
জাতীয় বৃক্ষর াপণ আরদালন ও বৃক্ষরেলা ২০০৯ উরবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

শেখ হাসিনা  

ঢাকা,  সিিা , ১৭ জ্জৈষ্ঠ ১৪১৬, ৩১ শে ২০০৯  

 

সিিসেল্লাসহ   াহোসন   াসহে  

িম্মাসনত িভাপসত,  

িহকেীবৃদ,  

িম্মাসনত কূটনীসতকবৃদ,  

উন্নয়ন িহর াগী িংস্থা  িম্মাসনত প্রসতসনসধবৃদ,  

সুসধেন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুে।  

জাতীয় বৃক্ষর াপণ আরদালন ও বৃক্ষরেলা-২০০৯ উরবাধন অনুষ্ঠারন উপসস্থত িিাইরক আন্তস ক শুরভচ্ছা ও ধন্যিাদ 

জানাসচ্ছ।  

গাছ োনুরষ  প ে িন্ধু। গাছরক  সদ আে া বৃহত্ত  অরথ ে উসিদ িা প্লান্ট িসল, তাহরল পৃসথিীরত প্রাণীকূরল  জন্য পাসন  

পর ই উসিরদ  স্থান। লক্ষৈ কর  শদখুন, আোরদ  অন্ন, িস্ত্র, িািস্থান, সিসকৎিা  প্রায় িি উপক ণই আরি গাছ শথরক। পাসন  

অপ  নাে শ েন জীিন, শতেসন উসিদহীন পৃসথিীরতও শকান প্রাণী একসদনও িাঁিরত পা রি না।  

ঝড়-ঝঞ্ঝা, খ া, িন্যা, জরলাচ্ছ্বারি  েত ভয়ািহ প্রাকৃসতক দূর োরগ  হাত শথরকও গাছপালা োনুষরক  ক্ষা কর । তাই 

আোরদ  িাঁিা  জন্য িিাইরক গারছ  প্রসত  ত্নিান হরত হরি। শদেব্যাপী গরড় তুলরত হরি িবুরজ  িোর াহ।  

গাছসিহীন শকান জায়গা  কথা শভরি শদখুন। শকাথাও গাছ না থাকরল তারক আে া িসল সি ান েরুভূসে। েরুভূসে প্রাণী  

িিিারি  অর াগ্য। দেক দুই আরগও আোরদ  শদরে  উত্ত াঞ্চরল েরুক ণ প্রসিয়া শুরু হরয়সছল। সকন্তু আো  কথা , োনুরষ  

েরে িরিতনতা বৃসি পাওয়ায় প্রচু  পস োরন গাছ লাগারনা  ফরল শি প্রসিয়া অরনকটা িন্ধ হরয়রছ।  

সুসধেন্ডলী,  

আোরদ  পস রিরে  অন্যতে উপাদান গাছপালা। ভা িাম্যপূণ ে পস রিরে  জন্য একটি শদরে কেপরক্ষ ২৫ ভাগ িন থাকা 

দ কা । আপনা া জারনন, িাংলারদে পৃসথিী  একটি অতৈন্ত ঘনিিসতপূণ ে শদে। সকন্তু িাংলারদরে শোট িনভূসে  রয়রছ ২৫ লাখ 

শহক্ট  অথ োৎ ১০/১২ েতাংে।  া আোরদ  প্ররয়াজরন  তুলনায় অরনক কে। জনিংখ্যা  অতৈসধক িারপ িনজ িম্পরদ  িাসহদা 

প্রসতসনয়ত িাড়রছ। শ  হার  সেল্পায়ন, নগ ায়ন ও জনপদ গরড় উঠরছ, শি হার  শদরে  িনাঞ্চল িাড়রছ না। ি ং সদন সদন িঙ্কুসিত 

হরচ্ছ শদরে  ঐসতহৈপূণ ে প্রাকৃসতক োল ও পাহাড়ী িনাঞ্চল।  

িাংলারদরে  জলিায়ু, োটি, আিহাওয়া, বৃসিপাত ও তাপোত্রা গাছপালা  জন্য অতৈন্ত উপর াগী। এিছর   বৃক্ষর াপণ 

আরদালরন  প্রসতপাদ্য হ'ল: ‘‘গাছ লাসগরয় ভ ি শদে, িদরল শদি িাংলারদে''। তাই আসুন আে া িিাই সেরল শ খারন িম্ভি 

শিখারন গাছ লাসগরয় ও িং ক্ষণ কর  িেগ্র শদেরক একটি িবুজ উদ্যারন পস ণত কস ।  

সুসধেন্ডলী,  

স্বাধীন িাংলারদরে শ িি িাোসজক আরদালন িফল হরয়রছ এগুরলা  েরে বৃক্ষর াপণ আরদালন অন্যতে।  

১৯৭২ িারল িি েকারল  িি েরেষ্ঠ িাঙাসল জাসত  জনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবু   হোন ঢাকা  শ িরকাি ে েয়দারন (িতেোরন 

শিাহ াওয়াদী উদ্যান) বৃক্ষর াপরণ  োেরে এ আরদালরন  সূিনা কর ন। িঙ্গিন্ধু শদরে  িনজ িম্পদ বৃসি  জন্য ‘িন িম্প্রিা ণ 

িাসভ েি ফৈাসিসলটিি প্রকল্প' গ্রহণ কর  িেগ্র শদরে জনগরণ  েরে বৃক্ষর াপণ আরদালন ছসড়রয় শদন। িঙ্গিন্ধু শদরে  িন্যপ্রাণী 

িম্পদ ও জীিবিসিত্রৈ  ক্ষা  জন্য ১৯৭৩ িারল ‘িাংলারদে িন্যপ্রাণী (িং ক্ষণ)' আরদে প্রিতেন কর ন। এ ফরল িাংলারদরে 



জীিবিসিত্রৈ িং ক্ষরণ  এক নতুন বা  উরম্মাসিত হরয়রছ। শদরে  জীিবিসিত্রৈ িং ক্ষরণ আোরদ  িিাইরক এসগরয় আিরত হরি। 

িতেোন ি কা  জাসত  জনরক  স্বপ্ন িাস্তিায়রন িিপস ক ।  

িতেোন ি কা  িনজ িম্পদ বৃসি  জন্য িন েহাপস কল্পনা অনু ায়ী ২০১৫ িারল  েরে ২০ ভাগ িনায়রন উন্নীত ক া  

লরক্ষৈ ৪৫০ শকাটি টাকা ব্যরয় িেগ্র শদেব্যাপী ‘‘িাোসজক িনায়রন  োেরে দাস দ্র্ৈ সন িন প্রকল্প'' গ্রহরণ  কাজ িলরছ। আো 

ক া  ায়, এ ফরল একসদরক শ েন শদরে  গ ীি জনগরণ  উপকা  হরি, শতেসন তা পস রিে  ক্ষায় িহায়ক হরি।   

সুসধেন্ডলী,  

আপনা া শজরন আনসদত হরিন শ , স্বাধীনতা যুরি মুসির ািারদ  অিদারন  কথা স্ম ণ কর  ১৯৯৭ িারল আে া ৫ 

িছ  শেয়াদী ‘‘ফর স্ট নাি োস  সৃজরন  োেরে শিকা  মুসির ািা পুনি োিন প্রকল্প" গ্রহণ কর সছলাে। এ প্রকরল্প  আওতায় ১০ 

হাজা  শিকা  মুসির ািারক নাি োস  স্থাপন ও প্রসেক্ষরণ  োেরে পুনি োিন ক া হয়। এ  ফরল শদরে গরড় উরঠ সিোল িনজ 

িম্পরদ  ভান্ডা ।  

জীিবিসিত্রৈ ও িন্যপ্রাণী  ক্ষা এিং জনগরণ  সিত্তসিরনাদরন  সুর াগ সৃসি  জন্য িি েপ্রথে আে া িাংলারদরে ১৯৯৯ 

িারল কক্সিাজার   ডুলাহাজা ায় িঙ্গিন্ধু িাফাস  পাকে, ১৯৯৯ িারল িট্রগ্রারে িীতাকুন্ড ইরকা-পাকে, শে পুর  েধুটিলা ইরকা-পাকে 

এিং ২০০০ িারল শেৌলভীিাজার  োধিকুন্ড ইরকা-পাকে স্থাপন কস । এ ফরল আজ িাংলারদরে প েটরন  েসিোলী সভত সৃসি 

হরয়রছ। ইরকা-টুস জে সিকসেত হরয়রছ।  

তাছাড়া, আে া িন্যপ্রাণী ও জীিবিসিত্রৈ িং ক্ষরণ  জন্য ১৯৯৬ শথরক ২০০১ িারল  েরে শেৌলভীিাজার  লাউয়াছড়া 

ন্যােনাল পাকে ও শ ো-কারলঙ্গা িন্যপ্রাণী অভয়া ণ্য,  াঙ্গাোটিরত কাপ্তাই ন্যােনাল পাকে এিং সদনাজপুর   ােিাগ  ন্যােনাল 

পাকে স্থাপন কস । আে া ১৯৯৯ িারল সুদ িরন  জীিবিসিত্রৈ  ক্ষায় ‘সুদ িন সিশ্ব ঐসতহৈ স্থান' উরম্মািন কস ।  

আো  ি কা  The Forest (Amendment) Act ২০০০ এ  োেরে িন আইন ১৯২৭-শক িংরোধন কর  

িাোসজক িনায়রন জনগরণ  অংেগ্রহণ সনসিত কর ,  া শদরে  দাস দ্র্ৈ সিরোিরন একটি গুরুত্বপূণ ে োইলফলক।  

শদরে  িনজ িম্পদ বৃসি  জন্য ১৯৯৭ িারল িেগ্র শদেব্যাপী ফর সি শিক্ট  প্রকল্প এিং ১৯৯৮ িারল িারয়াডাইভা সিটি 

কনজা রভেন ইন সদ সুদ িন স জাভ ে ফর স্ট প্রকল্প গ্রহণ ক া হয়।  

সুসধেন্ডলী,  

জনগরণ  অংেগ্রহরণ িাোসজক িনায়ন আজ িাংলারদরে একটি িফল আরদালরন পস ণত হরয়রছ। গ্রােীণ জনপরদ বৃক্ষ 

িম্পদ শিরড়রছ। আে া ১৯৯৯-২০০০ িারল িি েপ্রথে িাংলারদরে িাোসজক িনায়রন অংেগ্রহণকা ী উপকা রভাগীরদ  েরে 

লভৈাংে সিত ণ কা েিে শুরু কস । আোরদ  এ কা েিে গ্রহণ ক া  ফরল জনগরণ  েরন এক নতুন আো  সৃসি হরয়রছ এিং 

বৃক্ষ িম্পদ  ক্ষা ও বৃসিরত গুরুত্বপূণ ে ভুসেকা  াখরছ। আগােীরতও আে া এ ধা া অব্যাহত  াখি। পাি েতৈ িট্রগ্রাে িাংলারদরে  

গুরুত্বপূণ ে জনপদ। পাি েতৈ জনগরণ  আথ ে িাোসজক উন্নয়রন  জন্য িতেোন ি কা  িাোসজক িনায়ন প্রকল্প গ্রহণ কর রছ।  

সুসধেন্ডলী,  

িাংলারদরে  উপকুলীয় অঞ্চল একটি গুরুত্বপূণ ে এিং িম্পদোলী অঞ্চল। সকন্ত প্রসতসনয়ত প্রাকৃসতক দূর োরগ িহু িম্পদ ও 

জীিরন  ক্ষসত হয়। আিহাওয়া পস িতেরন  ফরল এ সিপ েয় আ ও ো াত্মক আকা  ধা ণ ক রছ। প্রসত িছ  িষ ো শেৌসুরে 

িাংলারদরে দেসেক িা  সডসগ্র শিসন্টরগ্রড তাপোত্রা িাড়রছ  া  ফরল ঘূসণ েঝরড়  োত্রাও িাড়রছ। তাছাড়া িমুদ্র্ পৃরষ্ঠ  উচতাতা প্রসত 

িছ  িা  সেসলসেটা  িাড়রছ  া সিশ্ব হার   শিরয় শিসে। এ পস সস্থসত শোকারিলায় িেগ্র উপকূল জুরড় ম্যানরগ্রাভ শিিনী সৃজন ও 

 ক্ষা ক রত হরি। জাসত  জনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবু   হোন ১৯৭৪ িারল এিি সিন্তা কর  জনগণরক  ক্ষায় উপকূলীয় িনায়ন 

কা েিে শুরু কর ন। এিছ  আে া জনগরণ  অংেগ্রহরণ ‘কসেউসনটি শিইজড এডািরটেন টু ক্লাইরেট শিঞ্জ শরা শকাস্টাল 

এফর রস্টেন ইন িাংলারদে' প্রকল্প গ্রহণ কর সছ।      

িম্মাসনত সুসধবৃদ,  

িাংলারদে জীিবিসিরত্রৈ  শদে। এক িেয় হাজার া প্রজাসত  গাছ, লতাপাতা, ফুলফরল ভ পু  সছল এ শদে। নানা  রঙ  

এিং িরণ ে  পাসখ, কীটপতঙ্গ, আ  প্রাণী সছল এ শদরে। সকন্তু গাছপালা, িন-জঙ্গল সনধরন  ফরল এিি প্রাণী  অসধকাংেই আজ 

সিলুপ্ত হরত িরলরছ।  



কারজই আপনা া আোরদ  শদেীয় প্রজাসত  গাছপালা শিেী কর  লাগান।  ারত কর  উন্নতোরন  কারঠ  পাোপাসে 

আে া ফল শপরত পাস ; আিা  একইিরঙ্গ পাসখ, কীট-পতরঙ্গ ও খািা ও শজারট।  

 াজধানী ঢাকািহ শদরে  েহ গুরলারত অপস কসল্পতভারি িাড়ীঘ  জ্তস  হরচ্ছ। ঢাকা েহর   সদরক তাকারল আজকাল 

আ  শকাথাও গাছপালা শদখা  ায় না। অথি আে াই শছাটরিলায় ঢাকারক শদরখসছ গাছপালায় পস পূণ ে।  াস্তায় শি  হরল িা  োি 

িা সদরক িবুজ আ  নানা  রঙ  ফুরল ভ া থাকত।  

আজকাল িাড়ী িানারত সগরয় শকউ এক সিলরত জায়গা ছারড়ন না দু'শটা গাছ লাগারনা  জন্য। শুধু োথায় থারক  ত শিেী 

স্কয়া  সফট, তত শিেী ভাড়া। আোরদ  এ োনসিকতা শথরক শি  হরয় আিরত হরি। আোরদ  শদেটারক আিা  িবুরজ িবুরজ, 

ফুরল ফরল ভর  সদরত হরি।  

জীিবিসিত্রৈ  ক্ষায় িতেোন ি কা  ইসন্টরগ্ররটড প্ররটকরটড এস য়া শকা-ম্যারনজরেন্ট (আইসপএসি) নারে একটি প্রকল্প 

গ্রহণ কর রছ। তাই আসুন েপথ কস , আে া িবুজ গাছ-গাছালীরত এরদেরক িবুজ িাংলারদরে পস ণত ক ি একুে েতরক  

েরে। এই শহাক আোরদ  অঙ্গীকা ।  

িম্মাসনত সুসধেন্ডলী,  

িভৈতা  অগ্রগসত  িরঙ্গ িরঙ্গ িায়ুেন্ডরল কাি েন-ডাই-অক্সাইড গ্যাি শিরড়  ারচ্ছ। কাি েন-ডাই-অক্সাইড গ্যাি শিরড় শগরল 

তাপোত্রা শিরড়  ায়। গ্রীনহাউি ইরফরক্ট  ফরল ওজন স্ত  ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এিি িায়ুেন্ডরল  উত্তাপ সনয়ন্ত্ররণ গাছ ও িনাঞ্চরল  মূখ্য 

ভূসেকা  রয়রছ। গাছ জীি ও প্রকৃসত  অসিরচ্ছদ্য অংে। তাই জীিরন  জন্য জগরত  জন্য সুসনসিড় িবুজ বৃরক্ষ  আচ্ছাদন 

প্ররয়াজন। আসুন আে া ১৫ শকাটি জনগণ দু'শটা কর  গারছ  িা া শ াপণ কস ,  া একুে েতরক আোরদ  আিরছ প্রজরে  

আপদকালীন অকৃসত্রে িন্ধু  েত িাহায ক ক রি।  

িম্মাসনত সুসধেন্ডলী,  

িতেোন িেরয় জ্িসশ্বক জলিায়ু পস িতেন ও ভূ-প্রকৃসত  নানাসিধ কা রণ পৃসথিী ো াত্মক হুেকী  িম্মুখীন। আোরদ  

শদরে প্রাকৃসতক দুর োগ সনতৈ জ্নসেসত্তক সিষয়। আোরদ  শেঁরি থাকরত হয় প্রসতসনয়ত প্রকৃসত  িরঙ্গ িংগ্রাে কর ।  

আে া লড়াকু জাসত। আে া ১৯৭১ িারল   িক্ষয়ী ৯ োরি  যুরি এ িনাঞ্চল, বৃক্ষ, নদ,নদী, িাগ  আোরদ  শগস লা 

মুসির ািারদ  সুেীতল ছায়া সদরয় ফল ফুল সদরয় োরয়  েত আগসলরয় শ রখ িহায়তা কর রছ। আসুন আে া অকৃসত্রে বৃক্ষ 

িন্ধুরদ  প্রসত িহেসে েতা শদখাই, গাছ-পালারক ভালিাসি, ও া আোরদ  ফুল, ফল, ছায়া সদরি িায়ু েন্ডরল  কাি েণ শোষণ ক রি। 

সিপরদ অথ ে সদরি। উত্তপ্ত পৃসথিী  কাি েন ডাই-অক্সাইরড  আধা  সহরিরি কাজ ক রি। অসুস্থতায় ঔষরধ  শজাগান সদরি। প্রসত 

মুহুরতে অসক্সরজরন  সনিয়তা সদরি।  

উপসস্থত সুসধবৃদ,  

আসুন আপনারদ , আোরদ , আপাে  জনগরণ , িাংলা  ো-শিানরদ  অক্লান্ত প্ররিিায় আে া িনজ, ফলজ ও ঔষসধ 

গারছ ভর  শদই শিানা  িাংলারক। গরড় তুসল একুে েতরক  িবুজ শথরক িবুরজ  িোর ারহ নতুন এক সদন িদরল  িাংলারদে,  া 

হরি জীিবিসিরত্রৈ  আধার  পস পূণ ে িাংলারদে।  

এিছ   াঁ া বৃক্ষর াপরণ জাতীয় পু স্কা  শপরয়রছন আসে তাঁরদ  আন্তস ক অসভনদন জানাই। িাোসজক িনায়রন  াঁ া 

লভৈাংরে  শিক শপরয়রছন তাঁরদ রকও আসে আন্তস ক অসভনদন জানাই। আসে আো কস  আগােীরতও ি কার   এ েহসত 

উরদ্যারগ িাড়া সদরয় আ ও শিসে িংখ্যক োনুষ বৃক্ষর াপরণ অংে গ্রহণ ক রিন। শদে ভর  উঠরি িবুরজ  িোর ারহ।  

আসে আজ িা া শদরে সতন-োিব্যাপী ‘‘জাতীয় বৃক্ষর াপণ আরদালন ও বৃক্ষরেলা ২০০৯" এ  শুভ উরবাধন শঘাষণা 

ক সছ।  

আপনারদ  িকলরক আন্তস ক ধন্যিাদ।  

শখাদা হারফজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলারদে সি জীিী শহাক।  

--- 


