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আসসোলোমু আলোইকুে। 

 

বিশ্ব পবিবিশ বিিস উিযোপন এিং র্োিীয় বৃক্ষবিোপণ অবিযোন ও বৃক্ষবেলো ২০১৪-এি উববোধন অনুষ্ঠোবন উপবিি 

সকলবক আবে আন্তবিক শুবিচ্ছো র্োনোবচ্ছ। 

র্োবিসংঘ পবিবিশ কে জসূবি এ িছবিি পবিবিশ বিিবসি প্রবিপোদ্য বনধ জোিণ কবিবছ ‘Raise your voice, not 

the sea level’ অর্ জোৎ ‘হবি হবি শসোচ্চোি, সোগবিি উচ্চিো িোড়োবিো নো আি’ - যো সোিোবিশ্ব বিবশষ কবি আেোবিি েি 

উপকূলিিী শিবশি র্ন্য অিৈন্ত িোৎপয জপূণ জ। 

ইন্টোিন্যোশনোল প্যোবনল অি ক্লোইবেট শিঞ্জ এি বিবপ জোট অনুসোবি একবিবক সমুবেি পোবনি স্ফীবি ঘটবছ, অন্যবিবক 

গি বিশ িছবি শেরুঅঞ্চলসহ বিবিন্ন বহেিোবহি িিফ স্বোিোবিবকি শিবয় অবধক হোবি গলবছ। এিফবল শছোট শছোট বীপ িোষ্ট্রসহ 

পৃবর্িীি িহু শিবশি উপকূলীয় বনম্নোঞ্চল সমুবেি গবি জ িবলবয় যোওয়োি আশংকো সৃবি হবয়বছ।  

িোছোড়ো বশবপোন্নি শিশগুবলো শি িছি ধবি লক্ষ লক্ষ শকোটি টন কোি জন িোয়ুেন্ডবল শছবড়বছ। ফবল ভূ-পৃবষ্ঠি িোপেোত্রো 

শিবড়বছ। িোংলোবিশসহ সমুে উপকূলীয় শিশগুবলো ঘন ঘন ঘূবণ জঝড়, র্বলোচ্ছোসসহ বিবিন্ন প্রোকৃবিক দুবয জোবগি বশকোি হবচ্ছ। 

বিশ্ব উষ্ণোয়ন এিং র্লিোয়ু পবিিিজবন িোংলোবিবশি শকোন ভূবেকো শনই। অর্ি আেিোই এি েোিোত্মক শনবিিোিক 

প্রিোবিি বশকোি হবয়বছ। আবে র্লিোয়ু পবিিিজবনি শনবিিোিক প্রিোি শেোকোবিলোয় উন্নি শিশগুবলোবক িোবিি প্রবিশ্রুবি 

পূিবণি আহ্বোন র্োনোই। বিশ্বিোসীবক আিও শসোচ্চোি হওয়োি আহ্বোন র্োনোই।  

সুবধবৃন্দ, 

গি পাঁি িছবি পবিবিশ িক্ষোয় আেিো ব্যোপক উন্নয়নমূলক কে জসূবি িোস্তিোয়ন কবিবছ। পবিবিশ আিোলি আইনসহ 

নতুন নতুন আইন কবিবছ। পুিোবনো আইনগুবলো সংবশোধন কবি যুবগোপবযোগী কবিবছ। আইবনি প্রবয়োগ বনবিি কবিবছ। 

আেিো ২০০৯ সোবল পবিবিশ অবধিপ্তবিি র্নিল ২৬৭ হবি ৭২০ এ উন্নীি কবিবছ এিং ২১টি শর্লোয় অবফস িোপন 

কবিবছ। শিবশি ৬৪টি শর্লোবিই পবিবিশ অবধিপ্তবিি অবফস সম্প্রসোিবণি লবক্ষৈ আেিো কোর্ কবি যোবচ্ছ। 

আেিো র্লিোয়ু পবিিিজন কে জ-শকৌশল ও কে জপবিকপনো ২০০৯ প্রণয়ন কবিবছ। র্লিোয়ু ট্রোস্ট আইন ২০১০ পোশ 

কবিবছ। এি আওিোয় ২০১৩ সোবল িোংলোবিশ র্লিোয়ু ট্রোস্ট নোবে সংবিবধিদ্ধ সংিো গঠন কিো হবয়বছ। বিবিশী অবর্ জি উপি 

বনি জি নো কবি বনবর্বিি অবর্ জই ২ হোর্োি ৭০০ শকোটি টোকো আেিো ক্লোইবেট শিঞ্জ ট্রোস্ট ফোবন্ড িিোদ্দ বিবয়বছ। এ ফোন্ড শর্বক 

২৭০টি প্রকপ িোস্তিোয়ন কিো হবয়বছ।  



 

িোংলোবিশ র্লিোয়ু পবিিিজন শকৌশল ও কে জপবিকপনো িোস্তিোয়বনি র্ন্য উন্নয়ন সহবযোগীবিি অর্ জোয়বন ২০১০ সোবল 

Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) প্রবিষ্ঠো কিো হবয়বছ। সোিটি উন্নয়ন সহবযোগী 

সংিো শর্বক এ পয জন্ত ১৮৯ িশবেক ৫০ বেবলয়ন েোবকজন ডলোি পোওয়ো শগবছ।  

১৫িে বিশ্ব র্লিোয়ু সবেলবন অংশগ্রহণ কবি আবে র্লিোয়ু পবিিিজন শেোকোবিলোয় সোবি জক সহবযোবগিো প্রিোবনি 

র্ন্য একটি আন্তর্জোবিক ‘‘গ্রীন ক্লোইবেট ফোন্ড’’ গঠবনি আহ্বোন র্োবনবয়বছলোে।  

আশোি কর্ো গ্রীন ক্লোইবেট ফোন্ড গঠিি হবয়বছ। আশো কিবছ শীঘ্রই এই সংিোটি র্লিোয়ু পবিিিজনর্বনি ক্ষবি 

শেোকোবিলোয় প্রবয়োর্নীয় অর্ জোয়ন ও কোয জক্রে গ্রহণ কিবি। িোংলোবিশ এই গ্রীন ক্লোইবেট ফোন্ড শিোবড জি বিকপ সিস্য বহবসবি 

বনি জোবিি হবয়বছ। 

সুবধেন্ডলী, 

পবিবিশ, প্রবিবিশ, িন সংিক্ষণ ও উন্নয়বন আেোবিি সিকোি সকল িোধো অবিক্রে কবি এবগবয় যোবচ্ছ। আেিো 

অপবিকবপি নগিোয়ণ ও বশপোয়ন িবেি ব্যিিো বনবয়বছ। পোহোড়, নিী, র্লোশয়, র্লোভূবে, র্লর্ প্রোণী ও উবিজ্জ িক্ষোি 

প্রবয়োর্নীয় ব্যিিো বনবয়বছ। ঝুঁবকপূণ জ ির্জৈ উৎপোিন, আেিোবন, েজুি ও পবিিহবন আইবনি প্রবয়োগ শর্োিিোি কবিবছ।  

হোর্োিীিোবগি ট্যোনোিী অবিবিই সোিোবি িোনোন্তবিি হবচ্ছ। বশপ প্রবিষ্ঠোবন ইটিবপ কোয জক্রে অনলোইবন েবনটি কিোি 

পবিকপনো গ্রহণ কিো হবয়বছ। ৮১২টি বশপ কোিখোনোয় ই.টি.বপ িোপন কিো সম্ভি হবয়বছ। আগোেী ২০১৮ সোবলি েবে 

কলকোিখোনোসমূবহ ১০০% ই.টি.বপ িোলুি পবিকপনো আেিো হোবি বনবয়বছ।  

িোয়ু দূষবণি েোত্রো হ্রোস কিোি লবক্ষৈ ইবিোেবেই ২ হোর্োি ১৪১টি ইট-িোটোবক আধুবনক প্রযুবিি ইট-িোটোয় রূপোন্তি 

কিো হবয়বছ। পয জোয়ক্রবে সকল ইট-িোটোবক আধুবনক প্রযুবি গ্রহণ কিবি হবি।  

বুবড়গঙ্গোবক দূষণমুি কবি এি স্বোিোবিক অিিো বফবিবয় আনোি উবদ্যোগ আেিো বনবয়বছ। অন্যোন্য নিী শেবর্ং এি 

েোেবে নোব্যিো বফবিবয় আনোি উবদ্যোগ আেিো বনবয়বছ। 

সুবধবৃন্দ, 

আেিো িন সংিক্ষণ, শটকসই িন ব্যিিোপনো এিং িবনি কোি জন েজুি বৃবদ্ধি র্ন্য Reducing Emission from 

Deforestation and Forest Degradation (REDD+) কোয জক্রে গ্রহণ কবিবছ। িোনীয় র্নগবণি সহবযোবগিোয় 

িবনি র্ীিবিবিত্র িক্ষো ও কোি জন েজুি বৃবদ্ধি ব্যিিো শনয়ো হবয়বছ। কোি জন বিক্রয় ও Payment for Ecosystem 

Services (PES) হবি প্রোপ্ত আয় এি সোবর্ সম্পৃি র্নগণ শিোগ কিবিন।  

জ্বোলোনীবি কোি জন বনিঃসিবণি েোত্রো স্বপিে পয জোবয় আনবি আেিো নিোয়নবযোগ্য জ্বোলোবন ব্যিিো গবড় তুবলবছ। 

িসিিোবড়বি শসৌি এিং িোবয়ো-গ্যোস প্লোন্ট িোপবনি উপি বিবশষ গুরুত্ব বিবয়বছ। সোিো শিবশ প্রোয় ১৫ লক্ষ উন্নি প্রযুবিি চুলো 

বিিিণ কিো হবয়বছ, যো েো শিোনবিি বিিোিবিি সনোিন চুলোি ধু ুঁয়ো হবি স্বোিৈ সুিক্ষোয় ভূবেকো িোখবছ। নিোয়নবযোগ্য 

জ্বোলোবনি িোবণবর্ৈক উৎপোিবনি উপি শর্বক পাঁি িছবিি র্ন্য আয়কি েওকুফ কিো হবয়বছ। 

পবিবিশিোেি অর্ জনীবিি অংশ বহবসবি আেিো সকল শক্ষবত্র জ্বোলোবন ব্যিহোবি িক্ষিো ও নিোয়নবযোগ্য শবিি 

ব্যিহোি বৃবদ্ধ, উপকূলীয় এলোকোয় ও ক্ষবিগ্রস্ত িনোঞ্চবল ব্যোপক িনোয়ন ও বৃক্ষবিোপণ, পবিিহবন কে দূষণকোিী জ্বোলোবনি 

ব্যিহোি ও ট্রোবফক ব্যিিোপনোি উন্নয়ন এিং Polluters Pay নীবিসহ শিশ বকছু পিবক্ষপ গ্রহণ কবিবছ। 

সুবধেন্ডলী, 

সোিোবিবশ নতুনিোবি ১ লক্ষ ৭০ হোর্োি একি ভূবে সংিবক্ষি িনভূবে বহসোবি শঘোষণো কিো হবয়বছ যো িন সংিক্ষবণ 

একটি েোইল ফলক। উপকূলীয় অঞ্চবলি র্নগবণি র্ীিন ও সম্পি িক্ষোয় সবুর্ শিিনী সৃর্ন কিো হবচ্ছ। শর্বগ উঠো িিভূবে 

বলর্ প্রিোন িে কিো হবয়বছ। ইবিোেবে প্রোয় ১ লোখ ৯৬ হোর্োি শহক্টি িিোঞ্চবল িনোয়বনি েোেবে নয়নোবিিোে উপকূলীয় িন 

সৃর্ন কিো হবয়বছ। উপকূলীয় িনোয়ন প্রবক্রয়োয় িবঙ্গোপসোগি শর্বক ১ হোর্োি ২০০ িগ জ বকবলোবেটোি আয়িবনি ভূবে শিবশি 

মূল ভূখবন্ডি সোবর্ সংবযোর্ন কিো সম্ভি হবয়বছ।  

শিবশি িন্যপ্রোণী ও র্ীি-জ্িবিত্র সংিক্ষবণি লবক্ষৈ সিকোি ১৯টি িবক্ষি (protected) এলোকোি সোবর্ ১৮টি নতুন 

িবক্ষি এলোকো শঘোষণো কবিবছ। িবক্ষি এলোকোি উন্নয়বন সহ-ব্যিিোপনো কোয জক্রে প্রিিজন কিো হবয়বছ। এছোড়োও ১৪টি ইবকো-

পোকজ, উবিি উদ্যোন, সোফোবি পোকজ পবিিোবলি হবচ্ছ। সম্প্রবি গোর্ীপুবি িঙ্গিন্ধু সোফোবি পোকজ এিং িট্টগ্রোবে িোবসল এবিয়োিী 

ইবকো-পোকজ প্রবিষ্ঠো কিো হবয়বছ।  



 

িন ব্যিিোপনোয় সোফবেি কোিবণ িোংলোবিশ ২০১২ সোবল ইকুবয়টি পুিস্কোি ও ওয়োঙ্গোিী েোর্োই পুিস্কোি এিং আর্ জ 

শকয়োি আন্তর্জোবিক পুিস্কোি অর্জন কবিবছ।  

সোেোবর্ক িনোয়ন িোংলোবিবশি িন ব্যিিোপনোয় উবল্লখবযোগ্য পবিিিজন ও সোফে এবনবছ। সোেোবর্ক িনোয়নবক 

উৎসোবহি কিোি র্ন্য আেিো এি বিবধেোলো সংবশোধন কবি ৪৫% শর্বক ৭৫% লিৈোংশ সোধোিণ র্নগণবক প্রিোবনি সুবযোগ 

সৃবি কবিবছ। ভূবেহীন িবিে েোনুষ সোেোবর্ক িনোয়ন কে জসূবিবি অংশগ্রহণ কবি স্বোিলম্বী হবচ্ছন। সোেোবর্ক িনোয়বনি 

েোেবে বৃক্ষবিোপণ অবিযোনবক আবিো এবগবয় বনবি আবে সকবলি প্রবি আহ্বোন র্োনোই। 

সুবধেন্ডলী, 

শেঁবি র্োকোি উপকিণ অন্ন, িস্ত্র, িোসিোন, বিবকৎসো ও বনে জল পবিবিশ আেিো বৃক্ষ শর্বকই পোই। িোই র্োিীয় 

বৃক্ষবিোপণ অবিযোন ২০১৪ এি এিোবিি প্রবিপোদ্য ‘অবধক বৃক্ষ অবধক সমৃবদ্ধ’ অিৈন্ত সেবয়োপবযোগী হবয়বছ িবল আবে েবন 

কবি।  

বিিোগ, শর্লো ও উপবর্লো পয জোবয় বৃক্ষবেলোি আবয়োর্ন কিো হবয়বছ। এ শেলো শর্বক আবে শিবশি প্রবিৈক 

নোগবিকবক অন্তি ১টি িনর্, ১টি ফলর্ ও ১টি ঔষবধ িোিো সংগ্রহ কবি িো শিোপবণি র্ন্য আহ্বোন র্োনোবচ্ছ। শুধু িোিো শিোপণ 

কিবল িো পূণ জোঙ্গ বৃবক্ষ পবিণি হয় নো। এি র্ন্য প্রবয়োর্ন সঠিক পবিিয জো। িোই আসুন বৃক্ষবিোপবণি সোবর্ পবিিয জোি 

বিষয়টিবক গুরুত্ব শিই। িোহবল বৃক্ষবিোপণ অবিযোন সবিৈকোি অবর্ জ সফল হবি। 

যাঁিো পবিবিশ পিক ২০১৪, বৃক্ষবিোপবণ প্রধোনেন্ত্রীি র্োিীয় পুিস্কোি ২০১৩ এিং িঙ্গিন্ধু এৈোওয়োড জ ফি ওয়োইল্ড 

লোইফ কনর্োিবিশন পুিস্কোি ২০১৪ অর্জন কবিবছন িাঁবিিবক আবে আন্তবিক অবিনন্দন র্োনোই। যোিো সোেোবর্ক িনোয়বন 

লিৈোংবশি শিক পোবচ্ছন িাঁবিিবকও অবিনন্দন র্োনোই।  

আবে আশো কবি, িন, িন্যপ্রোণী ও পবিবিশ সংিক্ষবণ আপনোবিি উবদ্যোগ িবিষ্যবিও অব্যোহি র্োকবি। সকবল 

বেবল িোংলোবিশবক আেিো সবুবর্-শ্যোেবল িবিবয় তুলবিো। 

সকলবক আিোিও ধন্যিোি র্োবনবয় আবে বিশ্ব পবিবিশ বিিস ও ৭ বিন ব্যোপী পবিবিশ শেলো এিং ৩ েোস ব্যোপী 

র্োিীয় বৃক্ষবিোপণ অবিযোন ও বৃক্ষবেলো ২০১৪ এি শুি উববোধন শঘোষণো কিবছ। 

 

শখোিো হোবফর্। 

র্য় িোংলো, র্য় িঙ্গিন্ধু 

িোংলোবিশ বিির্ীিী শহোক। 

... 


