
10/6/22, 9:55 AM about:blank

about:blank 1/3

Published : Sunday, 2 October, 2022 at 8:34 PM

   

িবে�র সবেচেয় বড় স�াবনা এবং �িতব�কতা নগরায়ন
কেমাডর এমএন আবছার (অব.)

 

আজ িব� আবাসন বা বসিত িদবস।
�িত বছর অে�াবেরর �থম �সামবার
সারােদেশ এই িদবসিট পািলত হয়।
১৯৮৫ সােল এই িদনিট পালেনর
িস�া� �নয় জািতসংেঘর সাধারণ
পিরষদ। িব� জেুড় সব মা�েষর
িনরাপদ ও মানস�ত বাস�ান
িনি�েতর সেচতনতা বাড়ােত ১৯৮৬
সাল �থেক এই িদনিট পািলত হেয়
আসেছ। এই বছরও অ�া� �দেশর
মেতা বাংলােদেশ এই িদবসিট পািলত
হে�।

‘আ�য় আমার অিধকার’ �িতপাদ�েক
সামেন �রেখ ১৯৮৬ সােল �কিনয়ার

নাইেরািবেত �থম িব� বসিত িদবস পালন করা হয়। ১৯৮৬ সাল �থেক ২০২১ সাল পয��
িবে�র িবিভ� �দেশ �মাট ৩৬িট �িতপাদ� িনেয় িদবসিট পালন করা হেয়েছ। এ বছর
তুরে�র বািলেকিসের ‘�বষম� �ােসর অি�কার কির, সবার জ� �টকসই নগর গিড়’
�িতপাদ� িনেয় িদবসিট পালন করা হেব। এই �িতপাদ� িবষেয়র ল�� হেলা Triple ‘C’
Crises: Covid-19, Climate Change, Conflict এর কারেণ নগরায়েনর �বষম� ও
Vulnerabilities �েলা িচি�ত কের যথাযথ কায�ম �হণ।

২০২২ সােলর িতনিট অ�ািধকােরর �থমিট হল সবার জ� পয�া� আবাসন সরবারহ। ি�তীয়
অ�ািধকাের অ�ভূ�� রেয়েছ জলবায় ু সমাধােন অবদানকারী িহেসেব শহর�িলর মলূ

কেমাডর এমএন আবছার (অব.)
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ভুিমকােক সে�াধন করা এবং ২০২২-২০২৩ এর ততৃীয় অ�ািধকার হল �টকসই উ�য়ন
ল��মা�া �ানীয়করণ।

আমােদর সংিবধােনর ১৬ নং অ�ে�েদ এর ১৮(ক) উপঅ�ে�েদও নগর এবং �ামা�েলর
জীবনযা�ার মােনর �বষম� �র করার কথা উে�খ আেছ।  

নগরায়ন আজেকর িবে�র সবেচেয় বড় স�াবনা এবং �িতব�কতা িনেয় আেস। শহর�িল
অথ�ৈনিতক �বিৃ� এবং উ�য়েনর �ক��ল। এই ��ে� পিরেবশগত, অথ�ৈনিতক এবং
সামািজক অ�িবধা নানান �িতব�কতার মলূ িহেসেব িবেবচনা করা হয়। জািতসংঘ কতৃ�ক
২০১৬ সােল নতুন আরবান এেজ�ডা গহৃীত হওয়ার সােথ সােথ সারা িবে� জাতীয় এবং
�পৗর সরকার�িল �টকসই উ�য়ন ল��- ১১ (SDG-11) অজ�েনর জ� একিট �পা�রমলূক
পেথ যা�া �� কেরেছ।

ক�বাজার বাংলােদেশর সবেচেয় ���পণূ� শহর�িলর মেধ� একিট। ক�বাজার শহের িব�
বসিত িদবেসর ল���িল সফলভােব পরুণ করার িবিভ� স�াবনা রেয়েছ। উপ�লীয় শহর
িহেসেব Cox’s Bazar এর ��ে� িকছু িভ� মা�া আেছ। শহরিট Climate related
impact এর Ground Zero| অপরিদেক ক�বাজাের �ায় ১.২০ িমিলয়ন �রািহ�া আ�য়
�নয়ায় এখানকার জনসংখ�ার ঘন� জাতীয় গেড়র �ায় ৩/৪ �ণ। এ কারেণ এখােন িবিভ�
জায়গায় অপিরকি�ত আবাসন গেড় উেঠেছ ও এ�েলা বিণ�ত �বষেম�র সিৃ� কেরেছ এবং
�াকৃিতক ইেকা-িসে�েম একিট িবরাট চাপ সিৃ� করেছ।

ফলাফল িহেসেব ক�বাজার বাংলেদেশর সবেচেয় ঝুঁিকপণূ� উপ�লীয় শহর�িলর মেধ�
একিট, তাই চ�ােল��িল �মাকােবলা করার এবং �ানীয় উপায়�িল যাচাই করার মাধ�েম এই
অ�ল কায�করভােব জলবায় ু সমাধােন অবদান রাখেত পাের। শহরিট �টকসই উ�য়ন
ল��মা�া �ানীয়করেণর অবদান রাখার স�াবনা রােখ, ইহা �টকসই প�িতেত �নীল
অথ�নীিত, মৎস এবং ইেকা-টু�িরজম খােতর মাধ�েম বা�বায়ন স�ব। এ িবষেয় ক�বাজার
�ানীয় সরকার, িবেশষ কের ক�বাজার উ�য়ন কতৃ�প� িব� বসিত িদবেসর উে�শ� পরূণ
এবং সিঠক �িতফলন িনি�ত করার একিট অপিরহায� ভূিমকা পালন করেত পাের। �ানীয়
কতৃ�পে�র সহেযািগতার মাধ�েম �মবধ�মান �বষম�েক কায�করভােব �মাকােবলা করা,
জলবায় ু সংকট �মাকােবলার স�াব� সমাধান �বর করা এবং এসিডিজ আরও �ানীয়করণ
করা স�ব।

�লখক: �চয়ারম�ান, ক�বাজার উ�য়ন কতৃ�প�
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স�াদকম�লীর সভাপিত : �গালাম �মা�ফা || ভার�া� স�াদক : ফা�ক আহেমদ তালকুদার
 স�াদকীয়, বাত�া ও বািণিজ�ক কায�ালয় : হাউস নং ৩৯ (৫ম তলা), �রাড নং ১৭/এ, �ক: ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
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