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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি 



 

প্রস্তাবনা  

গ্রামীণ উন্নয়ননর এক ববপ্লববক পবরবর্তন এনেনে। খাদ্যশস্য উৎপাদন, রফর্াবন, ররবমট্যান্স, অর্ তননবর্ক 

বডবিটালাইনিশন ইর্যাবদ রেনে োফল্য এনেনে। ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ এ রলাগান গ্রানমর উন্নয়ন ও েমৃবির 

মূল দশ তনণ পবরণর্ হনয়নে। েংববধাননর ১৬ অনুনেনদ নগর ও গ্রানমর ববষম্য ক্রমাগর্ভানব দূর করার কর্া বলা 

হনয়নে। এ লনেয কৃবষববপ্লব, গ্রামাঞ্চনল ববদ্যযবর্কীকরনণর ব্যবস্থা, টিরশরবশপ অ অযানাযান বশনপ অর ববকাশ এবং বশো, 

র াগান াগ-ব্যবস্থা ও িনস্বানস্থযর উন্নয়ননর মাধ্যনম গ্রামাঞ্চনল আমূল পবরবর্তন হনয়নে এবং হনে। উন্নর্ রাস্তাঘাট, 

র াগান াগ, সুনপয় পাবন, আধুবনক স্বাস্থযনেবা ও সুবিবকৎো, উন্নর্ পয়ঃবনষ্কাশন ও বিতয ব্যবস্থাপনা, ববদ্যযৎ ও 

জ্বালাবন েরবরাহ বৃবি, কবিউটার ও দ্রুর্গবর্ েিন্ন ইন্টারননট সুববধা, মানেিন্ন রভাগ্যপনের বািার 

েম্প্রোরণ ইর্যাবদর মাধ্যনম প্রবর্রশ গ্রামনক আধুবনক শহনরর েব সুববধাবদ রদয়া ব্যবস্থা করা হনে। এ অবস্থায় 

গ্রামীণ প তটন অর্ তননবর্ক প্রবৃবির একরশ শবিশালী উৎে বহোনব পবরগবণর্ হনর্ পানর  া রটকেই দাবরর্য 

বনরেনন গুরুত্বপূণ ত ভূবমকা রাখনর্ েেম হনব। 

 

২০২০ োনলর ববশ্ব প তটন বদবনের প্রবর্পাদ্য বেল ‘ট্যযবরিম অযান্ড রুরাল রডনভলপনমন্ট’ অর্ তাৎ ‘গ্রামীণ উন্নয়নন 

প তটন’। বাংলানদনশ গ্রামই হনর্ পানর প তটন বশনপ অর প্রাণনকন্দ্র। গ্রানমর প্রাকৃবর্ক পবরনবশ, মানুনষর েহি-েরল 

িীবন াপন পিবর্, উবিদ, বববভন্ন পাবখ, নদী, হাওড়, ববল, বিল, বববভন্ন ধরননর রলাকি অনুষ্ঠান, গ্রামীণ রপশা, 

রখলাধুলা, প্রািীন বৃে এেবই হনব প তটকনদর আনন্দ ববননাদননর উপকরণ। বাংলানদশ প্রাকৃবর্ক রেৌন্দনযতর 

লীলাভূবম। এ রদনশর প্রবর্রশ পরনর্ পরনর্ েবড়নয় আনে অপার রেৌন্দন তর েমাহার। আমানদর রদনশর গ্রামগুনলা 

েববর মনর্া োিাননা, আর গ্রানমর েহি-েরল মানুষগুনলার অবর্বর্পরায়ণর্া গ্রামীণ রেৌন্দ তনক হািার গুণ 

বাবড়নয় রদয়। অন্ধকার রানর্ রিানাবক রপাকার আনলা গ্রামগুনলানক আনলাকময় কনর রর্ানল। গ্রীষ্মকাকানল প্রবর্রশ 

গ্রানম গানে গানে আম, কাঁঠাল, বলচুনর্ ভরপুর র্ানক। নতুন ফেল ঘনর রর্ালার েময় গ্রামগুনলানর্ শুরু হয় নবান্ন 

অনুষ্ঠান উদ াপননর আনয়ািন। এেবই প্রকৃবর্নপ্রমী প তটকগণনক আকৃষ্ট কনর। র্াই বাংলানদনশ গ্রামীণ প তটন 

উন্নয়ননর অপার েম্ভাবনা রনয়নে। গ্রামীণ প তটন বাংলানদনশর অর্ তননবর্ক, োমাবিক ও োংস্কৃবর্ক উন্নয়ন, স্থানীয় 

িননগাষ্ঠীর কম তেংস্থান ও আয় বৃবিনর্ অবদান রাখনব।  

 

২. প্রাসরিক সাংজ্ঞা   

গ্রামীণ পর্ যটন (Rural Tourism): অবসি এবাং রবদনােদনি উদেদে গ্রানমর প্রাকৃরতক পরিদবদশি বসৌন্দর্ য 

উপদ াগ কিা এবাং গ্রামীণ মানুদেি জীবনর্াত্রা ও ববরিত্রুময় কৃরে ও সাংস্কৃরত, অর্ যননরতক কম যকাণ্ড সম্পদকয 

অর জ্ঞতা অজযদনি জন্য প্রতুন্ত গ্রামাঞ্চদল ভ্রমণ এবাং এ সম্পরকযত কার্ যক্রম গ্রামীণ পর্ যটদনি অন্তর্ভ যক্ত।      

পল্লী পর্ যটন (Village Tourism): পল্লী পর্ যটন, গ্রামীণ পর্ যটদনি অনুরূপ একটি রবেয়। পল্লী পর্ যটন বলদত 

ববাঝায় অবকাদশি জন্য বেদশি পল্লী এলাকা পরিেশ যন এবাং বসখাদন বসবাসকািী মানুদেি জীবনর্াত্রা, ঐরতহু 

অবদলাকন পল্লী এলাকায় ভ্রমণ কিা।  

সবুজ পর্ যটন (Green Tourism): সবুজ পর্ যটন হল ইদকা-ট্যুরিজম ও গ্রামীণ পর্ যটন সম্পরকযত একটি গুরুত্বপূণ য 

ধািণা র্াদত পরিদবদশ ন্যুনতম বনরতবািক প্র াব না বেদল প্রাকৃরতক পর্ যটন আকে যণ পরিেশ যন ও উপদ াগ কিা 

হয়। এটি গ্রাদম বা অিদে পরিদবশবান্ধব আিিণ অনুশীলদনি মাধ্যদম প্রাকৃরতক সম্পে সাংিক্ষণ কদি ভ্রমণ ও 

পর্ যটদনি জন্য অনুপ্রারণত কদি।     

েরিদ্রবান্ধব পর্ যটন (Pro-Poor Tourism): পর্ যটদনি একটি পদ্ধরত র্া পর্ যটন আকে যদণি রনকটবতী েরিদ্র 

মানুদেি জন্য কম যসাংস্থাদনি সুদর্াগ সৃরিসহ আর্ য-সামারজক সুরবধা প্রোদনি উপি রবদশে াদব গুরুত্ব প্রোন কদি।   



 

৩. গ্রামীণ পর্ যটদনি সুরবধা 

গ্রামীণ পর্ যটদনি রবকাশ গ্রামাঞ্চদলি আর্ য-সামারজক অবস্থাি উনয়নয়ন, বসবসমাদজি জন্য কম যসৃজন, জীবনর্াত্রাি 

মদনানয়ন, গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীি জীবনদবাদধি ইরতবািক পরিবতযনসহ নানা সুরবধা সৃরি কিদত পাদি। গ্রামীণ 

পর্ যটদনি সুরবধাসমূহ-     

ক. গ্রামাঞ্চদল পর্ যটক প্রবাহ বৃরদ্ধ কদি; 

খ. গ্রামীণ অর্ যননরতক উনয়নয়ন ত্বিারিত কদি; 

গ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি যবসবসায় উদযাক্তাদক উৎসারহত কদি; 

ঘ. গ্রামাঞ্চদলি অবকাঠাদমা উনয়নয়ন সাধন কদি;  

ঙ. গ্রামীণ মানুদেি জীবনর্াত্রাি মান উনয়নত কদি;   

ি. প্রবসরক্ত এবাং তথ্য যবসবস্থাি উনয়নয়ন সাধন কদি; 

ছ. আন্তজযারতক পর্ যটন বাজাদি বেশীয় সাংস্কৃরতি প্রসাি কদি। 

 

৪. গ্রামীণ পর্ যটদনি ববরশিু  

গ্রামীণ পর্ যটদনি রকছু অনন্য ববরশিু িদয়দছ র্াি জন্য এটি অন্যান্য ধিদণি পর্ যটন বর্দক আলাো। গ্রামীণ 

পর্ যটদনি রকছু ববরশিু হলঃ     

ক. জনাকীণ য পরিদবশ, প্রাকৃরতক বসৌন্দর্ যমরণ্ডত এবাং ঐরতহুমরণ্ডত পরিদবদশ গ্রামীণ পর্ যটন সাংঘটিত হয়।   

খ. গ্রামীণ পর্ যটন শহিাঞ্চদলি পর্ যটকদেি আকৃি কদি র্া তাদেি উৎপরি, সাংস্কৃরত এবাং ঐরতহু সমুনয়নত িাখদত 

সাহায্য কদি।     

গ. গ্রামীণ সম্পেদক (বর্মনঃ মাটিি ঘি, স্থানীয় খাবাি এবাং ঐরতহুবাহী বখলা) পর্ যটন পে এবাং বসবা রহসাদব 

যবসবহাি কিা হয়।    

ঘ. গ্রাদমি পরিদবদশি একটি িমৎকাি প্ররতচ্ছরব তুদল ধদি।  

ঙ. পর্ যটকিা গ্রামীণ মানুদেি সাদর্ সাক্ষাৎ এবাং প্রাতুরহক জীবন সম্পরকযত অর জ্ঞতা অজযন কিদত পাদি।    

ি. গ্রামীণ সম্পদেি র্র্ার্র্ যবসবহাদিি মাধ্যদম এি েীঘ যদময়ােী যবসবহাি রনরিত কদি।  

ছ. গ্রাদম র্া আদছ, তাই পর্ যটন সম্পে রহদসদব যবসবহৃত হদত পাদি। এি জন্য নতুন রকছু বতরি কিাি প্রদয়াজন হয় 

না।  

 

৫. গ্রামীণ পর্ যটদনি পরিরধ  

গ্রামীণ পর্ যটন গ্রাদমি মানুে, কৃরে উৎপাদন, প্রকৃরত, নেনেী, রবস্তৃণ য েসদলি মাঠ, ফনলর বাগান, ফুনলর বাগান, 

পশুপাবখ বাাংলাদেদশি গ্রামাঞ্চদল রবযমান পর্ যটন আকে যণসমূহ গ্রামীণ বসৌন্দদর্ যি স্বাে উপদ াগ কিদত পর্ যটকদেি 

আকৃি কিদত পাদি। এদেদশি রতনটি রবশ্ব ঐরতহুবাহী স্থান বর্মনঃ বাদগিহাদটি ঐরতহারসক মসরজে শহি, 

পাহাড়পুদি ববৌদ্ধ রবহাদিি ধ্বাংসাবদশে এবাং সুন্দিবন প্রতুন্ত অঞ্চদল অবরস্থত। উক্ত রতনটি রবশ্ব ঐরতহু বকন্দ্রীক 

গ্রামীণ পর্ যটন রবকরশত হদত পাদি। তদুপরি বাাংলাদেদশি অপাি বসৌন্দয্যযমরণ্ডত ইরতহাস-ঐরতহু, কৃরিসমৃদ্ধ 

বর্দকাদনা গ্রাম হদত পাদি গ্রামীণ পর্ যটদনি বকন্দ্ররবন্দু। গ্রামীণ পর্ যটন বটকসই কিাি পূব যশতয হদচ্ছ:  

১. গ্রাদমি রনরিরবরল পরিদবশ, প্রাকৃরতক বসৌন্দয্যয, সুন্দি প্রাকৃরতক ভূরিত্র এবাং রনম যল পরিচ্ছনয়ন বায়ু।  

২. পর্ যটকদেি র্াতায়াত, খাবাি, রবদুুৎ, ইন্টািদনটসহ র্াকাি যবসবস্থারে এবাং মানুদেি যবসবহাি।  

গ্রামীণ পর্ যটদনি পরিরধ অদনক যবসাপক। এি মদধ্য িদয়দছ: 



 

ক. অ ুন্তিীণ এবাং আন্তজযারতক পর্ যটন বাজাদি গ্রাদমি ঐরতহু, িীরতনীরত, বমৌরলকত্ব ও সাাংস্কৃরতক ঐরতহুদক 

সমুনয়নত িাখা।      

খ. নেী পর্ যটন, গ্যাদরানরম পর্ যটন, ইদকাট্যুরিজম, স্থানীয় হস্তরশল্প রবক্রয়, ঐরতহুবাহী বখলাধুলা এবাং কৃরে ও 

খামাি-র রিক পর্ যটন সহ রবর নয়ন পর্ যটন কার্ যক্রম িালু কিা।  

গ. সিকারি ও ববসিকারি বর্ৌর্ উদযাদগ গ্রামীণ মানুদেি জন্য যবসবসা এবাং কম যসাংস্থাদনি সুদর্াগ সৃরি কিা।   

ঘ. বৃক্ষদিাপণ এবাং বন্যপ্রাণীি সুিক্ষাি মাধ্যদম গ্রামাঞ্চদল প্রাকৃরতক পরিদবদশি উনয়নরত কিা। 

ঙ. গ্রাদম উৎপাবদর্ পনের বািার েম্প্রোরণ করা।   

 

৬. গ্রামীণ পর্ যটন পে এবাং বসবা  

বাাংলাদেদশি গ্রামীণ পরিদবদশ রবর নয়ন ধিদণি পর্ যটন আকে যণ এবাং কার্ যক্রম রবকাদশি মাধ্যদম পর্ যটকদেি 

স্মিণীয় অর জ্ঞতা প্রোন কিাি অপাি সম্ভাবনা িদয়দছ। বাাংলাদেদশ রবযমান গ্রামীণ পর্ যটন পে এবাং বসবাসমূহ 

রনম্নরূপঃ  

ক. গ্রামীণ বাসস্থান, বর্মনঃ মাটিি ঘি, খদড়ি ঘি, বাঁদশি ঘি, গাদছি ঘি, খামাি বারড়, কুটিি, এবাং কৃরে 

কুারম্পাং।  

খ. গ্রামীণ গ্যাদরানরম র্র্া, বারড়দত বতরি ঐরতহুবাহী খাবাি, রবর নয়ন ধিদনি মাছ, কৃরে খামাি বর্দক তাজা েল 

এবাং সবরজ।   

গ. েল এবাং সবরজি গ্রামীণ িাে প্ররক্রয়া, এবাং গবারে পশু পালন।   

ঘ. গ্রামাঞ্চদলি বন এবাং প্রাকৃরতক পরিদবশ উপদ াগ কিা।   

ঙ. রবর নয়ন গ্রামাঞ্চদল বসবাসকািী ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীি (বর্মনঃ রসদলদটি খারসয়া ও মরনপুিী, বান্দিবাদনি িাকমা ও 

মািমা এবাং ময়মনরসাংদহি গাদিা) উৎপাবদর্ পে, িীবনধারা, খাবার, েংস্কৃবর্।  

ি. গ্রামীণ ঐরতহুবাহী বখলা (বর্মনঃ কাবারর্, হা-ডু-ডু, বখা বখা, বনৌকা বাইি এবাং ঘুরড় ওড়াদনা)।   

ছ. গ্রামাঞ্চদলি বলাকদেি গৃহস্থালী পক্ষীশালা (Aviaries)।   

জ. গ্রামীণ ঐরতহুবাহী ও সাাংস্কৃরতক উৎসব এবাং রবদনােনমূলক অনুষ্ঠান (বর্মনঃ নবানয়ন, হাল খাতা, রপঠা উৎসব 

ইতুারে)।   

ঝ. হাওি, বাওি, রবল ও নেীি তীি এবাং গ্রামাঞ্চদলি অন্যান্য জলাশয়।  

 

৭. গ্রামীণ পর্ যটদনি উনয়নয়ন  

গ্রামীণ পর্ যটন উনয়নয়ন হদচ্ছ একটি প্ররক্রয়া র্াি মাধ্যদম গ্রাদম পর্ যটদকি প্রবাহ বাড়াদনা র্ায় এবাং গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীি 

অর্ যননরতক উনয়নয়দন অবোন িাখা র্ায়। এি মূল কর্া হদচ্ছ গ্রামীণ এলাকায় প্রদয়াজনীয় পর্ যটন সুরবধা রবকাশ এবাং 

গ্রামীণ জনগণদক গ্রামীণ পর্ যটদন অাংশগ্রহদণি জন্য উৎসারহত কিাি মাধ্যদম বাাংলাদেদশি গ্রামাঞ্চদল বটকসই 

অর্ যননরতক উনয়নয়ন রনরিত কিা।   

 

৭.১ গ্রামীণ পর্ যটদনি জন্য “আদশ ত প তটন গ্রাম” গদড় বতালা  

একটি “আেশ য পর্ যটন গ্রাম” হদব বাাংলাদেদশি একটি আেশ য গ্রাদমি প্ররতচ্ছরব। “আেশ য পর্ যটন গ্রাম” বাাংলাদেদশি 

ঐরতহুবাহী সাংস্কৃরতি সকল ববরশিুসমূহ উপরস্থত র্াকদব র্া রনদম্ন উদল্লখ কিা হলঃ     

ক. গ্রামটি পর্ যাপ্ত পরিমাণ গাছপালা দ্বািা আচ্ছারেত ও প্রাকৃরতক বসৌন্দদয্যয  িপুি র্াকদব।  

খ. শহি এলাকা ও সুদর্াগ-সুরবধা বর্দক ববরশ দূদি নয় এবাং নেী বা জলাশদয়ি কাছাকারছ অবরস্থত একটি রনরে যি 

গ্রাম “আেশ য পর্ যটন গ্রাম” এি জন্য ববদছ বনওয়া।  



 

গ. ঘিগুদলা বেদশি ঐরতহু অনুসাদি বতরি কিা (বর্মনঃ কাো, ববড়া, খড়, এবাং বাঁশ বা কাংরক্রদটি ঘি র্া বাঁশ বা 

কাদঠি আসবাবপত্র রেদয় সরিত)।         

ঘ. িাস্তাগুদলায় ইট যবসবহাি কিা র্াদত পর্ যটকদেি কে যমাক্ত িাস্তায় হাঁটদত না হয়।      

ঙ. ‘শূন্য কাব যন দূেণ’ (Zero-Carbon Pollution) রনরিত কদি গ্রাদমি পরিবহন যবসবস্থা প্রস্তুত কিা। গ্রাদম 

বকান জ্বালানী রন যি পরিবহন প্রদয়াজন ছাড়া যবসবহাি না কিা। বঘাড়ায় টানা গারড়, োঁদড়ি গারড় এবাং প্যাদর্ল 

রিকশা যবসবহাি কিা বর্দত পাদি। জরুিী অবস্থা এবাং দূিবতী স্থাদন র্াতায়াদতি জন্য আধুরনক প্রবসরক্তি সাদর্ 

সামঞ্জস্য বিদখ ইউটিরলটি গারড় বা ইদলকরিক কাট য যবসবহাি কিা বর্দত পাদি।   

ি. পর্ যটকদেি পরিদবশন কিা খাবাি এবাং পানীয়গুদলা রনজস্ব অঞ্চলর রিক ঐরতহুবাহী পদ্ধরতদত িানয়না কিা। 

গ্রাদমি খামাি এবাং স্থানীয় বাজাি বর্দক িানয়নাি প্রদয়াজনীয় উপাোনসমূহ (দর্মনঃ সবরজ, িাল, মাছ ও মাাংস) 

সাংগ্রহ কিা।    

ছ. সবুজ পর্ যটদনি (Green Tourism) রনয়ম অনুর্ায়ী গ্রামটিদক ‘রজদিা প্লারিক’ যবসবহাি এলাকা রহসাদব 

গ্রহণ কিা।   

জ. স্থানীয় পুকুিগুদলা  াদলা াদব সরিত কদি এবাং িক্ষণাদবক্ষদণি মাধ্যদম পর্ যটকদেি সাঁতাি কাটাি যবসবস্থা 

িাখা।    

ঝ. বজযু উৎপােন কমাদনাি উদেদে ‘ববজ্ঞারনক পুনযবসযবহাি প্ররক্রয়া’ (Scientific Recycling Process) 

ব্যবহানর উৎসারহত কিা।    

ঞ. রবদকদল বা সন্ধুায় রবদনােনমূলক অনুষ্ঠাদনি আদয়াজন কিা।   

ট. স্থানীয় সিকাি প্ররতষ্ঠান দ্বািা সদব যাচ্চ রনিাপিা রনরিত কিা। সাব যক্ষরণক সুিক্ষা রনরিত কিাি জন্য ট্যুরিি 

পুরলশ এি সহায়তা গ্রহণ।  

ঠ. পর্ যটকদেি রবদনােদনি জন্য রবর নয়ন ধিদনি বমলাি আদয়াজন কিা। ঐরতহুবাহী বপাশাক রবরক্রি বোকান, খায 

উৎসব এবাং সাকযাস ইতুারে বমলায় অন্তর্ভ যক্ত কিা।   

র্. রবদুুৎ সিবিাদহি জন্য বসৌিরবদুুৎ প্রবসরক্ত যবসবহাি কিা।   

ঢ. বটরলকরমউরনদকশন এবাং উচ্চ গরতি ইন্টািদনট সুরবধাগুদলা পরিকরল্পত াদব সাজাদনা, র্াদত গ্রাদমি 

পরিদবদশি বকান ক্ষরত না হয়।   

ণ. গ্রামীণ জাদুঘি এবাং রবদনােন বকদন্দ্র প্রদবদশি টিরকট পর্ যটকদেি কাদছ রবরক্রি মাধ্যদম প্রাপ্ত আরর্ যক সুরবধা 

েরিদ্র এবাং সুরবধাবরঞ্চত জনদগাষ্ঠীি বলাকদেি সহায়তাি জন্য যবসবহাি কিা।         

ত. প্রার্রমক রিরকৎসা সুরবধা পর্ যাপ্ত যবসবস্থা কিা।   

র্. ‘শািীরিক াদব অক্ষম’ (Physically Disabled) পর্ যটকদেি জন্য পর্ যটনস্থান ভ্রমণ সহজগম্য হওয়া।      

গ্রামীণ পর্ যটন উনয়নয়দনি জন্য প্রদয়াজন কম যসাংস্থান ও আদয়ি সুদর্াগ সৃরি কিা, গ্রাম ও শহদিি মদধ্য যবসবধান 

কমাদনা। ক্ষুদ্র উদযাক্তাগণদক রবরনদয়াদগ উৎোবহর্ করা, গ্রামীণ পে উৎপাদনন বববিে আনয়ন ইর্যাবদ গ্রামীণ 

পর্ যটন গাইর্লাইন বাস্তবায়ন কিাি সময় এক বা একারধক “আেশ য পর্ যটন গ্রাম” গদড় তুদল দৃিান্ত স্থাপন কিা। 

একটি “আেশ য পর্ যটন গ্রাম” গদড় বতালাি জন্য রনম্নবরণ যত রবেদয় মদনাদর্াগ প্রোন কিা আবেক: 

১. গ্রাদমি পরিদবশ 

গ্রাদমি প্রাকৃরতক পরিদবশ এবাং বসৌন্দয্যয, গ্রাদমি বা গ্রাদমি পাদশি নেী, খাল, রবল, জিল, বন, পাহাড় ইতুারে 

িক্ষা কিা, বসৌন্দয্যয বধ যন কিা এবাং পর্ যটকগদণি আনন্দ রবদনােদনি উপদর্াগী সুদর্াগ সুরবধা সৃরি কিা।  

২. গ্রাদমি জীবনধািা 

গ্রামীণ কারুরশল্প, উৎেব, অনুষ্ঠান, ঐবর্হযবাহী খাবার, কৃবষ উৎপাদন প্রবক্রয়া ও পে, ঐবর্হযবাহী গান ইর্যাবদ 

রো করা, পবরিি তা করা এবং প তটকনদর ববননাদননর িযান উপস্থাপন করা।  

৩. গ্রামীণ ঐবর্হয 



 

গ্রামীণ মানুনষর পরিরাগর্ রলাককাবহনী, স্থাপর্য বনদশ তনাবদ, রেৌধ, মবন্দর, রেতু ইর্যাবদর বনম তাণ বশলী, প্রাক 

ইবর্হাে, দ্যগ ত ইর্যাবদ র্াকনল র্া েংরেণ করা এবং প তটকনদর রদখার িযান ব্যবস্থা করা।  

৪. গ্রামীণ কা তক্রম 

প তটকনদর আনন্দ ববননাদননর িযান গ্রানম পাবখ রদখা, োইনকল িালনা, মাে ধারা, রহনট রবড়াননা, োর্ার কাটা, 

ইর্যাবদ নানা ধরননর কানির ব্যবস্থা রাখা।   

 

৭.২ গ্রামীণ পর্ যটন সহজগম্য কিা  

বাাংলাদেদশি গ্রামাঞ্চদল বটকসই পদ্ধরতদত পর্ যটনদক সহজতি কিাি জন্য রকছু গুরুত্বপূণ য রবদবিু রবেয় িদয়দছঃ  

ক. গ্রামীণ পর্ যটন সাইটগুদলা পর্ যটকদেি জন্য সহজগম্য কিাি লদক্ষু প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা (িাস্তাঘাট, বসতু) 

বতরি কিা এবাং তাদেি রনিাপিা রনরিত কিা।     

খ. স্থানীয় জনদগাষ্ঠীি অাংশগ্রহণ রনরিত কিাি লদক্ষু সকল প্রাসরিক রবেদয় তাদেি সম্পৃক্ত কিা এবাং তাদেি 

সাদর্ ন্যায়সিত সুরবধা  াগ কদি বনওয়া।  

গ. আর্ য-সামারজক উনয়নয়ন এবাং পরিদবশ সাংিক্ষদণি মদধ্য  ািসাম্য বতরি কিা।  

ঘ. পর্ যটকদেি বমাবাইল বনটওয়াকয এবাং ইন্টািদনট সুরবধা প্রোদনি জন্য বনটওর্াকয টাওয়াি বরসদয় প্রতুন্ত 

অঞ্চদল বটরলদর্াগাদর্াগ বনটওয়াদকযি উনয়নরত কিা। 

ঙ. গ্রামাঞ্চদল সঠিক বজযু যবসবস্থাপনাি প্রবতযন কিা। উোহিণস্বরূপ, বাদয়াগ্যাস উৎপােদনি জন্য গৃহস্থারল বজযু  

যবসবহাি কিা বর্দত পাদি এবাং কৃরে খামাি ও গবারে পশুি খামাি বর্দক রনষ্কারশত বজযু প্ররক্রয়াজাত কদি সাি 

রহসাদব যবসবহাি কিা বর্দত পাদি।   

 

৭.৩ প্ররশক্ষণ এবাং সক্ষমতা বৃরদ্ধ   

গ্রামীণ পর্ যটদনি সােল্য মূলত রন যি কদি বসবা এবাং আরতদর্য়তাি মাদনি উপি। স্থানীয় জনদগাষ্ঠী বর্ন গ্রামীণ 

পর্ যটন বর্দক ন্যায়সিত সুরবধা পাওয়াি পাশাপারশ পর্ যটকদেি র্র্ার্র্ াদব বসবা প্রোন কদি তা রনরিত কিাি 

জন্য রনম্নরলরখত রবেয়গুদলাি উপি প্ররশক্ষণ এবাং সক্ষমতা বৃরদ্ধি কম যূচরি আদয়াজন কিদত হদবঃ  

ক. উদযাক্তা উনয়নয়ন (বর্মনঃ গ্রামাঞ্চদল পর্ যটন যবসবসা রক াদব শুরু কিা র্ায়) 

খ. েক্ষতা উনয়নয়ন (বর্মনঃ রক াদব পর্ যটকদেি সঠিক াদব বসবা প্রোন কিা র্ায়)  

গ. পে উনয়নয়ন (বর্মনঃ রক াদব গ্রামীণ সম্পেদক পর্ যটদনি জন্য যবসবহাি কিা র্ায়)   

ঘ. োরয়ত্বশীল আিিণ (বর্মনঃ পর্ যটকদেি সাদর্ কদর্াপকর্দনি সময় রক াদব র্র্ার্র্ আিাি-আিিণ প্রেশ যন 

কিা র্ায়)   

ঙ. রবপণন এবাং প্রিাি (বর্মনঃ রক াদব গ্রাহকদেি আকৃি কিা র্ায়)  

ি. দুদর্ যাগ যবসবস্থাপনা (বর্মনঃ সঙ্কটপূণ য পরিরস্থরতদত কী াদব দুদর্ যাগ বমাকাদবলা কিা র্ায়)    

 

৭.৪ গ্রামীণ পর্ যটদনি উেীপকসমূহ     

ক. গ্রামীণ পর্ যটন সেল াদব বৃরদ্ধি জন্য এটিদক রশশু রশল্প (Infant Industry) রহদসদব রবদবিনা কিা 

প্রদয়াজন।  

খ. গ্রামীণ পর্ যটন সম্পরকযত ক্ষুদ্র ও মাঝারি যবসবসায়দক ঋণ সুরবধা প্রোন কিদত হদব।   

গ. ক্ষুদ্র-যবসবসায় উদযাক্তাদেি এবাং স্থানীয় খামািগুদলাদক যবসবসা রবকাদশি সুদর্াগ কদি বেওয়াি লদক্ষু তাদেি 

যবসবসা শুরুি প্রর্ম কদর়্েক বছি কি-অবকাশ (Tax Holiday) আদিাপ কিা বর্দত পাদি।    



 

ঘ. কি-অবকাদশি (Tax Holiday) যবসারপ্ত বশে হওয়াি পি, ক্ষুদ্র স্থানীয় যবসবসায়ীদেি জন্য কি পরিদশাদধি 

(Tax Return) ন্যুনতম হাি রনধ যািণ কিা বর্দত পাদি।      

ঙ. সেল গ্রামীণ পর্ যটন যবসবসা বতরিি মাধ্যদম গ্রামবাসী এবাং নতুন উদযাক্তাদেি উৎসারহত কিা বর্দত পাদি।   

 

৮. গ্রামীণ পর্ যটন সাংিক্ষণ  

বাাংলাদেশ ববরিত্রুময় প্রাকৃরতক ও সাাংস্কৃরতক সম্পদে পরিপূণ য। গ্রামীণ পর্ যটন এই সম্পদেি র্র্ার্র্ যবসবহাি, 

সাংিক্ষণ এবাং বটকসই উনয়নয়নদক উৎসারহত কিদত পাদি। এই বক্ষদত্র, রকছু রনদে যশনা অনুসিণ কিা প্রদয়াজনঃ   

ক. গ্রামাঞ্চদল প্রাকৃরতক পরিদবশ এবাং বন সাংিক্ষদণি জন্য ববরশ ববরশ গাছ লাগাদনা। র্রে অবকাঠাদমা এবাং 

অন্যান্য উনয়নয়দন বনাঞ্চদলি ক্ষরত হয় বসদক্ষদত্র ঐ এলাকায় বর্ পরিমাণ ক্ষরত হদয়দছ তা পুরেদয় রনদত আদিা গাছ 

লাগাদত হদব।    

খ. পর্ যটন সুরবধাগুদলা এমন াদব পরিকল্পনা এবাং রবকাশ কিদত হদব র্া পশু-পারখি জীবনিদক্রি ক্ষরত কিদব না।     

গ. স্থাপদতুি বকাদনা ক্ষরত হদলা রকনা তা পর্ যদবক্ষদণি জন্য একটি িক্ষণাদবক্ষণ েল (বর্মনঃ স্থানীয় 

বস্বচ্ছাদসবক) রনদয়াগ কদি গ্রাদমি ঐরতহুবাহী স্থানগুদলা িক্ষণাদবক্ষণ কিা।   

ঘ. নতুন বহাদটল রনম যাদণি পরিবদতয স্থানীয় জনদগাষ্ঠীি বারড়দত ‘ববর্ এন্ড বেকোি’ এবাং ‘বহামদি’ বসবা প্রবতযন 

কিা।    

ঙ. ঐরতহুবাহী পদ্ধরতদত পর্ যটকদেি জন্য স্থানীয় খাবাি িানয়না এবাং পরিদবশন কিা।    

ি. সব যরনম্ন পরিমাদণ কাব যন উৎপােনকািী কার্ যক্রদমি প্রবতযন এবাং একবাি যবসবহার্ য প্লারিদকি (Single use 

plastic) যবসবহাি সীরমতকিদণি মাধ্যদম কাব যন ফুটরপ্রন্ট প্রশমন কিা।     

ছ. আমন্ত্ররয় সম্প্রোয় (Host Community) জীবনর্াপদনি প্ররতটি বক্ষদত্র স্থানীয় সাংস্কৃরত ও ঐরতহুদক 

অগ্রারধকাি প্রোন কিদব এবাং পর্ যটকিা ঐ সম্প্রোদয়ি িীরতনীরতি প্ররত শ্রদ্ধাশীল হদব।      

জ. গ্রামীণ পর্ যটন বর্দক প্রাপ্ত আরর্ যক সুরবধা গ্রামীণ ‘অর্ যনীরত বরহভূ যত’ (Economic Leakage) না হদয় বর্ন 

ঐ এলাকায় র্াদক তা রনরিত কিাি মাধ্যদম সুষ্ঠ যবসবসারয়ক পরিদবশ বতরি কিা।    

ঝ. করমউরনটি অুাদসারসদয়শন প্ররতষ্ঠাি মাধ্যদম গ্রামীণ পর্ যটন বিকদহাল্ডািদেি মদধ্য বসৌহাযযপূণ য সম্পকয গদড় 

বতালা।    

ঞ. র নয়ন র নয়ন পর্ যটন বসবা এবাং রবদশে প্যাদকজ রর্জাইন কিাি মাধ্যদম ‘বমৌসুমগত বাধা’ (Seasonality 

Barrier) বমাকাদবলা কিা।      

 

৯. রবপণন এবাং প্রিাি  

বাাংলাদেদশ গ্রামীণ পর্ যটনদক সম্ভাযবস বেশীয় ও আন্তজযারতক পর্ যটকদেি কাদছ প্রিাি কিাি অসাংখ্য উপায় িদয়দছঃ  

ক. ভ্রমণ সাংস্থা এবাং ট্যুি অপাদিটিিা পর্ যটন বমলা বা যবসবসারয়ক বসরমনাদি রবদশে গ্রামীণ ট্যুি প্যাদকজ প্রিাি 

কিদত পাদি।   

খ. মদর্ল র দলজ সম্পদকয পর্ যটকদেি অবগত কিাি লদক্ষু সামারজক বর্াগাদর্াগ মাধ্যম এবাং গণদর্াগাদর্াগ 

মাধ্যম যবসবহাি কিা বর্দত পাদি।   

গ. রবর নয়ন বশ্রণীি পর্ যটকদেি (বর্মনঃ বেশীয় পর্ যটক, আন্তজযারতক পর্ যটক, সাাংস্কৃরতক পর্ যটক, গ্যাদরানরমক 

পর্ যটক) জন্য রবর নয়ন ধিদণি বসবাি (বর্মনঃ রেন ভ্রমণ, িারত্রর্াপন) যবসবস্থা কিা বর্দত পাদি।     

ঘ. রবর নয়ন অনুষ্ঠাদনি আদয়াজন কিা বর্দত পাদি। উোহিণস্বরূপ, রবদশে রেন উপলদক্ষু বমলা, খায উৎসব, রপঠা 

উৎসব এবাং গ্রামীণ বখলাধুলাি অনুষ্ঠান গ্রামীণ পর্ যটনদক সম্প্রসািণ কিদত পাদি।     



 

ঙ. তাঁত কাপড় এবাং এি বুনন প্ররক্রয়া প্রেশ যনীি আদয়াজন কিাি পাশাপারশ ঐ স্থাদনই ক্রয়-রবক্রদয়ি যবসবস্থা কিা 

বর্দত পাদি।        

ি. োরয়ত্বশীল পর্ যটক, প্রকৃরতদপ্রমী-পর্ যটক এবাং পরিদবশরবেদেি আকৃি কিাি জন্য বৃক্ষ বমলাি আদয়াজন কিা 

বর্দত পাদি। রবর নয়ন ধিদণি উরিে, রবিল উরিে, বনসাই গাছ ইতুারেি প্রেশ যনীি যবসবস্থা কিা বর্দত পাদি।  

ছ. রবশ্বযবসাপী পর্ যটকদেি আকৃি কিাি জন্য একটি তথ্যবহুল ওদয়বসাইট বতরি কিা বর্দত পাদি। বাাংলাদেদশি 

গ্রামীণ এলাকাগুদলাদত পর্ যটদনি প্রসাদি অনলাইন ব্লগ, র রর্ও এবাং বসাোল রমরর্য়া মাদকযটিাং ট্যলস খুবই 

উপদর্াগী হদত পাদি।   

জ. গ্রামীণ আকে যণীয় স্থানগুদলা সম্পদকয পর্ যটকদেি আগ্রহী কদি তুলদত ঐ সকল স্থাদন বটরলর শন অনুষ্ঠাদনি 

আদয়াজন কিা বর্দত পাদি।      

ঝ. ট্যুরিজম  ুালু বিইদন (Tourism Value Chain) অন্তর্ভ যক্ত প্রধান বিকদহাল্ডািদেি সাদর্ সম্ভাযবস 

পর্ যটকদেি সাংদর্াগ বজায় িাখা।  

ঞ. কদপ যাদিট পর্ যটকদেি রনকট প্রিাদিি জন্য গ্রামীণ পর্ যটদনি উপি ররাবশওর এবাং ম্যাগারজন প্রকাশ কিা।      

ট. বেশীয় পর্ যটকদেি জন্য পর্ যটন অোি এবাং প্যাদকদজি রনয়রমত আপদর্ট কিা। উোহিণস্বরূপ, রবদশে রেন বা 

উৎসব উপলদক্ষু ভ্রমণ প্যাদকজ সম্পদকয পর্ যটকদেি হালনাগাে তথ্য সিবিাহ কিা।        

 

১০. তহরবল ও বাদজট  

গ্রামীণ পর্ যটন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবাং রবকাদশি জন্য বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ য বাদজট প্রস্তুত ও অনুদমােন কিদব। 

রবটিরব সিকাদিি িাজস্ব বাদজট বর্দকও প্রদয়াজনীয় পরিমাণ তহরবল অনুদমােন কিদব। সমস্ত যবসয় সিকাদিি 

আরর্ যক রনয়ম এবাং রবধান অনুর্ায়ী পরিিারলত হদব। বেশযবসাপী গ্রামীণ পর্ যটন রবকাদশি জন্য প্রদয়াজনীয় তহরবল 

রনম্নরলরখত পদ্ধরতগুদলাি মাধ্যদম সাংগ্রহ কিা বর্দত পাদিঃ     

ক. গ্রামীণ পর্ যটদনি উনয়নয়দন রবর নয়ন গ্রামাঞ্চদল মদর্ল র দলজ গদড় বতালাি জন্য সিকাি পর্ যাপ্ত তহরবল বিাে 

কিদত পাদি।  

খ. রবর নয়ন গ্রামাঞ্চদল বমৌরলক পর্ যটন সুরবধা প্রোদনি জন্য স্পন্সিরশদপি যবসবস্থা কিা বর্দত পাদি।   

গ. গ্রামীণ পর্ যটন রবকাদশ অবকাঠাদমাগত উনয়নয়ন প্রকদল্পি অর্ যায়দনি জন্য সাংরিি মন্ত্রণালদয়ি সাদর্ সমিয় সাধন 

কিা বর্দত পাদি।        

ঘ. গ্রামীণ পর্ যটদন রবরনদয়াদগি জন্য ববসিকারি খাতদক (বর্মনঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি যবসবসা) রবর নয়ন প্রদণােনাি 

মাধ্যদম উৎসারহত কিা বর্দত পাদি।  

ঙ. গ্রামীণ পর্ যটন সম্প্রসািদণি লদক্ষু গুরুত্বপূণ য বিকদহাল্ডািদেি (দর্মনঃ স্থানীয় সিকাি ও ববসিকারি সাংস্থা বা 

পর্ যটন যবসবসা এবাং স্থানীয় সম্প্রোয়) মদধ্য পাবরলক প্রাইদ ট পাট যনািরশপ (PPP) এবাং পাবরলক প্রাইদ ট 

করমউরনটি পাট যনািরশপ (PPCP) এি মাধ্যদম সহ-অর্ যায়ন কিা বর্দত পাদি।  


