
বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

পর্ যটন ভবন 

ই-৫ সি/১ পসিম আগারগাঁও, শশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

 

সবষয়: ২৬ মার্ য ও স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী বর্ যাঢয ও র্থার্থদর্াগ্য মর্ যাোর িাদথ উের্াপদনর সনসমত্ত মন্ত্রর্ালয়/সবভাগ 

কর্তযক বছরব্যাপী কম যসূসর্ গ্রহর্।  

 

কম যসূসর্: 
 

ক্রসমক নাং কম যসূসর্র নাম তাসরখ/ মন্তব্য 

১. বাাংলাদেদশর স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী ও মুসজববষ য উের্াপন উপলদযয বাাংলাদেশ 

পর্ যটন করদপাদরশন এর িকল শহাদটল, শমাদটদল আগত অসতসথদের আবািদনর উপর 

একসেন ২৬% সিিকাউন্ট অফার। 

 

২৬ মার্ য ২০২১ 

 

বাাংলাদেদশর স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী উের্াপন ও মুসজববষ য উের্াপন উপলদযয ও 

‘বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান ও বাাংলাদেদশর স্বাধীনতা িাংগ্রাম’ শীষ যক আদলার্না িভা। 

বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন এর প্রধান কার্ যালয়িহ সবভাগীয়/শজলা পর্ যাদয়র 

শহাদটল, শমাদটদল জাতীয় পতাকা উত্তালন এবং আদলাকিজ্জাকরর্। 

 

বাপক প্রধান কার্ যালয়িহ িকল ইউসনদট সমলাে ও শোয়া মাহসফল। 

 

বাপক এর হ াত্েল অবকাত্ের উত্যাত্ে এততম এবং দুস্থ তেশুত্ের মাত্ে খাবার তবতরণ। 

 

২. বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন এর শহাদটল, শমাদটদল আবহমান বাাংলার িাংস্কৃসতর 

িাদথ িামঞ্জস্যপূর্ য সবদশষ শমন্যয অফার। 

 

১৪ এসপ্রল ২০২১ 

৩. বাাংলাদেদশর স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী, মুসজববষ য এবাং সবশ্ব  পর্ যটন সেবি  উের্াপন 

উপলদযয ন্যাশনাল শহাদটল এন্ড ট্যযসরজম শেসনাং ইন্সটিটিউট (এন.এইর্.টি.টি.আই) 

এর উদযাদগ কুসকাং শশা। 

 

২৭ শিদেম্বর 

২০২১ 

(অনলাইন কুসকাং 

শশা ও 

জুম শিসমনার) 
স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী, মুসজববষ য ও সবশ্ব পর্ যটন  সেবি  উপলদযয ‘বঙ্গবন্ধুর স্বদের 

শিানার বাাংলা এবাং বাাংলাদেদশর পর্ যটন’ শীষ যক শিসমনার আদয়াজন । 

 

৪. বঙ্গবন্ধুর পছদের খাবাদরর শমন্যয প্রস্তুত ও তা িকল ইউসনদট র্ালু করা। 
 

নদভম্বর ২০২১ 

৫. স্বাধীনতার সুবর্ যজয়ন্তী, সবজয় সেবি ও মুসজববষ য উের্াপন উপলদযয বাাংলাদেশ 

পর্ যটন করদপাদরশন এর িকল শহাদটল, শমাদটদল আগত অসতসথদের আবািদনর উপর 

একসেন ৩২% সিিকাউন্ট অফার। 

 

১৬ সিদিম্বর 

২০২১ 

বাপক পসরর্াসলত এন.এইর্.টি.টি.আই এর উদযাদগ রক্তোন কম যসূসর্/শমসিদকল 

শর্কআপ এবাং রদক্তর গ্রুসপাং কম যসূসর্ 

 

mvfvi RvZxq ¯§„wZ‡mŠ‡a RvwZi †kÖô mšÍvb‡`i cÖwZ evcK Gi cÿ n‡Z kÖ×v 

wb‡e`b Ges mvfvi ’̄ evcK Gi Rq †i‡ Í̄viuvq ỳcy‡i Ôe½eÜz †kL gywReyi ingvb 

I evsjv‡`‡ki ¯v̂axbZv msMÖvgÕ kxl©K Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb| 

 

 

 

 

 


