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প্রে রযররজ 
 

কাফ বন রন:যণ হ্রা ও ররঙ্গ-ভতা রবরিক প্রেকই রফশ্ব রনরিত কযতত জরুরয দতে গ্রণ ও েরতশ্রুরতয  

আন্তরযক ফাস্তফাতনয আহ্বান জানাতরন েরতভন্ত্রী পরজরাতুন প্রনছা ইরিযা এভর। 

 

রনউইকব, ২২ ভার্ ব ২০২২: 
 

জরফায়ু রযফতবতনয েবাফ প্রভাকারফরা জরুরয দতে গ্রণ এফং েরতশ্রুরতয আন্তরযক ফাস্তফাতনয ভাধ্যতভই কাফ বন রন :যণ হ্রা ও 

ররঙ্গ-ভতা রবরিক প্রেকই রফশ্ব রনরিত তত াতয ভতভ ব উতেখ কতযতছন নাযী ও রশু রফলক ভন্ত্রণারতয েরতভন্ত্রী পরজরাতুন প্রনছা ইরি যা 

এভর। আজ, জারতংঘ দযদপ্ততযয াধাযণ রযলদ তর করভন অন দ্যা স্টাো অফ উইতভন (রএডরিউ) এয ৬৬তভ অরধতফতন েদি ফক্ততে 

একর কথা ফতরন রতরন। ৬৬তভ রএডরিউ এয অরধতফন গত ১৪ ভার্ ব শূরু ততছ মা ২৫ ভার্ ব প্রল তফ। 
 

রএডরিউ-এয এফাতযয েরতাদ্য তরা, ‘জরফায়ু রযফতবন, রযতফ ও দুতম বাগ ঝুঁরক হ্রা নীরত ও কভ বসূরর্মূতয প্রেোতে ররঙ্গ-ভতা 

অজবন এফং কর নাযী ও প্রভততদয ে ভতান’। েরতভন্ত্রী রএডরিউ প্রত াঁর্ দতেয ফাংরাতদ দতরয েরতরনরধত্ব কযতছন। েরতরনরধদতর 

যততছন ভররা ও রশু রফলক ভন্ত্রণার, দুতম বাগ েফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণার এফং রযতফ, ফন ও জরফায়ু রযফতবন ভন্ত্রণারতয েরতরনরধফগ ব। 
 

েরতভন্ত্রী, ফাংরাতদতয ংরফধাতন নাযীয ভঅরধকায রনরিত কযা নাযীয েভতাতন জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজফয যভাতনয 

অফদাতনয কথা তুতর ধতয তাঁয স্মৃরতয েরত শ্রদ্ধা রনতফদন কতযন। রতরন বফরশ্বক জরফায়ু রযফতবনজরনত কাযতণ সৃষ্ট ফাং রাতদতয নাজুক রযরস্থরত ও 

দুতম বাগ ঝুঁরকয উয আতরাকাত কতযন এফং এতেতত্র নাযীয ও প্রভততদয অাভঞ্জেপূণ ব েবাতফয কথা তুতর ধতযন। েরতভন্ত্রী ফতরন , বফরশ্বক জরফায়ু 

ঝুঁরক সূর্ক ২০২১ অনুমাী ফাংরাতদতয অফস্থান ৭ভ, মরদও বফরশ্বক কাফ বন রন:যতণ আভাতদয অফদান ভাত্র ০.৪৭ তাংতযও কভ। 
 

ক্লাইতভে বারনাতযফর প্রপাযাভ-এয ৫৫ দতেয প্রনতা রততফ েধানভন্ত্রী প্রখ ারনা ক -২৬ তেরতন জরফায়ু রযফতবতনয রফরূ েবাফ 

প্রথতক ফতর্ত ঝুঁরকপূণ ব প্রদগুতরায প্রেঁতর্ থাকায জন্য অথ বান রনরিততয উয প্রজায প্রদওায প্রম আহ্বান জারনতরছতরন তা তুতর ধতযন েরতভন্ত্রী। 

রতরন ফতরন, জরফায়ুয রফরূ েবাতফ ফতর্ত প্রফর েরতগ্রস্ত তরা নাযীযা।  

 

ররঙ্গ ংতফদনীর জরফায়ু কভ বসূরর্ , অরবতমাজন, েভন, ও দুতম বাগ ঝুঁরক হ্রা রনরিত কযায কযায রতেে ফাংরাতদ যকায গৃীত 

রফরবন্ন আইন , নীরত, ও কভ বসূরর্মূতয কথা উতেখ কতযন নাযী ও রশু রফলক েরতভন্ত্রী। এতেতত্র জরফায়ু রযফতবন প্রভাকারফরা প্রকৌর ও 

কভ বরযকল্পনা ২০০৯, জরফায়ু রযফতবন ট্রান্ট পান্ড আইন ২০১০, জাতী নাযী উন্নন নীরত ২০১১, জরফায়ু রযফতবন ও ররঙ্গ কভ বসূরর্ রযকল্পনা 

২০১৩, দুতম বাগ ঝুঁরক েফস্থানায জাতী রযকল্প না ২০২১-২০২৫, প্রিাই প্রেভওাকব পয রডজাজোয রযক্স রযডাকন ২০১৫-২০৩০, াইতক্লান 

েস্তুরত কভ বসূরর্, মুরজফ জরফায়ু মৃরদ্ধ রযকল্পনা দক ২০৩০, প্রেরেত রযকল্পনা ২০৪১, ফদ্বী রযকল্পনা ২১০০, াইতক্লান প্রল্টায রততফ মুরজফ 

প্রকো স্থান ইতোরদ দতেতয উদাযণ তুতর ধতযন রতরন। 
 

এছাড়া ফাংরাতদতয জরফায়ু নাজুক অঞ্চরমূত নাযীতদয অরবতমাজন ও েরতকুরতা প্রভাকারফরা কতয ঘুতয দাঁড়াতনায াভর্থ্ব অজবতন গৃীত 

জরফায়ু ও  ররঙ্গ -ংতফদনীর ফাতজে, ররঙ্গ-ংতফদনীর প্রকাস্টার অরবতমাজন েকল্প , াভারজক ফনান কভ বসূরর্ , জাতী প্রযরজররতন্স কভ বসূরর্ 

অন্যান্য দতেতয কথাও উতেখ কতযন েরতভন্ত্রী। 

 

‘াইতক্লান েস্তুরত কভ বসূরর্ ’প্রত ৩৮ াজায নাযী প্রেচ্ছাতফী অন্তর্ভ বরক্তকযতণয উদাযণ তুতর ধতয রতরন ফতরন , এযপতর এই কভ বসূরর্টি 

জারতংতঘয াফররক ারব ব অোওাড ব ২০২১ অজবন কতযতছ মা দুতম বাগ ঝুঁরক  হ্রাত ররঙ্গভতায অনন্য উদাযণ। েরতভন্ত্রী আযও ফতরন , এজাতী 

েকল্পমূ নাযী ও প্রভততদয দুতম বাগ পূফ বফতী হুইতর প্রিাায রততফ কাজ কযায েভতাতক সুদৃঢ় কযতফ , ম্পদ যো কযতফ , এফং জীরফকা, ত্রাণ ও 

পুনফ বান কাম বক্রতভ বফরর্ত্র আনতফ। 

 

জরফায়ু ঝুঁরকপূণ ব প্রদ গুতরাতত নাযী ও প্রভতযা প্রম কর র্োতরঞ্জ প্রভাকারফরা কযতছ তা কাটিত উঠতত আরথ বক , কারযগরয ও েমৄরক্তগত 

ম্পতদয যফযা রনরিত কযায আহ্বান জানান েরতভন্ত্রী। এছাড়া রতরন ‘ভতায নীরত’ ও ‘ররঙ্গ-জরফায়ু ন্যারফর্ায’ র্ালু কযায উযও প্রজায প্রদন। 
 

রএডরিউ এয ৬৬তভ অরধতফপ্রন েদি ফক্ততেয য বুরুরন্ড’য নাযী ও মৄফ ভন্ত্রীয াতথ রদ্বারেক বফঠক কতযন ফাংরাতদতয নাযী ও 

রশু রফলক েরতভন্ত্রী। ে ে প্রদত নাযীয অথ বননরতক েভতাতন গৃীত রফরবন্ন উতদ্যাগ রনত ভত রফরনভ কতযন তাঁযা। এছাড়া ভন্ত্রী  ও েরতভন্ত্রীদ্ব 

নাযী উন্নন রফলক দু’প্রদতয উিভ অনুীরনমূ উব প্রদতয ভতধ্য বাগ কতয প্রনওায েতোা েক্ত কতযন। 
 

*** 


