
 
Civil society demands to stop using fossil fuel 

 
Representatives from different civil society organisations have demanded to 

stop the use of fossil fuel immediately to avoid the worst impacts of the 

climate crisis. 

They also said all efforts and initiat ives could become unsuccessful if 

domestic and global stakeholders fail to reduce carbon emissions at the 

appropriate rate in order to keep it confined to 1.5 degrees Celsius.  

Their demand and remarks were made at a Post COP-26 discussion organised 

by the Center for Participatory Research and Development (CPRD) associated 

with BARCIK, CANSA-BD, CCDB, CDP, COAST Foundation, Maleya 

Foundation, NCC, B, SDS, and YPSA titled “A Post -Mortem of COP 26: 

Outcry, Outcome, and Takeaways”.  

The meeting was held at Jatiya Press Club in the capital on Monday.  

The discussion was chaired by QaziKholiquzzaman Ahmad, Chairman, Palli 

Karma-Sahayak Foundation. The keynote speech was delivered by Md. 

Shamsuddoha, Chief Executive of CPRD. 



Qamrul Islam Chowdhury, President, Bangladesh Environmental Journalist 

Forum, Dr. Nurul Quadir Ex-Additional Secretary, MOEFCC, Climate Change 

journalist forum’s president Kawser Rahman, Syed Jahangir Hasan Masum, 

Executive Director, CDP, Sundarbans and costal belt protection movement 

convener Nikhil Chandra Bhadra, among others, were present at the event.  

In his speech, Dr. Kholiquzzaman said our policymakers often don’t see the 

regional problems and the problems of root-level people. 

Sometimes they send people and collect information. So the information they 

give is not often from the heart rather more from their head. So this 

information is not the reflection of people that are mostly affected and the 

materialisation of their requirement is often neglected and that negative effect 

is seen in national and international policies, he added.  

In his keynote speech, Md Shamsuddoha said instead of some limitations there 

are many significant achievements during this COP-26. 

To tackle climate change, COP-26 has brought new hope. All parties evolve to 

pursue efforts to limit global temperature rise to 1.5 °C is the beginning of a 

new pathway, he added. 

Dr Nuru lQader said observing the negative effects due to the global 

temperature rising 1.1 degree Celsius, the world parties in COP-26 has agreed 

to keep the global temperature within 1.5 degree Celsius.  

Qamrul Islam Chowdhury said, “We went to COP with a determination to 

increase the coal ‘Phase out’ timeline, but due to the hindrance created by 

China, India and some other countries we had no other option but  to accept 

‘Phase down’ policy”.  

Mr. Kawser Rahman complained that COP is slowly becoming a weapon to 

fulfill political motives and ignoring different scientific eagerness and 

suggestions. 

Nikhil ChandroVadro said a specific adaptation plan needs to be taken in 

order to fulfill the requirements of the coastal people.  

https://thefinancialexpress.com.bd/national/civil-society-demands-to-stop-using-
fossil-fuel-1638195429 
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Civil society demands to stop fossil fuel use 

immediately 

Dr Shamsuddoha demands to stop using fossil fuel including coal by the year 2050 

 

The representatives of civil society demanded to stop the use of fossil fuel 

immediately. 

They made the demand during a post COP-26 discussion titled "A Post-Mortem of COP 

26: Outcry, Outcome and Takeaways". 

The event was organized by the Centre for Participatory Research and Development 

(CPRD) associated with BARCIK, CANSA-BD, CCDB, CDP, COAST Foundation, 

Maleya Foundation, NCC, B, SDS and YPSA. 

The discussion took place at the National Press Club, Tofazzal Hossain Manik Miah 

Conference hall. 

Qazi Kholiquzzaman Ahmad, chairman of Palli Karma-Sahayak Foundation, in his 

presidential speech said, "Our policy makers often don't see the regional problems and 

the problems of the root level people. Sometimes they send people to collect 

information. So, the information they give is not often from the heart; rather more from 

their head." 



Mentioning the negative impacts of climate change, he said, "The global temperature 

has increased 1.1 degree Celsius which will create many climate migrants. If we cannot 

limit the global temperature within 1.5 degree Celsius and if the limit is declared to be 

2 degree Celsius instead of 1.5 degree Celsius, it will become a death trap for many 

regions." 

In his keynote speech, Dr Md Shamsuddoha, chief executive of CPRD said, "Apart 

from some limitations, there are many significant achievements of COP-26. To tackle 

climate change, COP-26 has brought new hope. All parties evolving, to pursue efforts 

to limit global temperature rise to 1.5 °C, is the beginning of a new pathway. It is the 

outcome of our various movements, research work, statements and claims." 

He added, "Our demand for limiting global temperatures to 1.5 °C has also been 

strengthened since the release of the IPCC Report AR6." 

He also noted, "Time is flying, and pretty soon we will be too late to reduce carbon 

emissions to keep global temperatures within 1.5 degrees. One of our biggest demands 

during COP-26 was a phase-out time frame of using coal but it has not been achieved 

due to India, China and some other countries dissenting positions." 

Dr Shamsuddoha demands to stop using fossil fuel including coal by the year 2050. He 

also demands that all Bangladeshi adaptation plans should be bottom-up approaches 

and they need to be focused on the vulnerable people and the community's needs. 

Qamrul Islam Chowdhury, president of Bangladesh Environmental Journalist Forum 

said, "We went to COP with a determination to increase the coal "phase out" timeline, 

but due to the hindrance created by China, India and some other countries we had no 

other option but to accept "phase down" policy. These countries forced other countries 

to accept this issue due to their narrow economic advantage." 

He said that a proper stand needs to be taken against these unfair decisions. He also 

complained that the negotiators of other countries have a bossy and know-it-all attitude 

but that is not reflected in their work. 

Dr Nurul Quadir, ex-additional secretary, Kawser Rahman, president of Climate 

Change Journalist Forum, Syed Jahangir Hasan Masum, executive director of CDP, 

Nikhil Chandra Bhadra, Sundarbans and coastal belt protection movement convener 

and others were present during the discussion. 

https://www.tbsnews.net/bangladesh/environment/climate-change/civil-

society-demands-stop-fossil-fuel-use-immediately-336439 
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‘Stop fossil fuel use immediately’ 

 

Members of several civil societies have demanded to stop using of fossil fuel including coal by 

2050 to reduce carbon emissions at the appropriate rate in order to keep it confined to 1.5 

degrees. 

Speakers came up with the demand at a discussion programme titled “A Post-Mortem of COP 

26: Outcry, Outcome and Takeaways” at the National Press Club in the city on Monday. 

Center for Participatory Research and Development (CPRD) associated with BARCIK, CANSA-

BD, CCDB, CDP, COAST Foundation, Maleya Foundation, NCCB, SDS and YPSA organized 

the event. 

Dr Qazi Kholiquzzaman Ahmad, Chairman of Palli Karma-Sahayak Foundation said, “Our 

policy makers often don’t see the regional problems and the problems of root level people. 

Sometimes they send people and collect information. So the reflection of most-affect people and 

the materialization of their requirement are often neglected. It gives a negative effect to national 

and international policies.” 

Mentioning the negative affect of climate change, he said, “The global temperature has increased 

by 1.1 degree Celsius recently which will create many climate migrants. If we cannot limit the 

global temperature within 1.5 degree Celsius and if the limit is declared to be 2 degree Celsius 

instead of 1.5 degree Celsius, it will become the death trap for the people of many regions. So 

the world needs to focus on reducing carbon emission.” 

Md Shamsuddoha, Chief Executive of CPRD, delivered the keynote speech. He said, “Except 

some limitations, there are many significant achievements during this COP-26. It has brought 

new hope. Evolvement of all parties to pursue efforts to limit global temperature rise to 1.5°C is 

the beginning of new pathway. All efforts and initiatives could become unsuccessful if we fail to 



reduce carbon emissions at the appropriate rate in order to keep it confined to 1.5 degree 

Celsius.” 

“Time is flying, and pretty soon it will be too late to reduce carbon emissions to keep global 

temperatures under control. One of our biggest demands during this COP summit was a phase-

out time frame of using coal but it has not been achieved due to dissenting positions of some 

countries,” he added. 

Kawser Rahman, President of Climate Change Journalist Forum, said, “COP is slowly becoming 

a weapon to fulfill political motives and ignoring different scientific eagerness and suggestions. 

Instead of giving grants for the impacts of climate change, Loans are given in the name of 

helping. And the countries are using this as business purpose. The developing countries should 

keep this matter in mind.” 

The co-ordinator of ‘Shundarbon O Upokul Andolon,’ Nikhil Chandro Vadro, said, “Many 

people in the coastal areas have to depend on tide and ebb for their livings. They cannot go to 

their homes when the tides come up. Specific adaptation plan needs to be taken in order to fulfill 

the requirements of the coastal people. 

Among others, Ex-Additional Secretary of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 

Nurul Quadir, President of Bangladesh Environmental Journalist Forum, Qamrul Islam 

Chowdhury, Executive Director of CDP, Syed Jahangir Hasan Masum, also spoke at the 

programme. 

https://www.bangladeshpost.net/posts/stop-fossil-fuel-use-immediately-74203 
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‘দরু্ গত মানুষের সমসযা দদষেন না 

নীতততনর্ গারষেরা’ 

 

 
 
সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি অ্যান্ড সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে) জাতীয় সেেক্লাপের 

সেআইসপ লাউপে অ্নুষ্ঠাপনর আপয়াজন কপর। ছসে: েথে আপলা 

সেপের নীসতসনর্ িারপকরা েতযন্ত অ্ঞ্চপলর েুর্ িত োনুপের (োকৃসতক সেপর্ িপয়র সেকার) 

েেেযাগুপলা সেপেন না েপল েন্তেয কপরপছন পল্লী কে ি-েহায়ক ফাউপন্ডেপনর (সপপকএেএফ) 

সর্য়ারেযান কাজী েলীকুজ্জোন আহেে। সতসন েপলপছন, ‘োপেেপর্য সেো র্ায় তা াঁরা 

(নীসতসনর্ িারপকরা) েুর্ িত অ্ঞ্চপল সকছু সলাক পার্িপয় সেোন সথপক সকছু তথয েংগ্রপহর সর্ষ্টা 

কপরন। এ কারপে ক্ষসতগ্রস্ত োনুপের আকাঙ্ক্ষাগুপলার কে োস্তোয়ন হপত সেো র্ায়।’ 

আজ সোেোর রাজর্ানীর জাতীয় সেেক্লাপে ২৬তে সেশ্ব জলোয় ুেপেলন (কপ-২৬) পরেতী 

পর্ িাপলার্না ও নার্সরক েতসেসনেয় েোয় কাজী েলীকুজ্জোন আহেে এ কথা েপলন। সেন্টার 

ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি অ্যান্ড সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে) এই েোর আপয়াজন কপর। 



েোয় সেসপআরসের ের্ান সনে িাহী োেেুপদাহা েপলন, এোপরর কপ-২৬ েপেলপন বেসশ্বক 

তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ সেসগ্রর েপর্য েীোেি রাোর সেেপয় সেশ্ব েম্প্রোপয়র একেত হওয়ার সেেয়র্ট 

নতুন পথর্লার েূর্না। তপে বেসশ্বক তাপোত্রা ১.৫ সেসগ্রর েপর্য েীোেি রােপত ের্িক হাপর 

কাে িন সনর্ িেন হ্রাে করপত েযথ ি হপল েে েপর্ষ্টা সেফপল সর্পত পাপর। 

েোয় েক্তারা েপলন, এেন সথপকই সেশ্ব েম্প্রোয়পক কাে িন সনর্ িেন কোপনার পাোপাসে 

অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা, েরু্দ্ধক্ত ও েক্ষতার সেপক েপনাপর্ার্ সেপত হপে। একই েসে কয়লা ও 

জীোশ্ম জ্বালাসনর েযেহারও েন্ধ করপত হপে। 

েোয় আরও েক্তেয সেন োপেক অ্সতসরক্ত েসর্ে নুরুল কাপের, োংলাপেে পসরপেে োংোসেক 

সফারাপের েোপসত কােরুল ইেলাে, ক্লাইপেট সর্ে জান িাসলস্ট সফারাপের েোপসত কাওোর 

রহোন, েুন্দরেন ও উপকূল েুরক্ষা আপন্দালপনর েেন্েয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র, সকাস্ট 

ফাউপন্ডেপনর পসরর্ালক আসেনুল হক েেুে। 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D

%E0%A6%97%E0%A6%A4-

%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-

%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-

%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D

%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE 
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তিশ্ব জলিায় ুসষেলন পরিতী পর্ গাষলাচনা সভা 

কপ-২৬ েপেলপন োংলাপেপের েপতা েসরদ্র সেেগুপলার েতযাো 

পূরে হয়সন 

 

কয়লােহ জীোশ্ম জ্বালাসন েপন্ধর আহ্বান জাসনপয়পছন নার্সরক েোপজর েসতসনসর্রা। তারা 

েপলপছন, সেশ্ব জলোয় ুেপেলপন (কপ-২৬) োংলাপেপের েপতা েসরদ্র সেেগুপলার েতযাো পূরে 

হয়সন। তাই র্নী সেেগুপলার সেপক তাসকপয় না সথপক জলোয় ুপসরেতিপনর েুাঁ সক সোকাপেলায় 

েরকাপরর সনজস্ব অ্থ িায়পন েুসনদ্ধদিষ্ট কে িপসরকল্পনা গ্রহে ও োস্তোয়ন করপত হপে। 

আজ সোেোর জাতীয় সেে ক্লাপের তফাজ্জল সহাপেন োসনক সেয়া সেলনায়তপন সেশ্ব জলোয় ু

েপেলন পরেতী পর্ িাপলার্না েোয় এই অ্সেেত েযক্ত কপরন তারা। 

সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি এন্ড সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে), সকাস্ট ফাউপন্ডেন, 

সেসেসেসে, সেসেসপ, ইপো, োপলয়া ফাউপন্ডেন, এেসেএে এেং কযানো-োংলাপেে আপয়াদ্ধজত 

েোয় েোপসতত্ব কপরন সপপকএেএফর েোপসত ে. কাজী েলীকুজ্জাোন আহপেে। েূল েেন্ধ 



উপস্থাপন কপরন সেসপআরসের ের্ান সনে িাহী সো. োেেুপদাহা। েক্তৃতা কপরন োপেক 

অ্সতসরক্ত েসর্ে ে. নুরুল কাপের, োংলাপেে পসরপেে েংোসেক সফারাপের েোপসত কােরুল 

ইেলাে সর্ৌর্ুরী, ক্লাইপেট সর্ে জান িাসলস্ট সফারাপের েোপসত কাওোর রহোন, েুন্দরেন ও 

উপকূল েুরক্ষা আপন্দালপনর েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র, সেসেসপর সনে িাহী পসরর্ালক জাহােীর 

হাোন োেুে, সকাস্ট ফাউপন্ডেপনর পসরর্ালক বেয়ে আসেনুল হক েেূে। 

েোয় ে. েলীকুজ্জাোন েপলন, আোপের নীসত সনর্ িরকর্ে সেসেন্ন আঞ্চসলক েেেযা এেং েতযন্ত 

অ্ঞ্চপলর েরূ্ িত োনুপের েেেযা গুপলা সেপেন না। ফপল তাপের কথাগুপলা হৃেয় সথপক আপে না। 

তাই ক্ষসতগ্রে্ত োনুপের আকাঙ্খাগুপলার োস্তোয়ন হয় কে। সতসন আপরা েপলন, োসে িক 

পসরসস্থসত ও োস্তেতা সেপেেে কপর সেো র্াপে, এই েতাব্দীর সেপে সর্পয় বেসশ্বক তাপোত্রা ১.৫ 

সেসগ্রর েপর্য েীোেি রাো অ্েম্ভে। কাপজই এেন সথপকই সেশ্বেম্প্রোয়পক কাে িন সনর্ িেে 

কোপনার পাোপাসে েযাপকোপে অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা গ্রহে ও তা োস্তোয়পনর েসত গুরুত্ব 

সেপত হপে। 

েূল েেপন্ধ োেেুপদাহা েপলন, অ্পনক েীোেিতা ও েোপলার্না থাকপলও কপ-২৬ এ 

অ্পনকগুপলা োপলা অ্জিনও আপছ। এোপরর কপ জলোয় ুপসরেতিন সোকাপেলায় নতুন সকছু 

আোর আপলা সনপয় এপেপছ। বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ সেসগ্র সেসন্টপগ্রপের েপর্য েীোেি 

রাোর সেেপয় সেশ্বেম্প্রোপয়র একেত হওয়ার সেেয়র্টপক নতুন পথর্লার েরূ্না েপল সতসন উপল্লে 

কপরন। সতসন েপলন, এোপরর েপেলপন েড় র্াওয়া সছপলা কয়লার েযেহার েপন্ধ একর্ট সফইে 

আউট টাইে সেইে সনর্ িারে। সকন্তু োরত, র্ীনেহ কসয়কর্ট সেপের োর্ার কারপে সেটা েম্ভে 

হয়সন। সতসন ২০৫০ োপলর েপর্য কয়লােহ েকল জীোষ্ম জ্বালাসনর েযেহার েপন্ধর সজারাল োসে 

জানান। 

েোয় েক্তারা েপলন, জলোয়ু েপেলনপক র্ীপর র্ীপর রাজননসতক ও োসেদ্ধজযক উপদেয 

োস্তোয়পনর হাসতয়াপর রূপান্তসরত করা হপে। েপেলপন বেজ্ঞাসনক নানান তার্াো ও েুপাসরেপক 

পাে কার্টপয় র্াোর েেেতা সেো র্াপে। সেোপন জলোয় ুপসরেতিপনর অ্সেঘাত সোকাপেলায় 

আসথ িক োহার্য সেওয়ার পসরে িপত োহাপর্যর নাপে ঋে েোন ও েযেোয়ীক সক্ষত্র বতসরর পাাঁয়তারা 

র্লপছ। োংলাপেপের েপতা উন্নয়নেীল সেেগুপলাপক এ সেেপয় েজাক েৃর্ষ্ট রাোর আহ্বান জানান 

তারা। 

https://www.kalerkantho.com/amp/online/national/2021/11/29/1096705 

https://www.kalerkantho.com/amp/online/national/2021/11/29/1096705


 

 

পর্ গাষলাচনা সভায় িক্তারা 

কপ েপেলপন সেপের েতযাো পূরে হয়সন 

 

 

সেশ্ব জলোয় ুেপেলপন (কপ২৬) োংলাপেপের েপতা েসরদ্র সেেগুপলার েতযাো পূরে হয়সন। তাই 

র্নী সেেগুপলার সেপক তাসকপয় না সথপক জলোয় ুপসরেতিপনর েুাঁ সক সোকাসেলায় েরকাপরর 

সনজস্ব অ্থ িায়পন েুসনসেিষ্ট কে িপসরকল্পনা গ্রহে ও োস্তোয়ন করপত হপে। সোেোর জাতীয় সেে 

ক্লাপে সেশ্ব জলোয় ুেপেলন-পরেতী পর্ িাপলার্না েোয় েক্তারা এেে কথা েপলন। 

সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি অ্যান্ড সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে), সকাস্ট ফাউপন্ডেন, 

সেসেসেসে, সেসেসপ, ইপো, োপলয়া ফাউপন্ডেন, এেসেএে এেং কযানো-োংলাপেে আপয়াদ্ধজত 

েোয় েোপসতত্ব কপরন সপপকএেএফ েোপসত ে. কাজী েলীকুজ্জোন আহেে। েূল েেন্ধ 

উপস্থাপন কপরন সেসপআরসের ের্ান সনে িাহী সো. োেেুপদাহা। 

ে. েলীকুজ্জোন েপলন, নীসতসনর্ িারকরা আঞ্চসলক ও েতযন্ত অ্ঞ্চপলর েুর্ িত োনুপের েেেযা 

সেপেন না। ফপল তাপের কথাগুপলা হৃেয় সথপক আপে না। তাই ক্ষসতগ্রস্ত োনুপের আকাঙ্ক্ষার 

োস্তোয়ন হয় কে। সতসন েপলন, োসে িক পসরসস্থসত ও োস্তেতা সেপেেে কপর সেো র্াপে, এ 

েতাব্দীর সেপে সর্পয় বেসশ্বক তাপোত্রা ১ েেসেক ৫ সেসগ্রর েপর্য েীোেি রাো অ্েম্ভে। কাপজই 

এেন সথপক সেশ্ব-েম্প্রোয়পক কাে িন সনর্ িেন কোপনার পাোপাসে েযাপকোপে অ্সেপর্াজন 

পসরকল্পনা গ্রহে ও তা োস্তোয়পনর েসত গুরুত্ব সেপত হপে। 

েূল েেপন্ধ োেেুপদাহা েপলন, এোপরর কপ েপেলপন েড় র্াওয়া সছল কয়লার েযেহার েপন্ধ 

একর্ট 'সফজআউট টাইেপেে' সনর্ িারে। সকন্তু োরত, র্ীনেহ কপয়কর্ট সেপের োর্ার কারপে 



সেটা েম্ভে হয়সন। সতসন ২০৫০ োপলর েপর্য কয়লােহ েে জীোশ্ম জ্বালাসনর েযেহার েপন্ধর োসে 

জানান। 

েোয় েক্তারা েপলন, জলোয়ু েপেলনপক র্ীপর র্ীপর রাজননসতক ও োসেদ্ধজযক উপদেয 

োস্তোয়পনর হাসতয়াপর রূপান্তর করা হপে। েপেলপন বেজ্ঞাসনক নানান তার্াো ও েুপাসরেপক 

পাে কার্টপয় র্াওয়ার েেেতা সেো র্াপে। সেোপন জলোয় ুপসরেতিপনর অ্সেঘাত সোকাসেলায় 

আসথ িক োহার্য সেওয়ার পসরে িপত োহাপর্যর নাপে ঋে েোন ও েযেোসয়ক সক্ষত্র বতসরর পাাঁয়তারা 

র্লপছ। োংলাপেপের েপতা উন্নয়নেীল সেেগুপলাপক এ সেেপয় েজার্ েৃর্ষ্ট রাোর আহ্বান জানান 

তারা। 

েক্তেয সেন োপেক অ্সতসরক্ত েসর্ে ে. নুরুল কাপের, োংলাপেে পসরপেে েংোসেক সফারাপের 

েোপসত কােরুল ইেলাে সর্ৌর্ুরী, ক্লাইপেট সর্ে জান িাসলস্ট সফারাপের েোপসত কাওোর 

রহোন, েুন্দরেন ও উপকূল েুরক্ষা আপন্দালপনর েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র, সেসেসপর সনে িাহী 

পসরর্ালক জাহােীর হাোন োেুে, সকাস্ট ফাউপন্ডেপনর পসরর্ালক বেয়ে আসেনুল হক েেুে। 

https://samakal.com/bangladesh/article/211187021/%E0%A6%95%E0%A6%AA-

%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%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6

%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A3-

%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samakal.com/bangladesh/article/211187021/%E0%A6%95%E0%A6%AA-%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%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://samakal.com/bangladesh/article/211187021/%E0%A6%95%E0%A6%AA-%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%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://samakal.com/bangladesh/article/211187021/%E0%A6%95%E0%A6%AA-%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%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF
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কয়লা এেং জীোশ্ম জ্বালাসন েম্পূে ি অ্পোরপের োসে 
সেশ্বপনতারা জলোয় ুেেেযা েোর্াপনর জনয োপকন। জলোয়ু েপেলন আহŸাান কপরন। সকন্তু তারা 

েেেযার েোর্ান কপরন না। শুরু্ আশ্বাে সেন। সেশ্বপনতারাই সেশ্বজপুড় জলোয় ুেঙ্কপটর েৃর্ষ্ট কপরপছন। 

ফপল এর েোর্ান আোপের সনপজপেরই করপত হপে। 

র্তকাল সোেোর জাতীয় সেে ক্লাপের তফাজ্জল সহাপেন োসনক সেয়া হপল ‘২৬তে সেশ্ব জলোয় ু

েপেলন (কপ-২৬) এর োক্কাপল োংলাপেপের নার্সরক েোপজর েতযাো এেং েস্তােনা’ েীে িক এক 

নার্সরক েতসেসনেয় েোয় েক্তারা এেে কথা েপলন। সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি অ্যান্ড 

সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে), সকাস্ট ফাউপন্ডেন, সেসেসেসে, সেসেসপ, ইপো, োপলয়া ফাউপন্ডেন, 

এেসেএে, কযানো-োংলাপেেেহ কপয়কর্ট সেেরকাসর উন্নয়ন েহপর্ার্ী েংর্িপনর উপেযাপর্ েোর 

আপয়াজন করা হয়। 

েোয় েোপসতত্ব কপরন পল্লী কে ি েহায়পকর (সপপকএেএফ) সর্য়ারেযান ে. কাজী েসলকুজ্জাোন 

আহপেে। েূল েেন্ধ উপস্থাপন কপরন সেসপআরসে’র ের্ান সনে িাহী সো. োেেুপদাহা। অ্সতসথ সহোপে 

েক্তেয রাপেন োপেক অ্সতসরক্ত েসর্ে ে. নুরুল কাপের, োংলাপেে পসরপেে েংোসেক সফারাপের 

েোপসত কােরুল ইেলাে, ক্লাইপেট সর্ে জান িাসলস্ট সফারাপের েোপসত কাওোর রহোন, সেসেসপ’র 

সনে িাহী পসরর্ালক জাহাসের হাোন োেুে, েুন্দরেন ও উপক‚ল েুরক্ষা আপন্দালপনর েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র 

েদ্র, সকাস্ট ফাউপন্ডেপনর পসরর্ালক বেয়ে আসেনুল হকেহ সেসেন্ন েরকাসর-সেেরকাসর েসতষ্ঠান এেং 

নার্সরক েংর্িপনর কে িকতিা ও েসতসনসর্রা। 

এ েেয় কয়লা ও জীোশ্ম জ্বালাসন েম্পূে ি অ্পোরপের োসে জাসনপয় েক্তারা েপলন, আেরা অ্পনক 

েতযাো সনপয় সর্পলও হতাে হই। আেরা সেপেসছলাে, কপ-২৬ েপেলপন অ্পনক রু্দ্ধক্ত হপে। সকন্তু সেটা 

হয়সন। সর্পহতু এর্ট একর্ট বেসশ্বক েেেযা, তাই আোপের বেসশ্বকোপেই েোর্ান করপত হপে। েক্তারা 

আপরা েপলন, ১ েেসেক ৫ সেসগ্রর েপর্য েীোেি রাোর জনয ের্িক হাপর কাে িন সনর্ িেন হ্রাে করপত েযথ ি 

হপল এোপরর কপ েপেলপনর েে েপর্ষ্টা এেং উপেযার্ই সেফপল সর্পত পাপর। েক্তারা উন্নত সেেগুপলার 

কাছ সথপক আনুপাসতক হাপর সনর্ িেন গ্রােকরপের সেেপয় অ্েীকার র্ান। 

কাজী েসলকুজ্জাোন েপলন, কপরানার েেপয় েুে দ্রæত র্টকা সের হপয় সর্পলা। এর কারে 

ক্ষেতাোনপেরও কপরানা র্পরসছল। ক্ষেতাোনরা র্েন েেেযার েেুেীন হন, তেন তারা েোর্াপনর পথ 

সের কপরন। জলোয় ুেেেযায় োংলাপেপের েপতা সেেগুপলা েুর্পছ। তাই আোপেরই এর েোর্াপন সর্ষ্টা 

করপত হপে। োংলাপেপে জলোয়ু সনপয় র্পেেো হয় না েন্তেয কপর সতসন েপলন, আেরা জলোয়ু ইেুযপত 

োংলাপেপের পপক্ষ র্ারা কথা েসল, তারা েন সথপক েসল না। আেরা অ্পনযর সলো ও েলা সথপক র্ারো সনপয় 

কথা েসল। সনপজরা র্পেেো ও সর্ন্তা কসর না। সতসন েপলন, আোপের অ্গ্রাসর্কাপর র্লে আপছ। আেরা 

এজনয অ্গ্রর্সতপত েোর্ান পাদ্ধে না। আোপের েরকাপরর র্পথষ্ট েসেো আপছ। সকন্তু র্ারা োস্তোয়ন 

কপরন, তাপের অ্গ্রর্সতপত েসেোর অ্োে রপয়পছ। 

ের্ান আপলার্ক সহপেপে সেসপআরসের ের্ান সনে িাহী সো. োেেুপদাহা েপলন, অ্পনক েীোেিতা এেং 

েোপলার্না থাকপলও কপ-২৬ েপেলপন অ্পনকগুপলা োপলা অ্জিনও আপছ। 

ে. নুরুল কাপের েপলন, এ েছর সেসেএফ সোটােুর্ট েদ্ধিয় সছল সকন্তু ক্ষসতগ্রস্ত সেপের প্ল্যাটফে ি সহোপে 

সেসেএফপক আপরা সেসে েদ্ধিয় েূসেকা পালন করপত হপে। 



কােরুল ইেলাে েপলন, আোপের সেপের সনপর্াসেপয়টরপের োপে েেজান্তা োজার একটা েেেতা লক্ষয 

করা র্ায়, সকন্ত কার্ িপক্ষপত্র তাপের সেই পাদ্ধন্ডপত্বর েসতফলন সেসে না। 

https://www.dailyinqilab.com/article/439812/%E0%A6%95%E0%A7%9F%E0%A6%B2%E0%A6%BE-

%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-

%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AE-

%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF

-

%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3

-

%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0

-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF 
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জলিায় ুপতরিতগন 

দমাোষিলায় তিষদশী সাহাষর্যর প্রষয়াজন 

 দসতমনাষর ড. েলীেুজ্জমান আহমদ 

অ্থ িননসতক সরপপাটিার ॥ সেসেষ্ট অ্থ িনীসতসেে ে. কাজী েলীকুজ্জোন আহেে েপলপছন, জলোয় ু

পসরেতিন সোকাপেলায় উপকূলীয় সতনর্ট সজলার ো াঁর্ সনে িাে করপতই ৩ হাজার সকার্ট টাকা 

েপয়াজন। তাই জলোয় ুপসরেতিপনর জনয আোপের সেপেেী োহাপর্যর েপয়াজন। সনজস্ব অ্পথ ি 

আেরা এটা সোকাপেলা করপত পারে না। 

  

সোেোর জাতীয় সেেক্লাপের তফাজ্জল সহাপেন োসনক সেয়া সেলনায়তপন সেশ্ব জলোয়ু েপেলন 

পরেতী পর্ িাপলার্না েোয় সতসন এই অ্সেেত েযক্ত কপরন। সতসন েপলন, অ্গ্রাসর্কার সনর্ িারে না 

কপরই কাজ করা হপে। ের্ানেন্ত্রী ের্িক সনপেিেনা সেপয় র্াপেন। সকন্তু র্াপের কাজ করার কথা, 

তারা র্িকেপতা কাজ করপছন না। সকন্তু কাপজর টাকা রু্সর হপয় র্াপে। 

ে. েলীকুজ্জোন আহেে েপলন, আোপের সনপজপের েক্ষতা োড়াপত হপে। অ্পনযর ওপর সনেির 

কপর েক্ষতা োড়াপনা র্াপে না। উন্নত সেেগুপলা ২০২৩ সথপক ১০০ সেসলয়ন েলার সেপে েপল 

েপলপছ। সকন্তু আোর েপন হয় না তারা এই অ্থ ি সেপে। এেন েলা হপে, সেেরকারী োত আেপে। 

সকন্তু সেেরকারী োত সক েুনাফা ছাড়া আেপে? 

সতসন েপলন, আেরা জলোয়ু পসরেতিপনর লে এযান্ড সেপেজ সনপয় কথা েলসছ। সকন্তু এই লে এযান্ড 

সেপেজ সকানসেন হপে না। র্েন হপে তেন আেরা েোই েপর র্াে। োংলাপেপের জনয গুরুত্বপূে ি 

হপলা জলোয় ুউদ্বাস্তু। সকন্তু এত ইেুযর সেপড় এই ইেুয োে পপড় সর্পছ। 

ে. েলীকুজ্জোন েপলন, আোপের জলোয় ুট্রাস্ট ফাপন্ড টাকা কে সেয়া হপে। এই েরাদ োড়াপত 

হপে। আোপের কাজ করার আপর্ অ্গ্রাসর্কার সনর্ িারে করপত হপে। েকল্প োস্তোয়পনর সক্ষপত্র 

নজরোসর আরও োড়াপত হপে। পসরপেে েন্ত্রোলয় সেপয় এই নজরোসর হপে না। 

সতসন েপলন, আোপের নীসত সনর্ িরকর্ে সেসেন্ন আঞ্চসলক েেেযা এেং েতযন্ত অ্ঞ্চপলর েুর্ িত 

োনুপের েেেযাগুপলা সেপেন না। ফপল তাপের কথা হৃেয় সথপক আপে না। তাই ক্ষসতগ্রস্ত োনুপের 

আকাক্সক্ষাগুপলার োস্তোয়ন হয় কে। সতসন আরও েপলন, োসে িক পসরসস্থসত ও োস্তেতা সেপেেে 

কপর সেো র্াপে, এই েতাব্দীর সেপে সর্পয় বেসে^ক তাপোত্রা ১.৫ সেগ্রীর েপর্য েীোেি রাো 

অ্েম্ভে। কাপজই এেন সথপকই সেশ্বেম্প্রোয়পক কাে িন সনর্ িেন কোপনার পাোপাসে েযাপকোপে 

অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা গ্রহে ও তা োস্তোয়পনর েসত গুরুত্ব সেপত হপে। েোয় কয়লােহ জীোশ্ম 



জ্বালাসন েপন্ধর আহ্বান জাসনপয়পছন নার্সরক েোপজর েসতসনসর্রা। তারা েপলপছন, সেশ্ব জলোয় ু

েপেলপন (কপ-২৬) োংলাপেপের েপতা েসরদ্র সেেগুপলার েতযাো পূরে হয়সন। তাই র্নী 

সেেগুপলার সেপক তাসকপয় না সথপক জলোয় ুপসরেতিপনর েুাঁ সক সোকাপেলায় েরকাপরর সনজস্ব 

অ্থ িায়পন েুসনসেিষ্ট কে িপসরকল্পনা গ্রহে ও োস্তোয়ন করপত হপে। 

সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি এযান্ড সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে), সকাস্ট ফাউপন্ডেন, 

সেসেসেসে, সেসেসপ, ইপো, োপলয়া ফাউপন্ডেন, এেসেএে এেং কযানো-োংলাপেে আপয়াদ্ধজত 

েোয় েোপসতত্ব কপরন সপপকএেএফ’র েোপসত ে. কাজী েলীকুজ্জোন আহেে। েূল েেন্ধ 

উপস্থাপন কপরন সেসপআরসের ের্ান সনে িাহী সোোঃ োেেুপদাহা। েক্তৃতা কপরন োপেক অ্সতসরক্ত 

েসর্ে ে. নুরুল কাপের, োংলাপেে পসরপেে েংোসেক সফারাপের েোপসত কােরুল ইেলাে সর্ৌর্ুরী 

। 

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/616567/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%

A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8

-

%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE

%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80-

%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87

%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8/ 
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কাে িন সনর্ িেন কোপত কয়লা ও জীোশ্ম জ্বালাসনর েযেহার েপন্ধর োসে 

 

 

রাজর্ানীর একর্ট আপলার্না েোয় বেসশ্বক তাপোত্রাপক েীোেি রােপত কাে িন সনর্ িেন কোপত 

কয়লা এেং জীোশ্ম জ্বালাসনর েযেহার েপন্ধর সজারাল োসে জাসনপয়পছন নার্সরক েোপজর 

েসতসনসর্েনৃ্দ। 

 

সোেোর জাতীয় সেে ক্লাপে সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি অ্যান্ড সেপেলপপেন্ট 

(সেসপআরসে) এেং সকাস্ট ফাউপন্ডেন, সেসেসেসে, সেসেসপ, ইপো, োপলয়া ফাউপন্ডেন, 

এেসেএে, কযানো-োংলাপেেেহ কপয়কর্ট সেেরকাসর উন্নয়ন েহপর্ার্ী েংর্িপনর উপেযাপর্ 

UNFCCC-এর ২৬তে জলোয়ু েেপোতা েপেলপনর (কপ-২৬) পরেতী পর্ িাপলার্না ও নার্সরক 

েতসেসনেয় েোর আপয়াজন করা হয়। এপত এেে োসে করা হয়। 

 

েোয় েোপসতত্ব কপরন সপপকএেএফ এর েোপসত ে. কাজী েসলকুজ্জাোন আহপেে। েূল 

েেন্ধ উপস্থাপন কপরন সেসপআরসে’র ের্ান সনে িাহী সো. োেেুপদাহা, অ্সতসথ সহপেপে েক্তেয 

রাপেন োপেক অ্সতসরক্ত েসর্ে ে. নুরুল কাপের, োংলাপেে পসরপেে েংোসেক সফারাপের 

েোপসত কােরুল ইেলাে, ক্লাইপেট সর্ে জান িাসলস্ট সফারাপের েোপসত কাওোর রহোন, 

সেসেসপ’র সনে িাহী পসরর্ালক জাহাসের হাোন োেুে, েুন্দরেন ও উপকূল েুরক্ষা আপন্দালপনর 

েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র, সকাস্ট ফাউপন্ডেপনর পসরর্ালক বেয়ে আসেনুল হক। 

 

েোপসতর েক্তপেয ে. োসলকুজ্জাোন েপলন, আোপের নীসত সনর্ িরকর্ে সেসেন্ন আঞ্চসলক 

েেেযা এেং েতযন্ত অ্ঞ্চপলর েরূ্ িত োনুপের েেেযাগুপলা সেপেন না। োপেেপর্য সেো র্ায় তারা 



সকছু সলাকজন সেরে কপরন েরূ্ িত অ্ঞ্চপল এেং সেোন সথপক সকছু তথয েংগ্রহ করার সর্ষ্টা 

কপরন। র্ার ফপল তাপের কথাগুপলা োর্ারেত হৃেয় সথপক আপে না এই জনয ক্ষসতগ্রস্ত োনুপের 

আকাঙ্ক্ষাগুপলার োস্তোয়ন হপতও সেো র্ায় কে এেং তার সনসতোর্ক েোেও আেরা জাতীয় 

এেং আন্তজিাসতক নীসতোলায় লক্ষয কসর। 

 

জলোয় ূপসরে িতপনর সনসতোর্ক অ্সেঘাপতর সেেয়র্ট উপল্লে কপর সতসন েপলন, এেন পর্ িন্ত 

বেসশ্বক র্ড় তাপোত্রা ১.১ সেসগ্র সেলসেয়াে েদৃ্ধি সপপয়পছ, এর জনযই আেরা সেেসছ েহু অ্ঞ্চপল 

উদ্বাস্তু োনুপের ঢল সনপে র্াোর আেঙ্কা সেো সেপয়পছ। আর র্সে আেরা বেসশ্বক তাপোত্রা ১.৫ 

সেসগ্রর েপর্য েীোেি রােপত না পাসর এেং এর্টপক ১.৫ এর স্থপল র্সে ২ সেসগ্র সঘােো করা হয়, 

তাহপল সের্ট অ্পনক অ্ঞ্চল এেং সেপের জনয েৃতুয েন্ড সঘােোরই নাোন্তর। েকল পসরসস্থসত 

এেং োস্তেতা সেপেেে কপর সেো র্াপে এই েতাসব্দর সেপে সর্পয় বেসশ্বক তাপোত্রা ১.৫ সেসগ্রর 

েপর্য েীোেি রাো েম্ভে না, কাপজই এেন সথপকই সেশ্ব েম্প্রোয়পক কাে িন সনর্ িেন কোপনার 

পাোপাসে েযাপকোপে অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা, েরু্দ্ধক্ত এেং েক্ষতার সেপক েপনাপর্ার্ সেপত 

হপে। 

 

ের্ান েক্তার েক্তপেয োেেুপদাহা েপলন, অ্পনক েীোেিতা এেং েোপলার্না থাকপলও ‘কপ-

২৬’ এ অ্পনকগুপলা োপলা অ্জিনও আপছ। এোপরর ‘কপ’ জলোয় ুপসরেতিন সোকাসেলায় নতুন 

সকছু আোর আপলা সনপয় এপেপছ। বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ সেসগ্র সেসন্টপগ্রপের েপর্য েীোেি 

রাোর সেেপয় সেশ্ব েম্প্রোপয়র একেত হওয়ার সেেয়র্টপক নতুন পথর্লার েরূ্না েপল সতসন উপল্লে 

কপরন। সতসন েপলন আইপসেসে’র সরপপাটি-৬ েকাসেত হওয়ার পর পরই ১.৫ সেসগ্রর েপর্য 

বেসশ্বক তাপোত্রাপক েীেেি রাোর সেেপয় আোপের োসের্ট আরও েৃঢ় সেসি সপপয়পছ। 

আোপের সেসেন্ন র্পেেো, েক্তেয এেং োসের ফলাফল সহপেপেই কপ-২৬ এ এর্ট আোয় হপয়পছ। 

সকন্তু ১.৫ সেসগ্রর েপর্য েীোেি রাোর জনয ের্িক হাপর কাে িন সনর্র্েন হ্রাে করপত েযথ ি হপল 

েকল েপর্ষ্টা এেং উপেযার্ই সেফপল সর্পত পাপর। ১.৫ সেসগ্রর েপর্য বেসশ্বক তাপোত্রাপক 

েীোেি রােপত কাে িন সনর্ িেন হ্রােকরপের েেয় েপয় র্াপে েপলও সতসন উপল্লে কপরন। 

 

সতসন রাষ্ট্রগুপলার কাছ সথপক আনুপাসতক হাপর সনর্ িেন হ্রােকরপের সেেপয় অ্েীকার র্ান এেং 

এর্টপক একর্ট ‘সলর্যাসল োইদ্ধন্ডং এযাসগ্রপেন্ট’ এর আওতায় আনার োসে জানান। এোপরর কপপ 

আোপের অ্নযতে একর্ট েড় র্াওয়া সছল কয়লার েযেহার েপন্ধ একর্ট “সফইে আউট টাইে 

সেইে” সনর্ িারে করা। সকন্তু োরত, র্ীনেহ কপয়কর্ট সেপের োর্ার ফপল এইর্ট আেরা অ্জিন 

করপত পাসরসন। ২০৫০ োপলর েপর্য কয়লার েযেহারেহ েকল জীোষ্ম 

জ্বালাসনর েযেহার েপন্ধর সজারাল োসে জানান। সতসন োংলাপেপের অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা 

গুপলাপক আঞ্চসলক র্াসহো এেং েপয়াজনীয়তা সেপের্না কপর োস্তোয়পনর সেেয়র্ট তুপল র্পরন 

এেং সেই োপথ অ্সেপর্াজন পসরকল্পনাগুপলা েটে আপ এপোর্ সেপন বতসর করার গুরুত্ব তুপল 

র্পরন। 

 

ে. নুরুল কাপের েপলন, এরই েপর্য বেসশ্বক তাপোত্রা ১.১ সেসগ্র েদৃ্ধি পাোর সনসতোর্ক েোে 

পর্ িপেক্ষে কপরই কপ-২৬ এ সেশ্ব পক্ষযগুপলা বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ সেসগ্রর েপর্য েীোেি 



রােপত েেত হপয়পছন। একই োপথ সতসন েপলন, এই পসৃথেীর ক্ষসতগ্রস্ত অ্ঞ্চপলর োনুেপের 

আকাঙ্ক্ষা োস্তোয়পনর পথপক েোসরত করপে। সতসন েপলন, েতিোন োস্তেতা সেপে েপন হপে 

১.৫ সেসগ্র সেলসেয়ােই অ্পনক সেসে, বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ সেসগ্রর সেসে হপত সেোর সকান 

েুপর্ার্ সনই। 

 

কােরুল ইেলাে েপলন, আেরা এইোপরর কপপ অ্ংে সনপয়সছলাে েূলত কয়লার ‘ফযাইে আউট’ 

এর একর্ট সনসেিষ্ট েেয় েীো পাোর আোয় সকন্তু োরত, র্ীনেহ কপয়কর্ট সেপের োর্ায় আেরা 

কয়লার ‘ফযাইে োইন’ নীসত গ্রহপে োর্য করপলন, সেেগুপলা েূলত তাপের হীন আসথ িক লাপের 

কথা সেপের্নায় সনপয় সেশ্বপক একর্ট েড় সেপপের সেপক সিপল সেপে। সতসন েপলন, আর্ােীর কপ 

গুপলাপত এই র্রপনর হটকারী সেিান্ত সোকাসেলায় েদ্ধিয় েূসেকা রােপত হপে। সতসন অ্সেপর্ার্ 

কপর েপলন, আোপের সেপের সনপর্াসেপয়টরপের োপে েেজান্তা োজার একটা েেেতা লক্ষয 

করা র্ায়। সকন্ত কার্ িপক্ষপত্র তাপের সেই পাদ্ধন্ডপত্বর েসতফলন সেসে না। 

 

কাউোর রহোন অ্সেপর্ার্ কপর েপলন, কপ েদ্ধিয়ার্টপক আপস্ত আপস্ত রাজননসতক উপদেয 

োস্তোয়পনর হাসতয়াপর রূপান্তসরত করা হপে এেং বেজ্ঞাসনক নানান তার্াো এেং োপজেন্সপক 

পাে কার্টপয় র্াোর েেেতা সেো র্াপে। জলোয় ুপসরেতিপনর অ্সেঘাত সোকাসেলায় আসথ িক 

োহার্য সেয়ার পসরে িপত োহাপর্যর নাপে ঋে েোন এেং েযেোয়ীক সক্ষত্র বতসরর পায়তারার 

সেেপয় উন্নয়নেীল সেে গুপলাপক েজাক েৃর্ষ্ট রাোর োসে জানান। 

 

েুন্দরেন ও উপকূল েুরক্ষা আপন্দালপনর েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র েপলন, কপ-২৬ এ উপকূলীয় 

অ্ঞ্চপলর োনুপের র্াওয়ার র্থার্থ েসতফলন হয়সন। উপকূপলর জনয আরও েুসনসদ্রষ্ট 

অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা সনপত হপে েপলও সতসন উপল্লক কপরন। সতসন েপলন, এেনই উপকূলীয় েহু 

অ্ঞ্চপলর োনুেপক সজায়ার োটার উপর সনেির কপর জীেন সনে িাহ করপত হয়, েহুোনুে 

সজায়াপরর েেয় তাপের োসড় সর্পত পাপরন না েপল সতসন উপল্লে কপরন। 

 

https://mzamin.com/article.php?mzamin=304488 
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কয়লা জ্বালাসনর অ্পোরপের োসে 

ঢাো: কয়লা ও জীোশ্ম  জ্বালাসনর েমূ্পে ি অ্পোরপের োসে জাসনপয়পছন সেন্টার ফর 

পার্টিসেপপটসর সরোর্ি অ্যান্ড সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে)। 

সোেোর (২৯ নপেম্বর) েুপুপর জাতীয় সেেক্লাপের তফাজ্জল সহাপেন োসনক সেয়া 

হপল সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি অ্যান্ড সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে) এেং 

সকাস্ট ফাউপন্ডেন, সেসেসেসে, সেসেসপ, ইপো, োপলয়া ফাউপন্ডেন, এেসেএে, 

কযানো-োংলাপেেেহ কপয়কর্ট সেেরকাসর উন্নয়ন েহসর্ার্ী েংর্িপনর উপেযাপর্ 

ইউএনএফসেসেসে- ২৬তে জলোয় ুেেপোতা েপেলপনর (সেওসপ-২৬) পরেতী 

পর্ িাপলার্না ও নার্সরক েতসেসনেয় েোয় এ োসে জানাপনা হয়। 

েোয় েূল েেন্ধ উপস্থাপন কপরন সেসপআরসের ের্ান সনে িাহী সো. োেেুপদাহা। 

েোয় েোপসতর েক্তপেয সপপকএেএফ’র েোপসত ে. কাজী েসলকুজ্জাোন 

আহপেে েপলন, আোপের নীসত সনর্ িারকরা সেসেন্ন আঞ্চসলক েেেযা এেং েতযন্ত 

অ্ঞ্চপলর েুর্ িত োনুপের েেেযা গুপলা সেপেন না। োপে-েপর্য সেো র্ায় তারা সকছু 

সলাকজন পািান েুর্ িত অ্ঞ্চপল এেং সেোন সথপক সকছু তথয েংগ্রহ করার সর্ষ্টা 

কপরন। এর ফপল তাপের কথাগুপলা োর্ারেত হৃেয় সথপক আপে না। এজনয ক্ষসতগ্রস্ত 

োনুপের আকাঙ্খাগুপলার োস্তোয়ন হপতও সেো র্ায় কে। তার সনসতোর্ক েোেও 

আেরা জাতীয় এেং আন্তজিাসতক নীসতোলায় লক্ষয কসর।   

জলোয় ুপসরে িতপনর সনসতোর্ক সেক উপল্লে কপর েসলকুজ্জাোন েপলন, এেন 

পর্ িন্ত    বেসশ্বক র্ড় তাপোত্রা ১ েেসেক ১ সেসগ্র সেলসেয়াে সেপড়পছ, এজনযই আেরা 

সেেসছ েহু অ্ঞ্চপল উদ্বাস্তু োনুপের ঢল সনপে র্াোর আেঙ্কা সেো সেপয়পছ আর র্সে 

আেরা বেসশ্বক তাপোত্রা ১ েেসেক ৫ সেসগ্রর েপর্য েীোেি রােপত না পাসর এেং 

এর্টপক ১ েেসেক ৫ এর স্থপল র্সে ২ সেসগ্র সঘােো করা হয় তাহপল সের্ট অ্পনক 

অ্ঞ্চল এেং সেপের জনয েতুৃযেণ্ড সঘােোরই নাোন্তর। েে পসরসস্থসত এেং োস্তেতা 

সেপেেে কপর সেো র্াপে এ েতাসব্দর সেপে সর্পয় বেসশ্বক তাপোত্রা ১ েেসেক ৫ 

সেসগ্রর েপর্য েীোেি রাো েম্ভে না। কাপজই এেন সথপকই সেশ্ব েম্প্রোয়পক কাে িন 

সনর্ িেন কোপনার পাোপাসে েযাপকোপে অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা, ের্ুদ্ধক্ত এেং 

েক্ষতার সেপক েপনাপর্ার্ সেপত হপে।    

োংলাপেে পসরপেে েংোসেক সফারাপের েোপসত কােরুল ইেলাে েপলন, আেরা 

এোপরর কপপ অ্ংে সনপয়সছলাে েূলত কয়লার ‘ফযাইে আউট’ এর একর্ট সনসেিষ্ট 



েেয়েীো পাোর আোয় সকন্তু োরত ও র্ীনেহ কপয়কর্ট সেপের োর্ায় আেরা 

কয়লার ‘ফযাইে োইন’ নীসত গ্রহপে োর্য করপলা, সেেগুপলা েূলত তাপের হীন আসথ িক 

লাপের কথা সেপের্নায় সনপয় সেশ্বপক একর্ট েড় সেপপের সেপক সিপল সেপে।   

সতসন েপলন, আর্ােীর সেওসপগুপলাপত এ র্রপনর হটকারী সেিান্ত সোকাসেলায় েদ্ধিয় 

েূসেকা রােপত হপে।   

কােরুল ইেলাে অ্সেপর্ার্ কপর েপলন, আোপের সেপের সনপর্াসেপয়টরপের েপর্য 

েেজান্তা োজার একটা েেেতা লক্ষয করা র্ায়, সকন্ত কার্ িপক্ষপত্র তাপের সেই 

পাদ্ধন্ডপত্বর েসতফলন সেসে না। 

ক্লাইপেট সর্ে জান িাসলস্ট সফারাপের েোপসত কাওোর রহোন েপলন, সেওসপ 

েদ্ধিয়ার্টপক আপস্ত আপস্ত রাজননসতক উপদেয োস্তোয়পনর হাসতয়াপর রূপান্তসরত 

করা হপে। বেজ্ঞাসনক নানান তার্াো এেং োপজেন্সপক পাে কার্টপয় র্াোর েেেতা 

সেো র্াপে। জলোয় ুপসরেতিপনর অ্সেঘাত সোকাসেলায় আসথ িক োহার্য সেওয়ার 

পসরে িপত োহাপর্যর নাপে ঋে সেপয় এেং েযেোসয়ক সক্ষত্র বতসরর পাাঁয়তারার সেেপয় 

উন্নয়নেীল সেেগুপলাপক েজাক েৃর্ষ্ট রাোর োসে জানাই। 

েুন্দরেন ও উপকূল েুরক্ষা আপন্দালপনর েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র েপলন, সেওসপ-২৬ 

এ উপকূলীয় অ্ঞ্চপলর োনুপের র্াওয়ার র্থার্থ েসতফলন হয়সন। উপকূপলর জনয 

আরও েুসনসেষ্ট অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা সনপত হপে। 

সতসন েপলন, এেনই উপকূলীয় েহু অ্ঞ্চপলর োনুেপক সজায়ার-োটার ওপর সনেির 

কপর জীসেকা সনে িাহ করপত হয়, েহুোনেু সজায়াপরর েেয় তাপের োসড় সর্পত পাপরন 

না। 

েোয় আরও েক্তেয রাপেন োপেক অ্সতসরক্ত েসর্ে ে. নুরুল কাপের, সেসেসপর সনে িাহী 

পসরর্ালক জাহােীর হাোন োেুে, সকাস্ট ফাউপন্ডেপনর পসরর্ালক বেয়ে আসেনুল 

হক েেুে। 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/896043.details 
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তিশ্ব জলিায় ুসষেলন-পরিতী পর্ গাষলাচনা সভা 

কয়লােহ জীোশ্ম জ্বালাসন েযেহার েপন্ধর আহ্বান নার্সরক 

েোপজর 

কয়লােহ জীোশ্ম জ্বালাসন েযেহার েপন্ধর আহ্বান জাসনপয়পছন নার্সরক েোপজর েসতসনসর্রা। 

তারা েপলপছন, সেশ্ব জলোয়ু েপেলপন (কপ-২৬) োংলাপেপের েপতা েসরদ্র সেেগুপলার েতযাো 

পূরে হয়সন। তাই র্নী সেেগুপলার সেপক তাসকপয় না সথপক জলোয় ুপসরেতিপনর েুাঁ সক সোকাসেলায় 

েরকাপরর সনজস্ব অ্থ িায়পন েুসনসেিষ্ট কে িপসরকল্পনা গ্রহে ও োস্তোয়ন করপত হপে। র্তকাল 

জাতীয় সেে ক্লাপের তফাজ্জল সহাপেন োসনক সেয়া সেলনায়তপন সেশ্ব জলোয় ুেপেলন-পরেতী 

পর্ িাপলার্না েোয় এই অ্সেেত েযক্ত কপরন তারা। সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি অ্যান্ড 

সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে), সকাস্ট ফাউপন্ডেন, সেসেসেসে, সেসেসপ, ইপো, োপলয়া ফাউপন্ডেন, 

এেসেএে এেং কযানো-োংলাপেে এ েোর আপয়াজন কপর। েোয় েোপসতত্ব কপরন 

সপপকএেএপফর েোপসত ে. কাজী েলীকুজ্জোন আহপেে। 

  

েূল েেন্ধ উপস্থাপন কপরন সেসপআরসের ের্ান সনে িাহী সো. োেেুপদাহা। েক্তৃতা কপরন 

োপেক অ্সতসরক্ত েসর্ে ে. নুরুল কাপের, োংলাপেে পসরপেে োংোসেক সফারাপের েোপসত 

কােরুল ইেলাে সর্ৌর্ুরী, ক্লাইপেট সর্ে জান িাসলস্ট সফারাপের েোপসত কাওোর রহোন, 

েুন্দরেন ও উপকূল েুরক্ষা আপন্দালপনর েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র, সেসেসপর সনে িাহী পসরর্ালক 

জাহােীর হাোন োেুে, সকাস্ট ফাউপন্ডেপনর পসরর্ালক বেয়ে আসেনুল হক েেুে। 

েোয় ে. েলীকুজ্জোন েপলন, আোপের নীসতসনর্ িারকরা সেসেন্ন আঞ্চসলক েেেযা এেং েতযন্ত 

অ্ঞ্চপলর েুর্ িত োনুপের েেেযাগুপলা সেপেন না। ফপল তাপের কথাগুপলা হৃেয় সথপক আপে না। 

তাই ক্ষসতগ্রস্ত োনুপের আকাক্সক্ষাগুপলার োস্তোয়ন হয় কে। সতসন আরও েপলন, োসে িক পসরসস্থসত 

ও োস্তেতা সেপেেে কপর সেো র্াপে, এই েতাব্দীর সেপে সর্পয় বেসে^ক তাপোত্রা ১.৫ সেসগ্রর 

েপর্য েীোেি রাো অ্েম্ভে। তাই এেন সথপকই সেশ্ব েম্প্রোয়পক কাে িন সনর্ িেন কোপনার 

পাোপাসে েযাপকোপে অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা গ্রহে ও তা োস্তোয়পনর েসত গুরুত্ব সেপত হপে। 

https://www.bd-pratidin.com/city/2021/11/30/716543 
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বিতশ্বে তাপমাত্র েমাষত েয়লা ও জীিাশ্ম 

জ্বালাতনর িযিহার িষের দাতি 

 

রাজর্ানীর একর্ট আপলার্না েোয় বেসশ্বক তাপোত্রাপক েীোেি রােপত কাে িন সনর্ িেন কোপত 

কয়লা এেং জীোশ্ম জ্বালাসনর েযেহার েপন্ধর সজারাল োসে জাসনপয়পছন নার্সরক েোপজর 

েসতসনসর্েনৃ্দ। 

সোেোর (২৯ নপেম্বর) জাতীয় সেে ক্লাপে সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি অ্যান্ড সেপেলপপেন্ট 

(সেসপআরসে) এেং সকাস্ট ফাউপন্ডেন, সেসেসেসে, সেসেসপ, ইপো, োপলয়া ফাউপন্ডেন, এেসেএে, 

কযানো-োংলাপেেেহ কপয়কর্ট সেেরকাসর উন্নয়ন েহপর্ার্ী েংর্িপনর উপেযাপর্ UNFCCC-এর 

২৬তে জলোয়ু েেপোতা েপেলপনর (কপ-২৬) পরেতী পর্ িাপলার্না ও নার্সরক েতসেসনেয় 

েোর আপয়াজন করা হয়। এপত এেে োসে করা হয়। 

েোয় েোপসতত্ব কপরন সপপকএেএফ এর েোপসত ে. কাজী েসলকুজ্জাোন আহপেে। েূল 

েেন্ধ উপস্থাপন কপরন সেসপআরসে’র ের্ান সনে িাহী সো. োেেুপদাহা, অ্সতসথ সহপেপে েক্তেয 

রাপেন োপেক অ্সতসরক্ত েসর্ে ে. নুরুল কাপের, োংলাপেে পসরপেে েংোসেক সফারাপের 

েোপসত কােরুল ইেলাে, ক্লাইপেট সর্ে জান িাসলস্ট সফারাপের েোপসত কাওোর রহোন, 

সেসেসপ’র সনে িাহী পসরর্ালক জাহাসের হাোন োেুে, েুন্দরেন ও উপকূল েুরক্ষা আপন্দালপনর 

েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র, সকাস্ট ফাউপন্ডেপনর পসরর্ালক বেয়ে আসেনুল হক। 

েোপসতর েক্তপেয ে. োসলকুজ্জাোন েপলন, আোপের নীসত সনর্ িরকর্ে সেসেন্ন আঞ্চসলক েেেযা 

এেং েতযন্ত অ্ঞ্চপলর েরূ্ িত োনুপের েেেযাগুপলা সেপেন না। োপেেপর্য সেো র্ায় তারা সকছু 

সলাকজন সেরে কপরন েরূ্ িত অ্ঞ্চপল এেং সেোন সথপক সকছু তথয েংগ্রহ করার সর্ষ্টা কপরন। র্ার 

ফপল তাপের কথাগুপলা োর্ারেত হৃেয় সথপক আপে না এই জনয ক্ষসতগ্রস্ত োনুপের 



আকাঙ্ক্ষাগুপলার োস্তোয়ন হপতও সেো র্ায় কে এেং তার সনসতোর্ক েোেও আেরা জাতীয় 

এেং আন্তজিাসতক নীসতোলায় লক্ষয কসর। 

জলোয় ূপসরে িতপনর সনসতোর্ক অ্সেঘাপতর সেেয়র্ট উপল্লে কপর সতসন েপলন, এেন পর্ িন্ত বেসশ্বক 

র্ড় তাপোত্রা ১.১ সেসগ্র সেলসেয়াে েদৃ্ধি সপপয়পছ, এর জনযই আেরা সেেসছ েহু অ্ঞ্চপল উদ্বাস্তু 

োনুপের ঢল সনপে র্াোর আেঙ্কা সেো সেপয়পছ। আর র্সে আেরা বেসশ্বক তাপোত্রা ১.৫ সেসগ্রর 

েপর্য েীোেি রােপত না পাসর এেং এর্টপক ১.৫ এর স্থপল র্সে ২ সেসগ্র সঘােো করা হয়, তাহপল 

সের্ট অ্পনক অ্ঞ্চল এেং সেপের জনয েৃতুয েন্ড সঘােোরই নাোন্তর। েকল পসরসস্থসত এেং 

োস্তেতা সেপেেে কপর সেো র্াপে এই েতাসব্দর সেপে সর্পয় বেসশ্বক তাপোত্রা ১.৫ সেসগ্রর েপর্য 

েীোেি রাো েম্ভে না, কাপজই এেন সথপকই সেশ্ব েম্প্রোয়পক কাে িন সনর্ িেন কোপনার পাোপাসে 

েযাপকোপে অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা, েরু্দ্ধক্ত এেং েক্ষতার সেপক েপনাপর্ার্ সেপত হপে। 

ের্ান েক্তার েক্তপেয োেেুপদাহা েপলন, অ্পনক েীোেিতা এেং েোপলার্না থাকপলও ‘কপ-২৬’ 

এ অ্পনকগুপলা োপলা অ্জিনও আপছ। এোপরর ‘কপ’ জলোয়ু পসরেতিন সোকাসেলায় নতুন সকছু 

আোর আপলা সনপয় এপেপছ। বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ সেসগ্র সেসন্টপগ্রপের েপর্য েীোেি রাোর 

সেেপয় সেশ্ব েম্প্রোপয়র একেত হওয়ার সেেয়র্টপক নতুন পথর্লার েূর্না েপল সতসন উপল্লে কপরন। 

সতসন েপলন আইপসেসে’র সরপপাটি-৬ েকাসেত হওয়ার পর পরই ১.৫ সেসগ্রর েপর্য বেসশ্বক 

তাপোত্রাপক েীেেি রাোর সেেপয় আোপের োসের্ট আরও েৃঢ় সেসি সপপয়পছ। আোপের সেসেন্ন 

র্পেেো, েক্তেয এেং োসের ফলাফল সহপেপেই কপ-২৬ এ এর্ট আোয় হপয়পছ। সকন্তু ১.৫ সেসগ্রর 

েপর্য েীোেি রাোর জনয ের্িক হাপর কাে িন সনর্ িেন হ্রাে করপত েযথ ি হপল েকল েপর্ষ্টা এেং 

উপেযার্ই সেফপল সর্পত পাপর। ১.৫ সেসগ্রর েপর্য বেসশ্বক তাপোত্রাপক েীোেি রােপত কাে িন 

সনর্ িেন হ্রােকরপের েেয় েপয় র্াপে েপলও সতসন উপল্লে কপরন। 

সতসন রাষ্ট্রগুপলার কাছ সথপক আনুপাসতক হাপর সনর্ িেন হ্রােকরপের সেেপয় অ্েীকার র্ান এেং 

এর্টপক একর্ট ‘সলর্যাসল োইদ্ধন্ডং এযাসগ্রপেন্ট’ এর আওতায় আনার োসে জানান। এোপরর কপপ 

আোপের অ্নযতে একর্ট েড় র্াওয়া সছল কয়লার েযেহার েপন্ধ একর্ট “সফইে আউট টাইে 

সেইে” সনর্ িারে করা। সকন্তু োরত, র্ীনেহ কপয়কর্ট সেপের োর্ার ফপল এইর্ট আেরা অ্জিন 

করপত পাসরসন। ২০৫০ োপলর েপর্য কয়লার েযেহারেহ েকল জীোষ্ম 

জ্বালাসনর েযেহার েপন্ধর সজারাল োসে জানান। সতসন োংলাপেপের অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা 

গুপলাপক আঞ্চসলক র্াসহো এেং েপয়াজনীয়তা সেপের্না কপর োস্তোয়পনর সেেয়র্ট তুপল র্পরন 

এেং সেই োপথ অ্সেপর্াজন পসরকল্পনাগুপলা েটে আপ এপোর্ সেপন বতসর করার গুরুত্ব তুপল 

র্পরন। 

ে. নুরুল কাপের েপলন, এরই েসর্য বেসশ্বক তাপোত্রা ১.১ সেসগ্র েদৃ্ধি পাোর সনসতোর্ক েোে 

পর্ িপেক্ষে কপরই কপ-২৬ এ সেশ্ব পক্ষযগুপলা বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ সেসগ্রর েপর্য েীোেি 

রােপত েেত হপয়পছন। একই োপথ সতসন েপলন, এই পসৃথেীর ক্ষসতগ্রস্ত অ্ঞ্চপলর োনুেপের 

আকাঙ্ক্ষা োস্তোয়পনর পথপক েোসরত করপে। সতসন েপলন, েতিোন োস্তেতা সেপে েপন হপে 

১.৫ সেসগ্র সেলসেয়ােই অ্পনক সেসে, বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ সেসগ্রর সেসে হপত সেোর সকান 

েুপর্ার্ সনই। 



কােরুল ইেলাে েপলন, আেরা এইোপরর কপপ অ্ংে সনপয়সছলাে েূলত কয়লার ‘ফযাইে আউট’ 

এর একর্ট সনসেিষ্ট েেয় েীো পাোর আোয় সকন্তু োরত, র্ীনেহ কপয়কর্ট সেপের োর্ায় আেরা 

কয়লার ‘ফযাইে োইন’ নীসত গ্রহপে োর্য করপলন, সেেগুপলা েূলত তাপের হীন আসথ িক লাপের 

কথা সেপের্নায় সনপয় সেশ্বপক একর্ট েড় সেপপের সেপক সিপল সেপে। সতসন েপলন, আর্ােীর কপ 

গুপলাপত এই র্রপনর হটকারী সেিান্ত সোকাসেলায় েদ্ধিয় েূসেকা রােপত হপে। সতসন অ্সেপর্ার্ 

কপর েপলন, আোপের সেপের সনপর্াসেপয়টরপের োপে েেজান্তা োজার একটা েেেতা লক্ষয করা 

র্ায়। সকন্ত কার্ িপক্ষপত্র তাপের সেই পাদ্ধন্ডপত্বর েসতফলন সেসে না। 

কাউোর রহোন অ্সেপর্ার্ কপর েপলন, কপ েদ্ধিয়ার্টপক আপস্ত আপস্ত রাজননসতক উপদেয 

োস্তোয়পনর হাসতয়াপর রূপান্তসরত করা হপে এেং বেজ্ঞাসনক নানান তার্াো এেং োপজেন্সপক 

পাে কার্টপয় র্াোর েেেতা সেো র্াপে। জলোয় ুপসরেতিপনর অ্সেঘাত সোকাসেলায় আসথ িক 

োহার্য সেয়ার পসরে িপত োহাপর্যর নাপে ঋে েোন এেং েযেোয়ীক সক্ষত্র বতসরর পায়তারার সেেপয় 

উন্নয়নেীল সেে গুপলাপক েজাক েৃর্ষ্ট রাোর োসে জানান। 

েুন্দরেন ও উপকূল েুরক্ষা আপন্দালপনর েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র েপলন, কপ-২৬ এ উপকূলীয় 

অ্ঞ্চপলর োনুপের র্াওয়ার র্থার্থ েসতফলন হয়সন। উপকূপলর জনয আরও েুসনসদ্রষ্ট অ্সেপর্াজন 

পসরকল্পনা সনপত হপে েপলও সতসন উপল্লক কপরন। সতসন েপলন, এেনই উপকূলীয় েহু অ্ঞ্চপলর 

োনুেপক সজায়ার োটার উপর সনেির কপর জীেন সনে িাহ করপত হয়, েহুোনুে সজায়াপরর েেয় 

তাপের োসড় সর্পত পাপরন না েপল সতসন উপল্লে কপরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

তাপোত্রা সনয়ন্ত্রপে র্থার্থ উপেযার্ না 

সনপল েেই েযথ ি হপে 

 

 

বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১ েেসেক ৫ সেসগ্র সেসন্টপগ্রপের েপর্য েীোেি রাোর সেেপয় রাষ্ট্রগুলাপার 

ঐকযেপত সপৌৌঁছানাপা নতুন আোর েঞ্চার কপরপছ, সকন্তু এর্ট োস্তোয়পন র্থার্থ উপেযার্ সনওয়া 

না হপল েেই েযথ ি হপে। 

সোেোর (২৯ নপেম্বর) েুপুপর জাতীয় সেে ক্লাপের তফাজ্জল হাপাপেন োসনক সেয়া কনফাপরন্স 

হপল সেন্টার ফর পার্টিসেপটসর সরোর্ি অ্যান্ড সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে) এেং সকাস্ট 

ফাউপন্ডেন, সেসেসেসেেহ কপয়কর্ট সেেরকাসর উন্নয়ন েহর্াপার্ী েংর্িপনর উপেযাপর্ 

‘ইউএনএফসেসেসে-এর ২৬তে জলোয় ুেেোপাতা েপেলপনর (কপ-২৬) োক্কাপল োংলাপেপের 

নার্সরক েোপজর েতযাো এেং েস্তােনা’ েীে িক একর্ট নার্সরক েতসেসনেয় েোয় েক্তারা এেে 

কথা েপলন। 



েোয় েোপসতত্ব কপরন সপপকএেএফ এর েোপসত ো. কাজী েলীকুজ্জাোন আহপেে। 

ের্ান অ্সতসথর েক্তপেয সেসপআরসে'র ের্ান সনে িাহী োেেুপদাহা েপলন, অ্পনক েীোেিতা এেং 

েোলাপার্না থাকপলও কপ-২৬ এ অ্পনকগুলাপা োলাপা অ্জিনও আপছ। এোপরর কপ জলোয় ু

পসরেতিন োপাকাসেলায় নতুন সকছু আোর আলাপা সনপয় এপেপছ। বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ 

সেসগ্র সেসন্টপগ্রপের েপর্য েীোেি রাোর সেেপয় সেশ্ব েম্প্রোপয়র একেত হওয়া সেেয়র্টপক নতুন 

পথর্লার েূর্না েপল সতসন উপল্লে কপরন। 

সতসন েপলন, আইসপসেসে এর সরপাপাটি-৬ েকাসেত হওয়ার পর পরই ১.৫ সেসগ্রর েপর্য বেসশ্বক 

তাপোত্রাপক েীেেি রাোর সেেপয় আোপের োসের্ট আরও েৃঢ় সেসি সপপয়পছ। 

সতসন আরও েপলন, আোপের সেসেন্ন র্পেেো, েক্তেয এেং োসের ফলাফল সহপেপেই কপ-২৬ এ 

এর্ট আোয় হপয়পছ। সকন্তু ১.৫ সেসগ্রর েপর্য েীোেি রাোর জনয ের্িক হাপর কাে িন সনর্ িেন হ্রাে 

করপত েযথ ি হপল েকল েপর্ষ্টা এেং উপেযার্ই সেফপল সর্পত পাপর। ১.৫ সেসগ্রর েপর্য বেসশ্বক 

তাপোত্রাপক েীোেি রােপত কাে িন সনর্ িেন হ্রােকরপের েেয় েপয় র্াপে েপলও সতসন উপল্লে 

কপরন। 

সতসন রাষ্ট্রগুলাপার কাছ সথপক আনুপাসতক হাপর সনর্ িেন হ্রােকরপের সেেপয় অ্েীকার র্ান এেং 

এর্টপক একর্ট সলর্যাসল োইদ্ধন্ডং এসগ্রপেপন্টর আওতায় আনার োসে জানান। 

https://barta24.com/details/national/144986/everything-will-fail-if-proper-steps-are-not-

taken-to-control-the-temperature 
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কপ-২৬ েপেলপন োংলাপেপের েপতা 

েসরদ্র সেেগুপলার েতযাো পূরে হয়সন 

 

কয়লােহ জীোশ্ম জ্বালাসন েপন্ধর আহ্বান জাসনপয়পছন নার্সরক েোপজর েসতসনসর্রা। তারা 

েপলপছন, সেশ্ব জলোয়ু েপেলপন (কপ-২৬) োংলাপেপের েপতা েসরদ্র সেেগুপলার েতযাো পূরে 

হয়সন। তাই র্নী সেেগুপলার সেপক তাসকপয় না সথপক জলোয়ু পসরেতিপনর েুাঁ সক সোকাপেলায় 

েরকাপরর সনজস্ব অ্থ িায়পন েুসনদ্ধদিষ্ট কে িপসরকল্পনা গ্রহে ও োস্তোয়ন করপত হপে। 

আজ সোেোর জাতীয় সেে ক্লাপের তফাজ্জল সহাপেন োসনক সেয়া সেলনায়তপন সেশ্ব জলোয় ু

েপেলন পরেতী পর্ িাপলার্না েোয় এই অ্সেেত েযক্ত কপরন তারা। 

সেন্টার ফর পার্টিসেপপটসর সরোর্ি এন্ড সেপেলপপেন্ট (সেসপআরসে), সকাস্ট ফাউপন্ডেন, 

সেসেসেসে, সেসেসপ, ইপো, োপলয়া ফাউপন্ডেন, এেসেএে এেং কযানো-োংলাপেে আপয়াদ্ধজত 

েোয় েোপসতত্ব কপরন সপপকএেএফ’র েোপসত ে. কাজী েলীকুজ্জাোন আহপেে। েূল েেন্ধ 

উপস্থাপন কপরন সেসপআরসে’র ের্ান সনে িাহী সো. োেেুপদাহা। েক্তৃতা কপরন োপেক অ্সতসরক্ত 

েসর্ে ে. নুরুল কাপের, োংলাপেে পসরপেে েংোসেক সফারাপের েোপসত কােরুল ইেলাে 

সর্ৌর্ুরী, ক্লাইপেট সর্ে জান িাসলস্ট সফারাপের েোপসত কাওোর রহোন, েুন্দরেন ও উপকূল 



েুরক্ষা আপন্দালপনর েেন্বয়ক সনসেল র্ন্দ্র েদ্র, সেসেসপ’র সনে িাহী পসরর্ালক জাহােীর হাোন 

োেেু, সকাস্ট ফাউপন্ডেপনর পসরর্ালক বেয়ে আসেনুল হক েেূে। 

েোয় ে. েলীকুজ্জাোন েপলন, আোপের নীসত সনর্ িরকর্ে সেসেন্ন আঞ্চসলক েেেযা এেং েতযন্ত 

অ্ঞ্চপলর েরূ্ িত োনুপের েেেযা গুপলা সেপেন না। ফপল তাপের কথাগুপলা হৃেয় সথপক আপে না। 

তাই ক্ষসতগ্রস্ত োনুপের আকাঙ্খাগুপলার োস্তোয়ন হয় কে। সতসন আপরা েপলন, োসে িক পসরসস্থসত 

ও োস্তেতা সেপেেে কপর সেো র্াপে, এই েতাব্দীর সেপে সর্পয় বেসশ্বক তাপোত্রা ১.৫ সেসগ্রর 

েপর্য েীোেি রাো অ্েম্ভে। কাপজই এেন সথপকই সেশ্বেম্প্রোয়পক কাে িন সনর্ িেে কোপনার 

পাোপাসে েযাপকোপে অ্সেপর্াজন পসরকল্পনা গ্রহে ও তা োস্তোয়পনর েসত গুরুত্ব সেপত হপে। 

েূল েেপন্ধ োেেুপদাহা েপলন, অ্পনক েীোেিতা ও েোপলার্না থাকপলও ‘কপ-২৬’ এ 

অ্পনকগুপলা োপলা অ্জিনও আপছ। এোপরর ‘কপ’ জলোয় ুপসরেতিন সোকাপেলায় নতুন সকছু 

আোর আপলা সনপয় এপেপছ। বেসশ্বক তাপোত্রা েদৃ্ধি ১.৫ সেসগ্র সেসন্টপগ্রপের েপর্য েীোেি রাোর 

সেেপয় সেশ্বেম্প্রোপয়র একেত হওয়ার সেেয়র্টপক নতুন পথর্লার েূর্না েপল সতসন উপল্লে কপরন। 

সতসন েপলন, এোপরর েপেলপন েড় র্াওয়া সছপলা কয়লার েযেহার েপন্ধ একর্ট ‘সফইে আউট 

টাইে সেইে’ সনর্ িারে। সকন্তু োরত, র্ীনেহ কপয়কর্ট সেপের োর্ার কারপে সেটা েম্ভে হয়সন। 

সতসন ২০৫০ োপলর েপর্য কয়লােহ েকল জীোষ্ম জ্বালাসনর েযেহার েপন্ধর সজারাল োসে জানান। 

েোয় েক্তারা েপলন, জলোয়ু েপেলনপক র্ীপর র্ীপর রাজননসতক ও োসেদ্ধজযক উপদেয 

োস্তোয়পনর হাসতয়াপর রূপান্তসরত করা হপে। েপেলপন বেজ্ঞাসনক নানান তার্াো ও েুপাসরেপক 

পাে কার্টপয় র্াোর েেেতা সেো র্াপে। সেোপন জলোয়ু পসরেতিপনর অ্সেঘাত সোকাপেলায় 

আসথ িক োহার্য সেওয়ার পসরে িপত োহাপর্যর নাপে ঋে েোন ও েযেোয়ীক সক্ষত্র বতসরর পাাঁয়তারা 

র্লপছ। োংলাপেপের েপতা উন্নয়নেীল সেেগুপলাপক এ সেেপয় েজাক েৃর্ষ্ট রাোর আহ্বান জানান 

তারা। 

https://amarnews.com.bd/%e0%a6%95%e0%a6%aa-%e0%a7%a8%e0%a7%ac-

%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%a8%e0%a

7%87-

%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a

6%b6%e0%a7%87/ 
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