
 

 

 

 

 

 

 

 

পর্ যটন ভলান্টিয়ার গাইডলাইন, ২০২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য 

ববসামন্টরক ন্টবমান পন্টরবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 



প্রস্তাবনা: 

পর্ যটন ভলান্টিয়ার একটি মহৎ ধারণা, র্ার মাধ্যদম পর্ যটন সম্পদকয মানুদের ইন্টতবাচক ধারণা ন্টবকাশ; পর্ যটন 

এলাকার পন্টরস্কার পন্টরচ্ছন্নতাসহ পন্টরদবশ ও প্রন্টতদবশ উন্নয়ন, সাংরক্ষণ; কন্টমউন্টনটি ববইজড ট্যুন্টরজম গদে বতালা 

এবাং সামন্টিকভাদব অর্ যননন্টতক উন্নয়দন অবোন রাখা সম্ভব হদব। সাধারণভাদব তরুনরাই হদচ্ছ ভলান্টিয়াদরর মূল 

অাংশ। তারা ন্টবন্টভন্ন পর্ যটন এলাকায় ভ্রমণ করদব; বসখানকার জনদগাষ্ঠীদক পর্ যটন সম্পদকয ধারণা ন্টেদব; পর্ যটন 

তাদের অর্ যননন্টতক উন্নন্টতদত ন্টকভাদব অবোন রাখদব বস সম্পদকয অবন্টহত করদব; পর্ যটন এলাকার বসৌন্দর্ য রক্ষা, 

এর পন্টরদবশ সাংরক্ষণ, পর্ যটকগদণর সাদর্ ব্যবহার, পর্ যটকদক সহায়তা করা ইতুান্টে ন্টবেয় সম্পদকয অবন্টহত করদব; 

ভলান্টিয়ারগণ তাদের পান্টরবান্টরক, সামান্টজক ও প্রান্টতষ্ঠান্টনক সমাদবদশ র্র্াসম্ভব পর্ যটন সম্পদকয মানুেদক সদচতন 

করা এবাং পর্ যটন উন্নয়দন সকলদক সমৃ্পক্ত করার জন্য কাজ কদর র্াদব, এর বপ্রন্টক্ষদত বাাংলাদেশ পর্ যটন ভলান্টিয়ার 

উন্নয়ন ও ন্টবকাদশ কাজ করদত পাদর। বাাংলাদেদশ পর্ যটন ভলান্টিয়ার ততন্টরর প্রান্টতষ্ঠান্টনক কাঠাদমা গঠন, পর্ যটন 

ভলান্টিয়ার কম যসূন্টচর উদযাগ িহণ, উন্নয়ন এবাং এর জন্য সুদর্াগ-সুন্টবধা সৃন্টির লদক্ষু পর্ যটন ভলান্টিয়ার গাইডলাইন 

প্রস্তুত করা হদয়দে।  

 

২. প্রাসন্টিক সাংজ্ঞাসমূহ 

ভলান্টিয়ার: ভলান্টিয়ার হদচ্ছন একজন ব্যন্টক্ত ন্টর্ন্টন বকাদনা অর্ য িহণ ব্যন্টতদরদক বকাদনা প্রন্টতষ্ঠাদনর আওতাভূক্ত 

হদয় কন্টমউন্টনটি ও পন্টরদবদশর কল্যাদণর জন্য কাজ কদরন।  

ভলান্টিয়ান্টরজম: কন্টমউন্টনটি ও পন্টরদবদশর কল্যাদনর কাদজ ন্টনদয়ান্টজত অনবতন্টনক ব্যন্টক্তবদগ যর েক্ষতা, শ্রম ও সময় 

প্রোদনর মাধ্যদম সম্পান্টেত কার্ যক্রম হদচ্ছ ভলান্টিয়ান্টরজম।  

ভলান্টিয়ার কাদজ যুক্ত প্রন্টতষ্ঠানসমূহ: বাাংলাদেদশ ভলান্টিয়ার কাদজ যুক্ত প্রন্টতষ্ঠান হদচ্ছ জান্টতসাংঘ ভলান্টিয়ার 

(ইউএনন্টভ), বাাংলাদেশ ন্যাশনাল কুাদডট বকার (ন্টবএনন্টসন্টস) এবাং বাাংলাদেশ বরড ন্টক্রদসি বসাসাইটি 

(ন্টবআরন্টসএস)। 

 

৩. তবন্টশিু 

পর্ যটদন ভলান্টিয়ার একটি নতুন ধারণা। প্রার্ন্টমকভাদব এর লক্ষু হদচ্ছ বসচ্ছাদসবামূলক কার্ যক্রদমর মাধ্যদম 

পর্ যটদনর উন্নয়ন ও প্রচার। এর মূল তবন্টশিসমূহ হদচ্ছ:  

(ক) কন্টমউন্টনটি ও পন্টরদবদশর উন্নয়ন ও সাংরক্ষদণর জন্য কার্ যক্রম িহণ করা; 

(খ) অনবতন্টনক শ্রম, বমধা, েক্ষতা ও সময়;  

(গ) স্থানীয় সাংস্কৃন্টত ন্টবকাদশর সম্ভাবনাসমূদহর অন্টভদেক করা;  

(ঘ) সুন্টবধাবন্টিত মানুদের জন্য কাজ করা;  

(ঙ) ভ্রমণ, কাজ ও কার্ যক্রম হদব সল্পসমদয়র।  

 

৪. উদেশ্য  

এই গাইডলাইন প্রণয়দনর মূল উদেশ্য হদচ্ছ পর্ যটন বক্ষদে ভলান্টিয়ার ততন্টর ও উন্নয়ন। এ োোও ন্টনম্নবন্টণ যত উদেদশ্য 

এই গাইডলাইন ততন্টর করা হদয়দে:  

(ক) পর্ যটদনর বক্ষেসমূহ ন্টচন্টিত করা বর্খাদন ভলান্টিয়ান্টরজম পর্ যটন উন্নয়দন ভূন্টমকা পালন করদব; 

(খ) পর্টন বক্ষদে ভলান্টিয়ারগণ ন্টকভাদব কাজ করদব তার একটি গাইডলাইন প্রোন করা;  

(গ) ভলান্টিয়ারগদণর োন্টয়ত্বাবলী ও কতযব্য ন্টনধ যারণ করা; 



(ঘ) জাতীয় পর্ যাদয় ও বজলা উপদজলা পর্ যাদয় ভলান্টিয়ার ন্টনব যাচন, পন্টরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রন্টশক্ষণ ইতুান্টে 

ন্টবেদয় প্রান্টতষ্ঠান্টনক কাঠাদমা ততন্টর করা; 

 

৫. পর্ যটন ভলান্টিয়ান্টরজদমর পন্টরসর ন্টচন্টিতকরণ 

ভলান্টিয়াদরর কার্ যক্রম সদচতনতামূলক কুাদম্পইন, পর্ যটন আকে যণসমূদহর প্রদমাশন এবাং পর্ যটকগণদক সহায়তা 

করার মদধ্যই সীন্টমত নয়। এ কার্ যক্রদমর পন্টরসর ব্যাপকভাদব ন্টবস্তৃত হদত পাদর বর্মন-পর্ যটক এবাং আকে যণীয় 

এলাকার জনদগাষ্ঠীদক পর্র্টন বান্ধব করার জন্য মটিদবশনাল কাজ, পর্ যটন এলাকার পন্টরদবশ ও প্রন্টতদবশ রক্ষা 

সম্পদকয সদচতন করা, নতুন নতুন পর্ যটন আকে যণ বখাদজ ববে করা। পর্ যটন উন্নয়দন বজলা প্রশাসন ও পর্ যটন 

কমীদের সহায়তা করা।  

 

৬. পর্ যটন ভলান্টিয়াদরর গাইডলাইন 

পর্ যটন ভলান্টিয়ান্টরজদমর মূলকর্া হদচ্ছ, বাাংলাদেদশ পর্ যটন আকে যণসমূদহ ভলান্টিয়ার গ্রুপ ততন্টর করা র্ারা পর্ যটন 

উন্নয়ন ও ন্টবকাদশ সহায়তা করদব। এই কার্ যক্রম বাস্তবায়দন ন্টনম্নবন্টণ যত পদ্ধন্টত অনুসরণ করা আবশ্যক।  

 

৬.১. ভলান্টিয়ার ন্টনব যাচন 

বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য পর্ যটন সমৃদ্ধ একটি ন্টনন্টে যি বজলার ন্টনন্টে যি সাংখ্যক ভলান্টিয়াদরর জন্য নাম আহবান 

করদব। এ ন্টবেদয় ইউএন ভলান্টিয়ার, যুব সাংগঠনসমূহ, ববসরকান্টর সাংস্থা এবাং বজলা প্রশাসদনর সহায়তা িহণ করা 

র্াদব। এ বক্ষদে ন্টনম্নবন্টণ যত ন্টবেয় ন্টবদবচনায় বনয়া প্রদয়াজন:  

(ক) সাংন্টিি পর্ যটন আকে যদণর বজলার ভলান্টিয়ারগণদক অিান্টধকার প্রোন করা; 

(খ) কদলজ ও ন্টবশ্বন্টবযালদয় অধ্যয়নরত োে-োেীগণদক অিান্টধকার প্রোন; 

(গ) ইদতাপূদব য ভলান্টিয়ার ন্টহদসদব কাজ করার অন্টভজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যন্টক্তগণদক অিান্টধকার প্রোন; 

(ঘ) ১৭ বর্দক ৩৫ বৎসর বয়দসর আদবেনকারীদক ভলান্টিয়ার ন্টহদসদব ন্টনব যাচন করা।  

 

৬.২. েক্ষতা উন্নয়ন ও প্রন্টশক্ষণ  

(ক) ভলান্টিয়ারগদণর জন্য অনলাইন এবাং ইনপারসন প্রন্টশক্ষদণর আদয়াজন করা;  

(খ) েক্ষতা উন্নয়দনর জন্য বজলা পর্ যাদয় কম যশালা আদয়াজন করা এবাং কন্টমউন্টনটিদক সমৃ্পক্ত কদর হাদত কলদম 

প্রন্টশক্ষণ প্রোন করা;  

(গ) ভলান্টিয়ার কার্ যক্রদমর বমৌন্টলক ধারণা প্রোন; ন্টবদশেকদর সমুদ্রনসকত পন্টরস্কার রাখার জন্য সদচতনতা সৃন্টি, 

জনসমাদবশ ব্যবস্থাপনা, পন্টরদবশ সাংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সাংরক্ষণ, প্রার্ন্টমক ন্টচন্টকৎসা ও ন্টচন্টকৎসা সহায়তা ইতুান্টে; 

(ঘ) আন্তজযান্টতক বসন্টমনার ও কম যশালায় বর্াগোদনর সুদর্াগ প্রোন করা;  

(ঙ) ভলান্টিয়ারগদণর মদধ্য র্ারা ট্যুর গাইড ন্টহদসদব কাজ করদত আিহী তাদেরদক ট্যুর গাইদডর প্রন্টশক্ষণ প্রোন 

করা।  

 

৬.৩. ভলান্টিয়ারগণদক সচলকরা ও কাদজ যুক্ত করা  

(ক) ভলান্টিয়ারগদণর ডাটাদবইজ ততন্টর, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;  

(খ) ভলান্টিয়ারগণদক সচল করা এবাং কাদজ যুক্ত করার জন্য ন্টডন্টিক্ট ট্যুন্টরজম বসল প্রন্টতষ্ঠা ও কার্ যকর করা;  

(গ) সুন্টবধাবন্টিত জনদগাষ্ঠীদক ন্টনদয় পর্ যটন আকে যণ ন্টচন্টিত করা;  

(ঘ) পর্ যটন আকে যণ উন্নয়ন ও ন্টবকাদশ স্থানীয় জনদগাষ্ঠীর সাদর্ যুক্ত হদয় কাজ করা; 



(ঙ) ভলান্টিয়ারগণ স্থানীয় অবস্থার ও চান্টহোর সাদর্ সাংগন্টত বরদখ ন্টক ন্টক কাজ করদত পাদরন তা ন্টচন্টিত করা ও 

ন্টনধ যারণ করা।  

 

৬.৪. প্রশাংসাপেোন ও কাদজর স্বীকৃন্টত  

(ক) প্রন্টশক্ষণ কম যসূন্টচ ও কম যশালা সফলভাদব সমান্টির পর প্রশাংসাপে প্রোন করা;  

(খ) স্বীকৃন্টতর অাংশ ন্টহদসদব পন্টরচয়পে ও ব্যাচ প্রোন; 

(গ) অনলাইন প্রন্টশক্ষদণ অাংশিহণ করার জন্য ইিারদনট ব্যবহাদরর খরচ ন্টহদসদব আন্টর্ যক প্রদণােনা প্রোন;  

(ঘ) সামান্টজক বর্াগাদর্াগ মাধ্যম ও বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাদড যর ওদয়বসাইদটর মাধ্যদম ভলান্টিয়ারগদণর 

কার্ যক্রদমর প্রচার করা;  

(ঙ) অসাধারণ ভলান্টিয়ার কার্ যক্রদমর স্বীকৃন্টত স্বরূপ এওয়াড য প্রোদনর আদয়াজন করা; 

(চ) পর্ যটন ভলান্টিয়ার কার্ যক্রম প্রচাদরর জন্য সাংবাে সদেলন ও ওদয়ন্টবন্টনয়ার আদয়াজন করা; 

(ে) পর্ যটন ভলান্টিয়ান্টরজম উন্নয়দনর জন্য প্রন্টতদবেন ততন্টর এবাং প্রচার সামিী বর্মন- ন্টলপদলট, প্যাম্পদলট ব্রন্টশওর 

ইতুান্টে প্রস্তুত করা।  

 

৬.৫. ভলান্টিয়ারগদণর ন্টনরাপত্তা ও সুরক্ষা  

(ক) আদেদশর পালাক্রম তর্া বচইন অব কমান্ড ন্টনন্টিত করার জন্য বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য বর্দক একজন 

সমন্বয়ক ন্টনব যাচন করা; 

(খ) ভলান্টিয়ারগদণর ন্টনরাপত্তা ও সুরক্ষা ন্টনন্টিত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসদনর সাদর্ বর্াগাদর্াগ ও সমন্বয় করা;  

(গ) পর্ যটন এলাকার ভলান্টিয়ান্টরাং কার্ যক্রদমর সময় বমন্টডদকল টিম বপ্ররণ করা; 

(ঘ) ফ্রিলাইন ভলান্টিয়ারদের বভকন্টসদনটশন ও বমন্টডদকল বচক-আপ এ অিান্টধকার প্রোন; 

(ঙ) নারী ভলান্টিয়ারদের স্বাস্থু ও পন্টরচ্ছন্নতার ন্টবেয়দক অিান্টধকার প্রোন;  

(চ) ভলান্টিয়ান্টরাং কার্ যক্রম পন্টরচালনার সময় স্বাস্থুসেত ও পুন্টিকর খাবার পন্টরদবশন করা;  

(ে) ভলান্টিয়ারগদণর ব্যন্টক্তগত বগাপনীয়তা ও ব্যন্টক্তগত তথ্যান্টে ন্টনরাপে রাখা;  

(জ) ভলান্টিয়ার কার্ যক্রম পন্টরচালনার সময়কাদল সম্ভব হদল ন্টনরাপে আবাসন বা ন্টবশ্রাম সুন্টবধা প্রোন করা।   

 

৬.৬. পর্ যদবক্ষণ ও মূল্যায়ন  

ভলান্টিয়ান্টরাং কাদজর অবস্থা পর্ যদবক্ষণ ও মূল্যায়দনর জন্য বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য এক একটি ভলান্টিয়ার গ্রুদপর 

একজন বকা-অন্টড যদনটর এবাং একজন বকা-বকাঅন্টডদনটর ন্টনধ যারণ করদব, র্ারা বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাদড যর সাংন্টিি 

কম যকতযার সাদর্ বর্াগাদর্াগ রক্ষা করদব। ভলান্টিয়ারদের কার্ যক্রদমর মূল্যায়ন কদর পর্ যটদন ভলান্টিয়ান্টরজদমর 

প্রভাব সম্পদকয একটি প্রন্টতদবেন প্রকাশ করা হদব। মূল্যায়ন প্রন্টতদবেন ন্টনম্নবন্টণ যত ন্টবেয়গুদলা অন্তর্ভ যক্ত করা বর্দত 

পাদর:  

(ক) সন্টক্রয় ও সচল ভলান্টিয়াদরর সাংখ্যা; 

(খ) ভলান্টিয়ার ধদর রাখার হার; 

(গ) ভলান্টিয়ারগদণর সন্তুন্টি; 

(ঘ) পর্ যটক এবাং স্থানীয় জনদগাষ্ঠীর সন্তুন্টি; 

(ঙ) অাংশীজদনর প্রন্টতন্টক্রয়া; 

(চ) ভলান্টিয়ান্টরাং কার্ যক্রদম সুফল বভাগকারীর সাংখ্যা;  



(ে) কতগুদলা পর্ যটন এলাকা কভার করা হদয়দে তার সাংখ্যা;  

(জ) অনলাইদন প্রচার করার মান এবাং প্রভাব;  

(ঝ) কতঘিা ভলান্টিয়ারগণ কাজ কদরদেন।  

 

এই মূল্যায়ন প্রন্টতদবেদনর ন্টভন্টত্তদত সফল ভলান্টিয়ান্টরজম কার্ যক্রম এবাং অনুষ্ঠানসমূহ ন্টচন্টিত করা সম্ভব হদব। 

সফল ভলান্টিয়ার কার্ যক্রদমর উপর ন্টভন্টত্ত কদর বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য বেদশর অন্যান্য এলাকায় ভলান্টিয়ার 

কার্ যক্রম পন্টরচালনা করদব। অন্যান্য এলাকার ভলান্টিয়ারদেরও একইভাদব প্রন্টশক্ষণ প্রোন করা হদব। বশ্রষ্ঠ 

ভলান্টিয়ারদক এওয়াড য প্রোদনর জন্য মূল্যায়ন প্রন্টতদবেন সহায়ক হবত পাদর।  

 

৭.  ভলান্টিয়ারগদণর ভূন্টমকা ও োন্টয়ত্বাবলী 

(ক) সামান্টজক বর্াগাদর্াগ মাধ্যদম স্থানীয় ন্টবন্টভন্ন পর্ যটন আকে যদণর প্রচার প্রচারণা; 

(খ) কার্ যকরভাদব ভলান্টিয়ার কার্ যক্রম পন্টরচালনার জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবাং ন্টডন্টিক্ট ট্যুন্টরজম বসল এর সাদর্ 

সহায়তা ও সমন্বয় করা;  

(গ) বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য কর্তযক গৃন্টহত ন্টবন্টভন্ন ট্যুন্টরজম উন্নয়ন উদযাদগর সাদর্ সহায়তা করা; 

(ঘ) স্থানীয় পর্ যটন উন্নয়ন কার্ যক্রম এবাং কন্টমউন্টনটির উপর এর প্রভাব সম্পদকয গদবেণা করা;  

(ঙ) পর্ যটন উন্নয়দনর জন্য পর্ যটন সরবরাদহর ন্টেদক র্ারা অাংশীজন তাদের সাদর্ সহায়তা করা; 

(চ) স্থানীয় ঐন্টতহু সম্পদকয জনসদচতনতা ততন্টর এবাং স্থানীয় জনগদণর মদধ্য োন্টয়ত্বশীল ব্যবহার সম্পদকয সদচতন 

করা; 

(ে) স্থানীয় পর্ যটন আকে যণ এবাং সুদর্াগ সুন্টবধা সম্পদকয ডাটাদবইজ ততন্টর ও ব্যবস্থাপনা; 

(জ) স্থানীয় পর্ যটন অাংশীজন, স্থানীয় অন্টধবাসী ও পর্ যটকগণদক োন্টয়ত্বশীল পর্ যটন সম্পদকয অবন্টহত করা; 

(ঝ) স্থানীয় সাাংস্কৃন্টতক অনুষ্ঠান আদয়াজন ও অাংশিহণ এবাং উপন্টস্থত স্থানীয় মানুদের মদধ্য পর্ যটন সম্পদকয অনুকূল 

ধারণা প্রোন করা; 

(ঞ) ট্যুন্টরজম সম্পে সাংরক্ষণ ও উন্নয়দন স্থানীয় প্রশাসনদক সহায়তা করা; 

(ট) ন্টবদেন্টশ পর্ যটকদের প্রতারণা বর্দক রক্ষা করা; 

(ঠ) জলবায়ু পন্টরবতযন, োন্টয়ত্বশীল পর্ যটন ও বটকসই পর্ যটন এবাং োন্টয়ত্বশীল আচরণ সম্পদকয জনসদচতনতামূলক 

কার্ যক্রম িহণ।  

 

৮. পর্ যটন ভলান্টিয়াদরর জন্য কন্টমটি 

পর্ যটন ভলান্টিয়ার ততন্টর এবাং ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় এবাং স্থানীয় পর্ যাদয় দুটি কন্টমটি গঠন করা।  

 

৮.১. জাতীয় পর্ যাদয় কন্টমটি পর্ যটন ভলান্টিয়াদরর জন্য “জাতীয় ন্টিয়ান্টরাং কন্টমটি”  

ভলান্টিয়ার ন্টনব যাচন পদ্ধন্টত এবাং বকার্ায় ভলান্টিয়ার কার্ যক্রম পন্টরচালনা করা হদব তা ন্টনধ যারদণর জন্য পর্ যটন 

ভলান্টিয়াদরর জন্য “জাতীয় ন্টিয়ান্টরাং কন্টমটি” গঠন করা আবশ্যক। এই কন্টমটি পর্ যটন আকে যদণর সম্ভাবনার উপর 

ন্টভন্টত্ত কদর ভলান্টিয়ার প্রসার ও প্রন্টশক্ষণ প্রোদনর ন্টবেয়টি এই কন্টমটি অিান্টধকার ন্টনধ যারণ করদব। পর্ যটন 

ভলান্টিয়ার বপ্ররদণর পূদব য এই কন্টমটি পর্ যটন আকে যণ ন্টভন্টত্তক চান্টহো ন্টনরূপন করদব। এোোও জাতীয় পর্ যটন 

নীন্টতমালার ন্টভন্টত্তদত পর্ যটন ভলান্টিয়ার সম্পদকয নীন্টতগত ন্টসদ্ধান্ত প্রোন করদব। কন্টমটির গঠন হদব ন্টনম্নরূপ:  

 

 



১ প্রধান ন্টনব যাহী কম যকতযা, বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য সভাপন্টত 

২ প্রন্টতন্টনন্টধ, ববসামন্টরক ন্টবমান পন্টরবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয় সেস্য 

৩ প্রন্টতন্টনন্টধ, পন্টরদবশ, বন ও জলবায়ু, পন্টরবতযন মন্ত্রণালয় সেস্য 

৪ প্রন্টতন্টনন্টধ, দুদর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয় সেস্য 

৫ প্রন্টতন্টনন্টধ, যুব উন্নয়ন অন্টধেির সেস্য 

৬ প্রন্টতন্টনন্টধ, সাংন্টিি বজলা প্রশাসক সেস্য 

৭ প্রন্টতন্টনন্টধ, ইউএনন্টভ বাাংলাদেশ সেস্য 

৮ প্রন্টতন্টনন্টধ, পর্ যটদন বস্বচ্ছাদসবকতার গদবেক/ন্টশক্ষান্টবে সেস্য 

৯ বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাদড যর একজন গভন্টন যাং বন্টড সেস্য সেস্য 

১০ প্রন্টতন্টনন্টধ, বাাংলাদেশ পর্ যটন কদপ যাদরশদনর সেস্য 

১১ প্রন্টতন্টনন্টধ, এনন্টজও  সেস্য 

১২ প্রন্টতন্টনন্টধ, বস্বচ্ছাদসবক সাংস্থা সেস্য 

১৩ প্রন্টতন্টনন্টধ, ট্যুন্টরি পুন্টলশ সেস্য 

১৪ সাাংবান্টেক সেস্য 

১৫ উপপন্টরচালক, পন্টরকল্পনা ও গদবেণা, বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য সেস্য সন্টচব 

 

জাতীয় ন্টিয়ান্টরাং কন্টমটি প্রদয়াজন অনুসাদর এক বা একান্টধক সেস্য অন্তযর্ভক্ত করদত পারদবন। ন্টবন্টভন্ন মন্ত্রণালদয়র 

প্রন্টতন্টনন্টধ হদবন যুগ্মসন্টচব পর্ যাদয়র কম যকতযা। জাতীয় ন্টিয়ান্টরাং কন্টমটি ন্টসদ্ধান্ত স্থানীয় পর্ যাদয়র কন্টমটি বাস্তবায়ন 

করদব। স্থানীয় বাস্তবায়ন কন্টমটির কার্ যাবলী মূল্যায়ন করদব জাতীয় ন্টিয়ান্টরাং কন্টমটি। কন্টমটি বেদর কমপদক্ষ 

একবার সভায় ন্টমন্টলত হদব।  

 

৮.২. পর্ যটন ভলান্টিয়াদরর জন্য স্থানীয় বাস্তবায়ন কন্টমটি 

পর্ যটন ভলান্টিয়ার কার্ যক্রম স্থানীয়ভাদব বাস্তবায়দনর জন্য “বজলা পর্ যটন উন্নয়ন কন্টমটি” কাজ করদব। কন্টমটি 

ন্টনম্নবন্টণ যত কার্ যক্রম সম্পােন করদব:  

(ক) পর্ যটন ভলান্টিয়ার কার্ যক্রদমর নতুন বক্ষে ন্টচন্টিত করদব; 

(খ) ভলান্টিয়ার সাংন্টিি বেদশর প্রচন্টলত আইন ও ন্টবন্টধন্টবধান অনুসরণ করদব; 

(গ) ভলান্টিয়ার কার্ যক্রম পন্টরচালনার সময় ভলান্টিয়ারদের জন্য র্াকা ও ন্টবশ্রাদমর ব্যবস্থা এবাং পন্টরবহন সুন্টবধা 

প্রোন করদব; 

(ঘ) ভলান্টিয়ারগণদক পন্টরদবশবান্ধব এবাং সামন্টিকভাদব প্রতুান্টশত পর্ যটন কার্ যক্রদম ন্টনদয়ান্টজত করদব; 

(ঙ) ভলান্টিয়াদরর কার্ যক্রম ন্টনয়ন্টমত মন্টনটর করদব এবাং র্র্ার্র্ বসবা প্রোন ন্টনন্টিত করদব; 

(চ) ভলান্টিয়ার কার্ যক্রম সুচারুরূদপ পন্টরচালনার জন্য প্রদয়াজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রোন করদব; 

(ে) ভলান্টিয়ার কার্ যক্রদমর প্রভাব সম্পদকয ন্টনয়ন্টমত প্রন্টতদবেন প্রস্তুত করদব এবাং তা পর্ যটন ভলান্টিয়াদরর জন্য 

“জাতীয় ন্টিয়ান্টরাং কন্টমটি” এর ন্টনকট বপ্ররণ করদব।  

 

৯. তহন্টবল ও বাদজট  

বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য পর্ যটন ভলান্টিয়ার কার্ যক্রম পন্টরচালনার জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজট বরাে করদব। পর্ যটন 

ভলান্টিয়াদরর মাধ্যদম বটকসই পর্ যটন উন্নয়ন এবাং পন্টরদবশ সাংরক্ষণ কার্ যক্রম পন্টরচালনার জন্য সাংন্টিি অন্যান্য 

মন্ত্রণালদয়র সাদর্ সহ অর্ যায়দন কাজ করা বর্দত পাদর। ন্টবন্টভন্ন ববসরকান্টর প্রন্টতষ্ঠান কদপ যাদরট সামান্টজক োন্টয়ত্ব 



(ন্টসএসআর) তহন্টবল বর্দক পর্ যটন উন্নয়দন বর্ অর্ যায়ন কদর তাও পর্ যটন ভলান্টিয়ার কার্ যক্রদম ব্র্য় করা বর্দত 

পাদর।  

 

১০. প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগদণর কার্ যাবলী 

বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য এবাং ইউ এন ভলান্টিয়ার, বাাংলাদেশ এর বর্ৌর্ উদযাদগ Volunteers for 

Sustainable Tourism Programme (VSTP) বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ। এ বপ্রািাদমর অাংশ ন্টহদসদব 

বাাংলাদেদশর ন্টবন্টভন্ন বজলায় পর্ যটন আকে যণদক বকন্দ্র কদর ভলান্টিয়ার গ্রুপ ততন্টর কদর ভলান্টিয়ারদের প্রন্টশক্ষণ 

প্রোন করা হয়। প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারদের জন্য বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য এবাং ইউ এন ভলান্টিয়ার, বাাংলাদেশ 

এর বর্ৌর্ভাদব কার্ যক্রম ন্টনধ যারণ কদরদে। স্বাভান্টবক সমদয় ভলান্টিয়ারগণ বর্ কার্ য সম্পােন করদবন কন্টভড ১৯ 

চলাকাদল বসভাদব কার্ য সম্পােন সম্ভব হদবনা ন্টবধায় কন্টভড ১৯ চলাকাদল ভলান্টিয়ারগণ বর্ কার্ য সম্পােন করদবন 

তার ন্টববরণ ন্টনদম্ন উপস্থাপন করা হদলা: 

 

১০.১. বসাশ্যাল ন্টমন্টডয়াসহ ভার্চ যয়াল প্লাটফম য এ পর্ যটন আকে যদণর েন্টব, ন্টভন্টডও ও কনদটি প্রচার 

প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ তাঁর ন্টনজ এলাকার অর্বা বর্ স্থান ন্টতন্টন ভ্রমণ করদবন বসখানকার পর্ যটন আকে যদণর 

েন্টব, ন্টভন্টডও ও কনদটি বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য এর ভার্চ যয়াল প্লাটফম য এ আপদলাড করদবন। 

  

১০.২. বজলা প্রশাসন এবাং উপদজলা প্রশাসদনর পর্ যটন এর পর্ যটন উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ যক্রদম সহায়তা ও 

সহদর্ান্টগতাকরণ 

বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগদণর তান্টলকা বজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয় District 

Tourism Cell এ বপ্ররণ করা হদব। প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ তাঁর ন্টনজ বজলায় District Tourism Cell 

এর সাদর্ সাংযুক্ত র্াকদবন। প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ তাঁর ন্টনজ উপদজলায় উপদজলা ন্টনব যাহী অন্টফসাদরর সাদর্ও 

সাংযুক্ত র্াকদবন। বজলা ও উপদজলা পর্ যাদয় পর্ যটন উন্নয়ন সাংক্রান্ত কাদজ সাধ্যানুর্ায়ী সহায়তা ও সহদর্ান্টগতা 

করদবন।  

 

১০.৩. পর্ যটন অাংশীজনদের সাদর্ বর্াগাদর্াগ রক্ষা করা 

বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগদণর তান্টলকা সাংন্টিি বজলার পর্ যটন বিকদহাল্ডদরর সাংগঠদনর 

কাদে (র্ন্টে র্াদক) বপ্ররণ করা হদব। প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ তাঁর ন্টনজ বজলা ও উপদজলায় পর্ যটন 

বিকদহাল্ডদরর সাংগঠদনর সাদর্ সাংযুক্ত র্াকদবন এবাং বজলা ও উপবজলা পর্ যাদয় পর্ যটন উন্নয়ন সাংক্রান্ত কাদজ 

সাধ্যানুর্ায়ী সহায়তা ও সহদর্ান্টগতা করদবন।  

 

১০.৪. স্থানীয় পর্ যটন আকে যণ সম্পদকয সঠিক ও হালনাগাে তথ্য সাংিদহ রাখা 

প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ তাঁর ন্টনজ বজলা ও উপদজলায় পর্ যটন আকে যণ সম্পদকয সঠিক ও হালনাগাে তথ্য সাংিহ 

কদর ন্টনদজদক তদথ্য সমৃদ্ধ করদবন এবাং বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাদড যর সাদর্ বশর্ার করদবন।  

 

১০.৫. স্থানীয় পর্ যটন আবাসন (বহাদটল, বমাদটল, ন্টরদসাট য, বগিহাউজও বহাম বি) , পন্টরবহন ও বরদস্তারাঁ সম্পদকয 

সঠিক তথ্য সাংিহকরণ 



প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ তাঁর ন্টনজ বজলা ও উপদজলায় পর্ যটন আবাসন (বহাদটল, বমাদটল, ন্টরদসাট য, বগিহাউজও 

বহাম বি), পন্টরবহন ও বরদস্তারাঁ সম্পদকয সঠিক  ও হালনাগাে তথ্য সাংিহ কদর ন্টনদজদক তদথ্য সমৃদ্ধ করদবন এবাং 

বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাদড যর সাদর্ বশর্ার করদবন। 

  

১০.৬. স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক পর্ যটন সম্পদকয সঠিক ধারণা প্রোন এবাং পর্ যটন ন্টবেদয় জনসদচতনতা ততন্টর 

প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ তাঁর ন্টনজ এলাকায় জন সাধারণদক পর্ যটন সম্পদকয সঠিক ধারণা প্রোন এবাং পর্ যটন 

ন্টবেদয় জনসদচতনতা ততন্টরর কাজ করদবন। আদলাচনা, বলখা, বসাসাল ন্টমন্টডয়ার মাধ্যদম এ কাজ করা বর্দত পাদর।  

 

১০.৭. ন্টবন্টভন্ন সামান্টজক উৎসব, অনুষ্ঠান, সভা ও বশাভার্াো, গণজমাদয়ত ও আড্ডায় পর্ যটন ন্টবেদয় পন্টজটিভ 

ধারণার প্রচার 

প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ ন্টবন্টভন্ন সামান্টজক উৎসব, অনুষ্ঠান, সভা ও বশাভার্াো, গণজমাদয়ত ও আড্ডায় 

অাংশিহণ করদত পাদরন। এসব বক্ষদে প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ পর্ যটন ন্টবেদয় পন্টজটিভ ধারণার প্রচার করদত 

পাদরন। এর মাধ্যদম সাধারণ মানুে পর্ যটন বান্ধব হদত পাদর। 

 

১০.৮. পর্ যটন সম্পে রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনদক সান্টব যক সহদর্ান্টগতা করা 

সাধারণভাদব পর্ যটন সম্পে নি করার প্রবনতা বেখা র্ায়। পর্ যটন সম্পদের মূল্য সম্পদকয অজ্ঞতা এর অন্যতম 

কারণ। পর্ যটন সম্পে নি না করার জন্য সাধারণ মানুেদক উজ্জীন্টবত করা আবশ্যক। প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ 

এ কাদজ অাংশিহণ করদত পাদরন। মানুেদক উজ্জীন্টবত কদর পর্ যটন সম্পে নি করা বর্দক ন্টবরত করা সম্ভব না 

হদল এ ন্টবেদয় স্থানীয় প্রশাসদনর সহায়তা িহণ করা র্ায় এবাং স্থানীয় প্রশাসনদক সহদর্ান্টগতা প্রোন করা র্ায়। 

 

১০.৯. পর্ যটন অিদলর বসৌন্দয্য রক্ষায় কার্ যক্রম িহণ 

পর্ যটন অিদলর বসৌন্দয্য রক্ষা একটি জাতীয় গুরুত্বপূণ য কাজ। পর্ যটন উন্নয়ন ও ন্টবকাদশর জন্য পর্ যটন অিদলর 

বসৌন্দয্য রক্ষা খুবই জরুরী। প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ এ কাদজ অাংশিহণ করদত পাদরন। এ কাদজ পর্ যটন এলাকার 

সাধারণ মানুেদক সমৃ্পক্ত করার জন্য প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণ সন্টক্রয় ভূন্টমকা পালন করদত পাদরন।  

 

১০.১০. ন্টবন্টবধ কার্ যক্রম 

প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়াগণ  

(ক) পর্ যটন এবাং পন্টরদবশ ন্টবেয়ক ন্টবন্টভন্ন সাদভ য ও গদবেণা কাদজ সহায়তা করদত পাদরন;  

(খ) স্থানীয় ন্টবন্টভন্ন বমলা, উৎসব, পাব যন, অনুষ্ঠান ইতুান্টের প্রচার এবাং জনন্টপ্রয় করার কাজ করদত পাদরন;  

(গ) পর্ যটন স্পটগুদলা পন্টরচ্ছন্ন রাখার জন্য স্থানীয় জনগণদক উদ্বুদ্ধ করদত পাদরন এবাং ন্টনদজরা স্থানীয় তরুণ 

ন্টকদশারদের ন্টনদয় পর্ যটন স্পট পন্টরচ্ছন্নতা অন্টভর্ান পন্টরচালনা করদত পাদরন;  

(ঘ) পর্ যটন বকন্দ্রসমূদহ বেশীয় খাবার ন্টবদক্রতা ন্টিট ফুড বভন্ডরগণ র্াদত স্বাস্থু সেতভাদব খাবার ততন্টর কদর এবাং 

স্বাস্থু সেতভাদব খাবার পন্টরদবশন কদর বস ন্টবেদয় তাদেরদক সদচতন করদত এবাং উদ্বুদ্ধ করদত পাদরন; এবাং  

(ঙ) পর্ যটন এবাং পন্টরদবদশর জন্য ঝুঁন্টকপূণ য হদত পাদর এমন বর্দকান উদদ্বগজনক ও ক্ষন্টতকর সমস্যা ন্টচন্টিত কদর 

সমাধাদনর উপায় উদ্ভাবন কদর স্থানীয় প্রশাসনদক অবন্টহত করদত পাদরন। 

 

 

 



১০.১১. সমন্বয় 

ন্টবন্টভন্ন পর্ যটন অিদল গঠিত প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগদণর কাজ সমন্বদয়র জন্য প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণদক 

ন্টবন্টভন্ন গ্রুদপ ন্টবভক্ত করা হদব এবাং প্রন্টতটি গ্রুদপ একজন বকা-অন্টডদনটর এবাং একজন বকা বকা-অন্টডদনটর ন্টনধ যারণ 

করা হদব। তাঁরা গ্রুদপর কাজ সমন্বয় করদবন। বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাদড যর পদক্ষ সমন্বয় করদবন জনাব ববারহান 

উন্টেন, সহকারী পন্টরচালক (বমাবাইল ০১৭২২৫৭৯৮১৩ ই-বমইল mbrasel711@gmail.com)।  

 

১০.১২. সহদর্ান্টগতা 

বাাংলাদেশ ট্যুন্টরজম ববাড য প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণদক তাঁদের কম য সম্পােদনর ন্টবেদয় প্রদয়াজনীয় উপকরণ 

সরবরাহ করদব; বজলা প্রশাসন, বজলা পুন্টলশ, ট্যুন্টরি পুন্টলশ এবাং উপদজলা প্রশাসদনর সাদর্ যুক্ত র্াকার ন্টবেদয় 

সব যাত্মক সহায়তা প্রোন করদব। ট্যুর গাইড ন্টহসাদব কাজ করদত আিহী প্রন্টশক্ষণপ্রাি ভলান্টিয়ারগণদক ট্যুর গাইড 

প্রন্টশক্ষণ প্রোন করদব। 


