পৃথিবীর উষ্ণতা বৃৃ্দ্ধি প্রাক-থিল্পথবপ্লব পর্ায়
য থিকক ২ºথে. এর থিকে েীমাবি রাখার জিয থিট-দ্ধজকরা কাবিয পৃথিবীর
থিশ্চয়তায় দৃঢ় রাজনিথতক প্রথতশ্রুথত োই।।

২০৫০ সালের মলযে বৈশ্বিক কাৈনব উদ্গীরণ শূলনের ককাঠায় (Net Zero) নামালে ঐকেৈদ্ধ
ক ান।।

েম্মাথিত েুধী,
থেন্টার ফর পার্টয থেকপটথর থরোেয এন্ড থেকেলপকমন্ট (থে.থপ.আর.থে), িরীয়তপুর থেকেলপকমন্ট থোোইর্ট
এএে.থে.এে, এবং থকাস্টাল থেকেলপকমন্ট পাটয িারথিপ এথে.থে.থপ, থকাস্ট ফাউকন্ডিি, ইয়ং পাওয়ার ইি
থোিযাল অ্যাকিি (ইপো), ক োস্টোল লোইভললহুড এন্ড এনভোয়রনমেন্টোল অ্যাকিি থিটওয়াকয এ থিি , এবং
বাংলাকদি ওয়াথকযং গ্রুপ অ্ি এক্সটািাল
য থেট এথব.েথিউ.দ্ধজ .ই.থে, -এর পক্ষ থিকক শুকেচ্ছা জািকবি।
থে.থপ.আর.থে এবং আজককর আকয়াজি েংথিষ্ট েহকর্াগী েংগঠিগুকলা জলবায়ু পথরবতযি, তৎেংক্রান্ত
েংকট থমাকাকবলা এবং িযার্যতা প্রথতষ্ঠায় দীর্ য েময় ধকর গকবষণা, অ্থধপরামি য এবং েক্ষমতা বৃৃ্দ্ধিমূলক
কার্ক্রম
য
পথরোলিা ককর আেকে।
থপ্রয় েুধী
আপিারা জাকিি থর্ জলবায়ু পথরবতযি এবং এই পথরবতযিজথিত অ্থের্াত থমাকাকবলা বতযমাকি োরা থবকের
জিয একর্ট অ্িস্বীকার্ য েযাকলঞ্জ এUndeniable Challenge, হকয় দাাঁথিকয়কে। থবজ্ঞািীরা ববথেক জলবায়ুর
একহি পথরবতযকির মূল কারণ থহকেকব মািবজাথতর অ্থিয়থিত উন্নয়ি কমকান্ডকক
য
থেথিত ককরকেি। থবথেন্ন
গকবষণায় থদখা থগকে থর্, থিল্পথবপ্লকবর েময় থিকক থিল্পকারখািা থিকক বায়ুমন্ডকল তাপধারণকারী কাবিজাত
য
ও অ্িযািয থিিহাউে গযাে౼ থর্মি কাবি-োই-অ্ক্সাইে
য
এCO2), থমকিি (CH4), িাইট্রাে অ্ক্সাইে (N2O),
পারকলাকরাকাবিয (PFCs), হাইকরাকলাকরাকাবিয (HFCs), োলফার থহক্সাকলারাইে (SF6) ౼ প্রেৃ থতর উদ্গীরণ
বৃদ্ধির োকি োকি থবকিকে পৃথিবীর গি উষ্ণতা। প্রাক-থিল্পথবপ্লব পর্ায়
য থিকক ইকতামকধযই পৃথিবীর গি উষ্ণতা
১.১°থে. থবকিকে। মিুষযেৃষ্ট কমকাকন্ডর
য
ফকল বায়ুমন্ডকল থিিহাউে গযাে থবকিষ ককর কাবি-োই-অ্ক্সাইে
য
এর মাত্রাথতথরক্ত উদ্গীরণকক জলবায়ু পথরবতযি তিা ববথেক উষ্ণায়কির প্রধাি কারণ থহকেকব থেথিত ককর
জলবায়ু পথরবতযি থমাকাকবলার রাষ্ট্রেমূকহর োবজিীি
য
কমকাঠাকমা
য
UNFCCC এUnited Nations Framework
Convention on Climate Change, ১৯৯২ োকল গৃহীত হয়। এই কমকাঠাকমাকত
য
পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি থিয়থিত
পর্াকয়
য রাখার প্রতযকয় রাষ্ট্রেমূহকক কাবিয উদ্গীরণ হ্রাকের বযাপাকর থজার তাথগদ থদয়া হয়। থকন্তু UNFCCC
গৃহীত হওয়ার প্রায় থতি দিক অ্থতবাথহত হকলও েদেয রাষ্ট্রেমূহ তাকদর কতযবয বাস্তবায়কি বযি হয়।
য
UNFCCC-থত থিকল্পান্নত রাষ্ট্রেমূহ ববথেক উষ্ণায়ি তিা জলবায়ু পথরবতযি েংর্টকি থিকজকদর দায়োর স্বীকার
ককর থিকলও পৃথিবীর উষ্ণতা থিয়িকণ দীর্ েময়
য
ধকর তারা থকাকিা কার্কর
য পদকক্ষপ থিয়থি। এমিথক ১৯৯৭
োকল গৃহীত থককয়াকটা থপ্রাকটাকল অ্িুোকর কাবিয উদ্গীরণ হ্রাকের লক্ষযমাত্রা অ্জযকি থিকল্পান্নত থদিেমূহ
র্িার্ি পদকক্ষপ িহণ ককরথি। পরবতীকত ২০১০ োকল থমদ্ধক্সককার কািকুকি অ্িুর্ষ্ঠত ১৬তম জলবায়ু
েকম্মলকি এCOP16, গৃহীত কািকুি েুদ্ধক্তর (Cancun Agreement, মাধযকম রাষ্ট্রেমূহ ববথেক উষ্ণতাবৃদ্ধি প্রাকথিল্পথবপ্লব পর্ায়
য থিকক ২ থেথি থেথন্টকিে এর থিকে েীমাবি রাখার বযাপাকর ঐকমকতয থপ ৌঁকে যোর
পথরকপ্রথক্ষকত ২০১৩ োকল থপালযাকন্ডর ওয়ারকোকত অ্িুর্ষ্ঠত ১৯তম জলবায়ু েকম্মলকি এCOP19, েকল রাষ্ট্র
তাকদর থিজ থিজ অ্িনিথতক
য
েক্ষমতা ও থপ্রক্ষাপট অ্িুোকর কাবিয উদগীরণ হ্রাকে েম্মত হয়। এরই
ধারাবাথহকতায় ২০১৫ োকল ফ্রাকের পযাথরকে অ্িুর্ষ্ঠত ২১তম জলবায়ু েকম্মলকির এCOP21, প্রাক্কাকল
রাষ্ট্রেমূহ তাকদর কাবিয উদ্গীরণ হ্রাকের লক্ষযমাত্রা েংক্রান্ত প্রথতকবদি (র্া ‘জাতীয়োকব থিথণতয লক্ষযমাত্রা বা
অ্বদাি [Nationally Determined Contributions- NDC]’ িাকম স্বীকৃ্ ৃ ত, UNFCCC-কত জমা থদয়।

থবথেন্ন গকবষণায় স্পষ্ট হয় থর্, রাষ্ট্রেমূহ তাকদর NDC -এর মাধযকম দাথখলকৃত কাবিয থিিঃেরণ হ্রাকের
লক্ষযমাত্রা পথরপূণোকব
য
বাস্তবায়ি করকলও তা ববথেক উষ্ণায়ি প্রাক-থিল্পথবপ্লব পর্ায়
য থিকক ২ থেথি
থেথন্টকিে এর থিকে েীমাবি রাখার জিয র্কিষ্ট হকবিা বরং পৃথিবীর গি উষ্ণতা ২১০০ োল িাগাদ প্রাকথিল্পথবপ্লব পর্ায়
য থিকক ৩ থিকক ৪ থেথি থেথন্টকিে থবকি থর্কত পাকর র্া পৃথিবীকক েয়াবহতম থবপর্কয়র
য
েম্মুখীি করকব। এমতাবস্থায় ২১০০ োল িাগাদ পৃথিবীর উষ্ণতাবৃৃ্দ্ধি প্রাক-থিল্পথবপ্লব পর্ায়
য থিকক ২ থেথি
থেথন্টকিে এর থিকে েীমাবি রাখা থিদ্ধশ্চতকরকণর লকক্ষয UNFCCC একর্ট গাইেলাইি বতরী ককর এবং েদেয
থদিেমূহকক উক্ত গাইেলাইি অ্িুেরণ ককর পূকব জমাদািক
য
ৃ্ ৃ ত NDC -এর লক্ষযমাত্রা পুিমূলযায়ি
য
ককর বথধতয
লক্ষযমাত্রা UNFCCC-কত জমা থদকত বলা হয়। বথধতয লক্ষযমাত্রা েংবথলত পুিমূলযাথয়ত
য
NDC-কক ‘Enhanced
NDC’ িাকম অ্থেথহত করা হকয়কে।
IPCC’র ‘১.৫°থে. থরকপাটয ’-এ কাবিয থিগমি
য হ্রাকের বথধতয লক্ষযমাত্রা থিধারকণ
য
থতির্ট থক িকলর উপর থবকিষ
গুরত্বাকরাপ করা হকয়কে র্ার মকধয একর্ট হকচ্ছ পথরচ্ছন্ন ও িবায়িকর্াগয জ্বালাথির উৎপাদি ও বযবহার বৃদ্ধি
করা। থবথেন্ন থবজ্ঞািথেথিক প্রথতকবদকির মাধযকম এর্ট ইকতামকধয প্রথতর্ষ্ঠত হকয়কে থর্ ববথেক উষ্ণায়ি
থিয়িকণর অ্িযতম উপায় হকচ্ছ জীবাশ্ম জ্বালাথি থেথিক অ্িনিথতক
য
কমকান্ড
য
থিকক র্িািীঘ্র েকর আো
এবং িবায়িকর্াগয উৎে হকত জ্বালাথির বথধতয োথহদা থমটাকিা। একক্ষকত্র উন্নত থদিেমূহকক ২০৩০ োকলর
মকধয অ্িেরমাি উন্নয়িিীল থদিেমূহকক ২০৪০ োকলর মকধয এবং স্বকল্পান্নত থদিেমূহকক ২০৫০ োকলর
মকধয জীবাশ্ম জ্বালাথি থেথিক উন্নয়ি কমকান্ড
য
থিকক েকর আেকত হকব এবং একইোকি বহুজাথতক বযাংক
ও অ্িযািয আথিক
য প্রথতষ্ঠািকক এই খাকত থবথিকয়াগ বন্ধ করকত হকব।
থকন্তু আমরা উকেকগর োকি লক্ষয করথে থর্ থবেবযাপী জীবাশ্ম জ্বালাথির উৎপাদি একত থবথিকয়াগ এবং এর
বযবহার ককমথি। জীবাশ্ম জ্বালাথির মকধয েবকেকয় থবথি কাবিয উদ্গীরণকারী হকচ্ছ কয়লা। উন্নত ও
অ্িেরমাি উন্নয়িিীল থদিেমূহ থিকজকদর থদকি কয়লার বযবহার কমাকলও কয়লার উৎপাদি োলু থরকখকে।
পািাপাথি অ্িুন্নত থদিেমূকহ কয়লাথেথিক থবদুযৎককন্দ্র স্থাপকি অ্িায়ি
য
অ্বযাহত থরকখকে।
জলবায়ু পথরবতযকির অ্থের্াত থমাকাকবলায় উপর্ুক্ত
য বাস্তবতার আকলাকক আমরা কয়লােহ অ্িযািয জীবাশ্ম
জ্বালাথির উৎপাদি এগুকলাকত থবথিকয়াগ এবং একদর বযবহার বকন্ধ েুস্পষ্ট ও দৃঢ় রাজনিথতক অ্ঙ্গীকার োই।
েকবাপথর
য
আমাকদর েথবষযত প্রজকের জিয একর্ট বােকর্াগয পৃথিবী থিদ্ধশ্চতকরকণর জিয ২০৫০ োকলর
মকধয কাবি-িূ
য
িয এ Net-Zero Carbon) পৃথিবী গিার প্রথতশ্রুথতর বাস্তবায়ি োই।
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