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১. প্রস্তাবনা  

সুনীল অর্ থনীতি একটি অর্ থননতিক ধারণা এবাং কাঠাদমা র্া সামুতিক সম্পদের বটকসই ব্যবহার ও 

ব্যবস্থাপনাদক উৎসাতহি কদর। এটি অর্ থননতিক প্রবৃতি, উন্নি জীবনর্াত্রা এবাং সামুতিক পতরদবদশর সাংরক্ষণ 

তনতিি কদর। মৎস্য, পর্ থটন ও সামুতিক পতরবহণ, িীরবিী নবায়নদর্াগ্য শতি, জলজ চাষ 

(Aquaculture), সমুিিদলর সম্পে আহরণ, সামুতিক জজব প্রযুতি এবাং জজব  পর্ থাদলাচনা ইি াতে 

খািসমূহ সুনীল অর্ থনীতির অন্তর্ভ থি। তবশ্বব্যাপী সুনীল অর্ থনীতির খািগুদলার মদে পর্ থটন একটি গুরুত্বপূণ থ 

খাি তহদসদব তবদবতচি। সামুতিক সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহাদরর মােদম বদগাপসাগরদক বাাংলাদেদশর 

অর্ থননতিক উন্নয়ন এবাং সমৃতির বকদ্র হ তহদসদব গদ  বিালার অপাি সম্ভাবনা রদয়দে। এই সম্ভাবনাগুদলাদক 

কাদজ লাতগদয় অর্ থননতিক উন্নয়দনর জন্য “সুনীল অর্ থনীতির পর্ থটন গাইর্লাইন” জিতর করা হদয়দে।  এই 

গাইর্লাইদন বাাংলাদেদশর সুনীল অর্ থনীতিদি পর্ থটন সম্পেসমূহ  তচতিিকরণ, উন্নয়ন এবাং সাংরক্ষণ করার 

কাঠাদমাগি প্রতিয়ার উপর আদলাকপাি করা হদয়দে।   

২. প্রাসতগক সাংজ্ঞা  

সুনীল অর্ থনীতি (Blue Economy): সুনীল অর্ থনীতি একটি ধারণা র্া সামুতিক সম্পে, জীবনবতচদত্রর 

ভারসাম্য ও সামুতিক পতরদবদশর বটকসই উন্নয়ন এবাং সম্পেসমূদহর উপযুি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা তনতিি 

কদর।  

সামুতিক পর্ থটন (Marine Tourism): সমুদি ভ্রমণসহ জলতভতিক তবতভন্ন রিননাদনমূলক কার্ থিম বর্মনঃ 

স্কুবা র্াইতভাং, ওয়াটার তিইাং, সামুতিক প্রাণী বেখা, উইন্ডসাত্থাং ইি াতে উপদভাগ করার জন্য ভ্রমণ করাদকই 

সামুতিক পর্ থটন বদল।   

উপকূলীয় পর্ থটন (Coastal Tourism): উপকূলীয় পর্ থটন বলদি উপকূলীয় অঞ্চদলর দ্বীপ, উপদ্বীপ, পর্ থটন 

আকষ থণ, সমুি জসকি, বনর্ভতম, জীব জবতচত্র, নানা প্রকার তবদনােন কার্ থিম বর্মন, সাঁিার, সাত্থাং, সূর্ থ স্নান, 

এবাং অন্যান্য সমুি জসকি তভতিক পর্ থটন তিয়াকলাপদক ববাঝায় র্া ববতশরভাগই সমুি িীরবিী স্থাদন হদয় 

র্াদক।      

প্রদমােিরী পর্ থটন (Ocean Cruise Tourism): অবকাশ র্াপন এর উদেদে প্রদমাে িরীদি (Cruise Ship) 

সমুদির তনতে থষ্ট পদর্ র্াত্রা করাই হল প্রদমােিরী পর্ থটন।  

 

 

 



 

 

 

৩. সুনীল অর্ থনীতি এিং পর্ থটদনর জবতশষ্ট   

সুনীল অর্ থনীতির মােদম চলমান এবাং সম্ভাব্য উভয় খাদিই বটকসই, তনম থল এিং র্র্ার্ থ সুনীল উন্নয়দনর 

সুদর্াগ জিতর হয়। এই পর্ থটন দুইটি ধািা তনদয় গঠিি, র্র্াঃ সামুতিক পর্ থটন এবাং উপকূলীয় পর্ থটন। সুনীল  

অর্ থনীতি এিং পর্ থটদনর তকছু অনন্য জবতশষ্ট  রদয়দে। বর্মনঃ       

ক. সামুতিক অর্ থননতিক কার্ থিদম স্বল্প, মেম এবাং েীর্ থদময়ােী সময়সীমার তভতিদি বটকসই ও 

অন্তর্ভ থতিমূলক তবকাশ এবাং কম থসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃতষ্ট কদর।  

খ. পতরদবশগি এবাং জীব-জবতচদত্র র অখণ্ডিা বজায় বরদখ প্রাকৃতিক সম্পদের সাংরক্ষণ এবাং সুষম 

উন্নয়ন তনতিি কদর।  

গ. সামুতিক সম্পে ব্যবস্থাপনার সুতবধাগি এবাং বকৌশলগি তেক তবদবচনা কদর বটকসই উন্নয়ন 

সাধদনর বচষ্টা কদর।    

৪. উদেে 

এই গাইর্লাইদনর প্রার্তমক উদেে হল সুনীল অর্ থনীতির ধারণার উপর তভতি কদর পর্ থটন উন্নয়ন তনতিি 

করা র্া শুধুমাত্র অর্ থননতিক প্রবৃতিই অজথন করদব না, বরাং পতরদবশগি এবাং সামাতজক বটকসই উন্নয়ন 

তনতিি করদব। এই গাইর্লাইদনর অন্যান্য উদেেসমূহ তনম্নরূপঃ   

ক. অর্ থননতিক সুতবধা অজথদনর জন্য র্র্ার্র্ পিতিদি পর্ থটন সম্পে ব্যবহার করা। 

খ. সুনীল অর্ থননতিক কার্ থিম প্রসাদরর লদক্ষ  এর সুসাংগি কাঠাদমা জিতর করা।  

৫. সুনীল অর্ থনীতি এিং পর্ থটন সম্পে তচতিিকরণ   

পর্ থটনদক সুনীল অর্ থনীতির অন্যিম বৃহিম এবাং দ্রুি বধ থনশীল খাি তহসাদব তবদবচনা করা হয়। বাাংলাদেদশ 

তবতভন্ন সামুতিক ও উপকূলীয় পর্ যটন সম্পে রদয়দে। বর্মনঃ  

 সমুি ভ্রমণ;  

 সমুি উপকূলীয় অঞ্চদল ভ্রমণ;  

 প্রদমােিরী উপদভাগ;  

 সমুদির জলরাতশ এবাং সামুতিক প্রকৃতি, জলজ স্তন্যপায়ী ও প্রানী জবতচত্র  (বর্মনঃ তিতম, কুতমর এবাং 

তবতভন্ন প্রজাতির র্লত্ন, কচ্ছপ ইি াতে), মাে ধরা উপদভাগ;  

 আকষ থণীয় সমুি জসকি উপদভাগ;  

 দ্বীপপুঞ্জ ও পর্ যটন আকর্ যণ উপন াগ; 



 

 

 

 বসায়াচ অব বনা গ্রাউন্ড (বদগাপসাগদরর এক অিল রাজ ) উপদভাগ;   

 সমুি জসকি এবাং উপকূলীয় অঞ্চদলর পর্ থটন তিয়াকলাপ উপদভাগ ইি াতে।   

সুনীল অর্ থনীতির ধারণার র্র্ার্র্ প্রদয়াগ তনতিি কদর এই সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা।   

৬. সুনীল অর্ থনীতি এিং পর্ থটন উন্নয়ন ও সাংরক্ষদণর জন্য তনদে থশনা  

বাাংলাদেদশর সুনীল অর্ থনীতিদি পর্ থটন প্রবিথদনর মূল উদেে হল পর্ থটন কার্ থিদমর মােদম সামুতিক 

সম্পদের বটকসই ব্যবহার তনতিি করা। তনম্নতলতখি তনদে থশনাসমূহ বাস্তবায়দনর মােদম সুনীল অর্ থনীতিদি 

পর্ থটদনর উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ করা সম্ভবঃ    

 বাাংলাদেদশ আরও ববশী ওশান ক্রুজ আনয়দন ববসরকাতর ট্য র অপাদরটরদের উৎসাতহি করার জন্য 

বনৌ-পতরবহন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র উভয় তবভাগ, ইতমদগ্রশন, কাস্টমস, বন তবভাগ ও অন্যান্য 

সাংতিষ্ট েপ্তদরর দ্রুি অনুমতি প্রাতপ্ত ও প্রদয়াজনীয় বসবা সহজীকরদণ ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সাংতিষ্ট 

েপ্তরসমূদহর সাদর্ সমন্বয় সাধন ও MOU সম্পাদন।   

 ওশান ক্রুজ পতরচালনায় বসবা সহজীকরদণ One Stop Service ব্যিস্থা প্রবিথন। 

 সমুি উপকূলবিী পর্ থটন আকষ থণ বকদদ্র হ/এলাকায় োতয়ত্বশীল পর্ থটন তনতিিকরণসহ পর্ থটকরা বর্ন 

তনরাপদে এবাং স্বচ্ছদে ভ্রমণ করদি পাদর বস তবষদয় কার্ থকর উদোগ গ্রহদণর লদক্ষ  স্থানীয় জনগদণর 

মদে সদচিনিামূলক কম থশালা আন াজন।    

 সমূিনসকি, সমুি, দ্বীপ ও চরাঞ্চলসহ সমুি িীরবিী বজলাসমূদহ Volunteer Group জিতর 

পর্ থটন সম্পে রক্ষায় সদচিনিা বৃতি করা।  

 সমুি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মােদম বটকসই পর্ থটন উন্নয়ন তনতিিকরদণ সভা/কম থশালা 

/বসতমনার/ জনসদচিনিামূলক সভা আদয়াজন।  

 Diving tourism বক উৎসাতহি করার জন্য সাংতিষ্ট সরকাতর ববসরকাতর প্রতিষ্ঠাদনর মদে MOU 

কিা এিং প্ররিিছি এ সংক্রান্ত কম যসূচী গ্রহণ কিা।  

 সমুি জসকি এলাকা, বমতরন ড্রাইভ, দ্বীপপুঞ্জ ও উপকূলীয় অঞ্চদল পতরিার পতরচ্ছন্নিা অতভর্ান, 

এর্দভঞ্চার ট্র্ াতকাং, বীচ হাইতকাং, মাউদেতনয়াতরাং, আলট্র্া ম্যারার্ন, বট্র্ইল রান, িস কাতি রান, 

মাউদেন সাইতলাং, সাঁিার, বাাংলা চ াদনল পাত , বীচ ফুটবল, তিদকট ও অন্যান্য স্থানীয় িী া ও 



 

 

 

পর্ থটন কম থকাণ্ড আদয়াজন। এ বক্ষদত্র সরকাতর ও ববসরকাতর আদয়াজক সাংস্থা ও প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ 

MOU কিাি মাধ্যনম যর্ৌথ উনযানগ আন াজন কিা।    

 স্থানীয় প্রশাসদনর সহদর্াতগিায় বীচ কাতন থভ াল আদয়াজন।  

 িাংলানদশ যনৌিারহনীি উনযানগ আন ারজিব্য International Fleet Review (IFR) সহ 

সাগি ও িীচনকরিক সিকারি-যিসিকারি উনযানগ আন ারজি আঞ্চরলক, জািী  এিং আন্তজযারিক 

অন্যান্য কম যসূচী/অনুষ্ঠান সহ-অংশীদারিনেি র রিনি আদয়াজন করা। 

 পর্ থটদন সুনীল অর্ থনীতির উপর গদবষণা পতরচালনা করা।  

 কক্সবাজারসহ অন্যান্য সমুি জসকি এলাকা, দ্বীপপুঞ্জ ও উপকূলীয় অঞ্চদল ট্য তরস্ট ইন্রদমশন 

বসোর স্থাপন করা।  

 সমূিনসকি, দ্বীপ ও চরাঞ্চলসহ সমুদ্রিীিিিী যজলাসমূনহ কতমউতনটি ট্য তরজম এবাং বহামদস্ট এি 

সম্ভাব্যিা রচরিিকিণ, উন্ন ন, প্ররশক্ষণ, উনযাক্তা তিরি ও িাজািজািকিণ।  

 যসন্টমাটি যন দ্বীনপি পরিনিশ, প্ররিনিশ ও জীিবিরচত্র্ু সুিক্ষা এিং যটকসই পর্ যটন উন্ন ন' এি জন্য 

কম যপরিকল্পনা গ্রহণ এিং িাস্তিা ন;  

 সমূিনসকি, সমুি, দ্বীপ ও চরাঞ্চদলর পর্ থটন সম্পে তচতিিকরণ, উন্নয়ন ও বাজারজািকরণ এর 

উদোগ গ্রহণ। এ সংক্রান্ত সমীক্ষা পতরচালনা করা এবাং পর্ থটকদের সুতবধাতে বৃতি ও অবকাঠাদমার 

উন্নয়দনর জন্য সাংতিষ্ট ক্থপদক্ষর সাদর্ সমন্বয় সাধন;    

 বেদশর তবতভন্ন অঞ্চদল Island Hopping কার্ থিম বাস্তবায়দনর জন্য সম্ভাব্যিা র্াচাই ও 

বাস্তবায়ন;  

 কক্সবাজার, কুয়াকাটা সমুিনসকি ও বসে মাটি থন দ্বীদপ তবতভন্ন ধরদনর পণ্য ও বসবা বর্মনঃ Para 

Sailing, Flying Fish, Snorkeling, Scuba Diving সহ তবতভন্ন ধরদনর কার্ থিম 

চালুকরণ এবাং এ বক্ষদত্র সরকাতর ও ববসরকাতর উদোগ উৎসাতহিকরণ ও সরকাতর পৃষ্ঠদপাষকিা 

প্রোন;  

 Duck tourism বক উৎসাতহি করদি ববসরকাতর প্রতিষ্ঠানদক সহায়িা প্রোন এবাং সরকাদরর 

সাংতিষ্ট সাংস্থার সাদর্ সমন্বয় সাধন;  



 

 

 

 Yacht, Catamaran সহ তবতভন্ন প্রদমােিরীর বসবা চালুকরদণ উদোগ গ্রহণ এবাং সরকাতর ও 

ববসরকাতর সাংতিষ্ট সাংস্থার সাদর্ সমন্বয় সাধন;  

 Back water Tourism এর সম্ভ াবিা র্াচাই, উন্নয়ন ও বাজারজািকরণ;  

 সমূিনসকি এলাকায় বটকসই পর্ থটন বজান জিতরর কার্ থিম গ্রহণ; 

 Integrated Tourism Resort Zones (ITRZ) অর্বা tourism cluster গঠন;  

 “Coastal & Maritime” পর্ থটন  উন্নয়দন মহাপতরকল্পনা প্রণয়ন; 

 উপকূলীয় এলাকায় বর্ বকান বহাদটল, তরদসাট থ বা অন্যান্য স্থাপনা পর্ থটকবান্ধব কদর গদ  বিালা;   

 পতরদবশগিভাদব সাংদবেনশীল, সামাতজকভাদব বা সাাংস্কৃতিকভাদব গুরুত্বপূণ থ, এবাং সম্ভাব্য ঝুঁতকপূণ থ 

এলাকায় (বর্মনঃ জসকি, মৎস্য ও তচাংত  চাদষর এলাকা, ম্যানদগ্রাভ বন এবাং সমুি জসকি ক্ষয়প্রবণ 

এলাকা ইি াতে) উন্নয়দনর উদোগ এত দয় চলা;     

 প্রস্তাতবি এলাকার ভূিত্ত্ব, বাস্তুসাংস্থান এবাং সাংস্কৃতির সদগ সগতি বরদখ বহাদটল বা তরদসাদট থর নকশা 

এবাং কাঠাদমা তনম থাণ করা। উোহরণস্বরূপ, বসে মাটি থনস প্রবাল দ্বীদপ উঁচু ভবন তনম থাণ না করা;  

 বমৌতলক অবকাঠাদমা এবাং সুতবধার (দর্মনঃ তবদু ৎ, রাস্তার্াট, পাতন সরবরাহ, এবাং িরল ও কঠিন 

বজথ  অপসারণ ব্যবস্থা) জনকট্য তবদবচনা করা;   

 সমুি জসকি অঞ্চদলর জনসতগ থক বসৌের্ থ রক্ষার জন্য উপকূলদরখার দৃেদক বাধাগ্রস্ত কদর এমন 

সাতরবি অবকাঠাদমাগি উন্নয়ন এ াদি সিকথিামূলক পতরকল্পনা প্রণয়ন করা; 

 অভ ন্তরীণ পর্ থটনদক সহজির করদি কক্সবাজার বর্দক খুলনা রুদট (বর্মনঃ বভালা-হাতিয়া-

তনঝমদ্বীপ–কুতুবতেয়া–পদিগা–মদহশখালী–কক্সবাজার-ইনানী এবাং বটকনা্) ক্রুজ পতরদষবা চালু 

করার তবষদয় সরকাতর ও ববসরকাতর অাংশীজনদের সাদর্ সমন্বয় সাধন করা;   

 বটকসই বজথ  ব্যবস্থাপনার উদেদে বহাদটল, তরদসাট থ, বরদস্তারাঁ এবাং অন্যান্য খাে পতরদষবা 

প্রোনকারী ব্যবসার খাে বজথ , প্লাতস্টদকর কাগজ, টিন এবাং কাদচর তজতনসপদত্রর জন্য পৃর্ক 

র্াস্টতবন ব্যবহার করা এবাং এ তবষদয় প্রতশক্ষদণর আদয়াজন করা।  

 

 



 

 

 

৬.৪ সামুতিক জীবনবতচত্র  সাংরক্ষণ   

সমুদি চাতলি বনৌকা এবাং অন্যান্য জাহাজ বর্দক তনগ থি আবজথনা সমুদির জীবনবতচত্র  এবাং পাতনর গুণমান 

দূতষি করদে র্া িমবধ থমান ভাদব সামুতিক প্রাণীর আবাসস্থদলর জন্য হুমতকর কারণ হদয় োঁ ায়।   

ক. সমুি, সামুতিক সুরতক্ষি এলাকা, পতরদবশগিভাদব সাংদবেনশীল এলাকা এবাং জনাকীণ থস্থাদন মানব সৃষ্ট 

বজথ  এবাং অন্যান্য আবজথনা ব্লা তনতষি করা। 

খ. জাহাদজর সমস্ত আবজথনা এবাং মানব সৃষ্ট বজথ  ট্যাদে সাংরক্ষণ কদর বসগুদলা সরকার অনুদমাতেি তনষ্পতি 

এলাকায় তনদক্ষপ করা।   

গ. বকাদনা ধরদনর খাে বজথ  এবাং অন্যান্য তনষ্পতিদর্াগ্য আবজথনা পাতনদি না ব্লদি পর্ থটকদের জন্য 

তনদে থশনা জিতর করা এবাং িা কার্ থকর করা। 

র্. সমুি জসকদি এবাং বনৌর্াদন বনাটিশ ববার্ থ ও সাইনদবার্ থ র্র্ার্র্ভাদব স্থাপন করা র্াদি তনদে থশনাসমূহ 

র্াত্রীদের কাদে দৃেমান হয়। করণীয় ও বজথনীয় তবষদয় প্রচার প্রচারণা চালাদনা।  

 

৭. সুনীল অর্ থনীতি এিং পর্ থটন উন্নয়দনর জন্য কতমটি  

এই গাইর্লাইদন উদেে বাস্তবায়দনর জন্য 'জািীয় তস্টয়াতরাং কতমটি' গঠন কিা। তনদম্নাি সেস্যদের তনদয় 

কতমটি গঠন করা: 

১. প্রধান তনব থাহী কম থকিথা, বাাংলাদেশ ট্য তরজম ববার্ থ (স াপরি) 

২. ববসামতরক তবমান পতরবহন ও পর্ থটন মন্ত্রণালদয়র প্রতিতনতধ (সেস্য) 

৩. বনৌ-পতরবহন মন্ত্রণালদয়র প্রতিতনতধ (সেস্য) 

৪. পাতন সম্পে মন্ত্রণালদয়র প্রতিতনতধ (সেস্য) 

৫. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র প্রতিতনতধ (সেস্য) 

৬. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র সুরক্ষা বসবা তবভাদগর প্রতিতনতধ (সেস্য) 

৭. অর্ থ মন্ত্রণালদয়র প্রতিতনতধ (সেস্য) 

৮. পতরদবশ, বন ও জলবার্  ুপতরবিথন মন্ত্রণালদয়র প্রতিতনতধ (সেস্য) 

৯. বাাংলাদেশ বনৌবাতহনীর প্রতিতনতধ (সেস্য) 

১০. বাাংলাদেশ তশতপাং কদপ থাদরশদনর (তবএসতস) প্রতিতনতধ, সেস্য 

১১. চট্টগ্রাম, মাংলা ও পায়রা বের ক্থপদক্ষর প্রতিতনতধ (সেস্য) 

১২. বাাংলাদেশ অভ ন্তরীণ বনৌ-পতরবহন কদপ থাদরশদনর (তবআইর্তিউটিতস) প্রতিতনতধ, সেস্য  

১৩. বাাংলাদেশ বকাস্টগাদর্ থর প্রতিতনতধ (সেস্য) 

১৪. সামুতিক তশক্ষা ও প্রতশক্ষণ প্রতিষ্ঠাদনর প্রতিতনতধ (সেস্য) 



 

 

 

  ১৫. বাাংলাদেশ পর্ থটন কদপ থাদরশদনর (তবতপতস) প্রতিতনতধ (সেস্য)      

  ১৬. ট্য র অপাদরটর এদসাতসদয়শদনর প্রতিতনতধ (সেস্য) 

  ১৭. ট্য তরস্ট পুতলদশর প্রতিতনতধ (সেস্য) 

  ১৮. সাাংবাতেক (সেস্য) 

  ১৯. উপ-পতরচালক, গদবষণা ও পতরকল্পনা, বাাংলাদেশ ট্য তরজম ববার্ থ (সেস্য-সতচব) 

 

কতমটির কার্ থপতরতধঃ     

ক. আন্তজথাতিক অগদন সুনীল অর্ থনীতির বাতণতজ ক সম্ভাবনার সুদর্াগ অদন্বষদণর জন্য সরকাতর ক্থপক্ষ এবাং 

সাংতিষ্ট তশদল্পর মদে অাংশীোতরত্বদক উৎসাতহি করা।  

খ. আন্তজথাতিক অাংশীোরদের মদে সমন্বয় সাধন করা। 

গ. স্থানীয় বের ক্থপক্ষ, জাহাজ মাতলক এবাং অন্যান্য সাংতিষ্ট বস্টকদহাল্ডারদের মদে সমন্বয় সাধন করা।  

র্. সামুতিক ও উপকূলীয় পর্ থটন কার্ থিম উন্নয়ন এবাং পর্ থদবক্ষণ করা। 

ঙ. সীমান্তবিী রুদট ক্রুজ জাহাজ চলাচদলর জন্য সমতন্বি সমুি পতরকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা চুতি সম্পােন করা। 

চ. আঞ্চতলক সমন্বয় ও সহদর্াতগিা গদ  বিালা।  

ে. স্থানীয় জনদগাষ্ঠীর অর্ থনীতির উন্নয়ন এবাং োতরি  তবদমাচদন অবোন রাখদি ভ ালু বচইদন িাদের 

অাংশগ্রহণ তনতিি করা।  

জ. প্রতিদবশী বেশ বর্মনঃ ভারি, তময়ানমার, মালদ্বীপ এবাং শ্রীলোর মদে সামুতিক বর্াগাদর্াগ গদ  বিালা।  

ঝ. তদ্বপক্ষীয় সহদর্াতগিায় গন্তব্যস্থদলর জন্য বর্ৌর্ প্রচার এবাং প্রতিদবশী বেশগুদলার সাদর্ তদ্বপাতক্ষক পর্ থটন 

চুতি উন্নয়ন। 

ঞ. এ াাংকতরাং পদয়ে, উপকূলীয় স্থান এবাং বের এলাকায় অবকাঠাদমা ও পর্ থটন সুতবধা গদ  বিালার বক্ষদত্র 

সাংতিষ্ট ক্থপদক্ষর সাদর্ সমন্বয় সাধন করা।    

ট. সামুতিক এবাং উপকূলয় পর্ থটদন সবুজ অনুশীলন প্রণয়ন করা।   

ঠ. সামুতিক বন্যপ্রাণী, পাতনসম্পে এবাং জীবনবতচত্র  রক্ষা করার বক্ষদত্র সুপাতরশ প্রোন করা।  

র্. পর্ থটকদের চাতহো এবাং বর্াগাদনর মদে সমন্বয় সাধন করা। 



 

 

 

ঢ. উপকূলবিী এলাকার স্থানীয় সাংস্কৃতি সাংরক্ষণ করা।  

 

৮। স্থানী  করমটিঃ  

স্থানী  পর্ যান  রনম্ন িরণ যি করমটি দার ে পালন কিনিঃ  

১। যজলা পর্ যটন উন্ন ন করমটি   

২। িীচ ম্যাননজনমন্ট করমটি  

 

৯. অর্ থায়ন এবাং বাদজট    

সুনীল অর্ থনীতি এবাং পর্ থটন তবকাদশর জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজট তনম্নতলতখি পিতিগুদলার মােদম তনতিি 

করা হদবঃ  

ক. সিকারি ও যিসিকারি সংরিষ্ট দপ্তি িাি িারর্ যক উন্ন ন পরিকল্পনা  পর্ যটননক অন্তর্ভ যক্ত কিনি।  

খ. উপকূলীয় অঞ্চদল বটকসই পর্ থটন সুতবধা তবকাদশ ববসরকাতর খািদক তবতনদয়াদগ উৎসাতহি করদি 

প্রদণােনা বেয়া। 

গ. সুনীল অর্ থনীতিদি পর্ থটন উন্নয়ন প্রকদল্পর সহ-অর্ থায়দনর জন্য সাংতিষ্ট মন্ত্রণালদয়র সদগ সমন্বয় 

সাধন করা।   

র্. বটকসই পর্ থটনদক সমর্ থন করদি এবাং উপকূলীয় অঞ্চদলর প্রাকৃতিক বসৌের্ থ বৃতির লদক্ষ  

বৃক্ষদরাপদণ তবতনদয়াদগর জন্য বস্টকদহাল্ডারদের মদে পাবতলক প্রাইদভট পাট থনারতশপ (PPP) গঠন 

করা।     

ঙ. সুনীল অর্ থনীতিদি পর্ থটদনর তবতনদয়াগকারীদের জন্য স্বল্প ও মাঝাতর বময়াদে সুেমুি ঋদণর 

ব্যবস্থা করা।   

চ. সরকাতর ও ববসরকাতর প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ সহ-অর্ থায়দন সমুি ও সমুি জসকি বকতদ্র হক তবতভন্ন িী া 

ও তবতনদয়াগ কম থকাণ্ড পতরচালনা করা।  


