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১. প্রস্তাবনা  

বাাংলাদেদশি উত্তি-পূব য অাংশ জুদে থাকা রবস্তীণ য হাওেদক রিদি প্রকৃরতরিরত্তক পর্ যটন রবকাদশি অপাি স্াবনা 

িদয়দে। এদেদের সুনামগঞ্জ, রসদলট, হরবগঞ্জ, বমৌলিীবাজাি, বনত্রদকাণা, রকদশািগঞ্জ এবাং ব্রাহ্মণবারেয়া জেলা 

হাওোঞ্চল রহদসদব সুপরররিত জেখাদন হাওে পর্ যটন রবকাদশি অদনক সুদোগ িদয়দে। তাছাড়া এই বেদশ রবদ্যমান 

দুটি িামসাি সাইট এি একটি টাঙ্গুয়াি হাওে অন্যটি সুন্দিবন রিসাি য ফদিস্ট এবাং অন্য একটি প্রস্তারবত হাওে 

(হাকালুরক হাওে) িামসাি কনদিনশদনি অনুদমােদনি অদপক্ষায় িদয়দে। হাওে পর্ যটন রবশ্বজুদে প্রকৃরত এবাং 

বিামাঞ্চদপ্রমী পর্ যটকদেি আকৃষ্ট কিাি স্াবনাময় মাধ্যম র্া বাাংলাদেদশি পর্ যটন অথ যনীরতদকও শরিশালী 

কিদত পাদি। ‘হাওে পর্ যটন গাইডলাইদন বাাংলাদেদশ হাওে পর্ যটদনি উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, প্রচাি এবাং সাংিক্ষদণি 

সুশৃঙ্খল পদ্ধরত সম্পদকয আদলাকপাত কিা হদয়দে।      

 

২. প্রাসরিক সাংজ্ঞা 

হাওে: হাওে হদলা মূলত রবস্তৃত প্রান্তি, র্া প্ররতবেি বমৌসুমী বৃরষ্টি সময় তথা বর্ যাকাদল পারনদত পরিপূণ য থাদক। 

বর্ যাকাদল হাওদেি পারনদক সাগি মদন হয়। শুষ্ক বমৌসুদম পারন শুরকদয় র্ায়। পুদিা প্রান্তি জুদে িাস গজায়, গবারে 

পশুি রবচিণ বক্ষত্র হদয় উদে। শীত কাদল নানা ধিদনি ফসদলিও আবাে হয়।     

 

হাওে পর্ যটন:  হাওে পর্ যটন হল পর্ যটদনি এমন একটি ধিণ বর্খাদন পর্ যটকিা হাওে অঞ্চদল রবদনােন বা 

বিামাঞ্চকি অরিজ্ঞতা অজযদনি উদেদে প্রকৃরত রনি যি রিরিন্ন কার্ যকলাদপ অাংশগ্রহণ কদি।   

     

জলাভূরম: জলাভূরম হল স্থায়ী অথবা বমৌসুমী ঋতুদত গদে উো প্রাকৃরতক বা কৃরত্রম, রস্থি বা প্রবাহমান পারনরবরশষ্ট, 

স্বাদু, বলানা বা লবণাি পারনি সাদথ সম্পিৃ অঞ্চল র্াি স্বতন্ত্র বাস্তুতন্ত্র এবাং জীবববরচত্রু আদে।   

 

েলাধার: েলাধার অর্ থ নেী, খাল, রিল, হাওড়, িাওড়, েীরি, পুকুর, ঝর্ থা িা েলােয় রহসাদি সরকারী ভূরি 

জরকদড থ রিরিত ভূরি, িা সরকার, স্থানীয় সরকার িা সরকারী জকান সংস্থা কর্তথক সরকারী জগদেদে প্রজ্ঞাপন দ্বারা 

জিারিত জকান েলাভূরি, িন্যা প্রিাহ এলাকা, সলল পারন ও বৃরির পারন ধারর্ কদর এিন জকান ভূরি। 

 

িামসাি সাইট: িামসাি কনদিনশদনি অধীদন আন্তজযারতকিাদব স্বীকৃত রবদশর্ জলাভূরম অঞ্চলজক িামসাি সাইট 

(Ramsar Site) নাদম অরিরহত কিা হয়।   

 

িামসাি কনদিনশন: এটি একধরদর্র আন্তঃসিকারি পরিদবশগত চুরি ো জলাভূরমজক রিরি কদর জারতসাংদিি 

রশক্ষা, রবজ্ঞান ও সাাংস্কৃরতক সাংস্থা (ইউদনদকা) কর্তযক গঠিত হদয়দে।  

 

৩. উদেে  

বাাংলাদেদশ হাওে পর্ যটদনি প্রবতযন ও রবকাশ সাধন কিাই এই গাইডলাইদনর মূল উদেে। গাইডলাইনটিি  

উদেেসমূহ রনম্নরূপ:  

ক. হাওে পর্ যটন সম্পে ও কম যকাণ্ড রচরিতকিণ এবাং এি সদব যাত্তম ব্যবহাি রনরিত কিা।   

খ. হাওে পর্ যটন উন্নয়ন ও সাংিক্ষদণি জন্য বটকসই পন্থা রনধ যািণ কিা।  

গ. বাাংলাদেদশ হাওে পর্ যটদনি অগ্রগরতসাধদন পরিকল্পনা প্রণয়ন কিা।    

ি. হাওে পর্ যটন উন্নয়দনি পরিকল্পনা প্রণয়দনি ও বাস্তবার়্দনি জন্য উপযুি পরিচালনা প্ররিয়া রনধ যািণ কিা।      

 

৪. হাওে পর্ যটদনি ববরশষ্টু 

হাওে বাাংলাদেদশি একটি অনন্য প্রাকৃরতক সম্পে। স্াবনািয় হাওে পর্ যটদনি ববরশষ্টুসমূহ রনম্নরূপ:  

ক. হাওে পর্ যটন মূলত প্রকৃরত রনি যি পর্ যটন।  
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খ. এটি সমৃদ্ধ জীবববরচদত্রুি (পারখ এবাং বন্যপ্রাণী, িাসমান শাপলা রবল ও সবরজবাগান) মাদে উপদিাগ কিা     

র্ায়। 

গ. এটি নানরিধ রবদনােনমূলক এবাং বিামাঞ্চকর আকি থর্ রনদয় গঠিত।   

ি. পর্ যটকরা জল এবাং ভূরম রিরত্তক উিয় বর্মন: রনিাপে বগাসল কিা, মােধিা, গ্রামীণ বােী-িি পরিেশ যন, 

ফদটাগ্রারফ, রিরর্ওগ্রারফ ইতুারে কার্ যিমই উপদিাগ কিদত পাদি।   

ঙ. হাওে পর্ যটন বমৌসুম রনি যি হদয় থাদক ফদল এই পর্ যটদনি জন্য বর্ যাকাল হদলা রপক রপরিয়র্ এবাং শীতকাল   

অফ-রপক রপরিয়র্। ঋতুদিদে হাওে পর্ যটদনি বসৌন্দর্ য রিন্ন হদয় থাদক। 

চ. হাওে তীিবতী স্থাদনি প্রাকৃরতক সম্পে, প্রত্নতত্ত্ব স্থাপনা, স্থানীয় নৃ-তারত্ত্বক জনদগাষ্ঠীি ও গ্রামবাসীি জীবন 

ববরচত্র উপদিাগ ও রশক্ষণ।  

 

৫. হাওে পর্ যটদনি জন্য গাইডলাইন জলাভূরম রিরিক পর্ যটন রবশ্বব্যাপী খুবই জনরপ্রয়। হাওে হল জলাভূরমি 

একটি অনন্য রূপ এবাং র্থার্থ গাইডলাইন  

ি মাধ্যদম হাওে পর্ যটন বাাংলাদেদশি পর্ যটনদক আদিা ববরচত্রুময় কদি তুলদত পাদি। হাওদেি পরিদবশ ও 

প্ররতদবশ অক্ষুন্ন বিদখ হাওে ও জলাভুরম উন্নয়ন অরধেপ্তি এবাং পরিদবশ অরধেপ্তি কর্তযক সমদয় সমদয় জারিকৃত 

রনদে যশাবলী প্ররতপালন কদি বটকসই পদ্ধরতদত হাওে পর্ যটন কার্ যিম পররিালনা কিা এবাং হাওেদক জনরপ্রয় 

পর্ যটন বকন্দ্র রহদসদব রবকরশত কিা। 

 

৫.১ কাোদমাগত উন্নয়ন 

ক. পে থেন সমৃদ্ধ হাওে এলাকা রবদশর্ হাওে পর্ যটন অঞ্চল রহদসদব বিার্ণা বেয়া।  

খ. হাওে পর্ যটন বকদন্দ্রি আদশপাদশ আিাসন, খািার ও রিদনােন সুরবধা গদে বতালা।  

গ. অনন্য পর্ যটন অরিজ্ঞতাি জন্য িাসমান বিদস্তািাঁ চালু কিা। 

ি. রবরিন্ন জল রিরিক কার্ যিি (বর্মন: কায়ারকং, বনারলাংিদক, বনৌকািালনা ইতুারে) পররিালনা করা।  

ঙ. রবরিন্ন স্থল রিরত্তক কার্ যিম (বর্মন: কুারম্পাং, পারখ বেখা, ববার্ যওয়াক বেইল ইতুারে) পররিালনা কিা।  

চ. হাওে পর্ যটন বকন্দ্রগুদলাজত র্থার্থ রনিাপত্তামূলক ব্যবস্থাি পাশাপারশ জরুরি সুরবধাসমূহ রনরিত কিা। 

ে.পাহাে, নেী, বমদিি রমলনদমলাদক আিও ববশী উপদিাগ্য কদি বতালাি জন্য বনৌ চুাদনল রচরিতকিণ ও   

    উন্নয়ন গাইডলাইন প্রোন। 

জ. হাওদে গমদনি প্রদবশোি ও বরহ যগমন স্থান সুরনরে যষ্ট কিা এবাং বনৌর্ান ব্যবস্থাপনা ও পর্ যটকদেি সুরবধারেসহ   

     বজটি, পল্টুন স্থাপন। 

ে. পর্ যটন বান্ধব স্পীর্ ববাট/ বসানাি তিী/ সাম্পান/ ববাট হাউজ ইতুারে রনম যাণ। 

ঞ. পরিদবশ বান্ধব িাসমান খাবাি বোকান স্থাপন। 

ট. সুরনরে যষ্ট বজযু  ব্যবস্থাপনা রনরিত কিা। 

ে. িাসমান সবরজ ও ফুলবাগান বতরি কিা। 

র্. পরিদবশ, প্ররতদবশ ও জীবববরচত্র িক্ষা কিাি জন্য মাে ও পারখি অিয়ািণ্য স্থাপন। 

ঢ়. হাওে তীিবতী পর্ যটন আকর্ যণীয়স্থাদন পর্ যটকদেি জন্য ওয়াশব্লক, সুুদিরনি শপ ও বিস্ট রুম স্থাপন। 

ণ. শব্দদূর্ণ বিাদধ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

ত. হাওে অঞ্চলটিদক কদয়কটি বজাদন িাগ কদি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কিা। 

থ. পর্ যটকদেি রনিাপে ভ্রমণ রনরিতকিণ। 

ে. পর্ যটকদেি পর্ যটদনি সুদর্াগসুরবধা উন্নয়ন। 

ধ. স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীি জীবন, জীরবকা, সাংস্কৃরত, হস্তরশল্প ইতুারে পর্ যটকদেি কাদে তুদল ধিা। 

ন. সকল ধদম যি বলাকদেি রনদয় হাওে পর্ যটন উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তোিকীি জন্য স্থানীয় করমটি গেন কিা। 

প. করমউরনটি ববইজর্ ট্যুরিজম, বহাম বস্ট এবাং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেি উন্নয়দনি জন্য প্ররশক্ষণ ও সুরবধারে প্রোন। 

ফ. বাউল/আধ্যারিক/কালচািাল টিম গেন ও প্ররতটি বনৌর্ান বা রনধ যারিত স্থাদন কালচািাল বশা এি ব্যবস্থা কিা। 
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ব. সকল বস্টক বহাল্ডািদেি সম্পৃিকিণ এবাং ববসিকািী রবরনদয়াগকািীদেিদক আকৃষ্টকিণ। 

ি. হাওে পর্ যটন রবর্দয় সমীক্ষা পরিচালনা কিা। 

ম. হাওে পর্ যটদন পর্ যটন বসবা প্রোনকািী সকল অাংশীজদনি প্ররশক্ষণ আদয়াজন উদদ্যািা উন্নয়দন সহায়তা কিা। 

   

৫.২ হাওড় ভ্রিদর্র অনুসরর্ীয় 

ক. ো করা োদি না: 

১। উচ্চ গরতসম্পন্ন এিং তীব্র েদের ইরিন-জনৌকা িালানা; 

২। অরতরর্ পারখর অিায়শ্রদির কাদছ প্রদিে; 

৩। হাওদড়র পারনদত রকংিা পাদড় পারনর জিাতল, রিপদসর প্যাদকে িকদলদের জিাড়ক জেলা; 

৪। খাদ্যদ্রদের উরচ্চিাংে পারনদত জেলা; 

৫। জনৌকা কদর ভ্রিদর্র সিয় উচ্চ েদে হর্ থ িা িাইক িাোদনা; 

৬। েত্রতত্র জনৌকা জনাঙ্গর করা; 

৭। হাওদরর পারনদত রকংিা পাদড়র গাছ নস্ট করা রকংিা গাদছর পাতা রিঁড়া; 

৮। এক োয়গা ৩০ এর অরধক েে থর্ার্ীর সিাদিে। 

 

খ. ো করা প্রদয়ােন: 

১। গাইদডর সহায়তা হাওদড় জনৌকা ভ্রির্; 

২। দূর জর্দক অরতরর্ পারখ অিদলাকন; 

৩। পারনর জিাতল, রিপদসর প্যাদকে এিং িকদলদের জিাড়ক রনধ থাররত রিদন জেলা অর্িা সাদর্ রনদয় 

আসা; 

৪। রনরাপে স্থাদন োঁরড়দয় ছরি জতালা; 

৫। স্বল্প েদের এিং স্বল্প গরতসম্পন্ন জনৌকায় ভ্রির্; 

৬। রনরাপে স্থাদন জনৌকায় রারত্রোপন। 

 

৫.৩ হাওে পর্ যটন বটকসইকিণ     

ক. স্থানীয়িাদব উৎপারেত পণ্য প্রেশ যনী ও রবরিি ব্যবস্থা কিা। 

খ. হাওে পর্ যটন কার্ যিম পরিচালনায় স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক সম্পৃি কিা।  

গ. স্থানীয় অথ যনীরতি উন্নয়দন রবদশর্ হাওে পর্ যটন অঞ্চদলি স্থানীয় মারলকানাধীন ক্ষুদ্র ও মাোরি উদদ্যাগদক  

    প্ররেক্ষর্, লরেরস্টক সহায়তা প্রোন করা। 

ি. পরিদবশবান্ধব কাোদমাগত উন্নয়নদক (বর্মন: বাসস্থান এবাং থাকাি ব্যবস্থা, পরিবহণ) উৎসারহত কিা  এবাং  

    বটকসই বজযু ব্যবস্থাপনা রনরিত কিা । 

 

৫.৪ রবপণন ও প্রচাি   

ক. বাাংলাদেশদক হাওে পর্ যটন বকন্দ্র রহদসদব উন্নীত কিদত অনলাইন এবাং অফলাইনরিরত্তক প্রচাি মাধ্যমগুদলা  

    ব্যবহাি কিা।  

খ. বেশীয় পর্ যটকদেি আকৃষ্ট কিাি জন্য রবদশর্ হাওে পর্ যটন প্যাদকজ বতরি কিদত ট্যুিঅপাদিটিদেি  

    উৎসারহত কিা।    

গ. বাাংলাদেদশ অবস্থানিত রবরিন্ন বেদশি দূতাবাদসি কমীদেি মাধ্যদম হাওে পর্ যটন প্রসাদি পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়ি  

    সাদথ সিন্বয় সাধন কিা। 

ি. রিশ্বোপী প্রচািমূলক অনুষ্ঠাদন (বর্মন: আন্তজযারতক পর্ যটন বমলা) অাংশগ্রহণ কিা এবাং বাাংলাদেদশি হাওে  

    পর্ যটন আকি থর্সমূহদক তুদল ধিা। 

ঙ. হাওে পর্ যটন সম্পদেি উন্নয়দন পরিরচরতমূলক ভ্রমদণি (Familiarization trips) ব্যবস্থা কিা। 
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চ. বাাংলাদেদশ হাওে পর্ যটন কার্ যিম পরিচালনা ও প্রচাদিি সদি জরেত োদিল এদজরি এবাং ট্যুি  

    অপাদিটিদেি প্রদণােনা প্রোন করা। 

ে. হাওে পর্ যটনদক একটি নতুন আকর্ যণ রহদসদব প্রচাি কিা র্া কক্সবাজাি, বসন্টমাটি যন দ্বীদপি মদতা সমুদ্র  

    বসকত রিরত্তক পর্ যটন আকর্ যণীয়স্থান বথদক অরতরিি পর্ যটজকর চাপ সরিদয় রনদত সাহায্য কিদব। 

জ. হাওে ও জলাভূরম উন্নয়ন অরধেপ্তি এি সাদথ রমদল বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ য ও  পর্ যটন সাংরিষ্ট অাংশীজন  

    কর্তযক “রবশ্ব জলাভূরম রেবস” পালন কিা। 

 

৬. হাওে পর্ যটন সাংিক্ষণ 

পর্ যটদনি উদেে এবাং পরিদবশ সাংিক্ষদণি মদধ্য িািসা্য  বজায় িাখদত রনম্নরলরখত পেদক্ষপ রনদত হজি:  

ক. পরিদবশ সাংিক্ষণ এবাং পুনরুদ্ধাদিি জন্য পররদিে অরধেপ্তর এিং হাওড় ও েলাভুরি উন্নয়ন অরধেপ্তদরর 

রনদে থেনা অনুসরর্ করা।  

খ. রবদ্যমান েীব-ববরচত্রু সম্পরকথত গদবর্ণাকাদে থ সহদোরগতা করা।   

গ. অাংশগ্রহণমূলক পদ্ধরত প্রদয়াদগি মাধ্যদম হাওে পর্ যটন সম্পে সাংিক্ষদণ স্থানীয় অরধবাসীদেি রনদয়ারেত  

    কিা।  

ি. িামসাি কনদিনশন অনুর্ায়ী সাংিক্ষদণি আন্তজযারতক মান বজায় িাখা।  

 

৭. হাওে পর্ যটদনি জন্য করমটি 

বাাংলাদেশদক একটি অন্যতম হাওে পর্ যটন গন্তব্য রহদসদব গদে তুলদত দুটি সুরনরে যষ্ট করমটি গেন কিা হদব।   

 

৭.১ জাতীয় রস্টয়ারিাং করমটি 

জাতীয় রস্টয়ারিাং করমটি হাওে পর্ যটন সাইে রনধ যািজর্র জন্য প্রদয়ােনীয় রসদ্ধান্ত গ্রহর্ করদি। জাতীয় রস্টয়ারিাং 

করমটি বাাংলাদেদশি হাওে পর্ যটন কার্ যিদমি সারব যক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, পর্ যদবক্ষণ এবাং েিস্থাপনা রনয়ন্ত্রণ  

কিদব। করমটি রনম্নরলরখত কার্ যাবলী সম্পােন কিজি:     

ক. হাওে পর্ যটন রিকাদের জন্য স্াব্য স্থান রচরিত কিা।  

খ. হাওে পর্ যটদন পর্ যটকদেি আকৃষ্ট কিদত পাদি এমন রিদনােনমূলক কার্ যিম এবাং ইদিন্ট রনধ যািণ কিা।  

গ. হাওে পর্ যটন ইদিন্ট আদয়াজন এবাং প্রচাদিি জন্য একটি সুপরিকরল্পত পদ্ধরত বতরি কিা।  

ি. হাওে পর্ যটন রিকাদের জন্য সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবাং রবিাগসমূদহর িদে (বর্মন: ববসামরিক রবমান পরিবহন  

    ও পর্ যটন মন্ত্রণালয়, পরিদবশ, বন ও েলিায়ু পররিতথন রিিয়ক মন্ত্রণালয়, সাংস্কৃরত রবর্য়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয়  

    সিকাি রবিাগ,  পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররদিে অরধেপ্তর এিং হাওড় ও েলাভূরি উন্নয়ন অরধেপ্তদর িাদঝ 

সমন্বয় সাধন কিা। 

ঙ. হাওে পর্ যটন পরিদর্বাদক মানসম্মত কিাি উদেদে সাটি যরফদকশন বপ্রাগ্রাদমি আদয়ােন করা।   

চ. হাওে পর্ যটদনি প্রিাব পর্ যদবক্ষণ ও মূল্যায়ন কিা। 

ে. হাওে পর্ যটন সম্পে সাংিক্ষদণি জন্য বজলা করমটি গঠন কিা। 

রনম্নরলরখত সেস্যদেি দ্বািা জাতীয় রস্টয়ারিাং করমটি গঠিত হদত পাদি এবাং করমটিি কার্ যিম পরিচালনাি জন্য 

এক বা একারধক সেস্য অন্তভু যি কিা বর্দত পাজর:  

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

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

৩. পরিদবশ, বন ও েলিায়ূ পররিতথন মন্ত্রণালজয়র প্ররতরনরধ (সেস্য) 

৪. অথ য মন্ত্রণালজয়র প্ররতরনরধ (সেস্য) 

৫. সাংস্কৃরত রবর্য়ক মন্ত্রণালজয়র প্ররতরনরধ (সেস্য) 

৬. স্থানীয় সিকাি রিিাদগর প্ররতরনরধ (সেস্য) 

৭. পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালজয়র প্ররতরনরধ (সেস্য) 
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৮. পারন উন্নয়ন জিাদড থর প্ররতরনরধ (সেস্য) 

৯. হাওড় ও েলাভূরি উন্নয়ন অরধেপ্তর (সেস্য)  

১০. হাওে পর্ যটন রবদশর্জ্ঞ (সেস্য)  

১১. রশক্ষারবে/হাওে পর্ যটন গদবর্ক (সেস্য) 

১২. বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ যি গিরণ যাং বরর্ি একজন সেস্য (সেস্য) 

১৩. িাংলাদেে পে থেন কদপ থাদরেদনর (রবরপরস) প্ররতরনরধ (সেস্য)  

১৪. ট্যুরিস্ট পুরলশ প্ররতরনরধ (সেস্য) 

১৫. হাওে পর্ যটন উদদ্যািা (সেস্য) 

১৬. ভ্রমণ ও পর্ যটনরশল্প সাংরিষ্ট স্বীকৃত সাংস্থাি প্ররতরনরধ (সেস্য)   

১৭. সাাংবারেক/ রবরশষ্ট সাংবাে মাধ্যদমি সম্পােক (সেস্য) 

১৮. উপ-পরিচালক, গদবর্ণা ও পরিকল্পনা, বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ য (সেস্য সরচব) 

 

জাতীয় রস্টয়ারিাং করমটিদত সাংরিষ্ট মন্ত্রণালদয়ি প্ররতরনরধত্বকািী সেস্যিা নূন্যতম উপ-সরচব বা তদূর্ধ্য 

পেমর্ যাোি অরধকািী হদবন। হাওে পর্ যটন সম্পে ব্যবস্থাপনা, প্রচাি এবাং সাংিক্ষদণি জন্য জাতীয় রস্টয়ারিাং 

করমটি কর্তথক গৃহীত রসদ্ধান্ত বজলা করমটির ওপর ন্যস্ত কিা হদব। জাতীয় রস্টয়ারিাং করমটি বজলা করমটিি হাওে 

পর্ যটন সম্পরকযত কার্ যাবলী মূল্যায়ন কিদব। করমটি বেদি অন্তত দুবাি ববেদক বসদব। জাতীয় রস্টয়ারিাং করমটি 

সিাি আদলািযসূরি এবাং পদ্ধরত রনধ যািণ কিদত পারদি।  

 

৭.২ বজলা পর্ যটন উন্নয়ন করমটি   

সকল বজলায় বজলা পর্ যটন উন্নয়ন করমটি িদয়দে। বজলা পর্ যটন উন্নয়ন করমটি হাওে পর্ যটন উন্নয়ন সম্পরকযত 

রনম্ন বরণ যত কার্ যিম সম্পােন কিদব : 

ক. জাতীয় রস্টয়ারিাং করমটি কর্তযক গৃহীত হাওে পর্ যটন সাংিান্ত পরিকল্পনা ও বকৌশল বাস্তবায়ন কিা।  

খ. হাওে পর্ যটদনি উন্নয়দনি জন্য নতুন পর্ যটন বকন্দ্র এবাং রিদনােনমূলক কার্ যাবলী রচরিত কিা। 

গ. হাওে পর্ যটন রবকাদশি জন্য বেদশি রবদ্যমান প্রাসরিক আইন ও রবরধমালা পর্ যাদলাচনা কিা।  

ি. পরিদবশ বান্ধব এবাং সামারজকিাদব গ্রহণদর্াগ্য হাওে পর্ যটন কার্ যিদমি মান রনধ যািণ কিা। 

ঙ. হাওে পর্ যটন স্থানগুরলি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সাংিান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য এবাং পিামশ য প্রোন কদি জাতীয়  

    রস্টয়ারিাং করমটিদক সহায়তা কিা। 

চ. হাওড় পর্ যটন সাংিক্ষদণি জন্য গৃহীত রনদে যশনাসমূহ র্থার্থিাদব বহাল িাখদত পর্ যটনস্থদলি সমস্ত কার্ যিম  

    িমাগত পর্ যদবক্ষণ কিা। 

ে. পর্ যটক সাংখ্যা, িাজস্ব আয়, পরিদবদশি ওপি প্রিাব, স্থানীয় কম যসাংস্থাদন হাওে পর্ যটদনি অবোন সাংিান্ত  

    তথ্য সম্বরলত বারর্ যক প্ররতদবেন জাতীয় রস্টয়ারিাং করমটিি কাদে বপশ কিা। 

 

৮. হাওে পর্ যটদনি জন্য অথ যায়ন এবাং বাদজট  

হাওে পর্ যটন রবকাদশি জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজট রনদম্নাি পদ্ধরতদত প্রণয়ন কিা বর্দত পাজর:   

ক. সাংরিষ্ট মন্ত্রণালদয়ি সাদথ সমন্বয় সাধন কদি হাওড় পর্ যটন সাইট এবাং ইদিন্টগুদলাি উন্নয়ন, প্রচাি এবাং  

     সাংিক্ষদণি জন্য সহ-অথ যায়দনি ব্যবস্থা কিা। 

খ. হাওড় পর্ যটদনি সুরবধাদথ য স্থানীয় সিকাি, ববসিকারি সাংস্থা/পর্ যটন ব্যবসা এবাং এনরজওগুদলাি মদতা মূল  

    বস্টকদহাল্ডািদেি মদধ্য প্রদয়াজনীয় তহরবল বিাে কদি পাবরলক প্রাইদিট পাট যনািরশপ (PPP) গেন কিা। 

গ. হাওে পর্ যটন স্থানগুরলি বসৌন্দর্ য বধ যদনি জন্য জিসরকারর খাদতর পৃষ্ঠদপার্কতাি ব্যবস্থা কিা।   

ি. ববসিকারি তহরবলদক উৎসারহত কিাি জন্য হাওে পর্ যটন সাইে ইজািা বেওয়াি সুরবধা প্রোন করা।  


