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�রািহ�া অনু�েবেশর ফেল ক�বাজার �জলার উিখয়া ও �টকনাফ উপেজলার জনসংখ�া এখন �ায় ১৫ লােখর উপর, এ
অিতির� জনগেণর চােপ �িত মােস এই এলাকায় �ায় ১0,000 টন বজ�� উৎপ�  হে�, যা �ানীয়  জনগেণর িবদ�মান �
এবং ক�বাজার পিরেবেশর উপর �িতকূল �ভাব �ফলেছ । এই অব�া �থেক উ�রেণর জন� অনিতিবলে� পদে�প িন
হেব ।

ব�ারা ১৬ই অে�াবর ক�বাজাের অনু��ত "ক�ঠন বজ�� এর �টকসই সমাধান: �রািহ�া সংকট এর  �ানীয় উেদ�াগ" সভ
একথা বেলন । সভা�ট আেয়াজন কের জািতসংঘ উ�য়ন কম �সূিচ (ইউএনিডিপ) ।

স�িত �বাজােরর �রািহ�া ক�াে� �টকসই বজ�� ব�ব�াপনায় ইউএনিডিপ ও সুইেডন �যৗথ ভােব  ৪৮ লাখ মািক�ন ডল
�ক� বা�বায়ন �� কেরেছ ।

অনু�ােন �ধান অিতিথর ব�েব� �মাহা�দ আবুল কালাম, অিতির� সিচব ও কিমশনার, �রিফউ�জ, িরিলফ অ�া�
িরেপ��েয়শন কিমশন (আরআরআরিস) বেলন, "ক�বাজাের বজ�� ব�ব�াপনা এখন অিত জ�ির �েয়াজন। �রািহ�া
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উে�াধনী ব�ব� �দানকােল ইউএনিডিপ বাংলােদশ এর কাি� িডের�র সুদী� মুখাজ� বেলন ,"যিদও �ায় সাত ল�
শরণাথ�র জন� বাংলােদশ  তার দরজা খুেল িদেয়  উদারতার দৃ�া� �াপন কেরেছ, িকন্ত�  এর ফেল বহ� িবধ সংকেটরও
আিবভ�াব হে� । যার মেধ� ক�ঠন বজ�� ব�ব�াপনা এতিদন উেপি�ত িছল । ক�বাজারেক পির�ার এবং দূষণ মু� রাখা
জন� সুইেডেনর সহেযািগতায় আমরা কায ��ম �হণ কেরিছ ।"

 

সুদী� আেরা বেলন, এই �কে�র মাধ�েম, জনগেণর �া��গত ঝঁুিক এবং পিরেবেশর উপর িব�প �ভাব �াস পােব এবং
একই সােথ �ানীয় মানুেষর আেয়র  সুেযাগ �তির হেব। মানুেষর আচরণ এবং মেনাভাবগত পিরবত�ন করাও  হেব এই
�কে�র আেরক�ট উে�শ� ।

মােস �লা িলজানা ববিদ�া, ফা�� �সে�টাির, এে�সী অফ সুইেডন, ক�বাজার এলাকায় স�ঠক উপােয় বজ�� ব�ব�াপনার
উপর ��� আেরাপ কেরন এবং এই ব�াপাের সুইেডন সরকােরর সাহায� অব�াহত থাকেব বেল �িতশ্�িত �দন ।

এর আেগ ফয়সাল িরদওয়ান, সিলড ওেয়� ম�ােনজেম� িবেশষ�, ইউএনিডিপ মূল ব�ব� উপ�াপন কেরন।

অনু�ােন অন�েদর মেধ� মােহদুল ইসলাম, অিতির� �জলা �শাসক, ক�বাজার, আিনকা স�া�ল�া�, িসিনয়র
�কাঅিড�েনটর, আই এস িস �জ, আিরফ আ��ুাহ খান, ��া�াম িবেশষ�, ইউএনিডিপ ব�ব� রােখন ।


