িতনিদেনর
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কেয়ক লাখ পর্যটক

কক্সবাজাের

িনউজ েডক্স : ২০২১ বরণ ও ২০২০-এর িবদায়েক িঘের কক্সবাজাের
এেসিছেলন িবপুল সংখ্যক পর্যটক। তারপর েথেক ৈসকেত েতমন একটা
েলাকসমাগম িছল না। িকন্তু ২১ েফব্রুয়াির আন্তর্জািতক মাতৃভাষা
িদবস ও সাপ্তািহক ছুিট িমেল টানা িতনিদেনর ছুিটেত কক্সবাজাের
এেসেছন কেয়ক লাখ পর্যটক। এেত িতল ধারেণর ঠাঁই েনই িবশ্েবর
দীর্ঘতম এই ৈসকেত।

সংশ্িলষ্টরা বলেছন, েবশ কেয়কিদন আেগ েথেকই আগাম বুিকং হেয় আেছ
সােড় ৪ শতািধক েহােটল-েমােটল-িরেসার্েটর সবগুেলাই। এসব েহােটলিরেসার্েট েদড় লাখ মানুেষর রাত যাপেনর সুেযাগ থাকেলও বািক
পর্যটকরা রােত েকাথায় থাকেবন তা িনেয় উৎকণ্ঠা েদখা িদেয়েছ।

পর্যটকেদর িনরাপত্তা িনশ্িচত করেত দািয়ত্ব পালন করেছ ট্যুিরস্ট ও
েজলা পুিলেশর িটম। েমাতােয়ন রাখা হেয়েছ অিতিরক্ত পুিলশও।
েযেকােনা ধরেনর অপ্রীিতকর ঘটনা েরােধ িসিসিটিভর আওতায় আনা হেয়েছ
পর্যটন স্পটগুেলা। ট্যুিরস্ট পুিলেশর পক্ষ েথেক দ্রুত সাধারণ
িচিকৎসা ও খাবার পািনর ব্যবস্থা রেয়েছ ৈসকেত।

ঢাকার উত্তরা েথেক আসা পর্যটক আিমন উদ্িদন বেলন, ‘কেরানা
পিরস্িথিতেত দীর্ঘিদন েকাথাও যাওয়া হয়িন। তাই টানা বন্ধ েপেয়
বািড়র সবাইেক িনেয় কক্সবাজার এেসিছ। এত েলাকসমাগম হেব, কল্পনাও
করেত পািরিন।’

েহােটল েহায়াইট অর্িকেডর মহাব্যবস্থাপক িরয়াদ ইফেতকার বেলন, ‘শীত
েমৗসুম েশষ হেয়েছ। ফাগুেনর শুরুেত টানা িতনিদেনর ছুিট েপেয়
উল্েলখেযাগ্য সংখ্যক পর্যটক কক্সবাজাের এেসেছ। সােড় ৪ শতািধক
েহােটল-েমােটল ও িরেসার্েটর সবই আগাম বুিকং হেয় েগেছ।’

কলাতলীর েমাহাম্মদীয়া েগস্ট হাউেজর ব্যবস্থাপক শিফকুল ইসলাম
বেলন, ‘েহােটল-েমােটেল েয পিরমাণ ধারণ ক্ষমতা, তার েচেয়
েলাকসমাগম অেনক েবিশ বেল মেন হচ্েছ। রুম বুিকং কের যারা এেসেছন,

তারা ছাড়া বািকরা েভাগান্িতেত পড়েত পােরন। কারণ েদড় লক্ষািধক
মানুেষর থাকার ব্যবস্থা থাকেলও কক্সবাজাের ৪-৫ লাখ পর্যটেকর আগমন
হেয়েছ বেল মেন হচ্েছ।’

কক্সবাজার েজলা প্রশাসেনর পর্যটন েসেলর দািয়ত্বপ্রাপ্ত িনর্বাহী
ম্যািজস্ট্েরট ও সহকারী কিমশনার ৈসয়দ মুরাদ ইসলাম বেলন,
‘কক্সবাজাের প্রচুর েলাকজন এেসেছ। আমরা কেরানার দ্িবতীয় েঢউ
েরােধ েচষ্টা চালাচ্িছ। েয েকােনা ধরেনর হয়রািন েরােধ েজলা
প্রশাসেনর দুিট ভ্রাম্যমাণ আদালত েহােটল-েমােটল েজােন টহেল
রেয়েছ।’

ট্যুিরস্ট পুিলশ কক্সবাজার েজােনর পুিলশ সুপার েমা. িজল্লুর
রহমান বেলন, ‘পর্যটক িনরাপত্তায় ৈসকত ও আশপােশ েপাশাকধারী
পর্যাপ্ত পুিলশ েমাতােয়ন রেয়েছ। ট্যুিরস্ট পুিলেশর িবেশষ েরসিকউ
িটম, ইভিটিজং কন্ট্েরাল িটম, ড্িরংিকং েজান, দ্রুত িচিকৎসাসহ
নানা পদক্েষপ েনয়া হেয়েছ পর্যটকেদর িনরাপত্তায়। ৈসকেত বীচ বাইক
িনেয়ও রেয়েছ টহল। রেয়েছ ৩িট েবসরকাির লাইফ গার্ড সংস্থার
অর্ধশতািধক
প্রিশক্িষত
লাইফগার্ড
কর্মী।
কন্ট্েরাল
রুম,
পর্যেবক্ষণ টাওয়ারসহ পুেরা ৈসকত পুিলেশর নজরদািরর আওতায় রেয়েছ।’

কক্সবাজােরর েজলা প্রশাসক েমা. মামুনুর রশীদ বেলন, ‘কক্সবাজাের
আসা পর্যটকেদর েসবা িদেত প্রশাসন সার্বক্ষিণক প্রস্তুত থােক।
ৈসকেতর লাবনী, সুগন্ধা, কলাতলীসহ ১১িট পেয়ন্েট স্থাপন করা হেয়েছ
তথ্যেকন্দ্র। পর্যটকেদর কেরানা সংক্রমণ েরােধ স্বাস্থ্যিবিধ
মানেত সর্বদা সেচতনতামূলক মাইিকং ও প্রেয়াজেন ভ্রাম্যমাণ আদালত
পিরচালনা করা হচ্েছ।’

কক্সবাজােরর পুিলশ সুপার েমা. হাসানুজ্জামান বেলন, ‘পর্যটকেদর
িনরাপত্তায় সবসময় সর্তকাবস্থায় রেয়েছ পুিলশ। পর্যটকেদর হয়রািন
েরােধ, েপাষাকধারী পুিলেশর পাশাপািশ সাদা েপাষােক এবং পর্যটক
েবেশও পুিলেশর নারী সদস্যরা ৈসকেত ঘুের েবড়াচ্েছন।’ জােগা িনউজ

