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Today, 6 February, a joint press conference was organized by Center for
Participatory Research and Development (CPRD) and Climate Action Network South
Asia-Bangladesh (CANSA) focusing “Expectations and Recommendation for
Enhanced Nationally Determined Contributions (NDC) to lessen the Greenhouse Gas
emission in Bangladesh to mitigate the Climate Change impacts”. The conference
took place around 11 in the morning at the National Press Club, Dhaka.
The press conference was aimed to highlight the expectations of civil society on the
Enhanced Nationally Contributed Contribution, to present a well-thought-out analysis
of the newly submitted interim document and to make recommendations on the issue.
Mr. Md. Shamsuddoha, Chief Executive of CPRD has presented the keynote speech
at the press conference. Moreover, two senior journalists Mr. Kauser Rahman and
Mr. Nikhil Chandra Bhadradelivered their insights addressing the topic. Senior
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Research Assistant of CPRD Mr. Md. AkibJabed has concluded the press conference
with the summary of the discussion. Mr. Imran, Research Assistant (Policy
andAdvocacy) of CPRD has administered the conference.
In a written statement, Mr. Shamsuddoha mentioned that although the CO2
concentration in the atmosphere used to be less than approximately 280 ppm before
the Industrial Revolution, has currently exceeded 420 ppm, which has not been
observed throughout the last 420,000 years. Due to increase of Greenhouse Gases
like Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Chlorofluro Carbo, Methane and Nitrous
Oxide in the atmosphere, the global temperature has already risen by 1.1 degree
Celsius compared to the pre-industrial revolution temperature.
Meanwhile, this upward trend in global warming is causing detrimental impacts
everywhere. Extreme weather events like disasters are on the rise. People’s
livelihoods are at risk; Social and economic uncertainty is constantly increasing.
Different scientific reposts have already demonstrated that if all countries meet their
NDC, still the global temperature is likely to increase by 3 to 4 degree Celsius, which
will undoubtedly threaten the existence of all living things in the planet. Hence,
there’s no other option rather than enhancing the Nationally Determined
Contributionsby all the countriesand the industrialized nations have to take the lead
and ensure their significant contributionsto materialize the Paris Agreement.
The 1992 UNFCCC global Measures to tackle Climate Change explicitly urges the
member states to reduce carbon emissions, but the bitter truth is, while rich nations
have a legal obligation (Under UNFCCC and later by the requirement of Kyoto
Protocol) to reduce carbon emissions substantially due to their large quantity of
emission in the atmosphere, they have either delayed or denied to take the
responsibility.
He added that in order to survive the impact of climate change and play a leading role
in the international arena, Bangladesh must create a universally accepted,
explanatory, revaluated NDC that can be used to reduce carbon emissions.
Mr. Shamsuddoha emphasized that the revaluated NDC could not involve any sector
where the livelihood of most of the people of the country is dependent but at the
same time without considering the issues related to environment and climate change,
NDC will not be beneficial for Bangladesh.
Analyzing the interim NDC document, he said the original document was a total of 18
pages. Of these eighteen pages, the cover is one page, the table of contents in one
page, the picture is one page, six (6) pages are blank, 4-5 lines are written in two
pages, 11 pages have been used in that way. Out of rest seven pages that contain
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the texts, Introduction is written on one page, another page covers the aspects of
Adaptation and rest of the 5 pages talked about the essence of policies and
measures Bangladesh have already taken to lessen carbon emissions.
The last page (page no. 13) of Interim report addresses the enhanced NDC, however,
most of the texts are irrelevant and the chapter has not included any specific sector
that should be considered in the enhanced NDC. There are only four lines in the text
that specifically talks about the reduction of carbon emission. Mr. Shamsuddoha
uttered that the civil society and various stakeholders of the country are committed to
take the NDC process forward and take part in building Bangladesh as a sustainable
and environmentally friendly country.
Kausar Rahman said in his speech that climate change is being talked all over the
world but even after that we are still observing the deficiency in understanding among
the policy stakeholders. “Undoubtedly, it is commendable that Bangladesh has done
its best. I think, instead of having the limitations, Bangladesh has to contribute
significantly in the global arena through its NDC. We are disappointed to see that the
technical side of the interim NDCthat Bangladesh has submitted meanwhile.
We have seen that agriculture is targeted as a possible sector to enhance the
country’s NDC but we can’t do any harm to the sector that involves the livelihood of a
vast majority of the people in Bangladesh. Many people of the country are now using
different luxury products like Air conditioner, making the energy sector effective would
be a better option for the Enhanced NDC of Bangladesh. Furthermore, the NDC could
be improved better if stakeholders and experts of different fields are involved to revise
it” said by the senior Journalist Mr Kawser Rahman.
Mr. Nikhil ChandraBhadra said that the people responsible for climate change should
be reminded repeatedly to fulfil their responsibilities and duties. In the same way, a
country like Bangladesh has to formulate appropriate policies to the best of its ability.
“We have seen to suffer the common people from the wrong policy decisions.
Therefore, it’s quite necessary for the policy stakeholders to formulate the
appropriate policies. During the tenure of the present government, we are observing
improvement in many sectors of the country.Hon’ble Prime Minister has always been
vigilant in preventing climate change. We think she will take appropriate steps to
formulate necessary policies to ensure the participation of people from different
levels”, Mr. Nikhil Said. He also mentioned the responsibilities of journalists regarding
climate change issues.
In Recommendation for the enhanced NDC, included
>> Bangladesh should submit a revised NDC that will be globally acceptable,
Explainable and must mention the specific figure of Carbon emission target.
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>> In revised NDC, no sector can be included which relates the livelihood of mass
people, like agriculture.
>> The revised NDC should assess the possibility of reducing the emission of any
new type of greenhouse gas
>> The NDC of Bangladesh shouldrely on the use of modern technology, Executable
and up-to-date. In the case of NDC regeneration, the knowledge and proposals of
different stakeholders should be considered.
>> To make the NDC reorganization process more participatory Civil society,
researchers, development workers and development partners should be involved.
>> In the revised NDC, it’s necessary to consider the aspects of sustainable
development.
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িবেশষ
মতামেতর িভি েত কাবন িনগমণ কমােনার
কমপিরক না ণয়েনর আ ান

জলবায়ু পিরবতেনর
িতকর
ভাব মাকােবলার ােথ িবেশষ সহ সংি
সকেলর
মতামেতর িভি েত কাবন িনগমণ কমােনার কমপিরক না ণয়েনর আ ান জািনেয়েছ
স ার ফর পা টিসেপটির িরসাচ এ
ডেভলপেম (িসিপআরিড) এবং কাইেমট অ াকশন
নটওয়াক সাউথ এিশয়া-বাংলােদশ। শিনবার এক সংবাদ সে লেন এই আ ান জানােনা হয়।
জাতীয়
সকােবর জহর হােসন চৗধুরী িমলনায়তেন আেয়া জত ‘জলবায়ু পিরবতন
মাকােবলায় ীণ হাউজ গ াস িনগমণ াসকে বাংলােদেশর জাতীয়ভােব িনন ত অবদান
(এনিডিস-ন াশনাল িডটারমাই কন িবউশনস) কােশর
ি েত আমােদর ত াশা ও
াবনা’ শীষক সংবাদ সে লেন সভাপিত কেরন িসিপআরিড’র িনবাহী ধান মা.
শামসুে াহা। আেলাচনায় অংশ নন
াইেমট চ
জানািল
ফারােমর (িসিসেজএফ)
সভাপিত কাওসার রহমান, সু রবন ও উপকুল সুরা আে ালেনর সম য়ক িনিখল ভ এবং
িসিপআরিড’র িসিনয়ার িরসাচ অ ািস া আিকব জােবদ ও আল ইমরান।
https://www.kalerkantho.com/home/printnews/1002337/2021-02-06
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সংবাদ সে লেন আধুিনক যু
িনভর, বা বায়নেযাগ ও যুেগাপেযাগী এনিডিস ণয়েণর
ওপর
ােরাপ কের বলা হয়, পুনমূল ািয়ত এনিডিস (জাতীয়ভােব িনন ত অবদান) িবষেয়
নাগিরক সমােজর ত াশা, সদ জমাদানকৃত অ ঃবত কালীন নিথ টর িবে ষণ উ াপন এবং
এনিডিস িবষেয় সুপািরশ তেল ধরা হয়। সুপািরেশ বলা হয়, বাংলােদশেক এক ট সবজন
হণেযাগ পুনমূল ািয়ত এনিডিস তির করেত হেব। কৃিষর মেতা দেশর বিশরভাগ মানুেষর
জীিবকা িনভরশীল কােনা খাতেক এনিডিসেত অ ভূ করা যােব না। ীণ হাউজ গ াস-ভ
নতন কান গ ােসর উদগীরণ ােসর টােগট নওয়া যায় িক-না তা খিতেয় দখেত হেব।
এনিডিস পুনমূল ায়েনর
ে
িবিভ অংশীজেনর
ান এবং যু যু
াবনােক
িবেবচনায় িনেত হেব। এনিডিস পুনমূল ায়ন
য়ােক
ও অংশ হণ মূল করেত দেশর
নাগিরক সমাজ, গেবষক, উ য়ন কম ও উ য়ন সহেযাগীেদর যু করেত হেব।
িলিখত ব েব মা. শামসুে াহা বেলন, বতমােন বায়ুম েল কাবন-ডাই-অ াইেডর মা া
৪২০ িপিপএম ছািড়েয় গেছ। যা িবগত ৪ ল ২০ হাজার বছেরও দখা যায়িন। বায়ুম েল
তাপ বৃ কারী (তাপ শাষণ ও তাপ ধারণকারী) এসব গ াস যমন কাবন-ডাই-অ াইড, কাবনমেনা-অ াইড, কােরােফােরা কাবন, িমেথন, নাই াস অ াইড ইত ািদ ীণ হাউজ গ ােসর
উ েরা র বৃ র ফেল পৃিথবীর গড় উ তা ইেতামেধ িশ -িব েবর পযায় থেক এক দশিমক
১০ স. বেড়েছ। ইেতামেধ বি ক উ তা বৃ র এই উধমূখী বণতার ফেল নিতবাচক
ভাব পিরলিত হে । আবহাওয়াজিনত চরম দুেযাগ বাড়েছ। মানুেষর জীবন-জীিবকা েমই
ঝু ঁ িক
হে । সামা জক ও অথৈনিতক অিন য়তা বাড়েছ। এমতাব ায় কাবন উদগীরেণর
মা া কমােনার জন ধনী দশ েলার আইনী বাধ বাধকতা থাকেলও তারা দায়ভার এিড়েয়
গেছ। তাই এ িবষেয় কাযকর পদে প হণ করা জ রী।
িসিসেজএফ সভাপিত কাওসার রহমান বেলন, জলবায়ু পিরবতন িনেয় সারাপৃিথবীেতই কথা
হে িক তারপরও আমরা দখিছ এখেনা নীিত িনধারণী পযােয় জানা- বাঝার ঘাটিত রেয়েছ।
বাংলােদশ য এনিডিস ট জমা িদেয়েছ তার টকিনক াল িদক েলা দেখ আমরা হতাশ
হেয়িছ। এে ে এমন কােনা খাতেক যু করা যােবনা, যার ফেল দেশর সাধারণ মানুষ
িত
হয়। িবেশষ কের কৃিষ খাতেক এখান থেক বাইের রাখেত হেব। অন িদেক িবদু ৎ ও
ালানী খাতেক যু করেত হেব।
Print

স াদক : ইমদাদুল হক িমলন,
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কাবন িনগমন কমােনার কমপিরক না

ণয়েনর আ ান

কাবন িনগমন কমােনার কমপিরক না
ণয়েনর আ ান
কাশ | ০৭ ফব্ য়াির ২০২১, ০০:০০



ম যাযািদ িরেপাট

জলবায়ু পিরবতেনর িতকর ভাব মাকািবলার ােথ িবেশষ সহ সংি
সবার মতামেতর
িভি েত কাবন িনগমন কমােনার কমপিরক না ণয়েনর আ ান জািনেয়েছ স ার ফর
পা টিসেপটির িরসাচ অ া
ডেভলপেম (িসিপআরিড) এবং াইেমট অ াকশন নটওয়াক
সাউথ এিশয়া-বাংলােদশ। শিনবার এক সংবাদ সে লেন এই আ ান জানােনা হয়। জাতীয়
সকােবর জহর হােসন চৗধুরী িমলনায়তেন আেয়া জত 'জলবায়ু পিরবতন মাকািবলায়
ি ন হাউজ গ াস িনগমন াসকে বাংলােদেশর জাতীয়ভােব িনন ত অবদান (এনিডিসন াশনাল িডটারমাই কন বউশনস) কােশর পিরে ি ত আমােদর ত াশা ও
াবনা'
শীষক সংবাদ সে লেন সভাপিত কেরন িসিপআরিড'র িনবাহী ধান মা. শামসুে াহা।
আেলাচনায় অংশ নন কাইেমট চ জানািল
ফারােমর (িসিসেজএফ) সভাপিত কাওসার
রহমান, সু রবন ও উপকূল সুরা আে ালেনর সম য়ক িনিখল ভ এবং িসিপআরিডর
িসিনয়র িরসাচ অ ািস া
আিকব জােবদ ও আল ইমরান। সংবাদ সে লেন আধুিনক
যু িনভর, বা বায়নেযাগ ও যুেগাপেযাগী এনিডিস ণয়েনর ওপর
ােরাপ কের বলা
হয়, পুনমূল ািয়ত এনিডিস (জাতীয়ভােব িনন ত অবদান) িবষেয় নাগিরক সমােজর ত াশা,
সদ জমাদানকৃত অ বত কালীন নিথ টর িবে ষণ উ াপন এবং এনিডিস িবষেয় সুপািরশ
তেল ধরা হয়। সুপািরেশ বলা হয়, বাংলােদশেক এক ট সবজন হণেযাগ পুনমূল ািয়ত
এনিডিস তির করেত হেব। কৃিষর মেতা দেশর বিশর ভাগ মানুেষর জীিবকা িনভরশীল
কােনা খাতেক এনিডিসেত অ ভ
করা যােব না। ি নহাউজ গ াসভ
নতন কােনা
গ ােসর উদিগরণ ােসর টােগট নওয়া যায় িকনা তা খিতেয় দখেত হেব। এনিডিস
পুনমূল ায়েনর
ে িবিভ অংশীজেনর
ান এবং যু যু
াবনােক িবেবচনায় িনেত
হেব। এনিডিস পুনমূল ায়ন
য়ােক
ও অংশ হণ মূল করেত দেশর নাগিরক সমাজ,
গেবষক, উ য়ন কম ও উ য়ন সহেযাগীেদর যু করেত হেব।
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ই+এফ+ জ তজগাঁও িশ এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেক কািশত ও যায়যায়িদন ি
াস
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কাবন িনগমন কমােনা: মতামেতর িভি েত
কমপিরক না ণয়েনর আ ান
িনজ

িতেবদক

জলবায়ু পিরবতেনর িতকর ভাব মাকািবলার ােথ িবেশষ সহ সংি
সবার মতামেতর
িভি েত কাবন িনগমন কমােনার কমপিরক না ণয়েনর আ ান জািনেয়েছ স ার ফর
পা টিসেপটির িরসাচ অ া
ডেভলপেম (িসিপআরিড) এবং াইেমট অ াকশন নটওয়াক
সাউথ এিশয়া-বাংলােদশ।
শিনবার এক সংবাদ সে লেন এই আ ান জানােনা হয়। জাতীয়
স ােবর জহর হােসন
চৗধুরী িমলনায়তেন আেয়া জত ‘জলবায়ু পিরবতন মাকািবলায় ি ন হাউজ গ াস িনগমন
াসকে
বাংলােদেশর জাতীয়ভােব িনণ ত অবদান (এনিডিস-ন াশনাল িডটারমাই
কন িবউশনস)
কােশর পিরে ি েত আমােদর
ত াশা ও
াবনা’ শীষক সংবাদ
সে লেন সভাপিত কেরন িসিপআরিডর িনবাহী ধান মা. শামসুে াহা। আেলাচনায় অংশ
নন িসিপআরিডর িসিনয়ার িরসাচ অ ািস া আিকব জােবদ ও আল ইমরান।
সংবাদ সে লেন আধুিনক যু িনভর, বা বায়নেযাগ ও যুেগাপেযাগী এনিডিস ণয়েনর
ওপর
ােরাপ কের বলা হয়, পুনমূল ািয়ত এনিডিস (জাতীয়ভােব িনণ ত অবদান) িবষেয়
নাগিরক সমােজর ত াশা, সদ জমাদানকৃত অ বত কালীন নিথ টর িবে ষণ উ াপন এবং
এনিডিস িবষেয় সুপািরশ তেল ধরা হয়।
সুপািরেশ বলা হয়, বাংলােদশেক এক ট সবজন হণেযাগ পুনমূল ািয়ত এনিডিস তির করেত
হেব। কৃিষর মেতা দেশর বিশরভাগ মানুেষর জীিবকা িনভরশীল কােনা খাতেক এনিডিসেত
https://www.deshrupantor.com/home/printnews/275291/2021-02-07
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অ ভ করা যােব না। ি ন হাউজ গ াসভ নতন কােনা গ ােসর উদিগরণ ােসর টােগট
নওয়া যায় িক না, তা খিতেয় দখেত হেব। এনিডিস পুনমূল ায়েনর
ে িবিভ অংশীজেনর
ান ও যু যু
াবনােক িবেবচনায় িনেত হেব।
িলিখত ব েব মা. শামসুে াহা বেলন, বতমােন বায়ুম- ল কাবন ডাই-অ াইেডর মা া ৪২০
িপিপএম ছািড়েয় গেছ, যা গত ৪ লাখ ২০ হাজার বছেরও দখা যায়িন। বায়ুম- ল তাপ
বৃ কারী (তাপ শাষণ ও তাপ ধারণকারী) এসব গ াস যমন কাবন ডাই-অ াইড, কাবনমেনা-অ াইড, কােরােফােরা কাবন, িমেথন, নাই াস অ াইড ইত ািদ ি ন হাউজ গ ােসর
উ েরা র বৃ র ফেল পৃিথবীর গড় উ তা ইিতমেধ িশ িব েবর পযায় থেক ১ দশিমক ১০
স বেড়েছ। ইিতমেধ বিশ^ক উ তা বৃ র এই ঊ মুখী বণতার ফেল নিতবাচক ভাব
পিরলি ত হে । আবহাওয়াজিনত চরম দুেযাগ বাড়েছ। মানুেষর জীবন-জীিবকা
েমই
ঝু ঁ িক
হে । সামা জক ও অথৈনিতক অিন য়তা বাড়েছ। এমতাব ায় কাবন উদিগরেণর
মা া কমােনার জন ধনী দশ েলার আইিন বাধ বাধকতা থাকেলও তারা দায়ভার এিড়েয়
গেছ। তাই এ িবষেয় কাযকর পদে প হণ করা জ ির।
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ভাব

িবেশষে র মত িনেয় কাবন িনগমণ াস
পিরক না নওয়ার আ ান
কাশ : ০৭ ফব্ য়াির ২০২১, ০০:০০ | ি
িনজ

সং রণ

িতেবদক

জলবায়ু পিরবতেনর িতকর ভাব মাকািবলার ােথ িবেশষ সহ সংি
সবার মতামেতর
িভি েত কাবন িনগমণ কমােনার কমপিরক না ণয়ন নওয়া এবং কৃিষর মেতা জীিবকা
িনভরশীল কােনা খাতেক এনিডিসেত অ ভ না করেত আ ান জািনেয়েছ স ার ফর
পা টিসেপটির িরসাচ অ া
ডেভলপেম (িসিপআরিড) এবং াইেমট অ াকশন নটওয়াক
সাউথ এিশয়া-বাংলােদশ।
জাতীয়
স ােবর জহর হােসন চৗধুরী িমলনায়তেন আেয়া জত ‘জলবায়ু পিরবতন
মাকােবলায় ি ন হাউস গ াস িনগমণ াসকে বাংলােদেশর জাতীয়ভােব িনণ ত অবদান
(এনিডিস-ন াশনাল িডটারমাই কন িবউশনস) কােশর পিরে ি েত আমােদর ত াশা ও
াবনা’ শীষক সংবাদ সে লেন সং া দু ট এ আ ান জানায়। সংবাদ সে লেন সভাপিত
কেরন িসিপআরিডর িনবাহী ধান মা. শামসুে াহা। আেলাচনায় অংশ নন াইেমট চ
জানািল
ফারােমর (িসিসেজএফ) সভাপিত কাওসার রহমান, সু রবন ও উপকূল
আে ালেনর সম য়ক িনিখল ভ এবং িসিপআরিডর িসিনয়র িরসাচ অ ািস া আিকব
জােবদ ও আল ইমরান। এ সময় আধুিনক যু িনভর, বা বায়নেযাগ ও যুেগাপেযাগী
এনিডিস ণয়েনর ওপর
ােরাপ, পুনমূল ািয়ত এনিডিস (জাতীয়ভােব িনণ ত অবদান)
িবষেয় নাগিরক সমােজর ত াশা, সদ জমাদানকৃত অ বত কালীন নিথ টর িবে ষণ
উ াপন এবং এনিডিস িবষেয় সুপািরশ তেল ধরা হয়।
সুপািরেশ বলা হয়, িবেশষ
মতামেতর িভি েত বাংলােদশেক এক ট সবজন হণেযাগ
পুনমূল ািয়ত এনিডিস তির করেত হেব। কৃিষর মেতা দেশর বিশরভাগ মানুেষর জীিবকা
িনভরশীল কােনা খাতেক এনিডিসেত অ ভ করা যােব না। ি ন হাউস গ াসভ নতন
কােনা গ ােসর উদগীরণ ােসর টােগট নওয়া যায় িক-না তা খিতেয় দখেত হেব। এনিডিস
পুনমূল ায়েনর
ে িবিভ অংশীজেনর
ান এবং যু যু
াবনােক িবেবচনায় িনেত
হেব।
িলিখত ব েব মা. শামসুে াহা বেলন, বায়ুম- ল তাপ বৃ কারী (তাপ শাষণ ও তাপ
ধারণকারী) গ াস যমন কাবন ডাইঅ াইড, কাবন মেনাঅ াইড,
ােরাে ােরা কাবন,
িমেথন, নাই াস অ াইড ইত ািদ ি ন হাউস গ ােসর উ েরা র বৃ র ফেল পৃিথবীর গড়
উ তা এরই মেধ িশ িব েবর পযায় থেক ১ দশিমক ১০ স. বেড়েছ। এরই মেধ বি ক
উ তা বৃ র এই ঊ মুখী
বণতার ফেল নিতবাচক
ভাব পিরলি ত হে ।
আবহাওয়াজিনত চরম দুেযাগ বাড়েছ। মানুেষর জীবন-জীিবকা
েমই ঝু ঁ িক
হে ।
সামা জক ও অথৈনিতক অিন য়তা বাড়েছ। এ
ে ধনী দশ েলার আইিন বাধ বাধকতা
থাকেলও তারা দায়ভার এিড়েয় গেছ।
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/ortho-banijjo-o-corporet/36576/িবেশষে
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|
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জলবায়ু পিরবতেনর িতকর ভাব মাকািবলার ােথ িবেশষ সহ সংি
সকেলর মতামেতর িভি েত
কাবন িনগমণ কমােনার কমপিরক না ণয়েনর আ ান জািনেয়েছ স টার ফর পািটিসেপটির িরসাচ অ া ড
ডেভলপেম ট (িসিপআরিড) এবং কাইেমট অ াকশন নটওয়াক সাউথ এিশয়া-বাংলােদশ।
শিনবার জাতীয় স ােবর জ র হােসন চৗধুরী িমলনায়তেন আেয়ািজত ‘জলবায়ু পিরবতন মাকািবলায়
ি ন হাউজ গ াস িনগমণ াসকে
বাংলােদেশর জাতীয়ভােব িননীত অবদান (এনিডিস- াশনাল
িডটারমাই ড কনি িবউশনস) কােশর ি েত আমােদর ত াশা ও
াবনা’ শীষক এক সংবাদ সে লেন
এই আ ান জানােনা হয়। এেত সভাপিত কেরন িসিপআরিড’র িনবাহী ধান মা. শাম ে াহা। আেলাচনায়
অংশ নন াইেমট চ জানািল
ফারােমর (িসিসেজএফ) সভাপিত কাওসার রহমান,
রবন ও উপ ল
রা আে ালেনর সম য়ক িনিখল ভ এবং িসিপআরিড’র িসিনয়ার িরসাচ অ ািস া ট আিকব জােবদ ও
আল ইমরান।
সংবাদ সে লেন আধুিনক যিু
িনভর, বা বায়নেযাগ ও যেু গাপেযাগী এনিডিস ণয়েণর ওপর
ােরাপ কের বলা হয়, পুনমূল ািয়ত এনিডিস (জাতীয়ভােব িননীত অবদান) িবষেয় নাগিরক সমােজর
ত াশা, সদ জমাদানকৃ ত অ ঃবতীকালীন নিথিটর িবে ষণ উ াপন এবং এনিডিস িবষেয় পািরশ তু েল
https://www.outlookbangla.com/2021/02/06/িবেশষ
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ধরা হয়। পািরেশ বলা হয়, বাংলােদশেক একিট সবজন হণেযাগ পুনমূল ািয়ত এনিডিস তির করেত
হেব। কৃ িষর মেতা দেশর বিশরভাগ মা েষর জীিবকা িনভরশীল কােনা খাতেক এনিডিসেত অ ভূ করা
যােব না। ি ন হাউজ গ াসভু নতু ন কােনা গ ােসর উদগীরণ ােসর টােগট নয়া যায় িক-না তা খিতেয়
দখেত হেব। এনিডিস পুনমূল ায়েনর ে িবিভ অংশীজেনর ান এবং যিু যু
াবনােক িবেবচনায়
িনেত হেব। এনিডিস পুনমূল ায়ন ি য়ােক
ও অংশ হণ মূল করেত দেশর নাগিরক সমাজ, গেবষক,
উ য়ন কমী ও উ য়ন সহেযাগীেদর যু করেত হেব।
িলিখত ব েব মা. শাম ে াহা বেলন, বতমােন বায়ুম- ল কাবন-ডাই-অ াইেডর মা া ৪২০ িপিপএম
ছািড়েয় গেছ, যা গত ৪ লাখ ২০ হাজার বছেরও দখা যায়িন। বায়ুম- ল তাপ ব ৃি কারী (তাপ শাষণ ও তাপ
ধারণকারী) এসব গ াস যমন কাবন-ডাই-অ াইড, কাবন-মেনা-অ াইড, কােরােফােরা কাবন, িমেথন,
নাই াস অ াইড ইত ািদ ি ন হাউজ গ ােসর উ েরা র ব ৃি র ফেল প ৃিথবীর গড় উ তা ইিতমেধ িশ িব েবর পযায় থেক ১.১০ স. বেড়েছ। ইিতমেধ বি ক উ তা ব ৃি র এই উধমূখী বণতার ফেল
নিতবাচক ভাব পিরলিত হে । আবহাওয়াজিনত চরম েযাগ বাড়েছ। মা েষর জীবন-জীিবকা েমই
ঝু ঁিক
হে । সামািজক ও অথৈনিতক অিন য়তা বাড়েছ। এমতাব ায় কাবন উদগীরেণর মা া কমােনার
জ ধনী দশ েলার আইিন বাধ বাধকতা থাকেলও তারা দায়ভার এিড়েয় গেছ। তাই এ িবষেয় কাযকর
পদে প হণ করা জ ির।
িতিন আেরা বেলন, জলবায়ু পিরবতেনর অিভঘাত থেক বাঁচেত এবং আ জািতক পিরম েল এই িবষয়িট
িনেয় নতৃ ানীয় ভূিমকা রাখেত হেল অবশ ই বাংলােদশেক একিট সবজন হণেযাগ , ব াখ ােযাগ , কাবন
উদগীরণ াসকরণেক িহসােব করা যায় এমন একিট পুনমূল ািয়ত এনিডিস তির করেত হেব।
অ :বতীকালীন এনিডিস নিথিটর িবে ষেণ করেত িগেয় িতিন বেলন, মূল দিললিট মাট আঠােরা ১৮ প ৃ ার।
এই আঠােরা প ৃ ার মেধ কভার পইজ এক প ৃ া, সূিচপ এক প ৃ া, ছিব এক প ৃ া, এেকবােরই শূ ( াংক)
৬িট প ৃ া, ৪-৫ লাইন কের লখা আেছ ইিট প ৃ ায় এভােব ১১ প ৃ া ব বহার করা হেয়েছ।
লখা রেয়েছ এমন ৭িট প ৃ ার মেধ ; সূচনা ব ব ১ প ৃ া, অিভেযাজন উে াগ িবষেয় বলা হেয়েছ; ১ প ৃ ায়,
বাংলােদশ ইিতমেধ কাবন িনগমন ােস িক িক নীিত ও পদে প হণ কেরেছ তার সার কথা এবং িবিভ
াপট ৫ প ৃ া জুেড়।
সবেশষ প ৃ ায় (প ৃ া নং ১৩) বিধত এনিডিস ২০২০ িবষেয় বলা হেয়েছ; যার বিশর ভাগই অ াসি ক কারণ
এ অধ ােয় কান িবেশষ খাত িবষেয় বলা হয়িন, যিট বিধত এনিডিস-এর আওতায় আসেব। কাবন িনগমন
ােস াসংি ক লখা রেয়েছ মা ৪ লাইন। িতিন বেলন, এনিডিস ি য়ােক এিগেয় িনেত এবং
বাংলােদশেক একিট টকসই, পিরেবশবা ব উ ত দশ িহসােব গেড় তালার কােজ অংশ িনেত এেদেশর
নাগরিক সমাজ এবং িবিভ অংশীজন ব পিরকর। িতিন এবং তার সংগঠন এনিডিস িবষেয় আেরা িচি ত
মতামত িনেয় আগামীিদেন হািজর হেবন বেল উে খ কেরন।
িসিসেজএফ সভাপিত কাওসার রহমান বেলন, জলবায়ু পিরবতন িনেয় সারা প ৃিথবীেতই কথা হে । িক ু
তারপরও আমরা দখিছ এখেনা নীিত িনধারণী পযােয় জানা- বাঝার ঘাটিত রেয়েছ। বাংলােদশ য এনিডিসিট
জমা িদেয়েছ তার টকিনক াল িদক েলা দেখ আমরা হতাশ হেয়িছ। এে ে এমন কােনা খাতেক যু করা
যােব না, যার ফেল দেশর সাধারণ মা ষ িত
হয়। িবেশষ কের কৃ িষ খাতেক এখান থেক বাইের রাখেত
হেব। অ িদেক িব ৎ ও ালািন খাতেক যু করেত হেব।
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নীিখল চ ভ বেলন, জলবায়ু পিরবতেনর জ দায়ী
ী লােক তােদর দািয় এবং কতব পালেনর
িবষয়িট বারবার তাগাদা িদেত হেব। এিকভােব বাংলােদেশর মেতা দশ েলােকও িনেজেদর সামথ মেতা
যথাযথ নীিত ণয়ন করেত হেব। আমরা দেখিছ অেনক সময় ভু ল নীিতর ফেল বাংলােদেশর সাধারণ
মা ষেক ক বইেত হয়। ফেল যথাযথ নীিত ণয়েণর জ
দেশর সকল অংিশজনেক িনেয় কাজ করেত
হেব। বতমান সরকােরর আমেল আমরা দশেক অেনক ে ই উ িত করেত দেখিছ।
ধানম ী জলবায়ু পিরবতন রােধ সবদা সজাগ রেয়েছন। আমরা মেন কির, সকেলর অংশ হণ িনি তকের
যথাযথ নীিত ণয়েণ িতিন পদে প িনেবন। িতিন জলবায়ু পিরবতন রােধ সাংবািদক সমােজর দায়ীে র
কথাও উে খ কেরন।
বিধত এনিডিস ণয়ন চূ ড়া করেণ ি য়ার জ

পািরেশ বল হয়

>> বাংলােদশেক একিট সবজন হণেযাগ , ব াখ ােযাগ , কাবন উদগীরণ াস করণেক িহসাব করা যায়
এমন একিট পুনমূল ািয়ত এনিডিস তির করা।
>> পুনমূল ািয়ত এনিডিস ত এমন কান খাত স
িনভরশীল। যমন, কৃ িষখাত।
>> পুনমূল ািয়ত ঘউঈ ত ীন হাউজ গ াস-ভু
না তা খিতেয় দখা।

ৃ

না করা যখােন দেশর বিশরভাগ মা েষর জীিবকা

নতু ন কান গ ােসর উদগীরণ ােসর টােগট নয়া যায় িক-

>> বাংলােদেশর এনিডিস হেত হেব আধুিনক যিু িনভর, বা বায়নেযাগ এবং যেু গাপেযাগী। এনিডিস
পুনমূল ায়েনর ে িবিভ অংশীজেনর ান এবং যিু যু
াবনােক িবেবচনা করা।
>> এনিডিস পুনমূল ায়ন ি য়ােক
কমী, উ য়ন সহেযাগীেদরও যু করা।

এবং অংশ ণ মূল করেত দেশর নাগিরক সমাজ, গেবষক, উ য়ন

>> এনিডিস পুনমূল ায়ন ি য়ায় পিরেবশ বা ব ভাবনােক উ য়েনর পেথ অ রায় িহসােব দখার সােবিক
ধারণা থেক বিরেয় এেস দশেক টকসই উ য়েনর পেথ এিগেয় নয়ার চ া করা।


আ ান

কমােনার

কমপিরক না

কাবন িনগমণ

ণয়েনর

িবেশষ
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জলবায়ু পরিবর্তনেি অরিঘার্ থেনে বাাঁচনর্ থের্ৃস্থােীয়
িূরিোি দারব পরিনবশবারদনদি

রেজস্ব প্ররর্নবদে
এসহান্সড েযাশোরলরি েেরিরবউশাে (এেরডরস)’ি পুেিূ তলযারয়র্ জার্ীয়িানব রেেতীর্ অবদাে প্ররিয়ানে স্বনেি
দারব জারেনয়নেে পরিনবশবারদিা। এি পাশাপারশ র্ািা এনে অংশগ্রণিূ লে েিনর্ থদনশি োগরিে সিাজ,
গনবষে, উন্নয়ে েিতী, উন্নয়ে সহনযাগীনদিনেও যু ক্ত েিাি সু পারিশ েনিে র্ািা। জলবায়ু পরিবর্তনেি অরিঘার্
থেনে বাাঁচনর্ এবং আন্তজতারর্ে পরিিন্ডনল থের্ৃস্থােীয় িূ রিো িাখনর্ অবশযই বাংলানদশনে এেরি সবতজে
গ্রহণনযাগয, বযাখযানযাগয, োবতে উদগীিণ হ্রাসেিণনে রহসানব আো যায় এিে এেরি পুেিূ তলযারয়র্ এেরডরস তর্রি
েিনর্ হনব বনলও র্ািা অরিির্ বযক্ত েনিে।
পুেিূ তলযারয়র্ জার্ীয়িানব রেেতীর্ অবদাে প্ররিয়ায় পরিনবশ বান্ধব িাবোনে উন্নয়নেি পনে অন্তিায় রহসানব
থদখাি সানবরে ধািণা থেনে থবরিনয় এনস থদশনে থিেশই উন্নয়নেি পনে এরগনয় থেওয়াি থচষ্টা েিাি সু পারিশও
েনিে র্ািা।

আজ জার্ীয় থপ্রসক্লানব জহুি থহানসে থচৌধু িী হল থসন্টাি ফি পারিতরসনপিরি রিসাচত এন্ড থডনিলপনিন্ট
(রস.রপ.আি.রড)’ি পক্ষ থেনে থিা: শািসু নদাহা িুল বক্তবয পাঠ েনিে। উপরস্থর্ রেনলে সাংবারদে রেরখল িদ্র,
োউসাি িহিােসহ আল ইিিাে, িীি থিহিাফ শিীফ। জলবায়ু পরিবর্তে থিাোনবলায় রস.রপ.আি.রড.’ি েীরর্গনবষণা ও অরধপিািশতিূলে োনজি ধািাবারহের্ায় বাংলানদনশি অন্ত:বর্তীোলীে প্ররর্নবদে ইউএফরসরসরসনর্
জিা জিাদানেি থপ্ররক্ষনর্ এসংবানদ সনেলনেি আনয়াজে েিা হয়। ১৯৯২ সানল জারর্সংঘ প্রণীর্ জলবায়ু
পরিবর্তে থিাোনবলায় সাবতজেীে েিতোঠানিা হনে ইউএফরসরসরস।
রস.রপ.আি.রড’ি সু পারিনশ আনিা বলা হয় োবতণ উদগীিণ হ্রাসেিণ সু রেরদতষ্টিানবই সংখযা বা পরিিাণ রিরিে।
অেতাৎ,বাংলানদশ-সহ সেল থদশসিূ হনে সংখযাগর্িানব বলনর্ হনব থয, ২০৩০ সানলি িনধযনোে থোে োবতণ-ঘে
খার্সিূ হ থেনে েী পরিিাণ োবতণ উদগীিণ হ্রাস েিা হনব। বাংলানদশি পুেিূ তলযারয়র্ জার্ীয়িানব রেেতীর্ অবদাে
প্ররিয়া যানর্ থযৌরক্তেিানব সংখযা বা পরিিাণ রিরিে হয় থস রবষয়রি রেরির্ েিা। পুেিূ তলযারয়র্ জার্ীয়িানব
রেেতীর্ অবদাে প্ররিয়ায় এিে থোে খার্ সম্পৃ ক্ত ো েিা থযখানে থদনশি থবশীিিাগ িােু নষি রজবীো
রেিতিশীল। থযিে, েৃরষখার্। এনর্ গ্রীে হাউজ গযাস-িুক্ত ের্ুে থোে গযানসি উদগীিণ হ্রানসি িানগতি থেয়া যায়
রে-ো র্া খরর্নয় থদখা। বাংলানদনশি এসহান্সড েযাশোরলরি েেরিরবউশাে হনর্ হনব আধু রেে প্রযু রক্ত রেিতি,
বাস্তবায়েনযাগয এবং যু নগাপনযাগী।

[১] বিশেষশের মতামশতর বিবিশত কািনব বনিঃসরণ
হ্রাস করশত একটি অ্যাকেন পবরকল্পনা প্রণয়শনর
আহ্বান – সিশেষ
ব
সংিাদ ও বিশনাদন
আন্তর্জাতিক

February 6, 2021AfikLeave A CommentOn [১] তিশেষশের মিামশির তিতিশি কািনজ তনিঃসরণ হ্রাস করশি একটি
অ্যাকেন পতরকল্পনা প্রণয়শনর আহ্বান – সিশেষ
জ
সংিাদ ও তিশনাদন

মতনরুল ইসলাম: [২] অ্ংেগ্রহণমূলক গশিষণা ও উন্নয়ন ককন্দ্র (তসতপআরতি) এিং র্লিায়়ু অ্যাকেন
কনিওয়াকজ দতিণ এতেয়া-িাংলাশদে প্রতিকূল প্রিািগুতল কমাকাশিলার স্বাশথ তিশেষেসহ
জ
সকশলর মিামশির
তিতিশি কািনজ তনিঃসরণ হ্রাস করার র্নয কম পতরকল্পনা
জ
প্রণয়শনর আহ্বান র্াতনশয়শে র্লিায়়ু পতরিিজশনর।
েতনিার এক সংিাদ সশেলশন এ আহ্বান র্ানাশনা হয়।
[৩] র্ািীয় কপ্রসক্লাশির র্হুর কহাশসন ক ৌধ়ুরী তমলনায়িশন তনতরতপর সিাপতিশে ‘তগ্রনহাউস গযাস তনিঃসরণ
হ্রাশস িাংলাশদশের র্ািীয় তনধাতরি
জ
অ্িদাশনর প্রকাশের র্নয আমাশদর প্রিযাো ও প্রস্তািসমূহ’ েীষক
জ সংিাদ
সশেলশন সিাপতিে কশরন। োমস়ুশদাহা। র্লিায়়ু পতরিিজন সাংিাতদক ক ারাশমর (তসতসশর্এ ) সিাপতি
কাওোর রহমান, স়ুন্দরিন ও উপক়ুল স়ুর আশন্দালশনর সমন্বয়কারী তনতিল িদ্রা এিং তসতপআরতি-র তসতনয়র
গশিষণা সহায়ক আতকি র্াশিদ ও আল ইমরান আশলা নায় অ্ংে তনশয়তেশলন।
[৪] সংিাদ সশেলশন আধ়ুতনক প্রয়ুক্তি তিতিক, সম্ভািয ও য়ুশগাপশযাগী এনতিতস গঠশনর উপর কর্ার কদওয়া
হশয়শে, প়ুনতনমজ াণ
জ এনতিতসগুতলশি নাগতরক সমাশর্র প্রিযাো (র্ািীয়িাশি তনধাতরি
জ
অ্িদান), সদয র্মা
কদওয়া অ্ন্তিিী
জ দতলল তিশেষণ এিং এনতিতস সম্পশকজ স়ুপাতরশের উপর কর্ার কদওয়া হশয়শে। স়ুপাতরেটিশি
িলা হশয়শে, িাংলাশদেশক সির্নীনিাশি
জ
গ্রহণশযাগয প়ুনমূলযাতয়ি
জ
এনতিতস তিতর করা দরকার।

[৫] কৃতষর মশিা র্ীতিকা তনিাহকারী
জ
ককান িািশক এনতিতসশি অ্ন্তিুি
জ করা যাশি না। নিু ন তগ্রনহাউস গযাস
তনিঃসরণ হ্রাস লিযমাত্রা পূরণ করা যায় তকনা িা এিনও কদিার তিষয় রশয়শে। এনতিতসর প়ুনরায় মূলযায়শনর
কিশত্র তিতিন্ন কেকশহাল্ডারশদর োন এিং য়ুক্তি তিশি নায় কনওয়া উত ি। এনতিতসর প়ুনিঃমূলযায়ন
প্রক্তিয়াটিশক স্বচ্ছ ও অ্ংেগ্রহণমূলক করার র্নয কদশের নাগতরক সমার্, গশিষক, উন্নয়ন কমী এিং উন্নয়ন
অ্ংেীদারশদর র্ত়িি হওয়া দরকার।
[৬] তলতিি তিিৃতিশি। োমস়ুশদাহা িশলশেন, িায়়ুমণ্ডশল কািনজ িাই অ্ক্সাইশির িিজমান স্তর 420 তপতপএম
োত়িশয় কগশে। যা গি 4 কথশক 20 হার্ার িেশর কদিা যায়তন। কািনজ িাই অ্ক্সাইি, কািনজ মশনাক্সাইি,
কর ়ু শরা কািন,
জ তমশথন, নাইট্রাস অ্ক্সাইি ইিযাতদর মশিা তগ্রনহাউস গযাস িমান্বশয় িৃক্তি পাওয়ায় গ়ি তিতিক
উষ্ণায়ন ইতিমশধয তেল্প তিপ্লি কথশক এক তিগ্রীর দেমাংশে কপৌৌঁশেশে। 10 তিতন ি়ি হশয়শেন।
[৭] এতদশক, কলািাল ওয়াতমংশয়র
জ
এই trendর্ধ্ম়ুজ িী প্রিণিা কনতিিা ক প্রিাি ক লশে। রম আিহাওয়া তিপযয়জ
িা়িশে। মান়ুশষর র্ীিন তদন তদন ঝ়ু ুঁ তকপূণ হশয়
জ
উঠশে। সামাক্তর্ক ও অ্থননতিক
জ
অ্তনশ্চয়িা িা়িশে। এশিশত্র
ধনী কদেগুতলর কািনজ তনিঃসরশণর মাত্রা হ্রাস করার আইনী িাধযিাধকিা থাকশলও িারা এ়িাশনা দায় এত়িশয়
কগশেন। িাই এ কিশত্র কাযকর
জ পদশিপ কনওয়া র্রুতর।
।

‘কার্নব উদগীরণের মাত্রা কমাণে ধনী
দদশগুণ া দায় এড়িণয় দগণে’
দেড়িট
ভ োরেে কোগজ
February 6, 2021

১৯৯২ সাণ প্রেীে জ র্ায়ু পড়রর্েবন দমাকাণর্ ায় সার্জনীন
ব
কম-কাঠাণমাণে
ব
সুস্পষ্টভাণর্ই সর্াণে
ব
কার্নব উদগীরে হ্রাণসর ড়র্ষণয় রাষ্ট্রগুণ াণক োড়গদ
দদওয়া হণয়ণে। ড়কন্তু দুুঃখজনক হণ ও সেয দে, কার্নব উদগীরণের মাত্রা
কমাণনার জনয ধনী দদশগুণ ার আইড়ন র্াধযর্াধকো থাকণ ও ধনী দদশগুণ া
োণদর দায়ভার এড়িণয় দগণে।
শড়নর্ার (৬ দের্রুয়াড়র) ড়র্ণকণ জােীয় দপ্রসক্লাণর্ দসন্টার ের পার্টব ড়সণপটড়র
ড়রসার্ব অ্যান্ড দিণভ পণমন্ট (ড়সড়পআরড়ি) এর্ং ক্লাইণমট অ্যাকশন
দনটওয়াকব সাউথ এড়শয়া-র্াং াণদশ এর দেৌথ উণদযাণগ ‘জ র্ায়ু পড়রর্েবন

দমাকাণর্ ায় ড়েন হাউজ গযাস ড়নগমন
ব
হ্রাসকণে র্াং াণদণশর প্রথম
পুনমম ব যাড়য়ে জােীয়ভাণর্ ড়নেীে অ্র্দান প্রকাণশর দপ্রড়িণে আমাণদর
প্রেযাশা এর্ং প্রস্তার্না’ শীষক
ব এক দেৌথ সংর্াদ সণে ণন একথা জানাণনা হয়।
সংর্াদ সণে ণন মম

প্রর্ন্ধ উপস্থাপন করণর্ন এর্ং সভাপড়েত্ব কণরন

ড়সড়পআরড়ি’র ড়নর্াহী
ব প্রধান দমা. শামসুণদাহা। অ্ড়েড়থ ড়হসাণর্ আরও উপড়স্থে
ড়েণ ন ড়সড়নয়র সাংর্াড়দক এর্ং সুন্দরর্ন ও উপকু
সুরিা আণন্দা ণনর
সমন্বয়ক ড়নড়খ ভদ্র, ড়সড়পআরড়ি’র ড়সড়নয়র ড়রসার্ব অ্যাড়সস্ট্যান্ট আড়কর্
জাণর্দ , ড়রসার্ব অ্যাড়সস্ট্যান্ট (পড় ড়স অ্যান্ড অ্যািণভাকযাড়স) আ ইমরান।
ড় ড়খে র্ক্তণর্য ড়সড়পআরড়ির ড়নর্াহী
ব প্রধান দমা. শামসুণদাহা র্ণ ন, দেখাণন
ড়শে ড়র্প্লণর্র আণগ হাজার র্ের ধণর র্াোণস কার্ন-িাই-অ্ক্সাইণির
ব
ঘনত্ব
ড়ে কমণর্ড়শ ২৮০ ড়পড়পএম, র্েবমাণন র্ায়ুমণ্ডণ কার্ন-িাই-অ্ক্সাইণির
ব
মাত্রা ৪২০ ড়পড়পএম োড়িণয় দগণে, ো ড়র্গে ৪ াখ ২০ হাজার র্েণরও দদখা
োয়ড়ন। ইণোমণধয বর্ড়িক উষ্ণো র্ৃদ্ধির এই ঊধমমব খী প্রর্েোর েণ
দনড়ের্ার্ক প্রভার্ পড়র ড়িে হণে সর্ত্র,
ব র্ািণে আর্হাওয়াজড়নে র্রম
দুণোগ।
ব মানুণষর জীর্ন-জীড়র্কা েণমই ঝু ুঁ ড়কেস্ত হণে, র্ািণে সামাদ্ধজক ও
অ্থননড়েক
ব
অ্ড়নশ্চয়ো।
ড়সড়নয়র সাংর্াড়দক এর্ং ক্লাইণমট দর্ঞ্জ জানাড়ব স্ট্ দোরাণমর সভাপড়ে
কাউসার রহমান র্ণ ন, র্াং াণদণশর অ্ণনক মানুণষরই এখন টাকা হণয়ণে োর
েণ োর অ্ণনক ড়র্ াসী দ্রর্য র্যর্হার কণর দেটা দথণক কার্নব উদগীরণের হয়,
এোিা জ্বা ানী দসক্টণরও অ্ণনক সুণোগ আণে দসগুণ াণক েুক্ত করা দেে।
অ্ন্তর্েীকা
ব
ীন এনড়িড়স প্রেয়ন প্রদ্ধেয়ায় সক ণক েুক্ত করা হয়ড়ন র্ণ ই
এমন দকৌশ গে দুর্ ব ো রণয়ণে।

‘কার্নব উদ্গীরণের মাত্রা কমাণে ধনী দেশগুণ া
োয় এড়িণয়ণে’
Published: Sat, 06 Feb 2021 | Updated: Sat, 06 Feb 2021
1 day ago By newscreator

অড়িযাত্রা দেস্ক : ১৯৯২ সালে প্রণীত জেবায়ু পরিবততন ম াকালবোয় সাবজনীন
ত
ক -ত
কাঠাল ালত সুস্পষ্টভালবই সবালে
ত কাবনত উদগীিণ হ্রালসি রবষলয় িাষ্ট্রগুলোলক তারগদ
মদওয়া হলয়লে। রকন্তু দুুঃখজনক হলেও সতয মে, কাবনত উদগীিলণি াত্রা ক ালনাি জনয
ধনী মদশগুলোি আইরন বাধযবাধকতা থাকলেও ধনী মদশগুলো তালদি দায়ভাি এরিলয়
মগলে।

শরনবাি (৬ মেবরুয়ারি) জাতীয় মপ্রসক্লালবি জহুি মহালসন ম ৌধুিী র েনায়তলন মসন্টাি
েি পার্টত রসলপটরি রিসা ত অ্যান্ড মেলভেপল ন্ট (রসরপআিরে) এবং ক্লাইল ট অ্যাকশন
মনটওয়াকত সাউথ এরশয়া-বাংোলদশ এি মেৌথ উলদযালগ ‘জেবায়ু পরিবততন ম াকালবোয়
রেন হাউজ গযাস রনগ ত ন হ্রাসকলে বাংোলদলশি প্রথ পুন মেযারয়ত
ত
জাতীয়ভালব রনণীত

অ্বদান প্রকালশি মপ্ররিলত আ ালদি প্রতযাশা এবং প্রস্তাবনা’ শীষক
ত এক মেৌথ সংবাদ
সলেেলন একথা জানালনা হয়।
রেরখত বক্তলবয রসরপআিরে’ি রনবাহী
ত প্রধান ম া. শা সুলদাহা বলেন, মেখালন রশে
রবপ্ললবি আলগ হাজাি বেি ধলি বাতালস কাবন-োই-অ্ক্সাইলেি
ত
ঘনত্ব রেে ক লবরশ
২৮০ রপরপএ , বতত ালন বায়ু -মে কাবন-োই-অ্ক্সাইলেি
ত
াত্রা ৪২০ রপরপএ োরিলয়
মগলে, ো রবগত ৪ োখ ২০ হাজাি বেলিও মদখা োয়রন। ইলতা লধয ববরিক উষ্ণতা বৃদ্ধিি
এই ঊধ ত মখী প্রবণতাি েলে মনরতবা ক প্রভাব পরিেরিত হলে সবত্র,
ত বািলে
আবহাওয়াজরনত ি দুলোগ।
ত
ানুলষি জীবন-জীরবকা ক্রল ই ঝুুঁ রকেস্ত হলে, বািলে
সা াদ্ধজক ও অ্থননরতক
ত
অ্রনশ্চয়তা।
রসরনয়ি সাংবারদক এবং ক্লাইল ট ম ঞ্জ জানারেস্ট
ত
মোিাল ি সভাপরত কাউসাি িহ ান
বলেন, বাংোলদলশি অ্লনক ানুলষিই এখন টাকা হলয়লে োি েলে তাি অ্লনক রবোসী
দ্রবয বযবহাি কলি মেটা মথলক কাবনত উদগীিলণি হয়, এ োিা জ্বাোরন মসক্টলিও অ্লনক
সুলোগ আলে মসগুলোলক েুক্ত কিা মেত। অ্ন্তবতীকােীন
ত
এনরেরস প্রণয়ন প্রদ্ধক্রয়ায়
সকেলক েুক্ত কিা হয়রন বলেই এ ন মকৌশেগত দুবেতা
ত
িলয়লে।
সংবাদ সলেেলন মে প্রবন্ধ উপস্থাপন কিলবন এবং সভাপরতত্ব কলিন রসরপআিরে’ি
রনবাহী
ত প্রধান ম া. শা সুলদাহা। অ্রতরথ রহসালব আিও উপরস্থত রেলেন রসরনয়ি
সাংবারদক এবং সুন্দিবন ও উপকমে সুিিা আলন্দােলনি স ন্বয়ক রনরখে ভদ্র,
রসরপআিরে’ি রসরনয়ি রিসা ত অ্যারসস্টযান্ট আরকব জালবদ, রিসা ত অ্যারসস্টযান্ট (পরেরস
অ্যান্ড অ্যােলভাকযারস) আে ই িান।
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িবেশষ মতামেতর িভি েত কাবন িনগমন কমােনার
পিরক নার আ ান
িনজ
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জলবায়ু পিরবতেনর
িতকর ভাব মাকােবলার ােথ িবেশষ সহ সংি
সকেলর
মতামেতর িভি েত কাবন িনগমন কমােনার কমপিরক না ণয়েনর আ ান জািনেয়েছ
স ার ফর পা টিসেপটির িরসাচ এ
ডেভলপেম
(িসিপআরিড) এবং কাইেমট
অ াকশন নটওয়াক সাউথ এিশয়া-বাংলােদশ।
শিনবার এক সংবাদ সে লেন এই আ ান জানােনা হয়। জাতীয়
সকােবর জহর হােসন
চৗধুরী িমলনায়তেন আেয়া জত ‘জলবায়ু পিরবতন মাকােবলায় ি ন হাউজ গ াস িনগমণ
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াসকে বাংলােদেশর জাতীয়ভােব িনণ ত অবদান (এনিডিস-ন াশনাল িডটারমাই
কন িবউশনস) কােশর ি েত আমােদর ত াশা ও
াবনা’ শীষক সংবাদ সে লেন
সভাপিত কেরন িসিপআরিড’র িনবাহী ধান মা. শামসুে াহা।
আেলাচনায় অংশ নন
াইেমট চ
জানািল
ফারােমর (িসিসেজএফ) সভাপিত
কাওসার রহমান, সু রবন ও উপকুল সুরা আে ালেনর সম য়ক িনিখল ভ এবং
িসিপআরিড’র িসিনয়ার িরসাচ অ ািস া আিকব জােবদ ও আল ইমরান।
সংবাদ সে লেন আধুিনক
যু
িনভর, বা বায়নেযাগ ও যুেগাপেযাগী এনিডিস
ণয়েণর ওপর
ােরাপ কের বলা হয়, পুনমূল ািয়ত এনিডিস (জাতীয়ভােব িনন ত
অবদান) িবষেয় নাগিরক সমােজর ত াশা, সদ জমাদানকৃত অ ঃবত কালীন নিথ টর
িবে ষণ উ াপন এবং এনিডিস িবষেয় সুপািরশ তেল ধরা হয়। সুপািরেশ বলা হয়,
বাংলােদশেক এক ট সবজন হণেযাগ পুনমূল ািয়ত এনিডিস তির করেত হেব। কৃিষর
মেতা দেশর বিশরভাগ মানুেষর জীিবকা িনভরশীল কােনা খাতেক এনিডিসেত অ ভূ
করা যােব না। ি ন হাউজ গ াস-ভ নতন কানও গ ােসর উদগীরণ ােসর টােগট নওয়া
যায় িক-না তা খিতেয় দখেত হেব। এনিডিস পুনমূল ায়েনর
ে িবিভ অংশীজেনর
ান এবং যু যু
াবনােক িবেবচনায় িনেত হেব। এনিডিস পুনমূল ায়ন
য়ােক
ও অংশ হণ মূল করেত দেশর নাগিরক সমাজ, গেবষক, উ য়ন কম ও উ য়ন
সহেযাগীেদর যু করেত হেব।
িলিখত ব েব মা. শামসুে াহা বেলন, বতমােন বায়ুম েল কাবন-ডাই-অ াইেডর মা া
৪২০ িপিপএম ছািড়েয় গেছ। যা িবগত ৪ ল ২০ হাজার বছেরও দখা যায়িন। বায়ুম েল
তাপ বৃ কারী (তাপ শাষণ ও তাপ ধারণকারী) এসব গ াস যমন কাবন-ডাই-অ াইড,
কাবন-মেনা-অ াইড, কােরােফােরা কাবন, িমেথন, নাই াস অ াইড ইত ািদ ীণ হাউজ
গ ােসর উ েরা র বৃ র ফেল পৃিথবীর গড় উ তা ইেতামেধ িশ -িব েবর পযায় থেক
এক দশিমক ১০ স. বেড়েছ। ইেতামেধ বি ক উ তা বৃ র এই উধমূখী বণতার ফেল
নিতবাচক ভাব পিরলিত হে । আবহাওয়াজিনত চরম দুেযাগ বাড়েছ। মানুেষর জীবনজীিবকা েমই ঝু ঁ িক
হে । সামা জক ও অথৈনিতক অিন য়তা বাড়েছ। এমতাব ায়
কাবন উদগীরেণর মা া কমােনার জন ধনী দশ েলার আইিন বাধ বাধকতা থাকেলও
তারা দায়ভার এিড়েয় গেছ। তাই এ িবষেয় কাযকর পদে প হণ করা জ ির।
িসিসেজএফ সভাপিত কাওসার রহমান বেলন, জলবায়ু পিরবতন িনেয় সারাপৃিথবীেতই কথা
হে
িক তারপরও আমরা দখিছ এখেনা নীিত িনধারণী পযােয় জানা- বাঝার ঘাটিত
রেয়েছ। বাংলােদশ য এনিডিস ট জমা িদেয়েছ তার টকিনক াল িদক েলা দেখ আমরা
হতাশ হেয়িছ। এে ে এমন কােনা খাতেক যু করা যােব না, যার ফেল দেশর সাধারণ
মানুষ িত
হয়। িবেশষ কের কৃিষ খাতেক এখান থেক বাইের রাখেত হেব। অন িদেক
িবদু ৎ ও ালািন খাতেক যু করেত হেব।
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অনু ােন ব ারা বেলন, সদ জমাদানকৃত অ ঃবত কালীন নিথ টর িবে ষণ উ াপন এবং
এনিডিস িবষেয় য সুপািরশ দয়া হেয়েছ, তােত দখা যায় ১৮ পৃ ার এ িরেপাট টেত কাবন
িনগমন ােস াসি ক লখা রেয়েছ মা চার লাইন। এেত কানও িবেশষ কাবণ-ঘন খাত
সুিনিদ করণ করা হয়িন।

ভার া স াদক: কমেলশ রায়, আিমন মাহা দ িমিডয়া কিমউিনেকশন িলিমেটড-এর পে
কাশক গাজী আহেমদ উ াহ।
নািসর ড স ার, ৮৯, বীর উ ম িস আর দ সড়ক ( সানারগাঁও রাড), বাংলামটর, ঢাকা।
ফান : +৮৮-০২-৯৬৬৩০১৫, ৯৬৬৩০১৯ মাবাইল : +৮৮০১৭১৩-০৬৪৩৪৭, ই- মইল :
shomoyeralo@gmail.com
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কার্নব উদগীরণের মাত্রা কমাণে ধনী
দদশগুণ া দায় এড়িণয় দগণে
ভিন্নবার্তা প্রভর্ববদক
প্রকাশ: ফেবরুযাভি ৬, ২০২১, ৭:৫৯ অপিাহর ণ সর্ণশষ
ব
আপণেট: ফেবরুযাভি ৬, ২০২১, ৮:০০
অপিাহর ণ

Save
1
Share

১৯৯২ সাণ প্রেীে জ র্ায়ু পড়রর্েবন দমাকাণর্ ায় সার্জনীন
ব
কম-কাঠাণমাণে
ব
সুস্পষ্টভাণর্ই সর্াণে
ব
কার্নব উদগীরে হ্রাণসর ড়র্ষণয় রাষ্ট্রগুণ াণক োড়গদ
দদওয়া হণয়ণে। ড়কন্তু দুুঃখজনক হণ ও সেয দে, কার্নব উদগীরণের মাত্রা
কমাণনার জনয ধনী দদশগুণ ার আইড়ন র্াধযর্াধকো থাকণ ও ধনী দদশগুণ া
োণদর দায়ভার এড়িণয় দগণে।
শড়নর্ার (৬ দের্রুয়াড়র) ড়র্ণকণ জােীয় দপ্রসক্লাণর্ দসন্টার ের পার্টব ড়সণপটড়র
ড়রসার্ব অ্যান্ড দেণভ পণমন্ট (ড়সড়পআরড়ে) এর্ং ক্লাইণমট অ্যাকশন
দনটওয়াকব সাউথ এড়শয়া-র্াং াণদশ এর দেৌথ উণদযাণগ ‘জ র্ায়ু পড়রর্েবন
দমাকাণর্ ায় ড়েন হাউজ গযাস ড়নগমন
ব
হ্রাসকণে র্াং াণদণশর প্রথম

পুনমম ব যাড়য়ে জােীয়ভাণর্ ড়নেীে অ্র্দান প্রকাণশর দপ্রড়িণে আমাণদর
প্রেযাশা এর্ং প্রস্তার্না’ শীষক
ব এক দেৌথ সংর্াদ সণে ণন একথা জানাণনা হয়।
সংর্াদ সণে ণন মম প্রর্ন্ধ উপস্থাপন করণর্ন এর্ং সভাপড়েত্ব কণরন
ড়সড়পআরড়ে’র ড়নর্াহী
ব প্রধান দমা. শামসুণদাহা। অ্ড়েড়থ ড়হসাণর্ আরও উপড়স্থে
ড়েণ ন ড়সড়নয়র সাংর্াড়দক এর্ং সুন্দরর্ন ও উপকু
সুরিা আণন্দা ণনর
সমন্বয়ক ড়নড়খ ভদ্র, ড়সড়পআরড়ে’র ড়সড়নয়র ড়রসার্ব অ্যাড়সস্ট্যান্ট আড়কর্
জাণর্দ , ড়রসার্ব অ্যাড়সস্ট্যান্ট (পড় ড়স অ্যান্ড অ্যােণভাকযাড়স) আ ইমরান।
ড় ড়খে র্ক্তণর্য ড়সড়পআরড়ের ড়নর্াহী
ব প্রধান দমা. শামসুণদাহা র্ণ ন, দেখাণন
ড়শে ড়র্প্লণর্র আণগ হাজার র্ের ধণর র্াোণস কার্ন-োই-অ্ক্সাইণের
ব
ঘনত্ব
ড়ে কমণর্ড়শ ২৮০ ড়পড়পএম, র্েবমাণন র্ায়ুমণ্ডণ কার্ন-োই-অ্ক্সাইণের
ব
মাত্রা ৪২০ ড়পড়পএম োড়িণয় দগণে, ো ড়র্গে ৪ াখ ২০ হাজার র্েণরও দদখা
োয়ড়ন। ইণোমণধয বর্ড়িক উষ্ণো র্ৃদ্ধির এই ঊধমমব খী প্রর্েোর েণ
দনড়ের্ার্ক প্রভার্ পড়র ড়িে হণে সর্ত্র,
ব র্ািণে আর্হাওয়াজড়নে র্রম
দুণোগ।
ব মানুণষর জীর্ন-জীড়র্কা ক্রণমই ঝু ুঁ ড়কেস্ত হণে, র্ািণে সামাদ্ধজক ও
অ্থননড়েক
ব
অ্ড়নশ্চয়ো।
ড়সড়নয়র সাংর্াড়দক এর্ং ক্লাইণমট দর্ঞ্জ জানাড়ব স্ট্ দোরাণমর সভাপড়ে
কাউসার রহমান র্ণ ন, র্াং াণদণশর অ্ণনক মানুণষরই এখন টাকা হণয়ণে োর
েণ োর অ্ণনক ড়র্ াসী দ্রর্য র্যর্হার কণর দেটা দথণক কার্নব উদগীরণের হয়,
এোিা জ্বা ানী দসক্টণরও অ্ণনক সুণোগ আণে দসগুণ াণক েুক্ত করা দেে।
অ্ন্তর্েীকা
ব
ীন এনড়েড়স প্রেয়ন প্রদ্ধক্রয়ায় সক ণক েুক্ত করা হয়ড়ন র্ণ ই
এমন দকৌশ গে দুর্ ব ো রণয়ণে।
ড়ভন্নর্ােবা/এমএসআই

