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জনক  ড  ॥  িবে র বহৃ ম  িচরহিরৎ বনা ল  আমাজেনর পাশাপািশ আি কার ১০ লাখ বগমাইেলর বিশ
বনা লও পুড়েছ বেল মািকন মহাকাশ গেবষণা সং া নাসার উপ েহর ছিবেত দখা গেছ। গ াবন থেক এ াে ােলা
পয  আি কা মহােদেশর মধ া েল কে া অববািহকার য বনা ল পড়ুেছ তােক পৃিথবীর ‘ি তীয় সবজু ফুসফুস’
ডাকা হয় বেল জািনেয়েছ ি িটশ সংবাদমাধ ম সান। তেব আকােরর িদক থেক তুলনামলূক বড় অংেশর বন
পড়ুেলও এখনই এিটেক আমাজন অি কাে-র মেতা  িদেত নারাজ পযেব করা। এিদেক াে র িসেড ট
ইমা েয়ল ম াে াঁ জািনেয়েছন, িজ-৭ সে লেন অংশ নয়া সদ  রা েলা ািজেলর অি কা- মাকােবলায় নয়া
পদে েপর মেতা আি কার বনা েলর অি কা- িনেয় িকছু করা যায় িকনা তা খিতেয় দখেছন। টইুটাের িতিন
বেলন, ‘সাব-সাহারান আি কার বনও লেছ।’ খবর দ  গািডয়ান ও ইয়া  িনউেজর।

আবহাওয়ািবদেদর দয়া তথ া যায়ী, গত স ােহর িনিদ  িট িদেন ািজেল যত েলা অি কা- হেয়েছ,

এ াে ালােত তার িতন ণ বিশ আ েনর ঘটনা দখা গেছ। তােদর দয়া তথ  বলেছ, িনিদ  ওই িদেন ািজেল
যখােন রকড ২ হাজার ২ শ’িট অি কাে-র ঘটনা ঘেটেছ; ওই একই সমেয় এ াে ালায় অি কাে-র ঘটনা ঘেটেছ ৬

হাজার ৯শ’  ২িট, গণতাি ক কে ােত ৩ হাজার ৩শ’  ৯৫িট। আমাজেনর মেতা আি কার এই বনা লও িবপুল
পিরমাণ কাবন সি ত রােখ; এিট হাজার হাজার িবপ  জািতর আবাস লও। সান বলেছ, পিরেবশবাদীেদর চােপর
মেুখ িজ-৭ নতৃবৃ  িবে র সবেচেয় বড় িচরহিরৎ বনা েলর অি কা- মাকােবলায় িরত পদে েপর আ াস
িদেলও আি কার বেনর অি কা- তুলনামলূক কম মেনােযাগ পাে । অব  কে া অববািহকার বনা েলর য অংেশ
আ ন লেগেছ, সিট বেনর সংেবদনশীল এলাকার বাইের বেল নাসার ছিবেত দখা যাে । কে া অববািহকায় কাজ
করা পিরেবশবাদী সংগঠেনর কমী িফিলপ ভােবলাইনও আমাজেন অি কাে-র সে  এর তলুনা িদেত নারাজ। িতিন
জানান,  মৗ েম জিম পির ােরর অংশ িহেসেব আি কার কষৃকরা িতবারই ঝােপঝােড় আ ন ধিরেয় দয়।
‘এটা আি কায় িনয়িমতই ঘেট’Ñ বেলেছন িতিন। এ াে ালার সরকারও আি কার অি কাে-র সে  আমাজেনর
তলুনা টানার িবষেয় সতক কেরেছ। য কান ধরেনর তুলনা ‘ভুল তথ ’ িদেত পাের বেল ম ব  কেরেছ তারা। 
মৗ েমর শষ িদেক এ অি কা- অেনকটা াভািবকই, বেলেছ দশিটর পিরেবশ িবষয়ক ম ণালয়।
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