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ভন্ত্রী  

রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

ফাণী 
ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) ২০১৮-১৯                     (reference year)    কদয প্রথভফাদযয 

     পূণ ণাঙ্গ ট্যুরযজভ স্যাদেরাইে         (টিএএ) প্রস্তুত কদযদে জজদন আরভ অতুন্ত আনরিত। ট্যুরযজভ তথা ম ণেন 

জদদয অথ ণননরতক প্রবৃরিদত গুরুত্বপূণ ণ ভূরভকা ারন এফাং জনগদণয জন্য উদেখদমাগ্য াংখ্যক কভ ণাংস্থান সৃরি কদয। এোড়া 

অন্তগ ণাভী ম ণেন (inbound tourism) রল্প রফপুর রযভাণ বফদদরক মুদ্রা অজণদনয একটি গুরুত্বপূণ ণ ারতায দ উঠদত 

াদয।       জদদয জরনদদদনয বাযাদেয (রফর) জেদে ম ণেন রদল্পয একটি ইরতফাচক প্রবাফ      । আরভ ভদন 

করয, এটি রফরফএ-এয একটি গুরুত্বপূণ ণ প্রকানা, জমখাদন প্রথভফাদযয ভদতা          ‘      ম ণেন (demostic 

tourism) জরয’ এফাং ‘ফরগ ণাভী ম ণেন (outbound tourism) জরয’ জথদক                                । 

তাোড়া এই প্রকানাটিদত ট্যুরযজভ স্যাদেরাইে         (টিএএ) 2018-19-এয ভাধ্যদভ                         

        (টিরিরজরবএ),                                 (টিরিরজরির) এফাং                             

াভরিক রচে              । 

আভায দৃঢ় রফশ্বা, এ প্রকানায় উস্থারত ম যটন এফাং স্যাদটরাইট অ্যাকাউন্ট ম্পরকযত নীরত-         সূচকগুদরা 

ফাাংরাদদদয ম যটন রদল্পয প্রকৃত অ্ফস্থা          ও                              ,            ও          

         ক্ষেদে                                   ও প্রভাণ                        ।     , 2018-19 

                    রদদফ      চারদা ও        উবয় প্রকায তদেয ভন্বদয় ক্ষদদ প্রথভফাদযয ভদতা পূণ যাঙ্গ ট্যযরযজভ 

স্যাদটরাইট অ্যাকাউন্ট (টিএএ) প্রণয়দনয জন্য আরভ ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যযদযায (রফরফএ)                ও 

আন্তরযক        জানাই। 

এছাড়া মূল্যফান রদকরনদদ যনা প্রদাদনয ভাধ্যদভ এ        পর কদয ক্ষতারায জন্য আরভ রযাংখ্যান  তে         

রফবাগ (এআইরি)-        জনাফ মুাম্মদ ইয়ারভন ক্ষচৌধুযী, জনাফ ক্ষভাাম্মদ তাজুর ইরাভ, ভারযচারক, রফরফএ এফাং 

তাঁয কভীগণ, মাঁদদয কদ ায রযশ্রদভ ট্যযরযজভ স্যাদটরাইট অ্যাকাউন্ট (টিএএ) প্রস্তুত মথাভদয় প্ররতদফদনটি প্রকারত 

দয়দছ তাঁদদয এফাং এআইরিয াংরিষ্ট করদক জানাই আন্তরযক       ও         ।  
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 Minister 

Ministry of Planning 
Government of the People’s 

Republic of Bangladesh 
 

 

Message 
 

It is an immense pleasure for me to know that Bangladesh Bureau of Statistic, the National 

Statistical Organization (NSO), has constructed first-ever full-scale Tourism Satellite Account 

(TSA) with reference year FY2018-19. Tourism plays an important role in the country’s 

economic growth and creates a significant number of jobs to the people of the country. 

Besides, inbound tourism activities may be an important tool to earn a huge amount of 

foreign currency. At the same time, tourism has a beneficial impact on the balance of 

payment (BOP) of the country. I think this is an important publication of BBS that bestows 

the wide-ranging findings available from the first-ever domestic and outbound tourism 

survey. Moreover, this publication presents the key aggregates derived through Tourism 

Satellite Accounts (TSA), FY2018-19 like Tourism Direct Gross Value Added (TDGVA), 

Tourism Direct Gross Domestic Product (TDGDP) and Tourism Direct Employment.  

I am confident that the policy-relevant key indicators related to the tourism and satellite 

accounts presented in this publication will assist policymakers, planners, and researchers in 

obtaining a clear and accurate picture of the current state of the tourism industry in 

Bangladesh, allowing for better planning and informed decision-making. I would like to 

express my heartfelt congratulations to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) for taking 

the effort to create the first-ever full-scale Tourism Satellite Account (TSA) with reference 

year FY 2018-19 integrating both demand and supply side data. 

I would like to thank Mr. Muhammad Yamin Chowdhury, Secretary, Statistics and 

Informatics Division (SID) as well as Mr. Mohammad Tajul Islam, Director General, BBS, and 

their colleagues in BBS and SID for their hard work in preparing the Tourism Satellite 

Account, which has contributed to the timely publication of this report and the success of 

this initiative.   

 

 

Dhaka  
June 2021 

 M. A. Mannan, MP 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

রচফ  

রযাংখ্য ান  তে ব্যফস্থ ানা রফবাগ  

রযকল্পনা ভন্ত্র ণ ারয় 

গণপ্রজ াতন্ত্র ী ফ াাংরাদদ যকায  

মুখফন্ধ 
এটি ফ যজনস্বীকৃত ক্ষম, একটি ক্ষদদয অ্থ যননরতক, াভারজক এফাং াাংস্কৃরতক রফকাদ ম যটনরল্প গুরুত্বপূণ য ভূরভকা ারন কদয। 

অ্থ যননরতক প্রবৃরি ত্বযারন্বত কযদত এফাং কভ যাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরষ্টদত ম যটন উদেখদমাগ্য ভূরভকা ারন কদয। ম যটন স্থানীয় 

ণ্য যপ্তারন বৃরিদত ায়তা কদয। অ্দনক ক্ষদদয জন্য ম যটনরল্প বফদদরক মুদ্রা আদয়য একটি গুরুত্বপূণ য উৎ। অ্দৃশ্য যপ্তারন 

এরি রদদফ আন্তজযারতক ম যটন ক্ষদদয ক্ষরনদদদনয বাযাম্যদক (রফর) যারয প্রবারফত কদয। াাার ম যটন একটি 

ক্ষদদয ভাজ  াংস্কৃরতদত ইরতফাচক প্রবাফ ক্ষপদর। 

নদী, উকূর  বকত, ধভীয় স্থান, ফনভূরভ, জরপ্রাত, চা ফাগান আয ফহু প্রাকৃরতক      -        আীফ যাদপুষ্ট 

ফাাংরাদদদয চট্টগ্রাভ রফবাদগয কক্সফাজায ক্ষজরায় অ্ফরস্থত কক্সফাজায মুদ্রনকত রফদেয দীঘ যতভ প্রাকৃরতক অ্খণ্ড মুদ্রনকত। 

ফতযভাদন ইউদনদকায রফে ঐরতয তাররকায় ফাাংরাদদদয রতনটি স্থান             এফাং ম্ভাব্য তাররকায় আয ৫  স্থান 

        । একর রফলয় রফদফচনায়, ক্ষম ক্ষকউ স্পষ্টতই দারফ কযদত াদয ক্ষম, ফাাংরাদদদ রফদদর ম যটকদদয আকল যণ কযায 

ভদতা প্রচুয ম্ভাফনা যদয়দছ  এফাং রনকট বরফষ্যদত ম যটন একটি গুরুত্বপূণ য অ্থ যননরতক     এফাং একইদঙ্গ বফদদরক মুদ্রা 

আদয়য অ্ন্যতভ প্রধান উৎ রদদফ আত্মপ্রকা কযদত াদয।  

ট্যযরযজভ স্যাদটরাইট         (টিএএ) একটি আদয রযাংখ্যান কা াদভা এফাং ম যটদনয অ্থ যননরতক রযভাদয প্রধান 

       । ট্যযরযজভ স্যাদটরাইট অ্যাকাউদন্টয (টিএএ) াংকরন একটি জটির এফাং শ্রভাদে কাজ। তথার          

                                ও                                                     ২০১৮-১৯ 

                                             কদযদছ                     । এ প্রকানায় ম যটন 

কাম যক্রদভয কা াদভা,         যফযা, চারদা,                                 (টিরিরজরবএ),             

                    (টিরিরজরির),                           ইতযারদ রফদবাদফ উস্থারত দয়দছ। ম্পূণ য 

নতুন ধযদনয এই প্রকানাটিয     আনাদদয রযচয় করযদয় রদদত ক্ষদয আভযা আনন্দ অ্নুবফ কযরছ। 

আভায          , ক্ষদদয ম যটন খাদতয অ্থ যননরতক কভ যকাদণ্ডয     ম্পৃক্ত  রযকল্পনারফদ, নীরতরনধ যাযক, গদফলক  

অ্ন্যান্য ম্ভাব্য অ্াংীজনদদয জন্য এই প্রকানায় রন্নদফরত তে-উাত্তমূ অ্তযন্ত ায়ক  কাম যকয দফ। 

           ২০১৮-১৯                                                       -                   

                                     ও                  ও       -                          

                                   । 

 

 

 
ঢ াকা 

জুন ২০২১ 
 মু াম্মদ ইয়ারভন ক্ষচ ৌধুযী  

রচফ  

 



 

 

  



 

 

 

Secretary 
Statistics and Informatics Division (SID) 

Ministry of Planning 
Government of the People’s Republic of 

Bangladesh 

Foreword 
It is universally recognized that tourism plays a vital role in the economic, social, and cultural 

development of a country. Tourism performs a substantial role in stimulating economic growth and 

creating job opportunities. Tourism also promotes the export of local products. For many countries, 

tourism is an important source of foreign exchange earnings.  International tourism directly affects 

the balance of payments as an invisible export entry. In addition, tourism has a beneficial impact on 

the society and culture of a country. 

Bangladesh is blessed with enormous natural resources as well as beauty like rivers, coasts and 

beaches, religious places, forests, waterfalls, tea gardens and many others. The Cox’s Bazar Beach, 

located at Cox’s Bazar in Chattogram Division, is the longest unbroken natural beach in the world. 

Currently, there are three world heritage sites in Bangladesh as inscribed in UNESCO’s world 

heritage list and another 5 sites are present in tentative list. Considering all these factors, one could 

obviously argue that Bangladesh has vast potential to attract foreign tourists and in near future 

tourism may emerge as an important economic sector as well as one of the principal sources of 

foreign exchange earnings. 

The Tourism Satellite Account (TSA) is a standard statistical framework and the main tool for the 

economic measurement of tourism. The compilation of the Tourism Satellite Account (TSA) is a 

complex and robust work, and therefore, it is a great deal of pleasure for me to learn that 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) prepared first-ever full-scale TSA for the financial 2018-19 with 

a view to providing macro-economic aggregates to describe the size and importance of the tourism 

sector of Bangladesh. This publication presents in greater detail the structure of tourism activities, 

tourism supply, tourism demand, Tourism Direct Gross Value Added (TDGVA), Tourism Direct Gross 

Domestic Product (TDGDP), Tourism Direct Employment, etc., and it is our pleasure and honor to 

introduce this newfangled publication to you all. 

I am confident enough that the data and information presented in this publication will be useful for 

the planners, policymakers, researchers and other potential stakeholders, who have reasons to be 

concerned with the economic performance of the tourism sector of the country.  

I would like to express my sincere  thanks to the Director General, Bangladesh Bureau of Statistics 

(BBS) for the successful implementation of a standardized TSA of Bangladesh for the fiscal year 2018-

19 , as well as to all those at  the SID and BBS who worked hard to ensure the report's publication. 

 

 
Dhaka  
June 2021 

 Mohammad Yamin Chowdhury 
Secretary 



 

 

  



   

ভ ারযচ ারক  

ফাাংরাদদ রযাংখ্য ান ব্য যদয া  

রযকল্পনা ভন্ত্রনারয়  

       

একটি ক্ষদদয    -                    জন্য ম যটন খাদতয গুরুত্ব অ্রযীভ। ফতযভাদন ম যটন রফেব্যাী দ্রুত ফধ যনীর 

রল্পগুদরায ভদধ্য বফদদরক মুদ্রা আদয়য একটি গুরুত্বপূণ য উৎ রদদফ রফদফরচত দে।                 ক্ষদদয          

প্রারন্তক ভানুদলয জন্য কভ যাংস্থান সৃরষ্ট         রনযদনয জন্য ম যটন     একটি      কাম যকযী উাদান রদদফ প্ররতষ্ঠা 

রাব কদযদছ। ফাাংরাদদদ ফতযভাদন রফে ঐরতদযয রতনটি স্থান যদয়দছ, মথাক্রদভ- সুন্দযফন (যয়যার ক্ষফঙ্গর টাইগাদযয 

রফচযণদেে), াাড়পুয ক্ষফৌিরফায এফাং ফাদগযাদটয ঐরতারক         ভরজদ।        কক্সফাজায মুদ্র বকত 

রফদেয দীঘ যতভ মুদ্র বকত ও ীল যস্থানীয় ম যটন    । প্রাকৃরতক ক্ষৌন্দম য ঐরতারক রনদ যদন মৃি ফাাংরাদদদয আয ক্ষফর 

াংখ্যক রফদদর ম যটক আকল যদণয মদথষ্ট        ম্ভাফনা যদয়দছ। প্রথভফাদযযভদতা                       িাটাদফইজ 

রক্তারীকযদণ ২০১৮-১৯ ারদক            রফদফচনা কদয পূণ যাঙ্গ ট্যযরযজভ স্যাদটরাইট অ্যাকাউন্ট (টিএএ)         

     ।      ক্ষম, এটি জারতাংদঘয য়ার্ল্য ট্যযরযজভ অ্গ যানাইদজন (ইউএনিরিউটি) কর্তযক প্রণীত আন্তজযারতক ভানদণ্ড এফাং 

িরতগত        অ্নুমায়ী প্রস্তুত কযা      ।  

এ প্রকানায় ক্ষদদয      ,          এফাং অ্ন্তগ যাভী ম যটন কাম যক্রদভয কা াদভা উস্থারত দয়দছ। এছাড়া এদত ম যটন খাত 

ম্পরকযত রফরবন্ন াভরষ্টক-অ্থ যননরতক রফলয়াফরর রন্নদফ কযা দয়দছ। ম যটন খাদতয      এফাং উৎাদন ম্পরকযত রাদফয 

রফদ তোফরর এখাদন           দয়দছ।     প্রণীত এ প্ররতদফদদন উস্থারত তে-উাত্ত রযকল্পনারফদ, নীরতরনধ যাযক, 

গদফলক এফাং অ্ন্যান্য             ায়ক                   ।   

রযাংখ্যান  তে         রফবাদগয রচন জনাফ মুাম্মদ ইয়ারভন ক্ষচৌধুযী এ কাম যক্রভ পর ফাস্তফায়দন প্রদয়াজনীয়        

ও রদকরনদদ যনা প্রদান কযায জন্য ধন্যফাদ  আন্তরযক                ।                    ,        , 

       অ্যাকাউরন্টাং উইাং (রজরির ও বফদদরক ফারণজয),                   , প্রকল্প রযচারক,    ন যা         

                         প্রকল্প, রফরফএ     এআইরি-য                                   

ভদয়াদমাগী              াংকরন কযায জন্য ধন্যফাদ জানারে। াাার, এ প্রকানা        ও                  

প্রদাদনয জন্য প্রকল্প ফাস্তফায়ন করভটিয (রআইর) দস্য এফাং                কদ যাদযদনয          আন্তরযক ধন্যফাদ 

জানারে। 

বরফষ্যদত এ ম্পরকযত প্রকানায আয উন্নয়দনয রদেয ক্ষম ক্ষকাদনা যাভ য এফাং                         দফ। 
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  Director General 
Bangladesh Bureau of Statistic 

Ministry of Planning 

Preface 
 

Tourism is one of the vital sector for socio-economic development of a country. At present, tourism is 

one of the fastest-growing industries which is an important source of foreign earnings as consideration. 

Besides, tourism is an effective component for employment generation and poverty reduction for notable 

of the marginalized people of the country. Bangladesh currently hosts three world heritage sites  

respectively, the Sundarbans (the abode of Royal Bengal Tigers), the Buddhist Vihara at Paharpur and the 

historic Saat Gombuj Mosque of Bagerhat. The Cox’s Bazar Beach is the longest unbroken natural  beach 

in the world and topmost tourist destination of Bangladesh. Bangladesh, endowed with scenic beauty 

and diverse types of historical heritage, has enough potentiality and possibil ities to attract more and 

more foreign travelers. In this contex for strengthing the database of tourism related information BBS has 

compiled an ever-first full-scale Tourism Satellite Account (TSA) with reference year 2018-19. It is 

mentioned that it has constructed by the International Standard and Methodological Recommendations 

of the UN World Tourism Organization (UNWTO). 

This publication presents the structure of the country’s domestic, outbound and inbound tourism 

activities. In addition to that, this report is also furnished with different macro-economic aggregates 

related to the tourism sector. Detailed data on tourism consumption and production account of tourism 

industries are included here. As a result, the data and information presented in this report, which is the 

first of its nature in Bangladesh, would be useful for the planners’ policymakers, researchers and other 

stakeholders. 

I would like to express my gratitude and thank to Mr. Mohammad Yamin Chowdhury, Secretary, Statistics 

and Informatics Division (SID) for giving necessary suggestions and guidance in accomplishing this task 

successfully. I extend my thanks to Mr. Ziauddin Ahmed, Director, National Accounting Wing (GDP and 

Foreign Trade), Mr. Tufail  Ahmed, Project Director, Modernization of National Accounts Statistics Project 

and all  relevant official of BBS and SID for their continuous support and efforts for compilation of the full -

scale publication with reference year 2018-19 in an effective manner and timely fashion.  

My sincere thanks are also due to the members of the Project Implementation Committee (PIC) and 

participating relevant officials of the Bangladesh Parjaton Corporation for providing advice and 

wholehearted cooperation for the compilation of this publication. 

Suggestions and recommendations for further improvement of this publication will be highly appreciated. 

 

 

Dhaka 
June 2021 

Mohammad Tajul Islam 
Director General  



 

 

  



 
 

 

 

 

  

কৃতজ্ঞতা স্বীকায 
 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা এফাং ব্যুদযা ফরভূ ণত অাংখ্য ব্যরিয রিররত প্রদচিায দৃশ্যভান পরাপরই দে এ        

      ই          (    ), ২০১৮-১৯ প্ররতদফদন। আভায অদনক কভী এ প্ররতদফদনটি প্রকাদয এফাং জরয 

কাম ণক্রদভয রফরবন্ন ম ণাদ আভাদক াতা কদযদেন। আরভ তাঁদদয কদরয প্ররত আন্তরযক কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযরে। কাযণ 

তাঁদদয াতা োড়া এ প্ররতদফদনটিয পর ফাস্তফান ম্ভফ দতা না। 

আরভ প্রথদভই রযাংখ্যান  তথ্য ব্যাফস্থানা রফবাদগয (এআইরি) রচফ জনাফ মুািদ ইারভন জচৌধুযী প্ররত গবীয কৃতজ্ঞতা 

জানারে, রমরন অতুন্ত ব্যস্ত থাকা দে এ জরয কাম ণক্রভদক পর কযায রদেু প্ররতরনত আভাদক রদকরনদদ ণনা  যাভ ণ 

রদদদেন। 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায ভারযচারক জনাফ জভাািদ তাজুর ইরাদভয প্ররত আরভ আন্তরযক কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযরে 

রমরন ফ ণদাই জরযকাদজ নানা ভদ উদু্ভত ভস্যামূ ভাধাদনয রদেু অতুন্ত উৎাদয াদথ তাৎেরণক বাদফ াড়া 

রদদদেন। তাঁয এ ঐকারন্তক প্রদচিায জন্য আন্তরযক ধন্যফাদ জানারে । 

এোড়া রফরফএ-এয উভারযচারক জনাফ জঘাল সুফব্রত এ জরয রযচারনায জেদে মথামথ রদকরনদদ ণনা  মূল্যফান 

যাভ ণ প্রদান কদযদেন। জজন্য আরভ তাঁয কাদে গবীযবাদফ ঋণী। ন্যানার অুাকাউরটাং উইাং (রজরির এফাং বফদদরক 

ফারণজু)-এয রযচারক জনাফ রজাউরিন আদভদদক জরযদয রফরবন্ন ম ণাদ মূল্যফান রদকরনদদ ণনা, াতা এফাং উৎা 

প্রদাদনয জন্য আন্তরযক ধন্যফাদ জানারে। । 

রযদদল আরভ রযাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা এফাং রফরফএ এ কভ ণযত াংরিি কর কভীদক ধন্যফাদ জানারে, মাঁযা 

কভ ণসূরচয জকৌরগত রযকল্পনা অনুমাী ভন্ব, ফাস্তফান এফাং ম ণদফেদণয ভধ্য রদদ জরযদয াদথ াংরিি রেদরন। 

প্রকানাটিদক ত্রুটিমুি কযায জন্য ফ ণাত্মক জচিা কযা দদে। তথার মরদ রকছু ত্রুটি রফচ্যুরত জথদক মাা অম্ভফ ন। তা মরদ 

 তদফ জম জকাদনা ত্রুটিয দা আভায এফাং এয প্রাংনী মা তায কর কৃরতত্ব াংরিি কদরয প্রাপ্য। 
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ভ্রমণ সম্পন্ন কটিটে এরূপ খানা 

 5.3 Households reporting at least one 
outbound trip    by main occupation 53 
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দদশীয় পর্ বটি   

খািার  সংখ্যা ('000)   

১। কমপক্ষে একবার ভ্রমণ কক্ষরক্ষে এমি খািা 25,825 65.5 

২.১। শুধুমাত্র একই চেক্ষির ভ্রমণ 548 1.4 

২.২। শুধুমাত্র রাচত্রর্াপিসহ ভ্রমণ 8,368 21.2 

২.৩। উভয় প্রকার ভ্রমণ 16,910 42.9 

২। টুচরস্ট বচহভূ বত খািা 13,591 ৩৪.৫ 

দমাট খািা 39,417 100.00 

ভ্রমটর্ি সংখ্যা (‘০০০)   

ক) একই চেক্ষির ভ্রমণ 59,550 46.8 

খ) রাচত্রর্াপিসহ ভ্রমণ 67,798 53.2 

দমাট 127,348 100.0 

ভ্রমণকারীর সংখ্যা (‘০০০)   

ক) একই চেক্ষির ভ্রমণ 161,977 49.6 

খ) রাচত্রর্াপিসহ ভ্রমণ 164,661 50.4 

দমাট 326,638 100.0 

প্রতি তিপে গড় ভ্রমণকারীর সংখ্যা   

ক) একই চেক্ষির ভ্রমণ 2.72 - 

খ) রাচত্রর্াপিসহ ভ্রমণ 2.43 - 

উভয় 2.56 - 

ভ্রমপণর প্রধান উপেশ্য (’০০০)   

ছুটি, অবসর এবং চবক্ষিােি 6,621 5.20 

বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজক্ষির সাক্ষথ সাোৎ 73,070 57.38 

চশো এবং প্রচশেণ 1,572 1.23 

স্বাস্থয ও চিচকৎসা 20,760 16.30 

িম ব/তীথ বর্াত্রা 3,001 2.36 

দকিাকাটা 11,908 9.35 

ব্যবসা এবং দপশা-সংচিষ্ট 4,517 3.55 

দখলাধুলা 167 0.13 

চপকচিক/বিক্ষভাজি 4,089 3.21 

অন্যান্য 1,643 1.29 

দমাট  127,348 100.00 

প্রচত ভ্রমটর্ গি খরি (টাকা)   

ক) একই চেক্ষির ভ্রমণ 2,260 - 

খ) রাচত্রর্াপিসহ ভ্রমণ 9,071 - 
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উভয় 5,886 - 

বতিগ গামী ের্ গটন    

কমপক্ষে একবার ভ্রমণ কক্ষরক্ষে এমি খািার সংখ্যা (‘000)   

খািার সংখ্যা 1,167 - 

খািার শতকরা হার 2.96 - 

চিক্ষপর সংখ্যা (’০০০) 1,564  

ভ্রমণকারীর সংখ্যা (’০০০) 2,922  

প্রচত চিক্ষপ গি ভ্রমণকারীর সংখ্যা 1.87  

গি সময়কাল (রাচত্রর্াপক্ষির সংখ্যা) 5.76  

গি খরি (টাকা)   

দদর্শর মটধ্য (প্রাক ভ্রমণ)   

প্ররি র্াত্রা 47,919  

প্ররি ভ্রমর্কািী 25,652  
দদর্শর বানহর্র   

প্ররি র্াত্রা ১৬৭,৪৭৫  

প্ররি ভ্রমর্কািী ৮৯,৬৫৪  

প্রিাি গন্তব্য-দেশ চভচিক চিক্ষপর সংখ্যা (’০০০)   

ভারত 944.73 60.4 

দসৌচে আরব 127.02 8.1 

মালক্ষয়চশয়া 71.45 4.6 

থাইল্যান্ড 39.70 2.5 

অন্যান্য 381.07 24.4 

দমাট 1,563.97 100.0 

অন্তগ গামী ের্ গটন   

ভ্রমর্কািীি সংখ্যা (’০০০)   

চবক্ষেচশ 291.16 17.72 

অিাবাসী বাংলাক্ষেচশ (এিআরচব) 1,351.62 82.28 

দমাট 1,642.78 100.00 

প্রচত চিক্ষপ গি খরি (টাকা)   

চবক্ষেচশ 143,92৩  

অিাবাসী বাংলাক্ষেচশ (এিআরচব) 144,9৩৬  

উভয় ১৪৪,৭৫৭  

অভ্যন্তরীন পর্ যটন   

পর্ ণেন সংরিষ্ট প্রিুক্ষ িূল মূল্য সংটর্াজন (টিরিরজরভএ) (চমচলয়ি টাকা)   

ক. পর্ ণেন-বেরশষ্টুসম্পন্ন পণ্য   

১. েশ বিাথীক্ষের জন্য আবাসি দসবা 52,307 7.0 
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২. খাদ্য এবং পািীয় পচরক্ষবশি দসবা 25,968 3.5 

৩. দরলর্াত্রী পচরবহি দসবা 4,091 0.5 

৪. সিকর্াত্রী পচরবহি দসবা 167,007 22.4 

৫. দিৌর্াত্রী পচরবহি দসবা 5,884 0.8 

6. চবমাির্াত্রী পচরবহি দসবা 10,159 1.4 

7. পচরবহি র্ন্ত্রপাচত ভািা দসবা 10,776 1.4 

৮. িাক্ষভল এক্ষজচি ও অন্যান্য সংরেণ দসবা 16,843 2.3 

৯. সাংস্কৃচতক দসবা 13,096 1.8 

১০. দখলাধুলা ও চবক্ষিােি দসবা 66,281 8.9 

১১. স্বাস্থয সম্পচকবত দসবা 97,091 13.0 

খ. পর্ ণেন-সম্পকৃ্ত পণ্য   

12. ততরী দপাশাক এবং পাদুকা 89,817 12.1 

13. প্রচক্রয়াজাত খাবার 20,468 2.8 

14. তামাকজাত পণ্য 1,234 0.2 

15. অচিচে বষ্ট পণ্য 98,808 13.3 

১৬. অ্ন্যান্য ইনপুটেি সংযুক্ত পণ্য 64,462 8.7 

দমাট 744,293 100.0 

পর্ বটি চশক্ষল্পর স্থলূ মূল্য সংক্ষর্াজি (চজচভএটিআই) (চমচলয়ি টাকা)   

ক. পর্ ণেন-বেরশষ্টুসম্পন্ন পণ্য   

১. আবাসি দসবা 75,299 2.6 

২. খাদ্য এবং পািীয় পচরক্ষবশি দসবা 177,036 6.1 

৩. দরলর্াত্রী পচরবহি দসবা 9,348 0.3 

৪. সিকর্াত্রী পচরবহি দসবা 724,246 25.0 

৫. দিৌর্াত্রী পচরবহি দসবা 39,691 1.4 

6. চবমাির্াত্রী পচরবহি দসবা 11,559 0.4 

7. পচরবহি র্ন্ত্রপাচত ভািা দসবা 181,695 6.3 

৮. িাক্ষভল এক্ষজচি ও অন্যান্য সংরেণ দসবা 25,060 0.9 

৯. সাংস্কৃচতক দসবা 42,790 1.5 

১০. দখলাধুলা ও চবক্ষিােি দসবা 306,921 10.6 

১১. স্বাস্থয সম্পচকবত দসবা 520,063 17.9 

খ. পর্ ণেন-সম্পকৃ্ত পণ্য   

12. ততরী দপাশাক এবং পাদুকা 386,489 13.3 

13. প্রচক্রয়াজাত খাবার 189,477 6.5 

14. তামাকজাত পণ্য 55,735 1.9 

15. অচিচে বষ্ট পণ্য 153,599 5.3 

দমাে 2,899,008 100.0 
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পর্ বটি  সংরিষ্ট প্রতযে স্থলূ মূল্য সংক্ষর্াজি এবং স্থলূ দেশীয় উৎপােক্ষি পর্ বটক্ষির অবোি ২০১৮-১৯ 

 (তমতিয়ন টাকায়)  

দমাট অথ বিীচত   

দমাট স্থূল উৎপােি 44,333,479  

মধ্যবতী দভাগ 20,134,569  

স্থূল মূল্য সংক্ষর্াজি 24,198,910  

ভতুবচক ব্যচতক্ষরক্ষক শুল্ক 1,225,915  

স্থূল দেশজ উৎপােি 25,424,825  

পর্ বটি   

পর্ বটি খাক্ষতর দমাট উৎপােি 1,182,925  

পর্ বটি খাক্ষতর দমাট মধ্যবতী দভাগ 438,632  

পর্ ণেন সংরিষ্ট প্রিুক্ষ িূল মূল্য সংটর্াজন (টিচিচজচভএ) 744,293  

   

টিচিচজচভএ (স্থূল মূল্য সংক্ষর্াজক্ষির শতকরা হার) 3.08  

   

পর্ ণেন সংরিষ্ট প্রিুক্ষ িূল মূল্য সংটর্াজন (টিচিচজচভএ) 744,293  

পর্ ণেন সংরিষ্ট দিট আোয়কৃত কর 22,614  

পর্ ণেন সংরিষ্ট প্রিুক্ষ িূল দদশজ উৎপাদ (টিচিচজচিচপ) 766,907  

টিচিচজচিচপ (চজচিচপক্ষত শতকরা অবোি) 3.02  

   

পর্ বটি চশক্ষল্পর স্থূল মূল্য সংক্ষর্াজি (চজচভএটিআই) 2,899,008  

স্থূল দেশীয় উৎপােক্ষি চজচভএটিআই-এর অবোি (%) 11.40  

দমাট স্থূল মূল্যসংক্ষর্াজক্ষি চজচভএ টিআই-এর অবোি (%) 11.98  

পর্ ণেন সংরিষ্ট দমাট কম বসংস্থাি (’000) 5,131  

দমাট কম বসংস্থাক্ষি পর্ ণেন সংরিষ্ট চশক্ষল্পর অবোি (%) 8.07  
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Indicators Value Percent 

Domestic Tourism 

Households reporting at least one trip ('000) 25,825 65.5 

a. Same-day trip only 548 1.4 

b. Overnight trip only 8,368 21.2 

c. Both  16,910 42.9 

Households not having tourists ('000) 13,591 34.5 

Total household ('000) 39,417 100.00 

Number of trips ('000)   

a. Same-day trip only 59,550 46.8 

b. Overnight trip only 67,798 53.2 

Total 127,348 100.0 

Number of visitors ('000)   

a. Same-day trip only 161,977 49.6 

b. Overnight trip only 164,661 50.4 

Total 326,638 100.0 

Number of visitors per trip   

a. Same-day trip only 2.72 - 

b. Overnight trip only 2.43 - 

Both 2.56 - 

Main purpose of trips ('000)   

Holiday, leisure and recreation 6,621 5.20 

Visiting friend and relatives 73,070 57.38 

Education and training 1,572 1.23 

Health and medical 20,760 16.30 

Pilgrimage and religious activities  3,001 2.36 

Shopping 11,908 9.35 

Business/ professional 4,517 3.55 

Sports 167 0.13 

Picnic 4,089 3.21 

Others 1,643 1.29 

Total 127,348 100.00 

Average Expenditure per trips (Tk.)   

a. Same-day trip only 2,260 - 

b. Overnight trip only 9,071 - 
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Both 5,886 - 

Outbound Tourism   

Households reporting at least one trip ('000)   

Number of Household 1,167  

Percentage of total Household 2.96  

Number of trips ('000) 1,564  

Number of visitors ('000) 2,922  

Average number of visitors per trip 1.87  

Average duration (number of nights spent) 5.76  

Average Expenditure (TK.)   

In country (pre trips)   

Per trips 47,919  

Per visitor 25,652  

Outside the country   

Per trips 167,475  

Per visitor 89,654  

Trips by main destination country ('000)   

India 944.73 60.4 

Saudi Arabia  127.02 8.1 

Malaysia 71.45 4.6 

Thailand 39.70 2.5 

Others 381.07 24.4 

Total 1,563.97 100.0 

Inbound Tourism  
Number of visitors ('000)   

Foreigner 291.16 17.72 

Non-Resident Bangladeshi (NRB) 1,351.62 82.28 

Total 1,642.78 100.00 

Average Expenditure per trips (Tk.)   

Foreigner 143,923  

Non-Resident Bangladeshi (NRB) 144,936  

Both 144,757  

Internel Tourism   

Tourism direct gross value added (TDGVA) (Million Taka)    

A. Consumption products   

  A.1. Tourism characteristic products   



ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট ২০২০   

xxxvii  
 

Indicators Value Percent 

1. Accommodation services for visitor 52,307 7.0 

2. Food- and beverage-serving services 25,968 3.5 

3. Railway passenger transport sevices 4,091 0.5 

4. Road passenger transport services 167,007 22.4 

5. Water passenger transport services 5,884 0.8 

6. Air passenger transport services 10,159 1.4 

7. Transport equipment rental services 10,776 1.4 

8. Travel agencies and other reservation services 16,843 2.3 

9. Cultural services 13,096 1.8 

10. Sports and recreational services 66,281 8.9 

11. Health related services 97,091 13.0 

  A.2. Tourism connected products   

12. Readymade garments and footwear 89,817 12.1 

13. Processed food 20,468 2.8 

14. Tobacco products 1,234 0.2 

15. Non-specific products 98,808 13.3 

16. Other inputed connected product 64,462 8.7 

Total 744,293 100.0 

Gross Value Added of Tourism Industries (GVATI) (Million Taka)   

A. Consumption products   

  A.1. Tourism characteristic products   

1. Accommodation services 75,299                   2.6  

2. Food- and beverage-serving services 177,036                   6.1  

3. Railway passenger transport sevices 9,348                   0.3  

4. Road passenger transport services 724,246                 25.0  

5. Water passenger transport services 39,691                   1.4  

6. Air passenger transport services 11,559                   0.4  

7. Transport equipment rental services 181,695                   6.3  

8. Travel agencies and other reservation services 25,060                   0.9  

9. Cultural services 42,790                   1.5  

10. Sports and recreational services 306,921                 10.6  

11. Health related services 520,063                 17.9  

  A.2. Tourism connected products   

12. Readymade garments and footwear 386,489                 13.3  

13. Processed food 189,477                   6.5  

14. Tobacco products 55,735                   1.9  

15. Non-specific products 153,599                   5.3  
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Total 2,899,008               100.0  

Tourism direct gross value added and tourism direct gross domestic product, 2018-19 

 (Million Tk.)  

Total Economy   

Total Gross output 44,333,479  

Intermediate consumption 20,134,569  

Gross value added of the economy 24,198,910  

Taxes less subsidies on products 1,225,915  

GDP 25,424,825  

Tourism   

Total tourism output 1,182,925  

Total tourism intermediate consumption 438,632  

Tourism direct gross value added (TDGVA) 744,293  

TDGVA (% of GVA) 3.08  

   

Tourism direct gross value added 744,293  

Tourism share of net taxes on products 22,614  

Tourism direct gross domestic product (TDGDP) 766,907  

TDGDP (% of GDP) 3.02  

   

Gross Value Added of Tourism Industries (GVATI)  2,899,008  

GVATI contribution to GDP (%)    11.40  

GVATI contribution to Total GVA    11.98  

Total number of employment due to tourism (’000 no.) 5,131  

Share of tourism in total employment (%)    8.07  
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চিব বাহী সারসংক্ষেপ Executive Summary 
 

খানারভরিক দদশীয় ও েরহগ ণামী পর্ ণেন সম্পরকণি 

জরিপ দুটি 20২০ এি মাচ্ ণ মাটস বৃহৎ পরিসটি 

একটি কাঠাটমােদ্ধ প্রশ্নপি এেং সিাসরি 

সাক্ষাৎকাটিি মাধ্যটম পরিচ্ারলি হয়। দকারভি-19 

অ্রিমারিি কািটর্ প্রস্তারেি অ্ন্তগ ণামী পর্ ণেন জরিপটি 

সম্পন্ন কিা র্ায়রন। িটে অ্ন্তগ ণামী পর্র্েন সম্পরকণি 

প্রটয়াজনীয় িথ্য রেরভন্ন মাধ্যরমক উৎস দথটক সংগ্রহ 

কিা হয়। জরিপ এেং অ্ন্যান্য মাধ্যরমক উৎস দথটক 

প্রাপ্ত িটথ্যি রভরিটি, ২০১৮-১৯ অ্থ ণেেিটক রেটেচ্ু 

সূত্র বের চহক্ষসক্ষব রেটেচ্না কটি োংলাটদটশি রিিীয় 

ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট (টিএসএ) প্রস্তুি কিা 

হটয়টে। উটেখ্য, ২০১১-১২ অ্থ ণেেটি জন্য 

োংলাটদটশি প্রথম টিএসএ-টি প্রস্তুি কিা হটয়রেল। 

উরেরখি জরিপ এেং ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট 

(টিএসএ) হটি প্রাপ্ত উটেখটর্াগ্য ফলাফলসমূহ 

রনম্নরূপ: 

 Two large-scale household based sample 

surveys namely (i) Survey on Domestic 

Tourism and (ii) Outbound Tourism were 

conducted during the month of March, 2020 

with a structured questionnaire and face-to-

face interview. The proposed inbound 

tourism survey was not implemented due to 

COVID-19 pandemic. However, varied and 

essential information on inbound tourism 

was collected from different secondary 

sources. Based on the data available from 

the surveys and others secondary sources, 

the second Tourism Satellite Accounts (TSA) 

of Bangladesh with reference year 2018-19 

was constructed. It is to be noted that the 

first TSA of Bangladesh was constructed with 

reference year 2011-12. Highlights of the 

findings available from the surveys and 

Tourism Satellite Accounts (TSA) are given 

below: 

1. দেশীয় পর্ বটি  1. Domestic tourism 

 জাতীয়পর্ বাক্ষয় ২০১৮-১৯ অথ ববেক্ষর দমাট খািার 

৪৪.৩০% কমপক্ষে একটি একই চেক্ষির ভ্রমণ 

সম্পন্ন কক্ষরক্ষে। 

  At national level, 44.30% of total 

households reported to have completed 

at least one same day trip during 2018-

19.  

 ২০১৮-১৯ অথ ববেক্ষর মমাট খানার প্রায় ৬৪.১৪% 

কমেপে একটি রাতির্ােনসি ভ্রমণ সম্পন্ন কপরপে। 

  Around 64.14% of total households 

reported at least one overnight trip 

during 2018-19.  

 একই তিপনর ভ্রমপণ গপড় ২.৭২ জন এবং 

রাতির্ােনসি ভ্রমপণ গপড় ২.৪৩ জন 

ভ্রমণকারী/সিস্য তেি। একই তিপনর   ভ্রমণ এবং 

রাতির্ােনসি ভ্রমণ একপি তবপবানায় তনপি প্রতি 

র্ািায় গড় ভ্রমণকারীর সংখ্যা ২.৫৬ জন প্রাক্কতিি 

িপয়পে। 

  On an average, same-day trip had 2.72 

participants and overnight trip 

comprised 2.43 participants. 

Considering both same-day as well as 

overnight trip together, average number 

of visitors per trip was estimated at 

2.56. 
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 রাতির্ােনসি ভ্রমক্ষণর প্রাক্কচলত গি রিরিকাল ৩.46 

রাত।  

  The average duration of the overnight 

trip was estimated to be 3.46 nights. 

 একই চেক্ষির ভ্রমক্ষণ দমাট পর্ বটক্ষকর মক্ষধ্য, সব বাচিক 

(41.26%) সংখ্যক পর্ বটক বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় 

স্বজক্ষির সাক্ষথ দেখা-সাোৎ করার জন্য ভ্রমণ 

কক্ষরক্ষেি। অন্যচেক্ষক দমাট পর্ বটক্ষকর প্রায় 

20.78% স্বাস্থয ও চিচকৎসা সংক্রান্ত দসবার জন্য 

ভ্রমণ কক্ষরক্ষেি এবং 16.69% পর্ বটক দকিাকাটার 

জন্য ভ্রমণ কক্ষরক্ষেি। 

  Out of total same-day visitors, the 

highest percentage (41.26%) of visitors 

undertook tours to visit their friends and 

relatives. On the other hand, around 

20.78% of total visitors undertook tours 

for getting health and medical services 

and 16.69% of visitors toured for 

shopping. 

 রাচত্রর্াপিকারী দমাট পর্ বটক্ষকর মক্ষধ্য সব বাচিক 

(76.70%) শতাংশ পর্ বটক বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় 

স্বজক্ষির সাক্ষথ দেখা-সাোৎ করার জন্য ভ্রমণ 

কক্ষরক্ষেি। অন্যচেক্ষক দমাট পর্ বটক্ষকর প্রায় 

10.36% স্বাস্থয ও চিচকৎসা দসবার জন্য ভ্রমণ 

কক্ষরক্ষেি এবং 4.32% পর্ বটক ছুটি, অবসর ও 

চবক্ষিােি জন্য ভ্রমণ কক্ষরক্ষেি। 

  Out of total overnight visitors, the 

highest percentage (76.70%) of visitors 

undertook tours to visit their friends and 

relatives. On the other hand, around 

10.36% of total visitors undertook tours 

for receiving health and medical services 

and 4.32 % of total visitors toured for 

holiday, leisure and recreation.  

 একই চেক্ষির দমাট ভ্রমক্ষণর মক্ষধ্য প্যাক্ষকজ এবং 

িি-প্যাক্ষকজর আওতায় র্থাক্রক্ষম প্রায় 3.40% 

এবং 96.60% পর্ বটক ভ্রমণ কক্ষরক্ষেি। অন্যচেক্ষক 

রাচত্রর্াপিসহ দমাট ভ্রমক্ষণর মটধ্য ২.87% এবং 

97.13% ভ্রমণকারী র্থাক্রক্ষম প্যাক্ষকজ এবং িি- 

প্যাক্ষকজর আওতায় ভ্রমণ কক্ষরক্ষেি। 

  Out of total same-day trips, around 

3.40% and 96.60% of trips were 

recorded to be package and non-

package trips, respectively. On the other 

hand, 2.87% and 97.13% of total over-

night trips appeared to be package and 

non-package trips, respectively.  

 সব বাচিক সংখ্যক রাচত্রর্াপনকারী পর্ বটক 

(76.৩6%) িাটদি েন্ধুোন্ধে এেং আত্মীয়-

স্বজটনি সাটথ অ্েিান কটিন। এ দথটক বুঝা র্ায় 

দর্, দদশীয় ভ্রমটর্ি জন্য েন্ধু এেং আত্মীয় স্বজটনি 

োরড় পর্ ণেকটদি িারির্াপটনি জন্য একটি গুরুত্বপূর্ ণ 

িান। 

  The maximum number of overnight 

visitors (76.36%) stayed with their 

friends and relatives which indicates 

that friend and relatives’ houses are an 

important place of stay for visitors 

undertaken an overnight trip within the 

country. 

 রাচত্রর্াপিকারী পর্ বটকক্ষের মক্ষধ্য দবচশরভাগ 

পর্ বটক (৫২.০৫%) পচরবহক্ষির প্রিাি বাহি 

  The majority of overnight visitors 

(52.05%) availed bus as major mode of 
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চহক্ষসক্ষব বাস ব্যবহার কক্ষরক্ষেি। অন্যচেক্ষক 

উক্ষেখক্ষর্াগ্য সংখ্যক ভ্রমণকারী (১৪.৪8%) তাক্ষের 

ভ্রমক্ষণর জন্য ভািা গাচি পচরবহক্ষির মাধ্যম 

চহক্ষসক্ষব ব্যবহার কক্ষরক্ষেি। পাশাপাচশ পচরবহক্ষির 

জন্য সবক্ষিক্ষয় কম সংখ্যক পর্ বটক আকাশ পথ 

ব্যবহার কক্ষরক্ষেি, মাত্র 0.28 শতাংশ। 

transport. On the other hand, a 

significant number of visitors (14.48%) 

availed rented transport for their trips. 

At the same time, the number of visitors 

was the least for air transport, only 0.28 

percent. 

 একই চেক্ষির ভ্রমক্ষণর দেক্ষত্র সক্ষব বাচ্চ সংখ্যক 

ভ্রমণকারী (10.68%) ভ্রমণ কপরপেন চিক্ষসম্বর 

মাক্ষস, িািপি র্থাক্রক্ষম আগস্ট (10.01%) এবং 

দফব্রুয়াচর (9.85%) মাক্ষসর অবস্থাি। অন্যচেক্ষক, 

িক্ষভম্বর মাক্ষস একই চেক্ষির দেশীয় ভ্রমক্ষণর হার 

চেল সব বচিম্ন (6.28%)। 

  The highest percentage of same day trip 

was found to be accomplished in 

December (10.68%), followed by August 

(10.01%) and February (9.85%) 

respectively. On the other hand, the 

same-day domestic trips were the least 

(6.28%) for the month of November.  

 একই চেক্ষির ভ্রমক্ষণর মক্ষতা চিক্ষসম্বর মাক্ষস 

রাচত্রর্াপিসহ ভ্রমক্ষণর সংখ্যা সব বাচিক 

(12.60%)। িািপি র্থাক্রক্ষম জুি (10.30%) 

এবং জানুয়াচর (9.27%) মাক্ষসর অবস্থাি। 

অন্যচেক্ষক, িক্ষভম্বর মাক্ষস রাচত্রর্াপিসহ দেশীয় 

ভ্রমক্ষণর হার চেল সব বচিম্ন (৫.৯০%) র্া একই 

চেক্ষির  ভ্রমক্ষণর অনুরূপ। 

  Like same-day trips, the month of 

December generated the highest 

percentage (12.60%) of over-night trips, 

followed by June (10.30%) and January 

(9.27%). The percentage of over-night 

domestic trips was the least (5.90%) for 

the month of November, as was the 

case for same-day trips.  

 প্রচত শত পর্ বটিকারী খািায় গক্ষি 341টি একই 

চেক্ষির ভ্রমণ এবং 268টি রাচত্রর্াপিসহ ভ্রমণ 

সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে।  

  As many as 341 same-day trips and 268 

overnight trips were traveled per 

hundred tourists household. 

 অন্তত একবার একই চেক্ষির ভ্রমণ কক্ষরক্ষে এরূপ 

খািার সংখ্যা চসক্ষলট চবভাক্ষগ সক্ষব বাচ্চ (১৯.67%), 

অ্িঃপি রংপুর চবভাগ (১৪.৯১%) এবং ঢাকা 

চবভাগ (১৪.১6%)। রাজশািী তবভাপগ কমেপে 

একবার একই চেক্ষির ভ্রমণকারী খািার সংখ্যা 

সব বচিম্ন, র্া মাত্র ৭.৪৭ শতাংশ।  

  The number of households reported to 

have complete at least one same-day 

trip was the highest (19.67%) for Sylhet 

Division, followed by Rangpur Division 

(14.91%) and then Dhaka Division 

(14.16%). The number of households 

completed at least one same-day trip 

was the least for Rajshahi Division, only 

7.47 percent.  

 অন্তত একবার রাচত্রর্াপিসহ ভ্রমণ সবক্ষিক্ষয় দবচশ 

(16.৫২%) কক্ষরক্ষে চসক্ষলট চবভাক্ষগর খািাসমূহ। 

পরবতী অবস্থাক্ষি আক্ষে রাজশাহী চবভাগ 

  The number of households reported to 

complete at least one overnight trip was 

the highest (16.52%) for Sylhet Division, 
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(১৪.৯১%) এবং ঢাকা চবভাগ (১৪.৪০%)। 

ময়মিচসংহ চবভাক্ষগ অন্তত একবার রাচত্রর্াপিসহ 

ভ্রমণ কক্ষরক্ষে এমি খািার সংখ্যা সব বচিম্ন, র্া মাত্র 

৫.৮৪ শতাংশ।  

followed by Rajshahi Division (14.91%) 

and then Dhaka Division (14.40%). The 

number of households completed at 

least one overnight trip was the least for 

Mymensingh Division, only 5.84 percent.  

 একই চেক্ষির ভ্রমক্ষণর জন্য প্রাক্কচলত দমাট ব্যয় 

134,583 চমচলয়ি টাকা। দমাট ব্যক্ষয়র মক্ষধ্য 

সব বাচিক ব্যয় হক্ষয়ক্ষে দকিাকাটার জন্য র্ার 

পচরমাণ ৬০,২৪২ চমচলয়ি টাকা (৪৪.76%)। 

িািপি স্বাস্থয ও চিচকৎসা দসবা খাত (২০.74%) 

এবং পচরবহি দসবা খাক্ষতর অবস্থাি (১৩.৫6%)। 

একই সমক্ষয় সবক্ষিক্ষয় কম ব্যয় হক্ষয়ক্ষে বাসস্থাি 

খাক্ষত র্ার পচরমাণ চেল 465 চমচলয়ি টাকা।  

  The total expenditure for same-day trips 

was estimated at TK. 134,583 million. 

Out of total expenditure, the highest 

expenditure was incurred for shopping 

amounted to TK. 60,242 million 

(44.76%), followed by health and 

medical service (20.74%) and then 

transport service (13.56%). At the same 

time, expenditure was the least for 

accommodation which amounted to TK. 

465 million only. 

 রাচত্রর্াপিসহ ভ্রমক্ষণর জন্য দমাট ব্যয় প্রাক্কচলত 

হক্ষয়ক্ষে ৬১৫,০১০ চমচলয়ি টাকা। দমাট ব্যক্ষয়র 

মক্ষধ্য সবক্ষিক্ষয় দবচশ ব্যয় হক্ষয়ক্ষে পচরবহি দসবা 

খাক্ষত র্ার পচরমাণ ২২১,৫২০ চমচলয়ি টাকা 

(৩৬.০২%)। িািপটি রক্ষয়ক্ষে দকিাকাটা 

(১৭.৮২%) এবং স্বাস্থয ও চিচকৎসাক্ষসবা 

(১৫.৭৬%) খাত। এক্ষেক্ষত্র সবক্ষিক্ষয় কম ব্যয় হক্ষয়ক্ষে 

চরজাক্ষভ বশি দসবা খাক্ষত, র্ার পচরমাণ ১৪,৬০২ 

চমচলয়ি টাকা র্া মাত্র ২.৩৭ শতাংশ।  

  The total expenditure for over-night 

trips was assessed to be TK. 6158,010 

million. Out of total expenditure, the 

highest expenditure was incurred on 

transport which amounted to TK. 

221,520 million (36.02%), followed by 

shopping (17.82%) and then health and 

medical services (15.76%). At the same 

time, expenditure was the least for 

reservation service, which amounted to 

TK. 14,602 million, or only 2.37 percent. 

 প্রচত একই চেক্ষির ভ্রমণ এবং রাচত্রর্াপিসহ 

ভ্রমক্ষণর গি ব্যয় হক্ষয়ক্ষে র্থাক্রক্ষম 2,260 টাকা 

এবং 9,০৭১ টাকা। 

  The average expenditure per trip stood 

at TK. 2,260 and TK. 9,071 for same-day 

trip and overnight trip, respectively. 

২. বচহগ বামী পর্ বটি  2. Outbound tourism  

 দমাট 39,4১৭ হাজার খািার মক্ষধ্য 2018-19 

অথ ববেক্ষর 1,167 হাজার বা ২.৯৬% খািা 

কমপক্ষে একবার বচহগ বামী ভ্রমণ কক্ষরক্ষে। 

  Out of total 39,417 thousand 

households, as many as 1,167 thousand 

households (2.96%) reported to have 

completed at least one outbound trip in 

2018-19. 

 2018-১৯ অথ ববেক্ষর 2,921.52 হাজার   The number of Bangladesh’s residents 

visiting abroad was estimated to be 
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বাংলাক্ষেচশ চবক্ষেশ ভ্রমণ কক্ষরক্ষেি বক্ষল প্রাক্কলি 

করা হক্ষয়ক্ষে। গক্ষি প্রচতটি র্াত্রায় 1.87 জি ভ্রমণ 

কক্ষরক্ষেি।  

2,921.52 thousand during 2018-19. On 

an average, every outbound trip 

comprised 1.87 participants.  

 চবক্ষেশ ভ্রমক্ষণর গি চস্থচতকাল চেল 5.76 রাত।   The average duration of outbound trips 

was 5.76 nights 

 2018-১৯ অথ ববেক্ষর সব বাচিক সংখ্যক বাংলাক্ষেচশ 

(6০.৪১%) ভারতক্ষক চবক্ষেশ ভ্রমক্ষণর জন্য প্রিাি 

গন্তব্য চহক্ষসক্ষব দবক্ষে চিক্ষয়ক্ষেি। পিেিী অবস্থাক্ষি 

রক্ষয়ক্ষে র্থাক্রক্ষম দসৌচে আরব (৮.১২%) ও 

মালক্ষয়চশয়া (৪.57%) । 

  The maximum number of outbound 

trips (60.41%) were undertaken to visit 

India as a main destination country, 

followed by Saudi Arabia (8.12%) and 

then Malaysia (4.57%) during financial 

year 2018-19.  

 বাংলাক্ষেচশ ভ্রমণকারীক্ষের মক্ষধ্য সব বাচিক সংখ্যক 

(৪৫.১১%) চবক্ষেশ ভ্রমণ কক্ষরক্ষেি তাক্ষের আত্মীয়-

স্বজি এবং বন্ধু-বান্ধবক্ষের সাক্ষথ দেখা করার জন্য। 

দমাট চবক্ষেশগামী বাংলাক্ষেচশক্ষের মক্ষধ্য 15.76 

শতাংশ স্বাস্থয পরীো ও চিচকৎসার উক্ষেক্ষশ্য এবং 

12.77 শতাংশ ছুটি, অবসর এবং চবক্ষিােক্ষির 

উক্ষেক্ষশ্য ভ্রমণ কক্ষরক্ষেি। 

  The maximum number of Bangladesh’s 

residents visited abroad (45.11%) to 

visit their relatives and friends. As much 

as 15.76 percent and 12.77 percent of 

total outbound visitors undertook 

outbound trips for health and medical 

purpose and then holidays, leisure and 

recreation purpose, respectively. 

 বচহগ বামী পর্ বটকক্ষের মক্ষধ্য উক্ষেখক্ষর্াগ্য সংখ্যক 

(47.97%) তাক্ষের বন্ধু এবং আত্মীয়ক্ষের সাক্ষথ 

অবস্থাি কক্ষরক্ষে। এ দথক্ষক ইচেত পাওয়া র্ায় দর্, 

চবক্ষেক্ষশ ভ্রমণকারী পর্ বটকক্ষের অবস্থাক্ষির জন্য বন্ধু 

এবং আত্মীয়-স্বজটনি বাচি গুরুত্বপূণ ব। 

  The significant number of outbound 

visitors (47.97%) stayed with their 

friends and relatives, which indicate 

that friend and relatives’ houses, are an 

important place of stay for visitors 

visited abroad. 

 বচহগ বামী পর্ বটকক্ষের দবচশর ভাগ (48.01%) 

ভ্রমক্ষণর জন্য পচরবহক্ষির প্রিাি বাহি চহক্ষসক্ষব বাস 

দবক্ষে চিক্ষয়ক্ষেি। অন্যচেক্ষক, উক্ষেখক্ষর্াগ্য সংখ্যক 

পর্ বটক (১৮.৪৫%) বচহগ বামী ভ্রমক্ষণর জন্য দরলপথ 

ব্যবহার কক্ষরক্ষেি। এোিাও, বচহগ বামী পর্ বটকক্ষের 

মক্ষধ্য ১১.২২% তাক্ষের ভ্রমক্ষণর জন্য পচরবহক্ষির 

প্রিাি মাধ্যম চহক্ষসক্ষব আকাশ পথ দবক্ষে চিক্ষয়ক্ষেি। 

  The majority of outbound visitors 

(48.01 %) availed bus as major mode of 

transport for outbound tourism. On the 

other hand, a significant number of 

visitors (18.45%) availed railway 

transport for outbound trips. Besides, 

11.22% of outbound visitors availed air 

as major mode of transport for their 

trips.  

 চিক্ষসম্বর মাক্ষস সবক্ষিক্ষয় দবচশ (১৩.71%) বচহগ বামী 

ভ্রমণ সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে। িািপি রক্ষয়ক্ষে র্থাক্রক্ষম 

এচপ্রল (১১.১7%) এবং জানুয়াচর (১০.66%) 

মাস। 

  The highest percentage of outbound 

was found to be accomplished in 

December (13.71%), followed by the 

month of April (11.17%) and January 

(10.66%), respectively.  
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 ঢাকা চবভাগ দথক্ষক সবক্ষিক্ষয় দবচশ বচহগ বামী ভ্রমণ 

(২৫.০০%) সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে। তারপরই খুলিা চবভাগ 

(১৯.84%) এবং চসক্ষলট (১৭.66%) চবভাক্ষগর 

অবস্থাি। অন্যচেক্ষক, ময়মিচসংহ চবভাক্ষগ বচহগ বামী 

পর্ বটক্ষকর সংখ্যা সব বচিম্ন, মাত্র 0.54 শতাংশ। 

  Dhaka Division generated the highest 

percentage (25.00%) of outbound 

visitors, followed by Khulna (19.84%) 

and then Sylhet (17.66%). On the other 

hand, Mymensingh division generated 

the least percentage of outbound 

visitors, which was only 0.54 percent.  

 দমাট বচহগ বামী পর্ বটি ব্যয় 336,868 চমচলয়ি 

টাকা; র্ার মক্ষধ্য প্রাক-র্াত্রা ব্যয় হক্ষয়ক্ষে (বচহগ বামী 

ভ্রমক্ষণর জন্য দদশীয় ব্যয়) 74,943 চমচলয়ি 

(২২.২৫%) টাকা। বচহগ বামী পর্ বটকগণ সব বাচিক 

ব্যয় কক্ষরক্ষেি স্বাস্থয ও চিচকৎসা খাক্ষত (২৯.৪৯%), 

তারপর র্থাক্রক্ষম পচরবহি (২৫.২৮%) এবং 

দকিাকাটায় (২২.৯৪%) ব্যয় কক্ষরক্ষেি। 

  The total outbound tourism 

expenditure appeared to be Tk. 336,868 

million, of which Tk. 74,943 million 

(22.25%) was pre-trip expenditure 

(domestic expenditure for outbound 

trip). The outbound visitors spent 

mostly on health and medical (29.49%), 

followed by transport (25.28%) and 

then shopping (22.94%). 

৩. অন্তগ বামী পর্ বটি জচরপ  3. Inbound tourism survey  

 2018-১৯ অথ ববেক্ষর দমাট ১.64 চমচলয়ি পর্ বটক 

বাংলাক্ষেশ সফর কক্ষরক্ষেি। তাক্ষের মক্ষধ্য অিাবাসী 

বাংলাক্ষেচশ (এিআরচব) পর্ বটক ১.৩৫ চমচলয়ি 

(৮০.২৮%) এবং চবক্ষেচশ পর্ বটক ০.২৯ চমচলয়ি 

(১৯.72%)। 

  A total of 1.64 million inbound tourists 

visited Bangladesh during the financial 

year 2018-19. Among them, 1.35 million 

(80.28%) were non-resident 

Bangladeshi (NRBs) and 0.29 million 

(19.72%) were foreign tourists.  

 বাংলাক্ষেক্ষশ ভ্রমণকারী দমাট অ্ন্তগ ণামী পর্ বটক্ষকর 

মক্ষধ্য ৭২.০০ শতাংশ ভ্রমণ মাধ্যম চহক্ষসক্ষব আকাশ 

পথ দবক্ষে চিক্ষয়ক্ষেি। আগতক্ষের মক্ষধ্য মাত্র ২৮.০০ 

শতাংশ স্থলবন্দর ব্যবহার কক্ষর বাংলাক্ষেশ ভ্রমণ 

কক্ষরক্ষেি। 

  Out of total international visitors visited 

Bangladesh, as much as 72.00 percent 

international visitors preferred air as a 

mode of travel. The share of arrivals 

thorough land check post was pegged 

at only 28.00 percent. 

 দমাট অ্ন্তগ ণামী পর্ বটি ব্যক্ষয়র পচরমাণ চেল 

237,803 চমচলয়ি টাকা। এর মক্ষধ্য অিাবাসী 

বাংলাক্ষেচশ (এিআরচব) ৮২.৩৮ শতাংশ এবং 

চবক্ষেচশ পর্ বটক 17.6২ শতাংশ অথ ব ব্যয় কক্ষরক্ষেি। 

  The total inbound tourism expenditure 

amounted to TK. 237,803 million. Out of 

total inbound tourism expenditure, 

non-resident Bangladeshis (NRBs) 

accounted for 82.38 percent and 

foreign tourists accounted for only 

17.62 percent. 

 দমাট অ্ন্তগ ণামী পর্ বটকক্ষের দমাট ব্যক্ষয়র মক্ষধ্য 

সব বাচিক ব্যয় হক্ষয়ক্ষে খাদ্য ও পািীক্ষয়র চবপরীক্ষত 

(২৩.78%)। অতঃপর রক্ষয়ক্ষে র্থাক্রক্ষম আবাসি 

  Out of total expenditure made by total 

inbound tourists, the highest 

expenditure (23.78%) was attributable 
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খাত (১৮.৩৯%) এবং সিক র্াত্রী পচরবহি খাত 

(১৭.৪%)। 

to food and beverage serving services, 

followed by accommodation services 

(18.39%) and then road passenger 

transport services (17.4%), respectively. 

৪. পর্ বটি স্যাক্ষটলাইট অ্ুাকাউন্ট (টিএসএ)  4. Tourism satellite account (TSA) 

 2018-১৯ অথ ববেক্ষর দমাট অ্ন্তগ ণামী পর্ বটি ব্যক্ষয়র 

পচরমাণ চেল 237,803 চমচলয়ি টাকা। এর মক্ষধ্য 

১৯৫,৮৯৮ চমচলয়ি োকা (৮২.৩৮%) ব্যয় হক্ষয়ক্ষে 

অিাবাসী বাংলাক্ষেচশক্ষের িারা। অবচশষ্ট ৪১,৯০৫ 

চমচলয়ি টাকা (১৭.6২%) চবক্ষেচশ পর্ বটকগণ ব্যয় 

কক্ষরক্ষেি। 

  The total inbound tourism expenditure 

for the financial year 2018-19 

amounted to TK. 237,803 million. Out of 

total expenditure, as much as Tk. 

195,898 million (82.38%) was expended 

by non-resident of Bangladeshis, while 

Tk. 41,905 million (17.62%) was 

expended by foreign nationals.  

 দমাট দেশীয় পর্ বটি ব্যয় ৭৪৯,৫৯২ চমচলয়ি টাকা।   The total domestic tourism expenditure 

was Tk. 749,592 million. 

 প্রাক-র্াত্রা ব্যয় (বচহগ বামী ভ্রমক্ষণর জন্য দেশীয় 

ব্যয়) হক্ষয়ক্ষে 74,943 চমচলয়ি টাকা। 

  Pre-trip expenditure (domestic 

expenditure for outbound trips) 

appeared to be TK. 74,943 million. 

 দমাট অভযন্তরীণ পর্ বটি ব্যয় এবং পর্ বটি দভাগ ব্যয় 

হক্ষয়ক্ষে র্থাক্রক্ষম 1,062,338 চমচলয়ি টাকা এবং 

1,182,925 চমচলয়ি টাকা। 

  The total internal tourism expenditure 

and tourism consumption was TK. 

1,062,338 million and TK. 1,182,925 

million respectively.  

 পর্ বটি খাক্ষতর প্রতযে সূ্থল মূল্য সংক্ষর্াজি 

(টিচিচজচভএ) ৭৪৪,২৯৩ চমচলয়ি টাকা র্া স্থূল 

মূল্য সংক্ষর্াজি 24,198,910 চমচলয়ি টাকার 

৩.০৮ শতাংশ। 

  The Tourism Direct Gross Value Added 

(TDGVA) appeared to be TK. 744,293 

million, which is 3.08% of the total 

GVA of the economy of TK. 24,198,910 

million.  

 পর্ বটি খাক্ষতর স্থূল দেশজ উৎপাে (টিচিচজচিচপ) 

প্রাক্কলি করা হক্ষয়ক্ষে 766,907 চমচলয়ি টাকা, র্া 

দেক্ষশর দমাট চজচিচপর 3.02%। 

  Tourism Direct Gross Domestic Product 

(TDGDP) was estimated at TK. 766,907 

million, which is 3.02% of total GDP of 

the country. 

 দেক্ষশর দমাট কম বসংস্থাক্ষির মক্ষধ্য পর্ বটি সংচিষ্ট 

চশক্ষল্পর অবোি প্রায় 8.07%। 

  Tourism-characteristic industries 

accounted for 8.07% of the total 

employment. 

 পর্ বটি চশক্ষল্পর সূ্থল মূল্য সংক্ষর্াজি (চজচভএটিআই)   Gross Value Added of Tourism 
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দেক্ষশর দমাট মূল্য সংক্ষর্াজক্ষির প্রায় 11.98%। Industries (GVATI) appeared to be 

11.98% of the total value added. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িািািগুল জলািেন, রসটলে/ Ratargul Swamp Forest, Sylhet 
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নাফাখুম জলপ্রপাত, বান্দিবান/Nafakhum Waterfall, Bandarban 
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প্রথম অধ্যায় Chapter I  

ভূমমকা Introduction 
 
পটভূমি 

এটি সুবিবিত যে একটি দেশের অর্ থনৈমিক, সািামিক 

এবং সাংস্কৃমিক উন্নয়শৈ পর্ থটশৈর গুরুত্বপূর্ থ ভূমিকা 

রশয়শে। পর্ থটকরা স্থাৈীয় দ াশটল, দরশতারাঁ, েমপং দসন্টার 

এবং মবশৈােশৈর স্থাৈগুশলাদি অর্ থ ব্যয় করার ফশল 

পর্ থটৈ খাতত আশয়ািক দেশের অর্ থনৈমিক মবকাে ঘশট। 

পর্ থটকশের ব্যয় করা অশর্ থর একটি অংে মবমিন্ন মেল্প, 

মবশেষি পর্ থটৈ সংমিষ্ট মেল্পগুশলার িাধ্যশি প্রেত্ত মফ 

এবং কশরর আকাশর সরকাশরর বাশিশট অন্তর্ভ থক্ত  য়। 

অর্ থনৈমিক প্রবৃমি এবং কি থসংস্থাশৈর সুশর্াগ তিমরশি 

পর্ থটৈ র্শর্ষ্ট গুরুত্বপূর্ থ ভূমিকা পালৈ কশর। পর্ থটৈ স্থাৈীয় 

পণ্য রপ্তামৈশকও উৎসাম ি কশর। অশৈক দেশের িন্য 

বিতিবিক মুদ্রা অিথশৈর প্রধাৈ উৎস  শলা পর্ থটৈ। 

এোড়াও একটি দেশের সিাি ও সংস্কৃমিশি পর্ থটশৈর 

একটি ধৈাত্মক প্রিাব রশয়শে। 

 Background  

It is now well recognized that tourism plays a 

vital role in the economic, social, and cultural 

development of a country. Tourism and 

hospitality generate revenue for the 

economy of host countries because tourists 

spend money in local hotels, restaurants, 

shopping centers, and entertainment venues. 

A part of the money spent by tourists also 

goes to the budget of the government in the 

form of fees and taxes paid by different 

industries, particularly by tourism 

characteristic industries. Tourism performs a 

substantial role in stimulating economic 

growth and creating job opportunities. 

Tourism also promotes the export of local 

products. For many countries, tourism is a 

main source of foreign exchange earnings. In 

addition, tourism has a beneficial impact on 

the society and culture of a country. 

অন্যবিতক, যেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসবিবি) 

িাস্তিায়তনর িন্য বনয়বমতভাতি পে যেন স্যাতেলাইে 

অযাকাউন্ট (টিএসএ) বতবর করাও গুরুত্বপূর্ য। যেকসই 

উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসবিবি), ো যলািাল য ালস নাতমও 

পবরবিত, ো িাবতসংঘ কর্তযক ২০১৫ সাতল িাবরদ্র্য 

অিসান, গ্রহতক রক্ষ্া এিং ২০৩০ সাতলর মতে সকল 

মানুষ িাবি ও সমৃবি বনবিত করার িন্য সি যিনীন 

আহ্বান বহতসতি গ্রহর্ কতরবিল। যেকসই উন্নয়ন 

লক্ষ্যমাত্রার (এসবিবি) যমাে ১৭টি অভীষ্ট এিং ১৬৯টি 

লক্ষ্য আতি ো, িাংলাতিি সহ িাবতসংতঘর সকল সিস্য 

যিি ২০৩০ সাতলর মতে অিযতনর লতক্ষ্য কাি করতত 

সম্মত হতয়তি। এিাড়া এসবিবির বিবিক সূিক কাঠাতমার 

 On the other hand, it is also important to 

construct a Tourism Satellite Account (TSA) 

on a regular basis for implementing the 

Sustainable Development Goals (SDGs). The 

Sustainable Development Goals (SDGs), also 

known as the Global Goals, were adopted by 

the United Nations in 2015 as a universal call 

to action to end poverty, protect the planet, 

and ensure that by 2030 all people enjoy 

peace and prosperity. The Sustainable 

Development Goals (SDGs) have a total of 17 

goals and 169 targets that all UN member 

states, including Bangladesh, have agreed to 

work towards achieving by the year 2030.  

Besides, the global indicator framework of 
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মতে রতে়েতি ২৩১টি অনন্য সূিক। এসবিবির যমাে 

১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মতে বনতির দুটি লক্ষ্য এিং সূিক 

বিতিষভাতি পে যেন সংক্রাি। 

লক্ষ্যমাত্রা ৮.৯: স্থানীয় সংস্কৃবত ও পণ্যসম্ভাতরর প্রির্ যন 

সহায়ক ও কম যসৃিনমূলক যেকসই পে যেন বিল্প প্রসাতরর 

অনুকূতল ২০৩০ সাতলর মতে নীবতমালা প্রর্য়ন ও 

িাস্তিায়ন। 

সূিক ৮.৯.১: যমাে বিবিবপর অংি বহতসতি পে যেন 

বভবিক প্রতযক্ষ্ বিবিবপ’র অনুপাত এিং প্রবৃবির হার।  

লক্ষ্যমাত্রা ১২.খ: স্থানীয় সংস্কৃবত ও স্থানীয়ভাতি উৎপন্ন 

পণ্যসামগ্রীর প্রিার ও প্রসারসহ নতুন নতুন কম যতো  

সৃবষ্টকারী যেকসই পে যেন বিতল্প যেকসই উন্নয়তনর প্রভাি 

পবরিীক্ষ্র্কতল্প কম যপবরকল্পনা গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন।   

সূিক ১২.খ.১: অর্ যননবতক এিং পবরতিি সংবিষ্ট যেকসই 

পে যেন মূল্যায়তনর বনবমি বিকগুবল পে যতিক্ষ্র্ করার িন্য 

মানসম্মত বহসাি সমূতহর িাস্তিায়ন। 

SDGs includes 231 unique indicators. Out of 

total 169 targets of SDGs, the following two 

targets and indicators are specifically tourism 

related. 

Targets 8.9: By 2030, devise and implement 

policies to promote sustainable tourism that 

creates jobs and promotes local culture and 

product. 

 

Indicator 8.9.1: Tourism Direct GDP as a 

proportion of total GDP and in growth rate. 

Target 12.b: Develop and implement tools to 

monitor sustainable development impacts 

for sustainable tourism that creates jobs and 

promotes local culture and products. 

Indicator 12.b.1: Implementation of standard 

accounting tools to monitor the economic 

and environmental aspects of tourism 

sustainability. 

সূিক ১২.খ.১  ট্যযবরিম স্যাতেলাইে অযাকাউন্ট (টিএসএ) 

এিং পবরতিি ও অর্ যননবতক বহসাি পিবত (এসইইএ) 

সংবিষ্ট সরবর্সমূতহর িাস্তিায়নমাত্রার র্ারর্া প্রিান কতর, 

ো সাম্প্রবতক পে যেতনর স্থাবয়ত্বিীলতা মূল্যায়তনর িন্য 

প্রাসবিক এিং িাস্তিসম্মত।  

 The indicator 12.b.1 relates to the degree of 

implementation in countries of the Tourism 

Satellite Account (TSA) and the System of 

Environment and Economic Accounts (SEEA) 

tables that are to date considered most 

relevant and feasible for monitoring 

sustainability in tourism. 

এটি বিতিষভাতি লক্ষ্র্ীয় যে, িাংলাতিি পবরসংখ্যান 

ব্যযতরা (বিবিএস) ইবতমতেই সফলভাতি টিএসএ সারবর্ ১ 

যর্তক টিএসএ সারবর্ ৭ প্রস্তুত কতরতি এিং পে যেতনর 

অর্ যননবতক আকার পবরমাতপর সাতর্ সাতর্ যমাে যিিি 

উৎপাি (বিবিবপ)-এ এর অিিান পবরমাতপর িন্য ২০১৮-

১৯ অর্ যিিরতক বিতিিয সময় র্তর একটি প্রর্ান সূিক 

টিবিবিবিবপ প্রস্তুতকরত এই প্রকািনায় উপস্থাপন করা 

হতয়তি। এো আিা করা োয় যে একটি যুত াপতো ী এিং 

পূর্ যাি টিএসএ প্রস্তুত করার মােতম, িাংলাতিি বনর্ যাবরত 

সময়সীমার মতে যেকসই উন্নে়েন লক্ষ্য অিযতন আরও 

 It is worth noting that Bangladesh Bureau of 

Statistics (BBS) has already successfully 

prepared TSA table 1 to TSA table 7 and 

derived a leading indicator TDGDP to 

measure the economic size of tourism as well 

as its contribution to Gross Domestic Product 

(GDP) with reference year 2018-19 those are 

presented in this publication. It is expected 

that through the construction of an up-to-

date and full-blown TSA, Bangladesh has 

stepped forward further in achieving 

sustainable development goals within the 
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এব তয় য তি। stipulated deadline. 

অন্যবিতক, িাংলাতিি পবরসংখ্যান ব্যযতরা (বিবিএস) 

পবরতিি ও অর্ যননবতক বহসাি পিবত (এসইইএ) সংবিষ্ট 

সরবর্সমূতহর সি যাবর্ক গুরুত্ব অনুর্ািন কতর এিং িতযমাতন 

িলসম্পি সম্পবকযত এসইইএ’র উপর (SEEA) কাি 

কতর োতে। এই পেভূবমতত, বিবিএস েতর্ষ্ট আত্মবিিাসী 

যে, সমস্ত র্রতর্র SEEA বহসািসমূহ সতকযতারসাতর্ 

প্রস্তুত করা হতি এিং অদূর ভবিষ্যতত  সফলভাতি প্রকাি 

করা হতি। 

 On the other hand, Bangladesh Bureau of 

Statistics (BBS) is very much appreciative of 

the paramount importance of the System of 

Environmental and Economic Accounts 

(SEEA) tables and currently working on a 

SEEA pertaining to water follows. Against this 

background, BBS is very much confident that 

all types of SEEA accounts will be carefully 

prepared and published successfully in the 

foreseeable future. 

ৈেী, উপকূল ও তসকি, ধিীয় স্থাৈ, বৈ, িলপ্রপাি, চা 

বাগাৈ এবং আরও অশৈক প্রাকৃমিক দসৌন্দশর্ থর দেে 

বাংলাশেে। চট্টগ্রাি মবিাশগ অবমস্থি কক্সবািার দিলায় 

রশয়শে মবশের েীঘ থিি সমুদ্র তসকি। এটি বাংলাশেশের 

েীষ থস্থাৈীয় পর্ থটৈ দকন্দ্র। মিৈটি বিি ঐবতহয স্থান, 

দর্িৈ- সুন্দরবৈ, বাশগর াশটর ঐমি ামসক ষাে  মু্বি 

িসমিে এবং পা াড়পুর দবৌিমব ার বাংলাশেশে অবমস্থি। 

এটি অৈস্বীকার্ থ দর্, অপমরসীি প্রাকৃমিক দসৌন্দর্ থ এবং 

বাংলাশেশের সাংস্কৃমিক ঐমি য ক্রতমই দেেশক মবশেমে 

ভ্রির্কারীশের িন্য একটি অনুকূল পর্ থটৈ দকশন্দ্র পমরর্ি 

করশে। আো করা র্ায়, দসমেৈ আর খুব দবমে দূশর ৈয় 

র্খৈ বাংলাশেে একটি আকষ থর্ীয় পর্ থটৈ দকন্দ্র ম শসশব 

মবশে পমরমচমি লাি করশব। 

 Bangladesh is a land of scenic beauty with 

rivers, coasts and beaches, religious places, 

forests, waterfalls, tea gardens and many 

others. The Cox’s Bazar Beach, located at 

Cox’s Bazar in Chattogram Division is the 

beach in the world. It is the topmost tourist 

destination of Bangladesh. Three world 

heritage sites viz. the Sundarbans, Historic 

mosque city of Bagerhat and Ruins of the 

Buddhist Vihara at Paharpur are in 

Bangladesh. It is undeniable that the 

immense natural beauty and reach cultural 

heritage of Bangladesh are gradually making 

the country a favoured tourist destination 

among foreign travellers. It is hoped that the 

day is not far away when Bangladesh will be 

known as one of the popular attractive 

tourist destination country in the world. 

র্মেও একটি দেশের িন্য পর্ থটৈ অর্ থনৈমিক, সািামিক 

ও সাংস্কৃমিকিাশব অিযন্ত গুরুত্বপূর্ থ, ির্ামপ বাংলাশেশে 

একটি পূর্ যাঙ্গ এবং মবস্তৃি ট্যযমরিি স্যাশটলাইট অযাকাউন্ট 

(টিএসএ) প্রস্তুি করার িন্য এখৈ পর্ থন্ত দিিৈ দকাশৈা 

উশযাগ দৈয়া  য়মৈ। এ পটভূমিশি বাংলাশেে 

পমরসংখ্যাৈ ব্যযশরা (মবমবএস), িািীয় পমরসংখ্যাৈ সংস্থা 

(এৈএসও), বাংলাশেশের একটি মবস্তৃি ও যুশগাপশর্াগী 

পর্ থটৈ স্যাশটলাইট অযাকাউন্ট সংকলশৈর িন্য 

 Although tourism is economically, socially 

and culturally very important for a country, 

no much initiative has been taken so far to 

prepare a complete and comprehensive 

Tourism Satellite Account (TSA) for 

Bangladesh. With this background, 

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), the 

National Statistical Organization (NSO), 

planned to conduct three surveys related to 

tourism namely (i) Domestic Tourism Survey 

(DTS), (ii) Outbound Tourism Survey (OTS) 

and (iii) Inbound Tourism Survey (IBS) to 
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প্রশয়ািৈীয় িথ্য প্রাবির লশযয মিৈটি িমরপ র্র্াক্রশি 

(ক)  িমরপ (মিটিএস), (খ) বম গ থািী পর্ থটৈ িমরপ 

(ওটিএস) এবং ( ) অন্তগ থািী পর্ থটৈ িমরপ (আইমবএস) 

পমরচালৈার পমরকল্পৈা গ্র র্ কশর। িশব লযর্ীয় দর্, 

অভযিরীর্ পর্ থটৈ এবং বম গ থািী পর্ থটৈ িমরপ কার্ থক্রি 

মৈধ থামরি সিয়সীিার িশধ্য সফলিাশব বাতবাময়ি  শলও 

দকামিি-১৯ অবতিামরর কারশর্ অি যামী পর্ থটৈ িমরপ 

পবরিালনা করা সম্ভি  য়মৈ। অন্তগ থািী পর্ থটৈ সম্পমকথি 

িমরপ িশথ্যর অিাশব, িাধ্যমিক উৎস দর্শক প্রাপ্ত িশথ্যর 

মিমত্তশি অন্তগ থািী পর্ থটৈ সম্পমকথি প্রশয়ািৈীয় উপাত্ত 

প্রাক্কলৈ করা  শয়শে। উপমরউক্ত দুটি িমরশপর উপাত্ত ও 

িাধ্যমিক উৎস দর্শক প্রাপ্ত উপাশত্তর ওপর মিমত্ত কশর, 

চাম ো এবং সরবরাশ র সািঞ্জস্য মবশবচৈায় মৈশয় 

বাংলাশেশের ট্যযমরিি স্যাশটলাইট অযাকাউন্ট (টিএসএ) 

সংকলৈ করা  শয়শে।  

generate data required for compiling a 

comprehensive and up-to-date tourism 

satellite accounts of Bangladesh. However, it 

is to be noted that domestic tourism and 

outbound tourism survey program were 

successfully implemented within the 

stipulated time frame but inbound tourism 

survey was not implemented due to COVID-

19 pandemic. In the absence of survey data 

on inbound tourism, essential data related to 

inbound tourism was worked out based on 

the data available from secondary sources. 

Based on the data available from two surveys 

mentioned above along with data from 

secondary sources, Tourism Satellite Account 

(TSA) of Bangladesh was compiled using both 

demand side as well as supply side data. 

Based on the data available from this survey 

Tourism Satellite Account (TSA) of 

Bangladesh was compiled using both 

demand side as well as supply side data.  

১.১ প্ররতটবদটনি রবন্যাস ও রবষয়বস্তু  1.1 Structure and contents of the report 

িমরপ দর্শক প্রাপ্ত ফলাফশলর একটি সংমযপ্ত মববরর্ এ 

প্রমিশবেশৈ প্রকাবিত হতয়তি। প্রমিশবেৈ আেটি অধ্যায় 

মৈশয় গঠিি। প্রর্ি অধ্যাশয় িমরশপর পটভূমি এবং 

উশেশ্য বমর্ থি  শয়শে, মিিীয় অধ্যাশয় আন্তিথামিক িাৈ 

অনুর্ায়ী িমরপ পিমি এবং ধারর্াগি কাঠাশিার সংমযপ্ত 

মববরর্ রশয়শে, তৃিীয় আধ্যাশয় িমরশপ ব্যবহৃি প্রার্মিক 

ধারর্া এবং সংজ্ঞা উপস্থামপি  শয়শে। চতুর্ থ অধ্যাশয় 

অিযন্তরীর্ পর্ থটৈ সম্পমকথি উপাত্ত এবং পঞ্চি অধ্যাশয় 

বম গ থািী িমরপ দর্শক প্রাপ্ত উপাত্তসমূ  মৈশয় আশলাচৈা 

করা  শয়শে। ষষ্ঠ অধ্যাশয় অন্তগ থািী পর্ থটশৈর মবমিন্ন 

তবমেষ্টয মচমিি  শয়শে, সপ্তি অধ্যাশয় ট্যযমরিি 

স্যাশটলাইট অযাকাউন্ট (টিএসএ) সম্পমকথি িশথ্যর ওপর 

আশলাকপাি করা  শয়শে এবং সব থশেষ অষ্টম অোতয় 

যহাতেল ও যরস্টুতরন্ট খাততর পে যেন বিষতয় আতলািনা 

করা হতয়তি। 

 

 This report provides an overview of the 

result available from the survey. This report 

consists of eight chapters. Chapter I explain 

the background and objectives of the survey, 

Chapter II summarizes the methodology and 

conceptual framework as per international 

standard. Chapter III presents the basic 

concept and definition used in this survey. 

Chapter IV outlines the findings related to 

domestic tourism, Chapter V deals with the 

findings available from outbound survey. 

Chapter VI portrays varied features of 

inbound tourism; Chapter VII focuses data 

related to Tourism Satellite Account (TSA) 

and lastly Chapter VIII contains essential 

information on Tourism in Hotel & 

Restaurant. 
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১.২ জরিটপি সাাংগঠরনক ব্যবস্থা   1.2 Organization of the survey  

বাংলাশেে পমরসংখ্যাৈ ব্যযশরা (মবমবএস) কতৃথক এ 

িমরপটি বাতবাময়ি  শয়শে। বাংলাশেে সরকার (মিওমব) 

এ িমরশপর িন্য অর্ থায়ৈ কশরশে। মবমবএস এবং মবমবএস 

বম ভূ থি মবশেষজ্ঞগশর্র সিন্বশয় একটি প্রকল্প বাতবায়ৈ 

কমিটি (মপআইমস) গঠিি  য়। এ কমিটি িমরশপর 

কি থপিমি, ৈমুৈা ৈকো এবং প্রশ্নপি তিমর সম্পমকথি 

সািমগ্রক মৈশে থেৈা এবং কামরগমর স ায়িা প্রোৈ কশর। 

বাংলাশেে পমরসংখ্যাৈ ব্যযশরা’র (মবমবএস) মবমিন্ন উইং-

এর প্রমিমৈমধবৃশন্দর সিন্বশয় একটি অিযন্তরীর্ কার্ থমৈব থা ী 

েল গঠৈ করা  য়। এ কার্ থমৈব থা ী েল িমরশপর ব্যামপ্ত, 

উশেশ্য এবং খসড়া প্রশ্নপি পর্ থাশলাচৈা কশর এবং িমরপ 

সংমিষ্ট দবে মকছু মবষয় সংশর্ািৈ এবং মবশয়ািশৈর 

সুপামরে কশর। কার্ থমৈব থা ী েশলর সুপামরেসমূ  প্রকল্প 

বাতবায়ৈ কমিটি (মপআইমস) অনুশিােৈ কশর। 

 This survey was implemented by Bangladesh 

Bureau of Statistics (BBS). The funding for the 

survey was provided by the Government of 

Bangladesh (GOB). A Project Implementation 

Committee (PIC) consists of experts from 

both BBS and outside the BBS was formed. 

This committee provided overall technical 

support regarding survey methodology, 

sample design and questionnaire 

development. An in- house working group 

was also formed with representatives from 

different wings of BBS. This working group 

reviewed the scope, objectives and draft 

questionnaire of the survey and 

recommended several survey items for 

inclusion in and deletion from the survey. 

The recommendations made by the working 

group were reviewed and approved by the 

Project Implementation Committee (PIC). 

১.৩ জরিটপি উটেশ্য  1.3 Objective of the survey 

এ িমরশপর মূল উতেশ্যসমূ   শলা- 

 যিিীয় পে যেতন ভ্রির্কৃি খাৈা সংখ্যা মৈরূপর্; 

 িবহ যামী পে যেতন ভ্রির্কৃি খাৈা সংখ্যা 

মৈরূপর্; 

 অিযন্তরীর্ পর্ থটৈ ব্যয় প্রাক্কলৈ; 

 িবহ যামী পর্ থটৈ ব্যয় প্রাক্কলৈ; 

 অন্তগ থািী পর্ থটৈ ব্যয় প্রাক্কলৈ; 

 অভযিরীর্ পর্ থটৈ ব্যয় প্রাক্কলৈ;  

পমরশেশষ; 

 চাম ো এবং সরবরা  উিশয়র মিমত্তশি 

বাংলাশেশের িন্য ২০১৮-২০১৯ অর্ থবেশরর 

ট্যযমরিি স্যাশটলাইট অযাকাউন্ট (টিএসএ) 

প্রস্তুত। 

 The main objectives of this survey were to 

 Estimate the number of households 

reporting domestic trips; 

 Estimate the number of household 

reporting outbound trips; 

 Estimate domestic tourism expenditure; 

 Estimate outbound tourism expenditure; 

 Estimate inbound tourism expenditure; 

 Estimate internal tourism expenditure ; 

and finally; 

 Compile Tourism Satellite Accounts (TSA) 

of Bangladesh for financial year 2018-19 

using both demand side and supply side 

data. 

১.৪ জরিটপি পমরমধ  1.4 Scope of the survey 

সকল আবামসক খাৈা িমরশপর সিগ্রক ম শসশব মবশবমচি 

 শয়শে। উশেখ্য, মবশেমে ৈাগমরকশের খাৈা এ িমরশপর 

 All dwelling households were the target 

population of the survey. It is to be noted 

that households of foreign nationals were 
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অন্তর্ভ থক্ত  য়মৈ। এোড়া, সব ধরশৈর প্রামিষ্ঠামৈক খানা 

এবং আইৈ প্রশয়াগকারী সংস্থার ব্যারাশক অবমস্থি 

খাৈাসমূ  এ িমরশপর আওিার্ভক্ত ৈয়। 

 

not included in the survey. Besides, all types 

of institutional households and households 

located in barracks of the law enforcement 

agencies were not under the purview of this 

survey. 

১.৪.১ দিৌশগামলক পমরমধ 

বাংলাশেশের দিৌশগামলক সীিাৈায় অবমস্থি সিত 

পমরসংখ্যামৈক একক (আবামসক খাৈা) এ িমরশপর 

আওিার্ভক্ত। 

 1.4.1 Geographical scope 

All statistical units (dwelling households) 

located in Bangladesh territories were under 

the scope of the survey. 

১.৫ িমরশপর মবশবচয সিয় 

িমরশপর মবশবচয সিয় ২০১৮-১৯ অর্ থবের। 

 

 1.5 Reference period of the survey 

The reference period of the survey was the 

financial year 2018-19.  

1.৬ ফলাফল এবাং কার্ যক্রমসমূহ 
 1.6 Several outputs and activities 

িমরশপর লযয, উশেশ্যসমূ  অিথশৈর িন্য মৈম্নমলমখি 

কার্ থক্রিসমূ   াশি দৈয়া  য়। কার্ থক্রিগুশলা শুধুিাি 

প্রধাৈ সূচকমিমত্তক, িাই মবশেষ ফলাফল অিথশৈর িশধ্য 

সীিাবি ৈয়। 

 In order to achieve the goals and objectives 

of the survey, the following activities were 

undertaken. The activities are only broad 

indicators and therefore not limited to 

achieving the specific outputs.  

আউটপুট-১:  

খসড়া প্রশ্নপি প্রস্তুি এবং বাংলাশেে পমরসংখ্যাৈ 

ব্যযশরা’র (মবমবএস) কিীশের িমরপ ৈকো ও পমরচালৈা 

মবষশয় প্রমেযর্ প্রোৈ। 

কার্ থক্রিসমূ : 

 মবযিাৈ প্রকােৈা এবং সিীযা পর্ থাশলাচৈা; 

 খসড়া প্রশ্নপি প্রস্তুিকরর্। 

 িমরশপর ধারর্া, সংজ্ঞা, দেমর্মবন্যাস এবং 

কি থপিমি চূড়ান্তকরর্; 

 গর্ৈাকারীর মৈশে থমেকাস  মবমিন্ন প্রমেযর্ 

উপকরর্ প্রস্তুিকরর্; 

 গর্ৈাকারী এবং সুপারিাইিারশের প্রমেযর্ 

প্রোৈ; 

 সারমর্ পমরকল্পৈা প্রস্তুত, প্রমিরূপ সারমর্ প্রর্য়ৈ 

এবং অন্যান্য ফলাফল মৈমে থষ্টকরর্; 

 Output I  

Draft questionnaire prepared and staff of 

BBS trained to design and carryout the 

survey 

 

Activities:  

 Review the existing literature and 

studies; 

 Prepare draft questionnaire.  

 Finalize concept, definition, 

classification, and methodology of the 

survey; 

 Prepare various training materials 

including enumerators’ manual; 

 Conduct training of the enumerators and 

supervisors; 

 Develop tabulation plan, formulate 

dummy tables and specify other outputs; 
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 মসশেি, কমম্পউটার দপ্রাগ্রামিং এবং খসড়া 

উপাত্ত প্রমক্রয়াকরর্ পিমি সুমৈমে থষ্টকরর্। 

 Analyze system and computer 

programming and draft data processing 

specifications. 

আউেপুে-২:  

িাঠপর্ থাশয় প্রাক-পরীযা সম্পন্ন এবং িমরপপিমি 

প্রমিমষ্ঠি। 

কার্ থক্রিসমূ : 

 িাঠপর্ থাশয় প্রাক-পরীযা পমরচালৈা নকিা 

প্রর্য়ৈ; 

 িাঠপর্ থাশয় প্রাক-পরীযার িন্য কিী মৈব থাচৈ 

এবং প্রমেযর্ প্রোৈ; 

 িাঠপর্ থাশয় প্রাক-পরীযার িন্য মৈব থামচি ৈমুৈা 

প্রমিষ্ঠাশৈ প্রমেমযি কিী দপ্ররর্ এবং িমরপ 

উপকরর্সমূ  ব্যব াশরর িাধ্যশি িথ্য সংগ্র ; 

 প্রাক-পরীযার িাধ্যশি সংগৃ ীি উপাত্তসমূ  

কমম্পউটাশর ধারর্ করশি উপাত্ত প্রমক্রয়াকরর্ 

কিীশের প্রমেযর্ প্রোৈ; 

 িথ্য র্াচাই, সংশোধৈ এবং সারমর্করর্; 

 প্রাক-পরীযায় প্রাপ্ত ফলাফশলর ওপর মিমত্ত 

কশর িমরপ উপকরর্সমূ , উপাত্ত প্রমক্রয়াকরর্ 

মৈশে থেৈা, সারমর্ পমরকল্পৈা এবং আউটপুট 

চাম ো চূড়ান্তকরর্।  

 Output II 

Field pre-testing accomplished, study/ 

investigation conducted and survey 

methodology established. 

Activities: 

 Design field pre-testing; 

 Select and train personnel for field pre-

testing; 

 Sending of trained personnel to the 

selected establishments for field pre-

testing and collect information using the 

survey instruments; 

 Train data processing personnel to 

capture the information collected 

through the field pre-testing; 

 Verify, clean and tabulate data; 

 Evaluate field pre-testing results; 

 Based on findings available from pre-

testing, finalize survey instruments, data 

processing specifications, tabulation plan 

and the output requirements. 

আউটপুট-৩:  

মূল উপকরর্ প্রস্তুি এবং িমরপ পমরচালৈ 

কার্ থক্রিসমূ : 

 ম সাবকৃি ৈমুৈা প্রমিষ্ঠাশৈর সংখ্যানুর্ায়ী মূল 

িমরপ উপকরর্স  পর্ থাপ্ত সংখ্যক প্রশ্নপি ও 

মৈশে থমেকা ম্যানুয়াল মুদ্রর্; 

 িাঠকিী মৈব থাচৈ এবং প্রমেযর্; 

 প্রমিষ্ঠাৈসমূশ  সাযাৎকার গ্র র্, পূরর্কৃি 

প্রশ্নপি র্াচাই, প্রশয়ািৈীয় ফশলা-আপ এবং 

 Output III  

Final study instruments produced and survey 

conducted. 

Activities 

 Print survey instruments including 

questionnaires and instruction manuals 

in sufficient numbers to meet the 

planned number of establishments for 

survey; 

 Select and trained field personnel; 

 Conduct interview at establishments, 
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পূরর্কৃি প্রশ্নপি িমরপ কার্ থালশয় িিাোৈ; 

 ট্যাব্যশলেৈ প্লাৈ অনুসাশর উপাত্ত সম্পােৈা, 

দকামিং, কমম্পউটাশর ধারর্ এবং সারমর্ প্রস্তুি; 

 উপাত্ত ধারর্ কার্ থক্রি এবং পমরকমল্পি 

উৎপােসমূ  বতবর সংক্রাি মূল্যায়ৈ ও 

প্রমিশবেৈ প্রস্তুি।  

 

verify filled-in questionnaire, filled 

follow-up as required and return 

completed questionnaires to the office; 

 Edit, code, enter, and tabulate data 

according to tabulation plan; 

 Evaluate and report on data capture 

operations and production of the 

planned output. 

আউটপুট-৪:  

উপাত্ত মবশিষর্ সম্পন্ন, প্রমিশবেৈ প্রস্তুি এবং প্রচার। 

কার্ থক্রিসমূ : 

 পমরসংখ্যামৈক মবশিষর্ এবং িমরপ 

ফলাফশলর সঠিকিা র্াচাই; 

 িমরপ ফলাফশলর মিমত্তশি মবেে খসড়া 

মরশপাট থ প্রস্তুিকরৈ; 

 মবশেষজ্ঞ পরািে থ দর্শক প্রাপ্ত সুপামরে এবং 

পরািশে থর মিমত্তশি খসড়া প্রমিশবেৈ প্রর্য়ৈ। 

 Output IV 

Data analysis carried out, report produced 

and disseminated. 

Activities  

 Carry out statistical analysis and 

validation of survey results; 

 Prepare detailed draft report based on 

the survey findings; 

 Finalize the draft report based on the 

recommendations and suggestions 

available from expert consultation. 
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পাহাড়পুি ববৌদ্ধরবহাি/ Paharpur Buddhist Vihar

 

রিতীয় অধ্যায়  Chapter II 

জরিপ পদ্ধরত  
Survey Methodology 
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রিতীয় অধ্যায় Chapter II  

জরিপ পদ্ধরত Survey 
Methodology  

 

িবরতপ ব্যিহৃত কম যপিবত সংবক্ষ্িভাতি এ অোতয় 

উপস্থাপন করা হতয়তি। নমুনা িয়ন পিবত, িবরতপর 

সকল উপকরতর্র বিিি বিিরর্, তথ্য সংগ্রহ ও 

প্রবক্রয়াকরর্ পিবত,  র্নাকারী এিং তিারককারীতির 

প্রবিক্ষ্র্ প্রিাতনর বিষয়সমূহ সংবক্ষ্িভাতি এ অোতয় 

আতলািনা করা হযয়তি। িবরতপর পিবত ত বিষতয়র 

বিবিষ্টযসমূহও এ অোতয় আতলািনা করা হতয়তি। 

িাোড়াও, এ অোতয় িবরপ প্রবক্রয়ার সকল পে যাতয়র 

পবরবিবত যিওয়া হতয়তি, ো পরিতীতত পুতরা প্রকািনা 

জুতড়ই বিস্তাবরত আতলািনা করা হযয়তি। 

 This chapter presents an overview of the 

methodology used in the survey. Procedure 

for selection of samples, details of the survey 

tools, the process by which the data were 

collected, system of data processing, 

imparting training to enumerators and 

supervisors are briefly discussed in this 

chapter. This chapter also discusses the 

features of methodological issues of the 

survey. Moreover, this chapter introduces all 

phases of the survey process which is 

discussed in detail throughout this 

publication. 

২.১ রবদ্যমান প্ররতটবদন পর্ যাল াচনা 
 2.1 Literature review  

েযিার সাশর্ দকাশৈা িমরপ বা সিীযা পমরচালৈার িন্য 

মবযিাৈ প্রকােৈা, গশবষর্া মৈবন্ধ এবং অন্যান্য 

প্রাসমঙ্গক উৎসসমূ  সিকথিার সাশর্ এবং 

পুঙ্খানুপুঙ্খভাতি পর্ থাশলাচৈা করা অপমর ার্ থ। এ িমরপ 

সংমিষ্ট যকান ধরশৈর পমরসংখ্যামৈক জ্ঞাৈ বিথিাশৈ 

মবযিাৈ িা অনুসন্ধাৈ করার িন্য এটি একটি দিৌমলক 

প্রস্তুমিমূলক কাি। িমরশপর ধারর্াগি সিস্যা, উৎপাে 

এবং মূল্য সংলর্াজলনর (value added) পমরিাপ পিমি 

সম্পশকথ দৃঢ় এবং সঠিক ধারর্া লাশির িন্য মবযিাৈ 

প্রবততিিন এবং প্রকােৈাসমূ  গিীরিাশব পর্ থাশলাচৈা 

করা  শয়মেল। উৎপাে (output), িধ্যবিী দিাগ 

(intermediate consumption) এবং মূল্য সংশর্ািৈ 

পমরিাশপর সশব থাত্তি পিমি িাৈার িন্য িািীয় 

ম সাবপিমি, ২০০৮ (System of National 

Accounts-2008) মবশেষিাশব পর্ থাশলাচৈা করা 

 A careful and thorough review of existing 

literatures, research articles, and other 

relevant sources was done to conduct this 

survey in an effective way. It was a basic 

homework to discover what type of 

statistical knowledge currently exists related 

to this survey. To have a clear idea about the 

measurement process of the output and 

value added with conceptual issues of the 

survey, available literatures and publications 

were intensely reviewed. The System of 

National Accounts, 2008 (SNA-2008) was also 

specifically studied to grasp the best 

methods of calculating output, intermediate 

consumption, and value added. The tourism 

Satellite Account: Recommended 
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 শয়মেল। Methodological framework, 2008 was also 

consulted. 

2.২ নমুনা রবন্যাস  2.2 Sampling scheme  

এই িমরপটি স্যাম্পল িাইটাল দরমিশেেৈ পিমি 

(এসমিআরএস) পমরচালৈার িন্য ব্যবহৃি মবযিাৈ 

ৈমুৈার আংমেক ৈমুৈা কাঠাশিার মিমত্তশি তিমর  শয়শে। 

স্যাম্পল িাইটাল দরমিশেেৈ পিমির (এসমিআরএস) 

িন্য ব্যবহৃি মূল ৈমুৈাশক োঁটাই, আংমেক োঁটাই এবং 

মবিািৈ িারা আংমেক ৈমুৈা (মূল ৈমুৈার একটি দোট 

অংে) তিমর করা  শয়শে। মবিাগ অনুর্ায়ী ৈমুৈা আকার 

এবং িার বণ্টৈ মৈম্নমলমখি সারমর্শি উপস্থাপৈ করা 

 শলা। 

 This survey was based on the subsample of 

the existing sample used for conducting 

Sample Vital Registration System (SVRS). The 

subsample (a smaller portion of the original 

sample) was created by trimming, 

subdividing and splitting of the original 

sample used for the survey of Sample Vital 

Registration System (SVRS). The sample size 

and its distribution by Division are presented 

in the following table. 

 

রবভাগ 
নমুনা সাংখ্যা (খানা) 

পমি শহি বমাে 

বমরশা  230 310 540 

চট্টগ্রাম 410 350 760 

ঢাকা 510 450 960 

খু না 340 320 660 

ময়মনমসংহ 210 70 280 

রাজশাহী 350 310 660 

রংপুর 320 260 580 

মসল ট 240 320 560 

মমাট 2,610 2,390 5,000 
 

  

Division 

Number of samples 
(households) 

Rural Urban Total 

Barishal 230 310 540 

Chattogram 410 350 760 

Dhaka 510 450 960 

Khulna 340 320 660 

Mymensingh 210 70 280 

Rajshahi 350 310 660 

Rangpur 320 260 580 

Sylhet 240 320 560 

Total 2,610 2,390 5,000 
 

২.৩ িথ্য সংগ্র কারী এবং সুপারিাইিারশের িন্য 

প্রমেযর্ ম্যানুয়াল 

 2.3 Training manual for data collectors and 
supervisors 

একটি মবস্তৃত এবং কার্ যকর প্রমশক্ষণ ম্যানুয়াল র 

পাশাপামশ তথ্য সংগ্রহকারী এবং সুপারভাইজারলের জন্য 

তথ্য সংগ্রলহর ম্যানুয়া  প্রস্তুত করা হলয়মি । প্রমশক্ষণ 

ম্যানুয়াল  জমরপ প্রশ্নপলে ব্যবহৃত ধারণা, সংজ্ঞা, 

মেমণমবন্যালসর পুঙ্খানুপুঙ্খভালব ব্যাখ্যা করা হলয়মি । 

তথ্য সংগ্রলহর পদ্ধমত, উত্তরোতালের সালথ মর্াগালর্াগ 

এবং তালের কাি মথলক মনভ যরলর্াগ্য তথ্য সংগ্রলহর জন্য 

সংগ্রহকারী এবং সুপারভাইজারলের োময়ত্ব ও কতযব্য 

স্পষ্টভালব প্রমশক্ষণ ম্যানুয়াল  বণ যনা করা হলয়মি । 

 A comprehensive and operational training 

manual as well as data collection manual for 

enumerators and supervisors was developed. 

Concept, definition, classification used in the 

survey questionnaire was thoroughly 

explained in the training manual. Data 

collection procedure, rapport building, and 

responsibility of enumerators and 

supervisors for collection of reliable 

information from the respondents were 

clearly spelled out in the training manual. 

২.৪ িমরপকিীশের প্রমেযর্  2.4 Training of the survey personnel 

মবমবএস-এর েয এবং অমিজ্ঞ কিী র্ িাঠপর্ থাশয় িথ্য  Efficient and experienced staff members of 
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সংগ্রশ  মৈযুক্ত মেশলৈ। িাঁশেরশক িমরপ উপকরশর্ বমর্ থি 

ধারর্া, সংজ্ঞা, দেমর্মবন্যাসকরর্ এবং পমরিাষার 

পাোপামে িমরশপর পটভূমি এবং উশেশ্য সম্পশকথ পর্ থাপ্ত 

এবং মৈমবড় প্রমেযর্ দেওয়া  শয়মেল। প্রমেযর্টি মৈশম্ন 

বমর্ থি মবষয় সমূশ র িশধ্য সীিাবি মেল ৈা, িশব 

মবষয়গুশলা প্রমেযশর্ অন্তর্ভ থক্ত মেল:  

 উশেশ্য এবং লযযস  িমরশপর পটভূমি; 

 িমরশপর যকৌিল এবং পিমি; 

 উত্তরোিাশের সংশবেৈেীলিার প্রমি মবশেষ 

িশৈাশর্াগস  সাযাৎকার দকৌেল; 

 উত্তরোিাশের সাশর্ সম্পকথ স্থাপশৈর দকৌেল। 

BBS were engaged in data collection at field 

level. They were provided with adequate and 

intensive training on the background and 

objectives of the survey along with concepts, 

definitions, classifications and terminologies 

used in the survey instruments. The training 

was not limited to, but included the following 

issues:  

 Background of the survey along with 

objectives and goals; 

 Approach and methodology of the 

survey; 

 Interview technique with special 

attention to sensitivity, if any, towards 

the respondents; and 

 Establish rapport with the respondents. 

২.৫ মাঠপর্ যালয় তথ্য সংগ্রহ   2.5 Data collection at field level 

িথ্য সংগ্র   শলা উমেষ্ট চলকসমূশ র উপাত্ত সংগ্রশ র 

একটি প্রমক্রয়া। দর্ দকাশৈা ধরশৈর িমরশপর একটি 

গুরুত্বপূর্ থ মেক  শে িথ্য সংগ্র । ত্রুটিযুক্ত িথ্য সংগ্র  

িমরপ/গশবষর্ার ফলাফলশক প্রিামবি করশি পাশর এবং 

পমরর্াশি অকার্ থকর ফলাফশলর মেশক মৈশয় দর্শি পাশর। 

প্রকৃিপশয, িমরশপর িাধ্যশি সংগৃ ীি িশথ্যর গুর্গি 

িাৈ িমরশপর লযয এবং উশেশ্যসমূ  অিথশৈর মবষয়টি 

মৈধ থারর্ কশর। িাঠপর্ থাশয় িাৈসম্পন্ন িথ্য সংগ্রশ র িন্য 

মৈম্নমলমখি পিমি ও দকৌেল অনুসরর্ করা  শয়শে:  

 মবমবএস-এর েয ও অমিজ্ঞ কমী র্ িাঠপর্ থাশয় 

িথ্য সংগ্রশ র কাশি মৈযুক্ত মেশলৈ; 

 িথ্য সংগ্র কারীশের র্র্ার্র্ এবং পর্ থাপ্ত 

প্রমেযর্ দেওয়া  শয়মেল। িমরশপর লযয, 

উশেশ্য, পমরমধ, িমরপ যকৌিল, পিমি এবং 

িমরপ উপকরশর্র উপর িথ্য সংগ্র কারীশের 

মৈমবড় এবং পর্ থাপ্ত প্রমেযর্ দেওয়া  শয়মেল; 

 িাঠপর্ থাশয় িথ্য সংগ্রশ র কাি িোরমক করার 

িন্য মবমবএস-এর ঊর্ধ্থিৈ কি থকিথাগর্শক 

 Data collection is a process of gathering of 

information on variables of interest. Data 

collection is an important aspect of any type 

of survey. Inaccurate data collection can 

impact the result of a survey/study and 

ultimately lead to invalid results. In fact, the 

quality of data collected through the survey 

determines the achievement of the goals and 

objectives of the survey. The following 

methods and techniques were followed for 

quality data collection at the field level: 

 Efficient and experienced staff members 

of BBS were engaged for collecting data 

at field level; 

 Data collectors were trained properly 

and adequately. Intensive and adequate 

training was imparted to the data 

collectors on the survey goals, 

objectives, scope, survey approach, 
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মৈশয়ামিি করা হতয়তি; 

 িথ্য সংগ্র কারীগর্ কাঠাতমািি এবং সুমৈমে থষ্ট 

প্রশ্নপি ব্যিহার কতর সরাসবর সাযাৎকাশরর 

িাধ্যশি উত্তরোিার কাে দর্শক িথ্য সংগ্র  

কশরশেৈ। 

methodology and the survey 

instruments;  

 Senior officials of BBS were deployed to 

supervise data collection at field level; 

 Data collectors conducted face-to-face 

interview with a structured and pre-

coded questionnaire 

২.৬ িথ্য প্রমক্রয়াকরর্ এবং এর শুিিা পরীযা  2.6 Data processing and validation of data 

পূরর্কৃি সিত প্রশ্নপশির র্ভল সংশোধৈ, সম্পােৈা এবং 

দকামিং করা  য়। সিকথিার সাশর্ র্াচাই-বাোইশয়র পর, 

পূরর্কৃি প্রশ্নপি সুমৈমে থষ্ট সফটওয়াশরর িাধ্যশি 

কমম্পউটাশর ধারর্ করার িন্য অপাশরটশরর কাশে দপ্ররর্ 

করা  শয়মেল। সম্পূর্ থ প্রমক্রয়াটি একিৈ েয দপ্রাগ্রািাশরর 

মৈমবড় িত্ত্বাবধাৈ এবং মৈশে থেৈায় পমরচামলি  শয়মেল। 

দপ্রাগ্রািার র্র্ার্র্ কমম্পউটার দপ্রাগ্রাি ব্যব ার কশর িথ্য 

প্রমক্রয়াকরর্ ৈকো প্রস্তুি কশরৈ। প্রার্মিক উপাত্ত দসট 

তিমর  বার পশর, সিত িশথ্যর সঠিকিা এবং অিযন্তরীর্ 

সঙ্গমি পরীযা করা  য়। সিত পমরসংখ্যামৈক সারমর্ 

এসমপএসএস এবং অন্যান্য সফটওয়যার ব্যব ার কশর 

প্রস্তুি করা  শয়শে। 

 All filled-in questionnaires were debugged, 

edited and coded. After careful scrutiny, the 

filled-in-questionnaires were sent to the 

computer operators for data entry with the 

software installed for this purpose. The 

entire process was carried out under the 

close supervision and guidance of a 

programmer. Programmer developed data 

processing layout using appropriate 

computer programmes. Once the preliminary 

dataset was developed, all the information 

was tested for validity and internal 

consistency. All statistical tables were 

prepared using SPSS and other software. 
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বুরড়গঙ্গা নদী, ঢাকা/ River Buriganga, Dhaka

 

Chapter III তৃতীয় অধ্যায় 

ধািণা এবাং সাংজ্ঞা Concepts and 
Definitions 
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তৃতীয় অ্ধ্যায় Chapter III  

ধািণা এবাং সাংজ্ঞা  Concepts and 
Definitions  

 
   

এ পবরসংখ্যাবনক প্রবততিিনটিতক ব্যিহার-িান্ধি কতর 

যতালার লতক্ষ্য এতত ব্যিহৃত বিবভন্ন পবরভাষার ওপর 

িতযমান অোতয় একটি িমৎকার আতলািনা এিং যমৌবলক 

জ্ঞান উপস্থাপন করা হতয়তি। বসতেম অব ন্যািনাল 

অযাকাউন্ট (এসএনএ) সম্পবকযত র্ারর্া, সংজ্ঞা, 

যেবর্িিকরর্ এিং বহসাি বিবর্সমূহ ২০০৮ এসএনএ 

(বসতেম অফ ন্যািনাল অযাকাউন্টস, ২০০৮) অনুসাতর 

যিওয়া হতয়তি। সার্ারর্ িাতীয় বহসাি সম্পবকযত সমস্যার 

িন্য, পাঠক র্ এসএনএ ২০০৮ পে যাতলািনা করতত 

পাতরন। অপরবিতক, ট্যযবরিম স্যাতেলাইে অযাকাউন্ট 

(টিএসএ) সম্পবকযত র্ারর্া, সংজ্ঞা এিং যেবর্বিন্যাস 

ট্যযবরিম স্যাতেলাইে অযাকাউন্ট: প্রস্তাবিত পিবত ত 

কাঠাতমা, ২০০৮ (টিএসএ: আরএমএফ, ২০০৮) অনুোয়ী 

যিওয়া হতয়তি। পে যেন সম্পবকযত সার্ারর্ সমস্যার িন্য, 

পাঠক র্ টিএসএ: আরএমএফ, ২০০৮-এর আতলাতক 

পে যাতলািনা করতত পাতরন। 

 This chapter provides an excellent discussion 

and basic knowledge on different 

terminologies used in this statistical report 

to make it user-friendly. Concepts, 

definitions, classifications and accounting 

rules related to System of National Accounts 

(SNA) are in accordance with 2008 SNA 

(System of National Accounts, 2008). For 

general national accounts issues, readers 

may consult 2008 SNA. Contrarily, concepts, 

definitions and classification with respect to 

Tourism Satellite Accounts (TSA) are in the 

line of Tourism Satellite Account: 

Recommended Methodological Framework, 

2008 (TSA: RMF, 2008). For general issues 

related to tourism, readers may consult TSA: 

RMF, 2008.  

৩.১ ধািণা এবাং সাংজ্ঞা  3.1 Concepts and definitions 

সচরাচর বসবাশসর স্থাৈ: দকাশৈা ব্যমক্ত সাধারর্ি েয় 

িাস বা িারও দবমে সিয় দর্খাশৈ অবস্থাৈ কশরৈ বা 

অবস্থাশৈর ইশে রাশখৈ দসই দিৌশগামলক অঞ্চলশক ঐ 

ব্যমক্তর সচরাচর িসিাতসর স্থাৈ ম শসশব মবশবচৈা করা 

 য়। 

 

 Usual place of residence: The usual place of 

residence of a person records the 

geographical area in which a person usually 

lives or intends to live for six months or 

more. 

স্বাভামবক পমরলবশ: স্বাভামবক পমরলবশ মহলসলব মসই 

মভৌলগাম ক অঞ্চ লক সঙ্গাময়ত করা হয় মর্খালন মকালনা 

 Usual environment: The usual environment 

is defined as the geographical areas within 
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ব্যমি তার মনতযকম য পমরচা না কলর থালক। মকালনা 

ব্যমির বামি এবং কম যস্থ  বা রশক্ষাি স্থান এবং সচিাচি 

ভ্রমণ কটি এমন অন্যান্য স্থানগুল ার সমন্বলয় স্বাভামবক 

পমরলবশ গঠিত হয়। 

which and individual conducts his/her 

regular routines of life. The usual 

environment of a person consists of the 

direct vicinity of his/her home and place of 

work or study, and other places frequently 

visited. 

েশ যনাথী/পর্ যটক: একজন পর্ যটক হল ন একজন 

ভ্রমণকারী রর্রন তার সচরাচর পমরলবলশর বাইলর অন্য 

মকালনা গন্তটব্যি উলেশ্য এক বিলররও কম সমলয়র জন্য 

গন্তব্যস্থটল চাকমর ব্যরতটিটক অ্ন্য বর্ মকালনা কািটণ 

(ব্যবসা, অবসর বা অন্যান্য ব্যমিগত উলেলশ্য) ভ্রমণ 

কলরন। েশ যনাথীলের দ্বারা সম্পামেত এ সক  ভ্রমণ পর্ যটন 

মহলসলব মবলবমচত হলব। 

 Visitor: A visitor is a traveller taking a trip to 

a main destination outside his/her usual 

environment, for less than a year, for any 

main purpose (business, leisure or other 

personal purpose) other than to be 

employed by a resident entity in the country 

or place visited. These trips taken by visitors 

qualify as tourism trips. 

রামের্াপনসহ পর্ যেক: র্মে একজন েশ যনাথী তার ভ্রমলণ 

স্বাভামবক বাসস্থালনর বাইলর রামের্াপন কলরন, তলব 

তালক রামের্াপনসহ েশ যনাথীর (পর্ যটক) মেমণভুি করা 

হয়। 

 Overnight visitors: A visitor is classified as an 

overnight visitor (tourist) if his/her trip 

includes an overnight stay outside of his/her 

usual place of residence. 

একই মেন পর্ যেক: র্রদ একজন েশ যনাথী তার ভ্রমলণ 

স্বাভামবক বাসস্থালনর বাইলর রামের্াপন না কলরন, তলব 

তালক একই মেন েশ যনাথীর (ভ্রমণকারী) মেমণভুি করা 

হয়।  

 Same-day visitor: A visitor is classified as a 

same-day visitor (excursionist) if his/her trip 

does not include an overnight stay outside of 

his/her usual place of residence.  

র্াোর মূ  উলেশ্য: একটি র্াত্রাি মূল উটেশ্য বলটত 

বসটিটক বুঝায়, র্া না হটল র্াত্রা কিা হটতা না। একটি 

র্াত্রা রবরভন্ন উটেটশ্য হটত পাটি; মূল উটেশ্যটিই র্াত্রাি 

প্রধান কািণ। প্ররতটি র্াত্রাি বকবলমাত্র একটিই মূল 

উটেশ্য থাটক। 

 Main purpose of trip: The main purpose of a 

trip is defined as the purpose in the absence 

of which the trip would not have been place. 

A trip may have several purposes; the main 

purpose is at the core of interest for taking a 

tourism trip. Every tourism trip has one and 

only one main purpose. 

যিিীয় িি যনার্ী: দেেীয় েে থৈার্ী  শলৈ এিৈ ব্যমক্ত, মর্মৈ 

িার িাসস্থাতনর দেশে অবমস্থি স্থাৈসমূশ  (গন্তব্যসমূ ) 

ভ্রির্ কশরৈ। মিমৈ তার িাসস্থাতনর দেশের ৈাগমরক  শি 

পাশরৈ আিার ৈাও হতত পাশরৈ।  

 Domestic visitor: A domestic visitor is a 

person who takes trips to places 

(destinations) located in his/her country of 

residence. He/she may or may not be a 

citizen of the residence country. 

আন্তজযারতক দশ যনাথী: আন্তজযামতক েশ যনাথী হল ন তারা  International visitor: International visitors 
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র্ালের বাসস্থাটনি মেশ পমরেশ যনকৃত মেশ বথটক মভন্ন; 

আন্তজযামতক েশ যনাথীর মলধ্য স্থায়ীভালব মবলেলশ 

বসবাসকারী নাগমরকও অন্তভু যি রলয়লি, র্ারা মবলশষ 

ববমশষ্টযসহ বাজালরর একটি গুরুত্বপূণ য অংলশর প্রমতরনরধত্ব 

কটিন। 

are those whose country of residence is 

different from the country visited; 

these international visitors also include 

nationals residing permanently abroad, who 

may represent an important segment of the 

market, with special characteristics. 

পে যেন: পে যেন িলতত যস সকল কি থকাণ্ড যিাঝায় যেখাতন 

দকাশৈা ব্যবি বনতির সচরাচর পবরতিতির িাইতর 

লা াতার এক িিযরর কম সমতয়র িন্য অিসর, ব্যিসা 

এিং অন্যান্য উতেতশ্য ভ্রমর্ কতরন, ো পমরেে থৈকৃত স্থান 

যর্তক প্রিি দকাশৈা প্রকার পাবরেবমতকর সাতর্ সম্পবকযত 

নয়।  

 Tourism: Tourism is defined as the activities 

of persons travelling to and staying in places 

outside their usual environment for not 

more than one consecutive year for leisure, 

business and other purposes not related to 

the exercise of an activity remunerated from 

within the place visited. 

দেেীয় পর্ থটৈ: দেেীয় পর্ থটৈ বলশি দেশে বসবাসরি 

েে থৈার্ীশের দেশের দিিশর ভ্রির্ অর্বা বম গ থািী 

ভ্রিশর্র দযশি দেেীয় অংশের ভ্রির্শক দবাঝায়।  

মৈম্নমলমখি মবষয়সমূহ দেেীয় ভ্রিশর্র আওিা দর্শক বাে 

দেওয়া  শয়শে: 

 উপািথশৈর লশযয বনতয়া  বা দকাশৈা কি থকাশণ্ড 

মৈশয়ামিি  বার উশেশশ্য দর্ দকাশৈা ভ্রির্; 

 দকৈাকাটা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বিশৈর সাশর্ দেখা 

করা, স্বাস্থয ও মচমকৎসা দসবাগ্র র্, মেযা এবং 

প্রমেযর্ গ্র র্ ইিযামের িন্য ঘনঘন, মৈয়মিি এবং 

সচরাচর দকাশৈা স্থাশৈ ভ্রির্; 

 মবিাৈ, দরল, সড়ক ও দৈৌ পমরব শৈ কি থরি ক্রুশের 

দর্ দকাশৈা চলাশফরা; 

 পমরবাশরর মৈয়মিি বাসস্থাৈ এবং কাশির/ 

অধ্যয়শৈর স্থাশৈর িশধ্য দর্ দকাশৈা চলাশফরা। 

 Domestic tourism: Domestic tourism is 

defined as the activities of a resident visitor 

within the country of reference either as 

part of a domestic tourism trip or part of an 

outbound tourism trip.  

The following were excluded from the 

purview of domestic trip: 

 Any movement for the purpose of being 

employed or engaged in activities for 

earning;  

 Frequent and regular movement to 

places for shopping, visiting friends and 

relatives, health and medical camps, 

education and training ,etc.; 

 Any movement of crews working in air, 

rail, road and water transports;  

 Any movement between the places of 

work/study and the usual place of 

residence of the household. 

অ্ন্তগ যামী পর্ যেন: অন্তগ থািী পর্ থটৈ  শলা আল াচয দেশের 

িশধ্য অৈাবামসক েে থৈার্ীশের অন্তগ থািী পর্ থটৈ ভ্রিশর্র 

কি থকাণ্ড। 

 Inbound tourism: Inbound tourism is 

defined as the activities of a nonresident 

visitor within the country of reference on an 

inbound tourism trips. 

বম গ থািী পর্ থটৈ: িবহ যামী পে যেন বা একটি অিযন্তরীর্  Outbound tourism: Outbound tourism is 
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ভ্রিশর্র অংে ম শসশব, রবটবচু দেশের বাইশর আবামসক 

েে থৈার্ীশের ভ্রির্ সংক্রান্ত কি থকাণ্ডদক বম গ থািী পর্ থটৈ 

বশল। 

defined as the activities of resident visitor 

outside the country of reference, either as 

part of outbound tourism trip or as a part of 

a domestic trip.  

অিযন্তরীর্ পর্ থটৈ: আশলাচয দেশের িশধ্য আবামসক এবং 

অৈাবামসক উিয় েে থৈার্ীশের ভ্রির্ সংক্রান্ত 

মক্রয়াকলাপশক অিযন্তরীর্ পর্ থটৈ বশল। 

 Internal tourism: Internal tourism is 

the tourism of visitors, both resident and 

non-resident, within the economic territory 

of the country of reference. 

িাতীয় পে যেন: িািীয় পর্ থটৈ গঠিি  য় দেেীয় পর্ থটৈ ও 

বম গ থািী পর্ থটৈ মৈশয়, দর্খাশৈ দেেীয় বা বম গ থািী পর্ থটৈ 

ভ্রিশর্র অংে ম শসশব আশলাচয দেশের অিযন্তশর এবং 

বাইশর আবামসক েে থৈার্ীশের কার্ থক্রি অন্তর্ভ থক্ত  য়। 

 National tourism: National 

tourism comprises domestic tourism and 

outbound tourism, that is to say, the 

activities of resident visitors within and 

outside the country of reference, either as 

part of domestic or outbound tourism trips. 

পে যেন ব্যয়: পর্ থটৈ ব্যয়  শলা দসই পমরিার্ অর্ থ র্া 

পর্ থটৈ ভ্রিশর্র সিয় মৈিস্ব দিাশগর িন্য বা অন্যশক 

প্রোশৈর িন্য পণ্য এবং পমরশষবামে ক্রশয় প্রোৈ করা 

 য়। এশি েে থৈার্ীশের মৈিস্ব ব্যশয়র পাোপামে অন্যশের 

িন্য প্রোৈ করা বা পমরশোধ করা ব্যয়ও অন্তর্ভ থক্ত  য়। 

 Tourism expenditure: Tourism expenditure 

is the amount paid for the acquisition of 

consumption goods and services, as well as 

valuables, for own use or to give away, for 

and during tourism trips. It includes 

expenditure by visitors themselves as well as 

expenses that are paid for or reimbursed by 

others. 

যিিীয় পে যেন ব্যয়: দেেীয় পর্ থটৈ ব্যয়  শলা মবশবচয 

অর্ থৈীমির িশধ্য আবামসক েে থৈার্ী কতৃথক পর্ থটৈ ব্যয়। 

 Domestic tourism expenditure: Domestic 

tourism expenditure is the tourism 

expenditure of a resident visitor within the 

economy of reference.  

অি যামী পে যেন ব্যয়: অন্তগ থািী পর্ থটৈ ব্যয়  শলা মবশবচয 

অর্ থৈীমির িশধ্য অৈাবাসী েে থৈার্ী কতৃথক পর্ থটৈ ব্যয়। 

 Inbound tourism expenditure: Inbound 

tourism expenditure is the tourism 

expenditure of a non-resident visitor within 

the economy of reference. 

িবহ যামী পে যেন ব্যয়: বম গ থািী পর্ থটৈ ব্যয়  শলা বিতিিয 

দেশের বাইশর দকাশৈা আবামসক েে থৈার্ীর পর্ থটৈ ব্যয়। 

 Outbound tourism expenditure: Outbound 

tourism expenditure is the tourism 

expenditure of a resident visitor outside the 

country of reference.  
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অভযিরীর্ পে যেন ব্যয়: অিযন্তরীর্ পর্ থটৈ ব্যয় অর্ থনৈমিক 

অঞ্চশলর িশধ্য আবামসক এবং অৈাবামসক উিয় 

বামসন্দাশের পর্ থটশৈর উশেশশ্য সকল প্রকার ব্যয় মৈশয় 

গঠিি  য়। 

 Internal tourism expenditure: Internal 

tourism expenditure consists of all 

expenditure for tourism purposes by both 

residents and non-residents within the 

economic territory.  

িি যনার্ীতির ব্যয়: েে থৈার্ীশের ব্যয় প্রর্াগিিাশব পর্ থটৈ 

অর্ থৈীমি মবশিষশর্ ব্যবহৃি  য়। এর িশধ্য েে থৈার্ীশের 

ভ্রির্ এবং ভ্রিশর্র সিয় গন্তশব্য অবস্থাৈকাশল পণ্য এবং 

পমরশষবা ক্রয় বাবে ব্যয় অন্তর্ভ থক্ত হয়। এটি পর্ থটৈ 

দিাশগর আমর্ থক দলৈশেৈ উপাোশৈর অনুরূপ। 

 Visitors’ expenditure: Visitors’ expenditure 

is traditionally used in the analysis of 

tourism economy. They include expenditures 

on goods and services consumed by visitors 

for and during their trips and stay at 

destinations. It corresponds with the 

monetary transactions component of 

tourism consumption.  

অবকাে গৃ  / র্াকার ব্যবস্থা: অবকাে গৃ  িামলশকর 

প্রধাৈ বাসস্থাৈ ব্যিীি একটি িাধ্যমিক বাসস্থাৈ এবং 

এটি অবকাের্াপৈস  মবশৈােৈমূলক কাশি ব্যবহৃি  য়। 

দর্শ তু অবকাের্াপশৈর বামড় দকবল বেশরর মৈমে থষ্ট বকছু 

সিশয় ব্যব ার করা  য়, িাই অশৈক িামলক এ 

বামড়গুশলা র্খৈ িারা ব্যব ার কশরৈ ৈা, িখৈ িাড়া 

দেৈ। 

 Vacation home/accommodation: A vacation 

home is a secondary dwelling, other than the 

owner's principal residence, and is used 

primarily for recreational purposes including 

vacations or holidays. Because vacation 

homes are only used at certain times of year, 

many owners rent out these dwellings when 

they are not using them. 

পর্ থটৈ দিাগ: পর্ থটৈ দিাগ বলশি পর্ থটৈ ব্যয় এবং 

অবকােকালীৈ আবাসৈ সংমিষ্ট আশরামপি দিাগ, দ্রশব্যর 

িাধ্যশি পর্ থটৈ িমৈি সািামিক অনুোৈ এবং অন্যান্য 

দিাগ ব্যয়শক দবাঝায়। 

 Tourism consumption: Tourism 

consumption is defined as the tourism 

expenditure plus imputed consumption 

associated with vacation accommodation, 

tourism social transfer in kind and other 

consumption.  

যিিীয় পে যেন যভা : দেেীয় পর্ থটৈ দিাগ  শলা মবশবচয 

অর্ থৈীমির িশধ্য দকাশৈা আবামসক েে থৈার্ীর পর্ থটৈ 

দিাগ। 

 Domestic tourism consumption: Domestic 

tourism consumption is defined as the 

tourism consumption of a resident visitor 

within the economy of reference. 

অি যামী পে যেন যভা : অন্তগ থািী পর্ থটৈ দিাগ  শলা 

মবশবচয অর্ থৈীমির িশধ্য দকাশৈা অৈাবাসী েে থৈার্ীর 

পর্ থটৈ দিাগ। 

 Inbound tourism consumption: Inbound 

tourism consumption is defined as the 

tourism consumption of a non-resident 
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visitor within the economy of reference.  

পর্ থটৈ বামর্শিযর িারসাম্য: পর্ থটৈ আিোমৈর িশধ্য 

দেশের বাইশরর ভ্রিশর্ মৈবাসী কতৃথক ক্রয়কৃি পণ্য এবং 

পমরশষবা অন্তর্ভ থক্ত  য়। অন্যমেশক, পর্ থটৈ রপ্তামৈর িশধ্য 

দেশের িশধ্য অৈাবামসক েে থৈার্ীশের ক্রয়কৃি পণ্য ও 

পমরশষবামে অন্তর্ভ থক্ত  য়। পর্ থটৈ বামর্শিযর িারসাম্য 

 শলা পর্ থটৈ রপ্তামৈ মবশয়াগ পর্ থটৈ আিোমৈ। 

 Tourism balance of trade: Tourism imports 

comprise goods and services purchased by 

residents on a trip outside the country. On 

the other hand, tourism exports comprise 

goods and services purchased non-residents 

visitors in the country. Tourism balance of 

trade is defined as tourism exports net of 

tourism imports.  

প্যাশকি ট্যযর: একটি প্যাশকি ট্যযর বা প্যাশকি ছুটিশি 

পমরব ৈ এবং র্াকার ব্যবস্থা র্াশক র্া ট্যযর অপাশরটর 

ম শসশব পমরমচি একিৈ মবশক্রিা কর্তযক একশি মবজ্ঞাপৈ 

এবং মবক্রয় করা  য়। প্যাশকি ছুটির মেৈগুশলা ভ্রির্াশর্ থ 

দসবাপণ্য গুশের একটি রূপ। প্যাশকি ট্যযর দকাশৈা একিৈ 

ট্যযর অপাশরটর কর্তযক আতয়াবিত  য় এবং একটি ট্র্যাশিল 

এশিন্ট কর্তযক দকাশৈা গ্রা শকর কাশে মবমক্র করা  য়। 

মকছু ট্র্যাশিল এশিন্ট আশে র্ারা ট্যযর অপাশরটর কতৃথক 

মৈযুক্ত, অন্যরা স্বিন্ত্র। 

 Package tour: A package tour or package 

holiday consists of transport and 

accommodation advertised and sold 

together by a vendor known as a tour 

operator. Package holidays are a form of 

product bundling. Package tours are 

organised by a tour operator and sold to a 

consumer by a travel agent. Some travel 

agents are employees of tour operators, 

others are independent. 

বম গ থািী পর্ থটৈ দিাগ: বম গ থািী পর্ থটৈ দিাগ  শলা 

দেশের বাইশর দকাশৈা আবামসক েে থৈার্ীর পর্ থটৈ দিাগ। 

 

 Outbound tourism consumption: Outbound 

tourism consumption is defined as the 

tourism consumption of a resident visitor 

outside the economy of reference.  

অভযিরীর্ পে যেন যভা : অিযন্তরীর্ পর্ থটৈ দিাগ বিতিিয 

অর্ থনৈমিক অঞ্চশলর আবামসক এবং অৈাবামসক উিয় 

বামসন্দাশের পর্ থটৈ সংবিষ্ট দিাগ মৈশয় গঠিি। এটি দেেীয় 

পর্ থটৈ দিাগ এবং অন্তগ থািী পর্ থটৈ দিাশগর সিমষ্ট। 

 

 Internal tourism consumption: Internal 

tourism consumption is defined as the 

tourism consumption of both resident and 

non-resident visitors within the economy of 

reference. It is the sum of domestic tourism 

consumption and inbound tourism 

consumption. 

িািীয় পর্ থটৈ দিাগ: িািীয় পর্ থটৈ দিাগ সঙ্গাময়ি করা 

 য় বিতিিয দেশের দিিশর এবং িাইতর পর্ থটৈ সংমিষ্ট 

দিাগ ম শসশব। এটি দেেীয় পর্ থটৈ দিাগ এবং বম গ থািী 

পর্ থটৈ দিাশগর সিমষ্ট। 

 National tourism consumption: National 

tourism consumption is defined as the 

tourism consumption within and outside the 

economy of reference. It is the sum of 
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domestic tourism consumption and 

outbound tourism consumption.  

পে যেন-বিবিষ্টযসম্পন্ন কম যকাণ্ড: পর্ থটৈ তবমেষ্টযসম্পন্ন 

কি থকাণ্ড  শলা দসই উৎপােৈেীল মক্রয়াকলাপ র্ার মুখ্য 

উৎপাে পর্ থটৈ-তবমেষ্টযসম্পন্ন। সিত পর্ থটৈ কি থকাণ্ড 

মৈশয় পর্ থটৈ মেল্প গঠিি। 

 

 Tourism-characteristics activities: Tourism 

characteristics activities are those 

productive activities that have tourism-

characteristic product as their principal 

output. The sum of all tourism activities 

comprises the tourism industries.  

পর্ থটৈ-তবমেষ্টযসম্পন্ন পণ্য: পর্ থটৈ-তবমেষ্টযসম্পন্ন পণ্য 

 শলা যসসি পণ্য ো, অবর্কাংি দেশে, পর্ থটশৈর 

অনুপমস্থমির কারশর্ উশেখশর্াগ্য পমরিাশর্ বন্ধ র্াকশি 

পাশর বা ব্যব াশরর পমরিার্ উশেখশর্াগ্য পমরিাশর্ হ্রাস 

দপশি পাশর এবং র্ার িন্য পমরসংখ্যাৈ পাওয়া সম্ভব 

বশল িশৈ  য়। 

 Tourism-characteristic products: Tourism-

characteristic products are those which, in 

most countries, would cease to exist in 

meaningful quantity or those of which the 

consumption would be significantly reduced 

in the absence of tourism, and for which 

statistical seems possible to obtain.  

পর্ থটৈ-সম্পিৃ পণ্য: পর্ থটৈ-সম্পিৃ পণ্য  শলা দস সকল 

পণ্য র্ার দিাশগর পমরিার্ েে থৈার্ীের িন্য এবং/অর্বা 

উৎপােৈকারীর িন্য িাৎপর্ থপূর্ থ, অর্চ দসগুশলা পর্ থটৈ-

তবমেষ্টযসম্পন্ন পশণ্যর িামলকায় অন্তর্ভ থক্ত ৈয়। 

 

 Tourism-connected products: Tourism-

connected products are those products 

which are consumed by the visitors in 

volumes which are significant for the visitors 

and/or the producer but which are not 

included in the list of tourism-characteristic 

products.  

পর্ থটৈ-সম্পিৃ কি থকাণ্ড: পর্ থটৈ-সম্পৃি কি থকাণ্ড  শলা 

দস উৎপােৈেীল কার্ থক্রি র্ার মুখ্য উৎপাে পর্ থটৈ-

সম্পৃি পণ্য। 

 Tourism-connected activities: Tourism-

connected activities are those productive 

activities having as their principal output 

tourism-connected products.  

পে যেন সংবিষ্ট স্থলূ যিিি উৎপাি: পর্ থটৈ সংবিষ্ট স্থূল 

দেেি উৎপাে (টিমিমিমপ)  শলা অর্ থৈীমিশি পর্ থটৈ মেল্প 

এবং অন্যান্য পর্ থটৈ অিযন্তরীর্ ব্যয় সংমিষ্ট মেল্প দর্শক 

মিমিমপ। 

 Tourism gross domestic product: Tourism 

gross domestic product (TGDP) is the GDP in 

the economy by the tourism industries and 

other industries in response to tourism 

internal consumption. 

পর্ থটৈ মেল্প: পর্ থটৈ মেল্প গঠিি  য় এিৈ মকছু প্রমিষ্ঠাৈ 

মৈশয় র্ার মুখ্য উৎপােৈেীল কি থকাণ্ড পর্ থটৈ-

তবমেষ্টযসম্পন্ন কার্ থকলাপ। 

 Tourism industry: A tourism industry 

consists of a set of establishment whose 

principal productive activities is a tourism-
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characteristic activity.  

পর্ থটৈ-বনবি যষ্ট পণ্য: পর্ থটৈ-বনবি যষ্ট পণ্য পর্ থটৈ-

তবমেষ্টযসম্পন্ন পণ্য এবং পর্ থটৈ-সম্পৃি পশণ্যর সিন্বশয় 

গঠিি। 

 Tourism-specific products: Tourism-specific 

products consist of the set of tourism-

characteristic products and tourism-

connected products.  

পর্ থটৈ অ-মৈমে থষ্ট পণ্য: পর্ থটৈ অ-মৈমে থষ্ট পণ্য  শলা 

অন্যান্য সকল পণ্য র্া পর্ থটৈ-মৈমে থষ্ট পণ্য ৈয়। 

 Tourism non-specific products: Tourism 

non-specific products are all other products 

which are not tourism-specific products. 

পর্ থটৈ খাি: পর্ থটৈ খাি এিৈ প্রামিষ্ঠামৈক এককগুশলার 

সিন্বশয় গঠিি দসট র্ার মুখ্য অর্ থনৈমিক কি থকাণ্ড পর্ থটৈ-

তবমেষ্ট যসম্পন্ন কি থকাণ্ড। এ ইউমৈটগুশলা মৈশম্নাক্ত 

প্রামিষ্ঠামৈক খাশির অন্তর্ভ থক্ত  শি পাশর- খাৈা, অ-

আমর্ থক কশপ থাশরেৈ (দবসরকামর, মবশেমে িামলকাৈাধীৈ, 

সরকামর িামলকাৈাধীৈ), আমর্ থক কশপ থাশরেৈ, সরকার 

অর্বা খাৈার দসবায় মৈশয়ামিি অলািিৈক প্রমিষ্ঠাৈ। 

 Tourism sector: The tourism sector consists 

of the set of institutional units whose 

principal economic activity is a tourism-

characteristic activity. These units might 

belong to the following institutional sectors: 

households, non-financial corporations 

(private, foreign owned, publicly owned), 

financial corporations, general government 

or non-profit institutions serving 

households. 

স্থলূ মূল্য সংশর্ািৈ: উৎপাে দর্শক িধ্যবিী দিাগ বাে 

মেশল স্থূল মূল্য সংশর্ািৈ পাওয়া র্ায়। 

 Gross value added: Gross value added is the 

value of output less the value of 

intermediate consumption. 

মেিতী যভা : িধ্যবিী দিাশগ অন্তর্ভ থক্ত  য় অ-দটকসই 

পণ্য এবং পমরশষবামে র্া উৎপােৈ প্রমক্রয়ায় ব্যবহৃি  শয় 

র্াশক। 

 Intermediate consumption: Intermediate 

consumption covers non-durable goods and 

services used up in the production process.  

পে যেন বিতল্পর স্থলূ মূল্য সংতোিন: পর্ থটৈ মেশল্পর স্থূল 

মূল্য সংশর্ািৈ  শলা (মিমিএটিআই) পর্ থটৈ মেশল্পর 

আওিায় সকল প্রমিষ্ঠাশৈর দিাট স্থূল মূল্য সংশর্ািৈ, 

িাশের সকল উৎপাে পর্ থটকশের সরবরা  করা দ াক বা 

ৈা দ াক এবং িাশের উৎপােৈ প্রমক্রয়ার মবশেষায়শৈর 

িািা র্াই দ াক।  

 Gross Value added of tourism industries: 

Gross value added of tourism industries 

(GVATI) is the total gross value added of all 

establishments belonging to tourism 

industries, regardless of whether all their 

outputs is provided to visitors and the 

degree of specialisatin of their production 

process.  

পর্ থটৈ সংবিষ্ট প্রিযয স্থলূ দেেি উৎপাে: পর্ থটৈ সংবিষ্ট 

প্রিযয স্থূল দেেি উৎপাে (টিমিমিমিবপ)  শলা 

অিযন্তরীর্ পর্ থটৈ দিাশগর দপ্রমযশি সকল মেল্প দর্শক 

উৎপামেি স্থূল মূল্য সংশর্ািশৈর সিমষ্ট দর্াগ সিত পণ্য 

 Tourism direct gross domestic product: 

Tourism direct gross domestic product 

(TDGDP) is the sum of the part of gross value 

added (at basic prices) generated by all 

industries in response to internal tourism 
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ও আিোমৈর ওপর দক্রিার ক্রয়মূশল্যর সাশর্ অন্তর্ভ থক্ত মৈট 

কর।  

 

consumption plus the amount of net taxes 

on products and imports included within the 

value of this expenditure at purchasers’ 

price.  

পর্ থটৈ সংবিষ্ট প্রিযয স্থলূ মূল্য সংশর্ািৈ: পর্ থটৈ 

সংবিষ্ট প্রিযয স্থূল মূল্য সংশর্ািৈ (টিমিমিমিএ)  শলা 

পর্ থটৈ মেল্প এবং অর্ থৈীমির অন্যান্য মেশল্পর স্থূল মূল্য 

সংশর্ািশৈর অংে দর্গুশলা অিযন্তরীর্ পর্ থটৈ দিাশগর 

দপ্রমযশি পর্ থটকশের প্রিযযিাশব দসবা প্রোৈ কশর।  

 Tourism direct gross value added: Tourism 

direct gross value added (TDGVA) is the part 

of gross value added generated by tourism 

industries and other industries of the 

economy that directly serve visitors in 

response to internal tourism consumption. 

মূল্যায়ৈ: স্থূল উৎপাে মূল্যায়ৈ করা  য় দিৌমলক িাতম, 

দর্খাশৈ িধ্যবিী দিাগ দক্রিার োশি মূল্যায়ৈ করা  য়। 

 Valuation: Gross output is valued at basic 

prices, while intermediate consumption is at 

purchaser’s price.  

পর্ যটন স্যালট াইট মহসালবর সমগ্রকসমূহ: পর্ যটন 

স্যালট াইট অযাকাউন্ট (টিএসএ) এর সমগ্রকসমূহ 

মনম্নরূপ: 

 অভযন্তরীণ পর্ যটন ব্যয়; 

 পর্ যটন মশলের স্থূ  মূল্য সংলর্াজন (মজমভএটিআই); 

 পর্ যটন প্রতযক্ষ সূ্থ  মূল্য সংলর্াজন (টিমিমজমভএ); 

 পর্ যটন প্রতযক্ষ স্থূ  মেশজ উৎপােন (টিমিমজমিমপ); 

 Tourism satellite account aggregates: Following 

are the Tourism Satellite Account (TSA) 

aggregates: 

 Internal tourism expenditure; 

 Gross value added of tourism industries 

(GVATI); 

 Tourism direct gross value added (TDGVA); 

 Tourism direct gross domestic product 

(TDGDP); 
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আহসান মরিল জাদুঘি/ Ahsan Manzil Museum 
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চতুর্ থ অ্ধ্যায় Chapter IV  

দেশীয় পর্ থেন জরিটপি 

ফলাফল 

Findings of Domestic 
Tourism Survey  

 

এ অ্ধ্যায়টিটে মূলে খানা জরিটপি মাধ্যটম প্রাপ্ত দেশীয় 

পর্ থেন সম্পরকথে গুরুত্বপূর্ থ ফলাফল এবং প্রটয়াজনীয় 

রবষটয়ি উপি আটলাকপাে কিা হটয়টে। এদে দেশীয় 

পর্ থেন কর্ মকাণ্ড সংক্রান্ত েথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন কিা 

হটয়টে, র্াি মটধ্য অ্ভ্ুন্তিীর্ পর্ থেটকি সংখ্যা, অ্ভ্ুন্তিীর্ 

যাত্রার সংখ্যা, অ্ভ্ুন্তিীর্ পর্ থেন ব্যটয়ি পরিমার্ ইেুারে 

অন্তর্ভ মক্ত িটয়টে। একটি কাঠাটমাবদ্ধ প্রশ্নপত্র এবং 

উত্তিোোটেি সাটর্ সিাসরি সাক্ষাৎকাটিি মাধ্যটম 

জরিপটি পরিচালনা কিা হটয়টে। 

 This chapter basically highlights the 

important findings and essential aspects 

related to domestic tourism those were 

visible through this household-based survey. 

This chapter presents data on domestic 

tourism activities including number of 

domestic visitors, number of domestic 

tourism trips, volume of domestic tourism 

expenditure, etc. The survey was done with a 

structured questionnaire and face-to-face 

interview with the respondents. 

4.১ কমপটক্ষ একটি দেশীয় পর্ থেন ভ্রমর্কািী খানা  4.1 Households reporting at least one 
domestic tourism trip 

রনটেি সািরর্ দর্টক দেখা র্ায় দর্ জােীয় পর্ থাটয়, দমাে 

খানাি প্রায় 65.52% কমপটক্ষ একটি অ্ভ্ুন্তিীর্ ভ্রমর্ 

(একই রেন বা িারত্রর্াপনসহ অ্র্বা উভ্য় প্রকাটিি ভ্রমর্) 

সম্পন্ন কটিটে। দমাে পর্ থেক খানাি মটধ্য, ১.৩৯% খানা 

দকবলমাত্র একই রেটনি ভ্রমর্, ২১.২৩% খানা দকবল 

িারত্রর্াপনসহ ভ্রমর্ এবং অ্বরশষ্ট ৪২.৯০% খানা উভ্য় 

ধিটনি (একই রেন এবং িারত্রর্াপনসহ) ভ্রমর্ কটিটে। এ 

জরিটপি েথ্য দর্টক এটি স্পষ্ট দর্, ২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি 

দমাে খানাি 6৫.5২% রেল পর্ থেক খানা এবং অ্বরশষ্ট 

৩৪.৪৮% অ্-পর্ থেক খানা রেল। 

 It is revealed from the following table that at 

national level, as much as 65.52% of total 

households reported to have completed at 

least one domestic tourism trip (either same-

day or overnight or both types of tourism 

trip). Among the total tourist households, as 

few as 1.39% of households undertook only 

same-day tourism trip, 21.23% of households 

undertook only overnight tourism trip and 

remaining 42.90% of households undertook 

both types (same-day and overnight) of 

tourism trip. It is obvious from the data 

available from this survey that for the 

financial year 2018-19, as much as 65.52% of 

total households were tourist households 

and remaining 34.48% were non-tourist 

households.  
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Table 4.1: Percentage of households reporting at least one domestic tourism trip 
(‘000’) 

Types of tourism 
Number of households 

reporting trip 

Percentage of households 
reporting trip/ tourist 

households  

a. Only Same-day trip  547.78 1.39 

b. Only overnight trip  8,367.61 21.23 

c. Both (same day+ overnight trip) 16,909.87 42.90 

Total 25,825.26 65.52 

 

 

 

৪.২ খানাি প্রধান রশটেি ধিনটভ্টে একই রেটনি   

ভ্রমর্কািী খানা  

 4.2 Households reporting same-day 
tourism trip by Principal industry of 
households 

একটি খানা দর্ রশে দর্টক অ্রধক আয় কটি দস রশেই ঐ 

খানাি প্রধান রশে হিসেসে সংজ্ঞারয়ে হটয়টে। রনটেি 

সািরর্টে খানাি প্রধান রশটেি রভ্রত্তটে পর্ থেক খানাি 

রবন্যাস দেখাটনা হটয়টে। োরহি ৪.২ দর্টক দেখা র্ায় দর্, 

কমপটক্ষ একই রেটনি ভ্রমর্ অ্ন্তে একবাি সম্পন্ন 

কটিটে এমন খানাি সংখ্যা দসবাখাত েংহিষ্ট সব থারধক 

(৬২.৩০%), োিপি র্র্াক্রটম কৃরষখাত েংহিষ্ট 

(২৬.7৪%) এবং রশেখাত েংহিষ্ট (১০.৯6%)। 

 Principle industry of a household was defined 

as the industry from which a household 

earned the most of its income. The following 

table shows the distribution of tourist 

households by main industry of households. 

It is observed from Table 4.2 that the number 

of households reported to have completed at 

least one same-day trip was the highest 

(62.30%) for service sector, followed by 

agriculture (26.74%) sector and then by 

industry (10.96%) sector, respectively. 

 
  

Non-tourist 
household

35%

Only Same-day 
trip 
1%

Only 
overnight 

trip 
21%

Both trip
43%

Tourist 
household

65%

Chart 4.1: Tourist and non-tourist household
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Table 4.2: Percentage of households reporting same-day trip by principal industry of 
households 

(‘000’) 

 Main industry  
Number of households 

reporting trip 
Percentage 

Agriculture 4,668.08 26.74 

Industry 1,913.28 10.96 

Service 10,876.30 62.30 

Total 17,457.65 100.00 

 

৪.৩ প্রধান দপশা অ্নুর্ায়ী একই রেটনি ভ্রমর্কৃে খানা  4.3 Households reporting same-day trip by 
principal occupation  

দর্ দপশা দর্টক একটি খানা দবরশ আয় কটি দস দপশাটক 

ঐ খানাি প্রধান দপশা হিসেসে এই জরিটপ সংজ্ঞারয়ে 

কিা হটয়টে। সািরর্ ৪.3 দর্টক দেখা র্ায় দর্, কমপটক্ষ 

একই রেটনি ভ্রমর্ অ্ন্তে একবাি সম্পন্ন কটিটে এরূপ 

খানাি মটধ্য দর্ সকল খানাি প্রধান দপশা ‘দসবা ও 

রবক্রয়কমী’ দস সকল খানাি দপশা সব থারধক (২১.৩7%)। 

োিপি র্র্াক্রটম ‘েক্ষ কৃরষ, বনজ ও মৎস্য শ্ররমক’ 

(18.55%) খানা এবং ‘প্রার্রমক দপশা’ (17.10%) 

খানা। দর্ সকল খানাি প্রধান দপশা ‘ব্যবস্থাপক’ োটেি 

সংখ্যা সব থরনে (২.46%)।  

 Principle occupation of a household was 

defined for this survey as the occupation 

from which a household earned the most of 

its income. It is seen from Table 4.3 that the 

number of households completed at least 

one same-day trip was the highest (21.37%) 

for households whose principal occupation 

was categorized as ‘services and sales 

workers’, followed by ‘skilled agricultural, 

forestry and fishery workers’ (18.55%) and 

then ‘elementary occupations’ (17.10%), 

respectively. The number of households was 

the least (2.46%) for ‘manager’ category. 

 

Table 4.3: Percentage of households reporting same-day trip by principal occupation of 
households 

(‘000’) 

Main occupation Number of households 
reporting trip 

Percentage 

Manager 428.70 2.46 

Professional 873.28 5.00 

Technician and Associate Professional  1,143.20 6.55 

Clerical Support Worker 1,151.14 6.59 

Services and Sales Workers 3,731.29 21.37 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Worker 3,239.07 18.55 

Craft and related Trade worker 2,500.76 14.32 

Plant and Machine Operator and Assembles 1,405.19 8.05 

Elementary Occupations 2,985.03 17.10 

Total 17,457.66 100.00 

 
৪.৪ প্রধান রশটেি ধিন অ্নুর্ায়ী িারত্রর্াপনসহ ভ্রমর্কৃে 

খানা 

 4.4 Household reporting overnight tourism 
trip by principal industry of households 

একই রেটনি ভ্রমটর্ি মটো, িারত্রর্াপনসহ কমপটক্ষ ভ্রর্ি  Like same-day trips, the number of 
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সম্পন্ন কটিটে এরূপ খানাি মটধ্য ‘দসবাখাে’ দর্টক বেহি 

আয় হয় এরূপ খানা সংখ্যা সব থারধক (৬১.৩২%)। 

অতঃপর র্র্াক্রটম কৃরষখাে (২৮.74%) এবং রশে খাে 

(৯.৯4%)। 

households reported to have completed at 

least one overnight trip was the highest 

(61.32%) for service sector, followed by 

agriculture (28.74%) and then by industry 

(9.94%) sector, respectively.  

Table 4.4: Percentage distribution of households reporting overnight trip by principal 
industry of households 

(‘000’) 

Main industry  
Number of households 

reporting trip 
Percentage 

Agriculture 6,748.07 28.74 

Industry 2,643.66 9.94 

Service 15,885.75 61.32 

Total 25,277.48 100.00 

   

৪.৫ খানাি প্রধান দপশা অ্নুর্ায়ী িারত্রর্াপনসহ ভ্রমর্   4.5 Households reporting overnight tourism 
trip by principal occupation of households 

সািরর্ ৪.5 দর্টক দেখা র্ায় দর্, িারত্রর্াপনসহ কমপটক্ষ 

একবাি ভ্রমর্ কটিটে এরূপ খানাি মটধ্য র্াটেি মূল দপশা 

‘দসবা ও রবক্রয়কমী’ োটেি সংখ্যা সব থারধক 

(২০.৪8%)। োিপটি র্র্াক্রটম ‘েক্ষ কৃরষ, বনজ এবং 

মৎস্য শ্ররমক’ (18.69%) খানা এবং ‘প্রার্রমক দপশা’ 

(17.10%) খানা। 

 It is seen from Table 4.5 that the number of 

households completed at least one overnight 

trip was the highest (20.48%) for households 

whose principal occupation was categorized 

as ‘services and sales workers’, followed by 

‘skilled agricultural, forestry and fishery 

workers’ (18.69%) and then ‘elementary 

occupations’ (17.10%), respectively.  

  

Table 4.5: Percentage of households reporting overnight trip by main occupation of 
households 

(‘000’) 

Main occupation 
Number of households 

reporting trip 
Percentage 

Manager 690.69 2.73 

Professional 1,333.74 5.28 

Technician and Associate Professional  1,548.09 6.12 

Clerical Support Worker 1,603.66 6.34 

Services and Sales Workers 5,176.17 20.48 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Worker 4,723.65 18.69 

Craft and related Trade worker 3,850.37 15.23 

Plant and Machine Operator and Assembles 1,992.67 7.88 

Elementary Occupations 4,358.46 17.25 

Total 25,277.48 100.00 
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4.৬ প্ররে যাত্রায় গড় পর্ থেটকি সংখ্যা  4.6 Average number of visitor per trip 

দমাে পর্ থেটকি সংখ্যাটক দমাে ভ্রর্সিি সংখ্যা দ্বািা ভ্াগ 

কটি প্ররে ভ্রর্সি গড় পর্ থেটকি সংখ্যা রনর্ থয় কিা 

হটয়টে। রনটেি সািরর্ হটে দেখা র্ায় দর্, কেজন দলাক 

একই রেটনি এবং িারত্রর্াপনসহ দেশীয় ভ্রমটর্ একসাটর্ 

অ্ংশ রনটয়রেল। সািরর্ দর্টক দেখা র্ায় দর্, গদড় একই 

রেটনি ভ্রর্সি ২.7২ জন পর্ থেক এবং িারত্রর্াপনসহ 

ভ্রমটর্ ২.43 জন পর্ থেক ভ্রমর্ কটিটেন। একই রেটনি   

এবং িারত্রর্াপনসহ উভ্য় ধিটনি ভ্রমর্ একটত্র রবটবচনা 

কিটল পর্ থেটকি গড় সংখ্যা প্রাক্করলে হটয়টে 2.৫৬ জন। 

 The total number of visitors was divided by 

the total number of trips to get the average 

number of visitors per trip. The following 

table indicates the number of persons 

participated together in a same-day and 

overnight domestic tourism trip. It is exposed 

from the table below that, on average, same-

day trip had 2.72 participants and overnight 

trip comprised 2.43 participants. Considering 

both same-day as well as overnight trip 

together, average number of visitors per trip 

was estimated at 2.56 only.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4.6: Average number of visitors per same-day trip 
(‘000’) 

Types of trips Number of trips Number of visitors  Visitor per trip 

Same-day trip 59,549.73 161,977.49 2.72 

Overnight trip 67,798.26 164,660.84 2.43 

Total 127,347.99 326,638.34 2.56 

 

৪.7 িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ি রস্থরেকাল  4.7 Duration of overnight trip 

স্বাভ্ারবক আবাসটনি বাইটি দমাে পর্ থেটকি সংখ্যা দ্বািা 

পটর্ কাোটনা িােেি দমাে িাটেি সংখ্যাটক ভ্াগ কটি 

িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ি গড় রস্থরেকাল রহসাব কিা হটয়টে। 

 Average duration of overnight trip was 

calculated by dividing the total number of 

nights spent, including the nights spent in 

transit, by the total number visitors outside 

0
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Chart 4.2: Number of visitors and trips (same-day)
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রনেরলরখে সািরর্ দর্টক দেখা র্ায়, িারত্রর্াপনসহ ভ্রর্সিি 

দক্ষটত্র প্রাক্করলে গড় রস্থরেকাল 3.৪৬ িাে।  

 

of his/her usual place of residence. It 

exposed from the following table that the 

average duration of the overnight tourism 

trip was estimated to be 3. 46 nights.  

 

Table 4.7: Average Duration of Overnight Trip  
(‘000’) 

Number of overnight trips 
Number of nights spent by 
the visitors outside of his/ 

her usual residence 

Average duration 

(number of nights spent) 

67,798,255 234,610,541 3.46 

 

৪.৮ একই রেটনি ভ্রমটর্ি মূল উটেশ্য অ্নুসাটি পর্ থেক   4.8 Same-day visitors by main purpose 

ভ্রমটর্ি মূল উটেশ্য অ্নুর্ায়ী একই রেটনি পর্ থেটকি 

শেকিা হাটিি রবন্যাস রনটেি সািরর্টে দেখাটনা হটয়টে। 

রনটেি সািরর্ দর্টক দেখা র্ায় দর্, দমাে একই রেটনি   

দমাে পর্ থেটকি মটধ্য সব থারধক সংখ্যক পর্ থেক 

(৪১.২6%) োটেি বন্ধু এবং আত্মীটয়ি সাটর্ দেখা কিাি 

জন্য ভ্রমর্ কটিটেন। অ্ন্যরেটক, দমাে পর্ থেটকি মটধ্য 

প্রায় 20.78% স্বাস্থু ও রচরকৎসা দসবা গ্রহটর্ি জন্য 

এবং 16.69% দকনাকাোি জন্য ভ্রমর্ কটিটেন। 

 The percentage distribution of same-day 

visitors by main purpose of visits can be seen 

from the following table. It is revealed from 

the table below that out of total same-day 

visitors, the highest percentage (41.26%) of 

visitors undertook tours to visit their friends 

and relatives. On the other hand, around 

20.78% of total visitors undertook tours for 

getting health and medical services and 

16.69% of total visitors toured for shopping.  

Table 4.8: Percentage distribution of same-day visitors by main purpose  
(‘000’) 

Visitor’s purpose 
Number of same-

day  visitor 
Percentage 
distribution 

Holiday, leisure and recreation 9,760.54 6.03 

Visiting friend and relatives 66,833.80 41.26 

Education and training 1,943.47 1.20 

Health and medical 33,665.23 20.78 

Pilgrimage and religious activities  3,908.54 2.41 

Shopping 27,035.84 16.69 

Business/ professional 8,248.95 5.09 

Sports 237.54 0.15 

Picnic 7,644.32 4.72 

Others 2,699.26 1.67 

Total 161,977.49 100.00 
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4.৯ ভ্রমটর্ি মূল উটেশ্য দভ্টে িারত্রর্াপনসহ পর্ থেক  4.9 Over-night visitors by main purpose 

ভ্রমটর্ি মূল উটেটশ্যি রভ্রত্তটে িারত্রর্াপনসহ পর্ থেটকি   

শেকিা রবভ্াজন রনটেি সািরর্টে দেখাটনা হটয়টে। 

সািরর্ হটে দেখা র্ায় দর্ দমাে পর্ থেটকি মটধ্য সব থারধক 

76.70 শোংশ পর্ থেক োটেি বন্ধু এবং আত্মীয়টেি 

সাটর্ দেখা কিাি জন্য ভ্রমর্ কটিটেন। অ্ন্যরেটক, দমাে 

পর্ থেটকি প্রায় 10.36% স্বাস্থু ও রচরকৎসা দসবা গ্রহটর্ি 

জন্য এবং 4.32% ছুটি, অ্বসি এবং রবটনােটনি জন্য 

ভ্রমর্ কটিটেন। 

 The percentage distribution of overnight 

visitors by main purpose of visits can be seen 

from the following table. It is revealed from 

the table below that out of total visitors, the 

highest percentage (76.70%) of visitors 

undertook tours to visit their friends and 

relatives. On the other hand, around 10.36% 

of total visitors undertook tours for receiving 

health and medical services and 4.32% of 

total visitors toured for holiday, leisure and 

recreation. 

Table 4.9: Percentage Distribution of Visitors by Main Purpose for Over-night Trips 
(‘000’) 

Visitor’s purpose Number of overnight 
visitor 

Percentage distribution 

Holiday, leisure and recreation 7,121.20 4.32 

Visiting friend and relatives 126,300.06 76.70 

Education and training 1,286.10 0.78 

Health and medical 17,060.71 10.36 

Pilgrimage and religious activities  2,889.76 1.75 

Shopping 4,668.08 2.83 

Business/ professional 1,722.74 1.05 

Sports 182.59 0.11 

Picnic 2,214.95 1.35 

Others 1,214.65 0.74 

Total 164,660. 84 100.00 
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Visiting friend and…

Health and medical
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Chart 4.3: Distribution of visitors by main purpose

Overnight Same-day
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4.1০ প্যাটকজ এবং প্যাটকজ বরহর্ভ থে ভ্রমর্  4.10 Package and non-package trips  

দমাে একই রেটনি ভ্রমটর্ি রবপিীটে প্যাটকজ এবং নন-

প্যাটকজ রিটপ র্র্াক্রটম ৩.৪০% এবং ৯৬.৬০% খানা 

ভ্রমর্ কটিটে। অ্ন্যরেটক িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ি দক্ষটত্র 

২.87% এবং ৯7.১৩% খানা র্র্াক্রটম প্যাটকজ ভ্রমর্ 

এবং নন-প্যাটকজ রিপ সম্পন্ন কটিটে। উভ্য় ধিটনি 

ভ্রমর্ একসাটর্ রবটবচনা কিটল প্যাটকজ ভ্রমটর্ি 

রবপিীটে খানাি সংখ্যা রেল 3.12% এবং নন-প্যাটকজ 

ভ্রমটর্ি রবপিীটে খানাি সংখ্যা রেল 96.88%। 

 Out of total same-day trips, around 3.40% 

and 96.60% of trips were recorded to be 

package and non-package trips, respectively. 

On the other hand, 2.87% and 97.13% of 

total over-night trips appeared to be package 

and non-package trips, respectively. 

Considering both types of trips together, 

package trips accounted for 3.12% and non-

package trips accounted for 96.88%.  

 

Table 4.10: Percentage distribution of package and non-package trips 
(‘000’) 

Types of trips  
Package 

trips 

Non-
package 

trips 
Total trips 

Percentage distribution 

Package 
trips 

Non-package 
trips  

Total 
trips 

Same-day trips 2,024.42 57,525.31 59,549.73 3.40 96.60 100.00 

Overnight trips  1,945.03 65,853.22 67,798.26 2.87 97.13 100.00 

Total  3,969.45 123,378.53 127,347.99 3.12 96.88 100.00 

 

4.1১ িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ পর্ থেটকি বয়স  4.11 Over-night Visitor’s age  

রনটেি সািরর্টে িারত্রর্াপনসহ ভ্রর্সি পর্ থেটকি বয়টসি 

শেকিা রবভ্াজন দেখাটনা হটয়টে। দেখা র্ায় দর্, দমাে 

পর্ থেটকি প্রায় অ্টধ থটকি বয়স (47.১১%) 25-59 

বেটিি মটধ্য। এটিও স্পষ্ট দর্, িারত্রর্াপনসহ ভ্রর্সিি 

শেকিা হাি 60 বেি বা োি দবরশ বয়টসি পর্ থেটকি   

দক্ষটত্র উটেখটর্াগ্যভ্াটব হ্রাস দপটয়টে। 

 

 Following table shows the percentage 

distribution of over-night visitors by different 

age group. It is seen that nearly one-half 

(47.11%) of the total visitors belonged to the 

age group of 25-59 years. It is also obvious 

that the percentage of over-night visitors 

sharply declined for the age group of 60 and 

older.  

 

Table 4.11: Percentage Distribution of Overnight Visitors by Age Group 
(‘000’) 

 Overnight visitor Percentage distribution 

0-14 52,611.13 31.95 

15-24 24,054.88 14.61 

25-59 77,578.99 47.11 

>=60 10,415.84 6.33 

Total 164,660.84 100.00 
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4.1২ রশক্ষাি স্তি অ্নুসাটি িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ পর্ থেক  4.12 Over-night visitors by level of 
education 

নীটচি সািরর্টে রশক্ষাি স্তি অ্নুসাটি পর্ থেটকি (15 

বেি বা তদূর্ধ্ম) শেকিা রবন্যাস দেখাটনা হটয়টে। সািরর্ 

৪.২ দর্টক দেখা র্ায় দর্, সব থারধক সংখ্যক পর্ থেক 

(১৮.০২%) প্রার্রমক স্তটিি রশক্ষা সম্পন্ন কটিটেন। প্রায় 

17.98% পর্ থেক জুরনয়ি মাধ্যরমক স্তটিি রশক্ষা সম্পন্ন 

কটিটেন। আিও লক্ষর্ীয় রবষয় িস া দমাে িারত্রর্াপনসহ 

পর্ থেকটেি মটধ্য ১৬.৫২% কখনও রবদ্যালটয় র্ায়রন। 

 The following table depicts the percentage 

distribution of visitors (aged 15 and over) by 

the level of education. It can be seen that the 

highest percentage (18.02%) of visitors 

completed primary level of education. 

Around 17.98% of visitors completed junior 

secondary level of education. More 

interestingly, 16.52% of total over-night 

visitors never attained the school.  

Table 4.12: Percentage distribution of overnight visitors by level of education (15+ ) 
 

Level of education  Overnight visitor Percentage 
distribution 

No schooling 18,505.59 16.52 

Not completed primary education 16,052.47 14.33 

Completed primary education 20,188.64 18.02 

Completed junior secondary education 20,148.94 17.98 

Completed secondary education 15,393.54 13.74 

Completed higher secondary education  9,955.39 8.88 

Completed diploma/vocational education 1,040.00 0.93 

Completed graduate/ post graduate education 10,257.07 9.15 

Others  508.09 0.45 

Total 112,049.72 100.00 

(0-14) years
32%

(15-24) years
15%

(25-59) ears
47%

Abve 60 years
6%

Chart 4.4: Overnight visitors by age group
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 4.1৩ প্রকািটভ্টে িারত্রর্াপটনি স্থান  4.13 Major type of stay  
অেস্থাসের প্রধাে ধরসির বলটে দর্ আোেে ব্যেস্থায় 

পয মটকরা রাহত্রযাপেেি ভ্রর্সি েে মাহধক েংখ্যক রাত 

অেস্থাে কসরসেে, তাসক বুঝায়। হেসের োরহিসত 

পয মটকসের প্রকারসেসে রাহত্রযাপসের প্রধাে স্থাসের 

িতকরা হেন্যাে বেখাসো িসয়সে। এটা সুস্পষ্ট বয, 

েে মাহধক েংখ্যক পয মটক (76.৩6%) তাসের েন্ধুোন্ধে 

এেং আত্মীয়স্বজসের োসে অেস্থাে কসরসেে যা বেসক 

অনুধােে করা যায় বয রাহত্রযাপেেি ভ্রর্সি েন্ধুোন্ধে 

এেং আত্মীয়স্বজসের োহি পয মটকসের জন্য একটি 

গুরুত্বপূি ম োকার জায়গা।  

 Major type of stay means the 

accommodation where the visitors spent the 

maximum number of nights in an overnight 

trip. The following table shows the 

percentage distribution of visitors by major 

type of stay. It is obvious that the maximum 

number of visitors (76.36%) stayed with their 

friends and relatives which indicates that 

friend and relatives houses are an important 

place of stay for visitors undertaken an 

overnight trip with in the country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4.13: Distribution of Visitor by Major type of stay 
(000) 

Leading purpose  

Major type of stay 

Star 
hotel 

Non-star 
hotel 

Motel/guest 
house/resor
t/ Vacation 

home 

Religious 
institution 

Rented 
house 

Friends and 
relatives 

house  
Other Total 

Holiday, leisure and recreation 250.65 2,294.46 829.09 19.28 212.09 3,007.82 327.78 6,941.21 

Visiting friend and relatives 4,743.16 4,762.44 4,569.63 501.31 925.49 100,531.81 1,985.96 118,019.79 

Education and training 173.53 616.99 212.09 - 77.13 925.49 154.25 2,159.49 

Health and medical 501.31 1,947.39 809.81 57.84 115.69 11,626.52 5,263.75 20,322.31 

Pilgrimage and religious 
activities  

134.97 250.66 173.53 1,908.83 38.56 1,156.87 269.94 3,933.35 

Shopping - 212.09 - 19.28 - 4,492.52 57.84 4,781.72 

Business/ professional 154.25 1,561.77 134.97 57.85 134.97 1,214.71 347.06 3,605.57 

Sports 19.28 19.28 - - - 154.26 - 192.81 

Picnic 250.65 809.81 192.81 - 38.56 1,677.46 154.25 3,123.54 

Others 96.40 289.22 19.28 38.57 19.28 944.77 173.53 1,581.06 

Total 6,324.21 12,764.11 6,941.21 2,602.96 1,561.77 125,732.24 8,734.36 164,660.85 

Contd. 
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Chart 4.5: Distribution of Visitor by Major Type of Stay
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Table 4.13: Distribution of Visitor by Major type of stay 
(000) 

Leading purpose  

Major type of stay 

Star 
hotel 

Non-star 
hotel 

Motel/guest 
house/resor
t/ Vacation 

home 

Religious 
institution 

Rented 
house 

Friends and 
relatives 

house  
Other Total 

Percentage distribution 

Holiday, leisure and recreation 3.61 33.06 11.94 0.28 3.06 43.33 4.72 100.00 

Visiting friend and relatives 4.02 4.04 3.87 0.42 0.78 85.18 1.68 100.00 

Education and training 8.04 28.57 9.82  3.57 42.86 7.14 100.00 

Health and medical 2.47 9.58 3.98 0.28 0.57 57.21 25.90 100.00 

Pilgrimage and religious 
activities  

3.43 6.37 4.41 48.53 0.98 29.41 6.86 100.00 

Shopping - 4.44 - 0.40 - 93.95 1.21 100.00 

Business/ professional 4.28 43.32 3.74 1.60 3.74 33.69 9.63 100.00 

Sports 10.00 10.00    80.01  100.00 

Picnic 8.02 25.93 6.17 - 1.23 53.70 4.94 100.00 

Others 6.10 18.29 1.22 2.44 1.22 59.76 10.98 100.00 

Total 3.84 7.75 4.22 1.58 0.95 76.36 5.30 100.00 

 

4.1৪ িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ ব্যবহৃে প্রধান পরিবহন  4.14 Major mode of travel for overnight 
trips  

দর্ পরিবহন দ্বািা একজন পর্ থেক সব থারধক দূিত্ব ভ্রমর্ 

কটিন দসটিই োি প্রধান পরিবহন। রনটেি সািরর্টে 

পর্ থেটকি প্রধান পরিবহটনি শেকিা রবন্যাস দেখাটনা 

হটয়টে। সািরর্ ৪.১৪ দর্টক স্পষ্ট দেখা র্ায় দর্, 

অ্রধকাংশ পর্ থেক (৫২.০৫%) পরিবহটনি প্রধান উপায় 

হিসেসে বাস ব্যবহাি কটিটেন। অ্ন্যরেটক, উটেখটর্াগ্য 

সংখ্যক পর্ থেক (1৪.৪৮%) ভ্াড়া কিা র্ানবাহটন ভ্রর্ি 

কটিটেন। একই সমটয়, মাত্র ০.২৮% পর্ থেক ভ্রর্সিি 

জন্য আকাশপর্ ব্যবহাি কটিটেন। 

 The major mode of travel is the transport by 

which a visitor travelled the maximum 

distance for a trip. The following table shows 

the percentage distribution of over-night 

visitors by major mode of transport. It is 

evident from Table 4.14 that the majority of 

visitors (52.05%) availed bus as major mode 

of transport. On the other hand, a significant 

number of visitors (14.48%) availed rented 

transport for their trips. At the same time, 

the number of visitors was the least for air 

transport, only 0.28 percent.  

  

Table 4.14: Percentage distribution of visitors by major mode of travel  
(000) 

Major mode of travel  No. of Visitors  Percentage distribution 

Bus 81045.55 52.05 

Railway 7551.07 3.99 

Water  9488.26 6.09 

Air  994.95 0.28 

Own transport 2721.29 1.49 

Transport equipment, rental 25789.62 14.48 

Rest of the mode 37070.10 21.62 

Total 164660.84 100.00 
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4.1৫ শুরুি মাস অ্নুর্ায়ী ভ্রমর্  4.15 Trips by starting month  

রনটেি সািরর্টে ভ্রমর্ শুরুি মাটসি রবন্যাস দেখাটনা 

হটয়টে। সািরর্ দর্টক দেখা র্ায় দর্, একই রেটনি   ভ্রমটর্ 

সটব থাচ্চ সংখ্যক (10.৬৮%) রিপ রিটসম্বি মাটস শুরু 

হটয়টে। অতঃপর র্র্াক্রটম আগস্ট (10.01%) এবং 

দফব্রুয়ারি (9.85%) মাটসি অ্বস্থান। অ্ন্যরেটক, সব থরনে 

সংখ্যক (6.28%) একই রেটনি অ্ভ্ুন্তিীর্ ভ্রর্ি নটভ্ম্বি 

মাটস শুরু হটয়টে। 

একই রেটনি ভ্রমটর্ি মটো, সটব থাচ্চ 1২.৬০% 

িারত্রর্াপনসহ ভ্রর্ি রিটসম্বি মাটস শুরু হটয়টে। অতঃপর 

র্র্াক্রটম জুন (10.৩0%) এবং জানুয়ারি (9.২7%) 

মাটসি অ্বস্থান। অ্ন্যরেটক, সব থরনে সংখ্যক (৫.৯০%) 

িারত্রর্াপনসহ অ্ভ্ুন্তিীর্ ভ্রর্ি নটভ্ম্বি মাটস শুরু হটয়টে, 

র্া একই রেটনি রিটপি দক্ষটত্রও প্রটর্াজু। 

 The following table shows the distribution of 

trips by starting month. It is exposed from 

the following table that the month of 

December generated the highest percentage 

(10.68%) of same-day trips, followed by 

August (10.01%) and February (9.85%) 

respectively. On the other hand, the same-

day domestic trips were the least (6.28%) for 

the month of November.  

Like same-day trips, the month of December 

generated the highest percentage (12.60%) 

of over-night trips, followed by June (10.30%) 

and January (9.27%). The percentage of over-

night domestic trips was the least (5.90%) for 

the month of November, as was the case for 

same-day trips. 

 

Table 4.15: Percentage distribution of trips by starting month 
(‘000’) 

Month Number of trip Percentage distribution 

Same-day trip Overnight trip Same-day trip Overnight trip 

January 5,112.66 6,287.61 8.59 9.27 

February 5,866.85 6,033.57 9.85 8.90 

March 5,144.41 6,271.74 8.64 9.25 

April 4,596.63 5,144.41 7.72 7.59 

May 4,731.59 4,676.02 7.95 6.90 

June 5,398.46 6,986.24 9.07 10.30 

July 4,493.42 4,453.73 7.55 6.57 

August 5,962.12 6,613.11 10.01 9.75 

September 3,890.06 4,255.25 6.53 6.28 

October 4,255.25 4,533.12 7.15 6.69 

November 3,739.23 4,001.21 6.28 5.90 

December 6,359.06 8,542.26 10.68 12.60 

Total 59,549.73 67,798.25 100.00 100.00 
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৪.1৬ পর্ থেন কার্ থক্রটমি প্রবাল্য  4.16 Intensity of tourism activity  

রনটেি সািরর্টে প্ররে শে পর্ থেন খানার রবপিীটে গড় 

যাত্রার সংখ্যা দেখাটনা হদয়টে। সািরর্ ৪.১6 দর্টক দেখা 

র্ায় দর্. প্ররে ১০০টি পর্ থেন খানায় এক রেটন এবং 

িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ি রবপিীটে র্র্াক্রটম ৩৪১টি এবং 

26৮টি রিপ সম্পন্ন হদয়টে।  

 The following table portrays the average 

number of trips generated per hundred 

tourist households. It is seen from Table 4.16 

that per 100 tourist household, as many as 

341 and 268 trips were generated against 

same-day and overnight trips, respectively.  

 

Table 4.16: Average number of tips completed per hundred households 
(‘000’) 

Type of trips Number of tourist 
households 

Number of trips Number of trips 
generated per 100 

households 

Same-day trip 17,457.65 59,549.73 341 

Overnight trips 25,277.48 67,798.26 268 

 

৪.১7 পর্ থেন স্থান অ্নুর্ায়ী িারত্রর্াপনসহ ভ্রমর্  4.17 Overnight trips by tourist places 

সািরর্ ৪.১7 দে বাংলাটেটশি পর্ থেন স্থানসমূটহ (ভ্রমটর্ি 

মূল উটেশ্য এবং মূল গন্তব্য রহটসটব দিকি থকৃে জায়গা) 

িারত্রর্াপনসহ অ্ভ্ুন্তিীর্ ভ্রমটর্ি রবন্যাস দেখাটনা 

হটয়টে। সািরর্ ৪.১7 দর্টক দেখা র্ায় দর্, দমাে 

অ্ভ্ুন্তিীর্ িারত্রর্াপনসহ রিপ (67,79৮.২6 হাজাি)- এি 

মটধ্য ২৮,৮১৮.২6 হাজাি রিটপি (৪২.৫১%) মূল 

 The following table shows the percentage 

distribution of over-night domestic trips 

undertaken to visit different tourist places 

(tourist places those were recorded against 

main purpose and main destination of the 

trips) in Bangladesh. It is revealed from Table 

4.17 that out of total domestic over-night 

trips (67,798.26 thousand), the main purpose 
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Same-day trip Overnight trip



Tourism Satellite Account 2020 

 

44 
 

উটেশ্য রেল বাংলাটেটশি রবরভ্ন্ন পর্ থেন স্থান পরিেশ থন 

কিা। আিও দেখা র্ায় দর্, সব থারধক সংখ্যক (17.36%) 

পর্ থেক কক্সবাজাি ভ্রর্সি রগটয়রেল। অতঃপর িটয়টে 

পটেঙ্গা (12.40%) এবং কুয়াকাো (10.22%)। 

of 28,818.26 thousand trips (42.51%) was to 

visit different tourist places in Bangladesh. It 

is also exposed that the highest number of 

trips (17.36%) were undertaken to visit Cox’s 

Bazar, followed by Potenga (12.40%) and 

then Kauakata (10.22%). 

 

Table 4.17: Percentage distribution of overnight trips by tourist places in Bangladesh 
(‘000’) 

Tourist place (main purpose of trips )  Number of overnight trips  Percentage distribution  

National Monument 134.96 0.47 

National Zoo 1,047.94 3.64 

Lalbag Fort 603.36 2.09 

Bangladesh Folk and Crafts Museum 1,595.72 5.54 

Cox's bazar 5,001.51 17.36 

Saint Martins 944.73 3.28 

Potenga, Chattagram 3,572.51 12.40 

Sajek valley, Rangamati 1,611.60 5.59 

Baul Samrat Lalan Shah Majar 643.05 2.23 

Paharpur Buddha Bihar, Naogoan 246.11 0.85 

Mujibnagar Libaration Monument, Meherpur 1,024.12 3.55 

Shat Gambuj Mosque, Bagerhat, Khulna 95.27 0.33 

Sundarbans 1,222.59 4.24 

Kantajir Mosque 436.64 1.52 

Mahasthangar, Bagura 373.13 1.29 

Kuakata, Potuakhali 2,945.33 10.22      

Ratargul, Sylhet 103.21 0.36 

Jaflong, Sylhet 944.73 3.28 

Lalakhal,Sylhet 166.72 0.58 

Bichanakandi, Sylhet 95.27 0.33 

Sree Mangal 2,723.05 9.45 

Bandarbans 1,611.60 5.59 

Khagrachori 357.25 1.24 

Rangamati 1,317.86 4.57 

Total 28,818.26 100.00 

 

4.1৮ রবভ্াগ অ্নুর্ায়ী অ্ন্তে একবাি একই রেটনি ভ্রমর্ 

সম্পন্ন কটিটে এরূপ খানাি সংখ্যা 

 4.18 Number of households reporting at 
least one same-day trip by division 

অ্ন্তে একবাি একই রেটনি ভ্রমর্ সম্পন্ন কটিটে এমন 

খানাি সংখ্যা রসটলে রবভ্াটগি জন্য সটব থাচ্চ (১৯.৬7%)। 

োিপি িংপুি রবভ্াটগ (১৪.৯১%) এবং ঢাকা রবভ্াটগ 

 The number of households reported at least one 

same-day trip was the highest (19.67%) for Sylhet 

Division, followed by Rangpur Division (14.91%) 

and then Dhaka Division (14.16%). The number of 
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(১৪.১6%)। কমপটক্ষ একবাি একই রেটনি ভ্রমর্ সম্পন্ন 

কটিটে এরূপ খানাি সংখ্যা িাজশাহী রবভ্াগ সব থরনে, 

মাত্র 7.৪7 শোংশ। 

households completed at least one same-day trip 

was the least for Rajshahi Division, only 7.47 

percent.  

 
Table 4.18: Number of households reporting at least one same-day trip by division  

(‘000’) 

Division Number of households Percentage distribution 

Barishal 2317.49 13.27 

Chattogram 1852.39 10.61 

Dhaka 2471.19 14.16 

Khulna 1916.44 10.98 

Mymensingh 1561.01 8.94 

Rajshahi 1303.24 7.47 

Rangpur 2602.48 14.91 

Sylhet 3433.41 19.67 

Total 17457.65  100.00 

 

৪.১৯ রবভ্াগ অ্নুর্ায়ী অ্ন্তে একবাি িারত্রর্াপনসহ ভ্রর্ি 

সম্পন্ন কটিটে এরূপ খানাি সংখ্যা 

 4.19 Number of households reporting at 
least one overnight trip by division 

কমপটক্ষ একবাি িারত্রর্াপনসহ ভ্রর্ি সম্পন্ন কটিটে 

এরূপ খানাি সংখ্যা রসটলে রবভ্াগ সটব থাচ্চ (১6.52%)। 

োিপি িাজশাহী রবভ্াগ (১৪.৯১%) এবং ঢাকা রবভ্াগ 

(১৪.৪০%)। কমপটক্ষ একবাি িারত্রর্াপনসহ ভ্রর্ি সম্পন্ন 

কটিটে এরূপ খানাি সংখ্যা ময়মনরসংহ রবভ্াগ সটব থারনে 

র্া মাত্র ৫.৮৪ শোংশ। 

 Like same-day trip, the number of 

households reported at least one overnight 

trip was the highest (16.52%) for Sylhet 

Division, followed by Rajshahi Division 

(14.91%) and then Dhaka Division (14.40%). 

The number of households completed at 

least one overnight trip was the least for 

Mymensingh Division, only 5.84 percent.  

 

Table 4.19: Number of households reporting at least one overnight trip by division  
(‘000’) 

Division Number of household Percentage distribution 

Barishal 3139.46 12.42 

Chattogram 3005.49 11.89 

Dhaka 3639.96 14.40 

Khulna 3528.74 13.96 

Mymensingh 1476.21 5.84 

Rajshahi 3768.87 14.91 

Rangpur 2542.91 10.06 

Sylhet 4175.84 16.52 

Total 25277.48  100.00 
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4.2০ একই রেটনি ভ্রমর্ ব্যয়  4.20 Expenditure for same-day trips 

রনটেি সািরর্টে প্রকািটভ্ে অ্নুর্ায়ী ব্যটয়ি রবন্যাস 

দেখাটনা হটয়টে। একই রেটনি ভ্রমটর্ি জন্য দমাে ব্যয় 

1৩৪,৫৮৩ রমরলয়ন োকা প্রক্কলন কিা হটয়টে। দমাে 

ব্যটয়ি মটধ্য সব থারধক ব্যয় কিা হটয়টে দকনাকাোি জন্য 

র্াি পহরর্াি ৬০,২৪২ রমরলয়ন োকা (৪৪.7৬%)। 

অতঃপর স্বাস্থু ও রচরকৎসা দসবা (২০.7৪%) এবং 

পরিবহন দসবা (১৩.৫৬%)। একই সমটয়, আবাসটনি 

জন্য ব্যয় রেল সব থরনে, র্াি পরিমার্ 4৬৫ রমরলয়ন োকা 

(০.৩৫%)। 

 The following table shows the percentage 

distribution of expenditure by types of 

expenditure. The total expenditure for same-

day trips was estimated at TK. 134,583.00 

million. Out of total expenditure, the highest 

expenditure was incurred for shopping which 

amounted to TK. 60,242.00 million (44.76%), 

followed by health and medical service 

(20.74%) and then transport service 

(13.56%). At the same time, expenditure was 

the least for accommodation which 

amounted to TK. 465.00 million, or only 0.35 

percent. 

 

 
 

Table 4.20: Expenditure for same-day trip by types of expenditure  
    (Million Tk.) 

Types of expenditure 

 

Amount of 
expenditure 

Percentage distribution 

Package component  2,422 1.80 

Non-package component  132,161 98.20 

Accommodation 465 0.35 

Food and drinks 13,607 10.11 

Transport 18,243 13.56 

Shopping 60,242 44.76 

Recreation  3,460 2.57 

Health and medical 27,919 20.74 

Others  8,225 6.11 

Total 134,583 100.00 
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Chart 4.7: Expenditure for same-day trip by types of expenditure 
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4.2১ িারত্রর্াপনসহ ভ্রমর্ ব্যয়  4.21 Expenditure of overnight trip    

রনটেি সািরর্টে প্রকািটভ্ে অ্নুর্ায়ী ব্যটয়ি রবন্যাস 

দেখাটনা হটয়টে। িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ি জন্য দমাে ব্যয় 

৬১৫,০১০ রমরলয়ন োকা প্রক্কলন কিা হটয়টে। দমাে 

ব্যটয়ি মটধ্য সব থারধক ব্যয় কিা হটয়টে পরিবহন দসবাি 

জন্য র্াি পহরর্াি ২২১,৫২০ রমরলয়ন োকা (৩৬.০২%)। 

অতঃপর দকনাকাোয় (১7.৮২%) এবং স্বাস্থু ও রচরকৎসা 

দসবায় (১৫.7৬%)। পাশাপারশ রিজাটভ্ থশন দসবাি জন্য 

ব্যয় সবটচটয় কম রেল, র্াি পরিমার্ ১৪,৬০২ রমরলয়ন 

োকা (2.৩7%)। 

 The following table shows the percentage 

distribution of expenditure by types of 

expenditure. The total expenditure for over-

night trips was assessed at TK. 615,010 

million. Out of total expenditure, the highest 

expenditure was incurred for transport which 

amounted to TK. 221,520 million (36.02%), 

followed by shopping (17.82%) and then 

health and medical services (15.76%). At the 

same time, expenditure was the least for 

reservation service, which amounted to TK. 

14,602 million, or only 2.37 percent. 

Table 4.21: Expenditure of overnight trip by types of expenditure  
(Million Tk.) 

Items of 
expenditure 

Main purpose  

Holiday, 
leisure and 
recreation 

Visiting 
friend and 
relatives 

Education 
and 

training 

Health and 
medical 

Pilgrimage 
and 

religious 
activities 

Shopping 
Business/ 
professio

nal 
Sports Picnic Others Total 

 Accommodation  3,239 38,022 1,562 13,059 1,712 1,176 1,546 37 1,789 801 62,943 

 Food and beverage  1,628 10,061 1,536 9,004 764 897 1,125 48 823 229 26,113 

 Transport  10,111 90,950 39,353 49,825 8,672 6,559 7,522 147 6,310 2,072 221,520 

 Shopping  6,388 34,541 31,876 23,792 4,832 3,145 2,697 81 1,514 733 109,597 

Recreation/religious
/Cultural/Sports  133 1,516 73,569 1,228 6,539 142 68 10 73 19 83,296 

 Health and medical  380 19,556 23,315 47,163 924 1,750 2,037 165 1,251 398 96,938 

 Reservation service/ 
others    147 4,389 2,874 5,499 637 372 126 3 456 99 14,602 

 Total  22,026 199,035 174,083 149,570 24,080 14,039 15,122 490 12,215 4,350 615,010 

Percentage distribution 

Accommodation  14.71 19.10 0.90 8.73 7.11 8.37 10.23 7.56 14.65 18.41 10.23 

 Food and beverage  7.39 5.05 0.88 6.02 3.17 6.39 7.44 9.74 6.73 5.26 4.25 

Transport  45.90 45.70 22.61 33.31 36.01 46.72 49.74 30.08 51.65 47.62 36.02 

Shopping  29.00 17.35 18.31 15.91 20.07 22.40 17.83 16.45 12.40 16.85 17.82 

Recreation/religious
/Cultural/Sports  0.60 0.76 42.26 0.82 27.15 1.01 0.45 1.95 0.60 0.45 13.54 

 Health and medical  1.72 9.83 13.39 31.53 3.84 12.47 13.47 33.62 10.24 9.14 15.76 

Reservation service/ 
others  0.67 2.21 1.65 3.68 2.65 2.65 0.84 0.60 3.73 2.27 2.37 

 Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
4.2২ র্াত্রা প্ররে গড় ব্যয়  4.22 Average expenditure per trip  

সািরর্ ৪.২২ এ যাত্রা প্ররে ভ্রমটর্ি গড় ব্যয় দেখাটনা 

হটয়টে। সািরর্ ৪.২2 দর্টক দেখা র্ায় দর্, একই রেটনি   

এবং িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ি জন্য যাত্রা প্ররে গড় ব্যয় 

র্র্াক্রটম ২,২৬০ োকা এবং ৯,০7১ োকা। একই রেন 

এবং িারত্রর্াপনসহ ভ্রমটর্ একটত্র যাত্রা প্ররে গড় ব্যয় 

৫,৮৮৬ োকা। 

 The following table shows the average 

expenditure per trip. As is evidenced from 

Table 4.22, the average expenditure per trip 

stood at TK. 2,260 and TK. 9,071 for same-

day trip and overnight trip, respectively. The 

average expenditure per trip appeared to be 

TK. 5,886. 
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Table 4.22: Average expenditure per trip by types of trips  
 

Types of trips Number of trips Total expenditure 
(Mill. Tk.) 

Average expenditure 
per trip (TK.) 

Same-day trip 59,549,732 134,583 2,260 

Overnight trip  67,798,254 615,010 9,071 

Total /average  127,347,986 749,592 5,886 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বগা দলক, বান্দিবান / Boga Lake, Bandarban 
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Chart: 4.8:  Average Expenditure per Trip by Types of Trips 
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পঞ্চম অধ্যায়  Chapter V 

 বরহগ থামী পর্ থেন  

জরিটপি ফলাফল 

Findings of 
Outbound Tourism 

Survey  
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পঞ্চম অ্ধ্যায় Chapter V  

বরহগ থামী পর্ থেন জরিটপি 

ফলাফল  

 Findings of Outbound 
Tourism Survey  

 

জরিপ দর্টক প্রাপ্ত ফলাফটলি রভ্রত্তটে বরহগ থামী পর্ থেটনি 

রবরভ্ন্ন ববরশটষ্টুি সািসংটক্ষপ এই অ্ধ্যাটয় আটলাচনা 

কিা হটয়টে। বরহগ থামী ভ্রমর্ সম্পন্নকািী খানাি সংখ্যা, 

বরহগ থামী ভ্রমটর্ি সংখ্যা, বরহগ থামী পর্ থেন ব্যয়, ইেুারে 

উপস্থাপন কিা হটয়টে। 

 These chapter summaries various features of 

outbound tourism based on the findings 

available from the survey. The number of 

households reporting outbound trips, 

number of outbound trips, outbound tourism 

expenditure, etc. are presented in this 

chapter.  

5.1 কমপটক্ষ একটি বরহগ থামী ভ্রর্ি সম্পন্ন কটিটে এরূপ 

খানা 

 5.1 Households reporting at least one 
outbound trip  

রনটেি সািরর্ দর্টক দেখা র্ায় দর্, 2018-19 অ্র্ থবেটি 

দমাে 39,4১৬.৬7 হাজাি খানাি মটধ্য অ্ন্তে একটি 

বরহগ থামী ভ্রমর্ সম্পন্ন কটিটে এরূপ খানাি সংখ্যা 

11,67.০২ হাজাি খানা (2.96%)। এটি লক্ষর্ীয় দর্, 

বাংলাটেরশ অ্রধবাসী কর্তথক সম্পন্ন সকল বরহগ থামী ভ্রমর্ 

রেল িারত্রর্াপনসহ ভ্রমর্। অ্ন্যরেটক, বাংলাটেরশ কর্তথক 

একই রেটনি বকাসো বরহগ থামী ভ্রমর্ সম্পন্ন হয়হে।  

 It is exposed from the following table that 

out of total 39,416.67 thousand households, 

as many as 1167.02 thousand households 

(2.96%) reported to have completed at least 

one outbound trip in 2018-19. It is important 

to note that all outbound trips undertaken by 

Bangladesh’s residents were overnight trips. 

On the other hand, same-day outbound trips 

completed by Bangladesh’s residents 

appeared to be zero. 

Table 5.1: Percentage of households reporting at least one outbound trip, 2018-19 
(‘000’) 

Total number of 
households 

Number of households reporting 
outbound trip 

Percentage of 
households reporting 

outbound trip 

39,416.67 1,167.02 2.96 
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৫.২ প্রধান রশেটভ্টে কমপটক্ষ একবাি বরহগ থামী ভ্রর্ি 

সম্পন্ন কটিটে এরূপ খানাি শেকিা হাি 

 5.2 Percentage of households reporting 
at least one outbound trip by main 
industry  

একটি খানা দর্ রশে দর্টক দবরশিভ্াগ আয় কটি, ো ঐ 

খানাি প্রধান রশে হিসেসে সংজ্ঞারয়ে হটয়টে। রনটেি 

সািরর্ দর্টক দেখা র্ায় ২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি কমপটক্ষ 

একটি বরহগ থামী ভ্রমর্ কটিটে এমন খানাি সংখ্যা 

দসবাখাটে সব থারধক (৬৩.৯৫%), োিপর কৃরষখাটে 

(২৯.২৫%)। অ্ন্তে একটি বরহগ থামী ভ্রমর্ কটিটে এরূপ 

খানাি মটধ্য রশেখাটেি খানা সংখ্যা সব থরনে (6.80%)। 

 Main industry of a household was defined as 

the industry from which a household earned 

the most of its income. It is revealed from 

the following table that the number of 

household reporting at least one outbound 

trip in 2018-19 was the highest (63.95%) for 

service sector, followed by agriculture sector 

(29.25%). The number of households 

completed at least one outbound trip was 

the least (6.80%) for industry sector. 

 
Table 5.2. Percentage of households reporting at least one outbound trip by main 

industry, 2018-19  
(‘000’) 

Main industry  Number of households 
reporting trip 

Percentage 

Agriculture 341.37 29.25 

Industry 79.39 6.80 

Service 746.26 63.95 

Total 1,167.02 100.00 
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Chart 5.1: Percentage of Households reporting at Least one 
Outbound Trip

HH reporting outbound trip Non-tourist household



ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট ২০২০   

53  
 

5.3 প্রধান দপশাি রভ্রত্তটে কমপটক্ষ একবাি বরহগ থামী 

ভ্রর্ি সম্পন্ন কটিটে এরূপ খানা 

 5.3 Households reporting at least one 
outbound trip by main occupation  

দর্ দপশা দর্টক একটি খানা দবরশি ভ্াগ আয় কটিটে, দস 

দপশাটক ঐ খানাি প্রধান দপশা হিসেসে এই জরিটপ 

সংজ্ঞারয়ে কিা হটয়টে। সািরর্ ৫.৩ দর্টক দেখা র্ায় দর্, 

২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি কমপটক্ষ একটি বরহগ থামী ভ্রমর্ 

কটিটে এরূপ খানাি মটধ্য দর্ সব খানাি মূল দপশা ‘দসবা 

ও রবক্রয়কমী’ োটেি সংখ্যা সব থারধক (২১.77%)। 

অ্ে:পি র্র্াক্রটম ‘েক্ষ কৃরষ, বনজ ও মৎস্য শ্ররমক’ 

(1৯.০৫%) এবং ‘প্রার্রমক দপশা’ (1৪.২৯%) খানাি 

অ্বস্থান। দর্ সকল খানা কমপটক্ষ একটি বরহগ থামী ভ্রমর্ 

কটিটে োি মটধ্য র্াটেি দপশা ‘ব্যবস্থাপক’ োটেি 

সংখ্যা সব থরনে (4.7৬%)। 

 Main occupation of a household was defined 

as the occupation from which a household 

earned the most of its income. It is seen from 

Table 5.3 that the number of households 

completed at least one outbound trip during 

the financial year 2018-19 was the highest 

(21.77%) for households whose principal 

occupation was categorized as ‘services and 

sales workers’, followed by ‘skilled 

agricultural, forestry and fishery workers’ 

(19.05%) and then ‘elementary occupations’ 

(14.29%), respectively. The number of 

households completed at least one outbound 

trip was the least (4.76%) for the category 

marked as manager.  

Table 5.3. Percentage of households reporting at least one outbound trip during 2018-19 
by main occupation of households 

(‘000’) 

Main occupation Number of households 
reporting trip 

Percentage 

Manager 55.57 4.76 

Professional 79.39 6.80 

Technician and Associate Professional  95.27 8.16 

Clerical Support Worker 71.45 6.12 

Services and Sales Workers 254.05 21.77 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Worker 222.29 19.05 

Craft and related Trade worker 142.90 12.24 

Plant and Machine Operator and Assembles 79.39 6.80 

Elementary Occupations 166.72 14.29 

Total 1,167.02 100.00 

 

৫.৪ বাংলাটেটশ বসবাসকািীটেি মটধ্য রবটেটশ 

ভ্রমর্কািীি সংখ্যা 

 5.4 Number of Bangladesh’s residents 
visited abroad  

সািরর্ 5.4 দর্টক দেখা র্ায় দর্ ২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি 

2,921.52 হাজাি বাংলাটেরশ বারসন্দা রবটেশ ভ্রমর্ 

কটিটেন। একই সমটয় এটি স্পষ্ট দর্, বরহগ থামী ভ্রমটর্ 

যাত্রা প্ররে গটড় 1.87 জন পর্ থেক অ্ংশ রনটয়রেটলন। 

 It is seen from Table 5.4 that the number of 

Bangladesh’s residents visiting abroad was 

estimated to be 2,921.52 thousand in 2018-

19. At the same time it is obvious that, on an 

average, every outbound trip comprised 1.87 

participants. 
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Table 5.4. Number of Bangladesh’s Residents Visited Abroad during 2018-19  
(‘000’) 

Number of trips Number of person completed 
outbound trip  

Number of persons per 
trip 

1,563.96 2,921.52 1.87 

 

 

   

5.5 বরহগ থামী ভ্রমটর্ি রস্থরেকাল  5.5 Duration of outbound trip  

রনটেি সািরর্টে বরহগ থামী ভ্রমটর্ি গড় রস্থরেকাল (োি 

স্বাভ্ারবক আবাটসি বাইটি পর্ থেকটেি দ্বািা কাোটনা 

িাটেি সংখ্যা) রচরত্রে হটয়টে। সািরর্ 5.5 দর্টক দেখা 

র্ায় দর্, বরহগ থামী ভ্রমটর্ি গড় রস্থরেকাল রেল 5.76 

িাে। 

 The following table portrays the average 

duration (number of nights spent by the 

visitors outside his/her usual place of 

residence from starting to completion of the 

trip) of outbound trip. It can be seen from 

Table 5.5 that the average duration of 

outbound trips was 5.76 nights.  

Table 5.5. Average duration of outbound trip  
(‘000’) 

Number of outbound trips Number of nights spent  Average duration 

(number of nights spent per trip) 

1,563.96 9,002.72 5.76 

 
5.6 প্রধান গন্তব্য দেশ  5.6 Main destination country  

দর্ দেশটিটক দকন্দ্র কটি বরহগ থামী ভ্রমটর্ি রসদ্ধান্ত বেয়া 

হটয়রেল দস দেশটিটকই প্রধান গন্তব্যটেশ হিসেসে রবটবচনা 

কিা হটয়টে। ৫.৬ সািরর্টে দেশ অ্নুর্ায়ী বরহগ থামী 

ভ্রমটর্ি আনুমারনক সংখ্যা উপস্থাপন কিা হটয়টে। এ 

সািরর্ দর্টক দেখা র্ায় দর্, ২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি সব থারধক 

 The country which was the central to the 

decision to undertake an outbound trip was 

regarded as the main destination country. 

The following table presents estimated 

number of outbound trips by main 

destination countries. It is exposed from 

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

Number of trips Number of person completed
outbound trip

Chart 5.2: Number of Bangladesh’s residents visited abroad during 
2018-19 
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সংখ্যক (৬০.৪১%) পর্ থেক রবটেশ র্াত্রায় ভ্ািেটক 

প্রধান গন্তব্য দেশ হিসেসে গ্রহর্ কটিটে, অ্ে:পি দসৌরে 

আিব (৮.১২%) এবং মালটয়রশয়া (৪.৫7%)। 

Table 5.6 that the maximum number of 

outbound trips (60.41%) were undertaken to 

visit India as the main destination country, 

followed by Saudi Arabia (8.12%) and then 

Malaysia (4.57%) during the financial year 

2018-19. 

Table 5.6: Percentage distribution of trips by main destination country, 2018-19  
  

Destination country Number of trips 
(000) 

Percentage 
distribution 

India 944.73 60.41 

Nepal 15.88 1.02 

Saudi Arabia  127.02 8.12 

Africa 23.82 1.52 

Malaysia 71.45 4.57 

Dubai 23.82 1.52 

Thailand 39.70 2.54 

Turkey 7.94 0.51 

Others 309.62 19.80 

Total 1,563.97 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৫.7 প্রধান উটেশ্য বেসে পর্ থেক  5.7 Visitors by main purpose  

রনটেি সািরর্টে ২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি রবটেটশ ভ্রমর্ কিা 

পর্ থেকটেি (বাংলাটেরশ বারসন্দা) ভ্রমটর্ি উটেটশ্যি 

 The following table shows the distribution of 

outbound visitors (Bangladesh’s residents) 

India
60.4%

Saudi Arabia 
8.1%

Malaysia
4.6%

Others
26.9%

Chart 5.3: Percentage distribution of visitors by main destination 
country, 2018-19 
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রবন্যাস দেখাটনা হটয়টে। সািরর্ ৫.7 দর্টক জানা র্ায় দর্, 

বরহগ থামী পর্ থেকটেি সব থারধক সংখ্যক (৪৫.১১%) পর্ থেক 

োটেি আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধটবি সাটর্ সাক্ষাৎ জন্য 

কিাি রবটেশ ভ্রর্ি কটিরেটলন। একইসাটর্, দমাে 

বরহগ থামী পর্ থেকটেি মটধ্য 15.76 শোংশ এবং 12.77 

শোংশ র্র্াক্রটম ‘স্বাস্থু ও রচরকৎসা দসবা’ এবং ‘ছুটি, 

অ্বসি ও রবটনােটনি’ জন্য রবটেশ ভ্রর্ি কটিটেন। 

visited abroad during 2018-19 by main 

purpose. It is revealed from Table 5.7 that 

the maximum number of outbound visitors 

(45.11%) launched their outbound trips to 

visit their relatives and friends. At the same 

time, as much as 15.76 percent and 12.77 

percent of total outbound visitors undertook 

outbound trips for getting health and 

medical services and holidays, leisure and 

recreation, respectively. 

 

Table 5.7: Percentage distribution of visitors visited abroad by main purposes 
 (‘000’) 

Visitor’s purpose Number of visitors  Percentage distribution 

Holiday, leisure and recreation 373.13 12.77 

Visiting friend and relatives 1317.86 45.11 

Education and training 47.63 1.63 

Health and medical 460.46 15.76 

Pilgrimage and religious activities  277.86 9.51 

Shopping 79.39 2.72 

Business/ professional 111.15 3.80 

Others 254.05 8.70 

Total 2921.52 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 প্যাটকজ এবং প্যাটকজ বরহর্ভ থে র্াত্রা  5.8 Package and non-package trip 

সািরর্ 5.8 এ প্যাটকজ এবং প্যাটকজ বরহর্ভ থে ভ্রমটর্ি 

রবন্যাস দেখাটনা হটয়টে। রনটেি সািরর্ দর্টক প্রতীয়মান 

 Table 5.8 shows the distribution of package 

and non-package trips. It is revealed from the 

6%

23% 8%

5%

2%
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50%

Chart 5.4: Distribution of visitors visited abroad by main 
purposes
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হয় দর্, দমাে বরহগ থামী ভ্রমটর্ি মটধ্য, প্যাটকজ রিপ রেল 

22.84% এবং প্যাটকজ বরহর্ভ থে রিপ রেল 77.16%।  

 

following table that out of total outbound 

trips, package trips accounted for 22.84% 

and non-package trips accounted for 77.16%. 

 
Table 5.8: Percentage distribution of package and non-package trips 

(‘000’) 

Number of 
package trips 

Number of non-
package trips 

Total trips Percentage distribution 

Package 
trips 

Non-package 
trips  

Total trips 

357.25 1,206.71 1,563.97 22.84 77.16 100.00 

 

৫.৯ বয়স অ্নুর্ায়ী পর্ থেক  5.9 Visitors by age group 

রনেরলরখে সািরর্ দর্টক দেখা র্ায় দর্, রবটেশগামী 

পর্ থেটকি সংখ্যা 25-59 বেি বয়সীটেি রবপিীটে 

সব থারধক (৫৯.৫১%) রেল। এোও স্পষ্ট দর্ 60 বেি বা 

তদূর্ধ্ম বয়দসি রবটেশ ভ্রমর্কািী পর্ থেটকি শেকিা হাি 

উটেখটর্াগ্যভ্াটব হ্রাস দপটয়টে। 

 It is exposed from the following table that 

the number of visitors visited abroad was the 

highest (59.51%) for age group 25-59 years. 

It is also obvious that the percentage of 

visitor visited abroad significantly decreased 

for the age group 60 and over. 

 
 

Table 5.9: Percentage distribution of visitors visited abroad by age group 
(‘000’) 

Age group Visitors  Total  

0-14 508.09 17.39 

15-24 373.13 12.77 

25-59 1,738.62 59.51 

>=60 301.68 10.33 

Total 2,921.52 100.00 

 

5.10 রশক্ষাি স্তিবেসে পর্ থেক  5.10 Visitors by level of education 

সািরর্ ৫.১০ এ রশক্ষাি স্তি অ্নুসাটি ২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি 

রবটেশগামী পর্ থেকটেি রবন্যাস দেখাটনা হটয়টে। সািরর্ 

দর্টক দেখা র্ায় দর্, সব থারধক শোংশ পর্ থেক (14.95%) 

স্নােক/স্নােটকাত্তি স্তটিি রশক্ষা সম্পন্ন কটিটেন। 

 Table 5.10 presents the distribution of 

visitors visited abroad during 2018-19 by 

level of education. It is seen from the 

following table that the highest percentage 

of visitors (14.95%) completed graduate/ 

postgraduate level of education. 
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Table 5.10: Percentage distribution of visitors visited abroad by level of education  
(‘000’) 

Level of education  Number of visitors 
visited abroad 

Percentage 
distribution 

No schooling (include children not attained school going age)  325.50 11.14 

Not completed primary education 293.74 10.05 

Completed primary education 333.43 11.41 

Completed junior secondary 365.19 12.50 

Secondary education 325.50 11.14 

Completed higher secondary 285.80 9.78 

Completed graduate/ post graduate education 436.64 14.95 

Completed diploma/vocational education 39.70 1.36 

Others 7.94 0.27 

Total 2,921.52 100.00 

 

5.11 অেস্থাসের প্রকারসেসে পয মটক 
 5.11 Visitors by major type of stay 

অেস্থাসের প্রধাে ধরে ে সত বেই আোেে বোঝায় 

বযখাসে পয মটকরা হেসেি ভ্রর্িকাস  েে মাহধক েংখ্যক 

রাহত্রযাপে কসরসেে। হেসের োরহিসত পয মটকসের োকার 

প্রধাে ধরসের িতকরা হেন্যাে বেখাসো িসয়সে। এটা 

সুস্পষ্ট বয, েে মাহধক েংখ্যক পয মটক (৪7.৯7%) তাসের 

েন্ধুোন্ধে এেং আত্মীয়স্বজেসের োোয় রাহত্রযাপে 

কসরসেে। এটি ইহঙ্গত বেয় বয, েন্ধু োন্ধে এেং 

আত্মীয়স্বজসের োহি পয মটকসের জন্য একটি গুরুত্বপূি ম 

োকার জায়গা।  

 A major type of stay means the 

accommodation where the visitors spent the 

maximum number of nights in an overnight 

trip. The following table shows the 

percentage distribution of visitors by major 

types of stay. It is obvious that the maximum 

number of visitors (47.97%) stayed with their 

friends and relatives, which indicate that 

friend and relatives houses are an important 

place of the stay for visitors visited abroad. 

  

Table 5.11: Percentage distribution of visitors visited abroad by major type of stay  
(‘000’) 

Type of Stay Number of 
visitors 

Percentage 

Star hotel 197.40 6.76 

Non-star hotel 750.12 25.68 

Motel/Guest house/Resort/Vacation home 138.18 4.73 

Religious institution 19.74 0.68 

Rent house 177.66 6.08 

Friends and relatives house 1,401.53 47.97 

Other 236.88 8.11 

Total trip 2,921.52 100.00 
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5.12 ভ্রমটর্ি পদ্ধরে  5.12 Mode of travel  

ভ্রমটর্ি ধিন বলটে পর্ থেকটেি দ্বািা ভ্রমটর্ ব্যবহৃে 

পরিবহেসক বুঝায়। ভ্রমটর্ি প্রধান ধিন হটলা দসই 

পরিবহন, র্াি মাধ্যটম একজন ভ্রমিকািী সব থারধক দূিটত্ব 

ভ্রমর্ কটিটেন। রনটেি সািরর্টে পর্ থেটকি প্রধান 

পরিবহটনি শেকিা রবন্যাস দেখাটনা হটয়টে। সািরর্ 

5.12 দর্টক দৃশ্যমান হয় দর্, অেযন্তরীি পর্ থেটনি মটো, 

দবরশিভ্াগ বরহগ থামী পর্ থেক (৪৮.০১%) পরিবহটনি 

প্রধান মাধ্যম হিসেসে বাস ব্যবহাি কটিটেন। অ্ন্যরেটক, 

উটেখটর্াগ্য সংখ্যক পর্ থেক (১৮.৪৫%) বরহগ থামী 

ভ্রমটর্ি জন্য দিলপর্ ব্যবহাি কটিটেন। এোড়াও 

বরহগ থামী পর্ থেটকি মটধ্য ১১.২২% আকাশপটর্ ভ্রমর্ 

কটিটেন। 

 Mode of travel specifies the transport used 

by visitors on a trip. The major mode of 

travel is the transport by which a visitor 

travelled the maximum distance for a trip. 

The following table shows the percentage 

distribution of visitors by the major mode of 

transport. It is evident from Table 5.12 that 

like domestic tourism, the majority of visitors 

(48.01%) availed bus an as major mode of 

transport for outbound tourism. On the 

other hand, a significant number of visitors 

(18.45%) availed railway transport for 

outbound trips. Besides, 11.22% of outbound 

visitors availed air as major mode of 

transport for their trips. 

Table 5.12: Percentage distribution of visitor by major mode of travel 
(000) 

Leading purpose  No. of visitor Percentage 
distribution 

Bus 1,402.57 48.01 

Railway transport  538.98 18.45 

Water transport 55.12 1.89 

Air transport 327.68 11.22 

Own transport 107.18 3.67 

Transport equipment, rental 266.43 9.12 

Rest of the mode 223.55 7.65 

Total 2,921.52 100.00 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Hotel

Friends and relatives house

Other

Chart 5.5: Distribution of visitors by major type of stay 



Tourism Satellite Account 2020 

 

60 
 

 

5.1৩ বরহগ থামী পর্ থেন শুরুি মাস   5.13 Outbound trips by starting month  

রনটেি সািরর্টে ২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি বরহগ থামী পর্ থেন 

শুরুি মাটসি রবন্যাস দেখাটনা হটয়টে। সটব থাচ্চ সংখ্যক 

(১৩.71%) পর্ থেক রিটসম্বি মাটস বরহগ থামী ভ্রমর্ শুরু 

কটিটেন। োিপি এরপ্রল (১১.১7%) এবং জানুয়াহর 

মাটসি (10.66%) অ্বস্থান। অ্ন্যরেটক, দসটেম্বি এবং 

নটভ্ম্বি মাটস সব থরনে এবং সমান সংখ্যক বরহগ থামী 

পর্ থেক ভ্রমর্ শুরু কটিটেন র্া মাত্র 5.58 শোংশ। 

 The following table presents the percentage 

distribution of outbound trips by the starting 

month for the year 2018-19. It is exposed 

that the month of December generated the 

highest percentage (13.71%) of outbound 

trips, followed by the month of April 

(11.17%) and January (10.66%), respectively. 

On the other hand, the month of September 

and November each generated the least and 

equal number of outbound trips, only 5.58 

percent.  

Table 5.13: Percentage distribution of outbound trips by starting month 
(‘000’) 

Month Number of trips Percentage distribution 

January 166.72 10.66 

February 134.96 8.63 

March 103.21 6.60 

April 174.66 11.17 

May 119.08 7.61 

June 95.27 6.09 

July 142.90 9.14 

August 111.15 7.11 

September 87.33 5.58 

October 127.02 8.12 

November 87.33 5.58 

December 214.35 13.71 

Total 1,563.96 100.00 

 

5.1৪ রবভ্াগ বেসে বরহগ থামী পর্ থেক  5.14 Number of visitors visited abroad 
by division  

রবভ্াগ অ্নুর্ায়ী রবটেশ ভ্রর্িকািী পর্ থেটকি রবন্যাস 

রনেরলরখে সািরর্টে দেখাটনা হটয়টে। সািরর্ 5.15 

দর্টক দেখা র্ায় দর্, রবটেশগামী পর্ থেকটেি মটধ্য ঢাকা 

রবভ্াটগি পর্ থেক সব থারধক (২৫.০০%)। অ্ে:পি খুলনা 

(19.84%) এবং রসটলটেি (17.66%) অ্বস্থান। 

অ্ন্যরেটক, ময়মনরসংহ রবভ্াগ দর্টক সব থরনে সংখ্যক 

পর্ থেক রবটেশ ভ্রর্ি কটিটেন র্া মাত্র 0.54 শোংশ। 

 The following table shows the distribution of 

visitors visited abroad by division. It is seen 

from Table 5.15 that Dhaka Division 

originated the highest percentage (25.00%) 

of outbound visitors, followed by Khulna 

(19.84%) and then Sylhet (17.66%). On the 

other hand, Mymensingh division generated 

the least percentage of outbound visitors, 

which was only 0.54 percent. 
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Table 5.14: Number of visitors visited abroad by division  
(‘000’) 

Division Number of visitors  Percentage distribution 

Barishal 396.95 13.59 

Chattogram 246.11 8.42 

Dhaka 730.38 25.00 

Khulna 579.54 19.84 

Mymensingh 15.88 0.54 

Rajshahi 134.96 4.62 

Rangpur 301.68 10.33 

Sylhet 516.03 17.66 

Total 2,921.52 100.00 

 
৫.১৫ বরহগ থামী পর্ থেন ব্যয়  5.15 Expenditure of outbound tourism  

সািরর্ 5.15 দর্টক দৃশ্যমান দর্ দমাে বরহগ থামী পর্ থেন 

ব্যয় 336,868 রমরলয়ন োকা, র্াি মটধ্য 74,943 

রমরলয়ন োকা (২২.২৫%) রেল প্রাক-যাত্রা (বরহগ থামী 

ভ্রমটর্ি জন্য অেযন্তরীি) ব্যয়। এো সুস্পষ্ট দর্, বরহগ থামী 

পর্ থেকিা দবরশিভ্াগ ব্যয় কটিটেন স্বাস্থু এবং রচরকৎসায় 

(29.49%), োিপটি পহরেিে (25.28%) ও 

দকনাকাোয় (22.94%) ব্যয় কটিটেন। 

 It is revealed from Table 5.15 that the total 

outbound tourism expenditure appeared to 

be Tk. 336,868 million, of which Tk. 74,943 

million (22.25%) was pre-trip (domestic 

expenditure for outbound trip) expenditure. 

It is obvious that the outbound visitors spent 

mostly on health and medical (29.49%), 

followed by transport (25.28%) and then 

shopping (22.94%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

োঙ্গুয়াি হাওি, সুনামগি /Tanguar Haor, Sunamganj 
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Table 5.15: Expenditure for outbound trips 
(Million TK.) 

Types of expenditure  

Total expenditure for outbound trips 

Pre-trip 
expenditure  

Expenditure 

Outside the country 
Total  

Accommodation 2,506 18,707 21,213 

Food and drink 3,656 6,438 10,094 

Transport 18,352 66,816 85,168 

Shopping 26,716 50,557 77,273 

Recreation/religious/Cultural/Sports - 5,867 5,867 

Health/medical 11,282 88,055 99,337 

Others/service charge travel agent  12,431 25,484 37,916 

Total 74,943 261,925 336,868 

Percentage distribution 

Accommodation 3.34 7.14 6.30 

Food and drink 4.88 2.46 3.00 

Transport 24.49 25.51 25.28 

Shopping 35.65 19.30 22.94 

Recreation/religious/Cultural/Sports - 2.24 1.74 

Health/medical 15.05 33.62 29.49 

Others/service charge travel agent  16.59 9.73 11.26 

Total 100.00 100.00 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.16: প্ররে রবটেশ ভ্রমটর্ি রবপিীটে গড় অ্ভ্ুন্তিীর্ ব্যয়  5.16: Domestic expenditure per 

outbound trip 

দমাে অ্ভ্ুন্তিীর্ ব্যয়টক (প্রাক-ভ্রমটর্ি ব্যয়) বরহগ থামী 

পর্ থেটনি সংখ্যা দ্বািা ভ্াগ কটি রবটেশ ভ্রর্সি যাত্রা প্ররে 

 The average domestic expenditure (pre-trip 

expenditure) per outbound trip was calculated 

by dividing the total domestic expenditure 
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Chart 5.6: Expenditure for outbound trips
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গড় অ্ভ্ুন্তিীর্ ব্যয় (প্রাক-ভ্রমটর্ি ব্যয়) রহসাব কিা 

হটয়টে। রবটেটশ ভ্রমটর্ি জন্য গড় অ্ভ্ুন্তিীর্ ব্যয় প্রক্কলন 

কিা হটয়টে 47,918.62 োকা। 

(pre-trip expenditure) by the number of 

outbound trips. The average domestic 

expenditure per outbound trip was estimated 

at TK. 47918.62. 

Table 5.16: Domestic expenditure per outbound trip 
 

Number of outbound trips 
(000)  

Pre-trip expenditure for outbound 
trips (Million TK.) 

Pre-trip expenditure per 
outbound trip (TK.) 

1563.96 74,943.00 47918.62 

 
5.17: প্ররে রবটেশগামী পর্ থেটকি ভ্রমটর্ি রবপিীটে গড় 

অ্ভ্ুন্তিীর্ ব্যয় 

 5.17: Pre-trip expenditure per outbound 
visitors  

দমাে বরহগ থামী ব্যয়টক বরহগ থামী পর্ থেটকি সংখ্যা দ্বািা 

ভ্াগ কটি রবটেশ ভ্রমর্ প্ররে রবটেশগামী পর্ থেটকি গড় 

বরহগ থামী ব্যয় রহসাব কিা হটয়টে। প্ররে রবটেশগামী 

পর্ থেটকি রবপিীটে রবটেটশ ভ্রমটর্ি জন্য গড় বরহগ থামী 

ব্যয় প্রক্কলন কিা হটয়টে 25,652.23 োকা। 

 The average domestic expenditure (pre-trip 

expenditure) per outbound visitors was 

calculated by dividing the total domestic 

expenditure (pre-trip expenditure) by the 

number of outbound visitors. The average 

expenditure per outbound visitors was 

estimated at TK. 25,652.23. 

  

Table 5.17: Domestic expenditure per outbound visitors  
 

Number of outbound 
visitors  

 (000)  

Total Domestic expenditure 
for outbound trips  

(Million TK.) 

Domestic expenditure per 
visitors  

(TK.) 

2,921.5 74,943.00 25652.23 
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ষাটগমু্বজ মসজজদ, বাগগরহাট / Saat Gombuj Mosque, Bagerhat 

 

ষষ্ঠ অধ্যায়  Chapter VI 

 অ্ন্তগ থামী পর্ থেন  
Inbound Tourism 
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ষষ্ঠ অ্ধ্যায় Chapter VI  

অ্ন্তগ থামী পর্ থেন  Inbound Tourism  

 
   

অ্ন্তগ থামী পর্ থেন সম্পরকথে রকছু সুরনরে থষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ থ 

েথ্য এই অ্ধ্যাটয় উপস্থাপন কিা হদয়টে। আন্তজথারেক 

পর্ থেটকি আগমন সংখ্যা, ভ্রমটর্ি ধিন, অ্ভ্ুন্তিীর্ 

পর্ থেন ব্যয় ইেুারেি েথ্য এই অ্ধ্যাটয় বেয়া আটে। এটি 

উটেখ কিা অ্েুন্ত গুরুত্বপূর্ থ দর্, পিবেী পৃষ্ঠাি সািরর্টে 

উপস্থারপে অ্ন্তগ থামী পর্ থেন সম্পরকথে েথ্যসমূহ বকাসো 

জরিপ বা পরিসংখ্যারনক অ্নুশীলন দর্টক প্রাপ্ত ফলাফ  

রভ্রত্ত কসর নয়, র্া সাধাির্ে কিা হটয় র্াটক। এখাটন 

পুনিাবৃরত্ত হওয়া েিকাি দর্, ২০২০ সাটলি এরপ্রল দর্টক 

অ্ন্তগ থামী পর্ থেন সম্পটকথ একটি রবস্তৃে জরিপ পরিচারলে 

হওয়াি কর্া রেল এবং সমস্ত প্রস্তুরেমূলক কাজও সম্পন্ন 

কিা হটয়রেল, েটব আফটসাটসি রবষয়, রবশ্বব্যাপী 

বকারভ্ি-১৯ এি কািটর্ সৃষ্ট অ্রেমািীি কািটর্ এই 

জরিপ কার্ থক্রমটি সম্ভব হয়রন। হালনাগাে েদথ্যি অ্ভ্াটব, 

রবরভ্ন্ন মাধ্যরমক উৎস দর্টক প্রাপ্ত েটথ্যি রভ্রত্তটে 

অ্ন্তগ থামী পর্ থেন জরিপ সম্পরকথে রনব থারচে মূল সািরর্ 

প্রাক্কলন কিা হটয়টে। এটক্ষটত্র বাংলাটেশ ব্যাংক, পর্ থেন 

কটপ থাটিশন এবং বাংলাটেশ রসরভ্ল এরভ্টয়শন কর্তথপক্ষ 

েথ্যসমূটহি মূল উৎস রেল। এটি লক্ষর্ীয় দর্, টিএসএ 

প্রস্তুটেি উপটর্াগী কিাি জন্য দগৌর্ উৎস দর্টক সংগৃহীে 

েথ্য-উপাটত্তি সামিস্য এবং ধািাবারহকো র্াচাই কিা 

হটয়রেল। এটি লক্ষনীয় দর্, জরিটপি েটথ্যি অ্প্রাপ্যোি 

কািটর্ অ্ন্তগ থামী পর্ থেন সম্পরকথে পূর্ থাঙ্গ রচত্র এবং 

ববরশষ্টু এ অ্ধ্যাটয় উপস্থাপন কিা সম্ভব হয়রন। 

 Some specific and vital data related to 

inbound tourism are presented in this 

chapter. The information on the number of 

the international tourist arrivals, mode of 

travel, inbound tourism expenditure by types 

of product, etc. is presented in this chapter. 

It is crucially important to mention that the 

information and data presented in the tables 

appended below with respect to inbound 

tourism are not based on the findings 

available from the survey or statistical 

exercise, as is usually done. It is needed to 

iterate here that a comprehensive survey on 

inbound tourism was scheduled to be 

conducted from April 2020 and all the 

preparatory works were also completed, but 

regrettably, the survey programme could not 

be done because of a global health crisis due 

to COVID-19. In the absence of up-to-date 

survey data, selected key information 

relating to the inbound tourism survey was 

carefully worked out on the basis of data 

available from various secondary sources. 

Bangladesh Bank, Parjatan Corporation and 

Bangladesh Civil Aviation Authority were the 

main sources of data required for. It is 

important to note that the conformity and 

consistency of the data collected from the 

secondary sources were verified to ensure 

that the data collected were reliable and 

usable to meet our needs. It should be noted 

that due to unavailability of survey data, it 

was not possible to present complete and 

various features related to inbound tourism 

in this chapter. 
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৬.১ অ্ন্তগ থামী পর্ থেটকি আগমন  6.1 Inbound tourist arrival  

রনটেি সািরর্টে দেখায় দর্, ২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি দমাে 

১.64 রমরলয়ন অ্ন্তগ থামী পর্ থেক বাংলাটেশ ভ্রমর্ 

কটিটেন। এি মটধ্য ১.৩৫ রমরলয়ন (৮০.২৮%) 

অ্রনবাসী বাংলাটেরশ (এনরবআি) এবং ০.২৯ রমরলয়ন 

(১৯.72%) রবটেরশ পর্ থেক। েদুপরি রনটেি সািরর্ 

দর্টক দৃশ্যমান হয় দর্, বাংলাটেটশ অ্ন্তগ থামী পর্ থেটকি 

আগমন ২০১৫-১৬ সাটল ১.০৮ রমরলয়ন দর্টক বৃরদ্ধ দপটয় 

2018-১৯ সাটল ১.64 রমরলয়ন হটয়টে। রবপিীটে এটি 

সমানভ্াটব স্পষ্ট দর্ দেটশ অ্ন্তগ থামী পর্ থেটকি আগমন 

বৃরদ্ধি হাি ধীটি ধীটি হ্রাস পাটে।  

 The following table shows that a total of 1.64 

million inbound tourists visited Bangladesh 

during the financial year 2018-19. Among 

them, 1.35 million (80.28%) were non-

residents Bangladeshis (NBRs) and 0.29 

million (19.72%) were foreign tourists. 

Moreover, it is revealed from the following 

table that the international tourist arrivals in 

Bangladesh have been continuing to grow 

from 1.08 million in 2015-16 to 1.64 million 

in 2018-19. On the contrary, it is equally 

evident that the annual growth rate of 

international tourist arrivals in the country 

has been decreasing gradually.  

 

Table 6.1: Inbound tourist arrivals, 2018-19 
(Number) 

Year Foreign tourist 
arrival in 

Bangladesh 

Percentage 
change 

over 
previous 

year 

Non-Resident 
Bangladeshis 

(NRBs) 
Arrivals 

Percentage 
change over 

previous year 

International 
tourists 
arrival  

Percentage 
change over 

previous year 

2015-16 166,207 - 918,091 - 1,084,298  

2016-17 229,165 37.88 1,034,826 12.71 1,263,991 16.57 

2017-18 284,826 24.29 1,159,351 12.03 1,444,177 14.26 

2018-19 291,162 2.22 1,351,615 16.58 1,642,777 13.75 
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৬.২ ভ্রমটর্ি ধিন  6.2 Mode of travel  

অ্ন্তগ থামী পর্ থেটকি বাংলাটেশ ভ্রমটর্ি রবন্যাস সািরর্ 

৬.2-এ দেখাটনা হটয়টে। দমাে অ্ন্তগ থামী ভ্রমর্কািীি মটধ্য 

90.৯৩% বাংলাটেশ ভ্রমটর্ আকাশপর্ ব্যবহাি 

কটিটেন। মাত্র ৯.০7 শোংশ স্থলবন্দি ব্যবহাি কটি 

বাংলাটেটশ এটসটেন।  

 Table 6.2 shows the distribution of 

international tourists visited Bangladesh by 

the mode of travel. Out of total international 

visitors visited Bangladesh, as much as 90.93 

percent international visitors preferred air as 

a mode of travel. The share of arrivals 

thorough land check post was pegged at only 

9.07 percent. 

Table 6.2: Mode of travel, 2018-19 

Mode of travel  Arrivals in number  Percentage distribution  

Foreign tourist  

Air 209,637 72.00 

Land  81,525 28.00 

Sea  -  

Total  291,162 100.00 

Non-resident Bangladeshis 

Air 1,284,163 95.01 

Land 67,452 4.99 

Sea - - 

Total 1,351,615 100.00 

International tourist 

Air 1,493,800 90.93 

Land 148,977 9.07 

Sea - - 

Total 1,642,777 100.00 

   

৬.৩ অ্ন্তগ থামী পর্ থেক প্ররে গড় পর্ থেন ব্যয়  6.3 Average expenditure per inbound tourist  

অ্ন্তগ থামী ভ্রমর্কািীটেি ভ্রমটর্ি ধিন অ্নুর্ায়ী অ্ন্তগ থামী 

পর্ থেন ব্যয় সািরর্ ৬.৩- এ দেখাটনা হটয়টে। সািরর্ 

দর্টক দেখা র্ায় দর্, রবটেরশ পর্ থেকটেি বাংলাটেশ 

ভ্রর্সিি গড় অ্ন্তগ থামী পর্ থেন ব্যয় আকাশপর্ ও স্থলপটর্ 

র্র্াক্রটম 185,038 এবং ৩৮,১৯৩ োকা। একই সমটয় 

অ্নাবাসী বাংলাটেরশটেি বাংলাটেশ ভ্রর্সিি গড় 

অ্ন্তগ থামী পর্ থেন ব্যয় আকাশপর্ ও স্থলপটর্ র্র্াক্রটম 

1৪৯,৩১৯ োকা এবং ৬১,৩৬7 োকা।  

 Table 6.3 shows the average inbound tourism 

expenditure per international tourists by 

types of mode of travel. It is seen that the 

average inbound tourism expenditure per 

foreign tourist was recorded at TK. 185,038 

and TK. 38,193, respectively, for those who 

came to Bangladesh by air and land. At the 

same time, average inbound tourism 

expenditure per non-resident Bangladeshi 

stood at TK. 149,319 and TK. 61,367 for those 

who proceeded to Bangladesh via air and 

land respectively.  
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Table 6.3: Average expenditure per inbound tourist 
 

Mode of travel Average expenditure per inbound tourist 
(in TK.)  

Foreign tourist  

Air 185,038.00 

Land 38,193.00 

Non-Resident Bangladeshi (NRB) tourist  

Air 149,319.00 

Land 61,367.00 

 

 

৬.৪ অ্ন্তগ থামী পর্ থেন ব্যয়  6.4 Inbound tourism expenditure 

সািরর্ ৬.৪ দর্টক দেখা র্ায় দর্, ২০১৮-১৯ অ্র্ থবেটি 

দমাে অ্ন্তগ থামী পর্ থেন ব্যয় 237,803 রমরলয়ন োকা। 

দমাে অ্ন্তগ থামী পর্ থেন ব্যটয়ি মটধ্য অ্নাবাসী বাংলাটেরশ 

(এনআিরব) কর্তথক ব্যটয়ি পরিমার্ রেল ৮২.৩৮ শোংশ 

এবং রবটেরশ পর্ থেকটেি ব্যটয়ি পরিমার্ রেল মাত্র 

১7.6২ শোংশ। 

 As can be seen from the table below, the 

inbound tourism expenditure amounted to 

TK. 237,803 million in 2018-19. Out of total 

inbound tourism expenditure, non-residents 

Bangladeshis (NRBs) accounted for 82.38 

percent and foreign tourists accounted for 

only 17.62 percent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foreign tourist

NRBs tourist

185,038 

149,319 

38,193 61,367 

Chart 6.2 Average expenditure (in TK.) per inbound tourist

Air Land
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Table 6.4: Inbound tourism expenditure, 2018-19 
(Million TK.) 

Types of tourist and mode of travel  
Tourism 

expenditure 
Percentage 
distribution 

Foreign tourist  

Air 38,791 92.57 

Land 3,114 7.43 

Sub-total  41,905 100.00 

Non-Resident Bangladeshi (NRB) tourist  

Air 191,750 97.88 

Land 4,148 2.12 

Sub- total  195,898 100.00 

International tourist   

Air 230,541 96.95 

Land 7,262 3.05 

Total  237,803 100.00 

 

6.5 পণ্য বেসে অ্ন্তগ থামী পর্ থেন ব্যয়  6.5 Inbound tourism expenditure by 
product 

পটণ্যি ধিন অ্নুসাটি অ্ন্তগ থামী পর্ থেন ব্যটয়ি রবন্যাস 

সািরর্ ৬.5- এ দেখাটনা হটয়টে। আন্তজথারেক পর্ থেকটেি 

দমাে ব্যটয়ি মটধ্য সব থারধক ব্যয় (২৩.78%) ‘খাদ্য ও 

পানীয় পরিটবশন’ বাবে হটয়টে, োিপটি র্র্াক্রটম 

‘আবাসন দসবা’ (১৮.৩৯%) এবং ‘সড়ক র্াত্রী পরিবহন 

দসবা’ি (১7.24%) অ্বস্থান। উটেখ্য রবটেরশ পর্ থেকিা 

আবাসন দসবায় দমাে ব্যটয়ি প্রায় 41.48% খিচ 

কটিটেন। 

 Table 6.5 examines the expenditure 

components of inbound tourism by type of 

product. It is seen that out of total 

expenditure made by international tourists, 

the highest expenditure (23.78%) was 

attributable to food and beverage serving 

services, followed by accommodation 

services (18.39%) and then road passenger 

transport services (17.24%), respectively. It is 

also a matter of observation that for foreign 

tourists, around 41.48% of the total 

expenditure was incurred for 

accommodation services. 

 

Table 6.5: Inbound tourism expenditure by type of product 
(Million TK.) 

 Inbound tourism expenditure    

Product  Foreign tourist  NBRs tourist Total 

Expenditure  Percentage Expenditure  Percent Expenditure Percent 

A. Tourism Characteristics Product  

Accommodation services for visitors  17,382 41.48 26,352 13.45 43,734 18.39 

Food and Beverages serving services  8,029 19.16 48,531 24.77 56,560 23.78 

Air passenger transport services 763 1.82 39,087 19.95 39,850 16.76 

Water passenger transport services  30 0.07 3,066 1.57 3,096 1.30 

Railway passenger transport services  327 0.78 2,818 1.44 3,145 1.32 

Road passenger transport services  2,369 5.65 38,619 19.71 40,988 17.24 

      Contd. 
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Table 6.5: Inbound tourism expenditure by type of product 
(Million TK.) 

 Inbound tourism expenditure    

Product  Foreign tourist  NBRs tourist Total 

Expenditure  Percentage Expenditure  Percent Expenditure Percent 

Recreational , cultural and sporting services  1,780 4.25 8,545 4.36 10,325 4.34 

Travel agencies and other reservation 
services  

32 0.08 5,608 2.86 5,640 2.37 

B. Tourism Connected Product  

Health and medical services  1,041 2.48 243 0.12 1,284 0.54 

Shopping  2,926 6.98 11,935 6.09 14,861 6.25 

Banking and other financial institutional 
services  

117 0.28 955 0.49 1,072 0.45 

Purchase of different types of goods and 
services  

2,456 5.86 7,394 3.77 9,850 4.14 

Minor repair and Maintenance services  376 0.90 300 0.15 676 0.28 

Total monetary expenses made by others 149 0.36 204 0.10 353 0.15 

ICT Expenses 245 0.58 405 0.21 650 0.27 

Other tourism connected products ( not 
elsewhere classified) 

1,931 4.61 1,407 0.72 3,338 1.40 

C. Non-specific product  1,953 4.66 430 0.22 2,383 1.00 

Total  41,905 100.00 195,898 100.00 237,803 100.00 

 

 
গ্রামীন বাংলাটেশ/Rural Bangladesh 
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সমুদ্র সসকত, কক্সবাজাি / Beach, Cox’s Bazar 

সপ্তম অধ্যায়  Chapter VII 

বংলাটেটেি ট্যুরিজম 

স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট  

 Tourism 
Satellite Account of 

Bangladesh  
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সপ্তম অ্ধ্যায় Chapter VII  

বংলাটেটেি ট্যুরিজম 

স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট  

Tourism Satellite 
Account of Bangladesh  

 

   

ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট (টিএসএ) একটি আেে শ 

পরিসংখ্যান কাঠাটমা এবং পর্ শেটনি অ্র্ শননরতক 

পরিমাটপি মূল হারতয়াি। স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট 

পরিপূিক পরিসংখ্যান, র্া ভ্রমণ এবং পর্ শেন ব্যটয়ি ন্যায় 

অ্র্ শনীরতি একটি রনরে শষ্ট রেক রবটেষটণি অ্নুমরত দেয়। 

টিএসএ অ্র্ শননরতক (জাতীয় রহসাব) দৃরষ্টটকাণ দর্টক 

পর্ শেন পরিসংখ্যাটনি সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রবধাটনি 

অ্নুমরত দেয়। এটি পর্ শেন অ্র্ শননরতক তথ্য (দর্মন: 

ট্যুরিজম ডাইটিক্ট রজরডরপ) প্রস্তুত কিটত সক্ষমতা সৃষ্টি 

করে র্া অ্ন্যান্য অ্র্ শননরতক পরিসংখ্যাটনি সাটর্ 

তুলনীয়। ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট (টিএসএ), 

দেটেি দমাে দেেজ উৎপাে (রজরডরপ) ও কম শসংস্থাটন 

পর্ শেটনি অ্বোন পরিমাপ কটি। জারতসংটেি রবশ্ব 

পর্ শেন সংস্থাি (ইউএনডরিউটিও) এি সুপারিেকৃত 

কাঠাটমা (টিএসএ: আিএমএফ ২০০৮) অ্নুসিণ কটি 

২০১৮-১৯ অ্র্ শবছিটক রবটবচ্ু বছি রবটবচ্না কটি 

বাংলাটেে ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট (টিএসএ) 

প্রস্তুত কিা হটয়টছ। 

এই অ্ধ্যাটয় বাংলাটেটেি 2018-19 অ্র্ শবছটিি ট্যুরিজম 

স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট (টিএসএ) - এি রবরিন্ন সবরেষ্টু 

উপস্থাপন কিা হটয়টছ। দেেীয় পর্ শেন ব্যয়, অ্িুন্তিীণ 

পর্ শেন ব্যয়, অ্িুন্তিীণ পর্ শেন দিাগ, উৎপােন রহসাব, 

পর্ শেন রেটে কম শসংস্থান ইতুারে এই অ্ধ্যাটয় উপস্থারপত 

হটয়টছ।  

 Tourism Satellite Account (TSA) is a standard 

statistical framework and the main tool for 

the economic measurement of tourism. 

Satellite Accounts are supplementary 

statistics that allow analysis of a particular 

aspect of the economy, such as spending on 

travel and tourism. The TSA thus allow for 

the harmonization and reconciliation of 

tourism statistics from an economic (National 

Accounts) perspective. This enables the 

generation of tourism economic data (such 

as Tourism Direct GDP) that is comparable 

with other economic statistics. Tourism 

Satellite Account (TSA) measure contribution 

tourism makes to the country’s Gross 

Domestic Product (GDP) as well as 

employment. This Tourism Satellite Account 

(TSA) of Bangladesh with reference year 

2018-19 was constructed in accordance with 

the recommendations presented in the 2008 

Tourism Satellite Account : Recommended 

Methodological Framework (TSA:RMF2008) 

of the United Nations World Tourism 

organization (UNWTO). 

This chapter presents different features of 

Tourism Satellites Accounts (TSA) of 

Bangladesh, 2018-19. The inbound tourism 

expenditure, domestic tourism expenditure, 

internal tourism expenditure, internal 

tourism consumption, production account, 

employment in tourism industries, etc. are 

presented in this chapter.  
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৭.১ ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউটন্টি গুরুত্ব  7.1 Importance of tourism satellite account 

ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউটন্টি গুরুত্ব নীটচ্ সংটক্ষটপ 

বণ শনা কিা হটয়টছ। 

ক. একটি দেটেি পর্ শেন কার্ শক্রটমি কাঠাটমা বণ শনা 

কিটত; 

খ. পর্ শেটনি আকাি এবং অ্র্ শননরতক গুরুত্ব, দর্মন- মূল্য-

সংটর্াজন এবং পর্ শেন রজরডরপ বণ শনাি জন্য 

সামরিক-অ্র্ শননরতক সমরষ্ট সিবিাহ কিা; 

গ. পর্ শেন খিচ্ এবং কীিাটব এটি অভ্যন্তেীণ সিবিাহ 

এবং আমোরনি দ্বািা পূিণ হয় দস সম্পটকশ রবেে 

তথ্য সিবিাহ কিা; 

ে.পর্ শেন রেটেি রবস্তারিত উৎপােন রহসাব, 

কম শসংস্থাটনি তথ্য, অ্ন্যান্য উৎপােনেীল কার্ শক্রটমি 

সংটর্াগ এবং মূলধন গঠন সিবিাহ; 

ঙ. পর্ শেন রেটে সৃষ্ট কম শসংস্থান রচ্রিত কিা। 

 The importance of Tourism Satellite Account 

is briefly described below. 

I. To describe the structure of a country’s 

tourism activity; 

II. To provide macro-economic aggregates to 

describe the size and the economic 

importance of tourism, such as value-

added and tourism GDP; 

III. To provide detailed data on tourism 

consumption and how this is met by 

domestic supply and imports; 

IV. To provide detailed production accounts 

of the tourism industries, data on 

employment, linkages with other 

productive activities and capital 

formation; 

V. To identify employment generation in 

tourism industries. 

7.২ উপাটেি উৎস  7.2 Data sources 

বাংলাটেটেি ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট সংকলটন 

ব্যবহৃত তটথ্যি উৎস রনম্নরূপ: 

ক. দেেীয় পর্ শেন জরিপ (রডটিএস), 2018-19 

খ. বরহগ শামী পর্ শেন জরিপ (ওটিএস), 2018-19 

গ. ব্যাটলন্স অ্ফ দপটমন্টস (রবওরপ), বাংলাটেে ব্যাংক 

ে. শ্রম েরি জরিপ (এলএফএস), ২০১৬-১৭ 

ঙ. দহাটেল ও দিস্টুটিন্ট জরিপ 

চ্. সিবিাহ ও ব্যবহাি সািরণ (এসইউটি), ২০১১-১২ 

ছ. অন্তর্ গামী পর্ শেন জরিপ সম্পরকশত তথ্য রবরিন্ন 

মাধ্যরমক উৎস দর্টক সংগ্রহ কিা হটয়টছ। 

 The sources of data used in compilation for 
Tourism Satellite Account of Bangladesh are 
as follows: 
I. Domestic Tourism Survey (DTS), 2018-19 

II. Outbound Tourism Survey (OTS), 2018-
19 

III. Balance of Payments (BOP), Bangladesh 
Bank 

IV. Labor Force Survey (LFS), 2016-17 
V. Sample Survey on Hotel/ 

Accommodation 
VI. Supply and Use Table (SUT), 2011-12 

VII. Data Related to Inbound Tourism Survey 
was collected from different secondary 
sources 

7.৩ টিএসএ - এি 10 সািরণ   7.3 The 10 tables of the TSA 

সািরণ 1: অন্তর্ গামী পর্ শেন ব্যয় 

সািরণ 2: দেেীয় পর্ শেন ব্যয় 

সািরণ 3: বরহগ শামী পর্ শেন ব্যয় 

সািরণ 4: অ্িুন্তিীণ পর্ শেন দিাগ 

 Table 1: Inbound Tourism Expenditure 

Table 2: Domestic Tourism Expenditure 

Table 3: Outbound Tourism Expenditure 

Table 4: Internal Tourism Consumption 

Table 5: Production Accounts 
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সািরণ 5: উৎপােন রহসাব 

সািরণ 6: অ্িুন্তিীণ সিবিাহ এবং অন্তর্ গামী পর্ শেন 

সািরণ 7: পর্ শেন রেটে কম শসংস্থান 

সািরণ 8: স্থূল রস্থি মূলধন গঠন 

সািরণ 9: পর্ শেন সমরষ্টগত খিচ্ 

সািরণ 10: অ্-আরর্ শক রেে 

নীটচ্ি চ্াে শটি টিএসএ-ি 10টি সািরণি মটধ্য দর্াগসূত্র 

দেখায়। 

Table 6: Domestic Supply and Internal 

Tourism 

Table 7: Employment in the Tourism 

Industries 

Table 8: Gross Fixed Capital Formation 

Table 9: Tourism Collective Consumption 

Table 10: Non-monetary Industries 

The chart below shows the linkage between 

the 10 tables of the TSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.৪ সীমাবদ্ধতা  7.4 Limitations 

 অন্তর্ গামী পর্ শেন জরিপ দর্টক প্রাপ্ত তটথ্যি 

অ্িাটব 2018-19 অ্র্ শবছটিি ট্যুরিজম 

স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট (টিএসএ) রনম শাটণি জন্য 

অন্তর্ গামী পর্ শেন সম্পরকশত রবরিন্ন তথ্য 

মাধ্যরমক উৎস দর্টক সংগ্রহ কিা হটয়টছ; 

 তটথ্যি অ্প্রাপ্যতাি কািটণ টিএসএ দেরবল 8 এবং 9 

প্রস্তুত কিা হয়রন; 

 2018-19 সাটলি সাপ্লাই ও ইউস দেরবটলি অ্িাটব, 

২০১১-১২ সাটলি সাপ্লাই ও ইউস দেরবটলি 

প্রটয়াজনীয় সামঞ্জস্য রবধান কটি 2018-19 

  Due to lack of data from inbound 

tourism survey, different core 

information related to inbound tourism 

was collected from different secondary 

sources to construct Tourism Satellite 

Account (TSA) with reference 2018-19; 

 Due to unavailability of data, TSA Table 

8 and 9 were not constructed; 

 In the absence of supply and used 

Table for the reference year 2018-19, 

the supply and used Table for the 

reference year 2011-12 was used to 
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অ্র্ শবছটিি টিএসএ রনম শাটণ ব্যবহৃত হটয়টছ। 

 ইনপুে আউেপুে দেরবল বা অ্ন্যান্য মটডরলং 

ইনস্ট্রুটমটন্টি অ্িাটব অ্র্ শনীরতটত পর্ শেন খাটতি দমাে 

প্রিাব (অ্প্রতুক্ষ এবং প্রটিারচ্ত প্রিাবসহ) মূল্যায়ন 

কিা সম্ভব হয়রন। 

construct the TSA 2018-19 with 

required adjustment.  

  Due to unavailability of Input Output 

Table (I-O Table) or other modeling 

instruments, the total impact 

(including indirect and induced effects) 

of tourism sector on the economy was 

not evaluated. 

 

7.৫ অ্ন্তগ শামী পর্ শেন ব্যয়  7.5 Inbound tourism expenditure 

নীটচ্ি সােষ্টণ-দত অন্তর্ গামী পর্ শেকটেি দ্বািা অন্তর্ গামী 

পর্ শেন ব্যটয়ি সংরক্ষপ্তসাি উপস্থারপত হটয়টছ। টিএসএ 

সািরণ-১ দর্টক এটি উটমারচ্ত হটয়টছ দর্, ২০১৮-১৯ 

অ্র্ শবছটি দমাে অন্তর্ গামী পর্ শেন ব্যটয়ি পরিমাণ রছল 

237,803 রমরলয়ন োকা। দমাে ব্যটয়ি মটধ্য অ্নাবাসী 

বাংলাটেরেটেি দ্বািা ব্যয় হটয়টছ ১৯৫,৯৮৮ রমরলয়ন 

োকা (৮২.৩৮%) অ্ন্যরেটক রবটেরে নাগরিকিা ব্যয় 

কটিটছন ৪১,৯০৫ রমরলয়ন (১৭.6২%) োকা। 

 The following table summarizes the 

inbound tourism expenditure made by 

inbound tourists. It is exposed from TSA 

Table 1 that the total inbound tourism 

expenditure for the financial year 2018-

19 amounted to TK. 237,803 million. Out 

of total expenditure, as much as Tk. 

195,898 million (82.38%) was expended 

by non-residents Bangladeshi (NRBs), 

while only Tk. 41,905 million (17.62%) 

was expended by foreign nationals.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

কাজশন হল, ঢাকা/Curzon Hall, Dhaka  



ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট ২০২০   

79 
 

TSA Table 1: Inbound tourism expenditure by products 

(Million Tk.) 

Items 

Inbound tourism expenditure 

NRBs 
Foreign 

Nationals 
Total 

A. Tourism characteristic products 172,869 31,752 204,621 

1. Accommodation services for visitors 26,352 17,382 43,734 

2. Food- and beverage-serving services 48,532 8,029 56,561 

3. Railway passenger transport services 2,818 327 3,145 

4. Road passenger transport services 33,985 2,084 36,069 

5. Water passenger transport services 3,066 30 3,096 

6. Air passenger transport services 39,087 763 39,849 

7. Transport equipment rental services 4,634 284 4,918 

8. Travel agencies and other reservation services 5,608 32 5,640 

9. Cultural services 7,264 1,513 8,776 

10. Sports and recreational services 1,282 267 1,549 

11. Health related services 243 1,041 1,284 

    
B. Tourism connected products 6,943 2,641 9,584 

12. Readymade garments and footwear 5,593 2,127 7,720 

13. Processed food 1,272 484 1,756 

14. Tobacco products 78 30 108 

C. Non-specific products 16,085 7,513 23,598 

    
Total 195,898 41,905 237,803 
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7.৬ দেেীয় পর্ শেন ব্যয়  7.6 Domestic tourism expenditure 

টিএসএ সােষ্টণ 2-দত দেেীয় পর্ শেটনি অ্ঙ্গরিরেক ব্যটয়ি 

বণ শনা কিা হটয়টছ, র্া আবারসক বাংলাটেরেটেি দ্বািা 

পর্ শেটনি উটেটে বাংলাটেটেি অ্র্ শননরতক সীমাটিখাি 

মটধ্য সৃষ্ট চ্ারহো বা দিাগ। দেখা র্ায়, দমাে অভ্যন্তেীণ 

পর্ শেন ব্যয় ৭৪৯,৫৯২ রমরলয়ন োকা। দমাটেি ব্যটয়ি 

মটধ্য পর্ শেন-সবরেষ্টুযুি পণ্য, পর্ শেন সংযুি পণ্য এবং 

অ্-রনরে শষ্ট পটণ্য র্র্াক্রটম ৫৬৫,১৫১ রমরলয়ন োকা, 

১৮৪,৪৪১ রমরলয়ন োকা এবং ৬৫,৫৫১ রমরলয়ন োকা 

ব্যয় হটয়টছ। অ্ন্যরেটক, একই রেটনি দেেীয় ভ্রমটণি 

রবপিীটত ১৩৪,৫৮৩ রমরলয়ন োকা এবং িারত্রর্াপনসহ 

ভ্রমটণি রবপিীটত ৬১৫,০১০ রমরলয়ন োকা ব্যয় হটয়টছ। 

নীটচ্ি দেরবল দর্টক স্পষ্ট দর্, দেেীয় পর্ শেকিা সড়ক 

র্াত্রী পরিবহটন সবটচ্টয় দবরে ব্যয় কটিটছন (২৭.৮৪%), 

তািপি র্র্াক্রটম স্বাস্থুসংক্রান্ত দসবা (১৬.৬৬%) এবং 

ক্রীড়া ও রবটনােনমূলক দসবাি (১০.৪৮%) অ্বস্থান। 

 TSA Table 2 portrays the expenditure 

components of domestic tourism, which is 

the demand or consumption made by 

Bangladeshi residents for tourism purposes 

within the economy of Bangladesh. It is seen 

that the total domestic tourism expenditure 

was Tk. 749,592 million. Out of total, as 

much as Tk. 565,151 million, Tk. 184,441 

million and Tk. 65,551 million were spent on 

tourism-characteristics products, Tourism 

connected products and Non-specific 

products, respectively. On the other side, 

Tk. 134,583 million was expended for same-

day domestic trips while Tk. 615,010 million 

was incurred against overnight trips. It is also 

obvious from the table below that the 

domestic tourists spent the most on road 

passenger transport services (27.84%), 

followed by health related services (16.66%) 

and sports and recreational services (10.48%) 

respectively. 

 
TSA Table 2: Domestic tourism expenditure by products (%) 
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TSA Table 2: Domestic tourism expenditure by products 
(Million Tk.) 

Items 

Domestic tourism expenditure 

Same-day 
trips 

Overnight 
trips 

Total 

A. Tourism-characteristic products 74,341 490,810 565,151 

1. Accommodation services for visitors 500 62,943 63,443 

2. Food- and beverage-serving services 14,626 26,113 40,740 

3. Railway passenger transport services 289 2,299 2,587 

4. Road passenger transport services 23,292 185,363 208,655 

5. Water passenger transport services 710 5,650 6,360 

6. Air passenger transport services 495 3,935 4,430 

7. Transport equipment rental services 1,267 10,083 11,350 

8. Travel agencies and other reservation services 1,783 14,189 15,972 

9. Cultural services 328 7,899 8,227 

10. Sports and recreational services 3,132 75,397 78,529 

11. Health related services 27,919 96,938 124,857 

B.Tourism connected products 60,242 124,199 184,441 

12. Readymade garments and footwear 31,281 64,491 95,772 

13. Processed food 7,114 14,667 21,781 

14. Tobacco products 437 900 1,337 

C. Non-specific products 21,410 44,141 65,551 

Total 134,583 615,010 749,592 

  

7.৭ বরহগ শামী প্রাক-ভ্রমণ পর্ শেন ব্যয়  7.7 Outbound pre-trip expenditure 

টিএসএ সািরণ 3 দর্টক দেখা র্ায়, বরহগ শামী 

পর্ শেকটেি দ্বািা বরহগ শামী প্রাক-ভ্রমণ ব্যয় প্রাক্কলন 

কিা হটয়টছ 74,943 রমরলয়ন োকা। পর্ শেন- 

সবরেিয পটণ্যি মটধ্য, আকােপটর্ র্াত্রী পরিবহন 

দসবায় সব শারধক (34.56%) ব্যয় হটয়টছ। তািপে 

র্র্াক্রটম স্বাস্থুসম্পরকশত দসবা (31.52%) এবং 

সড়ক র্াত্রী পরিবহন দসবাি (12.11%) অ্বস্থান। 

অ্ন্যরেটক, পর্ শেন-সংযুি পটণ্যি জন্য সব শারধক ব্যয় 

সতরি দপাোক এবং পাদুকা (৮০.২7%) পটি, 

প্ররক্রয়াজাত খাবাি (১৮.৯২%) িটয়টছ। 

 As can be seen from TSA table 3, the total 

pre-trip expenditure incurred by outbound 

tourists was estimated to be TK. 74,943 

million. Among tourism-characteristic 

products, the maximum expenditure was 

incurred on air passenger transport services 

(34.56%), followed by health related services 

(31.52%) and road passenger transport 

services (12.11%), respectively. On the other 

hand, for tourism-connected products, the 

maximum expenditure was incurred on 

readymade garments and footwear (80.27%) 

followed by processed food (18.92 %) 

respectively. 
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TSA Table 3: Pre-trip expenditure for outbound tourists 
(Million Tk.) 

Items 
Outbound Pre-trip 

Tourism Expenditure 
% 

A. Tourism characteristic products 35,796 47.76 

1. Accommodation services for visitors 2,506 3.34 

2. Food and beverage serving services 3,656 4.88 

3. Railway passenger transport services 1,402 1.87 

4. Road passenger transport services 4,334 5.78 

5. Water passenger transport services 9 0.01 

6. Air passenger transport services 12,371 16.51 

7. Transport equipment rental services 70 0.09 

8. Travel agencies and other reservation services 166 0.22 

9. Cultural services - - 

10. Sports and recreational services - - 

11. Health related services 11,282 15.05 

  - 

B. Tourism-connected products 7,670 10.23 

12. Readymade garments and footwear 6,157 8.22 

13. Processed food 1,451 1.94 

14. Tobacco products 62 0.08 

C. Non-specific products 31,477 42.00 

   

Total 74,943 100.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.৮ অ্িুন্তিীণ পর্ শেন দিাগ  7.8 Internal tourism consumption 

টিএসএ দেরবল ৬.৪ দর্টক অন্তর্ গামী পর্ শেন ব্যয়, টিএসএ  TSA table 4 combines internal tourism 

expenditure, made up of inbound tourism 

Tourism 
characteristic 

products
47.76%Tourism 

connected 
products
10.23%

Non-specific 
products
42.00%

Chart 7.3: Pre-trip expenditure for outbound trips
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দেরবল ৪.২১ দর্টক অভ্যন্তেীণ পর্ গটন এবং টিএসএ সািরণ 

৩ দর্টক বষ্টহর্ গামী পর্ শেন ব্যয় ও অ্ন্যান্য দিাগ ব্যটয়ি 

সমন্বটয় টিএসএ দেরবল ৪, অ্িুন্তিীণ পর্ শেন ব্যয়, প্রস্তুত 

কিা হটয়টছ। বরহগ শামী পর্ শেন ব্যটয়ি পষ্টেমাণ অ্িুন্তিীণ 

পর্ শেন সবরেষ্টুযুি নয় কািণ এগুর া অ্ন্যান্য দেে কর্তশক 

সিবিাহকৃত অ্র্ শননরতক রক্রয়াকলাপ। তটব রবটেে 

ভ্রমটণি জন্য বাংলাটেটেি বারসন্দাটেি দ্বািা দেটেি মটধ্য 

ব্যয় দেেীয় পর্ শেন ব্যটয়ি অ্ন্তর্ভ শি এবং প্রাক্করলত। 

টিএসএ সািরণ দর্টক দৃেমান হয় দর্, দমাে অ্িুন্তিীণ 

পর্ শেন ব্যয় এবং দমাে পর্ শেন দিাগ রছল র্র্াক্রটম 

1,062,338 রমরলয়ন োকা এবং 1,182,925 রমরলয়ন 

োকা। অ্ন্যান্য আটিারপত খিদচ্ি পরিমাণ 120,587 

রমরলয়ন োকা। আটিারপত দিাটগি মটধ্য রনজস্ব স্থাটন 

অ্বকাে র্াপটনি ব্যবস্থা, রবরিন্ন ধিটনি পর্ শেন 

সামারজক স্থানান্তি এবং অ্ন্যান্য আটিারপত দিাগ 

অ্ন্তর্ভ শি িটয়টছ, র্র্া: কম শচ্ািীটেি সুরবধাটর্ শ তাটেি 

সংস্থা কর্তশক সিবিাহ কিা অ্বকাে র্াপটনি আবাসন, 

পর্ শেন সম্পরকশত ক্রটয়ি রবষটয় পটিাক্ষিাটব আরর্ শক 

মধ্যস্থতা দসবা (এফআইএসআইএম)। পর্ শেন-সবরেষ্টুযুি 

পটণ্যি মটধ্য সব শারধক খিচ্ সড়ক র্াত্রী পরিবহন দসবায় 

(30.92%), তািপটি র্র্াক্রটম স্বাস্থুসম্পরকশত দসবা 

(17.06%), এবং আবাসন দসবাি (13.62%) অ্বস্থান। 

expenditure from TSA Table 6.4 and 

domestic tourism expenditure from TSA 

Table 4.21, and Pre-trip expenditure from 

TSA Table 3 with the other components of 

tourism consumption. The value of outbound 

tourism expenditure does not feature in 

internal tourism as these represented 

economic activities supplied by other 

countries. However, the domestic tourism 

expenditure includes an estimate for 

domestic expenditure by residents for 

outbound trips. It is revealed from TSA table 

4 that the total internal tourism expenditure 

and total internal tourism consumption was 

TK. 1,062,338 million and 1,182,925 million, 

respectively. Other inputted consumption 

amounted to TK. 120,587 million. Inputted 

consumptions included services associated 

with vacation accommodation on own 

account, tourism social transfers in kind, and 

other inputted consumptions such as: 

vacation residences provided by producers 

for the benefits of their employees, Financial 

Intermediation Services Indirectly Measured 

(FISIM) on purchases related to tourism trips. 

Among tourism-characteristics products, 

maximum consumption was incurred on road 

passenger transport services (30.92%), 

followed by health related services (17.06%), 

and then accommodation services for visitors 

(13.62%), respectively. 
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TSA Table 4: Total internal tourism consumption 

(Million Tk.) 

Items 

Internal tourism expenditure 

Other 
imputed 

expenditure  

Internal 
tourism 

Consumpt
ion 

Inbound 
tourism 

expenditure 

Domestic 
tourism 

expenditure 

Domestic 
expenditure   

for 
outbound 

trips 

Internal 
tourism 

expenditure 

A. Tourism characteristic products 204,621 565,151 35,796 805,569  805,569 

1. Accommodation services for 
visitors 

43,734 63,443 2,506 109,683  109,683 

2. Food- and beverage-serving 
services 

56,561 40,740 3,656 100,956  100,956 

3. Railway passenger transport 
services 

3,145 2,587 1,402 7,135  7,135 

4. Road passenger transport 
services 

36,069 208,655 4,334 249,057  249,057 

5. Water passenger transport 
services 

3,096 6,360 9 9,466  9,466 

6. Air passenger transport services 39,849 4,430 12,371 56,650  56,650 

7. Transport equipment rental 
services 

4,918 11,350 70 16,339  16,339 

8. Travel agencies and other 
reservation services 

5,640 15,972 166 21,779  21,779 

9. Cultural services 8,776 8,227 - 17,004  17,004 

10. Sports and recreational 
services 

1,549 78,529 - 80,078  80,078 

11. Health related services 1,284 124,857 11,282 137,423  137,423 

    
  

 
B. Tourism connected products 33,182 184,441 39,147 256,770  256,770 

12. Readymade garments and 
footwear 

7,720 95,772 6,157 109,650  109,650 

13. Processed food 1,756 21,781 1,451 24,988  24,988 

14. Tobacco products 108 1,337 62 1,506  1,506 

C. Non-specific products 23,598 65,551 31,477 120,626  120,626 

D. Other Imputed connected 
product (Vacation home, social transfer 

in kinds, etc.)    
 120,587 120,587 

Total 237,803 749,592 74,943 1,062,338 120,587 1,182,925 

 

7.৯ পর্ শেন রেে এবং অ্ন্যান্য রেটেি উৎপােন রহসাব  7.9 Production accounts of tourism 
industries and other industries 

টিএসএ দেরবল 5 বাংলাটেটেি পর্ শেন এবং অ্ন্যান্য 

রেটেি জন্য উৎপােটনি পরিমাণ উপস্থাপন কটিটছ। এটি 

রসটিম অ্ব ন্যােনাল অ্ুাকাউন্টস ২০০৮-এ প্রেে 

ফেম্যাটরক আনুষ্ঠারনকিাটব অ্নুসিণ কটি আউেপুেটক 

প্রার্রমক মূটল্য পটণ্য রবিারজত কিা হয়। তািপি, 

 TSA table 5 presents the production 

amount for tourism and other industries 

of Bangladesh. It conforms formally to 

the format established in the System of 

National Accounts 2008: output is broken 

down by product, is valued at basic 
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মধ্যবতী দিাগটক বাজাি মূটল্যি ষ্টহরসরব মূল্যায়ন কিা 

হয়। দুটি পরিমাটপি পার্ শকুটক দমাে রস্থি মূল সংটর্াজন 

(রজরিএ) বলা হটয় র্াটক। রনটম্নি সািরণ দর্টক দৃেমান 

হয় দর্, অ্র্ শনীরতি দমাে আউেপুে (প্রার্রমক মূল্য) 

44,345,164 রমরলয়ন োকা। অ্ন্যরেটক, মধ্যবতী 

দিাটগি পষ্টেমাণ 20,146,253 রমরলয়ন টাকা, র্া দমাে 

আউেপুটেি 45.43%। অ্তএব দমাে মূল সংটর্াজন 

(রজরিএ) 24,198,910 রমরলয়ন োকা। 

prices. Then intermediate consumption is 

valued at purchasers’ price. The 

difference between the two values is 

called Gross Value Added (GVA) at basic 

prices. It is exposed from the following 

table the total value of output of the 

economy (basic prices) amounted to TK. 

44,345,164 million. On the other hand, 

Intermediate consumption was valued at 

TK. 20,146,253 million, representing 

45.43% of the gross output. Therefore, 

Gross Value Added (GVA) stood at TK. 

24,198,910 million. 

   

Inbound tourism 
expenditure

20%

Domestic tourism 
expenditure

64%

Outbound tourism 
expenditure

6%

Other components of 
tourism consumption

10%

Chart 7.4: Total Internal tourism consumption
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TSA Table 5: Production accounts of tourism industries and other industries 

 

Products   X industries 

Tourism industries 

1. Accommo-
dation services 

for visitor 

2. Food- and 
beverage-serving 

services 

3. Railway passenger 
transport services 

4. Road passenger 
transport services 

5. Water 
passenger 

transport services 

6. Air passenger 
transport 
services 

A.Tourism characteristic products       

1. Accommodation services for visitors 157,894 - - - - - 

2. Food and beverage serving services - 688,276 - - - - 

3. Railway passenger transport services - - 16,301 - - - 

4. Road passenger transport services - - - 1,080,064 - - 

5. Water passenger transport services - - - - 63,853 - 

6. Air passenger transport services - - - - - 64,455 

7. Transport equipment rental services - - - - - - 

8. Travel agencies and other reservation 
services 

- - - - - - 

9. Cultural services - - - - - - 

10. Sports and recreational services - - - - - - 

11. Health related services - - - - - - 

B. Tourism connected products - - - - - - 

12. Readymade garments and footwear - - - - - - 

13. Processed food - - - - - - 

14. Tobacco products - - - - - - 

       

C. Non- specific product - - - - - - 

       

Total output 157,894 688,276 16,301 1,080,064 63,853 64,455 

Total intermediate consumption 82,595 511,240 6,954 355,818 24,162 52,896 

Total gross value added 75,299 177,036 9,348 724,246 39,691 11,559 
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TSA Table 5: Production accounts of tourism industries and other industries 
 

Products X Industry 

Tourism industries 

7. Transport 
equipment rental 

services 

8. Travel agencies 
and other 

reservation 
services 

9. Cultural 
services 

10. Sports and 
recreational 

services 

11. Health 
related 
services 

12. Readymade 
garments and 

footwear 

       

A. Tourism characteristic products       

1. Accommodation services for visitors - - - - - - 

2. Food and beverage serving services - - - - - - 

3. Railway passenger transport services - - - - - - 

4. Road passenger transport services - - - - - - 

5. Water passenger transport services - - - - - - 

6. Air passenger transport services - - - - - - 

7. Transport equipment rental services 275,495 - - - - - 

8. Travel agencies and other reservation services - 32,402 - - - - 

9. Cultural services - - 55,557 - - - 

10. Sports and recreational services - - - 370,809 - - 

11. Health related services - - - - 736,098 - 

B. Tourism connected products - - - - - - 

12. Readymade garments and footwear - - - - - 471,829 

13. Processed food - - - - - - 

14. Tobacco products - - - - - - 

       

C. Non-specific product  - - - - - - 

       

Total output 275,495 32,402 55,557 370,809 736,098 471,829 

Total intermediate consumption 93,801 7,343 12,766 63,888 216,035 85,340 

Total gross value added 181,695 25,060 42,790 306,921 520,063 386,489 
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TSA Table 5: Production accounts of tourism industries and other industries 
 

Products x Industries 

Tourism industries 

13. Processed food 14. Tobacco 
industry 

15.Non-tourism industry Total 

     

A. Tourism characteristic products    - 

1. Accommodation services for visitors - - - 157,894 

2. Food and beverage serving services - - - 688,276 

3. Railway passenger transport services - - - 16,301 

4. Road passenger transport services - - - 1,080,064 

5. Water passenger transport services - - - 63,853 

6. Air passenger transport services - - - 64,455 

7. Transport equipment rental services - - - 275,495 

8. Travel agencies and other reservation services - - - 32,402 

9. Cultural services - - - 55,557 

10. Sports and recreational services - - - 370,809 

11. Health related services - - - 736,098 

B. Tourism connected products - - - - 

12. Readymade garments and footwear - - - 471,829 

13. Processed food 231,315 - - 231,315 

14. Tobacco products - 68,042 - 68,042 

     

C. Non- tourism specific products - - 40,032,772 40,032,772 

     

Total output 231,315 68,042 40,032,772 44,345,164 

Total intermediate consumption 41,838 12,307 18,579,270 20,146,253 

Total gross value added 189,477 55,735 21,453,502 

 

24,198,911 
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7.1০ দেেীয় সিবিাহ এবং অ্িুন্তিীণ পর্ শেন দিাগ  7.10 Domestic supply and internal 
tourism consumption 

টিএসএ সািরণ 6 হটে ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট 

পদ্ধরতি মূল সািরণ; এটি দেেীয় সিবিাহ এবং অ্িুন্তিীণ 

পর্ শেন দিাটগি মটধ্য সংটর্াগ স্থাপন কটি। এটি রসটিম 

অ্ব ন্যােনাল অ্ুাকাউন্ট ১৯৯৩ প্রেে Supply and Use 

Tables দর্টক প্রস্তুত কিা হটয় র্াটক। অ্র্ শনীরতটত পণ্য 

রিরেক পণ্য ও দসবাি দমাে সিবিাহ, র্াি মটধ্য 

অ্িুন্তিীণ উৎপােন (বারসন্দা দ্বািা উৎপােন) এবং 

আমোরন অ্ন্তর্ভ শি, পর্ শেন ব্যটয়ি সাটর্ তুলনা কিা হয় 

(রবরিন্ন রিন্নতাি সমন্বয়) এবং প্ররতটি রেটেি পর্ শেন 

সংরেষ্ট স্থূল মূল্য সংটর্াজন (রজরিএ) সম্পরকশত তথ্য 

উপসংহাটি োনা হয়। এটি টিরডরজরিএ এবং টিরডরজরড ও 

দসসব উপাোনগুর া সংকলটনি জন্য প্রটয়াজনীয় 

প্রার্রমক তথ্য সিবিাহ কটি। সািরণ টিএসএ ৬ দর্টক 

এটি প্রকারেত দর্, দমাে দেেীয় সিবিাহ 51,021,158 

রমরলয়ন োকাি মটধ্য অ্িুন্তিীণ দিাগ ব্যয় রছল 

1,182,925 রমরলয়ন োকা এবং সামরগ্রক পর্ শেন পণ্য 

অ্নুপাত োঁরড়িটয়টছ 2.32%। পর্ শেন সংরেষ্ট প্রতুক্ষ সূ্থল 

মূল্য সংটর্াজন (টিরডরজরিএ) ৭৪৪,২৯৩ রমরলয়ন োকা 

র্া দমাে মূল্য সংটর্াজন 24,198,910 রমরলয়ন োকাি 

৩.০৮%। অ্তএব দেটেি দমাে মূল্য সংটর্াজটন পর্ শেন 

খাটতি অ্বোন প্রাক্করলত হটয়টছ 3.08%। অ্ন্যরেটক, 

পর্ শেন সংরেষ্ট প্রতুক্ষ সূ্থল দেেজ উৎপাে (টিরডরজরডরপ) 

প্রাক্করলত হটয়টছ 766,৯০7 রমরলয়ন োকা র্া দমাে স্থূল 

দেেজ উৎপাটেি 3.02%। এটক্ষটত্র উৎপােটনি উপি 

রনে কটি পর্ শেটনি রহস্যা 22,614 রমরলয়ন োকা। 

 TSA Table 6 is the core of the Tourism 

Satellite Account System; it is further 

confrontation and reconciliation between 

domestic supply and internal tourism 

consumption take place. It drives from the 

Supply and Use Tables of the System of 

National Accounts 1993. The total supply of 

goods and services in the economy of 

reference by products, which includes 

domestic production (production by resident 

transactors) and imports, is compared to 

tourism consumption (including variation 

adjustment) and conclusion can be derived 

regarding the Gross Value Added (GVA) 

attributable to tourism for each of the 

industries that serve visitors. It provides the 

basic information that is necessary for the 

compilation of TDGVA and TDGDP and their 

components. It is exposed from the following 

table that out of total supply of TK. 

51,021,158 million,   the total internal 

tourism consumption was Tk. 1,182,925 

million, and the overall tourism product ratio 

stood at 2.32%. The Tourism Direct Gross 

Value Added (TDGVA) appeared to be TK. 

744,293 million, which is 3.08 %of the total 

GVA of the economy of TK. 24,198,910 

million. Hence, tourism contribution to the 

country’s total value added was estimated at 

3.08%. On the other hand, Tourism Direct 

Gross Domestic Product (TDGDP) was 

estimated at TK. 766,907 million, and 

Tourism Direct Gross Domestic Product 

(TDGDP) as a percent of GDP of the total 

economy was estimated at 3.02%. In this 

case, tourism share of net taxes on products 

were estimated to be TK. 22,614 million.        
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TSA Table 6: Total domestic supply and internal tourism consumption, by products (at purchasers’ prices) 

Products 

Tourism industries 

1. Accommodation 
services for visitors 

2. Food- and 
beverage-serving 

services 

3. Railway passenger 
transport services 

4. Road passenger 
transport services 

Output 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

Output 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

     
  

  
A. Tourism characteristic products 

    
  

  
1. Accommodation services for visitors 157,894 109,683 - - - - - - 

2. Food and beverage serving services - - 688,276 100,956 - - - - 

3. Railway passenger transport services - - - - 16,301 7,135 - - 

4. Road passenger transport services - - - - - - 1,080,064 249,057 

5. Water passenger transport services - - - - - - - - 

6. Air passenger transport services - - - - - - - - 

7. Transport equipment rental services - - - - - - - - 

8. Travel agencies and other reservation services - - - - - - - - 

9. Cultural services - - - - - - - - 

10. Sports and recreational services - - - - - - - - 

11. Health related services - - - - - - - - 

B. Tourism connected products - - - - - - - - 

12. Readymade garments and footwear - - - - - - - - 

13. Processed food - - - - - - - - 

14. Tobacco products - - - - - - - - 

 
- - - - - - - - 

C .Non-specific product - - - - - - - - 

     
    

Total output 157,894 109,683 688,276 100,956 16,301 7,135 1,080,064 249,057 
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TSA Table 6: Total domestic supply and internal tourism consumption 

 

Products 

Tourism industries 

5. Water passenger 
transport services 

6. Air passenger 
transport services 

7. Transport equipment 
rental services 

8. Travel agencies and 
other reservation services 

Output 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

Output 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

 
    

  
  

A. Tourism characteristic products 
    

  
  

1. Accommodation services for visitors - - - - - - - - 

2. Food and beverage serving services - - - - - - - - 

3. Railway passenger transport services - - - - - - - - 

4. Road passenger transport services - - - - - - - - 

5. Water passenger transport services 63,853 9,466 - - - - - - 

6. Air passenger transport services - - 64,455 56,650 - - - - 

7. Transport equipment rental services - - - - 275,495 16,339 - - 

8. Travel agencies and other reservation services - - - - - - 32,402 21,779 

9. Cultural services - - - - - - - - 

10. Sports and recreational services - - - - - - - - 

11. Health related services - - - - - - - - 

B. Tourism connected products - - - - - - - - 

12. Readymade garments and footwear - - - - - - - - 

13. Processed food - - - - - - - - 

14. Tobacco products - - - - - - - - 

 
- - - - - - - - 

C. Non- specific product  - - - - - - - - 

 
        

Total output 63,853 9,466 64,455 56,650 275,495 16,339 32,402 21,779 
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TSA Table 6: Total domestic supply and internal tourism consumption 

 

Products 

Tourism industries 

9. Cultural services 
10. Sports and 

recreational services 
11. Health related 

services 
12. Readymade garments 

and footwear 

Output 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

Output 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

 
    

  
  

A. Tourism characteristic products 
    

  
  

1. Accommodation services for visitors - - - - - - - - 

2. Food and beverage serving services - - - - - - - - 

3. Railway passenger transport services - - - - - - - - 

4. Road passenger transport services - - - - - - - - 

5. Water passenger transport services - - - - - - - - 

6. Air passenger transport services - - - - - - - - 

7. Transport equipment rental services - - - - - - - - 

8. Travel agencies and other reservation services - - - - - - - - 

9. Cultural services 55,557 17,004 - - - - - - 

10. Sports and recreational services - - 370,809 80,078 - - - - 

11. Health related services - - - - 736,098 137,423 - - 

B. Tourism connected products - - - -   - - 

12. Readymade garments and footwear - - - - - - 471,829 109,650 

13. Processed food - - - - - - - - 

14. Tobacco products - - - - - - - - 

 
        

C. Non- specific product - - - - - - - - 

 
        

Total output 55,557 17,004 370,809 80,078 736,098 137,423 471,829 109,650 
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TSA Table 6: Total domestic supply and internal tourism consumption 

 

 

Tourism industries 

13. Processed food 14. Tobacco industry 15. Non-tourism industry Total  

Output 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

Output 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

 
    

  
  

A. Tourism characteristic products 
    

  
  

1. Accommodation services for visitors - - - - - - 157,894 109,683 

2. Food and beverage serving services - - - - - - 688,276 100,956 

3. Railway passenger transport services - - - - - - 16,301 7,135 

4. Road passenger transport services - - - - - - 1,080,064 249,057 

5. Water passenger transport services - - - - - - 63,853 9,466 

6. Air passenger transport services - - - - - - 64,455 56,650 

7. Transport equipment rental services - - - - - - 275,495 16,339 

8. Travel agencies and other reservation services - - - - - - 32,402 21,779 

9. Cultural services - - - - - - 55,557 17,004 

10. Sports and recreational services - - - - - - 370,809 80,078 

11. Health related services - - - - - - 736,098 137,423 

B. Tourism connected products - - - - - -   

12. Readymade garments and footwear - - - - - - 471,829 109,650 

13. Processed food 231,315 24,988 - - - - 231,315 24,988 

14. Tobacco products - - 68,042 1,506 - - 68,042 1,506 

 
        

C. Non- specific product - - - - 187,515 120,626 187,515 120,626 

 
        

Total output 231,315 24,988 68,042 1,506 187,515 120,626 4,499,907 1,062,338 
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TSA Table 6: Total domestic supply and internal tourism consumption 

 

Products 

Other Industries 
Output of domestic 
producers (at basic 

prices) 
Imports 

Taxes less subsidies on 
products nationally 

produced and 
imported 

Output 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

Total value 
Tourism 

share 
Output 

Tourism 
share 

         

A. Tourism characteristic products 
    

  
  

1. Accommodation services for visitors - - 157,894 109,683 - - 1,482 1030 

2. Food and beverage serving services - - 688,276 100,956 - - 3,485 511 

3. Railway passenger transport services - - 16,301 7,135 - - 4 2 

4. Road passenger transport services - - 1,080,064 249,057 - - 611 611 

5. Water passenger transport services - - 63,853 9,466 - - 6 1 

6. Air passenger transport services - - 64,455 56,650 38,281 35,128 6,457 5675 

7. Transport equipment rental services - - 275,495 16,339 - - 72 4 

8. Travel agencies and other reservation services - - 32,402 21,779 - - 1,808 1215 

9. Cultural services - - 55,557 17,004 - - 253 77 

10. Sports and recreational services - - 370,809 80,078 17 6 1,816 392 

11. Health related services - - 736,098 137,423 - - 9 2 

B. Tourism connected products - -       

12. Readymade garments and footwear - - 471,829 109,650 6,417 - 15,934 3703 

13. Processed food - - 231,315 24,988 772 - 7,812 844 

14. Tobacco products - - 68,042 1,506 1,029 - 2,298 51 

         

C. Non- specific product 39,845,257 120,587 40,032,772 241,213 5,403,563 - 1,183,870 8,497 

 
        

Total output 39,845,257 120,587 44,345,164 1,182,925 5,450,079 35,134 1,225,915 22,614 
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TSA Table 6: Total domestic supply and internal tourism consumption 

 

Description 
Trade and transport margins Domestic supply (at 

purchasers’ prices) 
Internal tourism 

consumption 
Tourism ratios (%) 

Output Tourism share 

      

A.1. Tourism characteristic products      

1. Accommodation services for visitors - - 159,376 109,683 68.82 

2. Food and beverage serving services - - 691,761 100,956 14.59 

3. Railway passenger transport services - - 16,305 7,135 43.76 

4. Road passenger transport services - - 1,080,676 249,057 23.05 

5. Water passenger transport services - - 63,859 9,466 14.82 

6. Air passenger transport services - - 109,193 56,650 51.88 

7. Transport equipment rental services - - 275,567 16,339 5.93 

8. Travel agencies and other reservation services - - 34,210 21,779 63.66 

9. Cultural services - - 55,810 17,004 30.47 

10. Sports and recreational services - - 372,642 80,078 21.49 

11. Health related services - - 736,107 137,423 18.67 

A.2. Tourism connected products      

12. Readymade garments and footwear - - 494,180 109,650 22.19 

13. Processed food - - 239,898 24,988 10.42 

14. Tobacco products - - 71,369 1,506 2.11 

      

A.3. Non-specific products - - 46,620,205 241,213             59.82  

      

Total output at basic price - - 51,021,158 1,182,925 2.32 
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Table 6.1 Tourism direct gross value added and tourism direct gross domestic product, 
2018-19 

(Million Tk.) 

  2018-19 

Total Economy  

Total Gross output 44,333,479 

Intermediate consumption 20,134,569 

Gross value added of the economy 24,198,910 

Taxes less subsidies on products 1,225,915 

GDP 25,424,825 

  

Tourism  

Total tourism output 1,182,925 

Total tourism intermediate consumption 438,632 

Tourism direct gross value added (TDGVA) 744,293 

  

TDGVA (% of GVA) 3.08 

  

Tourism direct gross value added 744,293 

Tourism share of net taxes on products 22,614 

Tourism direct gross domestic product (TDGDP) 766,907 

TDGDP (% of GDP) 3.02 

  

Gross Value Added of Tourism Industries (GVATI)  2,899,008 

GVATI contribution to GDP (%)    11.40 

GVATI contribution to Total GVA    11.98 

Total number of employment due to tourism (’000 no.) 5,131 

Share of tourism in total employment (%)    8.07 

 

7.1১ পর্ শেন রেটে কম শসংস্থান 

 

 7.11 Employment in the tourism 
industries 

বাংলাটেে অ্র্ শনীরতটত দমাে ৬৩,৫68.77 হাজাি 

কম শসংস্থাটনি মটধ্য পর্ শেন-সংরেষ্ট রেটে রনটয়ারজত 

জনবটলি পরিমাণ ৫,১৩০.৫২ হাজাি, অ্র্ শাৎ দমাে 

কম শসংস্থাটনি ৮.০৭% পর্ শেন-সংরেষ্ট রেটে কম শিত। 

 Out of total 63,568.77 thousand jobs in the 

economy, as many as 5,130.52 thousand jobs 

were in tourism- industries, which indicate 

that tourism- industries accounted for 8.07 % 

of the total employment. 
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TSA Table 7: Employment size in the tourism industries (number of jobs) 

(in '000') 

Tourism industries Male Female Total 

1. Accommodation services for visitors 28.19 21.93 50.12 

2. Food- and beverage-serving services 988.75 170.19 1,158.93 

3. Railway passenger transport services 26.69 1.29 27.99 

4. Road passenger transport services 394.36 1.87 396.23 

5. Water passenger transport services 305.14 0.14 305.28 

6. Air passenger transport services 8.35 3.13 11.48 

7. Transport equipment rental services 2,568.37 0.54 2,568.91 

8. Travel agencies and other reservation services 27.15 4.18 31.32 

9. Cultural services 2.09 1.04 3.13 

10. Sports and recreational services 43.94 15.33 59.26 

11. Health related services 295.48 222.39 517.87 

Tourism employment  4,688.50 442.03 5,130.52 

Total of all industries  43,036.78 20,531.99 63,568.77 

Share of Employment in Tourism Industries 
to Total Employment 

10.89 2.15 8.07 

 
7.1২ পর্ শেন সংরেষ্ট অ্-আরর্ শক সূচ্কসমূহ  7.12 Tourism non-monetary Indicators 

সােষ্টণ 10 এ পূব শবতী সািরণসমূটহি সাটর্ সম্পরকশত 

কটয়কটি পরিমাণগত সূচ্ক উপস্থাপন কিা হটয়টছ, র্া 

উপস্থারপত আরর্ শক তটথ্যি ব্যাখ্যাি জন্য গুরুত্বপূণ শ। এই 

সূচ্কগুর াি মটধ্য পর্ শেটনি ধিন অ্নুর্ায়ী ভ্রমণ, 

পর্ শেটকি প্রকািটিে এবং ভ্রমটণি সময়; র্াকাি ব্যবস্থা 

সম্পরকশত সূচ্ক; অ্নাবারসক পর্ শেটকি দ্বািা ব্যবহৃত 

পষ্টেবহরনে পদ্ধরত এবং পর্ শেন রেটেি অ্ন্তর্ভ শি 

প্ররতষ্ঠাটনি সংখ্যা এবং আকাি। 

 Table 10 presents a few quantitative 

indicators data related to the previous tables 

and are important for the interpretation of 

the monetary information presented. These 

indicators include numbers of trips by form 

of tourism, classes of visitors and the 

duration of stay; physical indicators 

regarding type of accommodation; modes of 

transports used by non-resident visitors 

travelling to the economic territory of the 

country of reference; and number and size of 

the establishment belonging to tourism 

industries. 
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TSA Table 10: Tourism non-monetary indicators 
 

Selected Indicators Assigned Value 

Tourists Arrival  

 Foreigners 291,162 

 NRBs 1,351,751 

Number of Visitor (million)  

 Same-day trip 161.98 

 Overnight trip 164.66 

Average number of visitors per trip  

 Same-day trip 2.72 

 Overnight trip 2.43 

 Total 2.56 

Average duration of overnight trip (number of nights spent) 3.46 

Visitors by major type of stay (%)  

 Star hotel         50.55  

 Non-star hotel           4.06  

 Motel/guest house/resort/Vacation home           5.64  

 Religious institution           0.22  

 Rented house           1.62  

 Friends and  relatives house          15.39  

 Other         22.53  

 Total trips      100.00  

Visitors by major mode of travel for overnight tour (%)  

 Bus         52.05  

 Train           3.99  

 Water transport           6.09  

 Air transport           0.28  

 Own transport           1.49  

 Transport equipment, rental         14.48  

 Rest of the mode         21.62  

 Total      100.00  

Employment size in the tourism industries (‘000 no.)  

 Total 5130.52 

 Male 4688.50 

 Female 442.03 

Number of travel agency 2032 

Number of tour operator 520 

Number of tour and travel agency 1136 

Number of Foreigners arrivals, 2018-19 291,162 

 

7.1৩ জাতীয় পর্ শেন ব্যয়  7.13 National tourism expenditure 

দেেীয় পর্ শেন এবং বরহগ শামী পর্ শেটণি সমন্বটয় জাতীয় 

পর্ শেন ব্যয় রনটম্নি সািরণ 11-এ উপস্থারপত হটয়টছ।  এটি 

দর্টক দেখা র্ায় দর্, দমাে জাতীয় পর্ শেন ব্যয় 

১,০৮৬,৪৬০ রমরলয়ন োকা, র্াি মটধ্য দেেীয় পর্ শেন 

ব্যয় 68.99% এবং বরহগ শামী পর্ শেন ব্যয় 31.01%। 

 The following Table 11 showes the national 

tourism expenditure by domestic tourism 

and outbound tourism. It is transpired that 

the total national tourism expenditure was 

Tk.  1,086,460 of which domestic tourism 

accounted for 68.99% while outbound 

tourism accounted for 31.01%. 
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Table 11: National tourism expenditure, 2018-19 
(Million Tk.) 

 
Domestic 
tourism 

expenditure 

Outbound tourism 
expenditure 

(including pre-trip 
expenditure) 

Total national 
expenditure 

    

Accommodation 63,443 21,213 84,656 

Food and drink 40,740 10,094 50,834 

Transport 233,383 85,168 318,551 

Shopping 184,441 77,273 261,714 

Recreation/religious/Cultural/Sports 86,756 5,867 92,623 

Health/medical 124,857 99,337 224,194 

Others/service charge travel agent 15,972 37,916 53,888 

Total 749,592 336,868 1,086,460 

Percentage distribution    

Accommodation 8.46 6.30 7.79 

Food and drink 5.43 3.00 4.68 

Transport 31.13 25.28 29.32 

Shopping 24.61 22.94 24.09 

Recreation/religious/Cultural/Sports 11.57 1.74 8.53 

Health/medical 16.66 29.49 20.64 

Others/service charge travel agent 2.13 11.26 4.96 

Total 100.00 100.00 100.00 
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অ্ষ্টম অধ্যায়  Chapter VIII 

দহাটেল ও দিস্টুটিন্ট 

খাটতি পর্ শেন 

Tourism in Hotel & 
Restaurant 
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অ্ষ্টম অ্ধ্যায় Chapter VIII  

দহাটেল ও দিস্টুটিন্ট 

খাটতি পর্ শেন 

Tourism in Hotel & 
Restaurant 

 

 
  

দহাটেল এবং দিস্টুটিন্ট খাত দেটেি অ্র্ শনীরতি সামরগ্রক 

উন্নয়টন গুরুত্বপূণ শ ভূরমকা পালন কটি এবং প্রবৃরদ্ধি ওপি 

তাি প্রিাব পটড়। এ খাটত উটেখটর্াগ্য সংখ্যক 

কম শসংস্থান হয় এবং দেটেি দমাে দেেজ উৎপাে 

(রজরডরপ)-এি অ্বোন প্রায় ১.০৪%। তদুপরি, দহাটেল 

এবং দিস্টুটিন্ট খাত দেটেি সবটেরেক মুদ্রাি অ্ন্যতম 

প্রধান উৎস, কািণ দবরেিিাগ রবটেরে পর্ শেক দহাটেটল 

অ্বস্থান কটিন। বাংলাটেে পরিসংখ্যান ব্যুটিা ট্যুরিজম 

স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট (টিএসএ) রনম শাটণি প্রটয়াজনীয় 

দবঞ্চমারকশংটয়ি জন্য দহাটেল এবং দিস্টুটিন্ট জরিপ 

২০১৯-২০ পরিচ্ালনা কটিটছ। ৮টি রবিাগীয় সেি, 56টি 

দজলা সেি এবং রবরিন্ন েে শনীয় স্থাটন অ্বরস্থত দমাে 

৭,৪২৫টি দহাটেল এবং দিস্টুটিটন্টি মটধ্য প্রায় 700টি 

দহাটেল এবং দিস্টুটিন্ট দর্টক কাঠাটমাবদ্ধ প্রশ্নপত্র এবং 

সিাসরি সাক্ষাৎকাটিি মাধ্যটম তথ্য সংগ্রহ কিা হটয়টছ। 

এই জরিপ দর্টক রবস্তৃত দডো এবং তথ্য সতরি কিা 

হটয়টছ, র্া দহাটেল এবং দিস্টুটিটন্টি রবরিন্ন সবরেষ্টু 

সম্পটকশ জ্ঞান ও দবাঝাপড়াটক অ্টনকাংটে উন্নত কিটব। 

গুরুত্বপূণ শ পর্ শটবক্ষণসহ সািরণ আকাটি জরিটপি ফলাফল 

নীটচ্ উপস্থাপন কিা হটয়টছ। 

 The hotel and restaurant sector plays an 

important role in the overall performance of 

the country’s economy and has a large 

impact on growth. This sector employs a 

significant number of people and its 

contribution to the country’s Gross Domestic 

Product (GDP) is around 1.04%. Moreover, 

the hotel and restaurant sector is one of the 

main sources of foreign exchange for the 

country because most of the foreign tourists 

stay at the hotels. Bangladesh Bureau of 

Statistics conducted a survey on the hotel 

and restaurant with reference year 2018-19 

for benchmarking, which was required for 

constructing the Tourism Satellite Account 

(TSA). Out of total 7,425 hotels and 

restaurants; located at 8 divisional 

headquarters, 56 district headquarters and 

several spots of tourist attraction, as many as 

700 hotels and restaurants were investigated 

with a structured questionnaire and face-to- 

face interview. This survey produced a wide 

range of data and information, which will, to 

a great extent, improve the knowledge and 

understanding related to varied features of 

the hotel and restaurant. The essential 

findings of the survey are presented below in 

tabular form with important observations.  

৮.১ নমুনা আকাি  8.1 Sample size  

এ জরিপেি মাধ্যপম রির্ ভিপ াগ্য েরিসংখ্যারিক 

উেসংহাি ও রসদ্ধান্ত গ্রহপেি জন্য প্রপয়াজিীয় সপ্ ভাত্তম 

 The sample size of this survey has been 

constructed as the best possible number of 
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সংখ্যক িমূিা একপকি সমন্বপয় এ জরিপে িমুিা আকাি 

রিরূেে কিা হপয়পে। 

জরিপেি সঠিকতাি স্তি, রির্ভ ভলতাি মাত্রা এ্ং সময় ও 

্াপজট সমন্বপয়ি মাধ্যপম রির্ ভািে কিা হপয়পে। অরর্কতি 

সঠিকতাি জন্য বৃহত্তি িমুিা আকাি এ্ং অরতরিক্ত 

অপথ ভি প্রপয়াজি হপতা।  

য  যকাপিা জরিপে সঠিক িমুিা আকাি রির্ ভািে একটি 

গুরুত্বপূে ভ র্ষয়।  থা থ িমুিা আকাি রির্ ভািপেি জন্য 

র্রর্ন্ন সূত্র এ্ং েদ্ধরত িপয়পে। এই জরিপে িমুিা আকাি 

রির্ ভািপেি জন্য রিপেি সূত্রটি ব্য্হাি কিা হপয়পে: 

sampling units that are needed to build a 

sound statistical conclusion and inference. 

The level of precision accepted is based on 

balancing accuracy and resource in terms of 

budgetary provision and time. Higher level of 

precision would require a larger sample size 

and higher cost to cover those samples. 

In any survey, the choice of the sample size is 

very important. There are many formulas 

and ways to determine an appropriate 

sample size. For this survey, the following 

formula was used to determine sample size: 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

Where,  
N = Population Size 
n = Sample Size 
Z = Standard Variate 
e = Acceptable Error 
p = Proportion of Presence of Attribute 
q = Proportion of Absence of Attribute 

 

Table 8.1: Sample size of hotel and restaurant 
 

Type of business  

 ( establishment) 

Population 
size 

Qualification  
Planned sample 

size    (sample size 
as per formula) 

Actual Sample size   
(number of samples 

actually investigated ) 

Hotel and similar 
establishment 

2,669 
Z=1.96, e = 0.05,  

p =0.5, q =0.5 
336 351 

Restaurant 4,756 
Z=1.96,e = 0.05,  

p =0.5,q =0.5 
356 320 

Total 7,425  692 671 

 

৮.২ রবিাটগ পর্ শাটয় নমুনা রবন্যাস  8.2 Allocation samples to division  

নমুনাি আকাি চূড়ান্ত হওয়াি পটি, সমগ্রটকি আকাটিি 

সাটর্ আনুপারতকিাটব 8 রবিাগীয় সেি এবং 56 দজলা 

সেটিি নমুনা রনধ শািণ কিা হটয়টছ। রবিাগরিরেক নমুনা 

 Upon the finalization of the sample size, 

samples were distributed to 8 divisional 

headquarters and 56 district headquarters 

proportionally to the size of the population. 
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ষ্টবন্যাস রনটম্নি সািরণটত দেখাটনা হটয়টছ। Allocation of samples by divisions is shown in 

the following table. 

Table 8.2: Allocation of samples by division 
 

Division 

Hotel and similar 
establishment 

Restaurant Total 

Population 
size 

Sample size 
Population 

size 
Sample 

size 
Population 

size 
Sample 

size 

Barishal 198 26 253 17 450 43 

Chattogram 1,004 132 1,085 73 2,089 205 

Dhaka 304 40 1,263 85 1,567 125 

Khulna 304 40 357 24 661 64 

Mymensingh 122 16 134 9 255 25 

Rajshahi 266 35 743 50 1,009 85 

Rangpur 190 25 535 36 725 61 

Sylhet 281 37 386 26 668 63 

Total 2,669 351 4,756 320 7,425 671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮.৩ দহাটেল এবং দিস্টুটিটন্টি সংখ্যা  8.3 Number of hotel and restaurant  

সািরণ ৮.৩-এ দহাটেল এবং দিস্টুটিটন্টি ধিন অ্নুর্ায়ী 

তাটেি রবন্যাস দেখাটনা হটয়টছ। রনটচ্ি সািরণ দর্টক 

দেখা র্ায় দর্, স্থানীয় দিস্টুটিন্ট/কুাটফটেরিয়াি সংখ্যা 

সব শারধক (56.24%) রছল, তািপি আবারসক দহাটেল 

 Table 8.3 shows the distribution of hotels 

and restaurants by their types. It is revealed 

from the table below that the number of 

local restaurant/cafeteria was the highest 

(56.24%), followed by residential hotel 
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(26.01%) এবং পটি আবারসক দহাটেল দর্খাটন 

অ্রতরর্িা খাওয়া-োওয়া কিটত পাটি (7.78%)। একই 

সমটয়, দগি হাউস/দিি হাউটসি সংখ্যা সব শরনম্ন রছল, 

মাত্র ২.১৫%। 

(26.01%) and then residential hotel where 

guests can seek food and drink (7.78%). At 

the same time, the number of guesthouse/ 

rest house was the least, only 2.15%. 

Table 8.3: Number of hotels and restaurant by types 

 

Types of hotels and restaurants Number 
Percentage 
distribution 

Residential hotel  1,931 26.01 

Residential hotel & restaurant 578 7.78 

Guesthouse/rest house  160 2.15 

Other types of accommodation 223 3.00 

Local restaurant/cafeteria     4,176 56.24 

Fast food shop/ snack bar 357 4.81 

Total 7,425 100.00 

 

 

৮.৪ ব্যবসাটয়ি আইনগত অ্বস্থা  8.4 Legal status of business 

দমাে দহাটেল এবং দিস্টুটিটন্টি মটধ্য ব্যরি 

মারলকানাধীন (একক মারলকানাধীন) 5,562টি 

(74.92%)। অ্ংেীোিটত্বি অ্ধীটন পরিচ্ারলত দহাটেল 

এবং দিস্টুটিটন্টি সংখ্যা প্রায় 1,49৪টি (20.12%)। 

দবসিকারি রলরমটেড এবং পাবরলক রলরমটেড 

 Out of total hotels and restaurants, as many 

as 5562 (74.92%) were individually owned 

(Sole Proprietorship). The number of hotels 

and restaurants under partnership was found 

to be 1,494 (20.12%). As many as 189 

(2.55%) and only 23 (0.31%) were found to 
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দকাম্পারনি অ্ধীটন পরিচ্ারলত হয় এমন প্ররতষ্ঠাটনি 

সংখ্যা র্র্াক্রটম 189 (2.55%) এবং 23 (0.31%)। 

সমবায় সরমরতি অ্ধীটন দমাে 22টি (0.30%) দহাটেল 

এবং দিস্টুটিন্ট পরিচ্ারলত হটে। স্বায়েোরসত সংস্থা 

এবং এনরজও/এনরপআই কর্তশক পরিচ্ারলত হয় র্র্াক্রটম 

37টি (0.50%) এবং 38টি (0.51%)।  

be operated under the private limited 

company and public limited company, 

respectively. A total of 22 (0.30 %) hotels and 

restaurants appeared to be operated under 

the Co-operative society. As many as 37 

(0.50%) and 38 (0.51%) were deemed to be 

managed and controlled by the autonomous 

body and NGO/NPI, respectively.  

Table 8.4: Legal status of business 

Types of ownership Number  Percentage distribution 

Individual ownership/sole proprietorship 5,562 74.92 

Partnership 1,494 20.12 

Private Ltd. Company  189 2.55 

Public Ltd. Company 23 0.31 

Cooperative society  22 0.30 

Autonomous body    37 0.50 

NGO/NPI 38 0.51 

Others 59 0.79 

Total 7,424 100.00 

 

৮.৫ মারলকানাি ধিন  8.5 Type of ownership 

রনম্নরলরখত সািরণ দর্টক এো স্পষ্ট দর্, খুব সামান্য 

সংখ্যক মাত্র 37টি (0.50%) দহাটেল এবং দিস্টুটিন্ট 

সিকাষ্টে বা আধা-সিকারি মারলকানায় পরিচ্ারলত হয়। 

অ্ন্যরেটক দবসিকারি মারলকানায় পরিচ্ারলত ৭,৩৮৮টি 

(99.50%)। 

 It is evident from the following table that as 

few as 37 (0.50%) hotels and restaurants 

were owned by government or semi 

government, while as many as 7,388 

(99.50%) were managed, controlled and 

financed by the non-government sector. 

 

Table 8.5: Establishments by types of ownership 
 

Types of ownership Number  Percentage distribution 

Government/semi government 37 0.50 

Non-Government 7,388 99.50 

Total. 7,425 100.00 

   

৮.৬ দহাটেল অ্কুটপরন্স বা পূণ শতা হাি  8.6 Occupancy rate of hotel and similar 

রনরে শষ্ট সমটয় িাড়াটর্াগ্য দমাে ইউরনটেি তুলনায় 
 Occupancy rate refers to the number of 

occupied rental units at a given time, 
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িাড়াকৃত ইউরনটেি সংখ্যাটক উি প্ররতষ্ঠাটনি অ্কুটপরন্স 

হাি দবাঝায়। এটি দহাটেল রেটেি অ্ন্যতম জনরপ্রয় মূল 

পািফিম্যান্স সূচ্ক (দকরপআই)। রনম্নরলরখত সািরণ দর্টক 

দেখা র্ায় দগটছ দর্ জুন, 201৯ সমটয় দহাটেল কক্ষ ও 

দহাটেল েয্যাি অ্কুটপরন্স হাি র্র্াক্রটম ৭১.৬২% এবং 

৭৫.৬৮%। এটি লক্ষণীয় দর্, ঋতু পরিবতশটনি কািটণ 

পুটিা বছটিি জন্য অ্কুটপরন্স হাি রকছুো কম হটত পাটি। 

compared to the total number of available 

rental units at that time. It is one of the most 

popular key performance indicators (KPIs) in 

the hotel industry. It is seen from the 

following table that the occupancy rate for 

both hotel rooms as well as hotel bed was 

high, 71.62% and 75.68% respectively, for 

June, 2019. It is to be noted that due to 

seasonal variation, the occupancy rate for 

the entire year may be lower to some extent. 

Table 8.6: Occupancy rate of hotel and similar for December, 2018 

Type of stay unit 
Number of room/bed 

 

Room nights/ bed 
nights sold (per day 

average) 

Capacity 
utilization 

Hotel room 109,909 78,711 71.62 % 

Hotel bed 132,523 100,300 75.68 % 

  

 

৮.৭ গড় িাড়া  8.7 Average rent 

রবরিন্ন ধিটনি দহাটেটলি র্াকাি ইউরনটেি গড় িাড়া 

সািরণ ৮.৭-দত দেখাটনা হটয়টছ। রনটম্নি সািরণ দর্টক 

দেখা র্ায় দর্, প্ররত িাটতি জন্য রুম প্ররত এবং প্ররত 

রবছানা প্ররত গড় িাড়া র্র্াক্রটম ২,২৫০.০৭ োকা এবং 

৬৫১.০৫ োকা। 

 Table 8.7 portrays the average rent by 

different type of stay unit of the hotel. It is 

exposed from the following table that the 

average rent amounted to Tk. 2,250.07 and 

Tk. 651.05, respectively, for per room per 

night and per bed per night. 
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Table 8.7: Average rent by type of stay unit 

Type of stay unit Number Average rent per night 

Hotel room 109,909 2250.07 

Hotel bed 132,523 651.05 

 

৮.৮ কম শসংস্থান আকাি  8.8 Employment size  

জরিটপি ফলাফল অ্নুর্ায়ী, দমাে 1২৭,০৭৮ জন ব্যরি 

8টি রবিাগীয় সেি েফতি, 56 দজলা সেি এবং পর্ শেন 

দকটেি রনব শারচ্ত স্পেগুর াদত অ্বরস্থত দহাটেল এবং 

দিস্টুটিন্টগুর াদত কাজ কটি। দমাে জনবটলি মটধ্য 

সাব শক্ষরণক ১১৩,৩৪০ জন (৮৯.১৯%) এবং খণ্ডকালীন 

১৩,৭৩৮ জন (১০.৮১%) কম শিত রছল। পিবতী প্রষ্ঠাি  

সািরণ দর্টক এটিও স্পষ্ট দর্ সাব শক্ষরণক কমীটেি মটধ্য 

পুরুষ শ্ররমক সংখ্যাগরিষ্ঠ (৯২.০৯%), নািীশ্ররমক 

7.৯১%। একই সমটয় খণ্ডকালীন কমীটেি মটধ্য পুরুষ 

শ্ররমক ৮১.৩৯% এবং মরহলা শ্ররমক রছল ১৮.৬১%। 

 According to survey findings, a total of   

127,078 persons was reported to be working 

in the hotel and restaurants located in 8 

divisional headquarters, 56 district 

headquarters and selected spots of tourist 

attraction. Among them, as many as 113,340 

(89.19%) were full-time and 13,738 (10.81%) 

were part-time. It is also evident from the 

table below that among full time workers, 

male workers were a vast majority (92.09%) 

as against 7.91% of female workers. At the 

same time, among the part-time workers, 

male workers were majority (81.39%) and 

female workers were only 18.61%. 
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Table 8.8: Employment size as on June 2019 
 

Types of employees  
Full-time Part-time Total 

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

Working owner 7,890 279 8,169 1,229 75 1,304 9,119 354 9,473 

Unpaid family worker 2,156 194 2,350 917 305 1,222 3,073 499 3,572 

Food preparation and 
serving staff 

79,452 7,343 86,795 7,660 1,972 9,632 87,112 9,315 96,427 

Others 14,878 1,148 16,026 1,376 204 1,580 16,254 1,352 17,606 

Total 104,376 8,964 113,340 11,182 2,556 13,738 115,558 11,520 127,078 

Percentage distribution 

Working owner 96.58 3.42 100.00 94.25 5.75 100.00 96.26 3.74 100.00 

Unpaid family worker 91.74 8.26 100.00 75.04 24.96 100.00 86.03 13.97 100.00 

Food preparation and 
serving staff 

91.54 8.46 100.00 79.53 20.47 100.00 90.34 9.66 100.00 

Others 92.84 7.16 100.00 87.09 12.91 100.00 92.32 7.68 100.00 

Total 92.09 7.91 100.00 81.39 18.61 100.00 90.93 9.07 100.00 

 

৮.৯ দমাে কম শসংস্থান ব্যয়  8.9 Total employment cost 

২০১৮-১৯ অ্র্ শবছটি দমাে কম শসংস্থান ব্যয় প্রাক্কলন কিা 

হটয়টছ ১৭,০৯৪.২৯ রমরলয়ন োকা। দমাে কম শসংস্থান 

ব্যটয়ি মটধ্য দবতনভুি কমীটেি জন্য ব্যয় হটয়টছ 

১৪,৮৭৩.৯৪ রমরলয়ন োকা (৮৭.০১%) অ্ন্যরেটক 

কম শজীবী মারলক/অ্নবতরনক পারিবারিক কমীটেি জন্য 

ব্যয় হটয়টছ ২,২২০.৩৪ রমরলয়ন োকা (১২.৯৯%)। 

 The total employment cost was estimated to 

be TK. 17,094.29 million for the financial year 

2018-19. Out of total employment cost, as 

much as Tk. 14,873.94 million (87.01%) was 

paid to the wage employees and Tk. 2,220.34 

million (12.99%) was paid to the Working 

owner/unpaid family workers. 

 

Table 8.9: Employment cost, 2018-19 
(Million Tk.) 

Types of employees 

Wages/salaries Other benefits Lump sum 
payment for 

accident/ 
sickness 

Total 
Male Female Male Female 

Working owner - - 2,097.96 32.61 9.36 2,139.93 

Unpaid family worker - - 73.22 7.19 - 80.41 

Food preparation and serving 
staff 

9,441.93 717.57 1,628.89 142.55 24.93 11,955.87 

Others 2393.99 88.42 415.20 14.80 5.66 2918.07 

Total 11,835.92 805.99 4,215.27 197.15 39.96 17,094.29 

   

৮.১০ স্থলূ উৎপােন  8 .10 Gross output 

সািরণ ৮.১০ এ ব্যবসাটয়ি ধিন অ্নুর্ায়ী বারষ শক স্থূল 

উৎপােন (রজও) এি রবন্যাস দেখাটনা হটয়টছ। এটি স্পষ্টই 

 Following table shows the distribution 

pattern of annual Gross Output (GO) by types 

of business. It is evident that the gross 
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দর্, সব শারধক স্থূল উৎপােন হয় আবারসক দহাটেল ও 

দিস্টুটিন্ট খাত দর্টক, 44,304.45 রমরলয়ন োকা 

(50.92%), তািপি দিস্টুটিন্ট/কুাটফটেরিয়া 

২৮,১৪৯.২৩ রমরলয়ন োকা (৩২.৩৫%) এবং আবারসক 

দহাটেল 11,858.76 রমরলয়ন োকা (13.63%) স্থূল 

উৎপােন হয়। সব শরনম্ন (0.91%) স্থূল উৎপােন কটি 

ফািফুড েপ/স্ন্ুাক বাি।  

output appeared to be the highest for 

residential hotel & restaurant with annual 

gross output Tk. 44,304.45 million (50.92%), 

followed by restaurant/cafeteria with annual 

gross output TK. 28,149.23 (32.35%) and 

then by residential hotel with annual gross 

output TK. 11,858.76 million (13.63%). Gross 

output was the least for fast food shop/snack 

bar, only 0.91%. 

Table 8.10: Revenue earned from sale of goods and services (gross output), 2018-19 
(Million Tk.) 

Types of goods and services 
sold 

Hotel and similar (Accommodation) 
Local 

restaurant
/ cafeteria 

Fast food 
shop/ 

snack bar 
Total Residential 

hotel  

Residential 
hotel & 

restaurant 

Guest 
house 

/rest house  
Others 

Food/snack and beverage  663.87 9,036.86 127.47 1,107.61 27,781.72 723.75 39,441.27 

Transportation service 0.55 26.64 3.47 2.68 0.54 - 33.87 

Accommodation services 
(room/bed) 

11,007.83 32,319.81 360.55 107.01 175.14 - 43,970.34 

Conference room/ 
auditorium 

89.12 1,175.32 61.50 5.35 21.40 - 1,352.70 

Different type of service 
charges 

31.34 970.35 20.81 2.32 62.44 - 1,087.26 

Others  66.05 775.47 103.57 9.19 108.00 66.52 1,128.80 

Total 11,858.76 44,304.45 677.37 1,234.15 28,149.23 790.28 87,014.24 

Percentage distribution 

Food/snack and beverage  1.68 22.91 0.32 2.81 70.44 1.84 100.00 

Transportation service 1.62 78.65 10.25 7.91 1.59 - 100.00 

Accommodation services 
(room/bed) 

25.03 73.50 0.82 0.24 0.40 - 100.00 

Conference room/ 
auditorium 

6.59 86.89 4.55 0.40 1.58 - 100.00 

Different type of service 
charges 

2.88 89.25 1.91 0.21 5.74 - 100.00 

Others  5.85 68.70 9.18 0.81 9.57 5.89 100.00 

Total 13.63 50.92 0.78 1.42 32.35 0.91 100.00 

 

৮.১১ মধ্যবতী দিাগ  8.11 Intermediate consumption  

ব্যটয়ি ধিন অ্নুর্ায়ী বারষ শক মধ্যবতী দিাগ (আইরস) 

রনটম্নি সািরণটত দেখাটনা হটয়টছ। দমাে মধ্যবতী দিাটগি 

পরিমাণ 3৭,৬১৩.৫২ রমরলয়ন োকা। দমাে মধ্যবতী 

দিাটগি মটধ্য খাদ্য এবং পানীটয়ি খিটচ্ি পষ্টেমাণ 

23,১৪২.৭১ রমরলয়ন োকা বা 61.৫৩%। 

 The annual Intermediate Consumption (IC) 

by types of expenditure is furnished in the 

following table. It is seen that the total 

intermediate consumption amounted to TK. 

37,613.52 million. Among total intermediate 

consumption, food and beverage alone 

accounted for TK. 23,142.71 million or 

61.53%. 
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Table 8.11: Intermediate consumption (IC), 2018-19 
(Million Tk.) 

Items of expenditure 

Hotel and similar (Accommodation) 
Local 

restaurant/ 
cafeteria 

Fast food 
shop/ 

snack bar 
Total Residential 

hotel 

Residential 
hotel & 

restaurant 

Guesthouse
/rest house  

 
Others 

Purchase of food and beverage  488.10 6,836.12 61.96 153.84 15,270.34 332.36 23,142.71 

Electricity/Fuel/water/gas etc. 812.74 5,033.53 24.15 77.95 1,378.34 47.60 7,374.30 

Transportation and travel 29.79 158.60 8.17 1.61 130.85 4.38 333.40 

Stationeries  97.49 234.47 4.41 10.84 88.90 2.10 438.21 

Laundry and similar  198.39 278.85 5.61 2.05 44.40 1.65 530.95 

Repair and maintenance 297.87 1,020.90 11.21 2.19 111.06 2.27 1,445.51 

Communication (telephone, 
internet, etc.) 113.00 197.20 5.50 4.76 36.13 2.02 358.60 

Rental of building/structure 402.09 532.15 7.76 38.84 606.74 23.36 1,610.96 

Other expenditure (n.e.c) 400.31 459.60 7.59 2.56 1,507.60 1.21 2,378.88 

Total 2,839.79 14,751.42 136.36 294.64 19,174.35 416.96 37,613.52 

Percentage distribution 

Purchase of food and beverage  17.19 46.34 45.44 52.21 79.64 79.71 61.53 

Electricity/Fuel/water/gas, etc. 28.62 34.12 17.71 26.46 7.19 11.42 19.61 

Transportation and travel 1.05 1.08 5.99 0.54 0.68 1.05 0.89 

Stationeries  3.43 1.59 3.24 3.68 0.46 0.50 1.17 

Laundry and similar  6.99 1.89 4.12 0.70 0.23 0.40 1.41 

Repair and maintenance 10.49 6.92 8.22 0.74 0.58 0.55 3.84 

Communication (telephone, 
internet, etc.) 3.98 1.34 4.03 1.61 0.19 0.49 0.95 

Rental of building/structure 14.16 3.61 5.69 13.18 3.16 5.60 4.28 

Other expenditure (n.e.c) 14.10 3.12 5.57 0.87 7.86 0.29 6.32 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

৮.১২ স্থূল মূল্য সংটর্াজন   8.12 Gross value added  

দমাে উৎপােন এবং মধ্যবতী দিাটগি পার্ শকুই হটলা স্থূল 

মূল্য সংটর্াজন (রজরিএ)। দমাে মূল্য সংটর্াজটনি 

পরিমাণ 4৯,4০০.৭2 রমরলয়ন োকা। সব শারধক মূল্য 

সংটর্াজন হটয়টছ আবারসক দহাটেল ও দিস্টুটিন্ট খাটত, 

র্াি পরিমাণ ২৯,5৫৩.০৩ রমরলয়ন োকা (৫৯.৮২%), 

তািপে আবারসক দহাটেল খাটতি 9,01৮.৯7 রমরলয়ন 

োকা (18.62%) এবং স্থানীয় দিস্টুটিন্ট/কুাটফটেরিয়াি 

বারষ শক মূল্য সংটর্াজন ৮,৯৭৪.৮৮ রমরলয়ন োকা 

(18.১৭%)। সব শরনম্ন মূল্য সংটর্াজন হটয়টছ ফাি ফুড 

েপ/স্ন্ুাক বাটি, মাত্র 0.7৬%। 

 Gross Value Added (GVA) was calculated as 

the difference between the gross output and 

the intermediate consumption. Total gross 

value added was found to be TK. 49,400.72 

million. The highest value added was 

generated by the residential hotel and 

restaurant with annual gross value added of 

TK. 29,553.03 million (59.82%), followed by 

residential hotel with annual GVA of TK. 

9,018.97 million (18.26%) and then local 

restaurant/cafeteria with annual GVA of TK. 

8,974.88 million (18.17%), respectively. The 

least value added was generated by fast food 

shop/snack bar, only 0.76%. 
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Table 8.12: Gross Output (GO), Intermediate Consumption (IC) and Gross Value Added (GVA) 
(Million TK.) 

Type of business 
Gross 

output 
Intermediate 
consumption 

Gross value 
added 

Residential hotel 11,858.76 2,839.79 9,018.97 

Residential hotel & restaurant 44,304.45 14,751.42 29,553.03 

Guesthouse/rest house  677.37 136.36 541.01 

Other accommodation 1,234.15 294.64 939.51 

Local restaurant/cafeteria     28,149.23 19,174.35 8,974.88 

Fast food shop/ snack bar 790.28 416.96 373.32 

Total 87,014.24 37,613.52 49,400.72 

Percentage distribution  

Residential hotel 13.63 7.55 18.26 

Residential hotel & restaurant 50.92 39.22 59.82 

Guesthouse/rest house  0.78 0.36 1.10 

Other accommodation 1.42 0.78 1.90 

Local restaurant/cafeteria     32.35 50.98 18.17 

Fast food shop/ snack bar 0.91 1.11 0.76 

Total 100.00 100.00 100.00 
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Table 1: Number of tourist and non-tourist households (domestic trip)  
(Number in thousand) 

 Type HH number Percentage distribution 

Tourist households 25,825 65.52 

Non-tourist households 13,591 34.48 

Total households 39,417 100.00 

    

Domestic tour   

Same-day trip only  548 2.12 

Overnight trip only   8,368 32.40 

Both trip  16,910 65.48 

Total households 25,825 100.00 

    

Domestic 25,825 100.00 

Foreign 1,167 4.52 

 

 

Table 2.1: Number of tourist households by main industry and occupation (overnight) 
(Number in thousand) 

  

 Industry/Occupation 

No of HH Percentage distribution 

Domestic 
tour 

Outbound 
tour 

Domestic 
tour 

Outbound 
tour 

Agriculture         

Technicians and Associate Professionals 39.70 - 0.58 0 

Clerical Support Workers 23.82 - 0.35 0 

Services and Sales Workers 166.72 7.94 2.42 2.33 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 4,596.63 214.35 66.71 62.79 

Craft and Related Trades Workers 190.53 - 2.76 0 

Plant and Machine Operators and Assemblers 31.76 - 0.46 0 

 Elementary Occupations 1,841.83 119.08 26.73 34.88 

Total 6,890.97 341.37 100.00 100.00 

Industry     

Managers 31.76 7.94 1.17 10 

Professionals 47.63 - 1.75 0 

Technicians and Associate Professionals 95.27 7.94 3.51 10 

Clerical Support Workers 79.39 - 2.92 0 

Services and Sales Workers 182.60 7.94 6.73 10 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 7.94 - 0.29 0 

Craft and Related Trades Workers 1,174.96 7.94 43.27 10 

Plant and Machine Operators and Assemblers 150.84 15.88 5.56 20 

 Elementary Occupations 944.73 31.76 34.8 40 
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Table 2.1: Number of tourist households by main industry and occupation (overnight) 
(Number in thousand) 

  

 Industry/Occupation 

No of HH Percentage distribution 

Domestic 
tour 

Outbound 
tour 

Domestic 
tour 

Outbound 
tour 

Total 2,715.11 79.39 100 100 

Service     

Managers 674.81 47.63 4.16 6.38 

Professionals 1,309.92 79.39 8.08 10.64 

Technicians and Associate Professionals 1,444.88 87.33 8.91 11.7 

Clerical Support Workers 1,524.27 71.45 9.4 9.57 

Services and Sales Workers 4,938.00 238.17 30.45 31.91 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 222.29 7.94 1.37 1.06 

Craft and Related Trades Workers 2,588.08 134.96 15.96 18.09 

Plant and Machine Operators and Assemblers 1,849.77 63.51 11.4 8.51 

 Elementary Occupations 1,667.17 15.88 10.28 2.13 

Total 16,219.18 746.26 100.00 100.00 

Total     

Managers 706.56 55.57 2.74 4.76 

 Professionals 1,357.55 79.39 5.26 6.8 

Technicians and Associate Professionals 1,579.84 95.27 6.12 8.16 

Clerical Support Workers 1,627.48 71.45 6.3 6.12 

Services and Sales Workers 5,287.31 254.05 20.47 21.77 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 4,826.86 222.29 18.69 19.05 

Craft and Related Trades Workers 3,953.58 142.90 15.31 12.24 

Plant and Machine Operators and Assemblers 2,032.36 79.39 7.87 6.8 

 Elementary Occupations 4,453.73 166.72 17.25 14.29 

Total 25,825.26 1,167.02 100.00 100.00 

 

 

Table 2.2: Number of tourist households by main industry and occupation 
(Number in thousand) 

 Industry/Occupation 
Only same 

day 
Only 

overnight 
Both Total 

Agriculture         

Technicians and Associate Professionals - 15.88 23.82 39.70 

Clerical Support Workers 7.94 - 15.88 23.82 

Services and Sales Workers - 47.63 119.08 166.72 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 95.27 1,516.33 2,985.03 4,596.63 

Craft and Related Trades Workers - 95.27 95.27 190.53 
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Table 2.2: Number of tourist households by main industry and occupation 
(Number in thousand) 

 Industry/Occupation 
Only same 

day 
Only 

overnight 
Both Total 

Plant and Machine Operators and Assemblers - - 31.76 31.76 

 Elementary Occupations 39.70 547.78 1,254.35 1,841.83 

Total 142.90 2,222.89 4,525.18 6,890.97 

Industry     

Managers - 7.94 23.82 31.76 

Professionals - 15.88 31.76 47.63 

Technicians and Associate Professionals 7.94 31.76 55.57 95.27 

Clerical Support Workers - 7.94 71.45 79.39 

Services and Sales Workers - 23.82 158.78 182.60 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers - - 7.94 7.94 

Craft and Related Trades Workers 39.70 365.19 770.07 1,174.96 

Plant and Machine Operators and Assemblers - 23.82 127.02 150.84 

 Elementary Occupations 23.82 325.50 595.42 944.73 

Total 71.45 801.83 1,841.83 2,715.11 

Service     

Managers 15.88 269.92 389.01 674.81 

 Professionals 23.82 468.40 817.71 1,309.92 

Technicians and Associate Professionals 23.82 389.01 1,032.06 1,444.88 

Clerical Support Workers 15.88 468.40 1,040.00 1,524.27 

Services and Sales Workers 111.15 1,484.58 3,342.28 4,938.00 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 7.94 71.45 142.90 222.29 

Craft and Related Trades Workers 63.51 992.36 1,532.21 2,588.08 

Plant and Machine Operators and Assemblers 39.70 603.36 1,206.71 1,849.77 

 Elementary Occupations 31.76 595.42 1,040.00 1,667.17 

Total 333.43 5,342.88 10,542.87 16,219.18 

Total     

Managers 15.88 277.86 412.82 706.56 

 Professionals 23.82 484.27 849.46 1,357.55 

Technicians and Associate Professionals 31.76 436.64 1,111.45 1,579.84 

Clerical Support Workers 23.82 476.33 1,127.33 1,627.48 

Services and Sales Workers 111.15 1,556.03 3,620.14 5,287.31 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 103.21 1,587.78 3,135.87 4,826.86 

Craft and Related Trades Workers 103.21 1,452.82 2,397.55 3,953.58 
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Table 2.2: Number of tourist households by main industry and occupation 
(Number in thousand) 

 Industry/Occupation 
Only same 

day 
Only 

overnight 
Both Total 

Plant and Machine Operators and Assemblers 39.70 627.17 1,365.49 2,032.36 

 Elementary Occupations 95.27 1,468.70 2,889.76 4,453.73 

Total 547.78 8,367.61 16,909.87 25,825.26 

 

 

Table 2.3: Percentage distribution of tourist households by main industry and occupation 

 Industry/Occupation 
Only same 

day 
Only 

overnight 
Both Total 

Agriculture         

Technicians and Associate Professionals - 0.71 0.53 0.58 

Clerical Support Workers 5.56 - 0.35 0.35 

Services and Sales Workers - 2.14 2.63 2.42 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 66.67 68.21 65.96 66.71 

Craft and Related Trades Workers - 4.29 2.11 2.76 

Plant and Machine Operators and Assemblers - - 0.70 0.46 

 Elementary Occupations 27.78 24.64 27.72 26.73 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Industry     

Managers - 0.99 1.29 1.17 

 Professionals - 1.98 1.72 1.75 

Technicians and Associate Professionals 11.11 3.96 3.02 3.51 

Clerical Support Workers - 0.99 3.88 2.92 

Services and Sales Workers - 2.97 8.62 6.73 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers - - 0.43 0.29 

Craft and Related Trades Workers 55.56 45.54 41.81 43.27 

Plant and Machine Operators and Assemblers - 2.97 6.90 5.56 

 Elementary Occupations 33.33 40.59 32.33 34.80 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Service     

Managers 4.76 5.05 3.69 4.16 

 Professionals 7.14 8.77 7.76 8.08 

Technicians and Associate Professionals 7.14 7.28 9.79 8.91 

Clerical Support Workers 4.76 8.77 9.86 9.40 

Services and Sales Workers 33.33 27.79 31.70 30.45 
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Table 2.3: Percentage distribution of tourist households by main industry and occupation 

 Industry/Occupation 
Only same 

day 
Only 

overnight 
Both Total 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 2.38 1.34 1.36 1.37 

Craft and Related Trades Workers 19.05 18.57 14.53 15.96 

Plant and Machine Operators and Assemblers 11.90 11.29 11.45 11.40 

 Elementary Occupations 9.52 11.14 9.86 10.28 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total     

Managers 2.90 3.32 2.44 2.74 

 Professionals 4.35 5.79 5.02 5.26 

Technicians and Associate Professionals 5.80 5.22 6.57 6.12 

Clerical Support Workers 4.35 5.69 6.67 6.30 

Services and Sales Workers 20.29 18.60 21.41 20.47 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 18.84 18.98 18.54 18.69 

Craft and Related Trades Workers 18.84 17.36 14.18 15.31 

Plant and Machine Operators and Assemblers 7.25 7.50 8.08 7.87 

 Elementary Occupations 17.39 17.55 17.09 17.25 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

Table 2.4: Tourist households by main industry and occupation 
(Number in thousand) 

Industry/Occupation  
No. of Household Percent 

Same day Over night Same day Over night 

Agriculture         

Technicians and Associate Professionals 23.82 39.70 0.51 0.59 

Clerical Support Workers 23.82 15.88 0.51 0.24 

Services and Sales Workers 119.08 166.72 2.55 2.47 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 3,080.30 4,501.36 65.99 66.71 

Craft and Related Trades Workers 95.27 190.53 2.04 2.82 

Plant and Machine Operators and Assemblers 31.76 31.76 0.68 0.47 

 Elementary Occupations 1,294.04 1,802.13 27.72 26.71 

Total 4,668.08 6,748.07 100.00 100.00 

Industry     

Managers 23.82 31.76 1.24 1.20 

 Professionals 31.76 47.63 1.66 1.80 
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Table 2.4: Tourist households by main industry and occupation 
(Number in thousand) 

Industry/Occupation  
No. of Household Percent 

Same day Over night Same day Over night 

Technicians and Associate Professionals 63.51 87.33 3.32 3.30 

Clerical Support Workers 71.45 79.39 3.73 3.00 

Services and Sales Workers 158.78 182.60 8.30 6.91 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 7.94 7.94 0.41 0.30 

Craft and Related Trades Workers 809.77 1,135.26 42.32 42.94 

Plant and Machine Operators and Assemblers 127.02 150.84 6.64 5.71 

 Elementary Occupations 619.24 920.91 32.37 34.83 

Total 1,913.28 2,643.66 100.00 100.00 

Service     

Managers 404.88 658.93 3.72 4.15 

 Professionals 841.52 1,286.10 7.74 8.10 

Technicians and Associate Professionals 1,055.87 1,421.06 9.71 8.95 

Clerical Support Workers 1,055.87 1,508.39 9.71 9.50 

Services and Sales Workers 3,453.42 4,826.86 31.75 30.38 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 150.84 214.35 1.39 1.35 

Craft and Related Trades Workers 1,595.72 2,524.57 14.67 15.89 

Plant and Machine Operators and Assemblers 1,246.41 1,810.07 11.46 11.39 

 Elementary Occupations 1,071.75 1,635.42 9.85 10.29 

Total 10,876.30 15,885.75 100.00 100.00 

Total    - 

Managers 428.70 690.69 2.46 2.73 

 Professionals 873.28 1,333.74 5.00 5.28 

Technicians and Associate Professionals 1,143.20 1,548.09 6.55 6.12 

Clerical Support Workers 1,151.14 1,603.66 6.59 6.34 

Services and Sales Workers 3,731.29 5,176.17 21.37 20.48 

Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers 3,239.07 4,723.65 18.55 18.69 

Craft and Related Trades Workers 2,500.76 3,850.37 14.32 15.23 

Plant and Machine Operators and Assemblers 1,405.19 1,992.67 8.05 7.88 

 Elementary Occupations 2,985.03 4,358.46 17.10 17.24 

Total 17,457.65 25,277.48 100.00 100.00 
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Table 3: Average number of visitors per trip 
(Number in thousand) 

Types of trip Number of Trips Number of Visitors Visitors per trip 

Overnight trip       

Domestic tour 67,798 164,661 2.43 

Outbound tour 1,564 2,922 1.87 

Total/Average 69,362 167,582 2.42 

Same day trip 59,550 161,977 2.72 

Percentage distribution 

Domestic tour 97.75 98.26 - 

Outbound tour 2.25 1.74 - 

Total 100.00 100.00 - 

 

Table 4: Average trip duration (overnight trip) 

Type of tour 

Total number of 
overnight trips 

('000') 

Total number of nights spent by 
the visitors outside of his/her 

usual residence 

('000') 

Average trip 
duration 

       

Domestic tour 67,798 234,611 3.46 

Outbound tour 1,564 12,067 7.72 

Total 69,362 246,678 3.56 

Percentage distribution 

Domestic tour 97.75 95.11 - 

Outbound tour 2.25 4.89 - 

Total 100.00 100.00 - 

 

Table 5.1: Average number of visitors per overnight trip by leading purposes (domestic tour) 

 

 Purpose 

Number of 
overnight trips 

('000') 

Number of 
visitors 

('000') 

Average number of 
visitors per 

overnight trip 

Holiday, leisure and recreation 3,033 7,296 2.41 

Visiting friend and relatives 48,499 126,181 2.60 

Education and training 857 1,246 1.45 

Health and medical 8,383 17,116 2.04 

Pilgrimage and religious activities 1,564 2,826 1.81 

Shopping 1,969 4,668 2.37 

Business/professional 1,485 1,723 1.16 

Sports 79 183 2.30 

Picnic 1,278 2,207 1.73 

Others 651 1,215 1.87 

Total 67,798 164,661 2.43 
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Table 5.2: Average number of visitors per overnight trip by leading purposes (outbound tour) 

 

 Purpose 

Number of 
overnight trips 

('000') 

Number of 
visitors 

('000') 

Average number of 
visitors per 

overnight trip 

Holiday, leisure and recreation 198 373 1.88 

Visiting friend and relatives 659 1,318 2.00 

Education and training 16 32 2.00 

Health and medical 397 746 1.88 

Pilgrimage and religious activities 159 278 1.75 

Shopping 16 32 2.00 

Business/ professional 95 111 1.17 

Picnic 16 24 1.50 

Others 8 8 1.00 

Total 1,564 2,922 1.87 

 

Table 6: Distribution of trips by leading purpose (domestic tour) 
 

Purpose Number of overnight trips Number of same day trips 

Number ('000')     

Holiday, leisure and recreation 2,858 3,588 

Visiting friend and relatives 48,594 24,571 

Education and training 889 715 

Health and medical 8,368 12,377 

Pilgrimage and religious activities 1,620 1,437 

Shopping 1,969 9,940 

Business/professional 1,485 3,033 

Sports 79 87 

Picnic 1,286 2,810 

Others 651 992 

Total 67,798 59,550 

Percentage distribution   

Holiday, leisure and recreation 4.22 6.03 

Visiting friend and relatives 71.67 41.26 

Education and training 1.31 1.20 

Health and medical 12.34 20.78 

Pilgrimage and religious activities 2.39 2.41 

Shopping 2.90 16.69 

Business/ professional 2.19 5.09 

Sports 0.12 0.15 

Picnic 1.90 4.72 

Others 0.96 1.67 

Total 100.00 100.00 
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Table 7: Package and non-package trips 
 

 Type of tour Package tour Non-package tour Total 

Domestic tour 1,945 65,853 67,798 

Outbound tour 357 1,207 1,564 

Total 2,302 67,060 69,362 

Same day 2,024 57,525 59,550 

Percentage distribution    

Domestic tour 2.87 97.13 100.00 

Outbound tour 22.84 77.16 100.00 

Total 3.32 96.68 100.00 

Same day 3.40 96.60 100.00 

 

Table 8: Distribution of trips by Major mode of travels for domestic tour (overnight) 
 

Major mode of travels 
Highest distance 

traveled 
Percentage 
distribution 

2nd highest 
distance traveled 

Percentage 
distribution 

Bus 35,288 52.05 2,977 7.79 

Train 2,707 3.99 191 0.50 

Water transport 4,128 6.09 1,612 4.22 

Air transport 191 0.28 8 0.02 

Own transport 1,008 1.49 119 0.31 

Transport equipment, rental 9,820 14.48 9,034 23.63 

Others 14,655 21.62 24,293 63.54 

 

Table 9: Distribution of trips by Major mode of travels for outbound tour 
 

Major mode of travels 
Highest distance 

traveled 
Percentage 
distribution 

2nd highest 
distance traveled 

Percentage 
distribution 

Bus 619 39.59 397 34.72 

Train 389 24.87 103 9.03 

Water transport 56 3.55 24 2.08 

Air transport 238 15.23 8 0.69 

Own transport 8 0.51 16 1.39 

Transport equipment, rental 159 10.15 254 22.22 

Others 95 6.09 341 29.86 
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Table 10.1: Distribution of Trips by Major type of stay for domestic tour by leading 
purposes 

 

 Purpose 
Star 

hotel 
Non-star 

hotel 

Motel/Guest 
house/Resort/
Vacation home 

Religious 
institution 

Rent 
house 

Friends and 
relatives 

house 
Other Total trips 

Holiday, leisure and 
recreation 

103 1,183 310 8 87 1,199 143 3,033 

Visiting friend and 
relatives 

1,842 3,445 1,858 198 381 39,972 802 48,499 

Education and training 48 278 87 - 32 349 64 857 

Health and medical 206 1,882 333 24 48 3,747 2,144 8,383 

Pilgrimage and religious 
activities 

56 151 64 738 16 429 111 1,564 

Shopping - 953 - 8 - 984 24 1,969 

Business/ professional 64 643 56 24 56 500 143 1,485 

Sports 8 8 - - - 64 - 79 

Picnic 103 643 79 - 16 373 64 1,278 

Others 40 191 8 16 8 318 71 651 

Total 2,469 9,376 2,794 1,016 643 47,935 3,565 67,798 

Percentage distribution         

Holiday, leisure and 
recreation  

4.18 12.62 11.08 0.78 13.58 2.50 4.01 4.47 

Visiting friend and 
relatives 

74.60 36.75 66.48 19.53 59.26 83.39 22.49 71.53 

Education and training 1.93 2.96 3.13 - 4.94 0.73 1.78 1.26 

Health and medical 8.36 20.07 11.93 2.34 7.41 7.82 60.13 12.37 

Pilgrimage and religious 
activities 

2.25 1.61 2.27 72.66 2.47 0.89 3.12 2.31 

Shopping - 10.16 - 0.78 - 2.05 0.67 2.90 

Business/ professional 2.57 6.86 1.99 2.34 8.64 1.04 4.01 2.19 

Sports 0.32 0.08 - - - 0.13 - 0.12 

Picnic 4.18 6.86 2.84 - 2.47 0.78 1.78 1.89 

Others 1.61 2.03 0.28 1.56 1.23 0.66 2.00 0.96 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Table 10.2: Distribution of Trips by Major type of stay for outbound tour by leading 
purposes 

 Purpose 
Star 

hotel 

Non-
star 

hotel 

Motel/Guest 
house/Resort

/Vacation 
home 

Religious 
institution 

Rent 
house 

Friends 
and 

relatives 
house 

Other 
Total 
trip 

Holiday, leisure and recreation 32 135 - 8 8 8 8 198 

Visiting friend and relatives 48 95 48 - 16 437 16 659 

Education and training - - - - - 16 - 16 

Health and medical 16 206 24 - 40 56 56 397 

Pilgrimage and religious 8 64 32 - 24 8 24 159 
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Table 10.2: Distribution of Trips by Major type of stay for outbound tour by leading 
purposes 

 Purpose 
Star 

hotel 

Non-
star 

hotel 

Motel/Guest 
house/Resort

/Vacation 
home 

Religious 
institution 

Rent 
house 

Friends 
and 

relatives 
house 

Other 
Total 
trip 

activities 

Shopping - 8 - - - 8 - 16 

Business/ professional 16 32 - - 8 - 40 95 

Picnic - 8 - - - - 8 16 

Others - 8 - - - - - 8 

Total 119 556 103 8 95 532 151 1,564 

Percentage distribution         

Holiday, leisure and recreation 26.67 24.29 - 100.00 8.33 1.49 5.26 12.69 

Visiting friend and relatives 40.00 17.14 46.15 - 16.67 82.09 10.53 42.13 

Education and training - - - - - 2.99 - 1.02 

Health and medical 13.33 37.14 23.08 - 41.67 10.45 36.84 25.38 

Pilgrimage and religious 
activities 

6.67 11.43 30.77 - 25.00 1.49 15.79 10.15 

Shopping - 1.43 - - - 1.49 - 1.02 

Business/ professional 13.33 5.71 - - 8.33 - 26.32 6.09 

Picnic - 1.43 - - - - 5.26 1.02 

Others - 1.43 - - - - - 0.51 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

Table 11.1: Number of nights spent for domestic tour by leading purposes 
 

Purpose 
Star 

hotel 

Non-
star 

hotel 

Motel/Guest 
house/Resort

/Vacation 
home 

Religious 
institution 

Rent 
house 

Friends 
and 

relatives 
house 

Other 
Total 
nights 

Holiday, leisure and recreation 286 3,176 873 8 294 5,414 413 10,463 

Visiting friend and relatives 1,945 8,002 5,780 1,143 2,048 147,934 3,533 170,385 

Education and training 111 683 373 - 111 2,136 1,119 4,533 

Health and medical 294 3,842 2,080 40 214 12,790 12,147 31,406 

Pilgrimage and religious 
activities 

79 254 198 3,580 87 1,389 310 5,899 

Shopping - 1,000 - 8 - 1,358 87 2,453 

Business/ professional 159 1,310 222 40 953 1,508 349 4,541 

Sports 8 119 - - - 119 - 246 

Picnic 214 1,254 230 - 24 476 119 2,318 

Others 79 302 56 56 8 1,278 587 2,366 

Total 3,176 19,943 9,812 4,874 3,739 174,402 18,664 234,611 

Percentage distribution         

Holiday, leisure and recreation 9.00 15.92 8.90 0.16 7.86 3.10 2.21 4.46 
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Table 11.1: Number of nights spent for domestic tour by leading purposes 
 

Purpose 
Star 

hotel 

Non-
star 

hotel 

Motel/Guest 
house/Resort

/Vacation 
home 

Religious 
institution 

Rent 
house 

Friends 
and 

relatives 
house 

Other 
Total 
nights 

Visiting friend and relatives 61.25 40.13 58.90 23.45 54.78 84.82 18.93 72.62 

Education and training 3.50 3.42 3.80 - 2.97 1.22 6.00 1.93 

Health and medical 9.25 19.27 21.20 0.81 5.73 7.33 65.08 13.39 

Pilgrimage and religious 
activities 

2.50 1.27 2.02 73.45 2.34 0.80 1.66 2.51 

Shopping - 5.02 - 0.16 - 0.78 0.47 1.05 

Business/ professional 5.00 6.57 2.27 0.81 25.48 0.86 1.87 1.94 

Sports 0.25 0.60 - - - 0.07 - 0.10 

Picnic 6.75 6.29 2.35 - 0.64 0.27 0.64 0.99 

Others 2.50 1.51 0.57 1.14 0.21 0.73 3.15 1.01 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Table 11.2: Number of nights spent for outbound tour by leading purposes 
 

 Purpose Star hotel Non-star hotel 
Motel/Guest 

house/Resort/
Vacation home 

Religious 
institution 

Rent 
house 

Friends and 
relatives 

house 
Other Total nights 

Holiday, leisure and 
recreation 

142.90 579.54 - 47.63 7.94 39.70 7.94 825.65 

Visiting friend and relatives 47.63 246.11 420.76 - 63.51 2,770.68 317.56 3,866.25 

Education and training - - - - - 39.70 - 39.70 

Health and medical 79.39 1,690.99 142.90 - 349.31 738.32 389.01 3,389.91 

Pilgrimage and religious 
activities 

158.78 960.61 778.01 - 523.97 198.47 261.98 2,881.82 

Shopping - 7.94 - - - 79.39 - 87.33 

Business/ professional 71.45 47.63 - - 317.56 - 389.01 825.65 

Picnic - 7.94 - - - - 95.27 103.21 

Others - 47.63 - - - - - 47.63 

Total 500.15 3,588.39 1,341.68 47.63 1,262.29 3,866.25 1,460.76 12,067.14 

Percentage distribution         

Holiday, leisure and 
recreation 

28.57 16.15 - 100.00 0.63 1.03 0.54 6.84 

Visiting friend and relatives 9.52 6.86 31.36 - 5.03 71.66 21.74 32.04 

Education and training - - - - - 1.03 - 0.33 

Health and medical 15.87 47.12 10.65 - 27.67 19.10 26.63 28.09 

Pilgrimage and religious 
activities 

31.75 26.77 57.99 - 41.51 5.13 17.93 23.88 

Shopping - 0.22 - - - 2.05 - 0.72 

Business/ professional 14.29 1.33 - - 25.16 - 26.63 6.84 

Picnic - 0.22 - - - - 6.52 0.86 

Others - 1.33 - - - - - 0.39 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Table 12.1: Number of visitors by division for domestic tour 
 

  Division 
Same day trip Overnight trip 

No. of HH No. Visitors No. of HH No. Visitors 

Barishal 10,059 23,293 9,090 20,054 

Chattogram 4,366 13,695 6,939 17,077 

Dhaka 6,978 20,141 9,622 24,333 

Khulna 7,431 19,030 10,987 24,793 

Mymensingh 6,153 14,457 3,985 9,678 

Rajshahi 3,453 10,154 9,146 21,808 

Rangpur 8,804 22,864 7,320 16,624 

Sylhet 12,305 38,345 10,710 30,295 

Total 59,550 161,977 67,798 164,661 

Percentage distribution     

Barishal 16.89 14.38 13.41 12.18 

Chattogram 7.33 8.45 10.23 10.37 

Dhaka 11.72 12.43 14.19 14.78 

Khulna 12.48 11.75 16.21 15.06 

Mymensingh 10.33 8.93 5.88 5.88 

Rajshahi 5.80 6.27 13.49 13.24 

Rangpur 14.78 14.12 10.80 10.10 

Sylhet 20.66 23.67 15.80 18.40 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Table 12.2: Number of visitors by division for outbound tour 
 

 Division 

  

Number ('000') Percentage distribution 

No. of HH No. Visitors No. of HH No. Visitors 

Barishal 206 397 13.20 13.59 

Chattogram 119 246 7.61 8.42 

Dhaka 397 730 25.38 25.00 

Khulna 349 580 22.34 19.84 

Mymensingh 8 16 0.51 0.54 

Rajshahi 79 135 5.08 4.62 

Rangpur 183 302 11.68 10.33 

Sylhet 222 516 14.21 17.66 

Total 1,564 2,922 100.00 100.00 

 

  



Tourism Satellite Account 2020 

 

130 | P a g e  
 

Table 13: Number of households and visitors by tourist places of Bangladesh for domestic 
overnight tour 

(Number in thousand) 

Place Household No. of Trips No. of Visitor 

National Monument 135 135 230 

National Zoo 1,048 1,048 2,525 

Lalbag Fort 603 603 1,429 

Bangladesh Folk and Crafts Museum 1,596 1,596 4,208 

Cox's bazar 5,002 5,002 12,528 

Saint Martins 945 945 2,334 

Potenga, Chattagram 3,573 3,573 8,534 

Sajek valley, Rangamati 1,612 1,612 4,200 

Baul Samrat Lalan Shah Majar 643 643 1,604 

Paharpur Buddha Bihar, Naogoan 246 246 468 

Mujibnagar Libaration Monument, Meherpur 1,024 1,024 2,715 

Shat Gambuj Mosque, Bagerhat, Khulna 95 95 294 

Sundarbans 1,223 1,223 2,961 

Kantajir Mosque 437 437 794 

Mahasthangar, Bagura 373 373 730 

Kuakata, Potuakhali 2,945 2,945 6,486 

Ratargul, Sylhet 103 103 270 

Jaflong, Sylhet 945 945 2,358 

Lalakhal,Sylhet 167 167 492 

Bichanakandi, Sylhet 95 95 278 

Sree Mangal 2,723 2,723 6,423 

Bandarbans 1,612 1,612 3,938 

Khagrachori 357 357 1,096 

Rangamati 1,318 1,318 3,438 

Others 38,980 38,980 94,330 

Total 67,798 67,798 164,661 

 

Table 14: Number of trips and visitors by country 
(Number in thousand) 

 Country  No. of trips Visitors 

India 944.73 2,024 

Nepal 15.88 24 

Saudi Arabia  127.02 278 

Africa 23.82 48 

Malaysia 71.45 119 

Dubai 23.82 32 

Thailand 39.70 71 

Turkey 7.94 16 

Others 309.62 310 

Total 1,563.96 2,922 
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Table 15: Number of trips by starting month of domestic tour 
 

 Month 

No. of Trip 

No. of trips (‘000) Percent 

Same day Trip Overnight Trip Same day Trip Overnight Trip 

January 5,113 6,288 8.59 9.27 

February 5,867 6,034 9.85 8.90 

March 5,144 6,272 8.64 9.25 

April 4,597 5,144 7.72 7.59 

May 4,732 4,676 7.95 6.90 

June 5,398 6,986 9.07 10.30 

July 4,493 4,454 7.55 6.57 

August 5,962 6,613 10.01 9.75 

September 3,890 4,255 6.53 6.28 

October 4,255 4,533 7.15 6.69 

November 3,739 4,001 6.28 5.90 

December 6,359 8,542 10.68 12.60 

Total 59,550 67,798 100.00 100.00 

 

Table 16: Number of trips by starting month of outbound tour 
 

Month Outbound (‘000) Percent (%) 

January 167 10.66 

February 135 8.63 

March 103 6.6 

April 175 11.17 

May 119 7.61 

June 95 6.09 

July 143 9.14 

August 111 7.11 

September 87 5.58 

October 127 8.12 

November 87 5.58 

December 214 13.71 

Total 1,564 100.00 
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Table 17: Number of visitors by age group for domestic and outbound tour 
(Number in thousand) 

Age group 

Domestic (overnight) Outbound Total 

Number of 
visitors 

Percentage 
distribution 

Number of 
visitors 

Percentage 
distribution 

Number of 
visitors 

Percentage 
distribution 

0 - 14 52,611 31.95 508 17.39 53,119 31.70 

15 - 24 24,055 14.61 373 12.77 24,428 14.58 

25 - 59 77,579 47.11 1,739 59.51 79,318 47.33 

>=60 10,416 6.33 302 10.33 10,718 6.40 

Total 164,661 100.00 2,922 100.00 167,582 100.00 

 

Table 18: Number of visitors by educational level (highest grade passed) for domestic tour 
(Number in thousand) 

Level of education (age 15 and above ) 
Same day and 

Overnight 
both trip 

Same day trip Overnight trip Total 

No schooling 13,591 2,612 4,843 21,046 

Not completed primary education 11,035 1,588 4,470 17,092 

Completed primary education 13,004 2,088 4,867 19,958 

Completed junior secondary 12,099 1,699 5,343 19,141 

Secondary education 9,439 1,532 4,358 15,330 

Completed higher secondary 6,645 849 2,818 10,313 

Completed diploma/vocational education 437 56 262 754 

Completed graduate/ post graduate 
education 

5,391 770 3,041 9,201 

Others 349 8 151 508 

Total 71,990 11,202 30,152 113,344 

Percentage distribution     

No schooling 18.88 23.32 16.06 18.57 

Not completed primary education 15.33 14.17 14.82 15.08 

Completed primary education 18.06 18.64 16.14 17.61 

Completed junior secondary 16.81 15.17 17.72 16.89 

Secondary education 13.11 13.68 14.45 13.53 

Completed higher secondary 9.23 7.58 9.35 9.1 

Completed diploma/vocational education 0.61 0.5 0.87 0.67 

Completed graduate/ post graduate 
education 

7.49 6.87 10.08 8.12 

Others 0.49 0.07 0.5 0.45 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Table 19: Number of visitors by educational level (highest grade passed) for overnight 
domestic and outbound tour 

(Number in thousand) 

Level of education 
Domestic tour Outbound tour Total 

Number Percent Number Percent Number Percent 

No schooling 18,506 11.24 325 11.14 18,831 11.24 

Not completed primary education 16,052 9.75 294 10.05 16,346 9.75 

Completed primary education 20,189 12.26 333 11.41 20,522 12.25 

Completed junior secondary 20,149 12.24 365 12.50 20,514 12.24 

Secondary education 15,394 9.35 325 11.14 15,719 9.38 

Completed higher secondary 9,955 6.05 286 9.78 10,241 6.11 

Completed diploma/vocational education 1,040 0.63 40 1.36 1,080 0.64 

Completed graduate/ post graduate education 10,257 6.23 437 14.95 10,694 6.38 

Visitors less than 15 years 52,611 31.95 508 17.39 53,119 31.70 

Others 508 0.31 8 0.27 516 0.31 

Total 164,661 100.00 2,921 100.00 167,582 100.00 

 

Table 20: Expenditure on domestic overnight trips by leading purposes 
(Million Tk.) 

 Purpose 
Accomm
odation 

Food and 
drink 

Transport Shopping 
Recreation/reli
gious/Cultural/

Sports 

Health/
medical 

Other/service 
charge travel 

agent  
Total 

Holiday, leisure and 
recreation 

3,239 1,628 10,111 6,388 133 380 147 22,026 

Visiting friend and relatives 38,022 10,061 90,950 34,541 1,516 19,556 4,389 199,035 

Education and training 1,562 1,536 39,353 31,876 73,569 23,315 2,874 174,083 

Health and medical 13,059 9,004 49,825 23,792 1,228 47,163 5,499 149,570 

Pilgrimage and religious 
activities 

1,712 764 8,672 4,832 6,539 924 637 24,080 

Shopping 1,176 897 6,559 3,145 142 1,750 372 14,039 

Business/ professional 1,546 1,125 7,522 2,697 68 2,037 126 15,122 

Sports 37 48 147 81 10 165 3 490 

Picnic 1,789 823 6,310 1,514 73 1,251 456 12,215 

Others 801 229 2,072 733 19 398 99 4,350 

Total 62,943 26,113 221,520 109,597 83,296 96,938 14,602 615,010 

Percentage distribution         

Holiday, leisure and 
recreation 

5.15 6.24 4.56 5.83 0.16 0.39 1.01 3.58 

Visiting friend and relatives 60.41 38.53 41.06 31.52 1.82 20.17 30.06 32.36 

Education and training 2.48 5.88 17.76 29.08 88.32 24.05 19.68 28.31 

Health and medical 20.75 34.48 22.49 21.71 1.47 48.65 37.66 24.32 

Pilgrimage and religious 
activities 

2.72 2.92 3.91 4.41 7.85 0.95 4.36 3.92 

Shopping 1.87 3.43 2.96 2.87 0.17 1.81 2.54 2.28 

Business/ professional 2.46 4.31 3.40 2.46 0.08 2.10 0.87 2.46 

Sports 0.06 0.18 0.07 0.07 0.01 0.17 0.02 0.08 

Picnic 2.84 3.15 2.85 1.38 0.09 1.29 3.12 1.99 

Others 1.27 0.88 0.94 0.67 0.02 0.41 0.68 0.71 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Table 21: Percentage distribution of visitors by major mode of travel and leading 
purpose for overnight domestic tour 

Leading purpose  Bus Train 
Water 

transport 
Air 

transport 
Own 

transport 

Transport 
equipment, 

rental 

Rest of 
the mode 

Total 

Trips                 

Holiday, leisure and 
recreation 

2,263 206 143 - 56 286 79 3,033 

Visiting friend and relatives 24,333 1,683 2,199 111 794 7,478 11,900 48,499 

Education and training 580 71 127 32 - 32 16 857 

Health and medical 4,176 397 913 8 16 1,318 1,556 8,383 

Pilgrimage and religious 
activities  

953 87 167 8 48 143 159 1,564 

Shopping 643 8 246 8 16 214 834 1,969 

Business/ professional 969 143 246 16 32 56 24 1,485 

Sports 40 - 8 - - 32 - 79 

Picnic 937 32 32 - 8 230 40 1,278 

Others 397 79 48 8 40 32 48 651 

Total 35,288 2,707 4,128 191 1,008 9,820 14,655 67,798 

Percentage         

Holiday, leisure and 
recreation 

6.41 7.62 3.46 - 5.51 2.91 0.54 4.47 

Visiting friend and relatives 68.95 62.17 53.27 58.33 78.74 76.15 81.20 71.53 

Education and training 1.64 2.64 3.08 16.67 - 0.32 0.11 1.26 

Health and medical 11.83 14.66 22.12 4.17 1.57 13.42 10.62 12.37 

Pilgrimage and religious 
activities  

2.70 3.23 4.04 4.17 4.72 1.46 1.08 2.31 

Shopping 1.82 0.29 5.96 4.17 1.57 2.18 5.69 2.90 

Business/ professional 2.74 5.28 5.96 8.33 3.15 0.57 0.16 2.19 

Sports 0.11 - 0.19 - - 0.32 - 0.12 

Picnic 2.65 1.17 0.77 - 0.79 2.34 0.27 1.89 

Others 1.12 2.93 1.15 4.17 3.94 0.32 0.33 0.96 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Visitor         

Holiday, leisure and 
recreation 

5,232 572 429 - 151 762 151 7,296 

Visiting friend and relatives 62,368 4,636 5,811 254 2,207 19,990 30,906 126,173 

Education and training 770 119 167 40 - 143 16 1,254 

Health and medical 8,407 818 1,770 8 48 2,874 3,207 17,132 

Pilgrimage and religious 
activities  

1,667 167 270 16 64 278 365 2,826 

Shopping 1,286 16 381 16 64 722 2,175 4,660 

Business/ professional 1,096 151 278 16 56 56 71 1,723 

Sports 79 - 16 - - 87 - 183 

Picnic 1,612 56 79 - 40 333 87 2,207 

Others 715 151 79 8 40 103 111 1,207 
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Table 21: Percentage distribution of visitors by major mode of travel and leading 
purpose for overnight domestic tour 

Leading purpose  Bus Train 
Water 

transport 
Air 

transport 
Own 

transport 

Transport 
equipment, 

rental 

Rest of 
the mode 

Total 

Total 83,231 6,685 9,281 357 2,667 25,349 37,091 164,661 

Percentage         

Holiday, leisure and 
recreation 

6.29 8.55 4.62 - 5.65 3.01 0.41 4.43 

Visiting friend and relatives 74.93 69.36 62.62 71.11 82.74 78.86 83.33 76.63 

Education and training 0.93 1.78 1.80 11.11 - 0.56 0.04 0.76 

Health and medical 10.10 12.23 19.08 2.22 1.79 11.34 8.65 10.40 

Pilgrimage and religious 
activities  

2.00 2.49 2.91 4.44 2.38 1.10 0.98 1.72 

Shopping 1.55 0.24 4.11 4.44 2.38 2.85 5.86 2.83 

Business/ professional 1.32 2.26 2.99 4.44 2.08 0.22 0.19 1.05 

Sports 0.10 - 0.17 - - 0.34 - 0.11 

Picnic 1.94 0.83 0.86 - 1.49 1.32 0.24 1.34 

Others 0.86 2.26 0.86 2.22 1.49 0.41 0.30 0.73 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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জরিপ প্রশ্নপত্র 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চা বাগান, রিটলে /Tea garden, Sylhet 
 

 

 

 

 

Survey Questionnaire 
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পরিিংখ্যান আইন ২০১৩ কর্তকৃ 

প্রদত্ত ক্ষমতাবটল রবরবএি এ িকল 

তথ্য িংগ্রহ কটি থাটক। ব্যরি বা 

প্ররতষ্ঠাটনি তথ্য িিকাটিি চারহদা 

মমাতাটবক িিবিাহ না কিা 

আইনরবরুদ্ধ ও শারিট াগ্য 

অ্পিাধ। 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাটদশ িিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 

পরিিংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা রবভাগ  

বাংলাটদশ পরিিংখ্যান ব্যযটিা 

মডানাৃইমজশন অ্ব ন্যাশনাল একাউন্টি স্ট্যাটিিটিকি প্রটজক্ট 

পরিিংখ্যান ভবন (৫ম তলা, ব্লক-১) 

ই-২৭/এ, আগািগাঁও, ঢাকা।  

     মগাপনীয় 

(িংগৃরহত তথ্য িম্পূণ ৃ

মগাপন িাখা হটব এবং 

শুধুমাত্র পরিিংখ্যান রবষয়ক 

কাটজ ব্যবহাি কিা হটব) 

 

 

ট্যুরিজম স্যাটেলাইে অ্ুাকাউন্ট-২০১৮-১৯ 

(দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্ জটন র্তিপ) 

 

মিকশন ১: নমুনা খানাি পরিরচরত 

  ১.১। খানা প্রধাটনি নাম   

১.২। মাতাি নাম  
১.৩। রপতাি নাম  GEO Code 
১.৪। রবভাগ     

১.৫। মজলা     

১.৬। উপটজলা/থানা     

১.৭। ইউরনয়ন/ওয়াড ৃ     

১.৮। মমৌজা/মহল্লা     

১.৯। িািা/টহারডং নম্বি  
১.১০। এলাকাি ধিণ শহি-১ পতি-২  

১.১১। তথ্য প্রদানকািীি নাম  

১.১২। মমাবাইল নম্বি            

 

সেকশন ২ :মাঠপর্ জায়ে কায়র্ি তিিিণ 

 

রববিণ গণনাকািী/ তথ্য িংগ্রহকািী তদািককািী 

নাম   

স্বাক্ষি   

সাক্ষাৎকাি/তদািরকি তারিখ DD MM YY DD MM YY 

গণনাকািী/সুপািভাইজাটিি মন্তব্য (যরদ থাটক)   

দেকশন ৩: খানার বৈশশষ্ট্য 

১. খানাি আকাি (েদস্যেংখ্যা)  

২. প্রধান তশল্প  

(খানাি প্রধান আয়েি উৎে) 

তিিিণ : 

সকাড (৪ তডতর্ট) :       

৩. প্রধান সপশা (খানাি প্রধান আে) তিিিণ : 

সকাড (৩তডতর্ট) :     
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দেকশন ৪: খানার গঠন ও পর্ যটন েম্পশকযত তথ্য 

 

োরশি ৪.১: খানাি েকল েদয়স্যি র্নিাতিক তথ্য ও অন্যান্য তিিিণ 

 

ক্রতমক 

নং 

খানাি েদস্যয়দি নাম খানাপ্রধায়নি োয়ে 

েম্পকজ (য়কাড) 

তলঙ্গ 

(য়কাড) 

িেে (পূণ জ িছি) বিিাতহক অিস্থা 

(য়কাড) 

তশক্ষাি স্তি 

(য়কাড) 

কায়র্ি মর্ জাদা (য়কাড) 

(Employment 

status) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১.        

২.        

৩.        

৪.        

৫.        

৬.        

৭.        

৮.        

সেকশন ৪ এি সকাড 

খানাপ্রধাননর োনে েম্পকয কলাম-(৩) খানাপ্রধান -1, স্ত্রী/স্বামী -2, পুত্র/কন্যা -3, রপতা/মাতা/শ্বশুি/শাশুরি -৪, ভাই/মবান -৫, গৃহকমী-৬, আত্মীয় -৭ অ্নাত্মীয় -৮ অ্ন্যান্য-৯৯ 

শিঙ্গ কলাম-(৪) পুরুষ-১, মরহলা-২, রহজিা -3 

বিিাতহক অিস্থা কলাম-(৬) অ্রববারিত -1, রববারিত -2, রবধবা/রবপত্নীক -3, তালাকপ্রাপ্ত -4, পৃথক বসবাস-৫ 

তশক্ষাি স্তি 

 

কলাম-(৭) স্কুটল  ায়রন-১, ৫ম মেরণ পাি কটিরন-২, ৫ম মেরণ বা সমতুল্য -৩, ৮ম মেরণ বা সমতুল্য-৪, মাধ্যরমক বা সমতুল্য -৫, উচ্চ মাধ্যরমক বা সমতুল্য -৬, 

রিটলামা/মভাটকশনাল-৭, স্নাতক বা সমতুল্য -৮, স্নাতটকাত্তি বা সমতুল্য-৯, অ্ন্যান্য-১০ 

কায়র্ি মর্ জাদা কলাম-(৮) স্বরনট ারজত-১, রনট াগকততা-২, পারিবারিক সািায্যকািী -৩, মবতনভুক্ত চাকরিজীবী-৪, রদনমজুি-৫, কাজ খ ুঁজটেন-৬, োত্র-৭, গৃিকম ত-৮, 

অ্বসিপ্রাপ্ত-৯, মিরমটেন্স গ্রিীতা-১০, অ্ক্ষম-১১, প্রটযাজু ন -১2, অ্ন্যান্য (উটেখ করুন)-13  
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োরশি ৪.২: পর্ যটননর (রাশির্াপনেহ) শৈৈরি (১ জুিাই ২০১৮-৩০ জুন ২০১৯) 

ভ্রময়ণি 

ক্রতমক 

নং 

ভ্রময়ণ 

অংশগ্রহণ

কািী 

খানাি 

েদয়স্যি 

েংখ্যা 

ভ্রময়ণ 

অংশগ্রহণকািী 

প্রয়িেক েদয়স্যি 

ক্রতমক েংখ্যা 

(as in col.1, table 

4.1) 

ভ্রময়ণি 

প্রধান 

উয়েশ্য 

(সকাড) 

ভ্রময়ণি 

ধিন 

(সকাড) 

ভ্রময়ণ ব্যিহৃি র্ানিাহন 

(সকাড) 

ভ্রময়ণি েমে সকাোে িাতির্াপন 

কয়িয়ছন (সকাড) 

ভ্রময়ণি 

কািয়ণ 

িাইয়ি 

িাতি 

র্াপয়নি 

েংখ্যা 

ভ্রমণ 

শুরুি 

মাে 

(সকাড) 

চূড়ান্ত নন্তব্যস্থল  

(নাম ও পূণ জ 

ঠিকানা) 

 

ভ্রময়ণি ধিন 

1-মদটশি 
মটধ্য 

2-মদটশি 

বাইটি 

প্রধান র্ানিাহন 

(েয়ি জাচ্চ দূিত্ব 

অতিক্রমকািী 

র্ানিাহন) 

অপ্রধান র্ানিাহন 

 (২ে েয়ি জাচ্চ দূিত্ব 

অতিক্রমকািী 

র্ানিাহন) 

প্রধান আিােন 

 (েয়ি জাচ্চ 

িাতির্াপয়নি 

েংখ্যা) 

অপ্রধান আিােন 

(২ে েয়ি জাচ্চ 

িাতির্াপয়নি 

েংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) 

১                 

     

২                 

     

৩                 

     

৪                 

     

৫                 

     

৬                 

      

৭                 

     

৮                 
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ভ্রময়ণি 

ক্রতমক 

নং 

ভ্রময়ণ 

অংশগ্রহণ

কািী 

খানাি 

েদয়স্যি 

েংখ্যা 

ভ্রময়ণ 

অংশগ্রহণকািী 

প্রয়িেক েদয়স্যি 

ক্রতমক েংখ্যা 

(as in col.1, table 

4.1) 

ভ্রময়ণি 

প্রধান 

উয়েশ্য 

(সকাড) 

ভ্রময়ণি 

ধিন 

(সকাড) 

ভ্রময়ণ ব্যিহৃি র্ানিাহন 

(সকাড) 

ভ্রময়ণি েমে সকাোে িাতির্াপন 

কয়িয়ছন (সকাড) 

ভ্রময়ণি 

কািয়ণ 

িাইয়ি 

িাতি 

র্াপয়নি 

েংখ্যা 

ভ্রমণ 

শুরুি 

মাে 

(সকাড) 

চূড়ান্ত নন্তব্যস্থল  

(নাম ও পূণ জ 

ঠিকানা) 

 

ভ্রময়ণি ধিন 

1-মদটশি 
মটধ্য 

2-মদটশি 

বাইটি 

প্রধান র্ানিাহন 

(েয়ি জাচ্চ দূিত্ব 

অতিক্রমকািী 

র্ানিাহন) 

অপ্রধান র্ানিাহন 

 (২ে েয়ি জাচ্চ দূিত্ব 

অতিক্রমকািী 

র্ানিাহন) 

প্রধান আিােন 

 (েয়ি জাচ্চ 

িাতির্াপয়নি 

েংখ্যা) 

অপ্রধান আিােন 

(২ে েয়ি জাচ্চ 

িাতির্াপয়নি 

েংখ্যা) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) 

৯                 

     

১০                 

     

১১                 

     

১২                 

     

১৩                 

     

     

 

সািণী ৪.২: এি মকাি 
ভ্রময়ণি প্রধান উয়েশ্য কলাম (৪) ছুটি, অ্বিি এবং রবটনাদন-১, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজটনি িাটথ মদখা (রবটয়টত ম াগ মদওয়া ইতযারদ)-২, রশক্ষা এবং প্ররশক্ষণ-3, স্বাস্থয ও 

রচরকৎিা -4, ধম ৃ/ তীথ ৃাত্রা -5, মকনাকাো-6, ব্যবিা এবং মপশাদাি-7, মখলাধুলা-৮, রপকরনক/বনটভাজন-৯, অ্ন্যান্য (উটল্লখ করুন)-১০ 

ভ্রময়ণি ধিন কলাম (৫) প্যাটকজ ট্যুি-১, প্যাটকজ বরির্ভ তত ট্যুি-২ 

ভ্রময়ণ ব্যিহৃি র্ানিাহন কলাম (৬-৭) বাস-১, মেন (মিলপথ)-২, মনৌ-পরিবিন-৩, আকাশ পথ-৪, রনজস্ব পরিবিণ -৫, ভাড়াকৃত পরিবিণ -৬, অ্ন্যান্য (উটেখ করুন) -৭ 

ভ্রময়ণি েমে সকাোে 

িাতির্াপন কয়িয়ছন 

কলাম (৮-৯) তািকা মিাটেল-1, সাধািণ মিাটেল-2, মমাটেল-৩, মগস্টিাউস-৪, রিটসাে ত-৫, ধমী  প্ররতষ্ঠান-৬, ভাড়া বারড়-৭, বন্ধু এবং আত্মী বারড় -৮, ভযাটকশন 

মিাম-৯, অ্ন্যান্য (উটেখ করুন) -১০ 

ভ্রমি শুরুর মাে কলাম (১১) জানুয়ারি -১, মেব্রুয়ারি -২, মাচ ৃ-৩, এরপ্রল -৪, মম -৫, জুন -6 জুলাই -7, আগস্ট্ -8, মিটেম্বি -9 অ্টক্টাবি -10, নটভম্বি -11, রডটিম্বি -12 
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দেকশন ৫: দেশীয় পর্ যটন 

 

িািরণ 5.1: 1 জুলাই 2018 মথটক ৩০ জুন, 2019 এি মটধ্য িারত্রযাপনসি (Overnight stay) অ্ভুন্তিীণ পয তেন ব্য  

ভ্রমটণি ক্ররমক নং ব্যট ি ধিণ 
অ্ভুন্তিীণ পয তেন ব্য  (োকা ) 

1 2 3 4 ৫ 

1. ভ্রমটণি ক্ররমক নং (মেরবল 4.2, কলাম- 1 অ্নুসাটি)      

2. আবাসন      

2.1 তািকা মিাটেল      

2.2 সাধািণ মিাটেল      

2.3 মগস্টিাউস      

2.4 ধমী  প্ররতষ্ঠান      

2.5 ভাড়া বারড়/ভাড়া বাসা      

2.6 বন্ধুবান্ধব ও আত্মী স্বজন      

2.৭ অ্ন্যান্য (উটেখ করুন)      

2.0 উপ-মমাে (২.১ মথটক ২.৭)      

3. খাদ্য এবং পানী       

3.1 আবাসটনি মভতটি (টিাটেল/টমাটেল)      

3.2 মিস্টুটিন্ট/োস্ট্ ফুড      

৩.৩ ভ্রমটণি সম  এবং োনরজে চলাকালীন      

3.0 উপ-মমাে (৩.১ মথটক ৩.৩)      

4. পরিবিন মসবা      

4.1 মিলওট       
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ভ্রমটণি ক্ররমক নং ব্যট ি ধিণ 
অ্ভুন্তিীণ পয তেন ব্য  (োকা ) 

1 2 3 4 ৫ 

4.2 সড়ক পরিবিন (ভাড়া গারড় বাটদ)      

4.3 মনৌ পরিবিন       

৪.৪ রনজস্ব পরিবিন      

4.৫ রবমান পরিবিন       

4.৬ ভাড়া গারড় (মাইটক্রা, কাি)      

৪.৭ োটভল এটজরন্স এবং অ্ন্যান্য রিজাটভতশন মসবা 

(প্যাটকজ খিচ) 
     

৪.৮ অ্ন্যান্য      

৪.০ উপ-মমাে (৪.১ মথটক ৪.8)       

5.০ মকনাকাো      

5.1 মপাশাক ও বস্ত্র      

5.2 প্ররক্র াজাত খাদ্য      

5.3 তামাক জাতী  পণ্য      

5.4 ভ্রমণ সংরিষ্ট পণ্য      

5.5 জুতা/টসটেল      

5.6 প্রসাধনী      

5.7 অ্লংকাি এবং গিনা      

5.8 বই, জান তাল, ম্যাগারজন, মস্টশনারি ইতুারদ      

5.9 সুুটভরনি ইতুারদ      

5.10 অ্ন্যান্য      

5.00 উপ-মমাে (৫.১ মথটক ৫.১০)      
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ভ্রমটণি ক্ররমক নং ব্যট ি ধিণ 
অ্ভুন্তিীণ পয তেন ব্য  (োকা ) 

1 2 3 4 ৫ 

6.০ রবটনাদন, ধমীয়, িাংস্কৃরতক এবং ক্রীিা কা কৃ্রম       

6.1 রসটনমা, রথট োি, রবটনাদন পাকত ইতুারদ      

6.2 ধমী  স্থাটন প্রটবশ রি এবং অ্ন্যান্য ব্য       

6.3  সাংস্কৃরতক অ্নুষ্ঠান/স্থাটন প্রটবশ রি      

6.4 মখলাধুলা-ক্রীড়া কায তক্রম      

৬.৫ অ্ন্যান্য ব্য       

6.00 উপ-মমাে (৬.১ মথটক ৬.5)      

7.০ রচরকৎসা এবং স্বাস্থু সম্পরকতত কায তক্রম      

7.1 ঔষধ      

7.2 মিাগ রনণ ত /পিীক্ষা-রনিীক্ষা      

7.3 িাক্তাটিি পিামশ ত রি      

7.৪ িাসপাতাল ব্য  (শয্যা, ওটি ইতুারদ)      

7.৫ স্বাস্থু সম্পরকতত অ্ন্যান্য মসবা      

7.0 উপ-মমাে (৭.১ মথটক ৭.৫)      

8.০ অ্ন্যান্য      

9.০ সব তটমাে      

১০.০ সিকারি অ্থবা মবসিকারি প্ররতষ্ঠান কর্ততক পয তেন ব্য  

বিন কিা িট টে রকনা? (‘িুাঁ’ িটল মকাি-১, ‘না’ িটল 

মকাি-২ রলখন) 

     

১১.০ প্রশ্ন ১০- এি মকাি ১ িটল      

১১.১ সিকাি কর্ততক প্রদত্ত অ্টথ তি পরিমাণ      

১১.২ মবসিকারি প্ররতষ্ঠান কর্ততক প্রদত্ত অ্টথ তি পরিমাণ      
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িািরণ 5.2: ১ জুলাই, 2018 মথটক ৩০ জুন, 2019 এি মটধ্য একই রদটন (Same-day trip) মদশী  পয তেন ব্য  

 

ভ্রমটণি 

ক্ররমক 

ভ্রমটণ অ্ংশগ্রিণকািী 

খানা সদটস্যি সংখ্যা 

ভ্রমটনি 

প্রধান উটেশ্য 

মকাি 

ভ্রমণ শুরুি 

মাস 

মকাি  

ব্য  

প্যাটকজ 

প্যাটকজ োড়া 

আবাসন খাদ্য-পানী  পরিবিন মকনাকাো 
রবটনাদন এবং 

ধমী  
রচরকৎসা অ্ন্যান্য মমাে 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ১১ ১২ ১৩ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

সািণী ৬.১: এি মকাি 

ভ্রময়ণি প্রধান 

উয়েশ্য 

কলাম (৩) ছুটি, অ্বসি এবং রবটনাদন-১, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মী স্বজটনি সাটথ মদখা (রবট টত মযাগ মদও া ইতুারদ)-২, রশক্ষা এবং প্ররশক্ষণ-

3, স্বাস্থু ও রচরকৎসা -4, ধম ত / তীথ তযাত্রা -5, মকনাকাো-6, ব্যবসা এবং মপশাদাি-7, মখলাধুলা-৮, রপকরনক/বনটভাজন-৯, 

অ্ন্যান্য (উটেখ করুন)-১০ 

ভ্রমণ শুরুি মাে কলাম (৪) জানু ারি -১, মিব্রু ারি -২, মাচ ত -৩, এরপ্রল -৪, মম -৫, জুন -6 জুলাই -7, আগস্ট -8, মসটেম্বি -9 অ্টটাবি -10, নটভম্বি -11, 

রিটসম্বি -12 
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দেকশন ৬: ৈশহগ যামী পর্ যটন 

 

িািরণ ৬.১: জুলাই 1, 2018 মথটক জুন 30, 2019 এি মটধ্য িারত্রযাপনসি (Overnight stay) বরহগাৃমী পয তেন ব্য  

 

 

ভ্রমটণি ক্ররমক নং ব্যট ি ধিন 

বরহগাৃমী পয তেন ব্য  

মদটশি মটধ্য পয তেন ব্য  মদটশি বাইটি পয তেন ব্য  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.০ ভ্রমটণি ক্ররমক নং  

(মেরবল 4.2,  কলাম- 1 অ্নুসাটি) 

        

2.০ আবাসন         

2.1 তািকা মিাটেল         

2.2 সাধািণ মিাটেল         

2.3 মগস্টিাউস         

2.4 ধমী  প্ররতষ্ঠান         

2.5 ভাড়া বারড়/ভাড়া বাসা         

2.6 বন্ধুবান্ধব ও আত্মী স্বজন         

2.৭ অ্ন্যান্য (উটেখ করুন)         

2.0 উপ-মমাে (২.১ মথটক ২.৭)         

3.০ খাদ্য এবং পানী  পরিটবশন মসবা         

3.1 আবাসটনি মভতটি (টিাটেল/টমাটেল)         

3.2 মিস্টুটিন্ট/োস্ট্ ফুড         

৩.৩ ভ্রমটণি সম  এবং োনরজে চলাকালীন         

3.0 উপ-মমাে (৩.১ মথটক ৩.৩)         

4.০ পরিবিন মসবা         
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ভ্রমটণি ক্ররমক নং ব্যট ি ধিন 

বরহগাৃমী পয তেন ব্য  

মদটশি মটধ্য পয তেন ব্য  মদটশি বাইটি পয তেন ব্য  

1 2 3 4 1 2 3 4 

4.1 মিলওট          

4.2 সড়ক পরিবিন (ভাড়া গারড় বাটদ)         

4.৩       মনৌ পরিবিন         

৪.৪ রনজস্ব পরিবিন         

4.৫ রবমান পরিবিন          

4.৬ ভাড়া গারড় (মাইটক্রা, কাি)         

4.৭ োটভল এটজরন্স এবং অ্ন্যান্য রিজাটভতশন মসবা         

4.০ উপ-মমাে (৪.১ মথটক ৪.৭)         

5.০ মকনাকাো         

5.1 মপাশাক ও বস্ত্র         

5.2 প্ররক্র াজাত খাদ্য         

5.3 তামাক জাতী  পণ্য         

5.4 ভ্রমণ সম্পরকতত পণ্য         

5.5 জুতা/স্যাটেল         

5.6 প্রসাধনী         

5.7 অ্লংকাি এবং গিনা         

5.8 বই, জান তাল, ম্যাগারজন, মস্টশনারি ইতুারদ         

5.9 সুুটভরনি ইতুারদ         

5.10 অ্ন্যান্য         

5.00 উপ-মমাে (৫.১ মথটক ৫.১০)         

6.০ রবটনাদন, ধমী , সাংস্কৃরতক এবং ক্রীড়াকায তক্রম         
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ভ্রমটণি ক্ররমক নং ব্যট ি ধিন 

বরহগাৃমী পয তেন ব্য  

মদটশি মটধ্য পয তেন ব্য  মদটশি বাইটি পয তেন ব্য  

1 2 3 4 1 2 3 4 

6.1 রসটনমা, রথট োি, রবটনাদন পাকত ইতুারদ         

6.2 ধমী স্থাটন প্রটবশ রি এবং অ্ন্যান্য ব্য          

6.3  সাংস্কৃরতক অ্নুষ্ঠান/স্থাটন প্রটবশ রি এবং 

অ্ন্যান্য ব্য  

        

6.4 মখলাধূলা-ক্রীড়া কায তক্রম         

6.00 উপ-মমাে (৬.১ মথটক ৬.৪)         

7. রচরকৎসা এবং স্বাস্থু সম্পরকতত কায তক্রম         

7.1 ঔষধ         

7.2 মিাগ রনণ ত /পিীক্ষা-রনিীক্ষা         

7.3 িাক্তাটিি পিামশ ত রি         

7.৪ িাসপাতাল ব্য  (শয্যা, ওটি ইতুারদ)         

7.৫ স্বাস্থু সম্পরকতত অ্ন্যান্য মসবা         

7.00 উপ-মমাে (৭.১ মথটক ৭.৫)         

8.০ অ্ন্যান্য         

9.০ সব তটমাে         

১০.০ সিকারি অ্থবা মবসিকারি প্ররতষ্ঠান কর্ততক 

পয তেন ব্য  বিন কিা িট টে রকনা?  

(‘িুাঁ’ িটল মকাি-১, ‘না’ িটল মকাি-২ রলখন) 

        

১১.০ প্রশ্ন ১০- এি মকাি ১ িটল         

১১.১ সিকাি কর্ততক প্রদত্ত অ্টথ তি পরিমাণ         

১১.২ মবসিকারি প্ররতষ্ঠান কর্ততক প্রদত্ত অ্টথ তি পরিমাণ         
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পরিসংখ্যান আইন 

২০১৩ প্রদত্ত ক্ষমতা 

বটল রবরবএস তথ্য 

সংগ্রি কটি থাটক।  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাটদশ সিকাি 

পরিকল্পনা মন্ত্রণাল  

বাংলাটদশ পরিসংখ্যান ব্যুটিা 

মিান তাইটজশন অ্ব ন্যাশনাল অ্ুাকাউন্টস স্টুাটিসটিকস প্রটজট 

পরিসংখ্যান ভবন(৫ম তলা, ব্লক-১) 

ই-২৭/এ আগািগাঁও, ঢাকা। 

মগাপনী  

(সংগৃিীত তথ্য সম্পূণ ত 

মগাপন িাখা িটব এবং 

শুধুমাত্র পরিসংখ্যান 

রবষ ক কাটজ ব্যবিাি 

কিা িটব) 

 

SUN 

      (Sampling Unit Number) 

ট্যেতির্ম োয়ভ জ ইন সহায়টল এন্ড সিস্টুয়িন্ট ২০১৯ 

(Tourism Survey in Hotel & Restaurant 2019-20) 

 

সেকশন ১: নমুনা একয়কি পতিতিতি 

১.১ প্রতিষ্ঠায়নি নাম  :  

১.২ প্রতিষ্ঠান মাতলদকর নাম :  

 

 

১.১৩: উত্তরোতা  

নাম :  

পদতি :  

সমািাইল স ান নম্বি :  

 

১.১৪ িথ্য েংগ্রয়হি িাতিখ ও অগ্রনতি  

োক্ষাৎ োক্ষায়িি িাতিখ িথ্য েংগ্রয়হি অিস্থা মন্তব্য 

1-েম্পন্ন 2-অেম্পন্ন 3-প্রিোখ্যান  

১ম      

২ে      

৩ে      

 

িথ্য েংগ্রহকািীি নাম: স্বাক্ষি: িাতিখ: 

সুপািভাইতর্ং কম জকিজাি নাম: স্বাক্ষি: িাতিখ: 

এতডটি/সকাডায়িি নাম: স্বাক্ষি: িাতিখ: 

১.৩ প্রতিষ্ঠায়নি ধিন:  

(প্রয়র্ার্ে সকাড বৃত্তােন করুন) 
: 

1 -আিাতেক সহায়টল/সনস্ট/সিস্টহাউর্ 

/সহায়স্টল/ডিতমটিী 

2 - সিস্টুয়িন্ট/িাি/ 

কোতন্টন/িা সদাকান 

GEO code 

১.৪ তিভান :     

১.৫ সর্লা :     

১.৬ োনা/উপয়র্লা  :     

১.৭ ওোড জ/ইউতনেন :     

১.৮ সমৌর্া/মহিা :     

১.৯ িাো/িাস্তা/সহাতডং নম্বি :  

১.১০ সটতলয় ান/সমািাইল স ান নম্বি :  

১.১১ ই-সমইল ঠিকানা :  

১.১২ ওয়েি ঠিকানা  : http://www. 
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সেকশন ২ : প্রতিষ্ঠায়নি কম জকায়ন্ড তিিিণ 

(প্রতিষ্ঠায়নি প্রধান ও অন্যান্য কম জকায়ন্ডি তিিিণ তলখুন। আয়েি প্রধান উৎেয়ক প্রধান কম জকান্ডরূয়প িণ জনা করুন) 

কম জকায়ন্ডি তিিিণ 
তশল্প সকাড ( 4-digit BSIC) 

(অত ে ব্যিহায়িি র্ন্য) 

(ক) প্রধান কম জকান্ড      

(খ) অন্যান্য কম জকান্ড      

 

সেকশন ৩ : প্রতিষ্ঠায়নি আইননি মাতলকানাি সেতণ তিভান 

৩.১ আইননি সেণীতিভান (বৃত্তাতেি করুন)  ৩.২ মাতলকানা সেণীতিভান (বৃত্তাতেি করুন) 

(১) একক ব্যতি মাতলকানা 1 (২) অংশীদাতিত্ব 2 (১) েিকাতি/আধােিকাতি/স্বাোত্তশাতেি 1 

(৩) প্রাইয়ভট তলিঃ সকািঃ 3 (৪) পািতলক তলিঃ সকািঃ 4 (২) সিেিকািী 2 

(৫) েমিাে েতমতি 5 (৬) স্বােত্তশাতেি  6 (৩) সর্ৌে উয়যান(তিয়দতশ অংশ)..... ...% 3 

(৭) এনতর্ও/ এনতপআই 7 (৮) অন্যান্য 9 (৪) অন্যান্য 9 

৩.৩ ব্যিো আিয়েি িৎেি          

 

সেকশন ৪: কম জকায়ন্ডি ধিন 

কম যকানের ধরি (বৃত্তাশয়ত করুন)   কম যকানের ধরি (বৃত্তাশয়ত করুন)  

(১) আিাতেক সহায়টল 1  (৪)  াস্ট ফুড শপ/স্ন্োক্সিাি 4 

(২) আিাতেক সহায়টল ও সিস্টুয়িন্ট 2  (৫) সদতশ সিস্টুয়িন্ট /কোয় য়টতিো (োধািণ/তডলাক্স) 5 

(৩) সনস্টহাউর্/য়িস্টহাউর্ 3  (৭) অন্যান্য (উনেখ করুন) 6 

 

সেকশন ৫: আৈাশেক সুতিধা 

সুতিধাি ধিন সকাড 
েংখ্যা 

(নি মায়ে) 

বদতনক নড় ভাড়া 

(প্রতি কামিা/তেট) 

মায়ে নয়ড় খাতল 

োয়ক 

মানে তিয়দতশ 

কর্তজক ভাড়াকৃি 

(১) ভাড়া সদওোি র্ন্য সমাট কক্ষ েংখ্যা  

(আিাতেক সহায়টল/য়নস্টহাউর্ /য়িস্টহাউর্) 

1     

(২) ভাড়া সদওোি র্ন্য সমাট শয্যা েংখ্যা 

(আিাতেক সহায়টল/য়নস্টহাউর্ /য়িস্টহাউর্) 

2     

(৩) হল/কন ায়িন্স রুম/ অতডটাতিোয়মি সমাট আেনেংখ্যা 

(প্রতি অনুষ্ঠায়নি র্ন্য) 

3     

(৪) সিস্টুয়িয়ন্টি আেনেংখ্যা 4     

 

সেকশন ৬: কম জিি সলাকিয়লি েংখ্যা, সিিন ও অন্যান্য সুতিধা (৩০সশ জুন ২০১৯) 

ক্র: 

ন: 
কম জিি সলায়কি প্রকাি 

সিিন িাতলকাে কম জিি সলায়কি 

েংখ্যা 
প্রতিষ্ঠান কর্তজক প্রদত্ত (নি মায়ে) 

দুর্ জটনা/অসুস্থিা

র্তনি এককালীন 

প্রদত্ত টাকা (নি 

িছি) 
োি জক্ষতণক খন্ডকালীন সিিন মজুতি (টাকাে) 

অন্যান্য সুতিধাতদ 

(টাকাে) 

পিঃ মিঃ পিঃ মিঃ পিঃ মিঃ পিঃ মিঃ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

১ কম জিি মাতলক/অংশীদাি          

২ অবিিতনক পাতিিাতিক 

কমী 

         

৩ খায প্রস্তুি/পতিয়িশন/ 

পতিির্ জা কমী 

         

৪ অন্যান্য......................          

৫ সমাট          
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দেকশন ৭ : প্রশতষ্ঠাননর খরচ (টাকা) 

(বদতনক-1, েপ্তাহ-2, মাে -3, িৎেি-4) 
 খিয়িি খাি সকাড খিি (টাকাে) 

1 2 3 4 

১ কাঁিামাল ক্রে (িাল, মাছ, মাংে ইিোতদ) 01  

২ তিদুেৎ, জ্বালাতন, পাতন, গ্যাে ইিোতদ  02  

৩ পতিিহন ও র্ািাোি 03  

৪ সস্টশনাতি 04  

৫ সধালাই খিি 05  

৬ সমিামি ও েংিক্ষণ 06  

৭ সর্ানায়র্ান (য়টতলয় ান, ইন্টািয়নট, তডশ) 07  

৮ র্তম/ প্রতিষ্ঠান ভাড়া 08  

৯ তিক্রে কি 09  

১০ ভোট 10  

১১ অন্যান্য খিি (উনেখ করুন) 98  

 

সেকশন ৮: তিক্রীি দ্রব্য/সেিা এিং অন্যান্য িািদ আে (টাকা) 

(বদতনক-1, েপ্তাহ-2, মাে -3, িৎেি-4)  
ক্রম পণ্যদ্রয়ব্যি দাম সকাড মূল্য (টাকাে) 

1 2 3 4 

(১) খািাি োমগ্রী 01  

(২) পতিিহন সেিা 02  

(৩) কক্ষ/শয্যা ভাড়া 03  

(৪) হল অতডয়টাতিোম ভাড়া 04  

(৫) োতভ জে িার্জ 05  

(৬) অন্যান্য আে........... 06  

 সমাট আে 07  

 

সেকশন ৯: মজুদ দ্রব্যাতদি িাতলকা (টাকা) 

 

মজুদ দ্রয়ব্যি প্রকাি সকাড 
প্রািতেক মজুদ 

(১লা জুলাই ২০১৮) 

সশষ মজুদ 

( ৩০সশ জুন ২০১৯) 
মজুয়দি পতিিিজন 

1 2 3 4 5 

(১) তিক্রয়েি র্ন্য মজুদ খায ও পানীে দ্রব্য ইিোতদ 1    

(২) অন্যান্য ব্যিোতেক উপকিণ 2    

(৩) মজুদ জ্বালাতন, লুতিয়কন্ট ইিোতদ 3    

(৪) সমাট মজুদ দ্রয়ব্যি মূল্য 9    
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Appendix B 
 

List of personnel responsible for preparation of the publication 

 

1. Mr. Ziauddin Ahmed Director BBS 

2. Ms. Salma Hasnayen Joint Director BBS 

3. Mr. Md. Rafiqul Islam Joint Director BBS 

4. Mr. Md. Mahbubur Rahman Deputy Director BBS 

5. Mr. Abdul Khaleque Deputy Director BBS 

7. Mr. Abdul Alim Bhuiyan Deputy Director BBS 

8. Mr. Tufail Ahmed Project Director 
and 

Deputy Director 

BBS 

9. Mr. Mohammad Shafiqul Islam Deputy Director BBS 

10. Mr. Nazmul Hoque Deputy Director BBS 

11. Ms. Israt Jahan Nasrin Deputy Director BBS 

12. Mr. Mohammed Eunus Statistical Officer BBS 

13. Ms. Nayma Rahman Statistical Officer BBS 

14. Mr. Jabed Hossain Chowdhury Statistical Officer BBS 

15. Mr. Asadur Alam Prodhan Statistical Officer BBS 

16. Mr. Shekhor Ranjan Halder USO BBS 

17. Ms. Susmita Kundu Programmer MoNAS project, BBS 

18. Ms. Sazrin Alam Programmer MoNAS project, BBS 

 And:   

19. Mr. Atindra Kumar Ghosh Consultant MoNAS project, BBS 
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