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েগালেটিবল ৈবঠেক বkারা

iেtফাক িরেপাটর্

জলবায়ু পিরবতর্ েনর pভােব আগামী 20 বছেরর মেধয্ 1 েকািট মানষু ঢাকা শহের চেল আসেব। e জনয্
2030  সােলর  মেধয্  জলবায়ু  পিরবতর্ ন  pিতেরােধ  কাযর্কর  যুেগাপেযাগী  uেদয্াগ  িনেত  হেব।  যার  জনয্
pেয়াজন দীঘর্েময়ািদ পিরকlনা o গেবষণা। জলবায়ু পিরবতর্ ন েমাকািবলায় সরকাির o েবসরকাির খােত
মিনটিরং দkতা বাড়ােত হেব। গতকাল রিববার ‘বাংলােদশ জলবায়ু বােজট 2019-20 aথর্বছর : সুশীল
সমাজ সংsার িবে ষণ o pিতফলন’ শীষর্ক েগালেটিবল ৈবঠেক eসব কথা জানান বkারা। রাজধানীর
কাoরান বাজাের ‘দয্ েডiিল sার েসnাের’ aয্াকশন eiড বাংলােদেশর uেদয্ােগ আেয়াজন করা হয় e
ৈবঠক। eেত বkারা আেরা বেলন, িgন হাuজ গয্াস িনঃসরণ িবষেয় বােজট বাড়ােত হেব।
জলবায়ু বােজট িবষেয় আেলাচনা কেরন inারনয্াশনাল েসnার ফর kাiেমট েচ  aয্াn েডেভলপেমেnর
পিরচালক  ড.  ছিলমলু  হক।  িতিন  বেলন,  জলবায়ু  পিরবতর্ ন  িবষেয়  সেচতনতার  িদক  েথেক  বাংলােদশ
aেনক eিগেয়। aেনক uেদয্াগ েনoয়া হেয়েছ, eটা pশংসনীয়। জলবায়ু পিরবতর্ ন খােত আেরা িবিনেয়াগ
বাড়ােনার  পরামশর্  িদেয়  e  জলবায়ু  িবেশষj  বেলন,  পািনর  পিরবতর্ ন  মােনi  জলবায়ুর  পিরবতর্ ন।
জলবায়ুর পিরবতর্ ন হেল িব d পািনর বয্বsা করা সবেচেয় বড় চয্ােল । িতিন বেলন, জলবায়ু পিরবতর্ ন
েকানিট সবাiেক বঝুেত হেব। গরম-বৃি  বাড়েলi জলবায়ু পিরবতর্ ন েবাঝায় না। eটা গেবষকেদর কাছ
েথেক জানেত হেব। সবার দািয়t রেয়েছ eটা েবাঝার। সবাiেক eকসে  কাজ করেত হেব।
পিরেবশ,  বন  o  জলবায়ু  পিরবতর্ ন  মntণালেয়র  দেুযর্াগ  বয্বsাপনা  িবভােগর  যুg  সিচব  খােলদ  মাহমুদ
বেলন, ‘বছেরর পর বছর সরকার বােজেট জলবায়ু পিরবতর্ ন েমাকািবলায় বরাd বাড়ােc। তেব আমােদর
সীমাবdতা রেয়েছ। আমরা 100 িমটার েযেত চাiেল 50 িমটার েযেত পাির। গত বছর 19 েজলায় বনয্া
হেয়িছল িকn e বছর 28 েজলায় বনয্া হেয়েছ। আমরা আমােদর কাযর্kম বাড়ািc, aনয্িদেক জলবায়ু
িবপযর্েয়র িবষয়িটo িকn েথেম েনi।’ sাগত বkেবয্ aয্াকশন eiেডর কািn িডেরkর ফারাহ কিবর
বেলন, জলবায়ু পিরবতর্ ন pভাব েমাকািবলায় েয বােজট রাখা হয়, েসটা সংকট utরেণ কতটুk ভূিমকা
রাখেব, তা িনেয় ভাবা দরকার। জবাবিদিহতা বাড়ােত eকিট েযৗথ মিনটিরং টাsেফাসর্ গঠেনর psাব
িদেয় িতিন বেলন, e টাsেফােসর্ সরকাির কমর্কতর্ া, নাগিরক সমাজ o েবসরকাির খাত anভুর্k করেত
হেব। eেত e খােতর unয়ন েটকসi o aেথর্র সু ু  বয্বহার িনি ত হেব। েত জলবায়ু বােজেটর oপর
pবn uপsাপন কেরন িলড aব িরসাiিলেয়n aয্াn kাiেমট জািsস েpাgােমর তানিজর েহাসাiন o
েpাgাম aিফসার ৈসয়দা লািময়া েহাসাiন।
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