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* ক  বা বায়ন ি য়া িনেয়  সংসদীয় ায়ী কিম র 

গত ১০ বছের পিরেবশ অিধদ র দেশ বা  ষণ িনয় েণ ২২১ কা  টাকা খরচ কেরেছ। িব াংেকর ঋেণর অেথ ‘িনমল বা  ও 
টকসই পিরেবশ’ নােমর এ কে র (েকইস) মা েম এই অথ য় করা হেয়েছ। তেব অেধেকর বিশ অথাৎ ১২৩ কা  টাকা য় 

হেয়েছ িশ েণর নােম কমকতােদর িবেদশ সফর, পরামশক িফ, গািড় কনা ও ভবন িনমােণ। ২০০৯ সাল থেক  হেয় গত 
েন ক  শষ হেয়েছ। ইিতমে  দেশ বা র মান আরও খারাপ হেয়েছ। এ অব ায় ক র বা বায়ন ি য়া িনেয়  
েলেছ পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়-স িকত সংসদীয় ায়ী কিম । কে র অধীেন ১০ বছের ২৯৬ জন কমকতা 

িবেদেশ িশ েণ গেছন। একজন কমকতা ১০ বারও িবেদেশ গেছন। কিম  মেন করেছ, কে র য় এর উে ে র সে  
সংগিত ণ নয়। ক  ায়েনর জ  পিরক না ম ণালেয়র পিরবী ণ ও ায়ন িবভােগ (আইএমইিড) পাঠাে  সংসদীয় 
কিম । এই কে র ১০ বছের পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালেয়র দািয়ে  িছেলন এেক এেক চার ম ী। েত িছেলন 
বতমান ত ম ী হাছান মাহ দ। এরপর জাতীয় পা র (েজিপ) চয়ার ান আেনায়ার  হােসন, জাতীয় পা র আিন ল ইসলাম 
মাহ দ এবং এখন আেছন মা. শাহাব উি ন। আেনায়ার হােসন গত রােত থম আেলােক বেলন, ‘িবেদিশ অথায়ন–িনভর বিশর 
ভাগ কে ই িশ েণর নােম িবেদশ সফর, পরামশক এবং কনাকাটায় বিশ য় হেয় থােক। এটা মেন িনেয়ই ক েলার 
জ  আমরা অথ নই। এই কে ও একই ঘটনা ঘেটেছ। এখেনা এর ধারাবািহকতা চলেছ।’ এ াপাের অ েদর ব  পাওয়া 
যায়িন। পিরেবশ অিধদ র ে  জানা গেছ, এর আেগও ২০০১ থেক ২০০৬ সাল পয  পিরেবশ অিধদ ের বা  মান ব াপনা 

ক  (এিকউএমিপ) নােম আেরক  ক  কেরিছল। এরপর ই বছর িবরিত িদেয় কইস ক   হয়। ওই ই ক  শষ 
হওয়ার পর সং া র িনেজর পযেব ণ কে র ত  অ যায়ী রাজধানীর বা ষেণর সময়কাল আরও বেড়েছ। এমনিক  



রাজধানী নয়, দেশর বিশর ভাগ জলা শহেরর বা েত ষেণর মা া িনয়িমতভােব বাড়েছ। ঢাকা িব িব ালয় ও ি গত 
উে ােগর বশ ক  গেবষণায় দেশর বা ষণ বেড় যাওয়ার িচ  উেঠ এেসেছ। এমনিক বা ষেণর িনত ন ন উৎস তির হে  
বেলও এসব গেবষণায় দখা গেছ। এ িবষেয় জানেত চাইেল ঢাকা িব িব ালেয়র রসায়ন িবভােগর অ াপক আব স সালাম থম 
আেলােক বেলন, ‘ওই কে র আওতায় বা ষেণর মা া ও ধরন স েক আমরা ধারণা পেয়িছ। িক  ষণ কমােনার কােজ এসব 
ত  কী কােজ এল, তা িনেয়  আেছ। কননা, ১০ বছর ধের আমরা দখিছ ঢাকাসহ দেশর বিশর ভাগ শহেরর বা ষণ আরও 
বেড়েছ। এত িদন বা ষণ িছল  ঘেরর বাইের, এখন ঘেরর মে  এমনিক িশ া িত ােনর কে র মে ও িষত বা  েবশ 

করেছ।’ বা ষণ রােধ কাযকর উে াগ নওয়া উিচত বেল মত দন িতিন। রাজধানীসহ দেশর বড় শহর েলােত বা ষণ বেড়ই 
চেলেছ। পিরেবশ গেবষক আিতক আহসােনর এক  চলমান গেবষণায় দখা গেছ, ২০১৪ সােল বছের ১৬৫ িদন রাজধানীর বা  
অ া কর থেক মারা ক অ া কর িছল। ২০১৫ সােল তা বেড় ১৭৩ িদন, ২০১৬ সােল ১২৯ িদন, ২০১৭ সােল ১৮৫ িদন ও 
২০১৮ সােল ১৯৭ িদন িছল। পিরেবশ অিধদ েরর িতেবদনও বলেছ, ঢাকা ছাড়াও গাজী র, নারায়ণগ , চ ােম বা ষণ েমই 
বাড়েছ। 

এই কে র পিরচালক িছেলন বন ও পিরেবশ ম ণালেয়র অিতির  সিচব ম ল হা ান খান। িতিন থম আেলােক বেলন, এই 
ক  িছল িব াংেকর অথায়েন। কে র সব কাজ িব াংক ও বাংলােদশ সরকার দেখ। এ ধরেনর কে  অিনয়ম হওয়ার 
েযাগ নই। িবেদশ সফর িনেয় িতিন বেলন, িশ ণেক সরকার অত   িদে , এটা কােজরই অংশ। বা র মান খারাপ 

হওয়ার িবষেয় বেলন, এই কে র মা েমই থম ধারাবািহকভােব দেশ বা র মান পরী া করার েযাগ তির হয়। কন বা র 
মান খারাপ, সটা িচি ত হেয়েছ। এখন দািয়  হেলা, এসব িবষেয় ব া নওয়া। এটা পিরেবশ অিধদ র একা করেত পারেব না। 

অেনক িক ই হয়িন: পিরেবশ অিধদ র ে  আরও জানা গেছ, কইস কে র আওতায় কনা ১০  গািড়র মে  ৫ ই বতমােন 
অেকেজা অব ায় পেড় আেছ। কে র আওতায় এক  চীনা িত ানেক উ ত মােনর ইট তিরর ি  িহেসেব ‘ইম ভড 
িজকজাক’ কৗশল বহার কের ইট বানােনার এক  ন না াপেনর কথা িছল। িত ান  তা কেরিন। সরকাির সং া হাউিজং 
অ া  িবি ং িরসাচ ইনি উট (এইচিবআরআই) থেক না িড়েয় ইট বানােনার ি  উ াবেনর কথা িছল। সরকাির এই 
সং াও তা করেত পােরিন। কে র আওতায় সারা দেশ ১৬  বা র মান পযেব ণ ক  াপন করা হেয়েছ। ক  শষ হওয়ার 
পর এখন স েলা কীভােব চলেব, তা িনি ত করা হয়িন। পিরেবশ অিধদ র কে র য অংেশর কাজ বা বায়ন কেরেছ, িতন 
দফা ময়াদ বািড়েয় সই অংেশর বরা  িছল ২৮৪ কা  ৭৯ লাখ টাকা। এর মে  সরকার িদেয়েছ ২৩ কা  ৪৬ লাখ টাকা, বািক 
অথায়ন কেরেছ িব াংক। গত েন ক  শষ হয়। কে  য় হেয়েছ ২২১ কা  ৪৭ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। ঢাকা, গাজী র, 
নারায়ণগ , চ াম, বিরশাল, িসেলট, রাজশাহী ও লনা িছল এই ক  বা বায়ন এলাকা। গত ২৯ লাই সংসদীয় কিম েত 
দওয়া ওই িতেবদন অ যায়ী, এই কে র আওতায় িশ েণ য় হেয়েছ ১৫ কা  ২৩ লাখ ৬৯ হাজার টাকা। মাট ২৯৬ জন 

িবিভ  দেশ িশ েণ গেছন। পিরেবশ অিধদ েরর সােবক উপপিরচালক শাহ রজওয়ান হায়াত একাই ১০ বার িবেদেশ 
িশ েণর জ  গেছন। িতিন বতমােন াণ ও েযাগ ম ণালেয়র  সিচব (শরণাথ  সল) িহেসেব কমরত।  কইস কে  আট 

বছর কাজ কের ১০ বার িবেদেশ িশ ণ, সিমনাের অংশ নওয়ার িবষেয় জানেত চাইেল রজওয়ান হায়াত থম আেলােক 
বেলন, ‘এসব িবেদশ সফর থেক আমার য ান ও অিভ তা হেয়েছ, তা শরণাথ  ব াপনায় কােজ লাগােনার চ া করিছ। 
ক বাজােরর রািহ া িশিবর এলাকায় কী ধরেনর বা ষণ হে , তা পযেব েণর উে াগ িনেয়িছ।’ এই কে  ৩৪ ি - িত ান 
পরামশক িহেসেব কাজ কেরেছ। এ খােত য় হেয়েছ ৩৩ কা  ৪৫ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। এর মে  িজয়ান িরসাচ অ া  িডজাইন 
ইনি উট ওয়াল অ া  ফ ােটিরয়ালস নােম চীেনর এক  পরামশক িত ান  গেবষণার কাজ শষ কেরিন। এ কে  
গািড় কনার জ  য় হেয়েছ ২ কা  ১২ লাখ টাকা। ৭২ কা  ৯৬ লাখ টাকা য় হেয়েছ ভবন িনমােণ। র ণােব ণ খােত য় 
হেয়েছ ৫ কা  ৮৪ লাখ টাকা। এসব খােত য় ও িশ ণ িনেয়  েলেছ সংসদীয় কিম । কিম  মেন কের, এখােন অিনয়ম 
হেয়েছ। পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়-স িকত সংসদীয় ায়ী কিম র সভাপিত সােবর হােসন চৗ রী থম 
আেলােক বেলন, এই কে র ল ল  ও উে শ িছল িনমল বা  ও টকসই পিরেবশ উ য়ন। িক  যভােব ক  বা বািয়ত 
হেয়েছ, তােত উে ে র সে  অসংগিত আেছ বেল মেন কের সংসদীয় কিম । দখা গেছ, কে র টাকায় ভবন িনমাণ করা 
হেয়েছ, কেয়ক শ ি েক িবেদেশ িশ েণ পাঠােনা হেয়েছ। য েদর িশ েণ পাঠােনা হেয়েছ ত েদর অেনেক অবসের গেছন। 

র সং ক পরামশক িনেয়াগ করা হেয়েছ। এর মে  অ ত  ে  পরামশক ১০-২০ শতাংশ কাজ কের বািক কাজ কেরিন। 
র ণােব েণ য পিরমাণ অথ খরচ হেয়েছ, তা অেনক বিশ। 


