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অ ফােমর িতেবদন

জলবায়ু পিরবতেন বা চু ত ই কািট মা ষ

জলবায় ুপিরবতেন বা চু ত ই কািট মা ষ

জলবায় ুপিরবতেনর ফেল সৃ  ‘িবশৃ লা’য় দির  দশ েলার লাখ লাখ মা ষেক চরম মূল  িদেত হে । গত
এক দশেক মারা ক আবহাওয়া  ও মবধমান  ভয়াবহ দাবানেলর কারেণ বািড়ঘর ছাড়েত বাধ  হেয়েছ
কমপে  ই কািট মা ষ। জলবায়ু  পিরবতেনর ফেল যসব মিক সামেন  এিগেয়  আসেছ,  তােত যিদ
িব েনতারা  ত  ব ব া  না  নন  তাহেল  এই  পিরি িতর  আেরা  অবনিত  ঘটেব।  গতকাল  সামবার
দাির িবেরাধী দাতব  সং া অ ফাম তােদর এক গেবষণায় এ কথা বেলেছ।

অ ফােমর গেবষকরা বেলেছন, বিশর ভাগ মা ষ বা চু ত হেয়েছ ঘূিণঝড়, ব া ও দাবানেলর কারেণ।
তেব কােনা কােনা ে  সামেন িবপদ দখেত পেয় িকছু মা ষেক সিরেয় নওয়া হেয়েছ। এিট একিট
ভােলা উেদ াগ হেত পাের।

অ ফােমর জলবায়িুবষয়ক পিলিসর নতা িটম গাের বেলন, িকউবা, ডিমিনকা, টুভালরু মেতা ীপরা েলা
গেড় িতবছর তােদর মাট জনসংখ ার ায় ৫ শতাংশেক বা চু ত িহেসেব দখেত পেয়েছ। অথাৎ তােদর
বািড়র বাইের থাকেত হেয়েছ।

িটম গাের বেলন, ‘িব  উ  হেয় গেছ। এ িবষেয় দীঘিদন ধের আমরা সতকতা িদেয় আসিছ। আর এখন
আমরা দখেত পাি  এর ফল আমােদর চােখর সামেনই ঘটেছ।’

মাি েদ ই স ােহর জ  জািতসংেঘর জলবায়িুবষয়ক নেগািসেয়শন  হেয়েছ। এর মেধ ই অ ফাম
তার গেবষণায় যাচাই কের দেখেছ,  ২০০৮ থেক ২০১৮ সােলর মেধ  জলবায়ু  পিরবতেনর ফেল সৃ
েযােগ কী পিরমাণ মা ষ তােদর দেশ বা চু ত হেয়েছ। এই িহসাব করা হেয়েছ সরকাির- বসরকাির িবিভ

এেজি র উপা  ও গণমাধ েমর িতেবদেনর ওপর িভি  কের।

গেবষণায় দখা গেছ, যুে  য পিরমাণ মা ষ বা চু ত হয় তার চেয় িতন েণরও বিশ মা ষ বা চু ত হয়
ঘূিণঝড়,  ব া  ও  দাবানেল।  যু িব  সামািলয়ার  মেতা  িকছু  দশ তা  তিব ত হয়  খরা  ও  ব া
িটেতই। কখেনা কখেনা একই বছের এই িট েযাগ সখােন হানা দয়।

িটম গাের বেলন, এসব িবপযয় ব  দির  দশেক এমন এক অব ােন ফেল যায় য তারা িত কািটেয়
ওঠার আেগই আেরকিট িবপযয় তােদর আঘাত কের। এর ফেল তােদর অেনেক ব া  ও খরার কারেণ
সাহােয র আেবদন জানােত  থােক। এটা  এক ব িত মী  ব াপার। এটাই হেলা  জলবায়ু  পিরবতনিবষয়ক
িবশৃ লা, যা কৃতপে  দখা যাে ।

অ ফােমর িতেবদেন বলা হেয়েছ, জনসংখ ার অ পােত সবেচেয় বিশ মা ষ বা চু ত হয়—এমন শীষ
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১০িট  দেশর  মেধ  সাতিটই  হেলা  উ য়নশীল  ীপরা ।  এর  বিশর  ভাগই  প ািসিফক ও  ক ািরিবয়ান
অ েলর। তেব আবহাওয়ািবষয়ক িবপযেয় গত এক দশেক যসব মা ষ বা চু ত হেত বাধ  হেয়েছ তার
মেধ  শতকরা ায় ৮০ ভাগই এিশয়ার। এর মেধ  িফিলপাইন থেক ীল া  পয  মা ষ বসবাস করেছ
ঘূিণঝড় ও ব ার মিকর মেধ । ধু ঘূিণঝড় ফণীর কারেণ বাংলােদশ ও ভারেত ৩৫ লাখ মা ষ বা চু ত
হেয়েছ। এর মেধ  বিশর ভাগেক ঘূিণঝড় আঘাত হানার আেগই উ ার কের সিরেয় নওয়া হয়। সূ  :
রয়টাস।

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 : [email protected]
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