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১. প্রস্তাবনা   

র্বশ্বব্যাপী ক্রীড়া পর্ যটন খুব দ্রুত র্বকর্শত হদে। ক্রীড়া পর্ যটদনি অন্যতম আকর্ যণ হদে বেলাধুলা। আন্তজযার্তক 

ক্রীড়াঙ্গদন, র্বদশর্ কদি র্ক্রদকদট বাাংলাদেদশি ইর্তবাচক ভাবমূর্তয িদয়দে। বাাংলাদেশ অভযন্তিীণভাদব এবাং 

আন্তজযার্তকভাদব র্বর্ভন্ন ক্রীড়া ইদভন্ট আদয়াজন কদি থাদক। র্ক্রদকট ওয়ার্ল্য কাপ এবাং আইর্সর্স টি-বটাদয়ার্ন্ট ওয়ার্ল্য 

কাপ র্ক্রদকট এি মদতা আন্তজযার্তক ক্রীড়া ইদভন্ট আদয়াজদনি বেদে বাাংলাদেশ সফল হদয়দে। বর্দহতু ক্রীড়া 

ইদভন্টগুদলা র্বশ্বজুদড় ক্রীড়ার্বে এবাং েশ যকদেি আকর্ যণ কদি, তাই এই ধিদনি ইদভন্টগুু্দলা বথদক পর্ যটন ব্যবসা 

প্রসাদিি সুদর্াগ িদয়দে। “ক্রীড়া পর্ যটন গাইড লাইন” এ বাাংলাদেদশি ক্রীড়া পর্ যটদনি আকর্ যণগুদলা র্চর্িতকিণ, 

উন্নয়ন, র্বপণন এবাং প্রচাদিি পদ্ধর্তি র্বর্দয় র্নদে যশনা িদয়দে।    

২ . সাংজ্ঞা  

ক্রীড়া পর্ যটন : ক্রীড়া পর্ যটন বলদত ববাঝায় পর্ যটকদেি র্নয়র্মত গর্িি বার্হদি ক্রীড়া সম্পর্কযত  আকর্ যণীয় স্থানগুদলা 

ভ্রমণ, ক্রীড়া ইদভদন্ট অাংশগ্রহণ এবাং ক্রীড়া ইদভদন্টি সাদথ সম্পর্কযত কার্ যক্রমসমূহ উপদভাগ কিা।  

ক্রীড়া পর্ যটদনি অাংশগ্রহণকািী: ক্রীড়া পর্ যটদন অাংশগ্রহণকািীদেি মদে বেদলায়াড়, আয় াজক, ক্রীড়া প্রর্তর্নর্ধ এবাং 

েশ যক অন্তর্ভ যক্ত। 

৩. উদেশ্য  

বাাংলাদেদশি আথ য-সামার্জক উন্নয়দন ক্রীড়া পর্ যটন গুরুত্বপূণ য ভূর্মকা িােদত পাদি। এই গাইডলাইন প্রণয়দনি উদেশ্য 

হদলা বাাংলাদেশদক জাতীয় ও আন্তজযার্তকভাদব একটি জনর্প্রয় ক্রীড়া পর্ যটন গন্তব্য র্হদসদব প্রর্তর্িত কিা। 

ক. বেশীয় ও আন্তজযার্তক ক্রীড়া ইদভদন্টি মােদম পর্ যটন বকন্দ্র র্হদসদব বাাংলাদেদশি ইর্তবাচক ভাবমূর্তয ততর্ি কিা। 

ে. বেশীয় এবাং আন্তজযার্তক পর্ যটকদেি মদে বাাংলাদেদশি বেলাধুলাি প্রচাি ও জনর্প্রয়কিণ।  

গ. বাাংলাদেদশি ঐর্তহযবাহী বেলাগুদলাদক ক্রীড়া পর্ যটদনি মােদম পুনরুজ্জীর্বত কিা। 

ঘ. ক্রীড়া ইদভদন্ট েশ যক অাংশগ্রহণ বৃর্দ্ধি মােদম পর্ যটদনি র্বকাশ।  

৪. ক্রীড়া পর্ যটন র্বকাদশি জন্য র্নদে যশনা  

বাাংলাদেদশ ক্রীড়া পর্ যটন র্বকাদশি প্রাথর্মক লে হদলা ক্রীড়া ইদভন্টগুদলা আদয়াজন এবাং জনর্প্রয় কিাি মােদম 

পর্ যটদনি প্রসাি ঘটাদনা। এই নীর্ত বাস্তবায়দনি জন্য প্রদয়াজনীয় অন্যান্য র্নদে যশনাগুদলা র্নম্নরূপ:   
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৪.১ ক্র ীড়া পর্ যট দনি সুদর্াগ-সুর্বধা ততর্ি  

বাাংলাদেশদক অন্যতম ক্রীড়া পর্ যটন গন্তব্য র্হদসদব গদড় বতালাি জন্য র্বশ্বমাদনি ক্রীড়া এবাং পর্ যটদনি 

অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন প্রদয়াজন।  

ক. ক্রীড়া ইদভন্টগুদলা আদয়াজদনি জন্য বেলাধুলাি মাঠদক র্বশ্বমাদনি উপদর্াগী র্হদসদব ততর্ি ও িেণাদবেণ কিা, 

পাশাপার্শ প্রদয়াজনীয় সুদর্াগ সুর্বধা র্নর্িত কিা।   

ে. ক্রীড়া সাংক্রান্ত ঐর্তহার্সক সামগ্রী (বর্মন: ফদটাগ্রাফ, অদটাগ্রাফ, জীবনী এবাং জাতীয় ও আন্তজযার্তকভাদব র্বখ্যাত 

বেদলায়াড়দেি ব্যর্ক্তগত র্চঠি) প্রেশ যদনি জন্য ক্রীড়া জাদুঘি স্থাপন কিা। বাাংলাদেদশি ক্রীড়া বেদেি র্বদশর্ 

কৃর্তত্বসমূহ ক্রীড়া পর্ যটদনি আকর্ যণ র্হদসদব প্রেশ যন কিা।  

গ. বেলায় অাংশগ্রহণকািী এবাং েশ যনাথীদেি র্নিাপত্তা র্নর্িত কিা। 

ঘ. ক্রীড়া পর্ যটদন অাংশগ্রহণকািীদেি জন্য বেলাধুলাি মাদঠি কাোকার্ে র্বদশর্ লর্জাং সুর্বধা র্নর্িত কিা।   

ঙ. বেলাধুলাি স্থান, অনুশীলদনি মাঠ , প্রর্শেণ বকন্দ্র, লর্জাং, বিদস্তািাঁ, র্বদনােন পর্িদর্বা এবাং অন্যান্য সকল ক্রীড়া 

পর্ যটন সুর্বধাসহ ‘র্বদশর্ ক্রীড়া অঞ্চল’ ততর্ি কিা।  

চ. ‘র্বদশর্ ক্রীড়া পর্ যটন অঞ্চল’ এি সাদথ র্নকটতম শহি এবাং পর্ যটন আকর্ যণগুদলাি সাংদর্াগ ততর্ি কিাি জন্য 

পর্িবহণ সুর্বধা র্নর্িত কিা।  

ে. আসন্ন ক্রীড়া ইয়েয়েি তথ্য সম্বরিত ব্যবহাি উপদর্াগী ওদয়বসাইট এবাং অনলাইন র্নউজদলটাি ততর্ি কিা। ক্রীড়া 

পর্ যটনদক সৃদদ্ধ কিাি জন্য ওদয়বসাইটগুদলাদত পর্ যাপ্ত তথ্য সাংযুক্ত ও র্নয়র্মত আপদডট কিদত হদব।  

৪.২ সহদর্ার্গতা  এবাং সমন্বয়  

ক্রীড়া পর্ যটন অর্ভজ্ঞতা প্রোদনি জন্য, র্বর্ভন্ন জাতীয় এবাং আন্তজযার্তক পদেি মদে সহদর্ার্গতা এবাং সমন্বয় 

প্রদয়াজন।   

ক. আন্তজযার্তক ক্রীড়া ইদভন্ট, সদেলন এবাং কম যশালা আদয়াজদন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়দক সহদর্ার্গতা কিা।  

ে. ক্রীড়ার্বেদেি র্নর্ব যদে বাাংলাদেদশ প্রদবশ এবাং তাদেি বেলাধুলাি আনুর্ার্ঙ্গক সিঞ্জাম আনয়দন র্বদশর্ সুর্বধা 

র্নর্িত কিাি জন্য অর্ভবাসন ও পাসদপাট য র্বভাগ (স্বিাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়ি অধীদন) এবাং র্বমানবন্দি শুল্ক র্বভাগ (জাতীয় 

িাজস্ব ববাড য) এি সাদথ সমন্বয় কিা। 
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গ. ক্রীড়া ইদভন্ট আদয়াজকদেিদক সহদর্ার্গতা কিাি মােদম প্রর্তবন্ধী ব্যর্ক্তসহ বেদলায়াড়, েশযক এবাং 

শুভাকাঙ্ক্ষীদেি জন্য সকল ক্রীড়া পর্ যটন বকন্দ্রগুদলাদত প্রদবদশি সুু্দর্াগসহ আনুর্র্ঙ্গক সুদর্াগ-সুর্বধা র্নর্িত কিা।   

৪.৩ র্বপণন এবাং প্রচািণ া     

র্বপণন এবাং প্রচািণামূলক কার্ যক্রম ক্রীড়া পর্ যটনদক সৃদদ্ধ কদি। পর্ যটনদক আকর্ যণীয় এবাং র্বশ্বব্যাপী পর্ির্চত কিাি 

জন্য প্রচাি-প্রচািণা অন্যতম ভূর্মকা পালন কদি। এ জন্য র্নম্নবর্ণ যত কার্ যক্রম গ্রহণ কিা র্ায়:   

ক. জাতীয়, আঞ্চর্লক ও আন্তজযার্তক গণমােম এবাং র্নদবর্েত ক্রীড়া চযাদনলগুদলাদত আদয়ার্জত সকল ক্রীড়া ইদভন্ট 

সম্প্রচাদি আনুর্ার্ঙ্গক সুদর্াগ সুর্বধা প্রোন কিা।        

ে. ক্রীড়া পর্ যটন ইদভন্টগুদলা প্রচাদিি মােম র্হদসদব বসাশ্যাল র্মর্ডয়া ব্যবহাি কিা।  

গ. স্থানীয় এবাং র্বদের্শ উভয় ক্রীড়া পর্ যটন সাংস্থা, ক্রীড়া সাংস্থা, ট্যযি অপাদিটি, স্পনসি এবাং ইদভন্ট ম্যাদনজািদেি 

জন্য Familiarization ট্যযদিি আদয়াজন কিা।    

ঘ. ক্রীড়া পর্ যটন ব্র্যাি অযাম্বাদসডি ততর্ি কিা এবাং ক্রীড়া বেদে বাাংলাদেদশি সাফল্য প্রচাদি তাদেিদক সাহায্য কিা।   

ঙ. র্বর্ভন্ন পর্ যটন সাংক্রান্ত প্রদমাশনাল, মাদকযটিাং এবাং ব্র্যার্িাং পর্িকপনায় অর্ভজাত ক্রীড়ার্বে, প্যািার্লর্ম্পকস, 

র্বদশর্ অর্লর্ম্পক এবাং হাই বপ্রাফাইল ক্রীড়া ব্যর্ক্তত্বদেি সমৃ্পক্ততা র্নর্িত কিা।   

চ. সকল ক্রীড়া পর্ যটন বকন্দ্রগুদলা প্রেশ যন এবাং সুদর্াগ সুর্বধা র্নর্িত কিাি জন্য বার্ণজয প্রেশযনী, সদেলন এবাং 

কম যশালাি আদয়াজন কিা।  

ে. ক্রীড়া ইদভদন্টি র্বপণদনি জন্য প্রচািণা সামগ্রী (বর্মন: র্বলদবাড য, ব্যানাি, প্রচািপে) প্রস্তুত, প্রচাি এবাং অথ যায়ন 

কিা।  

জ. ক্রীড়া ইদভদন্টি বশদর্ ক্রীড়া েদলি জন্য সমাপনী অনুিাদনি আদয়াজন এবাং তা গণমােদম সম্প্রচাি কিা। 

ঝ. বাাংলাদেদশি পর্ যটন উন্নয়দন র্বখ্যাত বেদলায়াড়দেি শুদভো উপহাি প্রোন কিা। 

ঞ. ক্রীড়া পর্ যটদনি প্রচািণাি জন্য র্বখ্যাত বেদলায়াড় এবাং প্রর্তর্নর্ধদেি সাদথ স্থানীয় ভক্ত ও অনুিাগীবৃদন্দি 

সাোদতি ব্যবস্থা কিা।   

ট. ক্রীড়া পর্ যটন প্রসায়িি জন্য রিখ্যাত ক্রীড়ারিদয়ক ব্র্যান্ড এ্ুাম্বায়সডি রনয় াগ কিা।  
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৪.৪ পর্ যটদনি সাদথ  ক্র ীড়া ইদভন্ট এি  সমন্বয় 

ক্রীড়া ইদভন্ট এবাং পর্ যটনদক একসাদথ সাংযুক্ত কিাি মােদম কার্ঙ্ক্ষত সাফল্য অজযদনি জন্য র্নদম্নাক্ত পেদেপসমূহ 

গ্রহণ কিা বর্দত পাদি:   

ক. ক্রীড়া পর্ যটকদেি জন্য র্বদশর্ ক্রীড়া পর্ যটন প্যাদকজ (বর্মন: লর্জাং, োদ্য ও পানীয়, র্বদনােন এবাং আকর্ যণীয় 

স্থান পর্িেশ যন) ততর্ি কিা।     

ে. ঐর্তহযবাহী স্থানীয় বেলাধুলাি (বর্মন: কৃর্কদেি বগম বশা, বনৌকা বাইচ, লাঠি বেলা, োর্ড়য়াবান্ধা, জব্বাদিি বর্ল 

বেলা) ইতুারদি স্বকীয়তা বজায় বিদে প্রচাি, প্রসাি ও সাংিেণ কিা।    

গ. ক্রীড়াি সাদথ সম্পর্কযত ঐর্তহার্সক স্থান, র্বখ্যাত ক্রীড়া প্রর্তিান ও প্রর্শেণ বকন্দ্র এবাং র্বখ্যাত ক্রীড়ার্বেদেি 

বার্ড় ভ্রমদণি ব্যবস্থা কিাি মােদম ক্রীড়া পর্ যটকদেি অনন্য অর্ভজ্ঞতা প্রোন কিা।  

ঘ. ক্রীড়া পর্ যটদন অাংশগ্রহণকািী এবাং েশ যনাথীদেি জন্য র্বর্ভন্ন বহাদটল এবাং বিদস্তািাঁি অবস্থান, ভাড়া, র্াতায়াত 

ব্যবস্থা, েশযনীয় স্থাদনি ম্যাপ সম্বর্লত বরার্শউি প্রোন কিা ।  

৪.৫ ক্র ীড়া পর্ যটদন স্থানীয় জনদগািীি  সম্পৃক্ততা     

ক. ক্রীড়া পর্ যটদনি পর্িকপনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও প্রসাদি স্থানীয় জনদগািীি অাংশগ্রহণ র্নর্িত কিা।  

ে. ক্রীড়া পর্ যটন ইদভন্টগুদলা প্রচাি, প্রসাি এবাং পর্িচালনায় স্থানীয় জনদগািীি সাদথ অাংশগ্রহদণি জন্য এনর্জও, 

ববসিকার্ি োত এবাং অন্যান্য বর্হিাগত বেকদহার্ল্ািদেি উৎসার্হত কিা।  

গ. ক্রীড়া পর্ যটদনি জন্য স্থানীয় জনদগািীি ক্ষুদ্র ও মাঝার্ি উদদ্যাদগি র্বকাশদক সহজতি কিা।  

ঘ. কমযসাংস্থাদনি সুদর্াগ সৃর্ি কদি (র্বদশর্ কদি তরুণদেি জন্য) এমন উদদ্যাগদক সহায়তা ও সমথ যন কিা।  

ঙ. বর্ স্থাদন ক্রীড়া পর্ যটন ইদভন্ট অনুর্িত হদব বসোদনি স্থানীয় জনদগািীি মদে বথদক বস্বোদসবক হদত উৎসার্হত 

কিা।  

চ. র্বর্ভন্ন অথ যননর্তক বসক্টদিি সাদথ ক্রীড়া পর্ যটদনি বকৌশলগত সাংদর্াগ স্থাপন কদি স্থানীয় জনদগািীি জন্য সব যার্ধক 

আর্থ যক সুর্বধা র্নর্িত কিা।   

৪.৬  ক্র ীড়া পর্ যটন র্বকাদশ র্শো র্বর্য়ক সহ ায়তা    

ক. ক্রীড়া এবাং পর্ যটন োদত বৃর্ত্ত প্রোদনি জন্য র্শো মন্ত্রণালয় এবাং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়দক সাংযুক্ত কিা। 
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ে. বেশীয় ও আন্তজযার্তক ক্রীড়া সাংস্কৃর্তি উন্নয়দন র্শোথীদেিদক স্কুল পর্ যায় বথদক পাঠ্যক্রদম ক্রীড়া র্বর্দয় উৎসার্হত 

কিা।  

গ. ক্রীড়া পর্ যটদনি সাদথ জর্ড়ত ব্যর্ক্ত এবাং বগািীি জন্য ক্রীড়া সাংক্রান্ত র্শোি ব্যবস্থা কিাি পাশাপার্শ পর্ যাপ্ত সুদর্াগ 

সুর্বধা র্নর্িত কিা।  

ঘ. ক্রীড়াি সাদথ সমৃ্পক্ত বপশাোি (বকাচ ও বিফার্ি) এবাং প্রযুর্ক্তগত র্বর্দয় কম যকতযাদেিদক প্রর্শেদণ উৎসার্হত 

কিা এবাং সাটি যর্ফদকট প্রোন কিা।   

ঙ. ক্রীড়া পর্ যটন কার্ যক্রদমি সময় পর্িদবদশি সুিো এবাং বেকদহার্ল্ািদেি মদে দ্বন্দ্ব কমাদনাি জন্য োর্য়ত্বশীল 

আচিণর্বর্ধ এবাং চচ যা র্নর্িত কিদত হদব।     

চ. ক্রীড়া পর্ যটন োদত কাজ কিদব এমন বর্াগ্য কমী ততর্ি কিাি জন্য প্রর্শেদণি ব্যবস্থা কিা।  

৫. ক্র ীড়া পর্ যটদনি জন্য জাতীয় র্েয়ার্িাং কর্মটি  

ক্রীড়া পর্ যটন র্বকাদশি জন্য গঠিত ‘জাতীয় র্েয়ার্িাং কর্মটি’ গঠন কিা আবশ্যক। এ্ই করমটি বাাংলাদেদশি ক্রীড়া 

পর্ যটন উন্নয়দন সহদর্ার্গতা কিদব, পাশাপার্শ সািাদেদশ ক্রীড়া পর্ যটন কার্ যক্রদমি সার্ব যক উন্নয়ন, প্রচাি এবাং 

ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ভূর্মকা পালন কিদব। র্নম্নর্লর্েত সেস্যদেি দ্বািা জাতীয় র্েয়ার্িাং কর্মটি গঠিত হদত পাদি এবাং 

কর্মটিি কার্ যক্রম র্নর্ব যদে পর্িচালনাি জন্য এক বা একার্ধক সেস্য অন্তর্ভ যক্ত কিা বর্দত পাদি। 

১. প্রধান র্নব যাহী কম যকতযা, বাাংলাদেশ ট্যযর্িজম ববাড য (সভাপর্ত)  

২. ববসামর্িক র্বমান পর্িবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণািয় ি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৩. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালদয়ি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৪. জাতীয় ক্রীড়া পর্ির্দেি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৫. সাংর্িি বজলাি বজলা প্রশাসকদেি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৬. বাাংলাদেদশ ট্যযর্িজম ববাদড যি গভর্ণ যাং বর্ডি একজন প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৭. বাাংলাদেশ পর্ যটন কদপ যাদিশদনি (র্বর্পর্স) প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৮. জাতীয় বপ্রসক্লাদবি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

৯. সাংর্িি কর্মউর্নটি বেকদহার্ল্ািদেি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 
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১০. ট্যযর্িে পুর্লশ প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

১১. ববসিকার্ি উদদ্যাক্তা (সেস্য) 

১২. ট্যযি অপাদিটি/ট্রাদভল এদজর্িি প্রর্তর্নর্ধ (সেস্য) 

১৩. বাাংলাদেদশ ট্যযর্িজম ববাদড যি উপ-পর্িচালক, গদবর্ণা ও পর্িকপনা (সেস্য সর্চব) 

বেশব্যাপী ক্রীড়া পর্ যটদনি কার্ যাবলী উক্ত কর্মটি দ্বািা মূল্যার্য়ত হদব। সাংর্িি মন্ত্রণালদয়ি প্রর্তর্নর্ধত্বকািী সেস্যিা 

ন্যযনতম যুগ্ম-সর্চব পেমর্ যাোি অর্ধকািী হদবন। কর্মটি বেদি অন্তত একবাি সাধািণ সভাি আদয়াজন কিদব। ক্রীড়া 

পর্ যটয়নি জন্য জাতীয় র্েয়ার্িাং কর্মটি প্রয় াজয়ন স্থানীয় পর্ যাদয় এক বা একার্ধক সাব-কর্মটি গঠন কিদত পাদি। 

জাতীয় র্েয়ার্িাং কর্মটি র্নদম্নাক্ত কার্ যাবলী সম্পন্ন কিদব:  

ক. ক্রীড়া পর্ যটন র্বকাদশ সাংর্িি মন্ত্রণালদয়ি সদঙ্গ সহদর্ার্গতা ও সমন্বদয়ি বেে র্চর্িত কিা। 

ে. তহর্বদলি উৎস র্চর্িত কিা এবাং বাদজট প্রণয়ন কিা।     

গ. সাংর্িি বেকদহার্ল্ািদেি মদে োর্য়ত্ব হস্তান্তি কিা।  

ঘ. ক্রীড়া পর্ যটন র্বকাদশি জন্য বেদশি র্বদ্যমান প্রাসর্ঙ্গক আইন ও র্বর্ধ-র্নদর্ধ প্রর্তপালন র্নর্িত কিা।     

ঙ. ক্রীড়া পর্ যটদনি অাংশগ্রহণকািীদেি (বর্মন: বেদলায়াড়, েশযক এবাং ক্রীড়া প্রর্তর্নর্ধ) র্নিাপত্তা র্নর্িত কিা।  

চ. জাতীয় এবাং আন্তজযার্তক ক্রীড়া ইদভন্টগুদলা প্রচাদিি বেদে গণমােদম সম্প্রচাি র্নর্িত কিা।  

ে. ক্রীড়া পর্ যটন উন্নয়ন এবাং প্রচািণামূলক কার্ যাবলী মূল্যায়দনি জন্য পর্ যটকদেি সাংখ্যা, িাজস্ব আয়, স্থানীয় 

কম যসাংস্থাদন অবোন, প্রচািণামূলক কার্ যক্রদমি প্রভাব, ববসিকার্ি োদতি অাংশগ্রহণ এবাং অন্যান্য প্রাসর্ঙ্গক র্বর্য় 

সম্বর্লত বার্র্ যক প্রর্তদবেন প্রস্তুত কিা। ।     

৬ . ক্রীড়া পর্ যটদনি জন্য বাদজট প্রণয়ন   

র্নব যাহী কর্মটি ক্রীড়া পর্ যটদনি উন্নয়ন এবাং প্রসাদিি জন্য বাদজট প্রণয়ন ও অনুদমােন কিদব। সিকাদিি িাজস্ব 

বাদজট বথদক অথ য অনুদমােদনি জন্য এই কর্মটি কাজ কিদব। সমস্ত ব্যয় সিকার্ি আর্থ যক র্নয়ম নীর্ত অনুর্ায়ী 

পর্িচার্লত হদব। সািা বেদশ ক্রীড়া পর্ যটন র্বকাদশি জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজট র্নদম্নাক্ত উপাদয় র্নর্িত কিা বর্দত 

পাদি:     

ক. ক্রীড়া পর্ যটন উন্নয়দন সিকার্ি তহর্বল সৃর্ি কিা।  

ে. জাতীয় এবাং আন্তজযার্তক ক্রীড়া ইদভন্টগুদলা প্রচাদিি জন্য স্পিিশীদপি ব্যবস্থা কিা।    
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গ. ক্রীড়া পর্ যটদনি র্বকাদশ সহ-অথ যায়দনি (Co-financing) জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালদয়ি সাদথ সমন্বয় সাধন 

কিা।   

ঘ. ক্রীড়া পর্ যটন র্বকাদশ প্রদণােনা প্রোদনি মােদম ববসিকার্ি োতদক র্বর্নদয়াদগ উৎসার্হত কিা।  

ঙ. ক্রীড়া পর্ যটন পর্িদর্বা উন্নয়ন ও প্রচাদি নতুন উদদ্যাক্তাদেি জন্য তহর্বল বিাে এবাং ঋণ মঞ্জুি কিা।   

  


