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কkবাজার ও �রািহ!া িশিবের pিতিদন টনটেন pািsক বজ^+ �ফলা হে�। �য কারেণ পিরেবশ নে_র পাশাপািশ ফসিল জিমর kিত হে� অপূরণীয়। pিত বছর pায় ১ লাখ সামুিdক pাণী pািsেকর
কারেণ মারা যায়। pািsকdব+ পঁচেত pায় ৭০ বছর সময় লােগ। সমুd তলেদেশর ৮০শতাংেশর �বিশ দখল কের আেছ এই pািsক। জীবৈবিচt+ বাঁচােত হেল সকল ধরেণর pািsক ব+বহার বn করেত
হেব।

শিনবার (২৫ �ফbrয়াির) dপুের কkবাজার �জলা pশাসক কায^ালেয়র সামেন বাংলােদশ পিরেবশ আেnালন (বাপা) ও িসিসএনএফ এর আেয়াজেন মানববnেন বkারা এসব কথা বেলন।

বkারা আেরা বেলন, কkবাজােরর pধান নদী বাঁকখালী পিলিথেন ভরপুর। �পৗর এলাকায় যtতt ময়লা-আবজ^না �ফলা হে�। সারােদশ �যন আবজ^নার ভাগাড়। সরকার pািsক িবেরাধী আইন
কেরেছ। িকnt আইেনর বাsবায়ন নাই। পিলিথন কারখানাgেলা অৈবধভােব উnুk রাখা হেয়েছ। অিবলেm �রািহ!া ক+ােmর pািsক ব+বহার বn করেত হেব। সরকােরর pণীত আইন বাsবায়ন করা
�হাক। িবকl সৃি_র মাধ+েম pািsক ব+বহার বn করেত হেব। এজn সবমহেলর সিদ�া থাকা দরকার ।

আেয়ািজত মানবnেন বkব+ রােখন, িসিসএনএেফর �কা-�চয়ার ও �কাs ফাউে�ডশেনর িনব^াহী পিরচালক �রজাউল কিরম �চৗধুরী, িসিসএনএেফর �কা �চয়ার ও পালেসর pধান িনব^াহী আবু �মােশ^দ
�চৗধুরী, মুিkর pধান িনব^াহী িবমল চnd �দ সরকার, বাপা সভাপিত ফজলুল কােদর �চৗধুরী, কkবাজার সািহত+ একােডমীর সাধারণ সmাদক কিব rhল কােদর বাবুল, িবিশ_ িশkািবদ মকবুল আহেমদ,
পালস বাংলােদশ �সাসাইিটর pধান িনব^াহী সাইফুল ইসলাম �চৗধুরী কিলম, জলবায়ু কিমিটর �নতা কামাল উিdন রহমান �পয়াr, কkবাজার �জলা �pসkােবর সহ-সভাপিত ফিরdল আলম শাহীন,
কkবাজার উপkলীয় সাংবািদক �ফারােমর সভাপিত স.ম ইকবাল বাহার �চৗধুরী, বাপার সাংগঠিনক সmাদক এইচএম নজrল ইসলাম, ছায়ানীেড়র কেlাল �দ, spজােলর শািকর আলম।

�কাs ফাউে�ডশেনর সহকারী পিরচালক ও িসিসএনএেফর সদs সিচব জাহা!ীর আলম ও িমজাnর রহমান বাহাdেরর �যৗথ স�ালনায় মানববnেন িসিসএনএেফর অnভু^k িবিভn এনিজওর pিতিনিধরা
উপিsত িছেলন।

sাগত বkেব+ আবু �মােশ^দ �চৗধুরী বেলন, “বাংলােদেশর sনীল সmদ রkা করেত হেল আমােদর pািsক ব+বহার বn করা pেয়াজন, এর জn চাই সরকাির আইেনর কায^কর বাsবায়ন।”

�রজাউল কিরম �চৗধুরী বেলন, “জািতসংেঘর শরণাথ^ী িবষয়ক হাইকিমশেনর (ইউএনএইচিসআর) pধান িফিলফ gাি�ড এবং আইএসিসিজ এর pধান সমnয়কারী অজু^ন �জইনেক আমরা িসিসএনএফ এর
পk �থেক �রািহ!া ক+ােm pাি_ক ব+বহার বেn আহবান কেরিছ। আশা কির উনারা এই িবষেয় drত পদেkপ gহন করেবন। জািতসংেঘর �যসব pিত¢ানসমুহ, আইএনিজও, জাতীয় এবং sানীয়
এনিজও এই িবষেয় পদেkপ gহণ করেবন তােদরেক আমরা পুরsৃত করেবা।”

ফজলুল কােদর �চৗধুরী বেলন, “গেবষণা অnযায়ী একিট pািsকdব+ পঁচেত pায় ৭০ বছর সময় লােগ। ততkেণ জিমর উব^রতা £ংস কের �দয়। pািsেকর ব+বহার বেn যথাযথ আইেনর pেয়াগ
িনি¤ত করার জn সরকােরর pিত িতিন আহবান জানান ফজলুল কােদর �চৗধুরী।

িতিন বেলন, “pািsক মািটর িনেচ থাকেল বৃি_র পািন িনেচ �যেত পাের না। সাmpিতককােল আমরা �দখেত পাি� কkবাজােরর অিধকাংশ এলাকার পািন লবণাk হেয় �গেছ। ভয়াবহতা �থেক জািতেক
বাঁচােত pািsেকর ব+বহার বn করেত হেব।”

িবমল চnd �দ সরকার বেলন, “সমুd তলেদেশর pায় ৮০শতাংশ দখল কের আেছ এই pািsক, িবjানীরা আশংকা pকাশ করেছন �য, ২০৩০ সােলর িদেক সাগরতেল মােছর �চেয়ও pািsক পাওয়া
যােব �বিশ। আর pিত বছর pায় ১ লাখ সামুিdক pাণী pািsেকর কারেণ মারা যায়।”

মকবুল আহেমদ বেলন, “pাি_ক উৎপাদন এবং িবপনন বn করেত �গেল রাজৈনিতক িসdাn খুবই grtপূণ^। pািsক ব+বহার বেnর আেnালেনর সােথ সরকােরর যারা আইন pনয়নকারী এবং
নীিতিনধ^ারকেদর সmৃk করা।”
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