CSOs demand stand-alone human rights
instrument for climate change victims

Climate change impacts are causing disproportionate impacts and forcing people to
compromise their basic human rights, said a study in a seminar at the national press
club in Dhaka.
Speakers in the seminar demanded a stand-alone legal instrument under the UNFCCC.
They put this demand in such a time when the UNHCR's Special Rapporteur on Human
Rights and Climate Change Dr Ian Fry is currently visiting Bangladesh to capture relevant
evidence from the ground, said a press release on Tuesday.
Centre for Participatory Research and Development and its research partners SDS,
MAASAUS and Badaban Shangho conducted the study in 600 families in Shariarpur,
Rajshahi and Satkhira districts.
The study identified an increase in dropping out of schools, child marriage, social and
sexual harassment, abuse, gender-based violence, child labor etc in the erosion displaced
communities, noted the press release.
There has also been an increase in women's uterus infection, preeclampsia, miscarriage etc
due to force or helplessly intake and use of saline water in the south-west coastal areas.
Moreover, there is a rise of involuntary migration from the Barind areas while leaving
women burdened with extra work and exposure to social risks e.g. sexual violence.

The study identified a clear link between rights violations especially when the residual
impacts of the extreme weather events and slow processes become persistent and force
people to compromise their basic needs and requirements.
Reflecting on the study findings, Sharif Jamil, general secretary of Bangladesh Paribesh
Andolon (BAPA) said, "It's not the climate change impacts only, there are other issues like
governance failure, power and class domination, socio-political marginalisation and
exclusion which act as the triggering factors of vulnerability.
"We need to address those also, otherwise, we might fail to protect rights," he added.
Nikhil Bhadra, senior reporter, Kaler Kontho hailed the research findings as they
established a causal relationship between climate change impacts and human rights
violations. He emphasised more such research to capture on-the-ground evidence.
CPRD Chief Executive Md Shamsuddoha emphasised the establishment of a legal
instrument or framework under the UNFCCC to safeguard the rights of the climate victims.
He also demanded IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) special report on
human rights and climate change. Such a report would advance a science-based argument
for establishing a multi-lateral legal instrument for protecting the human rights of climate
victims.
Rabeya Begum, executive director of SDS, said, "Let not there be a single more instance
of child marriage, harassment, and gender-based violence. Countries are beholden by a
number of UN Conventions and by their respective constitutions to ensure and safeguard
fundamental citizenry rights."
Among others, Lipi Rahman, executive director of Badabon Shangho,and Merina
Husda, was present at the seminar.

https://www.tbsnews.net/bangladesh/environm
ent/csos-demand-stand-alone-human-rightsinstrument-climate-change-victims-495622

Natural disasters cost coastal families Tk11k to
Tk58 lakh in 20 years

Today, 1 billion of the world’s most vulnerable children are at extreme risk. If the world
fails to act, tomorrow it will be all children. It is past time to put children at the center of
climate action. Photo: Courtesy
Families in the country's south-west coastal region have lost between Tk 11,500 and
Tk58 lakh each to various natural disasters in the last 20 years, according to a new
study.
Besides, the people living in river erosion-prone areas of the Ganges-Brahmaputra-Meghna
River basin suffered a loss of around Tk41 lakh per family on average, while the loss for
those in the Barind region stood at Tk1.35 lakh, the study said.
The Center for Participatory Research and Development and its research partners
Shariatpur Development Society (SDS), MAASAUS and Badaban Shangho conducted the
study in 600 families in Shariatpur, Rajshahi and Satkhira districts.
At a study sharing seminar in the National Press Club in Dhaka on Tuesday, the research
agency demanded a standalone legal instrument for the climate victims under the United
Nations Framework Convention on Climate Change.
The demand comes at a time when the UNHCR's Special Rapporteur on Human Rights
and Climate Change, Dr Ian Fry, is currently visiting Bangladesh to capture relevant
evidence from the ground.

The study identified an increase in dropping out of schools, child marriage, social and
sexual harassment, abuse, gender-based violence, child labor etc. in the erosion-displaced
communities.
In this study conducted in 2022, the issue of human rights violations in particular areas and
differences in vulnerability of the same population has come up. Data was collected from
200 households in each region.
In the south-west coastal region, 100% of the families surveyed confirmed that they have
witnessed clear effects of climate change.
In the last 20 years, 200 families have suffered a direct financial loss of about Tk9.25 crore
(in current value) because of the natural disasters. Among these direct financial losses, the
main ones are losses of agricultural land and habitat, homesteads, livestock, household
goods and damage to fishing equipment, trees, kitchens, toilets, etc.
Women and children are relatively more vulnerable to these indirect harms. For example,
66.7% of the respondents mentioned that women in those areas are suffering from uterine
infections/tumors/cancer due to the presence of high levels of salt in the water.Some 77.8%
of the respondents reported that the women in their area were suffering from irregular
menstruation, 52.3% of the respondents acknowledged the complications of pregnant
women during childbirth in those areas.
In Rajshahi region, the study was conducted in total 4 unions and one municipality of
Godagari and Tanore upazilas.
Among 200 respondents, 128 have lost their livestock equivalent to Tk33,769 and Tk67.53
lakh on an average. Homeland losses and damages of 178 families stand at Tk79.80 lakh.
The economic value of crop damage of 81 families is around Tk49 lakh.
In the river erosion prone region, 74% of the respondents in five unions and one
municipality of Naria and Zanjira upazilas in Shariatpur region felt that the seasonal cycle
has changed in their region in the last 20 years.
Some 90% of the respondents said they faced damages due to waterlogging, 91.5% of the
respondents said their houses and furniture got destroyed due to river bank erosion that
resulted in an average loss of around Tk27 lakh.
Besides, 55.3% of the respondents said their agricultural lands were wiped out due to river
erosion as well. In the last 20 years, its estimated market value amounts to Tk48 lakh and
an average of Tk24,000, while 52% of the respondents said their livestock were damaged
due to various natural calamities and each family has suffered an average loss of Tk2.57
lakh.
Some 71% of the respondents said the rate of being injured and infected by various diseases
have increased due to river bank erosion and waterlogging.

Reflecting on the study findings, Sharif Jamil, general secretary of Bangladesh Paribesh
Andolon, said it is not the climate change impacts only, there are other issues, such as
governance failure, power and class domination, socio-political marginalisation and
exclusion etc., which act as the triggering factors of vulnerability.
"We need to address those too, otherwise we might fail to protect rights," he added.
Rabeya Begum, executive director of the SDS, said, "Let not there be a single more
instance of child marriage, harassment and gender-based violence."

https://www.tbsnews.net/bangladesh/environment/natural-disasterscost-coastal-families-tk11k-tk58-lakh-20-years-495822

Climate change forcing people to
compromise basic human rights in
Bangladesh: Study

Climate change impacts are causing disproportionate impacts and forcing people
to compromise their basic human rights, the latest study reveals.
Keeping this in view, speakers at a seminar demanded a stand -alone legal
instrument under the UNFCCC held at the national press club in Dhaka.
They put this demand in such a time when the UNHCR’s Special Rapporteur on
Human Rights and Climate Change, Dr Ian Fry, is currently visiting Bangladesh
to capture relevant evidences from the ground.
Center for Participatory Research and Development and its research partners
SDS, MAASAUS and Badaban Shangho conducted the study in 600 families in
Shariarpur, Rajshahi and Satkhira districts.

The study identified an increase in dropping out of schools, child marriage,
social and sexual harassment, abuse, gender-based violence, child labor etc. in
the erosion displaced communities.
An increase in women’s uterus infection, preeclampsia, miscarriage etc. due to
forced/helplessly intake and use of saline water in the south -west coastal areas,
the study shows.
An increase of involuntary migration from the Barind areas while leaving women
burdened with extra work and exposure to the social risks e.g., sexual violence,
as per the study.
The study identified a clear link of rights violation especially when the residual
impacts of extreme weather event and slow process become persistent and force
people to compromise their basic needs and requirements.
Reflecting on the study findings, Sharif Jamil, General Secretary of Bangladesh
Paribesh Andolon (BAPA) said that it’s not the climate change impacts only,
there are other issues like governance failure, power and class domi nation, sociopolitical marginalization and exclusion etc., which act as the triggering factors of
vulnerability.
He also stressed the need to address those also, otherwise we might fail to protect
rights.
Nikhil Bhadra, Senior Reporter, Kaler Kontho haile d the research findings as
they established a causal relationship between climate change impacts and human
rights violation. He emphasises more such researches to capture on -the-ground
evidences.
CPRD Chief Executive Md Shamsuddoha emphasises establishmen t of a legal
instrument or framework under the UNFCCC to safeguard rights of the climate
victims.
He also demanded IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) special
report on human rights and climate change.
Rabeya Begum, Executive Director SDS and said that ‘Let not there be a single
more instance of child marriage, harassment and gender -based violence’.
Among others. Lipi Rahman, Executive Director of Badabon Shangho,and Merina
Husda, Executive Director MAASAUS spoke in the event.
https://thefinancialexpress.com.bd/national/climate-change-forcing-people-to-compromise-basic-humanrights-in-bangladesh-study-1663151418

‘Legal framework a must to safeguard rights of
climate victims’
Speakers at a programme have stressed the need for formulating a legal
framework under the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) to safeguard the rights of the climate victims.
They made the call at a seminar held at Jatiya Press Club in the capital on
Tuesday when the UNHCR’s Special Rapporteur on Human Rights and Climate
Change Dr Ian Fry is currently visiting Bangladesh to capture relevant evidences
from the ground.
The organisers also shared a study report which identified an increase in
dropping out of schools, child marriage, social and sexual harassment, abuse,
gender-based violence, child labor etc. in the erosion displaced communities.
Center for Participatory Research and Development (CPRD) and its research
partners SDS, MAASAUS and Badaban Shangho conducted the study in 600
families in Shariatpur, Rajshahi and Satkhira districts of the country.
Addressing the event, CPRD Chief Executive Md Shamsuddoha emphasised on
establishing a legal instrument or framework under the UNFCCC to safeguard
rights of the climate victims.
Bangladesh Paribesh Andolon (BAPA) general secretary Sharif Jamil, SDS
Executive Director Rabeya Begum, Badabon Shangho Executive Director Lipi
Rahman, MAASAUS Executive Director Merina Husda and KalerKontho senior
reporter Nikhil Bhadra spoke, among others.
https://www.daily-sun.com/printversion/details/644270/%E2%80%98Legal-framework-a-must-tosafeguard-rights-of-climate-victims%E2%80%99

Each family incurs loss of Tk 33,000 to 400,000

Families of southern regions in the country have incurred an average loss of Tk 4, 62,491 each in natural disasters in the
last 20 years.
The amount of loss in Shariatpur in the Ganges-Brahmaputra-Meghna basins has stood at Tk 2, 57, 330 while the figure
is Tk 33,769 for Barendra regions.
The Center for Participatory Research and Development (CPRD), a non-government organisation, came up with this
statistics after carrying out a study with the assistance of three regional NGOs from Shariatpur, Rajshahi and Satkhira.
To assess the loss due to the climate change, the NGO took 200 families from each region as samples and conducted a
study on 600 families from the three regions altogether.
The chief executive of CPRD, Md Shamsuddoha, on Tuesday morning presented the study findings at Jahur Hossain
Chowdhury auditorium of the national press club in Dhaka.
Homesteads and croplands loss make people vulnerable

People move their houses away Testa river as the erosion intensifies. The picture was taken from Gangachara in Rangpur
on 23 October 2021. Mainul Islam
River erosion costs average Tk 24,000 per
family
The average loss per family in Shariatpur in
river erosion in the last 20 years has reached Tk
24,000 while the figure is Tk 2, 57, 330 in
terms of other damages, including the deaths of
livestock.
Employment opportunities have reduced for
10.5 per cent of the citizens of this region. Due
to displacement, 62.5 per cent are going
through an identity crisis.
73 per cent of the survey participants said they
don't enjoy festivals and don't feel as happy as
before.
Due to river erosion and other natural calamities, the children of 35 per cent of survey participants have dropped out of
school. To make ends meet, 26 per cent of the families are forced to send their children to work. 18 per cent of those
children are involved in risky jobs.
Diseases increase in 99pc of families
The research has revealed that 93 per cent of families living in the Barendra region are suffering from a water crisis. Due
to natural calamities like excessive heat, the work hours have been reduced by 38.5 per cent. 48.5 per cent of people have
been unemployed for varying periods. And the research has also revealed that due to climate change, diseases have
become more prevalent in 99.5 per cent of families.
After presenting the research outcomes, CPRD chief executive Shamsuddoha said climate change deprives the affected
people of the right to food, water, housing, medical care and education and to live a decent life.
The worsening of the human rights situation due to climate change also has to be taken into account. He hoped that
UNHCR’s special rapporteur on human rights and climate change Ian Fry, who is currently visiting Bangladesh, would
bring up this matter to the UN.
Bangladesh Poribesh Andolon (BAPA) general secretary Sharif Jamil said, “There is no doubt that climate change is
causing a human rights crisis. This research is another proof of it.”
He said, more research needs to be conducted on people losing their rights and then outcomes of those researches need to
be implemented in national and international policies.
Nikhil Chandra Bhadra, the coordinator of the Sundarbans and Coastal Protection Movement, said, “From the media and
the people of the coastal region, we hear stories of their deprivation and them losing their rights. But we don’t see any
steps being taken at the national and international level.”
SDS executive director Rabeya Begum and Badabon Sangho executive director Lipi Rahman were among the others
who spoke at the conference. Moreover, experts on climate change and human rights, policymakers and participants also
spoke at the event.

https://en.prothomalo.com/environment/uo36ua4g0k

Climate change impacts compelled people to compromise with basic HR

Climate change impacts are causing disproportionate impacts and forcing people to compromise their
basic human rights, ap study sharing seminar in the national press club in yesterday.
Speakers in the seminar demanded a stand-alone legal instrument under the UNFCCC. They put this
demand in such a time when the UNHCR’s Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change,
Dr Ian Fry, is currently visiting Bangladesh to capture relevant evidences from the ground.
Center for Participatory Research and Development and its research partners SDS, MAASAUS and
Badaban Shangho conduced the study in 600 families in Shariarpur, Rajshahi and Satkhira districts. The
study identified an increase in dropping out of schools, child marriage, social and sexual harassment,
abuse, gender-based violence, child labor etc. in the erosion displaced communities.
An increase in women’s uterus infection, preeclampsia, miscarriage etc. due to forced/helplessly intake
and use of saline water in the south-west coastal areas. An increase of involuntary migration from the
Barind areas while leaving women burdened with extra work and exposure to the social risks e.g., sexual
violence. The study identified a clear link of rights violation especially when the residual impacts of extreme
weather event and slow process become persistent and force people to compromise their basic needs
and requirements.
Reflecting on the study findings, Sharif Jamil, General Secretary of Bangladesh Paribesh Andolon (BAPA)
said that it’s not the climate change impacts only, there are other issues like governance failure, power

and class domination, socio-political marginalization and exclusion etc., which act as the triggering factors
of vulnerability. We need to address those also, otherwise we might fail to protect rights, he added.
Nikhil Bhadra, Senior Reporter, Kaler Kontho hailed the research findings as they established a causal
relationship between climate change impacts and human rights violation. He emphasizes more such
researches to capture on-the-ground evidences.
CPRD Chief Executive Md Shamsuddoha emphasizes establishment of a legal instrument or framework
under the UNFCCC to safeguard rights of the climate victims. He also demanded IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) special report on human rights and climate change. Such a report would
advance science-based argument for establishing a multi-lateral legal instrument for protecting human
rights of the climate victims.
Rabeya Begum, Executive Director SDS and said that ‘Let not there be a single more instance of child
marriage, harassment and gender-based violence’. Countries are beholden by a number of UN
Conventions and by their respective constitutions to ensure and safeguard fundamental citizenry rights.
Among others. Lipi Rahman, Executive Director of Badabon Shangho, and Merina Husda, Executive
Director MAASAUS spoke in the event.

https://dailycountrytodaybd.com/story/climate-change-impactscompelled-people-to-compromise-with-basic-hr

CSOs Demanded A Stand-Alone Human Rights
Instrument For The Climate Victims

Climate change impacts are causing disproportionate impacts and forcing people to
compromise their basic human rights, a study sharing seminar in the national press
club in Dhaka revels. Speakers in the seminar demanded a stand-alone legal
instrument under the UNFCCC. They put this demand in such a time when the
UNHCR’s Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change, Dr Ian Fry, is
currently visiting Bangladesh to capture relevant evidences from the ground.
Center for Participatory Research and Development and its research partners SDS,
MAASAUS and Badaban Shangho conduced the study in 600 families in Shariarpur,
Rajshahi and Satkhira districts. The study identified an increase in dropping out of
schools, child marriage, social and sexual harassment, abuse, gender-based violence,
child labor etc. in the erosion displaced communities. An increase in women’s uterus
infection, preeclampsia, miscarriage etc. due to forced/helplessly intake and use of
saline water in the south-west coastal areas. An increase of involuntary migration
from the Barind areas while leaving women burdened with extra work and exposure
to the social risks e.g., sexual violence. The study identified a clear link of rights
violation especially when the residual impacts of extreme weather event and slow
process become persistent and force people to compromise their basic needs and
requirements.

Reflecting on the study findings, Sharif Jamil, General Secretary of Bangladesh
Paribesh Andolon (BAPA) said that it’s not the climate change impacts only, there
are other issues like governance failure, power and class domination, socio-political
marginalization and exclusion etc., which act as the triggering factors of
vulnerability. We need to address those also, otherwise we might fail to protect
rights, he added.
Nikhil Bhadra, Senior Reporter, Kaler Kontho hailed the research findings as they
established a causal relationship between climate change impacts and human rights
violation. He emphasizes more such researches to capture on-the-ground evidences.
CPRD Chief Executive Md Shamsuddoha emphasizes establishment of a legal
instrument or framework under the UNFCCC to safeguard rights of the climate
victims. He also demanded IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
special report on human rights and climate change. Such a report would advance
science-based argument for establishing a multi-lateral legal instrument for
protecting human rights of the climate victims.
Rabeya Begum, Executive Director SDS and said that ‘Let not there be a single more
instance of child marriage, harassment and gender-based violence’. Countries are
beholden by a number of UN Conventions and by their respective constitutions to
ensure and safeguard fundamental citizenry rights. Among others. Lipi Rahman,
Executive Director of Badabon Shangho,and Merina Husda, Executive Director
MAASAUS spoke in the event.

https://www.outlookbangla.com/2022/09/13/csos-demanded-a-standalone-human-rights-instrument-for-the-climate-victims/
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প্রতি পতিবারি ৩৩ হাজাি থেরে সারে ৪ লাখ
টাোি ক্ষতি

প্রাকৃতিক দুর্ারে
য েি ২০ বছরে দদরেে দতিণাঞ্চরেে প্রতিটি পতেবারেে েরে ৪ োখ ৬২
হাজাে ৪৯১ িাকা আতথক
য িতি হরেরছ। েঙ্গা-দেঘনা-ব্রহ্মপুরেে অববাতহকা অঞ্চরেে
েেীেিপুরে এই িতিে পতেোণ েরে ২ োখ ৫৭ হাজাে ৩৩০ িাকা। আে বরেন্দ্র অঞ্চরে
েরে ৩৩ হাজাে ৭৬৯ িাকা িতি হরেরছ।
েরবষণা করে এেন ফোফে উপস্থাপন করেরছ দবসেকাতে উন্নেন সংস্থা দসন্টাে ফে
পাটিয তসরপিতে তেসার্য অযান্ড দেরেেপরেন্ট (তসতপআেতে)। েরবষণাে সংস্থাটি আঞ্চতেক
তিনটি দবসেকাতে সংস্থা (এনজজও) েেীেিপুে এোকাে েেীেিপুে দেরেেপরেন্ট
দসাসাইটি (এসতেএস), োজোহীরি োসাউস এবং সািিীোে বাদাবন সংরঘে সহােিা
তনরেরছ। জেবােু পতেবিযরনে অতেঘারি িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি
তনরে ওই তিন অঞ্চরেে ২০০ করে ৬০০টি পতেবারেে ওপে েরবষণাটি হরেরছ।
আজ েঙ্গেবাে সকারে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন
আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন এই েরবষণাে ফোফে উপস্থাপন কো হে।
তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান দো. োেসুরদাহা এই ফোফে িু রে িরেন।

দতিরণ আতথক
য িতিে অনযিে কােণ কৃতষজতে ও
বসিতেিা হাোরনা
ফোফে িু রে িরে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা বরেন, দতিণাঞ্চরে আতথক
য
িতিে অনযিে কােণ কৃতষজতে ও বসিতেিা হাোরনা। এে কােরণ ৫০ দেতেক ৩ োে
পতেবাে আতথকোরব
য
িতিগ্রস্ত হরেরছ। এ ছাো বসিবাতেে িেিতিে কােরণ ২৯
দেতেক ৭ োে পতেবাে, েৃহপাতেি পশুপাতখে কােরণ ৮ দেতেক ৪ োে পতেবাে,
েৃহস্থাতে সােগ্রীে িেিতিে কােরণ ৫ দেতেক ৮ োে এবং োছ িোে সেঞ্জাে,
োছপাো, োন্নাঘে ও দেৌর্াোরেে িতিে কােরণ ৩ দেতেক ৪ োে।
ওই এোকাে েিোে োনুষ স্বাস্থযসংকরি দোোে পাোপাতে প্রাণহাতন দবরেরছ ২ দেতেক
৫ োে পতেবারে। আে ৩২ দেতেক ৫ োে পতেবারেে তেশুো স্কুে দথরক ঝরে পেরছ, ১৪
দেতেক ৫ োে পতেবারে বােযতববাহ হরে।

নদীোঙরন প্রতি পতেবারে েরে ২৪ হাজাে িাকাে
িেিতি
অনযতদরক শুিু নদীোঙরনই ২০ বছরে েরে ২৪ হাজাে িাকাে িেিতি হরেরছ
েেীেিপুে অঞ্চরেে এরককটি পতেবারে। প্রাকৃতিক দুর্ারে
য েবাতদ পশুপাতখে েৃিুয ও
অনয িেিতি তহসারব েি ২০ বছরেে ওই এোকাে প্রতি পতেবারে আতথক
য পতেোণ েরে
২ োখ ৫৭ হাজাে ৩৩০ িাকা।
অঞ্চেটিে ১০ দেতেক ৫ োে োনুরষে কারজে (তদনেজুতে) সুর্াে করে দেরছ।
স্থানান্তরেে কােরণ পতের্ে–সংকরি েুেরছন ৬২ দেতেক ৫ োে োনুষ। উৎসব ও েরনে
আনন্দ করে দেরছ বরে জাতনরেরছন েরবষণাে অংে দনওো এখানকাে ৭৩ োে োনুষ।
নদীোঙনসহ অনযানয প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ সৃষ্ট অোরবে কােরণ উত্তেদািা ৩৫
োরেে সন্তান তবদযােে দথরক ঝরে পরেরছ। অথনীতিে
য
র্াকা সর্ে োখরি ২৬ োে
পতেবাে তেশুসন্তানরদে কারজ পাঠারি বািয হরেরছ। এে েরিয ১৮ োরেে সন্তারনো
ঝু ুঁ তকপূণ কারজ
য
্ুক্ত।

জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব ৯৯ োে পতেবারে
দোেবযাতি দবরেরছ
বরেন্দ্র অঞ্চরেে ৯৩ োে পতেবাে খাওোে পাতনে সংকরি েুেরছন বরে েরবষণাে উরঠ
এরসরছ। অতিতেক্ত েেরেে েরিা প্রাকৃতিক দুর্ারে
য ৩৮ দেতেক ৫ োে োনুরষে
শ্রেঘণ্টা করেরছ। তবতেন্ন দেোরদ কেহীন
য
হরেরছ ৪৮ দেতেক ৫ োে োনুষ। আে
জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব ৯৯ দেতেক ৫ োে পতেবারে দোেবযাতি দবরেরছ বরে
েরবষণাে পাওো দেরছ।

েরবষণাে ফোফে উপস্থাপন দেরষ তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা বরেন,
জেবােু পতেবিযন েুক্তরোেীরদে খাদয, পাতন, বস্ত্র, বাসস্থান, তর্তকৎসা ও তেিাপ্রাতিে
দেৌতেক অতিকাে এবং োনসেি জীবন্াপরনে অতিকাে দথরক বজঞ্চি কেরছ। জেবােু
পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে পতেতস্থতিে অবনতিে তবষেটি তবরবর্নাে তনরি হরব।
বাংোরদরে সফরে আসা জাতিসংরঘে েেণাথী সংস্থাে (ইউএনএইর্তসআে) জেবােু
পতেবিযন ও োনবাতিকােতবষেক তবরেষ দূি ইোন ফ্রাই জাতিসংরঘ এ তবষেটি উপস্থাপন
কেরবন বরেও তিতন প্রিযাো বযক্ত করেন।
বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে (বাপা) সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, জেবােু
পতেবিযরন োনবাতিকারেে তবপ্েয হরে, এ তনরে দকারনা তবিকয দনই। এই েরবষণাে
ফোফে িাে আেও একটি প্রোণ। োনুরষে অতিকাে হেণ তনরে আেও েরবষণা করে
প্রতিরবদনগুরো জািীে ও আন্তজযাতিক নীতিোোে অন্তেুক্ত
য কেরি হরব।
সুন্দেবন ও উপকূে সুেিা আরন্দােরনে সেন্বেকােী তনতখে র্ন্দ্র েদ্র বরেন, েণোিযরে
এবং উপকূেীে অঞ্চরেে োনুরষে েুখ দথরক িারদে বঞ্চনা এবং অতিকাে হেরণে েল্প
দোনা ্াে। তকন্তু দদেীে ও আন্তজযাতিক প্ারে
য দকারনা উরদযাে দদখা ্াে না।
সরেেরন অনযরদে েরিয বক্তবয দদন এসতেএরসে তনবাহী
য পতের্ােক োরবো দবেে,
োসাউরসে তনবাহী
য পতের্ােক েযাতেনা েূে,ু য বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য পতের্ােক তেতপ
েহোন প্রেুখ। এ ছাো জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তনরে কাজ কো তবরেষজ্ঞ,
নীতিতনিােক,
য
অংেীজরনোও িাুঁরদে েিােি দদন।
https://www.prothomalo.com/bangladesh/environment/v9h2a0197a

জলবায়ু পতিবিতরে ক্ষতিগ্রস্ত হরে মােবাতিোি

জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে র্েেোরব তবনষ্ট হরে।
িতিগ্রস্ত অঞ্চরে দবকােত্ব-দতেদ্রিা, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, স্বাস্থয ও
োনতসক ঝুুঁ তক, বােযতববাহ এবং তেশুশ্রে প্রতিতনেি বৃজি পারে বরে েন্তবয করেরছন
পতেরবেতবদো।
আজ েঙ্গেবাে জািীে দপ্রস ক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন দসন্টাে ফে
পাটিয তসরপিতে তেসার্য দেরেেপরেন্ট (তসতপআেতে) আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন
এসব েন্তবয করেন বক্তাো। এ সেে দদরেে তিনটি জেবােু অতেঘািপূণ অঞ্চরেে
য
জনরোষ্ঠীে
োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণাে ফোফে উত্থাপন কো হে।
সংবাদ সরেেরন েরবষণা প্রতিরবদরনে ফোফরেে ওপে আরোর্না করেন বাংোরদে
পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে, সুন্দেবন ও উপকূে সুেিা
আরন্দােরনে সেন্বেক তনতখে র্ন্দ্র েদ্র, তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা, বাদাবন
সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে প্রেুখ।

সংবাদ সরেেরন েেীফ জাতেে বরেন, 'জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব োনুরষে োনবাতিকাে
েঙ্ঘন দঠকারি প্রকৃতিতনেযে পদরিপ তনরি হরব। তপিৃেূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে।
তকন্তু এটি েিা কো হরে না। '
তিতন আরো বরেন, 'দেৌরোতেক অবস্থারনে জনয বাংোরদরে জেবােু পতেবিযরনে অতেঘাি
িু েনােূেক দবতে। িৃণেূে দথরক নীতিতনিােণী
য
প্াে
য প্ন্ত
য এে গুরুত্ব অনুিাবন কেরি হরব।
জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে আসরি হরব। '
েরবষণাে দদখা ্াে, জতেপকৃি তিন অঞ্চরে আকজিক বনযা, নদীোঙন, েবণাক্তিা এবং
খোে ফরে বসবাসেি জনরোষ্ঠী স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পতের্ে
সংকি, সতহংসিা, োনতসক তবপ্েসহ
য
নানা িেরণে সংকরিে সেুখীন হরেন। জেবােু
পতেবিযরনে প্রোরব প্রাে ১০ দকাটি ১০ োখ িাকাে আতথক
য িতিসািন হরেরছ জতেপকৃি ৬০০
টি পতেবারেে।
বক্তাো বরেন, 'জেবােু পতেবিযন িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে জীবনরবাি, সংস্কৃতি এবং সেৃজিরক
আক্রান্ত করে। অথর্ এ অবস্থা দথরক পতেোরণে জনয দকারনা আন্তজযাতিক আইতন কাঠারো
দনই। েরবষণাে ফোফরেে োিযরে বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব
োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে তবষরে বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআরেে জেবােু ও
োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরেে দৃটষ্ট আকষণয করেন। '

https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/09/13/1183078

জেবােুে দনতিবার্ক পতেবিযন জীবন্াো দুতবষহ
য
কেরছ: তসতপআেতে

ঢাো: জেবােু পতেবিযরনে দনতিবার্ক প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রিা
বৃজি, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও োনুরষে স্বাস্থয
ঝু ুঁ তক বৃজি পারে। ্া োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য করেরছ।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) সকাে ১১িাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী
তেেনােিরন তসতপআেতে আরোজজি জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে
োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা ফোফরে এ দাতব কেরছন সংবাদ সরেেরন অংে
দনওো বক্তাো।
বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে (বাপা) সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতি
তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে দনতিবার্ক প্রোরব
োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে
কথাগুরো নীতি তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁরছ না। আোরদে দদে পাতন দুষ্প্রারপযে দদে।
শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে পাতন আরস।
তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে
এতেরে আসরি হরব। আোরদে দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরন আোরদে দবতে িতি
হরে। এজনয আোরদে সরর্িন হরি হরব। তপিৃেূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে।
তকন্তু এটি েিা কো হরে না।
বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কেকারন্ড
য
স্বেিা জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্ত োনুষ
প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট

কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ।
দুর্ারে
য অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো। দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক
কারজে পাোপাতে স্বােী বাতহরেে কারজও সহােিা কেরি হে।
সংবাদ সরেেরন বাংোরদরেে ৩টি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুে এ জেবােু
পতেবিযরনে প্রোব তনরে েরবষণা ফোফে জানান েরবষকো। েি ২০ বছরে এই
অঞ্চেগুরোরি জেবােুেি ঋনাত্বক পতেবিযন হরেরছ।
েরবষণাে দদখা দেরছ, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০টি
পতেবাে ৯ দকাটি ২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো
িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে
পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সােসহ নানা সংকরিে
েুরখােুতখ হরে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে দনতিবার্ক প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে
েরবষণা ফোফেগুরো বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে-এে জেবােু ও
োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরেে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয োরখন, তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান, সােসুরদাহা, বাদাবন
সংরঘে তনবাহী
য প্রিান, তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে প্রেুখ।
https://www.banglanews24.com/national/news/bd/957067.details

জেবােু ঝু ুঁ তকগ্রস্তরদে োনবাতিকাে সুেিাে
আইতন কাঠারো প্রণেরনে দাতব
স্টাফ তিরপাটত াি
১৪ দসরেম্বে ২০২২, বুিবাে

জেবােু ঝুুঁ তকগ্রস্তরদে োনবাতিকাে সুেিাে আইতন কাঠারো প্রণেরনে দাতব জাতনরেরছ দসন্টাে ফে
পাটিয তসরপিতে তেসার্য অযান্ড দেরেেপরেন্ট (তসতপআেতে)। েঙ্গেবাে জািীে দপ্রস ক্লারবে জহুে
দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন তসতপআেতে, এসতেএস, োসাউস ও বাদাবন সংঘ-এে উরদযারে
‘বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে’ে জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তবষেক তবরেষ দূরিে
সফে এবং জেবােু পতেবিযরনে অতেঘারি িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি প্রসরঙ্গ
‘নােতেক সোরজে বক্তবয ও েরবষণা েব্ধ ফোফে উপস্থাপন’ েীষক
য এক সংবাদ সরেেরন এ দাতব
কো হে। সংবাদ সরেেরন সোপতিত্ব করেন তসতপআেতে’ে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা, তবরেষ
অতিতথ তহরসরব বক্তবয োরখন বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে (বাপা) সািােণ সম্পাদক েেীফ
জাতেে। েরবষণা ফোফে িু রে িরে োেসুরদাহা বরেন, জেবােু পতেবিযরনে স্থান, সম্প্রদাে ও বযজক্ত
প্ারে
য
তেন্ন ও বহুেুখী তবপদাপন্নিাে তর্ে অনুসন্ধারন তসতপআেতে ও এে সহর্ােী সংেঠন
এসতেএস, োসাউস ও বাদাবন সংঘ ্থাক্ররে েেীেিপুে, োজোহী, সািিীোে ৬০০টি পতেবারেে
ওপে েরবষণা কা্ক্রে
য
পতের্ােনা করে। েরবষণা ফোফরে প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ েি ২০
বছরে দদরেে দতিণাঞ্চরে প্রতিটি পতেবাে েরে ৪৬২৪৯১.৫৭৫ িাকা করে আতথক
য িতিে তেকাে
হরেরছ এবং প্রিানিে িেিতি হরে কৃতষজতে ও বসিতেিা হাোরনা (দোি িেিতিে ৫০.৩%),
বসিবাতেে িেিতি (২৯.৭%), েৃহপাতেি পশু-পাতখে িেিতি (৮.৪%), েৃহস্থাতে-সােগ্রীে িেিতি
(৫.৮%), এবং োছ িোে সেঞ্জাে, োছপাো, োন্নাঘে, দেৌর্াোে প্রেৃ তিে িেিতি (৩.৪%)। এ ছাো
অ-অথননতিক
য
িেিতি দ্েন; প্রাণহাতন বৃজি দপরেরছ ২.৫% পতেবারে, স্বাস্থয সংকরি েুেরছ ১০০%,
বাস্তুর্ুযতি ও স্থানান্তেণ বৃজি দপরেরছ ১৪%, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন বৃজি দপরেরছ ৩%, খাদয সংকরি
আরছ ৮৫% পতেবাে, পাতন সংকরি েুেরছ ৬২% পতেবাে, ৩২.৫% পতেবারেে তেশুো স্কুে দথরক ঝরে
পেরছ, ১৪.৫% পতেবারে বােয তববাহ হরে। বরেন্দ্র অঞ্চরেে ৯৩ েিাংে পতেবাে খাবাে পাতনে
সংকরি েুেরছন। োেসুরদাহা বরেন, জেবােু পতেবিযরন েুক্তরোেী জনরোষ্ঠী খাদয, পাতন, বস্ত্র,
বাসস্থান, তর্তকৎসা, তেিা প্রাতিে দেৌতেক অতিকাে এবং সরবাপতে
য
োনসেি জীবন্াপরনে অতিকাে
দথরক বজঞ্চি হরে। এসব তবষে তবরবর্নাে তনরে বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে-এে জেবােু
পতেবিযন ও োনবাতিকাে তবষেক তবরেষ দূি ে. ইোন ফ্রাই একটি ্থা্থ প্রতিরবদন জাতিসংরঘ
উপস্থাপন কেরবন বরে আেো আো কতে এবং জেবােু পতেবিযরনে িতিগ্রস্তরদে োনবাতিকাে
সুেিাে জনয একটি নিু ন আইতন কাঠারোেও তিতন দাতব জানান।

https://mzamin.com/news.php?news=20652

‘জেবােু পতেবিযন োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য কেরছ’

জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রযিা বৃজি, উৎপাদনেীেিা
হ্রাস, সাোজজক অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও োনুরষে স্বাস্থয ঝু ুঁ তক তদন তদন বৃজি পারে।
এনতক জেবােু পতেবিযন োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য কেরছ বরেও েন্তবয করেরছন
পতেরবেতবদো।
েঙ্গেবাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন দসন্টাে ফে
পাটিয তসরপিতে তেসার্য দেরেেপরেন্ট (তসতপআতেে) আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন িাো
এসব কথা বরেন। জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্থ জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি
তনরে েরবষণা ফোফে উপস্থাপন উপেরি এ সংবাদ সরেেরনে আরোজন কো হে।
এসেে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা বরেন, বাংোরদে দেৌরোতেক অবস্থানেি
কােরণ দবতে িতিগ্রস্থ হরে। দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও
িতিগ্রস্থ োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে
দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে পতেবিযন
আসরছ। দুর্ারে
য অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো।
এসেে তিতন বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা
ফোফেগুরো বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি
ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান।

েরবষণা ফোফে িু রে িরে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান আেও বরেন, বাংোরদরে তিনটি
অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে েরবষণা কো
হে। েরবষণাে জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব েি ২০ বছরে এই অঞ্চেগুরোরি দ্ প্রোব
পরেরছ দস তবষেটি েরবষণাে উরঠ এরসরছ।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০ টি
পতেবাে ৯ দকাটি ২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো
স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু
শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সােসহ নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
েরবষণা প্রতিরবদরনে ওপে আরোর্নাে বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ
সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে
জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে
্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো নীতি তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁছাে না। আজরকে
েরবষণা ফোফে িাে প্রোণ। এজনয োনুরষে অতিকাে হেরণে তবষেটি তনরে আেও
েরবষণা অবযাহি োখরি হরব।
েরবষণা তেরপািয গুরোরক জািীে এবং আন্তজযাতিক নীতিোোে অন্তযেুক্ত কেরি হরব।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয োরখন বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য
প্রিান তেতপ েহোন,
এসতেএস
তনবাহী
য
প্রিান োরবো দবেে, পতেরবেকেী আে ইেোন প্রেুখ।

https://www.jugantor.com/national/594797/%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%8
D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87
%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%AF%E0%A6%B
E%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8
7%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B
F%E0%A6%B7%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87

জেবােু ঝু ুঁ তকগ্রস্তরদে োনবাতিকাে সুেিাে
আইতন কাঠারো প্রণেরনে দাতব

জেবােু পতেবিযরনে অতেঘারি িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি প্রসরঙ্গ নােতেক
সোরজে বক্তবয ও েরবষণােব্ধ ফোফে উপস্থাপন েীষক
য একটি সংবাদ সরেেন কেসূয তর্ে
আরোজন কো হরেরছ।
আজ সকারে জািীে দপ্রসক্লারব ‘দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য এন্ড দেরেেপরেন্ট
(তসতপআেতে),এসতেএস, োসাউস. বাদাবন সংঘ’ এে উরদযারে বাংোরদরে সফেেি UNHCR
এে জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তবষেক তবরেষ দূরিে সফে তনরে সরেেরনে আরোজন
কো হে।
সংবাদ সরেেরন সোপতিত্ব করেন, তসতপআেতে’ে তনবাহী
য প্রিান দো. োেসুরদাহা।
তবরেষ অতিতথ তহসারব বক্তবয োরখন বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে (বাপা) সািােণ
সম্পাদক েেীফ জাতেে, বক্তবয োরখন এসতেএস’ে তনবাহী
য পতের্ােক োরবো দবেে,
োসাউরসে তনবাহী
য পতের্ােক েযাতেনা েূেু,য বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য পতের্ােক তেতপ েহোন,
সুন্দেবন ও উপকূে সুেিা আরন্দােরনে সেন্বেকােী নীতখে র্ন্দ্র েদ্র।

এছাো জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তনরে কাজ করেন এেন তবরেষজ্ঞ, নীতি তনিােক,
য
অংেীজরনো উপতস্থি দথরক েিােি বযক্ত করেন।
েরবষণা ফোফে িু রে িরে োেসুরদাহা বরেন, জেবােু পতেবিযরনে স্থান, সম্প্রদাে ও বযজক্ত
প্ারে
য তেন্ন ও বহুেূখী তবপদাপন্নিাে তর্ে অনুসন্ধারন তসতপআেতে ও এে সহর্ােী সংেঠন
এসতেএস, োসাউস ও বাদাবন সংঘ ্থাক্ররে েেীেিপুে, োজোহী, সািিীোে ৬০০ টি
পতেবারেে উপে েরবষণা কা্ক্রে
য
পতের্ােনা করে।
েরবষণা ফোফরে দদখা ্াে প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ েি ২০ বছরে দদরেে দতিণা দে
প্রতিটি পতেবাে েরে ৪৬২৪৯১.৫৭৫ িাকা করে আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছ এবং প্রিানিে
িে-িতি হরে কৃতষজতে ও বসিতেিা হাোরনা (দোি িেিতিে ৫০.৩%), বসিবাতেে
িেিতি (২৯.৭%), েৃহপাতেি পশু-পাতখে িেিতি (৮.৪%), েৃহস্থাতে-সােগ্রীে িেিতি
(৫.৮%), এবং োছ িোে সেঞ্জাে, োছপাো, োন্নাঘে, দেৌর্াোে প্রেৃ তিে িেিতি (৩.৪%)।
এছাো অ-অথননতিক
য
িেিতি দ্েন প্রাণহানী বৃজি দপরেরছ ২.৫% পতেবারে, স্বাস্থয সঙ্করি
েুেরছ ১০০%, বাস্তুর্ুযতি ও স্থানান্তেণ বৃজি দপরেরছ ১৪%, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন বৃজি
দপরেরছ ৩%, খাদয-সঙ্করি আরছ ৮৫% পতেবাে, পাতন-সঙ্করি েুেরছ ৬২% পতেবাে, ৩২.৫%
পতেবারে তেশুো স্কুে দথরক ঝরে পেরছ, ১৪.৫% পতেবারে বােয তববাহ হরে।
বরেন্দ্র অঞ্চরেে ৯৩ েিাংে পতেবাে খাবাে পাতনে সংকরি েুেরছন, েি ২০ বছরে বরেন্দ্র অ
দে দকবে প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ পতেবােগুরো েরে ৩৩,৭৬৯ িাকাে আতথক
য িেিতিে তেকাে হরেরছ, এছাো অতিতেক্ত েেরেে কােরণ ৩৮.৫ েিাংে োনুরষে শ্রেঘন্টা করে
দেরছ, ৪৮.৫% কেজীতব
য
তবতেন্ন দেোরদ কেহীন
য
হরেরছ, ২২.৬৮ েিাংে োনুষ অথননতিক
য
অতনশ্চেিাে এবং ২৬.৮০ েিাংে উত্তেদািা করেেয অতনশ্চেিাে েুেরছন, ৯৯.৫ েিাংে
বরেরছন িাো/িারদে পতেবারে জেবােু পতেবিযরনে কােরণ দোেবযাতি বৃজি দপরেরছ।
েেীেিপুে অঞ্চরেে েি তবে বছরে পতেবােগুরোরি নদী োঙ্গরন েরে ২৪০০০.৮১ িাকা করে
িেিতিে তেকাে হরেরছ এবং দুর্ারে
য িারদে েবাতদ পশুপাতখে িে-িতি হরে তবেি তবে
বছরে প্রতিটি পতেবাে েরে ২,৫৭,৩৩০ িাকাে িে-িতি হরেরছ, ১০.৫% বরেরছন আরেে
িু েনাে িারদে তদন-েজুেীে (শ্রেতবজক্র) সুর্াে করে দেরছ, স্থানান্তেরণে পে ৬২.৫%
উত্তেদািা পতের্ে সংকরি েুেরছন, ৭৩% উত্তেদািা বরেরছন িারদে উৎসব এবং েরনে
আনন্দ করে দেরছ, নদীোঙ্গন এবং অনযানয প্রাকৃতিক দুর্ারে
য সৃষ্ট অোরবে ফরে ৩৫.৫%
উত্তে দািাে সন্তারনো স্কুে দথরক ঝরে পরেরছন, পতেবারেে অথনীতিে
য
র্াুঁকা সর্ে োখরি
২৬.৫% উত্তেদািা িারদে তেশু সন্তানরদে কারজ দপ্রেণ কেরি বািয হরেরছন, দ্খারন ১৮%
উত্তেদািাে সন্তান ঝুুঁ তকপূণ দপোে
য
তনরোজজি হরেরছন।
োেসুরদাহা আেও দ্, বরেন জেবােু পতেবিযন েুক্তরোেী জনরোষ্ঠী খাদয, পাতন, বস্ত্র,
বাসস্থান, তর্তকৎসা, তেিা প্রাতিে দেৌতেক অতিকাে এবং সরবাপতে
য
োনসেি জীবন্াপরনে
অতিকাে দথরক তব ি কেরছ। এই পতেতেতস্থতিরি বাংোরদরেে জেবােু পতেবিযরনে
তবপদাপন্নিা অনুিাবন করে এবং জেবােু পতেবিযরনে অতেঘারি োনবাতিকাে পতেতস্থতিে
অবনতিে তবষেটি তববর্নাে তনরে বাংোরদরে সফেেি এে জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে
তবষেক তবরেষ দূি ে. ইোন ফ্রাই একটি ্থা্থ প্রতিরবদন জাতিসংরঘ উপস্থাপন কেরবন
বরে আেো আো কতে এবং জেবােু পতেবিযরনে িতিগ্রস্তরদে োনবাতিকাে সুেিাে জনয
একটি নিু ন আইতন কাঠারোেও তিতন দাবী জানান।

েেতফ জাতেে বরেন, জেবােু পতেবিযরনে জনয োনবাতিকাে তবপ্েয হরে এিা তনরে এখন
আে দকান তবিকয দনই, আজরকে েরবষণা েব্ধ ফোফে িাে আেও একটি প্রোণ, তকন্তু
োনুরষে অতিকাে হেরণে তবষেটি তনরে আেও েরবষণা অবযাহি োখরি হরব এবং েরবষণা
তেরপািয গুরোরক জািীে এবং আন্তজযাতিক নীতিোোে অন্তযেুক্ত কেরি হরব। তিতন আেও
বরেন বাংোরদরেে নীতি তনিােণী
য
প্াে
য দথরক তবপদাপন্ন এবং অতিকাে তব ি োনুরষে জনয
আেও েজক্রে েূ তেকা না োখরে বাংোরদরেে আোেীতদরন েোবহ তবপ্েয বরে আনরব।
নীতখে র্ন্দ্র বরেন, তসতপআেতেরক িনযবাদ এেন একটি েরবষণা কা্ক্রে
য
বাস্তবােন
করেরছন। আেো পে পজেকা এবং উপকূেী অঞ্চরেে োনুরষে েুখরথরক িারদে ব না এবং
অতিকাে হেরণে েল্প শুতন, তকন্তু দদেীে এবং আন্তযজাতিক প্াে
য দথরক দকারনা উরদযাে
দদখরি পাে না!
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‘জবাবতিতহ ো োোয় ক্ষতিগ্রস্ত
মােুরেি োরে উন্নয়ে থপ ৌঁোয় ো’

দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা ও জবাবতদতহ না থাকাে িতিগ্রস্ত োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন দপৌৌঁছাে না বরে দাতব
করেরছন পতেরবেতবদো।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) জািীে দপ্রস ক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী হরে আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন
িাো একথা বরেন। জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা
ফোফে প্রকারে এই সংবাদ সরেেরনে আরোজন করে দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য অযান্ড
দেরেেপরেন্ট- তসতপআেতে।
সংবাদ সরেেরন পতেরবেতবদো বরেন, বাংোরদরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্তে সৃটষ্ট
কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াো ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য
দবতেোোে
বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো।

িাো বরেন, জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনুরষে স্বাস্থয ঝু ুঁ তক তদন তদন বৃজি পারে। পাোপাতে োনবাতিকাে
েঙ্ঘন, দবকােত্ব- দাতেদ্রয বৃজি, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রেও বৃজি দপরেরছ।
বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা ফোফেগুরো বাংোরদরে
সফেেি ইউএনএইর্তসআে-এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরকে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান
বক্তাো।
বাংোরদরেে ৩টি অঞ্চে— দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে এই েরবষণা কো
হে। েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০টি পতেবাে ৯ দকাটি ২৪
োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছ। এছাো, িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন
হেোতন, পাতন সংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশুশ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সােসহ
নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয োরখন— তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান সােসুরদাহা, বাপাে সািােণ সম্পাদক েেীফ
জাতেে, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে প্রেুখ।
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জেবােু পতেবিযরন তবনষ্ট হরে োনবাতিকাে

জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে র্েেোরব তবনষ্ট হরে। িতিগ্রস্ত অঞ্চরে
দবকােত্ব-দতেদ্রিা, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, স্বাস্থয ও োনতসক ঝু ুঁ তক, বােযতববাহ এবং তেশুশ্রে
প্রতিতনেি বৃজি পারে বরে েন্তবয করেরছন পতেরবেতবদো।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) জািীে দপ্রস ক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে
তেসার্য দেরেেপরেন্ট (তসতপআেতে) আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন এসব েন্তবয করেন বক্তাো। এ সেে
দদরেে তিনটি জেবােু অতেঘািপূণ য অঞ্চরেে জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণাে ফোফে
উত্থাপন কো হে।
সংবাদ সরেেরন েরবষণা প্রতিরবদরনে ফোফরেে ওপে আরোর্না করেন বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে
সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে, সুন্দেবন ও উপকূে সুেিা আরন্দােরনে সেন্বেক তনতখে র্ন্দ্র েদ্র,
তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান
োরবো দবেে প্রেুখ।
সংবাদ সরেেরন েেীফ জাতেে বরেন, জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘন দঠকারি
প্রকৃতিতনেযে পদরিপ তনরি হরব। তপিৃেূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে। তকন্তু এটি েিা কো হরে না।
তিতন আেও বরেন, দেৌরোতেক অবস্থারনে জনয বাংোরদরে জেবােু পতেবিযরনে অতেঘাি িু েনােূেক দবতে।
িৃণেূে দথরক নীতিতনিােণী
য
প্াে
য প্ন্ত
য এে গুরুত্ব অনুিাবন কেরি হরব। জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান
দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে আসরি হরব।
েরবষণাে দদখা ্াে, জতেপকৃি তিন অঞ্চরে আকজিক বনযা, নদীোঙন, েবণাক্তিা এবং খোে ফরে
বসবাসেি জনরোষ্ঠী স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পতের্ে সংকি, সতহংসিা, োনতসক
তবপ্েসহ
য
নানা িেরণে সংকরিে সেুখীন হরেন। জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব প্রাে ১০ দকাটি ১০ োখ িাকাে
আতথক
য িতিসািন হরেরছ জতেপকৃি ৬০০টি পতেবারেে।
বক্তাো বরেন, জেবােু পতেবিযন িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে জীবনরবাি, সংস্কৃতি এবং সেৃজিরক আক্রান্ত করে। অথর্
এ অবস্থা দথরক পতেোরণে জনয দকারনা আন্তজযাতিক আইতন কাঠারো দনই। েরবষণাে ফোফরেে োিযরে
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে তবষরে বাংোরদরে সফেেি
ইউএনএইর্তসআরেে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরেে দৃটষ্ট আকষণয করেন।
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জেবােু পতেবিযরন দদরে োনবাতিকাে েঙ্ঘনও
বােরছ: েরবষণা

জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রযিা বৃজি, উৎপাদনেীেিা
হ্রাস, সাোজজক অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও োনুরষে স্বাস্থয ঝুুঁতক তদন তদন বৃজি পারে
বরে দাতব করেরছন পতেরবেতবদো। এই জেবােু পতেবিযন োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য
কেরছ বরেও েিােি তদরেরছন িাো।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) দবো ১১িাে জািীে দপ্রসক্লারব আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন
অংে তনরে বক্তাো এেন কথা বরেন। জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে
োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা ফোফে উপস্থাপন উপেরি এ সংবাদ সরেেরনে
আরোজন কো হে।

বাংোরদরে ৩টি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে
েরবষণা কো হে। েরবষণা ফোফরে েরবষকো জানান, জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব েি
২০ বছরে এই অঞ্চেগুরোরি দ্ প্রোব পরেরছ দস তবষেটি িাো েরবষণাে িু রে িরেরছন।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০টি পতেবাে
৯ দকাটি ২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয
সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে,
বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সােসহ নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
সোে বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্ত
োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট
কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ।
দুর্ারে
য অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো। দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক
কারজে পাোপাতে স্বােীে বাইরেে কারজও সহােিা কেরি হে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা
ফোফেগুরো বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে -এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি
ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান।
বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে
বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনুরষে োনবাতিকাে
েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো নীতি
তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁছাে না। আোরদে দদে পাতন দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে
২০ োে পাতন আরস।
তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে
আসরি হরব। আোরদে দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ দবতে িতি হরে। এজনয আোরদে
সরর্িন হরি হরব। তপিৃে
য ূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে। তকন্তু এটি েিা কো হরে
না।
https://www.bvnews24.com/nature-environment/news/74948

উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা না থাকাে দোোতন্ত বােরছ

আবহাওো পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রযিা বৃজি, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক
অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও োনুরষে স্বাস্থয ঝু ুঁ তক তদন তদন বৃজি পারে বরে দাতব করেরছন পতেরবেতবদো।
এই আবহাওো পতেবিযন োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য
কেরছ বরেও েিােি তদরেরছন িাো।
েিকাে েঙ্গেবাে জািীে দপ্রসক্লারব দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য দেরেেপরেন্ট (তসতপআেতে)
আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন বক্তাো এেন কথা বরেন। আবহাওো পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত
জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা ফোফে উপস্থাপন উপেরি এ সংবাদ সরেেরনে
আরোজন কো হে।
বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্ত োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন না
দপৌৌঁছাে এই আবহাওো পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে
জীবন্াোে ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য
অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো।
দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে পাোপাতে স্বােীে বাইরেে কারজও সহােিা কেরি হে।
েরবষণা প্রতিরবদরনে ওপে আরোর্নাে বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে
বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে আবহাওো পতেবিযরনে ফরে োনুরষে
োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো নীতি তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁছাে না। আোরদে দদে পাতন দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে পাতন আরস।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০ টি পতেবাে ৯ দকাটি ২৪ োখ
৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সঙ্কি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন

হেোতন, পাতন সঙ্কি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সােসহ
নানা সঙ্করিে েুরখােুতখ হরে।
বাংোরদরে ৩টি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে আবহাওো পতেবিযরনে প্রোব তনরে েরবষণা কো
হে। েরবষণা ফোফরে েরবষকো জানান। আবহাওো পতেবিযরনে প্রোরব েি ২০ বছরে এই অঞ্চেগুরোরি
দ্ প্রোব পরেরছ দস তবষেটি িাো েরবষণাে িু রে িরেরছন।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয োরখন তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ
েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে, পতেরবেকেী আে ইেোন প্রেুখ।
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জলবায়ু পতিবিতে মােুরেি জীবেযাত্রারে
িতু বেহ
ত েিরে

জলবায়ু পতিবিতরেি ফরল মােবাতিোি লঙ্ঘে, থবোিত্ব-িাতিদ্র্যিা বৃদ্ধি,
উৎপািেশীলিা হ্রাস, সামাদ্ধজে অবক্ষয়, বালযতববাহ, তশশুশ্রম ও মােুরেি
স্বাস্থ্য ঝুঁু তে তিে তিে বৃদ্ধি পারে বরল িাতব েরিরেে পতিরবশতবিিা। এই
জলবায়ু পতিবিতে মােুরেি জীবেযাত্রারে িুতবেহ
ত েিরে বরলও মিামি
তিরয়রেে িািা।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) দবো ১১িাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী
তেেনােিরন দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য দেরেেপরেন্ট (তসতপআতেে)
আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন অংে তনরে বক্তাো এেন কথা বরেন। জেবােু
পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা
ফোফে উপস্থাপন উপেরি এ সংবাদ সরেেরনে আরোজন কো হে।
েরবষণা প্রতিরবদরনে ওপে আরোর্নাে বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ
সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না
হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ।
এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো নীতি তনিােকরদে
য
কারছ
দপৌৌঁছাে না। আোরদে দদে পাতন দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে
পাতন আরস।

তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে
এতেরে আসরি হরব। আোরদে দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ দবতে িতি হরে।
এজনয আোরদে সরর্িন হরি হরব। তপিৃে
য ূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে।
তকন্তু এটি েিা কো হরে না।
বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্ত
োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে
দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে
পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো।
দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে পাোপাতে স্বােীে বাইরেে কারজও
সহােিা কেরি হে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা
ফোফেগুরো বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে -এে জেবােু ও
োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান।
বাংোরদরে ৩টি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে
প্রোব তনরে েরবষণা কো হে। েরবষণা ফোফরে েরবষকো জানান। জেবােু
পতেবিযরনে প্রোরব েি ২০ বছরে এই অঞ্চেগুরোরি দ্ প্রোব পরেরছ দস
তবষেটি িাো েরবষণাে িু রে িরেরছন।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০ টি
পতেবাে ৯ দকাটি ২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন।
এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে
দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সাে সহ
নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয োরখন তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা, বাদাবন
সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে,
পতেরবেকেী আে ইেোন প্রেুখ।
https://www.dhakapost.com/national/141401

জেবােু পতেবিযরন িতিগ্রস্ত হরে
োনবাতিকাে

জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে র্েেোরব তবনষ্ট হরে। িতিগ্রস্ত
অঞ্চরে দবকােত্ব-দতেদ্রিা, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, স্বাস্থয ও োনতসক ঝু ুঁ তক,
বােযতববাহ এবং তেশুশ্রে প্রতিতনেি বৃজি পারে বরে েন্তবয করেরছন পতেরবেতবদো।
আজ েঙ্গেবাে জািীে দপ্রস ক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে
তেসার্য দেরেেপরেন্ট (তসতপআেতে) আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন এসব েন্তবয করেন বক্তাো। এ
সেে দদরেে তিনটি জেবােু অতেঘািপূণ য অঞ্চরেে জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণাে
ফোফে উত্থাপন কো হে।
সংবাদ সরেেরন েরবষণা প্রতিরবদরনে ফোফরেে ওপে আরোর্না করেন বাংোরদে পতেরবে
আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে, সুন্দেবন ও উপকূে সুেিা আরন্দােরনে সেন্বেক
তনতখে র্ন্দ্র েদ্র, তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন,
এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে প্রেুখ।
সংবাদ সরেেরন েেীফ জাতেে বরেন, ‘জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘন
দঠকারি প্রকৃতিতনেযে পদরিপ তনরি হরব। তপিৃেূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে। তকন্তু এটি েিা
কো হরে না। ‘

তিতন আরো বরেন, ‘দেৌরোতেক অবস্থারনে জনয বাংোরদরে জেবােু পতেবিযরনে অতেঘাি
িু েনােূেক দবতে। িৃণেূে দথরক নীতিতনিােণী
য
প্াে
য প্ন্ত
য এে গুরুত্ব অনুিাবন কেরি হরব। জেবােু
পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে আসরি হরব। ‘
েরবষণাে দদখা ্াে, জতেপকৃি তিন অঞ্চরে আকজিক বনযা, নদীোঙন, েবণাক্তিা এবং খোে ফরে
বসবাসেি জনরোষ্ঠী স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পতের্ে সংকি, সতহংসিা,
োনতসক তবপ্েসহ
য
নানা িেরণে সংকরিে সেুখীন হরেন। জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব প্রাে ১০
দকাটি ১০ োখ িাকাে আতথক
য িতিসািন হরেরছ জতেপকৃি ৬০০ টি পতেবারেে।
বক্তাো বরেন, ‘জেবােু পতেবিযন িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে জীবনরবাি, সংস্কৃতি এবং সেৃজিরক আক্রান্ত
করে। অথর্ এ অবস্থা দথরক পতেোরণে জনয দকারনা আন্তজযাতিক আইতন কাঠারো দনই। েরবষণাে
ফোফরেে োিযরে বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে তবষরে
বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআরেে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরেে দৃটষ্ট
আকষণয করেন। ‘
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বাংোরদরে সফেেি UNHCR এে জেবােু পতেবিযন ও
োনবাতিকাে তবষেক তবরেষ দূরিে সফে এবং জেবােু পতেবিযরনে
অতেঘারি িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি প্রসরঙ্গ
নােতেক সোরজে বক্তবয ও েরবষণা েব্ধ ফোফে উপস্থাপন

আপনাো ইরিােরিয অবেি হরেরছন দ্, জাতিসংরঘে োনবাতিকাে তবষেক কাউজন্সে
UNHCR এে জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তবষেক তবরেষ দূি জনাৰ ে. ইোন ফ্রাই (Dr.
Ian Fry) বিযোরন বাংোরদরে সফেেি েরেরছন। বাংোরদরে অবস্থান কারে ে. ইোন ফ্রাই
দদরেে জেবােু তবপদাপন্ন এোকা ও জনরোষ্ঠী পতেদেনয কেরবন। জেবােু পতেবিযরনে
দনতিবার্ক প্রোব তবরেষ করে হঠাৎ ও িীেেরেে দুর্ারেে
য
কােরণ িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে
দেৌতেক অতিকাে তকোরব েতঙ্ঘি হরে দসসব সেজতেরন প্রিযি কেরবন এবং জেবােু
পতেবিযরনে অতেঘারি েতঙ্ঘি োনবাতিকাে সুেিাে কেণীে তবষরে সুপাতেেোো দপে
কেরবন। ইরিােরিয তিতন দদরেে নােতেক সোরজে প্রতিতনতিবৃন্দ, জেবােু পতেবিযন তবরেষজ্ঞ
এবং উন্নেন কেীরদে সারথ প্রাথতেক েিতবতনেে করেরছন। দদরেে জেবােু পতেবিযন ও
দুর্াে
য উপদ্রুি দতিন পজশ্চোঞ্চরেে সািিীো দজো ও হাওে অঞ্চে িাে সফে পতেকল্পনাে
েরেরছ।
ে. ইরেন ফ্রাই এে বাংোরদে সফে তবরেষ োরব িাৎপ্পূ
য ণ, য কােণ, এক: জেবােু পতেবিযন
ও োনবাতিকাে তবষেক তবরেষ প্রতিরবদক তনরোরেে তবষরে বাংোরদরেে সোসতে সেথনয
তছরো। দুই জাতিসংরঘে তবরেষ প্রতিরবদক তহসারব তনরোে প্রাতিে পে বাংোরদরেই তিতন
প্রথে দািতেক সফে কেরছন। তিন: জেবােু পতেবিযরনে অতেঘারি োনবাতিকাে েঙ্ঘন ও
সুেিা নীতিোো প্রণেরন বাংোরদরেে জেবােু ও বনযা উপদ্রুি জনরোষ্ঠীে তবপদাপন্নিাে
তর্ে তবরেষ েূ তেকা োখরব।

েূেি, জেবােু পতেবিযরনে অতেঘাি স্থাতনক ও বহুেুখী। এে তবপদাপন্নিাে োো (Degree of
vulnerability) দেৌেতেক অবস্থান, জনরোষ্ঠী, এেনতক বযজক্তরেরদ তেন্নিে হরি পারে। একই
দেৌেতেক অবস্থারন এবং সম্প্রদাে/সোরজ বসবাস কেরেও বযজক্তে সিেিা, দ্াোর্াে
দিিা, সম্পরদ অতেেেযিা, জীতবকাে িেন ও ববতর্েিা ইিযাতদ কােরণ তবপদাপন্নিাে োো
তেন্ন তেন্ন হে।
জেবােু পতেবিযরনে স্থান, সম্প্রদাে ও বযজক্ত প্ারে
য তেন্ন ও বহুেূখী তবপদাপন্নিা ্ার্াইরেে
েরিয অতি সম্প্রতি তসতপআেতে তিনটি অঞ্চতেক সংেঠরনে সহর্াতেিাে (এস.তে.এস.
বাদবন সংঘ, োসাউস) দদরেে তিনটি জেবােু অতেঘািপূণ যঅঞ্চরে (Climate stressed areas)
(দতিণ-পজশ্চে উপকূেীে অঞ্চে — বারেেহাি দজো, েঙ্গা-দেঘনা-ব্রহ্মপুে অববাতহকাে
(GMB) তনম্নাঞ্চে— েেীেিপুে দজো, এবং খো ও অতনেতেি বৃটষ্টপাি প্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চে –
োজোহী দজো) একটি েরবষণা কা্ক্রে
য
পতের্ােনা করে। ২০২২ সারে পতের্াতেি এই
েরবষণাে একই জনরোষ্ঠীে তবপদাপন্নিাে তেন্নিা ও দিে তবরেরষ োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে
তবষেটিও উরঠ এসরছ।
এ েরবষণাে েূে উরদেয তছে জেবােু পতেবিযন জতনি হঠাৎ ও িীেেরেে দুর্ারেে
য
কােরণ
সম্পদ ও ফসরেে িে-িতি জানা, দুর্ারেে
য
দীঘরেোদী
য
প্রোরব (long-term Impact) সৃষ্ট
অথননতিক
য
সাোজজক ও অ-অথননতিক
য
িতি দ্েন দবকােত্ব ও দাতেদ্রিা বৃজি,
উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, সম্পদহাতন, বােযতববাহ, তেশুশ্রে বৃজি ইিযাতদ
সতবস্তারে অনুসন্ধান কো এবং এে োিযরে োনবাতিকাে েঙ্ঘন বা োনবাতিকাে দোে কেরি
না পাোে তবষেটি িু রেিো। েরবষণাে োিযরে বাতে (৬০০ টি) প্ারে
য িথয সংগ্রহ কোে
পাোপাতে জেবােু পতেবিযরনে অতেঘাি জতনি োনবাতিকাে পারনে ৩০ টি জীবন ঘতনষ্ট তর্ে
েল্প আকারে িু রে িো হে এবং স্থানীে তবতেন্ন অংেীজন (সেকােী-দবসেকােী কেকিয
য া,
জনপ্রতিতনতি) এে স্বািািকাে গ্রহণ (KII) এবং প্রতিটি অঞ্চরে কতেউতনটি সংোপ (FGD) কো
হে।
১৯১ েিাংে উত্তেদািা বরেরছ খোে িারদে জীবন তবপ্স্ত
য হরে ্ারে/হরেরছ, ৮৬.৫ েিাংে
উত্তেদািা বরেরছ িাপোো বৃজি িারদে জীবন্াো বযহি কেরছ, ৯৩ েিাংে উত্তেদািা
বরেরছন খাবাে পাতনে সংকরি েুরেন, ৩৯ েিাংে উত্তেদািা বরেরছন বৃটষ্টহীনিাে ফরে
িারদে জীবন প্রবাহ বযাহি হরে। ৪৪ েিাংে উত্তেদািা বরেরছন প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ
িাো োনুতসক দুজশ্চন্তাে থারকন, ৩৯ েিাংে উত্তেদািা বরেরছন িারদে জীবরন আনন্দউৎসব করে দেরছ, ৩২ েিাংে বরেরছন জেবােু পতেবিযনজতনি দাতেদ্রিাে বােযতববাহ বৃজি
দপরেরছ, ৬১ েিাংে উত্তেদািা বরেরছন। কেরিরে
য
দবিন ববষেয বৃজি দপরেরছ, ৬৮
েিাংে উত্তেদািা বরেরছ িারদে অঞ্চরে োনুরষে বনতিক অবিে ঘরিরছ।
২০০ জন পশ্নপে উত্তেদািাে েরিয ১২৮ জন উত্তেদািা বরেরছন িারদে প্রাকৃতিক দুর্ারে
য
েি ২০ বছরে েৃহপাতেি পশু পাতখ হাতেরেরছন এবং এই ১২৮ টি পতেবারে আতথক
য িে-িতিে
দোি পতেোন ৬৭,৫৩,৮০০.০০ িাকা (র্েতি েূরেয), ্া েরে ৩৩.৭৬৯ িাকা ২০ বছরে ২০০
জন উত্তেদািাে েরিয ১৭৮ জন উত্তেদািাে বাতে-ঘে দুর্ারে
য িতি গ্রস্ত হরেরছ এবং এে
আতথক
য েূেয ৭৯ ৮১,২০০.০০ িাকা এবং েরে ৩৯৯০৬ িাকা, ফসে হাতন হরেরছ ৮১ টি
পতেবারেে এবং আতথক
য েূেয ৪৯,২৩,৪০০.০০ িাকা, ৭৭ জরনে শ্ররেে কে যঘন্টা করেরছ বা
৩৮.৫ েিাংে োনুরষে শ্রেঘন্টা করে দেরছ এবং এই ৭৭ জরনে বাতষক
য আতথক
য িতিে
পতেোণ ৪,২৩,০০০.০০ িাকা, েরে ২.১১৫ িাকা, দুর্ারে
য তবতেন্ন সেে কেহীন
য
হরেরছন ৯৭

(৪৮.৫%) জন োনুষ। ২২.৬৮ েিাংে বরেরছন িাো অথননতিক
য
অতনশ্চেিাে েুরেন, ৪০.২১
েিাংে বরেরছন। জেবােু পতেবিযরনে অতেঘারি দপো বদে করে িাো সংকরি পরেরছন,
২৬.৮০ েিাংে উত্তেদািা করেেয অতনশ্চেিাে দোেরছন।
১৯৯.৫ েিাংে বরেরছন িাো িারদে পতেবারে জেবােু পতেবিযরনে কােরণ দোেবযাতি বৃজি
দপরেরছ, ৫৫.৭ েিাংে েেযবিী এবং বেস্ক নােীে স্বাস্থয সেসযা বৃজি দপরেরছ। ৩৯.৫ (%)
েিাংে উত্তেদািা বরেরছন নােীরদে তবতেন্ন স্ত্রীরোে বৃজি দপরেরছ, ৭৩.৫ (%) েিাংে
বরেরছন নােীরদে র্েরোে
য
বৃজি দপরেরছ, ৫৬.৫% েিাংে বরেরছন নােীরদে প্রেবজতনি
জটিেিা বৃজি দপরেরছ। সবপেী
য
প্াি
য খাদয প্রাতিে অতিকাে, সুস্থ োরব বাুঁর্াে অতিকাে এবং
কে য প্রাতিে অতিকাে সবরথরক দবতে েূ রোটষ্ঠি হরে বরেন্দ্র অঞ্চরে। দতেদ্র ও প্রাতন্তক
জনরোষ্ঠী এবং আতদবাতস জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে তবনষ্ট হওো এবং দোোতন্ত সব দথরক দবতে।
নদীোঙ্গন প্রবন েেীেিপুে অঞ্চরেে নতেো উপরজো এবং জাজজো উপরজোে দোি ৫ টি
ইউতনেন এবং একটি দপৌেসোে এই েরবষণা কা্ক্রেটি
য
পতের্ােনা কো হে। প্রশ্নপে
জতেরপ অংেরনওো ৭৪% উত্তেদািা েরন করেন েি তবে বছরে িারদে অঞ্চরে ঋিু র্রক্রে
পতেবিযন হরেরছ, ৭৯.৫% উত্তেদািা েরন করেন িারদে অঞ্চরে আবহাওোে উষ্ণিা বৃজি
দপরেরছ, ৯২% বরেরছন জোবিিা বৃজি দপরেরছ, এছাো অসেরে বনযা, ঘনকুোসা,
বৃটষ্টহীনিাে ফরে ফসে হাতন েি এক দেরক অরনক বৃজি দপরেরছ।
৭১% েিাংে উত্তেদািা বরেরছন নদী োঙ্গন এবং জোবিিাে কােরণ োেীতেক োরব আহি
হওোে এবং দোে সংক্রেন হরেতছরে, ৯২% েিাংে উত্তেদািা প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ
োনুষতষকর্াপ, তবষণ্ণিা এবং অবসাদগ্রস্তিাে েুরেন, ১০০ েিাংে উত্তেদািা োেতেো,
র্েরোে,
য
সদয -জ্বরেে েিন দোরে েুরেন, ৮৩% বরেরছন িাে হারেে বযাথা এবং োংসরপতেে
বযাথাে েুরেন এবং নােীরদে সন্তান প্রসরব জটিেিা বৃজি দপরেরছ। সােতগ্রকোরব, এই
িেিতি এই অঞ্চরেে োনুরষে তনোপদ োরব বাুঁর্াে অতিকাে এবং সাোজজক তনোপত্তাে
অতিকাে দথরক বজঞ্চি কেরছ। এছাো খাদয, পাতন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং তর্তকৎসা সহ োনসেি
জীবন্াপরনে অতিকাে দথরক েুক্তরোেী জনরোষ্ঠী বজঞ্চি হরে। প্রাতন্তক জনরোষ্ঠী এবং
নােীরদে জেবােু পতেবিযরনে দনিীবার্ক প্রোব অতিক তহসারব পতেেতিি হরেরছ।
এই পতেতেতস্থতিরি বাংোরদরেে জেবােু পতেবিযরনে তবপদাপন্নিা অনুিাবন করে এবং
জেবােু পতেবিযরনে অতেঘারি োনবাতিকাে পতেতস্থতিে অবনতিে তবষেটি তববর্নাে তনরে ো.
ইোন ফ্রাই (Dr. Ian Fry) একটি ্থা্থ প্রতিরবদন জাতিসংরঘ উপস্থাপন কেরবন বরে আেো
আো কতে। ো. ইোন ফ্রাই এে এই প্রতিরবদন বাংোরদরেে প্রাতন্তে জনরোষ্ঠীে দুুঃখ োঘরব
কাতেেেী এবং আতথক
য সাহা্য প্রাতিরি সহােিা কেরব এবং তবশ্বসম্প্রদারে সােরন
বাংোরদরেে জেবােু পতেবিযরনে িে িতিে বাস্তব তর্ে উরমাতর্ি হরব বরে বাংোরদরেে
নােতেক সোজ প্রিযাো করে।
https://economicnews24.com/?p=25481

জেবােু পতেবি ন
য স্বাস্থয ঝু ুঁ তকসহ
জীবন্াো দুতব ষহ
য কেরছ

জেবােু পতেবিযন-স্বাস্থয ঝু ুঁ তকসহ জীবন্াোরক দুতবষহ
য করে িু েরছ। জেবােু
পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব, উৎপাদনেীেিা হ্রাস,
বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও স্বাস্থয ঝু ুঁ তক তদন তদন বৃজি পারে বরে দাতব কেরছন
পতেরবেতবদো।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) দবো ১১িাে তদরক জািীে দপ্রস ক্লারবে জহুে দহারসন
দর্ৌিুেী হরে তসতপআেতে আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন এ দাতব করেন িাো।
জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে
েরবষণা ফোফরে এেন দাতব করেন বক্তাো।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয দদন পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ
জাতেে, তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান সােসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান
তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে প্রেুখ।

সংবাদ সরেেরন বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ
জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু
পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এ অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন
হরে িারদে কথাগুরো নীতি-তনিােকরদে
য
কারছ ্ারে না। আোরদে দদে পাতন
দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে পাতন আরস।
তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন
দবতে এতেরে আসরি হরব। দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ আোরদে দবতে িতি
হরে। এজনয আোরদে সরর্িন হরি হরব। দদে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে।
তকন্তু এটি েিা কো হরে না।
বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কা্ক্ররে
য
স্বেিা না থাকা এবং িতিগ্রস্ত োনুষ
প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছারনাে কােরণ এ জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে
দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এ পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াো ও জীতবকাে
পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য
অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো।
দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে পাোপাতে স্বােী বাইরেে কারজও
সহােিা কেরি হে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে
েরবষণাে ফোফে বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে-এে জেবােু ও
োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহবান জানান।
বাংোরদরে তিনটি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুে এ জেবােু পতেবিযরনে
প্রোব তনরে েরবষণা কো হে।
েরবষণাে দদখা দেরছ, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে
২০০টি পতেবাে ৯ দকাটি ২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে
হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন,
পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক
তবপ্েসহ
য
নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
https://www.jagonews24.com/national/news/794135

বৃদ্ধি পারে স্বাস্থ্যঝুঁু তে

জেবােু পতেবিযরন জীবন্াো দুতবষহ
য
জেবােু পতেবিযন-স্বাস্থযঝু ুঁ তকসহ জীবন্াোরক দুতবষহ
য করে িু েরছ। জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে
েঙ্ঘন, দবকােত্ব, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও স্বাস্থযঝু ুঁ তক তদন তদন বৃজি পারে বরে দাতব
কেরছন পতেরবেতবদো।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) জািীে দপ্রস ক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী হরে তসতপআেতে আরোজজি এক সংবাদ
সরেেরন এ দাতব করেন িাো।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয দদন পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে, তসতপআেতেে তনবাহী
য
প্রিান সােসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে প্রেুখ।
সংবাদ সরেেরন বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতিতনেযে
বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এ
অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো নীতি-তনিােকরদে
য
কারছ ্ারে না। আোরদে দদে পাতন
দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে পাতন আরস।
েেীফ জাতেে বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে আসরি
হরব। দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ আোরদে দবতে িতি হরে। এজনয আোরদে সরর্িন হরি হরব। দদে
েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে। তকন্তু এটি েিা কো হরে না।
বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কা্ক্ররে
য
স্বেিা না থাকা এবং িতিগ্রস্ত োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছারনাে
কােরণ এ জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আরো দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এ পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে
জীবন্াো ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো।
দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে পাোপাতে স্বােী বাইরেে কারজও সহােিা কেরি হে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণাে ফোফে বাংোরদরে
সফেেি ইউএনএইর্তসআরেে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান
জানান। বাংোরদরে তিনটি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুে এ জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে
েরবষণা কো হে।
েরবষণাে দদখা দেরছ, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০টি পতেবাে ৯ দকাটি ২৪
োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও
দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশুশ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্েসহ
য
নানা
সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/first-page/353165

জলবায়ু পতিবিতে িতু বেহ
ত েরি িু লরে জেজীবে,
তসতপআিতিি গরবেণা

দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা ও জবাবতদতহ না থাকাে িতিগ্রস্ত োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন দপৌৌঁছাে না বরে দাতব
করেরছন পতেরবেতবদো। িাো বেরছন, জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনুরষে স্বাস্থয ঝু ুঁ তকে পাোপাতে
োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রয বৃজি, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রেও
বৃজি দপরেরছ। বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ।
আজ েঙ্গেবাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী হরে আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন িাো এ কথা
বরেন।
সংবাদ সরেেরন জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা
ফোফে প্রকাে কো হে। তসতপআেতে আরোজজি এই আরোজরন পতেরবেতবদো বরেন, বাংোরদরে জেবােু
পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াোে ও
জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। বাংোরদরে ৩টি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে
প্রোব তনরে েরবষণা কো হে। েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে
২০০টি পতেবাে ৯ দকাটি ২৪ েি ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এ ছাো িাো স্বাস্থয
সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ,
সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযানসােসহ নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
েরবষণাে উরেখ কো হরেরছ, প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ েি ২০ বছরে োনুষ িারদে েৃহপাতেি পশু পাতখ
হাতেরেরছন। ্াে িতিে পতেোণ ৬৭ েি ৫৩ হাজাে ৮০০ িাকা। োনুরষে ঘে বাতে, ফসে হাতনে পাোপাতে

কেঘণ্টা
য
করে দেরছ। েরবষণাে অংেগ্রহণকােী ২০০ জন োনুরষে েরিয ২২ দেতেক ৬৮ েিাংে োনুষ
বরেন িাো অথননতিক
য
অতনশ্চেিাে দোরেন, ৪০ দেতেক ২১ েিাংে োনুষ িারদে দপে বদতেরেরছন, ২৬
দেতেক ৮০ েিাংে োনুষ কে অতনশ্চেিাে
য
েুেরছন।
দোে বযাতিে দিরে েরবষণাে অংেগ্রহণকােীরদে ৯৯ দেতেক ৫ েিাংে োনুষ বরেন, িাো এবং িারদে
পতেবারে দোে বযাতি বৃজি দপরেরছ। দুর্ারে
য অতিক োোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো। ৫৫ দেতেক ৭
েিাংে েেযবিী এবং বেস্ক নােীে স্বাস্থয সেসযা বৃজি দপরেরছ।
েরবষণাে অংে দনওো ৩৯ দেতেক ৫ েিাংে উত্তেদািা বরেরছন, নােীরদে তবতেন্ন স্ত্রীরোে বৃজি দপরেরছ।
৭৩ দেতেক ৫ েিাংে বরেরছন, নােীরদে র্েরোে
য
বৃজি দপরেরছ। ৫৬ দেতেক ৫ েিাংে বরেরছন, নােীরদে
প্রসবজতনি জটিেিা বৃজি দপরেরছ। খাবারেে অতিকাে, সুস্থ োরব বাুঁর্াে অতিকাে এবং কে প্রাতিে
য
অতিকারেে তদক দথরক সব দথরক দবতে িতিগ্রস্ত হরে বরেন্দ্র অঞ্চরে। দতেদ্র ও প্রাতন্তক জনরোষ্ঠী এবং নৃ
জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে তবনষ্ট হওো এবং দোোতন্ত সব দথরক দবতে।
োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা ফোফেগুরো বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে-এে জেবােু ও
োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এই তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান বক্তাো।
বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা
সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই
অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো নীতি তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁরছ না। তিতন বরেন, ‘আোরদে
দদে পাতন দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে পাতন আরস। দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ
আোরদে দবতে িতি হরে। এ জনয আোরদে সরর্িন হরি হরব। তপিৃেূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে।
তকন্তু এটি েিা কো হরে না।’
জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে আসাে আহ্বান জানান েেীফ
জাতেে।
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‘জবাবতদতহ না থাকাে িতিগ্রস্ত োনুরষে
কারছ উন্নেন দপৌৌঁছাে না’

দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা ও জবাবতদতহ না থাকাে িতিগ্রস্ত োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন
দপৌৌঁছাে না বরে দাতব করেরছন পতেরবেতবদো। েিকাে েঙ্গেবাে জািীে দপ্রস ক্লারবে
জহুে দহারসন দর্ৌিুেী হরে সংবাদ সরেেরন িাো একথা বরেন। জেবােু পতেবিযরনে ফরে
িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণাে ফে প্রকারে এ সংবাদ
সরেেরনে আরোজন করে দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য অযান্ড দেরেেপরেন্ট
(তসতপআেতে)।
সংবাদ সরেেরন পতেরবেতবদো বরেন, বাংোরদরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও
দবতে দোোতন্তে সৃটষ্ট কেরছ। এ পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াো ও জীতবকাে
পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য দবতে োোে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো।
িাো বরেন, জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনুরষে স্বাস্থযঝু ুঁ তক তদন তদন বােরছ। পাোপাতে
োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রয বৃজি, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে,
বােযতবরে ও তেশুশ্রেও দবরেরছ।
বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন এবং এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণাে ফরেে
প্রতি বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআরেে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন
ফ্রাইরকে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান বক্তাো।

বাংোরদরেে তিনটি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব
তনরে এ েরবষণা কো হে। েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে
য ও েবণাক্তিাে কােরণ
এসব অঞ্চরেে ২০০টি পতেবাে ৯ দকাটি ২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে
হরেরছ। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতন সংকি, স্কুে
দথরক ঝরেপো, তেশুশ্রে, বােযতবরে, সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযানসােসহ নানা
সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয দদন তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান সােসুরদাহা, বাপাে সািােণ
সম্পাদক েেীফ জাতেে, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য
প্রিান োরবো দবেে প্রেুখ।

https://sharebiz.net/%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E
0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6
%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A
6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4/

দুর্ারে
য ২০ বছরে পতেবাে প্রতি সারে ৪ েিাতিক িাকা িতি

নযােনাে দেস্ক: প্রাকৃতিক দুর্ারে
য েি ২০ বছরে দদরেে দতিণাঞ্চরেে প্রতিটি পতেবারেে
েরে ৪ োখ ৬২ হাজাে ৪৯১ িাকা আতথক
য িতি হরেরছ। েঙ্গা-দেঘনা-ব্রহ্মপুরেে
অববাতহকা অঞ্চরেে েেীেিপুরে এই িতিে পতেোণ েরে ২ োখ ৫৭ হাজাে ৩৩০ িাকা।
আে বরেন্দ্র অঞ্চরে েরে ৩৩ হাজাে ৭৬৯ িাকা িতি হরেরছ।
েরবষণা করে এেন ফোফে উপস্থাপন করেরছ দবসেকাতে উন্নেন সংস্থা দসন্টাে ফে
পাটিয তসরপিতে তেসার্য অযান্ড দেরেেপরেন্ট (তসতপআেতে)। েরবষণাে সংস্থাটি আঞ্চতেক
তিনটি দবসেকাতে সংস্থা (এনজজও) েেীেিপুে এোকাে েেীেিপুে দেরেেপরেন্ট
দসাসাইটি (এসতেএস), োজোহীরি োসাউস এবং সািিীোে বাদাবন সংরঘে সহােিা
তনরেরছ। জেবােু পতেবিযরনে অতেঘারি িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি
তনরে ওই তিন অঞ্চরেে ২০০ করে ৬০০টি পতেবারেে ওপে েরবষণাটি হরেরছ।
েঙ্গেবাে সকারে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন আরোজজি এক
সংবাদ সরেেরন এই েরবষণাে ফোফে উপস্থাপন কো হে। তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান
দো. োেসুরদাহা এই ফোফে িু রে িরেন।
ফোফে িু রে িরে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা বরেন, দতিণাঞ্চরে আতথক
য
িতিে অনযিে কােণ কৃতষজতে ও বসিতেিা হাোরনা। এে কােরণ ৫০ দেতেক ৩ োে
পতেবাে আতথকোরব
য
িতিগ্রস্ত হরেরছ। এ ছাো বসিবাতেে িেিতিে কােরণ ২৯ দেতেক
৭ োে পতেবাে, েৃহপাতেি পশুপাতখে কােরণ ৮ দেতেক ৪ োে পতেবাে, েৃহস্থাতে সােগ্রীে
িেিতিে কােরণ ৫ দেতেক ৮ োে এবং োছ িোে সেঞ্জাে, োছপাো, োন্নাঘে ও
দেৌর্াোরেে িতিে কােরণ ৩ দেতেক ৪ োে।
ওই এোকাে েিোে োনুষ স্বাস্থযসংকরি দোোে পাোপাতে প্রাণহাতন দবরেরছ ২ দেতেক
৫ োে পতেবারে। আে ৩২ দেতেক ৫ োে পতেবারেে তেশুো স্কুে দথরক ঝরে পেরছ, ১৪
দেতেক ৫ োে পতেবারে বােযতববাহ হরে।
অনযতদরক শুিু নদীোঙরনই ২০ বছরে েরে ২৪ হাজাে িাকাে িেিতি হরেরছ েেীেিপুে
অঞ্চরেে এরককটি পতেবারে। প্রাকৃতিক দুর্ারে
য েবাতদ পশুপাতখে েৃিুয ও অনয িেিতি
তহসারব েি ২০ বছরেে ওই এোকাে প্রতি পতেবারে আতথক
য পতেোণ েরে ২ োখ ৫৭ হাজাে
৩৩০ িাকা।
অঞ্চেটিে ১০ দেতেক ৫ োে োনুরষে কারজে (তদনেজুতে) সুর্াে করে দেরছ।
স্থানান্তরেে কােরণ পতের্ে–সংকরি েুেরছন ৬২ দেতেক ৫ োে োনুষ। উৎসব ও েরনে
আনন্দ করে দেরছ বরে জাতনরেরছন েরবষণাে অংে দনওো এখানকাে ৭৩ োে োনুষ।
নদীোঙনসহ অনযানয প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ সৃষ্ট অোরবে কােরণ উত্তেদািা ৩৫
োরেে সন্তান তবদযােে দথরক ঝরে পরেরছ। অথনীতিে
য
র্াকা সর্ে োখরি ২৬ োে

পতেবাে তেশুসন্তানরদে কারজ পাঠারি বািয হরেরছ। এে েরিয ১৮ োরেে সন্তারনো
ঝু ুঁ তকপূণ কারজ
য
্ুক্ত।
বরেন্দ্র অঞ্চরেে ৯৩ োে পতেবাে খাওোে পাতনে সংকরি েুেরছন বরে েরবষণাে উরঠ
এরসরছ। অতিতেক্ত েেরেে েরিা প্রাকৃতিক দুর্ারে
য ৩৮ দেতেক ৫ োে োনুরষে শ্রেঘণ্টা
করেরছ। তবতেন্ন দেোরদ কেহীন
য
হরেরছ ৪৮ দেতেক ৫ োে োনুষ। আে জেবােু
পতেবিযরনে প্রোরব ৯৯ দেতেক ৫ োে পতেবারে দোেবযাতি দবরেরছ বরে েরবষণাে পাওো
দেরছ।
েরবষণাে ফোফে উপস্থাপন দেরষ তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা বরেন,
জেবােু পতেবিযন েুক্তরোেীরদে খাদয, পাতন, বস্ত্র, বাসস্থান, তর্তকৎসা ও তেিাপ্রাতিে
দেৌতেক অতিকাে এবং োনসেি জীবন্াপরনে অতিকাে দথরক বজঞ্চি কেরছ। জেবােু
পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে পতেতস্থতিে অবনতিে তবষেটি তবরবর্নাে তনরি হরব।
বাংোরদরে সফরে আসা জাতিসংরঘে েেণাথী সংস্থাে (ইউএনএইর্তসআে) জেবােু
পতেবিযন ও োনবাতিকােতবষেক তবরেষ দূি ইোন ফ্রাই জাতিসংরঘ এ তবষেটি উপস্থাপন
কেরবন বরেও তিতন প্রিযাো বযক্ত করেন।
বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে (বাপা) সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, জেবােু
পতেবিযরন োনবাতিকারেে তবপ্েয হরে, এ তনরে দকারনা তবিকয দনই। এই েরবষণাে
ফোফে িাে আেও একটি প্রোণ। োনুরষে অতিকাে হেণ তনরে আেও েরবষণা করে
প্রতিরবদনগুরো জািীে ও আন্তজযাতিক নীতিোোে অন্তেুক্ত
য কেরি হরব।
সুন্দেবন ও উপকূে সুেিা আরন্দােরনে সেন্বেকােী তনতখে র্ন্দ্র েদ্র বরেন, েণোিযরে
এবং উপকূেীে অঞ্চরেে োনুরষে েুখ দথরক িারদে বঞ্চনা এবং অতিকাে হেরণে েল্প
দোনা ্াে। তকন্তু দদেীে ও আন্তজযাতিক প্ারে
য দকারনা উরদযাে দদখা ্াে না।
সরেেরন অনযরদে েরিয বক্তবয দদন এসতেএরসে তনবাহী
য পতের্ােক োরবো দবেে,
োসাউরসে তনবাহী
য পতের্ােক েযাতেনা েূে,ু য বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য পতের্ােক তেতপ েহোন
প্রেুখ। এ ছাো জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তনরে কাজ কো তবরেষজ্ঞ, নীতিতনিােক,
য
অংেীজরনোও িাুঁরদে েিােি দদন।
https://patradoot.net/2022/09/14/433618.html

প্রতি পতিবারি ৩৩ হাজাি থেরে সারে চাি লাখ
টাো ক্ষতি

প্রাকৃতিক দুর্ারে
য েি ২০ বছরে দদরেে দতিণাঞ্চরেে প্রতিটি পতেবাে েরে ৪ োখ ৬২
হাজাে ৪৯১ িাকাে আতথক
য িতিে সেুখীন হরেরছ। েঙ্গা-দেঘনা-ব্রহ্মপুে অববাতহকা
অঞ্চরেে েেীেিপুরে এই িেিতিে পতেোণ েরে ২ োখ ৫৭ হাজাে ৩৩০ িাকা। আে
বরেন্দ্র অঞ্চরে েরে ৩৩ হাজাে ৭৬৯ িাকা দোকসান হরেরছ।
একটি দবসেকাতে উন্নেন সংস্থা দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য অযান্ড দেরেেপরেন্ট
(তসতপআেতে) েরবষণাে ফোফে উপস্থাপন করেরছ। েরবষণাে সংেঠনটি েেীেিপুে
এোকাে েেীেিপুে দেরেেপরেন্ট দসাসাইটি (এসতেএস), োজোহীে োসাউস এবং
সািিীোে বাদাবন সংরঘে তিনটি আঞ্চতেক দবসেকাতে সংস্থাে (এনজজও) সহােিা দনে।
জেবােু পতেবিযরনে কােরণ িতিগ্রস্ত োনুরষে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে তিনটি
অঞ্চরেে 200 এবং 600 পতেবারেে উপে েরবষণাটি কো হরেতছে।

েঙ্গেবাে সকারে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন আরোজজি এক
সংবাদ সরেেরন এ েরবষণাে ফোফে িু রে িো হে। তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান দো.
োেসুরদাহা এ ফোফে উপস্থাপন করেন।
দতিরণ আতথক
য িতিে অনযিে কােণ হে কৃতষজতে ও বাসস্থারনে িতি
ফোফে িু রে িরে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা বরেন, দতিণাঞ্চরে আতথক
য
িতিে অনযিে কােণ হরো কৃতষ জতে ও বসতি নষ্ট হওো। এরি ৫০ দেতেক ৩ েিাংে
পতেবাে আতথকোরব
য
িতিগ্রস্ত হরেরছ। এ ছাো 29.7 েিাংে েৃহস্থাতেে িতিে কােরণ, 8.4
েিাংে েৃহপাতেি পশুে কােরণ, 5.8 েিাংে েৃহস্থাতেে োোোরেে িতিে কােরণ এবং 3.4
েিাংে োছ িোে সেঞ্জাে, োছপাো, োন্নাঘে এবং িেরেরিে িতিে কােরণ োো দেরছ।
ওই এোকাে 100% োনুষ স্বাস্থয সেসযাে েুেরছ এবং 2.5% পতেবারে প্রাণহাতন দবরেরছ।
32.5 েিাংে পতেবারেে তেশুো স্কুে দথরক ঝরে পেরছ, 14.5 েিাংে পতেবারে বােযতববাহ
ঘিরছ।
নদী োঙরন প্রতি পতেবারে েরে ২৪ হাজাে িাকা িতি হরেরছ
অনযতদরক শুিু নদীোঙরন েেীেিপুে অঞ্চরে তবে বছরে প্রতিটি পতেবারেে েরে ২৪
হাজাে িাকা িতি হরেরছ। েি ২০ বছরে ওই এোকাে প্রাকৃতিক দুর্ারে
য েবাতদ পশুপাতখে েৃিুযে তহসারব ওই এোকাে পতেবাে প্রতি েে আতথক
য পতেোণ ২ োখ ৫৭ হাজাে
৩৩০ িাকা।
এই অঞ্চরেে 10.5 েিাংে োনুষ কারজে সুর্াে (বদতনক েজুতে) হ্রাস করেরছ।
অতেবাসরনে কােরণ ৬২ দেতেক ৫ েিাংে োনুষ পতের্ে সংকরি েুেরছ। েরবষণাে
অংে দনওো ৭৩ েিাংে োনুষ বরেরছন, উৎসরব দেরি ও েরনে আনন্দ করে দেরছ।
নদী োঙ্গন সহ প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ সৃষ্ট অোরবে কােরণ উত্তেদািারদে 35% স্কুে
দছরে দদে। 26 েিাংে পতেবাে িারদে সন্তানরদেরক কারজ পাঠারি বািয হে অথনীতিরক
য
সর্ে োখরি। এে েরিয ১৮ েিাংে তেশু ঝু ুঁ তকপূণ কারজ
য
জতেি।
জেবােু পতেবিযরনে কােরণ ৯৯ েিাংে পতেবারে দোে দবরেরছ
েরবষণাে দদখা দেরছ দ্ বরেন্দ্র অঞ্চরেে 93% পতেবাে পানীে জরেে সংকরি েুেরছ।
অতিতেক্ত েেরেে েরিা প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ ৩৮ দেতেক ৫ েিাংে োনুরষে
কেঘণ্টা
য
করে দেরছ। ৪৮.৫ েিাংে োনুষ তবতেন্ন সেরেে জনয দবকাে। এবং জেবােু
পতেবিযরনে কােরণ, 99.5 েিাংে পতেবারে দোরেে প্ররকাপ দবরেরছ, েরবষণাে দদখা
দেরছ।
েরবষণাে ফোফে উপস্থাপরনে পে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা বরেন,
জেবােু পতেবিযরনে কােরণ িতিগ্রস্তরদে খাদয, পাতন, বস্ত্র, বাসস্থান, তর্তকৎসা ও তেিাে
দেৌতেক অতিকাে এবং োনসেি জীবন্াপরনে অতিকাে দথরক বজঞ্চি কো হরে।

জেবােু পতেবিযরনে কােরণ োনবাতিকাে পতেতস্থতিে অবনতি তবরবর্নাে তনরি হরব।
বাংোরদে সফেেি জাতিসংরঘে েেণাথী সংস্থাে (ইউএনএইর্তসআে) জেবােু পতেবিযন
ও োনবাতিকাে তবষেক তবরেষ দূি ইোন ফ্রাই তবষেটি জাতিসংরঘে কারছ িু রে িেরবন
বরেও তিতন আোবাদ বযক্ত করেন।
বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে (বাপা) সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, জেবােু
পতেবিযরনে কােরণ োনবাতিকাে তবনষ্ট হরে এরি দকারনা তিেি দনই। এই েরবষণাে
ফোফে িাে আরেকটি প্রোণ। োনবাতিকারেে বঞ্চনাে তবষরে আেও েরবষণা কো উতর্ি
এবং প্রতিরবদনগুতেরক জািীে ও আন্তজযাতিক নীতিোোে অন্তেুক্ত
য কেরি হরব।
সুন্দেবন ও উপকূে েিা আরন্দােরনে সেন্বেক তনতখে র্ন্দ্র েদ্র বরেন, েণোিযরে এবং
উপকূেীে এোকাে োনুরষে েুখ দথরক বঞ্চনা ও অতিকাে বঞ্চনাে েল্প দোনা ্াে। তকন্তু
দদেীে ও আন্তজযাতিক প্ারে
য দকারনা উরদযাে দদখা ্ারে না।
সরেেরন বক্তবয োরখন এসতেএরসে তনবাহী
য পতের্ােক োরবো দবেে, েযাসাউরসে তনবাহী
য
পতের্ােক দেতেনা েুে,ু য বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য পতের্ােক তেতপ েহোন প্রেুখ। এ ছাো
জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তনরে কাজ কো তবরেষজ্ঞ, নীতিতনিােক
য
ও
দেকরহাল্ডােোও িারদে েিােি দদন।
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জলবায়ু পতিবিতে জীবেযাত্রারে িুতবেহ
ত
েিরে

জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রযিা বৃজি,
উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও োনুরষে স্বাস্থয
ঝু ুঁ তক তদন তদন বৃজি পারে বরে দাতব করেরছন পতেরবেতবদো। এই জেবােু পতেবিযন
োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য কেরছ বরেও েিােি তদরেরছন িাো।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) দবো ১১িাে জািীে দপ্রসক্লারব আরোজজি এক সংবাদ
সরেেরন অংে তনরে বক্তাো এেন কথা বরেন। জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত
জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা ফোফে উপস্থাপন উপেরি এ
সংবাদ সরেেরনে আরোজন কো হে।
বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতি
তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনুরষে
োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে
কথাগুরো নীতি তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁছাে না। আোরদে দদে পাতন দুষ্প্রারপযে
দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে পাতন আরস।
তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে
এতেরে আসরি হরব। আোরদে দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ দবতে িতি হরে।
এজনয আোরদে সরর্িন হরি হরব। তপিৃেূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে।
তকন্তু এটি েিা কো হরে না।

বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্ত
োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে
দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে
পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য
অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো।
দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে পাোপাতে স্বােীে বাইরেে কারজও সহােিা
কেরি হে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা
ফোফেগুরো বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে -এে জেবােু ও
োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান।
বাংোরদরে ৩টি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব
তনরে েরবষণা কো হে। েরবষণা ফোফরে েরবষকো জানান। জেবােু পতেবিযরনে
প্রোরব েি ২০ বছরে এই অঞ্চেগুরোরি দ্ প্রোব পরেরছ দস তবষেটি িাো
েরবষণাে িু রে িরেরছন।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০টি
পতেবাে ৯ দকাটি ২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন।
এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে
দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সাে সহ
নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরেন।
https://www.nayashatabdi.com/environment/84686

‘জলবায়ু পতিবিতে মােুরেি জীবেযাত্রারে
িতু বেহ
ত েিরে’

জলবায়ু পতিবিতরেি ফরল মােবাতিোি লঙ্ঘে, থবোিত্ব-িাতিদ্র্যিা বৃদ্ধি, উৎপািেশীলিা
হ্রাস, সামাদ্ধজে অবক্ষয়, বালযতববাহ, তশশুশ্রম ও মােুরেি স্বাস্থ্য ঝুঁু তে তিে তিে বৃদ্ধি পারে।
এেতে জলবায়ু পতিবিতে মােুরেি জীবেযাত্রারে িুতবেহ
ত
েিরে বরলও মন্তবয েরিরেে
পতিরবশতবিিা।
েঙ্গেবাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য
দেরেেপরেন্ট (তসতপআতেে) আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন িাো এসব কথা বরেন। জেবােু
পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্থ জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা ফোফে উপস্থাপন
উপেরি এ সংবাদ সরেেরনে আরোজন কো হে।
এসেে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা বরেন, বাংোরদে দেৌরোতেক অবস্থানেি কােরণ দবতে
িতিগ্রস্থ হরে। দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্থ োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন
না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ
োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন
নােীো।
এসেে তিতন বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা ফোফেগুরো
বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট
আকষরণে
য
আহ্বান জানান।

েরবষণা ফোফে িু রে িরে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান আেও বরেন, বাংোরদরে তিনটি অঞ্চে দোংো,
োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে েরবষণা কো হে। েরবষণাে জেবােু
পতেবিযরনে প্রোরব েি ২০ বছরে এই অঞ্চেগুরোরি দ্ প্রোব পরেরছ দস তবষেটি েরবষণাে উরঠ
এরসরছ।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০ টি পতেবাে ৯ দকাটি ২৪
োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক
ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য
কযান্সােসহ নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
েরবষণা প্রতিরবদরনে ওপে আরোর্নাে বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ
জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে
োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো নীতি
তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁছাে না। আজরকে েরবষণা ফোফে িাে প্রোণ। এজনয োনুরষে অতিকাে
হেরণে তবষেটি তনরে আেও েরবষণা অবযাহি োখরি হরব।
েরবষণা তেরপািয গুরোরক জািীে এবং আন্তজযাতিক নীতিোোে অন্তযেুক্ত কেরি হরব। সংবাদ সরেেরন
বক্তবয োরখন বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে,
পতেরবেকেী আে ইেোন প্রেুখ।
https://www.banglarchokh.com.bd/metropolis/news/85993

জেবােু পতেবিযন োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য কেরছ

ওরয়ব থিস্ক: জলবায়ু পতিবিতরেি ফরল মােবাতিোি লঙ্ঘে, থবোিত্ব-িাতিদ্র্যিা
বৃদ্ধি, উৎপািেশীলিা হ্রাস, সামাদ্ধজে অবক্ষয়, বালযতববাহ, তশশুশ্রম ও মােুরেি
স্বাস্থ্য ঝুঁু তে তিে তিে বৃদ্ধি পারে বরল িাতব েরিরেে পতিরবশতবিিা। এই জলবায়ু
পতিবিতে মােুরেি জীবেযাত্রারে িুতবেহ
ত েিরে বরলও মিামি তিরয়রেে িািা।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) দবো ১১িাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন
দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য দেরেেপরেন্ট (তসতপআতেে) আরোজজি এক সংবাদ
সরেেরন অংে তনরে বক্তাো এেন কথা বরেন। জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত
জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা ফোফে উপস্থাপন উপেরি এ সংবাদ
সরেেরনে আরোজন কো হে।
েরবষণা প্রতিরবদরনে ওপে আরোর্নাে বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক
েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু
পতেবিযরনে ফরে োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন
হরে িারদে কথাগুরো নীতি তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁছাে না। আোরদে দদে পাতন দুষ্প্রারপযে
দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে পাতন আরস।
তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে
আসরি হরব। আোরদে দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ দবতে িতি হরে। এজনয আোরদে
সরর্িন হরি হরব। তপিৃে
য ূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে। তকন্তু এটি েিা কো হরে না।
বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্ত োনুষ
প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ।

এই পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য
অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো। দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে
পাোপাতে স্বােীে বাইরেে কারজও সহােিা কেরি হে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা
ফোফেগুরো বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে -এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে.
ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান।
বাংোরদরে ৩টি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে
েরবষণা কো হে। েরবষণা ফোফরে েরবষকো জানান। জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব েি ২০
বছরে এই অঞ্চেগুরোরি দ্ প্রোব পরেরছ দস তবষেটি িাো েরবষণাে িু রে িরেরছন।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০ টি পতেবাে ৯
দকাটি ২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি,
বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ,
সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সাে সহ নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয োরখন তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে
তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে, পতেরবেকেী আে ইেোন
প্রেুখ।

https://www.dailyprottoy.com/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A
6%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%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%
A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0.php

‘জলবায়ু পতিবিতে মােুরেি জীবেযাত্রারে িতু বেহ
ত েিরে’

‘জলবায়ু পতিবিতে মােুরেি জীবেযাত্রারে িুতবেহ
ত েিরে’
অনোইন দেস্ক ::
জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রযিা বৃজি, উৎপাদনেীেিা হ্রাস,
সাোজজক অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও োনুরষে স্বাস্থয ঝুুঁ তক তদন তদন বৃজি পারে। এনতক
জেবােু পতেবিযন োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য কেরছ বরেও েন্তবয করেরছন পতেরবেতবদো।
েঙ্গেবাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য
দেরেেপরেন্ট (তসতপআতেে) আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন িাো এসব কথা বরেন। জেবােু
পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্থ জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা ফোফে উপস্থাপন
উপেরি এ সংবাদ সরেেরনে আরোজন কো হে।
এসেে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা বরেন, বাংোরদে দেৌরোতেক অবস্থানেি কােরণ
দবতে িতিগ্রস্থ হরে। দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্থ োনুষ
প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এই
পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য অতিকোোে
দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো।
এসেে তিতন বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা
ফোফেগুরো বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন
ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান।
েরবষণা ফোফে িু রে িরে তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান আেও বরেন, বাংোরদরে তিনটি অঞ্চে
দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে েরবষণা কো হে। েরবষণাে
জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব েি ২০ বছরে এই অঞ্চেগুরোরি দ্ প্রোব পরেরছ দস তবষেটি
েরবষণাে উরঠ এরসরছ।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০ টি পতেবাে ৯
দকাটি ২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি,

বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ,
সতহংসিা, োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সােসহ নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
েরবষণা প্রতিরবদরনে ওপে আরোর্নাে বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ
জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে
োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো
নীতি তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁছাে না। আজরকে েরবষণা ফোফে িাে প্রোণ। এজনয োনুরষে
অতিকাে হেরণে তবষেটি তনরে আেও েরবষণা অবযাহি োখরি হরব।
েরবষণা তেরপািয গুরোরক জািীে এবং আন্তজযাতিক নীতিোোে অন্তযেুক্ত কেরি হরব। সংবাদ
সরেেরন বক্তবয োরখন বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো
দবেে, পতেরবেকেী আে ইেোন প্রেুখ।

https://sylnewsbd.com/%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%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%
A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0/

জেবােু পতেবিযন োনুরষে
জীবন্াোরক দুতবষহ
য কেরছ

থিস্ক তিরপাটত : জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রযিা বৃজি,
উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও োনুরষে স্বাস্থয ঝুুঁ তক তদন তদন বৃজি
পারে বরে দাতব করেরছন পতেরবেতবদো। এই জেবােু পতেবিযন োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য
কেরছ বরেও েিােি তদরেরছন িাো।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) দবো ১১িাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন দসন্টাে
ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য দেরেেপরেন্ট (তসতপআতেে) আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন অংে তনরে
বক্তাো এেন কথা বরেন। জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি
তনরে েরবষণা ফোফে উপস্থাপন উপেরি এ সংবাদ সরেেরনে আরোজন কো হে।
েরবষণা প্রতিরবদরনে ওপে আরোর্নাে বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ
জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে
োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো
নীতি তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁছাে না। আোরদে দদে পাতন দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০
োে পাতন আরস।
তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে আসরি
হরব। আোরদে দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ দবতে িতি হরে। এজনয আোরদে সরর্িন হরি হরব।
তপিৃে
য ূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে। তকন্তু এটি েিা কো হরে না।

বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্ত োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন
না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ
োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন
নােীো। দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে পাোপাতে স্বােীে বাইরেে কারজও সহােিা কেরি
হে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা ফোফেগুরো
বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে -এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে
দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান।
বাংোরদরে ৩টি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে েরবষণা
কো হে। েরবষণা ফোফরে েরবষকো জানান। জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব েি ২০ বছরে এই
অঞ্চেগুরোরি দ্ প্রোব পরেরছ দস তবষেটি িাো েরবষণাে িু রে িরেরছন।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০ টি পতেবাে ৯ দকাটি
২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি,
সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা,
োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সাে সহ নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয োরখন তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান
তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে, পতেরবেকেী আে ইেোন প্রেুখ।
https://www.prabartan.com/09/13/32/454689.php

জেবােু পতেবিযন োনুরষে
জীবন্াোরক দুতবষহ
য কেরছ

থিস্ক তিরপাটত : জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘন, দবকােত্ব-দাতেদ্রযিা বৃজি,
উৎপাদনেীেিা হ্রাস, সাোজজক অবিে, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও োনুরষে স্বাস্থয ঝুুঁ তক তদন তদন বৃজি
পারে বরে দাতব করেরছন পতেরবেতবদো। এই জেবােু পতেবিযন োনুরষে জীবন্াোরক দুতবষহ
য
কেরছ বরেও েিােি তদরেরছন িাো।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) দবো ১১িাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন দসন্টাে
ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য দেরেেপরেন্ট (তসতপআতেে) আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন অংে তনরে
বক্তাো এেন কথা বরেন। জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি
তনরে েরবষণা ফোফে উপস্থাপন উপেরি এ সংবাদ সরেেরনে আরোজন কো হে।
েরবষণা প্রতিরবদরনে ওপে আরোর্নাে বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ
জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে
োনুরষে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এই অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো
নীতি তনিােকরদে
য
কারছ দপৌৌঁছাে না। আোরদে দদে পাতন দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০
োে পাতন আরস।
তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে আসরি
হরব। আোরদে দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ দবতে িতি হরে। এজনয আোরদে সরর্িন হরি হরব।
তপিৃে
য ূ তে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে। তকন্তু এটি েিা কো হরে না।
বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কেকারে
য
স্বেিা-জবাবতদতহিা না থাকা ও িতিগ্রস্ত োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন
না দপৌৌঁছাে এই জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এই পতেবিযরনে কােরণ

োনুরষে জীবন্াোে ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন
নােীো। দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে পাোপাতে স্বােীে বাইরেে কারজও সহােিা কেরি
হে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণা ফোফেগুরো
বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে -এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে
দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহ্বান জানান।
বাংোরদরে ৩টি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুরে জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে েরবষণা
কো হে। েরবষণা ফোফরে েরবষকো জানান। জেবােু পতেবিযরনে প্রোরব েি ২০ বছরে এই
অঞ্চেগুরোরি দ্ প্রোব পরেরছ দস তবষেটি িাো েরবষণাে িু রে িরেরছন।
েরবষণাে দদখা ্াে, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০ টি পতেবাে ৯ দকাটি
২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি,
সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা,
োনতসক তবপ্ে,
য কযান্সাে সহ নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয োরখন তসতপআেতেে তনবাহী
য প্রিান োেসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান
তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে, পতেরবেকেী আে ইেোন প্রেুখ।
https://www.valosangbad.com/19828

জেবােু পতেবিযন স্বাস্থয ঝু ুঁ তকসহ জীবন্াো দুতবষহ
য কেরছ

জেবােু পতেবিযন-স্বাস্থয ঝু ুঁ তকসহ জীবন্াোরক দুতবষহ
য করে িু েরছ। জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে
েঙ্ঘন, দবকােত্ব, উৎপাদনেীেিা হ্রাস, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও স্বাস্থয ঝু ুঁ তক তদন তদন বৃজি পারে বরে দাতব
কেরছন পতেরবেতবদো।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) দবো ১১িাে তদরক জািীে দপ্রস ক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী হরে তসতপআেতে
আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন এ দাতব করেন িাো। জেবােু পতেবিযরনে ফরে িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে
োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা ফোফরে এেন দাতব করেন বক্তাো।
সংবাদ সরেেরন বক্তবয দদন পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে, তসতপআেতেে তনবাহী
য
প্রিান সােসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো দবেে প্রেুখ।
সংবাদ সরেেরন বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতি তনেযে
বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে ঘিনা ঘিরছ। এ
অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো নীতি-তনিােকরদে
য
কারছ ্ারে না। আোরদে দদে পাতন
দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে পাতন আরস।
তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে আসরি হরব।
দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ আোরদে দবতে িতি হরে। এজনয আোরদে সরর্িন হরি হরব। দদে েিা কো
োনুরষে োনবাতিকাে। তকন্তু এটি েিা কো হরে না।
বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কা্ক্ররে
য
স্বেিা না থাকা এবং িতিগ্রস্ত োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন না দপৌৌঁছারনাে
কােরণ এ জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এ পতেবিযরনে কােরণ োনুরষে
জীবন্াো ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে তেকাে হন নােীো। দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে পাোপাতে স্বােী বাইরেে কারজও সহােিা কেরি হে।

বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণাে ফোফে বাংোরদরে
সফেেি ইউএনএইর্তসআে-এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহবান জানান।
বাংোরদরে তিনটি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুে এ জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে েরবষণা কো
হে।
েরবষণাে দদখা দেরছ, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০টি পতেবাে ৯ দকাটি ২৪ োখ
৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি, সাোজজক ও দ্ৌন
হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা, োনতসক তবপ্েসহ
য
নানা
সংকরিে েুরখােুতখ হরে।

https://bangla71news.com/%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%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%
A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D/

জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনুরষে স্বাস্থয ঝু ুঁ তক বৃজি পারে

অধিকার ডেস্ক:: জলবায়ু পধরবর্তনের ফনল মােবাধিকার লঙ্ঘে, ডবকারত্ব-দাধরদ্র্যর্া বৃ ধি, উৎপাদেশীলর্া
হ্রাস, সামাধজক অবক্ষয়, বালযধববাহ, ধশশুশ্রম ও মােু নের স্বাস্থ্য ঝুুঁধক ধদে ধদে বৃ ধি পানে বনল দাধব কনরনেে
পধরনবশধবদরা। এই জলবায়ু পধরবর্তে মােু নের জীবেযাত্রানক দুধবতেহ করনে বনলও মর্ামর্ ধদনয়নেে
র্ারা।
মঙ্গলবার (১৩ ডসনেম্বর) ডবলা ১১টায় জার্ীয় ডেসক্লানবর জহুর ডহানসে ড ৌিুরী ধমলোয়র্নে ডসন্টার ফর
পাধটতধসনপটধর ধরসা ত ডেনেলপনমন্ট (ধসধপআধরে) আনয়াধজর্ এক সংবাদ সনেলনে অংশ ধেনয় বক্তারা
এমে কথা বনলে। জলবায়ু পধরবর্তনের ফনল ক্ষধর্গ্রস্ত জেনগাষ্ঠীর মােবাধিকার পধরধস্থ্ধর্ ধেনয় গনবেণা
ফলাফল উপস্থ্াপে উপলনক্ষ এ সংবাদ সনেলনের আনয়াজে করা হয়।
গনবেণা েধর্নবদনের ওপর আনলা োয় বাংলানদশ পধরনবশ আনদালনের সািারণ সম্পাদক শরীফ জাধমল
বনলে, েকৃধর্ ধেেতর বযবস্থ্াপো সধককোনব বযবহার ো হওয়ায় জলবায়ু পধরবর্তনের ফনল মােু নের
মােবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটো ঘটনে। এই অধিকার যানদর লঙ্ঘে হনে র্ানদর কথাগুনলা েীধর্ ধেিতারকনদর
কানে ডপৌঁোয় ো। আমানদর ডদশ পাধে দুষ্প্রানপযর ডদশ। শুকনো ডমৌসু নম মাত্র ২০ োগ পাধে আনস।
ধর্ধে বনলে, জলবায়ু পধরবর্তনে যানদর অবদাে ডবধশ র্ানদর সমসযা সমািানে ডবধশ এধগনয় আসনর্ হনব।
আমানদর ডেৌনগাধলক অবস্থ্ানের কারনণ ডবধশ ক্ষধর্ হনে। এজেয আমানদর সন র্ে হনর্ হনব। ধপর্ৃতেূধম
রক্ষা করা মােু নের মােবাধিকার। ধকন্তু এধট রক্ষা করা হনে ো।

বক্তারা বনলে, ডদনশর উন্নয়ে কমতকানে স্বের্া-জবাবধদধহর্া ো থাকা ও ক্ষধর্গ্রস্ত মােু ে পযতন্ত উন্নয়ে ো
ডপৌঁোয় এই জলবায়ু পধরবর্তনের েোব আরও ডবধশ ডোগাধন্ত সৃ ধি করনে। এই পধরবর্তনের কারনণ মােু নের
জীবেযাত্রার ও জীধবকার পধরবর্তে আসনে। দুনযতানগ অধিকমাত্রায় ডবধশ বঞ্চোর ধশকার হে োরীরা।
দুনযতাগকানল োরীনদর োর্যধহক কানজর পাশাপাধশ স্বামীর বাইনরর কানজও সহায়র্া করনর্ হয়।
বক্তারা বাংলানদনশ জলবায়ু পধরবর্তে ও এর েোনব মােবাধিকার লঙ্ঘনের গনবেণা ফলাফলগুনলা
বাংলানদনশ সফররর্ ইউএেএই ধসআর -এর জলবায়ু ও মােবাধিকার দূ র্ ে. ইয়াে ফ্রাইনক এ ধবেনয় দৃ ধি
আকেতনণর আহ্বাে জাোে।
বাংলানদনশ ৩ধট অঞ্চল ডমাংলা, রাজশাহী ও শরীয়র্পুনর জলবায়ু পধরবর্তনের েোব ধেনয় গনবেণা করা
হয়। গনবেণা ফলাফনল গনবেকরা জাোে। জলবায়ু পধরবর্তনের েোনব গর্ ২০ বেনর এই অঞ্চলগুনলানর্
ডয েোব পনেনে ডস ধবেয়ধট র্ারা গনবেণায় র্ুনল িনরনেে।
গনবেণায় ডদখা যায়, আকধিক দুনযতাগ, লবণাক্তর্ার কারনণ এসব অঞ্চনলর ২০০ ধট পধরবার ৯ ডকাধট ২৪
লাখ ৯৮ হাজার ের্যক্ষ আধথতক ক্ষধর্র ধশকার হনয়নেে। এোো র্ারা স্বাস্থ্য সংকট, বাস্তু ু যধর্, সামাধজক
ও ডযৌে হয়রাধে, পাধেসংকট, স্কুল ডথনক ঝনর পো, ধশশু শ্রম, বালযধববাহ, সধহংসর্া, মােধসক ধবপযতয়,
কযান্সার সহ োো সংকনটর মুনখামুধখ হনে।
সংবাদ সনেলনে বক্তবয রানখে ধসধপআরধের ধেবতাহী েিাে শামসু নদাহা, বাদাবে সংনঘর ধেবতাহী েিাে
ধলধপ রহমাে, এসধেএস ধেবতাহী েিাে রানবয়া ডবগম, পধরনবশকমতী আল ইমরাে েমুখ।
https://odhikarbd.net/%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
%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE/

জেবােু পতেবিযরন িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে
পতেতস্থতি অবনতি

জেবােু পতেবিযরনে কােরন িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতিে অবনতি ঘরিরছ। দবকােত্ব,
উৎপাদনেীেিা হ্রাস, বােযতববাহ, তেশুশ্রে ও স্বাস্থয ঝুুঁ তক তদন তদন বৃজি পারে বরে দাতব কেরছন
পতেরবেতবদো। শুিু িাই নে স্বাস্থয ঝুুঁ তকসহ জীবন্াোরক দুতবষহ
য করে িু েরছ জেবােুে প্রোব।
েঙ্গেবাে (১৩ দসরেম্বে) দবো ১১িাে তদরক জািীে দপ্রস ক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী হরে
তসতপআেতে আরোজজি এক সংবাদ সরেেরন এসব দাতব করেন িাো। জেবােু পতেবিযরনে ফরে
িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে পতেতস্থতি তনরে েরবষণা ফোফরে এেন দাতব করেন বক্তাো।
বাংোরদরে তিনটি অঞ্চে দোংো, োজোহী ও েেীেিপুে এ জেবােু পতেবিযরনে প্রোব তনরে েরবষণা
কো হে।
েরবষণাে দদখা দেরছ, আকজিক দুর্াে,
য েবণাক্তিাে কােরণ এসব অঞ্চরেে ২০০টি পতেবাে ৯ দকাটি
২৪ োখ ৯৮ হাজাে প্রিযি আতথক
য িতিে তেকাে হরেরছন। এছাো িাো স্বাস্থয সংকি, বাস্তুর্ুযতি,
সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন, পাতনসংকি, স্কুে দথরক ঝরে পো, তেশু শ্রে, বােযতববাহ, সতহংসিা,
োনতসক তবপ্েসহ
য
নানা সংকরিে েুরখােুতখ হরে।

সংবাদ সরেেরন বক্তবয দদন পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে, তসতপআেতেে
তনবাহী
য প্রিান সােসুরদাহা, বাদাবন সংরঘে তনবাহী
য প্রিান তেতপ েহোন, এসতেএস তনবাহী
য প্রিান োরবো
দবেে প্রেুখ।
সংবাদ সরেেরন বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে বরেন, প্রকৃতি
তনেযে বযবস্থাপনা সটঠকোরব বযবহাে না হওোে জেবােু পতেবিযরনে ফরে োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে
ঘিনা ঘিরছ। এ অতিকাে ্ারদে েঙ্ঘন হরে িারদে কথাগুরো নীতি-তনিােকরদে
য
কারছ ্ারে না।
আোরদে দদে পাতন দুষ্প্রারপযে দদে। শুকরনা দেৌসুরে োে ২০ োে পাতন আরস।
তিতন বরেন, জেবােু পতেবিযরন ্ারদে অবদান দবতে িারদে সেসযা সোিারন দবতে এতেরে আসরি
হরব। দেৌরোতেক অবস্থারনে কােরণ আোরদে দবতে িতি হরে। এজনয আোরদে সরর্িন হরি হরব।
দদে েিা কো োনুরষে োনবাতিকাে। তকন্তু এটি েিা কো হরে না।
বক্তাো বরেন, দদরেে উন্নেন কা্ক্ররে
য
স্বেিা না থাকা এবং িতিগ্রস্ত োনুষ প্ন্ত
য উন্নেন না
দপৌৌঁছারনাে কােরণ এ জেবােু পতেবিযরনে প্রোব আেও দবতে দোোতন্ত সৃটষ্ট কেরছ। এ পতেবিযরনে
কােরণ োনুরষে জীবন্াো ও জীতবকাে পতেবিযন আসরছ। দুর্ারে
য
অতিকোোে দবতে বঞ্চনাে
তেকাে হন নােীো। দুর্ােকারে
য
নােীরদে প্রািযতহক কারজে পাোপাতে স্বােী বাইরেে কারজও সহােিা
কেরি হে।
বক্তাো বাংোরদরে জেবােু পতেবিযন ও এে প্রোরব োনবাতিকাে েঙ্ঘরনে েরবষণাে ফোফে
বাংোরদরে সফেেি ইউএনএইর্তসআে-এে জেবােু ও োনবাতিকাে দূি ে. ইোন ফ্রাইরক এ তবষরে
দৃটষ্ট আকষরণে
য
আহবান জানান।

http://www.amarbarta24.com/national/2022/09/13/120765

জলবায়ু ঝুঁু তেগ্রস্তরিি মােবাতিোি
আইতেোঠারমা প্রণয়রেি িাতব

সুিক্ষায়

জেবােু ঝু ুঁ তকগ্রস্তরদে োনবাতিকাে সুেিাে আইতনকাঠারো প্রণেরনে দাতব
জাতনরেরছ দসন্টাে ফে পাটিয তসরপিতে তেসার্য অযান্ড দেরেেপরেন্ট (তসতপআেতে)।
েঙ্গেবাে জািীে দপ্রসক্লারবে জহুে দহারসন দর্ৌিুেী তেেনােিরন তসতপআেতে,
এসতেএস, োসাউস ও বাদাবন সংঘ-এে উরদযারে ‘বাংোরদরে সফেেি
ইউএনএইর্তসআে-এে জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তবষেক তবরেষ দূরিে
সফে এবং জেবােু পতেবিযরনে অতেঘারি িতিগ্রস্ত জনরোষ্ঠীে োনবাতিকাে
পতেতস্থতি প্রসরঙ্গ নােতেক সোরজে বক্তবয ও েরবষণা েব্ধ ফোফে উপস্থাপন’
েীষক
য এক সংবাদ সরেেন এ দাতব কো হে।
সংবাদ সরেেরন সোপতিত্ব করেন, তস.তপ.আে.তে’ে তনবাহী
য
প্রিান দো:
োেসুরদাহা, তবরেষ অতিতথ তহসারব বক্তবয োরখন বাংোরদে পতেরবে আরন্দােরনে
(বাপা) সািােণ সম্পাদক েেীফ জাতেে, বক্তবয োরখন এসতেএস এে তনবাহী
য
পতের্ােক োরবো দবেে, োসাউরসে তনবাহী
য পতের্ােক েযাতেনা েূে,ু য বাদাবন সংরঘে
তনবাহী
য
পতের্ােক তেতপ েহোন, সুন্দেবন ও উপকূে সুেিা আরন্দােরনে
সেন্বেকােী নীতখে র্ন্দ্র েদ্র। এছাো জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তনরে কাজ
করেন এেন তবরেষজ্ঞ, নীতি তনিােক,
য
অংেীজরনো উপতস্থি দথরক েিােি বযক্ত
করেন।

েরবষণা ফোফে িু রে িরও জনাব োেসুরদাহা বরেন, জেবােু পতেবিযরনে স্থান,
সম্প্রদাে ও বযজক্ত প্ারে
য
তেন্ন ও বহুেূখী তবপদাপন্নিাে তর্ে অনুসন্ধারন
তস.তপ.আে.তে. ও এে সহর্ােী সংেঠন এস.তে.এস., োসাউস ও বাদাবন সংঘ
্থাক্ররে েেীেিপুে, োজোহী, সািিীোে ৬০০ টি পতেবারেে উপে েরবষণা
কা্ক্রে
য
পতের্ােনা করে।
েরবষণা ফোফরে দদখা ্াে প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ েি ২০ বছরে দদরেে
দতিণাঞ্চরে প্রতিটি পতেবাে েরে ৪৬২৪৯১.৫৭৫ িাকা করে আতথক
য িতিে তেকাে
হরেরছ এবং প্রিানিে িে-িতি হরে কৃতষজতে ও বসিতেিা হাোরনা (দোি
িেিতিে ৫০.৩%), বসিবাতেে িেিতি (২৯.৭%), েৃহপাতেি পশু-পাতখে
িেিতি (৮.৪%), েৃহস্থাতে-সােগ্রীে িেিতি (৫.৮%), এবং োছ িোে সেঞ্জাে,
োছপাো, োন্নাঘে, দেৌর্াোে প্রেৃ তিে িেিতি (৩.৪%)। এছাো অ-অথননতিক
য
িেিতি দ্েন প্রাণহানী বৃজি দপরেরছ ২.৫% পতেবারে, স্বাস্থয সঙ্করি েুেরছ ১০০%,
বাস্তুর্ুযতি ও স্থানান্তেণ বৃজি দপরেরছ ১৪%, সাোজজক ও দ্ৌন হেোতন বৃজি দপরেরছ
৩%, খাদয-সঙ্করি আরছ ৮৫% পতেবাে, পাতন-সঙ্করি েুেরছ ৬২% পতেবাে, ৩২.৫%
পতেবারে তেশুো স্কুে দথরক ঝরে পেরছ, ১৪.৫% পতেবারে বােয তববাহ হরে।
বরেন্দ্র অঞ্চরেে ৯৩ েিাংে পতেবাে খাবাে পাতনে সংকরি েুেরছন, েি ২০ বছরে
বরেন্দ্র অঞ্চরে দকবে প্রাকৃতিক দুর্ারেে
য
কােরণ পতেবােগুরো েরে ৩৩,৭৬৯
িাকাে আতথক
য িে-িতিে তেকাে হরেরছ, এছাো অতিতেক্ত েেরেে কােরণ ৩৮.৫
েিাংে োনুরষে শ্রেঘন্টা করে দেরছ, ৪৮.৫ % কেজীতব
য
তবতেন্ন দেোরদ কেহীন
য
হরেরছ, ২২.৬৮ েিাংে োনুষ অথননতিক
য
অতনশ্চেিাে এবং ২৬.৮০ েিাংে
উত্তেদািা করেেয অতনশ্চেিাে েুেরছন, ৯৯.৫ েিাংে বরেরছন িাো/িারদে
পতেবারে জেবােু পতেবিযরনে কােরণ দোেবযাতি বৃজি দপরেরছ।
েেীেিপুে অঞ্চরে েি তবে বছরে পতেবােগুরোরি নদী োঙ্গরন েরে ২৪০০০.৮১
িাকা করে িেিতিে তেকাে হরেরছ এবং দুর্ারে
য িারদে েবাতদ পশুপাতখে িেিতি হরে তবেি তবে বছরে প্রতিটি পতেবাে েরে ২,৫৭,৩৩০ িাকাে িে-িতি
হরেরছ, ১০.৫% বরেরছন আরেে িু েনাে িারদে তদন-েজুেীে (শ্রেতবজক্র) সুর্াে
করে দেরছ, স্থানান্তেরণে পে ৬২.৫% উত্তেদািা পতের্ে সংকরি েুেরছন, ৭৩%
উত্তেদািা বরেরছন িারদে উৎসব এবং েরনে আনন্দ করে দেরছ, নদীোঙ্গন এবং
অনযানয প্রাকৃতিক দুর্ারে
য সৃষ্ট অোরবে ফরে ৩৫.৫% উত্তে দািাে সন্তারনো স্কুে
দথরক ঝরে পরেরছন, পতেবারেে অথনীতিে
য
র্াুঁকা সর্ে োখরি ২৬.৫% উত্তেদািা
িারদে তেশু সন্তানরদে কারজ দপ্রেণ কেরি বািয হরেরছন, দ্খারন ১৮%
উত্তেদািাে সন্তান ঝু ুঁ তকপূণ দপোে
য
তনরোজজি হরেরছন।
োেসুরদাহা আেও দ্, বরেন জেবােু পতেবিযন েুক্তরোেী জনরোষ্ঠী খাদয, পাতন,
বস্ত্র, বাসস্থান, তর্তকৎসা, তেিা প্রাতিে দেৌতেক অতিকাে এবং সরবাপতে
য
োনসেি

জীবন্াপরনে অতিকাে দথরক বজঞ্চি কেরছ। এই পতেতেতস্থতিরি বাংোরদরেে
জেবােু পতেবিযরনে তবপদাপন্নিা অনুিাবন করে এবং জেবােু পতেবিযরনে
অতেঘারি োনবাতিকাে পতেতস্থতিে অবনতিে তবষেটি তববর্নাে তনরে বাংোরদরে
সফেেি িঘঐঈজ এে জেবােু পতেবিযন ও োনবাতিকাে তবষেক তবরেষ দূি ে.
ইোন ফ্রাই একটি ্থা্থ প্রতিরবদন জাতিসংরঘ উপস্থাপন কেরবন বরে আেো
আো কতে এবং জেবােু পতেবিযরনে িতিগ্রস্তরদে োনবাতিকাে সুেিাে জনয একটি
নিু ন আইতন কাঠারোেও তিতন দাবী জানান।
েেতফ জাতেে বরেন, জেবােু পতেবিযরনে জনয োনবাতিকাে তবপ্েয হরে এিা
তনরে এখন আে দকান তবিকয দনই, আজরকে েরবষণা েব্ধ ফোফে িাে আেও
একটি প্রোণ, তকন্তু োনুরষে অতিকাে হেরণে তবষেটি তনরে আেও েরবষণা অবযাহি
োখরি হরব এবং েরবষণা তেরপািয গুরোরক জািীে এবং আন্তজযাতিক নীতিোোে
অন্তযেুক্ত কেরি হরব। তিতন আেও বরেন বাংোরদরেে নীতি তনিােণী
য
প্াে
য দথরক
তবপদাপন্ন এবং অতিকাে বজঞ্চি োনুরষে জনয আেও েজক্রে েূ তেকা না োখরে
বাংোরদরেে আোেীতদরন েোবহ তবপ্েয বরে আনরব।
নীতখে র্ন্দ্র বরেন, তসতপআেতেরক িনযবাদ এেন একটি েরবষণা কা্ক্রে
য
বাস্তবােন
করেরছন। আেো পে পজেকা এবং উপকূেী অঞ্চরেে োনুরষে েুখরথরক িারদে
বঞ্চনা এবং অতিকাে হেরণে েল্প শুতন, তকন্তু দদেীে এবং আন্তযজাতিক প্াে
য দথরক
দকান উরদযাে দদখরি পাইনা!
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