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"ক�বাজার ও �রািহ�া িশিবের সকল ধরেনর �াি�ক ব�বহার ব� করেত
হেব"

parbattanews.com/ক�বাজার-ও-�রািহ�া-িশব/

ক�বাজার ও �রািহ�া িশিবের �িতিদন টনটেন �াি�ক বজ� � �ফলা হে�। �য কারেণ পিরেবশ নে�র পাশাপািশ
ফসিল জিমর �িত হে� অপরূণীয়। �িত বছর �ায় ১ লাখ সামিু�ক �াণী �াি�েকর কারেণ মারা যায়। �াি�ক�ব�
পচঁেত �ায় ৭০ বছর সময় লােগ। সম�ু তলেদেশর ৮০ শতাংেশর �বিশ দখল কের আেছ এই �াি�ক। জীবৈবিচ��
বাচঁােত হেল সকল ধরেনর �াি�ক ব�বহার ব� করেত হেব।

শিনবার (২৫ �ফ�য়াির) দপুেুর ক�বাজার �জলা �শাসক কায�ালেয়র সামেন বাংলােদশ পিরেবশ আে�ালন

(বাপা) ও িসিসএনএফ এর আেয়াজেন মানবব�েন ব�ারা এসব কথা বেলন।

ব�ারা আেরা বেলন, ক�বাজােরর �ধান নদী বাকঁখালী পিলিথেন ভরপরু। �পৗর এলাকায় য�ত� ময়লা-
আবজ� না �ফলা হে�। সারােদশ �যন আবজ� নার ভাগাড়। সরকার �াি�ক িবেরাধী আইন কেরেছ। িক� আইেনর

বা�বায়ন নাই। পিলিথন কারখানা�েলা অৈবধভােব উ�ু� রাখা হেয়েছ। অিবলে� �রািহ�া ক�াে�র �াি�ক
ব�বহার ব� করেত হেব। সরকােরর �ণীত আইন বা�বায়ন করা �হাক। িবক� সৃি�র মাধ�েম �াি�ক ব�বহার ব�
করেত হেব। এজন� সবমহেলর সিদ�া থাকা দরকার ।

আেয়ািজত মানব�েন ব�ব� রােখন, িসিসএনএেফর �কা-�চয়ার ও �কা� ফাউে�শেনর িনব�াহী পিরচালক
�রজাউল কিরম �চৗধুরী, িসিসএনএেফর �কা �চয়ার ও পালেসর �ধান িনব�াহী আবু �মােশ�দ �চৗধুরী, মিু�র �ধান
িনব�াহী িবমল চ� �দ সরকার, বাপা সভাপিত ফজললু কােদর �চৗধুরী, ক�বাজার সািহত� একােডিমর সাধারণ
স�াদক কিব ��ল কােদর বাবুল, িবিশ� িশ�ািবদ মকবুল আহেমদ, পালস বাংলােদশ �সাসাইিটর �ধান িনব�াহী
সাইফুল ইসলাম �চৗধুরী কিলম, জলবায়ু কিমিটর �নতা কামাল উি�ন রহমান �পয়া�, ক�বাজার �জলা
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��স�ােবর সহসভাপিত ফিরদলু আলম শাহীন, ক�বাজার উপকূলীয় সাংবািদক �ফারােমর সভাপিত স.ম
ইকবাল বাহার �চৗধুরী, বাপার সাংগঠিনক স�াদক এইচএম নজ�ল ইসলাম, ছায়ানীেড়র কে�াল �দ, ��জােলর
শািকর আলম।

�কা� ফাউে�শেনর সহকারী পিরচালক ও িসিসএনএেফর সদস� সিচব জাহা�ীর আলম ও িমজানুর রহমান
বাহাদেুরর �যৗথ স�ালনায় মানবব�েন িসিসএনএেফর অ�ভু� � িবিভ� এনিজওর �িতিনিধরা উপি�ত িছেলন।

�াগত ব�েব� আবু �মােশ�দ �চৗধুরী বেলন, “বাংলােদেশর সুনীল স�দ র�া করেত হেল আমােদর �াি�ক ব�বহার
ব� করা �েয়াজন, এর জন� চাই সরকাির আইেনর কায�কর বা�বায়ন।”

�রজাউল কিরম �চৗধুরী বেলন, “জািতসংেঘর শরণাথ�ী িবষয়ক হাইকিমশেনর (ইউএনএইচিসআর) �ধান িফিলফ
�াি� এবং আইএসিসিজ এর �ধান সম�য়কারী অজু� ন �জইনেক আমরা িসিসএনএফ এর প� �থেক �রািহ�া
ক�াে� �াি�ক ব�বহার বে� আহবান কেরিছ। আশা কির উনারা এই িবষেয় �ত পদে�প �হন করেবন।
জািতসংেঘর �যসব �িত�ানসমহু, আইএনিজও, জাতীয় এবং �ানীয় এনিজও এই িবষেয় পদে�প �হণ করেবন
তােদরেক আমরা পরু�ৃত করেবা।”

ফজললু কােদর �চৗধুরী বেলন, “গেবষণা অনুযায়ী একিট �াি�ক�ব� পচঁেত �ায় ৭০ বছর সময় লােগ। তত�েণ
জিমর উব�রতা �ংস কের �দয়। �াি�েকর ব�বহার বে� যথাযথ আইেনর �েয়াগ িনি�ত করার জন� সরকােরর
�িত িতিন আহবান জানান ফজললু কােদর �চৗধুরী।

িতিন বেলন, “�াি�ক মািটর িনেচ থাকেল বৃি�র পািন িনেচ �যেত পাের না। সা�িতককােল আমরা �দখেত পাি�
ক�বাজােরর অিধকাংশ এলাকার পািন লবণা� হেয় �গেছ। ভয়াবহতা �থেক জািতেক বাচঁােত �াি�েকর ব�বহার
ব� করেত হেব।”

িবমল চ� �দ সরকার বেলন, “সম�ু তলেদেশর �ায় ৮০ শতাংশ দখল কের আেছ এই �াি�ক, িব�ানীরা আশ�া

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

মকবুল আহেমদ বেলন, “�াি�ক উৎপাদন এবং িবপণন ব� করেত �গেল রাজৈনিতক িস�া� খবুই ���পণূ�।
�াি�ক ব�বহার বে�র আে�ালেনর সােথ সরকােরর আইন �নয়নকারী এবং নীিতিনধ�ারকেদর স�ৃ� করা।”


