প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিয জন্য ম যটন
ভাবুবুয যভান তুদ্ধন
২৭ সপ্টেম্বয ২০২১ উদমাপত প্টফ পফশ্ব ম যটন পদফ । জাপতংপ্টঘয ম যটন পফলয়ক ংস্থা ‘ইউএনডপিউটিও এ ফছপ্টযয
ম যটন পদফটিয প্রপতাদ্য পনধ যাযণ কপ্টযপ্টছ । ‘Tourism for inclusive Growth’ -অন্তর্ভযপিমূরক প্রবৃপিয জন্য
ম যটন। সকাপবড-১৯ ভাভাপয পফশ্বব্যাী আথ যাভাপজক সেপ্টে তীব্র আঘাত সপ্টনপ্টছ। নাগপযকপ্টদয ঘপ্টয থাকপ্টত ফাধ্য কপ্টযপ্টছ। পপ্টর
ফপ্টেপ্টয় সফপ েপতগ্রস্ত প্টয়প্টছ ম যটন পল্প। রে রে ভানুল সফকায প্টয়প্টছ। অথ যননপতক অগ্রামাো থভপ্টক সগপ্টছ। পজপডপ প্রবৃপি হ্রা
সপ্টয়প্টছ। কপ্টযানায আঘাপ্টত সফপ মৄ যদস্ত প্টয়প্টছ উন্নয়নীর সদমূ এফং প্রাপন্তক জনপ্টগাষ্ঠী। আায কথা প্টরা, কপ্টযানায প্রপ্টকা
কপ্টভ আায় পৃপথফী আফায ের প্টত শুরু কপ্টযপ্টছ। আফায নতুন, আপিপ্টক, নতুন উদ্দীনায় ভানুল জীফপ্টনয আহ্বাপ্টন পনপ্টয়াপজত
প্টে। ম যটনপল্পও ধীপ্টয ধীপ্টয ের প্টত শুরু কপ্টযপ্টছ। ইউএনডপিউটিওয প্রতযাা ফাইপ্টক পনপ্টয় অন্তর্ভযপিমূরক উন্নয়প্টনয দীপ্ত প্টথ
এফাপ্টযয পফশ্ব ম যটন পদফ উদমান ারন এক নতুন ভাো সমাগ কযপ্টফ।
অজানাপ্টক জানায , অপ্টদখাপ্টক সদখায সকৌতূর ভানুপ্টলয পেযন্তন । ‘থাকপ্টফানাপ্টকা ফি ঘপ্টয , সদখপ্টফা এফায জগৎটাপ্টক ’ এ
সফাপ্টধ উদ্দীপ্ত ভানুল ঘয সথপ্টক া সপরপ্টত শুরু কপ্টয । সই সথপ্টক শুরু ম যটপ্টনয থেরা । ভপ্টয়য াপ্টথ পৃপথফীয প্টথ েরপ্টত েরপ্টত
ম যটন বৃৎ পপ্টল্প পযণত প্টয়প্টছ এফং এই পপ্টল্পয ক্রভফধ যভান অগ্রমাো পফপনপ্টয়াগ ও ফাপণজয ম্প্রাযণ , কভযংস্থান সৃপিয বফপশ্বক
অগ্রমাোয় গুরুত্বপূণ য ভূপভকা যাখপ্টছ । বফপশ্বক উষ্ণতা বৃপি ও জরফায়ু পযফতযন জপনত দুপ্টবাপ্টগযয জন্য মখন পল্পায়নপ্টকও দায়ী কযা
প্টে তখন পফপ্টশ্ব পযপ্টফ ফান্ধফ ম্প্রাযণীর পপ্টপ্টফ পফকা প্টে ম যটন পপ্টল্পয, মা সটকই উন্নয়প্টনয অন্যতভ াপতয়ায।
অায সৌন্দর্ম যয রীরাভূদ্ধভ ফাাংরার্দ। এয রূর্ আকৃষ্ট র্ে আফভানকার ধর্য দ্ধফখ্যাত দ্ধযভ্রাজকগণ এখার্ন ছুর্ট
এর্র্েন। দ্ধফখ্যাত ম যটন ইফর্ন ফতুতা, চৈদ্ধনক ম যটক দ্ধউর্েন াাং এ সদর্য সৌন্দর্ম যয কথা তাঁর্দয গ্রর্ে ফণ যনা কর্যর্েন। সদর্য
অথ যননদ্ধতক উন্নেন, কভযাংস্থান সৃদ্ধষ্ট  দাদ্ধযদ্র্য দূযীকযর্ণ ম যটনদ্ধর্েয গুরুত্ব অদ্ধযীভ। তাই ফতযভান যকায ম যটনদ্ধর্েয
দ্ধফকার্য প্রদ্ধত গুরুত্বর্যা কর্যর্ে। জাতীে দ্ধেনীদ্ধত-২০১০ এ ম যটনদ্ধের্ক অগ্রাদ্ধধকাযমূরকখাত দ্ধর্র্ফ দ্ধৈদ্ধিতকযণ, জাতীে
ম যটন নীদ্ধতভারা-২০১০ প্রণেন, ফাাংরার্দ ট্যযদ্ধযজভ সফার্ য প্রদ্ধতষ্ঠা নানাধযর্নয উর্যাগ গ্রণ  ফাস্তফােন কর্যর্ে।
২০১৭ াপ্টর পফপ্টশ্বয পজপডপপ্টত ট্যযপযজপ্টভয অফদান পছর ১০
.৪ তাং মা ২০২৭ াপ্টর ১১
.৭ তাংপ্ট পগপ্টয়
সৌৌঁছাপ্টফ। এছাড়া ২০১৭ াপ্টর ম যটকপ্টদয ভ্রভণখাপ্টত ব্যয় প্টয়প্টছ ১৮৯৪ .২ পফপরয়ন ডরায। আয একইফছয ম যটপ্টন পফপনপ্টয়াগ প্টয়প্টছ
৮৮২.৪ পফপরয়ন ডরায । ম যটনপ্টক ফরা য় একটি শ্রভফহুর ও কভযংস্থান বতপযয অন্যতভ াপতয়ায
। ফতযভাপ্টন পৃপথফীয ১০টি
কভযংস্থাপ্টনয ভপ্টধ্য একটি কভযংস্থান বতপয য় ম যটনখাত । ২০১৭ াপ্টর প্রায় ১১ সকাটি ৮৪ রাখ ৫৪ াজায কভযংস্থান বতপয য়
ম যটনখাপ্টত। মা প্রতযে ও প্টযােখাত পভপরপ্টয় প্রায় ৩১ সকাটি ৩২ রাখ
। অথ যাৎ সভাট কভযংস্থাপ্টনয ৯ .৯ তাং বতপয য়
ম যটনখাপ্টত। এোড়া ২০১৭ ার্র ম যটকর্দয ভ্রভণখার্ত ব্যে র্ের্ে ১৮৯৪.২ দ্ধফদ্ধরেন র্রায।
াযাদ্ধফর্েয তুরনাে ফাাংরার্দ এ দ্ধর্ে দ্ধকছুটা দ্ধদ্ধের্ে যর্ের্ে। ২০১৭ ার্র ফাাংরার্দর্য দ্ধজদ্ধর্দ্ধর্ত ম যটনদ্ধর্েয
অফদান দ্ধের ৮৫০.৭ দ্ধফদ্ধরেন টাকা। এ খার্ত এই ম যন্ত কভযাংস্থান চতদ্ধয র্ের্ে ২৪ রাখ ৩২ াজায। তাোড়া, ২০১৭ ার্র ৬
রার্খয সফদ্ধ দ্ধফর্দদ্ধ ম যটক ফাাংরার্দর্ আর্ন। একইফেয প্রাে ৪ সকাটি সদীে ম যটক াযা ফাাংরার্দ ঘুর্য সফড়ান। এর্ত সদখা
মাে দ্ধফর্দদ্ধ ম যটন আগভন খুফ সফদ্ধ না ফাড়র্র অবযন্তযীণ ম যটর্নয সের্ে একটি দ্ধফপ্লফ র্ে সগর্ে। এই দ্ধফপ্লর্ফয সেউ দ্ধফর্দদ্ধ
ম যটক আগভনর্ক আর্যা বৃদ্ধি কযর্ফ ফর্র ফাই আাফাদী।
পৃপথফীয বৃত্তভ ফ-দ্বী এই সদ মূরত পভারয় অফফাপকায উফ যয রর ভূপভ মৃি। দ্মা, সভঘনা, মমুনা, ফহ্মপুে, সুযভা,
কুপয়াযা নদীপফপ্টধৌত এ ভূপভয ইপতা, অগ্রমাো, মৃপি ও াংস্কৃপতক জাগযপ্টণ নদীয ভূপভকা পফার, পফযাট ও ব্যাক। তাই নদী
প্টত াপ্টয এ সদপ্টয ম যটপ্টনয অন্যতভ স্পট। নদীগুপ্টরাপ্টক ট্যযপযস্ট সপ্রাডাপ্টে পযণত কযায প্রপ্টয়াজনীয় উপ্টদ্যাগ পনপ্টত প্টফ।
সদর্য ম যটন আকল যর্ণয সকন্দ্রদ্ধফন্দু পৃদ্ধথফীয দীঘ যতভ অবগ্ন, ফালুকাভে মুদ্র্ চকত কক্সফাজায। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ২০১৭
ার্র কক্সফাজায সথর্ক সটকনাপ ম যন্ত ৭৮ দ্ধক. দ্ধভ. সভদ্ধযন ড্রাইর্বয উদ&‡evধন কর্যন। সভদ্ধযন ড্রাইবর্ক ৈট্টগ্রার্ভয দ্ধভর্যযযাই ম যন্ত
ম্প্রাযর্ণয কাজ ৈরর্ে। এটি ফাস্তফাদ্ধেত র্র ব্যাক াংখ্যক সদদ্ধ-দ্ধফর্দদ্ধ ম যটক আকৃষ্ট র্ফ আা কযা মাে। পর্র এ সক্টর্য
য র্ফ। েট্টগ্রাভ সথপ্টক কক্সফাজায ম যন্ত সযররাইন
ব্যাক কভযাংস্থান সৃদ্ধষ্টয াাাদ্ধ দ্ধফপুর দ্ধযভাণ চফর্দদ্ধক মুদ্র্া অদ্ধজত
ম্প্রাযপ্টণয কাজ দ্রুতগপতপ্টত এপগপ্টয় েরপ্টছ। সযর েরাের শুরু প্টর ম যটকযা প্টজ সুরপ্টব এখাপ্টন আপ্টত াযপ্টফন। । কক্সফাজায
পফভানফন্দযপ্টক আন্তজযাপতক পফভানফন্দপ্টয উন্নীত কযায কাজ েরপ্টছ। ২০১৫ াপ্টর এয যানওপ্টয় ৬০০০ পৄট সথপ্টক ফাপড়প্টয় ৯০০০ পৄট

কযা প্টয়প্টছ। ম যটন এ নগযীয গুরুত্ব ভপ্টয়য াপ্টথ বৃপি াফায পযপ্টপ্রপেপ্টত এ ফছপ্টযয ১৯ আগস্ট প্রধানভন্ত্রী মুদ্র সথপ্টক ল্যান্ড
সেইভ কপ্টয পফভানফন্দপ্টযয যানওপ্টয় আপ্টযা ১ াজায ৭০০ পৄট বৃপিয কাজ
উদর্ফাধন কপ্টযপ্টছন। এয পপ্টর সফাপয়ং-৭৮৭ (পিভ
রাইনায), সফাপয়ং-৭৭৭, ফপ্টড়া এয়াযফা পফভানফন্দপ্টয উড্ডয়ন ও অফতযণ কযপ্টত াযপ্টফ। পপ্টর ম যটকযা যাপয এ ম যটন নগযীপ্টত
আপ্টত েভ প্টফ। এ ছাড়াও এই পফভানফন্দপ্টয পৄপ্টয়পরং সস্টন পনপভযত প্টফ। পৄপ্টয়পরং সস্টন পনপভযত প্টর প্রােয ও াশ্চাতযগাভী
উপ্টড়াজাাজ এখান সথপ্টক পৄপ্টয়র পনপ্টত ল্যান্ড কযপ্টফ। এপ্টত কপ্টয এটি একটি ট্রানপজট প্টয়ন্ট প্টয় উঠপ্টফ। পনপদ যি ভপ্টয়য জন্য
পফভাপ্টনয মােীযা কক্সফাজাপ্টয সফড়াপ্টনায সুপ্টমাগ াপ্টফন। এবাপ্টফই কক্সফাজায আগাভী পদপ্টনয জন্য প্রস্তুত প্টয় উঠপ্টছ।
দ্ধফর্েয দ্ধফদ্ধবন্ন সদ সথর্ক ম যটক আকল যর্ণ কক্সফাজার্য দ্ধতনটি ম যটন াকয চতদ্ধযয দ্ধযকেনা কর্যর্ে যকায। প্রদ্ধতফেয
এর্ত ফাড়দ্ধত ২০০ সকাটি ভাদ্ধকনয র্রার্যয অথ যননদ্ধতক কাম যক্রর্ভয সুর্মাগ সৃদ্ধষ্ট র্ফ। এ দ্ধতনটি ট্যযদ্ধযজভ াকয র্রা াফযাাং ট্যযদ্ধযজভ
াকয, নাপ ট্যযদ্ধযজভ াকয এফাং সানাদ্ধদো ইর্কা ট্যযদ্ধযজভ াকয।
যর্ের সফঙ্গর টাইগায খ্যাত সুন্দযফন পৃদ্ধথফীয বৃত্তভ ম্যানর্গ্রাব ফন। প্রাকৃদ্ধতক সৌন্দর্ম য সুন্দযফন অতুরনীে 
জীফনফদ্ধৈর্েয অাধাযণ। এটি শুধু ফাাংরার্দর্য ভানুর্লয কার্ে নে, দ্ধফর্েয প্রকৃদ্ধতর্প্রভীর্দয কার্ে একটি আকল যণীে স্থান। ৬ াজায
১৭ দ্ধকর্রাদ্ধভটায আেতর্নয এ ফন রতাগুল্ম, ঘা, সগারাতা ৩৫ প্রজাপতয বৃে, ৫০ প্রজাপতয যীসৃ, ৩২০ প্রজাপতয াপখ, ৮
প্রজাপতয উবেয প্রাণী এফং ৪০০ প্রজাপতয ভাপ্টছয পফপুর পফপেে ম্ভায এ ফন।
সুন্দযফন ১৯৯৭ ার্র ইউর্নর্কায সঘাদ্ধলত দ্ধফে
ঐদ্ধতর্যয স্থান দ্ধর্র্ফ স্বীকৃদ্ধত রাব কর্য। মথামথ পযেম যা, পযপ্টফফান্ধফ ম যটন ও ব্যাক প্রোয এই ফনপ্টক ফাংরাপ্টদপ্টয অন্যতভ
ম যটন স্পপ্টট পযণত কযপ্টত াপ্টয।
ম যটর্নয অায ম্ভাফনায নাভ ফাাংরার্দর্য াফ যতয অঞ্চর। মা যাঙ্গাভাটি, খাগড়ােদ্ধড়  ফান্দযফান দ্ধনর্ে গঠিত। াফ যতয
ৈট্টগ্রার্ভ ম যটর্নয মূর উকযণ র্রা াার্ড় সঘযা বুজ প্রকৃদ্ধত মা দ্ধবন্ন দ্ধবন্ন ভর্ে দ্ধবন্ন দ্ধবন্ন রূর্ ম যটকর্দয কার্ে ধযা সদে। এটি
সমন ের্ণ ের্ণ প্রকৃদ্ধতয রূ ফদরার্নায সখরা। এখার্ন ীর্ত সমভন একরূ ধযা সদে ভ্রভণ দ্ধাসুর্দয কার্ে, ঠিক সতভদ্ধন ফল যাে অন্য
একরূর্ াদ্ধজয ে। ীর্ত াাড় কুোা আয সভর্ঘয ৈাদর্য সমভন োকা থার্ক, তায র্ঙ্গ থার্ক সানাদ্ধর সযার্দয দ্ধভদ্ধষ্ট আবা।
আফায ফল যাে ৈাযদ্ধদক সজর্গ র্ে বুর্জয ভার্যা। এ ভে প্রকৃদ্ধত দ্ধপর্য াে আর্যক নতুন সমৌফন। ফল যাে মূরত অযার্র্বঞ্চায
ট্যযদ্ধযস্টর্দয দৈাযণা ফর্ৈর্ে সফদ্ধ থার্ক এ াফ যতয অঞ্চর্র।
ফাাংরার্দর্ ম যটনদ্ধর্েয অায ম্ভাফনা দ্ধফযাজভান। দ্ধকন্তু এ দ্ধফার ম্ভাফনা থাকা র্ে এ দ্ধে এখন দ্ধদ্ধের্ে। এ
জন্য প্রর্োজন ভদ্ধিত দ্ধযকেনা। একর্ঙ্গ কাজ কর্য সমর্ত র্ফ াফদ্ধরক  প্রাইর্বট সক্টযর্ক। সদীে ম যটন দ্ধফকার্য
াাাদ্ধ দ্ধফর্দদ্ধ ম যটক আকল যর্ণ প্রৈাযপ্রৈাযণায য গুরুত্বার্যা কযর্ত র্ফ। াাাদ্ধ এ দ্ধর্েয উন্নের্নয র্ঙ্গ র্ঙ্গ দে
ভানফম্পদ চতদ্ধযয দ্ধদর্ক দ্ধফর্ল নজয দ্ধদর্ত র্ফ। একজন ম যটক সদর্ আা ভার্ন ১১টি সের্ে কভযাংস্থার্নয সুর্মাগ সৃদ্ধষ্ট
ে,ম যটর্নয ার্থ দ্ধফভান দ্ধযফণ, সার্টর, ট্যদ্ধযস্ট গাইর্, ট্রার্বর এর্জদ্ধি, ট্যযয অার্যটয নানা বার্ফ ম্পৃক্ত সুতযাাং ম যটন দ্ধে
েদ্ধত গ্রস্থ র্র অন্যগুসরা অেত থাকর্ত ার্য না।
আায কথা, ম যটনদ্ধর্েয দ্ধফকার্ যকায স্বে, ভধ্য  দীঘ যর্ভোদ্ধদ ভাদ্ধযকেনা প্রণেন কর্যর্ে। এটি ফাস্তফােন র্র
ম যটনখাত র্ফ চফর্দদ্ধক মুদ্র্া আর্েয অন্যতভ উৎ। পফশ্ব একটি ফই । মাযা ভ্রভণ কপ্টয না তাযা সমন এই ফই এয শুধু একটা পৃষ্ঠা
ড়প্টরা। যফীন্দ্রনার্থয বালাে ‘দ্ধফপুরা পৃদ্ধথফীয কতট্যকু জাদ্ধন, সদর্ সদর্ কত না নগয যাজধানী’। সদখায জন্য ভ্রভণ। জানায জন্য
ভ্রভণ। প্রবৃদ্ধিয জন্য ম যটন।
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