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প্রেস বিজ্ঞবি
জলিায়ু উদ্বাস্তুদের আিাসন অবিকার েবিষ্ঠায আইনগি স়ু রক্ষা েদযাজন
২৬-জু লাই ২০২২ তারিখ বাাংলাদেশ রলগ্যাল এইড এন্ড সারভি দসস ট্রাস্ট ব্লাদস্টি উদেযাদগ্ রবশ্ব সারিতয কেদে
“জলবায়ু ন্যায্যতা ও আবাসন্ অরিোি : বাাংলাদেশ কেক্ষাপট” শীর্িে এে মতরবরন্য় সভা অন্ু রিত িয়।
এ মতরবরন্ময় সভায় আদলাচেবৃ ন্দ জলবায়ু ন্যায্যতা ও আবাসন্ অরিোদিি মিযোি আন্তঃসম্পেি , ন্গ্ি েরিদ্র
জন্দগ্ািীি আবাসন্ অরিোি সু িক্ষায় বাাংলাদেদশ রবেযমান্ আইন্ী অবোঠাদমা, ন্গ্ি েরিদ্র জন্দগ্ািীি আবাসন্
অরিোি সু িক্ষায় উচ্চ আোলত েেত্ত রন্দেি শন্া বাস্তবায়দন্ েরতবন্ধেতা ও উদত্তািদে েিেীয় এবাং জলবায়ু
ন্যায্যতা রন্রিতেিদেি মািযদম বাাংলাদেদশ ন্গ্ি েরিদ্র জন্দগ্ািীি আবাসন্ অরিোি সমু ন্নতেিে রবর্দয়
আদলােপাত েদিন্।
রবচািপরত রন্জামু ল িে,কচয়ািমযান্ বাাংলাদেশ কেস োউরিল এি সভাপরতদে সভায় মু ল বক্তবয উপস্থাপন্
েদিন্ ইফাদুল িে স িোিী অিযাপে ,আিবান্ স্টারডজ ,রিথ েদলজ, য্ু ক্তিাষ্ট্র।
মূ ল বক্তদবয ইফাদুল িে বদলন্, এেটি সু িু ন্গ্ি পরিেল্পন্া েেয়ন্ ও বাস্তবায়দন্ি জন্য ন্গ্ি েরিদ্রদেি ন্গ্দিি
বারসন্দা রিদসদব সম ময্িাোি সাদথ স্বীেৃরত রেদয় িাদষ্ট্রি সাংরিষ্ট েতৃিপক্ষ, পরিেল্পন্া সাংস্থা, সাংরিষ্ট অাংশীজন্দে
য্থায্থ পেদক্ষপ গ্রিে েিদত িদব।
কশরফল্ড স্কুল অব আরেি দটেচাদিি সিোিী অিযাপে তান্রজল শরফে বদলন্, ন্গ্ি েরিদ্রদেি বাসস্থাদন্ি
অরিোি েরতিায় ৬০ - ৭০ এি েশদে রবরভন্ন কেশ সু িু পরিেল্পন্া রন্দয় অরিোি রন্রিত েদিদে। কস সেল
দৃষ্টান্ত বাাংলাদেশ অন্ু সিে েিদত পাদি।
ন্গ্ি পরিেল্পন্ারবে ড. আক্তাি মািমু ে বদলন্, সিোদিি আশ্রায়ে ও এেটি বাড়ী এেটি খামাি েেল্প রন্¤œ
আদয়ি মান্ু দর্ি বাসস্থাদন্ি অরিোি সু িক্ষায় গুরুেপূ েি অবোন্ কিদখদে। তদব জলবায়ূ উদ্বাস্তুদেি বাসস্থান্
অরিোি সু িক্ষায় স্থান্ীয় সিোিদে য্থায্থ আইন্গ্ত ক্ষমতা, বাদজদট পয্িাপ্ত অথি বিাদ্দ এবাং তোিরেি
বযবস্থা েিদত িদব।

ডযাপ েন্সালদটন্ট খন্দোি রন্য়াজ িিমান্ বদলন্, রন্ম্ন আদয়ি মান্ু দর্ি বাসস্থাদন্ি রবর্য়টি রডদটইল্ড এরিয়া
প্ল্যাদন্ রবদবচন্া েিা িদয়দে। য্রেওবা এি বাস্তবায়দন্ি কক্ষদে রবরভন্ন েরতবন্ধেতা আসদত পাদি।
সািা কিাদসন্ ,রসরন্য়ি এযাডদভাদেট,বাাংলাদেশ সু রেম কোটি, জলবায়ু পরিবতি দন্ি ফদল সামারজে ও
পরিদবশগ্ত কয্ অরস্থিতা রবিাজ েিদে তা কমাোদবলা েিাি জন্য সামারজে ন্যায়রবচাি ও জলবায়ু ন্যায্যতা
রন্রিত েিদত িদব বদল মত েোশ েদিন্। সািা কিদসদন্ি সঞ্চলন্ায় আদলাচন্া সভাি সভাপরতে েদিন্
রবচািপরত কমাঃ রন্জামু ল িে। রতরন্ বদলন্, রবগ্ত ৩০ বেদিি েদচষ্টাি ফদল পু ন্বিাসদন্ি বযবস্থা ন্া েদি বরস্ত
উদেে েিা য্াদব ন্া - এই মদমি আইন্গ্ত সু িক্ষা েরতরিত িদয়দে। জলবায়ু উদ্বাস্তদেি অরিোি সু িক্ষায়
সিোিী েতৃিপক্ষ ও সাংরিষ্ট সেলদে এেদয্াদগ্ োজ েিদত িদব বদল অাংশগ্রিেোিীগ্ে সু পারিশ েদিন্।
সভাি কশর্ পদবি উপরস্থত েশিে সঞ্চালে ও সম্মারন্ত আদলাদচােবৃ দন্দি সরিত এে েদনাত্তি পদবি অাংশ কন্য় এবাং তাদেি
মতামত ও েস্তাবন্া উপস্থাপন্ েদিন্।
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