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১. প্রস্তাবনা  

বাাংলাদদশ শত শত নদী ও জলাভূরম দ্বািা সমৃদ্ধ একটি নদীমাতৃক বদশ। ঐরতহারসকভাদব, বাাংলাদদদশি 

নদীগুদলা পর্ যটদনি গুরুত্বপূণ য আকর্ যণ র্া বদদশি অর্ যননরতক, সামারজক ও সাাংস্কৃরতক বেদে গুরুত্বপূণ য ভূরমকা 

পালন কদি। নদীি প্রাকৃরতক বসৌন্দর্ য এবাং নদী রভরিক জীবন-জীরবকা নান্দরনকভাদব পর্ যটকদদি কাদে 

আকর্ যণীয়। পর্ যটকদদি জন্য নদী ভ্রমণ একটি অন্যতম আকর্ যণ হদত পাদি র্া পর্ যটন রশদেি রবকাদশ গুরুত্বপূণ য 

ভূরমকা িাখদব। বতযমাদন অদনক প্রাইদভট বকাম্পারন নদী পর্ যটদন রনদয়ারজত র্া সাংগঠিত নদী ভ্রমণ প্যাদকজ 

বর্মনঃ বড-ক্রুজ, রডনাি ক্রুজ, ওভািনাইট ক্রুজ, ব্যাক-ওয়াটাি ক্রুজ, ক্রসবড যাি ক্রুজ এবাং রবরভন্ন সাইদট ৩-৪  

রিনেি দীর্ য ক্রুদজি সুরবধা প্রদান কদি। নদী পর্ যটন বাাংলাদদদশি পর্ যটন রশদেি অন্যতম প্রধান বসরলাং পদয়ন্ট 

(Selling Point) হদত পাদি। “নদী পর্ যটন গাইডলাইন”- এ নদী পর্ যটদনি উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা  

এবাং রবপণন পদ্ধরতি উপি আদলাকপাত কিা হদয়দে।   

 

২. প্রাসরিক সাংজ্ঞা   

নদী পর্ যটন (River tourism): রবদনাদদনি উদেদে রবরভন্ন নদীরভরিক কার্ যক্রম, বর্মেঃ বনৌকাচালনা, মাে 

ধিা, সাঁতাি কাটা, নদীি তীদি হাঁটা এবাং প্রাকৃরতক দৃে উপদভাগ কিাদক নদী পর্ যটন রহদসদব আখ্যারয়ত কিা 

হয়।    

নদী ভ্রমণ (River cruising): নদী, শাখা-নদী, উপ-নদী বা অন্যান্য অভযন্তিীণ বনৌপদর্ বনৌর্াদনি সাহাদে 

ভ্রমণ কিা র্াি মাধ্যদম পর্ যটন সাইটগুদলা উপদভাগ কিা র্ায়।    

অভযন্তিীণ বনৌপর্ (Inland navigable waterways): বর্ সকল নদী, শাখা-নদী, উপ-নদী এবাং হ্রদ, হাওড়, 

বলক ও খালসহ অন্যান্য বর্ বকাদনা জলপদর্ বেদিি বর্ বকান ঋতুদত বর্ বকাদনা বনৌর্ান দ্বািা প্রদবশ কিা র্ায় 

তাদক অভযন্তিীণ বনৌপর্ বদল।  

ল্যারডাং বেশন (Landing station): অভযন্তিীণ নদী বন্দি, অবতিণ র্াট এবাং টারম যনালদক বুঝাদব বর্খান 

বর্দক র্ােী/পর্ যটকিা বনৌর্াদন আদিাহণ এবাং অবতিণ কদি র্াদক।   

পর্ যটক জাহাজ (Tourist vessels): ভ্রমণকািীদদি সুরবধাদর্ য জলপদর্ ভ্রমদণি জন্য ব্যবহৃত বনৌর্ান।  

বকরবন ক্রুজাি (Cabin cruiser): বকরবন সুরবধা সম্বরলত পর্ যটক জাহাজ র্া ভ্রমণকািীদদি িারিকালীে 

ভ্রমদণি সুরবধাদর্ য ব্যবহৃত হদয় র্াদক।  

বড ক্রুজাি (Day cruiser): পর্ যটক জাহাজ বর্টি শুধুমাে রদদনি ববলা ভ্রমদণি জন্য ব্যবহৃত হয় এবাং 

বর্খাদন মূলত ভ্রমণকািীদদি জন্য আিামিায়ক বনৌভ্রমদণি সুরবধা র্াদক।  
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৩. নদী পর্ যটদনি ববরশষ্ট্য  

 

বাাংলাদদশ পৃরর্বীি বৃহিম বদ্বীপ। ঐরতহারসকভাদব, এই বদ্বীদপি বলাদকিা বনৌকায় ভ্রমণ কিদতা কািণ র্ােী 

এবাং পণ্য পরিবহন উভয় বেদেই নদী রেল প্রধান পর্। প্রকৃরতি একটি গুরুত্বপূণ য উপাদান হদে নদী, র্া 

পর্ যটদনি অন্যতম সম্পদ রহদসদব রবদবরচত। নদী পর্ যটদনি রকছু অনন্য ববরশষ্ট্য রনম্নরূপঃ   

ক. অবসি, রবশ্রাম ও রবদনাদদনি জন্য অন্যতম আকর্ যণীয় প্রাকৃরতক পরিদবশ।  

খ. নদী ভ্রমণ শারিপূর্ ণ এবাং বিামাঞ্চকি অরভজ্ঞতাি সাংরমশ্রণ র্া পর্ যটক ও ভ্রমণকািীদদি আকৃষ্ট্ কদি। 

গ. শহি এলাকা সাংলগ্ন নদী স্থানীয় বারসন্দা এবাং দশ যনার্ীদদি আকৃষ্ট্ কদি। 

র্. গ্রামাঞ্চদলি নদীগুললা সবদচদয় আকর্ যণীয় কািণ লেখানে প্রাকৃরতক বসৌন্দর্ য অদনকাাংদশ অটুট র্াদক।  

ঙ. জলরভরিক কার্ যক্রম, বর্মেঃ মাে ধিা, বনৌকাচালনা, সাঁতাি ইতযারদ পর্ যটকনিি আকৃষ্ট্ কনি।  

 

৪.উদেে  

বাাংলাদদদশ নদী পর্ যটদনি উন্নয়ে এবং রবকাশ সাধন কিাই হল এই গাইডলাইদনি প্রার্রমক উদেে। এটি 

সাংরিষ্ট্ বেকদহাল্ডািদদি (বর্মনঃ বনৌর্ান মারলক, টুযি অপাদিটি এবাং সাংরিষ্ট্ সিকারি সাংস্থাি) 

অাংশগ্রহদণি মাধ্যদম রবদদশী ভ্রমণকািীদদি পাশাপারশ স্থানীয় র্ােীদদি আকৃষ্ট্ কদি আন্তজযারতকভাদব 

বাাংলাদদদশি নদী পর্ যটদনি প্রসাি র্টাদত সহায়তা কিদব। এ গাইডলাইদনি অন্যান্য উদেেসমূহ রনম্নরূপঃ   

ক. নদী পর্ যটন কার্ যক্রদমি সুষ্ঠ ুপরিচালনা রনরিত কিা। 

খ. নদী পর্ যটলেি আকর্ যণেমূহ রচরিতকিণ।  

গ. নদী পর্ যটদনি জন্য প্রদয়াজনী অবকাঠাদমা এবাং পরিদর্বা প্রস্তুত ও উন্নয়ে।  

র্. বদশীয় ও আন্তজযারতক পর্ যটকদদি কাদে নদী পর্ যটনদক তুদল ধিা।  

ঙ. নদী পর্ যটন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন, পর্ যদবেণ ও রনয়ন্ত্রদণি জন্য প্রশাসরনক কাঠাদমা রনধ যািণ কিা।   

 

৫. নদী পর্ যটদনি বেে রচরিতকিণ 

সমগ্র বাাংলাদদশ অেংখ্য বনৌপদর্ি মাধ্যদম সাংযুক্ত থাকায় এদদদশ নদী পর্ যটন রবকাদশি ব্যাপক সুদর্াগ 

িদয়দে। নদী পর্ যটদন রবরভন্ন জলরিরিক কার্ যক্রম বর্মনঃ নদী ভ্রমণ, মাে ধিা, সাতাি কাঁটা, বহায়াইট 

ওয়াটাি কায়ারকাং এবাং বহায়াইট ওয়াটাি িাফটিাং, বনৌকাবাইচ প্ররতদর্ারগতা, ভাসমান বাজাি, ভাসমান 

সবজী ও ফুল বাগান ইতযারদ পরিচারলত হদত পাদি। বাাংলাদদদশি রতনটি বৃহিম নদী (পদ্মা, বমর্না এবাং 

র্মুনা), সাত শতারধক উপনদী এবাং শাখানদী, ও ক্রস বড যাি নদী, হাওড়, ব্যাক ওয়াটাি, বলকসমূহদক বকন্দ্র 

কদি নদী পর্ যটদনি প্রোি কিা র্ায়। নদী রভরিক জীব-ববরচেয, জীবনধািা, সাংস্কৃরত, ঐরতহয এবাং নদীি 

তীদিি জনদগাষ্ঠী ইতযারদ আকর্ যণেমূহ রবদবচনা কদি সম্ভাব্য বনৌভ্রমণ সারকযট রনধ যািণ কিা বর্দত পাদি।   
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৬. নদী পর্ যটন আকর্ যণ রচরিতকিণ  

নদীমাতৃক বদশ বাাংলাদদশ প্রাকৃরতক বসৌন্দর্ য, সাাংস্কৃরতক ঐরতহয, ইরতহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাাংস্কৃরতক স্থান, জীব-

ববরচেয, বদনরন্দন জীবনধািা এবাং জলপদর্ি অন্যান্য আকর্ যণ দ্বািা সমৃদ্ধ। বদশব্যাপী নদী পর্ যটন রবকাদশি 

লদেয রনম্নরলরখত মানদণ্ডসমূহ রনধ যািণ কিা যায়ঃ   

ক. বদদশ নদী পর্ যটন সারকযট চালু কিাি জন্য সম্ভাব্য নদী এবাং বনৌপর্ রচরিত কিা।  

খ. রিভাি ক্রুরজাং বেশন, বারর্ যাং এবাং অন্যান্য প্রদয়াজনীয় সুরবধাগুললাি অবস্থান/ সম্ভাব্য স্থান রচরিতকিা 

এবাং স্থাপন ও উন্নয়দন রবআইডব্লউটিএ’ি সাদর্ আদলাচনাক্রদম বর্ৌর্ভাদব কাজ কিা।  

গ. নদীমাতৃক আকর্ যণ (বর্মেঃ নদী তীিবতী মানুদর্ি জীবনধািা, প্রকৃরত, বন্যপ্রাণী, রনকটবতী ঐরতহয, 

কারুরশে, গ্রাম, নদীি উৎসব, স্থানীয় হাট ও বাজাি, বনৌকা বাইচ এবাং অন্যান্য আকর্ যণ) রচরিতকিণ এবাং 

বনৌসারকযট প্যাদকদজ অন্তর্ভ যক্ত কিা।   

র্. নদী পর্ যটন কার্ যক্রম (বর্মেঃ জল রক্রড়া, মাে ধিা, সাঁতাি কাটা, পারখ বদখা, ফদটাগ্রারফ কিা এবাং তীদি 

হাঁটা) রচরিতকিণ এবাং বনৌসারকযট প্যাদকদজ অন্তর্ভ যক্ত কিা।    

ঙ. বিামাঞ্চকি বনৌভ্রমণ প্যাদকজ (বর্মনঃ বড ক্রুজ, রডনাি ক্রুজ, সানদসট ক্রুজ, মুনলাইট ক্রুজ, ওভািনাইট 

ক্রুজ, বশাি রভরজট, এবাং কায়ারকাং, ক্রস-বড যাি ক্রুজ, ব্যাক ওয়াটাি ক্রুজ, হাউজ ববাট) বতরি কিা।  

 

৭. নদী পর্ যটন রবকাদশি রনদদ যশো   

বাাংলাদদদশ নদী পর্ যটন গাইডলাইন হদে নদীগুদলাি পরিদবশগত মাে সমুন্নত বিদখ এি বসৌন্দর্ য উপস্থাপন 

কিা এবাং নদীরভরিক পর্ যটন কার্ যক্রম র্র্ার্র্িানব বজায় িাখা। বাাংলাদদদশ নদী পর্ যটন রবকাদশি জন্য 

সব যািীণ পরিকেনাি প্রদয়াজন। এই উদেদে, রনম্নরলরখত সুরনরদ যষ্ট্ রনদদ যশো বাস্তবায়ন কিনত হনবঃ    

ক. ক্রুরজাং সারকযদটি অন্তর্ভ যক্ত বেশদন সুরবধা অনুর্ায়ী পর্ যটক জাহাজ বজটি, বারর্ যাং বজটি রনম যাণ 

কিা। এদেদে রবআইডব্লউটিএ, এবাং বনৌপরিবহন অরধদপ্তদিি সাদর্ বর্ৌর্সভা, কম যশালা ও ডায়লগ 

আদয়াজন ও সমীো পরিচালনা কিা।    

খ. নদী রভরিক অবকাঠাদমা উন্নয়দন ল্যারডাং বেশন, ওদয়টিাং রুম, টয়দলট সুরবধা, বজযয রনষ্কাশন 

ব্যবস্থা এবাং রিভাি বেশন ল্যাডদেদপি বসৌন্দর্ যবধ যদনি জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কিা। এ বেদে 

সাংরিষ্ট্দদি সাদর্ সমন্বয় সাধন কিা।  

গ. বারর্ যাং বেশদন অদপেমাণ ক্রুজ জাহাদজি জন্য পর্ যাপ্ত পরিমাদণ রমঠা পারন, জ্বালারন ও রবদ্যযদতি 

র্র্ার্ য সিবিাহ ব্যবস্থা গদড় বতালা।  
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র্. ববসিকারি খাদতি উদযাক্তাদদি রবলাসবহুল ক্রুরজাং জাহাজ, ক্রুরজাং লরজরেকস এবাং র্ন্ত্রপারত 

আমদারন বা রনম যাদণ সুরবধা প্রদান কিা।  

ঙ. জলজ প্রাণী, নদীরভরিক বলাকসাংস্কৃরত, তীিবতী ঐরতহয এবাং তীদিি রনকটবতী গ্রামগুললাি 

েংস্কৃরত সাংিেণ রনরিত কিা।   

চ. মানসম্মত বসবা রনরিত কিাি জন্য পরিদবশগত রদকরনদদ যশনা প্রদান এবাং ক্রুজ জাহাজ 

পরিচালনা ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাি জন্য র্র্ার্র্ রনদদ যরশকা বতরি কিা। এবাং প্ররশেণ ও 

কম যদেতা উন্নয়দন প্ররশেণ প্রদান কিা।  

ে. ক্রুজ মারলক, টুযি অপাদিটি এবাং সাংরিষ্ট্ সিকারি সাংস্থাসহ নদী পর্ যটন বেকদহাল্ডািদদি মদধ্য 

েমন্বয় োধে কিা। 

জ. রবশ্বব্যাপী এবাং স্থানীয়ভাদব পর্ যটকদদি আকৃষ্ট্ কিাি জন্য ‘নদী পর্ যটন’ বক বাাংলাদদদশি একটি 

ইউরনক বসরলাং বপ্রাপরজশন (USP) রহদসদব প্রচাি কিা। 

ঝ. ভ্রমণকািীদদি আকৃষ্ট্ কিাি জন্য নদীরভরিক উৎসব, অনুষ্ঠান ও রবনোিে কার্ যক্রদমি আদয়াজন 

এবাং উদর্াপন কিা।  

ঞ. নদী পর্ যটন রনয়ন্ত্রণ, পর্ যদবেণ, এবাং এি কার্ যক্রমদক সহজতি কিদত বনৌর্ান / বনৌকা / 

রনদয়াগকতযা / কম যচািীদদি ডাটাদবস বতরি কিা। 

ট. নদী ভ্রমণ সারকযদট যথাযথ রনিাপিা রনরিত কিা। 

ঠ. জাতীয় ও স্থানীয় পর্ যাদয় নদী পর্ যটন পরিকেনা ও বাস্তবায়দনি জন্য প্রশাসরনক কাঠাদমা রনধ যািণ 

কিা।  

ড. নদী পর্ যটন উন্নয়ন প্রকে সাংক্রান্ত গদবর্ণা ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) কিাি 

জন্য ব্যবহারিক জ্ঞান এবাং অরভজ্ঞতা িদয়দে এমন পিামশ যদাতা / পিামশ য প্রিােকািী 

প্ররতষ্ঠােগুনলানক রেনয়াগ কিা।  

ঢ. রবরভন্ন বদদশি সাদর্ সম্পারদত বনৌ-চুরক্ত অনুর্ায়ী রিভাি ক্রুজ টুযরিজম উন্নয়ন ও রবকাদশ 

সিকাদিি সাংরিষ্ট্ দপ্তদিি সাদর্ কাজ কিা। এ বেদে বাাংলাদদশ অবরস্থত সাংরিষ্ট্ বদদশি হাই 

করমশন অর্বা দূতাবাদসি সাদর্ ডায়লগ ও কম যশালা আদয়াজন কিা।   

ণ. বনৌ-পদর্ ক্রস বড যাি পর্ যটন উন্নয়ন ও রবকাদশ সাংরিষ্ট্ মন্ত্রণালয়, রবদদশী হাই করমশন ও দূতাবাস 

উদযাক্তাদদি সাদর্ আন্তজযারতক বসরমনাি, কম যশালা ও ডায়লগ আদয়াজন এবাং এি বাস্তবায়দনি 

পদদেপ গ্রহণ কিদত পিামশ য বদয়া।    

ত. অরনবরিত বনৌর্ানগুদলাদক বিরজদেশদনি আওতায় আনাি বেদে সমন্বয় সাধন কিা।   
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৮. রবপণন এবাং প্রচাি 

রবশ্বব্যাপী নদী পর্ যটলেি আকর্ যণেমূহ প্রচাি ও প্রদশ যন কিা প্রদয়াজন। রবদেি অন্যান্য নদী পর্ যটন গন্তদব্য 

সফল প্রচাি পদ্ধরতগুদলা বাাংলাদদদশও প্রদয়াগ কিা বর্দত পাদি। নদী পর্ যটন রবপণন এবাং প্রচাদিি জন্য 

রনম্নরলরখত পদ্ধরতেমূহ অনুেির্ কিা লযনত পানিঃ  

ক. গণমাধ্যম এবাং রডরজটাল মাদকযটিাং এি মাধ্যদম বাাংলাদদশলক আন্তজযারতকভাদব একটি অনন্য 

নদী পর্ যটন গন্তব্য রহদসদব তুদল ধিা।   

খ. একটি তথ্যবহুল ওদয়বসাইট বতরি কিা র্াদত পর্ যটকিা সহদজই েকল প্রাসরিক তথ্য বর্মনঃ 

বনৌভ্রমণ পর্ যটন রুট, ভ্রমদণি জন্য উপযুক্ত সময় এবাং রবদশর্ ক্রুরজাং প্যাদকজ েম্পনকণ জােনত পাদি।  

গ. নদী পর্ যটন আকর্ যণদক উৎসারহত কিদত রবদদরশ পর্ যটন পরিনেবা প্রিােকািী বেকদহাল্ডািদদি 

জন্য পরিরচরতমূলক ভ্রমদণি (Familiarization Tour) ব্যবস্থা কিা।   

র্. ট্রাদভল এদজরি এবাং টুযি অপাদিটিদদি মাধ্যদম নদী পর্ যটলেি আকর্ যর্েমূহ প্রচাি কিা।   

ঙ. বসাোল রমরডয়া প্ল্যাটফম য ব্যবহাি কদি জাতীয় ও আন্তজযারতকভাদব নদী পর্ যটদনি আকর্ যণদক 

তুদল ধিা।  

চ. বদরশ রবদদরশ বমলা, বসরমনাদি অাংশগ্রহণ কিা এবাং বাাংলাদদদশি বনৌ পর্ যটনদক প্রদমাট কিা।  

 

৯. নদী পর্ যটন উন্নয়দনি জন্য করমটি 

বাাংলাদদদশ নদী পর্ যটে রবকাদশি জন্য দ্যটি রনরদ যষ্ট্ করমটি গঠন কিা। 

 

৯.১ জাতীয় রেয়ারিাং করমটি 

জাতীয় রেয়ারিাং করমটি বাাংলাদদদশি নদী পর্ যটন কার্ যক্রদমি সারব যক পরিকেনা, উন্নয়ন, সুরবধা, পর্ যদবেণ 

এবাং মূল্যায়দনি েকল িারয়ত্ব পালে কিনব। রনম্নরলরখত সদস্যদদি দ্বািা করমটি গঠন কিা: 

১. প্রধান রনব যাহী কম যকতযা, বাাংলাদদশ টুযরিজম ববাড য (সভাপরত) 

২. ববসামরিক রবমান পরিবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালদয়ি প্ররতরনরধ (সদস্য)  

৩. বনৌ-পরিবহন মন্ত্রণালদয়ি প্ররতরনরধ (সদস্য) 

৪. বাাংলাদদশ অভযন্তিীণ বনৌ-পরিবহন কতৃযপদেি প্ররতরনরধ (BTWTA) (সদস্য) 

৫. বাাংলাদদশ অভযন্তিীণ বনৌ-পরিবহন কদপ যাদিশদনি (BIWTC) প্ররতরনরধ (সদস্য) 

৬. বনৌ-পরিবহন অরধদপ্তদিি একজন প্ররতরনরধ (সদস্য)  

৭. জাতীয় নদী িো করমশদনি প্ররতরনরধ (সদস্য) 
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৮. বাাংলাদদশ পর্ যটন কদপ যাদিশদনি (রবরপরস) প্ররতরনরধ (সদস্য) 

৯. বাংলানিনশ ট্যুরিজম লবানড ণি গিরর্ ণং বরডি একজে েিস্য (েিস্য) 

১০. বাাংলাদদশ পারন উন্নয়ন ববাড য (BWDB) এি প্ররতরনরধ (সদস্য) 

১১. রশোরবদ / গদবর্ক (সদস্য) 

১২. নদী পর্ যটন রশে রবদশর্জ্ঞ (সদস্য)  

১৩. নদী পর্ যটদনি উদযাক্তা (সদস্য) 

১৪. ভ্রমণ ও পর্ যটন রশে েংরিষ্ট স্বীকৃত সাংস্থাি প্ররতরনরধ (সদস্য)   

১৫. সাাংবারদক / রবরশষ্ট্ সাংবাদ / ভ্রমণ রমরডয়াি সম্পাদক (সদস্য) 

১৬. টুযরিে পুরলদশি প্ররতরনরধ (সদস্য) 

১৭. বনৌ পুরলদশি প্ররতরনরধ (সদস্য)  

১৮. উপ-পরিচালক, গদবর্ণা ও পরিকেনা, বাাংলাদদশ টুযরিজম ববাড য (সদস্য সরচব)  

 

করমটিি কার্ যপরিরধঃ    

ক. বাাংলাদদদশ নদী পর্ যটন এবাং নদী ভ্রমণ সারকযদটি বেে রচরিত কিা। 

খ. ভ্রমণ সারকযদট সমরন্বত নদী পর্ যটন প্রকে এবাং সুরবধা রবকাদশি জন্য সাংরিষ্ট্ সিকারি সাংস্থা, আরর্ যক 

প্ররতষ্ঠান এবাং ববসিকারি খাদতি অাংশীদািদদি মনে সমন্বয় োধে কিা।  

গ. নদী পর্ যটন অবকাঠাদমা এবাং সুদর্াগ-সুরবধা রবকাদশি জন্য বকৌশলগত পরিকেনা গ্রহণ ও বাস্তবায়দন 

সমন্বয় সাধন কিা।  

র্. রবলাসবহুল ভ্রমর্ জাহাজ, বনৌকা, লরজরেকস, র্ন্ত্রপারত ইতযারদ আমদারন বা রনম যাদণি জন্য ববসিকারি 

খাদতি উদযাক্তাদদি সহায়তা কিদত সুপারিশ কিা।   

ঙ. বাাংলাদদদশ েিী ভ্রমণ পরিচালনাি জন্য পরিদবশগত রনদদ যশনা এবাং কার্ যপ্রর্ালী অনুসিদণ সাংরিষ্ট্দদি 

মদধ্য সমন্বয় সাধন কিা।   

চ. পর্ যটন সাংরিষ্ট্ বনৌর্ান পরিচালনা, পরিদবশগত অনুশীলন, রনিাপিা ও সুিো, এবাং উন্নয়ন বকৌশল 

প্রণয়দনি জন্য বদদশি রবযমান প্রাসরিক আইন ও রবরধেমূহ পর্ যাদলাচনা কিা ও সুপারিশ প্রদান কিা।   

ে. নদীি লটকেই ব্যবহাি রনরিত কিা।  

জ. নদী পর্ যটদনি সাংরিষ্ট্ বেকদহাল্ডািদদি দারয়ত্বশীল আচিণ সম্পদকয অবরহত কিা।  

 

 



8 
 

৯.২ বজলা পর্ যটন উন্নয়ন করমটি 

বজলা পর্ যটন উন্নয়ন করমটি নদী পর্ যটন উন্নয়ন, রবকাশ ও প্রদমাশন ও গাইডলাইন বাস্তবায়দনি কাজ কিদব।  

 

করমটি রনদম্নাক্ত কার্ যাবলী সম্পাদন কিদবঃ  

ক. জাতীয় রেয়ারিাং করমটি কতৃযক গৃহীত নদী পর্ যটন সাংক্রান্ত পরিকেনা ও বকৌশল ও রনদদ যশনা 

বাস্তবায়ন কিা।   

খ. নদী ভ্রমণ সারকযদটি উন্নয়দনি জন্য নতুন রুট এবাং প্রদয়াজনীয় কায ণাবলী রচরিত কিা। 

গ. নদী ভ্রমণ কার্ যক্রম সুষ্ঠুভাদব পরিচালনাি জন্য রবরনদয়াগকািী এবাং উদযাক্তাদদি সহায়তা কিা। 

র্. নদী পর্ যটন কায ণাবলী প্রনয়াগ পর্ যাদয় (Operational Level) র্র্ার্র্ রনিাপিা রনরিত কিা।   

ঙ. নদী পর্ যটন সারকযদটি উন্নয়ন সাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য এবাং মূল্যবান পিামশ য প্রদান কদি জাতীয় 

রেয়ারিাং করমটিদক সহায়তা কিা।   

চ. পর্ যটক সাংখ্যা, িাজস্ব আয়, পরিদবদশি উপি প্রভাব, স্থানীয় কম যসাংস্থাদন নদী পর্ যটদনি অবদান 

সাংক্রান্ত তথ্য প্ররতষ্ঠাদনি বারর্ যক প্ররতদবদদন অন্তর্ভ যক্ত কিা।  

ে. নদী পর্ যটন রবকাদশ প্রদয়াজনীয় পন্থা অবলম্বদনি জন্য অরতরর্দদি মতামত ও মন্তব্য পর্ যাদলাচনা 

কিা।  

জ. সারকযটগুদলাদত নদী ভ্রমণ পরিচালনাি জন্য রনিাপিাজরেত এবাং পরিদবশগত সমস্যা পরিদশ যন ও 

মূল্যায়ন কিা।  

ঝ. জাহাজ মারলক, টুযি অপাদিটি, পর্ যটক, বহাে, বা অন্যান্য বেকদহাল্ডািদদি দ্বািা সৃষ্ট্ 

অব্যবস্থাপনা ও অরনয়ম প্ররতদিাধ কিা।   

 

১০. নদী পর্ যটদনি জন্য অর্ যায়ন 

নদী পর্ যটন উন্নয়ন সাংরিষ্ট্ কতৃযপদেি বারর্ যক কম যপরিকেনা অন্তর্ভ যক্ত কিা এবাং এ জন্য পর্ যাপ্ত বাদজট সাংস্থান 

কিা।   

ক. পরিদবশবািব নদী পর্ যটন অবকাঠাদমা এবাং লরজরেক উন্নর়্ন ও বাস্তবায়দনি জন্য জাতীয় 

বটকসই উন্নয়ন তহরবল, সবুজ অবকাঠাদমা রবরনদয়াগ তহরবল, জলবায়ু পরিবতযন তহরবল এবাং 

এসরডরজ (SDG) তহরবল ব্যবহাি কিা।  
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খ. নদী পর্ যটন অবকাঠাদমা, লরজরেক, নদী পর্ যটন সারকযট উন্নয়ন, মানব েম্পি উন্নয়ন ইতযারদ 

রবর্দয় একটি সমরন্বত উন্নয়ন প্রকদেি জন্য সাংরিষ্ট্ মন্ত্রণালদয়ি সহদর্ারগতায় সহ-অর্ যায়দনি ব্যবস্থা 

কিা।   

গ. উপকূলীয় জনদগাষ্ঠীি উন্নয়ন এবাং বটকসই পরিদবশ ব্যবস্থাপনা সম্পরকযত রবরভন্ন উন্নয়ন প্রকদে 

রনদয়ারজত জাতীয় এবাং আন্তজযারতক সাংস্থাি কাে বর্দক তহরবদলি ব্যবস্থা কিা।  

র্. নদী পর্ যটন রবকাদশি সুরবধাদর্ য প্রদয়াজনীয় তহরবল সাংগ্রদহি জন্য স্থানীয় সিকাি এবাং 

ববসিকারি খাত / পর্ যটন ব্যবসাি মদতা মূল বেকদহাল্ডািদদি মদধ্য পাবরলক প্রাইদভট পাট যনািরশপ 

(PPP) গঠন কিা । 

ঙ. নদী পর্ যটন পরিদর্বা প্রচাদি নতুন উদযাক্তাদদি জন্য সুিমুক্ত ঋদণি ব্যবস্থা কিা। 

চ. নদী পর্ যটন সুরবধা এবাং লরজরেক উন্নয়দন ববসিকারি খাতদক রবরনদয়াদগ উৎসারহত কিাি জন্য 

প্রদণাদনা বদয়া।  

জ. নদী রভরিক রবরভন্ন কম যকাণ্ড আদয়াজদন সিকারি ও ববসিকারি উদযাগদক স্বাগত জানাদনা এবাং 

এদেদে সহ-অাংশীদাি ও সহ-অর্ যায়নদক উৎসারহত কিা।  

 


