চট্টগ্রাম শহর ও আশপাশশ শত শত টন কার্বন ননিঃসরণ
করশে ইটভাটাগুশ া

চট্টগ্রাম

: সসন্টার ফর পানটবনসশপটনর নরসাচব অ্যান্ড সডভশ পশমন্ট, ঢাকা বর্ বনভাররশমন্টা

বওরারশনজ অ্যান্ড নরসাচব সনটওরাকব, চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর উশদ্যাশে  র্হহ্পতনতর্ার (২৪ জুন) সকা
১১ টার চট্টগ্রাম সেস ক্লার্ চত্বশর নর্শ্বর্যাপী কার্বন ননিঃসরণ র্হনির েনতর্াশদ্ বর্ কার্বন ননিঃসরণ
হ্রাশসর েনতশ্রুনত সচশর মানর্র্ন্ধন অ্নুনিত হর।
চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর বনভাররনশমন্টা বওরারশনস অ্যান্ড নরসাচব সনটওরাকব (ইবআরবন) বর
আহ্বারক জাকানররা হাসাশনর সভাপনতশত্ব মানর্র্ন্ধশন েধান অ্নতনির র্ক্তর্য রাশনন অ্ধযাপক ড
নাশ দ্ নমসর্াহুজ্জামান, ইন্সনটনটউট অ্র্ ফশরনি অ্যান্ড বনভাররনশমন্টা

সাশরন্স, চট্টগ্রাম

নর্শ্বনর্দ্যা র বর্ নর্শশষ অ্নতনির র্ক্তর্য রাশনন অ্ধযাপক ড অ্ ক পা , ভূশে া ও পনরশর্শ নর্দ্যা
নর্ভাে , চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা র।
োিবী স াশষর সঞ্চা নার অ্ন্যাশন্যর মশধয র্ক্তর্য রাশনন েিম আশ ার নসননরর নরশপাটবার েণর্ র্ ,
রনফক আহশমদ্ সসার্হানন, নর্ননতা সরকার বর্ সাশহদু আ ম েমুন।

েধান অ্নতনি নাশ দ্ নমসর্াহুজ্জামান র্শ ন, ‘বর্নশ্বক উষ্ণারন, কার্বন ননে বমন জ র্ারু পনরর্তবন
ইতযানদ্ শদগুগুশ ার সাশি আমরা পনরনচত হশরনে নর্ে ত কশরক দ্শশক, নকতু এ বননও বসর্ নর্ষশর
অ্শনক সীমার্িতা রশর সে শে। র্তবমান কার্বন ননে বমশনর পনরমাণ অ্নধক পনরমাশণ সর্শ সে শে বর্
আমাশদ্র নশনিত সমাশজর পাশাপানশ সর্াইশক বকসাশি শূন্য কার্বন ননউট্রা

ইকশনানমর নদ্শক

বনে শর সেশত হশর্। পাশাপানশ জ র্ারু পনরর্তবন বর্ কার্বন ননে বমনশরাধ করশত শুধুমাত্র সরকাশরর
না, নশল্পপনত, র্যর্সারী বর্ জনে নশকও বনে শর আসশত হশর্।’
নর্শশষ অ্নতনি ড অ্ ক পা উনার র্শ ন, ‘চট্টগ্রাম শহশর নদ্ননদ্ন কার্বন ননিঃসরশণর পনরমাণ সর্শ ই
চশ শে। পাশাপানশ ে ােপা া বর্ পাহাশ র স নযাও অ্নধক হাশর কশম োশে। ফ শ্রুনতশত জনস্বাস্থ্য
হুমনকর মুশন প শে।
সম্প্রনত ড অ্ ক পা ননশজর বকনট ে শর্ষণার সদ্নশত পান, চট্টগ্রাম শহশর বর্ তার আশশপাশশ সে
ইটভাটাগুশ া রশরশে তা সিশক েনতননরত কশরকশ’ টন কার্বন ননিঃসরণ করশে। নর্ষরনট উশেন কশর
অ্ ক পা র্শ ন, বই কার্বন ননিঃসরশণর ধারা কমাশত হশ চট্টগ্রাম নসনট করশপাশরশন, নর্আরনট বর্
র্ন অ্নধদ্প্তশরর আশরা হস্তশিপ দ্রকার।’

উশেনয, (নসনপআরনড) জ র্ারু পনরর্তবন, তৎস ক্রান্ত স কট সমাকাশর্ া বর্ ন্যােযতা েনতিার দ্ী ব
সমর ধশর ে শর্ষণা অ্নধপরামশব বর্ সিমতা র্হনিমূ ক কােবক্রম পনরচা না কসর আসশে। পিান্তশর
(ই ব আর বন) বকনট সসোশসর্ী স ে ঠন ো জ র্ারু পনরশর্শ ও জনস্বাস্থ্য নর্ষরক ে শর্ষণা
কােবপনরচা নার

সাশি

সম্পহক্ত।

বকুশশ/শেসনর্জ্ঞনপ্ত

কার্নব ননিঃসরণ কমাননার র্যাপানর সর্াইনক সনেতন হনত
হনর্

বিশ্বিযাপী কািনব বনিঃসরণ িৃদ্ধির প্রবিিাদে সসন্টার ফর পার্টব বসদপটবর বরসার্ব অ্যান্ড
সেভলপদেন্ট-ঢাকা এিং এনভায়নদেন্টাল এওয়ারদনজ অ্যান্ড বরসার্ব সনটওয়াকবর্ট্টগ্রাে বিশ্ববিেযালদয়র উদেযাদে েিকাল িৃহস্পবিিার সিলা ১১টায় র্ট্টগ্রাে সপ্রস ক্লাি
র্ত্বদর একর্ট োনিিন্ধন অ্নুর্িি হয়। এদি প্রধান অ্বিবি বিদলন র্বি ইনবির্টউট অ্ি
ফদরবি অ্যান্ড এনভায়রন সেন্টাল সাদয়দের অ্ধযাপক ে. খাদলে বেসিাহুজ্জাোন।
বিদেষ অ্বিবি বিদলন র্বি ভূ দোল ও পবরদিে বিেযার অ্ধযাপক ে. অ্লক পাল। প্রািী
স াদষর সঞ্চালনায় আদরা িক্তিয রাদখন সাংিাবেক প্রণি িল, বেক্ষািী রবফক আহদেে
সসািহাবন, নিবনিা সরকার এিং সাদহেুল আলে।
ে. খাদলে বেসিাহুজ্জাোন িার িক্তদিয িদলন, িিবোন কািনব বনেেণ
ব অ্বধক পবরোদণ
সিদে সেদি। বেবক্ষি সোদজর পাোপাবে আোদের সিাইদক একসাদি েূনয কািনব
বনউট্রাল ইকদনাবের বেদক এবেদয় সেদি হদি। পাোপাবে জলিায়ু পবরিিবন এিং কািনব
বনেেনদরাধ
ব
করদি শুধুোত্র সরকাদরর না, বেল্পপবি, িযিসায়ী এিং জনেণদকও এবেদয়
আসদি হদি।
ে. অ্লক পাল িদলন, র্ট্টগ্রাে েহদর বেনবেন কািনব বনিঃসরদণর পবরোণ সিদেই র্দলদি।
পাোপাবে োিপালা এিং পাহাদের সংখযাও অ্বধক হাদর কদে োদে। োর ফলশ্রুবিদি
জনস্বাস্থ্য হুেবকর েুদখ পেদি। র্ট্টগ্রাে েহদর এিং িার আদেপাদে সে ইটভাটাগুদলা
রদয়দি িা সিদক প্রবিবনয়ি কদয়কে টন কািনব বনিঃসরণ করদি। এই কািনব বনিঃসরদণর
ধারা কোদি হদল র্ট্টগ্রাে বসর্ট করদপাদরেন, বিআরর্ট এিং িন অ্বধেপ্তদরর আদরা
হস্তদক্ষপ েরকার। সপ্রস বিজ্ঞবপ্ত।

নর্শ্বর্যাপী কার্বন ননিঃসরণ র্হনির েনতর্াদ্ বর্ কার্বন ননিঃসরণ হ্রাশসর
েনতশ্রুনত সচশর মানর্র্ন্ধন

সসন্টার ফর পানটবনসশপটনর নরসাচব অ্যান্ড সডভ্লপশমন্ট ঢাকা, বর্ বনভাররশমন্টা বওরারশনজ অ্যান্ড নরসাচব
সনটওরাকব চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর উশদ্যশে  ে ত র্হহ্পতনতর্ার চট্টগ্রাম সেস ক্লার্ চত্বশর নর্শ্বর্যাপী কার্বন ননিঃসরণ
র্হনির েনতর্াশদ্ বর্ কার্বন ননিঃসরণ হ্রাশসর েনতশ্রুনত সচশর ব মানর্র্ন্ধন অ্নুনিত হর।
বশত েধান অ্নতনির র্ক্তশর্য চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর ইন্সনটনটউট অ্র্ ফশরনি অ্যান্ড বনভাররন সমন্টা সাশরন্স
বর অ্ধযাপক ড নাশ দ্ নমসর্াহুজ্জামান র্শ ন- বর্নশ্বক উষ্ণারন, কার্বন ননে বমন জ র্ারু পনরর্তবন ইতযানদ্
শদগুগুশ ার সাশি আমরা পনরনচত হশরনে নর্ে ত কশরক দ্শশক, নকতু এ বননও বসর্ নর্ষশর অ্শনক সীমার্িতা রশর
সে শে।
নতনন আশরা র্শ ন- র্তবমান কার্বন ননে বমশনর পনরমান অ্নধক পনরমাশন সর্শ সে শে, বর্ আমাশদ্র নশনিত
সমাশজর পাশাপানশ সর্াইশক বকসাশি শূন্য কার্বন ননউট্রা ইকশনানম নদ্শক বনে শর সেশত হশর্। পাশাপানশ জ র্ারু
পনরর্তবন বর্ কার্বন ননে বমনশরাধ করশত শুধুমাত্র সরকাশরর না, নশল্পপনত, র্যর্সারী বর্ জনে নশকও বনে শর
আসশত হশর্।
নর্শশষ অ্নতনি চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর ভূশে া ও পনরশর্শ নর্দ্যা নর্ভাশে র অ্ধযাপক ড অ্ ক পা
র্শ ন- চট্টগ্রাম শহশর নদ্ননদ্ন কার্বন ননিঃসরশণর পনরমান সর্শ ই চশ শে। পাশাপানশ ে ােপা া বর্ পাহাশ র
স নযাও অ্নধক হাশর কশম োশে। োর ফ শ্রুনতশত জনস্বাস্থ্য হুমনকর মুশন প শে। চট্টগ্রাম শহশর বর্ তার
আশশপাশশ সে ইটভাটাগুশ া রশরশে তা সিশক েনতননরত কশরকশ টন কার্বন ননিঃসরণ করশে। বই কার্বন
ননিঃসরশণর ধারা কমাশত হশ চট্টগ্রাম নসনট করশপাশরশন, নর্আরনট বর্ র্ন অ্নধদ্প্তশরর আশরা হস্তশিপ দ্রকার।
েিম আশ ার নসননরর সা র্ানদ্ক েণর্ র্ র্শ ন, ‘উন্নরন েকশল্প সে হাশর ে ােকাটা হশে সসভাশর্ ে াে সরাপন
করা হশে না, বই নর্ষশর আশ াকপাত কশরন।’
চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর বনভাররশমন্টা বওরারশনজ অ্যান্ড নরসাচব সনটওরাকব বর সমন্বরকারী সমা: জাকানররা
হাসাশনর সভাপনতশত্ব বর্ োিবী স াশষর সঞ্চা নার মানর্র্ন্ধশন আশরা র্ক্তর্য রাশনন- নশিািবী রনফক আহশমদ্
সসার্হানন, সাশহদু আ ম, নর্ননতা সরকার েমূন।

েট্টগ্রাম শহনর নিন নিন বর্নেই েনেনে কার্নব ননিঃসরনণর
পনরমাণ

র্ট্টগ্রাে: েট্টগ্রাম নর্শ্বনর্িযােনের (েনর্) ইন্সটিটিউি অর্ ফনরনি অযান্ড এনভােরন
বমন্টাে সানেনন্সর অধ্যাপক ড. খানেি নমসর্াহুজ্জামান র্নেনেন, ‘বর্নশ্বক উষ্ণােন,
কার্নব ননর্মন
ব জের্ােু পনরর্তবন ইতযানি শব্দগুনোর সানে আমরা পনরনেত হনেনে নর্র্ত
কনেক িশনক। নকন্তু এখননা এসর্ নর্ষনে অননক সীমার্দ্ধতা রনে বর্নে। র্তবমান কার্নব
ননর্মননর
ব
পনরমান অনধ্ক পনরমানণ বর্নে বর্নে এর্ং আমানির নশনিত সমানজর
পাশাপানশ সর্াইনক এক সানে শূনয কার্নব ননউট্রাে ইকননানম নিনক এনর্নে বেনত হনর্।
পাশাপানশ জের্ােু পনরর্তবন এর্ং কার্নব ননর্মননরাধ্
ব
করনত শুধ্ুমাত্র সরকানরর না,
নশল্পপনত, র্যর্সােী এর্ং জনর্ননকও এনর্নে আসনত হনর্।’
র্ৃহস্পনতর্ার (২৪ জুন) সকানে েট্টগ্রাম বেস ক্লার্ েত্বনর নর্শ্বর্যাপী কার্নব ননিঃসরণ র্ৃদ্ধদ্ধর
েনতর্ানি এর্ং কার্নব ননিঃসরণ হ্রানসর েনতশ্রুনত বেনে অনুটিত মানর্ র্ন্ধনন েধ্ান
অনতনের র্ক্তনর্য নতনন এ সর্ কো র্নেন।
ঢাকা বসন্টার ফর পাটিব নসনপিনর নরসােব অযান্ড বডভ্েপনমন্ট (নসনপআরনড) এর্ং েনর্র
এনভােরনমন্টাে এওোরননজ অযান্ড নরসােব বনিওোনকবর (ইএআরএন) এ মানর্ র্ন্ধননর
আনোজন কনর।
এনত নর্নশষ অনতনে র্ক্তনর্য েনর্র ভূ নর্াে ও পনরনর্শ নর্িযা নর্ভানর্র অধ্যাপক ড. অেক
পাে র্নেন, ‘েট্টগ্রাম শহনর নিন নিন কার্নব ননিঃসরনণর পনরমান বর্নেই েনেনে। পাশাপানশ
র্ােপাো এর্ং পাহানের সংখযাও অনধ্ক হানর কনম োনে। োর ফনে জনস্বাস্থ্য হুমনকর
মুনখ পেনে। একটি র্নর্ষণাে বিখা ো, েট্টগ্রাম শহনর এর্ং তার আনশপানশ বে
ইিভািাগুনো রনেনে, তা বেনক েনতননেত কনেকশ িন কার্নব ননিঃসরণ করনে। এ কার্নব
ননিঃসরনণর ধ্ারা কমানত হনে েট্টগ্রাম নসটি করনপানরশন, নর্আরটি এর্ং র্ন অনধ্িপ্তনরর
আনরা হস্তনিপ িরকার।’

োেী ব ানষর সঞ্চােনাে র্ক্তর্য রানখন েেম আনোর নসননের েনতনর্িক েণর্ র্ে।
মানর্ র্ন্ধননর আহ্বােক নেনেন েনর্র এনভােরননমন্টাে এওোরননস অযান্ড নরসােব
বনিওোনকবর (ইএআরএন) জাকানরো হাসান।
উনেখয, নসনপআরনড) জের্ােু পনরর্তবন, তৎসংক্রান্ত সংকি বমাকানর্ো এর্ং নযােযতা
েনতিাে িী সমে
ব
ধ্নর র্নর্ষণা অনধ্পরামশ এর্ং
ব
সিমতা র্ৃদ্ধদ্ধমূেক কােক্রম
ব
পনরোেনা
কনর আসনে। পিান্তনর, ইএআরএন একটি বসোনসর্ী সংর্ঠন; ো জের্ােু পনরনর্শ ও
জনস্বাস্থ্য নর্ষেক র্নর্ষণা কাজ পনরোেনার সানে সম্পৃক্ত।

চট্টগ্রাম শহশর কার্বন ননিঃসরশণর পনরমাণ র্া শে

ফশরনি অ্যান্ড বনভাররন সমন্টা সাশরশন্সর অ্ধযাপক নাশ দ্ নমসর্াহুজ্জামান র্শ ন, ‘বর্নশ্বক উষ্ণারন, কার্বন
ননে বমন জ র্ারু পনরর্তবন শদগুগুশ ার সাশি আমরা পনরনচত হশরনে ে ত কশরক দ্শশক, নকতু এ বসর্ নর্ষশর বননও
অ্শনক সীমার্িতা রশর সে শে। র্তবমাশন কার্বন ননে বমশনর পনরমাণ সর্শ শে। কার্বন ননে বমনশরাশধ শুধুমাত্র সরকার
না, নশল্পপনত বর্ জনে ণশকও বনে শর আসশত হশর্।’
সসন্টার ফর পানটবনসশপটনর নরসাচব অ্যান্ড সডভ্লপশমন্ট, ঢাকা বর্ বনভাররনশমন্টা বওরারশনজ অ্যান্ড নরসাচব
সনটওরাকব, চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর উশদ্যশে  আশরানজত বক মানর্র্ন্ধশন েধান অ্নতনির র্ক্তর্য নতনন বসর্
কিা র্শ ন।
২৪ জুন সর্ া ১১টার চট্টগ্রাম সেস ক্লাশর্র সামশন নর্শ্বর্যাপী কার্বন ননিঃসরণ র্হনির েনতর্াশদ্ বর্ কার্বন ননিঃসরণ
হ্রাশসর েনতশ্রুনত সচশর বক মানর্র্ন্ধশনর আশরাজন করা হর।
নর্শশষ অ্নতনির র্ক্তর্য রাশনন চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর ভূশে া ও পনরশর্শ নর্দ্যা নর্ভাশে র অ্ধযাপক ড অ্ ক
পা । োিবী স াশষর সঞ্চা নার আশরা র্ক্তর্য রাশনন েিম আশ ার নসননরর সা র্ানদ্ক েণর্ র্ , রনফক আহশমদ্
সসার্হানন, নর্ননতা সরকার ও সাশহদু আ ম।

নর্শশষ অ্নতনি ড অ্ ক পা র্শ ন, ‘চট্টগ্রাম শহশর নদ্ননদ্ন কার্বন ননিঃসরশণর পনরমাণ সর্শ ই চশ শে।
পাশাপানশ ে ােপা া বর্ পাহাশ র স নযাও অ্নধক হাশর কমশে। োর ফ শ্রুনতশত জনস্বাস্থ্য হুমনকর মুশন
প শে।
েিম আশ ার নসননরর সা র্ানদ্ক েণর্ র্ র্শ ন, ‘সে হাশর ে াে কাটা হশে, সসভাশর্ ে াে সরাপণ করা
হশে না, বই নর্ষশর আশ াকপাত করশত হশর্।’
নশিািবীশদ্র মশধয রনফক আহশমদ্ সসার্হানন র্শ ন, ‘কার্বন ননিঃসরণ সরাধ করশত হশ

ে াে

াে াশনার

পাশাপানশ আশরা নর্নভন্ন পিনতর উদ্ভার্ন করশত হশর্। সেমন নশল্পকারনানার কার্বন সরাসনর
র্ারুমণ্ডশ

ননিঃসরণ না কশর মানটর ননশচ স রিণ করশত হশর্।’

সাশহদু আ ম র্শ ন, ‘কার্বন ননিঃসরণ কমাশত হশ

নর্ারনশোে য জ্বা াননর র্যর্হার করশত হশর্।

োিবী স াষ র্শ ন, ‘জ র্ারু পনরর্তবশনর অ্নভ াত সমাকাশর্ ার উপেুক্ত র্াস্তর্তার আশ াশক আমরা
কর াসহ অ্ন্যান্য জীর্াশ্ম জ্বা াননর উৎপাদ্ন, বগুশ াশত নর্ননশরাে  বর্ র্যর্হার র্শন্ধ সু্পতষ্ট ও দ্হঢ়
রাজনননতক অ্ঙ্গীকার চাই।’
উশেনয, মানর্র্ন্ধশনর আহ্বারক নেশ ন জাকানররা হাসান, বনভাররনশমন্টা বওরারশনস অ্যান্ড নরসাচব
সনটওরাকব (ইবআরবন) চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা র।

নজশরা কার্বন অ্িবনীনত র্াস্তর্ারশনর
দ্ানর্শত চট্টগ্রাশম মানর্র্ন্ধন

জীর্াশ্ম জ্বা ানন নভনিক উন্নরন কমবকাণ্ড সিশক সশর আসশত র্হুজানতক র্যা ক ও
অ্ন্যান্য আনিবক েনতিানশক বই নাশত নর্ননশরাে  র্ন্ধ করার আহ্বান জাননশরশেন
চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা রনভনিক জ র্ারু, পনরশর্শ ও জনস্বাস্থ্য নর্ষরক ে শর্ষণাকারী
সসোশসর্ী স ে ঠন বনভাররনশমন্টা বওরারশনস বন্ড নরসাচব সনটওরাকব
( EARN) ।
আজ ২৪ জুন, র্হহ্পতনতর্ার নে রীর জামা নান সেসক্লাশর্র সামশন অ্নুনিত বক
মানর্র্ন্ধশন ব দ্ানর্ জাননশরশেন স ে ঠননটর সনতারা।
Adver t i sement

বসমর মানর্র্ন্ধশন েধান অ্নতনির র্ক্তশর্য চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর ইন্সনটনটউট অ্র্
ফশরনি বন্ড বনভাররনশমন্টা সাশরন্স নর্ভাশে র অ্ধযাপক ড নাশ দ্
নমসর্াহুজ্জামান র্শ ন, জীর্াশ্ম জ্বা াননর র্যর্হার পহনির্ীশক বকনট অ্নননিত
ভনর্ষ্যশতর নদ্শক ননশর োশে। বর্নশ্বক জ র্ারুর সে অ্নভ াত, সসনট সমাকাশর্ া
করশত নে শর র্া াশদ্শ সর্শ নকেু চুনক্তশত স্বাির কশরশে। সসনাশন আমাশদ্র নকেু
অ্ঙ্গীকার রশরশে। সে অ্ঙ্গীকার র্াস্তর্ারশন ননজস্ব নকেু পনরকল্পনা িাকশত হশর্ বর্
সস অ্নুোরী আমাশদ্র কােবক্রম পনরচা না করশত হশর্। বকটা টাশে বট ননশর
আমাশদ্র দ্িতা নদ্শর সসসর্ সমাকাশর্ া করশত হশর্।
নতনন আরও র্শ ন, ইনতমশধয আমরা অ্িবনননতক উন্নরশন সে কার্বন ননসরন কশরনে
তা পনরশর্শশর জন্য েশিষ্ট িনত হশর সে শে। তাই আমাশদ্র পনরশর্শশ শূন্য কার্বন
ননশর আসশত হশর্। সেটাশক আমরা র্ নে নজশরা কার্বন অ্িবনীনত। বই নজশরা কার্বন
অ্িবনীনত র্াস্তর্ারশন আমাশদ্র নকেু টাশে বট কশর পনরকল্পনা করশত হশর্। তার জন্য
শুধু সরকার বকা কাজ করশ হশর্ না। বর সাশি জনে ণশক সম্পহক্ত করশত হশর্,
র্যর্সারীশদ্র সম্পহক্ত করশত হশর্, রাজনননতক র্যনক্তশদ্র সম্পহক্ত করশত হশর্।
তাহশ নজশরা কার্বন ননিঃসরণ র্াস্তর্ারন করা সম্ভর্ হশর্।
নর্শশষ অ্নতনির র্ক্তশর্য চট্টগ্রাম নর্শ্বনর্দ্যা শরর ভূশে া ও পনরশর্শ নর্দ্যা নর্ভাশে র
অ্ধযাপক ড অ্ ক পা র্শ ন, জ র্ারু পনরর্তবন সমাকাশর্ ার রাষ্ট্রসমূশহর
সার্বজননন কমবকাঠাশমা (ইউবনবফনসনসনস) ১৯৯২ সাশ উষ্ণতা ননরন্ত্রণ পেবাশর
রানার সে েতযর ননশরনেশ া নতন দ্শক পর বশসও তা র্াস্তর্ারশন র্যিব হশরশে।
ইউবনবফনসনসনসশত নশশল্পান্নত সদ্শগুশ া বর্নশ্বক উষ্ণারণ তিা জ র্ারু
পনরর্তবশরন ননশজশদ্র দ্ারভার স্বীকার কশর ননশ ও উষ্ণতা ননরন্ত্রশণ দ্ী ব সমর ধশর
তারা সকাশনা কােবকর পদ্শিপ গ্রহণ কশরনন। সর্বশশষ জ র্ারু সশে শন কার্বন
ননে বমন হ্রাশসর র্নধবত িযমাত্রা ননধবারশণ ে হহীত নতননট সকৌশশ র বকনট হশ া
পনরেন্ন ও নর্ারনশোে য জ্বা ানন উৎপাদ্ন ও র্যর্হার র্হনি করা। বশিশত্র উন্নত
সদ্শসমূহশক ২০৩০ সাশ র মশধয, অ্গ্রসরমান উন্নরনশী সদ্শসমূহশক ২০৪০
সাশ র মশধয ও স্বশল্পান্নত সদ্শসমূহশক ২০৫০ সাশ র মশধয জীর্াশ্ম জ্বা ানন
নভনিক উন্নরন কমবকাণ্ড সিশক সশর আসশত হশর্।

নকতু এ আমরা উশেশে র সাশি িয করনে সে, নর্শ্বর্যাপী জীর্াশ্ম জ্বা াননর উৎপাদ্ন,
বশত নর্ননশরাে  বর্ র্যর্হার কশমনন। উন্নত ও অ্গ্রসরমান উন্নরনশী সদ্শসমূহ
ননশজশদ্র সদ্শশ কর ার র্যর্হার কমাশ ও কর ার উৎপাদ্ন চা ু সরশনশে।
পাশাপানশ অ্নুন্নত সদ্শসমূশহ কর ানভনিক নর্দুযৎশকন্দ্র স্থ্াপশন অ্িবারন অ্র্যাহত
সরশনশে। আমরা কর াসহ অ্ন্যান্য জীর্াশ্ম জ্বা াননর উৎপাদ্ন, বগুশ াশত
নর্ননশরাে  বর্ বশদ্র র্যর্হার র্শন্ধ সু্পতষ্ট ও দ্হঢ় রাজনননতক অ্ঙ্গীকার চাই।
আমাশদ্র ভনর্ষ্যৎ েজশের জন্য বকনট র্াসশোে য পহনির্ী নননিতকরশণর জন্য
২০৫০ সাশ র মশধয কার্বনশূন্য পহনির্ী ে  ার েনতশ্রম্ননতর দ্রুত র্াস্তর্ারন চাই।
োিবী স াশষর সঞ্চা নার মানর্র্ন্ধশন আরও উপনস্থ্ত নেশ ন চট্টগ্রাম
নর্শ্বনর্দ্যা রনভনিক জ র্ারু ,পনরশর্শ ও জনস্বাস্থ্য নর্ষরক ে শর্ষণাকারী
সসোশসর্ী স ে ঠন বনভাররনশমন্টা বওরারশনস বন্ড নরসাচব সনটওরাকব
(EARN) বর সক সদ্স্য।

