
বিশ্ব পবিবিশ বিিস ২০০৯ উববোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

শশখ হোবসনো  

ঢোকো, শুক্রিোি, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, ০৫ জুন ২০০৯  

 

বিসবমল্লোবহি িোহমোবনি িোবহম  

সম্মোবনত সভোপবত,  

সহকমীবৃন্দ,  

কূটননবতক বমশন ও আন্তযজোবতক সংস্থোি সিস্যবৃন্দ,  

পবিবিশ পিবকি যন্য বনি জোবিত সংস্থোি ব্যবিির্ জ,  

সম্মোবনত সুবধমন্ডলী,  

আসসোলোমু আলোইকুম।  

বিশ্ব পবিবিশ বিিস উপলবে আবয়োবযত আযবকি এই অনুষ্ঠোবনি শুরুবতই আবম শিবশি উপকূলীয় অঞ্চবল সোম্প্রবতক 

ঘূবণ জঝড় আইলো'য় বনহতবিি আত্মোি মোর্বেিোত কোমনো কিবি। একইসবে আবম আহত ও েবতগ্রস্তবিি প্রবত র্ভীি সমবিিনো 

যোনোবি।  

ঘূবণ জঝবড়ি আঘোবত যাঁিো আত্মীয়-স্বযন হোবিবয়বিন, সম্পি হোবিবয়বিন, তাঁবিি সোন্তনো শিওয়োি ভোষো আমোি শনই। 

আমিো - সিকোবিি পে শেবক সি জোত্মক শিষ্টো কিবি দুর্ জত মোনুষবিি দুুঃখ-দুি জশো লোঘবিি। আবম সমোবযি বিত্তিোনবিি আহ্বোন 

যোনোি আপনোিোও সিকোবিি পোশোপোবশ দুর্ জত মোনুবষি পোবশ িাঁড়োন, তাঁবিি প্রবত সোহোবেি হোত িোবড়বয় বিন।  

ঘূবণ জঝড়, যবলোচ্ছ্বোস, অবতবৃবষ্ট, খিো ইতৈোবি প্রোকৃবতক দুবয জোর্ এবকি পি এক শিবড়ই িবলবি। এি কোিণ হবি বিশ্ব 

উষ্ণোয়ন। সোম্প্রবতকোবল আমোবিি এ অঞ্চবল বসডি, নোবর্ জস, আইলোি মত মোিোত্মক ঘূবণ জঝড় আঘোত শহবনবি। একবিবক শযমন 

এসি দুবয জোর্ ঘন ঘন আমোবিি মত শিশবক আঘোত হোনবি, অন্যবিবক, এসবিি তীব্রতোও িোড়বি। িোড়বি েয়েবতি পবিমোন।  

বিশ্ব উষ্ণোয়বনি যন্য শযমন র্িীি মোনুবষিো িোয়ী নন, শতমবন আমোবিি মত র্িীি শিশগুবলোি িোয়ভোর্ও ততটো শিশী 

নয়। অেি প্রোকৃবতক দুবয জোর্ যখন আঘোত হোবন, তখন এ র্িীি মোনুষগুবলোই েবতগ্রস্ত হয় সিবিবয় শিশী।  

প্রোকৃবতক পবিবিবশি বতনটি প্রধোন উপোিোন পোবন, িোয়ু, মোটি। মোনুবষি কম জকোবন্ডি েবল আমোবিি শিবশি এ বতনটি 

উপোিোন আয হুমবকি মুবখ।  

জ্িবশ্বক উষ্ণতো বৃবিি েবল সমুদ্র পৃবষ্ঠি উচ্চতো িোড়বি। আমোবিি এ অঞ্চবল সমুদ্র পৃবষ্ঠি উচ্চতো প্রবত িিি িোি 

বমবলবমটোি িোড়বি যো বিশ্বহোবিি শিবয় শিবশ। আমিো আয শিোবখি সোমবনই তোি দৃষ্টোন্ত শিখবত পোবি। সোম্প্রবতক ঘূবণঝড় 

আইলোয় আঘোতপ্রোপ্ত িবেণোঞ্চবলি নীচু এলোকো শেবক প্রোয় ২-সপ্তোহ পিও পোবন সম্পূণ জ শনবম যোয়বন। আমিো বির্ত কবয়ক িিবি 

শিখবত পোই, িন্যোি পোবন িীঘ জ সময় ধবি আটবক েোকবি। সমুদ্র পৃষ্ঠোি উচ্চতো বৃবিি েবল পোবন সহবয নিী শিবয় সমুবদ্র শনবম 

যোবি নো।  

আকবিক িন্যো, বিলবিত িষ জো, হঠোৎ অবতিষ জণ, সঙ্কুবিত শীত শমৌসুম, িীঘ জস্থোয়ী খিো, অবতবিি তোপমোত্রো এসিই 

যলিোয়ু পবিিতজবনি েসল। শুধু তোই নয়, কৃবষবত এখন েলন কমবি, ভূ-র্ভজস্থ এিং ভূ-উপবিস্থ পোবনি পয জোপ্ততো কমবি। িোড়বি 

শিোর্ ব্যোবধি প্রবকোপ। িোড়বি ডোয়বিয়ো ও পুবষ্টহীনতোি সমস্যো। সোধোিণ মোনুষ বিবশষ কবি র্িীি মোনুবষি যীিনযীবিকোি ওপি 

যলিোয়ুি পবিিতজবনি অশুভ িোয়ো ইবতোমবে পবিলবেত হবি।        

সুবধবৃন্দ,  

আমোবিি এই শিোট শিবশ আয ১৫ শকোটি মোনুবষি িোস। নর্িোয়ন প্রবক্রয়ো দ্রুত শেবক দ্রুততি হবি। েবল কৃবষ যবম 

কমবি। আিোি ১৫ শকোটি মোনুষবক খোওয়োবনোি যন্য অবধক েসল েলোবত বর্বয় যবমবত অবতবিি মোত্রোয় সোি, কীটনোশক, 



ভুর্ভজস্থ পোবন বিবত হবি। িোষ কিবত হবি হোইবব্রড মবনোকোলিোি। েবল একবিবক শযমন মোটি ও পোবনি দূষণ িোড়বি, শতমবন 

বিপন্ন হবি যীিনিবিত্র।  

নি-নিী-খোল-বিবলি শিশ িোংলোবিবশি সি নিী-নোলো আয মবি যোবি। শিোট-খোট নিী আি খোল-বিবলি অবস্তত্ব শনই 

িলবলই িবল। হয় িখল হবয় যোবি, নো হয় পবল পবি ভিোট হবয় শর্বি। পদ্মো-যমুনোয় আয ধু-ধু িোলুিি। শহবিি শকোল শঘবষ শয 

সি নিী িবয় শর্বি , শসগুবলো দু'ধিবনি আক্রমবণি বশকোি হবি। প্রেমতুঃ অনিধ িখল, ববতীয়তুঃ দূষণ। িখবলি েবল িোযধোনী 

ঢোকোি ১২৫টিিও শিশী খোবলি শকোন অবস্বত্ব শনই। অনিধ িখল আি দুষবণি েবল ইবতহোস-খ্যোত বুবড়র্েোি অবস্বত্ব আয বিপন্ন। 

িোযধোনী আবশপোবশি িোলু, তুিোর্, শীতলেৈো, কোবলর্েোি অিস্থোও একই িকম।  

নিী হবি মোনি সভৈতোি সূবতকোর্োি। পৃবেিীি সি সভৈতোই নিী আি সমুদ্রবক বঘবি র্বড় উবঠবি। আমিো শিবশি নি-

নিীবক িাঁিোবত এিং িখলিোবিত্বমুি কিবত ইবতোমবে পিবেপ গ্রহণ কবিবি। আপনোি শিবখবিন, তুিোবর্ি িখলিোিবিি উবিি 

কিো হবি। আবম বৈে জহীনভোবি শঘোষণো কিবত িোই, িখলকোিীিো শযই শহোক, যত েমতোশোলীই শহোক, তোবিিবক উবিি কিো হবি। 

নিী ও যলোশয় িেোি যন্য যো যো কিণীয় তোি সিই আমিো কিি ইনশোআল্লোহ্।   

বিশ্ব উষ্ণোয়বনি প্রভোি শেবক িেো, দূষণমুি পবিবিশ র্বড় শতোলো এিং পোবনসম্পি িেোয় আমোবিি সিকোি সমবিত 

নীবত ও পবিকল্পনো গ্রহণ কিোি উবযোর্ বনবি। নিী খনন, পোবন সংিেণ, িন্যো বনয়ন্ত্রণ, নিী ভোঙন শিোধ, িনোঞ্চল ও যীিনিবিত্রৈ 

িেোি ব্যিস্থো কিো হবি।  

শসি সুবিধো সম্প্রসোিণ ও লিণোিতো শিোধ এিং সুন্দিিনসহ অিিোবহকো অঞ্চবলি বমঠো পোবন প্রোবপ্ত সমস্যো সমোধোবনি 

লবেৈ র্েো ব্যোবিয প্রকল্প িোস্তিোয়বনি উবযোর্ শনওয়ো হবি।  

পবিবিশ ও পোবনসম্পি িেোয় কোয জকি আঞ্চবলক ও আন্তযজোবতক সহবযোবর্তো র্বড় শতোলো হবি। পোবন ও িোয়ু দূষণ শিোধ 

এিং িযজৈ ব্যিস্থোপনোয় আধুবনক বিজ্ঞোনসম্মত ব্যিস্থোপনো র্বড় শতোলো হবি। ভূ-উপবিবস্থত পোবনি যুবিসেত ব্যিহোি বনবিত কিো 

হবি।  

সুবধমন্ডলী,  

জ্িবশ্বক উষ্ণতো শেবক সৃষ্ট যলিোয়ু পবিিতজবনি সোবে খোপ খোইবয় বনবত আমোবিি সি জোত্মক প্রস্ত্ত্তবত গ্রহণ কিবত হবি। 

একবিবক পবিিশ দূষণ কমোবত হবি; অন্যবিবক উদ্ভোিন কিবত হবি নতুন পবিবিবশি সবে মোনোনসই শস্য প্রযোবত।  

আবম শযবন খুবশ হবয়বি, পবিবিশ ও িন মন্ত্রণোলবয়ি অধীবন ইবতোমবে National Adaptation 

Programme of Action (NAPA) এিং যলিোয়ু পবিিতজন শমোকোবিলোয় Bangladesh Climate 

Change Strategy and Action Plan প্রস্ত্ত্তত কিো হবয়বি। একটি যলিোয়ু তহবিলও র্ঠন কিো হবয়বি। 

অবভবযোযন সংক্রোন্ত র্বিষণো কোয জক্রবমও এ তহবিল শেবক অে জ শযোর্োন শিওয়ো শযবত পোবি।  

আবম আশো কিি, আমোবিি শমধোিী বিজ্ঞোনীিো শলোনো, খিোসহ বিবভন্ন প্রবতকূল পবিবিশ সবহষ্ণু েসল, েলমূল, সবি 

ইতৈোবিি উদ্ভোিবন এবর্বয় আসবিন। তবি আবম বমটিবর্শবনি বকছু বিষয় বনবয় কেো িলি। প্রেমতুঃ আমোবিি সকল কোয জক্রম 

শটকসই ও পবিবিশসম্মত হবত হবি। আমিো উন্নয়ন িোই। বকন্তু তো অিশ্যই হবত হবি পবিবিশ সম্মত এিং শটকসই। প্রেোর্ত 

উন্নয়বনি নোবম পবিবিশবক আি উবপেো কিো যোবি নো। এই উবপেো , এই উিোসীনতো শেবকই যলিোয়ুি পবিিতজন ঘবটবি। 

আমোবিি প্রোতৈবহক যীিবন শিোট শিোট কোয জক্রম বিবয়ই আমিো জ্বোলোবনি যবেিো ব্যিহোি কমোবত পোবি।  

যবমবত জ্যি সোি ব্যিহোবিি মোেবম িোসোয়বনক সোবিি ব্যিহোি কমোবত হবি। এিেবল একবিবক শযমন আ      অবত 

মূল্যিোন গ্যোবসি সোশ্রয় হবি, শতমবন মোটি ও পবিবিশ দূষণ কমবি। পোশোপোবশ কমোবত হবি কীটনোশক প্রবয়োবর্ি পবিমোন। আবম 

কৃবষ বিজ্ঞোনীবিি িলি, আপনোিো এমন েসবলি যোত উদ্ভোিন করুন যোবত সোবিি ব্যিহোি কম কিবত হয়।  

সুবধমন্ডলী,  

আমোবিি শিবশ পবিবিশ দূষবণি সমস্যো ক্রবমই িোড়বি। ইট-ভোটো, শমোটিযোন, বশল্প-কোিখোনো ও িবযজৈি উৎস শেবক 

প্রবতবিন বিবভন্ন ধিবনি দূষণ বনসৃত হবি। িোযধোনী ঢোকোসহ বিভোর্ীয় শহিগুবলোবত এ ধিবনি দূষবণি প্রভোি অনুভূত হবি 

সিবিবয় শিবশ। বশল্প-কোিখোনোি িযজৈসহ গৃহস্থোলী ও পয়ুঃিযজৈ বনবেবপি কোিবণ ঢোকোি আবশপোবশি সিগুবলো নিী মোিোত্মকভোবি 

দূবষত হবয় পবড়বি। এটি একটি িীঘ জ সমবয়ি অব্যিস্থোি েসল।  



আমিো িোই আমোবিি প্রবতটি বশল্প প্রবতষ্ঠোন হবি পবিবিশিোন্ধি। শযখোবন শসখোবন িযজৈ বনুঃসিণ কিো যোবি নো। প্রকৃবত ও 

মুি আকোশবক িযজৈ বনুঃসিবণি উপবযোর্ী মবন কিোি মোনবসকতো পবিহোি কিবত হবি। শটকসই উন্নয়বনি স্বোবে জ আমোবিি বশল্প-

কোিখোনোগুবলোবক পবিবিশ সম্মত পিবতবত উৎপোিবন শযবত হবি।  

বিশ্ব পবিবিশ বিিবসি প্রবতপোবযি শিতনোয় আবম সুশীল সমোয ও সি জস্তবিি যনর্ণবক যলিোয়ু পবিিতজন শমোকোবিলোি 

পোশোপোবশ সিোইবক পবিবিবশি প্রবত আিও যত্নিোন হবত আহ্বোন যোনোবি।  

আপনোিো শযবন খুবশ হবিন, পবিবিশ সংিেবণ বনবিবিত মোনুষবিি অিিোবনি স্বীকৃবতস্বরূপ ইবতোমবে পবিবিশ পিক 

প্রিোবনি উবযোর্ শনওয়ো হবয়বি। এিিি যাঁিো পিক পোবিন তাঁবিি আবম আন্তবিক অবভনন্দন যোনোবি। তাঁবিি এই স্বীকৃবত 

অন্যবিি মোবঝও আবলো িড়োক। পবিবিশ িেোয় সকবলি মবে সবিতনতো সৃবষ্ট শহোক। আমিো মবন কবি, সি জস্তবিি যনর্ণবক 

সম্পৃি কবি এিং সকবলি সবম্মবলত প্রয়োবস আমোবিি পবিবিশ িেো কিো সম্ভি।  

সুবধমন্ডলী,  

বিশ্ব এখন পবিবিশ িেোি িৈোবলবেি মুবখ িাঁবড়বয়। িোস্তি সতৈ হ 'ল, শকোন শিবশি পবে এককভোবি এই িৈোবলে 

শমোকোবিলো সম্ভি নয়। যলিোয়ু পবিিতজনযবনত উদূ্ভত পবিবস্থবতবত খোপ খোওয়োবনোি যন্য আমোবিি সি জোত্মক প্রস্ত্ত্তবত বনবত হবি।  

যনর্ণবক সবে বনবয় আমিো আন্তবিকভোবি এ পবিবস্থবত শমোকোবিলোয় সবিষ্ট েোকি। বিশ্ব পবিবিশ বিিবস আমোবিি 

শপে শহোক িতজমোন ও ভবিষ্যত প্রযবেি যন্য একটি সুখী, সুন্দি, বনিোপি ও সমৃি িোংলোবিশ বিবনম জোবণি। আসুন, আমিো সিোই 

বমবল এই লেৈ অযজবন একবযোবর্ কোয কবি।  

শখোিো হোবেয।  

যয় িোংলো, যয় িেিন্ধু।  

িোংলোবিশ বিিযীিী শহোক।  


