
 

 

Experts stress parliamentary discussion for 
carbon emission cut 

 
Experts at a roundtable called for a parliamentary discussion to develop the 

country's Enhanced Nationally Determined Contributions (NDC) for carbon 

emission reduction. 

Expressing their utter disappointment at the interim report on Bangladesh’s 

enhanced NDC, which was submitted to the UNFCCC (United Nations 

Framework Convention on Climate Change), they also opined that no 

quantified emission reduction target was set in the interim report while the 

report was developed without any broad- based consultation with respective 

ministries, departments and Civil Society Organisations (CSOs).  

Their call and opinion came at a roundtable discussion styled ‘Perspective and 

Expectations from Enhanced Nationally Determined Contributions (NDC) to 



Lessen the Climate Change Impacts in Bangladesh’ held at the Daily Star 

Centre in the capital on Saturday.  

Center for Participatory Research and Development (CPRD) organised the 

event. 

Md Shamsuddoha, chief executive of CPRD, presented the keynote speech and 

chaired the discussion. 

The former research director of Bangladesh Institute of Development Studies 

(BIDS) Dr M Assaduzzaman, directors of the Department of Environment Md 

Ziaul Hoque and Mirza Showkat Ali,   Director (Environment and Climate 

Change) of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) Dr Fazle Rabbi Sadek 

Ahmed, ex-additional secretary of environment, forest and climate change 

ministry Dr Nurul Qader, President of Bangladesh Environmental Journalist 

Forum Qamrul Islam Chodhury and Utpal Dutta, an energy expert, among 

others, were present at the function.  

In the keynote presentation, Mr Shamsuddoha stressed the importance of the 

enhanced carbon emission reduction to limit global warming to well below 2.0 

degrees Celsius from the pre-industrial era. 

Quoting IPCC’s 1.5 degrees Celsius report published in 2018, he insisted that 

the earth has already warmed to 1.1 degrees Celsius and the world has only a 

decade left to turn-down global emission, otherwise the earth may warm up to 

3.0 to 4.0 degrees Celsius.  

Speaking at the programme, Dr Nurul Qader said everyone’s participation in 

the NDC is necessary but such endeavour to develop a national level 

document considering stakeholder’s opinion is time consuming.  

Dr Asaduzzaman said that the emission of carbon dioxide mainly is 

contributed by the energy sector.  

 The NDC document must be based on a participatory process and it should be 

sent to the parliament for approval. Without the approval from the national 

parliament, the NDC would be considered a mere ministerial document, he 

added. 

Mirza Showkot Ali said our country has targeted mainly three sectors to 

reduce the GHG emission. 

The country could not consider other sectors because of having not enough 

data in hand. It should also consider other sectors and quantification of the 



GreenHouse Gases (GHG) emission and targeted reduction while submitting 

the Enhanced NDC, he added. 

Ziaul Hoque emphasised that the potential sectors should be identified which 

can be counted in the Enhanced NDC. 

In the concluding speech, Dr Fazle Rabbi Sadik said Bangladesh has to set its 

priority sectors first. 

Many countries are yet to submit the NDC which creates doubt about the 

commitments that the countries made to reduce the GHG emission , he added. 

While presenting the keynote paper, Md Shamsuddoha also recommended that 

carbon emission could significantly be reduced from the construction sector. 

The implications of effective building code for the development of 

infrastructures will lessen the carbon emission. 

All the available transports could be categorised based on their fitness and 

fuel efficiency, he also suggested, adding that the less energy efficient 

vehicles could be replaced by the vehicles which can ensure the use of less 

energy and therefore emission. 

The ongoing construction of Metro Rail project in Dhaka can reduce 14.9 per 

cent mobility stress on Dhaka’s transport movement. Conditional NDC can 

include the expansion of Mass Rapid Transit in Dhaka and other metropolitan 

cities, he insisted. 

Machineries of the apparel sector can be made more efficient to mitigate the 

carbon emission from this sector, he added.  
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Energy efficient construction, transport sectors 

can reduce carbon emission in Bangladesh: 

Experts 

Use of energy efficient equipment in construction work and power-dependent 

industries, classifying all public transports according to their energy efficiency and 

replacing old, more fuel-consuming vehicles can help Bangladesh reduce carbon 

emission, says the Center for Participatory Research and Development (CRPD). 

The CRPD came up with eight such recommendations at a roundtable discussion titled 

"Perspective and Expectations from NDC to lessen the Climate Change impacts in 

Bangladesh" on Saturday for the finalisation of Enhanced Nationally Determined 

Contributions (NDCs).  

The speakers discussed various reasons for carbon emission and recommendations at 

the discussion. 

The CRPD also recommends ensuring construction work is based on appropriate 

building codes. It also said the under-construction metro rail can reduce road transport 

pressure by about 14.9%. 



The discussion stated that 55% of the total carbon emitted from the construction sector 

in 2012 came from brick kilns. Therefore, it is possible to set and achieve NDC's 

increased goals by returning back from conventional brick production and increasing 

their use in the production of other environmentally friendly materials and building 

construction. 

The CRPD suggested producing biogas and using it in rural areas as an alternative to 

biofuel to reduce carbon emissions from irrigation in the agricultural sector. 

CRPD chief executive Md Shamsuddoha presented the keynote speech and chaired the 

discussion. 

Quoting the IPCC's 1.5 degrees centigrade report published in 2018, he highlighted the 

significance of the enhanced carbon emission reduction to limit global warming to well 

below 2 degrees centigrade from the pre-industrial era. 

Shamsuddoha said, "Already the Earth has warmed by 1.1 degrees centigrade and we 

have only a decade left to turn down global emission otherwise the Earth may warm up 

to 3 to 4 degrees centigrade." 

Countries that submitted their NDCs for emission reduction in 2015 are far away from 

the aspirations of achieving the goal of below 2 degrees temperature rise as stated in 

the Paris Agreement. 

He also said the civil society and various stakeholders of the country should be 

consulted to take the NDC process forward and take part in building Bangladesh as a 

sustainable, environmentally friendly developed country. 

The former research director of BIDS, Dr M Assaduzzaman said the energy sector is 

the main contributor to the emission of CO2. 

"We have handed over the responsibility of preparing the NDC to the Ministry of 

Environment, Forestry and Climate Change. It is not a democratic process," he said. 

"The NDC document prepared meanwhile could be termed a ministry document rather 

than a national document, because other stakeholders and ministries have not been 

involved in the NDC preparation process," he added. 

https://www.tbsnews.net/environment/energy-efficient-construction-transport-sectors-can-

reduce-carbon-emission-bangladesh 
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বর্ধ িত এনর্ির্ি প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় 

র্ির্িআরর্ি’র আট িুিার্রশ 

 
জলবায় ু ির্রবতিন ম াকাববলায় ‘এনহ্যান্সি নযাশনার্ল র্িটার াইন্ড কর্ির্বউশনি তথা 

জাতীয়ভাবব র্নর্ণ িত অবদান (এনর্ির্ি) প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ার জনয আটটট িুিার্রশ করা 

হ্বয়বে। 

শর্নবার রাজধানীর মিইলী স্টার মিন্টাবরর আক্রজ ুর রহ্ ান কনফাবরন্স হ্বল ‘মিন্টার ফর 

িাটটির্িবিটর্র র্রিাচি অযান্ড মিবভলিব ন্ট (র্ির্িআরর্ি)’র উবদযাবে আবয়াক্রজত এক মোলবটর্বল 

ববঠবক এনর্ির্ি প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ার জনয আটটট িুিার্রশ কবরবে র্ির্িআরর্ি। 

র্ির্িআরর্ি’র িুিার্রশগুবলাবত বলা হ্য়, মেিব প্রক্রিয়ার  াধযব  কাব িন র্নে ি ন হ্রাি করা িম্ভব 

মি মেত্রগুবলা হ্বলা, র্ন িাণ কাবজ জ্বালার্ন িাশ্রয়ী েবের বযবহ্ার ও েথােথ র্বক্রডিং মকাবির 

র্ভর্িবত র্ন িাণ কাজ র্নক্রিত করা। েণির্রবহ্নগুবলাবক জ্বালার্ন িে তা ও কাে িকার্রতা 

অনুিাবর মশ্রর্ণর্বভক্ত কবর িুরাতন ও মবশী জ্বালার্ন র্নভির োন মথবক িে িায়িব  জ্বালার্ন িাশ্রয়ী 

োন দ্বারা প্রর্তস্থািন করা। র্ন িানাধীন ম বরাবরল ির্রবহ্বন প্রায় ১৪ দশর্ ক ৯ শতািংশ চাি 



ক াবনা। ভর্বষ্যবত বতর্র মিাশাক খাবতর  ত র্বদুযৎ-র্নভির র্শবে র্বদুযৎ-িাশ্রয়ী েেিার্তর 

বযবহ্াবরর  াধযব  কাব িন র্নে ি ন হ্রাি করা। 

িুিার্রশগুবলাবত আরও বলা হ্য়, ২০১২ িাবলর র্ন িাণ খাত হ্বত র্নে িত ম াট কাব িবনর শতকরা 

৫৫ ভােই ইট ভাটা হ্বত িৃষ্ট। ফবল েতানুের্তক ইট উৎিাদন মথবক িবর এবি ির্রববশবান্ধব 

অনযানয উিকরণ উৎিাদন এবিং ভবন র্ন িাবণ এবদর বযবহ্ার বাড়াবনার  াধযব  এনর্ির্ি’র বর্ধ িত 

লেয র্নধ িারণ এবিং তা অজিন করা িম্ভব। কৃর্ষ্ খাত (কৃর্ষ্ মিবচ) হ্বত উদেীর্রত কাব িন দুই ভাবব 

হ্রাি করা িম্ভব। গ্রা াঞ্চবল বাবয়ােযাি উৎিাদন ও বজব জ্বালার্নর র্বকে র্হ্বিবব এর বযবহ্াবরর 

 াধযব  উবেখবোেয ির্র াবণ কাব িন র্নে ি ন হ্রাি করা িম্ভব। 

ববঠবক  ূল প্রবন্ধ উিস্থািন কবরন র্ির্িআরর্ি’র প্রধান র্নব িাহ্ী ম া. শা িুবদাহ্া। আবলাচাক 

র্হ্িাবব ির্রববশ অর্ধদপ্তবরর ির্রচালক ক্রজয়াউল হ্ক, র্বআইর্িএি’র িাববক ির্রচালক িা. 

(েববষ্ণা) এ  আিাদুজ্জা ান, িাববক অর্তর্রক্ত ির্চব িা. নুরুল কাবদর, বািংলাবদশ ির্রববশ 

িিংবার্দক মফারাব র িভাির্ত কা রুল ইিলা , জ¦াালানী র্ববশষ্জ্ঞ উৎিল দি, ির্রববশ 

অর্ধদপ্তবরর ির্রচালক র্ জিা শওকত আলী, র্িবকএিএফ এর জলবায় ু ির্রবতিন ইউর্নবটর 

ির্রচালক ফজবল রাব্বী িাবদক আহ্ব দিহ্ র্বর্ভন্ন িরকার্র-মবিরকার্র প্রর্তষ্ঠান এবিং নাের্রক 

িিংেঠবনর ক িকতিা ও প্রর্তর্নর্ধ ববঠবক অিংশ মনন। 

এ ি য় বক্তারা ববলন, আইর্ির্ির্ি’র র্বর্ভন্ন প্রর্তববদবন স্পষ্ট ও িবেহ্াতীতভাবব বলা হ্বয়বে 

 ানবিৃষ্ট র্বর্ভন্ন ক িকাবের ফবল বায়ু েবল তাি ধারণকারী র্গ্রন হ্াউি েযাবির েবথচ্ছ উদ্গীরণ 

ঘটবে। ফবল িরৃ্থবীর েড় উষ্ণতা আশঙ্কাজনকহ্াবর বাড়বে। বায়ু েবল তাি বকৃ্রিকারী এিব র্গ্রন 

হ্াউি েযাবির উিবরাির বকৃ্রিবত ববর্শ^ক েড় উষ্ণতা ইবতা বধয র্শে-র্বপ্লবিূব ি িে িায় মথবক ১ 

দশর্ ক ১ র্ির্গ্র মির্ন্টবগ্রি মববড়বে। ববর্িক েড় উষ্ণতা বকৃ্রির এই ঊর্ধ্ ি ুখী প্রবণতার িাবথ িাবথ 

র্বশ^বযার্ি আবহ্াওয়াজর্নত দুবে িাে এবিং দুবে িাে জর্নত েয়-ের্তর ির্র াণ বাড়বে। 

ঝুুঁ র্কগ্রস্ত  ানুবষ্র জীবন-জীর্বকা হ্বচ্ছ। ফবল কাব িন উদ্গীরণ ক াবনার  াধযব  ববর্িক 

উষ্ণায়নবক িহ্নীয়  াত্রায় িী াবি মরবখ জলবায় ুির্রবতিন ম াকাববলার িববচবয় কাে িকর িন্থা 

র্হ্বিবব র্বববচনা কবর ইউএনএফর্ির্ির্ি িুস্পষ্টভাবব কাব িন উদ্গীরণ হ্রাবির র্বষ্বয় রাষ্ট্রি ূহ্বক 

তার্েদ র্দবয়বে। 

বক্তারা আরও ববলন, এনর্ির্ি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় িবার অিংশগ্রহ্ণ অবনক জরুর্র। িবাইবক র্নবয় 

এই রক  একটট জাতীয় দর্লল বতরী করা দরকার। অবনক ি য় ের্দও মিটট বাস্তবায়ন করা োয় 

না। বতি ান বাস্তবতায় রাষ্ট্রগুবলা মে টাবে িট র্দবয়বে মিটাবক ের্দ র্তনগুণ ও বকৃ্রি করা হ্য় তবুও ২ 

র্ির্গ্র মিটরবগ্রবি রাখা োবব র্কনা িবেহ্ আবে। র্কন্তু র্ববির র্বর্ভন্ন মদবশর মত ন  নবোে লেয 

করা োবচ্ছনা। 

িুন ূ িলযার্য়ত জাতীয়ভাবব র্ননীত অবদান র্বষ্বয় নাের্রক ি াবজর প্রতযাশা, িদয জ াদানকৃত 

(অন্তিবতীকালীন) নর্থটটর র্ববেষ্ণ এবিং নাের্রক ি াবজর  তা ত জানবত এই ববঠবকর 



আবয়াজন করা হ্য়। ববঠবকর র্ির্িআরর্ির ‘জলবায় ু ির্রবতিন ম াকাববলায় ‘এনহ্যান্সি 

নযাশনার্ল র্িটার াইন্ড কর্ির্বউশনি (এনর্ির্ি) প্রণয়ন :মপ্রোিট এবিং প্রতযাশা” শীষ্ িক 

প্রকাশনাটটর ম াড়ক উবমাচন করা হ্য়। 

োোর্দ/এি 

https://www.jaijaidinbd.com/electricity-

fuel/154129/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A4-

%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%9F%E0%A6%A8-

%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95

%E0%A6%B0%E0%A6%A3-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F

%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%A1%E0%A6%BF%

E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F-

%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6 
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‘েড় উষ্ণতা বকৃ্রির ফবল 

ঝুুঁ র্কবত জীবন-জীর্বকা’ 

 
 

 

 

 

 ানবিৃষ্ট র্বর্ভন্ন ক িকা-মার ফবল বায়ু -মল তাি ধারণকারী র্গ্রন হ্াউি েযাবির েবথচ্ছ উদেীরণ 

ঘটবে। োর ফবল আশঙ্কাজনকহ্াবর বাড়বে িরৃ্থবীর েড় উষ্ণতা। এর ফবল িব ই  ানুবষ্র 

জীবন-জীর্বকা ঝুুঁ র্কগ্রস্ত হ্বচ্ছ জার্তিিংবঘর জলবায় ুির্রবতিনিিংিান্ত আন্ত:িরকার িযাবনবলর 

(আইর্ির্ির্ি) এক প্রর্তববদবন বলা হ্বয়বে। 



 

শর্নবার ঢাকায় মিন্টার ফর িাটটির্িবিটর্র র্রিাচি অযান্ড মিবভলিব ন্ট (র্ির্িআরর্ি) এর 

উবদযাবে ‘জলবায় ুির্রবতিন ম াকার্বলায় প্রণয়ন: মপ্রোিট এবিং প্রতযাশা’ শীষ্ িক একটট 

মোলবটর্বল ববঠবক এই তথয জানাবনা হ্য়। 
 

র্ির্িআরর্ির প্রধান র্নব িাহ্ী ম া. শা িুবদাহ্া িভাির্তর বক্তববয ববলন, বায়ু -মল তাি বকৃ্রিকারী 

এিব র্গ্রন হ্াউি েযাি-এর উিবরাির বকৃ্রির ফবল ববর্িক েড় উষ্ণতা ইর্ত বধয র্শে-র্বপ্লবিূব ি 

িে িায় মথবক ১.১ র্ির্গ্র মির্ন্টবগ্রি মববড়বে। ববর্িক েড় উষ্ণতা বকৃ্রির এই ঊর্ধ্ ি ুখী প্রবণতার 

িবে িবে র্বিবযািী বাড়বে আবহ্াওয়াজর্নত দুবে িাে এবিং দুবে িাে জর্নত েয়-ের্তর ির্র াণ। 

কাব িন উদেীরণ ক াবনার  াধযব  ববর্িক উষ্ণায়নবক একটট িহ্নীয়  াত্রায় িী াবি রাখাবক 

জলবায় ুির্রবতিন ম াকার্বলার িববচবয় কাে িকর িন্থা র্হ্বিবব র্বববচনা কবর ইউএনএফর্ি 

িুস্পষ্টভাববই িব িাবগ্র কাব িন উদেীরণ হ্রাবির র্বষ্বয় রাষ্ট্রি ূহ্বক তার্েদ র্দবয়বে। 
 

জলবায় ুির্রবতিন ম াকার্বলায় ২০১৫ িাবল েহৃ্ীত িযার্রি এর্গ্র যাবন্টর প্রাক্কাবল রাষ্ট্রি ূহ্ 

তাবদর আইএনর্ির্ির  াধযব  কাব িন উদেীরণ হ্রাবির মে অবদান র্নধ িারণ কবরর্েল, তা 

মকাবনাভাববই িযার্রি এর্গ্রব ন্টর অনযত  প্রধান উবদশয- িরৃ্থবীর উষ্ণতা বকৃ্রি ২ র্ির্গ্র 

মির্িবগ্রবির র্নবচ িী াবি রাখার িবে িা ঞ্জিযিূণ ি র্েল না। 
 

র্বর্ভন্ন েববষ্ণায় মদখা মেবে, রাষ্ট্রি ূহ্ ের্দ তাবদর আইএনর্ির্ি অনুিাবর কাব িন উদেীরণ 

হ্রাবির অবদান িমূ্পণ িভাবব বাস্তবায়ন কবর। তবুও িরৃ্থবীর উষ্ণতা র্শে-র্বপ্লবিূব ি িে িায় হ্বত ৩ 

মথবক ৪ র্ির্গ্র মির্িবগ্রি িে িন্ত বাড়বত িাবর। ো িরৃ্থবীবত প্রাবণর অক্রস্তবের প্রর্ত হু্ র্ক হ্বয় 

দা ুঁড়াবব। 

জলবায় ুির্রবতিন ম াকার্বলায় ও র্ববির েড় উষ্ণতা বকৃ্রি দুই র্ির্গ্র মির্িবগ্রবির র্নবচ িী াবি 

রাখার মেৌক্রক্তকতায় ও জলবায়ু র্বজ্ঞানীবদর অবযাহ্ত চাবির ির্রবপ্রর্েবত ইউএনএফর্ির্ির্ি 

একটট োইিলাইন বতর্র কবর এবিং িদিয মদশি ূহ্বক এই োইিলাইন অনুিরণ কবর বর্ধ িত 

প্রণয়ন করবত ববল। 

 

িাববক অর্তর্রক্ত ির্চব িা. নুরুল কাবদর ববলন, আর্  র্বিাি কর্র এনর্ির্ি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় 

িবার অিংশগ্রহ্ণ অবনক জরুর্র। িবাইবক র্নবয় এই রক  একটট জাতীয় দর্লল বতর্র করা 

দরকার। অবনক ি য় ের্দও মিটট বাস্তবায়ন করা োয় না। বতি ান বাস্তবতায় রাষ্ট্রগুবলা মে 

টাবে িট র্দবয়বে মিটাবক ের্দ র্তনগুণ ও বকৃ্রি করা হ্য় তবুও দুই র্ির্গ্র মিটরবগ্রবি রাখা োবব র্কনা 

িবেহ্ আবে। 

 

মোলবটর্বল ববঠবক অর্তর্থ র্হ্বিবব আবরা উির্স্থত র্েবলন ির্রববশ অর্ধদপ্তবরর ির্রচালক 

ক্রজয়াউল হ্ক, বািংলাবদশ ির্রববশ িিংবার্দক মফারাব র িভাির্ত কা রুল ইিলা , জ্বালার্ন 

র্ববশষ্জ্ঞ উৎিল দি, ির্রববশ অর্ধদফতবরর অির ির্রচালক র্ জিা শওকত আলী, 

র্িবকএিএফ’র জলবায় ুির্রবতিন ইউর্নবটর ির্রচালক ফজবল রাব্বী িাবদক আহ্ব দিহ্ 

র্বর্ভন্ন িরকার্র-মবিরকার্র প্রর্তষ্ঠান এবিং নাের্রক িিংেঠবনর ক িকতিা ও প্রর্তর্নর্ধরা। 

https://mzamin.com/article.php?mzamin=267060&cat=1 

 



 

েড় উষ্ণতায় বাড়বে জীবন জীর্বকার ঝুুঁ র্ক 

 

 ানবিষৃ্ট র্বর্ভন্ন ক িকাবন্ডর ফবল বায়ু -মল তাি ধারণকারী র্গ্রন হ্াউজ েযাবির েবথচ্ছ 

উদর্েরণ ঘটবে। োর ফবল আশঙ্কাজনক হ্াবর বাড়বে িরৃ্থবীর েড় উষ্ণতা। এর ফবল 

িব ই  ানুবষ্র জীবন-জীর্বকা ঝুুঁ র্কগ্রস্ত হ্বচ্ছ ববল জার্তিিংবঘর জলবায় ু

ির্রবতিনিিংিান্ত আন্তঃিরকার িযাবনবলর (আইর্ির্ির্ি) এক প্রর্তববদবন বলা 

হ্বয়বে। 

েতকাল শর্নবার ঢাকায় মিন্টার ফর িাটটির্িবিটর্র র্রিাচি অযান্ড মিবভলিব বন্টর 

(র্ির্িআরর্ি) উবদযাবে ‘জলবায় ু ির্রবতিন ম াকার্বলায় প্রণয়ন : মপ্রোিট এবিং 

প্রতযাশা’ শীষ্ িক একটট মোলবটর্বল ববঠবক জানাবনা হ্য় এ তথয। 

র্ির্িআরর্ির প্রধান র্নব িাহ্ী ম া. শা িুবদাহ্া িভাির্তর বক্তববয ববলন, বায়ু -মল তাি 

বকৃ্রিকারী এিব র্গ্রন হ্াউজ েযাবির উিবরাির বকৃ্রির ফবল ববর্শ^ক েড় উষ্ণতা 

ইর্ত বধয র্শে-র্বপ্লবিবূ ি িে িায় মথবক ১ দশর্ ক ১ র্ির্গ্র মির্ন্টবগ্রি মববড়বে। ববর্শ^ক 

েড় উষ্ণতা বকৃ্রির এই ঊর্ধ্ ি ুখী প্রবণতার িবে িবে র্বিবযািী বাড়বে 

আবহ্াওয়াজর্নত দুবে িাে এবিং দুবে িােজর্নত েয়ের্তর ির্র াণ। কাব িন উদর্েরণ 

ক াবনার  াধযব  ববর্শ^ক উষ্ণায়নবক একটট িহ্নীয়  াত্রায় িী াবি রাখাবক জলবায় ু



ির্রবতিন ম াকার্বলার িববচবয় কাে িকর িন্থা র্হ্বিবব র্বববচনা কবর ইউএনএফর্ি 

িুস্পষ্টভাববই িব িাবগ্র কাব িন উদর্েরণ হ্রাবির র্বষ্বয় রাষ্ট্রি ূহ্বক তার্েদ র্দবয়বে। 

জলবায় ুির্রবতিন ম াকার্বলায় ২০১৫ িাবল েহৃ্ীত িযার্রি অযার্গ্রব বন্টর প্রাক্কাবল 

রাষ্ট্রি ূহ্ তাবদর আইএনর্ির্ির  াধযব  কাব িন উদর্েরণ হ্রাবির মে অবদান র্নধ িারণ 

কবরর্েল, তা মকাবনাভাববই িযার্রি অযার্গ্রব বন্টর অনযত  প্রধান উবদশয িরৃ্থবীর 

উষ্ণতা বকৃ্রি ২ র্ির্গ্র মির্ন্টবগ্রবির র্নবচ িী াবি রাখার িবে িা ঞ্জিযিণূ ি র্েল না। 

র্বর্ভন্ন েববষ্ণায় মদখা মেবে, রাষ্ট্রগুবলা ের্দ তাবদর আইএনর্ির্ি অনুিাবর কাব িন 

উদর্েরণ হ্রাবির অবদান িমূ্পণ িভাবব বাস্তবায়ন কবর, তবুও িরৃ্থবীর উষ্ণতা র্শে-

র্বপ্লবিূব ি িে িায় হ্বত ৩ মথবক ৪ র্ির্গ্র মির্ন্টবগ্রি িে িন্ত বাড়বত িাবর; ো িরৃ্থবীবত 

প্রাবণর অক্রস্তবের প্রর্ত হু্ র্ক হ্বয় দা ুঁড়াবব। 

শা িুবদাহ্া ববলন, বািংলাবদশ িরৃ্থবীর অনযত  একটট জলবায় ুির্রবতিবন ের্তগ্রস্ত 

মদশ। জলবায় ুির্রবতিবনর অর্ভঘাত মথবক বা ুঁচবত এবিং আন্তজিার্তক ির্র -মল এ 

র্বষ্য়টট র্নবয় মনতৃস্থানীয় ভূর্ কা রাখবত হ্বল অবশযই বািংলাবদশবক একটট 

িব িজনগ্রহ্ণবোেয, বযাখযাবোেয, কাব িন উদর্েরণ হ্রািকরণবক র্হ্িাব করা োয় এ ন 

একটট িুন ূ িলযার্য়ত এনর্ির্ি বতর্র করবত হ্বব। 

িাববক অর্তর্রক্ত ির্চব িা. নুরুল কাবদর ববলন, এনর্ির্ি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় িবার 

অিংশগ্রহ্ণ অবনক জরুর্র। িবাইবক র্নবয় এ রক  একটট জাতীয় দর্লল বতর্র করা 

দরকার। র্তর্ন ববলন, জলবায় ুির্রবতিবনর মনর্তবাচক প্রভাব মথবক আ রাও রো িাব 

না এবিং এ ন ির্রর্স্থর্ত বতর্র হ্বল আ বদর ক্রজর্ির্ির জনযও অবনক ের্তকর প্রভাব 

ববয় আনবব। 

র্বআইর্িএবির িাববক েববষ্ণা ির্রচালক িা. এ  আিাদজু্জা ান ববলন, আ রা 

 ূলত কাব িন উদর্েরবণর মে কথাটট বলর্ে, মিই কাব িন র্কন্তু আিবল মবর্শর ভােই 

এনাক্রজি মিক্টর মথবক আবি। আ াবদর প্রধান েীর ইচ্ছা মদশ উন্নত রাষ্ট্র মহ্াক, তা 

জনেণও চায়, র্কন্তু উন্নত রাষ্ট্র হ্বত হ্বল র্কেু র্নয় নীর্তও  ানবত হ্বব। আ াবদর 

মটকিই উন্নয়বনর র্দবক মেবত হ্বব, মি র্বষ্য়টটও বুঝবত হ্বব। এনর্ির্ি বাস্তবায়ন 

প্রক্রিয়াটটবত িবাইবক িম্পকৃ্ত করবত হ্বব। 

মোলবটর্বল ববঠবক উির্স্থত র্েবলন ির্রববশ অর্ধদপ্তবরর ির্রচালক ক্রজয়াউল হ্ক, 

বািংলাবদশ ির্রববশ িািংবার্দক মফারাব র িভাির্ত কা রুল ইিলা , জ¦াালার্ন 

র্ববশষ্জ্ঞ উৎিল দি, ির্রববশ অর্ধদপ্তবরর অির ির্রচালক র্ জিা শওকত আলী, 

র্িবকএিএবফর জলবায় ু ির্রবতিন ইউর্নবটর ির্রচালক ফজবল রাব্বী িাবদক 

আহ্ব দিহ্ র্বর্ভন্ন িরকার্র-মবিরকার্র প্রর্তষ্ঠান এবিং নাের্রক িিংেঠবনর ক িকতিা ও 

প্রর্তর্নর্ধরা। 

https://www.deshrupantor.com/business-print/2021/03/21/283295 



 
 

েড় উষ্ণতা বকৃ্রির ফবল ঝুুঁ র্কগ্রস্ত হ্বচ্ছ জীবন-জীর্বকা 

 
 

 ানবিৃষ্ট র্বর্ভন্ন ক িকাবের ফবল বায়ু েবল তাি ধারণকারী র্গ্রন হ্াউি েযাবির েবথচ্ছ উদেীরণ 

ঘটবে। োর ফবল আশঙ্কাজনকহ্াবর বাড়বে িরৃ্থবীর েড় উষ্ণতা। এর ফবল িব ই  ানুবষ্র 

জীবন-জীর্বকা ঝুুঁ র্কগ্রস্ত হ্বচ্ছ জার্তিিংবঘর জলবায় ুির্রবতিনিিংিান্ত আন্তিরকার িযাবনবলর 

(আইর্ির্ির্ি) এক প্রর্তববদবন বলা হ্বয়বে। 

শর্নবার ঢাকায় মিন্টার ফর িাটটির্িবিটর্র র্রিাচি অযান্ড মিবভলিব ন্ট (র্ির্িআরর্ি) এর 

উবদযাবে ‘জলবায় ু ির্রবতিন ম াকাববলায় প্রণয়ন: মপ্রোিট এবিং প্রতযাশা’ শীষ্ িক একটট 

মোলবটর্বল ববঠবক জানাবনা হ্য় এই তথয। 

র্ির্িআরর্ির প্রধান র্নব িাহ্ী ম া. শা িুবদাহ্া িভাির্তর বক্তববয ববলন, ‘বায়ু েবল তাি বকৃ্রিকারী 

এিব র্গ্রন হ্াউি েযাি এর উিবরাির বকৃ্রির ফবল ববর্িক েড় উষ্ণতা ইর্ত বধয র্শে-র্বপ্লবিূব ি 

িে িায় মথবক ১.১ র্ির্গ্র মির্ন্টবগ্রি মববড়বে। ববর্িক েড় উষ্ণতা বকৃ্রির এই ঊর্ধ্ ি ুখী প্রবণতার িাবথ 

িাবথ র্বিবযািী বাড়বে আবহ্াওয়াজর্নত দুবে িাে এবিং দুবে িাে জর্নত েয়-ের্তর ির্র াণ। কাব িন 

উদেীরণ ক াবনার  াধযব  ববর্িক উষ্ণায়নবক একটট িহ্নীয়  াত্রায় িী াবি রাখাবক জলবায় ু

ির্রবতিন ম াকাববলার িববচবয় কাে িকর িন্থা র্হ্বিবব র্বববচনা কবর ইউএনএফর্ি িুস্পষ্টভাববই 

িব িাবগ্র কাব িন উদেীরণ হ্রাবির র্বষ্বয় রাষ্ট্রি ূহ্বক তার্েদ র্দবয়বে। 

জলবায় ুির্রবতিন ম াকাববলায় ২০১৫ িাবল েহৃ্ীত িযার্রি এর্গ্র যাবন্টর প্রাক্কাবল রাষ্ট্রি ূহ্ তাবদর 

আইএনর্ির্ির  াধযব  কাব িন উদেীরণ হ্রাবির মে অবদান র্নধ িারণ কবরর্েল, তা মকাবনাভাববই 



িযার্রি এর্গ্রব ন্টর অনযত  প্রধান উবদশয- িরৃ্থবীর উষ্ণতা বকৃ্রি ২ র্ির্গ্র মির্িবগ্রবির র্নবচ 

িী াবি রাখার িাবথ িা ঞ্জিযিূণ ি র্েল না। 

র্বর্ভন্ন েববষ্ণায় মদখা মেবে, রাষ্ট্রি ূহ্ ের্দ তাবদর আইএনর্ির্ি অনুিাবর কাব িন উদেীরণ হ্রাবির 

অবদান িমূ্পণ িভাবব বাস্তবায়ন কবর। তবুও িরৃ্থবীর উষ্ণতা র্শে-র্বপ্লবিূব ি িে িায় হ্বত র্তন মথবক 

চার র্ির্গ্র মির্িবগ্রি িে িন্ত বাড়বত িাবর। ো িরৃ্থবীবত প্রাবণর অক্রস্তবের প্রর্ত হু্ র্ক হ্বয় দা ুঁড়াবব। 

জলবায় ুির্রবতিন ম াকাববলায় ও র্ববির েড় উষ্ণতা বকৃ্রি দুই র্ির্গ্র মির্িবগ্রবির র্নবচ িী াবি 

রাখার মেৌক্রক্তকতায় ও জলবায়ু র্বজ্ঞানীবদর অবযাহ্ত চাবির ির্রবপ্রর্েবত ইউএনএফর্ির্ির্ি 

একটট োইিলাইন বতর্র কবর এবিং িদিয মদশি ূহ্বক এই োইিলাইন অনুিরণ কবর বর্ধ িত 

প্রণয়ন করবত ববল। 

শা িুবদাহ্া আরও ববলন, বািংলাবদশ িরৃ্থবীর অনযত  একটট জলবায় ুির্রবতিবন ের্তগ্রস্ত মদশ। 

জলবায় ুির্রবতিবনর অর্ভঘাত মথবক বা ুঁচবত এবিং আন্তজিার্তক ির্র ন্ডবল এই র্বষ্য়টট র্নবয় 

মনতৃস্থানীয় ভূর্ কা রাখবত হ্বল অবশযই বািংলাবদশবক একটট িব িজন গ্রহ্ণবোেয, বযাখযা মোেয, 

কাব িন উদেীরণ হ্রািকরণবক র্হ্বিব করা োয় এ ন একটট িুন ূ িলযার্য়ত এনর্ির্ি বতর্র করবত 

হ্বব। 

িাববক অর্তর্রক্ত ির্চব িা. নুরুল কাবদর ববলন, আর্  র্বিাি কর্র এনর্ির্ি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় 

িবার অিংশগ্রহ্ণ অবনক জরুর্র। িবাইবক র্নবয় এই রক  একটট জাতীয় দর্লল বতর্র করা দরকার। 

অবনক ি য় ের্দও মিটট বাস্তবায়ন করা োয় না। বতি ান বাস্তবতায় রাষ্ট্রগুবলা মে টাবে িট র্দবয়বে 

মিটাবক ের্দ র্তনগুণ ও বকৃ্রি করা হ্য় তবুও দুই র্ির্গ্র মিটরবগ্রবি রাখা োবব র্ক না িবেহ্ আবে। 

র্কন্তু র্ববির র্বর্ভন্ন মদবশর মত ন  নবোে লে করা োবচ্ছ না। আ াবদর টাবে িট বাড়াবত হ্বব 

মিটট ের্দ বলা হ্য় তাহ্বল বলবত হ্বব জলবায় ুির্রবতিবনর মনর্তবাচক প্রভাব মথবক আ রাও রো 

িাবনা এবিং এ ন ির্রর্স্থর্ত বতর্র হ্বল আ বদর ক্রজর্ির্ির জনযও অবনক ের্তকর প্রভাব ববয় 

আনবব। 

র্ব.আই র্ি.এি এর িাববক েববষ্ণা ির্রচালক িা. এ  আিাদুজ্জা ান তার বক্তববয ববলন, আ রা 

 ূলত কাব িন উদেীরবনর মে কথাটট বলর্ে মি কাব িন র্কন্তু আিবল মবর্শর ভােই এনাক্রজি মিক্টর 

মথবক আবি। আ াবদর  াননীয় প্রধান েীর ইচ্ছা মদশ উন্নত রাষ্ট্র মহ্াক, তা জনেণও চায়, র্কন্তু 

উন্নত রাষ্ট্র হ্বত হ্বল র্কেু র্নয় নীর্তও  ানবত হ্বব। আ াবদর মটকিই উন্নয়বনর র্দবক মেবত হ্বব 

মিই র্বষ্য়টটও বুঝবত হ্বব। 

আিাদুজ্জা ান ববলন, আ রা এনর্ির্ির  বতা একটট িকুব ন্ট র্ র্নর্ির হ্াবত মেবড় র্দবয়র্ে। 

এটট মকাবনাভাববই েণতার্েক নয়। এটট নযাশনাল িকুব ন্ট না হ্বয় র্ র্নর্ি িকুব ন্ট হ্বয় মেবে। 

এনর্ির্ি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটটবত িকলবক িম্পকৃ্ত করবত হ্বব এবিং এ ন একটট িকুব ন্টবক 

অবশযই িিংিবদ িাটঠবয় চূড়ান্ত করবত হ্বব। এবত কবর বাস্তবায়ন এবিং জনিম্পকৃ্তকরণ ও িহ্জ 

হ্বব। 

মোলবটর্বল ববঠবক অর্তর্থ র্হ্বিবব আরও উির্স্থত র্েবলন ির্রববশ অর্ধদপ্তবরর ির্রচালক 

ক্রজয়াউল হ্ক, বািংলাবদশ ির্রববশ িিংবার্দক মফারাব র িভাির্ত কা রুল ইিলা , জ্বালার্ন 

র্ববশষ্জ্ঞ উৎিল দত্ত্ব, ির্রববশ অর্ধদপ্তবরর অির ির্রচালক র্ জিা শওকত আলী, 

র্ি.মক.এি.এফ এর জলবায়ু ির্রবতিন ইউর্নবটর ির্রচালক ফজবল রাব্বী িাবদক আহ্ব দিহ্ 

র্বর্ভন্ন িরকার্র-মবিরকার্র প্রর্তষ্ঠান এবিং নাের্রক িিংেঠবনর ক িকতিা ও প্রর্তর্নর্ধরা। 
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গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ঝ ুঁ কিলত জীবন-জীকবিা: 

প্রকতলবদন 

 ানবিষৃ্ট র্বর্ভন্ন ক িকাবের ফবল বায়ু েবল তাি ধারণকারী র্গ্রন হ্াউি েযাবির 

েবথচ্ছ উদেীরণ ঘটবে। োর ফবল আশঙ্কাজনকহ্াবর বাড়বে িরৃ্থবীর েড় 

উষ্ণতা। এর ফবল িব ই  ানুবষ্র জীবন-জীর্বকা ঝুুঁ র্কগ্রস্ত হ্বচ্ছ জার্তিিংবঘর 

জলবায় ু ির্রবতিনিিংিান্ত আন্তিরকার িযাবনবলর (আইর্ির্ির্ি) এক 

প্রর্তববদবন বলা হ্বয়বে। 

শর্নবার (২০  াচি) ঢাকায় মিন্টার ফর িাটটির্িবিটর্র র্রিাচি অযান্ড মিবভলিব ন্ট 

(র্ির্িআরর্ি) এর উবদযাবে ‘জলবায় ুির্রবতিন ম াকাববলায় প্রণয়ন: মপ্রোিট 

এবিং প্রতযাশা’ শীষ্ িক একটট মোলবটর্বল ববঠবক জানাবনা হ্য় এই তথয। 
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র্ির্িআরর্ির প্রধান র্নব িাহ্ী ম া. শা িুবদাহ্া িভাির্তর বক্তববয ববলন, 

বায়ু েবল তাি বৃক্রিকারী এিব র্গ্রন হ্াউি েযাি এর উিবরাির বৃক্রির ফবল 

ববর্িক েড় উষ্ণতা ইর্ত বধয র্শে-র্বপ্লবিূব ি িে িায় মথবক ১ দশর্ ক ১ র্ির্গ্র 

মির্ন্টবগ্রি মববড়বে। ববর্িক েড় উষ্ণতা বৃক্রির এই ঊর্ধ্ ি ুখী প্রবণতার িাবথ িাবথ 

র্বিবযািী বাড়বে আবহ্াওয়াজর্নত দুবে িাে এবিং দুবে িাে জর্নত েয়-ের্তর 

ির্র াণ। কাব িন উদেীরণ ক াবনার  াধযব  ববর্িক উষ্ণায়নবক একটট িহ্নীয় 

 াত্রায় িী াবি রাখাবক জলবায় ুির্রবতিন ম াকাববলার িববচবয় কাে িকর িন্থা 

র্হ্বিবব র্বববচনা কবর ইউএনএফর্ি িুস্পষ্টভাববই িব িাবগ্র কাব িন উদেীরণ হ্রাবির 

র্বষ্বয় রাষ্ট্রি ূহ্বক তার্েদ র্দবয়বে। 

জলবায় ুির্রবতিন ম াকাববলায় ২০১৫ িাবল েহৃ্ীত িযার্রি এর্গ্র যাবন্টর প্রাক্কাবল 

রাষ্ট্রি ূহ্ তাবদর আইএনর্ির্ির  াধযব  কাব িন উদেীরণ হ্রাবির মে অবদান 

র্নধ িারণ কবরর্েল, তা মকাবনাভাববই িযার্রি এর্গ্রব ন্টর অনযত  প্রধান উবদশয- 

িরৃ্থবীর উষ্ণতা বৃক্রি ২ র্ির্গ্র মির্িবগ্রবির র্নবচ িী াবি রাখার িাবথ 

িা ঞ্জিযিূণ ি র্েল না। 

র্বর্ভন্ন েববষ্ণায় মদখা মেবে, রাষ্ট্রি ূহ্ ের্দ তাবদর আইএনর্ির্ি অনুিাবর কাব িন 

উদেীরণ হ্রাবির অবদান িম্পূণ িভাবব বাস্তবায়ন কবর। তবুও িরৃ্থবীর উষ্ণতা 

র্শে-র্বপ্লবিূব ি িে িায় হ্বত র্তন মথবক চার র্ির্গ্র মির্িবগ্রি িে িন্ত বাড়বত িাবর। 

ো িরৃ্থবীবত প্রাবণর অক্রস্তবের প্রর্ত হু্ র্ক হ্বয় দা ুঁড়াবব। জলবায়ু ির্রবতিন 

ম াকাববলায় ও র্ববির েড় উষ্ণতা বৃক্রি দুই র্ির্গ্র মির্িবগ্রবির র্নবচ িী াবি 

রাখার মেৌক্রক্তকতায় ও জলবায় ু র্বজ্ঞানীবদর অবযাহ্ত চাবির ির্রবপ্রর্েবত 

ইউএনএফর্ির্ির্ি একটট োইিলাইন বতর্র কবর এবিং িদিয মদশি ূহ্বক এই 

োইিলাইন অনুিরণ কবর বর্ধ িত প্রণয়ন করবত ববল। 

শা িুবদাহ্া ববলন, বািংলাবদশ িরৃ্থবীর অনযত  একটট জলবায় ু ির্রবতিবন 

ের্তগ্রস্ত মদশ। জলবায় ুির্রবতিবনর অর্ভঘাত মথবক বা ুঁচবত এবিং আন্তজিার্তক 

ির্র ন্ডবল এই র্বষ্য়টট র্নবয় মনতৃস্থানীয় ভ‚র্ কা রাখবত হ্বল অবশযই 

বািংলাবদশবক একটট িব িজন গ্রহ্ণবোেয, বযাখযা মোেয, কাব িন উদেীরণ 

হ্রািকরণবক র্হ্বিব করা োয় এ ন একটট িুন ূ িলযার্য়ত এনর্ির্ি বতর্র করবত 

হ্বব। 

িাববক অর্তর্রক্ত ির্চব িা. নুরুল কাবদর ববলন, আর্  র্বিাি কর্র এনর্ির্ি 

প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় িবার অিংশগ্রহ্ণ অবনক জরুর্র। িবাইবক র্নবয় এই রক  

একটট জাতীয় দর্লল বতর্র করা দরকার। অবনক ি য় ের্দও মিটট বাস্তবায়ন করা 

োয় না। বতি ান বাস্তবতায় রাষ্ট্রগুবলা মে টাবে িট র্দবয়বে মিটাবক ের্দ র্তনগুণ ও 



বৃক্রি করা হ্য় তবুও দুই র্ির্গ্র মিটরবগ্রবি রাখা োবব র্ক না িবেহ্ আবে। র্কন্তু 

র্ববির র্বর্ভন্ন মদবশর মত ন  নবোে লে করা োবচ্ছ না। আ াবদর টাবে িট 

বাড়াবত হ্বব মিটট ের্দ বলা হ্য় তাহ্বল বলবত হ্বব জলবায় ু ির্রবতিবনর 

মনর্তবাচক প্রভাব মথবক আ রাও রো িাবনা এবিং এ ন ির্রর্স্থর্ত বতর্র হ্বল 

আ বদর ক্রজর্ির্ির জনযও অবনক ের্তকর প্রভাব ববয় আনবব। 

র্বআইর্িএি এর িাববক েববষ্ণা ির্রচালক িা. এ  আিাদুজ্জা ান তার বক্তববয 

ববলন, আ রা  ূলত কাব িন উদেীরবনর মে কথাটট বলর্ে মি কাব িন র্কন্তু আিবল 

মবর্শর ভােই এনাক্রজি মিক্টর মথবক আবি। আ াবদর প্রধান েীর ইচ্ছা মদশ উন্নত 

রাষ্ট্র মহ্াক, তা জনেণও চায়, র্কন্তু উন্নত রাষ্ট্র হ্বত হ্বল র্কেু র্নয় নীর্তও  ানবত 

হ্বব। আ াবদর মটকিই উন্নয়বনর র্দবক মেবত হ্বব মিই র্বষ্য়টটও বুঝবত হ্বব। 

আিাদুজ্জা ান ববলন, আ রা এনর্ির্ির  বতা একটট িকুব ন্ট র্ র্নর্ির হ্াবত 

মেবড় র্দবয়র্ে। এটট মকাবনাভাববই েণতার্েক নয়। এটট নযাশনাল িকুব ন্ট না 

হ্বয় র্ র্নর্ি িকুব ন্ট হ্বয় মেবে। এনর্ির্ি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটটবত িকলবক 

িম্পকৃ্ত করবত হ্বব এবিং এ ন একটট িকুব ন্টবক অবশযই িিংিবদ িাটঠবয় 

চ‚ড়ান্ত করবত হ্বব। এবত কবর বাস্তবায়ন এবিং জনিম্পকৃ্তকরণ ও িহ্জ হ্বব। 

মোলবটর্বল ববঠবক অর্তর্থ র্হ্বিবব আরও উির্স্থত র্েবলন ির্রববশ 

অর্ধদফতবরর ির্রচালক ক্রজয়াউল হ্ক, বািংলাবদশ ির্রববশ িিংবার্দক মফারাব র 

িভাির্ত কা রুল ইিলা , জ্বালার্ন র্ববশষ্জ্ঞ উৎিল দি, ির্রববশ 

অর্ধদফতবরর অির ির্রচালক র্ জিা শওকত আলী, র্িবকএিএফ’র জলবায়ু 

ির্রবতিন ইউর্নবটর ির্রচালক ফজবল রাব্বী িাবদক আহ্ব দিহ্ র্বর্ভন্ন 

িরকার্র-মবিরকার্র প্রর্তষ্ঠান এবিং নাের্রক িিংেঠবনর ক িকতিা ও প্রর্তর্নর্ধরা। 
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