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আপেডট : ৩ অে�াবর, ২০২২ ১৯:১৫
িব� বসিত িদবস

ক�বাজাের মহাপিরক�না বা�বায়ন জ�ির : �সিমনার

আজ �সামবার িব� বসিত িদবস উপলে� ক�বাজার উ�য়ন কতৃ�প� (কউক) আেয়া�জত
�সিমনাের ব�ারা বেলেছন, �দেশর �ধান পয �টন শহর�টেক পিরকি�তভােব গড়েত সব �াে�
মহাপিরক�না (মা�ার��ান) বা�বায়ন করা জ�ির। মহাপিরক�না বা�বায়েনর মাধ�েম
সকেলর জন� বসিত িন��ত করেত হেব, যােত পরবত� �জ� এর সুফল �ভাগ করেত পাের।
�সই সে� এক�ট �টকসই প�িতেত সুনীল অথ �নীিত, মৎস� এবং ইেকা-ট� �িরজম খােত
িবিনেয়াগ বািড়েয় �দিশ-িবেদিশ �মণকারীেদর আকষ �ণ বাড়ােত হেব।

�সিমনাের ব�ারা আেরা বেলন, ক�বাজার সাগর ও পাহাড় িনেয় গ�ঠত এক�ট উপকূলীয়
এলাকা। এখােন ভূিমর ব�বহাের সুিনিদ�� পিরক�না িনেত হেব। জীবন-জীিবকা ও জলবায়ু
পিরবত�নজিনত কারেণ িদন িদন এখােন মানুষ ভূিমহীন হে�। �মগা�ক� বা�বায়ন হওয়ার
কারেণ �িতিনয়ত ভূিমর ব�বহার হে�। তাই এসব িনেয় সবাইেক ভাবার তািগদ উেঠেছ
�সিমনাের।
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কউক ভবেনর মাি�পারপাস সে�লনকে� আেয়া�জত �সিমনাের সভাপিত� কেরন
ক�বাজার উ�য়ন কতৃ�পে�র �চয়ারম�ান কেমাডর �মাহা�দ নু�ল আবছার। এেত �ধান
অিতিথর ব�েব� কুত� বিদয়া-মেহশখালীর সংসদ সদস� আেশক উ�াহ রিফক বেলন, ‘মু�জব
বেষ � �ধানম�ী ভূিমহীনেদর আবাসন িন��ত করার �ঘাষণা িদেয়েছন। উেদ�াগ �হণ কের
ভূিমহীনেদর বাস�ােনর ব�ব�া কের িতিন ইিতমেধ� �বশ �শংিসত হেয়েছন।’ 

সভাপিতর ব�েব� কউক �চয়ারম�ান কেমােডার মুহা�দ নু�ল আবছার বেলন,
‘ক�বাজারেক এক�ট পিরকি�ত শহর িহেসেব গেড় ত� লেত উ�য়ন কতৃ�প� এক�ট
মহাপিরক�না হােত িনেয়েছ। তা বা�বািয়ত হেল ভূিমহীনেদর বাস�ান িন��ত স�ব হেব।
�কােনাভােবই ক�বাজােরর �কােনা ভূিম অপিরকি�তভােব ব�বহার করা যােব না।’

িতিন আেরা বেলন, ক�বাজার বাংলেদেশর সবেচেয় ঝঁুিকপূণ � উপকূলীয় শহর�েলার মেধ�
এক�ট। তাই চ�ােল��েলা �মাকােবলা করার এবং �ানীয় উপায়�েলা যাচাই করার মাধ�েম এই
অ�ল কায �করভােব জলবায়ু সমাধােন অবদান রাখেত পাের। শহর�ট �টকসই উ�য়ন
ল��মা�া �ানীয়করেণর অবদান রাখার স�াবনা রােখ। এ িবষেয় ক�বাজার �ানীয় সরকার,
িবেশষ কের ক�বাজার উ�য়ন কতৃ�প� িব� বসিত িদবেসর উে�শ� পূরণ এবং স�ঠক
�িতফলন িন��ত করার এক�ট অপিরহায � ভূিমকা পালন করেত পাের।

সভায় অন�েদর মেধ� বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর �ক�ীয় ধম � িবষয়ক স�াদক
অ�াডেভােকট িসরাজলু �মা�ফা, ক�বাজার �পৗরসভার �ময়র মু�জবুর রহমান, ক�বাজার
��স �ােবর সভাপিত আবু তােহর �চৗধুরী, গণপূত � অিধদ�েরর িনব �াহী �েকৗশলী
�মাহা�দ শাহজাহান ব�ব� রােখন। 

এর আেগ কউক ভবন �থেক এক�ট বণ �াঢ� র �ািল �বর করা হয়।
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