
 

 

 

 

 

পর্ যটন বাজার, পণ্য ও বাজারজাতকরণ ককৌশল 

উন্নয়ন সংক্রান্ত গাইডলাইন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাংলাদেশ ট্যুররজম কবাড য 

কবসামররক রবসামররক রবমান পররবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয়  

 

 

 



 

ভূরমকা:  

 

পর্ যটন রশল্প রবদে একটি বহুমারিক রশল্প রহদসদব প্ররতষ্ঠা লাভ কদরদে। এ রশল্প বতযমান রবে অর্ যণীরতর অন্যতম 

অনুষঙ্গ রহদসদব রবদবরিত হদে। ফলশ্রুরতদত এ রশল্প প্ররতটি কেদশর অর্ যননরতক প্রবৃরি ও কম যসংস্থান সৃরিদত গুরুত্বপূণ য 

ভূরমকা পালন করদে। পৃরর্বীর রবরভন্ন কেশ কর্মন র্াইল্যান্ড, মালদ্বীপ, কনপাল, ইদদাদনরশয়া তাদের অর্ যনীরত 

অরিকাংশই পর্ যটন খাত দ্বারাই প্রভারবত। পর্ যটন রনভ যর অর্ যনীরতর কেশসমূহ তাদের অনন্য পর্ যটন পণ্য ও আকষ যণ 

রনদয় রবে পর্ যটন অর্ যনীরতদত গুরুত্বপূণ য অবস্থান কদরদে। অতএব পর্ যটন রশদল্পর সমৃরি রনভ যর কদর সঠিক পর্ যটন 

পণ্য ও আকষ যণ রনরিতকরণ এবং সঠিকভাদব এর উপস্থাপন।  

 

পর্ যটন পণ্য: 

পর্ যটন পণ্য বলদত রবরভন্ন পর্ যটন আকষ যণ এবঙ্গ এ সংক্রান্ত র্াবতীয় কসবাদক বুরিদয় র্াদক। পর্ যটন আকষ যণ 

প্রাকৃরতক গন্তব্য বা স্থাপনা হদত পাদর একই সাদর্ মানবসৃি গন্তব্য বা স্থাপনা হদত পাদর।   

কবািা 

 

পর্ যটন পদণ্যর বাজার: 

অর্ যনীরতর ভাষায় বাজার বলদত কক্রতা রবদক্রতার রমলনস্থান কর্খাদন েরকষাকরষর মাধ্যদম পদনর োম রনি যারদণর 

মাদধ্যদম পণ্য রবরনময় হদয় র্াদক। পর্ যটন পদণ্যর বাজার বলদত একটি রনরে যি কেশ, অঞ্চল, জারতদগািীদক কবািায় 

র্াদের রনকট পর্ যটন পদণ্যর রবরভন্ন সুদর্াগ সুরবিা উপস্থাপন করা হয় এবং কসসব স্থাদন রমণমদণর জন্য উাসারহত 

করা হয়। একটি কেশ তাদের পর্ যটন পদণর বাজার কসদেদশ অবরস্থত পর্ যটন পদণর িরণ অনুর্ায়ী রনি যারণ কদর 

র্াদক। পর্ যটন পদণ্যর বহুমুরখতার উপর রনভ যর কদর রনম্নবরণ যত িরণসমূহ উদেখ করা হদলা। 

 প্রত্নতারত্বক আকষ যণ 

 লাইফ স্টাইল 

 ন্যািার কবইজড আকষ যণ 

 মাইি (MICE) 

 এডদভঞ্চার আকষ যণ 

 কপাট যস কবইজড আকষ যণ 

 ইদকা কবইজড পণ্য 

 ওয়াইল্ড লাইফ 

বাংলাদেদশ পর্ যটন পদণ্যর িরণ অনুসাদর বতযমাদন রনম্নবরণ যত কেশসমূহদক টাদগ যট মাদকযট রহদসদব রবদবিনা কদর 

এবং এসকল কেদশ পর্ যটন সংরিি প্রিার ও প্রিারণা কার্ যক্রম পররিালনা কদর র্াদক। 

১। ভারত 

২। িীন 



৩। ইতারল 

৪। জাপান 

৫। েরিণ ককাররয়া 

৬। যুক্তরাজু 

৭। যুক্তরাষ্ট্র 

বতযমান কদরানা মহামারীর কারদন রবদে পর্ যটন ব্যবস্থা কভদঙ্গ পদেদে। ফলশ্রুরতদত স্বাভারবক পর্ যটন কার্ যক্রম 

পররিালনা কদর টাদগ যট মাদকযদট প্রদবশ ও কসখান কর্দক কারিত ফলাফল প্রায় অসম্ভব হদয় পদেদে। বতযমান 

পরররস্থরত রবদবিনা কদর নতুন নতুন পর্ যটন বাজার খুদজ কবর করদত হদব এবং রবদ্যমান বাজারসহ নতুন বাজাদর 

আকষ যণীয় ও উদ্ভাবনমূখী রবপণন ব্যবস্থা িালু করদত হদব। দূরত্ব রবদবিনায় দুই িরদণর পর্ যটন বাজার রবদ্যমান 

রদয়দে। 

১। স্বল্প দূরদত্বর পর্ যটন বাজার 

২। েীর্ য দূরদত্বর পর্ যটন বাজার 

বতযমান পরররস্থরত রবদবিনা েীর্ য দূরদত্বর কিদয় স্বল্প দূরদত্বর বাজাদরর প্ররত অরিক গুরুত্বাদরাপ করা সমীিীন হদব। 

বাংলাদেদশর জন্য সম্ভাব্য স্বল্প দূরদত্বর বাজাদরর মদধ্য রনম্নবরণ যত কেশদক রনব যািন করা কর্দত পাদর। 

 ১। ভারত 

 ২। র্াইল্যান্ড 

 ৩। কনপাল 

 ৪। ভুটান 

 ৫। শ্রীলংকা 

 ৬। রসঙ্গাপুর 

 ৭। িীন 

 ৮। জাপান 

 ৯। েরিণ ককাররয়া 

রবদশষ কদর বাংলাদেদশ স্বল্প ব্যদয় স্বল্প সমদয় কর্সব কেশ হদত রমণমণ করা র্ায় কসসকল কেশদক রনব যািন করা কর্দত 

পাদর। এোো সরাসরর রবমান কর্াগাদর্াগ রদয়দে এমন কেশসমূহদক নতুন বাজাদর অন্তভু যক্ত করদত হদব। 

 

নতুন পর্ যটন পন্য প্রস্তুত: 

বাংলাদেশ পর্ যটন আকষ যণ সমৃি েরিণ এরশয়ার একটি কেশ। বাংলাদেদশ পর্ যটকদক আকষ যণ করার জন্য রবরভন্ন 

িরদণর গন্তব্য ও আকষ যণ রদয়দে। এোো এ কেদশর মানুদষর অকৃরিম আরতদর্য়তা পর্ যটকদক মুগ্ধ কদর। বতযমাদন 

বাংলাদেদশ রবদ্যমান করতপয় পর্ যটন পণ্য রনদম্ন প্রোন করা হদলা। 

 ১। সুদরবন 

 ২। কক্সবাজার সমুদ্র সসকত 

 ৩। পাহােপুর কবৌি রবহার 

 ৪। রসদলদটর িা বাগান 



 ৫। আহসান মরিল 

 ৬। লালবাগ ককো 

 ৭। লাইফস্টাইল 

 ৮। বাংলাদেদশর সাংস্কৃরত 

 ৯। কান্তরজউ মরদর 

 ১০। ভাসমান বাজার 

 ১১। পাব যতু িট্রগ্রাম 

 ১২। প্যাদডল রস্টমার 

 

বতযমাদন বাংলাদেদশ রবদ্যমান পর্ যটন পণ্যসমূহ নতুন আরঙ্গদক পর্ যটকদের রনকট উপস্থাপন করা প্রদয়াজন। ককননা 

বাংলাদেদশ রবদ্যমান পর্ যটন পণ্যসমূহ অদনকটা এদলাদমদলা অবস্থায় আদে। এোোও নতুন রকছু পর্ যটন গন্তব্য 

নতুনভাদব পর্ যটকদের রনকট উপস্থাপন করা র্ায়। 

নতুন পর্ যটন পন্য বণ যনা সংরিি কর্তযপি 

Harmony Village of 

Bangladesh 

পাব যতু িট্টগ্রাদম অবরস্থত ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীদের 

সবরিিময় সংস্কৃরত, জীবনর্াপন ও খাবার প্ররতবের 

একটি রনরে যি সমদয় “Harmony Village of 

Bangladesh” নাদম উপস্থাপন করা হদব। 

এখাদন প্রদতুক কগাি তাদের রনজ রনজ কপাষাদক 

সংস্কৃরত উপস্থাপন করদব    

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

হাওে রভরিক পর্ যটন বষ যা কমৌসুদম বাংলাদেদশর হাওে পারনদত পররপূণ য 

হদয় র্ায় র্া দূর কর্দক সমুদদ্রর মদতা কেখায়। 

হাওেরভরিক Leisure Tourism িালু করা 

কর্দত পাদর। বাংলাদেশ ট্যুররজম কবাড য, কজলা 

প্রসাশন ও সংরিি কর্তযপদির মাধ্যদম রকছু 

Leisure Vessel, করস্টুদরন্ট, করস্টরুম, 

কেশরুম এর ব্যবস্থা করা কর্দত পাদর। তদব 

পর্ যটকদের িারণিমতার রবষয়টি পররকল্পনায় 

রাখদত হদব। 

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

ফ্রুট কফরস্টভাল গ্রীষ্মকালদক বাংলাদেদশ মধুমাস রহদসদব রবদবিনা 

করা হয়। এসময় বাংলাদেদশ কমৌসুরম ফল কর্মন 

আম, জাম, কাঠাল ইতুারে পাওয়া র্ায়। রবদশষ 

কদর উিরবদঙ্গ এসময় প্রচুর পররমাদণ আম ও রলচু 

উাপােন হদয় র্াদক। এসময় এসব অঞ্চদল ফ্রুট 

কফরস্টবাল আদয়াজন করা কর্দত পাদর কর্খাদন 

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 



প্রার্রমকভাদব রবদেশী দূতাবাস, সাংবারেক, ট্যুর 

অপাদরটর ও স্থানীয় জনদগারিদক অন্তভূ যক্ত করা 

কর্দত পাদর। 

এরগ্র কফস্ট বাংলাদেশ কৃরষরনভযর একটি কেশ। বেরব্যাপী 

কেদশর রবরভন্ন অঞ্চদল রবরভন্ন িরদণর কৃরষজ পন্য 

কর্মন িান, পাট, গম, নানান িরদণর সরি ইতুারে 

উাপােন হয়। পূদব য কহমন্ত কমৌসুদম গ্রাদম নবাদন্নর 

উাসব আদয়াজন করা হদতা। বেরব্যাপী রবরভন্ন 

ফসদলর কমৌসুদম এরগ্র কফস্ট আদয়াজন করা কর্দত 

পাদর র্া নবান্ন উাসবদক পুনজীবন প্রোন করদব। 

এসব কফদস্ট রবদেশী সাংবারেক, দূতাবাস, ট্যুর 

অপাদরটরদের সংযুক্ত করা কর্দত পাদর। প্ররতবের  

এটি বেদরর একটি রনরে যি সমদয় আদয়াজন করদত 

হদব 

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

এডদভঞ্চার ট্যুররজম পাব যতু িট্রগ্রাদম কট্ররকং রুট সতরীর মাধ্যদম 

এডদভঞ্চার ট্যুররজম প্রিলন করা কর্দত পাদর। 

বাদরবদনর নয়নারভরাম পাহাদের কসৌদর্য্য 

কর্দকান মানুষদক হাতোরন রেদয় ডাদক। কমদর্র 

কভলায় কভদস র্াদকর অপার সুদর্াগ এখাদন রদয়দে। 

এখাদন কুাবল কার িালু করা কর্দত পাদর 

মালদয়রশদয়র গ্যারন্টং আইল্যান্ড এর আেদল। 

পাব যতু িট্রগ্রাদম Bungy Jumping, Zip 

Line, Shooting, mountain bike 

route, Paragliding এবং কক্সবাজাদর 

Scuva Diving, Parasailing, 

yacht trip এর ব্যবস্থা করার মাধ্যদম 

Adventure Tourism কক সমৃি করার 

সুদর্াগ রদয়দে। এোো সাংগু, রপয়াইন সহ 

করাতস্বনী পাব যতু নেীদত ররভার র ুারএং এর 

ব্যবস্থা করা কর্দত পাদর। বাংলা িুাদনদল সাঁতার 

প্ররতদর্ারগতার আয়জন করা র্ায় কর্খাদন প্রচুর 

রবদেশী সাঁতারুদের অন্তভু যক্ত করা র্ায়। 

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 



রফরসং কপাট য কবইজড ট্যুররজম বাংলাদেশ মাস্য সমৃি একটি কেশ। বাংলাদেদশ 

মাদের একটি রবরাট অংদশর উাস্য সমুদ্র। আর এই 

সামুরদ্রক মাে রবরক ককনাদক ককন্দ্র কদর গদে 

উদঠদে প্রচুর রফরসং কপাট য। এ কপাট যদক ককন্দ্র কদর 

পর্ যটন ব্যবস্থা িালু করা কর্দত পাদর। রবদশষ কদর 

িট্রগ্রাম, কক্সবাজার, বরগুনা, পট্যয়াখালী, বররশাল, 

িােপুর এ অবরস্থত কপাদট য পর্ যটকদের জন্য কণ যার 

করা কর্দত পাদর কর্খাদন লাইভ রফস আইদটম 

প্রস্তুত করা হদব। এোো এখাদন কগম রফরসং এর 

ব্যবস্থা করা কর্দত পাদর। রকছু রশপ বা কনৌকা 

র্াকদব র্ারা পর্ যটকদের গভীর সমুদ্র রনদয় মাে 

িরার ব্যবস্থা কদর রেদব  

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

Rural Tourism বাংলাদেদশর গ্রামগুদলা নানা কসৌদদর্য্য ভরপুর। 

গ্রাদমর মানুদষর জীবনািার, খাবার, রেগন্ত রবস্তৃত 

মাঠ, কখলাধুলা, হদরক রকম রপঠাপুরল ও প্রকৃরত 

কর্দকান মানুষদকই রবদমারহত করদব। এজন্য 

প্রার্রমকভাদব রকছু গ্রামদক রনব যািন কদর কসখাদন 

রবদেশী সাংবারেক, দূতাবাদসর কম যকতযা ও ট্যুর 

অপাদরটরদেরদক আমন্ত্রণ জানাদনা কর্দত পাদর। 

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

Road to Bangla Cusuine ঢাকা বাংলাদেদশর রাজিানী। ঢাকায় বাংলাদেদশর 

রবরভন্ন ঐরতহুবাহী বাংলা খাবার পাওয়া র্ায় র্া 

বাংলাদেশদক রবদের েরবাদর অনন্যভাদব পররিয় 

কদর রেদত পাদর। পুরান ঢাকাা্র্ বাংলাদেদশর 

ঐরতহুবাহী খাবার কর্মন রবররয়ানী, বাকরখানী, 

কমারগ কপালাও, কাবাব, লারে ইতুারে পাওয়া 

র্ায়। রবদশষ কদর পুরান ঢাকার নারজরাবাজার 

এলাকায় হারজর রবররয়ারন, কাবাব, রবউটির লারে, 

বাকরখারনসহ নানারবি বাংলা খাবার পাওয়া র্ায়। 

এজন্য এিরদণর সেকদক Road to Bangla 

Cusuine রহদসদব ব্রারন্ডং ও  প্রিার করা কর্দত 

পাদর।   

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

গ্রাম্য কমলা ও উাসব বাংলাদেদশ বেরব্যাপী রবরভন্ন কমলা হদয় র্াদক। 

এসকল কমলার ককানটি আবার ৪০০ বেদরর অরিক 

প্রািীন। এসকল কমলাগুদলাদক ককন্দ্র কদর পর্ যটন 

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 



রবকাদশর সুদর্াগ রদয়দে। বগুোর কপাোেহ কমলা, 

সুদরবদনর রাস কমলা, ঢাকার সাকরাইন উাসব, 

নারায়গদির লাঙ্গলবদ পূন্যস্নান ও কারুরশল্প কমলা, 

কগাপালগদির ওোকারদর উাসব, সুনামগদির 

কপাদলা রেদয় মাে িরা উাসব, নোইদলর সুলতান 

কমলা ইতুারেদক পর্ যটকদের রনকট সঠিকভাদব 

উপস্থাপন ও পর্ যটকদের জন্য Basic 

Amenities ব্যবস্থার মাধ্যদম পর্ যটন পন্য সতরী 

করা র্ায়। 

ট্যুররস্ট সারকযট বাংলাদেদশ রবদ্যমান কবৌি সম্প্রাোদয়র প্রািীন 

প্রত্নতত্ব, রহন্দু সম্প্রোদয়র প্রািীন প্রত্নতত্ব এবং 

মুসরলম সম্প্রোদয়র অতীত ঐরতহু ও প্রত্নতত্ব রনদয় 

সারকযট গঠন করা র্ায় কর্খাদন পােযবতী কেশ ভারত 

কনপাল ও ভুটানদক অন্তভূ যক্ত করা র্ায় 

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

ইদকা ট্যুররজম ইদকা ট্যুররজম বতযমান রবদে অন্যতম পর্ যটন িরন। 

বতযমান রবেব্যাপী কটকসই পর্ যটন প্রসাদর প্রদতুদক 

কাজ করদে। ইদকা ট্যুররজম কটকসই পর্ যটন 

রনরিদত গুরুত্বপূণ য ভূরমকা রাখদে। বাংলাদেদশ 

সুদরবণ ও তাসংলগ্ন এলাকায় ইদকা ট্যুররজম িালু 

করা কর্দত পাদর। তদব সুদরবদনর Tourist 

Carrying Capacity (TCC) পূদব যই রনি যারণ 

করদত হদব। 

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

রহস্ট্র কবইজড ট্যুররজম বাংলাদেশ ১৯৭১ সাদল নয় মাস রক্তিয়ী 

সংগ্রাদমর মাধ্যদম স্বািীনতা অজযন কদর। 

বাংলাদেদশর স্বািীনতা ও ভাষা আদদালন এক 

অনন্য অজযন। মুরক্তযুি জাদুর্র, বঙ্গবন্ধু কশখ 

মুরজবুর রহমান স্মৃরত জাদুর্র ও অন্যান্য 

ঐরতহারসক স্থাপনা ককরন্দ্রক রহরস্ট্র কবইজড 

ট্যুররজম িালু করা র্ায়। জাদুর্দর একজন 

মুরক্তদর্ািা রর্রন তাঁর যুিকালীন অরভজ্ঞতা বণ যনা 

করদবন এবং কসসময়কার সামগ্রীক পরররস্থরত 

উপস্থাপন করদবন।  

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 



ররভারাইন ট্যুররজম  বাংলাদেশ একটি নেীমার্তক কেশ। এদেদশ নেীদক 

ককন্দ্র কদর River Vessel এর মাধ্যদম 

পর্ যটকদের আকরষ যত করা র্ায়। বতযমাদন 

বাংলাদেশ একটি প্যাদডল রস্টমার িালু আদে র্া 

নেীর একটি বে রুটদক অন্তভূ যক্ত কদরদে। 

বাংলাদেশ এিরদণর আদরা রস্টমার িালু করা কর্দত 

পাদর র্া স্বল্প ও েীর্ যদূরত্ব এ িলািল করদব।  

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

Folk Fest বাংলাদেদশর কলাকসারহতুদক রবদের েরবাদর 

তুদল িরদত Folk Fest আদয়াজন করা কর্দত 

পাদর। প্রর্দম রবভাগীয় পর্ যাদয় এবং পরবতীদত 

জতীয় পর্ যাদয় প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন করা কর্দত 

পাদর। এখাদন রবরভন্ন কেশ হদত কলাকরশল্পীদের যুক্ত 

করা কর্দত পাদর।  

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

Wildlife Tourism বাংলাদেদশর কমাট আয়তদনর ১৭.৪% বনভূরম 

রদয়দে। এর ককানটি প্রাকৃরতক আবার রকছু 

প্রাকৃরতকভাদব কবদে ওদঠদে। বাংলাদেদশর 

বনভূরমর একটি রবরাট অংশ ম্যানদগ্রাভ, উপকূলীয় 

ও পাহােী বনভূরম। এসব বদন রদয়দে রবরভন্ন 

প্রজারতর উরদ্ভে ও প্রানী। কর্মন সুদরবদণর 

জগতরবখ্যাত রদয়ল কবঙ্গল টাইগার, রিিা হররণ, 

কুরমর ইতুারে, পাহােী বনভূরমদত রদয়দে হারত, 

বানর রবরভন্ন প্রজারতর সরীসৃপ, পারখ ইতুারে। 

পর্ যাপ্ত ব্যবস্থার মাধ্যদম বাংলাদেদশ Wild 

Life Tourism িালু করা কগদল এখাদন 

রবদেশী পর্ যটক কর্মন গদবষক, োিোিী, 

উরদ্ভেরবে, প্রানীরবেদের সমাগম হদব 

রবটিরব, সংরিি 

কজলা, রবভাগ ও 

মন্ত্রণালয় 

 

 

এোোও বাংলাদেদশ করমরনউটি কবইজড ট্যুররজম, রররলরজয়াস ট্যুররজম, কমরডদকল ট্যুররজম রবষদয় কার্ যক্রম গ্রহণ 

কদর পর্ যটন পণ্য সমৃি করা র্ায়।  

 

বাজারজাতকরণ ককৌশল:  

 



বাংলাদেশ ট্যুরররজম কবাড য রবরভন্ন কেদশ আদয়ারজত পর্ যটন কমলায় ট্যর অপাদরটরসহ অংশগ্রহণ কদর। এসকল 

কমলায় ট্যুর অপাদরটরগণ b2b কসশদনর মাধ্যদম ট্যুর প্যাদকজ কপদয় র্াদক। বতযমাদন বাংলাদেশ ট্যুররজম কবাড য 

রডরজটাল মাদকযটিং কার্ যক্রম গ্রহণ কদরদে কর্খাদন বাংলাদেদশর পর্ যটন আকষ যণ উপস্থাপন করা হয়। র্ার মাধ্যদম 

অরিক সংখ্যক পর্ যটদকর রনকট কপৌোদনা সম্ভব হদে। এোোও বাংলাদেশ ট্যুররজম কবাড য প্ররতবের কফম ট্যুর 

আদয়াজন কদর র্ার মাধ্যদম বাংলাদেশদক উপস্থাপন করা হয়। রবদ্যমান বাজারজাতকরণ ককৌশদলর বাইদর 

রনম্নবরণ যত ককৌশল আদরাপ করা কর্দত পাদর। তদব সব যাদগ্র পাশ যবতী কেশ কর্মন ভারদতর বাংলাদেশ রমণমদণ রভসা 

সহজীকরণ ব্যবস্থা িালু করদত হদব। এজন্য বাংলাদেদশর সাদর্ সংযুক্ত ভারতীয় রাজুগুদলাদত অরিক রভসা কসন্টার 

িালু করদত হদব এবং বাংলাদেশ ট্যুররজম কবাড য এর কার্ যালয় িালু করা র্ায়। 

 ১। ট্যুররজম রবষয়ক করাডদশা 

 ২। ট্যুর অপাদরটর কাদনরিরভটি কপ্রাগ্রাম 

 ৩। ন্যাশনাল কুাররয়ার হদত কপশাল অফার 

 ৪। কহাদটল কমাদটল ররদসাট য এর অফার 

 ৫। বাংলাদেদশর রবরভন্ন উাসব কসাস য মাদকযদট উের্াপন 

 ৬। স্বল্প দূরদত্বর কেশসমূদহর কমলায় অংশগ্রহণ 

 ৭। এদগ্ররসভ রডরজটাল মাদকযটিং 

 ৮। আকষ যণীয় রভরডও প্রস্তুতকরণ এবং প্রিার 

 ৯। ট্যুররজম এম্বাদসডর রনব যািন 

 ১০। বাংলাদেদশর রক্রদকট ফুটবল কটরনসসহ অন্যান্য কখলাধুলার মাধ্যদম  

 

উপসংহার: 

পর্ যটন একটি বহুমুখী রশল্প। এ রশদল্পর সাদর্ প্রতুি ও পদরািভাদব জরেত রদয়দের নানা কপশা, রশল্প, প্ররতষ্ঠান। 

বাংলাদেশ ট্যুররজম কবাড য পর্ যটন রশদল্পর সাদর্ সম্পরকযত কস্টকদহাল্ডারদের সমন্বদয় পর্ যটন পদণ্যর আকষ যণীয় 

উপস্থাপন, বাজার রিরিতকরণ ও সম্প্রসারণ, নতুন পণ্য রনব যািন এ সিম হদব।  

 


