
টেকসই উন্নয়ন পরিবেশ ও জলোয়ু পরিের্তন    

ইমদাদ ইসলাম 

রেবদরশবদি দৃরিবর্ প্রাকৃরর্ক দুব্ তাগ, মানরেক রেপ্ তয়, দুনীরর্, হর্াশা আি রেবিাধীবদি দৃরিবর্ অকা্ তকি টদশ রহবসবে 

আমাবদি রপ্রয় মাতৃভূরমবক এক সময় রিরির্ কিা হবর্া। সবির্ন মানুষসহ টদশোসী কখবনাই এমন রেবশষণবক পছন্দ কবিরন। গর্ 

দশবক োাংলাবদবশি অন্যর্ম গুরুত্বপূণ ত অজতনগুবলাি মবে সম্ভের্ সেবিবয় েব া অজতন হবলা মাথারপছু আয় বৃরি এোং িিম দারিবযেি 

হাি উবেখব্াগ্য পরিমাবণ করমবয় আনবর্ পািা। ২০০৯ সাবল মাথারপছু আয় রছবলা ৭৫৪ মারকতন ডলাি, আি ের্তমাবন আমাবদি 

মাথারপছু আয় ২৫৯১ মারকতন ডলাি। কবিানাি অরর্মারিকাবলও আমাবদি মাথারপছু আয় বৃরি টপবয়বছ। গর্ দশ েছবি ধািাোরহকভাবে 

দারিবযেি হাি ট্মন কবমবছ, টর্মরন মানুবষি প্রর্েরশর্ আয়ুষ্কাল বৃরিসহ মাতৃমৃত্যে, রশশুমৃত্যে ও জন্মহাি টেকসইভাবে কবমবছ। 

জনগবণি পুরি বেষম্য কবমবছ। রেদুেৎ প্রাপ্যর্া বৃরি টপবয়বছ, স্যারনবেশন ও রেশুি পারনি প্রাপ্যর্া আবগি টিবয় অবনক বৃরি টপবয়বছ। 

এছা াও রশক্ষা রেস্তাবিি আওর্া সম্প্রসারির্ হবয়বছ। মানুবষি সবির্নর্া বৃরি টপবয়বছ। রনবজবদি অরধকাি সম্পবকত মানুষ আবগি 

টথবক অবনক টেরশ টসাচ্ছাি হবয়বছ। এসেই সম্ভে হবয়বছ গর্ দশবক ধািাোরহক  অথ তননরর্ক প্রবৃরিি কািবণ, রেবশষ কবি গর্ িাি 

েছবি গব  ৭.৬  শর্াাংবশি ওপবি প্রবৃরি অজতন এ টক্ষবে েব া ভূরমকা টিবখবছ। টেকসই উন্নয়ন অভীি ( এসরডরজ -১৩.৩) এি 

লক্ষেমাো ' জলোয়ু পরিের্তন সাংক্রান্ত প্রভাে প্রশমন,অরভব্াজন, প্রভাে কমাবনা এোং আগাম সর্কত োর্তা সম্পরকতর্ রশক্ষা ও সবির্নর্া 

এোং মানুবষি ও প্রারর্ষ্ঠারনক দক্ষর্াি উন্নরর্ সাধন কিা' - এটি োস্তোয়বনি মূল দারয়ত্ব পরিবেশ ও েন মন্ত্রণালবয়ি। র্বে সহব্াগী 

মন্ত্রণালয় রহবসবে অন্যান্য মন্ত্রণালবয়ি সাবথ র্থ্য ও সম্প্রিাি মন্ত্রণালবয়ি দারয়ত্ব িবয়বছ। র্থ্য ও সম্প্রিাি মন্ত্রণালবয়ি অধীনস্থ দপ্তি 

ও অরধদপ্তি রেবশষ কবি র্থ্য অরধদফর্ি, গণব্াগাব্াগ অরধদপ্তি, িলরিে ও প্রকাশনা অরধদপ্তি, োাংলাবদশ টের্াি ও োাংলাবদশ 

টেরলরভশন জলোয়ু সাংক্রান্ত রেরভন্ন কা্ তক্রবমি মােবম  জনসবির্নর্া সৃরি লবক্ষে  নানািকম প্রিাি কা্ তক্রম রনয়রমর্ভাবে কবি 

থাবক। 

২০৪১ সাবল উন্নর্ োাংলাবদশ এোং ২০৩০ সাবলি মবে এসরডরজ োস্তোয়বনি লবক্ষে কাজ কবি ্াবচ্ছ সিকাি।  এ লক্ষে 

অজতবনি জন্য ২০২৫ সাবল রজরডরপ প্রবৃরি হাি ৮.৫ শর্াাংবশ উন্নীর্ কিাি লক্ষেমাো রনধ তািণ কিা হবয়বছ। ২০২১ টথবক ২০৪১ প্ তন্ত 

গব  ৯ শর্াাংশ প্রবৃরি অজতবনি লক্ষে রনধ তািণ কিা হবয়বছ। োাংলাবদশ প্রাকৃরর্ক দুব্ তাগপ্রেণ টদশ রহবসবে সোি কাবছ পরিরির্। 

উন্নয়বনি এই দীর্ তবময়ারদ উিাশা অজতন কিবর্ হবল আমাবদি অেশ্যই প্রাকৃরর্ক ও জলোয়ু গুরুবত্বি সাবথ এোং সর্তকর্াি সাবথ এি 

পরিের্তনসহ সাংরিি রেষয়গুবলা নজবি িাখবর্ হবে। ট্ রেষয়গুবলা অথ তনীরর্বর্ রেরূপ প্রভাে টফবল টসগুবলা রেবেিনায় এবন ঝুঁরক 

টমাকারেলা কিবর্ হবে। দুব্ তাগ টমাকারেলায় োাংলাবদশ পৃরথেীি অবনক উন্নর্ টদবশি ত্যলনায় এরগবয় আবছ। এ টক্ষবে োাংলাবদবশি 

দক্ষর্া ও অরভজ্ঞর্া অন্য ট্বকাবনা টদবশি ত্যলনায় ভাবলা। আমাবদি টদবশি রেবশষজ্ঞিা রেরভন্ন সমবয় গবেষণা কবি টদরখবয়বছন 

পরিবেশোন্ধে উপাবয় প্রবৃরি অজতন স্বল্পবময়াবদ ব্যয়েহুল এোং অথ তনীরর্ি জন্য েব া ধিবনি িাপ সৃরি কিবলও দীর্ ত টময়াবদ র্া টেকসই 

ও সাশ্রয়ী। পরিবেবশি ওপি টেরশ িাপ রদবয় স্বল্প সমবয়ি জন্য ব্যাপক উন্নয়ন কিা টগবলও এো কিবর্ রগবয় ভূরমি মান অেনমন,নদী 

ভাঙ্গন, েন্যা,খিা, োয়ু দূষণ ইর্োরদি ফবল দীর্ তবময়ারদ ট্ ক্ষরর্ হয়,র্া টথবক পরিবেশবক স্বাভারেক অেস্থায় রফরিবয় আনবর্ রেপুল 

অবথ তি প্রবয়াজন হয়। এো ব্যয় সাশ্রয়ী হয় না। 

২০১৫ সাবলি সিকারি এক রহবসবে টদখা টগবছ ১৯৯৮ সাল টথবক ২০১৫ সাল প্ তন্র্ পাঁিটি প্রধান প্রাকৃরর্ক দুব্ তাবগি ফবল 

টদবশি টমাে রজরডরপি ১৫ শর্াাংশ ক্ষরর্ হবয়বছ। আি রেশ্ব ব্যাাংবকি সাবথ সিকাবিি ট্ৌথ এক প্ররর্বেদন অনু্ায়ী ২০১০ সাবল 

জলোয়ু সাংক্রান্ত  দুব্ তাবগি কািবণ প্ররর্েছি মানুবষি জীরেকা, অেকাঠাবমা ও উৎপাদন ব্যেস্হাি ক্ষরর্ হয় টদবশি টমাে রজরডরপি 

০.৫ শর্াাংশ। জলোয়ু পরিের্তন ও পরিবেশগর্ ক্ষয়ক্ষরর্ টমাকারেলায় টকান পদবক্ষপ না রনবল এই ক্ষয়ক্ষরর্ি পরিমাণ আিও ো বে 

মবম ত ঐ প্ররর্বেদবন উবেখ কিা হবয়বছ। ে- দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ টর্ পরিরমর্ মাোয় জলোয়ু পরিের্তবনি ফবল ২০৪১ সাল প্ তন্ত 

প্ররর্েছি গব  টদবশি   ১.৩ শর্াাংশ রজরডরপ প্রবৃরি ক্ষরর্গ্রস্ত হবর্ পাবি মবম ত ধািণা টদওয়া হবয়বছ। ঐ পরিকল্পনায় আিও টদখাবনা 

হবয়বছ ্রদ জলোয়ু পরিের্তবনি জন্য টকান প্রকাি পদবক্ষপ গ্রহণ কিা না হয় র্াহবল রক পরিমাণ ক্ষরর্ হবে এোং পরিকরল্পর্ভাবে 

পরিবেশগর্ ক্ষরর্ টমাকারেলায় পদবক্ষপ গ্রহণ কিা হবল রক পরিমাণ ক্ষরর্ হবর্ পাবি। এবর্ টদখা টগছ ২০৪১ অথ তেছি প্ তন্ত এ ক্ষরর্ি 

ব্যেধান হবে প্রায় ২৭ শর্াাংশ। জলোয়ু পরিের্তন ও অথ তননরর্ক কম তকাবেি ফবল পরিবেশগর্ ঝুঁরক সৃরি হয় এোং র্া জনস্বাবস্থেি ওপি 



রেরূপ প্রভাে টফবল। জলোয়ু পরিের্তবনি ফবল পারন োরহর্ টিাগসহ নানা ধিবনি টিাগ জনস্বাবস্থেি ওপি রেরূপ প্রভাে টফবল। এছা াও 

েন্যা, খিা, নদী ভাঙ্গন, ঝ  জ্ববলাচ্ছাবসি কািবণ শিণাথী সাংখ্যা বৃরি পায়,মানুষ উদোস্তু হবয় ্ায়। এসে োস্তুচ্যের্ মানুষ জীেন ও 

জীরেকাি র্ারগবদ ব্যাপক মাোয় শহবি িবল আবস। ফবল শহবিি জীেন্াোয় এি টনরর্োিক প্রভাে টদখা টদয়। জীেন ্াোিমান 

রনম্নগামী হয়। রেবশষ কবি টসোখাবর্ ব্যাপক আকাবি এি প্রভাে পব । েরধ তর্ জনসাংখ্যাি িাবপ পরিেহণ সাংকে, গ্যস, পারন, রেদুৎ, 

রিরকৎসা, রশক্ষাব্যেস্হাসহ সকল টক্ষবে এি রেরূপ প্রভাে পব । 

 

অরর্সম্প্ররর্ আবমরিকাি ইবয়ল ও কলারিয়া রেশ্বরেদ্যালয় কতৃতক প্রকারশর্ ২০২০ সাবলি ' এনভায়িনবমন্ট পািফিম্যান্স ইনবডক্স 

(PEI) -এ োাংলাবদবশি অেস্থান রছল খুেই দুে তল। সূিবক ১৮০ টি টদবশি মবে োাংলাবদবশি অেস্থান রছল ১৬২ র্ম। এছা া ২০২০ 

সাবলি জলোয়ু ঝুঁরক সূিবকও টদখা টগবছ জলোয়ু পরিের্তনজরনর্ কািবণ োাংলাবদশ রেবশ্বি সপ্তম ঝুঁরকপূণ ত টদশ। ফবল ২০৪১ এ দারিযে 

শূন্য এোং উি আবয়ি  টদশ গ বর্ পরিবেশগর্ িেবলঞ্জসমূহ টমাকারেলাি সক্ষমর্া অজতবনি টকাবনা  রেকল্প টনই। ে- দ্বীপ পরিকল্পনা 

২১০০ নীরর্বর্ জলোয়ুি পরিের্তনজরনর্ প্রভাে করমবয় আনাি লবক্ষে ও পরিেরর্তর্ অেস্থাি সাবথ মারনবয় টনওয়াি জন্য পরিকল্পনা 

িবয়বছ ্া োস্তোয়বনি মােবম ২০৩১ সাবলি মবে োাংলাবদশ উি মেম আবয়ি টদশ এোং ২০৪১ সাবলি মবে উি আবয়ি টদবশ 

উন্নীর্ হওয়াি আশাোদ ব্যক্ত কিা হবয়বছ। এখাবন উবেখ্য ব্যাপক রভরিক প্ তাবলািনা পিরর্ি মােবম ' োাংলাবদশ ে- দ্বীপ পরিকল্পনা, 

২১০০' প্রণীর্ হবয়বছ। পরিকল্পনাটি চূ ান্ত কিাি আবগ এি সাবথ সাংরিি রেরভন্ন রেষবয় ২৬ টি রভরিমূলক গবেষণা কিা হবয়বছ। এসে 

গবেষণাি মবে িবয়বছ জলোয়ু পরিের্তন, প্রাকৃরর্ক সম্পদ,পরিবেশ ও োস্তুর্ন্ত্র, পূে ত অরভজ্ঞর্াি প্ তাবলািনা, পরিবেশ সাংক্রান্ত গভন্যতন্স 

এোং জ্ঞান ও উপাি ব্যেস্হাপনা। পরিকল্পনাটি োস্তোয়বন টেশ রকছু িোবলঞ্জ িবয়বছ। 

জলোয়ুি পরিের্তন, টেকসই উন্নয়ন অজতবনি উপায়সমূহ রনবয় সিকাবিি নীরর্রনধ তািবকিা অবনক সবির্ন। এখন সকবলই 

রেষয়গুবলা গুরুত্বসহকাবি রেবেিনা কিবছন। পরিবেশগর্ রেষয়সমূবহি টক্ষবে  সিকাি ' টসো গ্রহীর্াি কাছ টথবক মূল্য আদায়' ও ' 

দূষণকািীি কাছ টথবক মাশুল আদায় ' নীরর্ োস্তোয়ন র্োবর্ েিপরিকি। টেকসই উন্নয়ন টকৌশল োস্তোয়বন  রেশাল কম ত্ জ্ঞ 

োস্তোয়ন কিবর্ হবে এজন্য প্রচ্যি অবথ তি প্রবয়াজন হবে। এ কম ত্ বজ্ঞি সাবথ অবনকগুবলা মন্ত্রণালয় যুক্ত িবয়বছ। 

টকারভড-১৯ এি আরেভতাে টদবশি  িলমান উন্নয়ন কম তকাবেি গরর্পথ রকছুো হবলও েদবল রদবয়বছ। টকারভড-১৯ এি কািবণ কখবনা 

জীেন ও জীরেকাি র্ারগবদ সকল কা্ তক্রম েন্ধ িাখবর্ হবয়বছ, আোি কখবনা সীরমর্ আকাবি িালু িাখবর্ হবয়বছ। কারির্ উন্নয়ন 

কা্ তক্রম পুবিাদবম এরগবয় টনওয়া সে সময় সম্ভে হয় রন। র্ািপি ও উন্নর্ রেবশ্বি অবনক টদবশি ত্যলনায় োাংলাবদশ টকারভড -১৯ টক 

সাফবল্যি সাবথ  টমাকারেলা কবি টদবশ উন্নয়ন কা্ তক্রবম এরগবয় রনবয়বছ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি দূিদশী ও দক্ষ টনতৃবত্বি কল্যাবণ সে 

োধা অরর্ক্রম কবি ২০৪১ এি উন্নর্ োাংলাবদশ রনম তাবণি সঠিক পবথই িলবছ আমাবদি রপ্রয় মাতৃভূরম। 
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