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এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠাভন মমঘালভের মুখ্যমন্ত্রী 

বাংলাভেশ-োরত সম্পভকে নতুন মাত্রা মর্াগ করভব পর্ েটন 

পর্ েটভন বাংলাভেশ ও োরভতর সম্পভকে নতুন মাত্রা মর্াগ করভব বভল আশা করভেন মমঘালে রাভযের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কনেোল 

সাংমা। তততন বভলভেন, ‘এ যন্য মমঘালে ও বাংলাভেভশর মভে পর্ েটনতশভে সরকাতর ও মবসরকাতর খাভত সহভর্াতগতা তবতনমে 

মযারোর করার উভযাগ মনওো হভেভে। আতম মভন কতর পর্ েটন দুই মেভশর মানুষভক আভরা কাোকাতে আনভব, র্া পরবতী সমভে 

সহভর্াতগতা সম্প্রসারভের নতুন তেগন্ত উভমাচন করভব।’ 

বৃহম্পততবার রাভত রাযধানীর গুলশাভনর একটি মহাভটভল বাংলাভেশ ও োরভতর ট্যের অপাভরটরভের মভে এক  মততবতনমেসোে 

প্রধান অতততির বক্তভে মুখ্যমন্ত্রী সাংমা এসব কিা বভলন। অনুষ্ঠাভন উেে মেভশর ট্যের অপাভরটর সংগঠনগুভলার মভে এমওইউ 

(ভমভমাভরন্ডাম অব আন্ডারস্ট্োতন্ডং) স্বাক্ষতরত হে। এভত চুতক্ত তবতনমে কভরন ট্যের অপাভরটরস অোভসাতসভেশন অব মমঘালভের 

(ভটাোম) সোপতত ই তব ব্লা এবং ট্যের অপাভরটরস অোভসাতসভেশন অব বাংলাভেভশর (ভটাোব) সোপতত মতৌতিক উতিন আহভমে ও 

বাংলাভেশ ইনবাউন্ড ট্যের অপাভরটরস অোভসাতসভেশভনর (তবতড ইনবাউন্ড) সোপতত মরযাউল একরাম। 

অনুষ্ঠাভনর শুরুভত মমঘালভের সভে বাংলাভেভশর পর্ েটভনর অবকাঠাভমাগত নানা সমস্যা তুভল ধভরন তবতড ইনবাউভন্ডর সোপতত 

মরযাউল একরাম। অনুষ্ঠাভন োরতীে হাইকতমশভনর চোভেতর প্রধান তমথুন টি আরসহ দুই মেভশর পর্ েটন খাতসংতিষ্ট গুরুত্বপূে ে েতক্ত 

ও সংগঠভনর প্রতততনতধরা উপতিত তেভলন। 

অনুষ্ঠাভন মমঘালভের মুখ্যমন্ত্রী বভলন, ‘আমরা খুব তশগতগরই আবার বসব এবং পর্ েটন ও েবসা-বাতেভযের প্রসাভর প্রভোযনীে উভযাগ 

তনভে আভলাচনা ও সমাধাভনর উপাে মবর করব।’ 

অনুষ্ঠাভন মমঘালভের মুখ্যসতচব ড. তপ শাতকল আহভমে বভলন, ‘একমাত্র মমঘালভে আপনারা পাভবন এতস (এোরকতন্ডশনার) োড়াই 

প্রাকৃততক এতসর পতরভবশ। এখাভন পাহাড়, ঝরনা ও অসাধারে প্রকৃতত পর্ েটকভের মন কাড়ভব। আমরা আপনাভের মসবা মেওোর 

োপাভর খুবই আগ্রহী।’ 

মটাোম সোপতত ই তব ব্লা বভলন, ‘বাংলাভেশ মিভক প্রততবের ২১ লাখ পর্ েটক োরত ভ্রমে কভরন। এসব পর্ েটক কলকাতা, তেতি, 

মচন্নাই, োোলুরু মগভলও মমঘালভে কম আভসন। তার পরও আমাভের মমাট পর্ েটভকর ৯৫ শতাংশই বাংলাভেতশ। তাই আমরা এই 

পর্ েটক বৃতির পাশাপাতশ মমঘালে মিভকও বাংলাভেভশ পর্ েটক বৃতি করভত অবকাঠাভমাসহ অন্যান্য সুতবধা বৃতি করভত চাই।’ 

তবতড ইনবাউন্ড সোপতত মরযাউল বভলন, ‘োরত তেসা সহয করভলও মমঘালভের যন্য পৃিক এনভডাস েভমন্ট প্রভোযন হে।’ তততন 

যানান, তামাতবল বড োভর মখোল খুতশমভতা োড়া আোে কভর িানীেরা। 

যবাভব মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বভলন, ‘দুই মেভশর সভব োচ্চ পর্ োভেও এ তনভে কায করা হভে।’ মটাোব পতরচালক মতৌতিক বভলন, 

‘বাংলাভেভশ কক্সবাযার, সুন্দরবনসহ মবশ কভেকটি তবশ্বভসরা তনেশ েন আভে র্া মেখভত মমঘালভের পর্ েটকরা আসভত পাভরন।’ মটোব 

পরামশ েক সসেে মগালাম কাতের বভলন, ‘বাংলাভেশ মেৌভগাতলকোভব সুতবধাযনক অবিাভন িাকার কারভে োরভতর সভে পর্ েটন 

তবকাভশর োপক সুভর্াগ আভে। এ যন্য োরতীে কর্তেপক্ষভক সকল িলবন্দর তেভে র্াতাোত উমুক্ত করভত হভব।’ 

মটাোব সোপতত মতৌতিক বভলন, ‘োরত মিভক আভরা মবতশ পর্ েটক বাংলাভেভশ আনভত মসখাভন বাংলাভেভশর হাইকতমশনভক আভরা 

গততশীল হভত হভব।’ 

 


