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This issue of the Environment Newsletter includes the following items: 
 

১। বাপা-ববন সবেলবনর “চূড়ান্ত প্রস্তাবনা প্রকাশ” উপলবে ৩ অবটাবর ২০২০, আবয়াজিত ভাচচ য়ুাল 
সংবাদ সবেলন 
২। Virtual press conference to launch the National River Alliance for the 

Implementation of the Court Order 2019 (River Alliance CO 2019), August 
26, 2020 
৩। “বাাংলাদেশ পরিদবশ সম্পরকিত চতুর্ি আন্তর্িারতক সদেলন (আইরসরবএন-৪)-২০২০” 
(4th International Conference on Bangladesh Environment (ICBEN-4) 

2020) রবষয়ক রবদশষ সদেলন 
 

 

১। বাপা-ববন সবেলবনর “চূড়ান্ত প্রস্তাবনা প্রকাশ” উপলবে ৩ অবটাবর ২০২০, আবয়াজিত ভাচচ য়ুাল সংবাদ সবেলন 

 
ছজব ১:  বাপা-ববন সবেলবনর “চূড়ান্ত প্রস্তাবনা প্রকাশ” উপলবে ৩ অবটাবর ২০২০, আবয়াজিত ভাচচ ুয়াল 

সংবাদ সবেলবনর স্ক্রীনশট  
 

http://www.ben-global.net/
http://www.listserv.emory.edu/BEN
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বাংলাবদশ পজরববশ আবদালন (বাপা), বাংলাবদশ পজরববশ ননটওয়াকু (ববন) এর ন ৌথ উবদযাবে এবং 
নদবশর জবজভন্ন সরকারী-ববসরকারী জবশ্বজবদযালয় ও পজরববশ সপে ৫২জট সংেঠবের সহব াজেতায় ‘‘বাংলাবদবশ 
পজরববশ আবদালবনর রািননজতক কা ুকাজরতা: চযাবলঞ্জ ও প্রজতকার” জবষয়ক এক জববশষ সবেলন েত ০৪ িানচয়াজর, 
২০২০ তাজরবে স্টামব ার্ু জবশ্বজবদযালবয় অনচজিত হয়। উক্ত সবেলবনর “চূড়ান্ত প্রস্তাবনা প্রকাশ” উপলবে বাপা-
নবন এর ন ৌথ উবদযাবে ৩ অবটাবর ২০২০, শজনবার এক ভাচচ ুয়াল সংবাদ সবেলবনর আবয়ািন করা হয়।  

উক্ত সংবাদ সবেলবন সভাপজতত্ব কবরন বাপা’র সহ-সভাপজত ও সবেলন প্রস্তুজত কজমজটর আহ্বায়ক, 
অধ্যাপক েদকার বিলচল হক। সবেলবনর চূড়ান্ত প্রস্তাবনা উপস্থাপন কবরন র্া. নমা. আব্দচল মজতন, জনবুাহী সহ-
সভাপজত, বাপা ও সদসয সজচব, সবেলন প্রস্তুজত কজমজট ও অধ্যাপক র্. নিরুল ইসলাম, প্রজতিাতা নবন এবং 
উবদযাক্তা ও সহ-সভাপজত, বাপা। অনচিাবন উপজস্থত সংজেপ্ত মতামত িানান নদবলায়ার নহাবসন, সাধ্ারে সম্পাদক, 
বন ও পজরববশ জবষয়ক উপকজমজট, বাংলাবদশ আওয়ামী লীে নকন্দ্রীয় কজমজট; র্া. সাোওয়াত হাসান িীবন, 
সাংেঠজনক সম্পাদক, বাংলাবদশ িাতীয়তাবাদী দল (জবএনজপ) নকন্দ্রীয় কজমজট; রুহীন নহাবসন জপ্রন্স, নকন্দ্রীয় সম্পাদক, 
বাংলাবদবশর কজমউজনস্ট পাজটু (জসজপজব); অধ্যাপক এম এম আকাশ, অধ্যাপক, ঢাকা জবশ্বজবদযালয়; স্থপজত সালমা এ 
শজ , আহ্বায়ক, নেরায়ন ও নেরসচশাসন জবষয়ক কজমজট, বাপা; সঞ্জীব দ্রং, আহ্বায়ক, আজদবাসী িনবোিী ও 
পজরববশ জবষয়ক কজমজট বাপা; অধ্যাপক র্. এম শহীদচল ইসলাম, আহ্বায়ক, সবেলবনর কাজরেজর অজধ্ববশন কজমজট। 
বাপা-ববন আবয়াজিত এই সংবাদ সবেলবন  চক্ত নথবক অবনবকই মূলযবান মতামত জদবয়বছন। 
 

 

২। Virtual press conference to launch the National River Alliance for the 
Implementation of the Court Order 2019 (River Alliance CO 2019), August 26, 2020 
 

 

ছবি ২: Banner of the virtual press conference to launch the National River Alliance for 
the Implementation of the Court Order 2019 (River Alliance CO 2019), August 26, 2020. 
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A virtual press conference launched the National River Alliance for the 
Implementation of the Court Order 2019 (in short, River Alliance CO 2019) on August 26, 
2020 in Dhaka. On the basis of a writ petition in 2016, moved by Advocate Manzil 
Murshid, a path breaking Court Order 2019 was given to protect rivers. This gave rivers 
the right of a living entity and entrusted the national river conservation commission 
(NRCC) with the guardianship over all rivers and water bodies. It further emphasized 
the polluting and taking over of rivers to be ‘foujdari oporadh’ and the Public Trust 
Doctrine, the Precautionary Principle and the Polluter's Pay Principle were to apply. A 
river is to be considered a legal person.  

The speakers noted that it was clear that in order to restore river governance and 
the well-being of rivers effectively this court order would have to be the instrument of 
change. There was no doubt that the court order needed to be implemented properly. The 
speakers observed that the High Court has been remarkable in its support for rivers and 
for an independent National River Conservation Commission (NRCC). BAPA-BEN 
believe that by ensuring proper implementation of this Order, fundamental 
improvements in river governance can be brought about. 

In September 2019, on an invitation from BAPA, Sheva, Arannayk Foundation, 
Waterkeepers Bangladesh and Brotee agreed to jointly initiate a National River Alliance 
with a single mandate, i.e., to implement the Supreme Court Order 2019 to protect all 
water bodies. The task is challenging but it has to be done. With the launching of the 
Alliance, grassroot activists and eminent river, social, academic and most importantly, 
legal activists are expected to come together to monitor compliance and due diligence 
and proceed with legal challenges in cases where the court order was not upheld. Its 
natural ally would be the NRCC. Dr. Mujibur Rahman Hawlader, Chairman NRCC, 
graced the occasion as the Chief Guest. Dr. Shahdeen Malik, Mr. Farid Uddin Ahmed, 
Advocate Manzil Murshid, Dr. Mohd. Abdul Matin, Dr. Asif Nazrul, Ms. Shireen Huq 
and Ms. Sayeeda Roxana Khan delivered their insightful addresses as special guests. Mr. 
Sharmeen Murshid moderated the webinar, while Mr. Sharif Jamil delivered the welcome 
speech.  
 

 

৩। “বাাংলাদেশ পরিদবশ সম্পরকিত চতুর্ি আন্তর্িারতক সদেলন (আইরসরবএন-৪)-২০২০” (4th International 

Conference on Bangladesh Environment (ICBEN-4) 2020) রবষয়ক রবদশষ সদেলন  
 
বাপা-ববন আদয়ারর্ত “বাাংলাদেশ পরিদবশ সম্পরকিত চতুর্ি আন্তর্িারতক সদেলন (আইরসরবএন-৪)” (4th 

International Conference on Bangladesh Environment (ICBEN-4) রবষয়ক সদেলদনি ‘ব াষণা’, 
সদেলন সম্পদকি অবরিতকিণ ও সাংরিষ্ট তর্যারে’ প্রোন উপলদযয ভাচুিয়াল সাংবাে সদেলন অনুরিত িদয়দে ২৪ 
অদটাবি ২০২০। অনুিাদন সভাপরতত্ব কদিন সদেলন প্রস্তুরত করিরটি আিবায়ক ও বাপা’ি সভাপরত, সুলতানা 
কািাল। িুল প্রবন্ধ উপস্থাপন কদিন ব ৌর্ভাদব ড. নর্রুল ইসলাি, প্ররতিাতা ববন ও উদেযাক্তা ও সি-সভাপরত, 
বাপা এবাং ডা. বিা.আবু্দল িরতন, সেসয সরচব, সদেলন প্রস্তুরত করিরট ও রনবিািী সি-সভাপরত, বাপা। এোডা এদত 
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বাপা-ববন এি অনযানয বনতৃবৃন্দসি সাংরিষ্ট গদবষক, রবরশষ্ট বযরক্তবগি, রবরভন্ন পরিদবশবােী ও সািারর্ক সাংগঠদনি 
প্ররতরনরিগণ উপরস্থত বর্দক আদলাচনায় অাংশ গ্রিণ কদিন। 
 

 
েরব ৩: বাাংলাদেশ পরিদবশ সম্পরকিত চতুর্ি আন্তর্িারতক সদেলন (আইরসরবএন-৪)-২০২০ (4th International 

Conference on Bangladesh Environment (ICBEN-4) 2020) রবষয়ক রবদশষ সদেলদনি স্ক্রীনশট  
 
আগািী রডদসম্বি, ২০২০ এি ২৬-২৭ তারিদে ঢাকায়, বাাংলাদেশ পরিদবশ আদন্দালন (বাপা) ও বাাংলাদেশ পরিদবশ 
বনটওয়াকি (ববন)-এি ব ৌর্ উদেযাদগ “বাাংলাদেদশি পরিদবশ রবষয়ক চতুর্ি আন্তর্িারতক সদেলন (আইরসরবএন-৪) 
(4th International Conference on Bangladesh Environment (ICBEN-4) সদেলন অনুরিত িদত 
 াদে। সাংবাে সদেলন বর্দক উক্ত সদেলদনি ‘ব াষণা,’ সদেলদনি লযয ও উদেশযসি সাংরিষ্ট রবষদয় রবস্তারিত 
তর্য তুদল িিা িয়। কদিানা-১৯-এি কািদন এই সদেলন অনলাইদন িদব। অনলাইদন সদেলদনি রবরভন্ন ভালিন্দ, 
সম্ভাবনা, রবরবি কিণীয় রবষয়ারে রনদয় রবশে আদলাচনা িয়। সবাইদক গদবষণািিিী প্রবদন্ধি িান, সাংেযা বাডাদনাি 
র্নয সবাি ঐকারন্তক সিদ ারগতা কািনা কদি ভাচুিয়াল সাংবাে সদেলন সিাপ্ত িয়। এই িিৎ - বৃিৎ - অরত 
প্রদয়ার্নীয় সদেলনদক সাফলযিরিত কিাি র্নয সবাইদক আহ্বান কিা িয়।   
 
 

 “Environment Newsletter” is produced and circulated by the “Bangladesh Environment Network 
(BEN),” the global network of non-resident Bangladeshis and their international friends, geared 
toward protection of Bangladesh and global environment. It may be recirculated and its contents 
may be used for non-commercial purposes, provided appropriate acknowledgment is made. Send 
your comments queries to:  ben.global.editor@gmail.com.  
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