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১। ভূশিকো 

 

পর্ যটন একটি িহুিোশিক শিে-জোশিেি সংল্পর্োে, সসৌহোর্দ্য, শিশ্ব ভ্রোতৃত্বল্পিোধ সৃশির অনুপি িোহন। িিযিোন শিল্পশ্বর 

প্রো  সিিীর ভোে সদল্পির গুরুত্বপূ য পল্পের িল্পে পর্ যটন একটি। অল্পনক সদল্পির প্রধোন বিল্পদশিক মুদ্রো উপোজযনকোরী 

পে হল্পে পর্ যটন। সোরো শিল্পশ্ব কি যসংস্থোন ও আ িধ যল্পন িহুিোশিক পর্ যটন ও সসিো শিে শিিোল ভূশিকো পোলন 

করল্পে। জনিহুল এ সদল্পিও কি যসংস্থোন সৃশি ও অথ যননশিক উন্ন ল্পনর সেল্পি পর্ যটন শিে এক অশিি সম্ভোিনোর দ্বোর 

খুল্পল শদল্পি পোল্পর।  

 

শিংি িিোব্দীর শুরুল্পিই পর্ যটন শিশ্বজনীন শিস্তৃশি লোভ কল্পর। জোশিসংঘ ১৯৩৯ সোল্পল ‘পর্ যটন’ িব্দটি সি যপ্রথি 

ব্যিহোর কল্পর। পরিিীল্পি জোশিসংল্পঘর উল্পর্দ্োল্পে আন্তজযোশিক সম্প্রদো  সি যসম্মশিক্রল্পি ১৯৭৫ সোল্পল জোশিসংল্পঘর 

অন্যিি গুরুত্বপূ য অঙ্গসংেঠন ‘শিশ্ব পর্ যটন সংস্থো’ (ইউএনডশিউটিও) েঠন কল্পর। িোংলোল্পদি এ সংস্থোর প্রশিষ্ঠোিো 

সদস্য। শিল্পশ্ব অথ যননশিক, িোনশিক ও আন্তজযোশিক সম্পকয উন্ন ল্পন এ শিল্পের গুরুল্পত্বর কথো শিল্পিচনো কল্পর 

আন্তজযোশিক, আঞ্চশলক এিং িহুজোশিক শিশভন্ন সংস্থো নোনো প্রকোর আশথ যক ও কোশরেশর সহল্পর্োশেিোর িোেল্পি 

সদল্পি সদল্পি পর্ যটন শিল্পের শিকোি ও উন্ন ল্পন ক্রিিধ যিোন হোল্পর ভূশিকো রোখল্পে।  

 

২। সংজ্ঞো 

 

আশথ যক প্রল্প োদনো : অথ যননশিক কি যকোণ্ড, ব্যিসো-িোশ ল্পজে েশি আনল্পি, উৎসোহ সর্োেোল্পি, েশি কোটোল্পি 

সহো িো শহসোল্পি সরকোল্পরর িরফ সথল্পক সর্ আশথ যক প্যোল্পকজ িো শিল্পিষ সুশিধো সদ ো হ , সসটোই আশথ যক 

প্রল্প োদনো। 

 

৩। লেে ও উল্পেশ্য 

 

সকোশভড-১৯ শিশ্বল্পক িদল্পল শদল্প ল্পে। এই িদল হও ো অব্যোহি থোকল্পি দীঘ যসি  ধল্পর। স্বোভোশিকভোল্পিই শিশ্ব 

পর্ যটন িথো িোংলোল্পদল্পির পর্ যটল্পনও এর ব্যোপক প্রভোি পল্পেল্পে। িল্পি িোৎপর্ যপূ য শিষ  হল্পে সকোশভড-১৯ পরিিী 

শিল্পশ্ব ৫টি খোি ব্যোপকভোল্পি এিং িহুিোশিকিো শনল্প  আশিভূ যি হল্পি এিং অথ যনীশি ও সিোজজীিল্পন েশির সঞ্চোর 

করল্পি। উল্পেশখি ৫টি খোল্পির ১টি হল্পে সডোল্পিশিক ট্যেশরজি িো অভেন্তরী  পর্ যটন। এখোল্পন হোল্পিল্পেোনো সর্ 

সদিগুল্পলোর সফল হও োর সম্ভোিনো সিল্পচল্প  সিশি িোরিল্পে িোংলোল্পদি অন্যিি িল্পল আভোস পোও ো র্োল্পে। 

সম্প্রশি জোশিসংঘ িহোসশচিও িোর শিল্পিষ িোিযো  িল্পলল্পেন পর্ যটন হল্পি সকোশভড-১৯ পরিিী শিল্পশ্ব ঘুল্পর দাঁেোল্পনোর 

অন্যিি প্রধোন হোশি োর। িোই সকোশভড-১৯ পরিিী িোংলোল্পদল্পির পর্ যটল্পনর সোশি যক উন্নশি সোধল্পনর শনশিত্ত 

িোংলোল্পদি ট্যেশরজি সিোড য শনম্নিশ যি কশিপ  লেে ও উল্পেশ্যল্পক সোিল্পন সরল্পখ কোজ কল্পর র্োল্পে: 

 

 কল্পরোনোকোলীন ও কল্পরোনো পরিিী সিল্প  সদি এিং সদল্পির অথ যনীশির কঠিন সংকটোপন্ন পশরশস্থশিল্পি 

পর্ যটন খোল্পি ব্যোপক কি যসংস্থোল্পন সুল্পর্োে সৃশি করো; 

 পর্ যটন আকষ য ী  স্থোনসমূল্পহ প্রল্প োজনী  শনরোপত্তো ও সুরেো সসিো শনশিি করো;   

 ‘ইউশনক সডল্টো অফ সসল্পভন টিএ’ উন্ন ন ও রেো  প্রল্প োজনী  ব্যিস্থো গ্রহ  করো; 

 ১৭টি সটকসই উন্ন ন লেেিোিো িো এসশডশজ’র িল্পে িোংলোল্পদল্পির পর্ যটল্পনর সোল্পথ সমৃ্পক্ত ৪টি খোল্পির 

উন্ন ন ত্বরোশিি করো;  



 

 

 ‘Safe, Clean and Secured/ Safety Stamp’ কোল্পলক্ট করো এিং িো িশহশি যল্পশ্ব 

িথো শিশভন্ন সসোশ্যোল শিশড ো  প্রচোর করো; 

 পর্ যটন খোল্পির সোল্পথ সংশিি েশিগ্রস্থ ব্যশক্ত ও প্রশিষ্ঠোন পুনরো  র্োল্পি ব্যিসো শুরু করল্পি পোল্পর সসই 

লল্পেে সরকোর কতৃযক সঘোশষি শিল্পিষ আশথ যক প্রল্প োদনো ও প্রল্প োজল্পন শসএিএসএিই খোল্পির সহজ িল্পিয 

ঋল্প র সুশিধো প্রদোল্পন সহো িো করো;  

 সটকসই উন্ন ন ও েশিগ্রস্ত পর্ যটন শিে শিকোি সোধল্পন শিশনল্প োে িোেোল্পি সরকোল্পরর সোল্পথ 

সিি সোধনপূি যক পোিশলক প্রোইল্পভট পোট যনোরশিপ (শপশপশপ) এর উপর গুরুত্বোল্পরোপ করো; 

 ইনিোউন্ড ট্যের অপোল্পরটরল্পদর প্রল্প োজনী  সহো িো প্রদোল্পনর উল্পেল্পশ্য িোংলোল্পদি ট্যেশরজি সিোড য কতৃযক 

একটি স্বিন্ত্র সহে সডস্ক েঠন করো; 

 সুপশরকশেি কর্রি য সকৌিল ও সিশিি কোর্ যক্রি গ্রহল্প র িোেল্পি সদল্পির সকল অশিি সম্ভোিনোি  পর্ যটন 

পে শিশ্বজনীন জনশপ্র  কল্পর সিোলো। 

 

৫। আশথ যক প্রল্প োদনো/শিশনল্প োল্পের সুশিধো সৃশিল্পি প্রল্প োজনী  শদক-শনল্পদ যিনো: 

 

কল্পরোনোকোলীন ও কল্পরোনো পরিিী সিল্প  সদি এিং সদল্পির অথ যনীশির কঠিন সংকটজনক অিস্থো  পর্ যটল্পনর জন্য 

প্রল্প োদনো সঘোষ ো কল্পর পুল্পরো পর্ যটন খোিল্পক প্রল্প োদনোর আওিো  আনোর ব্যিস্থো গ্রহ  করল্পি হল্পি। সসই লল্পেে শনম্ন 

িশ যি শদক-শনল্পদ যিনো অনুসর  করল্পি হল্পিেঃ   

 

১। কল্পরোনো ভোইরোস এর প্রোদুভযোল্পির কোরল্প  শসএিএসএিই (CMSME) খোল্পির ঋ  সুশিধো র্োল্পি 

পর্ যটল্পনর সংশিি সকল্পল সপল্পি পোল্পর িো শনশিি করো। 

২। েশিগ্রস্থ প্রশিষ্ঠোন আিোর র্োল্পি ব্যিসো শুরু করল্পি পোল্পর ব্যোংক সথল্পক ঋ  গ্রহল্প  প্রশিটি ধোল্পপ সহজ 

কি যপন্থো অনুসর পূি যক দ্রুি সি  ঋ  শিির  করো।  

৩। ইনিোউন্ড ট্যের অপোল্পরটরল্পদর সহো িো প্রদোল্পনর উল্পেল্পশ্য িোংলোল্পদি ট্যেশরজি সিোড য একটি স্বিন্ত্র সহে 

সডস্ক েঠন করল্পি পোল্পর। 

৪। ব্যোংক ও আশথ যক প্রশিষ্ঠোনসমূহ প্রল্প োজল্পন পর্ যটল্পনর সংশিি সকল টিও সংেঠল্পনর সহো িো গ্রহ  

করল্পি পোল্পর। সদল্পস্যর সম্পল্পকয শিস্তোশরি িথ্য এল্পসোশসল্প িন প্রদোন কল্পর সহো িো করল্পি। 

৫। পর্ যটন খোল্পি শিল্পদিী সরোসশর শিশনল্প োল্পের জন্য শিল্পিষ প্রল্প োদনো প্রদোল্পনর জন্য সংশিি দপ্তল্পরর সোল্পথ 

সিি  করল্পি হল্পি। 

৬। পর্ যটন শিল্পের শিশনল্প োে বৃশির জন্য িোংলোল্পদল্পির শিল্পদিী শিিল্পনর িোেল্পি সম্ভোব্য শিশনল্প োেকোরীর 

সোল্পথ সভো আল্প োজন এিং প্রল্পচিো অব্যোহি রোখল্পি হল্পি। 

৭। আন্তজযোশিক পর্ যটন সংস্থোসহ শিল্পদিী ট্যের অপোল্পরটরল্পদর িোেল্পি শিশনল্প োল্পের আহ্বোন করোসহ 

সর্োেোল্পর্োে অব্যোহি রোখল্পি হল্পি।  

৮। শিল্পদল্পি অনুশষ্ঠি পর্ যটন সিলো  শিল্পদিী শিশনল্প োেকোরীল্পদর সসোল্পথ আলোদো সভোর আল্প োজন করল্পি 

হল্পি।  



 

 

৯। সটকসই উন্ন ন ও পর্ যটন শিে শিকোল্পি শিশনল্প োে প্রল্প োজন। শিশনল্প োে িোেোল্পি সরকোর পোিশলক 

প্রোইল্পভট  পোট যনোরশিল্পপ (শপশপশপ) গুরুত্ব শদল্পে। 

১০। পর্ যটনখোল্পির সংশিিল্পদর টিশকল্প  রোখল্পি সহজ িল্পিয ঋ  সদ ো িো শিল্পিষ প্রল্প োদনো সদ ো সম্ভি নো 

হল্পল িীিো করোর ওপর  সজোর সদ ো।   

১১। পর্ যটন শিল্পের উপখোি সৃজন করো এিং র্থোর্থ কতৃযপল্পের সোল্পথ সিি  কল্পর পর্ যটন শিল্পের 

েশিগ্রস্ত উপখোল্পির জন্য প্রল্প োদনো শনশিি করো।  

১২। িোংলোল্পদল্পি অিশস্থি শিল্পদিী হোই-কশিিন/এম্বোল্পসডরল্পদর িোংলোল্পদল্পির পর্ যটন শিল্পের আকষ য ী  

সস্থল্পন ফেোি ট্যেল্পর শনল্প  সর্ল্পি হল্পি এিং শিশনল্প োল্পের সুন্দর ও লোভজনক পশরল্পিি শনশিি করল্পি হল্পি।  

 

 

৯। উপসংহোর  

 

সোশি যক অিস্থো শিল্পিচনো  সকোশভড-১৯ পরিিী শিল্পশ্ব িোংলোল্পদল্পির পর্ যটল্পনর জন্য উশেশখি েোইডলোইন ও 

সকৌিলসমূহ সফলিোর সোল্পথ সম্পন্ন করো সেল্পল শুধু িোংলোল্পদল্পির অভেন্তরীন পর্ যটন সোফল্যই অশজযি হল্পিনো 

সসইসোল্পথ িোংলোল্পদল্পি আন্তজযোশিক পর্ যটল্পনর জন্য পথ িো সেি বিশরও সুেি হল্পি। জোশির জনক সিখ মুশজবুর 

রহিোল্পনর িিিি জন্মিোশষ যকী ‘মুশজিিষ য’ উদর্োপল্পনর অংি শহসোল্পি এিং িঙ্গিন্ধুর সসোনোর িোংলোর স্বপ্ন-পূরল্প র 

র্োিো  এটি হল্পি অতুলনী  ও অশনিোর্ য একটি দোশ ত্ব সম্পন্ন করো। 

 


