
পাবলিক লিলিশন ককৌশি উন্নয়ন গাইড িাইন 

f~wgKv:  

ch©Ub wkí Zvi eûgvwÎKZv I e¨vwßi Kvi‡b we‡k¦ GKK e„nËg ‡mev LvZ wn‡m‡e cÖwZwôZ n‡q‡Q| 

†KvwfW-19 gnvgvixi Kvi‡b m„ó cwiewZ©Z wek¦ cwiw ’̄wZ‡Z RvwZmsN wek¦ ch©Ub ms ’̄v KZ…©K ch©Ub 

wk‡íi cybiæ×vi I Gi †UKmB Dbœq‡b wewfbœ Kvh©Kix ‡KŠkj wba©vi‡Yi Dci ¸iæZ¡v‡ivc Kiv n‡q‡Q| 

†m †cÖwÿ‡Z evsjv‡`‡ki ch©Ub wkí‡K cybiæ¾xweZ Ki‡Z cvewjK wi‡jkb ev Rbms‡hvM †KŠkj 

Dbœq‡b Avgv‡`i c`‡ÿc MÖnY ch©Ub LvZ‡K kw³kvjx Ki‡Z f~wgKv ivL‡e|  

cvewjK wi‡jkb ‡KŠkj: 

ch©Ub Lv‡Z cvewjK wi‡jkb ev Rbms‡hvM ¸iæZ¡c~Y© GKwU welq| Rbms‡hvM †h‡Kvb ms ’̄vi 

†hvMv‡hv‡Mi †KŠkjMZ iƒc‡K Dc ’̄vcb K‡i hv GKwU ms ’̄v Ges Rbmvavi‡Yi g‡a¨ mym¤úK© M‡o 

†Zvjvi cvkvcvwk MÖnY‡hvM¨Zv ˆZwi‡Z mnvqZv K‡i| cwiewZ©Z cwiw ’̄wZ‡Z cvewjK wi‡jkb †KŠkj 

†h‡Kvb cwieZ©b I Uv‡M©U MÖæc RbM‡Yi gv‡S ms‡hvM †mZz wn‡m‡e KvR K‡i|  

jÿ¨: 

 Rbms‡hvM †KŠk‡ji g~j jÿ¨¸‡jvi g‡a¨ Ab¨Zg n‡jv ms ’̄vwUi mybvg ˆZwi Kiv, Gi Kvh©µg 

cÖPv‡ii mnvqZv Ges Rbmvavi‡Yi wbKU ch©Ub wel‡q BwZevPK wPÎ Dc ’̄vcb Kiv|  

 ch©Ub cY¨ wel‡q m‡PZbZv ˆZwi|  

 ‡Kvb bZzb ch©Ub cY¨ cÖeZ©b ev we`¨gvb cb¨wU cybivq Pvjy Kivi mgq wgwWqv ev wewfbœ B‡f‡›Ui 

gva¨‡g MÖvnK‡`i g‡bv‡hvM Ges BwZevPK DÏxcbv ˆZwi Kiv|  

 ch©Ub welqK Z_¨ mieivn| 

 ch©Ub eª¨vÛ‡K kw³kvjx Kiv  

D‡Ïk¨:  

‡KvwfW-19 PjvKvjxb mg‡q Ges gnvgvix cieZx© c„w_ex‡Z evsjv‡`‡ki ch©Ub wk‡íi cybiæ×v‡i bZzb 

†KŠkj cÖYqbc~e©K ch©Ub LvZ‡K cybiæ¾xweZ Kiv| †`kx-we‡`kx ch©UK, wgwWqv, †`kxq I 

AvšÍ©RvwZK ch©UK ms ’̄vmg~‡ni mv‡_ †hvMv‡hvM I mgš^qc~e©K cwiewZ©Z ˆewk¦K cwi‡e‡k ch©Ub‡K 

MwZkxj Kiv|  

 

প্রলিয়া: ভার্চয়ুাি ট্যুি বা ভার্চয়ুাি অলভজ্ঞতা/ পালেি মাধ্যলম পর্টুক অথবা পর্টুন অংশীজলনি সালথ লনয়লমত 

কর্াগালর্াগ িাখা: 

 বাংিালেশ ট্যুলিজম কবাড ুকর্তকু কটন্ডাি প্রলিয়াি মাধ্যলম লনর্াুলিত প্রলতষ্ঠান লবলভন্ন ভার্চয়ুাি ট্যুি আলয়াজন 

কলিলে। ভার্চয়ুাি ট্যুিগুলিা লবলভন্ন কসাশাি লমলডয়ায় প্রচাি কিা। ট্যুি অপালিটিলেি মাধ্যলম কেশ লবলেলশ 

প্রচাি কিা।  

 লনরু্ালিত ট্যুি গাইলডি মাধ্যলম লবলভন্ন ভার্চয়ুাি ট্যুি আলয়াজলনি জন্য ট্যুি অপালিটিলেি অনুলিার্ কিা 

কর্লত পালি র্ালত তািা ভার্চয়ুাি ট্যুি আলয়াজলনি সালথ সালথ তা ভার্চয়ুাি লমলডয়ায় সম্প্রচাি কলি। এ 

লবষলয় ট্যুি অপালিটি এলসালসলয়শনলক পত্র কেওয়া কর্লত পালি এবং কসই সালথ webinar এি 

আলয়াজন কিা কর্লত পালি।  

 লবলভন্ন ফলিন লমশলনি মাধ্যলম আলয়ালজত ভার্চয়ুাি ট্যুিসমূহ লবশ্বব্যাপী প্রচাি কিাি ব্যবস্থা কনয়া কর্লত 

পালি।  

 লবলভন্ন আন্তজুালতক ওলয়লবনালি অংশগ্রহলেি সময় ভার্চয়ুাি ট্যুলিি অলভজ্ঞতা/ লভলডও কশয়াি কিা কর্লত 

পালি।  



২। পর্টুন লশলেি ককন্দ্রীয় কর্াগালর্াগ কেত্র লহলসলব ট্যুলিজম কবালড ুকহে কডস্ক ও সমন্বয় শাখা চালু: 

 বাংিালেশ ট্যুলিজম কবালড ুলনর্াুলিত কহে কডলস্ক কফাকাি  পািসন লনলয়াগপূবকু সকি তথ্য আপলডট িাখলত 

হলব। এলেলত্র ট্যুি অপালিটি এলসালসলয়শনসহ পর্টুন লশে সংলিষ্ট সকি উপখাত, ট্যলিস্ট ইনফিলমশন 

কসন্টাি, প্রত্নতত্ত্ব লবভাগ, এয়ািলপাট,ু বনলবভাগসহ সকি মন্ত্রোিলয়ি কহে কডলস্কি কফাকাি পািসলনি 

কর্াগালর্াগ নম্বি এবং আপলডট তথ্য িাখা প্রলয়াজন হলব। 

 কজিা পর্াুলয় পর্েন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কলমটি সলিয় কিলত হলব। পর্টুলনি প্রসাি ও প্রচািোি জন্য ৬৪ 

কজিায় পর্টুন লবষয়ক কহে কডস্ক স্থাপন কিাি জন্য কজিা প্রশাসকবৃন্দলক পত্র কেয়া কর্লত পালি।  

 ববলেলশক দূতাবাস/ হাইকলমশনসমূলহ পর্টুন  লবষয়ক পৃথক  কমকুতাু লনলয়ালগি লবষলয় গুরুত্ব কেয়া কর্লত 

পালি।  

৩।   সলচতনতা বৃলিি জন্য পর্টুন সংিান্ত লনয়লমত বাতাু/ বুলিটিন প্রোন: 

 পর্টুন সংিান্ত বাতাু/বুলিলচন ইতুালে লনয়লমত প্রচালিি উলেলে কিলডও, লবলভন্ন কবসিকালি কটলিলভশন 

চুালনি ও এক বা একালর্ক লপ্রন্ট লমলডয়াি সালথ MoU কিা কর্লত পালি।  

 স্বে বেল্ ুু ি প্রর্চি সংখ্যক পর্টুন লবষয়ক টিলভলস বতলি কলি লবলভন্ন কসাশাি লমলডয়ায় প্রচাি কিা।  

৪। পর্টন সংলিষ্ট উলেগসমূহ লমলডয়ায় প্রচাি ও প্রকাশ কিা:  

 পর্টুন সংলিষ্ট গৃহীত উলোগসমূহ লবলভন্ন লমলডয়ায় প্রচাি কিলত হলব। এলেলত্র বাংিালেশ ট্যুলিজম কবাড ু

কথলক পর্টুন কফলিাশীপ প্রাপ্ত সাংবালেকলেি মাধ্যলম পর্টলনি র্ািাবালহক প্রচািোি কার্িুম  চািালনা 

কর্লত পালি।  

 ট্যুলিজম কফলিাশীপ প্রাপ্ত লপ্রন্ট এবং ইলিকট্রলনক লমলডয়াি সাংবালেকলেি মাধ্যলম কবসামলিক লবমান 

পলিবহন ও পর্টুন মন্ত্রোিয়, বাংিালেশ ট্যুলিজম কবাড,ু বাংিালেশ পর্টুন কিলপালিশনসহ কবসিকালি 

অংশীজলনি পর্টুন লবষয়ক লবলভন্ন উলোগ এবং পর্টুন সংকট কমাকালবিা কলমটিি লবলভন্ন সুপালিশ লপ্রন্ট ও 

ইলিকট্রলনক লমলডয়ায় প্রচাি ও প্রকাশ কিা কর্লত পালি।  

৫।  অনিাইন, সামালজক কর্াগালর্াগ মাধ্যম সংলিষ্টলেি সালথ কর্াগালর্াগ ও হািনাগাে তথ্য সিবিাহ:  

 অনিাইন, সামালজক কর্াগালর্াগ মাধ্যম সংলিষ্টলেি সালথ কর্াগালর্াগ ও হািনাগাে তথ্য সিবিাহ 

 প্রবাসী বাংিালেশী লবলভন্ন সামালজক সংগেলন ডাটালবজ বতলি ও পর্টুন প্রলমাশন: 

 প্রবাসী বাংিালেশী লবলভন্ন সামালজক সংগেলনি ডাটালবজ বতলিি জন্য লবলেলশ অবলস্থত বাংিালেশ 

হাইকলমশন/ দূতাবাস সমূলহি সহায়তা কনয়া কর্লত পালি। 

 লবলেলশ বসবাসিত প্রবালস বাংিালেশীলেি লবলভন্ন সামালজক সংগেলনি সালথ লভলডও কনফালিন্স 

আলয়াজলনি মাধ্যলম বাংিালেলশি পর্টুন লশলেি প্রচািোি কার্িুম কনয়া কর্লত পালি। 

 

জনসংলর্াগ ককৌশি উন্নয়লনি জন্য লনলচি লবষয়গুলিাি প্রলত কজাি লেলত হলব:  

1) Uv‡M©U MÖæ‡ci Pvwn`v wb©aviY: Rbms‡hv‡Mi Kvh©Kix †KŠk‡ji Rb¨ cÖ_‡g Uv‡M©U MÖæ‡ci 

Pvwn`v, we‡kølY c~e©K cÖPvi †KŠkj wba©viY Ki‡Z n‡e|  

2) Rbms‡hv‡Mi †UKmB †KŠkj wba©viY: ‡UKmB Kvh©vewj mgwš^Z Rbms‡hvM cwiKíbv Kiv 

DwPZ| †`wkq I AvšÍR©vwZK wgwWqv, ch©Ub AskxRbmn mswkøó‡`i mv‡_ wbqwgZ †hvMv‡hv‡Mi Rb¨ 

K›Uv± wj÷ ev cwiwPwZ ZvwjKv ˆZwi Kiv|  

3) Rbms‡hvM welqK M‡elYv: wbqwgZ M‡elYv Ges cwiKíbv Kivi †Kvb weKí ‡bB| 

cwiewZ©Z we‡k¦ cÖwZ‡hvwMZvi welq Abyavebc~e©K †KŠkjMZ Rbms‡hvM cwiPvjbvq cwieZ©b Avbqb 

Ki‡Z n‡e| 

 



4) AbjvBb Dcw ’̄wZ evov‡bv: wWwRUvwj mshy³ MÖvnK‡`i Kv‡Q †cŠuQv‡bvi Rb¨ AbjvBb 

Dcw ’̄wZ cÖ‡qvRb| ch©Ub msµvšÍ †NvlYv, ms‡hvM ˆZwi Ges mvgMÖx cÖKv‡ki Rb¨ mvgvwRK †hvMv‡hvM 

gva¨g e¨envi DrK…ó †KŠkj n‡Z cv‡i| 

  

5) Zzjbvg~jK cÖwZ‡hvwMZv: ch©Ub e¨emvi g~j PvweKvwV n‡”Q Zzjbvg~jK cÖwZ‡hvwMZv †Rvi`vi 

Kiv| cÖwZ‡hvwMZvg~jK myweav †evSv, mbv³KiY, ˆZwi Ges Zv Kvh©Kifv‡e eRvq ivLv Rbms‡hvM 

†KŠk‡ji Ab¨Zg wbqvgK n‡Z cv‡i|  

 

6) mwVK Z_¨ mieivn: Rbms‡hvM n‡”Q mwVK Z_¨ mwVK ’̄v‡b Ges mwVK e¨w³i mv‡_ †kqvi 

Kiv| GwU †Kvb evZ©v Ges †KŠkj jÿ¨ AR©‡bi me‡P‡q †ewk mvnvh¨ Ki‡e Zv wba©vi‡Yi mnvqZv 

Ki‡e|  

 

7) cÖwZ‡hvwMZv Av‡qvRb: ch©Ub mswkøó †h‡Kvb mgm¨v, B‡f›U ev welq m¤úwK©Z w_g wb‡q 

cÖwZ‡hvwMZv, jUvwi BZ¨vw`i Av‡qvRb Kiv †h‡Z cv‡i| cÖwZ‡hvwMZvi cÖPviYvwU m‡e©v”P djvd‡ji 

Rb¨ e¨vcKfv‡e eª¨vwÛs Ki‡Z n‡e|  

 

8) ’̄vbxq wgwWqv e¨envi: RvZxq msev`cÎ Ges B‡jKUªwbK wgwWqvi cvkvcvwk ’̄vbxq wgwWqv 

†hgb ’̄vbxq ‡iwWI msev`, ¯’vbxq wUwf msev` Ges ’̄vbxq msev`c‡Îi gva¨‡g mvaviY RbM‡Yi mv‡_ 

ms‡hvM ’̄vcb †ewk Kvh©Ki n‡Z cv‡i|  

 

Dcmsnvi: 

evsjv‡`‡k chUb wk‡íi weKv‡ki AdzišÍ m¤¢vebv i‡q‡Q| GB m¤¢vebv‡K Kv‡R jvMv‡bvi Rb¨ wek¦ 

`iev‡i ‡`‡ki ch©Ub wkí‡K Kvh©Kifv‡e Zz‡j aivi Rb¨ Rbms‡hvM ‡KŠk‡ji cwieZ©b I mwVK 

e¨e ’̄vcbv Kvh©Kix f~wgKv cvjb Ki‡e|     

 

 


