Mitigating climate change impacts

Experts for reflection of region-specific
realities in National Adaptation Plan

Experts and stakeholders at a dialogue have called for removing inefficiency and
ensuring transparency in formulation of the National Adaptation Plan (NPA) to
mitigate the climate change impacts.
Without incorporating the local adaptation practices and the region -specific
realities, both formulation of NAP and its implementation will face obstructions,
they observed.
The call and observation were made at a national level stakeholders’ dialogue on
identification of the regional challenges to tackle the negative impacts of climate
change and inclusion thereof in the National Adaptation Plan at a city hotel on
Wednesday.

Center for Participatory Research and Development (CPRD) with support of
AOSED, Bread for the World, CCBVO, Diakonia, and SDS arranged the function.
At the dialogue, suggestions, proposals, and data were presented that had been
obtained from the local level consultation ca rried out by CPRD and other partner
organisations in three individual regions (coastal region, river -bank erosion prone
region, and drought prone region) with special attributes.
Saber Hossain Chowdhury, MP, chairman, Parliamentary Standing Committee,
MoEFCC was present as the chief guest at the meeting.
Dr Atiq Rahman, executive director, BCAS was present as the special guest.
The keynote speech was delivered by Md Shamsuddoha, chief executive of CPRD.
Speeches were also delivered by Dhareetree Kumar Sar ker, deputy secretary,
MoFECC, Fazle Rabbi Sadeque Ahmed, deputy managing director, PKSF, Quamrul
Islam Chowdhury, president, FEJB, AKM Azad Rahman, programme specialist UNDP, Dilruba Haider, programme specialist -UN WOMEN, Khodeja Sultana Lopa,
country director, Diakonia Bangladesh,and Gowhar Nayeem Wara, expert disaster
management .
Alongside the representatives of the communities affected by climate change in
different areas of the country, representatives of civil society, government and non government officers and employees, researchers, and policymakers took part in the
meeting.
On behalf of the organisers,Shameem Arefin, executive director of AOSED, made a
presentation on the climate change vulnerabilities and adaptation requirements in
the South-west Coastal Region of Bangladesh.
Prodip Mardi, reporting and documentation officer, CCBVO also presented about
the climate change vulnerabilities and adaptation requirements in north -west barind
region of Bangladesh.
Rabeya Begum, executive director of SDS, discussed the climate change
vulnerabilities and adaptation requirements in river eroded areas of Bangladesh.
Saber Hossain Chowdhury said Bangladesh needs to ensure sustainable development
and there is no alternative to formulating and implementing a go od NAP.
He expected that the NAP formulation process would follow a ‘bottom -up’
approach.
Our country fervently wants a participatory and precise NAP, and all the
arrangements have made me optimistic that it is on the right track, he added.

Dr Atiq Rahman said the governance is not merely perceived as reducing
corruption, formulation of the right plan at the right time and implementation
thereof are also, at the same time, part of good governance.
As the keynote speaker, Mr Shamsuddoha said Bangladesh has already started its
activities for formulating the National Adaptation Plan (NAP) aiming at tackling
climate change and enhancing the capacity of adaptation actions.
He stressed that, in coherence with the UNFCCC guidelines, the process of
formulating the NAP must be participatory and transparent, and the plan must be
formulated taking into consideration the special risks of the women, indigenous
peoples, and communities falling behind, and alongside the risks at local level and
the actions required for reducing those risks.
Dharitri Kumar Sarkar pointed that challenges of the people of three regions have
been brought to the light through the presentations, and all the three regions have
distinct attributes.
Kamrul Islam Chowdhury said there is no scope for Bangladesh to survive without
formulating a precise National Adaptation Plan in the light of its geographical
realities.
He also said that special attention must be put on whether the NAP document is apt
and well-developed.
https://thefinancialexpress.com.bd/national/experts -for-reflection-of-regionspecific-realities-in-national-adaptation-plan1640780156?fbclid=IwAR23KG4g3F8dbgcjSWNOwa6NbPY5RAYKfzdGTGEw 50DhPE_eawmjzAGAm4

Experts call for efficiency and transparency in
NAP formulation and implementation
NAP formulation process must consider the special risks faced by women, indigenous
people, and backward communities: CPRD Chief Executive

Experts and stakeholders at a dialogue have observed that inefficiency and lack of
transparency in formulating the National Adaptation Plan (NAP) can be the biggest
challenge in implementing the plan.
They have called for incorporating region-specific realities and local adaptation practices to
tackle climate change impacts, said a press statement.
As the chief guest, Saber Hossain Chowdhury, Chairman, Parliamentary Standing Committee,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), said, "Bangladesh needs to
ensure sustainable development, and for ensuring sustainable development, there is no
alternative to formulating and implementing a good NAP."
"Our country fervently wants a participatory and precise NAP, and all the arrangements have
made me optimistic that we are on the right track," he added.
National level stakeholders made the call and observations at a dialogue on the identification of
the regional challenges to tackle the negative impacts of climate change, and inclusion thereof in
the National Adaptation Plan (NAP) held on Wednesday in the capital's at Brac Center, the press
statement added.
Center for Participatory Research and Development (CPRD) with support from AOSED, Bread
for the World, Centre for Capacity Building of Voluntary Organisation (CCBVO), Diakonia, and
SDS organised the event.

Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS) Executive Director Dr Atik Rahman, as the
special guest, said, "The NAP process is advancing slowly, and the process is likely to end by
April 2022. The formulation and implementation of the NAP must take into consideration the
region-specific realities."
"The governance is not merely perceived as reducing corruption; formulation of the right plan at
the right time and implementation thereof are also, at the same time, part of good governance,"
he added.
As the keynote speaker, CPRD Chief Executive Md Shamsuddoha said, "Bangladesh has already
started its activities for formulating the National Adaptation Plan (NAP) aiming at tackling
climate change and enhancing the capacity of adaptation actions."
He further stressed, "In tune with the UNFCCC guidelines, the process of formulating the NAP
must be participatory and transparent. The plan must be formulated considering the special risks
faced by women, indigenous people, and communities falling behind, and alongside the risks at
the local level and the actions required for reducing those risks."
At the dialogue, suggestions, proposals, and data were presented obtained from the local level
consultation carried out by CPRD and other partner organisations in three individual regions
(coastal region, river-bank erosion-prone region, and drought-prone region) with special
attributes.
On behalf of the organisers, AOSED Executive Director Shameem Arefin and CCBVO
Reporting and Documentation Officer Prodip Mardi made presentations on the climate change
vulnerabilities and adaptation requirements in the South-West coastal region and North-West
barind region of Bangladesh, respectively.
Rabeya Begum, executive director, SDS, discussed the climate change vulnerabilities and
adaptation requirements in river eroded areas of Bangladesh.
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) Deputy Managing Director Fazle Rabbi Sadeque
Ahmed, PhD, Forum of Environmental Journalists of Bangladesh (FEJB) President Quamrul
Islam Chowdhury, UNDP Programme Specialist AKM Azad Rahman, among others, also
delivered speeches at the programme.

https://www.tbsnews.net/bangladesh/experts-call-efficiency-and-transparency-napformulation-and-implementation-350611

Participatory approach for NAP on climate change stressed

Bangladesh must ensure the participation of stakeholders along with transparency for formulating
the National Adaptation Plan (NAP) to address the impacts of climate change and increase capacity
in adaptation activities.
If the plan is formulated without the participation of the affected people and other stakeholders, it
will not be able to generate effective contributions.
Speakers on Wednesday made the recommendations at a national level stakeholders’ dialogue on
the identification of the regional challenges to tackle the negative impacts of climate change and
inclusion thereof in the National Adaptation Plan.
Center for Participatory Research and Development (CPRD) organised the dialogue at BRAC
Center in the capital with support from AOSED, Bread for the World, CCBVO, Diakonia, and
SDS.
At the dialogue, suggestions, proposals, and data were presented that had been obtained from the
local level consultation carried out by CPRD and other partner organizations in three individual
regions (coastal region, river-bank erosion-prone region, and drought-prone region) with special
attributes.
Saber Hossain Chowdhury, Chairman, Parliamentary Standing Committee, Ministry of
Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) was present as the chief guest at the event.
He said, ‘There is no alternative to formulating and implementing a good NAP to ensure
sustainable development, and for ensuring sustainable development of Bangladesh. We prepared
many documents in the past too. Now we need a proper appraisal of our previous successes and
failures and we must take lessons from our previous failures. Otherwise, the NAP will never be

successful. The NAP must be formulated as a ‘living document’, and the stake of the general
people must be taken into account properly’.
Atik Rahman, Executive Director of Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS) said that
the NAP process is advancing slowly and the process is likely to end by April 2022. The
formulation and implementation of the NAP must take into consideration the region-specific
realities. Bangladesh is a seaside country. Hence, the negative impacts of climate change are
becoming clearly evident in all the areas of the country.
He said, good governance is not merely perceived as reducing corruption, formulation of the right
plan at the right time and implementation thereof are also, at the same time, part of good
governance. In the formulation of the NAP, this must also be taken into consideration.
Md. Shamsuddoha, Chief Executive of CPRD said, “Bangladesh has already started its activities
for formulating the NAP aiming at tackling climate change and enhancing the capacity of
adaptation actions. In incoherence with the UNFCCC guidelines, the process of formulating the
NAP must be participatory and transparent.”
He continued, ‘It must be formulated taking into consideration the special risks of the women,
indigenous people, and communities falling behind, and alongside the risks at the local level and
the actions required for reducing those risks. Otherwise, it will not be able to generate effective
contributions.”
He also mentioned that ‘one of the major challenges for the developing countries like ours is
making sure the proper utilization of the project funds, and this fear remains in case of NAP as
well. With regard to reducing carbon emissions as the most effective means to stave off climate
change, Bangladesh must continue its own actions and keep pressurizing the global community.’
Among others, Dhareetree Kumar Sarker , Deputy Secretary of MoFECC , Fazle Rabbi
Sadeque Ahmed, Deputy Managing Director of PKSF , Quamrul Islam Chowdhury, President of
Forum of Environmental Journalists of Bangladesh (FEJB), A. K. M. Azad Rahman, Programme
Specialist of UNDP, Dilruba Haider, Programme Specialist of UN WOMEN also spoke at the
event.

https://bangladeshpost.net/posts/participatory-approach-for-nap-on-climate-change-stressed76242

ব্যর্তাগুল
থ
া থর্লে অব্শ্যই শশ্ক্ষা শিলত হলব্: সালব্র থহালসি থ ৌধুরী

সরোলরর পশরলব্শ্, ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা য় সম্পশেথত সংসদীয় স্থায়ী েশমটির সভাপশত
সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, ‘আমরা অতীলত জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ থমােশব্ ায়
অলিে শেছু েলরশছ। এখি আমালদর প্রলয়াজি অতীলতর সফ তা এব্ং ব্যর্তাগুল
থ
ার সটিে
মূ যায়ি েরা। ব্যর্তাগুল
থ
া থর্লে অব্শ্যই শশ্ক্ষা শিলত হলব্। িাহল থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত
েখলিাই সফ হলব্ িা।’
ব্ুধব্ার ‘জ ব্ায়ু পশরব্তলির
থ
থিশতব্া ে প্রভাব্ থমাোলব্ ায় অঞ্চ শভশিে সমসযা শ শিতেরণ
এব্ং জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিায় অন্তভুক্ত
থ েরণ শ্ীর্ে
থ এে সভায় শতশি এসব্ ের্া ব্ল ি।
মহাখা ীর ব্র্যাে থসন্টালর এই অংশ্ীজি সং ালপর আলয়াজি েলর জ ব্ায়ু শিলয় োজ েরা
সংগিি থব্সরোশর সংস্থা ‘থসন্টার ফর পাটিথ শসলপিশর শরসা থ অযান্ড থেলভ পলমন্ট (শসশপআরশে),
অযাওলসে, থব্র্ে ফর দয ওয়ার্ল্থ, শসশসশব্শভও, শেয়ালোশিয়া এব্ং এসশেএস।
সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, ব্াং ালদশ্ এেটি উপেূ ীয় থদশ্। থদলশ্র সব্ অঞ্চল ই জ ব্ায়ু
পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ স্পষ্টভালব্ই পশর শক্ষত হলে। ফল থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত
হল ‘িযাশ্িা অযাোপলিশ্ি প্ল্যাি িযাপ ব্া জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা প্রণয়ি অতযন্ত
জরুশর। এটি জাতীয় জীব্লির জিযও গুরুত্বপূণ।থ

মূ
প্রব্দ্ধ উপস্থাপি শসশপআরশের প্রধাি শিব্াহী,
থ
থমা. শ্ামছুলদাহা ব্ল ি, জ ব্ায়ু
পশরব্তথিজশিত অশভঘাত থমাোলব্ া ও অশভল াজি ো ক্রলম
থ
সক্ষমতা ব্ৃশ্চদ্ধর োজ
লছ।
ইলতামলধয জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা প্রণয়লির োজ শুরু েলরলছ। ইউএিএফশসশসশস’র
শিলদথশশ্ত গাইে াইি অিুসালর জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা ততশরর প্রশ্চক্রয়াটি অব্শ্যই
অংশ্গ্রহণমূ ে ও স্বছ হলত হলব্। পশরেল্পিায় িারী, আশদব্াসী, শপশছলয় পড়া জিলগাষ্ঠীর শব্লশ্র্
ঝুুঁ শে, স্থািীয় দুল াগ
থ ঝুুঁ শে ও ঝুুঁ শে হ্রালস েরণীয় শব্র্য়গুল া শব্লব্ িায় আিলত হলত হলব্। ক্ষশতগ্রস্ত
ও ভুক্তলভাগী জিলগাষ্ঠী এব্ং শব্শভন্ন অংশ্ীজলির র্া র্ অংশ্গ্রহণ ছাড়া এটি প্রণয়ি েরা হল
তা ো ের
থ ভ‚শমো রাখলত পারলব্ িা।
সভায় শতিটি শব্লশ্র্ তব্শশ্ষ্টযপূণ থঅঞ্চল (উপে‚ ীয় অঞ্চ , িদী-ভাঙ্গি প্রব্ণ অঞ্চ , খরা প্রব্ণ
অঞ্চ ) পরামশ্,থ প্রস্তাব্িা ও উপািসমূহ উপস্থাপি েরা হয়।
অিযািযলদর মলধয আল া িা েলরি শব্শসএএস এর শিব্াহী
থ
পশর া ে আশতে রহমাি,
পশরলব্শ্,ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রিা লয়র উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর, ইউএিশেশপ’র
থপ্রাগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট ও শপলেএসএফ’র উপ-ব্যব্স্থপিা পশর া ে ফজল রাব্বী সালদে আহলমদ,
দুল াগ
থ ব্যব্স্থাপিা শব্লশ্র্জ্ঞ গহর িইম ওয়ারা, শেয়ালোশিয়া োশি শেলরক্টর থখালদজা থব্গম,
ইউএি উইলমি এর থপ্রাগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট শদ রুব্া হায়দার, ব্াং ালদশ্ পশরলব্শ্ সংব্াশদে
থফারালমর সভাপশত োমরু ইস াম থ ৌধুরী, সাংব্াশে শিখ
ন্দ্র ভদ্র। অযাওলসে এর শিব্াহী
থ
পশর া ে শ্ামীম আরফীি, এসশেএস এর শিব্াহী
থ পশর া ে রালব্য়া থব্গম প্রমুখ।

https://www.jugantor.com/national/503400/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%
A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%8
1%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80?fbclid
=IwAR2Fb6y6kB2CQ5K69TVUQP7azL0UTYDwrg_7O_LoXhGZfrKTTfClfQ3CCLQ

অংশীজন সংলাপে বিপশষজ্ঞরা

‘অস্তিপের জনয চ্যাপলঞ্জ হপে দাাঁবিপেপে
জলিােু েবরির্তন’

জাতীয় প ালয়র
থ
অংশ্ীজি সং ালপ সংসদ সদসযসহ শব্লশ্র্জ্ঞরা ব্ল লছি, আমালদর অশ্চস্তলত্বর
জিয

যাল ঞ্জ হলয় দাুঁশড়লয়লছ জ ব্ায়ু পশরব্তথি। এই

মুখালপক্ষী হলয় ব্লস র্ােল

যাল ঞ্জ থমাোলব্ ায় ধিী থদশ্গুল ার

লব্ িা। এ শব্র্লয় সরোশর ও থব্সরোশর প ালয়
থ সমশিত পদলক্ষপ

গ্রহলণর পাশ্াপাশশ্ জিসল তিতা ব্াড়ালত হলব্। আজ ব্ুধব্ার রাজধািীর ব্র্যাে থসন্টার
শম িায়তলি থসন্টার ফর পাটিথ শসলপিশর শরসা থ অযান্ড থেলভ পলমন্ট (শসশপআরশে) আলয়াশ্চজত
ওই সং াপ সঞ্চা িা েলরি শসশপআরশের প্রধাি শিব্াহী
থ থমা. শ্ামছুলদাহা।
সং ালপ আল া িায় অংশ্ থিি পশরলব্শ্, ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা য় সম্পশেথত সংসদীয়
েশমটির সভাপশত সালব্র থহালসি থ ৌধুরী, শব্শসএএস পশর া ে আশতে রহমাি, খু িা শসটি
েরলপালরশ্লির পযালি থময়র আ ী আেব্র টিপু, পশরলব্শ্, ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা লয়র

উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর, ব্াং ালদশ্ পশরলব্শ্ সংব্াশদে থফারালমর সভাপশত োমরু
ইস াম থ ৌধুরী, ইউএিশেশপর প্রগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট এ থে এম আজাদ রহমাি, শপলেএসএলফর
উপব্যব্স্থাপিা পশর া ে ফজল রাব্বী সালদে আহলমদ, দুল াগ
থ ব্যব্স্থাপিা শব্লশ্র্জ্ঞ গহর িইম
ওয়ারা, শেয়ালোশিয়া োশি শেলরক্টর থখালদজা থব্গম, ইউএি উইলমি প্রগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট শদ রুব্া
হায়দার, সুন্দরব্ি ও উপেূ সুরক্ষা আলন্দা লির সমিয়ে শিখ

ন্দ্র ভদ্র প্রমুখ।

সং ালপ ব্াং ালদলশ্র উপেূ ীয় অঞ্চল জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ ও এর অশভঘালত
ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর পক্ষ থর্লে থপ্রশরত প্রস্তাব্িা তু ল

ধলরি অযাওলসলের শিব্াহী
থ পশর া ে

শ্ামীম আরফীি। ব্াং ালদলশ্র িদীভাঙিপ্রব্ণ অঞ্চল জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ ও
এর অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর জিয েরণীয় শব্র্লয় প্রস্তাব্িা উপস্থাপি েলরি এসশেএলসর
শিব্াহী
থ পশর া ে রালব্য়া থব্গম। আর শসশসশব্শভওর শরলপাটিথ ং ও েেুলমলন্টশ্ি অশফসার প্রদীপ
মাশেথ ব্াং ালদলশ্র খরাপ্রব্ণ অঞ্চল

জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ ও এর অশভঘালত

ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর পক্ষ থর্লে থপ্রশরত প্রস্তাব্িা উপস্থাপি েলরি। সং ালপ থদলশ্র শব্শভন্ন
অঞ্চ

থর্লে আগত জ ব্ায়ু পশরব্তথলির অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর প্রশতশিশধসহ িাগশরে

সমালজর

প্রশতশিশধ,

সরোশর-থব্সরোশর

প্রশতষ্ঠালির

েমেতথ
থ া-েম থ ারী,

গলব্র্ে

ও িীশতশিধারেগণ
থ
অংশ্গ্রহণ েলরি।
আল া িায় অংশ্ শিলয় সংসদ সদসয সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, "থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত
েরলত এেটি

র্া র্ জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা (িযাপ) প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির থোলিা

শব্েল্প থিই। িযাপ আমালদর জাতীয় জীব্লির জিযও অতযন্ত গুরুত্বপূণ।থ আমরা ইলতামলধয
জ ব্ায়ু পশরব্তথলির শব্র্লয় জাতীয় সংসলদ সব্সম্মত
থ
শসদ্ধান্ত প্রস্তাব্ গ্রহণ েলরশছ। এখি গুরুলত্বর
সলঙ্গ োজটি েরা দরোর। এই ‘অংশ্ীজি সং াপ’ এেটি সূ িা হলত পালর।" এেটি
অংশ্গ্রহণমূ ে ও র্া র্ িযাপ প্রণয়ি এব্ং তা ব্াস্তব্ায়ি জরুশর ব্ল শতশি উলেখ েলরি।
জ ব্ায়ু শব্লশ্র্জ্ঞ আশতে রহমাি ব্ল ি, িযাপ প্রশ্চক্রয়াটি ধীলর ধীলর এলগালে। া ২০২২ সাল র
এশপ্র

মালস থশ্র্ হওয়ার সম্ভাব্িা আলছ। িযাপ প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির থক্ষলত্র ব্াং ালদলশ্র

অঞ্চ গুল ার শিজস্ব ব্াস্তব্তা শব্লব্ িায় শিলত হলব্। শতশি ব্ল ি, উপেূ সহ থদলশ্র সব্ অঞ্চল ই
জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ পশর শক্ষত হলে। সুশ্াসলির অভাব্ রলয়লছ। িযাপ
প্রণয়লির শব্র্য়গুল া শব্লব্ িায় শিলত হলব্।

পযালি থময়র আ ী আেব্র টিপু ব্ল ি, থভৌলগাশ ে ব্াস্তব্তার আল ালে এেটি র্া র্ জাতীয়
অশভল াজি পশরেল্পিা প্রণয়ি ছাড়া ব্াুঁ ার পর্ থিই। ব্ঙ্গব্ন্ধুেিযা প্রধািমন্ত্রী থশ্খ হাশসিার
শিলদথলশ্ এরই মলধয উলদযাগ থিওয়া হলয়লছ। থ াোয়ত জ্ঞাি ও ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর মািুলর্র
অশভজ্ঞতালে গুরুত্ব শদলয় িযাপ প্রণয়লির পাশ্াপাশশ্ জ ব্ায়ু পশরব্তথলির ঝুুঁ শে থমাোল য়া
প্রলয়াজিীয় পদলক্ষপ গ্রহলণর আহ্বাি জািাি শতশি।
উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর ব্ল ি, 'প্রস্তাব্িার মলধয আপিারা থদলশ্র শতিটি অঞ্চল র
মািুলর্র সমসযাগুল া তু ল এলিলছি। এই শতিটি অঞ্চ ই শিজস্ব তব্শশ্ষ্টযপূণ অঞ্চ
থ
। এই মৎোর
োজটি িযাপ প্রণয়ি প্রশ্চক্রয়ার জিয অলিে ব্ড় সহায়ে ভূ শমো রাখলব্। এই োলজর প্রশতফ িও
িযালপ পালব্ি ব্ল আশ্া েশর।'
শসশপআরশের প্রধাি শিব্াহী
থ
থমা. শ্ামছুলদাহা ব্ল ি, জ ব্ায়ু পশরব্তথিজশিত অশভঘাত
থমাোলব্ া ও অশভল াজি ো ক্রলম
থ
সক্ষমতা ব্ৃশ্চদ্ধর

লক্ষয ব্াং ালদশ্ এরই মলধয জাতীয়

অশভল াজি পশরেল্পিা প্রণয়লির োজ শুরু েলরলছ। িযাপ ততশরর প্রশ্চক্রয়াটি অব্শ্যই
অংশ্গ্রহণমূ ে ও স্বে হলত হলব্। এ থক্ষলত্র িারী, আশদব্াসী, শপশছলয় পড়া জিলগাষ্ঠীর শব্লশ্র্
ঝুুঁ শে এব্ং এেই সলঙ্গ স্থািীয় দুল াগঝু
থ ুঁ শে ও ঝুুঁ শে হ্রালস েরণীয় শব্র্য়গুল া শব্লব্ িায় শিলত হলব্।
ক্ষশতগ্রস্ত ও ভুক্তলভাগী জিলগাষ্ঠীর এব্ং শব্শভন্ন অংশ্ীজলির র্া র্ অংশ্গ্রহণ ছাড়া িযাপ প্রণয়ি
েরা হল পশরেল্পিাটি ো ের
থ ভূ শমো রাখলত পারলব্ িা ব্ল শতশি উলেখ েলরি।
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িযাপ ব্াস্তব্ায়লির থোলিা শব্েল্প থিই

সংসদ সদসয (এমশপ) সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত এেটি
র্া র্ জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা (িযাপ) প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির থোলিা শব্েল্প থিই।
িযাপ আমালদর জাতীয় জীব্লির জিযও অতযন্ত গুরুত্বপূণ।থ
আমরা ইলতামলধয জ ব্ায়ু পশরব্তথলির শব্র্লয় জাতীয় সংসলদ সব্সম্মত
থ
শসদ্ধান্ত প্রস্তাব্ গ্রহণ
েলরশছ। এখি গুরুলত্বর সলঙ্গ োজটি েরা দরোর। এই ‘অংশ্ীজি সং াপ’ এেটি সূ িা হলত
পালর। এেটি অংশ্গ্রহণমূ ে ও র্া র্ িযাপ প্রণয়ি এব্ং তা ব্াস্তব্ায়ি জরুশর ব্ল শতশি উলেখ
েলরি।
শতশি ব্ল ি, ব্াং ালদলশ্র স্বাধীিতার সলঙ্গ থোলিা শেছুরই তু িা হয় িা, শেন্তু স্বাধীিতার মূ
আোঙ্ক্ষার সটিে ব্াস্তব্ায়ি েরলত হল অব্শ্যই আমালদর থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত
হলব্।
ব্ুধব্ার (২৯ শেলসম্বর) দুপুলর রাজধািী মহাখা ীর ব্র্যাে থসন্টালর, থসন্টার ফর পাটিথ শসলপিশর
শরসা থ এন্ড থেলভ পলমন্ট (শসশপআরশে)- এর আলয়াজলি এব্ং অযাওলসে, থব্র্ে ফর দয ওয়ার্ল্থ,
শসশসশব্শভও, শেয়ালোশিয়া এব্ং এসশেএস এর সহল াশগতায় জ ব্ায়ু পশরব্তলির
থ
থিশতব্া ে
প্রভাব্ থমাোশব্ ায় অঞ্চ শভশিে সমসযাগুল া শ শিতেরণ এব্ং জাতীয় অশভল াজি
পশরেল্পিায় অন্তভুক্ত
থ েরণ শব্র্লয় জাতীয় প ালয়র
থ
অংশ্ীজি সং াপ অিুটষ্ঠত হয়।

সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, আমরা অতীলতও অলিে েেুলমন্ট প্রস্তুত েলরশছ, এখি আমালদর
প্রলয়াজি অতীলতর সফ তা এব্ং ব্যর্তাগুল
থ
ার সটিে মূ যায়ি েরা। আমালদর অতীলতর
ব্যর্তাগুল
থ
া থর্লে অব্শ্যই শশ্ক্ষা শিলত হলব্, িা হল িযাপ েখলিাই সফ হলব্ িা।
শতশি ব্ল ি, িযাপলে অব্শ্যই এেটি ‘শ শভং েেুলমন্ট’ শহলসলব্ প্রস্তুত েরলত হলব্ এব্ং সাধারণ
মািুলর্র ের্া শব্লব্ িায় শিলয় ততশর েরলত হলব্। আজলের এই ‘অংশ্ীজি সং াপ’ এব্ং
শসশপআরশের শব্শভন্ন অঞ্চ থর্লে আশিত উপাি এব্ং প্রস্তাব্িাগুল া এেটি গুরুত্বপূণ সূ
থ িা
হলত পালর। িযাপ প্রণয়ি প্রশ্চক্রয়াটি ব্িম-আপ হলব্। আমরা সব্াই াশ্চে এেটি অংশ্গ্রহণমূ ে
এব্ং র্া র্ িযাপ, সব্ আলয়াজি থদলখ মলি হলে আমরা সটিে পলর্ই আশছ।
শব্লশ্র্ অশতশর্র ব্ক্তলব্য আশতে রহমাি ব্ল ি, িযাপ প্রশ্চক্রয়াটি ধীলর ধীলর এলগালে এব্ং এই
প্রশ্চক্রয়াটি আগামী ২০২২ সাল র এশপ্র মালসর মলধয থশ্র্ হব্ার সম্ভাব্িা আলছ। িযাপ প্রণয়ি
এব্ং ব্াস্তব্ায়লির থক্ষলত্র ব্াং ালদলশ্র অঞ্চ গুল ার শিজস্ব ব্াস্তব্তা শব্লব্ িায় শিলত হলব্।
ব্াং ালদশ্ এেটি উপেূ ীয় থদশ্, ফল থদলশ্র সব্ অঞ্চল ই জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে
প্রভাব্ স্পষ্টভালব্ই পশর শক্ষত হলে।
শতশি ব্ল ি, সুশ্াসি শুধুমাত্র দুিীশত ব্ন্ধ েরাই িা, এেই সলঙ্গ সটিে সমলয় সটিে িীশত প্রণয়ি
এব্ং তার র্া র্ ব্াস্তব্ায়িও সুশ্াসলির অংশ্। িযাপ প্রণয়লির থক্ষলত্রও এ শব্র্য়টি শব্লব্ িায়
শিলত হলব্।
সভায় আরও ব্ক্তব্য রালখি শসশপআরশের প্রধাি শিব্াহী,
থ থমা. শ্ামছুলদাহা, ব্াং ালদশ্ পশরলব্শ্
সংব্াশদে থফারালমর সভাপশত োমরু ইস াম থ ৌধুরী, পশরলব্শ্, ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি
মন্ত্রণা লয়র উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর, এ থে এম আজাদ রহমাি, থপ্রাগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট,
ইউএিশেশপ, শপলেএসএফ এর উপ-ব্যব্স্থাপিা পশর া ে ফজল রাব্বী সালদে আহলমদ প্রমুখ।

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/902440.details

অংশ্ীজি সং ালপ শব্লশ্র্জ্ঞরা ‘অশ্চস্তলত্বর জিয যাল ঞ্জ
হলয় দাুঁশড়লয়লছ জ ব্ায়ু পশরব্তথি’
অর্ননবর্ক
ত
বরপোর্ত ার | প্রকাপশর সমে : ৩০ বিপসম্বর, ২০২১, ১২:১৬ বেএম
জাতীয় প ালয়র
থ
অংশ্ীজি সং ালপ সংসদ সদসযসহ শব্লশ্র্জ্ঞরা ব্ল লছি, আমালদর অশ্চস্তলত্বর
জিয যাল ঞ্জ হলয় দাুঁশড়লয়লছ জ ব্ায়ু পশরব্তথি। এই যাল ঞ্জ থমাোলব্ ায় ধিী থদশ্গুল ার
মুখালপক্ষী হলয় ব্লস র্ােল
লব্ িা। এ শব্র্লয় সরোশর ও থব্সরোশর প ালয়
থ সমশিত পদলক্ষপ
গ্রহলণর পাশ্াপাশশ্ জিসল তিতা ব্াড়ালত হলব্। ব্ুধব্ার (৩০ শেলসম্বর) রাজধািীর ব্র্যাে থসন্টার
শম িায়তলি থসন্টার ফর পাটিথ শসলপিশর শরসা থ অযান্ড থেলভ পলমন্ট (শসশপআরশে) আলয়াশ্চজত
ওই সং াপ সঞ্চা িা েলরি শসশপআরশের প্রধাি শিব্াহী
থ
থমা. শ্ামছুলদাহা।
সং ালপ আল া িায় অংশ্ থিি পশরলব্শ্, ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা য় সম্পশেথত সংসদীয়
েশমটির সভাপশত সালব্র থহালসি থ ৌধুরী, শব্শসএএস পশর া ে আশতে রহমাি, খু িা শসটি
েরলপালরশ্লির পযালি থময়র আ ী আেব্র টিপু, পশরলব্শ্, ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি
মন্ত্রণা লয়র উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর, ব্াং ালদশ্ পশরলব্শ্ সংব্াশদে থফারালমর সভাপশত
োমরু ইস াম থ ৌধুরী, ইউএিশেশপর প্রগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট এ থে এম আজাদ রহমাি,
শপলেএসএলফর উপব্যব্স্থাপিা পশর া ে ফজল রাব্বী সালদে আহলমদ, দুল াগ
থ ব্যব্স্থাপিা
শব্লশ্র্জ্ঞ গহর িইম ওয়ারা, শেয়ালোশিয়া োশি শেলরক্টর থখালদজা থব্গম, ইউএি উইলমি
প্রগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট শদ রুব্া হায়দার, সুন্দরব্ি ও উপেূ সুরক্ষা আলন্দা লির সমিয়ে শিখ
ন্দ্র ভদ্র প্রমুখ।
সং ালপ ব্াং ালদলশ্র উপেূ ীয় অঞ্চল জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ ও এর
অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর পক্ষ থর্লে থপ্রশরত প্রস্তাব্িা তু ল ধলরি অযাওলসলের শিব্াহী
থ
পশর া ে শ্ামীম আরফীি। ব্াং ালদলশ্র িদীভাঙিপ্রব্ণ অঞ্চল জ ব্ায়ু পশরব্তথলির
থিশতব্া ে প্রভাব্ ও এর অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর জিয েরণীয় শব্র্লয় প্রস্তাব্িা
উপস্থাপি েলরি এসশেএলসর শিব্াহী
থ পশর া ে রালব্য়া থব্গম। আর শসশসশব্শভওর শরলপাটিথ ং ও
েেুলমলন্টশ্ি অশফসার প্রদীপ মাশেথ ব্াং ালদলশ্র খরাপ্রব্ণ অঞ্চল জ ব্ায়ু পশরব্তথলির
থিশতব্া ে প্রভাব্ ও এর অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর পক্ষ থর্লে থপ্রশরত প্রস্তাব্িা উপস্থাপি
েলরি। সং ালপ থদলশ্র শব্শভন্ন অঞ্চ থর্লে আগত জ ব্ায়ু পশরব্তথলির অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত
জিলগাষ্ঠীর প্রশতশিশধসহ িাগশরে সমালজর প্রশতশিশধ, সরোশর-থব্সরোশর প্রশতষ্ঠালির েমেতথ
থ ােম থ ারী, গলব্র্ে ও িীশতশিধারেগণ
থ
অংশ্গ্রহণ েলরি।
আল া িায় অংশ্ শিলয় সংসদ সদসয সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত
েরলত এেটি র্া র্ জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা (িযাপ) প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির থোলিা
শব্েল্প থিই। িযাপ আমালদর জাতীয় জীব্লির জিযও অতযন্ত গুরুত্বপূণ।থ আমরা ইলতামলধয
জ ব্ায়ু পশরব্তথলির শব্র্লয় জাতীয় সংসলদ সব্সম্মত
থ
শসদ্ধান্ত প্রস্তাব্ গ্রহণ েলরশছ। এখি

গুরুলত্বর সলঙ্গ োজটি েরা দরোর। এই ‘অংশ্ীজি সং াপ’ এেটি সূ িা হলত পালর। এেটি
অংশ্গ্রহণমূ ে ও র্া র্ িযাপ প্রণয়ি এব্ং তা ব্াস্তব্ায়ি জরুশর ব্ল শতশি উলেখ েলরি।
জ ব্ায়ু শব্লশ্র্জ্ঞ আশতে রহমাি ব্ল ি, িযাপ প্রশ্চক্রয়াটি ধীলর ধীলর এলগালে। া ২০২২ সাল র
এশপ্র মালস থশ্র্ হওয়ার সম্ভাব্িা আলছ। িযাপ প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির থক্ষলত্র ব্াং ালদলশ্র
অঞ্চ গুল ার শিজস্ব ব্াস্তব্তা শব্লব্ িায় শিলত হলব্। শতশি ব্ল ি, উপেূ সহ থদলশ্র সব্
অঞ্চল ই জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ পশর শক্ষত হলে। সুশ্াসলির অভাব্ রলয়লছ।
িযাপ
প্রণয়লির
শব্র্য়গুল া
শব্লব্ িায়
শিলত
হলব্।
পযালি থময়র আ ী আেব্র টিপু ব্ল ি, থভৌলগাশ ে ব্াস্তব্তার আল ালে এেটি র্া র্ জাতীয়
অশভল াজি পশরেল্পিা প্রণয়ি ছাড়া ব্াুঁ ার পর্ থিই। ব্ঙ্গব্ন্ধুেিযা প্রধািমন্ত্রী থশ্খ হাশসিার
শিলদথলশ্ এরই মলধয উলদযাগ থিওয়া হলয়লছ। থ াোয়ত জ্ঞাি ও ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর মািুলর্র
অশভজ্ঞতালে গুরুত্ব শদলয় িযাপ প্রণয়লির পাশ্াপাশশ্ জ ব্ায়ু পশরব্তথলির ঝুুঁ শে থমাোল য়া
প্রলয়াজিীয়
পদলক্ষপ
গ্রহলণর
আহ্বাি
জািাি
শতশি।
উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর ব্ল ি, প্রস্তাব্িার মলধয আপিারা থদলশ্র শতিটি অঞ্চল র
মািুলর্র সমসযাগুল া তু ল এলিলছি। এই শতিটি অঞ্চ ই শিজস্ব তব্শশ্ষ্টযপূণ থ অঞ্চ । এই
মৎোর োজটি িযাপ প্রণয়ি প্রশ্চক্রয়ার জিয অলিে ব্ড় সহায়ে ভূ শমো রাখলব্। এই োলজর
প্রশতফ িও িযালপ পালব্ি ব্ল আশ্া েশর।
শসশপআরশের প্রধাি শিব্াহী
থ
থমা. শ্ামছুলদাহা ব্ল ি, জ ব্ায়ু পশরব্তথিজশিত অশভঘাত
থমাোলব্ া ও অশভল াজি ো ক্রলম
থ
সক্ষমতা ব্ৃশ্চদ্ধর লক্ষয ব্াং ালদশ্ এরই মলধয জাতীয়
অশভল াজি পশরেল্পিা প্রণয়লির োজ শুরু েলরলছ। িযাপ ততশরর প্রশ্চক্রয়াটি অব্শ্যই
অংশ্গ্রহণমূ ে ও স্বে হথত হলব্। এ থক্ষলত্র িারী, আশদব্াসী, শপশছলয় পড়া জিলগাষ্ঠীর শব্লশ্র্
ঝুুঁ শে এব্ং এেই সলঙ্গ স্থািীয় দুল াগঝু
থ ুঁ শে ও ঝুুঁ শে হ্রালস েরণীয় শব্র্য়গুল া শব্লব্ িায় শিলত হলব্।
ক্ষশতগ্রস্ত ও ভুক্তলভাগী জিলগাষ্ঠীর এব্ং শব্শভন্ন অংশ্ীজলির র্া র্ অংশ্গ্রহণ ছাড়া িযাপ
প্রণয়ি েরা হল পশরেল্পিাটি ো ের
থ ভূ শমো রাখলত পারলব্ িা ব্ল শতশি উলেখ েলরি।
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জাতীয় জীব্লি অতযন্ত গুরুত্বপূণ িযাপ:
থ
সালব্র থহালসি থ ৌধুরী

ব্াং ালদলশ্র স্বাধীিতার সলঙ্গ থোি শেছুরই তু িা হয় িা, শেন্তু স্বাধীিতার মূ আোঙ্খার সটিে
ব্াস্তব্ায়ি েরলত হল অব্শ্যই আমালদর থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত হলব্। আর থিেসই
উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত এেটি র্া র্ িযাশ্িা এোপলিশ্ি প্ল্যাি (িযাপ) প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির
থোি শব্েল্প থিই ব্ল জাশিলয়লছি পশরলব্শ্, ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা য় সম্পশেথত
সংসদীয় স্থায়ী েশমটির সভাপশত সালব্র থহালসি থ ৌধুরী।
িযাপ আমালদর জাতীয় জীব্লির জিযও অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ উলেখ েলর শতশি ব্ল ি, আমরা
অতীলতও অলিে েেুলমন্ট প্রস্তুত েলরশছ। এখি আমালদর প্রলয়াজি অতীলতর সফ তা এব্ং
ব্যর্তাগুল
থ
ার সটিে মূ যায়ি েরা এব্ং আমালদরলে অতীলতর ব্যর্তাগুল
থ
া থর্লে অব্শ্যই শশ্ক্ষা
শিলত হলব্, িা হল িযাপ েখলিাই সফ হলব্ িা।
শতশি আলরা ব্ল ি, িযাপলে অব্শ্যই এেটি ‘শ শভং েেুলমন্ট’ শহলসলব্ প্রস্তুত েরলত হলব্। সাধারণ
মািুলর্র ের্া শব্লব্ িায় শিলয় ততশর েরলত হলব্। আজলের এই ‘অংশ্ীজি সং াপ’ এব্ং
শসশপআরশের শব্শভন্ন অঞ্চ থর্লে আশিত উপাি এব্ং প্রস্তাব্িাগুল া এেটি গুরুত্বপূণ সূ
থ িা হলত
পালর। িযাপ প্রণয়ি প্রশ্চক্রয়াটি ব্িম-আপ হলব্ ব্ল আশ্াব্াদ ব্যক্ত েলরি শতশি। আমরা সব্াই াই
এেটি অংশ্গ্রহণমূ ে এব্ং র্া র্ িযাপ। আলয়াজি থদলখ মলি হলে- আমরা সটিে পলর্ই আশছ
ব্ল ও জািাি শতশি।
ব্ুধব্ার (২৯ শেলসম্বর) আলয়াশ্চজত জাতীয় প ালয়র
থ
অংশ্ীজি সং াপ অিুষ্ঠালি প্রধাি অশতশর্র
ব্ক্তলব্য সালব্র থহালসি থ ৌধুরী এসব্ ের্া ব্ল ি। অিুষ্ঠালি শব্লশ্র্ অশতশর্ শহলসলব্ ব্ক্তব্য থদি
শব্শসএএস শিব্াহী
থ পশর া ে আশতে রহমাি। প্রধাি ব্ক্তা শহলসলব্ ব্ক্তব্য থদি শসশপআরশে’র
প্রধাি শিব্াহী
থ থমা. শ্ামছুলদাহা।

ব্র্যাে থসন্টালরর েিফালরন্স হল থসন্টার ফর পাটিথ শসলপিশর শরসা থ এন্ড থেলভ পলমন্ট
(শসশপআরশে) এর আলয়াজলি এব্ং অযাওলসে, থব্র্ে ফর দয ওয়ার্ল্থ, শসশসশব্শভও, শেয়ালোশিয়া
এব্ং এসশেএস এর সহল াশগতায় জ ব্ায়ু পশরব্তলির
থ
থিশতব্া ে প্রভাব্ থমাোলব্ ায়
অঞ্চ শভশিে সমসযাগুল া শ শিতেরণ এব্ং জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিায় অন্তভুক্ত
থ েরণ
শব্র্লয় জাতীয় প ালয়র
থ
অংশ্ীজি সং াপ অিুটষ্ঠত হয়। সভায় শতিটি শব্লশ্র্ তব্শশ্ষ্টযপূণ অঞ্চল
থ
(উপেূ ীয় অঞ্চ , িদী-ভাঙ্গি প্রব্ণ অঞ্চ , খরাপ্রব্ণ অঞ্চ ) শসশপআরশে এব্ং তার পািথ িার
সংগিিগুল া েতৃে পশর াশ ত অশধপরামশ্ থ সভায় প্রাপ্ত পরামশ্,থ প্রস্তাব্িা ও উপািগুল া
উপস্থাপি েরা হয়।
এছাড়া ব্াং ালদশ্ পশরলব্শ্ সাংব্াশদে থফারালমর সভাপশত োমরু ইস াম থ ৌধুরী, পশরলব্শ্, ব্ি
ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রিা লয়র উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর, শসশিয়র সাংব্াশদ শিখ
ন্দ্র ভদ্র
প্রমুখ। এছাড়া সভায় থদলশ্র শব্শভন্ন অঞ্চ থর্লে আগত জ ব্ায়ু পশরব্তথলির অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত
জিলগাষ্ঠীর প্রশতশিশধসহ িাগশরে সমালজর প্রশতশিশধ, সরোশর-থব্সরোশর প্রশতষ্ঠালির েমেতথ
থ ােম থ ারী, গলব্র্ে এব্ং িীশতশিধারেরা
থ
অংশ্ থিি।
শব্লশ্র্ অশতশর্র ব্ক্তলব্য আশতে রহমাি ব্ল ি, িযাপ প্রশ্চক্রয়াটি ধীলর ধীলর এলগালে এব্ং এই
প্রশ্চক্রয়াটি আগামী ২০২২ সাল র এশপ্র মালসর মলধয থশ্র্ হব্ার সম্ভাব্িা আলছ। িযাপ প্রণয়ি এব্ং
ব্াস্তব্ায়লির থক্ষলত্র ব্াং ালদলশ্র অঞ্চ গুল ার শিজস্ব ব্াস্তব্তা শব্লব্ িায় শিলত হলব্। ব্াং ালদশ্
এেটি উপেূ ীয় থদশ্। ফল থদলশ্র সব্ অঞ্চল ই জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্
স্পষ্টভালব্ই পশর শক্ষত হলে। শতশি ব্ল ি, সুশ্াসি শুধুমাত্র দুিীশত ব্ন্ধ েরাই িা, এেইসলঙ্গ
সটিে সমলয় সটিে িীশত প্রণয়ি এব্ং তার র্া র্ ব্াস্তব্ায়িও সুশ্াসলির অংশ্। িযাপ প্রণয়লির
থক্ষলত্রও এ শব্র্য়টি শব্লব্ িায় শিলত হলব্ ব্ল তাশগদ থদি শতশি।
প্রধাি ব্ক্তার ব্ক্তলব্য থমা: শ্ামছুলদাহা ব্ল ি, জ ব্ায়ু পশরব্তথিজশিত অশভঘাত থমাোলব্ া ও
অশভল াজি ো ক্রলম
থ
সক্ষমতা ব্াড়ালিার লক্ষয ব্াং ালদশ্ ইলতামলধয জাতীয় অশভল াজি
পশরেল্পিা প্রণয়লির োজ শুরু েলরলছ। ইউএিএফশসশসশস এর শিলদথশশ্ত গাইে াইি অিুসালর
িযাপ ততশরর প্রশ্চক্রয়াটি অব্শ্যই অংশ্গ্রহণমূ ে, স্বে হলত হলব্ এব্ং পশরেল্পিাটি িারী,
আশদব্াসী, শপশছলয় পড়া জিলগাষ্ঠীর শব্লশ্র্ ঝুুঁ শে ও এেইসলঙ্গ স্থািীয় দুল াগ
থ ঝুুঁ শে ও ঝুুঁ শে হ্রালস
েরণীয় শব্র্য়গুল া শব্লব্ িায় শিলয় প্রণীত হলত হলব্। ক্ষশতগ্রস্ত ও ভুক্তলভাগী জিলগাষ্ঠীর এব্ং
শব্শভন্ন অংশ্ীজলির র্া র্ অংশ্গ্রহণ ছাড়া িযাপ প্রণয়ি েরা হল পশরেল্পিাটি ো ের
থ ভূ শমো
রাখলত পারলব্ িা ব্ল শতশি উলেখ েলরি। শতশি সব্ অংশ্ীজলির অংশ্গ্রহণ শিশ্চিত েরার শব্র্লয়
স ধরলির জড়তা থঝলড় থফল োজ েরার আহব্াি জািাি।
অশভল াজি েরারও এেটি সীমা আলছ উলেখ েলর শতশি ব্ল ি, জ ব্ায়ু পশরব্তথি থরালধর
ো ের
থ
উপায় োব্িথ শিগমি
থ হ্রাসেরলণর শব্র্লয় ব্াং ালদলশ্র উলদযাগ ও শব্শ্বসম্প্রদায়লে াপ
প্রলয়াগ অব্যাহত রাখলত হলব্। আলগর মলতাই িযাপ প্রণয়ি ও ব্াস্তব্ায়ি প্রশ্চক্রয়াটিলতও
শসশপআরশে ক্ষশতগ্রস্ত ও ভুক্তলভাগী জিলগাষ্ঠীর মতামত উপস্থাপি, গলব্র্ণা ব্ধ ফ াফ প্রোশ্
ও শব্শভন্ন পাব্শ লেশ্ি এব্ং িীশতশিধারেগণলে
থ
প্রলয়াজিীয় জ্ঞািশিভথর সহল াশগতা অব্যাহত
রাখলব্ ব্ল উলেখ েলরি শতশি।
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‘জলিােুজবনর্ ক্ষবর্ কমাপর্ নযাে জরুবর’

সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, ‘স্বাধীিতার মূ আোঙ্ক্ষার সটিে ব্াস্তব্ায়ি েরলত হল
আমালদরলে অব্শ্যই থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত হলব্। আর থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত
এেটি র্া র্ িযাপ প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির শব্েল্প থিই।’
জ ব্ায়ু পশরব্তথিজশিত ক্ষশত েমালত েরণীয় শিধারলণ
থ
জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা ব্া
িযাশ্িা অযাোপলিশ্ি প্ল্যাি (িযাপ) প্রণয়ি জরুশর হলয় পলড়লছ। শেন্তু িযাপ প্রণয়লি অদক্ষতা
ও অস্বেতা পশরেল্পিাটি ব্াস্তব্ায়লির পলর্ ব্ড় যাল ঞ্জ হলব্।
ব্ুধব্ার রাজধািীর মহাখা ীলত ব্র্যাে থসন্টালর জ ব্ায়ু পশরব্তলির
থ
থিশতব্া ে প্রভাব্
থমাোশব্ ায় অঞ্চ শভশিে সমসযাগুল া শ শিতেরণ এব্ং জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিায়
অন্তভুক্ত
থ েরণ শব্র্লয় অংশ্ীজি সং ালপ ব্ক্তারা এসব্ ের্া ব্ল ি।
থসন্টার ফর পাটিথ শসলপিশর শরসা থ এন্ড থেলভ পলমন্ট (শসশপআরশে)-এর আলয়াজলি এব্ং
অযাওলসে, থব্র্ে ফর দয ওয়ার্ল্থ, শসশসশব্শভও, শেয়ালোশিয়া এব্ং এসশেএলসর সহল াশগতায় এই
সং াপ অিুটষ্ঠত হয়।

সভায় প্রধাি অশতশর্ শছল ি পশরলব্শ্, ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা য় সম্পশেথত সংসদীয় স্থায়ী
েশমটির সভাপশত সালব্র থহালসি থ ৌধুরী। শব্লশ্র্ অশতশর্ শছল ি শব্শসএএলসর শিব্াহী
থ পশর া ে
আশতে রহমাি। প্রধাি ব্ক্তা শছল ি শসশপআরশে’র প্রধাি শিব্াহী
থ থমা. শ্ামছুলদাহা।
প্রধাি অশতশর্র ব্ক্তলব্য সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, ‘স্বাধীিতার সলঙ্গ থোিও শেছুরই তু িা হয়
িা। শেন্তু স্বাধীিতার মূ আোঙ্ক্ষার সটিে ব্াস্তব্ায়ি েরলত হল আমালদরলে অব্শ্যই থিেসই
উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত হলব্। আর থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত এেটি র্া র্ িযাপ প্রণয়ি
এব্ং ব্াস্তব্ায়লির শব্েল্প থিই।
িযাপ প্রণয়লি আমালদর প্রলয়াজি অতীলতর সফ তা ও ব্যর্তাগুল
থ
ার সটিে মূ যায়ি েরা।
অতীলতর ব্যর্তাগুল
থ
া থর্লে শশ্ক্ষা িা শিল িযাপ েখলিাই সফ হলব্ িা। সাধারণ মািুলর্র ের্া
শব্লব্ িায় শিলয় িযাপলে অব্শ্যই এেটি ‘শ শভং েেুলমন্ট’ শহলসলব্ প্রস্তুত েরলত হলব্। প্রশ্চক্রয়াটি
হলত হলব্ ব্িম-আপ (শি থর্লে উপলর)।’
আশতে রহমাি ব্ল ি, ‘িযাপ প্রশ্চক্রয়াটি ধীলর ধীলর এলগালে, ২০২২ সাল র এশপ্রল থশ্র্ হলত
পালর। থদলশ্র সব্ অঞ্চল জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ স্পষ্টভালব্ই পশর শক্ষত হলে।
িযাপ প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির থক্ষলত্র ব্াং ালদলশ্র অঞ্চ গুল ার শিজস্ব ব্াস্তব্তা শব্লব্ িায়
শিলত হলব্। সুশ্াসি শুধু দুিীশত ব্ন্ধ েরা িয়, সটিে সমলয় সটিে িীশত প্রণয়ি এব্ং তার র্া র্
ব্াস্তব্ায়িও সুশ্াসলির অংশ্। িযাপ প্রণয়লির থক্ষলত্রও শব্র্য়টি শব্লব্ িায় শিলত হলব্।’
থমা. শ্ামছুলদাহা ব্ল ি, ‘জ ব্ায়ু পশরব্তথিজশিত অশভঘাত থমাোলব্ া ও অশভল াজি
ো ক্রলম
থ
সক্ষমতা ব্ৃশ্চদ্ধর লক্ষয ব্াং ালদশ্ ইলতামলধয জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা ব্া িযাপ
প্রণয়লির োজ শুরু েলরলছ। ইউএিএফশসশসশস শিলদথশশ্ত গাইে াইি অিুসালর িযাপ ততশরর
প্রশ্চক্রয়াটি অব্শ্যই অংশ্গ্রহণমূ ে ও স্বে হলত হলব্। এটি িারী, আশদব্াসী, শপশছলয় পড়া
জিলগাষ্ঠীর শব্লশ্র্ ঝুুঁ শে ও এেইসলঙ্গ স্থািীয় দুল াগ
থ ঝুুঁ শে ও ঝুুঁ শে হ্রালস েরণীয় শব্র্য়গুল া
শব্লব্ িায় শিলয় প্রণীত হলত হলব্।
https://www.newsbangla24.com/news/173211/NAP-is-essential-to-reduce-climate-damage

‘টর্কসই উন্নেপন যর্াযর্ নযাে প্রণেপনর
বিকল্প টনই’

ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা য় সম্পশেথত সংসদীয় স্থায়ী েশমটির সভাপশত সালব্র থহালসি
থ ৌধুরী ব্ল লছি, স্বাধীিতার মূ

আোঙ্ক্ষার সটিে ব্াস্তব্ায়ি েরলত হল

আমালদর থিেসই

উন্নয়ি শিশ্চিত েরলত হলব্। এর জিয এেটি র্া র্ িযাপ ব্াস্তব্ায়লির শব্েল্প থিই।
ব্ুধব্ার (২৯ শেলসম্বর) রাজধািীর মহাখা ী ব্র্যাে থসন্টালর থসন্টার ফর পাটিথ শসলপিশর শরসা থ অযান্ড
থেলভ পলমন্ট (শসশপআরশে)-এর আলয়াজলি এব্ং অযাওলসে, থব্র্ে ফর দয ওয়ার্ল্থ, শসশসশব্শভও,
শেয়ালোশিয়া এব্ং এসশেএস-এর সহল াশগতায় জ ব্ায়ু পশরব্তলির
থ
থিশতব্া ে প্রভাব্
থমাোশব্ ায় অঞ্চ শভশিে সমসযা শ শিতেরণ এব্ং জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিায় (িযাপ)
অন্তভুক্ত
থ েরণ শব্র্লয় জাতীয় প ালয়র
থ
অংশ্ীজি সং ালপ এ ের্া ব্ল ি শতশি।
সভায় শতিটি শব্লশ্র্ তব্শশ্ষ্টযপূণ অঞ্চল
থ
শসশপআরশে এব্ং তার পািথ িার সংগিিগুল ার পশর াশ ত
সভায় প্রাপ্ত পরামশ্,থ প্রস্তাব্িা ও উপাি উপস্থাপি েরা হয়।
সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, আমরা অতীলত অলিে েেুলমন্ট প্রস্তুত েলরশছ। এখি অতীলতর
সফ তা ও ব্যর্তাগুল
থ
ার মূ যায়ি েলর শশ্ক্ষা শিলত হলব্। িা হল িযাপ সফ হলব্ িা।

সভায় শব্লশ্র্ অশতশর্ শহলসলব্ ব্ক্তব্য রালখি শব্শসএএস’র শিব্াহী
থ পশর া ে আশতে রহমাি। প্রধাি
ব্ক্তা শছল ি শসশপআরশে’র প্রধাি শিব্াহী
থ থমা. শ্ামছুলদাহা।
আশতে রহমাি ব্ল ি, িযাপ প্রশ্চক্রয়াটি ধীলর ধীলর এলগালে। ২০২২ সাল র এশপ্রল র মলধয থশ্র্
হওয়ার সম্ভাব্িা আলছ। িযাপ প্রণয়ি ও ব্াস্তব্ায়লি ব্াং ালদলশ্র অঞ্চ গুল ার শিজস্ব ব্াস্তব্তা
শব্লব্ িায় শিলত হলব্।
থমা. শ্ামছুলদাহা ব্ল ি, জ ব্ায়ু পশরব্তথিজশিত অশভঘাত থমাোশব্ া ও অশভল াজি ো ক্রলম
থ
সক্ষমতা ব্াড়ালিার

লক্ষয ব্াং ালদশ্ ইলতামলধয জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা প্রণয়লির োজ

শুরু েলরলছ। পশরেল্পিাটি িারী, আশদব্াসী, শপশছলয় পড়া জিলগাষ্ঠীর শব্লশ্র্ ঝুুঁ শে ও এেইসলঙ্গ
স্থািীয় দুল াগ
থ ঝুুঁ শে হ্রালস েরণীয় শব্লব্ িায় শিলয় প্রণীত হলত হলব্।
সভায় আরও ব্ক্তব্য রালখি ব্াং ালদশ্ পশরলব্শ্ সাংব্াশদে থফারালমর সভাপশত োমরু

ইস াম

থ ৌধুরী, পশরলব্শ্, ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা লয়র উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর,
ইউএিশেশপ’র থপ্রাগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট এ থে এম আজাদ রহমাি, শপলেএসএফ-এর উপ-ব্যব্স্থাপিা
পশর া ে ফজল রাব্বী সালদে আহলমদ, দুল াগ
থ ব্যব্স্থাপিা শব্লশ্র্জ্ঞ গহর িইম ওয়ারা প্রমুখ।

https://www.banglatribune.com/others/environment/720692/%E2%80%98% E0
%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%
A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%A5 %E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA %E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%9F%E0%
A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%
A6%AA-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87%E2%80%99

‘অশ্চস্তলত্বর জিয যাল ঞ্জ হলয় দাশড়লয়লছ জ ব্ায়ু পশরব্তথি’

জাতীয় প ালয়র
থ
অংশ্ীজি সং ালপ সংসদ সদসযসহ শব্লশ্র্জ্ঞরা ব্ল লছি, আমালদর অশ্চস্তলত্বর
জিয যাল ঞ্জ হলয় দাশড়লয়লছ জ ব্ায়ু পশরব্তথি। এই যাল ঞ্জ থমাোলব্ ায় ধিী থদশ্গুল ার
মুখালপক্ষী হলয় ব্লস র্ােল
লব্ িা। এ শব্র্লয় সরোরী ও থব্সরোরী প ালয়
থ সমশিত পদলক্ষপ
গ্রহলণর পাশ্াপাশশ্ জিসল তিতা ব্াড়ালত হলব্। আজ ব্ুধব্ার রাজধািীর ব্র্যাে থসন্টার
শম িায়তলি থসন্টার ফর পাটিথ শসলপিশর শরসা থ এন্ড থেলভ পলমন্ট (শসশপআরশে) আলয়াশ্চজত ওই
সং াপ সঞ্চা িা েলরি শসশপআরশে’র প্রধাি শিব্াহী
থ থমা. শ্ামছুলদাহা।
সং ালপ আল া িায় অংশ্ থিি পশরলব্শ্ ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা য় সম্পশেথত সংসদীয়
েশমটির সভাপশত সালব্র থহালসি থ ৌধুরী, শব্শসএএস পশর া ে আশতে রহমাি, খু িা শসটি
েলপালরশ্লির
থ
পযালি থময়র আ ী আেব্র টিপু, পশরলব্শ্ ব্ি ও জ ব্ায়ু পশরব্তথি মন্ত্রণা লয়র
উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর, ব্াং ালদশ্ পশরলব্শ্ সংব্াশদে থফারালমর সভাপশত োমরু
ইস াম থ ৌধুরী, ইউএিশেশপ’র থপ্রাগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট এ থে এম আজাদ রহমাি, শপলেএসএফ’র
উপব্যব্স্থাপিা পশর া ে ফজল রাব্বী সালদে আহলমদ, দূল াগ
থ ব্যব্স্থাপিা শব্লশ্র্জ্ঞ গহর িইম
ওয়ারা, শেয়ালোশিয়া োশি শেলরক্টর থখালদজা থব্গম, ইউএি উইলমি থপ্রাগ্রাম থস্পশ্াশ স্ট
শদ রুব্া হায়দার, সুন্দরব্ি ও উপেূ সুরক্ষা আলন্দা লির সমিয়ে শিখ
ন্দ্র ভদ্র প্রমূখ।
সং ালপ ব্াং ালদলশ্র উপেূ ীয় অঞ্চল জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ ও এর অশব্ঘালত
ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর পক্ষ থর্লে থপ্রশরত প্রস্তাব্িা তু ল ধলরি অযাওলসে’র শিব্াহী
থ পশর া ে
শ্ামীম আরফীি। ব্াং ালদলশ্র িদী-ভাঙ্গি প্রব্ণ অঞ্চল জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্
ও এর অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর জিয েরণীয় শব্র্লয় প্রস্তাব্িা উপস্থাপি েলরি

এসশেএস’র শিব্াহী
থ পশর া ে রালব্য়া থব্গম। আর শসশসশব্শভও’র শরলপাটিথ ং ও েেুলমলন্টশ্ি
অশফসার প্রদীপ মাশেথ ব্াং ালদলশ্র খরাপ্রব্ণ অঞ্চল জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ ও
এর অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর পক্ষ থর্লে থপ্রশরত প্রস্তাব্িা উপস্থাপি েলরি। সং ালপ
থদলশ্র শব্শভন্ন অঞ্চ থর্লে আগত জ ব্ায়ু পশরব্তথলির অশভঘালত ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর
প্রশতশিশধসহ িাগশরে সমালজর প্রশতশিশধ, সরোরী থব্সরোরী প্রশতষ্ঠালির েমেতথ
থ া-েম থ ারী,
গলব্র্ে এব্ং িীশতশিধারেগণ
থ
অংশ্গ্রহণ েলরি।
আল া িায় অংশ্ শিলয় সংসদ সদসয সালব্র থহালসি থ ৌধুরী ব্ল ি, থিেসই উন্নয়ি শিশ্চিত
েরলত এেটি র্া র্ জাতীয় অশভল াজি পশরেল্পিা (িযাপ) প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির থোলিা
শব্েল্প থিই। িযাপ আমালদর জাতীয় জীব্লির জিযও অতযন্ত গুরুত্বপূণ।থ আমরা ইলতামলধয
জ ব্ায়ু পশরব্তথলির শব্র্লয় জাতীয় সংসলদ সব্সম্মত
থ
শসদ্ধান্ত প্রস্তাব্ গ্রহণ েলরশছ। এখি গুরুলত্বর
সলঙ্গ োজটি েরা দরোর। এই ‘অংশ্ীজি সং াপ’ এেটি সূ িা হলত পালর। এেটি
অংশ্গ্রহণমূ ে ও র্া র্ িযাপ প্রণয়ি এব্ং তা ব্াস্তব্ায়ি জরুরী ব্ল শতশি উলেখ েলরি।
জ ব্ায়ু শব্লশ্র্জ্ঞ আশতে রহমাি ব্ল ি, িযাপ প্রশ্চক্রয়াটি ধীলর ধীলর এলগালে। া ২০২২ সাল র
এশপ্র মালস থশ্র্ হব্ার সম্ভাব্িা আলছ। িযাপ প্রণয়ি এব্ং ব্াস্তব্ায়লির থক্ষলত্র ব্াং ালদলশ্র
অঞ্চ গুল ার শিজস্ব ব্াস্তব্তা শব্লব্ িায় শিলত হলব্। শতশি ব্ল ি, উপেূ সহ থদলশ্র সব্ অঞ্চল ই
জ ব্ায়ু পশরব্তথলির থিশতব্া ে প্রভাব্ পশর শক্ষত হলে। সুশ্াসলির অভাব্ রলয়লছ। িযাপ
প্রণয়লির শব্র্য়গুল া শব্লব্ িায় শিলত হলব্।
পযালি থময়র আ ী আেব্র টিপু ব্ল ি, থভৌলগাশ ে ব্াস্তব্তার আল ালে এেটি র্া র্ জাতীয়
অশভল াজি পশরেল্পিা প্রণয়ি ছাড়া ব্া াুঁর পর্ থিই। ব্ঙ্গব্ন্ধু েিযা প্রধািমন্ত্রী থশ্খ হাশসিার
শিলদথলশ্ ইলতামলধয উলদযাগ থিওয়া হলয়লছ। থ াোয়ত জ্ঞাি ও ক্ষশতগ্রস্ত জিলগাষ্ঠীর মািুলর্র
অশভজ্ঞতালে গুরুত্ব শদলয় িযাপ প্রণয়লির পাশ্াপাশশ্ জ ব্ায়ু পশরব্তথলির ঝুুঁ শে থমাোল য়া
প্রলয়াজিীয় পদলক্ষপ গ্রহলণর আহ্বাি জািাি শতশি।
উপসশ ব্ ধশরত্রী েুমার সরোর ব্ল ি, প্রস্তাব্িার মলধয আপিারা থদলশ্র শতিটি অঞ্চল র মািুলর্র
সমসযাগুল া তু ল এলিলছি। এই শতিটি অঞ্চ ই শিজস্ব তব্শশ্ষ্টযপূণ অঞ্চ
থ
। এই মৎোর োজটি
িযাপ প্রণয়ি প্রশ্চক্রয়ার জিয অলিে ব্ড় সহায়ে ভূ শমো রাখলব্। এই োলজর প্রশতফ িও িযালপ
পালব্ি ব্ল আশ্ােশর।
শসশপআরশে’র প্রধাি শিব্াহী
থ
থমা. শ্ামছুলদাহা ব্ল ি, জ ব্ায়ু পশরব্তথিজশিত অশভঘাত
থমাোলব্ া ও অশভল াজি ো ক্রলম
থ
সক্ষমতা ব্ৃশ্চদ্ধর লক্ষয ব্াং ালদশ্ ইলতামলধয জাতীয়
অশভল াজি পশরেল্পিা প্রণয়লির োজ শুরু েলরলছ। িযাপ ততশরর প্রশ্চক্রয়াটি অব্শ্যই
অংশ্গ্রহণমূ ে ও স্বে হলত হলব্। এলক্ষলত্র িারী, আশদব্াসী, শপশছলয় পড়া জিলগাষ্ঠীর শব্লশ্র্ ঝুুঁ শে
ও এেইসলঙ্গ স্থািীয় দুল াগ
থ ঝুুঁ শে ও ঝুুঁ শে হ্রালস েরণীয় শব্র্য়গুল া শব্লব্ িায় শিলত হলব্। ক্ষশতগ্রস্ত
ও ভুক্তলভাগী জিলগাষ্ঠীর এব্ং শব্শভন্ন অংশ্ীজলির র্া র্ অংশ্গ্রহণ ছাড়া িযাপ প্রণয়ি েরা হল
পশরেল্পিাটি ো ের
থ ভূ শমো রাখলত পারলব্ িা ব্ল শতশি উলেখ েলরি।
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