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১. প্রস্তাবনা 

বটকসই প্রবৃয়ি অজযদনি জন্য দারিত্বশীল পিয়তদত পর্ যটন অনুশীলন কিা অপয়িহার্ য। বাাংলাদদশদক দয়িণ এয়শিাি 

অন্যতম প্রধান পর্ যটন গন্তব্য রিসেসে গসে ত ালাি জন্য পর্ যটকদদি প্রকৃত এবাং অর্ যপূণ য পর্ যটন অয়িজ্ঞতা প্রদান 

আবশ্যক। দায়িত্বশীল পর্ যটন একটি ধািণা এবাং দশ যন র্া ইদকা-ট্যুয়িজম, নগি পর্ যটন, গ্রামীণ পর্ যটন, সাাংস্কৃয়তক 

পর্ যটন এবাং কয়মউয়নটি য়িয়িক পর্ যটনসহ (CBT) সকল ধিদণি পর্ যটদন চচ যা কিা বর্দত পাদি। ‘দায়িত্বশীল পর্ যটন 

গাইডলাইসন পর্ যটদনি বনয়তবাচক প্রিাব প্রশমদনি জন্য প্রদিাজনীি দায়িত্বশীল অনুশীলন এবাং পর্ যটন সম্পদ 

সাংিিণ, পুনরুিাি এবাং সমৃিকিদণি উপি য়বদশষিাদব আদলাকপাত কিা হদিদে।   

 

২. সাংজ্ঞা 

দায়িত্বশীল পর্ যটন: দায়িত্বশীল পর্ যটন একটি পর্ যটন দশ যন র্া সমাজ, পয়িদবশ এবাং অর্ যনীয়তি পয়িদপ্রয়িদত পর্ যটন 

দ্বািা সৃষ্ট বনয়তবাচক প্রিাব হ্রাস কদি। এটি বটকসই পর্ যটন ধািণাি সাদর্ সম্পৃক্ত র্া সুষম আর্ য-সামায়জক উন্নিন এবাং 

পয়িদবশ সাংিিণ য়নয়িত কদি। দায়িত্বশীল পর্ যটন সামায়জক কল্যাণ এবাং পয়িদবশবান্ধব আচিণদক উৎসায়হত কদি 

এবাং জীবনর্াত্রাি মান উন্নত কিাি পাশাপায়শ সাময়গ্রক পর্ যটন অয়িজ্ঞতাদকও সমৃি কদি।     

 

৩. প্রাসয়িক পর্ যটন ধািণা 

দায়িত্বশীল পর্ যটন য়নম্নয়লয়িত ধািণাগুদলাি সাদর্ সুসাংগত: 

ক. বটকসই পর্ যটন: পর্ যটন চচ যা র্া িয়বষ্যৎ প্রজদেি চায়হদাি সাদর্ আদপাষ না কদি বতযমান প্রজদেি চায়হদা পূিণ 

কদি। 

ি. ইদকা-ট্যুয়িজম: পর্ যটদনি একটি ধিন র্া প্রাকৃয়তক পয়িদবদশি িয়ত না কদি বা জীবববয়চত্রু এবাং তাদদি প্রাকৃয়তক 

আবাসস্থলদক য়বয়িত না কদি আকষ যণীি পর্ যটন অয়িজ্ঞতা য়নয়িত কদি।   

গ. দয়িদ্র জনদগা্ীি অনুূলদল (Propoor Tourism) পর্ যটন: পর্ যটদনি একটি পিয়ত র্া পর্ যটন সাইদটি দয়িদ্র 

মানুদষি জন্য আর্ য-সামায়জক সুয়বধা প্রদাদনি উপি গুিত্ব বদি।  

ঘ. ননয়তক পর্ যটন: পর্ যটদনি ধিণ র্া ভ্রমদণি সমি ননয়তক আচিণ এবাং দায়িত্বশীল ব্যবহাি এি উপি বজাি বদি 

(বর্মন: মানবায়ধকাি, সামায়জক য়বচাি, জীেজন্তুি কল্যাণ)।   

 

৪. দায়িত্বশীল পর্ যটদনি বিত্র    

দায়িত্বশীল পর্ যটন সব ধিদনি পর্ যটদন অনুশীলন কিা বর্দত পাদি (বর্মন: কয়মউয়নটি য়িয়িক পর্ যটন, বন্যপ্রাণী 

পর্ যটন, কৃয়ষ-পর্ যটন, গ্রামীণ পর্ যটন, সাংস্কৃয়তক পর্ যটন এবাং বেচ্ছাদসবা পর্ যটন)। দায়িত্বশীল পর্ যটদনি য়বষদি প্রয়তটি 

বেকদহাল্ডাদিি য়নজে ভূয়মকা পালন কিাি প্রদিাজন িদিদে। 

 

৫. দায়িত্বশীল পর্ যটদনি বেকদহাল্ডাি 

পর্ যটন সাংয়িষ্ট সকল বেকদহাল্ডাি দায়িত্বশীল পর্ যটদনি অন্তর্ভ যক্ত, বর্িাদন য়নম্নয়লয়িত বেকদহাল্ডািিা অন্যতম ভূয়মকা 

পালন কদি: 

ক. পর্ যটন পয়িদষবা গ্রহণকািী বেকদহাল্ডাি (বর্মন: পর্ যটক, দশ যনার্ী, বহাদটল অয়তয়র্, ভ্রমণকািী);   

ি. পর্ যটন পয়িদষবা প্রদানকািী (বর্মন: বহাদটল, য়িদসাট য, ট্যুি অপাদিটি, ট্রাদিল এদজয়ি, এিািলাইি এবাং অন্যান্য 

পর্ যটন পয়িবহণ); 

গ. স্থানীি কয়মউয়নটি (বর্মন: পর্ যটন সাইদট বসবাসকািী জনদগা্ী); এবাং   

ঘ. পর্ যটন প্রশাসদনি বেকদহাল্ডািিা (বর্মন: জাতীি পর্ যটন সাংস্থা ও সিকায়ি পর্ যটন সাংস্থা, স্থানীি প্রশাসন, 

িাজবনয়তক কর্তযপি এবাং স্থানীি পর্ যটন ব্যবস্থাপনা অয়িস) ।   

 

৬. সাংয়িষ্ট বেকদহাল্ডািদদি জন্য দায়িত্বশীল পর্ যটন সম্পয়কযত য়নদদ যশনা  

বাাংলাদদদশ দায়িত্বশীল পর্ যটন প্রবতযন এবাং প্রচাদিি মূলনীয়ত হল পর্ যটন কার্ যক্রদমি সাদর্ সাংয়িষ্ট বেকদহাল্ডািদদি 

পর্ যটন সম্পয়কযত সকল কার্ যক্রদম দায়িত্বশীল অনুশীলন য়নয়িত কিা।   
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৬.১ পর্ যটন পয়িদষবা গ্রহণকািীগসণি দায়িত্ব    

পর্ যটন িাদতি পয়িদষবা গ্রহণকািী প্রধান বেকদহাল্ডাি হদলা পর্ যটক। এই বেণীি বেকদহাল্ডাদিি দায়িত্বসমূহ য়নম্নরূপ: 

ক. পর্ যটন সাইদট আবজযনা বিলা বর্দক য়বিত র্াকা।    

ি. ভ্রমদণি সমি েজযু এককালীন ব্যবহািদর্াগ্য প্লায়েক, পায়ন এবাং য়বদ্যুদতি ব্যবহাি কমাদনা। 

গ. র্থােম্ভে পয়িদবশবান্ধব পয়িবহণ ব্যবহাি কিা।  

ঘ. প্রাকৃয়তকিাদব বা আইন দ্বািা সাংিয়িত এলাকা বা জাতীি উদ্যানসমূদহ বন্য প্রাণীদদি িাদ্য দ্রব্য প্রদান বর্দক য়বিত 

র্াকা।  

ঙ. প্রাকৃয়তকিাদব সুিয়িত এলাকাি বসবাসিত জীবববয়চদত্রি োিায়বক জীবনর্াত্রা বাধাগ্রস্থ না কিা এবাং প্রদি 

য়নদদ যশনা বমদন চলা। 

চ. পর্ যটন সাইদটি স্থানীি সাংস্কৃয়ত এবাং িীয়তনীয়ত সম্পদকয সদচতন র্াকা।   

ে. স্থানীি জনদগায়্ি ধমীি মূল্যদবাধদক সম্মান কিা। 

জ. স্থানীি অয়ধবাসীদদি অনুময়ত োড়া তাদদি েয়ব বতালা বর্দক য়বিত র্াকা। 

ঝ. স্থানীিিাদব উৎপায়দত হস্তয়শল্প এবাং পণ্য ক্রি কদি স্থানীি জনদগা্ীদক আয়র্ যকিাদব সহািতা কিা। 

ঞ. স্থানীি পণ্য বা পয়িদষবাি জন্য ন্যায্য মূল্য প্রদান কিা। 

ট. য়বলুপ্তপ্রাি  উয়িদ বা প্রাণী বর্দক নতয়ি পণ্য ক্রি এয়ড়দি চলা।  

ঠ. ট্যুি গাইদর্ি সহািতা বনওিাি বিদত্র স্থানীি ট্যুি গাইর্দদি অগ্রায়ধকাি বদিা।  

র্. পয়িদষবা কমীদদি সাদর্ বসৌজন্যমূলক এবাং েিাশীল আচিণ কিা। 

ঢ. টাকা এেং উপিাি প্রদান তথসক রেি  তথসক পর্ যটন সাইদট য়িিাবৃয়ি য়নরুৎসায়হত কিা এবাং সামায়জক কল্যাদণি 

লদিু কয়মউয়নটি য়িয়িক প্রকল্পসমূহদক সহািতা কিা।  

ণ. পর্ যটনস্থদল োস্থু ও য়নিাপিা য়বষিক য়নদদ যশনা বমদন চলা। 

ট. ভ্রমদণি সমি মাস্ক, গ্লািস এবাং হুান্ড স্যায়নটাইজাি ব্যবহাি কিা (বর্িাদন য়নদদ যশ বদওিা হদিদে) । 

ঠ. ভ্রমণ অয়িজ্ঞতা সম্পদকয বসাশ্যাল য়ময়র্িাি প্রকৃত য়িয়িউ প্রদান কিা। 

র্. পর্ যটন স্থসল তকাসনা ধিসণি অরনিম ও প্র ািণাি সম্মুিীন হদল পর্ যটনস্থদলি সাংয়িষ্ট কর্তযপিদক অবয়হত কিা। 

 

৬.২ পর্ যটন পয়িদষবা প্রদানকািীগদণি দায়িত্ব  

পর্ যটন পয়িদষবা প্রদানকািী ট্যুি অপাদিটি, ট্রাদিল এদজয়ি, লয়জাং এবাং পয়িবহণ িাতসহ পর্ যটকদদি য়বয়বধ চায়হদা 

পূিণ কদি। এই বেণীি বেকদহাল্ডািদদি য়নম্নয়লয়িত পর্ যটন য়বষদি  দায়িত্বশীল হদত হদব: 

ক. বেকদহাল্ডািদদি ন্যায্য মূদল্য পয়িদষবা প্রদান য়নয়িত কিা।    

ি. পর্ যটকতদি কাসে বর্দক অতুয়ধক য়ি না বনওিা। 

গ. পর্ যটকদদি প্রকৃত তথ্য প্রদান কিা।  

ঘ. পর্ যটন সাইটসমূদহি য়নিম-নীয়ত সম্পদকয পর্ যটকদদি অবয়হত কিা। 

ঙ. পয়িদবশবান্ধব বহাদটল এবাং য়িদসাট য য়নম যাণ। 

চ. পর্ যটনস্থদল এককালীন ব্যবহািদর্াগ্য প্লায়েক ব্যবহাি না কিা এেং পর্ যটন সুরেধারদস  পায়ন এবাং য়বদ্যুদতি 

পয়িয়মত ব্যবহাি  য়নয়িত কিা।  

ে. বটকসই বজযু ব্যবস্থাপনা য়নয়িত কিা। 

জ. পর্ যটনস্থদল পয়িচ্ছন্নতা ও র্র্ার্র্ োস্থুয়বয়ধ য়নয়িত কিা।  

ঝ. স্থানীি সাংস্কৃয়ত ও ঐয়তদহুি উপস্থাপন ও প্রচাি।  

ঞ. পর্ যটন অয়িজ্ঞতাি  বায়ণয়জুকীকিণ (Commodification) পয়িহাি কিা। 

ট. স্থানীি জনদগা্ীি সহািতাি পণ্যদ্রদবি বটকসই ব্যাবহাি এবাং উৎপাদন য়নয়িত কিা। 

ঠ. স্থানীি জনদগা্ীি জন্য পর্ যটদন কম যসাংস্থাদনি ব্যবস্থা কিা এবাং তাদদি প্রয়শিণ য়নয়িত কিা।  

র্. স্থানীি উদদ্যাগদক সম্পৃক্ত ও উৎসায়হত কিা। 

ঢ. পর্ যটদনি জন্য প্রদিাজনীি কাঁচামাল স্থানীি সিবিাহকািীদদি কাে বর্দক সাংগ্রহ কিা। 

ণ. কম যদিদত্র বয়িত জনদগা্ী ও প্রয়তবন্ধী ব্যয়ক্তদদি সম্পৃক্ততাসহ সমতা, নবয়চত্রু এবাং অন্তর্ভ যয়ক্ত য়নয়িতকিা।     

ত. প্রয়ত্াদন ননয়তক চচ যা অনুশীলন য়নয়িত কিা। 

র্. সাংয়িষ্ট সাংস্থাগুয়লি বটকসই অনুশীলনসমূহ য়চয়িতকিণ এবাং উপস্থাপন। 
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দ. দায়িত্বশীল এবাং বটকসই পর্ যটন চচ যাি প্রচাি এবাং উৎসায়হত কিা। 

ধ. কমীদদি উপযুক্ত কাদজি পয়িদবশ প্রদান কিা।  

ন. দায়িত্বশীল পর্ যটন চচ যা য়নয়িত কিদত স্থানীি কর্তযপিদক সহািতা কিা। 

প. পর্ যটনস্থদল র্র্ার্র্ োস্থু এবাং য়নিাপিা ব্যবস্থা য়নয়িত কিা। 

ি. পর্ যটনস্থদল অবনয়তক ও অসামায়জক আচিণ কিা বর্দক য়বিত র্াকা।  

ব. পর্ যটনস্থলগুয়লদত স্থানীি জনদগা্ীি জন্য সুদর্াগ সুয়বধা সহজলিু কিা।  

 

৬.৩ স্থানীি জনদগা্ীি দায়িত্বসমূহ    

পর্ যটনস্থদলি আদশপাদশ বসবাসকািীিা স্থানীি জনদগা্ী নাদম অয়িয়হত। স্থানীি জনদগা্ী পর্ যটনস্থদল পর্ যটকদদি 

য়বয়বধ সুয়বধা প্রদান কিস  পাদি এবাং য়সয়বটি, ট্যুি গাইর্ ইতুায়দ দ্বািা পর্ যটন ব্যবসাি জয়ড়ত হদত পাদি। স্থানীি 

জনদগা্ীি দায়িত্বসমূহ য়নম্নরূপ: 

ক. পর্ যটকদদি সাদর্ বন্ধুসুলি আচিণ কিা। 

ি. পর্ যটকদদি স্থানীি সাংস্কৃয়ত এবাং মূল্যদবাধ সম্পদকয অবয়হত কিা। 

গ. মানসম্মত বসবা য়নয়িত কিদত পর্ যটন তেো সিবিাহকািীদদি সহদর্ায়গতা কিা। 

ঘ. সাংস্কৃয়ত এবাং ঐয়তহুবাহী উৎসদবি বায়ণয়জুকীকিণ (Commodification) বর্দক য়বিত র্াকা।  

ঙ. পর্ যটকদদি প্রকৃত (Authentic) এবাং অর্ যপূণ য অয়িজ্ঞতা প্রদান কিা।  

চ. পর্ যটন নীয়ত উন্নিদন তথ্য প্রদাদনি লদিু য়বয়িন্ন সিাি অাংশগ্রহণ কিা। 

ে. তর্খাসন র্াওিাি তেসে রনসেধাজ্ঞা িসিসে টাকাি য়বয়নমদি পর্ যটকদদি তেখাসন য়নদি র্াওিা বর্দক য়বিত র্াকা। 

জ. পর্ যটকদদি কাে বর্দক উপহাি এবাং অর্ য য়িিা চাওিা বর্দক য়বিত র্াকা। 

ঝ. ননয়তক ও পয়িদবশবান্ধব উদদ্যাদগি প্রচাি। 

ঞ. প্রাকৃয়তক এবাং সুিয়িত এলাকাি পশুদদি য়বিক্ত কিা বা য়শকাি কিা বর্দক য়বিত র্াকা। 

 

৬.৪ পর্ যটন প্রশাসন সাংয়িষ্ট বেকদহাল্ডািদদি দায়িত্বসমূহ   

পর্ যটন প্রশাসন সাংয়িষ্ট বেকদহাল্ডািগণ সাধািণত নীয়ত প্রণিন এবাং বাস্তবািন য়নয়িত কদি। তাদদি দায়িত্বসমূহ 

য়নম্নরূপ:  

ক. জাতীি পর্ যটন মাোি প্লুান এবাং সাংয়িষ্ট বেকদহাল্ডািদদি সম্পৃক্ত কদি আিয়লক ও স্থানীি পর্ যাদি পর্ যটন উন্নিন 

পয়িকল্পনা প্রণিন ও বাস্তবািন কিা।  

ি. দায়িত্বশীল পর্ যটদনি প্রধান বেকদহাল্ডািদদি (বর্মন: পয়িদষবা গ্রহণকািী বেকদহাল্ডাি, পর্ যটন পয়িদষবা 

প্রদানকািী এবাং স্থানীি কয়মউয়নটি) দায়িত্বগুতলাবক একীভূত কিা।  

গ. বদদশি প্রচয়লত আইন য়বয়ধ ও নীয়ত বাস্তবািদনি জন্য পর্ যটন পয়িদষবা প্রদানকািী এবাং স্থানীি কয়মউয়নটিি সাদর্ 

বর্ৌর্িাদব কাজ কিা।  

ঘ. পর্ যটন আকষ যণীিস্থান সম্পদকয আদলাচনাি সমি স্থানীি মূল্যদবাধ এবাং য়বশ্বাসদক সম্মান কিা। 

ঙ. স্থানীি সাংস্কৃয়ত এবাং ঐয়তহু সাংিিণ কিা।     

চ. পর্ যটন সাংয়িষ্টদদি মদে ন্যায্য মূল্য নীয়ত য়নয়িত কিা।  

ে. কম যসাংস্থাদন সবাি জন্য সমান অয়ধকাি য়নয়িতকািী নীয়ত বাস্তবািন কিা।   

জ. স্থানীি ব্র্যান্ডগুদলাি পৃ্দপাষকতা কিা এবাং পর্ যটন আকষ যণীিস্থান উন্নিন কিদত সকল বেকদহাল্ডািদদি 

অাংশীদায়িত্ব য়নয়িত কিা।  

ঝ. পর্ যটদন দায়িত্বশীল অনুশীলনকািী  ব্যয়ক্ত ও প্রয়ত্ানদক েীকৃয়ত, পুিস্কাি এবাং প্রতুিন প্রদান।  

ঞ. দায়িত্বশীল পর্ যটন চচ যা সম্পদকয অবয়হত কিাি জন্য য়বয়িন্ন বেকদহাল্ডািদদি প্রয়শিণ এবাং কম যশালা আসিাজন 

কিা।  

ট. স্থানীি জনদগা্ীদক অর্ যবনয়তক উন্নিদন অন্তর্ভ যয়ক্তি মােদম দায়িদ্রু য়বদমাচন কিা।  

ঠ. ন্যািসিত সুয়বধা (Equitable benefit) প্রদাদনি লদিু স্থানীিদদি র্র্ার্র্ অাংশগ্রহণ য়নয়িত কিা। 

র্. সাইনদবার্ য এবাং য়লিদলট দ্বািা পর্ যটন সাইদটি কিণীি ও বজযনীি সম্পদকয পর্ যটকদদি অবয়হত কিা।    

ঢ. দায়িত্বশীল পর্ যটন চচ যাদক উৎসায়হত কিাি জন্য প্রদণাদনা এবাং পুিস্কাি প্রদান। 

ণ. পর্ যটনস্থদল য়শশুেম, মানব পাচাি এবাং মানবায়ধকাদিি লঙ্ঘন বিাধ কিা। 
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ত. পর্ যটনস্থদল আইন-শৃঙ্খলা িিাকািী বায়হনীি কার্ যক্রম বজািদাি কিা এবাং অসামায়জক আচিদণি জন্য শায়স্তি 

ব্যবস্থা কিা।  

র্. জায়তসাংঘ বঘায়ষত এসয়র্য়জি (SDG) সদি পর্ যটন নীয়তি সমন্বি কিা। 

দ. রেরিন্ন আন্তজযায়তক ইদিদেি মােদম রেসদরি পর্ যটকদদি তথ্য প্রদান কিা।  

ধ. য়বশ্বোেীি কাদে একটি দায়িত্বশীল পর্ যটন গন্তব্য য়হদসদব বাাংলাদদশদক তুদল ধিা।  

 

৭. বেকদহাল্ডািদদি সময়ন্বত দায়িত্বশীল পর্ যটন অনুশীলন   

ক. পর্ যটসনি উপখা /সেো প্রদানকািী প্রর ষ্ঠাসনি দারিত্বিীল পর্ যটসনি প্রসটাকল ও মান রনধ যািসনি জন্য েমন্বি 

কিা। 

খ. দারিত্বিীল পর্ যটসনি চচ যা কিাি জন্য েংরিষ্ট অংিীজনসদি প্ররিেণ তদিা। 

গ. দারিত্বিীল পর্ যটন চচ যাকািী  ব্যরি ো প্রর ষ্ঠানসক পুিস্কৃ /র িস্কৃ  কিা। 

ঘ. দারিত্বিীল পর্ যটন রেেিক অনুেিনীি গাইডলাইসন পর্ যটন আকে যণীিস্থানেি পােরলক তেসে প্রদি যন কিা। 

ঙ. প্রর টি উপখা / তেো প্রদানকািী প্রর ষ্ঠান কর্তযক দারিত্বিীল পর্ যটন গাইডলাইন প্রর পালসনি জন্য রেসিে গুরুত্ব 

তদিা। এ রেেসি তেোমরিক রেমান পরিেিন ও পর্ যটন মন্ত্রণালি েমি েমি করমটি গঠন কসি পরিদি যসনি মাধ্যসম 

দারিত্বিীল পর্ যটন রনরিন্ত কিা।  

চ. পর্ যটন আকে যণীিস্থাসন পর্ যটন েংরিষ্ট প্রর ষ্ঠাসনি তর্ তকান লাইসেন্স/ অনুমর  পাওিাি তেসে দারিত্বিীল পর্ যটন 

অনুেিণ োধ্য ামূলক। 

ে. তেচ্ছাসেেক টিম/ তজলা ও উপসজলা প্রিােন কর্তযক েংরিষ্ট আইন ও রেরধ অনুেিণ কসি দারিত্বিীল পর্ যটন 

রনরি  কিা।   

৮. দায়িত্বশীল পর্ যটন প্রচাি 

সব ধিদনি পর্ যটদনি কর্া য়বদবচনা কদি একটি ‘সব যািীণ পন্থা’ (Comprehensive Approach) প্রস্তুদতি 

মােদম দায়িত্বশীল পর্ যটন চচ যাদক তিায়ন্বত কিা বর্দত পাদি।   

ক. য়বলদবার্ য এবাং সাইনদপাে স্থাপন কদি পর্ যটকদদি পর্ যটনস্থদল দায়িত্বশীল পর্ যটন চচ যা সম্পদকয অবয়হত কিা। 

ি. দায়িত্বশীল অনুশীলন সম্পদকয পর্ যটকদদি অবয়হত কিাি জন্য স্থানীি গাইর্সহ পর্ যটন সিবিাহকািী পদিি 

বেকদহাল্ডািদদি জন্য কম যশালা আদিাজন কিা।  

গ. পয়িদষবা প্রদানকািী বেকদহাল্ডািদদি (বর্মন: ট্যুি অপাদিটি) জন্য দায়িত্বশীল পর্ যটন চচ যাি উপি পুিষ্কাদিি 

ব্যবস্থা কিা। 

ঘ. য়বমানবন্দদি আগমদনি সমি পর্ যটকদদি কাদে দায়িত্বশীল পর্ যটদনি য়নদদ যশনা সম্বয়লত গাইর্বুক বদওিা (পর্ যটক 

য়িসা য়নয়িত কদি)।  

ঙ. পর্ যটন পর্ যটন আকে যণীিস্থাসন প্রদবশ টিদকদট দায়িত্বশীল পর্ যটন চচ যাি য়নদদ যশনা প্রদান কিা। 

চ. পর্ যটদনি অন্যান্য ধিন (বর্মন: য়সয়বটি, কৃয়ষ পর্ যটন, গ্রামীণ পর্ যটন, সামুয়দ্রক পর্ যটন এবাং সাাংস্কৃয়তক পর্ যটন) 

য়বকাদশ দায়িত্বশীল পর্ যটদনি দশ যন অন্তর্ভ যক্ত কিা।   

 


