
বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

পর্ যটন ভবন 

ই-৫সি/১ আগারগাঁও, শশদরবাাংলা নগর, ঢাকা 

 

সবষয়: সুবর্ যজয়ন্তী উের্াপন উপলদযে বাপক গৃহীত কর্ যসূসিিমূদহর অগ্রগসত 

ক্রর্ গৃসহত কর্ যসূসি কর্ যসূসি 

বাস্তবায়দনর 

ির্য়কাল 

বাস্তবায়দনর 

অগ্রগসত বতযর্ান 

অবস্থা 

র্ন্তব্য (র্সে থাদক) 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

১. বাাংলাদেদশর স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী ও মুসজববষ য 

উের্াপন উপলদযে বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

এর িকল শহাদটল, শর্াদটদল আগত অসতসথদের 

আবািদনর উপর একসেন ২৬% সিিকাউন্ট অফার 

 

২৬ র্াি য ২০২১ বাস্তবাসয়ত  

২. বাাংলাদেদশর স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী উের্াপন ও 

মুসজববষ য উের্াপন উপলদযে ও ‘বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুসজবুর রহর্ান ও বাাংলাদেদশর স্বাধীনতা িাংগ্রার্’ 

শীষ যক আদলািনা িভা 

 

 

ঐ 

বাস্তবাসয়ত ক্লাউড জুমে আম াজন করা 

হম মে 

৩. বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন এর প্রধান 

কার্ যালয়িহ সবভাগীয়/শজলা পর্ যাদয়র শহাদটল, 

শর্াদটদল জাতীয় পতাকা উদতালন এবাং 

আদলাকিজ্জাকরর্ 

 

 বাস্তবাসয়ত যথাযথভামে কায যক্রে সম্পন্ন 

করা হম মে 

৪. বাপক প্রধান কার্ যালয় িহ িকল ইউসনদট সর্লাে 

ও শোয়া র্াহসফল 

 

 বাস্তবাসয়ত ” 

৫. বাপক এর শহাদটল অবকাদশর উদযাদগ এসতর্ 

এবাং দুস্থ সশশুদের র্াদে খাবার সবতরর্ 

 

 বাস্তবাসয়ত েহাখালীস্থ এতিেখানা  

খাোর সরেরাহ করা হম মে 

 

২ 

বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন এর শহাদটল, 

শর্াদটদল আবহর্ান বাাংলার িাংস্কৃসতর িাদথ 

িার্ঞ্জস্যপূর্ য সবদশষ শর্ন্যে অফার 

 

২৭ শিদেম্বর 

২০২১ 

বাস্তবাসয়ত আম াজন সম্পন্ন হম মে 

 

 

 

৩ 

১. বাাংলাদেদশর স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী, মুসজববষ য 

এবাং সবশ্ব  পর্ যটন সেবি  উের্াপন উপলদযে 

ন্যাশনাল শহাদটল এন্ড ট্যেসরজর্ শেসনাং ইন্সটিটিউট 

(এন.এইি.টি.টি.আই) এর উদযাদগ লাইভ কুসকাং 

শশা আদয়াজন  

২৭ শিদেম্বর 

২০২১ 

বাস্তবাসয়ত কর্ যসূসির উদবাধনী অন্যষ্ঠাদন 

র্াননীয় প্রসতর্ন্ত্রী, 

শবিার্সরক সবর্ান পসরবহন 

ও পর্ যটন র্ন্ত্রর্ালয় প্রধান 

অসতসথ এবাং একই র্ন্ত্রর্ালয় 

িম্পসকযত িাংিেীয় কসর্টির 

র্াননীয় িভাপসত শগষ্ট অব 

অনার সহদিদব উপসস্থত 

সিদলন।  সবদশষ অসতসথ 

সহদিদব উপসস্থত সিদলন 

র্ন্ত্রর্ালদয়র িম্মাসনত িসিব 



ক্রর্ গৃসহত কর্ যসূসি কর্ যসূসি 

বাস্তবায়দনর 

ির্য়কাল 

বাস্তবায়দনর 

অগ্রগসত বতযর্ান 

অবস্থা 

র্ন্তব্য (র্সে থাদক) 

র্দহােয়   

২. স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী, মুসজববষ য ও সবশ্ব পর্ যটন  

সেবি  উপলদযে ‘বঙ্গবন্ধুর স্বদের শিানার বাাংলা 

এবাং বাাংলাদেদশর পর্ যটন’ শীষ যক শিসর্নার 

আদয়াজন । 

 

২৭ শিদেম্বর 

২০২১ 

বাস্তবাসয়ত ক্লাউড জুমে আম াজন করা 

হম মে 

 

৪ 

বঙ্গবন্ধুর পিদের খাবাদরর শর্ন্যে প্রস্তুত ও তা িকল 

ইউসনদট িালু করা 

 

নদভম্বর ২০২১ িলর্ান বঙ্গবন্ধু োসি শবাদি যর 

অন্যদর্ােদনর অদপযাধীন 

 

 

 

৫ 

১. স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী, সবজয় সেবি ও মুসজববষ য 

উের্াপন উপলদযে বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

এর িকল শহাদটল, শর্াদটদল আগত অসতসথদের 

আবািদনর উপর একসেন ৩২% সিিকাউন্ট অফার। 

 

২৬ র্াি য, ২৭ 

শিদেম্বর এবাং 

১৬ সিদিম্বর 

২০২১ 

িলর্ান ২৬ র্াি য এেং ২৭ শিদেম্বর 

তডসকাউন্ট প্রদান করা 

হম মে। ১৬ সিদিম্বর ২০২১ 

তডসকাউন্ট প্রদান করা হমে 

২. বাপক পসরিাসলসতএন.এইি.টি.টি.আই এর 

উদযাদগ রক্তোন কর্ যসূসি/শর্সিদকল শিকআপ এবাং 

রদক্তর গ্রুসপাং কর্ যসূসি 

 

১৬ সিদিম্বর 

২০২১ 

িলর্ান ১৬ সিদিম্বর পূদব যই 

আদয়াজন িম্পন্ন করা হদব 

৩. িাভার স্মৃসতদিৌদধ শ্রদ্ধা সনদবেন এবাং স্বাধীনতা 

সুবর্ যজয়ন্তী উপলদয জাতীয়ভাদব গৃহীত কর্ যসূসিদত 

অাংশগ্রহর্। 

 

১৬ সিদিম্বর 

২০২১ 

িলর্ান োপক এর কায যক্রে প্রস্তুতি 

চলমে 

 


