বার্লনে
ি জলবায়ু অর্িন াজে র্বষনয় বাসুগ এর কর্শালা
ি
অেুষ্ঠিত
বার্লে,
ি ১৯ মর্ – জার্ার্ের
ি
রাজধােী বার্লনে
ি শর্েবার জলবায়ু পর্রবতিনের মের্তবাচক প্রিাব
মর্াকানবলায় অর্িন াজনে র্বকল্প কৃর্ষ প্রক্রিয়া এবং অর্িবাসী জেনগািীর উন্নয়ে উন্যাগ র্বষনয়
র্্েবযাপী কর্শালা
ি
অেুষ্ঠিত হনয়নে।
জার্াে
ি আন্তজিার্তক উন্নয়ে সহন াগী সংস্থা ক্রজআইনজড-র্সর্ এর অর্নের্তক
ি
সহায়তায় ইউনরাপ
র্ির্িক আন্তজিার্তক উন্নয়ে সংস্থা বাসুগ এবং মেপার্ল উন্নয়ে সংস্থা সল্ি মেপাল এই কর্শালার
ি
আনয়াজে কনর। কর্শালার
ি
উনবাধেী অর্ধনবশনে প্রধাে অর্তর্র্ র্েনলে জার্ার্েনত
ি
র্ে ুক্ত মেপানলর
রাষ্ট্র্ূত রানর্শ প্রসা্ খাোল। র্বনশষ অর্তর্র্ র্হনসনব উপর্স্থত র্েনলে জার্ার্েনত
ি
বাংলান্শ ্ূতাবানসর
কর্ার্শয়াল
ি
কাউনেলর ডঃ সসয়্ র্াসুর্ আহনর্্ মচৌধুরী। ডায়াসনপারা উন্নয়ে উন্যানগ
ক্রজআইনজড/র্সর্ এর সহায়তা কর্সূি চী এবং মপ্রর্িত মেপাল র্বষনয় প্রবন্ধ উপস্থাপে কনরে অর্তর্র্
বক্তা ক্রজআইনজড/র্সর্ এর জুর্েয়র প্রকল্প বযবস্থাপক র্ার্রয়ুস ইনয়ডর্লচকা। স্বাগত বক্তবয রানখে সল্ভ
মেপাল এর র্েবাহী
ি পর্রচালক রানজন্দ্র বাহা্ুর প্রধাে এবং বাসুগ এর প্রতিষ্ঠািা সিাপর্ত র্বকাশ মচৌধুরী
বড়ুয়া।
বাসুগ জার্ার্ের
ি
প্রকল্প কর্কতি
ি া র্ার্রো মজায়ার্ার উনবাধেী অেুিাে সঞ্চালো কনরে। অেযানেযর
র্নধয উপর্স্থত র্েনলে ডেইতল স্টার এর জার্ান
ম প্রতিতনতি নাজর্ুন্নেসা তিয়ারী, েন্নয়ন্নে ডভন্নলর প্রাক্তন
সাাংবাতিক এবাং সীর্ান্ত সার্তয়কীর সম্পািক তরয়াজুল ইসলার্ এবাং খানল্ মোর্াে ের্র্।
কর্শালার
ি
প্রধাে অর্তর্র্ রাষ্ট্রিূি খানাল তাাঁর বক্তনবয বনলে, জলবায়ু পর্রবতিনের মের্তবাচক প্রিানবর
ফনল সবনচনয় মবর্শ ির্তর র্শকার োরী এবং র্শশুরা। আর্ান্র সর্ানজর র্বনশষিানব র্পর্েনয় পড়া
োরী জেনগািী মকােিানবই ্ার্রনযযর ্ুষ্ট মশকল মর্নক মবর্রনয় আসনত পারনে ো। মসনিনে একর্াে
্ৃশযর্াে সর্াধাে হনত পানর বট্ র্-আপ মকৌশল,

া র্পরার্র্নডর এনকবানর র্েনচ র্াকা র্ােুষগুনলার

এবং র্বনশষিানব োরীর ির্তায়নে সহায়ক হনব। জলবায়ু পর্রবতিনের সানর্ অর্িন াজনের র্ধয র্্নয়
োরীর ির্তায়নে আর্ান্রনক তান্র ্িতা বৃক্রির জেয এবং িুয ও র্াঝার্র উন্যাক্তা সৃষ্ঠষ্টনত এর্গনয়
আসনত হনব। এোড়া তান্র কানে আধুর্েক প্র ুক্রক্তর সুর্বধা সহজলিয করনত হনব ানত কনর কাবেি
র্েগর্ণ
ি
কর্ হয়। োরীর ির্তায়ে শুধুর্াে একষ্ঠট সের্তক ও সার্াক্রজক ্ার্য়ত্বই েয়, বরং এষ্ঠট
একইসানর্ মটকসই অর্নের্তক
ি
উন্নয়ে র্েক্রিত কনর।
বাংলান্শ ্ূতাবানসর কর্ার্শয়াল
ি
কাউনেলর ডঃ মচৌধুরী বনলে, সবর্িক জলবায়ু র্বনেষণ মর্নক
াঁ ু স্তনর এবং জষ্ঠটল মিৌগর্লক
প্রতীয়র্াে হনয়নে ম , জলবায়ু পর্রবতিনের মের্তবাচক প্রিাব উচ
পর্রর্ণ্ডল ম র্ে মেপানলর পাহার্ড় অঞ্চনল মবর্শর্াোয় ঘনট। এখে পুনরাপুর্র ম্খা ানে ম , মেপানল
তাপর্াো মবনড় মগনে এবং বৃষ্ঠষ্টপানতর হার এবং র্াোয় পর্রবতিে ঘনটনে। তাই এখেই আর্ান্রনক
মেপাল ও বাংলান্নশর র্নতা হুর্র্কর র্ুনখ র্াকা ম্শগুনলা সহ এই ধরণীনক বাাঁচানত জলবায়ু পর্রবতিে
প্রর্তনরানধ এবং অর্িন াজনে প্নিপ র্েনত হনব।
বাসুগ মচয়ারর্যাে র্বকাশ মচৌধুরী বড়ুয়া বনলে, অতীনতর অর্িজ্ঞতা মর্নক ম্খা মগনে ম , জলবায়ু
বযবস্থাপোয় এবং এর ঝু াঁ র্ক মর্াকানবলায় োরীরা গুরুত্বপূণ ি িূ র্র্কা মরনখনেে। কৃর্ষনিনে তান্র
অর্িজ্ঞতা এবং ঝু াঁ র্কর মিনে তান্র অগ্রণী সাড়ার কারনণ তারা সহনজ জলবায়ু অর্িন াজনে এবং
মটকসই উন্নয়নে এর্গনয় আসনত পানর।
অর্িবাসীরা বতির্ানে শুধুর্াে র্েনজর র্াতৃিূ র্র্ র্কংবা প্রবাসিূ র্র্নত একর্ুখী উন্নয়ে প্রক্রিয়ায় িূ র্র্কা
রাখনে ো, বরং উিয় ম্নশই বহুর্ুখী উন্নয়নের চার্লকাশক্রক্ত র্হনসনব কাজ করনে। বাসুগ এবং সল্ি
মেপানলর এই সর্র্িত উন্যাগ তারই একষ্ঠট উ্াহরণ। এিানব অর্িবাসনের উির্ুখী উন্নয়ে কা িনর্র
ি

্ৃষ্টান্ত তু নল ধনর র্বিবযাপী অর্িবাসনের র্বরুনি র্বরাজর্াে মের্তবাচক প্রবণতার পর্রবতিে করনত
হনব।
বাসুগ এর ইউনক প্রর্তর্ের্ধ আেসার আহনর্্ উল্লাহর সঞ্চালোয় কর্শালার
ি
কার্রগর্র অর্ধনবশনে
জলবায়ু পর্রবতিে , খা্য র্েরাপিা এবং মটকসই উন্নয়ে লিযর্াোর পারষ্পর্রক ম াগসূে র্বষনয় প্রবন্ধ
উপস্থাপে কনরে জার্ার্ের
ি
পটসডার্ ইেষ্ঠটষ্ঠটউট ফর ক্লাইনর্ট র্রসাচি এর গনবষক ডঃ প্রজাল প্রধাে।
ডায়াসনপারা উন্নয়ে উন্যাগ এবং গণর্াধযর্ র্বষনয় প্রবন্ধ উপস্থাপে কনরে ডনয়নচ মিনলর এর্শয়া
র্বিানগর সম্পা্ক র্ােসী মগাপালাকৃষ্ণে এবং পর্রনবশ ও উন্নয়ে এর জেয ডায়াসনপারা উন্যাগ এবং
পর্রনপ্রর্িত মেপাল র্বষনয় প্রবন্ধ উপস্থাপে কনরে বাসুগ জার্ার্ের
ি
প্রকল্প সর্িয়কারী এবং বে
র্বির্ব্যালনয়র র্পএইচর্ড গনবষক এ এইচ এর্ আব্দুল হাই। প্রকনল্পর আওতায় মেপানলর র্পর্েনয় পড়া
োরীনগািীর উপর জলবায়ু পর্রবতিনের প্রিাব এবং অর্িন াজে র্বষনয় র্ের্র্তি তর্যর্চে ম্খানো হয়
কর্শালায়।
ি
কর্শালার
ি
লিয ও উনেশয র্েল মেপানলর সুর্বধাবক্রঞ্চত োরী ও

ুবনগািী, পর্রনবশ র্বষয়ক েীর্ত-

র্েধারক,
ি
পর্রনবশ কর্ী এবং স্থােীয় উন্নয়ে কর্ীন্র র্ানঝ জলবায়ু অর্িন াজে, মটকসই উন্নয়ে এবং
খা্য র্েিয়তা র্বধানের র্বষনয় সনচতেতা সৃষ্ঠষ্ট।

ছবি: জার্াবিতে
ম
বিযুক্ত নিপাতের রাষ্ট্রদূে রাতর্শ প্রসাদ খািাে প্রধাি অবেবি বিসাতি িক্তিয
রাখতছি।

