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‘জািলয়ার �ীপ’ িঘের �থম ট� �িরজম পাক�

�টকনােফ বাংলােদশ-িময়ানমার সীমাে�র নাফ নেদর মাঝখােনর �ছা� �ীপ�টর �ানীয় নাম
জািলয়ার �ীপ

�দেশর দি�ণ-পূব � উপেজলা �টকনােফর বাংলােদশ-িময়ানমার সীমাে�র নাফ নেদর
মাঝখােনর �ছা� �ীপ�টর �ানীয় নাম ‘জািলয়ার �ীপ’। �টকনাফ শহের �ঢাকার মুেখ উঁচ�
ন�াটং পাহাড় �থেকই �চােখ পেড় ২৭১ একেরর �ীপ�ট। এর একপােশ �টকনাফ আর অপর
পাের িময়ানমার। পাহাড় আর নদীেঘরা নয়নািভরাম �সৗ�েয �র আধঁার এই �াকৃিতক �ীপ�টেক
িঘেরই গেড় উঠেছ �দেশর �থম িবেশষািয়ত পয �টন পাক�। ‘নাফ ট� �িরজম পাক�’ নােমর এই
িবেশষ পয �টন �ট�ট আগামী দুই িতন বছেরর মেধ�ই দৃশ�মান হেয় উঠেব পয �টকেদর জন�।
আর পয �টেনর নত�ন স�াবনা�ট ত�াবধান করেছ বাংলােদশ ইেকানিমক �জান অথির�টর
(�বজা)। সারা �দেশ এ পয �� িনধ �ািরত ৭৪�ট অথ �ৈনিতক অ�েলর মেধ� এ�ট এক�ট। �ক��ট
বা�বায়ন হেল িতন হাজার �কা�ট টাকার িবিনেয়াগ এবং ১৬ হাজার নত�ন কম �সং�ান স�ৃ� হেব
বেল মেন করেছ �বজা কতৃ�প�।

�টকনােফর �ীলা ইউিনয়েনর দমদিময়া এলাকার এই �েট িডজাইন িব� িফন�া� অপােরট
অ�া� �া�ফার (িডিবএফও�ট) প�িতেত ৫০ বছর �ময়ােদ অনন� এক�ট পয �টন �ট গেড়
�তালা হেব। এই �কে� ভূিম উ�য়েনর জন� ইিতমেধ� প��কায় িব�ি� িদেয়
িবিনেয়াগকারীেদর আ�ান জানােনা হেয়েছ। �কােনা �িত�ান চাইেল একক িকংবা
কনেসা�ট�য়াম গেড় িবিনেয়াগ করেত পাের।

এ �সে� �বজার �চয়ারম�ান পবন �চৗধুরী গতকাল কােলর ক�েক বেলন, ‘ইিতমেধ� জাম �ািনর
এক�ট �িত�ান ইউিনকনসা� িদেয় ২৭১ দশিমক ৯৩ একর আয়তেনর �ীপ�টেত স�াব�তা
জিরপ চািলেয়িছ। �সই অনুযায়ী পয �টেনর জন� এক�ট গাইডলাইন �ঠক কেরিছ। আমরা ৫০
বছর �ময়ােদ িবিনেয়াগ করার জন� আ�হীেদর কাছ �থেক দরখা� আ�ান কের প��কায়
িব�ি� �কাশ কেরিছ। সব িকছ�  �ঠক থাকেল আগামী দুই িতন বছেরর মেধ� তা চালু করা
�যেত পাের।’

�ক��ট বা�বায়ন হেল িবপুল পিরমাণ িবেদিশ িবিনেয়ােগর �ত�াশা কের িতিন বেলন, ‘মা�ট
ভরাট, সবুজ �ব�নী �তরী, ঝুল� ি�জ �াপেনর জন� আমােদরই �ায় আড়াই শ �কা�ট টাকা
িবিনেয়াগ করেত হেব। এর পের যারা জায়গা�ট �নেব তােদরও কমপে� িতন হাজার �কা�ট
টাকা িবিনেয়াগ আশা করিছ।’ �ক��ট পাবিলক �াইেভট পাট�নারিশপ (িপিপিপ) িভি�েতই
বরা� �দওয়া হেব বেল িতিন জানান।

�বজা সূ� জানায়, এই ট� �িরজম পােক� নদীেত ঝুল� ি�জ, িবেশষ ইেকা ট� �িরজম, �কবল কার,
রা�� যাপেনর জন� ইেকা-কেটজ ও িরেসাট�, নদীর মেধ� ভাসমান �রস্ট� ের�, ফান �লক,
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ওয়াটার ��াট�স, নদীর পািনর মেধ� অ�াকুয়া পাক�সহ নানািবধ পয �টন সুিবধা থাকেছ। দীঘ �িদন
ধের লবণ ও িচংিড় চােষর জন� ব�ব�ত হেয় আসা �ীপ�ট আগামী দুই িতন বছেরর মেধ�ই
পয �টক আকষ �েণর অন�তম �ক�িব�েুত পিরণত হেব। িবেদিশ পয �টক আকষ �ণ করেতই এ
�টেক �সভােব গেড় �তালা হেব।

এ �সে� �বজা �চয়ারম�ান বেলন, ‘বাংলােদেশ িবেদিশ পয �টক আেস না বলেলই চেল। আেগ
চার লােখর মেতা আসত, এখন �সটাও কেমেছ, যা �েয়াজেনর ত�লনায় নগণ�। িনেজর সং�ৃিত
অ�ুণ্ন �রেখ অেন�র সং�ৃিতর �িত স�ান, সহনশীলতা এবং পছ�েক মূল�ায়ন না করেল
িবেদিশরা আসেব না। আমােদর মানিসকতায় পিরবত�ন আনেত হেব। তেব িবেশষািয়ত নাফ
ট� �িরজম পাক��ট বা�বায়ন হেল আশা কির িবেদিশরা আবারও বাংলােদশমুখী হেব।’

�ক��ট বা�বায়ন হেল পুেরা �টকনােফর �চহারা পাে� যােব বেল মেন কেরন �টকনাফ
উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া �মাহা�দ শিফউল আলম। এ �সে� িতিন কােলর ক�েক বেলন,
‘সরকার পয �টনিশ�েক এিগেয় িনেত নাফ নেদর মধ�খােনর এই �ীপ�টেত ট� �িরজম �ডেভলপ
করেত চায়। এ জন� �বজােক পুেরা �ীপ�ট বরা� �দওয়া হেয়েছ। এই জায়গার পুেরাটাই
সরকাির খাসজিম। তারা �জ�টসহ আনুষি�ক কায ��ম �� কেরেছ।’

িতিন বেলন, ‘গত ১০০ বছেরও এই �ীেপ পািন ওেঠিন। তার পেরও ১০ ফুট উঁচ�  করেত বািল
�ফলা হেব। পয �টন �েটর স�াব�তা যাচাই করেত জাম �ান, �নদারল�া�েসর িবেশষ�রা
এেসও জায়গা�ট �দেখ মু� হেয়েছন।’

�টকনােফ সমু�ৈসকত িঘের �বজার ত�াবধােন ‘সাবরাং ট� �িরজম পাক�’ নােমর আেরক�ট
িবেশষ পয �টন �ট গেড় �তালার ���য়া চলেছ। আেরা বহৃৎ আকাের ১০২৭ একেরর
জায়গাজেুড় �ক��ট বা�বায়ন করার জন� ইিতমেধ� ভূিম অিধ�হণ কের �বজােক হ�া�র
করা হেয়েছ বেল িতিন জানান। এই ট� �িরজম কমে�ে� তারকামােনর �হােটল, ইেকা-ট� �িরজম,
িবেনাদনসহ �দিশ-িবেদিশ পয �টকেদর জন� যাবতীয় সুেযাগ-সুিবধা িন��ত করা হেব।

�টকনােফর উপেজলা �শাসন সূে� জানা যায়, এই �ীপ�টেত আেগ লবণ ও িচংিড়েঘেরর চাষ
হেতা। �সখােন �ায় ২০ �থেক ২৫ জন লবণ ও িচংিড় চাষ কের আসেছ।

�বজার �চয়ারম�ান স�িত কােলর ক�েক জানান, সরকার �দেশর অথ �নীিতেত গিত আনেত
এবং পিরকি�ত িশ�ায়েনর জন� পুেরা �দেশ ১০০�ট িবেশষ অথ �ৈনিতক �জান গেড় �তালার
পিরক�না িনেয়েছ। আগামী ৫০ বছেরর পিরক�না িনেয় �দেশ �মাট এক লাখ একর জিম
িশ�ায়েনর উপেযাগী কের গেড় �তালা হেব। এর মেধ� অথ �ৈনিতক অ�েলর জন� ৭৪�ট �ান
িনধ �ারণ করা হেয়েছ। এরই অংশ িহেসেব চ��ােমর আেনায়ারা ও িমরসরাইেয় দু�ট অথ �ৈনিতক
অ�ল গেড় ত�লেছ। একই সে� পয �টেনর অথ �ৈনিতক ��� িবেবচনা কের ক�বাজার
এলাকায় আেরা কেয়ক�ট অথ �ৈনিতক অ�ল গেড় �তালার পিরক�না �নওয়া হেয়েছ।
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