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উপসিত িবোইদ্ক আসম আন্তসরক শুদ্ভচ্ছো জোনোই।  

বোংলোদ্দেিহ সবদ্ের ৬০টি শদদ্ের প্রোয় ৩০০ প্রসতসনসধ এই িদ্েলদ্ন অংেগ্রহণ করদ্েন। বোংলোদ্দে িরকোর, জনগণ 

এবং সনদ্জর পক্ষ শেদ্ক আসম িবোইদ্ক এ িদ্েলদ্ন স্বোগত জোনোসচ্ছ।  

জলবোয়ু পসরবতচনজসনত িমস্যো বতচমোন সবদ্ের জন্য মোরোত্মক হুমসক হদ্য় শদখো সদদ্য়দ্ে। আমোদ্দর প্রোকৃসতক পসরদ্বদ্ের 

অসিত্ব আজ িঙ্কদ্ের মুদ্খোমুসখ। সেল্প সবপ্লদ্বর সূৈনোলগ্ন শেদ্ক মোনুদ্ষর অসনয়সন্ত্রত কম চকোন্ড আমোদ্দর পসরদ্বেদ্ক অসিসতেীল 

কদ্র তুদ্লদ্ে।  

জলবোয়ু এবং পসরদ্বে অবক্ষদ্য়র এই প্রবণতো বন্ধ করো নো শগদ্ল, আমোদ্দর পরবতী প্রজদ্ের জন্য তো মোরোত্মক হুমসক 

হদ্য় শদখো সদদ্ব। শেকিই পসরদ্বে এবং উন্নয়দ্নর জন্য ্যকসতিগগত, জোতীয়, আঞ্চসলক এবং আন্তজচোসতকভোদ্ব আমোদ্দর এখনই 

িমসিত পদদ্ক্ষপ সনদ্ত হদ্ব।  

আেোর কেো হদ্চ্ছ, শগোেো সবদ্ের পসরদ্বে এবং উন্নয়ন কমীগণ িোমোসজক অসভদ্ োজন িংক্রোন্ত সবষদ্য় একদ্ োদ্গ কোজ 

শুরু করদ্েন। গ্রীন হোউজ গ্যোি সনিঃিরদ্ণর ফদ্ল চবসেক উষ্ণতো বৃসি পোদ্চ্ছ।  োরফদ্ল সবদ্ের বহু জনদ্গোষ্ঠী অসভদ্ োজন কো চক্রম 

গ্রহণ করদ্ত বোধ্য হদ্চ্ছ। সবদ্েষ কদ্র অদ্পক্ষোকৃত দসরদ্র জনদ্গোষ্ঠী এই সবরূপ প্রভোদ্বর প্রেম সেকোদ্র পসরণত হদ্চ্ছ। আসম আেো 

কসর, এই িদ্েলদ্ন সবদ্েষজ্ঞগণ শ িব বতিগ্যক ও সুপোসরেমোলো উপিোপন করদ্বন, তো িরকোর, উন্নয়ন িংিো এবং িংসিষ্ট 

িকলদ্ক কো চকর পদদ্ক্ষপ গ্রহণ করদ্ত িোহোয্য করদ্ব।  

িেোসনত অংেগ্রহণকোরীবৃন্দ,  

আপনোরো অদ্নদ্কই ইদ্তোমদ্ধ্য বোংলোদ্দদ্ের সবসভন্ন অঞ্চল িফর কদ্রদ্েন। আপনোরো শদদ্খদ্েন , জলবোয়ু পসরবতচদ্নর 

ফদ্ল সৃষ্ট প্রভোদ্ব আমোদ্দর সবসভন্ন জনদ্গোষ্ঠী কীভোদ্ব ক্ষসতগ্রি হদ্য়দ্ে এবং এখনও হদ্চ্ছ। তোদ্দরদ্ক একসদদ্ক দোসরদ্দ্রে্র িদ্ে 

িংগ্রোম করদ্ত হদ্চ্ছ, অন্যসদদ্ক পসরদ্বে সবপ চদ্য়র ক্ষসতকর প্রভোব শমোকোসবলো করদ্ত হদ্চ্ছ। এেো শুধু তোদ্দর জন্য কঠিনই নয়, 

এেো তোদ্দর প্রসত এক ধরদ্নর অসবৈোর। সকছু সবত্তেোলী মোনুদ্ষর সবলোিী জীবন োত্রোর ফদ্ল সৃষ্ট সবরূপ প্রভোব িোধোরণ জনগণ বহন 

করদ্ব শকন?  

বতচমোন সবদ্ে আমরো এদ্ক অপদ্রর কোে শেদ্ক সেখসে। আপনোরো সবজ্ঞোনীগণ এবং উন্নয়ন কমীরো শ মন দসরদ্র জনদ্গোষ্ঠী 

এবং তোদ্দর কম চকোন্ড শেদ্ক অদ্নক সকছু সেখদ্েন, শতমসন তোরোও, সবদ্েষ কদ্র িোনীয় িরকোর এবং শবিরকোসর উন্নয়ন 

িংিোগুদ্লো, আপনোদ্দর কোে শেদ্ক সেক্ষো গ্রহণ কদ্র জলবোয়ু পসরবতচনজসনত িমস্যোর িমোধোদ্ন কোজ করদ্েন।  



আমোদ্দর িকদ্লর উদ্েশ্য একেোই, তো হদ্চ্ছ জলবোয়ু পসরবতচদ্নর ক্ষসতকর প্রভোব শমোকোসবলো কদ্র শেকিই উন্নয়ন 

সনসিত করো।  

সবদ্ের সবসভন্ন প্রোন্ত শেদ্ক আগত সবজ্ঞোনী এবং অসভদ্ োজন কমীদ্দর আসম এই পোরস্পসরক সেক্ষো কো চক্রমদ্ক আরও 

শজোরদোর করোর আহবোন জোনোসচ্ছ। তদ্ব শুধু অসভদ্ োজনই জলবোয়ু পসরবতচনজসনত িমস্যো িমোধোদ্নর একমোত্র উপোয় নয়। এ 

সবষয়টি আমোদ্দর স্মরণ রোখদ্ত হদ্ব।  

জলবোয়ু পসরবতচনজসনত িমস্যোর প্রকৃত িমোধোন সনসহত রদ্য়দ্ে এর প্রধোন কোরণ গ্রীন হোউজ গ্যোি সনগ চমণ হ্রোদ্ির মদ্ধ্য। 

ধনী শদেগুদ্লোদ্ক এ ্যকোপোদ্র শনতৃদ্ত্বর ভূসমকো গ্রহণ করদ্ত হদ্ব। এই ক্ষসতকর প্রভোব শমোকোসবলোয় পদদ্ক্ষপ গ্রহদ্ণ  ত সবলম্ব হদ্ব, 

মোনুদ্ষর শভোগোসন্ত তত বোড়দ্ব। তত শবসে অসভদ্ োজন কম চসূসৈর প্রদ্য়োজন হদ্ব।  

এ কেো অস্বীকোর করোর উপোয় শনই শ , জলবোয়ু পসরবতচদ্নর জন্য সবদ্ের িব শদে িমোনভোদ্ব দোয়ী নয়। ধনী এবং উন্নত 

শদেগুদ্লো তোদ্দর উন্নয়ন এবং জীবন োপন প্রসক্রয়োয় অসধক পসরমোণ জীবোশ্ম জ্বোলোসন ্যকবহোর করদ্ে। তোরোই এই ক্ষসতকর 

পসরবতচদ্নর জন্য প্রধোনতিঃ দোয়ী।  

তোদ্দর অনুিরণ কদ্র অদ্নক উন্নয়নেীল শদেও বতচমোদ্ন একই ধরদ্নর উন্নয়ন কম চসূসৈ গ্রহণ করদ্ে।  োরফদ্ল পসরসিসত 

আরও জটিল আকোর ধোরণ করদ্ে। ন্যোয় সবৈোদ্রর স্বোদ্ে চ জলবোয়ু পসরবতচনজসনত িমস্যো িমসষ্টগতভোদ্ব সকন্তু সভন্নতর দোসয়ত্বদ্বোধ 

এবং িক্ষমতো সদদ্য় শমোকোসবলো করো প্রদ্য়োজন। কোরণ, ধনী শদেিমূহ িবদ্ৈদ্য় শবসে পসরমোণ ক্ষসতকোরক গ্যোি সনগ চমণ করদ্ে।  

তোদ্দরদ্ক ক্ষসতগ্রি শদেগুদ্লোর অসভদ্ োজন কো চক্রদ্ম শজোরোদ্লোভোদ্ব এসগদ্য় আিো প্রদ্য়োজন।  

সুসধবৃন্দ,  

জলবোয়ু পসরবতচদ্নর ফদ্ল বোংলোদ্দে সবদ্ের অন্যতম ঝুঁসকপূণ চ শদে। আমোদ্দর উপকূলীয় অঞ্চদ্লর প্রোয় ৪০ সমসলয়ন 

মোনুষ সবসভন্ন ঝুঁসকর িেুখীন। িমুদ্র-পৃদ্ষ্ঠর উচ্চতো বৃসি, লবণোতিগ পোসনর প্রদ্বে, িোইদ্লোন, জদ্লোচ্ছ্বোি এবং ভূসমক্ষদ্য়র মত 

প্রোকৃসতক সবপ চদ্য়র ফদ্ল তোদ্দর হোজোর বেদ্রর ঐসতহযগত জীবন- োপন প্রসক্রয়ো এবং অে চনীসত আজ সবপ চি। এরফদ্ল দোসরদ্রয 

সবদ্মোৈদ্ন আমরো শ িব উন্নয়ন কম চসূসৈ গ্রহণ করসে, শিগুদ্লো কোসিত লক্ষয অজচদ্ন ্যকে চ হদ্চ্ছ।  

২০০৭ িোদ্লর প্রলঙ্কোরী ঘূসণ চঝড় ‘সিডর' এবং ২০০৯ িোদ্লর ‘আইলো'য় ক্ষসতগ্রি হোজোর হোজোর মোনুষ আজও তোদ্দর 

বোসড়ঘদ্র সফদ্র শ দ্ত পোদ্রসন। হোজোর হোজোর শহক্টর আবোসদ জসম লবণোতিগ পোসনর নীদ্ৈ তসলদ্য় আদ্ে।  

এিব সবষয়দ্ক সবদ্বৈনোয় সনদ্য় িরকোর জলবোয়ু পসরবতচনজসনত িমস্যো শমোকোসবলোর জন্য ‘বোংলোদ্দে জলবোয়ু পসরবতচন 

শকৌেল ও কম চপসরকল্পনো' গ্রহণ কদ্রদ্ে। এজন্য আমরো প্রোয় ২০০ সবসলয়ন ইউএি ডলোদ্রর ‘জোতীয় জলবোয়ু পসরবতচন ট্রোস্ট ফোন্ড' 

গঠন কদ্রসে। এই ট্রোস্ট ফোন্ড ইদ্তোমদ্ধ্যই কোজ শুরু কদ্রদ্ে এবং সবসভন্ন িরকোসর ও শবিরকোসর িংিোদ্ক িহোয়তো সদদ্য়  োদ্চ্ছ।  

তদ্ব এ িমস্যো এতেোই প্রকে শ  বোংলোদ্দদ্ের একোর পদ্ক্ষ সনজস্ব িম্পদ সদদ্য় এেো শমোকোসবলো করো িম্ভব নয়। 

আমোদ্দর সবসভন্ন আন্তজচোসতক উন্নয়ন িহদ্ োগীরো এ প চন্ত ১০০ সমসলয়ন ডলোর িোহোদ্য্যর প্রসতশ্রুসত সদদ্য়দ্ে। আমরো এজন্য তোদ্দর 

প্রসত কৃতজ্ঞতো জোনোসচ্ছ। তদ্ব এই িোহোয্য প্রদ্য়োজদ্নর তুলনোয় সনতোন্তই অপ্রতুল। কোরণ এ িমস্যো শমোকোসবলোয় আমোদ্দর কদ্য়ক 

সবসলয়ন ডলোদ্রর প্রদ্য়োজন।  

এখোদ্ন আসম উদ্ল্লখ করদ্ত ৈোই শ , আমোদ্দর জনগণ সবদ্েষ কদ্র দসরদ্র জনদ্গোষ্ঠী তোদ্দর িীসমত িম্পদ এবং িক্ষমতো 

সদদ্য় জলবোয়ু পসরবতচনজসনত িমস্যো শমোকোসবলো এবং অসভদ্ োজন প্রসক্রয়োয় িদ্ব চোচ্চ দক্ষতো শদখোদ্ত িমে চ। এই দক্ষতো আমোদ্দর 

িোমোসজক কোঠোদ্মো, দীঘ চ অসভজ্ঞতো এবং সনজস্ব জ্ঞোনভোন্ডোদ্রর মদ্ধ্যই সনহীত রদ্য়দ্ে। সবজ্ঞোনী এবং পসরকল্পনোসবদগণ িমদ্য়র 

পরীক্ষোয় উত্তীণ চ এিব জ্ঞোনভোন্ডোর শেদ্ক উপকৃত হদ্ত পোদ্রন।  

জলবোয়ু পসরবতচদ্নর সবরূপ প্রসক্রয়োর প্রভোদ্ব দসরদ্র জনদ্গোষ্ঠী িবদ্ৈদ্য় শবসে ক্ষসতর  িেুখীন হদ্চ্ছ। স্বদ্ল্পোন্নত শদেগুদ্লোর 

শক্ষদ্ত্র এটি সবদ্েষভোদ্ব প্রদ্ োজয। স্বদ্ল্পোন্নত শদেগুদ্লোর অন্যতম িদস্য সহদ্িদ্ব বোংলোদ্দে United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) এর জলবোয়ু পসরবতচন আদ্লোৈনোয় গুরুত্বপূণ চ ভূসমকো পোলন কদ্র 

 োদ্চ্ছ।  



এ প্রিদ্ে আসম ২০০৯ িোদ্ল শকোদ্পনদ্হদ্গদ্ন অনুসষ্ঠত COP-15-এ সবদ্ের অন্যোন্য শনতৃবৃদ্ন্দর িদ্ে আমোর 

অংেগ্রহদ্ণর সবষয়টি উদ্ল্লখ করদ্ত ৈোই। শিখোদ্ন আসম আমোদ্দর উদ্বদ্গর সবষয়টি সবে শনতৃবৃদ্ন্দর িোমদ্ন শজোরোদ্লোভোদ্ব তুদ্ল 

ধসর। পোেোপোসে এ িমস্যো শমোকোসবলোয় জরুসর পদদ্ক্ষপ শনওয়োর আহবোন জোনোই।  

জলবোয়ু আদ্লোৈনোয় আমোদ্দর প্রধোন লক্ষয হওয়ো উসৈত দ্রুত ক্ষসতকর গ্যোি সনগ চমণ বন্ধ করো, অসভদ্ োজদ্নর জন্য প চোপ্ত 

পসরমোণ তহসবল গঠন এবং জলবোয়ু ন্যোয়সবৈোর প্রসতষ্ঠো করো।  

সুসিৃবন্দ,  

িরকোসর, আন্তজচোসতক িংিো, সুেীল িমোজ, সেক্ষোসবদ এবং গণমোধ্যদ্মর সবপুল িংখ্যক অংেগ্রহণকোরী আজদ্কর এই 

িদ্েলদ্ন অংেগ্রহণ করদ্েন। আসম আেো কসর িমোজসভসত্তক অসভদ্ োজদ্নর মোধ্যদ্ম কীভোদ্ব িবদ্ৈদ্য় দুব চল এবং দসরদ্র 

জনদ্গোষ্ঠীদ্ক িোহোয্য করো  োয় তো সনদ্য় আপনোরো আদ্লোৈনো করদ্বন।  

পসরদ্বে ও বন মন্ত্রণোলদ্য়র িহদ্ োসগতোয় ‘বোংলোদ্দে শিন্টোর ফর অযোডভোন্সড স্টোসডজ' এবং যুতিগরোজযসভসত্তক 

‘ইন্টোরন্যোেনোল ইনসস্টটিউে ফর এনভোয়রনদ্মন্ট এন্ড শডদ্ভলপদ্মন্ট' এই িদ্েলদ্নর আদ্য়োজন কদ্রদ্ে। আসম তোদ্দরদ্ক ধন্যবোদ 

জোনোসচ্ছ।   

জলবোয়ু পসরবতচদ্নর ঝুঁসক িদ্েও প্রোকৃসতক শিৌন্দ চময় এক অপরূপ সুন্দর আমোদ্দর বোংলোদ্দে। এ শদদ্ের মধ্য সদদ্য় 

প্রবোসহত হদ্য়দ্ে অিংখ্য নদ-নদী। আমোদ্দর রদ্য়দ্ে িবদ্ৈদ্য় বড় বোলুকোময় িমুদ্র চিকত, কক্সবোজোর। এখোদ্ন রদ্য়দ্ে জীবববসৈদ্ত্রয 

ভরপুর সবদ্ের িবদ্ৈদ্য় বড় ম্যোনদ্গ্রোভ বনভূসম, সুন্দরবন। আমোদ্দর রদ্য়দ্ে বন্ধুবৎিল এবং অসতসেপরোয়ণ জনগণ। আসম আেো 

কসর এই িদ্েলদ্ন অংেগ্রহণ, সবসভন্ন িোন পসরদে চন এবং বোংলোদ্দদ্ে আপনোদ্দর অবিোন উপদ্ভোগ্য এবং আনন্দদোয়ক হদ্ব।  

আসম এই িদ্েলদ্নর িোসব চক িোফল্য কোমনো করসে। আেো কসর, এই িদ্েলদ্ন শ িব সুপোসরে গৃহীত হদ্ব তো আমোদ্দর 

িবোর কোদ্জ লোগদ্ব।  

িবোইদ্ক আবোরও ধন্যবোদ জোসনদ্য় আসম Fifth International Conference on Community Based 

Adaptation to Climate Change এর শুভ উদ্বোধন শঘোষণো করসে।     

শখোদো হোদ্ফজ।  

জয় বোংলো, জয় বেবন্ধু।  

বোংলোদ্দে সৈরজীবী শহোক।  

.....  


