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১ .  প্রস্তাবনা   

গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন মবশ্বব্যাপী উস্ট্েখস্ট্র্াগ্য অবস্থান ততমি কস্ট্িস্ট্ে, কািণ মবপুল সাংখ্যক পর্ যটক তাস্ট্েি বাস্ট্জস্ট্টি 

এক তৃতীয়াাংস্ট্শি ববমশ সুখাদ্য ব াজন ও অন্যান্য খাদ্য সাংক্রান্ত কাস্ট্জ ব্যয় কস্ট্ি থাস্ট্ক। বাাংলাস্ট্েস্ট্শ গ্যাস্ট্রানমি 

পর্ যটন মবকাস্ট্শি প্রচুি সম্ভাবনা িয়েবে কািণ এস্ট্েস্ট্শ িস্ট্য়স্ট্ে ঐমতহযবাহী অগমনত মবখ্যাত খাবাস্ট্িি সিাহাি র্া 

পর্ যটকস্ট্েি কাস্ট্ে সিাদৃত এবাং ভ্রিস্ট্ণি অন্যতি আকর্ যণ। বাাংলাস্ট্েস্ট্শি ব ৌস্ট্গামলক অবস্থান এবাং জলবায়ু 

মবম ন্ন ধিস্ট্নি মবখ্যাত ফসল ও িশলা চাস্ট্র্ি জন্য উস্ট্েখস্ট্র্াগ্য াস্ট্ব উপস্ট্র্াগী, র্া ছেটি  ঋতুি প্রকৃমত অনুর্ায়ী 

তবমচত্রিয় খাবাি ততমিস্ট্ত সাহায্য কস্ট্ি। বাাংলাস্ট্েস্ট্শি ঐমতহযবাহী িন্ধনপ্রণালী মবশ্বজুস্ট্ে মবস্ট্শর্ কস্ট্ি ইউস্ট্িাস্ট্প  

ব্যাপক জনমপ্রয়তা অজযন কস্ট্িস্ট্ে। র্খন িানুর্ ভ্রিণ কস্ট্ি তখন তািা তবমচত্রযিয় স্থানীয় খাবাি উপস্ট্ াগ কিস্ট্ত 

পেন্দ কস্ট্ি এবাং এি খাঁটি ও ঐমতহযগত অম জ্ঞতাি সাস্ট্থ মবস্ট্শর্ খাবাস্ট্িি স্বাে মনস্ট্ত  চায়। "গ্যাস্ট্রানমি 

পর্ যটন গাইর্লাইন"-এ বাাংলাস্ট্েস্ট্শি গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন আকর্ যণ মচমিতকিণ,  উন্নয়ন, িক্ষণাস্ট্বক্ষণ এবাং 

মবপণন নানা পদ্ধমতি উপি আস্ট্লাকপাত কিা হস্ট্য়স্ট্ে।  

২ . প্রাসমিক  সাংজ্ঞা 

গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটনঃ গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি িাধ্যস্ট্ি পর্ যটকিা স্থানীয় খাবাস্ট্িি সন্ধান, মবখ্যাত খাবাস্ট্িি স্বাে 

গ্রহণ, খাদ্য উৎপােন পদ্ধমত অবস্ট্লাকন এবাং মবখ্যাত বাবুমচ য দ্বািা িান্না কিা খাবাি, খাদ্য, মপঠা ও ফল উৎসব  

উপস্ট্ াগ এবাং বিস্ট্স্তািাঁ বেখাি জন্য মবস্ট্শর্ স্থাস্ট্ন ভ্রিণ কস্ট্ি। এটি ফুর্ পর্ যটন (Food Tourism), 

কামলনামি পর্ যটন (Culinary Tourism) বা গুিস্ট্িট পর্ যটন (Gourmet Tourism) নাস্ট্িও পমিমচত।  

গ্যাস্ট্রানমিক  পর্ যটকঃ র্ািা প্রকৃমতগত াস্ট্ব ব াজন িমসক এবাং মনমে যষ্ট স্থাস্ট্ন সুখাদ্য ব াজস্ট্নি বক্ষত্র 

অস্ট্ের্স্ট্ণি জন্য ভ্রিণ কস্ট্ি তািা গ্যাস্ট্রানমিক পর্ যটক মহসাস্ট্ব পমিমচত। 

গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সাইটঃ গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সাইট বলস্ট্ত বসই স্থানগুস্ট্লাস্ট্ক ববাঝায় বর্খাস্ট্ন ভ্রিস্ট্ণি 

প্রাথমিক আকর্ যণ হল গ্যাস্ট্রানমি, বর্িনঃ সুখাদ্য ব াজস্ট্নি সুমবধা, খাদ্য উৎপােন এলাকা, খািাি, বাগান 

ইতযামে।   

৩. উস্ট্েশ্য   

এই গাইর্লাইস্ট্নি মূল উস্ট্েশ্য হস্ট্লা বাাংলাস্ট্েস্ট্শ গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি উন্নয়ন ও মবপণনস্ট্ক সহােতা কিা। 

গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটনস্ট্ক শমিশালী বকৌশল মহস্ট্সস্ট্ব গ্রহণ কিস্ট্ত চায় এিন পর্ যটন আকর্ যণীয় স্থানগুস্ট্লাি জন্য 

এই গাইর্লাইনটি একটি উপকািী িাধ্যি হস্ট্ত পাস্ট্ি। এই গাইর্লাইনটিি অন্যান্য উস্ট্েশ্যসমূহ মনম্নরূপঃ    

ক. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন আকর্ যণ এবাং পমিস্ট্র্বাসমূহ মচমিত কিা।  



 

 

খ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি  মবপণন ও সাংিক্ষস্ট্ণি জন্য প্রস্ট্য়াজনীয় মনস্ট্ে যশনা প্রোন করা। 

গ. জাতীয় এবাং স্থানীয় পর্ যাস্ট্য় প্রস্ট্য়াজনীয় বকৌশলগত পমিকল্পনা প্রণয়ন, সিেয় এবাং বাস্তবায়স্ট্নি 

উস্ট্দ্যাগ গ্রহণ কিা।  

৪. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন আকর্ যণ এবাং পমিস্ট্র্বামে সনািকিণ  

গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্ন পর্ যটকস্ট্েি ক্রিবধ যিান আগ্রহ স্থানীয় ঐততহযবাহী সুস্বাধু খাবার, প্রচমলত ঐমতহয এবাং 

অথ যননমতক উন্নয়স্ট্ন সাহায্য কস্ট্ি। প্রমতস্ট্র্ামগতামূলক গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন বাজাস্ট্ি মনস্ট্জস্ট্েি অবস্থান বজািোি 

কিাি জন্য ববমশি াগ পর্ যটন বকন্দ্রগুমল গ্যাস্ট্রানমিক আকর্ যণ এবাং পমিস্ট্র্বা মবকাস্ট্শি মেস্ট্ক িস্ট্নামনস্ট্বশ 

কিস্ট্ে। গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন বতযিাস্ট্ন শুধুিাত্র বিস্ট্স্তািাঁি িস্ট্ধ্যই সীিাবদ্ধ নয় বিাং এটি গ্যাস্ট্রানমিক ঐমতহয, 

আমতস্ট্থয়তা খাত, খাদ্য মশল্প এবাং উৎপােন এলাকা, গ্যাস্ট্রানমিক কার্ যক্রম এবাং গ্যাস্ট্রানমিক মশক্ষাি িস্ট্তা 

মবম ন্ন পণ্য এবাং পমিস্ট্র্বা দ্বািা সমৃদ্ধ হস্ট্য়স্ট্ে ।    

বাাংলাস্ট্েস্ট্শি মূল গ্যারনমি পর্ যটন আকর্ যণসমূহঃ   

ক. মবম ন্ন পর্ যটন স্থাস্ট্নি ঐমতহযবাহী খাবাি বর্িনঃ ঢাকাই মবমিয়ামন এবাং বাকিখামন, চক 

বাজাস্ট্িি ইফতাি, েমক্ষণবস্ট্িি চুই ঝাল িাাংস, নাস্ট্টাস্ট্িি কাঁচা বগাো মিমষ্ট, টাঙ্গাইললর চমচম, 

চট্টগ্রাস্ট্িি বিজবানী িাাংস, বিৌল ীবাজাস্ট্িি সাত িস্ট্েি চা ইতযামে।   

খ. বাাংলাস্ট্েস্ট্শি ঐমতহযবাহী খাবাস্ট্িি অনন্য পমিস্ট্বশন পদ্ধমত।   

গ. তবমচত্রযিয় বিৌসুিী খাবাস্ট্িি সিাস্ট্িাহ বর্িন, গ্রীস্ট্ে পাওয়া ফল এবাং শীত বিৌসুস্ট্ি ততমি মপঠা। 

ঘ. বাাংলাস্ট্েস্ট্শি নেীস্ট্ত পাওয়া র্ায় এিন িাে বর্িনঃ ইমলশ, বাতামস, চামপলা, পাবো, কামলবাউস, 

বটাংিা ইতযামে।    

ে. ক্ষুদ্র নৃস্ট্গাষ্ঠীস্ট্েি খাবাি বর্িনঃ বহবাাং, ব্যস্ট্বা মচস্ট্কন (Bamboo Chicken) -র্া িািািাটিি 

ঐমতহযবাহী খাবাি।      

চ. বাাংলাস্ট্েমশ খাবাস্ট্িি সুগমন্ধ উপাোন বর্িনঃ ব র্জ, িশলা, বেমশ মঘ, সমির্াি বতল, িধু 

গ্যাস্ট্রানমিক পর্ যটকস্ট্েি জন্য খুবই আকর্ যণীয় হস্ট্ত পাস্ট্ি।  

ে. মবম ন্ন বিৌসুস্ট্ি গ্যাস্ট্রানমিক ইস্ট্ ন্ট বর্িনঃ ফসল কাটাি উৎসব, মপঠা উৎসব, ফল উৎসব 

ইতযামে।  

 



 

 

 

৫. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সাংিক্ষণ 

গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি েীঘ যস্ট্িয়ােী উপকািী প্র াবসমূহ র্থার্থভালব কাস্ট্জ লাগাস্ট্ত, সিকাি এবাং পর্ যটন 

সাংমিষ্ট বেকস্ট্হাল্ডািস্ট্েি অাংশগ্রহণ জরুমি। গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সাংিক্ষস্ট্ণ মনম্নমলমখত ব্যবস্থাগুস্ট্লা  গ্রহণ কিা 

বর্স্ট্ত পায়রঃ  

ক. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সাংিক্ষস্ট্ণি জন্য িাঝামি বা েীঘ যস্ট্িয়ােী বকৌশলগত পমিকল্পনা প্রণয়ন কিা।  

খ. গ্যারনমি পর্ যটন সম্পমকযত সুমনমে যষ্ট পমিকল্পনা ততমি কিা এবাং মবম ন্ন বসক্টস্ট্িি কতৃযপক্ষ র্ারা 

প্রতযক্ষ বা পস্ট্িাক্ষ াস্ট্ব গ্যারনমি পর্ যটয়নর সালথ সম্পৃক্ত তালের তনকট উপস্থাপন কিা। 

গ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সাইস্ট্ট সাংমিষ্ট কতৃযপস্ট্ক্ষি িস্ট্ধ্য সিেয় সাধন এবাং বর্াগাস্ট্র্াগ স্থাপস্ট্নি জন্য 

সুমনমে যষ্ট প্রমক্রয়া ততমি কিা।   

ঘ. ঐমতহযবাহী বিমসমপ, পমিস্ট্বশন পদ্ধমত এবাং আমতস্ট্থয়তা বজায় িাখাি উস্ট্েস্ট্শ্য গ্যাস্ট্রানমিক 

ঐমতহয সাংিক্ষণ, পুনরুদ্ধাি এবাং েীঘ যাময়ত কিাি প্রকল্প বাস্তবােলন উৎসাহ প্রোন কিা।  

ে. স্থানীয় গ্যাস্ট্রানমি, ঐমতহয এবাং মূল্যস্ট্বাধয়ক সম্মানালথ য েশ যনাথীস্ট্েি জন্য সস্ট্চতনতা বৃমদ্ধমূলক 

কি যসূমচ গ্রহণ কিা।    

চ. স্থানীয় গ্যাস্ট্রানমিক পণ্য এবাং পমিস্ট্র্বা ব্যবহাস্ট্িি জন্য উৎসাহ প্রোন কিা, বর্ন স্থানীয় 

জনস্ট্গাষ্ঠী গ্যাস্ট্রানমিক পর্ যটস্ট্নি অাংশ হস্ট্ত বপস্ট্ি গব য ববাধ কস্ট্ি।  

ে. বেস্ট্শি জনমপ্রয় এবাং ঐমতহযবাহী খাবাস্ট্িি তামলকা প্রস্তুত, বিমসমপ, গুনগতিান, বণ যনা ও েমব  

সাংিক্ষস্ট্ণি জন্য মবস্ট্শর্ ব্যবস্থা গ্রহণ কিা।  

  

৬ . গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন মবকাস্ট্শি  মূলনীমত  

বাাংলাস্ট্েস্ট্শি গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন উন্নয়স্ট্নি নীমত হল গ্যাস্ট্রানমিক সম্পেস্ট্ক জাতীয় ও আন্তজযামতক 

পর্ যটকস্ট্েি কালছ মূল পর্ যটন আকর্ যণ মহসাস্ট্ব তুলল ধরা। এই উস্ট্েস্ট্শ্য, মনম্নমলমখত সুমনমে যষ্ট মনস্ট্ে যমশকাসমূহ  

বাস্তবায়ন কিা প্রস্ট্য়াজনঃ   



 

 

ক. গ্যাস্ট্রানমিি নান্দমনক সম্ভাবনা উন্নত কিস্ট্ত গ্যাস্ট্রানমিক ইমতহাস ও ঐমতস্ট্হযি সঠিক ব্যাখ্যা প্রোন 

কিা। 

খ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সম্পমকযত উদ্ভাবনমূলক কাস্ট্জ ক্ষুদ্র ও িাঝামি প্রমতষ্ঠানগুস্ট্লাস্ট্ক সহায়তা কিা।    

গ. গ্যাস্ট্রানমি সাংস্কৃমত এবাং স্থানীয় পণ্য সম্পস্ট্কয সস্ট্চতনতা সৃমষ্টি জন্য প্রাথমিক ও িাধ্যমিক মশক্ষা স্তস্ট্িি  

পাশাপামশ মবশ্বমবদ্যালস্ট্য় প্রমশক্ষণ  এবাং বসমিনাস্ট্িি আস্ট্য়াজন কিা। 

ঘ. পর্ যটন বাজাস্ট্ি মবপুল সম্ভাবনািয় স্থানীয় গ্যাস্ট্রানমি পণ্যগুস্ট্লা মচমিত কিা। 

ে. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সম্পমকযত স্থানীয় উৎপােকস্ট্েি চামহো পূিস্ট্ণি জন্য সহায়তামূলক কি যশালাি ব্যবস্থা 

কিা।  

চ. স্থানীয় ট্যযি গাইর্স্ট্েি জন্য প্রমশক্ষণ বসশস্ট্নি আস্ট্য়াজন করা বর্ন তািা সঠিক াস্ট্ব গ্যাস্ট্রানমিক 

পর্ যটকস্ট্েি গাইর্ কিস্ট্ত পাস্ট্ি।  

ে. বসমিনাি আস্ট্য়াজস্ট্নি িাধ্যস্ট্ি গ্যারনমি পর্ যটস্ট্নি সম্ভাব্যতা সম্পস্ট্কয পর্ যটন সাংমিষ্টস্ট্েি িস্ট্ধ্য সস্ট্চতনতা 

বৃমদ্ধ কিা।  

জ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি জন্য ব্র্যান্ড আইস্ট্র্মন্টটি বর্স্ট্ লপ কিা এবাং িাস্ট্কযটিাং কযাস্ট্ম্পইনগুস্ট্লাস্ট্ক প্রচাি ও 

প্রসাি কিা। এ বক্ষস্ট্ত্র একস্ট্সস ট্য ইস্ট্নাস্ট্ ট বপ্রাগ্রাি এি সাস্ট্থ বর্ৌথ  াস্ট্ব কাজ কিা।   

ঝ. প্রমতবেি ২০ অস্ট্ক্টাবি, মবশ্ব বসফ মেবস উপলস্ট্ক্ষ “িাোি বসফ প্রমতস্ট্র্ামগতা” আস্ট্য়াজন কিা।  

ঞ. স্থানীয় জনস্ট্গাষ্ঠীি ঐমতহযবাহী, মবখ্যাত এবাং প্রমসদ্ধ খাবাি ও িন্ধনমশল্প জনমপ্রয় এবাং প্রস্ট্িাট কিা এবাং 

মশখন ও অম জ্ঞতা মবমনিস্ট্য়ি জন্য বেমশ-মবস্ট্েমশ োত্রোমত্রস্ট্েি জন্য বহািস্ট্ে বপ্রাগ্রাি চালু কিা। এ বক্ষস্ট্ত্র 

মবশ্বমবদ্যালয় ও প্রমশক্ষণ ইন্সটিটিউস্ট্টি সাস্ট্থ সিেয় কিা।   

ট. ধান ও অন্যান্য ফসল কাঁটা উৎসবস্ট্ক প্রস্ট্িাট কিস্ট্ত সাংমিষ্ট েতরেস্ট্িি সাস্ট্থ কাজ কিা। বেমশ-মবস্ট্েমশ োত্র-

োমত্রস্ট্েি মনস্ট্য় ফসল কাঁটা উৎসস্ট্বি আস্ট্য়াজন কিা এবাং তাস্ট্েি অম জ্ঞতা বেস্ট্শ মবস্ট্েস্ট্শ প্রচাি কিা।   

র্. Mango picking, licchi picking অনুষ্ঠালনর আলোজন করা এবং বেমশ-মবস্ট্েমশ ছাত্র-ছাতত্রলের 

ফ্যাম ট্যযলরর মাধ্যলম অতভজ্ঞতা অজযলনর ব্যবস্থা কলর  য়েলে ও তবলেলে প্রচার করা।  

ঢ. প্রততবছর ফ্ল উৎসব , খাবার উৎসব , তপঠা উৎসব  আলোজন করা।  



 

 

ণ. উন্নতমালনর য়হালটলল য়েতে-তবলেতে প্রতসদ্ধ খাবালরর রন্ধন প্রনালী এবং খাবার পতরলবেনার উপর  লাইভ 

তভতডও প্রচার করা।  

ত. বকাম র্-১৯ এি সাংক্রিন হ্রাস বা অন্য বকাস্ট্না  াইিাস্ট্সি ক্ষমতকি প্র াব কিাস্ট্নাি মনমিত্ত বহাস্ট্টল, 

বিাস্ট্টল, বিস্ট্স্তািাঁ এবাং অন্যান্য খাবাি বোকাস্ট্নি জন্য প্রস্তুতকৃত অনুসিণীয় মনস্ট্ে যমশকা প্রমতপালন কিা।   

৭. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন পণ্য এবাং পমিস্ট্র্বাি মবপণন  

ক. মবখ্যাত খাবাস্ট্িি অমিমজন, গুনাগুন, প্রাপ্য স্থান, মববিণ ও েমব সবমলত তামলকা প্রস্তুত কস্ট্ি তা বসাশ্যাল 

মিমর্য়াি িাধ্যস্ট্ি প্রচাি কিা।   

খ. য়েতে-তবলেতে পর্ যটকস্ট্েি দৃমষ্ট আকর্ যণ কিাি জন্য গ্যাস্ট্রানমিক পর্ যটস্ট্নি ব্রুমশউি, ই-ব্রুমশউি, ই-

মনউজস্ট্লটাি প্রস্তুত এবাং প্রচাি কিা।        

খ. আকর্ যণীয় বের্িাস্ট্কযি ব্যবহাি গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন প্রসাস্ট্িি অন্যতি িাধ্যি হস্ট্ত পাস্ট্ি। উোহিণস্বরূপ, 

গ্যাস্ট্রানমিক পর্ যটকস্ট্েি আকৃষ্ট কিাি জন্য  ‘Flavor of Sea’ একটি আকর্ যণীয় বের্িাকয হস্ট্ত পাস্ট্ি, র্া 

পর্ যটকস্ট্েি সমুদ্র তসকত এলাকা পমিেশ যন কিাি পাশাপামশ স্থানীয় খাবাস্ট্িি স্বাে মনস্ট্ত উৎসামহত কিস্ট্ব । 

এস্ট্ক্ষস্ট্ত্র এট্যআই এি সাস্ট্থ বর্ৌথ াস্ট্ব কাজ কিা।    

গ. পমিমচত এবাং আকর্ যণীয় কামহনী উপস্থাপস্ট্নি িাধ্যস্ট্ি গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন বাজািজাত কিা। বর্িনঃ 

বাাংলাস্ট্েস্ট্শি ঐমতহযবাহী খাদ্য এবাং িন্ধনপ্রণালীি প্রাসমিক কামহনী উপস্থাপস্ট্নি িাধ্যস্ট্ি পর্ যটকস্ট্েি আকৃষ্ট 

কিা।  

ে. পর্ যটকস্ট্েি চামহো, ঋতুর ধিণ এবাং সিয়, মবস্ট্শর্ মেন উপলস্ট্ক্ষ মবম ন্ন আকর্ যণীয় মূল্য মনধ যািণ কস্ট্ি 

গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন মবপণস্ট্নি বকৌশল গ্রহণ কিা।     

জ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন ম মত্তক ওস্ট্য়বসাইট এবাং বিাবাইল এযাপস , টিম মস, ওম মস ততমি কিা।   

ঝ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি কার্ যকি বাজািজাতকিস্ট্ণি জন্য ট্যযি অপাস্ট্িটি, োস্ট্ ল এস্ট্জমন্স, গণিাধ্যি এবাং 

বাাংলাস্ট্েস্ট্শ অবমস্থত মবস্ট্েমশ হাইকমিশন এবাং মবস্ট্শ্বি মবম ন্ন বেস্ট্শ অবমস্থত বাাংলাস্ট্েমশ মিশস্ট্নি সহায়তা 

গ্রহণ কিা। 

 

  



 

 

 ৯. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন  উন্নয়স্ট্নি  জন্য কমিটি   

মবশ্বজুস্ট্ে বাাংলাস্ট্েশস্ট্ক একটি অনন্য গ্যাস্ট্রানমিক গন্তব্য মহস্ট্সস্ট্ব প্রমতমষ্ঠত কিাি জন্য সিকামি-ববসিকামি 

সকল প্রমতষ্ঠাস্ট্নি সিমেত উস্ট্দ্যাগ প্রস্ট্য়াজন। র্থার্থ ব্যবস্থাপনা এবাং গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সাংক্রান্ত পমিকল্পনা 

বাস্তবায়স্ট্নি জন্য দুটি প্রধান কমিটিি িাধ্যস্ট্ি কাজ কিা। 

৯.১  জাতীয় মেয়ামিাং কমিটি    

বাাংলাস্ট্েস্ট্শ গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন এি বকৌশলগত পমিকল্পনা, উন্নয়ন, সম্পে বণ্টন, গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন চচ যা 

পর্ যস্ট্বক্ষণ ও মনয়ন্ত্রস্ট্ণি জন্য মনম্নবমণ যত কমিটি গঠন কিা এবাং কমিটিি কার্ যক্রি মনমব যস্ট্ে পমিচালনাি জন্য 

এক বা একামধক সেস্য অন্তর্ভ যি কিা:    

১. প্রধান মনব যাহী কি যকতযা, বাাংলাস্ট্েশ ট্যযমিজি ববার্ য (স াপমত) 

২. ববসািমিক মবিান পমিবহন ও পর্ যটন িন্ত্রণালস্ট্য়ি প্রমতমনমধ (সেস্য)  

৩. খাদ্য িন্ত্রণালস্ট্য়ি প্রমতমনমধ (সেস্য)  

৪. কৃমর্ িন্ত্রণালস্ট্য়ি প্রমতমনমধ (সেস্য)   

৫. িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণালস্ট্য়ি প্রমতমনমধ (সেস্য) 

৬. সাংস্কৃমত মবর্য়ক িন্ত্রণালস্ট্য়ি প্রমতমনমধ (সেস্য) 

৭. অথ য িন্ত্রণালস্ট্য়ি প্রমতমনমধ (সেস্য) 

৮. সাংমিষ্ট বজলাি বজলা প্রশাসকস্ট্েি প্রমতমনমধ (সেস্য)  

৯ .বাাংলাস্ট্েশ েযান্ডার্ যস অযান্ড বটমোং ইনমেটিউশস্ট্নি (মবএসটিআই) প্রমতমনমধ (সেস্য)  

১০. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন মবস্ট্শর্জ্ঞ (সেস্য)  

১১. বাংলালেে ট্যযতরজম য়বালড যর গভতণ যং বতডর একজন  সেস্য (সেস্য) 

১২. বাাংলাস্ট্েশ পর্ যটন কস্ট্প যাস্ট্িশস্ট্নি (মবমপমস) প্রমতমনমধ (সেস্য)  

১৩. ভ্রিণ ও পর্ যটন মশল্প সাংমিষ্ট স্বীকৃত সাংস্থাি প্রমতমনমধ (সেস্য)   

১৪. ব ািা অমধকাি সাংিক্ষণ অমধেতরেস্ট্িি প্রমতমনমধ (সেস্য) 

১৫. পর্ যটন উস্ট্দ্যািা (সেস্য)  

১৭. ট্যযমিে পুমলস্ট্শি প্রমতমনমধ (সেস্য) 

১৮. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি মশক্ষামবে (সেস্য) 

১৯. স্থানীয় সাাংবামেক/ মবমশষ্ট সাংবাে িাধ্যস্ট্িি সম্পােক (সেস্য) 

২০. উপ-পমিচালক, গস্ট্বর্ণা ও পমিকল্পনা, বাাংলাস্ট্েশ ট্যযমিজি ববার্ য মবটিমব (সেস্য সমচব)  



 

 

৯.২  কতমটির  কার্ যপতরতধ  

ক. সাংমিষ্ট িন্ত্রণালস্ট্য়ি িস্ট্ধ্য সমন্বে সাধন কিা।  

খ. বাাংলাস্ট্েস্ট্শি প্রধান গ্যাস্ট্রানমিক পর্ যটন আকর্ যণসমূহ মচমিতকিণ, উন্নয়ন ও প্রস্ট্িাশস্ট্নি বকৌশল 

মনধ যািণ করা।  

গ. গ্যাস্ট্রানমিক পর্ যটন পণ্য এবাং পমিস্ট্র্বাি িান মনমিতকিস্ট্ণি কার্ যকি উস্ট্দ্যাগ গ্রহণ কিা। 

ঘ. অ যন্তিীণ এবাং আন্তজযামতক পর্ যটকস্ট্েি কাস্ট্ে গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটনস্ট্ক প্রচাি কিা। 

ে. গ্যাস্ট্রানমিক সম্পস্ট্েি বটকসই ব্যবহাি মনমিত কিা।  

চ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সম্পমকযত সাংমিষ্ট বেকস্ট্হাল্ডািস্ট্েি িস্ট্ধ্য োময়ত্বশীল অনুশীলনস্ট্ক উৎসামহত 

কিা। 

৯.৩ গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি  জন্য স্থানীয় কার্ যমনব যাহ ী কমিটি   

গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন উন্নয়ন ও মবপণস্ট্ন বজলা পর্ যটন উন্নয়ন কমিটি কাজ কিস্ট্ব। এস্ট্ক্ষস্ট্ত্র বজলা পর্ যটন বসল 

প্রস্ট্য়াজনীয় ভূমিকা পালন কিস্ট্ব।  

বজলা পর্ যটন উন্নয়ন কমিটি মনম্নবমণ যত কার্ যাবলী সম্পােন কিস্ট্বঃ  

ক. জাতীয় মেয়ামিাং কমিটিি মনস্ট্ে যমশত পমিকল্পনা ও বকৌশল র্থাসমলে বাস্তবায়ন করা। 

খ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন কার্ যক্রি বর্িন, খাদ্য, মপঠা উৎসস্ট্বি আস্ট্য়াজন কিাি জন্য সম্ভাব্য স্থানগুয়লা 

মচমিত কিা।   

গ. বসাশ্যাল মিমর্য়া িাস্ট্কযটিাং ব্যবহাি কস্ট্ি ঐমতহযগত গ্যাস্ট্রানমি প্রচাি কিা।  

ঘ.  সঠিক স্বাস্থযমবমধ অনুসিণ কিাি জন্য জনসস্ট্চতনতা ততমি কিা।  

ে. স্থানীয় খাদ্য মবস্ট্ক্রতাস্ট্েি জন্য খাদ্য মনিাপত্তা সাংক্রান্ত প্রমশক্ষস্ট্ণি ব্যবস্থা কিা। 

চ. ঐমতহযবাহী খাবাি এবাং আমতস্ট্থয়তাি য়েলত্র অকৃততমতা মনমিত কিা।   

ে. মবলুতরেপ্রায় ঐমতহযবাহী খাবাি মচমিত কিা এবাং তা পুনরুজ্জীমবত কিস্ট্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কিা।  

জ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি মবকাশ ও ব্যবস্থাপনা সম্পমকযত মূল্যবান পিািশ যসহ প্রস্ট্য়াজনীয় তথ্য 

জাতীয় মেয়ামিাং কমিটিি মনকট বপ্রিণ কিা।   

ঝ. স্থানীয় জনস্ট্গাষ্ঠী, স্থানীয় অথ যনীমত এবাং পমিস্ট্বস্ট্শ গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি প্র াব সম্পমকযত একটি 

বামর্ যক প্রমতস্ট্বেন ততমি কিা। 

 

   



 

 

১০. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটস্ট্নি  জন্য অথ যায়ন  এবাং বাস্ট্জট   

সািা বেস্ট্শ গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন মবকাস্ট্শি জন্য প্রস্ট্য়াজনীয় বাস্ট্জট মনম্নমলমখত পদ্ধমতস্ট্ত মনমিত কিাঃ 

ক. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন উন্নয়ন ও মবকাস্ট্শ বাাংলাস্ট্েশ ট্যযমিজি ববার্ য অথ য বিাে িাখস্ট্ব।    

খ. বামর্ যক কি যসম্পােন চুমিস্ট্ত গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন উন্নয়ন কার্ যক্রি অন্তর্ভ যি কিা।   

গ. গ্যারনমি পর্ যটন মবকাস্ট্শ ও উন্নয়স্ট্ন সিকামি-ববসিকামি প্রমতষ্ঠান কতৃযক পমিকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়স্ট্ন প্রস্ট্য়াজনীয় বাস্ট্জট সাংস্থান িাখা।   

ঘ. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন সুমবধা মবকাস্ট্শ ববসিকামি খাতস্ট্ক মবমনস্ট্য়াস্ট্গ উৎসামহত কিা।  

গ্যারনমি ইস্ট্ ন্ট এবাং উৎসব আস্ট্য়াজস্ট্ন স্পন্সিমশপ, বর্ৌথ উস্ট্দ্যাগ গ্রহণ কিা।  

ে. গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন উন্নয়ন ও মবকাস্ট্শ নতুন উস্ট্দ্যািাস্ট্েি জন্য সুেমুি ঋস্ট্ণি ব্যবস্থা কিা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

পমিমশষ্ট ক : গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন পণ্য এবাং পমিস্ট্র্বা  

গ্যাস্ট্রানমি পর্ যটন পণ্য এবাং পমিস্ট্র্বা গ্যাস্ট্রান মি পর্ যটস্ট্নি উপ াে ান  

গ্যাস্ট্রানমিক ঐমতহয - বিমসমপ (মুঘলাই িান্না)  

- খাবাি এবাং িন্ধনমশল্প (অঞ্চল অনুসাস্ট্ি মবস্ট্শর্ত্ব) 

- ল্যান্ডস্ট্েপ বাগান (গ্রািাঞ্চস্ট্ল ধান চাস্ট্র্ি জমি)  

- স্থানীয় খাদ্য উৎপােনকািী (কৃর্ক, িালী এবাং জনমপ্রয় বশফ) ইতযামে  

আমতস্ট্থয়তা বসক্টি - বিস্ট্স্তািাঁ 

- বহাস্ট্টল  

- মিস্ট্সাট য  

- ফুর্ বকাট য 

- লমজাং বসবা ইতযামে  

খাদ্য মশল্প এবাং উৎপােন এলাকা 

 

- কৃমর্ প্রমতষ্ঠান  

- খাদ্য প্রমক্রয়াকিণ বকন্দ্র 

- খাদ্য কািখানা ইতযামে  

গ্যাস্ট্রানমিক কার্ যক্রি - অনুষ্ঠান এবাং উৎসব (মপঠা উৎসব, ফসল উৎসব, ফল উৎসব) 

- বামনজয বিলা 

- িাে চার্ এবাং িাে ধিা  

- ফল বাগান ইতযামে  

গ্যাস্ট্রানমিক মশক্ষা 

 

- গস্ট্বর্ণা ও প্রমশক্ষণ বকন্দ্র 

- িান্নাি স্কুল 

- আমতস্ট্থয়তা প্রমশক্ষণ প্রমতষ্ঠান 

- িন্ধনমশল্প, বসফ ও ববমকাং বকাস য ও প্রমশক্ষণ ইতযামে  

 


