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পযটন মহাপিরক না

পরামশক িনেয়ােগই ৫ বছর!
► অবেশেষ ‘আইিপই াবােলর’ সে  চুি
► কাজ শষ করেত লাগেব আেরা দড় বছর
► ব য় হেব ায় ৩০ কািট টাকা

িদন  িদন  কংি েটর  জ ােল  পিরণত  হে  পৃিথবীর  দীঘতম  সমু ৈসকত  ক বাজার।  আবার  পিরেবশ
িবপযেয়র মুেখ মিকেত পেড়েছ স ট মািটনস। দেশর একমা  এই বাল ীেপ সব ধরেনর অবকাঠােমা
িনমাণ, মািটর পিরবতন, জীবৈবিচ  ংস িনিষ  ঘাষণা করা হেলও মানা হে  না কােনািটই। অিনয়ি ত
অবকাঠােমা ও পযটক উপেযাগী পিরেবশ না থাকায় আকষণ হারাে  রবন, য়াকাটার মেতা দেশর

ধান পযটন গ ব েলা। পযটেনর পিরকি ত উ য়ন ও সাের কােনা মহাপিরক না (মা ার ান) না
থাকায় খাতিটর এই গিত বেল মেন করেছন সংি রা। মহাপিরক না ণয়েনর জ  পরামশক (কনসাি ং
ফাম) িনেয়ােগই পাঁচ বছর পার কেরেছ বাংলােদশ টু িরজম বাড (িবিটিব)। এখন এিট ণয়েন আেরা দড়
বছর লাগেব। তারপর এেক আইেন পিরণত কের তেবই বা বায়ন  হেব।

সূ  জানায়, ২০১৫ সােল জাতীয় পযটন পিরষেদর িস াে র আেলােক মা ার ান ণয়েনর কাজ  কের
িবিটিব। এরপর দরপ ি য়া শষ কের গত বৃহ িতবার ‘আইিপই াবাল িলিমেটড’ ক পরামশক িনেয়াগ
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দওয়া হেয়েছ। ২৮ কািট ৬০ লাখ টাকা ব েয় িত ানিট , মধ  ও দীঘেময়ািদ কৗশলগত পিরক না
কের দেব। এরপর জাতীয় পযটন পিরষদ ও মি সভায় তা অ েমাদেনর জ  পাঠােনা হেব।

সূ  জানায়, ‘আইিপই াবােলর সে  জেয় ট ভ ার আেছ াে র হারাথ এইচিটএল, দশীয় িত ান
ব  কনসাি ং  সািভেসস  এবং  অ াট  আথ  বাংলােদশ  িলিমেটড।  আগামী  বছেরর  ১  জা য়াির  থেক

মহাপিরক না ণয়নকাজ  হেব, যা শষ হেত আেরা দড় বছর লাগেব। ২০২১ সােলর ৩০ জুন কাজ
শষ হওয়ার কথা।

আেরা ১০ বছর আেগ টু িরজম মা ার ান হওয়া উিচত িছল বেল মেন কেরন বসরকাির পযটন িত ান
জািন ােসর িনবাহী কমকতা (িসইও) তৗিফক রহমান। িতিন কােলর ক েক বেলন, ‘মা ার ানেক বলা হয়
টু িরজেমর বাইেবল। পৃিথবীর কােনা দেশ মা ার ােনর বাইের কউ পযটেনর কােনা াপনা করেত পাের
না। িক  আমােদর তা নই বেল স ট মািটন, ক বাজােরর এই রব া। এেত লাগাম টেন ধরার জ
মহাপিরক না দরকার। সবার সে  আেলাচনা কের এিট ণয়ন করা উিচত।’ িতিন বেলন, ‘আমলাতাি ক
জিটলতায় আমােদর সব িকছু বুঝেত সময় লেগ যায়।’

িবিটিবর গভিনং  বিডর সদ  জািমউল আহেমদ কােলর ক েক বেলন,  ‘আমােদর পযটন চলেছ কােনা
িনিদ  পিরক না ছাড়াই। এেত না আেছ ব ব াপনা না আেছ কােনা শৃ লা। মহাপিরক নার আশায়

থেক  ময়ােদর পিরক নাও থাকেব না—তাও আবার পযটেনর মেতা এমন এক িশে র ে , যা
অিব া  অথচ এটাই সত ।’

জানেত চাইেল বাংলােদশ টু িরজম বােডর িসইও ড.  ভুবন  চ  িব াস শিনবার কােলর ক েক বেলন,
‘আমরা কনসাি ং ফাম িনেয়াগ কেরিছ। প িতগত িট িছল হয়েতা। তা ছাড়া আমরা ধারাবািহকভােব কউ
িবিটিবেত িছলাম না। এখন আমরা দড় বছেরর মেধ  মা ার ান কের ফলেত চাই।’

পযটন িশে র শীষ  সংগঠন টু র  অপােরটরস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর ( টায়াব)  সভাপিত মা.
রােফউ ামান কােলর ক েক বেলন, ‘পযটেনর মা ার ান তির করেত আমােদর দির হেয়েছ, এটা আেরা

িরত গিতেত করা উিচত িছল। এর অভােব পযটন খােত আমরা কাি ত িবিনেয়াগ পাি  না। তেব আমরা
আশাবাদী—এটা হেল দেশর পযটন খাত শৃ লভােব িবকিশত হেব।’  

এই ি য়ায় সংি  িবিটিবর পিরচালক (িবপণন, পিরক না ও জনসংেযাগ) আবু তােহর মাহা দ জােবর
বেলন, ‘১৮ মােস িতনিট ধােপ পযটন মহাপিরক না ণয়ন করেব আইিপই াবাল। এেত তারা , মধ
ও দীঘেময়ািদ পািরশ ণয়ন করেব। একই সে  িবিভ  পযটন গ েব র াপত  পিরক নাও দেব। এেক
পরবতী সমেয় আইেন পিরণত কের পযটন অবকাঠােমার উ য়ন ও িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষণ করার চ া
করা হেব।’

িবিটিব সূ  জানায়, থম ছয় মােস দেশর পযটেনর বতমান অব া পযােলাচনা করা হেব। িবে ষণ করা হেব
এর শি  ও বলতা, স াবনা ও সংকট। এই পযােয় জলািভি ক াকৃিতক, সাং ৃিতক এবং মানব সৃ  সব
পযটন আকষেণর তািলকা, পযটকেদর জ  িবেনাদেনর ব ব া, পযটক আগমেনর বাহ, অবকাঠােমাগত

িবধা ইত ািদ িচি ত করা হেব। ি তীয় পযােয় িনধারণ করা হেব বাংলােদেশর পযটেনর িভশন, িমশন,
ােটিজক অবেজি ভস, ােয়ািরিটস এবং িলংেকজ। এ পযােয় বাংলােদেশর পযটন উ য়ন, েমাশন এবং

র ণােব েণর জ  ৩, ৫ এবং ১৫ বছর ময়ািদ ােটিজক ান তির করা হেব। এ ছাড়া তৃতীয় পযােয়
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অ লিভি ক াকচারাল ান পিরক না তির করা হেব। অথায়ন ও িবিনেয়ােগর কৗশল অ ভু  করা
হেব। এ ছাড়া িবপণন ও েমাশনাল কৗশল িনধারণ করা হেব।

মা ার ান করেত দির হওয়ায় দেশর পযটন িশ  ব বসািয়কভােব িপিছেয় গেছ উে খ কের টু িরজম
ডেভলপাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর (িটডাব) চয়ারম ান সয়দ হািবব আলী বেলন, ‘আমােদর
াপনা েলা অপিরকি তভােব গেড় উেঠেছ। এখন মা ার ান হেলও আেগ যা হেয় গেছ তা উ য়ন করা

ছাড়া উপায় নই। তেব নতুন এলাকা েলােক পিরকি তভােব গেড় তালা যােব।’

স ত, গত ২০ নেভ র য়সং া  মি সভা কিমিটর সভায় াবিট অ েমািদত হয় এবং ২৮ নেভ র তা
অ েমাদন দন ধানম ী শখ হািসনা। এর পরই ১০ িডেস র পরামশক িনেয়ােগ চুি  কের িবিটিব।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধুরী 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 মুি 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 : info@kalerkantho.com
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