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  আসসালামু আলাইকুে। 

 

আপনাবিি সিাইবক পবিত্র িেজান োবসি শুবিচ্ছা। এিছি আেিা বিশ্ব পবিবিশ বিিস ও পবিবিশ মেলা এিং বতন 

োসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান ও বৃক্ষবেলা ২০১৫ একসবে উদ যাপন কিবছ।  

জাবতসংঘ পবিবিশ কে মসূবি এ িছবিি পবিবিশ বিিবসি প্রবতপাদ্য বনধ মািণ কবিবছ: ‘‘Seven Billion 

Dreams. One planet. Consume with care.’’ িাংলায় যাি িািানুিাি, ‘‘শত মকাটি জবনি অপাি 

স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, কবি না বনিঃস্ব।’’  

অন্যবিবক জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান ২০১৫ -এি প্রবতপাদ্য বনধ মাবিত হবয়বছ ‘‘পাহাড়, সেতল, উপকূবল, গাছ 

লাগাই সিাই বেবল’’।  

আেিা এ পৃবিিীবক যতটুকু যবে লালন কিি, পৃবিিী ঠিক ততটুকু সম্ভািনা ধািণ কিবি আোবিি জন্য। কাবজই 

প্রাকৃবতক সম্পবিি যিাযি ব্যিহাি এিং সংিক্ষণ আোবিি বনবজবিি স্বাবি মই কিবত হবি। 

সম্মাবনত সুবধবৃদ,  

পবিবিশ এিং িনায়ন অোেীিাবি জবড়ত। এজন্য আেিা একবিবক বিদ্যোন িন সংিক্ষবণ পিবক্ষপ বনবয়বছ, 

অন্যবিবক সিকাবি ও মিসিকাবি পয মাবয় নতুন িনায়ন ও বৃক্ষবিাপবনি উপি বিবশষ মজাি বিবয়বছ। 

২০০৯ মিবক বিগত ছয় িছবি মিবশি মোট িনভূবেি পবিোণ ৯ শতাংশ মিবক মিবড় ১৭ শতাংবশ হবয়বছ। অি মাৎ ৬ 

িছবি িনভূবেি পবিোণ প্রায় ববগুণ হবয়বছ। 

িন সম্প্রসািণ কায মক্রবেি আওতায় সিকাি সািাবিবশ নতুনিাবি ১ লাখ ৭৪ হাজাি ১১৭ একি জবে সংিবক্ষত িন 

বহবসবি মঘাষণা কবিবছ। প্রািবেকিাবি িনায়বনি জন্য উপকূলীয় িিভূবে িিাদ্দ মিওয়া অব্যাহত িাখা হবয়বছ। পাশাপাবশ 

উপকূলীয় অঞ্চবল সবুজ মিষ্টনী ততবিি কাবজ মজাি মিওয়া হবয়বছ।  

আেিা পবিবিশ ও প্রবতবিশগত বিষয়গুবলাবক উন্নয়বনি মূলধািায় সম্পৃক্ত কবিবছ। এজন্য পবিবিশ সংিক্ষণ আইন, 

পবিবিশ সংিক্ষণ বিবধোলা এিং প্রাসবেক বিধানািলী প্রণয়ন, প্রিতমন ও যুবগাপবযাগী কিাি প্রবক্রয়া অব্যাহত িবয়বছ। 

পবিবিশ অবধিপ্তবিি েবনটবিং এন্ড এনব াস মবেন্ট কায মক্রে িহুলাংবশ বৃবি কিা হবয়বছ।  

বিবশ্বি উন্নত মিশগুবলাি সবে তাল বেবলবয় িন সংিক্ষণ, মটকসই িন ব্যিিাপনা এিং িবনি কাি মন েজুি বৃবিি 

প্রবত গুরুত্বাবিাপ কিা হবয়বছ। আেিা জাতীয় নীবতোলা ততবি কবি সুদিিনসহ ১৫টি িবনি কাি মন েজুি বনণ ময় এিং িানীয় 

জনগবণি সহবযাবগতায় িবনি জীিবিবিত্র সুিক্ষাি কায মকি উবদ্যাগ বনবয়বছ।  

জনগণবক আবি মকিাবি স্বািলম্বী কিাি জন্য কাি মন মক্রবিট বিক্রয় ও Payment for Ecosystem 

Services (PES) প্রিতমবনি লবক্ষে বিগত ৬ িছবি মিবশ িবক্ষত এলাকাি সংখ্যা ৩৮টিবত উন্নীত কিা হবয়বছ।  



 

অব্যাহত দূষবণি কািবণ ঢাকাি িািপাবশি বুবড়গোসহ ৪টি নিী, গুলশান-িনানী-িাবিধািা মলক, সুদিিন, টাঙ্গুয়াি 

হাওি, হাকালুবক হাওি, মসানাবিয়া বীপ ও জা লং-িাউবক নিী এিং আোবিি একোত্র প্রিাল বীপ মসন্ট োটি মনবক 

‘প্রবতবিশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা’ মঘাষণা কবি সিকাি বিবশষ সংিক্ষণ ও উন্নয়ন কে মসূবিি আওতায় বনবয় এবসবছ। 

মিবশি পয মটন আবয়ি ৫০ শতাংশ গ্রান্ট  াইনাবসং-এি োধ্যবে সংবশস্নষ্ট িন এলাকা এিং িানীয় জনবগাষ্ঠীি 

জীিন-োন উন্নয়বন িিাদ্দ কিা হবচ্ছ। কাঠ মকবট িন উজাড় এিং িায়ু দূষণ হ্রাবস মিবশি ১ হাজাি ১৪২টি ইটিাটা আধুবনক 

প্রযুবক্তবত পবিিাবলত হবচ্ছ।  

বিশ্ব ব্যাংবকি অি মায়বন প্রায় ২৭৬ মকাটি টাকা ব্যবয় ‘Strengthening Regional Co-

operation for Wildlife protection’ প্রকবেি আওতায় মিবশ বতনটি নতুন িন্যপ্রাবণ বিিাগ প্রবতষ্ঠা কিা 

হবয়বছ। িন্যপ্রাবণ পািাি মিাবধ বিবিন্ন আইন প্রবয়াগকািী সংিাি সেন্ববয় অপিাধ িেন ইউবনট গঠন এিং িন্যপ্রাবণি 

বিবকৎসাি জন্য মিসবকউ মসন্টাি ও বিবকৎসা মকন্দ্র িাপন কিা হবয়বছ। মিবশ িন্যপ্রাবণ বিষয়ক বশক্ষা ও গবিষণাি জন্য 

গাজীপুবি আন্তজমাবতক োবনি Wildlife Centre প্রবতষ্ঠা কিা হবচ্ছ।  

জীিবিবিত্র সংিক্ষণ ও বিত্তবিবনািবনি জন্য প্রায় ৩৬৮ মকাটি টাকা ব্যবয় গাজীপুবি িেিন্ধু মশখ মুবজি সা াবি 

পাকম এিং পাবখ সংিক্ষণ ও ইবকাটুেবিজবেি সুবযাগ সৃবষ্টি জন্য িট্টগ্রাবেি িাঙ্গুবনয়ায় ৩৪ মকাটি টাকা ব্যবয় মশখ িাবসল 

এবিয়াবি ও ইবকা পাকম প্রবতষ্ঠা কিা হবয়বছ। 

তবি সিকাবিি একাি পবক্ষ প্রাকৃবতক িািসাম্য িক্ষাি েত একটি কঠিন কাজ কিা সম্ভি না। এটি সম্ভি মকিল মযৌি 

মিষ্টাি োধ্যবে। এজন্য আবে মিবশি প্রবতটি নাগবিকবক পবিবিশ সম্পবকম সবিতন এিং পবিবিশ সুিক্ষায় উবদ্যাগী হওয়াি 

আহ্বান জানাবচ্ছ। একই সবে প্রাপ্ত িয়ক প প্রবতেক নাগবিকবক অন্ততিঃ ১টি িনজ, ১টি  লি ও ১টি ঔষবধ িািা মিাপবণি আহ্বান 

জানাবচ্ছ। 

সুবধবৃদ, 

বগ্রন হাউজ-এি বিরুপ প্রিাবিি কািবণ সৃষ্ট বিশ্ব পবিবিশ বিপয মবয়ি বিরুবি আন্তিঃিাষ্ট্রীয় ন্যায়সেত লড়াইবয় 

িাংলাবিশ িিািিই অগ্রণী ভূবেকা পালন কবি আসবছ। তাই ক্লাইবেট িালনাবিিল মিশ হওয়া সবত্বও িাংলাবিশ এখন 

আন্তজমাবতক পবিেন্ডবল ‘ক্লাইবেট বিবলাবেবস’ি অন্যতে সঞ্চালক িাষ্ট্র। উন্নয়নশীল মিশসমূবহি কন্ঠস্বি।  

বিও+২০ সবম্মলনসহ বিশ্বব্যাপী জলিায়ু পবিিতমবনি প্রিাি মোকাবিলাি বিবিন্ন ম ািাবে িাংলাবিবশি িক্তব্য 

বিবশষ গুরুবত্বি সবে গ্রহণ কিা হবয়বছ।  

সম্প্রবত িাংলাবিশ বিশ্ব জলিায়ু কূটনীবতবত তিবশষ্টেসূিক ভূবেকা পালবনি জন্য বগ্রন ক্লাইবেট  ান্ড এিং লস এন্ড 

িোবেবজি এবিবকউটিি কবেটিি সিস্যপি অজমন কবিবছ। 

ওবজান স্তি ক্ষয়কািী গ্যাসসমূবহি আেিাবন ও ব্যিহাি সম্পূণ ম িন্ধ কিাি জন্য আন্তজমাবতক ওবজান কবেটিি স্বীকৃবত 

সনি অজমন িাংলাবিবশি আন্তজমাবতক মক্ষবত্র অগ্রগবতি স্বাক্ষি িহন কিবছ।  

সিকাি ইবতােবধ্যই জলিায়ু পবিিতমবনি প্রবতকূল প্রিাি মোকাবিলায় বনজস্ব তহবিল মিবক ক্লাইবেট মিঞ্জ ট্রাি 

 াবন্ড প্রায় ২ হাজাি ৯শ’ মকাটি টাকা িিাদ্দ কবিবছ।  মসই অি ম বিবয় ২০১৪ সাল পয মন্ত ২৬৩টি প্রকবে অি মায়ন কবিবছ।  

িাংলাবিশ ক্লাইবেট মিঞ্জ মিবজবলবয়স  ান্ড (BCCRF)-এি অি মায়বন মিবশি িবক্ষণ ও িবক্ষণ-পূি ম অঞ্চবল ২৮৩ 

মকাটি ৫০ লাখ টাকা ব্যবয় ক্লাইবেট মিবজবলবয়ন্ট পািটিবসবপটবি এো বিবিসন এন্ড বি বিবিসন প্রকে িাস্তিায়ন কিা 

হবচ্ছ। ৫-িছি মেয়ািী মপ্রবক্ষত পবিকেনায় আেিা প্রায় মিড় লাখ মহক্টি িনায়বনি লক্ষেোত্রা বনধ মািণ কবিবছ।  

জাবতসংবঘি আহ্বাবন সাড়া বিবয় সিকাি মিবশ পবিবিশ-িান্ধি সবুজ অি মনীবত িা বগ্রন ইবকানবে ততবিি জন্য বগ্রন 

ব্যাংবকং কায মক্রে িালুি উবদ্যাগ গ্রহণ কবিবছ। িাংলাবিশ ব্যাংক ইবতােবধ্য এ সংক্রান্ত নীবতোলা প্রণয়ন কবিবছ।  মিবশি 

প্রায় সি ব্যাংক ও আবি মক প্রবতষ্ঠান বগ্রন ব্যাংবকং মসল গঠন কবি তাবিি কায মক্রে শুরু কবিবছ। 

বশে কািখানাি তিল ও কঠিন িজমে এিং মধোঁয়াি কািবণ পবিবিশ দূষণ হয়। এ দূষণ প্রবতবিাবধ প্রবতটি বশে 

প্রবতষ্ঠাবনি কঠিন িজমে অপসািবণি লবক্ষে ‘3R’ অি মাৎ Reduce, Reuse and Recycle (হ্রাস, পুনিঃব্যিহাি ও 

পুনিঃিক্রায়ণ) কে ম-মকৌশল গ্রহণ কিা হবয়বছ। সিকাি শূন্য িজমে পিবত অিলম্বন কিাি জন্য সকল উবদ্যাক্তাবক উৎসাবহত 

কবি যাবচ্ছ। এছাড়া, িজমে উৎপািনকািী প্রবতটি কলকািখানায় ইটিবপ িাপন িাধ্যতামূলক কিা হবয়বছ।  



 

মিবশি উবদ্যাক্তাগণবক বনজস্ব প্রবিষ্টায় পবিবিশ িক্ষাি মক্ষবত্র অতীি গুরুত্বপূণ ম বহবসবি বিবিবিত পবিবিশগত 

বনিীক্ষা (Environmental Audit) সম্পািন কবি পবিবিশ অবধিপ্তিবক বনয়বেত অিবহত কিাি জন্য আবে 

আহ্বান জানাবচ্ছ। 

আেিা যবি সিাই আন্তবিক হই, তাহবল ‘সবুজ প্রবৃবি’ অজমবনি োধ্যবে মিবশি ভূ-প্রকৃবতবক অবিবিই িিবল বিবত 

পািি। 

বপ্রয় সুধী,  

আপনািা জাবনন, বেয়ানোি এিং িািবতি সাবি সমুদ্রসীো েীোংসাি  বল িবোপসাগবিি  ১ লাখ ১৮ হাজাি 

৮১৩ িগ ম বকবলাবেটাি এলাকাি উপি আোবিি বনিঙ্কুশ সাি মবিৌেত্ব প্রবতবষ্ঠত হবয়বছ। এি বল ভূ-মকবন্দ্রক উন্নয়বনি 

পাশাপাবশ সমুদ্রবিবত্তক অি মবনবতক উন্নয়ন ও সামুবদ্রক জীিবিবিত্র িক্ষাি কে মসূবি (ব্লু ইবকানবে) আোবিি সােবন সম্ভািনাি 

নতুন বিগন্ত খুবল বিবয়বছ। 

এজন্য আেিা িবোপসাগিবক উন্নয়বনি বনয়ােক বহবসবি ব্যিহাবিি উবদ্যাগ বনবয়বছ। ইবতােবধ্যই ঢাকা এিং 

িট্টগ্রাে বিশ্ববিদ্যালবয় সমুদ্রবিঞানান বিষবয় উচতরতি বশক্ষািাবনি জন্য নতুন বিিাগ িালু কিা হবয়বছ।  

সুবধেন্ডলী, 

িন ও পবিবিবশি মক্ষবত্র কৃবতত্বপূণ ম অিিাবনি জন্য িতমোন সিকাবিি আেবল িাংলাবিশ ৩টি আন্তজমাবতক পুিক পাি 

অজমন কবিবছ।  

বিশ্ব ব্যাংকবকি সাম্প্রবতক প্রবতবিিন অনুযায়ী িাংলাবিশ বনম্ন েধ্যে আবয়ি মিবশ উন্নীত হবয়বছ। আল্লাহ সহায় 

িাকবল আগােী বতন িছবিি েবধ্যই িাংলাবিশ েধ্যে আবয়ি মিবশ পবিণত হবি। িাংলাবিশবক আেিা সি মকাবলি সি মবেষ্ঠ 

িাঙাবল, জাবতি বপতা িেিন্ধু মশখ মুবজবুি িহোবনি স্ববপ্নি মসানাি িাংলা বহবসবি প্রবতবষ্ঠত কিি।  

এিছি যোঁিা অনন্য অিিাবনি জন্য পবিবিশ পিক ২০১৫, বৃক্ষবিাপবণ প্রধানেন্ত্রীি জাতীয় পুিক পাি ২০১৪ এিং 

িেিন্ধু এোওয়াি ম  ি ওয়াইল্ড লাই  কনজািবিশন পুিক পাি ২০১৫ মপবয়বছন তোঁবিিবক আবে আন্তবিক অবিনদন জানাই। 

যোঁিা সাোবজক িনায়বনি অংশীিাবিবত্বি লিোংশ মপবয়বছন তোঁবিিবকও আবে প্রাণঢালা শুবিচ্ছা জানাবচ্ছ।  

বিশ্ব পবিবিশ বিিস ও জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান ২০১৫ উপলবক্ষ গৃহীত সকল কে মসূবিি সা ল্য কােনা কবি 

আবে এি শুি উববাধন মঘাষণা কিবছ।         

মখািা হাব জ 

জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু 

িাংলাবিশ বিিজীিী মহাক। 

... 


