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ধানম ী  শখ  হািসনা
বেলেছন,  মানিবক কারেণ
িময়ানমার  থেক
জারপূবক  বা চু ত
রািহ ােদর  আ য়  দয়া

হেয়েছ। ১১ লাখ রািহ া
আমােদর  দেশ  অব ান
করেছ।  পাহািড়  বন  তা
আেগই িকছু ন  হেয়িছল,
আর  রািহ ােদর  কারেণ
এখন  তা  ায়  শষ।
যখােন  গভীর  বন  িছল
স েলা  ায়  ংেসর

পেথ। মানব সভ তার যত
িবকাশ হয় বা নগরায়ণ হয়
সােথ সােথ িক  বনায়নও

ংস  হয়,  পিরেবেশরও
িত হয়। িক  তাই বেল,

আমােদর উ য়ন িক চলেব
না,  সভ তা  িক  থেম
থাকেব? থেম থাকেব না।

সভ তা এবং তার মিবকাশ অব ই অব াহত থাকেব। একই সােথ আমােদর পিরেবশেকও র া করেত
হেব। গতকাল বহৃ িতবার সকােল রাজধানীর ব ব ু আ জািতক সে লন কে  িব  পিরেবশ িদবস ও
পিরেবশ মলা ২০১৯ এবং জাতীয় বৃ েরাপণ অিভযান ও বৃ েমলা ২০১৯ উপলে  আেয়ািজত অ ােন

ধান অিতিথর ব েব  িতিন একথা বেলন।

পিরেবশ, বন এবং জলবায়ু পিরবতন ম ণালয় এই অ ােনর আেয়াজন কের। নগরায়েনর সে  সে
পিরেবশ র ার ওপর ােরাপ কের নতনু ক  হণকােল াকৃিতক জলাধার সিৃ  ও তা সংর ণ
এবং অিধকহাের বৃ  রাপেণর িত ােরাপ কের ধানম ী বেলন, ‘উ য়েনর সে  সে  আমােদর
এটাও ল  রাখেত হেব, য কােনা কে র সে  বৃ  রাপণ করেতই হেব এবং জলাধার সিৃ  এবং
জলাধার সংর ণ করেত হেব।’ আিজমপুর গালস েুল পড়ার সময় বা বীেদর সে  িনেয় গাছ লাগােনার

িৃতচারণও  কেরন  ধানম ী।  এসময় রবন  র ণােব েণ  সরকােরর  কমসিূচর কথা  তুেল  ধেরন
ধানম ী।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ধানম ী বেলন, আধিুনকায়ন ও যাি ক ব বহার বিৃ েত বায়দুষূণ থেক  কের নানা ধরেনর দষূণ সিৃ
হে । রা ার ধাঁয়া, িডটারেজ ট, সাবান, া ,ু ম  বজ , ইটভাটা, িবিভ  কিমক াল পিরেবশ দষূণ
করেছ।  আমােদর মাট ভূিমর ২০ ভাগ বনায়ন করেত হেব।  জািতর িপতার পদাংক অ সরণ কেরই
আওয়ামী লীগ সরকার পিরেবশ র ায় কাজ কের যাে  বেলও উে খ কেরন ধানম ী।

শখ হািসনা বেলন, সরকার ইট িনমাণ িশ েক পিরেবশস তভােব পিরচালনার লে  ইট ত ও ভাটা
াপন (িনয় ণ)  আইন-২০১৩ ণয়ন কেরেছ। িতিন বেলন,  থম যখন আমরা সরকাের আিস,  তখন

িসেলট থেক  কের িবিভ  ােন ইেকাপাক িনমাণ কির। যানবাহেনর কােলা ধায়ঁা িনয় েণ িনয়িমত
মাবাইল কাট পিরচালনা করা হে । সামািজক বনায়েনর মাধ েম সিৃজত বাগােন ৬ লাখ ৭৮ হাজার

৬০১ জন উপকারেভাগী স ৃ  রেয়েছন। যােদর মেধ  নারী উপকারেভাগীর সংখ া ১ লাখ ২৮ হাজার
৪৬৭ জন।

ধানম ী  বেলন,  ইেতামেধ  াইেমট চ  া  ফাে ড িতন হাজার ৫০০ কািট টাকা  বরা  দয়া
হেয়েছ। পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন ম ণালয় পিরেবশ সংর ণ ও ওজন র র ায় পূণ
অবদােনর  ীকৃিত প  সািটিফেকট  অব  এি িসেয়শন  অজন  এবং  বাংলােদশ  সাউথ  এিশয়া
কা-অপােরিটভ এনভায়রনেম ট া াম (সােসপ)-এর িনবাহী বােডর ভাইস িসেড ট িনবািচত হেয়েছ।

জলবায়ু  পিরবতন মাকািবলায় সরকােরর গৃহীত উেদ ােগর ীকৃিত প ২০১৫ সােল জািতসংঘ তােক
িলডারশীপ ক াটাগিরেত ‘চ াি য়  অব িদ আথ’ পুর াের ভূিষত করা করার কথা রণ কের ধানম ী
বেলন, জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকািবলায় পরিনভরশীল নয় বাংলােদশ।

পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন ম ী মা. শাহাব উি েনর সভাপিতে  অ ােন পিরেবশ বন ও জলবায়ু
পিরবতন ম ণালয় সং া  সংসদীয় ায়ী  কিমিটর সভাপিত সােবর হােসন চৗধরুী,  উপম ী হািববনু
নাহার,  ম ণালেয়র  সিচব  আব াহ  আল মাহসীন  চৗধরুী  মখু  ব ব  রােখন।  অ ােনর  েত
পিরেবশ ও বেনর ওপর একিট ামাণ িচ  দশন করা হয়। অ ােন ‘ব ব ু এওয়াড ফর ওয়াই
লাইফ  কনজারেভশন-২০১৯,  বৃ েরাপেণ  ধানম ীর  জাতীয়  পুর ার-২০১৮  ও  সামািজক বনায়েনর
লভ াংেশর চক এবং একইসে  পিরেবশ সংর েণ ভূিমকা রাখার জ  জাতীয় পিরেবশ পদক-২০১৯

দান কেরন ধানম ী। অ ান ল থেক গাজীপুের ‘ শখ কামাল ওয়াই  লাইফ স টার’ এবং পিরেবশ
অিধদ েরর জ  নতনু ভবনও উে াধন কেরন ধানম ী।
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