
iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

       
pকাশ : 22 েসেpmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

পৃিথবীেত েমাট বেৃkর সংখয্া কত—p িট িনয়া মেন হiেত পাের, আমােদর মাথায় িকংবা সারা শরীের
কত িল  চুল  আেছ,  iহা  েসi  রকম  p ,  যাহা  িনয়া  েদখা  aসmব  কাজ।  তেব  িবjােনর  িবsয়কর
kমতায় ei সকল সংখয্াতেttর িবষয়িট eখন aর কিঠন িকছু নেহ। জানা িগয়ােছ, পৃিথবীেত বৃেkর সংখয্া
3 লk েকািটর কাছাকািছ। যুkরাে র iেয়ল iuিনভািসর্িটর থমাস েkাথার o তার সহকমর্ীরা সয্ােটলাiট
হiেত ধারণ করা ছিব িবে ষণ কিরয়া বেৃkর ei সংখয্া িন পণ কিরয়ােছন কেয়ক বtসর পূেবর্। বতর্ মােন
রািশয়ােত সবর্ািধক বৃk রিহয়ােছ, সংখয্ায় যাহা 69 হাজার 834 েকািট। পিরসংখয্ােনর িকছু িকছু িবষয়
েবশ চমকpদ। েযমন p  জািগেত পাের, পৃিথবীেত মানষুিপছু কত িল কিরয়া বkৃ রিহয়ােছ? গািবর্েয়ল
েহেমিরর ৈতির করা িব মানিচেtর মাধয্েম েদশ aনুযায়ী iহার utরo খুব সহেজ পাoয়া যায়। েযমন
কানাডায় মাথািপছু বেৃkর সংখয্া 8 হাজার 953। রািশয়ার রিহয়ােছ 4 হাজার 461িট বkৃ। আমাজেন
ভয়াবহ aিgকাে র পর কী হiয়ােছ, তাহার utর ei মুহূেতর্  না িমিলেলo েসiখােন বkৃ কাটা o আ ন
লাগাiবার  ঘটনা  ঘিটেতেছ  ব কাল  ধিরয়া।  তবoু  bািজেল  মাথািপছু  বেৃkর  সংখয্া  1  হাজার  494।
aনয্িদেক যুkরাে  মাথািপছু বkৃ রিহয়ােছ 716িট। াn o িbেটেন মাথািপছু বkৃ রিহয়ােছ যথাkেম
182 o 47িট। িন য়i আমােদর মেন p  ঘুরপাক খাiেতেছ েয আমােদর েদেশ মাথািপছু বৃেkর সংখয্া
কত? আমােদর  বহৃt  pিতেবশী েদশ  ভারেতর  রিহয়ােছ  মাথািপছু  28িট  বৃk। আর  বাংলােদেশর? মাt
6িট! েযখােন pিতেবশী েনপাল আর ভুটােন মাথািপছু বkৃ রিহয়ােছ যথাkেম 119 o 2 হাজার 418িট।
eমনিক আফগািনsােনo রিহয়ােছ মাথািপছু 12িট বkৃ! 

িবপুল  জনসংখয্া  eবং  sl  আয়তেনর  ei  েদেশ  মাথািপছু  মাt  ছয়িট  বkৃ  রিহয়ােছ—ei  পিরসংখয্ান
বিলয়া  েদয় েয আমরা কতখািন বkৃহীন পিরেবেশ বসবাস কিরেতিছ। িনকট  pিতেবশীর মেধয্ আমরা
েকবল ভােলা aবsােন আিছ পািকsােনর চাiেত। েদশিটর জনঘনt আমােদর তুলনায় aেনক কম হiেলo
মাথািপছু  বেৃkর  সংখয্া  মাt  5।  ‘নয্াচার’  জানর্াল  জানাiয়ােছ,  নূতন  পিরসংখয্ান  aনযুায়ী  পৃিথবীেত
মানেুষর  জনয্  মাথািপছু  anতপেk  420িট  বkৃ  রিহয়ােছ।  aতয্n  তাtপযর্পূণর্  তথয্  হiল—িবে
pিতবtসর  15  িবিলয়ন  বৃk  িনধন  কিরেতেছ  মানষু।  িবপরীেত  মাt  5  িবিলয়ন  বkৃ  েরাপণ  করা
হiেতেছ। মানেুষর জীবেন বেৃkর কী t, তাহা নূতন কিরয়া বিলবার িকছু নাi। সাধারণভােব eকিট
বkৃ পাঁচ জেনর eকিট পিরবােরর সারা বtসেরর aিkেজেনর েজাগান েদয়। িgনহাuজ গয্াস লiয়া েযi
েশারেগাল  েশানা  যাiেতেছ  কেয়ক  দশক  ধিরয়া,  তাহার  লাগাম  টািনয়া  ধিরেত  পাের  eকমাt  বেৃkর
সমাহার। আধুিনক সভয্তা েযi জীবা  jালািনর মাধয্েম গিতpাp হiয়ােছ, েসi গিত েরাধ করা সmব
নেহ। সুতরাং েশষ ভরসাsল ঐ বkৃi। মাথািপছু মাt ছয়িট বkৃ লiয়া আমরা েযাজন পথ িপছাiয়া আিছ।
15  েকািট  মানুষ  যিদ  pিতবtসর  মাথািপছু  eকািধক  বৃk  েরাপণ  কের  eবং  তাহা  িটকাiয়া  রািখবার
বয্বsা  gহণ  কের,  তাহা  হiেল  আমরাo  সবেুজর  মাtা  বৃিd  কিরেত  পািরব।  ei  জনয্  বৃkেরাপণেক
িনেজেদর সংsৃিতর aংশ কিরয়া গিড়য়া তুিলেত হiেব।
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