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বিক্রয়য োগ্য কোি বনআরও ১১ িযন 

কোি বন িোবিযযে বিলযি প্রোয় ১৯ হোযোর ককোটি টোকো 

সুন্দরিযন িজুদ পাঁচ ককোটি ৬০ লোখ টন 

 

আলতোি কহোযেন 

বিশ্বব্োাংক ও িন বিভোযের েিীক্ষো অনু োয়ী, পৃবিিীর বৃহত্তি ম্যোনযরোভ ফযরস্ট সুন্দরিযন রযয়যে পাঁচ ককোটি ৬০ লোখ টন কোি বন। 

কোি বন িোবিযযে িযনর ককোযনো ক্ষবতও হয় নো। এবদযক বিশ্বিোযোযর কোি বযনর দোি িোড়যে। বিকোযেো কোি বন িোযকবযটর িতবিোন েযি বোচ্চ 

িোযোরদর অনু োয়ী, িোাংলোযদি ১৮ হোযোর ৮১৬ ককোটি টোকোর কোি বন বিবক্র করযত পোযর। অিচ পবরযিি, িন ও যলিোয়ু পবরিতবন 

বিষয়ক িন্ত্রিোলয় এ ব্োপোযর ককোযনো উযযোে বনযে নো। 

 

সুন্দরিযনর প্রোকৃবতক েম্পদ অটুট করযখই এর ধোরিকৃত কোি বন বিবক্রর যন্য ২০০৯ েোযল 'সুন্দরিন ফযরন কোি বন ইনযভন্টবর-২০০৯' 

নোযি ক ৌি েিীক্ষো চোলোয় পবরযিি, িন ও যলিোয়ু বিষয়ক িন্ত্রিোলয় এিাং যুক্তরোষ্ট্র েরকোযরর একোবধক োংস্থো। ক ৌি েিীক্ষোয় 

েোযের োংখ্যো, ঘনত্ব, উচ্চতো, লতো ও গুল্ম এিাং জযি উপোদোন বিবলযয় পাঁচ ককোটি ৬০ লোখ টন কোি বযনর েন্ধোন পোয় িন বিভোে। অিচ 

অি ব ব্য় কযর এ েিীক্ষো করোর পর ১০ িের কপবরযয় কেযলও কোি বন বিবক্রর যন্য আন্তযবোবতক কোি বন স্টক িোযকবযট বনিন্ধন করো 

হয়বন। বনযয়োে কদওয়ো হয়বন ককোযনো আন্তযবোবতক করোকোর হোউেযক। 

 

কোি বন বনিঃেরিকোরী বিযপোন্নত কদি এিাং িহুযোবতক ককোম্পোবনগুযলোই কোি বন বকযন িোযক। বিশ্বব্োাংযকর ফযরস্ট  কোি বন ফেোবেবলটি 

তহবিল, যুক্তরোযষ্ট্রর বিকোযেো কোি বন িোযোর ও লন্ডযনর আন্তযবোবতক কোি বন স্টক িোযকবযট এর ককনোযিচো হয়। িোযোর প বোযলোচনোয় 

কদখো কেযে, ২০১০ েোযল জিবশ্বক অি বননবতক িন্দোর েিয় কোি বযনর দোি কযি প্রবতটন ১০ ডলোযর কনযি আযে। ২০১৭ েোল কিযক 

আিোরও এর দোি িোড়যত শুরু কযর। ২০১৮ েোযলর কিষ বদযক এর দোি টনপ্রবত ১৩ ডলোর কিযক ২৫ ডলোযরর িযে ওঠোনোিো কযর। 

কখনও কখনও এ দোি বতন ডলোযরও কনযি আযে। কখনও আিোর ৪০ ডলোযর বেযয় কঠযক।  

 

২০১৯ েোযলর ২৫ যোনুয়োবর কোি বন িোযোর েম্পযকব বিশ্বব্োাংযকর প বযিক্ষি প্রবতযিদযন িলো হযয়যে, ২০২০ েোল প বন্ত কোি বযনর দোি 

প্রবত টন ৪০ কিযক ৮০ ডলোর প বন্ত উঠযত পোযর। ২০৩০ েোযলর িযে প্রবত টন কোি বযনর দোি ১০০ ডলোর েোবড়যয় ক যত পোযর।  



 

যোবতোংযঘর আওতোয় ১৯৯৭ েোযল স্বোক্ষবরত বকযয়োযটো প্রযটোকল অনু োয়ী, ককোযনো উন্নয়নিীল কদি তোর িনয েম্পদ োংরক্ষি এিাং 

ধ্বাংে হযয়  োওয়ো িনোঞ্চযল পুনি বনোয়ন করযল বিযপোন্নত কদিগুযলো িনয েম্পযদর কোি বন বকনযত পোরযি। ককোযনো বিযপোন্নত কদি ক  

পবরিোি কোি বন বকনযি, কেই পবরিোি কোি বন বনিঃেরিও করযত পোরযি।  

 

বিযিষজ্ঞরো িলযেন, সুন্দরিযন েিযচযয় কিবি কোি বন িজুদ রযয়যে িোইন, পশুর ও কাঁকড়ো েোযে। সুন্দবরেোে িোঝোবর ধরযনর কোি বন 

ধোরি করযত পোযর। সুন্দরিযনর ৬২ িতোাংি এলোকোয় েোযের োংখ্যো িোড়যে, েোযের জদঘ বে-প্রস্থ বৃবিেহ চোরো েযোযনোর পবরিোিও 

তুলনোমূলকভোযি ভোযলো। এবদযক কযযে ওঠো চরগুযলোযত নতুন িনোঞ্চলও সৃবি হযে-  বদও কেওয়ো ও ককওড়ো েোযের কোি বন 

ধোরিক্ষিতো তুলনোমূলকভোযি কি। কনপোল ও রোবযলেহ বিযশ্বর কিি কযয়কটি কদি বিশ্বিোযোযর কোি বন বিবক্র করযে। বকন্তু িোাংলোযদি 

এযক্ষযে বপবেযয় রযয়যে। সুন্দরিযনর নোনো প্রযোবতর েোযের এ কোি বন ধোরি ক্ষিতো ও িোবিবযেক েম্ভোিনো আন্তযবোবতক কোি বন িোযোযর 

তুযল ধরোর কক্ষযে ব্ি ব হযে এ কদি। এভোযি িবঞ্চত হযে বিিোল অি ব প্রোবি কিযক।  

 

কোি বন বিবক্র েোড়োও যোবতোংযঘর অধীযন জতবর 'িনোয়যনর িোেযি কোি বন বনিঃেরি কিোযনো' িো 'বরবডউবোং ইবিিন ফ্রি 

বডফযরযেিন অেোন্ড ফযরস্ট বডযরযডিযনর (বরড)' তহবিল কিযকও অি ব পোওয়োর পি কখোলো আযে। বকন্তু িোাংলোযদি এেি কক্ষযে 

দক্ষতোর পবরচয় বদযত পোরযে নো িযল কদযির যলিোয়ু বিযিষজ্ঞরো অবভয োে কযরযেন। 

 

এ বিষযয় কনটওয়োকব অন ক্লোইযিট কচঞ্জ ইন িোাংলোযদযির েিন্বয়কোরী বিযোনুর রহিোন বিযয় েিকোলযক িযলন, বিযশ্ব যলিোয়ু 

পবরিতবনযবনত নতুন িোস্তিতো হযে কোি বন িোবিযে। িোয়ুি কল কোি বন ডোই-অক্সোইড কি বনিঃেরযির যন্য রোষ্ট্রগুযলোর িযে কক্রবডট 

বিবনিযয়র নোি কোি বন িোবিযে। বিশ্ব ঐবতহে সুন্দরিন ক্ষবতকর কোি বন হযি কযর পৃবিিীর উষ্ণতো করোযধ অিদোন রোখযে। সুন্দরিন 

বেডর-আইলোর িযতো ভয়ঙ্কর দুয বোযে িোাংলোযদিযক িোযয়র িযতো আেযল রোখযত পোযর। আিোর কোি বন বিবক্র কযর কদযির 

অি বনীবতযক েমৃি করযত পোযর। েরকোযরর আিলোযদর অদক্ষতোর কোরযি যলিোয়ু তহবিল, কোি বন বিবক্রেহ যলিোয়ু-োংক্রোন্ত নোনো 

খোত কিযক অি ব আনযত ব্ি ব হযে িোাংলোযদি।  বদও কনপোল ও ভুটোনেহ এবিয়োর কযয়কটি কদি কোি বন বিবক্র কযরযে।  

 

এ বিষযয় প্রধোন িন োংরক্ষক িবফউল আলি কচৌধুরী িযলন, অবত কোি বন বনে বিনকোরী বিযপোন্নত কদি ও িহুযোবতক ককোম্পোবনগুযলোর 

কোযে সুন্দরিযনর কোি বন বিবক্র করো েম্ভি। বিেবেরই এ বিষযয় উযযোে বনযয় আন্তযবোবতক করোকোর বনযয়োে করো হযি। িোযোর 

প বযিক্ষি কযর দোি িোড়যল বিবক্র করো হযি। বতবন িযলন, প্রোিবিকভোযি সুন্দরিযন এিাং প বোয়ক্রযি কদযির আরও ১১টি িযনর কোি বন 

ধোরি ক্ষিতোযক আন্তযবোবতক িোযোযর বিবক্রর পবরকপনো বেল। 

 

পবরযিি, িন ও যলিোয়ু পবরিতবন বিষয়ক িন্ত্রী কিো. িোহোি উবিন েিকোলযক িযলন, সুন্দরিযনর ক্ষবত নো হযল কেখোনকোর কোি বন 

উপযুক্ত মূযে বিবক্র করো হযি। বতবন এ ব্োপোযর দ্রুত ব্িস্থো কনযিন। 

 

পবরযিি, িন ও যলিোয়ু পবরিতবন বিষয়ক িন্ত্রিোলযয়র উপিন্ত্রী হোবিবুন নোহোর েিকোলযক িযলন, কোি বন বিবক্রর কিো শুনযলও এ 

ব্োপোযর বতবন এখনও বিস্তোবরত কখাঁয বনযত পোযরনবন। এ বিষযয় কখাঁয বনযয় বতবন প্রযয়োযনীয় উযযোে কনওয়োর বনযদ বি কদযিন। বতবন 

িযলন, কোি বন বিবক্র কযর েরকোযরর পোিোপোবি সুন্দরিন রক্ষোকোরী স্থোনীয় িোনুযষরও লোভ হযত পোযর। 

 

আন্তযবোবতক যলিোয়ু বিযিষজ্ঞ এিাং ব্র্যোক বিশ্ববিযোলযয়র ইযিবরটোে অেোপক ড. আইনুন বনিোত েিকোলযক িযলন, েিীক্ষোর েিয় 

কোি বযনর দোি কিি ভোযলো বেল। তখন ককন তো বিবক্র করো হয়বন, তো পবরস্কোর নয়। তোরপর কিযক কোি বন িোযকবযট কক্রতো কযি 

কযিযে, দরও পযড় কেযে। িোযোরদর আিোরও িোড়যল সুন্দরিযনর কোি বন বিবক্র করোর পবরকপনো কনওয়ো উবচত।  

 

বিক্রয়য োগ্য কোি বন আযে আরও ১১ িযন :েিীক্ষো অনু োয়ী, সুন্দরিন েোড়োও কদযির আরও ১১টি িনযক কোি বন-িোবিযযের আওতোয় 

বনযয় আেো েম্ভি। কেগুযলো হযে েোযীপুযরর ভোওয়োল, টোঙ্গোইযলর িধুপুর, বেযলযটর খোবদিনের, হবিেযঞ্জর েোতেবড়, 

কিৌলভীিোযোযরর লোউয়োেড়ো, চট্টরোযির কোিোই ও দুধপুকুবরয়ো যোতীয় উযোন এিাং হবিেযঞ্জর করিো-কোযলঙ্গোর, কক্সিোযোযরর 

চকবরয়োর ফোবেয়োখোলী, রোযঘোট-িধোকোচোবপয়ো ও চট্টরোযির েীতোকু োংরবক্ষত িন। 

 


