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িবে  কাবন িনগমন যভােব চলেছ তা কমােনা না গেল এখন থেক আর ৮০ বছেরর মেধ  বাংলােদেশর
এক বড় অংশ সাগেরর পািনর িনেচ চেল যেত পাের। জলবায়ু পিরবতন স িকত এক নতুন িরেপােট এ
তথ  জানােনা হেয়েছ। জলবায়ু পিরবতেনর ফেল সমেু র পািনর উ তা বিৃ  যতটা হেব বেল আেগ ধারণা
করা হেয়িছল— িব ানীরা এখন সতক কের িদে ন য,  পািনর র আসেল তার চাইেত অেনক বিশ
বাড়েব। ীনল া ড ও এ া টাকিটকায় জেম থাকা বরফ গলার হার ততর হওয়াই এর কারণ। এর ফেল
৮০ লাখ বগিকেলািমটার পিরমাণ ভিূম সাগেরর পািনেত তিলেয় যােব—এর মেধ  থাকেব বাংলােদেশর
এক বড় অংশ।  িব ানীেদর মেত,  বাংলােদেশর অেনক এলাকা  তখন এমন হেয়  যােব  য  সখােন
লাকজেনর বসবাস খবুই হ হেয় পড়েব।

এতিদন িব ানীরা বলিছেলন, ২১০০ সাল নাগাদ পৃিথবীর সমু েরর উ তা বাড়েব এক িমটােরর িকছু
কম। িক  এখন বলা হে , ওই িহেসব িছল অেনক ‘র ণশীল’। নতুন জিরেপ বলা হে , সমেু র পািনর
উ তা বাড়েত পাের তার ায় ি ণ। এর ফেল ৮০ লাখ বগিকেলািমটার পিরমাণ ভিূম সাগেরর পািনেত
তিলেয় যােব—এর মেধ  থাকেব বাংলােদর এক বড় অংশ এবং িমশেরর নীল নদ উপত কা। িবপ  হেব
ল ডন, িনউইয়ক এবং সাংহাইেয়র মেতা অেনক শহেরর অি । কািট কািট লাকেক এর ফেল বািড়ঘর
ছেড় অ  জায়গায় চেল যেত হেব। য জায়গা েলা পািনর িনেচ চেল যােব তার অেনক েলাই পূণ

ফসল ফলােনা অ ল, যমন নীল নেদর ব ীপ। ‘ িসিডংস অব িদ াশনাল একােডিম অব সােয়ে স’
নােমর জানােল  এ জিরেপর ফল কািশত হেয়েছ।  এর লখকরা  অব  বলেছন  য,  এমন পিরণিত
এড়ােনার জ  এখেনা সময় আেছ, যিদ আগামী কেয়ক দশেক কাবন িনগমন বড় আকাের কমােনা যায়।

গেবষকরা বলেছন, ভিব েতর পৃিথবী হেত এখনকার চাইেত ৫ িডি  সলিসয়াস উ তর, যিদ কাবন
িনগমন  এখনকার  হােরই  চলেত  থােক।  তাহেল  ২১০০ সাল  নাগাদ  সমু েরর  উ তা  বাড়েব  ৬২
সি টিমটার থেক ২৩৮ সি টিমটার পয । এর আেগ ২০১৩ সােলর িরেপােট বলা হেয়িছল সমু েরর

উ তা  ৫২ থেক ৯৮ সি টিমটার পয  বাড়েত পাের।  িক  এখন িব ানীরা  বলেছন,  ীনল া ড ও
এ া টাকিটকায় বরফ গলার ি য়ার অেনক িদকই তােত অ ভু  হয়িন।
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