
 

বিশ্ব পবিবিশ বিিস ও জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান এিং  

পবিবিশ মেলা ও বৃক্ষবেলা ২০১৬ উববাধন অনুষ্ঠান 

     

োননীয় প্রধানেন্ত্রী 

মশখ হাবসনা 

কৃবিবিি ইনবিটিউশন িাংলাবিশ, ফাে মবেট, ঢাকা, ১৬ শ্রািণ ১৪২৩, ৩১ জুলাই ২০১৬  

বিসবেল্লাবহি িাহোবনি িাবহে 

 

অনুষ্ঠাবনি সিাপবত, 

সহকেীবৃন্দ, 

বিবিন্ন পিক প্রাপ্ত ব্যবিিে ম ও সংস্থাি প্রবতবনবধবৃন্দ, 

উপবস্থত সুবধেন্ডলী। 

 আসসালামু আলাইকুে। 

বিশ্ব পবিবিশ বিিস ও জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান এিং পবিবিশ মেলা ও বৃক্ষবেলা-২০১৬ উপলবক্ষ আবয়াবজত 

অনুষ্ঠাবন উপবস্থত সিাইবক আন্তবিক শুবিচ্ছা ও অবিনন্দন জানাবচ্ছ।  

এ িছবিি বিশ্ব পবিবিশ বিিবসি প্রবতপাদ্য হবচ্ছ ‘‘Go Wild for Life’’  িাংলায় িািানুিাি কিা হবয়বছ 

‘‘িন্যপ্রাণী ও পবিবিশ, িাঁচায় প্রকৃবত িাঁচায় মিশ’’।  

আোবিি জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান ও বৃক্ষবেলা-২০১৬ এি প্রবতপাদ্য কিা হবয়বছ ‘‘জীবিকাি জন্য োছ, জীিবনি 

জন্য োছ’’। উিয় প্রবতপাদ্য যথাথ ম িবল আবে েবন কবি।  

আবে েিীি শ্রদ্ধাি সাবথ স্মিণ কিবছ, সি মকাবলি সি মবশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবতি বপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুি িহোনবক 

যাঁি অবিসংিাবিত মনতৃবে আেিা অজমন কবিবছ েহান স্বাধীনতা। স্মিণ কিবছ জাতীয় চািবনতা, েহান মুবিযুবদ্ধি ৩০ লাখ 

শহীি ও ২ লাখ বনয মাবতত ো-মিানবক। শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ সকল মুবিবযাদ্ধাবিি। 

সুবধবৃন্দ, 

জাবতি বপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুি িহোন ১৯৭৩ সাবল ‘‘পাবন দূিণ বনয়ন্ত্রণ অধ্যাবিশ’’ জািী কবিন। তখন পাবন 

দূিণ বনয়ন্ত্রণ প্রকল্পও গ্রহণ কিা হয়। এ অধ্যাবিশ ও প্রকবল্পি ধািািাবহকতায় সৃবি হবয়বছ আজবকি পবিবিশ অবধিপ্তি।  

িতমোন সিকাি পবিবিশ ও জীিবিবচত্র্য সংিক্ষণবক বিবশি গুরুে বিবয় সংবিধাবনি পঞ্চিশ সংবশাধনীবত অনুবচ্ছি 

১৮(ক) সংযুি কবিবছ। এবত িলা হবয়বছ, ‘‘িাষ্ট্র িতমোন ও িবিষ্যত নােবিকবিি জন্য পবিবিশ সংিক্ষণ ও উন্নয়ন কিবিন 

এিং প্রাকৃবতক সম্পি, জীিবিবচত্র্য, জলাভূবে, িন ও িন্যপ্রাবণি সংিক্ষণ ও বনিাপত্তা বিধান কবিবিন’’। তাই এটি এখন 

আোবিি সাংবিধাবনক িাবয়ে।  

পবিবিশ সংিক্ষণ ও দূিণ বনয়ন্ত্রবণ জাতীয় ও আন্তজমাবতক পয মাবয় সিকাবিি কায মক্রবেি স্বীকৃবত বহসাবি আোবক 

েত িছি জাবতসংবেি সবি মাচ্চ পবিবিশ পিক ‘‘চযাবম্পয়ন’স অি বি আথ ম’’ প্রিান কবি। যা আবে মিবশি োনুবিি জন্য 

উৎসে ম কবিবছ। 

িাংলাবিশ বিশ্ব জলিায়ু কূটনীবতবত  স্ববল্পান্নত মিশগুবলাি পবক্ষ সঞ্চালবকি ভূবেকা পালন কিায় জলিায়ু পবিিতমন 

কনবিনশবনি আওতায় েঠিত Green Climate Fund Board, Adaptation Fund Board, Executive 

Committee on Loss and Damage, Consultative Group of Experts and Montreal Protocol 

Implementation Committee এি সিস্যপি লাি কবিবছ।  

আোবিি সিকাি Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) প্রণয়ন 

এিং তা িাস্তিায়বনি জন্য ক্লাইবেট মচঞ্জ  ট্রাি ফান্ড েঠন কবিবছ।  

সুবধবৃন্দ, 

িাংলাবিশ বিবশ্বি বৃহত্তে ি-বীপ। পাহাড়, সমুদ্র, নিী-নালা, খাল-বিল, নানাবিধ উবিি ও জীিজন্তু এ ি-বীপবক 

কবিবছ জীিবিবচবত্র্য পবিপূণ ম। এবিবশি োনুবিি জীিন ও জীবিকা এ জীিবিবচত্র্য ও প্রবতবিবশি ওপি বনি মিশীল।  



 

জনসংখ্যাি আবধকয, বনবি মচাবি িনবনধন, প্রাকৃবতক সম্পবিি োত্র্াবতবিি আহিণ, পাহাড় কাটা, জলাভূবে িিাট, 

নিীি নাব্যতা হ্রাস, কৃবিবত িাসায়বনক সাি ও কীটনাশবকি যবথচ্ছা ব্যিহাি, সবি মাপবি অপবিকবল্পত নেিায়ন ও বশল্পায়বনি 

কািবণ িাংলাবিবশি জীিবিবচত্র্য আজ চযাবলবঞ্জি মুবখ।  

২০০৯ সাল মথবক বিেত ৭ িছবি িনভূবেি পবিোণ ৯ শতাংশ মথবক মিবড় ১৭ শতাংবশ উন্নীত হবয়বছ। ৭ িছবি 

িনভূবেি পবিোণ প্রায় ববগুণ হবয়বছ।  

 আোবিি সিকাি পবিবিশ উন্নয়ন, জীিবিবচত্র্ িক্ষা এিং িনভূবে সংিক্ষণ ও  বৃক্ষবিাপণ কায মক্রবেি ব্যাপক প্রসাি 

েটাবত নানামুখী পিবক্ষপ বনবয়বছ। উবল্লখবযাগ্য কায মক্রে সমূহ হবচ্ছেঃ- 

 জীিবিবচত্র্য সংিক্ষবণ সিকাি National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) 

প্রণয়ন কবিবছ।  

 ‘িাংলাবিশ জীিবিবচত্র্য আইন, ২০১৬’ ইবতােবধ্য েবন্ত্রপবিিি চূড়ান্ত অনুবোিন বিবয়বছ।  

 Bangladesh Delta Plan 2100 প্রণয়বনি কাজ চলবছ। 

 জীিবিবচত্র্ সংিক্ষবণ োজীপুবি ৩৬৮ মকাটি টাকা ব্যবয় িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজি সাফাবি পাকম এিং চট্টগ্রাবেি 

িাঙ্গুবনয়ায় ৩৪ মকাটি টাকা ব্যবয় মশখ িাবসল এবিয়াবি ও ইবকাপাকম স্থাপন কিা হবয়বছ।  

 এিছি িন বিিাে প্রায় ৩ মকাটি চািা উবত্তালন কবিবছ। মিশব্যাপী মজলা ও উপবজলা পয মাবয় বৃক্ষবেলাি আবয়াজন 

কবিবছ ।  

 সিকাি বনজস্ব তহবিল হবত জলিায়ু পবিিতমন মোকাবিলায় েঠিত ট্রাবি ইবতােবধ্য ৩ হাজাি মকাটি টাকা িিাদ্দ 

বিবয়বছ।  

 এই ট্রাি ফাবন্ডি আওতায় এ পয মন্ত ৪৩৪টি প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কিা হবয়বছ।  

 িাংলাবিশ ব্যাংক ইবতােবধ্য গ্রীন ব্যাংবকং কায মক্রে শুরু কবিবছ।  

 বিবশ্বক জলিায়ু পবিিতমন মোকাবিলায় ২০১৫ সাবল ঐবতহাবসক প্যাবিস চুবিবত িাংলাবিশ স্বাক্ষি কবিবছ।  

 িান্নায় বজিজ্বালানী ব্যিহাি অবধ মবক নাবেবয় আনবত সািাবিবশ িন্ধুচুলা ব্যিহাি কায মক্রে িাস্তিায়ন কিবছ।  

 বশল্প িজময অপসািবণ 3R অথ মাৎ Reduce, Reuse এিং Recycle (হ্রাস, পুনেঃব্যিহাি ও পুনেঃচক্রায়ণ) 

কে মবকৌশল হাবত বনবয়বছ। সিকাি শূন্য িজময (Discharge) পদ্ধবত অিলম্ববন উবদ্যািাবিি উৎসাবহত কিবছ।  

 পবিবিশ ও িন েন্ত্রণালয় ইবতােবধ্য ৩৯টি সংিক্ষত এলাকা মোিণা কবিবছ। 

 িন অবধিপ্তি ইবতােবধ্য ৭১ হাজাি ০২২ মহক্টি ভূবেবত সাোবজক িনায়বনি োধ্যবে িাোন বতবি কবিবছ।  

 এসকল িবক্ষত এলাকায় সহ-ব্যিস্থাপনা পদ্ধবত চালু কবি স্থানীয় জনেবণি অংশীিাবিে বনবিত কবিবছ।  

 েবড় মতালা িাোন মথবক ২৫ হাজাি ৩৪৫ মহক্টি ব্লক িাোন এিং ১১ হাজাি ৯২৬ বকবলাবেটাি স্ট্রীপ িাোন মকবট 

পু   িনায়ন কিা হবয়বছ । 

 এখান মথবক আয় কিা ২৬৪ মকাটি ৯২ লক্ষ ২১ হাজাি ৬৮৮ টাকাি প্রায় সি অথ ম সাোবজক িনায়বন সম্পৃি ১ লক্ষ  

২০ হাজাি ৪১৩ জবনি েবধ্য বিতিণ কবিবছ।  

 মটকসই িন ব্যিস্থাপনাি জন্য ন্যাশনাল ফবিি ইনবিনটিীি কাজ চলবছ। 

 সুন্দিিবনি জীিবিবচত্র্য সংিক্ষণসহ িাবেি আিাসস্থল সুিক্ষাি উবদ্যাে মনয়া হবয়বছ। বকছু বকছু িনজ সম্পবিি 

আহিণ সীবেত কিা হবয়বছ।  

 সুন্দিিবনি উপি বনি মিশীল স্থানীয় জনবোষ্ঠীি জীিন-জীবিকাি জন্য বিকল্প কে মসংস্থাবনি ব্যিস্থা কিা হবয়বছ। 

 SMART Patrolling এি োধ্যবে িন ও িন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপিাধসমূহ িেবনি ব্যিস্থা বনবয়বছ।  

 সবুজ মিিনী প্রকল্প প্রাকৃবতক দূবয মাে এি কিল মথবক উপকূলীয় জনেবণি জানোবলি মহফাজত কিবছ।  

 ঢাকাি চািপাবশি বুবড়েঙ্গা, শীতলক্ষযা, তুিাে ও িালু নিীবক ‘‘প্রবতবিশেত সংকটাপন্ন এলাকা’’ বহবসবি মোিণা 

কবি তা ব্যিস্থাপনাি আওতায় আনা হবচ্ছ। 

 আবে হাজািীিাে ট্যানািী বশল্পসমূহ সািাবি হবিণধিা ট্যানািী বশল্প এলাকায় অবিলবম্ব স্থানান্তি কিাি জন্য বনবি মশ 

প্রিান কবিবছ।  



 

 পবিবিশ সংিক্ষণ আইবনি যথাযথ িাস্তিায়বনি জন্য পবিবিশ অবধিপ্তবি েবনটবিং এন্ড এনবফাস মবেন্ট কায মক্রে 

মজািিাি কিা হবয়বছ।  

 সিকাি দূিণমুি উন্নত প্রযুবিি ইটিাটা প্রচলবনি কায মক্রে গ্রহণ কবিবছ। িতমোবন মিবশ প্রায় সহাস্রাবধক ইটিাটা 

আধুবনক প্রযুবিবত পবিচাবলত হবচ্ছ।      

 পবিবিশ অবধিপ্তবিি অিকাঠাবো উন্নয়ন ও কে মকতমাবিি জন্য বিবসএস (পবিবিশ) শীি মক একটি পৃথক কযাডাি 

সৃবিি প্রস্তাি বিবিচনায় িবয়বছ। 

সুবধবৃন্দ, 

গ্রীন হাউস গ্যাস ইবফবক্টি কািবণ জলিায়ুি পবিিতমন েটবছ। এই পবিবস্থবতবত মটকসই উন্নয়বনি োধ্যবে সবুজ 

অথ মনীবত েড়াি পথই একোত্র্ বিকল্প।  

মটকসই উন্নয়ন লক্ষয (SDG) িাস্তিায়ন, দূিণমুি, পবিবিশ িান্ধি ও মটকসই সবুজ অথ মনীবত েড়বত হবল আোবিি 

পবিবিশ সংিক্ষণবক মূল ধািায় বনবয় আসবত হবি।  

প্রবতটি প্রকবল্পি মক্ষবত্র্ পবিবিশেত প্রিাি িাবলািাবি বনরূপণ কিবত হবি এিং দূিণ বনয়ন্ত্রবণ কায মকি পিবক্ষপ 

বনবত হবি।  

িািত ও োয়ানোবিি সাবথ সমুদ্রসীো েীোংসাি ফবল িবঙ্গাপসােবি প্রাপ্ত ১ লাখ ১৮ হাজাি ৮১৩ িে ম 

বকবলাবেটাি এলাকাি সামুবদ্রক জীিবিবচত্র্ িক্ষাি কায মক্রে গ্রহবণি বিিয়টি বিবিচনাধীন িবয়বছ।    

আজ িঙ্গিন্ধু এওয়াড ম ফি ওয়াইল্ড লাইফ কনজািবিশন-২০১৬, বৃক্ষবিাপবণ প্রধানেন্ত্রীি জাতীয় পুিস্কাি-২০১৫ ও 

সাোবজক িনায়বনি লিযাংবশি মচক প্রিান কিা হবচ্ছ।  

পবিবিশ সংিক্ষণ ও দূিণ বনয়ন্ত্রণ এিং পবিবিশ বিিয়ক েবিিণা ও প্রযুবি উিািন-এ অিিান িাখাি জন্য দুটি 

প্রবতষ্ঠানবক জাতীয় পবিবিশ পিক-২০১৬ প্রিান কিা হবি। স্ব স্ব মক্ষবত্র্ কৃবতবেি স্বাক্ষি িাখাি জন্য আপনাবিি প্রবতযকবক 

আবে অবিনন্দন জানাবচ্ছ। 

আসুন, আেিা এ মিশবক সবুবজ সবুবজ িবি তুবল। প্রবতযবক অন্তত একটি কবি িনজ, ফলজ ও ঔিবধ চািা মিাপণ 

কবি এিং সবুজ অথ মনীবত বনি মি ক্ষুধা ও িাবিদ্রযমুি জাবতি বপতাি স্ববেি মসানাি িাংলা বিবনে মাবণ এবেবয় যাই।           

আবে বিশ্ব পবিবিশ বিিস ও জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান এিং পবিবিশ মেলা ও বৃক্ষবেলা ২০১৬ উপলবক্ষ গৃহীত 

সকল কে মসূবচি সাফল্য কােনা কবি এি শুি উববাধন মোিণা কিবছ। 

মখািা হাবফজ। 

জয়িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু। 

িাংলাবিশ বচিজীিী মহাক। 

… 


