বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক -- িিনক্ষম বিকাশ …
খণ্ড -- ২৮
বিষয় -- জলিাা্য়ু পবৰৱৰ্তন আৰু সেউজ গিা্ সগছৰ েবি আৰু বনগতমন হ্ৰাে।
ড০ অপৰ্তা িুজৰিৰুৱা
মূল চবৰত্ৰ েমূি
১. ড০ নৱ কান্ত শমতা – বিবশি পবৰৱাশ বিজ্ঞানী - ৫৮ িছৰ িয়ে
২. ড০ প্ৰশান্ত সচৌধুৰী – কললজৰ অধযক্ষ – ৫৫ িছৰ
৩. মবিৰা সচৌধুৰী – অধযক্ষৰ পত্নী – ৫০
৪. ড০ ৰঞ্জন িৰুৱা – কললজৰ বশক্ষক – ৪৫
৫. বনজৰা সেৱী – অবিিাৱক – ৪০
৬. চবিমা – ছাত্ৰী – ১৮
৭. অন্তৰা – ছাত্ৰী – ১৮
৮. আকাশ – ছাত্ৰ – ১৮
(ড০ সচৌধুৰীৰ ঘৰ। েময় েবিয়া, মবিৰাই বি.বি ৰ্ েবিয়াৰ িাৰ্বৰ শুবন আলছ। িঠাৎ মবিৰাই বচঞবৰ বচঞবৰ
ক’ি -)
মবিৰা – সিৰা! শুবনছালন, অিা ৪৮ ঘন্টাৰ বিৰ্ৰৰ্ সিালল অেম আৰু েমগ্ৰ উত্তৰ পূিাত ঞ্চলৰ্ প্ৰচণ্ড ধুমিু া
গাজবনলৰ প্ৰিল িবিপাৰ্ ি’ি।
ড০ সচৌধুৰী – িয় সনবক? অিা কাবল সে আমাৰ কললজৰ্ সচবমনাৰখনৰ আলয়াজন কৰা হিলছ, সগালিইখন পণ্ড
নি’সলই ি’ল।
মবিৰা – িয় বেয়া। ৰ্াৰিালি সমালৰা বচন্তা লাবগলছ। জলিায়ু পবৰিৰ্তনৰ উপৰৰ্ নিয় জালনা? মলয়া োম
িুবল িাবৱ আবছললা। আমাৰ অবিছৰ দুজনীমালনা োম িুবল হকলছ। েঁচাককলয় পবিৱীখনৰ বকিা এিা হিলছ।
আৰু বকমান িৰষুৰ্ বেলয় সকাৱালছান?
ড০ সচৌধুৰী – সেই এবপ্ৰল মািৰ পৰা বেলয়ই আলছ। এবৰ্য়া সচলেম্বৰ পাললবি। ৰাজযখনৰ মানুিৰ সে বকমান
িাঁিাকাৰ হিলছ, িাবৱললই দুখ লালগ, চাবৰওিালল সকৱল পানী। বকমান মানুিৰ সে ঘৰ, িাৰী পানীৰ ৰ্লৰ্।
গৰু – মি আৰু মানুি এলকললগ মিাউবৰলৰ্ই আলছ। অলপমান পানী কবমবছললি, মানুিলিাৰ বনজৰ ঘৰকল
োিই পৰা নাই। পুনৰ েবে িৰষুন িয় মানুিলিাৰৰ দুগতবৰ্ৰ েীমা সনালিাৱা ি’ি।

মবিৰা – সোৱািছৰ িা িৰষুলনই বনবেলল। পিাৰ সিাৰৰ্ িৰষুনৰ অিাৱৰ্ শুকাই িাি সমবলবছল।
এইিাৰ আলকৌ িৰষুলৰ্ই িৰষুৰ্।
ড০ সচৌধুৰী – সৰ্ামাললাকৰ NGO ৰ িালৰ পৰা সে িানপীবিৰ্ৰ োিােযৰ কাৰলৰ্ সোৱাৰ কিা আবছল,
বক ি’ল বপলছ?
মবিৰা – অ …। পৰবিকল সোৱাৰ কিা আবছল, বপলছ, িাৰ্বৰৰ্ বেলিা শুবনললা, োি পাবৰম সন নাই ক’ি
পৰা নাই। পবিৱী খনৰ জলিায়ুৰ েঁচাককলয় পবৰিৰ্তন হিলছ। িৰষুন বনবেয়া সকইবেন ৰ’েলিা ইমান প্ৰখৰ
িয় সে িাবিৰকল ওলাই োিই সনাৱাবৰ, গা এলকিালৰ পুবৰ বেলয়।
ড০ সচৌধুৰী – এৰা বেয়া, কাইকল বেনলিা িালল িালল গললই িয় কাৰৰ্ এই সচবমনাৰখলন েৰ্ব্বেতাধাৰৰ্
ৰাইজলক জলিায়ু পবৰিৰ্তন আৰু এই বিষলয় ল’ি লবগয়া িযৱস্থা েম্পলকত বকছু বকছু জ্ঞান বেি পাবৰি িুবল
আশা কবৰলছা। এইখনকল বেল্লীৰ পৰা এজন বিলশষ পাৰেশতী িযবিলকা বনমন্ত্ৰৰ্ কবৰলছা।
মবিৰা – কাক মাবৰ্ছা?
ড০ সচৌধুৰী – ড০ নৱকান্ত শমতা।
মবিৰা – অ …। সৰ্ামাললাকৰ নলিাৰীৰ ঘৰৰ ওচৰৰ সে, সৰ্ঁও?
ড০ সচৌধুৰী – বঠলকই ধবৰছা, সৰ্ঁও িহুৰ্ িযস্ত । সমাৰ কিা সপলাি সনাৱাবৰ আবিম িুবল হকলি।
মবিৰা – িৰ িাল ি’ি। সৰ্লখৰ্ক িহুৰ্ বেন সেখাই নাই।
ড০ সচৌধুৰী – মানুিজন িৰ িাল জানা? ইমান ডাঙৰ বিজ্ঞানী, বকন্তু অললপা অিণ্কাৰ নাই। অ’ -, ৰ’িা!
এইলকইবেন এইলিাৰ কামৰ্ লাবগ িালকালৰ্ ল’ৰাৰ খিৰ ল’িকললক েময় সপাৱা নাই। মুম্বাইলিা বিৰাি
িানপানী হিলছ নিয়, ৰ্ুবম ৰ্াৰ বকিা খিৰ হলছালন?
মবিৰা – অ …। মই কাবল চিনকল সিান কবৰবছললা। বে িকা ঠাইৰ্ সিাৱা নাই সিালল। সকৱল অেম িা
িাৰৰ্িষতলৰ্ই সে িানপানী হিলছ এলন নিয়, আলমবৰকা, চীনলেশ, পাবকস্তান েকললালৰ্ সেলখান সকৱল
িৰষুৰ্, িুবমস্খলন, িানপানী আবে দুলেতযাগ হি বকমান মানুি, জীৱজন্তুৰ সে মৰ্ুয হিলছ, ঘৰ – িাৰী নি হিলছ
ৰ্াৰ বিচাপ নাই।
ড০ সচৌধুৰী – এইলিাৰ চি সগালকীয় উষ্ণৰ্াৰ িললৰ্ই হিলছ িুবজছা? সোৱা, সোৱা – এবৰ্য়া িাৰ্ ৰািাকগ,
সোনকালল খাই শুি লাবগি। সমালৰা অলপ কাম আলছ, কবৰ লঁও। মই কাইকল ৰাবৰ্পুৱা ৯ িা িজালৰ্ই োম,
৯ ১/২ িা িজাৰ্ কললজ পািকগ লাবগি। ১০ িজাৰ্ সচবমনাৰখন আৰম্ভ কবৰম।

েশয – ২ (েংগীৰ্ িাবজি)
(বপছবেনা ৰাবৰ্পুৱা, কললজ সচৌিে, ল’ৰা – সছাৱালীৰ কিা –িৰ্ৰা, গািী আবে ৰখাৰ শব্দ মাইক্ৰলিান সিি
কৰা আবে শব্দ বেি লাবগি)
ড০ সচৌধুৰী – ড০ িৰুৱা! েকললা বঠলক ঠালক হিলছলন? সলপিপ, বিন আবে বঠককক ৰাবখছালন? সৰ্ওঁ িয়লৰ্া
বকিা স্লাইড আবে সেখুৱািউ পালৰ।
ড০ িৰুৱা – িয় ছাৰ, আপুবন এলকা বচন্তা কবৰি নালালগ।
ড০ সচৌধুৰী – সৰ্ওঁ সিান কবৰলছ আৰু ৫ বমবনি পাছলৰ্ই পািবি। সৰ্ওঁ আবি পাললই মই ললগ ললগই
মঞ্চকললক হল োম িুবজছা। কাৰৰ্ সকালনা কিালৰ্ই পলম নকলৰা। বেলি িৰ্ৰৰ আগজানবন বেলছ সগালিইবখবন
েুকললম হি গ’সলই িয়। নিয় জালনা? মানুি সেবখলছা িাললবখবন সগাি খাইলছ। িাললই ি’ি সেন লাবগলছ।
ড০ িৰুৱা – মই বেমান পালৰা এই বিষলয় প্ৰচাৰ কবৰলছা। চবিমা, অন্তৰািঁলৰ্ও এই সক্ষত্ৰৰ্ সমাক েলিি
েিায় কবৰলছ। ছাৰ! সৰ্লখৰ্ সেৌৱা আবিলছই।
ড০ সচৌধুৰী – আিক! আিক! ড০ শমতা! এলকিালৰ মঞ্চকললক িলক। আবম আলপানাৰ িালি অলপক্ষা কবৰলয়ই
আলছা।
(ড০ সচৌধুৰীলয় মঞ্চকল আগিঢ়াই হল োি আৰু ললগ ললগ ড০ িৰুৱাই মাইকলিা িাৰ্ৰ্ হল ক’ি …)
ড০ িৰুৱা – এইয়া মঞ্চৰ্ আলপানাললাকৰ েন্মুখৰ্ আবজৰ আমাৰ বনমবন্ত্ৰৰ্ বিবশি িযবি ড০ নৱকান্ত শমতা।
সৰ্লখৰ্ক এখন িুলাম গালমাছা, এিা গছ পুবল আৰু এিা েুলৰ সৰ্াৰলৰ আেৰবৰ্ জনািকল মই আমাৰ ছাত্ৰী
চবৰিমা আৰু অন্তৰাক অনুলৰাধ জনাইলছা।
(েকললালৱ িাৰ্ৰ্াবল বেি)
ড০ িৰুৱা – এবৰ্য়া আমাৰ অধযক্ষ ড০ প্ৰশান্ত সচৌধুৰী ছাৰক অবৰ্ চমুকক আেৰবৰ্ িাষৰ্ ডাবঙ ধবৰিকল
অনুলৰাধ কবৰলছা।
ড০ সচৌধুৰী – আবজ আবম অবৰ্ আনবিৰ্ সে আমাৰ মাজৰ্ সেশৰ এগৰাকী প্ৰখযাৰ্ পবৰলৱশ বিজ্ঞানী ড০
নৱকান্ত শমতা আমাৰ মাজৰ্ উপবস্থৰ্ হিলছ। সৰ্লখৰ্ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকবৰ্ প্ৰাে এগৰাবক িযবি।
সৰ্লখলৰ্ িহু সকইিা কামৰ্ বেল্লীৰ পৰা অেমকল আবিলছ। সৰ্লখৰ্ বেল্লী বিশ্ববিেযালয়ৰ পবৰলৱশ বিজ্ঞান
বিিাগৰ অধযাপক। সৰ্লখৰ্ আমাৰ অেমৰ নলিাৰীৰ সলাক। ইয়াৰ পাছৰ্ সৰ্ওঁ নলিাৰীৰ ঘৰকললকা োি।
গবৰ্লক সৰ্লখৰ্ৰ িাৰ্ৰ্ িৰ সিবছ েময় নাই। কাইকল সৰ্লখৰ্ বডব্ৰুগিকল োি। সেইকাৰলৰ্ আবম আবজ

ইয়াৰ্ সৰ্লখৰ্ৰ লগৰ্ িৰ্তমানৰ আমাৰ পবিৱীখনৰ্ জলিায়ুৰ পবৰিৰ্তলন সেখা বেয়া েমেযা আমূিৰ বিষলয়
আললাচনা কবৰম। আলপানাললালক এই বিষলয় সৰ্ওঁৰ লগৰ্ মুি িালৱ কিা পাবৰ্ি পালৰ। এইবখবনলক হক
সৰ্লখৰ্ক মই আেৰবৰ্ জনাই সৰ্লখৰ্ৰ িিিয আৰম্ভ কবৰিকল অনুলৰাধ জনাইলছা।
(েকললালৱ িাৰ্ চাপবৰ বেি)
ড০ শমতা – ধঞবাে সচৌধুৰী। মই আবজ আলপানাললাকৰ মাজকল আবিিকল পাই অবৰ্ আনবিৰ্ হিলছা। মই
প্ৰিলমই জাবনি বিচাবৰলছা, ইয়াৰ্ িকা ছাত্ৰ –ছাত্ৰী েকলৰ সকালনািাই সমাক িালেলৰ ক’ি পাবৰিলন,
জলিায়ু িুবললল বক িুজায়?
চবিমা – সকালনা এখন ঠাইৰ িায়ু, পানী, মাবি, আৰ্দ্তৰ্া, সপািৰৰ উত্তাপ, িবিপাৰ্ আবেৰ হেনবিন
িায়ুমণ্ডলীয় অৱস্থালক জলিায়ু সিালল।
ড০ শমতা – অবৰ্ েুিৰ। গবৰ্লক জলিায়ু পবৰৱৰ্তন হিলছ, িায়ুমণ্ডলীয় অৱস্থাৰ উষ্ণৰ্া িা খৰাং অৱস্থাৰ িবি,
িবিপাৰ্ৰ পবৰৱৰ্তন, িা অবৰ্পাৰ্ শীৰ্ আবেলয় সেখা বেয়া অিাবঞ্চৰ্ এিা অৱস্থাক িুজায়। সেৌৰ জগৰ্ৰ
বিৰ্ৰৰ্ পবিৱীলয়ই হিলছ একমাত্ৰ গ্ৰি ে’ৰ্ জীৱজগৰ্খন িবৰ্ত আলছ। জীৱৰ িালি প্ৰলয়াজনীয় শবি
সেৌৰশবিৰ পৰাই সপাৱা োয়। মানুিলক ধবৰ েমগ্ৰ প্ৰানীজগৰ্, বিবিন্ন গছ – গছবন, ৰ্ৰু – ৰ্ৰ্ আবে
জীৱজগৰ্ৰ অন্তগতৰ্। েূেতযৰ পৰা অিা শবিৰ ৭০ শৰ্াংশ পবিৱীৰ্ পবৰ িাকী ৩০ শৰ্াংশ মিাকােযকল
প্ৰবৰ্িবলৰ্ হি উিবৰ্ োয়। েবে েূেতযৰ পৰা অিা সগালিইবখবন শবিলক পবিৱীলয় সশাষৰ্ কবৰ লয়, সৰ্বৰ্য়া
পবিৱীখন ক্ৰমান্বলয় গৰম হি হগ িাবকি। এই িীন খনকল চাওঁক! এই সৰখা বচত্ৰই েূেতযৰ পৰা অিা ৰবি
আৰু পবিৱীৰ পৰা উিবৰ্ সোৱা ৰবিৰ বিষলয় েুিৰকক সেখুৱাইলছ। সেউজ গা্ি সগছৰ প্ৰৱিাৱৰ িালি
িূপষ্ঠৰ গি – উষ্ণৰ্া প্ৰায় ১৫০ সছবন্টলগ্ৰড হি আলছ। এই উষ্ণৰ্াৰ্ পবিৱীখনৰ্ বিবিন্ন ধৰৰ্ৰ জীৱ জীয়াই
িকাৰ িালি অনুকুল হি আলছ।
আকাশ – ছাৰ! সেউজ গা্ি সগছ বক, িালেলৰ িুজাই বেি সনবক?
ড০ শমতা – বনশ্চয়। এইয়া, এইখন শ্লাইডৰ্ মই সেখুৱাইলছা। সচাৱা – কািতন – ডাইঅক্সাইড, বমিান, নাইট্ৰাছ
অক্সাইড, ক্ল’ৰফ্ল’ৰ কািতন (C F C ), জলীয় িাষ্প, অজ’ন আবে সেউজ গা্ি সগছৰ অন্তিুতি। পবিৱীৰ পৰা
বে ৩০ শৰ্াংশ েূেতযৰবি মিাকাষকল প্ৰবৰ্িবলৰ্ হি োয় ৰ্ালৰ বকছু অংশ এই সগছ েমূলি সশাষৰ্ কবৰ লয়।
িলৰ্ পবিৱী পষ্ঠ গৰম হি ৰয়।
অন্তৰা – ছাৰ! সেউজ গা্ি প্ৰিাৱলিা মই িালকক িুবজ সপাৱা নাই।
ড০ শমতা – ‘সেউজ গা্ি’ হিলছ কালচঁলৰ হৰ্য়াৰী উেযান শেযৰ িালি ‘িামত’ আবেৰ্ েজা ঘৰ। এই কাচঁৰ
বিৰ্লৰবে েূেতযৰ ৰবি প্ৰলৱশ কবৰ বিৰ্ৰৰ্ িকা মাবি আবে স্পশত কলৰ। বকন্তু এই ৰবি পুনৰ কাচঁৰ মালজবে
ওলাই আবিি সনাৱালৰ। িলৰ্ ‘গ্লাচ িাউচ’ িা সেউজ গা্ি ঘৰৰ বিৰ্ৰখন িাবিৰৰ্কক সিবছ গৰম িয়। বেলিাৰ
সগছৰ কিা ক’সলা, সেই সগছলিালৰও েূেতয ৰবি সশাষৰ্ কলৰ বকন্তু এবৰ বনবেলয়। িলৰ্ িায়ুমণ্ডলৰ্ এই সগছ

েমূিৰ িবি ি’সল পবিৱীপষ্ঠ অবধক গৰম হি পলৰ। এই প্ৰিালক সেউজ গা্ি প্ৰিাৱ সিালল। সেলয় িৰ্তমান
সেউজ গা্ি প্ৰিাৱৰ িললৰ্ই সগালকীয় উষ্ণৰ্া িবি হি জলিায়ুৰ পবৰৱৰ্তন হিলছ।
মবিৰা – ছাৰ! এই সেউজ গা্ি সগছ েমূিৰ বকমান িবি হিলছ?
ড০ শমতা – ২০০১ চনৰ IPCC মালন Intergovernmental Penal for Climate Change
ৰ
ৰ্িয অনুেবৰ ১৭৫০ আৰু ২০০০ চনৰ বিৰ্ৰৰ্ কািতন –
ডাইঅক্সাইড, বমলিন আৰু নাইট্ৰাছ অক্সাইডৰ িায়ুমণ্ডলৰ গাঢ়ৰ্া ক্ৰলম ৩১ %, ১৭১ % আৰু ১৭ % িবি
পাইলছ। িীৰ্কল চাওঁকলছান! ইয়াৰ্ িালেলৰ সেখুওৱা হিলছ। ধবৰি পাবৰলছলন আলপানাললালক ?
(েকললালৱ এলকললগ) – িয়।
ড০ শমতা – বপলছ, িৰ্তমান এই িাৰৰ্ েবে সগালকীয় উষ্ণৰ্া িাবঢ় হগ িালক চবলৰ্ শবৰ্কাৰ সশষৰ িালল
িূপষ্ঠৰ উপবৰিাগৰ উষ্ণৰ্া প্ৰায় ৫ বডবগ্ৰ সচলবছয়াছ িবি পাি িুবল বিজ্ঞাবন েকলল আশংকা কবৰলছ। এলন
ি’সল বিমালয়ৰ িা্িৎ বিমিাি গবল সনালিাৱা হি পবিৱীৰ বিৰ্ৰলৰ্ িহুল জনেংখযাৰ সেশ চীন আৰু িাৰৰ্িষত
িানপানীৰ িলৰ্ প্ৰাকবৰ্ক দুলেতযাগৰ্ ক্ষবৰ্গ্ৰস্ত ি’ি।
বনজৰা – এই সেউজ গা্ি সগছলিাৰ িায়ুমণ্ডলৰ্ বকয় িাবঢ় হগ আলছ ছাৰ ?
ড০ সচৌধুৰী – আবম এইবখবনলৰ্ এিা ‘T e a B r e a k ’ বেলছা, আলপানাৰ প্ৰশ্নলিাৰ উত্তৰ সৰ্লখলৰ্
চাি খাই উবঠ বেি।
(অলপ েংগীৰ্ বেি পালৰ, কাপ – সেি আবেৰ শব্দ বেি পালৰ)
অধযক্ষ – আবম পুনৰ আললাচনাকল ঘুবৰ আবিলছা। ড০ শমতা! আপুবন সৰ্লখৰ্ৰ প্ৰশ্ন অিতাৎ িায়ুমণ্ডলৰ্ সেউজ
সগছৰ িবি েম্পলকত িুজাই বেি সনবক ?
ড০ শমতা – প্ৰায় ১৫০ িছৰ পূলিত আৰম্ভ সিাৱা ঔলেযাবগক বিেৱৰ িালি মানুলি কৰা বিবিন্ন কােতযকলাপৰ
িলৰ্ িায়ুমণ্ডলৰ সেউজ গি সগছৰ প্ৰিাৱ ক্ৰমান্বলয় িবি পািকল ধবৰলছ। িৰ্তমান উলেযাগ আবে স্থাপন
কৰাৰ িালি পবিৱীৰ িহুৰ্ িনাঞ্চল ধ্বংে কৰা হিলছ। িলৰ্ গছ কবম সোৱাৰ িললৰ্া িায়ুমণ্ডলৰ্ কািতন
ডাইঅক্সাইডৰ পবৰমাৰ্ বকছু িাবঢ় হগলছ। কাৰৰ্ প্ৰলৰ্যক জীৱই শ্বাে – প্ৰশ্বাে কােতযৰ্ কািতন ডাইঅক্সাইড
এবৰ বেলয়। সেই কািতন ডাইঅক্সাইড আিাৰ হৰ্য়াৰ কৰা কােতযৰ্ িযৱিাৰ কবৰিকল উবিলে িায়ুমণ্ডলৰ পৰা
সশাষৰ্ কবৰ লয়। গবৰ্লক গছ কবম গ’সল িায়ুমণ্ডলৰ্ কািতন ডাইঅক্সাইডৰ পবৰমান িাবঢ় োি। পবিৱীৰ
উলেযাগৰ সক্ষত্ৰৰ্ আগিঢ়া সেশলিালৰ িায়ুমণ্ডল দুবষৰ্ কৰাৰ সক্ষত্ৰৰ্ েলিি অবৰিৰ্া সোগাইলছ। ছালিাৰ
ডাইঅক্সাইড, ক্ল’বৰন, ক্লৰ’ফ্লৰ’কািতন আবে বিষাি সগছ েমূি বিবিন্ন উলেযাগৰ জবৰয়লৰ্ িায়ুমণ্ডলকল বনগতৰ্
হি িায়ু প্ৰদুষৰ্ কবৰলছ। ৰ্দুপবৰ উন্নয়নশীল সেশলিাৰলৰ্া কয়লা আবে খবনজ পোিত জ্বললাৱা িা োন –
িািনৰ পৰা বনগতৰ্ সিাৱা সধাঁৱালয়া িায়ুকল কািতন – ডাইঅক্সাইড এবৰ বেলয়।

চবিমা – ছাৰ! এইলিাৰ সগছ্ৰ বনগতমন হ্ৰাে কৰাৰ িালি সকালনা সেলশ এলকা িযৱস্থা গ্ৰিৰ্ কৰা নাই সনবক ?
ড০ শমতা – েুিৰ প্ৰশ্ন। হললছ, সনাললাৱা নিয়। ১৯৯২ চনৰ্ আলমবৰকালক ধবৰ পবিৱীৰ েকললা উন্নৰ্ আৰু
উন্নয়নশীল সেশেমূিৰ বিলশষ প্ৰবৰ্বনবধলয় ব্ৰাবজলৰ ৰাজধাৰ্ী বৰও – বড – সজলনবৰও ৰ্ এই বিষলয়
আললাচনা কলৰ। ৰ্াৰবপছৰ্ ১৯৯৭ চনলৰ্া জাপানৰ বকয়লৰ্া চিৰৰ্ সেউজ গা্ি সগছৰ বনগতমৰ্ কম কৰাৰ
কাৰলৰ্ আললাচনাৰ্ বমবলৰ্ িয়। বকন্তু ৰ্িাবপও বনজ বনজ সেশৰ বিবিন্ন সক্ষত্ৰৰ্ বিকাশৰ িালৱ েবন্মলনৰ্
িাগ সলাৱা সেশলিালৰ সেউজ গি সগছৰ বনগতমৰ্ হ্ৰাে কৰাৰ সক্ষত্ৰৰ্ বিলশষ গুৰুত্ব বনবেয়াৰ িালি ২০০৯
চনৰ্ পুনৰ সকালপনলিলগনৰ্ েবন্মলন পালৰ্। বকন্তু এইখন েবন্মলনৰ্ বিশ্বৰ বিৰ্ৰলৰ্ই েিতাবধক সেউজ গি
সগছ উৎপন্নকাৰী সেশ আলমবৰকাই সেউজ গি সগছৰ বনগতমৰ্ কম কৰাৰ িালি প্ৰস্তুৰ্ কৰা চুবিখনৰ্ চিী
নকৰাৰ্ সেই েবন্মলন িলপ্ৰেু নি’ল।
আকাশ – আমাৰ সেলশ বকমান সেউজ গি সগছ বনগতমৰ্ কলৰ?
ড০ শমতা – িৰ িাল প্ৰশ্ন কবৰছা। আমাৰ সেশ হিলছ উন্নয়ৰ্শীল সেশ। বিজ্ঞান আৰু পবৰলৱশ সকিৰ পৰা
সপাৱা ৰ্িয অনুেবৰ আমাৰ সেশ আৰু চীন সেশৰ সেউজ গি সগছ বনগতমৰ্ৰ পবৰমাৰ্ ০.৬ % আনিালৰ্
আলমবৰকাৰ হিলছ ১৭.০ %।
চবিমা আৰু অন্তৰা – আলমবৰকাৰ ইমান সিবছ, আলকৌ সৰ্ওঁললালকই চুবিৰ্ চবি নকলৰ, নিয় ছাৰ?
ড০ শমতা – এৰা বেয়া, সেইকাৰলৰ্ ২০১৫ চনৰ ৩০ নলৱম্বৰৰ পৰা ১২ বডলচম্বৰকললক ফ্ৰাঞ্চৰ ৰাজধানী
সপবৰছৰ্ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰেংঘৰ দ্বাৰা আলয়াবজৰ্ এখন েবন্মলন িয়। এই েবন্মলনৰ্ বিশ্বৰ ১৯৫ খন সেলশ সোগোন
কলৰ আৰু আললাচনাৰ দ্বাৰা সগালকীয় উষ্ণৰ্া ২ ০ C ৰ ৰ্লৰ্ ৰাবখিকল েকললালৱ প্ৰবৰ্শ্ৰুবৰ্িি িয়।
বনজৰা – েবে েকললা সেলশ কিা মলৰ্ কাম কলৰ সৰ্বৰ্য়াি’সল িয়লৰ্া এবেন সেউজ গি সগছৰ বনগতমৰ্ হ্ৰাে
ি’ি। নিয় জালনা ছাৰ?
ড০ শমতা – িয়লৰ্া েম্ভৱ ি’ি।
চবিমা – অজ’ন স্তৰৰ্ িুিা সিাৱা িালিও সগালকীয় উষ্ণৰ্া িবি হিলছ সনবক? সেই িুিা সকলনকক হিলছ?
ড০ শমতা – প্ৰকৰ্লৰ্ িূপষ্ঠৰ পৰা ২৫ -৩০ বকললাবমিাৰ উচ্চৰ্াৰ্ সষ্ট্ৰি’বিলয়ৰৰ্ িকা অজ’ন স্তলৰ পবিৱীক
এক ছত্ৰছায়াৰ েলৰ অৱবৰ ৰাবখ েূেতযৰ ৰবিৰ অবৰ্ সিঙুনীয়া ৰবি সচবক ৰাবখ পবিৱীকল অিাৰ্ িাধা বেলয়।
বকন্তু িৰ্তমান সেউজ গি সগছৰ প্ৰিাৱৰ্ এই অজ’ন স্তৰৰ্ বিিাৰ েবি হিলছ। এই অজ’ন স্তৰ ক্ষয়প্ৰাে
সিাৱাৰ এক্মাত্ৰ কাৰৰ্ হিলছ ১৯৩০ চনৰ্ আবৱস্কাৰ সিাৱা ক্লৰ’ফ্লৰ’কািতন সগছ চমুকক বচ.এি.বচ। এইবিধ
পোিত েস্তীয়া আৰু িযৱিাৰৰ িালি েুবিধাজনক সিাৱা িালি সোৱা পঞ্চাশৰ েশকৰ পৰাই শীৰ্লীকৰৰ্ৰ্
িযৱহৃৰ্ ৰ্দ্ৱ, িাি িুড সপলকবজং, োবিক, ঔষধ পাবৰ্ প্ৰস্তুৰ্কৰৰ্, ইললক্ট্ৰবনক োমগ্ৰী পবৰস্কাৰ কৰা, ৰং
িাবনতছ আবেৰ উৎপােন কৰা প্ৰবক্ৰয়াৰ্ িহুলিালৱ িযৱিাৰ কৰা কােতয চবল আবিলছ। এই বচ.এি.বচ সগছ

িায়ুমণ্ডলৰ্ প্ৰায় ৫০ িছৰমানকললক িবৰ্ত িাবকি পালৰ, আৰু এিা বচ.এি.বচ অনুলৱ ১,০০,০০০ অজ’নৰ
অনু ধ্বংে কবৰ িায়ুমণ্ডলৰ্ অজ’ন বিিাৰ েবি কবৰি পালৰ।
চবিমা, আকাশ আৰু অন্তৰা – সৰ্লনি’সল সেলখান বচ.এি.বচ িযৱিাৰ নকৰাই িাল, ৰ্াৰ ঠাইৰ্
আন বকিা িযৱিাৰ কবৰি পৰা পোিত আলছলন নাই ছাৰ?
ড০ শমতা – বিজ্ঞানী েকলৰ মলৰ্ বৰবফ্ৰবজলৰিৰৰ শীৰ্লীকৰৰ্ৰ্ বচ.এি. বচৰ পবৰৱলৰ্ত বিবলয়াম আৰু অনযানয
কােতযৰ্ িাইড্ৰক্লৰ’ফ্লৰ’কািতন িযৱিাৰ কবৰি পাবৰ। এই বিধ সগছৰ অজ’ন ধ্বংে কৰাৰ ক্ষমৰ্া বচ.এি.বচৰ্
হক েিগুৰ্ কম, গবৰ্লক কম অজ’ন ধ্বংে ি’ি।
বনজৰা – ছাৰ! মই সৰ্বৰ্য়াৰ পৰাই এিা কিা সোবধম িুবল িাবৱ আলছা।
ড০ শমতা – িয়, বনশ্চয় সোধক।
বনজৰা – সেউজ গি সগছ বিলাকৰ বিৰ্ৰৰ্ সকানবিধ সগলছ সগালকীয় উষ্ণৰ্া িবি কৰাৰ্ সিবছ অবৰিৰ্া
সোগায়?
ড০ শমতা – আপুবন িাল প্ৰশ্নই কবৰলছ। এই িীৰ্কল চাওঁক। ইয়াৰ্ এই েণ্ডবচত্ৰৰ েিায়ৰ্ বিবিন্ন সেউজ গি
সগছৰ বনগতমৰ্ৰ পবৰমান সেখুওৱা হিলছ – এইয়া মন কবৰলছলন? কািতন – ডাই- অক্সাইডৰ পবৰমাৰ্ ৭৫%,
বমলিনৰ ১৪%, নাইট্ৰাছ অক্সাইড ৮% আৰু ফ্লবৰলনলিড সগছ প্ৰায় ১%। গবৰ্লক কািতন –ডাই-অক্সাইলডই
আিাইৰ্কক সিবছ সেউজ গি সগছ উৎপন্নকাৰী সগছ।
আকাশ – িৰ্তমান আমাৰ ইয়াৰ্ সে ইমান িৰষুন হি আলছ, সেইয়া সগালকীয় উত্তাপৰ কাৰলৰ্ই সিাৱা নাই
জালনা?
ড০ শমতা – বঠলকই হকছা! বেমালনই সিবছ উত্তাপ ি’ি, বেমালনই খাল, বিল, হন, পুখুৰী, োগৰ, মিাোগৰ
আবেৰ পৰা পানী িাষ্প হি ওপৰকল অিতাৎ িায়ুমণ্ডলকল োি আৰু সেইলিালৰই পুনৰ সমঘ হি িৰষুৰ্ বেি।
অধযক্ষ – আমাৰ েময় সশষ হি আবিলছ। মই ড০ শমতাক সশষ কবৰিকল অনুলৰাধ কবৰলছা।
ড০ শমতা – িয়। মই সশষ কবৰিকল সলাৱাৰ আগলৰ্ আলপানাললাক আিাইলক ক’ি বিচাবৰলছা সে –
আলপানাললাক েকললালৱ বনজৰ বনজৰ এললকাৰ্ গছ সৰাৱা কােতয চলাি। বনজৰ ঘৰৰ্ ঠাই েবে িালক গছ
এলজাপা ৰুই েোয় ৰ্াৰ েত্ন ল’ি। সফ্লিৰ্ িাে কৰা েকললও িািৰ্ গছ ৰুই িা ছােখনৰ্ বিলশষ িযৱস্থা
কবৰ বিবিন্ন গছ, বিলশষকক সজালপািা গছ আবে লগাই পবৰলৱশ সেউজীয়া কবৰ ৰ্ুবলি পালৰ। ডাঙৰকক পকাৰ
িাি হৰ্য়াৰ কবৰ ৰ্াৰ্ জলজ উবিলো লগাি পালৰ। ৰ্দুপবৰ গািী মিৰৰ পৰা ওললাৱা সধাঁৱা আবে কম
কবৰিকল বিলশষ প্ৰলয়াজন নািাবকলল চাবৰচকীয়া িািনৰ্কক দুচকীয়া িািন িা চাইলকল িযৱিাৰ কবৰিকল

সচিা কবৰি। সোৱািছৰ ইউলৰাপৰ সনোৰললণ্ড আৰু চীনলেশকল োওঁলৰ্ ৰ্াৰ্ চাইলকল আলৰািীৰ েংখযা
সেবখ আচবৰৰ্ হিবছললা। ৭০ -৮০ িছৰীয়া সলাকলকা চাইলকল চলাই সোৱা সেবখবছললা।
অ … ! আৰু এিা কিা কওঁ। ঘৰৰ জািৰ – সজাঁিৰলিাৰ েোয় বনবেতি স্থানৰ্ সপলাই বেবিলাক
জ্বলাই বেয়াৰ িযৱস্থা কবৰি। কাৰৰ্ সগািা জািৰৰ্ অনুজীৱই পচন কােতয কবৰলল বেবিলাকৰ পৰা বমলিন
সগছ উৎপন্ন িয়। আগলৰ্ই উলল্লখ কৰা হিলছ বমলিন এবিধ সেউজ গি সগছ। এইবখবন কিা েবে েকললালৱ
জাবন চলল সৰ্বৰ্য়াি’সল আবম বকছু পবৰমালৰ্ সগালকীয় উষ্ণৰ্া সৰাধ কবৰি পাবৰম।
চবিমা আৰু অন্তৰা – মুঠৰ ওপৰৰ্ বিশ্বৰ প্ৰলৰ্যক সেশৰ েকললা সলাকৰ েবন্মলীৰ্ প্ৰলচিাৰ্লি আবম
সগালকীয় উষ্ণৰ্াৰ িলৰ্ সিাৱা জলিায়ু পবৰিৰ্তনৰ পৰা বকছু েকাি পাি পাবৰম, নিয় ছাৰ?
ড০ শমতা – বঠলকই হকছা। আবজকল োমবৰললা। আলকৌ সকবৰ্য়ািা লগ পাম।
েকললালৱ এলকললগ – ধনযিাে ছাৰ।
অধযক্ষ – মই ড০ শমতা প্ৰমুলখয েকললালক ধনযিাে জনাইলছা। আবজকল েিা িঙ্গ।
ড০ িৰুৱা – ছাৰ! L u n c h সোগাৰ এইিালল এইলিা ৰুমৰ্ কৰা হিলছ। এইিালল আিক।
(েংগীৰ্ িাবজি। িাল আবে সিিুলৰ্ ৰখাৰ শব্দ ি’ি। চামুচ আবে িালৰ্ সিাৱাৰ শব্দও বেি পালৰ)
*************************************************************
****
প্ৰশ্ন ১ – সেউজ গি সগছ ৩ বিধৰ নাম উলল্লখ কৰা।
উত্তৰ – কািতন – ডাইঅক্সাইড, বমলিন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড, ক্লৰ’ফ্লৰ’কািতন (বচ.এি.বচ), অজ’ন, জলীয়িাষ্প
আবে সেউজ গি সগছ।
(ইয়াৰ বে সকালনা ৩ িা বেললই শুি)

প্ৰশ্ন -

সকানলিা েংস্থাৰ েংবক্ষে নাম ?

উত্তৰ – Inter-governmental Penal for Climate Change.
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