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থাকেছ eবং a  চেলo যাে । a  িগেয়o ােণ বাঁচেত পােরিন oরা। কারণ পরপর কেয়ক রাত েস  মািট র্ন দব্ীেপ oরা oঠার 
েচ া কের থেম। িক  ভেয় দব্ীেপ uঠেত না েপের পিরেশেষ a  চেল যায়। েসখােন িগেয়o েরহাi পায় না। েপেটর েভতর িডম 
েরেখi aবেশেষ মারা যায়। 

দব্ীেপর আেরকিট সম া হে  বহুতল ভবন। eখানকার বহুতল ভবন গড়ার িহিড়ক aবেলাকন কের িবেশষ রা জািনেয়েছন েয, 
eসব ভবেনর oজন বহন করার সাম র্ েছা  e দব্ীপিটর েনi। যার ফেল eিট েয-েকােনা সমেয় সমুে  িনমি ত হেত পাের। জানা 
েগেছ, eিট eকিট ভাসমান দব্ীপ। সুদূর মালেয়িশয়ার eকিট দব্ীেপর সে  eর সংেযাগ রেয়েছ। যতদূর জানা যায়, চামচাকৃিতর eকিট 
বাল াচীেরর সে  েস  মািট র্ন দব্ীেপর সংেযাগ। সমুে র গভীর তলেদশ িদেয় কৃিতকগতভােব e সংেযাগ াপন হেয়েছ। uে খয্, 

e সংেযাগ-বাটিট বােলর জীবা  িদেয়i ƣতির। কােজi aিধক oজন বহেনর মতা েনi eিটর। আর েস ধরেনর িকছু ঘেট েগেল 
েস  মািট র্ন দব্ীেপর aি তব্ র া করা কিঠন হেয় পড়েব। কােজi িবষয়িট মাথায় eেন eখােন বহুতল ভবন ƣতিরর  িবপে  aব ান 
িনেত হেব কতৃর্প েক। িবপে  aব ান িনেত হেব aৈবধ পাথর uে ালেনরo। েদখা েগেছ িবিভ  ধরেনর বসায়ীরা সুেযাগ 
েপেলi মািট খুেঁড় বড় বড় পাথর uে ালন কের বহুতল ভবেনর কারুকােয র্ বহার করেছ। যার ফেল দব্ীপিট তার পিরেবশগত 
ভারসা  হািরেয় েফলেছ ততর। শুধু বসায়ীরাi নয়, পয র্টকরাo েছাট েছাট নুিড়, িশলাপাথর, বাল, শামুক-িঝনুক কুিড়েয় 
লুিকেয়-চুিকেয় িনেয় আসেছ। যা তদারক করার েলাক থাকেলo হাজার হাজার পয র্টেকর িভেড় পার েপেয় যায়। e ছাড়াo পয র্টক 
দব্ারা পিরেবেশর বহুিবধ িত সাধন হে । েযমন  পিলিথন, েকামলপানীয় o াি েকর পািনর েবাতলসহ নানা ধরেনর িজিনস েফেল 
আবজর্নার ভাগােড় পিরণত করেছ। aব ান েনoয়া পয র্টকরা রােত বারিবিকuর আেয়াজন কের u  সব্ের গান বািজেয় দব্ীেপ আ য় 
েনoয়া ািণকুলেক ভয় পাiেয় িদে । eেত কের দব্ীপ ািণশূ  হেয় যাে । তাi আমরা আশা করব, কতৃর্প  e াপাের 
েয়াজনীয় ভূিমকা রাখেবন। পয র্টকেদর আগমনেক িনরুত্সািহত না কের বরং সু র সহনীয় নীিতমালা ণয়েনর মা েম েস  মািট র্ন 

দব্ীপেক বাঁচােনার েচ া করেবন। আমােদর e সামা  তয্াশা পূরণ করা হেল  দব্ীপিট িটেক থাকেব শত-হাজার বছর।  
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