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ভবিভেল্লাভহ   াহোভন   াভহে  

 

িোভনত িিাপভত,  

িহকেীবৃন্দ,  

উন্নয়ন িহরযাগী িংস্থা  প্রভতভনভধগণ,  

উপভস্থত সুভধেন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুে।  

 

জাতীয় বৃক্ষর াপণ আরন্দালন ও বৃক্ষরেলা-২০১১ এ  উরবাধন অনুষ্ঠারন উপভস্থত িবাইরক আভে আন্তভ ক শুরিচ্ছা 

জানাভচ্ছ।  

গাছ োনুরষ  অকৃভিে বন্ধু। আোরে  শেঁরে থাকা  জন্য যা যা প্ররয়াজন তা  প্রায় িবভকছুই আরি গাছ শথরক।  

োভ দ্র্ৈ ভবরোেন, কে জিংস্থান জ্তভ , অথ জননভতক উন্নয়ন ও পভ রবে িং ক্ষরণ গারছ  ভূভেকা অতৈন্ত গুরুত্বপূণ জ। পাোপাভে 

ঝড়, জরলাচ্ছ্বাি বা বন্যা  েত প্রাকৃভতক দুরয জারগ গাছ প ে বন্ধু হরয় আোরে  জীবন ও িম্পে  ক্ষা কর  থারক। কারজই গাছ 

লাগারনা এবং গারছ  যত্ন শনওয়া প্রভতটি নাগভ রক  পভবি োভয়ত্ব।  

ভকন্তু অভপ্রয় িতৈ হরচ্ছ, োনুরষ  শলাি-লালিা  কারছ অরনক িেয় মূল্যবান এই িম্পে ভবনষ্ট হয়। ধবংি হয় বনভূভে।  

জনিংখ্যা বৃভি  ফরল বািস্থান জ্তভ  ক রত একভেরক শযেন প্রচু  বনজ িম্পরে  প্ররয়াজন হয়, শতেভন জ্বালাভন ভহরিরব 

প্রভতবছ  ভবোল পভ োণ গাছ শপাড়ারনা হয়। অরনক িেয় শয পভ োণ গাছ কাটা হয়, ঠিক শি পভ োণ গাছ লাগারনা হয় না।  

৯০ েেরক  শুরুরত ভবর াধীেরল শথরকও বাংলারেে আওয়ােী লীরগ  পক্ষ শথরক আে া বৃক্ষর াপণ অভিযান পভ োলনা 

কভ । শি িেয় আে া িা ারেরে ব্যাপকহার  বৃক্ষ শ াপণ শুরু কভ ।  

আপনারে  েরন আরছ, অভনয়ভন্ত্রত গাছ কাটা  ফরল আভে  েেরক শেরে  উত্ত াঞ্চরল েরুক ণ প্রভিয়া শুরু হরয়ভছল। 

আোরে  প্ররেষ্টায় জনগরণ  েরে িরেতনতা সৃভষ্ট হয়। োনুষ ব্যাপকিারব গাছ লাগারনা শুরু কর । ফরল উত্ত াঞ্চরল েরুক ণ 

প্রভিয়া ভকছুটা হরলও বন্ধ হরয়রছ।  

সুভধেন্ডলী,  

বাংলারেরে  ভবভিন্ন অঞ্চরল ভকছু ি কাভ  বনভূভে  রয়রছ। তরব প্ররয়াজরন  তুলনায় তা খুবই কে। ভবরেষজ্ঞরে  েরত, 

শয শকান শেরে  েতক া ২৫ িাগ বনভূভে থাকা প্ররয়াজন। আোরে  বনভূভে  পভ োণ ১০/১২ িারগ  শবভে নয়।  

ি কাভ  বনাঞ্চরল  েরে েট্টগ্রাে ও পাব জতৈ েট্টগ্রারে  পাহাভড় বন, ঢাকা, টাংগাইল, েয়েনভিংহ ও উত্ত াঞ্চরল  োলবন 

এবং েভক্ষণ ও েভক্ষণ-পভিোঞ্চরল  ম্যানরগ্রাি বাগান ও প্রাকৃভতক ম্যানরগ্রাি বন সুন্দ বন উরল্লখরযাগ্য।  



এিব বনাঞ্চরল নানা বন্যপ্রাণীিহ  রয়রছ ভবভিন্ন প্রজাভত  উভিে ও প্রাণী। এরে  িেন্বরয় গরড় উরেরছ এক অনন্য 

জীবনবভেিৈ। এগুরলা িং ক্ষরণ শুধু বন ভবিাগ নয়, িব জস্তর   জনগণরক এভগরয় আিরত হরব।  

কা ণ, এই বন আোরে  শেঁরে থাকা  অন্যতে হাভতয়া । জলবায়ু পভ বতজরন  ফরল বাংলারেে ভবরে  অন্যতে ঝুঁভকপূণ জ 

শেরে পভ ণত হরয়রছ। বাংলারেরে  উপকূরল িমুদ্র্পৃরষ্ঠ  উচ্চতা প্রভত বছর  প্রায় ৩ ভেভলভেটা  কর  বৃভি পারচ্ছ।  

আেঙ্কা ক া হরচ্ছ যথাযথ উরযাগ না ভনরল আগােী ২০৫০ িারল  েরে বাংলারেরে  উপকূলীয় অঞ্চরল  একটি ভব াট 

অংে পাভনরত তভলরয় যারব।  

২০০৭ িারল উপকূলীয় অঞ্চরল ভিডর   আঘারত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষভত হরয়ভছল। ২০০৯ িারল আইলা  আঘারত উপকূরল  

বাধ শিরে িমুরদ্র্  পাভন আবাভে জভে ও শলাকালরয় ঢুরক পরড়ভছল।  

আে া যভেও জলবায়ু পভ বতজরন  জন্য োয়ী নই, তবু আে া এ  ভনে জে ভেকা । নানা দুরয জাগ দুভব জপারক বন আোরে রক 

ধ্বংরি  হাত শথরক আগরল  ারখ।  

আে া যভে ভনরজ া এই বন টিভকরয়  াখরত না পাভ , তরব তা হরব আত্মঘাতী। এই উপলভি িকরল  েরে আিরত হরব।  

সুভধেন্ডলী,  

অপভ কভিতিারব বৃক্ষ ভনধন, নগ ায়ন, ভেি কলকা খানা স্থাপন ও পভ রবে দুষণ ইতৈাভে কা রণ আোরে  প্রকৃভত ও 

পভ রবে হুেভক  িেুখীন হরয় পড়রছ।  হ্রাি পারচ্ছ ভবভিন্ন শিষজ উভিে। হুেভক  মুরখামুভখ হরয় পরড়রছ অরনক গুরুত্বপূণ জ প্রজাভত  

উভিে ও প্রাণী।  

শুধু তাই নয়, অরনক উভিে ও প্রাণী িমূরল ভবলুপ্ত হরচ্ছ ভে তর । তাই আোরে  িকরল  এ ভবষরয় নজ  ভেরত হরব।  

ভবগত দুই েেরক ও শবেী িেয় শেষ্টা  প  বন ভবিাগ স্থানীয় জনগরণ  অংেগ্রহরণ িাোভজক বনায়নরক প্রাভতষ্ঠাভনক 

রূপ ভেরত শপর রছ।  

এ ফরল শেরে প্রচু  পভ োরণ বনজিম্পে সৃভষ্ট হরচ্ছ। অন্যভেরক জনগণরক িম্পৃক্ত কর  তাঁরে  জন্য নতুন নতুন 

কে জিংস্থান সৃভষ্ট, োভ দ্র্ৈ ভবরোেন, না ী  ক্ষেতায়ন ও লিৈাংরে  নগে আভথ জক সুভবধা প্রোরন  ব্যবস্থা গ্রহণ ক া িম্ভব হরচ্ছ।  

এ পয জন্ত ১৫৩ শকাটি টাকা িাোভজক বনায়রন  উপকা রিাগীরে  েরে ভবত ণ ক া হরয়রছ। এ  পাোপাভে বতজোরন 

িহ-ব্যবস্থাপনা  োেরে িং ভক্ষত এলাকায় বন ও বন্যপ্রাণী িং ক্ষরণ  ভবরেষ উরযাগ শনওয়া হরয়রছ।  

বনজ িম্পে সৃভষ্ট, িং ক্ষণ ও এ  উপযুক্ত ব্যবহা  ভনভিত ক রত এিব উরযাগ িহায়ক ভূভেকা পালন ক রব বরল 

আভে আো  াভখ।  

আে া সুন্দ বরন  অপ্রধান বনজদ্র্ব্য শথরক লি  াজস্ব আরয়  অরধ জক বরন  উপ  ভনি জ েীল েভ দ্র্ জনগরণ  েরে 

ভবত ণ ক া  ভিিান্ত গ্রহণ কর ভছ।  

এ লরক্ষৈ সুন্দ বন িংলগ্ন ৭৬টি গ্রারে  সুন্দ বরন  উপ  ভনি জ েীল েভ দ্র্ জনরগাভষ্ঠরক ভনরয় ভিরলজ শফা াে গেন ক া 

হরয়রছ।  

এ শফা ারে  োেরে তাঁরে  জন্য ভবভিন্ন আয়বধ জক কে জসূভে পভ োলনা ক া হরব। যারত তাঁরে  আথ জ-িাোভজক উন্নয়ন 

ঘরট। পাোপাভে বরন  উপ  ভনি জ েীলতা কেরব এবং সুন্দ বন ও এ  অমূল্য িম্পরে  উপ  তাঁরে  িহেভে জতা বাড়রব।  

সুভধবৃন্দ,  

বনভূভে শুধু শলাকালয়  ক্ষা ও ভূভেক্ষয় শ াধ কর  না। বনভূভে সৃভষ্ট  োেরে িমুদ্র্ বক্ষ শথরক নতুন ভূভে নরনরুিা  ক া 

িম্ভব।  

আপনা া শজরন খুভে হরবন শয, বন ভবিাগ উপকূলীয় অঞ্চরল বনায়ন কর  এ পয জন্ত িমুদ্র্ গিজ শথরক ৪ লাখ ৭০ হাজা  

এক  ভূভে নরনরুিা  কর রছ। এ  অরনকাংেই এখন িং ভক্ষত বনভূভে।  

নরনরুিা  ক া ভূভে  েে শথরক প্রায় এক লাখ েে হাজা  এক  জভে আে া ফিল উৎপােন ও অন্যান্য কারজ 

ব্যবহার   জন্য ভূভে েন্ত্রণালয়রক হস্তান্তর   ভনরে জে ভেরয়ভছ।  

জলবায়ু পভ বতজরন  শনভতবােক প্রিাব শোকাভবলায় বনাঞ্চল িং ক্ষণ ও নতুন বন সৃভষ্ট একান্ত প্ররয়াজন। ভবগত দুই 

েেক ধর  আন্তজজাভতক ও জাতীয় পয জারয় জলবায়ু পভ বতজরন  ভবষয়টি ব্যাপকিারব আরলাভেত হরয় আিরছ।  



জ্বভেক উষ্ণায়রন  প্রিাব শোকাভবলায় আোরে  প্রস্ত্ত্তত হরত হরব। ইরতােরে আে া ভনজস্ব তহভবল ভেরয় এক হাজা  

৪ে শকাটি টাকা  ক্লাইরেট শেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গেন কর ভছ।  

এ ট্রাস্ট ফারন্ড  অরথ জ ইরতােরে ভবভিন্ন উন্নয়ন প্রকি গ্রহণ ক া হরয়রছ। এ েরে ো টি বনায়ন প্রকি  রয়রছ। তাছাড়া 

কক্সবাজা  িমুদ্র্ জ্িকত িংলগ্ন বনভূভে  িীোর খায় িবুজ শবষ্টনী সৃজন ও জীবনবভেিৈ িং ক্ষণ প্রকি গ্রহণ ক া হরব।  

এরত জলবায়ু পভ বতজরন  ফরল সৃষ্ট শনভতবােক প্রিাব শোকাভবলায় ভকছুটা হরলও অগ্রগভত হরব বরল আভে ভবরেষিারব 

আোবােী।  

ি কা  বন  ক্ষারথ জ ক্ষভতগ্রস্তরে  ক্ষভতপূ ণ নীভতোলা ২০১১ প্রবতজন কর রছ। বনাঞ্চল িং ক্ষণ ক রত ভগরয় বন 

অভধেপ্তর   কে জকতজা/কে জো ী, গ্রাে কভেউভনটি শপরট্রাল গ্রুরপ  িেস্য, ফর স্ট ভিরলজা  ও িাোভজক বনায়রন উপকা রিাগীগণ 

বনেসুৈ বা া বা প্রাকৃভতক দূরয জারগ ক্ষভতগ্রস্ত হরয় থারকন।  

যভে শকউ বন  ক্ষায় মৃতুৈব ণ কর ন তরব তারক ৩ লাখ টাকা এবং পঙ্গুত্ব ব ণ ক রল ১ লাখ ৫০ হাজা  টাকা 

ক্ষভতপূ ণ শেওয়া  ব্যবস্থা ক া হরয়রছ।  

তাছাড়া, বতজোন ি কা  বন্যপ্রাণী  আিেরণ আহত বা ভনহত ব্যভক্ত  ক্ষভতপূ ণ নীভতোলা ২০১০ প্রবতজন কর রছ। 

বন্যপ্রাণী  আিেরণ ো া শগরল ১ লাখ টাকা, আহত বা পঙ্গু হরল ৫০ হাজা  টাকা এবং গবাভে পশু, ঘ বাভড় ও ফিলাভে  ক্ষভত 

হরল ২৫ হাজা  টাকা ক্ষভতপূ রণ  ব্যবস্থা শনওয়া হরয়রছ।  

ভপ্রয় সুভধ,  

সুন্দ বন আোরে  অহঙ্কা । প্রলয়ঙ্কা ী ঘুভণ জঝড় ভিড  ও আইলায় সুন্দ বন আোরে রক োরয়  েত আগরল শ রখরছ। 

এই বন আজ ভবে ঐভতহৈ ভহরিরব স্বীকৃত। এটি এখন আ  শকবল বাংলারেরে  িম্পে নয়, এটি ভবে িম্পে।  

সুন্দ বরন  অনন্য জীবনবভেি আোরে  শয শকান মূরল্য িং ক্ষণ ক রত হরব। ভবরেষ কর  সুন্দ বরন  বাঘ ও হভ ণিহ 

অিংখ্য বন্যপ্রাণী আোরে  ভনরজ  তাভগরেই  ক্ষা ক রত হরব।  

আজ ভবেবািী সুন্দ বনরক ভবরে  প্রাকৃভতক িপ্তািরয জ  স্থান ভহরিরব মূল্যায়ন ক রছ। আপনা  মূল্যবান শিাট এ িোন 

অক্ষুণ্ণ  াখরত িাহায্য ক রত পার । আভে িবাইরক তাই সুন্দ বনরক শিাট শেওয়া  আহবান জানাভচ্ছ।  

বন অভধেপ্ত  এবং পভ রবে ও বন েন্ত্রণালরয়  উরযারগ আজ শথরক ভতন োি ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষর াপণ অভিযান ও 

বৃক্ষরেলা শুরু হরচ্ছ। আভে িবাইরক শবভে শবভে গাছ লাগারনা  আহবান জানাভচ্ছ।  

অভিিাবকরে  অনুর াধ ক ব, আপনা  িন্তানরে  শের  বাংলা নগর   এই বৃক্ষ শেলা ঘুর  শেখান। তারে রক গাছ 

শেনান। ভনে জল সুন্দ  বাংলারেে গড়রত হরল নতুন প্রজন্মরক িরেতন ক রত হরব।  

আপনা  বাভড়  আভেনায় বা ছারে জায়গা থাকরল দু-ো টা গাছ শ াপণ করুন। গাছ যখন বড় হরব, শেখরবন আপনা  

িাল লাগরব। পভ রবে সুন্দ  থাকরব।  

বন্যপ্রাণী িং ক্ষরণ ভবরেষ অবোরন  জন্য আে া গত বছ  শথরক বঙ্গবন্ধু জাতীয় নর স্কা  প্রবতজন কর ভছ।  

যাঁ া বৃক্ষর াপরণ প্রধানেন্ত্রী  জাতীয় নর ষ্কা  ২০১০ এ ভূভষত হরয়রছন এবং যাঁ া বন্যপ্রাণী িং ক্ষরণ বঙ্গবন্ধু জাতীয়  

নর স্কা  শপরয়রছন তাঁরে  িকলরক আভে অভিনন্দন জানাই ।  

িবাইরক আবা ও ধন্যবাে জাভনরয় আভে ৩ োি ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষর াপণ অভিযান ও বৃক্ষরেলা ২০১১ এ  শুি উরবাধন 

শঘাষণা ক ভছ।  

শখাো হারফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলারেে ভে জীবী শহাক।  

....... 


