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িব� বসিত িদবস উপলে� ক�বাজার উ�য়ন কতৃ�প� আেয়াজন কের এক বন�াঢ� র �ালী ও
আেলাচনা সভা। �সামবার

সকােল বন�াঢ� র �ালী �শেষ কউক ভবেন এক আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়। এেত সভাপিত�
কেরন ক�বাজার উ�য়ন কতৃ�পে�র �চয়ারম�ান কেমােডার (অবঃ) মুহা�দ ��ল আবছার।

আেলাচনা সভায় �ধান অিতিথর ব�েব� এমিপ আেশ��াহ রিফক বেলন, ক�বাজার সাগর পাহাড়
িনেয় গিঠত। এখােন ভূিম ব�বহার িবষেয় �িনিদ�� পিরক�না িনেত হেব। জীবন জীিবকা ও জলবায়ু
পিরবত�ন জিনত কারেণ আমােদর মা�ষ ভূিমহীন হে�। এছাড়াও খাস জিম �েলা সরকােরর িবিভ�
বড় বড় �েজে�র জ� �নয়া হে�। �দেশর বড় বড় �কা�ানী �েলাও জিম �য় কের িনে�ন। এেত
আমরা �িতিনয়তই ভূিমহীন হি�। 
ক�বাজােরর মা�ষ �যহাের �িতিনয়ত ভূিম হারাে� এেত কের মা�ষ �য �কন সময় িব�ু� হেয়
উঠেত পাের। তাই একিট মহা পিরক�না বা�বায়েনর মাধ�েম সকেলর জ� বসিত িনি�ত করা
�যেত পাের। 
িতিন বেলন �ধানম�ী মুিজব বেষ� 
ভূিমহীনেদর আবাসন িনি�ত করার �ঘাষণা িদেয়েছন। িব� বসিত িদবেস িবয়িট নজের রাখেত
হেব।

সভাপিতর ব�েব� কউক �চয়ার কেমােডার মুহা�দ ��ল আবছার বেলন, ক�বাজারেক একিট
পিরকি�ত শহর িহেসেব গেড় তুলেত উ�য়ন কতৃ�প� একিট মহাপিরক�না িনেয় এিগেয় যােব।
ক�বাজােরর �কান ভূিম অপিরকি�তভােব ব�বহার করা যােবনা। 
িতিন বেলন, আজ িব� বসিত িদবস। �িত বছর অে�াবেরর �থম �সামবার সারােদেশ এই িদবসিট
পািলত হয়। ১৯৮৫ সােল এই িদনিট পালেনর িস�া� �নয় জািতসংেঘর সাধারণ পিরষদ। িব� জুেড়
সব মা�েষর িনরাপদ ও মানস�ত বাস�ান িনি�েতর সেচতনতা বাড়ােত ১৯৮৬ সাল �থেক এই
িদনিট পািলত হেয় আসেছ। এ বছরও অ�া� �দেশর মেতা বাংলােদেশ এই িদবসিট পািলত হে�।

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 সৃি� কেরেছ এবং �াকৃিতক ইেকা-িসে�েম একিট িবরাট চাপ সৃি� করেছ।

ফলাফল িহেসেব ক�বাজার বাংলেদেশর সবেচেয় ঝুঁিকপূণ� 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
জলবায়ু সমাধােন অবদান রাখেত পাের। শহরিট �টকসই উ�য়ন ল��মা�া �ানীয়করেণর অবদান
রাখার স�াবনা রােখ। 
একিট �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�� পূরণ এবং সিঠক �িতফলন িনি�ত করার একিট অপিরহায� ভূিমকা পালন করেত
পাের।



10/6/22, 9:34 AM ক�বাজােরর মানুষ �িতিনয়ত ভূিম হারাে� - িব� বসিত িদবেস উ�য়ন কতৃ�পে�র আেলাচনা সভায় এমিপ আেশকু�াহ রিফক

https://m.dailyinqilab.com/article/523123/ক�বাজােরর-মানুষ-�িতিনয়ত-ভূিম-হারাে�-িব�-বসিত-িদবেস-উ�য়ন-কতৃ�পে�র-আেলাচনা-সভায়-এমিপ-আ… 3/7

�ানীয় কতৃ�পে�র সহেযািগতার মাধ�েম �মবধ�মান �বষম�েক কায�করভােব �মাকােবলা করা,
জলবায়ু সংকট �মাকােবলার স�াব� সমাধান �বর করা এবং এসিডিজ আরও �ানীয়করণ করা
স�ব।

সভায় �ক�ীয় আওয়ামী লীেগর ম� িবষয়ক স�াদক এড, িসরাজুল �মা�ফা, ক�বাজার �পৗর �ময়র
মুিজবুর রহমান এবং িবিভ� কম�কত�ারা উপি�ত িছেলন।
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