গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
বাাংলাদেশ ট্যুররজম ববার্ ড
পর্ ডটন ভবন (দলদভল ০৯-১০) পরিম আগারগাও
বশর ই বাাংলা নগর ঢাকা (প্রশাসরনক এলাকা) ১২০৭
www.tourismbord.gov.bd
স্মারক নাং: ৩০.৩৩.০০০০.২২১.৩৪.০০১.১৮

তাররখ: ১৩ অদটাবর ২০২০ রি.

রবষয়: বাাংলাদেশ ট্যুররজম ববার্ ড এর Tourism Data Bank গঠন প্রসদে।
উপর্য ডক্ত রবষদয়র আদলাদক জানাদনা র্াদে বর্, বাাংলাদেশ ট্যুররজম ববার্ড ২০২০-২১ অর্ ডবছদর বারষ ডক উদ্ভাবন কমডপররকল্পনার আওতায়
Tourism Data Bank গঠদনর উদযাগ গ্রহণ কদরদছ। এ উদযাদগর আওতায় বাাংলাদেশ ট্যুররজম ববার্ড কর্তডক প্রণীত রর্রজটাল
কনদটন্ট বর্মন ছরব, রভরর্ও, র্কুদমন্টারর ইতুারে ক্লাউর্ সাভডাদর আপদলার্ করা হদয়দছ র্া ট্যুররজম র্াটা ব্াাংক নাদম রবদবরিত। উক্ত
ট্যুররজম র্াটা ব্াাংদকর মাধ্যদম এর ব্বহারকারীগণ বর্দকান সময় বর্দকান প্রান্ত হদত এসকল রর্রজটাল কনদটন্ট বেখা ও র্াউনদলার্
করদত পারদব। ট্যুররজম র্াটা ব্াাংদক আপদলার্কৃত র্কুদমন্টাররর রলঙ্কসমূহ রনম্নরূপ
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https://drive.google.com/file/d/1mdJwvJA-Ivlgaw0lP__atjdq7Q8AqnX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BD0XbR8RPk803gt3y_06wBMYnK
GS60GU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yi9a6IxWZI_56GTK_sY-NsJBtETPGN3/view?usp=sharing
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view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aC_jEZXkzEMi49ae7ilLmaxegxvseH
0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcS_dfpIw6QIeszqpF79OuKU9Ml0Tz
Nk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_GOBy0JGTGD8Rf6pciG05qKmExC
rIWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rewntWwidxiuKCtQOsqupKWPmZ7IN9/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1r7nVOr6cWFcNupRr47QdCBvobvat3J
x9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KglTiTcTouJHEC2qooIlfVVUAwI1E
QFt/view?usp=sharing
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/view?usp=sharing
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