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জলবায়ু পিরবতন : ২০৫০ সােল বাংলােদেশর িচ

ব াঝুঁিকেত পড়েব সায়া চার কািট মা ষ!

লাল িচি ত অ ল েলা ২০৫০ সাল নাগাদ সবেচেয় বিশ ব ার ঝুঁিকেত পড়েব। সূ  : াইেমট স াল

জলবায়ু পিরবতেনর িতি য়ায় সমু পৃে র উ তা বেড় ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলােদেশ চার কািট ২০
লােখরও বিশ মা ষ ব াঝুঁিকেত পড়েত পাের। এ সংখ া আেগর পূবাভাস থেক ায় ৯ ণ বিশ। আেগর
পূবাভােস  বাংলােদেশ  ৫০  লাখ  মা ষ  ব াঝুঁিকেত  পড়ার  আশ া  ব  করা  হেয়িছল।  জলবায়ু
পিরবতনসং া  সা িতক এক গেবষণায় নতনু এই সতকবাতা দওয়া হেয়েছ। এই গেবষণা ফলাফেলর
িভি েত একিট িতেবদন ২৯ অে াবর যু রােজ র ভাবশালী নচার সামিয়কীেত ছাপা হেয়েছ।

গেবষণািট কেরেছ যু রা িভি ক ‘ াইেমট স াল’ নােমর একিট িত ান। তারা িডিজটাল এিলিভেয়শন
মেডিলং (িডইএম) ব বহার কের ােটলাইেট া  তথ -উপাে র িভি েত গেবষণািট কেরেছ।

এখােন ধের নওয়া হেয়েছ, য হাের বাতােস কাবন িনঃসরণ হে  এবং পৃিথবীর উ তা য হাের বাড়েছ,
যিদ তা একই রকম (অপিরবিতত) থােক, তেব ২০৫০ সাল নাগাদ সমু পৃে র উ তা আেগর পূবাভােসর
তুলনায় অেনক বাড়েব—এর ভােব পৃিথবীর ৩০ কািটরও বিশ মা ষ য় িতর িশকার হেব বেল আশ া।
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গেবষণার ফলাফল অ যায়ী সমু পৃে র উ তাজিনত কারেণ এিশয়ার ছয়িট দশ সবেচেয় বিশ িত
হেব। এ েলা  হে  চীন,  বাংলােদশ, ভারত, িভেয়তনাম,  ইে ােনিশয়া  ও থাইল া ড। বলা  হে ,  চীেন
সবেচেয় বিশ মা েষর িতর আশ া—৯ কািট ৩০ লাখ, বাংলােদেশ চার কািট ২০ লাখ,  ভারেত িতন
কািট ৬০ লাখ, িভেয়তনােম িতন কািট ১০ লাখ, ইে ােনিশয়ায় ই কািট ৩০ লাখ এবং থাইল াে ড এক
কািট ২০ লাখ।

 ইউএনএফিসিসিসর (ইউনাইেটড নশনস মওয়াক কনেভনশন অন াইেমট চ ) দওয়া এর আেগর
পূবাভােস চীেন  ই কািট  ৯০ লাখ,  বাংলােদেশ  ৫০  লাখ,  ভারেত ৫০  লাখ,  িভেয়তনােম ৯০ লাখ,
ইে ােনিশয়ায় ৫০ লাখ এবং থাইল াে ড ১০ লাখ মা ষ য় িতর স খুীন হেত পাের বেল আশ া করা
হেয়িছল।

এ িবষেয়  জানেত চাইেল নদী,  পািন  ও জলবায়ু  িবেশষ  অধ াপক ড.  আই ন িনশাত কােলর ক েক
বেলন, ‘এরা নতনু য পূবাভাস িদেয়েছ, স িরেপাট আিম দিখিন। তেব জলবায়ু পিরবতেনর ফেল আমরা
য িত  হব,  তােতা  পুরেনা  কথা। ২০০৯ সাল থেক আমরা বলিছ,  সমু পৃে র উ তা বৃি র  ফেল

আমােদর উপ লভাগ তিলেয় যােব। আ িরক অেথ আমরা তিলেয় যাব না; কারণ আমােদর উপ লজেুড় ১৫
ফুট উ তার বাধঁ আেছ। িক  িবপদ হে  জেলা াস। যিদ জেলা াস ২০ ফটু উ তার হয়, তেব আমরা তা
ঠকােত পারব না। তেব বাংলােদশ সরকার ২০ ফটু উ তা বােঁধর পিরক না কের এেগাে । আমরা িনকট

অতীেতই দেখিছ, জাপােন ৩০ ফটু উ তার জেলা াস হেয়েছ। এমন জেলা াস আমােদর অ েল হেল
সিট খুবই িবপ নক হেব।’

ড. আই ন িনশাত রণ কিরেয় দন য ‘জলবায়ু  পিরবতেনর ফেল কানাডার উ র অ ল, ি নল া ড,
রািশয়ার ািদেভা েকর মেতা -একিট অ ল ছাড়া পৃিথবীর সব জায়গােতই কম- বিশ িত হেব। েযােগর
মা া বাড়েব। ইিতমেধ  আমরা স আলামতও দখিছ। ক ািলেফািনয়ােত আ েনর ঘটনা ঘটেছ। িনয়াজুেড়

াকৃিতক েযাগ  বাড়েছ।  তেব তথ -উপা ,  পূবাভােসর  ে  ীকৃত  আইিপিসিস  (ই টার  গভনেম টাল
প াােনল অন াইেমট চ ), ইউএনএফিসিসিস ভৃিত ীকৃত িত ােনর ব ব  হণ করা উিচত। নচার
পি কার তথ ও উিড়েয় দওয়া যােব না বেল িতিন ম ব  কেরন। 

সা িতক গেবষণা মেত, উ ায়েনর এই ি য়া থামােনা না গেল ২১০০ সাল নাগাদ এই ছয়িট দেশর
২৫ কািট মা ষ বসবাস কের য ভূিমেত তা  জায়ােরর পািনর তলায় িনমি ত হেত পাের। স ে
বাংলােদেশর পাচঁ কািট মা ষ িতর িশকার হেত পাের। এ ছাড়া এিশয়ার অ  পাচঁিট দেশর মেধ  চীেনর
আট কািট ৭০ লাখ, ভারেত িতন কািট ৮০ লাখ, িভেয়তনােম িতন কািট ৫০ লাখ, ইে ােনিশয়ায় ই
কািট ৭০ লাখ এবং থাইল াে ড এক কািট ৩০ লাখ মা ষ িতর িশকার হেত পাের।

সমু পৃে র  উ তা  বৃি র  কারেণ  বাংলােদেশর  উপ লীয়  সব  জলা—সাত ীরা,  খুলনা,  বােগরহাট,
িপেরাজপুর,  ঝালকািঠ,  বর না,  পটুয়াখালী,  বিরশাল, ভালা,  নায়াখালী,  চ াম,  ক বাজােরর কাথাও
কাথাও বিশ বা অংশিবেশষ এলাকা ছাড়াও যেশার, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ঢাকা জলার িকছু অংশ এবং

হাওর এলাকার একিট অংশ িতর িশকার হেত পাের। সাধারণভােব সমুে রপৃে র উ তা  বেড় গেল
জায়ােরর চাপ বাড়েব; এেত জায়ােরর পািন নদী েলা িদেয় উজােনর (উ েরর) িদেক অেনক দূর পয

উেঠ আসেব। বল চােপ পািন  ই ল ছািপেয়  যােব;  ব াকবিলত হেয়  পড়েব বসিত,  ভূিম। আই ন
িনশােতর  মেত,  ‘উপ লীয়  এলাকার  বাধঁই  হেলা  আমােদর  র াকবচ।  িবপ নক হে ,  জেলা াস।
ঘূিণঝেড়র পিরমাণ যভােব বাড়েছ, সমানতােল জেলা াসও যিদ বােড় তেবই শ া। ওই শ া মাকােবলা
করেত আমােদর স মতা বাড়ােনার কােনা িবক  নই।’  
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াইেমট স ােলর জ  িব ানী ও এই গেবষণা িতেবদেনর ধান লখক ড. ট কাপ এ সে  বেলন,
‘জলবায়ু পিরবতেনর ফেল য আভাস েলা পাওয়া যাে , তােত আমােদর জীব শােতই আমােদর নগর ও
উপ লীয় আথ-সামািজক পিরি িতর ব াপক পিরবতন ঘটার আশ া রেয়েছ। জায়ােরর সীমা বেড় ভূিমেত
বসবাসকারী মা ষ িত  হেল, কত িদন এবং িকভােব উপ লীয় এলাকার মা ষ িটেক থাকেব তা িনেয়

 দখা দেব।’  

াইেমট স ােলর ওই িতেবদেন বলা  হেয়েছ,  ‘বাতােস যিদ কাবন ডাই-অ াইড িনঃসরেণর পিরমাণ
আমরা ব াপকমা ায় কিমেয় আনেত পাির, তাহেল হয়েতা এমন ঃখজনক পিরি িতর মুেখামুিখ হেত হেব
না। আর কাবন ডাই-অ াইড িনঃসরেণর পিরমাণ যিদ বতমান মা ায় ি র থােক, তাহেল পিরি িতর খবু
বিশ উ িত হেব না। তাই আমােদর উিচত, বাতােস কাবন িনঃসরেণর পিরমাণ ব াপকমা ায় কিমেয় আনার

ে  যথাযথ ভূিমকা পালন করা।’

 

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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