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উস্থানায়- 

জেরা প্রাকেয োমযারয়, ফগুড়া 



মহাস্থানগড়  সুস্বাদ ুদই এর 
ঐন্িহ্হয বগুড়া 

দন্িণ এন্িয়ার সািংসৃ্কন্িক রােধানী  
স্বাগিম, সমদৃ্ধ এই বগুড়ায় 



জেরা ব্র্যান্ডিং েী? 

জেরা ব্র্যান্ডিং করা ফািংরাকেকয প্রন্িটি জেরায স্বািন্ত্র্য এফিং ম্ভাফনাকে ন্ফেন্ি 
েযায রকযয ফিয ভান যোকযয গৃীি এেটি উকেযাগ জমটি রূেল্প ২০২১ এফিং 
রূেল্প ২০৪১ ফাস্তফায়কনয এেটি অিং। এটি ভন্ন্ত্র্ন্যলে ন্ফবাকগয িত্ত্বাফধাকন 
এটুআই জপ্রাগ্রাকভয আিাধীন এেটি প্রেল্প। 



জেরা ব্র্যান্ডিং এয ধযণঃ 

ন্িন ধযকণয ব্র্যান্ডিং এয উকেযাগ জনয়া কয়কে- 

• মযটন ব্র্যান্ডিং- মযটে আেলযকণয উয ন্বন্ি েকয 

• ণয ব্র্যান্ডিং- জেরায উকেখকমাগয ণযকে জেন্দ্র েকয 

• উকেযাগ ব্র্যান্ডিং- জোকনা জেরায েনন্িেয জোকনা উকেযাগকে ব্র্যান্ডিং 



জেরা ব্র্যান্ডিং এয ন্ফকফচ্য ন্ফলয়ভূঃ 

• জেরায উকেখকমাগয ণয 

• জবৌকগান্রে অফস্থাকনয োযকণ জেরায ফিয ভান ুন্ফধা  বন্ফলযৎ ম্ভাফনা 

• জেরায অন্ধফাীকেয ন্ফকল েযিা 

• উকেখকমাগয মযটে- আেলযণভূ  বন্ফলযৎ ম্ভাফনা 

• েন-েরযাকণয েনয গৃীি ন্ফন্বন্ন উকেযাগ 

• ন্ফকল ািংসৃ্কন্িে, নিৃান্ত্ত্বে, জরােে ঐন্িয 

• প্রন্দ্ধ খাফাযভূ 

• জেরায উকেখকমাগয উদ্ভাফন- ন্ফজ্ঞান, প্রমুন্ি, েৃন্ল, ন্যা, নাগন্যে জফা ইিযান্ে জযকে 



জেরা ব্র্যান্ডিং এয জপফুে জইে 

ন্রিংেঃ https://www.facebook.com/groups/districtbrandingbangladesh/ 

 

https://www.facebook.com/groups/districtbrandingbangladesh/
https://www.facebook.com/groups/districtbrandingbangladesh/


ফগুড়া জেরা 

• প্রান্নে নাভ- ফগুড়া 

• প্রাচ্ীন নাভ- ফকযন্দ্রবূন্ভ  ুণ্ড্রফধযন 

• জবৌকগান্রে অফস্থানঃ ৮৮.৫০ন্ডগ্রী ূফয জেকে ৮৮.৯৫ ন্ডগ্রী ূফয দ্রান্ঘভািং 
       এফিং ২৪.৩২ ন্ডগ্রী উিয জেকে ২৫.০৭ ন্ডগ্রী উিয 
অযািং 

• ীভানা- উিকয গাইফান্ধা  েয়ুযাট, েন্যকণ ন্যােগঞ্জ  নাকটায, ূকফয 
োভারুয  মভুনা নেী এফিং ন্িকভ নগাাঁ জেরা  



ফগুড়া জেরা 



ফগুড়া জেরা 

জেলার উহ্েখহ্ াগয াাঁচটি ণযঃ 
• ঐন্িযফাী েই 

• ান্যয়াোন্ি উকেরায রার ভন্যচ্ 

• ভাস্থাকনয েটেটি 

• আঠাকরা আর ু

• েৃন্ল মন্ত্র্ান্ি 

 

 



ফগুড়ায েই 



ফগুড়া জেরা 

• উিযফকেয ১৬ টি জেরায় জমাগাকমাকগয এেভাে াইকয় ফগুড়ায উয ন্েকয় 
মায়ায় এটি জবৌকগান্রে বাকফ গুরুত্বূণয। 

 

• ফগুড়ায আেভন্েঘী উকেরায় স্থানীয়বাকফ তিযী মকন্ত্র্য াাকময ুিা ন্েকয় 
েম্বর তিযী েযা কে। 

 

 



ফগুড়া জেরা 
জেলার উহ্েখহ্ াগয  যটন আকর্যণসমূহ-   
• ভাস্থানগড়- ফািংরাকেকয অনযিভ এেটি প্রাচ্ীন মযটন জেন্দ্র  েন্যণ এন্য়ায ািংসৃ্কন্িে যােধানী ভাস্থানগড়।  

• ীরাকেফীয ঘাট 

• ভাস্থানগড় োেঘুয 

• ীে চ্াি ুজেন্ডয়াভ 

• জখরুয়া ভন্েে 

• া ুরিান ভাভেু ফরখী (যঃ) এয ভাোয 

• ন্েয়ৎ কুণ্ড 

• জগাকুর জভধ 

• বা ুন্ফায     



ফগুড়ায মযটন আেলযণভূ 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:Mazar_Sharif_of_Shah_Sultan_Balkhi_Mahisawar.jpg


ফগুড়া জেরা 
 যটকহ্দর ভ্রমহ্ণ আগ্রহী করার েনয উন্নি আবান্সক জহাহ্টল/ জমাহ্টলসমূহঃ 

• জাকটর নাে গাকডয ন (৪ িাযো) 

• জাকটর ভভ ইন (৪ িাযো) 

• জাকটর ন্কয়স্তা (৩ িাযো) 

• নেযকয় জভাকটর (৩ িাযো) 

• মযটন জভাকটর 

• জপকয় জাকটর এড ন্যকাটয  

• জযড ন্চ্ন্রে জযেুকযন্ট এড জগে াউে ইিযান্ে 



ফগুড়া জেরা 

জেলার সািংসৃ্কন্িক ঐন্িহযঃ 

• জাড়াদহ জমলাঃ এটি ফগুড়া জেরায এেটি ঐন্িযফাী জভরা।ফগুড়া জেকে ১১ 
ন্েকরান্ভটায ূফযন্েকে ইোভিী নেীয িীকয প্রন্িফেয ভাঘ ভাকয জকলয ন্েকে 
ন্ি ু ম্প্রোয় এই জভরায আকয়ােন েকয। জভরায় কযে প্রোন্িয ফড় ফড় 
ভাে ায়া মায়। 

• জকোহ্ার্ী জমলাঃ ফগুড়ায জযুয উকেরায় প্রন্ি ফেয তেযষ্ঠ ভাকয ন্িিীয় 
যন্ফফায এই জভরা ফক। এই জভরায ইন্িা ৪৫৭ ফেকযয ুকযাকনা। 



ফগুড়ায ঐন্িযফাী জভরাঃ 



ফগুড়া জেরা 

জেলার উহ্েখহ্ াগয উদ্ভাবনঃ 

ফগুড়ায ন্ফন্ে, জগাাইর জযাড, জেন জযাড, জযরকয় ভাকেয ট, ান্তাায 
ন্ফন্বন্ন এরাোয় েৃন্ল মন্ত্র্ািং তিযীয ন্ফন্বন্ন োযখানা যকয়কে। জেকয জভাট 
চ্ান্োয ৮০ িািং েৃন্ল মন্ত্র্ািং ফগুড়ায় তিযী কে। ধান োটায জভন্ন, ফীে 
ন্েটাকনায জভন্ন, ন্নড়ানী মন্ত্র্, ধান ভাড়াই মন্ত্র্, যাকরা াম্প ইিযান্ে খুফ স্বল্প 
খযকচ্ তিযী েকয ফাোযোি েযা কে, মা েৃন্ল উন্নয়কন গুরুত্বূণয বুন্ভো 
যাখকে। 



ফগুড়া জেরায় তিযীেৃি েৃন্ল মন্ত্র্ান্ি 



ফগুড়া জেরা 
জেলা ব্র্যান্ডিং এর প্রন্িকূলিাসমূহঃ 

• বাকরা মানফাকনয অবাফ  অপ্রস্ত যাস্তাঘাট 

• মযাপ্ত ন্নযািা ফযফস্থায অবাফ 

• অপ্রিুর মযটন ুন্র 

• মযটন িকেযয অপ্রিুরিা 

• ন্যকফ েলূণ  নেী বযাট 

• ফেয য ফযফস্থানায অবাফ 

• ভাস্থান অনযানয প্রত্নিান্ত্ত্বে এরাোয় ক্রভাগি অবফধবাকফ বূন্ভ েখকরয অকচ্ষ্টা 

• মযটন স্থানভকূয ঠিে যযণাকফযণ  িংযযকণয অবাফ 

• েয টুন্যে গাইকডয অবাফ 



ফগুড়া জেরা 
জেলা ব্র্যান্ডিং এর সম্ভাবনাময় জিত্রসমূহঃ 

• ন্ফভানফিয স্থান 

• ফুন্দ্ধে টুযন্যেভ 

• েই জেন্ন্দ্রে খােয ন্কল্পয ন্ফো 

• যুদ্র ন্কল্পয (ফুটিে) ন্ফো 

• মযটে গাইড ফযফা 

• ন্েন্নে স্পকটয উন্নয়ন 

• আন্তেয ান্িে ভাকনয জাকটর  জভাকটর ফযফা 



ফগুড়া জেরা 
বগুড়া জেলা ব্র্যান্ডিং এর জলাহ্গাঃ 

 



 

েন্যণ এন্য়ায ািংসৃ্কন্িে যােধানী ফগুড়া 

 

স্বাগিম, সমৃদ্ধ এই বগুড়ায়  


