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েঙ্গেন্ধু আ জজারতক সবেলন মকন্দ্র, িরেোি, ২১ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৪ েঙ্গাব্দ।, ৪ জুন, ২০১৭

রেসরে রহি িাহোরনি িারহে
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রেশ্ব পরিবেশ রিেস, জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অরিযান এেং পরিবেশ মেলা ও বৃ মেলা-২০১৭ উপল আবয়ারজত
অনুষ্ঠাবন উপরস্থত সোইবক আ রিক শুবিচ্ছা জানারচ্ছ।
োনুবেি মেঁবে থাকা এেং েসোবসি জন্য অনুকূল পরিবেশ িিকাি। আোবিি োিপাবশি র্াছপালা, নিী-নালা,
পাহাড়-পে জত, পশু-পারখ, মপাকা-োকড়- সেরকছু রেবল ময প্রাকৃরতক পরিেবশ - তাই আোবিি মেঁবে থাকবত সাহায্য কবি।
রকন্তু প্রকৃরত যখন িািসাম্য হারিবয় মেবল তখন োনুবেি জন্য তা রেপি মকবক রনবয় আবস।
আোবিি এই োতৃভূরে প্রাকৃরতক জ্েরেবযৈ িিপুি। োংলাবিশ রেবশ্বি বৃহত্তে ে-বীপ। পাহাড়, সমুদ্র, নিী-নালা, খালরেল, উরিি ও জীেজন্তু আোবিি এ ে-বীপবক কবিবছ জীেবেরেবযৈ পরিপূণ জ। এই জীেবেরেযৈই আোবিি অন্ন-েস্ত্র োসস্থাবনি
উপকিণ সিেিাহ কবি থাবক।
জনসংখ্যাি আরধকৈ, রনরে জোবি র্াছপালা কাটা, প্রাকৃরতক সম্পবিি োযারতরিি আহিণ, পাহাড় কাটা, জলাভূরে
িিাট, নিীি নাব্যতা হ্রাস, কৃরেবত িাসায়রনক সাি ও কীটনাশবকি যবথচ্ছা ব্যেহাি, সবে জাপরি অপরিকরিত নর্িায়ন ও
রশিায়বনি েবল োংলাবিবশি জীেবেরেযৈ আজ েৈাবলবেি সেুখীন।
সে জকাবলি সে জবেষ্ঠ োঙারল জারতি রপতা েঙ্গেন্ধু মশখ মুরজবুি িহোন ১৯৭৩ সাবল ‘‘পারন দূেণ রনয়ন্ত্রণ অধ্যাবিশ’’
জািী কবিন। তখন পারন দূেণ রনয়ন্ত্রণ প্রকিও গ্রহণ কিা হয়। এ অধ্যাবিশ ও প্রকবিি ধািাোরহকতায় সৃরি হবয়বছ আজবকি
পরিবেশ অরধিপ্তি।
আওয়ােী লীর্ সিকাি পরিবেশ ও জীেবেরেযৈ সংি ণবক রেবশে গু ত্ব রিবয় সংরেধাবনি পঞ্চিশ সংবশাধনীবত
অনুবচ্ছি ১৮(ক) সংযুি কবিবছ। এবত েলা হবয়বছ, ‘‘িাষ্ট্র েতজোন ও িরেষ্যত নার্রিকবিি জন্য পরিবেশ সংি ণ ও উন্নয়ন
কিবেন এেং প্রাকৃরতক সম্পি, জীেবেরেযৈ, জলাভূরে, েন ও েন্যপ্রারণি সংি ণ ও রনিাপত্তা রেধান করিবেন’’।
সুরধবৃন্দ,
পরিবেবশি িািসাম্য ি ি জন্য রবমুখী উবযার্ আেিা রনবয়রছ। একরিবক পরিবেশ দূেণ হ্রাস কিাি জন্য আেিা
কায জকি পি প রনবয়রছ, অন্যরিবক বৃ মিাপণ এেং েনাঞ্চল সৃরিি োধ্যবে রেরূপ আ হাওয়া মোকারেলাি উবযার্ মনওয়া
হবয়বছ।
রের্ত সাবড় ৮ েছবি আোবিি েনভূরেি পরিোণ ৯ শতাংশ মথবক মেবড় ১৭ শতাংবশ উন্নীত হবয়বছ। আোবিি
সিকাি পরিবেশ উন্নয়ন, জীেবেরেয ি এেং েনভূরে সংি ণ ও বৃ মিাপণ কায জক্রবেি ব্যাপক প্রসাি ঘটাবত নানামুখী
প রনবয়বছ।
স্থানীয় িরিদ্র েরহলাসহ সাধািণ জনর্ণবক সম্পৃি কবি েন অরধিপ্তি সাোরজক েনায়ন কেজসূরে ো োয়ন কবি
সােল্য অজজন কবিবছ। এবত গ্রাে োংলাি স্থানীয় জনর্ণ মযেন জীরেকা রনে জাবহি সুবযার্ পাবচ্ছন, মতেরন রয়ষ্ণু েনাঞ্চলবক
পুনিায় র্াছপালায় পরিপূণ জ কিা হবচ্ছ।

সাোরজক েনায়বনি আওতায় এ যােৎ প্রায় ৭৯ হাজাি ২৯৮ মহক্টি এেং ৬৬ হাজাি ৪৭২ রকবলারেটাি এলাকায়
োর্ান সৃরি কিা হবয়বছ। এসে োর্ান প্রায় ৭৭৫ মকাটি ১৪ লাখ টাকাি বৃ সম্পি আহিণ কিা হবয়বছ। এযােৎ ১ লাখ ৩৩
হাজাি ৮০ জন িরিদ্র উপকািবিার্ীি েবধ্য ২৬১ মকাটি ১৪ লাখ ৪৯ হাজাি টাকা রেতিণ কিা হবয়বছ।
সাোরজক েনায়ন মিবশি অথ জবনরতক উন্নয়ন, কেজসংস্থান, িারিদ্র রেবোেন, েন্যপ্রাণীি আোসস্থল সৃরি ও পরিবেবশি
িািসাম্য ি সহ সবুজায়বন ও িখলকৃত েনভূরে উদ্ধাবি একটি সেল মকৌশল রহবসবে ইবতােবধ্য স্বীকৃরত লাি কবিবছ।
সুরধে লী,
সম্প্ররত সিকাি জীেবেরেযৈ সংি ণ ও মটকসই আহিবণি
োংলাবিশ জীেবেরেযৈ আইন ২০১৬ জািী
কবিবছ। মিবশি জীেবেরেযৈ সমৃদ্ধ প্রাকৃরতক মেশ রকছু এলাকাি প্রাকৃরতক সম্পি সংি ণ ও মটকসই ব্যেস্থাপনাি ল
কায জকি প প গ্রহণ কবিবছ।
ইবতােবধ্য ৪০টি েনসম্পি ও জীেবেরেযৈ সমৃদ্ধ এলাকাবক সংি ত এলাকা এেং জলাভূরে, হাওি, নিী, উপকূলীয়
বীপসহ ১৩টি এলাকাবক প্ররতবেশর্ত সংকটাপন্ন এলাকা মঘােণা কিা হবয়বছ।
এছাড়া পােনায় যমুনা নিীবত ৩টি কলরেন অিয়ািণ্যসহ কবয়কটি নিী ও জলাধাবিি রকছু অংশ োবছি অিয়ািণ্য
মঘােণা কিা হয়। এ সকল এলাকায় সহ-ব্যেস্থাপনা পদ্ধরত োলু কবি স্থানীয় জনর্বণি অংশীিারিত্ব রনরিত কিা হবয়বছ।
এছাড়াও সিকাি েবঙ্গাপসার্বিি ১ হাজাি ৭৩৮ ের্ জ রকবলারেটাি এলাকাবক ’মসায়াে অে মনা গ্রাউন্ড’ মেরিন প্রবটবক্টক এরিয়া
মঘােণা কবিবছ। এখাবন ৫ প্রজারতি রেপন্ন সামুরদ্রক কলরেন, পাখনাহীন শুশক, কবয়ক প্রজারতি রতরে ও হাঙ্গি সংিক্ষণ
এেং তাবিি েংশবৃরদ্ধি
পরিবেশসেত ব্যেস্থাপনা কায জক্রে গ্রহণ কিা হবয়বছ।
জ্েরশ্বক উষ্ণায়বন োংলাবিবশি ভূরেকা না থাকবলও আেিা এি রেরূপ প্রিাবেি রনেজে রশকাি। রেবশ্বি অন্যতে
ঝরুঁ কপূণ জ মিশ রহবসবে জলোয়ু পরিেতজবনি েৈাবলে মোকারেলা কিবত হবচ্ছ আোবিি। আোবিি সিকাি ইবতােবধ্য জলোয়ু
পরিেতজনজরনত রেপয জয় মোকারেলায় ২০০৯ সাবল প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action
Plan (BCCSAP) যুবর্াপবযার্ী কিবছ।
আেিা রনজস্ব অথ জায়বন ২০১০ সাবল ক্লাইবেট মেে ট্রাস্ট োন্ড র্ঠন করি। এ খাবত এখন পয জ ৩ হাজাি ১০০ মকাটি
টাকা েিাদ্দ মিওয়া হবয়বছ। পাশাপারশ আন্তজজারতক পয জাবয় র্ঠিত রগ্রন ক্লাইবেট োন্ড এেং এলরকরস োন্ড হবত জলোয়ু
পরিেতজন মোকারেলায় রেরিন্ন প্রকবি অথ জ প্রারপ্তি কায জক্রে েলোন িবয়বছ।
রপ্রয় সুরধ,
োংলাবিশ রেশ্ব জলোয়ু কূটনীরতবত রেবশে ভূরেকা পালবনি জন্য জলোয়ু পরিেতজন কনবিনশবনি আওতায় র্ঠিত
একাবেশন োন্ড মোক জ, এরিরকউটিি করেটি অন লস এন্ড কৈাবেজ, কনসালবটটিি প অে এিপাট জস এেং েরিল প্রবটাকল
করেটিি সিস্যপি লাি কবিবছ। োংলাবিশ আন্তজজারতক জলোয়ু পরিেতজন মনবর্ারশবয়শবন স্ববিান্নত
মিশগুবলাি
সেন্বয়বকি ভূরেকা পালন কিবছ।
এছাড়া ইকুবয়টি প্রাইজ, উপকূলীয় েনায়বনি জন্য আথ জ মকয়াি এৈাওয়াক জ এেং েন সংিক্ষবণি জন্য ওয়াঙ্গারি
োথাই এৈাওয়াক জ, ওবজান ক্ষয়কািী গ্যাসসমূবহি আেিারন ও ব্যেহাি সম্পূণ জ েন্ধ কিাি জন্য আন্তজজারতক ওবজান করেটিি
স্বীকৃরত সনি অজজন োংলাবিবশি পরিবেশ োন্ধে কায জক্রে স্বীকৃরত রহবসবে রেবেরেত হবয়বছ। পরিবেশ িক্ষায় রেবশে
অেিাবনি জন্য জারতসংঘ আোবক ২০১৫ সাবল েৈারম্পয়ন অে যা আথ জ পুিস্কাবি ভূরেত কবি।
আোবিি মিবশ োয়ু দূেবণি অন্যতে উৎস ইটিাটা। সিকাি দূেণমুি উন্নত প্রযুরিি ইটিাটা প্রেলবনি কায জক্রে
গ্রহণ কবিবছ। সনাতন পদ্ধরতি ইবটি রেকি
ইট, কেবপ্রসক ইবটি প্রেলনবক উৎসারহত কিবছ। ইবতােবধ্য মিবশি দুইতৃতীয়াংশ ইটিাটা রজর্জৈার্ এেং অন্যান্য উন্নত প্রযুরিি ইটিাটায়
হবয়বছ। োরক ইটিাটাসমূহও রূপান্তবিি
প্ররক্রয়ায় িবয়বছ।
মিবশি প্রধান নিীসমূহ খনন কবি তাি নাব্যতা রেরিবয় আনাি উবযার্ মনওয়া হবয়বছ এ কাজ সম্পন্ন কিা মর্বল
নিীসমূবহি প্ররতবেশ ো ইবকারসবস্টে আোি আবর্ি অেস্থায় রেবি আসবে ও মনৌ-পরিেহবনি সুরেধা বৃরদ্ধ পাবে। ঢাকাি
োিপাবশি বুরড়র্ঙ্গা, শীতলক্ষৈা, তুিার্ ও োলু নিীবক ‘‘প্ররতবেশর্ত সঙ্কটাপন্ন এলাকা’’ রহবসবে মঘােণা কবি তা
ব্যেস্থাপনাি আওতায় আনা হবচ্ছ।
হাজািীোর্ ট্যানারি রশি সািাবিি হরিণধিায়
কিা হবয়বছ। মিবশি সকল কািখানায় ইটিরপ স্থাপন
োধ্যতামূলক কিা হবয়বছ। ইটিরপ ছাড়া মকান নতুন কািখানাি স্থাপবনি অনুবোিন মিওয়া হবচ্ছ না।

রপ্রয় সুরধ,
রেশ্ব ঐরতবহৈি অংশ আোবিি সুন্দিেন। সুন্দিেবনি জীেবেরেযৈ সংিক্ষণ ও োঘ এি আোসস্থল সুিক্ষাি উবযার্
মনওয়া হবয়বছ। েনজ সম্পবিি আহিণ সীরেত কিা হবয়বছ। েন অপিাধ িেবনি জন্য SMART Patrolling এি ব্যেস্থা
মনওয়া হবয়বছ। ইবতােবধ্য কাে জন জিীপ সম্পন্ন হবয়বছ। সুন্দিেবনি উপি রনিজিশীল স্থানীয় জনবর্াষ্ঠীি জীেন-জীরেকাি জন্য
রেকি কেজসংস্থাবনি সুবযার্ সৃরি কিা হবয়বছ। মসখাবন সহ-ব্যেস্থাপনা পদ্ধরত োলু কিা হবয়বছ এেং পরিবেশ পয জটবনি
উন্নয়ন কিা হবয়বছ।
আপনািা জাবনন, োংলাবিবশি উপকূলীয় এলাকাি ১৯টি মজলায় েসোসকািী োনুেবক ঝড় ও জবলা
েত
প্রাকৃরতক দূবয জাবর্ি হাত মথবক িক্ষাি জন্য মিবশি উপকূল জুবড় সবুজ মেিনী জ্তরিি কায জক্রে ো োয়ন কিা হবয়বছ। তাছাড়া
উপকূলীয় এলাকায় নতুন মজবর্ উঠা েিসমূবহ েনায়বনি োধ্যবে েবিি স্থায়ীত্ব রনরিত কিা হবচ্ছ। উপকূলীয় অঞ্চবল সবুজ
মেিনী জ্তরিি েবল ঝড়-জবলা
জানোবলি
পরিোণ হ্রাস মপবয়বছ।
আেিা প্রাকৃরতক দুবয জার্ েন্ধ কিবত পািে না, রকন্তু
কোবনা সম্ভে। কবয়করিন আবর্ ঘূরণ জঝড় ‘মোিা’
উপকূলীয় এলাকায় আঘাত মহবনরছল। রকন্তু সিকাবিি আর্াে ব্যেস্থাপনা এেং রেরিন্ন কায জক্রবেি েবল
অবনক কে
হবয়বছ।
ঢাকাি পাবশই র্াজীপুি মজলাি শালেবন প্রায় ৪ হাজাি একি ভূরেবত ২০১৩ সাবল স্থারপত হবয়বছ েঙ্গেন্ধু মশখ
মুরজে সাোরি পাকজ। হাজািও পয জটবকি রিবড় মুখরিত থাবক এই সাোরি পাকজ। রেত্ত রেবনািবনি পাশাপারশ েন্যপ্রাণী
ও র্বেেণাি বাি উবমােন কবিবছ এই পাকজ।
েট্টগ্রাবেি িাঙ্গুরনয়ায় প্ররতরষ্ঠত হবয়বছ মশখ িাবসল এরিয়ারি অৈা ইবকা-পাকজ। এখাবন মিবশি সে জপ্রথে প্রায়
২.৪ রকবলারেটাি িীঘ জ মিাপওবয় স্থাপন কিা হবয়বছ। মিশী-রেবিশী পয জটকিা এখাবন রিড় কবিন।
রপ্রয় সুরধ,
আজ েঙ্গেন্ধু এওয়াক জ েি ওয়াইল্ড লাইে কনজািবিশন-২০১৭, বৃক্ষবিাপবণ প্রধানেন্ত্রীি জাতীয় পুিস্কাি-২০১৬ ও
সাোরজক েনায়বনি লিৈাংবশি মেক প্রিান কিা হবচ্ছ। স্ব স্ব
কৃরতবত্বি
িাখাি জন্য আপনাবিি প্রবতৈকবক আরে
অরিনন্দন জানারচ্ছ।
আসুন, আেিা এ মিশবক সবুবজ সবুবজ িবি তুরল। প্রবতৈবক অন্তত একটি কবি েনজ, েলজ ও ঔেরধ োিা মিাপণ
করি এেং সবুজ অথ জনীরত রনিজি
ও িারিদ্রৈমুি জারতি রপতাি স্ববেি মসানাি োংলাবিশ রেরনেজাবণ এরর্বয় যাই।
আরে রেশ্ব পরিবেশ রিেস ও জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অরিযান এেং পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষবেলা ২০১৭ উপলবক্ষ গৃহীত
সকল কেজসূরেি সােল্য কােনা কবি এি শুি উববাধন মঘােণা কিরছ।
মখািা হাবেজ।
জয়োংলা, জয় েঙ্গেন্ধু।
োংলাবিশ রেিজীেী মহাক।
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