
পরিবেশ কর্মশালা 
২৬শশ শর্, ২০১৯ 

িাজ্য শকন্দ্র, পরির্েঙ্গ রেজ্ঞান র্ঞ্চ 
াথী, 
 াঅগাভী ৫াআ জনু, বফশ্ব বযবফ বিফবে াভবন রযবে াঅভযা যাজয জবুে 
বযবফ বফলবে রজরাে রজরাে াঅভযা মা োজ েবয, রগুবরবে াঅেত্ত বনবিিষ্ট 
েবয, রজরাগুবরয াাংগঠবনে ফাস্তফতায ওয িাাঁবেবে রজরাওোবে এে ুবনবিিষ্ট 
এযােন ররাগ্রাভ ফা েভিূচী এফাং ঠিে রফাঝাো ততযী েযবত াঅভযা বযবফ 

েভিারাে বভবরত বেবছ। 
 
াতএফ, এে েথাে এাআ েভিারায উবেয বরা, রজরাগুবরয ফাস্তফ াাংগঠবনে 
াফস্ায ওয িাাঁবেবে বযবফবয াআুযগুবরাবে বনবে রজরাওোবে ুবনবিিষ্ট রেবজা 

বযেল্পনা ততযী েযা এফাং াঅগাভী বিবন তাবিয ফাস্তফ রু রিওো। রাআাবথ 
ফাস্তবফয ভাটিবত োজ েযবত বগবে নানা বফলবে রাথবভে উাত্ত াংগ্র েযা – 
রবতটি বফলে ধবয রবতটি োবজয রেবে ুবনবিিষ্ট তথযবববত্তে রবতবফিন ততযী েযা 

রবোজন। রজরাে রজরাে াঅভযা বযবফবয রচুয োজ েবযবছ বেন্তু ফাস্তবফয 
ভাটি রথবে তথয াংগ্র েবয বফলেবববত্তে রবতবফিন াঅভযা রফীযবাগ রেবোআ 

ততযী েবয না। পরতাঃ এতবিবনয োবজয াববজ্ঞতাে রজরাে রজরাে রম রাথবভে 
তথযবান্ডায গবে উঠবত াযত – তা বরা না। াঅজ াঅভাবিয শ্রভ াধযাফাবেয 

রোবনা তুরনা রনাআ। এাআ উবেযকে, পরবাবফ োমিেযী েযায রফাঝাো ততযী 
েযবতাআ এাআ বযবফ েভিারা। 
 
বযবফ বনবে াঅবরাচনা েযবত রগবর ভগ্র বফশ্বজবুোআ াঅজ রেবে থােবছ বফশ্ব 

উষ্ণােণ। বফশ্ব উষ্ণােণ রােৃবতে এফাং াভাবজে রেেগুবরবে বীলণবাবফ রবাবফত 
েযবছ। বোফভাবে বযফবতি ত বেবছ জরফাে।ু এেবিবে াঅভযা রিেবছ 
াঅন্টােি টিোে ফযপ গরবছ, বফশ্বজবুে াাআবলাবনয াংেযা এফাং ভাো ফােবছ 
বোফবাবফ, ীবতয রিবয তাভাো রযেডি  াবতক্রভ েযবছ, ীত এাং গ্রীষ্মরধান 
রিগুবরবত িাফানবরয ঘটনা ফােবছ, েযাাবট ধযবনয ফৃবষ্টাত, তপ্ত রফা পরতাঃ 

পবরয উৎািন েভবছ, রজাবত বফরুবপ্ত ঘটবছ, রযাগববাবগয ভাো ফােবছ। 



 
এাআ বি্বযবেবত গত ফছয াবটাফবয াঅাআ.ব.ব.ব. এে রোর বযবাটি  রোল 

েবযবছ। মায রভাো েথা বরা বফশ্ব ঊষ্ণােণবে ১.৫ বডগ্রী রবন্টবগ্রবডয ভবধয রফাঁবধ 
যােবত রগবর রমভন রিগুবরবে াঅবথিে ও রমুবিগত ফযস্া গ্রণ েযবত বফ 

রতভনাআ াঅভাবিয াভাবজে জীফবনও ুবনবিিষ্ট নানা বযফতি ন াধন েযবত বফ। 
এাআ বনবযবে াঅভাবিয কেল বেছু েযণীে োজ াঅবছ – রচাযভূরে এফাং বেছুটা 

াবত েরবভ উস্ান েযা। 
 
এ বফলবে াঅভযা এেভে ‘রারায ওোটায বটায’, ‘রারায কুোয’ ততযী েবয 
রিিন েযতাভ, রারায যাবনর রথবে বফিযূৎ মা রচাযভূরে েভিূচী হিবেবে 

রূােণ েযতাভ- রোজ াঅফায নফমিাকে শুরু েযা িযোয। াঅজ াভাবজে 
রেবে ব.এফ.এর. এফাং এর.াআ.বড. াঅবরায ফযফায রফবেবছ, ফােীয জানারাে 

রবতপরবেয ফযফাযও রফবেবছ- এ বফলবেও াঅভাবিয রচায রবোজন। ফােী 

ফােীবত ফৃবষ্টয জর াংগ্র ও াংযেবণয ওয রচাযও বফিযূৎ াশ্রবেয াবথ মুি। 
উষ্ণােণ বনেন্ত্রবণ াঅযও নানা েভিূচী াঅভাবিয গ্রণ েযবত বফ। 
 
োয় ুদষূণঃ 

এ ফাবযয বফশ্ব বযবফ বিফবয ভূর বাফনা বরা ‘ফােু িলূণ’ । এ বফলবে রজরাে 
রজরাে াঅভযা জন্মরগ্ন রথবোআ  েভিূচী গ্রণ েবয চবরবছ। রাআ রচাযভূরে 
েভিূচীয াবথ াঅযা যাজযজবুে AIR QUALITY INDEX ফা AQI ূচেবে ফযফায 

েযবত াবয। াঅবগ এ ুবমাগ বছর না বেন্তু এেন ফােুবত উবস্ত বাভান 
েবণো এফাং গযাগুবরয উবস্বতবে বফবেলণ েবয রবতঘন্টাে AQI ূচে রো 
েযা ে, াঅভযা াআন্টাযবনবটয ভাধযবভও রাআ ূচে াঅজ জানবত াবয, তবফ মবি 
রজরায কয জােগাগুবরবত এাআ ভান স্তম্ভ াঅবছ রমোবন যাবয রমাগাবমাগ েবয 
বনকাআ বাবরা বফ াঅভযা য বববত্তে এাআ ভানগুবরয চচি া েবয ভানুবলয 

রফাধগভযতায উবমাগী েবয তাবিয োবছ বনবে রমবত াবয। এাআ ভান ানুমােী 
েরোতায াফস্া উবেগজনে। বফবলতাঃ োরীূজা এফাং ীবতয ভে এাআ ভান 



উবেগজনেবাবফ রফবে মাে- াযা ফছবয AQI ূচবেয ভান বনবে াঅভাবিয চচি া 

েযা রবোজন। 
 
শব্দ  দষূণঃ ব্দ িলূণ বনবে উৎবফয বিনগুবরবত রজরাে রজরাে াঅভযা েভিূচী 

রূােণ েবয থাবে- াযাফছয এ বনবে াঅভাবিয ধাযাফাবে রোবয রবোজন। 
 

জ্লাভূরর্ঃ াযা যাজযজবুোআ েুফাআ উবেগজনেবাবফ জরাবূবভ বযাট বে। এাআ 
বযাট রযাবধ চায ধযবণয োজ াঅভাবিয। ১) রচাযভূরে, ২) যাবয স্তবে, 
৩) াঅাআনী িবে, ৪) বনবজযা ভানুলবে মুি েবয উবিযাগ বনবে াজা-ভজা 

জরাবূবভবে উদ্ধায েযা। 
 

েৃক্ষবেদনঃ বনবফিচাবয গাছ োটা চরবছ যাজযজবুে। এবে রবতত েযায উবেবয 
চায ধযবণয োজ াঅভাবিয ১) রচাযভূরে, ২) যাবয স্তবে, ৩) াঅাআনী 

িবে, ৪) ফৃেবযাণ। 
 
নদী রনবয় কাজ্ঃ াঅভযা াআবতভবধযাআ গঙ্গায াফাধ রফা এফাং িলূণীন গঙ্গায 
িাফীবত াবনাটিবত এেবিবনয রতীেী ানন বিবে গঙ্গা নিীবে বনবে াঅভাবিয 

নফ মিাবেয েভিূচী গ্রণ েবযবছ। রম রজরাগুবর বিবে গঙ্গা নিী রফাবত রাআ 
রাআ রজরাগুবর এ োজবে রুটিবনয ভবধয বনবে মাবফন এফাং ধাযাফাবেবাবফ 

েভিূচী রুােণ েযবফন। 
 
শুধ ুগঙ্গাাআ নে-রমফ রজরাে গঙ্গা রনাআ ফা গঙ্গা ছাোও ানয এে ফা এোবধে 
নিী াঅবছ রফ নিীয াফাধ রফা এফাং িলূণ বনবেও াঅভাবিয ুবনবিিষ্ট োবজয 

রুবযো এফাং তায ফাস্তফােন েযকে বফ। াফযাআ এ োজ রজরাগুবরয 

াাংগঠবনে ফাস্তফতায ওয িাাঁবেবোআ েযবত বফ। ফবো েবয মাযা াযবফন তাযা 
ফবো েবয েযবফন, রছাবটা েবয মাযা াযবফন তাযা রছাবটা েবয েযবফন, বেন্তু 

এ োবজ নাভবতাআ বফ। 
 



 
 
নিীবে গবীযবাবফ মিবফেণ, নিীোবতয মিবফেণ, বাঙন, গবত বযফতি বনয 
াঅবা, নিীোত িের ওো, নিীয িলূণ, াযবর নিীয িলূণভাো বনর্দ্ধ াযণ, 
নিীবে রেে েবয জীফ তফবচেয, জরবচ াআতযাবি বফলেগুবর ম্পবেি  রাথবভে 
উাত্ত াংগ্র – নিীয ফাস্তফ মেযায াবথ ভানুলবে মুি েবয াবফিেবাবফ নিী 

ফাাঁচাও াঅবদারন গবে রতারা। 
 
িবণযি রিকাি িক্ষা ও REDD+ েযেস্হাপনাঃ 
রিবয ৪০ রোটি াযণয বনবি য ফনফাী ফা াযবণযয াঅবাবয জনবগাবিয 

রােৃবতে ম্পবিয উয াবধোয বফবিত ওোয ম্ভাফনা রিো বিবেবছ। াযণয 
ফাস্তুতবন্ত্রয ওয বনবি যীর ভানুবলয াবধোয-াযণয াবধোয াঅাআন (Forest 

Right Act, 2006) রে রবেয ভুবে িাাঁে েবযবে বিবেবছ াঅভাবিয যাষ্ট্র োঠাবভা। 
রাে ১১রে ভানুবলয উবেি ওোয াঅঙ্কা াভবন এববছ ঠিোআ বেন্তু াঅযও 
েবেে রে ভানুল াজ্ঞতাফতাঃ এাআ াঅাআবনয ভস্ত ুবফধা রথবে াবনে িবূয 

াফস্ান েযবছন। াঅভাবিয রিকলয নতুন (Compersatory Afforestation of 
Planning Authority) াঅাআন (২০১৬) ফনাঞ্চবর ফৃে রযাবনয রেবে ফনফাীবিয 

ভতাভত ফা ানুভবত রনওোয রোবনা াঅফযেতাাআ ভবন েবযবছন। পবর 
াযণযফাীবিয াযণয রথবে বফবেন্ন েবয রিওো এে ুবযেবল্পত বযেল্পনা 

চরবছ। ফনোীবিয চাবদায বঙ্গ ামুজয রযবে ফৃেবযান এেন বাফনায ফাাআবয। 
 
REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation 
Plan) ফযফস্ানায ভবধয বিবে ফৃেবযাবনয াবধোয এফাং রােৃবতে ফনাঞ্চবর 
োফিন াংযেণ (Carbon Sequestration) এয নাবভ রফযোযী াংস্া ভূবয 
াবত াযণয াংযেবণয বায তুবর রিওোয রম বযেল্পনা চরবছ তাবত াযণয 
ফাীবিয োমিেযীবাবফ মুি েযায রোবনা াআবতফাচে উবিযাগ রেয েযা মাবে 

না।  
 
 



 
জ্ীেবেরিত্র্য সংিক্ষবণি সর্সযাঃ 
IPBES (Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services) গত রভ ভাবয ৪ তাবযবে যাবযব এেটি বযবাটি  রো 

েবযবছ। াঅভাবিয োিযুযো এফাং স্বাস্য যোয জনয জীফবফবচবেযয গুরুকের এাআ 

াঅবরাচনা ানযতভ াঅবরাচনায হেলে বছর। IPBES াঅঙ্কা েবয রম ৃবথফীয রাে ১০ 

রে উবিি ও রাণী রজাবত এেন বফরুবপ্তয ভুবে। াঅগাভী ১০ ফছবয ৃবথফীয গে তাভাো 

এবাবফ ফােবত থােবর এর াধিাবধে রজাবত বফরুপ্ত বে রমবত াবয। IPBES রে 
জীফবফবচবেযয জনয IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

ফরা ে। IPBES ফরবছ রম োবেভী স্বাথিাবেলীবিয জীফবফবচেয নষ্ট েযা রথবে বফবেন্ন 

েবয াযবর াবনেটা াগ্রগবত ঘটাবনা ম্ভফ। 
 
অর্াবদি কিণীয়ঃ 
 াযণয াবধোয যোয রেবে ফনফাীবিয াবথ রমাগাবমাগ যো েবয তাবিয 

ােতাোযী বূবভো গ্রণ েযকে বফ। এেনাআ উত্তযফবঙ্গয তযাাআ-ডুোি 

াঞ্চবর বফববন্ন ফনফবস্তবিয বঙ্গ রমাগাবমাগ যো জরুযী। িবেণ-বিভ ফাাংরাে 
ও ভানবাবফ াঅবিফাী াধুযবলত এরাোয (ফাাঁকুো, ুরুবরো, ঝােগ্রাভ এফাং 
বিভ রভবিনীুয রজরাে) রমেবন ম্ভফ াযণয াবধোয ম্পবেি ত তথয 

াংগ্র েযা িযোয। 
 াংগঠবনয ভবধয REDD+ ফযফস্ানা ম্পবেি  বচতনতা ফৃবদ্ধ ম্পবেি ত 

েভিূচী গ্রণ েযা এফাং রিবয রম ভস্ত াঞ্চবর োফিন াংযেণ নাবভ এাআ 
ধযবণয েভিূচী গ্রণ েযা বেবছ রোনোয াযণয বনবি য ভানুলবিয 

াববজ্ঞতা াংগ্র েযা িযোয। 
 তথয ফরবছ রম স্রবাবগয রােৃবতে বযবফবয রাে ৭৫ তাাং াতযন্ত 

বনভিভবাবফ বযফতি ন েযা বেবছ। গরুভাযা ফনাঞ্চবর, মবায রযাবড (রােৃবতে 
বযবফ না বরও এেটি গুরুত্বূণি জীফবফবচবেযয াংযেণ স্র, বব.াঅাআ.ব. 

রযাবডয নেনজবুর াআতযাবি যোয ভত াঅবদারন েভিূচী গ্রণ েযা িযোয। 



যাবজয এ ধযবণয াঅযও াবনে ঘটনা ঘটবরও াঅভাবিয স্তবে ফিবেবে 

াথিফ বত াযবছ না। 
 াযণয ও জীফবফবচেয যোয রেবে রমৌথ াঅবদারন গবে রতাায বযেল্পনা 

েযবত বফ। রমৌথ াঅবদারন ফযবতবযবে োবেভী স্বাথিববদ্ধয জনয মাযা জীফ 

তফবচেয ধ্বাং েযবছ তাবিয রফাঝাবনা ম্ভফ বফ না। 
 বেছু বেছু রেবে ভীোয ভধয বিবে জীফ তফবচেয াংযেবণয রবোজনীেতা 

ম্পবেি ত তথয জনভবে তুবর ধযায ফযফস্া েযবত াযবর স্ানীে ভানুলবিয 

বেছু ােতা াঅা েযা রমবত াবয। তযাাআ ডুোি াঞ্চরবে ফাবোবিোয 

বযজাবি  রঘালণায জনয ভীো াংগঠিত েযা এাআ ধযবণয এে েভিূচী। বেছু 
রাথবভে তথয (Primary Data) এফাং ূফি াংগৃীত তথয (Secondary 

Data) বিবে এভন রবতবফিন ততযী েযা িযোয। 


