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ছা ীর মতৃু  িনেয় তালপাড়

এইচএম এরশাদ, ক বাজার ॥ িবেদশী পযটক ত ণী ধষণ চ া ঘটনার চারিদেনর মাথায় ইয়াবা সবেন মধাবী
ছা ীর অকাল মতুৃ র ঘটনা ভািবেয় তুেলেছ অিভ  মহলেক। সামবার রােত িহমছিড়র ‘ ডিভেব’ কেটজ ও বার
রােত কলাতলী হােটল জামােনর কে  এই ’িট ঘটনা ঘেটেছ। পিুলশ িহমছিড় থেক হােটল মািলকসহ িতনজন ও
ঢাকার এক পযটকেক আটক কেরেছ। া  তথ  মেত, হােটল ব বসার ছ াবরেণ ইয়াবা কারবার চািলেয় যাে
এক ণীর হােটল-কেটজ মািলক। ইয়াবা সবেন ছা ীর মতুৃ  ঘটনায় তালপাড় চলেছ।

জানা যায়, িকছু হােটল- মােটল ও কেটজ মািলক কান কার তায়া া না কের অিত মুনাফা অজেনর ধা ায় িল
রেয়েছ। িবেদশী, রািহ া ও সে হজনক অপিরিচত ব ি েদর হােটেল ক  ভাড়া িদেত আইনশৃ লা বািহনীেক
জানােনার িনয়ম রেয়েছ। তেব এক ণীর লাভী ব বসায়ী ওই িনয়ম উেপ া কের চেলেছ। হােটল- মােটল জােন
হােটল ও কেটজ েলােত হাত বাড়ােলই পাওয়া যায় ইয়াবা ও রািহ া নারী। দেশর িবিভ  ান থেক বড়ােত

আসা পযটকরা হােটল ও কেটজ পিরচালকেদর টােগট। িদন পুেরই িনিবেঘœ কলাতলী ও িহমছিড়েত হােটল
কেটজ েলার েম েম বেস ইয়াবা সবেনর আসর। চেল রািহ া রমণীেদর িনেয় আেমাদফিুত।

টু ির  পুিলশ সূ  জানায়, অে লীয় ত ণী ধষণ েচ া ল িহমছিড়েত ািপত ‘ ডিভেব’ নােম কেটজিটর কান
ধরেনর অ েমাদন নই। শামীমলু হক ওরেফ াম নােমর এক ব ি  অিনরাপদ ও ঝঁুিকপণূ জায়গায় িত ানিট
গেড় তােল। শাসনেক জানােনা তা দূেরর কথা, সখােন চলাচেলর পথও নই। ই টারেনেটর মাধ েম িবেদশী
পযটক িনেয় আসা হেতা ওই আেলািচত কেটেজ। অ কার জগেতর আ ানা িহেসেব পিরিচত ঐ কেটজিটেত এসব
অপকম ঘটার কারেণ দশ-িবেদেশ বাংলােদেশর ভাবমিূত ন  হেয়েছ।

ক বাজার হােটল, মােটল, গ  হাউজ, টু র অপােরট মািলক ও িতিনিধেদর সে  পযটকেদর িনরাপ া িবষয়ক
স িত অ ি ত এক সভায় িতিন ( াম) এসব কথা বেলন। িতিন বেলন, ইনানী, িহমছিড়, হােটল- মােটল জান
এবং সকেতর পি ম অংেশ জারদার করা হেব পুিলিশ ব ব া। যােত পযটক িবেশষ কের িবেদশী পযটকেদর
িবচরণ ল রি ত থােক। এ জ  পিুলেশর পাশাপািশ পযটন ব বসায়ীেদরও এিগেয় আসেত হেব। এসিপ িজললরু
বেলন, কান কেটেজ িবেদশী নাগিরক রাতযাপন করেল  পিুলশেক জানােত  হয়। িক  ডিভেভসহ অিধকাংশ
কেটজই এই িনয়ম মেন চলেছ না। এসব কেটেজ অভ রীণ িনরাপ া ব ব া খুবই খারাপ। বঠেক ব বসায়ীরা
জািনেয়েছন,  যখােন- সখােন  কেটজ করেত  দয়া  যােব  না।  মািলক,  ম ােনজার িকংবা  কমচারীেদর িব ািরত
ডাটােবজ শাসেনর হােত জমা থাকেত হেব। না হেল অপরাধ বাড়েব। ইেতামেধ  অিনরাপদ জায়গায় য সম
কেটজ বা আবািসক িত ান গেড় উেঠেছ, এসব িত ােনর িব ে  আইনগত ব ব া নয়ার দািব তুেলেছন পযটন
ব বসায়ীরা। টু ির  পুিলেশর এসিপ জানান, িনরাপ া িনি ত না কের পযটক রাখেলই ব ব া নয়া হেব। িবেদশী
পযটক থাকার মেতা পিরেবশ আেছ িকনা তা আমরা সািটফাই করব। এরপর এ সকল ােন িবেদশী পযটক রাখেত
পারেব। িবি  কান জায়গায় কেটজ, হােটল ইত ািদ আবািসক িত ান করেত দয়া হেব না।
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এলাকার লাকজন বলেছন, িম ার আিন ল হক সাহাগ মারেমইড িরেসােটর মািলক ক বাজাের এেস কেটজ
ব বসা  কের হঠাৎ আ লু ফেুল কলাগাছ বেন গেছন। িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর আমেল পঁচার ীপ
এলাকায় িবশাল খাস জিম দখল কের বশ ক’িট কেটজ িনমাণ কের অৈবধ ব বসা চািলেয় যান। ব বসা আরও বড়
পিরসের চািলেয় যেত িনেয় আেসন তার ই সেহাদরেক। পঁচার ীপ এলাকায় কমপে  ২ একেরর বিশ সরকারী
খাস জিম দখল কের ওইসব কেটজ িনমাণ কেরেছন িতন সেহাদর।

জলা শাসক (রাজ  উপসিচব) মাহা দ আশরাফুল আফসােরর নতেৃ  স িত এক একর সরকারী খাস জিম
উ ার করা হেয়েছ। সূ  আরও জানায়, ই টারেনট ও িবিভ  মাধ েম ফলাও কের িব াপন িদেয় চার কের িবেদশী
নারী-পু ষেদর তার কেটেজ রাি যাপন করেত আকৃ  করা হয়। অে িলয়ার নারী পযটকেক ধষণ চ ার ঘটনা
সামািজক যাগােযাগ মাধ েম চার হেল িতবােদর ঝড় উেঠ। অেনেক আিন ল হক সাহাগেক ফতােরর দািব
জানান। সাহাগ পযটন ট রামরু পঁচার ীপ এলাকায় খািতয়ানভু  জিমর পাশাপািশ বশ িকছু সরকারী খাস জিম
দখেল রেখ কেটজ ব বসা চািলেয় যাে । তার দখােদিখেত কলাতলী, পচঁার ীপ, ইনানী এলাকায় কেটজ ব বসা
জমজমাট হেয় উেঠেছ। ওইসব কেটজ ব বসায় সরকােরর কান ধরেনর অ মিত নই বেল জানা গেছ।
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