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অধ্যায় ১ 

ভূশমকা 

 

২০১৯ াদর শডদম্বর মাদ িীদনর উান লদর প্রর্দম লনাক্ত য়া এবাং পরবিীদি শবদির অশিকাাংল বেল 

 অঞ্চদ ছশিদয় পিা কদরানভাইরাদর প্রভাদব বদিদয় ববশল ক্ষশিগ্রস্ত িাি পয যটন শলে। এক বেল বর্দক 

অন্য বেদল ভ্রমে শনদিাজ্ঞা জাশরর কারদে বন্ধ ব াো করা য় শবদির ক পয যটন আক যেীয় স্থান।৮মাি য 

২০২০িাশরদি বাাংাদেদল প্রর্ম কদরানা আক্রাি বরা ী নাক্ত য়া এবাং এর প্রদকাপ বৃশদ্ধর ফদ ১৬ এশপ্র 

২০২০ িাশরদি মগ্র বাাংাদেলদক ‘াংক্রদমর ঝুশকপূে য’ ব াোকরায়।কদরানাাংক্রমদেরকারদেরকার২৬ 

মাি যদর্দক ৩০ বম ২০২০ িাশরি পয যি ািারে ছুটি ব াো কদর এবাং বন্ধ ব াো করা য় বেদলর মস্ত 

পয যটন আক যেীয় স্থান, বাদট, বমাদট, বরস্টুদরন্ট, শবদনােন বকন্দ্র, আকাল, িক, বর  বনৌ-পর্। ফদ 

বাাংাদেদলর আউটবাউন্ডইনবাউন্ড  অভুিরীে পয যটন মারাত্মক শবপয যদয়র মদধ্য পদি; ক্ষশির ম্মুিীন ন 

পয যটন শলদের াদর্ াংশিষ্ট ক বেশে-বপলার মানু।  ভীর অশনিয়িায় শনমশিি য় পয যটন াংশিষ্ট প্রায় 

৪০ ক্ষ কমী এবাংএদের উপর শনভ যরলী কমপদক্ষ বেি বকাটি মানু।কদরানাভাইরা দুদয যা  বর্দক মুশক্তর 

পর এ াংকট বর্দক পয যটন শলদের উত্তরদের জন্য অদনক ময় া দব শবিায় এই মদয় এই িাদির াদর্ 

াংশিষ্ট শবপু াংখ্যক েক্ষ/আিা েক্ষ জনব স্থায়ীভাদব ববকার দয় পিার আলাংকা রদয়দছ যার শবরূপ প্রভাব 

পিদব পয যটন বেদলর াশব যক কম যাংস্থান  অর্ যনীশির উপর। 

 

ফদ  ভীর াংকদট শনপশিি আমাদের পয যটন শলেদক বাঁশিদয় রািাই দে এিন বদিদয় বি িুাদঞ্জ। 

বাাংাদেদলর পয যটন শলদের এই িুাদঞ্জ বমাকাদবা,াংকট উত্তরদনর উপায় এবাং ভশবষ্যদি 

প্রশিদযাশ িামূক পয যটন বাজাদর সুশবিা অজযদনর জন্য ববামশরক শবমান পশরবন  পয যটন মন্ত্রোদয়র 

শনদে যলনা অনুাদর বাাংাদেল ট্যুশরজম ববাড য এই শলদের শবশভন্ন অাংলীজদনর মিামদির আদাদকএকটি 

কম যপশরকেনা প্রেয়ন কদরদছ। কম যপশরকেনাটিদি স্বেদময়ােী, মধ্যদময়ােী  েী যদময়াশে পশরকেনার কর্া 

উদেি করা দয়দছ। কম যপশরকেনা অনুযায়ী উশেশিি কায যক্রমমূ বাস্তবায়দনর জন্য  াইডাইন র্াকদব। 

 াইডাইন অনুযায়ী কায যক্রমমূ বাস্তবায়ন, িোরকী  মূল্যায়ন করা দব।  
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অধ্যায় ২  

বাাংাদেল পয যটন শলদের ক্ষয়-ক্ষশির শববরে 

 

কদরানভাইরা াংকট শবি পয যটন শলদে ব্যাপক প্রভাব বফদদছ যা আ ামী শেনগুদাদি এদি নতুন মাত্রা 

বযা  করদব এবাং এ শলেদক নতুনভাদব উপস্থাপন করদব। শবিব্যাপী শজশডশপর ১০% বিযমাদনপয যটন 

শলদেরঅবোন।WTTC (World Travel and Tourism Council) এর মদি COVID-19 মামারী 

ভ্রমে  পয যটন শলদে শবিব্যাপী ৫০ শমশয়ন িাকশর হ্রা করদি পাদর। এর ফশ্রুশিদি এশলয়া বদিদয় ববশল 

ক্ষশিগ্রস্থ দব বদ আলঙ্কা করা দে। UNWTO(United Nation World Tourism 

Organization)অনুমান কদরদছ বয ২০২০ াদ আিজযাশিক পয যটদকর আ মন ২০% বর্দক ৩০% কদম 

বযদি পাদর। যার ফদ আিজযাশিক পয যটন রপ্তাশন িাদি  ৩০০ বর্দক ৪৫০ শবশয়ন মাশকযন ডার বাকান 

দি পাদর।  

 

বাাংাদেদলরশজশডশপদিপয যটদনরঅবোনপ্রায়৩%।শবিব্যাপী কদরানা ভাইরা ছশিদয় পিার কারদে 

বাাংাদেদলর পয যটন শলে মারাত্মক শবপয যদয়র মদধ্য পদিদছ এবাং ক্ষশির ম্মুিীন দয়দছন পয যটন শলদের 

াদর্ াংশিষ্ট ক বেশে-বপলার মানু।  ভীর অশনিয়িার মদধ্য রদয়দছন ট্যুর অপাদরটর; ট্যুর  াইড; 

ট্রাদভ এদজন্ট; জ্ব াইদন্সিারী প্রশিষ্ঠান/িমীয় পয যটন; বনৌ পশরবন/ট্যুশরস্ট বভদজ; শবমান; িক 

পশরবন/ট্যুশরস্ট বকাি/পয যটন এাকার বছাট, মাঝাশর  বি পশরবন; বর পশরবন; বাদট, বমাদট, 

শরদাট য, বরস্ট াউ, বাাংদা, কদটজ,  পয যটন শলদের ক্ষুদ্র  মাঝাশর ব্যবায়ী  উদযাক্তা; বেলীয় িাবার 

শবদক্রিা শিট পৄড বভন্ডর; ভামান শবদক্রিা কার; এশমউজদমন্ট পাকয, শলশু পাকয; শপকশনক স্পট; পয যটন 

এাকার আশর্ যক প্রশিষ্ঠান; স্পা, বলুন, পা যার; লশপাংম; শশবটি অপাদরটর; পৄড াপ্লাই বিইন; কশমলন 

এদজন্ট; পয যটন এাকা বকশন্দ্রক াাংস্কৃশিক কমী  শলেী; ইদভন্ট ম্যাদনজদমন্ট ফাম য; পয যটন শবয়ক প্রশলক্ষে 

বকন্দ্র  শলক্ষা প্রশিষ্ঠান; িমান  পাইপ াইদন র্াকা পয যটন প্রকেমূ; পয যটন আক যেীয় স্থাদন পণ্য  

িায উৎপােনকারী  রবরাকারী; মৎজীশব; পয যটন এাকায় ইউটিশটি ববা প্রোনকারী প্রশিষ্ঠান;  

পয যটন এাকার ব ািা িাক; বমাটর বাইক িাক; মুদ্র বকি এাকার শবোম বিয়ার ব্যবায়ী; শদনমা, 

শর্দয়টার, একুশরয়াম, শমউশজয়াম; বকব কার ব্যবায়ী; অশড, শভশড  ফদটাগ্রাফার; ার, িা বা ান  

শরজাভ য ফদরস্ট শভশত্তক পয যটন; প্রত্নিত্ত্ব অশিেপ্তর শনয়শন্ত্রি পয যটন বকন্দ্র; জািীয় ঐশিাশক স্থান  MICE 

পয যটন াংশিষ্ট প্রায় ৪০ ক্ষ জনলশক্ত।   

 

পয যটন শলদের শবশভন্ন অাংলীজদনর াদর্ আদািনাক্রদম এবাং পয যটদনর শবশভন্ন উপ-িাি বর্দক প্রাপ্ত শরদপাট য 

পয যাদািনা কদর বেিা যায় পয যটন িাদি বয ক্ষয়ক্ষশি দয়দছ িা শনম্নরূপ:  

ক্ষশিরপশরমাে বকাটি টাকায় 

ইনবাউন্ডট্যুর অপাদরলদনক্ষশিরপশরমাে ১৮৬.২৫ 

আউটবাউন্ড ট্যুর অপাদরলদনক্ষশিরপশরমাে ৩৩৯.৯৮ 

বডাদমশস্টক ট্যুর অপাদরলদনক্ষশিরপশরমাে ৯৩.৩৪ 

টিদকটিাংদমাটক্ষশিরপশরমান ৩০৫.৩৩ 

কম যীন অবস্থায় অশফভািা প্রোন বাবে ব্যয় ১৬.৯৫ 

কমীদেরদবিন,ভািাপশরদলািঅন্যান্য পশরিান ব্যয় ৮০.২৭ 

বাদট, বমাদট, ব স্টাউজ, শরদ যাট, এশমউজদমন্টপাকয, ট্যুশরস্টদকাি, 

ক্রুজশলপদমাটক্ষশির পশরমাে ৪৮৭.০০ 
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মূিঃ জানুয়াশর বর্দক কদরানার প্রভাদব ব্যবা বন্ধ দি র্াদক পয যটন িাদির শবশভন্ন প্রশিষ্ঠাদনর। কদরানা 

পশরশস্থশির কারদে কদপ যাদরলদনর বাদট,  বমাদট  বরদস্তারাগুদা কায যি বন্ধ দয় যায়ায় প্রশিশেন  দি 

৫০ ক্ষ টাকা ক্ষশি দে এবাং এিন পয যি বাাংাদেল পয যটন কদপ যাদরলদনর বমাট ক্ষশির পশরমাে 

১৪.৫০বকাটি টাকা। ট্যুর অপাদরটর অুাদাশদয়লন অব বাাংাদেল (বটায়াব) প্রদেয় িথ্য অনুযায়ী এশপ্র 

২০২০ পর্য্নিয পয যটন াংশিষ্ট ম্ভাব্য ক্ষশির পশরমাে আনুমাশনক ৫াজার ৭০০বকাটি টাকা। এদাশদয়লন অব 

ট্রাদভ এদজন্টস্ অব বাাংাদেল (আটাব) দি প্রাপ্ত িথ্য অনুযায়ী জুন ২০২০ পয যি ট্রাদভ এদজশন্স এবাং 

পয যটন াংশিষ্ট িাদি ম্ভাব্য ক্ষশির পশরমাে প্রায় ১২ াজার বকাটি টাকা। অপর শেদক প্যাশশফক এশলয়া 

ট্রাদভ এদাশদয়লন (পাটা) এর বাাংাদেল িুাপ্টারএর শরদপাট য অনুযায়ী বাাংাদেদলর ভ্রমে  পয যটন শলে 

জানুয়াশর বর্দক জুন পয যি ৯৭০৫ বকাটি টাকার টান যভার ারাদব। িদব এই ক্ষশির এই শববরেীর াদর্ শেন 

শেন মৄক্ত দে পয যটন শলদের শবশভন্ন উপিাি এবাং বৃশদ্ধ পাদে ক্ষয় ক্ষশির পশরমাে।  

 

অধ্যায় ৩  

বাাংাদেল পয যটন শলদের াংকট উত্তরদের কম যপশরকেনা  

 

Covid 19 এর দুঃস্বপ্ন বর্দক মুশক্ত পায়ার াদর্ াদর্ই পয যটন ব্যবা পুদরা মাত্রায় শুরু দব এটি আলা করা 

যায় না। কদরানাজশনি মারাত্মক ট্রমা বর্দক ববর দয় আা, আশর্ যক অবস্থার উন্নশি, স্বাস্থু ঝুশক ম্পদকয 

শনরাপে ববাি করা ইিুাশে অদনক অনুঙ্গ শবদবিনা কদর মানু পয যটদনর শেদক পা বািাদব। ফদ  ভীর 

াংকদট শনপশিি আমাদের পয যটন শলেদক বাঁশিদয় রািাই দে এিন বদিদয় বি িুাদঞ্জ। এই িুাদঞ্জ 

বমাকাদবা করার জন্য,াংকট বর্দক উদ্ধার পায়ার জন্য এবাং ভশবষ্যদি প্রশিদযাশ িামূক পয যটন বাজাদর 

সুশবিা অজযদনর জন্য 

 

শনম্নবশে যি শিনটি পয যাদয় কম যপশরকেনা গ্রে করা দাঃ 

 

 াংকট ব্যবস্থাপনা এবাং প্রভাব প্রলশমি করা 

 উদ্দীশপিকরারজন্য প্রদোেনা প্রোন এবাং পূনরুদ্ধার কাজ বব বান করা 

 আ ামীশেদনরজন্যপ্রস্তুশি 

 

 াংকটব্যবস্থাপনাএবাং প্রভাব প্রলশমি করা  

 

পয যটন শলদেরাংকট ব্যবস্থাপনা এবাং এর প্রভাব প্রলশমি করার জন্যশনম্নবশে যি কায যক্রম গ্রে করা দব।  

 

১। পয যটন শলদের উদযাক্তা, বাকব  পয যটন াংশিষ্ট প্রাশিক জনদ াষ্ঠীদক সুরক্ষা প্রোন 

 

১.১. বজা প্রলান  স্থানীয় পয যটন াং ঠদনর ায়িায় পয যটন শলদের ক্ষুদ্র উদযাক্তা, ব্যবায়ী  

পয যটদনর াদর্ মৄক্ত প্রাশিক জনদ াষ্ঠীর িাশকা প্রেয়ন করা।  

১.২. পয যটন শলদেরাদর্ মৄক্ত প্রাশিক জনদ াষ্ঠী, ক্ষুদ্রউদযাক্তা/ব্যবায়ী, কম যিারীদের াংকটকাীন 

মদয় রকাদরর ামাশজক শনরাপত্তা ববষ্টনীর আিার্ভক্ত করার জন্য “দুদয যা  ব্যবস্থাপনা  ত্রাে 

মন্ত্রোয়’’ এবাং বজা প্রলাদনর াদর্ বযা াদযা  স্থাপন করা।    

১.৩. পয যটন শলদের াদর্ মৄক্ত প্রাশিক জনদ াষ্ঠী, ক্ষুদ্রউদযাক্তা/ব্যবায়ী, কম যিারীদের াংকটকাীন 

মদয় কুাল ইনদশন্টভ প্রোন করা।  
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১.৪. পয যটন শবদয় অনাইন প্রশলক্ষে প্রোন করা। 

১.৫. াংকট কাদ পয যটন শলে াংশিষ্ট প্রশিষ্ঠাদনর কমী ছাটাই না কদর, ছুটিদি পাঠিদয় অর্বা 

কাদজর ময় হ্রা কদর ক্ষশির পশরমাে হ্রা করা।  

১.৬. বটশ কনফাদরশন্সাং, শভশড কনফাদরশন্সাং  অন াইন বযা াদযাদ র অন্যান্য প্রমৄশক্তর 

ায়িায় পয যটন শলদের াদর্ মৄক্ত প্রাশিক জনদ াষ্ঠী, ক্ষুদ্রউদযাক্তা/ব্যবায়ী, কম যিারীদের াদর্ 

াংকটকাীন মদয় াব যক্ষশেক বযা াদযা  রক্ষা করা।  

১.৭. াংকট কাদ রকারী  ববরকাশর উৎ বর্দক গ্রেকৃি ঋদের সুে আোয় শনি যাশরি মদয়র 

জন্য স্থশ ি রািা। 

 

২.  পয যটন শলে াংশিষ্ট প্রশিষ্ঠাদনরিারল্য দযাশ িা 

 

পয যটন শলে াংশিষ্ট প্রশিষ্ঠাদনর মদধ্য ব যাশিক ক্ষশিগ্রস্থ প্রশিষ্ঠানগুদাদক আশর্ যক ায়িা প্রোন 

করার জন্য জরুশর িশব  ঠন করা যাদি প্রশিষ্ঠানগুদা বেউশয়া দয় না পদি এবাং ঙ্কট পরবিী 

মদয় পুনরায় ব্যবায় শুরু করদি ক্ষম য়। এ জন্য শনম্ন বশে যি শবশভন্ন কম যসূশির মাধ্যদম সুশনশে যষ্ট 

ফাশন্ডাংব্যবস্থা িালু করাঃ  

 

২.১. আশর্ যক  ঋে দযাশ িা পূন যঠদনর শবদয় অর্ য মন্ত্রোদয়র আশর্ যক প্রশিষ্ঠান শবভাদ র াদর্ 

বযা াদযা  রক্ষা করা। 

২.২. পয যটন শলে াংশিষ্ট প্রশিষ্ঠাদনর িারল্য সুশবিার জন্য পয যটন শলদের শবদলি মাইদক্রা, ক্ষুদ্র  

মাঝাশর আকাদরর উদযা  (এমএএমই) এবাং স্বেদময়ােী উদযা  বযমন, য়াশকযাং কুাশপটা এবাং 

দ্রুি  ভতুযশকমৄক্ত ঋে পদ্ধশির উন্নয়ন করা।  

২.৩. গুরুত্বপূে য ইউটিশটি শব বযমন শবদুুৎ, গ্যা, বটশদফান, বযা াদযা , ভািা ইিুাশে আোয় 

ামশয়ক ভাদব বন্ধ রািা। 

২.৪. বছাট  স্বে পুশজর ব্যবা বযমনঃ বেলীয় িাবার শবদক্রিা িীট পৄড বভন্ডার, ভামান ব্যবা, 

শশবটি ইিুাশের বক্ষদত্র উদযাক্তাদের জন্য অদফরিদযাগ্য অনুোন প্রোন করা।  

 

৩. পয যটন শলে াংশিষ্টআইন  শবশি পয যাদািনা এবাং জীকরে 

 

পয যটন শলে াংশিষ্ট পশরবন কর, িাজয, শুল্ক শবয়ক আইন  শবশি পয যাদািনা এবাং জীকরদের 

জন্য শনম্নবশে যি কায যক্রম গ্রে করাঃ 

৩.১. পয যটন শলে াংশিষ্ট পশরবন  পয যটন শলদের ক্ষশিগ্রস্থ ব্যবাশয়ক প্রশিষ্ঠান ম্পশকযি মস্ত 

কর, িাজয এবাং শুল্ক আইন  নীশিমাা পয যাদািনা করা। 

৩.২. ভুাট  আয়কদরর পালাপাশল সুশনশে যষ্ট পয যটন  পশরবন িাজয ভ্রমে  পয যটন কর, িাজয 

এবাং শুল্ক ামশয়ক াংকটকাীন মদয়র জন্য স্থশ ি করা বা হ্রা করা।   

৩.৩. পয যটন পশরবন  অন্যান্য পয যটন শলে উপকরে আমোনীদি শুল্ক হ্রা করা।  

 

 

৪. বভাক্তা/পয যটদকর সুরক্ষা শনশিি করা এবাং আস্থা পূনরুদ্ধার 

 

বভাক্তা/পয যটদকর সুরক্ষা শনশিি করা এবাং আস্থা পূনরুদ্ধাদরর জন্য শনম্নবশে যি কায যক্রম বাস্তবায়ন 

করাঃ 
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৪.১. বক্রশডট কাদড যর মাধ্যদম অগ্রীম পশরদলাশিি অর্ য বফরি প্রোদনর অনুদরাি ম্পশকযি মস্যা 

মািাদনর উপায় অদেে করা।  

৪.২. পয যটকদক প্রেত্ত্ব প্রশিশ্রুশি যর্াযর্ভাদব পান শনশিি কারার শবয়টি মশনটশরাং করার জন্য 

গুরুত্বপূে য পয যটন এাকায় পয যটন অাংলীজন মেদয় কশমটি কদর শনয়শমি িোরকী করা। 

 

৫. েক্ষিা উন্নয়ন শবদলিঃ আইশটি েক্ষিা উন্নয়ে কায যক্রম গ্রে   

 

েক্ষিা উন্নয়ন শবদলিঃ আইশটি েক্ষিা উন্নয়দনর জন্য শনম্ন বশে যি কায যক্রম গ্রে করাঃ 

৫.১. নতুন পয যটন পণ্য  বাজার শিশিিকরে, শবপেন  প্রদমালন ইিুাশের শবদয় বয ক অেক্ষ 

কমী রদয়দছন িাদেরদক আইশটি প্রশলক্ষদের মাধ্যদম েক্ষ কমীদি পশরেি করা।  

৫.২. আশর্ যকভাদব ক্ষশিগ্রস্ত উদযাক্তা  প্রশিষ্ঠাদনর কমীদের জন্য অনাইন প্রশলক্ষে বকা য িালুকরা 

এবাং ম্মাশন প্রোদনর মাধ্যদম কুাল ট্রান্সফার করা।  

৫.৩. আিজযাশিক পয যটন াংস্থা UNWTOএর অনাইন একাদডশম কর্তযক প্রিাশরি কদন্টন্ট প্রদমাট 

করা।  

৫.৪. পয যটন বপলায় মৄক্ত ব্যশক্ত দের শডশজটা েক্ষিা উন্নয়দনর শবদয় প্রশলক্ষে প্রোদনর জন্য 

শডশজটা প্রশলক্ষে প্রশিষ্ঠাদনর াদর্ অাংলীোশরত্ব বৃশদ্ধ। 

 

৬.জািীয়, আঞ্চশক এবাং ববশিক অর্ যননশিক প্যাদকজগুশদি বাাংাদেদলর পয যটন অির্ভ যক্তকরে 

 

Covid 19 এর াংকট কাদ জািীয়, আঞ্চশক এবাং শবি াংস্থা পয যাদয় বয ক অর্ যননশিক 

প্রদোেনা প্যাদকজ ব াো করা দয়দছ বা ভশবষ্যদি ব াো করা দব িাদি বাাংাদেদলর পয যটনদক 

অির্ভ যক্তকরদের জন্য শনম্নবশে যি কায যক্রম গ্রে করাঃ 

 

৬.১. বাাংাদেদলর পয যটন শলে জািীয়, আঞ্চশক এবাং ববশিক অগ্রাশিকার  ক্ষশিগ্রস্থ িাি শদদব 

িার ক্ষয়ক্ষশি প্রলমন  সুরক্ষায় ব াশি প্যাদকদজর আিায় রািা। 

৬.২. আিজযাশিক এবাং আঞ্চশক াংস্থা বযমন UNWTO, World Bank Group, Asian 

Development Bank (ADB), European Union (EU)ইিুাশে কর্তযক ব াশি পয যটদনর 

শবশভন্ন প্যাদকদজর আিায় বাাংাদেদলর পয যটন শলে অিযর্ভক্তকরে শনশিি করদি াংশিষ্ট 

আিজযাশিক এবাং আঞ্চশক াংস্থা এবাং শবশভন্ন বেদলর জািীয় পয যটন াংস্থাগুদার বযা াদযা  

অব্যাি রািা।   

 

৭. ঙ্কট ব্যবস্থাপনা পদ্ধশি  বকৌল শিশিি করা এবাং অনুরে করা  

 

পয যটন শলদের ঙ্কট ব্যবস্থাপনা পদ্ধশি  বকৌল শিশিি করা এবাং অনুরে করার জন্য শনম্নবশে যি 

কায যক্রম গ্রে করাঃ 

 

৭.১. পয যটন অাংলীজদনর প্রশিশনশি এবাং রকারী প্রশিশনশি মেদয় জািীয় এবাং স্থানীয় পয যাদয় 

Crisis Management Committee (CMC)  ঠন করা।  

৭.২. বভাক্তা ে / পয যটকদ দের আস্থা অজযদনর জন্য এবাং স্থানীয় জন েদক দিিন করার জন্য 

পয যটন াংক্রাি শনয়শমি বািযা/বুদটিন প্রোন করা।  

৭.৩. বাাংাদেল ট্যুশরজম ববাড য কর্তযক প্রোনকৃি ট্যুশরজম বফদাশলপ প্রাপ্ত শপ্রন্ট এবাং ইদকট্রশনক 

শমশডয়ার াংবাশেকদের মাধ্যদম Crisis Management Committee (CMC)’র সুপাশরল এবাং 
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ববামশরক শবমান পশরবন  পয যটন মন্ত্রোয়, বাাংাদেল ট্যুশরজম ববাড য, বাাংাদেল পয যটন 

কদপ যাদরলন ববরকাশর অাংলীজদনর উদযা মূ শমশডয়ায় প্রিার  প্রকাল করা।  

৭.৪. Global Tourism Crisis Response Strategyশনয়শমি পয যাদািনা করা এবাং এর 

আদাদক বাাংাদেদলর পয যটন িাদির পুনরুদ্ধার বকৌল শনি যারে  মেয় ািন।  

৭.৫.SOP বিশর  পয যটন শলে পুনঃ িালুকরে।  

 

৮. বেদলর অভুিদর এবাং বেদলর বাইদর ভার্চ যয়া বযা াদযা  স্থাপন 

 

বেদলর অভুিদর এবাং বেদলর বাইদর পয যটন অাংলীজদনর াদর্ ভার্চ যয়া বযা াদযা  স্থাপদনর জন্য 

শনম্নবশে যি কায যক্রম গ্রে করাঃ 

 

৮.১. ভার্চ যয়া ট্যুর বা ভার্চ যয়া অশভজ্ঞিা/পাদঠর মাধ্যদম পয যটক অর্বা পয যটন অাংলীজদনর াদর্ 

শনয়শমি বযা াদযা  রািা। 

৮.২. কদরানা ইসুু এবাং কদরানা পরবিী পয যটন শলদের করেীয় ম্পদকয বযা াদযাদ র জন্য বকন্দ্রীয় 

বযা াদযা  বক্ষত্র শদদব ট্যুশরজম ববাদড য বে বডস্ক  মেয় লািা িালু করা।  

৮.৩. অনাইন, ামাশজক বযা াদযা  মাধ্যম ব্যবাদরর মাধ্যদম বেলী  শবদেলী পয যটক, বেলী 

শবদেলী পয যটন াং ঠন, জািীয় পয যটন াংস্থামূ, শবদেদল অবশস্থি বাাংাদেল াইকশমলন/দূিাবা 

 অন্যান্যদের াদর্ বযা াদযা  রািা এবাং শনয়শমিভাদব ানা াে িথ্য রবরা করা।  

৮.৪. শবদেদল ববারি প্রবাশ বাাংাদেলীদের শবশভন্ন ামাশজক াং ঠদনর ডাটাদবজ বিশর, 

শভশড কনফাদরন্স আদয়াজন এবাং প্রবাী বাাংাদেলীদের মাধ্যদম বাাংাদেদলর পয যটন প্রদমালদনর 

উদযা  গ্রে করা। 

 

 উদ্দীশপিকরারজন্য প্রদোেনা প্রোন এবাং পূনরুদ্ধার কাজ বব বান করা 

 

৯. পয যটন শলে াংশিষ্ট াব বক্টরগুদাদি শবশনদয়া  উৎাশি করা 

 

পয যটন শলে াংশিষ্ট াব বক্টরগুদাদি শবশনদয়া  উৎাশি করার জন্য, পয যটন ব্যবা পশরিানার 

জন্য আশর্ যক প্রদোেনা প্রোদনর শনশমত্ত শনম্নবশে যি কায যক্রম গ্রে করাঃ 

 

৯.১. পয যটন শলে াংশিষ্টএএমই (SMEs’)গুদার স্বে বময়ােী ব্যবাশয়ক কায যক্রম গ্রে, াংকট 

বর্দক পুনরুদ্ধাদরর জন্য প্রশলক্ষে প্রোন  আশর্ যক প্রদোেনা প্রোন করা। 

৯.২. পয যটন িাদির অবকাঠাদমা ি উন্নয়নদক দ্রুি ট্রুাদকর িাি শদদব শিশিি কদর শবশনদয়া  

আক যে করা এবাং পয যটন িাদি শবদেলী রাশর শবশনদয়াদ র জন্য শবদল প্রদোেনা প্রোন করা। 

৯.৩. বাদট, বমাদট, ব স্ট াউজ, শরদ যাট, এশমউজদমন্ট পাকয, পশরবে, আবান, প্রাকৃশিক এবাং 

াাংস্কৃশিক ম্পদে শবশনদয়াদ র জন্য বটকই নীশিমাা প্রেয়ন করা।  

 

 

 

১০. অগ্রীম শভা শবশভন্ন ভ্রমে সুশবিা প্রোন 

 

শভা সুশবিাশে শজকরদের জন্য শনম্নবশে যি কায যক্রম গ্রে করাঃ 
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১০.১. COVID-19 এর জন্য প্রবশিযি ভ্রমে শনদিাজ্ঞা শনয়শমি পয যাদািনাকরা এবাং ঠিক, 

শনরাপে  প্রশিদযাশ িামুক মদয় ভ্রমে শনদিাজ্ঞা প্রিুাার করা। 

১০.২. পয যটক দের সুশবিা বৃশদ্ধ অগ্রীম শভা এবাং শবশবি ভ্রমে শভার নীশিমাা জ করা। 

এদক্ষদত্র বাাংাদেল রকার কর্তযক শবদেলী পয যটকদের জন্য ই-শভা পদ্ধুশি িালুকরে আ মনী 

শভার আিা বৃশদ্ধ এবাং েী য বময়ােী শভা প্রোন করা। িাছািা ই-শভা, আ মনী শভা, েী য 

বময়ােী শভা প্রোদন বাাংাদেল  পািযবিী বেলমূদর মদধ্য মদঝািা প্রশিষ্ঠা করা।  

 

১১. পয যটন জনলশক্তর িাশো শনরূপে, েক্ষিা উন্নয়ন, নতুন কদম যর সুদযা  বিশর  রবরা শনশিি করে 

 

পয যটন জনলশক্তর িাশো শনরূপে,েক্ষিা উন্নয়ন, নতুন কদম যর সুদযা  বিশর  রবরা শনশিি 

করদের জন্য শনম্নবশে যি কাজ ম্পােনঃ 

 

১১.১.পয যটন শলদের জনলশক্তর িাশো শনরুপদনর জন্য মীক্ষা পশরিানা। 

১১.২. পয যটন িাদি কম যাংস্থান বৃশদ্ধর জন্য কম যাংস্থান বমা আদয়াজন করা এবাং কম যাংস্থাদনর 

অনাইন প্লুাটফম য উন্নয়ন।  

১১.৩. কম যাংস্থান সৃশষ্টকারী পয যটন প্রশিষ্ঠানগুদাদক শবদল প্রদোেনা বযমনঃ ঋে সুশবিা, ামাশজক 

সুরক্ষা বা ট্যাক্স সুশবিা প্রোন করা।  

১১.৪. পয যটন িাদি উদযাক্তাদক দযাশ িার জন্য শবদল কম যসূশি গ্রে করা।  

 

১২. প্রদনােনা এবাং পুনরুদ্ধার প্যাদকজগুশদি পশরদবল ি বটকই উন্নয়ন শনশিি করা   

 

১২.১. েী যশেন ক ডাউদন র্াকার ফদ প্রকৃশি শফদর পায়া িার আ রূপ বটকই পয যটদনর জন্য 

ববঞ্চমাকয মান দি পাদর। এ িরদের উোরে শলক্ষার্ীদের/ দবকদের বকই স্টাশড বা  দবো 

করার বক্ষত্র দি পাদর। এ জন্য শবদল উদ্দীপনামূক কায যক্রম গ্রে করা। 

১২.২. ক ডাউন পরবিী মদয় পয যটন আক যেীয় স্থাদনর শফদর পায়া প্রকৃশির আ রুদপর 

ডুকুদমদন্টলদনর জন্য প্রকে গ্রে করা।  

 

১৩. পয যটন বাজার শিশিিকরে এবাং আত্মশবিা পুনরুদ্ধার এবাং িাশো বৃশদ্ধর জন্য দ্রুি কাজ করা   

 

১৩.১. পয যটকদের মদধ্য আস্থা পুনরুদ্ধাদরর মাধ্যদম ভ্রমে পশরকেনা প্রেয়দন উৎাশি করার জন্য 

ট্যুর অপাদরটর অন্যান্য পয যটন াংস্থাগুদার াদর্ শনয়শমি বযা াদযা  রািা। 

১৩.২. স্বে বেদ যু র টিশভশ বিশর কদর ামাশজক শমশডয়াদি প্রিার করা।  

১৩.৩. পয যটকদের আিরে িোরশক, পয যটন পণ্য পছদের প্রবেিার িারো গ্রে করা এবাং পয যটন 

পণ্য শিশিিকরে, পয যটন পণ্য প্রস্তুি  পয যটকদের জন্য বমৌশকসুশবিাশে বৃশদ্ধ এবাং শবপেদনর 

বকৌল উন্নয়দনর জন্য কায যক্রম গ্রে করা। 

১৩.৪. অভুিরীে পয যটন বাজার উন্নয়ন, শবদল প্রিার,শবপনন কায যক্রম গ্রে  আক যেীয় প্যাদকজ 

ব াোর মাধ্যদম অভুিরীে পয যটন ম্প্রারে  মৃদ্ধ করা। 

১৩.৫. জািীয় অর্ যনীশিদি পয যটদনর প্রভাব ম্পদকয প্রিারো বজারোর করা। প্রার্শমক পয যাদয় বেলীয় 

ভ্রমেকারী ে শবদেল  মদনর পশরবদিয বেদলর পয যটন আক যেীয় স্থাদন ভ্রমে বেলদপ্রদমর াদর্ 

ম্পশকযি কদর ব্যাপক প্রিারো িাাদনা।  

১৩.৬. পয যটন  ভ্রমে শবয়ক শবশভন্ন প্যাদকদজ শবদল মূল্যছাি প্রোন এবাং পয যটন ববার ববশিত্রু 

আনয়ন  ববা জীকরে ।  
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১৩.৭. বাাংাদেদলর পািযবিী বেলমূ, আঞ্চশক বেলমূদর াদর্ পয যটন উন্নয়দনর জন্য আঞ্চশক 

মদঝািা করার উদযা  গ্রে।  

১৩.৮. আঞ্চশক পয যটন উন্নয়দনর দক্ষু াংশিষ্ট বেদলর জািীয় পয যটনাংস্থামূ এবাং পয যটন 

ব্যবায়ীদের াদর্ বাাংাদেল ট্যুশরজম ববাড য বাাংাদেদলর পয যটন ব্যবায়ীদের াংদযা  স্থাপন 

এবাং ম্পকয উন্নয়দন ভারি, িীন, বনপা, শ্রীাংকা, র্ভটান, শভদয়িনাম, কদম্বাশডয়া, শফশপাইন, 

র্াইল্যান্ড, শঙ্গাপুর, মাদয়শলয়া, ইদোদনশলয়া, াংকাং  িাইয়াদন অবশস্থি অর্বা উক্ত 

বেলমূদর োশয়ত্বপ্রাপ্ত বাাংাদেল শমলনমূদর শক্রয়  কায যকর ায়িা প্রোদনর প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রদের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রোদয়র াদর্ বযা াদযা  স্থাপন।  

১৩.৯. জািীয় পিাকাবাী শবমাদনর াদর্ মেয় কদর পয যটদনর জন্য বাাংাদেল শবমাদনর শবদল 

মুদল্যর প্যাদকজ ব াো করা। 

 

১৪. শবপেন, ইদভন্ট এবাং শমটিাং সুশবিাশে ম্প্রারে  

 

১৪.১. বাাংাদেদল আিজযাশিক দম্মন, আিযজাশিক বমা এবাং অন্যান্য ইদভন্ট আদয়াজদনর 

মাধ্যদম শবদেলীদের আ মন উৎাশি করার মাধ্যদমMIECট্যুশরজম শবকাদলর জন্য বাদট, 

বমাদট, শবমান, কনদভনলন বন্টার ইিুাশেদি শবদল মূল্য ছাদির ব্যবস্থা করা।  

১৪.২. নতুন পয যটন আক যে ম্পদকয আক যে সৃশষ্ট করদি, অদপক্ষাকৃি কম শস্থশিলী পয যটন 

আক যেীয় স্থানগুদাদিস্থানীয় ইদভন্ট বযমনঃ বফম ট্যুর, বীি কাশন যভুা, বরাড বলা, বেলী পয যটন 

বমা, ফদটা কশম্পটিলন, টিশভ বলা ইিুাশে আদয়াজন করা। 

১৪.৩. ববরকাশর ট্যুর অপাদরটর েদক বকা-এশক্সশবটর শদদব বেলী শবদেলী পয যটন বমা,পয যটন 

শবয়ক অনুষ্ঠানাশে, অন্যান্য ইদভন্ট এবাং শবপেন শক্রয়াকাদপ অাংল গ্রদের জন্য শবদল সুশবিাশে 

প্রোন করা।  

১৪.৪.পয যটন িাদি অবোন রাদি এমন পয যটন পণ্য, বাজার এবাং বাজাদরর অাংল উন্নয়ন এবাং 

শবপেনকায যক্রম বৃশদ্ধর মাধ্যদম অশিকির োশয়ত্বলী এবাং বটকই পয যটন ম্প্রারে। 

১৪.৫. স্থানীয় অর্ যনীশিদি অবোন রাদি এমন াাংস্কৃশিক, ইশিা, ঐশিু এবাং প্রাকৃশিক ম্পে 

রক্ষা কদর োশয়ত্বলী ভ্রমে  পয যটন উৎাশি করার জন্য  প্রিার প্রিারোমূক কায যক্রম গ্রে। 

১৪.৬. বাাংাদেল ট্যুশরজম ববাড য বর্দক পয যটন শবদয় বফদাশলপ প্রাপ্ত াংবাশেক দের মাধ্যদম 

বাাংাদেদলর পয যটদনর িারাবাশক প্রিার  প্রিারো বজারোর করা।  

১৪.৭. পয যটদনর প্রিার  প্রাদরর জন্য শমশডয়া পাট যনার শদদব এক বা একাশিক শমশডয়ার াদর্ 

মদঝািা প্রশিষ্ঠা করা।  

 

১৫. অাংলীোশরত্বমূক শবশনদয়া  বৃশদ্ধ  

 

১৫.১. ক স্তদরর পয যটন অাংলীজনদের মেদয় একটি Tourism Recovery Committee 

 ঠন করা। এদি স্থানীয় প্রলান, স্থানীয় জনপ্রশিশনশি, াংশিষ্ট মন্ত্রনায়, রকারী-ববরকারী পয যটন 

অাংলীজন, শবমান াংস্থা, প্রমৄশক্ত াংস্থা আশর্ যক  অন্যান্য প্রশিষ্ঠানদক অির্ভ যক্ত করা। 

১৫.২. সুশনশে যষ্ট ক্ষু  উদদ্দশ্যদক ামদন বরদি একটি ামশগ্রক কম য পশরকেনা প্রেয়ন, ম্পে 

বরাদ্দ, োশয়ত্ব শনরূপে, বাস্তবায়ন এবাং অগ্র শি শনরীক্ষে ব্যবস্থা করা। 

১৫.৩. অগ্রাশিকারমৄক্ত বকৌল ি প্রকেগুদাদি -অাংলীোশরদত্বর শভশত্তদি শবশনদয়া  উৎাশি 

করার জন্য শবশনদয়া  প্লুাটফম য বিশর করা। 
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১৬. বাজার, পণ্য এবাং ববার বহুমুশিকরে  ববশিত্রু আনয়ে  অন্যান্য কায যক্রম   

 

১৬.১. একটি শনশে যষ্ট বাজার, পয যটন পণ্য  বাজারজািকরে বকৌলদর পশরবদিয একাশিক বাজার, 

নতুন পয যটন পদণ্যর ববশিত্রু আনয়ন  বাজারজািকরে বকৌলদ পশরবিযন আনা।  

১৬.২. িমীয় পয যটদনর আিায় শবি ইজদিমা, বুশদ্ধস্ট াশকযট ট্যুশরজম এবাং নািন িম যাবম্বীদের 

জন্য ীিশপঠ  অন্যান্য আক যেগুশদক  দি বিাা। 

১৬.৩. পয যটদনর নতুন বডটিদনলন শদদব পরীক্ষামুকভাদব পয যটন গ্রাম শনি যারে করা এবাং িা 

প্রদমাট করা।  

১৬.৪. বযৌর্ অর্ যায়ন  বযৌর্ অাংলীোশরদত্বর শভশত্তদি পয যটন শবদয়  দবো পশরিানা করা। 

১৬.৫. বজা  পয যটন আক যেীয় স্থান শভশত্তক বডশস্টদনলন ব্র্যাশন্ডাং, শর- ব্র্যাশন্ডাং করা।  

১৬.৬. গ্রামীে এবাং সুশবিাবশঞ্চি জনদ াষ্ঠীগুশদক ায়িা কদর এমন নতুন পয যটন পণ্য শিশিি করা 

 শবকাদলর সুদযা  সৃশষ্ট করা। 

১৬.৭. পয যটন আক যেীয় এাকার স্থানীয় িায  পণ্য উৎপােক, পয যটক, পয যটন কমী এবাং পয যটন 

শলেদক াংমৄক্ত করদি একটি অনাইন প্লুাটফম য বিশর করা। 

১৬.৮. জাশির জনক বঙ্গবন্ধু বলি মুশজবুর রমাদনর নাদম “বঙ্গবন্ধু পয যটন পেক  জািীয় পয যটন 

ট্রশফ” প্রবিযন করা। 

১৬.৯. বজা পয যাদয় পয যটন উন্নয়ন  পয যটন শবয়ক কাজ মেদয়র জন্য বজা প্রলাদকর 

কায যাদয় অশিশরক্ত বজা প্রলাক (পয যটন) এবাং কারী কশমলনার (পয যটন) পে সৃজদনর উদযা  

গ্রে করা।  

১৬.১০. বাাংাদেদল বয েলটি বেল বর্দক ব যাশিক াংখ্যক শবদেলী পয যটদকর আ মন  দট ব ব 

বেদল অবশস্থি বাাংাদেল াইকশমলদন/দূিাবাদ বাাংাদেদলর পয যটন প্রদমাট করা  বযা াদযা  

স্থাপদনর জন্য কাউশন্সর (পয যটন) পে সৃজন  পোয়দনর উদযা  গ্রে করা। 

১৬.১১.বজা পয যটন উন্নয়ন  ব্যবস্থাপনা কশমটি পূে ঠন  শক্রয় করা। 

১৬.১২. রকাশর ক উন্নয়ন পশরকেনা  উন্নয়ন কায যক্রদম পয যটন শবয়টি শবদবিনায় শনদয় 

কায যক্রম গ্রে করা। 

১৬.১৩. ক পয যটন অাংলীজদনর কায যক্রদমর মেয় ািদনর জন্য জািীয় পয যটন াংস্থা শদদব 

বাাংাদেল ট্যুশরজম ববাদড যর কায যক্রম ম্প্রারে, বাাংাদেল পয যটন ববাড য আইন  জািীয় পয যটন 

নীশিমাা মৄদ াপদযা ী করা। 

১৬.১৪. SME Foundation এ পয যটদনর ক উপিাি অির্ভ যক্ত করা। 

১৬.১৫. Tourism Master Plan প্রেয়দন কদরানার প্রভাব শবদিে করা এবাং পরামল য প্রোন 

করা।  

১৬.১৬. জািীয় পয যটন মানব ম্পে বকৌল (National Tourism Human Capital 

Strategy) প্রেয়ন করা এবাং জািীয় পয যটন মানব ম্পে বকৌল বাস্তবায়দনর জন্য কায যক্রম গ্রে 

করা। 

১৬.১৭. পয যটন শলে উদযাক্তা, শবিশবযাদয়র পয যটন শলক্ষা, পয যটন প্রশলক্ষে বকন্দ্র, আইশটি 

প্রশলক্ষে বকন্দ্র, বিম্বার অব কমা য এণ্ড ইন্ড্রাশট্রজ এবাং ভ্রমে  পয যটন াং ঠনগুদার াদর্ 

অাংলীোশরদত্বর শভশত্তদি পয যটন শলদের ভশবষ্যি িুাদঞ্জ বমাকাদবার জন্য েক্ষ জনলশক্ত বিশর  

রবরা শনশিি করা।  

১৬.১৮. বাস্তবিার শনশরদি প্রদয়াজন অনুাদর অন্যান্য কায যক্রম গ্রে করা। 
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অধ্যায় ৪ 

বাস্তবায়ন ময় পশরকেনা 

 

ক্রম নাং  

কায যক্রম 

বাস্তবায়ন ময় পশরকেনা 

স্বে বময়ােী মধ্য বময়ােী েী য বময়ােী 

০-২ বছর  ২-৫ বছর  ৫+বছর  

১.১. পয যটন শলদের উদযাক্তা, জনলশক্ত  প্রাশিক জনদ াষ্ঠীর িাশকা প্রেয়ন    

১.২. পয যটন প্রাশিক জনদ াষ্ঠীদক রকাদরর ামাশজক শনরাপত্তা ববষ্টনীর আিায় ায়িা     

১.৩. পয যটন প্রাশিক জনদ াষ্ঠীদক প্রশলক্ষে/কুাল ইনদশন্টভ    

১.৪. পয যটন শবদয় অনাইন প্রশলক্ষে    

১.৫. পয যটন শলে াংশিষ্ট প্রশিষ্ঠাদনর কমী ছাটাই না কদর ক্ষশির পশরমাে হ্রা    

১.৬. পয যটন শলদের উদযাক্তা, জনলশক্ত  প্রাশিক জনদ াষ্ঠীর াদর্ াব যক্ষশেক বযা াদযা     

১.৭. পয যটন শলদের উদযাক্তাদের ঋদের সুে আোয় শনি যাশরি মদয়র জন্য স্থশ ি রািা     

২.১. আশর্ যক  ঋে দযাশ িা পূন যঠদন আশর্ যক প্রশিষ্ঠান শবভাদ র াদর্ বযা াদযা  রক্ষা    

২.২. পয যটন শলে াংশিষ্ট প্রশিষ্ঠাদনর য়াশকযাং কুাশপটা এবাং দ্রুি  ভতুযশকমৄক্ত ঋেসুশবিা     

২.৩. ইউটিশটি শব আোয় ামশয়ক ভাদব বন্ধ রািা    

২.৪. বছাট  স্বে পুশজর ব্যবায়ীদের বক্ষদত্র অদফরিদযাগ্য অনুোন/উপকরে প্রোন     

৩.১. ক্ষশিগ্রস্থ ব্যবাশয়ক প্রশিষ্ঠাদের কর, িাজয এবাং শুল্ক আইন  নীশিমাা পয যাদািনা করা    

৩.২. ভ্রমে  পয যটন কর, িাজয এবাং শুল্ক ামশয়ক মদয়র জন্য স্থশ ি করা বা হ্রা করা    

৩.৩. পয যটন পশরবন  অন্যান্য পয যটন শলে উপকরে আমোনীদি শুল্ক হ্রা করা    

৪.১. বক্রশডট কাদড যর মাধ্যদম অগ্রীম পশরদলাশিি অর্ য বফরি প্রাশপ্তদি মািান অদেে করা    

৪.২. পয যটন ববা শনশিিকরদে গুরুত্বপূে য পয যটন এাকায় িোরকী কশমটি  ঠন    

৫.১. পয যটন পণ্য  বাজার শিশিিকরে, শবপেন  প্রদমালদে আইশটি প্রশলক্ষে প্রোন     

৫.২. ক্ষশিগ্রস্ত উদযাক্তা  কমীদের জন্য অনাইন প্রশলক্ষে  কুাল ট্রান্সফার করা     

৫.৩. UNWTOএর অনাইন একাদডশম কর্তযক প্রিাশরি কদন্টন্ট প্রদমাট করা     

৫.৪. পয যটন প্রশলক্ষদের জন্য A2i/ICTপ্রশলক্ষে প্রশিষ্ঠাদনর াদর্ অাংলীোশরত্ব বৃশদ্ধ    

৬.১. জািীয়, আঞ্চশক, ববশিক অগ্রাশিকার  ক্ষশিগ্রস্থ িাি শদদবদ াশি প্যাদকদজ রািা    

৬.২. আিজযাশিক এবাং আঞ্চশক াংস্থার ব াশি প্যাদকদজর জন্য বযা াদযা  রািা     

৭.১. Crisis Management Committee (CMC)  ঠন    

৭.২. দিিন বৃশদ্ধর জন্য পয যটন াংক্রাি শনয়শমি বািযা/বুদটিন প্রোন    

৭.৩. পয যটন াংশিষ্ট উদযা মূ শমশডয়ায় প্রিার  প্রকাল করা     

৭.৪. Global Tourism Crisis Response Strategy শনয়শমি পয যাদািনা  বকৌল শনি যারে     

৭.৫. SOP বিশর  পয যটন শলে পুনঃিালুকরে     

৮.১. ভার্চযয়া ট্যুর বা ভার্চ যয়া অশভজ্ঞিা/পাদঠর মাধ্যদম পয যটক অর্বা পয যটন অাংলীজদনর াদর্ 

শনয়শমি বযা াদযা  রািা। 

   

৮.২. পয যটন শলদের বকন্দ্রীয় বযা াদযা  বক্ষত্র শদদব ট্যুশরজম ববাদড য বে বডস্ক  মেয় লািা িালু    

৮.৩. অনাইন, ামাশজক বযা াদযা  মাধ্যম াংশিষ্টদের াদর্ বযা াদযা   ানা াে িথ্য রবরা    

৮.৪. প্রবাশ বাাংাদেলী শবশভন্ন ামাশজক াং ঠদনর ডাটাদবজ বিশর  পয যটন প্রদমালন     

৯.১. পয যটন শলে াংশিষ্ট উপিাি শিশিিকরে  আশর্ যক প্রদোেনা/শবশনদয়াদ র সুশবিা প্রোন      

৯.২. পয যটন শলে াংশিষ্টএএমই (SMEs’)গুদারাংকট বর্দক পুনরুদ্ধাদরপ্রশলক্ষে প্রোন    

৯.৩. পয যটন িাদি শবদেলী রাশর শবশনদয়াদ র জন্য শবদল প্রদোেনা প্রোন    
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৯.৪. পয যটন উপিাদি শবশনদয়াদ র জন্য বটকই নীশিমাা প্রেয়ন করা    

১০.১. ভ্রমে শনদিাজ্ঞা পয যাদািনাএবাং ঠিক শনরাপে মদয় ভ্রমে শনদিাজ্ঞা প্রিুাার    

১০.২. পয যটক দেরশভাসুশবিা বৃশদ্ধ, ই-শভা িালুকরে, আ মনী শভার আিা বৃশদ্ধ     

১১.১. পয যটন শলদের জনলশক্তর িাশো শনরুপদনর জন্য মীক্ষা পশরিানা।    

১১.২. পয যটন িাদি কম যাংস্থান বৃশদ্ধর জন্য কম যাংস্থান বমা আদয়াজন  কম যাংস্থাদনর অনাইন 

প্লুাটফম য উন্নয়ন।  

   

১১.৩ কম যাংস্থান সৃশষ্টকারী পয যটন প্রশিষ্ঠানগুদাদক শবদল প্রদোেনা প্রোন করা।     

১১.৪ পয যটন িাদি উদযাক্তাদক দযাশ িার জন্য শবদল কম যসূশি গ্রে করা    

১২.১. শলক্ষার্ী/ দবকদের  দবোর জন্য শবদল উদ্দীপনামূক কায যক্রম গ্রে করা    

১২.২. পয যটন আক যেীয় স্থাদনর প্রকৃশির আ রুদপর ডুকুদমদন্টলদনর জন্য প্রকে গ্রে করা।     

১৩.১. ট্যুর অপাদরটর অন্যান্য পয যটন াংস্থাগুদার াদর্ শনয়শমি বযা াদযা  রািা    

১৩.২. স্বে বেদ যু র টিশভশ বিশর কদর ামাশজক শমশডয়াদি প্রিার করা।     

১৩.৩. শবপেদনর বকৌল উন্নয়দনর জন্য কায যক্রম গ্রে করা    

১৩.৪. অভুিরীে পয যটন ম্প্রারে, মেয় ািন  মৃদ্ধ করা    

১৩.৫. প্রার্শমকভাদব আউটবাউন্ড পয যটনদক শনরুৎাশি কদরঅভুিরীে বাজাদর ভ্রমদে ব্যাপক প্রিারো    

১৩.৬. পয যটন ববার ববশিত্রু আনয়ন  ববা জীকরে    

১৩.৭. পািযবিী আঞ্চশক বেলমূদর াদর্ পয যটন উন্নয়দনর জন্য মদঝািা উদযা  গ্রে    

১৩.৮. শবশভন্ন বেদলর জািীয়পয যটনাংস্থাএবাংপয যটনব্যবায়ীদের াদর্ বযা াদযা  স্থাপন, শলক্ষে  

অশভজ্ঞিা  পয যটন কম যসূিী শবশনময়  

   

১৩.৮. জািীয় পিাকাবাী শবমাদনর াদর্ মেয় কদর পয যটদনর জন্য বাাংাদেল শবমাদনর শবদল 

মুদল্যর প্যাদকজ ব াো 

   

১৪.১. MIECট্যুশরজম শবকাল  বাদট, বমাদট, শবমান, কনদভনলন বন্টাদরর শবদল মূল্য ছাি    

১৪.২. বফম ট্যুর, বীি কাশন যভুা, বরাডদলা, বেলী পয যটন বমা, ফদটা-কশম্পটিলন, টিশভ বলা আদয়াজন    

১৪.৩. ববরকাশর বকা-এশক্সশবটরদেরদেলী শবদেলী পয যটন বমা  অন্যান্য ইদভন্ট এবাং শবপেন 

শক্রয়াকাদপ অাংল গ্রদের জন্য শবদল সুশবিাশে প্রোন 

   

১৪.৫. োশয়ত্বলী এবাং বটকই পয যটন ম্প্রারদে পয যটন পণ্য, বাজার এবাং শবপেন উন্নয়ন    

১৪.৬. াাংস্কৃশিক, ইশিা, ঐশিু এবাং প্রাকৃশিক ম্পে রক্ষা কদর োশয়ত্বলী ভ্রমে  পয যটদন প্রিার     

১৪.৭. শবটিশব বর্দক পয যটন বফদাশলপ প্রাপ্ত াংবাশেক দের মাধ্যদম িারাবাশক প্রিার  প্রিারো    

১৪.৮. পয যটদনর প্রিার  প্রাদরর জন্য শমশডয়া পাট যনার শদদব মদঝািা প্রশিষ্ঠা     

১৫.১. Tourism Recovery Committee ঠন    

১৫.২. কম যপশরকেনা বাস্তবায়দনর  াইডাইন প্রেয়ন, ম্পে বরাদ্দ, োশয়ত্ব শনরূপে, বাস্তবায়ন এবাং 

অগ্র শি শনরীক্ষে ব্যবস্থা 

   

১৫.৩. অগ্রাশিকারমৄক্ত বকৌল ি প্রকেগুদাদি -অাংলীোশরদত্বর শভশত্তদি শবশনদয়া  উৎাশি করা    

১৬.১. একাশিক বাজার, নতুন পয যটন পদণ্যর ববশিত্রু আনয়ন  বাজারজািকরে বকৌলদ পশরবিযন    

১৬.২. িমীয় পয যটনআক যেগুশদক বিাদ িরা    

১৬.৩. পয যটন গ্রাম উন্নয়ন এবাং প্রদমাট    

১৬.৪. বযৌর্ অর্ যায়ন  বযৌর্ অাংলীোশরদত্বর শভশত্তদি পয যটন শবদয়  দবো পশরিানা করা    

১৬.৫. বজা  পয যটন আক যেীয় স্থান শভশত্তক বডশস্টদনলন ব্র্যাশন্ডাং, শর- ব্র্যাশন্ডাং করা    

১৬.৬. গ্রামীে এবাং সুশবিাবশঞ্চি জনদ াষ্ঠীর ায়ক এমন নতুন পয যটন পণ্য শিশিি  শবকাল    

১৬.৭. পয যটন আক যেীয় এাকার স্থানীয় িায  পণ্য উৎপােক, পয যটক, পয যটন কমী এবাং পয যটন 

শলেদক াংমৄক্ত করদি একটি অনাইন প্লুাটফম য বিশর 

   

১৬.৮. “বঙ্গবন্ধু পয যটন পেক  জািীয় পয যটন ট্রশফ” প্রবিযন    

১৬.৯. অশিশরক্ত বজা প্রলাক (পয যটন) এবাং কারী কশমলনার (পয যটন) পে সৃজদনর উদযা     

১৬.১০. শবদেলী াইকশমলদন/দূিাবাদ বাাংাদেদলর পয যটন প্রদমাট করার জন্য কাউশন্সর (পয যটন) পে    
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সৃজন  পোয়ন  

১৬.১১. বজা পয যটন উন্নয়ন  ব্যবস্থাপনা কশমটি পূে ঠন  শক্রয় করা।    

১৬.১২. রকাশর ক উন্নয়ন পশরকেনা  উন্নয়ন কায যক্রদম পয যটন শবয়টি শবদবিনায় শনদয় কায যক্রম 

গ্রে করা। 

   

১৬.১৩. বাাংাদেল ট্যুশরজম ববাদড যর কায যক্রম ম্প্রারে, বাাংাদেল পয যটন ববাড য আইন  জািীয় 

পয যটন নীশিমাা মৄদ াপদযা ী করা, পয যটন াংশিষ্ট অন্যান্য নীশিমাা প্রেয়ন  

   

১৬.১৪. SME Foundationএ পয যটদনর ক উপিাি অির্ভ যক্ত করা     

১৬.১৫. Tourism Master Planপ্রেয়দন কদরানার প্রভাব অির্ভ যক্ত করা     

১৬.১৬. জািীয় পয যটন মানব ম্পে বকৌল (National Tourism Human Capital Strategy) 

প্রেয়ন করা এবাং বাস্তবায়ন 

   

১৬.১৭. পয যটন শলে উদযাক্তা, শবিশবযাদয়র পয যটন শলক্ষা, পয যটন প্রশলক্ষে বকন্দ্র, আইশটি প্রশলক্ষে 

বকন্দ্র, বিম্বার অব কমা য এণ্ড ইন্ড্রাশট্রজ এবাং ভ্রমে  পয যটন াং ঠনগুদার াদর্ অাংলীোশরদত্বর 

শভশত্তদি পয যটন শলদের ভশবষ্যি িুাদঞ্জ বমাকাদবার জন্য েক্ষ জনলশক্ত বিশর  রবরা  

   

১৬.১৮. Tourism and Hospitality Managemnt Training institute স্থাপন      

১৬.১৯. বাস্তবিার শনশরদি প্রদয়াজন অনুাদর অন্যান্য কায যক্রম গ্রে করা।    

 

 

 

 

অধ্যায় ৪ 

উপাংার  

 

কদরানভাইরাদর কারদে ক্ষশিগ্রস্ত বাাংাদেল পয যটন শলদের ক্ষয়-ক্ষশির শববরেী একটি িমান প্রশক্রয়া। 

প্রশিশনয়ি এটি ানা াে করা দব। পয যটন শলদের এদন িুাদঞ্জ বমাকাদবা, াংকট বর্দক পুনরুদ্ধাদরর 

পালাপাশল আিজযাশিক পয যটন বাজাদরর প্রশিদযাশ িামূক একটি ভাদা অবস্থা বিশরর জন্য প্রস্তাশবি াংকট 

উত্তরদের কম যপশরকেনার প্রশিটি কায যক্রদমর বাস্তবায়দনর জন্য  াইডাইন প্রেয়ন করা দব। পরবিীদি 

পয যটন মাপশরকেনার াদর্ প্রস্তাশবি াংকট উত্তরদের কম যপশরকেনাটি মেয় করা দব।কম যপশরকেনা 

বাস্তবায়দনর জন্য আ ামী অর্ যবছর গুদার বাদজটগুদাদি পয যটন িাদির সুরক্ষা  উন্নয়দন বরাদ্দ বৃশদ্ধ করা 

প্রদয়াজন।   


