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চট্টগ্রোক্ে ররলওক্ে রেননিং একোক্েনেই নিক্ল রেলক্েন যুবলীি রনতো! 

 

 

চট্টগ্রোে নিরীর আইস েযোটনর ররোক্ে ররলওক্ের জোেিো দখল কক্র িক্ে রতোলো েোক্কেট। েনব : কোক্লর কণ্ঠ 

বোিংলোক্দশ ররলওক্ের রেননিং একোক্েনে (আরটিএ)। সোরো রদক্শ ররলওক্েক্ত ননক্েোি করো কে েকতেো-কে েচোরীক্দর চট্টগ্রোে নিক্রর 

হোনলশহক্র অবনিত এই রেননিং একোক্েনেক্ত প্রনশক্ষণ রদওেো হে। অনিক্ োি রক্েক্ে, ররলওক্ের এই রেননিং একোক্েনের হোজোর রকোটি 

টোকোর জোেিো ও নবনিন্ন িোপনো লুক্টপুক্ট খোক্েন যুবলীি রকন্দ্রীে কনেটির  প-অর্ ে সম্পোদক রহলোল আকবর রচৌধুরী বোবর। 

ঢোকোে কযোনসক্নোনবক্রোধী অনি োন শুরুর আক্িই চট্টগ্রোক্ে অতযোধুননক অক্ে সনিত কক্েকজন কযোেোক্রর রবষ্টনীর েক্ে চলো বোবর 

নবক্দক্শ পোনলক্ে রিক্লও তাঁর ননেন্ত্রক্ণই আক্ে অক্নক সরকোনর সম্পদ। নতনন ‘কযোনসক্নো সম্রোট’ নহক্সক্ব পনরনচত যুবলীক্ির ঢোকো 

দনক্ষণ সিোপনত (সম্প্রনত বনহষ্কৃত) ইসেোইল রহোক্সন রচৌধুরী সম্রোক্টর ঘননষ্ঠ নহক্সক্ব পনরনচত নেক্লন বক্ল সিংিঠক্নর নবনিন্ন রনতো 

জোনোন।   

ররলওক্ে সূক্ে জোনো  োে, ওই রেননিং একোক্েনের রেোট জোেিো ৬৮ দশনেক ৩৯ একর। এর েক্ে ২০১৫ সোক্লর ২৫ রে চট্টগ্রোক্ে

 নবএননপ রনতো নহক্সক্ব পনরনচত রেোহোম্মদ শোহ আলে নসলিোর জুবলী নলনেক্টক্ের নোক্ে ২৫ দশনেক ৯০ 

একর জলোশে (তত্সিংলগ্ন ভূনেসহ) েৎস্য চোষ/েৎস্য নশকোর ও রক্ষণোক্বক্ষক্ণর নোক্ে নলজ রনন আরটিএ কর্তেপক্ষ রর্ক্ক। এরপর 

আক্রো নতন দেোে কক্েক একর জোেিো ও দুটি িোপনো (পনরতযক্ত িবন) নলজ ননক্েনেক্লন নবএননপর রকোক্নো পক্দ নো র্োকো এই শোহ 

আলে। 

িত শননবোর রেোহোম্মদ শোহ আলে কোক্লর কণ্ঠক্ক বক্লন, পাঁচ বের রেেোক্দ নলজ রনওেো এসব জোেিো ও িোপনো এক বের নো র ক্তই 

রিোপক্ন তাঁর কোে রর্ক্ক পোওেোরনোেো (দখলস্বত্ব) ননক্েক্েন যুবলীি রনতো বোবর। এরপর রসখোক্ন কী পনরেোণ জোেিো দখল-

রবদখলসহ কী হক্ে, তো তাঁর জোনো রনই। 

নোে প্রকোক্শ অননচ্ছুক ররলওক্ের নবনিন্ন কে েকতেোর অনিক্ োি, ররলওক্ে রেননিং একোক্েনের প্রোে ৩০ একর জোেিো নলজ ননক্ে 

আশপোক্শর আক্রো অন্তত ২৫ রর্ক্ক ৩০ একর জোেিো অববধিোক্ব দখল করো হক্েক্ে। কক্েক েোস আক্ি শোহ আলক্ের সক্ে জোেিো 

ও িোপনোর চুনক্তপে (নলজ) বোনতল কক্রক্ে ররলওক্ে কর্তেপক্ষ। চুনক্তর নবনিন্ন শতে িক্ের অনিক্ োক্ি নলজ বোনতক্লর পরও অববধ 

দখক্ল রক্েক্ে ররলওক্ের হোজোর রকোটি টোকোর সম্পদ। 

একোনধক ররলওক্ে কে েকতেো জোনোন, ধরক্ত রিক্ল রেননিং একোক্েনের ৬৮ একর জোেিোর েক্ে ৫৫ রর্ক্ক ৬০ একর জোেিো রবদখক্ল। 

এক্ত রেননিং একোক্েনের জোেিো সিংকুনচত হক্ত হক্ত এখন সোত-আট একর আক্ে। দখলদোরক্দর দ্রুত  ক্েদ করো নো হক্ল রেননিং 

একোক্েনের অনিত্ব নবলীক্নর আশঙ্কো রক্েক্ে। 

রেননিং একোক্েনে ও পূব ে ররলওক্ের কক্েকজন কে েকতেো রক্ষোি প্রকোশ কক্র বক্লন, নকছুনদন আক্িও ররলেন্ত্রীসহ ররলওক্ের ঊর্ধ্েতন 

কে েকতেোরো রসখোক্ন রিক্েন। এর আক্ি িত নতন বেক্রও নবনিন্ন সেে েন্ত্রীসহ কে েকতেোরো পনরদশ েক্ন এক্ল তাঁক্দর অববধ দখলদোরক্দর 



নবষক্ে নলনখত ও রেৌনখকিোক্ব অনিক্ োি করো হক্েক্ে। নকন্তু দীঘ েনদক্নও রকোক্নো ব্যবিো নো রনওেোটো অতযন্ত দুুঃখজনক। যুবলীক্ির 

রকন্দ্রীে রনতো বোবর একোক্েনের নবিীণ ে এলোকো দখল কক্র েোক্সর রোজত্ব কোক্েে করক্লও তাঁর িক্ে রক  ট ুঁ শব্দও করক্ে নো। 

অনিক্ োি  ক্ঠক্ে, ররলওক্ের কক্েকজন অসোধু কে েকতেোক্ক রেোটো অক্ঙ্কর টোকো নদক্ে নবএননপ রনতো পনরচেধোরী শোহ আলে ওই 

জোেিো এক্কর পর এক নলজ রনন। পক্র এসব নলক্জর জোেিো বোবর দখক্ল ননক্ে আক্রো অনতনরক্ত জোেিো দখল কক্র রসখোক্ন 

কাঁটোতোক্রর রবেো নদক্েক্েন। রসখোক্ন নসনস কযোক্েরো বনসক্ে বোবক্রর রলোকজন আরটিএসহ আশপোক্শ নজরদোনরও করক্ে। 

৬৮ একক্রর েক্ে ৫৫ রর্ক্ক ৬০ একর জোেিো অববধ দখক্ল চক্ল  োওেো সম্পক্কে জোনক্ত চোইক্ল বোিংলোক্দশ ররলওক্ে পূব েোঞ্চক্লর 

েহোব্যবিোপক নোনসর  নিন আহক্েদ িত শননবোর কোক্লর কণ্ঠক্ক বক্লন, ‘দখলদোরক্দর  ক্েদ করো হক্ব।’ 

একই নবষক্ে িত বুধবোর প্রক্ের জবোক্ব পূব েোঞ্চল ররলওক্ের প্রধোন ভূসম্পনি কে েকতেো ইশরোত ররজো কোক্লর কণ্ঠক্ক বক্লন, ‘ভূসম্পনি 

নবিোি নলজ রদেনন। নলজ নদক্েক্ে আরটিএ। জলোশক্ের ২৫ একক্রর র  নলজ নেল, রসটি এরই েক্ে বোনতল হক্েক্ে। ৭১টি অববধ 

িোপনো আক্ে। অববধ িোপনোগুক্লো  ক্েদ করব।’ 

ররলওক্ে রেননিং একোক্েনের জোেিো লুক্টপুক্ট খোওেোর অনিক্ োি নবষক্ে শোহ আলে বক্লন, ‘বতেেোন পনরনিনতক্ত (কযোনসক্নোনবক্রোধী 

অনি োন) ১৫ রর্ক্ক ২০ নদন আক্ি ররলওক্ে প্রশোসন আেোক্ক রেক্কনেল। তোরো চুনক্ত লঙ্ঘনসহ নলজ বোনতক্লর নবষেটি জোনোন। আনে 

তাঁক্দর (ক্রল কে েকতেো) বক্লনে, আেোর নোক্ে নলজ র্োকক্লও জোেিো এবিং িোপনো দীঘ েনদন আেোর ননেন্ত্রক্ণ রনই।’ নতনন আক্রো বক্লন, 

‘২০১৫ সোক্ল প্রর্ক্ে আনে ২৭ একক্রর একটি বে পুকুর নলজ ননক্েনেলোে। এরপর নতন একর জোেিো নোস েোনরর জন্য, দুটি িোপনোসহ 

রেোট চোর দেোে নলজ ননক্েনে। পাঁচ বেক্রর নলজ রনওেোর পর আনে এক বের ব্যবহোর কক্রনে। আেোর কোে রর্ক্ক রজোরপূব েক 

শোেসুিোেোন নলটন নোেক একজক্নর নোক্ে পোওেোর ননক্েক্েন  নন (বোবর)। আেোর নোক্ে নলজ র্োকক্লও ননেন্ত্রক্ণ নেল নো। নলজ পাঁচ 

বেক্রর এবিং এরপর প্রনতবের নবোেন করোর কর্ো। নলক্জর রেেোদ আক্রো এক বের নেল। নকন্তু নবনিন্ন শতে লঙ্ঘক্নর অনিক্ োক্ি 

নকছুনদন আক্ি তো বোনতল করো হে। এই বোনতক্লর নবরুক্ে তোরো (বোবরপক্ষ) আদোলক্ত িনিতোক্দশ এক্নক্ে বক্ল শুক্ননে।’ 

চট্টগ্রোে দনক্ষণ রজলো নবএননপর সিোপনত আবু সুনেেোন কোক্লর কণ্ঠক্ক বক্লন, রেোহোম্মদ শোহ আলে নোক্ে নবএননপর রকোক্নো রনতো 

চট্টগ্রোক্ে রনই। দল ক্ষেতোে (নবএননপর আেল) র্োকোকোক্ল রক  ননক্জক্ক দক্লর রনতো পনরচে নদক্ত পোক্র; নকন্তু পক্দ নো র্োকক্ল রতো 

দক্লর প্রকৃত রনতো হওেো  োে নো। 

 


