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COP 26 - UNFCCC গ্লাগ া জবায়ু পররবর্তন লীত গেন 

COP26 জবায়ু পররবর্তন ংক্রান্ত জারর্ংঘ ফ্রেমওযার্ত র্নগেনলন (UNFCCC) এর দয 

ফ্রদলগুগার গেগনর 26র্ম অরিগবলন। COP  "Conference of Parties" এর জনয 

বযবহৃর্ ংরিপ্ত রূপ, যা এর্রি রনরদতষ্ট উগেগলয ফ্রর্াগনা রনরদতষ্ট প্ররর্ষ্ঠাগনর দযগদর মাগবলগর্ 

ফ্রবাঝায। COP26 গ্লাগ া পযারর চ়ু রি এবং জবায়ু পররবর্তন ংক্রান্ত জারর্ংগঘর ফ্রেমওযার্ত 

র্নগেনলন (UNFCCC) িযগুরর অগ্র রর্ ত্বরারির্ র্রার জনয অন়ুরষ্ঠর্ গযরি। COP26, 31 

অগটাবর 2021 - ফ্রেগর্ 12 নগেম্বর 2021 পযতন্ত য়ুিরাগজযর গ্লাগ াগর্ অন়ুরষ্ঠর্ গযরি। 

COP26, WBCS রপ্ররম, ফ্রমইন এর র্াগরন্ট অযাগেযাত -এর  জনয গুরুত্বপূর্ত। 

COP26 র্ী? 

COP 26, বা  র্নোগরন্স অে পারিত 26 র্ম ো, UNFCCC দ্বারা অন়ুরষ্ঠর্ মাগবল। মূর্, এই 

অরিগবলনরি 2020 াগর 9 নগেম্বর ফ্রেগর্ 2020 াগর 19 নগেম্বর পযতন্ত অন়ুরষ্ঠর্ ওযার 

র্ো োর্গও ফ্রর্ারেড-19 মামাররর র্ারগর্ 2021 াগর 31 অগটাবর ফ্রেগর্ 2021 াগর 12 

অগটাবগরর মগিয য। 

গ্লাগ াগর্ COP26 অন়ুরষ্ঠর্ গযগি, ইউনাইগিড রর্ংডম এই গেগনর োপরর্ত্ব র্গরগি। 

COP26 উগেখগযা য র্ারর্ এরি দয ফ্রদলগুরগর্ পৃরেবীর ক্রমবিতমান র্াপমাত্রার উগদ্ব জনর্ 

পরররিরর্ এবং এই বৃরির াগে ম্পরর্তর্ ঝ়ু ুঁরর্ ম্পগর্ত অবরর্ র্গরগি। 
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● COP26, বা র্নোগরন্স অে পারিত, UNFCCC দ্বারা অন়ুরষ্ঠর্ য। UNFCCC জারর্ংগঘর 

এর্রি অঙ্গ যা 21 ফ্রল মাচত, 1994 এ র্াযতর্র গযরি। প্ররর্ষ্ঠার পর ফ্রেগর্ই UNFCCC 

পররগবল ও প্ররৃ্রর্গর্ মান়ুগর অর্যরির্ স্তগিগপর াগে জর়ির্ ওযা প্ররর্গরাগি 

রনরোগব র্াজ র্গর যাগে। 

● COP26 এর ফ্রোর্া রবশ্ববযাপী র্াপমাত্রা বৃরি এবং এর পররর্রর্র উগদ্ব জনর্ পরররিরর্ 

এবং এর োেগর প্ররর্ দয ফ্রদলগুর এবং মগ্র রবগশ্বর দৃরষ্ট আর্তর্ র্রা। 

● 2021 াগ ইন্টার েনতগমন্টা পযাগন অন ক্লাইগমি ফ্রচগে জমা ফ্রদওযা ষ্ঠ মূযাযন 

প্ররর্গবদগনর (AR6) উপর রেরি র্গর এই লীত গেন অন়ুরষ্ঠর্ য। 

COP26 িযমূ 

COP26 গ্লাগ া লীত গেগনর আগ  চাররি িয রনিতারর্ র্গররি। 

1. লর্াব্দীর মাঝামারঝ মগয, এর্রি রবশ্ববযাপী ফ্রনি-রজগরা অজতন র্রা এবং 1.5 রডগ্রী বজায 

রাখা। 

2. অরেগযাজন দ্বারা প্রারৃ্রর্র্ পররগবল রিা র্রা। 

3. আরেতর্ ংিান উপব্ধ র্রা। 

4. পযারর চ়ু রি অজতগন াযর্া র্রগব এমন স্পষ্ট রনযমগুর রবরা র্রগর্ গযার র্া 

র্রা। 
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COP26 োে 

COP 26, বা COP26 গ্লাগ া লীত গেন, রর্ি়ু ব়ি ফ্রঘার্া এবং উগদযাগ র াগে ফ্রল গযগি। 

র্াগদর মগিয র্গযর্রি - 

1) দয ফ্রদলগুগার অনযর্ম প্রিান উগদযা  রি অরর্যরবনাল হ্রা র্রা এবং 2030 াগর 

ফ্রলগর রদগর্ এরি প়ুগরাপ়ুরর বন্ধ র্রা, যাগর্ জবায়ুর পররবর্তন হ্রা র্রা যায। 

2) লীত গেগন ফ্রোর্াগর পরবর্তী এবং বগচগয গুরুত্বপূর্ত ফ্রিত্রগুরর মগিয এর্রি রি 

গ্রীনাউ  যাগর হ্রা। দয ফ্রদলগুগা রমগেন ও র্াবতন ডাই-অক্সাইড  যা রনিঃরর্ র্মাগনার 

অঙ্গীর্ার র্গরগি। 

3) IRIS (Infrastructure for the Resilient Island States উগদযা রি োরর্, য়ুিরাজয 

এবং অগেরযার রেরর্ প্রগচষ্টায চা়ু র্রা গযগি। এই উগদযাগ র আওর্ায ফ্রিাি ফ্রিাি দ্বীপ 

ফ্রদলগুগার অবর্াঠাগমা উন্নযন র্রা গব, যা জবায়ু পররবর্তগনর র্ারগর্ অরস্তগত্বর ঝ়ু ুঁরর্গর্ 

রগযগি। 

4) COP 26-এ রগ্রন রগ্রড ইরনরলগযরিে (GGI) নাগম এর্রি নর়্ু ন উগদযা  চা়ু র্রা গযগি। GGI 

আন্তজতারর্র্ ফ্রৌর ফ্রজাি দ্বারা শুরু ওযা এর্ ূযত, এর্ রবশ্ব, এর্ রগ্রড ফ্রপ্রাগ্রাগমর অংল। প্রায 

80 রি ফ্রদল এই উগদযাগ র প্ররর্ র্াগদর প্ররর্শ্রুরর্ বযি র্গরগি, যার অিীগন ফ্রৌর লরি বযবার 

র্গর রবদ়ু যৎ উৎপাদন র্রা গব এবং ীমাগন্তর ওপাগর রবরা র্রা গব। 

COP26 োরর্ 
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2070 াগর মগিয ফ্রনি-রজগরা র্াবতন রনিঃরগর্ ফ্রপৌঁিাগনার িয ফ্রদগলর জবায়ু 

প্ররর্শ্রুরর্গুর র়্ু গ িরার জনয COP 26 ইরিযা পঞ্চামৃর্ ফ্রঘার্া র্রা গযরি। 

গ্লাগ াগর্ অন়ুরষ্ঠর্ COP 26 -এ, োরর্ রবরেন্ন উন্নযনলী ফ্রদলগুরর জনয এর্রি দ়ুদতান্ত 

উদারর্ িাপন র্গরগি যা ফ্রর্ব অেতননরর্র্ উন্নযগনর রদগর্ মগনারনগবল র্গর র্গব পররগবল 

ম্পগর্ত র্াগদর দারযগত্বর প্ররর্ খ়ুব ননরমরির্ দৃরষ্টেরঙ্গ রগযগি। োরর্ পররগবল ়ুরিায র্ার 

অবদান রাগব এর্গুে ফ্রঘার্া এবং উগদযা  ফ্রঘার্া র্গরগি। এই ফ্রঘার্াগুরর ফ্রিরির নাম 

ফ্রদওযা গযগি 'পঞ্চামৃর্', যা োরর্ীয ংসৃ্করর্ অন়ুাগর বতলরিমানগর্ ফ্রদওযা 'পাুঁচরি' 

উপাদাগনর এর্রি পরবত্র রমশ্রর্। পররগবলগর্ প্ররৃ্রর্ মার্া বগ উগেখ র্গর োরগর্র  ৃীর্ 5রি 

উগদযাগ র নাম ফ্রদওযা গযগি 'পঞ্চামৃর্'। 

COP26 োরগর্র 5 প্ররর্শ্রুরর্ 

োরগর্র প্রিানমন্ত্রী নগরন্দ্র ফ্রমাদী অন়ুরষ্ঠর্ COP 26-এ ''পঞ্চামৃর্'' প্রর্ল্প প্রবর্তগনর মািযগম 

োরগর্র ফ্রনরৃ্গত্বর উগদযা -রনমতাগর্র িমর্াগর্ রবশ্বগর্ স্বীরৃ্রর্ রদগযগিন।  

পঞ্চামৃগর্র মূ নবরলষ্টযগুর - 

1. োরর্ 2030 াগর ফ্রলগর রদগর্ 500 র  াওযাি পযতন্ত পররষ্কার ও অ-জীবাশ্ম লরি 

রবরাগর উৎপাদন অজতগন প্ররর্শ্রুরর্বি। 

2. 2030 াগর ফ্রলগর রদগর্ প়ুননতবীর্রর্গযা য লরির মািযগম োরর্ র্ার লরির চারদার 

50% অজতন র্রগর্ বিপররর্র। 
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3. োরর্ 2030 াগর মগিয 1 রবরযন িন পযতন্ত র্াবতন রন তমন হ্রা র্রার প্ররর্শ্রুরর্ 

রদগযগি। 

4. োরর্ 2030 া পযতন্ত র্ার অেতনীরর্গর্ র্াবতগনর র্ীব্রর্া র্মপগি 45 % হ্রা র্রার 

জনয চাপ ফ্রদগব। 

5. োরর্ 2070 া পযতন্ত ফ্রনি-রজগরা রন তমন অজতন র্রগর্ চগগি। 

COP 26 এর গুরুত্ব  

● গ্লাগ া লীত গেন, বা COP 26, অর্যন্ত র্াৎপযতপূর্ত র্ারর্ এরি জবায়ু পররবর্তগনর 

পরররিরর্ ফ্রমার্ারবার জনয বযাপর্ র্মতূরচ শুরু র্গরগি। 

● গ্লাগ াগর্ অন়ুরষ্ঠর্ লীত গেগন রবপজ্জনর্ উপাদানগুরর রন তমন হ্রা এবং বনগুর 

প়ুনরুিাগরর রদগর্ মগনারনগবল র্রা গযগি। 

● লীত গেনরি দযগদর 2030 াগর আগ  িয অজতগনর রবগয অরর্ররি প্রগচষ্টা 

র্রগর্ প্রগরারচর্ র্গরগি। 


