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িতপূরণ না িদেয় উ ত দশ েলা চাইেছ দায়মুি

িব  জলবায়ু সে লেনর ি তীয় স াহ গতকাল থেক  হেয়েছ উ  পযােয়র আেলাচনা। এেত িবে র
কমপে  ২০০ রাে র ম ীরা অংশ িনে ন। আেছন বশ কেয়কিট দেশর সরকার ধানও। বাংলােদেশর
পিরেবশ ও বনম ী ব ব  িদেয়েছন।

উ  পযােয়র আেলাচনায় াধা  পাে  লস অ া ড ড ােমজ, ফাই া  ও প ািরস চিু র আিটেকল-৬।
বাংলােদেশর লস অ া ড ড ােমজ িনেয় গত ১০ িদন ধের িবিভ  পযােয় আেলাচনা করা বাংলােদশ িতিনিধ
দেলর সদ  হািফজলু ইসলাম খান জানান, টানা আেলাচনা চলেছ। উ ত িব  এ িবষেয় কােনা িতপূরণ
িদেত চায় না। উে া তারা এখান  থেক দায়মুি  চায়। প ািরস চুি েত লস অ া ড ড ােমজ িনেয় দায়মুি
িবষয়ক য িভশন দওয়া আেছ তারা ওটা জলবায়ু সং া  মূল চুি েত িনেয় আসেত চায়। িক  অ ত
এবং উ য়নশীল ১৩৬িট দশ এর িবেরািধতা কেরেছ। তারা বলেছ, এটা করেত দওয়া যােব না। জলবায়ু 
পিরবতেনর জ  দায়ী ধনী দশ েলােক িতপূরণ িদেত হেব। এখন এ িনেয় ম ী পযােয় আেলাচনা হেব।

জলবায়রু কারেণ ওয়ারেশা মকািনজম নােম য় িত সং া  য কিমিট রেয়েছ সই কিমিটর িরিভউ হেব
এবােরর সে লেন। উ ত িব  একটা  বল িরিভউ করত। িক  িত  দশ েলা  বলেছ িরিভউ হেব
শি শালী। কােনা ফাকঁেফাকর রাখা যােব না। িত  দশ েলার াথেক াধা  িদেত হেব।

পযেব ক িহেসেব আসা নাগিরক সমােজর িতিনিধ সে লেন যাগ  দওয়া আিম ল হক বেলন, লস অ া ড
ড ােমজ এ বছর িরিভউ হেব। এিট যন এমনভােব িরিভউ হয় যােত িবপদাপ  দশ েলার কৃত চািহদা ও
স েলা  সমাধােনর  িবষয়সমূহ  িতফিলত হয়।  িক  বা বতা  হে  এ  িবষেয়  ধনী  দশ েলার  ভূিমকা

অস িতপূণ। আেরকিট পূণ িবষয় হে  আিটেকল-৬। এিট মূলত কীভােব কাবন িনঃসরণ কমােনা হেব,
যসব দশ জলবায়ু পিরবতেনর জ  দায়ী নয়, িকংবা জলবায়রু পিরবতেন কােনা ভূিমকা রাখেছ না অথচ

কাবন িনঃসরণ কমােব বা কমাে  তােদর কীভােব েযাগ িবধা দওয়া  হেব   সিট িনেয় উ ত িব  ও
অ ত িবে র মেধ  মকািনজম ডেভলপ করা িনেয় আেলাচনা চলেছ।

ড. এম আসা ামান বেলন, আিটেকল-৬ এ িট মােকট মকািনজম,   কা-অপােরিটভ মকািনজম, নন
মােকট মকািনজম িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। িক  এখন পয  কােনা িস া  হয়িন। িতিন বেলন, উ ত িব
উ য়নশীল দশ েলােক বলেছ, তামােদর যা যা করেত বলা হেয়িছল  স েলা তামরা কতটু  বা বায়ন
কেরছ সটা আেগ দখাও। িতিন জানান, ইিতমেধ  সাবিসিডয়াির বিড অন সােয়ি টিফক অ া ড  টকিনক াল
অ াডভাইস (এসিবএসিটএ) থেক কপেক বলা হেয়েছ, আিটেকল-৬ িবষেয় আমরা পিরপূণ িস াে  আসেত
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িনজামলু হক িবপলু, মাি দ ( ন) থেক
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পািরিন। আমােদর আরও সময় িদেত হেব। এই াব ইিতমেধ  কপ-এর কােছ পাঠােনা হেয়েছ।

উ  পযােয়র বঠেক যিদ তােদর সময় দওয়া হয় তাহেল িদেত পাের। আবার তারা এমন িস া ও িদেত
পােরন য আগামী জনু-জলুাইেয়র মেধ  কপ-এর য সশন হেব তার আেগই যন তারা  িস াে  আেস।
নইেল আগামী বছর কপ-এর আেগ িকছ ুহেব বেল মেন হয় না।

বাংলােদশ  দেলর  সদ  ও  আেলাচক  িজয়াউল  হক  বেলন,  সাবিসিডয়াির  বিড  ফর  ইমি েমনেটশন
(এসিবআই) এবং এসিবএসিটএ- এেত আেলাচনা হেয়েছ, আিটেকল-৬ এর আওতায় য ই ধরেনর মােকট 
মকািনজম আেছ, সই েটা থেক আসা শয়ার অব িসড যন অিভেযাজেনর জ  দওয়া হয়।
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