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১. ভূন্র্ া 

     ৈিযর্ান সি াি ২০২১ সাকলি র্কে ৈািংলাকেশক  এ টি  র্ের্ আকেি জেকশ পন্িণি  িাি লকযে রূপ ল্প-২০২১ এৈিং 

২০৪১ সাকলি র্কে ৈািংলাকেশক  এ টি  সুখী ও সমৃ্বদ্ধ জেকশ রূপান্তি  িাি লকযে রূপ ল্প-২০৪১ প্রণেন  কিকে। এেন্য 

প্রকোেন দ্রুি ও ধািাৈান্হ  অর্ যননন্ি  উন্নেন। ৈািংলাকেকশ পন্িন্িি অপন্িন্িি অকন  পর্ যট -আ র্ য  স্থান আকে। 

ৈািংলাকেকশি প্রাকৃন্ি  জসৌন্দকযয যুকে যুকে ভ্রর্ণ ািীিা মুগ্ধ হকর়্েকেন। এি র্কে প্রত্মিান্ি  ন্নে যশন, ঐন্িহান্স  র্সন্েে 

এৈিং ন্র্নাি, পৃন্র্ৈীি েীর্ যির্ প্রাকৃন্ি  সমুদ্র বস ি, পাহাড়, অিণ্য ইিোন্ে অন্যির্। একেকশি প্রাকৃন্ি  জসৌন্দযয 

পর্ যট কেি মুগ্ধ  কি। ৈািংলাকেকশি প্রকিে টি এলা া ন্ৈন্িন্ন স্বিন্ত্র্র বৈন্শকযে ন্ৈকশর্ান্েি। ন্ৈকনােকনি উৎস ন্হকসকৈ র্ানুর্ 

র্িগুকলা র্াের্ জৈকে জনে ভ্রর্ণ িাি র্কে অন্যির্। আি ভ্রর্ণ ন্পপাসু র্ানুকর্ি ন্নিে িান্হোি উপি ন্িন্ি  কি পৃন্র্ৈী 

জুকড় েকড় উকেকে হাোকিা পর্ যটন জ ন্দ্র। সর্কেি সাকর্ িাল ন্র্ন্লকে পর্ যটন জ ন্দ্রগুকলাক  আকেি অন্যির্ উৎস ন্হকসকৈ 

প্রন্িষ্ঠা  িাি অন্ৈিার্ জিযা িলকে। আি এই ন্িন্তা জিিনা জর্ক ই পর্ যটন েকড় উকেকে ন্শল্প ন্হকসকৈ। ৈািংলাকেশ প্রাকৃন্ি  

জসৌন্দকর্ যি লীলাভূন্র্। প্রািীন াল জর্ক ই এ জেকশ পর্ যট কেি আের্ন আেও ইন্িহাকস ন্িিস্মিণীে হকে আকে। ৈিযর্ান সর্কে 

ৈািংলাকেকশি োিীে আকেি অন্যির্ এ টি উৎস হকে োঁন্ড়কেকে পর্ যটন ন্শল্প। নেী, হাওড় ও পাহাড়কৈন্যি জেলা 

জনত্রক াণাে পর্ যটন ন্শকল্পি অফুিন্ত সম্ভাৈনা িকেকে। জনত্রক াণাি অনন্য প্রাকৃন্ি  জসৌন্দর্ য, পুিা ীন্িযি প্রাচুর্ য, অনৈদ্য 

উপোিীে সিংস্কৃন্ি এ জেলাক  ভ্রর্ণন্পপাসুকেি েন্য অসাধািণ জসৌন্দকর্ যি লীলাভূন্র্কি পন্িণি  কিকে। পকর্ি দু’পাকশ 

সবুকেি প্রান্তি,  াকলা জধাঁোমুক্ত নীল আ াশ, ৈািাকস ধাকনি েড়াি জেউ  জখলাকনা র্ন-র্ািাকনা দৃশ্য জনত্রক াণাক  পর্ যটন 

জেলা ব্র্যান্ডিংএি র্ােকর্ সৈাি  াকে পন্িন্িি  িকি মূল্যৈান ভূন্র্ া িাখকৈ র্া জনত্রক াণা ির্া সর্গ্র জেকশি অর্ যনীন্িকি 

ইন্িৈাি  প্রিাৈ জেলকৈ।    

২. জনত্রক াণা জেলাি ইন্িহাস, ঐন্িহে ও পর্ যট  আ র্ যণ 

 

 জনত্রক াণা জেলাি ইন্িহাস  

 
 জলা শ্রুন্ি িকেকে, জনত্রক ানা শহকিি র্ে ন্েকে প্রৈান্হি র্েিা নেীি ৈাঁ টি জিাকখি ৈা জনকত্রি জ াকণি র্কিা ৈকল এই 

এলা াি নার্ িণ  িা হকেকে 'জনত্রক ানা'। আৈাি জ উ জ উ এর্নও র্কন  কিন জর্, র্েড়া ও  িংশনেী পন্িকৈন্যি 

এলা টি জেখকি অকন টা জিাকখি র্কিা ৈা জনকত্রি জ াণসদৃশ ৈকলই এই ি র্ নার্ িণ হকেকে। িকৈ ধািণা  িা হে জর্, 

জনত্রক ানা শব্দটি 'নাকটািক াণা' জর্ক ই হকেকে।  

 

ব্রহ্মপুত্র নকেি পূৈ যাঞ্চকল অৈন্স্থি জনত্রক াণা জেলাি ইন্িহাস প্রািীন ঐন্িকহে টই-টুমু্বি ও  ঐন্িকহেি ন্ৈন্িত্র র্টনা সম্ভাকি 

েন্ৈ যি। ন্ৈন্িন্ন িান্ি  পর্ যাকলািনাে স্পযিঃ প্রর্াণ  কি জর্ সােি ৈা সমুদ্রেিয জর্ক  জেকে ওোে এ অঞ্চলটি র্ানৈ 

ৈসৈাকসি জর্াগ্য ভূন্র্কি পন্িণি হকেন্েল। োকিা পাহাকড়ি পােকেশ জলহন  কি এঁক কেঁক   িংস, জসাকর্েিী, েকণেিী, 

র্কহেিী, জোিাউৎিা নেীসহ অন্যান্য শাখা নেী ন্নকে ৈিযর্ান জনত্রক াণা জেলাি েলধািাি উদ্ভৈ। এ জেলাি প্রকিে  নেীই 

জেলাি েন্যণ-পূৈ য ন্েক  প্রৈান্হি। েকল সর্গ্র জেলাি ভূন্র্ উিিািংকশ উঁচু এৈিং ক্রকর্ েন্যণ-পূৈ যািংকশ োলু। ন্িস্টীে িতুর্ য 

শিাব্দীকি এ অঞ্চল গুপ্ত সম্রাটেকণি অধীন ন্েল। ৬২৯ ন্িস্টাকব্দ ন্হন্দুিাে শশািংক ি আর্ন্ত্র্কণ বিন্ন  পন্িব্রাে  ন্হউ এন 

সাঙ র্খন  ার্রূপ অঞ্চকল আকসন, িখন পর্ যন্ত নািােণ ৈিংশীে ব্রাহ্মণ কুর্াি িাস্কি ৈর্ যণ  র্তয   ার্রূপ িােে পন্িিান্লি 

ন্েল। ন্িস্টীে ত্রকোেশ শিাব্দীি জশর্িাকে পূৈ য র্ের্নন্সিংকহি উিিািংকশ পাহাি মুল্লুক  বৈশ্যোকিা ও দুে যাোকিা িাকেি 

র্নেড়া িােি পন্িিালনা  িকিা। িতুে যশ শিাব্দীকি ন্েিািা নার্  েনন  সন্নোসী  র্তয   ার্রূকপি িৎ ালীন িােধানী 

িাটী অঞ্চল আক্রান্ত ও অন্ধকৃি হে। ১৯৮৪ ন্িস্টাকব্দি ১৭ োনুোন্ি জনত্রক াণা র্হকুর্াক  জেলা জর্ার্ণা  িা হে এৈিং ১ 

জেব্রুোন্ি জর্ক  আনুষ্ঠান্ন িাি র্কে নৈ প্রন্িন্ষ্ঠি জেলাি  ার্ যক্রর্ শুরু হে। 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A6%95%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0


 

 ঐন্িহান্স  স্থাপিে 

জনত্রক াণা জেলাে অকন  প্রািীন স্থাপিে িকেকে। জস স ল স্থাপিেগুকলা অন্ধ ািংশই ধ্বিংসপ্রাপ্ত হকে জেকে। ন্ ছু স্থাপিে 

এখকনা ইন্িহাকসি  সাযী হকে আকে। জনত্রক াণাি ঐন্িহান্স  স্থাপিেগুকলাি র্কে উকেখকর্াগ্য হকলা র্েনপুকিি হর্িি শাহ্ 

সুলিান  র্ি উন্িন রুন্র্(ি) র্াোি, শাহ্ সুখূল আন্ম্বো র্াোকিি পাকশ জর্ােল যুকেি এ  েমু্বে ন্ৈন্শয র্সন্েে, পুকুন্িোি 

ধ্বিংশপ্রাপ্ত দূে য, জনত্রক াণাি  ধ্বিংসপ্রাপ্ত ইর্ািকিি স্মৃন্ি ন্িহৃ, দূে যাপুি র্াস ান্দা গ্রাকর্ি সুলিান্ন যুকেি এ  েমু্বে ন্ৈন্শয 

র্সন্েে। 

 সুসলিাে 

সুসলিাে িঘুনার্ ন্সিংহ র্াধৈপুি জোট পাহাকড়ি উপি এ টি ন্শৈ র্ন্ন্দি স্থাপন  কিন্েকলন। জস র্ন্ন্দিটি ধ্বিংসপ্রাপ্ত হকে 

জেকে। িকৈ র্াধৈপুকিি জসই পাহাকড় এখন পর্ যন্ত অসিংখ্য িগ্নইট পাওো র্াে। সুসল েন্র্োি ৈান্ড়ি জশর্ অন্িিও এখন 

ন্ৈলীন। জর্াড়শ শিান্ব্দি প্রর্র্ িাকে সুসল িাে োনন্  নার্ র্ন্ে  এ  ন্ৈশাল পুকুি খনন  কিন্েকলন। জস পুকুি স্থানীে 

িাকৈ  র্লািাণী েীন্র্ নাকর্ খ্যাি। এ টি র্াত্র পাড় োড়া  র্লািাণীি েীন্র্ি আি জ ান ন্িহৃ জনই।  াকল িিাট হকে জেকে। 

সুসল িাে পন্িৈাকিি প্রর্র্ পুরুর্ সুকর্স্বি পাে  এ টি েশভূো র্ন্ন্দি স্থাপন  কিন্েকলন। জস র্ন্ন্দিটি জ ার্াে ন্নন্র্ যি 

হকেন্েল িা এখন আি জ উ ৈলকি পাকিন না। 

 পূৈ যধলাি েন্র্োি ৈান্ড় ও পােল পন্ি 

পূৈ যধলাি েন্র্োি ৈান্ড়ি অন্িি ন্ৈলুপ্ত হকেকে স্বাধীনিাি পূকৈ যই। র্ােড়া েন্র্োি ৈান্ড়ি প্রািীন ইর্ািি গুকলা ও ৈার্কৈড় 

এৈিং নািােনেহ েন্র্োি ৈান্ড়ি ইর্ািিগুকলা প্রাে ন্ৈলুপ্ত। জসানাই ান্দা, জলটিি ান্দা ও এ ই র্ানাি লালিাপুি গ্রাকর্ি 

জর্ার্ল যুকেি র্সন্েে গুকলা  াকলি সাযী হকে োঁন্ড়কে আকে। ইচুন্লো গ্রাকর্ি সুলিান্ন যুকেি র্সন্েে ও আেল সি াকিি 

আক্রাি র্ন্ন্দিটি ৭১ পিৈন্িয  াকল ন্ৈলুপ্ত হকেকে। জলটিি ান্দা গ্রাকর্ পােল পন্িকেি পান্িৈান্ি   ৈি িকেকে। জস  ৈিস্থাকন 

পােল পন্ি িণ শাহ্, টিপু শাহ্, েপান্ি শাহ্ সহ িাঁকেি ৈিংকশি অন্যান্যকেি  ৈি িকেকে। জস  ৈিস্থাকনি প্রািীিটি বৃটিশ 

শাসনার্কল ন্নন্র্ যি হকেন্েল, র্া এখকনা োঁন্ড়কে আকে ।  

 সাি পুকুি ও হাসানকুলী খাঁি সর্ান্ধ 

আটপাড়া র্ানাি িাকর্েিপুি ও সালন্  গ্রাকর্ সািটি পুকুি িকেকে। ন্ৈশাল এ পুকুিগুকলা অন্ি প্রািীন াকল খনন  িা ৈকল 

র্কন হে। ৈড় পুকুকিি পন্ির্ পাকশ হাসানকুলী খাঁি সর্ান্ধ। জস সর্ান্ধটি  াকলা ন্শলা ন্েকে ৈাঁধাকনা। হাসানকুলী খাঁ ন্েকলন 

এ েন পু ুঁন্র্ জলখ । িাি পু ুঁন্খি সুত্র ধকি ন্ৈিাি  িকল এ পুকুি ও সর্ান্ধটি জর্ার্লযুকেি ৈকল ধকি ন্নকি হে। এ োড়া শুনই 

গ্রাকর্ি প্রািীন দূে য এখন ন্ৈলুপ্ত। 

 জিাোইল ৈান্ড়ি প্রত্নিি ন্নেশ যন 

জ ন্দুো র্ানাি ঐন্িহান্স  স্থাপকিেি জিাোইল ৈান্ড়ি প্রত্নিি ন্নেশ যন অন্যির্। ১৯৯২ খৃস্টাকব্দ প্রত্নিি অন্ধেপ্তি  র্ত  

জিাোইল ৈান্ড়কি খনন  াে পন্িিান্লি হকল জৈন্িকে আকস র্সন্েে, দূে য, িািা, পন্িখা,  ৈিস্থান ও অকন  অট্টান্ল া। 

িাির্কে ৈাকিাদুোিী ন্েন্ৈি েন্যণািংকশ সর্িল ভূন্র্। খনকন আকিা পাওো জেকে  ারু ার্ যর্ে অট্টান্ল াি ন্িহ্ন ও দূকে য 

বসন্ন কেি কুি াওোকেি প্রসি র্াে। ঐ প্রািীন ন্িহ্নৈহ স্থানটিি আেিন ৮ জহক্টি। এটি আেি াি ন্েল ৈকল ধািনা  িা 

হে। েন্যকণ জৈিাই নেীি িীি জেঁকর্ িাঙ্গন অর্ৈা জনাঙ্গির্াকটি েন্য জেোল োঁথুন্ন ন্েল। মূল দুকে যি বের্ে ৪৫০ ন্র্টাি ও 

প্রস্থ ১৫৭ ন্র্টাি। ইকটি পন্ির্াণ ৩৭১৮৬ জসন্িন্র্টাি। সনু্মখিাকে জোড়ান্েন্র্। এি এ টিি বের্ে ২৭০ ন্র্টাি ও প্রস্থ ৭০ 

ন্র্টাি, অপিটিি বের্ে ১৫০ ন্র্টাি ও প্রস্থ ৯০ ন্র্টাি। খনকন জৈন্িকে আসা র্সন্েেটিি  ারু াে ও ইকটি আকৃন্ি সুলিানী 

আর্কলি। সিংস্কাি ও  ারু াে সিংকর্ােন হকেন্েল মুর্ল যুকে। এ ই র্ানাি োেিপুি গ্রাকর্ এ টি র্সন্েকেি ইকটি ন শা 

ও  ারু াকে জিাোইল ৈান্ড়ি র্সন্েকেি ইট ও  ারু াকেি সকঙ্গ ন্র্ল িকেকে। র্কন হে এ দুটি র্সন্েে এ ই সর্কে 

প্রান্িষ্ঠা লাি  কিন্েল। জনাোপাড়া গ্রাকর্ি েন্র্োি ও আশুন্লো গ্রাকর্ি অকন  প্রািীন স্থাপিে আে ন্ৈলুপ্ত। 



 

 প্রািীন ন্নেশ যন 

র্েন র্ানাি েকিপুি ও োহাঙ্গীিপুকিি জেওোনকেি ৈান্ির্কিি অন্িি এখন আি জনই। িাঁনোও গ্রাকর্ ১টি প্রিীন র্সন্েে 

িকেকে। ধািনা  িা হে র্সন্েেটি জর্ার্ল যুকে ন্নন্র্ যি হকেন্েল। জেলাি জর্ার্ল যুকে ন্নন্র্ যি অন্যান্য র্সন্েকেি আকৃন্ি ও 

প্রকৃন্িি সকঙ্গ এি সাদৃশ্য িকেকে। এোড়া র্েন সেকি শাহ্ সুন্ে সাধ  বসেে আহম্মে ৈসন্িি র্াোি শিীে। ৈািহাট্রা র্ানাি 

ন্পন্িেপুি গ্রাকর্ প্রািীন জোড়া পুকুি। এি র্কে ৈড় পুকুিটি ৬ শিািংশ ও জোট পুকুিটি ২ শিািংশ ভূন্র্ ন্নকে েঠিি। প্রািীন 

পাট্রা ইকটি োথুনীকি পুকুকিি র্াট ৈাঁধাকনা ন্েল। িাি ধ্বিংসপ্রাকপ্তি ন্িহ্ন এখকনা পন্িলন্যি হে। ৈান্ড়ি নার্ জ াট যৈান্ড়, 

ৈাোি এখন না র্া কলও স্থাকনি নার্ জেওোকনি ৈাোি। জস এলা াে িগ্ন ইকটি েড়ােন্ড় িকেকে। ৈান্ড় ন্নর্ যাকণি পন্িকৈশ 

এখকনা ির্ৎ াি। আর্কর্াোইল গ্রাকর্ি েন্যকণি সাউর্পুকি এ টি িাঙ্গা ইর্ািি িকেকে। র্া ৩৬০ ৈে যফুট। এ ইর্ািিটি 

অন্ি প্রািীন িা সহকেই অনুন্র্ি হে। ন্সিংো গ্রাকর্ এ টি প্রািীন জেৈ র্ন্ন্দি ন্েল। র্ন্ন্দিটি এখন ধ্বিংসপ্রাপ্ত। ৈািহাট্রা 

ৈাোকিি র্ন্ন্দিটিও অন্ি প্রািীন িা সহকেই অনুন্র্ি হে। 

জর্াহনেকেি জসকখি ৈান্ড়ি র্সন্েেটি সুলিান্ন আর্কল ন্নন্র্ যি। র্ার্ান গ্রাকর্ জর্ার্ল যুকেি আকিা এ টি র্সন্েে িকেকে। 

জেৌলিপুি গ্রকর্ ৮৭৬ ৈঙ্গাকব্দ ন্নন্র্ যি পাশাপান্শ দুটি র্ন্ন্দি আকে। জসর্াে ধ্বিংসপ্রাপ্ত ইর্ািিগুকলা এখন িাি জশর্ ন্িহ্নও ধকি 

িাখকি পাকিন্ন। 

 পর্ যট  আ র্ যণ স্থানসমূহ 

 

১.  সাোর্াটিি পাহাড়   

 

িাশর্ন্ণ স্মৃন্িকসৌধ জর্ক  প্রাে জেড় ন্ কলান্র্টাি দূকি ন্ৈেেপুকি আকে 

সাোর্াটিি পাহাড়। এখান জর্ক  িীনা র্াটি সিংগ্রকহি েকল পাহাকড়ি োকে 

সৃন্য হকেকে জোট জোট পুকুকিি র্কিা েিীি েলাধাি। পাহাকড়ি োকে স্বচ্ছ 

েলাধািগুকলা জেখকি ির্ৎ াি। 

 

2.  ন্ৈন্িন্শন্ি  ালিািাল এ াকের্ী 

 

ন্ৈন্িন্শন্ি  ালিািাল এ াকেন্র্কি উপোিীর়্ে সিংস্কৃন্ি িি যা  িা হর়্ে। 

এখাকন প্রন্ি ৈেি উপোিীর়্েকেি সািংস্কৃন্ি  অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান 

হকর়্ে র্াক । প্রন্িটি অনুষ্ঠাকন ন্ৈন্িন্ন এলা া জর্ক  প্রচুি েনসর্াের্ হর়্ে। 

 

 

 

 

৩.  টিং  শহীে স্মৃন্ি জসৌধ 

 

১৯৪৬-৫০ সাকল  র্কিে র্ন্ন ন্সিংকহি জনর্তকি পন্িিান্লি টঙ্ক 

আকন্দালকন শহীেকেি স্মিকণ ন্নন্র্ যি স্মৃন্িকসৌধ। আন্েৈাসী সািংস্কৃন্ি  

এ াকেন্র্ জর্ক  ন্ ছুটা সার্কন জশাকর্েিী নেী পাি হকে ন্ ছু দূি 

এগুকলই জিাকখ পড়কৈ এ স্মৃন্িকসৌধটি। ৈর্ যা জর্ৌসুকর্ জশাকর্েিী েকল 

পূণ য র্া কলও শীি জর্ৌসুকর্ নেীটি পাকে জেঁকট পাি হওো র্াে। 

প্রন্িৈেি ৩১ ন্েকসম্বি  র্কিে র্ন্ন ন্সিংকহি মৃতুে ন্েৈকস এখাকন ন্িন 

ন্েন ব্যাপী র্ন্ন জর্লা নাকর্ জলা ে জর্লা ৈকস।  

 

 

 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1


 

৪.জিাোইলৈান্ড় দুে য 

 

ৈািংলাি প্রািীন শাসন িযাকেি ইন্িহাস-ঐন্িহের্ন্ডি এ  ঐন্িহান্স  

স্থান। এ সর্র়্ে  ি র্টনাই না র্কটকে এ দূকে য। ৈািংলাি সুলিান হুকসন 

শাহ, নেিি শাহ এৈিং ঈশা খাঁ’ি অোকিাহী ৈান্হনীি ে  ে  শকব্দ 

ন্ িাকৈই না জেঁকপকে এই জিার়্োইলৈান্ে়েি র্াটি; জস ইন্িহাস আে 

পুকিাপুন্ি োনা না জেকলও িাঁকেি অহিং াি ও জশৌর্ য-ৈীকর্ যি সাযী হকর়্ে 

আকো োঁে োন্ড়কে আকে প্রািীন দূে যটি। 

 

 

 

5. সুসিং দুে যাপুকিি েন্র্োি ৈান্ড়  

জেলাি দুে যাপুি উপকেলাে অৈন্স্থি সুসিং দুে যাপুকিি েন্র্োি ৈান্ড়। 

সুসিং দুে যাপুকিি জসাকর্েি পেক ি ৈিংশধিিা এ ৈান্ড়টি বিন্ি 

 কিন্েকলন। ৈািংলা ১৩০৪ সাকলি িোৈহ ভূন্র্ কে েন্র্োি ৈান্ড়টি 

এক ৈাকি ধ্বিংস হকে জেকল িাকেি ৈিংশধিিা এটি পুনন্ন যর্ যাণ  কিন। এ 

েন্র্োি ৈান্ড়টি িািটি অিংকশ ন্ৈিক্ত। ৈড় ৈান্ড়, জর্ে ৈান্ড়, আবু ৈান্ড় 

ও দুই আন্ন ৈান্ড়। োনা র্াে ১২৮০ র্িান্তকি ১৫৯৪ িীস্টাকব্দি জ াকনা 

এ  সর্কে  ার্রূপ  ার্াখ্যা জর্ক  জশাকর্েি পাে  নাকর্ এ  ব্রাহ্মণ এ 

অঞ্চকল ভ্রর্কণ আকসন। এখান াি জসৌন্দকর্ য মুগ্ধ হকে এখাকন জর্ক  র্াৈাি 

পন্ি ল্পনা  কিন। জশাকর্েি পাে  োকিা িাো বৈশ্যক  পিান্েি ও ন্নহি  কি িােে েখল  কি জনন। জস সর্কে সুসিং 

িাকেেি অন্ধ ািংশ েনকোষ্ঠী ন্েল আন্েৈাসী, র্াকেি অন্ধ ািংশই আৈাি োকিা। েন্র্োন্ি প্রর্া উকচ্ছকেি পূৈ য পর্ যন্ত প্রাে 

ন্িনশ ৈেি িাি ৈিংশধিিা এ অঞ্চকল েন্র্োন্ি  কি। 

 

6. িানীখিং ন্র্শন 

 

ন্ৈন্িন্সন্ি জর্ক  জশাকর্েিী নেী পাি হকে ন্ি শাে িানীখিং গ্রার্। এখাকন 

আকে সাধু জর্াকসকেি ধর্ যপন্ে। িানীখিং গ্রাকর্ি এ  োর্ন্ল  ন্েেযাটি 

প্রন্িন্ষ্ঠি হকেন্েল ১৯১২ সাকল।  

 

7.িাশর্ন্ণ স্মৃন্িকসৌধ 

িানীখিং জর্ক  ন্ৈেেপুি পাহাকড় র্াৈাি পকর্ ৈকহিািলীকি আকে হােিং 

র্ািা িাশর্ন্ন স্মৃন্িকসৌধ। ১৯৪৬ সাকলি ৩১ োনুোন্ি সিংর্টিি কৃর্  ও 

টঙ্ক আকন্দালকনি প্রর্র্ শহীে ন্ব্রটিশন্ৈকিাধী সিংগ্রাকর্ি জনত্রী হােিং র্ািা িাশর্ন্ণি স্মৃন্িক  স্মিণীে  কি িাখকি িাশর্ন্ণ 

জর্কর্ান্িোল ট্রাস্ট এখাকন ন্নর্ যাণ  কিকে িাশর্ন্ণ স্মৃন্িকসৌধ। 

 

8.জনত্রক ানাি হাওি 

 

জেলাি জর্াহনেে, র্েন, খান্লোজুন্ড়,  লর্া ান্দাে  র্ জৈন্শ ৫৬ টি 

হাওি ও ন্ৈল আকে। শুস্ক জর্ৌসুকর্ হাওকি িার্াৈাে হকলও ৈর্ যা জর্ৌসুকর্ 

পান্নকি পন্িপূণ য র্াক । িখন এসৈ এলা াি এ র্াত্র ৈাহন হে জনৌ া। 

জর্াহনেে শহি জর্ক  ন্ি শাে ন্ে লাক ানা ন্েকে এখান াি 

ন্েঙ্গাকপািা হাওকি প্রকৈশ  িা র্াে। এখান জর্ক  ইন্েন জনৌ াে  কি 

হাওকিি ন্ৈন্িন্ন গ্রাকর্ র্াওো র্াে। ৈর্ যা াকল হাওকিি গ্রার্গুকলা 

এক  টি জোট দ্বীকপি র্কিা র্কন হে। 

 



 

9.জসাকর্েিী নেী 

 

এই নেীটি এ টি  র়্েলা খন্ন। জর্র্ালকর়্েি োকিা পাহাে়ে জর্ক  জনকর্ 

একসকে এই জসাকর্েিী নেী র্াি আন্ে নার্ ন্েকলা ‘সর্সাঙ্গ’। ন্ৈের়্েপুি, 

িানী খিং এসৈ োর়্েোর়্ে জর্কি হকল এই নেী জনৌ াে পাড় হকি হে। 

 

10.ঐন্িহান্স  সাি শহীকেি র্াোি 

১৯৭১ সকনি ২৬ জুলাই র্হান স্বাধীনিা যুকদ্ধ নান্েিপুি ইউন্নেন ভূন্র্ 

অন্েস সিংলগ্ন ন্িন িািাি ন্র্লনস্থকল পা  ৈান্হনীি সাকর্ ৈন্ধু  যুকদ্ধ 

০৭ (সাি) েন ৈীি মুন্ক্তকর্াদ্ধা শহীে হন। পিৈিীকি মুন্ক্তকর্াদ্ধােকণি 

র্িকেহ জলঙ্গুিা ইউন্নেকনি ফুলৈান্ড় নার্  স্থাকন োকিা পাহাকে়েি 

পােকেকশ সর্ান্হি  িা হে। উক্ত সর্ান্ধ সাি শহীকেি র্াোি নাকর্ পন্িন্িি। 

 

11. র্লা িাণী ন্ের্ী 

ন্ৈন্িন্শন্ি ইউন্নর়্েন পন্ির্কেি পাকশই  র্লা িাণী ন্ের্ী। এই  র্লা িাণী ন্ের্ী সােি ন্েন্র্ নাকর্ও পন্িন্িি। ন্ের্ীটি পুকিাপুন্ি 

নেী েকিয ন্ৈলীন হকর়্ে জেকলও এি েন্যণ পন্ির্ পাে়ে এখনও  াকলি স্বাযী হকর়্ে আকে। 

 

12.সাো র্াটি  

 

জনত্রক ানা জেলাি দুে যাপুি উপকেলা পন্ির্ে জর্ক  ৭ ন্ কলান্র্টাি উিি-

পন্িকর্ কুোেড়া ইউন্নেকনি আড়াপাড়া ও র্াইেপাড়া জর্ৌোে 

ন্ৈেেপুকিি সাো র্াটি অৈন্স্থি। ৈািংলাকেকশি র্কে প্রকৃন্িি সেে 

ন্হকসকৈ সাো র্াটিি অন্যির্ বৃহৎ খন্নে অঞ্চল এটি। 

 

13.ন্সন্ল া ৈান্ল  

দুে যাপুি উপকেলাে িকেকে উন্নির্াকনি ন্সন্ল া ৈান্ল, র্া জসাকর্েিী নেী 

জর্ক  উকিালন  িা হে। প্রন্িৈেি এ নেী জর্ক  প্রন্ি র্াকস ৯,০০০ ট্রা  

ন্সন্ল া ৈান্ল উকিালন  িা হে র্া এ অঞ্চকলি অর্ যননন্ি  উন্নেকন 

গুরুিপূণ য ভূন্র্ া পালন  িকে। ন্সন্ল া ৈান্ল অৈ াোকর্ােি  র্ যক  

অিেন্ত শন্ক্তশালী ও স্থােী  িাি  াকে ব্যৈহৃি হে। 

 

14.ন্ৈখ্যাি ৈান্লশ ন্র্ন্য 

 

ৈান্লশ ন্র্ন্যি েন  জোোনার্ জর্ার্াল। ন্হন্দুকেি র্কে জর্ার্ পন্িৈাি 

ন্র্ন্য বিন্িকি ন্ৈখ্যাি। জনত্রক ানা শহকিি ৈািহাট্টা জিাকেি 'েোনার্ 

ন্র্যান্ন িাণ্ডাি'-এি স্বিান্ধ ািী েোনার্ জর্ার্ শি ৈেকিিও জৈন্শ সর্ে 

আকে ৈান্লশ ন্র্ন্য উদ্ভাৈন  কিন। জোোনাকর্ি স্বপ্ন ন্েল নতুন জ ান 

ধিকনি ন্র্ন্য আন্ৈষ্কাি  কি অর্ি হকে র্া া। এ ন্েন ন্িন্ন ন্ৈশাল 

সাইকেি এ টি ন্র্ন্য বিন্ি  িকলন এৈিং জক্রিাকেি জখকি ন্েকলন এৈিং 

জক্রিািা খুৈ প্রশিংসা  িকলা। এি আ াি অকন টা জ াল ৈান্লকশি র্কিা 

(টাঙ্গাইকলি ির্িকর্ি র্কিা)। িাই জক্রিাকেি পিার্কশ য ন্র্ন্যটিি নার্ 

িাকখন ৈান্লশ। এ অঞ্চকল ৈান্লশ ন্র্ন্যি ঐন্িহে ন্নকর়্ে প্রিন্লি ৈহু েে়ো 

যুে যুে ধকি িলকে আর্েনিাি মুকখ মুকখ। ৈান্লশ ন্নকর়্ে এর্ন এ টি জলা ে েে়ো হল- ‘‘োর্, িসকোো জপকে েশুি  িকলন 

িকট নান্লশ,আশা ন্েল আনকৈ োর্াই েোনাকর্ি ৈান্লশ”। 

 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8B_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80


 

15.স্বাদু পান্নি র্াে (পাৈো) 

পাৈো র্াে এ টি ন্ৈলুপ্ত প্রোন্িি র্াে। এই র্াে অিেন্ত সুস্বাদু এৈিং েনন্প্রে। জনত্রক ানাি  খান্লোজুন্ি উপকেলাে এই 

র্ােটি পাওো র্াে। জনত্রক ানা সেি উপকেলাি লযীেকে র্াকেি িার্  িা হে।   

 

16.র্হাকশাল র্াে  

র্হাকশাকলি েন্ম িািকিি জর্র্ালে িাকেেি পােকেকশ জনত্রক ানা জেলাি 

সীর্ান্তৈিী সুসিং দুে যাপুি োকিা পাহাকড়ি খাকে। প্রাকৃন্ি  ন্নেকর্ই 

পাহান্ড় খাকে েন্ম জর্ক  জৈকড় ওো ওই র্াকেি বৈন্শযে হকলও জসখাকন 

আহিণ সম্ভৈ নে। িিা ৈর্ যাে প্রৈল ৈর্ যণ ও জরাকিি টাকন ১০০-১৫০ ফুট 

পাহাকড়ি ওপি জর্ক  ন্নকি আেকড় পকড় র্হাকশাল। পাহাকড়ি খাে জর্ক  

পকড় মুক্ত েলিান্শকি র্কনি আনকন্দ উল্কাি েন্িকি ছুটকি ন্েকে 

জসাকর্স্বিী নেীকি জেকলকেি জপকি িাখা োকল ধিা পকড় র্হাকশাল। 

িাও আৈাি এই ৈর্ যা জর্ৌসুকর্। প্রৈল ৈর্ যণ ও েকলি র্াত্রা জৈন্শ হকল র্হাকশাল ধিা পড়াি সম্ভাৈনাও িি বৃন্দ্ধ পাে। পুকিা ৈর্ যা 

জর্ৌসুকর্ জেকলকেি োকল সাধািণি ১০-১৫টি র্হাকশাল ধিা পকড়। র্ােটিি োকেি িঙ ি িক  উজ্জ্বল জসানান্ল ৈকণ যি হকে 

র্াক । র্ােটি খাদ্য ন্হকসকৈ নুন্ড়পার্ি ও জশওলা জখকে জসখাকনই পন্িপুয হে। র্ােটি ওেকন ১৫ জ ন্ে পর্ যন্ত হকে র্াক । 

র্হাকশাকলি জসানান্ল আিলা আ াকি ৈড় ও পুি হওোে িা ন্েকে পাখা, কুলাসহ ন্ৈন্িন্ন জশৌন্খন দ্রব্য ৈানাকনা হে। 

 

৩. জেলা ব্র্যান্ডিংকেি উকিশ্য  

জনত্রক াণা জেলাি সম্ভাৈনাসমূহক  সৈাি সার্কন তুকল ধকি জেলাি সান্ৈ য  উন্নেন র্টাকনা জনত্রক াণা জেলা ব্র্যান্ডিংকেি মূল 

উকিশ্য। জনত্রক াণা জেলা ব্র্যান্ডিংকেি মূল উকিশ্যসমূহ ন্নম্নরুপঃ  

 

 জনত্রক াণা জেলাে পর্ যটন ন্শল্পক  উৎসান্হি িণ ও এি উন্নেন র্টাকনা; 

 জনত্রক াণা জেলাে ৈািংলাকেকশ পর্ যটকনি উপকর্ােী অৈ াোকর্া সৃন্য  িা; 

 জনত্রক াণা জেলাক , পর্ যটকনি সাকর্ সেৃক্ত স ল ধিকণি  ার্ যাৈলীকি সিংযুক্ত িাখা; 

 জেলাি অর্ যনীন্িক  সমৃ্বদ্ধ  িা;  

 জেলাি ইন্িৈাি  িাৈমূন্িয ন্ৈন্নর্ যাণ;  

 জেলাি অনৈদ্য উপোিীে সািংস্কৃন্ি  কৃন্যি লালন ও ন্ৈ াশ;  

 পর্ যটন ন্শকল্পি ন্ৈ াকশ জেলাে েয ও প্রন্শন্যি েনসেে বিিী  িা; 

 োন্িদ্রে ও জৈ ািি দূিী িণ;  

  র্ যসিংস্থাকনি সুকর্াে সৃন্য;  

 জেলাি ইন্িহাস ও ঐন্িহে সৈাি সার্কন তুকল ধিা; 

 সার্ন্গ্র িাকৈ জেকশি অর্ যননন্ি  প্রবৃন্দ্ধকি ভূন্র্ া িাখা;   

৪. জেলা ব্র্যান্ডিংকেি ন্ৈর্ে 

 

পর্ যটকনি েন্য সি ান্ি অনুোন ও সিংন্িয ন্ৈিাকেি সকঙ্গ র্র্ার্র্ সর্ন্বে সাধন  িাি পাশাপান্শ উন্নি অৈ াোকর্া, সঠি  

পন্ি ল্পনা ও িােননন্ি  ন্স্থন্িশীল অৈস্থা েি াি। জনত্রক াণা জেলাি দুে যাপুি উপকেলাি ন্ৈেেপুকিি সাোর্াটিি পাহাড় 

এৈিং ন্ৈন্িন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জোষ্ঠীি বৈন্িত্রের্ে সিংস্কৃন্িক  ন্র্কি পর্ যটন ন্শকল্পি ন্ৈ াশ র্টাকনাি উকিকশ্য পর্ যটনক  জনত্রক াণাি 

জেলা ব্র্যান্ডিংকেি ন্ৈর্ে ন্নৈ যািন  িা হকেকে।  

৫. পর্ যটনক  জনত্রক াণাি জেলা ব্র্যান্ডিংকেি ন্ৈর্ে ন্নৈ যািকনি জর্ৌন্ক্ত িা  

 

উপোিীে সিংস্কৃন্ি, পাহাড়, হাওি ও প্রািীন ন্নেশ যকনি এ  ন্ৈপুল সম্ভাৈনার্ে স্থান জনত্রক াণা। এ জেলাি দুে যাপুি উপকেলাি 

ন্ৈেেপুকিি সাোর্াটিি পাহাড়ক  পু ুঁন্ে  কি েকড় উেকি পাকি শন্ক্তশালী েনসেে। জনত্রক াণা জেলাে সাোর্াটিক  ন্র্কি 

পর্ যটনক  ব্র্যাড  িাি  ািণসমূহ ন্নম্নরূপঃ 



 

 সাোর্াটিি বৈন্শযেঃ 

১. সাোর্াটি প্রাকৃন্ি  সেে। 

২.  াকলা, ধূসি এৈিং লাল র্াটি।  

৩. সাোর্াটি ন্িন প্র াি। র্র্াঃ-  

 জগ্রে এ – উৎকৃয র্াকনি র্াটি। 

 জগ্রে ন্ৈ – র্ের্ র্াকনি র্াটি। 

 জগ্রে ন্স – ন্নম্ন র্াকনি র্াটি। 

৪. জ ওন্লন ৈা অোলুন্র্ন্নোর্ সমৃ্বদ্ধ।  

৫. প্রন্ি জযকত্র র্াটিি বৈন্শযে ন্িন্ন ন্িন্ন। 

৬. র্াটিকি ন্ৈন্িন্ন খন্নে উপন্স্থি।  

৭. র্াটিকি ন্সন্ল া ৈান্ল িকেকে।  

৮. সাধািণি র্সৃণ, ন্ ন্তু জিো অৈস্থাে আোকলা ও নির্ এৈিং শু না অৈস্থাে র্ের্ র্াত্রাে শক্ত ও 

িঙ্গুি। 

৯. মূল উপাোন জ কোন্লনাইট োড়াও ন্ ছু পন্ির্াণ জ াোট যে (২০% জর্ক  ৩০%), ইলাইট ও সার্ান্য 

জলািাইট িকেকে। 

১০. এই সাোর্াটিি আকপন্য  গুরুি ২.৫৫। 

১১. সাোর্াটিি িাসােন্ন  েলােল হকলাঃ  

ন্সন্ল ন অক্সাইে  ৫০% জর্ক  ৬৮%  

অোলুন্র্ন্নোর্ অক্সাইে  ২০% জর্ক  ৩৩%  

আেিন অক্সাইে  ০.৪% জর্ক  ২.৮%  

টাইটান্নোর্ অক্সাইে  ০.৪% জর্ক  ২%  

 োলন্সোর্ অক্সাইে  ন্িহ্নর্াত্র জর্ক  ০.৮% 

 অনন্য বৈন্শযে :  

 ৈািংলাকেকশি অন্যান্য অঞ্চল জর্ক  প্রাপ্ত সাোর্াটিি জিকে উৎকৃয র্াকনি।  

 ৈিযর্াকন এ র্াটি টাইলস, ন্সিান্র্ , বিেসপত্র ও গ্লাসসহ ন্ৈন্িন্ন জযকত্র ব্যাৈহাি হকচ্ছ।  

জনত্রক াণাি আন্ে সিংস্কৃন্িঃ  উিকি োকিা পাহাড়, পন্িকর্ সুন্ৈশাল ব্রহ্মপুত্র নে, পূকৈ য সুির্া-ধনুি ন্র্ন্লি ধািাি ৈড় োঙ 

এৈিং েন্যকণ জর্র্না নেীি েলধািা জৈন্যি র্হুো-র্লুোি জেশ পূৈ য র্ের্নন্সিংহ। এই পূৈ য র্ের্নন্সিংকহি ন্ৈশাল ন্ৈস্তৃি ভূ-

িাকেি এ টি গুরুিপূণ য েনপে জনত্রক াণা জেলা। িতুে যশ শিক ি সুসিং িােে, প্রািীন  াকলি  ার্রূকপি খান্লোজুন্ি িােে ৈা 

িাটিি জেশ এৈিং র্েনপুি জ াি িাকেেি সর্ন্বকে জনত্রক াণাি ন্ৈ াশ। জনত্রক াণা অঞ্চকল  খন ন্ িাকৈ েনৈসন্ি েকড় উকে 

িাি সঠি  ইন্িহাস অজ্ঞাি। িবুও ৈঙ্গকেকশি প্রািীন ইন্িহাস জর্ক  োনা র্াে র্হািািকিি  াকল র্ের্নন্সিংহ জেলাসহ 

ৈঙ্গকেকশ ন্িন িতুর্ যািংশ ব্রহ্মপুত্র নে ৈা জলান্হি সােকিি েকিয লু ান্েি ন্েল। গ্রী দুি জর্কেন্স্থন্নকসি ভ্রর্ন   ান্হনী  

‘ইন্ড া’ নার্  গ্রকিি ৈণ যনার্কি জসই সর্ে পূৈ যৈঙ্গ সমুদ্রেিয জর্ক  উন্িি হকে   ার্রূকপি অন্তভূ যক্ত হে। জস সর্ে পশু পালন 

ন্েল েীন্ৈ াি প্রধান উপাে। পশু পালন, ন্শ াি, েলমূল সিংগ্রকহি র্ােকর্ েীন্ৈ া ন্নৈ যাহ  কি অত্রাঞ্চকলি প্রািীন েনকোষ্ঠী 

কৃন্র্  কর্ য অিেস্থ হে। েীৈন েীন্ৈ াি  র্ য প্রৈাকহি উপি প্রকৃন্িি বৈন্িত্রেিাি প্রিাৈ পিস্পিক  এ ীভূি  কি েকড় জিাকল 

এ  নৈিি সার্ান্ে  মূল্যকৈাধ। উোি-উোস প্রকৃন্ি, শান্ত নীিৈ ৈনিােী, মৃদুর্ন্দ হাওো, ফুকট র্া া ৈনফুল, ন্ৈল-ন্িকলি 

পদ্ম, নেীি  ল  ল ধ্বন্ন, পান্খি  লিৈ, পাহাকড়ি পােকেকশ ন্িন্িন্িন্ি বৃন্য, েীৈন সিংগ্রাকর্ ন্নকোন্েি প্রািীন েনকোষ্ঠীি 



 

হৃেকে  প্রকৃন্িি অকর্ার্ ন্নকেকর্ একন জেে সুি ও েন্দ। েকল সর্াে জিিনা র্ানন্ৈ  মূল্যকৈাকধি িকস হকে র্াে টইটুম্বি।  

জসই সুদূি প্রািীন  াল জর্ক  জলা সর্াকে িার্া, আিাি-আিািণসহ জলা -ঐন্িকহেি প্রিাৈ ন্েল সুস্পয।  

ন্নকম্ন জনত্রক াণা জপ্রন্যি  ন্িপে জলা ঐন্িকহেি প্রাসন্ঙ্গ  ন্ৈৈিণ তুকল ধিা হল: 

 

হামুড় : হামুড় হকলা ঐ অঞ্চকলি জর্ৌর্ িার্াৈাে প্রন্ক্রোি দৃযান্ত। এ পদ্ধন্িকি  কে েন িান্র্ি এ কত্র িাসাৈাে  ার্ য জৈািাে। 

হািংড়া : হািংড়া পদ্ধন্িি কৃন্র্ র্ য জনত্রক াণাি এ  গুরুিপূণ য  জলা ঐন্িহে। জনত্রক াণাি আঞ্চন্ল  উচ্চািকণ হািংড়া ৈলকি 

ধানকিাো, ধান  াটা, পাটকযকি  াে  িা, েন্র্কি ন্নড়ানী, ইিো াি  র্ য জর্ৌর্িাকৈ সেন্ন  িা বুিাে। 

ৈাঁ ন্ড় : ৈাঁ ন্ড় জনত্রক াণাি এ টি আঞ্চন্ল  শব্দ। ৈাঁ ন্ড় পদ্ধন্ি মূলি পশুপালকন িাখালকেি র্কে িালু ন্েল।  

োঅইন : োঅইন জনত্রক ানাি এ টি আঞ্চন্ল  শব্দ। পশুপালকন এই োঅইন ব্যৈহৃি হে। জোোল র্কি েরু মুখমুন্খ 

সান্িৈদ্ধিাকৈ জেঁকধ িাখাি েন্য ব্যৈহাি  িা হে। 

র্াড়া : র্াড়া জনত্রক াণাি কৃন্র্  কর্ য ব্যৈহৃি এ টি আঞ্চন্ল  শব্দ। জোলিক্কি  কি  পা া ধাকনি মুটি ৈা মুইট সান্েকে 

ধাকনি র্াড়া বিিী  িা হে।   

জৈঢ়:  জৈঢ় জনত্রক াণা ির্া পূৈ য র্ের্নন্সিংকহি এ টি  ৈহুল ব্যৈহৃি আঞ্চন্ল  শব্দ। জৈঢ় ৈলকি িতুন্ে যক  জৈন্যি  িা বুিাে। 

আন্ে াল জর্ক  ৈন্য ন্হিংর োকনাোি র্ািাি  াকে জৈঢ় ব্যৈহাি  িা হি।  

পাল : এ অঞ্চকলি এ টি আঞ্চন্ল  শব্দ। েরুি পাল ৈা েৈান্ে পশুক  পাল  কি র্াকে িড়াকনা হে।  

পালান :  ান্িয  অগ্রহােন র্াকস ৈর্ যাি ন্ৈোকেি সকঙ্গ সকঙ্গ জনত্রক ানা ির্া পূৈ য র্ের্নন্সিংকহি হাওিাঞ্চকল পালান  াটাি 

ন্হন্ড়  পকড় র্াে। পালান হল লা ন্ড় ৈা জ্বালান্নি েন্য ব্যৈহাি জর্াগ্য জোট জোট লিা োিীে বৃকযি প্রকৃি ৈাোন। 

িাঙ্গান্ড় : র্াটি জ কট িাঙ্গান্ড়  কি দুেকন ন্র্কল ৈহন  কি জনত্রক াণাি জলা  ঐন্িহে। 

 

        ক্ষুদ্র নৃ-জোষ্ঠীি সিংস্কৃন্িঃ    

এ জেকশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন-জোষ্ঠীি সািংস্কৃন্ি  সিাগুকলা এ জেকশি োিীে সািংস্কৃন্ি  িাডাকিিই অন্ৈকচ্ছদ্য অিংশ। এ ই সিংকে 

োিীে সিংস্কৃন্িক   কিকে আকিা ৈন্ণ যল, আ র্ যণীে ও সমৃদ্ধ। দুে যাপুকিি প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-জোষ্ঠীি র্কে িকেকে োকিা সম্প্রোে। 

োকিাকেি প্রধান উৎসৈ ‘ওোনোলা’ র্া ‘নৈান্ন’ উৎসৈ নাকর্ও পন্িন্িি। ক্ষুদ্র নৃ-জোষ্ঠীি অন্তর্ভ যক্ত হােিংকেি প্রধান উৎসকৈি 

র্কে িকেকে ‘জেউলী উৎসৈ’। এোড়াও িকেকে জ াি সম্প্রোে র্াকেি প্রধান উৎসৈ ‘ন্ৈহু উৎসৈ’। 

 

৬. জলাকো ও ট্যােলাইন 

 

 

 



 

৭.  জনত্রক াণা জেলাি পর্ যটন ন্শকল্পি ৈিযর্ান অৈস্থা 

জনত্রক াণা জেলাি দুে যাপুিস্থ সাোর্াটিি পাহাড়, িানীখিং ন্র্শকনি িকেকে পর্ যটন ন্শল্প ন্হকসকৈ ন্ৈ ন্শি হওোি অপাি 

সম্ভাৈনা। প্রন্ি ৈেি এ অঞ্চকল  কে  হাোি পর্ যটক ি আের্ন র্কট। দুে যাপুকিি অৈ াোকর্ােি উন্নেন সাধন  কি 

পর্ যটক ি সিংখ্যা আকিা ৈহুগুকণ বৃন্দ্ধ  িা সম্ভৈ। দুে যাপুকি পর্ যট কেি েন্য পর্ যাপ্ত আৈাসন ব্যৈস্থা জনই; এোড়াও 

জর্াোকর্াে ব্যৈস্থা অিেন্ত নাজু  হওোে প্রাকৃন্ি  বৈন্িকত্রেি ন্ৈপুল সর্াহাি র্া া স্বকিও পর্ যট কেি জসিাকৈ আকৃয 

 িকি পািকে না। আৈাসন ও জর্াোকর্াে সর্স্যাি সর্াধান হকল দুে যাপুিক  পর্ যট সমৃদ্ধ এলা া ন্হকসকৈ েকড় জিালা 

র্াকৈ, র্া এি অর্ যননন্ি  উন্নেকনও ৈড় ভূন্র্ া পালন  িকৈ। 

 

৮.  ান্িি েলােল 

 

পর্ যটনক  ব্র্যান্ডিংকেি র্ােকর্ ন্নকম্নাক্ত েলােলসমূহ অেযকনি লকযে সান্ৈ য  পন্ি ল্পনা প্রণেন ও ৈািৈােন  িা 

হকৈঃ  

 পর্ যট কেি ৈান্র্ য  আের্কনি হাি ৫০% বৃন্দ্ধ  িা। 

 ৈেকি ২০০০ েকনি  র্ যসিংস্থাকনি সুকর্াে সৃন্য। 

 অৈ াোকর্ােি উন্নেন। 

 পর্ যটকনি স্থানীে প্রবৃন্দ্ধ ৫০% বৃন্দ্ধ। 

 পর্ যটনন্শল্পক  প্রসাকিি লকযে জনত্রক াণাে েয ও সমৃ্বদ্ধ েনসেে বিিী। 

  

৯. জনত্রক াণাে পর্ যটনন্শকল্পি শন্ক্ত, দুৈ যলিা, সুকর্াে ও ঝুঁন্  ন্ৈকির্ণঃ 

সান্ৈ য  পন্ি ল্পনা ৈািৈােকনি সুন্ৈধাকর্ য প্রার্ন্র্ িাকৈ জনত্রক াণা জেলাে পর্ যটনন্শকল্পি শন্ক্ত, দুৈ যলিা, সুকর্াে ও ঝুঁন্  

ন্ৈকির্ণ  িা হকলাঃ 

 

 

 

 

 

সৈলিা 

ন্ৈেেপুকিি সাোর্াটিি পাহাড় 

ন্ৈন্িন্শন্ি 

হাওড় 

 

দুৈ যলিা 

আোর্ ৈন্যা 

জর্াোকর্াে সর্স্যা 

অৈ াোকর্ােি সর্স্যা 

 সুকর্াে 

পর্ যটন ো ৈািংকলা স্থাপন 

ন্ৈকনােকনি সুব্যৈস্থা 

ন্প ন্ন  স্পট বিন্ি 

পর্ যটন ন্িকলে স্থাপন 

র্ৎস্য সেে িপ্তান্ন 

ঝুঁন্  

দুৈ যল অৈ াোকর্া 

ৈন্যা ও অন্িবৃন্য  

োন্িদ্রে 

সৈলিা, দুৈ যলিা, 

সুকর্াে ও ঝুঁন্  

ন্ৈকির্ণ 



 

 . সৈলিা 

• ন্ৈেেপুকিি সাোর্াটিি পাহাড়ঃ ন্ৈেেপুকিি মূল আ র্ যণ সাোর্াটিি পাহাড় হকলও এখাকন নীল পান্নি েলাশে 

জেখা র্াে। অকন  উঁচু উঁচু টািন্শোিী পাহাকড় সমৃদ্ধ ন্ৈেেপুি। পাহাকড়ি পােকেকশ ন্ৈন্িন্ন িহস্যর্ে গুহাও জিাকখ 

পকড়। সীর্ান্তোঁন্ড়ি পাকশ পাহাকড় ওোি ব্যৈস্থা িকেকে ; এখান জর্ক  জসাকর্েিী নেীি জসৌন্দর্ য উপকিাে  িা র্াে। 

• ন্ৈন্িন্শন্িঃ ন্ৈন্িন্শন্ি  ালিািাল এ াকেন্র্কি উপোিীে সিংস্কৃন্ি িি যা  িা হে। এখাকন প্রন্ি ৈেি উপোিীেকেি 

সািংস্কৃন্ি  অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান হকে র্াক । প্রন্িটি অনুষ্ঠাকন ন্ৈন্িন্ন এলা া জর্ক  প্রচুি েনসর্াের্ হে। 

• হাওড়ঃ সােিসদৃশ ন্ৈস্তৃি েলিান্শি প্রান্তি হাওি। অকনক ি ধািণা, সােি শব্দ জর্ক ই হাওি শব্দটি একসকে। এোড়া 

হাওি অঞ্চলক  িাটি অঞ্চলও ৈলা হে। এ জেকশি উিি-পূৈ যাঞ্চলীে সািটি জেলাে প্রাে ২৫ হাোি ৈে যন্ কলান্র্টাি 

হাওিাঞ্চল িকেকে। এি র্কে জনত্রক ানা অন্যির্। এ জেলাে জোট-ৈড় অসিংখ্য হাওি িকেকে। এ হাওিগুকলাি 

প্রাকৃন্ি  জসৌন্দর্ য অপরূপ। শুষ্ক জর্ৌসুকর্ সবুকেি সর্াকিাহ আি ৈর্ যাে েলক ন্লি জখলা, র্া ভ্রর্ণন্পপাসুকেি 

ন্ৈকর্ান্হি  কি।  

 

খ. দুৈ যলিা  

• আোর্ ৈন্যাঃ জনত্রক াণাি আোর্ ৈন্যা সর্গ্র জেকশি অর্ যনীন্িক  জনন্িৈাি িাকৈ প্রিান্ৈি  কি। প্রন্ি 

ৈেকিি এ ৈন্যা জনত্রক াণাি কৃন্র্ ও র্ৎস্য সেকে ন্ৈরূপ প্রন্িন্ক্রো  কি সাধািণ র্ানুকর্ি সীর্াহীন 

দুকিযাকেি  ািণ র্টাে।   

• জর্াোকর্াে সর্স্যাঃ জনত্রক াণা জেলাে পর্ যট কেি প্রধান আ র্ যণ র্াক  দুে যাপুকিি ন্ৈন্িন্শন্ি। ন্ ন্তু দুে যাপুি 

ভ্রর্ণ পট কেি র্কন ৈাধ সাকধ জর্াোকর্াে ব্যৈস্থাি দুিৈস্থাি েন্য।  

• অৈ াোকর্ােি সর্স্যাঃ পর্ যটনকেি েন্য জনত্রক াণাি প্রধান অন্তিাে এ জেলাি অৈ াোকর্ােি দুৈ যলিা। 

পর্ যট  স্পটগুকলাে আৈাসকনি সর্স্যা, জটন্লকর্াোকর্াে ব্যৈস্থাি অিাৈ, পর্ যাপ্ত স্বাস্থে জ ন্দ্র ও 

স্যান্নকটশকনি অিাৈ, োন্ড় িাখাি স্থাকনি অপ্রতুলিা, ৈেযে ন্নেন্ত্র্কনি দুিব্যৈস্থা ইিোন্ে হকলা এ জেলাি 

প্রধান প্রধান দুৈ যলিা।  

 

ে. সুকর্াে  

• পর্ যটন ো ৈািংকলা স্থাপনঃ জনত্রক াণাি আ র্ যণীে পর্ যটন স্পটগুকলাকি ন্ৈন্িন্ন আধুন্ন  সুকর্াে সুন্ৈধা 

সেন্ন পর্ যটন ো ৈািংকলাি ব্যৈস্থা  িা র্াে। এি েকল এ ন্েক  জর্র্ন পর্ যট  এ জেলা ভ্রর্কণ উৎসাহী 

হকৈ, অপিন্েক  ন্ৈপুল পন্ির্াণ  র্ যসিংস্থান জেলাি অর্ যননন্ি  উন্নেন র্টাকৈ।  

• ন্ৈকনােকনি সুব্যৈস্থাঃ ন্ৈকনােকনি েন্য ন্ৈন্িন্ন সুকর্াে সৃন্য  িা র্াে। জর্র্ন- হাওড় ইক াপা য, ন্শশুপা য, 

ন্িন্ড়োখানা, ৈাহান্ি ফুকলি উদ্যান, পাহাকড়  োৈল  াি ও প্যািাসুেটিিংসহ ন্ৈন্িন্ন সুন্ৈধা সৃন্য  িা র্াে।  

• ন্প ন্ন  স্পট বিন্িঃ জনত্রক াণাি স ল পর্ যট  স্পটগুকলাকি সল্প উকদ্যাকে জোট জোট ন্ৈন্িন্ন ন্প ন্ন  

স্পট বিন্ি  িা র্াে।  

• পর্ যটন ন্িকলে স্থাপনঃ পর্ যটন ো ৈািংকলা, ন্ৈন্িন্ন ন্ৈকনােকনি সুন্ৈধা, অৈ াোকর্ােি উন্নেন ও পর্ যট  

োইেসহ স্বেিংসম্পূণ য এ টি পর্ যটন ন্িকলে স্থাপন  িা র্াে।  

• র্ৎস্য সেে িপ্তান্নঃ জনত্রক াণাি হাওকড়ি ন্ৈশাল েলিান্শ প্রাকৃন্ি িাকৈই র্ৎস্য সেকে পন্িপূণ য। এ 

র্ৎস্য সেে জেকশ র্াকেি িান্হো ন্র্টিকে ন্ৈকেকশ িপ্তান্ন  িকল জেকশি অর্ যনীন্ি আিও দৃঢ় হকৈ।  

 

র্. ঝুঁন্   

• দুৈ যল অৈ াোকর্াঃ জনত্রক াণাি উন্নেকনি েন্য অৈশ্যই জনত্রক াণাৈাসীক  এি অৈ াোকর্ােি উন্নেন 

র্টাকি হকৈ। এ জেলাি িাৈমূন্িয অক্ষুণ্ণ  িাি সৈকিকে ৈড়  ািণ এি দুৈ যল জর্াোকর্াে ব্যৈস্থা।  

• ৈন্যা ও অন্িবৃন্যঃ ৈন্যা ও অন্িবৃন্য জনত্রক াণা জেলাি কৃন্র্ সেে ও র্ৎস্য সেকেি ন্ৈপুল যন্িি  ািণ 

র্টিকে জেলাি েনেকণি েীৈনর্াকন ন্ৈরূপ প্রিাৈ জেকল। ৈন্যাি দুিৈস্থাি  ািকণও এ জেলা অন্যান্য 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1


 

র্ানুকর্ি র্কন জনন্িৈাি  প্রন্িন্ক্রো  কি।  

• োন্িদ্রিাঃ  এ জেলাি জৈন্শিিাে েনসাধািণ ন্নকেি অৈস্থাি উন্নন্ি র্টাকি অসকিিন র্াক । েকল 

অসকিিনিাি  ািকণ িািা িাকেি পুিাকনা অিোস জর্ক  জৈি হকে আসকি পাকিনা। েকল র্ািা েন্িদ্র িািা 

আিও েন্িদ্র িকে র্াকচ্ছ, র্া এ জেলাি েনেণক  স কলি সার্কন েন্িদ্র ন্হকসকৈ পন্িন্িি  িকে।  

 

১০. জেলাি ইন্িহাস, ঐন্িহে, সিংস্কৃন্ি ও মূল্যকৈাধক  ব্র্যান্ডিংকেি সাকর্ সেৃক্ত িণ 

পর্ যটন োড়াও জনত্রক াণা জেলাে িকেকে এি অনন্য বৈন্শযেসেন্ন সাোর্াটি, উপোিীে সািংস্কৃন্ি  ঐন্িহে,  প্রন্সদ্ধ 

খাৈাি ৈান্লশ ন্র্ন্য, ন্ৈখ্যাি র্হাকশাল র্াে ও পাৈো র্াে। 

 

১১. জেলা ব্র্যান্ডিং  র্ য-পন্ি ল্পনা 

 জেলা ব্র্যান্ডিং ৈািৈােকনি েন্য ন্িন ৈেি জর্োেী ন্নকম্নাক্ত  র্ য-পন্ি ল্পনা অনুসিণ  িা হকৈঃ 

 

স্বল্পকর্োেঃ ০৬ র্াস 

র্েকর্োেঃ ০১ ৈেি ০৬ র্াস 

েীর্ যকর্োেঃ ০৩ র্াস  

 

 

 র্ য-পন্ি ল্পনা ে  

 

 

নিং  ার্ যক্রর্   র্ য সোেন সূি  োন্েিপ্রাপ্ত  ন্র্টি  সর্েসীর্া সহােিা ািী 

১ ব্র্যান্ডিং এি ন্ৈর্ে 

ন্নন্ে যয িণ 

 

ন্ৈর্ে ন্নধ যান্িি  সিংন্িয  ন্র্টি  ইকিার্কে ন্নধ যান্িি  জেলাি স ল 

অিংশীোি 

২ এ েন জেলা 

জো াল পকেি 

ন্নধ যািণ ও ন্ৈন্িন্ন 

 ন্র্টি ও উপ ন্র্টি 

েেন 

 
জো াল পকেি ন্নধ যািণ ও 

 ন্র্টি েেন  

জেলা ন্র্টি  জর্-২০১৭ জেলাি স ল 

অিংশীোি 

৩  ান্িি েলােল 

ন্নধ যািণ  

 ান্িি েলােল ন্নধ যান্িি  সিংন্িয  ন্র্টি জর্-২০১৭ জেলাি স ল 

অিংশীোি 

৪ ব্র্যান্ডিং জলাকো ও 

ট্যােলাইন ন্নধ যািণ 

ন্নধ যান্িি সিংন্িয  ন্র্টি এন্প্রল-২০১৭ জেলাি স ল 

অিংশীোি 

৫ পর্ যটকনি ৈিযর্ান 

অৈস্থা ন্ৈকির্ণ 

প্রন্িকৈেন  সিংন্িয  ন্র্টি এন্প্রল-২০১৭ জেলাি স ল 

অিংশীোি 

৬ পর্ যটনক  ব্র্যাড  িাি 

জযকত্র শন্ক্ত, দুৈ যলিা, 

সুকর্াে ও ঝুঁন্  

ন্িন্হ্নি িণ  

 

ন্িন্হ্নি  িা হকেকে সিংন্িয  ন্র্টি জর্-২০১৭ জেলাি স ল 

অিংশীোি 

৭ সর্োৈদ্ধ পন্ি ল্পনা 

প্রণেন  

পন্ি ল্পনা প্রণীি  সিংন্িয  ন্র্টি জর্-২০১৭  জেলাি স ল 

অিংশীোি 



 

৮ ব্র্যাড বু  প্রণেন  ব্র্যাড বু  প্রণেকনি  ার্ যক্রর্ 

িন্লি  

সিংন্িয  ন্র্টি  
 জুন-২০১৭  

জেলা  ন্র্টি  

৯ প্রিাি  প্রিাকিি েন্য ন্ৈন্িন্ন 

 ার্ যক্রর্ গৃন্হি  
সিংন্িয  ন্র্টি িলর্ান স্থানীে ন্র্ন্েো, িথ্য 

র্ন্ত্র্ণালে  

১০ পন্ি ল্পনা ৈািৈােন পন্ি ল্পনা ৈািৈােন 

 ার্ যক্রর্ িলর্ান  
সিংন্িয  ন্র্টি ও 

উপ ন্র্টি  

িলর্ান জেলাি স ল 

িকিি েনেণ 

১১ ৈািৈােন িোিন্  ও 

পন্িৈীযণ  

পন্ি ল্পনা ৈািৈােন 

িোিন্   ার্ যক্রর্ 

িলর্ান 

সিংন্িয  ন্র্টি ও 

উপ ন্র্টি 

প্রন্িৈেি  জেলা  ন্র্টি  

 

 

১২. প্রিাি  

সান্ৈ য  োন্েি ৈািৈােকনি ন্নন্র্কি েঠিি প্রিাি  ন্র্টিি না 

প্রিাকিি র্াের্ সর্েসীর্া োন্েি  

ন্প্রি ও ইকলক্ট্রন্ন  র্াের্ িলর্ান সিংন্িয  ন্র্টি 

ব্যানাি ও ন্ৈলকৈাে য স্থাপন জুলাই ২০১৭ সিংন্িয  ন্র্টি 

স্থানীে  োৈল জনটওোক যি র্ােকর্ ব্র্যান্ডিং প্রিাি িলর্ান সিংন্িয  ন্র্টি 

জসাশ্যাল ন্র্ন্েোে প্রিািণা িলর্ান সিংন্িয  ন্র্টি 

জেলা ব্র্যান্ডিং উৎসৈ ও জর্লাি আকোেন  জুলাই ২০১৭ সিংন্িয  ন্র্টি 

জেলা ব্র্যান্ডিং ন্ৈর্কে ওকেৈ জপে বিন্ি র্া জেলা িথ্য ৈািােকন 

র্া কৈ 

জর্ ২০১৭ সিংন্িয  ন্র্টি 

ন্ৈন্িন্ন ন্লেকলট ও সুকিেন্নি বিন্ি ও ন্ৈিিণ  আেস্ট ২০১৭ সিংন্িয  ন্র্টি 
 
 
 
১৩. পন্ি ল্পনা ৈািৈােন  ন্র্টি   

    সান্ৈ য  োন্েি ৈািৈােকনি ন্নন্র্কি েঠিি জেলা ব্র্যান্ডিং ৈািৈােন  ন্র্টিি নার্ঃ  

জেলা ব্র্যান্ডিং ৈািৈােন  ন্র্টিঃ 

জেলা প্রশাস  সিাপন্ি 

পুন্লশ সুপাি  সেস্য 

প্রধান ন্নৈ যাহী  র্ য িযা, জেলা পন্ির্ে  সেস্য 

উপ-পন্িিাল , স্থানীে সি াি সেস্য 

ন্সন্িল সােযন সেস্য 

সিংন্িয স ল উপকেলা পন্ির্ে জিোিম্যান  সেস্য 



 

উপ-পন্িিাল , কৃন্র্ সম্প্রসািণ অন্ধেপ্তি সেস্য 

উপ-পন্িিাল , যুৈ উন্নেন অন্ধেপ্তি সেস্য 

জেলা ন্শযা  র্ য িযা  সেস্য 

ন্নৈ যাহী প্রক ৌশলী, স্থানীে সি াি প্রক ৌশল অন্ধেপ্তি সেস্য 

জপৌিসিা জর্েি (স ল)  সেস্য 

উপকেলা ন্নৈ যাহী অন্েসাি (স ল) সেস্য 

জেলা ব্র্যান্ডিং  াকে অন্িজ্ঞ এ েন সহ ািী  ন্র্শনাি  সেস্য  

জেলা িথ্য অন্েসাি  সেস্য 

উপর্হাব্যৈস্থাপ , ন্ৈন্স   সেস্য 

জেলা  ালিািাল অন্েসাি  সেস্য 

জেলা মুন্ক্তকর্াদ্ধা  র্াডাি  সেস্য 

সিাপন্ি, জিম্বাি অৈ  র্াস য এড ইডান্িে  সেস্য 

সিাপন্ি, জহাকটল র্ান্ল  সন্র্ন্ি  সেস্য 

সিাপন্ি, সড়  পন্িৈহণ র্ান্ল  গ্রুপ  সেস্য 

স্থানীে নািী জনত্রী/ব্যৈসােী  সেস্য 

স্থানীে যুৈ সর্াকেি প্রন্িন্নন্ধ  সেস্য 

সিাপন্ি/জোত্র প্রধান সিংন্িয নৃিান্ি  েনকোষ্ঠী     সেস্য 

জেলা প্রশাস   র্ত  র্কনানীি েণ্যর্ান্য ব্যন্ক্ত (২ েন) সেস্য 

অন্িন্িক্ত জেলা প্রশাস  (সান্ৈ য )  সেস্য-সন্িৈ 
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১৫. জেলা ব্র্যান্ডিংকেি সর্স্যা, সম্ভাৈনা, সিং ট ও উিিকনি উপাে 

জনত্রক াণা জেলা ব্র্যান্ডিংকেি সর্স্যাসমূহঃ 

১.  এ খাকি জ ান অর্ য ৈিাি জনই। 

২. দূৈ যল জর্াোকর্াে অৈ াোকর্া। 

৩. িাকলা র্াকনি জহাকটল ও জসৈা দুকটাই এখাকন দূষ্প্রাপ্য। শহিক ন্ন্দ্র  ন্ ছু জসৈা র্া কলই পর্ যটন এলা াগুকলাকি এসৈ জসৈা  

 ৪. পর্ যটন স্থাপনা জর্র্নঃ জহাকটল, জর্াকটকলি সিংখ্যা অিেন্ধ   র্। 

জনত্রক াণা জেলা ব্র্যান্ডিংকেি সম্ভাৈনাঃ  

 ১. প্রাকৃন্ি  জসৌন্দকর্ যি অপাি লীলাভূন্র্ এই জেলা।  

 ২. এখান াি নান্িশীকিাষ্ণ েলৈায়ু খুৈই আিার্প্রে। 

 ৩. সাম্প্রোন্ে  সম্প্রীন্ি একেশক  প্রন্িকৈশী জেশসমূহ জর্ক  আলাো  কিকে। 

 ৪. এ জেলাি র্ানুর্ অন্িন্র্পিােন। 

 ৫. এ জেলাি িকেকে পুিকনা সমৃদ্ধ ও খুৈ সুন্দি জলা সান্হিে সম্ভাি, এসৈ ন্ ছু সঠি িাকৈ তুকল ধিা আে সর্কেি োন্ৈ। 

 ৬. এ জেলাি িকেকে নান্দন্ন  জলা ন্শল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিি ন্শল্প জর্গুকলা পর্ যট  আ র্ যকণি ন্ৈর্ে হকি পাকি। 

 ৭. উপোিীে স্বিন্ত্র্ে ক্রীড়া, িার্া, সান্হিে, প্রািীণ ন্নে যশন সমূহ আ র্ যকণি ন্ৈর্ে হকি পাকি। 

 

জনত্রক াণা জেলা ব্র্যান্ডিংকেি সিং টঃ 

১. আর্াকেি জর্ক াকন ন্ৈর্কে উিিকণ মূল সিং ট হকলা পন্িৈিযকনি র্ানন্স িাি অিাৈ। 

২. জ াকনা প্রাকৃন্ি  সুন্দি জিনুেক  আর্িা সান্েকে আকিা সুন্দি পর্ যটন ৈান্ধৈ  িকি পান্িন্ন। 

৩. জনন্িৈাি  িাৈমূন্িয পন্িৈিযন  িকি পান্িন্ন। 

৪. ব্যৈসােীকেি েন্য অকন  জহাকটল জর্াকটল আকে। ন্ ন্তু পর্ যটক ি েন্য জহাকটল ব্যৈস্থা অপ্রতুল। 

জনত্রক াণা জেলা ব্র্যান্ডিংকেি সিং ট উিিকণি উপােঃ 

 

১. পর্ যটন ৈান্ধৈ জর্াোকর্াে ও স্থাপনা বিিী  িকি হকৈ। 

২. সি ান্ি জৈসি ান্ি িাকৈ জেকশ ন্ৈকেকশ ব্যাপ  প্রিািণা িালাকি হকৈ। 

3. পর্ যটন এলা াগুকলাি সর্ি সুন্ৈধা ন্নন্িি  িকি হকৈ। 

4. প্রন্ক্রো সহে  িকি হকৈ, জিনুেগুকলা ন্নিাপে  িকি হকৈ। 

5. প্রন্শযকণি র্ােকর্ সি ািী ও জৈসি ািীিাকৈ োইে জস্বচ্চাকসৈ  ও খড ালীন  র্ী বিিী  িকি হকৈ। 

6.  সািাৈেি নানা ইকিি আকোেকনি , জর্র্ন আর্াকেি জলা োন, জলা কখলা, জলা নাি ইিোন্ে র্া কি পাকি। আন্েৈান্স 

উপোন্িি নানা সািংস্কৃন্ি  অনুষ্ঠাকনি র্হড়া ও প্রেশ যণী। সািা ৈেি নানা ক্রীড়া সাস্কৃন্ি  প্রন্িকর্ান্েিাি আকোেন হকি পাকি 

পর্ যটন শহকি। 

16. উপসিংহাি 

ৈািংলাকেকশি অর্ যননন্ি  খািক  শন্ক্তশালী  িাি েন্য পর্ যটন ন্শকল্পি উপি গুরুি আকিাপ  িকি হকৈ। জনত্রক াণা জেলাে 

পর্ যটন ন্শকল্পি ন্ৈ াকশি পকর্ি ৈাধাগুকলাক  দূি  কি এক  শন্ক্তশালী ন্িন্িি উপি োঁড়  িাকি হকৈ। এ েন্য প্রকোেন 

 ার্ য ি উকদ্যাে, সুষ্ঠু ব্যৈস্থাপনা এৈিং আন্তন্ি  প্রকিযাি। এ ন্শকল্পি ন্ৈ াশ শুধু অর্ যননন্ি  লাকিি েন্যই নে ৈিিং জেলাি 

িাৈমূন্িযি ন্ৈর্েটিও এি সাকর্ েন্ড়ি। উপযুক্ত পন্িকৈশ েকড় তুকল দৃঢ় অর্ যনীন্ি অেযকনি অন্যির্ এ টি খাি ন্হকসকৈ 

পর্ যটনক  প্রন্িষ্ঠা  িকি সৈাইক  এন্েকে আসকি হকৈ। 


