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িোসনত িভাপসত,  

িহকেীবৃদ,  

উন্নয়ন িহর াগী িংস্থা  প্রসতসনসধগণ,  

উপসস্থত সুসধেন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুে।  

            শলাগান - িবুজ নগ  িবুজ শেে  

                        বেরল শেব বাংলারেে  

            জাতীয় বৃক্ষর াপণ আরদালন ও বৃক্ষরেলা-২০১০ এ  উরবাধন অনুষ্ঠারন উপসস্থত িবাইরক আো  আন্তস ক শুরভচ্ছা 

জানাসচ্ছ।  

গাছ োনুরষ  অপস হা জ বন্ধু। আোরে  শেঁরে থাকা  জন্য  া  া প্ররয়াজন শ েন - অন্ন, বস্ত্র, বািস্থান ও  সেসকৎিা  

অন্যতে প্রধান উৎি - গাছ।  

োস দ্র্ৈ সবরোেন, কে জিংস্থান, অথ জননসতক উন্নয়ন ও পস রবে িং ক্ষরণ গারছ  ভূসেকা অতৈন্ত গুরুত্বপূণ জ।           

আপনা া জারনন, ব্যাপক হার  বৃক্ষ সনধরন  কা রণ দুই েেক আরগ আোরে  শেরে  উত্ত াঞ্চরল েরুক ণ প্রসিয়া শুরু 

হরয়সছল। এই ঢাকা েহর  একিেয়  াস্তা  দুপারে িবুজ গারছ  িাস  সছল। সকন্তু, ১৯৭৫ এ  পর  বন্দুরক  শজার  ক্ষেতা েখল 

কর  এক িােস ক োিক গাছ শকরে ঢাকারক িবুজশূন্য কর  প্রাণহীন কর  সেরয়সছল। ১৯৫৪ িারল যুক্তপ্রন্ট ি কা  গঠন কর । এ 

িেয় িবুজ নগ ী সহিারব ঢাকারক গরে শতালা হয়। ৮১ িারল সির  শেসখ ঢাকা এক সব ান নগ ী।  

অরনক টুনটুসন পাখী আ  বগনসভলা গাছ সছল প  াষ্ট্র েন্ত্রণালয়, হাইরকাে জ, ঢাকা সবশ্বসবদ্যালয় ও বাংলা একারেসে 

এলাকায়। এিব গারছ  ছায়ায় ছাত্র জীবরন আরদালন েলাকারল সবশ্রাে সনতাে । শি অবস্থা আজ আ  শনই। ১৯৯০ প বতী িেরয় 

সবর াধীেরল থাকা  পর ও আওয়ােী লীগ বৃক্ষর াপন আরদালন শুরু কর সছল। তা ই ধা াবাসহকতায় োনুরষ  েরে িেরতনতা 

বৃসি পাওয়ায় প্রচু  পস োরণ গাছ লাগান হরচ্ছ। িরল এখন আপনা া লক্ষৈ ক রবন, উত্ত াঞ্চরল েরুক ণ প্রসিয়া অরনকোই বন্ধ 

হরয়রছ। ১৯৮৫ িারল কৃষকলীগ োসয়ত্ব শনয় বৃক্ষ শ াপরণ । ইরতাপূরব জ উত্ত াঞ্চল েরুক ণ প্রসিয়া হয়। ১৯৯৬ িারল গঙ্গা চুসক্ত  

প  বৃক্ষায়ন শুরু কস ।  

সুসধেন্ডলী,  

            জলবায়ু পস বতজরন  িরল শগাো সবশ্ব আজ ে ে ুমেসক  মুরখ। োনুরষ  জ্তস  সবসভন্ন কা রণ বায়ুেন্ডরল ্ীন হাউজ 

গ্যাি যুক্ত হরচ্ছ। িরল সবশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃসি পারচ্ছ এবং জলবায়ু পস বতজন হরচ্ছ।  

ভূপৃরষ্ঠ  উষ্ণতা বৃসি  িরল পব জত ও শেরু অঞ্চরল  ব ি গরল িমুদ্র্পৃরষ্ঠ  উচ্চতা বােরছ। ঘন ঘন ঝে-ঝঞ্ঝা ও সুনাসে  

েত ো াত্মক প্রাকৃসতক দুর জাগ শেখা সেরচ্ছ। জলবায়ু পস বতজরন  িরল বাংলারেে সবরশ্ব  অন্যতে ঝুঁসকপূণ জ শেরে পস ণত হরয়রছ। 



বাংলারেরে  িমুদ্র্পৃরষ্ঠ  উচ্চতা বৃসি পারচ্ছ। সকন্তু জলবায়ু পস বতজরন আোরে  অবোন অসত নগণ্য। আেঙ্কা ক া হরচ্ছ  থা থ 

উরদ্যাগ না সনরল আগােী ২০৫০ িারল  েরে বাংলারেরে  উপকূলীয় অঞ্চরল  একটি সব াে অংে পাসনরত তসলরয়  ারব।  

আপনা া শেরখরছন, ২০০৭ িারল উপকূলীয় অঞ্চরল সিের   আঘারত কী পস োণ ক্ষয়ক্ষসত হরয়রছ। গত বছ  আইলা  

িেয় উপকূরল  বাধ শভরে িমুরদ্র্  পাসন আবাসে জসে ও শলাকালরয় ঢুরক পরেসছল। এক বছ  পা  হরয় শগরলও এখনও 

েসক্ষণাঞ্চরল  অরনক এলাকা পাসনরত ডুরব আরছ। হাজা  হাজা  োনুরষ  জীবন-জীসবকা সবপন্ন হরয় পরেরছ । এ ক্ষসত পুর াপুস  

কাটিরয় উঠা বাংলারেরে  পরক্ষ কষ্টিাে হরয় পরেরছ।  

গাছপালা তথা বনভূসে প্রাকৃসতক দুর জাগ শোকাসবলায় গুরুত্বপূণ জ ভূসেকা পালন কর । সুদ বন না থাকরল আোরে  

েসক্ষণাঞ্চরল  অসস্তত্ব অরনক আরগই সবলীন হরয় শ ত। সুদ বরন  গাছপালা একসেরক জরলাচ্ছ্বাি এবং বাতারি  গসত প্রসতর াধ 

কর , অন্যসেরক োটি  ক্ষয় শ াধ কর । আপনারে  স্ম রণ আরছ সনশ্চয়, সুদ বরন  বৃক্ষ াসজ সনরজরে  সবলীন কর  সেরয় 

সিের   িেয় েসক্ষণাঞ্চরল  জানোরল  ক্ষয়ক্ষসত অরনকখাসন কসেরয় সেরয়সছল। কক্সবাজার  ঝাউবন বঙ্গবন্ধু  সনরে জরে জ্ত ী 

হয়। শছাে শছাে বীরপ বৃক্ষ শ াপণ ও অভয়া ণ্য জ্ত ী ক া হয়।  

আে া আোরে  বৃক্ষিম্পে  ক্ষা ক রত োই।  খনই শকান নতুন  াস্তা বা বাঁধ জ্তস  ক া হরব, শিখারন প্রচু  পস োরণ 

গাছ লাগারনা  জন্য আসে িংসেষ্ট কর্তজপক্ষরক সনরে জে সেসচ্ছ।  

আপনা া শেরখরছন, সবগত ি কা গুরলা  ছত্রছায়ায় উপকূলীয় িবুজ শবষ্টনী শকরে একরশ্রণী  প্রভাবোলী া সবসি কর  

সেত। ি কা  প্রধারন  োসয়ত্ব শনওয়া  প  সুস্পষ্ট সনরে জে সেরয়সছ, গাছ কাো  িারথ শ ই জসেত থাকুক না শকন, শি  সে েরল  

শলাকও হয় তা  সবরুরি করঠা  ব্যবস্থা শনওয়া হরব। তা  সুিল আে া ইসতেরেই শপরত শুরু কর সছ। বনায়রন  অংে সহরিরব 

আোরে  শিনাবাসহনী বৃক্ষ শ াপণ কর , শহসলকপ্টার  বীজ ছসেরয় শেয়, স্কুরল  বাউন্ডাস  ধর  গাছ লাগারনা হয়। অন্যসেরক বৃক্ষ 

সনধরন করঠা  ব্যবস্থা শনয়ায় আে া বিপস ক ।  

সুসধবৃদ,  

            বতজোন ি কা  োস দ্র্ সবরোেন, কে জিংস্থান, অথ জননসতক উন্নয়ন, জলবায়ু পস বতজরন  প্রভাব শোকাসবলা ও শেরে  বৃক্ষ 

িম্পে বৃসি  জন্য অরনকগুরলা পেরক্ষপ সনরয়রছ। আে া নেীগুরলা শেসজং ক ব ও জীবনবসেত্র  ক্ষা ক রত িােেত কাজ ক ব।  

আরগ স্থানীয় জনগরণ  উরদ্যারগ ি কাস  বনভূসেরত বনায়রন  সবধান সছল না। ব ং গাছ শকরে খাি জসে সহিারব ব াদ্দ 

শেয়া হত। স্থানীয় জনগণ সনরজরে  শ্রে বা অথ জ সবসনরয়ারগ  োেরে ি কাস  জসেরত বনায়ন ক রত পা রব এরূপ সবধান শ রখ 

বতজোন ি কা  এ বছ  িাোসজক বনায়ন সবসধোলা ২০০৪ িংরোধন কর রছ। িাোসজক বনায়রন  া া অংে শনয় সবগত '৯৬ 

িারল  ি কা  গঠরন  প  দ্রুত প্রাপ্য বুরঝ পায়, এখনও তা সনসশ্চত ক া হরচ্ছ।  

বৃক্ষ িম্পে বৃসি  জন্য ি কা  এ বছ  ১০৯ শকাটি োকা ব্যরয় িা ারেরে োস দ্র্ৈ সন িরন িাোসজক বনায়ন প্রকল্প ্হণ 

কর রছ।  

            জলবায়ু পস বতজরন  সবরূপ প্রভাব হরত শেেরক  ক্ষা  জন্য আে া সনজস্ব তহসবল শথরক ৭০০ শকাটি োকা  জলবায়ু 

ট্রাস্ট িান্ড গঠন কর সছ।  

শেেব্যাপী জনগরণ  অংে্হরণ বনায়ন ও বৃক্ষ িম্পে বৃসি  জন্য ট্রাস্ট িান্ড হরত ৫৪ শকাটি োকা ব্যরয় ৪টি প্রকল্প হারত 

শনওয়া হরয়রছ। এিব প্রকল্প িিল বাস্তবায়রন ্ােীণ জনপরে ও উপকূলীয় অঞ্চরল একটি শেকিই িবুজ শবষ্টনী গরে উঠরব  া 

অথ জননসতক িৃদসি অজজন, োস দ্র্ৈ সবরোেন ও প্রাকৃসতক সবপ জয় কোরত গুরুত্বপূণ জ ভূসেকা  াখরব।   

সুসধবৃদ,  

            গারছ  পাোপাসে বন্যপ্রাণী আোরে  একটি অমূল্য িম্পে। শেরে  বনাঞ্চল ক্ষসত্স্ত হওয়ায় বন্যপ্রাণী  বািস্থারন  

অরনক ক্ষসত হরয়রছ। অরনক প্রজাসত  পশু-পাসখ হাস রয়  াওয়া  ুমেসক  মুরখ পরেরছ। ঢাকা েহর  শৃগারল  োক শোনা শ ত, 

পাখী  োক শোনা শ ত। আজ শিই জ্নিসগ জক অবস্থা আ  শনই।  

িব জকারল  িব জরশ্রষ্ঠ বাোসল, জাসত  জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবু   হোন বন্যপ্রাণী িং ক্ষরণ ১৯৭৩ িারল বাংলারেরে 

বন্যপ্রাণী (িং ক্ষণ) অোরেে প্রবতজন কর সছরলন। তা ই ধা াবাসহকতায় আে া এবা  নতুন কর  বন্যপ্রাণী িং ক্ষণ আইন 

ক সছ।   



আে া বন্যপ্রাণী িং ক্ষণ ও উন্নয়রন  জন্য গাজীপুর   ঐসতহৈবাহী োলবরন ৬৪ শকাটি োকা ব্যরয় ‘বঙ্গবন্ধু িািা ী পাকজ 

স্থাপন' ক সছ। ঢাকা েহানগ ী  অরনক জসে েখলমুক্ত ক রত হরয়রছ। এরত প্রাকৃসতক ভা িাম্য  ক্ষা, নাগস করে  সবরনােরন  

সুর াগ হরব।  

সুসধেন্ডলী,  

            ঘুসণ জঝে ও জরলাচ্ছারি  ক্ষয়ক্ষসত কোরত উপকূল জুরে ম্যানর্াভ ির স্ট গরে শতালা হরয়রছ। পাোপাসে নতুন কর  

িবুজ শবষ্টনী গরে শতালা  জন্য প্ররয়াজনীয় পেরক্ষপ শনওয়া  সনরে জে সেসচ্ছ।  

শ িব উপকূলীয় বনাঞ্চরল  গাছগুরলা বে হরয় শগরছ শি কে ৫০ ভাগ গাছ আে া েস দ্র্ জনগরণ  েরে সবত ণ এবং 

শিিব স্থারন নতুন কর  বনায়রন  ব্যবস্থা সনরয়সছ।  

প্রাকৃসতক বনাঞ্চল  ক্ষা  জন্য আে া REDD (Reducing Emission From Deforestation 

and Forest Degration) কে জসূসে ্হণ কর সছ। এ িরল বনভূসে ধবংি বন্ধ হরব। জীবনবসেত্র িং ক্ষণ িহজ হরব ও 

কাব জন েজুে বৃসি পারব।  

এছাো, জীবনবসেত্র িং ক্ষণ, উন্নয়ন ও কাব জন েজুে বৃসি  জন্য আোরে  ি কা  প্রথেবার   েত CDM (Clean 

Development Mechanism) প্রকল্প ্হণ কর রছ।  

            শ  শকান মূরল্য ভসবষ্যৎ প্রজরে  জন্য আোরে রক বনভূসে িং ক্ষণ ক রত হরব। এ জন্য বনভূসে  িীোনা সনধ জা ণিহ 

প্রস্তাসবত িকল বনভূসে িং সক্ষত বন সহরিরব শঘাষণা ক রত হরব। বনভূসে বন সবভারগ  নারে শ কে জ ক ািহ বনভূসে িং ক্ষরণ 

কা জক  উরদ্যাগ সনরত আসে িংসলষ্টরে  সনরে জে সেসচ্ছ।  

সুসধেন্ডলী,  

২০১০ িালরক আন্তজজাসতকভারব জীবনবসেত্রৈ বষ জ সহরিরব শঘাষণা ক া হরয়রছ। আোরে  বনভূসে একিেয় জীবনবসেরত্রৈ 

িৃদি সছল। আোরে  িেরবত প্ররেষ্টায় জীবনবসেত্রৈরক সবলুসি  হাত হরত  ক্ষা ক রত হরব। জীবনবসেত্রৈ ও বন্যপ্রাণী িং ক্ষরণ  

জন্য বন অসধেি  শেরে  শোে িং সক্ষত বনভূসে  ১০ ভাগ িং সক্ষত এলাকা সহরিরব সেসিত কর রছ।  

বাংলারেরে  পাহােী বনাঞ্চরল  উসিে ও প্রাণী িং ক্ষরণ  িারথ িারথ জলােয়, উপকূলীয় এলাকা এবং সবসভন্ন প্রাকৃসতক 

জ্বসেত্রৈ িৃদি এলাকািমূহরক িং ক্ষরণ শেরে  ইসতহাি ঐসতহৈ এবং ইরকা-টুৈস জরে  সুর াগ সৃসষ্ট  িম্ভাবনা  বা  উরোেন 

ক রব। জনপ্রসতসনসধরে  আহবান জানাই আসুন, িলজ, বনজ ও ঔষসধ ৩টি কর  গাছ লাগাই। আোরে  ভূসে উব জ , অল্প 

পস ে জায়ই গাছ শবরে উঠরব।  

ি কা  িা া শেরে সবভাগ, শজলা ও সবসভন্ন উপরজলায় বৃক্ষরেলা  আরয়াজন কর রছ। শেলা হরত ো া িং্হ কর  

শ াপরণ  োেরে িবুজ বাংলারেে গরে শতালা  আহবান জানাসচ্ছ।  

বন্যপ্রাণী িং ক্ষরণ সবরেষ অবোরন  জন্য আে া এই প্রথেবার   েত বন্যপ্রাণী িং ক্ষরণ ‘‘Bangladesh 

Award for Wildlife Conservation" পেক প্রবতজন কর সছ।  

এ বছ  ৩ জনরক এ পেক শেওয়া হরচ্ছ।  াঁ া এ পেক শপরয়রছন আসে তাঁরে রক অসভনদন জানাই।  াঁ া বৃক্ষর াপরন 

প্রধানেন্ত্রী  জাতীয় পু স্কা  শপরয়রছন আসে তাঁরে ও অসভনদন জানাই।  

িাোসজক বনায়রন  াঁ া এতসেন কষ্ট স্বীকা  কর  বন িং ক্ষণ কর রছন আজ তাঁ া তাঁরে  লভৈাংে পারচ্ছন। আসে 

তাঁরে রকও আন্তস ক ধন্যবাে জানাই। ভসবষ্যরত আ ও শবেী জনরক সেরত পাস  শিই লক্ষৈ থাকরব আোরে ।  

িবাইরক আবা ও ধন্যবাে জাসনরয় আসে জাতীয় বৃক্ষর াপন আরদালন ও বৃক্ষরেলা ২০১০ এ  শুভ উরবাধন শঘাষণা 

ক সছ।  

শখাো হারিজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলারেে সে জীবী শহাক।  

--- 

 


