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বদলে যালে নিঝুম দ্বীপ 

 

নিঝুম দ্বীলপ পয যটকলদর জন্য তৈনর হলব এ রকম আধুনিক কলটজ = িকশার ছনব 

অপরূপ প্রাকৃনৈক স ৌন্দলয যর েীোভূনম নিঝুম দ্বীলপ হাজার হাজার নিত্রা হনরলের পাে এবং ৩৫ প্রজানৈর পানি সদলি মুগ্ধ হি সয 

সকালিা পয যটক। স ই  লে দ্বীলপর দনিলে বৃত্তাকালর প্রায় ১২ নকলোনমটারজুলে থাকা নবশাে ন  নবলির স্বে জেরানশলৈ িাইলে গা 

সেজালৈ পালরি পয যটকরা। মলিারম পনরলবলশ অবলোকি করলৈ পালরি বলোপ াগলরর বুলক সিািজুোলিা সূলয যাদয় ও সূয যাস্ত। 

এছাো দ্বীলপর মালে থাকা আঁকাবাঁকা সছাট সছাট িালে সিৌকা ভ্রমলের আিন্দ অন্যমাত্রা সদয় পয যটকলদর।  

 

অন্যনদলক  াগলরর ৈরৈাজা ইনেশ ও হলরক রকলমর  ামুনিক মালছর স্বাদ সিি দ্বীপ ঘুরলৈ যাওয়া সয সকউ। নকন্তু এৈ  ব আিন্দ-

নবলিাদলির মলে পয যটকলদর পলথর কাঁটা হলয় ওলে অবকাোলমাগৈ সুলযাগ-সুনবধা ও যাত্রী যাপলির জন্য উন্নৈ সকালিা সহালটে, 

সমালটে ও কলটজ িা থাকায়। এবার পয যটকলদর স ই িানহদার স ােকো পূে য করলৈ নিঝুম ও হানৈয়ায় বাংোলদশ পয যটি 

করলপালরশি (নবনপন ) হালৈ নিলয়লছ অধ যশৈ সকাটি টাকার আধুনিক পয যটি সকন্দ্র নিম যাে প্রকল্প। সযিালি পয যটি সমালটে-সহালটে, 

আধুনিক কলটজ, সরলস্তারাঁ, ওয়াি টাওয়ার সথলক শুরু কলর পয যটকলদর দ্বীলপ আিা সিওয়ার জন্য পয যটি করলপালরশি  াগলর ো ালব 

পয যটকবাহী দুটি ক্রুজ সেল েও।  

 

এ প্র লে বাংোলদশ পয যটি করলপালরশলির সেপুটি ম্যালিজার (পনরকল্পিা) নশপ্রা সদ বলেি, নিঝুম দ্বীপ ও হানৈয়া দুটি প্রকল্প 

বাস্তবায়লির জন্য ভূনম অনধগ্রহলের কায যক্রম িেমাি রলয়লছ। একই  লে দুটি প্রকল্প দ্রুৈ বাস্তবায়লির জন্য পরামশ যক নিলয়াগ সদওয়া 

হলয়লছ। আমরা সিষ্টায় আনছ খুব দ্রুৈ ভূনম অনধগ্রহে কলর প্রকলল্পর কাজ শুরু করার। ২০২০  ালের মলেই আমরা নিঝুম দ্বীপ ও 

হানৈয়ায়  

 

সদনশ-নবলদনশ পয যটকলদর স বা সদওয়া শুরু করার সিষ্টা কলর যানে। 

 

িট্টগ্রাম পয যটি সমালটলের সেপুটি ম্যালিজার  াইফুর রহমাি বলেি, িট্টগ্রাম অঞ্চলের পয যটি নশলল্পর নবকালশ নবনপন  একগুে প্রকল্প 

হালৈ নিলয়লছ। এর মলে নিঝুম দ্বীপ অন্যৈম। 

 

প্রায় ৯২ বগ যমাইে আয়ৈলির প্রাকৃনৈক স ৌন্দলয যর আধার নিঝুম দ্বীপ হানৈয়ার মূে ভূিণ্ড সথলক ৯০ নকলোনমটার দনিলে অবনিৈ। 

১১টি িলরর ৪০ হাজার ৩৯০ একর ভূনম নিলয় প্রাকৃনৈক রূলপ েলর ওো দ্বীলপর িাম 'নিঝুম দ্বীপ'। এক  ময় ৪০ হাজার নিত্রা হনরে 

থাকলেও পািালরর কারলে এ  ংখ্যা নদি নদি কমলছ। নিঝুম দ্বীলপর গনহি অরলে রলয়লছ প্রায়  াৈ প্রজানৈর স্তন্যপায়ী প্রােী, ৩৫ 

প্রজানৈর পানি, ১৬ প্রজানৈর  াপ, ২১ প্রজানৈর বিজ ম্পদ, ৪৩ প্রজানৈর েৈাগুল্ম, ৮৩ প্রজানৈর গুল্ম এবং ২১ প্রজানৈর অন্যান্য 

গাছ হ  বুলজ  বুলজ  মালরালহ বলোপ াগলরর বুলক এক টুকলরা প্রাকৃনৈক স ৌন্দলয যর েীোভূনম হলয় উলেলছ এই প্রাকৃনৈক দ্বীপ। 
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যার রূপ সদিলৈ প্রনৈ বছরই সদনশ-নবলদনশ পয যটকরা ভ্রমে কলরি এই দ্বীপ। ৈাই এ দ্বীপলক নবশ্বজগলৈ পয যটকলদর  ামলি তুলে 

ধরলৈ িায় পয যটি করলপালরশি। দ্বীপ ভ্রমলে যাওয়া পয যটকলদর  কে ধরলির উন্নৈ ও মাি ম্মৈ সুলযাগ-সুনবধা নদলৈ প্রনৈষ্ঠািটি 

হালৈ নিলয়লছ একগুে কায যক্রম।  

 

করলপালরশি সূলত্র জািায়, ৪৯ সকাটি টাকা ব্যলয় সিায়ািােীর হানৈয়া ও নিঝুম দ্বীলপ দুটি পয যটি সকন্দ্র নিম যাে প্রকল্প হালৈ সিয় 

নবনপন । ২০১৮  ালের ৬ স লেম্বর প্রকল্পটি অনুলমাদি পাওয়ার পর এটি এিি িেমাি রলয়লছ। ২০২০  ালে প্রকল্পটির সময়াদ সশ  

হলব। প্রকলল্পর মলে নিঝুম দ্বীলপ পয যটকলদর জন্য আধুনিক সুলযাগ-সুনবধা  ংবনেৈ ১৬টি কলটজ, ১৬ শয্যার েরনমটনর, ৯২ আ লির 

সরলস্তারাঁ, একটি এনফি নথলয়টার, একটি মােটি পারপা  হে, একটি নপকনিক সশে, একটি ওয়াি টাওয়ার নিম যাে করলব 

করলপালরশি। এ ছাো পয যটকলদর সিায়ািােী সথলক দ্বীলপ আিা-সিওয়ার জন্য ২টি ক্রুজ সেল েও  াগলর িামালব পয যটি 

করলপালরশি।  

 

অন্যনদলক হানৈয়ায় আধুনিক সুলযাগ-সুনবধা  ংবনেৈ ১৫টি কলটজ, ৬৪ শয্যার ইয়ুথ নবনডং, ১২৮ আ লির সরলস্তারাঁ, একটি মােটি 

পারপা  হে, একটি নপকনিক সশে, একটি ওয়াি টাওয়ার নিম যাে করলব নবনপন । নিঝুম দ্বীলপ ও হানৈয়ার দুটি জায়গার ভূনম 

অনধগ্রহে কায যক্রম সশ  পয যালয় রলয়লছ। এ কাজ সশ  হলেও অবকাোলমাগৈ উন্নয়ি পুলরাদলম শুরু হলব।  

 

সিাঁজ নিলয় জািা সগলছ, নিঝুম দ্বীলপ িোিলের জন্য পাকা  েক রলয়লছ হালৈলগািা মাত্র দুটি  েক। ৈারও অবিাও িারাপ। সুলপয় 

পানির জন্য এই দ্বীলপ সিই সকালিা সুব্যবিা। আর প্রাকৃনৈক বি পাহারা সদওয়ার জন্য পয যাপ্ত প্রহরী সিই। এিি দ্বীলপ ভ্রমলে যাওয়া 

পয যটকলদর জন্য সব রকানর দুটি প্রনৈষ্ঠালির উলযালগ দুটি আবা ি প্রনৈষ্ঠাি গলে উলেলছ। রলয়লছ দুটি  াধারে সহালটে। ৈলব ৈা 

প্রলয়াজলির তুেিায় িগে। নিঝুম দ্বীলপ িামার বাজার এোকার নিঝুম নরল ালট যর পনরিােক নশবলু আজম সকারাইশী জািাি, সবশ 

নকছুনদি ধলর নিঝুম দ্বীলপ সকালিা পয যটক সিই। পয যটক আক যলের জন্য নিঝুম দ্বীলপ অলিক নকছু থাকলেও সিই সকালিা নিরাপত্তা। 

সযাগালযাগ ব্যবিার নিত্রও করুে। ৈাই আগ্রহ থাকলেও অলিলক দ্বীলপ আ ার  াহ  কলরি িা।  রকারলক সুিজর সদওয়া প্রলয়াজি। 

 


