
      
সংসদীয় কিমিটর ভাষয্

েরািহ ােদর কারেণ ম ভূিমেত পিরণত হেc uিখয়া েটকনাফ

েরািহ ােদর  কারেণ  কkবাজােরর  uিখয়া-েটকনাফ  ম ভূিমেত  পিরণত  হেত  চেলেছ  বেল  uেlখ  কেরেছ
eকাদশ জাতীয় সংসেদর পিরেবশ, বন o জলবায়ু পিরবতর্ ন মntণালয় সmিকর্ ত sায়ী কিমিটর 8ম ৈবঠক।
গতকাল  কkবাজার  েজলা pশাসন  কাযর্ালেয়র  শহীদ জাফর  আলম  সেmলন  কেk  e  ৈবঠক  aনিু ত হয়।
ৈবঠেক সভাপিতt কেরন কিমিট সভাপিত সােবর েহােসন েচৗধুরী eমিপ। ৈবঠক েশেষ সাংবািদকেদর িতিন
বেলন,  েরািহ ােদর  কারেণ  বাংলােদেশর  বয্াপক  kিত  হেয়েছ।  তেব  েবিশ  kিত  হেয়েছ  পিরেবশ  o
জীবৈবিচেtয্র, যা পূরণ করা সmব নয়। েরািহ ােদর কারেণ বন েগেছ, গাছ েনi, প পািখসহ ংস হেয়েছ
জীবৈবিচtয্, ঝঁুিকর মেধয্ রেয়েছ বনয্ হািত। eখন নতুন কের সমসয্া সৃি  হেc পািন সংকেট। pায় 10 হাজার
গভীর নলkপ েথেক pিতিদন পািন েতালা হেc। ফেল পািনর sর kমাnেয় িনেচ নামেছ, আর িবিভn sােন
েদখা িদেয়েছ পািন সংকট। e সংকেটর কারেণ আগামীেত ভয়াবহ পিরিsিত সৃি  হেত পাের। সবিকছু িমেল
uিখয়া  েটকনাফ  eখন  ম ভূিমেত  পিরণত  হেc।  eমিনেত  বড়  kিত  হেয়েছ,  তাi  eখন  নতুন  কের  আর
েকােনা িহসাব নেত চাi না। েরািহ ােদর জনয্ আর eক iি o বনভূিম েদoয়া হেব না। পাহাড় কাটা িনেয়
িতিন বেলন, যারা পাহাড় কাটেব তােদর েরহাi েনi। eনিজoরা পাহাড় কাটায় জিড়ত থাকেল তােদর িব েd
বয্বসা েনoয়া হেব। েজলা pশাসেকর েনতৃেt িনয়িমত েমাবাiল েকাটর্  পিরচালনা aবয্াহত থাকেব। সংসদীয়
কিমিটর ei সভার িসdাn aনযুায়ী, েরািহ া কয্ােmর কারেণ পিরেবেশর oপর কী pভাব পেড়েছ eবং কত
kিত হেয়েছ- তা িন পেণর জনয্ eকিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। e কিমিট আগামী নেভmর মােস pিতেবদন
uপsাপন করেব। ৈবঠেক uপিsত িছেলন পিরেবশ, বন o জলবায়ু পিরবতর্ ন uপমntী হািববুন নাহার, sায়ী
কিমিটর  সদসয্  জাফর আলম  eমিপ,  আেনায়ার েহােসন eমিপ, েমাজােmল   েহােসন,  নািজম  uিdন  eমিপ,
েরজাuল কিরম বাবলু eমিপ, েবগম েখােদজা নাসিরন আkার েহােসন eমিপ, েজলা pশাসক কামাল েহােসন।
e  ছাড়াo  ৈবঠেক  সংি  মntণালেয়র  সিচব,  aিতিরk  সিচব,  uপসিচব,  pধান  বন  সংরkক,  পিরেবশ
aিধদফতেরর মহাপিরচালকরা uপিsত িছেলন।
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