর� সংকট কা�েয় �ের দ�ড়ােনার �চ�া করেছ এে�ে� সরকারী �ত�� ও পেরা� 
সহেযািগতা অত�াব�ক। 

 

�বািয়ং ৭৭৭-৩০০ ইআর এয়ার�াফট। 

 

 



ল�� ও উে��ঃ 
 

ল�� - 
 িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলঃ �ক এিভেয়শন বাজাের িব�মােনর এয়ারলাই� িহেসেব �িত�া করা। 
 

 উে�� - 
িনরাপদ, িব��, কায �কর এবং �� খরেচ আকাশ পেথ পিরবহন �সবা �দান করতঃ �সবা �হীতােদর কাি�ত স�ি� 
�দােনর মা�েম �িত�ােনর ঈি�ত ল�� অজ�ন এবং এভােব পরবত� সময়�েলােত �বসা পিরচালনা অ�হত রাখা। 

 
দািয়�াবলীঃ 

(K) আকাশপেথ অভ��রীণ ও আ�জ�ািতক গ�ে� িনরাপেদ, দ�, পয �া� এবং �লভ �ে� (economical) পিরবহন �সবা �দান ; 
(L) যা�ী সাধারেনর স�ি� এবং পিরচালনাগত দ�তা অজ�েনর লে�� বহর আ�িনকায়ন ও স�সারন ;  
(M) আ�িনক ��ি�র �বহার এবং জনবেলর �িশ�েনর মা�েম সািব �ক দ�তা �ি� ; 
(N) িবমানেক অিধকতর লাভজনক করার লে�� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ; �ট সং�া� পিরক�না �ণয়ন। 

 

 

২০১১ সােল িবমান বহের ন�ন সংেযািজত �বািয়ং ৭৭৭-৩০০ইআর এয়ার�াফেটর উে�াধনী অ��ােন মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা। 

বােজটঃ 
 ২০১১-১২  অথ �বছেরর বােজট ও সংেশািধত বােজট এবং ২০১২-১৩  অথ �বছেরর িবমােনর বােজট িনে� �দ� হলঃ   

                 (ল� টাকায়) 
িববরন বােজট 

২০১১-১২ 
সংেশািধত বােজট 

২০১১-১২ 
বােজট 

২০১২-১৩ 
সংেশািধত বােজট 

২০১২-১৩ 
রাজ� আয় ৫৫৩,০১৮.৩১ ৩৮৫,২৭৫.২৪ ৪৯১,৪৯৩.১৩ ৪০৮,০০৩.৩৭ 
�য় ৫৪৪,৯৯৯.৭৮ ৪৩৯,৮২৯.১৩ ৪৮৯,৬৪৯.৯৬ ৪৩২,৯৯০.৩৭ 
লাভ / �িত ৮,০১৮.৫৩ (৫৪,৫৫৩.৮৮) ১,৮৪৩.১৮ (২৪,৯৮৭.০০) 



িবমান কেপ �ােরশন �থেক পাবিলক িলিমেটড �কা�ািন (িপএলিস)-�ত �পা�রঃ 
 

 �িতেযািগতা�লক এিভেয়শন বািনেজ� �েক থাকার জ� িবমানেক দ�, গিতশীল ও বািণিজ�ক �িত�ান িহসাব গেড় 
�তালার লে�� ১৯৯৮ সােল মি�পিরষদ িবমানেক �ন �গঠন ও বািনিজ�কীকরেনর িস�া� �হণ কের। এ পিরে�ি�েত ২০০০ সােল 
িনেয়ািজত কনসালেট� এক� সমী�া �ণয়ন কের এবং িবমানেক পাবিলক িলিমেটড �কা�ািনেত �পা�রসহ �ােটিজক পাট �নার 
িনেয়ােগর �পািরশ কের। এ লে�� কায ��ম �হণ করা হেলও তৎকালীন এিভেয়শন মােক�েট িবরাজমান পিরি�িতর পিরে�ি�েত 
িবমােনর জ� �ােটিজক পাট �নার সং�েহর �েচ�া ফল�� হয়িন। িবমানেক �ণগ �ঠন ও বািনিজ�কীকরেনর িবষেয় সরকার ১৯ 
�ফ��য়াযী ২০০৭ তািরেখ সিচব, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন মম�নালেয়র �ন�ে� এক� কিম� গঠন কের। উ� 
কিম�র �পািরেশর আেলােক সরকার িনে�া� শেত� বাংলােদশ িবমান কেপ �ােরশনেক পাবিলক িলিমেটড �কা�ািনেত �পা�েরর 
��াব অ�েমাদন কের। 
 
(K) ৩০ �ন ২০০৭ তািরেখর মে� বাংলােদশ িবমােনর জনবল ৬,৮৮৩ হেত ৩,৪০০ এ নািমেয় আনেত হেব। 
(L) বাংলােদশ িবমােনর িব�মান ��ড ইউিনয়ন স�হেক অৈনিতক কম �কা� wbqš¿Y করার লে�� অিবলে� কায �কর �ব�া �হণ করেত 
হেব। 
(M) �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয় বাংলােদশ িবমােনর �জট-১ �েয়েলর �� িনধ �ারন, আমদািন ও সরবরাহ 

সং�া� িবষয়� �ালািন ম�ণালেয়র সােথ আেলাচনা�েম িস�া� �হণ করেব। 
(N) িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� এর �বহায � স�দস�হ সংর�েনর যথাযথ �ব�া �হণ করেত হেব। 

 
এর পিরে�ি�েত CAAB জারী�ত অ�ােদশ (নং-১৩, তািরখ ১১ �লাই ২০০৭) এর বেল সরকার বাংলােদশ িবমান 

কেপ �ােরশনেক পাবিলক িলিমেটড �কা�ািনেত (িপএলিস)-�ত �পা�িরত করার �ঘাষণা �দয়। 
 
     ২৩ �লাই ২০০৭ তািরেখ ’’িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলিমেটড’’ িপএলিস িহসােব িনব�ন�� হয়। ৩১ �লাই‘২০০৭ 
তািরেখ �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয় (সরকােরর পে�) এবং িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলিমেটড এর মে� 

Transfer of Undertaking  স�িক�ত �ি� �া�েরর মা�েম িবমান বাংলােদশ কেপ �ােরশেনর যাবতীয় স�দ ও দায়-�দনা 
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলিমেটড এর িনকট হ�া�র করা হয়। উে�� �য, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন ও �বসামিরক 
িবমান  চলাচল ক��পে�র সােথ িবমােনর দায়-�দনা সরকার ক��ক িন�ি� করা হেয়েছ। 
 
িবমােনর �লধন কাঠােমাঃ 
 

    িপএলিসেত �পা�েরর অ�বিহত �েব � িবমােনর অ�েমািদত �লধন িছল ৭৫০ �কা� টাকা এবং পিরেশািধত �লধন িছল 
৫৩২.৫১ �কা� টাকা। িপএলিসেত �পা�েরর পর িবমােনর অ�েমািদত �লধেনর পিরমাণ ১৫,০০০ �কা� টাকা, যা ১০০ টাকা 
�ে�র ১৫০ �কা� �শয়াের িবভ�। অ�িদেক, িবমােনর পিরেশািধত �লধন হে� ২,০৮২.৪১ �কা� টাকা।  
 
িবমােনর �বাড � অব ডাইের�রসঃ 
    বত�মােন িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলিমেটড এ ০১ জন �চয়ার�ান ও ১০ জন পিরচালক িনেয় এক� �বাড � অব ডাইের�রস আেছ। 
 
িবমােনর জনবলঃ   
 

     িবমােনর অ�েমািদত জনবল ৩,৪০০ জেনর িবপরীেত ৩০ �ন ২০১২ তািরেখ সব �েমাট ৪,৪৫৭ জন এবং ৩০ �ন ২০১৩ তািরেখ 
সব �েমাট ৪,৪৯২ জন কম �কত�া/কম �চারী কম �রত িছল, যার িবভাজন িন��পঃ  
 
      ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 
 
   �ায়ী    ২,৭১৬ জন   ৩,২১০ জন 
   ক�া�েয়ল   ১,৩৬২ জন   ১,২৭৯ জন 
   �ি�িভি�ক     ৩৭৯ জন       ০৩ জন 



উে��, �ল কম �কাে�র বাইেরও িবমান অেনক Non-core activities স�� কের থােক �যমন-�াউ� হ�া�িলং, �মিডেকল সািভ�স, 
�াউ� �া�েপােট �শন, ইি�িনয়ািরং সািভ �েসস ইত�ািদ। িবমােনর �মাট জনবেলর মে� এ সম� Non-core activity’ র সােথ জিড়ত 
জনবল অ�� �� রেয়েছ। 
 

০৯। িবমােনর �ট �নটওয়াক�ঃ     
 

িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� ঢাকা �থেক অভ��রীণ এবং আ�জ�ািতক িবিভ� গ�ে� সািভ �স পিরচালনা কের থােক। ২০১১-২০১২ 
এবং ২০১২-২০১৩ অথ �বছের িবমােনর অভ��রীণ ও আ�জ�ািতক গ�� স�েহর নাম িনে� উে�খ করা হ’লঃ 
 

২০১১-২০১২ 
 

অভ��রীণ গ��স�হ  দি�ণ এিশয়া দি�ণ �ব � এিশয়া ও 
�র�াচ� 

ম��াচ� ইউেরাপ 

ঢাকা, চ��াম ও 
িসেলট 

নয়ািদ�ী, �কালকাতা, 
কাঠ�� ও করাচী 

�াংকক, হংকং, 
�য়ালালাম�র ও  
িসংগা�র 

�বাই, আ�ধাবী, �দাহা, 
িরয়াদ, �জ�া, দা�াম, 
�েয়ত ও মাসকাট 

ল�ন,�রাম, িমলান 
ও �ানেচ�ার 

 

২০১২-২০১৩ 
 

অভ��রীণ গ��স�হ  `wÿY এিশয়া `wÿY  �ব � এিশয়া ও 
�র�াচ� 

ম��াচ� ইউেরাপ 

ঢাকা, চ��াম ও 
িসেলট 

bqvw`jøx, �কালকাতা 
KvVgvÛz ও করাচী 

�াংকক, হংকং, 
�য়ালালাম�র ও  
 িসংগা�র 

�বাই, আ�ধাবী, �দাহা, 
িরয়াদ, �জ�া, দা�াম, 
�েয়ত ও মাসকাট 

ল�ন  ও �রাম  
 

 

উে�� �য, িবমান বহের উপ�� উেড়াজাহােজর ��তা ও পিরচালনজিনত আিথ �ক �িত িবেবচনা কের �সে��র ২০১২ �থেক 
bqvw`jøx, করাচী, িমলান, হংকং ও �ানেচ�ার-এ িবমােনর �াইট পিরচালনা সামিয়কভােব �িগত করা হয়। পরবত�েত অে�াবর, 
২০১২ �থেক �াংকক এবং �ম ২০১৩ �থেক নয়ািদ�ী ও হংকং-এ �নরায় িবমােনর �াইট পিরচালনা �� করা হয়।  
 

 

jÛb-wm‡jU  mivmwi  d¬vB‡Ui  ïf D‡Øvab Abyôv‡b  gvbbxq A_©gš¿x  I ‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x  
 

 

 

 

 



wegv‡bi D‡ovRvnvR eni t  2011-2012 Ges 2012-2013 A_©eQ‡i wegv‡bi D‡ovRvnvR eni wQj wb¤œiƒc t 
 

2011-2012 
 

D‡ovRvnv‡Ri aib D‡ovRvnv‡Ri 
msL¨v 

hvÎxavib ÿgZv gvwjKvbvi cÖK…wZ 

‡evwqs 777-300 02 419 wbRm¦ 
wWwm 10-30 04 314 wbRm¦ 
Gd28-4000 02 80 wbRm¦ 
G310-300 03 221/223 02wU wbRm¦, 01wU 36 gv‡mi Rb¨ jxRK…Z 
‡evwqs 737-800 02 150 60 gv‡mi Rb¨ jxRK…Z 

 

2012-2013 
 

D‡ovRvnv‡Ri aib D‡ovRvnv‡Ri 
msL¨v 

hvÎxavib ÿgZv gvwjKvbvi cÖK…wZ 

‡evwqs 777-300 02 419 wbRm¦ 
wWwm 10-30 04 314 wbRm¦ 
G310-300 02 221/223 wbRm¦ 
‡evwqs 737-800 02 150 60 gv‡mi Rb¨ jxRK…Z 
‡evwqs 747-400 01 582 03 gv‡mi Rb¨ jxRK…Z 
‡evwqs 767-300 01 260 03 gv‡mi Rb¨ jxRK…Z 

 

hvÎx I cY¨ cwienb t  
 

2008-09 n‡Z 2012-13 ch©šÍ wegv‡bi hvÎx I cY¨ cwien‡bi cwimsL¨vb wb‡gœ cÖ`vb Kiv n‡jv t 
 

 hvÎx cwienb  

A_©eQi Af¨šÍixb cÖe„w×i nvi 
% 

AvšÍRv©wZK cÖe„w×i nvi 
% 

‡gvU cÖe„w×i nvi 
% 

2008-09 1,63,239 4.13 12,59,554 10.40 14,22,793 9.64 
2009-10 1,31,813 -19.25 12,97,676 3.03 14,29,489 0.47 
2010-11 1,46,974 11.50 15,96,277 23.01 17,43,251 18.00 
2011-12 1,83,511 24.86 15,89,956 -0.40 17,73,467 1.73 
2012-13 76,010 -58.58 14,96,698 -5.87 15,72,708 11.32 

 

cb¨ cwienb (Ub) 

A_©eQi Af¨šÍixb cÖe„w×i nvi 
% 

AvšÍRv©wZK cÖe„w×i nvi 
% 

‡gvU cÖe„w×i nvi 
% 

2008-09 316 43.64 23,820 8.02 26,976 21.13 

2009-10 97 -69.30 28,651 20.28 28,748 6.57 

2010-11 797 721.65 31,239 9.03 32,036 11.44 

2011-12 739 -7.28 22,926 26.61 23,665 -26.13 

2012-13 527 -28.69 32,907 43.54 33,434 41.28 

 



 
 

wegv‡bi jvf-‡jvKmv‡bi cwimsL¨vb t  
 

(K) 2008-09 †_‡K 2012-13 †_‡K wegv‡bi jvf-‡jvKmv‡bi cwimsL¨vb (‡KvwU UvKvq) wb‡gœ †`qv n‡jv t 
 

A_© eQi ivRm¦ Avq ivRm¦ e¨q bxU gybdv/(‡jvKmvb) 
2008-09 3039.70 3024.13 15.57 
2009-10 2948.03 2994.05 -46.02 
2010-11 3343.93 3568.09 -224.16 
2011-12 3789.51 4395.46 -605.95 
2012-13 wnmve PzovšÍKi‡Yi KvR  cÖwµqvaxb i‡q‡Q| 

 
 D‡jøL¨ †h, m¤úªwZK Kv‡j Gwf‡qkb dz‡q‡ji g~j¨ e„w× wegv‡bi Avw_©K Ae ’̄vi Dci cÖwZKzj cÖfve †d‡j‡Q| we‡klfv‡e 
D‡jøL‡hvM¨ Gwf‡qkb dz‡q‡ji g~j¨ cwieZ©b m¤úwK©Z Z_¨ wbgœiæc t 
 

gyj¨ cwieZ©‡bi ZvwiL XvKvq gyj¨ (BD Gm †m›U/wjUvi) PUªMÖv‡g gyj¨ (BD Gm †m›U/wjUvi) 
13-01-2008 84 83 
03-06-2008 125 124 
12-08-2008 119 118 
06-11-2008 75 74 
10-02-2009 49 48 
04-03-2009 50 49 
03-07-2009 64 63 



06-01-2010 68 67 
07-04-2010 72 71 
08-11-2010 75 74 
10-01-2011 83 82 
15-02-2011 88 87 
08-03-2011 95 94 
11-04-2011 105 104 
19-05-2011 110 109 
21-06-2011 106 105 
15-07-2011 105 104 
26-08-2011 103 102 
20-11-2011 102 101 
27-01-2012 104 103 
01-03-2012 109 108 
12-06-2012 107 106 

 
Z‡e 12-06-2012 Zvwi‡Li ci n‡Z A`¨ewa Gwf‡qkb dz‡q‡ji g~j¨ AcwiewZ©Z Av‡Q| 
 

wegv‡bi wewfbœ cÖKí I Kvh©µg t 
 

cÖ‡KŠkj I g¨vUvwiqvj g¨v‡bR‡g›U cwi`ßit  
 

¯^vaxbZv DËi evsjv‡`‡k Rb¥jMœ †_‡KB wegvb evsjv‡`k GqvijvB‡Ýi cÖ‡KŠkj cwi`ßi wbR¯^ `ÿ Rbej e¨env‡ii 
gva¨‡g wegvb en‡i hy³ D‡ovRvnv‡Ri iÿYv‡eÿb I ˆe‡`wkK GqvijvB‡Ýi †UKwbK¨vj n¨vÛwjs †mev w`‡q wecyj cwigvb 
ˆe‡`wkK gỳ ªv mvkªq K‡i Avm‡Q| AÎ cwi`ßi wegv‡bi mKj ai‡Yi D‡ovRvnv‡Ri AvšÍR©vwZK gvbm¤úbœ I mvkÖqx 
iÿYv‡eÿb wbwðZ K‡i |  m¤úªwZ AÎ cwi`ßiwU cÖ‡KŠkj I g¨v‡Uwiqvj g¨v‡bR‡g›U bv‡g 6wU c„_K wefv‡Mi gva¨‡g 
Kg©KvÛ cwiPvjbv ïiæ K‡i‡Q|  
 

‡K›`ªxq cÖ‡KŠkjt 
 

wegvb en‡i hy³ D‡ovRvnv‡Ri iÿYv‡eÿb/‡givgZ I Continued Airworthiness envj ivLvi ¯^v‡_© h_vmg‡q 
BwÄwbqvwis mvwf©m cÖ`vb I D‡ovRvnv‡Ri †gBb‡U‡bÝ wkwWDj cÖ`vb Kiv D³ wefv‡Mi gyj KvR| BwÄwbqvwis mvwf©‡mi 
AvIZvq D³ wefvM wb�‡jøvwLZ KvR mgvav K‡i _v‡K| 
 

1) D‡ovRvnv‡Ri mdj evwYwR¨K cwiPvjbvi j‡ÿ¨ Gi KvwiMwi Dbœqb, ch©v‡jvPbv, cwigvR©b I D‡ovRvnv‡Ri 
†gBb‡U‡bÝ wkwWD‡ji gva¨‡g D‡ovRvnv‡Ri iÿYv‡eÿ‡bi  mgqm~Px wbqš¿Y I Dbœqb Kiv|  

2) D‡ovRvnvR I wewfbœ hš¿vs‡ki cÖ ‘̄ZKvix cÖwZôv‡bi mv‡_ †hvMv‡hvM iÿv Kiv Ges Zv‡`i †_‡K cÖvß KvwiMwi Z_¨ 
g~j¨vqbKiZt wm×všÍ cÖ`vb I ev¯Íe c`‡ÿc MÖnY Kiv| 

3) wegvb en‡i hy³ wewfbœ D‡ovRvnv‡Ri BwÄb, GwcD Ges j¨vwÛs wMqv‡ii †givgZ msµvšÍ e¨e¯’vcbv | 
4) D‡ovRvnv‡Ri wiwcqvwis ¯‹xg cÖ`vb Kiv| 

 

cwi`k©b I gvbwbwðZKib wefvMt 
 

AÎ wefvM D‡ovRvnv‡Ri hveZxq iÿYv‡eÿb AvšÍR©vwZK I ¯’vbxq †i¸‡jUwi KZ©„cÿ KZ©„K cÖYxZ Airworthiness 
Standard Abyhvqx Z`viwK K‡i _v‡K| GB wefv‡Mi ¸iæZ¡c~Y© `vwqZ¡mgyn wb¤œiƒct 
 



1) evsjv‡`k wegv‡bi AvIZvaxb mg¯Í D‡ovRvnv‡Ri hveZxq iÿYv‡eÿ‡bi h‡_vchy³ gvb wbwðZKib I 

D‡ovRvnv‡Ri  Continued Airworthiness Standard eRvq ivLvi j‡ÿ¨ hveZxq e¨e ’̄v MÖnY Kiv|  
2)  D‡ovRvnv‡Ri iÿYv‡eÿb m¤úwK©Z hveZxq `wjjcÎ wbw ©̀ó mgq ci AšÍt wbixÿvi gva¨‡g Kv‡Ri gvb g~j¨vqb| 
3) D‡ovRvnv‡Ri `yN©Ubv cieZ©x Z`šÍ I Z`šÍ mv‡c‡ÿ e¨e¯’v MÖnY Ges ỳN©Ubv cªwZ‡iv‡a e¨e ’̄v MÖnY Kiv| 
4)  D‡ovRvnv‡Ri Rb¨ e¨eüZ hš¿vs‡ki gvb hvPvB Kiv| 

5)  Certificate of Airworthiness bevq‡bi Rb¨ Civil Aviation of Bangladesh Gi mv‡_ †hvMv‡hvM iÿv 
Kiv| 

 

cÖ‡KŠkj cwiKíbv wefvMt 
 

AÎ wefvM †Kš¿xq cÖ‡KŠkj I iÿYv‡eÿb wefv‡Mi mwnZ mgš̂q mvab K‡i D‡ovRvnv‡Ri hveZxq wসwWDj I Avb-wসwWDj 
iÿYv‡eÿ‡bi KvRmgyn mwVK mg‡q m¤úbœ Kiv Ges h_vmg‡q †iwfwbD d¬vBU cÖ`vb Kivi j‡ÿ¨ KvR K‡i _v‡K|  
 

cÖ‡KŠkj Ifvinj wefvMt 
 

D‡ovRvnv‡Ri wewfbœ hš¿vsk †givgZ I h‡_vchy³ cixÿvi gva¨‡g hš¿vs‡ki e¨envi Dc‡hvwMZv wbwðZ Kiv| 
 

cÖ‡KŠkj iÿYv‡eÿb wefvM t 
 

D‡ovRvnv‡Ri iÿYv‡eÿb msµvšÍ hveZxq KvR h_vmg‡q m¤úbœ KivB AÎ wefv‡Mi g~j `vwqZ¡| iÿYv‡eÿb wefvM AÎ 
cwi`ß‡ii g~j PvwjKv kw³ Ges wb‡¤œv³ kvLv¸‡jvi mgš̂‡qi gva¨‡g Kvh© m¤úbœ K‡i _v‡K|  

 jvBb †gBb‡U‡bÝt N~Y©vqgvb 4wU cvjvq wbR¯^ jvB‡mÝW cÖ‡KŠkjx, †UKwbwkqvb I †gKvwbK mgwš^Z Kvh©µ‡gi 
gva¨‡g mwVK mg‡q iÿYv‡eÿb K‡i D‡ovRvnv‡Ri DÇqb wbwðZKiY| 

 ‡eBR †gBb‡U‡bÝt wbR¯̂ Rbej Øviv wegvb en‡i hy³ D‡ovRvnv‡Ri gvSvix I fvix wmwWIj iÿYv‡eÿb|  

 ‡gBb‡U‡bÝ K‡›Uªvj ‡m›Uvi t D‡ovRvnv‡Ri mwVK mg‡q DÇqb wbwðZ Kiv I wewfbœ RwUj KvwiMix ÎæwU  I 
D‡ovRvnvR MÖvD‡ÛW nIqvi †ÿ‡Î ¸iæZ¡c~Y© KvwiMix civgk© I mn‡hvwMZv cÖ`vb|  

 ‡Kweb Gwcqv‡iÝ I d‡ib GqviµvdU n¨v‡Ûwjst evsjv‡`k wegv‡bi wbR¯^ D‡ovRvnv‡Ri DÇqb c~e©eZ©x I 
AeZib cieZ©x hveZxq †Kweb wK¬wbs KvR m¤úv`b| GQvovI ˆe‡`wkK GqvijvBÝ Gi D‡ovRvnv‡Ri †Kweb 
wK¬wbs GÛ n¨vÛwjs m¤úv`b Kiv|  

 

 ‡÷vi GÛ g¨v‡Uwiqvj g¨v‡bR‡g›Ut 
 

D‡ovRvnv‡R e¨eüZ wewfbœ hš¿vsk µq, †givgZ I gRy`vqb AÎ wefvM wbwðZ K‡i _v‡K| D‡ovRvnvR me©`v DÇqbÿg 
ivL‡Z AÎ wefvM ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i| 
 

cÖ‡KŠkj D‡ovRvnv‡Ri iÿYv‡eÿb Kvh©µgt 
 

evsjv‡`k wegv‡bi wbR¯^ D‡ovRvnv‡Ri iÿYv‡eÿb AviI AvaywbK I mg‡qvc‡hvMx Kivi j‡ÿ¨ 1992 mv‡j nhiZ 
kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvbe›`‡i GKwU n¨v½vi Kg‡cø· wbg©vY Kiv nq| wbR¯^ n¨v½vi nIqvi Kvi‡Y D‡ovRvnv‡Ri gvSvix 
I fvix †givg‡Zi bZzb w`MšÍ D‡b¥vwPZ nq Ges cÖPzi ˆe‡`wkK gỳ ªv mvkÖq nIqvi c_ myMg nq| 
 

eZ©gv‡b cÖ‡KŠkj cwi`ßi nhiZ kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvbe›̀ ‡I AvMZ wewfbœ ˆe‡ ẁkK GqvijvBÝ‡K †UKwbK¨vj n¨v‡Ûwjs 
mv‡cvU© I KwZcq GqvijvBÝ‡K UªvbwRU mvwU©wd‡Kkন ẁ ‡q Avm‡Q| GQvovI evsjv‡`‡ki Ab¨vb¨ GqvijvBÝ Gi mwnZ  (†hgb 
BDbvB‡UW Gqvi, b‡fv Gqvi, Bqvs Iqvb BZ v̈ẁ ) †gBb‡U‡bÝ Pzw³i gva¨‡g D³ GqvijvBÝ Gi D‡ovRvnvR iÿYv‡eÿb Gi `vwqZ¡ 
cvjb K‡i‡Q|  
 



m¤úªwZ cÖ‡KŠkj cwi`ßi wi‡R›U GqvijvB‡Ýi `yBwU †evwqs 737-700 D‡ovRvnv‡Ri iÿYv‡eÿb I UªvbwRU mvwU©wd‡Kk‡bi 
Rb¨ Pzw³e× n‡q‡Q Ges hv †_‡K cÖ‡KŠkj cwi`ß‡ii gva¨‡g evsjv‡`k wegv‡bi Avq e„w×‡Z GKwU bZzb w`MšÍ D‡b¥vwPZ 
n‡q‡Q| 
 

 
wegvb n¨v½vi Kg‡cø· 

 

evsjv‡`k GqvijvBÝ †Uªwbs †m›Uvi (weGwUwm)t   
 

বাংলােদশ এয়ারলাই� ��িনং �স�ার (িবএ�িস) নােম এক� �িশ�ন �ক� রেয়েছ , �যখােন �ধানতঃ কািরগির জনবলেক �িশ�ন  
�দান করা হয়। উেড়াজাহাজ র�নােব�ন কায ��েমর জ� European Aviation Safety Agency  (EASA) এর 
EASA-145 অজ�েনর �ব �শত� িহসােব িবমান ইেতামে� তার ��িনং �স�ােরর জ�ও EASA-147 সা�িফেকশন অজ�েন স�ম 
হেয়েছ। যার ফেল িবমােনর জনবলেক উ�ততর �িশ�ন �দান ছাড়াও িবএ�িস বাংলােদশী �বকেদর �িশ�ন �দােনর মা�েম 
"এয়ার�াফট �মকািনক’’ িহসােব গেড় �তালার কায ��ম �� কেরেছ, যার িবেদেশ িব�ল চািহদা রেয়েছ। 
 

িবমান d¬vBU ক�াটািরং �স�ার (িবএফিসিস) এবং িবমান �পাি� কমে�� (িবিপিস) 
  
িবমােনর আেরা ২� �সলফ একাউি�ং সাবিসিডয়ারী �ক� রেয়েছ, যথা িবমান �াইট ক�াটািরং �স�ার (িবএফিসিস) এবং িবমান 
�পাি� কমে�� (িবিপিস) নােম ব�ল পিরিচত। বত�মােন িবএফিসিস �থেক িনয়িমত ও অিনয়িমতভােব �মাট ১৮� এয়ারলাইে� 
খা� উে�ালন কেরেছ। ২০১১-১২ অথ �বছের িবএফিসিস ২৩.০৭ �কা� টাকা ও িবিপিস ৩.৩৫ �কা� টাকা �নvফা অজ�ন কেরেছ। 
    

�াউ� ও কােগ �া হ�া�িলং সািভ �সঃ 
 

িবমান �াউ� ও কােগ �া  হ�া�িলং সািভ �েসর মা�েম ২০১১-১২ সােল �ায় ২৭৩ �কা� টাকা আয় কেরেছ। িবমান ন�ন ন�ন 
কািরগির সংেযাজেনর মা�েম ত�র হ�া�িলং সািভ�স উ�ত কেরেছ এবং ভিব�েত তা আেরা উ�ত করা হেব। উে�� �য, িবমােনর 
এ �সবা �দানকারী িবভাগেক Bangladesh Airlines Airport Services (BAAS) নােম এক� সাবিসিডয়ারী িহসােব 
গঠন করা হেয়েছ এবং এর কায ��ম ২০০৮ সােল �� হেয়েছ। 
 

n¾¦ Acv‡ikb t  
 

 ২০১১-১২  অথ �বছেরর হ� �মৗ�েম বাংলােদশ �থেক পিরবহন�ত সব �েমাট ৫০,৯৭২ জন হ�যা�ীর মে� িবমান ঢাকা, 
চ��াম ও িসেলট �থেক �মাট ২৫,৪৪৩ জন (যা �মােটর উপর শতকরা ৪৯.৯২ ভাগ) হ�যা�ী পিরবহন কেরেছ।  

 ২০১২-১৩  অথ �বছেরর হ� �মৗ�েম বাংলােদশ �থেক পিরবহন�ত সব �েমাট ১,১০,৪৭০ জন হ�যা�ীর মে� িবমান ঢাকা, 
চ��াম ও িসেলট �থেক �মাট ৫৪,১৮৪ জন (যা �মােটর উপর শতকরা ৪৯.০৪ ভাগ) হ�যা�ী পিরবহন কেরেছ। 



 
nR¡ mvwf©m 2012 Gi D‡Øvab Abyôv‡b gvbbxq gš¿x Rbve gynv¤§` dviæK Lvb| 

 

িস�েজন চাট �ারঃ 

িবমােনর িবিভ� িবভাগ ক��ক �াহকেদর �দান�ত �সবা এবং তা �াি�র িনয়মাবলী সহজলভ� করার িনিমে� �থক �থক ভােব 
িস�েজন চাট �ার �নয়ন করা হেয়েছ। এর ফেল �সবার মান উ�ত হেয়েছ। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
`yb©xwZ `yixKiY I Kv‡Ri cwi‡ek Dbœqb t 
 

miKvi †NvwlZ `ybx©wZ †iva bxwZgvjvi mv‡_ msMwZ †i‡L wewfbœ cÖKvi mvwf©m, †Wwjfvix mnRxKiY, wbweo ch©‡eÿb Ges 
K‡Vvi cÖkvmwbK e¨e ’̄vi gva¨‡g wegv‡bi we`¨gvb ỳbx©wZ A‡bKvs‡k n«vm Kiv m¤¢e n‡q‡Q|  G j‡ÿ¨ wegv‡b wewfbœ cÖKvi 
cÖwµqv I Kvh©µg A‡Uv‡gkb/AvaywbKvqb Kiv n‡”Q| B‡Zvg‡a¨ cÖkvmwbK k„sLjv c~btcÖwZôvi gva¨‡g wegv‡b Kv‡Ri 
cwi‡ek DbœZ Kiv n‡q‡Q| 
   

IATA Operational Safety Audit (IOSA) 
 

সকল সদ� এয়ারলাই�েক আ�জ�ািতকভােব �হণেযা� মােন উ�িত করার লে�� IATA (International Air Transport 
Associtation) কিতপয় ��া�াড � বা�তা�লক কেরেছ। এ সকল ��া�ােড �র িভি�েত িবমান ২৯ িডেস�র ২০০৮ তািরেখ 

�থমবােরর মেতা IATA Operational Safety Audit (IOSA) �রিজে�শন অজ�ন কেরেছ, যা িবমােনর অপােরশ� এর 
আ�জ�ািতক মােনর িনদশ �ণ। 

 



িবমােনর �য় �াস সং�া� কায ��মঃ 
 

আিথ �ক অব�ার উ�য়েনর এ� িবমান িবিভ� খােত �য় �াস কেরেছ। যার মে� উে�েযা� হেলা �লাকসানী �ট ব�করন, �াইট 
পিরচালনা �য় �ি���করেনর লে�� িবিভ� �েটর �ণ: িব�াসকরন ও জনবল �াসকরন। তাছাড়া িবমান িক� িক� নন-�কার 
কায ��ম আউটেসািস �ং করার পিরক�না �হণ কেরেছ। 
 

দ�তা উ�য়ন�লক কায�মঃ 
 

�েক�ং �ব�া আ�িনকায়ন এবং �েকট িব�য় বাবদ �য় �ােসর অংশ িহসােব িবমােনর সকল ��শেন �ন ২০০৮ �থেক ই-
�েক�ং �ব�া চা� করা হেয়েছ। ইেতামে� িবমান ৭� এয়ারলাইে�র সােথ আ�ঃলাইন ই-�েক�ং �ি� �া�র কেরেছ। 
অ�িদেক, এেজ�েদর মা�েম �েকট িব�য় কায ��ম সং�া� �লনেদন সহজীকরন ও আিথ �ক �িঁক �াস করার লে�� িবমােন 
িবএসিপ (Billing and Settlement Plan) �ম ২০০৮ এ বা�বায়ন করা হেয়েছ। এছাড়াও িবমান �ব�াপনার িনকট 
হালনাগাদ আিথ �ক ত� সহজলভ� করার জ� Revenue Accounting System বা�বায়ন করা হেয়েছ। 
 

wegv‡bi D‡ovRvnvR eni AvaywbKvqb t  
 

এক� িডিস-১০-৩০ উেড়াজাহাজ �তীত িবমােনর অ� িডিস-১০-৩০ ও এফ ২৮ উেড়াজাহাজস�হ অত�� �রাতন, �য�েলা ১৯৭৭-

৭৯ সােল িনিম �ত হেয়িছল। এ সকল উেড়াজাহােজর অপাের�ং ও র�নােব�ন �য় অত�ািধক। ইেতামে� এফ-২৮ উেড়াজাহাজ 

Face off করা হেয়েছ  এবং সকল িডিস-১০-৩০ উেড়াজাহাজ�েলাও পয �ায়�েম Face off করার িস�া� �হীত হেয়েছ ।  

ন�ন �জে�র উেড়াজাহাজ �ারা যা�ী পিরবহন �মতা �ি�করন ও আ�িনকায়েনর �ি�েকান �থেক িবমান (৪� ৭৭৭-৩০০ ইআর, 

৪� ৭৮৭-৮ এবং ২� ৭৩৭-৮০০) ১০� ন�ন উেড়াজাহাজ �েয়র জ� �বািয়ং �কা�ািনর সােথ �� �ি� �া�র কেরন। 

ইেতামে� ২� �বািয়ং ৭৭৭-৩০০ ইআর িবমান বহের �� হেয়েছ এবং ২০১৩ এর িডেস�র এর মে� আেরা ২� ৭৭৭-৩০০ ইআর 

এয়ার�াফট িবমান বহের �� হেব। িবমান ক��প� উ� উেড়াজাহাজস�হ বহের �যাগদােনর �েব � অ�বত�কালীন সমেয় একই 

�কার অথবা িভ� �কােরর উেড়াজাহাজ লীজ িভি�েত সং�হ�ব �ক �াইট পিরচালনার িস�া� �হণ কেরেছ। 
 

 
nR¡ mvwf©m 2013 G hvÎx cwi‡mevi Rb¨ mxgKvW© weZi‡Yi Pzw³ ¯̂vÿi Abyôv‡b wegv‡bi e¨e ’̄vcbv cwiPvjK Rbve †Kwfb Rb w÷j| 

 

‡KcUvDb Kb‡fbkb m¦vÿi t 
 

উেড়াজাহাজ �য় ও লীজ�হণ �িবধাজনক করা এবং এসেবর �য় কিমেয় আনার লে�� সরকার ক��ক �কপটাউন কনেভনশন �া�িরত হেয়েছ। 
 

 

 



D‡ovRvnvR µ‡qi A_©vqb t 
 

িবমােনর িনজ� তহিবল এবং সহজ শেত� �হীত� �ানীয় ও �বেদিশক ঋণ �ারা ন�ন উেড়াজাহাজ �েয়র জ� অথ �ায়ন করা হেব। 
এ লে�� ন�ন �কা�ািন িহসােব �বেদিশক ঋণ �হেনর জ� ইেতামে� সরকার ক��ক �ারাি� �দান করা হেয়েছ। তাছাড়া উ� 
অথ � �যাগােন সরকার ক��ক �লধন সহায়তার �েয়াজন হেব। 
 

wWwm 10-30 GqviµvdU| 

 
িবমােনর �ধান স�দ হে� িবমােনর �িত বাংলােদশী যা�ীেদর আ�া ও ��েপাষকতা। এ�েকই �লধন কের িবমান বহের ন�ন 
�জে�র উেড়াজাহাজ সংেযাজন ও ক�াপািস� �ি�, স�া� সািভ �স স�সারণসহ অ�া� কায ��ম �হেনর মা�েম িবমানেক 
ভিব�েত লাভজনক �িত�ােন পিরনত করা হেব। আেপাষহীন িনরাপ�া, দ�তা ও িমত�িয়তাই িবমােনর �লম�। এসকল 
���াপেট িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� িলিমেটড হ� যা�ী পিরবহেন �মাগত সফলতার �া�র �রেখ চেলেছ। নি�ত বা�ালী 
আিতিথেয়তা িবমােনর ইন�াইট �সবার অ�তম �বিশ��। ন�ন �জে�র উেড়াজাহাজ সংেযাজন কের িবমােনর বহরেক 
আ�িনকায়েনর মা�েম িবে�র এক� �িতি�ত এয়ারলাই� িহসােব আ��কােশর �েচ�া িব�মান আেছ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



evsjv‡`k mvwf©‡mm wjwg‡UW (weGmGj) 
iƒcmx evsjv †nv‡Uj, 1 wg›Uz †ivW, XvKv-1000| 
‡dvbt +88-02-8330001, G·: 4401 
d¨v·: +88-02-8330142 
Web: www.bsl.gov.bd 

 
 

 
 

f~wgKv t    
evsjv‡`k mvwf©‡mm wj:(weGmGj) 1994 mv‡j ms‡kvwaZ †Kv¤cvbx AvB‡bi AvIZvq MwVZ GKwU cvewjK wjwg‡UW 
†Kv¤cvbx| weGmGj-Gi Aby‡gvw`Z g~jab 250 †KvwU UvKv Ges cwi‡kvwaZ g~ja‡bi cwigvY 61.61 †KvwU UvKv| 
evsjv‡`k miKvi †Kv¤cvbxi 99.68% cwi‡kvwaZ g~ja‡bi Askx`vi| miKvi KZ…©K g‡bvbxZ 8(AvU)Rbmn Aci GKRb 
†kqvi‡nvìvi‡`i cÖwZwbwa wn‡m‡e †gvU 9(bq) Rb cwiPvjK mgš̂‡q MwVZ cwiPvjK cl©` †Kv¤cvbxi mvwe©K cwiPvjbvi 
`vwq‡Z¡ i‡q‡Q| †emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi mwPe cwiPvjbv cl©‡`i †Pqvig¨vb wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i 
Avm‡Qb|  

 

jÿ¨ t   

‡Kv¤úvbxi wbqš¿vaxb evsjv‡`‡ki cÖ_g cuvPZviKv †nv‡Uj, 
eZ©gv‡bi Õiƒcmx evsjv †nv‡UjÓ 1966 mvj †_‡K Ó†nv‡Uj 
B›UviKw›U‡b›Uvj XvKvÕ bv‡g hvÎv ïiæ K‡i gv‡S ÕXvKv †kivUb 
†nv‡UjÕ Ges m¤úªwZ Õiƒcmx evsjv †nv‡UjÕ bv‡g MZ 01 †g 
2011 †_‡K cwiPvwjZ n‡”Q| †nv‡UjwU ‡`‡ki Af¨šÍixYmn 
wek¦e¨vcx AmsL¨ ch©UKmn AwZw_‡`i AvšÍR©vwZKgv‡bi †nv‡Uj 
†mev cÖ`vb K‡i Avm‡Q| †nv‡U‡ji my‡hvM-myweav Av‡iv 
DbœxZKi‡Yi j‡ÿ¨ wek¦weL¨vZ †nv‡Uj g¨v‡bR‡g›U †Kv¤úvbx 
ÓB›UviKw›U‡b›Uvj †nv‡Ujm& MÖæc (AvBGBPwR)Ó-Gi mv‡_ 30 
eQi †gqv`x Pzw³ ¯^vÿi Kiv n‡q‡Q| Pzw³ Abyhvqx AvBGBPwRÕi 
eª¨vÛ ó¨vÛvW© Abyhvqx e¨vcK ms¯‹vi m¤ú‡bœi ci  †nv‡UjwU 
ÕB›UviKw›U‡b›Uvj XvKvÕ bv‡g eª¨vwÛs Kiv n‡e| 

  

 

 



D‡Ïk¨t  
 

‡`‡ki Af¨šÍixYmn wek¦e¨vcx AmsL¨ ch©UKmn AwZw_‡`i 
AvšÍR©vwZKgv‡bi †nv‡Uj †mev cÖ`vb Kiv|  
AwZw_‡`i mv‡_ †mŠnv ©̀¨c~Y© I AvšÍwiK m¤úK© ¯’vcb| 
evsjv‡`‡k ch©Ub wk‡íi weKv‡k mnvqZv cÖ`vb| 
 

`vwqZ¡ejxt  
 

iƒcmx evsjv †nv‡Uj cwiPvjbvq mvwe©K mn‡hvwMZv cÖ`vb I mvwe©K ZË¡veavb|  
e½eÜz B›Uvib¨vkbvi Kbdv‡iÝ †m›Uvi (weAvBwmwm)-Gi mvwe©K cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY| 
nhiZ kvn&Rvjvj AvšÍR©vwZK wegvb e›`‡i Aew ’̄Z ejvKv †i÷z‡i›U GÛ evi cwiPvjbvq wb‡`©k cÖ`vb| 
‡nv‡U‡j AvMZ AwZw_‡`i m‡e©vËg AvwZw_qZv †mev cÖ`vb wbwðZKiY| 
AvaywbK cÖwZ‡hvMxZvg~jK evRv‡i cÖwZôv‡bi Ae¯’vb mymsnZKi‡Y Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wbqwgZ cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’vKiY| 
cÖwZôv‡bi cÖZ¨K Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K miKvi KZ…©K cÖYxZ wewfbœ wewa I AvBb m¤ú‡K© AwfwnZKiY| 
cÖwZôv‡bi meai‡Yi µq cÖwµqvq ¯̂”QZv wbwðZKiY|  

h_mg‡q ivwóªq †KvlvMv‡i c‡ivÿ Ki (VAT ) I cÖZ¨ÿ Ki (AIT) cÖ`vb wbwðZKiY| 
 

Avw_©K Ae¯’v t 
 

‡Kv¤úvbxi A_© eQi Rvbyqvix-wW‡m¤̂i| MZ `yÕeQ‡i (2011-2013) weGmGj-Gi AwR©Z Avw_©K mvd‡j¨i wPÎ wb‡¤œ eY©bv 
Kiv nj| D‡jøL¨, 2011 mv‡ji 30†k GwcÖj c~e©Zb Acv‡iUi Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte. 
Ltd. ‡nv‡Uj cwiPvjbvi `vwqZ¡ Z¨vM K‡i Ges bZzb Acv‡iUi wb‡qvM wejw¤̂Z nIqvq D³ eQ‡i ev‡RU Kiv nqwb| 

(jÿ UvKvq) 
Lv‡Zi bvg ev‡RU 2011 ev‡RU 2012 
 weGmGj iƒcmx evsjv weGmGj iƒcmx evsjv 
Avq - - 5,020.00 11,690.00 
AvqKi e¨ZxZ e¨q - - 2,224.00 7,623.00 
e¨e ’̄vcbv wd - - - 280.00 

 
DwjøwLZ A_©eQimg~‡n miKvix ivR¯̂ e„w× wbwðZKi‡b weGmGj KZ…©K miKvix †KvlvMv‡i RgvK…Z AvqKi I f¨vU-Gi weeiY 
wb¤œiƒct                     
             jÿ UvKvq                                          
        weeiY                       

eQi 
2011 

(Rvbyqvix-wW‡m¤^i) 
2012 

(Rvbyqvix-wW‡m¤^i) 
2013 

(Rvbyqvix-Ryb) 
miKvix †KvlvMv‡i Rgv 2,771.00 3,618.00 1,350.00 
 

 

Kvh©µg t 

 1971 mv‡ji gnvb ¯^vaxbZv hy‡×i Av‡M I c‡i †nv‡Uj-Gi HwZnvwmK f~wgKv I ¸iæZ¡ ¯^xKvi K‡i AvBGBPwR-i eª¨vÛ 
ó¨vÛvW© Abyhvqx †nv‡UjwU ms¯‹vi‡ii cwiKíbvq †nv‡Uj fe‡bi AvKl©bxq HwZn¨ mgybœZ ivLv n‡”Q| AwZw_‡`i DbœZZi 
myweav-‡mev cÖ`v‡bi Rb¨ wb‡¤œv³mn ms¯‹vi KvR m¤úbœ Kiv n‡et- 
 

 eZ©gvb AwZw_ K‡ÿi AvqZb 26 †_‡K 40 eM©wgUv‡i e„w× K‡i wejvmeûj AwZw_ K‡ÿ iƒcvšÍi; 
 w`‡bi Av‡jvm¤^wjZ Aj-‡W WvBwbs cÖvK…wZK †mŠ›`h©gq `k©b‡hvM¨ ¯’v‡b ¯’vbvšÍi; 
 ‡¯úwmqvwjwU I w_g †ióz‡i›U wbg©vY; 
 AvaywbK Af¨šÍixY mvRm¾v I AwWI-wfRyqvj jvBwUs myweavmn cvewjK Gwiqv GKvwaK e¨vsKz‡qU nj I 

wgwUs iæg ms¯‹vi/wbg©vY; 



 ‡nj_ K¬vemn myBgscyj Ab¨Î ’̄vbvšÍi, m¤úªmviY I AvaywbKvqY; 
 iÜbkvjv I jwÛªi miÄvgvw` cÖwZ¯’vcbmn ms¯‹vi; 
 ‡gKvwbK¨vj-B‡jKwUªK¨vj-cøvw¤^s wm‡÷‡gi Avg~j cwieZ©b; Ges BZ¨vw`| 

 
2014 mv‡ji gvP©-GwcÖ‡j XvKvq Aby‡ôq ICC World Cup Twenty 20 Gi Dcj‡ÿ¨ AvMZ †L‡jvqvo I AwZw_‡`i 
Avevm‡bi Rb¨ ms¯‹vi KvR AvMvgx eQ‡ii gvSvgvwS‡Z ‡nv‡U‡ji ms¯‹vi KvR ïiæ n‡e| Avkv Kiv hvq 2015 mv‡ji 
wW‡m¤^‡i ms¯‹vi KvR m¤úbœ n‡e Ges †nv‡UjwU ÕB›UviKw›U‡b›Uvj XvKvÕ bv‡g hvÎv ïiæ Ki‡e| GQvov, weGmGj MZ 01-
07-2012 ZvwiL †_‡K `k eQi‡gqv`x MYc~Z© Awa`ßi gvwjKvbvaxb e½eÜz B›Uvib¨vkbvi Kbdv‡iÝ †m›Uvi (weAvBwmwm)-
Gi cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ Pzw³e× nq| B‡Zvg‡a¨ m‡¤§jb †Kš¿wUi †mevi gvb AvšÍR©vwZK ch©v‡q DbœxZ Kiv 
n‡q‡Q|  

  



 

‡nv‡Ujm& B›Uvib¨vkbvj wjwg‡UW 

107, KvRx bRiæj Bmjvg GwfwbD, KvIivb  evRvi, XvKv| 
‡dvb- 88-02-8140401, d¨v·- 88-02-8119646 

Web: http://www.panpacific.com  
 

 

 

cUf~wg: 1913 mv‡ji †Kv¤úvbx  AvBb, hv cie©Zx‡Z †Kv¤úvbx  AvBb 1994 bv‡g cwiwPZ Gi Awa‡b  †emvgwiK wegvb 
cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi ZË¡veav‡b 1977 mv‡j †nv‡Ujm&  B›Uvib¨vkbvj wjwg‡UW (wnj) bv‡g GKwU cvewjK wjwg‡UW 
†Kv¤úvbx  MVb Kiv nq Ges Rvcvbx  Avw_©K mnvqZvq XvKvq GKwU cvPuZviKv gv‡bi †nv‡Uj wbg©v‡Yi `vwqZ¡ b¨¯Í Kiv nq| 
†Kv¤úvbx  Zvi Dci b¨ Í̄ `vwqZ¦ mwVKfv‡e cvjb K‡i wbav©wiZ mg‡qi g‡a¨ ‡mvbviMuvI †nv‡Uj wbgv©Y K‡i 1981 mv‡j 
evwYR¨K fv‡e hvÎv kiæ K‡i | G †nv‡Uj wbg©v‡Y ZrKvwjb Rvcvbx FY`vb ms¯’v 635.70 ‡KvwU B‡qb FYgÄyi K‡i Ges 
evsjv‡`k miKvi 24.16 †KvwU UvKv wewb‡qvM K‡i | FY Pzw³ Abymv‡i Rvcvbx FY 2002 mv‡ji g‡a¨ cwi‡kva Kiv nq| 
eZ©gv‡b ‡Kv¤úvbx AZ¨všÍ mybv‡gi mwnZ jvfRbKfv‡e e¨emv cwiPvjbv Ki‡Q| 

11 Rb cwiPvjK Gi mgš^‡q MwVZ †Kv¤úvbxi cwiPvjbv cl©` †Kv¤úvbx cwiPvjbvi mvwe©K `vwq‡Z¡ i‡q‡Qb| †Kv¤úvbxi 
Aby‡gvw`Z gyjab 60 †KvwU UvKv Ges cwi‡kvwaZ gyja‡bi cwigvY 59.33 †KvwU UvKv| evsjv‡`k miKvi †Kv¤úvbxi 
kZfvM †kqv‡ii gvwjK| 

jÿ¨:  

‡nv‡U‡j AvMZ †`kx we‡`kx AwZw_‡`i DbœZgv‡bi AvwZw_qZv ‡mev cÖ`vb Ges †nv‡U‡j Ae¯’vbiZ mgq‡K AwZw_i g‡b 
¯§iYxq K‡i ivLv| 
 

 



D‡Ïk¨:   

we‡klvwqZ ‡mev, evsjv‡`‡ki GK b¤^i †nv‡Uj, AwZw_‡`i mv‡_ †mŠnv ©̀¨c~Y© I AvšÍwiK m¤úK© ’̄vcb।  
 

`vwqZ¡ewj:  
 c¨vb c¨vwmwdK †mvbviMvuI ‡nv‡Uj cwiPvjbvq mvwe©K mn‡hvwMZv cÖ`vb| 

 c¨vb c¨vwmwdK †mvbviMvuI †nv‡U‡ji mvwe©K Kvhv©ewj ZË¡veavb Kiv | 

 ‡nv‡U‡j AvMZ AwZw_‡`i m‡ev©Ëg AvwZw_qZv ‡mev cÖ`vb wbwðZ KiY| 

 AvaywbK cÖwZ‡hvMxZvg~jK evRv‡i cÖwZôv‡bi Ae¯’vb mymsnZKi‡Y Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv| 

 cÖwZôv‡bi cÖ‡Z¨K Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡K miKvi KZ…©K cÖwYZ wewfbœ wewa I AvBb m¤ú‡K© AwfwnZ KiY|  

 cÖwZôv‡bi me ai‡Yi µq cÖwµqvq ¯^”QZv Avbqb I `ybx©wZ cÖwZ‡iv‡ai j‡ÿ cÖwZôv‡bi wbR¯^ Òµq bxwZgvjviÓ 
cvkvcvwk cvewjK cÖwKDi‡g›U AvBb 2006 I cvewjK cÖwKDi‡g›U wewagvjv 2008 AbymiY Kiv nq|  

 h_vmg‡q ivóªxq †KvlvMv‡i c‡ivÿ Ki (VAT) I cZ¨ÿ Ki (Income Tax) cÖ`vb wbwðZ KiY|  
 

AMÖMwZ: 

 2012 mv‡j cwiPvjbv cl©‡`i mycvwi‡ki wfwË‡Z wnj, c¨vb c¨vwmwdK †nv‡Uj GÛ wi‡mv©U Gi mv‡_ `k eQi 
†gqvw` e¨e ’̄vcbv Pzw³ ¯^vÿi K‡i‡Q| m¤úvw`Z Pzw³ Abyhvqx AvMvgx `k eQi c¨vb c¨vwmwdK †nv‡Uj GÛ wi‡mv©U 
‡mvbviMvuI †nv‡Uj cwiPvjbvi mvwe©K `vwqZ¡ cvjb Ki‡e| 

 ‡nv‡U‡ji †cQ‡bi w`‡K 150wUi †ekx Mvox cvwK©s-Gi e¨e¯’v, Ges mv‡_ Mvox PvjK‡`i wekÖvgvMvi hv‡Z Av‡Q 
wUwf, cvLv mn weï× cvwb cv‡bi e¨e¯’v| 

 Fedelio system cwieZ©b Ges DbœZi cÖhyw³i OPERA Reservation system cÖwZ ’̄vcb, d‡j AbjvBb wiRv©‡fkb 9% e„w×| 

 ‡nv‡U‡ji myBwgs cy‡ji mv‡_ 18260 eM©dzU AvqZ‡bi GKwU ÒOASIS” Pvjy Kiv n‡q‡Q hv‡Z GKmv‡_ by¨bZg 
2000 AwZw_i Avmb wewkó eo AvKv‡ii Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv m¤¢e| 

 AwaK Kg©`ÿZv wbwðZ Ki‡Y †nv‡U‡ji 500 Rb Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i‡K wewfbœ ai‡Yi cÖwkÿb I wkÿv 
Kvh©µ‡gi AvIZvq AšÍ©f~³ Kiv n‡q‡Q Ges h_vh_fv‡e Zv m¤úv`vb Kiv n‡q‡Q|  

 ‡`‡ki †nv‡Uj wkí‡K AvšÍ©RvwZK evRv‡i cwiwPZ I ‰e‡ ẁkK wewi‡qvMKvix‡`i AvK©lY Kivi Rb¨v International 
Sales call I World Travel Fairs JATA (Japan) G AskMÖnb Kiv nq| BnvQvovI †`kxq †nv‡Uj e¨emv‡K we‡k¦ 
Qwo‡q †`qvi j‡ÿ¨ Pan Pacific Group- Gi Ab v̈b¨ kvLv hv Sydney, Beijing, Malaysia, Singapore, 

London- G Aew ’̄Z Zv‡`i mv‡_ wewfbœ Campain G AskMÖnb Kiv nq| 

 ‡nv‡U‡ji cyivZb Mvwomg~n cwieZ©b K‡i bZyb Mvwo eni ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| 

 weMZ 30 eQ‡ii cyivZb †Uwj‡dvb e¨e ’̄v cwieZ©b K‡i bZyb IPPABX wm‡÷g ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

 ‡nv‡U‡ji mvwe©K wè y r̈ mieivn wbwðZ Ki‡Y 1.5 MW wè y r̈ Drcv̀ b ÿgZv m¤úbœ GKwU Power Gererator ̄ ’vcb Kiv n‡q‡Q| 

 GQvovI ‡mvbviMvuI †nv‡Uj‡K AviI AvaywbK I hy‡Mvc‡hvMx Kivi Rb¨ `ywU e„nr cÖKí nv‡Z †bIqv n‡q‡Q| 
 

‡mvbviMvuI †nv‡U‡ji wi‡bvwfkb cÖKí: 
 

G cÖK‡íi AvIZvq Kÿmg~‡ni AvaywbKvqb myBwgscyj, †nj_ K¬ve Gi AvaywbKvqb †¯úvU©m evi, G¨vKzqv †i÷z‡i›Umn Ab¨vb¨ 
KvR m¤úbœ Kiv n‡”Q| 
 
 

 

 

 

 

myBwgs cyj 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ওেয়িসস 
 
 

‡mvbviMvuI †nv‡U‡ji m¤úªmviY cÖKí: 
 

G cÖK‡íi AvIZvq f~-M©f¯’ wZb ¯Íi wewkó Mvwo cvwK©s, cÖvq 250 iæ‡gi UvIqvi eøK Ges GKwU Kb‡fbkb nj wbg©vYmn 
Ab¨vb¨ Kv‡Ri cwiKíbv MÖnb Kiv n‡q‡Q| 
 

MZ wZb eQ‡ii Avw_©K djvd‡ji cÖwZ‡e`b:  
                   jÿ UvKvq 

ermi ‡gvU Avq ‡gvU e¨q Kic~e© gybvdv 
2010 1,08,22.00 72,15.00 36,07.00 
2011 1,34,40.00 86,23.00 48,16.00 

2012AwbixwÿZ 1,59,96.00 96,57.00 63,39.00 
 

MZ wZb eQ‡i miKvwi †KvlvMv‡i Rgv (Ki ,f¨vU,‡iwg‡UÝ I Ab¨vb¨):   
           jÿ UvKvq 

eQi 2010 2011 2012 

miKvwi †KvlvMv‡i Rgv 42,31.00 48,83.00 60,44.00 
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Dcmsnvit 
 

Z_¨-cÖhyw³ wbf©i AvaywbK we‡k¦ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v `ªyZ I mnR nIqvi Kvi‡Y wfbœ wfbœ ms¯‹…wZ, K…wó Ges mf¨Zv †`Lvi Rb¨ 
gvby‡li mnRvZ AvMÖ‡n ch©Ub mviv we‡k¦ e¨vcK we „̄ÍwZ jvf Ki‡Q| cvkvcvwk mviv we‡k¦ Kg©ms¯’vb I Avq ea©‡Y ch©Ub 
eûgvwÎK f~wgKv cvjb Ki‡Q| gy³ evRvi A_©bxwZ‡Z PvwjZ evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK Dbœq‡bi †¶‡Î ch©Ub LvZ GK AwgZ 
m¤¢vebvi Øvi Ly‡j w`‡Z cv‡i| aviYv Kiv n‡”Q ˆZix †cvkvK wk‡íi c‡iB ch©Ub wkí †_‡K evsjv‡`k me‡P‡q †ewk 
ˆe‡`wkK gỳ ªv Avq Ki‡Z cvi‡e| myRjv-mydjv, km¨-k¨vgjv, loFZzi evsjv‡`k A`~i fwel¨‡Z `w¶Y Gwkqvq n‡q DV‡e 
GKwU AvKvw•LZ Ôch©Ub MšÍe¨Õ|  
 

wek¦ `iev‡i evsjv‡`k‡K GKwU ch©Ub MšÍe¨ wn‡m‡e cÖwZôv Kivi j‡¶¨ eZ©gvb miKvi 2010 mv‡j evsjv‡`k Uz¨wiRg †evW© 
MVb K‡i‡Q| c„w_exi `xN©Zg wbiew”Qbœ evjyKvgq mgy`ª ˆmKZ-K·evRvi, Abycg mgy`ª †ejvf~wg KzqvKvUv Ges we‡k¦i GKK 
me©e„nr g¨vb‡MÖvf d‡i÷ my›`ieb, cÖengvb gnvb`x-cÙv, hgybv, †gNbvmn mviv‡`‡k we „̄ÍZ AmsL¨ b`-b`x, eb, cvnvo, n«`, 
‰bmwM©K ‡mŠ›`h©gwÛZ wm‡jU AÂ‡ji Pv evMvb, gqgbwmsn I mybvgM‡Äi nvIo-evIo, ch©UK‡`i Ab¨Zg MšÍe¨ wn‡m‡e 
cwiMwbZ n‡Z cv‡i| Gj‡¶¨, †emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq AvšÍwiK cÖ‡Póv Pvwj‡q hv‡”Q| eZ©gvb miKv‡ii 
G D‡`¨vM myaxR‡b cÖkswmZ n‡q‡Q|  
 

weMZ cvuP eQ‡ii cwimsL¨v‡b †`Lv hvq, 2012 mv‡j evsjv‡`‡k AvMZ ch©U‡Ki msL¨v wQj cÖvq 5,88,193 Rb Ges ch©Ub 
Lv‡Z ˆe‡`wkK Av‡qi cwigvb wQj 100.86 wgwjqb BDGm Wjvi hv 2011 mv‡ji †P‡q 20.46%  †ewk| G mKj 
we‡ePbvq MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii †emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi ¸iƒZ¡ Acwimxg|  
 

G K_v Ab¯^xKvh© †h, ev½vjx Zuvi AvwZ‡_qZvi Rb¨ wek¦e¨vcx mgv`„Z| G AvwZ‡_qZvB evsjv‡`k wegv‡bi Bb-d¬vBU †mevi 
Ab¨Zg ˆewkó¨| eZ©gvb miKvi bZzb cÖR‡b¥i D‡ovRvnvR ms‡hvM K‡i wegv‡bi eni‡K AvaywbKvq‡bi gva¨‡g we‡k¦i GKwU 
cÖwZwôZ GqvijvBÝ wn‡m‡e AvZ¥cÖKv‡ki Rb¨ AvšÍwiK I e×cwiKi| bZzb wegvb ms‡hvRb, cÖwk¶Y I miKv‡ii `~i`„wó 
m¤úbœ cwiKíbvi d‡j wegv‡bi ivR¯^ Avq e„w× †c‡q‡Q| hvÎx †mev‡K mnRZi Kivi j‡¶¨ wegvb cwien‡b †emiKvix 
LvZ‡K m¤ú~Y© D¤§y³ K‡i †`qv n‡q‡Q| †`‡ki AvKvk mxgvq mKj cÖKvi wegv‡bi DÇqb I AeZi‡Yi myweav cÖ̀ vb K‡i 
†emvgwiK wegvb PjvPj KZ©…c¶ B‡Zvg‡a¨ wmwfj Gwf‡qkb †m±‡i Zvi wbR Ae ’̄vb my`„p K‡i‡Q| GZ`m‡Z¡I ‡emvgwiK 
wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvjq ch©Ub Lv‡Zi weKvk I wegvb cwien‡b we`¨gvb mgm¨v wPwýZ Kivi cvkvcvwk Zv 
mgvav‡bi †Póv K‡i hv‡”Q| 
 

ÔiƒcKí-2021Õ ev¯Íevq‡bi gva¨‡g evsjv‡`‡k weivR Ki‡e kvwšÍ, mg„w× I m¤cÖxwZ| ch©Ub I wegvb G `yÕwU LvZ‡K GKwU 

m¤§vbRbK Ae ’̄v‡b ‡cuŠQv‡Z G gš¿Yvj‡qi mK‡j cÖ‡Póv Pvwj‡q hv‡”Q| Awc©Z `vwqZ¡ h_vh_fv‡e cvjb K‡i AvMvgx 

w`b¸wj‡ZI †emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡qi BwZevPK f~wgKv Ae¨vnZ _vK‡e| 

 

--- 


