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িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড 

কিসামবর  বিসামবর  বিমান পবরিহন ও পর্ ডটন মন্ত্রণালয়  

 



 

বিপণন ও প্রচার ক ৌশল উন্নয়ন সংক্রান্ত গাইডলাইন 

 

 

ভূবম া: 

বিপণন ও প্রচার ব্যিস্থা এ টি পণ্য, গন্তব্য, কসিার র্ািতীয় বিষয়াবে সম্পদ ড এর চুড়ান্ত ক াক্তাদ  তথ্য 

প্রোন  দর এিং তা গ্রহণ  রদত উৎসাবহত  দর। 

 

বিপণন ও পর্ ডটন পদের বিপণন:  

 

বিপণন িলদত পে িা কসিার চাবহো বনর্ ডারণ, চাবহোমাবি  পে িা কসিা চুড়ান্ত ক াক্তার বন ট কপৌছাদত 

র্ািতীয়  ার্ ডক্রদমর সমবি বুবিদয় থাদ । পর্ ডটন পদণ্যর বিপণন িলদত ব ছু  ার্ ডক্রদমর সমবিদ  কিািায় 

র্ার দ্বারা মূলত পর্ ডটন আ ষ ডণ িা পণ্য বনর্ ডারণপূি ড  পর্ ডট  বনি ডাচন, পর্ ডটন আ ষ ডণ ও এ সংবিি র্ািতীয় 

সুদর্াগ সুবির্া এমন াদি পর্ ডটদ র বন ট উপস্থাপন  রাদ  কিািাদি র্ার মাধ্যদম পর্ ডটদ র উক্ত 

আ ষ ডদণর প্রবত ভ্রমদনর চাবহো সৃবি হদি এিং কস বনবে ডি সমদয় উক্ত আ ষ ডণ ভ্রমণ  দর থা দি।  

 

বিপণন ও প্রচার ক ৌশল: 

 

পর্ ডটন পদের র্থার্থ ও আ ষ ডণীয় বিপণদনর মাধ্যদম পর্ ডট দের আ বষ ডত  রা র্ায়। এজে বিব ন্ন কেশ 

পর্ ডটন পদণ্যর বিপণদনর জে বিব ন্ন র্রদণর ক ৌশল অিলম্ভন  দর। িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড পর্ ডটন 

পদণ্যর বিপণন ও প্রচাদরর জে নানাবির্ ক ৌশল অিলম্ভন  দর থাদ  তন্মদধ্য আন্তজডাবত  ও কেশীয় বিব ন্ন 

পর্ ডটন সংবিি আদয়াজন কর্মন কমলা, করাড কশা, কনটওয়াব ডং কপ্রাগ্রাম এ কে দহাল্ডারসহ অংশগ্রহণ  দর 

থাদ । িতডমান বিদে বিপণন ও প্রচাদরর জে বডবজটাল মাধ্যম সি ডাদপক্ষা গুরুত্বপূণ ড ক ৌশল িদল বিদিবচত 

হদে। িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড ইদতামদধ্যই বডবজটাল বমবডয়াম ব্যিহাদরর মাধ্যদম পর্ ডটন আ ষ ডদণর 

প্রচার ও বিপণন শুরু  দরদছ। পর্ ডটন পদের বিপণন ও প্রচাদরর বনবমত্ত বিপণন পবর ল্পনা প্রস্তুত প্রদয়াজন 

র্ার বিব ন্ন র্াপ আদলাচনা  রা হদলা। 

 

বিপণন পবর ল্পনার র্াপ িণ ডনা 

িাংলাদেদশর পর্ ডটন আ ষ ডণ ও গন্তব্য বচবিত রণ িাংলাদেদশ বিদ্যমান পর্ ডটন গন্তব্য ও আ ষ ডণ কর্মন 

প্রাকৃবত , প্রত্নত্ব, লাইিোইল ইতুাবে বচবিত  রা হয় 

Cross SWOT Analysis িাংলাদেদশর পর্ ডটন গন্তদব্যর Storng, 

Weakness, Opporturnity, Threat 



(SWOT) এিং এ সংক্রান্ত র্ািতীয় Strategy 

বনর্ ডারণ  রা হদি 

পর্ ডটন গন্তব্য ও আ ষ ডদণর প্যাদ বজং িাংলাদেদশ বিদ্যমান পর্ ডটন আ ষ ডণ হদত বিপণন ও 

প্রচাদরর এ  িা এ াবর্  পর্ ডটন গন্তব্য বনি ডাচন  রা 

এিং এ ই সাদথ গন্তদব্য পর্ ডটন সংবিি  ার্ ডক্রম, 

আিাসন, বিব ন্ন সুদর্াগ সুবির্া এিং সি ডপবর 

কর্াগাদর্াদগর মাধ্যম িণ ডনা  রা। পর্ ডটন গন্তব্য র্রণ 

অনুর্ায়ী প্যাদ বজং বনর্ ডারণ  রদত হদি 

Competitive Position Strategy বিদিষণ বিদ্যমান পর্ ডটন িাজাদর প্রবতদর্াগীর তুলনায় 

িাংলাদেদশর অিস্থান বনর্ ডারণ  রা। অিস্থান মূলত 

Market Leader, Market Nicher, Market 

Challeger এিং Market Follower। অিস্থান 

সাদপদক্ষ কর্ৌবক্ত   ারণ বনর্ ডারণ  রা 

পর্ ডটন গন্তদব্যর Target Segment বনি ডাচন বনি ডাবচত পর্ ডটন গন্তদব্য পর্ ডট দের ক ান কেণীদ  

কর্মন ব্যিসায়ী, িয়স্ক, ছাত্রছাত্রী, এ   িা গ্রুি পর্ ডট  

টাদগ ডট  রা হদি তা বনর্ ডারণ  রদত হদি এিং তাদের 

জে ব  ব  পর্ ডটন  ার্ ডক্রম গ্রহণ  রা র্ায় তা বনর্ ডারণ 

 রা 

পর্ ডটন িাজাদরর সিদচদয় উপযুক্ত অিস্থান বনি ডাচন পর্ ডটন িাজাদর িতডমান অিস্থান (োম, কসিা, 

 ার্ ডক্রদমর  ব বত্তদত) বনি ডাচন এিং  বিষ্যদত ক াথায় 

অিস্থান  রদি তা বনর্ ডারণ  রা।  

বনি ডাবচত পর্ ডটন গন্তদব্যর ব্রাবডং বনি ডাবচত পর্ ডটন গন্তব্য আ ষ ডণীয় াদি উপস্থাপদনর 

জে এ টি শবক্তশালী ব্রাবডং প্রস্তুত  রা। ব্রাবডং এর 

সাদথ গন্তদব্যর অনেতা, মানুদষর আদিগ ও সংবিিতা 

এিং এর সাদথ সংবিি কে দহাল্ডারদের বিষয় জবড়ত 

Promotion Mix প্রস্তুত রণ পর্ ডটন গন্তব্য ব  াদি প্রচার  রা হদি তা বনর্ ডারণ  রা। 

দুই উপাদয়  রা র্ায় ১। ব্যবক্তগত চুাদনদল কর্াগাদর্াগ 

(ট্যুর অপাদরটর, ট্রাদ ল এদজন্ট) ২। অব্যবক্ত  চুাদনদল 

কর্াগাদর্াগ (বমবডয়া, বিব ন্ন অিার, পািবল  বরদলশন, 

বিব ন্ন ইদ ন্ট)  

Media Mix প্রস্তুত রণ বমবডয়া বমক্স িলদত প্রচার  ার্ ডক্রম ক ান ক ান মাধ্যদম 

পবরচাবলত হদি। এখাদন মাধ্যম িলদত টিব  বিজ্ঞাপন, 

ইন্টারদনট বিজ্ঞাপন, পবত্র ায় বিজ্ঞাপণ, করবডও, পপ 

আপ ইতুাবে।  



পর্ ডটন এম্বাদসডর বনদয়াগ িাংলদেদশর পর্ ডটন বশদল্পর প্রচাদরর লদক্ষু এ জন 

এম্বাদসডর বনদয়াগ। এম্বাদসডর তার েক্ষতা, আ ষ ডণীয় 

গুনািবলর মাধ্যদম িাংলাদেদশর পর্ ডটন আ ষ ডণ বিদের 

েরিাদর তুদল র্রদিন 

িাস্তিায়ন পবর ল্পনা প্রণয়ন এখাদন মূলত  ত সময় র্দর পবর ল্পনা িাস্তিায়ন  রা 

হদি এিং িাস্তিায়দনর সাদথ যুক্ত বি াগ ও 

 ম ড তডাদের বনি ডাচন  রা 

 

 

স্বল্প দেদ্ ডু র টিব বসর প্রচার: 

 

পর্ ডটন পদণ্যর বিপণন ও প্রচাদরর জে আ ষ ডণীয় টিব বস, ব বডও বিপস অতুন্ত গুরুত্বপূণ ড ভূবম া রাদখ। 

িতডমাদন িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড এর Beautiful Bangladesh নাদম কিসবু , ট্যুইটার, ইনোগ্রাম, 

বলং ডইন, ইউটিউি কসাস্যাল বমবডয়া প্লাটিম ড রদয়দছ। এস ল প্লাটিদম ড িাংলাদেদশর বিব ন্ন পর্ ডটন 

আ ষ ডদণর ছবি, ব বডও বিপস, এবনদমদটড ব বডও, কোবর বনয়বমত াদি প্রচার  রা হদে। এছাড়াও 

িাংলাদেদশর বিব ন্ন পর্ ডটন আ ষ ডদণর উপর স্বল্প দেদ্ ডু র ৭০০ টিব বস বনম ডাদণর জে ইদতামদধ্যই এ টি 

ঠি াোবর প্রবতষ্ঠাদনর চুবক্ত সম্পন্ন  রা হদয়দছ। বনবম ডত টিব বস বনয়বমত াদি িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড 

এর কসাস্যাল বমবডয়া প্লাটিদম ড প্রচার  রা হদি এিং Boosting এর মাধ্যদম টাদগ ডট মাদ ডদট প্রচার  রা 

হদি র্া পর্ ডট দের আ ষ ডণ  রদত সক্ষম হদি। 

 

কট সই ও োবয়ত্বশীল পর্ ডটন প্রচার: 

জাবতসং্ বিে পর্ ডটন সংস্থা কট সই ও োবয়ত্বশীল পর্ ডটন বনবিত দল্প সদচি কথদ  বিব ন্ন কেদশ বিব ন্ন 

 ার্ ডক্রম গ্রহণ  রদছ এিং সেস্য রাষ্ট্রসমূহদ  বনবিত  রদত উৎসাহ প্রোন  রদছ। কট সই ও োবয়ত্বশীল 

পর্ ডটন বনবিত  রার মাধ্যদম জাবতসং্ ক্াবষত কট সই উন্নয়ন লক্ষুমাত্রা অজডন  রা সম্ভি হদি। িতডমান 

বিদে প্রবতটি কেশ তাদের বনজস্ব সংস্কৃবত, ঐবতহু, ইবতহাস,প্রাকৃবত  সম্পে ও প্রত্নতত্ব সম্পে রক্ষার জে 

র্দথি সদচি। ক ননা এর মাধ্যদম  বিষ্যৎ প্রজন্মদ  তাদের অতীত ইবতহাস ঐবতহু সম্পদ ড জ্ঞাত  রা র্াদি। 

এজে পৃবথিীর বিব ন্ন কেশ বিব ন্ন কেশ ও বিব ন্ন আন্তজডাবত  সংস্থা বিব ন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ  দর থাদ । এস ল 

পেদক্ষপ বনজস্ব সংস্কৃবত, ঐবতহু, ইবতহাস,প্রাকৃবত  সম্পে ও প্রত্নতত্ব সম্পে রক্ষা  রার মাধ্যদম োবয়ত্বশীল 

ও কট সই পর্ ডটন বশল্প বনবিত  রদি। িাংলাদেদশ বিদ্যমান বনজস্ব সংস্কৃবত, ঐবতহু, ইবতহাস,প্রাকৃবত  সম্পে 

ও প্রত্নতত্ব সম্পে সংরক্ষদণর মাধ্যদম কট সই ও োবয়ত্বশীল পর্ ডটন বনবিত দল্প ও প্রচাদরর জে বনদনাক্ত 

 ার্ ডক্রম গ্রহণ  রদত হদি। 

 পর্ ডটন আ ষ ডদণর Tourist Carrying Capacity (TCC) বনর্ ডারণ  দর করগুদলশন এর আওতায় 

বনদয় আসদত হদি 



 Ecologically Critical Area কর্মন কসন্টমাটি ডন, হা ালুব  হাওড়, কসানাবেয়া দ্বীপ, টাঙ্গুয়ার 

হাওড়, বুবড়গঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষুা, িালু, জািলং ডাউব  কত পর্ ডট দের গমনাগমন  দ ার াদি 

েমন  রদত হদি। এসি এলা ায় TCC কচদয়ও  মসংখ্য  পর্ ডট দ  প্রদিদশর সুদর্াগ বেদত হদি। 

এদক্ষদত্র িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড, পবরদিশ অবর্েপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন কর্ৌথ াদি  াজ  রদত পাদর। 

 পর্ ডটন আ ষ ডণ ও গন্তদব্য প্লাবে , পবলবথনসহ অপচনশীল দ্রিাবে িহণ সম্পূণ ড বনবষদ্ধ  রদত হদি 

 স্থাপনা বনম ডাদণ পর্ ডটন আ ষ ডদণর র্াদত ক ানরুপ পবরিতডন, ধ্বংস না হয় কসবে  সজাগ দৃবি রাখদত 

হদি। স্থাপনা বনম ডাদণ পবরদিশগত সুরক্ষার বিষয়টি সি ডাদগ্র বিদিচনা  রদত হদি 

 পর্ ডটন আ ষ ডণ এ নাইট  ুাবম্পং, খািার রান্নািান্না, বপ বন , উচ্চস্বদর গান িাজনা  রা কথদ  বিরত 

থা দত হদি। নাইট  ুাবম্পং এর জে জায়গা বনর্ ডারণ  দর  র্তডপদক্ষর পূি ডানুমবত সাদপদক্ষ অিস্থান 

 রা কর্দত পাদর। 

 ইদ া ট্যুবরজম প্রসাদরর জে  ার্ ড র পেদক্ষপ গ্রহণ  রদত হদি। 

 ভ্রমণ ালীন সমদয় িে জীি জন্তু ও উবিদের ক ানরুপ ক্ষবত সার্ন কথদ  বিরত থা া 

 ঐবতহুিাহী গান নাচ ও সংস্কৃবত রক্ষায় বনয়বমত এসদির চচ ডা ও বিব ন্ন অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন  রদত 

হদি। 

 কট সই ও োবয়ত্বশীল পর্ ডটন বনবিত দল্প বিব ন্ন টিব বস, বিল্ম, ডকুদমন্টাবর প্রস্তুত  দর প্রচাদরর 

ব্যিস্থা  রদত হদি 

 কট সই ও োবয়ত্বশীল পর্ ডটন বনবিত দল্প কেশব্যাপী সদচতনতা  ার্ ডক্রম গ্রহণ  রা 

 পর্ ডটন  লবন্টয়ার দতরীপূি ড  পর্ ডটন আ ষ ডদণ  ার্ ড রী ভূবম া রাখার বিষদয়  ার্ ডক্রম গ্রহণ 

 পাি ডতু অঞ্চদলর মানুদষর জীিনর্াপন, খাদ্যা ুাস, সংস্কৃবত,  াষা সংরক্ষদণ স লদ  সদচি থা া 

 

বিপণদনর ক ৌশল উন্নয়দনর জে  ার্ ডক্রম:  

 

িাংলাদেশ পর্ ডটন পদণ্যর প্রচার ও বিপণদন বিদের অোে কেশ হদত অদন টা বপবছদয় আদছ। পর্ ডটন 

পদণ্যর বিপণদন িতডমাদন িাংলাদেশ বিব ন্ন কমলায় অংশগ্রহণ, করাড কশাদত অংসগ্রহণ, বডবজটাল মাদ ডটিং 

 ার্ ডক্রম গ্রহণ  দর আসদছ।  ার্ ড র বিপণন ক ৌশল অিলম্বদনর জে িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড এর 

কনর্তদত্ব বননিবণ ডত  ার্ ডক্রম গ্রহণ  রা কর্দত পাদর। 

  ার্ ড র বিপণন ক ৌশদলর প্রাথবম  পর্ ডাদয় লক্ষু ও টাদগ ডট মাদ ডট বনর্ ডারণ  রদত হদি। লক্ষু 

পর্ ডট  আগমদনর সংখ্যা, অথ ডনীবতদত পর্ ডটদনর অিোন,  ম ডসংস্থাদনর সংখ্যা হদত পাদর। 

 বিপণন ক ৌশদলর জে Benchmarking বনর্ ডারণ  রা কর্দত পাদর। Benchmarking মূলত 

বিপণদন সিল বিব ন্ন কেশ কর্মন  ারত, থাইল্যাড, ইদদাদনবশয়া, ব দয়তনাম, কনপালদ  বনি ডাচন 

 রা কর্দত পাদর। 



  ার্ ড র বিপণন ক ৌশল বনর্ ডারদণ Competitor ক  বনি ডাচন  রদত হদি। ক ননা 

Competitor এর core product and offering  এর বিষদয় সম্য  র্ারণা বনদয় বনজ 

কেদশর পদণ্যর বিপণন ক ৌশল বনর্ ডারণ  রা র্ায় 

 ব্রাবডং  ার্ ড র বিপণন এর এ টি শবক্তশালী হাবতয়ার। পৃবথিীর অোে কেশ কর্মন শবক্তশালী ব্রাবডং 

এর মাধ্যদম তাদের পর্ ডটন বশল্পদ  গবতময়  দরদছ কতমবন আমরা এখদনা অদন  বপবছদয় আবছ। 

শবক্তশালী ব্রাবডং প্রচলন ও  ুাদম্পইদনর জে িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড ও কে দহাল্ডারদের সমন্বদয় 

 ার্ ডক্রম গ্রহণ  রদত হদি 

 Destination Management Company (DMC) প্রবতটি কেদশই এ টি বনবে ডি পর্ ডটন গন্তব্য 

ব্যিস্থাপনা কথদ   ার্ ড র প্রচার ও বিপণদনর  াজ  দর থাদ । আমাদের কেদশ এখদনা DMC গদড় 

ওদ বন। এবিষদয় িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড হদত  ার্ ড র পেদক্ষপ গ্রহণ  রা র্ায় 

  ার্ ড র বিপণন ও প্রচাদরর জে শবক্তশালী Tourism Ambassador এর ভূবম া অপবরসীম। 

পৃবথিীর বিব ন্ন কেশ তাদের পর্ ডটন পদণ্যর  ার্ ড র প্রচার ও বিপণদনর জে Tourism 

Ambassador বনদয়াগ  দর থাদ । কর্মন  ারদতর Tourism Ambassador প্রর্ানমন্ত্রী নদরন্দ্র 

কমােী, জাপাদনর Hello Kitty নাদম এ টি পুতুল, কনপাদল চীদনর বিখ্যাত অব দনতা Xu Qing। 

িাংলাদেদশ এখন পর্ ডন্ত ক ান Tourism Ambassador  বনদয়াগ কেয়া হয়বন। Tourism 

Ambassador  মূলত এমন  াউদ  বনি ডাচন  রা হয় র্ার মানুষদ  প্র াবিত  রার মত গুনািবল 

এিং িবহিঃবিদে গ্রহণদর্াগ্যতা রদয়দছ। এদক্ষদত্র শাব ি আল হাসান ক  িাংলাদেদশর ব্রাড এম্বাদসডর 

বহদসদি বনদয়াগ  রা কর্দত পাদর। 

  ার্ ড র বিপণন ও প্রচাদরর জে পর্ ডটদন সিল বিদের প্রবতটি কেশ তাদের টাদগ ডট মাদ ডট কেশসমূদহ 

Oversees Office স্থাপন  দর থাদ । কর্মন আমাদের পােডিতী কেশ  ারত তাদের Oversees 

Office অদেবলয়া,  ানাডা, চীন, ফ্রান্স, জাম ডাবন, ইটাবল, জাপান, কনোরল্যাড, বসংগাপুর, েবক্ষণ 

আবফ্র া, সংযুক্ত আরি আবমরাত, যুক্তরাজু, যুক্তরাষ্ট্র এ স্থাপন  দরদছ। এস ল Oversees Office 

পর্ ডটন বশদল্পর প্রচারসহ গুরুত্বপূণ ড প্রদতু টি বেিস ও উৎসি আদয়াজন, ব সা সহজী রণ, পর্ ডটন 

সংবিি বিব ন্ন তথ্য ও অিার প্রোন  দর থাদ । 

 বডবজটাল মাদ ডটিং িতডমান সমদয় সি ডাদপক্ষা গুরুত্বপূণ ড বিপণন মাধ্যম। িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড 

সম্প্রবত এ  ার্ ডক্রম শুরু  দরদছ। িতডমান পবরবস্থবত বিদিচনায় আদরা এদগ্রবস  মাদ ডটিং  ার্ ডক্রম 

চালাদত হদি। Oversees Office সমূহ টাদগ ডট মাদ ডদট অিস্থান  দর পর্ ডট দের চাবহো অনুসাদর 

কস কেদশ প্রচবলত বডবজটাল বমবডয়াদম প্রচার ও বিপণন  ার্ ডক্রম গ্রহুণ  রদত পাদর।  

 পর্ ডটন পদণ্যর  ার্ ড র বিপণদনর জে Business Connectivity অেতম গুরুত্বপূণ ড মাধ্যম। এটি 

বৃবদ্ধর লদক্ষু আন্তজডাবত  কমলা ও করাড কশাদত িাংলাদেদশর উপবস্থবত আদরা  ার্ ড র  রদত হদি। 

 িাংলাদেদশর আ ষ ডণীয় পর্ ডটন গন্তব্য কর্মন সুদরিণ,  ক্সিাজার, প্রত্নতত্ব বনেশ ডদণ বিদের প্রবথতর্শা 

ব্যবক্তদের (দিয়ার গ্রীলস এর Man vs Wild) বনদয় ডকুদমন্টাবর প্রস্তুত  দর প্রচার  রা র্ায় 



 টাদগ ডট মাদ ডট বনর্ ডারণ  দর কসসি কেদশর বমবডয়া, করল কেশন, পািবল  কপ্লস, িহুল প্রচবলত 

ম্যাগাবজন, বিব ন্ন জাতীয় উৎসদি িাংলাদেদশর পর্ ডটন আ ষ ডদনর টিব বস, িদটা, ডকুদমন্টাবর প্রচার 

 রা 

 

উপসংহার: 

 

পর্ ডটন পদণ্যর সঠি  প্রচারণা ও বিপণন ক ৌশদলর মাধ্যদম আমরা িাংলাদেদশর পর্ ডটন পণ্যদ  বিদের 

েরিাদর সঠি  াদি উপস্থাপন  রদত পাবর। এর মাধ্যদম িাংলাদেদশ পর্ ডট  আগমদনর সংখ্যা বৃবদ্ধর 

পাশাপাবশ অথ ডনীবতর গুরুত্বপূন ড অংশ পর্ ডটন খাত িাংলাদেদশর বজবডবপর সমৃবদ্ধদত অিোন রাখদি। এর 

জে িাংলাদেশ ট্যুবরজম কিাড ড এর পাশাপাবশ কে দহাল্ডারগণ গুরুত্বপূণ ড ভূবম া রাখদত পাদর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


