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অৈবধ

বার্তাকক্ষ : পাবনার নয় উপেজলার িবিভন্ন এলাকায় অৈবধভােব েদড়
শতািধক ইটভাটা চলেছ। িনয়ম না েমেন কৃিষজিম ও আবািসক এলাকায় গেড়
ওঠা এসব ভাটার কারেণ পিরেবশ দূষণ হচ্েছ। ফেল স্থানীয় বািসন্দােদর
স্বাস্থ্যঝুঁিক বাড়েছ এবং ব্যাহত হচ্েছ কৃিষ উৎপাদন।
এ প্রসঙ্েগ কুষ্িটয়া েমিডেকল কেলেজর সােবক অধ্যক্ষ ইফেতখার
মাহমুদ বেলন, ইটভাটার েধাঁয়া মারাত্মকভােব পিরেবশ দূষণ কের।
প্রিতিনয়ত এই েধাঁয়া িনশ্বােসর সঙ্েগ শরীের প্রেবশ করেল
সাইেনাসাইিটস, ব্রংকাইিটস, িশশুেদর িনউেমািনয়া, িসিলেকািসস এমনিক
ফুসফুেসর ক্যানসার পর্যন্ত হেত পাের।
উত্তরাঞ্চেলর বন্যপ্রাণী ও পিরেবশ রক্ষায় কাজ করেছ স্েবচ্ছােসবী
সংগঠন স্বাধীন জীবন। সংগঠনিটর িনর্বাহী পিরচালক আবদুর রাজ্জাক
বেলন, ‘২০১৩ সােলর ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইেনর যথাযথ
প্রেয়াগ হচ্েছ না। অিধকাংশ ইটভাটাই েকােনা ধরেনর আইন না েমেন,
আবািসক এলাকা অথবা ফসিল জিমেত ৈতির হচ্েছ। ফেল ভাটার েধাঁয়া
ফলমূল ও ফসেলর ব্যাপক ক্ষিত করেছ। িকন্তু প্রশাসন এ ব্যাপাের
িকছু বলেছ না। পিরেবেশর ভারসাম্য রক্ষায় আমরা এসব ভাটার িবরুদ্েধ
ব্যবস্থা েনওয়ার দািব জানাই।’
পাবনা েজলা প্রশাসন সূত্ের জানা েগেছ, েজলার নয় উপেজলায় েমাট
ইটভাটার সংখ্যা েদড় শতািধক। এর মধ্েয অনুেমািদত (লাইেসন্সকৃত)
ইটভাটা ৫৬িট। তেব ৫০িট ইটভাটা দীর্ঘিদন ধের লাইেসন্স নবায়ন করেছ
না। ফেল প্রকৃত ৈবধ ইটভাটা রেয়েছ মাত্র ছয়িট। অৈবধ ভাটার
মািলেকরা লাইেসন্স নবায়ন করেত উৎসাহ েবাধ করেছন না। অন্যিদেক
তাঁেদর ওপর েকােনা চাপও েনই।
েজলা ইটভাটা মািলক সিমিত ও স্থানীয় ইট ব্যবসায়ীেদর সঙ্েগ কথা বেল
জানা েগেছ, েজলার নয় উপেজলার মধ্েয সবেচেয় েবিশ ইটভাটা রেয়েছ
েজলা সদেরর িহমাইতপুর, চর বাঙাবািড়, বাংলাবাজার ও বািজতপুর
এলাকায়।
এ ছাড়া সুজানগর উপেজলার কামালপুর, েবড়া উপেজলার আিমনপুর,
চাটেমাহর উপেজলার চর েসনগ্রাম ও ঈশ্বরদী উপেজলার লক্ষ্মীকুণ্ডায়

আবািসক এলাকা এবং ফসিল জিম নষ্ট কের অেনক ইটভাটা গেড় উেঠেছ।
এ প্রসঙ্েগ জানেত চাইেল, েজলা ইটভাটা মািলক সিমিতর সভাপিত আবুল
কােশম বেলন, ভাটার মািলেকরা সবাই লাইেসন্স নবায়ন করেত চান।
িকন্তু ভাটা ৈতিরর শর্ত পূরণ না হওয়ায় আইিন জিটলতা ৈতির হেয়েছ।
েকােনা ভাটার মািলকই পিরেবশ ছাড়পত্র পাচ্েছন না। ফেল েকউ
লাইেসন্সও করেত পারেছন না।
সম্প্রিত সেরজিমেন েজলা সদেরর িহমাইতপুর উপেজলার চর বাঙাবািড়
গ্রােম েদখা যায়, পাবনা মানিসক হাসপাতাল ও পাবনা েমিডেকল কেলজ
পার হেলই গ্রামিট। সড়ক ধের িকছু দূর এেগােলই েচােখ পড়েব এেকর পর
এক ইটভাটা। িবস্তীর্ণ ফসেলর মাঠ ও ঘনবসিতপূর্ণ গ্রােমর মধ্েয
ব্যােঙর ছাতার মেতা গেড় উেঠেছ ভাটাগুেলা। িচমিন িদেয় েবড় হওয়া
কােলা েধাঁয়ায় েছেয় যাচ্েছ চারপাশ।
চর বাঙাবািড় গ্রােমর মােলকা েবগম নােম এক বৃদ্ধা বেলন, ‘ভাটার
ধুেম মােঝমধ্েয শ্বাস আটেক আেস, মানুেষ েরােগ পড়েতেছ। গাছগাছড়া
মের যাচ্েছ। িকন্তু েকউ ইডা িনেয় িকছু কছেছ না।’
পাবনার েজলা প্রশাসক েরখা রানী বােলা বেলন, ‘অনুেমাদন না িনেয়
ইটভাটা ৈতির অৈবধ। আমরা তাঁেদর লাইেসন্স নবায়েনর জন্য তািগদ
িদচ্িছ। েকউ লাইেসন্সিবহীন ভাটা চালােল অবশ্যই তাঁেদর িবরুদ্েধ
ব্যবস্থা েনওয়া হেব।’

