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COVID 19 বেদক পর্ ডটন রশদেি উত্তিদেি কম ডপরিকেনা সম্পদকড মতামত প্রোন। 

 

শ্রদেয় মদ ােয়, 

 

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি পক্ষ বেদক অরিনন্দন জানারি ও আপনাি রনিাপে জীবন কামনা কিরি । 

 

আপরন অবগত আদিন বর্, রবশ্বব্যাপী কদিানা িাইিাস িরিদয় পিাি কািদে বাাংলাদেদশি পর্ ডটন রশে মািাত্মক 

রবপর্ ডদয়ি মদে পদিদি এবাং ক্ষরতি সম্মুখীন  দয়দিন পর্ ডটন রশদেি সাদে সাংরিষ্ট সকল বশ্ররে-দপশাি মানুষ। 

পর্ ডটদনি সম্পূে ড রবপিীত ধািো 'বাইদি এদসা না, ঘদি োদকা' এই অবস্থা বমদন বনয়াি কািদে জীবন-জীরবকা রনদয় 

গিীি অরনশ্চয়তায় িদয়দিন ট্যুি অপাদিটি, ট্রাদিল এদজন্সী, ব াদটল, বমাদটল, রিদসাট ড, বগস্ট 

 াউজ, বিদতািাঁ, এয়ািলাইন্স, ট্যুরিস্ট বকাচ, ট্যুরিস্ট শীপ ও ক্রুরজাং, ট্যুরিস্ট গাইরর্াং, রিট ফুর্, করমউরনটি ববইজর্ 

ট্যুরিজদমি ব াম-দস্ট সাংরিষ্ট বাাংলাদেদশি অতত ৪০ লাখ মানুষ। তািা সকদলই বকান না বকান রবষদয় েক্ষ ও 

অরিজ্ঞ কমী এবাং বতডমাদন সম্পূে ড কম ড ীন ও আয়-দিাজগাি ীন অবস্থায় সময় অরতবার ত কিদিন। তাদেি উপি 

রনি ডিশীল কমপদক্ষ বেি বকাটি মানুষ কঠিন রবপদেি মদে িদয়দিন। 

 

এ রবপর্ ডয়কি অবস্থা বেদক উত্তিদেি উপায় অদেষদেি জন্য বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড একটি খসিা কম ডপরিকেনা 

প্রস্তুত কদিদি। এই খসিা কম ডপরিকেনাি রবষদয় আপনাি মূল্যবান মতামত অনুগ্র পূব ডক আগামী ১৭ বম ২০২০ 

তারিদখি মদে ইদমইদল saiful15701@yahoo.com এবাং zaber1967@gmail.com  এ 

বপ্রিদেি জন্য অনুদিাধ কিরি। 

 

শ্রো ও শুদিিাদত, 

 

আবু তাদ ি মু াম্মে জাদবি 

পরিচালক (যুগ্মসরচব) 

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড 

01727608090 
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োাংাবেবলর ভ্রমণ  পয ডটন রলল্পবক COVID-19 এর চ্ুাবঞ্জ বমাকাবো,াংকট 

বেবক উদ্ধার পায়া এোং ভরেষ্যবে প্ররেবযারগোমূক পয ডটন োজাবর সুরেিা াজডবনর 

কম ডপররকল্পনা  

  

ভুরমকাাঃ কবরানভাাআরা াংকট রেশ্ব পয ডটন রলবল্প ব্যাপক প্রভাে বেববে যা এ রলবল্পর ভরেষ্যে রচ্ত্রবক 

নতুনভাবে উপস্থাপন করবে। WTTC এর ররবপাট ড মবে COVID-19 মামারী ভ্রমণ  পয ডটন রলবল্প রেশ্বব্যাপী  

৫০ রমরয়ন চ্াকরর হ্রা করবে পাবর। এরলয়া েবচ্বয় বেরল ক্ষরেগ্রস্থ বে েব াঅলঙ্কা করা বে। একোর 

প্রবকাপ বল বয় বগব, রলল্পটি পুনরুদ্ধাবর ১০ মা পয ডন্ত ময় রনবে পাবর। UNWTO ানুমান কবরবে বয 

২০২০ াব াঅন্তজডারেক পয ডটবকর াঅগমন ২০% বেবক ৩০% কবম বযবে পাবর। যার েব াঅন্তজডারেক পয ডটন 

রপ্তারন খাবে  ৩০০ বেবক ৪৫০ রেরয়ন মারকডন ডার বাকান বে পাবর।  

রেশ্বব্যাপী কবরানা ভাাআরা েরিবয় পিার কারবণ োাংাবেবলর পয ডটন রলল্প মারাত্মক রেপয ডবয়র মবে পবিবে 

এোং ক্ষরের ম্মুখীন বয়বেন পয ডটন রলবল্পর াবে াংরিষ্ট ক বেরণ-বপলার মানু। গভীর ারনশ্চয়োয় 

রবয়বেন ট্যুর াপাবরটর; ট্যুর গাাআড; ট্রাবভ এবজন্ট; জ্ব াাআবন্সিারী প্ররেষ্ঠান/িমীয় পয ডটন; বনৌ 

পররেন/ট্যুররস্ট বভবজ; রেমান; িক পররেন/ট্যুররস্ট বকাচ্/পয ডটন এাকার বোট, মাঝারর  েি পররেন; 

বর পররেন; বাবট, বমাবট, ররবাট ড, বরস্ট াউ, োাংবা, কবটজ,  পয ডটন রলবল্পর ক্ষুদ্র  মাঝারর ব্যোয়ী 

 উবযাক্তা; বেলীয় খাোর রেবেো রিট পৄড বভন্ডর; ভামান রেবেো কার; এরমউজবমন্ট পাকড, রলশু পাকড; 

রপকরনক স্পট; পয ডটন এাকার াঅরে ডক প্ররেষ্ঠান; স্পা, বলুন, পা ডার; লরপাংম; ররেটি াপাবরটর; পৄড 

াপ্লাাআ বচ্াআন; করমলন এবজন্ট; পয ডটন এাকা বকরিক াাংস্কৃরেক কমী  রলল্পী; াআবভন্ট ম্যাবনজবমন্ট োম ড; 

পয ডটন রেয়ক প্ররলক্ষণ বকি  রলক্ষা প্ররেষ্ঠান; চ্মান  পাাআপ াাআবন োকা পয ডটন প্রকল্পমূ; পয ডটন 

াঅক ডণীয় স্থাবন পণ্য  খায উৎপােনকারী  রেরাকারী; মৎজীরে; পয ডটন এাকায় াআউটিরটি বো 

প্রোনকারী প্ররেষ্ঠান;  পয ডটন এাকার বঘািা চ্াক; বমাটর োাআক চ্াক; মুদ্র সকে এাকার রেোম বচ্য়ার 

ব্যোয়ী; রবনমা, রেবয়টার, একুররয়াম, রমউরজয়াম; বকে কার ব্যোয়ী; ারড, রভরড  েবটাগ্রাোর; 

ার, চ্া োগান  ররজাভ ড েবরস্ট রভরিক পয ডটন; প্রত্নেত্ত্ব ারিেপ্তর রনয়রন্ত্রে পয ডটন বকি; জােীয় ঐরোরক 

স্থান  MICE পয ডটন াংরিষ্ট প্রায় ৪০ ক্ষ জনলরক্ত।   

Covid 19 এর দাঃস্বপ্ন বেবক মুরক্ত পায়ার াবে াবোআ পয ডটন ব্যো শুরু বে এটি াঅলা করা যায় না। 

কবরানা জরনে মারাত্মক ট্রমা বেবক বের বয় াঅা, াঅরে ডক ােস্থার উন্নরে, স্বাস্থু ঝুরক ম্পবকড রনরাপে বোি 

করা াআেুারে াবনক ানুঙ্গ রেবেচ্না কবর মানু পয ডটবনর রেবক পা োিাবে। েব গভীর াংকবট রনপরেে 

াঅমাবের পয ডটন রলল্পবক োঁরচ্বয় রাখাাআ বে এখন েবচ্বয় েি চ্ুাবঞ্জ। এাআ চ্ুাবঞ্জ বমাকাবো করার জন্য 

পয ডটন রলবল্পর রেবয় গুরুত্ব প্রোন করা াঅেশ্যক।  

                                               এ  ররবপাট ড ানুযায়ী োাংাবেবলর ভ্রমণ  পয ডটন 

খাবে ক্ষরের পররমান ৫৭০০ বকাটি টাকা।  াপর রেবক         এ           এ                 এ  

                 এ  ররবপাট ড ানুযায়ী োাংাবেবলর ভ্রমণ  পয ডটন রলল্প জানুয়ারর বেবক জুন পয ডন্ত ৯৭০৫ 

বকাটি টাকার টান ডভার ারাবে। কবরানা ভাাআরাবর কারবণ রেপয ডস্ত েমঘন এ পয ডটন রলল্পবক  টিরকবয় রাখার 

বক্ষবত্র এ খাবের ক্ষরে পররমাণ রনি ডারণ এোং েীঘ ডবময়াবে কায ডকর পেবক্ষপ গ্রবণর মােবম ো বেবক কাটিবয় 

ঠার প্রয়াব োাংাবেল ট্যুররজম বোড ড াংরিষ্ট ক াাংলীজনবক বঙ্গ রনবয় ােস্থার পয ডাবাচ্না করবে। 

োাংাবেল ট্যুররজম বোড ড বেবলর পয ডটন রলবল্পর াবে মৃ্পক্ত রকারর-বেরকারর প্ররেষ্ঠান, বযমন-োাংাবেল 
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পয ডটন করবপাবরলন, রেশ্বরেযায়মূবর ট্যুররজম এন্ড রপটারটি ম্যাবনজবমন্ট রডপাট ডবমন্ট, ট্যুর াপাবরটর 

াুাবারবয়লন াে োাংাবেল (বটায়াে), ট্যুররজম এডুবকটর এবারবয়লন াে োাংাবেল, ট্যুররজম 

বডবভপার এবারবয়লন াে োাংাবেল (টিডাে), প্যাররেক এরলয়া ট্রাবভ এবারবয়লন (পাটা) এর 

োাংাবেল চ্ুাপ্টার, এরভবয়লন এন্ড ট্যুররজম জান ডারস্ট বোরাম াে োাংাবেল, োাংাবেল াআন্টারন্যালনা 

বাবট এবারবয়লন (রো), োাংাবেল বেঁবস্তারা মারক রমরে, এবারবয়লন াে ট্রাবভ এবজন্টস্ াে 

োাংাবেল (াঅটাে), ট্যুররজম ররবাট ড াআন্ডারি এবারবয়লন াে োাংাবেল (রট্রয়াে), রেরড াআনোউন্ড, ট্যুর 

গাাআড এবারবয়লন াে োাংাবেল, জ্জ এবারবয়লন াে োাংাবেল (াে), ট্যুর াপাবরটর এবারবয়লন াে 

কক্সোজার (বটায়াক), ট্যুর াপাবরটর এবারবয়লন াে কুয়াকাটা (বটায়াক)  ট্যুর াপাবরটর এবারবয়লন াে 

সুন্দরেন (বটায়া) এোং এ রলল্প াংরিষ্ট রেবলজ্ঞগবণর াবে ানাাআন ভা াঅবয়াজবনর মােবম চ্ুাবঞ্জ 

বমাকাবোর বকৌল রনণ ডয় কবর াঅবে। াআবোমবে “Crisis Management Committee” গঠন কবর 

ভার রদ্ধান্তমূ বোমররক রেমান পররেন  পয ডটন মন্ত্রণায়বক ােরে কবর াঅবে। পয ডটন রলবল্পর 

প্রান্তজনবক ামারজক রনরাপিা বেষ্টনীর াঅোয় াঅনার জন্য াংরিষ্ট মন্ত্রণায়  বজা প্রলানবক ানুবরাি 

করা বয়বে। পয ডটন রলবল্পর গরীে প্রান্তজনবক কুাল াআনবরন্টভ প্রোবনর জন্য উপবজা প্রলান  পয ডটন রলবল্পর 

াংগঠবনর মােবম োরকা সেরী করা বে। পয ডটন রলল্পবক রকার বঘারে াঅরে ডক প্রবনােনার াঅোয় াঅনার 

জন্য রকারবক ানুবরাি করা বয়বে। পালাপারল বচ্েনোমুক একটি টিরভর সেরর কবর োাংাবেবলর 

াআবকট্ররনক রমরডয়া  ামারজক বযাগাবযাগ মােবম প্রচ্ার করা বে।     

রেশ্বব্যাপী পয ডটন খােবক বকারভড -১৯ এর নরজররেীন চ্ুাবঞ্জ বেবক উদ্ধাবরর পালাপারল ‘াঅর উন্নেের 

ােস্থায়” রেররবয় াঅনার ায়োর জন্য UNWTO রেনটি পয ডাবয় বযে সুপাররলমাার কো উবযুখ কবরবে, 

ো োাংাবেবলর বপ্রক্ষাপবট পয ডটন াাংলীজবনর সুপাররবলর াবে মন্বয় কবর োাংাবেল ট্যুররজম বোড ড 

প্রােরমকভাবে রনবনাক্ত খিা পররকল্পনা প্রণয়ন কবরবোঃ    

             এ                         

১। স্ব-রনভ ডরলী উবযাক্তাবের ব্যো চ্ারবয় যায়া, কম ডচ্ারীবের চ্াকরর িবর রাখার উৎা প্রোন, পয ডটন 

প্রান্তজন জনবগাষ্ঠীবক সুরক্ষা প্রোনাঃ  

 স্থানীয় প্রলান  পয ডটন াংগঠবনর ায়োয় পয ডটন রলবল্পর গরীে উবযাক্তা, ক্ষুদ্র  মাঝারী ব্যোয়ী 

 ান্যান্য ক্ষরেগ্রস্থ প্রান্তজনবের োরকা প্রণয়ন করা।  

 পয ডটন রলবল্পর ক প্ররেষ্ঠাবন কম ডরে জনলরক্তর মজুরী/বেেন ভতুডরক প্রোন করা। 

 পয ডটন রলবল্পর প্রান্তজন গরীে উবযাক্তা, ক্ষুদ্র ব্যোয়ী, কম ডচ্ারীবের েেডমান াংকটকাীন মবয় 

রকাবরর ামারজক রনরাপিা বেষ্টনীর াঅোয় রনবয় াঅার জন্য “দবয ডাগ ব্যেস্থাপনা  ত্রাণ 

মন্ত্রণায়’’ এোং স্থানীয় প্রলাবনর াবে বযাগাবযাগ স্থাপন করা।    

 পয ডটন রলবল্পর প্রান্তজন গরীে উবযাক্তা, ক্ষুদ্র ব্যোয়ী, কম ডচ্ারীবের েেডমান াংকটকাীন মবয় কুাল 

াআনবরন্টভ প্রোন করা।  

 পয ডটন রেবয় ানাাআন প্ররলক্ষণ প্রোনকারী প্ররেষ্ঠানগুবাবক উৎা প্রোবনর জন্য প্রবণােনা প্রোন 

করা।    

 পয ডটন রলবল্পর প্ররেষ্ঠাবন স্টাে োটাাআ না কবর, ছুটিবে পাঠিবয় ােো কাবজর ময় হ্রা কবর ক্ষরের 

পররমান হ্রা করা।  
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 কমীবের মানরক  লারীররক স্বাস্থু পয ডবেক্ষণ করা এোং স্থানীয় প্রলাবনর াবে মন্বয় কবর স্বাস্থু 

বো রনরশ্চে করা।  

 োরিবে ােস্থান কবর কম ড ম্পােবনর সুরেিাবে ড কাররগরর ায়ো প্রোন করা।  

 স্বল্প বময়ােী কাবজর রিম, াঅপ-রিরাং এোং রর-রিরাং বপ্রাগ্রাবমর মােবম পয ডটন কমীবের বেকারত্ব ো 

ক্ষরের/ঝুুঁরক পররমাণ হ্রা করা।   

 বটরকনোবররন্সাং এোং রভরড কনোবররন্সাং প্রযুরক্ত ায়োয় াে ডক্ষরণক বযাগাবযাগ রক্ষা করা।  

 াঅন্তজডারেক েমমান ানুাবর পয ডটন রলল্প প্ররেষ্ঠাবনর মারক এোং েরমক/কম ডকেডা  

কম ডচ্ারী/স্টােবের   মবে কায ডকর াংাপ াঅবয়াজন করা। 

 পয ডটন কমী, ব্যোয়ী ো উবযাক্তাবের উৎপারেে পণ্য ামগ্রী রেেয় ো োজারজােকরবণ ায়োর 

জন্য স্থানীয় প্রলান ো স্থানীয় রকার প্ররেষ্ঠাবনর াবে মন্বয় করা।  

 রকারী  বেরকারর উৎ বেবক গ্রণকৃে ঋবণর সুে াঅোয় রনি ডাররে মবয়র জন্য েন্ধ রাখা। 

২। পয ডটন রলবল্পর প্ররেষ্ঠানগুবার োরল্য বযারগো  

 পয ডটন রলবল্পর ে ডারিক ক্ষরেগ্রস্থ প্ররেষ্ঠানগুবাবক ায়ো করার জন্য জরুরর েরে গঠন এোং োরা 

বযন বেউরয়া এিাবে পাবর এোং ঙ্কট পরেেী মবয় পুনরায় ব্যোয় শুরু করবে পাবর ব জন্য 

রেরভন্ন কম ডসূরচ্র মােবম সুরনরে ডষ্ট োরন্ডাংব্যেস্থা চ্ালুকরণ। এটি োজাবর রেরাবর ররটান ড রনরশ্চে 

করবে ায়ো করবে।  

 রাজস্ব পররবলাবির মােবম াংস্থাগুরর েরল্য বযারগো প্রোন করা।  

 াঅরে ডক  ঋণ বযারগো পূনগ ডঠবনর রেবয় াঅরে ডক প্ররেষ্ঠান  মন্ত্রণায় াবে ারে ডক বযাগাবযাগ 

রক্ষা করা।   

 পয ডটন রলবল্পর প্ররেষ্ঠানগুবার োরল্য সুরেিার জন্য পয ডটন রলবল্পর রেবলে মাাআবো, ক্ষুদ্র  মাঝারর 

াঅকাবরর উবযাগ (এমএএমাআ) এোং স্বল্পবময়ােী উবযাগ বযমন, য়ারকডাং কুারপটা এোং দ্রুে এোং 

ভতুডরকযুক্ত ঋবণর রেরনবয়াগ পদ্ধরের উন্নয়ন করা।   

 গুরুত্বপূণ ড াআউটিরটি রে বযমন রেদুৎ, গ্যা, বটরবোন, বযাগাবযাগ, ভািা াআেুারে াস্থায়ীভাবে াঅোয় 

েন্ধ রাখা ােো হ্রা মূবল্য াঅোয় করা। 

 বোট  স্বল্প পুরজর ব্যো বযমনাঃ                    িীট পৄড বভন্ডার, ভামান ব্যো, ররেটি 

াআেুারের বক্ষবত্র উবযাক্তাবের জন্য া-বেরেবযাগ্য ানুোন প্রোন করা।  

৩। পররেন  পয ডটন াংরিষ্ট কর, চ্াজড, শুল্ক এোং াঅাআনগুর পয ডাবাচ্না এোং রনরে ডষ্ট মবয়র জন্য জীকরণ  

     করা 

 পররেন   পয ডটন রলবল্পর ক্ষরেগ্রস্থ ব্যোরয়ক মস্ত কর, চ্াজড এোং শুল্ক নীরেমা পয ডাবাচ্না করা।   

 ভুাট  াঅয়কবরর পালাপারল সুরনরে ডষ্ট পয ডটন  পররেন চ্াজড ভ্রমণ  পয ডটন কর, চ্াজড এোং শুল্ক 

ামরয়ক মবয়র জন্য স্থরগে ো হ্রা করা।   

 রেযমান রেরিরেিান পয ডাবাচ্না এোং পয ডটন এোং পররেন াংস্থা বযমনাঃ রেমানেন্দর স্লট েরাদ্ধ  

রেরিমাা পররচ্ানার াবে ম্পরকডে রনয়বমর নমনীয় প্রবয়াগ রনরশ্চে করা।  

 পয ডটন পররেন  ান্যান্য উপকরণ াঅমোনীবে শুল্ক হ্রা করা।  
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৪। বভাক্তা সুরক্ষা এোং াঅত্মরেশ্বা রনরশ্চে করা 

 বভাক্তা/ভ্রমণকাররবের স্বাে ড রক্ষাবে ড বেরকারী খাবের াবে          এ        কাজ করা। বযমনাঃ 

োরে বয় যায়া ােকাল যাপন ভ্রমবণর প্যাবকজ, বাবট  রেমান বুরকাং এোং ফ্লাাআবটর টিবকট 

পুনাঃরনি ডারণ াআেুারে রেবেচ্না করা। বযখাবন ম্ভে, বভাক্তাবের রেবরাি রনষ্পরি করার জন্য এবজরন্সর 

াবে বনগরলবয়লন করা।  

 বেরডট কাবড ডর মােবম াগ্রীম াে ড পররবলাবির ানুবরাি বেরে ম্পরকডে মস্যাগুর মািান করার 

উপায় াবন্বণ করা।  

৫। েক্ষো উন্নয়ন, রেবলোঃ াঅাআরটি েক্ষো উন্নয়ণ করা   

 নতুন পয ডটন পণ্য  োজার রচ্রিেকরণ, রেপণন  প্রবমালন াআেুারের রেবয় ােক্ষ কমীবের াঅাআরটি 

রভরক্তক েক্ষো বৃরদ্ধবে প্রবমাট করা।  

 াঅরে ডকভাবে েবচ্বয় বেরল ক্ষরেগ্রস্থ উবযাক্তা  প্ররেষ্ঠাবনর জন্য ানাাআন প্ররলক্ষণ বকা ড চ্ালুকরা 

এোং ম্মারন প্রোবনর মােবম কুাল ট্রান্সোর করা।   

 াঅন্তজডারেক পয ডটন াংস্থা বযমন UNWTO ানাাআন একাবডরম কর্তডক প্রচ্াররে রি কবন্টন্ট প্রবমাট 

করা এোং একারিক ভাায় োজারজােকরণ  উন্নয়বণ ায়ো করা।  

 েেডমান এোং ভরেষ্যবের পয ডটন বপলাোরবের রডরজটা েক্ষো প্ররলক্ষবণর জন্য রডরজটা 

াাংলীোরবের াবে মন্বয় ািন এোং রেযমান রডরজটা রলক্ষার সুবযাগ সুরেিা প্রচ্ার বৃরদ্ধ করা।  

 প্ররলক্ষবণর পালাপারল চ্মান াংকট এোং এর চ্ুাবঞ্জ বমাকাবোয় করণীয় রনি ডারণ করবে উদ্ভােনী 

মািাবনর প্রস্তাে াঅহ্বান করা।  

৬। জােীয়, াঅঞ্চরক এোং সেরশ্বক াে ডননরেক জরুরর প্যাবকজগুরবে পয ডটন ান্তভু ডক্তকরণ 

 পয ডটন এোং ভ্রমণবক জােীয়, াঅঞ্চরক এোং সেরশ্বক াগ্রারিকার  ক্ষরেগ্রস্থ খাে রববে ো প্রলমন 

এোং মে ডবণ বঘারে প্যাবকবজর াঅোয় রাখা। 

 াঅন্তজডারেক এোং াঅঞ্চরক াংস্থা বযমন World Bank, Regional Banks and the European 

Commission াআেুারে কর্তডক বঘারে পয ডটবনর রেরভন্ন প্যাবকবজর াঅোয় োকা রনরশ্চে করবে 

জােীয় পয ডটন াংস্থাগুবার বযাগাবযাগ াব্যাে রাখা।   

 

৭। ঙ্কট ব্যেস্থাপনার পদ্ধরে  বকৌল রচ্রিে করা  

 মস্ত পয ডটন াাংলীোরবের মন্ববয় জােীয় এোং স্থানীয় পয ডাবয় Crisis Management 

Committee (CMC) গঠন করা।  

 বভাক্তাবের াঅস্থা এোং জনমবের মে ডবন পয ডটন াংোন্ত িারাোরক োেডা/বুবটিন প্রোন করা।  

 োাংাবেল ট্যুররজম বোড ড কর্তডক প্রোনকৃে ট্যুররজম বেবারলপ প্রাপ্ত রপ্রন্ট এোং াআবকট্ররনক রমরডয়ার 

াংোরেকবের মােবম Crisis Management Committee (CMC)’র সুপাররল এোং বোমররক 

রেমান পররেন  পয ডটন মন্ত্রণায়, োাংাবেল ট্যুররজম বোড ড, োাংাবেল পয ডটন কবপ ডাবরলন 

বেরকারর াাংলীজবনর উবযাগমূ রমরডয়ায় প্রচ্ার  প্রকাল করা।  
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 Global Tourism Crisis Response Strategy পয ডাবাচ্না করা এোং বেবলর পয ডটন খাবের 

পুনরুদ্ধার বকৌল রনি ডারণ  মন্বয় ািন।  

৮। বযাগাবযাগ স্থাপনাঃ 

 ভার্চ ডয়া ট্যুর ো ভার্চ ডয়া ারভজ্ঞো/পাবঠর মােবম পয ডটক ােো কাউন্টার পাবট ডর াবে বযাগাবযাগ 

রাখা।  

 কবরানা াআসুু এোং কবরানা পরেেী পয ডটন রলবল্পর করণীয় ম্পবকড বযাগাবযাবগর জন্য একক পবয়বন্টর 

ােো একক ভবয়জ রববে ট্যুররজম বোবড ড বল্প বডি  মন্বয় লাখা চ্ালু করা।  

 ানাাআন, ামারজক বযাগাবযাগ মােম ব্যোর বেলী  রেবেলী পয ডটক, বেলী রেবেলী পয ডটন াংগঠন,  

জােীয় পয ডটন াংস্থা, রেবেবল ােরস্থে োাংাবেল াাআকরমলন/দূোো  ান্যান্যবের াবে বযাগাবযাগ 

রাখা এোং াঅপ ট্য বডট েথ্য রেরা করা।  

 রেবেবল েোরে প্রোর োাংাবেলীবের রেরভন্ন ামারজক াংগঠবনর ডাটাবেজ সেরর, রভরড 

কনোবরন্স াঅবয়াজন এোং োাংাবেবলর পয ডটন রলল্পবক প্রবমালবনর জন্য প্রবচ্ষ্টা গ্রণ। 

 

             জন্য প্রবণােনা প্রোন এোং পূনরুদ্ধার কাজ বেগোন করাাঃ 

COVID-19 মামারীবে াঅকরিক  াভূেপূে ড ক্ষরের কারবণ ভ্রমণ এোং পয ডটন খাে পুনরুদ্ধাবর াঅরে ডক 

প্রবণােনা প্রোন।  

৯। পয ডটন রেরনবয়াগ এোং পররচ্ানার জন্য াঅরে ডক প্রবণােনা প্রোন করা।  

 এএমাআ (SMEs’) গুরর স্বল্প-বময়ােী ব্যোরয়ক কায ডেম এোং পুনরুদ্ধাবরর জন্য প্ররলক্ষণ প্রোবনর 

পালাপারল াঅরে ডক প্রবণােনা প্রোন করা। 

 পয ডটন ােকাঠাবমাগে উন্নয়নবক দ্রুে ট্রুাবকর খাে রববে রচ্রিে কবর রেরনবয়াগ প্রবমাট করা এোং 

পয ডটন বক্ষবত্র রেবেলী রারর রেরনবয়াবগর জন্য ারেররক্ত প্রবণােনা প্রোন করা।   

 এক্সবপ্রবয়, উচ্চ গরের বট্রন, রেমানেন্দর, মুদ্র, বনৌ  স্থ-েন্দর এোং রেমান পররেন ব্যেস্থাপনার 

জন্য ােকাঠাবমাগে উন্নয়ন করা। 

 ব্রাউনরেল্ড প্রকবল্পর জন্য রেরনবয়াগ বকৌল উন্নে করা বযমন, বাবট, বমাবট, বগস্ট াউজ, ররব ডাট, 

এরমউজবমন্ট পাকড াআেুারের জন্য ােমূল্যায়ন হ্রা, পুনাঃরন ডম ডাবণর জন্য স্থানীয় ঋবণর ভতুডরক প্রোন, 

ােো এবের মবে প্ররেবযারগো বৃরদ্ধর জন্য ম্প্রারণ ো লরক্তর েক্ষো বৃরদ্ধর প্রকল্প গ্রণ। 

 সুরনরে ডষ্টভাবে পররেণ, াঅোন, প্রাকৃরেক এোং াাংস্কৃরেক ম্পেগুরবে রেরনবয়াবগর বক্ষবত্র বটকাআ 

নীরেমাা প্রণয়ন করা।  

 উদ্দীপনার জন্য প্রবণােনা এোং পুনরুদ্ধার প্যাবকজগুরবে পররবেলগে বটকাআ উন্নয়ন রনরশ্চে করা।  

 

১০। াগ্রীম ভ্রমণ সুরেিা 

 COVID-19 এর জন্য প্রেরেডে ভ্রমণ রনবিাজ্ঞা রনয়রমে মূল্যায়ন করা এোং ঠিক, রনরাপে  

প্ররেবযাগীোমুক মবয় ভ্রমণ রনবিাজ্ঞা তুব বনয়া।    
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 াস্থায়ী েল ডনােীবের সুরেিা বৃরদ্ধ াগ্রীম রভা এোং রেরেি ভ্রমণ রভার নীরেমাা জ করা। 

এবক্ষবত্র োাংাবেল রকার কর্তডক রেবেলী নাগররকবের জন্য াআ-রভা পদ্ধুরে চ্ালুকরণ াঅগমনী 

রভার াঅো বৃরদ্ধ এোং েীঘ ড বময়ােী রভা প্রোন করা। োোিা াআ-রভা, াঅগমনী রভা, েীঘ ড বময়ােী 

রভা প্রোবন োাংাবেল   াঅঞ্চরক ব্লবকর মবে মবঝাো প্ররেষ্ঠা করা।  

১১। পয ডটন কাবজর চ্ারো রনরূপণ, পয ডটন জনলরক্তর েক্ষো উন্নয়ন, নতুন কবম ডর সুবযাগ সেরর  রেরা 

রনরশ্চে করা 

 পয ডটন রলবল্পর জনলরক্তর চ্ারো রনরুপবনর জন্য মীক্ষা চ্াাবনা।  

 পয ডটন      কম ডাংস্থাবনর সুবযাগ সৃরষ্ট এোং েক্ষো উন্নয়বনর জন্য রেবল কম ডসূচ্ী গ্রণ করা।   

 পয ডটন কম ডাংস্থান বমা াঅবয়াজন এোং ানাাআন প্লুাটেম ড উন্নয়ন।  

 াআউরনয়ন পররে, উপবজা পররে, বপৌরভা মাঠ পয ডাবয় যুে উন্নয়ন ারিেপ্তর, কৃর ম্প্রারণ 

ারিেপ্তর, রে াঅর রড রে, মৎ  প্রারনম্পে, মরা  রলশু রেয়ক েপ্তর রকারী  বেরকারর 

রেরভন্ন প্ররেষ্ঠান কর্তডক াঅবয়ারজে েক্ষো উন্নয়ন প্ররলক্ষণ কম ডসূচ্ীবে পয ডটনবক ান্তভু ডক্ত কবর পয ডটন 

াাংলীজনবক প্ররলক্ষণ রেবয় কম ডাংস্থাবনর সুবযাগ সেরর করা।   

 কম ডাংস্থান সৃরষ্টকারী পয ডটন প্ররেষ্ঠানগুবাবক রেবল প্রবণােনা বযমনাঃ বেরডট াাআন (মাাআবো 

বেরডট), রেবল      পররকল্পনা, ঋণ সুরেিা, ামারজক সুরক্ষা ো ট্যাক্স সুরেিা প্রোন করা।  

 পয ডটবন উবযাক্তাবক বযারগোর জন্য রেবল কম ডসূরচ্ গ্রণ করা।  

 মরা, যুেক, প্ররেেন্ধী ব্যরক্ত, গ্রামীণ াঅরেোী ম্প্রোবয়র মবে উবযাক্তা সেরর  প্ররলক্ষণ প্রোবনর 

পালাপারল োবের উৎপারেে ে  পণ্য ামগ্রী প্ররেয়াজােকরণ  োজারাজােকরবণ স্থানীয়ভাবে 

বযারগো করা। ।   

১২। প্রবনােনা এোং পুনরুদ্ধার প্যাবকজগুরবে পররবেলগে বটকাআ উন্নয়ন রনরশ্চে করা   

 েীঘ ডরেন ক ডাউবন োকার েব প্রকৃরে রেবর পায়া োর াঅ রূপ বটকাআ পয ডটবনর জন্য বেঞ্চমাকড 

মান বে পাবর। এ িরবণর উোরণ রলক্ষােীবের/গবেকবের বকাআ স্টারড ো গবেণা করার বক্ষত্র বে 

পাবর। এ জন্য রেবল উদ্দীপনামূক কায ডেম গ্রণ করা।  

 ক ডাউন পরেেী মবয় পয ডটন াঅক ডণীয় স্থাবনর রেবর পায়া প্রকৃরের াঅ রুবপর ডুকুবমবন্টলবনর 

জন্য প্রকল্প গ্রণ করা।  

 রেরনবয়াগ প্রকল্প এোং রেবল েরেবর াবে পয ডটবনর পররবেলগে রেকগুবা প্রবণােনার রেবয়র াবে 

মরন্বে  করা।  

১৩। োজার রচ্রিেকরণ এোং াঅত্মরেশ্বা পুনরুদ্ধার এোং চ্ারো উৎারে করবে দ্রুে কাজ করা   

 পয ডটকবের মবে াঅস্থা পুনরুদ্ধাবরর মােবম ভ্রমণ পররকল্পনা প্রণয়বন উৎারে করার জন্য ট্যুর 

াপাবরটর ান্যান্য পয ডটন াংস্থাগুবার াবে রনয়রমে বযাগাবযাগ রাখা।    

 স্বল্প সেবঘ ডু র প্রর্চর াংখ্যক টিরভর সেরর কবর ামারজক রমরডয়াবে প্রচ্ার করা।  

 পয ডটকবের াঅচ্রণ েোররক, পয ডটন পণ্য পেবন্দর প্রেণোর িারণা গ্রণ এোং পণ্য রচ্রিেকরণ, পণ্য 

প্রস্তুে  সুরেিারে বৃরদ্ধ এোং রেপণবনর বকৌলগুর মন্বয় করার জন্য েরাদ্ধ বৃরদ্ধ করা। 
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 াঅগ্রী ভ্রমণ রপপাসু ো াভুন্তরীণ পয ডটন োজারবক টাবগ ডট কবর রেবল প্রচ্ার  প্রবমালনা বকৌল 

গ্রণ করা।   

 জােীয় াে ডনীরের পুনগ ডঠবন বেলীয় পয ডটবনর প্রভাে ম্পবকড প্রচ্ারণা         করা। প্রােরমক পয ডাবয় 

বেলীয় ভ্রমণকারীরা রেবেবলর পররেবেড বেবলর পয ডটন াঅক ডণীয় স্থাবন ভ্রমবণর াঅগ্রবক বেলবপ্রবমর 

াবে মরন্বে কবর ব্যাপক প্রচ্ারণা চ্াাবনা। পালাপারল রেরভন্ন প্যাবকবজ রেবল মূল্যোি এোং পণ্য 

বোর সেরচ্ত্রু াঅনয়ন  বো জীকরণ ।   

 াভুন্তরীণ োজাবর ভ্রমবণর াআরেোচ্ক প্রচ্াবর বাশ্যা রমরডয়া, রপ্রন্ট এোং াআবকট্ররনক রমরডয়ার 

       গ্রণ করা।  

  ে বোড ডার, াঅঞ্চরক এোং ারকডট পয ডটনবক টাবগ ডট কবর াঅঞ্চরক মবঝাো ো পয ডটন বজাট সেরর 

করা। াআনোউন্ড ট্যুররজম এর রেকাবল ভারে, বনপা, শ্রীঙ্কা, মাদ্বীপ াঅবলপাবলর েন্ধু রাবের  

রােদূে/াাআকরমলনগবণর        গ্রণ করা ।      

 

১৪। রেপণন, াআবভন্ট এোং রমটিাং সুরেিারে ম্প্রারণ  

 পয ডটন রেপণন ম্প্রারবণর জন্য জােীয়  স্থানীয় পয ডাবয়র প্রলাবনর ায়ো গ্রণ। 

 াঅন্তজডারেক বম্মন, বমা এোং াআবভন্টগুরবে াঅক ডণ সৃরষ্ট করবে, স্থানীয় াআবভন্ট বযমনাঃ বেম ট্যুর, 

েীচ্ কারন ডভুা, বরাড বলা, বেলী পয ডটন বমা, েবটা করম্পটিলন, টিরভ বলা াআেুারে াঅবয়াজন করার জন্য 

এোং         কম রস্থরেলী পয ডটন াঅক ডণীয় স্থানগুবার চ্ারো বৃরদ্ধ করবে রেবল েরে গঠন 

করা ন।   

 বেরকারর বকা-এরক্সরেটরবের বেলী রেবেলী পয ডটন বমা এোং ানুষ্ঠান, ান্যান্য াআবভন্ট এোং রেপণবনর 

রেয়াকাবপ াাংল রনবে রেবল সুরেিারে প্রোন করা।  

 ক্ষুরভরিক োে াজডন এোং রেরনবয়াবগর ভাবা ররটান ড রনরশ্চে করবে রডরজটা রেপণবন গুরুত্ব 

বেয়া।  

 ারিকের োরয়ত্বলী এোং বটকাআ ভ্রমণ এোং পয ডটন খাবে ােোন রাবখ এমন পয ডটন পণ্য, োজার 

এোং োজাবরর াাংল উন্নয়ন এোং রেপণবনর রেয়াকাপ বৃরদ্ধ করা। 

 স্থানীয় াে ডনীরেবে ােোন রাবখ এমন াাংস্কৃরেক, াআরো, ঐরেু এোং প্রাকৃরেক ম্পে রক্ষা কবর 

োরয়ত্বলী ভ্রমণবক উৎারে করার জন্য  প্রচ্ারমূক কম ডকাণ্ড গ্রণ। 

 োাংাবেল ট্যুররজম বোড ড বেবক পয ডটন বেবারলপ প্রাপ্ত াংোরেকগবণর মােবম োাংাবেবলর পয ডটবনর 

িারাোরক প্রচ্ার  প্রচ্ারণা।  

 পয ডটবনর প্রার  প্রচ্ারণার জন্য রমরডয়া পাট ডনার রববে এক ো একারিক রমরডয়ার াবে মবঝাো 

প্ররেষ্ঠা করা।  

 

 

১৫। াাংলীোররত্বমূক রেরনবয়াগ বৃরদ্ধ     
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 ক স্তবরর পয ডটন াাংলীজনবের মন্ববয় একটি Tourism Recovery Committee গঠন করা বযবে 

পাবর। এ বক্ষবত্র স্থানীয় প্রলান, স্থানীয় জনপ্ররেরনরি, প্রারঙ্গক মন্ত্রনায়, রকারী-বেরকারী পয ডটন 

াাংলীজন, রেমান াংস্থা, প্রযুরক্ত াংস্থা াঅরে ডক  ান্যান্য প্ররেষ্ঠানবক ান্তভু ডক্ত করা ।   

 সুরনরে ডষ্ট ক্ষু  উবদ্দশ্যবক ামবন বরবখ একটি ান্তভু ডরক্তমূক কম ড পররকল্পনা প্রণয়ন, ম্পে েরাদ্দ 

এোং োরয়ত্ব  রনরূপণ এোং োস্তোয়ন এোং াগ্রগরে রনরীক্ষণ ব্যেস্থা করা ।  

 াগ্রারিকারযুক্ত বকৌলগে প্রকল্পগুবাবে -াাংরলোবরবর রভরক্তবে -রেরনবয়াগ উৎারে করার 

জন্য রেরনবয়াগ প্লুাটেম ড সেরর করা।  

১৬। জােীয়, াঅঞ্চরক এোং সেরশ্বক াে ডননরেক জরুরর প্যাবকজগুরবে পয ডটন ান্তভু ডক্তকরণ 

 স্থানীয়, জােীয়  াঅঞ্চরক প্রবণােনাগুবাবে পয ডটনবক ান্তভু ডক্ত করবে বে-ট্যাক্স হ্রা, রপ্তারন প্রার, 

চ্াকরর ায়ো াআেুারে ম্পরকডে ািারণ কম ডসূচ্ীবে এাআ খােবক াগ্রারিকার রেবে বে। 

 াঅন্তজডারেক  াঅঞ্চরক াংস্থা বযমন াঅাআএমএে, রেশ্বব্যাাংক, াঅঞ্চরক ব্যাাংক এোং াআউবরাপীয় 

করমলন বেবক প্রাপ্ত ায়ো বেবক এাআ খােটির সুরেিা রনরশ্চে করার জন্য পয ডটন াাংলীজনবের 

মরন্বেভাবে  কাজ করা। 

 

           জন্য প্রস্তুরোঃ 

পয ডটন রলবল্পর চ্মান াংকবট পুনরুদ্ধাবরর পালাপারল এবক জােীয় াে ডনীরের একটি মূ াাংল রাবে প্ররেরষ্ঠে 

করা। 

১৭। োজার, পণ্য এোং বোর েহুমুরখকরণ  সেরচ্ত্রু াঅনয়ণ  

 োাংাবেবলর বডটিবনলনগুরর িারণ ক্ষমো  সুরেিারে রনণ ডয় পয ডটনম্পে শুমারর পররচ্ানা  

পয ডটন ডাটা াআনবভন্টরর সেরর করা। 

 একটি রনরে ডষ্ট োজার, পয ডটন পণ্য  োজারজােকরণ বকৌলবর পররেবেড একারিক োজার, পয ডটন 

পবন্যর সেরচ্ত্রু  োজারজাকরণ বকৌলবর পররেেডন াঅনা।  

 ট্যুররজম াঅাআকন রনি ডারণ। 

 িমীয় পয ডটবনর াঅোয় রেশ্ব াআজবেমা, বুরদ্ধস্ট ারকডট ট্যুররজম এোং নােন িম ডােম্বীবের জন্য 

ীেরপঠ  ান্যান্য াঅক ডণগুরবক গবি বোা। 

 পয ডটন নতুন বডটিবনলন রববে পরীক্ষামুকভাবে পয ডটন গ্রাম রনি ডারণ   প্রবমাট করা।  

 বযৌে াে ডায়ন  াাংলীোররত্ব এর রভরিবে পয ডটন গবেণা পররচ্ানা করা।  

 বজা  পয ডটন াঅক ডণীয় স্থান রভরিক ব্র্যারন্ডাং, রর- ব্র্যারন্ডাং করা।  

 াভুন্তরীণ এোং াঅন্তাঃবেলীয় ভ্রমণবক াঅর প্ররেবযারগোমূক করার জন্য পারস্পররক বযাগাবযাগ বৃরদ্ধ, 

মবঝাো       সুরেিারে বৃরদ্ধ করা ।   

 াংকট পরেেী মবয় পয ডটকবের পেন্দ এোং াঅচ্রণগে ম্ভাব্য পররেেডনগুর ানুিােন করা  

কায ডেম গ্রণ করা।  

 গ্রামীণ এোং সুরেিােরঞ্চে জনবগাষ্ঠীগুরবক মে ডন কবর এমন নতুন পয ডটন পণ্য রেকাবলর সুবযাগ সৃরষ্ট 

করা। 
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 ররনয়র রটিবজন, পররোরবকরিক যুেক এোং প্ররেেন্ধী ব্যরক্তবের ক্ষু কবর ামারজক পয ডটন প্রকল্প 

বৃরদ্ধ করা। 

 পয ডটন াঅক ডণীয় এাকায় স্থানীয় খায  পণ্য উৎপােক এোং পয ডটন রলল্পবক াংযুক্ত করবে একটি 

ানাাআন প্লুাটেম ড সেরর করা। 

 প্রােরমকভাবে পয ডটন াঅক ডণীয় স্থাবন ভ্রমণ করার জন্য স্থানীয় পয ডটন ো ভ্রমণ রপপাসুবের উৎারে 

করা।  

 জারের জনক েঙ্গেন্ধু বলখ মুরজবুর রমাবনর নাবম “েঙ্গেন্ধু পয ডটন পেক  জােীয় পয ডটন ট্ররে” 

প্রেেডন করা,  

 

১৮। ক স্তবর পয ডটন প্রলানবক লরক্তলাীকরণ এোংপয ডটন াাংলীজবনর াবে  মন্বয় ািন  

 ক বজা প্রলাবকর কায ডাবয় ারেররক্ত বজা প্রলাক (পয ডটন) এোং কারী করমলনার (পয ডটন) 

পে সৃজন কবর াঅাো লাখার মােবম পয ডটবনর স্থানীয় পয ডাবয়র যােেীয় কায ডেম মন্বয়  েোররক 

করা ।  

 বরা েলটি রেবেলী বা ড কারিবে ােরস্থে াাআকরমলবন রেবেলী পয ডটকবের প্রবমাট  বযাগাবযাগ 

স্থাপবনর জন্য পৃেক কম ডকেডা রনবয়াগ করা।  

 বজা পয ডটন উন্নয়ন  ব্যেস্থাপনা করমটি   গঠন  রেয় করা।  

 পয ডটন উন্নয়বনর জন্য স্থানীয় রকার প্ররেষ্ঠানগুবাবক াে ড েরাদ্দ প্রোন।  

 ক উন্নয়ন পররকল্পনা এোং উন্নয়ন কায ডেবম পয ডটন রেয়টি গুরুত্ব বেয়া। 

 ক বজা উপবজায় পয ডটন রলবল্পর ব্যেস্থাপনা  রক্ষার জন্য পয ডটন বোবেক গ্রুপ সেরর করা।  

 স্থানীয় পয ডাবয় পয ডটনবক কায ডকর  বটকাআ রেকাবলর জন্য Destination Management 

Organizations (DMOs) এর রেকাল  লরক্তলাীকরণ। এ বক্ষবত্র স্থানীয় প্রলান ােো স্থানীয় 

রকার প্ররেষ্ঠানবক োরয়ত্ব বেয়া।  

 পয ডটন ব্যেস্থাপনা  প্রবমালবনর জন্য স্থানীয় এোং াঅঞ্চরক রকার কাঠাবমার মবে প্রারেষ্ঠারনক 

ক্ষমো সেরর করা। 

 ক পয ডটন াাংলীজবনর কায ডেবমর মন্বয় ািবনর জন্য জােীয় পয ডটন াংস্থা রববে োাংাবেল 

ট্যুররজম বোবড ডর ক্ষমো বৃরদ্ধ, োাংাবেল পয ডটন বোড ড াঅাআন  জােীয় পয ডটন নীরেমাা যুবগাপবযাগী 

করা।    

 SME Foundation এ পয ডটনবক ান্তভু ডক্ত করা।  

 Tourism Master Plan প্রণয়বন কবরানার প্রভাে রেবিণ করা এোং পরামল ড প্রোন করা।  

২২। মানে ম্পে এোং প্ররেভা রেকাবল রেরনবয়াগ বৃরদ্ধ 

 জােীয় পয ডটন মানে ম্পে বকৌল (National Tourism Human Capital Strategy) প্রণয়ন 

করা।  

 জােীয় পয ডটন মানে ম্পে বকৌল োস্তোয়বনর জন্য বোট েি প্রকল্প গ্রণ করা।   
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 ভ্রমণ এোং পয ডটন রলবল্পর উবযাক্তা, রেশ্বরেযায়, রলক্ষা বকি, াঅাআরটি, োরণজু বচ্ম্বার এোং ভ্রমণ  

পয ডটন াংগঠনগুবার াবে াাংলীোররত্ব এর রভরিবেএ রলবল্পর ভরেষ্যে কাবজর এোং চ্ুাববঞ্জর জন্য 

েক্ষ জনলরক্ত সেরর  রেরা রনরশ্চে করা।  

 ভ্রমণ  পয ডটন রলবল্পর কমীবের রনরাপে  স্বাস্থুকর পররবেল  চ্াকুরর রনরাপিা রনরশ্চবের জন্য 

উবযাগ গ্রণ করা ।  

২৩। বটকাআ পয ডটন স্থায়ীভাবে জােীয় কম ডসূরচ্বে ান্তভু ডক্তকরণাঃ 

 জােীয় াগ্রারিকার াআসুু রববে পয ডটবনর  ান্তভু ডরক্ত রনরশ্চে করা, বযন কম ডাংস্থাবনর সুবযাগ বৃরদ্ধর 

পালাপারল জােীয় াে ডননরেক প্রবৃরদ্ধ  বটকাআ উন্নয়বন ােোন রাখবে পাবর। কবরানা পরেেী মবয় 

জােীয় পয ডটন কাউরন্স এর ভা রনয়রমে ানুরষ্ঠে               ।   

 


