
 

 

 বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 

জনসাংদর্াগ শাখা 

পর্ যটন ভবন, ই-৫ সস/১ পসিম আগারগাঁও, শশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

বাাংলাদেদশ সুনীল অর্ যনীসির উন্নয়দনর আওিায় বাপক এর উদযাদগ কক্সবাজার এবাং কুয়াকাটায় পর্ যটন সুসবধাসে 

 

বাাংলাদেদশর প্রসিদবশী রাষ্ট্র সময়ানমার ও ভারদির সদে র্র্াক্রদম ২০১২ এবাং ২০১৪ সাদল সমুদ্রসীমা সবদরাদধর 

সনষ্পসি হয়। বাাংলাদেশ িার এলাকাভুক্ত অাংদশ সবদশষ অর্ যননসিক অঞ্চল এবাং মহীদসাপান সমন্বদয় বদোপসাগদরর ১ 

লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ যসকদলাসমটার এলাকার ওপর স্বত্বাসধকার লাভ কদর। অগভীর মহীদসাপান ও সমুদদ্রর অাংশ 

র্র্াক্রদম ২০ এবাং ৩৫ শিাাংশ। বাসক ৪৫ শিাাংশ গভীর সমুদ্র। এরই শপ্রসিদি বাাংলাদেশ সরকাদরর উদযাদগ সমুদ্র 

সভসিক অর্ যনীসি বা সুনীল অর্ যননসিক উন্নয়দন নতুন শিত্র সৃসি হয় শর্খাদন পর্ যটন একটি সম্ভবনাময় খাি। সুনীল 

অর্ যনীসি বাাংলাদেদশর সামদন অর্ যননসিক উন্নয়দনর সুবর্ য সুদর্াগ সৃসি কদরদে। উন্নি শেদশর মর্ যাোয় উন্নীি হদি 

শেশদক এসগদয় শনদব সমুদ্রসভসিক এই অর্ যনীসি। বাাংলাদেদশর উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্র পর্ যটদনর সম্ভাবনার কর্া 

সবদবচনায় সনদয় সরকার সপ্তম পঞ্চবাসষ যকী পসরকল্পনা, শপ্রসিি পসরকল্পনা-২০৪১ এবাং শেলটা প্ল্যান-২১০০ শি পর্ যটনদক 

গুরুত্ব সেদয় সবদবচনা কদরদে। বাাংলাদেদশর সমুদ্র সভসিক পর্ যটদন সমদয়াপদর্াগী ও সমসন্বি পেদিদপর মাধ্যদম 

অন্তভু যসক্তমূলক উন্নয়দনর পাশাপাসশ বৃসি পাদব কম যসাংস্থান, অসজযি হদব এসসেসজ, শসক্তশালী হদব জািীয় অর্ যনীসি। এদি 

প্রধানমন্ত্রীর সভশন-২০৪১ অজযদন পর্ যটন সশল্প অন্যিম অাংশীোর হদব। 
 

 

বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন (বাপক) সবদের েীর্ যিম অভঙ্গুর সমুদ্রনসকি ও পর্ যটন রাজধানী কক্সবাজাদর স্বাধীনিার 

অব্যবসহি পর শর্দকই নানাসবধ পর্ যটন সুসবধাসে সৃসি কদর আসদে। সরকাদরর সুনীল অর্ যনীসির উন্নয়ন কম যসূসচর 

আদলাদক বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন বিযমাদন কক্সবাজার সমুদ্র সসকি এবাং কুয়াকাটা সমুদ্র সসকি এলাকায় এবাং 

সমুদ্র জদল পর্ যটন সুসবধাসে এবাং অবকাঠাদমা উন্নয়দন নানা কম যসূসচ গ্রহর্ কদরদে।  

 

সুনীল পর্ যটন উন্নয়দন বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন কর্তযক সনসম যি সুসবধাসেিঃ 

পর্ যটন বষ য প্রকদল্পর আওিায় কক্সবাজার সমুদ্র সসকি সাংলগ্ন শমাদটল লাবর্ী কমদপ্ল্দক্সর সামদন ১,৩২,৫২,৩৪৫ (এক 

শকাটি বসত্রশ লি বায়ান্ন হাজার সিনশি পয়িাসিশ) টাকা ব্যদয় একটি শচসজাং শলাদসট এবাং কুয়াকাটা সমুদ্র সসকি 

সাংলগ্ন পর্ যটন হসলদে শহামস কমদপ্ল্দক্স ১,২৫,০৩,৮২৮ (এক শকাটি পঁসচশ লি সিন হাজার আটশি আটাশ) টাকা ব্যদয় 

একটি শচসজাং শলাদসট সনম যার্ করা হদয়দে।   

কক্সবাজার শচসজাং শলাদসট এর সুসবধাসেিঃ 

ক. অভযর্ যনা ও অদপিা কি 

খ. টয়দলট কিিঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি) 

গ. অলবর্াক্ত পাসনর স্নানাগারিঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি) 

র্. শপাষাক পসরবিযন ও লকার কিিঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



কুয়াকাটা শচসজাং শলাদসট এর সুসবধাসেিঃ 

ক. অভযর্ যনা ও অদপিা কি 

খ. টয়দলট কিিঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি) 

গ. অলবর্াক্ত পাসনর স্নানাগারিঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি) 

র্. শপাষাক পসরবিযন ও লকার কিিঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এোড়া, বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশদনর উদযাদগ সমগ্র বাাংলাদেদশ সচসিি পর্ যটন আকষ যর্সমূহ সনদয় প্রস্তুিকৃি আট 

সবভাদগদর সবভাগওয়াসর পান্ডুসলসপ এবাং চলসিত্র ও প্রকাশনা অসধেপ্তদরর অর্ যায়দন মুদ্রর্কৃি প্রকাশনাসমূদহ কক্সবাজার, 

কুয়াকাটাসহ সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় এবাং সমুদ্রজদল অবসস্থি দ্বীপসমূদহর সম্ভাবনাময় পর্ যটন আকষ যদর্সমূহ উদিযখ 

করা হদয়দে।  

বিযমাদন বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশদনর শর্ সকল সুসবধাসে কক্সবাজার এবাং কুয়াকাটায় রদয়দে িা প্রিযি এবাং 

পদরািভাদব সুনীল অর্ যনীসির উন্নয়দন সহায়িা করদে। বিযমাদন কক্সবাজাদর বাপক এর রদয়দে শহাদটল সশবাল, শমাদটল 

প্রবাল, শমাদটল উপল এবাং শমাদটল লাবনী। এোড়া রদয়দে েয়টি লাক্সাসর কদটজ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

†gv‡Uj cÖevj, K·evRvi  

K·evRvi ’̄ ch©Ub nwj‡W Kg‡cø‡·i 8.27 GKi RvqMvi Dci wZbZjv wewkó Ôch©Ub †gv‡Uj cÖevjÕ Gi feb 

1962-63 mv‡j wbwg©Z nq| cieZ©x‡Z 1972 mv‡j GwU evsjv‡`k mvwf©‡mm wjwg‡UW-Gi wbKU †_‡K evsjv‡`k 

ch©Ub Ki‡cv‡ikb‡K n Í̄všÍi Kiv nq| †m mgq †_‡K G †gv‡U‡ji evwYwR¨K Kvh©µg ïiæ Kiv nq| 38 K‡ÿi 

†gv‡UjwU‡Z 08wU UzBb †eW Gwm, 30wU bb-Gwm UzBb †eW Kÿ i‡q‡Q| GQvov, 12wU WiwgUix I 09wU B‡Kvbwg 

Kÿ Av‡Q| DbœZ AwZw_ †mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ G †nv‡U‡ji wbqš¿Yvax‡b 05wU nvwbgyb K‡UR Av‡Q| GLv‡b 50 

Avmbwewkó GKwU DbœZgv‡bi †i‡¯Íviuv i‡q‡Q| 

 

 

 

 

†nv‡Uj ˆkevj, K·evRvi   

K·evRvi ’̄ ch©Ub nwj‡W Kg‡cø‡·i 2.82 GKi RvqMvi 

Dci 1983 mv‡j wZbZjv wewkó †nv‡Uj ˆkevj wbwg©Z nq| 

24 K‡ÿi †nv‡UjwU‡Z 02wU i‡qj Gwm my¨BU Kÿ, 20wU 

Gwm UzBb †e‡WW wWjv· Kÿ Ges 02wU ÷¨vÛvW© Kÿ 

i‡q‡Q| †nv‡UjwU‡Z 50 Avm‡bi GKwU Kbdv‡iÝ nj I 

100 Avmbwewkó DbœZgv‡bi ÔmvMwiKv †i‡ Í̄viuvÕ i‡q‡Q| 

ZvQvov Ab¨vb¨ myweavw`i g‡a¨ Mjd& evi, †nv‡Uj †_‡K mx 

weP ch©šÍ IqvKI‡q G †nv‡U‡ji wbqš¿Yvaxb| wPË we‡bv`‡bi 

Rb¨ †nv‡U‡ji m¤§y‡L NvU euvav‡bv GKwU wekvj cyKyi i‡q‡Q|  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†gv‡Uj Dcj, K·evRvi  

K·evRvi ’̄ ch©Ub nwj‡W Kg‡cø‡·i 5.10 GKi RvqMvi Dci wZbZjv wewkó Ôch©Ub †gv‡Uj DcjÕGi feb 

1962-63 mv‡j wbwg©Z nq| cieZ©x‡Z 1972 mv‡j GwU evsjv‡`k mvwf©‡mm wjwg‡UW-Gi wbKU n‡Z evsjv‡`k 

ch©Ub Ki‡cv‡ikb-Gi wbKU n Í̄všÍi Kiv nq| †m mgq †_‡K G †gv‡U‡ji evwYwR¨K Kvh©µg ïiæ Kiv nq| 38 

Kÿwewkó †gv‡UjwU‡Z 18wU Gwm UzBb †eW, 20wU bb-Gwm UzBb †eW Kÿ i‡q‡Q| 1wU WiwgUix Kÿ I 1wU 50 

Avm‡bi †i‡ Í̄viuvI i‡q‡Q| DbœZ AwZw_ †mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ G †nv‡U‡ji wbqš¿Yvax‡b 5wU jv·vix K‡UR Av‡Q| 

GQvov, evsjv‡`k wegvb-Gi K·evRvi ’̄ Awdm Ges 1wU Uª¨v‡fj G‡RÝxi Awdm G †gv‡U‡j Aew¯’Z| 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†gv‡Uj jveYx, K·evRvi  

K·evRvi ’̄ †gv‡UjwU 2.48 GKi RvqMvi Dci Aew¯’Z| 

‰mKZ wbKUeZ©x nIqvq G †gv‡U‡ji bvgvbymv‡i jveYx 

c‡q‡›Ui bvgKiY Kiv n‡q‡Q| 1998 mv‡j wbwg©Z †gv‡UjwUi 

g~j fe‡b ‡gvU 60 wU K¶ i‡q‡Q| Gi g‡a¨ 20wU Gwm UzBb 

K¶, 37wU bb-Gwm UzBb-†eW I 23wU bb-Gwm Kvcj-†eW 

K¶ i‡q‡Q| 80 Avmb wewkó ‡i‡ Í̄viuv I 60 Avmb wewkó 

Kbdv‡iÝ nj Av‡Q| GQvovI 1981-82 mv‡j jveYx Bq~_ Bb 

bv‡g GKwU WiwgUix wbg©vY Kiv n‡qwQj| cieZ©x‡Z febwU 

†f‡½ Aci GKwU feb ‰Zix Kiv nq| febwU‡Z 18wU Gwm, 

17wU bb-Gwm I 05wU K¶ wn‡m‡e e¨eüZ n‡”Q| 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgy‡` bvgvi †ÿ‡Î mZ©KZvt 

mgy‡ ª̀ bvgvi c~‡e© Aek¨B Avcbvi †nv‡U‡ji d«›U †W¯‹ †_‡K †Rvqvi-fvUvi mgq †R‡b wbb| †Rvqv‡ii mgq 

mgy‡ ª̀ ¯œvb Kiv wbivc`| fvUvi mgq †h †Kvb ~̀N©Ubv NU‡Z cv‡i| ZvB fvUvi mg‡q †Kvbfv‡eB exP n‡Z †ewk 

~̀‡i cvwb‡Z hv‡eb bv| ex‡P †Rvqv‡ii mgq meyR cZvKv Iov‡bv _v‡K Ges fvUvi mgq jvj cZvKv Iov‡bv 

nq| mgy ª̀‰mK‡Z mvBb‡evW© i‡q‡Q †hLv‡b †Rvqvi-fvUvi mgqm~wP Djø̈ L Kiv Av‡Q| GQvov ˆmKZ GjvKv 

BqvwQi jvBd MvW© Ges wm-exP g¨v‡bR‡g›U KwgwUi †¯”̂Qv‡meK Kg©xevwnbx i‡q‡Q| †h‡Kvb cÖ‡qvR‡bi Zv‡`i 

mnvqZv wbb|   

mgy ª̀‰mK‡Z †Kvb ai‡Yi gqjv AveR©bv †dj‡eb bv| cvwbi †evZj, wPcm I PvbvPz‡ii c¨v‡KU, Wv‡ei †Lvmv 

BZ¨vw` hÎZÎ bv †d‡j wbw ©̀ó we‡b †djyb| 

 

 

সুনীল অর্ যনীসির আওিায় কক্সবাজাদর ও কুয়াকাটায় পর্ যটন সুসবধাসে পওয়ার জন্য শর্াগাদর্াগ করুনিঃ 

 শমাদটল লাবনী 

পর্ যটন হসলদে কমদপ্ল্ক্স, লাবর্ী 

পদয়ন্ট, শমাদটল শরাে, 

কক্সবাজার 

শ ানিঃ০৩৪১-৬৪৭০৩ 

motellaboneebpc@gmail.com  

শমাদটল উপল 

পর্ যটন হসলদে কমদপ্ল্ক্স, 

শমাদটল শরাে, কক্সবাজার 

শ ানিঃ ০৩৪১-৬৪২৫৮ 

motelupal1@gmail.com 

 

শমাদটল প্রবাল 

পর্ যটন হসলদে কমদপ্ল্ক্স, 

শমাদটল শরাে, কক্সবাজার 

শ ানিঃ ০৩৪১-৬৪২৫৮ 

motel_probal@yahoo.com  

শহাদটল সশবাল 

পর্ যটন হসলদে কমদপ্ল্ক্স,  

শমাদটল শরাে, কক্সবাজার 

শ ানিঃ ০৩৪১-৬৩২৭৪ 

hotelshaibal@yahoo.com 

পর্ যটন হসলদে শহামস এন্ড 

ইয়ুর্ ইন , কুয়াকাটা 

কলাপাড়া, কুয়াকাটা, 

পটুয়াখাসল 

শ ানিঃ ০৪৪২৮-৫৬২০৭ 

youhthinnparjatan@gmail.com  

বাপক প্রধান কার্ যালদয়র শর্াগাদর্াদগর ঠিকানা 

পর্ যটন ভবন 

ই-৫ সস/১ আগারগাঁও প্রশাসসনক এলাকা, শশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

সরজাদভ যশনিঃ ৪১০২৪২১৮ 

ই-শমইলিঃ reservation@parjatan.gov.bd 

ওদয়বসাইটিঃ www.hotels.gov.bd , www.parjatan.gov.bd  

 

ch©Ub nwj‡W †nvgm&, KzqvKvUv 

1997 mv‡j KzqvKvUv mgy ª̀ ˆmK‡Zi 5.00 GKi 

RvqMvi Dci wØZj fe‡b ch©Ub nwj‡W †nvgm&, 

KzqvKvUvÕi evwYwR¨K Kvh©µg ïiæ Kiv nq| 17 

Kÿwewkó †gv‡UjwU‡Z 1wU Gwm wWjv·, 4wU Gwm 

UzBb †eW, 5wU bb-Gwm UyBb †eW, 6wU bb-Gwm 

wms‡Mj †eW I 1wU B‡Kvbwg Kÿ i‡q‡Q| 50 

Avmbwewkó 1wU AvaywbK †i‡¯Íviuv i‡q‡Q| cieZ©x‡Z 

2.00 GKi RvqMv AwaMÖnY K‡i evwl©K Dbœqb 

Kg©m~Pxi AvIZvq KzqvKvUv †gv‡U‡ji `wÿY cv‡k¦© 

e„nr cwim‡i bZzb Bqy_ Bb& feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

G fe‡b 1wU Gwm i‡qj wWjv·, 2wU Gwm UyBb, 3wU 

Gwm Kvcj, 4wU bb-Gwm Kvcj, 10wU bb-Gwm UzBb 

†eW, 4 kh¨vwewkó 1wU Gwm Kÿ, 4 kh¨vwewkó 35wU 

bb-Gwm Kÿ i‡q‡Q| GQvov, †gv‡UjwU‡Z 50 Avmb 

†i‡¯Íviv,u 100 Avmbwewkó Kbdv‡iÝ nj Ges 40 

Avmbwewkó wgwb Kbdv‡iÝ nj Av‡Q| 

 

mailto:motellaboneebpc@gmail.com
mailto:motelupal1@gmail.com
mailto:motel_probal@yahoo.com
mailto:hotelshaibal@yahoo.com
mailto:youhthinnparjatan@gmail.com
http://www.hotels.gov.bd/
http://www.parjatan.gov.bd/

