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সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

সোসনত অসতসিবৃন্দ,  

সুসধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম and Good Morning to you all.  

 

ঐসতহাসসক শসন্ট সিটাস ষবার্ ষ নর্রীম্মত বাঘ সংরক্ষণ সবর্য়ক আন্তর্ষাসতক শীর্ ষ সম্মেলম্মন আমন্ত্রণ র্ানাম্মনার র্ন্য আসম 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভ্লাসিসমর পুসতনম্মক আন্তসরক ধন্যবাি র্ানাই। ১৯৭১ সাম্মল আমাম্মির মহান মুসিযুম্মে এবং িরবতীম্মত যুেসবধ্বস্ত 

শিশ পুনর্ ষঠম্মন রাসশয়া শে সহম্মোসর্তা ও সমি ষন সিম্ময়ম্মে তা আমরা কখনই ভুলব না।  

আমাম্মির এই সুন্দর গ্রম্মহ একসময় বাঘ নামক অসনন্দ সুন্দর এবং সবস্ময়কর একটি প্রাণী অবাম্মধ সবচরণ করত। র্ত একশ 

বেম্মর তাম্মির সংখ্যা ১ লাখ শিম্মক হ্রাস শিম্ময় ৩ হার্ার ৭০০-শত িাঁসিম্ময়ম্মে। বাম্মঘর এই সংখ্যা হ্রাম্মসর অন্যতম কারণ হম্মে 

সনসব ষচাম্মর সশল্প-কারখানা ততসর এবং অিসরকসল্পতভাম্মব র্নসংখ্যা বৃসে। মানুর্ সনম্মর্ম্মির প্রম্ময়ার্ন শমটাম্মত সর্ম্ময় বাঘসহ অন্যান্য 

প্রাণীর প্রাকৃসতক আবাসভূসম ধ্বংস কম্মর শেম্মলম্মে।    

আর্ম্মকর এই সম্মেলন অনুষ্ঠাম্মনর মাধ্যম্মম সবলুপ্তপ্রায় এই সুন্দর প্রাণীর ভসবষ্যৎ সনম্ময় আমাম্মির উম্মেম্মর্র সবর্য়টিই 

প্রসতেসলত হম্মে। সশল্প-কারখানা সম্প্রসারম্মণর র্ন্য কাঁচামাম্মলর প্রম্ময়ার্ন শমটাম্মত এবং ক্রমার্তভাম্মব র্নসংখ্যা বৃসের েম্মল 

অবাম্মধ র্ােিালা কাটা হম্মে। িাশািাসশ বন-র্ঙ্গল ধ্বংস কম্মর কৃসর্ র্সমম্মত িসরণত করা হম্মে। সনম্মর্ম্মির প্রাকৃসতক আবাসভূসম 

শিম্মক সবতাসিত হম্ময় বাঘ এবং অন্যান্য প্রাণী খাদ্য ও আশ্রম্ময়র শখাঁম্মর্ নতুন নতুন এলাকায় োয়। শসখাম্মনও তাম্মির একই ভাগ্য 

বরণ করম্মত হয়। সনম্মর্ম্মির অসস্তত্ব টিসকম্ময় রাখম্মত সর্ম্ময় তারা মারা িিম্মে। অম্মনক সময় মানুর্ তাম্মিরম্মক সনি ষয়ভাম্মব সিটিম্ময় 

হতযা কম্মর।  

তার উির কসিত শরার্ সনরামম্ময়র কাম্মর্ বাম্মঘর সবসভন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ব্যবহার করা হয়। অম্মনম্মক ঘর সার্াম্মত বাম্মঘর মািা 

ও চামিা ব্যবহার কম্মর। এসব কারম্মণ এই মূল্যবান প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস িাম্মে। শোর্াম্মোর্ ব্যবস্থার উন্নসতর েম্মল বাঘ সশকার 

বহুগুণ বৃসে শিম্ময়ম্মে। শর্াটা সবম্মে বাম্মঘর অসস্তত্ব আর্ হুমসকর সেুখীন।  

প্রাণীকূম্মলর মম্মধ্য একমাত্র মানব র্াসতই সবত্ত-তবভব র্ম্মি তুম্মল আম্ময়শী র্ীবন-োিন করম্মত অভযস্ত। এসব ধন-সম্পি 

অর্ষন করম্মত সর্ম্ময় আমরা এ গ্রম্মহর অম্মনক প্রাকৃসতক র্ম্মবর্ণার্ার সবনষ্ট করসে। দুভ ষাগ্যবশতঃ আমাম্মির সনম্মর্ম্মির কম ষকান্ডই 

মানবসভযতাম্মক ধ্বংম্মসর সিম্মক শঠম্মল সিম্মে। প্রকৃতিম্মক্ষ আমাম্মির প্রসতম্মবশর্ত ঐসতহয, প্রাকৃসতক র্ীবববসচত্র এবং সবসভন্ন প্রর্াসত 

সংরক্ষম্মণর মাধ্যম্মমই আমরা আমাম্মির চাসহিা শমটাম্মত িাসর।  

বাঘ এবং বাম্মঘর আবাসস্থল রক্ষা করার অি ষ হম্মে আমাম্মির িসরম্মবশম্মক রক্ষা করা। খাদ্য শৃঙ্খম্মল সম্মব ষাচ্চ স্তম্মর অবসস্থত 

সবিাল প্রর্াসতর এসব প্রাণীর বসবাম্মসর র্ন্য সবশাল এলাকার প্রম্ময়ার্ন হয়। তারা অন্যান্য প্রাণীম্মকও রক্ষা কম্মর। নতুনভাম্মব 



বাম্মঘর আবাসস্থল সম্প্রসারণ করম্মত িারম্মল, একসিম্মক শেমন তা ক্ষসতকর কাব ষন শশার্ম্মণ সহায়ক হম্মব, শতমসন র্ীবববসচত্র ও 

িসরম্মবম্মশর উন্নয়ম্মন কার্ করম্মব। বস্ত্ত্ততঃিম্মক্ষ, িসরম্মবশ, র্ীবববসচত্র এবং বন্যপ্রাণী এম্মক অিম্মরর স্পূররক সহম্মসম্মব কার্ কম্মর।  

সুসধবৃন্দ,  

            বাংলাম্মিম্মশ বতষমাম্মন ৪৪০টি রম্ময়ল শবঙ্গল টাইর্ার আম্মে। সবম্মের সব ষবৃহৎ ম্যানম্মগ্রাভ েম্মরস্ট সুন্দরবম্মন তাম্মির বসবাস। 

বাংলাম্মিম্মশর িসক্ষণ-িসিমাঞ্চম্মল সমুদ্র উিকূলবতী প্রায় ৬ হার্ার ১৭ বর্ ষসকম্মলাসমটার এলাকা জুম্মি এই সুন্দরবন। প্রাকৃসতক 

শসৌন্দে ষ এবং র্ীব-িসরম্মবম্মশর এক অনন্য সনিশ ষন এই বনভূসম। সবপুল র্ীবববসচম্মত্রর আধার আমাম্মির সুন্দরবন বাংলাম্মিম্মশর 

িসক্ষণাঞ্চম্মলর সমুদ্র উিকূলবতী এলাকাম্মক বম্মঙ্গািসার্ম্মর সৃষ্ট সামুসদ্রক ঝি এবং সাইম্মলান শিম্মক রক্ষা কম্মর।  

            ইউম্মনম্মকা ১৯৯৭ সাম্মল সুন্দরবনম্মক সবে প্রাকৃসতক ঐসতহয এলাকা সহম্মসম্মব শঘার্ণা কম্মরম্মে। সকন্তু তবসেক উষ্ণায়ন, সমুদ্র 

উচ্চতা বৃসে, র্লবায়ু িসরবতষন, সাইম্মলান, লবণাি িাসনর অনুপ্রম্মবশ ইতযাসি কারম্মণ সুন্দরবম্মনর অসস্তত্ব আর্ হুমসকর মুম্মখ। 

তদুিসর, এই বনভূসমর উির প্রায় ১২ লাখ মানুম্মর্র র্ীবন-র্ীসবকা সনভ ষর কম্মর। এসব কম ষকান্ড বাঘ-মানুম্মর্র েন্দ্বম্মক বাসিম্ময় 

সিম্ময়ম্মে। সবম্মচম্ময় বি কিা, সাম্প্রসতক ঘূসণ ষঝি সসডর এবং আইলা এই অবস্থার আরও অবনসত ঘটিম্ময়ম্মে।  

            রম্ময়ল শবঙ্গল টাইর্ার আমাম্মির র্াতীয় িশু। এই অসনন্দয সুন্দর প্রাণীটি রক্ষায় আমার সরকার Tiger Action 

Plan (২০০৯-২০১০) অনুম্মমািন সিম্ময়ম্মে। আমরা বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১০ প্রণয়ন কম্মরসে। এই আইম্মন বাঘ সশকাম্মরর 

র্ন্য ১২ বেম্মরর শর্ল এবং সেতীয়বার অনুরূি অিরাম্মধর র্ন্য োবজ্জীবন কারািম্মন্ডর সবধান রাখা হম্ময়ম্মে। বাংলাম্মিশ এবং 

ভারম্মতর মম্মধ্য Protocol on Conservation of Royal Bengal Tigers of the Sunderban 

অনুম্মমািন শিওয়া হম্ময়ম্মে। এম্মত আন্তসীমানা বন্যপ্রাণী সবর্য়ক অিরাধ সনয়ন্ত্রণ, সক্ষমতা ততসর এবং তবজ্ঞাসনক র্ম্মবর্ণার েলােল 

উভয় শিশ ব্যবহার করম্মত িারম্মব। এোিা বাংলাম্মিশ, ভূটান, শনিাল এবং ভারম্মতর মম্মধ্য "Strengthening 

Regional Cooperation for wildlife protection" প্রকল্প অনুম্মমাসিত হম্ময়ম্মে। সবেব্যাংক এ প্রকম্মল্প 

সহায়তা সিম্মে।  

            সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামগুম্মলাম্মত ৭৬টি Tiger Response Teams Ges 2wU Tiger 

Immobilization Teams র্ঠন করা হম্ময়ম্মে। এরেম্মল বাম্মঘর শলাকালম্ময় আসা অম্মনকটা কমম্মব। তাোিা, বন্যপ্রাণী 

সম্পম্মকষ র্নসম্মচতনতা সৃসষ্টর লম্মক্ষয শিম্মশ প্রিমবাম্মরর মত র্ত ২৯ শশ জুলাই ২০১০ ‘সবে বাঘ সিবস' িালন করা হয়।  

            শুধু বাঘ রক্ষাই নয়, প্রাণী তবসচম্মত্রর সবপুল আধার সহম্মসম্মব সুন্দরবনম্মক রক্ষা করা র্রুসর। এ লম্মক্ষয আমরা শবশ সকছু 

প্রকল্প হাম্মত সনম্ময়সে। এগুম্মলার মম্মধ্য Sunderban Management Project (2005-2010), 

Development and Rehabilitation of Communication System in Sunderbans 

(2009-2010), Development and Rehabilitation of Infrastructure in 

Sunderbans (2009-2010), ‘Sunderban Environment and Livelihood Security 

(SEALS) Project Ges Tiger Conservation Landscape (TCL) from the Impacts 

of Climate Change.  

            আসম সবে সম্প্রিায়ম্মক সুন্দরবন রক্ষায় অংশ সনম্মত আহ্বান র্ানাসে| 

http://www.new7wonders.com/ এই ওম্ময়বসাইম্মট সলক কম্মর এই সবুর্ প্রাকৃসতক সবস্মম্ময়র িম্মক্ষ আিনারা 

সমি ষন র্ানাম্মত িাম্মরন। আিনার একটি শভাট সুন্দরবনম্মক সবম্মের নতুন সপ্তািে ষ সনব ষাচম্মন সাহায্য করম্মব। এর মাধ্যম্মম এ মূল্যবান 

বনটি শেমন রক্ষা িাম্মব, শতমসন রক্ষা িাম্মব বাঘসহ লক্ষ লক্ষ উসিি ও প্রাণী।  

সুসধমন্ডলী,  

            সবেব্যািী বাঘ সংরক্ষম্মণর উিায় শবর করম্মত এ সম্মেলনটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ষ। সবম্মের মাত্র ১৩টি শিম্মশ বাম্মঘর আবাসস্থল 

আম্মে। এখাম্মন শসসব শিম্মশর প্রসতসনসধম্মির উিসস্থসত এই সুন্দর প্রাণীটিম্মক রক্ষায় তাম্মির আগ্রম্মহর সবর্য়টি প্রসতেসলত হম্ময়ম্মে। এই 

মহৎ উম্মদ্যাম্মর্র সমি ষম্মন সবেব্যাংক, Global Environment Facility (GEF), Smithsonian 

Institute এবং অন্য আরও কম্ময়কটি সংস্থা ২০২২ সাম্মলর মম্মধ্য বাম্মঘর সংখ্যা সেগুণ করম্মত "The Global Tiger 

Initiative" শুরু কম্মরম্মে।  



            তম্মব, আমাম্মির আরও অম্মনক সকছু করণীয় আম্মে। সবম্মশর্ কম্মর, সশকার, িাচার এবং বাম্মঘর বাসস্থান িখল বম্মের র্ন্য 

আমাম্মির কার্ করম্মত হম্মব। আসম সবোস কসর, বণ্যপ্রাণী রক্ষার র্ন্য এই প্রিম শীর্ ষ সম্মেলন এসব সমস্যা সমাধাম্মন সবেবাসীর 

দৃসষ্ট আকর্ ষণ করম্মত সক্ষম হম্মব।  

একটি সমসিত অঙ্গীকার এবং কম্মম ষাম্মদ্যার্ এই সবরল প্রাণী এবং তাম্মির বাসস্থান সনসিহ্ন হওয়া শিম্মক রক্ষা করম্মত সক্ষম 

হম্মব। অন্যান্য প্রর্াসত রক্ষায়ও এই সম্মেলন একটি নতুন যুম্মর্র সূচনা করম্মত িাম্মর। আমাম্মির এই ধরণীম্মক নতুন কম্মর প্রাকৃসতক 

সম্পম্মি ভরপুর করার িি উম্মমাচন করম্মত িাম্মর।  

            আমাম্মির এটা ভুলম্মল চলম্মব না শে তবসেক প্রসতম্মবশর্ত ভারসাম্য এবং সকল প্রর্াসতর সহাবস্থাম্মনর মাধ্যম্মম মানব 

সভযতার উম্মমর্ ঘম্মটসেল। আমাম্মির শেঁম্মচ িাকার এবং অগ্রর্সতর র্ন্য শেসব সম্পি এবং উিকরম্মণর প্রম্ময়ার্ন হয়, এর সবসকছুই 

আম্মস প্রকৃসত শিম্মক। আমরা শেন ভুম্মল না োই শে, প্রসতটি প্রর্াসত, সবম্মশর্ কম্মর, বাঘ এবং অন্যান্য সবলুপ্তপ্রায় প্রর্াসত তবসেক 

িসরবম্মশ রক্ষায় তাম্মির সনর্স্ব ভূসমকা িালন কম্মর িাম্মক। বাঘসহ সকল প্রাণী ও উসিি এক রহস্যময় এবং সবস্ময়কর শৃঙ্খম্মল 

আবে। আমরা শেন ভুম্মল না োই, এ সুন্দর পৃসিবীম্মত টিম্মক িাকম্মত এসব প্রাণী ও উসিি প্রর্াসত আমাম্মির সনরন্তর সহম্মোসর্তা 

সিম্ময় োম্মে।  

            সবাইম্মক আবারও ধন্যবাি।  

 শখািা হাম্মের্  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাম্মিশ সচরর্ীবী শহাক। 

--- 

 


