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‘ক�বাজােরর মা�ষ �িতিনয়ত ভূিমহীন হে�’
October 3, 2022 @ 6:29 pm

 

ক�বাজার �িতিনিধ : ক�বাজােরর মেহশখালী-�তুবিদয়া আসেনর সংসদ সদ� আেশ��াহ রিফক বেলেছন,
ক�বাজার �জলা সাগর পাহাড় িনেয় গিঠত। তাই �জলায় ভূিম ব�বহার িবষেয় �িনিদ�� পিরক�না িনেত হেব।
জীবন জীিবকা ও জলবায়ু পিরবত�েনর কারেণ ক�বাজােরর মা�ষ �িতিনয়ত ভূিমহীন হে�। এছাড়াও খাস জিম
�েলা সরকােরর িবিভ� বড় �েজে�র জ� �নয়া হে�। �দেশর বড় �কা�ািন�েলাও জিম িকেন িনে�। এেত
আমরা �িতিনয়ত ভূিমহীন হি�।’

�সামবার (৩ অে�াবর) সকােল িব� বসিত িদবস উপলে� ক�বাজার উ�য়ন কতৃ�পে�র (কউক) িনজ� হল�েম
আেয়ািজত আেলাচনা সভায় �ধান অিতিথর ব�েব� িতিন এসব কথা বেলন।
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সাংসদ আেশ��াহ রিফক আরও বেলন, ক�বাজােরর মা�ষ �য হাের �িতিনয়ত ভূিম হারাে�, এেত কের মা�ষ
�য �কান সময় িব�ু� হেয় উঠেত পাের। তাই একিট মহাপিরক�না বা�বায়েনর মাধ�েম সকেলর জ� বসিত
িনি�ত করা �যেত পাের। �ধানম�ী মুিজববেষ� 
ভূিমহীনেদর আবাসন িনি�ত করার �ঘাষণা িদেয়েছন। িব� বসিত িদবেস িবষয়িট �ধানম�ীর নজের রাখেত হেব।

সভাপিতর ব�েব� কউক �চয়ারম�ান কেমােডার মুহা�দ ��ল আবছার বেলন, ক�বাজারেক একিট পিরকি�ত
শহর িহেসেব গেড় তুলেত উ�য়ন কতৃ�প� একিট মহাপিরক�না �হণ কেরেছ। ক�বাজােরর ভূিম
পিরকি�তভােব ব�বহার করেত হেব।

িতিন বেলন, 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। এ�েলা �বষেম�র সৃি�
কেরেছ এবং �াকৃিতক ইেকা-িসে�েম একিট িবরাট চাপ সৃি� করেছ। এ কারেণ ক�বাজার বাংলােদেশর সবেচেয়
ঝুঁিকপূণ� উপ�লীয় শহর�েলার মেধ� একিট।

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