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পাওয়া যােব: বাংলা English

ঢাকা, ২৭ অে�াবর ২০২১ – কপ-২৬ জলবায়ু পিরবত�ন সে�লেনর আেগ - যা ৩১
অে�াবর যু�রােজ�র �াসেগােত �� হেব - বাংলােদিশ িশ�রা জাতীয় �নতােদর �িত
জলবায় ুপিরবত�েনর িবষয়�টেক এক�ট িশ� অিধকার িবষয় িহেসেব িবেবচনায় িনেয়
পদে�প �হেণর আ�ান জািনেয়েছ। িশ�রা জ�রী পদে�েপর �েয়াজন ত� েল ধের
জলবায়ু সংকেটর সমাধান খুজঁেত িশ�েদর আরও �বিশ স��ৃ করার জন�
নীিতিনধ �ারকেদর �িত�িতব� হেত আ�ান জানায়।

বাংলােদিশ িশ�েদর এই আ�ান�েলা তােদর �তির এক�ট জলবায়ু �ঘাষণাপে�র
মাধ�েম একদল িশ� পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবত�ন ম�ী জনাব শাহাব উ��ন,
বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর ��কার ড. িশরীন শারিমন �চৗধুরী এবং অন�ান� �নতৃবেৃ�র
কােছ আজ বাংলােদশ জাতীয় সংসেদ এক�ট অনু�ােন হ�া�র কেরেছ।

সরকােরর �িতিনিধদেলর কােছ িশ�েদর �� বাত�া�ট িছল: “যখন �াসেগােত যােবন,
আমােদর বাত�া�ট িনেয় যােবন। জলবায়ু পিরবত�ন হেলা িশ� অিধকােরর এক�ট িবষয়।”

জলবায় ু�ঘাষণা�ট �ণয়ন করা হেয়িছল ২০২০ সােলর নেভ�ের অনু��ত �থম িশ�
জলবায় ুসে�লেন। ওই জলবায় ুসে�লেনর ���য়ায় ইউিনেসেফর সহায়তায়
বাংলােদশ িডেবট �ফডােরশন (িবিডএফ) পিরচািলত �জনােরশন পাল �ােম� উেদ�ােগর
সে� স��ৃ ১০ লােখর �বিশ িশ�েক স��ৃ করা হেয়িছল।

বাংলােদিশ িশ�েদর জলবায় ু�ঘাষণায় সরকােরর �িত আ�ান জানােনা হয়: জলবায়ু
পিরবত�েনর �ভাব �থেক িশ�েদর র�া করা; দষূণ ও ি�ন হাউস গ�াস িনঃসরণ কিমেয়
আনা; িশ�া, �িশ�ণ ও সবুজ (পিরেবশবা�ব) অথ �নীিতেত িবিনেয়াগ ব�ৃ�; এবং
িশ�েদর ভিবষ�েতর ওপর �ভাব �ফেল এমন নীিত ও িস�া� �ণয়েনর সময় তােদর
ব�ব��েলা �শানা।

২০২০ সােলর সে�লেন অংশ�হণকারী িশ�েদর পে� �ঘাষণা�ট হ�া�র কের ১৩
বছর বয়সী কাবা কওিশন আিরশা। আিরশা বেল, “জলবায় ুপিরবত�ন আমােদর �টেক
থাকা, কল�াণ ও ভিবষ�েতর জন� �মিক হেয় দািঁড়েয়েছ। আমরা আপনােদর অনুেরাধ
করিছ, এেদেশর িশ�েদর জন� এিগেয় আসুন এবং জলবায় ুপিরবত�ন �মাকােবলায়
আরও পদে�প �হণ ক�ন।”

“আমরা যিদ এখনই পদে�প না িনই এবং স��িলতভােব কাজ না কির তাহেল আমরা
এমন এক�ট জায়গায় �পৗ�েছ যাব �যখান �থেক আর �ফরা যােব না। আপনােদর এবং
কপ-২৬ এর �িত এটাই আমােদর বাত�া,” আিরশা বেল।

জলবায়ু �ঘাষণা হ�া�র অনু�ােনর �ধান অিতিথ বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদর
��কার ড িশরীন শারিমন �চৗধরী বেলন “এই �ঘাষণার �পছেন �য ১ লাখ িশ�
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��কার ড. িশরীন শারিমন �চৗধুরী বেলন, “এই �ঘাষণার �পছেন �য ১০ লাখ িশ�
এক��ত হেয়েছ তােদর আিম ধন�বাদ জানা��। তাছাড়া আমােদর - িশ� ও আইন
�েণতা - এক জায়গায় আনার জন� ইউিনেসফেকও ধন�বাদ জানা��। আমােদর এই
িশ�েদর কথা �েনই আমরা সবার জন� এক�ট উ�ত ভিবষ�ৎ �তির করেত পাির।”

কপ-২৬ এর বাংলােদেশর �িতিনিধ দেল থাকেছন পিরেবশ, বন ও জলবায় ুপিরবত�ন
ম�ী শাহাব উ��ন। িতিন বেলন, “বাংলােদশ সরকার িশ�েদর অিধকার র�া এবং িশ�
অিধকােরর এক�ট িবষয় িহেসেব জলবায় ুপিরবত�েনর িবষয়�টেক �মাকােবলার জন�
�িত�িতব�। আমরা িশ�েদর িনেয়ই িশ�েদর জন� এক�ট উ�ত, িনরাপদ ও
পিরেবশবা�ব বাংলােদশ গড়েত কাজ চািলেয় যাব।” 

বাংলােদশ িবে�র সবেচেয় কম ি�নহাউস গ�াস িনঃসরণকারী �দশ�েলার এক�ট হেলও
এটা জলবায় ুপিরবত�েনর �ভােব সবেচেয় �িত�� �দশ�েলার এক�ট। ইউিনেসেফর
�থমবােরর মেতা �তির করা িশ�েদর জলবায় ুঝঁুিক সূচেক (িচলে�ন’স �াইেমট ির�
ইনেড�-িসিসআরআই ২০২১) �দখা �গেছ, জলবায় ুপিরবত�েনর �ভােব িবে� সবেচেয়
ঝঁুিকেত থাকা িশ�েদর মেধ� বাংলােদেশর িশ�রা রেয়েছ। িশ�েদর ওপর জলবায়ু
পিরবত�েনর ঝঁুিক ও �ভােবর িদক িদেয় �বি�ক এই সূচেক বাংলােদেশর অব�ান হেয়েছ
১৫তম।

ইউিনেসেফর ধারণা, বাংলােদেশ �িত িতন�ট িশ�র মেধ� এক�ট িশ�, �ায় দুই �কা�ট
িশ�, �িতিদন জলবায় ুপিরবত�েনর অিভঘাত বহন কের চেলেছ। চরম আবহাওয়া,
বন�া, নদী ভাঙন, সমু�পেৃ�র উ�তা ব�ৃ� এবং জলবায় ুপিরবত�েনর �ভােব সংঘ�টত
অন�ান� পিরেবশগত সংকেট �িত�� হে� িশ�রা। এর ফেল অেনেকর ঠাইঁ হে�
শহেরর ব���েলােত, তােদর জীবন ও ভিবষ�ৎ �মিকর মুেখ পড়েছ। লাখ লাখ িশ�
ব�নামূলক িশ� �ম, িশ�িববাহ ও পাচােরর িশকার হে�।

বাংলােদেশ ইউিনেসেফর �িতিনিধ িম. �শলেডান ইেয়ট বেলন, “জলবায় ুসংকেটর জন�
বাংলােদেশর িশ�রা দায়ী নয়। িক� তারাই এর সবেচেয় বড় িশকার হে�।”

িতিন বেলন, “এ িবষেয় স��িলত সংহিতর জন� বাংলােদেশর িশ�রা �য আ�ান
জািনেয়েছ, তার পােশ রেয়েছ ইউিনেসফ। িশ�েদর �েয়াজন�েলা অবশ�ই জলবায়ু
পিরবত�ন িনেয় করণীয় িবষয়াবলীর �কে� থাকেত হেব।’

সমােজ জলবায় ুপিরবত�েনর �ভাব �মাকােবলার স�মতা �তিরর মাধ�েম িশ�েদর
জন� জলবায় ুসহনশীল িশ�া, �া��, পু��, পািন, পয়ঃিন�াশন ও পির�ার-পির��তার
�সবা িন��েত বাংলােদশ সরকােরর সে� কাজ করেছ ইউিনেসফ। 

বাংলােদেশর িশ�রা যােত জাতীয় ও আ�জ�ািতক পিরম�েলর আইন �েণতােদর সে�
অথ �পূণ � �যাগােযাগ করেত পাের �সজন� িনয়িমত সুেযাগ �তির কের �দয় ইউিনেসফ।
এক�ট বাসেযাগ� পিৃথবী তােদর অিধকার – এ িবষয়�ট িন��ত করার জন� �েয়াজনীয়
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ইউিনেসফ স�েক�
�িত�ট িশ�র অিধকার ও সম�ৃ� িন��ত করেত িবে�র ১৯০ �ট �দেশ কাজ করেছ

ইউিনেসফ। সকল ব��ত িশ�েদর পােশ থাকার অ�ীকার িনেয় আমরা কাজ কির িবে�র
িবিভ� ঝঁুিকপূণ � �ােন।

আমােদর কাজ স�েক� আেরা জানেত িভ�জট ক�ন: www.unicef.org/bangladesh

ইউিনেসেফর সােথ থাকুন: �ফসবুক এবং ট�ইটার

স�িক�ত িবষয়সমূহ
জলবায়ু পিরবত�ন িশ� অিধকার বাংলােদশ

পদে�প িনেত িশ�রা আওয়াজ �তালায় তােদর ব�ব� ত� েল ধরেতও �িত�িতব�
ইউিনেসফ।অনু�ােন িশ� অিধকার িবষয়ক সংসদীয় ককাস এবং কপ-২৬ এ বাংলােদেশর
�িতিনিধ দেলর সদস�রা উপি�ত িছেলন।
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হাই-�রস ছিব ডাউনেলাড ক�ন

মাি�িমিডয়া কনেট� ডাউনেলাড করা যােব এখান �থেক    
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গণমাধ�ম িবষয়ক �যাগােযাগ

ফািরয়া �সিলম
ইউিনেসফ বাংলােদশ

�টিলেফান: +8809604107077

ই-�মইল: fselim@unicef.org
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