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বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ য  

ববসামরিক রবমান পরিবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয়   
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১. প্রস্তাবনা     

বাাংলাদেশ ববরিত্র্ুময় এবাং অনন্য বন্যপ্রাণী সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সম্পদেি র্থার্থ ব্যবহাি বাাংলাদেদশ বন্যপ্রাণী 

পর্ যটবনি রবকাদশ সহায়তা কিদত পাদি। অভয়ািণ্য, ইদকাপাকয, ববাটারনকুাল গাদর্ যন, জাতীয় উদ্যান, জলাভূরম এবাং 

বনভূরমি জীব ববরিত্র্ু এ বেদশি প্রধান বন্যপ্রাণী পর্ যটন আকর্ যণ। িট্টগ্রাম অঞ্চল, পাব যতু িট্টগ্রাম অঞ্চল, খুলনা এবাং 

রসদলট বন্যপ্রাণীি জন্য সুপরিরিত এবাং বেদশি বন্যপ্রাণী পর্ যটদনি জন্য জনরপ্রয়। বর্দহতু বন্যপ্রাণী পর্ যটন প্রাকৃরতক 

পরিদবদশ সাংঘটিত হয়, অপরিকরিত পর্ যটন এবাং বন্যপ্রাণী সম্পদেি অববধ ব্যবহাি এি মািাত্মক ক্ষরতসাধন কিদত 

পাদি। বন্যপ্রাণী পর্ যটন সম্পরকযত সঠিক গাইর্লাইন বন্যপ্রাণী সম্পেদক পর্ যটদনি রবরূপ প্রভাব বথদক িক্ষা কিদত 

পাদি। “বন্যপ্রাণী পর্ যটন গাইর্লাইন” এ বাাংলাদেদশি বন্যপ্রাণী পর্ যটন সম্পে রিরিতকিণ, সমৃদ্ধকিণ এবাং বন্যপ্রাণী 

পর্ যটদনি উন্নয়ন, সাংিক্ষণ ও প্রিাদিি রবর্দয় গুরুত্বপূণ য রেক রনদে যশনা িদয়দে।       

 

২. গুরুত্বপূর্ ণ সংজ্ঞা   

বন্যপ্রাণী পর্ যটন : বন্যপ্রাণী ও উরিেসহ রবরভন্ন বনজ সম্পে প্রতুক্ষ বা পদিাক্ষ উপাদয় পর্ যদবক্ষণ এবাং এসব সম্পদেি 

সাদথ পর্ যটকদেি সাংরিষ্টতাসহ রবরভন্ন কার্ যক্রদম অাংশগ্রহণবক (দর্মনঃ পর্ যটন সাইদট ভ্রমণ কদি প্রার্ী বা প্রকৃতি 

সম্পর্কণ অরভজ্ঞতা অজযন কিা) বন্যপ্রাণী পর্ যটন বদল।  

 

বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইট: একটি রনরে যষ্ট স্থান বর্খাদন বন্যপ্রাণী পর্ যটন কার্ যকলাপ সাংঘটিত হদে বা হদয় থাদক বা হওয়াি 

সম্ভাবনা িদয়দে (বর্মন: জাতীয় উদ্যান, অভয়ািণ্য, বন এলাকা, সামুরিক এলাকা, সুিরক্ষত এলাকা ইতুারে)।   

 

৩. বন্যপ্রার্ী ্যট ণ ন গাইর্লাইন প্রর্য়র্নর উর্েশ্য 

 

এই গাইর্লাইদনি প্রধান উদেশ্য হল োরয়ত্বশীল বন্যপ্রাণী পর্ যটনবক উৎসারহত কিাি লদক্ষু বন্যপ্রাণী পর্ যটন কার্ যক্রদম 

ভািসাম্য বজায় িাখা এবাং বন্যপ্রাণী পর্ যটনবক বাাংলাদেদশি অথ যবনরতক উন্নয়দনি অন্যতম মাধ্যম রহদসদব গদে 

বতালা। বন্যপ্রাণী পর্ যটন গাইর্লাইন প্রবতযদনি বক্ষদত্র্ অন্যান্য উদেশ্যগুদলা হদলা: 

 

ক. বন্যপ্রাণী পর্ যটন রবকাদশি সম্ভাব্য বক্ষত্র্গুদলা রিরিত কিা।   

খ. বাাংলাদেদশি সমৃদ্ধ জীবববরিবত্র্ুি প্রসাি কিা।    

গ. পর্ যটকদেি মদধ্য োরয়ত্বশীল আিিণদক উৎসারহত কিা।  

ঘ. বন্যপ্রাণী সম্পদেি র্থার্থ ব্যবহাি রনরিত কিা।   

ঙ. পরিদবশ সাংিক্ষণ রনরিত কিা এবাং বেকদহাল্ডািদেি মদধ্য সদিতনতা বৃরদ্ধ কিা।   

 

৪. বন্যপ্রার্ী ্যট ণ ন সম্পদ তিতিিকরর্ 

      

বাাংলাদেদশি জীবববরিত্র্ু অসাংখ্য উরিে ও প্রাণী দ্বািা সমৃদ্ধ। বেদশি প্রায় ২.৫৩ রমরলয়ন বহক্টি বনভূরম দ্বািা 

আোরেত। এ বেবশ প্রায় ১৩৩ প্রজারতি স্তন্যপায়ী, ৭১১  প্রজারতি পারখ, ১৭৩ প্রজারতি সিীসৃপ, ৬৪ প্রজারতি উভিি, 



 
 

৬৫৩ প্রজারতি রমঠা পারনি মাে, ১৮৫ প্রজারতি ক্রাদেরশয়ান, ৩২৩ প্রজারতি প্রজাপরত এবাং প্রায় ৩,৬১১ প্রজারতি 

উরর্ বলািা (উরিে) পাওয়া র্ায়। বেদশি সুিরক্ষত এলাকাি (Protected Area) মদধ্য অন্তর্ভ যক্ত িদয়দে ১৭টি 

জাতীয়  উদ্যান, ২১টি বন্যপ্রাণী অভয়ািণ্য (পারখ, প্রাণী বা অন্যান্য প্রজারতি জন্য রনিাপে স্থান), ২টি ববাটারনকুাল 

গাদর্ যন, ২টি সাফারি পাকয, ৪টি ইদকা পাকয এবাং ১টি সামুরিক সুিরক্ষত এলাকা র্া বন্যপ্রাণী পর্ যটদনি প্রধান আকর্ যণ 

রহদসদব রবদবরিত।       

 

 

৪.১ ভূতি ও বনতিতিক বন্যপ্রার্ী ্যট ণ ন আকর্ ণর্ 

 

ক. বাাংলাদেদশি প্রধানত িাি ধিদণি বনাঞ্চদল (গ্রীষ্মমন্ডলীয় রিিহরিৎ, আধা রিিসবুজ বন বা আি য পণ যদমািী বন, 

ম্যানদগ্রাভ বন এবাং উপকূলীয় বন) েরেদয় আদে অসাংখ্য প্রজারতি উরিে এবাং প্রাণী। 

 

খ. সুিরক্ষত এলাকাগুবলা ববশ কদয়কটি প্রধান প্রজারত (Flagship Species) (বর্মন: িদয়ল ববঙ্গল টাইগাি,  

হতরর্, এরশয়ান হারত এবাং অরলভ রিফ কেপ) এবাং আিও অদনক রবলুপ্ত প্রায় প্রাণীি অভয়ািণ্য। 

 

৪.২ জলতিতিক বন্যপ্রার্ী ্যট ণ ন আকর্ ণর্ 

  

ক. বাাংলাদেদশি উপকূলীয় অঞ্চল গলো রিাংরে, কেপ, সামুরিক বশবাল, স্পঞ্জ, কাঁকো, ব্যাঙ, কুরমি এবাং সাপসহ 

রবরভন্ন উরিে ও প্রাণীি আবাসস্থল। এোোও সুন্দিবদনি কাদে বদঙ্গাপসাগদিি েরক্ষদণ অবরস্থত বসায়ি অব বনা গ্রাউন্ড 

এি সামুরিক সুিরক্ষত এলাকা রবরভন্ন ধিদনি র্লরফদনি আবাসস্থল।  

    

খ. অসাংখ্য জলাভূরম (বর্মন: নেী, হ্রে, হাওে) শীতকাদল রবরভন্ন অরতরথ পারখি আবাসস্থল এবাং খাবাদিি মূল্যবান 

উৎদস পরিণত হয়। প্ররত বেি প্রায় ৩০০ প্রজারতি অরতরথ পারখ বাাংলাদেদশ আদস র্া অসাংখ্য বেশীয় পর্ যটকদেি 

আকৃষ্ট কদি।    

 

৫. বন্যপ্রার্ী ্যট ণ ন তবকার্ের উ্ায় 

    

বাাংলাদেদশ বন্যপ্রাণী পর্ যটন আকর্ যদণি উন্নয়ন ও সাংিক্ষদণি জন্য বন রবভাদগি সাদথ সমন্বয় অপরিহার্ য। এই বক্ষদত্র্, 

বন্যপ্রাণী পর্ যটনদক রবরভন্ন উপাদয় সমুন্নত এবাং পৃষ্ঠদপার্কতা কিা বর্দত পাদি:  

   

ক. বন্যপ্রাণী পর্ যটন রবকাদশি জন্য সম্ভাব্য স্থানগুবলা রিরিত কিা।   

খ. বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইটগুদলাদত রবরভন্ন পর্ যটন সুরবধাি (বর্মন: রবশ্রামাগাি, টয়দলট, করফ কন যাি, সুুদভরনি সপ 

এবাং পর্ যটন তথ্য বকন্দ্র ইতুারে) ব্যবস্থা কিা।   

গ. প্রদয়াজনীয় র্াটাদবস বতরি এবাং মূল্যবান তথ্য প্রোদনি মাধ্যদম গুরুত্বপূণ য বন্যপ্রাণী পর্ যটন সম্পদেি গদবর্ণা ও 

রবকাদশ সহায়তা কিা।  



 
 

ঘ. বন্যপ্রাণী পর্ যটন সম্পে ব্যবস্থাপনা ও সাংিক্ষদণ স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক তাদেি ভূরমকা সম্পদকয সদিতন কিাি জন্য 

সক্ষমতা বৃরদ্ধি কম যূচরি গ্রহণ কিা।  

ঙ. রবরভন্ন বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইদট ট্যুরিে পুরলদশি সাদথ সমন্বদয়ি মাধ্যদম রবদেশী পর্ যটকদেি রনিাপত্তা রনরিত 

কিা। 

ি. প্রর্ের্োনাল ননিার গাইড এবং ইনতডতজনাস গাইড তিতর করা এবং প্রতেতিি করা।    

ছ. স্থানীয় সাংস্কৃরত, ইরতহাস এবাং রবদশর্ বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইদটি (বর্মন: সুিরক্ষত এলাকা) ব্যবস্থাপনা সম্পদকয ট্যুি 

অপাদিটি ও ট্যুি গাইর্দেি জ্ঞান বৃরদ্ধি লদক্ষু প্ররশক্ষণ কার্ যক্রম পরিিালনা কিা।     

জ. পর্ যটকদেি োরয়ত্বশীল আিিণ রনরিত কিা এবাং সাইট পরিেশ যন কিাি সময় তাদেি রবদশর্ভাদব বন্যপ্রাণী 

পর্ যটন আকর্ যণ সম্পদকয তথ্যবহুল ব্যাখ্যা প্রোন কিা।  

 

৬. বন্যপ্রার্ী ্যট ণ ন সম্পর্দর উন্নয়ন ও সংরির্ 

     

বন্যপ্রাণী পর্ যটদনি মূলকথা হদে বাাংলাদেদশি সমৃদ্ধ জীবববরিত্র্ু প্রসাি কিা এবাং প্রধান বেকদহাল্ডািদেি মদধ্য 

োরয়ত্বশীল আিিণ রনরিত কিাি মাধ্যদম পরিদবশ সাংিক্ষণদক উৎসারহত কিা। প্রধান বেকদহাল্ডািদেি মদধ্য 

সহদর্ারগতা এবাং সমন্বয় সাধন বন্যপ্রাণী পর্ যটন গাইডলাইন সফলভাদব বাস্তবায়দনি মূল িারলকাশরক্ত। এই বক্ষদত্র্, 

রনম্নরলরখত রনদে যশনাসমূহ অনুসিণ কিা প্রদয়াজন:      

 

৬.১ বন্যপ্রার্ী ্যট ণ ন স্থার্নর উন্নয়ন 

    

ক. বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইটগুদলাদত পর্ যটন অবকাঠাদমা অবশ্যই পরিদবশ বান্ধব এবাং সব যরনম্ন বনরতবািক প্রভাব 

রবস্তািকািী স্থাপতু (বর্মন: বসৌিশরক্ত, বজযু পুনব্যযবহাি, বৃরষ্টি জল সাংগ্রহ, প্রাকৃরতক বায়ু িলািল এবাং বজযু 

ব্যবস্থাপনা) হওয়া আবশ্যক। 

   

খ. বন্যপ্রাণী আবাসস্থল বা সাংিরক্ষত এলাকাি ৫ রকদলারমটাদিি মদধ্য সমস্ত পর্ যটন সুরবধা প্রোন ও গ্রহদণি বক্ষদত্র্                                                                                                                       

অবশ্যই পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবতযন রবর্য়ক মন্ত্রণালয় কর্তযক জারি কিা ‘বাাংলাদেশ পরিদবশ সুিক্ষা আইন, 

১৯৯৫’ এি অধীনস্ত পরিদবশ সাংিক্ষণ এবাং দূর্ণরবহীন রনয়ম এবাং প্রিরলত অন্যান্য আইন প্ররতপালন করা। 

   

গ. পর্ যটকদেি বন্যপ্রাণী পর্ যটন এলাকা সম্পরকযত প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রোন এবাং সদিতন কিাি জন্য র্থার্থ সাইনদবার্ য 

ব্যবহাি করা(বর্মন: বন্যপ্রাণী পর্ যটন এলাকায় কিণীয় এবাং বজযণীয়সমূহ অবশ্যই উপযুক্ত দৃশ্যমান সাইনদপাে প্রোন 

কিা)। 

       

ঘ. বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইট পরিেশ যদনি জন্য রনরে যষ্ট রনয়ম-কানুন প্রদয়াগ কিা, বর্মন: বন্যপ্রাণী এবাং েশ যনাথীদেি মদধ্য 

রনিাপে দূিত্ব বজায় িাখা। এোো রনয়ম-কানুন লঙ্ঘদনি জন্য জরিমানা রনধ যািণ ও প্রদয়াগ কিা। 



 
 

      

ঙ. প্ররতটি বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইদটি পরিিালনাকািীদেি বন্যপ্রাণী সাংিক্ষণ পরিকিনা, ব্যবস্থাপনা পরিকিনা অথবা 

বারর্ যক পরিিালনা পরিকিনাি অাংশ রহসাদব রনজস্ব পর্ যটন পরিকিনা বতরি কদি সাংরিষ্ট কর্তযপদক্ষি রনকট বথদক 

র্থার্থভাদব অনুদমােন গ্রহণ কিা। 

 

ি. সংতিষ্ট কর্তণ্ র্ির সার্ে নযটৌেিার্ব বন্যপ্রাণী পর্ যটন উন্নয়র্ন নযটৌেিার্ব কাজ করা, এ তবর্র্য় MOU করা।  

   

৬.২ ্যট ণ ন সুতবধা বৃতি 

  

ক.  পর্ যটকদেি মদধ্য োরয়ত্বশীল আিিণ (দর্মন: পশু-পারখদেি ক্ষরত বা রবিক্ত না কিা) রনরিত কিদত রনরে যষ্ট রকছু 

বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইদটি ট্যুি অবশ্যই েক্ষ ট্যুিগাইর্ দ্বািা পরিিালনা কিা। 

  

খ. একটি বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইদটি পাঁি রকদলারমটাদিি মদধ্য অবরস্থত পর্ যটন সুরবধাগুবলা অবশ্যই পরিদবশ ও বন 

মন্ত্রণালয় কর্তযক জারি কিা ‘শব্দদূর্ণ (রনয়ন্ত্রণ) রবরধমালা, ২০০৬’ এি অধীদন শব্দ দূর্দণি রনয়ম আবরশ্যকভাদব বমদন 

িলা।  

     

গ. রবরভন্ন বন্যপ্রাণী পর্ যটন এলাকায় পর্ যটবনি জন্য ব্যবহাি এবাং পর্ যটন বরহভূ যত ব্যবহাদিি ভািসাম্য িক্ষাি জন্য 

‘সাইট বজারনাং’ পদ্ধরত ব্যবহাি কিা, র্াদত সাংিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাি ব্যাপাদি সম্ভাব্য মতরবদিাধ এোদনা র্ায়। 

       

ঘ. পর্ যটকিা র্া জানদত িায় বস রবর্দয় প্রাসরঙ্গক ধািণা প্রোন কিাি জন্য ট্যুিগাইর্দেি আবরশ্যকভাদব স্থানীয় 

সাংস্কৃরত, প্রাকৃরতক ইরতহাস এবাং সাইট ভ্রমদণি রনয়ম-কানুন সম্পদকয পর্ যাপ্ত জ্ঞান িাখা।  

 

ঙ.  সাংরিষ্ট কর্তযপক্ষ পর্ যটকদেি বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইট সম্পদকয প্রদয়াজনীয় তথ্য এবাং ব্যাখ্যা প্রোন কিা। 

  

৬.৩ তবরূ্ প্রিাব প্রেিন 

      

ক. স্থানীয় জনগদণি (র্ািা বনভূরমি পাদশ বাস কদি) জীবনর্াত্র্াি মান উন্নয়ন এবাং বনভূরম সাংিক্ষদণি প্ররত তাদেি 

দৃরষ্টভরঙ্গ পরিবতযদনি লদক্ষু অথ যবনরতক সুরবধাি ন্যায়সঙ্গত বণ্টন রনরিত কিা। 

   

খ. বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইদট বর্ বকাদনা অববধ কার্ যকলাদপি রবরুদদ্ধ, বন্যপ্রাণী পর্ যটন সম্পবেি (বর্মন: উরিে প্রজারত, 

প্রাণী প্রজারত) সুিক্ষা রনরিত কিা এবাং োফন, বপাোদনা, অপিনশীল বা রবর্াক্ত বজযু রনষ্কাশন কার্ যক্রমসমূহ 

অবরশ্যক ভাদব পরিদবশ,বন ও জলবায়ু পরিবতযন রবর্য়ক মন্ত্রণালয় কর্তযক জারিকৃত ‘বন্যপ্রাণী (সাংিক্ষণ এবাং 

রনিাপত্তা) আইন, ২০১২ (আইন নাং XXX, ২০১২)’বমদন িলা। এই রনয়দমি সাদথ অসঙ্গরতপূণ য কার্ যক্রদমি জন্য 

জরিমানা রনধ যািণ কিা।  

  

গ. বন্যপ্রাণী পর্ যটন আকর্ যণসমূদহি পরিদবশগত ভািসাম্য িক্ষাদথ য ভঙ্গুি স্থান সনাক্ত কিা।  

   



 
 

ঘ. পর্ যটন আকর্ যণসমূদহ ধািণক্ষমতাি (Carrying Capacity) উপি রভরত্ত কদি বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইটগুদলাদত 

রনরে যষ্ট সাংখ্যক পর্ যটকদেি প্রদবদশি অনুমরত প্রোন কিা। ভঙ্গুি সাইটগুদলাি ‘পর্ যটন ধািণক্ষমতা’ রতনটি স্তদি 

মূল্যায়ন কিা: ১) রফরজকুাল কুারিাং কুাপারসটি (Physical Carrying Capacity); ২) রিদয়ল কুারিাং 

কুাপারসটি (Real Carrying Capacity); ৩) ইদফরক্টভ কুারিাং কুাপারসটি (Effective Carrying 

Capacity)। বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইটগুরলদত র্ানবাহন প্রদবদশি সাংখ্যা রনয়ন্ত্রণ কিা।  

  

ঙ. ভঙ্গুি সাইটগুদলাবক ক্ষরতগ্রস্থ হওয়া বথদক িক্ষাদথ য সাংরিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক পর্ যটকদেি সাংখ্যা সীমাবদ্ধ কিাি 

লবক্ষু র্থার্থ ব্যবস্থা (বর্মন: প্রদবশ মূল্য রনধ যািণ, ভ্রমবণি সময় রনয়ন্ত্রণ) গ্রহণ কিা।        

 

৬.৪ ্যট ণ কর্দর সর্িিনিা বৃতি 

  

বন্যপ্রাণী পর্ যটন সম্পদকয পর্ যটকদেি মদধ্য সদিতনতা বৃরদ্ধি মাধ্যদম তাদেি আিিণ পরিবতযন কিা র্ায়। এ জন্য 

রনম্নবরণ যত কার্ যক্রম গ্রহণ কিা আবশ্যকঃ  

ক. বকান বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইট পরিেশ যন কিাি সময় ঐ স্থাদনি পরিদবশদক সম্মান কিা  

খ. বন্যপ্রাণীদক রবিক্ত না কদি েরব বতালা (বর্মন: লুাশ লাইট ব্যবহাি না কিা)।   

গ. পরবত্র্ স্থান সাংলগ্ন বন্যপ্রাণী সাইট পরিেশ যন কিাি সময় বমৌনতা পালন কিা এবাং স্থানীয় সাংস্কৃরতদক সম্মান কিা।    

ঘ. বন্য প্রাণীদেি বেখাি সময় তাদেি রবিক্ত না কিা।  

ঙ. বন্য প্রাণী বেখাি সময় অবরশ্যকভাদব সাংরিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক রনধ যারিত র্থার্থ দূিত্ব বজায় িাখা।  

ি. বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইটগুদলাবত র্থার্থভাদব বজযু ব্যবস্থাপনা কিা।     

ে. বন্যপ্রাণী এলাকায় র্ন্ত্রিারলত র্ানবাহন িালাদনাি সময় গরতি সীমা বজায় িাখা এবাং হন য ব্যবহাি না কিা র্া 

প্রাণীদেি ভদয়ি কািণ হদত পাদি।    

জ. বন্যপ্রাণী রবিিণ বক্ষদত্র্ উচ্চস্বদি কথা না বলা বা সঙ্গীত ও রমউরজক ব্যবহাি না কিা।   

ঝ. বন্য পশুদেি রনকদট র্াওয়া বা খাওয়াদনা বথদক রবিত থাকা।   

ঞ. বন্যপ্রাণী পর্ যটন স্থাদনি অভুন্তদি আগুন জ্বালাদনা এবাং ধূমপান কিা বথদক রবিত থাকা। 

ট. বকাদনা োহু পোথ য বহন কিা বথদক রবিত থাকা। । 

 

৭. বন্যপ্রার্ী ্যট ণ র্নর তব্র্ন ও প্রিার 

   

বাাংলাদেশদক একটি অনন্য বন্যপ্রাণী পর্ যটন গন্তব্য রহদসদব উন্নীত কিাি জন্য তনম্নবতর্ ণি পন্থা অবলম্বন কিা: 

  

ক. বন্যপ্রাণী পর্ যটন আকর্ যণদক র্থার্থভাদব প্রিাি কিদত ট্যুি অপাদিটি এবাং ট্রাদভল এদজরিগুবলা ‘রর্দিক্ট 

রর্রিরবউশন িুাদনদলি’ ভূরমকা পালন কিদত পাদি এবাং ওদয়বসাইট, ট্রাদভল এদজরিি অনলাইন বসবা ও অনলাইন 

ট্যুি অপাদিটিিা ‘রর্রজটাল  রর্রিরবউশন িুাদনল’ রহদসদব কাজ কিদত পাদি।     



 
 

খ. বাাংলাদেদশি বন্যপ্রাণী পর্ যটন সম্পে, বন্যপ্রাণী এলাকা, র্াতায়াত ব্যবস্থা এবাং বন্যপ্রাণী পর্ যটন এলাকাি সুরবধা 

সম্পদকয উদেখদর্াগ্য তথ্য উপস্থাপন কদি একটি ব্যবহাি উপদর্াগী ওদয়বসাইট বতরি কিা।  

গ. রবদেরশ পর্ যটকদেি আকৃষ্ট কিদত সাাংবারেক এবাং ভ্রমণ ব্লগািবেি জন্য পরিরিরতমূলক ট্যুি আদয়াজন কিা।  

ঘ. সিকাি ও জাতীয় পর্ যটন সাংস্থা (বর্মন: রবরপরস, রবটিরব) জাতীয় ও আন্তজযারতকভাদব বন্যপ্রাণী সম্পে প্রিাদিি 

লদক্ষু ‘রবশ্ব বন্যপ্রাণী রেবস’ উের্াপন এবাং বন্যপ্রাণী সাংিক্ষণ বমলা ও ফদটাগ্রারফ প্রেশ যনী অনুষ্ঠাদনি আদয়াজন কিা।     

ঙ. বাাংলাদেদশি প্রধান বন্যপ্রাণী পর্ যটন আকর্ যণ (বর্মন: িদয়ল ববঙ্গল টাইগাি, রিত্র্া হরিণ) প্রিাদিি জন্য রবরভন্ন 

সামারজক বর্াগাদর্াগ মাধ্যম (বর্মন: বফসবুক, ট্যইটাি, ইনোগ্রাম ইতুারে) ব্যবহাি কিা । 

ি.  বন্যপ্রাণী পর্ যটননর তবকার্ে নদেী-তবর্দেী নসতিনার/সিায় অংেগ্রহর্ করা। 

ছ. বন্যপ্রাণী পর্ যটননর উ্র টিতিতস, ডকুর্িন্টাতর, ব্রুতেউর, ই-তনউজর্ল ার ইিযাতদ প্রস্তুি ও প্রিার করা।  

 

৮. বন্যপ্রার্ী ্যট ণ র্নর জন্য কতিটি গঠন 

 

৮.১ জািীয় তিয়াতরং কতিটি 

    

সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়, রবভাগ ও েপ্তদিি মদধ্য সহদর্ারগতা ও সমন্বদয়ি পাশাপারশ বন্যপ্রাণী পর্ যটন উন্নয়দনি জন্য 

রনম্নবরণ যতভাদব ‘জাতীয় রেয়ারিাং করমটি’ গঠন করাাঃ 

 

১. প্রধান রনব যাহী কম যকতযা, বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ য (সভাপরত) 

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

৩. বাাংলাদেশ পর্ যটন কদপ যাদিশদনি প্ররতরনরধ (সেস্য)  

৪. পরিদবশ, বন ও জলবায়ু পরিবতযন মন্ত্রণালদয়ি প্ররতরনরধ (সেস্য)  

৫. সাংরিষ্ট বজলাি বজলা প্রশাসকদেি প্ররতরনরধ (সেস্য)  

৬. বন রবভাদগি প্ররতরনরধ (সেস্য)  

৭. পরিদবশ অরধেপ্তদিি প্ররতরনরধ (সেস্য)  

৮. বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ য এর গভরণ যাং বরর্ি সেস্য  (সেস্য)  

৯. ট্যুরিে পুরলদশি প্ররতরনরধ (সেস্য)  

১০. বন্যপ্রাণী রবজ্ঞানী/রবদশর্জ্ঞ (সেস্য)  

১১. এনরজওি প্ররতরনরধ র্ািা বন্যপ্রাণী সাংিক্ষদণি জন্য কাজ কিদে (সেস্য)  

১২. উপ-পরিিালক, গদবর্ণা ও পরিকিনা, রবটিরব (সেস্য সরিব)  

করমটিি সেস্যিা র্ািা রবরভন্ন মন্ত্রণালদয়ি প্ররতরনরধ তািা কমপদক্ষ যুগ্ম-সরিব পেমর্ যাোি হদবন। বন্যপ্রাণী পর্ যটন 

সম্পরকযত পরিকিনা বাস্তবায়দনি জন্য জাতীয় রেয়ারিাং করমটিি রসদ্ধান্ত স্থানীয় রনব যাহী করমটিি উপি ন্যস্ত কিা হদব। 

জাতীয় রেয়ারিাং করমটি, স্থানীয় রনব যাহী করমটিি কার্ যাবলী মূল্যায়ন কিদব। করমটি বেদি অন্তত একবাি ববঠদক 

বসদব।  



 
 

 

 

 

৮.২ বজলা পর্ যটন উন্নয়ন করমটি  

  

সকল বজলায় বজলা পর্ যটন উন্নয়ন করমটি িদয়দে। বজলা পর্ যটন উন্নয়ন করমটি বন্যপ্রাণী পর্ যটন উন্নয়ন সম্পরকযত রনম্ন 

বরণ যত কার্ যক্রম সম্পােন কিদব : 

 

ক. জাতীয় রেয়ারিাং করমটি কর্তযক গৃহীত বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাংক্রান্ত পরিকিনা এবাং বকৌশলগুবলা কার্ যকিী পদ্ধরতদত  

বাস্তবায়ন।  

খ. বন্যপ্রাণী পর্ যটদনি উন্নয়ন ও সুিক্ষাি জন্য বেদশি রবদ্যমান প্রাসরঙ্গক আইন ও রবরধমালা পর্ যাদলািনা কিা (রবঃ 

িঃ পরিরশষ্ট-ক)।    

গ. বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইটগুবলাি আদশপাদশ অবরস্থত ব্যরক্তগত মারলকানাধীন পর্ যটন সুরবধাি মান রনধ যািণ কিা।     

ঘ. বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইটগুবলাবত নতুন অবকাঠাদমা রনম যাদণি বক্ষদত্র্ পরিদবশগত উপযুক্ততা এবাং সাাংস্কৃরতক 

গ্রহণদর্াগ্যতা রবদবিনা কিা।  

ঙ. পর্ যটকদেি তথ্যবহুল এবাং প্রাসরঙ্গক ব্যাখ্যা প্রোদন েক্ষতা বৃরদ্ধি জন্য ট্যুি গাইর্দেি প্ররশক্ষণ ও রশক্ষা কার্ যক্রদমি 

ব্যবস্থা কিা।     

ি. বন্যপ্রাণী পর্ যটন কার্ যক্রদমি প্রভাব মূল্যায়দনি জন্য পর্ যদবক্ষণ বকৌশল রনধ যািণ কিা।  

ে. বন্যপ্রাণী পর্ যটন সম্পবেি র্থার্থ ব্যবস্থাপনা এবাং ন্যায়সঙ্গত সুরবধা বণ্টদনি জন্য স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক সম্পৃক্ত 

কিা।      

জ. জাতীয় রেয়ারিাং করমটিদক সহায়তা কিাি উদেদশ্য পর্ যটক সাংখ্যা, স্থানীয় কম যসাংস্থাদন পর্ যটদনি অবোন, 

পরিদবদশি উপি প্রভাব, বাস্তবারয়ত প্রিািমূলক কার্ যকলাদপি কার্ যকারিতা, ববসিকারি খাদতি অাংশগ্রহণ এবাং 

প্রাসরঙ্গক রবর্য় সম্পরকযত প্রদয়াজনীয় তথ্য সম্বরলত একটি ‘বারর্ যক অগ্রগরত প্ররতদবেন’ (Annual Progress 

Report) বতরি কিা।    

 

৯. বন্যপ্রার্ী ্যট ণ র্নর জন্য বার্জ  

         

বাাংলাদেদশ বন্যপ্রাণী পর্ যটন রবকাশ ও সম্প্রসািদণর তনতিি বাতর্ ণক উন্নয়ন ্তরকল্পনায় অন্তর্ভ ণতির জন্য সংতিষ্টর্দর 

সার্ে ডায়লগ আর্য়াজন করা। APA নি বন্যপ্রাণী পর্ যটননক অন্তর্ভ ণি করা এবং বার্জ  বরাে রাখা। এর্ির্ে সিকাি 

প্রদয়াজন অনুসাদি অথ য বিাে প্রোন কিদব। সংতিষ্ট বেকদহাল্ডািদেি মদধ্য সহদর্ারগতা এবাং সমন্বয় সাধন (বর্মন: 

জাতীয় পর্ যটন সাংস্থা এবাং বন রবভাগ) অদনক বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইট রবকাবশ সহ-অথ যায়দনি দ্বাি উদমািন কিদত 

পাদি। তদুপরি, ববসিকারি খাতগুবলাদক রবরভন্ন বন্যপ্রাণী পর্ যটন সাইদট পর্ যটন সুরবধা রবকাশ, রবরনদয়াগ কিাি লদক্ষু 

রবরভন্ন সুদর্াগ-সুরবধা প্রোন কিা বর্দত পাদি। বন্যপ্রাণী পর্ যটদনি সাদথ সম্পৃক্ত বকাদনা উন্নয়ন প্রকদিি জন্য রবরনদয়াগ 



 
 

এবাং প্রদয়াজনীয় তহরবল প্রোদনি জন্য পাবরলক প্রাইদভট পাট যনািরশপও গঠন কিা । এছাড়া, সরকাতর ও নবসরকাতর 

প্রতিষ্ঠার্নর সার্ে নযটৌে উর্যাগ ও অে ণায়র্ন বন্যপ্রাণী পর্ যটননর সুতবধাতদ বৃতি, প্রতেির্, উন্নয়ন ও প্রিার করা।    

 

 

 

্তরতেষ্ট ক: বন্যপ্রার্ী ্যট ণ র্নর জন্য প্রাসতিক তবযিান আইন এবং নীতি 

 

বন্যপ্রাণী পর্ যটন সম্প্রসািদণ বকৌশলগত পরিকিনায় বাাংলাদেদশি রবদ্যমান আইন এবাং নীরতগুবলা অন্তর্ভ যক্ত কিা 

প্রদয়াজন:   

বাাংলাদেশ জাতীয় সাংিক্ষণ বকৌশল, ২০১৬-২০৩১ 

জাতীয় বন নীরত, ২০১৬ 

জাতীয় পরিদবশ নীরত, ১৯৯২  

বাাংলাদেদশি সাংরবধাদনি অনুদেে ১৮ক 

বন আইন ১৯২৭ 

বন্যপ্রাণী (সাংিক্ষণ ও রনিাপত্তা) আইন, ২০১২ 

বাাংলাদেশ জীবববরিত্র্ু আইন, ২০১৭ (আইন নাং II)  

জাতীয় পর্ যটন নীরত, ২০১০ 

বাাংলাদেশ পর্ যটন কদপ যাদিশন অধ্যাদেশ, ১৯৭২  

 

 

 


