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িবেদিশ পযটেকর  িদেক তািকেয়  থাকা  নয়,  দিশ  পযটেকর ওপর ভর কেরই  িদন  িদন  সমৃ  হে
বাংলােদেশর পযটন খাত। বহৃ িতবার ি েটেনর ভাবশালী পি কা দ  ইেকানিমে র এক িতেবদেন এ
তথ  তুেল ধরা হেয়েছ।

পি কািট বলেছ, িদন িদন বাংলােদেশর িবিভ  পযটন এলাকায় দশীয় পযটেকর হার বাড়েছ। এেদর
ক  কেরই গেড় উঠেছ আবাসন, যাগােযাগ ও িবপণন ব ব া।

িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  ২০০০ সােল  ৩  লাখ  বাংলােদিশ  ছুিট  কাটােত  দেশর  িবিভ  াে  ঘেুর
বিড়েয়েছন। ২০১৭ সােল এ সংখ া এেস দাঁড়ায় ৭০ লােখ! মা  ১৭ বছেরই ায় ২৩ ণ দিশ পযটক
বেড়েছ। গত বছর এ সংখ া িছল আরও বিশ। দশীয় পযটকেদর ক  কের এ খােতর িবকােশর কথা
ীকার করেছ টু িরজম বাডও। সরকাির সং ািটর ধান ভুবন িব াস বেলন, এেত পযটন খােতর ত
সার ঘটেছ।

িতেবদেন  মৗলভীবাজােরর  ীম েলর  একিট  উদাহরণ  তেুল  ধরা  হেয়েছ।  চােয়র  জ  িবখ াত
এলাকািটর বনা েলর পােশ ৫ বছর আেগ ‘শাি বািড়’ নােম একিট ইেকা িরেসাট গেড় তােলন তানভীর
আেরিফন িল ন। মলূত িবেদিশ পযটকেদর আকষণ করেত িতিন এিট িনমাণ কেরন।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ানীয়রা তখন উপহাস কের বলত, টিলিভশন, এয়ারকি ডশন ছাড়া এ হােটেল ক টাকা িদেয় থাকেব?
িল ন  বলেতন,  িবলাসব ল ক  নয়,  িবলাসব ল পিরেবেশর জ  আসেবন  পযটকরা।  তার একথা
ফেলেছ। মা  ৫ বছেরর মাথায় িতিন ব াপক সাড়া পাে ন। তেব িবেদিশেদর চেয় দিশ পযটকেদর
আনােগানাই এখােন বিশ।

ইেকানিম  বলেছ, বাংলােদিশরা েমই মণি য় হেয় উঠেছ। অেনেকই এখন দেশর নানা াে  মণ
করেছন।  দেশর বাইের মেণ  যাওয়ার হারও উে খেযাগ  পিরমােণ  বেড়েছ।  মলূত বাংলােদিশেদর
মানিসকতার এ পিরবতনই দেশর পযটন খাতেক সমৃ  করেছ। পি কািট বলেছ, পযটন খােতর িবকােশ
দিশরাই য যেথ - এর উ ম দৃ া  বাংলােদশ।
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