
7th Community Based Adaptation to Climate Change  

উদ্বোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

শেখ হোসিনো  

রূপিী বোাংলো শহোদ্েল, ঢোকো, শিোমবোর, ০৯ ববেোখ ১৪২০, ২২ এসপ্রল ২০১৩  

 

সবিসমল্লোসহর রোহমোসনর রোসহম  

িভোপসি,  
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িাংিদ িদস্যবৃন্দ,  

উপসিি পসরদ্বেসবদ এবাং পসরদ্বে সবজ্ঞোনীগণ,  

সুসধমন্ডলী।  

            আিিোলোমু আলোইকুম and very good morning to you all.  

Community Based Adaptation to Climate Change- এর ৭ম আন্তর্জোসিক িদ্েলদ্নর 

উদ্বোধন অনুষ্ঠোদ্ন িবোইদ্ক শুদ্ভচ্ছো র্োনোসচ্ছ।  

র্লবোয়ু পসরবিজন িমগ্র মোনবদ্গোষ্ঠী এবাং এই ধসরত্রীর র্ন্য এক সবেোল হুমসক হদ্য় দাঁসিদ্য়দ্ে। শুধু মোনুষই নয় , শগোেো 

প্রোকৃসিক পসরদ্বদ্ের অসিত্ব আর্ সবরোে ঝুঁসকর িেুখীন। সেল্প সবল্পদ্বর পর শেদ্ক মোনুদ্ষর অসনয়সন্ত্রি কোর্ জকলোপ পৃসেবীর 

র্লবোয়ুদ্ক অসিসিেীল কদ্র তুদ্লদ্ে।  

র্লবোয়ু এবাং পসরদ্বে সবনদ্ের বিজমোন এই ধোরো পসরবিজন করদ্ি নো পোরদ্ল আমোদ্দর পরবিী প্রর্্মকদ্ক কিনন 

চ্যোদ্লদ্ের মুদ্খোমুসখ হদ্ি হদ্ব। আর এর্ন্য িোরো আমোদ্দর কখনই ক্ষমো করদ্ব নো। শেকিই পসরদ্বে এবাং উন্নয়দ্নর র্ন্য 

আমোদ্দর এখনই একক, িোনীয়, র্োিীয়, আঞ্চসলক এবাং ববসিকভোদ্ব ব্যবিো সনদ্ি হদ্ব এবাং এেো করদ্ি হদ্ব িদ্ব জোচ্চ অগ্রোসধকোর 

সদদ্য়।  

সবিব্যোপী পসরদ্বে এবাং উন্নয়ন সবদ্েষজ্ঞগণ কমুযসনটি-সভসিক অসভদ্র্োর্ন সবষদ্য় কোর্ কদ্র র্োদ্চ্ছন। গ্রীন হোউর্ গ্যোি 

সনগ জমন এবাং িো বোয়ুমন্ডদ্ল র্দ্ম েোকোর ফদ্ল র্লবোয়ু ও পসরদ্বদ্ের শর্ ক্ষসি হদ্চ্ছ, িো শমোকোসবলোর র্ন্য বহু কমুযসনটিদ্ক 

অসভদ্র্োর্ন পদ্ধসি গ্রহণ করদ্ি হদ্চ্ছ।  

সবসভন্ন র্নদ্গোষ্ঠী, সবদ্েষ কদ্র দসরদ্র র্নগণ, এিব পসরবিজদ্নর বোরো িবদ্চ্দ্য় শবসে ক্ষসির িেুখীন হয়।  

আপনোদ্দর আর্দ্কর এই আদ্লোচ্নো সবিব্যোপী িরকোর, ববজ্ঞোসনক িম্প্রদোয়, িোনীয় িরকোর ও শবিরকোসর 

প্রসিষ্ঠোনগুদ্লোদ্ক র্লবোয়ু পসরবিজনর্সনি িমস্যো িমোধোদ্ন র্েোর্ে ব্যবিো সনদ্ি এবাং সনদ্র্দ্দর প্রস্ত্িি করদ্ি িহোয়িো করদ্ব 

বদ্ল আসম আেো কসর।  

সুসধবৃন্দ,  

বোাংলোদ্দদ্ের একটি সবেোল র্নদ্গোষ্ঠীদ্ক দোসরদ্রয এবাং র্লবোয়ু পসরবিজদ্নর সবমুখী প্রভোব শমোকোসবলো কদ্র টিদ্ক েোকদ্ি 

হয়। এেো শুধু িাঁদ্দর র্ন্য একটি কিনন িমস্যোই নয়, এটি িাঁদ্দর প্রসি অসবচ্োর এবাং অন্যোয্য। সকছু ধনী মোনুদ্ষর র্ীবনর্োপন 

প্রণোলী িোধোরণ গরীব মোনুদ্ষর র্ীবন এবাং র্ীসবকোদ্ক হুমসকর মুদ্খোমুসখ করদ্ব - এেো শকন হদ্ব?  

বিজমোন সবি হদ্চ্ছ পোরস্পসরক সেক্ষোর িোন। আপনোরো সবজ্ঞোনীরো শর্মন সবসভন্ন র্নদ্গোষ্ঠী এবাং িাঁদ্দর কম জকোন্ড শেদ্ক 

সেখদ্ি পোদ্রন, শিমসন দসরদ্র র্নদ্গোষ্ঠী, িোনীয় িরকোর এবাং শবিরকোসর িাংিোগুদ্লোরও র্লবোয়ু পসরবিজন সবষয়ক িমস্যো 

শমোকোসবলোর র্ন্য সবজ্ঞোনসভসিক িথ্য ও জ্ঞোনভোন্ডোদ্র অবোধ প্রদ্বেোসধকোর েোকদ্ি হদ্ব।  



সবিব্যোপী ববজ্ঞোসনক িম্প্রদোয় এবাং সবদ্েষজ্ঞদ্দর এই পোরস্পসরক সেক্ষোর প্রসিয়োদ্ক আসম আরও শর্োরদোর করোর 

আহ্বোন র্োনোসচ্ছ। িদ্ব এদ্ক্ষদ্ত্র আসম বলব অসভদ্র্োর্নই একমোত্র িমোধোন নয়। প্রকৃি িমোধোন সনসহি আদ্ে র্লবোয়ু পসরবিজদ্নর 

প্রধোন কোরণ গ্রীন হোউর্ গ্যোি সনগ জমন হ্রোদ্ির মদ্ে।  

গ্রীন হোউর্ গ্যোি সনগ জমন হ্রোদ্ি সবদ্ির ধনী শদেগুদ্লোদ্ক শনতৃদ্ত্বর ভূসমকো পোলন করদ্ি হদ্ব। এ িমস্যো িমোধোদ্ন উপেম 

প্রসিয়ো র্ি সবলসিি হদ্ব, িিদ্বসে অসভদ্র্োর্ন কম জকোন্ড গ্রহণ করদ্ি হদ্ব এবাং সবিব্যোপী দসরদ্র মোনুদ্ষর দুদ্ভ জোগও িি বোিদ্ব।  

এেো অস্বীকোর করোর উপোয় শনই শর্, র্লবোয়ু পসরবিজদ্ন সবদ্ির িকল শদে িমোনভোদ্ব দোয়ী নয়। ধনী এবাং উন্নি 

শদেগুদ্লোর র্ীবোি জ্বোলোসন-সনভ জর র্ীবনর্োপন এবাং উন্নয়ন প্রসিয়ো এই িমস্যোর র্ন্য প্রোেসমকভোদ্ব দোয়ী।  

অদ্নক উন্নয়নেীল শদেও বিজমোদ্ন একই পে অনুিরণ করদ্ে। ফদ্ল পসরসিসি আরও নোজুক হদ্চ্ছ। র্লবোয়ু িাংিোন্ত 

িমস্যোগুদ্লো িোধোরণ সকন্তু সভন্নির দোসয়ত্বদ্বোধ এবাং সনর্স্ব িক্ষমিো নীসির সভসিদ্ি িমোধোন করদ্ি হদ্ব।  

ধনী িেো অসধক উদগীরণকোরী শদেগুদ্লোদ্ক র্লবোয়ু পসরবিজন উপেদ্ম আরও শর্োরোদ্লো এবাং দোসয়ত্বেীল ভূসমকো পোলন 

করদ্ি হদ্ব। পোেোপোসে, িোদ্দরদ্ক ঝুঁসকপূণ জ শদেগুদ্লোর অসভদ্র্োর্ন কোর্ জিদ্ম এসগদ্য় আিদ্ি হদ্ব।  

সুসধবৃন্দ,  

প্রোয় ১৫ শকোটি মোনুষ অধুযসষি বোাংলোদ্দে একটি সনম্নোঞ্চলীয় ব-বীপ। র্লবোয়ু পসরবিজদ্নর সবরূপ প্রভোদ্বর সদক শেদ্ক 

বোাংলোদ্দে সবদ্ির অন্যিম ঝুঁসকপূণ জ শদে। আমোদ্দর উপকূদ্ল বিবোিকোরী প্রোয় ৪ শকোটি মোনুষ িমুদ্র উচ্চিো বৃসদ্ধ, লবণোক্ত পোসনর 

অনুপ্রদ্বে এবাং িোইদ্লোন, র্দ্লোচ্ছোি ও নদী ভোঙ্গদ্নর মি চ্রম প্রোকৃসিক দুদ্র্ জোদ্গর মুদ্খোমুসখ। এিব এলোকোর প্রচ্সলি র্ীবন 

প্রণোলী এবাং অে জনীসি ইদ্িোমদ্েই ব্যোপক ক্ষসির িেুখীন হদ্য়দ্ে। এরফদ্ল দোসরদ্রয সবদ্মোচ্ন এবাং প্রিযোসেি উন্নয়ন লক্ষযমোত্রো 

অর্জন ব্যোহি হদ্চ্ছ।  

এিব সবদ্বচ্নোয় সনদ্য়, আমরো পসরদ্বে িাংিোন্ত িমস্যোগুদ্লো অসভদ্র্োর্দ্নর মোেদ্ম সনরিদ্নর র্ন্য Bangladesh 

Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) বিসর কদ্রসে। এই কম জসূসচ্ বোিবোয়দ্নর 

র্ন্য আমোদ্দর সনর্স্ব িহসবল শেদ্ক ইদ্িোমদ্ে ২ হোর্োর ৫০০ শকোটি েোকো বো ৩৫০ সমসলয়ন ডলোদ্রর বোাংলোদ্দে লোইদ্মে শচ্ে 

ট্রোস্ট ফোন্ড গঠন কদ্রসে। এ ফোদ্ন্ডর আওিোয় ইদ্িোমদ্ে ১৩৯টি প্রকল্প অনুদ্মোদন শদওয়ো হদ্য়দ্ে। সবসভন্ন মন্ত্রণোলয় এবাং িাংিো 

এিব প্রকল্প বোিবোয়ন করদ্ে। এেোিো সবসভন্ন শবিরকোসর িাংিোর ৬৩টি প্রকল্প অনুদ্মোদন শদওয়ো হদ্য়দ্ে।  

িদ্ব এ িমস্যো এিেোই ব্যোপক শর্ বোাংলোদ্দদ্ের একোর পদ্ক্ষ সনর্স্ব িম্পদ সদদ্য় িোর িমোধোন িম্ভব নয়। উন্নয়ন 

িহদ্র্োগীদ্দর িহোয়িোয় আমরো লোইদ্মে শরসর্সলদ্য়ন্স ফোন্ড গঠন কদ্রসে। আন্তর্জোসিক প্রসিশ্রুসির অাংে সহদ্িদ্ব এ িহসবদ্ল 

আমরো এ পর্ জন্ত ১৮৯.৫ সমসলয়ন ডলোর িহোয়িো শপদ্য়সে। আমরো এই িহোয়িোর র্ন্য িোদ্দর ধন্যবোদ র্োনোসচ্ছ। িদ্ব এই িমস্যো 

শমোকোসবলোর র্ন্য আমোদ্দর সবসলয়ন সবসলয়ন ডলোদ্রর প্রদ্য়োর্ন হদ্ব।  

আমোদ্দর ক্ষসিগ্রি র্নগণ সবদ্েষ কদ্র ঝুঁসকদ্ি েোকো র্নদ্গোষ্ঠী িাঁদ্দর িীসমি িম্পদ এবাং িোমথ্যজ সদদ্য় র্লবোয়ু 

পসরবিজদ্নর সবরূপ প্রভোব শমোকোসবলোয় অিোধোরণ অসভদ্র্োর্ন ক্ষমিোর পসরচ্য় সদদ্য়দ্েন। এেো িম্ভব হদ্য়দ্ে িাঁদ্দর দীর্ জ অসভজ্ঞিো, 

িোনীয় জ্ঞোন এবাং সবদ্যমোন িমোর্ কোঠোদ্মোর কোরদ্ণ।  

সবজ্ঞোনী, পসরকল্পনোসবদ এবাং নীসিসনধ জোরকবৃন্দ এিব অসভজ্ঞিো ও জ্ঞোন শেদ্ক লোভবোন হদ্ি পোদ্রন।        

ভদ্র মসহলো ও মদ্হোদয়গণ,  

র্লবোয়ু পসরবিজনর্সনি কোরদ্ণ দসরদ্র র্নদ্গোষ্ঠীদ্ক িবদ্চ্দ্য় শবসে দুদ্ভ জোদ্গর মুদ্খোমুসখ হদ্ি হয়। এেো স্বদ্ল্পোন্নি 

শদেগুদ্লোর শক্ষদ্ত্র সবদ্েষভোদ্ব প্রদ্র্োর্য। স্বদ্ল্পোন্নি শদেগুদ্লোর অন্যিম িদস্য সহদ্িদ্ব বোাংলোদ্দে United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এ র্লবোয়ু পসরবিজন সবষয়ক সবসভন্ন 

আদ্লোচ্নোয় গুরুত্বপূণ জ অবদোন শরদ্খ চ্দ্লদ্ে।  

আসম অিযন্ত আনসন্দি শর্, এই িদ্েলদ্ন িোনীয় র্নগদ্ণর অসভদ্র্োর্ন ব্যবিোদ্ক প্রোধোন্য সদদ্য় প্রসিপোদ্য সনধ জোরণ করো 

হদ্য়দ্ে। এেো খুবই প্রোিসঙ্গক। কোরণ, িোনীয় র্নদ্গোষ্ঠীদ্কই র্লবোয়ু পসরবিজদ্নর িমস্যোগুদ্লো িব জপ্রেম শমোকোসবলো করদ্ি হয়।  

িদ্ব এিব িমস্যোর শেকিই িমোধোদ্নর র্ন্য, কমুযসনটি-সভসিক অসভদ্র্োর্নদ্ক িোমসেক পসরকল্পনো, কোঠোদ্মোগি উন্নয়ন 

এবাং িোনীয় পর্ জোদ্য়র উন্নয়ন প্রসিয়োয় িাংযুক্ত করদ্ি হদ্ব।  



বিজমোন িরকোর িোনীয় িরকোরদ্ক েসক্তেোলী করোর মোেদ্ম সিদ্ধোন্ত গ্রহণ প্রসিয়োদ্ক সবদ্কন্দ্রীকরণ করদ্ি প্রসিশ্রুসিবদ্ধ। 

র্োর ফদ্ল িোনীয় িরকোর উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বোিবোয়দ্নর শক্ষদ্ত্র বিজমোদ্ন গুরুত্বপূণ জ ভূসমকো পোলন করদ্ে।  

সপ্রয় অাংেগ্রহণকোরীবৃন্দ,  

র্লবোয়ু পসরবিজদ্নর ঝুঁসকদ্ি েোকো িদ্েও বোাংলোদ্দে পৃসেবীর অন্যিম প্রোকৃসিক শিৌন্দদ্র্ জর শদে। আমোদ্দর রদ্য়দ্ে 

অিাংখ্য বহমোন নদী। রদ্য়দ্ে কক্সবোর্োদ্রর অপূব জ িমুদ্র বিকি, সুন্দরবদ্নর অিোধোরণ শিৌন্দয্যজ ও িদ্ব জোপসর আমোদ্দর শদদ্ের 

বন্ধুত্বপূণ জ ও অসিসেপরোয়ন মোনুষ।  

আসম আেো কসর আপনোদ্দর এই আদ্লোচ্নো িভোয় অাংেগ্রহণ ও বোাংলোদ্দদ্ে অবিোন দুই-ই আনন্দদোয়ক ও স্মরণীয় হদ্ব।  

আসম এই িদ্েলদ্নর িফলিো কোমনো করসে এবাং আপনোদ্দর গুরুত্বপূণ জ সুপোসরেমোলোর র্ন্য অদ্পক্ষোয় েোকব।  

এই িদ্েলদ্নর আদ্য়োর্ক ও িকল অাংেগ্রহণকোরীদ্ক আবোরও ধন্যবোদ র্োসনদ্য় আসম Community Based 

Adaptation to Climate Change- এর ৭ম আন্তর্জোসিক িদ্েলদ্নর শুভ উদ্বোধন শর্োষণো করসে।  

শখোদো হোদ্ফর্  

র্য় বোাংলো, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বোাংলোদ্দে সচ্রর্ীবী শহোক।  

... 


