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আসসালামু আলাইকুম and Good Morning to all of you.  

            জলিায়ু পবরির্তশনর প্রিাি দমাকাশিলায় অর্যন্ত গুরুত্বপূণ ত এ সশেলশনর উশবাধন অনুষ্ঠাশন উপবির্ সকলশক আন্তবরক 

ধন্যিাে ও অবিনন্দন জানাবি।  

            আমরা জাবর্সংশের জলিায়ু বিষয়ক দেমওয়াকত কনশিনেশনর আওর্ায় ব্যাপক আশলার্না শুরু করশর্ যাবি। আগামী 

জুশন ‘বরশয়া প্লাস টুশয়বি’ অনুবষ্ঠর্ হশি। দযখাশন বিশ্বব্যাপী সহনীয় উন্নয়ন ও সবুজ অি তনীবর্ গশে দর্ালার করণীয় বনধ তারশণর 

দকৌেল বনশয় আশলার্না হশি। এর আশগ এ ধরশনর বিঠক অর্যন্ত ফলপ্রসু হশি িশল আবম মশন কবর।  

            বিবিন্ন দেে দিশক আসা জনপ্রবর্বনবধগণ জলিায়ু পবরির্তশনর র্যাশলঞ্জ দমাকাশিলায় করণীয় বনধ তারশণ গুরুত্বপূণ ত অিোন 

রাখশিন িশল আবম আো কবর। এ র্যাশলঞ্জগুশলা অর্যন্ত িাস্তি। আমাশের মশন রাখশর্ হশি দয পবরশিে, অি তনীবর্, উন্নয়ন ও 

বনরাপত্তা এক সূশে গাঁিা এিং অপবরবমর্ পণ্য উৎপােন ও দিাক্তা-র্াবহো আমাশের জীিন বনি তাশহর ব্যিিাশক ঝুঁবকপূণ ত কশর 

তুশলশে।  

সুবধমন্ডলী,  

            জাবর্সংশের জলিায়ু পবরির্তন বিষয়ক দেমওয়াকত কনশিনেশনর অংে বহশসশি আমরা অশনক িে আো বনশয় 

দকাশপনশহশগন বগশয়বেলাম। দিশিবেলাম, িাবলশর্ দনয়া প্রবর্শ্রুবর্গুশলার বিষশয় ঐকমর্য প্রবর্বষ্ঠর্ হশি। র্ারপর কানকুশনও  

আোিােী বেলাম। িারিাশন অনুবষ্ঠর্ কপ দসশিনটিশন বকছু অগ্রগবর্ সশেও আমরা আইনবসদ্ধ প্রবর্শ্রুবর্ দপলাম না। এখন আমরা 

আো-বনরাোর মাশে োঁবেশয় আবে।  

            আমাশের প্রবর্ বেশপান্নর্ দেেগুশলার এ উোসীনর্া অপ্রর্যাবের্। র্াশের দকউ দকউ বকশয়াশো দপ্রাশোকল দিশক দিবরশয় 

যাওয়ায় কপ দসশিনটিন প্রায় ব্যি ত হশর্ যাবিশলা। অবধকাংে দেশের সবেবলর্ উশযাশগর কারশণ র্া হয় বন। আবম আো কবর, 

িবিষ্যৎ আশলার্নাগুশলাশর্ও এ ঐকয িজায় িাকশি।       

সুবধবৃন্দ,  

            অর্যন্ত ঝুঁবকপূণ ত বকন্তু দমাকাশিলার সামর্থ্ত কম এমন দেেগুশলাশক বনশয় ‘ক্লাইশমে িালনাশরিল দফারাম’ গঠন কশরবে। 

যাশর্ আমরা বিশ্বিাসীর কাশে আমাশের োিী দজারাশলািাশি উপিাপন করশর্ পাবর। দফারাশমর তৃর্ীয় সশেলন গর্ নশিম্বশর 

ঢাকায় অনুবষ্ঠর্ হশয়শে। ঝুঁবক দমাকাশিলায় ১৪-েফা দোষণা গৃহীর্ হশয়শে।  



            আবম অর্যন্ত আনশন্দর সাশি জানাবি দয, জলিায়ু দূষণকারীরা যখন উশযাগ বনশর্ ব্যি ত হশয়শে, র্খন এ দফারাশমর 

অশনক সেস্য োবয়ত্বেীলর্ার পবরর্য় বেশয়শে। আমরা বনজস্ব উশযাশগ জলিায়ু পবরির্তশনর সাশি খাপ খাওয়াশনার পাোপাবে 

দমাকাশিলার উশযাগও বনশয়বে।  

            িাংলাশেশে আমরা বিগর্ বর্ন িের ধশর আমাশের সীবমর্ সম্পে বেশয় খাপ খাওয়াশনা ও ঝুঁবক দমাকাশিলার দর্ষ্টা কশর 

যাবি। এ লশযয আমরা আমাশের বনজস্ব উৎস দিশক ৩০ দকাটি িলার িরাদ্দ বেশয়বে। সাশে ১২ দকাটি িলাশরর ট্রাস্ট ফাশন্ডর 

আওর্ায় বিবিন্ন কম তসূর্ী িাস্তিায়ন করবে। আমরা ঘূবণ তেে আশ্রয়শকন্দ্র ও িাঁধ বনম তাণ, নেী খনন, িনায়ন, িন্যা, খরা ও লিণাক্তর্া 

সবহষ্ণু বিবিন্ন ফসশলর জার্ উদ্ভািন কশরবে। এসি কম ত সম্পােশন আমাশের উন্নয়ন িাশজশের একো অংে ব্যয় কশরবে। আমাশের 

প্রর্যাো বেল দয, এ বিোল কম তযশে আমরা আন্তজতাবর্ক দগাষ্ঠীর যশিষ্ট সহায়র্া পাশিা। বকন্তু আমরা দর্মন সাো পাইবন।  

            উন্নয়ন সহশযাগীরা এখন পয তমত্ম র্াশের প্রবর্শ্রুবর্ পূরণ কশর বন। বিগর্ দুই েেক ধশর বিশেবেক সহায়র্া কমশে। এখন 

দেখবে, জলিায়ু অি তায়শনর সাশি উন্নয়ন অি তায়নশক বমবলশয় দফলা হশি। জলিায়ু অি তায়ন দকাশনা েয়া-োবযণ্ণ নয়। এো হশি, 

বেশপান্নর্ দেেগুশলা যুগ যুগ ধশর দয িায়ু দূষণ কশরশে র্ার যবর্পূরণ। এটি নতুন, অবর্বরক্ত এিং অনুোন বহশসশি বেশর্ হশি।  

            বেশপান্নর্ দেেগুশলার দকাশপনশহশগশন দেয়া প্রবর্শ্রুবর্ পূরশণও দর্মন উশযাগ দেখবে না। ২০১৩ দিশক ২০২০ পয তন্ত ‘গ্রীন 

ক্লাইশমে ফান্ড’ পবরর্ালশনর লশযয কীিাশি র্হবিল সংগৃহীর্ হশি র্াও পবরষ্কার নয়। সবুজ প্রযুবক্ত হস্তান্তশরর দকাশনা প্রবিয়া 

দেখা যাশি না।  

            বনম্নভূবম ও জনিহুল দেে বহশসশি আমরা সমুদ্রস্তশরর উচ্চর্া বৃবদ্ধ এিং এজন্য উপকূলীয় অঞ্চশলর ব্যাপক জনশগাষ্ঠীর 

গৃহহীন হওয়া বনশয় অর্যন্ত উববগ্ন। আইবপবসবপ’র বরশপাে ত অনুযায়ী সমুদ্রস্তশরর উচ্চর্া এক বমোর িােশল িাংলাশেশের এক-

পঞ্চমাংে ভূবম জলমগ্ন হশি। প্রায় ২ দকাটি মানুষ িাস্তচ্যযর্ হশি। এই িাস্তচ্যযর্ মানুষগুশলার সঠিক র্াবহো দমোশর্ লাগসই 

পবরকপনা গ্রহণ জরুরী হশয় পশেশে।  

সোবনর্ সংসে সেস্যগণ,  

            জলিায়ু পবরির্তশনর ঝুঁবক দমাকাশিলার দকৌেল বনধ তারশণর সাশি সাশি কাি তন বনিঃসরণ কমাশনার পদ্ধবর্ বনশয় 

আশলার্নার জন্য আপনাশের প্রবর্ আহ্বান জানাই। পাোপাবে জনগণশক নিায়নশযাগ্য জ্বালাবন ও সবুজ প্রযুবক্ত ব্যিহাশর উবদু্ধ 

করশিন িশল আো কবর। িাংলাশেশে আমরা দসৌরবিদুযৎ ও িাশয়াগ্যাস উৎপােশন বিশেষ উশযাগ গ্রহণ কশরবে।     

            কাি তন বনিঃসরণ হ্রাশস আইনগর্ চ্যবক্ত সম্পােশন আমাশের আর দেবর করা ঠিক হশি না। জলিায়ু বিষয়ক একটি নতুন 

দেমওয়াকত বর্রী করশর্ হশি। দযখাশন উন্নয়নেীল বিশ্ব বিশেষকশর ঝুঁবকপূণ ত দেেগুশলার জন্য পয তাপ্ত অি ত ও কাবরগবর সহায়র্া 

বনবির্ হশি। জলিায়ু পবরির্তশনর ফশল জনগশণর দমৌবলক অবধকার বিবির্ হশি। উপকূলীয় জনশগাষ্ঠী জীিন ধারণ, উন্নয়ন, 

স্বািযরযা, বনরাপে পাবন ও স্যাবনশেেশনর অবধকার হারাশি। কাি তন হ্রাশসর কম তসূর্ীগুশলা যাশর্ মানুষশক নতুনিাশি 

অবধকারিবঞ্চর্ না কশর দসবেশক লযয রাখশর্ হশি।  

            জাবর্সংশের দেমওয়াকত কনশিনেশনর আওর্ায় ‘সমর্া’র বিষশয় বিশেষ গুরুত্ব বেশর্ হশি। দেে, অঞ্চল, ধনী-গরীি 

দিশে এ সমর্া হশর্ হশি। বিবিন্ন দেশের অবধকার ও োবয়শত্বর মশে সমন্বয় সাধশনর মােশম সমর্া বনরূপণ করশর্ হশি। 

আশলার্নায় সামবগ্রক প্রবৃবদ্ধ, ন্যায় প্রবর্ষ্ঠা ও মানি উন্নয়শনর বিষয়গুশলাশক প্রাধান্য বেশর্ হশি।  

সুবধবৃন্দ,  

            কাি তন বনিঃসরণ হ্রাশসর ববর্ীয় স্তশরর লযয পূরণ দিশক বিশ্ব বপবেশয় যাশি। কারণ, ২০১২ সাল পরির্ী হ্রাশসর লযযমাো 

বনধ তাবরর্ হয় বন। এই বিলশম্বর কারশণ বিশশ্বর দকাশনা দকাশনা বীপ র্বলশয় দযশর্ পাশর। আমরা র্া েেশর্ বেশর্ পাবর না।  

            আমরা ‘বরশয়া প্লাস টুশয়বি’ দর্ নতুন কম তপবরকপনা গ্রহণ করশিা। পাোপাবে  ১৯৯২ সাশল গৃহীর্ ‘এশজন্ডা টুশয়বি-

ওয়াশন’র বর্নটি স্তম্ভশক বিশেষ গুরুত্ব বেশর্ হশি। দযখাশন পবরশিশের যবর্ না কশর সামাবজক উন্নয়ন ও অি তননবর্ক সমৃবদ্ধ 

অজতশনর কিা িলা হশয়শে। সবুজ ও পবরিন্ন উন্নয়শনর কিা িলা হশয়শে। বকন্তু র্া যাশর্ োবরদ্রয দূরীকরণশক বিলবম্বর্ ও িাঁধাগ্রস্ত 

না কশর দসবেশক লযয রাখশর্ িশলশে। সহনীয় উন্নয়নশক িারসাম্যপূণ ত করার কিা িলা হশয়শে। 

            িাংলাশেে গ্রীনহাউস গ্যাস বনগ তমশনর বিষশয় সর্কত আশে এিং স্বর্িঃপ্রশণাবের্িাশি উশযাগ বনশি। আবম আো কবর, 

আমাশের উন্নয়ন সহশযাগীরা আমাশের এ প্রশর্ষ্টায় সমি তন দযাগাশিন।    



সুবধমন্ডলী,  

            সংসে সেস্যশের কাশে েবরদ্র অসহায় মানুষ, নারী সিাই গুরুত্বপূণ ত দিাোর। র্াই অি তননবর্ক পবরকপনা ও নীবর্-দকৌেল 

প্রণয়শন র্াশের উশবগ-উৎকণ্ঠাশক বিশির্নায় বনশর্ হশি। এই ধবরেীর প্রবর্ও আমাশের প্রবর্শ্রুবর্ িাকশর্ হশি। এ মহর্ী োবয়ত্ব 

পালশন জনপ্রবর্বনবধশেরশকই অগ্রণী ভূবমকা পালন করশর্ হশি।  

            আসুন, আমরা জনগণশক সুখ, োবন্ত, সমৃবদ্ধ দেয়ার প্রবর্শ্রুবর্ পূরশণ জলিায়ু পবরির্তশনর প্রিািগুশলা গিীরিাশি বিশেষণ 

কবর। দমাকাশিলা ও খাপ খাওয়াশনার কম তসূর্ীগুশলা গ্রহণ কবর। এলশযয উন্নর্ ও উন্নয়নেীল বিশ্বশক মু্য  োবয়ত্ব পালশন উবুদ্ধ 

কবর।  

            এ আহ্বান জাবনশয় আবম জলিায়ু বিষয়ক এ সশেলশনর শুি উশবাধন দোষণা করবে।   

দখাো হাশফজ ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাশেে বর্রজীিী দহাক।  

... 


