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‘কপ’ শীষ সে লন ও বাংলােদেশ পিরেবশগত সম া 

তােরক শাম র রহমান 

মাি েদ জলবা  পিরবতন সং া  কপ-২৫ শীষ সে লন যখন অ ি ত হে , ক তখনই এিশয়া িনউজ নটওয়ােক কািশত 
হেয়েছ াবাল াইেমট ির  ইনেড  ২০২০। এেত জলবা  পিরবতেনর িশকার ১০  দেশর মে  বাংলােদশেক সাত ন ের ান 
দয়া হেয়েছ। এ তািলকার শীেষ রেয়েছ েয়েটািরেকা, িময়ানমার ও হাইিতর মেতা দশ। বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনা কপ-

২৫ শীষ সে লেন যাগ দন। এ সে লন চলেব ১৩ িডেস র পয । িব  য বড় ধরেনর পিরেবশগত সম ার স ুখীন হেয়েছ, এবং 
বাংলােদশ য কত বড় িঁকর েখ রেয়েছ, িক িদন আেগ আঘাত হানা িণঝড় ‘ ল ল’ তার এক  উদাহরণ। বাংলােদেশর এ 
জলবা  পিরবতেনর িবপেদর কথা বলেতই ধানম ী মাি েদ িগেয়িছেলন। িক  সম া হে , ২০১৫ সােল ািরেস অ ি ত কপ-
২১ সে লেন িথবীর উ তা কমােনার জ  িবে র ১৯৫  দশ নীিতগতভােব এক  িস াে  উপনীত হেলও এর বা বায়ন িনেয় 

 দখা িদেয়েছ। ািরস ি েত য সময়সীমা িনধারণ কের দয়া হেয়িছল, তা শষ হেব ২০২০ সােল। এ সমেয়র মে ই ি র 
বা বায়ন ড়া  করেত হেব। িক  এখন অবিধ তােত কােনা আশার আেলা দখা যাে  না। িথবীর উ তা ি  পাে । এটা 
ব ািনকভােব মািণত। উ তা বাড়ার কারেণ সাগর-মহাসাগেরর পািন ি  পাে । আর তােত কের িবে র যসব স  পােড়র 
দেশর িত হেব, তার মে  অ তম বাংলােদশ। িক  বাংলােদেশ আমরা কত  সেচতনতা গেড় লেত পেরিছ? স িত 

কানাডার ধানম ী জাি ন ুেডা জািনেয়েছন, দশ  ২০০ কা  গাছ লাগােব। নরওেয় গাছ কাটা িনিষ  কেরেছ। এক  গেবষণা 
িত ান (Crowther Lab) জািনেয়েছ, িবে র ২২০ কা  একর জিমেত যিদ গাছ লাগােনা যায়, তাহেল িবে  য কাবন 

িনগমন হয়, তার িতন ভােগর ই ভাগ ধের রাখা স ব হেব। বি ক উ তা রাধ করার জ  ২০১৫ সােলর কপ-২১ ি  া িরত 
হেয়িছল। িক  ওই পয ই। এ াপাের উে াগটা কম। বা ম েল কাবন ডাই-অ াইড িনগমেনর জ  উ য়নশীল দশ েলা আেদৗ 
দায়ী নয়। অথচ ঃখজনক হেলও সত , উ তা ি র জ  িত  হে  উ য়নশীল িব । 

িশে া ত ১০  দশ িবে র কাবন িনঃসরেণর ৬৭.৬ ভাগ িনেজরা িনঃসরণ কের। এ তািলকার শীেষ রেয়েছ চীন। ঃখজনক হে , 
কপ-২১-এ রা  া র করেলও িসেড  া  মতাসীন হেয় কপ-২১ থেক রা েক ত াহার কের নন। সারা িব  
যখােন এটা ীকার কের িনেয়েছ এবং ব ািনকভােব মািণত হেয়েছ য, পিরেবশ িবপযেয়র জ  বি ক উ তা ি  দায়ী, 
সখােন িসেড  া  এ ব ািনক ও মািণত সত েক িব াস করেত চাইেছন না। বলা হে , জীবা  ালািনর বহার কমােত 

হেব। িবক  ালািনর বহার বাড়ােত হেব। ম  অ েলর বরফ ত গেল যাে । এেত কের বাড়েছ সাগর-মহাসাগেরর জলরািশ। 
World Meteorological Organization (WMO)-এর সবেশষ িরেপােট ভয়াবহ িচ  েল ধরা হেয়েছ- কাবন 
িনঃসরেণর মা া অতীেতর চেয় ২০১৫-২০১৯ সময়সীমায় ২০ ভাগ হাের বেড়েছ। ১৯৯৩ সাল থেক যখােন সাগেরর জলসীমার 
উ তা বেড়েছ গেড় ৩.২ িমিলিমটার, সখােন ২০১৫-২০১৯ সময়সীমায় বেড়েছ ৫ িমিলিমটােরর উপর (এিবিস িনউজ, ২২ 
সে র ২০১৯)। খাদ মািকন রাে  বারবার িণঝড় হে । ীপা েলর রা েলা আতে র মােঝ আেছ। এ ে  বড় 

রা েলার, িবেশষ কের রাে র য দািয়  পালন করার কথা, রা  তা পালন করেছ না। জািতসংেঘর থতা এখােনই য, 
বি ক উ তা রােধ জািতসংঘ সতকবাণী উ ারণ করেলও কােনা কাযকর ব া িনেত পারেছ না। তরাং ভয়টা এখােনই। এ 

িবষেয় িকেশারী টা থানবাগ য সত  উ ারণ কেরিছেলন, তা কত  আেবদন রাখেত পারেব? স িত িদ ইেকানিমে র এক  
কভার াির িছল ‘The climate issue’ (২১ সে র ২০১৯)। এ িতেবদেন  কের বলা হেয়েছ কীভােব বি ক 
উ তা ি  পাে । সামিয়কী  এক  ত  িদেয়েছ। তােত দখা যায় কাবন িনঃসরণকারী দশ িহেসেব রাে র অব ান ি তীয়। 

ি  পযােয় এর পিরমাণ রাে  ৫.৩ িগগাটন, ম ােচ  ২.৭ িগগাটন, ইউেরােপ ৪.৯ িগগাটন, চীেন ৯.৮ িগগাটন, এিশয়া-
ািসিফেক ৫.১ িগগাটন, ভারেত ২.৫ িগগাটন ইত ািদ (িবে  গড় ৪.৬ িগগাটন, ২০১৭ সােলর িহসাব)। 

িবক  ালািনর অভােব অথবা না থাকার কারেণ রাে র মা ষ বিশ মা ায় জীবা  ালািনর ওপর িনভরশীল। ঃখজনক 
হে , িসেড  া  এটা উপলি  কেরন না। তাই িতিন যখন কপ-২১ থেক রা েক ত াহার কের নন, তখন বাঝা যায় 
িতিন িবষয় েক িবেবচনায় ননিন। অথচ িবক  ালািন উৎপাদন, গেবষণা ইত ািদর িদেক িতিন নজর িদেত পারেতন। এখন 

রা  িকংবা িশে া ত দশ েলার উ তা ি র ফেল য িত হেব, তা হয়েতা তারা কা েয় উঠেত পারেব। অত া িনক ি  



বহার, সালার বা বা  এনািজর সার ঘ েয় তারা এনািজ চািহদা রণ করেত পারেব। িক  বাংলােদশসহ সাগর পােরর 
দশ েলা? অেনক দশ এখন িঁকর মে  আেছ। ািরস কপ সে লেন িস া  হেয়িছল, উ ত দশ েলা পিরেবশ র ায় 

উ য়নশীল, িব  িবেশষ কের সাগর পােরর দশ েলােক সাহা  করেব। িক  তারা তােদর িত িত র া কেরিন গত চার বছেরও। 
বলা ভােলা, উ ত িবে র িনয় েণ রেয়েছ িব  িজিডিপর ৭৫ শতাংশ, আর তারা কাবন িনঃসরণ কের ৬৭.৬ শতাংশ। এসব উ ত 
দেশর কাবন িনঃসরেণর কারেণ বাংলােদশ িত  হেব এটা মেন নয়া যায় না। বাংলােদেশর উপ েল িত বছর ১৪ িমিলিমটার 

কের স ে র পািন বাড়েছ। গত ২০ বছের স ে র উ তা ি  পেয়েছ ২৮ সি িমটার। স ে র পািন বেড় যাওয়ায় ীপা েলর 
মা ষ ঢাকায় আসেত বা  হে । গেবষকরা বলেছন, ভিব েত িত সাতজেন একজন মা ষ উ া েত পিরণত হেব। বাংলােদশ 
কােপনেহেগন কপ সে লেন (২০০৯) এসব উ া  মা ষেক Universal Natural Person িহেসেব ঘাষণার দািব জািনেয়িছল। 

িক  এ দািব হণ করা হয়িন। বাংলােদশ জািতসংেঘ এ দািব আবারও উ াপন কেরেছ এবং জলবা  পিরবতনজিনত সম া 
মাকােবলায় য বেদিশক সাহাে র িত িত দয়া হেয়িছল, তা িনি ত করার দািব জািনেয়েছ। ধানম ী জািতসংেঘর সাধারণ 

পিরষেদর ৭৪তম অিধেবশেন (২০১৯) যাগ িদেয়িছেলন। বাংলােদেশর অ ািধকার তািলকায় রেয়েছ এ উ তা ি র িবষয় ও। 
ধানম ী এবার মাি েদও বি ক উ তা ি  িনেয় তার উৎক ার কথা জািনেয়েছন। জলবা  পিরবতেনর ভাব মাকােবলায় 

বাংলােদশ অথায়েনর ওপর বিশ  িদেলও অভ রীণভােব পিরেবশ র ার াপাের উে াগ িনেয়েছ কম। ধানম ী েত কেক 
িতন  কের গাছ লাগােনার কথা বেলিছেলন। িক  এ াপাের ম ণালেয়র উে াগটা কম। বন অিধদফতেরর কােনা উে াগও 
আমার চােখ পড়েছ না। পিরেবশ ম ণালয় এক  সমি ত পিরক নার আওতায় দেশর সব িশ া িত ানেক এ ধরেনর এক  
কােজ জিড়ত হেত উ ু  করেত পারত। িক  পিরেবশ িকংবা বন ম ণালয়, কারও কােনা উে াগই পিরলি ত হে  না। গােছর 
কােনা িবক  নই। গাছ লাগােনার াপাের য সেচতনতা ি  হেয়েছ, তার কেয়ক  া  দয়া যেত পাের। িনউিজ া  সরকার 

১০০ কা  গাছ লাগােনার পিরক না করেছ পিরেবশ র ার জ  (Educate Inspire Change, ১৯ আগ  ২০১৯)। 
দশ  ২০৫০ সােলর মে  কাবন িনঃসরেণর পিরমাণ ে র কাঠায় নািমেয় আনেত চায়। এ জ ই গাছ লাগােনার এ পিরক না। 

িফিলপাইন ন ন এক  আইন ণয়ন কেরেছ, যখােন একজন িশ াথ  ১০  গাছ না লাগােল তােক া েয়শন িডি  দয়া যােব না। 
ইিতমে  আইন  িফিলপাইেনর আইনসভায় পাসও হেয়েছ (Insider, ২৯ ম ২০১৯)। 

ভারেতর া  দই। উ তা রাধকে  উ র েদশ রােজ র উ রা েল ল িশ াথ সহ সবাই একিদেন ২২ কা  গাছ লািগেয়েছ। 
অথাৎ উ র েদেশর মাট বািস া ২২ কা , সবাই এক  কের গাছ লািগেয়েছন ১৪ লাখ ৩০ হাজার ৩৮১  জায়গায়, যার মে  
আেছ ৬০ হাজার াম, আর ৮৩ হাজার জ ল িচি ত এলাকা। এ ত  িদেয়েছন উ র েদেশর ম ী যাগী আিদত নাথ 
(USA Today, ৯ আগ  ২০১৯)। 

ধানম ী শখ হািসনা িব  অথৈনিতক ফারােমর বঠেক উে খ কেরিছেলন, ‘Climate change is a security threat. We 
must act now’- অথাৎ জলবা  পিরবতন এক  িনরাপ া িঁক। এখনই আমােদর িস া  িনেত হেব। শখ হািসনা সে লেন 
বেলিছেলন, ‘The time to act on climate changes in now. If anyone still doubts climate change, even 
slightly, I invite you to visit Bangladesh. I am ready to walk with you to shwo hwo climate 
change silently impacts the lives of million’ (WEFORUM.ORG, 26 March 2019)। 

ধানম ীর এ কথার পছেন সত তা আেছ। সারা িব  আজ ীকার কের জলবা  পিরবতেনর ফেল যসব দশ িত  হেব তার 
মে  অ তম হে  বাংলােদশ। এখন মাি দ সে লেন সামি কভােব িবষয়  িনেয় আেলাচনা হেব সত ; িক  রাে র অনা েহর 
কারেণ এে ে  আেদৗ কােনা সমাধােন আসা যােব না। ‘কপ’ সে লেনর থতা এখােনই। 
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