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বিসবেল্লাবহি িাহোবনি িাবহে  

 

অনুষ্ঠাবনি সিাপবত,  

Honourable Special Guest Mr. Michel Jarraud,  

Secretary General of the World Meteorological Organization,  

সহকেীবৃন্দ,  

িঙ্গিন্ধু এওয়ার্ জ ফি ওয়াইল্ড লাইফ কনজািবিশন, জাতীয় পবিবিশ পিক এিং বৃক্ষবিাপবণ প্রধানেন্ত্রীি জাতীয় পুিস্কাি-এি জন্য 

বনি জাবিত সংস্থা ও ব্যবিির্ জ,  

উপবস্থত সুবধেন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুে।  

বিশ্ব পবিবিশ বিিস, জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান ও বৃক্ষবেলা ২০১২-এি উববাধন অনুষ্ঠাবন উপবস্থত সকলবক আোি 

আন্তবিক অবিনন্দন ও শুবিচ্ছা জানাবচ্ছ।  

আেিা আজ শেবক বতন োস ব্যাপী বৃক্ষবিাপণ অবিযান শুরু কিবি। এিাবিি জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান - এি প্রবতপাদ্য 

: ‘‘সবুজ নর্ি সবুজ শিশ, লাল সবুবজি িাংলাবিশ'', যা অতৈন্ত গুরুত্বপূণ জ। সকলবক আহ্বান জানাবিা শিশী কবি বৃক্ষবিাপবণি 

জন্য।  

সুবধবৃন্দ,  

পবিবিশ সংিক্ষবণ র্ণসবিতনতা সৃবি কিাই বিশ্ব পবিবিশ বিিবসি মূল লক্ষৈ। িাংলাবিশও বিিসটি জাতীয় পয জাবয় 

পালন কিবি। বিিসটিি এ িিবিি প্রবতপাদ্য হবচ্ছ : Green Economy: Does it include you?  

র্াি আোবিি পবিবিশ িক্ষা কবি। জীবিকা বনি জাবহ সহায়তা কবি। তাই আেিা সিকািী িনভূবে, িসতবিটা, পবতত ও 

প্রাবন্তক ভূবে, িাস্তাি ধাবি, শিললাইন ও িাঁবধি ধাবি, নতুন শজবর্ উঠা িি, খাস জবেবত এিং বিবিন্ন প্রবতষ্ঠাবন ব্যাপক 

বৃক্ষবিাপবণি উবদ্যার্ বনবয়বি। সবুজ শিিনী বনে জাণ কিা হবয়বি।  

জলিায়ুি ঝুঁবক শোকাবিলা ও পবিবিশ িক্ষায় িতজোন সিকাি উপকূলীয় এলাকায় সবুজ শিিনী সৃবি কবিবি। ব্যাপক 

িনায়ন কিা হবয়বি। যাি ফবল উপকূলীয় অঞ্চবল ঝড়, ঝঞ্ঝা শোকাবিলা সম্ভি হবয়বি। এি োধ্যবে ১২শ ির্ জ বকবলাবেটাি নতুন 

এলাকা শিবশি মূল ভূ-খবন্ডি সাবে শযার্ হবয়বি। আেিা িি কুকিী মুকিীবত িনায়ন ও শটকসই জীবিকাি একটি েবর্ল জ্তবি 

কবিবি।  



আোবিি Community Based adaptation to climate change through coastal 

afforestation in Bangladesh প্রকল্পটি UNDP পুিস্কাি শপবয়বি। িট্টগ্রাবেি চুনবত অিয়ািবেি সহ-

ব্যিস্থাপনা কবেটি সম্প্রবত জাবতসংঘ ‘ইকুবয়টি' পুিস্কাি অজজন কবিবি।  

আোবিি উবদ্যার্গুবল বিফবল যায়বন। আেিা সিকাবি আসবল জনর্বণি জন্য পুিস্কাি বনবয় আবস।  

সুবধেন্ডলী,  

আেিা ১৫টি জাতীয় উদ্যান ও িন্যপ্রাণী অিয়ািে র্ঠন কবিবি। িন্যপ্রাণী সংিক্ষবণ সিকািী উবদ্যাবর্ি পাশাপাবশ ব্যবি 

উবদ্যার্বক উৎসাবহত কিাি জন্য িঙ্গিন্ধু এওয়ার্ জ ফি ওয়াইল্ড লাইফ কনজািবিশন িালু কবিবি। ৫০ িিি ধবি অবনষ্পন্ন োকা 

১২ হাজাি একি িনভূবেবক "সংিবক্ষত িন" শঘাষণা কিা হবয়বি। সংিবক্ষত এলাকাি পবিোণ শিবশি শোট ভূ-খবন্ডি প্রায় ১ 

িশবেক ৮ িাবর্ উন্নীত কিা হবয়বি। র্লবফন সংিক্ষবণি জন্য সুন্দিিবন পৃেক বতনটি অিয়ািে শঘাষণা কিা হবয়বি।  

সুন্দিিবনি িাঘ সংিক্ষণ ও ইবকাবসবেে সংিক্ষণ বিষবয় িািবতি সাবে ২টি সেবঝাতা চুবি স্বাক্ষি কিা হবয়বি। 

জীিবিবিত্র্ৈ সংিক্ষবণ আঞ্চবলক সহবযাবর্তাি লবক্ষৈ শনপাল, িািত ও ভূটাবনি সাবে Strengthening Regional 

Co-operation for Wildlife Protection শীষ জক প্রকল্প গ্রহণ কিা হবয়বি। এিাড়া Genetic 

Resources  ব্যিহাবিি লবক্ষৈ নাবর্ায়া প্রবটাকল অনুস্বাক্ষি কিা হবয়বি।  

সুবধেন্ডলী,  

সাোবজক িনায়বনি ফবল শিশব্যাপী সবুবজি সোবিাহ সৃবি হবয়বি। যা িাবিদ্র্ৈ বিবোিবন প্রবণািনা শযার্াবচ্ছ। এ পয জন্ত 

সাোবজক িনায়বনি জন্য ১ লক্ষ ২ হাজাি পবিিাবিি েবধ্য ১৭৮ শকাটি টাকা বিতিণ কিা হবয়বি।  

২০০৯'ি পূবি জ িন বিিাবর্ি িাৎসবিক িািা উৎপািবনি সংখ্যা বিল ৪ শকাটিি কে। আেিা সিকাি র্ঠন কবি উৎপাবিত 

িািাি পবিোণ প্রায় ববগুণ বৃবি কবিবি। ২০১১ সাবল সিকািী ও শিসিকািী উবদ্যাবর্ প্রায় ১০ শকাটি িািা উৎপাবিত হবয়বি।  

পৃবেিীি বৃহত্তে ি-বীপ, জীিবিবিত্র্ৈ সমৃি িাংলাবিবশি োনুবষি সাবে িবয়বি প্রকৃবতি বনবিড় সম্পকজ। লক্ষৈ িাখবত হবি 

িন শযন নি না হয়। জনসংখ্যা বৃবি, বনবি জিাবি িন বনধন, পাহাড় কতজন, জলাভূবে িিাট, নিীি নাব্যতা হ্রাস, কৃবষবত িাসায়বনক 

সাি ও কীটনাশবকি ব্যিহাবিি কািবণ জীিবিবিত্র্ৈ বিবিত হবয়বি। তাই িতজোন সিকাি শিবশি িনাঞ্চল ও জীি-জ্িবিত্র্ৈ িক্ষায় 

িনায়ন সৃবি, নিী শেবজং, সাবিি পবিবেত ব্যিহাি সহ বিবিন্ন উবদ্যার্ বনবয়বি। বিবিন্ন র্বিষণা কিা হবচ্ছ। কৃষকবক উবুি কিা 

হবচ্ছ।  

আেিা পাহাড় কাটা, জলাধাি িিাট, ঝুঁবকপূণ জ িজজৈ উৎপািন, আেিাবন, েজুিকিণ, পবিিহন ইতৈাবি সম্পবকজত িাধা-

বনবষধ আবিাপ কবি িাংলাবিশ পবিবিশ সংিক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংবশাধন কবিবি। সকল শজলায় পবিবিশ আিালত ও শেশাল 

ম্যাবজবেট আিালত স্থাপন অন্তর্ভ জি কবি িাংলাবিশ পবিবিশ আিালত আইন ২০১০ প্রণয়ন কিা হবয়বি। শিশ যাবত বিবিবশি 

িবজজৈি িান্ডাবি পবিণত না হয় শস লবক্ষৈ আেিাবন নীবতবত ক্ষবতকি িজজৈ আেিাবন বনবষি কিা হবয়বি। শসগুবলা পিীক্ষা-বনিীক্ষা 

কিাি ব্যিস্থা কবিবি।  

সুবধবৃন্দ,  

আোবিি রূপকল্প ২০২১'ি অন্যতে উবেশ্য হবচ্ছ - পবিবিশ সংিক্ষণ, পবিবিশ উন্নয়ন তো দূষণমুি সবুজ অে জনীবতি 

িাংলাবিশ র্বড় শতালা।  

Green Growth ও Green Economy - এি জন্য িাই Green Energy। এ জন্য সিকাি 

নিায়নবযাগ্য জ্বালানী নীবত প্রণয়ন কিা হবয়বি। সকল শক্ষবত্র্ জ্বালানী সাশ্রয়বক গুরুবত্বি সাবে বিবিিনা কবি কায জক্রে গ্রহণ কিা 

হবচ্ছ। সিকাি Clean Development Mechanism -শক বিবশষ প্রাধান্য বিবয়বি।  

আেিা জলিায়ু পবিিতজনজবনত বিপয জয় শোকাবিলায় ক্লাইবেট শিঞ্জ ট্রাে ফান্ড র্ঠন কবিবি। এই ট্রাে ফাবন্ড বির্ত বতন 

অে জিিবি সি জবোট ২ হাজাি ১শত শকাটি টাকা িিাে বিবয়বি। উন্নয়ন সহবযার্ীবিি সহায়তায় Bangladesh Climate 

Change Resilient Fund  র্ঠন কিা হবয়বি।  



বশল্প কলকািখানাি দূষণ শিাবধ শুধু িজজৈ শশাধনার্াি বনে জাণই যবেি নয়। োনুষবক সবিতন কিা, যাবত পবিবিশবক ক্ষবত 

না কিবত পাবি। শসই সাবে সম্পি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুবি ব্যিহাি ও ক্রোন্ববয় বজবিা িজজৈ পিবতি বিবক অগ্রসি হওয়াি জন্য 

উবদ্যািাবিি প্রবত আ  ন জানাবচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

আোবিি ভূ-র্িজস্থ পাবনি ব্যিহাি কবেবয় ভূ-উপবিস্থ পাবন শিশী পবিোবণ ব্যিহাবিি বিবক শজাি বিবত হবি। সিকাি 

নিীি পাবনি প্রিাহ বৃবিি জন্য নিী শেবজং এি ব্যাপক কে জসূবি গ্রহণ কবিবি। Developer, বশল্প োবলকিা আবিন। নিী, 

খাল, পুকুি যবি না োবক আগুন শনিািাি েবতা পাবন পাবিন না। বৃবিি পাবন সংিক্ষণ কিবত পািবিন না। জলাধাি িাখবত হবি। 

আর্ােী প্রবতটি পবিকল্পনা গ্রহণ কিা হবি।  

িায়ুদূষণ বনয়ন্ত্রবণি জন্য সিকাি বিশ্ব ব্যাংবকি সহায়তায় Clean Air and Sustainable 

Environment নাবে একটি প্রকল্প িাস্তিায়ন কিবি। দূষণমুি উন্নত প্রযুবিি ইটিাটা কায জক্রবেি পাশাপাবশ বিকল্প বনে জাণ 

উপকিবণি প্রিলবন পৃষ্ঠবপাষকতা কিবি।  

োনুবষি যাতায়াতবক দ্রুত, বনিাপি, স্বাস্থৈসেত, পবিবিশ িান্ধি ও সাশ্রয়ী কিাি জন্য ইবতােবধ্যই আেিা বিবিন্ন 

পিবক্ষপ বনবয়বি।  

সুবধবৃন্দ,  

আোবিি সিকাি প্রবতটি বিিার্, শজলা ও উপবজলায় বৃক্ষবেলাি আবয়াজন কবিবি। আসুন, আেিা সিাই এসি শেলা 

শেবক বতনটি কবি র্াবিি িািা সংগ্রহ কবি। এগুবলা শিাপণ কবি ও পবিিয জা বনবিত কবি। আর্ােী প্রজবেি জন্য সুন্দি িবিষ্যৎ 

র্ড়ায় অিিান িাবখ। সকবল বতনটি কবি র্াি লার্ান। একটি িনজ, ফলজ ও শিষজ র্াি।  

এ িিি যাঁিা িঙ্গিন্ধু এওয়ার্ জ ফি ওয়াইল্ড লাইফ কনজািবিশন, জাতীয় পবিবিশ পিক ও বৃক্ষবিাপবণ প্রধানেন্ত্রীি 

জাতীয় পুিস্কাি শপবয়বিন আবে সিাইবক  আন্তবিক অবিনন্দন জানাই। সাোবজক িনায়বন যািা লিৈাংবশি শিক শপবয়বিন 

তাবিিবকও আবে আন্তবিবিক অবিনন্দন জানাই। আবে আশা কবি, আর্ােীবত সিকাবিি এ েহতী উবদ্যাবর্ সাড়া বিবয় আিও 

শিশী োনুষ পবিবিশ ও িন্যপ্রাণী সংিক্ষণসহ বৃক্ষবিাপবণ অংশ গ্রহণ কিবিন। অন্যান্য বসটি কবপ জাবিশন, বনধ জাবিত প্রবতটি 

সিকািী কে জকতজা কে জিািী সকবলই িাইবিন। আিও িাল কিবত যাবত পুিস্কাি শপবত পাবিন।  

আবে বিশ্ব পবিবিশ বিিস ও বৃক্ষবিাপণ অবিযান ২০১২ উপলবক্ষৈ গৃহীত সকল কে জসূিীি সাফল্য কােনা কবি বিশ্ব 

পবিবিশ বিিস ২০১২ ও বতনবিন ব্যাপী পবিবিশ শেলা এিং সািা শিবশ বতন োসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষবিাপণ অবিযান ও বৃক্ষবেলা 

২০১২ এি শুি উববাধন শঘাষণা কিবি।  

সিাইবক আন্তবিক ধন্যিাি।  

শখািা হাবফজ  

জয়িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাবিশ বিিজীিী হউক।  

... 


