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*অিনয়ি ত পযটন ও ষেণর কারেণ বাল, িবরল জািতর ক পসহ াণীরা িবপ  
* গভ  পািনর র নেম গেছ  
ক বাজার থেক ৮০ িকেলািমটার দি েণ টকনাফ উপেজলা সদর। সখােন স  মা ন ঘাট থেক আপিন বসরকাির কা ািনর 
জাহাজ বা লার ধরেবন। সাগরপেথ দি েণ ২ থেক ৩ ঘ া ধের ৩৮ িকেলািমটার পািড় িদেয় আপিন নামেবন স  মা ন ীেপর 

ব িদেকর ঘােট। ছাউিন দওয়া ভ ান অ  রা ার জ ও িবরাট ভাড়া হ কেব। হােটেল উঠেত যােবন! গড়পড়তা হােটেলরও ভাড়া 
েন তেক উঠেত পােরন। ঘর যিদও-বা পেলন, তমন সাফ তেরা না। সবাও ভােলা না। ঘােট নামার পর থেক আপনার নােক 
লেগ থাকেব একটা বাটকা গ । ল ায় ৪ িকেলািমটার আর ে  ২ িকেলািমটার এই ছা  ীেপ যখােন যােবন, সব ছািপেয় চােখ 

পড়েব রকমাির আবজনা-উি , রা ার বজ , পিলিথন, াি েকর বাতল, েনর ক ান, আরও কত কী! এমনিক েরর সকেতও 
আবজনা আর পচা গ  আপনার িপ  ছাড়েব না। দেশর একমা  বালস  এই ীেপ কাক আর েরর ছড়াছিড়। ীেপ মা েষর 
কমকা  বাড়ার সে  সে  কাক- র বাড়েছ। বাড়েছ ষণ। িডেমর আকােরর এ ীপ হাজার বছেরর বিশ েরােনা। সরকার 
১৯৯৯ সােল ীপ েক িতেবশগত সংকটাপ  এলাকা (ইিসএ) ঘাষণা কের। অথাৎ, এ ীেপর পািন, মা , বা  বা াণীর িত 
কের, এমন কােনা কাজ এখােন করা যােব না। িক  এ ীেপ পযটন বা লাকবসিতর িব ার স কথা মাথায় রাখেছ না। স  
মা নেক ব চােনার জ  পিরেবশ , বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় গত িডেস ের এক  আ ম ণালয় সভা কেরিছল। সখােন 



িস া  হয়, গত মাচ থেক পযটক কম যােব। এবং কউ রােত থাকেব না। েম বছেরর িনিদ  সমেয় পযটেকর সং া েধ দওয়া 
হেব। তেব িস া  ধােপ টেকিন। ীপ েড় িদেন-রােত মা েষর িবচরণ চােখ পেড়। 
গত েন ম ণালেয়র সিচব আব াহ আল মাহসীন চৗ রী থম আেলােক বেলন, পিরেবশ অিধদ েরর িতেবদেনর িভি েত 
ত রা এযাবৎ বশ কেয়ক  আ ম ণালয় বঠক কেরেছন। ড়া  িস া  িনেত ‘ -এক মােসর মে ’ ধানম ীর দ েরর  
সিচেবর ন ে  বঠক হেব। গত বছর করা পিরেবশ অিধদ েরর সবেশষ সমী া  বলেছ, ীপ এলাকায় ৬৮ জািতর বাল আেছ। 
আরও আেছ ব  জােতর ক কড়া, শবাল, শা ক, িঝ ক ও কিড়। আেছ ১০০-এর বিশ জািতর পািখ আর প চ জািতর ডলিফন। 
মােঝমে  িতিমও দখা যায়। ীপেঘরা নারেকলগােছ, যা থেক এর ানীয় নাম নািরেকল িজি রা। 

িতিদন কেয়ক হাজার পযটক আেস স  মা ন ীেপ। তােদর ভাের ীপ  হেয় পেড়েছ ।  
সরকার জাহা ীরনগর িব িব ালেয়র ািণিব া িবভােগর অ াপক মিন ল এইচ খান স  মা েনর জীবৈবিচ  িনেয় এক  
গেবষণা করেছন। িতিন থম আেলােক বেলন, বাংলােদেশ এখন  এ ীেপ সর বক আর জীব  বাল েক আেছ। তা-ও জীব  

বাল আেছ  দি েণর ড়া ীপ অংেশ। 
অ াপক মিন ল বেলন, য  াণস দ েক আেছ, তা এখন িবপ । কারণ, অপিরকি ত পযটন। ঘন ঘন জাহাজ আসায় বাল 
উপ ত হে । বাল াচীেরর ের ের পিলিথন- াি কসহ নানা িষত পদাথ জমা হে । বাল মরেছ। ইদানীং সাইেকল আর 
মাটরসাইেকেল ঘারা ির বাড়ায় পযটেকরা াি ক এলাকা েলােতও ষণ িনেয় যাে ন। 

গত ম মােস সাগর উ াল থাকায় যাওয়া হয়িন, স  মা েন শষ যেত  পেরিছলাম গত িডেস ের। স  মা েনর ড়া ীেপর 
সকেতর কােছই ইত ত ছড়ােনা অ  িক  জীব  বাল দেখিছলাম। আশপােশর বশ কেয়কজন বীণ বেলিছেলন, ীপ  ায় 
বাল  হেয় পেড়েছ। অিধদ েরর সমী া বলেছ, শীতকােল কােনা কােনা িদন ৮ থেক ১০  জাহাজ বাঝাই কের পযটেকরা 
ীেপ যান। অ াপক মিন ল আরও বলেছন, জ র এলাকা েলা সা ি ক কািছেমর িডম পাড়ার জায়গা িছল। এখন কািছম এিদক-
সিদক যা-ও বা িডম পােড়, েরর পাল তা খেয় ফেল। পিরেবশ অিধদ েরর সমী া অ যায়ী, মা ষও িডম েল নয়। 
হােটেলর আেলা ক পেদর িবর  কের। ফেল ক প আর আেগর মেতা আেস না। এক  আ জািতক সামিয়কীর ২০১৬ সােলর 

জা য়াির সং ায় কািশত গেবষণাপ  বলেছ, স  মা েন ১৯৮০ সােল ১৪১ জািতর বাল িছল। ীপসংল  বােলর ওপর 
পিরেবেশর ভাব িনেয় বাংলােদেশর চারজন গেবষেকর করা ওই গেবষণা বলেছ, ২০১৬ সােল তা ৪১ েত নেম এেসেছ। র ার 
উে াগ না িনেল ২০৪৫ সােলর মে  ীপ  বাল ও হেয় যেত পাের। িঁকর ল কারণ হে  বাল সং হ এবং অিতির  মাছ 
ধরা। এ ছাড়া সামেন বাল আহরণ থেকও িঁক আসেত পাের। 
হােটল েলার সীমানা াচীর বা উঠােন বােলর বড় বড় করা বসােনা দখা যায়। ীপবাসীর এক  ধান জীিবকা হে  মাছ ধরা। 

িব েড় ায় িবপ  ই জািতর ক প বাস কের এই ীেপ। জেলেদর জােল ক প ধরা পড়েছ। ীেপ েপয় পািনর অভাব কট। 
সটা মটােত িগেয় আেরক িবপদ ডেক আনেছ মা ষ। 
স  মা ন ীেপর মা  ও পািন এমন অেনক াি েকর বাতেলর ষেণ িবষা  হেয় উঠেছ। গত বছর িডেস ের।  ছিব: থম 

আেলাচ াম িব িব ালেয়র ািণিব া িবভােগর অ াপক মন ল িকবিরয়া থম আেলােক বেলন, ওই ীেপ গভ  পািনর 
উৎস নই। ি র পািন েয় মা র িনেচ জেম। পিরেবশ অিধদ েরর গত বছেরর সমী া  দেখেছ, পযটক ও ীপবাসীেদর চািহদা 
মটােত ীেপর গেভ থাকা পািন িরেয় যাে । ফ কেফাকের লানাপািন েক পড়েত পাের। 

আ জািতক সামিয়কী র সমী া অ যায়ী, সকতসংল  এলাকায় শতািধক অৈবধ হােটল- মােটল হেয়েছ। ীপ েড় ছাট ছাট 
রে ার  হেয়েছ। রা ার ও অ া  বজ  ীেপ ও সাগের ফলা হয়। ীপবাসী আর পযটকেদর মল  ও অ া  বেজ র কারেণ 
ীপ র পািনেত বাংলােদেশর ল খে র চেয় ১০ ণ বিশ জীবা  পাওয়া গেছ। 

২০১৬ সােল ীেপ ায় ৯০০ পিরবার বসবাস করত। গেবষণা  বলেছ, মা  ৫ শতাংেশর বািড়েত া স ত শৗচাগার িছল। গত 
িডেস ের ক বাজারেকি ক সংগঠন ই থ এনভায়রনেম াল সাসাই  (ইেয়স) স  মা েনর অৈবধ হােটল- মােটেলর এক  
তািলকা কের। তখন এ েলার সং া িছল ১০৬, আরও অেনক েলা তির হি ল। 
ইেয়েসর ত  অ যায়ী, হােটল- মােটেলর ায় সবই ২০০৭ থেক ২০১৬ সােলর মে  িনিমত হেয়েছ। কােনা রই িনজ  বজ  

ব াপনা নই। পযটকেদর মল , উি , পািনর বাতল—এসব ীেপর য ত  ফলা হে । এভােব ীপ  আে  আে  এক  
ভাগােড় পিরণত হে । পিরেবশ অিধদ েরর সমী া  বলেছ, হােটল- মােটেলর রা ার ালািনর জ  দদার গাছ কাটা হে । ীেপ 
িব ৎ নই। হােটল- মােটল েলা সব সময় জনােরটর চালায়। িবকট শ  আর ধ য়া াণীেদর জ  িঁক। পযটকেদর খাওয়ােত 
িনয়িমত ক কড়া ধরা হয়। হােটল- মােটলসহ অেনক েলা াপনা অৈবধ। এ েলা িতেবশগত সংকটাপ  এ এলাকার জ  েযাজ  
িবিধিনেষধ অমা  কের করা হেয়েছ। পিরেবশ অিধদ র কেয়ক দফায় এখানকার ১১  ি  ও িত ানেক ১ কা  ৮১ লাখ টাকা 
জিরমানা কেরিছল। অৈবধ াপনা উে েদর না শও িদেয়েছ। 



বসামিরক িবমান চলাচল ও পযটন িতম ী মা. মাহ ব আলী থম আেলােক বেলন, এখােন য রা হােটল- মােটল েলা চালান, 
পিরেবশবা ব পযটনেসবা স েক ত েদর কােনা ধারণা নই। ত রা বরং পিরেবশ ংস করেছন। সরকার এ েলা উে দ কের 
এক  িনিদ  ােন পযটেনর েযাগ রাখেত চায়। 
এর আেগ ২০০৯ সােলও বশ িক  াপনা উে েদর ি য়া  হেয়িছল। তেব ওই ি য়ায়  অিধদ েরর উ পযােয়র  থম 
আেলােক বেলেছ, সটা পের থেম যায়। জীবৈবিচ  ও ব  াণী িবেশষ  রজা খান থম আেলােক বেলন, সরকাির এত েলা 
সং া থাকেত কীভােব ওই ীেপ এত েলা অৈবধ অবকাঠােমা হেলা, তা বাধগ  নয়। 
বাংলােদশ পিরেবশ আে ালেনর (বাপা) ক বাজার জলা শাখার সভাপিত ফজ ল কােদর চৗ রী থম আেলােক বেলন, হােটল-
মােটল েলা িনমােণর সময় সরকােরর তরফ থেক কউ কােনা বাধা দয়িন, বরং টকনাফ উপেজলার শাসিনক দ েরর সামেন 

িদেয় িনমাণসাম ী ীেপ এেসেছ। ানীয় পিরেবশ আে ালনকম রা তখন এর িতবােদ রাজপেথ নেমিছেলন। ফজ ল কােদর 
বেলন, ত রা িবিভ  সমেয় ম ীসহ কতা ি েদর বেলেছন য স  মা ন এখন ।  
গত িডেস েরর আ ম ণালয় সভার কাযপে  বলা হেয়েছ, সরকাির সং া ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র ীেপর ভতর যত 
পাকা রা া তির করেছ, তত াপনা তির বাড়েছ। কাযপে  আরও িক  সম ার কথা আেছ। যমন, সকেতর বাদাবন ( ানে াভ) 
ও কয়াবন ংস করায় এবং পাথর েল নওয়ায় সকত ভেঙ ীপ ছাট হেয় যাে । এ ছাড়া ীেপর জ  থেক ড়া ীেপ 
অৈবধভােব ি ডেবােট যাতায়াত চলেছ। 
ওই সভায় পিরেবশ অিধদ র স  মা ন ীপেক ব চােত জ ির,  ও ম  এবং দীঘেময়ািদ অেনক েলা পািরশ কেরেছ। জ ির 
পদে েপর মে  আেছ ড়া ীেপ পযটক যাওয়া এেকবাের িনিষ  করা। এ ছাড়া িদেন র বিশ জাহাজ চলাচল, াি ক বজ  
ফলা এবং সাইেকল- মাটরসাইেকল চলাচল িনিষ  করেত হেব। ীেপ আর জিম কনােবচা বা রা া বানােনা যােব না। সখােন সব 

ধরেনর িনমাণকাজ ব  কের সব অৈবধ াপনা উে দ করেত হেব। 
পািরশমালায় আরও আেছ, পযায় েম ীেপর সব বজ  এক  ক ীয় ব াপনায় িনেয় আসেত হেব। কমপে  ৩ বছেরর জ  

পযটক যাওয়া িনিষ  কের তারপর  িদেনর বলায় পযটন চা  রাখা যায়। ৫ থেক ১০ বছেরর মে  সরকারেক হােটল-
মােটেলর সব জিম অিধ হণ করেত হেব। এসব যিদ করা যায়, তাহেলই হয়েতা অন  এই ীপ িঘের বাল বাড়েব, ীপ বড় হেব, 

িবরল াণীরা র া পােব। পিরেবশ অিধদ েরর অ ত জন শীষ কমকতা বেলেছন, এ েলা িনেয় কােনা কাজই হয়িন। 
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*ল ােট সানািদয়া ীপ  আয়তেন ায় ১০ হাজার একর 
*জীবৈবিচে  ণ ীপ র ৪৭ শতাংশ াস লীয় বন 
* দিশ-িবেদিশ িবিনেয়ােগ পযটন খী ক  হে  ীেপ 
* বিশ পযটক পিরেবশ ও ািণ েলর জ  িতকর হেব 
ক বাজার সদেরর িফশািরজ ঘাট থেক কেয়ক ঘ া পরপর সানািদয়া ীেপর িদেক লার ও ি ডেবাট ছেড় যায়। 
বে াপসাগেরর এক ফ টা ীপ েত ই হাজােরর মেতা মা েষর বসবাস। আরও হাজারখােনক মা েষর সখােন িনত  যাতায়াত।  
গত ম মােসর থম স ােহ ঘােট িগেয় ীেপর নাম বলেতই লােরর চালক আ িলক ভাষায় বেল উঠেলন, ‘ িরবার লাই, নিক 
িনমাছ ( টঁিক) িকিনবার লাই আই  (এেসছ)? নিক লাকির (কাঠ) িকিনবার লাই? িক াই হ ােড যাইবা?’ 

বললাম, ‘ রেত’। সে  সে  লার ও ি ডেবােটর জটলা থেক চালকেদর কেরা কেরা বাণী িনি  হেলা: ‘যা, মন ভির িদয়া 
( ীপ) দিক আইেয় া!’ ‘আইেত (আগামী) বছর এ িদয়াত আইর ন যাইবার ফািরবা।’ ‘ য়ঁাপয়সা  থািকেল িহবা অই  হতা (কথা)!’ 
িক  িণঝড় ফণীর পরপর সাগর তখন উ াল। সরকাির িনেষধা া িছল, সাত িকেলািমটার পািড় িদেত চালেকরা কউ রািজ হেলন 
না। ঝেড়র আেগ সানািদয়ার য বািস ারা এপাের আটকা পেড়িছেলন, ত েদর কউ কউ ঘােট ঘারা ির করিছেলন। ীপ স েক 
িক  ত  ত েদর সে  ঝালাই কের নওয়া গল।  এর আেগ গত িডেস ের সানািদয়া চেষ েরিছলাম। ি ডেবাট িভেড়িছল ীেপর 

বপাড়া সকত েষ। টলটেল নীল পািনেত পা িভিজেয় আর সাদা ত  বা  মািড়েয় ীেপ উেঠ  হেত হয়। তটেরখা ধের সাির 
সাির ঝাউগাছ আর কয়ােঝাপ। এক গ আেগও ১৩ জাতীয় াস লীয় গাছ এবং ১৫৮ জািতর গােছর সংরি ত বেন েরা ীপ 
ঢাকা িছল। গাঙিচল, পানিচলসহ নানা জােতর পািখেদর ওড়াউিড় কলকাকিল এখেনা আেছ। সকেত িবপ  জািতর স জ কািছেমর 
দখা পাওয়াও িবিচ  নয়। আেস নানা জােতর অিতিথ পািখ। একিচলেত ল ােট ীপ  আয়তেন ায় ১০ হাজার একর। ীপ িঘের 

টানা সকত। এখােন চীেনর সহায়তায় গভীর স ব র করার এক  পিরক না এখন িহমাগাের আেছ। নিথপ  বলেছ, সরকার ১ 



হাজার ১ টাকা সলািমেত ীপ  বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প েক (েবজা) দীঘ ময়ােদ বরা  িদেয়েছ। দািম পযটন এলাকা 
গেড় তালার শেত গত বছর বজা এই ীেপর েরাটা অিধ হণ কেরেছ। 
বজার পিরক না: সানািদয়া ীপ  মেহশখালী উপেজলার বেজাম ইউিনয়েনর অ । বজার সা িতক নিথ বলেছ, 
াথিমকভােব ীেপর ৩০ শতাংশ এলাকায় পিরেবশবা ব ইেকা িরজম পাক হেব। বািক জিম স জ ও সংরি ত থাকেব। ভারতীয় 
কা ািন মািহ  পেক  কের ৫০০ একেরর মেতা এলাকার নকশা ড়া  হেয়েছ।  

সরকােরর ইনি উট অব ওয়াটার মেডিলং (আইডি উএম) এই অথৈনিতক অ েলর স বপরতা যাচাইেয়র এক  সমী া কেরেছ। 
বজার পিরক নায় উপ েল বিড়ব ধ করার কথা আেছ। ীপ  স ে র চেয় দড় থেক সােড় চার িমটার । সখােন 
যেকােনা অবকাঠােমা স  থেক ছয় িমটার েত িনমাণ করেত হেব। েরা ক র জ  ায় দড় হাজার কা  টাকা 
লধন লাগেব। 

ইেকা িরজম পােকর ছাট এক  অংশ মেহশখালী ীেপও িব ত। সরকােরর স ার ফর এনভায়রনেম াল অ া  িজও ািফক াল 
ইনফরেমশন সািভেসস (িসইিজআইএস) স িত কে র কমকাে র এক  পিরেবশ ও সামািজক ভাব সমী া কেরেছ। সমী া  
বলেছ, বজা হােটল– মােটল ও গলফ কােসর জ  ৫০০ একর এবং অ া  অবকাঠােমা িনমােণর জ  ৫৫১ একর জিম 
রেখেছ। কে র আওতায় ১০  হােটল– মােটল,  গলফ কাস ও  টিনস কাট হেব। থাকেব িশ  পাক, মসিজদ, জা ঘর, 

কিমউিন  স ার, শবাল চাষ, া চাষসহ নানা তৎপরতা। ৩০ একর জিমেত সৗর িব ৎেক  হেব। 
 
পিরেবশিবেদরা বলেছন, বিশ পযটক পিরেবশ ও ািণ েলর জ  িতকর হেব। ীেপ বজা ৫০০  কের হিরণ ও বানর ছাড়েব। 
এভােব বাইেরর াণী আনেল ীেপ পিরেবশ- িতেবেশর ভারসা  ন  হওয়ার িঁক থাকেব।  
অ িদেক, সানািদয়া িণঝড় বণ এলাকাও বেট। িসইিজআইএেসর সমী া  বলেছ, পিরেবশ- িতেবেশর র ার জ  এবং 
পযটকেদর িনেজেদর িনরাপ ার জ ও এখােন িনয়ি ত পযটন করেত হেব। হােটল- মােটল করার দরকার নই। পিরেবশ 

ব াপনার পিরক না িনি ত করেত হেব। 
মেহশখালী, সানািদয়া ও বিদয়া িমিলেয় ক বাজার–২ আসেনর সরকারদলীয় সাংসদ আেশক উ াহ রিফক। সানািদয়াসহ 
এলাকা েড় উ য়েনর মহায  স েক েঠােফােন থম আেলােক িতিন বেলন, এসব থেক এলাকার মা েষরও উ িত হেত হেব; 

নবাসন ছাড়া উে দ করা যােব না। কথা িছল, ক েলােত এলাকার মা েষরা চাকির পােবন। িক  অিভেযাগ উেঠেছ, দ তা না 
থাকার ি েত অেনকেক চাকির দওয়া হে  না। সাংসেদর আেরক  বড় দািব, এত ক  করেত িগেয় এলাকার পিরেবশ–

িতর যন বড় ধরেনর িত না হয়। 
িবপ  বন, িবপ  াণী : ীেপর ধান াস লীয় গাছ হে  বাইন ও কওড়া, আেছ কয়া। এ ছাড়া, নারেকল ও বরইেয়র গাছ 
অেনক। ভিব েত ীেপ বন হয়েতা থাকেব, তেব মা েষর পিরক না অ যায়ী। ইিতমে ই অব  মা েষর জীবন-জীিবকার তািগদ 
ও লাভ অেনকটা বন াস কের ফেলেছ। গত বছেরর িডেস ের রেত রেত বপাড়া ঘােট িগেয় দেখিছলাম, গাছ কাটা ত ার 

ূপ আর টঁিকর ব া নৗকায় উঠেছ। সাগের তখন ‘কােলা’ িচংিড়র মৗ ম। ীেপর ঘর েলা থেক আসিছল বাটা, ভটিক 
(েকারাল), বাগদা আর ক কড়া। ঝ িপ ভের সব যাি ল ক বাজাের। ঘাট ের সাগরতীেরর িজত ঝাউবন পিরেয় ীেপর ভতের 
কেত কেত গাছপালা হালকা হেত হেত নই হেয় যায়। সখানটায় চারপােশ িব ীণ এলাকা েড় লবণেখত আর মােছর ঘর। 

ইত ত িক  মাচায় মাছ কােনা হি ল।  িসইিজআইএেসর সমী া বলেছ, অথৈনিতক অ ল তথা পযটন চা  হেল ায় ৮ হাজার 
মি ক টন লবণ উৎপাদন কেম যােব। মাছ উৎপাদনও অেনকটা কমেব। ীেপর মাঝামািঝ অংেশ াস লীয় বেনর ভতর িদেয় 

আড়াআিড় িগেয়েছ সমা রাল অেনক জল ণািল। সখােন জেলরা মাছ ধেরন, ঘরও আেছ।  
সরকার ২০০৪ সােল ীেপর বড় অংশেক িতেবশগত সংকটাপ  এলাকা (ইিসএ) ঘাষণা কেরিছল। অথাৎ সখানকার মা -পািন ও 

া িতক পিরেবেশর কােনা পিরবতন করা যােব না। ওই বছরই সরকার এেক সংরি ত বনও ঘাষণা কের। বজা অিধ হণ করার 
পর এ  এখন আর বন িবভােগর দািয়ে  নই। পিরেবশ অিধদ েরর এক  কে র  ধের সখােন আেছ সানািদয়া ীপ 
জীবৈবিচ  র া দল। দল র ধান মা. িগয়াসউি ন লাইেয়র থম স ােহ েঠােফােন এ িতেবদকেক বেলন, আেগও এই 
ীেপ গাছ কাটা চলত। িক  বজার অিধ হেণর পর গাছ কাটা অেনক বেড় গেছ। বন িবভােগর নজরদাির আর নই। বজাও িক  

করেছ না। ীপবাসী জন ত ণ থম আেলােক বেলন, লবণেখত, তর জেখত, ধানেখত, ঘর, টঁিকর মাচা—সবই বন কেট করা 
হেয়েছ। আেগ িবএনিপর নতারা এ েলা িনয় ণ করেতন। এখন কেরন আওয়ামী লীেগর নতারা। বন কেট কাঠ িবি র হাতাও 
ত রা। এিদেক ইউিনয়ন পিরষেদর (ইউিপ) চয়ার ান সরকারদলীয় নতা মাশাররফ হােসন থম আেলােক বেলন, সংরি ত বন 
হওয়ার অেনক আেগ থেকই মা ষ এখােন থােক। মা ষই বন িবভােগর ত াবধােন বন জন কেরেছন। এখন জীিবকার েয়াজেন 
গাছ কেট মা ষ লবণ, ফসল আর মােছর চাষ করেছন। চয়ার ান আরও বেলন, বজার অিধ হেণর পর ত েদর মৗিখকভােব চেল 
যেত বলা হেয়েছ। ত রা েনেছন, এখােন দিশ-িবেদিশ বড়েলাকেদর জ  িবশাল পযটনেক  হেব। থাই া -িস া েরর মেতা 

সাদা ধবধেব জাহাজ এেস িভড়েব। এলাকার মা ষ িবনা অ মিতেত সখােন কেত পারেব না।  িসইিজআইএেসর সমী ায় দখা 



গেছ, সানািদয়ার ৪৭ শতাংশ এলাকায় এখেনা বাদাবন তথা াস লীয় বন রেয়েছ। গত ই েগ বেনর ২৬ শতাংশ ংস করা 
হেয়েছ। সমী া বলেছ, ীপ  দেশর ধান জীবৈবিচ ণ জলা িম এলাকা েলার এক । জািতসংঘ এেক ‘রামসার এলাকা’ 
ঘাষণা কের বি ক পিরসের একই ী িত িদেয়েছ। 

িসইিজআইএেসর সমী া বলেছ, সানািদয়া ীেপ িব েড় মহািবপ  িতন জািতর পািখ আেছ। এর এক  চামচ েঁটা বাটন। এ 
ছাড়া ীেপ অেনক আেছ িবপ  জলপাই স জ ও সা ি ক স জ কািছম। ীেপর আশপােশর স ে  থােক ইরাবতী, ইে া ািসিফক 
ও পাখনা ছাড়া ডলিফেনরা। 
সানািদয়া ীেপ এভােবই এেকর পর এক িনধন চলেছ। স িত ীেপর দি ণ পাড়া এলাকায়। ছিব: থম আেলা 

পযটন ও িঁক: াথিমকভােব বজা ীপ েত দািম আবািসক এলাকা, আ জািতক মােনর িব িব ালয় ইত ািদ গেড় তালার 
পিরক না কেরিছল। তেব নিথপ  বলেছ, আপাতত পযটনই ল ল । সানািদয়া ছাড়াও টকনােফ নাফ নদীর মাহনায় এবং 
ক বাজােরর মিরন াইেভর াে   পযটনেক  গেড় লেছ বজা।  পবন চৗ রী ধানম ীর কাযালেয়র আওতাধীন বজার 
িনবাহী চয়ার ান। থম আেলােক িতিন বেলন, ‘বাংলােদেশর মা ষেক যােত মেণর জ  িবেদেশ যেত না হয়, সই ব া 
আমরা করব। পাশাপািশ বাংলােদেশ যােত িব ল িবেদিশ পযটক আেসন, তাও িনি ত করেব সানািদয়া, সাবরাং ও নাফ িরজম 
পােকর মেতা পিরকি ত পযটনেক েলা।’ বজার িনবাহী চয়ার ান বেলন, ীপ র পিরেবশ ও জীবৈবিচ  যােত কােনাভােবই 
ন  না হয়, সিদেক সেবা  সতকতা বজায় রেখ পযটেনর পিরক না করা হেব। আর িসইিজআইএেসর সমী া বলেছ, আইনা যায়ী 
পিরেবশ ব াপনা পিরক না (ইএমিপ) করা বা তা লক। সটা করা না হেল এই ীেপর অ রণীয় িত হেব। 
িসইিজআইএস িনয়ি ত পযটেনর পািরশ কেরেছ। তােদর সমী া জার িদেয় মেন করাে  য সানািদয়া ইিসএ অথাৎ 

িতেবশগত সংকটাপ  এলাকা। এখােন পযটকেদর আনােগানা বাড়েল অিতিথ ও সকতবাসী পািখেদর সম া হেব। সকেতর 
বা চর েলােত বাসা েধ কািছম িডম পােড়। তােত বাধা পড়েব।  ঝড়-জেলা ােসর িঁক তা আেছই। সব িমিলেয় িসইআইিজএস 
বলেছ, ওই ীেপ পযটকেদর রােত থাকা িনিষ  করেত হেব। হােটল– মােটল নয়, িদেনর পযটকেদর জ  িক  অবকাঠােমা 
থাকেলই হেব। এ ছাড়া, পযটেকরা  িনিদ  িক  এলাকায় যেত পারেবন। ত েদর জ  িশি ত পথ দশক (গাইড) রাখেত 
হেব।  সরকােরর  সমী াই বলেছ, বিশ পযটক যাতায়াত করেল জাহাজ ও লােরর শ  বিশ হেব। এেত অিতিথ পািখ ও 
ডলিফেনর চলাচল াহত হেব। হােটল– মােটেল মা ষ রাি বাস করেল বজ  বিশ হেব। হ টার জ  বেনর মে  মাচার মেতা 
কােঠর রা া বানােনা হেব। এেত বন কাটা পড়েব। বিড়ব ধও িতকর হেব।  

রােজ র কমি জ িব িব ালেয়র উে ােগ চামচ েঁটা বাটন সংর েণর জ  এক  টা েফাস আেছ। তােদর িহসােব 
সানািদয়ায় এ পািখ ২২ থেক ২৫  আেছ। িবে  মাট আেছ ৪০০ । টা েফােস বাংলােদেশর সম য়কারী সােয়ম উ চৗ রী থম 

আেলােক বেলন, সানািদয়া ীেপর সবেচেয় ণ অংশ হে  এর কাদাচর ও বািলয়ািড়। মহািবপ  পািখ ও কািছম েলার বসিত 
এই কাদাচর ও বািলয়ািড়র কারেণই। পযটেনর জ  এই ীেপ বিড়ব ধ দওয়া হেল ওই বািলয়ািড়, কাদাচর ন  হেয় যােব।  
আকরাম হােসন ীেপর একজন সাধারণ অিধবাসী। িতিন বেলন, ীেপ মা ষ কম। তাই কািছম বা চের িনিবে  িডম পােড়, বড় 
হয়। শীেতর সময় এখােন হাজার হাজার পািখ এেস জেড়া হয়। এখােন বিশ পযটক এেল, িদন-রাত আেলা লেল এসব াণী এই 
ীপ ছেড় পালােব। রািক ল আমীন িত সংর ণ সং া েলার আ জািতক জাট আইইউিসএেনর এেদশীয় পিরচালক। থম 

আেলােক িতিন বেলন, সানািদয়ার মেতা পিরেবশগত ণ ও সংেবদনশীল এক  এলাকায় এ ধরেনর পযটন কায ম চালােনার 
অিভ তা বাংলােদেশর নই। এর আেগ স  মা ন ীপ ও ক বাজার  সকতা েল লাগামছাড়া পযটন সখানকার পিরেবশ- িত 
ও জীবৈবিচে র অেনক িত কেরেছ। সানািদয়ার ে  এমন  যন না হয়, তা িনি ত করেত হেব। 
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* ীপ ভেঙ অেধক  
* বিড়ব ধ ভেঙ আট িক.িম. হেয়েছ 
*৬০ শতাংশ মা ষ উ া  
* ালািন ও ভারী িশে র উে াগ আসেছ 

বিদয়া ীেপর এক াে  ভাঙা বিড়ব েধর কাল েষ শােহরা বগেমর ছা  ঁেড়ঘর। শােহরার সে  শষ কথা হেয়িছল গত বছেরর 
২৭ িডেস র িবেকেল। িতিন বেলিছেলন, সাগর খেপ উঠেলও বিড়ব েধর কারেণ ত র ঘর  র া পােব। িক  গত ৪ ম িণঝড় ফণী 
আঘাত হানার পর ফােন ীপবাসী একজন জেল জানােলন, বিড়ব েধর ওই অংশ সাগের ভেস গেছ। শােহরার ঁেড়  েক আেছ, তেব 
বে াপসাগেরর উ াল ঢউেয়র াে  এেকবােরই অরি ত অব ায়। গত চার েগ বিদয়া ীেপর একটা বড় অংশ বে াপসাগের ভেঙ 
চেল গেছ। এেকর পর এক বড় বড় ঝেড় বিড়ব ধ ভেঙেছ। অিধবাসীরা ধীের ধীের ছেড় যাে  িপ েষর িভটা, লবণেখত, ফসেলর 
মাঠ আর মােছর ঘর। তােদর পশা হে  িদনম ির। বা হারা এসব মা ষ িক  সে  কের তােদর কানা  িনেয় যাে । য এলাকায় 
তারা িথ  হে , তার নাম িদে  ‘ বিদয়াপাড়া’। শাসেনর িহসাব অ যায়ী, এসব মা ষ িগেয় উঠেছ ক বাজার জলার সদর, 
মেহশখালী, রা , চকিরয়া, লাহাজারা ও প য়া; খাগড়াছিড়, বা রবান ও রাঙামা  জলার সদর, চ ােমর সদর ও আেনায়ারা 
উপেজলায়। বিদয়া ীেপর য বািতঘর ১৮৪৬ সাল থেক বে াপসাগেরর জাহািজেদর আেলা দখাত, ১৯৯১ সােলর িণঝেড় তা ভেঙ 
যায়। মরামেত নজর িছল না শাসেনর। বািতঘেরর জায়গায় এখন গেড় উেঠেছ বািতঘরপাড়া নােমর বসিত। 
িশ কারখানা: ত াশা ও িঁক: স িত দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীরা ীপ র াপাের আ হ দখাে ন। সরকার বিদয়ায় ালািন 
খােতর বড় অবকাঠােমা িনমােণর পিরক না করেছ। তরলী ত া িতক াস (এলএনিজ) খােতর  ভারতীয় কা ািন এখােন 
টািমনাল াপেনর আ হ দিখেয়েছ। আসেছ আেরক  ইে ােনশীয় কা ািন। 



আর সরকােরর ালািনিবষয়ক করেপােরশন পে াবাংলার ত  অ যায়ী, দেশর কা ািন বি মেকা িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ 
ম ণালেয়র কােছ ীেপর ৭০০ একর জিম চেয়েছ। িনজ  ওেয়বসাইেট বি মেকা বেলেছ, ীপ  হেব তােদর ালািন খােত িবিনেয়ােগর 
ক । অ িদেক বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  (েবজা) এই ীেপ অথৈনিতক অ ল করেত চাইেছ। 
পে াবাংলার পদ  জন কমকতা বেলেছন, মেহশখালীর মেতাই বিদয়ােতও ালািন খােতর িবিনেয়াগকারীরা বিশ যাে ন। 

মেহশখালীর চেয় কম, তেব বিদয়ার কােছও বে াপসাগেরর গভীরতা ৮ থেক ১০ িমটার পয । 
মেহশখালীর মাতারবাড়ীেত সরকার স ব র করেছ। সখােন কয়লাসহ ভারী য পািত িনেয় বড় জাহাজ সহেজ িভড়েত পারেব। 
এলএনিজ টািমনাল করেতও িবধা হেব। বিদয়া মাতারবাড়ী থেক স পেথ মা  চার িকেলািমটার ের। ফেল ক চামাল-য পািত বা 
এলএনিজ ত আনা যােব। বিদয়া উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান ফির ল ইসলাম চৗ রী থম আেলা ক েঠােফােন বেলন, িব ৎ 
নই, বিশর ভাগ বিড়ব ধ ভাঙা। একান ইেয়র িণঝেড়র পর ব  মা ষ চেল গেছ, এখেনা েযাগ পেলই যাে । ধানম ী িত িত 

িদেয়েছন, ২০২০ সােলর মে  িব ৎ আসেব। িশ কারখানা হেল মা ষ কাজ পােব, এলাকায় থাকেব। ভােলা হেব। তেব বশ কেয়কজন 
পিরেবশিবদ আশ া করেছন, িশে াে াগ েলা ভাঙন বণ এই ীেপর না ক পিরেবশ- িতেবেশর িত করেত পাের। মেহশখালী, 

বিদয়া, সানািদয়া, স  মা নসহ ক বাজার উপ েলর ীপ েলা অেনক  িবপ  জলচর বা উভচর াণী ও পািখর আবাসেক । আেছ 
চার-প চ জািতর ডলিফন আর িবপ  ই জািতর কািছম। পিরেবশ অিধদ েরর মহাপিরচালক এ ক এম রিফক আহা দ থম 
আেলা ক বেলন, ীেপ িশ  াপন করেত গেল উে া া িত ানেক অব ই অিধদ েরর অ েমাদন িনেত হেব। কােনা র মারা ক 
ষেণর িঁক থাকেল পিরেবশগত ভাব সমী া (ইআইএ) করেত হেব। পিরেবশ র ার ব া রেখই িশ  করেত হেব। 

জীবন ও িঁক: বিদয়া যেত হয় ক বাজােরর প য়া উপেজলার মগনামা ঘাট থেক লাের কের। ঘাট থেক নেম এক িকেলািমটার 
পথ পেরােলই ছা  এক  বাজার। সখােন মাছ আর লবেণর কনােবচা চেল। আরও িতন–চার িকেলািমটার পর বা িব ৎেকে র সাির 
সাির টাওয়ার চােখ পেড়। ক তার িনেচই লবণেখত। ায় আট একর জিমর ওপর িতি ত িব ৎেক র কােনা সীমানা াচীর নই। 
িনরাপ া ব াও না ক। িব ৎ অব  পাওয়া যায় মা  এক মগাওয়াট। সাকে  ৩৫০  পিরবার িদেন সাত–আট ঘ ার জ  ওই 
িব ৎ পায়। এ ছাড়া আেছ এক  সৗর এবং এক  িডেজলচািলত িব ৎেক । সব িমিলেয় িব ৎ পায় ১২ শতাংেশর মেতা ীপবাসী। 
জায়ার-ভাটার পািন থেক বিদয়ােক র া করত এই বিড়ব ধ। গত শিনবার ক বাজােরর বিদয়ার আলীআকবরেডল 

তাবােলরচের। ছিব: েয়ল শীলএ বছর লবণ আর ধান— রই বা ার উৎপাদন হেয়েছ। ায় সাত হাজার একর জিমেত লবণ হেয়েছ 
৭০০ টেনর বিশ। তেব দাম কম, তাই চািষরা ি ায় আেছন। আবার বাংলােদেশর িব ানীেদর উ ািবত লবণসিহ  ধান ভােলা ফলন 
িদেয়েছ। তেব সই ধােনর দামও কম। ২০১৭ সােল রাে র  িব িব ালেয়র চারজন গেবষক বিদয়া ীেপর ভৗেগািলক 
পিরবতন িনেয় এক  গেবষণা িতেবদন কাশ কেরন। গেবষণা  বলেছ, ১৯৭২ সােল ীেপর আয়তন িছল ৭৭ বগিকেলািমটার। ২০১৩ 
সােল সটা ৬৮ বগিকেলািমটাের নেম এেসেছ। এিদেক সরকােরর  স ার ফর এনভায়রনেম াল অ া  িজও ািফক ইনফরেমশন 
সািভেসেসর (িসইিজআইএস) এক  সমী া বলেছ, ১৮৪০ সােল বিদয়া ীেপর আয়তন িছল ায় ১০০ বগিকেলািমটার। িক  মা েয় 
ভাঙেত ভাঙেত এ বছর তা ৪০ বগিকেলািমটােরর কম হেয় গেছ। উপেজলা শাসনও একই রকম ত  িদে । উপ লেকি ক উ য়ন 
সং া কা  াে র িনবাহী পিরচালক রজাউল কিরম চৗ রী বলেছন, ভাঙেনর কারেণ এবং বিড়ব েধর অভােব ীপ  ও ীেপর মা ষ 
অত  িঁকেত আেছ। ত র মেত, এ ীপ র ায় কেরা কেরা িবি  উে াগ িনেল হেব না। দরকার এক  সামি ক পিরক না। আর 
ীপবাসী িছ ল হেল সম া বাড়েব। উপেজলা শাসেনর িহসােব, ীপ িঘের ৪০ িকেলািমটার দীঘ বিড়ব ধ িছল। ১৯৯১ সােলর িণঝেড় 

এর অেধক ভেঙ যায়। েম িণঝড় িসডর, আইলা, রায়া , মহােসন এবং সবেশষ ফণীর আঘােত ভাঙেত ভাঙেত চলিত বছর বিড়ব ধ 
আট িকেলািমটাের নেম এেসেছ। ফেল এখন িনয়িমত জায়ােরই ীেপর বড় অংশ তিলেয় যায়। উপেজলা িনবাহী কমকতা (ইউএনও) 
দীপক মার রায় থম আেলা ক বেলন, িতিন পািন উ য়ন বাডেক বিড়ব ধ েলা ত মরামত করার জ  অ েরাধ কেরেছন। এখন 
সাগেরর পািন অেনকটা েত উেঠ গেছ। বিড়ব ধ েলা মরামেতর সময় সটা খয়াল রাখেত হেব। পািনস দসিচব কিবর িবন 
আেনায়ার থম আেলা ক বেলন, ত র ম ণালয় জলবা  পিরবতেনর ভাব মাকািবলার উপেযাগী কেরই ীেপর বিড়ব ধ মরামত ও 

নিনমাণ করেত যাে । পাশাপািশ উপ ল র ার জ  াস লীয় বন জন করেত হেব। সামি কভােব পিরেবশ ও াণৈবিচ  
সংর েণর দািয়  িক  বন ও পিরেবশ-সং া  ম ণালয় আর অিধদ েররই থাকেছ। বিদয়া উপেজলা শাসেনর ত  অ যায়ী, 
িতবছরই াভািবক জায়ার–ভাটায় বিদয়া ীেপর িবিভ  জায়গায় ভাঙন হে । ই গ আেগও ীেপর জনসং া িছল ায় িতন 

লাখ। এ বছর তা অেধেকর কম হেয় গেছ। সবেশষ িণঝড় ফণীর আঘােত বিড়ব ধ ভাঙায় আরও প চ হাজার মা ষ অরি ত হেয় 
পেড়েছ। িত সংর ণিবষয়ক সং া েলার আ জািতক জাট ই ার াশনাল ইউিনয়ন ফর কনজারেভশন অব নচােরর (আইইউিসএন) 
সােবক বাংলােদশ পিরচালক ইশিতয়াক উি ন আহেমদ ীেপর সায়া লাখ বািস ার নবাসেনর িবষয়   িদে ন। ত র মেত, 
এখােন কােনা িক  করেত হেল ানীয় অিধবাসীেদর আেগ র া করেত হেব। ভাঙন ঠকােত হেব। নয়েতা লবণ ও সা ি ক মােছর বড় 
উৎস এই ীপ, এখানকার অিধবাসী এবং ািবত িবিনেয়াগ—সবিক  িবপেদ পড়েব। একসময় এই ীপ বেন আ ািদত িছল। ড. 
ইশিতয়াক থম আেলা ক আরও বেলন, বিদয়াসহ উপ লীয় ীপ েলা ঝড়–জেলা ােসর াথিমক আঘাত থেক বাংলােদেশর 

খ েক র া কের। িশ  এলাকা িহেসেব গড়েত গেল এই র া অ াহত রাখার কথাও ভাবেত হেব। 

 



 / ১৬ লাই ২০১৯ 

দালাচেল ীপ-১: মেহশখালীেত উ য়েনর মহায  

ইফেতখার মাহ দ, ঢাকা 
১৬ লাই ২০১৯, ১১:০৫,আপেডট: ১৬ লাই ২০১৯, ১৫:২৫ 
ক বাজােরর উ র-পি েম চকিরয়া উপেজলা পিরেয় মেহশখালী ীপ। ীেপর িতন িদেক বে াপসাগর, একিদেক কােহিলয়া 
নদী। নদীর ওপর বদরখালী স । স  ীপেক ল খে র সে  েধেছ। 
মেহশখালীর গা-লােগায়া অ ীপ মাতারবাড়ীেত স ব র হে । উ য়ন কমকাে  মেহশখালী-মাতারবাড়ীর েরা চহারা পাে  
যাে —এসব কথা েন গত িডেস র ও ম মােস ীেপর উে েশ যা া কেরিছলাম। স  পিরেয় অ  ের চািলয়াতলী বাজার। 
আমার হােত কাগজ-কলম, স ীর হােত ক ােমরা। চােয়র দাকােন বসেতই মাঝবয়সী একজন দৗেড় এেস  করেলন, ‘আপনারা 
িক সাংবািদক?’ ‘হ ’ ঝ েক মাথা নাড়েতই ভ েলাক পােশ বেস পড়েলন। হাত নািড়েয় মাথা ঝ িকেয় ি  ভি েত আ িলক 
ভাষায় গড়গিড়েয় বেল চলেলন, ‘আমরা এই ীেপর আিদ বািস া, জােত নাথ স দােয়র। আমােদর ীেপ আমরা থাকেত পারিছ 
না। বড় বড় রা া হে , পাহাড় কেট সমান করা হে । বন কেট সাবাড় করা হে । আমােদর বািড়ঘর সব চেল যাে ।’ 
উে িজত মা ষ র নাম ভাষ নাথ। হাজারখােনক বছর আেগ ব ভারেত নাথ সাধনধারা ও স দােয়র িত া কেরিছেলন একজন 
বৗ  আচায। মেহশখালীর আিদনাথ মি েরর বয়স কেয়ক শ বছর। আিদ বািস ার দািব  তরাং জারােলা। 

ভােষর পােয় পােয় এেলন ল ইসলাম, আকরাম হােসনসহ আরও কেয়কজন। ত েদর কথায় একই াভ। এসব মা েষর 
জীিবকা পান, লবণ, বাগদা িচংিড়, ভটিক মাছ বা ক কড়া চাষ। িক  এখন ীপ েড় চলেছ সরকােরর িবিভ  সং ার উ য়েনর 
মহায । চােষর জিম, বােসর জিম— ই-ই সরকার অিধ হণ করেছ। ভাষ থােকন মেহশখালীর উ র নলিবলা ােমর 
ব য়াপাড়ায়। রা া স সারেণর জ  ত র এবং আ ীয়-পিরজেনর ২৪  িভটা সরকার অিধ হণ করেব। এক  বসরকাির সং া 
পিরবার েলার তািলকা কেরেছ, বেলেছ সরকার িত রণ দেব। ীেপরই একপােশ ত েদর নবািসত করা হেব। রা িক  িভটা 
ছাড়েত চান না। মেহশখালী উপেজলার বড় অংশ ই এই ীপ। ীপ েড় বড় রা ার ই পােশ চােখ পেড় বাগদা, ভটিক ও 
ক কড়ার ঘর, পােনর বরজ আর লবণেখত। বাংলােদশ লবণ তকারক সিমিতর িহসাব অ যায়ী, দেশ বছের লবেণর চািহদা ১৭ 
লাখ টন। এর ায় অেধক আেস মেহশখালী থেক। বাদবািক লবণও আেস ক বাজার থেকই। 
দেশর একমা  পাহািড় ীপবন মেহশখালী। ীেপর উ র নলিবলায় তেলর িডেপা িনমােণর জ  কাটা হে  পাহাড়। ছিব: সািজদ 
হােসন বে াপসাগেরর কালে ষা অ ল েত মেহশখালী চ ােনল, ব কখালী, মাতা ির আর কােহিলয়া নদীর পািন লবণা । তা 



িদেয় বছের ছয় মাস চেল লবণ উৎপাদন আর বািক ছয় মাস হয় মাছ-ক কড়ার চাষ। মেহশখালীর িমি  পান িব াত। বিশর ভাগই 
িবেদেশ যায়।  ও রিশ  সং ার (িবিসক) িহসােব, বছের র ািন হয় ায় আড়াই শ কা  টাকার পান। 
িক  যেত যেত পট পাে  যেত থােক। ীেপর উ রিবলা পাহােড়র সাির একসময় ঢাকা িছল ঘন বেন। স এলাকা এখন াক 
আর আজদাহা সব খননযে  সরগরম। পাহাড় কেট রা া হে , ভবন উঠেছ। অজগেরর মেতা ােসর পাইপ ূপ হেয় আেছ। দেশর 
একমা  এই পাহািড় ীপবেন হে টা কী? 
উ য়েনর মহায : ীেপ জিম আেছ ৮৬ হাজার একর। গত নেভ ের বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  (েবজা) সােড় ১৯ হাজার 
একর জিম অিধ হেণর িহসাব িদেয়িছল। এর অেধেকর বিশ বজার জ । আর অেধেকর িক  কম জিম িনে  িব ৎ, ালািন ও 
খিনজ স দ ম ণালেয়র আওতা  চার  সং া। গত েনর থম স ােহ নাম কাশ না করার শেত বজার একজন শীষ 
কমকতা থম আেলা ক বেলন, ইিতমে  বজার অিধ হীত জিমই ায় িতন ণ বেড় ২৭ হাজার একর হেয়েছ। এসব জিম 
অিধ হেণর ি য়া  হেয়েছ। সরকােরর িব ৎিবষয়ক মহাপিরক না অ যায়ী, ২০৪১ সাল নাগাদ সবেচেয় বিশ িব ৎেক  হেব 
মেহশখালীেত—কয়লািভি ক ১২ , বা িভি ক ১  ও সৗরশি র ২ । তরলী ত া িতক ােসর (এলএনিজ) এক  ল 
টািমনাল হেব। বাংলােদশ পে ািলয়াম করেপােরশেনর (িবিপিস) িত ান ই ান িরফাইনাির এখােনই তির করেছ দেশর সবেচেয় 
বড় তেলর িডেপা। পে াবাংলার এক  িত ান (িজ িসএল) িনমাণ করেছ মেহশখালী ও আেনায়ারা াস স ালন লাইন। 
ীপ র এক-দশমাংেশর িক  বিশ এলাকা েড় বজা প চ  অথৈনিতক অ ল িনমাণ করেছ। িতন র জ  জিম অিধ হণ চলেছ। 
লত ভারী িশ কারখানা হেব। এসব কারখানার কমকতা ও িমকেদর থাকার জ  হেব আবািসক এলাকা। ক েলােত চীন, 

রা , দি ণ কািরয়া, মালেয়িশয়া, েয়ত ও থাই া  থেক িবিনেয়াগ আসেছ। জাপােনর সে  অথৈনিতক সহেযািগতার 
আওতায় ব অব ব ল ই াি য়াল াথ ব  (িবগ-িব) উে ােগর আওতায় ইিতমে  মেহশখালীর মাতারবাড়ীেত বড়  
কয়লািভি ক িব ৎেক  িনমাণ  হেয়েছ। এক  স ব র িনমােণর কাজও এিগেয় চেলেছ। নৗপিরবহন ম ণালেয়র দািয়ে  
২০২৪ সােল সটা চা  করার পিরক না আেছ। দেশর মাট উৎপািদত লবেণর অিধকাংশই আেস এই ীপ থেক।  
িক  এত িক  মেহশখালীেতই হে  কন? বজার চয়ার ান পবন চৗ রীর মেত, বাংলােদেশর অথনীিতর স াবনাময় আগামীর 
জ  ণ কেয়ক  এলাকার এক  এ । সখােন উপ েলর ব কােছ সাগর ১৮ িমটার পয  গভীর। লনায় চ াম ব ের এই 
গভীরতা ১০ িমটােরর িনেচ, মাংলায় ৭ থেক ৮ িমটার। স  ব ের বড় জাহাজ েলা সরাসির িভড়েত পাের না। 
পবন চৗ রী থম আেলা ক বেলন, িনম য়মাণ মাতারবাড়ী স ব ের বড় জাহাজ িভড়েত পারেব। িব ৎেকে র জ  য পািত ও 
কয়লা আমদািন সহজ হেব। ভারী িশে  উৎপািদত প  র ািনও সহজ হেব। আর িশ কারখানায় কমসং ান হেল মা ষ বন কাটেব 
না, পিরেবশ রি ত থাকেব। পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালেয়র সিচব আব াহ আল মাহসীন চৗ রী থম আেলা ক 
বেলন, বড় অবকাঠােমা তির করেত গেল পিরেবেশর িক টা িত হেব। তেব উ য়নও জ ির। িত  ক েক পিরেবশগত ভাব 
সমী া (ইআইএ) কের কােজ নামেত হেব। পিরেবেশর র া িনি ত কের কাজ করেত হেব। 
বাংলােদশ পিরেবশ আইনিবদ সিমিত (েবলা) িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালেয়র কােছ ত  অিধকার আইেন িবিপিসর 

ক র ইআইএর কিপ চেয়িছল। ম ণালয় বলার চািহদামেতা অ া  কাগজপ  ও পিরেবশ অিধদ েরর ছাড়পে র কিপ 
িদেয়েছ। িক  স া  অপ বহােরর িঁকর কথা বেল ইআইএ িতেবদেনর কিপ দয়িন। 

 মেহশখালী নয়, কাছাকািছর মে  বিদয়া ও সানািদয়া ীেপও াপক আকাের িশ  বা পযটেনর তাড়েজাড় চলেছ। 
পািনস দ সিচব কিবর িবন আেনায়ার থম আেলা ক বেলন, মেহশখালী একমা  পাহািড় ীপবন, যখােন িমঠা- লানা ই রকম 
পািনর জগৎই আেছ। এই উপ লীয় এলাকা াণৈবিচে র অন  আধার। এখােন এত িশে র িভড় না করেল ভােলা হেতা। 
মাতারবাড়ীেত লবেণর জিমেত বসেছ সাির সাির িব ৎ স ালন লাইন।  
মেহশখালী ীেপ সব ক  কে  িবিনেয়ােগর পিরমাণ াথিমকভােব ধরা হেয়েছ ায় িতন লাখ কা  টাকা। অ া  ীপ িমিলেয় 
এ অ েল িবিনেয়াগ আরও অেনক বিশ হেব। গেবষণা সং া পাওয়ার অ া  পা িসেপশন িরসাচ স ােরর (িপিপআরিস) 
চয়ার ান হােসন িজ র রহমান থম আেলা ক বেলন, বাংলােদেশ উ য়েনর জ  বড় ক  দরকার। িক  সটা করেত িগেয় 

অেনক ে ই ানীয় মা েষর অিধকারেক আমেল নওয়া হে  না। িত ও পিরেবেশর িত ঘটেছ। ান িনবাচনও িঁক  
হে  না। সােবক ত াবধায়ক সরকােরর এই উপেদ ার মেত, সরকার ভােব, আেগ ক  শষ হাক। তারপর পিরেবশ- িত, 

ানীয় মা েষর জীবন-জীিবকাসহ অ া  অিধকার ও জীবৈবিচে র িবষয়  দখা যােব। িক  িব েড় বড় কে র  থেকই 
এসব িবেবচনায় রাখা হয়। নাহেল িদন শেষ অব ােনর িঁক ছাড়াও ক  িনেয় অ া  ঝােমলা হয়, খরচ বােড়। আর পিরেবেশর 
বােরাটা বােজ। মেহশখালী অ েল একসে  অেনক বড় ক  হে । এসব িঁকও তাই অেনক বিশ। 
পাহাড় কাটা: নলিবলা বাজার পিরেয় ই-আড়াই িকেলািমটার গেল ডান িদেক িবশাল সড়ক। সখােন এেকর পর এক াক কেছ। 

ানীয় লাকজন বেলন, িদেন এক শর বিশ াক যায়। ভতর িদেক ই ান িরফাইনািরর তেলর িডেপা এবং সাগর থেক সরাসির 
তল আনার পাইপলাইন বসােনার কাজ চলেছ। সড়ক  তির হেয়েছ পােশর পাহাড় কেট, তার মা  িদেয়। ানীয় একজন 

রীিতমেতা টেন িনেয় িগেয় বলেলন, ‘পাহাড় কাটা কী দখেছন, সামেন আেসন।’ ল সড়েকর ব েয় স  পাহািড় পেথ ২০০ িমটার 



এেগােতই চােখ পড়ল ায় অেধক কেট নওয়া বড় পাহােড়র সাির। ৮-১০  দত া িতর খননয  (এ কােভটর) িদেয় বািক অংশ 
কাটা চলেছ। পথ দশক বািস া  বেলন, এটাই তেলর িডেপার জায়গা। আধকাটা পাহাড় র চারপাশ এখেনা ঘন বেন আ ত। 
পাহাড় কাটার কাজ তদারিক করেছন চীনা কাদােররা। কাগজপে  দখা যায়, আইেন দ  জ ির রা ীয় েয়াজেন ছাড় পাওয়ার 

বােদ সরকােরর সেবা  ক পে র অ েমাদন িনেয় পাহাড় কাটেছ সরকাির সং া েলাই। পাহােড়র এক পােশ কেয়ক  ঘর েক 
আেছ। েনর দয়ােল অিধ হেণর লাল িনশান গাড়া। বািস ারা বলেলন, ত েদর ত ঘর ছেড় যেত বলা হেয়েছ। ইউিনয়ন 
পিরষেদর আওয়ামী লীগদলীয় চয়ার ান ও ত র অ সারীরা চাপ িদে ন। একজন বািস া বেলন, ত র সাম  মেয়েক রােত েল 
িনেয় যাওয়ার মিক দওয়া হে । এ িতেবদক চয়ার ানেক কেয়ক িদন ফান কেরেছন। িতিন ধেরনিন। 
তেলর িডেপা  হে  ১৯১ একর জিমেত। েরাটাই সংরি ত বন। এ কে র য় ধরা হেয়েছ সােড় প চ হাজার কা  টাকা। বন 

িবভাগ থেম গাছ ও জীবৈবিচে র িত রণ ধেরিছল ২৭৭ কা  টাকা। পের িবেশষ  কিম  এটােক ৪৭ কা  টাকােত নামায়। 
িক  ক  ক প  থেম চার কা র িক  বিশ, শেষ এক কা র িক  বিশ টাকা িত রণ ধের। সটাই তারা িদে , িতন 
িকি েত। িবিপিসর চয়ার ান মা. শাম র রহমান থম আেলা ক বেলন, বন িবভােগর সে  ি  হেয়িছল, যত গাছ কাটা পড়েব 
তার প চ ণ লাগােনা হেব। িবিপিস যেহ  সটা করেব, তাই িত রেণর টাকা কেমেছ। 
উে েদর চাপ: ীেপর এক াে  লেগ থাকা মাতারবাড়ীর িদেক যেত ই পােশ লবণ চােষর জিম আর িব ৎেকে র জ  
অিধ হণ করা জিম। িব ৎ স ালন লাইন গেছ লবণেখেতর ওপর িদেয়। জায়ার ঠকােনার জ  অিধ হণ করা জিমর সীমানায় 
ব েধর মেতা দওয়া। ফেল সংল  এলাকায় জলাব তা হে । 
পােশই কােহিলয়া নদী। িনমাণকাজসহ অ া  কােজর নানা রকম ক ন বজ  এই নদীেত ফলা হে । জিম  করার পর উ ৃ  
মা  আর বা  নদীেত যাে । নদী না তা হারাে । 
িনম য়মাণ মাতারবাড়ী কয়লািভি ক িব ৎেক  েষ ছা  এক  ন ন বাজার। চা খেত খেত কথা হেলা ানীয় িতন বেকর 
সে । ত েদর সবার লবণেখত িব ৎেকে র জ  অিধ হণ করা হেয়েছ। মাহা দ হােসন বেলন, ৩০ শতাংশ ষ িদেয় 

িত রেণর টাকা পেয়িছেলন। স টাকায় কাতাের িগেয় ধ কা খেয় িফের এেসেছন। চােয়র দাকানদার আিবদ হােসন বলেলন, 
মা ষ আে  আে  এলাকা ছাড়েছন। অেনেক সীতা ে  জাহাজভাঙা িশে র িমক হে ন। 
মেহশখালীেত তেলর পাইপ লাইন বসােনার কাজ চলেছ।  

িত রণ পেত জলা শাসেনর িম অিফেসর লাকজনেক ষ িদেত হেয়েছ, এ অিভেযাগ সবখােনই শানা গল। এর আেগ এই 
দােয় উপেজলা িনবাহী কমকতাসহ বশ কেয়কজন কমকতার শাি  হেয়েছ, িক  এটা ব  হয়িন। আেরক অিভেযাগ, িত পিরবার 
থেক একজনেক চাকির দওয়ার কথা বলা হেয়িছল। িক  সবখােন তা হে  না। এর আেগ ২০১২ সােলর সে র থেক ২০১৫ 

সােলর নেভ র পয  জিম অিধ হণ করা হেয়িছল। তখন সােবক জলা শাসক ল আিমনসহ ৩৬ জেনর িব ে  ায় ২০ কা  
টাকার ন িতর অিভেযাগ উেঠিছল। িবচার চলেছ। জলা শাসক জািমেন আেছন। 
িফরিত পেথ শষ কথা: চকিরয়া িফরেত চািলয়াতলী বাজার পেরােত িগেয় থামেত হেলা। সই চােয়র দাকােন ভাষ নাথসহ 
আরও কেয়কজন অেপ া করিছেলন। একজন বলেলন: ‘আমােদর ব েষরা এই ীেপ বসিতর প ন কেরেছ।’ আর ভাষ 
বলেলন, ‘আিদনাথ মি ের িতবছর লােখা মা ষ আেস াথনা করেত। এই সবিক  িক উ য়েনর কােজ চেল যােব? আমােদর ধম, 
জীবন-জীিবকা িকেয় রাখা িক উ য়ন না?’ 
ইিতমে  মাবাইল ফান হােত, মাটরসাইেকল হ িকেয় কেয়কজন বক এই িতেবদেকর মাইে াবাস ায় িঘের ধরেলন। নাথ 
স দােয়র একজন িন  গলায় বলেলন, ‘যান, যান, তাড়াতািড় যান! কাদারেদর লাকজন ঝােমলা করেত পাের।’ 

 
 
 

 

 

 



 / ১৮ লাই ২০১৯ 

পযটন হেল ব চােনা যােব না ীপ েক 

সয়দা িরজওয়ানা হাসান, ধান িনবাহী, বলা 
১৮ লাই ২০১৯, ১৩:০৫  
আপেডট: ২১ লাই ২০১৯, ১১:৫১ 

 

সয়দা িরজওয়ানা হাসান 

সানািদয়া ীপেক সরকার িতেবশগত সংকটাপ  এলাকা (ইিসএ) ঘাষণা কেরিছল। কারণ এখানকার পিরেবশ ও জীবৈবিচ  আমােদর 
জ  ণ। আর তা িবপেদ আেছ। ীপ েত িবপ  ক েপরা বাসা ব েধ। অেনক পিরযায়ী পািখ আেস। াস লীয় বা বাদাবন আেছ। 
এমন এক  এলাকায় সরকার একসময় গভীর স ব র করেত চেয়িছল। এখন বলেছ, অথৈনিতক অ ল কের সখােন ইেকা িরজম বা 
পিরেবশস ত পযটন এলাকা গেড় লেব। হােটল- মােটলসহ নানা অবকাঠােমা তির করেব। ক  করার সময় বলা হয়, এখান থেক 
আমােদর অেনক অথৈনিতক লাভ হেব। িক  এই পিরক নাকারীরা িক সানািদয়া ীেপর বাদাবন আর াণৈবিচে র  স েক 
জােনন? এ েলা থেক য র া আমরা পাই, তার দাম িক টাকার অে  িহসাব করা হেয়েছ? হেল, এই ীেপ এ ধরেনর উ ট পিরক না 
নওয়া হেতা না। ন ইেয়র দশেক সানািদয়া ীেপ সরকার বনায়ন কেরিছল। া িতক ভােবও বন িম গেড় উেঠিছল। উ  আদালত 
থেকও উপ লীয় বন িম র ার িনেদশ আেছ। আমােদর দি ণ-পি মা লেক িসডর ও আইলার হাত থেক র া কেরিছল রবন। 

চ াম ও ক বাজার উপ েল অ  িক  যা বনা ল েক আেছ, স েলার এক  সানািদয়া। এখন পযটেনর নােম স ও যিদ আমরা 
ংস কের ফিল, তাহেল ঝড়-জেলা ােস ব উপ ল আরও অরি ত হেয় পড়েব। অ িদেক বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক পে র 

(েবজা) আইন অ যায়ী সং া   অ বর ও ফ কা জিমেত অথৈনিতক অ ল করেব। অথাৎ অ  কােনা অথৈনিতক স াবনােক ন  
কের কাথাও অথৈনিতক অ ল করা যােব না। আইন  আরও বলেছ, বজােক অব ই পিরেবশ সংর ণ আইন মেন কাজ করেত হেব। 
২০১০ সােলর এ আইন এবং এর িবিধমালায় ইিসএ এলাকায় জীবৈবিচ  ংস করার জ  কড়া সাজার িবধান আেছ। এমন কাজ করেল ২ 
থেক ১০ বছেরর জল এবং ২ লাখ থেক ১০ লাখ টাকা জিরমানা হেত পাের। ইিসএ এলাকা মােন, সখানকার পিরেবশ- িতেবশ 

অিব ত রাখেত হেব। সখােন কােনা গাছপালা কাটা যােব না। াণীর আবাস ংস করা যােব না। সানািদয়া ীেপ অথৈনিতক অ েলর 
নােম ইেকা িরজম করাটা পিরেবশ সংর ণ আইেনর সে  সাংঘিষক। তাহেল িক আমরা ধের নব য বজা দেশর চিলত আইেনর 
ঊে  চেল গেছ? পািনস দ ম ণালয় সানািদয়া ীেপ হােটল- মােটল িনমাণসহ পযটেনর অবকাঠােমা করার াপাের আপি  েলেছ। 
ম ণালয় বলেছ, ইিসএ এলাকায় এ েলা করা যােব না। আিম িনেজ এই অব ানেক সমথন কির। বজার উিচত সানািদয়া ীপ থেক হাত 

েয় নওয়া। এলাকা েক জীবৈবিচ  সংর ণ এলাকা ঘাষণা করা। এ দেশ ইেকা িরজেমর কােনা পির ার ধারণা তির হয়িন। 
বজা যিদ সানািদয়া ীেপ িক  াপনা কের সটােক ‘ইেকা িরজম’ িহেসেব দিখেয় আইিন অ েমাদন আদায় কের, তাহেল তা সটা 

মানা যােব না। আমরা দেখিছ থাই াে র মেতা পযটেনর ওপর িনভরশীল দশও তােদর মায়া স ৈসকত ব  কের িদেয়েছ। কারণ, 
তারা সখানকার জীবৈবিচ েক িতর হাত থেক র া করেত চেয়েছ। এ দেশ শকাতর যসব এলাকােক পযটেনর জ  েল দওয়া 
হেয়েছ, স েলােত কােনা রকম িনয়মনীিত-িনয় ণ রাখা যায়িন। ক বাজার, স  মা ন বা রবন থেক  কের  লাউয়াছড়া—
কাথাও আমরা দািয় শীল িনয়ি ত পযটেনর মাণ পাইিন। অিনয়ি ত পযটন এসব এলাকার জীবৈবিচ  তা বেটই, নতম া িতক 

ভারসা  পয  ন  কের ফেলেছ। সানািদয়া ীপ এখেনা িনজ  া িতক বিশ  িনেয় েক আেছ। এই ীপ েক আমােদর যেকােনা 
ে  র া করেত হেব।  
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অন  এ ীপেক ব চােত ব া িনন  
আই ন িনশাত 
আই ন িনশাতআিম দীঘিদন ধের স  মা ন ীপ  পযেব ণ করিছ। আিম যখন  ই ার াশনাল ইউিনয়ন ফর কনজারেভশন অব 
নচােরর (আইইউিসএন) এ- দশীয় পিরচালক িছলাম, তখন ীপ  িনেয় এক  গেবষণা কিরেয়িছলাম। তখন থম মাণ পাওয়া 

যায়, এটা বাল িদেয় গ ত নয়। এটা আসেল এক  পা ের ীপ। 
এটা মেহশখালী ীেপর এক  স সািরত অংশ। তেব এর মে  িব ল পিরমাণ বাল ও সা ি ক ঘাস এেস জমা হেয়েছ। িথবীর 
ব কম ীেপ এ ধরেনর বিশ  আেছ। যখােন সা ি ক ঘাস ঘন, সখােন নানা ধরেনর সা ি ক মাছ থাকেছ। নানা ধরেনর রিঙন 

মাছ ও ঘাড়া েখা ঘাড়া মাছ এই ীেপ আেছ। 
পযটেনর জ  ীপ  বই উৎ । স ে রতলেদেশ ডাইভ দওয়ার মেতা িচ িবেনাদেনর েযাগ এখােন আেছ। স  মা েনর 
পযটক ধারেণর মতােক িবেবচনায় িনেয় এখােন কােনা পযটেনর পিরক না হয়িন। ীপ েত অেনক আেগ থেক কেয়ক হাজার 
মৎ জীবী থােক। এখন সখােন িতিদন হাজার হাজার পযটক িগেয় হািজর হে । 
পযটেকরা রােত থাকেছ। শতািধক হােটল- মােটল রােত আেলা ালাে , গভ  পািন লেছ। এই ীেপ এ েলা একদম করা 
উিচত নয়। িবিভ  গেবষণায় দখা গেছ, পািনর িনেচর ীপ িম পিলিথন ও াি ক িদেয় ভের গেছ। 
আসেল রােত পযটক একদম িনিষ  করেত হেব। ভাের সেবা  ৩০০ থেক ৫০০ পযটক যেত পারেব। তারা ীপ র এক  িনিদ  

ােন বিড়েয় স ার মে  িফের আসেব। িশি ত পথ দশক লাগেব। ত রা পযটকেদর বেল দেবন ীেপর কাথায় কী করা যােব, 
আর কী করা যােব না। ীপবাসীেক সিরেয় ক বাজােরর অ  বসত করােত হেব। এই অন  ীপেক ব চােনার অ  কােনা উপায় 
নই। পিরেবশ অিধদ রও সরকারেক এই পািরশই িদেয়েছ। 
ীপ েত িমি  পািনর কােনা উৎস নই। এখানকার উ রপাড়া ও ম পাড়ার মাঝখােন এক  জলা িম আেছ, সখােন ি র পািন 

জমা হয়। তা ইেয় মা র িনেচ িক টা যায়। হােটল- মােটল েলা তা ত েল ফলেছ। িক িদেনর মে  িমি  পািন িরেয় যােব। 
গভ  লানা পািনেত ভের যােব। ীেপর া িতক বিশ  ন  হেয় যােব। 
স  মা েনর লভ ও িবপ  কারােলর ওপের এভােব পযটেকরা হামেল পড়েছ। গত  বছর িডেস ের স  মা েনর ড়া ীেপ।  

ছিব: খােলদ সরকারেস  মা েনর সা ি ক ও জলপাই রেঙর কািছম িব েড় িবপ  ও ণ াণী। বাংলােদশ এ েলােক 
র ার আ জািতক ি েত া র কেরেছ। তহিবলও পাে । ীপ  সা ি ক কািছেমর িডম পাড়া এবং তােদর বড় করার সবেচেয় 
উপ  জায়গা। এসব কািছম যখােন জ ায়, জনন বয়েস সখােনই িফের আেস। 
িক  পযটকেদর ষণ ও আেলা তােদর িডম পাড়েত বাধা িদে । ীেপর অসং  র কািছেমর িডম খেয় ফলেছ। র েলা 
সিরেয় িনেত হেব। বাংলােদশ রাে  িব ল পিরমােণ িচংিড় র ািন কের। যসব দশ উপ লীয় কািছমেদর র া কের না, 

রাে র আইন অ যায়ী দশ  সসব দশ থেক সা ি ক প  নয় না। কািছম র ায় বাংলােদেশর অবেহলার মাণ পেল 
রা  িচংিড় নওয়া ব  কের দেব। 

স  মা েনর পি েম এক  কিড়র ূপ িছল। আমরা শৗিখন প  তিরর  জ  এ অন  স দ ায় শষ কের ফেলিছ। স  
মা ন ও হািতয়া  ীেপর মাঝখােনর অংশ  ইিলেশর বেড় ওঠার সবেচেয় বড় ান বা নাসাির াউ । স  মা েনর ষণ যভােব 
স সািরত হে , তােত ওই ানও ন  হেয় যেত পাের। 
আদেত আমরা কেয়ক বছেরর মে  স  মা নেক েরা ির মের ফলার  ব া করিছ। ীপ েত পযটন ম ণালেয়র দৗরা  ব  
করেত হেব। সামা  িক  রাজে র জ  ম ণালয়  ণ এই ীপেক শষ কের ফলেত পাের না। 
লখক: ইেমিরটাস অ াপক, াক িব িব ালয় 
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পিরেবশ, উপ ল ও মা েষর র া চাই 

হা দ ফাও ল কিবর খান 
১৬ লাই ২০১৯, ১২:২১  
আপেডট: ১৬ লাই ২০১৯, ১৫:৩০ 

 

ফাও ল কিবর খান  

যেকােনা ক   করেত গেল থেম এক  পিরেবশগত ভাব সমী া (ইআইএ) করেত হয়। বড় কে র ে  এটা অব করণীয়। 
মেহশখালীেত ২৬  বড় ক  হে । পিরেবশ সংর ণ িবিধমালা ১৯৯৭ (ইিসআর) অ যায়ী এ েলার ২২  লাল অথাৎ মারা ক 
পিরেবশ ষণকারী ক । বািক চার  কমলা অথাৎ মাঝাির মা ায় ষেণর িণ । ক েলার বিশর ভােগরই পিরেবশগত ও সামািজক 

ভাব সমী া (ইএসআইএ) দরকার। এ ছাড়া ক  এলাকার বািস ােদর নবাসন কমপিরক নাও (আরএিপ) জ ির। মেহশখালীেত যেহ  
একসে  অেনক ক  হে , ওই েরা এলাকার জ  এক  সামি ক সমী া হওয়া েয়াজন। এক  ক  আেরক েক ভািবত করেছ িক না, 
সটা দখেত হেব। িবষয়টা অেনকটা আমােদর শরীেরর মেতা। কারও িকডিনর সম া হেল সটার ও ধ লাগেব। িক  সই ও ধ আবার 

য েতর জ  কােনা সম া করেব িক না, িচিকৎসকেক িক  তা-ও ভেব দখেত হেব। এ জ  ভােলা িচিকৎসেকরা িচিকৎসাপ  দওয়ার 
আেগ রাগীর াে র সামি ক পরী া–িনরী া করান। তারপর সব িদক িবেবচনা কের ত রা িনিদ  রােগর ও ধ দন। আবার সব কে র 
সি িলত ভােব িতর িঁক খিতেয় দখেত হেব। এ ছাড়া ক েকি ক ইআইএ েলা যথাযথ হেয়েছ বা হে  িক না, তার নজরদাির চাই। 
পিরেবেশর িত কমােনা এবং বািস ােদর নবাসেনর জ  করা পািরশ েলা মানা হে  িক না, তা-ও দখেত হেব। তেব পিরেবশগত 

ভােবর পাশাপািশ আরও িক  িবষয়ও ভাবেত হেব। উ ত ও উ য়নশীল দশ েলােত িক  এক ােন একই সে  অেনক িশ কারখানা আর 
বড় ক  হয়। এর িক  িবধার িদক আেছ। মেহশখালীেত স ব র হে । ীেপর কােছই স ে র গভীরতা আেছ। এেত কের কয়লািভি ক 
িব ৎেক  ও িশ কারখানা েলার ভারী য পািত আর ক চামাল আনেত িবধা হেব। এই িবধা দেশর অ  জায়গায় পাওয়া ক ন। অ িদেক 
দেশর মবধমান ালািনর চািহদাও মটােত হেব। তাই পিরেবশ ও ক েলার মে  একটা ভারসা  আনা েয়াজন। সািবকভােব 

িশ া েলর জ  িক  ব া িনেত হয়। যমন ঢাকার হাজারীবাগ থেক চামড়ািশ  যখন সাভাের নওয়া হেলা, সখােন এক  ক ীয় বজ  
পিরেশাধন য  (ই িপ) াপন করা হেলা। ওই যে র কাযকািরতা িনেয় নানা অিভেযাগ আেছ, িক  সটা িভ  স । কথা হে , মেহশখালীসহ 
যেকােনা বড় িশ া েল িত  িশ কারখানার জ  আলাদা ই িপর পাশাপািশ এক  ক ীয় ই িপ থাকেত হেব। অ িদেক মেহশখালী–

মাতারবাড়ীেত িবিনেয়ােগর এক  রাজৈনিতক িদক আেছ। সখােন লত জাপােনর ন ে  িবিভ  রা  িবিনেয়ােগ এিগেয় আসেছ। আবার ওই 
এলাকায় রািহ া িশিবর েলা গেড় উেঠেছ। আরাকানেক এক  আলাদা রা  করার কথা উঠেছ। একসে  এত েলা িবিনেয়ােগর ে  এই 

রাজনীিতেক মাথায় রাখেত হেব। দখেত হেব, কান উৎস থেক কী ধরেনর শেত িবিনেয়াগ আসেছ। ঋেণর ে  বাংলােদেশর পিরেশােধর 
স মতার িবষয় ও মাথায় রাখেত হেব।  আরও আেছ। এসব উ য়েনর িবধােভাগী হেব লত শহেরর মা ষ। িক  মেহশখালীর মা ষ 
কত  িবধা পােব? উৎপািদত িব েতর ভাগ িক ীপবাসী পােবন? য েদর জিমেত িশ কারখানা হেব, য েদর জীবন-জীিবকার িত হেব, 
ত রা িক পযা  িত রণ পাে ন? মাতারবাড়ীেত জিম অিধ হণ ও িত রণ িনেয় অেনক অিভেযাগ িছল। কেয়কজন সরকাির কমকতার 
িব ে  িবচার চলার ঘটনাও আমরা জািন। এমন অিভেযাগ আর অিনয়ম িক ব  হেয়েছ? এসব সম ার মীমাংসা না হেল এত েলা ক  
একসে  চালােনা ক ন হেব। মেহশখালীর মেতা উপ লীয় ীেপ এত েলা ক  হেল তার িক  নিতবাচক ভাব পড়েবই। যেকােনা িবেশষ 
অ েল এমন িঁক থােক। পাবত  চ ােমর উ য়ন দখভােলর জ  তাই এক  পিরষদ ও সং া আেছ। ভারেত রবেনর জ  আলাদা 
ম ণালয় আেছ। শিকল হে , উপ ল আর ীপ এলাকার অিধবাসীেদর অিধকার, জীবন-জীিবকা ও পিরেবশ- িত িনেয় কাজ করার মেতা 
সরকাির সং া আমােদর নই। আলাদা সং া অথবা ম ণালয় হওয়া দরকার। উ য়ন-িশ ায়েনর সময় স সং া ানীয় পিরেবশ– িতেবশ ও 
মা ষজেনর াথ-অিধকােরর নজরদাির করেব। 

সােবক িব ৎ–সিচব ও বড় ক  িবেশষ  
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িমক , াত, িণঝড় বড় িঁক 

মা ন আখতার, অ াপক ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় 
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মা ন আখতার 

িশ কারখানা, ব র, সড়ক—এসব যােত দীঘ ময়ােদ টকসই হয়, স কথা মাথায় রেখ এ েলা াপেনর জায়গা বাছাই করেত হয়। 
িমর গঠেন পিরবতন বা া িতক েযাগ যন এসব অবকাঠােমার িত করেত না পাের, স কথা ভেব পিরক না করেত হয়। িবে র 

উ ত দশ েলা তমনটাই কের। ম ম আেয়র এই দেশ টকসই উ য়েনর এটা অপিরহায শত। উ য়েনর ােথ সরকার প য়াখালী 
জলায় পায়রা গভীর স ব র এবং ক বাজাের মেহশখালী থেক বিদয়া পয  িব ীণ এলাকা েড় ভারী িশ  ও আ ষি ক 

অবকাঠােমা িনমাণ  কেরেছ। সখােন িব ল িবিনেয়াগ করেছ। উে াগ েলা অব ই শংসনীয় ও সমেয়াপেযাগী। িক  বাংলােদেশর 
তাি ক গঠন িনেয় আমােদর গেবষণা েলা বলেছ, ওই উপ েল এসব তৎপরতার জ  িতন ধরেনর িঁক আেছ। এ েলা হে  িমক , 

ঢউেয়র তী  াত এবং িণঝড় বণতা। 

থমত, বাংলােদেশর মা র িনেচ িমকে র  বড় উৎস আেছ। এক  হে  উ রা েলর ডাউিক িত বা ফাটল (ফ )। ১৭৮৭ সােল 
ডাউিক িতেত তী  িমকে র পর  নেদর গিতপথ পিরবতন হেয়িছল। আেরক  হে  িসেলট থেক টকনাফ পয  -অভ ের 
িব ত এক  সাবডাকশন অ ল। এমন অ ল বলেত আমরা বাঝাই, যখােন এক  িভি েরর ( টকেটািনক ট) িনেচ আেরক  
িভি র তিলেয় যেত থােক। এই অ ল েড় সি য় আেছ অসং  িতর শাখা (ে  ফ )। িসেলট থেক টকনাফ পয  িব ীণ 
এলাকা  ইে া-বামা পবতমালার অংশ। ওই এলাকার য গঠন ও বিশ  এখন আমরা দখেত পাি , তা অতীেতর অেনক েলা 
পিরবতেনর ফসল। আজ থেক ায় ৮০০ বছর আেগ এই সাবডাকশন অ েল এক  বড় িমক  হেয়িছল। তােত লালমাই পাহােড়র 
পাদেদেশ বািহত নদী  গিতপথ পাে  এখনকার মঘনা নদীেত সের এেসেছ। আরও শি  িনেয় এই িমক  িফের আসার সময় 
ঘিনেয় এেসেছ। স  মা ন ীপ িছল এক  েবা ীপ। ১৭৬২ সােল এক বড় িমকে  ীপ  স  থেক িতন িমটার ওপের উেঠ 
আেস। সই িমকে  সীতা  পাহােড় কাদা-বা র াত বিরেয় এেসিছল। বে াপসাগের নািম হেয়িছল, যার ভাব ঢাকা পয  
িব ত িছল। ভিব েত ব উপ েল নািম হওয়ার আশ া আেছ। আমােদর গেবষণায় আমরা দেখিছ, এই সাবডাকশন অ েল বল 
শি  সি ত হে । যেকােনা সময় বড় ধরেনর িমক  হেত পাের, যার ভাব হয়েতা িসেলট থেক টকনাফ পয  িব ত হেব। ওই 
এলাকার উপ ল ও ীেপ কােনা ভারী াপনা িনমাণ করেত গেল িবষয়  িবেবচনায় িনেত হেব। এক  িমকে র কারেণ মেহশখালী 
ও বিদয়ায় পিরকি ত ভারী িশ  উে াগ েলা সব িবিনেয়াগসহ িবপেদ পড়েত পাের। 

ি তীয়ত, বে াপসাগেরর টকনাফ থেক সানািদয়া পয  স ে র আড়াআিড় অংেশ ঢউেয়র াত অেনক বিশ। শি শালী তীরািভ খী 
ঢউেয়র আঘােত বিদয়া ীেপ ভাঙন বিশ। তার ওপর ওই ীেপ পিলমা র আ র আেছ, বিড়ব ধ েলাও ভেঙ গেছ। এসব কারেণ 

পাড় আরও ত ভাঙেছ। বিদয়ায় মােঝমে  ভাঙন বিশ হয়, আবার কখেনা কম হয়। িক  া িতক কারেণ সখােন ভাঙনই বিশ। 
এমন এক  ীেপ এত েলা ভারী াপনা, িব ৎেক , িশ কারখানা করেত গেল এসব িক  মাথায় রাখেত হেব। এটা ক য সখােন 
স ে র গভীরতা বিশ আর পােশই মেহশখালীেত ব র হে । িক  ীপ েত ভাঙনসহ অ া  িঁকও অেনক বিশ। 

তীয়ত, বিদয়া ীপ এলাকা  ঐিতহািসকভােব িণঝড় বণ। এখন তা ায় িত ই বছের এক  কের িণঝড় বে াপসাগর থেক 
বাংলােদেশর উপ েল আঘাত হানেছ। তী  িণঝেড় িব ৎেকে র মেতা সংেবদনশীল াপনা িঁকেত পড়েব। এ ছাড়া এলএনিজ 
টািমনাল থেক  কের ালািন খােতর অ া  াপনারও অেনক িঁক রেয়েছ। অথাৎ বিদয়া আর আশপােশর ীপ েলােত ভারী 

াপনা ও িবিনেয়াগ করেত হেল এসব েযােগর কথা মাথায় রেখ পিরক না করেত হেব। নয়েতা িবিনেয়াগ তা িঁকেত পড়েবই, বড় 
ধরেনর ঘটনাও ঘটেত পাের। তরাং েযােগর সে  সংগিত ণ টকসই াপনা গড়েত হেব। 

 


