ভাসানচর েযন আধুিনক শহর িমলেব
জীিবকার সুিবধাও
েনায়াখালীর দ্বীপেজলা হািতয়ার েমঘনার েমাহনায় েজেগ ওঠা ভাসানচর
েসেজেছ নবরূেপ। বহু বছর ধের েনানাজেলর আবরেণ ঢাকা পেড় থাকা
পিরত্যক্ত চের এখন সাির সাির সুদৃশ্য ঘর। পিলমািটেত উর্বর হেয়
ওঠা এই চের এক লাখ েরািহঙ্গা শরণার্থীেক স্থানান্তর করেত চায়
বাংলােদশ সরকার। েস লক্ষ্েয আবাসন, সাইক্েলান েশল্টার, েবিড়বাঁধ,
অভ্যন্তরীণ সড়ক, পািন সরবরাহ, স্কুল, েখলার মাঠ, পুকুর, মসিজদ,
গার্েডন, েসালার িসস্েটম, বনায়নসহ িবিভন্ন উন্নয়ন কােজর মাধ্যেম
দ্বীপিটেক আকর্ষণীয় কের েতালা হেয়েছ। উত্তাল সমুদ্রপেথ চলাচেলর
সময় দূর েথেক মাথা উঁচু করা চারতলা ভবনগুেলা েচােখ পড়েছ। এ েযন
েছাটখােটা এক আধুিনক ‘শহর’।

গত েম মােস িবেদেশ পাচােরর সময় উদ্ধার হওয়া ৩০৬ েরািহঙ্গা এখন
ভাসানচের বসবাস করেছন। তােদর মধ্েয রেয়েছ দুই শতািধক নারী ও
িশশু। এখন পর্যন্ত কক্সবাজার ক্যাম্প েথেক ভাসানচের েরািহঙ্গােদর
স্থানান্তর শুরু হয়িন। শরণার্থী ও ত্রাণ প্রত্যাবাসন কিমশনার
মাহবুব আলম তালুকদার এ িবষেয় বেলন, ‘আমােদর পুেরা আত্মিবশ্বাস
আেছ েয েরািহঙ্গারা স্বচক্েষ সুেযাগ-সুিবধাগুেলা েযেহতু েদেখেছ,
যাওয়ার িবষেয় হয়েতা দ্রুত িসদ্ধান্ত েনওয়া সম্ভব হেব।’
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েরািহঙ্গােদর একিট প্রিতিনিধ দল চরিট পিরদর্শন কের। তারা েসখােন
গেড় েতালা অবকাঠােমাসহ অন্যান্য সুেযাগ-সুিবধা েদেখ মুগ্ধ।
েরািহঙ্গা প্রিতিনিধ দেলর সদস্য েমাস্তাফা কামাল েস সময়
সাংবািদকেদর জািনেয়িছেলন, তারা গািড়েত ভাসানচের ঘুেরেছন। েসখােন
গেড় েতালা স্থাপনা ও অবকাঠােমাগুেলা ভােলা েলেগেছ। এখােন
িনরাপত্তার পাশাপািশ মেনামুগ্ধকর পিরেবশ রেয়েছ। রেয়েছ িবিভন্ন
ধরেনর শাকসবিজর বাগান। আেছ মিহষ পালন ও মাছ ধরার ব্যবস্থাও।

সরকাির সূত্েরর তথ্য অনুযায়ী, ভাসানচের ২০১৫ সােল প্রথম
শরণার্থীেদর বসবােসর জন্য আবাসন গড়ার পিরকল্পনা করা হয়। েস সময়
চরিটেত েকােনা জনবসিত িছল না। ২০১৭ সােলর আগস্েট িময়ানমার েথেক
সাত লােখর েবিশ েরািহঙ্গা প্রাণভেয় বাংলােদেশর কক্সবাজাের পািলেয়
এেল চরিটেত অবকাঠােমা গড়ার পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর উদ্েযাগ েনওয়া
হয়। েটকনাফ ও উিখয়ায় অবস্িথত শরণার্থী িশিবরগুেলার জনাকীর্ণ
অবস্থা এবং িনরাপত্তা পিরস্িথিতর কথা িবেবচনা কের প্রধানমন্ত্রীর
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বাস্তবায়েনর িসদ্ধান্ত েনয়। পিল জেম প্রাকৃিতকভােব গেড় ওঠা
ভাসানচের ২০১৮ সােলর শুরুর িদেক িনর্মাণকাজ শুরু হয়। সরকােরর
িনজস্ব তহিবল েথেক দুই হাজার ৩১২ েকািট টাকা ব্যেয় মাত্র েদড়
বছের চরিটেত এক লাখ মানুেষর বসবােসর উপেযাগী অবকাঠােমা গেড় েতালা
হয়।

সূত্র জানায়, েজায়ার ও জেলাচ্ছ্বাস েথেক ৪০ বর্গিকেলািমটার এলাকা
রক্ষায় ১৩ িকেলািমটার বাঁধ িনর্মাণ করা হেয়েছ। সাগেরর েঢউ
আটকােনার িবেশষ ব্যবস্থাসহ বালুর বস্তা এবং নুিড় পাথর িদেয় েসই
প্রিতরক্ষা ব্যবস্থা গড়া হেয়েছ। এ ছাড়া চারতলা িবিশষ্ট ১২০িট
সাইক্েলান েশল্টার িনর্িমত হেয়েছ। এগুেলা ঘণ্টায় ২৬০ িকেলািমটার
গিতেবেগর বাতােসও অক্ষত থাকেব। এসব ভবেনর কেয়কিটেত জািতসংেঘর
িবিভন্ন সংস্থার
যােব। এসব ভবেন

কার্যালয় এবং কর্মীেদর আবাসেনর ব্যবস্থা করা
শীতাতপ িনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ আধুিনক বাথরুমও

রেয়েছ। এখােন ৈতির করা হেয়েছ এক লাখ েরািহঙ্গার বসবােসর উপেযাগী
১২০িট গুচ্ছগ্রাম। মািট েথেক চার ফুট উঁচুেত ৈতির হেয়েছ এক হাজার
৪৪০িট িটনেশড পাকা ঘর। স্িটল এবং কংক্িরেটর ব্লক িদেয় ৈতির
এেককিট ভবেন ১৬িট বােরা বাই েচৗদ্দ ফুট ঘর রেয়েছ, েযগুেলার
প্রিতিটেত এক পিরবােরর চারজন কের থাকেত পারেবন। নারী ও পুরুেষর
জন্য রেয়েছ আলাদা বাথরুম। প্রিতিট ভবেন ৬৪ জেনর জন্য থাকেছ দুিট
রান্নাঘর, েযখােন একসঙ্েগ েবশ কেয়কিট চুলা ব্যবহার করা যােব।
চরিটেত িবদ্যুেতর েজাগান িদেত েজনােরটেরর পাশাপািশ রেয়েছ
েসৗরিবদ্যুৎ উৎপাদেনর বড় আেয়াজন। িটউবওেয়ল ছাড়াও বৃষ্িটর পািন
সংরক্ষণ কের তা ব্যবহােরর ব্যবস্থাও করা হেয়েছ এই দ্বীেপ।
পাশাপািশ রেয়েছ অেনক পুকুর, েযখােন মাছচাষ সম্ভব। ভাসানচেরর
অভ্যন্তের িনরাপত্তার দািয়ত্েব থাকেব পুিলশ। েনৗবািহনীর এক
কর্মকর্তা জািনেয়েছন, িনরাপত্তা িনশ্িচেত চরিটেত ১২০িট িসিসিটিভ
ক্যােমরাও বসােনা হচ্েছ। ভাসানচের এরই মধ্েয একিট লাইট হাউসও

স্থাপন করা হেয়েছ, েযিটর নাম েদওয়া হেয়েছ ‘আশার বািতঘর’।

সূত্র আরও জানায়, গত বছেরর িডেসম্বের জাতীয় অর্থৈনিতক পিরষেদর
িনর্বাহী কিমিটর (একেনক) সভায় ভাসানচেরর জন্য েনওয়া প্রকল্েপর
খরচ ৭৮৩ েকািট টাকা বািড়েয় িতন হাজার ৯৫ েকািট টাকা করা হয়।
বাড়িত টাকা বাঁেধর উচ্চতা বািড়েয় ১৯ ফুট করা, আনুষঙ্িগক সুিবধা
বাড়ােনাসহ জািতসংেঘর প্রিতিনিধেদর জন্য ভবন ও েজিট িনর্মােণ খরচ
হেব। েহিলপ্যাড, জ্বালািন ট্যাঙ্ক, েসালারসহ সব ধরেনর সুিবধা
থাকেব ভাসানচের। প্রেয়াজনীয় অবকাঠােমা িনর্মাণ (প্রথম সংেশািধত)
প্রকল্পিট সংেশািধত আকাের অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। প্রকল্পিট ২০২১
সােল বাস্তবায়ন করা হেব। প্রকল্েপর েমাট ব্যয় ধরা হেয়েছ িতন
হাজার ৯৪ েকািট ৯৫ লাখ টাকা। পািন িনস্কাশন অবকাঠােমা িনর্মাণ,
েশার প্রেটকশন ওয়ার্ক, েজিট িনর্মাণ, জািতসংঘ প্রিতিনিধেদর জন্য
ভবন, কালভার্ট, েছাট আকােরর েলক খনন, আরিসিস র্যাম্প িনর্মাণ,
জ্বালািন ট্যাঙ্ক, েহিলপ্যাড, চ্যােনল মার্িকং ও মুিরং বয়, েবাট
ল্যান্িডং সাইট, েমাবাইল টাওয়ার, রাডার স্েটশন, িসিস িটিভ,
েসালার প্যােনল, েজনােরটর, ৈবদ্যুিতক সাব-স্েটশন ইত্যািদ িনর্মাণ
করা হেব প্রকল্েপর আওতায়।

শরণার্থী ও ত্রাণ প্রত্যাবাসন কিমশনার মাহবুব আলম তালুকদার
সমকালেক বেলন, ভাসানচের খামার, হােতর কাজ েশখাসহ েরািহঙ্গােদর
কর্মসংস্থােনর জন্য আরও িকছু ব্যবস্থার কথা সরকার িচন্তাভাবনা
করেছ।

