
জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১০ রেতিণ এেং  

সুন্দিেনবক প্রাকৃরতক সপ্তাশ্চার্ য রনে যাচন প্রচািারির্ান উববাধন অনুষ্ঠান  

 

িাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শশখ হারসনা  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী োংলাবদশ সিকাি  

 

প্রধানমন্ত্রীি কার্ যালয়, শতজগাঁও, ঢাকা, মঙ্গলোি, ২৭ আরিন ১৪১৭, ১২ অবটােি ২০১০  

 

রেসরমল্লারহি িাহমারনি িারহম  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবৃন্দ;  

কুটননরতক রমশন ও আন্তজযারতক সংস্থাি সদস্যবৃন্দ;  

পরিবেশ পদবকি জন্য রনে যারচত সংস্থা ও ব্যরিেগ য;  

উপরস্থত সুরধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১০ রেতিণ এেং সুন্দিেনবক প্রাকৃরতক সপ্তাশ্চার্ য রনে যাচবন প্রচাি কার্ যক্রবমি উববাধন অনুষ্ঠাবন 

আপনাবদি সোইবক শক আমাি আন্তরিক শুবিচ্ছা জানারচ্ছ।  

পরিবেশ রদেস পালবনি উবেশ্য হবচ্ছ পরিবেশ সংিক্ষবণ জনগবণি মবে সবচতনতা সৃরি কিা। এেছবিি জুন মাবস 

পরিবেশ রদেস পালবনি কথা রছল। রকন্তু রনমতলীি িয়ােহ অরিকাবে েহু মানুবষি প্রাণহারনি কািবণ পরিবেশ রদেবসি সকল 

অনুষ্ঠান স্থরগত কিা হয়।  

পরিবেশ রদেবসি এ েছবিি প্ররতপাদ্য হবচ্ছ - Many Species. One Planet. One Future অথ যাৎ 

জীেনেরচত্রপূণ য একটি পৃরথেীই আমাবদি একমাত্র িরেষ্যত।  

আপনািা জাবনন, পরিবেশ রেপর্ যবয়ি কািবণ পৃরথেীি জীেনেরচত্র আজ হুমরকি সম্মুখীন। ইবতামবেই পৃরথেী শথবক 

অবনক প্রজারতি উরিদ ও প্রাণী রেলুপ্ত হবয় শগবছ। অবনক প্রজারতি অরিত্ব আজ হুমরকি মুবখ। জীেনেরচবত্রি প্ররত এই হুমরক 

মানুবষি অরিত্ববকই সঙ্কবটি মুবখ শেবল রদবয়বছ। এ অেস্থা শথবক মুরি শপবত হবল জীেনেরচত্র িক্ষায় আমাবদি আিও উবদ্যাগী 

হবত হবে।  

সুরধবৃন্দ,  

আমাবদি শদশ জলোয়ু পরিেতযবনি ফবল অন্যতম ক্ষরতগ্রি শদশ। শিৌগরলক অেস্থানগত কািবণ োংলাবদশ বেরিক 

উষ্ণতাি প্রিাবেি অন্যতম রশকাি। ২০০৯ সাবল শকাবপনবহবগবন অনুরষ্ঠত রেি জলোয়ু সবম্মলবন শর্সে শকস স্টারিজ উপস্থারপত 

হবয়বছ তাবত োংলাবদবশি ক্ষরতি রেষয়টি প্রাধান্য শপবয়বছ।  

আমাবদি উপকূবলি রেিীণ য এলাকা আজ জলােদ্ধতা, স্বাদু পারনি প্রোহ হ্রাস, শলানা  পারনি অনুপ্রবেশ ও লেণািতাি 

রশকাি হবচ্ছ।  

রকছু শলািী মানুবষি অপরিণামদশী কম যকাবেি ফবল জীেনেরচবত্রেি আধািসনষহ নি হবচ্ছ, পরিবেবশি িািসাম্য হুমরকি 

সম্মুখীন হবচ্ছ।  



আমাবদি সিকাি এসে দুবৃ যবেি রেরুবদ্ধ কবোি অেস্থান রনবয়বছ। রেরিন্ন সমবয় ক্ষমতাসীন সিকাবিি প্রশ্রবয় র্ািা 

রনরে যচাবি গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, নদী দখল ইতোরদি সাবথ জরড়ত রছল তাবদি রেরুবদ্ধ অরির্ান চলবছ। অপিাধী শর্ই শহাক না 

শকন কাউবকই ছাড় শদওয়া হবে না।  

এছাড়াও জনসংখ্যা বৃরদ্ধ,  প্রাকৃরতক সম্পবদি মাত্রারতরিি আহিণ, জলাভূরম িিাট, নদীি নাব্যতা হ্রাস, কৃরষবত 

িাসায়রনক সাি ও কীটনাশবকি র্বথচ্ছ ব্যেহাি, অপরিকরিত নগিায়ন ইতোরদ কািবণ আমাবদি জীেনেরচত্র হুমরকি মুবখামুরখ। 

শর্খাবন শসখাবন ইট-িাটা বতরি, অপরিকরিতিাবে শমাটির্ান বৃরদ্ধ, রশি-কািখানাি েজযে প্ররতরদন পরিবেশবক দূরষত কিবছ। 

িাজধানী ঢাকাসহ েড় েড় শহিগুবলাবত এ ধিবনি দূষণ সেবচবয় শেশী।  

আমিা প্ররতটি রশি প্ররতষ্ঠাবন পরিবেশসম্মতিাবে উৎপাদন রনরশ্চত কিাি জন্য ETP স্থাপন োেতানষলক কবিরছ। 

এিফবল কলকািখানাি েজযে নদী-নালা ো আশপাবশি পরিবেশ দূরষত কিবে না।  

শর্সে কলকািখানা এখনও ETP স্থাপন কবিরন তাবদি রেরুবদ্ধ ব্যেস্থা রনবত আরম পরিবেশ অরধদপ্তিবক রনবদ যশ রদরচ্ছ। 

শকান ব্যরি ো শগারষ্ঠি লাবিি জন্য পরিবেবশি ক্ষরত কিবল তা সহে কিা হবে না।  

েতযমাবন শুধু রেিাগীয় শহিগুবলাবত পরিবেশ অরধদপ্তবিি অরফস িবয়বছ। রশগরগিই আিও ২১টি শজলায় পরিবেশ 

অরধদপ্তবিি অরফস স্থাপন কিা হবে। পর্ যায়ক্রবম সেবজলায় পরিবেশ অরধদপ্তবিি অরফস স্থাপন কিা হবে।  

পরিবেশ সংিক্ষবণ অেদাবনি স্বীকৃরতস্বরূপ আমাবদি সিকািই জাতীয় পর্ যাবয় পরিবেশ পদক প্রদাবনি উবদ্যাগ শনয়।  

চািটি শক্ষবত্র এ পদক প্রদান কিা হয়। শসগুবলা হলঃ (১) পরিবেশ সংিক্ষণ, (২) পরিবেশ দূষণ রনয়ন্ত্রণ, (৩) পরিবেশ 

রেষয়ক গবেষণা ও প্রযুরি উিােন এেং (৪) পরিবেশগত রশক্ষা ও প্রচাি।  

এেছি র্াঁিা এই পুিস্কাি শপবয়বছন তাঁবদি সোইবক অরিনন্দন জানারচ্ছ। আসুন, পরিবেশ িক্ষায় আমিা সকবল রমবল 

কাজ করি।  

সুরধবৃন্দ,  

জলোয়ু পরিেতযবনি কািবণ উপকূলীয় অঞ্চবল ২০৫০ সাল নাগাদ প্রায় ২ শকাটি জনবগারষ্ঠবক স্থানান্তি ও পুনে যাসবনি 

রেষয়টিবক সিকাি অতেন্ত গুরুবত্বি সাবথ রেবেচনা কিবছ। এসে ক্ষরতগ্রি মানুষ র্াবত Global Citizen-এি সুরেধা পায় 

শসজন্যও আমিা দারে উত্থাপন কবিরছ।  

সিকাি ইবতামবে জলোয়ু পরিেতযনজরনত রেপর্ যয় শমাকারেলায় Climate Change Strategy and 

Action Plan 2009 প্রণয়ন কবিবছ। জলোয়ু পরিেতযন ট্রাস্ট ফাে গেন কিা হবয়বছ। েতযমান অথ যেছবি সিকাবিি রনজস্ব 

তহরেল শথবক ঐ ফাবে ৭০০ শকাটি টাকা েিাে শদওয়া হবয়বছ।  

এছাড়া সিকাি ২০১৫ সাবলি মবে শদবশি শমাট ভূরমি ২০ শতাংশ েনায়বনি পরিকিনা গ্রহণ কবিবছ। আমাবদি গত 

শময়াবদ আমিা সমুদ্র উপকূবল সবুজ শেিনী সৃরিি মােবম জবলাচ্ছাস ও ঘূরণ যঝবড়ি প্রবকাপ কমাবনাি উবদ্যাগ রনবয়রছলাম। এোি 

এ প্ররক্রয়া আিও শজািদাি কিা হবয়বছ। সুন্দিেন র্াবত লেণািতা শথবক মুরি পায় শসজন্য আমিা গড়াই নদী খনন কাজ শুরু 

কবিরছলাম রকন্তু ২০০৪ সাবল রেএনরপ সিকাি তা েন্ধ কবি শদয়। আমিা ক্ষমতায় আসাি পি আোি এ নদী খনবন হাত রদবয়রছ।  

কোরপট্যাল শেরজং এি মােবম আমিা শদবশি প্রধান শতপ্পান্নটি নদীপথ খনন কবি উদ্ধাবিি উবদ্যাগ রনবয়রছ। ঢাকাি 

চািপাবশি বুরড়গঙ্গা, তুিাগ, োলু ও শীতলক্ষোবক প্ররতবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা রহবসবে শ াষণা কবি শসগুবলা সিকারি 

ব্যেস্থাপনাি আওতায় আনা হবয়বছ। আমাবদি নদী ব্যেহাি ও িক্ষা দুবটাই কিবত হবে। পরিবেশ আবন্দালনকািীবদি কাবছ 

অনুবিাধ তািা শর্ন সিকারি কার্ যক্রবম োধা না শদয়। সিকাি নদী িক্ষায় সবচতন এেং এ ব্যাপাবি সকল ব্যেস্থা গ্রহণ কিবছ।  

পরিবেশ সংিক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এি করতপয় ধািা সংবশাধন ও নতুন কবয়কটি ধািা সংবর্াজন কবি োংলাবদশ পরিবেশ 

সংিক্ষণ (সংবশাধন) আইন, ২০১০ প্রণয়ন কিা হবয়বছ।  

এই আইন সংবশাধবনি ফবল প্ররতবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংিক্ষণ এেং অনেধিাবে জলাশয় িিাট, পাহাড় কাটা, 

ঝুঁরকপূণ য েজযে আমদারন ও জাহাজ িাঙ্গাি শক্ষবত্র প্রবয়াজনীয় আইনগত ব্যেস্থা গ্রহণ কিা সম্ভে হবে।  



আমিা গতোি দারয়ত্ব পালনকাবল ২০০০ সাবল পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপিাধ রেচাবিি জন্য পরিবেশ আদালত আইন 

কবিরছলাম। শস আইনবক যুবগাপবর্াগী কবি পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ প্রণয়ন কিা হবয়বছ। এিফবল ভ্রাম্যমান আদালবতি 

মােবম পরিবেশ দূষবণি  টনাি তাৎক্ষরণক রেচাি কিা র্াবে। শদবশি সকল শজলায় পরিবেশ আদালত স্থাপন কিা হবচ্ছ।  

সুরধবৃন্দ,  

শটকসই উন্নয়বনি স্বাবথ য পরিবেশ ও জীেনেরচত্র সম্পদ সংিক্ষণবক র্থার্থ গুরুত্ব রদবত হবে। পরিবেশ এেং জীেনেরচত্র 

সম্পদ সংিক্ষবণ জনগণবক উবুদ্ধ কিাি পাশাপারশ সংরশি সংস্থাসনষহবক আইন প্রবয়াবগ আিও তৎপি হবত হবে।  

আজ সময় এবসবছ পরিবেশ োন্ধে একটি শদশ গবড় শতালাি। সিকাি ও শদবশি মানুষ র্রদ এরগবয় আবস তা হবল আমিা 

অেশ্যই তা কিবত পািে ইনশাল্লাহ।  

আপনািা জাবনন, সম্প্ররত আমিা পাবটি শজবনাম রসবকাবয়ন্স উিােন কবিরছ। এিফবল পাবটি নতুন নতুন উন্নত জাত 

উিােবনি মােবম পাবটি েহুমুখী ব্যেহাি োড়াবনা র্াবে। ইবতামবে পরিবেশ-োন্ধে পাবটি ব্যেহাি োড়াবনাি জন্য আমিা সদ্য 

সমাপ্ত সংসদ অরধবেশবন পবেি শমাড়কীকিবণ পাবটি োেতানষলক ব্যেহাি আইন ২০১০ পাশ কবিরছ।  

এছাড়া, শর্খাবন শসখাবন োলু উবোলন কবি পরিবেশ দূষণ েন্ধ কিবত োলুমহাল ও মাটি ব্যেস্থাপনা রেল ২০১০ পাশ 

কিা হবয়বছ।  

সুরধবৃন্দ,  

সুন্দিেন োংলাবদবশি গে য। প্রকৃরতি অপূে য সৃরি সুন্দিেন রেবিি সেবচবয় েড় ম্যানবগ্রাি ফবিস্ট। সুন্দিেনই আমাবদি 

প্রাকৃরতক রেপদ শথবক িক্ষা কবি চলবছ।  

দশ হাজাি েগ য রকবলারমটাি আয়তবনি সুন্দিেবনি ছয় হাজাি েগ য রকবলামটিাবিিও শেরশ অংশ োংলাবদবশি। জলজ ও 

স্থলজ জীেনেরচত্রে রনবয় গঠিত প্রকৃরতি এক অপূে য সৃরি এই সুন্দিেন। পৃরথেীবত এ ধিবনি Eco system শকাথাও শনই। 

এখাবন ৩৩৪ প্রজারতি গাছপালা ও ৩৭৫ প্রজারতি েন্যপ্রাণী িবয়বছ। সুন্দিেবনি িাঙ্গায় শর্মন িবয়বছ রেিরেখ্যাত িবয়ল শেঙ্গল 

টাইগাি, রচত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, োনি শতমরন পারনবত িবয়বছ কুরমি, অজগি, কচ্ছপ, িলরফবনি মত প্রাণী।  

১৯৯৭ সাবল আমাবদি দারয়ত্ব পালনকাবল ইউবনবস্কা সুন্দিেবনি ৩টি অিয়ািেবক রেি ঐরতহে রহবসবে শ াষণা কবি। 

আরম ১৯৯৯ সাবলি ৪ো শফব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রহবসবে সুু্ন্দিেন রেি ঐরতবহেি ফলক উবম্মাচন কবিরছলাম।  

এছাড়া The Ramsar Convention on Wetlands সুন্দিেনবক ৫৬০তম Ramsar Site 

রহবসবে শ াষণা কবি।  

রেবিি নতুন সাতটি প্রাকৃরতক সপ্তাশ্চর্ য রনে যাচবনি জন্য ২০০৮ হবত শিাট প্রদান চলবছ। প্রাথরমক তারলকায় োংলাবদবশি 

সুন্দিেন ও কক্সোজাি রছল। ২০০৯ সাবল চূড়ান্ত তারলকায় ২৮টি নাম শ াষণা কিা হয় র্াি মবে সুন্দিেন িবয়বছ।  

এ চূড়ান্ত তারলকায় ২৮টি স্থাবনি মবে সেবচবয় শেশী শিাটপ্রাপ্ত ৭টি স্থানবক ২০১১ সাবলি ১১ই নবিম্বি রেবিি ৭টি 

প্রাকৃরতক সপ্তাশ্চর্ য রহবসবে শ াষণা কিা হবে।  

সুন্দিেন প্রাকৃরতক সপ্তাশ্চর্ য রহবসবে রনে যারচত হবল সািারেবি োংলাবদবশি সুনাম োড়বে। সুন্দিেবনি প্ররতবেশ ও 

জীেনেরচত্রে সংিক্ষণ ও সমৃদ্ধ কিবত উন্নয়ন সহবর্াগীবদি কারিগরি ও আরথ যক সহবর্ারগতা পাওয়া র্াবে।  

আমিা সুন্দিেনবক শকন্দ্র কবি ইবকা-টুরিজম চালুি ব্যেস্থা কিে। এটা চালু হবল প্রচুি পরিমাবণ বেবদরশক মুদ্রা অজযবনি 

পাশাপারশ েহু শলাবকি কম যসংস্থাবনি সুবর্াগ সৃরি হবে।  

সুন্দিেন র্াবত পৃরথেীি প্রাকৃরতক সপ্তাশ্চর্ য রহবসবে স্বীকৃরত পায় এজন্য সুন্দিেবনি গুরুত্ব জনগবণি মাবঝ এেং 

রেিোসীি কাবছ তুবল ধিবত হবে। এ জন্য োংলাবদশসহ রেিব্যাপী ব্যাপক প্রচাি চালাবত হবে। আমিা র্ািা োংলাবদবশ আরছ 

এেং প্রোবস আরছ সকলবক এ রেষবয় উবদ্যাগ রনবত হবে। িািতও এ রেষবয় উবদ্যাগ রনবয়বছ।  

আরম শজবন আনরন্দত হবয়রছ শর্ পরিবেশ ও েন মন্ত্রণালয় সুন্দিেনবক প্রাকৃরতক সপ্তাশ্চর্ য রনে যাচবন শিাট দাবন জনগণবক 

উবুদ্ধ কিবত ব্যাপক প্রচাি কার্ যক্রম গ্রহণ কবিবছ।  

রেরিন্ন শহবি কোবম্পইন, শিাট সংগ্রহ ও উদ্ধুদ্ধকিণ কার্ যক্রম, শিাি-শশা, কনসাট য, রচত্রাংকন প্ররতবর্ারগতা এেং 

শসরমনাি, পরত্রকায় রেজ্ঞাপনসহ রেরিন্ন কার্ যক্রম গ্রহণ কিা হবয়বছ।  



আরম আশা করি এসে কার্ যক্রম সুন্দিেনবক প্রাকৃরতক সপ্তাশ্চর্ য রনে যাচবন সহায়ক হবে।  

আরম সোইবক এ শিাট প্রদাবনি আহোন জারনবয় সুন্দিেনবক প্রাকৃরতক সপ্তাশ্চর্ য রনে যাচবন প্রচাি কার্ যক্রবমি আনুষ্ঠারনক 

শুি উববাধন শ াষণা কিরছ।  

শখাদা হাবফজ।  

জয় োংলা, জয় েঙ্গেন্ধু।  

োংলাবদশ রচিজীেী শহাক।  

--- 

 


