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জলবায়ু পরিবর্তনেি রবপর্ তয় ঠেকানোি প্রস্তুরর্নর্ এরিনয় বাাংলানেশ 

ঠশখ হারিো ও বাে রক মুে 

 

 

ভূনিালনক র্ািা রেয়রর্ বনল। বাাংলানেনশ ১৯৭০ িানল ঠর্ প্রলয়াংকিী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূরণ তঝড় আঘার্ ঠহনেরিল, র্ানর্ রর্ে লাখ ঠেনক 

পাঁচ লাখ ঠলাক প্রাণ হারিনয়রিল। ১৯৯১ িানল আঘার্ হাো আনিক ভয়াবহ ঘূরণ তঝনড় প্রাণ রিনয়রিল লক্ষারিক মানুনেি। রবেয়টি 

অনেকটাই এমে, ঠর্ে রেয়রর্ রেি তািণ কনি ঠিনখনি বাাংলানেশ োনমি েরিদ্র ও জেবহুল রেম্নাঞ্চলীয় বদ্বীপটিনক প্রকৃতরর্ি শরতি  রেনয় 

পর্ তায়ক্রনম মুনি ঠেলা হনব। 

র্নব ঠম মানিি ঠিাড়াি রেনক প্রচণ্ড শরতি শালী ঘূরণ তঝড় েণী বাাংলানেনশি উপকূলীয় এলাকায় আঘার্ হােনল র্ানর্ রেহর্ হয় মাত্র 

১২ জে। এি জন্য আবহাওয়া েপ্তনিি আিাম পূব তাভাি এবাং উন্নর্ আশ্রয় ব্যবস্থাি প্ররর্ কৃতর্জ্ঞর্া প্রকাশ কিা ঠর্নর্ই পানি। ঘূরণ তঝড় 

আিনড় পড়াি আনিই প্রায় ১৬ লাখ মানুে বারড়ঘি ঠিনড় রেিাপে আশ্রনয় িনি র্ায়। ঠভৌনিারলক অবস্থাে বা অন্য ঠর্নকানো রকছুনক 

ভাগ্য বনল ঠমনে ঠেওয়াি আনি বাাংলানেশ র্ীব্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূরণ তঝড়নক ঠমাকানবলাি প্রস্তুরর্ রেনয়নি। পুনিা রবনেি ঝুঁরকনর্ োকা 

উপকূলীয় জেনিাষ্ঠীি জন্য একটি গুরুত্বপূণ ত দৃষ্টান্ত হনয় উেনর্ পানি রবেয়টি। ঠকেো জলবায়ু পরিবর্তনেি জন্য রেরির্ভানবই এমে 

ঘূরণ তঝনড়ি মুনখ পড়নর্ হনব আনিা বহুবাি। 

জেনিাষ্ঠীনক প্রস্তুর্ কিা এবাং র্ানেি িনে যুতি  োকা অর্যন্ত গুরুত্বপূণ ত। প্রেনম এি গুরুত্ব অনুিাবে কনি িাড়া ঠেওয়া এবাং এিপি 

গৃহায়ণব্যবস্থাি পুেরে তম তাণ ও ঠিাষ্ঠীির্ সুনর্াি-সুরবিাি ব্যবস্থা রেরির্ কিনর্ হনব। এভানব িাড়া ঠেওয়াি পাশাপারশ ঘূরণ তঝনড়ি 

ক্রমবি তমাে আশঙ্কাি পরিনপ্ররক্ষনর্ একটি রবোিও সুদৃঢ় রভরিমূনলি ওপি প্ররর্রষ্ঠর্ হনয়নি। আি র্া হনলা, বড় িিনেি পরিবর্তে 

র্খেই আো িম্ভব র্খে িমানজি িব স্তনিি মানুেনক র্াি মনে যুতি  কিা িম্ভব হয়। 

এি প্রেম েলটি পাওয়া র্ায় ২০০৯ িানল। ঠি বিিই প্রেম এ রবেনয় জার্ীয় ঠকৌশল—‘বাাংলানেশ জলবায়ু পরিবর্তে ঠকৌশল এবাং 

কার্ তকি পরিকল্পো’ প্রণয়ে কিা হয়। খাদ্য রেিাপিা ঠেনক শুরু কনি রেম্নমাত্রাি কাব তেব্যবস্থাি ক্রমবি তমাে পরিরস্থরর্ রেরূপনণ 

বাাংলানেশনক এ পর্ তন্ত ৫০ ঠকাটি মারকতে ডলাি বিাদ্দ ঠেওয়া হনয়নি। এই পরিকল্পোি বড় িিনেি িােল্যগুনলাি মনে অন্যর্ম হনে 

প্রাকৃতরর্ক দুনর্ তানিি ঠক্ষনত্র ঠেনশি আিাম ির্কতর্া ব্যবস্থা। এি কািনণ উপকূলীয় এলাকাি মানুে দুনর্ তানিি আনিই রেিাপে আশ্রনয় 

অবস্থাে ঠেওয়াি িময় পায়। 



এই পরিকল্পোি আনিকটি গুরুত্বপূণ ত রেক হনে এই বদ্বীনপি কৃতেকনেি ক্রনমই ঠবনড় চলা লবণাতি  মাটিি িনে অরভনর্াজনে িহায়র্া 

কিা। িমুদ্রস্তনিি উচ্চর্া বৃরি রেম্নভূরমি ঠেশগুনলাি জন্য র্াত্ক্ক্ষরণক িমস্যা সৃরষ্ট কনি। কািণ িমুনদ্রি পারে খাবাি পারেি কূপ, 

জলাভূরম ও আবারে জরম গ্রাি কনি ঠেনল। বাাংলানেনশি ঠর্িব স্থানে লবণাতি র্া অর্যন্ত ঠবরশ ঠিিব জায়িায় লবণাতি র্া িহেীয় 

িাে আবাে বা রচাংরড় চানে কৃতেকনেি িহায়র্া কিনি িিকাি। উপকূলীয় এলাকাি সুিক্ষা রেরির্ কিনর্ ম্যােনগ্রাভ বোঞ্চল 

বাড়ানোি কাজও চলনি। 

বাাংলানেশ রবোি কনি, জলবায়ু পরিবর্তনেি িনে অরভনর্াজে ঠকানো সুরেরে তষ্ট একটি মন্ত্রণালনয়ি কাজ েয়। এটি পুনিা িিকানিি 

োরয়ত্ব। ২০১৪ িানল প্রেম ‘জলবায়ু বারে তক কাোনমা’ প্রকাশ কনি িিকাি। এি পি ঠেনকই জলবায়ু পরিবর্তনেি োয়োরয়ত্ব ২০টি 

মন্ত্রণালনয়ি মনে ভাি কনি ঠেওয়া হয়। এি মনে কৃতরে, গৃহায়ণ ও জ্বালারে মন্ত্রণালয়ও িনয়নি। একই িনে প্রনয়াজেীয় বানজট 

বিাদ্দও ঠেওয়া হনে।   

জলবায়ু পরিবর্তে ঠমাকানবলায় বাাংলানেনশি ঠমাট ব্যনয়ি ৭০ শর্াাংনশিও ঠবরশ িাংগ্রহ কিা হনে অভযন্তিীণ খার্ ঠেনক। বারকটা 

ঠেয় উন্নয়ে িহনর্ািীিা। র্নব িমুদ্রস্তি বৃরিি কািনণ ঠেশটিি এক-তৃর্ীয়াাংশ মানুে ঠর্খানে বাস্তুচ্যযর্ হওয়াি ঝুঁরকি মনে িনয়নি, 

ঠিখানে পরিরস্থরর্ ঠমাকানবলাি জন্য আনিা বড় িিনেি উনদ্যাি হানর্ রেনর্ হনব। 

জরমি লবণাতি র্াি ব্যবস্থাপো এবাং ঘূরণ তঝড়নিািী গৃহায়নণি জন্য বাাংলানেনশি প্রযুরতি ির্ ও রবনশেজ্ঞ িহায়র্াি প্রনয়াজে। গৃহীর্ 

িমািাে ও ঠকৌশলগুনলাি অরভজ্ঞর্া ভািাভারি কিা জরুরি। কািণ এখে বাাংলানেশ অনেক রকছুই ঠশখানোি ঠর্াগ্যর্া িানখ। আবাি 

একই িিনেি িাংকট ঠমাকানবলা কিা অন্যান্য ঠেনশি অরভজ্ঞর্া ঠেনক ঠশখাটাও অর্যন্ত গুরুত্বপূণ ত।  

এ িাড়া এই অরভনর্াজে প্রনচষ্টাি জন্য বাাংলানেনশি আনিা র্হরবনলি প্রনয়াজে। বাাংলানেশ ঠিন্টাি েি অযাডভান্সড স্টারডনজি 

২০১৮ িানল তর্রি এক প্ররর্নবেনে রহিাব ঠেওয়া হয়, ২০৩০ িাল পর্ তন্ত জলবায়ু পরিবর্তনেি িনে অরভনর্াজনে বাাংলানেনশি 

প্ররর্বিি ৩০০ ঠকাটি মারকতে ডলানিি প্রনয়াজে হনব। বর্তমানে অভযন্তিীণ ও আন্তজতারর্ক র্হরবল রমরলনয় এ খানর্ ব্যয় বিনি ১৩০ 

ঠকাটি ডলাি। প্রনয়াজে ও বর্তমাে িানেি মনে পাে তকয ১৭০ ঠকাটি ডলাি। 

িেী ঠেশগুনলানক জলবায়ু র্হরবনল আনিা ঠবরশ অে ত রেনর্ হনব। উন্নর্ ঠেশগুনলা অবশ্য ২০২০ িানলি মনে উন্নয়েশীল ঠেশগুনলানক 

১০ হাজাি ঠকাটি ডলাি ঠেওয়াি প্ররর্শ্রুরর্ রেনয়নি। র্নব ২০১৭ িাল পর্ তন্ত পাওয়া ঠিনি পাঁচ হাজাি ৪৫০ ঠকাটি ডলাি। 

বাাংলানেনশি িাজিােী ঢাকায় আজ ৯ ও আিামীকাল ১০ জুলাই ঠলাবাল করমশে অে অযাডাপনটশনেি প্রেম তবেক অনুরষ্ঠর্ হনে। 

এনর্ অন্যান্য রবেনয়ি মনে এ ঠক্ষনত্র কী কনি আন্তজতারর্ক র্ৎপির্া বাড়ানো র্ায়, র্া রেনয়ও আনলাচো হনব। ঠলাবাল িাউনে 

(একিময় তৃর্ীয় রবনেি ঠেশ রহনিনব পরিরচর্) এটিই হনব এ িিনেি প্রেম তবেক। 

জলবায়ু পরিবর্তনেি িনে অরভনর্াজনে েরিদ্র জেনিাষ্ঠী কর্টা উদ্ভাবেী হনয় উেনর্ পানি, র্াি জ্বলন্ত উোহিণ বাাংলানেশ। জলবায়ু 

রেনয় েতুে বাস্তবর্াি িনে খাপ খাইনয় রেনর্ বাাংলানেশ ঠর্ গুরুত্বপূণ ত অরভজ্ঞর্াগুনলা অজতে কনিনি, ঠিগুনলা বারক রবনেি জন্যও 

িহায়ক হনব বনলই মনে কনি ঠেশটি। 

ঠলখক : ঠশখ হারিো, বাাংলানেনশি প্রিােমন্ত্রী এবাং বাে রক মুে জারর্িাংনঘি অষ্টম মহািরচব ও ঠলাবাল করমশে অে 

অযাডাপনটশনেি িভাপরর্ 

 


