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ভাবুবুয যভান তুহন   

  

হভারথেয কথগাত্রী হভফা থথথও উৎহি থে কগা বাযথতয দীখ ঘথ অহতক্রভ ওথয নফাফকঞ্জ থেরায ভধ্যহদথে 

ফাাংরাথদথ প্রথফ ওথযথে। ফাাংরাথদথথয অবযন্তথয দহিণ-পূফ ঘহদথও প্রফাহত থে এটি থকাোরথেয ওাথে মমুনায থগ হভহরত থে 

আয বাটিথত চাঁদপুথযয ওাথে থভখনায থগ হভহরত থেথে। নফাফকঞ্জ থথথও থভখনায গভস্থর ম ঘন্ত ধাযায নাভ দ্মা। দীখ ঘ মাত্রা 

থথ কগা-দ্মা সৃেন ওথযথে ফহু বযতা , য ফেয। শুদৄ কগাই নে পৃহথফীয ফ নদ -নদীয উৎহিস্থর ফ ঘত। আেথওয পৃহথফীয 

বযতায থম টভূহভ তা যহচত মূরত নদীথও হখথয। ওহফ রুদ্র মুম্মদ ীদুল্লা তায ইথতায ওহফতাে ফথরথেন , ‘আভযা ভূহভথও 

ওল ঘণ ওথয স্য েন্াথত হথঔহে ’। এই স্য েন্াথনায েন্য থম েরধাযা প্রথোেন তায উৎ হওন্তু ফ ঘত। া াথড়য অহফযাভ 

েরধাযা ফন্ধ থে থকথর অহিত্ব াযাথফ ফ নদী নারা আয সুথে াহনয উৎ। আভযা ওী ফ ঘত হফীন পৃহথফীয ওথা বাফথত াহয ? 

আভাথদয েীফন যিাওাযী লধ ততহযয েন্য থম ওাঁচাভার প্রথোেন ে তায হফযাট অাংথয থমাকান থদে ফ ঘত। আভযা থম পরমূর 

থঔথে পুহি  তু হিঘ থথে থাহও তায হফার অাং আথ াাড় থথথও। অথ ঘাৎ েীফন ফাঁচাথত  েীফন াোথত ফ ঘথতয ভূহভওা 

হফার, হফযাট  ব্যাও।  

পৃহথফীয স্থরবাথকয প্রাে এও চতুথ ঘাাং োেকা জুথড় আথে হফস্তৃত ফ ঘতভারা। এ ফ ঘতভারায প্রতযি উওাযথবাকী ভানুথলয 

াংখ্যা প্রাে ২২ তাাং এফাং পৃহথফীয অহধওাাং ভানুল থযািবাথফ ফ ঘত াংহিি ম্পদ থত প্রাপ্ত সুহফধা থবাক ওথয থাথও। 

েরফায়ু হযফতঘথনয প্রবাফ , েনাংখ্যায আহধওয , অহযওহিত হিােন , বৃিযাহে ধ্বাং ইতযাহদ নানাহফধ হক্রোপ্রহতহক্রোয পথর 

হতযওায অথথ ঘই প্রকৃহত সৃি ফ ঘতভারা আে না নামুঔী থনহতফাচও চাথয বাথয অথনওটা ক্লান্ত । তাই  প্রকৃহতয অরূ সৃহি , অমূল্য 

উায াাড় ফ ঘত সুযিা ওথয প্রাকৃহতও হযথফথয বাযাম্য যিাে থচতনতা সৃহিয রথিযই আন্তেঘাহতও ফ ঘত হদফ ারন 

ওযা ে।  ফ ঘত হদফথয াংস্কৃহত শুরু থেহের অথনও আথক থথথও। মত দূয োনা মাে ১৮৩৮ ার থথথও নানাবাথফ হফহবন্ন হিা 

প্রহতষ্ঠাথন ফ ঘত হদফ ারন থতা। তথফ েনেীফথন ফ ঘথতয গুরুত্ব উরহি ওথয ২০০২ াথর োহতাংখ াধাযণ হযলদ প্রহতফেয 

১১ হিথম্বয “আন্তেঘাহতও ফ ঘত হদফ” ারথনয থখালণা থদে। থই থথথও হফহবন্ন থদথ আনুষ্ঠাহনওবাথফ প্রহতফেয আন্তেঘাহতও ফ ঘত 

হদফ াহরত থে। আভাথদয থদথ হদফটি যওাহযবাথফ ারথনয উথযাক হনথেথে াফ ঘতয চট্টগ্রাভ হফলেও ভন্ত্রণারে। ২০২১ াথর 

আন্তেঘাহতও ফ ঘত হদফথয প্রহতায হফলে হনধ ঘাযণ ওযা থেথে  ‘Sustainable Mountain Tourism’।  

  

প্রাকৃহতও থৌেথম ঘয রীরাভূহভ আভাথদয প্রাণ হপ্রে ফাাংরা থদ। এ থদটাথও নানান যথগ নানা বাথফ আয তগুথণ মৃদ্ধ 

ওথযথে আভাথদয াফ ঘতয অঞ্চর । থদথয দহিণ পূফ ঘাঞ্চথর অফহস্থত হতন াফ ঘতয থেরায আেতন াযা থদথয আেতথনয এও 

দভাাং। এোড়া থদথয অন্য হওছু থেরাে াফ ঘতয এরাওা যথেথে।  াফ ঘতয অঞ্চর প্রাকৃহতও ম্পথদ বযপুয এওটি অঞ্চর , 

আভাথদয কথফ ঘয এরাওা। হফহবন্ন ধযথন য পরমূর াওফহে , ফনে উহিদ, লহধ উহিদ , হফহবন্ন ধযথন য ভাে , াঔ-াঔাহর, 

াাংস্কৃহতও ঐহতয এফ এরাওাথও মৃদ্ধ ওথযথে এথত থওাথনা থে নাই। ফাাংরাথদ মহদ অহধও েনাংখ্যা াংফহরত এওটি থদ 

তবু এঔাথন যথেথে েীফ তফহচথত্রয অরু ভাায। আভাথদয প্রাণহপ্রে ভাতৃভূহভ ফাাংরাথদথ যথেথে ১৯৫২ প্রোহতয অথভরুদণ্ডী 

প্রাহণ, ৬৫৩ প্রোহতয ভাে , ৫০ প্রোহতয উবচয প্রাহণ , ১৪৭ প্রোহতয যীসৃ , ৫৬৬ প্রোহতয াঔী এফাং ১২৭ প্রোহতয িন্যােী 

েীফেন্তু । (এ.এইচএভ আরী থযো এফাং থভা : ওাভরুর াান ওতৃঘও ৪ নথবম্বয, ২০১৯ াথর প্রওাহত তথ্য )। এোড়া ফাাংরা 

হহিোয সূত্র ভথত যথেথে ৬০০০ এয অহধও প্রওাথযয পরদ , ফনে  থব লে উহিদ। এথফয অহধওাাংই াাহড়  এরাওাে এথন 

হদথেথে েীফবফহচথত্রয এও অবাফনীে দৃশ্যট , ততহয ওথযথে উন্নেথনয এও উজ্জ্বর ম্ভাফনা। আন্তেঘাহতও ফ ঘত হদফথ আভাথদয 

ফায অগীওায থফ াাথড়য হযথফ , ঐহতয  েীফবফহচত্র ধথয যাঔা এফাং এ অঞ্চথরয অায ম্ভাফনাথও ওাথে রাহকথে 

অপ্রহতথযাধ্য উন্নেথনয ধাযাথও ফোে যাঔা। 

  

  ‘আওাথ থরান হদথে  াাড় ঘুভাে ঐ, থই াাথড়য ঝণ ঘা আহভ এওরা থেথক যই’ হতযই খণ বুে থভথখ ঢাওা াাড়, 

ঝণ ঘা হঝহয বৃৎ াাহড়  অঞ্চর ফাাংরাথদ থয ম ঘটথনয অন্যতভ ম্ভাফনাভে ঔাত। ম ঘটথনয অায ম্ভাফনায নাভ ফাাংরাথদথয 

াফ ঘতয অঞ্চর; মা যাগাভাটি, ঔাকড়ােহড়  ফােযফান হনথে কঠিত। াফ ঘতয চট্টগ্রাথভ ম ঘটথনয মূর উওয ণ থরা াাথড় থখযা বুে 

প্রকৃহত মা হবন্ন হবন্ন ভথে হবন্ন হবন্ন রূথ ম ঘটওথদয ওাথে ধযা থদে। এটি থমন িথণ িথণ প্রকৃহতয রূ ফদরাথনায থঔরা। এঔাথন 

ীথত থমভন এওরূ ধযা থদে ভ্রভণ হাসুথদয ওাথে , ঠিও থতভহন ফল ঘাে অন্য এওরূথ াহেয ে। ীথত াাড় কুোা আয থভথখয  

চাদথয থমভন ঢাওা থাথও , তায থগ থাথও থানাহর থযাথদয হভহি আবা। আফায ফল ঘাে চাযহদও থেথক থে বুথেয ভাথযা। এ 

ভে প্রকৃহত হপথয াে আথযও নতুন থমৌফন। ফল ঘাে মূরত অযািথবঞ্চায ট্যযহযস্টথদয দচাযণা ফথচথে থফহ থাথও এ াফ ঘতয 

অঞ্চথর। আভাথদয াফ ঘতয এরাওাে ম ঘটন এঔথনা হযপূণ ঘবাথফ হফওহত েহন। 

 

 ফতঘভাথন  হফশ্বব্যাী ম ঘটওথদয াংখ্যা প্রাে ১৪৫ থওাটি। ২০২৩ াথর এই াংখ্যা ২০০ থওাটিয থফহ থফ। এই ঔাথত 

২০২৩ ার নাকাদ প্রাে ৩০ থওাটি থরাথওয ওভ ঘাংস্থান থফ। আয এ ম ঘটওথদয এওটি ফথড়া অাং ভ্রভণ ওযথফ এহোোয থদ 

গুথরাথত। ফাাংরাথদথও এই প্রহতথমাহকতামূরও ফাোথয টিথও থাওথত থর হযওহিতবাথফ এহকথে থমথত থফ। ভ্রভণ হাসু এওর 

ম ঘটওথদয আকৃহি ওযথত আন্তেঘাহতওভাথনয সুথমাক সুহফধা হনহিত ওযথত থফ। অফওাোথভা কথড় তুরথত থফ। আভাথদয াশ্বঘফতী  
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থদগুথরা ম ঘটনথও প্রাধান্য হদথে থদহে অথ ঘনীহতথও  কহতীর ওথযথে। অথচ আভযা এঔথনা ওাহিত রথিয থৌৌঁোথত াহযহন। 

আভাথদয াশ্বঘফতী থদ হগাপুথযয োতীে আথেয ৭৫ তাাং, থাইল্যাথেয ৩০ তাাং ম ঘটন থথথও আথ। এঔাথত বাযথতয 

ফাহল ঘও আে প্রাে ১০ াোয ৭০০ হভহরেন িরাথযয থফহ। আয আভাথদয ফাহল ঘও আে প্রাে ৭৮.১৯ হভহরেন িরায, মা াওঘভুক্ত 

অন্যান্য থদথয  তুরনাে খুফই ওভ। ফাাংরাথদয ম ঘটন হথি যাহয ওভ ঘ প্রাে ১.৮ হভহরেন ভানুল, থযািবাথফ েহড়ত আথে প্রাে 

২.৭ হভহরেন েনফর। ওথযানা ওাথর ম ঘটন ঔাত িহতগ্রি থেথে। তথফ আায ওথা ফতঘভাথন এইঔাত আফায ঘুথয দাঁহড়থেথে ।  

  

াফ ঘতয অঞ্চথর  ম ঘটথনয সুথমাক সৃহিয  েন্য যওাহযবাথফ হফহবন্ন হযওিনা গ্রণ ওযা থে। াফ ঘতয চট্টগ্রাভ হফলেও 

ভন্ত্রণারথেয হনথদ ঘনাে াফ ঘতয চট্টগ্রাভ উন্নেন থফাি ঘ এফাং হতন াফ ঘতয থেরা হযলদ ফতঘভান  ম ঘটন স্পথটয উন্নেন  নতুন  ম ঘটন 

স্পট হচহিত ওযথত  ওাম ঘক্রভ গ্রণ ওথযথে। ব্যাও অফওাোথভাকত উন্নেন থমভন হযথাট ঘ  ড়ও হনভ ঘাণ ওযা থেথে ; অহধওাাং 

এরাওাে থভাফইর থনটোওঘ এফাং হফদুযৎ সুহফধা হনহিত ওযা থেথে। মায পথর প্রতযন্ত অঞ্চথর মাতাোত এফাং অফস্থাথনয সুথমাক 

সৃহি থেথে। হতন াফ ঘতয থেরাে ১১টি ক্ষুদ্র-নৃথকাষ্ঠীয েনকণ ফফা ওথয। তাথদয হনেস্ব ঐহতয যথেথে। তাোড়া াফ ঘতয এরাওায 

েীফবফহচত্র যথেথে।  ম ঘটন হফওাথয থিথত্র হযথফ , েীফবফহচত্র  উোতীে ঐহতয থমন িহতগ্রি না ে থহদথও তওঘ দৃহি 

যাঔথত থফ। 

  

 দুবঘাগ্যেনও থর এ ওথা তয , থদথয াফ ঘতযাঞ্চথর প্রােই াাড় ওাটায ঔফয হভহিোে আথ। মা খুফই উথেকেনও। 

াাড় ওাটায পথর ফনাঞ্চর ধ্বাং থে , ভূহভ ধথয খটনা খটথে। ফথচথে ফথড়া ওথা, াাড় ওাটায পথর হযথফ বাযাম্য 

াযাথে, তফহশ্বও েরফায়ু হযফতঘথনয হফরূ প্রবাফ ত্বযাহিত থে। তাোড়া , াাড় ফ ঘত ধ্বাংথয পথর নদীয কহতথ হযফহতঘত 

থে, েীফবফহচত্রয হফনি থে , হযথফথ তাভাত্রা বৃহদ্ধ াথে। আায ওথা যওায এ ব্যাাথয ওথোয অফস্থান হনথেথে। াাড় , 

নদী  থম থওাথনা প্রাকৃহতও ম্পদ যিাে োক, থচতন  তৎয। 

াফ ঘতয এরাওায উন্নেথন ওথরয থগ হনযর ওাে ওযথে যওায।  স্বথলান্নত থদ থথথও আভযা উন্নেনী র থদথ 

রুান্তহযত থেহে। াাহড়  অঞ্চথরয এই েীফবফহচত্র  অায ম্ভাফনা ওাথে রাহকথে ২০৩০ াথরয ভথধ্য থটওই উন্নেন অহবি 

রিযভাত্রা অেঘন, অত:য হবন-২০৪১ অেঘন, থফ ঘাহয থিল্টালযান-২১০০ ফািফােথনয রিয অেঘথন আভযা িভ থফা এটা থাও 

আভাথদয অগীওায। আভযা াথড় থমথত ফভে উদগ্রীফ। থ েন্যই আভাথদয উচ্চাযণ ওথফ মাথফা াাথড় , আা থয। 

# 
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