Bangladesh yet to play its potential role in
UN climate conferences: Experts

It is estimated that climate impact has caused residual damages amounting to $1.2
trillion. Photo: Reuters
Climate experts and stakeholders in Bangladesh say that the country is yet to play
its potential role in global climate summits – called COPs – hosted at the behest
of the United Nations.
On Thursday, at a day-long capacity building and strategy workshop, they urged the
formation of an influential body for communicating climate change issues to policy
stakeholders and make people conversant with global climate politics.
The workshop, Facilitating Media Engagement at COP 27 and Beyond, was held at
BRAC Center Inn, Dhaka. The event was jointly organized by ActionAid Bangladesh,
Climate Action Network South Asia, Center for Participatory Research and
Development (CPRD) and others.
Md Shamsuddoha, chief executive of CPRD, spoke about the programme's significance
in facilitating media engagement with the COP process within Bangladesh and beyond.

He said that journalists can play an important role in disseminating and demonstrating
the ground realities of climate change in Bangladesh to the international community.
"I believe this capacity-building event will instill an articulate understanding of ongoing
climate change issues and global climate politics among media personnel, who can
further share their learning with their peers."
The programme aimed to focus on building strong CSOs and media momentum with
their enhanced understanding of the contemporary issues of climate negotiation,
especially the upcoming climate conference (COP 27).
Dr Golam Rabbani, chair of Climate Bridge Fund, BRAC, explained the climate science
and ongoing climate change scenario to the participants.
He said the last 50 years have seen the highest ever temperature rise in the last 2,000
years. "Our country no longer has six seasons as two of them are no longer visible. In
many parts of the country, no work can be done in the field for eight hours a day in
March-April because of the heatwave."
In South Asia, around 35.7 million people will be pushed into extreme poverty by 2030,
he added.
Shamim Haider Patwary, member of parliament of Gaibandha-1 and chief guest on the
occasion, expressed his grave concern that Bangladesh is yet to build a strong negotiator
group to send to the COP.
He stressed that Bangladesh urgently needs to create a negotiator group of at least a
thousand members from different spheres of society who could express the nation's
concerns at the COP based on knowledge.
Saying that Bangladesh sets up a nice pavilion in the COP, which ironically remains
under-utilised, he demanded that the pavilion be made open for all international CSOs
with the purpose of arranging events at the COP.
Dr Fazle Rabbi Sadek Ahmed, deputy managing director of PKSF, sharing his thoughts
about the upcoming COP 27, shed light on the expectations and challenges related to
COP 27.

https://www.tbsnews.net/bangladesh/environment/climate-change/bangladesh-yet-play-its-potentialrole-un-climate-conferences

Rethink strategy for better negotiations
Speakers tell workshop ahead of COP-27

Bangladesh needs to change its strategy to strengthen negotiation for
funds committed by the developed countries and showcase the impacts
of climate change in the coming Conference of Parties (COP-27) to be
held in November, speakers told a workshop yesterday.
The workshop titled "Capacity-Building and Strategy Workshop:
Facilitating media engagement at COP-27 and beyond" was organised by
Centre for Research and Policy Development (CRPD) at Brac Centre Inn
in Mohakhali.

Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno Foundation (MJF),
said climate change became a reality within decades.
"Those who are responsible for climate change are not exempted from its
impacts -- like droughts, wildfires and heatwaves in the western
countries. Though the talk to reduce carbon emission is ongoing, we are
not in the right direction," she said.
Mentioning the intensity, aggression and frequency of the natural
calamity driven by climate change, she underscored the need to rethink
the strategy the country currently has for better negotiation in COP-27.
"We have to create awareness regarding climate change and wage a
youth movement like Greta Thunberg. We must include the issue in our
educational system. We all have our responsibilities to combat the
greatest threat faced by the planet," said Shaheen Anam.
Lawmaker Shamim Haider Patwary of Gaibandha-1, who attended COP26, said the country's negotiators lack negotiation skills when it comes to
leading the bargain on an important global platform.
"Thousand of sessions are scheduled to be held in COP-27. The
government must prepare a minimum of 1,000 delegates to attend every
session so that we can highlight the sufferings we are going through due
to climate change," he said.
"The government should also be open to sharing the developments with
the media. Bangladesh could have availed a few billion US dollars as
climate funding if there were strong and skilled negotiators at work," he
added.
Brac executive director Asif Saleh said the time has come to diversify the
forces to fight climate change and awareness regarding this must be
created among all quarters.
"There are many climate-induced calamities that are not connected to
climate change. We have to connect the dots and contribute to the
discourse currently ongoing around the globe with due importance," he
said.
Asif also suggested that Bangladesh should not tread the way the West
has already treaded to worsen climate change impact.

The daylong workshop was moderated by Md Shamsuddoha, chief
executive of CRPD, who also conducted a session titled "Climate
Change: Policy, Politics and Negotiation."
Fazle Rabbi Sadek Ahmed, deputy managing director of Palli KarmaSahayak Foundation (PKSF), and Golam Rabbani, head of Brac Climate
Change Bridge Fund, also conducted sessions.
Khodeja Sultana Lopa, country director of Diakonia; and Hasin Jahan,
country director of Water Aid, spoke in the workshop, while Rabeya
Begum, executive director of SDS, chaired the sessions.

https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/rethink-strategy-betternegotiations-3137226

Creation of strong climate
negotiators stressed
Climate fund release should be easier: workshop
Speakers at a workshop on Thursday said that Bangladesh should create a number of strong climate negotiators
who can bargain with counterparts to get its rights on global platforms.
They also said that the terms and conditions of getting the global climate funds were highly complicated and
time-consuming. The process must be easy for quick response to climate action.
A group of non-government organisations, including ActionAid Bangladesh, Climate Action Network South
Asia, Centre for Participatory Research and Development, Christian Commission for Development in
Bangladesh, ChristianAid, Concern Worldwide, COAST Foundation, Diakonia Bangladesh, Manusher Jonno
Foundation, Practical Action, WaterAid and Young Power in Social Action organised the event at BRAC
Centre Inn in Dhaka.
As chief guest of the event, member of the parliament Shamim Haider Patwary observed that Bangladesh sets
up a nice pavilion in every COPs, which ironically remain underutilised. Hence, he demanded making the
pavilion open for all the international CSOs for arranging events on the COP.
He expressed his grave concern that Bangladesh was yet to build a strong negotiator group to send to the COP.
‘We will get more funds from global funds if we can strengthen our negotiation skills,’ he also said.
He stressed that Bangladesh urgently needs to create a negotiator group of at least a thousand members from
different spheres of the society who could voice out at the COP based on knowledge.
‘Getting finance from global climate fund is very difficult. We have noticed that the Green Climate Fund
provides billion dollars on climate issue. Brac has applied for fund three years ago but did not get any fund yet
despite BRAC is the largest NGOof the world,’ said Brac executive director Asif Saleh adding that now people
realise what about the others.
He demanded an easier way to reach fund for all victim countries.
Chief executive of CPRD Md Shamsuddoha said that beside the global strong negotiation Bangladesh needed
to improve governance in the sector.

MJF executive director Shaheen Anam, WaterAid country director Hasin Jahan, Diakonia country director
Khodeja Sultana Lopa, PKSF deputy managing director Fazle Rabbi Sadek Ahmed and Brac’s Climate Bridge
Fund head Golam Rabbani spoke at the workshop, among others.

https://www.newagebd.net/article/183038/creation-of-strong-climatenegotiators-stressed

Speakers stress on collecting more funds
from COP-27
Published : Thursday, 6 October, 2022 at 8:34 PM

Strong effective negotiator group is needed to get more funds from the COP-27,
said speakers.
They made the remark at a capacity building and strategy workshop on
facilitating media engagement at COP 27 and beyond at BRAC Centre Inn in
Dhaka on Thursday.
Barrister Shamim Haider Patwary, MP of Gaibandha-1 seat, in his speech as the
chief guest of the event, said, “The country needs more effective negotiator
group. Expert panel should be formed at least minimum 1,000 members
including politician, lawyer, media members, and bureaucrat. As they could
mention our loss and damage due to the effect of climate change and at the same
time they can raise our demand in the conference.”

“The fund we are getting from the Green Climate Fund (GCF), partnership is
needed to implement. The country sets up a nice pavilion in the COP which
ironically remains underutilized.”
Hence, he demanded making the pavilion open for all for arranging events on
the COP.
Asif Saleh, Executive Director of Brac, said “Fund doesn’t reach to the people
on time. Getting fund from the process of GCF is very difficult. United Nations
should create more easier way so that victim countries get its funds in easy way
to tackle the impact of climate change. Here are also some bureaucratic
problems.”
“We notice that the GCF provides billion dollars on climate issue. We applied
for fund from the organization in three years ago but we did not get any fund
yet. Proper access is needed to get the fund.”
He further said, “Now the climate change is related to livelihood, food security,
water and sanitation. The impact of climate change has spread in all sectors but
we don't feel it. People are being migrated as river erosion has increased due to
climate change in the country. Even we pollute our environment through fossil
fuel and plastic. Awareness should be increased about reducing use of plastic.”
Shamsuddoha, Chief Executive of CPRD, as a key speaker of the workshop
discussed about the significance of the program in order to facilitate media
engagement with the COP process within Bangladesh and beyond.
Shamsuddoha said, “I do believe, this capacity-building event would instill an
articulate understanding about ongoing climate change issues and global climate
politics among the media personnel and they can further share their learning
with their peers.”
Executive Director of Manusher Jonno Foundation Shaheen Anam said,
“Women are more affected due to the climate change. We have to think about
adaptation and mitigation on climate change as we are going on
industrialization.”

The event was jointly organized by ActionAid Bangladesh, AOSED, Climate
Action Network South Asia, Center for Participatory Research and
Development (CPRD), Christian Commission for Development in Bangladesh CCDB, ChristianAid, Concern Worldwide, COAST Foundation, Diakonia
Bangladesh, Development Organisation of the Rural Poor-DORP, European
Climate Foundation-ECF, HEKS/EPER, Helvetas, International Centre for
Climate Change and Development- ICCCAD, Islamic Relief, ManusherJonno
Foundation (MJF), NETZ Partnership for Development and Justice, Practical
Action, SDS (Shariatpur Development Society), WaterAid, and Young Power in
Social Action (YPSA).

https://www.observerbd.com/news.php?id=387154

Experts: Access to global climate fund
should be easier
They were speaking at the capacity building and strategy workshop on facilitating media
engagement at COP 27 and beyond at Brac Centre Inn in Dhaka

Tribune Report
October 6, 2022 7:43 PM

Experts at a programme on Thursday said access to the Green Climate Fund (GCF), a
mechanism created by the United Nations, should be easier so that affected countries can tackle
the impact of climate change faster.
They were speaking at the capacity building and strategy workshop on facilitating media
engagement at COP 27 and beyond at Brac Centre Inn in Dhaka.

"Getting funds from the GCF is very difficult. We notice that the GCF provides billions of
dollars to climate issues. We applied for funds three years ago but did not get any funds yet
despite Brac being a big NGO in Bangladesh," Executive Director of Brac Bangladesh Asif
Saleh said.
He also said that climate change is now related to livelihood, food security, water and sanitation.
"The impact of climate change has spread to all sectors. People are migrating as rivier erosion
washes away their homes and livelihoods. We even pollute our environment through fossil fuels
and plastic. We all have to be aware in this regard," he also said.
Saleh also pointed out that Bangladesh's contribution is low to climate change.
"Adaptation issues on climate change should be discussed more in the upcoming COP in Africa.
However, our government has to work on resilience building," he also continued.
Executive Director of Manusher Jonno Foundation Shaheen Anam said women are more affected
by climate change.
"Due to lack of good governance, we have to face more problems. We have to think about
adaptation and mitigation of climate change," she also said.
Chief Executive of CPRD Md Shamsuddoha underscored the need for good governance,
adaptation and mitigation to tackle the impact of climate change.
Member of Parliament of Gaibandha-1 Barrister Shamim Haider Patwary said: "We have a lack
of negotiation skills. We have to strengthen that.”
He also pointed out that the government should sit with experts to make good strategies. "We
will get more from global funds if we can strengthen our negotiation skills," he also said.

https://www.dhakatribune.com/business/2022/10/06/experts-access-to-globalclimate-fund-should-be-easier

Experts call for easing process of
getting GCF
‘BD yet to play due role in climate conferences’

Stakeholders and experts at a workshop called for easing the process of
receiving funds from the Green Climate Fund (GCF), a mechanism created
by the United Nations, for helping the victim countries to tackle climate
change.
Bangladesh is yet to play its potential role in different climate conferences to
reap its expected benefits, they opined.
They made these remarks at a day-long capacity building workshop 'Facilitating Media Engagement at COP 27 and Beyond' - at a city hotel on
Thursday.
The event was jointly organised by ActionAid Bangladesh, AOSED, Climate
Action Network South Asia, Centre for P articipatory Research and
Development (CPRD), Christian Commission for Development in Bangladesh
(CCDB), ChristianAid, Concern Worldwide, COAST Foundation, and Diakonia
Bangladesh.
CPRD Chief Executive Md. Shamsuddoha facilitated the workshop. Barrister
Shamim Haider Patwary, lawmaker from Gaibandha -1, was the chief guest of
the event.
Among other guests, Khodeja Sultana Lopa - Country Director of Diakonia,
Hasin Jahan - Country Director of WaterAid Bangladesh, Asif Saleh Executive Director of BRAC Bangladesh, and Shaheen Anam - Executive
Director of Manusher Jonno Foundation (MJF), also delivered their comments
on several "to-do's" for the COP 27.
Then four technical sessions were facilitated by Dr. Fazle Rabbi Sadek
Ahmed - deputy managing director of PKSF, Dr. Golam Rabbani - chair of
Climate Bridge Fund of BRAC, Akib Jabed - Project Coordinator of CPRD,
and Sheikh Nur Ataya Rabbi - Research Officer of CPRD.

Speaking at the function, Barrister Shamim expressed his concern that
Bangladesh was yet to build a strong negotiator group to send to the COP.
He opined that the country urgently needs to create a negotiator group of at
least one thousand members from different spheres of the society, who could
voice out at the COP, based on knowledge.
Mr. Shamsuddoha talked about the significance of the programme in order to
facilitate media engagement with the COP process within Bangladesh and
beyond.
Mr Asif Saleh said, "Getting funds from the GCF is very difficult. We notice
that the GCF provides billions of dolla rs on climate issues. We applied for
funds from the organisation three years ago. But we did not get any,
although BRAC is a big NGO in Bangladesh."
He also said now climate change is related to livelihood, food security, water
and sanitation.
In the final session, Dr. Fazle Rabbi shared his thoughts about the upcoming
COP 27, where he focused on the expectations from and the challenges to
be faced at COP 27, including the issues of loss and damage, finance,
phasing out of fossil fuel, etc.
Dr. Golam Rabbani explained the ongoing climate change scenario to the
participants.
Besides, he also discussed the dimension of climate change impacts
according to the latest scientific evidence, quoting IPCC's Sixth Assessment
Report (AR6).
The other organisers of the programme were Development Organisation of
the Rural Poor (DORP), European Climate Foundation (ECF), HEKS/EPER,
Helvetas, International Centre for Climate Change and Development
(ICCCAD), Islamic Relief, MJF, NETZ Partnership for Development and
Justice, Practical Action, SDS (Shariatpur Development Society), WaterAid,
and Young Power in Social Action (YPSA).

https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/experts-call-for-easingprocess-of-getting-gcf-1665162856
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‘Bangladesh needs stronger negotiator
group in COP’
By Staff Correspondent Published : 06 Oct 2022 11:55 PM

Bangladesh is yet to build a strong negotiator group to send to the
United Nations Climate Change Conference-COP, said Barrister
Shamim Haider Patwary, MP.
He stressed that Bangladesh urgently needs to create a negotiator group
comprising at least one thousand members from different spheres of the
society to raise their voice at the COP.
Shamim Haider Patwary on Thursday said this at a day-long capacity
building and strategy workshop at the BRAC Center Inn in the capital.

The workshop on ‘Facilitating Media Engagement at COP 27 and
Beyond’ was jointly organised by ActionAid Bangladesh, AOSED,
Climate Action Network South Asia, Center for Participatory Research
and Development (CPRD), Christian Commission for Development in
Bangladesh -CCDB, ChristianAid, Concern Worldwide, COAST
Foundation, Diakonia Bangladesh, Development Organisation of the
Rural Poor-DORP, European Climate Foundation-ECF, HEKS/EPER,
Helvetas, International Centre for Climate Change and DevelopmentICCCAD, Islamic Relief, Manusher Jonno Foundation (MJF), NETZ
Partnership for Development and Justice, Practical Action, SDS
(Shariatpur Development Society), WaterAid, and Young Power in
Social Action (YPSA).
The 2022 United Nations Climate Change Conference, commonly
referred to as COP (Conference of the Parties of the UNFCCC), will be
the 27th United Nations Climate Change conference, to be held from 6
to 18 November, 2022 in Egypt.
In his speech as the chief guest at the event he said Bangladesh sets up
a nice pavilion in the COP, which ironically remains underutilized.
Hence, he demanded making the pavilion open for all the international
CSOs for arranging events on the COP.
As a key speaker of the workshop, Shamsuddoha, Chief Executive of
CPRD talked about the significance of the program in order to facilitate
media engagement with the COP process within Bangladesh and
beyond.
He added that there’s a growing need for communicating the climate
change issues to the policy stakeholders and make people conversant
about global climate politics; journalists can play a vital role in
disseminating and demonstrating the ground realities of climate change
in Bangladesh.
“I do believe, this capacity-building event would instill an articulate
understanding about the ongoing climate change issues and global

climate politics among the media personnel and they can further share
their learnings with their peers,” Shamsuddoha added.
Dr. Golam Rabbani, Chair of Climate Bridge Fund of BRAC explained
the climate science and ongoing climate change scenario to the
participants. Besides, he discussed the dimension of climate change
impacts according to the latest scientific evidence quoting IPCC’s Sixth
Assessment Report (AR6).
Two young researchers from CPRD, Md. Akib Jabed and Sheikh Noor
Ataya Rabbi conducted the subsequent session, where they shared the
theoretical aspects and ground evidence of climate change-induced
non-economic losses and damages, and their implication for human
rights violation.
Dr. Fazle Rabbi Sadek Ahmed, Deputy Managing Director of PKSF
shared his thoughts about the upcoming COP 27, where he shed the
light on the expectations from and challenges to be faced at COP 27,
including the issue of loss and damage, finance, phasing out of fossil
fuel etc.
Among others Khodeja Sultana Lopa, Country Director of Diakonia,
Hasin Jahan, Country Director of WaterAid Bangladesh, Asif Saleh,
Executive Director of BRAC Bangladesh, and Shaheen Anam,
Executive Director of Manusher Jonno Foundation (MJF) also spoke at
the event.
https://www.bangladeshpost.net/posts/bangladesh-needs-stronger-negotiatorgroup-in-cop-96294
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Bangladesh is yet to play its potential role in climate conferences: Experts

6th October 2022, a day-long capacity building and strategy workshop was organized on
‘Facilitating Media Engagement at COP 27 and Beyond’ at the Conference Hall of BRAC
Center Inn, Dhaka. The event was jointly organized by ActionAid Bangladesh, AOSED,
Climate Action Network South Asia, Center for Participatory Research and Development
(CPRD), Christian Commission for Development in Bangladesh -CCDB, ChristianAid,
Concern Worldwide, COAST Foundation, Diakonia Bangladesh, Development
Organisation of the Rural Poor-DORP, European Climate Foundation-ECF, HEKS/EPER,
Helvetas, International Centre for Climate Change and Development- ICCCAD, Islamic
Relief, Manusher Jonno Foundation (MJF), NETZ Partnership for Development and
Justice, Practical Action, SDS (Shariatpur Development Society), WaterAid, and Young
Power in Social Action (YPSA). This program was intended to build strong CSOs and
media momentum with their enhanced understanding of the contemporary issues of climate
negotiation, especially the upcoming climate conference (COP 27). The event was split
into two episodes― an introductory session followed by four technical sessions.
The workshop was facilitated by Md. Shamsuddoha, Chief Executive of CPRD. Barrister
Shamim Haider Patwary, Member of Parliament (Gaibandha 1), was present as the Chief
Guest of the event, and presented his valuable opinions. Among the other guests and
distinguished presence, Ms. Khodeja Sultana Lopa, Country Director of Diakonia, Ms.
Hasin Jahan, Country Director, WaterAid Bangladesh, Mr. Asif Saleh, Executive Director,
BRAC Bangladesh, and Ms. Shaheen Anam, Executive Director of Manusher Jonno
Foundation (MJF) also delivered their precious comments on several “to-do’s” for the COP
27. The four subsequent technical sessions were facilitated by Dr. Fazle Rabbi Sadek
Ahmed, Deputy Managing Director of PKSF, Md. Shamsuddoha, Chief Executive of
CPRD, Dr. Golam Rabbani, Chair of Climate Bridge Fund, BRAC, Akib Jabed, Project
Coordinator of CPRD, and Sheikh Nur Ataya Rabbi, Research Officer of CPRD.
As a key speaker of the workshop, Mr. Shamsuddoha talked about the significance of the
program in order to facilitate media engagement with the COP process within Bangladesh
and beyond. He added that there’s a growing need to communicate the climate change

issues to the policy stakeholders and make people conversant about global climate politics;
journalists can play an imperative role in disseminating and demonstrating the ground
realities of climate change in Bangladesh to the global communities. “I do believe, this
capacity-building event would instill an articulate understanding about ongoing climate
change issues and global climate politics among the media personnel and they can further
share their learnings with their peers” – Mr. Shamsuddoha expressed.
In his speech as the Chief Guest of the event, Barrister Shamim Haider Patwary, Member
of Parliament (Gaibandha 1), expressed his grave concern that Bangladesh is yet to build a
strong negotiator group to send to the COP. He stressed that Bangladesh urgently needs to
create a negotiator group of at least a thousand members from different spheres of the
society who could voice out at the COP based on knowledge. He said, Bangladesh sets up
a nice pavilion in the COP, which ironically remain underutilized. Hence, he demanded
making the pavilion open for all the international CSOs for arranging events on the COP.
The next session was conducted by Dr. Golam Rabbani, Chair of Climate Bridge Fund,
BRAC. He explained the climate science and ongoing climate change scenario to the
participants. Besides, he also discussed the dimension of climate change impacts according
to the latest scientific evidence quoting IPCC’s Sixth Assessment Report (AR6).
Two young researchers from CPRD, Md. Akib Jabed and Sheikh Noor Ataya Rabbi
conducted the subsequent session, where they shared the theoretical aspects and ground
evidence of climate change-induced non-economic losses and damages, and their
implication for human rights violation.
After the lunch break, Md. Shamsuddoha elaborated on the process and issues related to
the climate change negotiations at the global level.
In the final session, Dr. Fazle Rabbi Sadek Ahmed shared his thoughts about the upcoming
COP 27, where he shed the light on the expectations from and challenges to be faced at
COP 27, including the issue of loss and damage, finance, phasing out of fossil fuel etc.
Throughout all sessions, there were interactive discussions between the resource persons
and participants. The day-long workshop ended successfully with the concluding speech
from Md Shamsuddoha of CPRD; he summarized all discussions into a few specific points.
He conveyed his expectations from the media personnel for engaging themselves to cover
regular updates on COP 27 and contributing to the climate change discourse within the
country and beyond.

জলবায়ু সমসযা ববশ্বিকভাবব তু বল ধরার আহ্বান
স্টাফ রিপ ার্ট াি
৭ অবটাবর ২০২২, শুক্রবার

জলবায়ু পশ্বরবততন বালাবেবের সামবন হাজাবরা সমসযা হবয় োাঁশ্বিবয়বে। এখন
আমাবের উশ্বিত এই সমসযগুবলাবক হাজাবরা কবে শ্ববি সম্প্রোবয়র সামবন
উপস্থাপন করা। তবব জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় এবং ববশ্বিকভাবব
আমাবের সমসযা এবং সংকটগুবলা তু বল ধরবত আমাবের ততমন কমবকৌেল
ত
তনই।
গতকাল রাজধানী ঢাকার মাহাখালীর ব্র্যাক ইবন তসন্টার ফর
পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত অযান্ড তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) ও তবে কবয়কর্ট
তবসরকাশ্বর উন্নয়ন সহব াগী প্রশ্বতষ্ঠাবনর উবেযাবগ জলবায়ু পশ্বরবততন শ্ববষয়ক
শ্বরবপার্টত ং েক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং ভূ শ্বমকা রাখার সুব াগ শ্বনবয় গণমাধযম
কমীবের জনয শ্বেনবযাপী এক কমোলায়
ত
বক্তারা এ আহ্বান জানান। অশ্বধববেন
পশ্বরিালনা কবরন এবং আবয়াজবনর লক্ষয উবেেয তু বল ধবরন শ্বসশ্বপআরশ্বে’র
শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা। আবলািনা কবরন জাতীয় সংসবের সেসয
বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়ারী, মানুবষর জনয ফাউবন্ডেন-এর শ্বনবাহী
ত
পশ্বরিালক োহীন আনাম, ব্র্যাক-এর শ্বনবাহী
ত
পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ,
ওয়াটার এইে-এর কাশ্বি শ্বেবরটর হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়া’র কাশ্বি
শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা তলাপা। কমোলার
ত
তসেনগুবলাবত জলবায়ু
পশ্বরবততবনর সাবয়ন্স, অশ্বভঘাত, পশ্বলশ্বস, পশ্বলর্টক্স, ববশ্বিক সমব াতা সংলাপ,
জলবায়ু পশ্বরবততবনর অ-অর্ননশ্ব
ত তক ক্ষয়ক্ষশ্বত, মানবাশ্বধকার লঙ্ঘন, বাস্তুিুযশ্বত,
আসন্ন কপ-২৭ এর প্রধান ইসুয এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত কশ্বমউশ্বনর্টর প্রতযাোসহ নানা
শ্ববষয় আবলাশ্বিত হয়। তমা. োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাশ্ববলার
করণীয় শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বরাবরই একর্ট অশ্বতগুরুত্বপূণ ত

মঞ্চ এবং জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই সমব াতা
আবলািনায়ও নতু ন নতু ন মাত্রা ুক্ত হবে। জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাবত
ক্ষশ্বতগ্রস্ত্ত রাষ্ট্র এবং অঞ্চল সমূবহর ক্ষয়ক্ষশ্বতর ক্ষশ্বতপূরণ প্রোবনর একর্ট
আনুষ্ঠাশ্বনক তমকাশ্বনজম প্রশ্বতষ্ঠার সম্ভাবনা বতশ্বর হবয়বে এবাবরর সবেলবন। এ
োিা ক্ষয়ক্ষশ্বত তমাকাশ্ববলায় অশ্বভব াজন স্বল্পতার উত্তবরাত্তর বৃদ্ধি কমাবত
জলবায়ু অর্ায়বনর
ত
শ্বনম্নপ্রবাহবক বৃদ্ধিকরবণরও সুব াগ বতশ্বর হবয়বে।
শ্ববজ্ঞাপন

াবতীয় কারবণ বাংলাবেবের মবতা অশ্বতমাত্রায় শ্ববপোপন্ন রাষ্ট্রসমূবহর জনয
কপ-২৭ অবনক বি সুব াগ শ্বনবয় এবসবে। শ্বতশ্বন ববলন, আমরা শ্বে
সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ লাগাবত িাই এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত মানুবষর
প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল ধরবত িাই তাহবল আমাবের
সদ্ধেশ্বলতভাবব কাজ করবত হবব। বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়ারী ববলন,
বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে। শ্বকন্তু জলবায়ু
সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েুবল।
ত আমাবের জলবায়ু
তনবগাশ্বেবয়টবরর সংখযা হাবতবগানা কবয়কজন, আমরা এত বেবরও একর্ট
েক্ষ তনবগাশ্বেবয়টর গ্রুপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন। এ শ্ববষবয় সরকার এবং উন্নয়ন
সহব াগীবের ত ৌর্ভাবব কাজ করবত হবব ববল শ্বতশ্বন উবেখ করবন। শ্বতশ্বন
ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন বালাবেবের সামবন হাজাবরা রকবমর সমসযা শ্বনবয়
হাদ্ধজর হবয়বে, এখন আমাবের উশ্বিত এই সমসযগুবলাবক হাজাবরা কবে
হাজারভাবব শ্ববি সম্প্রোবয়র সামবন উপস্থাপন করা। জলবায়ু সমব াতা
আবলািনায় এবং ববশ্বিকভাবব আমবের সমসযা এবং সংকটগুবলা তু বল ধরবত
আমাবের তকাবনা কমবকৌেল
ত
তনই ববল শ্বতশ্বন উবেগ প্রকাে কবরন।
https://mzamin.com/news.php?news=24052

জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের
ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েূবলত
ঢাকা: জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেে র্া র্ ভূ শ্বমকা রাখবত পারবে না ববল মবন
কবরন সংশ্বিষ্টরা।
তাবের মবত, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা
আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েূবল।
ত

বৃহস্পশ্বতবার (৬ অবটাবর) রাজধানী ঢাকার মাহাখালীর ব্র্যাক তসন্টাবরর কনফাবরন্স হবল তসন্টার
ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত অযান্ড তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) এবং আরও কবয়কর্ট তবসরকাশ্বর
উন্নয়ন সহব াগী প্রশ্বতষ্ঠাবনর উবেযাবগ জলবায়ু পশ্বরবততন শ্ববষয়ক শ্বরবপার্টত ং েক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং
আসন্ন কপ-২৭ এ নানা মাদ্ধত্রকভাবব অংেগ্রহণ এবং ভূ শ্বমকা রাখার সুব াগগুবলা শ্বনবয় গণমাধযম
কমীবের জনয শ্বেনবযাপী এক কমোলায়
ত
বক্তারা এ কর্া ববলন।
উবোধনী অশ্বধববেবন মূল বক্তবয তু বল ধবর শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা
ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাশ্ববলার করণীয় শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বরাবরই
একর্ট অশ্বত গুরুত্বপূণ মঞ্চ
ত
এবং জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই
সমব াতা আবলািনায়ও নতু ন নতু ন মাত্রা ুক্ত হবে।
ববশ্বিক নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর িাপ এবং শ্ববশ্বভন্ন গববষণা ফলাফবলর
শ্বভশ্বত্তবত কপ-২৬ রাষ্ট্রসমূহবক তাবের কাবনত উেগীরণ হ্রাসকরণ এর লক্ষযমাত্রা আরও বািাবত
ববল। এর্ট এরই মবধয প্রশ্বতর্ষ্ঠত ত , জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাশ্ববলায় সববিবয় কা কর
ত পন্থার্ট
হবে কাবনত (শ্বগ্রন হাউস গযাস) উেগীরণ হ্রাস করা।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাবত ক্ষশ্বতগ্রস্ত রাষ্ট্র এবং অঞ্চলসমূবহর ক্ষয়ক্ষশ্বতর ক্ষশ্বতপূরণ তেওয়ার একর্ট আনুষ্ঠাশ্বনক তমকাশ্বনজম প্রশ্বতষ্ঠার সম্ভাবনা বতশ্বর হবয়বে
এবাবরর সবেলবন। এোিা ক্ষয়-ক্ষশ্বত তমাকাশ্ববলায় অশ্বভব াজন স্বল্পতার উত্তবরাত্তর বৃদ্ধি কমাবত
জলবায়ু অর্ায়বনর
ত
শ্বনম্নপ্রবাহবক বৃদ্ধিকরবণরও সুব াগ বতশ্বর হবয়বে। াবতীয় কারবণ
বাংলাবেবের মবতা অশ্বতমাত্রায় শ্ববপোপন্ন রাষ্ট্রসমূবহর জনয কপ-২৭ অবনক বি সুব াগ শ্বনবয়
এবসবে।

োমসুবোহা ববলন, আমরা শ্বে সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ লাগাবত িাই এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত
মানুবষর প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল ধরবত িাই তাহবল আমাবের সদ্ধেশ্বলতভাবব কাজ
করবত হবব।
কমোলায়
ত
সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, বাংলাবেে জলবায়ু
পশ্বরবততবনর সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা
বর্ষ্ট েূবল।
ত আমাবের জলবায়ু তনবগাশ্বেবয়টবরর সংখযা হাবত তগানা কবয়কজন, আমরা এত
বেবরও একর্ট েক্ষ তনবগাশ্বেবয়টর গ্রুপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন।
এ শ্ববষবয় সরকার এবং উন্নয়ন সহব াগীবের ত ৌর্ভাবব কাজ করবত হবব ববল শ্বতশ্বন উবেখ
কবরন।
শ্বতশ্বন ববলন, প্রশ্বতবের সমব াতা সবেলনস্থবল বাংলাবেবের িমৎকার একর্ট পযাশ্বভশ্বলয়ন র্াবক,
শ্বকন্তু আমরা তেবখশ্বে আমাবের তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বেবনর তবশ্বেরভাগ সময়ই ফাাঁকা পবি র্াবক,
আমরা শ্বে তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বসশ্বভল তসাসাইর্ট সংগঠনগুবলার বযবহাবরর জনয উন্মুক্ত কবর
শ্বেবত পারতাম তাহবল বাংলাবেবের সমসযা এবং সংকটগুবলাবক আরও তবশ্বে েৃর্ষ্টবগাির করাবনা
ত ত।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, সমব াতা সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী হবলও আমাবের কপ তেষ হবয় ায়
প্রর্ম েুই শ্বতন শ্বেন পবরই! প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল এবলই আমাবের সব তৎপরতায় ভাটা পবি
ায়।
োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন বাংলাবেবের সামবন হাজাবরা সমসযা শ্বনবয়
হাদ্ধজর হবয়বে, এখন আমাবের উশ্বিত এই সমসযগুবলাবক হাজাবরা কবে হাজারভাবব শ্ববি
সম্প্রোবয়র সামবন উপস্থাপন করা।
জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় এবং ববশ্বিকভাবব আমাবের সমসযা এবং সংকটগুবলা তু বল ধরবত
আমাবের তকাবনা কমবকৌেল
ত
তনই ববল শ্বতশ্বন উবেগ প্রকাে কবরন।
কমোলায়
ত
আরও বক্তবয রাবখন মানুবষর জনয ফাউবন্ডেবনর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক োহীন আনাম,
ব্র্যাবকর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ, ওয়াটার অযাইবের কাশ্বি শ্বেবরটর হাশ্বসন জাহান,
শ্বেয়াবকাশ্বনয়ার কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা তলাপা।
তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলা পশ্বরিালনা কবরন ক্লাইবমট শ্বব্র্জ ফাবন্ডর প্রধান ে. তগালাম রাব্বাশ্বন,
পশ্বে কমসহায়ক
ত
ফাউবন্ডেবনর তেপুর্ট শ্বেবরটর ে. ফজবল রাদ্ধব্ব সাবেক আহবেে,
শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা োমসুবোহা, শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র প্রকল্প সমন্বয়কারী আশ্বকব
জাববে এবং শ্বরসািত অশ্বফসার তেখ নূর আতাবয় রাদ্ধব্ব।

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/965785.details

‘জলবায়ু সমপ াতা আপলাচনায় বাাংলাপেপেি
ু ল’
ভূ রমকা যপেষ্ট েব
ট
রনজস্ব প্ররতপবেক
৬ অবটাবর, ২০২২ ১৯:০৪

পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) আবয়াদ্ধজত কমোলা।
ত
েশ্বব- কাবলর কে।

গাইবান্ধা-১ আসবনর সংসে সেসয ও অশ্বভবাসন শ্ববষয়ক সংসেীয় স্থায়ী কশ্বমর্টর সেসয
বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়ারী ববলবেন, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয়
ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েুবল।
ত
আজ বৃহস্পশ্বতবার মহাখালীর ব্র্্্ াক তসন্টাবর, আসন্ন কপ-২৭ জলবায়ু সবেলন ও তার
পরবতী শ্ববশ্বভন্ন শ্ববষবয় গণমাধযমবক

ুক্ত করবত েক্ষতা ও তকৌেল বৃদ্ধির লবক্ষয

পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) আবয়াদ্ধজত কমোলায়
ত
এসব মন্তবয
কবরন শ্বতশ্বন।
শ্বসশ্বপ আরশ্বের প্রধান শ্বনবাহী
ত োমসুবোহার সভাপশ্বতবত্ব শ্বেনবযাপী আবয়াদ্ধজত কমোলায়
ত
উপশ্বস্থত শ্বেবলন বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়ারী এমশ্বপ, ব্র্্্ াবকর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক
আশ্বসফ সাবলহ, ব্র্্্ াবকর জলবায়ু শ্বব্র্জ ফাবন্ডর প্রধান ে. তগালাম রাব্বানী,
সুইবেনশ্বভশ্বত্তক তবসরকাশ্বর সংস্থা োয়াবকাশ্বনয়ার কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা,
ওয়াটার এইবের কাশ্বি শ্বেবরটর হাশ্বসনা জাহান প্রমুখ।
এ সময় বযাশ্বরস্টার োমীম ববলন, ‘আমাবের জলবায়ু তনবগাশ্বেবয়টবরর সংখযা হাবত তগানা
কবয়কজন, আমরা এত বেবরও একর্ট েক্ষ তনবগাশ্বেবয়টর গ্রুপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন।
শ্ববজ্ঞাপন

এ শ্ববষবয় সরকার এবং উন্নয়ন সহব াগীবের ত ৌর্ভাবব কাজ করবত হবব। ’
শ্বতশ্বন আবরা ববলন, ‘শ্বববেষজ্ঞবের মতামত জলবায়ু পশ্বরবততবনর প্রভাবব এই বেীপ র্টকবব
না। আর ৫ শ্বেশ্বগ্র তাপমাত্রা বািবল তেবের ২৫ েতাংে তশ্বলবয় াবব। শ্ববিবক তেখাবত হবব
আমরা কতটুকু

ুাঁ শ্বকবত রবয়শ্বে। কপ সবেলন সামবন তরবখ কূটনীশ্বতক ও

গণমাধযমকমীবের প্রস্তুত করবত হবব। তেবের পবক্ষ তারা জলবায়ু সবেলবন উপ ুক্ত েরকষাকশ্বষ করবব। ’
শ্বতশ্বন ববলন, ‘কপ সবেলবন বাংলাবেবের অংেগ্রহণ হয় নাবম মাত্র। কাবনত শ্বনগমনকারী
ত
তেেগুবলার সবে আমাবের ের-কষাকশ্বষ সুষম হয় না। জলবায়ুর পশ্বরবততবনর প্রভাবব
আমরা তটা ক্ষশ্বতগ্রস্ত, ততটা ক্ষশ্বতপূরণ আমরা আোয় করবত পাশ্বর না। ’

উবোধনী অশ্বধববেবন মূল বক্তবয তু বল ধবর তমা. োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন
তমাকাববলায় করণীয় শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বরবরই একর্ট অশ্বতগুরুত্বপূণ ত
মঞ্চ এবং জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই সমব াতা আবলািনায়ও
নতু ন নতু ন মাত্রা ুক্ত হবে।
শ্বতশ্বন ববলন, ববশ্বিক নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর িাপ এবং শ্ববশ্বভন্ন গববষণা
ফলাফবলর শ্বভশ্বত্তবত কপ-২৬ রাষ্ট্রসমূহবক তাবের কাবনত উেশ্বগরণ হ্রাসকরবণর লক্ষযমাত্রা
আবরা বািাবত ববল। এর্ট এরই মবধয প্রশ্বতর্ষ্ঠত ত , জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাববলায় সববিবয়
কা কর
ত পন্থার্ট হবে কাবনত (শ্বগ্রনহাউস গযাস) উেশ্বগরণ হ্রাস করা।
শ্বতশ্বন আবরা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাবত ক্ষশ্বতগ্রস্ত রাষ্ট্র এবং অঞ্চলসমূবহর
ক্ষয়ক্ষশ্বতর ক্ষশ্বতপূরণ প্রোবনর একর্ট আনুষ্ঠাশ্বনক তমকাশ্বনজম প্রশ্বতষ্ঠার সম্ভাবনা বতশ্বর
হবয়বে এবাবরর সবেলবন। এ োিা ক্ষয়ক্ষশ্বত তমাকাববলায় অশ্বভব াজন স্বল্পতার উত্তবরাত্তর
বৃদ্ধি কমাবত জলবায়ু অর্ায়বনর
ত
শ্বনম্নপ্রবাহবক বৃদ্ধিকরবণরও সুব াগ বতশ্বর হবয়বে।
শ্বতশ্বন ববলন, ‘ াবতীয় কারবণ বাংলাবেবের মবতা অশ্বতমাত্রায় শ্ববপোপন্ন রাষ্ট্রসমূবহর জনয
কপ-২৭ অবনক বি সুব াগ শ্বনবয় এবসবে। আমরা শ্বে সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ
লাগাবত িাই এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত মানুবষর প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল ধরবত িাই
তাহবল আমাবের সদ্ধেশ্বলতভাবব কাজ করবত হবব। ’

https://www.kalerkantho.com/online/national/2022/10/06/1190679

জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা তজারোবরর আহ্বান
ু ান্তর প্রশ্বতববেন
গ
০৭ অবটাবর ২০২২

গাইবান্ধা-১ আসবনর সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, জলবায়ু
পশ্বরবততবন বাংলাবেে সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্থ একর্ট তেে। জলবায়ু পশ্বরবততনজশ্বনত সমসযায়
আগামীবত তেবের প্রায় ৬০ লাখ মানুষ বাস্তুিুযশ্বত হবব। অর্ি ববশ্বিক জলবায়ু সমব াতা
আবলািনায় (কপ সবেলন) বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েূবল।
ত কবপ বাংলাবেে র্া র্
ভূ শ্বমকা রাখবত পারবে না।
বৃহস্পশ্বতবার মাহাখালীর ব্র্যাক তসন্টাবর আবয়াদ্ধজত ‘জলবায়ু পশ্বরবততন শ্ববষবয় আসন্ন
২৭তম কপ সবেলবন অংেগ্রহণ এবং ভূ শ্বমকা েীষক
ত তসশ্বমনাবর শ্বতশ্বন এসব কর্া
ববলন।

তসন্টার ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত এযান্ড তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) এবং কবয়কর্ট
উন্নয়ন সহব াগী প্রশ্বতষ্ঠান তসশ্বমনাবরর আবয়াজন কবর।
োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, ‘আমাবের জলবায়ু পশ্বরশ্বস্থশ্বত তনবগাশ্বেবয়টর তর্া
আলাপ-আবলািনাকারীর সংখযা হাবতবগানা কবয়কজন। আমরা এতবেবরও একর্ট েক্ষ
তনবগাশ্বেবয়টর গ্রপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন। এ শ্ববষবয় সরকার এবং উন্নয়ন সহব াগীবের
ত ৌর্ভাবব কাজ করবত হবব।’
শ্বতশ্বন ববলন, ‘প্রশ্বতবের জলবায়ু সমব াতা সবেলনস্থবল বাংলাবেবের িমৎকার একর্ট
পযাশ্বভশ্বলয়ন র্াবক। শ্বকন্তু তেখা ায় পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বেবনর তবশ্বেরভাগ সময়ই ফাাঁকা পবি
র্াবক। আমরা শ্বে তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বসশ্বভল তসাসাইর্ট সংগঠনগুবলার বযবহাবরর
জনয উন্মক্ত
ু কবর শ্বেবত পারতাম, তাহবল শ্ববি তনতাবের কাবে বাংলাবেবের সমসযা ও
সংকটগুবলাবক আরও তবশ্বে েৃর্ষ্টবগাির করাবনা ত ত।’
শ্বতশ্বন আরও ববলন, কপ সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী হবলও প্রর্ম েুই-শ্বতন শ্বেন পবরই
আমাবের সবেলন তেষ হবয় ায়। প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল আসবল সব তৎপরতায় ভাটা
পবি ায়। অর্ি জলবায়ু পশ্বরবততন বাংলাবেবের সামবন হাজাবরা সমসযা শ্বনবয় হাদ্ধজর
হবয়বে। সরকাবরর উশ্বিত সমসযগুবলাবক হাজারও কবে হাজারভাবব শ্ববি সম্প্রোবয়র
সামবন উপস্থাপন করা। জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় ববশ্বিকভাবব সমসযা এবং
সংকটগুবলা তু বল ধরবত আমাবের তকান কমবকৌেল
ত
তনই। এজনয রাজননশ্বতক
কশ্বমটবমন্ট জরুশ্বর।
স্বাগত বক্তববয শ্বসশ্বপআরশ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন
তমাকাববলার করণীয় শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বা কপ সবেলন গুরুত্বপূণ ত
মঞ্চ।
সবেলবনর তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলাবত জলবায়ু পশ্বরবততবনর শ্ববজ্ঞান, অশ্বভঘাত,
পশ্বলশ্বস, পশ্বলর্টক্স, ববশ্বিক সমব াতা সংলাপ, মূলযায়ন প্রশ্বতববেন শ্বনবয় আবলািনা হয়।
সবেলবন জলবায়ু পশ্বরবততনজশ্বনত অর্ননশ্ব
ত তক ক্ষয়ক্ষশ্বত, মানবাশ্বধকার লংঘন,
বাস্তুিুযশ্বত, আসন্ন কপ-২৭ এর প্রধান ইসুয এবং ক্ষশ্বতগ্রস্থ কশ্বমউশ্বনর্টর প্রতযাোসহ নানা
শ্ববষয় উবঠ আবস।
শ্বববেষজ্ঞ আরও ববলন, সবেলবন ববশ্বিক নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর
পরামে ত ও গববষণা ফলাফল তু বল ধরা হয়। কাবনত উেশ্বগরণ হ্রাসকরবণ রাষ্ট্রসমূবহর
লক্ষযমাত্রা বািাবত িাপ তেওয়া হয়। এবাবরর সবেলবন জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাবত
ক্ষশ্বতগ্রস্থ তেে এবং অঞ্চল সমূবহর ক্ষশ্বতপূরণ প্রোবনর একর্ট আনুষ্ঠাশ্বনক তমকাশ্বনজম
প্রশ্বতষ্ঠার সম্ভাবনা বতশ্বর হবয়বে। বাংলাবেবের মত অশ্বতমাত্রায় শ্ববপোপন্ন রাষ্ট্রসমূবহর

জনয কপ-২৭ অবনক বি সুব াগ শ্বনবয় এবসবে। সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ
লাগাবত হবব। ক্ষশ্বতগ্রস্থ মানুবষর তর্য তু বল ধরবত হবব। এজনয সদ্ধেশ্বলতভাবব কাজ
করবত হবব।
তসশ্বমনাবর অনযানযবের মবধয বক্তবয রাবখন মানুবষর জনয ফাউবন্ডেন এর শ্বনবাহী
ত
পশ্বরিালক োহীন আনাম, ব্র্যাবকর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ, ওয়াটার এইবে’র
কাশ্বি শ্বেবরটর হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়া’র কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা
তলাপা।
তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলা পশ্বরিালনা কবরন ক্লাইবমট শ্বব্র্জ ফাবন্ডর প্রধান ে. তগালাম
রাব্বাশ্বন, পশ্বে কমসহায়ক
ত
ফাউবন্ডেবনর উপপশ্বরিালক ে. ফজবল রাদ্ধব্ব সাবেক
আহবেে, শ্বসশ্বপআরশ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা প্রমুখ।
https://www.jugantor.com/national/603010/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC
%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%9D%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%B
E%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%B
E%E0%A7%9F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A
6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B
E%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B
0%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A
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জলবায়ু আবলািনায় বাংলােবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট নয়

জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেে র্া র্ ভূ শ্বমকা রাখবত পারবে না ববল মবন
কবরন সংশ্বিষ্টরা। তাবের মবত, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে,
শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েূবল।
ত বৃহস্পশ্বতবার (৬
অবটাবর) রাজধানী ঢাকার মাহাখালীবত অবশ্বস্থত ব্র্যাক তসন্টাবরর কনফাবরন্স হবল এক
অনুষ্ঠাবন এসব কর্া ববলন বক্তারা।
তসন্টার ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত এযান্ড তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) এবং আরও
কবয়কর্ট তবসরকাশ্বর উন্নয়ন সহব াগী প্রশ্বতষ্ঠাবনর উবেযাবগ গণমাধযম কমীবের জলবায়ু
পশ্বরবততন শ্ববষয়ক শ্বরবপার্টত ং েক্ষতাবৃদ্ধিকরণ এবং আসন্ন কপ-২৭ এ নানা মাদ্ধত্রকভাবব
অংেগ্রহণ এবং ভূ শ্বমকা রাখার সুব াগগুবলা শ্বনবয় গণমাধযম কমীবের জনয শ্বেনবযাপী এক
কমোলার
ত
আবয়াজন করা হয়।
কমোলার
ত
উবোধনী অশ্বধববেন এবং তমাট ৪র্ট তটকশ্বনকযাল তসেবন ভাগ করা হয়।
তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলাবত জলবায়ু পশ্বরবততবনর সাবয়ন্স, অশ্বভঘাত, পশ্বলশ্বস, পশ্বলর্টক্স,
ববশ্বিক সমব াতা সংলাপ, ৬ষ্ঠ মূলযায়ন শ্বরবপাটত , জলবায়ু পশ্বরবততবনর অ-অর্ননশ্ব
ত তক
ক্ষয়ক্ষশ্বত, মানবাশ্বধকার লঙ্ঘন, বাস্তুিুযশ্বত, আসন্ন কপ-২৭ এর প্রধান প্রধান ইসুয এবং
ক্ষশ্বতগ্রস্ত কশ্বমউশ্বনর্টর প্রতযাো ইতযাশ্বে নানা শ্ববষয় আবলাশ্বিত হয়।

উবোধনী অশ্বধববেন পশ্বরিালনা কবরন এবং আবয়াজবনর লক্ষয উবেেয তু বল ধবরন
শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমাোঃ োমসুবোহা, উপশ্বস্থত তর্বক আবলািনা কবরন সংসে
সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর, মানুবষর জনয ফাউবন্ডেবনর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক
োহীন আনাম, ব্র্যাবকর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ, ওয়াটার এযাইবের কাশ্বি
শ্বেবরটর জনাবা হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়া’র কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা তলাপা।
তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলা পশ্বরিালনা কবরন ক্লাইবমট শ্বব্র্জ ফাবন্ডর প্রধান ে. তগালাম
রাব্বাশ্বন, পশ্বে কমসহায়ক
ত
ফাউবন্ডেন এর তেপুর্ট শ্বেবরটর ে. ফজবল রাদ্ধব্ব সাবেক
আহবেে, শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমাোঃ োমসুবোহা, শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র প্রকল্প
সমন্বয়কারী আশ্বকব জাববে এবং শ্বরসািত অশ্বফসার তেখ নূর আতাবয় রাদ্ধব্ব।
উবোধনী অশ্বধববেবন মূল বক্তবয তু বল ধবর তমাোঃ োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন
তমাকাববলার করণীয় শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বরবরই একর্ট অশ্বতগুরুত্বপূণ ত
মঞ্চ এবং জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই সমব াতা আবলািনায়ও
নতু ন নতু ন মাত্রা ুক্ত হবে। ববশ্বিক নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর িাপ
এবং শ্ববশ্বভন্ন গববষণা ফলাফবলর শ্বভশ্বত্তবত কপ-২৬ রাষ্ট্রসমূহবক তাবেও কাবনত উেগীরণ
হ্রাসকরণ এর লক্ষযমাত্রা আরও বািাবত ববল। এর্ট এরই মবধয প্রশ্বতর্ষ্ঠত ত , জলবায়ু
পশ্বরবততন তমাকাববলায় সববিবয় কা কর
ত পন্থার্ট হবে কাবনত (শ্বগ্রন হাউস গযাস) উেগীরণ
হ্রাস করা।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাবত ক্ষশ্বতগ্রস্ত রাষ্ট্র এবং অঞ্চল সমূবহর
ক্ষয়-ক্ষশ্বতর ক্ষশ্বতপূরণ প্রোবনর একর্ট আনুষ্ঠাশ্বনক তমকাশ্বনজম প্রশ্বতষ্ঠার সম্ভাবনা বতশ্বর
হবয়বে এবাবরর সবেলবন। এোিা ক্ষয়-ক্ষশ্বত তমাকাববলায় অশ্বভব াজন সল্পতার
উত্তবরাত্তর বৃদ্ধি কমাবত জলবায়ু অর্ায়বনর
ত
শ্বনন্ম প্রবাহবক বৃদ্ধিকরবণরও সুব াগ বতশ্বর
হবয়বে। াবতীয় কারবণ বাংলাবেবের মত অশ্বতমাত্রায় শ্ববপোপন্ন রাষ্ট্রসমূবহর জনয কপ২৭ অবনক বি সুব াগ শ্বনবয় এবসবে।
শ্বতশ্বন ববলন আমরা শ্বে সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ লাগাবত িাই এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত
মানুবষর প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল ধরবত িাই তাহবল আমাবের সদ্ধেশ্বলতভাবব
কাজ করবত হবব।
সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর
সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট
েূবল।
ত আমাবের জলবায়ু তনবগাশ্বেবয়টবরর সংখযা হাবত তগানা কবয়কজন, আমরা এত
বেবরও একর্ট েক্ষ তনবগাশ্বেবয়টর গ্রুপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন। এ শ্ববষবয় সরকার এবং উন্নয়ন
সহব াগীবের ত ৌর্ভাবব কাজ করবত হবব ববল শ্বতশ্বন উবেখ করবন।
শ্বতশ্বন ববলন, প্রশ্বতবের সমব াতা সবেলনস্থবল বাংলাবেবের িমৎকার একর্ট পযাশ্বভশ্বলয়ন
র্াবক, শ্বকন্তু আমরা তেবখশ্বে আমাবের তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বেবনর তবশ্বেরভাগ সময়ই ফাাঁকা
পবি র্াবক, আমরা শ্বে তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বসশ্বভল তসাসাইর্ট সংগঠনগুবলার বযবহাবরর

জনয উন্মুক্ত কবর শ্বেবত পারতাম তাহবল বাংলাবেবের সমসযা এবং সংকটগুবলাবক আরও
তবশ্বে েৃর্ষ্টবগাির করাবনা ত ত।
বযাশ্বরস্টার োমীম আরও ববলন, সমব াতা সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী হবলও আমাবের কপ
তেষ হবয় ায় প্রর্ম েুই শ্বতন শ্বেন পবরই! মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল আসবলই আমাবের
সকল তৎপরতায় ভাটা পবি ায়।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন বালাবেবের সামবন হাজাবরা রকবমর সমসযা শ্বনবয়
হাদ্ধজর হবয়বে, এখন আমাবের উশ্বিৎ এই সমসযগুবলাবক হাজাবরা কবে হাজারভাবব শ্ববি
সমপ্রোবয়র সামবন উপস্থাপন করা। জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় এবং ববশ্বিকভাবব
আমবের সমসযা এবং সংকটগুবলা তু বল ধরবত আমাবের তকান কমবকৌেল
ত
তনই ববল শ্বতশ্বন
উবেগ প্রকাে কবরন।
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রবপেষকপেি মত

জলবায়ু সমব াতায় (কপ) বাংলাবেে র্া র্
ভূ শ্বমকা রাখবত পারবে না
শ্বনজস্ব প্রশ্বতববেক, ঢাকাটাইমস
| প্রকাশ্বেত : ০৬ অবটাবর ২০২২, ২২:৪০

রাজধানীর ব্র্যাক তসন্টাবরর কনফাবরন্স হবল তসন্টার ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত এযান্ড
তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) এবং কবয়কর্ট তবসরকাশ্বর উন্নয়ন সহব াগী প্রশ্বতষ্ঠাবনর
উবেযাবগ গণমাধযম কমীবের জলবায়ু পশ্বরবততবন শ্বরবপার্টত ং েক্ষতাবৃদ্ধিকরণ ও কপ-২৭ এ
নানা মাদ্ধত্রকভাবব ভূ শ্বমকা রাখবত শ্বেনবযাপী এক কমোলার
ত
আবয়াজন করা হয়।
বৃহস্পশ্বতবার আবয়াদ্ধজত কমোলার্টবক
ত
উবোধনী অশ্বধববেন এবং তমাট ৪র্ট তটকশ্বনকযাল
তসেবন ভাগ করা হয়।
তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলাবত জলবায়ু পশ্বরবততবনর সাবয়ন্স, অশ্বভঘাত, পশ্বলশ্বস, পশ্বলর্টক্স,
ববশ্বিক সমব াতা সংলাপ, আইশ্বপশ্বসশ্বস’র ৬ষ্ঠ মূলযায়ন শ্বরবপাটত , জলবায়ু পশ্বরবততবনর অ-

অর্ননশ্ব
ত তক ক্ষয়ক্ষশ্বত, মানবাশ্বধকার লঙ্ঘন, বাস্তুিুযশ্বত, আসন্ন কপ-২৭ এর প্রধান প্রধান ইসুয
এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত কশ্বমউশ্বনর্টর প্রতযাো ইতযাশ্বে নানা শ্ববষয় আবলাশ্বিত হয়।
উবোধনী অশ্বধববেন পশ্বরিালনা কবরন এবং আবয়াজবনর লক্ষয উবেেয তু বল ধবরন
শ্বসশ্বপআরশ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা।
অনুষ্ঠাবন আবলািনা কবরন সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর, মানুবষর
জনয ফাউবন্ডেবনর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক োহীন আনাম, ব্র্যাবকর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ
সাবলহ, ওয়াটার এযাইে’র কাশ্বি শ্বেবরটর হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়া’র কাশ্বি শ্বেবরটর
তখাবেজা সুলতানা তলাপা।
তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলা পশ্বরিালনা কবরন ক্লাইবমট শ্বব্র্জ ফাবন্ডর প্রধান ে. তগালাম
রাব্বাশ্বন, পশ্বে কমসহায়ক
ত
ফাউবন্ডেবনর তেপুর্ট শ্বেবরটর ে. ফজবল রাদ্ধব্ব সাবেক
আহবেে, শ্বসশ্বপআরশ্বে’র শ্বনবাহী
ত
প্রধান তমা. োমসুবোহা, শ্বসশ্বপআরশ্বে’র প্রকল্প
সমন্বয়কারী আশ্বকব জাববে এবং শ্বরসািত অশ্বফসার তেখ নূর আতাবয় রাদ্ধব্ব।
অনুষ্ঠাবনর শুরুবত তমা. োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাববলার করণীয়
শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বরবরই একর্ট অশ্বতগুরুত্বপূণ।ত জলবায়ু পশ্বরবততবনর
অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই সমব াতা আবলািনায়ও নতু ন নতু ন মাত্রা ুক্ত হবে।
ববশ্বিক নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর িাপ এবং শ্ববশ্বভন্ন গববষণা ফলাফবলর
শ্বভশ্বত্তবত কপ-২৬ রাষ্ট্রসমূহবক তাবের কাবনত শ্বনোঃসরণ হ্রাসকরবণর লক্ষযমাত্রা আরও
বািাবত ববল। এর্ট এরই মবধয প্রশ্বতর্ষ্ঠত ত , জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাববলায় সববিবয়
কা কর
ত পন্থার্ট হবে কাবনত (শ্বগ্রন হাউস গযাস) উেগীরণ হ্রাস করা।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাবত ক্ষশ্বতগ্রস্তÍ রাষ্ট্র এবং অঞ্চল সমূবহর
ক্ষয়-ক্ষশ্বতর (লস এবং েযাবমজ) ক্ষশ্বতপূরণ প্রোবনর একর্ট আনুষ্ঠাশ্বনক তমকাশ্বনজম
প্রশ্বতষ্ঠার সম্ভাবনা বতশ্বর হবয়বে এবাবরর সবেলবন।
োমসুবোহা ববলন, এোিা ক্ষয়-ক্ষশ্বত তমাকাববলায় অশ্বভব াজন সল্পতার (অযাোপবটেন
গযাপ) উত্তবরাত্তর বৃদ্ধি কমাবত জলবায়ু অর্ায়বনর
ত
(ক্লাইবমট ফাইনযাদ্ধন্সং) শ্বনম্নপ্রবাহবক
বৃদ্ধিকরবণরও সুব াগ বতশ্বর হবয়বে। াবতীয় কারবণ বাংলাবেবের মবতা অশ্বতমাত্রায়
শ্ববপোপন্ন রাষ্ট্রসমূবহর জনয কপ-২৭ অবনক বি সুব াগ শ্বনবয় এবসবে। শ্বতশ্বন ববলন আমরা
শ্বে সুব াগ গুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ লাগাবত িাই এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত মানুবষর
প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল ধরবত িাই তাহবল আমাবের সদ্ধেশ্বলতভাবব কাজ
করবত হবব।

সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর
সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট
েূবল।
ত
আমাবের জলবায়ু তনবগাশ্বেবয়টবরর সংখযা হাবত তগানা কবয়কজন, আমরা
এতবেবরও একর্ট েক্ষ তনবগাশ্বেবয়টর গ্রুপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন। এ শ্ববষবয় সরকার এবং
উন্নয়ন সহব াগীবের ত ৌর্ভাবব কাজ করবত হবব ববল শ্বতশ্বন উবেখ করবন।
শ্বতশ্বন ববলন প্রশ্বতবের সমব াতা সবেলনস্থবল বাংলাবেবের িমৎকার একর্ট পযাশ্বভশ্বলয়ন
র্াবক, শ্বকন্তু আমরা তেবখশ্বে আমাবের তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বেবনর তবশ্বেরভাগ সময়ই ফাাঁকা
পবি র্াবক, আমরা শ্বে তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বসশ্বভল তসাসাইর্ট সংগঠনগুবলার বযবহাবরর
জনয উন্মুক্ত কবর শ্বেবত পারতাম তাহবল বাংলাবেবের সমসযা এবং সংকটগুবলাবক আরও
তবশ্বে েৃর্ষ্টবগাির করাবনা ত ত। শ্বতশ্বন আরও ববলন, সমব াতা সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী
হবলও আমাবের কপ তেষ হবয় ায় প্রর্ম েুই শ্বতন শ্বেন পবরই! প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল
আসবলই আমাবের সকল তৎপরতায় ভাটা পবি ায়।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন বালাবেবের সামবন হাজাবরা রকবমর সমসযা শ্বনবয়
হাদ্ধজর হবয়বে, এখন আমাবের উশ্বিৎ এই সমসযগুবলাবক হাজাবরা কবে হাজারভাবব শ্ববি
সমপ্রোবয়র সামবন উপস্থাপন করা। জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় এবং ববশ্বিকভাবব
আমবের সমসযা এবং সংকটগুবলা তু বল ধরবত আমাবের তকান কমবকৌেল
ত
তনই ববল শ্বতশ্বন
উবেগ প্রকাে কবরন।
(ঢাকাটাইমস/৬অবটাবর/এসবকএস)
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জলবায়ু সমব াতা আবলািনায়
বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা েুবলত
শ্বনজস্ব প্রশ্বতববেক
০৬ অবটাবর ২০২২

গাইবান্ধা-১ আসপনি সাংসে সেসয বযারিস্টাি োমীম হায়োি াপর্ায়ারি
বপলপেন, বাাংলাপেে জলবায়ু রিবতটপনি সবপচপয় ক্ষরতগ্রস্ত দেে, রকন্তু
জলবায়ু সমপ াতা আপলাচনায় বাাংলাপেপেি ভূ রমকা যপেষ্ট েুবল।
ট
আমাপেি জলবায়ু দনপগারেপয়র্পিি সাংখ্যা হাপত দগানা কপয়কজন।
আমিা এপতা বেপিও একটর্ েক্ষ দনপগারেপয়র্ি গ্রু োাঁড় কিাপত
ারিরন।

বৃহস্পশ্বতবার (৬ অবটাবর) ব্র্যাক তসন্টাবরর কনফাবরন্স হবল তসন্টার ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত
অযান্ড তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) আবয়াদ্ধজত গণমাধযমকমীবের জলবায়ু পশ্বরবততন শ্ববষয়ক
শ্বরবপার্টত ং েক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং আসন্ন কপ-২৭ এ নানামাদ্ধত্রক অংেগ্রহণ এবং ভূ শ্বমকা রাখার
সুব াগগুবলা শ্বনবয় শ্বেনবযাপী এক কমোলায়
ত
শ্বতশ্বন এসব কর্া ববলন
শ্বতশ্বন ববলন, প্রশ্বতবের সমব াতা সবেলনস্থবল বাংলাবেবের িমৎকার একর্ট পযাশ্বভশ্বলয়ন র্াবক,
শ্বকন্তু আমরা তেবখশ্বে আমাবের তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বেবনর তবশ্বেরভাগ সময়ই ফাাঁকা পবি র্াবক।
আমরা শ্বে তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বসশ্বভল তসাসাইর্ট সংগঠনগুবলার বযবহাবরর জনয উন্মক্ত
ু কবর
শ্বেবত পারতাম তাহবল বাংলাবেবের সমসযা এবং সংকটগুবলাবক আরও তবশ্বে েৃর্ষ্টবগাির করাবনা
ত ত।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, সমব াতা সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী হবলও আমাবের কপ তেষ হবয় ায়
প্রর্ম েুই শ্বতনশ্বেন পবরই! প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল এবলই আমাবের সব তৎপরতায় ভাটা পবি ায়।
জলবায়ু পশ্বরবততন বাংলাবেবের সামবন হাজাবরা রকবমর সমসযা শ্বনবয় হাদ্ধজর হবয়বে, এখন
আমাবের উশ্বিৎ এই সমসযাগুবলাবক শ্ববি সম্প্রোবয়র সামবন উপস্থাপন করা।
শ্বসশ্বপআরশ্বের শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাববলায় করণীয়
শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বরাবরই একর্ট অশ্বত গুরুত্বপূণ মঞ্চ।
ত
জলবায়ু পশ্বরবততবনর
অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই সমব াতা আবলািনায়ও নতু ন নতু ন মাত্রা ুক্ত হবে। ববশ্বিক
নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর িাপ এবং শ্ববশ্বভন্ন গববষণা ফলাফবলর শ্বভশ্বত্তবত কপ২৬ রাষ্ট্রসমূহবক তাবের কাবনত উেশ্বগরণ হ্রাসকরণ এর লক্ষযমাত্রা আরও বািাবত হবব। এর্ট
এরই মবধয প্রশ্বতর্ষ্ঠত ত , জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাববলায় সববিবয় কা কর
ত পন্থার্ট হবে কাবনত
(শ্বগ্রন হাউস গযাস) উেশ্বগরণ হ্রাস করা।
শ্বতশ্বন ববলন, বাংলাবেবের মবতা অশ্বতমাত্রায় ুাঁ শ্বকপূণ রাষ্ট্রসমূ
ত
বহর জনয কপ-২৭ অবনক বি
সুব াগ শ্বনবয় এবসবে। আমরা শ্বে সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ লাগাবত িাই এবং
ক্ষশ্বতগ্রস্ত মানুবষর প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল ধরবত িাই তাহবল আমাবের
সদ্ধেশ্বলতভাবব কাজ করবত হবব।
কমোলায়
ত
বক্তবয রাবখন মানুবষর জনয ফাউবন্ডেবনর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক োহীন আনাম, ব্র্যাবকর
শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ, ওয়াটার এইবের কাশ্বি শ্বেবরটর হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়ার
কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা তলাপা।

আইশ্বব/এমএ

https://www.dhakapost.com/national/145889

যোযে ভূ রমকা িাখ্পত

ািপে না বাাংলাপেে

জলবায়ু সমব াতা আবলািনা
স্টাফ রিপ ার্ট াি | প্রকাপেি সময় : ৮ অপটাবি, ২০২২, ১২:০০ এএম

জলবায়ু সমত াতা আবলািনায় বাংলাবেে র্া র্ ভূ শ্বমকা রাখবত পারবে না ববল মবন
কবরন সংশ্বিষ্টরা। তাবের মবত, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে,
শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েুবল।
ত
গত
বৃহস্পশ্বতবার রাজধানী ঢাকার মাহাখালীবত অবশ্বস্থত ব্র্যাক তসন্টাবরর কনফাবরন্স হবল
এক অনুষ্ঠাবন এসব কর্া ববলন বক্তারা। তসন্টার ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত অযান্ড
তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) এবং আরও কবয়কর্ট তবসরকাশ্বর উন্নয়ন সহব াগী
প্রশ্বতষ্ঠাবনর উবেযাবগ গণমাধযম কমীবের জলবায়ু পশ্বরবততন শ্ববষয়ক শ্বরবপার্টত ং
েক্ষতাবৃদ্ধিকরণ এবং আসন্ন কপ-২৭ এ নানা মাদ্ধত্রকভাবব অংেগ্রহণ এবং ভূ শ্বমকা
রাখার সুব াগগুবলা শ্বনবয় গণমাধযম কমীবের জনয শ্বেনবযাপী এক কমোলার
ত
আবয়াজন
করা হয়।
উবোধনী অশ্বধববেন পশ্বরিালনা কবরন এবং আবয়াজবনর লক্ষয উবেেয তু বল ধবরন
শ্বসশ্বপআরশ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা, উপশ্বস্থত তর্বক আবলািনা কবরন সংসে
সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর, মানুবষর জনয ফাউবন্ডেবনর শ্বনবাহী
ত
পশ্বরিালক োহীন আনাম, ব্র্যাবকর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ, ওয়াটার এযাইবের
কাশ্বি শ্বেবরটর জনাবা হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়া’র কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা
সুলতানা তলাপা। তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলা পশ্বরিালনা কবরন ক্লাইবমট শ্বব্র্জ ফাবন্ডর
প্রধান ে. তগালাম রাব্বাশ্বন, পশ্বে কমসহায়ক
ত
ফাউবন্ডেন এর তেপুর্ট শ্বেবরটর ে.
ফজবল রাদ্ধব্ব সাবেক আহবেে, শ্বসশ্বপআরশ্বে’র প্রকল্প সমন্বয়কারী আশ্বকব জাববে এবং
শ্বরসািত
অশ্বফসার
তেখ
নূর
আতাবয়
রাদ্ধব্ব।
তমা. োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাববলার করণীয় শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক
সমব াতা আবলািনা বরবরই একর্ট অশ্বতগুরুত্বপূণ ত মঞ্চ এবং জলবায়ু পশ্বরবততবনর
অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই সমব াতা আবলািনায়ও নতু ন নতু ন মাত্রা ুক্ত
হবে। শ্বতশ্বন ববলন, আমরা শ্বে ক্ষশ্বতগ্রস্ত মানুবষর প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল
ধরবত
িাই
তাহবল
আমাবের
সদ্ধেশ্বলতভাবব
কাজ
করবত
হবব।
সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, বাংলাবেে জলবায়ু
পশ্বরবততবনর সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের

ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েূবল।
ত আমাবের জলবায়ু তনবগাশ্বেবয়টবরর সংখযা হাবত তগানা কবয়কজন,
আমরা এত বেবরও একর্ট েক্ষ তনবগাশ্বেবয়টর গ্রুপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন। এ শ্ববষবয়
সরকার এবং উন্নয়ন সহব াগীবের ত ৌর্ভাবব কাজ করবত হবব ববল শ্বতশ্বন উবেখ
করবন। বযাশ্বরস্টার োমীম ববলন, সমব াতা সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী হবলও আমাবের
কপ তেষ হবয় ায় প্রর্ম েুই শ্বতন শ্বেন পবরই! প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল আসবলই আমাবের
সকল
তৎপরতায়
ভাটা
পবি
ায়।
শ্বতশ্বন ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন বালাবেবের সামবন হাজাবরা রকবমর সমসযা শ্বনবয়
হাদ্ধজর হবয়বে, এখন আমাবের উশ্বিত এই সমসযগুবলাবক হাজাবরা কবে হাজারভাবব
শ্ববি সম্প্রোবয়র সামবন উপস্থাপন করা।
https://m.dailyinqilab.com/article/524290/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A
6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0
%A7%87%E0%A6%B6

জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের
ভূ শ্বমকা তজারোবরর আহ্বান

শ্বসল্কশ্বসর্টশ্বনউজ তেস্কোঃ
গাইবান্ধা-১ আসবনর সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, জলবায়ু
পশ্বরবততবন বাংলাবেে সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্থ একর্ট তেে। জলবায়ু পশ্বরবততনজশ্বনত সমসযায়
আগামীবত তেবের প্রায় ৬০ লাখ মানুষ বাস্তুিুযশ্বত হবব। অর্ি ববশ্বিক জলবায়ু সমব াতা
আবলািনায় (কপ সবেলন) বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েূবল।
ত কবপ বাংলাবেে র্া র্
ভূ শ্বমকা রাখবত পারবে না।
বৃহস্পশ্বতবার মাহাখালীর ব্র্যাক তসন্টাবর আবয়াদ্ধজত ‘জলবায়ু পশ্বরবততন শ্ববষবয় আসন্ন
২৭তম কপ সবেলবন অংেগ্রহণ এবং ভূ শ্বমকা েীষক
ত তসশ্বমনাবর শ্বতশ্বন এসব কর্া ববলন।

তসন্টার ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত এযান্ড তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) এবং কবয়কর্ট
উন্নয়ন সহব াগী প্রশ্বতষ্ঠান তসশ্বমনাবরর আবয়াজন কবর।
োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, ‘আমাবের জলবায়ু পশ্বরশ্বস্থশ্বত তনবগাশ্বেবয়টর তর্া আলাপআবলািনাকারীর সংখযা হাবতবগানা কবয়কজন। আমরা এতবেবরও একর্ট েক্ষ
তনবগাশ্বেবয়টর গ্রপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন। এ শ্ববষবয় সরকার এবং উন্নয়ন সহব াগীবের
ত ৌর্ভাবব কাজ করবত হবব।’
শ্বতশ্বন ববলন, ‘প্রশ্বতবের জলবায়ু সমব াতা সবেলনস্থবল বাংলাবেবের িমৎকার একর্ট
পযাশ্বভশ্বলয়ন র্াবক। শ্বকন্তু তেখা ায় পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বেবনর তবশ্বেরভাগ সময়ই ফাাঁকা পবি
র্াবক। আমরা শ্বে তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বসশ্বভল তসাসাইর্ট সংগঠনগুবলার বযবহাবরর জনয
উন্মুক্ত কবর শ্বেবত পারতাম, তাহবল শ্ববি তনতাবের কাবে বাংলাবেবের সমসযা ও
সংকটগুবলাবক আরও তবশ্বে েৃর্ষ্টবগাির করাবনা ত ত।’
শ্বতশ্বন আরও ববলন, কপ সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী হবলও প্রর্ম েুই-শ্বতন শ্বেন পবরই
আমাবের সবেলন তেষ হবয় ায়। প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল আসবল সব তৎপরতায় ভাটা পবি
ায়। অর্ি জলবায়ু পশ্বরবততন বাংলাবেবের সামবন হাজাবরা সমসযা শ্বনবয় হাদ্ধজর হবয়বে।
সরকাবরর উশ্বিত সমসযগুবলাবক হাজারও কবে হাজারভাবব শ্ববি সম্প্রোবয়র সামবন
উপস্থাপন করা। জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় ববশ্বিকভাবব সমসযা এবং সংকটগুবলা
তু বল ধরবত আমাবের তকান কমবকৌেল
ত
তনই। এজনয রাজননশ্বতক কশ্বমটবমন্ট জরুশ্বর।
স্বাগত বক্তববয শ্বসশ্বপআরশ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন
তমাকাববলার করণীয় শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বা কপ সবেলন গুরুত্বপূণ ত
মঞ্চ।
সবেলবনর তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলাবত জলবায়ু পশ্বরবততবনর শ্ববজ্ঞান, অশ্বভঘাত, পশ্বলশ্বস,
পশ্বলর্টক্স, ববশ্বিক সমব াতা সংলাপ, মূলযায়ন প্রশ্বতববেন শ্বনবয় আবলািনা হয়। সবেলবন
জলবায়ু পশ্বরবততনজশ্বনত অর্ননশ্ব
ত তক ক্ষয়ক্ষশ্বত, মানবাশ্বধকার লংঘন, বাস্তুিুযশ্বত, আসন্ন
কপ-২৭ এর প্রধান ইসুয এবং ক্ষশ্বতগ্রস্থ কশ্বমউশ্বনর্টর প্রতযাোসহ নানা শ্ববষয় উবঠ আবস।
শ্বববেষজ্ঞ আরও ববলন, সবেলবন ববশ্বিক নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর
পরামে ত ও গববষণা ফলাফল তু বল ধরা হয়। কাবনত উেশ্বগরণ হ্রাসকরবণ রাষ্ট্রসমূবহর
লক্ষযমাত্রা বািাবত িাপ তেওয়া হয়। এবাবরর সবেলবন জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাবত
ক্ষশ্বতগ্রস্থ তেে এবং অঞ্চল সমূবহর ক্ষশ্বতপূরণ প্রোবনর একর্ট আনুষ্ঠাশ্বনক তমকাশ্বনজম
প্রশ্বতষ্ঠার সম্ভাবনা বতশ্বর হবয়বে। বাংলাবেবের মত অশ্বতমাত্রায় শ্ববপোপন্ন রাষ্ট্রসমূবহর জনয
কপ-২৭ অবনক বি সুব াগ শ্বনবয় এবসবে। সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ লাগাবত
হবব। ক্ষশ্বতগ্রস্থ মানুবষর তর্য তু বল ধরবত হবব। এজনয সদ্ধেশ্বলতভাবব কাজ করবত হবব।

তসশ্বমনাবর অনযানযবের মবধয বক্তবয রাবখন মানুবষর জনয ফাউবন্ডেন এর শ্বনবাহী
ত
পশ্বরিালক োহীন আনাম, ব্র্যাবকর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ, ওয়াটার এইবে’র
কাশ্বি শ্বেবরটর হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়া’র কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা তলাপা।
তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলা পশ্বরিালনা কবরন ক্লাইবমট শ্বব্র্জ ফাবন্ডর প্রধান ে. তগালাম
রাব্বাশ্বন, পশ্বে কমসহায়ক
ত
ফাউবন্ডেবনর উপপশ্বরিালক ে. ফজবল রাদ্ধব্ব সাবেক
আহবেে, শ্বসশ্বপআরশ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা প্রমুখ।
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জলবায়ু সমব াতা আবলািনায়
বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা েুবলত

দেস্ক রিপ ার্ট : গাইবান্ধা-১ আসবনর সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলবেন,
বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায়
বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েুবল।
ত আমাবের জলবায়ু তনবগাশ্বেবয়টবরর সংখযা হাবত তগানা
কবয়কজন। আমরা এবতা বেবরও একর্ট েক্ষ তনবগাশ্বেবয়টর গ্রুপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন।
বৃহস্পশ্বতবার (৬ অবটাবর) ব্র্যাক তসন্টাবরর কনফাবরন্স হবল তসন্টার ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত
অযান্ড তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) আবয়াদ্ধজত গণমাধযমকমীবের জলবায়ু পশ্বরবততন শ্ববষয়ক
শ্বরবপার্টত ং েক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং আসন্ন কপ-২৭ এ নানামাদ্ধত্রক অংেগ্রহণ এবং ভূ শ্বমকা রাখার
সুব াগগুবলা শ্বনবয় শ্বেনবযাপী এক কমোলায়
ত
শ্বতশ্বন এসব কর্া ববলন

শ্বতশ্বন ববলন, প্রশ্বতবের সমব াতা সবেলনস্থবল বাংলাবেবের িমৎকার একর্ট পযাশ্বভশ্বলয়ন র্াবক,
শ্বকন্তু আমরা তেবখশ্বে আমাবের তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বেবনর তবশ্বেরভাগ সময়ই ফাাঁকা পবি র্াবক।
আমরা শ্বে তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বসশ্বভল তসাসাইর্ট সংগঠনগুবলার বযবহাবরর জনয উন্মুক্ত কবর
শ্বেবত পারতাম তাহবল বাংলাবেবের সমসযা এবং সংকটগুবলাবক আরও তবশ্বে েৃর্ষ্টবগাির করাবনা
ত ত।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, সমব াতা সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী হবলও আমাবের কপ তেষ হবয় ায়
প্রর্ম েুই শ্বতনশ্বেন পবরই! প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল এবলই আমাবের সব তৎপরতায় ভাটা পবি ায়।
জলবায়ু পশ্বরবততন বাংলাবেবের সামবন হাজাবরা রকবমর সমসযা শ্বনবয় হাদ্ধজর হবয়বে, এখন
আমাবের উশ্বিৎ এই সমসযাগুবলাবক শ্ববি সম্প্রোবয়র সামবন উপস্থাপন করা।
শ্বসশ্বপআরশ্বের শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা. োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাববলায় করণীয়
শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বরাবরই একর্ট অশ্বত গুরুত্বপূণ মঞ্চ।
ত
জলবায়ু পশ্বরবততবনর
অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই সমব াতা আবলািনায়ও নতু ন নতু ন মাত্রা ুক্ত হবে। ববশ্বিক
নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর িাপ এবং শ্ববশ্বভন্ন গববষণা ফলাফবলর শ্বভশ্বত্তবত কপ২৬ রাষ্ট্রসমূহবক তাবের কাবনত উেশ্বগরণ হ্রাসকরণ এর লক্ষযমাত্রা আরও বািাবত হবব। এর্ট এরই
মবধয প্রশ্বতর্ষ্ঠত ত , জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাববলায় সববিবয় কা কর
ত
পন্থার্ট হবে কাবনত (শ্বগ্রন
হাউস গযাস) উেশ্বগরণ হ্রাস করা।
শ্বতশ্বন ববলন, বাংলাবেবের মবতা অশ্বতমাত্রায় ুাঁ শ্বকপূণ ত রাষ্ট্রসমূবহর জনয কপ-২৭ অবনক বি
সুব াগ শ্বনবয় এবসবে। আমরা শ্বে সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ লাগাবত িাই এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত
মানুবষর প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল ধরবত িাই তাহবল আমাবের সদ্ধেশ্বলতভাবব কাজ
করবত হবব।
কমোলায়
ত
বক্তবয রাবখন মানুবষর জনয ফাউবন্ডেবনর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক োহীন আনাম, ব্র্যাবকর
শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ, ওয়াটার এইবের কাশ্বি শ্বেবরটর হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়ার
কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা তলাপা।
https://www.prabartan.com/10/06/01/462488.php

জলবায়ু আবলািনায় বাংলােবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট
নয়

জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেে র্া র্ ভূ শ্বমকা রাখবত পারবে না ববল মবন কবরন
সংশ্বিষ্টরা। তাবের মবত, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু
সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েূবল।
ত বৃহস্পশ্বতবার (৬ অবটাবর) রাজধানী
ঢাকার মাহাখালীবত অবশ্বস্থত ব্র্যাক তসন্টাবরর কনফাবরন্স হবল এক অনুষ্ঠাবন এসব কর্া ববলন
বক্তারা।
তসন্টার ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত এযান্ড তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) এবং আরও কবয়কর্ট
তবসরকাশ্বর উন্নয়ন সহব াগী প্রশ্বতষ্ঠাবনর উবেযাবগ গণমাধযম কমীবের জলবায়ু পশ্বরবততন শ্ববষয়ক
শ্বরবপার্টত ং েক্ষতাবৃদ্ধিকরণ এবং আসন্ন কপ-২৭ এ নানা মাদ্ধত্রকভাবব অংেগ্রহণ এবং ভূ শ্বমকা
রাখার সুব াগগুবলা শ্বনবয় গণমাধযম কমীবের জনয শ্বেনবযাপী এক কমোলার
ত
আবয়াজন করা হয়।

কমোলার
ত
উবোধনী অশ্বধববেন এবং তমাট ৪র্ট তটকশ্বনকযাল তসেবন ভাগ করা হয়। তটকশ্বনকযাল
তসেনগুবলাবত জলবায়ু পশ্বরবততবনর সাবয়ন্স, অশ্বভঘাত, পশ্বলশ্বস, পশ্বলর্টক্স, ববশ্বিক সমব াতা
সংলাপ, ৬ষ্ঠ মূলযায়ন শ্বরবপাটত , জলবায়ু পশ্বরবততবনর অ-অর্ননশ্ব
ত তক ক্ষয়ক্ষশ্বত, মানবাশ্বধকার
লঙ্ঘন, বাস্তুিুযশ্বত, আসন্ন কপ-২৭ এর প্রধান প্রধান ইসুয এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত কশ্বমউশ্বনর্টর প্রতযাো
ইতযাশ্বে নানা শ্ববষয় আবলাশ্বিত হয়।
উবোধনী অশ্বধববেন পশ্বরিালনা কবরন এবং আবয়াজবনর লক্ষয উবেেয তু বল ধবরন
শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমাোঃ োমসুবোহা, উপশ্বস্থত তর্বক আবলািনা কবরন সংসে সেসয
বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর, মানুবষর জনয ফাউবন্ডেবনর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক োহীন
আনাম, ব্র্যাবকর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ, ওয়াটার এযাইবের কাশ্বি শ্বেবরটর জনাবা
হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়া’র কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা তলাপা।
তটকশ্বনকযাল তসেনগুবলা পশ্বরিালনা কবরন ক্লাইবমট শ্বব্র্জ ফাবন্ডর প্রধান ে. তগালাম রাব্বাশ্বন,
পশ্বে কমসহায়ক
ত
ফাউবন্ডেন এর তেপুর্ট শ্বেবরটর ে. ফজবল রাদ্ধব্ব সাবেক আহবেে,
শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমাোঃ োমসুবোহা, শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র প্রকল্প সমন্বয়কারী আশ্বকব
জাববে এবং শ্বরসািত অশ্বফসার তেখ নূর আতাবয় রাদ্ধব্ব।
উবোধনী অশ্বধববেবন মূল বক্তবয তু বল ধবর তমাোঃ োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন
তমাকাববলার করণীয় শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক সমব াতা আবলািনা বরবরই একর্ট অশ্বতগুরুত্বপূণ ত মঞ্চ
এবং জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই সমব াতা আবলািনায়ও নতু ন নতু ন
মাত্রা ুক্ত হবে। ববশ্বিক নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর িাপ এবং শ্ববশ্বভন্ন গববষণা
ফলাফবলর শ্বভশ্বত্তবত কপ-২৬ রাষ্ট্রসমূহবক তাবেও কাবনত উেগীরণ হ্রাসকরণ এর লক্ষযমাত্রা
আরও বািাবত ববল। এর্ট এরই মবধয প্রশ্বতর্ষ্ঠত ত , জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাববলায় সববিবয়
কা কর
ত পন্থার্ট হবে কাবনত (শ্বগ্রন হাউস গযাস) উেগীরণ হ্রাস করা।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাবত ক্ষশ্বতগ্রস্ত রাষ্ট্র এবং অঞ্চল সমূবহর ক্ষয়ক্ষশ্বতর ক্ষশ্বতপূরণ প্রোবনর একর্ট আনুষ্ঠাশ্বনক তমকাশ্বনজম প্রশ্বতষ্ঠার সম্ভাবনা বতশ্বর হবয়বে এবাবরর
সবেলবন। এোিা ক্ষয়-ক্ষশ্বত তমাকাববলায় অশ্বভব াজন সল্পতার উত্তবরাত্তর বৃদ্ধি কমাবত জলবায়ু
অর্ায়বনর
ত
শ্বনন্ম প্রবাহবক বৃদ্ধিকরবণরও সুব াগ বতশ্বর হবয়বে। াবতীয় কারবণ বাংলাবেবের মত
অশ্বতমাত্রায় শ্ববপোপন্ন রাষ্ট্রসমূবহর জনয কপ-২৭ অবনক বি সুব াগ শ্বনবয় এবসবে।
শ্বতশ্বন ববলন আমরা শ্বে সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ লাগাবত িাই এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত মানুবষর
প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল ধরবত িাই তাহবল আমাবের সদ্ধেশ্বলতভাবব কাজ করবত
হবব।
সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয়
ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েূবল।
ত আমাবের
জলবায়ু তনবগাশ্বেবয়টবরর সংখযা হাবত তগানা কবয়কজন, আমরা এত বেবরও একর্ট েক্ষ
তনবগাশ্বেবয়টর গ্রুপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন। এ শ্ববষবয় সরকার এবং উন্নয়ন সহব াগীবের ত ৌর্ভাবব
কাজ করবত হবব ববল শ্বতশ্বন উবেখ করবন।

শ্বতশ্বন ববলন, প্রশ্বতবের সমব াতা সবেলনস্থবল বাংলাবেবের িমৎকার একর্ট পযাশ্বভশ্বলয়ন র্াবক,
শ্বকন্তু আমরা তেবখশ্বে আমাবের তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বেবনর তবশ্বেরভাগ সময়ই ফাাঁকা পবি র্াবক,
আমরা শ্বে তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বসশ্বভল তসাসাইর্ট সংগঠনগুবলার বযবহাবরর জনয উন্মুক্ত কবর
শ্বেবত পারতাম তাহবল বাংলাবেবের সমসযা এবং সংকটগুবলাবক আরও তবশ্বে েৃর্ষ্টবগাির করাবনা
ত ত।
বযাশ্বরস্টার োমীম আরও ববলন, সমব াতা সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী হবলও আমাবের কপ তেষ
হবয় ায় প্রর্ম েুই শ্বতন শ্বেন পবরই! মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল আসবলই আমাবের সকল
তৎপরতায় ভাটা পবি ায়।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন বালাবেবের সামবন হাজাবরা রকবমর সমসযা শ্বনবয় হাদ্ধজর
হবয়বে, এখন আমাবের উশ্বিৎ এই সমসযগুবলাবক হাজাবরা কবে হাজারভাবব শ্ববি সমপ্রোবয়র
সামবন উপস্থাপন করা। জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় এবং ববশ্বিকভাবব আমবের সমসযা এবং
সংকটগুবলা তু বল ধরবত আমাবের তকান কমবকৌেল
ত
তনই ববল শ্বতশ্বন উবেগ প্রকাে কবরন।
https://apon.com.bd/bhorerkagoj/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%
E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%
A7%9F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0
%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0/

জলবায় ু সমপ াতা আপলাচনায়
বাাংলাপেপেি ভূ রমকা রনপয় প্রশ্ন

আবলা তেস্ক: জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেে র্া র্ ভূ শ্বমকা রাখবত পারবে
না ববল মবন কবরন সংশ্বিষ্টরা। তাবের মবত, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয়
ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভ‚শ্বমকা বর্ষ্ট
েূবল।
ত গতকাল বৃহস্পশ্বতবার রাজধানী ঢাকার মাহাখালীর ব্র্যাক তসন্টাবরর কনফাবরন্স
হবল তসন্টার ফর পার্টত শ্বসবপটশ্বর শ্বরসািত অযান্ড তেবভলপবমন্ট (শ্বসশ্বপআরশ্বে) এবং
আরও কবয়কর্ট তবসরকাশ্বর উন্নয়ন সহব াগী প্রশ্বতষ্ঠাবনর উবেযাবগ জলবায়ু পশ্বরবততন
শ্ববষয়ক শ্বরবপার্টত ং েক্ষতাবৃদ্ধিকরণ এবং আসন্ন কপ-২৭ এ নানা মাদ্ধত্রকভাবব
অংেগ্রহণ এবং ভূ শ্বমকা রাখার সুব াগগুবলা শ্বনবয় গণমাধযম কমীবের জনয শ্বেনবযাপী
এক কমোলায়
ত
বক্তারা এ কর্া ববলন।
উবোধনী অশ্বধববেবন মূল বক্তবয তু বল ধবর শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা.
োমসুবোহা ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন তমাকাশ্ব্বলার করণীয় শ্বনধারবণ
ত
ববশ্বিক

সমব াতা আবলািনা বরবরই একর্ট অশ্বতগুরুত্বপূণ মঞ্চ
ত
এবং জলবায়ু পশ্বরবততবনর
অশ্বভঘাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ফবল এই সমব াতা আবলািনায়ও নতু ন নতু ন মাত্রা ুক্ত
হবে। ববশ্বিক নাগশ্বরক সমাজ ও পশ্বরববে সবিতন মানুবষর িাপ এবং শ্ববশ্বভন্ন গববষণা
ফলাফবলর শ্বভশ্বত্তবত কপ-২৬ রাষ্ট্রসমূহবক তাবের কাবনত উেগীরণ হ্রাসকরণ এর
লক্ষযমাত্রা আরও বািাবত ববল। এর্ট এরইমবধয প্রশ্বতর্ষ্ঠত ত , জলবায়ু পশ্বরবততন
তমাকাশ্ব্বলায় সববিবয় কা কর
ত পন্থার্ট হবে কাবনত (শ্বগ্রন হাউস গযাস) উেগীরণ হ্রাস
করা।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততবনর অশ্বভঘাবত ক্ষশ্বতগ্রস্ত রাষ্ট্র এবং অঞ্চল সমূবহর
ক্ষয়-ক্ষশ্বতর ক্ষশ্বতপূরণ তেওয়ার একর্ট আনুষ্ঠাশ্বনক তমকাশ্বনজম প্রশ্বতষ্ঠার সম্ভাবনা
বতশ্বর হবয়বে এবাবরর সবেলবন। এ োিা ক্ষয়-ক্ষশ্বত তমাকাশ্ববলায় অশ্বভব াজন স্বল্পতার
উত্তবরাত্তর বৃদ্ধি কমাবত জলবায়ু অর্ায়বনর
ত
শ্বনম্নপ্রবাহবক বৃদ্ধিকরবণরও সুব াগ বতশ্বর
হবয়বে। াবতীয় কারবণ বাংলাবেবের মবতা অশ্বতমাত্রায় শ্ববপোপন্ন রাষ্ট্রসমূবহর জনয
কপ-২৭ অবনক বি সুব াগ শ্বনবয় এবসবে। োমসুবোহা ববলন, আমরা শ্বে
সুব াগগুবলাবক র্া র্ভাবব কাবজ লাগাবত িাই এবং ক্ষশ্বতগ্রস্ত মানুবষর
প্রবয়াজনীয়তা ও ক্ষয়ক্ষশ্বতগুবলা তু বল ধরবত িাই তাহবল আমাবের সদ্ধেশ্বলতভাবব
কাজ করবত হবব। কমোলায়
ত
সংসে সেসয বযাশ্বরস্টার োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর
ববলন, বাংলাবেে জলবায়ু পশ্বরবততবনর সববিবয় ক্ষশ্বতগ্রস্ত তেে, শ্বকন্তু জলবায়ু
সমব াতা আবলািনায় বাংলাবেবের ভূ শ্বমকা বর্ষ্ট েূবল।
ত আমাবের জলবায়ু
তনবগাশ্বেবয়টবরর সংখযা হাবত তগানা কবয়কজন, আমরা এতবেবরও একর্ট েক্ষ
তনবগাশ্বেবয়টর গ্রুপ োাঁি করাবত পাশ্বরশ্বন।
এ শ্ববষবয় সরকার এবং উন্নয়ন সহব াগীবের ত ৌর্ভাবব কাজ করবত হবব ববল শ্বতশ্বন
উবেখ কবরন। শ্বতশ্বন ববলন, প্রশ্বতবের সমব াতা সবেলনস্থবল বাংলাবেবের িমৎকার
একর্ট পযাশ্বভশ্বলয়ন র্াবক, শ্বকন্তু আমরা তেবখশ্বে আমাবের তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বেবনর
তবশ্বেরভাগ সময়ই ফাাঁকা পবি র্াবক, আমরা শ্বে তসই পযাশ্বভশ্বলয়নর্ট শ্বসশ্বভল তসাসাইর্ট
সংগঠনগুবলার বযবহাবরর জনয উন্মক্ত
ু কবর শ্বেবত পারতাম তাহবল বাংলাবেবের
সমসযা এবং সংকটগুবলাবক আরও তবশ্বে েৃর্ষ্টবগাির করাবনা ত ত।
শ্বতশ্বন আরও ববলন, সমব াতা সবেলনর্ট ৯-১০ শ্বেনবযাপী হবলও আমাবের কপ তেষ
হবয় ায় প্রর্ম েুই শ্বতন শ্বেন পবরই! প্রধানমন্ত্রী তেবে িবল আসবলই আমাবের সব
তৎপরতায় ভাাঁটা পবি ায়। োমীম হায়োর পাবটায়াশ্বর ববলন, জলবায়ু পশ্বরবততন
বালাবেবের সামবন হাজাবরা রকবমর সমসযা শ্বনবয় হাদ্ধজর হবয়বে, এখন আমাবের
উশ্বিত এই সমসযগুবলাবক হাজাবরা কবে হাজারভাবব শ্ববি স¤প্রোবয়র সামবন
উপস্থাপন করা। জলবায়ু সমব াতা আবলািনায় এবং ববশ্বিকভাবব আমবের সমসযা
এবং সংকটগুবলা তু বল ধরবত আমাবের তকাবনা কমবকৌেল
ত
তনই ববল শ্বতশ্বন উবেগ
প্রকাে কবরন।

কমোলায়
ত
আবরা বক্তবয রাবখন মানুবষর জনয ফাউবন্ডেবনর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক োহীন
আনাম, ব্র্যাবকর শ্বনবাহী
ত পশ্বরিালক আশ্বসফ সাবলহ, ওয়াটার অযাইবের কাশ্বি শ্বেবরটর
হাশ্বসন জাহান, শ্বেয়াবকাশ্বনয়ার কাশ্বি শ্বেবরটর তখাবেজা সুলতানা তলাপা। তটকশ্বনকযাল
তসেনগুবলা পশ্বরিালনা কবরন ক্লাইবমট শ্বব্র্জ ফাবন্ডর প্রধান ে. তগালাম রাব্বাশ্বন, পশ্বে
কমসহায়ক
ত
ফাউবন্ডেবনর তেপুর্ট শ্বেবরটর ে. ফজবল রাদ্ধব্ব সাবেক আহবেে,
শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র শ্বনবাহী
ত প্রধান তমা োমসুবোহা, শ্বস.শ্বপ.আর.শ্বে’র প্রকল্প সমন্বয়কারী
আশ্বকব জাববে এবং শ্বরসািত অশ্বফসার তেখ নূর আতাবয় রাদ্ধব্ব।
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