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বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ য 

ববসামরিক রবমান পরিবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি 

 



 

 

১. প্রস্তাবনা       

রবশ্বব্যাপী ১.৯ রবরলয়ন মুসলমাদনি সমন্বদয় গঠিত মুসরলম জনদগাষ্ঠী রবদশ্বি সবদেদয় দ্রুত বর্ যনশীল বাজাি, 

বর্দেদে হালাল পদেি োরহো প্ররতরনয়তই বৃরি পাদে। বাাংলাদেশ রবদশ্বি েতুর্ য বৃহত্তম মুসরলম জনবহুল বেশ। 

এি বমাট জনসাংখ্যাি প্রায় ৯০% মুসরলম। মুসরলম পর্ যটদকি মদে হালাল খাবাি গ্রহদণি প্ররত আগ্রহ িদয়দে। 

বাাংলাদেদশি বহাদটল, বিস্টুদিদে সার্ািণত হালাল খাবািই পরিদবশন কিা হদয় র্াদক। তাই বাাংলাদেশ একটি 

উদেখদর্াগ্য হালাল পর্ যটন গন্তব্য রহদসদব গদে ওঠাি অপাি সম্ভাবনা িদয়দে। বেদশ রবদ্যমান রবপুল সাংখ্যক 

মসরজে, ইসলামী প্রত্নতারিক স্থান এবাং স্মৃরতস্তম্ভ হালাল পর্ যটদনি অন্যতম আকর্ যণ রহদসদব রবদবরেত হদত পাদি। 

মুসরলম ভ্রমণকািীদেি স্বতন্ত্র মূল্যদবার্ এবাং দৃরিভরি িদয়দে র্া তাদেিদক অন্যান্য পর্ যটকদেি বর্দক পৃর্ক 

কদি। মুসরলম পর্ যটকদেি রবদশর্ োরহো পূিদণি জন্য, বসবা প্রোনকািীদেি পর্ যটন পে ও বসবাি উন্নয়ন এবাং 

রবতিদণ ইসলামী রনয়ম-কানুন বমদন েলদত হয়। “হালাল  পর্ যটন গাইর্লাইন” বাাংলাদেদশি হালাল পর্ যটন পে 

ও বসবাি উন্নয়ন, সম্প্রসািণ, ব্যবস্থাপনা এবাং রবপণদনি গুরুত্বপূণ য রেকসমূদহি ওপি  একটি অনুসিণীয় োরলল।       

 

২. প্রাসরিক সাংজ্ঞা    

হালালঃ হালাল শব্দটি আিরব ভার্া বর্দক এদসদে র্াি অর্ য গ্রহণদর্াগ্য, রবদবেু এবাং অনুদমারেত।  

হালাল পর্ যটনঃ বর্ সকল পর্ যটন কার্ যক্রম ইসলামী রশোি সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ য এবাং মুসরলম পর্ যটকদেি সুরনরে যি 

োরহোি জন্য উপযুক্ত বসগুদলা হালাল পর্ যটদনি মদে অন্তর্ভ যক্ত।  

হািামঃ হািাম হদলা হালাদলি রবপিীত শব্দ র্াি অর্ য গ্রহণদর্াগ্য নয়, অনুদমারেত নয় অর্বা রনরর্ি।  

 

৩. উদেশ্য 

এই গাইর্লাইদনি মূল উদেশ্য হদলা বাাংলাদেদশ মুসরলম পর্ যটকদেি সুষ্ঠুভাদব বসবা প্রোদনি লদেু বেশব্যাপী 

হালাল পর্ যটন পে ও বসবাি প্রবতযন এবাং উন্নয়ন কিা। তদুপরি, এি সাদর্ রনম্নরলরখত উদেশ্যগুরলও সম্পৃক্ত 

িদয়দেঃ    

ক. ভ্রমণ ও পর্ যটদনি সাদর্ সাংরিি রবরভন্ন বসক্টদি মুসরলম বান্ধব পর্ যটন বসবা অন্তর্ভ যক্ত কিাি লদেু রনদে যশনা 

প্রোন কিা।  

খ. বাাংলাদেদশ হালাল পর্ যটন রবকাদশি উপযুক্ত পন্থা রেরিত কিা।  

গ. হালাল পর্ যটন পে ও বসবাি রবপণন ও প্রোদিি জন্য সম্ভাব্য পিরত এবাং বকৌশল রনর্ যািণ কিা।    

 

৪. হালাল পর্ যটন পে এবাং বসবা   

হালাল পর্ যটন সম্প্রসািদণি জন্য, ভ্রমণ ও পর্ যটন খাদতি রবরভন্ন পে ও বসবা মুসরলম বান্ধব হওয়া প্রদয়াজন। এই 

বেদে রনম্নবরণ যত রনদে যশনা অনুসিণ কিদত হদবঃ  

 

৪.১ প্রার্ যনাি সুরবর্া 

প্ররতটি পর্ যটন স্থাপনায় (বর্মনঃ বহাদটল, বমাদটল, রিদসাট য, বিদস্তািাঁ, কুাদে, রবদনােন পাকয, শরপাং মল, 

হাসপাতাল) পুরুর্ এবাং মরহলাদেি জন্য পৃর্ক পৃর্ক প্রার্ যনাি স্থান রনর্ যািণ ও রেক-রনদে যশনা রেি অন্তর্ভ যক্ত কিা। 

প্রার্ যনা সুরবর্া প্রোদনি জন্য  রনম্নরলরখত রবর্য়গুদলা রবদবেুঃ    

 

৪.১.১ প্রার্ যনাি কে  

ক. প্রার্ যনা কেটি সুরবর্াজনক স্থাদন হওয়া।    

খ. প্রার্ যনা কদেি অবস্থান রনদে যশ কিাি জন্য সঠিক রেি ব্যবহাি কিা।  



 

 

গ. প্রার্ যনা কে সবসময় পরিষ্কাি িাখা এবাং পর্ যাপ্ত বায়ু েলােদলি ব্যবস্থা র্াকা।    

ঘ. রকবলাি রেক স্পিভাদব রেরিত র্াকা।    

ঙ. পর্ যাপ্ত সাংখ্যক প্রার্ যনা ম্যাট রাখা।  

ে. প্রার্ যনাি সময়সূরেি তথ্য রনদে যরশকা িাখা।   

 

৪.১.২ পাবরলক ওয়াশরুম এবাং অযু সুরবর্া 

ক. প্রার্ যনা কে সাংলগ্ন পা বর্ায়াি ব্যবস্থাসহ পুরুর্ ও মরহলাদেি জন্য পৃর্ক পৃর্ক অযু সুরবর্া র্াকা।   

খ. ওয়াশরুদম রবদর্ট, হুান্ড শাওয়াি বা ওয়াটাি বহাস র্াকা।  

গ. ওয়াশরুম পরিষ্কাি-পরিেন্ন িাখা।   

ঘ. ওয়াশরুদম প্রেত্ত সুরবর্া ও প্রসার্নসামগ্রী মুসরলমদেি ব্যবহাদিি উপদর্াগী হওয়া।   

 

৪.২ হালাল খাদ্য ও পানীয়   

বর্সব খাবাি ইসলামী শিীয়াহ অনুর্ায়ী খাওয়া জাদয়র্, বসগুদলাদক হালাল খাবাি বলা হয়। ইসলাম র্দম য সকল 

খাদ্য ও পানীয়দক হালাল রহদসদব রবদবেনা কিা হয়, বর্গুদলা হািাম বেণীদত পদি না।     

৪.২.১ বর্সব খাবািদক ইসলাদম হািাম মদন কিা হয় 

বর্ সকল খাবাি কুিআদন স্পিভাদব রনরর্ি বসগুদলা ব্যতীত সমস্ত খাবাি এবাং পানীয় হালাল রহসাদব রবদবরেত 

হয়। হািাম খাদ্যগুদলাি তারলকা রনম্নরুপঃ    

ক. অুালদকাহল (মে) এবাং অন্যান্য মােকদ্রব্য।   

খ. মৃত প্রাণীি মাাংশ।   

গ. িক্ত এবাং িক্ত দ্বািা প্রস্তুত খাদ্য। 

ঘ. শূকদিি মাাংস।    

ঙ. রসাংহ এবাং বাদঘি মদতা সমস্ত রহাংস্র মাাংসাশী প্রাণী।   

ে. সমস্ত রশকািী পারখ, উোহিণস্বরূপঃ বাজপারখ, শকুন, ঈগল ইতুারে।    

ে. গৃহপারলত গার্া, ইঁদুি, রবচ্ছু, সাপ, ব্যাঙ।  

জ. ইসলামী পিরতদত জবাই কিাি আদগ বর্ বকান প্রাণী (মাে এবাং সমুদদ্রি প্রাণী োো) র্া  মািা বগদে তা 

হািাম। 

 

৪.২.২ খাদ্য ও পানীয় হালাল হওয়াি শতয 

খাদ্য এবাং পানীয় হালাল হওয়াি জন্য রনম্নরলরখত শতযগুদলা পূিণ কিদত হদবঃ  

ক. খাদ্য ও পানীয়দত এমন রকছু র্াকা উরেত নয় র্া ইসলামী শিীয়াহ অনুর্ায়ী রনরর্ি (হািাম)। 

খ. হািাম কাঁোমাল অর্বা পে ব্যবহাি কদি খাদ্য বা পানীয় প্রস্তুত, প্ররক্রয়াজাত, পরিবহন বা সাংিেণ না কিা।  

গ. খাদ্য বা পানীয়দত ইসলামী শিীয়াহ অনুর্ায়ী দূরর্ত বস্তু না র্াকা।  

ঘ. খাদ্য বা পানীয় মানুদর্ি ব্যবহাদিি জন্য রনিাপে, রবর্হীন এবাং বনশাহীন হওয়া।  

ঙ. ইসলামী রনয়ম বমদন র্র্ার্র্ভাদব পশুদক জবাই কিা।  

 

৪.৩ মুসরলম বান্ধব পর্ যটন আবাসন ব্যবস্থা   

পর্ যটন আবাসন বসবা প্রোনকািী বা অন্যান্য পর্ যটন সাংরিি সাংস্থাদক রনরিত কিদত হদব বর্ এই রনদে যশনায় 

রনর্ যারিত বােতামূলক শতযসমূহ পালন কদি আবাসন কাঠাদমা ততরি কিা হদয়দে। র্রে বকান সাংস্থা রনম্নরলরখত 



 

 

বােতামূলক এবাং আনুর্রিক উভয় শতযসমূহ বমদন েদল, তদব ঐ সকল সাংস্থা মুসরলম পর্ যটকদেি আকৃি কিাি 

জন্য অরতরিক্ত সুরবর্া বপদত পাদিঃ      

 

৪.৩.১ বােতামূলক শতযসমূহ 

ক. অরতরর্ কে পরিষ্কাি িাখা এবাং ভাদলাভাদব িেণাদবেণ কিা।    

খ. অরতরর্ কেগুরলদত রকবলাি রেক স্পিভাদব রেরিত কিা।  

গ. অরতরর্ কদে প্রার্ যনাি ম্যাট বা জায়নামাজ বেয়া। 

ঘ. সালাত (নামাজ) আোদয়ি জন্য অরতরর্ কদে পর্ যাপ্ত জায়গা রাখা।  

ঙ. অরতরর্ কদে প্রার্ যনাি সময়সূরে রাখা অর্বা অনুদিাদর্ি রভরত্তদত সিবিাহ কিা।  

ে. ওয়াশরুদম রবদর্ট, হুান্ড শাওয়াি বা ওয়াটাি বহাস এি ব্যবস্থা িাখা।   

ে. ওয়াশরুম পরিষ্কাি-পরিেন্ন িাখা।     

জ. ওয়াশরুদম প্রেত্ত সুরবর্া ও প্রসার্নসামগ্রী ইসলাম র্ম যাবলম্বীগদণি ব্যবহাি বর্াগ্য হওয়া।  

ঝ. অুালদকাহলযুক্ত পানীয় এবাং বনশাজাতীয় দ্রব্য কদেি রিদজ সাংিেণ না কিা।  

ঞ. শািীরিকভাদব অেম অরতরর্দেিও প্রদয়াজনীয় বসবা প্রোন কিদত হদব।   

ট.  মুসরলম অরতরর্দেি হালাল খাবাি সিবিাহ।  

ঠ. িমজান মাদস বিাজাোি অরতরর্দেি জন্য অবশ্যই খাবাি পরিদবশদনি সময়সূরে বসদহরি ও ইেতাি এি সাদর্ 

সামঞ্জস্য পূণ য কিা।    

 

৪.৩.২ আনুর্রিক শতযসমূহ  

ক. অরতরর্ি অনুদিাদর্ আল-কুিআদনি অনূরেত একটি অনুরলরপ প্রোন কিা।   

খ. কমীদেি এবাং অরতরর্দেি জন্য শালীন বপাশাক পরির্ান রনরিত কিা।    

গ. নাইটক্লাদবি মদতা রবদনােন স্থান আবাসন স্থাপনায় না িাখা।    

ঘ. মে এবাং মদ্যজাতীয় পে পরিদবশন কিা না কিা।   

ঙ. অরতরর্ কদে বকান রশল্পকম য বর্ন মানুদর্ি বা প্রাণীি রূপদক রেরেত কদি না িাখা।   

ে. অরতরর্ কদে মরহলাদেি জন্য পরিষ্কাি নামাদজি বপাশাক (রহজাব) এর ব্যবস্থা রাখা।      

 

৪.৪ মুসরলম বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা  

রনম্নরলরখত রবর্য়গুদলা পরিবহন অপাদিটিদেি জন্য রবদবেুঃ  

ক. রবমানবন্দি, ফ্লাইট এবাং ক্রুদজ হালাল খাবাি সিবিাহ কিা।   

খ. ইসলাদমি সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ য ম্যাগারজন, প্রকাশনা এবাং সিীদতি ব্যবস্থা কিা।    

গ. অুালদকাহলমুক্ত পানীয় পরিদবশন কিা।   

ঘ. র্ানবাহদনি পরিষ্কাি-পরিেন্নতা রনরিত কিা।    

ঙ. রবমানবন্দি, বাস স্ট্ুান্ড এবাং বিলওদয় বস্ট্শদন অবশ্যই পুরুর্ ও মরহলাদেি জন্য পৃর্ক পৃর্ক প্রার্ যনা কে 

এবাং অযু কিাি ব্যবস্থা িাখা।   

 

৪.৫ মুসরলম বান্ধব ট্যুি প্যাদকজ  

ট্যুি অপাদিটি এবাং ট্রাদভল এদজরিগুদলাি রনম্নরলরখত রনদে যশনা বমদন েলা আবশ্যক:    

ক. ট্যুি প্যাদকদজ অন্তর্ভ যক্ত সমস্ত বসবাগুদলাদত (বর্মনঃ লরজাং, পরিবহন এবাং খাদ্য বসবা) অবশ্যই উপযুক্ত হালাল 

সুরবর্া িাখা; উোহিণস্বরূপঃ হালাল খাবাি, প্রার্ যনা কে, ওয়াশরুম, প্রার্ যনা স্থাদন সহদজ প্রদবশারর্কাি ইতুারে।      



 

 

খ. ট্যুি প্যাদকদজি জন্য পে রনব যােন মুসরলম পর্ যটকদেি প্রদয়াজনীয়তা অনুর্ায়ী কাস্ট্মাইজ কিা। 

উোহিণস্বরূপঃ অদনক মুসলমান পর্ যটক ভ্রমদণি বেদে হািাম কার্ যক্রম পরিোরলত হয় এমন স্থাদন বর্দত পেন্দ 

কদি না (বর্মনঃ অমুসরলম উপাসনালয়, হািাম পে ততরিি স্থান, রবদনােনমূলক রক্রয়াকলাপ র্া ইসলামী শিীয়াহ 

অনুসাদি অনুদমারেত নয় ইতুারে)।       

গ. ট্যুি প্যাদকদজি রবর্য়বস্তু ‘ইসলারমক রর্ম’ এি উপি রভরত্ত কদি রর্জাইন কিা বর্দত পাদি। উোহিণস্বরূপঃ 

বর্ সকল পর্ যটন পে ইসলামী মূল্যদবার্ এবাং আোরিকতাি প্ররতেলন কদি বস সকল পে প্যাদকদজ অন্তর্ভ যক্ত 

কিা বর্দত পাদি।   

ঘ. িমজান মাদস নামাজ, বসহরি এবাং ইেতাদিি জন্য পর্ যাপ্ত সময় বিাে বিদখ ভ্রমণকািীদেি জন্য ভ্রমণসূরেটি 

(Itinerary) ততরি কিা।  

 

৪.৬ মুসরলম বান্ধব রবদনােনমূলক বসবা  

মুসরলম পর্ যটকদেি অবসি এবাং রবদনােনমূলক বসবা প্রোদনি জন্য, রবরভন্ন পর্ যটন সাইটগুদলাদত (বর্মনঃ পাকয, 

তসকত এলাকা) পর্ যাপ্ত বসবা এবাং সুরবর্া রনরিত কিা:   

ক. পর্ যটনস্থদল পরিবাি-বান্ধব পরিদবশ রনরিত কিা।  

খ. হালাল খাবাি সিবিাহ কিাি পর্ যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা।    

গ. প্রার্ যনা স্থান পর্ যটকদেি জন্য সহজগম্য হওয়া।   

ঘ. রবে এলাকায় শুধুমাে মরহলা পর্ যটকদেি জন্য রনরে যি সময় রনর্ যািণ কিা বর্ন তািা একান্ত সময় উপদভাগ 

কিদত পাদি।   

ঙ. পুরুর্ এবাং মরহলাদেি জন্য আলাো আলাো অবসি এবাং রবদনােন ব্যবস্থা (বর্মনঃ সুইরমাং পুল, স্পা এবাং 

রজম) িাখা।    

 

৫. হালাল পর্ যটদনি উন্নয়ন  

হালাল পর্ যটদনি কর্া হল হালাল পে ও বসবাি রনিয়তাি মােদম বাাংলাদেদশ মুসরলম বান্ধব পর্ যটন সুরবর্াি 

প্রাপ্যতা রনরিত কিা।  

  

৫.১ হালাল পর্ যটন রবকাদশ প্রতুে পেদেপসমূহ  

ক. হালাল পর্ যটনদক সমৃি কিাি জন্য বেশব্যাপী হালাল খাদ্য ও বসবাি অনুকূল পরিদবদশি প্রসাি ঘটাদনা।    

খ. হালাল পর্ যটন পে ও বসবাি উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবাং প্রোদিি জন্য পর্ যটন বাদজট বর্দক প্রদয়াজনীয় অর্ য 

বিাে কিা।    

গ. হালাল পর্ যটন পে ও বসবাি প্রসাি কিদত উদদ্যাক্তাদেি ভতুযরক প্রোন। উোহিণস্বরূপঃ কক্সবাজাদি হালাল 

বিস্টুদিে বখালাি জন্য ভতুযরক প্রোন।  

ঘ. হালাল পর্ যটন-সম্পরকযত উদ্ভাবনী কম যসূরে (দর্মনঃ কৃরেম বুরিমত্তা, ভার্চ যয়াল রিয়ুারলটি) উৎসারহত কিা।    

ঙ. এয়ািলাইি এবাং অন্যান্য ভ্রমণ বসবাি রবর্দয় বর্ৌর্ প্রোিণা োলাদনা।   

ে. র্র্ার্র্ হালাল পর্ যটন সুরবর্া রনরিত কদি এবাং বকান প্রকাি হািাম কার্ যক্রম অন্তর্ভ যক্ত না কিাি মােদম একটি 

‘এক্সক্লুরসভ হালাল ট্যুরিজম বজান’ গদে বতালা বর্খাদন মুসরলম পর্ যটকদেি স্বতন্ত্র োরহো পূিণ কিা হদব।      

ে. বকৌশলগত পর্ যটন গদবর্ণা, হালাল পর্ যটন সম্পরকযত প্ররশেণ ও সেমতা বৃরি, এবাং পে ও বসবায় হালাল 

রনিয়তা প্রোদনি লদেু পর্ যটন বসবা প্রোনকািীদেি উৎসারহত কিা।    

 

 



 

 

৫.২ হালাল পর্ যটন রবকাদশ পদিাে পেদেপসমূহ    

ক. হালাল পর্ যটদনি েীঘ যদময়ােী প্রভাবদক কাদজ লাগাদত ববসিকারি ও সিকারি খাদতি মদে সমন্বয় সার্ন কিা।     

খ. হালাল পর্ যটন পে ও বসবা সম্পদকয পর্ যটন বস্ট্কদহাল্ডািদেি সদেতনতা বৃরিি জন্য বসরমনাি এবাং প্ররশেণ 

কার্ যক্রদমি আদয়াজন কিা।     

গ. বোট এবাং মাঝারি আকাদিি ব্যবসায়ীদেি হালাল সাটি যরেদকশন বপদত সাহায্য কিাি উদেদশ্য ভতুযরক প্রোন 

কিা।  

ঘ. পে ও বসবায় হালাল রনিয়তা প্রোন কিদত পর্ যটন বসবা প্রোনকািীদেি উত্সারহত কিাি জন্য জাতীয় পর্ যটন 

সাংস্থা (National Tourism Organization) কর্তযক কম খিদে বা রবনামূদল্য হালাল সাটি যরেদকশন 

ব্যবস্থা োলু কিা।    

ঙ. পর্ যটন বেদে হালাল পে ও বসবা কার্ যক্রম রনয়রমত পর্ যদবেদণি জন্য বেকরলস্ট্ ততরি কিা।     

 

৬. হালাল পর্ যটদনি রবপণন ও প্রোি 

পর্ যটন সাংরিিদেি মদে সদেতনতা বৃরিি জন্য এবাং পর্ যটকদেি আকৃি কিাি জন্য হালাল পর্ যটন পে ও বসবা 

সম্পদকয  প্রোি কিা এবাং রবপণন বকৌশল প্রস্তুত কিা।      

ক. বাাংলাদেদশি অনন্য হালাল পর্ যটন আকর্ যণসমূহ বর্মনঃ সমৃি ইসলামী ইরতহাস ও ঐরতহু এবাং মুসরলম 

বান্ধব আরতদর্য়তা হালাল পর্ যটদনি রবকাদশি বেদে ব্যবহাি কিা।   

খ. পর্ যটন আকর্ যণ, শরপাং বসোি, মুসরলম বান্ধব লরজাং ব্যবস্থা ও বিদস্তািাঁ, নামাদজি জায়গা এবাং মসরজদেি 

তথ্য সম্বরলত একটি আকর্ যণীয় রভরজটি গাইর্ প্রকাশ কিা।     

গ. হালাল পর্ যটন রশদল্পি জনরপ্রয় গন্তব্যগুদলা বর্দক বসরলদেটি ব্লগািদেি রনদয় আকর্ যণীয় প্রোিণাি ব্যবস্থা কিা।      

ঘ. রবরভন্ন বেশ, রবদশর্ কদি মালদয়রশয়া, ইদন্দাদনরশয়া, মেপ্রােু এবাং তুিস্ক বর্দক উদেখদর্াগ্য পর্ যটন 

বস্ট্কদহাল্ডািদেি (বর্মনঃ ট্যুি অপাদিটি, ট্রাদভল ভ্লগাি এবাং ফুর্ ভ্লগাি) আমন্ত্রণ জারনদয় পরিরেরতমূলক ভ্রমদণি 

(Familiarization Trips) আদয়াজন কিা।  

ঙ. ‘তবরশ্বক হালাল হাব’ এবাং জনরপ্রয় হালাল পর্ যটন গন্তব্য রহদসদব গদে ওঠাি জন্য বাাংলাদেশ রবরভন্ন 

আন্তজযারতক ও স্থানীয় ভ্রমণ এবাং বারণজু ইদভদে প্রর্ান আদয়াজক, সহ-সাংগঠক, প্রর্ান সমর্ যক বা প্রেশ যক 

রহদসদব অাংশগ্রহণ কিদত পাদি।       

ে. হালাল পর্ যটন সম্পরকযত গুরুত্বপূণ য তথ্য, আসন্ন ইদভে এবাং বাাংলাদেশদক একটি উদেুখদর্াগ্য হালাল পর্ যটন 

বকন্দ্র রহদসদব উপস্থাপন কিাি জন্য রবরভন্ন সামারজক বর্াগাদর্াগ মােম (দর্মনঃ বেসবুক, ট্যইটাি এবাং 

ইনস্ট্াগ্রাম) ব্যবহাি কিা। 

ে. বাাংলাদেদশি প্রর্ান পর্ যটন আকর্ যণসমূহ এবাং রবরভন্ন হালাল পর্ যটন পে ও বসবাি তথ্য সম্বরলত একটি 

ব্যবহািকািী বান্ধব ওদয়বসাইট ততরি কিা।      

 


