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বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন-এর কর্ যসম্পােদনর সার্ব যক র্েত্র 

 

(Overview of the Performance of Bangladesh Parjatan Corporation) 

 

সাম্প্রর্তক অজযন, েযাদলঞ্জ এবাং ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা 

 

 সাম্প্রর্তক বেরসমূদহর (র্বগত ০৩ বের) প্রধান অজযনসমূহ:  

 

বাাংলাদেদশর পর্ যটন আকষ যণসমূদহর উপর র্বভাগ ওয়ারী (েট্টগ্রার্, র্সদলট, খুলনা, বর্রশাল, রাংপুর, রাজশাহী, 

র্য়র্নর্সাংহ) Bilingual Pictorial Book প্রকাশ। জার্তর র্পতা বেবন্ধু চশখ মুর্জবুর রহর্ান-এঁর রাজননর্তক 

জীবন ও বেবন্ধু জাদুঘদরর উপর বাাংলা এবাং ইাংদরর্জদত Brochure মুদ্রণ। ‘মুর্জব বষ য’ উের্াপদনর অাংশ র্হদসদব 

জাতীয় সাংসে ভবদনর চলদকর পার্নদত আবহর্ান বাাংলার ঐর্তহযবাহী ও দৃর্ষ্টনন্দন দু’টি চনৌকা ভাসাদনা হদয়দে।  

ঢাকা-েট্টগ্রার্ রুদট চসানার বাাংলা চেদন র্াত্রীদের জন্য কযাটার্রাং সুর্বধা োলু। ন্যাশনাল চহাদটল এন্ড ট্যযর্রজর্ চের্নাং 

ইনর্িটিউট কর্তযক র্বগত ০৩ (র্তন) বেদর ০৫ (পাঁে) হাজাদরর অর্ধক প্রর্শেণাথীদক প্রর্শেণ প্রোন। চেশী-র্বদেশী 

পর্ যটকদের তথ্য প্রোন। পররাষ্ট্র র্ন্ত্রণালদয়র র্াধ্যদর্ ২০ (কুর্ড়) হাজার চপািার ও ২ লে ৮০ হাজার ব্রর্শওর 

(brochure) ও অন্যান্য প্রকাশনা র্বতরণ। র্বর্ভন্ন পর্ত্রকায় ১৫০টি ক্লার্সফাইড ও ৮০টি র্ডসদে র্বজ্ঞাপন প্রকাশ। 

প্রায় ২০,০০০ চপািার, ১৫ প্রকার ব্রর্শওর, ট্যযর্রি হযান্ডবুক, র্লফদলট ও ট্যযর্রি ম্যাপ মুদ্রণ ও র্বতরণ।  শুল্কমুি 

র্বপণীসমূদহ চেশীয় পণ্যসমূহ র্বক্রদয়র র্াধ্যদর্ র্বপুল পর্রর্াণ ববদের্শক মুদ্রা আয়। পর্ যটন বষ য প্রকদল্পর আওতায় 

বাদগরহাট চজলায় পর্ যটন চকন্দ্র র্নর্ যাণ। ই-নর্থ র্সদির্ োলু ও কার্ যক্রর্ জার্র রাখা। ই-র্জর্পর র্াধ্যদর্ চটন্ডার কার্ যক্রর্ 

শুরু। র্নজস্ব ডাটা চসন্টার স্থাপন। বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন র্বপণন নীর্তর্ালা প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 

 সর্স্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ: 

 

 বাপক-এর স্থাপনাসমূহ আধুর্নক, যুদগাপদর্াগী ও প্রযুর্ি র্নভ যর কদর পর্ যটকদের র্নকট উপস্থাপন; 

 প্রর্তদর্াগীতামূলক বাজাদর উপদর্াগীতা বজায় রাখা; 

 পর্ যটন খাদত কদরানা ভাইরাসজর্নত চরাগ চকার্ভড-১৯-এর র্বরুপ প্রভাব চর্াকাদবলা করা। 

 

 ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা: 

 র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর প্রর্তশ্রুর্ত অনুর্ায়ী েট্টগ্রার্স্থ আদনায়ারা উপদজলার পারর্ক-চত পর্ যটন চকদন্দ্রর চভৌত 

সুর্বধার্ে প্রবতযন করা। বর্রশাল শহদর একটি পর্ যটন চকন্দ্র র্নর্ যাণ এবাং বর্রশাদলর দুগ যাসাগদর পর্ যটন 

সুর্বধার্ে সম্প্রসারণ। এনএইেটিটিআই-এর সর্র্াদনর পর্ যটন প্রর্শেণ চকন্দ্র র্নর্ যাণ ও পর্ যটন সুর্বধার্ে 

প্রবতযন। কক্সবাজারস্থ চর্াদটল প্রবাদলর জর্র্দত তারকা র্াদনর চহাদটলসহ পর্ যটন প্রর্শেণ ইনর্িটিউট 

স্থাপন। 
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২০২১-২২ অথ যবেদরর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ 

 

  পর্ যটন খাত সম্প্রসারণ কদর কর্ যসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃর্ষ্ট কদর চেদশর আথ যসার্ার্জক উন্নয়দন সরাসর্র ভূর্র্কা রাখা; 

 স্থানীয় পর্ যাদয় নতুন পর্ যটন পণ্য/আকষ যণ র্ের্িতকরণ; 

 স্থানীয় জনদগাষ্ঠীর র্দধ্য সদেতনতা বৃর্িকদল্প তাঁদের অাংশগ্রহদণ সভা-চসর্র্নার আদয়াজন করা; 

 চটকসই আয় র্নর্িতকরদণ আবার্সক অকুদপর্ি ৩০% অজযন করা ; 

 আভযন্তরীণ সকল অর্ডট আপর্ির ব্রডশীট জবাব প্রোন; 

 পর্ যটন র্শদল্প র্ানব সম্পে উন্নয়দন তরুণ-তরুণীদের জন্য প্রর্শেদণর ব্যবস্থা করা; 

 বাপক-এর চহাদটল চর্াদটদল আধুর্নক ও যুদগাপদর্াগী চসবা প্রবতযন করা; 

 েলর্ান সাংকট (চকার্ভড-১৯-এর প্রাদুভ যাব) চর্াকাদবলা কদর চেশ তথা সারা পৃর্থবী স্বাভার্বক ধারায় র্ফদর আসার 

সাদপদে ২০২১-২২ অথ যবেদরর লেযর্াত্রা অজযন র্নভ যর করদব। 
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প্রস্তাবনা 

 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

(দেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন) 

--------------------------------------------- 

 

এবাং 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(সর্েব, চবসার্র্রক র্বর্ান পর্রবহন ও পর্ যটন র্ন্ত্রণালয়) 

 

এর মদে ২০২১-২২ সাদলর …… র্াদসর ......................... তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষররত হল। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১: 

 

রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প: 

বাাংলাদেশদক এর্শয়ার অন্যতর্ পর্ যটন গন্তব্য র্হসাদব প্রর্তর্ষ্ঠত করা।  

 

১.২ অরিলক্ষয: 

পর্ যটন সুর্বধার্ে সৃর্ষ্ট কদর কর্র্উর্নটি চবইজড ও ইদকা-ট্যযর্রজর্-এর প্রসার ঘটাদনা। এোড়া পর্ যটন চকৌশল র্ানব সম্পদের 

উন্নয়নসহ পর্ যটন সুর্বধার সম্প্রসারণ। 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র  

১) পর্ যটন খাদতর অবকাঠাদর্া উন্নয়ন; 

২) স্বচ্ছ, েে, আর্থ যক ও প্রশাসর্নক ব্যবস্থা প্রর্তষ্ঠা; 

৩) পর্ যটন খাদত র্ানবসম্পে উন্নয়ন; 

৪) পর্ যটন খাদত চসবার র্ান উন্নয়ন; 

৫) পর্ যটন পদণ্যর প্রোর, র্বপণন এবাং চটকসই পর্ যটন উৎসার্হতকরদণর র্াধ্যদর্ পর্ যটন র্শদল্পর র্বকাশ। 

 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র (র্র্ন্ত্রপর্রষে র্বভাগ কর্তযক র্নধ যার্রত) 

১) শুিাোর কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

২) ই-গভন্যযাি/ উদ্ভাবন কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

৩) তথ্য অর্ধকার কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

৪) অর্ভদর্াগ প্রর্তকার কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

৫) চসবা প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

১.৪ কার্ িাবরল: (আইন/রবরি দ্বারা রনি িাররত কার্ িাবলী)  

১) পর্ যটদনর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, সুদর্াগ-সুর্বধা প্রোন, ব্যবস্থা গ্রহণ ও পর্ যটন সাংর্িষ্ট বা সহায়ক সকল কার্ য সম্পােন;                                     

২) পর্ যটন উদযাগসমূদহর সম্প্রসারণ এবাং পর্ যটন স্থাপনা ও সার্ভ যদসর র্নয়ন্ত্রণ; 

৩) র্বদেদশ পর্ যটকদের আকষ যদণর উদেদে চেদশর ইর্তহাস ও সাংস্কৃর্ত প্রোরণার র্াধ্যদর্ বাাংলাদেদশর ভাবমূর্তয তুদল ধরা;     

৪) বাাংলাদেদশর অভযন্তদর বা বার্হদর অভযথ যনা (reception) ও তথ্য সরবরাহ সুর্বধার্ে সুসাংগঠিতকরণ; 

৫) অভযন্তরীণ পর্ যটদন উৎসাহ প্রোন ও উন্নর্ত সাধন; 

৬) করদপাদরশদনর কার্ যাবলীর সর্হত সম্পৃি করার উদেদে চেদশর অভযন্তদর বা বার্হদর চর্ চকান সাংগঠনদক উৎসাহ প্রোন; 

৭) সরকাদরর পূব যানুদর্ােন সাদপদে, র্বদেদশর সর্হত পর্ যটন চুর্ি সম্পােন; 

৮) পর্ যটন সাংক্রান্ত নানামুখী গদবষণা পর্রোলনা; 

৯) পর্ যটকদের জন্য চহাদটল, চরস্টুদরন্ট, চরি-হাউজ, র্পকর্নক স্পট, কযার্ম্পাং সাইট, র্থদয়টার, র্বদনােন পাকয, নৃতযশালা, 

ওয়াটার র্িইাং সুর্বধা ও পর্ যটকদের জন্য র্বদনােন চকন্দ্র অর্ধগ্রহণ, প্রর্তষ্ঠা, র্নর্ যাণ, আদয়াজন, সাংস্থান এবাং পর্রোলনা; 

১০) োদভল এদজিী গঠন এবাং েলবি ভ্রর্ণ আদয়াজদনর জন্য চরলওদয়, র্শর্পাং চকাম্পানী, এয়ারলাইি, জলপথ ও সড়ক  

পর্রবহদনর এদজন্ট র্হসাদব কাজ করা; 

১১) র্শকার এদজিী গঠন, এবাং সাফার্র পর্ যটন উন্নয়দন ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং র্শকার অভয়ারণ্য, সাংরর্েত র্শকার ভূর্র্, র্ৎস্য 

চপানা উৎপােন, র্শকার এলাকা ও পার্খ প্রজনন এলাকা রেণাদবেণ; 

১২) স্থাবর বা অস্থাবর চর্ চকান সম্পর্ি অজযন, অর্ধকাদর রাখা ও হস্তান্তর; 

১৩) র্নজস্ব অথ য এবাং তহর্বলসমূহ র্বর্নদয়াগ করা এবাং র্খন চর্রূপ আবেক ও উপযুি র্দন হদব তখন চসরূপ র্বর্নদয়াদগর 

পর্রবতযন; 

১৪) উপযু যি উপ-েফাসমূদহ বর্ণ যত র্বষদয়র চর্ চকানটির সর্হত যুি বা সাংর্িষ্ট অন্যান্য কার্ য। 
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চসকশন ২ 

র্বর্ভন্ন কার্ যক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কর্ যসম্পােন সূেকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন 

লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রদেপণ   
র্নধ যার্রত লেযর্াত্রা অজযদনর 

চেদত্র চর্ৌথভাদব োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ/ সাংস্হাসমূদহর 

নার্ 

 

উপািসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১। জাতীয় অথ যনীর্তদত 

পর্ যটন খাদতর গুরুত্ব বৃর্ি 

র্জর্ডর্পদত পর্ যটন খাদতর 

অবোন 
% ২.৪০ ১.৫০ ২.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ 

বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন ও 

বাাংলাদেশ ট্যযর্রজর্ চবাড য 

র্বর্পর্স ও ট্যযর্রজর্ 

চবাড য-এর প্রর্তদবেন 

২। পর্ যটদকর আগর্ন বৃর্ি পর্ যটক সাংখ্যা 
সাংখ্যা 

(লে) 
৩.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ ৪.০০ ৪.৫০ 

বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন ও 

বাাংলাদেশ ট্যযর্রজর্ চবাড য 

পুর্লশ ইর্র্দগ্রশন 

শাখার প্রর্তদবেন 

৩। পর্ যটন খাদত 

র্ানবসম্পে উন্নয়ন 

পর্ যটন খাদত র্ানব 

সম্পদের বৃর্ি 
% ১২ ১২ ১৪ ১৫ ১৬ বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

এনএইেটিটিআই-

এর বার্ষ যক 

প্রর্তদবেন 
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সসকশন ৩  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো 

কর্ যসম্পােন 

চেত্র 

 

চেদত্রর 

র্ান 

 

কার্ যক্রর্ 

 
কর্ যসম্পােন সূেক 

গণনা 

পির্ত 

একক 

 

কর্ যসম্পােন 

সূেদকর র্ান 

প্রকৃত অজযন 
লেযর্াত্রা/র্নণ যায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদেপন 

২০২২-২৩ 

 

প্রদেপন 

২০২৩-২৪ ২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধারণ 

 

অর্ত 

উির্ 

 

উির্ েলর্ত র্ান 

েলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ যসম্পােন চেত্রসমূহ  

(১) পর্ িটন 

খাদতর 

অবকাঠাদর্া 

উন্নয়ন 

২৪ 

[১.১] পর্ িটন বষ ি 

উপলদক্ষ সেদশর 

করতপয় পর্ িটন 

আকষ িনীয় এলাকায় 

পর্ িটন সুরবিারের 

উন্নয়ন 

[১.১.১] সালনা, গাজীপুর 

চজলার পূতয কাজ 

সম্পন্নকৃত 

তার্রখ তার্রখ ২ ৭৫ ২৫ ৩১.০৩.২২ ১০.৪.২২ ২০.৪.২২ ৩০.৪.২২ ১০.৫.২২ - - 

[১.১.২] বাদগরহাট 

চজলার পূতয কাজ 

সম্পন্নকৃত 

তার্রখ তার্রখ ১ ৫০ ৫০ ২০.৪.২২ ৩০.৪.২২ ১০.৫.২২ ২০.৫.২২ ৩১.৫.২২ - - 

[১.১.৩] কাজীপুর, 

র্সরাজগঞ্জ চজলার পূতয 

কাজ সম্পন্নকৃত 

তার্রখ তার্রখ ১ ৫০ ৫০ ৩১.১২.২১ ১০.০১.২২ ২০.০১.২২ ৩১.০১.২২ ১০.০২.২২ - - 

[১.১.৪] লালা খাল, 

র্সদলট চজলার কার্ যক্রর্ 

োলুকরণ 

তার্রখ তার্রখ ১ ৫০ ৫০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ৩১.১২.২১ ১০.০১.২২ ২০.০১.২২ ৩১.০১.২২ ১০.০২.২২ - - 

[১.১.৫] রাণী ভবানী, 

নাদটার চজলার পূতয কাজ 

চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট 

হস্তান্তরকৃত 

তার্রখ তার্রখ ১ ৬০ ৪০ ৩১.০৩.২২ ১০.০৪.২২ ২০.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১০.০৫.২২ - - 

[১.১.৬] চজাড়া কাণন, 

কুর্র্ল্লা চজলার পূতয কাজ 

চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট 

হস্তান্তরকৃত 

তার্রখ তার্রখ ১ ৬০ ৪০ ৩১.০৩.২২ ১০.০৪.২২ ২০.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১০.০৫.২২ - - 

[১.১.৭] গজনী, চশরপুর 

চজলার পূতয কাজ চশদষ 

সাংর্িষ্ট চজলা প্রশাসদনর 

র্নকট হস্তান্তরকৃত 

তার্রখ তার্রখ ১ ৫০ ৫০ ৩১.০৩.২২ ১০.০৪.২২ ২০.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১০.০৫.২২ - - 
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কর্ যসম্পােন 

চেত্র 

 

চেদত্রর 

র্ান 

 

কার্ যক্রর্ 

 
কর্ যসম্পােন সূেক 

গণনা 

পির্ত 

একক 

 

কর্ যসম্পােন 

সূেদকর র্ান 

প্রকৃত অজযন 
লেযর্াত্রা/র্নণ যায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদেপন 

২০২২-২৩ 

 

প্রদেপন 

২০২৩-২৪ ২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধারণ 

 

অর্ত 

উির্ 

 

উির্ েলর্ত র্ান 

েলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১.১.৮] র্বজয়নগর, 

চনত্রদকানা চজলার পূতয 

কাজ চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট 

হস্তান্তরকৃত 

তার্রখ তার্রখ 
১ ৫৫ ৪৫ 

৩১.০৩.২২ ১০.০৪.২২ ২০.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১০.০৫.২২ 
- - 

[১.২] সের্তা বৃর্ির 

লদেয এনএইেটিটিআই-

এর ভবন সম্প্রসারণ এর 

পূতয কাজ 

[১.২.১] এনএইেটিটিআই 

এর পূতয কাজ সম্পন্নকৃত 
সর্র্ষ্ট % ২ ২০ ৪০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ - - 

[১.৩] েট্টগ্রাদর্র 

পারর্কদত ch©Ub 

সুর্বধার্ে প্রবতযন 

(এসর্ডর্জ) 

[১.৩.১] পূতয কাজ 

সম্পন্নকৃত 
সর্র্ষ্ট % ২ ৩০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ - - 

[১.৪] খুরুশকুদল চশখ 

হার্সনা টাওয়ারসহ 

পর্ যটন চজান র্নর্ যাণ 

সর্ীোর Inspection 

Report চপ্ররণ 

[১.৪.১] Inspection 

Report চপ্ররণকৃত 
তার্রখ তার্রখ ২ 

  
৩১.৭.২১ ১০.৮.২১ ২০.৮.২১ ৩১.৮.২১ ১০.৯.২১ - - 

[১.৫] র্হানন্দা প্রকদল্পর 

সীর্ানা প্রােীদরর কাজ 

সম্পন্ন 

[১.৫.১] সীর্ানা প্রােীদরর 

কাজ সম্পন্নকৃত 
সর্র্ষ্ট % ১  

 
৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - - 

[১.৬] উন্নয়ন প্রকদল্পর 

র্পর্ডদের সভা 

আদয়াজন 

[১.৬.১] আদয়ার্জত সভা সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ২  
 

৪ ৩ ২ ১ - - - 

[১.৭] র্হাখালীস্থ 

র্ডএফও এর জায়গায় 

প্রকল্প গ্রহদণর জন্য 

র্ডজাইন প্রণয়ন 

[১.৭.১] র্ডজাইন 

প্রণয়নকৃত 
তার্রখ তার্রখ ১  

 
৩১.৫.২২ ৩০.৪.২২ ১০.৫.২২ ২০.৫.২২ ৩০.৫.২২ - - 
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কর্ যসম্পােন 

চেত্র 

 

চেদত্রর 

র্ান 

 

কার্ যক্রর্ 

 
কর্ যসম্পােন সূেক 

গণনা 

পির্ত 

একক 

 

কর্ যসম্পােন 

সূেদকর র্ান 

প্রকৃত অজযন 
লেযর্াত্রা/র্নণ যায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদেপন 

২০২২-২৩ 

 

প্রদেপন 

২০২৩-২৪ ২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধারণ 

 

অর্ত 

উির্ 

 

উির্ েলর্ত র্ান 

েলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১.৮] পঞ্চগদড় পর্ যটন 

চকদন্দ্রর জর্র্ অর্ধগ্রহণ 
[১.৮.১] জর্র্ অর্ধগ্রহণকৃ  তার্রখ তার্রখ ১  

 
২০.৪.২২ ৩০.৪.২২ ১০.৫.২২ ২০.৫.২২ ৩০.৫.২২ - - 

[১.৯] বাপক 

স্থাপনাসমূদহর সের্তা 

বৃর্ি প্রকদল্পর আওতায় 

রাংপুর চর্াদটদলর 

সের্তা বৃর্ির র্ডর্পর্প 

প্রণয়ন 

[১.৯.১] র্ডর্পর্প 

প্রণয়নকৃত 
তার্রখ তার্রখ ১  

 
৩১.৩.২২ ২০.৩.২২ ৩১.৩.২২ ১০.৪.২২ ২০.৪.২২ - - 

[১.১০] IFR উপলদেয 

কক্সবাজারস্থ বাপক এর 

আবাসন সুর্বধার্ের 

আধুর্নকায়দনর লদেয 

বশবাল ও উপদলর 

র্ডর্পর্প প্রণয়ন 

[১.১০.১] র্ডর্পর্প 

প্রশাসর্নক র্ন্ত্রণালদয় 

চপ্ররণকৃত 

তার্রখ তার্রখ ১  
 

২০.৯.২১ ৩০.৯.২১ ১০.১০.২১ ২০.১০.২১ ৩১.১০.২১ - - 

[১.১১] বর্রশাল চজলার 

দূগ যাসাগর  এলাকায় 

ch©Ub সুর্বধার্ে প্রবতযন 

[১.১১.১] পুতয কাজ 

সম্পন্নকৃত 
সর্র্ষ্ট % ১ - ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ - - 

[১.১২] চজযর্তবসুর 

বসত র্ভটায় পর্ যটন 

সুর্বধার্ে প্রবতযন  

[১.১২.১] পূতয কাজ 

সম্পন্নকৃত 
সর্র্ষ্ট % ১ -  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২] স্বচ্ছ, েে, 

আর্থ যক ও 

প্রশাসর্নক 

ব্যবস্থা প্রর্তষ্ঠা 

১৪ 

[২.১] অকুদপর্ি হার 

বৃর্ি করা 

[২.১.১] অকুদপর্ি 

অর্জযত 
সর্র্ষ্ট % ২ ৪৭ ২০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩০ 

[২.২] শুল্কমুি 

র্বপণী/বার ও ক্লাদবর 

র্াধ্যদর্ ববদের্শক মুদ্রা 

অজযন 

[২.২.১] র্বপণীসমূদহ 

বদন্ডড পণ্য র্বক্রদয়র 

র্াধ্যদর্ অর্জযত 

ববদের্শক মুদ্রা  

সর্র্ষ্ট 
ডলার 

(লে) 
২ ৩১.৫ ১৬.০০ ১২.০০ ১০.৮ ৯.৬ ৮.৪ ৭.২০ ১৬.০০ ১৬.০০ 

[২.২.২] স্থানীয় পণ্য 

র্বক্রদয়র র্াধ্যদর্ অর্জযত 

ববদের্শক মুদ্রা 

সর্র্ষ্ট 
ডলার 

(লে) 
১ ৩.০০ ১.০০ ০.২০ ০.১৮ ০.১৬ ০.১৪ ০.১২ .৩০ .৩০ 
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কর্ যসম্পােন 

চেত্র 

 

চেদত্রর 

র্ান 

 

কার্ যক্রর্ 

 
কর্ যসম্পােন সূেক 

গণনা 

পির্ত 

একক 

 

কর্ যসম্পােন 

সূেদকর র্ান 

প্রকৃত অজযন 
লেযর্াত্রা/র্নণ যায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদেপন 

২০২২-২৩ 

 

প্রদেপন 

২০২৩-২৪ ২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধারণ 

 

অর্ত 

উির্ 

 

উির্ েলর্ত র্ান 

েলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২.২.৩] অনুদর্ার্েত বার/ 

ক্লাদব র্বক্রদয়র র্াধ্যদর্ 

অর্জযত ববদের্শক মূদ্রা 

প্রর্াণক: লাভ/ের্তর 

র্ববরণী 

সর্র্ষ্ট 
ডলার 

(লে) 
১ ১.৫০ .৫০ ০.২০ ০.১৮ ০.১৬ ০.১৪ ০.১২ .৩০ .৩০ 

[২.৩] আদয়র 

লেযর্াত্রা র্নধ যারণ 

[২.৩.১] র্নধ যার্রত 

লেযর্াত্রা 
সর্র্ষ্ট 

টাকা 

(দকাটি) 
২ ১২০ ৭৫ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৮০ ৮০ 

[২.৪] করপূব য মুনাফার 

লেযর্াত্রা  র্নধ যারণ 
[২.৪.১] অর্জযত মুনাফা  সর্র্ষ্ট 

টাকা 

(দকাটি) 
০.৫ ১.০০ .২০ .২০ .১৮ .১৬ .১৪ .১২ .৫ .৫ 

[২.৫] বাপক কর্তযক 

সরকারদক র্ডর্ভদডন্ড 

প্রোন 

[২.৫.১] প্রোনকৃত 

র্ডর্ভদডন্ড  

সর্র্ষ্ট টাকা 

(লে) 
০.৫ ৩০ ৫ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.০০ ১০ ১০ 

  

[২.৬] বার্ণর্জযক 

ইউর্নটগুদলা র্নয়র্র্ত 

পর্রেশ যন করা 

[২.৬.১] োর্খলকৃত 

প্রর্তদবেন  
সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ১ ২৫০ ৫০ ২০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১০০ ১৫০ 

[২.৭] র্নরীো আপর্ি 

জবাব চপ্ররণ 

[২.৭.১] আভযন্তরীণ 

র্নরীো সম্পার্েত 
সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ২ - ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ২ ২ 

[২.৭.২] অর্ডট আপর্ির 

ব্রডশীট জবাব চপ্ররণকৃত 
সর্র্ষ্ট % ১ ১০০ ৩০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

[২.৮] র্বভাগীয় র্ার্লা 

র্নষ্পর্ি 
[২.৮.১] র্নষ্পর্ির হার সর্র্ষ্ট % ১ ১০০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৬০ 

[৩] পর্ যটন 

খাদত 

র্ানবসম্পে 

উন্নয়ন 

১২ 

[৩.১] প্রর্শেদণর 

র্াধ্যদর্ র্বর্পর্সর 

কর্ যকতযা/ কর্ যোরীদের 

কর্ যেেতা বৃর্ি। 

[৩.১.১] আদয়ার্জত 

প্রর্শেণ  
সর্র্ষ্ট জনঘন্টা ৫ ১৭০০ ১২০০ ১২০০ ১০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ১৫০০ ১৫০০ 

[৩.২] পর্ িটন সাংরিষ্ট 

রবরিন্ন সকাদস ি প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

[৩.২.১] প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 

প্ররশক্ষণাথী 
সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ৫ ১৭৫০ ২০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২০০ ২২০০ 

[৩.৩] র্বদশষার্য়ত 

চকাস য সাংদর্াজন 

[৩.৩.১] আদয়ার্জত 

চকাস য 
সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ২  ২ ২ ১ - - - ৩ ৩ 
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কর্ যসম্পােন 

চেত্র 

 

চেদত্রর 

র্ান 

 

কার্ যক্রর্ 

 
কর্ যসম্পােন সূেক 

গণনা 

পির্ত 

একক 

 

কর্ যসম্পােন 

সূেদকর র্ান 

প্রকৃত অজযন 
লেযর্াত্রা/র্নণ যায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদেপন 

২০২২-২৩ 

 

প্রদেপন 

২০২৩-২৪ ২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধারণ 

 

অর্ত 

উির্ 

 

উির্ েলর্ত র্ান 

েলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৪] পর্ যটন 

খাদত চসবার 

র্ান উন্নয়ন 

১২ 

[৪.১] বাপদকর 

ইউর্নটসমূদহ র্কডস  

চজান প্রর্তষ্ঠা 

[৪.১.১] প্রর্তর্ষ্ঠত র্কডস  

চজান  
সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২ 

[৪.২] ট্যযর্রষ্ট 

র্রকুযইর্জট শপ স্থাপন 
[৪.২.১] শপ স্থাপনকৃত  সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ১ - - ২ ৩ ২ ১ - - - 

[৪.৩] নতুন বার 

োলুকরণ 
[৪.৩.১] োলুকৃত  তার্রখ তার্রখ ১ - - ৩০.৯.২১ ১০.৮.২১ ২০.৮.২১ ৩১.৮.২১ ১০.৯.২১ - - 

[৪.৪] চর্নুযদত 

স্থানীয়ভাদব নতুন 

আইদটর্ সাংদর্াজন 

[৪.৪.১] নতুন আইদটর্ 

সাংদর্ার্জত 
সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ২ ২০ ৬ ২ ১ - - - ৬ ৬ 

[৪.৫] শুল্কমুি 

র্বপণীদত ঐর্তহযবাহী 

বস্ত্র সার্গ্রী,  নকসী 

পণ্য, পাটজাত পণ্য, 

র্পতদলর দ্রব্যার্ে ও 

হস্তর্শল্প সার্গ্রী ইতযার্ে 

সাংদর্াজন। 

[৪.৫.১] পণ্য-সার্গ্রী 

ইতযার্ে সাংদর্ার্জত 
সর্র্ষ্ট 

আইদটর্ 

সাংখ্যা 
২ ৫ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৫ 

[৪.৬]       E-GRS এ 

প্রাপ্ত র্তার্ত/ অর্ভদর্াগ 

গ্রহণ এবাং প্রর্তকার 

[৪.৬.১] GRS গ্রহণ ও 

প্রর্তকার সম্পন্ন  
গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৪.৭] অর্তর্থদের 

অর্ভদর্াগ গ্রহণ ও 

র্নষ্পর্ি 

[৪.৫.১] র্নষ্পর্িকৃত 

অর্ভদর্াগ  
গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫] পর্ যটন 

পদণ্যর প্রোর, 

র্বপণন এবাং 

চটকসই 

পর্ যটন 

উৎসার্হত 

করদণর 

৮ 

[৫.১]  বেবন্ধুর 

জন্মশতবার্ষ যকী 

উপলদে চহাদটল/ 

চর্াদটদল কেভাড়ার 

উপর চরয়াত প্রোন 

[৫.১.১] র্বদশষ র্বদশষ 

র্েদন চরয়াত প্রোনকৃত 
সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ২ - ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ - - 

[৫.২] বাপদকর প্রদতযক 

ইউর্নট চথদক সাংর্িষ্ট 
[৫.২.১] প্রোনকৃত তথ্য সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ২ ৩০০০ ২০০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ২০০০ ২০০০ 
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কর্ যসম্পােন 

চেত্র 

 

চেদত্রর 

র্ান 

 

কার্ যক্রর্ 

 
কর্ যসম্পােন সূেক 

গণনা 

পির্ত 

একক 

 

কর্ যসম্পােন 

সূেদকর র্ান 

প্রকৃত অজযন 
লেযর্াত্রা/র্নণ যায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদেপন 

২০২২-২৩ 

 

প্রদেপন 

২০২৩-২৪ ২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধারণ 

 

অর্ত 

উির্ 

 

উির্ েলর্ত র্ান 

েলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

র্াধ্যদর্ 

পর্ যটন র্শদল্পর 

র্বকাশ 

অঞ্চদলর ch©Ub 

আকষ যণ, ইর্তহাস, 

ঐর্তহয ও সাংস্কৃর্ত 

সম্পর্কযত তথ্য প্রোন 

[৫.৩] র্ডর্জটাল 

র্াদকযটিাং -   এর 

র্াধ্যদর্ সদেতনতা বৃর্ি 

[৫.৩.১] র্বর্ভন্ন চসাসাল 

র্র্র্ডয়াদত কার্ যক্রর্ 

প্রোর্রত  

সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ২ - ৩৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩০ ৩০ 

[৫.৪] র্বজ্ঞাপদনর 

র্াধ্যদর্ প্রোর ও 

জনসাংদর্াগ কার্ যক্রর্ 

চজারোর করা 

[৫.৪.১] র্বজ্ঞাপন 

প্রোর্রত 
সর্র্ষ্ট সাংখ্যা ২ ৪০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩০ ৩০ 

সুশাসন ও সাংিারমূলক কর্ যসম্পােদনর চেত্র (র্র্ন্ত্রপর্রষে র্বভাগ কর্তযক র্নধ যার্রত) 

সুশোসন ও 

সংস্কোর মূল  

 ো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

 

 

৩০ 

১) শুিাোর 

কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন    
10 

         

২) ই-গভন্যযাি/ উদ্ভাবন 

কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন    
10 

         

৩) তথ্য অর্ধকার 

কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন    
3 

         

৪) অর্ভদর্াগ প্রর্তকার 

কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন    
4 

         

৫) চসবা প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত 

কর্ যপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন    
3 
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আরম, সিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ পর্ িটন করদপাদরশন র্হদসদব সর্েব, চবসার্র্রক র্বর্ান পর্রবহন ও 

পর্ যটন র্ন্ত্রণালয় রনকট অঙ্গীকার কররি সর্ এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদিষ্ট থাকব।  

 

আরম, সর্েব, চবসার্র্রক র্বর্ান পর্রবহন ও পর্ যটন র্ন্ত্রণালয় র্হদসদব  সিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ পর্ িটন 

করদপাদরশন এর রনকট অঙ্গীকার কররি সর্ এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররত: 

 

চেয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

---------------------------------------                           -------------------------------- 

                                                             তাররে                                              

 

 

সর্েব 

চবসার্র্রক র্বর্ান পর্রবহন ও পর্ যটন র্ন্ত্রণালয় 

 ---------------------------------------                           --------------------------------- 

                                                   তাররে  
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সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদেপ  

 
ক্রর্র্ক নম্বর আযের (Acronyms) র্ববরণ (Description) 

১ বাপক বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

২ BPC Bangladesh Parjatan Corporation 

৩ NHTTI National Hotel & Tourism Training 

Institute 

৪ PPP Public Private Partnership 

৫ TIC Tourist Information Centre  

৬ DFO Duty Free Operations 

৭ DFS Duty Free Shop 

৮ MoU Memorandum of Understanding 
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সাংদর্াজনী ২:  

কর্ যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ যক্রর্ কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, 

অরিশাো, শাো 

লেযর্াত্রা অজযদনর 

প্রমাণক 

১ 

[১.১] পর্ িটন বষ ি উপলদক্ষ সেদশর 

করতপয় পর্ িটন আকষ িনীয় এলাকায় 

পর্ িটন সুরবিারের উন্নয়ন 

[১.১.১] সালনা, গাজীপুর চজলার পূতয 

কাজ সম্পন্নকৃত 

পূতয শাখা 

র্পর্ডর প্রতযায়ন পত্র 

[১.১.২] বাদগরহাট চজলার পূতয কাজ 

সম্পন্নকৃত 

র্পর্ডর প্রতযায়ন পত্র 

[১.১.৩] কাজীপুর, র্সরাজগঞ্জ চজলার 

পূতয কাজ সম্পন্নকৃত 

র্পর্ডর প্রতযায়ন পত্র 

[১.১.৪] লালা খাল, র্সদলট চজলার 

কার্ যক্রর্ োলুকরণ 

হস্তান্তর পত্র 

[১.১.৫] রাণী ভবানী, নাদটার চজলার 

পূতয কাজ চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট হস্তান্তরকৃত 

এর্ওইউ 

[১.১.৬] চজাড়া কাণন, কুর্র্ল্লা চজলার 

পূতয কাজ চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট হস্তান্তরকৃত 

এর্ওইউ 

[১.১.৭] গজনী, চশরপুর চজলার পূতয 

কাজ চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা প্রশাসদনর 

র্নকট হস্তান্তরকৃত 

এর্ওইউ 

[১.১.৮] র্বজয়নগর, চনত্রদকানা চজলার 

পূতয কাজ চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট হস্তান্তরকৃত 

এর্ওইউ 

২ 
[১.২] সের্তা বৃর্ির লদেয 

এনএইেটিটিআই-এর ভবন সম্প্রসারণ 

এর পূতয কাজ 

[১.২.১] এনএইেটিটিআই এর পূতয কাজ 

সম্পন্নকৃত 

প্রতযায়ন ও ের্ব 

৩ [১.৩] েট্টগ্রাদর্র পারর্কদত ch©Ub 

সুর্বধার্ে প্রবতযন (এসর্ডর্জ) 
[১.৩.১] পূতয কাজ সম্পন্নকৃত 

প্রতযায়ন ও ের্ব 

৪ 
[১.৪] খুরুশকুদল চশখ হার্সনা 

টাওয়ারসহ পর্ যটন চজান র্নর্ যাণ 

সর্ীোর Inpection Report চপ্ররণ 

[১.৪.১] Inpection Report 

চপ্ররণকৃত 

পর্রকল্পনা শাখা 

প্রর্তদবেন 

৫ [১.৫] র্হানন্দা প্রকদল্পর র্ডর্পর্প 

সাংদশাধন 
[১.৫.১] র্ডর্পর্প সাংদশাধনকৃত 

আইএর্ইউ র্রদপাট য 

৬ [১.৬] উন্নয়ন প্রকদল্পর র্পর্ডদের সভা 

আদয়াজন 
[১.৬.১] আদয়ার্জত সভা 

চনাটিশ/কাব যর্ববরণী  

৭ [১.৭] র্হাখালীস্থ র্ডএফও এর জায়গায় 

প্রকল্প গ্রহদণর জন্য র্ডজাইন প্রণয়ন 
[১.৭.১] র্ডজাইন প্রণয়নকৃত 

কনসালদটন্ট র্নকট চথদক 

প্রাপ্ত র্ডজাইন 

৮ [১.৮] পঞ্চগদড় পর্ যটন চকদন্দ্রর জর্র্ 

অর্ধগ্রহন 
[১.৮.১] জর্র্ অর্ধগ্রহণকৃত 

চজলা প্রশাসদনর 

এলটদর্ন্ট পত্র 

৯ 
[১.৯] বাপক স্থাপনাসমূদহর সের্তা 

বৃর্ি প্রকদল্পর আওতায় রাংপুর চর্াদটদলর 

সের্তা বৃর্ির র্ডর্পর্প প্রণয়ন 

[১.৯.১] র্ডর্পর্প প্রণয়নকৃত 
অর্ফস আদেশ 

১০ 

[১.১০] IFR উপলদেয কক্সবাজারস্থ 

বাপক এর আবাসন সুর্বধার্ের 

আধুর্নকায়দনর লদেয বশবাল ও উপদলর 

র্ডর্পর্প প্রণয়ন 

[১.১০.১] র্ডর্পর্প প্রণয়নকৃত 
অর্ফস আদেশ 

১১ [১.১১] বর্রশাল চজলার দূগ যাসাগর  

এলাকায় ch©Ub সুর্বধার্ে প্রবতযন 
[১.১১.১] পুতয কাজ সম্পন্নকৃত 

পূতয শাখা 

আইএর্ইর্ড 

১২ [১.১২] চজযর্তবসুর বসত র্ভটায় পর্ যটন 

সুর্বধার্ে প্রবতযন  
[১.১২.১] পূতয কাজ সম্পন্নকৃত 

আইএর্ইর্ড 

১৩ 
[২.১] অকুদপর্ি হার বৃর্ি করা [২.১.১] অকুদপর্ি অর্জযত 

বার্ণর্জযক শাখা অকুদপর্ি সতযার্য়ত কর্প  
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 ১৪ 

 

 

[২.২] শুল্কমুি র্বপণী/বার ও ক্লাদবর 

র্াধ্যদর্ ববদের্শক মুদ্রা অজযন 

[২.২.১] র্বপণীসমূদহ বদন্ডড পণ্য 

র্বক্রদয়র র্াধ্যদর্ অর্জযত ববদের্শক মুদ্রা  

র্ডএফও 

লাভ/ের্ত র্ববরণী 

[২.২.২] স্থানীয় পণ্য র্বক্রদয়র র্াধ্যদর্ 

অর্জযত ববদের্শক মুদ্রা 

লাভ/ের্ত র্ববরণী 

[২.২.৩] অনুদর্ার্েত বার/ক্লাদব 

র্বক্রদয়র র্াধ্যদর্ অর্জযত ববদের্শক মূদ্রা 

লাভ/ের্ত র্ববরণী 

১৫ 
[২.৩] আদয়র লেযর্াত্রা র্নধ যারণ [২.৩.১] র্নধ যার্রত লেযর্াত্রা 

অথ য ও র্হসাব শাখা 

পারফরদর্ি র্রদপাট য 

১৬ [২.৪] করপূব য মুনাফার লেযর্াত্রা  

র্নধ যারণ 
[২.৪.১] অর্জযত মুনাফা  

পারফরদর্ি র্রদপাট য 

১৭ [২.৫] বাপক কর্তযক সরকারদক 

র্ডর্ভদডন্ড প্রোন 
[২.৫.১] প্রোনকৃত র্ডর্ভদডন্ড  

জর্াকৃত রর্শে 

১৮  [২.৬] বার্ণর্জযক ইউর্নটগুদলা র্নয়র্র্ত 

পর্রেশ যন করা 
[৫.৬.১] োর্খলকৃত প্রর্তদবেন  

বার্ণর্জযক শাখা প্রর্তদবেন 

১৯ 

 
[২.৭] র্নরীো আপর্ি জবাব চপ্ররণ 

[২.৭.১] আভযন্তরীণ র্নরীো সম্পার্েত 

র্নরীো শাখা 

অগ্রণী পত্র 

[২.৭.২] অর্ডট আপর্ির ব্রডশীট জবাব 

চপ্ররণকৃত 

চপ্ররণকৃত পত্র 

২০ 
[২.৮] র্বভাগীয় র্ার্লা র্নষ্পর্ি [২.৮.১] র্নষ্পর্ির হার 

পারদসাদনল শাখা অর্ফস আদেশ 

২১ [৩.১] প্রর্শেদণর র্াধ্যদর্ র্বর্পর্সর 

কর্ যকতযা/ কর্ যোরীদের কর্ যেেতা বৃর্ি। 
[৩.১.১] আদয়ার্জত প্রর্শেণ  

পর্রকল্পনা শাখা প্রর্শেণ প্রর্তদবেন 

২২ [৩.২] পর্ িটন সাংরিষ্ট রবরিন্ন সকাদস ি 

প্ররশক্ষণ প্রোন 
[৩.২.১] প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত প্ররশক্ষণাথী 

এনএইেটিটিআই 

প্রর্শেণ প্রর্তদবেন 

২৩ 
[৩.৩] র্বদশষার্য়ত চকাস য সাংদর্াজন [৩.৩.১] আদয়ার্জত চকাস য 

প্রর্শেণ প্রর্তদবেন 

২৪ [৪.১] বাপদকর ইউর্নটসমূদহ র্কডস  

চজান প্রর্তষ্ঠা 
[৪.১.১] প্রর্তর্ষ্ঠত র্কডস  চজান  

বার্ণর্জযক শাখা 

ের্ব 

২৫ 
[৪.২] ট্যযর্রষ্ট র্রকুযইর্জট শপ স্থাপন [৪.২.১] শপ স্থাপনকৃত  

ের্ব 

২৬ 
[৪.৩] নতুন বার োলুকরণ [৪.৩.১] োলুকৃত  

অর্ফস আদেশ 

২৭ [৪.৪] চর্নুযদত স্থানীয়ভাদব নতুন 

আইদটর্ সাংদর্াজন 
[৪.৪.১] নতুন আইদটর্ সাংদর্ার্জত 

চর্নুয তার্লকা/ের্ব 

২৮ 

[৪.৫] শুল্কমুি র্বপণীদত ঐর্তহযবাহী 

বস্ত্র সার্গ্রী,  নকসী পণ্য, পাটজাত পণ্য, 

র্পতদলর দ্রব্যার্ে ও হস্তর্শল্প সার্গ্রী 

ইতযার্ে সাংদর্াজন। 

[৪.৫.১] পণ্য-সার্গ্রী ইতযার্ে 

সাংদর্ার্জত 

র্ডএফও 
ক্রয়কৃত র্ালার্াদলর 

রর্শে 

২৯ [৪.৬]       E-GRS এ প্রাপ্ত র্তার্ত/ 

অর্ভদর্াগ গ্রহণ এবাং প্রর্তকার 

[৪.৬.১] GRS গ্রহণ ও প্রর্তকার 

সম্পন্ন  প্রশাসন শাখা 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্ যকতযার 

স্বাের্রত কর্প 

৩০ 
[৪.৭] অর্তর্থদের অর্ভদর্াগ গ্রহণ ও 

র্নষ্পর্ি 
[৪.৫.১] র্নষ্পর্িকৃত অর্ভদর্াগ  

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্ যকতযার 

স্বাের্রত কর্প 

৩১ 

[৫.১]  বেবন্ধুর জন্মশতবার্ষ যকী 

উপলদে চহাদটল/ চর্াদটদল কেভাড়ার 

উপর চরয়াত প্রোন 

[৫.১.১] র্বদশষ র্বদশষ র্েদন চরয়াত 

প্রোনকৃত 

বার্ণর্জযক শাখা 

অর্ফস আদেশ 

৩২ 

[৫.২] বাপদকর প্রদতযক ইউর্নট চথদক 

সাংর্িষ্ট অঞ্চদলর ch©Ub আকষ যণ, 

ইর্তহাস, ঐর্তহয ও সাংস্কৃর্ত সম্পর্কযত 

তথ্য প্রোন 

[৫.২.১] প্রোনকৃত তথ্য 

সরবরাহকৃত র্লফদলট 

সাংখ্যার অর্ফস আদেশ 

৩৩ [৫.৩] র্ডর্জটাল র্াদকযটিাং -   এর 

র্াধ্যদর্ সদেতনতা বৃর্ি 

[৫.৩.১] র্বর্ভন্ন চসাসাল র্র্র্ডয়াদত 

কার্ যক্রর্ প্রোর্রত  জনসাংদর্াগ শাখা 

ের্ব 

৩৪ [৫.৪] র্বজ্ঞাপদনর র্াধ্যদর্ প্রোর ও 

জনসাংদর্াগ কার্ যক্রর্ চজারোর করা 
[৫.৪.১] র্বজ্ঞাপন প্রোর্রত 

প্রোর্রত কর্প 
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সাংদর্াজনী ৩:  

 

অন্য অর্ফদসর সদে সাংর্িষ্ট কর্ যসম্পােন সূেকসমূহ 

 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক চর্ সকল অর্ফদসর সাদথ সাংর্িষ্ট সাংর্িষ্ট অর্ফদসর সাদথ কার্ যক্রর্ 

সর্ন্বদয়র চকৌশল 

পর্ িটন বষ ি উপলদক্ষ সেদশর 

করতপয় পর্ িটন আকষ িনীয় 

এলাকায় পর্ িটন সুরবিারের উন্নয়ন 

রাণী ভবানী, নাদটার চজলার 

পূতয কাজ চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট হস্তান্তরকৃত 

চজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, নাদটার এর্ওউ 

চজাড়া কাণন, কুর্র্ল্লা চজলার 

পূতয কাজ চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট হস্তান্তরকৃত 

চজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুর্র্ল্লা এর্ওউ 

গজনী, চশরপুর চজলার পূতয 

কাজ চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট হস্তান্তরকৃত 

চজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, চশরপুর এর্ওউ 

র্বজয়নগর, চনত্রদকানা চজলার 

পূতয কাজ চশদষ সাংর্িষ্ট চজলা 

প্রশাসদনর র্নকট হস্তান্তরকৃত 

চজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, চনত্রদকানা এর্ওউ 

পঞ্চগদড় পর্ যটন চকদন্দ্রর জর্র্ 

অর্ধগ্রহন 

জর্র্ অর্ধগ্রহণকৃত চজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, পঞ্চগড় সভা আদয়াজন 

বর্রশাল চজলার দূগ যাসাগর  

এলাকায় ch©Ub সুর্বধার্ে প্রবতযন 

ঠিকাোর র্নদয়াগ ও পূতয কাজ গণপূতয অর্ধেপ্তর সভা আদয়াজন 

 

 


