
 / ০৪ আগ  ২০১৯ 
২ লাখ ৮০ হাজার একর বন িম বদখল 

ইফেতখার মাহ দ ও িরয়া ল কিরম, ঢাকা 

 

গত ই বছর চার মােস দেশর ায় ১১ হাজার একর বন িম বদখল হেয় গেছ। আর াধীনতার পর এ পয  দেশ বদখল হওয়া 
মাট বন িমর পিরমাণ বেড় দ িড়েয়েছ ২ লাখ ৮০ হাজার একর, যা েরা মা রা জলার আয়তেনর সমান। িবিভ  ভাবশালী 
ি  ও িত ান এসব বন িম অৈবধভােব দখল কেরেছ। দখলকারীরা বিশর ভাগই ভাবশালী। তারা বন িম ংস কের বসিত ও 

িশ কারখানা গেড় েলেছ। বন িবভােগর িতেবদেনই এ ত  উেঠ এেসেছ। গত সামবার পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন 
ম ণালয়-সং া  সংসদীয় ায়ী কিম র কােছ বন িবভাগ এই িতেবদন জমা িদেয়েছ। তেব বসরকাির িহসােব দখল হওয়া বেনর 
পিরমাণ আরও বিশ বেল মেন করেছন পিরেবশ ও বনিবষয়ক আ জািতক সং া েলা। গত ২৬ লাই পিরেবশিবষয়ক আ জািতক 
সং া াবাল ফের  ওয়াচ থেক কািশত িবে র বন িম িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০০১ থেক ২০১৮ সােলর মে  বাংলােদেশর 
৩ লাখ ৭৮ হাজার একর বন িম উজাড় হেয়েছ, যা দেশর মাট বন িমর ায় ৮ শতাংশ। এর মে   ২০১৭ সােলই দেশ 
সেবা , ায় ৭০ হাজার একর বন িম উজাড় হেয়েছ। আর গত প চ বছের উজাড় হেয়েছ ২ লাখ ৩১ হাজার ৪৩ একর বন িম।  

বন িবভােগর িতেবদেন বলা হেয়েছ, সরকাির- বসরকাির সং া, সশ  বািহনী ও আইন লা র াকারী বািহনীেক এ পয  বরা  
দওয়া মাট বন িমর পিরমাণ ১ লাখ ৬০ হাজার। এর মে  ১ হাজার ৮৯৩ একর বন িম একসময় সংরি ত বন িছল। বরা  
দওয়ার সময় এসব বন িমর সংরি ত বেনর র া বািতল করা হয়। বগিকেলািমটাের িহসাব করেল াধীনতার পর বদখল 

হওয়া মাট বন িমর পিরমাণ ১ হাজার ১২৯ বগিকেলািমটার, যা েরা মা রা জলার (১ হাজার ৪৯ বগিকেলািমটার) চেয়ও বড়। 
আর বরা  ও বদখল িমিলেয় মাট বন িম ১ হাজার ৭৮০ বগিকেলািমটার, যা দেশর অ তম বড় জলা চ পাইনবাবগে র (১ 
হাজার ৭০২ বগিকেলািমটার) চেয় বড়। 

এ াপাের জানেত চাইেল পিরেবশসিচব আব াহ আল মহসীন চৗ রী থম আেলােক বেলন, ‘আমরা বদখল হওয়া জিমর এক  
াথিমক তািলকা তির কেরিছ। এখন আরও িব ািরত ত  জাগােড়র কাজ চলেছ। এরপর আমরা এসব বন িম দখল  করার 

উে াগ নব।’ 



কাথায় বেড়েছ, কাথায় কেমেছ: সরকাির িহসােব (২০১৬ সােলর িডেস র) দেশর মাট বন িমর পিরমাণ ৬৩ লাখ ৬৮ হাজার 
৮৫৯ দশিমক ১৭ একর। ২০১৬ সােলর িডেস র পয  বদখেল থাকা বন িমর পিরমাণ িছল ২ লাখ ৬৮ হাজার ২৬৫ একর। আর 
িবিভ  সং ােক দওয়া িমর পিরমাণ িছল ১ লাখ ৫৮ হাজার ৩১ দশিমক ৬১ একর। গত ই বছের সবেচেয় বিশ বন িম বদখল 
হেয়েছ চ াম অ েল। এই সমেয় অ ল েত ২৪ হাজার ৩৩২ একর বন িম দখল হেয়েছ। এর মে  ১৮ হাজার ৪১২ একর বন িম 
দখল হেয়েছ ক বাজার উ র বন িবভােগর আওতাধীন এলাকায়। এ ছাড়া উপ লীয় অ েল ২ হাজার ৮৩৪ একর, ব ড়া অ েল ৪ 
হাজার ৯৯২ একর এবং ব  াণী অ েল ৫১২ একর বন িম দখল হেয়েছ। অ িদেক িক  এলাকায় গত ই বছের বন িম 
দখল  হেয়েছ। এর মে  ক ীয় অ েল (ঢাকা) ই বছের ২১ হাজার ৯৭৭ একর িম দখল  হেয়েছ। ২০১৬ সােল ক ীয় 
অ েলর ১ লাখ ৬৩ হাজার ১৪২ একর বন িম বদখেল িছল। বন িবভােগর নানা উে ােগ এসব বন িম উ ার করা হেয়েছ। 
তারপরও বতমােন এই অ েলর বদখেল থাকা বন িমর পিরমাণ ১ লাখ ৪১ হাজার ১৬৫ একর। 

া িতক স দ ব াপনা-িবষয়ক আ জািতক সং ার (আইইউিসএন) িহসােব িথবীেত য পিরমােণ কাবন িনঃসিরত হয়, তার 
অেধেকর বিশ গাছ েষ নয়। িবে র ি  ও নদী িদেয় আসা িমঠাপািনর ৭০ শতাংশই গাছ ধের রােখ। িথবীর ১০ থেক ১৫ 
শতাংশ মা ষ এখেনা বনজ স েদর ওপর িনভরশীল। বাংলােদেশও এর কাছাকািছ িচ  দখা যায়। এক  দেশর সামি ক 
পিরেবেশর ভারসা  িকেয় রাখেত হেল মাট খে র ২৫ শতাংশ বন িম থাকেত হয়। সখােন সরকাির িহসােব বাংলােদেশ 
আেছ ১২ শতাংশ বন িম। পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়-সং া  সংসদীয় ায়ী কিম র সভাপিত সােবর হােসন 
চৗ রী থম আেলােক বেলন, সামি কভােব দেশর পিরেবেশর ভারসা  ধের রাখেত বন িম আরও বাড়ােত হেব। িক  বন 

িবভােগর িতেবদেন দখা যাে , সরকািরভােব ঘািষত বন িম েলাই বদখল হেয় যাে । িবিভ  সরকাির- বসরকাির সং ার 
নােম বরা  দওয়া হে , আবার যােদর যত  বরা  দওয়া হেয়েছ, তারা তার চেয় বিশ জিম দখল কেরেছ। দখলদােররা অেনক 

মতাবান ও ভাবশালী। সােবর হােসন চৗ রী বেলন, ‘আমরা বন িবভাগেক বেলিছ, তারা ধানম ীর অ েমাদন ছাড়া কােনা 
বন িম যােত ইজারা না দয়। আর িব ল পিরমােণ বন িম দখল  করেত এক  জাতীয় টা েফাস গঠেনর পািরশ কেরিছ।’ 

কান এলাকায় কান সং ার কােছ কত বন িম: বন িবভােগর িতেবদন অ যায়ী ক ীয় অ েলর ১ লাখ ৪১ হাজার ১৬৫ দশিমক 
৫৬ একর, চ াম অ েলর ৮৭ হাজার ২৪৩ দশিমক ৩৭ একর, উপ লীয় এলাকায় ১৭ হাজার ৬৫২ দশিমক ৩৬ একর, রাঙামা  
অ েল ১৪ হাজার ৭৯৭ দশিমক ৮৫ একর, ব ড়া অ েল ১৪ হাজার ৬৯৩ দশিমক ৬২ একর, ঢাকা সামািজক বন অ েলর ৩১৮ 
দশিমক ৫১ একর এবং ব  াণী ও িত সংর ণ অ েলর ৩ হাজার ২২৫ দশিমক ৩১ একর বন িম বদখেল আেছ। এর বাইের 
লনা অ েলর কত পিরমাণ বন িম বদখেল আেছ, তার িহসাব দওয়া হয়িন। সরকািরভােব বন িম বরা  পাওয়া সং া েলার 

মে  সনাবািহনী ৯২ হাজার ৫১৯ একর, িবমানবািহনী ১ হাজার ১৪৯ একর, নৗবািহনী ১৬৭ একর, র াব ৪০ একর, িবিজিব ৪৭ 
একর। এসব বািহনীেক দওয়া হেয়েছ মাট ৯৩ হাজার ৯২৩ একর। বাংলােদশ বনিশ  উ য়ন করেপােরশনেক দওয়া হেয়েছ ৪৩ 
হাজার ৯৫ একর। অ া  সরকাির ও বসরকাির সং ার কােছ ২৩ হাজার ১৩ একর। মেহশখালীর সংরি ত বেন অপিরেশািধত 
তেলর িডেপা ( াংক ফাম) ও পাইপলাইন াপন করেছ সরকাির িত ান ই ান িরফাইনাির। সানািদয়া ীেপ বরা  পেয়েছ 

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  (েবজা), যার বিশর ভাগ েড় আেছ াস লীয় বন। িবিভ  বািহনীর িশ ণ ও অবকাঠােমা 
িনমােণ বরা  দওয়া বন িম ব ত হে । দেশর া িতকভােব  বন িম বদখল হওয়া এবং বেনর বাইের গাছ কাটা স েক 
জানেত চাইেল সােবক ধান বন সংর ক ইশিতয়াক উি ন আহেমদ থম আেলােক বেলন, ‘বন িম মােন  িক  গাছপালা নয়। 
বন িম মােন ব  াণী ও িবিচ  রািজর জীবৈবিচ । দেশর িজনগত স েদর সবেচেয় বড় আধারও এসব বন িম। এসব বন 
এক িদেন তির হয়িন। িক  বদখল ও বরা  পাওয়ার পর কেয়ক মােসর মে  এসব বন ংস হেয় যাে । বরা  বা বদখল 
হওয়ার আেগ আমরা জানেতও পাির না এসব বেন কী স দ িছল। আর আমরা কী হারালাম।’ া িতক স দ ব াপনা-িবষয়ক 
আ জািতক সং া েলার জাট আইইউিসএন বাংলােদেশর সােবক এই কাি  িডের র বেলন, সরকােরর উিচত হেব সামি কভােব 
দেশর বন িমর এক  ণা  ায়ন ছাড়া কােনা বন িম ইজারা না দওয়া। আর বদখল হওয়া বন িম সেবা  রা ীয় মতা 

িদেয় উ ার করা। 


