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১. প্রস্তাবনা  

বাাংলাদেশ েতিণ এতশয়াি অন্যিম ববতিত্র্ুময় এবাং সাাংস্কৃতিকভাদব সমৃদ্ধ একটি বেশ। এ দেশের উৎসব, 

স্থাপিুশশলী, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সঙ্গীি, তশল্পকলা এবাং ধম য ইিুাতেি মাধ্যদম এি ঐতিহু প্রতিফতলি হয়। 

পর্ যটদনি অন্যিম ধিণ হদে সাাংস্কৃতিক পর্ যটন, র্া তবতভন্ন ধিদণি সাাংস্কৃতিক, সামাতজক এবাং অর্ যশনতিক 

সুতবধা সৃতি কদি থাশে। তিশ্বব্যাপী অকৃতত্র্ম সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনি ক্রমবধ যমান িাতহোি ফদল বাাংলাদেশদক 

একটি অন্যিম সাাংস্কৃতিক পর্ যটন গন্তব্য তহদসদব গদে বিালাি অপাি সম্ভাবনা িদয়দে। “সাাংস্কৃতিক পর্ যটন 

গাইডলাইন” এ বাাংলাদেদশি সাাংস্কৃতিক পর্ যটন আকর্ যণ তিতিিকিণ, উন্নয়ন, তিোে, ব্যবস্থাপনা ও 

সাংিিদণি  উপি আদলাকপাি কিা হদয়দে।           

  

২. প্রাসতঙ্গক সাংজ্ঞা  

সাাংস্কৃতিক পর্ যটন (Cultural Tourism): সাাংস্কৃতিক পর্ যটন এমন এক ধিদনি পর্ যটন বর্খাদন পর্ যটকিা 

তবতভন্ন সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবাং োর্ যক্রম উপশ াগ েশর ঐতিহুবাহী স্থান পতিেশ যন এবাং ঐতিহুবাহী 

জীবনধািা পর্ যদবিণ কিাি মাধ্যদম একটি গন্তদব্যি সাংস্কৃতি সম্পদকয ধািণা অজযন কিদি পাদি।  

   

সাাংস্কৃতিক পর্ যটক (Cultural Tourist): বর্ সকল পর্ যটদকি ভ্রমদণি প্রার্তমক উদেশ্য হদলা তবতভন্ন 

সাংস্কৃতি, ঐতিহু এবাং জীবনধািা সম্পদকয অত জ্ঞিা লা  েরা িাশের সাাংস্কৃতিক পর্ যটক তহ্শেশি অত তহ্ি 

েরা হ্য়।      

 

সাাংস্কৃতিক গ্রাম (Cultural Village): সাাংস্কৃতিক গ্রাম বলদি একটি তবদশর্ পতিকতল্পি গ্রামীণ পর্ যটন 

এলাকাদক বুঝায় র্া একটি তনতে যি সাংস্কৃতি, জীবনধািা, কার্ যক্রম এবাং তশল্পকদম যি প্রতিতনতধত্ব কদি র্াদক। 

এটি অদনকটা ‘জীবন্ত জাদুঘদিি’ (Living Museum) প্রতিচ্ছতব।     

 

সাাংস্কৃতিক সহায়ক েল (Cultural Support Team): আঞ্চতলক এবাং স্থানীয় পর্ যাদয় তনদবতেি একটি 

েল র্ারা বেশী-তবদেশী পর্ যটকদেি জন্য সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন কদি এবাং িা উপদভাগ কিদি সহায়িা 

েশর। িািা মূলি তবদেশী সাাংস্কৃতিক পর্ যটকদেি আনন্দ-তবদনােদনি জন্য তিত ন্ন সুশর্াগ-সুতিধার ব্যবস্থা েশর 

থাশে।     

 

সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সাইট (Cultural Tourism Site): একটি উদেখদর্াগ্য পর্ যটন সাইট বর্খাদন পর্ যটদনি 

প্রধান উপকিণ সাাংস্কৃতিক কার্ যক্রম। উক্ত পর্ যটন সাইদট তবতভন্ন ধিদনি সাাংস্কৃতিক কার্ যক্রম পতিিাতলি হয়।  

বর্মনঃ সাাংস্কৃতিক গ্রাম।  

 

সাাংস্কৃতিক পর্ যটন অনুষ্ঠান (Cultural Tourism Event): গান, নাচ, নাটে ইিযাতেেহ্ তিত ন্ন 

োাংস্কৃতিে োর্ যক্রম র্া পর্ যটেশের মশনারঞ্জন  তিশনােন ও আনন্দ প্রোন েশর িা োাংস্কৃতিে পর্ যটন অনুষ্ঠান 

িশল গন্য হ্য়। োধারণি তিচ োতণ য াল, তিত ন্ন পর্ যটন দমলা ও উৎেশির মশে োাংস্কৃতিে পর্ যটন অনুষ্ঠান 

আশয়াজন েরা হ্শয় থাশে এর মােশম োংতিষ্ট অঞ্চশলর মানুশের জীিনধারা ইিযাতে প্রোতেি হ্য়।  

ওয়ার্ল্য দহ্তরশটজ োইট (World Heritage Site): তিশ্ব ঐতিহ্যিাহ্ী স্থান তিশেে ধরশনর এেটি স্থান র্া 

ইউশনশকা ের্তযে স্বীকৃি ও প্রণীি তিশ্ব ঐতিহ্যিাহ্ী স্থাশনর িাতলোয় তলতপিদ্ধ হ্শয়শে।   
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৩. উদেশ্য   

এ গাইডলাইদনি প্রার্তমক উদেশ্য হদলা সাাংস্কৃতিক পর্ যটন তিতিিকিণ, উন্নয়ন, তবকাশ ও প্রিাি। এোো,  এ 

গাইডলাইশনর অন্যান্য উশেশ্যেমূহ্ তনম্নরূপঃ  

ে. বাাংলাদেদশ তবদ্যমান সাাংস্কৃতিক সম্পদেি সদব যাত্তম ব্যবহাি এবাং ব্যবস্থাপনা তনতিি কিা। 

খ. এদেদশি সাাংস্কৃতিক ঐতিহু িিাি জন্য প্রশয়াজনীয় নীতিমালা বিতি ও বাস্তবায়ন সমন্বয় কিা।       

গ. পর্ যটন এবাং সাাংস্কৃতিক পর্ যটন তশল্প সাংতিিদেি মদধ্য পািস্পতিক সহদর্াতগিাি বিত্র্ তিতিি কিা।  

ঘ. জািীয় ও স্থানীয় পর্ যাদয় পর্ যটন সাংস্কৃতি তবকাদশ পতিকল্পনা প্রণয়ন এিাং িা বাস্তবায়দনি জন্য 

প্রাতিষ্ঠাতনক  কাঠাদমা তনধ যািণ তিতর েরা।   

৪. সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনি ববতশিু  

সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনি ধিণ অন্যান্য পর্ যটন কার্ যক্রদমর তুলনায় তভন্ন কািণ সাাংস্কৃতিক পর্ যটন অতধকিি 

সহজগম্য এবাং অন্ততন যতহি অনুভূতি সৃতি কদি থাশে। এি অন্যান্য ববতশিুেমূহ্ তনম্নরূপঃ 

 

ে. স্পেযনীয় উপাোন (Tangible Elements), স্পেযনীয় োাংস্কৃতিে ঐতিহ্য হ্শে এেটি েমাশজর 

িাতহ্যে তেল্প েম য র্া সৃতষ্ট, ব্যিস্থাপনা ও পতরচালনা হ্শয় থাশে প্রজশের পর প্রজে। এর অন্তর্ভ যক্ত রশয়শে 

ঐতিহ্াতেে এিাং আেযেণীয় োলানশোঠা, স্মৃতিস্তম্ভ, ঐতিহ্াতেে স্থানেহ্ অন্যান্য িাতহ্যে স্থাপনা র্ার 

ঐতিহ্াতেে, োংস্কৃতিে এিাং তেল্পগি গুরু্ত্ব তিদ্যমান থাশে।  

 

খ. অস্পেযনীয় উপাোন (Intangible Elements), স্পেযনািীি োাংস্কৃতিে ঐতিহ্য হ্শলা এেটি 

অনুেীলন, উপস্থাপনা, অত ব্যতক্ত, জ্ঞান িা েক্ষিা, র্া ইউশনশকা ের্তযে এেটি স্থাশনর োাংস্কৃতিে ঐতিশহ্যর 

অাংে তহ্োশি তিশিতচি হ্য়। স্পে যনািীি ঐতিহ্য অশ ৌতিে দিৌতদ্ধে েম্পে তনশয় গঠিি, দর্মন: দলােোতহ্নী, 

রীতিনীতি, তিশ্বাে, ঐতিহ্য, জ্ঞান ও  াো। স্পে যনািীি োাংস্কৃতিে ঐতিহ্যশে ইউশনশকার েেস্য রা্ট্রসেমূহ্ 

দ্বারা োংস্কৃতির স্পে যনািীি তেেেমূশহ্র উপর দৃতষ্ট তনিদ্ধ েশর িাস্তি তিশ্ব ঐতিশহ্যর োশথ েম্পতেযি তিশিচনা 

েরা হ্য়। ইউশনশকা এই ধরশনর োাংস্কৃতিে ঐতিহ্যশে ইনশটনতজিল োলচারাল দহ্তরশটজ তহ্শেশি দঘােণা 

েশর। 

গ. সমসামতয়ক সাংস্কৃতি ও সৃজনশীল তশল্প, বর্মনঃ িলতিত্র্, অতভনয় তশল্প, নকশা, ফুাশন, তমতডয়া ইিুাতে।      

ঘ. নানাতিধ পর্ যটন সাাংস্কৃতিক কার্ যক্রদমি সমন্বয় বর্মনঃ বখলাধুলা, তশিা, স্বাস্থু, বকনাকাটা।    

 

৫. সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনি জন্য তনদে যশনা   

িাাংলাশেশে সাাংস্কৃতিক পর্ যটন তবকাশ ও প্রিাদিি মূলকর্া হদচ্ছ তবতভন্ন সাাংস্কৃতিক সম্পদের র্থার্থ ব্যবহাি 

এবাং সাাংস্কৃতিক ঐতিহু সাংিিণ কিা র্াদি পর্ যটকদেি প্রকৃি (Authentic) পর্ যটন অতভজ্ঞিা প্রোন কিা 

র্ায়। এশেশে সাাংস্কৃতিক পর্ যটন তবকাদশি জন্য তেছু সুতনতে যষ্ট তবর্দয় কার্ যকি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা প্রদয়াজন। এই 

উদেদশ্য, তনম্নতলতখি তনদে যশনাগুদলা বাস্তবায়ন কিা আবশ্যক হদব:    

 

৫.১ কাঠাদমাগি উন্নয়ন  

ে. বাাংলাদেদশি প্রধান প্রধান শহদিি কাোকাতে সাাংস্কৃতিক গ্রাম বিতি। 

খ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটকদেি জন্য আঞ্চতলক এবাং স্থানীয় সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সহায়ক েল গঠন।  

গ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সাইটগুদলাদি অবকাঠাদমা, সুরক্ষা ও তনিাপত্তা এিাং পতিবহন সুতবধাি উন্নয়ন।    
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 ৫.২ বেকদহাল্ডাি অাংশীোতিত্ব 

ে. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন কার্ যক্রদম স্থানীয় জনশগাষ্ঠীর অাংেগ্রহ্ণ ও অাংেীোতরত্ব তনতিি কিা এিাং িাশের 

সাাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা ও দগৌরি েম্পশেয পর্ যটেশের অিতহ্ি েরা। 

খ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সম্পে র্থার্থ াশি পতিিালনাি জন্য পাবতলক, প্রাইদভট ও কতমউতনটি পাট যনািতশপ 

(PPCP) উৎসাতহি কিা। 

গ. অর্ যশনতিক, সাাংস্কৃতিক এবাং পর্ যটন কার্ যক্রদমি জন্য োংতিষ্ট মন্ত্রণালয় এবাং তবভাগগুতলি মদধ্য েমন্বয় 

োধন এিাং পারস্পাতরে েহ্শর্াতগিা তনতিি কিা।   

 

৫.৩ দটেেই সাাংস্কৃতিক পর্ যটদন েরণীয়  

ে. সাাংস্কৃতিক পর্ যটনস্থদল স্থানীয় পদেি ব্যবহািদে উৎোতহ্ি েরার মাধ্যদম স্থানীয় জনদগাষ্ঠীি অর্ যশনতিক 

উন্নয়ন তনতিি েরা।  

খ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটক এবাং স্থানীয় জনশগাষ্ঠীর মদধ্য পৃথে সাাংস্কৃতিক পতিিয়, তবশ্বাস এবাং জীবনধািা 

সম্পদকয পািস্পতিক ্রদদ্ধাদিাধ জাগ্রি কিা।  

গ. পতিদবশ এবাং জীবশবতিদত্র্ুি উপি দনতিিাচে প্রভাব হ্রাস েরশি বটকসই প্রযুতক্তর ব্যবহািদক সহজিি 

েরা। 

ঘ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সাইট পতিেশ যন কিাি সময় পর্ যটক এবাং স্থানীয় জনদগাষ্ঠীি মদধ্য োতয়ত্বশীল 

সামাতজক-সাাংস্কৃতিক ব্যািহ্ার তনতিি েরা।  

 

৫.৪ তবপণন এবাং প্রিাি  

ে. বাাংলাদেশদক একটি অনন্য সাাংস্কৃতিক পর্ যটন গন্তব্য তহদসদব উন্নীি কিদি সকল প্রকাি ঐতিহুবাহী এবাং 

তডতজটাল মাদকযটিাং পদ্ধতি ব্যবহাি কিা। 

খ. পর্ যটেশের িাতহো বমটাদনাি জন্য তিত ন্ন আকর্ যণীয় তিশনােন কার্ যক্রম তডজাইন কিা এবাং উিমাদনি 

অতভজ্ঞিা প্রোন কিা।  

গ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন আকর্ যণদক তিশ্বব্যাপী প্রচাশরর উশেশশ্য তবদেশী ‘সিবিাহকািী পদিি 

বেকদহাল্ডািদেি’ (Supply Side Stakeholder) জন্য পতিতিতি ভ্রমদণি (Familiarization 

Trip) ব্যবস্থা কিা।   

 

৫.৫ পর্ যদবিণ এবাং মূল্যার্ন়  

ে. সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনি প্রভাব তনধ যািদণি জন্য পতিমাপদর্াগ্য ূচিক বর্মন, িাজস্ব উৎপােন, পর্ যটক আগমন, 

অবকাঠাদমাগি উন্নয়ন ইিুাতে তনধ যারন কিা। 

খ. সাাংস্কৃতিক উপাোদনি পতিবিযদনি মাত্র্া মূল্যায়ন েরা এবাং এর বাতণতজুকীকিণ 

(Commodification) বিাধ েরা।  

 

৬. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সাংিিণ  

সাাংস্কৃতিক ঐতিহুবাহী স্থানগুদলা োংরক্ষশণর জন্য প্রতিটি সাইদটি তবস্তাতিি িণ যনা/ম্যাতপাং খুিই গুরুত্বপূণ য। 

পর্ যটেশের জন্য প্রশয়াজনীয় সুশর্াগ-সুতবধাসহ সাাংস্কৃতিক সম্পদেি সুিিা এবাং সাংিিদণি মদধ্য সঠিক 
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ভািসাম্য তনতিি কিদি পর্ যটন োইট ব্যিস্থাপনা পতরেল্পনাগুদলা র্থার্থ াশি প্রশয়াগ েরা জরতর। এই 

উদেদশ্য, তনম্নতলতখি তনদে যশনাগুদলা বাস্তবায়ন কিা আবশ্যকঃ   

ে. স্থানীয় সাংস্কৃতিি দগৌরি, িাস্তিিা এবাং তবশ্বাসদক সম্মান েরা এিাং এর স্বিন্ত্রিা সাংিিণ েরা।   

খ. সাংদবেনশীল সাাংস্কৃতিক ঐতিহু এবাং তবশ্ব ঐতিহুবাহী োইটগুশলার ধারণ িমিা (Carrying 

capacity) তনধ যািণ েরা।   

গ. সাাংস্কৃতিক অকৃতত্র্মিা সাংিিণ ও বজায় িাখাি জন্য োংতিষ্ট বেকদহাল্ডািদেি মদধ্য েমন্বয় োধন এিাং 

সাাংস্কৃতিক পর্ যটন উন্নয়দন িাশের সম্পকৃ্তিাশে উৎসাতহি কিা।   

 

৭. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন উন্নয়দনি জন্য কতমটি   

অকৃতত্র্মিা (Authenticity) একটি সাংস্কৃতিি প্রধান তিতেষ্টয তিধায় এর র্থার্থ সাংিিণ খুিই গুরুত্বপূণ য। 

বর্দহতু সাংস্কৃতি, ঐতিহু এবাং পর্ যটন প্রকৃতিগি াশি তস্থতিশীল নয় িাই এর পতিবিযনগুদলা তনয়তমি 

পর্ যাদলািনা কিা প্রদয়াজন। বাাংলাদেদশ সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনি উন্নয়ন, প্রিাি ও ব্যবস্থাপনাি জন্য বজলা পর্ যাদয় 

বজলা পর্ যটন উন্নয়ন কতমটি কাজ কিদি পাদি। 

 বজলা পর্ যটন উন্নয়ন কতমটি কতমটি তনদম্নাক্ত কার্ যাবলী সম্পােন কিদি পাদিঃ 

ে. বাাংলাদেশ ট্যুতিজম ববাড য কর্তযক গৃহীি সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সাংক্রান্ত পতিকল্পনা ও বকৌশল বাস্তবায়ন কিা।  

খ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন কার্ যক্রম প্রিাদিি জন্য সৃজনশীল সাংস্কৃতি এবাং ঐতিহুিাহ্ী স্থান তিতিি কিা। 

গ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন তবকাদশি জন্য বেদশি তবদ্যমান প্রাসতঙ্গক আইন, তবতধ, নীতিমালা পর্ যাদলািনা কিা। 

ঘ. পতিদবশ বান্ধব এবাং সামাতজকভাদব কাম্য সাাংস্কৃতিক পর্ যটন কার্ যক্রদমি মান তনধ যািণ কিা। 

ঙ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সাইটগুতলি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পতকযি প্রদয়াজনীয় িথ্য এবাং পিামশ য প্রোন কদি 

বাাংলাদেশ ট্যুতিজম ববাড যদক সহায়িা কিা। 

চ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সাংিিদণি জন্য গৃহ্ীি তনদে যশনােমূহ্ র্থার্থ াশি িহ্াল রাখশি পর্ যটনস্থশলর সমস্ত 

কার্ যক্রম ক্রমাগি পর্ যদবিণ কিা। 

ে. পর্ যটক সাংখ্যা, িাজস্ব আয়, পতিদবদশি উপি প্রভাব, স্থানীয় কম যসাংস্থাদন সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনর অবোন 

সাংক্রান্ত িথ্য সম্বতলি বাতর্ যক প্রতিদবেন জািীয় তেয়াতিাং কতমটিি কাদে বপশ কিা। 

 

৮. সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনি জন্য অর্ যায়ন এবাং বাদজট    

বাাংলাদেশ ট্যুতিজম ববাড য সাাংস্কৃতিক পর্ যটন উন্নয়দনি জন্য পতিকল্পনা প্রণয়ন বাদজট প্রস্তুি কিদব। সমস্ত ব্যয় 

সিকাতি আতর্ যক তনয়ম-োনুন অনুর্ায়ী পতিিাতলি হদব। সািা বেদশ সাাংস্কৃতিক পর্ যটন তবকাদশি জন্য 

প্রদয়াজনীয় বাদজট তনদম্নাক্তভাদব প্রণয়ন কিা বর্দি পাদরঃ   

ে. সাাংস্কৃতিক পর্ যটনদক উৎসাতহি েরশি তবতভন্ন জায়গায় সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদয়াজদনি জন্য 

স্পন্সিতশদপি ব্যবস্থা কিা।  

খ. সাংতিি মন্ত্রণালদয়ি সাদর্ সমন্বয় সাধন কদি সাাংস্কৃতিক পর্ যটন সাইট এবাং ইদভটগগুদলাি উন্নয়ন, প্রিাি 

এবাং সাংিিদণি জন্য সহ-অর্ যায়দনর ব্যিস্থা েরা।  

গ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনি সুতবধাদর্ য স্থানীয় সিকাি, ববসিকাতি সাংস্থা/পর্ যটন ব্যবসা এবাং এনতজও গুদলার মদিা 

মূল বেকদহাল্ডািদেি মদধ্য প্রদয়াজনীয় িহতবল বিাে কদি প্রাইদভট পাবতলক পাট যনািতশপ (PPP) গঠন 

কিা। 
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ঘ. সাাংস্কৃতিক পর্ যটদনি পতিপূিক সৃজনশীল সাাংস্কৃতিক তশল্প প্রচার েরশি ও টিতকদয় িাখদি প্রশয়াজনীয় 

ঋশণর ব্যিস্থা েরা।   


