
   
 

Webinar on “Ecosystem Restoration” 
  

 

০৬/০৬/২০২১ তারিখ “Ecosystem Restoration” এই প্ররতপাদ্য রিষয়েি উপি 

জগন্নাথ রিশ্বরিদ্যালয়েি ভূয়গাল ও পরিয়িশ রিভাগ রিশ্ব পরিয়িশ রদ্িস ২০২১ 

অনুষ্ঠায়নি (ভার্চ ুোল) আয়োজন কয়ি।  

উক্ত অনুষ্ঠায়নি প্রধান অরতরথ রিয়সয়ি পরিয়িশ, িন ও জলিােু পরিিতনু মন্ত্রী মমা. 

শািাি উদ্দিন িয়লয়েন জীিবিরর্ত্র্য ও পরিয়িশ সংিক্ষয়ে মদ্য়শি সকল স্তয়িি 

জনগে রিয়শষ কয়ি যুি সম্প্রদ্ােয়ক এরগয়ে আসয়ত িয়ি। আমায়দ্ি প্রজয়েি 

সকয়লি সময়িত এিং শদ্দক্তশালী প্রয়র্ষ্টাই পায়ি পরিয়িশয়ক অকু্ষন্ন এিং সমদৃ্ধ মিয়খ 

মেকসই উন্নেন রনদ্দিত কিয়ত। িািায়না প্রকৃরত ও প্ররতয়িশয়ক পুনরুদ্ধায়িি 

মাধযয়মই আমিা এ ধরিত্র্ীয়ক টেরকয়ে িাখয়ত সক্ষম িয়িা। এ িেয়িি রথম অনুসায়ি 

ইয়কারসয়েয়মি ময উপাদ্ানগুয়লা এখনও অক্ষত আয়ে তায়দ্িয়ক সটিকভায়ি 

সংিক্ষে কিয়ত িয়ি। আমিা িালদ্া নদ্ীয়ত তা সম্ভি কয়ি মদ্রখয়েরে। এখন িালদ্া 

নদ্ীয়ত মাে উৎপাদ্য়নি পাশাপারশ নদ্ীি ইয়কারসয়েম ও সুিরক্ষত থাকয়ে। আমিা 

এভায়িই ধীয়ি ধীয়ি পরিয়িশয়ক িাাঁর্ায়ত কাজ কিয়ত র্াই।  

মূল প্রিন্ধ উপস্থাপন কয়িন িঙ্গিনু্ধ মশখ মুদ্দজিুি িিমান রিজ্ঞান ও প্রযুদ্দক্ত 

রিশ্বরিদ্যালয়েি উপার্ায ু অধযাপক ড. এরকউএম মািিুি। রতরন তাাঁি প্রিন্ধ  
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উপস্থাপনাে অয়নকগুয়লা রদ্ক রনয়দু্শনা রদ্য়েয়েন। মযমন-প্ররতটে রশক্ষা প্ররতষ্ঠান 

যায়ত রনজস্ব পদ্ধরতয়ত গায়েি র্ািা উৎপাদ্ন কয়ি রশক্ষক-রশক্ষাথী ও কমকুতাু-

কমরু্ািীয়দ্ি মাধযয়ম তা মিাপন কয়ি। শুধু গাে মিাপন কিয়লই িয়ি না, তা পরির্য ুাি 

কথাও িয়লয়েন। িাষ্ট্রীেভায়ি যায়ত ম াষনা কিা িে ময, মকান িেি মকান গায়েি র্ািা 

উৎপাদ্ন িা মিাপন কিা িয়ি।  

রতরন আিও িয়লন, পরিয়িশ িান্ধি এিং কৃরষ িান্ধি একটে টেরভ র্যায়নল যায়ত মখালা 

িে। উক্ত র্যায়নয়ল পরিয়িশ িক্ষা, িনােন, গায়েি র্ািা উৎপান পদ্ধরত, মিাপন 

পদ্ধরত, পরির্য ুাি পদ্ধরত এিং উন্নত কৃরষ প্রযুদ্দক্তি পদ্ধরত সম্পয়কু প্রর্াি কিা িয়ি।  

ওয়েরিনায়ি মূল প্রিয়ন্ধি উপি আয়লার্ক রিয়সয়ি সংযুক্ত রেয়লন অধযাপক ড. 

এ.এস.এম. মাকসুদ্ কামাল, উপ-উপার্ায ু (রশক্ষা), ঢাকা রিশ্বরিদ্যালে। রতরন তাাঁি 

িক্তয়িয িয়লন, িাস্তুতয়ন্ত্রি পুনরুদ্ধাি কিা মূলত অয়নক কটিন কাজ। তয়ি এখয়না 

যরদ্ আমিা িতমুান িাস্তুতন্ত্র ধয়ি িাখয়ত না পারি তয়ি আমায়দ্ি ভরিষৎ কটিন 

হুমরকি সেুখীন িয়ি।  

রিয়শষ অরতরথ রিয়সয়ি উপরস্থত রেয়লন জগন্নাথ রিশ্বরিদ্যালয়েি উপার্ায ু অধযাপক 

ড. মমা. ইমদ্াদু্ল িক। রতরন িয়লন, প্রকৃরত আমায়দ্ি জীিয়ন কতো গুরুত্বপূে ু, তা 

িেয়তা অয়নয়কই কয়িানা মিামািীি কািয়ে িুঝয়ত মপয়িয়েন। রকন্তু পরিয়িশ রনয়ে  
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সয়র্তনতা িৃদ্দদ্ধি মর্ষ্টা র্লয়ে িহু িেি ধয়ি তাও এখনও অয়নয়কই এরিয়ে র্য়লন 

মসই সয়র্তন িাতাু।  

প্ররতিেি ৫ জনু, রিশ্বপরিয়িশ রদ্িস (World Environment Day) পারলত িে। এটে 

পরিয়িশ িক্ষাি সয়র্তনতা এিং নতচন পদ্য়ক্ষপয়ক উৎসারিত কিয়ত জারতসং  

পালন কয়ি। রিয়শষ অরতরথ রিয়সয়ি আিও উপরস্থত রেয়লন রিশ্বরিদ্যালয়েি 

মেজািাি অধযাপক ড. কামালউিীন আিমদ্। রতরন িয়লন, িঙ্গিনু্ধ কনযা মাননীে 

প্রধানমন্ত্রী জনয়নত্র্ী মশখ িারসনা ২০১৫ সায়ল জলিােু পরিিতনু মমাকায়িলাে 

মনতৃত্ব মদ্োি জনয জারতসং  কতৃকু “Champions of the Earth” পদ্য়ক ভূরষত 

িয়েয়েন। মাননীে প্রধানমন্ত্রীি মনতৃয়ত্ব সিকায়িি পরিয়িশ িক্ষাি রনিলস প্রয়র্ষ্ঠা 

সকল নাগরিয়কি সদ্দিে অংশগ্রিে োিা সফল কিা সম্ভি নে।  

এোিাও অনুষ্ঠায়ন জগন্নাথ রিশ্বরিদ্যালয়েি ভূয়গাল ও পরিয়িশ রিভায়গি অধযাপক 

ড. মরিক আকিাম মিায়সন, অধযাপক ড. মমা. মরনরুজ্জামান, মমা. মরিউদ্দিন, ড. 

রনগাি সুলতানা ও ড. মমািােদ্ আল-আমীন িক উপরস্থত রেয়লন।  

ওয়েরিনাি অনুষ্ঠাটেি সভাপরতত্ব কয়িন রিরশ্বদ্যালয়েি ভূয়গাল ও পরিয়িশ রিভায়গি 

মর্োিমযান মমািােদ্ আব্দলু কায়দ্ি। রতরন িয়লন, িতমুান সিকাি পরিয়িশ িক্ষাি 

িযাপায়ি অতযন্ত আন্তরিক। জলিােু পরিিতয়ুনি ফয়ল িাংলায়দ্শ সিয়র্য়ে মিরশ 
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ঝুাঁ রকি সেুখীন। ২০৫০ সায়লি ময়ধয িাংলায়দ্য়শ প্ররত সাতজয়ন একজন জলিােু 

উদ্বাস্তু িয়ি। পরিয়িশ রিপযেু মিাধ এিং জলিােু পরিিতনু মমাকায়িলাে িাংলায়দ্শ 

মনতৃত্ব রদ্য়ে। িাংলায়দ্শ রিয়শ্বি প্রথম মদ্শ রিয়সয়ি জলিােু পরিিতয়ুনি 

অরভয়যাজয়নি জনয “Climate Change Trust Fund” রনজস্ব অথ ুােয়ন গিন কয়িয়ে।  

পরিয়িশ অপিাধ রনমূয়ল সিকায়িি পাশাপারশ জনগনয়ক সমৃক্ত িওোি আিিান 

জারনয়ে রতরন অনুষ্ঠায়নি সমাপনী ম াষনা কয়িন। 
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