
ঘুরে দাঁড়ারে পর্ যটন 

যীক্ষিৎ চ ৌদযী 

 

 ফাাংরাদদ ম যটকদদয ভন চকদেদে ফহুকার আদে চথদক।  এদদদয  প্রাকৃক্ষতক  রূবফক্ষ ত্র্য  চৌন্দম য ভ্রভণক্ষাসুদদয  ভদনয 

চ াযাক চভটায়। কক্সফাজায ,  ােোেক্ষেয াদজক বযাক্ষর , ফান্দযফান,  কুয়াকাটা, ক্ষদরট, চন্টভার্ট যন, সুন্দযফদন াযাফেয  ম যটকদদয 

আনাদোনা চরদে থাদক। ক্ষকদাযেঞ্জ  সুনাভেদঞ্জয ায ম্প্রক্ষত ফায ভদনামুগ্ধকয ভ্রভণ স্থান দয় দাঁক্ষেদয়দে। 

   

 আভাদদয প্রাকৃক্ষতক চৌন্দম য আদে , একর্ট চেৌযফজ্জ্বর ইক্ষতা আদে , আভাদদয ক্ষফনৄর জনফর আদে। ট্যযক্ষযজদভয জন্য 

প্রদয়াজনীয় এই ক্ষতনর্ট ক্ষজক্ষনই আভাদদয আদে। জনফর চতা ট্যযক্ষযজদভয প্রাণ।  নন:সরেরে বলা র্ায় , ফাাংরাদদদয ম যটন ক্ষদেয যদয়দে 

অায ম্ভাফনা। 

 

 ধীযেক্ষতদত দর এ ক্ষদেয উন্নয়ন চ াদ  োয ভদতা। ক্ষফেত কদয়ক ফেদযয  ধাযাফাক্ষক অগ্রমাত্র্ায় অফকাঠাদভােত উন্নয়ন , 

তথ্যপ্রমৄক্ষিয ব্যফায , ক্ষনযাত্তা ব্যফস্থায উন্নয়ন , যাজবনক্ষতক  াভাক্ষজক ক্ষস্থক্ষতীরতায কাযদণ ম যটন  ক্ষদেয মদথষ্ট অগ্রেক্ষত দয়দে। 

এযই ধাযাফাক্ষকতায় ২০১৯ াদরয য়ার্ল্য  ইদকানক্ষভক চপাযাদভয (ড ক্ষিউইএপ) ট্র্যাদবর অযান্ড ট্যযক্ষযজভ কভ ক্ষর্টর্টবদন ক্ষযদাদট য 

ফাাংরাদদদয অফস্থান ১২০তভ চদ াদনা দয়দে। মা ২০১৭ াদর ক্ষের ১২৫তভ। 

 

 ম যটন  ফাাংরাদদদয ক্ষজক্ষডক্ষদত  ২০১৯ াদর  ৪ দক্ষভক ৪ তাাং অথ যাৎ ৭৭ াজায ৩০০ চকার্ট টাকায অফদান  চযদ দে, 

ম যটন যপ্তাক্ষনয ভাধ্যদভ একই ফেয ২ াজায ৮০০ চকার্ট টাকায ভভাদনয  বফদদক্ষক মুদ্রা আয় কদযদে এফাং এই চক্টদয ফতযভাদন 

ক্ষনদয়াক্ষজত আদে প্রায় ৪০ রা  কভী। এই কভীদদয ভদধ্য প্রায় ৯০ তাাং প্রক্ষক্ষিত এফাং দি। ফাাংরাদদদয ম যটন ক্ষদে চাদটর  ক্ষফভান 

ক্ষভদর ১০ তাাং ব্যফায়ী কদ যাদযট চেক্ষণয, ভাঝাক্ষয  ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ৮০ তাাং এফাং ১০ তাাং প্রাক্ষিক চেক্ষণয অির্ভ যি। 

 

 আিজযাক্ষতক েভ াংস্থায প্রক্ষতদফদদন ফরা দয়দে , ২০১৯ াদরয চবতদয ক্ষফশ্বব্যাী ৩০ চকার্ট ভানুদলয কভ যাংস্থান দফ ট্যযক্ষযজভ 

 াদত।  

 

 ফাাংরাদদদয উন্নয়ন মাত্র্ায় ম যটন ক্ষদেয াংদমাজন শুদৄ আক্ষথ যক পরতা ফদয়  আনচে না,  চই াদথ স্থানীয়দদয  অাংগ্রদণয 

ভাধ্যদভ প্রাক্ষিক ম যাদয় এয সুপর েক্ষেদয় ক্ষদদে। একথা অনস্বীকাম য,  ২০৩০ াদরয ভদধ্য চটকই উন্নয়ন রিযভাত্র্া অজযদনয  চিদত্র্ ম যটন 

ক্ষে ফাাংরাদদদয জন্য দয় উঠদত াদয অন্যতভ াক্ষতয়ায ক্ষাদফ। 

 

 যকায ২০০৯ াদর ট্যযক্ষযজভ চক্টযদক এএভই এফাং নৄনঃঅথ যায়নদমাগ্য  াত ক্ষদদফ ক্ষনধ যাযণ কচযদে। যফতীদত ২০১৯ াদর 

ফাাংরাদদ ব্যাাংক চফা  অগ্রাক্ষধকায  াত ক্ষদদফ ক্ষনধ যাযণ কদয। ফাাংরাদদ ব্যাাংক ২৪র্ট অগ্রাক্ষধকাযপ্রাপ্ত এএভই  াদতয ভদধ্য ম যটনচক 

৫ভ স্থাদন চযদ দে।। ২০১৮ াদরয আইক্ষয আিজযাক্ষতক দেরদন ঢাকাদক আইক্ষ ম যটন য-২০১৯ ক্ষদদফ চ ালণা দয়ক্ষের। এদত 

মুক্ষরভ চদগুদরায অদনক ম যটদকয কাদে ফাাংরাদদ নতুনবাদফ ক্ষযক্ষ ক্ষত রাব কদযদে। 
  

 ক্ষকন্তু কদযানা ভাভাক্ষযয কাযদণ এফেয স্থক্ষফয দয় দে আভাদদয  ম যটন ক্ষে। চফাভক্ষযক ক্ষফভান ক্ষযফন  ম যটন ভন্ত্রণারয় 

সূদত্র্ ফরা দে, এ  াদত প্রায় ১৪ াজায চকার্ট টাকায িক্ষত দয়দে। ফাাংরাদদ ট্যযক্ষযজভ চফাদড যয তথ্য অনুমায়ী, এ  াদতয দে াংক্ষিষ্ট ৪০ 

রা  জনফর চফকায দয় দেক্ষের।  কদযানা বাইযাদয প্রবাদফ চফক্ষয বাে চাদটদর অক্ষতক্ষথয াংখ্যা চনদভ এদদে ২ চথদক ৩ তাাংদ। 

এর্ট স্মযণকাদরয ভদধ্য ফ যক্ষনম্ন। ‘৩০ জুন প্রকাক্ষত  ক্ষফশ্ব ব্যাাংদকয ‘চকাক্ষবড-১৯  দক্ষিণ এক্ষয়ায় ম যটন ’ ীল যক প্রক্ষতদফদদন ফরা  য়, 

ভাভাক্ষযদত ম যটন  াদতয িক্ষতয কাযদণ ক্ষজক্ষডক্ষ চথদক ২০৩ চকার্ট ডরায (প্রায়  াদে ১৭ াজায চকার্ট টাকা) াযাদত াদয ফাাংরাদদ। 

এয পদর যাক্ষয ৪ রা  ২০ াজায কভ যাংস্থান   াদতয দে জক্ষেত প্রায় াঁ  চকার্ট ভানুদলয জীক্ষফকা ঝুঁক্ষকয মুদ  দেদে। 

  

চকাক্ষবড চযাদেয প্রাদুব যাদফ িক্ষতয েু ীন য়া চদদয  ম যটন ক্ষদেয উন্নয়দন  প্রধানভন্ত্রী চ  াক্ষনায ক্ষনদদ যনায আদরাদক  

যকায ক্ষফক্ষবন্ন দদি গ্রণ  কযদে। চমভন, চদদয ম যটন ম্ভাফনাভয় স্থানগুদরাদত চকফর ক্ষফদদক্ষদদয জন্য  স্বতন্ত্র ম যটন এরাকা স্থান , 

প্রাকৃক্ষতক চৌন্দম য অক্ষুণ্ণ চযদ  ইদকা -ট্যযক্ষযজভ াকয , দ্বীক্ষবক্ষত্তক ম যটন াকয  চাদটর ক্ষনভ যাণ এফাং  ম যটকদদয ক্ষফদনাদন মাফতী য় 

সুদমাে -সুক্ষফধা মৃদ্ধ আিজযাক্ষতক ভাদনয ম যটন চকন্দ্র স্থাদনয ক্ষযকেনা গ্রণ কদযদে যকায। 

 

 ম্প্রক্ষত ম যটন চকন্দ্রগুদরা স্বাস্থযক্ষফক্ষধ চভদন খুদর চদয়ায় আফায ফাই কভ য ঞ্চর দয় দেদে। পদর ম যটনক্ষনব যয অথ যনীক্ষত 

আফায  াো দয় উদঠদে।  এদক আদযা েক্ষতীর কযদত এফাদযয ফাদজদট চফাভক্ষযক ক্ষফভান ক্ষযফন   ম যটন  াদত ৩ াজায ৬৮৮ 

চকার্ট টাকা ফযাদ্দ যা া চয়চে। 

 

 চমফ ণ্য ম যটদনয দে যাক্ষয াংক্ষিষ্ট , তাদদয য চথদক শুঙ্ক  কয ভকুপ কদয ম যটন নৄনরুদ্ধাদয যকায দৃঢ়  

প্রতযয়ী। ঙ্কট চভাকাক্ষফরায জন্য চফাভক্ষযক ক্ষফভান ক্ষযফণ  ম যটন ভন্ত্রণারয় চথদক ১৪ দদেয ‘ম যটন ক্ষদেয াং কট ব্যফস্থানা 

কক্ষভর্ট’ েঠন কযা দয়দে। 

 

ক্ষযক্ষস্থক্ষতয দ্রুত উত্তযদণয রদিয যকায একর্ট উদ্ভাফনী উদযাে ক্ষনদয়দে।  ব্যক্ষতক্রভী এই চফায নাভ  ‘চাভ চে’। ভ্রভদণ চেদর 
চাদটর, চভাদটর ক্ষকাংফা ক্ষযদাট য নয় , াক্ষযফাক্ষযক ক্ষযদফদ ক্ষদন -যাত মান  কযায সুদমাে াদফন ম যটক। ম যটন  াদত  স্থানীয়দদয 

অাংগ্রণ ক্ষনক্ষিত কযদত াভাক্ষজক ইদকাট্যযক্ষযজভক্ষবক্ষত্তক এই উদযাে ব্যাক কভ যাংস্থাদনয সৃক্ষষ্ট কযদে।। অক্ষধকন্তু কক্ষভউক্ষনর্ট ট্যযক্ষযজভ-এয 

ক্ষফকা  টায় জনেদণয ম্পৃিতা অক্ষধকাদয ফােদফ। 



 

-২- 

 

ট্যযক্ষযজভ চফাড য সূদত্র্ জানা চেদে , চদদয ক্ষফক্ষবন্ন এরাকায় চোট চোট ম যটন স্পট যদয়দে। একই এরাকায় একাক্ষধক স্পট 

যদয়দে। প্রতযি গ্রাভ এরাকায় যদয়দে ম যটন স্পট। একাক্ষধক ম যটন চকন্দ্রদক ক্ষ দয একর্ট  ‘চাভ চে ’ াক্ষব য  ালু কযদর উদযািাযা 

কদযানা ক্ষযক্ষস্থক্ষত খুফ দ্রুত াভার ক্ষদদত াযদফন। 

 

 াাাক্ষ ম যটদন আগ্র ফাোদনায রদিয ভানুদলয ভদধ্য আস্থা েদে চতারায উদযাে ক্ষনদয়দে যকায।  আস্থা চদরই ভানুল 

ক্ষনক্ষিদি ম যটদন আদফ। এ চিদত্র্ কাক্ষি ব্র্যাক্ষন্ডাং ফে ভাদয ভূক্ষভকা যা দত াদয। এয অাং ক্ষদদফ ফাাংরাদদদয ম যটন ক্ষনদয় ক্ষফশ্বফাীয 

কাদে াভাক্ষজক ভাধ্যদভ প্রদভান ফাোদনায কাজ শুরু কযা দয়দে।  

 

 মথামথ ব্র্যাক্ষন্ডাংই াদয  ফাাংরাদদদয ম যটন  াতদক ক্ষফদশ্বয াভদন নতুন কদয তুদর ধযদত। ব্র্যাক্ষন্ডাংদয়য জন্য যকায চফ 

আদেই ২০০ চকার্ট টাকা ফযাদ্দ কদযদে। যকায প্রক্ষত ফেয ম যটন চভরায আদয়াজন কযদে এই রিয ক্ষনদয়ই। াাাক্ষ চজরাবক্ষবক্ষত্তক 

ব্র্যাক্ষন্ডাং  রদে। চদদয ফকয়র্ট চজরায নানান দ যনীয়, ঐক্ষতাক্ষক  প্রত্নতাক্ষিক স্থানগুদরায ক্ষফফযণ ভ্রভদণয সুদমাে-সুক্ষফধা এই 

ব্র্যাক্ষন্ডাং-এয ভাধ্যদভ তুদর ধযা দয়দে। ম যটন ক্ষদেয উন্নয়দনয জন্য যকায এরাকাক্ষবক্ষত্তক ক্ষফক্ষবন্ন উন্নয়ন ক্ষযকেনা ফাস্তফায়ন কদয 

মাদে।  

 

 তথ্য প্রমৄক্ষিয দফ যাচ্চ দ্বযফায  কদয ম যটদনয ব্র্যাক্ষন্ডাং ফাোদনায দদি যকায ক্ষনদয়দে। চঢদর াজাদনা দে  যকাক্ষয 

দয়ফাইটগুদরাচক। চদদয ম যটন ক্ষদেয জন্য আইকন বতক্ষয কদয তায ব্র্যাক্ষন্ডাং কযা  চমদত াদয।  এই উদযােদক নতুন েক্ষত  

অক্ষবনফত্ব চমাে কযদর কদযানা ক্ষযক্ষস্থক্ষত চথদক দ্রুত উত্তযণ ম্ভফ দফ।  চদদয দ যনীয় স্থানগুদরা ক্ষনদয় েণভাধ্যদভ ক্ষনয়ক্ষভত প্র াযণা 

 রদে, চটক্ষরক্ষবদন প্র ায দে ট্র্যাদবর চা। চদদয ফাইদয দূতাফাগুদরা চথদক ম যটন ক্ষফলয়ক তথ্য ায়ায সুদমাে চফদে চেদে। 

 

 ভগ্র ক্ষফশ্বব্যাী জাক্ষতাংদ য ক্ষফশ্বম যটন াংস্থা ( UNWTO) এয উদযাদে ২৭ চদেম্বয ক্ষফশ্ব ম যটন ক্ষদফ ২০২০ মথাদমাগ্য 

ভম যাদা  আেম্বযনণ যবাদফ াক্ষরত দে। এফাদযয ক্ষফশ্ব ম যটন ক্ষদফদয মূর প্রক্ষতায দরা ‘ Tourism and Rural Development’ 

অথ যাৎ ‘গ্রাভীণ উন্নয়দন ম যটন’ প্রাক্ষিক জনদোষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়দন ম যটন ক্ষে অতযি গুরুত্বনণ য ভূক্ষভকা ারন কদয থাদক। জাক্ষতাংদ য 

ভদত, ক্ষফশ্বজুদে ম যটক াংখ্যা ১৯৫০ এয দদক  ক্ষের ২৫ ক্ষভক্ষরয়ন । তা আজ চফদে ২ ক্ষফক্ষরয়দন চৌুঁদেদে।  ম যটনদকন্দ্রগুদরায দ্বাযা 

উাক্ষজযত আয় ৫০ এয দদক ২ ক্ষফক্ষরয়ন ভাক্ষকযন ডরায চথদক চফদে ২০১৫ াদর ১২ ক্ষট্র্ক্ষরয়ন ডরাদয দাঁক্ষেদয়দে।  

 

 েত কদয়ক ফেদয যকাদযয গৃীত ক্ষফক্ষবন্ন বফপ্লক্ষফক নীক্ষতয সুফাদদ ফাাংরাদদদয অথ যনীক্ষতদত ক্ষফক্ষবন্ন ধযদনয কাদজয সুদমাে সৃক্ষষ্ট 

য়ায় পর্ যটরনে মর া বফক্ষ ত্র্যভয় কাদজ অাং চনয়ায সুদমাে অদনক ববরড় বেরে।  

 

 ম যটন  একর্ট ফহুভাক্ষত্র্ক এফাং েভ ন ক্ষে। এ ক্ষদে  যাক্ষয অাংগ্রণ োো দযাি অাংগ্রদণয সুদমাে যদয়দে। চদদয 
প্রক্ষতর্ট ম যটন চকদন্দ্রয আদাদ ফফাযত জনদোষ্ঠী তাদদয ক্ষুদ্র  কুর্টয ক্ষদে উৎাক্ষদত ণ্য, বতক্ষয  াফায, ফাক্ষেদত  াল কযা পর ফা 

ফক্ষজ ম যটকদদয ক্ষনকট ক্ষফক্রয় কযদে, এ দৃশ্য অন  পনেনি । ফাাংরাদদ ম যটন কযদাদযন এয ক্ষফক্ষবন্ন ইউক্ষনদট ক্ষুদ্র নৃ-চোষ্ঠীয জনেদণয  

উৎাক্ষদত ণ্য ক্ষফক্রদয়য ব্যফস্থা কযা দয়চে। ফাাংরাদদ ম যটন কযদাদযদনয ক্ষডউর্ট ক্ষি দ স্ত  কুর্টয ক্ষদেয  ক্ষফক্ষবন্ন ণ্য ক্ষফক্রয় 

য়। চাদটর  চভাদটরগুদরাদত ক্ষযক্ষন, াউজ ক্ষকক্ষাং, ক্ষকদ ন, এভনক্ষক চাদটর ব্যফস্থাক ক্ষদদফ নবপুল জনসংখ্যা কাজ কযদেন।  
 

ম যটন ক্ষদেয ম্ভাফনাদক ফাস্তদফ অনূক্ষদত কযদত চফযকাক্ষয ক্ষফক্ষবন্ন াংস্থাচক উৎা চমাোদনায চিদত্র্ যকায  ক্ষক্রয় যদয়দে। 

কদযানায িক্ষত কার্টদয় উঠদত তাদদয াদ দাঁোদনায কাজর্ট যকায বাদরাবাদফই কযদে। চদদয ম যটন চকদন্দ্র প্রক্ষত ফেয ভ্রভণ কযদে 

প্রায় ৯০-৯৫ রা  ম যটক। এই  ক্ষদেয ক্ষফকাদয রদিয জাতীয় চাদটর  ম যটন প্রক্ষিণ ইনক্ষের্টউদটয ক্ষফক্ষবন্ন প্রক্ষিণ অব্যাত আদে। 

এ াদন ফেযব্যাী ম যটন ক্ষফলদয় ক্ষফক্ষবন্ন প্রক্ষিণ প্রদান কযা য়।  
 

 ভাক্ষকযন উন্নয়ন াংস্থা ইউএএআইক্ষডয কক্ষম্প্রদনক্ষব প্রাইদবট চক্টয অযাদদভন্ট (ক্ষক্ষএএ) ীল যক এক প্রক্ষতদফদদন উদঠ 

এদদে, ফাাংরাদদদ ম যটন চকন্দ্র ভ্রভদণয উদদ্দশ্য ক্ষনদয় আদ ক্ষফদদক্ষদদয ভাত্র্ াঁ  তাাং। 

 

 অায ম্ভফনাভয়  আভাদদয এই ফাাংরাদদ দত াদয দক্ষিণ এক্ষয়ায একর্ট আদ য ম যটন চকন্দ্র, মা অথ যবনক্ষতক  াকাদক  র 

কযদফ। চই াদথ ক্ষফশ্ব ক্ষযভণ্ডদর ফাাংরাদদ য ইক্ষতফা ক বাফমূক্ষতয তুদর ধয চত াায্য কযদফ । ম যটন নৄক্ষরদয তথ্যভদত , ফাাংরাদদদ 

চোট-ফে প্রায় ৮০০’য চফক্ষ ম যটন স্থান যদয়দে। এফ স্থানদক ঠিক  ক্ষযকেনায ভাধ্যদভ ম যটদনয াদথ মৄি কযা চেদর তা এই চদদয 

অথ যবনক্ষতক উন্নয়দন ব্যাক ভূক্ষভকা ারন কযদফ। 
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