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ভারেত ২০% পযটকই বাংলােদিশ
িতন বছের সফর ৫৮ লাখ বাংলােদিশ পযটেকর

ছিব: ই টারেনট

ভারেত িত পাচঁজন িবেদিশ পযটেকর একজনই বাংলােদিশ। ২০১৬ থেক ২০১৮ সাল পয  িতন বছের
ায় ই কািট ৯৪ লাখ িবেদিশ পযটক ভারত সফর কেরেছ। তােদর মেধ  বাংলােদিশ পযটেকর সংখ া ায়

৫৮ লাখ। এ সংখ া ভারত সফরকারী িবেদিশ পযটকেদর মেধ  সেবা । গত স ােহ ভারেতর লাকসভায়
উ ািপত এক পিরসংখ ােন এ তথ  দওয়া হেয়েছ।

ভারেতর পযটনিবষয়ক ম ণালেয়র িতম ী াদ িসং প ােটল ভারেত পযটকেদর উৎস শীষ ৬০িট দেশর
তািলকা িদেয়েছন। ওই তািলকায় সবার ওপের আেছ বাংলােদেশর নাম। ২০১৬ সােল ১৩ লাখ ৮০ হাজার
৪০৯ জন, ২০১৭ সােল ২১ লাখ ৫৬ হাজার ৫৫৭ জন এবং ২০১৮ সােল ২২ লাখ ৫৬ হাজার ৬৭৫ জন
বাংলােদিশ পযটক ভারত সফর কেরেছ।

ভারেত পযটকেদর উৎস দেশর তািলকায় বাংলােদেশর পেরই আেছ যথা েম যু রা , যু রাজ , ীল া,
কানাডা,  অে িলয়া,  মালেয়িশয়া,  চীন,  জামািন  ও রািশয়া। সংি  সূ েলা  জািনেয়েছ,  পযটক িভসার
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পাশাপািশ অ া  ক াটাগিরর িভসা যাগ করেল বাংলােদশ থেক ভারেত সফরকারীর সংখ া আেরা অেনক
বিশ হেব।

জানা গেছ, ২০১৭ সােল বাংলােদেশ ভারতীয় হাইকিমশন ১৩ লাখ ৮০ হাজার িভসা ই  কেরেছ। ২০১৮
সােল এ সংখ া দািঁড়েয়েছ ১৪ লাখ ৭০ হাজাের। বতমােন সারা িবে র মেধ  ভারেতর সবেচেয় বড় িভসা
আেবদন ক  বাংলােদেশ। বিশরভাগ ে ই দীঘ ময়ািদ ও ‘মাি পল এি ’ িভসা ই  করা হয়। ফেল
একই িভসা িনেয় একািধকবার ভারেত যাতায়াত করা যায়।

এছাড়া  ভারেত আসা যাওয়ার ে  িনিদ  ব র ব বহােরর য িবিধ-িনেষধ িছল তাও পযায় েম ওেঠ
যাে । গত ৫ অে াবর নয়ািদি েত ধানম ী  শখ হািসনা  ও ভারেতর ধানম ী  নের  মািদর মেধ
বঠকেশেষ যৗথ িববৃিতেত বলা হেয়েছ, বধ নিথপে র মাধ েম লব র িদেয় েবশ বা ােনর ে

িবদ মান  িতব কতা েলা  ধােপ ধােপ  তেুল  নওয়া  হেব  বেল  উভয়  প  স ত  হয়,  যার   হেব
আখাউড়া (ি পুরা) এবং গাজাডা া (পি ম বাংলা) চকপেয় ট িট থেক।

ভারেতর পালােমে ট উ ািপত পিরসংখ ােন দখা গেছ, ২০১৬ থেক ২০১৮ সাল পয  িতন বছের িবেদিশ
পযটকেদর  মাধ েম  ভারত  িবেদিশ  মু া  আয়  কেরেছ  ায়  সাত  হাজার  ৮৮১ কািট  ৯০  লাখ  ডলার।
পালােমে টর ওই িহসােব পযটকখােত দশওয়াির আেয়র উে খ নই।

তেব বাংলােদিশ পযটক বা মণকারীরা ভারত মেণ উে খেযাগ  অথ ব য় করার তথ  ভারেতর পররা
ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট আেছ। ২০১৭ সােলর এি ল মােস ধানম ী শখ হািসনার ভারত সফেরর সময়
নয়ািদি েত পররা  ম ণালেয়র এক ি িফংেয় বাংলােদেশ তৎকালীন ভারতীয় হাইকিমশনার হষ বধন ি ংলা
বাংলােদিশেদর জ  ভারতীয় িভসা সহজীকরেণর ইিতবাচক িদক িহেসেব এ িবষয়িটও তেুল ধেরিছেলন।
২০১৭ সােলর ৮ এি েলর ি িফংেয় িতিন বেলিছেলন,  বাংলােদিশেদর জ  ভারেতর িভসা  সহজীকরেণ

থম ইিতবাচক িদকিট হেলা—ভারত স েক আেরা  ভােলা ধারণা  তির হেয়েছ। ি তীয়ত, এর মাধ েম
মা েষ  মা েষ  যাগােযাগ  উৎসািহত হেয়েছ।  ততৃীয়  িবষয়িট স বত অেনেকরই অজানা। বাংলােদিশরা
ভারেত িচিকৎসা, পযটন, দশনীয় ান পিরদশন বা কনাকাটা করেত অেনক টাকা ব য় কেরন।

 

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]
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