
অথৈনিতক অ যা ায় পযটনিশ
কাশ : ১৬ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বি ক উ তা বিৃ  ও জলবায় ুপিরবতেনর পিরে ি েত িবিভ  িশে  যখন ম া পিরলি ত হে , তখনই
সারা িবে  অিত ত স সারণশীল ও ব মাি ক িশ  িহেসেব আ কাশ ঘেটেছ পযটন িশে র। এই
িশ  ধু আথ-সামািজক, রাজৈনিতক ও অথৈনিতক  বহন কের না, সই সে  টকসই উ য়েনর
অ গিতেক সচল রাখেত সহায়ক ভিূমকা পালন কের।

পৃিথবীর ায় সকল দেশ পযটন এখন অ তম ধান অ ািধকার খাত। পযটন ১০৯িট িশে র সে
সরাসির যু ।  পযটন বতমােন  পৃিথবীর অ তম  ধান অথৈনিতক ও সামািজক উ য়েনর হািতয়ার।
পযটেনর মেধ  অথৈনিতক, সামািজক ও অবকাঠােমাগত উ য়ন সািধত হেয় থােক। ২০১৭ সােল িবে র
িজিডিপেত টু িরজেমর অবদান িছল ১০.৪ শতাংশ যা ২০২৭ সােল ১১.৭ শতাংেশ িগেয় পৗঁছােব। এছাড়া
২০১৭ সােল পযটকেদর মণখােত ব য়  হেয়েছ ১৮৯৪.২ িবিলয়ন ডলার।  আর একই বছর পযটেন
িবিনেয়াগ  হেয়েছ  ৮৮২.৪ িবিলয়ন  ডলার।  পযটনেক বলা  হয়  একিট  মব ল ও  কমসং ান  তিরর
অ তম হািতয়ার। বতমােন পৃিথবীর ১০িট কমসং ান খােতর মেধ  ১িট হেলা পযটন খাত। ২০১৭ সােল

ায় ১১ কািট ৮৪ লাখ ৫৪ হাজার কমসং ান তির হয় পযটন খােত। যা ত  ও পেরা  খাত িমিলেয়
ায় ৩১ কািট ৩২ লাখ। অথাত্ মাট কমসং ােনর ৯.৯ শতাংশ তির হয় পযটন খােত। ২০১৭ সােল

বাংলােদেশর িজিডিপ খােত পযটন িশে র মাট অবদান িছল ৮৫০.৭ িমিলয়ন টাকা। আর এইখােত
কম ান তির হেয়েছ মাট ২৪ লাখ ৩২ হাজারিট। তরাং এই পিরসংখ ান থেক বঝুা যায় আমােদর
দশ পযটন িশ  কতটা িপিছেয় আেছ।

িব ায়েনর পিরে ি েত  পেণ র বািণিজ কীকরেণর মাধ েম  টকসই  উ য়ন সাধন  করাই  হেলা  পযটন

  ড. মাহা দ বদ ামান
ভুঁইয়া
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িশে র মলূ িবষয়। িবগত বছর েলায় িব ব াপী অথৈনিতক, সামািজক ও সাং িৃতক ে  পূণ
িবষয় িহেসেব পযটন িশে র আিবভাব ঘেটেছ।  নতুন কমসং ােনর েযাগ সিৃ ,  দাির  িবেমাচন ও
টকসই উ য়ন সাধেনর মাধ েম িব ব াপী পূণ ভূিমকা পালন কের চেলেছ পযটন িশ । পযটন

িশ  সমৃ  উ ত দশ েলার িদেক তাকােলই এ সত  উপলি  করা যায়।

িব বািণেজ র ে  অবদান রাখেছ শতকরা ৬ ভাগ যার পিরমাণ ১ দশিমক ২ ি িলয়ন ডলার। জানা
গেছ, মণিপপা  পযটকরা িতবছর থাকা, খাওয়া, মণ, দশন এবং কনাকাটা বাবদ খরচ কেরন ায়

৫০ হাজার কািট মািকন ডলার। আেরা জানা গেছ, িবে র ায় ৮৩ ভাগ দেশর সবেচেয় জাতীয় আয়
আহরণকারী থম পাঁচিট খােতর মেধ  পযটন একিট িবেশষ খাত। পযেব েণ দখা গেছ, পযটকরা এখন
পুরাকীিত, বাগান, পাহাড়, সাগর, ঝরনার পাশাপািশ ইেকা টু িরজেমর িদেক ঝঁুকেছ। কৃিতর পাশাপািশ
মা েষর িবিচ  জীবনধারা, সং িৃত ও ঐিতে র িতও পযটকেদর আকষণ বাড়েছ।

পযটন িশ  িবকােশর অবািরত েযাগ রেয়েছ বাংলােদেশ। আশার খবর হে ,  এখন িত বছর ৫০
থেক ৬০ লাখ দশীয় পযটক িবিভ  দশনীয় ান মেন যায়। পাচঁ বছর আেগ এ সংখ া িছল ২৫ থেক

৩০ লাখ। ২০০০ সােলর িদেক এ সংখ া িছল মা  ৩ থেক ৫ লাখ। িবেদিশ পযটক িনভরতা ছাড়াও
দশীয় পযটকেদর িনরাপ া, যাগােযাগ িবধা, আকষণীয় অফার এবং পযটন ব য় সীমার মেধ  থাকেল
দেশর মা ষ আ হ িনেয় দশ ঘেুর দখেত চাইেব। এক িহেসেব বলা হয়, ১৬ কািটর বিশ মা েষর

বাংলােদশ গেড় িতবছের ১০ ভাগও যিদ দশ ঘেুর দেখ তাহেল িবশাল অে র অথৈনিতক ত পরতা
সিৃ  হেব। দেশর অথনীিত ও কমসং ােনর ে  বড় পিরবতন ঘটেছ পযটন িশ  িবকােশর ফেল।

িবিভ  পিরসংখ ােনর তথ -উপা  িবে ষেণ জানা  গেছ,  পযটেনর সে  যু  হােটল ব বসা,  রে ারাঁ
ব বসা, পিরবহনসহ িবেনাদন খাত থেক এ আয় হে । িব  পযটন সং ার া লন অ যায়ী সম  িবে
২০২০ সাল নাগাদ পযটন থেক িতবছর ২ ি িলয়ন মািকন ডলার আয় হেব। ২০৫০ সাল নাগাদ ৫১িট
দেশর পযটক আমােদর দেশ আসেব। বাংলােদেশর মাট িজিডিপর ১০ শতাংশ এই পযটন খাত থেক

আয় করা স ব। ওয়া  ােভল এ া ড টু িরজম কাউি েলর মেত, ২০১৩ সােল পযটন খােত ১৩ লাখ
কমসং ােনর েযাগ সিৃ  হেয়েছ।  সখােন বলা  হেয়েছ,  এই খােত ২০১৪ থেক ২০২৪ সাল  পয

িতবছর গেড় ২ দশিমক ৭ শতাংশ বিৃ র স াবনা আেছ। যিদ তা স ব হয়, তাহেল ২০২৪ সােল মাট
কমসং ােনর মেধ  পযটন খােতর অবদান দাঁড়ােব ১ দশিমক ৯ শতাংশ। অ িদেক  এ িুসভ টু ির
জান  কের  িবেদিশ  পযটক  আকষণ  ও  অ ল  িবধা  সিৃ  করেত  পারেল  িবে র  ি তীয়  দীঘতম

সমু ৈসকত  ক বাজার  থেক  বছের  কমপে  ২০  হাজার  কািট  টাকার  রাজ  আয়  করা  স ব।  
ডি উিটিটিসর গেবষণায় বলা হয়,  বাংলােদেশ এ মহূুেত ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৫০০ মা ষ ত  ও
পেরা ভােব পযটন খােত স ৃ । পযটন িশে  বাংলােদেশর  অপার স াবনা রেয়েছ। বাংলােদশেক
সারা িবে র ত বধনশীল কেয়কিট পযটন কে র মেধ  গণ  করা হে । িক  আমােদর পযটন িশ
িবকােশর যেথ  স াবনা থাকেলও পা বতী দশ েলার তুলনায় আমরা এই িশে র স াবনােক কােজ
লাগােত সফল হেত পািরিন।  উদাহরণ প বলা চেল,    িস াপুেরর জাতীয় আেয়র ায় ৭৫ শতাংশ,
তাইওয়ােনর ৬৫ শতাংশ, হংকং-এর ৫৫ শতাংশ, িফিলপাইেনর ৫০ শতাংশ, থাইল াে ডর ৩০ শতাংশ
আেস  পযটন  খাত  থেক।  মাল ীেপর  অথনীিতর  বিশর  ভাগই  আেস  পযটন  খাত  থেক।  এছাড়া
মালেয়িশয়ার বািষক অথৈনিতক বিৃ র ৭ শতাংশই আেস পযটন খাত থেক। অথচ ওয়া  ড অ া ড
টু িরজম করেপােরশেনর তথ মেত, ২০০৯ সােল বাংলােদেশর িজিডিপেত পযটন খােতর অবদান িছল মা
৩.৯ ভাগ। ২০২০ সাল নাগাদ এর পিরমাণ বেড় ৪.১ ভাগ হেব বেল তারা আশাবাদ ব  কেরেছন।
আবার বাংলােদশ বতমােন এই খাত থেক যখােন ায় ৭৬.১৯ িমিলয়ন মািকন ডলার বািষক আয় কের
সখােন সাকভু  অ া  দশ েলার পিরসংখ ােনর িদেক তাকােল দখা যায়, ভারেত পযটন খাত থেক

আেয়র পিরমাণ ১০,৭২৯ িমিলয়ন মািকন ডলার, মাল ীেপ ৬০২ িমিলয়ন মািকন ডলার, ীল ায় ৩৮৫
িমিলয়ন মািকন ডলার, পািক ােন ২৭৬ িমিলয়ন মািকন ডলার এবং নপােল এর পিরমাণ ১৯৮ িমিলয়ন
মািকন ডলার।

বাংলােদেশর াকৃিতক সৗ েয যেুগ যেুগ ব  পির াজক এবং মণকারী মু  হেয়েছন। াভািবকভােব এ
সৗ েযর লীলাভিূম বাংলােদেশ পযটন িশে র উ য়ন-স াবনা অপিরসীম। আমােদর রেয়েছ িবশাল

সমু  সকত,  পাহাড়,  অরণ েঘরা  জল পাত,  তে র াচযু,  ঐিতহািসক িনদশনসহ নানা  ধরেনর
াকৃিতক সৗ যমি ডত ান, যা পযটকেদর আকৃ  করার জ  যেথ । নয়নািভরাম াকৃিতক সৗ য,
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

সমৃ  ইিতহাস,  বিচ পূণ  সং িৃত  আমােদর দশেক পিরণত কেরেছ  একিট ব মাি ক আকষণসমৃ
অন  পযটন গ েব , যা বাংলােদশেক গেড় তুেলেছ পযটকেদর জ  তীথ ান িহেসেব। আমােদর দেশ
িবে র সবেচেয় দীঘ  সমু  সকত ক বাজার রেয়েছ,  পৃিথবীর সবেচেয় বড় ম ানে াভ বন রবন
রেয়েছ, রেয়েছ য়াকাটা সমু  সকত যখান থেক সেূযাদয় এবং সযূা  েটাই দখা যায়। শবাল ীপ
স টমািটন, রামরু বৗ  মি র, িহমছিড়র ঝরনা, ইনানী সমু  সকত, ব ব ু সাফাির পাক, হািতয়ার

িনঝুম ীপ, টা য়ুার হাওর, টকনাফ সহেজই পযটকেদর দিৃ  আকষণ কের। পাবত  চ ােমর সবজু
পাহািড় অ ল দেখ কউ কউ আ েভালা হেয় যায়। আবার আমােদর দেশ অেনক ঐিতহািসক এবং

তাি ক ানও রেয়েছ। ব ড়ার মহা ানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, িদনাজপুেরর কা জীর মি র, ঢাকার
লালবাগ  ক া,  আহসান  মি ল,  বােগরহােটর  ষাট  গ বু্বজু  মসিজদ,  খান  জাহান  আলীর  মাজার,
রাজশাহীর বের  জা ঘর, ি য়ার লালন সাঁইেয়র মাজার, রবী নােথর িঠবািড় ধু দশীয় নয়, বরং
িবেদিশ পযটক ও দশনাথীেদর কােছও সমান জনি য় এবং সমাদতৃ।

াকৃিতক সৗ েযর লীলাভূিম    িহেসেব পিরিচত বাংলােদেশ রেয়েছ একািধক পযটন ক । এছাড়া
রেয়েছ স াবনাময় আেরা ব  পযটনিবেধৗত ান । সমেয়াপেযাগী ও পিরক নামািফক পদে প হেণর
পিরে ি েত  এসব  পযটন  ট  যিদ  পযটকেদর  জ  আকষণীয়  কের  গেড়  তালা  যায়,  তাহেল
বাংলােদেশর পযটন িশে  নবিদগে র সচূনা হেব। িক  পযটন বলেত ধু ঘারােফরার ধারণা পিরবতন
কের এেক ব মখুী করার েচ া হণ করেত হেব। পযটেনর ব  শাখা- শাখার মেধ  িবেনাদন পযটন,

াি  িবেনাদন পযটন, া  পযটন, িশ া পযটন, সাং িৃতক পযটন, ইেভ ট পযটন এবং মাইস (MICE)
পযটেনর বাইেরও ইেকা পযটন, কৃিষিভি ক পযটন, িশ িভি ক পযটন,  সং িৃতিভি ক পযটন,  ীড়া
পযটন, নৗ-পযটন, হাওর পযটন, ধমিভি ক পযটেনর ওপর  িদেত হেব। এত স াবনা থাকার
পেরও আমরা পযটক আকৃ  করবার মেতা কমপ াই এখেনা িনধারণ কের উঠেত পারিছ না। আমরা একটু
সেচতন হেলই িনেজেদর পযটন স মতা বািড়েয় িবপুলসংখ ক িবেদিশ দশনাথীেক িনেজর দেশ আনেত
পাির। আধিুনক জীবেনর চাওয়ােক মাথায় রেখ সামািজক যাগােযাগ মাধ মেক  ব বহার কের আমােদর
পযটন িশে র িবকাশ সাধেন সেচ  হেত পাির।

অপ প বাংলােদশটােকও িব  মা ষ তােদর অবকাশযাপেনর িঠকানা িহেসেব ভাবেব, যিদ আমরা মধাবী
ও  যাগ  মা ষেদর  িঠক  জায়গায়  বসােত  পাির।  াকৃিতক  সৗ েযর  লীলাভূিম  িহেসেব  পিরিচত
বাংলােদেশ রেয়েছ একািধক পযটন ক । এছাড়া রেয়েছ স াবনাময় আেরা ব  পযটনিবেধৗত ান।
সমেয়াপেযাগী  ও পিরক নামািফক পদে প হেণর পিরে ি েত এসব পযটন ট যিদ পযটকেদর
জ  আকষণীয় কের গেড় তালা যায়, তাহেল বাংলােদেশর পযটন িশে  নবিদগে র সচূনা হেব। তেব
পযটন বলেত ধু ঘারােফরার ধারণা পিরবতন কের এেক ব মখুী করার েচ া হণ করেত হেব। যােত
এই দেশর মা েষর আথ-সামািজক উ য়ন সািধত হয়।

n লখক : চয়ারম ান, টু িরজম অ া ড হসিপটািলিট ম ােনজেম ট িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়।
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