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Speakers at a seminar suggested that the government develop self-
funded mechanisms to fight climate change as history suggests the 
commitment made by the developed countries in the Conference of 
Parties (COP) will not be kept. 



They came up with the suggestion during a seminar, titled "Climate 
Diplomacy Towards COP-27, Sharing CSO's Position", organised by 
Centre for Participatory Research and Development at Jatiya Press Club 
yesterday. 

Saber Hossain Chowdhury, chief of the parliamentary body relating to the 
Environment, Forest and Climate Change Ministry, said all the 
commitments made in the previous COP were not kept. There is no 
certainty about the outcomes of the issues that were agreed upon either.  

Regarding the commitment of $100 billion made by the developed 
countries, he said in the outlined National Adaptation Plan (NAP), they 
estimated an allocation of $230 billion for Bangladesh. 

"If they keep their word and the amount is split by half between mitigation 
and adaptation, Bangladesh will not even receive $1 billion as there are 
60 to 65 vulnerable countries. Bangladesh spends each year more than 
the amount." 

"We must think about what we are getting from UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change). So far we did not receive 
anything of significance. We have to decide whether we would depend on 
the COP and UNFCCC or develop a self-funded mechanism," added 
Saber. 

He also mentioned that developed countries suggested Bangladesh 
involve private companies in the process but in his experience, it will not 
be possible as there is no profit scheme for the companies in this 
venture. 

"It is crucial for us how we harmonise our position with other vulnerable 
countries like least developed, small island countries and developing 
countries", he added. 

Attending as the special guest at the event, Shaheen Anam, executive 
director of Manusher Jonno Foundation (MJF), said developed countries 
are spending billions in the Russia-Ukraine war but are reluctant to fund 
something that will save the planet. 

Drawing the example of Elon Musk who recently bought the micro-
blogging site Twitter, Shaheen Anam said Musk bought Twitter with $44 



billion and questioned how much he contributed to the fight against 
climate change. 

She also urged the country's citizens to think about climate change in 
their everyday lives and requested the youth to come forward in this 
regard. 

Farah Kabir, country director of ActionAid Bangladesh, said developed 
countries did not keep their word as they said they would go for an 
energy transition shifting from fossil fuel to renewable energy but did not.  

"Climate change engulfed 2.5 lakh hectares of arable land, driving rice 
prices up by 30 percent. Agriculture production lost 9 percent in gross 
domestic product with an estimated 1.3 million people to be displaced. 
The marginalised community is suffering the most with youth, women and 
children at the forefront," she said. 

Md Shamsuddoha, chief executive of CPRD, moderated the seminar.  

https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/find-ways-self-funding-3159956 
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COP 27: Call for actions to limit global 
average temp rise to 1.5°C 
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Different civil-society organisations called for escalating actions to limit the 

global average temperature rise to 1.5 degrees Celsius to rescue the earth from 

a catastrophe. 

They also underscored the need for a separate funding facility for addressing 

loss and damage (L&D), and Warsaw International Mechanism (WIM)'s 

governance under both the Conference of the Parties serv ing as the meeting of 

the Parties to the Paris Agreement (CMA) and the Conference of the Parties 

(COP). 



The civil society bodies also demanded a separate board for Santiago Network 

on Loss and Damage (NELD), new and need-based finances and grants-based 

adaptation finances, alongside instituting human rights in all aspects of 

addressing climate change. 

The organisations made the demands on Thursday at a press conference on 

climate diplomacy, in order to articulate their stance on and demand from the 

imminent COP 27. 

An alliance of 25 civil society entities coordinated by the Center for 

Participatory Research and Development (CPRD) organised the press event at 

the National Press Club in the capital.  

Lawmaker Saber Hossain Chowdhury, chairman of the Parliamenta ry Standing 

Committee on the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, was 

present at the press meet as the chief guest.  

Besides, Shaheen Anam, Executive Director, Manusher Jonno Foundation; and 

Farah Kabir, Country Director, ActionAid Bangladesh , among others, were 

also present. 

CPRD Chief Executive Md Shamsuddoha facilitated the event.  

In his keynote speech, Mr Shamsuddoha, as the representative of the civil 

society alliance, demanded that the COP 27 take actionable decisions on 

massive emission cuts to limit global average temperature rise to 1.5 degrees 

Celsius compared to the pre-industrial level to rescue the earth from a certain 

catastrophe. 

He also demanded a mandatory phase-out of coal by 2030, and all fossil -fuels 

by 2040. 

Speaking as the chief guest, Saber Hossain said Bangladesh always regrets its 

achievement from the climate negotiations.  

But it must not be forgotten that without having a specific strategy towards 

COPs, there is no way to achieve something significant from the negotiati ons, 

he observed. 

"There is adaptation gap, there is mitigation gap, there is finance gap, but the 

greatest gap is in mutual trust," he added.  



Ms Farah Kabir stated that since the very beginning of climate negotiations 

they have presented several pieces of  evidence and logics about the situations 

that have been confronted by climate vulnerable countries.  

Ms Shaheen Anam said, "Today we - the civil society bodies - are sharing our 

stance on COP 27; we expect our government to play a significant role in 

communicating this to the global negotiations."  

"We have often seen that many countries spend trillions of dollars in wars but 

we hardly get any financial assistance from them for adaptation and mitigation 

purposes," she added. 

sajibur@gmail.com  

https://thefinancialexpress.com.bd/national/cop-27-call-for-actions-to-limit-global-average-temp-rise-

to-150c-1667534270 
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CSOs urge govt to take a strong 
negotiating position at Cop27, lamenting 

past weakness 

About 25 organisations gave their remarks at a presser in the capital 

 

FILE PHOTO: View of a COP27 sign on the road leading to the conference area in 

Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh town as the city prepares to host the 

COP27 summit next month, in Sharm el-Sheikh, Egypt October 20, 2022. 

REUTERS/Sayed Sheasha/File Photo 

A group of civil society organisations (CSO) has urged the government to 
formulate a strong negotiating game plan to achieve its goals at this month's 
UN climate talks, attributing many past failures to the lack of specific 
strategies. 

The Center for Participatory Research and Development (CPRD) organised a press 
conference on Thursday at the National Press Club in the capital, where 25 



organisations jointly released a paper outlining their position on the upcoming 
Cop27 climate talks, and made suggestions to the government for strong 
negotiations. 

The Cop27 event will be held 6-18 November in Egypt, and a key feature would be 
demands by developing countries like Bangladesh made to the developed world, 
for climate reparations and green transition assistance. 

At the press conference, Saber Hossain Chowdhury, chairman of the parliamentary 
standing committee on Environment, Forest and Climate Change Ministry, said 
Bangladesh has always regretted its limited achievements in climate negotiations. 

"However, we must not forget that without a specific strategy at the UN talks, we 
cannot achieve anything significant from the negotiations," he said, adding that the 
latest CSO position paper will assist this month's negotiations. 

He said there is adaptation gap, mitigation gap, and finance gap, but the greatest 
gap is in mutual trust among world leaders. 

CPRD chief Md Shamsuddoha strongly demanded that the Cop27 make binding 
commitments to drastically cut greenhouse gas emissions and limit global average 
temperature rise to 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial levels to rescue 
the earth from an all but assured catastrophe. 

He also demanded the mandatory global phase-out of coal by 2030, and all fossil-
fuels by 2040. Shamsuddoha called for setting up a separate global funding facility 
to address climate loss and damages, new and need-based finance mechanisms, 
grants-based adaptation finances, and instituting human rights in all aspects of the 
climate change fight. 

Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno Foundation, said we expect 
our government to play a significant role in communicating our demands to the 
world at Cop27. "We have often seen that many countries spend trillions of dollars 
on wars but climate-prone nations like ours hardly get any financial assistance 
from them for climate adaptation and mitigation purposes." 

As opposed to their developed peers, developing economies have barely 
contributed to the current level of greenhouse gas emissions but are still set to 
suffer most of the impact. 



"We must raise our voices to save the world's climate-afflicted communities and 
to minimise the emissions and this could ultimately put pressure on key global 
leaders to take drastic steps to combat climate change," Shaheen added. 

Farah Kabir, country director of ActionAid Bangladesh, said, "We have so far failed 
to convince developed nations regarding the intensity of the problems created by 
climate change. We urge setting a new limit for emission reduction and to make a 
commitment to provide sufficient financial assistance for adaptation." 

"Bangladesh was a leading country to propose the 1.5 degrees Celsius target at the 
2015 climate talks in Paris. And yet, we are already experiencing the climatic 
effects of global warming by 1.2 degrees Celsius above pre-industrial levels," said 
Saber Hossain Chowdhury. 

The UN has warned that the failure to implement strong climate actions in time 
will put the Earth on a track for 2.8 degrees Celsius warming by the end of this 
century, which would be catastrophic. 

https://www.tbsnews.net/bangladesh/environment/csos-urge-govt-take-strong-negotiating-position-

cop27-lamenting-past-weakness 
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জলবায় ুসম্মেলম্মে েতুে অঙ্গীকার চায় োগররক সমাজ 
 যুগান্তর প্রতিবেদন  

 ০৪ নবেম্বর ২০২২, ১০:২৪ এএম  |   

 

তেবে জলোয় ু পতরেিতনসংক্রান্ত তেপয তয় মমাকাতেলায় জাতিসংবের উবদযাবগ 

‘কনফাবরন্স অে দয কার্টতজ-(কপ) সবেলবনর’ তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়া তনবয় সমাবলাচনা 

কবরবেন পতরবেশ, েন ও জলোয় ুপতরেিতন মন্ত্রণালয় সম্পতকতি স্থায়ী কতমর্টর সোপতি 

সাবের মহাবসন মচৌধুরী। 

 

তিতন েবলবেন, ‘সোই োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয় ুপতরেিতবনর রূপবরখা 

সবেলবন (ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই।’ 

 

েহৃস্পতিোর জািীয় মপ্রসক্লাবে মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত অযান্ড 

মেবেলপবমন্টসহ (তসতপআরতে) ২৫ মেসরকাতর উন্নয়ন সহবযাগী প্রতিষ্ঠাবনর 

https://www.jugantor.com/assets/news_photos/2022/11/04/image-612406-1667535847.jpg


প্ল্যাটফরম মথবক মযৌথ সংোদ সবেলবন তিতন এসে কথা েবলন। 

 

সোয় মূল প্রেন্ধ উপস্থাপন কবরন তসতপআরতের তনে তাহী প্রধান মমা. শামসুবদাহা। েক্তেয 

রাবখন মানুবের জনয ফাউবন্ডশবনর তনে তাহী প্রধান শাহীন আনাম, অযাকশনএইে 

োংলাবদবশর কাতি তেবরক্টর ফারাহ কতের, ওয়াটারএইবের পতরচালক পাথ ত মহফাজ 

মশখসহ সরকাতর-মেসরকাতর প্রতিষ্ঠাবনর কম তকিতারা। 

 

সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলন, জলোয় ুপতরেিতবনর কারবণ শুধ ুঅথ তননতিক ক্ষতি হবে 

না; েরং এর্ট আমাবদর অক্রিত্ব সংকবট মফবল তদবে। 

 

অবনবকই েবলন, আবগর সবেলনগুবলা মথবক োংলাবদশ ো অনযানয মদশ কী মপবয়বে। 

তকন্তু এখাবন মসই তেেয়র্ট হবলা দরকোকতে কীোবে হবে। যতদ এর্ট োবলাোবে করা না 

যায়, িা হবল আমরা ময প্রিযাশা কতর িা পাে না। 

 

সবেলবন তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়ার জর্টলিা িুবল ধবর তিতন েবলন, ১৯৭ মদশ এখাবন 

সদসয। েলা আবে— একর্ট শব্দ ো মসতমবকালবনর যতদ মকউ তেবরাতধিা কবর, িা হবল 

হবে না। প্রবিযকোর এমনর্ট হয়। এর্ট মকন হবলা না? এখন জরুতর অেস্থা, িখন যতদ 

মকউ তেবরাতধিা কবর িা হবল তসদ্ধান্ত মনওয়া যাবে না। এ জনয আতম েতল— সোই 

োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয় ু পতরেিতবনর রূপবরখা সবেলবন 

(ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই। একটা ো দুটা মদশ পুবরা প্রক্রক্রয়া ক্রজক্রে কবর মরবখবে। 

 

সংোদ সবেলবন মূল েক্তেয িুবল ধবর মমা. শামসুবদাহা েবলন, আগামী ৬-১৮ নবেম্বর 

তমসবরর শাম ত আল মশবখ ২৭িম জলোয় ুসবেলন হবি যাবে। 

 

সমব ািা সবেলনর্টবক োিোয়নকারী সবেলন তহসাবে অতেতহি করা হবে। সবেলন 

আমাবদর সামবন আসা সুবযাগগুবলাবক যথাযথোবে কাবজ লাগাবি একর্ট কম তবকৌশল 

তিতর করবি হবে। 

ফারাহ কতের েবলন, আমরা জলোয় ুসমব ািা সবেলবনর শুরু মথবকই নানা িথয, যুক্রক্ত 

ও েক্তেয হাক্রজর কবরতে। তকন্তু উন্নি তেেবক মকাবনা মকাথা মো াবি পাতরতন। এ েেরবক 

(২০২২ সাল) েলা হবে, সে মথবক মেতশ দুবয তাবগর েের। 

 



 
এই দুবয তাগ আসবে জলোয় ু পতরেিতবনর কারবণ। আমরা আশ্চয ত হই মকন 

তেেবনিৃেবৃের টনক নড়বে না। অথচ োংলাবদবশ জলোয় ুপতরেিতবনর জনয মানুবের 

স্থানান্ততরি হবে েযাপক হাবর। তনরাপত্তা, অতধকার েযাপকোবে তেতিি হবে। 

তেজ্ঞানীরা েবলবেন, যতদ ১০৫ তেতগ্রর মবধয উষ্ণায়নবক সীতমি করা না যায়, িা হবল 

ো াঁচার সুবযাগ মনই। 

শাহীন আনাম েবলন, ‘েড় েড় মদশগুবলা যুবদ্ধর জনয তেতলয়ন েলার খরচ করবে। অথচ 

মযটার জনয টাকা তদবল পতৃথেী ো াঁচবে, মসখাবন িারা মদবে না। জলোয় ুপতরেিতবনর 

প্রোে মমাকাতেলায় তকেু করবে না।’ 

https://www.jugantor.com/capital/612406/%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%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A

6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-

%E0%A6%85%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6

%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A

6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C 

https://www.jugantor.com/capital/612406/%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%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C
https://www.jugantor.com/capital/612406/%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%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C
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১.৫ রিরি উষ্ণতার কথা শুরু থথম্মকই বম্মল আসম্মে বাাংলাম্মেশ 

 কাগজ প্ররতম্মবেক  

 

প্রকাতশি: নবেম্বর ৩, ২০২২ , ৭:৫৯ অপরাহ্ণ আপবেট: নবেম্বর ৩, ২০২২ , ৮:১১ অপরাহ্ণ 

আসন্ন কপ-২৭ সবেলবন জলোয়ু কূটনীতি কী হবে িা তনবয় োংলাবদবশর নাগতরক 

সমাবজর োেনা ও প্রিােনা িুবল ধরবি আবয়াক্রজি সংোদ সবেলবন েক্তেয রাবখন সাবের 

মহাবসন মচৌধুরী। েতে: মোবরর কাগজ 

# ২৬ েের মপরুবলও কায তপতরতধ তনধ তারণ হয়তন 

তেতেক উষ্ণিাবক এক দশতমক পা াঁচ তেতগ্র মসলতসয়াবসর মবধয রাখার তেেয়র্ট পযাতরস 

অযাতগ্রবমবন্ট তেল না। মসখাবন দুই তেতগ্র মসলতসয়াস ধরা হবল আমরাই এর তেপবক্ষ আওয়াজ 

িুতল। এখন অবনক মদশ ময এক দশতমক পা াঁচ কথার্ট েলবে িা আমরা শুরু মথবকই েবল 

এবসতে। এ তেেয়র্ট োংলাবদবশর একর্ট অজতন। িবে কপ সবেলবনর কায তপতরতধ কীোবে 

পতরচাতলি হবে ২৬ েের মপরুবলও এখবনা িা তনধ তারণ করা যায়তন। িাই আমরা ো অনযানয 

মদশ সবেলন মথবক যা প্রিযাশা করতে িা দর কোকতের মাধযবম চাতহদা অনুযায়ী অজতন 

সম্ভে হবে না। 

https://www.bhorerkagoj.com/author/hasnatasif/


আসন্ন কপ-২৭ সবেলবন জলোয়ু কূটনীতি কী হবে িা তনবয় োংলাবদবশর নাগতরক 

সমাবজর োেনা ও প্রিােনা িুবল ধরবি আবয়াক্রজি সংোদ সবেলবন এসে কথা েবলন 

পতরবেশ, েন ও জলোয়ু পতরেিতন মন্ত্রণালয় সম্পতকতি স্থায়ী কতমর্টর সোপতি সংসদ সদসয 

সাবের মহাবসন মচৌধুরী। জািীয় মপ্রসক্লাবের িফাজ্জল হুবসন মাতনক তময়া কনফাবরন্স হবল 

গিকাল েৃহস্পতিোর সংোদ সবেলন অনুর্ষ্ঠি হয়। মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত 

অযান্ড মেবেলপবমন্ট (তসতপআরতে) তনে তাহী প্রধান মমা. শামসুবদাহার সোপতিবত্ব সংোদ 

সবেলবন আবরা েক্তেয রাবখন একশনএইবের কাতি তেবরক্টর ফারা কতের ও মানুবের জনয 

ফাউবন্ডশবনর তনে তাহী পতরচালক শাহীন আনাম। 

প্রধান অতিতথর েক্তবেয সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলন, কপ-২৭ সবেলনগুবলাবি োিে ও 

তেজ্ঞাতনক ময উপাত্তগুবলা েলা হবে িা োিোয়ন করা যাবে না, এর একর্ট েড় কারণ 

জাতিসংবের অেযন্ততরন প্রক্রক্রয়াবি গণিন্ত্র মনই, একটা ো দুইটা মদশ অবনক সময় 

প্রক্রক্রয়াবক থাতমবয়ও মদয়। জলোয়ু পতরেিতন মমাকাবেলায় আমাবদর অতেবযাজন, প্রশমবন 

ও জলোয়ু অথ তায়বন োটতি রবয়বে। তকন্তু আমাবদর সেবচবয় েড় োটতি রবয়বে পারস্পতরক 

তেোবস। তেতেক উষ্ণায়ন এক দশতমক পা াঁচ তেতগ্র রাখার পবক্ষয জনমি তিতর করবি 

োংলাবদশ সে মথবক মেতশ েূতমকা মরবখবে উবেখ কবর তিতন আবরা েবলন, তেতেক উষ্ণায়ন 

এক দশতমক দুই তেতগ্র মসলতসয়াস হওয়াবিই কী ধরবনর তেপ তযয় তেবে মনবম এবসবে মসর্ট 

আমরা মদখতে। জাতিসংবের মহাসতচে েবলবেন েিতমান অঙ্গীকার গুবলা রক্ষা করা হবলও 

এই শিাতব্দর মশে নাগাদ উষ্ণায়ন দুই দশতমক আট তেতগ্র মসলতসয়াস মেবড় যাবে এর ফবল 

ময কল্পনািীি তেপয তয় মনবম আসবে মসর্ট কল্পনাও করা যায় না। 

 

সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলন, অতেবযাজবনর কথা 

েলা হবে তকন্তু িার একটা সীমাবরখা আবে, আমরা 

তকন্তু মদখতে এখনই অবনক তেেবয় আর িা করা যাবে 

না। জলোয়ু পতরেিতন ও সাধারণ প্রাকৃতিক দুবয তাবগর 

মবধয একর্ট ওোরবলতপং আবে। আমার একর্ট 

েযক্রক্তগি মি হবে ক্লাইবমট মচঞ্জ ও দবূয তাগ 

েযেস্থাপনাবক আলাদা করবি হবে। এই সংকটবক 

সমাধাবনর করবি হবল হয়ি দুর্ট আলাদা মন্ত্রণালয় 

করবল হয়ি একটা সমাধান আসবি পাবর। 

তসতপআরতেসহ নাগতরক সমাবজর পক্ষ মথবক ময 

প্রকাশনার মমাড়ক এখাবন উবমাতচি হবলা িাবি 

মদখলাম অবনকগুবলা তেেবয় আবলাকপাি কার 

হবয়বে যা োংলাবদবশর ক্লাইবমট নযাগুতসবয়শবন 

অবনক সহায়িা করবে েবলও উবেখ কবরন তিতন। 



চলতি মাবসর ৬ মথবক ১৮ নবেম্বর তমশবরর শাম ত আল- মশবখ ইউএনএফতসতসতস এর ২৭ 

িম সমব ািা সবেলন কপ-২৭ অনুর্ষ্ঠি হবে উবেখ কবর সংোদ সবেলবন মূল েক্তেয 

িুবল ধবর মমা. শামসুবদাহা েবলন, কপ-২৭ সবেলন উপলবক্ষয আমাবদর সামবন আসা 

সুবযাগগুবলাবক যথাযথোবে কাবজ লাগাবি একর্ট যথাযথ কম তবকৌশল তিতর করবি হবে। 

আমরা নাগতরক সমাবজর পক্ষ মথবক োংলাবদশ সরকারসহ ক্ষতিগ্রি উন্নয়নশীল তেবের 

কম তবকৌশল প্রণয়বন প্রিােনা হাক্রজর করার কথা েবলতেলাম। আজবকর সংোদ সবেলবনর 

মাধযবম আমরা নাগতরক সমাবজর পক্ষয মথবক প্রতণি কম তবকৌশল ও প্রাসতঙ্গক েক্তেয 

আপনাবদর সামবন হাক্রজর করলাম। তিতন আবরা েবলন আমরা কপ-২৬ এর কাে মথবক 

মচবয়তেলাম ময তেতশ^ক উষ্ণায়নবক ১.৫ তেতগ্র মসলতসয়াবসর মবধয সীমােদ্ধ রাখবি 

অঙ্গীকার আদায় করবে তকন্তু আমরা মসর্ট পাইতন। আমরা তেতশ^ক কাে তন উদগীরণ 

কমাবনার ময সীমা মসখান এখবনা অবনক দবূর রবয়তে েিতমান, টাবগ তট গুবলা পূরণ করবলও 

এই শিাতব্দর মশে নাগাদ ২.৫ তেতগ্র মসলতসয়াস োড়বে। এই সমব ািা সবেলবন ১.৫ তেতগ্র 

মসতন্টবগ্রবটর মবধয সীমােদ্ধ রাখার কথা তেবেচনায় মরবখ নিুন জািীয় োবে তননীি অেদান 

র্িক করার মকান তেকল্প মনই। তিতন আবরা েবলন, উন্নি তেে অতেবযাজন অথ তায়ন তনবয় ময 

িালোহানা শুবরা কবরবে িাবক অতেলবম্ব েন্ধকরবি হবে ও আবগর প্রতিশ্রুি োতে তক ১০০ 

তেতলয়ন মাতকতন েলার তেিরবণর োটতি পূরণ করবি হবে। ২০২৫ সাবলর মবধয নিুন চাতহদা 

তেবচনায় তনবয় অন্তি োতেক ৬০০ তেতলয়ন মাতকতন েলার তদবি হবে। 

 

দাতে জাতনবয় তিতন েবলন, োংলাবদবশর পতরকল্পনা ও দতলল তিতরবি তেবদতশ পরামশ তক 

তনেতরশীলিা মথবকও সবর আসবি হবে। 

অযাকশনএইে োংলাবদবশর কাতি তেবরক্টর ফারা কতের েবলন, এ েের ২০২২ সালবক েলা 

হবে সে মথবক মেতশ দবূয তাবগর েের আর এই েতধ তি দবূয তাগ আসবে জলোয়ু পতরেিতবনর 



কারবণ। আমরা আশ্চয ত হই মকন তেে মনিৃবত্বর টনক নড়বে না। োংলাবদবশ জলোয়ু 

পতরেিতবনর জনয স্থানান্ততরি হওয়াসহ মানুবের তনরাপত্তা, অতধকার েযাপক োবে তেতিি 

হবে তকন্তু আমরা মদবখতে তেজ্ঞানীরা েবলবেন ১.৫ তেতগ্রর মবধয উষ্ণায়নবক সীতমি করা না 

যায় িাহবল ো াঁচার আরবকান সুবযাগ মনই। িাই অতেলবম্বয উদগীরণ কমাবি নিুন লক্ষযমাত্রা 

তনধারবণর দাতে জানাই। তিতন প্রশ্ন িুবল েবলন, আমরা যতদ তনরাপবদ না থাতক িাহবল উন্নি 

তেে তক তনরাপদ থাকবে? শাহীন আনাম েবলন, নাগতরক সমাবজর পক্ষয মথবক আমাবদর 

কথাগুবলা আমরা েবলতে। এখন আমাবদর সরকাবর কাবে চাওয়া িারা মযন এসে োিোয়বন 

যথাযথ েূতমকা রাবখন। আমরা মদখতে যুবদ্ধর জনয তেতেন্ন মদশ র্িতলয়ন-র্িতলয়ন েলার 

খরচ কবর তকন্তু জলাোয়ু পতরেিতবনর প্রতিবরাবধ ও অতেবযাজন করবি আমরা টাকা পাইনা। 

তিতন আবরা েবলন, ক্ষতিগ্রি মানুেবক ো াঁচাবনার জনয ও কাে তন উদগীরণ কমাবনার জনয 

কথা েবলই মযবি হবে। তেেেযাপী চা াঁপ োড়াবনা োড়া মকান তেকল্প মনই। 

https://www.bhorerkagoj.com/2022/11/03/%E0%A7%A7-%E0%A7%AB-

%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-

%E0%A6%89%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0/ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bhorerkagoj.com/2022/11/03/%E0%A7%A7-%E0%A7%AB-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%89%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0/
https://www.bhorerkagoj.com/2022/11/03/%E0%A7%A7-%E0%A7%AB-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%89%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0/
https://www.bhorerkagoj.com/2022/11/03/%E0%A7%A7-%E0%A7%AB-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%89%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0/
https://www.bhorerkagoj.com/2022/11/03/%E0%A7%A7-%E0%A7%AB-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%89%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0/


 

 

জলবায় ুপররবততে অস্তিত্ব সাংকম্মে থেম্মল রেম্মে 
স্টাফ তরবপাটত ার  

প্রকাতশি: ১৮:৪৫, ৩ নবেম্বর ২০২২; আপবেট: ২০:৪১, ৩ নবেম্বর ২০২২ 

 

তসতপআরতেসহ ২৫র্ট মেসরকাতর উন্নয়ন সহবযাগী প্রতিষ্ঠাবনর মযৌথ সংোদ সবেলন  

জলোয় ুপতরেিতবনর কারবণ শুধ ুঅথ তননতিক ক্ষতি হবে না েরং এর্ট আমাবদর অক্রিত্ব সংকবট 

মফবল তদবে েবল জাতনবয়বেন পতরবেশ, েন ও জলোয় ুপতরেিতন মন্ত্রণালয় সম্পতকতি স্থায়ী কতমর্টর 

সোপতি সাবের মহাবসন মচৌধুরী।  

তিতন েবলন, অবনবকই েবলন এর আবগর সবেলনগুবলা মথবক োংলাবদশ ো অনযানয মদশ তক 

মপবয়বে। তকন্তু এখাবন মসই তেেয়র্ট হবলা দরকোকতে কীোবে হবে। যতদ এটা োবলাোবে করা না 

যায় িাহবল আমরা ময প্রিযাশা কতর িা পাে না। 

https://www.dailyjanakantha.com/writers/staf


েহৃস্পতিোর জািীয় মপ্রসক্লাবে মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত অযান্ড মেবেলপবমন্ট 

(তসতপআরতে) আবয়াক্রজি এক অনুষ্ঠাবন এসে কথা েবলন তিতন। এ সময় তিতন তেবে জলোয় ু

পতরেিতনসংক্রান্ত তেপয তয় মমাকাতেলায় জাতিসংবের উবদযাবগ কনফাবরন্স অে দয কার্টতজ- কপ 

সবেলবনর তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়া তনবয় কবিার সমাবলাচনা কবরন।  

তিতন েবলন, ‘সোই োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েবল, অথচ জলোয় ু পতরেিতবনর রূপবরখা 

সবেলবনই মকান (ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই।’ 

আগামী ৬-১৮ নবেম্বর তমশবর এর ২৭িম সবেলন অনুর্ষ্ঠি হবি যাবে। সবেলনবক সামবন মরবখ 

জলোয় ুপতরেিতন ইসুয তনবয় কাজ কবরন এমন একাতধক সংগিবনর উবদযাবগ েহৃস্পতিোর এই 

অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। 

সবেলবন তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়ার জর্টলিা িুবল ধবর তিতন েবলন, ১৯৭র্ট মদশ এখাবন সদসয। 

এখাবন েলা আবে একর্ট শব্দ ো মসতমবকালবনর যতদ মকউ তেবরাতধিা কবর িাহবল হবে না। 

প্রবিযকোর এমনটা হয়। এটা মকমন হবলা না? এখন জরুতর অেস্থা, িখন যতদ মকউ তেবরাতধিা কবর 

িাহবল তসদ্ধান্ত মনওয়া যাবে না।  

এ জনয আতম েতল সোই োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয় ু পতরেিতবনর রূপবরখা 

সবেলবন (ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই। একটা ো দুইটা মদশ পুবরা প্রক্রক্রয়া ক্রজক্রে কবর 

মরবখবে। 

এ সময় কপ-২৭ সবেলবন োংলাবদশ তনবজবদর জায়গা মথবক শক্ত অেস্থান তনবয় কথা েলার মচষ্টা 

করবে েবলও জানান সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী। 

তেগি েেবরর সবেলবন সময়বক্ষপণ করার অতেবযাগ িুবল সাবের মচৌধুরী েবলন, ‘তেগি েেবর তক 

হয় একর্ট নাটক, ড্রামা হয়। গেীর রাি পয তন্ত দরকোকতে হবে। কপ মশে হবয় যাবে, আোর 

আরও একতদন চলবে। িখন কী হয়, অবনক মদবশর প্রতিতনতধরা থাবক না।  

এখন যতদ মদখা যায় ১৮ িাতরবখর জায়গায় ২০ িাতরখ পয তন্ত তনবয় যাওয়া হয়, িখন অবনক মদবশর 

প্রতিতনতধরা থাকবে না। মদখা মগল োংলাবদশও থাকবে না। আমরা মিা র্টতকবট েুক কবর চবল 



আসে। পবর ময কয় মদবশর মলাক থাকবে িাবদর তনবয় যতদ তসদ্ধান্ত মনওয়ার পর েলা হয় এটা কপ-

২৭ সবেলবনর তসদ্ধান্ত িাহবল মিা হবে না।’ 

এমন অেস্থায় োংলাবদবশর অেস্থান িুবল ধবর তিতন েবলন, ‘োংলাবদবশর েক্তেয হবে ১৮ িাতরবখর 

মবধয মযসে তসদ্ধান্ত হবে মসটার সবঙ্গ োংলাবদশ আবে। এরপর যতদ মকাবনা তসদ্ধান্ত হয় িাহবল িা 

পরেিীবি কপ-২৮ সবেলবন সংবশাধন করা হবে।’ 

সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন মরবখ েবলন, আমরা তক কপ ো এমন সংস্থার তদবক িাতকবয় থাকে, না 

তনজস্ব ফান্ড মথবক জলোয় ুপতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় খরচ করে? মসটা োেবি হবে। কারণ 

আন্তজতাতিক ফাক্রন্ডং মথবক তকেু হবে না। জলোয় ুপতরেিতন মমাকাতেলা ও দুবয তাগ েযেস্থাপনা 

একসবঙ্গ হওয়া উতচি েবলও মবন কবরন এই সংসদ সদসয। 

অনুষ্ঠাবন অনয েক্তারা েবলন, উন্নি মদশগুবলার কম তকান্ড, উবদযাগ না মনওয়ার কারবণ জলোয় ু

পতরেিতবনর প্রোবে োংলাবদশ ক্ষতিগ্রি হবে। মদবশ অবনক মসক্টর ক্ষতিগ্রি হবে। মকার্ট 

মানুেবক োস্তুচুযি হবি হবে। সেবচবয় মেতশ ক্ষতির মুবখ পড়বে গতরে মানুেরা। এোড়াও নারী ও 

যুেকরা ক্ষতিগ্রি হবে এর প্রোবে। শুধ ু িাই নয়, আমাবদর োতে তক েড় একর্ট টাকা জলোয় ু

পতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় খরচ করবি হবে। 

েক্তারা আরও েবলন, জলোয় ুপতরেিতন তনবয় কথা েলা এখন জীেন ো াঁচাবনার জনয, পরেিী 

প্রজমবক তনরাপবদ রাখবি অতধকার হবয় দা াঁতড়বয়বে।  

https://www.dailyjanakantha.com/environment/news/668335 
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কপ-২৭ এ েতুে অরঙ্গকার চায় োগররক সমাজ 
তেতেক উষ্ণায়ন ১.৫ তেতগ্র মসতন্টবগ্রবটর মবধয সীমােদ্ধ রাখার দাতে 

স্টাে ররম্মপােতার | প্রকাম্মশর সময় : ৩ েম্মেম্বর, ২০২২, ৭:১২ রপএম 

তেবে জলোয় ু পতরেিতনসংক্রান্ত তেপয তয় মমাকাতেলায় জাতিসংবের উবদযাবগ 

কনফাবরন্স অে দয কার্টতজ- কপ সবেলবনর তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়া তনবয় কবিার 

সমাবলাচনা কবরবেন োংলাবদবশর পতরবেশ, েন ও জলোয় ু পতরেিতন মন্ত্রণালয় 

সম্পতকতি স্থায়ী কতমর্টর সোপতি সাবের মহাবসন মচৌধুরী। তিতন েবলবেন, ‘সোই 

োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয় ু পতরেিতবনর রূপবরখা সবেলবন 

(ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই।’ 

েহৃস্পতিোর জািীয় মপ্রসক্লাবে মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত এযান্ড মেবেলপবমন্ট 

(তসতপআরতে) সহ ২৫র্ট মেসরকাতর উন্নয়ন সহবযাগী প্রতিষ্ঠাবনর প্ল্াটফতম মথবক এক 

মযৌথ সংোদ সবেলবন এসে কথা েবলন তিতন। সোয় মূল প্রেন্ধ উপস্থাপনা কবরন 

তস.তপ.আর.তে’র তনে তাহী প্রধান মমা: শামসুবদাহা। অনুষ্ঠাবন েক্তেয রাবখন মানুবের জনয 

ফাউবন্ডশবনর তনে তাহী প্রধান শাহীন আনাম, অযাকশনএইে োংলাবদবশর কাতি তেবরক্টর 

ফারাহ ্কতের, ওয়াটার এইবের পতরচালক পাথ ত মহফাজ মশখসহ সরকারী মেসরকাতর 

প্রতিষ্ঠাবনর কম তকতিা কম তচারীেেৃ। 

অনুষ্ঠাবন সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলন, জলোয় ুপতরেিতবনর কারবণ শুধ ুঅথ তননতিক 

ক্ষতি হবে না েরং এর্ট আমাবদর অক্রিত্ব সংকবট মফবল তদবে। অবনবকই েবলন- এর 

আবগর সবেলনগুবলা মথবক োংলাবদশ ো অনযানয মদশ তক মপবয়বে। তকন্তু এখাবন মসই 

তেেয়র্ট হবলা দরকোকতে কীোবে হবে। যতদ এটা োবলাোবে করা না যায় িাহবল আমরা 

ময প্রিযাশা কতর িা পাে না। 

সবেলবন তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়ার জর্টলিা িুবল ধবর তিতন েবলন, ১৯৭র্ট মদশ এখাবন 

সদসয। এখাবন েলা আবে একর্ট শব্দ ো মসতমবকালবনর যতদ মকউ তেবরাতধিা কবর 

িাহবল হবে না। প্রবিযকোর এমনটা হয়। এটা মকমন হবলা না? এখন জরুতর অেস্থা, 

িখন যতদ মকউ তেবরাতধিা কবর িাহবল তসদ্ধান্ত মনওয়া যাবে না। এ জনয আতম েতল সোই 

োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয় ু পতরেিতবনর রূপবরখা সবেলবন 
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(ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই। একটা ো দুইটা মদশ পুবরা প্রক্রক্রয়া ক্রজক্রে কবর 

মরবখবে। 

 

এ সময় কপ-২৭ সবেলবন োংলাবদশ তনবজবদর জায়গা মথবক শক্ত অেস্থান তনবয় কথা 

েলার মচষ্টা করবে েবলও জানান সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী। 

তেগি েেবরর সবেলবন সময়বক্ষপণ করার অতেবযাগ িুবল সাবের মচৌধুরী েবলন, ‘তেগি 

েেবর তক হয় একর্ট নাটক, ড্রামা হয়। গেীর রাি পয তন্ত দরকোকতে হবে। কপ মশে 

হবয় যাবে, আোর আরও একতদন চলবে। িখন কী হয়, অবনক মদবশর প্রতিতনতধরা থাবক 

না। এখন যতদ মদখা যায় ১৮ িাতরবখর জায়গায় ২০ িাতরখ পয তন্ত তনবয় যাওয়া হয়, িখন 

অবনক মদবশর প্রতিতনতধরা থাকবে না। মদখা মগল োংলাবদশও থাকবে না। আমরা মিা 

র্টতকবট েুক কবর চবল আসে। পবর ময কয় মদবশর মলাক থাকবে িাবদর তনবয় যতদ 

তসদ্ধান্ত মনওয়ার পর েলা হয় এটা কপ-২৭ সবেলবনর তসদ্ধান্ত িাহবল মিা হবে না।’ 

এমন অেস্থায় োংলাবদবশর অেস্থান িুবল ধবর তিতন েবলন, ‘োংলাবদবশর েক্তেয হবে ১৮ 

িাতরবখর মবধয মযসে তসদ্ধান্ত হবে মসটার সবঙ্গ োংলাবদশ আবে। এরপর যতদ মকাবনা 

তসদ্ধান্ত হয় িাহবল িা পরেিীবি কপ-২৮ সবেলবন সংবশাধন করা হবে।’ 

সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন মরবখ েবলন, আমরা তক কপ ো এমন সংস্থার তদবক িাতকবয় 

থাকে, না তনজস্ব ফান্ড মথবক জলোয় ুপতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় খরচ করে? মসটা 

োেবি হবে। কারণ আন্তজতাতিক ফাক্রন্ডং মথবক তকেু হবে না। জলোয় ু পতরেিতন 

মমাকাতেলা ও দুবয তাগ েযেস্থাপনা একসবঙ্গ হওয়া উতচি েবলও মবন কবরন এই সংসদ 

সদসয। 

দুতেতক্ষ তনবয় সরকার প্রধাবনর েক্তবেযর প্রসঙ্গ মটবন তিতন েবলন, সংকট মযবহিু আসবে 

িখন মনিৃবত্বর মকায়াতলর্ট মদখা দরকার। আমাবদর জনয মসটা স্বক্রির কারণ। তযতন রাষ্ট্র 

প্রধাবনর দাতয়বত্ব আবেন তিতন দীে ততদন ধবর ক্ষমিায় আবেন, তিতন তেেয়গুবলা োবলা 

মোব ন। 

 

আমরা কপ-২৬ এর কাে মথবক মচবয়তেলাম ময তেতশ^ক উষ্ণায়নবক ১.৫ তেতগ্র 

মসলতসয়াবসর মবধয সীমােদ্ধ রাখবি অঙ্গীকার আদায় করবে। তকন্তু আমরা মসর্ট পাইতন। 

আমরা তেতশ^ক কাে তন উদগীরণ কমাবনার ময সীমা মসখান এখবনা অবনক দবূর রবয়তে 

েিতমান, টাবগ তট গুবলা তফলাপ করবলও এই শিাতব্দর মশে নাগাদ ২.৫ তেতগ্রবসলতসয়াস 

েকৃ্রদ্ধ পাবে। এই সমব ািা সবেলবন ১.৫ তেতগ্র মসতন্টবগ্রবটর মবধয সীমােদ্ধ রাখার কথা 

তেবেচনায় মরবখ নিুন জািীয় োবে তননীি অেদান র্িক করার মকান তেকল্প মনই। তিতন 



নিুন টাবগ তটবক প্রতি দুই েের অন্তর হালনাগাদ ও েতধ তি করার সুবযাগ রাখার দাতে 

জানান। 

তিতন আরও েবলন, উন্নি তেে অতেবযাজন অথ তায়ন তনবয় ময িালোহানা শুবরা কবরবে 

িাবক অতেলবম্ব েন্ধকরবি হবে এেং পূবে ত প্রতিশ্রুি োতে তক ১০০ তেতলয়ন মাতকতন েলার 

তেিরবণর োটতি পূরণ করবি হবে, এেং ২০২৫ সাবলর মবধয নিুন চাতহদা তেবচনায় তনবয় 

অন্তি োতেক ৬০০ তেতলয়ন মাতকতন প্রদান করবি হবে। তিতন দাতে জাতনবয় েবলন 

োংলাবদবশর পতরকল্পনা এেং দতলল তিতর করবণ তেবদতশ কনসালবন্ট তনেৃসশতলিা মথবক 

সবও আসবি হবে এই কনসাবলবটন্টরা অবনক সময় োংলাবদবশর সোথ তবক প্রধান 

তেবেচনায় রাবখনা। 

ফারা কতের েবরন, আমরা ক্লাইবমট নযাগুতসবয়শবনর শুরু মথবকই নানান িথয, যুক্রক্ত এেং 

েক্তেয হাক্রজর কবরতে তকন্তু ইন্নি তেশ^্্যবক মকান মকাথা েু াবি পাতরতন, এই েের 

(২০২২) সালবক েলা হবে সে মথবক মেতশ দবূয তাবগর েের আর এই েতধ তি দবূয তাগ আসবে 

জলোয় ুপতরেিতবনর কারবণ। আমরা আশ্চযয হই মকন তেশ^ মনিৃবত্তর টনক নড়বেনা। 

োংলাবদবশ জলোয় ুপতরেিতবনর জনয স্থানান্ততরি হবে েযপক হাবও, আমাবদ মানুবের 

তনরাপত্তা, অতধকার েযাপক োবে তেতিি হবে তকন্তু আমরা মদবখতে তেজ্ঞাতনরা েবলবেন 

১০৫ তেতগ্রর মবধয উষ্ণায়নবক সীতমি করা না যায় িাহবল োচা াঁর আরবকান সুবযাগ মনই। 

আমরা অতেলবম্বয উদগীরণ হ্রাবস নিুন লক্ষযমাত্রা তনধারবণর দাতে জানাই এেং 

অতেবযাজন করার জনয যবথষ্ট পতরোবন অবথ তও সে তরাহ তনক্রশ্চি কবরন। তিতন প্রশ্ন িুবল 

েবলন, আমরা যতদ তনরাপবদ না থইক িাহবল উন্নি তেশ^ তক তনরাপদ থাকবে? 

শাহীন আনাম েবলন, ‘েড় েড় মদশগুবলা যুবদ্ধর জনয তেতলয়ন-র্িতলয়ন টাকা খরচ 

করবে। ময যুবদ্ধর জনয দুতনয়া গরদ করার সম্ভােনা আবে। অথচ মযটার জনয টাকা তদবল 

পতৃথেী ো াঁচবে মসখাবন িারা টাকা মদবে না। ইলন মাস্ক তেপুল টাকা খরচ কবর টুইটার 

তকবনবে। তকন্তু জলোয় ুপতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় তকেু করবে না।’ 
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তেতেক উষ্ণায়ন ১.৫ তেতগ্র মসতন্টবগ্রবটর মবধয 

রাখার দাতে 
তনজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকাটাইমস 

 | প্রকাতশি : ০৩ নবেম্বর ২০২২, ২০:০৩ 

 

পতরবেশ, েন ও জলোয়ু পতরেিতন মন্ত্রণালয় সম্পতকতি স্থায়ী কতমর্টর সোপতি সাবের 

মহাবসন মচৌধুরী েবলবেন, আমরা কপ-২৬ মথবক মচবয়তেলাম তেতেক উষ্ণায়নবক ১.৫ তেতগ্র 

মসলতসয়াবসর মবধয সীমােদ্ধ রাখবি অঙ্গীকার আদায় করবে। মসর্ট আমরা পাইতন। তেতেক 

কাে তন উদগীরণ কমাবনার সীমা মথবক আমরা অবনক দবূর রবয়তে। েিতমান লক্ষযগুবলা পূরণ 

করবলও এই শিাতব্দর মশে নাগাদ ২.৫ তেতগ্রবসলতসয়াস েৃক্রদ্ধ পাবে। 

েৃহস্পতিোর জািীয় মপ্রসক্লাবে মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত এযান্ড মেবেলপবমন্ট 

(তসতপআরতে) সহ ২৫র্ট মেসরকাতর উন্নয়ন সহবযাগী প্রতিষ্ঠাবনর প্ল্াটফতম মথবক এক মযৌথ 

সংোদ সবেলবন এসে কথা েবলন তিতন। 



সোয় মূল প্রেন্ধ উপস্থাপনা কবরন তসতপআরতে’র তনে তাহী প্রধান মমা. শামসুবদাহা। 

অনুষ্ঠাবন েক্তেয রাবখন মানুবের জনয ফাউবন্ডশবনর তনে তাহী প্রধান শাহীন আনাম, 

অযাকশনএইে োংলাবদবশর কাতি তেবরক্টর ফারাহ ্কতের, ওয়াটার এইবের পতরচালক পাথ ত 

মহফাজ মশখসহ সরকাতর মেসরকাতর প্রতিষ্ঠাবনর কম তকতিা কম তচারীরা। 

এই সমব ািা সবেলবন ১.৫ তেতগ্র মসতন্টবগ্রবটর মবধয সীমােদ্ধ রাখার কথা তেবেচনায় মরবখ 

নিুন জািীয়োবে তননীি অেদান র্িক করার মকাবনা তেকল্প মনই। নিুন টাবগ তটবক প্রতি দুই 

েের অন্তর হালনাগাদ ও েতধ তি করার সুবযাগ রাখার দাতে জানান তিতন। 

এসময় তিতন তেবে জলোয়ু পতরেিতনসংক্রান্ত তেপয তয় মমাকাতেলায় জাতিসংবের উবদযাবগ 

কনফাবরন্স অে দয কার্টতজ- কপ সবেলবনর তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়া তনবয় কবিার সমাবলাচনা 

কবর তিতন েবলন, সোই োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয়ু পতরেিতবনর রূপবরখা 

সবেলবন (ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই। 

সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলন, জলোয়ু পতরেিতবনর কারবণ শুধু অথ তননতিক ক্ষতি হবে না 

েরং এর্ট আমাবদর অক্রিত্ব সংকবট মফবল তদবে। অবনবকই েবলন- এর আবগর 

সবেলনগুবলা মথবক োংলাবদশ ো অনযানয মদশ তক মপবয়বে। তকন্তু এখাবন মসই তেেয়র্ট 

হবলা দরকোকতে কীোবে হবে। যতদ এটা োবলাোবে করা না যায় িাহবল আমরা ময প্রিযাশা 

কতর িা পাে না। 

সবেলবন তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়ার জর্টলিা িুবল ধবর তিতন েবলন, ১৯৭র্ট মদশ এখাবন 

সদসয। এখাবন েলা আবে একর্ট শব্দ ো মসতমবকালবনর যতদ মকউ তেবরাতধিা কবর িাহবল 

হবে না। প্রবিযকোর এমনটা হয়। এটা মকমন হবলা না? এখন জরুতর অেস্থা, িখন যতদ মকউ 

তেবরাতধিা কবর িাহবল তসদ্ধান্ত মনওয়া যাবে না। এ জনয আতম েতল সোই োংলাবদবশ 

গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয়ু পতরেিতবনর রূপবরখা সবেলবন (ইউএনএফতসতসতস) 

গণিন্ত্র মনই। একটা ো দুইটা মদশ পুবরা প্রক্রক্রয়া ক্রজক্রে কবর মরবখবে। 

এ সময় কপ-২৭ সবেলবন োংলাবদশ তনবজবদর জায়গা মথবক শক্ত অেস্থান তনবয় কথা 

েলার মচষ্টা করবে েবলও জানান সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী। 

তেগি েেবরর সবেলবন সময়বক্ষপণ করার অতেবযাগ িুবল সাবের মচৌধুরী েবলন, ‘তেগি 

েেবর তক হয় একর্ট নাটক, ড্রামা হয়। গেীর রাি পয তন্ত দরকোকতে হবে। কপ মশে হবয় 

যাবে, আোর আরও একতদন চলবে। িখন কী হয়, অবনক মদবশর প্রতিতনতধরা থাবক না। 

এখন যতদ মদখা যায় ১৮ িাতরবখর জায়গায় ২০ িাতরখ পয তন্ত তনবয় যাওয়া হয়, িখন অবনক 

মদবশর প্রতিতনতধরা থাকবে না। মদখা মগল োংলাবদশও থাকবে না। আমরা মিা র্টতকবট েুক 



কবর চবল আসে। পবর ময কয় মদবশর মলাক থাকবে িাবদর তনবয় যতদ তসদ্ধান্ত মনওয়ার পর 

েলা হয় এটা কপ-২৭ সবেলবনর তসদ্ধান্ত িাহবল মিা হবে না।’ 

এমন অেস্থায় োংলাবদবশর অেস্থান িুবল ধবর তিতন েবলন, ‘োংলাবদবশর েক্তেয হবে ১৮ 

িাতরবখর মবধয মযসে তসদ্ধান্ত হবে মসটার সবঙ্গ োংলাবদশ আবে। এরপর যতদ মকাবনা 

তসদ্ধান্ত হয় িাহবল িা পরেিীবি কপ-২৮ সবেলবন সংবশাধন করা হবে।’ 

সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন মরবখ েবলন, আমরা তক কপ ো এমন সংস্থার তদবক িাতকবয় থাকে, 

না তনজস্ব ফান্ড মথবক জলোয়ু পতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় খরচ করে? মসটা োেবি 

হবে। কারণ আন্তজতাতিক ফাক্রন্ডং মথবক তকেু হবে না। জলোয়ু পতরেিতন মমাকাতেলা ও 

দুবয তাগ েযেস্থাপনা একসবঙ্গ হওয়া উতচি েবলও মবন কবরন এই সংসদ সদসয। 

দুতেতক্ষ তনবয় সরকার প্রধাবনর েক্তবেযর প্রসঙ্গ মটবন তিতন েবলন, সংকট মযবহিু আসবে 

িখন মনিৃবত্বর মকায়াতলর্ট মদখা দরকার। আমাবদর জনয মসটা স্বক্রির কারণ। তযতন রাষ্ট্র 

প্রধাবনর দাতয়বত্ব আবেন তিতন দীে ততদন ধবর ক্ষমিায় আবেন, তিতন তেেয়গুবলা োবলা 

মোব ন। 

তিতন আরও েবলন, উন্নি তেে অতেবযাজন অথ তায়ন তনবয় ময িালোহানা শুবরা কবরবে 

িাবক অতেলবম্ব েন্ধকরবি হবে এেং পূবে ত প্রতিশ্রুি োতে তক ১০০ তেতলয়ন মাতকতন েলার 

তেিরবণর োটতি পূরণ করবি হবে, এেং ২০২৫ সাবলর মবধয নিুন চাতহদা তেবচনায় তনবয় 

অন্তি োতেক ৬০০ তেতলয়ন মাতকতন প্রদান করবি হবে। 

তিতন দাতে জাতনবয় েবলন, োংলাবদবশর পতরকল্পনা এেং দতলল তিতর করবণ তেবদতশ 

কনসালবন্ট তনেৃসশতলিা মথবক সবও আসবি হবে এই কনসাবলবটন্টরা অবনক সময় 

োংলাবদবশর সোথ তবক প্রধান তেবেচনায় রাবখ না। 

ফারা কতের েবলন, আমরা ক্লাইবমট নযাগুতসবয়শবনর শুরু মথবকই নানান িথয, যুক্রক্ত এেং 

েক্তেয হাক্রজর কবরতে তকন্তু উন্নি তেেবক মকাবনা মকাথা েু াবি পাতরতন, এই েের (২০২২) 

সালবক েলা হবে সে মথবক মেতশ দবূয তাবগর েের আর এই েতধ তি দবূয তাগ আসবে জলোয়ু 

পতরেিতবনর কারবণ। আমরা আশ্চযয হই মকন তেে মনিৃবত্তর টনক নড়বেনা। োংলাবদবশ 

জলোয়ু পতরেিতবনর জনয স্থানান্ততরি হবে েযপক হাবর, আমাবদ মানুবের তনরাপত্তা, 

অতধকার েযাপক োবে তেতিি হবে। 

তিতন আরও েবলন, আমরা মদবখতে তেজ্ঞাতনরা েবলবেন ১০৫ তেতগ্রর মবধয উষ্ণায়নবক 

সীতমি করা না যায় িাহবল োচা াঁর আর মকাবনা সুবযাগ মনই। আমরা অতেলবম্বয উদগীরণ 

হ্রাবস নিুন লক্ষযমাত্রা তনধারবণর দাতে জানাই এেং অতেবযাজন করার জনয যবথষ্ট পতরোবন 



অবথ তও সে তরাহ তনক্রশ্চি কবরন। তিতন প্রশ্ন িুবল েবলন, আমরা যতদ তনরাপবদ না থইক িাহবল 

উন্নি তেে তক তনরাপদ থাকবে? 

শাহীন আনাম েবলন, ‘েড় েড় মদশগুবলা যুবদ্ধর জনয তেতলয়ন-র্িতলয়ন টাকা খরচ করবে। 

ময যুবদ্ধর জনয দুতনয়া গরদ করার সম্ভােনা আবে। অথচ মযটার জনয টাকা তদবল পতৃথেী 

ো াঁচবে মসখাবন িারা টাকা মদবে না। ইলন মাস্ক তেপুল টাকা খরচ কবর টুইটার তকবনবে। তকন্তু 

জলোয়ু পতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় তকেু করবে না।’ 

 

https://www.dhakatimes24.com/2022/11/03/285773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dhakatimes24.com/2022/11/03/285773


 

 

জলোয় ুপতরেিতন শুধ ুঅথ তননতিক ক্ষতি নয়, 

অক্রিত্ব সংকবটও মফলবে 

 
পতরবেশ, েন ও জলোয়ু পতরেিতন মন্ত্রণালয় সম্পতকতি সংসদীয় স্থায়ী কতমর্টর সোপতি 

সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলবেন, সোই োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয়ু 

পতরেিতবনর রূপবরখা সবেলবন (ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই। জলোয়ু পতরেিতবনর 



কারবণ শুধু অথ তননতিক ক্ষতি নয় েরং এর্ট আমাবদর অক্রিত্ব সংকবটও মফবল তদবে। গি 

েৃহস্পতিোর জািীয় মপ্রসক্লাবে মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত অযান্ড মেবেলপবমন্ট 

(তসতপআরতে) আবয়াক্রজি এক সোয় তিতন এসে কথা েবলন। এ সময় মানুবের জনয 

ফাউবন্ডশবনর তনে তাহী পতরচালক শাহীন আনাম ও অযাকশনএইে-এর কাতি তেবরক্টর 

ফারা কতের। সোয় মূল প্রেন্ধ উপস্থাপনা কবরন তসতপআরতে’র তনে তাহী প্রধান মমা. 

শামসুবদাহা। তেবে জলোয়ু পতরেিতন সংক্রান্ত তেপয তয় মমাকাতেলায় জাতিসংবের উবদযাবগ 

কপ-২৭ সবেলন আগামী ৬ নবেম্বর মথবক ১৮ই নবেম্বর তমশবর অনুর্ষ্ঠি হবে। 

সাবের মহাবসন আরও েবলন, আন্তজতাতিক ফাক্রন্ডং মথবক তকেু হবে না। জলোয়ু পতরেিতন 

মমাকাতেলা ও দুবয তাগ েযেস্থাপনা একসবঙ্গ হওয়া উতচি। সেবচবয় েড় সমসযা হবে তেোস। 

অনযপক্ষবক তেোস না করা পয তন্ত কথাগুবলাবক আমবল না মনয়া পয তন্ত সমসযার সমাধান 

হবে না। তসদ্ধান্ত তনবি হবে আমরা তক জাতিসংবের তদবক িাতকবয় থাকবো নাতক তনবজরাই 

কাে তন তনিঃসরণ কমাবনার মচষ্টা করবো। 

সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলন, কপ সবেলন মথবক তফবর আসার পবর প্রথম প্রশ্ন এটাই হয় 

ময এোবরর কপ মথবক তক মপল োংলাবদশ। 

 

মপ্রাবসস র্িক না করবল আতম আউটকাম পাবো না। ক্রাইতসস তনবয় কথা েলার পর যখন 

একটা দুইটা মদশ তিমি মপােণ কবর িখন মসটা োতিল হবয় যায়। এোবেই কবপর 

সবেলনগুবলাবি আমাবদর মযমন প্রিযাশা তেল মসগুবলা ফুলতফল করা সম্ভে হয়তন। 

শাহীন আনাম েবলন, েড় েড় মদশগুবলা যুবদ্ধর জনয তেতলয়ন-র্িতলয়ন টাকা খরচ করবে। 

ময যুবদ্ধর জনয দুতনয়া গরদ করার সম্ভােনা আবে। অথচ মযটার জনয টাকা তদবল পতৃথেী 

ো াঁচবে মসখাবন িারা টাকা মদবে না। ইলন মাস্ক তেপুল টাকা খরচ কবর টুইটার তকবনবে। 

তকন্তু জলোয়ু পতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় তকেু করবে না। 

সংোদ সবেলবন মূল েক্তেয িুবল ধবর মমা. শামসুবদাহা েবলন, সমব ািা সবেলন-২৭ 

উপলবক্ষ আমাবদর সামবন আসা সুবযাগগুবলাবক যথাযথোবে কাবজ লাগাবি একর্ট 

যথাযথ কম তবকৌশল তিতর করবি হবে। আমরা নাগতরক সমাবজর পক্ষয মথবক োংলাবদশ 

সরকারসহ ক্ষতিগ্রি উন্নয়নশীল তেবশ^র কম তবকৌশল প্রণয়বন প্রিােনা হাক্রজর করার কথা 

েবলতেলাম। 

https://mzamin.com/news.php?news=28491 

 



 

জলোয়ুর ক্ষতি মপাোবি দরকার নিুন তেতনবয়াগ 

সমকাল প্রতিবেদক 

 প্রকাশ: ০৪ নবেম্বর ২২ । ০০:০০ । তপ্রন্ট সংস্করণ 

 

প্রিীকী েতে 

চলতি েের তেবে মেতশ প্রাকৃতিক দুবয তাগ হবয়বে। এ জনয দায়ী উন্নি মদশগুবলার কাে তন তনিঃসরণ। 

পতরবেশ সুরক্ষায় যিটা িাবদর অনীহা, র্িক িিটাই আগ্রহ যুদ্ধতেগ্রবহ। এর পতরণতি মোগ করবে 

স্ববল্পান্নি ও উন্নয়নশীল মদশগুবলা। এ অেস্থার উন্নতি ও জলোয় ুপতরেিতবনর ক্ষতি মপাোবি উন্নি 

মদশগুবলাবক নিুন কবর তেতনবয়াগ করবি হবে। 

েহৃস্পতিোর জািীয় মপ্রস ক্লাবে আসন্ন কপ-২৭িম সবেলন তেবর োংলাবদবশর নাগতরক 

সমাবজর োেনা এেং প্রিােনা িুবল ধরবি োকা সংোদ সবেলবন এসে কথা েবলন তেতশষ্টজন। 



মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত অযান্ড মেবেলপবমন্টসহ (তসতপআরতে) ২৫র্ট মেসরকাতর 

উন্নয়ন সহবযাগী প্রতিষ্ঠান এ আবয়াজন কবর। 

এবি প্রধান অতিতথর েক্তবেয পতরবেশ, েন ও জলোয় ুপতরেিতন মন্ত্রণালয় সম্পতকতি সংসদীয় স্থায়ী 

কতমর্টর সোপতি সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলন, 'োিেিা ও তেজ্ঞাতনক উপাত্ত যা েলবে, কবপর 

মবিা সমব ািা সবেলনগুবলা িা োিোয়ন করবে না। এর অনযিম কারণ জাতিসংবের 

অেযন্তরীণ প্রক্রক্রয়ায় গণিবন্ত্রর চচতা মনই। োরোর দু-একর্ট মদশ পুবরা প্রক্রক্রয়া থাতমবয় তদবে। 

জলোয় ুপতরেিতন মমাকাতেলায় আমাবদর অতেবযাজন, প্রশমন ও অথ তায়বন োটতি রবয়বে।' 

সংোদ সবেলবন মূল প্রেন্ধ উপস্থাপন কবর তসতপআরতের তনে তাহী প্রধান মমা. শামসুবদাহা েবলন, 

'উন্নি তেে অতেবযাজন অথ তায়ন তনবয় ময টালোহানা শুরু কবরবে, িা েন্ধ হওয়া দরকার। আবগই 

মদওয়া প্রতিশ্রুতির োতে তক ১০০ তেতলয়ন েলার তেিরবণর োটতি পূরণ করবি হবে। আর ২০২৫ 

সাবলর মবধয নিুন চাতহদা তেবেচনায় তনবয় অন্তি োতে তক ৬০০ তেতলয়ন তদবি হবে।' 

মানুবের জনয ফাউবন্ডশবনর তনে তাহী প্রধান শাহীন আনাম েবলন, 'আমরা মদখতে যুবদ্ধর জনয 

তেতেন্ন মদশ র্িতলয়ন েলার খরচ কবর। তকন্তু জলোয়ুর মনতিোচক পতরেিতন মমাকাতেলাও 

অতেবযাজন করবি আমরা টাকা পাই না।' 

সংোদ সবেলবন অনযবদর মবধয েক্তেয মদন একশনএইবের কাতি তেবরক্টর ফারাহ কতের, 

ওয়াটার এইবের পতরচালক পাথ ত মহফাজ মশখ প্রমুখ। 

https://samakal.com/capital/article/2211139914/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E

0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%B0-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%

87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-

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

8B%E0%A6%97 

 

 

https://samakal.com/capital/article/2211139914/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/capital/article/2211139914/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97
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তেবে জলোয়ু পতরেিতনসংক্রান্ত তেপয তয় মমাকাতেলায় জাতিসংবের উবদযাবগ 

কনফাবরন্স অে দয কার্টতজ- কপ সবেলবনর তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়া তনবয় কবিার 

সমাবলাচনা কবরবেন োংলাবদবশর পতরবেশ, েন ও জলোয়ু পতরেিতন মন্ত্রণালয় 

সম্পতকতি স্থায়ী কতমর্টর সোপতি সাবের মহাবসন মচৌধুরী। তিতন েবলবেন, ‘সোই 

োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয় ুপতরেিতবনর রূপবরখা সবেলবন 

(ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই।’ 



েৃহস্পতিোর (৩ নবেম্বর) জািীয় মপ্রসক্লাবে মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত 

অযান্ড মেবেলপবমন্ট (তসতপআরতে) আবয়াক্রজি এক অনুষ্ঠাবন এ কথা েবলন 

তিতন। 

কনফাবরন্স অে দয পার্টতজ-এর সংতক্ষপ্ত রূপ কপ। এর্ট তেবে জলোয় ু

পতরেিতনসংক্রান্ত তেপয তয় মমাকাতেলায় জাতিসংবের একর্ট উবদযাগ। ১৯৯৫ 

সাবল কবপর প্রথম সবেলন হয়। সেবশে গি েেবরর অবক্টাের-নবেম্ববর 

স্কটলযাবন্ডর গ্লাসবগাবি কবপর ২৬িম সবেলবনর আবয়াজন করা হয়। আগামী 

৬-১৮ নবেম্বর তমশবর এর ২৭িম সবেলন অনুর্ষ্ঠি হবি যাবে। সবেলনবক 

সামবন মরবখ জলোয়ু পতরেিতন ইসুয তনবয় কাজ কবরন এমন একাতধক 

সংগিবনর উবদযাবগ েৃহস্পতিোর এই অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। 

অনুষ্ঠাবন সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলন, জলোয়ু পতরেিতবনর কারবণ শুধ ু

অথ তননতিক ক্ষতি হবে না েরং এর্ট আমাবদর অক্রিত্ব সংকবট মফবল তদবে। 

অবনবকই েবলন- এর আবগর সবেলনগুবলা মথবক োংলাবদশ ো অনযানয মদশ 

তক মপবয়বে। তকন্তু এখাবন মসই তেেয়র্ট হবলা দরকোকতে কীোবে হবে। যতদ এটা 

োবলাোবে করা না যায় িাহবল আমরা ময প্রিযাশা কতর িা পাে না। 

কপ সবেলবনর অিীবির অতেজ্ঞিার কথা িুবল ধবর এই সংসদ 

সদসয েবলন, এখাবন মাইনাস রুল ৪২ একর্ট তেেয় আবে। মযখাবন েলা 

আবে, আবলাচনা কবর সোই ঐকযমবির তেতত্তবি তসদ্ধান্ত মনবে। যতদ 

সমব ািা না হয় িাহবল মোট মনওয়ার কথাও েলা আবে। তকন্তু আমরা 

মসতদবক যাক্রে না। অথচ মূল চুক্রক্তবিও মোবটর কথা েলা আবে।  

সবেলবন তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়ার জর্টলিা িুবল ধবর তিতন েবলন, ১৯৭র্ট মদশ 

এখাবন সদসয। এখাবন েলা আবে একর্ট শব্দ ো মসতমবকালবনর যতদ মকউ 

তেবরাতধিা কবর িাহবল হবে না। প্রবিযকোর এমনটা হয়। এটা মকমন হবলা না? 

এখন জরুতর অেস্থা, িখন যতদ মকউ তেবরাতধিা কবর িাহবল তসদ্ধান্ত মনওয়া যাবে 

না। এ জনয আতম েতল সোই োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয় ু

পতরেিতবনর রূপবরখা সবেলবন (ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই। একটা ো 

দুইটা মদশ পুবরা প্রক্রক্রয়া ক্রজক্রে কবর মরবখবে। 

এ সময় কপ-২৭ সবেলবন োংলাবদশ তনবজবদর জায়গা মথবক শক্ত অেস্থান 

তনবয় কথা েলার মচষ্টা করবে েবলও জানান সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী। 



তেগি েেবরর সবেলবন সময়বক্ষপণ করার অতেবযাগ িুবল সাবের মচৌধুরী 

েবলন, ‘তেগি েেবর তক হয় একর্ট নাটক, ড্রামা হয়। গেীর রাি পয তন্ত 

দরকোকতে হবে। কপ মশে হবয় যাবে, আোর আরও একতদন চলবে। িখন কী 

হয়, অবনক মদবশর প্রতিতনতধরা থাবক না। এখন যতদ মদখা যায় ১৮ িাতরবখর 

জায়গায় ২০ িাতরখ পয তন্ত তনবয় যাওয়া হয়, িখন অবনক মদবশর প্রতিতনতধরা 

থাকবে না। মদখা মগল োংলাবদশও থাকবে না। আমরা মিা র্টতকবট েুক কবর চবল 

আসে। পবর ময কয় মদবশর মলাক থাকবে িাবদর তনবয় যতদ তসদ্ধান্ত মনওয়ার পর 

েলা হয় এটা কপ-২৭ সবেলবনর তসদ্ধান্ত িাহবল মিা হবে না।’ 

এমন অেস্থায় োংলাবদবশর অেস্থান িুবল ধবর তিতন েবলন, ‘োংলাবদবশর েক্তেয 

হবে ১৮ িাতরবখর মবধয মযসে তসদ্ধান্ত হবে মসটার সবঙ্গ োংলাবদশ আবে। এরপর 

যতদ মকাবনা তসদ্ধান্ত হয় িাহবল িা পরেিীবি কপ-২৮ সবেলবন সংবশাধন করা 

হবে।’ 

সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন মরবখ েবলন, আমরা তক কপ ো এমন সংস্থার তদবক 

িাতকবয় থাকে, না তনজস্ব ফান্ড মথবক জলোয় ুপতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় 

খরচ করে? মসটা োেবি হবে। কারণ আন্তজতাতিক ফাক্রন্ডং মথবক তকেু হবে না। 

জলোয় ুপতরেিতন মমাকাতেলা ও দুবয তাগ েযেস্থাপনা একসবঙ্গ হওয়া উতচি েবলও 

মবন কবরন এই সংসদ সদসয। 



দুতেতক্ষ তনবয় সরকার প্রধাবনর েক্তবেযর প্রসঙ্গ মটবন তিতন েবলন, সংকট মযবহিু 

আসবে িখন মনিৃবত্বর মকায়াতলর্ট মদখা দরকার। আমাবদর জনয মসটা স্বক্রির 

কারণ। তযতন রাষ্ট্র প্রধাবনর দাতয়বত্ব আবেন তিতন দীে ততদন ধবর ক্ষমিায় আবেন, 

তিতন তেেয়গুবলা োবলা মোব ন। 

অনুষ্ঠাবন অনয েক্তারা েবলন, উন্নি মদশগুবলার কম তকাণ্ড, উবদযাগ না মনওয়ার 

কারবণ জলোয় ুপতরেিতবনর প্রোবে োংলাবদশ ক্ষতিগ্রি হবে। মদবশ অবনক 

মসক্টর ক্ষতিগ্রি হবে। মকার্ট মানুেবক েস্তুচুযি হবি হবে। সেবচবয় মেতশ ক্ষতির 

মুবখ পড়বেন গতরে মানুেরা। এোড়াও নারী ও যুেকরা ক্ষতিগ্রি হবে এর 

প্রোবে। শুধু িাই নয়, আমাবদর োতে তক েড় একর্ট টাকা জলোয়ু পতরেিতবনর 

প্রোে মমাকাতেলায় খরচ করবি হবে। 

েক্তারা আরও েবলন, জলোয় ুপতরেিতন তনবয় কথা েলা এখন জীেন ো াঁচাবনার 

জনয, পরেিী প্রজমবক তনরাপবদ রাখবি অতধকার হবয় দা াঁতড়বয়বে। 

এ সময় মানুবের জনয ফাউবন্ডশবনর তনে তাহী পতরচালক শাহীন আনাম েবলন, 

‘েড় েড় মদশগুবলা যবুদ্ধর জনয তেতলয়ন-র্িতলয়ন টাকা খরচ করবে। ময যুবদ্ধর 

জনয দুতনয়া গরদ করার সম্ভােনা আবে। অথচ মযটার জনয টাকা তদবল পতৃথেী 

ো াঁচবে মসখাবন িারা টাকা মদবে না। ইলন মাস্ক তেপুল টাকা খরচ কবর টুইটার 

তকবনবে। তকন্তু জলোয়ু পতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় তকেু করবে না।’ 

https://dhakamail.com/agriculture-and-environment/48862 
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জলবায় ুপররবততে শুধ ুঅথ তনেরতক ক্ষরত েয়, 

অস্তিত্ব সাংকম্মেও থেলম্মে: সাম্মবর থ াম্মসে  
তনজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা 

প্রকাশ : ০৩ নবেম্বর ২০২২, ১৮:৪১ 

https://www.ajkerpatrika.com/242859 

তসতপআরতে আবয়াক্রজি সোয় েক্তেয রাবখন সাবের মহাবসন মচৌধুরী। েতে: 

আজবকর পক্রত্রকা পতরবেশ, েন ও জলোয়ু পতরেিতন মন্ত্রণালয় সম্পতকতি 

সংসদীয় স্থায়ী কতমর্টর সোপতি সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলবেন, ‘সেবচবয় 

েড় সমসযা হবে তেোস। অনযপক্ষবক তেোস না করা পয তন্ত কথাগুবলাবক 

আমবল না মনওয়া পয তন্ত সমসযার সমাধান হবে না। তসদ্ধান্ত তনবি হবে আমরা 

তক জাতিসংবের তদবক িাতকবয় থাকে নাতক তনবজরাই কাে তন তনিঃসরণ 

কমাবনার মচষ্টা করে।’ 

সাবের মহাবসন আরও েবলন, ‘আন্তজতাতিক ফাক্রন্ডং মথবক তকেু হবে না। 

জলোয়ু পতরেিতন মমাকাতেলা ও দুবয তাগ েযেস্থাপনা একসবঙ্গ হওয়া উতচি।’ 

আজ েহৃস্পতিোর জািীয় মপ্রসক্লাবে মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত অযান্ড 

মেবেলপবমন্ট (তসতপআরতে) আবয়াক্রজি এক সোয় তিতন এসে কথা েবলন। 

সোই োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয়ু পতরেিতবনর রূপবরখা 

সবেলবন (ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই েবল দাতে কবরন সাবের মহাবসন 

মচৌধুরী। জলোয়ু পতরেিতবনর কারবণ শুধু অথ তননতিক ক্ষতি নয় েরং এর্ট 

আমাবদর অক্রিত্ব সংকবটও মফবল তদবে েবল উবেখ কবরন তিতন। 

তেবে জলোয়ু পতরেিতন সংক্রান্ত তেপয তয় মমাকাতেলায় জাতিসংবের উবদযাবগ 

কপ-২৭ সবেলন আগামী ৬ নবেম্বর মথবক ১৮ নবেম্বর তমশবর অনুর্ষ্ঠি হবে। 

javascript:


সাবের মহাবসন মচৌধুরী েবলন, ‘তেগি েেরগুবলাবি তক হবয়বে, একটা নাটক, 

তথবয়টার ময গেীর রাি পয তন্ত দর-কোকতে চবলবে। সবেলন মশে হবলও িার 

আরও এক দুই তদন চবল। এর ফবল যা হয়, অবনক মদবশর প্রতিতনতধরা থাবক 

না, চবল যায়। ১৮ িাতরবখর জায়গায় ১৯,২০ িাতরখ পয তন্ত চলবল আতিকার 

অবনক মদশই থাকবে না, োংলাবদশও থাকবে না। এরপবর মকাবনা তসদ্ধান্ত 

মনওয়ার কথা হবল যারা থাকবে িারাই মসই তসদ্ধান্ত মনবে। মসখাবন ওই 

মদশগুবলা থাকবে না। সুিরাং এই রুলস পতরেিতন করা উতচি।’ 

ঢাকা-৯ আসবনর এই সংসদ সদসয েবলন, ‘কপ সবেলন মথবক তফবর আসার 

পবর প্রথম প্রশ্ন এটাই হয় ময এোবরর কপ মথবক তক মপল োংলাবদশ। এই তক 

মপল আসবল র্িক হয় দরকোকতে মথবক। মপ্রাবসস র্িক না করবল আতম 

আউটকাম পাে না। ক্রাইতসস তনবয় কথা েলার পর যখন একটা দুইটা মদশ 

তিমি মপােণ কবর িখন মসটা োতিল হবয় যায়। এোবেই কবপর 

সবেলনগুবলাবি আমাবদর মযমন প্রিযাশা তেল মসগুবলা ফুলতফল করা সম্ভে 

হয়তন।’ 

তসদ্ধাবন্তর পতরেিতন ধারাোতহকোবে হবে উবেখ কবর সাবের মহাবসন েবলন, 

‘প্রথম ১০ েের টাবগ তট তেল কাে তন তনিঃসরণ কমাবনা, মসটাবি মফল করল, 

পবরর েের েলল এখন এোপবটশন (অতেবযাজন) করবি হবে। এরপর ১০ 

েের মগল িখন েলা হবলা এোপবটশন তদবয় হবে না, তমর্টবগশনও (প্রশমন) 

মফল কবর মগল, এখন লস এন্ড েযাবমবজ চবল মযবি চাবে। ধারাোতহকোবে 

তসদ্ধান্ত পালবট যাবে।’ 

উপতস্থি অনয েক্তাবদর কথায়ও উবি এবসবে উন্নি মদশগুবলার কথা না রাখার 

তেেয়র্ট। িারা মিল কয়লার েযেহার কমাবনার কথা েবলও মসখাবন নিুন 

মকাবনা তরবসাবস তর েযেহার কবরতন েবল উবেখ কবরন েক্তারা। জলোয়ুর 

আগ্রাসন মথবক পৃতথেীর মকাবনা মদশই ো াঁচবি পাবরতন। েড়েড় রাষ্ট্রগুবলার 

রাষ্ট্রপ্রধাবনরা এগুবলা তনবয় োেবেন না। ক্ষতি িাবদরও হবে এরপবরও 

জলোয়ুর তদবক িাাঁবদর নজর মনই। 



মযখাবন টাকা তদবল পৃতথেীর লাে হবে মসখাবন ক্ষমিাোবনরা টাকা খরচ 

করবি চান না। ইলন মাস্ক তেপুল টাকা খরচ কবর টুইটার তকবনবেন। তকন্তু 

জলোয়ু পতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় তিতন তকেু করবেন না েবল উবেখ 

কবরন মানুবের জনয ফাউবন্ডশবনর তনে তাহী পতরচালক শাহীন আনাম। 

িরুণবদর আরও মসাচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিতন। 
 

https://www.ajkerpatrika.com/242859/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9

F%E0%A7%81-

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

-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%81-

%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF

%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%A8%E0%A7%9F-

%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ajkerpatrika.com/242859/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.ajkerpatrika.com/242859/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.ajkerpatrika.com/242859/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.ajkerpatrika.com/242859/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.ajkerpatrika.com/242859/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.ajkerpatrika.com/242859/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.ajkerpatrika.com/242859/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC
https://www.ajkerpatrika.com/242859/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC


 

জলবায় ুসম্মেলম্মে েতুে অঙ্গীকার চায় োগররক 

সমাজ 

 

তেবে জলোয়ু পতরেিতনসংক্রান্ত তেপয তয় মমাকাতেলায় জাতিসংবের উবদযাবগ ‘কনফাবরন্স 

অে দয কার্টতজ-(কপ) সবেলবনর’ তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়া তনবয় সমাবলাচনা কবরবেন 

পতরবেশ, েন ও জলোয়ু পতরেিতন মন্ত্রণালয় সম্পতকতি স্থায়ী কতমর্টর সোপতি সাবের 

মহাবসন মচৌধুরী। তিতন েবলবেন, ‘সোই োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয়ু 

পতরেিতবনর রূপবরখা সবেলবন (ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই।’ েৃহস্পতিোর জািীয় 

মপ্রসক্লাবে মসন্টার ফর পার্টততসবপটতর তরসাচত অযান্ড মেবেলপবমন্টসহ (তসতপআরতে) ২৫ 

মেসরকাতর উন্নয়ন সহবযাগী প্রতিষ্ঠাবনর প্ল্যাটফরম মথবক মযৌথ সংোদ সবেলবন তিতন 

এসে কথা েবলন। সোয় মূল প্রেন্ধ উপস্থাপন কবরন তসতপআরতের তনে তাহী প্রধান মমা. 

শামসুবদাহা। েক্তেয রাবখন মানুবের জনয ফাউবন্ডশবনর তনে তাহী প্রধান শাহীন আনাম, 

অযাকশনএইে োংলাবদবশর কাতি তেবরক্টর ফারাহ কতের, ওয়াটারএইবের পতরচালক পাথ ত 

মহফাজ মশখসহ সরকাতর-মেসরকাতর প্রতিষ্ঠাবনর কম তকিতারা। সাবের মহাবসন 



 

মচৌধুরী েবলন, জলোয়ু পতরেিতবনর কারবণ শুধু অথ তননতিক ক্ষতি হবে না; েরং এর্ট 

আমাবদর অক্রিত্ব সংকবট মফবল তদবে। অবনবকই েবলন, আবগর সবেলনগুবলা মথবক 

োংলাবদশ ো অনযানয মদশ কী মপবয়বে। তকন্তু এখাবন মসই তেেয়র্ট হবলা দরকোকতে 

কীোবে হবে। যতদ এর্ট োবলাোবে করা না যায়, িা হবল আমরা ময প্রিযাশা কতর িা পাে না। 

সবেলবন তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রক্রয়ার জর্টলিা িুবল ধবর তিতন েবলন, ১৯৭ মদশ এখাবন সদসয। 

েলা আবে— একর্ট শব্দ ো মসতমবকালবনর যতদ মকউ তেবরাতধিা কবর, িা হবল হবে না। 

প্রবিযকোর এমনর্ট হয়। এর্ট মকন হবলা না? এখন জরুতর অেস্থা, িখন যতদ মকউ তেবরাতধিা 

কবর িা হবল তসদ্ধান্ত মনওয়া যাবে না। এ জনয আতম 

 

েতল— সোই োংলাবদবশ গণিবন্ত্রর কথা েলবলও জলোয়ু পতরেিতবনর রূপবরখা সবেলবন 

(ইউএনএফতসতসতস) গণিন্ত্র মনই। একটা ো দুটা মদশ পুবরা প্রক্রক্রয়া ক্রজক্রে কবর মরবখবে। 

সংোদ সবেলবন মূল েক্তেয িুবল ধবর মমা. শামসুবদাহা েবলন, আগামী ৬-১৮ নবেম্বর 

তমসবরর শাম ত আল মশবখ ২৭িম জলোয়ু সবেলন হবি যাবে। nagad-300-250 সমব ািা 

সবেলনর্টবক োিোয়নকারী সবেলন তহসাবে অতেতহি করা হবে। সবেলন আমাবদর 

সামবন আসা সুবযাগগুবলাবক যথাযথোবে কাবজ লাগাবি একর্ট কম তবকৌশল তিতর করবি 

হবে। ফারাহ কতের েবলন, আমরা জলোয়ু সমব ািা সবেলবনর শুরু মথবকই নানা িথয, 

যুক্রক্ত ও েক্তেয হাক্রজর কবরতে। তকন্তু উন্নি তেেবক মকাবনা মকাথা মো াবি পাতরতন। এ 

েেরবক (২০২২ সাল) েলা হবে, সে মথবক মেতশ দুবয তাবগর েের। এই দুবয তাগ আসবে 

জলোয়ু পতরেিতবনর কারবণ। 

 

আমরা আশ্চয ত হই মকন তেেবনিৃেৃবের টনক নড়বে না। অথচ োংলাবদবশ জলোয়ু 

পতরেিতবনর জনয মানুবের স্থানান্ততরি হবে েযাপক হাবর। তনরাপত্তা, অতধকার েযাপকোবে 

তেতিি হবে। তেজ্ঞানীরা েবলবেন, যতদ ১০৫ তেতগ্রর মবধয উষ্ণায়নবক সীতমি করা না যায়, 

িা হবল ো াঁচার সুবযাগ মনই। শাহীন আনাম েবলন, ‘েড় েড় মদশগুবলা যুবদ্ধর জনয তেতলয়ন 

েলার খরচ করবে। অথচ মযটার জনয টাকা তদবল পতৃথেী ো াঁচবে, মসখাবন িারা মদবে না। 

জলোয়ু পতরেিতবনর প্রোে মমাকাতেলায় তকেু করবে না।’ 

https://donetbd.com/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E

0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81-

%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%

B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-

%E0%A6%85%E0%A6%99/ 

 

https://donetbd.com/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%99/
https://donetbd.com/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%99/
https://donetbd.com/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%99/
https://donetbd.com/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%99/
https://donetbd.com/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%99/
https://donetbd.com/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%99/

