CSOs called for cutting global carbon
emission to ‘Net Zero’ by 2050

Different Civil Society Organisations (CSOs) called for bringing down the
global carbon emission to ‘Net Zero’ by 2050 to combat climate change and to
ensure livable earth for posterity.
To this effect, they also urged the leaders of developed, advanced developing
and least developed countries to disengage from fossil -fuel based economic
activities immediately and to meet the enhanced fuel demand from renewable
sources.
Their call came at a human chain campaign in front of the Jatiya Press Club in
the capital on Thursday.
Center for Participatory Research and Development (CPRD), Shariatpur
Development Society (SDS), Coastal Development Partnership (CDP), Coast
Foundation, Young Power in Social Action (YPSA), Coastal Livelihood and

Environmental Action Network (CLEAN), and Bangladesh Working Group on
External Debt (BWGED) arranged the event.
Md. Shamsuddoha, chief executive of CPRD, was the keynote speaker in the
campaign.
Besides, Kausar Rahman, president, Bangladesh Climate Journalist Forum,
Mihir Bishwas, joint secretary, Bangladesh Poribesh Andolon (BAPA),
Aminur Rasul, chief executive, Unnayandhara Trust, Nikhil Chandra Vadra,
senior journalist, The Daily Kaler Kantho, Md. Akib Jabed, senior research
assistant, CPRD, among others, also spoke at the programme.
In the speech, Mr Shamsuddoha said combating climate change and its
impacts have become an undeniable challenge all over the world while
scientists have identified uncontrolled and inconsiderate human activities as
the prime reason for this change in global climate.
It has become conspicuous from many studies that it won’t be possible to keep
global warming below 2°C above its pre -industrial level even if all the
countries completely implement their emission reduction commitments placed
in their Nationally Determined Contributions (NDCs), he insists.
The multinational banks and other financial institutions must stop investing in
fossil fuel-based projects, he said, adding that it is, however, a matter of great
concern that production and use of fossil fuels and investment therein haven’t
yet abated around the world.
Mr Kausar said the climate finance under Green Climate Fund must be
channelled to the under-developed and least developed countries on easy
terms.
Mr Mihir said besides the global initiatives taken so far, Bangladesh should
also play its part to tackle the perils of global warming.
The enhanced NDC project can be taken as an opportunity and Bangladesh
should create an example by preparing a well-studied NDC, he added.
Mr Aminur said Bangladesh was under the highest risk of the hazards of
climate change even though it contributes a very tiny portion of global carbon
emission.
He also demanded Bangladesh make its development plans sustainable and
environment-friendly.

Mr Nikhil highlighted that Bangladesh bears the greatest risk of climate
change impacts.
He also invoked the global community to come forward with more robust
measures in formulating Enhanced NDCs.
The event was moderated by Al Imran, Research and Advocacy Assistant,
CPRD.

নাগরিক ও উন্নয়ন সংগঠননি মানববন্ধন

ববরিক কাবনব উদগীিণ শূননে নামানে
পদনেপ গ্রহনণি আহবান

জলবায়ু পরিবর্তনেি ঝুুঁ রি ম ািানবলায় ববরিি িাবেত উদগীিণ শূনেেি মিাঠায় ো ানর্
দ্রুর্ িার্িি
ত
পদনেপ গ্রহনণি আহবাে জারেনয়নেে োগরিি ও উন্নয়ে সংগঠনেি
মের্ািা। আজ বৃহস্পরর্বাি জার্ীয় মেস ক্লানবি সা নে এি ােববন্ধনে র্ািা এই আহ্বাে
জাোে।
মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসার্ত এন্ড মেনেলপন ন্ট (রসরপআিরে), শিীয়র্পুি
মেনেলপন ন্ট মসাসাইর্ট (এসরেএস), মিাস্টাল মেনেলপন ন্ট পাটত োিরশপ (রসরেরপ),
মিাস্ট ফাউনন্ডশে, ইয়ং পাওয়াি ইে মসাশোল অ্োিশে (ইপসা), মিাস্টাল লাইেরলহুে
এন্ড এেোয়িেন ন্টাল অ্োিশে মেটওয়ািত (রক্লে) এবং বাংলানদশ ওয়ারিতং গ্রুপ অ্ে
এক্সটাোল
ত মেট (রবেরিউজজইরে) আনয়াজজর্ ােবন্ধনে সোপরর্ত্ব িনিে রসরপআিরে’ি
রেবাহী
ত েধাে ম া. শা েুনদাহা।

বি্র্ৃর্া িনিে বাংলানদশ ক্লাইন ট মর্ঞ্জ জাোরলস্ট
ত
মফািান ি সোপরর্ িাউসাি িহ াে,
বাংলানদশ পরিনবশ আনদালনেি (বাপা) র্ুগ্ম সম্পাদি র রহি রবিাস, উন্নয়েধািা ট্রানেি
সদসেসরর্ব আর েুি িাসূল, সুদিবে ও উপিূল সুিো আনদালনেি স ন্বয়ি রেরিল র্ন্দ্র
েদ্র, রসরপআিরে রসরেয়ি রিসার্ত অ্োরসস্টোন্ট ম া. আরিব জানবদ ে ূি।

ােব বন্ধের্ট

সঞ্চালো িনিে রসরপআিরে’ি রিসার্ত এন্ড এেনোিোরস অ্োরসস্টোন্ট আল ই িাে।
ােবন্ধনে রসরপআিরে’ি রেবাহী
ত েধাে ম া. শা েুনদাহা বনলে, জলবায়ু পরিবর্তে ও
পরিবর্তেজরের্ অ্রেঘার্ ম ািানবলা বর্ত ানে স গ্র রবনিি জেে এির্ট অ্েস্বীিার্ ত
র্োনলঞ্জ হনয় দাুঁরিনয়নে। রবজ্ঞােীিা ববরিি জলবায়ুি এ পরিবর্তনেি

ূল িািণ রহনসনব

ােবজারর্ি অ্রেয়রির্ উন্নয়ে ি িান্ডনি
ত
রর্রির্ িনিনেে। োি-রশল্প রবপ্লব পর্ায়
ত
মেনি ইনর্া নধেই পৃরেবীি গি উষ্ণর্া ১ দশর ি ১ রেরগ্র মস. মবনিনে।
রর্রে বনলে, জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািানবলায় িয়লাসহ অ্েোেে জীবাশ্ম
জ্বালারেি উৎপাদে, এগুনলানর্ রবরেনয়াগ এবং এনদি বেবহাি বনন্ধ সুস্পে ও দৃঢ়
িাজনেরর্ি অ্ঙ্গীিানিি েরর্ গুরুত্বানিাপ িিনর্ হনব। এোিা েরবষ্ের্ েজনেি জেে
এির্ট বাসনর্াগে পৃরেবী রেজির্িিনণি জেে ২০৫০ সানলি

নধে িাবেত োিসা েপূণ ত

িিনর্ হনব।
সাংবারদি িাউসাি িহ াে বনলে, বাংলানদশনি সিল উন্নয়ে পরিিল্পোগুনলানি এির্ট
আ নেলা পরিিল্পোি অ্ধীে িিনর্ হনব। এনেনে

ুজজব মোসপারির্ট প্লোের্টনিও

এির্ট আ নেলা প্লাে রহসানব বর্িী িিা মর্নর্ পানি। জলবায়ুপরিবর্তে ম ািানবলায়
এির্ট িার্িি
ত
এেরেরস েণয়নে রবি সম্প্রদায়নি মজািানলা পদনেপ গ্রহনণি আহ্বাে
জাোে রর্রে।
র রহি রবিাস বনলে, জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািানবলায় ববরিি উনদোনগি
পাশাপারশ আ ানদি রেনজনদিনিও সনর্র্ে হনর্ হনব। বাংলানদনশি উন্নয়ে পরিিল্পো
গুনলা মটিসই এবং পরিনবশ বান্ধব হনর্ হনব। জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািানবলায়
এিেই এির্ট সা রগ্রি পরিিল্পো বর্রি িিাি আহ্বাে জাোে রর্রে।

২০৫০ সানেি মনযে ববরিক কাবনব উদগীিণ শূননেি ককাঠায়
নামাননাি আহবান

জলবায়ু পরিবর্তে ও পরিবর্তেজরের্ অ্রেঘার্ ম ািানবলা বর্ত ানে স গ্র রবনিি জেে
এির্ট অ্েস্বীিার্ র্োনলঞ্জ
ত
হনয় দাুঁরিনয়নে। রবজ্ঞােীিা ববরিি জলবায়ুি এ পরিবর্তনেি
ূল িািণ রহনসনব ােবজারর্ি অ্রেয়রির্ উন্নয়ে ি িান্ডনি
ত
রর্রির্ িনিনেে।
োি-রশল্প রবপ্লব পর্ায়
ত মেনি ইনর্া নধেই পৃরেবীি গি উষ্ণর্া ১ দশর ি ১ রেরগ্র মস.
মবনিনে বনল জারেনয়নেে মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসার্ত এন্ড মেনেলপন ন্ট
(রস.রপ.আি.রে.) ম া. শা েুনদাহা।
বৃহস্পরর্বাি (২৪ জুে) জার্ীয় মেসক্লানবি সা নে এি োগরিি ােব বন্ধনে েধাে
বক্তা রহসানব বক্তবে িানিে রসরপআিরে’ি রেবাহী
ত
েধাে ম া. শা েুনদাহা।
ােববন্ধনেি আনয়াজে িনি মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসার্ত এন্ড মেনেলপন ন্ট
(রসরপআিরে), শিীয়র্পুি মেনেলপন ন্ট মসাসাইর্ট (এসরেএস), মিাস্টাল
মেনেলপন ন্ট পাটত োিরশপ (রসরেরপ), মিাস্ট ফাউনন্ডশে, ইয়ং পাওয়াি ইে মসাশোল
অ্োিশে (ইপসা), মিাস্টাল লাইেরলহুে এন্ড এেোয়িেন ন্টাল অ্োিশে মেটওয়ািত
(রক্লে) এবং বাংলানদশ ওয়ারিতং গ্রুপ অ্ে এক্সটাোল
ত মেট (রবেরিউজজইরে)।

অ্েোনেেি নধে বক্তবে িানিে বাংলানদশ ক্লাইন ট মর্ঞ্জ জাোরলস্ট
ত
মফািান ি সোপরর্
িাউসাি িহ াে, বাংলানদশ পরিনবশ আনদালনেি (বাপা) র্ুগ্ম সম্পাদি ীরহি রবিাস,
উন্নয়েধািা ট্রানেি রেবাহী
ত েধাে আর েুি িাসূল, রসরেয়ি সাংবারদি েীরিল র্ন্দ্র েদ্র,
রসরপআিরে রসরেয়ি রিসার্ত অ্োরসস্টোন্ট ম া. আরিব জানবদ এবং োগরিি স ানজি
রবরেন্ন েরর্রেরধিা। ােব বন্ধের্ট সঞ্চালো িনিে রসরপআিরে’ি রিসার্ত এন্ড
এেনোিোরস অ্োরসস্টোন্ট আল ই িাে।
এর্াবৎিানল অ্েুর্ির্ হওয়া জলবায়ু স নঝার্া সনেলেগুনলা মেনি গুরুত্বপূণ ত
অ্জতনেি রবষ্নয় ম া. শা েুনদাহা বনলে, জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািানবলায়
িয়লাসহ অ্েোেে জীবাশ্ম জ্বালারেি উৎপাদে, এগুনলানর্ রবরেনয়াগ, এবং এনদি
বেবহাি বনন্ধ সুস্পে ও দৃঢ় িাজনেরর্ি অ্ঙ্গীিানিি েরর্ গুরুত্বানিাপ িিনর্ হনব।
এোিা েরবষ্ের্ েজনেি জেে এির্ট বাসনর্াগে পৃরেবী রেজির্িিনণি জেে ২০৫০
সানলি নধে িাবেত োিসা ে পূণ পৃ
ত রেবী গিাি র্ারগদ মদে।
িাউসাি িহ াে বনলে, বাংলানদশনি র্াি সব উন্নয়ে পরিিল্পোগুনলানি এির্ট
আ নেলা পরিিল্পোি অ্ধীে িিনর্ হনব, ুজজব মোসপারির্ট প্লোের্টনিও আ িা
এির্ট আ নেলা প্লাে রহসানব বর্িী িিনর্ পারি। ীরহি রবশ^াাস বনলে, জলবায়ু
পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািানবলায় ববরিি উনদোনগি পাশাপারশ আ ানদি
রেনজনদিনিও আিও সনর্র্ে হনর্ হনব। আর েুি িাসূল বনলে, বাংলানদনশি উন্নয়ে
পরিিল্পো গুনলা মটিসই এবং পরিনবশ বান্ধব হনর্ হনব।
েীরিল র্ন্দ্র েদ্র বনলে, বাংলানদশনি এিেই জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্
ম ািানবলায় এির্ট সা রগ্রি পরিিল্পো বর্রি িিনর্ হনব।

িাবেত উদ্গিিণ শূনেেি মিাঠায় ো ানোি আহ্বাে
মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসার্ত অ্োন্ড মেনেলপন নন্টি (রসরপআিরে) রেবাহী
ত েধাে
ম া. শা েুনদাহা বনলনেে, েরবষ্েৎ েজনেি জেে এির্ট বাসনর্াগে পৃরেবী
রেজির্িিনণি জেে ২০৫০ সানলি নধে ববরশ^ি িাবেত উদ্গিিণ শূনেেি মিাঠায়
ো ানর্ হনব। গর্িাল জার্ীয় মেসক্লানবি সা নে এি োগরিি ােববন্ধনে েধাে
বক্তা রহনসনব এ িো বনলে রর্রে।
ােববন্ধনেি আনয়াজে িনি রসরপআিরে, শিীয়র্পুি মেনেলপন ন্ট মসাসাইর্ট
(এসরেএস), মিাস্টাল মেনেলপন ন্ট পাটত োিরশপ (রসরেরপ), মিাস্ট ফাউনন্ডশে, ইয়ং
পাওয়াি ইে মসাশোল অ্োিশে (ইপসা), মিাস্টাল লাইেরলহুে অ্োন্ড
এেোয়িেন ন্টাল অ্োিশে মেটওয়ািত
(রক্লে) এবং বাংলানদশ ওয়ারিতং গ্রুপ অ্ে এক্সটাোল
ত মেট (রবেরিউজজইরে)।
বক্তবে িানিে বাংলানদশ ক্লাইন ট মর্ঞ্জ জাোরলস্ট
ত
মফািান ি সোপরর্ িাউসাি
িহ াে, বাংলানদশ পরিনবশ আনদালনেি (বাপা) র্ুগ্ম সম্পাদি র রহি রবশ^াাস,
উন্নয়েধািা ট্রানস্টি রেবাহী
ত েধাে আর েুি িাসূল, রসরেয়ি সাংবারদি রেরিল র্ন্দ্র েদ্র,
রসরপআিরে রসরেয়ি রিসার্ত অ্োরসস্টোন্ট ম া. আরিব জানবদ এবং োগরিি স ানজি
রবরেন্ন েরর্রেরধিা।
ােববন্ধে সঞ্চালো িনিে রসরপআিরেি রিসার্ত অ্োন্ড
অ্োেনোনিরস অ্োরসস্টোন্ট আল ই িাে।িাউসাি িহ াে বনলে, বাংলানদশনি র্াি
সব উন্নয়ে পরিিল্পোনি এির্ট আ নেলা পরিিল্পোি অ্ধীে িিনর্ হনব। ুজজব
েসপারির্ট প্লোের্টও আ িা এির্ট আ নেলা প্লোে রহনসনব বর্রি িিনর্ পারি।

২০৫০ সানলি নধে ববরিি িাবেত উদ্গিিণ শূনেেি
মিাঠায় োর নয় আোি আহ্বাে
আগা ী ২০৫০ সানলি নধে ববরশ^ি িাবেত উদ্গিিণ শূনেেি মিাঠায় ো ানোি আহ্বাে
জারেনয়নেে োগরিি এবং উন্নয়ে সহনর্াগী সংগঠেস ূহ। বৃহস্পরর্বাি সিানল
জার্ীয় মেসক্লানবি সা নে এি োগরিি ােববন্ধনে বক্তািা এই আহ্বাে জাোে।
ােববন্ধনে মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসার্ত অ্োন্ড মেনেলপন ন্ট (রস.রপ.আি.রে.),
শিীয়র্পুি মেনেলপন ন্ট মসাসাইর্ট (এস.রে.এস.), মিাস্টাল মেনেলপন ন্ট
পাটত োিরশপ (রস.রে.রপ.), মিাস্ট ফাউনন্ডশে, ইয়ং পাওয়াি ইে মসাশোল অ্োিশে
(ইপসা), মিাস্টাল লাইেরলহুে অ্োন্ড এেোয়িেন ন্টাল অ্োিশে মেটওয়ািত (রক্লে)
এবং বাংলানদশ ওয়ারিতং গ্রুপ অ্ে এক্সটাোল
ত মেট (রব.েরিউ.জজ.ই.রে) অ্ংশ মেে।
রস.রপ.আি.রে.’ি রিসার্ত অ্োন্ড এেনোিোরস অ্োরসস্টোন্ট আল ই িাে সঞ্চলোয় এ
স য় েধাে বক্তা রহনসনব বক্তবে িানিে রস.রপ.আি.রে’ি রেবাহী
ত
েধাে ম া.
শা েুনদাহা। বাংলানদশ ক্লাইন ট মর্ঞ্জ জাোরলস্ট
ত
মফািান ি সোপরর্ িাউসাি
িহ াে, বাংলানদশ পরিনবশ আনদালে (বাপা) র্ুগ্ম সম্পাদি ীরহি রবশ^াাস,
উন্নয়েধািা ট্রানস্টি রেবাহী
ত েধাে আর েুি িাসূল, িানলি িনেি রসরেয়ি সাংবারদি
েীরিল র্ন্দ্র েদ্র, রস.রপ.আি.রে’ি রসরেয়ি রিসার্ত অ্োরসস্টোন্ট ম া. আরিব জানবদ এবং
োগরিি স ানজি রবরেন্ন েরর্রেরধবৃদ।
ম া. শা েুনদাহা বনলে, জলবায়ু পরিবর্তে এবং এই পরিবর্তেজরের্ অ্রেঘার্
ম ািারবলা বর্ত ানে সািারবনিি জেে এির্ট অ্েস্বীিার্ ত র্োনলঞ্জ হনয় দাুঁরিনয়নে।
রবজ্ঞােীিা ববরিি জলবায়ুি এই পরিবর্তনেি ূল িািণ রহনসনব ােবজারর্ি
অ্রেয়রির্ উন্নয়ে ি িাণ্ডনি
ত
রর্রির্ িনিনেে। োি-রশল্পরবপ্লবপর্ায়
ত মেনি
ইনর্া নধেই পৃরেবীি গি উষ্ণর্া ১ দশর ি ১ রেরগ্র মস. মবনিনে। ােুনষ্ি োোে
ি িানণ্ডি
ত
ফনল বায়ু ণ্ডনল রগ্রেহাউস গোসস ূহ রবনশষ্ িনি িাবেত োই-অ্ক্সাইনেি
াোরর্রিক্ত উদ্গিিণনি জলবায়ু পরিবর্তে র্ো ববরিি উষ্ণায়নেি েধাে িািণ
রহনসনব রর্রির্ িনি। পাশাপারশ জলবায়ু পরিবর্তে ম ািারবলায় ১৯৯২ সানল
িাষ্ট্রস ূনহি সবজেীে
ত
ি িাঠান
ত
া ইউএেএফরসরস গৃহীর্ হয়। এই ি -িাঠান
ত
ানর্
পৃরেবীি উষ্ণর্াবৃজি রেয়রির্ পর্ানয়
ত
িািাি ের্েনয় িাষ্ট্রস ূহনি িাবেত উদ্গিিণ

হ্রাসিিনণি বোপানি মজাি র্ারগদ মদওয়া হয়। রিন্তু এিপি োয় রর্ে দশি অ্রর্বারহর্
হনলও সদসে িাষ্ট্রস হ
ূ র্ানদি ির্তবে বাস্তবায়নে বেে ত হনয়নে। ইউএেএফরসরসনর্
রশনল্পান্নর্ িাষ্ট্রস ূহ ববরিি উষ্ণায়ে র্ো জলবায়ু পরিবর্তে সংঘটনে রেনজনদি
দায়োি স্বীিাি িনি রেনলও পৃরেবীি উষ্ণর্া রেয়িনণ দীঘ ত স য় ধনি র্ািা মিানো
িার্িি
ত
পদনেপ মেয়রে। এ েরি ১৯৯৭ সানল গৃহীর্ রিনয়ানটা েনটািল অ্েুসানি
িাবেত উদ্গিিণ হ্রানসি লেে াো অ্জতনেও রশনল্পান্নর্ মদশস ূহ র্োর্ে পদনেপ গ্রহণ
িনিরে।
বক্তািা আিও বনলে, আইরপরসরসি ১ দশর ি ৫০ মস. রিনপানটত িাবেত রেগ ত ে হ্রানসি
বরধর্ত লেে াো রেধািনণ
ত
রর্ের্ট মিৌশনলি ওপি রবনশষ্ গুরুত্বানিাপ িিা হনয়নে। র্াি
এির্ট হনে পরিেন্ন ও েবায়েনর্াগে জ্বালারেি উৎপাদে ও বেবহাি বৃজি িিা। রবরেন্ন
রবজ্ঞােরেরিি েরর্নবদনেি াধেন এর্ট ইনর্া নধে েরর্র্ির্ হনয়নে মর্, ববরিি
উষ্ণায়ে রেয়িনণি অ্েের্ উপায় হনে জীবাশ্ম জ্বালারেরেরিি অ্েনেরর্ি
ত
ি িাণ্ড
ত
মেনি রশগরগিই সনি আসা, েবায়েনর্াগে উৎস হনর্ জ্বালারেি বরধর্ত র্ারহদা ম টানো।
এনেনে উন্নর্ মদশস ূহনি ২০৩০ সানলি নধে অ্গ্রসি াে উন্নয়েশীল মদশস ূহনি
২০৪০ সানলি নধে এবং স্বনল্পান্নর্ মদশস ূহনি ২০৫০ সানলি নধে জীবাশ্ম
জ্বালারেরেরিি উন্নয়ে ি িাণ্ড
ত
মেনি সনি আসনর্ হনব। এিই সনঙ্গ বহুজারর্ি
বোংি ও অ্েোেে আরেি
ত েরর্িােনি এই িানর্ রবরেনয়াগ বন্ধ িিনর্ হনব। রিন্তু
উনেনগি সনঙ্গ লে িিা র্ানে রবিবোপী জীবাশ্ম জ্বালারেি উৎপাদে, এনর্ রবরেনয়াগ
এবং এি বেবহাি িন রে। জীবাশ্ম জ্বালারেি নধে সবনর্নয় মবরশ িাবেত উদ্গিিণিািী
হনে িয়লা। উন্নর্ ও অ্গ্রসি াে উন্নয়েশীল মদশস ূহ রেনজনদি মদনশ িয়লাি
বেবহাি ি ানলও িয়লাি উৎপাদে র্ালু মিনিনে। পাশাপারশ অ্েুন্নর্ মদশস ূনহ
িয়লারেরিি রবদুেৎনিন্দ্র স্ে্পানে অ্োয়ে
ত
অ্বোহর্ মিনিনে।
বক্তািা জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািারবলায় িয়লাসহ অ্েোেে জীবাশ্ম
জ্বালারেি উৎপাদে, এগুনলানর্ রবরেনয়াগ এবং এনদি বেবহাি বনন্ধ সুস্পে ও দৃঢ়
িাজনেরর্ি অ্ঙ্গীিানিি েরর্ গুরুত্বানিাপ িনিে। েরবষ্েৎ েজনেি জেে এির্ট
বাসনর্াগে পৃরেবী রেজির্িিনণি জেে ২০৫০ সানলি নধে িাবেত োিসা েপূণ পৃ
ত রেবী
গিাি র্ারগদ মদে।
বক্তািা আিও বনলে, বাংলানদশ ি িাবেত উদ্গিিণ িনিও সবনর্নয় অ্রধি েরর্ি
সেুিীে হনে। এিেই র্োর্ে পরিিল্পো েণয়নে বেে ত হনল ির্ঠে ূলে রদনর্ হনব।
এজেে বাংলানদনশি উন্নয়ে পরিিল্পোগুনলা মটিসই এবং পরিনবশবান্ধব হনর্ হনব।

২০৫০ সানলি নধে ববরিি িাবেত উদ্গীিণ শূনেেি
মিাঠায় ো ানোি আহ্বাে
২০৫০ সানলি নধে ববরিি িাবেত উদগীিণ শূনেেি মিাঠায় ো ানোি আহ্বাে
জারেনয়নেে জলবায়ু রবনশষ্জ্ঞিা। বৃহস্পরর্বাি জার্ীয় মেস ক্লানবি সা নে এি
োগরিি ােববন্ধনে এ আহ্বাে জাোে র্ািা। এনর্ অ্ংশ মেে মসন্টাি ফি
পার্টত রসনপটরি রিসার্ত অ্োন্ড মেনেলপন ন্ট (রসরপআিরে), শিীয়র্পুি
মেনেলপন ন্ট মসাসাইর্ট (এসরেএস), মিাস্টাল মেনেলপন ন্ট পাটত োিরশপ
(রসরেরপ), মিাস্ট ফাউনন্ডশে, ইয়ং পাওয়াি ইে মসাশোল অ্োিশে (ইপসা),
মিাস্টাল লাইেরলহুে অ্োন্ড এেোয়িেন ন্টাল অ্োিশে মেটওয়ািত (রক্লে) এবং
বাংলানদশ ওয়ারিতং গ্রুপ অ্ে এক্সটাোল
ত মেট (রবেরিউজজইরে)। ােববন্ধনে েধাে
বক্তা রহনসনব বক্তবে িানিে- রসরপআিরে’ি রেবাহী
ত েধাে ম া. শা েুনদাহা। এনর্
বক্তবে িানিে- িাউসাি িহ াে, সোপরর্, বাংলানদশ ক্লাইন ট মর্ঞ্জ জাোরলস্ট
ত
মফািা , ীরহি রবিাস, র্ুগ্ম সম্পাদি বাংলানদশ পরিনবশ আনদালে (বাপা)।
ােববন্ধের্ট সঞ্চালো িনিে- রসরপআিরে’ি রিসার্ত অ্োন্ড অ্োেনোনিরস
অ্োরসস্টোন্ট আল ই িাে।
ম া. শা েুনদাহা বনলে, জলবায়ু পরিবর্তে এবং এই পরিবর্তেজরের্ অ্রেঘার্
ম ািারবলা বর্ত ানে স গ্র রবনিি জেে এির্ট অ্েস্বীিার্ র্োনলঞ্জ
ত
হনয় দাুঁরিনয়নে।
রবজ্ঞােীিা ববরিি জলবায়ুি এই পরিবর্তনেি ল
ূ িািণ রহনসনব ােবজারর্ি
অ্রেয়রির্ উন্নয়ে ি িাণ্ডনি
ত
রর্রির্ িনিনেে।
োি-রশল্পরবপ্লব পর্ায়
ত মেনি ইরর্ নধেই পৃরেবীি গি উষ্ণর্া ১.১ রেরগ্র মস.
মবনিনে। রশনল্পান্নর্ িাষ্ট্রস ূহ ববরিি উষ্ণায়ে র্ো জলবায়ু পরিবর্তে সংঘটনে
রেনজনদি দায়োি স্বীিাি িনি রেনলও পৃরেবীি উষ্ণর্া রেয়িনণ দীঘ স
ত য় ধনি
র্ািা মিানো িার্িি
ত পদনেপ মেয়রে। এ েরি ১৯৯৭ সানল গৃহীর্ রিনয়ানটা
েনটািল অ্েুসানি িাবেত উিীিণ হ্রানসি লেে াো অ্জতনেও রশনল্পান্নর্
মদশস ূহ র্োর্ে পদনেপ গ্রহণ িনিরে।
ম া. শা েুনদাহা জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািারবলায় িয়লাসহ অ্েোেে
জীবাশ্ম জ্বালারেি উৎপাদে, এগুনলানর্ রবরেনয়াগ এবং এনদি বেবহাি বনন্ধ সুস্পে

ও দৃঢ় িাজনেরর্ি অ্ঙ্গীিানিি েরর্ গুরুত্ব আনিাপ িনিে এবং েরবষ্েৎ েজনেি
জেে এির্ট বাসনর্াগে পৃরেবী রেজির্িিনণি জেে ২০৫০ সানলি নধে িাবেত
োিসা েপূণ পৃ
ত রেবী গিাি র্ারগদ মদে ।
িাউসাি িহ াে বনলে, জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািারবলায় রগ্রে ক্লাইন ট
ফানন্ডি টািা েরর্গ্রস্ত অ্েুন্নর্ ও উন্নয়েশীল মদশগুনলানি সহজ শনর্ত েদাে
িিনর্ হনব। রর্রে মজাি রদনয় বনলে- বাংলানদশনি র্াি সিল উন্নয়ে
পরিিল্পোগুনলানি এির্ট আ নেলা পরিিল্পোি অ্ধীে িিনর্ হনব, ুজজব
মোসপারির্ট প্লোের্টনিও আ িা এির্ট আ নেলা প্লোে রহনসনব বর্রি িিনর্
পারি।
রেরিল র্ন্দ্র েদ্র বনলে, বাংলানদশ জলবায়ু পরিবর্তনে সবনেনি মবরশ েরর্গ্রস্ত
মদশ। বাংলানদনশি দরেণ-পজি াঞ্চল বাংলানদনশি নধে সবনর্নয় মবরশ েরর্গ্রস্ত
অ্ঞ্চল। বাংলানদশনি এিেই জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািারবলায় এির্ট
সা রগ্রি পরিিল্পো বর্রি িিনর্ হনব।

২০৫০ সানেি মনযে ববরিক কাবনব উদগীিণ
শুননেি ককাঠায় নামাননাি আহ্বান

২০৫০ সানলি নধে ববরিি িাবেত উদগীিণ শুনেেি মিাঠায় ো ানোি আহ্বাে
জারেনয়নেে জলবায়ু রবনশষ্জ্ঞিা।
বৃহস্পরর্বাি জার্ীয় মেসক্লানবি সা নে এি োগরিি
জাোে র্ািা।

ােব বন্ধনে এ আহ্বাে

এনর্ অ্ংশ মেে মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসার্ত অ্োন্ড মেনেলপন ন্ট
(রসরপআিরে), শিীয়র্পুি মেনেলপন ন্ট মসাসাইর্ট (এসরেএস), মিাস্টাল
মেনেলপন ন্ট পাটত োিরশপ (রসরেরপ), মিাস্ট ফাউনন্ডশে, ইয়ং পাওয়াি ইে
মসাশোল অ্োিশে (ইপসা), মিাস্টাল লাইেরলহুে অ্োন্ড এেোয়িেন ন্টাল
অ্োিশে মেটওয়ািত (রক্লে) এবং বাংলানদশ ওয়ারিতং গ্রুপ অ্ে এক্সটাোল
ত মেট
(রবেরিউজজইরে)। ােব বন্ধনে েধাে বক্তা রহসানব বক্তবে িানিে রসরপআিরে’ি
রেবাহী
ত েধাে ম া. শা েুনদাহা। এনর্ বক্তবে িানিে িাউসাি িহ াে, সোপরর্,
বাংলানদশ ক্লাইন ট মর্ঞ্জ জাোরলস্ট
ত
মফািা , ীরহি রবিাস, র্ুগ্ম সম্পাদি
বাংলানদশ পরিনবশ আনদালে (বাপা)।
ােব বন্ধের্ট সঞ্চালো িনিে
রসরপআিরে’ি রিসার্ত অ্োন্ড অ্োেনোিোরস অ্োরসস্টোন্ট আল ই িাে।

ম া. শা েুনদাহা বনলে, জলবায়ু পরিবর্তে এবং এই পরিবর্তেজরের্ অ্রেঘার্
ম ািারবলা বর্ত ানে স গ্র রবনিি জেে এির্ট অ্েস্বীিার্ ত র্োনলঞ্জ হনয়
দাুঁরিনয়নে। রবজ্ঞােীিা ববরিি জলবায়ুি এই পরিবর্তনেি ূল িািণ রহনসনব
ােবজারর্ি অ্রেয়রির্ উন্নয়ে ি িাণ্ডনি
ত
রর্রির্ িনিনেে। োি-রশল্পরবপ্লব
পর্ায়
ত মেনি ইরর্ নধেই পৃরেবীি গি উষ্ণর্া ১.১ রেরগ্র মস. মবনিনে। রশনল্পান্নর্
িাষ্ট্রস ূহ ববরিি উষ্ণায়ে র্ো জলবায়ু পরিবর্তে সংঘটনে রেনজনদি দায়োি
স্বীিাি িনি রেনলও পৃরেবীি উষ্ণর্া রেয়িনণ দীঘ স
ত য় ধনি র্ািা মিানো িার্িি
ত
পদনেপ মেয়রে। এ েরি ১৯৯৭ সানল গৃহীর্ রিনয়ানটা েনটািল অ্েুসানি িাবেত
উিীিণ হ্রানসি লেে াো অ্জতনেও রশনল্পান্নর্ মদশস ূহ র্োর্ে পদনেপ গ্রহণ
িনিরে।
ম া. শা েুনদাহা জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািারবলায় িয়লাসহ অ্েোেে
জীবাশ্ম জ্বালারেি উৎপাদে, এগুনলানর্ রবরেনয়াগ, এবং এনদি বেবহাি বনন্ধ
সুস্পে ও দৃঢ় িাজনেরর্ি অ্ঙ্গীিানিি েরর্ গুরুত্বানিাপ িনিে এবং েরবষ্ের্
েজনেি জেে এির্ট বাসনর্াগে পৃরেবী রেজির্িিনণি জেে ২০৫০ সানলি নধে
িাবেত োিসা ে পূণ পৃ
ত রেবী গিাি র্ারগদ মদে ।
িাউসাি িহ াে বনলে, জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািানবলায় রগ্রে
ক্লাইন ট ফানন্ডি টািা েরর্গ্রস্ত অ্েুন্নর্ ও উন্নয়েশীল মদশ গুনলানি সহজ শনর্ত
েদাে িিনর্ হনব। রর্রে মজাি রদনয় বনলে বাংলানদশনি র্াি সিল উন্নয়ে
পরিিল্পোগুনলানি এির্ট আ নেলা পরিিল্পোি অ্ধীে িিনর্ হনব, ুজজব
মোসপারির্ট প্লোের্টনিও আ িা এির্ট আ নেলা প্লাে রহসানব বর্িী িিনর্
পারি।
েীরিল র্ন্দ্র েদ্র বনলে, বাংলানদশ জলবায়ু পরিবর্তনে সবনেনি মবরশ েরর্গ্রস্ত
মদশ। বাংলানদনশি দরেণ-পজি াঞ্চল বাংলানদনশি
নধে সবনর্নয় মবরশ
েরর্গ্রস্ত অ্ঞ্চল। বাংলানদশনি এিেই জলবায়ু পরিবর্তনেি অ্রেঘার্
ম ািারবলায় এির্ট সা রগ্রি পরিিল্পো বর্রি িিনর্ হনব।

২০৫০ সানলি

২০৫০ সানলি
জারেনয়

নধে িাব েশূ
ত ে ে পৃ র েবী গিনর্ ঐিেবি হওয়াি আহ্বাে

নধে িাবেত উদগীিণ শূনেেি মিাটায় ো ানর্ ঐিেবি হওয়াি আহ্বাে

ােববন্ধে িনিনে মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসার্ত অ্োন্ড মেনেলপন ন্ট

(রসরপআিরে)।

বৃহস্পরর্বাি (২৪ জুে) দুপুনি জার্ীয় মেস ক্লানবি সা নে এই ি সূত রর্ অ্েুর্ির্ হয়।

ােববন্ধনে বক্তািা বনলে,
জলবায়ুি

ােুনষ্ি অ্রেয়রির্ উন্নয়ে ি িানণ্ডি
ত
িািনণ ববরিি
পরিবর্তে

ঘটনে।

এই পরিবর্তনেি অ্রেঘার্ ম ািারবলা বর্ত ানে সািারবনিি জেে এির্ট অ্েস্বীিার্ র্োনলঞ্জ
ত
হনয় দাুঁরিনয়নে। রশল্প রবপ্লনবি পি রশল্পিািিাোগুনলা বায়ু ণ্ডনল িাবেজার্
ত
ও অ্েোেে
রগ্রেহাউস গোনসি উদ্রগিণ মবনিনে। পাশাপারশ মবনিনে পৃরেবীি গি উষ্ণর্া। োি্রশল্পরবপ্লব পর্ায়
ত মেনি ইনর্া নধে পৃরেবীি গি উষ্ণর্া ১ দশর ি ১ রেরগ্র মসলরসয়াস
মবনিনে।

সংগঠের্টি অ্োেনোনিরস অ্োেোইজাি আল ই িাে বনলে, জলবায়ু পরিবর্তে
ম ািারবলায় িাষ্ট্রগুনলাি সবজেীে
ত
ি িাঠান
ত
া ১৯৯২ সানল গৃহীর্ হয়। এই
ি িাঠান
ত
ানর্ পৃরেবীি উষ্ণর্া বৃজি রেয়রির্ িািনর্ িাষ্ট্রগুনলানি িাবেত উদ্রগিণ হ্রানসি
বোপানি মজাি র্ারগদ মদয়া হয়। রিন্তু জারর্সংনঘি পরিনবশ-সংক্রান্ত এির্ট ববরিি র্ুজক্ত

গৃহীর্ হওয়াি োয় রর্ে দশি অ্রর্বারহর্ হনলও সদসেিাষ্ট্রগুনলা র্ানদি দারয়ত্ব পালনে
বেে হনয়নে।
ত
এ বেপানি সবাি মজািানলা পদনেপ েনয়াজে।

রর্রে বনলে, েরবষ্েৎ েজনেি জেে বাসনর্াগে পৃরেবী রেজির্ িিনর্ ২০৫০ সানলি নধে
িাবেশূ
ত েে পৃরেবী গিাি েরর্শ্রুরর্ি বাস্তবায়ে িিনর্ হনব। উন্নর্ মদশগুনলানি ২০৩০
সাল, অ্গ্রসি াণ উন্নয়েশীল মদশগুনলানি ২০৪০ সাল ও স্বনল্পান্নর্ মদশগুনলানি ২০৫০
সানলি

নধে জীবাশ্ম জ্বালারেরেরিি উন্নয়ে ি িাণ্ড
ত
মেনি সনি আসনর্ হনব। এোিা

বহুজারর্ি বোংি ও অ্েোেে আরেি
ত েরর্িােনি এই িানর্ রবরেনয়াগ বন্ধ িিনর্ হনব।

বক্তািা আিও বনলে, শুধু

ােববন্ধে, সো-মসর োি িনি পরিনবশ িো িিা র্ানব ো।

েরবষ্েৎ েজনেি জেে জার্ীয় ও আন্তজতারর্িোনব পরিনবশ িোি পদনেপগুনলা
িনঠািোনব বাস্তবায়ে িিনর্ হনব।

