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খালা জানালা: আেগই সতক হওয়া উিচত িছল 

  তােরক শাম র রহমান 

িবে র উ তা ি র িবষয়  যখন এ েত ব ল আেলািচত, ক তখনই বাংলােদেশ ড র েকাপ াপক আেলাচনার জ  
িদেয়েছ। যারা িবে র উ তা ি  ও এর িতি য়া িনেয় কাজ কেরন, তারা দীঘিদন ধের বলার চ া করেছন য, িবে র উ তা 
বাড়েল রাগ ািধ ি  পােব। ড র বণতা ি  পােব এমনটাও আশ া কেরিছেলন গেবষকরা।  ড র কথা কন বিল, ২০০১ 
সােল িপ রাইটার নােম একজন গেবষক এক  িনব  িলেখিছেলন Environmental Health Perspectives-এ। তার িনবে র 
িশেরানাম Climate Change and Mosquito-Borne Disease।  ওই িনবে  িতিন উে খ কেরিছেলন, িবে র উ তা ি  
পেল ােলিরয়া, ড , ইেয়েলা িফভার, িরফট ভ ািল িফভার ও এিলফ াি য়ািসস (েগাদ) নামক রাগ ি  পােব। এসব রাগ 

মশাবািহত। অথাৎ মশার মা েম এই রাগ ি  পায়। যসব এলাকা িভ পীিড়ত িকংবা ব া গত, সসব এলাকায় এ ধরেনর 
রােগর বণতা বাড়েব বেল িপ রাইটার তার িনবে  উে খ কেরিছেলন। ব ার কারেণ পািন ি  পায়। ফেল মশার জনন মতাও 
বেড় যায়। আরও একটা ভেয়র কারণ হে , উ তা ি  পেল ােলিরয়ার মেতা রাগ ছিড়েয় পড়েব। আর সবেচেয় বিশ িত  

হেব উ য়নশীল িবে র দশ েলা (Paul Epstein, Dan Ferber, The Mosquito's Bite, in Changing Planet, 
Changing Health : How the Climate Crisis Threatens our Health and what we can do about it, 
2011)। গেবষকরা এটাও উে খ কেরেছন য, িবে র উ তা ি র ফেল কেলরা মহামারী আকাের দখা িদেত পাের। 

এ িবষয় েলা দীঘিদন ধের আেলািচত হেয় আসেছ। িত বছরই পিরেবশ ম ণালেয়র ঊ তন কমকতারা পিরেবশ সং া  সে লেন 
যাগ দন। ওইসব সে লেন উ তা ি র কারেণ া  খাত, িবেশষ কের উ য়নশীল িবে র া  খাত য বড় ধরেনর িঁকর েখ 

আেছ, তা িনেয় িবশদ আেলাচনা হয়। আমােদর কতা ি রা আসেল িবেদেশ ‘বাজার’ করেত যান। সে লেন া েসবা িবষেয় 
যসব পািরশ রাখা হয়, তা তারা হয় বােঝন না, ন বা তারা এিড়েয় যান। সে লন শেষ তারা দেশ িফের এেস আেদৗ কখনও 
কােনা িরেপাট িদেয়িছেলন িকনা, তা আমােদর জানা নই। এখােনই এেস যায় শাসেনর অভােবর । পিরেবশ ম ণালয় িকংবা 

পিরেবশ অিধদফতেরর কমকতােদর জানা উিচত িছল এ সময়টা ব ার মৗ ম। ভারত থেক ভা েত পািন নামেব এবং ব ায় 
সয়লাব হেয় যােব উ রা ল, যার ভাব িগেয় পড়েব ঢাকােতও। ব ার পািনর সে  সে  মশাবািহত রাগবালাই ি  পােব- এটা 
তােদর জানা উিচত িছল। সতক হওয়া উিচত িছল। তারা সতক হনিন। অথাৎ তােদর কােনা দায়ব তা নই! ভাবেত অবাক লােগ, 
দেশ ৬২ জলা যখন ড  আ া , তখন া ম ী মালেয়িশয়ায়  কাটাি েলন। ইিতমে  িমিডয়ায় লখােলিখ হওয়ার কারেণ 
দেশ িফের এেসেছন। া ম ী, পিরেবশম ী, েযাগ ব াপনা িতম ী থাকার পরও য়ং ধানম ীেক ল ন থেক িনেদশনা 

িদেত হয়। কন? সব কাজ যিদ ধানম ীেকই করেত হয়, তাহেল এসব ম ণালেয়র ম ীেদর কাজ কী? িবশাল এক আমলাত  
রেয়েছ আমােদর। একজন ম ম সািরর আমলার পছেন রাে র খরচ িত মােস এক লাখ টাকার উপের! তাহেল তােদর কাজ  
কী?  িবেদেশ যাওয়া আর ‘বাজার’ করা! এখােনই এেস যায় ‘ মিরেটাে িস’ বা যা তাস  লাকেদর িনেয়ােগর । 
অথাৎ এ েশ শতেক এেস ম ণালয় েলােত যিদ যা তাস  াথ েদর িনেয়াগ দয়া না যায়, তাহেল আমরা ি  িনেয় যত 
বড়াই কির না কন, অিচেরই আমােদর উ য়ন খ বেড় পড়েব। 

িবিসএস পরী ার নােম য আমলাত  আমরা তির করিছ, তা ঔপিনেবিশক মানিসকতাস । ম ণালয় েলা পিরচালনার জ  
িসিনয়র লেভেল দ  জনশি  সরাসির িনেয়াগ িদেত হেব। াইেভট স র এই দ  জনশি  সরবরাহ করেত স ম এখন। ম ী 
রাজৈনিতক ি । তােক সহেযািগতা করার দািয়  আমলােদর। িক  পিরবিতত পিরি িতেত আমরা দ  আমলা তির করেত 
পািরিন। আমলারা  িনেজেদর েযাগ- িবধা িনেয়। ফিরর জ  িতন ঘ া অেপ ার পর বালক িততােসর র ঘটনা আমােদর 
চােখ আ ল িদেয় দিখেয় িদল আমলারা িনেজর াথেক কত বিশ  দন। স েমই এেস গল এক  ছা  ঘটনা। ঘটনা  

আি কার দশ ইিথওিপয়ায়। জলবা  পিরবতেনর নিতবাচক ভাব মাকােবলায় ইিথওিপয়ায় একিদেন রাপণ করা হেয়েছ ৩৫০ 
িমিলয়ন বা ৩৫ কা  গাছ। ইিথওিপয়ার ধানম ী আিব আহেমদ য়ং এ কে র ন  িদে ন। এমনিক েরাপণ কােজ অংশ 
নয়ার জ  একিদন সরকাির অিফস ব  রাখাও হেয়িছল। দশ  আরও ৪ িবিলয়ন (৪০০ কা ) গাছ লাগােনার পিরক না করেছ। 



ভারেতর কথা িক আমরা জািন? দশ  ২০১৬ সােল একিদেন ৫ কা  গাছ রাপণ কেরিছল। ধানম ী শখ হািসনা সবাইেক 
িতন  কের গাছ লাগােনার আ ান জািনেয়িছেলন। আমরা িক পারতাম না এ ধরেনর এক  পিরক না িনেত? িবে র উ তা ি র 
জ  গাছ কেট ফলা অেনকাংেশ দায়ী। উ তা রাধকে  গােছর েয়াজনীয়তার কথা আমরা সবাই জািন। খাল-িবল ভরাট কের 
আমরা হাউিজং ক  করিছ। 

িক  কন আমরা ন ন ক  এলাকায় বা তা লকভােব বনায়ন করিছ না? কন িব িব ালয়, কেলজ ও ল েলােত ছা ছা ীেদর 
বা  করিছ না বা তা লকভােব গােছর চারা রাপণ করেত? জলবা  পিরবতেনর কারেণ যসব দশ বিশ িত  হে , তার 
এক  হে  বাংলােদশ। আ জািতক পিরসের এটা এখন ী ত। আমােদর উে াগটা তাহেল কাথায়? ইিথওিপয়ার মেতা দশ যিদ 
একিদেন ৩৫ কা  গাছ লাগায়, তাহেল ১৭ কা  দেশর মা ষ আমরা, গাছ লাগােনার সময় (বষাকােল) একিদেন ৪০ কা  গাছ 
লাগােনা কােনা াপার নয়। আমােদর বন ও পিরেবশ ম ণালেয় ম ী আেছন ’জন, একজন কিবেনট ম ী, অ জন ড  ম ী। 
আিম ঃিখত, তােদর কােনা কমকা  আমার চােখ ধরা পেড়িন। অথচ বাংলােদেশর পিরে ি েত এই ম ণালেয়র  অেনক 
বিশ। াি েকর ভয়াবহতার খবর িক আমরা জািন? িব  আজ বড় ধরেনর াি ক বজ ের েখা িখ। সাগর-মহাসাগর াি ক 

বেজ  ভের গেছ। সাত ধরেনর াি ক উপাদান, যােত পানীয় তথা খা  সংর ণ করা হয় (পািনর বাতল, েধর বাতল), তা 
বহাের ক া ােরর িঁক রেয়েছ (ইেকাওয়াচ, ২৩ মাচ ২০১৬)। িক  এ াপাের আমরা কত  সেচতন? াি ক বজ ের 

ভয়াবহতা িনেয় আেদৗ কােনা সেচতনতা আমােদর দেশ তির হেয়েছ বেল আমার জানা নই। 

 রণ কিরেয় িদেত চাই ি েটন ও িফিলপাইেন ‘ পারশপ’ েলা াি ক বহার কিমেয় আনেছ। িফিলপাইেন কােনা কােনা 
পারশেপ াি েকর বদেল কলাপাতা বহার করা হে । ইে ােনিশয়ার ি তীয় বড় শহর সারাবায়ােত বাসযা ীরা িকট িকনেছন 

পিরত  াি েকর বাতল িদেয়। এ েলা িক আমােদর জ  কােনা া  হেত পাের না? কােনা এনিজও িক এ ধরেনর কােনা 
উে াগ নেব? বাংলােদেশ ইিতমে  াি েকর িবক  িহেসেব পােটর াি ক াগ (িডসেপােজেবল, যা মা র সে  িমেশ যায়) 
আিব ত হেয়েছ। িক  এর াপক বহােরর কােনা উে াগ আমরা ল  করিছ না। াি ক াগ উৎপাদন আইনগত িনিষ । িক  
তারপরও উৎপাদন ও ব ত হে  াপকভােব। নালা-নদমা, য় ােরজ সব ভিত হেয় গেছ াি েকর ব ত ােগ। এই 

াগ েলা পেচ-গেল যায় না, বছেরর পর বছর থেক যায়। এক  ি  হেল ঢাকা ও চ ােমর পিরি িত কী হয়, তা সহেজই 
অ েময়। আমােদর ঃখ, আমরা আইন কেরও এ  ব  করেত পারলাম না। আমােদর সেচতনতার অভাব রেয়েছ সে হ নই। িক  
আইেনর েয়াগ নই, সটাও সত । এখােনই এেস যায় শাসেনর । আজ ড  য হাের সব জলায় ছিড়েয় পেড়েছ, এখােনও 
রেয়েছ শাসেনর অভাব। কন মা   কা ািনর কােছ মশা মারার ও ধ আমদািনর কাজ  সীমাব  থাকেব? যারা ি মােনর 
ও ধ আমদািন কেরেছ, কন তােদর আমরা আইেনর হােত েল িদলাম না? কােনা ভাবশালী চ  িক এর সে  জিড়ত! ঢাকার 
ময়র যখন ‘উ েরর মশা দি েণ যায় আর দি েণর মশা উ ের যায়’- এ ধরেনর ব  দন, তখন তােদর ‘অ ’ বলা ছাড়া আিম 

আর িক ই বলেত পাির না। 

আমার ভাবেত অবাক লােগ, এক  রাজৈনিতক পিরবাের জ  নয়া দি েণর ময়েরর নতম ‘কিমটেম ’ থাকা উিচত িছল তার 
এলাকার ভাটারেদর িত। অত  -তাি  কের িতিন সবাইেক উপেদশ িদেলন মশাির টািনেয় মােত, বলেলন েন কের 
িতিন ও ধ আনেবন! আ িনক ঢাকা শহেরর ময়র যখন এভােব কথা বেলন, তখন তা আমার ঃখেবাধটাই বািড়েয় দয় মা । 
দেকর অ স ান করা উিচত মশা মারার জ  ই িস  কেপােরশেনর য ৩২ কা  টাকা বািষক বােজট, তা কান খােত, কখন, 
কাথায় বহার করা হেয়েছ। এটা জনগেণর টাকা, জনগেণর টাকার ‘নয়ছয়’ হওয়া ক নয়। 

ব া-পরবত  দশ েলােত ড র পাশাপািশ ােলিরয়া ও কেলরার া ভােবর কথা বেলেছন গেবষকরা। এটা গেবষণায় 
মািণতও। তরাং বাংলােদেশর াপেট এ িবষয়  িবেবচনায় নয়া েয়াজন। আমরা যন হালকাভােব িবষয় েক না দিখ। 

এক  টা েফাস গঠন করা জ ির, যারা মিনটর করেবন এবং এখন থেকই েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। 

তােরক শাম র রহমান : েফসর ও রাজৈনিতক িবে ষক, tsrahmanbd@yahoo.com 

 


