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বিসবেল্লাবহি িাহোবনি িাবহে  

সোবনত সিাপবত,  

সহকেীবৃন্দ,  

উপবিত সুবধেন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুে।  

বিশ্ব পবিবিশ বিিস উদ্ যাপন এিং জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান ও বৃক্ষবেলা ২০১৩ এি উববাধন অনুষ্ঠাবন উপবিত 

সকলবক আবে আন্তবিক শুবিচ্ছা জানাই।  

বিশ্ব পবিবিশ বিিস উদ্ যাপবনি পাশাপাবশ আজ শেবক বতন োস ব্যাপী বৃক্ষবিাপণ অবিযান শুরু হবচ্ছ।  

সুবধেন্ডলী,  

বিশ্ব পবিবিশ বিিবসি এিাবিি প্রবতপাদ্য ‘Think.Eat.Save.' অে জাৎ ‘‘শিবি বিবন্ত খাই, অপিয় কোই'' যা 

অতৈন্ত তাৎপয জপূণ জ। বিবশ্ব উৎপাবিত খাবদ্যি প্রায় এক তৃতীয়াংশ অপিয় হয়। এি ফবল পবিবিবশি ওপি িাড়বত িাপ পড়বে। 

োনুবষি খাদ্য গ্রহবণি পবিোণ, অিৈাস ও িীবতনীবত পবিিতজবনি োধ্যবে এ অপিয় কবেবয় আনা সম্ভি িবল আবে েবন কবি।  

িাংলাবিবশ আেিা খাদ্য অপিয় শিাবধ ব্যিিা বনবয়বে। শস্য োড়াই ও সংিক্ষবণ উন্নত প্রযুবি ও যাবন্ত্রকীকিণবক 

উৎসাবহত কিা হবচ্ছ। খাদ্য বনিাপত্তা অজজবন ব্যাপক কে জসূবি িাস্তিায়ন কিা হবয়বে। শিশ এখন খাবদ্য প্রায় স্বয়ং সম্পূণ জ।  

আেিা সাোবজক বনিাপত্তা শিষ্টনী শজািিাি কবিবে। ফবল বনম্ন আয়বিাগীবিি খাদ্য বনিাপত্তা বনবিত হবয়বে। আেিা 

পুবষ্ট বনিয়তা বিধাবনও ব্যিিা বনবয়বে। শস্য িহুমুখীকিণবক উৎসাবহত কিা হবচ্ছ। একটি িাড়ী একটি খাোি কে জসূিী 

িাস্তিায়বনি োধ্যবে কৃবষ পবিিাবি পুবষ্টি শযাগান বনবিত কিা হবচ্ছ।  

জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান ও বৃক্ষবেলাি এিাবিি প্রবতপাদ্য ‘গাে লাবগবয় িিবিা এবিশ, জ্তিী কিবিা সুবখি পবিবিশ' 

অতৈন্ত সেবয়াপবযাগী হবয়বে িবল আবে েবন কবি। শেঁবি োকাি উপকিণ অন্ন, িস্ত্র, িাসিান, বিবকৎসা ও বনে জল পবিবিশ আেিা 

বৃক্ষ হবত পাই। বৃক্ষ কাি জন ট্র্ৈাবপংবয়ি োধ্যবে ধবিত্রীবক িাসবযাগ্য িাখবে। জলিায়ু পবিিতজবনি  শনবতিািক প্রিাি শোকাবিলা 

কিবে।  

বিশ্ব উষ্ণায়ন এিং জলিায়ু পবিিতজবন িাংলাবিবশি শকান ভূবেকা শনই। অেি আেিাই এি োিাত্মক শনবতিািক 

প্রিাবিি বশকাি হবয়বে। বশবপান্নত বিশ্ব শত িেি ধবি লক্ষ লক্ষ শকাটি টন কাি জন িায়ুেন্ডবল শেবড়বে। ফবল ভূ-পৃবষ্ঠি তাপোত্রা 

শিবড়বে। এি ফবল িাংলাবিশসহ সমুদ্র উপকূলীয় শিশগুবলা ঘন ঘন ঘূবণ জঝড়, জবলাচ্ছাসসহ বিবিন্ন প্রাকৃবতক দুবয জাবগি বশকাি 

হবচ্ছ। জলিায়ু পবিিবতজি এই শনবতিািক প্রিাি শোকাবিলায় উন্নত বিশ্ববক তাবিি প্রবতশ্রুবত পূিবণি আহ্বান জানাবচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

গত সাবড় িাি িেবি পবিবিশ িক্ষায় আেিা পবিবিশ আিালত আইনসহ নতুন নতুন আইন কবিবে। পুবিাবনা আইনগুবলা 

সংবশাধন কবি যুবগাপবযাগী কবিবে। আইবনি প্রবয়াগ বনবিত কবিবে।  

আেিা আিাসন ব্যিসাি নাবে ভূবে িসুৈতা িন্ধ কবিবে। পাহাড়, নিী, জলাশয়, জলাভূবে, জলজ প্রাণী ও উবিজ্জ িক্ষাি 

প্রবয়াজনীয় ব্যিিা বনবয়বে। ঝুঁবকপূণ জ িজজৈ উৎপািন, আেিাবন, েজুি ও পবিিহবন আইবনি প্রবয়াগ শজািিাি কবিবে। বশপ-কল-

কািখানায় িজজৈ পবিবশাধনাগাি িাবপত হবয়বে।  



িায়ুদূষণ বনয়ন্ত্রবণি উবদ্যাগ শনয়া হবয়বে। দূষণমুি উন্নত প্রযুবিি ইটিাটা কায জক্রবেি পাশাপাবশ বিকপ বনে জাণ 

উপকিবণি প্রিলনবক উৎসাবহত কিবে।  

আেিা ২ হাজাি ৫০০ শকাটি টাকাি ক্লাইবেট শিঞ্জ ট্র্াস্ট ফান্ড গঠন কবিবে। এি আওতায় ২০২টি প্রকপ িাস্তিায়ন কিবে। 

উপকূলীয় অঞ্চবল ব্যাপকিাবি বৃক্ষবিাপণ কায জক্রে গ্রহণ কিা হবয়বে। এি ফবল জলিায়ু পবিিতজবনি শনবতিািক প্রিাি শোকাবিলা 

কিা সম্ভি হবি। ভূবেি ক্ষয়বিাধ হবি। নতুন ভূবে শজবগ উঠবি। কৃবষ উৎপািন িাড়বি। িাবিদ্রৈ দূিীকিবণ অিিান িাখবি।  

আেিা নিী খনন কায জক্রেবক শজািিাি কবিবে। বুবড়গঙ্গা, শীতলক্ষৈা, তুিাগ ও িালু নিীি পবিবিশগত ব্যিিাপনা 

উন্নয়বন বিবশষ উবদ্যাগ বনবয়বে। ভূবে পুনরুদ্ধাবিি ব্যিিা হবয়বে। হাজািীিাবগি ট্যানািী শকিাণীগবঞ্জ িানান্তবিি জন্য এি শিৌত 

অিকাঠাবোগত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হবয়বে। ঢাকা েহানগিীি িজজৈ ব্যিিাপনাবক উন্নত কবিবে। হাবতিবঝল প্রকপ ঢাকাি 

পবিবিশগত উন্নয়ন ও শসৌন্দয জ িধ জবন নতুন োত্রা শযাগ কবিবে।  

সুবধেন্ডলী,  

শিবশি প্রবত ইবঞ্চ জবে পবিকবপতিাবি ব্যিহাবিি উবদ্যাগ শনয়া হবয়বে। ২০১৫ সাবলি েবধ্য শিবশি শোট ভূবেি 

শতকিা ২০ িাগ িনায়বনি আওতায় আনাি উবদ্যাগ গ্রহণ কবিবে। সিকািী িনভূবে, িসতবিটা, পবতত ও প্রাবন্তক ভূবে, িাস্তাি 

ধাবি, শিললাইন ও িাঁবধি ধাবি, নতুন শজবগ উঠা িবি, খাস জবেবত এিং বিবিন্ন প্রবতষ্ঠাবন আেিা ব্যাপকিাবি বৃক্ষবিাপবণি 

উবদ্যাগ বনবয়বে। ২০১২ সাবল সিকািী ও শিসিকািী উবদ্যাবগ প্রায় ১২ শকাটি িািা উৎপাবিত হবয়বে। ২০০৯ এি পূবি জ ৪ শকাটিিও 

কে িািা উৎপাবিত হবতা।  

আেিা সাোবজক িনায়নবক উৎসাবহত কিবে। িাবিদ্রৈ বিবোিবনি শক্ষবত্রও এটি গুরুত্বপূণ জ অিিান িাখবে। গত সাবড় িাি 

িেবি প্রায় ২২ হাজাি উপকািবিাগীি োবঝ আেিা প্রায় ৬৫ শকাটি টাকা বিতিণ কবিবে।  

উপকূলীয় িনায়বনি ফবল ১২শ িগ জ বকবলাবেটাি নতুন এলাকা শিবশি মূল ভূ-খবন্ডি সাবে যুি হবয়বে।  

সুবধেন্ডলী,  

জীিসম্পি সংিক্ষবণ ‘National Bio-safety Framework' প্রণয়ন কবিবে। কক্সিাজাি, শসন্টোটি জনস্ 

বীপ এিং হাকালুবক হাওিসহ সমুদ্র উপকূল ও জলাভূবেি জীিবিবিত্রৈ সংিক্ষবণি উবদ্যাগ বনবয়বে। ৭টি জাতীয় উদ্যান ও ৮টি 

িন্যপ্রাণী অিয়ািণ্য সুিবক্ষত এলাকা বহসাবি শঘাষণা কিা হবয়বে।  

সুন্দিিবনি িাঘ ও ইবকাবসবস্টে সংিক্ষবণ িািবতি সাবে ১টি চুবি ও ১টি প্রবটাকল স্বাক্ষি হবয়বে। জীিবিবিত্রৈ 

সংিক্ষবণ আঞ্চবলক সহবযাবগতাি লবক্ষৈ শনপাল, িািত ও ভূটাবনি সাবে Strengthening Regional Co-

operation for Wildlife Protection শীষ জক প্রকপ গ্রহণ কিা হবয়বে।  

সুবধবৃন্দ,  

আেিা পবিবিশ ও িন িক্ষায় বনিলসিাবি কাজ কিবে।  আি বিএনবপ-জাোত শজাট ও শহফাজবত ইসলাে হিতাল-

আবন্দালবনি নাবে বৃক্ষ বনধন কিবে। সড়বকি দুই পাবশি গােগুবলা যানিাহবনি কাবলা শধাঁয়া শশাষণ কবি জনগণবক বিশুদ্ধ 

পবিবিবশি বনিয়তা বিত। ধে জান্ধিা ধে জ িক্ষাি নাবে শসই গােগুবলা কিাতকল বিবয় শকবট শফবলবে। পবিবিশ ধ্বংস কবিবে। 

তািা েবতবঝল, পল্টন এলাকাি সড়ক বীবপি গােগুবলাও শকবট শফবলবে। প্রকৃবতবক ধ্বংস কিাি এ অন্যায় শিবশি জনগণ কখনই 

শেবন শনবি না।  

বৃক্ষ, িনভূবে এ শিবশি োনুবষি প্রাণ। গাে আোবিি বিপবিি িন্ধু। দুবি জবনি সােী। প্রবতটি বিিাগ, শজলা ও উপবজলায় 

বৃক্ষবেলা িলবে। আসুন এ বৃক্ষবেলা শেবক আেিা গাবেি িািা সংগ্রহ কবি। এগুবলা শিাপণ কবি। পবিিয জা বনবিত কবি। আগােী 

প্রজবেি জন্য সুন্দি িবিষ্যৎ গড়ায় অিিান িাবখ।  

যাঁিা পবিবিশ পিক ২০১৩, বৃক্ষবিাপবণ প্রধানেন্ত্রীি জাতীয় পুিস্কাি ২০১২ এিং িঙ্গিন্ধু এৈাওয়ার্ জ ফি ওয়াইল্ড লাইফ 

কনজািবিশন পুিস্কাি ২০১৩ অজজন কবিবেন তাঁবিিবক আবে আন্তবিক অবিনন্দন জানাই। যািা সাোবজক িনায়বন লিৈাংবশি 

শিক পাবচ্ছন তাঁবিিবকও অবিনন্দন জানাই।  

সকলবক আিািও ধন্যিাি জাবনবয় আবে বিশ্ব পবিবিশ বিিস উিযাপন ও ৩ োস ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান ও 

বৃক্ষবেলা ২০১৩ এি শুি উববাধন শঘাষণা কিবে।  



শখািা হাবফজ।  

জয় িাংলা  জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাবিশ বিিজীিী শহাক। 

 


