
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়  

আমাদের ির্ণ মান এিং ভবিষযদর্র কল্যার্ ও সমবৃিদর্ পবরষ্কার িায়ু, বিশুি জল্, বিবর্শীল্ জল্িায়ু, স্বািযকর খােয সরিরাহ 
এিং পবরচ্ছন্ন শবি গুরুত্বপূর্ণ। একই সময়, কানাডীয় সরকার আমাদের পবরদিশ রক্ষা এিং বিশ্ব র্াপমাত্রার বিপজ্জনক িবৃি 
পবরির্ণ ন করদর্ পর্ণাপ্ত কাজ করদে না।  

পটভূবমকা 
এখন িায়ুমণ্ডদল্ কািণন প্রবর্ বমবল্য়দন ৪০০ অংশ অবর্ক্রম কদর - র্া জল্িায়ুর পবরির্ণ দনর জনয েদুর্ণাগপূর্ণ অিিার সৃবি করদে। কানাডা এখন পৃবিিীর 
িহৃত্তম গ্রীন হাউজ গযাস বনিঃসরর্কারীদের একটি (প্রবর্ িের, জন প্রবর্ ১৪.৭ মমবিক টন)। ১৯৯০ সাল্ মিদক শবির িযিহার প্রায় ২২% এিং কািণন 
বনগণমন ১৯% িবৃি মপদয়দে।  

সর্ণ ক সংদকর্গুদল্া স্পিভাদি প্রর্ীয়মান। মকিল্মাত্র ২০১৩ সাদল্, কানাডা কযাল্দগরী ও টরদটাদর্ মরকডণ  ভঙ্গকারী িনযা এিং শীর্কাল্ীন ঝড় মেদখদে এিং 
র্া সারা মেদশর কবমউবনটির অিকাঠাদমার উপর চাপ মেদল্দে। অনমুান করা হয় মর্ ির্ণ মান সকল্ িড় িড় বনিঃসরর্কারীদের পক্ষ মিদক জল্িায়ু পবরির্ণ ন 
করার বনবিয়র্ার কারদর্ িেদর পাাঁচ বমবল্য়ন মল্াক মরুৃ্য, অপুবি, অসুখ, েষূর্, বিশাল্ সম্পবত্তর ক্ষবর্রও সম্মুখীন হদচ্ছ র্া এখন ১ বিবল্য়ন ডল্াদররও 
মিবশ। 

কানাডার একটি বিশ্বাসদর্াগয জল্িায়ু পবরির্ণ ন করার কমণ-পবরকল্পনা (Climate Change Action Plan) প্রদয়াজন র্া কািণদনর িযিহার উদেখদর্াগয হ্রাস 
করদি। ২০০৯ সাদল্ মকাদপনহযাদগন জল্িায়ু পবরির্ণ ন সদম্মল্ন-এ (Copenhagen Climate Change Conference) আমাদের গ্রীন হাউজ গযাস (GHG) বনগণমন 
২০০৫ সাদল্র পর্ণায় মিদক ২০২০ সাদল্ ১৭%-এর বনদচ কবমদয় আনার মর্ পবরবমর্ ল্ক্ষয বনর্ণারর্ করা হদয়বেল্ ির্ণ মান প্রদচিাগুদল্া মসই ল্ক্ষয পূরদর্ সামানয 
প্রভাি মেল্দে িা মকানই প্রভাি মেল্দে না।  

কানাডার একটি পবরকল্পনার েরকার র্া: 
• কািণন েষূদর্ একটি েঢ়ৃ ও গ্রহর্দর্াগয মলূ্য বনর্ণারর্ কদর, প্রকৃর্ িযয় প্রবর্েবল্র্ কদর, নরু্নদত্বর বিকাশ ঘটায়, এিং বশল্প কারখানা ও মভািা উভয়দক 
আমাদের সম্পদের েক্ষ িযিহার বনবির্ কদর। 

• কদঠার মান সম্মর্ GHG বনগণমন সৃবি করা র্া পুদরা মর্ল্ ও গযাস মক্ষদত্র প্রদয়াগদর্াগয, এিং অেক্ষ জীিাশ্ম জ্বাল্াবনর ভরু্ণ বক বিদল্াপ কদর ও বিদশষ কর 
মরয়ার্ প্রোন কদর (িাবষণক সিণদমাট ১.৪ বিবল্য়ন ডল্াদররও মিবশ)। 

• অদপক্ষাকৃর্ পবরষ্কার, স্বল্প-প্রভাবির্ শবির বিকল্প মর্মন িায়ু, মসৌর, ভূ-র্াপ, মজায়ার-ভাটার শবি সংক্রান্ত বিবনদয়াগ এিং িনযপ্রার্ীর আিাসভূবম সহ 
কানাডা’র প্রাকৃবর্ক অঞ্চল্ ও সম্পে সংরক্ষর্ করদর্ অিণ প্রোন কদর।  

• একটি আন্তজণ াবর্ক জল্িায়ু পবরির্ণ ন চুবিপদত্র আিি হদর্ চায় র্া জাবর্সমহূদক কািণন বনগণমন হ্রাস করদর্ অঙ্গীকারিি কদর এিং বিদশ্বর গড় র্াপমাত্রা 
প্রাক-বশল্প স্তর মিদক ২° মসল্বসয়াদসর বনদচ (কমপদক্ষ) িাকা সুবনবির্ করদর্ নযার্য ও স্পি ল্ক্ষয বনর্ণারর্ কদর।  

• সিদচদয় অসহায়, বিদশষ কদর র্ারা সুেরূ উত্তর এিং বিদশ্বর েবক্ষদর্ জল্িায়ুর পবরির্ণ দনর সিদচদয় উদেখদর্াগয প্রভাদির সম্মুখীন হদচ্ছ র্াদের অবভদর্াজন 
প্রদচিায় সহায়র্া কদর। ২০১২ সাল্ মিদক কানাডা এই প্রদচিাগুদল্ার জনয মকাদনা র্হবিল্ প্রোন কদর নাই।  

প্রশ্নািল্ী 
১। আপবন বক কয়ল্া, মর্ল্ ও গযাস সংক্রান্ত ভরু্ণ বকর অিসান ঘটাদর্ এিং পবরদিশগর্ আইন ও বনয়মকাননু মজারোর করদর্ কাজ করদিন?   

২। আপবন বক ভূ-মণ্ডল্ীয় র্াপমাত্রার িবৃি ২° মসল্বসয়াদসর বনদচ রাখার জনয কািণন বনগণমদনর মলূ্য বনর্ণারর্ র্দিি িদল্ সমিণন কদরন? 

৩। আপবন / আপনার েল্ ২০১৫ সাদল্র বডদসম্বদর পযাবরদস আন্তজণ াবর্ক জল্িায়ু পবরির্ণ ন সংক্রান্ত আদল্াচনায় (COP21)  কানাডা র্াদর্ একটি গঠনমলূ্ক 
ভূবমকা পাল্ন কদর মসটা বনবির্ করদর্ বক করদিন? 

৪। আপনার েল্ বক বনগণমন হ্রাস করার জনয অিণপূর্ণ ল্ক্ষযমাত্রা সহ একটি জল্িায়ু পবরির্ণ ন করার কমণ-পবরকল্পনা (Climate Change Action Plan) 
প্রির্ণ ন করদি? 

সম্পে: 

এই বসবরদজর আরও র্িয এিং অবর্বরি র্িয পদত্রর জনয http://spno.ca/canada-votes-2015 –এ মেখুন। 
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জল্িায়ুর পবরির্ণ ন 

 ক্যানাডীয়ান ক্াউন্সিল অন স াশ্যাল সডভললাপলেন্ট, ক্ন্সেউন্সনটি সডভললাপলেন্ট ক্াউন্সিল ডারহ্যাে, ক্ন্সেউন্সনটি সডভললাপলেন্ট হ্ল্টন, অযাডেন্টন স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং ক্াউন্সিল, স ন্ট জন 
ন্সহ্উেযান সডভললাপলেন্ট ক্াউন্সিল, স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং অযাণ্ড ন্সর ার্চ  ক্াউন্সিল অব ন্সবন্স , স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং অযাণ্ড ন্সর ার্চ  ক্াউন্সিল অব হ্যান্সেল্টন, স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং ক্াউন্সিল অব ক্যােব্রীজ অযাণ্ড নর্চ 
ডােফ্রাইজ, স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং ক্াউন্সিল অব ন্সক্লর্নার-ওয়াটারল,ু স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং সনটওয়াক্চ  অব অন্টান্সরও, এবিং স াশ্যাল প্ল্যান্সনিং টরলন্টা ক্র্তচ ক্ প্রক্ান্সশ্র্। 
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