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িবিডিনউজ ॥ িব  পিরেবশ িদবস আজ পািলত হে । এ উপলে  ধানম ী শখ হািসনা জাতীয় বৃ েরাপণ
অিভযান ও বৃ েমলা ২০১৯ উে াধন করেবন। ম লবার িবেকেল ম ণালেয়র সভাকে  এক সংবাদ সে লেন ম ী
এ তথ  জানান পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন িবষয়কম ী মাঃ শাহাবউি ন।

ম ী শাহাবউি ন বেলন, ধানম ী শখ হািসনা ব ব ু  আ জািতক  সে লন  কে  সকাল ১০টায় িদবসিটর
কায ম উে াধন করেবন। িতবছর ৫ জুন িব  পিরেবশ িদবস পািলত হেয় আসেছ, িক  এ বছর ঈদ-উল-
িফতেরর কারেণ আমরা তািরখ িপিছেয় িদেয়িছ। িতবছর িব  পিরেবশ িদবেস িভ  িভ  িতপাদ  িনধারণ কের
থােক জািতসংঘ। এ বছর পিরেবশ িদবেসর িতপাদ  ‘বায়ু দূষণ’  এবং িদবেসর াগান ‘িবট এয়ার পিলউশন’
অথ াৎ ‘আ ন, বায়ুদূষণ রাধ কির’ বেল জানান ম ী। এবার জাতীয় বৃ েরাপণ অিভযান ও বৃ েমলা ২০১৯ এর

িতপাদ  ‘িশ ায় বন ও পিরেবশ, আধুিনক বাংলােদশ’ ঘাষণা কেরন মাঃ শাহাবউি ন।

এ বছর পিরেবশ সংর ণ ও উ য়েন অবদােনর ীকিৃত প িতনিট ক াটাগিরেত ব ি  ও ািত ািনক পযােয়
পাঁচিট ‘জাতীয় পিরেবশ পদক ২০১৯’ দয়া হেব। ব াণী সংর েণ অবদান রাখার জ  ‘ব ব ু এ াওয়াড ফর
ওয়া  লাইভ কনজারেভশন’, বৃ েরাপেণ ‘ ধানম ী জাতীয় পুর ার’ এবং সামািজক বনায়েন িবধােভাগী- দর
হােত চক তুেল দেবন ধানম ী।

এবােরর বৃ েমলায় েলর সংখ া থাকেব ১০০। সারােদেশ িবি  ও িবতরেণর জ  ৬৯ লাখ ৪৫ হাজার চারা
উে ালন করা হেয়ছ। এর মেধ  ১০ লাখ চারা িবিভ  িশ া িত ানসহ জনগেণর মােঝ িবতরণ করা হেব। বতমােন
বন অিধদফতর িনয়ি ত বনভিূমর পিরমাণ ১৮ লাখ ৪০ হাজার হ র উে খ কের ম ী বেলন, ‘সংরি ত াকিৃতক
বন থেক গাছ আহরণ ২০২২ সাল পয  ব  রাখা হেয়ছ।’ এর মেধ  ২৭ রি ত এলাকাসহ ব ব াপনার মাধ েম
পিরচািলত হে । সামািজক বনায়ন কায েমর মাধ েম ানীয় জনগণেক স ৃ  কের বন সংর ণ ও বৃ েরাপেণর
উেদ াগ হণ করা হেয়ছ।’ িব  ঐিত  রবন সংর েণ রবেনর ‘৫২ ভাগ এলাকােক’ রি ত এলাকা ঘাষণা
করা হেয়ছ বেলও জানান িতিন। ‘ রবেনর বািক ৪৮ ভােগ মৎ  িশকার, মধু আহরণসহ অ া  কােজর অ মিত
রেয়েছ; িক  ৫২ ভােগ কউ েবশ করেত পারেব না।’ সাংবািদকেদর িতিন বেলন, ২০১৮ সােলর এি ল মাস
থেক ২০১৯ সােলর এই সমেয় পিরচািলত মাবাইল কােটর মাধ েম িনিষ  ঘািষত পিলিথেনর িব ে  পিরচািলত
মাবাইল কাট ২১৩ অিভযান চািলেয়েছ। এসব অিভযােন ৬৩ লাখ ২৯ হাজার টাকা জিরমানা আদায় হেয়েছ এবং

জ কতৃ পিলিথেনর পিরমাণ ১৬৯ টন।

এই সমেয়র মেধ  ইট ভাঁিটর িব ে  ৩০১, পাহাড় কাটা িব ে  ৬৪, কােলা ধাঁয়ার িব ে  সাতিট, জলাশয় ভরাট
করার িব ে  চারিট, ইমারত িনমাণ সং া  িবষযেয় ১৫ মাবাইল কাট অিভযান চািলেয় জিরমানা আদায় করা
হয়। সংবাদ সে লেন আরও উপি ত িছেলন পিরেবশ ও বন ম ণালয় সিচব আ ু াহ আল মাহিসন, অিতির
সিচব মাঃ িব াল হােসন এবং উপম ী হািববনু নাহার।
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