
জলবায় ুঅিভেযাজেন বি ক নতেৃ র ীকিৃত
কািশত: ১২ - জলুাই, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

বাংলােদেশর অিভ তা কােজ লািগেয় কমমখুী িতেবদন তির করেব জািতসংঘ

কাওসার রহমান ॥ জলবায়ু অিভেযাজেন বি ক নতৃে র ীকিৃত পল বাংলােদশ। ঢাকায় িদেনর াবাল কিমশন
অন এ াডাপেটশেনর বঠক কের সই ীকিৃতই িদেয় গেলন িব  নতারা। াধীনতার পর থেকই বাংলােদশ
বি ক জলবায়ু পিরবতেনর সে  খাপ খাইেয় নয়ার জ  অিভেযাজেনর কাজ কের আসেছ। আর এই অিভেযাজন

কায েম গত ১১ বছর ধের সামেন থেকই নতৃ  িদে ন ধানম ী শখ হািসনা। য কারেণ ১৯৭০ সােলর
ঘিূণঝেড় ৫ লাখ মা ষ মারা গেলও, সা িতক ঘিূণঝড় ফণীেত মারা যায় মা  ১২ জন। বরং ঘূিণঝড় আঘাত হানার
আেগই ১৬ লাখ মা ষেক িনরাপেদ সিরেয় িনেত স ম হয় বাংলােদশ। নানা উ াবনীমলূক কায ম হেণর মাধ েম
বাংলােদশ জালবায়ু অিভেযাজন কায েম বশ দ তা ও অিভ তা অজন কেরেছ। বাংলােদেশর এই মেডলিটেকই
বি ক  জলবায়ু  অিভেযাজেনর সরা  মেডল  িহেসেব  হণ  করেত চাইেছ াবাল  কিমশন অন এ াডাে শন।

এজ ই কিমশেনর থম বঠক বাংলােদেশ আেয়াজন করা হয়।

জলবায়ু অিভেযাজেন এই কাযকর স মতা অজেনর জ  কিমশেনর ধান বান িক মনু বাংলােদশেক সরা িশ ক
িহেসেব অিভিহত কেরেছন। আর এই অিভেযাজেন সামেন থেক নতৃ  দয়ার জ  িতিন ধানম ী শখ হািসনার
নতৃে রও শংসা কেরেছন। ধু তাই নয়, শখ হািসনােক জলবায়ু পিরবতেনর সম ািট িনেয় সামেন থেকই
নতৃ  দানকারী িব েনতােদর মেধ  অ তম বেল উে খ কেরেছন।

উে খ ,  ২০০৯ সােল  জাতীয় অিভেযাজেনর কমপিরক না  সৃি  কের এে ে  বাংলােদশ  িবে র থম  দশ
হেয়িছল।  কােপনেহেগন  জলবায়ু  সে লেন  এই  অিভেযাজন  কমপিরক না  তেুল  ধেরিছল  বাংলােদশ।  সই
সে লন থেক দেশ িফের শখ হািসনা উ ত দেশর িদেক তািকেয় না থেক িনেজেদর অেথ জলবায়ু অিভেযাজন
কায ম হণ কেরন। ২০০৯-১০ অথবছেরর বােজেট জলবায়ু অিভেযাজেন থম বােজট বরা  দয়া হয়। এজ
গঠন করা হয় বাংলােদশ াইেমট চ  া  ফা ড। গত ১১ বছর ধের ধানম ী শখ হািসনা এই া  ফাে ড
বরা  িদেয় আসেছন এবং এই ফাে ডর মাধ েম দেশ জলবায়ু অিভেযাজন কায ম পিরচািলত হে ।

বায়ু দূষেণর জ  দায়ী ‘কাবন’। িবগত দড় শ’ বছর ধের উ ত দশ েলার কাবন িনগমেনর কারেণ বি ক উ ায়ন
অ াভািবকভােব বেড় গেছ। ফেল িব জুেড়ই জলবায়ু পিরবতেনর কারেণ আবহাওয়ার অ াভািবক আচরণ দখা
যাে ।  এবার ২০১৯ সােল  েয়েত  সেবা  ৬৩  িড ী  সলিসয়াস  তাপমা া  ও  াে  সেবা  ৪৫.৯  িড ী
সলিসয়াস তাপমা া রকড করা হেয়েছ। চলিত বছেরর জুন মাসব াপী ইউেরাপজেুড় চ ড তাপ দােহ াভািবক

জীবনযা া থমেক যায়।

বাংলােদশ খুব সামা ই কাবন িনঃসরণ কের থােক অথচ তার দায়ভার বহন কের চেলেছ বাংলােদেশর মেতা
েযাগ বণ দশ েলা। ই িদেনর এই বঠেক জলবায়ু শমন অথাৎ কাবন িনগমন াস করার িবষয়িটও সামেন

চেল আেস। কাবন িনগমেনর কারেণ গত ায় দড় শ বছের বি ক উ ায়ন াক-িশ  যেুগর চেয় এক িড ী
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সলিসয়াস বেড় গেছ। এভােব বি ক উ তা বাড়েত থাকেল বাংলােদশ এভােব কতিদন অিভেযাজন কের যােব।
সভায় বলা হয়, ভিূমকা না থাকেল অিভেযাজেনর পাশাপািশ বাংলােদশ কাবন িনগমনেক  িদে । সভায় কাবন
িনগমন ােস জারােলা ভিূমকা রাখার জ  উ ত দশ েলার ওপর চাপ সৃি র জ  কিমশেনর িত আ ান জানান
হয়।

জলবায়ু পিরবতেনর সে  খাপ খাইেয় িনেত বাংলােদেশর িবিভ  সং া িকভােব কাজ করেছ তা তুেল ধরা হয়। এ
সময় বলা হয়, জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ১৯৭০ সােল ভয়াবহ ঘূিণঝড় ও জেলা ােসর অিভ তা
িনেয় াধীনতার পর ব মখুী সাইে ান শ ার িনমাণ কের জলবায়ু পিরবতেনর সে  খাপ খাওয়ােনার পথ দখান।

াকিৃতক েযােগর য় িত ােস ব ব ু  ক বাজাের সবজুেব নী গেড় তুেলিছেলন এবং য কান াকিৃতক
েযাগ মাকােবলায় তখন ৪৫ হাজার ােসবী ত কেরিছেলন। এছাড়া জনগেণর পাশাপািশ গৃহপািলত প েদর

জীবন র ায় গঠন করা হেয়িছল ‘মিুজব িক া’। ব ব রু সই উেদ াগ মাথায় রেখ আরও উ াবনীর মাধ েম
বাংলােদশ জলবায়ু অিভেযাজেনর কাজ কের আসেছ।

সভায় অিভেযাজেনর অিভ া তুেল ধেরন প ী কমসহায়ক ফাউে ডশেনর (িপেকএসএফ) চয়ারম ান ড. কাজী
খলী মান আহমদ। িতিন বেলন, ‘উপ লীয় অ েলর মা েষর চািহদা িন পেণর মাধ েম অিভেযাজন কায ম
পিরচালনা করেছ িপেকএসএফ। এটা বশ কাযকরী হে ।’  িতিন বেলন, অিভেযাজেনর ভাল ফল পেত হেল
সামািজক অ গিত ও পিরেবশ সংর ণ এই িটর মেধ  সম েয়র মাধ েম অিভেযাজন করেত হেব।

জলবায়ু পিরবতেনর ভাব মাকােবলায় অিভেযাজেনর ধারণা উ য়েন স িত জািতসংেঘর প  থেক গঠন করা
হেয়েছ  ‘ াবাল  কিমশন অন এ াডাপেটশন’। প ািরস  জলবায়ু  চিু  া ের  অ ণী  ভূিমকা  পালন করায়  এই
কিমশেনর ধান করা হেয়েছ জািতসংেঘর সােবক মহাসিচক বান িক মনুেক। আর কিমশেনর কা- চয়ার করা
হেয়েছ িব ব াংেকর ধান িনবাহী কমকতা (িসইও) ি ািলনা জিজওভােক। কিমশেনর ঢাকা বঠেক দি ণ ও
দি ণ-পবূ এিশয়ার জ  বাংলােদেশ জলবায়ু পিরবতনিবষয়ক একিট বি ক অিভেযাজন ক  িনমােণর িস া

হণ করা হয়। কিমশেনর ধান বান িক মুন এই অিভেযাজন ক  াপেনর জ  ধানম ী শখ হািসনেক াব
িদেয়েছন।  ধানম ী  ওই  াব  হণও  কেরেছন।  উে খ ,  জািতসংেঘর  একিট  বি ক  জলবায়ু  সে লেনও
বাংলােদেশ এ াডাপেটশন স টার াপেনর িস া  হয়। িক  সই িস া  বা বায়েনর আর কান অ গিত হয়িন।

জলবায়ু িবে ষকরা বলেছন, বাংলােদশ জলবায়ু  অিভেযাজেন অেনক সাফল  দিখেয়েছ। এ কারেণ িব ব াপী
জলবায়ু অিভেযাজেনর একিট কৗশল ণয়েনর জ  াবাল কিমশন অন এ াডাপেটশন বাংলােদশ থেক িশ া

হণ করেত এেসেছ। জলবায়ু পিরবতেন ঝঁুিকপণূ দশ েলার অ তম বাংলােদশ। িক  িবে  অেনক দশ আেছ
য েলা বাংলােদেশর চেয়ও নাজুক। িক  তােদর িনেজেদর ঘেুর দাঁড়ােনার স মতা নই। বাংলােদশ জলবায়ুর

ঝুঁিকপূণ দশ হেয়ও পিরবতেনর সে  খাপখাইেয় ঘেুর দাঁিড়েয়েছ। এ কারেণই এই সে লেনর জ  ঢাকােক বেছ
নয়া হেয়েছ। এই সে লন থেক জািতসংেঘর জ  জলবায়ু পিরবতন অিভেযাজেনর িবষেয় পািরশমালা তির

করা হেব।

এ সে  কিমশন ধান বান িক মনু িনেজও বেলেছন, ‘অিভেযাজন অ শীলেন বাংলােদেশর জনগণ ও সরকার য
নতৃ  অজন কেরেছ তা অেলৗিকেকর চেয়ও কান অংেশ কম নয়। তাই আমরা ঢাকায় এেসিছ, বাংলােদেশর

অিভ তা ও দূরদিশতা থেক িশখেত।’

জািতসংেঘর সােবক মহাসিচব বেলনেছন, জলবায়ু পিরবতেনর সে  অিভেযাজন কের বাংলােদশ সরকার ও জনগণ
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জলবায়ু পিরবতন মাকােবলায় য া ও কাযকািরতার উদারহরণ দিখেয়েছ, তা আমােদর সবাইেক অ ে রণা
জাগায়। বাংলােদেশর কােছ িবে র বািক দেশর অেনক িকছু শখার আেছ।

িতিন বেলন, ভাবনার চেয় অেনক অেনক তগিতেত জলবায়ু পিরবতন হে । এে ে  আমােদর ন  করার মেতা
সময় নাই।  এসব  অিভেযাজন অ শীলন  িবিনময়  করেত হেব। যােত  জলবায়ু  পিরবতেনর অিভঘােত  িত
জনেগা ীর সহায়তায় আমরা জ রী িভি েত ব য়সা য়ী উপােয় পদে প িনেত পাির।

এ িবষেয় তার কিমশন শী ই িতেবদন কাশ করেব বেল জািনেয়েছন বান িক মুন। ওই িতেবদন হেব কমমখুী।
িকভােব িত  দশ েলা ব য় সা ীয় প িতেত আস  জলবায়ু পিরবতন মাকােবলা করেব তার িদকিনেদশনা
থাকেব এই িতেবদেন। কিমশেনর কা- চয়ার এবং িব ব াংেকর ধান িনবাহী কমকতা (িসইও) ড. ি ািলনা
জিজভা ঢাকায় সে লন করার যিু  িহেসেব বেলন, জলবায়ুর ঝঁুিক কী এবং এ ঝুঁিক থেক িবিভ  কায ম িকভােব
মা ষেক র া করেত পাের তার ক  বাংলােদশ।

এ সে  জলবায়ু িবেশষ  ড. আিতক রহমান বেলন, বাংলােদশ এখন জলবায়ু অিভেযাজেনর ‘রাজধানী’। এই
রাজধানী থেক ‘ াবাল কিমশন অন এ াডাপেটশন’ কাজ  করেত চাইেছ। িতিন আরও বেলন, ‘বাংলােদশ এখন
আর  ধু  জলবায়ু  পিরবতেনর  ঝঁুিকপূণ  দশ  নয়।  বাংলােদশ  এখন  জলবায়ু  পিরবতেনর  িত  মাকােবলায়
‘ রিজিলেয় ট’ (স ম) একিট দশ। এিট অিভেযাজেনর একিট আদশ পরী াগার। এখােনই জলবায়ু পিরবতেনর
সে  খাপ খাইেয় নয়ার সফল সব পরী া হে । তাই কিমশন তার জ  একিট আদশ পািরশ তিরর জ  এই
পরী াগােরর সাফল েলা হণ করেত এেসেছ।

ড. আিতক  রহমান  বেলন,  বাংলােদশ  িনেজেদর অেথ জলবায়ু  অিভেযাজন কের চেলেছ অথচ উ ত দশ এ
অিভেযাজেন অথায়ন করেত দায়ব । বাংলােদেশর জলবায়ু অিভেযাজেন দ তা উ য়েনর জ  আরও অথায়ন
করেত হেব। উ ত দশ েলােক সই অথ দােন এিগেয় আসেত হেব। বতমােন তারা য অথ িদে  তা েয়াজেনর
তলুনায় খুবই অ তলু।
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