
     
 

 
 
 
 

PRESS RELEASE 
 

বাাংাদেদলর জন্য ববদল মমবিদে ও 
ওদেদন্ ট্য যবরজম ভার্য ুো মেোর েরদে র্দদে থাাআযান্ড 

 
ঢাোর রেযা থাাআ েূোবা ও ট্য যবরজম াথবরবট্ াে থাাআযান্ড ন্ো বেবি লাখার মযৌথ উদেযাগ 

 

ঢাো, মার্ু ১, ২০২১: ঢাোর রেযা থাাআ েূোবা এবাং বাাংাদেদলর োবেত্বপ্রাপ্ত ট্য যবরজম াথবরবট্ 
াে থাাআযাদন্ডর (বট্এবট্)   ন্োবেবি লাখার উদেযাদগ বাাংাদেদলর েলুেদের জন্য এেবট্ মমবিদে 
ও ওদেদন্ ট্য যবরজম ভার্য ুো মেোর াঅদোজন্ েরদে র্দদে থাাআযান্ড । ১৪ মথদে ১৮ মার্ু , 
৫-বেন্ বযাপী এাআ ভার্য ুো মমাে মোবভি --১৯ পরবেুী বন্উ ন্মুাদর যযদগ থাাআযাদন্ডর াঅধযবন্ে 
বর্বেৎা বযবস্থা ও ওদেদন্ ট্য যবর জমের ময াদঢ বযবস্থা রদেদে , মাআ ম্পদেু পযুট্ে ও 
থাাআযান্ড ভ্রমদে াআচ্ছযেদের াবগে েরাদন্ার জন্যাআ এাআ াঅদোজন্। মোবভি পবরবস্থবের উন্নবে ন্া 
ওো পযুন্ত ান্াাআদন্র মাধযদমাআ  বাাংাদেদলর ববট্য বব এবাং ববট্য ব মাদেুদট্র দে াংদযাগ রক্ষা 
েদর র্দে র্াে থাাআযান্ড। বাাংাদেদলর ট্র্যাদভ এদজন্ট , ট্য যর াপাদরট্র, াধারে পযুট্ে এবাং 
গেমাধযমদে েথযবহু ওদেববন্ার এবাং ান্াাআন্ োন্ াযাবিবভবট্দে াাংল বন্দে এবাং াঅেুেীে 
উপার বজদে বন্দে াঅমন্ত্রে জান্াদন্া দচ্ছ।  
 
মার্ু মাদর ১৪ এবাং ১৬ োবরদখ বাাংাদেদলর স্থান্ীে মে ো াদে েলট্া মথদে েয বট্ 
ওদেববন্াদরর াঅদোজন্ েরা দেদে।  ঢাকার রেযা থাাআ েূোবা , বট্এবট্ ও থাাআ এোরওদেজ  
ইন্টারন্যাশন্াল-এর পালাপাবল এাআ ওদেববন্াদর থাাআযাদন্ডর ােবট্ লীুস্থান্ীে াপাো াাংল 
মন্দব। াাংলগ্রেোরী াপাোগুব  - বযমরান্গ্রাে াপাো , বযাাংেে াপাো , 
বমবেদভজ াপাো , োোথাাআ ২ াপাো , পাওদা াপাো , মমিপােু াপাো ও 
বপ্রঙ্ক াপাো যবেুভূবম। মমবিদে ট্য যবরস্ট বভা এবাং াবট্ুবেদেট্ াে এবি াংক্রান্ত যাবেীে  



     
 

 
 
 

 
েথয মেদব রেযা থাাআ েূোবা । দশশক-মরাোদের াদথ প্রদনাত্তদরর পবুও থােদব। মগাট্া প্তা 
জযদে ামাবজে মাধযদম (মূে মেবযদে ) ন্ান্ারেম েয াআজ , মগম, মপা এবাং াঅরও াদন্ে 
মদন্ারঞ্জদন্র বযবস্থা েরা দেদে শুধয বাাংাদেদলর মান্যদর জন্য। 
 
এই মেলা প্রদে ক্রাাআদর্াে ারুেপাাআদরাজেয  , ঢাোর রেযা থাাআ েূোবাদর র্াজু -েয-
াযাদেোর (এাঅাআ) বদদেন্ , “বাাংাদেল থাাআযাদন্ডর এেবট্ গুরুত্বপূেু বযবাবেে বন্ধয । 
বাাংাদেল মথদে বববভন্ন োরদে থাাআযান্ডগামী মান্যদর ক্রমবধুমান্ র্াবো ম্পদেু আেরা 
দর্েন্। াঅমাদের েূোবাদ থাাআযান্ড ভ্রমদের জন্য বরেম প্রদোজন্ীে েথয এবাং ােো 
মেওোর জন্য াঅমরা ো প্রস্তুে। ববদল েদর ময বাাংাদেলী মান্যরা বর্বেৎার োরদে 
থাাআযান্ড মযদে র্ান্ , োাঁদের াঅমরা াগ্রাবধোর বোআ। এাআ মমবিদে ও ওদেদন্ ট্য যবরজম 
ভার্য ুো মেোর বেুমান্ এবাং মামারী পরবেুী পবরবস্থবের জন্য এেবট্ গুরুত্বপূেু পেদক্ষপ। 
বট্এবট্ ন্োবেবি লাখার াদথ এাআ ান্যষ্ঠাদন্র  -াঅদোজন্  েরদে মপদর াঅমরা খযব খযবল। াঅবম 
মমার াববুে ােয োমন্া েবর এবাং াঅলা েবর এবট্ াংবিষ্ট েদর োদজ াগদব। ” 
 
এাআ উদেযাদগর ববদে বট্এবট্ ন্োবেবি লাখার প্রধান্ ভবর্রার্াাআ ববরাম্পান্ বদদেন্ , “াঅমরা 
বাাংাদেদলর পযুট্ন্ বলদের দে যযক্ত বন্ধয দের াদথ মযাগাদযাগ পযন্াঃস্থাপন্ েরদে মপদর খযব 
খযলী। োদের াযাদমবজাং থাাআযান্ড ম্পদেু াঅপদিট্ েরদে পারার যদযাগ মপদে াঅমরা মযমন্ 
াঅন্বিে, মেমবন্ মামারী পরবেী মদে থাাআযান্ডদে উপযযক্তভাদব পযুট্েদের ামদন্ েয দ 
ধরার জন্য োাঁদের ববদল ভাদব ােো েরদেও উৎযে াঅমরা। াঅবম ওদেববন্ার েয বট্র 
উচ্চমাদন্র ােয প্রেযালা েবর। াঅর মাআদে ামাবজে মযাগাদযাগ মাধযমগুবদে ময মজাোর 
াযাবিবভবট্র াঅদোজন্ েদরবে াঅমরা, াঅলা েরব, ভ্রমে স্বাভাববে দ থাাআযান্ডদে বার াঅদগ 
মদন্ রাখদবন্ বাাংাদেদলর ববদেলমযখী মান্য। াঅ শাকরর এাআ প্তাবযাপী ান্াাআন্ মমা খযব 
ে দব এবাং এবট্ বাাংাদেদল াঅমাদের াঅরও ন্েয ন্ ন্েয ন্ োজ েরদে উৎাবে েরদব।” 
 
 



     
 

 
 
 

 
২০২০ াদর াঅগদস্ট , ববশ্ববযাপী েিাউদন্র মদধযাআ , বট্এবট্ ন্োবেবি লাখা েবক্ষে এবলোর 
ান্যেম গুরুত্বপূেু মাদেুট্ , বাাংাদেদলর াদথ রাবর মযাগাদযাদগর জন্য বন্দববেে ামাবজে 
মযাগাদযাগ মাধযদমর প্ল্যাট্েমু র্ায েদর। এাআ মালযা বমবিো প্ল্যাট্েমুগুবর মাধযদম , বাাংা 
ভাাে প্রবেবেন্ পযুট্ন্ ও মোবভি -১৯ াংক্রান্ত  াংবাে , েবব এবাং বভবিও াঅপদিট্ মেওো 
দচ্ছ। পালাপাবল এেবট্ বিভাবে মাবে বন্উজদট্ার বা াআ -পবিোও প্রোবলে দচ্ছ। বট্এবট্ -র 
যাবেীে গুরুত্বপূেু খবদরর পালাপাবল থাাআযাদন্ডর পযুট্ন্, বযবা ও াংসৃ্কবে াংক্রান্ত ঢাোর রেযা 
থাাআ েূোবাদর মস্ত গুরুত্বপূেু াঅপদিট্ও মলোর েরা দচ্ছ। বাাংাদেদলর ভ্রমে ও পযুট্ন্ 
বলদে যাাঁরা লীুস্থান্ীে বযবক্ত , যাাঁরা মেব বাাংাদেদলর পযুট্ন্ মান্বর্িদোআ রূপ বেদচ্ছন্ ো ন্ে , 
যাাঁরা মেদলর ামবগ্রে পযুট্ন্ ববোদল গুরুত্বপূেু ভূবমো পান্ েরদেন্ , এবাং যাাঁরা আন্তজশারিক 
াঅবিন্াে বাাংাদেদলর পযুট্দন্র েূে , বট্এবট্ োাঁদের াদথ ো াংযযক্ত থােদে ও এোদথ োজ 
েরদে াঅগ্রী। 
 
#AmazingThailandBangladesh #thaibdofficial #SHA #AmazingThailandHealthyJourney 
 

 

https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyDhaka 

https://www.facebook.com/amazingthailand.bd 

 

https://www.instagram.com/amazingthailand.bd 

 

https://twitter.com/thaibdofficial 

 
For more information, please contact:  
Tourism Authority of Thailand - New Delhi  

(Bangladesh, Nepal, Bhutan, North & East India) 

Address: A-12/4 Ground Floor, Vasant Vihar, New Delhi – 110057, India  

Phone: +91-11-46741111  

Email:  tatdel@tat.or.th 

URL: http://www.tourismthailand.org 
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