
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় 

বাংলােদশ টু িরজম বাড 
(জাতীয় পযটন সং া) 

www.tourismboard.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩৩.০০০০.২২২.৯৯.০০৫.১৮.৪ তািরখ: 
২২ জা য়াির ২০২০

৮ মাঘ ১৪২৬

িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  টু িরজমটু িরজম  বােডরবােডর " "িডিজটালিডিজটাল  মােকিটংমােকিটং" " সংিসংি  Social Media Link  Social Media Link সমেূহরসমেূহর  চারচার।।

        বাংলােদশ টু িরজম বাড পযটন িশে র চার ও িবপণেনর লে  দেশ ও দেশর বাইের নানািবধ চার
কায ম হণ কের আসেছ। পযটন িশে র চাের তথ  যিু  ব বহােরর মাধ েম  সমেয় অিধক সংখ ক
ব বহারকারীর িনকট পযটন সং া  তথ  উপা  সরবরাহ করা স ব। বাংলােদশ টু িরজম বাড িডিজটাল
মােকিটং কায ম চাল ুকেরেছ। সাসাল িমিডয়া াটফম ( ফসবকু, টু ইটার, ইউিটউব, িলংকডইন, ইন া াম)
বাংলােদেশর পযটন িশে র চার একিট পূণ মাধ ম। Beautiful Bangladesh াি ডংেয়র মাধ েম
বাংলােদশেক িডিজটাল প িতেত বিহিবে  চােরর লে  ইেতামেধ  Beautiful Bangladesh নােম াটফম
তরী করা হেয়েছ (URL Copy সংযু ) এবং এসব সাইেট পযটন িবষয়ক ছিব, িভিডও িনয়িমতভােব পা

 করা হে । বাংলােদেশর পযটন িশে র চােরর লে  সাসাল িমিডয়া াটফেমর িলংকসমহূ িনজ  সাসাল
িমিডয়া একাউ ট থেক লাইক, কেম ট, সা স াইব ও শয়ােরর মাধ েম অিধক সংখ ক ব বহারকারীর িনকট
পযটন িবষয়ক তথ  ও উপা  পৗছােনা স ব হেব। এ কায েমর ফেল বাংলােদেশর পযটন িশে র অিধকতর

চার হেব।

০২।       এমতাব ায়, আপনার িত ােনর সকল কমকতা/ কমচারীগণেক বাংলােদশ টু িরজম বাড এর সাসাল
িমিডয়া সাইেট ( ফসবকু, টু ইটার, ইউিটউব, িলংকডইন, ইন া াম) লাইক, কেম ট ও শয়ােরর মাধ েম অিধক
সংখ ক ব বহারকারীর িনকট পযটন িবষয়ক তথ  ও উপা  পৗছােনার েয়াজনীয় ব ব া গহেণর জ
িবনীতভােব অ েরাধ করা হেলা।

সংযিু : সাসাল িমিডয়া সাইটসমেূহর িলংক।

২২-১-২০২০

িবতরণ :
১) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
২) জলা শাসক (সকল)
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

ড. ভবুন চ  িব াস
ধান িনবাহী কমকতা (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৩০.৩৩.০০০০.২২২.৯৯.০০৫.১৮.৪/১(২) তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৬
২২ জা য়াির ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন

১



ম ণালয়
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়

২২-১-২০২০

ড. ভুবন চ  িব াস 
ধান িনবাহী কমকতা (অিতির  সিচব)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

মেহরপরু 
(সাধারণ শাখা) 

www.meherpur.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৪.৫৭০০.০০৬.১৮.০৬২.১৬.১৪৯ তািরখ: 
০৬ ফ য়াির ২০২০

২৩ মাঘ ১৪২৬

িবেবচ পে র আেলােক পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৬-২-২০২০

সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
মেহরপুর ( এ কাযালেয়র ওেয়ব পাটােল কােশর 

অ েরাধসহ)

(িমিথলা দাস)
সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা

ফান: ০৭৯১-৬২৫৫৬
ফ া : ০৭৯১-৬২৮৭১

ইেমইল: acgenmeherpur17@gmail.com

২


