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আজ ২১ ভার্ চ অন্তর্জাতিক ফন তিফ-২০২১। র্াতিংঘ াধাযণ তযলদিয তদ্ধান্ত মভািাদফক ২০১২ 

ার মেদক কর ধযদনয ফন তফলদে দেিনিা সৃতি কযদি প্রতিফছয ২১ ভাে জ অন্তর্জাতিকবাদফ অন্তর্জাতিক 

ফন তিফ হণণফ াতরি দে অদছ। এফাদযয অন্তর্জাতিক ফন তিফদয প্রতিাদ্য তনধ জাতযি দেদছ- 

“Forest Restoration: A path to recovery and well-being”; মায বাফাে জ কযা দেদছ- “ফন 

পুনরুদ্ধাযঃ উত্তযণ  কল্যাদণয ে”। এফায অন্তর্জাতিক ফন তিফ উরদযে ফন তধিপ্ত রয অদরােনা বায 

অদোর্ন কদযদছ। নুষ্ঠাদন ফন ংতিি ব্যতিফগ চ এফং তপ্রন্ট  আদরকট্রতনক তভতিোয াংফাতিকবৃন্দ উতিি 

োকদফন। অনুষ্ঠাণন াভাহজক ফনায়ণন উকাযণবাগীণদয ভাণে রর্ক হফতযণ কযা ণফ। 

 

স্বাধীনিায য র্াতিয তিা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄতর্বুয যভান  হযণফ ংযক্ষণ ও বৃযদযাদণয গুরুত্ব 

তফলদে র্নাধাযদণয ভাদে দেিনিা সৃতিদি কার্ শুরু কদযতছদরন। মিজুদে বৃযদযাণ, উকূর ংযযদণ 

ফনােন, তযদফ দূলণভৄি যাখা , ফন্যপ্রাণী ংযযণ , ায-ফাঁে, নি-নিী  ন্যান্য র্রাভূতভ ংযযণ , 

ন্যানার াদফ জতযোভ প্রতিষ্ঠা প্রকৃতি  ভানুদলয কল্যাদণ ফঙ্গফন্ধুয উদদ্যাগী কভ জকা ণ্ড দৃিান্তভরক  

প্রংায িাতফিায। র্াতিয তিা ফঙ্গফন্ধু মখ মুহজবুয যভান এয একর উদদ্যাগ স্মযণীে কদয যাখদি 

ভৄতর্ফফল জ উরদযে ২০২০ াদর তযদফ , ফন  র্রফায়ু তযফিজন ভন্ত্রণারদেয ভাধ্যদভ র্নগদণয ভাদে 

তফনাভদল্য ১ মকাটি োযা তফিযণ কযা দেদছ। র্াতিয তিায তনদি জতি ে নুযণ কদয একটি ভদ্ধ 

ফাংরাদি গোয রদযে ফিজভান যকায মিদয তফদ্যভান ফনাঞ্চর ংযযণ এফং ফনােন কাম জক্রভ মর্াযিায 

কদযদছ। র্নগদণয ংগ্রদণয ভাধ্যদভ মেকআ ফন ব্যফিানা তনতিিকযণ  ফদনয প্রতিদফ ংযযণদক 

দফ জাচ্চ গুরুত্ব প্রিান কযা দে। 

 

ফাংরাদিদ যকায তনেতন্ত্রি ফনভূতভয তযভাণ প্রাে ২৩ রয মক্টয, মা মিদয মভাে অেিদনয প্রাে 

১৫.৫৮%। এয ভদধ্য ফন তধিপ্তয তনেতন্ত্রি ফনভূতভয তযভাণ প্রাে ১৬ রয মক্টয , মা মিদয অেিদনয 

প্রাে ১০.৭৪%। যকাদযয গৃীি তফতবন্ন কাম জক্রভ এফং র্নগদণয স্বিঃস্ফুিজ ংগ্রদণয ভাধ্যদভ ফিজভাদন 

ফাংরাদিদয বৃয অোতিি ভূতভয তযভাণ বৃতদ্ধ মদে মিদয মভাে অেিদনয ২২.৩৭%  এ উন্নীত দেদছ। 

মা ২০২৫ াদরয ভদধ্য ২৪% এয মফত উন্নীি কযায তযকল্পনা তনদে আদিাভদধ্য যকায তফতবন্ন িদয 

গ্রণ কযদছ। ফিজভান যকায সুন্দযফন ংযযদণ নানাতফধ িদয গ্রণ কদযদছ।  মায পদর সুন্দযফদনয বৃয 

ম্পদিয তযভাণ মফদেদছ । ২০১৯ াদর প্রকাতি র্ািীে ফন র্তযদয িথ্যভদি সুন্দযফদন মভাে কাফ জন 

ভজুদিয তযভাণ ১৩৯ তভতরেন েন , মমখাদন ২০০৯ াদর তযোতরি র্তয নুাদয এয তযভাণ তছর ১০৭ 

তভতরেন েন। এছাো ফন মক্টদয কাফ জন তনগ জভন হ্রা কযায র্ন্য অভযা অন্তর্জাতিক উদদ্যাদগ াতভর দেতছ। 

ভদেয াদে াদে প্রভেতিগি যভিা বৃতদ্ধ া য়ায় ফন যাধ ংক্রান্ত িথ্য াো ভাত্রআ দ্রুি াো 

রদওয়া ম্ভফ ণে।  স্মার্ চ মদট্রাতরং এয অিাে তর্তএ এয াাাত মরান ব্যফাদযয কাম জক্রভ  

আদিাভদধ্যআ াদি রনয়া ণয়ণে।  

 

উকূরীে ঞ্চদর মর্দগ উঠা েদয ফনােদনয ভাধ্যদভ ফদঙ্গাাগয মেদক ১৬০০ ফগ জ তকদরাতভোয 

অেিদনয ভূতভ মিদয ভর ভূখদেয াদে ভেি দেদছ। এ ম জন্ত ২০০০ ফগ জ তকদরাতভোয উকূদরয নতুন 

মর্দগ উঠা েদয ফন সৃর্ন কযা দেদছ।  এফ ফন একতিদক মমভন বুর্ মফিনী তদদফ প্রাকৃতিক দুদম জাদগয 

কফর মেদক উকূরফাীদক যযা কযদছ , ন্যতিদক উকূরীে মর্রাভদ ম জেদনয ম্ভাফনা বৃতদ্ধ মদেদছ।  

এ ম জন্ত াভাতর্ক ফনােদনয অফিজকার উত্তীণ জ গাছ অযণ কদয ১ ,৬৮,৫৬৪ র্ন িতযদ্র উকাযদবাগীয ভদধ্য  
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৩৫৬ মকাটি ৮২ রয ৩৪ ার্ায ৫২২ োকা তফিযণ কযা দেদছ। একভে মাযা মরাক েক্ষুয অোদর ফন 

তনধদনয কাদর্ ব্যস্ত োকি, িাদিয দনদকআ এখন এআ কভ জসূতেয অিাে তনতিি উকাযদবাগী োে ফন 

তধিপ্তদযয াদে াদি াি মযদখ ফনর্ ম্পি সৃতিদি কার্ কদয মাদে। ভূতভীন িতযদ্র র্নদগাষ্ঠীয 

কভ জংিান সৃতিয াাাত িাদিয খাদ্য , জ্বারাতন, অফাফত্র  অফান তিতযদি গুরুত্বপূণ জ ভূতভকা ারন 

কযদছ। ফনােদন তফতবন্ন মিীে প্রর্াতিদক গ্রাতধকায প্রিান কযা দে। ফযতেি ভূতভ  প্রাতন্তক ভূতভদি 

াভাতর্ক ফনােন কভ জসূতে ফাস্তফােদন নাযীদিয মৃ্পি কযায মযদত্র ফন তধিপ্তয  ভূিপূফ জ াপল্য র্রর্জন 

কদযদছ। াভাতর্ক ফনােন তফতধভারা , ২০০৪ নুমােী ৩০% দুঃি নাযী উকাযদবাগী োে সুদমাগ মদে 

োদকন। যতযি এরাকা -ব্যফিানা তফতধভারা , ২০১৭ নুমােী গ্রাভ ংযযণ ির , তরস্ মপাযাভ, -

ব্যফিানা াধাযণ  তনফ জাী কতভটিয প্রতিটি ম জাদে নাযীয ংগ্রণদক তনতিি কযা দেদছ।  

 

ক্রভফধ জভান র্নংখ্যা, তযকতল্পি নগযােন , তল্পােন, কৃতলভূতভ ম্প্রাযণ , অফান প্রভৃতি নানা 

কাযদণ ংকুতেি দে ফনাঞ্চর। পদর মিদয ফন  ফন্যপ্রাণী অর্ হুভতকয ম্মুখীন। াযা মিদ ফনভূতভয 

বফধবাদফ িখদরয প্রফণিা মিখা মাে। মিদয ংযতযি ফনভূতভয ১ ,৩৮,৬১৩ একয র্ফযিখর দে মগদছ। 

বফধ র্ফযিখর উদেদিয ভাধ্যদভ ফনভূতভ পুনরুদ্ধায  িা ংযযদণ যকায কার্ কযদছ  এফং ইণতাভণে 

উণেখণমাগ্য হযভাণণ  অবফধ দখণর থাকা ফনভূহভ উদ্ধায কযা ম্ভফ ণয়ণে । ংহিষ্ট কণরয আন্তহযক 

ণমাহগতায় যকায এ হফণল কাম চক্রণভ পর ণত দৃঢ়প্রহতজ্ঞ। প্রতিদফদয ফদেদে গুরুত্বপূণ জ ং 

তফদফেনাে অভাদিয টিদক োকায র্ন্য প্রাকৃতিক ফন পুনরুদ্ধায  ংযযদণ তৃণভর ম জাদে অদযা দেিনিা 

ফাোদিও যকায কাজ কযণে, এরণক্ষে করণকই এহগণয় আণত ণফ। স্ব স্ব অফস্থান রথণক ফনােন কাম জক্রভ 

অদযা মফগফান কযদি দফ। ফাংরাদিদয ভান স্বাধীনিায সুফণ চর্েন্তীয দ্বাযপ্রাদন্ত িাঁ হিরয় মেকআ তযদফ 

উন্নেন, িাতযদ্রেদভােন, দৃঢ় ে জবনতিক তবি তনভ জাণ , কভ জংিান সৃতি এফং র্রফায়ু তযফিজনর্তনি দুদম জাগ 

মভাকাতফরা কদয অভাদিয বতফষ্যৎ প্রর্দেয র্ন্য ফাদমাগ্য সুন্দয পৃতেফী তনভ জাণ  ভানফর্াতিয কল্যাদণয 

র্ন্য ফাআদক ঐকেফদ্ধবাদফ কার্ কযদি দফ। 

# 

২০.০৩.২০২১                                       হআইহি হপর্ায 
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