প্রতিধ্বতি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online)
ISSN: 2321-9319 (Print)

বাঙাতির ভ্রমণ : একটি সমাজিাতিক ভাষ্য
শুভ্রজচৎ ঘযাটার্জ্জী
Abstract
The people of West Bengal are known as tour loving people. From the ancient time they
travelled many places around the world as pilgrim, merchant, historian and so on. During
that period, this was limited among few people. But in Modern time the nature, motive, test
and desire of tourists from West Bengal have changed and mass tourism has developed in
this scenario. Now tourism is the fastest growing industry in the world. What was the nature
of tourism of this people in the early stage, what kind of changes taken place in modern time,
is there any class or gender inequality found among them and some sociological causal
explanation of the changing nature of the tourism of the people of Bengal have been
discussed in this article.
Key Words: Tourist, The tourist Gaze, Tourist motivation.

বূজভওা : যম জযবফবয ভবধয অভযা জদনযাবতয প্রজতজট ভূূতজ জতফাজত ওজয, ফায ফায যদবঔ তায অওলজণ
মায় ওবভ। তঔন যনবভ অব এওবখেঁবয়জভ চজনত ক্লাজি। ভন তঔন ঔেঁবচ যফড়ায় বফজঘত্র। এআ বফজঘবত্রয ন্ধাবন
ৃজথফীয ‘ওত নদী, জকজয, জন্ধভরু, ওত না চানা চীফ, ওত না জযজঘত তরু’ যদঔায চনয ভানল াযা
ফঙয ধবয খবয যফড়ায় ওাতাবয ওাতাবয। ওঔবনা যদব, ওঔবনা জফবদব, ওঔবনা ফা াজড় যদয় জনরুবেব।
াযা ৃজথফী চবড় মজটন তাআ এঔন এও জফার জল্প ফা আন্ডাজি।
ভগ্র জফবে ভওারীন ভাচফযফস্থায় মজটন জবল্পয এআ যম ফযাও গ্রকজত জযরজিত বে তায
াবথ তার জভজরবয় ফাগাজরযা* অচ এআ জবল্পয াবথ বতাপ্রবতাবাবফ চজড়বয় যকবঙ। জট.জব., যযজি,
ঔফবযয ওাকচ, ভযাকাজচন, আন্টাযবনট প্রবৃজত কণভাধযবভ অচ ভ্রভবণয জফজ্ঞাবনয ঙড়াঙজড়। াড়ায় াড়ায়
কবড় উবেবঙ নতন নতন ট্র্যাববর এবচজি। বতজয বে নতন নতন মজটন যওন্দ্র। যফবড় ঘবরবঙ ফাগাজর
মজটবওয ংঔযা। ভ্রভণ এঔন অয ওবয়ওজট যেজণয ভবধয ীভাফদ্ধ যনআ, তা অচ ঙজড়বয় যকবঙ ফজবেজণয
ভবধয। জযফজতজত বে ভ্রভণ ম্পবওজ ফাগাজরয স্বাদ  ভানজওতায। ভ্রভবণয গুরুত্ব এবতা যফবড়বঙ যম
ফতজভাবন জফজবন্ন ভাজফদযারবয়, জফেজফদযারবয় স্বতন্ত্র „Tourism Department‟ যঔারা বে, ঙাত্র-ঙাত্রীয
ংঔযা ক্রভ যফবড় ঘবরবঙ এআ াঔাবত। ভাচতবেয ঙাত্র জাবফ স্বাবাজফও বাবফআ এআ জফলয়জটবও তাআ
ঔফআ অওলজণীয় ভবন বয়বঙ এফং এআ ওাযবণআ ফাগাজরয ভ্রভণ ম্পবওজ এওজট বালয যঘনা ওযবত প্রয়াী
বয়জঙ। স্মযণাতীত ওার যথবও ফাগাজরবদয ভ্রভবণয প্রওৃজত যওভন জঙর, ফতজভাবন ফাগাজরয ভ্রভবণয স্বাদ 
ভানজওতায জও জযফতজন খবটবঙ, ফাগাজরবদয ভবধয ভ্রভবণয যিবত্র যওান যেজণ ফা জরঙ্গ বফলভয অবঙ জওনা,
থাওবর তায প্রওৃজত জওরূ প্রবৃজত জফলয়গুজরবও এআ প্রফবন্ধ যমভন তবর ধযা বয়বঙ যতভজন ফাগাজরয
ভ্রভবণয ঘজযবত্রয যম জযফতজন খবটবঙ তায শ্চাবত জও জও ওাযণবও দায়ী ওযা মায় যআ জফলবয় জওঙ
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ভাচতাজেও ফযাঔযা যদয়ায যঘষ্টা ওবযজঙ। ওাযণ ফাগাজরয ভ্রভবণয জযফতজবনয ভবধয রজওবয় অবঙ তায
চীফন মান  াংস্কৃজতও ভূরযবফাবধয জযফতজবনয জঘহ্ন।
[*এঔাবন ফাগাজর ফরবত ভূরত জশ্চভফবঙ্গয জধফাীবদয যফাছাবনা বয়বঙ।]

ভ্রভণ : তাজেও অবরাঘনা:

„Tourist‟ ব্দজটয উৎজি খবট রযাজটন ব্দ „tornus‟ যথবও, মায থজ „A
tool for describing a circle‟ থফা „A turner‟s wheel‟. প্তদ তাব্দীয প্রথভাবধজ „Tourist‟ ব্দজট
এও স্থান যথবও নয স্থাবন ভ্রভণ ওযায যিবত্র প্রথভ ফযফৃতত য়। John Urry (1990) তােঁয „The Tourist
Gaze : Leasure and Travel in Contemporary Society‟ গ্রবে 19th Century Stationary উদ্ধৃত
ংজ্ঞাজটবও তবর ধবয যদজঔবয়বঙন যম ূবফজ Tourist ফরবত যফাছাত “A Person who travels for
traveling, out of curiosity, and because he has nothing better to do”. তােঁয ভবত Dictionaries
Universal –এ tourist-এয যম ংজ্ঞা যদয়া বয়বঙ তা র “the tourist is a person who makes a
journey for the sake of curiosity, for the fun for travelling, or just to tell others that he has
travelled”. থজাৎ যআ ভয় ভ্রভবণয াবথ ‘ঔ’ ফা „Pleasure‟ জফলয়জট যবাবফ চজড়ত জঙর না। ঊনজফং
তাব্দীয প্রথভ জদও যথবও ভ্রভবণয াবথ ‘ঔ’ ফা „Pleasure‟ জফলয়জট তযি খজনষ্টবাবফ চজড়বয় বড়।
Urry-য ভবত এআ ভয় যথবও „Tourist‟-য যম ংজ্ঞা উবে অব তা র “One Who makes a tour or
tours, especially one who does this for recreation or who travels for pleasure, object of
interest, scenery or the like”. এ প্রবঙ্গ ফরা দযওায যম „Tourist‟ এফং „Traveler‟-এয ভবধয াথজওয
অবঙ। Lupke-Schwarz (2013) এ প্রবঙ্গ ফবরবঙন Tourism is travel without a real
purpose…….in earlier centuries were always on a mission. “The pilgrims, for example,
wanted to find salvation; the conquistadors wanted to conquer……What changed in the 18 th
century, in Spode‟s view, is that people began to travel for fun”.

The Tourist Gaze: ভাচতাজেও John Urry (1990) এআ „tourist Gaze‟ ব্দজটয প্রফতজন ওবযন।
তােঁয ভবত „torurist Gaze‟ র “Part at least of that experience is to gaze upon or view a set of
different scenes, of landscapes or townscapes which are out sides of the ordinary”. এআ
জফলয়জটবও ফযাঔযা ওযবত জকবয় ফবরবঙন :
“1. Tourism is a leisure activity which pre-supposes its opposite namely regulated and
organized work.
2. Tourist relationship arises from a movement of people to and then stay in various
destinations. This necessary involve some movement through the space that is the
journey, and a period of stay in a new place or places.
3. The journey and stay to and in, sites which are outside the normal places of residential
work.
4. The tourist gaze is directed to features of landscape and townscape which separate them
from everyday experience.
5. The gaze constructed through signs and tourism involves the collection of signs”.

Tourist Motivation: যম ভস্ত ঘাজদা গুজর ূযবণয জচনয ভানবলয ভবন ভ্রভণ স্পৃা বতজয য়
তাবওআ „Tourist Motivation‟ ফবর। Plangmarn, Mujtaba & Pirani (2012) এয ভবত, “Tourist
motivation refers to a set of needs that cause a person to participate in a tourist activity”.
Urry (1990) ভূরত ঘায ধযবণয Tourist motivation-এয ওথা ফবরবঙন। মথা:
a) Subjectivity: এবিবত্র ভানল জনবচয অগ্রব, উৎাব বমাক ঔেঁবচ তায ফয ফা ঙজটয ভয়বও

ওাটাবত ঘায়।
b) Security: ফৃৎ ফৃৎ য গুবরাবত যম ওৃজত্রভ চীফন মান, ছেঁজও, জনযািাীনতা, ফযস্ততা প্রবৃজত
যবয়বঙ তায যথবও ভক্ত বয় ভানল াভজয়ও াজি  অনন্দ রাববয চনয ভ্রভবণ যফজযবয় বড়।
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c) Transgression: ভানল ধযা ফােঁধা ীভানাবও ঙাজড়বয় এওটা াধাযণ  যযাভাঞ্চওয জবজ্ঞতা

রাববয চনয থজাৎ এওটা ন্দয ভয়বও উববাক ওযায চনয ভ্রভবণ যফজযবয় বড়।
d) Status: বনবও ভ্রভণবও এও ধযবণয ‘ভমজাদায প্রতীও’ জাবফ ধবয এফং ফায ওাবঙ তায ভ্রভণ
জবজ্ঞতাবও চাজয ওযায চনয ভ্রভণ ওবয থাবও।
Urry (ibid) ফবরবঙন Postmodernist tourist যা বঘতন যম তাযা „tourist‟ এফং তাযা ভ্রভণবও এও
ধযবণয যঔরা জাবফ গ্রণ ওবয। তাআ তাযা ভ্রভণ ওবয যওান এওজট জবজ্ঞতা চজবনয জযফবতজ মত
ধযবণয জবজ্ঞতা ায়া মায় তায ফগুবরাবও উববাক ওযায যঘষ্টা ওবয। থজাৎ Postmodernist tourist
যা যওান এওজট উবেয জনবয় ভ্রভণ ওবয না, ভ্রভবণয জঙবন থাবও ফহু উবেয।
Zhang & Marcussen (2007) –এয ভবত মজটওবদয প্রবভাদ ভ্রভবণয যিবত্র যম জফলয় গুজর
(motivating factors) ওাচ ওবয যগুজরবও দুজট যেজণবত বাক ওযা মায়। মথা: ১. Push factors এফং ২.
Pull factors. এেঁবদয ভবত “Push factors are defined as origin-related and refer the intangible,
intrinsic desire of the individual traveler, such as desire to escape, rest and relaxation,
adventure, health and prestige. Pull factors are defined mainly related to the attractiveness of
a given destination and tangible characteristics such as beaches, accommodation and
recreation facilities and cultural and historical resources”. এওজফং তাব্দীবত ভানবলয ভ্রভবণয
অওাঙ্খাবও তীব্রতয ওযায যিবত্র ভূরত „Pull factor‟-আ যফজ ওামজওযী বূজভওা ারন ওবয ঘবরবঙ ফবর

তােঁযা ভবন ওবযন।

ভ্রভবণয ংজিপ্ত আজতা: ফহু প্রাঘীন ওার যথবওআ ভানবলয ওাবঙ ভ্রভণ জঙর এওটা যভা। ভানল তঔন
াবয় যেঁবট যাস্তা-খাট-ভাে-চঙ্গর খবয যফড়াত, জফবল ওবয ভানল মঔন কাবঙয পরভূর াতা যঔবয় ফা ফনয
শু জওায ওবয চীফন মান ওযত। এআ ধযবণয ভ্রভণ যমভন ওষ্টওয  জফদচনও জঙর যতভজন এধযবণয
ভ্রভবণয যিবত্র প্রঘয যজক্তয প্রবয়াচন জঙর। এয যফতজীওাবর ভানল াধাযণত ফযফা ফাজণচয,
তীথজমাত্রা, প্রাঘীন ঐজতাজও খটনা-স্থান আতযাজদ অজফষ্কাবযয উবেবয খবয যফজড়বয়বঙ। থজাৎ ভ্রভবণয
জফলয়টা ফজণও-দাকয, তীথজমাত্রী, জযব্রাচও, আজতাজফদবদয ভবধযআ ীভাফদ্ধ জঙর। াধাযণ ভানল ভ্রভবণ
ঔফ এওটা ংগ্রণ ওযত না।
ঊনজফং তাব্দীয জিতীয়াবধজ জল্প জফল্পবফয পবর জশ্চভ আউবযা  উিয অবভজযওাবত জল্প
বযতায জফওাবয াবথ াবথ অধজনও মজটবনয ধাযণাজট উবে অবত থাবও। জশ্চবভয এআ জল্পজফল্পফ
াভাজচও  থজননজতও যিবত্র এও ফযাও জযফতজন অবন। তাঙাড়া জল্পায়বনয পবর ভানবলয ফস্তুকত
ম্পদ যমভন ফৃজদ্ধ যবয়জঙর, াবথ াবথ ভাবচ যমাকাবমাক  জযফন ফযফস্থায বনও উন্নজত খবটজঙর।
এআ ওর ওাযঔানা গুবরাবত ওাচ ওযবত অায চনয য গুবরাবত ফহু যরাবওয ভাবফ খবট। পবর
য গুবরাবত স্বাস্থযওয জযবফ ৃজষ্ট বত থাবও। ওাযঔানাগুবরায জফওট অয়াচ, ওবোয জযেভ,
স্বাস্থযওয জযবফ আতযাজদ যথবও ভজক্ত ায়ায চনয ভানল ফয ভবয় তাআ নয যওাথা যফজড়বয়
অবত যঘবয়জঙর। থজাৎ প্রজতজদবনয এওবখবয়জভ ওাবচয চীফন তাবদয ওাবঙ দুজফজ বত থাবও। তাআ
ফয জদনগুজরবত তাযা এভন যওাথা যমবত যঘবয়জঙর যম ওর স্থানগুবরাবত ঔ-াজি ায়া মায়,
জফবনাদন ওযা মায় এফং যম স্থানগুবরা বফ যযাভাঞ্চওয, ন্দয, ভবনাযভ  স্বাস্থযওয। Cohen (1988) –এয
ভবত “In the mid-twentieth century (when industry in the West boomed), summer holidays
became an important annual ritual for many families in Western countries who typically
visited the same holiday resorts (invariably located on the coast, by lakes or in the
mountains) provided an escape from the stresses and strains of working life”. তাআবতা এআ

ভয় যথবও ভধয আউবযাবয ফড় ফড় যগুবরায ওাঙাওাজঙ দূযবত্ব প্রঘয ‘যেচায যচান’ কবড় উেবত থাবও।
French Riviera, Carnes এফং Monte Carlo র এআ ওর ‘যেচায যচান’ গুবরায ভবধয নযতভ। তবফ
এগুবরা ঙাড়া আউবযা  অবভজযওাবত ম্পদারী ভানলবদয চনয অবযা বনও মজটন যওন্দ্র কবড়
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উবেজঙর। জিতীয় জফেমবদ্ধয য যথবও মজটবনয জফওা অবযা দ্রুত য় এফং ফতজভাবন মজটন জফবেয ভবধয
ফবঘবয় দ্রুত ভৃজদ্ধভূরও  প্রজতবমাজকতাভূরও জবল্প (Industry) জযণত বয়বঙ।
বাযবত অধজনও মজটবনয জফওা : জওঙ ঐজতাজও ওাযণফত বাযত অধজনও মজটন ম্পবওজ অগ্র
যদঔাবত শুরু ওবয যফ যদজযবত। মজদ বাযবত মজটবনয গুরুত্ব জিতীয় জফেমবদ্ধয অবক যথবওআ রিয ওযা
যকবঙ। জওন্তু মবদ্ধয ওাযবণ তা জওঙটা ফাধাপ্রাপ্ত য়। ১৯৪৫ াবর প্রথভ বাযত যওায মজটবনয জফওাবয
চনয Sir John Sergeant –এয যঘয়াযভযাজনজপ-এ এওজট ওজভজট কেন ওবয, মা „Sergeant Committee‟
নাবভ জযজঘত। এআ ওজভজটয ভূর রিয ফা ওাচ গুজর জঙর, জিতীয় জফেমবদ্ধয পবর বাযবত যম টজযষ্ট
ট্র্াজপওগুবরা জফমজস্ত বয়জঙর মদ্ধ যফতজী ওাবর যগুবরাবও জও বাবফ নজকেন ওযা মায় য ম্পবওজ জওঙ
অবরাওাত ওযা, মজটন যওন্দ্রগুবরাবত মজটওবদয জও জও ধযবণয জফধা যদয়া যমবত াবয য ম্পবওজ
জওঙ উবদ যদয়া, যওন্দ্রীয় ফা যাচয যওায গুজর জওবাবফ ঐফ জফধাগুজর যদয়ায ফযফস্থা ওযবত াবয
য ম্পবওজ জওঙ উবদ যদয়া, টজযষ্ট কাআিবদয যট্র্জনং যদয়ায াজয ওযা আতযাজদ। স্বাধীনতায যফতজী
ওাবর বাযবতয প্রথভ ঞ্চফাজলজজও জযওল্পনাবত মজটবনয জফওাবয চনয যওান থজ ফযাদ্ধ ওযা য়জন। জিতীয়
ঞ্চফাজলজজও জযওল্পনাবত (১৯৫৬-৬১) প্রথভ বাযত যওায মজটবনয জফওাবয চনয ৩.৩৬ যওাজট টাওা
ফযাে ওবয। বাযবত মজটবনয জযওাোবভাকত উন্নয়বণয চনয ১৯৬৬ াবর „India Tourism
Development Corporation (ITDC)‟ কেন ওযা য়। লষ্ঠ ঞ্চফাজলজজও জযওল্পনাবত (১৯৮০-৮৫) বাযত
যওায মজটবনয জফওাবয চনয জত গুরুত্বূণজ দবি গ্রণ ওবয। „Travel Circuit‟ নাভও ধাযণায
উয জবজি ওবয মজটবনয উন্নয়বণয চনয বাযত যওায ১৯৮২ াবর প্রথভ „Tourism Policy‟ যখালণা
ওবয। বাযবত মজটবনয াভাজচও  থজননজতও প্রাজঙ্গওতাবও মজাবরাঘনা ওযা  মজটবনয জফওাবয চনয
বাযত যওায ১৯৮৬ াবর „National Committee on Tourism‟ কেন ওবয। যওাযী প্রবঘষ্টা ঙাড়া
যফতজীওাবর বাযবত ধীবয ধীবয বনও ট্র্যাববর এবচজি কবড় উবেবঙ, যম গুবরায ওাচ বরা যাবটর,
ফাংবরা, যকষ্ট াউ প্রবৃজত বতজয  জযঘারনা ওযা; মজটওবদয জযফন ংক্রাি জফধা যদয়া; তাবদয
অবভাদ-প্রবভাবদয ফযফস্থা ওযা; জচজনত্র যওনায চনয জং ভর বতজয ওবয যদয়া আতযাজদ। যদবয
থজননজতও ভৃজদ্ধয চনয ভ্রভণভন্ত্রও  ট্র্যাববর এবচজিগুজর মজটন যওন্দ্রগুজরবও নানাবাবফ অওলজণীয় ওবয
তরবঙ এফং মজটওবদয জফজবন্ন জফধাদাবনয ভাধযবভ অওৃষ্ট ওযায যঘষ্টা ওযবঙ। তাআ জদন জদন মজটওবদয
ংঔযা যমভন যফবড় ঘবরবঙ যতভজন বতজয বে নতন নতন মজটন যওন্দ্র। এআ বাবফ বাযবত অধজনও মজটন
জবল্পয জফওা খবট ঘবরবঙ।
ফাগাজরয ভ্রভণ : অবকওায ওথা - ভ্রভবণয ফযাাবয ফাগাজরয যম এওটা প্রজজদ্ধ অবঙ, বাযবতয নয যম যওান
যাবচযয জধফাীবদয যফাধয় যটা যনআ। এটা জেও জদ্ধাি নয়—নভান ভাত্র। ফস্তুত ভ্রভণটা ফাগাজরয
ভর্জ্ায় ভর্জ্ায় এভন যকেঁবথ যকবঙ যম ‘উের ফাআ যতা ওটও মাআ’ নাভও প্রফাদজটয ভবধয যমন যআ তেআ
ধ্বজনত য়। অয ‘াবয় ঘাওা রাকাবনা’ ওথাজটয উৎজি জও তায বফখবয বফজবষ্টযয চনযআ? এআ দুজট
ব্দওল্প জও ফাগাজরয ভ্রভণজপ্রয়তায ওথাবও স্মযণ ওজযবয় যদয় না? যওন না প্রফাদ যতা দীখজজদবনয চীফন
জবজ্ঞতায ংজিপ্ত জবফযজক্ত ফবর স্বীওায ওবযন যরাওাজতয জফাযদকণ।
ফরা য় যম ফাগাজর এওজট জভে চাজত। ওাযণ ফণজংওবযয পবরআ ফাগাজর চাজতয উদ্ভফ। নৃতাজেও ফা
ঐজতাজও জফঘাবয এওথা স্বীওৃত। তাআ ফাগাজর চীফন মাবন এওঔণ্ড মামাফয ফৃজি যমন যদঔবত ায়া মায়,
মা ৃজথফীয অয যওান বয চাজতয ভবধয যনআ ফরবর তযজক্ত বফ না, ওাযণ ৃজথফীয ভবধয ফবঘবয় যফজ
মজটবন অগ্রী চাজত র ফাগাজর। ফাগাজর মজটবনয উয নানা প্রবাফবওয প্রবাফ যবয়বঙ। ফাগাজরবদয
আজতা মজবরাঘনা ওযবর যদঔা মায় যম, এআ আজতা এও বফজঘত্রূণজ আজতা। ওঔবনা ফজজত্রুয
অক্রভবণয পবর জনো বে ভানল জফজবন্ন স্থাবন খবয যফজড়বয়বঙ, ওঔবনা ফাজণজচযও ওাযবণ, অফায
ওঔবনা ফা তীথজ দজবন যফজযবয় বড়বঙ ফাগাজর। তৎওারীন তীথজমাত্রা জঙর তযি ওষ্টাধয। যআ ওষ্টবও
জতক্রভ ওবয মক মক ধবয ফাগাজরবদয তীথজ মজটন ঘবর অবঙ। ফাগাজর জণ্ডত তী দীঙ্কয দভ
তাব্দীবত জতব্ববত জকবয়জঙবরন যফৌদ্ধধভজ প্রঘাবয। তায এআ জযক্রভা জঙর এও ভাজযভ্রভণ।
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ঊজন তবও মজদ ফাগাজর চীফবনয অধজনও মবকয ূত্রাত ফবর ধযা মায় তাবর ফাজণবচযয ূবত্র ভ্রভণ
নয়, যাচনীজত ফা ধভজীয় ওাযবণ নয়, উচ্চজিাবথজ জফবরত ভ্রভবণয দৃষ্টাি যতা প্রঘয যদঔবত ায়া মায়।
যবভঘন্দ্র দি, যফীন্দ্রনাথ যথবও শুরু ওবয জনবফজও বাযবতয অবযা ওতত ভানবলয নাভ ওযা ম্ভফ
মাযা উচ্চজিায চনয জফবদ মাত্রা ওবযবঙন। তাযআ াাাজ স্বাভী জফবফওানবন্দয ভত জযব্রাচবওয ওথা
জফবফঘনা ওযবত বফ, ধভজ ফযআ তায খজনষ্ট নঙ্গ। তবফ ঊজন তবওয যল জদবও জফনাথ াস্ত্রী,
বত্রবরাওযনাথ ভবঔাাধযায় প্রভঔ ফাগাজরযা মােঁযা আউবযাব জকবয়বঙন, তােঁযা তওজ ভন জনবয়আ ভ্রভণ
ওবযবঙন, ঘাজযজদবও ভবনাবমাক জদবয় যদবঔবঙন এফং ওী ায়ায অবঙ তা যববফবঙন। তবফ জফনাথ াস্ত্রী,
বত্রবরাওযনাথ ফা ওৃষ্ণবাজভনীয ভ্রভণ জেও ভ্রভণ নয়। এেঁযা মঔন মাবেন তঔনআ এেঁযা চাবনন আউবযাব জেও
ওী ওী যদঔবত বফ, যওানটায প্রংা ওযবত বফ অয যওানটায জনবন্দ ওযবত বফ। থজাৎ প্রবতযওটা
যযপাবযিআ েঁবদয চানা অবঙ। এেঁযা জজিত ভধযজফি এফং তৎওারীন জনবফজও জিায বমাক
যবয়বঙন। পরত আউবযা ম্পবওজ ওতওগুবরা ধাযণায জিজযটাআ েঁবদয জঙর। ভ্রভণ ফৃিািগুজর যআ
জিজযটাআবও মথাথজতা জদবয়বঙ। যআ চনযআ যদ-জফবদ ভ্রভণবও ফাদ জদবর যদঔা মায় যম, ফহু ূফজ
যথবওআ ফাগাজরযা তীথজমাত্রীবওআ প্রথভ ঙবন্দয ভবধয যফবঙ জনবয়বঙ। ফাগাজর তীথজমাত্রীবদয ভানবট
জন্দযাবণয ঘায ধাভ যওদায, ফদ্রী, কবঙ্গাত্রী  মভবনাত্রী; জন্দবদয যভািরাববয প্তযী ফাযাণী,
বমাধযা, জযিায, ভথযা, ফৃন্দাফন প্রবৃজত তীথজবূজভগুবরায স্থান জঙর ফজাবগ্র। ফহুওার ধবয ংঔয ফাগাজর
ণযরাববয অায় এআফ স্থাবন ভ্রভণ ওবযবঙ। তাঙাড়া জন্দ তীথজস্থানগুজরয ভবধয যী, যতনওাী, প্রয়াক,
কয়া, ফদ্ধকয়া, যদখয, ফৃন্দাফন প্রবৃজত স্থানগুজরবত এওভয় প্রঘয তীথজমাত্রী জবড় ওযত। তবফ ফাগাজরযা যম
শুধভাত্র তীথজমাত্রী জঙর তা নয়, এভন বনও ফাগাজর অবঙন মােঁযা ‘জবচাত মজটও’ জাবফ জযজঘত। এেঁযা
ফহু জবজ্ঞতা ম্পন্ন, ফহু চায়কা জওংফা ফহু যদ ভ্রভণ ওবযবঙন, বনও যদবঔবঙন, বনও যচবনবঙন। ভ্রভণ
এেঁবদয ওাবঙ শুধ যদঔা নয়, নবফ। এেঁযা জঙবরন ংঔযায় ঔফআ ওভ। ঊনজফং তবওয প্রথভজদবও এভন
বনও ভ্রভণাথজীবদয ভবধয এেঁবদয ংঔযা ঔফআ ওভ জঙর। এেঁযা াধাযণত অজফষ্কাযও। নতন থ, নতন
চায়কা, নতন াাড় আতযাজদয যঔােঁচ যভবর এেঁবদয জবমাবন। ১৯৬০ াবর জভারবয়য নন্দাখজন্ট জঔয
জবমান ওবয ফাগাজরয যািববঞ্চায টযজযচবভয মাত্রা শুরু য়। তায অবক জফজিপ্তবাবফ নানাচন জভারবয়
যৌেঁবঙবঙন তায দুকজভ অওলজবণ, তীথজমাত্রীযা যকবঙন ধবভজয টাবন। খবট যকবঙ যফজওঙ াআ-জিজঘউি
যট্র্জওং। স্বাভী ঔণ্ডানন্দ, স্বাভী জফবফওানন্দ, চরধয যন, যাভানন্দ বাযতীয় ভবতা জফজষ্ট ফযজক্তবদয ফণজনায়
চানা যকবঙ জভারবয়য কন ঞ্চবরয ওথা। ফরা যমবত াবয তাবদয নৃত থ ধবযআ কবড় উবেজঙর
ফাগাজরবদয াাবড় মায়ায এওাি জনচস্ব ট্র্যজিন্। যফতজীওাবর জভারবয়য যট্র্জওংবও অবযা জযজঘত
ওবয তবরজঙবরন প্রবভাদ ওভায ঘবটাাধযায়, উভা প্রাদ ভবঔাাধযায়, ফদ্ধ ফ, প্রবফাধ ওভায ানযাবরয
ভবতা কজনত মজটও। ঊজন তবওয বনও অবক যথবও প্রঘয উচ্চজফি ফা উচ্চভধযজফি ফাগাজর আজতা
প্রজদ্ধ ভজন্দয, ভজচদ, যফৌদ্ধজফায, যফৌদ্ধস্তু, জকচজা-যাবকািা ঙাড়া বাযবতয নানা ঞ্চবর ঙজড়বয় থাওা
দুকজ-যওল্লা-যাচপ্রাদ আতযাজদ জফলবয় নঙ্খ জ্ঞানাচজবনয চনয ভ্রভণ ওবযবঙন। যওউ ফা স্বাবস্থযাদ্ধায চজনত
ভ্রভণ ওবযবঙন। তবফ এযওভ ফাগাজর ভ্রভণওাযী তৎওারীন মবক ওভআ যদঔা যমত এফং এআরূ ভ্রভণ
াধাযণত উচ্চজফি ফা উচ্চভধযজফি ফাগাজরবদয ভবধযআ ীভাফদ্ধ জঙর।
তযাং যদঔা মাবে যম, ঊজন তবওয অবক ফা ঊজন তবওয এবওফাবয প্রথভজদবও ভ্রভবণয জফলয়টা
ফজণও, দাকয, তীথজমাত্রী, জযব্রাচও, আজতাজফদ এফং জবচাত  জজিত ভানলবদয ভবধযআ ীভাফদ্ধ
জঙর। াধাযণ ভানল ভ্রভবণ ঔফ এওটা ং গ্রণ ওযবতা না। তাঙাড়া ভ্রভবণয াবথ ‘ঔ’ ফা „Pleasure‟
জফলয়জট তঔন অবজন এফং াধাযণ ফাগাজরবও জখবয কণমজটবনয জফওা তঔন য়জন।
ফাগাজরয ভ্রভণ : ফতজভান প্রফণতা - েঁজচফাবদয জফওাবয াবথ াবথ মজটবনয ঘজযত্র ফদবর যকবঙ। মজটন
অয ওবয়ওচবনয ভবধয থাওবরা না, এর কণমজটন। এঔাবনআ মজটন জবল্প জযণত বে। অফায মজদ
প্রমজক্তয জফওা না বতা তাবর অচবওয এআ কণমজটন ম্ভফ বতা না। অভযা চাজন েঁজচফাবদয জফওাবয
াবথ াবথ জফর েজভও ফাজনী বতজয র, তাবদয াবত টাওা এর। এফায তাবদয ফয দযওায। এআ
ফয ভয়টা তাযা জওবাবফ ওাটাবফ যটা জেও ওবয জদবে েঁজচজতযা। েঁজচজতযা যদঔবফ ফয ওাটাবত
Volume-II, Issue-IV

April 2014

35

ফাগাজরয ভ্রভণ : এওজট ভাচতাজেও বালয

শুভ্রজচৎ ঘযাটার্জ্জী

জকবয় েজভও তায জপজচওযার ওযাজজফজরজট মাবত াজযবয় না ফব। পবর এআ েঁজচজতযাআ জেও ওবয জদর
তায েজভও ওীবাবফ যওাথায় যফড়াবফ। এচনয নতন নতন স্পট্ বতজয র। যফড়াবনায স্পট্ যফবড় যকর। অফায
েজভও যফড়াবত জকবয় যম ঔযঘ ওযবফ তা ঢওবফ েঁজচজতযআ খবয। যাবটর েঁজচজতবদয, স্পট্গুবরায উন্নয়ন
তাযাআ ওযবঙ। এআবাবফ মজটবনয ভবধয েঁজচফাদ ঢওবঙ, বতজয বে কণমজটন ফা Mass tourism। প্রবপয
জবজচৎ জভত্র-য ভবত উিয েঁজচফাবদ কণমজটন থাওবঙ না, মজটবওয ঙবন্দয উয জনবজয ওবয মজটন
বতজয বে। মজটন অবক জঙর ভরূ (Homogeneous), জওন্তু এঔন বফজঘত্রূণজ (Diversive)। ফতজভাবন
এভন এওটা বাফ বতজয ওযা বে যমন স্পট্গুবরা ঐ মজটবওয এওাি ফযাজক্তকত, যম তা তাযআ অজফস্কায।
অবর জওন্তু তা নয়। ফটাআ চ াঘয ওবয যদয়া বে (বখালঃ ২০০০)। জেও এআ জফলয়টা ফাগাজর
মজটওবদয ভবধয রিয ওযা যকবঙ। ফাগাজর যফড়ায়, যফড়াবনায উবেয যফড়াবনা। যফড়াবনা ভাবন
অধজনওতা। অধজনওতায ভূর জফলয় র „To be mobile‟। এঔন ফয ভাবনআ প্রবভাদ ঘায়। তাআ ভ্রভণ
ভাবনআ এঔন প্রবভাদ ভ্রভণ।
১৯৭০-এয দবওয য যথবও ৃজথফীবত উন্নজতয যচায়ায এববঙ এফং তায পবর ভাবচয নন্নত
যেজণ মজটবন অওৃষ্ট বে। ক্রভ যফবড় ো এআ ভধযজফি যেজণবও অওৃষ্ট ওযায যঘষ্টায় াবফওী ভ্রভণ
ফযফায়ীযা যমফ ঞ্চরবও উবিা ওবয অজঙর যআফ ঞ্চরবও অওলজনীয় ওবয তরবত রাকর।
ফতজভাবন যবাকফাদী ভাবচ ভ্রভণ ম্পবওজ ৃজথফীয নযানয যদবয ভবতা ফাগাজরবদয দৃজষ্টবঙ্গী াবিবঙ।
তাবদয জফশুদ্ধ ঔ ায়ায অওাঙ্খা এঔন প্রফর। তাবদয ভ্রভবণয স্বাদ তাআ ূবফজওায ভানলবদয যথবও
বনও বফজঘত্রূণজ। Featherstone (1991) ফবরবঙন “In the late periods of the twentieth century, the
search of leisure has become an indispensible component of contemporary of leisure has
become an indispensible component of contemporary consumer culture”. তাআ ফাগাজরবদয

াবফওী যম ভাজনজওতা থজাৎ ভ্রভণ ভাবনআ ধভজস্থান ফা ধভজবওজন্দ্রও–যআ দৃজষ্টবজঙ্গয অভূর জযফতজন খবটবঙ।
যদঔা মাবে যম জধওাং ফাগাজর জঘযজযজঘত ধভজস্থান গুজরবত ভ্রভণ ওযবর তাবদয উবেয জওন্তু ূণয রাব
ওযা নয়। এবিবত্র তাবদয ভবধয জবন্ন উবেয  জবন্ন স্বাবদয এওটা ফযাায জযরজিত বে। যমভন
ফতজভাবন ফাগাজরযা যী ভ্রভবণ ূণয ওযায যঘবয় যীয ভবদ্র যঢউ-এয াবথ াবথ তার যযবঔ যীয দুজরবয়
জদবয় ভদ্র স্নাবনয ভচা জনবতআ যফজ ঙন্দ ওযবঙ এফং যীয চকন্নাথ দজবনয যঘবয় জঘল্কা হ্রবদয যভনীয়
ূবমজাদয়  ূমাজ স্ত যদঔবত যফজ অগ্রী। ফাগাজর মজটওযা ফতজভাবন যীয যথবও জওঙটা দূবয যকাারয
ফীবঘ যফজ মাবে। ওাযণ নযাঘাযার ফীঘ রূব যকাারবযয প্রজস্ত অবঙ াযা বাযবত। অফায দজিন
বাযবতয তীথজবিত্র যাবভেয ফা যতনওাীবত ফাগাজর মজটওওাযীবদয জবড় জযরজিত বর ফতজভাবন যম
চায়কাটা মজটওবদবয যফজ অওৃষ্ট ওযবঙ তা র জশ্চভখাট ফজতভারায যওাটারাভ চরপ্রাবতয প্রাওৃজতও
ভবনাযভ যাবা। যতভজন জন্দ তীথজস্থান কয়া, ফদ্ধকয়া ফা যদখবযয যঘবয় ফতজভাবন আজতা প্রজদ্ধ যাচকীয,
নারন্দা, াচাযীফাক  ারাবভৌ চাতীয় উোন, যাচযাপ্পা চরপ্রাত প্রবৃজত স্থানগুজর ফাগাজর মজটওওাযীবদয
যফজ অওৃষ্ট ওযবঙ। ফাগাজরযা অচ যওদায, ফদ্রী, কবঙ্গাত্রী, জযিায আতযাজদ তীথজস্থান গুজরবত ণয ওযায যঘবয়
ঐ ওর স্থাবনয প্রাওৃজতও যৌন্দমজযবও উববাক ওযবত যফজ অগ্রী। তবফ যওদায, ফদ্রীয যঘবয় ফাগাজর
মজটওওাযীবদয ওাবঙ ফতজভাবন াাবড়য যাণী জভরায অওলজণ বনও যফজ। এঙাড়া জভাঘর প্রবদবয
ওরবযাজরয দজনীয় য ভানারীবত ফতজভাবন তলায যভৌরী াাবড়য জনজফড় জযবফব ভন প্রাণ চজড়বয়
যনয়ায চনয প্রঘয ফাগাজর ফয ভয়জট ওাজটবয় মাবেন। জভারবয়য জফউজট স্পট্ জজওবভয যাচধানী
কযাংওবটয রুভবটও গুম্ফা, ঙঙ্গবরও, পবরয উতযওা আয়ভথাং-এ বনজকজও যাবায অওলজবণ াচায াচায
ফাগাজর মজটও প্রজত ফঙয এব জবড় ওযবঙ। ওনযাওভাযী ঙাড়া নীরজকজয াাবড়য যাণী উজট য অচ
উচ্চজফি  উচ্চভধযজফি ফাগাজর মজটওবদয ওাবঙ তযি ঙবন্দয ভ্রভণ স্থান। প্রওৃজতও যৌন্দমজবও উববাক
ওযায চনয ফাগাজরযা এঔন যওযরবও ফাী ঙন্দ ওযবঙ। বাযবতয যকায়া যাবচযয ফীঘ গুবরা যথবও শুরু
ওবয ফবঙ্গাাকবযয জফবভাজত ওযবঙ। তাঙাড়া অন্দাভান মাতায়াবত চরবথয অওলজণ অবঙ। চাাচ
যথবও নানাযওভ াভজদ্রও ভাঙ, িরজপন এফং ূজণজভায যাবত চবরয যগ ফদবরয দৃবযয অওলজণ অচ ফাগাজর
মজটওবদয ওাবঙ দভয। ফাগাজরবদয ভবধয ফতজভাবন জফবদ ভ্রভবণয অগ্র বনও যফবড়বঙ। যনার,
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বূটাবনয ভবতা প্রজতবফজ যািগুজর ঙাড়া ফতজভাবন বনও ফাগাজর জফবল ওবয উচ্চ
জফবিয ভানবলযা অবভজযওা, জনউআয়ওজ, চাান, বেজরয়া, জঙ্গায প্রবৃজত স্থাবন ফয ভ্রভবণ যফজযবয়
ড়বঙ। তবফ জওঙটা ফযফা, উচ্চজিা ফা জঘজওৎায ওাযবণ ফাগাজরযা জফবদ মাত্রা ওবযবঙন এফং তায
াবথ াবথ জফবদ ভ্রভবণয আোটা ূযণ ওবয জনবে।
ফতজভাবন ফাগাজরবদয ভবধয যািববঞ্চায টযজযচবভয ভাত্রা ফযাও ফৃজদ্ধ যবয়বঙ। এযআ ঙ্গ জাবফ
ভাউবন্টজনয়াজযং ফা ফজতাবযান তযি চনজপ্রয় বয় উবেবঙ। তবফ জশ্চভফবঙ্গয মফ ভাবচয ওাবঙ
ফজতাবযান যস্পজাট জাবফ মতটা চনজপ্রয় তায যঘবয় চনজপ্রয় বরা াআ-যট্র্জওং। ফরা যমবত াবয ১৯৭০
যথবও ১৯৮০ াবরয ভবধয ফাগাজরয জভারয় ভ্রভণ জরপ্সা এওটা কণ ঘজযত্র জনবত শুরু ওবয। চন্ম জনবত শুরু
ওবয ফহু ক্লাফ। উবেয ভূরত দরফদ্ধবাবফ জভারবয়য দুকজভ ঞ্চবর ভ্রভণ। াবতয দবওয যল বাবক
মােঁযা যট্র্জওং ওযবতন তােঁযা প্রবতযবওআ জনবচবদয প্রবয়াচনীয় ফজওঙ জনবচযাআ ওবয জনবতন। মাত্রা বথয
তথযাফরী ংগ্র ওযবতন জনবচবদয উৎাব। অবটয দবওয ভাছাভাজছ ভয় যথবও ারবট যমবত থাবও
এআ ধযণটা। এআ ভবয় ফহু ট্র্যাববর এবচজি জফজ্ঞান জদবয় চানাবত শুরু ওবয যম তাযাআ জভারবয়য
যমবওান স্থাবন যট্র্জওং ওযায ভস্ত ফযফস্থা ওবয যদবফ। যমভন জবমাত্রীযা যওাথায় যাজত্রফা ওযবফ, যওাথায়
জও ঔাবফ, এভন জও প্রবয়াচবন জঘজওৎায ফযফস্থা তাযাআ ওবয যদবফ। ফহু মজটও মাযা আবে থাওবর যট্র্জওং
ওযবতন না তাযা যমন এআ বমাবকয বিাবতআ জঙবরন। এয পবর ট্র্যাববর এবচজি গুজরয যভযভা
ফযফা যফবড় যকর। াবথ াবথ ূবফজয তরনায় াধাযণ ফাগাজর মজটওবদয ভবধয যট্র্জওং-এ মাফায প্রফণতা
ফহুগুণ যফবড় যকর। যট্র্জওং ঙাড়া ফাগাজরযা ফতজভাবন যািববঞ্চায টযজযচবভয ঙ্গ জাবফ স্কীআং, যযাপজটং,
যও ক্লাআজবং এভন জও যাং গ্লাআজিং-এয অনন্দ উববাক ওযবঙ।
ফাগাজরয ভ্রভণ : যেজণ  জরঙ্গ বফলভয: ফাগাজর ভাত্রআ ভ্রভণ জাল—ওথাটা জেও। জওন্তু ফ ফাগাজর মজটও
ফভয় ফ স্থান ভ্রভণ ওযবত াবয না অজথজও াভথজীনতায ওাযবণ। থজাৎ ফরা মায় ভ্রভবণয যিবত্র যেজণ
বফলভয যবয়বঙ। অভযা যদবঔজঙ ফতজভান ভবয় ভ্রভবণয ফযাাযটা ওবয়ওচবনয ভবধয ফা ওবয়ওজট যেজণয
ভবধয ীভাফদ্ধ যনআ, ভ্রভণ এঔন ফ যেজণয চনয। জওন্তু মজটন যওন্দ্রগুবরা জবন্ন জবন্ন যেজণয ওাবঙ জবন্ন জবন্ন।
থজাৎ উচ্চজফি যেজণয চনয যমভন মজটন যওন্দ্র অবঙ, যতভজন ভধযজফি যেজণয চনয প্রঘয মজটন যওন্দ্র কবড়
উবেবঙ, অফায জনম্নজফিবদয চনয মজটন যওবন্দ্রয বাফ যনআ। াভথজ নমায়ী ফাগাজরযা তাআ ঙন্দভবতা
স্থাবন ভ্রভণ ওবয থাবও। Urry (2002) ফবরবঙন, “those of a lower social class travelled to
different places to those that had a higher class. The middle classes tend to enjoy a different
sort of holiday; there is the attraction of „real‟ and „natural‟ holidays”.

াধাযণত যদঔা মায় যম, াধাযণ ভধযজফি ফা জনম্নজফি ফাগাজরযা ওনিাবেড্ টযয যফজ ওবয থাবও। থজাৎ
ওবয়ওচন টযয জরিাবযয তোফধাবন ংখফদ্ধবাবফ তাযা ভ্রভণ ওবয। যমবত তাযা এওাবথ বনওচন ভ্রভণ
ওবয তাআ ঔযঘটা ওভ য়। তবফ এআ ধযবণয ভ্রভবণ মজটওবদয নানা জফধায ম্মঔীন বত য়। যমভন
বাবরা ঔাফায ায় না, ফাবয ভবধয যাত ওাটবত য় থফা টযয জরিাযযা যওান ধভজারায় তাবদয
যাজত্রফাবয ফযফস্থা ওবয যদয়। জনবচবদয ঔজভবতা খযবত াবয না আতযাজদ। এচনয ফস্থান্ন ফাগাজর
মজটওযা স্বাধীনভবতা জনবচবদয জফধা  আো ভবতা ভ্রভণ ওবয। এযা ভূরত যাবওচ টযয-এ যফজ অগ্রী।
তাঙাড়া এযা যট্র্ন ফা যেন-এ ভ্রভণ ওবয, অজবচাতযূণজ যাবটবর জকবয় বে। তাআ এবদয ভ্রভণ বনও
অযাভদায়ও য়।
ভ্রভবণয যিবত্র ফাগাজরবদয ভবধয যেজণ বফলভয জযরজিত বর জরঙ্গ বফলভয ঔফ এওটা যঘাবঔ বড় না।
তবফ ফাগাজরবদয ভ্রভবণ যম জরঙ্গ বফলভয এবওফাবয যনআ য ওথা ফরা মায় না। গ্রাভকব য যভবয়বদয
এঔবনা ফাড়ীয ফাআবয মায়ায যিবত্র নানা াভাজচও  াজযফাজযও ফাধায ম্মঔীন বত য়। শুধ গ্রাভক
যওন বযয ভবধয এভন বনও যিণীর জযফায অবঙ, যম জযফাবযয যভবয়যা স্বাধীনবাবফ এওা এওা
ফা ভজরা ঙ্গীনীবও জনবয় মজটবন যফজযবয় ড়বত াবয না। ভ্রভবণয যিবত্র জরঙ্গনফলভয জনবয় অবরাঘনা
ওযবত জকবয় Biernat & Lubowiecki (2013) ফবরবঙন, “Single men tend to consumer tourism
services more than single women”. ভ্রভবণয উবেয  ভানজওতায ভবধয জওন্তু রুল  ভজরাবদয
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ভবধয াথজওয যদঔা মায়। Andru (etal.2005) ফবরবঙন, “Where male tourists preferred more
recreation and activity in the destination, and female tourists had a stronger relaxation and
escape-based motives”.  তবফ ফতজভাবন বযয প্রঘয ফাগাজর যভবয় মাযা াজযফাজযও যিণীরতা

যথবও ভক্ত তাযা এঔন স্কর, ওবরচ যথবও ফা ফন্ধফান্ধফবদয াবথ জফজবন্ন স্থাবন মজটন ওযবঙ।
ফজতাবযাবন যযাজন্ট ফজত। ১৯৬৭ াবর দীাজর জন্ায যনতৃবত্ব ংকজেত এআ জবমাবনয ফযফজত
বয। ফতজভাবন াধাযণ ভধযজফি খবযয ফহু যভবয় ফজতাবযাবনয প্রজত অওৃষ্ট বয় এজকবয় এববঙ। যফ
জওঙ জবমান তাযা জনবচযা উবদযাকী বয় ওবযবঙ। এ মাফৎ এওও বাবফ জবমান ঘাজরবয় যম ওজট যভবয়
ফজত ৃঙ্গ অবযাবনয ওৃজতত্ব চজন ওবযবঙন তাবদয ভবধয দীাজর জন্ ায যনতৃবত্ব ফড়াীকজয চয়, চয়া
গুয যনতৃবত্ব ররনা চয়, যভা যনগুপ্তয যনতৃবত্ব যওদাযনাথ যিাভ চয় এফং স্বপ্না যঘৌধযীয যনতৃবত্ব ভৃকথজন
চয় নযতভ। যট্র্জওং ঙাড়া স্কীআং, যযাপজটং, যও ক্লাআজবং, যাং গ্লাআজিং প্রবৃজতবত ফাগাজর যভবয়যা
রুলবদয াবথ তার জভজরবয় এজকবয় ঘবরবঙ। থজাৎ ফতজভাবন যভবয়বদয ভবধয যািববঞ্চায টযজযচবভয
যছােঁও বনও যফবড়বঙ। তবফ ফযআ তাযা রুলবদয াবথ যমৌথ বাবফ জবমাবন যমাকদান ওযবঙ যফজ।
তাঙাড়া যািববঞ্চায টযজযচবভ উচ্চজফি ফা উচ্চভধযজফি জযফাবযয যভবয়যাআ যফজ ংগ্রণ ওযবঙ।
াধাযণ জযফাবযয যভবয়বদয এবত ংগ্রণ ঔফ এওটা যদঔা মায় না। তাআ ফরা মায় ভ্রভবণয যিবত্র
ফাগাজরবদয ভবধয জরঙ্গ বফলভয বনও ওবভ যকবঙ এফং জরঙ্গ বফলবভযয ফযাাযজট ভূরত যেজণ বফলবভযয
ভবধযআ িবজক্ত বয় যকবঙ।
ফাগাজরয ভ্রভবণয জযফতজন : ওাযণ জফবেলণ: ফাগাজর ভাবচ ভ্রভবণয ঘজযত্র  স্বাবদ যম জযফতজন খবটবঙ
তায ওাযণ ভূবও জনম্নজরজঔত বাবফ ফযাঔযা ওযা যমবত াবয --প্রবভাবদ ঢাজরয়া জদন ভন : অচ ফাগাজর ভানব ভ্রভবণয প্রজত অগ্র ফৃজদ্ধ  ভানজওতায জযফতজবনয প্রধান
ওাযণ র ফাগাজরযা এঔন বনও যফজ স্বােন্দয জফরাবয বেলও। অনন্দ ধাযায ফকান ওযবত যও না
ঘায়? ভদ্র বওবত দােঁজড়বয় জদকিাযা ভবদ্রয জদবও তাওাবর ওায না ৃতদবয়য প্রাযতা খবট? ফারবূজভবত
গুরু কচজবন অঙবড় ড়টা জফার জফার যঢউ বদজও ফাদ খজঘবয় ভবন অবন ঔজয যদারা। ফজবতয
বফজঘত্রবযা রূ যদঔবত যদঔবত ফাও জফস্মবয় ববয মায় ভন। কবীয যবণযয জযণ রূ ভনবও অনবন্দ
ওবয যযাভাজঞ্চত। জনযাদ দূযত্ব যথবও জংস্র চীফচন্তু যদবঔ ভন য় রজওত। তাআবতা এওবখবয় চীফবনয
মাজন্ত্রওতা যথবও াভজয়ও ভজক্তয প্রতযাী ভানলযা অচ Fun, Excitement, Relaxation, Rest, Recreation
এফং যীয  ভনবও স্থ যাঔায চনয যফজযবয় ড়বঙ যদ-জফবদ ভ্রভবণ। loannids & Debbage (1998)এয ভবত “At the present time……people consider leisure and recreation as their right and an
outstanding opportunity for diversion from the tedious as well as boring practices present in
their everyday life”.

প্রবভাদ জল্প  জেঁ চফাদ : ফতজভান ভবয় ফাগাজর ভাচ িজচাজতও েঁজচফাবদয ং বয় যকবঙ। অধজনও
জেঁ চফাদ ভানবলয ‘যবাক’ ফা Consumption যও বনও ফাজড়বয় জদবয়বঙ। অয এআ যবাবকযআ ঙ্গ র ‘ঔ’
ফা Pleasure। েঁজচফাদ এআ Pleasure যও মক্ত ওবযবঙ ভ্রভবণয ভবধয। তাআবতা অচবওয ভ্রভণ ভাবনআ
প্রবভাদ ভ্রভণ। এআ প্রবভাদ ভ্রভণ বরা ফতজভাবন জল্প ফাজণবচযয চকবত ফবঘবয় ফৃিভ জল্প। ভ্রভণবও
জবল্প জযণত ওযায জঙবন েঁজচজতবদয ভূর উবেয বরা মজটওযা মা ফযয় ওযবফ তায জংবাক রাব
ওবয এআ েঁজচজতযাআ। ওাযণ ভ্রভণ জযবফা যওজন্দ্রও যাবটর গুবরা তাবদযআ, মজটন যওন্দ্রগুবরাবও তাযাআ
অওলজণীয় ওযবঙ, মাবত ওবয মজটবওয ংঔযা ফৃজদ্ধ ায়। অয এবাবফআ ভ্রভবণয ভবধয েঁজচফাদ ঢওবঙ,
বতজয বে ‘কণমজটন’ ফা Mass Tourism।
াবত য়ায়ারা নতন যেজণ: ফতজভাবন যফ জওঙ ভধযজফি যেজণয ফাগাজর মাবদয াবত যফ জওঙ টাওা
য়া যবয়বঙ তাযা অচ বমাক যবরআ ভ্রভবণ যফজযবয় বড়। থজাৎ ভধযজফিবদয ভ্রভবণয প্রজত অগ্র এঔন
বনও যফবড়বঙ। ক্রভ যফবড় ো এআ ভধযজফিবেজণবও অওৃষ্ট যাঔায যঘষ্টায় াবফওী ভ্রভণ ফযফায়ীযা
যমফ ঞ্চরবও এতজদন উবিা ওবয অজঙর, যফ ঞ্চরবও অওলজণীয় ওবয তরবত রাকর নতন
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ভ্রভণ ফযফায়ীযা। এপ্রবঙ্গ ফরা ফাহুরয যম ফাগাজর ভাবচ ভ্রভণ জাাবও ফৃজদ্ধ ওযায ভূবর জওন্তু বনও
ওামজওযী বূজভওা ারন ওবয ঘবরবঙ এআ ফ ভ্রভণ ফযফায়ী ফা ট্র্যাববর এবচজিগুজর। অবক যতা ফাগাজর
ভাবচ াবত যকানা ওবয়ওজট ট্র্যাববর এবচজি জঙর। জওন্তু এঔন প্রবতযওটা যচরায়, প্রবতযওটা বয
এভনজও াড়াবত াড়াবত এওাজধও ট্র্যাববর এবচজি কবড় উবেবঙ। এআ ফ এবচজিগুবরা যমফ যাবওচ
টযয, ওন্িাে টযয প্রবৃজতয ফযফস্থা ওবয তায পবর ফাগাজর ভাবচ ভ্রভবণয অওাঙ্ক্ষা অবযা বনও যফবড়বঙ।
তাঙাড়া ফযফা ফাজণবচযয ভাধযবভ স্বাধীন অয় ফাগাজরবও ভ্রভবণয প্রজত অগ্রী ওবয তবরবঙ। ফতজভাবন
অফায নফতজনও ঙজট, যফানা, ভ্রভন বাতা প্রবৃজত জফধাগুজরবও ওাবচ রাজকবয় যওাযী-যফযওাযী ংস্থায
ওভজঘাযীযা তাবদয াভথজয নমায়ী ঙন্দ ভবতা স্থাবন ভ্রভণ ওযায বমাক াবে।
কণভাধযবভয প্রঘায : জফকত যফ ওবয়ও ফঙয ধবয ভ্রভণ ংক্রাি বনও যঙাট ফড় জত্রওা ফাচাবয প্রওাজত
বে, যমগুবরায ওাচ বরা মজটবনয নানা জদও জনবয় প্রজতবফদন, জফবলবজ্ঞয জফবেলণ, নানাজফধ ংফাদ
প্রবৃজত প্রওা। এআ ভূূবতজ ম্পূণজ ফাজণজচযও উবেবয প্রওাজত িত দু’জতনজট জত্রওায নাভ যমবওান ভ্রভণ
যজওআ ভবন ওযবত াবযন। যফড়াবনায অওাঙ্খা বতজযয ফযাাবয অবযা যফজ বূজভওা ারন ওযবঙ
পবটাগ্রাজপ। জবনভা ফা জট.জব. জজযয়াবর যরাবওনবও যমবাবফ ফযফায ওযা য় তাবত টজযষ্টবও ল্প জফস্তয
অওলজণ ওযবর এফযাাবয ফবঘবয় ওামজওযী বূজভওা ারন ওবয ঘবরবঙ আন্টাযবনট  জফজবন্ন জট.জব.
ঘযাবনর। জওঙ ঘযাবনর যতা ম্পূনজরূব ভ্রভণ ংক্রাি প্রঘাবযয চনযআ ঘার বয়বঙ। অয ভ্রভবণয যিবত্র
আন্টাযবনট যতা ফতজভাবন তথয ংগ্রবয প্রধান উৎ। যাযার যনটয়াজওজং াআটগুজর যম ফাগাজর ভাবচয
ভবধয ভ্রভণ জাাবও বনও ফাজড়বয় জদবয়বঙ তা ফরায বিা যাবঔ না। Rodrigulz (2009)-এয ভবত
“Social media platforms are the new media……..They offer tourists the opportunity to
express themselves, share contents, ideas and experiences which other tourists may use as a
reference in their travel planning; fact which is greatly appreciated among tourists due to the
high needs of information which they require”. অফায Stratigou (2013) ফবরবঙন, “The
advancements in technology have had a significant impact on ICT and have consequently
instigated the emergence of numerous user generated sites such as travel forums and social
networks, which have transformed the way in which people gather information regarding
travel……Online photo-sharing is uses as a major focal point on social networks and allows
users of the site to disclose their travelling experiences and discuss the encounter with other
members, through the continuous engagement of an image, photo-sharing provides the
audience with the ability to gain key information and advice in relation to places that they
may wish to visit”. তাঙাড়া অচওার জট.জব. যত জফজবন্ন প্রজতবমাজকতাভূরও নষ্ঠাবন যস্কায জাবফ নানা

ধযবণয যাবওচ টযবযয পায যাঔবঙ। এয পবর বনও ফাগাজর চয়ী বয় যফ স্থান ভ্রভণ ওযায বমাক
াবে।
ফযজক্ত ঔ, ফযজক্ত স্বােন্দয: ফতজভাবন ফাগাজর ভাবচ ফযজক্তস্বান্ত্রফাবদয জফওা খবটবঙ। ফযজক্তকত ঔস্বােন্দয, ফযজক্তকত অত্মজফওা, ফযজক্ত স্বাধীনতায প্রায, যমৌথ জযফায যববগ এওও জযফায বতজয প্রবৃজত
জফলয়গুবরা ভ্রভবণয প্রজত যছােঁওবও বনও ফাজড়বয় জদবয়বঙ। যমৌথ জযফাবয ফযজক্ত স্বাধীনতায বমাক ওভ
জঙর, জযফাবযয প্রজত ফযজক্তয নানা িায়ফদ্ধতা জঙর। জওন্তু এওও জযফাবয ফযজক্ত স্বাধীনতা বনওবফজ
প্রাজযত, এঔাবন স্বাভী-স্ত্রী জনবচযাআ যাভজ ওবয জদ্ধাি জনবত াবয। তাআ ভ্রভবণ যফজযবয় ড়ায জদ্ধাি
জনবচযাআ যনয়ায স্বাধীনতা তাযা যবাক ওবয। তাঙাড়া ফতজভাবন ফযজক্তকত ঔ-স্বােবন্দযয ঙ্গ জাবফ
ফাগাজর নফজফফাজত দম্পজতবদয ভধঘজন্দ্রভা মায়ায এওটা প্রফর প্রফণতা জযরজিত বে। ওাযণ যবাকফাদী
ভাবচ ভধঘজন্দ্রভা মায়ায ফযাাযটা যমভন এওটা যবাবক জযণত বয়বঙ যতভজন এটা এওটা পযান বয়
উবেবঙ প্রবভাদ ভ্রভণবও জখবয।
জিা  ংস্কৃজতয উন্নয়ণ : ফতজভাবন ফাগাজরযা বনও যফজ ংস্কৃজতও ভবনাবাফান্ন বয়বঙ। থজাৎ ফরা মায়
যম, ফাগাজর ভাবচ ংস্কৃজতয যম উন্নজত খবটবঙ তাযআ এওজট প্রওা অভযা যদঔবত াআ ংঔয ফাগাজরয
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ভবধয ভ্রভবণয প্রজত প্রফর স্পৃায ভবধয। তাঙাড়া ঐজতযফাী ভূরযবফাধ, অদজ, ওংস্কায প্রবৃজতয জযফতজবনয
পবর ফাগাজরযা অচ তাবদয ভ্রভণবও তীথজ ফা ণয ভ্রভবণয উবেবয ীভাফদ্ধ না যযবঔ প্রবভাদ ভ্রভবণয
মজাবয় জনবয় যকবঙ, যমঔাবন ‘ঔ’ ফা ‘Pleasure‟ টাআ অর। ফাগাজরবদয ভবধয স্বাস্থয বঘতনতা ফৃজদ্ধ
ায়াবত স্বাস্থয মজটন ফৃজদ্ধ যবয়বঙ। যওউ যওউ ভ্রভণবও ভমজাদায প্রতীও ফবর ভবন ওবয যওউ ফা অফায
পযান জাবফ ভ্রভণবও কণয ওবয। নওযণ জপ্রয় এআ ফাগাজর যআ পযাবনয জদবও ছেঁওবঙ। তাঙাড়া
ফতজভাবন ফাগাজর ভাবচ নাযী জিা, নাযী স্বাধীনতা প্রবৃজতয প্রায খবটবঙ, তাআ যভবয়যা রুলবদয
াবথ ঙ্গ জদবয় ভান তাবর ভ্রভণ ওবয যফড়াবে। অফায জিাথজীবদয ভবধয জিাভূরও ভ্রভণ ফৃজদ্ধ
যবয়বঙ।
যমৌফবনয উন্মাদনা: ফতজভাবন ফাগাজর মফ ম্প্রদাবয়য ভবধয ভ্রভবণয অগ্র বনও যফবড়বঙ। এযা ভূরত
ভ্রভবণ যবত ঘায় উবিচনায যঔাযাঔ। Rifai (2010) ফবরবঙন, “Today‟s generation of young people
are more informed, more mobile and more adventurous than ever before…….Young travelers
are the pioneers who discover new destinations…….Young travelers are at the cutting edge
of using new technology……..Young travelers gain cultural benefits from their travel, and
contribute to the places they visit”. তাআবতা এবদয আবওা টযজযচভ, যািববঞ্চায টযজযচবভয প্রজত

যছােঁও বনও যফবড়বঙ। তবফ শুধ মফও নয়, মফতীযা অচ যঙবরবদয াবথ াল্লা জদবয় ছেঁজওফহুর
যািববঞ্চায টযজযচবভ যফজযবয় ড়বঙ।
উংায: তযাং এওথা ফরা মায় যম স্মযণাতীত ওার যথবও ফাগাজরবদয মজটন ভূরত তীথজমাত্রায উয
জনবজযীর জঙর। ফাগাজরবদয মজটন ভানজঘবত্র জফজবন্ন তীথজস্থান  ধভজীয় যভরায ফদান যওান বাবফআ ওভ
জঙর না। রি রি ফাগাজর এআ ফ ধভজীয় যভরা  তীথজমাত্রায় ং জনবয় এববঙ। জওন্তু ফতজভাবন ভানবলয
ভ্রভণ  ফয ভয় ম্পবওজ নতন দৃজষ্টবঙ্গী মজটবনয ঘজযত্রবও ফদবর জদবয়বঙ। এঔন অয ওবয়ওজট যকাষ্ঠী
ফা যেজণয ভবধয ীভাফদ্ধ যনআ। মজটন এঔন কণমজটবন জযণত বয়বঙ এফং এও জফার আন্ডাজেবত জযণত
বয়বঙ। ফতজভান যবাকফাদী ভাবচ ভ্রভণ ম্পবওজ ৃজথফীয নযানয যদবয ভবতা ফাগাজরবদয দৃজষ্টবঙ্গী
াবিবঙ। তাবদয জফশুদ্ধ ঔ ায়ায অওাঙ্খা এঔন প্রফর। তাবদয ভ্রভবণয স্বাদ তাআ ূবফজওায ভানলবদয
যথবও বনও বফজঘত্রূণজ। তাআ ভ্রভণ ভাবনআ এঔন ‘প্রবভাদ ভ্রভণ’। থজননজতও ভৃজদ্ধ, অধজনও জযফন 
যমাকাবমাক ফযফস্থা, ট্র্যাববর এবচজি গুজরয নতন নতন জযওল্পনা প্রবৃজত জফলয়গুজর মজটবনয দ্রুত জফওাব
জফবল ায়তা ওবযবঙ। াবথ াবথ ংস্কৃজতয উন্নয়ন  াভাজচও জফওা ফাগাজরয ভানজওতাবও জযফন
ওবযবঙ। পবর ভ্রভণ ম্পবওজ তাবদয দৃজষ্টবঙ্গী াবিবঙ। যম াবয জদবনয য জদন মজটবওয ংঔযা যফবড়
ঘবরবঙ তায জবজিবত ফরা মায় যম ফাগাজর মজটন বজফলযবত অবযা বনও ফড় জবল্প জযণত বফ এফং
এআ
জফলয়জট
জনবয়
অবযা
ফৃিয
কবফলণা
বফ।
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কবফলণা যওন্দ্র; ওজরওাতা – ০৯।

কবফলও, ভাচতে জফবাক, ফধজভান জফেজফদযারয়, জিও (ভাচতে) উলৎয াআস্কর, ূফজ যভজদনীয,
জশ্চভফঙ্গ।
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