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Activists call for mapping out green 
growth model for sustainable 
development 
 FE REPORT | Published:  June 21, 2021 10:02:16 

 

Illustrative photo 

Speakers at a webinar on Sunday said the country needed a right kind of 

green growth model for its successful transition to sustainable development 

from a polluting one. 

The model should be formulated in consistent with a broad based policy 

framework involving other policies, they said.  

The speakers put forward the suggestion at the webinar titled "Buil ding Back 

a Greener Bangladesh" hosted jointly by the Policy Research Institute (PRI) 
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of Bangladesh and the World Bank Group, and moderated by PRI Executive 

Director Dr Ahsan H. Mansur.  

They stressed on the importance of giving more attention to the 

implementation part as many strategies and policies to promote environment -

friendly activities remained unused.  

They also suggested introducing policy incentives to all the sectors with 

ensuring availability of long term financial facility to encourage the priva te 

sector moving towards green. 

Speaking at the event, energy specialist Professor Dr Mohammad Tamim said 

the path or the model of development that the country has chosen is a 

polluting one if the current development activities are taken into 

consideration. 

"We really have to take greener approach, but we do not have the right model. 

It needs to be developed locally," he added.  

Mr Tamim, also former adviser to a caretaker government, said the country 

had voluntarily declared reduction of carbon emission by 5.0 per cent in line 

with the Paris Agreement on climate change adopted in 2015.  

"We also pledged to reduce another 10 per cent subject to availability of 

foreign financial and technological support," he said, adding that it is now 

an obligation for the developed countries to help us taking the green path.  

Citing Mujib Climate Prosperity Plan, Professor Emeritus of Brac University 

Dr Ainun Nishat said it was now being talked about oxygen, hydrogen -based 

energy generation. 

"But where is the technology? There are also talks about the wind power. 

Where is that wind? (If we) talk about solar energy, where is that space?" he 

raised the questions. 

He said that there were so many strategy documents, but no attention was 

given to the implementation part.  

"There are many knowledgeable persons, but how the recommendations 

would be translated into actions by the government that is a question," he 

said. 

Managing Director of Apex Footwear Limited Syed Nasim Manzur  said the 

micro and macro policies needed to come together, which is very critical.  
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He also said that there is a 10 per cent special income tax rate applicable for 

only green certified buildings in readymade garment industry, which is 

fantastic. 

"But why it is only for the RMG? The revenue board should extend the 

facility to all sectors," he said.  

He said that the lab testing equipment are highly taxed. "Even the catalyst 

and chemical reagents are taxed at much higher rates than the industrial raw 

materials. So, we are sending the wrong messages to the companies that want 

to go green." 

Terming long-term financing mechanism essential for the private companies 

to go for greener production practices, he said the leather industry is one of 

the highly polluted one, but South Korea dealt it well and developed its 

industrial backbone around RMG and leather in Busan where the world's 

most sustainable tanneries are located.  

"How did Korea do that? The technology Korea is using costs money. The 

private firms cannot borrow it by paying 6.0 per cent interest in five-year 

repayment period," he said. 

Mr Manzur called upon the central bank to step in with the development 

partners to create a fund for lending to the private sector at 1 -2 per cent 

interest rate for 25-year term. 

"Otherwise, it will be very hard for the companies to afford it," he added.  

PRI vice chairman Dr Sadiq Ahmed said the strategies and policies to fight 

environmental challenges should not be considered in isolation.  

"We need a broad based policy framework involving fiscal policy, trade 

policy, industrial policy, infrastructure policy, pricing policy, water 

management policy and so on. There must have right kind of incentive to 

encourage the entrepreneurs to make the investment in green way."  

Former BB Governor Dr Atiur Rahman, PRI Chairman Dr Zaidi Sattar, senior 

environmental specialist at the World Bank Group Eun Joo Yi, Dr Atiq 

Rahman, former BUET professor Dr Sarwar Jahan, H&M Country Manager 

Ziaur Rahman, among others, spoke on the occasion.  

jubairfe1980@gmail.com 

https://www.thefinancialexpress.com.bd/economy/activists-call-for-mapping-out-green-

growth-model-for-sustainable-development-1624248135 
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Implement policies efficiently for green growth 

Experts say at PRI, World Bank webinar 

Star Business Report  

Bangladesh needs to formulate a plan and take appropriate and effective steps to implement it 

to ensure eco-friendly development, analysts said yesterday. 

According to the Sustainable Development Goals, the country can't develop itself 

economically alone. Bangladesh must advance socially and environmentally based on green 

technology, they said. 

They made the comments at a virtual discussion on "Building back a greener Bangladesh". 

The Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) organised the programme in collaboration 

with the World Bank Group. 

Several master plans, policies and strategies, including the Eighth Five-Year Plan, Delta Plan 

and Mujib Climate Change Prosperity Plan, have been formulated for the country's 

development environmentally, said Ainun Nishat, professor emeritus of Brac University. 

"But, plans are usually implemented traditionally. That is why we have to pay close attention 

to the implementation of the projects. The projects have to be implemented transparently." 

"Moreover, we have to be careful enough in choosing technology," said Nishat. 

Bangladesh's economy should be developed socially and environmentally, and all the social 

and environmental parameters must be included in the future development plans, speakers 

said. 

The models of the developed countries should not be copied, and Bangladesh needs to draw 

up its own approach for green development, they said. 

Atiur Rahman, a former governor of the Bangladesh Bank, said there should be a body, and 

the process should start from the finance ministry. 
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"There should be a green window at the finance ministry, which will take the green finance 

forward coordinating with all ministries." 

He said entrepreneurs were interested and funding was there, but the process of securing 

funds was not very easy. 

"So, the rules should be made easier, and more sectors should get access to the funds," 

Rahman said, adding that incentives should be given to produce green energy. 

PRI Executive Director Ahsan H Mansur moderated the programme, while Eun Joo Yi, 

senior environment specialist at the WBG, presented a keynote paper. 

Mansur said enforcement was critical, and the lack of transparency, particularly with the 

Department of the Environment, was a serious problem. 

"We have to address this issue. As of now, there is no transparency in their inspection reports. 

We do not know how many factories have been inspected and what the results are." 

Community involvement is also important as they should know how much harm has been 

done, he added. 

Highlighting the successful models of Korea and Colombia's green growth, Joo Yi presented 

a proposed model on "Green Growth Roadmap and Action Plan for Bangladesh". 

She also presented a three-year analytical programme in a detailed overview of the Build 

Back Greener to Green Growth (BBG).  

Joo Yi emphasised developing a BBG platform to facilitate dialogue across sectors to refine 

BBG diagnostics with the government and the World Bank Group's internal teams. 

Climate change and pandemic risks are critical factors to address for a greener recovery and 

green growth in the future, she observed. 

Zaidi Sattar, chairman of the PRI; Prof Mohammad Tamim, an energy expert; Sarwar Jahan, 

a former professor of Bangladesh University of Engineering and Technology; Syed Nasim 

Manzur, managing director of Apex Footwear; and Ziaur Rahman, country manager of H&M 

Bangladesh, also spoke.  

https://www.thedailystar.net/business/economy/news/implement-policies-efficiently-green-

growth-2114961  

https://www.thedailystar.net/business/economy/news/implement-policies-efficiently-green-growth-2114961
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/implement-policies-efficiently-green-growth-2114961
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Incentivize green industries through 
legal framework, say experts 
 Tribune Report 

•  Published at 10:15 pm June 20th, 2021 

 
Photo: BIGSTOCK 

Although several policies have been identified by independent 
experts, no legal framework exists that enforces the 
implementation of an ecosystem which empowers a greener 
trajectory, they say 

For a greener and sustainable economy, Bangladesh needs to implement a legal 

policy framework that not only incentivizes greener industries, but also 

discourages environmental degradation and holds stakeholders accountable, 

say experts.  

They made the remarks during a virtual panel discussion titled “Build Back a 

Greener Bangladesh,” hosted by the Policy Research Institute (PRI) on Sunday.   

https://www.dhakatribune.com/author/tribune-report
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Although several policies have been identified by independent experts, no legal 

framework exists that enforces the implementation of an ecosystem which 

empowers a greener trajectory, they said.  

The discussants added that Bangladesh also needs to identify effective and 

transparent measuring tools that track progress realistically. 

According to Eun Joo Yi, senior environmental specialist at the World bank 

Group, Bangladesh ranked 162nd out of 180 most polluted countries as per the 

2020 Environmental Performance Index (EPI). “This came with an economic loss 

of approximately $6.5 billion, or 3.4% of the GDP, in Dhaka alone,” Yi added.   

Additionally, $1.44 billion, which is 0.7% of the national GDP, was lost because 

of air and water pollution that nearly caused 20% of all deaths in Bangladesh.   

It is also a threat to global competitiveness as the Global Competitiveness 

Report 2019 identified environmental pollution as a major emerging risk factor 

for the country, induced by challenges from stricter compliance requirements.  

Bangladesh has had significant economic growth, but at the cost of 

environmental degradation, resulting in negative health effects on the economy 

and natural capital, the discussants noted.  

Hence, they suggested that the nation needs to focus on development that takes 

social and inclusive green-growth into account.  

“At its very inception Bangladesh used to be a greener economy than what it 

currently is, with 60% of its GDP generated from agriculture in 1972,” said Dr 

Zaidi Sattar, chairman of PRI.  

“But rapid economic growth and industrial shift induced by globalization have 

had massive environmental impacts,” he added.  

Industrialization has been a major factor for environmental degradation, but it 

is critically bound into the socio-economic aspects of any nation entailing- job 

creation, financial security and others, the speakers said.  

Hence, the industrialization process should be made greener and sustainable, 

as elimination would induce massive disruptions. 
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Professor Dr Ainun Nishat, Ainun Nishat is a water resource and climate change 

specialist, pointed out that to implement expert recommendations of a greener 

economy, there needs to be an implementable action plan bound by legal 

framework. 

Syed Nasim Manzur, the managing director of Apex Footwear thinks both micro 

and macro policies need to come together for creating a green economy.  

“There is a 10% special income tax rate applicable only for green buildings in 

RMG which has borne good results. The facility should be extended to all other 

sectors,” he stated. 

Atiur Rahman, former governor of Bangladesh Bank, emphasized incentivizing 

the dependence of greener and clean energy by overpricing fuel or energy 

sources that causes environmental degradation and pollution.  

https://www.dhakatribune.com/business/2021/06/20/incentivize-green-industries-through-

legal-framework-say-experts 

  

https://www.dhakatribune.com/business/2021/06/20/incentivize-green-industries-through-legal-framework-say-experts
https://www.dhakatribune.com/business/2021/06/20/incentivize-green-industries-through-legal-framework-say-experts
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Last modified: 20 June, 2021, 09:21 pm 

Current growth ruining public health, nature: Experts  

 

Representational Image: Collected 

The current economic growth is causing environmental degradation, 
resulting in negative health impacts and loss of natural resources, experts 
said.  

Though the country has various policies and rules aimed at protecting the 
environment, a lack of implementation is a major problem, they said at a 
webinar on "Building back a greener Bangladesh" organised by the Policy 
Research Institute of Bangladesh (PRI) in collaboration with the World Bank 
Group (WBG) on Sunday.   

The speakers also pointed out the absence of coordination, monitoring, 
transparency and accountability in making the rules and policies serve the 
purpose. They insisted on formulating an environment-friendly green 
development model for Bangladesh.   

Evidence shows that the quality of the environment has deteriorated after the 
pandemic broke out in the country.  
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Covid amplified environmental externalities, said Eun Joo Yi, senior 
environmental specialist at the WBG, adding that the government had 
introduced a stimulus programme to provide relief and recovery support to 
industries and households, but it had not considered ensuring green recovery.  

The Global Competitiveness Report 2019 identified environmental pollution as 
a major emerging threat to industrial competitiveness in Bangladesh.  

Eun Joo Yi said the inability to enforce environmental safeguards and abate 
pollution created challenges to meet stricter compliance requirements for 
domestic and international markets.    

She cited South Korea's green stimulus that included mitigation of climate 
change and energy independence, creating new engines for economic growth 
and improvement in the quality of life.   

Dr Mohammad Tamim, former advisor to the caretaker government of 
Bangladesh, said the country's success model stood on polluting developmental 
works.  

"It is actually not an easy task for a country like Bangladesh to go green like 
South Korea as it is the 10th largest economy in the world. We cannot have the 
models being followed by the developed countries to green up their energy 
right now."  

Bangladesh is committed to green development and its green model has to be 
developed locally, Tamim said.  

Ainun Nishat, professor emeritus of BRAC University, said, "We are not 
following any greener path. According to our constitution, the country has to be 
managed in an environmentally sound manner. We have many excellent 
documents such as strategies, plan, programmes and laws. But is there any 
implementation or monitoring?" 

Dr. Atiur Rahman, former governor of Bangladesh Bank, suggested setting up a 
"green window" at the finance ministry to initiate green development.   

Syed Nasim Manzur, managing director, Apex Footwear Limited, said, "We have 
a 10% special income tax rate applicable to only green buildings in the RMG 
sector, which has borne good results as we have seen. NBR [National Board of 
Revenue] should extend this facility to all sectors."  

Dr. Ahsan H. Mansur, executive director at the Policy Research Institute of 
Bangladesh (PRI), said Bangladesh's economy advanced and would continue to 
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grow in future but the path of development must be green, environment 
friendly so that "we can leave a prosperous country to the next generations".  

About 24% of the deaths occur due to health problems caused by pollution. "We 
have to work in coordination with the global communities to avoid such man-
made threats. Alongside adaptation to climate change, we have to focus on 
mitigation by bringing down carbon emission," Ahsan said.  

He said that the environment ministry is a weak ministry lacking capacity.  

The Department of Environment is responsible for enforcing laws relating to 
the environment but there is no transparency in preparing the reports of 
inspection, Ahsan added.  

Mizan R Khan, deputy director of the International Centre for Climate Change 
and Development, said growth without ensuring quality of life was not 
significant. 

https://www.tbsnews.net/bangladesh/current-growth-ruining-public-health-nature-experts-263779 

 

 

পরিবেশোন্ধে প্রযুরি েযেহাবি আবিা সতর্ক  হবত 
হবে 

 

রপ্রন্ট সংস্কিণ০০:০০, ২১ জনু, ২০২১ | পাবেি সময় : ১.৯ রমরনট 

রপআিআইবয়ি আব াচনায় েিািা 

ইবেফার্ রিবপাটক  

োং াবেবশি উন্নয়নবর্ পরিবেশোন্ধে র্বি গবে তু বত হবে। তবে এজনয প্রযুরিি েযেহাবি সতর্ক  হবত হবে। উন্নত 

রেবেি প্রযুরি োং াবেবশ েযেহাি োোবনাি প্রবয়াজন িবয়বে, এি পাশাপারশ রনজস্ব মবে  োাঁে র্িাবত হবে। গতর্া  

িরেোি ‘রেরডং েযার্ এ রিন োং াবেশ’ রশবিানাবম আবয়ারজত ভাচুক য়া  আব াচনায় েিািা এ র্থা েব ন। রেেেযাংর্ 

গ্রুবপি সহায়তায় ভাচুক য়া  মাধ্যবম এই আব াচনাি আবয়াজন র্বি গবেষণা প্ররতষ্ঠান পর রস রিসাচক  ইনরিটিউট অে 

োং াবেশ (রপআিআই)। প্ররতষ্ঠাবনি রনেকাহী পরিচা র্ ে. আহসান এইচ মনসুবিি সঞ্চা নায় এবত েিেয দেন 

রপআিআই দচয়ািমযান ে. জাবয়রে সাোি, তত্ত্বােধ্ায়র্ সির্াবিি সাবের্ উপবেষ্টা অধ্যাপর্ ে. ম. তারমম, োং াবেশ 

https://www.tbsnews.net/bangladesh/current-growth-ruining-public-health-nature-experts-263779
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েযাংবর্ি সাবের্ গভনকি ে. আরতউি িহমান, ব্র্যার্ রেেরেেযা বয়ি অধ্যাপর্ এরমবিটাস, অধ্যাপর্ ে. আইনুন রনশাত, 

পরিবেশরেে ে. আরতর্ িহমান, রপআিআইবয়ি ভাইস-বচয়ািমযান ে. সারের্ আহবমে, এবপক্স ফুটওয়াি র রমবটবেি 

েযেস্থাপনা পরিচা র্ সসয়ে নারসম মঞু্জি প্রমুখ। এবত মূ  উপস্থাপনা দপশ র্বিন রেেেযাংর্ গ্রুবপি দজযষ্ঠ পরিবেশরেে 

ইউন দজা ই। 

আহসান এইচ মনসুি েব ন, োং াবেশ উন্নয়ন র্িবে, আবিা র্িবে। এই উন্নয়ন যাবত ‘রিন দিাথ’ হয়, ভরেষযত্ 

প্রজবেি জনয পরিবেশোন্ধে হয়, দসই প্রবচষ্টাও থার্বত হবে। োং াবেশ রেবেি তু নায় খুে র্ম র্ােকন সতরি র্িবে 

এটা দযমন সরতয, দতমরন ভরেষযবত র্ােকন রনিঃসািণ র্মাবত উন্নত রেবেি অরভজ্ঞতাও র্াবজ  াগাবত হবে। 

ে. আরতউি িহমান েব ন, সেুজ প্রেৃরিি জনয সেুজ রেরনবয়াগ প্রবয়াজন। ইরতমবধ্য দেবশ আন্তজক ারতর্ মাবনি 

পরিবেশোন্ধে র্ািখানা গবে উেবে। তবে সেুজ প্রর্বে রেরনবয়াগ অবনর্টা স্বেবময়ারে। এজনয স্বেসুবেি েীর্কবময়ারে 

তহরে  গবে তু বত হবে। তাোো সেুজ খাবত রেরনবয়াগ নীরতমা া আবিা সহজ র্িবত হবে। অধ্যাপর্ ম তারমম 

েব ন, আমাবেি রিন দিাবথি রেবর্ দযবত হবে; রর্ন্তু এই র্াযকক্রবম প্রযুরি েযেহাবিি মবে  আমাবেি সামবন দনই। 

দর্ারিয়াি মবতা অবনর্ দেশ এবেবে ভাব া র্িবে, রর্ন্তু দসসে দেবশি প্রযুরি আমাবেি এখানর্াি উপবযাগী রর্ না—

দসটাও দেখবত হবে। সেুজ উন্নয়বনি জনয রনজস্ব মবে  োাঁে র্িাবত হবে। ে. আইনুন রনশাত েব ন, উন্নয়বনি জনয 

আমাবেি অবনর্ ভাব া ভাব া পরির্েনা িবয়বে। পঞ্চোরষকর্ পরির্েনা, শতেবষকি দে টা পরির্েনা, পরিবপ্ররেত 

পরির্েনা িবয়বে। এোো মুরজে ক্লাইবমট দচঞ্জ প্রসপারিটি প্লান হবে; রর্ন্তু োস্তোয়বনি সময় আমিা গতানুগরতর্ 

ধ্ািায় এবগারে। দে টা পরির্েনায় ৮০টি এর্শন প্লযান িবয়বে যাি এর্টিও নতুন নয়। রতরন েব ন, আরম অবনর্ 

সির্ারি আম াবর্ দেবখরে যািা এত ভাব া এর্টি পরির্েনাি পৃষ্ঠাও উ টিবয় দেবখরন। উন্নয়বন আমাবেি প্রযুরি 

েযেহাি র্িবত হবে; রর্ন্তু এই প্রযুরি েযেহাবি সােধ্ান হবত হবে। 

https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/industrial-

trade/253292/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%

E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-

%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87 

 

  

https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/industrial-trade/253292/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/industrial-trade/253292/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/industrial-trade/253292/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/industrial-trade/253292/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/industrial-trade/253292/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/industrial-trade/253292/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/industrial-trade/253292/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
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আব াচনায় েিািা 

সেুজ উন্নয়বনি পবথ এবগাবত োস্তেসম্মত 
উবেযাগ েির্াি 
রনজস্ব প্ররতবেের্ 

ঢার্া 
প্রর্াশ: ২০ জনু ২০২১, ১৫: ৩১ 

 
এর্ ভাচুক যয়া  আব াচনায় েিািা েব বেন, সেুজ উন্নয়বনি পবথ োং াবেশ অবনর্গুব া পরির্েনা 
র্বিবে। এসে পরির্েনা-উবেযাগবর্ োস্তেসম্মত র্িবত না পািব  দটর্সই উন্নয়ন  েযমাো 
(এসরেরজ) পূিণ র্িা র্ঠিন হবয় যাবে। 

আজ দিােোি পর রস রিসাচক  ইনরিটিউট (রপআিআই) ও রেেেযাংর্ গ্রুপ আবয়ারজত ‘রেড 
েযার্ রিনাি’ শীষকর্ ভাচুক যয়া  আব াচনায় েিািা এসে র্থা েব ন। েিািা সির্াবিি 
পাশাপারশ দেসির্ারি খাতবর্ সেুজ উন্নয়বনি পবথ এবগাবনাি জনয আহ্বান জানান। এ দেবে পণয 
উৎপােন দথবর্ শুরু র্বি তাি েযেহাি এেং দফব  দেওয়াি পি তা যাবত পরিবেবশি েরত না 
র্বি, দস েযাপাবি দখয়া  িাখাি ওপবি গুরুত্বাবিাপ র্বিন তাাঁিা। 

আব াচনায় মূ  প্রেন্ধ তুব  ধ্বিন রেেেযাংর্ গ্রুবপি দজযষ্ঠ পরিবেশ অথকনীরতরেে ইউন দজা 
ওআইই। রতরন েরেণ দর্ারিয়াি উোহিণ রেবয় েব ন, রেবেি অবনর্ উন্নত দেবশি মবতা েরেণ 
দর্ারিয়া সেুজ উন্নয়বনি পবথ এবগাবে। দসখাবন সির্াবিি সেুজ উন্নয়ন নীরতি োস্তোয়বন 
দেসির্ারি খাত গুরুত্বপূণক ভূরমর্া পা ন র্িবে। 

সাবের্ তত্ত্বােধ্ায়র্ সির্াবিি উপবেষ্টা দমাহাম্মে তারমম েব ন, ‘আমাবেি জ্বা ারন খাতবর্ র্ম 
র্ােকন রনিঃসিবণি পবথ এবগাবনাি র্থা ে া হবে। তবে নোয়নবযাগয জ্বা ারনি জনয দয োেরত 
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েযয় র্িবত হবে, তা দজাগান দেওয়াি মবতা আরথকর্ সামথকয আমাবেি আবে রর্ না, দসটি 
রেবেচনা র্িবত হবে।’ 

োং াবেশ েযাংবর্ি সাবের্ গভক নি আরতউি িহমান সেুজ উন্নয়ন পরির্েনায় অথকায়বনি 
রেষয়টি গুরুত্ব দেন। রতরন েব ন, ‘দসচ, জ্বা ারনসহ রেরভন্ন খাবত োং াবেশ েযাংবর্ি মাধ্যবম 
অথকায়ন র্িা হবয়বে। তবে অনযানয খাতবর্ও সেুজ পবথ এবগাবত হবে। তবে আমিা সতরি 
দপাশার্ খাতবর্ দযভাবে সেুজ উন্নয়বনি জনয সহবযারগতা রেই, চামোরশে খাবত দসভাবে রেই 
না।’ 

ব্র্যার্ রেেরেেযা বয়ি ইবমরিটাস অধ্যাপর্ আইনুন রনশাত েব ন, ‘োং াবেশ পরিবেশোন্ধে 
উন্নয়বনি অবনর্ পরির্েনা র্বিবে। জারতসংবর্ি র্াবে স্বপ্রবণারেত র্ােকন রনিঃসিণ র্মাবনাি 
পরির্েনা জমা রেবয়বে। রর্ন্তু এখাবন প্রধ্ানত মবন িাখবত হবে, এসে পরির্েনা োস্তোয়বনি 
মবতা আরথকর্ সামথকয ও সেমতা আমাবেি আবে রর্ না। ফব  োস্তোয়ন সম্ভে, এমন পরির্েনা 
আমাবেি র্িবত হবে।’ 

োং াবেশ দসন্টাি ফি অযােভান্স িারেবজি (রেরসএএস) রনেকাহী পরিচা র্ আরতর্ িহমান 
পযারিস জ োয়ু চুরিি প্রসঙ্গ তুব  ধ্বি েব ন, োং াবেশ ওই চুরি োস্তোয়বনি দেবে র্ীভাবে 
এবগাবে, তাি এর্টি আরথকর্ ও োস্তোয়নবযাগয পরির্েনা েির্াি। 

অযাবপক্স ফুটওয়াবিি েযেস্থাপনা পরিচা র্ নারসম মনজিু েব ন, ‘আমিা এ ইরে োল্ববর্ সেুজ 
প্রযুরি ে রে। দেবশ অবনর্ সেুজ র্ািখানা গবে উেবে। রর্ন্তু এসে র্ািখানা দথবর্ উৎপারেত 
পণয দর্াথায় দফ া হবে, দসগুব া পরিবেবশি েরত র্িবে রর্ না, তা আমাবেি দখয়া  িাখবত 
হবে।’  

আব াচনা সভা সঞ্চা না র্বিন রপআিআইবয়ি দচয়ািমযান জাবয়রে সাোি ও রনেকাহী পরিচা র্ 
আহসান এইচ মনসুি। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C-

%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-
%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0
%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4-
%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-
%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0 

  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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রপআিআই ও ওয়াডক  েযাংর্ গ্রুবপি আব াচনায় েিািা 

উন্নয়ন সেজুরনভক ি না হব  দটর্সই হবে না 
রনজস্ব প্ররতবেের্ 

জনু ২১, ২০২১ 

আশির দিকে বাাংলাকদি যখন পথচলা শুরু েকর, তখন এর সবশেছুই শছল সবুজশনর্ভর। োরণ ওই সময় জজশি

শপর ৬০ িতাাংি আসত েৃশি খাত থথকে। সমকয়র আবতভকন েৃশির পশরবকতভ থদকির অথ ভনীশতকত শিল্প খাকতর অব

দান বাড়কত থাকে। এর মাধ্যকম বাাংলাকদি হয়কতা দ্রুতগশতকত এশগকয়কছ বা একগাকে, তকব উন্নয়ন োয ভক্রম দ্রুত 

ও অন্তরু্ভজিমূলে হওয়ার পািাপাশি সবুজশনর্ভর হওয়াও জরুশর। থেননা সবুজকে বাদ শদকয় েরা উন্নয়ন সামশয়

ে সুশবধ্া শদকলও মানুি ও সমাজকে দীর্ ভকময়াশদ ক্ষশতর ঝুুঁ শেকত থেকল। সাম্প্রশতে বছরগুকলাকত সবুজ উন্নয়কনর

 পকথ বাাংলাকদি অকনেগুকলা পশরেল্পনাও শনকয়কছ। তকব এসব পশরেল্পনা বা উকদযাগ বাস্তবায়ন েরা না থগকল 

থেেসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এসশিজজ) পূরণ েরা েঠিন হকয় পড়কব। 

গতোল ‘শবজডাং বযাে আ শিনার বাাংলাকদি’ িীি ভে এে র্াচুভয়াল আকলাচনায় বিারা এসব েথা বকলন। পশলশস 

শরসাচভ ইনশিঠেউে অব বাাংলাকদি (শপআরআই) ও ওয়াডভ বযাাংে গ্রুপ (িশিউশবজজ) থযৌথর্াকব এ আকলাচনার 

আকয়াজন েকর। 

অনুষ্ঠাকন বিবয থদন বাাংলাকদি বযাাংকের সাকবে গর্ন ভর আশতউর রহমান, ব্র্যাে শবশ্বশবদযালকয়র ইকমশরোস অ

ধ্যাপে আইনুন শনিাত, বাাংলাকদি থসন্টার ের অযাির্ান্স িাশিকজর (শবশসএএস) শনব ভাহী পশরচালে আশতে রহ

মান ও একপক্স েুেওয়যাকরর বযবস্থাপনা পশরচালে নাশসম মনজরু। আকলাচনায় মূল প্রবন্ধ তুকল ধ্করন শবশ্ববযাাংে 

গ্রুকপর থজযষ্ঠ পশরকবি অথ ভনীশতশবদ ইউন থজা ওআইই। 

আকলাচনা সর্ায় সঞ্চালনা েকরন শপআরআইকয়র থচয়ারমযান জাকয়শদ সাত্তার ও শনব ভাহী পশরচালে আহসান এই

চ মনসুর। 

https://bonikbarta.net/home/news_description/266834/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%

A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7

%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-

%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-

%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE 

  

https://bonikbarta.net/home/news_description/266834/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://bonikbarta.net/home/news_description/266834/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://bonikbarta.net/home/news_description/266834/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://bonikbarta.net/home/news_description/266834/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://bonikbarta.net/home/news_description/266834/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://bonikbarta.net/home/news_description/266834/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE
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রপআিআইবয়ি ভাচুক য়া  দসরমনাবি েিািা 

সেুজ অথকায়বনি প্রসাবি সমন্বয় র্তৃক পে েির্াি 
রনজস্ব প্ররতবেের্    

২১ জনু, ২০২১ ০০:০০ | পো যাবে ৩ রমরনবট 

 

দেবশি উন্নয়নপ্ররক্রয়াবর্ আবিা পরিবেশোন্ধে ও দটর্সই র্িবত শুধু্ অথকননরতর্ভাবে উন্নত 

হব ই হবে না। এ জনয সামারজর্ভাবেও িহণবযাগয হবত হবে। দজাি রেবত হবে পরিবেশগত 

উন্নয়বন। রর্ন্তু এবত প্রবয়াজনীয় অথকায়বনি সুবযাগ থার্ব ও চারহো র্ম। দস জনয সে 

খাতবর্ সমন্বয় র্বি প্রবণােনা দেওয়া দগব  প্রবয়াজনীয় সাো পাওয়া যাবে েব  মবন র্বিন 

অথকননরতর্ রেবেষর্িা। এবত অথক মন্ত্রণা য় প্রবয়াজবন প্রধ্ান ভূরমর্া িাখবত পাবি েব ও 

মবন র্বিন তাাঁিা। গতর্া  িরেোি ‘রেরডং েযার্ এ রিনাি োং াবেশ’ রেষবয় ভাচুক য়া  

দসরমনাবি েিািা এসে র্থা েব ন। দেসির্ারি গবেষণাপ্ররতষ্ঠান পর রস রিসাচক  ইনরিটিউট 

অে োং াবেশ (রপআিআই) ও রেেেযাংর্ গ্রুপ দযৌথভাবে এই ভাচুক য়া  দসরমনাবিি 

আবয়াজন র্বি। দসরমনাবি মূ  প্রেন্ধ উপস্থাপন র্বিন রেেেযাংর্ গ্রুবপ দজযষ্ঠ পরিবেশ 

রেবশষজ্ঞ অংজ ুওয়াই। 
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অনুষ্ঠাবন োং াবেশ েযাংবর্ি সাবের্ গভনকি ে. আরতউি িহমান েব ন, ‘সেুজ অথকায়নবর্ 

সহজ র্িবত এসংক্রান্ত আইরন জটি তা র্রমবয় আনবত হবে। এটি হবে েীর্কবময়ারে এেং 

র্ম সুবে।’ 

রতরন আবিা েব ন, “োং াবেশ েযাংর্ প্রথম রেবর্ শুধু্ সতরি দপাশার্ খাতবর্ প্রাধ্যানয 

রেব ও এখন ৫২টিি দেরশ খাবত সেুজ অথকায়ন র্বি থাবর্। প্রথবম ভু  র্িব ও ভু  দথবর্ 

সংবশাধ্ন হই। এর্ই সবঙ্গ েে আর্াবি র্াজ র্িবত থারর্। এ জনয এর্টি সমন্বয় র্তৃক পে 

েির্াি। এটি শুরু হবত পাবি অথক মন্ত্রণা য় দথবর্। এই মন্ত্রণা বয় এর্টি ‘রিন ইউনবো’ 

থার্া উরচত। তািা সে মন্ত্রণা য়বর্ সমরন্বত র্বি সেুজ অথকনীরতবর্ এরগবয় রনবয় যাবে।” 

অনুষ্ঠাবন েিািা আবিা েব ন, ‘দটর্সই উন্নয়বন ১৭টি  েযমাো আবে। দসই অনুসাবি প্ররতটি 

দেশবর্ শুধু্ অথকননরতর্ভাবে উন্নত হব ই হবে না, এটিবর্ সামারজর্ভাবেও িহণবযাগয হবত 

হবে। পরিবেশগত রের্ দথবর্ও উন্নত হবত হবে। এই দর্ারিয়াসহ রেবেি অবনর্ দেশ র্াজ 

র্বিবে। দসই রহবসবে দর্ারিয়াি মবে  দথবর্ অনুসিণ র্বি োং াবেশ তাি রনজস্ব োস্তেতাি 

আব াবর্ রর্ভাবে  বেয দপৌাঁেবত পাবি, এ রেষয়টি আব াচনায় উবে আবস।’ 

এ সময় অধ্যাপর্ ে. আইনুন রনশাত েব ন, “প্রযুরি রনেকাচবনও োং াবেশবর্ যবথষ্ট সােধ্ান 

হবত হবে। এিই মবধ্য দযসে মািািপ্লযান হবয়বে, দযমন—অষ্টম পঞ্চোরষকর্ পরির্েনা, দেল্টা 

প্লযান এেং আবিা এর্টি পরির্েনা সতরি হবে, দসটি হব া ‘মুরজে ক্লাইবমট দচঞ্জ প্রসপারিটি 

প্লযান’।” 

রতরন েব ন, ‘অথকননরতর্ উন্নয়বনি পাশাপারশ সামরির্ভাবে সম্পবেি সুষম েণ্টনসহ 

পরিবেশগত শুধু্ জ াভূরম ো েনভূরম িো নয়, সে মানেণ্ডবর্ পরির্রেতভাবে ভরেষযবতি 

উন্নয়ন পরির্েনায় অন্তভুক ি র্বি সুচারু োস্তোয়ন র্িবত হবে, দয র্াজটি দর্ারিয়া র্বিবে। 

দসই আব াবর্ োং াবেবশি োস্তেতায় র্িবত চাই।’ 

রপআিআইবয়ি দচয়ািমযান ে. জাবয়রে সাোবিি সভাপরতবত্ব এবত আবিা েিেয দেন ে. 

আহসান এইচ মনসুি, ে. ম  তারমম, ে. সারের্ আহবমে ও ে. আরতর্ িহমান। 

https://www.kalerkantho.com/print-edition/industry-business/2021/06/21/1045206 
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রপআিআইি ওবয়রেনাবি েিািা 
দটর্সই উন্নয়বন পরিবেশোন্ধে প্রেরৃিি রের্ে দনই 

চযাব ঞ্জ দমার্ারে ায় সমরন্বত উবেযাগ েির্াি 

 যুগান্তি প্ররতবেেন  

 ২১ জনু ২০২১, ১২:০০ এএম  |  রপ্রন্ট সংস্কিণ 

‘শুধ্ু অথকননরতর্ প্রেৃরিই দশষ র্থা নয়, দটর্সই উন্নয়বনি জনয পরিবেশোন্ধে প্রেৃরিি রের্ে 
দনই। এজনয সেুজ প্রেরৃি অজক বন সে পেবর্ই সমরন্বতভাবে র্াজ র্িবত হবে।’ দিােোি 
‘রেরডং েযার্ এ রিনাি োং াবেশ’- শীষকর্ ভাচুক য়া  আব াচনা সভায় েিািা এ র্থা েব ন। 
পর রস রিসাচক  ইনরিটিউট (রপআিআই) এেং রেেেযাংর্ গ্রুপ দযৌথভাবে আব াচনা সভাি 
আবয়াজন র্বি। এবত সঞ্চা বর্ি োরয়ত্ব পা ন র্বিন রপআিআইি রনেকাহী পরিচা র্ ে. 
আহসান এইচ মনসুি। ম ূ প্রেন্ধ উপস্থাপন র্বিন রেেেযাংর্ গ্রুবপি রসরনয়ি ইনভািবমন্টা  
দেশার ি ইউন ঝু আই। েিেয দেন, তত্ত্বােধ্ায়র্ সির্াবিি সাবের্ উপবেষ্টা প্রবফসি ম. 
তারমম, োং াবেশ েযাংবর্ি সাবের্ গভনকি ে. আরতউি িহমান, ব্র্যার্ রেেরেেযা বয়ি প্রবফসি ে. 
আইনুনন রনশাত, রেরসএএবসি রনেকাহী পরিচা র্ ে. আরতর্ িহমান, অযাবপক্স ফুটওয়যাি 
র রমবটবেি েযেস্থাপনা পরিচা র্ সসয়ে নারসম মঞ্জিু, রপআিআইি দচয়ািমযান ে. জাইেী োোি, 

ভাইস দপ্ররসবেন্ট সাবের্ আহবমে প্রমুখ। 

মূ  প্রেবন্ধ ইউন ঝু আই েব ন, জ োয়ু পরিেতক ন এেং র্বিানাভাইিাস মহামারিি ঝুাঁ রর্বত 
িবয়বে প্রেৃরি (বমাট দেশজ উৎপােন)। এজনয রশে ও দমরেবর্  েজক য েযেস্থাপনাসহ র্ােকন 
রনিঃসিণ র্মাবনাি মবতা প্রযুরি েযেহাি জরুরি। র্বিানা মহামারিি েরত পুরষবয় ওোি অনযতম 
পথ হবত পাবি সেুজ প্রেরৃি অজক বন সেকারধ্র্ গুরুত্ব দেওয়া। এবেবে দর্ারিয়া এর্টি উোহিণ 
হবত পাবি। 

দর্ারিয়া দযভাবে রিন দিাথ র্িবে দসই মবে  র্াবজ  াগাবনা দযবত পাবি। দর্ারিয়া প্রবণােনা 
দেওয়াি মাধ্যবম সেুজ প্রেৃরিবর্ এরগবয় রনবয় দগবে। রতরন েব ন, দেসির্ারি খাত উন্নত প্রযুরি 
েযেহাবিি মধ্য রেবয় উৎপােন েযেস্থাি উন্নয়ন র্টাবনাি পাশাপারশ পরিবেশ িো র্িবত পাবি। 
এোো র্ রিয়াি উোহিণও োং াবেশ র্াবজ  াগাবত পাবি। 

প্রবফসি ম. তারমম েব ন, আমাবেি দেবশ সামারজর্ েনায়ন সফ  হবয়বে। সির্াি দয ে-দ্বীপ 
পরির্েনা র্বিবে দসটিি োস্তোয়ন জরুরি। এোো নোয়নবযাগয জ্বা ারনি েযেহাি োোবত 
হবে। প্রবতযর্ দেবশি অরভজ্ঞতা এর্ নয়। তাই এ দেবশি রনজস্ব পরির্েনা োস্তোয়বনি মাধ্যবম 
রিন দিাথ রনরিত র্িবত হবে। 
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ে. আরতউি িহমান েব ন, সরতযর্াবিি অথকননরতর্ উন্নয়ন চাইব  সেুজ প্রেরৃিি রের্ে দনই। 
এখন সে রর্েুই রেরজটা াইজে হবে। রর্ন্তু দসটি হওয়া উরচত রিন রেরজটা াইজে। জ োয়ু 
পরিেতক ন দের্াবত পযারিস চুরিি োস্তোয়ন জরুরি। যরেও েিুঃখজনর্ হব ও সরতয দয সাবের্ 
মারর্ক ন দপ্ররসবেন্ট ট্রাম্প দসটি দথবর্ দেরিবয় এবসরেব ন। রর্ন্তু এখন আোি রফবি আসাি 
প্ররক্রয়া চ বে। রতরন েব ন, দর্ারভে-১৯ আমাবেি দেবশি প্রেরৃিি গরতবর্ ধ্ীি র্বি রেবয়বে। 
আমাবেি ভােবত হবে পরিবেশবর্ িো র্বিই সেরর্েু র্িবত হবে। সুন্দিেন ধ্বংস র্বি 
অের্াোবমা র্িা যাবে না। দেসির্ারি খাত দথবর্ ৮০ ভাগ রেরনবয়াগ আসা উরচত। 
অের্াোবমা সতরিি দেবে পরিবেশবর্ সবেকাচ্চ গুরুত্ব রেবত হবে। প্রধ্ানমন্ত্রী রনবজও চান সেুজ 
িো র্বিই সেরর্েু র্িা দহার্। আরথকর্ প্ররতষ্ঠানগুব াি েেতা োোবত হবে। 

ে. জাইেী সাোি েব ন, দেবশ প্রেৃরি হবে। তবে চযাব ঞ্জ হব া এ প্রেরৃিবর্ পরিবেশোন্ধে র্িা। 
১৯৭২ সাব  সেুজবর্ সবঙ্গ রনবয়ই শুরু হবয়রে  এবেবশি অথকননরতর্ যাো। রর্ন্তু রেবন রেবন 
অথকননরতর্ উন্নয়ন হব ও সেুজ র্বমবে। দেশবর্ এরগবয় রনবত প্রেৃরি েে রেষয়, রর্ন্তু এর্ই সবঙ্গ 
পরিবেশ িোও জরুরি। রশে ও যানোহন র্ােকন রনিঃসিবণি জনয দেরশিভাগই োয়ী। জ োয়ু 
পরিেতক বনি দপ্রোপবট রিন প্রেৃরিি দেবে চযাব ঞ্জবর্ োরেবয় রেবয়বে। রেেেযাপী জ োয়ু 
পরিেতক বনি চযাব ঞ্জ দমার্ারে ায় রজরেরপি েে অংশ েযয় হবে। োং াবেশও পরিবেশ সংক্রান্ত 
েযয় েরৃিি আশঙ্কা আবে। এজনয ি যারপে, ইনকু্লরসভ ও রিন প্রেৃরিি রের্ে দনই। 

ে. আহসান এইচ মনসুি েব ন, অথকননরতর্ প্রেৃরি হবে। রর্ন্তু অনযতম প্রধ্ান ইসুয হব া 
সেুজায়ন। পরিবেশ োাঁরচবয় প্রেৃরি র্িবত হবে। এবেবে সির্াি, সুশী  সমাজ, গণমাধ্যম সোি 
সমরন্বত প্রবচষ্টা প্রবয়াজন। পরিেবশবর্ োে রেবয় প্রেৃরি র্খনও দটর্সই হবে না। 

প্রবফসি ে. আইনুনন রনশাত েব ন, পরিবেশ িোয় দেবশ অবনর্ নীরতমা া আবে। রর্ন্তু 
দসগুব াি র্াযকর্ি োস্তোয়ন হয় না। এবেবে েেতা েৃরি ও তোিরর্ োোবনা েির্াি। দসই 
সবঙ্গ আমাবেি সম্পবেি সীমােিতাও িবয়বে। তাই সম্পবেি র্াযকর্ি েযেহাি র্িবত হবে। 

https://www.jugantor.com/todays-

paper/city/433988/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-

%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E

0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E

0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-

%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87 
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https://www.jugantor.com/todays-paper/city/433988/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87
https://www.jugantor.com/todays-paper/city/433988/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87
https://www.jugantor.com/todays-paper/city/433988/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87
https://www.jugantor.com/todays-paper/city/433988/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87
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উন্নয়ন হবত হবে পরিবেশোন্ধে 

 সমর্া  প্ররতবেের্ 

 প্রর্াশ: ২১ জনু ২১ । ০০:০০ 

     

 

ঢার্ায় শতবর্াটি টার্া মূব যি অবনর্ োরে দযমন আবে, দতমরন োরেগুব াি আশপাবশ 
জীোণুোহী মশাও আবে। শতবর্াটি টার্াি োরেগুব া দেশ এরগবয় যাওয়াি ইরঙ্গত দেয়। আি 
মশাগুব া দপেবনি সারিবত থার্াি রনবেকশর্। শুধ্ু রজরেরপ প্রেরৃিি রহসাে রেবয় উন্নয়ন দোঝাব  
হবে না। নাগরির্বেি জীেন যাপবনি সর্  পযকাবয় উন্নয়বনি দোাঁয়া থার্বত হবে। পুবিা উন্নয়ন 
প্ররক্রয়া হবত হবে পরিবেশোন্ধে। দযখাবন পারন ও োয়ু েষূণ থার্বে না। েজক য েযেস্থাপনাি 
আধ্ুরনর্ হবত হবে। এজনয প্রবয়াজনীয় রেরনবয়াগ ও নীরত সহায়তা রেবত হবে সির্ািবর্। নতুো 
উন্নয়ন দটর্সই হবে না। 

 

দেসির্ারি গবেষণা সংস্থা পর রস রিসাচক  ইনরিটিউট (রপআিআই) আবয়ারজত 'সেুজ োং াবেশ 
রেরনমকাবণ দফিা' শীষকর্ ওবয়রেনাবি এমন মতামত তুব  ধ্বিন েিািা। 

 

োং াবেশ েযাংবর্ি সাবের্ গভনকি ে. আরতউি িহমান েব ন, োং াবেবশ েে সমসযা সমন্ববয়ি 
অভাে। িাজস্ব নীরতবত সতরি দপাশার্ খাবতি রিন ফযাক্টরিবর্ সরুেধ্া দেওয়া হব ও চামো খাবত 
তা দনই। এরেবর্ োং াবেশ েযাংর্ ৫২ খাবত সেুজ অথকায়ন র্িবে। রতরন েব ন, পরিবেশোন্ধে 
র্াযকক্রম োোবনাি জনয অথকায়ন ও নীরতসহায়তা োোবত হবে। এজনয অথক মন্ত্রণা বয় এর্টি 
রেবশষ দস  র্িা দযবত পাবি, যািা সে উবেযাবগি সমন্বয় র্িবে। রতরন রিন ট্রান্সরমশন ফান্ড 
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দথবর্ অথকায়ন আিও সহজ র্িাি পিামশক দেন। 

 

রশবেি প্রযরুি রনেকাচবন আিও সতর্ক  হওয়াি প্রবয়াজন েব  মত দেন পারন ও পরিবেশ রেবশষজ্ঞ 
অধ্যাপর্ আইনুন রনশাত। রতরন েব ন, শুধ্ু নেী ও গােগাোর  িো মাবনই পরিবেশ িো নয়। 
র্ম র্ােকন রনিঃসিণ প্রযরুি েযেহাি, েজক য েযেস্থাপনা ও পনুেকযেহাি এসে রেষবয় স্থানীয় উবেযাগ 
েির্াি। 

 

রপআিআইি রনেকাহী পরিচা র্ আহসান এইচ মনসিু েব ন, মানেসষৃ্ট অবনর্ র্ািবণ পরিবেবশি 
েরত হবে। রর্ন্তু মানুষ যাবত পরিবেবশি েরত র্িবত না পাবি দসজনয অবনর্ আইন, 

রেরধ্রেধ্ান িবয়বে। রর্ন্তু দসগুব া ঠির্মবতা োস্তোয়ন হবে না। রতরন েব ন, দেশ এবগাবে। 
রর্ন্তু অিগরতি মান ঠির্ আবে রর্না ও তা দটর্সই হবে রর্না, তা রনবয় প্রশ্ন িবয়বে। ঢার্ায় 
অবনর্ োরে আবে যাি মূ য শতবর্াটি টার্া ো তাি দেরশ। রর্ন্তু দসখাবন মশা আবে। আবে 
অনযানয সমসযা। এজনয শুধ্ু রজরেরপি রহসাে রেবয় উন্নয়ন দোঝাব  হবে না, নাগরির্ জীেনমান 
উন্নত র্িবত হবে। 

 

েুবয়বটি সাবের্ রশের্ অধ্যাপর্ সািওয়াি জাহান েব ন, অবনর্ নীরতমা া থার্ব ও সমরন্বত 
নগি উন্নয়ন নীরতমা া দনই। পরিবেশ িোয় এ ধ্িবনি নীরতমা া েির্াি। গণপরিেহন েযেস্থা 
উন্নত র্িবত হবে। 

 

রশবে পরিবেশোন্ধে প্রযুরি েযেহাবিি ওপি গুরুত্বাবিাপ র্বি অযাবপক্স ফুটওয়যাবিি েযেস্থাপনা 
পরিচা র্ সসয়ে নারসম মঞ্জুি েব ন, এজনয র্ি প্রবণােনাসহ অনযানয নীরত সহায়তা েির্াি। 

 

এইচ অযান্ড এবমি র্ারি মযাবনজাি রজয়াউি িহমান েব ন, পরিবেশোন্ধে মাবন শুধ্ু 
নোয়নবযাগয জ্বা ারনি েযেহাি নয়। র্ী পারন র্তটা েযেহাি র্িা যাবে, দর্ান ধ্িবনি 
িাসায়রনর্ েযেহাি যাবে, েজক য েযেস্থাপনা দর্মন হবে এসে রেষবয় নীরতমা া েির্াি। 

 

রপআিআইি দচয়ািমযান ে, জাবয়রে সাোবিি সভাপরতবত্ব অনুরষ্ঠত ওবয়রেনাবি আিও েিেয দেন 
রপআিআইি ভাইস দচয়ািমযান ে. সারের্ আহবমে, রেরসএএবসি রনেকাহী পরিচা র্ আরতর্ 
িহমান, রপআিআইি রসরনয়ি দফব া হাসান মঈনরুিন, আইরসরসএরেি উপপরিচা র্ রমজান আি 
খান প্রমুখ। এবত মূ  প্রেন্ধ উপস্থাপন র্বিন রেেেযাংর্ গ্রুবপি রসরনয়ি পরিবেশ রেবশষজ্ঞ ইয়ুন 
জ ুউই। 

https://samakal.com/todays-print-edition/tp-industry-

trade/article/2106105163/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-
%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0
%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC 

  

https://samakal.com/todays-print-edition/tp-industry-trade/article/2106105163/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-industry-trade/article/2106105163/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-industry-trade/article/2106105163/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-industry-trade/article/2106105163/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-industry-trade/article/2106105163/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC
https://samakal.com/todays-print-edition/tp-industry-trade/article/2106105163/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC
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ওবয়রেনাবি রেবশষজ্ঞিা 

প্রযুরিি েযেহাবি সতর্ক  হবত হবে 
অথকননরতর্ প্ররতবেের্ 

  ২১ জনু ২০২১, ০০:৪২ 

 

োং াবেবশি উন্নয়নবর্ পরিবেশোন্ধে র্বি গবে তু বত হবে। তবে এ জনয প্রযুরিি েযেহাবি 

সতর্ক  হবত হবে। উন্নত রেবেি প্রযরুি োং াবেবশ েযেহাি োোবনাি প্রবয়াজন িবয়বে, এি 

পাশাপারশ রনজস্ব মবে  োাঁে র্িাবত হবে েব  মন্তেয র্বিবেন অথকনীরতরেে ও রেরশষ্টজনিা। 

তািা েব ন, উন্নয়বনি জনয আমাবেি অবনর্ ভাব া ভাব া পরির্েনা িবয়বে। পঞ্চোরষকর্ 

পরির্েনা, শতেবষকি দেল্টা পরির্েনা, দপ্ররেত পরির্ে িবয়বে। এ োো মরুজে ক্লাইবমট দচঞ্জ 

প্রসপারিটি প্লান হবে। রর্ন্তু োস্তোয়বনি সময় আমিা গতানুগরতর্ ধ্ািায় এবগারে। 

‘রেরডং েযার্ এ রিন োং াবেশ’ রশবিানাবম গতর্া  আবয়ারজত এর্ ভাচুক য়া  আব াচনায় েিািা 

এ র্থা েব ন। রেেেযাংর্ গ্রুবপি সহায়তায় ভাচুক য়া  মাধ্যবম এই আব াচনাি আবয়াজন র্বি 

গবেষণা প্ররতষ্ঠান পর রস রিসাচক  ইনরিটিউট অে োং াবেশ (রপআিআই)। প্ররতষ্ঠাবনি রনেকাহী 

পরিচা র্ ে. আহসান এইচ মনসুবিি সঞ্চা নায় এবত েিেয িাবখন রপআিআই দচয়ািমযান ে. 

জাবয়রে সাোি, তত্ত্বােধ্ায়র্ সির্াবিি সাবের্ উপবেষ্টা অধ্যাপর্ ে. ম. তারমম, োং াবেশ 

েযাংবর্ি সাবের্ গভনকি ে. আরতউি িহমান, ব্র্যার্ রেেরেেযা বয়ি অধ্যাপর্ এরমবিটাস, অধ্যাপর্ 

ে. আইনুন রনশাত, পরিবেশরেে ে. আরতর্ িহমান, রপআিআইবয়ি ভাইস দচয়ািমযান ে. সারের্ 

আহবমে, এবপক্স ফুটওয়াি র রমবটবেি েযেস্থাপনা পরিচা র্ সসয়ে নারসম মঞ্জুি প্রমুখ। এবত মূ  

তুব  ধ্বিন রেেেযাংর্ গ্রুবপি দজযষ্ঠ পরিবেশরেে ইউন দজা ই। 

আহসান এইচ মনসুি েব ন, োং াবেশ উন্নয়ন র্িবে, আবিা র্িবে। এই উন্নয়ন যাবত ‘রিন 

দিাথ’ হয়, ভরেষযৎ প্রজবেি জনয পরিবেশোন্ধে হয় দসই প্রবচষ্টাও থার্বত হবে। োং াবেশ 

রেবেি দচবয় খেু র্ম র্ােকন সতরি র্িবে এটি দযমন সরতয, দতমরন ভরেষযবত র্ােকন রনিঃসিণ 

র্মাবত উন্নত রেবেি অরভজ্ঞতাও র্াবজ  াগাবত হবে। 

ে. আরতউি িহমান েব ন, সেুজ প্রেৃরিি জনয সেজু রেরনবয়াগ প্রবয়াজন। ইবতামবধ্য দেবশ 

আন্তজক ারতর্ মাবনি পরিবেশোন্ধে র্ািখানা গবে উেবে। তবে সেুজ প্রর্বে রেরনবয়াগ অবনর্টি 

স্বেবময়ারে। এ জনয স্বে সুবেি েীর্কবময়ারে তহরে  গবে তু বত হবে। তা োো সেুজ খাবত 

রেরনবয়াগ নীরতমা া আবিা সহজ র্িবত হবে। 
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অধ্যাপর্ ম তারমম েব ন, আমাবেি রিন দিাবথি রেবর্ দযবত হবে। রর্ন্তু এই র্াযকক্রবম প্রযরুি 

েযেহাবিি মবে  আমাবেি সামবন দনই। দর্ারিয়াি মবতা অবনর্ দেশ এ দেবে ভাব া র্িবে, 

রর্ন্তু দসসে দেবশি প্রযুরি আমাবেি এখানর্াি উপবযাগী রর্ না দসটিও দেখবত হবে। সেুজ 

উন্নয়বনি জনয রনজস্ব মবে  োাঁে র্িাবত হবে। 

ে. আইনুন রনশাত েব ন, উন্নয়বনি জনয আমাবেি অবনর্ ভাব া ভাব া পরির্েনা িবয়বে। 

পঞ্চোরষকর্ পরির্েনা, শতেবষকি দেল্টা পরির্েনা, দপ্ররেত পরির্ে িবয়বে। এ োো মুরজে 

ক্লাইবমট দচঞ্জ প্রসপারিটি প্লান হবে। রর্ন্তু োস্তোয়বনি সময় আমিা গতানুগরতর্ ধ্ািায় 

এবগারে। দেল্টা পরির্েনায় ৮০টি অযার্শন প্লান িবয়বে, যাি এর্টিও নতুন নয়। রতরন েব ন, 

আরম অবনর্ সির্ারি আম াবর্ দেবখরে যািা এত ভাব া এর্টি পরির্েনাি পৃষ্ঠাও উরল্টবয় 

দেবখরন। উন্নয়বন আমাবেি প্রযুরি েযেহাি র্িবত হবে, রর্ন্তু এই প্রযুরি েযেহাবি সােধ্ান হবত 

হবে। 

https://www.dailynayadiganta.com/last-

page/589579/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A

7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A

6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-

%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87 

 

 

সবুজ উন্নয়ন: এগুতে হতব বাস্তবসম্মে পরিকল্পনা রনতয়  
২০ জুন, ২০২১ ২২:২৭ 

রিাববাি পরিরস রিসার্চ ইনরিরিউি (রপআিআই) ও রবশ্বব্াাংক আতয়ারজে ‘রবল্ড ব্াক 
রিনাি’ শীর্চক ভারু্চ্য়াি আতিার্না সভায় বক্তািা এ কথা বতিন। 

https://www.dailynayadiganta.com/last-page/589579/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/589579/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/589579/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/589579/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/589579/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/589579/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/589579/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.dailynayadiganta.com/last-page/589579/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
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সবুজ উন্নয়তনি পতথ বাাংিাতেশ অতনকগুতিা পরিকল্পনা কতিতে। সিকাতিি পাশাপারশ রবসিকারি 
খােতক এই উন্নয়তনি পতথ এরিতয় আসতে হতব। এসব পরিকল্পনা-উতে্ািতক বাস্তবসম্মে কিতে 
না পািতি রিকসই উন্নয়ন িক্ষ্্মাত্রা (এসরিরজ) পূিণ কিা করিন হতয় যাতব। তেরি রপাশাক খােতক 
রযভাতব সবুজ উন্নয়তনি জন্ সহতযারিো রেয়া হয়, র্ামড়ারশল্প খাতে রসভাতব রেয়া হয় না। ফতি 
বাস্তবায়ন সম্ভব, এমন পরিকল্পনা রনতয় সামতন এগুতে হতব। 

রিাববাি পরিরস রিসার্চ ইনরিরিউি (রপআিআই) ও রবশ্বব্াাংক আতয়ারজে ‘রবল্ড ব্াক রিনাি’ শীর্চক 
ভারু্চ্য়াি আতিার্না সভায় বক্তািা এসব কথা বতিন। 

অনুষ্ঠাতন মূি প্রবন্ধ েুতি ধতিন রবশ্বব্াাংক গ্রুতপি রজষ্ঠ পরিতবশ অথচনীরেরবে ইউন রজা ওআইই। 
সঞ্চািনা কতিন রপআিআই রর্য়ািম্ান জাতয়রে সাত্তাি ও রনবচাহী পরির্ািক আহসান এইর্ মনসুি। 

মূি প্রবতন্ধ ইউন রজা ওআইই বতিন, রবতশ্বি অতনক উন্নে রেশ সবুজ উন্নয়তনি পতথ এরিতয় 
যাতে। উন্নে রেতশি মতো েরক্ষ্ণ রকারিয়াও সবুজ উন্নয়তনি পতথ এতিাতে। রসখাতন সিকাতিি 
সবুজ উন্নয়ন নীরেি বাস্তবায়তন রবসিকারি খাে গুরুত্বপূণচ ভূরমকা পািন কিতে। এ জন্ 
বাাংিাতেতশও সিকাতিি পাশাপারশ সবুজ উন্নয়তন রবসিকারি খােতক এরিতয় আসতে হতব। 

বাাংিাতেশ ব্াাংতকি সাতবক িভচনি ি. আরেউি িহমান বতিন, ‘সবুজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অথচায়তনি 
রবর্য়রি গুরুত্ব রেতে হতব। রসর্, জ্বািারনসহ রবরভন্ন খাতে বাাংিাতেশ ব্াাংতকি মাধ্তম অথচায়ন কিা 
হতয়তে। অন্ান্ খােতকও সবুজ পতথ এতিাতে হতব। আমিা তেরি রপাশাক খােতক রযভাতব সবুজ 
উন্নয়তনি জন্ সহতযারিো রেই, র্ামড়ারশল্প খাতে রসভাতব রেই না। এজন্ কীভাতব অথচায়ন সম্ভব 
রস রবর্য়রি স্পষ্ট কিতে হতব।’ 

সাতবক েত্ত্বাবধায়ক সিকাতিি উপতেষ্টা রমাহাম্মে োরমম বতিন, জ্বািারন খােতক কম কাবচন 
রনিঃসিতণি পতথ এতিাতনাি কথা বিা হতে। েতব নবায়নতযাি্ জ্বািারনি জন্ রয বাড়রে ব্য় কিতে 
হতব, ো রজািান রেয়াি মতো আরথচক সামথচ্ আমাতেি আতে রক না, রসরি রবতবর্না কিতে হতব। 

প্ারিস জিবায়ু রু্রক্তি প্রসঙ্গ রিতন বাাংিাতেশ রসন্টাি ফি অ্ািভান্স িারিতজি (রবরসএএস) রনবচাহী 
পরির্ািক আরেক িহমান বতিন, ‘বাাংিাতেশ ওই রু্রক্ত বাস্তবায়তনি রক্ষ্তত্র কীভাতব এতিাতব, োি 
একরি আরথচক ও বাস্তবায়নতযাি্ পরিকল্পনা েিকাি।’ 

বাাংিাতেশ পরিতবশবান্ধব উন্নয়তনি অতনক পরিকল্পনা কতিতে উতেখ কতি ব্র্্াক রবশ্বরবে্ািতয়ি 
ইতমরিিাস অধ্াপক আইনুন রনশাে বতিন, ‘ইরেমতধ্ বাাংিাতেশ সবুজ উন্নয়ন পরিকল্পনাি অাংশ 
রহতসতব জারেসাংতেি কাতে কাবচন রনিঃসিণ কমাতনাি পরিকল্পনা জমা রেতয়তে। 
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‘রকন্তু এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়তনি মতো আরথচক সামথচ্ ও সক্ষ্মো আমাতেি আতে রক না রস 
রবর্য়রি মতন িাখতে হতব। সবুজ উন্নয়ন বাস্তবায়ন সম্ভব, এমন পরিকল্পনা আমাতেি কিতে হতব।’ 

অ্াতপক্স ফুিওয়াতিি ব্বস্থাপনা পরির্ািক নারসম মনজুি বতিন, ‘তেতশ অতনক সবুজ কািখানা 
িতড় উিতে। এিইরি বাল্বতক সবুজ প্রযুরক্ত বিরে। রকন্তু এসব কািখানা রথতক উৎপারেে পণ্ 
রকাথায় রফিা হতে, রসগুতিা পরিতবতশি ক্ষ্রে কিতে রক না, ো আমাতেি রখয়াি িাখতে হতব। 

‘তয রকাতনা পণ্ উৎপােন রথতক শুরু কতি োি ব্বহাি এবাং রফতি রেয়াি পি ো যাতে পরিতবতশি 
ক্ষ্রে না কতি, রস ব্াপাতি রখয়াি িাখা জরুরি।’ 

https://www.newsbangla24.com/economy/143791/%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0
%A7%81%E0%A6%9C-
%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-
%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-
%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-
%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%
A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%
A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87 
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