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বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 

 

সোবনত সভাপবত,  

সহকমীগণ, 

সোবনত প্রবতবনবধবৃন্দ ও বিজ্ঞানীগণ, 

সুবধমন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম ও Very Good Morning. 

 

ববতীয় বিশ্ব িাঘ স্টকটেবকিং সটেলটনর উটবাধন অনুষ্ঠাটন উপবিত সকলটক আবম শুটভচ্ছা জানাবচ্ছ। শলািাল োইগার 

বরকভাবর শপ্রাগ্রাম িাস্তিায়টনর জন্য িাঘ-অধ্যুবষত শেেসমূটহর প্রবতবনবধগণ এিিং শলািাল োইগার ইবনবেটয়টিভ-এর সেস্যগণ এ 

সটেলটন অিংে বনটচ্ছন। আবম সিাইটক িািংলাটেটে স্বাগত জানাবচ্ছ।   

শলািাল োইগার শ ারাটমর প্রথম সাধারণ সটেলন ২০০০ সাটল ঢাকাটতই  অনুবষ্ঠত হটয়বিল। তখন আমরা সরকাটর 

বিলাম। 

সুবধমন্ডলী, 

অনাবেকাল ধটর এবেয়ার প্রকৃবত ও সিংস্কৃবতটত িাঘ একটি বিটেষ িান েখল কটর আটি। িািংলাটেেসহ িাঘ-অধ্যুবষত 

অটনক শেটেই এটি জাতীয় প্রাণী বহটসটি শঘাবষত এিিং শেৌর্ য ও িীটর্ যর প্রতীক।  

জনসিংখ্যা বৃবি, অপবরকবিতভাটি বেি-কারখানা ততবর, িনভূবম ধ্বিংস এিিং সাবি যকভাটি অথ যননবতক উন্নয়টনর চাটপ 

িাটঘর প্রাকৃবতক আিাসিল বেন বেন কটম আসটি।  

পাোপাবে অনিধভাটি িাঘ বেকার ও িাটঘর আিাসিল সটকাচটনর  টল িাঘ আজ বিলুবির পটথ। গত একে িিটর 

িাটঘর সিংখ্যা ১ লাখ শথটক হ্রাস শপটয় ৩ হাজার ৭০০-শত োঁবিটয়টি।  

বিলুিপ্রায় এই অবনন্দ সুন্দর প্রাণীর বৃবি, সিংরক্ষণ ও বনরাপে জীিন বনবিত করটত আজটকর এই সটেলন তাৎপর্ যপূণ য 

অিোন রাখটি িটল আবম বিশ্বাস কবর। 

সুবধবৃন্দ,  

আমরা িাঘ-অধ্যুবষত শেেগুটলার সরকার প্রধানগণ িাঘ সিংরক্ষটণর মহান উটেশ্য বনটয় রাবেয়ার শসন্ট বপোস যিাটগ য 

২০১০ সাটলর নটভম্বটর একটি আন্তজযাবতক েীষ য সটেলটন বমবলত হটয়বিলাম।  

ঐ সটেলটন ২০২২ সাটলর মটে িাটঘর সিংখ্যা ববগুণ করার শঘাষণা ও িাস্তিায়ন পিবত বনটয় আমরা ঐকমটতু শপৌৌঁিাই।  



২০১২ সাটলর অটটািটর ভূোটনর রাজধানী বথম্পুটত অনুবষ্ঠত িাঘ-অধ্যুবষত শেেগুটলার মন্ত্রীপর্ যাটয়র সটেলটন িাঘ 

সিংরক্ষটণ আঞ্চবলক সহটর্াবগতা বৃবি, আিাসিল সিংরক্ষণ, িন্যপ্রাণীর অনিধ ব্যিসা বনয়ন্ত্রণ ইতুাবে বিষটয় ৯-ে া বিবেষ্ট 

কম যপবরকিনা প্রণয়ন করা হয়।  

এরই ধারািাবহকতায় ২০১৩ সাটল চীটনর কুনবমিং-এ “International Workshop on Trans-

boundary Conservation of Tigers and endangered species and strategy for 

Combating illegal wildlife trade ” অনুবষ্ঠত হয়।  

সুবধমন্ডলী, 

িািংলাটেটের েবক্ষণ-পবিমাঞ্চটল সমুদ্র উপকূলিতী প্রায় ৬ হাজার ১৭ িগ যবকটলাবমোর এলাকা জুটি বিটশ্বর সি যবৃহৎ 

ম্যানটগ্রাভ  টরস্ট সুন্দরিন অিবিত। এই সুন্দরিটনই বিশ্বখ্যাত রটয়ল শিঙ্গল োইগাটরর িসিাস।  

১৯৯৭ সাটল ইউটনটকা সুন্দরিনটক বিশ্ব প্রাকৃবতক ঐবতহু এলাকা বহটসটি শঘাষণা কটর।  

বকন্তু তিবশ্বক উষ্ণায়ন, সমুদ্রউচ্চতা বৃবি, জলিায়ু পবরিতযন, সাইটলান, লিণাক্ত পাবনর অনুপ্রটিে ইতুাবে কারটণ 

সুন্দরিটনর অবস্তত্ব আজ হুমবকর মুটখ।  

তদুপবর, এই িনভূবমর উপর প্রায় ১২ লাখ মানুটষর জীিন-জীবিকা বনভ যরেীল। এসি কম যকান্ড িাঘ-মানুটষর বন্দ্বটক 

িাবিটয় বেটয়টি।  

রটয়ল শিঙ্গল োইগার আমাটের জাতীয় পশু। শুধ্য এ কারটণই নয়, িাঘ না থাকটল সুন্দরিটনর অবস্তত্ব অটনক আটগই 

বিলীন হটয় শর্ত। িাঘই আসটল সুন্দরিনটক রক্ষাকারী। আর সুন্দরিন িািংলাটেেটক ঝি, ঝঞ্ঝা, জটলাচ্ছ্বাস শথটক রক্ষা করটি। 

আমরা আমাটের এই জাতীয় প্রাণীটক রক্ষা করার জন্য বিবভন্ন কম যসূবচ বনটয়বি। ইটতামটে National Tiger 

Recovery Programme ( NTRP) এিিং Bangladesh Tiger Action Plan (২০০৯-২০১৭) ততবর 

করা হটয়টি। প্রণয়ন করা হটয়টি িন্যপ্রাণী (সিংরক্ষণ ও বনরাপত্তা) আইন ২০১২। জাবমন অটর্াগ্য এ আইটন িাঘ বেকারী িা 

হতুাকারীর ৭ শথটক ২ িির পর্ যন্ত কারােন্ড এিিং ১ লাখ োকা শথটক  ১০ লাখ োকা পর্ যন্ত অথ যেটন্ডর বিধান রটয়টি।  

সুন্দরিনসহ সারাটেটে িাঘসহ অন্যান্য িন্যপ্রাণী সিংরক্ষটণর জন্য “Strengthening Regional 

Cooperation for Wildlife Protection (SRCWP) প্রকি নাটম আটরকটি িাস্তিায়নাধীন রটয়টি। বিশ্ব 

ব্যািংক এটত অথ যায়ন করটি।  

িন বিভাটগর ক্রাইম কটরাল ইউবনে িন্যপ্রাণী পাচার, অনিধ বিবক্র ও প্রেে যন শরাটধ আইন-শৃঙ্ক্ষলা িাবহনীর সহায়তায় 

কাজ কটর র্াটচ্ছ। অসুি িাটঘর শসিাোটনর জন্য খুলনায় একটি Wildlife Rescue Centre িাপন করা হটচ্ছ। 

িনবিভাগ িাটঘর Scientific Monitoring ও জবরটপর জন্য গত িিটরর এবপ্রল মাস শথটক Wildlife 

Institute of India-এর সহায়তায় পরীক্ষামূলকভাটি Capture Camera ব্যিহার করটি। এই জবরপ শেষ হটল 

সুন্দরিটন িাটঘর প্রকৃত সিংখ্যা বনরূপন করা সম্ভি হটি। 

আমরা Wild Team ও িানীয় জনসাধারটণর সমন্বটয় সাতক্ষীরার শ্যামনগটর একটি  Tiger Response 

Team এিিং সুন্দরিন সিংলগ্ন গ্রামগুটলাটত ৪৯টি Village Tiger Response Team গঠন কটরবি। এর টল 

শলাকালটয় িাঘ আসা মাত্র খিরাখির আোন-প্রোন ও সতকযতামূলক ব্যিিা গ্রহণ করা সহজতর হটয়টি।  

িানীয় জনসাধারণটক সুন্দরিটনর জীিনিবচত্রু সিংরক্ষণ ও ব্যিিাপনায় সম্পৃক্ত করার জন্য Sundarban 

Environmental and Livelihood Security, Integrated Protected Area Co-

Management এিিং Climate Resilient Ecosystems and Livelihoods প্রকিগুটলার মােটম 

সুন্দরিটনর আটেপাটের উপটজলায় ৪টি ‘সহ-ব্যিিাপনা কবমটি’ গঠন করা হটয়টি।  

এিািা সুন্দরিটনর উপর বনভ যরেীল িানীয় জনসাধারটনর জন্য বিকি কম যসিংিাটনর লটক্ষু আমরা বিবভন্ন কম যসূবচ 

িাস্তিায়ন করবি। আমরা িন্যপ্রাণী বারা বনহত িা আহতটের ক্ষবতপূরণ নীবতমালা প্রণয়ন কটরবি।  

িন ব্যিিাপনার সাটথ সিংবিষ্ট ব্যবক্তটের েক্ষতা বৃবি, মবনেবরিং শজারোর ও অপরাধ বনয়ন্ত্রণসহ সুন্দরিটনর িাঘ সিংরক্ষণ 

ব্যিিার উন্নয়টন ভারটতর সাটথ আমরা একটি Protocol ও একটি সমটঝাতা স্মারক সাক্ষর কটরবি। 



এিািা িািংলাটেে, ভূোন, শনপাল এিিং ভারটতর মটে “Strengthening Regional Cooperation 

for wildlife protection” প্রকি অনুটমাবেত হটয়টি। 

আমাটের গৃহীত এসি পেটক্ষটপর  টল বিগত দুই িিটর িািংলাটেটে শকান িাঘ হতুা হয়বন। পূটি য িিটর মানটষর হাটত 

গটি ৩-৪টি িাটঘর মৃত্যু হত। িাটঘর আক্রমটণ মানুষ মৃত্যুর সিংখ্যাও ২৫-৩০ জন শথটক কটম মাত্র ৪ জটন এটস োঁবিটয়টি।  

শুধ্য িাঘ রক্ষাই নয়, প্রাণী তিবচটত্রর বিপুল আধার বহটসটি সুন্দরিনটক রক্ষা করা জরুবর। প্রাকৃবতক শসৌন্দর্ য এিিং জীি-

পবরটিটের এক অনন্য বনেে যন এই সুন্দরিন।  

িািংলাটেটের েবক্ষণাঞ্চটলর সমুদ্র উপকূলিতী এলাকাটক িটঙ্গাপসাগটর সৃষ্ট সামুবদ্রক ঝি এিিং সাইটলান শথটক রক্ষা 

কটর। আবম বিশ্ব সম্প্রোয়টক সুন্দরিন রক্ষায় অিংে বনটত আহ্বান জানাবচ্ছ। 

আমরা নেীগুটলার কুাবপোল শেবজিং করবি। এর টল সুন্দরিন অঞ্চটলর নেীগুটলার নাব্যতা বৃবি পাটচ্ছ। র্া সুন্দরিনটক 

রক্ষা করটত ভূবমকা রাখটি। 

সুবধবৃন্দ,  

শলািাল োইগার শপ্রাগ্রাটমর বতন িিটররও শিবে সময় অবতক্রান্ত হটয়টি। শসন্ট বপোস যিাটগ যর শঘাষণা দৃশ্যমান করার জন্য 

শলািাল োইগার ইবনবেটয়টিভ িাঘ-অধ্যুবষত শেেসমূহটক সি ধরটণর সহটর্াবগতা প্রোন কটর র্াটচ্ছ।  

আবম বিশ্বাস কবর আমরা এখন িাঘ সিংরক্ষটণ অবভষ্ঠ লক্ষু অজযটনর শক্ষটত্র একটি পর্ যাটয় এটস শপৌৌঁটিবি। এ মূহুটতয 

আমাটের পবরকিনা কম যসূবচ ও িাস্তিায়ন প্রবক্রয়ার মূল্যায়ন এিিং ঘােবতগুটলা বচবিত কটর পরিতী পেটক্ষপ বনটত হটি।  

আবম আো কবর, ‘Thimpu Affirmative Nine Point Action Agenda on Tiger 

Conservation’ এর আটলাটক “শলািাল োইগার বরকভাবর শপ্রাগ্রাটমর” মূল লক্ষু ২০২২ সাটলর মটে িাটঘর সিংখ্যা ববগুণ 

করার বিষটয় গৃহীত পেটক্ষপগুটলা পর্ যাটলাচনা কটর এ সটেলটন একটি নত্যন কম যপবরকিনা প্রণয়ন করা সম্ভি হটি।  

আবম আপনাটের সকলটক আশ্বস্ত করটত চাই, িাঘ রক্ষায় আমাটের সরকার প্রটয়াজনীয় সি ধরটণর পেটক্ষপ গ্রহণ 

করটি। 

আমার প্রতুাো, িািংলাটেেসহ সকল িাঘ-অধ্যুবষত শেেসমূহ িাঘ সিংরক্ষটণ সকটলর আন্তবরক প্রটচষ্টা অব্যাহত থাকটি। 

আসুন সকটল বমটল আমরা িাঘ িাঁচাই, প্রকৃবত িাঁচাই।  

সকলটক আিারও ধন্যিাে জাবনটয় আবম এই সটেলটনর শুভ উটবাধন শঘাষণা করবি। 

শখাো হাট জ। 

জয় িািংলা জয় িঙ্গিন্ধু 

িািংলাটেে বচরজীিী শহাক। 

... 


