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শাক বাতা
বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা)'র অ তম সহসভাপিত িবিশ
লখক-সাংবািদক ও কলািম সয়দ আবুল মক দ ২৩ ফ য়াির, ২০২১ স া
৭.০০ টায় বাধক জিনত কারেণ রাজধানীর য়ার হাসপাতােল িচিকৎসাধীন
অব ায় মৃতু বরণ কেরন (ই ািন ািহ ওয়া ই া-ইলািহ রািজউন)।
সয়দ আবুল মক দ পিরেবেশর পরম ব ু িছেলন, পিরেবশ িনেয় িতিন দীঘ
সং াম কেরেছন। িতিন একজন সৎ, আদশ ও িন াবান ব ি িহেসেব
দশবাসীর কােছ পিরিচত িছেলন। িতিন তার িলখনী এবং আে ালেনর
মাধ েম দেশর পিরেবশ ও সামািজক অ কার দূর করার থমসািরর একজন
যা া িছেলন। িবিভ সমাজেসবামূলক কমকাে িতিন িবেশষ অবদান রেখ
গেছন। তাঁর মৃতু েত বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা)'র িনবাহী পিরষদ,
জাতীয় পিরষদ, সাধারণ পিরষদ ও বাপা'র ২৫িট িবষয় িভি ক কমসূচী কিমিট
এবং বাপা জলা শাখার প থেক গভীর শাক ও ঃখ কাশ করিছ। পিরেবশ
ও সমাজেসবায় তার এই অসামা অবদান আমরা অত কৃত তার সােথ
রণ কির।

বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা) র অ তম জীবন সদ বাংলােদশ
ব াংেকর সােবক ডপুিট গভণর িবিশ অথনীিতিবদ খা কার ই ািহম খােলদ
২৪ ফ য়ারী, ২০২১ ভার সােড় ৫.০০ টায় ব ব ু মিডেকল িব িবদ ালেয়
িচিকৎসাধীন অব ায় মৃতু বরণ কেরন (ই া-িন ািহ ওয়া ই া-ইলাইিহ
রািজউন)। বাপা র িত াল
থেকই িতিন বাপা র িবিভ আে ালেন
পূণ ভূিমকা পালন কেরন এবং িনরলসভােব ায় দীঘ িবশ বছর দেশর
পিরেবশ সংর েণ অ ণী ভূিমকা পালন কেরন। তাঁর যাগ তা, কােজর কৗশল,
পিরেবশ সংি বাপা র অব ান ও ব ব সকল িবষেয় তাঁর অিভ তা বাপা র
জ মূল বান এবং সহায়ক িবষয় িছল। তার এই মৃতু েত বাংলােদশ পিরেবশ
আে ালন (বাপা) র িনবাহী পিরষদ, জাতীয় পিরষদ, সাধারণ পিরষদ ও বাপা র
২৫িট িবষয় িভি ক কমসূচী কিমিট এবং বাপা জলা শাখা র প থেক গভীর
শাক ও ঃখ কাশ করিছ।
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বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা), ওয়াটারিকপারস বাংলােদশ এবং প র িরভার
ওয়াটারিকপারস এর যৗথ উেদ ােগ ২ ফ য়াির, ম লবার, িব জলাভূিম িদবস ২০২১ উদযাপন
বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা), ওয়াটারিকপারস বাংলােদশ
এবং প র িরভার ওয়াটারিকপারস যৗথভােব ২ ফ য়াির ম লবার
িব জলাভূিম িদবস ২০২১ উদযাপন কের।
িদবসিট উদযাপেনর জ , মাংলা বাস াে ড মানবব েনর
আেয়াজন করা হয়। সমােবেশ সভাপিত কেরন বাংলােদশ পিরেবশ
আে ালন (বাপা) মাংলা শাখার সাধারণ স াদক প র িরভার
ওয়াটারিকপার মাঃ নূর আলম শখ। সমােবেশ ব ব রােখন কৃষক
নতা অবনী হালদার, বাপা নতা নাজমুল হক, কমলা সরকার, িম
হালদার, জেল সিমিতর নতা নজ ল ইসলাম, মৗয়াল ি েফন
হালদার, ঢাংমাির ডলিফন সংর ণ দলেনতা ই ািফল বয়ািত, প র িরভার ওয়াটারিকপার
ােসবী মাহ ফ িব াহ, মেহদী
হাসান বাবু, রেমশ শীল, িব ব িমি মূখ।
হাইল হাওর-বাই া িবল ও গাপলা নদীর সংকট ও করণীয় শীষক গালেটিবল বঠক
ম লবার (২ ফ য়াির) িব জলাভূিম িদবস উপলে বাংলােদশ
পিরেবশ আে ালন (বাপা) মৗলভীবাজার- শাখার উেদ ােগ একিট
গালেটিবল বঠেকর আেয়াজন করা হয়। শহেরর চৗেমাহনায় দেশর
থম সািরর অনলাইন িনউজ পাটাল আইিনউেজর মৗলভীবাজার
অিফেসর কনফাের হেল স া সােড় সাতটা থেক ই ঘ টাব াপী
"হাইল হাওর-বাই া িবল ও গাপলা নদীর সংকট ও করণীয় শীষক
এই গালেটিবল বঠক অ ি ত হয়।
এেত সভাপিত কেরন বাপা মৗলভীবাজােরর আ ায়ক আসম
সােলহ সােহল। ারি ক ব ব উপ াপন কেরন বাপা ক ীয়
কাযিনবাহী কিমিটর সদ ও িসেলট বাপা'র সাধারণ স াদক আ ুল কিরম িকম।
ব ব রােখন- থম আেলার িনজ
িতেবদক আকমল হােসন িনপু, রাজনীিতিবদ অজয় সন,িবিটিভর জলা িতিনিধ ও আই
িনউজ-এর স াদক হাসানাত কামাল, যমুনা িটিভর জলা িতিনিধ আহমদ আফেরাজ, সাংবািদক আ ুর রব রনজু, পিরেবশকমী
ও সাংবািদক িরপন দ, রাজনীিতিবদ হাসান আহমদ রাজা, ফেটা াফার রণিজত জিন মুখ।
মেহশখালীেত িব জলাভূিম িদবস উপলে

বাপা ও ওয়াটারিকপারস বাংলােদশ এর উেদ ােগ আেলাচনা সভা

মেহশখালীেত িব জলাভূিম িদবস উদযাপন উপলে বাপা ও ওয়াটারিকপাস বাংলােদশ এর উেদ ােগ আেলাচনা সভা
৩ ফ য়াির (বুধবার) িবকাল ৫টায় বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা), ওয়াটারিকপাস বাংলােদশ ও কােহিলয়া মৎ জীিব
সমবায় সিমিতর যৗথ আেয়াজেন মেহশখালী উপেজলার ইউ ছখালী বাজাের ক বাজােরর মেহশখালীর নদী-খাল-িবল
জলাশয়সহ সকল জলাভূিম র ার দাবীেত একিট আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয় । সভায় সভাপিত কেরন, বাংলােদশ
পিরেবশ আে ালন (বাপা) এর মেহশখালী আ িলক শাখার আহবায়ক মাছাে ক ফা কী।
িব জলাভূিম িদবেসর আেলাচনা সভায় ব ারা বেলন, মেহশখালী সহ সারা বাংলােদেশ নদী ভরাট ও দখেলর িতেযািগতা চলেছ
তােত এই নদী মাতৃক দেশ নদী তা থাকেবই না এবং িবিভ জলজ াণীও ংস হে এেদশ থেক । আমরা নদী র া করেত
না পারেল ব জািতক জীব- বিচ ও হািরেয় ফলব । অেনক াণী রেয়েছ য েলা ফসিল জিম ও েত মা েষর উপকাের কাজ
কের থােক । নদী িবলুি র সােথ সােথ এসব াণী েলাও িবলুি হে । ফেল আমােদর চারপােশর পিরেবেশর উপর চরম ভােব
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আঘাত হানেছ । ব ারা আেরা বেলন, আমােদর পা বতী কােহিলয়া নদী ভরাট ও দখল কের যভােব ংস করা হে এেত
মেহশখালীর ল ািধক মা েষর জীবন-জীিবকা মিকর স ুখীন হেব । আেলাচনা সভায় ব ারা বেলন, কােহিলয়া নদীর উপর
কেয়ক িণর মা েষর জীিবকা িনভরশীল । একারেণ তােদর েত েকর পিরবার ব াপক িতর স ুখীন হওয়ার স াবনাও রেয়েছ
। মাননীয় ধানম ীেক ভুল তথ িদেয় কােহিলয়া নদী ভরাট কের সড়ক িনমাণ নজীরিবহীন বেল আখ া িদেয় ব ারা আেরা বেলন,
সড়ক িনমােণ সংি িঠকাদারী িত ান দেশর সেবা আদালত মহামা হাই কােটর আেদশেকও অব া করেছ বেলও ম ব
কেরন ব ারা ।

আজেক শত শত বকার জেলেদর আতনাদ শানার মত কউ নই, এক সময় তারা পট ভের মুেঠা ভাত খেয় তােদর পিরবার
পিরজন িনেয় আনে িদন যাপন করেতা । কােহিলয়া নদী ভরােটর কারেণ এসব জেলরা এখন এই নদী থেক মাছ আহরণ করেত
পারেছন না । তাই অিতস র কােহিলয়া নদী খনন এবং দখলমু কের াভািবক জায়ার ভাটার গিত িফিরেয় দওয়ার জ জার
দািব জানাি । িব জলাভূিম িদবস ২০২১ এ আেলাচনা সভায় আরও ব ব রােখন, বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা)
মেহশখালী আ িলক শাখার সাধারণ স াদক সংবাদকমী আবু ব র িছি ক, (বাপা) মেহশখালী আ িলক শাখার িসিনয়র সদ
সালাহ উি ন নূরী িপয়া , (বাপা) মেহশখালী শাখার সদ
মা ফা কামাল, মা ার
ল কােদর, সিলম মাহমুদ, আওয়ামীলীগ
নতা আলা উি ন, (বাপা) মেহশখালীর সদ ছদ ল আিমন , হলাল উি ন , নজ ল ইসলাম , মা ার এমরার ছরওয়ার, ছরওয়ার
কামাল, মেহশখালী মৎ
িতিনিধ জাহা ীর আলম, আবুল কােসম, িমজা র রহমান, সালাউি ন কােদর, কােহিলয়া মৎ জীিব
সমবায় সিমিতর সভাপিত
ল কােদর, সাধারন স াদক মাঃ ইউ ছ, কাষাধ ছফুর আলম, আ াছ উি ন, মাঃ হাসান,
আ ুল গফুর,
ল আলম, আবু তয়ব, আবুল বশর, মাঃ কােসম, মাঃ আরাফাত মূখ ।
ক বাজার সমু

সকত ও মেহশখালীর কােহলীয়া নদী র ার দাবীেত মানবব ন ও সমােবশ

৮ ফ য়ারী ( সামবার) পুের ক বাজার পৗরসভা চ ের বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন-বাপা র ক বাজার জলা শাখার
আেয়াজেন, ক বাজার সমু সকত ও মেহশখালীর কােহলীয়া নদী র ার দাবীেত মানবব ন ও সমােবশ অ ি ত হয়। বাপা
আেয়ািজত ওই সমােবেশ ক বাজােরর অ া ১৫ িট পিরেবশবাদী ও সামািজক সংগঠন অংশ হন কের।

BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

ফ য়াির ২০২১

বাপা ক বাজার শাখার সভাপিত ফজলুল কােদর চৗধুরীর সভাপিতে ও সাধারণ স াদক কিলম উ া 'র স ালনায় সমােবেশ
ব ব রােখন জলা বাপা র সহ-সভাপিত ইি িনয়ার কানন পাল, সােবক কাউি লর রিফ ল ইসলাম, ক বাজার উ য়ন সং াম
পিরষেদর আহবায়ক
ল আিমন িসকদার, সাংবািদক ফির ল আলম শাহীন, জলা মুি েযা া স ান কমাে ডর িসিনয়র
সহ-সভাপিত সাংবািদক সাইফুর রহীম শাহীন, সাংবািদক মােশ র রহমান খাকন, সাংবািদক ফির ল মা ফা, জলা বাপার
সহ-সভাপিত
ল আিমন িসি কী, যু সাধারণ স াদক খলাঘর আে ালন নতা জিসম উি ন, বাপা ক বাজার শাখার
সাংগঠিনক স াদক এইচএম নজ ল ইসলাম, সােবক ছা েনতা ঈসমাইল সা াদ, িরেপাটাস ইউিনিট ক বাজােরর সাধারণ
স াদক ওসমান গিণ, সাংবািদক মা. শিফক, সহ-সাংগঠিনক স াদক আিজম িনহাদ, কাষাধ কমেরড সমীরপাল, চার ও
কাশনা স াদক আিজজ রােসল, দ র স াদক দালন ধর, সাং ৃিতক সংগঠক কে াল দ, সৗরভ দব, নারী ন ী ফােতমা
আলম, বাপা সদর উপেজলা শাখার সভাপিত রজাউল কিরম, বাপা শহর সভাপিত কিফল উি ন, সাধারণ স াদক এনামুল কিবর,
বাপা মেহশখালী শাখার সভাপিত মাসাে ক ফা কী , সহ-সভাপিত সাংবািদক আিম ল হক , সহ-সভাপিত সালাহ উি ন রী
িপয়া , সাধারণ স াদক আবু ব র িছি ক , প য়ার আলা উি ন আেলা , প য়ার সাংবািদক দলাওয়ার হাছাইন , চকিরয়ার
কােদর নওয়াজ , ওমর ফা ক বদরী , মেহশখালী বাপা সদ
মা ফা কামাল , মা ার মাঃ দলাওয়ার হাছাইন , ছরওয়ার
কামাল , িমজা র রহমান , হলাল উি ন , মেহশখালী উপেজলার মৎ
িতিনিধ জাহা ীর আলম , কােহলীয়া মৎ জীিব সমবায়
সিমিতর সভাপিত
ল কােদর , সাধারণ স াদক মাঃ ইউ ছ , ক বাজার নাগিরক আে ালেনর সংগঠক আনছা ল কিরম,
িশ ক আিম ল ইসলাম, দিজ মিহলা িমক ইউিনয়েনর সভাপিত ফােতমা আ ার, দিরয়া নগর ীণ ভেয়েজর সাধারণ স াদক
আসা
ামান সােয়ম, সভ দ া নচার বাংলােদশ ক বাজার জলা শাখার সভাপিত ইফাজ উি ন ইমু, নতুন বাহারছড়া সমাজ
কল াণ সংেঘর সভাপিত ফির ল আলম, কি য়ান এ ে েসর সংগঠক মকিস র রহমান অিভ, সদর মৎ জীবী িমক ইউিনয়েনর
সভাপিত মা. ইয়া ব, জাতীয় পিরেবশ মানবািধকার সাসাইিটর চয়ারম ান ছয়দ উ াহ আজাদ, জাহা ীর আলম, রাখাইন
একতা সংেঘর সভাপিত উেসন থােয়ন, িরয়াদ মা. ফিরয়াদ, নাজমুল হােসন িমঠু, অ পম চ বতী, সােহ ল ইসলাম, আিজজ
িরপন, পারেভজ মাশারফ, মাহা দ হাসান, মা. ফিরদ, মা. রােসল, কাইমুল ইসলাম ছাটন, ইয়ুথেনট ফর াইেমট জাি েসর
সংগঠক িজমরান মাহা দ সােয়ক, ছা েনতা রায়হান িসি কী, ওমর ফা ক দয়, ছা েনতা নািফস ইকবাল, ফয়সাল িরয়াদ,
সািকবুর রহমান। এসময় সমােবেশর িত সংহিত জািনেয় িবিভ পিরেবশ ও সামািজক সংগঠেনর নতৃবৃ ও উপি ত িছেলন।
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চলনিবল র া আে ালেনর উেদ ােগ িব জলাভূিম
িদবস উপলে
৯ ফ য়াির ২০২১ তািরেখ
দাসপুর উপেজলা পিরষদ িমলনায়তেন এক
আেলাচনা সভা অ ি ত হয়। চলনিবল অ েলর
িবিভ উপেজলার িতিনিধেদর িনেয় এই আেলাচনা
সভায় সভাপিত
কেরন উপেজলা ভাইস
চয়ারম ান, রাকসানা আ ার। এেত
দাসপুর
উপেজলার সহকারী কিমশনার (ভূিম) ধান অিতিথ
িহেসেব উপি ত িছেলন ।

বি নদীর উপর িনিমত বাঁধ ও কচুিরপানা অপসারেণর দািবেত মানবব ন ও সমােবশ

বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা) ও বি বাঁচাও আে ালেনর আেয়াজেন ৯ ফ য়াির (ম লবার) িবকাল িতনটায় বর না
জলার আমতলী উপেজলা, হলিদয়া ইউিনয়ন বাজাের মৃত বি নদীর উপর িনিমত বাঁধ ও কচুিরপানা অপসারেণর দািবেত
মানবব ন ও সমােবশ অ ি ত হয়। এেত সভাপিত কেরন আ ু াহ আল মামুন (৩নং হলিদয়া ইউিপ সদ )। ব ারা বেলন,
চাওড়া খােলর বি পেয়ে ট একিট অপিরকি ত বাঁধ ও ছাট ুইসেগেটর কারেণ-চাওড়া খাল ও এর নয়িট শাখা খােল
কচুিরপানায় ভের যায়। আেগই নদীর নাব তা হািরেয় খােল পিরণত হয়। এখন খাল থেক মৃত খােল পিরণত হেয়েছ। আমতলী,
চাওড়া, হলিদয়া ইউিনয়ন এবং আমতলী পৗরসভা িমিলেয় ায় ৮০ হাজার মা েষর জীবন-জীিবকা মারা ক ঝুঁিকেত পেড়েছ।
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রবন িদবস উপলে

অ ি ত বাপা আ িলক শাখাসমূেহর উপ লীয় জলা ও অ েল িনে া

কমসূিচসমূেহর কিতপয় ছিব ।

BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

ফ য়াির ২০২১

চলনিবল ও বড়াল র া আে ালেনর উেদ ােগ ২২০ িকেলািমটার বড়াল নদী দখল দূষণ পিরদশন

২০ শ ফ য়াির ২০২১ তািরেখ ডইিল ার পি কা এবং চ ােনল ২৪
এর িতেবদন িনেয় শাসেনর প থেক ২২০ িকেলািমটার বড়াল
নদী দখল দূষণ পিরদশন করা হয়। নােটার জলার বরাই াম
উপেজলার বনপাড়া নামক ােন বড়াল নদীর মাঝখান িদেয় হাউিজং
সাসাইিট করা হেয়। হাউিজং সাসাইিটর ৩৪ িট বািড় এই নদীর উপর
করা হেয়েছ তার এক অংশ এখােন পিরদশন করা হেয়েছ।দখলকৃত
ােন দাঁিড়েয় দখলদারেদর সা াতকার নয়া হয়।
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কাে নদী ভরােটর দৃ
দেখ মমাহত জািনেয় বাপা সাধারণ স াদক শরীফ জািমল তার ব েব বেলন, মাননীয় ধানম ী
নদীেক জীব স া ঘাষণা কেরেছন । ধানম ীেক ভুল তথ িদেয় কােহিলয়া নদী ভরাট কের সড়ক িনমাণ করেছ িঠকাদাির
িত ান । নদী ভরাট কের উ য়েনর কথা কখেনা বেলনিন মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা । আমরা সরকােরর পােশ থেক দশেক
র করেত কাজ কের যাি । আর যারা সরকারেক ভুল তথ িদেয় এমন কাজ করেছ তােদর বয়কট করেত হেব । তােদর আইেনর
আওতায় আনা জ ির । বাপা এ কােজর তী
িতবাদ জানাে । অ ােনর
েত কােহিলয়া নদীর উপর গেবষণামূলক তথ
তুেল ধেরন নদী গেবষক আরাফাত জুবাইর ।
বাংলােদশ পিরেবশ আে ালন (বাপা) ক বাজার আ িলক শাখার সভাপিত ফজলুল কােদর চৗধুরীর স ালনায় অ ােন আেরা
ব ব রােখন ক বাজার জলা শাসেনর িসিনয়র সহকাির কিমশনার মাঃ মা ফা জােবদ, কাল পাওয়ার জনােরশন িলঃ এর
িনবাহী েকৗশলী মাহমুদ আলম, ক বাজার মৎ অিধদ েরর িসিনয়র সহকাির পিরচালক মাঃ ইকবাল হােসন, ক বাজার
পৗরসভার প ােনল ময়র শােহনা আ ার পািখ , মেহশখালী স ােবর সভাপিত ও কােহলীয়া নদী র া কিমিটর আহবায়ক
আবুল বশর পারেভজ , বাপা মেহশখালী শাখার সদ ও সাংবািদক আিম ল হক , মাতারবাড়ীর লবণ ব বসায়ী আহমদ হাছাইন
, মেহশখালীর মৎ
িতিনিধ জাহা ীর আলম মুখ । অ ােন উপি ত িছেলন- বাপা ক বাজার কিমিটর সহসভাপিত মােশ র
রহমান খাকন, মাঃ নজাম উি ন, সাধারণ স াদক কিলম উ াহ, সাংগঠিনক স াদক এইচএম নজ ল ইসলাম , বাপা
মেহশখালী আ িলক শাখা সাধারণ স াদক আবু ব র িছি ক , বাপা সদর উপেজলার সাধারণ স াদক রজাউল কিরম , বাপা
মেহশখালী শাখার সদ মা ার মাঃ
বী , সদ সালাহ উি ন রী িপয়া , মা ফা কামাল , মৗলানা সয়দ কােদর ,
প য়ার সাংবািদক মাঃ দলাওয়ার হাছাইন , ওমর ফা ক বদরী , ফজেল হাসান িরয়াদ , আব ল মানাফ , ল আবছার , এড.
খারেশদ আলম , িমজা র রহমান , কিফল িবন আিমর , পান চাষী হলাল উি ন , কােহিলয়া মৎ জীিব সমবায় সিমিতর সভাপিত
ল কােদর , সাধারণ স াদক মাঃ ইউ ছ মূখ ।

bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd

