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বিশ্ব পবিবিশ বিিস উপলবে আবয়োবর্ি আর্বকি অনুষ্ঠোবন উপবস্থি সিোইবক শুবভচ্ছো র্োনোবচ্ছ।  

মোনুষ ও প্রোণীকূবলি িাঁিোি র্ন্য অনুকূল পবিবিশ িিকোি। পৃবিিী নোমক এই গ্রবহ আমিো িসিোস কিবি পোিবি কোিণ 

মহোন সৃবিকিজো এখোবন িাঁিোি র্ন্য অনুকূল পবিবিশ সৃবি কবিবিন।  

মোনুবষি কম জকোবন্ডি ফবলই পবিবিবশি ভোিসোম্য বিনি হবচ্ছ। পৃবিিীি প্রকৃবি ও িনোঞ্চল আর্ হুমবকি সেুখীন। 

ইবিোমবে পৃবিিীি অবনক প্রর্োবিি উবিি ও প্রোণী বিিিবি হোবিবয় শগবি। অবনক প্রর্োবি বিপন্ন অিস্থোয় আবি।  

এসি প্রোণী ও উবিি িেো কিবি নো পোিবল আমোবিি অবিত্বই হুমবকি মুবখ পড়বি। প্রকৃবি ও িনর্সম্পবিি এই 

অপবিসীম গুরুত্ব বিবিিনো কবি র্োবিসংঘ িলবি ২০১১ সোলবক ‘আন্তর্জোবিক িন িষ জ' বহবসবি শঘোষণো কবিবি।  

সুবধবৃন্দ,  

নিী-নোলো, খোল-বিল, পোহোড়, সমুদ্র এিং বিবিত্র ধিবণি উবিি ও র্ীির্ন্তু সমন্ববয় িোংলোবিশ এক সমৃদ্ধ র্ীিবিবিবত্রি 

শিশ। আমোবিি অন্ন, িস্ত্র, িোসস্থোন, ওষুধ, জ্বোলোবনসহ শেঁবি িোকোি অবধকোংশ উপকিণ আবস প্রকৃবি ও প্রোণীকূল শিবক। এ 

র্ীিবিবিত্রই িোঙোবলি হোর্োি িিবিি সংস্কৃবিি বভবি।  

উন্নয়বনি সবঙ্গ পবিবিবশি এক ধিবনি জ্িবি সম্পকজ িবয়বি। বকন্তু উন্নয়ন িন্ধ কিো যোবি নো। উন্নয়ন যোবি পবিবিশ 

সেি এিং শেকসই হয় আমোবিি শসবিবক নর্ি বিবি হবি। বিশ্বব্যোপী বগ্রন শেকবনোলবর্ ব্যিহোি র্নবপ্রয় হবচ্ছ। নিোয়নবযোগ্য 

জ্বোলোবন ব্যিহোি িোড়বি। আমোবিিবকও এবিবক বিবশষ দৃবি বিবি হবি।  

আমিো ইবিোমবেই শসৌিশবি ব্যিহোবিি উপি বিবশষ গুরুত্ব বিবয়বি। সিকোবি িপ্তিগুবলোবি শসৌি প্যোবনল স্থোপবনি 

উবযোগ শনওয়ো হবয়বি।  

িহুিল-বিবশি ভিবনও শসৌি প্যোবনল ব্যিহোবিি ব্যিস্থো শনওয়ো হবচ্ছ। এ ধিবনি ভিবন বিদ্যৈৎ সংবযোগপ্রোবপ্তি শেবত্র শসৌি 

প্যোবনল স্থোপন িোেিোমূলক কিো হবচ্ছ।  



কলকোিখোনো, গৃহস্থোলী এিং বশল্প ির্জৈ পবিবিবশি র্ন্য কিেো ভয়ঙ্কি িো আমোবিি এককোবলি খিবরোিো বুবড়গঙ্গোই 

প্রকৃি উিোহিণ। ির্জৈ বনবেবপি ফবল বুবড়গঙ্গো এিেোই দ্যবষি হবয়বি শয শসখোবন আর্ আি শকোন র্লর্ প্রোণী শনই।  

অিি বুবড়গঙ্গোবক বঘবিই ঢোকো নগিী গবড় উবেবিল। বুবড়গঙ্গো বিল ঢোকোিোসীি পোবনি অন্যিম উৎস। পোশোপোবশ 

নিীপবি যোিোয়োবিিও প্রধোন রুে।  

আমিো বুবড়গঙ্গোবক পুনরুদ্ধোবিি উবযোগ গ্রহণ কবিবি। বুবড়গঙ্গোি দ্য'পোড় িখলমুি কিো  হবচ্ছ। পোশোপোবশ নিীি 

িলবিবশি ির্জৈ অপসোিণ কবি পোবন দ্যষণমুি কিো হবচ্ছ। ইবিোমবে এ কোয জক্রম অবনকেো এবগবয় শগবি। সোম্প্রবিক িথ্য হবচ্ছ, 

বুবড়গঙ্গোি পোবনবি অবররবর্বনি পবিমোণ  শিশ খোবনকেো বৃবদ্ধ শপবয়বি।  

শুধু বুবড়গঙ্গো নয়। শীিলেৈো, তুিোগ ও িোলু নিীবক ‘‘প্রবিবিশগি সঙ্কোেোপন্ন এলোকো'' বহবসবি শঘোষণো কবি িো 

ব্যিস্থোপনোি আওিোয় আনো হবচ্ছ।  

বুবড়গঙ্গো দ্যষবণি অন্যিম উৎস হোর্োিীিোগ ট্যোনোিী বশল্প সোভোবি স্থোনোন্তবিি প্রবক্রয়ো িলবি।  

শিবশি অন্যোন্য নিীগুবলোবি শেবর্ং এি মোেবম নোব্যিো বৃবদ্ধ কবি শসগুবলোবক শনৌ িলোিবলি উপবযোগী কবি শিোলোি 

ব্যিস্থো আমিো কিি।  

সুবধবৃন্দ,  

আধুবনক কৃবষ ব্যিস্থো পবিবিশ দ্যষবণি অন্যিম উৎস। খোবযি র্ন্য আমোবিি কৃবষ উৎপোিন বৃবদ্ধ কিবি হবি। পোশোপোবশ 

এেোও শিখবি হবি পবিবিশ যিেো সম্ভি কম দ্যবষি হয়।  

শসবিি র্ন্য ভুগভজস্থ পোবনি মোত্রোবিবিি ব্যিহোি হবচ্ছ। গবিষণোয় শিখো শগবি, ফসবলি র্ন্য শয পবিমোণ পোবন প্রবয়োর্ন, 

মোটিি নীি শিবক িোি শিবয় বিন-িোি গুণ শিবশ পোবন শিোলো হবচ্ছ। এবি একবিবক বিদ্যৈৎ ও জ্বোলোবনি অপিয় হবচ্ছ, অন্যবিবক 

ভুগভজস্থ পোবনি মজুি কবম যোবচ্ছ।  

শিমবনভোবি র্বমবি অবিবিি মোত্রোয় কীেনোশক ও সোি ব্যিহোি হবচ্ছ। যিটুকু ব্যিহোি নো কিবলই নয়, আমোবিি শসই 

পবিমোণ সোি, কীেনোশক িো পোবন ব্যিহোি কিবি হবি। এর্ন্য কৃষক ভোইবিিবক সবিিন এিং প্রবশবেি কবি তুলবি হবি। 

পোশোপোবশ এসি উপকিবণি আিও পবিবমি ব্যিহোি বনবিি কিোি লবেৈ গবিষণো কোয জক্রম শর্োিিোি কিোি আহিোন র্োনোবচ্ছ।  

র্নগণ সবিিন হবল পবিবিশ দ্যষণ অবনকোংবশ হ্রোস পোয়। শকোন িস্ত্িটি পবিবিবশি র্ন্য েবিকি, শকোন িস্ত্ি কীভোবি 

অপসোিণ কিবল পবিবিশ দ্যষণ কম হয়, এসি বিষবয় নোগবিক সবিিনিো িিকোি। শুধু শপৌিসভো িো বসটি কিবপোবিশবনি উপি 

িোয়ভোি িোবপবয় ির্জৈমুি সুন্দি নগিী প্রবিষ্ঠো কিো যোবি নো।  

শযসি কোিখোনোয় িিল ির্জৈ উৎপোবিি হয়, িোবিি র্ন্য ইটিবপ স্থোপন িোেিোমূলক কিো হবয়বি। বকন্তু অবনবক িো 

স্থোপন কবিনবন। আিোি যাঁিো ইটিবপ িবসবয়বিন, িোড়বি খিি িাঁিোবি শসগুবলো িোলোবচ্ছন নো।  

আবম বশল্প কোিখোনোি মোবলকগণবক পবিবিশ দূষণ িবন্ধি লবেৈ ঊঞি ব্যিহোি কিোি আহিোন র্োনোবচ্ছ। বশল্প-কোিখোনোয় 

ব্যিহৃি অপবিবশোবধি িিল ির্জৈ নিী-নোলো, খোল-বিবল শফলবল কবেোি ব্যিস্থো শনওয়ো হবি।  

সুবধবৃন্দ,  

পবিবিবশি ভোিসোম্য িেো এিং িনর্ সম্পবি স্ববনভ জিিো অর্জবনি লবেৈ ২০১৫ সোবলি মবে শিবশি শমোে ভূবমি 

শিকিো ২০ ভোগ িনোয়বনি আওিোয় আনোি র্ন্য সিকোি কোর্ কবি যোবচ্ছ।  

উন্নি বিবশ্ব বশল্পোয়বনি ফবল প্রকৃবিবি গ্রীন হোউর্ গ্যোস ক্রমোগি বৃবদ্ধ পোবচ্ছ। ফবল িোয়ুমন্ডবলি িোপমোত্রো বৃবদ্ধ পোবচ্ছ। 

জ্িবশ্বক উষ্ণিো বৃবদ্ধি ফবল র্লিোয়ুি পবিিিজন আর্ আি শকোন িোয়িীয় ধোিণো নয়। এিফবল পি জবিি িিফ গবল যোবচ্ছ এিং 

সমুদ্রপৃবষ্ঠি উচ্চিো িোড়বি।  

র্লিোয়ু পবিিিজবনি ফবল ঘূবণ জঝড়, র্বলোচ্ছ্বোবসি মি প্রোকৃবিক দ্যবয জোবগি িীব্রিোও িোড়বি। র্লিোয়ু পবিিিজবনি র্ন্য 

আমিো িোয়ী নো হবলও এি কুফল আমোবিি শভোগ কিবি হবচ্ছ সিবিবয় শিবশ।  

এসি প্রোকৃবিক দ্যবয জোগ শিোধ কিো সম্ভি নয়। িবি িো উপসম এিং খোপ শখবয় িলোি বিবভন্ন উপোয় আমোবিি অিলম্বন 

কিবি হবি।  



সিকোি ইবিোমবে র্লিোয়ু পবিিিজনর্বনি বিপয জয় শমোকোবিলোয় Bangladesh Climate Change Strategy 

and Action Plan প্রণয়ন এিং িো িোিিোয়বনি র্ন্য ক্লোইবমে শিঞ্জ ট্রোস্ট ফোন্ড গেন কবিবি।  

সিকোবিি বনর্স্ব িহবিল হবি র্লিোয়ু পবিিিজন ট্রোস্ট ফোবন্ড বিগি দ্যটি অি জ িিবি সি জবমোে ১৪০০ শকোটি েোকো িিোদ্দ 

প্রিোন কিো হবয়বি। ইবিমবে এ ফোন্ড হবি সিকোবি উবযোবগ শিশ বকছু প্রকবল্পি কোর্ শুরু হবয়বি।  

উন্নয়ন সহবযোগীবিি সহোয়িোয় আমিো গেন কবিবি Bangladesh Climate Resillient Fund. ইবিোমবে 

এই িহবিবল ১১৩.৫ বমবলয়ন মোবকজন ডলোবিি প্রবিশ্রুবি পোওয়ো বগবয়বি। অবেবলয়ো সিকোি আিও ১৬ বমবলয়ন মোবকজন ডলোি 

অি জোয়বনি আশ্বোস বিবয়বি।  

শিবশি িবিদ্র র্নবগোষ্ঠীি আি জ-সোমোবর্ক অিস্থোি উন্নয়বনি লবেৈ ‘‘একটি িোড়ী একটি খোমোি'' কম জসূবি িোিিোয়ন কিো 

হবচ্ছ।  

এই কম জসূবিবক সফল কিোি র্ন্য আমিো মোইবক্রো শক্রবডবেি পবিিবিজ মোইবক্রো শসবভংস এি ধোিণো সংবযোর্ন কবিবি। 

প্রবিটি িবিদ্র পবিিোিবক িোবিি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চবয়ি র্ন্য সমপবিমোণ অি জ সিকোি শিবক শিওয়ো হবি।   

আমোি বিশ্বোস সিকোবিি এ কম জসূবিি ফবল আমোবিি িবিদ্র র্নবগোষ্ঠী িোবিবদ্রি দ্যি িক্র শিবক দ্রুি শিবিবয় আসবি 

সেম হবি। িোিোড়ো, এ কম জসূবিি অধীবন গ্রোবমি িোড়ীি আবঙ্গনোয় নোনোন প্রর্োবিি ফলি, িনর্ এিং ঔষবধ গোি লোগোবনো হবি।  

িোয়ু ও শব্দ দূষণ শিবশি অন্যিম পবিবিশগি সমস্যো। বিবশষ কবি ঢোকো মহোনগিী ও বিভোগীয় শহি গুবলোবি এি প্রভোি 

সিবিবয় শিশী। িোয়ুদূষণ বনয়ন্ত্রবণি র্ন্য সিকোি বিশ্ব ব্যোংবকি সহোয়িোয় Clean Air and Sustainable 

Environment নোবম একটি প্রকল্প িোিিোয়ন কিবি।  

শব্দ দ্যষণ শিোবধ অপ্রবয়োর্বন এিং শযখোবন শসখোবন হণ জ নো িোর্োবনোি র্ন্য আবম সকল গোড়ীিোলকবক আহিোন র্োনোবচ্ছ।  

সনোিন পদ্ধবিি ইে ভোেো পবিবিশ দূষবণ যবিষ্ঠ ভূবমকো িোবখ। পোশোপোবশ কৃবষ র্বম নি হয়। সিকোি ইে ভোেোয় 

পবিবিশিোন্ধি আধুবনক উন্নি প্রযুবি প্রিিজবনি বসদ্ধোন্ত গ্রহণ কবিবি।  

নিীি পবলমোটি অিিো বশল্প কোিখোনোি কঠিন ির্জৈ বোিো ইে প্রস্তুি কিো যোয় বকনো এ ব্যোপোবি আবম ইে ভোেোি মোবলক 

এিং গবিষণো প্রবিষ্ঠোনগুবলোবক গবিষণো পবিিোলনোি আহিোন র্োনোবচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

আমোবিি বনি জোিনী ইশবিহোি ‘রূপকল্প ২০২১' এি অন্যিম লেৈ হবচ্ছ পবিবিশ সংিেণ, পবিবিশ উন্নয়ন িিো দূষণমুি 

িোংলোবিশ গবড় শিোলো।  

আবম পবিবিশ সংিেণ, পবিবিশ উন্নয়ন এিং পবিবিশ ব্যিস্থোপনোয় বডবর্েোল পদ্ধবি প্রিিজবনি র্ন্য পবিবিশ 

অবধিপ্তিবক বনবি জশ বিবচ্ছ।   

শিবশি পবিবিশ সংক্রোন্ত বিযমোন আইন ও বিবধমোলো আিও যুবগোপবযোগী ও গণমুখী কিোি উবযোগ গ্রহণ কিো হবয়বি।  

পোহোড় কোেো, র্লোধোি ভিোে, ঝুঁবকপূণ জ ির্জৈ উৎপোিন, আমিোবন, মওজুিকিণ, পবিিহন, ইিৈোবি সম্পবকজি বিবধ-বনবষধ 

আবিোপ কবি িোংলোবিশ পবিবিশ সংিেণ আইন, ১৯৯৫ সংবশোধন কিো হবয়বি।  

সকল শর্লোয় পবিবিশ আিোলি ও শেশোল ম্যোবর্বেে আিোলি স্থোপন কিোসহ গুরুত্বপূণ জ অবনক নতুন বিধোন শিবখ 

িোংলোবিশ পবিবিশ আিোলি আইন ২০১০ র্োিী কিো হবয়বি।  

স্বোস্থৈসেিভোবি ির্জৈ ব্যিস্থোপনো বনবিি কিোি লবেৈ কঠিন ির্জৈ ব্যিস্থোপনো বিবধমোলো ২০১১ এিং বিপিজ্জনক ির্জৈ 

ব্যিস্থোপনো বিবধমোলো ২০১১ এি খসড়ো প্রণয়ন কিো হবয়বি। িিজমোবন এসি বিবধমোলো সিকোবিি চূড়োন্ত অনুবমোিবনি অবপেোয় 

িবয়বি।  

এিোড়ো পবিবিশ নীবি ২০১১, র্ীিবিবিত্রৈ আইন ২০১১, ইবলকট্রবনক ির্জৈ ব্যিস্থোপনো বিবধমোলো ২০১১, ইে শপোড়োবনো 

বনয়ন্ত্রণ আইন ও বিবধমোলো ২০১১, প্রবিবিশগি সংকেোপন্ন এলোকো ব্যিস্থোপনো বিবধমোলো ২০১১  প্রণয়বনি কোয জক্রম িলবি।  

বশল্পপ্রবিষ্ঠোনসমূহ কর্তজক পবিবিশগি িোড়পত্র গ্রহণ ও এি শিজোবি প্রবিপোলন কিো হবচ্ছ বকনো িো মবনেবিং এি র্ন্য 

পবিবিশ অবধিপ্তবি মবনেবিং এন্ড এনবফোস জবম্ট  কোয জক্রম শর্োিিোি কিো হবয়বি।  



পবিবিশ অবধিপ্তিবক আিও শবিশোলী কিোি র্ন্য পবিবিশ অবধিপ্তবিি র্নিল ২৬৫ শিবক ৭৩৫ এ উন্নীি কিো হবয়বি। 

ইিঃপূবি জ পবিবিশ অবধিপ্তবিি কোয জক্রম ঢোকোসহ িয়টি বিভোবগ সীমোিদ্ধ বিল।  

পবিবিশ সংিেণ, পবিবিশ দূষণ বনয়ন্ত্রণ এিং পবিবিশ ব্যিস্থোপনো বনবিি কিোি র্ন্য আমোবিি সিকোি নতুন একুশটি 

শর্লোয় পবিবিশ অবধিপ্তবিি কোয জক্রম সম্প্রসোিণ কবিবি।  

সুবধবৃন্দ,  

শেকসই উন্নয়বনি স্বোবি জ সকল প্রকোি উন্নয়নমূলক কোবর্ প্রকৃবি ও প্রোকৃবিক সম্পি সংিেণবক যিোযি গুরুত্ব বিবি 

হবি। প্রকৃবি এিং িন সম্পি সংিেবণ র্নগণবক উবুদ্ধকিবণি পোশোপোবশ সংবিি সংস্থোসমূহবক আইবনি কবেোি প্রবয়োবগ আিও 

আন্তবিক ও িৎপি হবি হবি।  

এখন সময় এবসবি বশল্প দূষণ শিোধ কবি আমোবিি িন ও প্রোকৃবিক সম্পবিি সুষ্ঠু ব্যিস্থোপনো ও িেণোবিেণ কবি 

পবিবিশ িোন্ধি একটি শিশ গবড় শিোলোি। সকবলি ঐকোবন্তক সহবযোবগিোয় আমিো অিশ্যই িো অর্জন কিবি পোিি, ইনশোল্লোহ।  

সিকোবিি পোশোপোবশ সুশীল সমোর্, র্নপ্রবিবনবধ, এনবর্ও, পবিবিশিোিী সংগেন এিং গণমোেমবক পবিবিশ সংিেবণ 

আিও শর্োিোবলো ভূবমকো পোলবনি আহিোন র্োনোবচ্ছ।  

সিোইবক আিোিও শুবভচ্ছো র্োবনবয় আবম বিশ্ব পবিবিশ বিিবসি শুভ উববোধন শঘোষণো কিবি।  

শখোিো হোবফর্।  

র্য় িোংলো, র্য় িঙ্গিন্ধু।  

িোংলোবিশ বিির্ীিী শহোক।  

...... 


