Civil society calls for finalisation of
Paris rulebook

Stakeholders and civil society organisations have called for the finalisation of
the Paris rulebook to make the Paris agreement functional in the upcoming
COP-26 scheduled to be held in Glasgow city in Scotland.
Calling upon Bangladesh to lead in Glasgow, they also laid emphasis on
setting an appropriate greenhouse gas emission reduction target to curb
climate change.

Their call and remark were made at a roundtable titled ‘Pre -COP 26 National
Dialogue: CSOs Concerns and Expectations’ in Dhaka on Saturday.
Center for Participatory Research and Development (CPRD) arranged the
discussion in association with COAST Foundation, CDP, CLEAN, RIB, SDS,

CCDB, CANSA-BD, YPSA, BARCIK, and some other civil society and
development partner organisations.
Md. Shamsuddoha, Chief Executive of CPRD, presented the keynote speech
and chaired the discussion. Dharitri Sarker, Deputy Secretary of MoEFCC,
Syed Jahangir Hasan Masum, Executive Director, Coastal Development
Partnership (CDP), Rabeya Begum, Executive Director, Shariatpur
Development Society (SDS), among others, were present at the function.
Speaking at the function, Mr Shamsuddoha said some countries have already
submitted their enhanced NDCs, but analysing those NDCs, it has become
clear that even if those are fully implemented, the endeavor will fall short of
the levels essentially required for limiting global warming to 1.5 even 2 degrees centigrade.
He also hopes COP-26 will prescribe a target for every co untry, saying that
the developed countries are committed to giving USD100 billion to the green
climate fund annually to address climate change, but they are not fulfilling
their commitments.
Mr. Doha also said this USD100 billion financial flow has to cont inue until
the year of 2025 and after 2025 new targets need to be fixed analyzing new
circumstances.
In his speech, Mr. Dharitri Sarker said, the developed countries are pursuing
the target of limiting global temperature rise to 2.0 degrees centigrade abov e
the pre-industrial level, but the 6th assessment report of IPCC has confirmed
the urgency of limiting the rise of global temperature to 2 degrees centigrade.
Mr. Aminul Haque, in his speech, warned the audience that from different
sources it has been known that a number of developed countries are trying to
alter the IPCC report in their favor, and these countries will stick to their
heinous goal in this COP as well.
Mr. Jahangir highlighted that the overarching goal of the UNFCCC is limiting
the global temperature rise by curbing anthropogenic emission of GHG i.e.
mitigation actions.
https://thefinancialexpress.com.bd/national/civil-society-calls-for-finalisation-of-parisrulebook-1634992434

Civil society expects Paris agreement rules to
be finalised in COP26

Civil Society Organisations (CSOs) on Saturday expressed hope to see a finalised
Paris rule-book in COP26 to ensure the functionality of the Paris agreement in the
upcoming UN climate change conference (COP26).
CSO members exchanged views at a round table discussion titled "Pre-COP 26 National
Dialogue: CSOs Concerns and Expectations" arranged by Center for Participatory
Research and Development (CPRD), in association with COAST Foundation, CDP,
CLEAN, RIB, SDS, CCDB, CANSA-BD, YPSA, BARCIK alongside other CSOs and
development partner organisations, said a press release.
In the discussion, CPRD Chief Executive Md Shamsuddoha presented the keynote
speech and chaired the discussion.

Dharitri Sarker, Deputy Secretary of Environment Ministry, Syed Jahangir Hasan
Masum, Executive Director, Coastal Development Partnership (CDP), Ms Rabeya
Begum, Executive Director, Shariatpur Development Society (SDS), and many other
distinguished guests, as well as CPRD staff, were present in the discussion.
In his presidential speech, Md Shamsuddoha said, "In order to stave off climate change,
finalisation of the Paris rule-book is very much urgent, and we hope the upcoming
COP26 will finalize the Paris rule-book. The Paris Agreement will be operational after
the finalization of the Paris rule-book."
According to IPCC, the most effective way to control climate change is reducing
greenhouse gas emissions, he said.
"To implement this, setting an appropriate emission reduction target is very essential.
The NDCs submitted so far are not enough to limit global warming to 1.5 degrees or
well below 2 degrees Centigrade from the pre-industrial era," the CPRD chief added.
In his speech, Dharitri Sarker said, the developed countries are pursuing the target of
limiting global temperature rise to 2 degrees centigrade above the pre-industrial level.
"It is the NDCs properly set by the global community which can bring the rising global
temperature under control. Our government, with its best possible efforts, is
contributing to the climate actions for facing climate change," he added.

https://www.tbsnews.net/bangladesh/civil-society-expects-paris-agreement-rules-be-finalisedcop26-319816

Plea to finalise rule-book to make Paris deal functional

The
civil
society expects finalization of the Paris rule-book to make the Paris agreement functional in the
upcoming COP-26 and they want Bangladesh to lead in Glasgow.
They expressed this while addressing a Roundtable discussion titled “Pre-COP 26 National
Dialogue: CSOs Concerns and Expectations” at the Daily Star Center at Karwan Bazar in the
capital on Saturday.
Center for Participatory Research and Development (CPRD), in collaboration with COAST
Foundation, CDP, CLEAN, RIB, SDS, CCDB, CANSA-BD, YPSA, BARCIK and some other civil society
organizations and development partner organizations jointly organized the event.
Md Shamsuddoha, Chief Executive of CPRD, presented the keynote speech and chaired the
discussion.
He said, “The upcoming COP is very crucial because the 2020 COP event was postponed due to
the COVID-19 pandemic. In order to stave off climate change, finalization of the Paris rule-book
is very much urgent, and we hope the upcoming COP-26 will finalize the Paris rule-book. The Paris
Agreement will be operational after finalization of the Paris rule-book.”
“According to IPCC, the most effective way to control climate change is reducing greenhouse gas
emissions. To implement this, setting an appropriate emission reduction target is very essential.
The NDCs (Nationally Determined Contributions) submitted so far are not enough to limit global
warming to 1.5 degrees or well below 2 degrees Centigrade from the pre-industrial era,” he
continued.

He further said, “Some countries have already submitted their enhanced NDCs, but analyzing
those NDCs, it has become clear that even if those are fully implemented, the endeavour will fall
short of the levels essentially required for limiting global warming to 1.5 even 2-degrees
centigrade. We hope COP-26 will prescribe a target for every country.”
Shamsuddoh said, “The developed countries are committed to giving $100 billion to the green
climate fund annually to address climate change, but they are not fulfilling their commitments.
We have been demanding in different forums that, developed countries must reach net-zero
carbon emission by the year 2030 and developing countries have to reach this target by the year
2040. We hope, this COP-26 will take the necessary steps to reach net-zero GHG emission.”
Dhareetree Kumar Sarkar, Deputy Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate
Change said, “The developed countries are pursuing the target of limiting global temperature rise
to 2 degrees centigrade above the pre-industrial level, but the 6th assessment report of IPCC
(Inter-government Panel on Climate Change) has confirmed the urgency of limiting the rise of
global temperature to 2 degrees centigrade.
It is the NDCs properly set by the global community which can bring the rising global temperature
under control. Our government, with its best possible efforts, is contributing to the climate
actions for facing climate change.”
Jahangir Hasan Masum, Executive Director of Coastal Development Partnership
(CDP) highlighted that, the overarching goal of the UNFCCC is limiting the global temperature
rise by curbing down anthropogenic emission of GHG i.e. mitigation actions. But over the time
issues have been pushed and the objective of GHGs emission reduction got a bit diluted.
He claimed that it is the developed world which brought forth those issues intentionally to
overcast the main objective of emission reduction.
Among others, Kawser Rahman, President of Bangladesh Climate Journalists Forum, Syed
AminulHaque of COAST Foundation, Syed Jahangir Hasan Masum, Executive Director of Coastal
Development Partnership (CDP), Rabeya Begum, Executive Director of Shariatpur Development
Society (SDS) also spoke in the discussion.

https://www.bangladeshpost.net/posts/plea-to-finalise-rule-book-to-make-paris-deal-functional71356

https://epaper.newagebd.net/24-10-2021/3

Upcoming COP-26 Bangladesh To Lead In Glasgow

Civil society expects finalization of the Paris rule-book to make functional the Paris agreement in
the upcoming COP-26 and they want Bangladesh to lead in Glasgow.
Today, 23 October 2021, a Round table discussion was organized by Center for Participatory
Research and Development (CPRD), in association with COAST Foundation, CDP, CLEAN, RIB,
SDS, CCDB, CANSA-BD, YPSA, BARCIK and some other civil society organizations and
development partner organizations, titled “Pre-COP 26 National Dialogue: CSOs Concerns and
Expectations”. The discussion took place at the Daily Star Center, Karwan Bazar, Dhaka, from 10
am to 2 pm.
In the discussion, Mr. Md. Shamsuddoha, Chief Executive of CPRD, presented the keynote speech
and chaired the discussion. Mr. Dharitri Sarker, Deputy Secretary of MoEFCC, Mr. Syed Jahangir
Hasan Masum, Executive Director, Coastal Development Partnership (CDP), Ms Rabeya Begum,
Executive Director, Shariatpur Development Society (SDS), and many other distinguished guests,
as well as CPRD staffs, were present in the discussion.
In his presidential speech, Md Shamsuddoha said, “This upcoming COP is very crucial because
the 2020 COP event was postponed due to the COVID-19 pandemic. In order to stave off climate
change, finalization of the Paris rule-book is very much urgent, and we hope the upcoming COP26 will finalize the Paris rule-book. The Paris Agreement will be operational after the finalization
of the Paris rule-book. According to IPCC, the most effective way to control climate change is
reducing greenhouse gas emissions. To implement this, setting an appropriate emission reduction
target is very essential. The NDCs submitted so far are not enough to limit global warming to 1.5
degrees or well below 2 degrees Centigrade from the pre-industrial era”. He further added, “Some

countries have already submitted their enhanced NDCs, but analyzing those NDCs, it has become
clear that even if those are fully implemented, the endeavor will fall short of the levels essentially
required for limiting global warming to 1.5 even 2-degrees centigrade. We hope COP-26 will
prescribe a target for every country. It has been notified that vital demands from LDCs have been
evaded by merely giving some financial benefits, but this little amount of money or any other form
of support will not work if we do not primarily focus on emission reduction actions especially by
the major emitters of GHGs”. He said, “The developed countries are committed to giving USD100
billion to the green climate fund annually to address climate change, but they are not fulfilling
their commitments. Mr. Doha also said, “This USD100 billion financial flow have to continue
until the year of 2025 and after 2025 new targets need to be fixed analyzing new circumstances.
“We have been demanding in different forums that, developed countries must reach net-zero
carbon emission by the year 2030 and developing countries have to reach this target by the year
2040. We hope, this COP-26 will take the necessary steps to reach net-zero GHG emission. Article
8 of has recognized climate change-induced loss & damage but the required financial mechanism
is yet to be prepared. We hope COP-26 will finalize a financial mechanism addressing climateinduced L&D” he added.
In his speech, Mr. Dharitri Sarker said, the developed countries are pursuing the target of limiting
global temperature rise to 2 degrees centigrade above the pre-industrial level, but the 6th
assessment report of IPCC has confirmed the urgency of limiting the rise of global temperature to
2 degrees centigrade. It is the NDCs properly set by the global community which can bring the
rising global temperature under control. Our government, with its best possible efforts, is
contributing to the climate actions for facing climate change. We believe, government, researchers,
policy makers, and the civil society- all will have to work together in this regard, and we are trying
to integrate all in this process. He also thanked CPRD and all the organizations supporting today’s
meeting.
Mr. Aminul Haque, in his speech, warned the audience that from different sources it has been
known that a number of developed countries are trying to alter the IPCC report in their favor, and
these countries will stick to their heinous goal in this COP as well. The negotiators from CSOs
will have to tackle this type of intention of these developed countries in the next COPs. He also
called for giving CVF a negotiator status.
Mr. Jahangir Hasan Masum highlighted that, the overarching goal of the UNFCCC is limiting the
global temperature rise by curbing down anthropogenic emission of GHG i.e. mitigation actions.
But over the time issues have been pushed and the objective of GHGs emission reduction got a bit
diluted. He claimed that it is the developed world which brought forth those issues intentionally to
overcast the main objective of emission reduction.

https://www.outlookbangla.com/2021/10/23/upcoming-cop-26-bangladesh-to-lead-inglasgow/

জলবায়ু ঝুঁু কি ম ািাববলায়

সরিার, গববষি ও নাগকরি স াজবি ম ৌথভাবব
িাজ িরবে হবব
মগালবেকবল আবলাচনায় সরিারী-মবসরিারী সংস্থার প্রকেকনকিরা

জলবায়ু পরিবর্তনেি ঝুুঁ রি ম ািানবলায় সিিাি, গনবষি, েীরর্-রের্ািি
ত
ও োগরিি স াজনি
ম ৌথভানব িাজ িিাি আহ্বাে জারেনয়নেে সিিািী মবসিিািী সংস্থাি প্ররর্রেরর্িা। র্ািা পযারিস
জলবায়ু চুক্তি িা িি
ত িিনর্ ‘পযারিস রুল-বুি’ চূ ড়ান্তিিনেি দারব ও গ্ল্যাসনগা সনেলনে (িপ২৬) বাংলানদশনি সা নে মথনি মের্ৃত্ব প্রদানেি প্ররর্ গুরুত্বানিাপ িনিনেে।
শরেবাি িাজর্ােীি আক্তজ ুি িহ াে িেফানিন্স হনল মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসাচত এন্ড
মেনভলপন ন্ট (রসরপআিরে), মিাস্ট ফাউনন্ডশে, রসরেরপ, রিে, আিআইরব, এসরেএসসহ
মবসিিািী উন্নয়ে সহন াগী সংগঠে আনয়াক্তজর্ মগালনটরবল ববঠনি এ আহ্বাে জাোে র্ািা।
রসরপআিরে’ি প্রর্াে রেবাহী
ত ম া. শা সুনদাহাি সঞ্চালোয় ববঠনি বি্র্ৃর্া িনিে পরিনবশ বে ও
জলবায়ু ন্ত্রোলনয়ি উপসরচব র্রিত্রী িু াি সিিাি, িাইন ট মচঞ্জ জাোরলষ্ট
ত
মফািান ি সভাপরর্
িাওসাি িহ াে, রসরেরপ’ি রেবাহী
ত পরিচালি জাহাঙ্গীি হাসাে

াসু , এসরেএস’ি রেবাহী
ত

পরিচালি িানবয়া মবগ , সুন্দিবে ও উপিূল সুিক্ষা আনন্দালনেি স ন্বয়ি রেরিল ভদ্র, এিশে

এইনেি

ারিয়া আিাি, মিাস্ট ফাউনন্ডশনেি পরিচালি বসয়দ আর েুল হি, খ্রীষ্টাে এইনেি

েুসিার্ মচৌর্ুিী, মগ্ল্াবাে অনেি র্ােক্তজো আিাি প্র ুি।
উপ-সরচব র্রিত্রী সিিাি বনলে, উন্নর্ রবশ্ব ববরশ্বি র্াপ াত্রা বৃক্তিনি প্রাি-রশল্প রবপ্লব স নয়ি
র্ু লোয় ২ রেরি মসরন্টনিনেি নর্য সী াবি িািনব বনলনে। রিন্তু ইনর্া নর্য স্পষ্ট হনয়নে ববরশ্বি
র্াপ াত্রা বৃক্তিনি ১.৫ রেরি মসরন্টনিনটি

নর্য সী াবি িািা জরুিী। ববরশ্বি র্াপ াত্রানি

রেয়ন্ত্রনে আোনর্ রবশ্ব সম্প্রদায়নি িা িি
ত
উনদযাগ রেনর্ হনব। রর্রে আনিা বনলে, জলবায়ু
পরিবর্তনেি অরভঘার্ ম ািানবলায় আ ানদি সিিাি আপ্রাে মচষ্টা িনি ানে। গনবষি, েীরর্রের্ািি
ত
ও োগরিি স াজসহ সিলনি এই অনন্দালনে সম্পৃি িিাি মচষ্টা চলনে। সিনলি
প্রনচষ্টায় জলবায়ু পরিবর্তনেি ঝুুঁ রি ম ািানবলা সম্ভব হনব বনল রর্রে আশা প্রিাশ িনিে।
ূল বিনবয শা সুনদাহা বনলে, িনিাো হা ারিি িািনে ২০২০ সানল ‘িপ’ অেুর্ির্ ো হওয়ায়
এবানিি ‘িপ’ (জলবায়ু স নঝার্া সনেলে) অর্যন্ত গুরুত্বপূে।ত এই সনেলনে পযারিস রুলবুিনি চূ ড়ান্ত িিা হনব। পযারিস রুল-বুি চূ ড়ান্ত িিনেি

র্যরদনয়ই

ূলর্ পযারিস এযারিন ন্ট

অপানিশোল রূপ পানব। রর্রে বনলে, জলবায়ু পরিবর্তে রেয়ন্ত্রনে আোি িা িি
ত
পন্থার্ট হনে
রিে হাউজ গযাস রেগ ত ে ি ানো এবং এই লনক্ষয িাবেত রেগ ত ে ি ানোি জেয এির্ট থা থ
লক্ষয াত্রা বর্রি িিনর্ হনব। রর্রে আনিা বনলে, রিে িাইন ট ফানন্ড প্ররর্বেি ১০০ রবরলয়ে
েলাি অথায়ে
ত
িিাি িথা থািনলও রশনল্পান্নর্ মদশস ূহ এই প্ররর্শ্রুরর্

থা থভানব বাস্তবায়ে

িিনে ো। ২০২৫ সাল প ন্ত
ত এই ১০০ রবরলয়ে েলানিি প্রবাহ অবযাহর্ িািনর্ হনব। এিইসনঙ্গ
২০২৫ সানলি পনিি পরিরস্থরর্ রবনবচোয় অথায়নেি
ত
পরি াে পুেঃরের্ািে
ত িিনর্ হনব।
ববঠনি বিািা বনলে, আগা ী েনভম্বনি গ্ল্াসনগানর্ অেুর্ির্বয জারর্সংঘ জলবায়ু সনেলনেও
বারষি
ত র্হরবল বাড়ানোি রদনি দৃর্ষ্ট রদনর্ হনব। প্ররর্বেি বেযা ও ঘূরেঝনড়
ত
ক্ষরর্িস্ত বাুঁর্ রে াে
ত
এবং উপিূনলি

ােুষনি সুিক্ষা মদওয়াি জেয আগা ীনর্ পদনক্ষপ রেনর্ হনব। আগা ীনর্

সিিানিি প্রিল্প িহনেি মক্ষনত্র দূন ানগি
ত
ঝুুঁ রিনর্ থািা

ােুনষি স্বাথনি
ত প্রার্ােয রদনর্ হনব।

সিিানিি উন্নয়ে প্রিল্প বাস্তবায়নে স ন্বয় এবং স্বের্া ও জবাবরদরহর্া রেক্তির্ িিাি আহ্বাে
জাোে র্ািা।
https://www.kalerkantho.com/online/national/2021/10/23/1085672

জলবায়ু সনেলনে সা নে বাংলানদশ মথনি মের্ৃত্ব মদওয়াি দারব
পযারিস জলবায়ু চুক্তি িা িি
ত
িিনর্ ‘পযারিস রুল-বুি’ চূ ড়ান্তিিনেি দারব িিনেে পরিনবশ ও
জলবায়ু রেনয় িাজ িিা সংরিষ্টিা। র্ািা আসন্ন গ্ল্াসনগা সনেলনে মিাপ-২৬ এ (জলবায়ু
স নঝার্া সনেলে) বাংলানদশনি সা নে মথনি মের্ৃত্ব রদনর্ গুরুত্বানিাপ িিনেে। শরেবাি
সিানল মেইরল স্টাি মসন্টানিি আক্তজ ুি িহ াে িেফানিন্স হনল ‘মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি
রিসাচত অযান্ড মেনভলপন ন্ট (রসরপআিরে) আনয়াক্তজর্ সভায় এি গুরুত্বানিানপি িথা র্ু নল র্িা
হয়। ইউএেরসরসরসি ২৬র্ জলবায়ু স নঝার্া সনেলে
(মিাপ-২৬) উপলনক্ষয ‘বাংলানদনশি োগরিি স ানজি প্রর্যাশা এবং প্রস্তাবো’ শীষি
ত ববঠনি
জলবায়ু রেনয় িাজ িিা মিাস্ট ফাউনন্ডশে, রসরেরপ, রিে, আিআইরব, এসরেএস-সহ িনয়ির্ট
মবসিিারি উন্নয়ে সহন াগী সংগঠে এনর্ অংশ মেয়।
এ স য় বিািা বনলে, িনিাো হা ারিি িািনে ২০২০ সানল মিাপ সনেলে অেুর্ির্ ো হওয়াি
পরিনপ্ররক্ষনর্ এবানিি সনেলের্ট গুরুত্বপূে।ত জলবায়ু পরিবর্তে ম ািারবলায় এবাি পযারিস
অযারিন নন্টি পূের্া
ত দাে িিা সবনচনয় জরুরি। আ িা আশা িিরে, ২৬র্ জলবায়ু স নঝার্া
সনেলে পযারিস রুল-বুিনি চূ ড়ান্ত িিনব। এর্ট চূ ড়ান্ত িিাি র্য রদনয়ই ূলর্ পযারিস
অযারিন ন্ট বাস্তব রূপ পানব।
বিািা আিও বনলে, আ িা রবরভন্নভানব দারব জারেনয় আসরে, রশনল্পান্নর্ মদশগুনলানি ২০৩০
সানলি নর্য এবং উন্নয়েশীল রবশ্বনি ২০৪০ সানলি নর্য রিেহাউজ গযাস রেগ ত ে শূনেযি মিাটায়
োর নয় আেনর্ হনব। এবানিি মিাপ-২৬ এি িানে রিেহাউজ গযাস রেগ ত ে শূনেয োর নয়
আেনর্ শি পদনক্ষনপি আশািরি। র্ািা বনলে, ক্ষরর্ এবং ক্ষরর্পূিনেি রবষনয় পযারিস
অযারিন নন্টি
‘আর্টত িযাল-৮’ এ বলা হনয়নে। রিন্তু এি ফাইেযাক্তন্সং ম িারেজ এিনো বর্রি হয়রে। র্াই মিাপ২৬ এ এির্ট ফাইেযাক্তন্সং ম িারেজ চূ ড়ান্ত িিা হনব বনল সবাই আশা িনিে। এজেয জলবায়ু
সনেলে সা নে মথনি বাংলানদনশি প্ররর্রেরর্নদি মের্ৃত্ব রদনর্ হনব।
ববঠনি রসরপআিরেি প্রর্াে রেবাহী
ত ম া. শা সুনদাহাি সভাপরর্নত্ব বিবয মদে সিিানিি জলবায়ু
পরিবর্তে ও বে ন্ত্রোলনয়ি উপসরচব র্রিত্রী সিিাি, রসরেরপি রেবাহী
ত পরিচালি জাহাঙ্গীি হাসাে
াসু , এসরেএনসি রেবাহী
ত পরিচালি িানবয়া মবগ , মিাস্ট ফাউনন্ডশনেি পরিচালি বসয়দ
আর েুল হি। এোড়া রবরভন্ন সিিারি-মবসিিারি প্ররর্িাে এবং োগরিি সংগঠনেি ি ির্ত
ত াও
প্ররর্রেরর্িা আনলাচো িনিে।
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রিে হাউজ গযাস ‘মেট ক্তজনিা’মর্ োর নয় আোি
আহ্বাে

‘রিে িাইন ট ফানন্ড প্ররর্বেি ১০০ রবরলয়ে েলাি অথায়ে
ত
িিাি িথা থািনলও রশনল্পান্নর্
মদশগুনলা এ প্ররর্শ্রুরর্ থা থভানব বাস্তবায়ে িিনে ো বনল জারেনয়নেে মসন্টাি ফি
পার্টত রসনপটরি রিসাচত এন্ড মেনভলপন ন্ট (রস.রপ.আি.রে) প্রর্াে রেবাহী
ত ম া. শা সুনদাহা।
২০২৫ সাল প ন্ত
ত এ ১০০ রবরলয়ে েলানিি প্রবাহ অবযাহর্ িািনর্ হনব উনেি িনি রর্রে বনলে,
২০২৫ সানলি পনিি পরিরস্থরর্ রবনবচোয় অথায়নেি
ত
পরি াে পুেঃরের্ািে
ত
িিনর্ হনব। রর্রে
বনলে, আ িা রবরভন্নভানব দারব জারেনয় আসরে, রশনল্পান্নর্ মদশনি ২০৩০ সানলি নর্য এবং
উন্নয়েশীল রবশ্বনি ২০৪০ সানলি নর্য রিেহাউজ গযাস রেগ ত ে শূনেযি মিাঠায় োর নয় আেনর্
হনব। আ িা িপ-২৬ এি িানে রিে হাউজ গযাস রেগ ত ে ‘মেট ক্তজনিা’মর্ োর নয় আেনর্ শি
পদনক্ষপ আশা িরি।
লস এন্ড েযান নজি রবষনয় পযারিস এরিন ন্ট এি ‘আর্টত িযাল- ৮’ এ বলা থািনলও এি ফাইোক্তন্সং
ম িারেজ এিনো বর্রি হয়রে, িপ-২৬ এ এির্ট ফাইোক্তন্সং ম িারেজ চূ ড়ান্ত িিা হনব বনল
রর্রে আশাবাদ বযি িনিে।
শরেবাি (২৩ অনটাবি) মেইরল স্টাি মসন্টানি মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসাচত এন্ড
মেনভলপন ন্ট (রস.রপ.আি.রে), মিাস্ট ফাউনন্ডশে, রসরেরপ, রিে, আিআইরব, এসরেএস- সহ
িনয়ির্ট মবসিিািী উন্নয়ে সহন াগী সংগঠনেি উনদযানগ ‘ইউএেরসরস-এি ২৬র্ জলবায়ু

স নঝার্া সনেলে এি প্রাক্কানল বাংলানদনশি োগরিি স ানজি প্রর্যাশা এবং প্রস্তাবো’ শীষি
ত
এির্ট মগালনটরবল ববঠি ি সূত রচি আনয়াজে িিা হয়। এনর্ সভাপরর্ি বিনবয ম া: শা সুনদাহা
এসব িথা বনলে।
মগালনটরবল ববঠনি আনিা বিবয িানিে, জলবায়ু পরিবর্তে ও বে ন্ত্রোলনয়ি উপসরচব র্রিত্রী
সিিাি, রস.রে.রপ.’ি রেবাহী
ত পরিচালি জাহারঙ্গি হাসাে াসু , এস.রে.এস. এি রেবাহী
ত পরিচালি
িানবয়া মবগ , মিাস্ট ফাউনন্ডশনেি পরিচালি বসয়দ আর েুল হিসহ রবরভন্ন সিিারিমবসিিারি প্ররর্িাে এবং োগরিি সংগঠনেি ি ির্ত
ত া ও প্ররর্রেরর্িা।
ববঠনি র্রিত্রী সিিাি বনলে, উন্নর্ রবশ্ব ববরশ্বি র্াপ াত্রা বাড়ানোনি প্রাি-রশল্প রবপ্লব স নয়ি
র্ু লোয় ২ রেরি মসরন্টনিে এি নর্য সী াবি িািনব বনলনে, রিন্তু আইরপরসরস রিনপাটত -৬ এি
পি এর্ট আনিা স্পষ্ট হনয়নে ম ববরশ্বি র্াপ াত্রা বৃক্তিনি ১ দশর ি ৫ রেরি মসরন্টনিনটি নর্য
সী াবি িািনর্ হনব। রবশ্ব সম্প্রদানয়ি পক্ষ মথনি থা থ এসরেরস েিুন ন্টই পানি এ ববরশ্বি
র্াপ াত্রানি রেয়ন্ত্রনে আোনর্। জলবায়ু পরিবর্তনেি অরভঘার্ ম ািানবলায় আ ানদি সিিাি
আপ্রাে মচষ্টা িনি ানে। আ িা নে িরি জলবায়ু পরিবর্তে মঠিানর্ সিিাি, গনবষি, েীরর্রের্ািি
ত
এবং োগরিি স াজনি ম ৌথভানব িাজ িিনর্ হনব। আ িা এ অনন্দালনে সবাইনি
সম্পৃি িিাি মচষ্টা িনি াক্তে। রর্রে রসরপআিরেসহ আনয়াজি সংগঠে গুনলানি র্েযবাদ মদে।
আর েুল হি বনলে, িনয়ির্ট মদশ আইরপরসরস’ি রিনপাটত নি পরিবর্তে িিাি মচষ্টা িিনে বনল
রবরভন্ন সূত্র মথনি জাো ানে, মস মদশগুনলা এবাি িনপও র্ানদি উনদশয বাস্তবায়নেি মচষ্টা
িিনর্ পানি বনল নে িরি। আ ানদি পক্ষ মথনি অংশ মেয়া মেনগারশনয়টি এবং োগরিি
স াজনি আগা ী িনপ র্ানদি মসই অপনচষ্টানি ম ািানবলা িিনর্ হনব। রর্রে রসরভএফ
মফািা নি এির্ট মেনগারশনয়শে মস্টটাস মদয়াি আহ্বাে জাোে।
জাহারঙ্গি হাসাে াসু বনলে, ইউএেরসরসরস ূলর্ দাুঁরড়নয়রেল িাবেত র র্টনগশেনি উনদশয
িনি। আ িা রদ িাবেত রেগ ত ে ি ানোি উপিই ূল চাপ প্রনয়াগর্ট অবযাহর্ িািনর্ পাির্া
র্াহনল এিে পরিরস্থরর্ রভন্ন িি থাির্। রর্রে অরভন াগ িনি বনলে উন্নর্ রবনশ^ি পক্ষ মথনি
িাবেত রেগ ত ে ি ানোি রবষয়র্টনি পাশ িার্টনয় াওয়াি জেয রবরভন্ন ইসুযনি উনদশয
প্রনোরদর্ভানব রেনয় আসা হয়।
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আসন্ন জলবায়ু সনেলনে বাংলানদশনি সা নে মথনি মের্ৃত্ব প্রদানেি
আহ্বাে
পযারিস জলবায়ু চুক্তি িা িি
ত িিনর্ ‘পযারিস রুল-বুি’ চূ ড়ান্তিিনেি দারব এবং গ্ল্যাসনগা
সনেলনে (িপ-২৬) বাংলানদশনি সা নে মথনি মের্ৃত্ব প্রদানেি আহ্বাে জারেনয়নেে মদনশি
োগরিি স াজ। শরেবাি মেইরল স্টাি মসন্টাি িেফানিন্স হনল মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসাচত
অযান্ড মেনভলপন ন্ট (রসরপআিরে), মিাস্ট ফাউনন্ডশে, রসরেরপ, রিে, আিআইরব, এসরেএসসহ িনয়ির্ট মবসিিারি উন্নয়ে সহন াগী সংগঠনেি উনদযানগ ‘ইউএেরসরসরস-এি ২৬র্
জলবায়ু স নঝার্া সনেলে (িপ-২৬) এি প্রাক্কানল বাংলানদনশি োগরিি স ানজি প্রর্যাশা
এবং প্রস্তাবো’ শীষি
ত এির্ট মগালনটরবল ববঠি ি সূত রচি আনয়াজে িিা হয়। এনর্ এই আহ্বাে
জাোনো হয়।
মগালনটরবল ববঠনি সভাপরর্ত্ব িনিে রসরপআিরে’ি প্রর্াে রেবাহী
ত ম া. শা সুনদাহা। বিবয
িানিে, জলবায়ু পরিবর্তে ও বে ন্ত্রোলনয়ি উপসরচব র্রিত্রী সিিাি, রসরেরপ’ি রেবাহী
ত
পরিচালি জাহারঙ্গি হাসাে াসু , এসরেএস-এি রেবাহী
ত পরিচালি িানবয়া মবগ , মিাস্ট
ফাউনন্ডশনেি পরিচালি বসয়দ আর েুল হিসহ রবরভন্ন সিিারি-মবসিিারি প্ররর্িাে এবং
োগরিি সংগঠনেি ি ির্ত
ত া ও প্ররর্রেরর্বৃন্দ।
সভাপরর্ি বিনবয শা সুনদাহা বনলে, ববরশ্বি মিারভে-১৯ অরর্ ারিি িািনে ২০২০ সানল
‘িপ’ অেুর্ির্ ো হওয়াি মপ্ররক্ষনর্ এবানিি ‘িপ’ (জলবায়ু স নঝার্া সনেলে) অর্যন্ত
গুরুত্বপূে।ত জলবায়ু পরিবর্তে ম ািারবলায় পযারিস অযারিন নন্টি পূের্া
ত দাে িিা সব মথনি
মবরশ জরুরি। আ িা আশা িিরে ২৬র্ জলবায়ু স নঝার্া সনেলে (িপ-২৬) পযারিস রুলবুিনি চূ ড়ান্ত িিনব। পযারিস রুল-বুি চূ ড়ান্ত িিনেি র্য রদনয়ই ূলর্: পযারিস অযারিন ন্ট
অপানিশোল রূপ পানব।
জলবায়ু পরিবর্তে রেয়ন্ত্রনে আোি িা িি
ত পন্থার্ট হনে রিে হাউজ গযাস রেগ ত ে ি ানো এবং
এই লনক্ষয িাবেত রেগ ত ে ি ানোি জেয এির্ট থা থ লক্ষয াত্রা (এেরেরস) বর্রি িিনর্ হনব।
িাষ্ট্রগুনলাি পক্ষ মথনি ম লক্ষয াত্রা রের্ািে
ত িিা হনয়নে র্া ববরশ্বি গড় র্াপ াত্রানি রশল্পরবপ্লবপূব স
ত নয়ি র্ু লোয় ১.৫ রেরি মসলরসয়ানসি নর্য সী াবি িািনর্ নথষ্ট েয়। এ েরি ের্ু ে িনি
ম িাষ্ট্রগুনলা সংনশারর্র্ লক্ষ াত্রা জ া রদনয়নে মসগুনলা রবনিষনেও মবরিনয় এনসনে ম এই হানি
িাবেত রেগ ত ে ি ানো হনল মসর্ট ববরশ্বি গড়র্াপ াত্রা বৃক্তিনি ১.৫ অথবা ২.০০ রেরিি নর্য
সী াবি িািনর্ পািনব ো, ফনল িপ-২৬ িাবেত ি ানর্ িাষ্ট্রগুনলানি এির্ট লক্ষয াত্রা মবুঁনর্
রদনব বনল আ িা আশা িরি। এ প ন্ত
ত হওয়া িপগুনলানর্ জলবায়ু পরিবর্নেি
ত
অরভঘানর্
ক্ষরর্িস্ত মদশগুনলাি পক্ষ মথনি উত্থারপর্ অনেি দারবি রবষনয় থা থ গুরুত্বানিাপ ো িনি
আরথি
ত সুরবর্া রদনয় দারবগুনলানি পাশ িাটানোি মচষ্টা িিা হনয়নে। রিন্তু এই স্বল্প পরি াে অথায়ে
ত
বা অপি মিাে উনদযাগই িানজ আসনব ো রদ ো িাবেত রেগ ত ে ি ানোি রবষয়র্ট প্রার্ােয পায়।

রর্রে বনলে, রিে িাইন ট ফানন্ড প্ররর্বেি ১০০ রবরলয়ে েলাি অথায়ে
ত
িিাি িথা থািনলও
রশনল্পান্নর্ মদশস ূহ এই প্ররর্শ্রুরর্ থা থভানব বাস্তবায়ে িিনে ো। ২০২৫ সাল প ন্ত
ত এই ১০০
রবরলয়ে েলানিি প্রবাহ অবযাহর্ িািনর্ হনব এবং ২০২৫ সানলি পনিি পরিরস্থরর্ রবনবচোয়
অথায়ে
ত
এি পরি াে পুেঃরের্ািে
ত
িিনর্ হনব। রর্রে বনলে, আ িা রবরভন্নভানব দারব জারেনয়
আসরে, রশনল্পান্নর্ মদশস ূহনি ২০৩০ সানলি নর্য এবং উন্নয়েশীল রবশ্বনি ২০৪০ সানলি নর্য
রিেহাউজ গযাস রেগ ত ে শূনেযি মিাঠায় োর নয় আেনর্ হনব। আ িা িপ-২৬ এি িানে রিে
হাউজ গযাস রেগ ত ে শূনেয োর নয় আেনর্ শি পদনক্ষপ আশা িরি। লস অযান্ড েযান নজি
রবষনয় পযারিস এরিন ন্ট-এি ‘আর্টত িযাল-৮’ এ বলা থািনলও এি ফাইোক্তন্সং ম িারেজ এিনো
বর্রি হয়রে, িপ-২৬ এ এির্ট ফাইোক্তন্সং ম িারেজ চূ ড়ান্ত িিা হনব বনল রর্রে আশাবাদ বযি
িনিে।
র্রিত্রী সিিাি বনলে, উন্নর্ রবশ্ব ববরশ্বি র্াপ াত্রা বৃক্তিনি প্রাি-রশল্প রবপ্লব স নয়ি র্ু লোয় ২
রেরি মসরন্টনিে এি নর্য সী াবি িািনব বনলনে, রিন্তু আইরপরসরস রিনপাটত -৬ এি পি এর্ট
আিও স্পষ্ট হনয়নে ম ববরশ্বি র্াপ াত্রা বৃক্তিনি ১.৫ রেরি মসরন্টনিট এি নর্য সী াবি িািনর্
হনব। রবশ্ব সম্প্রদানয়ি পক্ষ মথনি থা থ এেরেরস’স েিুন ন্টই পানি এই ববরশ্বি র্াপ াত্রানি
রেয়ন্ত্রনে
আোনর্।
জলবায়ু পরিবর্তনেি অরভঘার্ ম ািারবলায় আ ানদি সিিাি আপ্রাে মচষ্টা িনি ানে। আ িা
নে িরি জলবায়ু পরিবর্তে মঠিানর্ সিিাি, গনবষি, েীরর্-রের্ািি
ত
এবং োগরিি স াজনি
ম ৌথভানব িাজ িিনর্ হনব। আ িা এই অনন্দালনে সিলনি সম্পৃি িিাি মচষ্টা িনি াক্তে।
রর্রে
রসরপআিরে
সহ
আনয়াজি
সংগঠে
গুনলানি
র্েযবাদ
মদে।
আর েুল হি বনলে, িনয়ির্ট মদশ আইরপরসরস’ি রিনপাটত নি পরিবর্তে িিাি মচষ্টা িিনে বনল
রবরভন্ন সূত্র মথনি জাো ানে, মস মদশগুনলা এবাি িনপও র্ানদি উনদশয বাস্তবায়নেি মচষ্টা
িিনর্ পানি বনল নে িরি। আ ানদি পক্ষ মথনি অংশ মেয়া মেনগারশনয়টি এবং োগরিি
স াজনি আগা ী িনপ র্ানদি মসই অপনচষ্টানি ম ািারবলা িিনর্ হনব। রর্রে রসরভএফ
মফািা নি
এির্ট
মেনগারশনয়শে
মস্টটাস
প্রদাে
িিাি
আহ্বাে
জাোে।
জাহারঙ্গি হাসাে াসু বনলে, ইউএেরসরসরস ূলর্ দাুঁরড়নয়রেল িাবেত র র্টনগশেনি উনদশয
িনি। আ িা রদ িাবেত রেগ ত ে ি ানোি উপিই ূল চাপ প্রনয়াগর্ট অবযাহর্ িািনর্ পাির্া
র্াহনল এিে পরিরস্থরর্ রভন্ন িি থাির্। রর্রে অরভন াগ িনি বনলে উন্নর্ রবনশ^ি পক্ষ মথনি
িাবেত রেগ ত ে ি ানোি রবষয়র্টনি পাশ িার্টনয় াওয়াি জেয রবরভন্ন ইসুযনি উনদশয
প্রনোরদর্ভানব রেনয় আসা হয়।
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জলবায়ু সবেলবন সা বন মথবি বাংলাবেশবি মনেৃ বের
োকব

পযারিস জলবায়ু চুক্তি িা িি
ত
িিনর্ ‘পযারিস রুল-বুি’ চূ ড়ান্তিিনেি দারব িিনে পরিনবশ ও
জলবায়ু রেনয় িাজ িিা সংরিষ্টিা। র্ািা আসন্ন গ্ল্াসনগা সনেলনে মিাপ-২৬-এ (জলবায়ু
স নঝার্া সনেলে) বাংলানদশনি সা নে মথনি মের্ৃত্ব রদনর্ গুিত্বানিাপ িনিনে।
শরেবাি (২৩ অনটাবি) মেইরল স্টাি মসন্টানিি আক্তজ ুি িহ াে িেফানিন্স হনল ‘মসন্টাি ফি
পার্টত রসনপটরি রিসাচত অযান্ড মেনভলপন ন্ট (রসরপআিরে) আনয়াক্তজর্ সভায় এ গুিাত্বনিানপি িথা
র্ু নল র্িা হয়। ইউএেরসরসরস’ি ২৬র্ জলবায়ু স নঝার্া সনেলে (মিাপ-২৬) উপলনক্ষয
‘বাংলানদনশি োগরিি স ানজি প্রর্যাশা এবং প্রস্তাবো’ শীষি
ত ববঠনি জলবায়ু রেনয় িাজ িিা
মিাস্ট ফাউনন্ডশে, রসরেরপ, রিে, আিআইরব, এসরেএস-সহ িনয়ির্ট মবসিিািী উন্নয়ে
সহন াগী সংগঠে এনর্ অংশ মেয়।
এস য় বিািা বনলে, িনিাো হা ারিি িািনে ২০২০ সানল মিাপ সনেলে অেুর্ির্ ো হওয়াি
মপ্ররক্ষনর্ এবানিি সনেলের্ট গুরুত্বপূে।ত জলবায়ু পরিবর্তে ম ািানবলায় এবাি পযারিস
এযারিন নন্টি পূের্া
ত দাে িিা সব মথনি জরুরি। আ িা আশা িিরে ২৬র্ জলবায়ু স নঝার্া

সনেলে পযারিস রুল-বুিনি চূ ড়ান্ত িিনব। এর্ট চুড়ান্ত িিনেি
এরিন ন্ট অপানিশোল রুপ পানব।

র্যরদনয়ই

ূলর্ পযারিস

বিািা আিও বনলে, আ িা রবরভন্নভানব দারব জারেনয় আসরে, রশনল্পান্নর্ মদশস ূহনি ২০৩০
সানলি নর্য এবং উন্নয়েশীল রবশ্বনি ২০৪০ সানলি নর্য রিেহাউজ গযাস রেগ ত ে শূনেযি মিাঠায়
োর নয় আেনর্ হনব। এবানিি মিাপ-২৬ এি িানে রিে হাউজ গযাস রেগ ত ে শূেযনর্ োর নয়
আেনর্ শি পদনক্ষপ আশা িরি। র্ািা বনলে, ক্ষরর্ এবং ক্ষরর্পূিনেি রবষনয় পযারিস
এরিন ন নন্টি ‘আর্টত িযাল-৮’ এ বলা হনয়নে। রিন্তু এি ফাইোক্তন্সং ম িারেজ এিনো বর্রি
হয়রে। র্াই মিাপ-২৬ এ এির্ট ফাইোক্তন্সং ম িারেজ চূ ড়ান্ত িিা হনব বনল সবাই আশ িনিে।
এ জেয জলবায়ু সনেলনে সা নে মথনি বাংলানদনশি প্ররর্রেরর্নদি মের্ৃত্ব রদনর্ হনব।
ববঠনি রসরপআিরে’ি প্রর্াে রেবাহী
ত ম া. শা সুনদাহা সভাপরর্নত্ব বিবয িানিে, সিিানিি
জলবায়ু পরিবর্তে ও বে ন্ত্রোলনয়ি উপ-সরচব র্রিত্রী সিিাি, রসরেরপ’ি রেবাহী
ত পরিচালি
জাহারঙ্গি হাসাে াসু , এসরেএস এি রেবাহী
ত পরিচালি িানবয়া মবগ , মিাস্ট ফাউনন্ডশনেি
পরিচালি বসয়দ আর েুল হি। এোড়া রবরভন্ন সিিারি-মবসিিারি প্ররর্িাে এবং োগরিি
সংগঠনেি ি ির্ত
ত া ও প্ররর্রেরর্িা আনলাচো িনিে।
এরদনি শরেবাি চট্টিান ‘বাংলানদশ বে গনবষো ইন্সর্টইটউট’ (রবএফআিআই) র লোয়র্নে
আনয়াক্তজর্ এি সভা অেুর্ির্ হয়। সভায় পরিনবশ, বে ও জলবায়ু পরিবর্তে ন্ত্রোলনয়ি সরচব
ম া. ম াস্তফা িা াল বনলে, বর্ত ানে জলবায়ু পরিবর্তনেি রবরুপ প্রভাব ম ািারবলায় ববজ্ঞারেি
গনবষো প্রনয়াজে। মটিসই এবং পরিনবশবন্ধব প্র ুক্তি উদ্ভাবনে বে রবষয়ি গনবষোি রবিল্প
মেই। জেগনেি নর্য সনচর্ের্া বৃক্তিি জেয বাংলানদশ বে গনবষো ইন্সর্টর্টউট গনবষো িিনে।
া পরিনবশ ও জলবায়ু উন্নয়নে ভূ র িা িািনব।
https://m.dailyinqilab.com/article/428027/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE
%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0
%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0
%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0
%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF

জলবায়ু তহববলল পর্যাপ্ত অর্য দাবব দদবি গলবষকলদর

কলরানার কারলে ২০২০ সালল কপ সলেলন অনু বিত না হওয়ার এবালরর সলেলনবি গুরুত্বপূ েয। এই সলেললন
কাবযন বনিঃসরে কমালত রাষ্ট্রগুললালক একবি লক্ষ্যমাত্রা দবেঁলে বদলব হলব বললও মলন কলরন বসবপআরবি-এর প্রোন
বনবযাহী দমা. িামসু লদাহা।
জলবায়ু জবনত ক্ষ্বতর প্রভাব কবমলয় আনলত প্রবতশ্রুত অর্য বদলে না বিলপান্নত দদিগুললা। এ জনয আসন্ন কপ-২৬
সলেললন জলবায়ু তহববল বা বিন ক্লাইলমি ফালে পর্যাপ্ত অর্য সরবরাহ বনবিত করার দাবব জাবনলয়লেন এ খালতর
ববলিষজ্ঞরা।
িবনবার দিইবল স্টার দসন্টালরর আবজমুর রহমান কনফালরন্স হলল ‘দসন্টার ফর পাবিযবসলপিবর বরসার্য অযাে
দিলভলপমযান্ট’ (বসবপআরবি) আলয়াবজত আললার্না সভায় বক্তারা এই দাবব কলরন।
ইউএনবসবসবস’র ২৬তম জলবায়ু সলেলন অর্যাৎ ‘কপ-২৬’ উপললক্ষ্য ‘বাাংলালদলির নাগবরক সমালজর প্রতযািা
এবাং প্রস্তাবনা’ িীষযক ওই সভায় কলয়কবি দবসরকাবর উন্নয়ন সহলর্াগী সাংগঠন অাংি দনয়।

সভায় অাংি দনয়া সাংগঠনগুললার মলেয বসবপআরবি-এর প্রোন বনবযাহী দমা. িামসু লদাহা বললন, ‘জলবায়ু র
দনবতবার্ক প্রভালবর জনয বিলপান্নত দদিগুললা দায়ী হললও এর ক্ষ্বতর বিকার হলে অনু ন্নত ও উন্নয়নিীল
দদিগুললা। এ ক্ষ্বত কমালত বিলপান্নত দদিগুললা বিন ক্লাইলমি ফালে প্রবতবের ১০০ বববলয়ন িলার অর্যায়ন
করার প্রবতশ্রুবত বদললও তা রাখলে না। আগামী কপ-২৬ সলেললন এই তহববলল ১০০ বববলয়ন িলালরর প্রবাহ
অবযাহত প্রবতশ্রুবতর বাস্তয়লন দজার বদলত হলব।’
ক্ষ্বতিস্ত দদি বহসালব বাাংলালদিলক সামলন দর্লক দনতৃত্ব দদয়ার আহ্বান জাবনলয় বতবন বললন, ‘বিলপান্নত
দদিগুললালত ২০৩০ সাললর মলেয এবাং উন্নয়নিীল ববশ্বলক ২০৪০ সাললর মলেয বিনহাউজ গযাস বনগযমে িূ লনযর
দকাঠায় নাবমলয় আনলত হলব। কপ-২৬ সলেললনই এ ববষলয় প্রবতশ্রুবত বনলত হলব।’
িামসু লদাহা জানান, কলরানার কারলে ২০২০ সালল কপ সলেলন অনু বিত না হওয়ার এবালরর সলেলনবি
গুরুত্বপূ েয। এই সলেললন কাবযন বনিঃসরে কমালত রাষ্ট্রগুললালক একবি লক্ষ্যমাত্রা দবেঁলে বদলব হলব বললও মলন
কলরন বতবন।
জলবায়ু পবরবতযন ও বন মন্ত্রোললয়র উপসবর্ব েবরত্রী সরকার বললন, ‘জলবায়ু পবরবতযলনর অবভঘাত দমাকালবলায়
সরকার আপ্রাে দর্ষ্টা কলর র্ালে। বববশ্বক তাপমাত্রা বৃ বিলক ১.৫ বিবি দসবন্টলিলির মলেয সীমাবি রাখার কর্া
র্াকললও উন্নত ববশ্ব তা প্রাক-বিপ ববপ্লব সমলয়র তুলনায় ২ বিবি দসবন্টলিলির মলেয সীমাবি রাখার কর্া বললে।
ববশ্ব সম্প্রদালয়র পক্ষ্ দর্লক র্র্ার্র্ সবঠক এনবিবস িকুলমন্টই পালর এই বববশ্বক তাপমাত্রালক বনয়ন্ত্রলে আনলত।’
জলবায়ু পবরবতযন দঠকালত সরকার, গলবষক, নীবত-বনেযারক এবাং নাগবরক সমাজলক দর্ৌর্ভালব কাজ করলত হলব
বললও মলন কলরন বতবন।
দকাস্ট ফাউলেিলনর পবরর্ালক বসয়দ আবমনু ল হক বললন, ‘অসলে সলেললন বিলপান্নত দদিগুললা ক্ষ্বতিস্তলদর
পাি কাবিলয় বনলজলদর উলদিয বাস্তবায়লনর দর্ষ্টা করলত পালর। এ জনয ক্ষ্বতিস্থ দদলির প্রবতবনবে ও নাগবরক
সমাজলক এই অপলর্ষ্টালক দমাকাববলা করলত হলব।’
বসবিবপর বনবযাহী পবরর্ালক জাহাবির হাসান মাসু ম বললন, ‘উন্নত ববশ্ব কাবযন বনগযমে কমালনার ববষয়বিলক পাি
কাবিলয় বববভন্ন ইসু যলক উলদিযপ্রলোবদত হলয় সামলন বনলয় আলস। ক্ষ্বতিস্থ দদিগুললা র্বদ কাবযন বনগযমন কমালনার
উপরই মূ ল র্াপ প্রলয়াগ অবযাহত রাখলতা তাহলল এখন পবরবস্থবত বভন্ন রকম র্াকত।’
https://www.newsbangla24.com/news/163236/Indigenous-researchers-demandadequate-funding-for-climate-funds

আসন্ন জলবায়ু সবেলবন বাংলাবেশবি সা বন
মথবি মনেৃ ে প্রোবনর আহ্বান

পযারিস জলবায়ু চুক্তি িা িি
ত
িিনর্ ‘পযারিস রুল-বুি’ চূ ড়ান্তিিনেি দারব এবং গ্ল্যাসনগা
সনেলনে (িপ-২৬) বাংলানদশনি সা নে মথনি মের্ৃত্ব প্রদানেি আহ্বাে জারেনয়নেে মদনশি
োগরিি স াজ। শরেবাি মেইরল স্টাি মসন্টাি িেফানিন্স হনল মসন্টাি ফি পার্টত রসনপটরি রিসাচত
অযান্ড মেনভলপন ন্ট (রসরপআিরে), মিাস্ট ফাউনন্ডশে, রসরেরপ, রিে, আিআইরব, এসরেএসসহ িনয়ির্ট মবসিিারি উন্নয়ে সহন াগী সংগঠনেি উনদযানগ ‘ইউএেরসরসরস-এি ২৬র্
জলবায়ু স নঝার্া সনেলে (িপ-২৬) এি প্রাক্কানল বাংলানদনশি োগরিি স ানজি প্রর্যাশা এবং
প্রস্তাবো’ শীষি
ত এির্ট মগালনটরবল ববঠি ি সূত রচি আনয়াজে িিা হয়। এনর্ এই আহ্বাে
জাোনো হয়।
মগালনটরবল ববঠনি সভাপরর্ত্ব িনিে রসরপআিরে’ি প্রর্াে রেবাহী
ত ম া. শা সুনদাহা। বিবয
িানিে, জলবায়ু পরিবর্তে ও বে ন্ত্রোলনয়ি উপসরচব র্রিত্রী সিিাি, রসরেরপ’ি রেবাহী
ত
পরিচালি জাহারঙ্গি হাসাে াসু , এসরেএস-এি রেবাহী
ত পরিচালি িানবয়া মবগ , মিাস্ট
ফাউনন্ডশনেি পরিচালি বসয়দ আর েুল হিসহ রবরভন্ন সিিারি-মবসিিারি প্ররর্িাে এবং
োগরিি সংগঠনেি ি ির্ত
ত া ও প্ররর্রেরর্বৃন্দ।

সভাপরর্ি বিনবয শা সুনদাহা বনলে, ববরশ^ি মিারভে-১৯ অরর্ ারিি িািনে ২০২০ সানল
‘িপ’ অেুর্ির্ ো হওয়াি মপ্ররক্ষনর্ এবানিি ‘িপ’ (জলবায়ু স নঝার্া সনেলে) অর্যন্ত
গুরুত্বপূে।ত জলবায়ু পরিবর্তে ম ািারবলায় পযারিস অযারিন নন্টি পূের্া
ত দাে িিা সব মথনি মবরশ
জরুরি। আ িা আশা িিরে ২৬র্ জলবায়ু স নঝার্া সনেলে (িপ-২৬) পযারিস রুল-বুিনি
চূ ড়ান্ত িিনব। পযারিস রুল-বুি চূ ড়ান্ত িিনেি র্য রদনয়ই ূলর্: পযারিস অযারিন ন্ট
অপানিশোল রূপ পানব। জলবায়ু পরিবর্তে রেয়ন্ত্রনে আোি িা িি
ত
পন্থার্ট হনে রিে হাউজ
গযাস রেগ ত ে ি ানো এবং এই লনক্ষয িাবেত রেগ ত ে ি ানোি জেয এির্ট থা থ লক্ষয াত্রা
(এেরেরস) বর্রি িিনর্ হনব। িাষ্ট্রগুনলাি পক্ষ মথনি ম লক্ষয াত্রা রের্ািে
ত
িিা হনয়নে র্া
ববরশ^ি গড় র্াপ াত্রানি রশল্পরবপ্লব-পূব স
ত নয়ি র্ু লোয় ১.৫ রেরি মসলরসয়ানসি নর্য সী াবি
িািনর্ নথষ্ট েয়। এ েরি ের্ু ে িনি ম িাষ্ট্রগুনলা সংনশারর্র্ লক্ষ াত্রা জ া রদনয়নে মসগুনলা
রবনিষনেও মবরিনয় এনসনে ম এই হানি িাবেত রেগ ত ে ি ানো হনল মসর্ট ববরশ^ি গড়র্াপ াত্রা
বৃক্তিনি ১.৫ অথবা ২.০০ রেরিি নর্য সী াবি িািনর্ পািনব ো, ফনল িপ-২৬ িাবেত ি ানর্
িাষ্ট্রগুনলানি এির্ট লক্ষয াত্রা মবুঁনর্ রদনব বনল আ িা আশা িরি।
এ প ন্ত
ত হওয়া িপগুনলানর্ জলবায়ু পরিবর্নেি
ত
অরভঘানর্ ক্ষরর্িস্ত মদশগুনলাি পক্ষ মথনি
উত্থারপর্ অনেি দারবি রবষনয় থা থ গুরুত্বানিাপ ো িনি আরথি
ত সুরবর্া রদনয় দারবগুনলানি
পাশ িাটানোি মচষ্টা িিা হনয়নে। রিন্তু এই স্বল্প পরি াে অথায়ে
ত
বা অপি মিাে উনদযাগই িানজ
আসনব ো রদ ো িাবেত রেগ ত ে ি ানোি রবষয়র্ট প্রার্ােয পায়।
রর্রে বনলে, রিে িাইন ট ফানন্ড প্ররর্বেি ১০০ রবরলয়ে েলাি অথায়ে
ত
িিাি িথা থািনলও
রশনল্পান্নর্ মদশস ূহ এই প্ররর্শ্রুরর্ থা থভানব বাস্তবায়ে িিনে ো। ২০২৫ সাল প ন্ত
ত এই ১০০
রবরলয়ে েলানিি প্রবাহ অবযাহর্ িািনর্ হনব এবং ২০২৫ সানলি পনিি পরিরস্থরর্ রবনবচোয়
অথায়ে
ত
এি পরি াে পুেঃরের্ািে
ত িিনর্ হনব।
রর্রে বনলে, আ িা রবরভন্নভানব দারব জারেনয় আসরে, রশনল্পান্নর্ মদশস ূহনি ২০৩০ সানলি নর্য
এবং উন্নয়েশীল রবশ^মি ২০৪০ সানলি নর্য রিেহাউজ গযাস রেগ ত ে শূনেযি মিাঠায় োর নয়
আেনর্ হনব। আ িা িপ-২৬ এি িানে রিে হাউজ গযাস রেগ ত ে শূনেয োর নয় আেনর্ শি
পদনক্ষপ আশা িরি। লস অযান্ড েযান নজি রবষনয় পযারিস এরিন ন্ট-এি ‘আর্টত িযাল-৮’ এ বলা
থািনলও এি ফাইোক্তন্সং ম িারেজ এিনো বর্রি হয়রে, িপ-২৬ এ এির্ট ফাইোক্তন্সং
ম িারেজ চূ ড়ান্ত িিা হনব বনল রর্রে আশাবাদ বযি িনিে।
র্রিত্রী সিিাি বনলে, উন্নর্ রবশ^ ববরশ^ি র্াপ াত্রা বৃক্তিনি প্রাি-রশল্প রবপ্লব স নয়ি র্ু লোয় ২
রেরি মসরন্টনিে এি নর্য সী াবি িািনব বনলনে, রিন্তু আইরপরসরস রিনপাটত -৬ এি পি এর্ট
আিও স্পষ্ট হনয়নে ম ববরশ^ি র্াপ াত্রা বৃক্তিনি ১.৫ রেরি মসরন্টনিট এি নর্য সী াবি িািনর্
হনব। রবশ^ সম্প্রদানয়ি পক্ষ মথনি থা থ এেরেরস’স েিুন ন্টই পানি এই ববরশ^ি র্াপ াত্রানি
রেয়ন্ত্রনে আোনর্।
জলবায়ু পরিবর্তনেি অরভঘার্ ম ািারবলায় আ ানদি সিিাি আপ্রাে মচষ্টা িনি ানে। আ িা
নে িরি জলবায়ু পরিবর্তে মঠিানর্ সিিাি, গনবষি, েীরর্-রের্ািি
ত
এবং োগরিি স াজনি
ম ৌথভানব িাজ িিনর্ হনব। আ িা এই অনন্দালনে সিলনি সম্পৃি িিাি মচষ্টা িনি াক্তে।
রর্রে রসরপআিরে সহ আনয়াজি সংগঠে গুনলানি র্েযবাদ মদে।

আর েুল হি বনলে, িনয়ির্ট মদশ আইরপরসরস’ি রিনপাটত নি পরিবর্তে িিাি মচষ্টা িিনে বনল
রবরভন্ন সূত্র মথনি জাো ানে, মস মদশগুনলা এবাি িনপও র্ানদি উনদশয বাস্তবায়নেি মচষ্টা
িিনর্ পানি বনল নে িরি। আ ানদি পক্ষ মথনি অংশ মেয়া মেনগারশনয়টি এবং োগরিি
স াজনি আগা ী িনপ র্ানদি মসই অপনচষ্টানি ম ািারবলা িিনর্ হনব। রর্রে রসরভএফ
মফািা নি এির্ট মেনগারশনয়শে মস্টটাস প্রদাে িিাি আহ্বাে জাোে।
জাহারঙ্গি হাসাে াসু বনলে, ইউএেরসরসরস ূলর্ দাুঁরড়নয়রেল িাবেত র র্টনগশেনি উনদশয
িনি। আ িা রদ িাবেত রেগ ত ে ি ানোি উপিই ূল চাপ প্রনয়াগর্ট অবযাহর্ িািনর্ পাির্া
র্াহনল এিে পরিরস্থরর্ রভন্ন িি থাির্। রর্রে অরভন াগ িনি বনলে উন্নর্ রবনশ^ি পক্ষ মথনি
িাবেত রেগ ত ে ি ানোি রবষয়র্টনি পাশ িার্টনয় াওয়াি জেয রবরভন্ন ইসুযনি উনদশয
প্রনোরদর্ভানব রেনয় আসা হয়।
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