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বাাংলানেশ ট্যুররজর্ম ববার্ য  

ববসার্মররক রবর্মাে পররবহে ও পর্ যটে র্মন্ত্রণালয়  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলানেশ সরকার  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১. প্রস্তাবো  

বাাংলানেশ শারিপূণ য ও ববরিনযুর বেশ। এই বেনশ রবরিন্ন ধনর্ম যর র্মানুষ যুগ যুগ ধনর সম্প্রীরতর সানে বসবাস করনে। 

রবরিন্ন ধনর্ম যর পাশাপারশ বাাংলানেনশর রয়েছে সমৃদ্ধ ইরতহাস, পরবয স্থাে এবাং ধর্মীয় ঐরতহু র্া বেরশয় ও 

আিজযারতকিানব রবপুল সাংখ্যক পর্ যটকনক আকৃষ্ট কনর। র্মসরজে, র্মরির, র্মাজার, তীে যস্থাে, প্যানগার্া, গীজযা এবাং 

ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠাে বাাংলানেনশর রকছু মূল ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ। ধর্মীয় স্থানে পর্ যটকনের আগর্মে প্রায়ই পররনবশ 

দূষনণর পাশাপারশ বেরতক র্মাে এবাং ধর্মীয় রবশ্বাসনক প্রিারবত কনর। ধর্মীয় স্থােনক পর্ যটে সম্পে রহসানব 

র্োর্েিানব ব্যবহার করার জন্য সুস্পষ্ট গাইডলাইন োকা আবশ্যক। ‘ধর্মীয় পর্ যটনের গাইডলাইছন বাাংলানেনশ ধর্মীয় 

পর্ যটে রিরিতকরণ, উন্নয়ে, সাংরক্ষণ এবাং প্রিার ও রবপণনের পদ্ধরতর উপর আনলাকপাত করা হনয়নে।     

 

২. প্রাসরিক সাংজ্ঞা      

ধর্মীয় পর্ যটে: ধর্মীয় পর্ যটে হল পরবয স্থাে, সাাংস্কৃরতক, ঐরতহারসক এবাং বশরিক স্থানে র্মানুনষর ভ্রর্মনণর র্মাধ্যনর্ম 

ধর্মীয় কর্ম যকানের অরিজ্ঞতা, ধর্মীয় অনুশীলে সম্পনকয েতুে জ্ঞাে আহরণ করা এবাং বস সব স্থানের বেসরগ যক বসৌির্ য 

উপনিাগ করা।  

ধর্মীয় স্থাে: ঐ সকল স্থাে র্া বকাে একটি ধনর্ম যর অনুসারীনের পরবয স্থাে রহসানব রবনবরিত এবাং রবনশষ ধর্মীয় তাৎপর্ য 

রনয়নে। বর্র্মে: র্মসরজে, র্মরির, গীজযা, প্যাছগাডা, র্মাজার ইতুারে। 

ধর্মীয় পর্ যটে স্থাে: ধর্মীয় স্থাে র্া পর্ যটকনের র্মনধ্য আধ্যারিকতা এবাং ধর্মীয় মূল্যনবাধ রবরের্মনয়র উনেনশ্য েশ যক 

এবাং পর্ যটকনের জন্য উনু্মক্ত স্থাে।  

৩. উনেশ্য  

এই গাইডলাইছনর মূল উনেশ্য হল বাাংলানেনশ ধর্মীয় পর্ যটন পররিালো করা র্ানত ধর্মীয় অনুসারীনের অরিজ্ঞতা 

প্রিারবত ো কনর পর্ যটকনের সন্তুরষ্ট রেরিত করা র্ায়। এ গাইডলাইছন রেম্নরলরিত রবষয়াবরলর উপর বজার বেওয়া 

হনয়নে:    

ক. বাাংলানেনশর মূল ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণসমূহ  রিরিত করা।  

ি. সারা বেনশ ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যনণর উন্নয়ে ও প্রিার করা। 

গ. ধর্ম য এবাং ধর্মীয় স্থানের তাৎপর্ য এবাং বর্মৌরলকতা হ্রাস ো কনর ধর্মীয় পর্ যটেনক উৎসারহত করা। 

ঘ. কার্ যকরী পদ্ধরতনত গুরুত্বপূণ য ধর্মীয় পর্ যটে সম্পে সাংরক্ষণ করা। 

 

৪. ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ রিরিতকরণ    

বাাংলানেনশর প্রধাে িারটি ধর্ম য বর্র্মে: ইসলার্ম, রহন্দু, ববৌদ্ধ, রিস্টাে প্ররতটিরই স্বতন্ত্র উপাসোলয়, বেরতক মূল্যনবাধ 

এবাং উৎসব রনয়নে র্া বেনশর সমৃদ্ধ ধর্মীয় ঐরতনহুর পররিায়ক। বাাংলানেনশ ববশ কনয়কটি ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ 

আনে (রবিঃ দ্রিঃ পরররশষ্ট-ক) বর্র্মে: রাজধােী ‘ঢাকা’ ইসলারর্মক স্থাপনতু সমৃরদ্ধর কারনণ 'র্মসরজনের শহর' রহনসনব 

রবখ্যাত, বসার্মপুর র্মহারবহার বেনশর প্রািীেতর্ম ববৌদ্ধ  প্ররতষ্ঠাে, ঢানকশ্বরী র্মরির রহন্দু সম্প্রোনয়র আকষ যণীয় ও পররয 

স্থাে এবাং বানঘরহানটর ষাট গামু্বজ র্মসরজে ইউনেনকা কর্তযক রবশ্ব ঐরতহু রহনসনব স্বীকৃত। এোড়াও, বাাংলানেনশর 

অন্যতর্ম উনেিনর্াগ্য ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ হল রবশ্ব ইজনতর্মা র্া মুসরলর্ম সম্প্রোনয়র রেকট অতুি তাৎপর্ যপূণ য 

সনেলে। এোড়াও উপজাতীয় রবরিন্ন ধর্মীয় উপাসোলয়, ধর্মীয় সাংস্কৃরত, রীরতেীরত ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ রহনসনব 

রবনবরিত হনব।  

 

৫. ধর্মীয় পর্ যটনের উন্নয়ে    

এই গাইডলাইছনর মূল লক্ষু হল বাাংলানেনশ ধর্মীয় পর্ যটেনক একটি বটকসই পদ্ধরতনত সম্প্রসাররত করা র্া ধর্মীয় 

মূল্যনবানধর সানে আনপাস ো কনর আে য-সার্মারজক উন্নয়েনক ত্বরারিত কনর।  

 

৫.১ ধর্মীয় পর্ যটে রবকানশ প্রশাসরেক অবস্থাে   

ক. রবরিন্ন ধর্মীয় সম্প্রোনয়র সাংগঠে ও রেয়রন্ত্রত প্ররতষ্ঠানের সানে বর্াগানর্ানগর র্মাধ্যনর্ম ধর্মীয় ঐরতহু এবাং 

পরবয স্থােসমূহ রিরিতকরণ, র্ক্যুনর্মনেশে, উন্নয়ে, পররিালো ও রক্ষণানবক্ষণ পর্ যটেবান্ধব কনর বগানড় বতালা।  

ি. রবরিন্ন ধনর্ম যর সানে সম্পৃক্ত ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যনণর ব্যবস্থাপো ও রবকানশর জন্য পৃেক প্ররিয়া ব্যবহার করা। 

উোহরণস্বরূপ, ইসলার্মী ঐরতহু এবাং স্থাপোগুরল (বর্র্মে: ইসলার্মী উৎসব, র্মসরজে এবাং র্মাজার) অবশ্যই 

রেয়ন্ত্রণকারী সাংগঠে ও প্ররতষ্ঠানের গাইডলাইন অনুসরণ কনর পররিালো করা।   



 

 

গ. বেশব্যাপী ধর্মীয় পর্ যটনের সুরবধানে য সরকারর, ববসরকারর সাংস্থা এবাং ধর্মীয় িানতর র্মনধ্য অাংশীোররত্ব গনড় 

বতালা।  

ঘ. ধর্মীয় স্থানে বা প্ররতষ্ঠানে বকাে পর্ যটে প্রকি বাস্তবায়নের পূনব য সাংরিষ্ট কর্তযপনক্ষর র্মতার্মত গ্রহণ করা ও 

সর্মিয় সাধে করা।  

ঙ. ধর্মীয় পর্ যটে স্থােগুনলার উন্নয়ে ও পররিালোয় স্থােীয় জেনগাষ্ঠীর সানে ন্যায়সিত সুরবধা িাগ কনর বেওয়ার 

র্মাধ্যনর্ম তানের অাংশগ্রহণ রেরিত করা।  

ি. ধর্মীয় পর্ যটনের উপকারী রেক সম্পনকয সনিতেতা বৃরদ্ধর লনক্ষু ধর্মীয় সম্প্রোনয়র জন্য কর্ম যশালা ও 

বসরর্মোনরর  আনয়াজে  করা।  

৫.২ ধর্মীয় পর্ যটে রবকানশ কার্ যকরী পেনক্ষপ   

ক. ধর্মীয় পর্ যটে বকন্দ্রগুরলনত অবকাঠানর্মা এবাং অন্যান্য বর্মৌরলক বসবা বর্র্মেিঃ পারে সরবরাহ, স্যারেনটশে সুরবধা 

এবাং রাস্তাঘাট উন্নত করা।     

ি. ধর্মীয় পর্ যটে স্থােসমূনহ পর্ যাপ্ত রেরাপত্তা রেরিত করা।  

গ. বর্ বকানো ধর্মীয় পর্ যটে স্থানে রবরিন্ন পর্ যটে সুরবধা বর্র্মে: টয়নলট, বসার ব্যবস্থা, স্যুছেননর সপ, রেক 

রেনে যশোমূলক  সাইেনবার্ য, রিট লাইট ইতুারের ব্যবস্থা করা।   

ঘ. পর্ যটকনের ধর্মীয় উপাসোলয়, রীরতেীরত, ইরতহাস, ঐরতহু ও কর্ম যকানের রবষনয় অরিজ্ঞতাসম্পন্ন ট্যুর গাইর্ 

বা তথ্য প্রোেকারীর র্মাধ্যনর্ম উপস্থাপে করা।           

ঙ. ধর্মীয় পর্ যটে স্থােসমূনহ পর্ যটে বসবা প্রোেকারীনের (বর্র্মে: বহানটল, বর্মানটল, বরনস্তারাঁ  অনুসরণীয় গাইডলাইন 

প্রস্তুত করা) জন্য ভূরর্ম ব্যবহানরর রেরে যষ্ট রবধাে এবাং রেয়র্ম বতরর ও তা অনুসরণ রেরিত করা।    

ি. প্ররতটি ধর্মীয় পর্ যটে স্থানের সানে সাংরিষ্ট কর্তযপক্ষনক ঐ স্থাে পররেশ যনের জন্য ধর্মীয় রেয়র্মকানুে সম্বরলত 

আিরণরবরধ প্রিার করা।  

ে. ধর্মীয় পর্ যটে স্থােগুসমূনহ রিড় রেয়ন্ত্রণ করার জন্য সাংরিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক র্োর্ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবাং 

ধর্মীয় মূল্যনবাধ বজায় রেরিত করা।    

জ. সম্পনের েীঘ যনর্ময়ােী ব্যবহার রেরিত করনত এবাং বজযু ব্যবস্থাপোর লনক্ষু উপযুক্ত প্রযুরক্ত ব্যবহার করা। ।       

র্. রেরে যষ্ট ধর্মীয় স্থানে েতুে অবকাঠানর্মা রের্ম যানণর বক্ষনয সাংরিষ্ট কর্তযপনক্ষর গাইডলাইছন ‘গ্রহেনর্াগ্য 

পররবতযনের সীর্মা’ (Limit of Acceptable Change) অনুসরে করা, র্ানত এর স্থাপতুশশলী রবেষ্ট ো হয়।      

 

৬. ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ সাংরক্ষণ 

আধ্যারিক মূল্যনবাধ এবাং গুরুত্বপূণ য ধর্মীয় পর্ যটে সম্পে সাংরক্ষনণর জন্য সাংরিষ্ট পক্ষসমূনহর র্মনধ্য পারস্পররক 

গ্রহণনর্াগ্যতা এবাং সর্মন াতা োকা প্রনয়াজে।   

ক. ধর্মীয় স্থাে এবাং স্থাপো সাংরক্ষনণর জন্য র্োর্ে ধর্মীয় রীরতেীরত অনুসরণ করনত হনব এবাং রবরিন্ন ধর্মীয় 

সম্প্রোনয়র সানে পরার্মশ য কনর তানেরনক এ প্রনিষ্টায় অি্ যক্ত করনত হনব।      

ি. িঙ্গুর (Fragile) ও ঝুঁরকপূণ য ধর্মীয় স্থাপোসমূহ রিরিত করা এবাং েশ যোেীর সাংখ্যা সীর্মাবদ্ধ করার লনক্ষু 

ধর্মীয় পর্ যটে স্থােগুনলার ‘পর্ যটে ধারণক্ষর্মতা’ (Tourism Carrying Capacity) রেধ যারণ করা।           

গ. ধর্মীয় পর্ যটেস্থনল রবনশষ কনর ধর্মীয় স্থাপোয় (বর্র্মে: ঐরতহারসক র্মসরজে, র্মরির) বর্ বকাে সাংকার কার্ যির্ম 

পররিালোর পূনব য পুরাতত্ত্ব, স্থাপতু ও প্রনকৌশল রবনশষজ্ঞনের তত্ত্বাবধানে পূণ যাি গনবষণা এবাং র্ক্যনর্মনেশে করা।       

ঘ. ধর্মীয় ঐরতহু সাংরক্ষনণর জন্য প্ররতটি ধর্মীয় পর্ যটে বকনন্দ্রর সানে সাংরিষ্ট কর্তযপক্ষনক ধর্মীয় মূল্যনবাধ 

অনুর্ায়ী রেজস্ব পররকিো বতরর করা।      

ঙ. ধর্মীয় স্থাে পররেশ যে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অাংশগ্রহণ করার সর্ময় পর্ যটকনের কার্ যির্ম পর্ যনবক্ষনণর জন্য র্োর্ে 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা।   

ি. পর্ যটক এবাং অন্যান্য বস্টকনহাল্ডারনের র্মনধ্য ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ সাংরক্ষনণর রবষনয় োরয়ত্বশীল আিরণ 

সম্পনকয সনিতেতা বতরর করা।   

ে. ধর্মীয় পর্ যটে সাংরক্ষনণ ধর্মীয় সম্প্রোনয়র অাংশগ্রহণ রেরিত করা।   

 

৭. ধর্মীয় পর্ যটনের রবপণে ও প্রিার  

ধর্মীয় পর্ যটে সারা বের পর্ যটকনের আকৃষ্ট করার একটি গুরুত্বপূণ য রবষয় রকন্তু অরতররক্ত প্রিার বা বারণরজুকীকরণ 

েশ যোেীনের ধর্মীয় অরিজ্ঞতানক পররবতযে করনত পানর। এই বক্ষনয, রেম্নরলরিত রেনে যশোসমূহ অনুসরণ করা প্রনয়াজে:      



 

 

ক. পর্ যটক রবিাজে (Segmentation) এবাং সম্ভাব্য পর্ যটক বেরণ রেব যািে (Targeting) কনর পর্ যটকনের 

িারহো পূরণ এবাং ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যনণর উন্নরত সাধনের লনক্ষু পর্ যাপ্ত গনবষণা প্রনয়াজে।   

ি. বাাংলানেনশর ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণসমূহনক সম্ভাব্য পর্ যটকনের রেকট সঠিকিানব উপস্থাপে করার লনক্ষু 

একটি কার্ যকরী রবপণে বকৌশল বতরর করা।    

গ. বাাংলানেনশর অন্যান্য ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ বর্র্মে: রবশ্ব ইজনতর্মা ইতুারে, ধর্মীয় পর্ যটে রবষয় রহনসনব 

ব্র্যারোং এর জন্য সাংরিষ্ট কর্তযপনক্ষর সানে সর্মরিতিানব কাজ করা।     

ঘ. ট্রানিল এনজে এবাং ট্যুর অপানরটররা কর্তযক রবরিন্ন ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণসমূহনক ভ্রর্মণসূরিনত (Itinerary) 

অি্ যক্ত কনর পর্ যটকনের ধর্মীয় সাইট ও তীে যস্থাে ভ্রর্মনণর সুনর্াগ সৃরষ্ট করা।    

ঙ. বাাংলানেনশর ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ প্রিানরর জন্য ইোরনেট এবাং অন্যান্য ইনলকট্ররেক র্মাধ্যর্ম সরিয়িানব 

ব্যবহার কনর অিুিরীণ এবাং রবনেশী পর্ যটকনের আকৃষ্ট করা ।   

ি. বাাংলানেনশর জেরপ্রয় ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যনণর উপর প্রার্মাণ্যরিয এবাং আকষ যণীয় রিরর্ও বতরর কনর রবরিন্ন 

সার্মারজক বর্াগানর্াগ র্মাধ্যনর্ম প্রিানরর ব্যবস্থা করা ।  

ে. ধর্মীয় পর্ যটনের জন্য পৃেক রপ্ররোং/ই-বরারশউর, ই-রেউজনলটার বতরর ও প্রকাশ করা।     

জ. ধর্মীয় আকষ যণসমূহ প্রিানরর জন্য বাাংলানেশ রবরিন্ন আিজযারতক ইনিনে (বর্র্মে: পর্ যটে বর্মলা এবাং ধর্মীয় 

বসরর্মোর) অাংশগ্রহণ অেবা আনয়াজে করা।     

 . ধর্মীয় পর্ যটে প্রিানরর জন্য সার্মারজক রবপণে (Social marketing), সরাসরর রবপণে (Direct 

marketing), এবাং ব্র্যাে রবপণে (Brand marketing) উনেিনর্াগ্য প্রিার বকৌশল রহসানব ব্যবহার করা।  

ঞ. বাাংলানেনশর অন্যান্য ধরনের পর্ যটনের সানে ধর্মীয় পর্ যটেনক অি্ যক্ত কনর সব যারিণ প্রিার করা ।  

ট. ধর্মীয় পর্ যটে রবকাশ ও প্রনর্মাশনে ফ্ুার্ম ট্যুনরর আনয়াজে করা।      

 

৮. ধর্মীয় পর্ যটে উন্নয়নের জন্য করর্মটি   

ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যনণর রবকাশ, ব্যবস্থাপো এবাং সাংরক্ষনণর লনক্ষু দু’টি  করর্মটি গঠে করা।  

 

৮.১ জাতীয় রস্টয়াররাং করর্মটি  

ধর্মীয় পর্ যটনের জাতীয় রস্টয়াররাং করর্মটি বেনর অিত একবার ববঠনক বসনব। করর্মটি রেম্নরলরিত কার্ যাবলী সম্পােে 

করনব:  

ক. সাংরিষ্ট বস্টকনহাল্ডারনের র্মনধ্য সর্মিয় সাধনের উপযুক্ত পদ্ধরত রেধ যারণ করা।    

ি. সারানেনশ প্রধাে ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ এবাং বসবার উন্নয়ে করা।  

গ. ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণীয় স্থানের উন্নয়ে ও সাংরক্ষনণর জন্য সহায়তা  প্রোে করা।  

ঘ. ধর্মীয় পর্ যটনের সানে সম্পৃক্ত পররকিো বাস্তবায়নের জন্য সহ-অাংশীোরীত্ব ও সহ-অে যায়নের ব্যবস্থা করা।   

ঙ. জাতীয় ও আিজযারতকিানব বাাংলানেনশর ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণসমূনহর প্রিার করা।   

ি. স্থােীয় কার্ যরেব যাহী করর্মটির কাজ রেয়রর্মত পর্ যনবক্ষণ করা। 

জ. সরকার কর্তযক প্রেত্ত অন্যান্য কাজ।  

করর্মটি রেম্নরলরিত সেস্যনের দ্বারা গঠিত হনত পানর:   

১. রবটিরবর প্রধাে রেব যাহী কর্ম যকতযা (সিাপরত)  

২. ববসার্মররক রবর্মাে পররবহে ও পর্ যটে র্মন্ত্রণালনয়র প্ররতরেরধ (সেস্য) 

৩. বাাংলানেশ পর্ যটে কনপ যানরশনের প্ররতরেরধ (সেস্য)  

৪. ধর্ম য রবষয়ক র্মন্ত্রণালনয়র প্ররতরেরধ (সেস্য)  

৫. সাংস্কৃরত রবষয়ক র্মন্ত্রণালনর়্ের প্ররতরেরধ (সেস্য)  

৬. অে য র্মন্ত্রণালনয়র প্ররতরেরধ (সেস্য)  

৭. ইসলারর্মক ফ্াউনেশনের/অন্যান্য সরকারী ধর্মীয় প্ররতষ্ঠানের প্ররতরেরধ (সেস্য)  

৮. সাংরিষ্ট বজলার বজলা প্রশাসকবৃনির প্ররতরেরধ (সেস্য)  

৯. রবটিরবর পররিালো করর্মটির একজে সেস্য (সেস্য)   

১০. রশক্ষারবে/ পর্ যটে গনবষক (সেস্য)   

১১. ট্যুররস্ট পুরলনশর প্ররতরেরধ (সেস্য)       

১২. ভ্রর্মণ ও পর্ যটে রশনির প্রাসরিক স্বীকৃত সাংস্থার প্ররতরেরধ (সেস্য)   



 

 

১৩. পর্ যটে উনযাক্তা (সেস্য)        

১৪. সাাংবারেক/রবরশষ্ট সাংবাে র্মাধ্যনর্মর সম্পােক (সেস্য)   

১৫. রবটিরবর উপ-পররিালক, গনবষণা ও পররকিো (সেস্য সরিব)    

করর্মটির সেস্যরা র্ারা রবরিন্ন র্মন্ত্রণালনয়র প্ররতরেরধ তারা যুগ্মসরিব/উপসরিব পের্মর্ যাোর কর্ম যকতযা হনবে। করর্মটি 

প্রনয়াজনে অন্য বকাে সেস্য অিয্ক্ত করনত পানরে।  

 

৮.২ বজলা পর্ যটে উন্নয়ে করর্মটি   

সকল বজলায় বজলা পর্ যটে উন্নয়ে করর্মটি রনয়নে। বজলা পর্ যটে উন্নয়ে করর্মটি ধর্মীে পর্ যটে উন্নয়ে সম্পরকযত 

রেম্ন বরণ যত কার্ যির্ম সম্পােে করনব :  

ক. জাতীয় রস্টয়াররাং করর্মটি কর্তযক প্রণীত ধর্মীয় পর্ যটে সাংিাি পররকিো ও বকৌশল বাস্তবায়ে করা।  

     ি. ধর্মীয় পর্ যটে সম্প্রসারনণর বক্ষনয রবরিন্ন ধনর্ম যর প্রাসরিক রেয়র্ম অনুসরণ রেরিত করা।   

গ.  ধর্মীয় পর্ যটে স্থােসমূনহর আনশপানশ প্রনয়াজেীয় পর্ যটে সুরবধা (বর্র্মে: লরজাং, বরনস্তারাঁ) গনড় বতালা।     

ঘ. ধর্মীয় পর্ যটে স্থােসমূনহর আনশপানশ ‘করর্মউরেটি ববইজর্ ট্যুররজর্ম’ (CBT) সম্প্রসারনণর র্মাধ্যনর্ম স্থােীয় 

জেনগাষ্ঠীনক সম্পৃক্ত করা।   

ঙ. ট্যুর অপানরটর এবাং ট্যুর গাইর্নের জ্ঞাে এবাং েক্ষতা বৃরদ্ধর লনক্ষু রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ কর্ম যসূরির ব্যবস্থা করা, 

বর্ে তারা ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ সম্পনকয পর্ যটকনের উপযুক্ত তথ্য প্রোে করনত পানর।   

ি. পর্ যটকনের আধ্যারিকতায় উৎসারহত করা এবাং তানের একটি স্মরণীয় অরিজ্ঞতা প্রোনের জন্য একটি 

ব্যরতির্মী পররনবশ বতররর র্মাধ্যনর্ম রবরিন্ন ধর্মীয় পর্ যটে স্থােগুনলানত রবনশষ পর্ যটে সুরবধাগুনলা প্রোে করা।      

ে. বর্ বকাে ধর্মীয় পর্ যটে প্রকনির উন্নয়নের অগ্রগরত সম্পনকয জাতীয় রস্টয়াররাং করর্মটিনক অবরহত করার জন্য 

‘বারষ যক প্ররতনবেে’ বতরর করা। এই প্ররতনবেনে ধর্মীয় পর্ যটকনের সাংখ্যা, রাজস্ব আয়, বাস্তবারয়ত প্রিারমূলক 

কার্ যিনর্মর কার্ যকাররতা, স্থােীয় কর্ম যসাংস্থানে পর্ যটনের অবোে, ববসরকারর িানতর সম্পৃক্ততা এবাং প্রাসরিক 

রবষয় সম্পরকযত তথ্য োকনত পানর।     

 

৯. ধর্মীয় পর্ যটনের জন্য অে যায়ে ও বানজট    

জাতীয় রস্টয়াররাং করর্মটি ধর্মীয় পর্ যটে প্রকি বাস্তবায়নের জন্য বানজট প্রস্তুত ও অনুনর্মােে করনব। সকল ব্যয় 

সরকানরর আরে যক রেয়র্ম এবাং রবধাে অনুর্ায়ী পররিারলত হনব। তহরবল এবাং বানজনটর জন্য কনয়কটি পন্থা অনুসরণ 

করা:  

ক. ধর্মীয় স্থানের আনশপানশ পর্ যটে ব্যবসানয় উনেিনর্াগ্য রবরেনয়ানগর লনক্ষু প্রনণােো প্রোনের র্মাধ্যনর্ম 

ববসরকারর িাতনক উৎসারহত করা। 

ি. বর্ বকানো ধর্মীয় পর্ যটে প্রকনির সহ-অে যায়নের জন্য ধর্ম য রবষয়ক র্মন্ত্রণালয় এবাং জাতীয় পর্ যটে সাংস্থার র্মনতা 

গুরুত্বপূণ য বস্টকনহাল্ডারনের র্মনধ্য সহনর্ারগতা এবাং সর্মিয় সাধে করা ।   

গ. রবটিরব োড়াও অন্যান্য সরকারর সাংস্থা বর্র্মে প্রত্নতত্ত্ব রবিাগ, সাংস্কৃরত রবষয়ক র্মন্ত্রণালয় এবাং ধর্ম য রবষয়ক 

র্মন্ত্রণালয় ধর্মীয় পর্ যটনের রবরিন্ন প্রকনির আাংরশক অে যায়ে করা।  

 

 

 

 

 

পরররশষ্ট ক: বাাংলানেনশর জেরপ্রয় ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যণ 

ধর্মীয় সম্পে ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যনণর উোহরণ 

 

র্মসরজে - ষাট গমু্বজ র্মসরজে  

- বায়তুল বর্মাকাররর্ম র্মসরজে 

- পুরুরলয়া শাহী র্মসরজে  

- ববলানবা বকন্দ্রীয় র্মসরজে  

- িকবাজার শাহী র্মসরজে 

- ঈশা িাঁ র্মসরজে  

- ২০১ গমু্বজ র্মসরজে, টািাইল  

- ধেবারড় র্মসরজে 



 

 

ধর্মীয় সম্পে ধর্মীয় পর্ যটে আকষ যনণর উোহরণ 

 

- র্মািাইে শাহী র্মসরজে 

- তারা র্মসরজে 

- বায়তুল ইকরার্ম জানর্ম র্মসরজে 

- লালবাগ বকো র্মসরজে 

র্মাজার - হর্রত শাহ জালানলর র্মাজার  

- হর্রত শাহ পরানণর র্মাজার 

- বানয়রজে ববাস্তার্মীর র্মাজার  

- শাহ আর্মােনতর র্মাজার  

ইেগাহ - ধাের্মরে শাহী ঈেগাহ  

- রসনলট শাহী ঈেগাহ  

- রেোজপুর বগার-ই-শহীেইেগাহ   

- র্মীনরররিল ঈেগাহ  

- বড়শালঘর ঈেগাহ   

- ক্যরর্মো বকন্দ্রীয় ঈেগাহ  

- োরায়ণগঞ্জ বকন্দ্রীয় ঈেগাহ  

- রাজারবাগ ঈেগাহ  

- রকনশারগনঞ্জর বশালারকয়া ঈেগাহ 

রহন্দু র্মরির  - কািজী র্মরির 

- িন্দ্রোে র্মরির  

- আরেোে র্মরির 

- কালশিরব র্মরির 

- ঢানকশ্বরী র্মরির  

- রর্মো কালী র্মরির 

- রসনদ্ধশ্বরী কালী র্মরির   

- র্নশার্মনেব র্মরির 

- শ্রী শ্রী কালী র্মরির 

- জয়কালী র্মরির 

ববৌদ্ধ র্মরির - বসার্মপুর র্মহারবহার 

- বুদ্ধ ধাতু জারের র্মরির 

- বেরবাো ববৌদ্ধ র্মরির 

- রঙ্কুত বেস্রার্ম বুদ্ধ রবহার 

- রামুর ববৌদ্ধ র্মরির 

- জগেল র্মহারবহার 

- হলুে রবহার   

- অগ্রপুরী রবহার   

- বাসু রবহার 

- সীতানকাট রবহার  

- রিটাগড় 

- পরেত রবহার 

গীজযা - লর্ য রারে িাি য  

- অক্সনফ্ার্ য রর্মশে িাি য  

- রে বলরর্ অফ্ য হরল  বরাজাররও - ----

- কুানেড্রাল িাি য 

- আনর্ম যরেয় িাি য 

- রিস্ট য রররর্র্মার কুানেড্রাল 

- বসে বর্মরর কুানেড্রাল  

- হরল বরাজারর িাি য  

- বসে ের্মাস িাি য  

- বসে রেনকালাস িাি য 

ঐরতহু এবাং উৎসব  - রবশ্ব ইজনতর্মা 

- ঈদুল রফ্তর এবাং ঈদুল আজহা 

- আশুরা  

- দুগ যা পূজা  

- লক্ষ্মী পূজা  

- সরস্বতী পূজা 

- উপজাতীয় রবরিন্ন উৎসব 

- কালী পূজা  

- জন্মাষ্টর্মী 

- বড় রেে (বড়রেে)  

- ইস্টার সাে বর্ 

- বুদ্ধ পূরণ যর্মা 

- ববশািী পূরণ যর্মা 

- ববশানব 

 

 


