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িঙ্গিন্ধু আন্তর্যাদ্ধিক সম্মেলন শকন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলিার, ১২ কাদ্ধিযক ১৪২২, ২৭ অম্মটাির ২০১৫ 

দ্ধিসদ্ধমল্লাদ্ধহর রাহমাদ্ধনর রাদ্ধহম 

 

র্াদ্ধিসংঘ পর্ যটন সংস্থা (UNWTO) এর মহাসদ্ধিি দ্ধম: িাদ্ধলি দ্ধরফাই, 

দ্ধিদ্ধিন্ন শেে শেম্মক আগি মাননীয় মন্ত্রীিগ য, 

দ্ধিদ্ধিন্ন শেম্মের সোদ্ধনি রাষ্ট্রদূিিগ য,  

UNWTO এর কম যকিযাবৃন্দ,  

আমার সহকমীবৃন্দ,  

সম্মেলম্মন আগি শেেী ও দ্ধিম্মেেী অদ্ধিদ্ধেবৃন্দ,  

স্থানীয় ও আন্তর্যাদ্ধিক গণমাধ্যম্মমর সাংিাদ্ধেকবৃন্দ, 

 আসসালামু আলাইকুম, 

 শুি সকাল। Good morning to you all. 

 বুদ্ধিষ্ট পর্ যটন সাদ্ধকযট উন্নয়ন দ্ধিষয়ক দু’দ্ধেনব্যাপী এই সম্মেলম্মন উপদ্ধস্থি সকলম্মক আদ্ধম শুম্মিচ্ছা র্ানাদ্ধচ্ছ। 

 িাংলাম্মেম্মের শিৌি ধমীয় ঐদ্ধিহাদ্ধসক স্থাপনা, প্রত্নিাদ্ধিক দ্ধনেে যন এিং ঐদ্ধিহযগুম্মলাম্মক পর্ যটন আকষ যণ দ্ধহম্মসম্মি 

উন্নয়ন ও প্রিার, একই সম্মঙ্গ েদ্ধিণ এদ্ধেয়া এিং এদ্ধেয়া-প্যাদ্ধসদ্ধফক অঞ্চম্মলর বুদ্ধিষ্ট সাদ্ধকযটগুম্মলার সাম্মে িাংলাম্মেম্মের 

সম্পৃক্তিার দ্ধিষম্ময় করণীয় দ্ধনধ যারম্মণর উপর অনুম্মষ্ঠয় এ সম্মেলম্মন েদ্ধিণ-পূি য ও েদ্ধিণ এদ্ধেয়ার দ্ধিদ্ধিন্ন শেম্মের পর্ যটন মন্ত্রী, 

উচ্চ পেস্থ সরকাদ্ধর কম যকিযা, দ্ধিম্মেষজ্ঞ, দ্ধেিাদ্ধিে ও শেকম্মহাল্ডারগণ অংেগ্রহণ করম্মেন শর্ম্মন আদ্ধম অিযন্ত আনদ্ধন্দি। 

সোদ্ধনি সুদ্ধধবৃন্দ, 

 আমাম্মের দ্ধপ্রয় মাতৃভূদ্ধম িাংলাম্মেে, অফুরন্ত পর্ যটন সম্ভািনার এক শেে। সুর্লা-সুফলা, েস্য-শ্যামলা, অপরূপ 

প্রাকৃদ্ধিক শসৌন্দম্মর্ য শঘরা, হার্ার িেম্মরর ইদ্ধিহাস ও ঐদ্ধিম্মহয সমৃি িাংলাম্মেে পর্ যটন দ্ধেম্মের র্ন্য খুিই সম্ভািনাময়। দ্ধিশ্ব 

মানদ্ধিম্মে একটি নতুন পর্ যটন গন্তব্য (Tourist Destination) দ্ধহম্মসম্মি র্নদ্ধপ্রয় হম্ময় ওঠার র্ন্য আমাম্মের প্রম্ময়ার্নীয় সি 

ধরম্মনর উপোনই রম্ময়ম্মে।  

 এম্মেম্মের নয়নাদ্ধিরাম প্রাকৃদ্ধিক শসৌন্দর্ য, কৃদ্ধষ্ট, সিযিা, সমৃি সংস্কৃদ্ধি এিং সম্মি যাপদ্ধর িাংলাম্মেম্মের মানুম্মষর অদ্ধিদ্ধে 

পরায়ণিা দ্ধিম্মশ্বর শর্ম্মকান পর্ যটকম্মক আকৃষ্ট কম্মর। আমার কাম্মে শগাটা শেেই শর্ন এক দ্ধিোল পর্ যটন ভূদ্ধম। ষড়ঋতুর সম্ভাম্মর 

নানারকম বিদ্ধিে, সমিল ভূদ্ধম, হাওড়-িাওড়, পাহাড়, টিলা আর োয়া সুদ্ধনদ্ধিড় গ্রামগুদ্ধল নান্দদ্ধনক উৎকম্মষ য শর্ কাম্মরা হৃেয়  

কাম্মড়। িাংলাম্মেম্মের এই বিদ্ধিেময় পর্ যটন আকষ যম্মণ আদ্ধেকাল শেম্মকই ইিম্মন িতুিার মি পৃদ্ধেিীর দ্ধিদ্ধিন্ন শেে শেম্মক 

পর্ যটকম্মের আগমন ঘম্মটম্মে।  

 আমাম্মের মহান স্বাধীনিা অর্যম্মনর পর যুি দ্ধিধ্বস্ত িাংলাম্মেম্মে পর্ যটনম্মক দ্ধঘম্মর আমাম্মের অে যনীদ্ধি শর্ দ্ধিকদ্ধেি হম্মি 

পাম্মর িা প্রেম উপলদ্ধি কম্মরদ্ধেম্মলন সি যকাম্মলর সি যম্মেষ্ঠ িাঙাদ্ধল, র্াদ্ধির দ্ধপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুদ্ধর্বুর রহমান। স্বাধীনিার পর 

পরই ১৯৭২ সাম্মল দ্ধিদ্ধন িাংলাম্মেে পর্ যটন কম্মপ যাম্মরেন গঠন ও দ্ধিমান িাংলাম্মেে এয়ারলাইন্স প্রদ্ধিষ্ঠা কম্মরন। ১৯৭৪ সাম্মল 

িঙ্গিন্ধুর সরকাম্মরর সময় ‘িাংলাম্মেে পর্ যটন কম্মপ যাম্মরেন’ আনুষ্ঠাদ্ধনকিাম্মি র্াো শুরু কম্মর। এরফম্মল অন্যান্য আদ্ধে যক শসটম্মরর 

পাোপাদ্ধে এ শসটরও শেম্মের উন্নয়ম্মন ভূদ্ধমকা রাখম্মি শুরু কম্মর।  



 দ্ধকন্তু দুুঃখর্নকিাম্মি ’৭৫ এর ১৫ আগে র্াদ্ধির দ্ধপিার অনাকাদ্ধঙখি ও ট্রাদ্ধর্ক হিযাকাম্মের পর িাংলাম্মেম্মের 

পর্ যটন দ্ধেে দ্ধিকাম্মে পরিিীম্মি উম্মলস্নখম্মর্াগ্য শকান কার্ যক্রম গৃহীি হয়দ্ধন। আমাম্মের সরকার রাষ্ট্র পদ্ধরিালনার োদ্ধয়ি শনয়ার 

পর এম্মিম্মে অন্যান্য শসটম্মরর মিই দ্ধিরাট সাফল্য ও অগ্রগদ্ধি সাদ্ধধি হম্ময়ম্মে। 

সুদ্ধধবৃন্দ, 

 শিৌি সম্প্রোম্ময়র প্রািীন কাম্মলর নান্দদ্ধনক স্থাপিয কলা িাংলাম্মেম্মের সমৃি পর্ যটম্মনর ইদ্ধিহাম্মসর এক দ্ধিম্মেষ অধ্যায়। 

এ ইদ্ধিহাস আড়াই হার্ার িেরব্যাপী দ্ধিস্তৃি। র্নশ্রুদ্ধি রম্ময়ম্মে, দ্ধিেপূি য ষষ্ঠ েিম্মক শগৌিম বুি এম্মেম্মে আগমন কম্মরন। দ্ধিদ্ধন 

প্রায় দ্ধিন মাস অিস্থান ও ধম যপ্রিার কম্মরন। পরিিীকাম্মল সম্রাট অম্মোম্মকর োসনামম্মল দ্ধিহার, বিিয, মূদ্ধিয ও স্তম্ভ দ্ধনদ্ধম যি হয়। 

প্রেম েিম্মক সম্রাট কদ্ধণম্মের সমম্ময় শিৌিধম্মম যর প্রসার ঘম্মট। পঞ্চম শেম্মক সপ্তম েিম্মক িীনা পদ্ধরব্রার্কগণ এম্মেম্মে আম্মসন। 

অষ্টম শেম্মক বােে েিক পর্ যমত্ম পাল রার্িকাম্মল িাঙাদ্ধলর র্ীিনধম য ও সংস্কৃদ্ধিম্মি শিৌিধম য গিীর প্রিাি দ্ধিস্তার কম্মর।  

 িাংলায় শিৌিদ্ধিহার ও স্থাপিয দ্ধেম্মের দ্ধনেে যনও ঐদ্ধিহযিাহী। কুদ্ধমল্লা োলিন দ্ধিহার, আনন্দ দ্ধিহার, নওগাঁর 

পাহাড়পুম্মরর শসামপুর দ্ধিহার, দ্ধেনার্পুর শর্লার র্গদ্দল মহাদ্ধিহার, মুদ্ধন্সগঞ্জ শর্লার িজ্রম্মর্াদ্ধগনীর দ্ধিক্রমেীল মহাদ্ধিহার, 

ঢাকা শর্লার ধামরাই, িট্টগ্রাম্মমর পদ্ধেি দ্ধিহার, পটিয়ার িক্রোলা, রামুর রামম্মকাট দ্ধিহার, অধুনা আদ্ধিস্কৃি নরদ্ধসংেী শর্লার 

উয়ারী-িম্মটশ্বর ইদ্ধিহাস প্রদ্ধসি প্রত্নিাদ্ধিক দ্ধনেে যন এিং শিৌি দ্ধেিা ও সংস্কৃদ্ধি িি যার প্রাণম্মকন্দ্র। নওগাঁ শর্লায় শসামপুর 

দ্ধিহারটি দ্ধহমালম্ময়র েদ্ধিম্মণ অিদ্ধস্থি সম্মি যাত্তম দ্ধিহার দ্ধহম্মসম্মি পদ্ধরদ্ধিি।  

শেে-দ্ধিম্মেে শেম্মক সমাগি সুদ্ধধবৃন্দ, 

 পর্ যটন দ্ধেম্মের উন্নয়ম্মন িিযমান সরকাম্মরর নানামুখী কার্ যক্রম গ্রহণ ও িাস্তিায়ম্মনর ফম্মল শেম্মের সাদ্ধি যক অে যননদ্ধিক 

উন্নয়ম্মন এ দ্ধেে পুনরায় গুরুিপূণ য ভুদ্ধমকা রাখম্মি শুরু কম্মরম্মে। আদ্ধম মম্মন কদ্ধর, র্াদ্ধিসংঘ দ্ধিশ্ব পর্ যটন সংস্থা (UNWTO) 

এর সহায়িায় শিসামদ্ধরক দ্ধিমান পদ্ধরিহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালম্ময়র শর্ৌে উম্মযাম্মগ ‘Developing Sustainable and 

Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in South Asia’s Buddhist Heartland’ 

েীষ যক দুই দ্ধেনব্যাপী এই আন্তর্যাদ্ধিক সম্মেলন আমাম্মের সরকাম্মরর সমম্ময় পর্ যটন দ্ধেম্মের উন্নয়ন ও অগ্রগদ্ধিরই অংে। পর্ যটন 

দ্ধেম্মের উন্নয়ম্মন আমাম্মের সরকাম্মরর দ্ধিদ্ধিন্ন পেম্মিপ সমূম্মহর মম্মধ্য দ্ধিম্মেষিাম্মি উম্মল্লখম্মর্াগ্য কার্ যক্রমগুম্মলা হম্মচ্ছ- 

 পর্ যটন দ্ধেম্মের সাদ্ধি যক উন্নয়ন এিং িদ্ধহদ্ধি যম্মশ্ব িাংলাম্মেেম্মক একটি পর্ যটন গন্তব্য (Tourist Destination) দ্ধহম্মসম্মি 

প্রিাম্মরর লম্মিয আমাম্মের সরকার র্ািীয় পর্ যটন নীদ্ধিমালা-২০১০ শঘাষণা কম্মরম্মে।  

 ইম্মিামম্মধ্য সরকার পর্ যটন সংদ্ধিষ্ট  খাম্মির শুল্কহার উম্মল্লখম্মর্াগ্য হাম্মর হ্রাস কম্মরম্মে। মানসম্পন্ন শহাম্মটম্মলর র্ন্য দ্ধিনা 

শুম্মল্ক equipments ও accessories আমোদ্ধনর সুদ্ধিধা শেয়া হম্ময়ম্মে। 

 ৬০টিরও অদ্ধধক শেম্মের র্ন্য অন-এযারাইিাল দ্ধিসা সুদ্ধিধা প্রিিযম্মনর ন্যায় যুম্মগাপম্মর্াগী দ্ধসিান্ত দ্ধনম্ময়ম্মে। 

 পর্ যটন আইন, ২০১০- এর মাধ্যম্মম র্ািীয় পর্ যটন সংস্থা দ্ধহম্মসম্মি িাংলাম্মেে ট্যযদ্ধরর্ম শিার্ য (BTB) প্রদ্ধিষ্ঠা কম্মরম্মে।  

 িিযমান সরকার পর্ যটকম্মের দ্ধনরাপত্তা দ্ধনদ্ধিি করার লম্মিয ট্যযদ্ধরে পুদ্ধলে প্রদ্ধিষ্ঠা কম্মরম্মে।  

 আমাম্মের সরকার ইম্মিামম্মধ্য স্থানীয় র্নম্মগাষ্ঠীম্মক পর্ যটন দ্ধেম্মের সাম্মে সম্পৃক্তকরম্মণর মাধ্যম্মম িাম্মের আে য-

সামাদ্ধর্ক উন্নয়ম্মনর লম্মিয Community Based Tourism (CBT) িালু কম্মরম্মে। এরফম্মল স্থানীয় পর্ যাম্ময় 

ব্যাপকিাম্মি নতুন কম যসংস্থান সৃদ্ধষ্টর মাধ্যম্মম োদ্ধরদ্র্য দ্ধিম্মমািম্মন Community Based Tourism গুরুিপূণ য 

ভূদ্ধমকা রাখম্মে। 

 অিযন্তরীন শনৌ-পর্ যটম্মনর পাোপাদ্ধে আন্তর্যাদ্ধিক িা আঞ্চদ্ধলক শনৌ-পর্ যটম্মন িাংলাম্মেেম্মক সম্পৃক্ত করার লম্মিয 

িারম্মির সাম্মে িাংলাম্মেম্মের শনৌ-প্রম্মটাকম্মল র্ােী পদ্ধরিহম্মনর দ্ধিষয়টি অন্তভু যক্ত করার কার্ যক্রম প্রদ্ধক্রয়াধীন রম্ময়ম্মে। 

 আন্তর্যাদ্ধিক ক্রুম্মর্ও িাংলাম্মেেম্মক সম্পৃক্ত করার দ্ধিষম্ময় পেম্মিপ গ্রহণ করা হম্ময়ম্মে।  

 সাকযভুক্ত শেেগুম্মলার মম্মধ্য পর্ যটকসহ র্ােী ও মালামাল পদ্ধরিহন পদ্ধরিালনার র্ন্য সম্প্রদ্ধি িাংলাম্মেে, ভূটান, 

িারি ও শনপাল (দ্ধিদ্ধিআইএন) ‘শমাটর শিদ্ধহম্মকল এদ্ধগ্রম্মমন্ট’ (এম দ্ধি এ) চুদ্ধক্ত স্বাির কম্মরম্মে। এরফম্মল আন্তুঃম্মেেীয় 

পর্ যটকম্মের গমনাগমন বৃদ্ধি পাম্মি এিং এ অঞ্চম্মলর পর্ যটন দ্ধেে আরও দ্রুি দ্ধিকদ্ধেি হম্মি িম্মল আমার প্রিযাো।  

 িাংলাম্মেম্মের সি যেদ্ধিম্মণ কক্সিার্ার শর্লার সািরাং-এ ১০২৮ একর র্দ্ধমর উপর Exclusive Tourist Zone 

(ETZ) গম্মড় শিালার কার্ যক্রম দ্রুিগদ্ধিম্মি এদ্ধগম্ময় িলম্মে। ETZ দ্ধনম যাম্মণ দ্ধিম্মেেী দ্ধিদ্ধনম্ময়াগ আকষ যম্মণর পেম্মিপ 

গ্রহণ করা হম্ময়ম্মে। 



 কক্সিার্ার, শসন্টমাটি যন, কূয়াকাটাসহ শেম্মের সকল পর্ যটন এলাকায় সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কার্ যক্রম িাস্তিায়ন 

করম্মে। 

 কক্সিার্ার শেম্মক শটকনাফ পর্ যন্ত ৮২ দ্ধকম্মলাদ্ধমটার শমদ্ধরন ড্রাইি দ্ধনম যাম্মণর কার্ এদ্ধগম্ময় িলম্মে। 

 UNWTO শি িাংলাম্মেম্মের সরি উপদ্ধস্থদ্ধির কারম্মণ িাংলাম্মেে Commission for South Asia এর িাইস 

শিয়ারম্যান দ্ধনি যাদ্ধিি হম্ময়ম্মে।  

 পর্ যটন দ্ধেম্মের প্রিার ও দ্ধিপণন কার্ যক্রমম্মক আরও েদ্ধক্তোলী ও গদ্ধিেীল করার লম্মিয আমরা ২০১৬ সালম্মক পর্ যটন 

িষ য িা Visit Bangladesh Year-2016 দ্ধহম্মসম্মি উের্াপন করার দ্ধসিান্ত দ্ধনম্ময়দ্ধে।   

উপদ্ধস্থি সুদ্ধধবৃন্দ,  

 Community Based Tourism এর আওিায় আমাম্মের শেম্মে রম্ময়ম্মে িমৎকার Home Stay এর ব্যিস্থা। 

এম্মিম্মে দ্ধিম্মেষিাম্মি উম্মল্লখ্য, শিেদ্ধকছু র্াপাদ্ধনর্ ট্যযদ্ধরষ্ট শিসরকারী প্রদ্ধিষ্ঠাম্মনর সহম্মর্াদ্ধগিায় গম্মড় ওঠা এরূপ একটি Home 

Stay শপ্রাগ্রাম্মমর অংে দ্ধহম্মসম্মি টাঙ্গাইল শর্লার গ্রামীণ এলাকায় িসিাস কম্মরম্মেন। গ্রামীণ র্নগম্মণর সাম্মে সম্পৃক্ত শেম্মক 

িারা শর্ িমৎকার অদ্ধিজ্ঞিা লাি কম্মরম্মেন, শস দ্ধিষম্ময় িাম্মের সন্তুদ্ধষ্টসূিক কম্ময়কটি দ্ধিঠি আদ্ধম পম্মড়দ্ধে। িারা িাংলাম্মেম্মের 

Home Stay ট্যযদ্ধরর্ম এর ব্যিস্থাপনা ও শসিাোম্মনর ভূয়দ্ধস প্রেংসা কম্মরম্মেন।  

 আমরা পর্ যটন দ্ধেম্মের উন্নয়ম্মনর পাোপাদ্ধে পর্ যটন দ্ধেম্মের প্রিার ও দ্ধিপণম্মনর উপরও সমদ্ধধক গুরুি প্রোন কম্মরদ্ধে। 

িদ্ধহদ্ধি যম্মশ্ব িাংলাম্মেম্মের পর্ যটন আকষ যণগুম্মলাম্মক তুম্মল ধরার পেম্মিপ শনওয়া হম্ময়ম্মে। পর্ যটন পণ্য ও শসিাসমূম্মহর প্রিার ও 

দ্ধিপণন এিং শেম্মের িািমুদ্ধিয উজ্জ্বল করার লম্মিয র্ািীয় পর্ যটন সংস্থা িাংলাম্মেে ট্যযদ্ধরর্ম শিার্ য কার্ করম্মে। দ্ধিম্মেম্মে 

িাংলাম্মেে দ্ধমেনগুম্মলার সহম্মর্াদ্ধগিায় ফলপ্রসু প্রিার ও দ্ধিপণন কার্ যক্রম িাস্তিায়ন করম্মে। শেেী-দ্ধিম্মেেী পর্ যটক আগমন ও এ 

খাি শেম্মক রার্স্ব বৃদ্ধি এিং নতুন কম যসংস্থান সৃদ্ধষ্ট করাই এ প্রিার কার্ যক্রম্মমর মূল উম্মদ্দশ্য।  

 দ্ধিশ্ব পর্ যটন সংস্থা (United Nations World Tourism Organization-UNWTO), Pacific Asia 

Travel Association (PATA) সহ দ্ধিদ্ধিন্ন আঞ্চদ্ধলক ও আন্তর্যাদ্ধিক পর্ যটন শফারাম্মম িাংলাম্মেে দ্ধব-পাদ্ধিক ও 

িহুপাদ্ধিক সম্পকয উন্নয়ম্মন সম্মিষ্ট রম্ময়ম্মে। আমাম্মের সরকার এ সম্পকয উন্নয়ম্মনর মাধ্যম্মম িাংলাম্মেেম্মক পর্ যটন দ্ধেম্মের শেে 

দ্ধহম্মসম্মি পদ্ধরদ্ধিদ্ধি করার লম্মিয দ্ধনরলস কার্ যক্রম িাদ্ধলম্ময় র্াম্মচ্ছ।  

 আদ্ধম এই সম্মেলম্মন আগি মন্ত্রীিগ য, উচ্চপেস্থহ কম যকিযা, UNWTO এর কম যকিযাগণ ও দ্ধিম্মেষজ্ঞসহ সকল 

অদ্ধিদ্ধেবৃন্দম্মক আিারও আন্তদ্ধরক ধন্যিাে র্ানাদ্ধচ্ছ। আদ্ধম দ্ধিম্মেষিাম্মি ধন্যিাে র্ানাই র্াদ্ধিসংঘ দ্ধিশ্ব পর্ যটন সংস্থার 

মহাসদ্ধিি দ্ধমুঃ িাম্মলি দ্ধরফাইম্মক দ্ধর্দ্ধন অিযন্ত ব্যস্তিার মম্মধ্যও আমাম্মের মাম্মে এম্মসম্মেন। একইসম্মঙ্গ আদ্ধম প্যাদ্ধসদ্ধফক এদ্ধেয়া 

ট্রাম্মিল এম্মসাদ্ধসম্ময়েন (পাটা) এর প্রধান দ্ধনি যাহী কম যকিযা দ্ধমুঃ মাদ্ধরও হাদ্ধর্ যম্মক এই সম্মেলম্মন অংেগ্রহম্মণর র্ন্য ধন্যিাে 

র্ানাদ্ধচ্ছ। এই অঞ্চম্মলর শিৌি সংস্কৃদ্ধি ও ঐদ্ধিহযদ্ধিদ্ধত্তক পর্ যটন দ্ধিকাম্মে সকলম্মক একসম্মঙ্গ কার্ করার আহ্বান র্ানাদ্ধচ্ছ।  

 আদ্ধম আো কদ্ধর, এই সম্মেলম্মনর মধ্যদ্ধেম্ময় এ অঞ্চম্মলর শেেগুম্মলার সোদ্ধনি প্রদ্ধিদ্ধনদ্ধধরা পর্ যটন দ্ধেম্মের উন্নয়ন ও 

প্রসাম্মর একটি শরার্ম্যাপ প্রস্ত্ত্তি করম্মি সিম হম্মিন। একইসম্মঙ্গ এই শরার্ম্যাপ িাস্তিায়ম্মন পারস্পদ্ধরক সহম্মর্াদ্ধগিার 

মম্মনািাি দ্ধনম্ময় এদ্ধগম্ময় আসম্মিন। আদ্ধম দৃঢ়িাম্মি আো কদ্ধর, এ সফম্মর িাংলাম্মেেম্মক আপনারা শর্মন শেখম্মলন িা পর্ যটন 

সংদ্ধিষ্ট দ্ধিদ্ধিন্ন শফারাম্মম তুম্মল ধরম্মিন।  

উপদ্ধস্থি সুদ্ধধবৃন্দ,  

 আদ্ধম পদ্ধরম্মেম্মষ এই আন্তর্যাদ্ধিক সম্মেলম্মনর শুি উম্মবাধন শঘাষণা করদ্ধে। একইসম্মঙ্গ িাংলাম্মেম্মে পর্ যটন িষ য-২০১৬ 

এর শুি উম্মবাধনও শঘাষণা করদ্ধে।  

শখাো হাম্মফর্, 

র্য় িাংলা, র্য় িঙ্গিন্ধু, 

িাংলাম্মেে দ্ধিরর্ীিী শহাক। 
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