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বছের ১ লাখ সামুি�ক �াণী �াি�ক বেজ� মারা যায়

ক�বাজার �িতিনিধ : ক�বাজার ও �রািহ া িশিবের �িতিদন টনটেন �াি�ক বজ�� �ফলা হে'। �য কারেণ পিরেবশ নে*র পাশাপািশ ফসিল জিমর

+িত হে' অপূরণীয়। �িত বছর �ায় ১ লাখ সামুি�ক �াণী �াি�েকর কারেণ মারা যায়। �াি�ক �ব� পচঁেত �ায় ৭০ বছর সময় লােগ। সমু� তলেদেশর

৮০শতাংেশর �বিশ দখল কের আেছ এই �াি�ক। জীবৈবিচ8� বাচঁােত হেল সকল ধরেণর �াি�ক ব�বহার ব� করেত হেব।

শিনবার (২৫ �ফ<য়াির) দুপুের ক�বাজার �জলা �শাসক কায �ালেয়র সামেন বাংলােদশ পিরেবশ আে=ালন (বাপা) ও ক�বাজার িসিভল �সাসাই?ট এন@জ

�ফারাম (িসিসএনএফ) এর আেয়াজেন মানবব�েন বAারা এসব কথা বেলন।

বAারা আেরা বেলন, ক�বাজােরর �ধান নদী বাকঁখালী পিলিথেন ভরপুর। �পৗর এলাকায় য8ত8 ময়লা-আবজ�না �ফলা হে'। সারােদশ �যন আবজ�নার

ভাগাড়। সরকার �াি�ক িবেরাধী আইন কেরেছ। িকE আইেনর বাFবায়ন নাই। পিলিথন কারখানাGেলা অৈবধভােব উIুA রাখা হেয়েছ। অিবলেJ

�রািহ া ক�ােKর �াি�ক ব�বহার ব� করেত হেব। সরকােরর �ণীত আইন বাFবায়ন করা �হাক। িবকL স?ৃ*র মাধ�েম �াি�ক ব�বহার ব� করেত হেব।

এজন� সবমহেলর সিদ'া থাকা দরকার।

�কা� ফাউেNশেনর সহকারী পিরচালক ও িসিসএনএেফর সদস� সিচব জাহা ীর আলম ও িমজানুর রহমান বাহাদুেরর �যৗথ সOালনায় মানবব�েন

িসিসএনএেফর অPভQ �A িবিভR এন@জওর �িতিনিধরা উপিSত িছেলন।

ক�বাজার �চJার অফ কমােস �র সভাপিত ও পালস এর �ধান িনব �াহী আবু �মােশ �দ �চৗধুরী বেলন, “বাংলােদেশর সুনীল সKদ র+া করেত হেল আমােদর

�াি�ক ব�বহার ব� করা �েয়াজন, এর জন� চাই সরকাির আইেনর কায �কর বাFবায়ন।”

��!!!!��� দদ!!! পপিিপপপ ররিিিি েেররর ববেেে শশববব -��িি��� ততিিি েেততত ববেেে শশববব
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�কা� ফাউেNশেনর �ধান িনব �াহী �রজাউল কিরম �চৗধুরী বেলন, “জািতসংেঘর শরণাথU িবষয়ক হাইকিমশেনর (ইউএনএইচিসআর) �ধান িফিলফ Wা@N

এবং আইএসিস@জ এর �ধান সমXয়কারী অজু�ন �জইনেক আমরা িসিসএনএফ এর প+ �থেক �রািহ া ক�ােK �াি�ক ব�বহার বে� আYান কেরিছ।

আশা কির উনারা এই িবষেয় Zত পদে+প Wহণ করেবন। জািতসংেঘর �যসব �িত[ানসমুহ, আইএন@জও, জাতীয় এবং Sানীয় এন@জও এই িবষেয়

পদে+প Wহণ করেবন তােদরেক আমরা পুর\ৃত করেবা।”

বাপা সভাপিত ও �জলা ��স]ােবর সভাপিত

ফজলুল কােদর �চৗধুরী বেলন, “গেবষণা অনুযায়ী এক?ট �াি�ক�ব� পচঁেত �ায় ৭০ বছর সময় লােগ। তত+েণ জিমর উব �রতা ^ংস কের �দয়।

�াি�েকর ব�বহার বে� যথাযথ আইেনর �েয়াগ িন@_ত করার জন� সরকােরর �িত িতিন আYান জানান ফজলুল কােদর �চৗধুরী।

িতিন বেলন, “�াি�ক মা?টর িনেচ থাকেল ব?ৃ*র পািন িনেচ �যেত পাের না। সা`িতককােল আমরা �দখেত পা@' ক�বাজােরর অিধকাংশ এলাকার পািন

লবণাA হেয় �গেছ। ভয়াবহতা �থেক জািতেক বাচঁােত �াি�েকর ব�বহার ব� করেত হেব।”

মু@Aর �ধান িনব �াহী িবমল চa �দ সরকার বেলন, “সমু� তলেদেশর �ায় ৮০শতাংশ দখল কের আেছ এই �াি�ক, িবbানীরা আশংকা �কাশ করেছন �য,

২০৩০ সােলর িদেক সাগরতেল মােছর �চেয়ও �াি�ক পাওয়া যােব �বিশ। আর �িত বছর �ায় ১ লাখ সামুি�ক �াণী �াি�েকর কারেণ মারা যায়।”


