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No loan-based climate financing 

anymore: Speakers 
Demand voiced for justice-based grants 
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Speakers at the round table discussion titled “Climate Diplomacy towards COP 27: 

Articulating the Country Position Together” in Dhaka, October 22, 2022 — 

Courtesy Photo 

Speakers at a round table discussion on Saturday called for climate finances 

to be solely grants based, claiming that climate financing in the form of loans 

is another form of injustice on the already tormented countries. 

The discussion titled “Climate Diplomacy towards COP 27: Articulating the 

Country Position Together” was organised by the Center for Participatory 

Research and Development- CPRD and several other non-government 



development organisations at the Azimur Rahman Conference Hall of Daily Star 

Center in Dhaka, read a press release. 

CPRD’s Chief Executive Md Shamsuddoha facilitated the entire discussion and 

presented the keynote of the event.  

The discussion was held to determine and solidify the civil society organisations' 

(CSO) position at the upcoming 27th session of the conference of the parties (COP 

27) to be held at Sharm el-Sheikh, Egypt and helping the Bangladesh government 

thereby to frame the country strategy towards the conference. 

The core discussion was contributed to by several legislators, climate change and 

policy experts, and CSO leaders, including lawmakers Tanvir Shakil Joy, Barrister 

Shamim Haider Patwary, Diakonia Bangladesh Country Director Khodeja Sultana 

Lopa, Shariatpur Development Society (SDS) Executive Director Rabeya Begum, 

Climate Bridge Fund Head Dr Golam Rabbani, Palli Karma-Sahayak Foundation 

(PKSF) Deputy Director Dr Fazle Rabbi Sadek Ahmed, and Young Power in 

Social Action (YPSA) Chief Executive Md Arifur Rahman. 

In the keynote speech, CPRD Chief Executive Shamsuddoha said, "the developed 

countries are yet to implement their duties and responsibilities for staving off 

climate change." 

Pointing to the status quo of economic development and GHGs emission scenario 

around the globe, he said, 

"Without a remarkable increase of GHG emission reduction targets and 

implementing those appropriately, the horse of climate change cannot be reined in 

anymore." 

He also demanded that climate finances be solely grants-based, as climate 

financing in the form of loans is another injustice on the already tormented 

countries. 

Lawmaker Tanvir Shakil Joy, the special guest of the discussion said, "Climate-

induced migrants have become a great concern for us. We are shouting from our 

side, but there is no promising initiative as yet. The developed countries are trying 

to translate it as our way to claim help, but the fact does indicate an opposite 

scenario”. 



Climate Bridge Fund Head Dr Golam Rabbani pointed out that the fund 

requirement for addressing climate change is soaring very rapidly. 

"For instance, by 2030, the fund requirement for compensating L&D will stand at 

$580 billion. We are still far away from establishing 50 per cent of climate 

finances for adaptation." 

"70 per cent of the finances at present are loans, imposing a heavy burden of debt 

on the already indebted countries, and we should raise our voice to reverse this 

practice." 

The event's other special guest Barrister Shamim Haider Patwary, and PKSF 

Deputy Director Dr Fazle Rabbi Sadeque Ahmed also delivered speeches at the 

discussion. 

 

 

https://businesspostbd.com/climate/no-loan-based-climate-financing-anymore-speakers-at-cprd-

cop27-discussion 
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CPRD, NGOs organize discussion ahead of 
COP27 
CPRD’s Chief Executive Md Shamsuddoha facilitated the entire discussion and presented the keynote 

speech of the event 

 

Courtesy 

Tribune Desk 

October 22, 2022 10:22 PM 

Center for Participatory Research and Development- CPRD and several other non-

government development organizations jointly organized a round table discussion 

titled “Climate Diplomacy towards COP 27: Articulating the Country Position 

Together” on Saturday. 

The discussion was held at Azimur Rahman Conference Hall, The Daily Star Center, 

Dhaka at 10am, said a press release issued on Saturday. 

The purpose of the discussion was to determine and clarify CSOs' positions at the 

upcoming 27th session of the Conference of the Parties (COP27), which will take 

place in Sharm El-Sheikh, Egypt, and to assist the Bangladeshi government in 

developing the national strategy for the conference. 



CPRD’s Chief Executive Md Shamsuddoha facilitated the entire discussion and 

presented the keynote speech of the event.  

In the keynote speech Shamsuddoha said the developed countries are yet to implement 

their duties and responsibilities for staving off the climate change.  

Pointing to the status quo of economic development and GHGs emission scenario 

around the globe, Doha said without remarkable increase of GHG emission reduction 

targets and implementing those appropriately, the horse of climate change cannot be 

reigned anymore.  

He added that a scope of boosting up the low flow of climate financing has stemmed 

from the urgency for reducing the ever-increasing adaptation gap and devising a 

formal mechanism for compensating the climate induced losses and damages 

potentially affecting different regions and countries.  

“In order to exploit the opportunities, Bangladesh should develop an integrated 

working-strategy to which we, the CSOs, can contribute,” he noted. 

He also stressed that US $100 billion is by no means sufficient anymore, the present 

reality of climate change and its impacts warrants the fund to be no less than US $1 

trillion.  

He also demanded the climate finances be solely grants-based, as the climate 

financing in the form of loans is another injustice on the already tormented countries. 

The developed countries are trying to bypass the UNFCCC process by offering some 

deals outside the UNFCCC umbrella, which may debilitate the focus and spoil long-

earned achievements of the negotiations.  

Exemplifying the climate induced human rights violation in the southern coastal zone 

of Bangladesh, Mr Doha also urged for presenting the ground evidences of climate 

change induced violation of human rights in the negotiation. 

The special guest, Tanvir Shakil Joy resented on exclusion of parliamentarians in the 

Bangladesh government’s delegates to COP 27. He pointed with grave concern that 

there is often lack of a tone relationship between the government and the civil society, 

but the two stakeholders must come under the same umbrella on climate change 

issue.  

He assured of presenting the issues derived in today’s discussion in different 

platforms.  



He also opined: “All the powers will not come into a consensus over night, but we 

have no alternative to keeping the coordinated movement on. Climate induced 

migrants have become a great concern for us. We are shouting from our side, but there 

is no promising initiative as yet. The developed countries are trying to translate it as 

our way to claim help, but the fact does indicate an opposite scenario.”  

He added that there have been so many projects financed out of the climate funds, of 

which many instances indicate sheer wastage of money. Such wastage harms the 

image of the country to the global community and will about loss for the country in 

the long run.  

Therefore, he urged the implementers to be more sensible in utilizing the project 

money. 

The other special guest, Barrister Shamim Haider Patwary, MP said the climate 

change negotiation of ours is going through an uncoordinated process, and the 

government should facilitate a vibrant coordination among the civil society, policy 

makers, think tanks, and other stakeholders.  

“We are yet to present our issues and climate induced L&Ds in an acceptable and 

scientifically authentic manner. He demanded a separate fund for the highly affected 

countries, and he wants Bangladesh to take a leading role in this regard. He stressed 

that, there should be an allied program among the CSOs; the parliamentarians also 

have some roles to play, they should talk in the national assembly as well as outside it 

on the inputs coming from the civil society.” 

Dr. Fazle Rabbi Sadeque Ahmed said there is a noticeable gap between the civil 

society and policy makers; the government officials often seem unwilling to reach out 

to the civil society.  

Mentioning that the parliamentary standing committee also has some responsibility, 

he demanded that the committee to make the MoEFCC increase consultation and 

sharing with the CSOs. 

Dr Golam Rabbani, head of Climate Bridge Fund, pointed that the fund requirement 

for addressing climate change is soaring very rapidly.  

For instance, by 2030, the fund requirement for compensating L&D will stand at US 

$580 billion.  

He said: “We are still far away from establishing 50% of climate finances for 

adaptation.” 



He also said that 70% of the finances at present are loans, imposing a heavy burden of 

debt on the already indebted countries. 

“We should raise voice to reverse this practice,” he mentioned. 

He also added that, though the developed world acknowledges climate change, they 

are not still admitting the impacts properly, which is clearly a double standard 

position. 

 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2022/10/22/cprd-ngos-organize-discussion-ahead-of-

cop27 
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‘Demand grants, not loans’ 

Speakers urge climate-vulnerable countries 
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Climate-vulnerable countries including Bangladesh must focus on justice-
based grants and reject the loan-based climate financing from developed 
countries, said speakers at a roundtable discussion yesterday. 

They said the vulnerable countries are being turned into a loan 
marketplace over the climate issue. 

The event titled "Climate Diplomacy towards COP-27: Articulating the 
Country Position Together" was held at The Daily Centre. 

The Centre for Participatory Research and Development (CPRD) along 
with other NGOs organised the roundtable aimed at solidifying civil-
society organisations ahead of upcoming COP-27, scheduled to be held 
in November in Egypt. 

Presenting keynote paper, Md Shamsuddoha, chief executive officer of 
CPRD, said Bangladesh must seek justice-based grants and must come 
out from the "loan regime". 

He stressed that USD 100 billion is by no means sufficient anymore; the 
present reality of climate change and its impacts warrants funds of no 
less than USD 1 trillion. 

"We demand solely grant-based climate finance, as loans is another 
injustice put on the already tormented countries. The developed 
countries are trying to bypass the UNFCCC [United Nations Framework 
Convention on Climate Change] process by offering some deals outside 
the UNFCCC umbrella," he added. 



Parliamentarian Barrister Shamim Haider Patwary said climate-change 
negotiations involving vulnerable countries are going on in an 
uncoordinated process, and the government should facilitate vibrant 
coordination among civil-society organisations, policymakers, think-tanks, 
and other stakeholders. 

"We are yet to present our issues and climate-induced loss and damage 
in an acceptable and scientifically authentic manner. We should seek a 
separate fund for the highly affected countries," he said. 

Lawmaker Tanvir Shakil Joy disapproved the exclusion of 
parliamentarians in Bangladesh government's delegation to COP 27. He 
pointed out that there is often lax relationship between the government 
and civil society, but the two stakeholders must come under the same 
umbrella on climate change. 

Dr Fazle Rabbi Sadeque Ahmed, deputy managing director of Palli 
Karma-Sahayak Foundation; Dr Golam Rabbani, head of Climate Bridge 
Fund of Brac; and Md Arifur Rahman, chief executive of YPSA, spoke 
among others at the event. 

 

 

 

https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/demand-grants-not-loans-3149701 
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Mechanism needed to compensate 

climate hit countries 

 

 By Staff Correspondent 

 Published : 22 Oct 2022 10:44 PM | Updated : 22 Oct 2022 10:51 PM 

 

Speakers at a roundtable discussion on Saturday said a formal 

mechanism is needed to provide compensation to affected countries due 

to impacts of climate change.  

Aggrieved countries, including Bangladesh, should insist on fairness-

based grants rather than showing interest in loan flows imposed by the 

developed world, they said while speaking at the discussion titled 

https://www.bangladeshpost.net/desk/staff-correspondent99
https://www.bangladeshpost.net/webroot/uploads/featureimage/2022-10/63541de07d410.jpg


“Climate Diplomacy towards COP 27: Articulating the Country 

Position Together” held at the Daily Star Center in Dhaka.  

Center for Participatory Research and Development (CPRD) and 

several other non-governmental development organizations organised 

the event to put forward recommendations to the government for 

placing them at the upcoming COP-27. 

The 27th United Nations Climate Change Conference, commonly 

referred to as COP (Conference of the Parties of the UNFCCC), will be 

held from 6-18 November, 2022 in Egypt. CPRD’s Chief Executive 

Md. Shamsuddoha moderated the discussion and presented a keynote 

paper at the event. 

He said, the developed countries are yet to carry out their duties and 

responsibilities for combating climate change. Without a remarkable 

increase in greenhouse gas emission reduction targets and 

implementation of those properly, the ‘horse of climate change’ cannot 

be bridled anymore.  

“A scope of boosting the low flow of climate financing has stemmed 

from the urgency for reducing the ever-increasing adaptation gap and 

devising a formal mechanism for compensating the climate-induced 

losses and damages potentially affecting different regions and 

countries. In order to exploit the opportunities, Bangladesh should 

develop an integrated working strategy which can help CSOs 

contribute,” he added.  

Mr. Doha stressed that $100 billion is, by no means, sufficient anymore. 

The present reality of climate change and its impacts warrants the fund 

to be no less than $1 trillion.  

He also demanded the climate finances be solely grants-based, as the 

climate financing in the form of loans is another injustice on the already 

tormented countries. The developed countries are trying to bypass the 

UNFCCC process by offering some deals outside the UNFCCC 



umbrella, which may debilitate the focus and spoil long-earned 

achievements of the negotiations. 

Exemplifying the climate-induced human rights violation in the 

southern coastal zone of Bangladesh, Mr. Doha also called for 

presenting the ground evidences of climate change-induced violation of 

human rights in the negotiations. 

Tanvir Shakil Joy, Member of Parliament, said there is often lack of 

coordination between the government and the civil society, but the two 

stakeholders must come under the same umbrella on climate change 

issues.  

He said, “Climate-induced migrants have become a great concern for 

us. We are raising voice from our side, but there is no promising 

initiative yet. There have been so many projects financed out of the 

climate funds, of which many instances indicate sheer wastage of 

money. Such wastage tarnishes the image of the country to the global 

community and will cause loss to the country in the long run.”  

He also urged the stakeholders concerned to be more sensible in 

utilizing the project funds. 

Barrister Shamim Haider Patwary, MP said, “The climate change 

negotiation is going on in an uncoordinated way, and the government 

should ensure a vibrant coordination among the civil society, 

policymakers, think-tanks, and other stakeholders. We are yet to present 

our issues and climate-induced L&Ds in an acceptable and scientifically 

authentic manner.” 

He demanded a separate fund for the worst-affected countries, and he 

wants Bangladesh to play a leading role in this regard. He stressed that 

there should be an allied program among the CSOs; the 

parliamentarians also have to play their role, they should talk in the 

national assembly as well as outside it on the inputs coming from the 

civil society. 



Dr. Fazle Rabbi Sadeque Ahmed, Deputy Director of PKSF said, there 

is a noticeable gap between the civil society and policymakers. 

Government officials often seem unwilling to reach out to the civil 

society.  

Dr. Golam Rabbani, Head of Climate Bridge Fund, said, “We are still 

far away from establishing 50% of climate finances for adaptation. He 

also said that 70% of the finances at present are loans, putting a heavy 

burden of debt on the already indebted countries, and we should raise 

voice to reverse this practice.” 

He also added that, though the developed world acknowledges climate 

change, they are not still admitting the impacts properly, which is 

clearly a double standard position. 

Among others, Khodeja Sultana Lopa, Country Director of Diakonia 

Bangladesh, Rabeya Begum, Executive Director of SDS and Md. Arifur 

Rahman, Chief Executive of YPSA, also spoke at the event. 

 

 

https://www.bangladeshpost.net/posts/mechanism-needed-to-compensate-climate-hit-countries-

97426 
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Ensure justice-based climate grants instead 

of loans 

 October 23, 2022 00:00:00 

 

FE REPORT 

Experts have called for ensuring justice-based grants instead of loan-based 
climate financing ahead of the 27th session of the conference of the parties 
(COP 27). 

The developed countries are yet to perform their duties and responsibilities 
for staving off climate change, they lamented.  

They made the call and expressed the view at a roundtable discussion titled 
"Climate Diplomacy towards COP 27: Articulating the Country Position 
Together" at The Daily Star Center in the capital on Saturday.  

Center for Participatory Research and Development- CPRD in association of 
several other non-governmental development organisations arranged the 
discussion with a view to determining and solidifying Civil Society 
Organisations' (CSOs) position at the upcoming COP 27 to be held at Sharm 
el-Sheikh, Egypt and help Bangladesh government thereby to frame the 
country strategy towards the conference.  

CPRD's Chief Executive Md Shamsuddoha facilitated the entire discussion 
and presented a keynote paper.  

The core discussion was attended by a number of legislators, climate change 
and policy experts, and CSO leaders, including Tanvir Shakil Joy, MP, 
Barrister Shamim Haider Patwary, MP, Khodeja Sultana Lopa, country 
director of Diakonia Bangladesh, Rabeya Begum, executive director of SDS, 
Dr Golam Rabbani, head of Climate Bridge Fund, Dr  Fazle Rabbi Sadeque 
Ahmed, deputy director of PKSF, and Md Arifur Rahman, chief executive of 
YPSA. 



In the keynote speech, Shamsuddoha said there prevails an economic 
stagnation and GHGs emission is rising around the globe right now.  

Doha added without remarkable increase in GHG emission reduction targets 
and implementing those appropriately, the horse of climate change cannot be 
reigned anymore. 

He said a scope of boosting up the low flow of climate financing has 
stemmed from the urgency for reducing the ever-increasing adaptation gap 
and devising a formal mechanism for compensating the climate - induced 
losses and damage potentially affecting different regions and countries.  

Shamsuddoha stressed that $ 100 billion is by no means sufficient anymore, 
the present reality of climate change and its impacts warrants the fund to be 
no less than $ 1.0 trillion.  

Shakil Joy resented the exclusion of parliamentarians in the Bangladesh 
government's delegates to upcoming COP 27.  

Joy pointed with grave concern that there is often a lack of a tone 
relationship between the government and the civil society, but the two 
stakeholders must come under the same umbrella on climate change issues.  

Barrister Shamim Haider Patwary said, "The climate change negotiation of 
ours is going through an uncoordinated process, and the government should 
facilitate a vibrant coordination among the civil society, policy makers, think 
tanks, and other stakeholders.  

He demanded a separate fund for the highly-affected countries, and he wants 
Bangladesh to take a leading role in this regard.  

Dr Fazle Rabbi Sadeque Ahmed said there is a noticeable gap between the 
civil society and policy makers.  

The government officials often seem unwilling to reach out to the civil 
society, he added. 

Dr Golam Rabbani, head of Climate Bridge Fund, pointed out that the fund 
requirement for addressing climate change is soaring very rapidly.  

For instance, by 2030, the fund requirement for compensating loss and 
damage will stand at $ 580 billion, he said.  

https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/ensure-justice-based-climate-grants-instead-

of-loans-1666456263 
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Gap between policymakers, civil society 

hurting climate negotiations: experts 

 
A Bangladeshi family travels to a safer location as water enters new areas after the 

cyclone Aila hit Bangladesh in 2009. Photo: Abir Abdullah 

Climate change and policy experts say there is no central authentic data on the 

losses and damages due to climate change in Bangladesh, with the government still 

unaware of the extent of the problems. 

At a roundtable organised by the Center for Participatory Research and Development 

(CPRD) and several other non-government development organisations, experts also 

urged for refusing any more loan-based climate financing and demanding justice-based 

grants for it instead. 

Presenting the keynote on the discussion, CPRD's Chief Executive Md Shamsuddoha 

said the developed countries are yet to implement any initiative to stave off climate 

change, highlighting the status quo of economic development and Greenhouse Gas 

(GHG) emission scenario around the globe. 

Without a remarkable increase of GHG emission reduction targets and implementing 

those appropriately, climate change cannot be reined in, he said. 



Member of Parliament Barrister Shamim Haider Patwary said Bangladesh's climate 

change negotiations were uncoordinated, urging the government to facilitate a vibrant 

coordination among the civil society organisations (CSO), policy makers, think tanks, 

and other stakeholders. 

He demanded a separate fund for the highly affected countries, for which he proposed 

Bangladesh take the lead role. 

Shamsuddoha said a scope of boosting the flow of climate financing has stemmed from 

the urgency of reducing the ever-increasing adaptation gap and devising a formal 

mechanism for compensating for climate induced losses and damages potentially 

affecting different regions and countries. In order to exploit the opportunities, 

Bangladesh should develop an integrated working-strategy to which the CSOs can 

contribute. 

He stressed that $100 billion is by no means sufficient anymore, as the present reality 

of climate change and its impacts warrants a fund of no less than $1 trillion. 

He also demanded that climate finances be solely grants-based, as loans are another 

injustice on the already tormented countries. 

He also urged for presenting the ground evidence of climate change induced violation 

of human rights in the negotiation. 

Deputy Director of PKSF Dr Fazle Rabbi Sadeque Ahmed said there is a noticeable gap 

between the civil society and policy makers; the government officials often seem 

unwilling to reach out to the civil society. 

He demanded that the relevant parliamentary standing committee make the Ministry of 

Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) increase consultation and 

sharing with the CSOs. 

Dr Golam Rabbani, head of the Climate Bridge Fund, pointed out that the fund 

requirement for addressing climate change is soaring. For instance, by 2030, the fund 

requirement for compensating loss and damages will stand at $580 billion. 

He said we are still far away from establishing 50% of climate finances for adaptation. 

"70% of the finances at present are loans, imposing a heavy burden of debt on the 

already indebted countries, and we should raise voices to reverse this practice." 

Member of Parliament Tanvir Shakil Joy also highlighted the exclusion of 

parliamentarians in the Bangladesh government's delegates to COP 27. 



He said all the powers will not come into a consensus overnight, but there was no 

alternative to coordinated movement. 

The core discussion, held at Azimur Rahman Conference Hall, The Daily Star Center, 

was contributed to by a number of legislators, climate change and policy experts, and 

CSO leaders. 

The event was geared towards determining and solidifying CSOs position at the 

upcoming 27th session of the conference of the parties (COP 27) to be held at Sharm 

el-Sheikh, Egypt. 

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

policymakers-civil-society-hurting-climate 
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Not loan, justice-based grant for 

climate demanded 
Staff Correspondent | Published: 00:53, Oct 23,2022 

       

 Green activists at a discussion on Saturday said that developed countries were more 

interested in offering loans to countries affected by climate change, but the latters 

should get the financial support in the form of grants. 

Many countries like Bangladesh might be put in a vicious circle of debt that will lead 

them to face another hardship in near future, they said at the discussion held in the 

capital titled ‘Climate diplomacy towards COP 27: Articulating the country position 

together.’ 

 

The Center for Participatory Research and Development organised the event in 

cooperation with several other non-government development organisations. 

CPRD chief executive Md Shamsuddoha in his keynote paper said that developed 

countries were not playing their duties and responsibilities for staving off the climate 

change. 

He demanded that the climate finance be solely grant-based as such financing in the 

form of loans would be another injustice on the already tormented countries. 

The promised $100 billion by 2020 is by no means sufficient; the present reality of 

climate change and its impacts warrant the fund to be no less than $1 trillion, Md 

Shamsuddoha pointed out. 

‘The developed countries are trying to bypass the United Nations Framework 

Convention on Climate Change process by offering some deals which may debilitate 

the focus and spoil long-earned achievements of the negotiations,’ he said. 

Golam Rabbani, head of Climate Bridge Fund, Brac, said that presently 70 per cent of 

the climate finance was based on loan imposing a heavy burden of debt on the already 

indebted countries. 

He also demanded 50 per cent money for adaptation as developed countries were 

expending more for mitigation. 

https://www.newagebd.net/credit/Staff%20Correspondent


Lawmaker Shamim Haider Patwary said that Bangladesh might take the lead in 

gaining climate finance but the negotiation of the country was going through an 

uncoordinated process. 

The government should facilitate a vibrant coordination among the civil society, 

policy makers, think tanks, and other stakeholders, he suggested. 

Parliamentary standing committee on the ministry of environment, forest and climate 

change Tanvir Shakil Joy urged the government to be more sensible in utilising the 

climate project fund. 

He stated that there had been so many projects financed out of the climate funds, of 

which many instances indicated a sheer wastage of money. 

Such wastage harms the image of the country to the global community and will bring 

about a loss for the country in the long run, Tanvir warned. 

Diakonia country director Khodeja Sultana Lopa, Shariatpur Development Society 

executive director Rabeya Begum, PKSF deputy managing director Fazle Rabbi 

Sadeque Ahmed and Young Power in Social Action executive director Arifur Rahman 

were present at the event. 

https://www.newagebd.net/article/184412/article/35972 
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উন্নত বিশ্বের চাবিশ্বে দেওো ঋণ নে, নযায্য 

অনেুান চাে নাগবরক সমাজ 

বনজস্ব প্রবতশ্বিেক    

২২ অক্টোবর, ২০২২ ১৮:০৪ |  
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আসন্ন কপ-২৭ জলবোয়ু সক্েলক্ে বোাংলোক্েক্ের ভূপ্রিকো িসক্ে সসন্টোর ফর পোর্টিপ্রসক্পটপ্রর 

প্ররসোর্ি অযোন্ড সেক্ভলপক্িক্ন্টর (প্রসপ্রপআরপ্রে) প্রেব িোহী িধোে েোিসুক্দোহো বক্লক্েে, ‘উন্নত 

https://www.kalerkantho.com/home/printnews/1195779/2022-10-22


প্রবক্ের র্োপ্রপক্য় সেওয়ো ঋণিবোক্হ আগ্রহ েো সেপ্রিক্য় েযোয্যতোপ্রভপ্রিক অেুেোক্ের জেয 

বোাংলোক্েেসহ ক্ষপ্রতগ্রস্ত রোষ্ট্রসিূহক্ক সজোর প্রেক্ত হক্ব। জলবোয়ু অর্ িোয়ে ক্ষপ্রতগ্রস্ত অঞ্চক্লর 

র্োপ্রহেোিক্তো হওয়ো জরুপ্রর। জলবোয়ু সক্েলক্ে আিোক্ের সোিক্ে আসো সুক্য্োগগুক্লোক্ক 

য্র্োয্র্ভোক্ব কোক্জ লোগোক্ত বোাংলোক্েক্ের একর্ট সিপ্রিত কি িক্কৌেল ততপ্রর করক্ত হক্ব। ’ 

আজ েপ্রেবোর সেইপ্রল স্টোর সসন্টোক্রর আজজিুর রহিোে কেফোক্রন্স হক্ল এক সগোলক্টপ্রবল 

আক্লোর্েোসভোয় িবন্ধ উপস্থোপেোয় এসব িন্তবয কক্রে প্রতপ্রে। 

েোিসুক্দোহো বক্লে, ‘জলবোয়ু পপ্ররবতিে িপ্রতক্রোধ করক্ত উন্নত রোষ্ট্রসিূহ এিে পয্ িন্ত 

তোক্ের কতিবয য্র্োয্র্ভোক্ব পোলে কক্রপ্রে। অপ্রবলক্ে তবপ্রেক কোব িে উেপ্রগরণ হ্রোসকরক্ণর 

লক্ষযিোত্রো য্ক্র্ষ্ট পপ্ররিোক্ণ বোড়োক্ত েো পোরক্ল পপৃ্রর্বীর পপ্ররপ্রস্থপ্রতক্ক আর প্রেয়ন্ত্রক্ণ রোিো 

য্োক্ব েো। বতিিোে বোস্তবতোয় জলবোয়ু অর্ িোয়ে ১০০ প্রবপ্রলয়ে েলোর সকোক্েোভোক্বই য্ক্র্ষ্ট েয়। 

আিোক্ের জলবোয়ু অর্ িোয়ক্ের েতুে লক্ষয র্িক করক্ত হক্ব এবাং এই ফোন্ডর্ট সকোক্েোভোক্বই 

এক র্িপ্রলয়ে িোপ্রকিে েলোক্রর কি হওয়োর সুক্য্োগ সেই। কপ-২৭ উপলক্ক্ষ আিোক্ের 

সোিক্ে আসো সুক্য্োগগুক্লোক্ক য্র্োয্র্ভোক্ব কোক্জ লোগোক্ত বোাংলোক্েক্ের একর্ট সিপ্রিত 

কি িক্কৌেল ততপ্রর করক্ত হক্ব, আিরো েোগপ্ররক সিোজ সসই প্রবষক্য় সোহোয্য করক্ত র্োই। ’ 

সগোলক্টপ্রবল তবিক্ক অাংে প্রেক্য় বে ও জলবোয়ু পপ্ররবতিে প্রবষয়ক িন্ত্রণোলয় সম্পপ্রকিত 

সাংসেীয় স্থোয়ী কপ্রির্টর সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয় বক্লে, ‘এরই িক্ধয বোাংলোক্েক্ে অেযতি 

একর্ট বড় সিসযো হক্য় েো াঁপ্রড়ক্য়ক্ে জলবোয়ু অপ্রভবোসী। আিরো আিোক্ের অবস্থোে সর্ক্ক 

কর্ো বক্ল য্োজি; প্রকন্তু েুুঃিজেক হক্লো, প্রবে সম্প্রেোক্য়র প্রেকট সর্ক্ক এ প্রবষক্য় আিরো 

য্র্োয্র্ উক্েযোগ সেিক্ত পোজি েো। অক্েক উন্নত রোষ্ট্র িক্ে কক্র আিরো এ প্রবষয়র্টক্ক 

সোিক্ে আেপ্রে তোক্ের সেক্ে অপ্রভবোসী হওয়োর জেয; প্রকন্তু তোক্ের বক্ল প্রেক্ত র্োই, আিোক্ের 

সোধোরণ িোেুক্ষর সকোক্েো আগ্রহ সেই বোস্তুরু্যত হক্য় তোক্ের সেক্ে য্োওয়োর। আিোক্ের সয্ 

ক্ষয়ক্ষপ্রত তোরো কক্রক্ে তোর জেয েয়ো কক্র আিোক্ের ক্ষপ্রতপূরণগুক্লো প্রেক্য় প্রেক। ’ 

প্রতপ্রে আক্রো বক্লে, ‘জলবোয়ু পপ্ররবতিক্ের িক্তো একর্ট জোয়গোয় েীপ্রতপ্রেধ িোরক এবাং েোগপ্ররক 

সিোক্জর িোক্ে সকোক্েো রকি েরূত্ব র্োকো উপ্রর্ত েয়। এিেই প্রবক্ের সকল েজি এবাং িত 

এক হক্য় য্োক্ব েো, প্রকন্তু আিোক্ের সিপ্রিতভোক্ব কোজ কক্র সয্ক্তই হক্ব। এর সকোক্েো প্রবকল্প 

সেই। ’ 



অপ্রধক ক্ষপ্রতগ্রস্ত রোষ্ট্রগুক্লোর জেয আলোেো অর্ িোয়ে কোিোক্িোর েোপ্রব এবাং সরকোরক্ক এর্ট 

প্রেক্য় কোজ করক্ত আহ্বোে জোপ্রেক্য় সাংসে সেসয বযোপ্ররস্টোর েোিীি হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর 

বক্লে, ‘আিোক্ের জলবোয়ু সিক্েোতো আক্লোর্েোয় একর্ট সিিয়হীে িজিয়োয় র্লক্ে, 

একর্ট য্র্োয্র্ সিপ্রিত বযবস্থো িণয়ক্ের েোপ্রয়ত্ব সরকোরক্ক প্রেক্ত হক্ব। েোগপ্ররক সিোজ, 

েীপ্রতপ্রেধ িোরক, গক্বষক সিোক্জর িক্ধয একর্ট সিিয় ততপ্রর করো জরুপ্রর। ’ 
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জলবোয় ুসক্েলক্ে সেক্ের তর্য তুক্ল ধরোর েোপ্রব 
স্টাফ বরশ্বিার্টার | প্রকাশ্বের সমে : ২২ অশ্বটাির, ২০২২, ৭:২৩ বিএম 

 

তবপ্রেকভোক্ব কোব িে উেগীরণ হ্রোস করক্ত েো পোরোয় জলবোয় ুপপ্ররবতিক্ের ফক্ল বোাংলোক্েক্ের েপ্রক্ষণোঞ্চলসহ 

সোরোক্েে বযপকভোক্ব ক্ষপ্রতগ্রস্থ হক্ি। প্রবষয়গুক্লো আসন্ন জলবোয়ু সক্েলক্ে (কপ-২৭) প্রবেবোসীর সোিক্ে 

তুক্ল ধরোর েোপ্রব জোপ্রেক্য়ক্েে েোগপ্ররক সিোজ। েোপ্রেবোর (২২ অক্টোবর) রোজধোেীর সেইপ্রল স্টোর সসন্টোক্রর 

আজজিুর রহিোে প্রিলেোয়তক্ে আক্য়োজজত ‘কপ-২৭ সক্েলক্ে বোাংলোক্েক্ের ভূপ্রিকো েজিেোলী করক্ত 

সরকোক্রর িণীত কি িক্কৌেক্ল েোগপ্ররক সিোক্জর িতোিত যু্ি’ েীষ িক এক আক্লোর্েো সভোয় এ েোপ্রব 

জোেোক্েো হয়। 

সসন্টোর ফর পোর্টিপ্রসক্পটপ্রর প্ররসোর্ি এযোন্ড সেক্ভলপক্িন্ট (প্রসপ্রপআরপ্রে) এবাং কক্য়কর্ট সবসরকোপ্রর 

উন্নয়ে সহক্য্োগী িপ্রতষ্ঠোে সভোর আক্য়োজে কক্র। সভোয় প্রবক্েষ অপ্রতপ্রর্ প্রহসোক্ব উপপ্রস্থত প্রেক্লে 

সাংসে সেসয বযোপ্ররস্টোর েোিীি হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর, সাংসে সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয়। এক্ত 

িূলিবন্ধ উপস্থোপে কক্রে প্রসপ্রপআরপ্রে’র প্রেব িোহী িধোে সিো. েোিসুক্দোহো। 

িূলিবক্ন্ধ সিো. েোিসুক্দোহো বক্লে, জলবোয় ুপপ্ররবতিে িপ্রতক্রোধ করক্ত উন্নত রোষ্ট্রগুক্লো তোক্ের 

কতিবয য্র্োয্র্ভোক্ব পোলে কক্রপ্রে। অপ্রবলক্ে তবপ্রেক কোব িে উেগীরণ হ্রোক্সর লক্ষযিোত্রোর 

পপ্ররিোক্ণ বোড়োক্ত েো পোরক্ল পপৃ্রর্বীর জলবোয় ু পপ্ররপ্রস্থতক্ক প্রেয়ন্ত্রক্ণ রোিো য্োক্বেো। জলবোয় ু

পপ্ররবতিক্ের ফক্ল বোাংলোক্েক্ের েপ্রক্ষণোঞ্চলসহ সোরোক্েক্েই বযোপকভোক্ব িোেবোপ্রধকোর লপ্রিত ও 

ক্ষপ্রতগ্রস্থ হক্ি। প্রবষয়গুক্লো প্রবেবোসীর সোিক্ে তুক্ল ধরক্ত হক্ব। কপ-২৭ উপলক্ক্ষয বোাংলোক্েক্ের 

সোিক্ে আসো সুক্য্োগগুক্লোক্ক য্র্োয্র্ভোক্ব কোক্জ লোগোক্ত সিপ্রিত কি িক্কৌেল ততপ্রর করক্ত হক্ব। 

েোগপ্ররক সিোজ এ বযপোক্র সোহোয্য করক্ত র্োয়। উন্নতপ্রবে তবপ্রেক সিক্েোতো আক্লোর্েোক্ক 
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েোেোভোক্ব এপ্রড়ক্য় প্রবপ্রভন্ন পোে ি-কোিোক্িো ততপ্রর করক্ত র্োয়। বোাংলোক্েেক্ক সকোেভোক্বই এই ফোাঁক্ে 

পো সেওয়ো র্লক্বেো, এক্ত বোাংলোক্েক্ের েীর্ ি প্রেক্ের অজিেক্ক েষ্ট কক্র প্রেক্ত পোক্র। 

সাংসে সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয় বক্লে, সম্প্রপ্রত সেক্ে জলবোয় ুঅপ্রভবোসী বড় সিসযো হক্য় 

েো াঁপ্রড়ক্য়ক্ে। আিরো জলবোয়ু সক্েলক্ে এ বযপোক্র কর্ো বক্ল র্োই। প্রকন্তু েুুঃিজেক হক্লো প্রবে 

সম্প্রেোয়ক্ক এ প্রবষক্য় য্র্োয্র্ উক্েযোগ সেিক্ত পোজিেো। অক্েক উন্নত রোষ্ট্র িক্ে কক্রে তোক্ের 

সেক্ে অপ্রভবোপ্রস হওয়োর জেয প্রবষয়র্টক্ক সোিক্ে আক্েপ্রে। প্রকন্তু আিোক্ের সোধোরণ িোেুক্ষর 

বোস্তরু্যত হক্য় তোক্ের সেক্ে য্োওয়োর সকোে আগ্রহ সেই। উন্নত রোষ্ট্র কোব িে প্রেুঃসরক্ণর িোধযক্ি 

আিোক্ের সয্ ক্ষয়ক্ষপ্রত কক্রক্ে। জলবোয় ুএবাং প্রগ্রে ক্লোইক্িট ফোন্ড প্রেক্য় অক্েক িকল্প করো 

হক্য়ক্ে। প্রকন্তু সবপ্রেরভোগ িকল্পই অর্ ি অপর্য় েোড়ো আর প্রকেু েয়। জলবোয় ুপপ্ররবতিক্ের িত 

প্রবষক্য় েীপ্রতপ্রেধ িোরক এবাং েোগপ্ররক সিোক্জর িক্ধয সকোে রকি েরূত্ব র্োকো উপ্রর্ৎ েয়। আরও 

েুুঃিজেক হক্লো এবোক্রর জলবোয় ু সিক্েোতো সক্েলক্ে একজেও সাংসে সেসয য্ুি েয়। 

জলোবোয় ুপ্রেক্য় সিপ্রিতভোক্ব কোজ করক্ত হক্ব। 

সাংসে সেসয বযোপ্ররস্টোর েোিীি হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর বক্লে, আিোক্ের জলবোয় ু সিক্েোতো 

আক্লোর্েোয় একর্ট সিিয়হীে িজিয়োয় র্লক্ে। একর্ট য্র্োয্র্ সিপ্রিত বযবস্থো িণয়ক্ের েোপ্রয়ত্ব 

সরকোরক্ক প্রেক্ত হক্ব। েোগপ্ররক সিোজ, েীপ্রতপ্রেধ িোরক, গক্বষক সিোক্জর িক্ধয সিিয় ততপ্রর করো 

জরুপ্রর। আিোক্ের সিসযো এবাং জলবোয় ুঅপ্রভর্োক্তর ক্ষপ্রতগুক্লোক্ক গ্রহণক্য্োগয এবাং প্রবজ্ঞোে 

সেত িজিয়োয় এিক্েো তুক্ল ধরক্ত পোপ্ররপ্রে। প্রতপ্রে অপ্রধক ক্ষপ্রতগ্রস্থ রোষ্ট্রগুক্লোর জেয আলোেো 

অর্ িোয়ে কোিোক্িোর েোপ্রব জোেোে। বোাংলোক্েে সরকোরক্ক এর্ট প্রেক্য় কোজ করক্ত আহবোে জোেোে। 

প্রতপ্রে গক্বষক, েোগপ্ররক সিোক্জর িক্ধয একর্ট সজোটবদ্ধ কি িসূপ্রর্ র্োকো েরকোর বক্ল জোেোে। 

অেযোেযক্ের িক্ধয আক্লোর্েো কক্রে পল্লী কি িসহোয়ক ফোউক্ন্ডেক্ের উপ-বযবস্থপেো পপ্ররর্োলক 

ে. ফজক্ল রোজি সোক্েক আহক্িে, ইজন্ডক্পক্ন্ডন্ট প্রবেপ্রবেযোলক্য়র সহক্য্োগী অধযোপক ে. আব্দলু 

আওয়োল িোে এবাং সুইজোরলযোন্ড অযোেোপ্রসর সিোগ্রোি িযোক্েজোর প্রেপ্ররে সুলতোেো প্রলরো। এেোড়ো 

সবসরকোপ্রর সাংস্থো ব্র্যোক, প্রেয়োক্কোপ্রেয়ো, এসপ্রেএস ইপসো, সকোস্ট ফোউক্ন্ডেেসহ সরকোরী 

সবসরকোপ্রর িপ্রতষ্ঠোক্ের কি িকতিোরো আক্লোর্েো কক্রে। 
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বসবিআরবি ও দিসরকাবর উন্নেন সহশ্বয্াগী প্রবতষ্ঠাশ্বনর আশ্ব াচনা 

জলবোয় ুঅর্ িোয়ক্ে েযোয্যতো প্রভপ্রিক অেুেোক্ের 

েোপ্রব 
প্রেজস্ব িপ্রতক্বেক, ঢোকোটোইিস 

| আপক্েট : ২২ অক্টোবর ২০২২, ২০:০৯ | িকোপ্রেত : ২২ অক্টোবর ২০২২, ২০:০৪ 

 

 

আসন্ন কপ-২৭ এ বোাংলোক্েক্ের ভূপ্রিকোক্ক েজিেোলী করক্ত সরকোক্রর কি িক্কৌেক্ল 

েোগপ্ররক সিোক্জর িতোিত যু্ি করক্ত এক সগোলক্টপ্রবল আক্লোর্েোর আক্য়োজে করো হয়। 

সসন্টোর ফর পোর্টিপ্রসক্পটপ্রর প্ররসোর্ি অযোন্ড সেক্ভলপক্িন্ট (প্রসপ্রপআরপ্রে) এবাং কক্য়কর্ট 

সবসরকোপ্রর উন্নয়ে সহক্য্োগী িপ্রতষ্ঠোক্ের উক্েযোক্গ েপ্রেবোর সকোল ১০টোয় রোজধোেীর সেইপ্রল 

স্টোর সসন্টোক্রর আজজিুর রহিোে সক্েলে কক্ক্ষ আক্লোর্েো সভোর আক্য়োজে করো হয়। 

আক্লোর্েো সভোয় িূল িবন্ধ উপস্থোপেো কক্রে প্রসপ্রপআরপ্রে’র প্রেব িোহী িধোে সিো. 

েোিসুক্দোহো। 



প্রবক্েষ অপ্রর্প্রত প্রহক্সক্ব আক্লোর্েো কক্রে সাংসে সেসয বযোপ্ররস্টোর েোিীি হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর 

ও সাংসে সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয়। 

এেোড়ো আক্লোর্েো কক্রে,পল্লী কি িসহোয়ক ফোউক্ন্ডেক্ের সেপুর্ট িযোক্েজজাং প্রেক্রটর ে. 

ফজক্ল রোজি সোক্েক আহক্িে, প্রেয়োক্কোপ্রেয়ো’র কোপ্রি প্রেক্রটর সিোক্েজো সুলতোেো সলোপো, 

এসপ্রেএস এর প্রেব িোহী পপ্ররর্োলক রোক্বয়ো সবগি, ক্লোইক্িট প্রব্র্জ ফোক্ন্ডর িধোে ে. সগোলোি 

রোিোপ্রে, ইজন্ডক্পক্ন্ডন্ট প্রবেপ্রবেযোলক্য়র সহক্য্োগী অধযোপক ে. আব্দলু আওয়োল 

িোে,ইপসো’র িধোে প্রেব িোহী সিো. আপ্ররফুর রহিোে, সকোস্টফোইক্ন্ডেক্ের পপ্ররর্োলক আপ্রিেুল 

হক, সুইজোরলযোন্ড এেোপ্রসর সিোগ্রোি িযোেোজোর প্রেপ্ররে প্রলরোসহ সরকোরী সবসরকোপ্রর 

িপ্রতষ্ঠোক্ের কি িকিতো কি ির্োরীরো। 

উক্বোধেী অপ্রধক্বেক্ে িূল বিবয তুক্ল ধক্র সিো. েোিসুক্দোহো বক্লে, জলবোয়ু পপ্ররবতিে 

িপ্রতক্রোধ করক্ত উন্নত রোষ্ট্রসিূহ এিে পয্ িন্ত তোক্ের কতিবয য্র্োয্র্ ভোক্ব পোলে কক্রপ্রে। 

প্রতপ্রে প্রবে বোস্তবতোর প্রেক্ক ইপ্রেত কক্র বক্লে, অপ্রবলক্ে তবপ্রেক কোব িে উেগীরণ 

হ্রোসকরক্ণর লক্ষযিোত্রো য্ক্র্ষ্ট পপ্ররিোক্ণ বোড়োক্ত েো পোরক্ল পপৃ্রর্বীর পপ্ররপ্রস্থপ্রতক্ক আর 

প্রেয়ন্ত্রক্ণ রোিো য্োক্ব েো। 

প্রতপ্রে বক্লে, জলবোয়ু পপ্ররবতিক্ের অপ্রভর্োক্ত ক্ষপ্রতগ্রস্ত রোষ্ট্র এবাং অঞ্চল সিূক্হর ক্ষয়-

ক্ষপ্রতর (Loss and Damage) ক্ষপ্রতপূরণ িেোক্ের একর্ট আেুষ্ঠোপ্রেক সিকোপ্রেজি েরকোর 

এবাং ক্ষয়-ক্ষপ্রত সিোকোক্বলোয় অপ্রভক্য্োজে স্বল্পতোর (Adaptation Gap) উিক্রোির বৃজদ্ধ 

কিোক্ত জলবোয়ু অর্ িোয়ক্ের (Climate financing) প্রেম্নিবোহক্ক বোড়োক্ত হক্ব। 

প্রতপ্রে সজোর প্রেক্য় বক্লে, বতিিোে বোস্তবতোয় জলবোয়ু অর্ িোয়ে ১০০ প্রবপ্রলয়ে েলোর সকোক্েো 

ভোক্বই য্ক্র্ষ্ট েয়, আিোক্েরজলবোয়ু অর্ িোয়ক্ের েতুে লক্ষয র্িক করক্ত হক্ব এবাং এই 

ফোন্ডর্ট সকোে ভোক্বই এক র্িপ্রলয়ে িোপ্রকিে েলোক্রর কি হওয়োর সুক্য্োগ সেই। 

প্রতপ্রে আরও বক্লে, উন্নত প্রবক্ের র্োপ্রপক্য় সেওয়ো ঋণ িবোক্হর আগ্রহ েো সেপ্রিক্য়, েযোয্যতো 

প্রভপ্রিক অেুেোক্ের জেয বোাংলোক্েেসহ ক্ষপ্রতগ্রস্ত রোষ্ট্র সিূহক্ক সজোর প্রেক্ত হক্ব। জলবোয়ু 

অর্ িোয়ে ক্ষপ্রতগ্রস্ত অঞ্চক্লর র্োপ্রহেো িতেহওয়ো জরুপ্রর বক্ল প্রতপ্রে উক্ল্লি কক্রে। 

প্রতপ্রে আরও বক্লে, কপ-২৭ উপলক্ক্ষ আিোক্েরসোিক্ে আসো সুক্য্োগগুক্লোক্ক য্র্োয্র্ভোক্ব 

কোক্জ লোগোক্ত বোাংলোক্েক্ের একর্ট সিপ্রিত কি িক্কৌেল ততপ্রর করক্ত হক্ব, আিরো েোগপ্ররক 

সিোজ সসই প্রবষক্য় সোহোয্য করক্ত র্োই। 



প্রতপ্রে বক্লে, উন্নত প্রবে তবপ্রেক সিক্েোতো আক্লোর্েোক্ক েোেো ভোক্ব এপ্রড়ক্য় প্রবপ্রভন্ন পোে ি 

কোিোক্িো ততপ্রর করক্ত র্োয়, আিোক্ের সকোেভোক্বই এই ফোাঁক্ে পো সেওয়ো র্লক্বেো, এই পোে ি 

কোিোক্িোগুক্লো আিোক্ের েীর্ ি প্রেক্ের অজিেক্ক েষ্ট কক্র প্রেক্ত পোক্র। 

সিো. েোিসুক্দোহো বক্লে, জলবোয়ু পপ্ররবতিক্ের ফক্ল েপ্রক্ষণোঞ্চলসহ সোরোক্েক্েই বযোপক 

ভোক্ব িোেবোপ্রধকোর লপ্রিত হক্ি, এই প্রবষয়গুক্লো প্রবেবোসীর সোিক্ে তুক্ল ধরক্ত হক্ব। 

সাংসে সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয় বক্লে, েুুঃিজেক প্রবষয় হক্ি এ বোক্রর সিক্েোতো 

সক্েলক্ে একজেও সাংসে সেসয যু্ি েয়। প্রতপ্রে বক্লে, অক্েক সিয় আিরো সেপ্রি 

েোগপ্ররক সিোক্জর সোক্র্ সবসিয় িধুর সম্পকি র্োক্ক েো, প্রকন্তু জলবোয়ু পপ্ররবতিক্ের িত 

একর্ট জোয়গোয় েীপ্রতপ্রেধ িোরক এবাং েোগপ্ররক সিোক্জর িোক্ে সকোক্েো রকি েরূত্ব র্োকো উপ্রর্ৎ 

েয়। প্রতপ্রে আেোস প্রেক্য় বক্লে আজক্কর আক্লোর্েোয় য্ো সপলোি আিরো সসগুক্লো 

িন্ত্রণোলয়সহ প্রবপ্রভন্ন জোয়গোয় তুক্ল ধরব। 

প্রতপ্রে বক্লে, এিেই প্রবক্ের সকল েজি এবাং িত এক হক্য় য্োক্ব েো, প্রকন্তু আিোক্ের সিপ্রিত 

ভোক্ব কোজ কক্র সয্ক্তই হক্ব এর সকোে প্রবকল্প সেই। 

প্রতপ্রে আরও বক্লে এরই িক্ধয বোাংলোক্েক্ে অেযতি একর্ট বড় সিসযো হক্য় েোপ্রড়ক্য়ক্ে 

জলবোয়ু অপ্রভবোসী, আিরো আিোক্ের অবস্থোে সর্ক্ক কর্ো বক্ল য্োজি, প্রকন্তু েুুঃিজেক হক্লো 

প্রবে সম্প্রেোক্য়র প্রেকট সর্ক্ক এই প্রবষক্য় আিরো য্র্োয্র্ উক্েযোগ সেিক্ত পোজিেো। অক্েক 

উন্নত রোষ্ট্র িক্ে কক্রে আিরো এ প্রবষয়র্টক্ক সোিক্ে আক্েপ্রে তোক্ের সেক্ে অপ্রভবোপ্রস 

হওয়োর জেয, প্রকন্তু তোক্েরক্ক বক্ল প্রেক্ত র্োই আিোক্ের সোধোরণ িোেুক্ষর সকোে আগ্রহ সেই 

বোস্তরু্যত হক্য় তোক্ের সেক্ে য্োওয়োর, আিোক্ের সয্ ক্ষয় ক্ষপ্রত তোরো কক্রক্েে তোর জেয েয়ো 

কক্র আিোক্ের ক্ষপ্রতপূরেগুক্লো প্রেক্য় সেে। 

 



 

প্রতপ্রে বক্লে জলবোয়ু অর্ ি প্রেক্য় এবাং প্রগ্রে ক্লোইক্িট ফোন্ড প্রেক্য় অক্েক িকল্প করো হক্য়ক্ে 

প্রকন্তু সিসযো হক্লো সবপ্রেরভোগ িকল্পই অর্ ি অপর্য় েোড়ো আর প্রকেু েয়, আিরো য্প্রে জলবোয়ু 

অর্ ি এই ভোক্ব েষ্ট করক্ত র্োপ্রক তোহক্ল প্রবে^ সম্প্রেোক্য়র কোক্ে আিোক্ের ভোবিূপ্রত ি েষ্ট হক্ব, 

সয্র্ট েীর্ ি সিয়োপ্রে ক্ষপ্রত বক্য় প্রেক্য় আসক্ব। 

সাংসে সেসয বযোপ্ররস্টোর েোিীি হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর বক্লে, আিোক্ের জলবোয়ু সিক্েোতো 

আক্লোর্েোয়একর্ট সিিয়হীে িজিয়োয় র্লক্ে, একর্ট য্র্োয্র্ সিপ্রিত বযবস্থো িণয়ক্ের 

েোপ্রয়ত্ব সরকোরক্ক প্রেক্ত হক্ব। েোগপ্ররক সিোজ, েীপ্রতপ্রেধ িোরক, গক্বষক সিোক্জর িক্ধয 

একর্ট সিিয় ততপ্রর করো জরুপ্রর। আিরো আিোক্ের সিসযো এবাং জলবোয়ু অপ্রভর্োক্তর ক্ষয় 

ক্ষপ্রতগুক্লোক্ক গ্রহণক্য্োগয এবাং প্রবজ্ঞোে সেত িজিয়োয় এিক্েো তুক্ল ধরক্ত পোপ্ররপ্রে। প্রতপ্রে 

অপ্রধক ক্ষপ্রতগ্রস্ত রোষ্ট্রগুক্লোর জেয আলোেো অর্ িোয়ে কোিোক্িোর েোপ্রব জোেোে এবাং বোাংলোক্েে 

সরকোরক্কএর্টপ্রেক্য় কোজ করক্ত আহবোে জোেোে। 

প্রতপ্রে বক্লে গক্বষক, েোগপ্ররক সিোক্জর িক্ধয একর্ট সজোটবদ্ধ কি িসূপ্রর্ র্োকো েরকোর, 

সাংসে সেসযক্ের ও েোপ্রয়ত্ব আক্ে, েোগপ্ররক সিোজ এবাং প্রবপ্রভন্ন জোয়গো সর্ক্ক সয্ কর্োগুক্লো 

আসক্ে সসগুক্লো প্রেক্য় সাংসক্ের প্রভতক্র বোপ্রহক্র কর্ো বলক্ত হক্ব। 

ে. ফজক্ল রোজি সোক্েক আহক্িে বক্লে, েোগপ্ররক সিোজ এবাং েীপ্রতপ্রেধ িোরকক্ের িোক্ে 

একটো বড় ধরক্ণর গযোপ অক্েক সিয় লক্ষয কপ্রর, সরকোপ্রর কি িকতিো কি ির্োপ্রররো েোগপ্ররক 

সিোক্জর কোক্ে আসোর আগ্রহ কি সেিো য্োয়, আপ্রি সাংসেীয় স্থোয়ী কপ্রির্টক্ক বলক্ত র্োই 

আপেোক্েরও েোয় আক্ে,আপেোরো জলবোয়ু পপ্ররবতিে িন্ত্রণোলয়ক্ক বোধয করক্ত পোক্রে 

েোগপ্ররক সিোক্জর সোক্র্ প্রবপ্রভন্ন আক্লোর্েো এবাং সেয়োপ্ররাং আরও বোড়োক্ত। 



ক্লোইক্িট প্রব্র্জ ফোক্ন্ডর িধোে ে. সগোলোি রোিোপ্রে বক্লে, তবপ্রেক জলবোয়ু অর্ িোয়ক্ের অন্তত 

৫০ েতোাংে হওয়ো উপ্রর্ৎ অপ্রভক্য্োজে ফোন্ড, প্রকন্তু আিরো সসর্ট পোজি েো। প্রতপ্রে আরও 

বক্লবতিিোে ক্লোইক্িট ফোইেোজন্সাং এর ৭০ েতোাংে হক্য় য্োক্ি ঋণ সয্র্ট ক্লোইক্িট 

ফোইেোজন্সাংক্ক ঋণ প্রেভির কক্র প্রেক্ি, এর্ট বক্ন্ধ আিোক্ের র্োপ িেোে করক্ত হক্ব। প্রতপ্রে 

বক্লে উন্নত প্রবে জলবোয়ু পপ্ররবতিেক্ক সিক্ে প্রেক্লও ক্লোইক্িট সর্ক্ের অপ্রভর্োতক্ক সিক্ে 

প্রেক্ত র্োক্ি েো এর্ট পপ্ররষ্কোর প্রবর্োপ্ররতো। 
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জ িাে ুঅর্ টােন ট্রিব েন মাবকটন 

ি াশ্বরর কম হওোর সুশ্বয্াগ দনই 
বনজস্ব প্রবতশ্বিেক 
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জ িাে ুিবরিতটন প্রবতশ্বরাশ্বে বনশ্বজশ্বের কতটিয য্র্ায্র্ভাশ্বি িা ন কশ্বরবন উন্নত 

রাষ্ট্রগুশ্ব া। ক্ষবতগ্রস্ত রাষ্ট্র এিং অঞ্চ সমূহশ্বক ক্ষবতিূরণ প্রোশ্বনর জনয আনুষ্ঠাবনক 

একট্রর্ িদ্ধবতও েরকার। এ  শ্বক্ষয অর্ টােন ট্রিব েন মাবকটন ি াশ্বরর কম হওোর সুশ্বয্াগ 

দনই। 

েপ্রেবোর সকোক্ল রোজধোেীক্ত এক সগোলক্টপ্রবল আক্লোর্েো সভোয় এসব কর্ো বক্লে বিোরো। 

এক সাংবোে প্রবজ্ঞপ্রিক্ত বলো হয়, আসন্ন কপ-২৭ এ বোাংলোক্েক্ের ভূপ্রিকোক্ক েজিেোলী করোর 

লক্ক্ষয সরকোক্রর িপ্রণত কি িক্কৌেক্ল েোগপ্ররক সিোক্জর িতোিত য্ুি করোর উক্দক্েয এ 

আক্লোর্েো সভোর আক্য়োজে কক্র সসন্টোর ফর পোর্টিপ্রসক্পটপ্রর প্ররসোর্ি এযোন্ড সেক্ভলপক্িন্ট 

(প্রসপ্রপআরপ্রে) এবাং কক্য়কর্ট সবসরকোপ্রর উন্নয়ে সহক্য্োগী িপ্রতষ্ঠোে। 

আক্লোর্েো সভোয় িূল িবন্ধ উপস্থোপেো কক্রে প্রসপ্রপআরপ্রে’র প্রেব িোহী িধোে জেোব সিো: 

েোিসুক্দোহো। 



প্রতপ্রে বক্লে, জলবোয় ুপপ্ররবতিক্ের িভোক্ব ক্ষয়-ক্ষপ্রত সিোকোক্বলোয় অপ্রভক্য্োজে স্বল্পতোর 

উিক্রোির বজৃদ্ধ কিোক্ত জলবোয়ু অর্ িোয়ক্ের প্রেম্নিবোহক্ক বোড়োক্ত হক্ব। অপ্রবলক্ে তবপ্রেক কোব িে 

উেগীরণ হ্রোসকরক্ণর লক্ষযিোত্রো য্ক্র্ষ্ট পপ্ররিোক্ণ বোড়োক্ত েো পোরক্ল পপৃ্রর্বীর পপ্ররপ্রস্থপ্রতক্ক আর 

প্রেয়ন্ত্রক্ণ রোিো য্োক্ব েো। 

বতিিোে বোস্তবতোয় জলবোয় ুঅর্ িোয়ে ১০০ প্রবপ্রলয়ে েলোর সকোেভোক্বই য্ক্র্ষ্ট েয় উক্ল্লি কক্র প্রতপ্রে 

বক্লে, জলবোয় ুঅর্ িোয়ক্ের েতুে লক্ষয র্িক করক্ত হক্ব। এই ফোন্ডর্ট সকোেভোক্বই এক র্িপ্রলয়ে 

িোপ্রকিে েলোক্রর কি হওয়োর সুক্য্োগ সেই। 

জলবোয় ুঅর্ িোয়ে ক্ষপ্রতগ্রস্ত অঞ্চক্লর র্োপ্রহেো িতে হওয়ো জরুপ্রর বক্ল উক্ল্লি কক্র প্রতপ্রে আরও 

বক্লে, উন্নত প্রবক্ের র্োপ্রপক্য় সেয়ো ঋণ িবোক্হর আগ্রহ েো সেপ্রিক্য়, েযোয্যতোপ্রভপ্রিক অেুেোক্ের 

জেয বোাংলোক্েেসহ ক্ষপ্রতগ্রস্ত রোষ্ট্রগুক্লোক্ক সজোর প্রেক্ত হক্ব। 

প্রতপ্রে আরও বক্লে, কপ-২৭-সত আিোক্ের সোিক্ে আসো সুক্য্োগগুক্লোক্ক য্র্োয্র্ভোক্ব কোক্জ 

লোগোক্ত হক্ব। এজেয বোাংলোক্েক্ের একর্ট সিপ্রিত কি িক্কৌেল ততপ্রর করক্ত হক্ব, আিরো েোগপ্ররক 

সিোজ সসই প্রবষক্য় সোহোয্য করক্ত র্োই। 

জলবোয় ুপপ্ররবতিক্ের ফক্ল েপ্রক্ষণোঞ্চলসহ সোরোক্েক্েই বযোপকভোক্ব িোেবোপ্রধকোর লপ্রিত হক্ি, 

এই প্রবষয়গুক্লো প্রবেবোসীর সোিক্ে তুক্ল ধরোর আহবোে জোেোে প্রতপ্রে। 

আক্লোর্েো সভোয় প্রবক্েষ অপ্রর্প্রত প্রহক্সক্ব উপপ্রস্থত প্রেক্লে- জোতীয় সাংসক্ের সেসয বযোপ্ররস্টোর 

েোিীি হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর ও তোেভীর েোপ্রকল জয়। 

বযোপ্ররস্টোর েোিীি হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর বক্লে, জলবোয় ুসিক্েোতো আক্লোর্েোয় একর্ট সিিয়হীে 

িজিয়োয় র্লক্ে। এজেয একর্ট য্র্োয্র্ সিপ্রিত বযবস্থো িণয়ক্ের েোপ্রয়ত্ব সরকোরক্ক প্রেক্ত হক্ব। 

েোগপ্ররক সিোজ, েীপ্রতপ্রেধ িোরক, গক্বষক সিোক্জর িক্ধয একর্ট সিিয় ততপ্রর করো জরুপ্রর বক্লও 

উক্ল্লি কক্রে প্রতপ্রে। 

অপ্রধক ক্ষপ্রতগ্রস্ত রোষ্ট্রগুক্লোর জেয আলোেো অর্ িোয়ে কোিোক্িোর েোপ্রব জোপ্রেক্য় প্রতপ্রে বক্লে, 

গক্বষক-েোগপ্ররক সিোক্জর িক্ধয একর্ট সজোটবদ্ধ কি িসূপ্রর্ র্োকো েরকোর। এেোড়োও সাংসে 

সেসযক্েরও েোপ্রয়ত্ব আক্ে, েোগপ্ররক সিোজ এবাং প্রবপ্রভন্ন জোয়গো সর্ক্ক সয্ কর্োগুক্লো আসক্ে 

সসগুক্লো প্রেক্য় সাংসক্ের প্রভতক্র বোপ্রহক্র কর্ো বলক্ত হক্ব। 

সাংসে সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয় বক্লে, েোগপ্ররক সিোক্জর সোক্র্ সবসিয় িধুর সম্পকি র্োক্ক 

েো। প্রকন্তু জলবোয় ুপপ্ররবতিক্ের িক্তো একর্ট জোয়গোয় েীপ্রতপ্রেধ িোরক এবাং েোগপ্ররক সিোক্জর িোক্ে 

সকোক্েো রকি েরূত্ব র্োকো উপ্রর্ৎ েয়। 

এ বোক্রর সিক্েোতো সক্েলক্ে একজেও সাংসে সেসয য্ুি েয় বক্ল, েুুঃি িকোে কক্রে প্রতপ্রে। 



প্রতপ্রে আরও বক্লে, বোাংলোক্েক্ে অেযতি একর্ট বড় সিসযো হক্য় েোপ্রড়ক্য়ক্ে জলবোয় ুঅপ্রভবোসী। 

আিরো আিোক্ের অবস্থোে সর্ক্ক কর্ো বক্ল য্োজি। প্রকন্তু েুুঃিজেক হক্লো প্রবে সম্প্রেোক্য়র কোে 

সর্ক্ক এ প্রবষক্য় আিরো য্র্োয্র্ উক্েযোগ সেিক্ত পোজি েো। 

তোেভীর েোপ্রকল জয় বক্লে, জলবোয় ুঅর্ ি প্রেক্য় এবাং প্রগ্রে ক্লোইক্িট ফোন্ড প্রেক্য় অক্েক িকল্প করো 

হক্য়ক্ে। প্রকন্তু সিসযো হক্লো সবপ্রেরভোগ িকল্পই অর্ ি অপর্য় েোড়ো আর প্রকেু েয়। 

এেোড়োও আক্লোর্েো কক্রে- পল্লী কি িসহোয়ক ফোউক্ন্ডেক্ের সেপুর্ট িযোক্েজজাং প্রেক্রটর ে. 

ফজক্ল রোজি সোক্েক আহক্িে, প্রেয়োক্কোপ্রেয়ো’র কোপ্রি প্রেক্রটর সিোক্েজো সুলতোেো সলোপো, 

এসপ্রেএক্সর প্রেব িোহী পপ্ররর্োলক রোক্বয়ো সবগি, ক্লোইক্িট প্রব্র্জ ফোক্ন্ডর িধোে ে. সগোলোি রোিোপ্রে, 

ইজন্ডক্পক্ন্ডন্ট প্রবেপ্রবেযোলক্য়র সহক্য্োগী অধযোপক ে. আব্দলু আওয়োল িোে, ইপসো’র িধোে প্রেব িোহী 

জেোব সিো: আপ্ররফুর রহিোে, সকোস্ট ফোউক্ন্ডেক্ের পপ্ররর্োলক আপ্রিেুল হক, সুইজোরলযোন্ড 

এেোপ্রসর সিোগ্রোি িযোক্েজোর প্রেপ্ররে প্রলরোসহ সরকোরী সবসরকোপ্রর িপ্রতষ্ঠোক্ের কি িকিতো-

কি ির্োরীবনৃ্দ। 

ে. ফজক্ল রোজি সোক্েক আহক্িে বক্লে, েোগপ্ররক সিোজ এবাং েীপ্রতপ্রেধ িোরকক্ের িোক্ে একটো 

বড় ধরক্ণর গযোপ রক্য়ক্ে। সরকোপ্রর কি িকতিো-কি ির্োরীক্েরও েোগপ্ররক সিোক্জর কোক্ে আসোর 

আগ্রহ কি সেিো য্োয়। 

সাংসেীয় স্থোয়ী কপ্রির্টর উক্দক্ে প্রতপ্রে বক্লে, আপেোক্েরও েোয় আক্ে, আপেোরো েোগপ্ররক 

সিোক্জর সোক্র্ প্রবপ্রভন্ন আক্লোর্েো বোড়োক্ত জলবোয় ুপপ্ররবতিে িন্ত্রণোলয়ক্ক বোধয করক্ত পোক্রে। 

ক্লোইক্িট প্রব্র্জ ফোক্ন্ডর িধোে জেোব ে. সগোলোি রোিোপ্রে বক্লে, তবপ্রেক জলবোয় ুঅর্ িোয়ক্ের 

অন্তত ৫০ েতোাংে হওয়ো উপ্রর্ৎ অপ্রভক্য্োজে ফোন্ড, প্রকন্তু আিরো সসর্ট পোজি েো। বতিিোে 

ক্লোইক্িট ফোইেোজন্সাং-এর ৭০ েতোাংে হক্য় য্োক্ি ঋণ, সয্র্ট ক্লোইক্িট ফোইেোজন্সাংক্ক ঋণ প্রেভির 

কক্র প্রেক্ি, এর্ট বক্ন্ধ আিোক্ের র্োপ িেোে করক্ত হক্ব। 
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জলবোয়ু অর্ িোয়ক্ে র্োপ্রপক্য় সেয়ো ঋণ েয়, 

েযোয্যতোপ্রভপ্রিক অেুেোে েোপ্রব 

স্টাফ বরশ্বিার্টার 

২৩ অক্টোবর ২০২২, রপ্রববোর 

বতিিোে বোস্তবতোয় জলবোয়ু অর্ িোয়ে ১০০ প্রবপ্রলয়ে েলোর সকোক্েোভোক্বই য্ক্র্ষ্ট েয়। জলবোয় ু

অর্ িোয়ক্ের েতুে লক্ষয র্িক করক্ত হক্ব এবাং এই ফোন্ডর্ট সকোক্েোভোক্বই এক র্িপ্রলয়ে েলোক্রর কি 

হওয়োর সুক্য্োগ সেই। এ জেয উন্নত প্রবক্ের র্োপ্রপক্য় সেয়ো ঋণ িবোক্হ আগ্রহ েো সেপ্রিক্য়, 

েযোয্যতোপ্রভপ্রিক অেুেোক্ের জেয বোাংলোক্েেসহ ক্ষপ্রতগ্রস্ত রোষ্ট্রগুক্লোক্ক সজোর প্রেক্ত হক্ব। েপ্রেবোর 

সেইপ্রল স্টোর সসন্টোক্রর কেফোক্রন্স হক্ল সসন্টোর ফর পোর্টিপ্রসক্পটপ্রর প্ররসোর্ি অযোন্ড সেক্ভলপক্িন্ট 

(প্রসপ্রপআরপ্রে) এবাং কক্য়কর্ট সবসরকোপ্রর উন্নয়ে সহক্য্োগী িপ্রতষ্ঠোক্ের উক্েযোক্গ আসন্ন কপ-২৭ এ 

বোাংলোক্েক্ের ভূপ্রিকোক্ক েজিেোলী করোর লক্ক্ষয সরকোক্রর িণীত কি িক্কৌেক্ল েোগপ্ররক সিোক্জর 

িতোিত য্ুি করোর উক্দক্েয এক সগোলক্টপ্রবল আক্লোর্েো সভোয় এ েোপ্রব কক্রে েোগপ্ররক সিোক্জর 

িপ্রতপ্রেপ্রধরো। সভোয় িূল িবন্ধ উপস্থোপে কক্রে প্রসপ্রপআরপ্রে’র প্রেব িোহী িধোে সিো. েোিসুক্দোহো, 

প্রবক্েষ অপ্রতপ্রর্ প্রহক্সক্ব উপপ্রস্থত সর্ক্ক আক্লোর্েো কক্রে জোতীয় সাংসক্ের সেসয বযোপ্ররস্টোর েোিীি 

হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর, জোতীয় সাংসক্ের সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয়। িূল বিক্বয সিো. েোিসুক্দোহো 

বক্লে, জলবোয় ুপপ্ররবতিে িপ্রতক্রোধ করক্ত উন্নত রোষ্ট্রসিূহ এিে পয্ িন্ত তোক্ের কতিবয য্র্োয্র্ভোক্ব 

পোলে কক্রপ্রে। অপ্রবলক্ে তবপ্রেক কোব িে উেইগরণ হ্রোসকরক্ণর লক্ষযিোত্রো য্ক্র্ষ্ট পপ্ররিোক্ণ বোড়োক্ত 

েো পোরক্ল পপৃ্রর্বীর পপ্ররপ্রস্থপ্রতক্ক আর প্রেয়ন্ত্রক্ণ রোিো য্োক্ব েো। প্রতপ্রে বক্লে, জলবোয় ুপপ্ররবতিক্ের 

অপ্রভর্োক্ত ক্ষপ্রতগ্রস্ত রোষ্ট্র এবাং অঞ্চলসিূক্হর ক্ষয়-ক্ষপ্রতর ক্ষপ্রতপূরণ িেোক্ের একর্ট আেুষ্ঠোপ্রেক 

সিকোপ্রেজি েরকোর এবাং ক্ষয়-ক্ষপ্রত সিোকোপ্রবলোয় অপ্রভক্য্োজে স্বল্পতোর উিক্রোির বজৃদ্ধ কিোক্ত 

জলবোয় ুঅর্ িোয়ক্ের প্রেম্নিবোহক্ক বোড়োক্ত হক্ব। জলবোয় ুঅর্ িোয়ে ক্ষপ্রতগ্রস্ত অঞ্চক্লর র্োপ্রহেোিক্তো 

হওয়ো জরুপ্রর বক্ল প্রতপ্রে উক্ল্লি কক্রে। প্রতপ্রে আরও বক্লে, কপ-২৭ উপলক্ক্ষ আিোক্ের সোিক্ে 

আসো সুক্য্োগগুক্লোক্ক য্র্োয্র্ভোক্ব কোক্জ লোগোক্ত বোাংলোক্েক্ের একর্ট সিপ্রিত কি িক্কৌেল ততপ্রর 

করক্ত হক্ব, আিরো েোগপ্ররক সিোজ সসই প্রবষক্য় সোহোয্য করক্ত র্োই  

সাংসে সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয় বক্লে, েুুঃিজেক প্রবষয় হক্ি, এবোক্রর সিক্েোতো সক্েলক্ে 

একজেও সাংসে সেসয য্ুি েয়। জলবোয় ুপপ্ররবতিক্ের িক্তো একর্ট জোয়গোয় েীপ্রতপ্রেধ িোরক এবাং 

েোগপ্ররক সিোক্জর িোক্ে সকোক্েো রকি েরূত্ব র্োকো উপ্রর্ত েয়। সাংসে সেসয বযোপ্ররস্টোর েোিীি 

হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর বক্লে, আিোক্ের জলবোয় ুসিক্েোতো আক্লোর্েোয় একর্ট সিিয়হীে িজিয়োয় 

র্লক্ে, একর্ট য্র্োয্র্ সিপ্রিত বযবস্থো িণয়ক্ের েোপ্রয়ত্ব সরকোরক্ক প্রেক্ত হক্ব। েোগপ্ররক সিোজ, 

েীপ্রতপ্রেধ িোরক, গক্বষক সিোক্জর িক্ধয একর্ট সিিয় ততপ্রর করো জরুপ্রর। 

https://mzamin.com/news.php?news=26363 

https://mzamin.com/news.php?news=26363
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জ িাে ুসশ্বে শ্বন দেশ্বের তর্য তুশ্ব  েরার 

োবি 

 প্রেজস্ব িপ্রতক্বেক, ঢোকো অপ্রফস 

িকোপ্রেত : ২২ অক্টোবর, ২০২২ ২০:২৪ 

 

 

 

বিবেকভাশ্বি কাি টন উেগীরণ হ্রাস করশ্বত না িারাে জ িাে ু িবরিতটশ্বনর ফশ্ব  

িাং াশ্বেশ্বের েবক্ষণাঞ্চ সহ সারাশ্বেে িযিকভাশ্বি ক্ষবতগ্রস্থ হশ্বে। বিষেগুশ্ব া আসন্ন 

জ িাে ুসশ্বে শ্বন (কি-২৭) বিেিাসীর সামশ্বন তুশ্ব  েরার োবি জাবনশ্বেশ্বেন নাগবরক 

সমাজ। 
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েোপ্রেবোর (২২ অক্টোবর) রোজধোেীর সেইপ্রল স্টোর সসন্টোক্রর আজজিুর রহিোে 

প্রিলেোয়তক্ে আক্য়োজজত ‘কপ-২৭ সক্েলক্ে বোাংলোক্েক্ের ভূপ্রিকো েজিেোলী করক্ত 

সরকোক্রর িণীত কি িক্কৌেক্ল েোগপ্ররক সিোক্জর িতোিত য্ুি’ েীষ িক এক 

আক্লোর্েো সভোয় এ েোপ্রব জোেোক্েো হয়। 

  

সসন্টোর ফর পোর্টিপ্রসক্পটপ্রর প্ররসোর্ি এযোন্ড সেক্ভলপক্িন্ট (প্রসপ্রপআরপ্রে) এবাং 

কক্য়কর্ট সবসরকোপ্রর উন্নয়ে সহক্য্োগী িপ্রতষ্ঠোে সভোর আক্য়োজে কক্র। 

সভোয় প্রবক্েষ অপ্রতপ্রর্ প্রহসোক্ব উপপ্রস্থত প্রেক্লে- সাংসে সেসয বযোপ্ররস্টোর েোিীি 

হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর, সাংসে সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয়। এক্ত িূলিবন্ধ উপস্থোপে 

কক্রে প্রসপ্রপআরপ্রে’র প্রেব িোহী িধোে সিো. েোিসুক্দোহো। 

  

িূলিবক্ন্ধ সিো. েোিসুক্দোহো বক্লে, জলবোয় ু পপ্ররবতিে িপ্রতক্রোধ করক্ত উন্নত 

রোষ্ট্রগুক্লো তোক্ের কতিবয য্র্োয্র্ভোক্ব পোলে কক্রপ্রে। অপ্রবলক্ে তবপ্রেক কোব িে 

উেগীরণ হ্রোক্সর লক্ষযিোত্রোর পপ্ররিোক্ণ বোড়োক্ত েো পোরক্ল পপৃ্রর্বীর জলবোয় ু

পপ্ররপ্রস্থতক্ক প্রেয়ন্ত্রক্ণ রোিো য্োক্বেো। জলবোয়ু পপ্ররবতিক্ের ফক্ল বোাংলোক্েক্ের 

েপ্রক্ষণোঞ্চলসহ সোরোক্েক্েই বযোপকভোক্ব িোেবোপ্রধকোর লপ্রিত ও ক্ষপ্রতগ্রস্থ হক্ি। 

প্রবষয়গুক্লো প্রবেবোসীর সোিক্ে তুক্ল ধরক্ত হক্ব। কপ-২৭ উপলক্ক্ষয বোাংলোক্েক্ের 

সোিক্ে আসো সুক্য্োগগুক্লোক্ক য্র্োয্র্ভোক্ব কোক্জ লোগোক্ত সিপ্রিত কি িক্কৌেল ততপ্রর 

করক্ত হক্ব। েোগপ্ররক সিোজ এ বযপোক্র সোহোয্য করক্ত র্োয়। উন্নতপ্রবে তবপ্রেক 

সিক্েোতো আক্লোর্েোক্ক েোেোভোক্ব এপ্রড়ক্য় প্রবপ্রভন্ন পোে ি-কোিোক্িো ততপ্রর করক্ত র্োয়। 

বোাংলোক্েেক্ক সকোেভোক্বই এই ফোাঁক্ে পো সেওয়ো র্লক্বেো, এক্ত বোাংলোক্েক্ের েীর্ ি 

প্রেক্ের অজিেক্ক েষ্ট কক্র প্রেক্ত পোক্র। 

  

সাংসে সেসয তোেভীর েোপ্রকল জয় বক্লে, সম্প্রপ্রত সেক্ে জলবোয় ুঅপ্রভবোসী বড় 

সিসযো হক্য় েো াঁপ্রড়ক্য়ক্ে। আিরো জলবোয় ুসক্েলক্ে এ বযপোক্র কর্ো বক্ল র্োই। প্রকন্তু 

েুুঃিজেক হক্লো প্রবে সম্প্রেোয়ক্ক এ প্রবষক্য় য্র্োয্র্ উক্েযোগ সেিক্ত পোজিেো। 

অক্েক উন্নত রোষ্ট্র িক্ে কক্রে তোক্ের সেক্ে অপ্রভবোপ্রস হওয়োর জেয প্রবষয়র্টক্ক 

সোিক্ে আক্েপ্রে। প্রকন্তু আিোক্ের সোধোরণ িোেুক্ষর বোস্তরু্যত হক্য় তোক্ের সেক্ে 

য্োওয়োর সকোে আগ্রহ সেই। উন্নত রোষ্ট্র কোব িে প্রেুঃসরক্ণর িোধযক্ি আিোক্ের সয্ 

ক্ষয়ক্ষপ্রত কক্রক্ে। জলবোয়ু এবাং প্রগ্রে ক্লোইক্িট ফোন্ড প্রেক্য় অক্েক িকল্প করো 

হক্য়ক্ে। প্রকন্তু সবপ্রেরভোগ িকল্পই অর্ ি অপর্য় েোড়ো আর প্রকেু েয়। জলবোয় ু

পপ্ররবতিক্ের িত প্রবষক্য় েীপ্রতপ্রেধ িোরক এবাং েোগপ্ররক সিোক্জর িক্ধয সকোে রকি 



েরূত্ব র্োকো উপ্রর্ৎ েয়। আরও েুুঃিজেক হক্লো এবোক্রর জলবোয় ুসিক্েোতো সক্েলক্ে 

একজেও সাংসে সেসয য্ুি েয়। জলোবোয়ু প্রেক্য় সিপ্রিতভোক্ব কোজ করক্ত হক্ব। 

  

সাংসে সেসয বযোপ্ররস্টোর েোিীি হোয়েোর পোক্টোয়োপ্রর বক্লে, আিোক্ের জলবোয় ু

সিক্েোতো আক্লোর্েোয় একর্ট সিিয়হীে িজিয়োয় র্লক্ে। একর্ট য্র্োয্র্ সিপ্রিত 

বযবস্থো িণয়ক্ের েোপ্রয়ত্ব সরকোরক্ক প্রেক্ত হক্ব। েোগপ্ররক সিোজ, েীপ্রতপ্রেধ িোরক, 

গক্বষক সিোক্জর িক্ধয সিিয় ততপ্রর করো জরুপ্রর। আিোক্ের সিসযো এবাং জলবোয় ু

অপ্রভর্োক্তর ক্ষপ্রতগুক্লোক্ক গ্রহণক্য্োগয এবাং প্রবজ্ঞোে সেত িজিয়োয় এিক্েো তুক্ল 

ধরক্ত পোপ্ররপ্রে। প্রতপ্রে অপ্রধক ক্ষপ্রতগ্রস্থ রোষ্ট্রগুক্লোর জেয আলোেো অর্ িোয়ে কোিোক্িোর 

েোপ্রব জোেোে। বোাংলোক্েে সরকোরক্ক এর্ট প্রেক্য় কোজ করক্ত আহবোে জোেোে। প্রতপ্রে 

গক্বষক, েোগপ্ররক সিোক্জর িক্ধয একর্ট সজোটবদ্ধ কি িসূপ্রর্ র্োকো েরকোর বক্ল 

জোেোে। 

  

অেযোেযক্ের িক্ধয আক্লোর্েো কক্রে পল্লী কি িসহোয়ক ফোউক্ন্ডেক্ের উপ-বযবস্থপেো 

পপ্ররর্োলক ে. ফজক্ল রোজি সোক্েক আহক্িে, ইজন্ডক্পক্ন্ডন্ট প্রবেপ্রবেযোলক্য়র 

সহক্য্োগী অধযোপক ে. আব্দলু আওয়োল িোে এবাং সুইজোরলযোন্ড অযোেোপ্রসর সিোগ্রোি 

িযোক্েজোর প্রেপ্ররে সলুতোেো প্রলরো। এেোড়ো সবসরকোপ্রর সাংস্থো ব্র্যোক, প্রেয়োক্কোপ্রেয়ো, 

এসপ্রেএস ইপসো, সকোস্ট ফোউক্ন্ডেেসহ সরকোরী সবসরকোপ্রর িপ্রতষ্ঠোক্ের কি িকতিোরো 

আক্লোর্েো কক্রে। 
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