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অনীশ– িাইৱদউ, অলপ চািৱচান। কৰ্াৰ িস্তুিাহাবনবখবন অলপ সুৰ্ৱু াই বদওাঁ। কৰ্াৰ ওপৰৰ িাৰ্তৱিা বৰজাৰ্ত
আৱছ। কৰ্াৰ নাৰ্ অনীশ দুৱৰা। ৰ্ই National Thermal Power Corporation ৰ বিজ্ঞানী। কৰ্াৰ
িন্ধু চন্দন শইকীয়াৱৰা ইয়াৱত বৰজাৱৰ্তশ্বন আৱছ।
সাগবৰকা – অাঁ বিক আৱছ। ৰ্ই সাগবৰকা শৰ্তা। আৱপানাক লগ পাই ৰ্াল পাৱলা। ৰ্ই তলৰ িাৰ্তত ৰ্াবকৰ্।
অনীশ- ধনযিাদ িাইৱদউ। আপুবন ক’ৰ পৰা আবহৱছ?
সাগৰীকা – ৰ্ই গুৱাহািীৰ পৰা আবহৱছাাঁ। কৰ্াৰ লগত কৰ্াৰ ছাত্ৰী অবচততা আবহৱছ। আবৰ্ কচন্নাইলল যাৰ্।
অবচততা – নৰ্স্কাৰ, ৰ্ই অবচততা।
(ৱৰল চলাৰ শব্দ)
অনীশ- নৰ্স্কাৰ! সাগবৰকা িাইৱদউ আপুবন ককান বিৰ্াগত কাৰ্ কৱৰৱনা?

সাগবৰকা – অনীশ! ৰ্ই পবৰৱৱশ বিজ্ঞান বিৰ্াগৰ অধযাবপকা। বডব্ৰুগড় বিশ্ববিদযালয়ত কৱৰা। এবতয়া কচন্নাইলল
বগ আৱছা – জলিায়ু পবৰৱৰ্ত্তন সম্পকতীয় অবধৱিশন এখনত কযাগদান কৰাৰ িাৱি। আৱপানাৰ িন্ধু শইকীয়া
নাবহলৱচান –
অনীশ – কতৱখত খড়গপুৰতৱহ উবিি। তাত কতওাঁৰ িাৱয়ক ৰ্াৱক। আবৰ্ দুৱয়া এৱকিা বিৰ্াগৱত কাৰ্ কৱৰা।
ৰ্াৰতীয় িতৰ বিজ্ঞান বিৰ্াগত. অলপৱত ৰ্ই NTDC বল িদবল বহ বগৱছাাঁ। আবৰ্ও কচন্নাইলল যাৰ্। তাত
অতযবধক িৰষুি আৰু িানপানীৰ প্ৰৰ্াৱৰ ওপৰত বকছু অধযয়ি কবৰৰ্।
সাগৰীকা – িৰ ৰ্াল কৰ্া।
অনীশ – িাৰু িাইৱদউ, আপুবন কয এই কেনবজচিৰ কৰবডঅ’কিা লগত বল আৱছ - বকিা বিৱশষ অনুষ্ঠান আৱছ
কনবক?
সাগৰীকা – হয় অনীশ। আবজ কদওিাৰ। আবজ প্ৰধানৰ্ণ্ত্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ‘ৰ্ন বক িাত’ অনুষ্ঠান আৱছ ।
অনীশ – অ’ িৰ ৰ্াল কৰ্া। আপুবন বক বিষয় আিাইতলক ৰ্াল পায় িাইৱদউ?
সাগবৰকা – জলিায়ু পবৰিৰ্ত্তন বিষয়ৱিা।
অনীশ – হয়। সৰ্গ্ৰ পৃবৰ্ৱীৱত এইৱিা এিা স্পশতকাতৰ বিষয় বহ পবৰৱছ।
সাগবৰকা – কগালকীয় উৰ্ত্াপ িৃবিৰ ফলৱতই কচন্নাইত এৱন আিতৰীয়া অবধক িৃবেপাত হ’িলল পাৱল।
অকল কচন্নাইৱতই নহয়, বিশ্বৰ বিবৰ্ন্ন িাইত এৱন দুৱযতযাগ সঘৱন কদবখিলল কপাৱা বগৱছ।
অনীশ – হয় িাইৱদউ! সৰ্গ্ৰ বিশ্বিাসী এবতয়া জলিায়ু পবৰিৰ্ত্তনৰ িাৱি বচন্তাত পবৰৱছ আৰু তাৰ িাৱি
বিশ্বজুবৰ বকছুৰ্ান পদৱেপ বলৱছ। এই কেত্ৰত ৰ্ানুহৰ ৰ্ূবৰ্কা অবতশয় গুৰুত্বপুিত।
সাগৰীকা – আপুবন এৱকিাৱৰ শুি কৰ্াই বকৱছ। বিকল্প ইন্ধন বহচাৱপ কসৌৰশবিৰ িযৱহাৰ িযাপক কবৰি
পাবৰৱলই, পবৰবিবত উন্নত হ’ি।
অনীশ – এইয়াৱতা এৱকিাৱৰ বিক কৰ্া। কসৌৰশবি বহৱছ এৱকিাৱৰ প্ৰদূষিবিহীন এক ইন্ধন। অন্ধপ্ৰৱদশ
চৰকাৱৰ কৃষকসকলক এক লাখ িকাৰ কসৌৰ পাম্পৱছি বদৱছ বিনাৰ্ুৱলয। কতওাঁৱলাৱক কতওাঁৱলাকৰ পৰ্াৰত
কসইৱিাৰ িযৱহাৰ কৱৰ আৰু কখবত নৰ্কা বদনত কসই কসৌৰশবি বিবিও কৱৰ।

সাগৰীকা – িৰ ৰ্াল কৰ্া। আপুবন জাৱনৱন অলপৱত অবৰ্নৱ পিবতৱৰ অবত পাতল আৰু ৰ্াাঁজ কবৰি পৰা
কসৌৰ কপৱনল কহবলকপ্তাৰত লগাই সৰ্ুদ্ৰ জৰীপ জাহাজ আই এন এচ চাৰ্তকচকৰ পবৰচালনা খৰছ শূনযলল
হ্ৰাস কবৰৱছ। ই্য়াৰ দ্বাৰা িছবৰ ৬০ হাজাৰ বকৱলাগ্ৰাৰ্তলক অবধক কািতন বনগতৰ্ন কৰ্াি পৰা বগৱছ।
অনীশ – এইৱিা িৰ আৱৰ্াদজনক কৰ্া।
সাগৰীকা – সচাাঁই এইয়া িৰ ৰ্াল কৰ্া। আৰ্াৰ কদশত ককন্দ্ৰ চৰকাৱৰ শবি সংৰেি পুবাঁ জ গিন কবৰ ৰাজয
সৰ্ূহৱকা আবৰ্তক অনুদান বদ শবি অপচয় কনাৱহাৱালক শবিৰ উপযুি িযৱহাৰ আৰু সংৰেিৰ িাৱি
উদগবন কযাগাইৱছ।
অনীশ – জলিায়ু পবৰৱৰ্ত্তনৰ িাৱি ৰাষ্ট্ৰীয় কাযতযকৰী আচাঁবন আৱছ। এই সকৱলাৱৰ বকছুৰ্ান বনবদতে লেয
আৱছ।
সাগৰীকা – কসই ককইিা হ’ল – শবি সেৰ্তা িৃবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অবৰ্যান, িাসৰ্ূবৰ্ৰ ধাৰাৱাবহকতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়
অবৰ্যান, ৰাষ্ট্ৰীয় জল অবৰ্যান আৰু কসউজ ৰ্াৰতিষতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অবৰ্যান আবদ।
অনীশ – হয় িাইৱদউ, কৰ্াৰ আনৱিাৰ অবৰ্যানৰ কৰ্াও ৰ্নত পবৰৱছ। ৰাষ্ট্ৰীয় কসৌৰ অবৰ্যান, জলিায়ু
পবৰৱৰ্ত্তনৰ িাৱি ককৌশলগত জ্ঞানৰ িাৱি ধাৰাৱাবহক কৃবষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অবৰ্যান, বহৰ্ালয় পবৰবিবততন্ত্ৰৰ
ধাৰাৱাবহকতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অবৰ্যান।
সাগৰীকা – এই সকৱলাৱিাৰ অবৰ্যানৰ দাবয়ত্ব ৰ্গাই বদয়া বহৱছ।
সুব্ৰত – বিকি বিজ – বিকি কদখুওৱাওকৱচান – আৱপানাৱলাকৰ পবৰচয় পত্ৰ কদখুৱাি।
সাগৰীকা আৰু অনীশ - এইয়া লওক।
সুব্ৰত – িাৰু …। ওাঁ ওাঁ …। অ’ আৱপানাৱলাক দুৱয়া পবৰৱৱশ বিজ্ঞানী।
অনীশ – হয় – আবৰ্ দুৱয়া পবৰৱৱশ সম্পকতীয় কৰ্া িতৰা পাবত আৱছাাঁ।
সুব্ৰত – কৰ্াৰ নাৰ্ সুব্ৰত কচৌধুৰী। ৰ্ই শবি আৰু পবৰৱৱশ বিজ্ঞানত স্নাতৱকাৰ্ত্ৰ বডগ্ৰী বলৱছাাঁ।
সাগৰীকা – িৰ ৰ্াল কৰ্া সুব্ৰত কচৌধুৰী। কৰলবিৰ্াৱগ শবি সংৰেিৰ বকিা িযৱিা বলৱছৱন িাৰু?
সুব্ৰত – বনশ্চয় বলৱছ। ৰ্াৰতীয় কৰল বিৰ্াৱগ প্ৰকৃবতৰেক কৰলৱসৱাৰ িাৱি নানাধৰিৰ শবি
সংৰেিৰ্ূলক প্ৰযুবি হাতত বলৱছ। শবি সেৰ্ বচবলং কফন, এলইবড িাল্ব ইতযাবদ িযৱহাৰ কৰা বহৱছ।
লগৱত কসৌৰ পাম্প আৰু আন আন আবহলা িযৱহাৰ কবৰ প্ৰায় বতবন শতাংশ বিদুযৎ ৰাবহ কৰা বহৱছ।

অনীশ – িৰ ৰ্াল কৰ্া কচৌধুৰী।
সুব্ৰত – িৰ ৰ্াল লাবগল আৱপানাৱলাকক লগ পাই। বপৱছ ৰ্ই আৱহাাঁ – আৱপানাৱলাকৰ যাত্ৰা শুৰ্ হওক।
িাই ..
(কৰল কৰাৱা শব্দ। কেচনৰ ককালাহল)
দৃশয ২
অনীশ – অ’ কসৌৱা চন্দন শইকীয়া। শইকীয়া আহক এইফাৱল। আৱপানাৰ িয়িস্তুবখবন এইবখবনৱত ৰ্ওাঁক –
কৰ্াৰ িস্তুৰ কাষৱত ৰাখক। এইয়া ড০ সাগবৰকা শৰ্তা – বডব্ৰুগড় বিশ্ববিদযালয়ৰ পবৰৱৱশ বিদযাৰ
অধযাবপকা আৰু এইয়া কতৱখতৰ ছাত্ৰী অবচততা।
সাগবৰকা আৰু অবচততা – নৰ্স্কাৰ।
শইকীয়া – নৰ্স্কাৰ ৰ্হাশয়া। অনীশ আৰু ৰ্ই ৰ্াল িন্ধু আৰু সহকৰ্তী। আবৰ্ এৱকলৱগ ৰ্াৰতীয় িতৰ
বিজ্ঞান ককন্দ্ৰত কাৰ্ কবৰৱছা।
সাগবৰকা – হয় অনীৱশ কৰ্াক সকৱলা বকৱছ।
চাহৱালা – চাহ চাহ
সাগবৰকা – অলপ অলপ চাহ খাওাঁ বদয়ক
অনীশ – বনশ্চয় বনশ্চয়। কৰ্াৰ লগত বিস্কুি আৱছই।
সাগবৰকা – হ’ি বদয়ক। কহৰা! চাহ বদয়াৱচান – চাবৰকাপ বদয়া।
অনীশ আৰু শইকীয়া – ধনযিাদ
সাগবৰকা – আবৰ্ বক কৰ্া পাবত আবছৱলা
অনীশ – শইকীয়াই জলিায়ু পবৰৱৰ্ত্তন, কসউজগৃ্হ কগছ আবদৰ কৰ্া বক আবছল।
শইকীয়া – হয়। এইৱিা িৰ জৰুৰী বিষয়। সকৱলাৱৱ এই বিষৱয় গৰ্ীৰ ৰ্াৱৱ ৰ্াবিিলল হ’ল।
অনীশ – আৱপানাৰ হাতত ৰ্কা িাতবৰ কাকতখন আবজৰ কনবক?

শইকীয়া – হয়, আবজৰ।
অনীশ – চাওাঁ - । অ’ এইয়া িাতবৰৱিা ওলাইৱছ।
শইকীয়া – বক অনীশ?
অনীশ - এিাবটতকাৰ িৰফ িহুত গবলিলল বলৱছ। যুিৰাষ্ট্ৰৰ কৃবত্ৰৰ্ উপগ্ৰহৰ তৰ্য অনুসবৰ বিগত
চাবৰদশকত এিাবটতকাৰ সাগৰ পৃষ্ঠ িহু ওপৰলল উবিৱছ।
শইকীয়া – সাগৰৰ িৰফ দুৱয়ািা কৰ্ৰুৱত িহু পবৰৰ্াৱন গবলিলল বলৱছ – ইয়াৰ ৰ্ূল কাৰি হ’ল ৰ্ানুহৰ
কৃতকৰ্তৰ ফলত িৃবি কহাৱা কগালকীয় উৰ্ত্াপ।
সাগবৰকা – হয়। ৰ্ই জাবনিলল পাইৱছাাঁ – আৰ্াৰ গ্ৰহৰ প্ৰবত পাৱচাাঁিা জীৱ কযাৱা ককইদশকত কসউজ গৃহ
কগছৰ প্ৰৰ্াৱত বিলুপ্ত হ’ি ধবৰৱছ।
শইকীয়া- এৱকিাৱৰ বিক কৰ্া। সৰ্গ্ৰ বিশ্বৰ সকৱলাৱৱ পবৰৱৱশৰ এই দুদতশা আৰু ৰ্য়ংকৰ পবৰিবতৰ
কৰ্া প্ৰকাশ কবৰৱছ। এই সৰ্সযাৱিাৰ আৱলাচনা কবৰিলল ১৯৯২ চনত বৰঅ’ বড কজৱনবৰঅ’ত আন্তজতাবতক
সবিলন এখন বহবছল।
অনীশ – কসই আৱলাচনা িৰ ফলপ্ৰসু নহ’ল – সকৱলা ঐকযৱি বহ ঐকযৰ্ত কপাষি নকবৰৱল। শইকীয়া
কৰ্াৰ ৰ্নত পৱৰ আপুবনও কযন তাত অংশগ্ৰহি কবৰবছৱল।
শইকীয়া – হয়। তাত উন্নত আৰু উন্নয়নশীল কদশসৰ্ূহক ৰ্াগ কবৰ, বনজ বনজ কদশৰ পাবৰপাবশ্বতক
বিশৃংখলতাৱিাৰ নাইবকয়া কবৰিলল দাবয়ত্ব বদয়া বহবছল। সৰ্গ্ৰ ৰাষ্ট্ৰক উৰ্ত্ৰাদবেনালক দুৰ্াগ কবৰ বদয়া
বহবছল।
অবচততা – চাৰ কসই অবধৱৱশনখন বকয় ফলপ্ৰসসু নহ’ল?
শইকীয়া – ৰ্াৰত, চীন আৰু তৃতীয়বিশ্বৰ কদশসৰ্ূৱহ বৰ্বল ৭৭ খনৰ এিা দল গিন হ’ল আৰু উন্নত কদশ
৭ খন বৰ্বল এিা দল হ’ল। উন্নয়নশীল কদশসৰ্ূহৰ আপবৰ্ত্ হ’ল কয উন্নত কদশসৰ্ূহত প্ৰদূষি অবধক –
বযৱিা কতওাঁৱলাৱক বনবতকৰ্াৱৱ ৰ্াবন কলাৱা উবচত। বকন্তু উন্নত কদশসৰ্ূৱহ কসইৱিা ৰ্াবন নলয়। কসইকাৰৱি
ৰ্তৰ অবৰ্ল বহ কসই অবধৱৱশি ফলপ্ৰসূ নহ’ল।
অনীশ – শইকীয়া বপছলল বকিা এিা ৰ্ীৰ্াংসা হ’ল কনবক?

সাগবৰকা – হয় কসইয়া হ’ল – জলিায়ু পবৰৱততন সম্পকতীয় সবিবলত জাবতপুঞ্জৰ এক শীষত অনুষ্ঠান চৰ্ুলক
UNFCC ।
শইকীয়া –বিৱকই বকৱছ ৰ্হাশয়া। ইয়াৰ ৰ্ূল উৱদশয বহৱছ কসউজগৃ্হৰ কগছৰ গাঢ়তা কৰ্াই িায়ুৰ্ণ্ডল সুি
কবৰ ৰাবখ জলিায়ুত প্ৰবতকুল আৰু ৰ্য়ংকৰ প্ৰৰ্াৱ কৰ্ কৰা। ১৯৯৪ চনত ই কাযতযকৰী বহৱছ।
সাগবৰকা – বকঅ’ি’ত এখন চুবি বহবছল নহয়ৱন?
অনীশ – হয় – কসইয়া ১৯৯৭ চনত।
শইকীয়া – হয় অনীশ। বকয়ি’ প্ৰিকল এখন আন্তজতাবতক চুবি। এইখন বিশ্বৰ প্ৰৰ্ৰ্ আইনসঙ্গত জলিায়ু
পবৰিৰ্ত্তনৰ চুবি। এইখন ২০০৫ চনত কাযতযকৰী হয়। এই চুবিৰ্ৱত ঔৱদযাবগক ৰাষ্ট্ৰৱিাৱৰ কতওাঁৱলাকৰ
কসউজগৃ্হ কগছৰ বনগতৰ্নৰ পবৰৰ্াি ২০০৮ ৰ পৰা ১২ চনৰ বৰ্তৰত ৫ শতাংশ কৰ্াি লাবগি।
সাগবৰকা – ৰ্ই ৰ্াৱৱা আৱৰ্বৰকা যুিৰাষ্ট্ৰই বকঅ’ ি’ প্ৰিকল সৰ্ৰ্তন কৰা নাই।
শইকীয়া – আপুবন বিৱকই বকৱছ। আৱৰ্বৰকা যুিৰাষ্ট্ৰই ২০০২ চনৱতই ইয়াৰপৰা সৰ্ৰ্তন উিাই বলৱছ।
ৰাবছয়াই ২০০৪ চনত স্বােৰদান কবৰৱছ। তাৰ ৰ্াৱন বকঅ’ি’ত আৰু ৫৫ খন ৰাষ্ট্ৰই ২০০৫ চনৰ বৰ্তৰত
কযাগ বদৱল। ইৰ্ানবখবন দৃঢ় পদৱেপ কলাৱা স্বৱত্বও কসউজগৃ্হ কগছ বনগততকৰি িৃবি পাৱয়ই আৱছ। ইৱয়
উন্নয়নৰ ধাৰািাবহকতা প্ৰবতৱৰাধ কৰাৰ উপবৰও সৰ্াগত দশকবিলাকত িহু বনযুত ৰ্ানুহলল সংশয়
কবঢ়য়াই আবনৱছ।
অনীশ – বকঅ’ি’ প্ৰিকল ২০১২ চনত কশষ বহৱছ।
শইকীয়া – হয়। প্ৰৰ্ৰ্ পযতযায়ৰ কাৰ্ কশষ বহৱছ। বকন্তু দ’হাত কহাৱা সবিলনীত এই প্ৰিকলৰ সংৱশাধনী
কবৰ ২০২০ চনললৱক ইয়াৰ ৰ্যাদ িৃবি কৰা বহৱছ।
সাগবৰকা – আৱকৌ কপবৰছ চুবিও আৱছ নহয়
অনীশ – হয়।
সাগবৰকা – অনীশ আবৰ্ বকিা এিা কেচন পাৱলা নহয়
অনীশ – হয়। ইয়াৱৰ পৰা বিজয়ৱাড়া পািলল ৯০ বৰ্বনি লাবগি। আবৰ্ বকিা খাি লাবগবছল। কিিফৰ্তত
কসৌৱা ফল কদবখৱছা। ৰ্ই নাবৰ্ বগ কল আৰু আৱপল বল আৱহা ৰ’ি।
শইকীয়া – হ’ি বদয়ক

(দৃশয সলবন/ সংগীত)
অনীশ – শইকীয়া, ধৰকৱছান – অবচততা কলাৱা দুৱয়াৱৰ িাৱিই বদৱছা।
অবচততা – ধনযিাদ চাৰ। অ’ কৰলখন চবলৱলই অ’ কতৱখতসকল আৰ্াৰবপৱন আবহৱছ কযন লাবগৱছ –
িাইৱদউ চািৱচান ৰ্ই বৰ্তৰ কসাৰ্াই বদওাঁ।
শইকীয়া – হাৱৰ – ড০ আকাশ িৰুৱা কদৱখান। অ’ ড০ নি তাৰ্ুলীও কচান।
অনীশ – আৱপানাৱলাক ইয়াত কয?
ড০ তাৰ্ুলী –হাৱৰ অনীশ – ইয়াৰ কাষৰ কম্পািতৱৰ্িৱিাত আৰ্াৰ আসন।
ড০ আকাশ – অনীশ আবৰ্ কচন্নাইলল বগ আৱছাাঁ।
অনীশ – ড০ তাৰ্ুলী, ড০ আকাশ আৱপানাৱলাকৰ িস্তু িাহাবন বনজৰ িাইত বৰ্ ইয়াৱত িহকবহ।
ড০ আকাশ – ধনযিাদ অনীশ – দুই বৰ্বনিৰ বৰ্তৰত আবহ আৱছাাঁ ৰ’ি।
(সংগীৱতৱৰ সৰ্য় বিৰবত)
ড০ তাৰ্ুলী – এইয়া …
অনীশ – এইয়া ড০ সাগবৰকা শৰ্তা অধযাবপকা পবৰৱৱশ বিদযা বিৰ্াগ আৰু কতওাঁ অবচততা ছাত্ৰী।
সাগবৰৱক আৰু অবচততা – নৰ্স্কাৰ
আকাশ আৰু তাৰ্ুলী – নৰ্স্কাৰ
অনীশ – আবৰ্ জলিায়ু পবৰিৰ্ত্তন আৰু কসউজগৃ্হ কগছ বনগতৰ্ন প্ৰবতৱৰাধ সম্পৱকত কৰ্া পাবত আবছৱলা।
সাগবৰকা – আবৰ্ বিশ্বৰ আন্তজতাবতক সবিলন UNFCCC আৰু বকঅ’ি’ প্ৰিকলৰ কৰ্া আৱলাচনা কবৰ
আবছৱলা।
ড০ তাৰ্ুলী – আৱলাচনাৰ বিষয় িস্তু িৰ ৰ্াল বহৱছ। এৱনই ভ্ৰৰ্নকালত এৱন বিষয়ক কৰ্ািতৰা কৱৰ্ই
চৱল। ড০ আকাশ িৰুৱাই এই বদশৰ িহু কৰ্া িহু বিতংৰ্াৱৱ জাৱন।

শইকীয়া – কপবৰছ চুবি পৃবৰ্ৱীৰ প্ৰৰ্ৰ্ জলিায়ু সংিান্তীয় চুবি। ১৯৫ খন ৰাষ্ট্ৰৰ অংশগ্ৰহৱিৱৰ ২০১৫
চনৰ নৱিম্বৰত কপবৰছত UNFCCC ৰ অবধৱৱশন িৱহ। এই চুবিৰ্ৱত ২০২০ চনত, কসউজগৃহ বনগতৰ্ন
প্ৰবতৱৰাধ, অবধগ্ৰহি আৰু আবৰ্তক সাহাযয আবদ সাৰ্বৰ কলাৱা হ’ি।
সাগবৰকা – কসই জলিায়ু আচাঁবন খনৰ প্ৰধান উৱদশয বক িাৰু?
ড০ আকাশ – বয ককাৱনা কেত্ৰৱত অৰ্তাৎ দবৰদ্ৰতা বনৰ্ূতল, খাদয সুৰো, স্বািয আৰু বশো ইতযাবদত জলিা্যু
পবৰিৰ্ত্তনৰ প্ৰবত সজাগ কহাৱাৰ িাৱি আৰ্াৰ কদৱশ …
ড০ তাৰ্ুলী – বৰ্ন বৰ্ন পদৱেপ বলৱছ। বয ককাৱনা আচাঁবন গ্ৰহি কৱৰাৱত জলিায়ু পবৰৱৰ্ত্তন বিষয়ৱিাৱৱ
প্ৰাধানয লাৰ্ কবৰৱছ।
ককবিন িয় – বিজয়ৱাড়াত বনশাৰ আহাৰ বদয়া হ’ি – আৱপানাৱলাৱক বকিা অডতাৰ আৱছ কনবক?
অনীশ – অাঁ ছয়ৱিি ৰ্াত বদিা। বনৰাবৰ্ষ কন আবৰ্শ বক খাি আৱপানাৱলাৱক?
তাৰ্ুলী, আকাশ আৰু শইকীয়া – বনৰাবৰ্ষ
ককবিন িয় – অ’ কক ছাৰ!
সাগবৰকা – অ’ আৱকৌ সুৱধা িাৰু IPCC ৰ ৰ্ূবৰ্কা বক িাৰু?
অবচততা - IPCC ৰ্াৱন হ’ল INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE
CHANGE
নহয়ৱন িাৰু?
সাগবৰকা – হয় তুবৰ্ বিৱকই বকছা। ড০ তাৰ্ুলী কওকৱচান এই বিষৱয়
ড০ তাৰ্ুলী - IPCC কয় ৰ্ূল ৰ্ূবৰ্কা পালন কবৰ আৱছ। এই কৰ্া অনুধাৱন কৰা বহৱছ কয দীঘতৰ্যাদী
কগছৱিাৱৰ ৰ্ানুহৰ কাযতযকলাপৰ দ্বাৰা বনগতৰ্ন কহাৱা দুবষত িায়ুৰ প্ৰায় ৬০ শতাংশই তাৎেবিক ৰ্াৱৱ
কৰ্াই বদি পাৱৰ আৰু িৰ্ত্তৰ্ানৰ অৱিালল আবনি পাৱৰ। IPCCকয় অনুৰ্ান কবৰৱছ কয প্ৰবতৱিা দশকৱত
কগালকীয় গড় উৰ্ত্াপ প্ৰায় ০.৩০ বক িাবঢ়ৱছ আৰু অহা শবতকাত কগালকীয় গড় সাগৰপৃষ্ঠৰ উচ্চতা প্ৰায় ৬
কচবিবৰ্িাৰলক িাবঢ় যাি।
ড০ আকাশ - IPCC কয় এইৱিাও ৰ্ন কবৰৱছ কয ঔৱদযাবগক ৰাষ্ট্ৰ আৰু উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰৱিাৰৰ, জলিায়ু
পবৰৱৰ্ত্তনৰ িাৱি কহাৱা িবিতত সৰ্সযাৱিাৰ সাৰ্ধান কৰাত অবধক দাবয়ত্ব আৱছ।

অনীশ - IPCC ৰ ৰ্ূল পৰাৰ্শৱিতাৰ বক বক িাৰু?
ড০ তাৰ্ুলী - IPCC কয় ৰাষ্ট্ৰীয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চবলক আিাইৱকইিা পযতযায়ত কসউজগৃহ কগছ
বনগতৰ্নৱৰাধ কৰাৰ িাৱি িযৱিা বলৱছ।
অবচততা – কসই িযৱিা িা উপায়ৱিাৰ বক বক চাৰ?
ড০ তাৰ্ুলী - IPCC কয় শবিৰ সেযৰ্তা িৃবি, পবৰস্কাৰ শবিৰ উৎসৰ িযৱহাৰ আৰু প্ৰযুবি - অৰিয
িযৱিাপনাৰ উন্নতকৰি, ৰ্বিৱয়ল প্ৰিকলৰ অধীনত ক্লৰ’ফ্লৰ’কািতন বনৰ্ূতলকৰি ইতযাবদ উপায় অিলম্বনৰ
পৰাৰ্শত বদৱছ।
অবচততা – চাৰ আৰু বকৰ্ান ৰাষ্ট্ৰই এই চুবিত স্বােৰ কবৰৱছ?
ড০ আকাশ – ২০১৬ চনৰ বডৱচম্বৰলল ১৩২ খন ৰাষ্ট্ৰই চুবিত স্বােৰ কবৰৱছ। ২০১৬ চনৰ ৪ নৱিম্বৰৰ
পৰা এইখন কাযতযকৰী বহৱছ।
সাগবৰকা – ইয়াৰ উৱদশয বক িাৰু?
ড০ তাৰ্ুলী – বৰ্ বকৱছা ৰ’ি। কপবৰছ চুবিৰ প্ৰধান উৱদশয হল বিশ্বজুবৰ জনৰ্ত গিনকৰা বযৱয় জলিায়ু
পবৰিৰ্ত্তনৰ ফলত বয ৰ্য়ংকৰ কগালকীয় উৰ্ত্াপ িৃবি বহৱছ কসই উৰ্ত্াপৰ হাৰ যাৱত প্ৰাক বশল্প বিিৱৰ
সৰ্য়ৰ পৰা কহাৱা িৃবিৰ হাৰতলক দুই বডগ্ৰী কবৰ্ ৰ্াৱক। পাবৰৱল এই হাৰ ১.৫ ০ বল কৰ্াি লাৱগ।
ড০ আকাশ – কসই চুবিৱয় এইৱিাও লেয ৰাবখবছল কয সৰ্গ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই জলিায়ু পবৰৱৰ্ত্তনৰ প্ৰৰ্াৱৰ বসৱত
সম্পকত ৰখাৰ সেৰ্তা কযন িৃবি কবৰি পাৱৰ।
সাগবৰকা – চুবিখনত দলসৰ্ূহৰ দাবয়ত্ব সম্পৱকত বক বনৱদতশনা আৱছ িাৰু?
ড০ আকাশ – চুবিখনত বনৱদতশ বদয়া আৱছ কয সকৱলা দৱল ৰাষ্ট্ৰীয় ৰ্াৱৱ বনবদতে কবৰ বদয়া অবৰহিাৱিাৰ
কযাগান ধবৰিলল বযৰ্ান পাৱৰ বসৰ্ান কচো কবৰি লাৱগ। অৰ্তাৎ সকৱলা প্ৰকাৱৰ কেষ্ঠ প্ৰৱচোৱৰ এই
জলিায়ু পবৰিৰ্ত্তনৰ প্ৰবিয়া প্ৰবতৱৰাধ কবৰি লাবগি।
ড০ তাৰ্ুলী – আৰু এিা কৰ্া। কসউজগৃহ কগছৰ বনগতৰ্ি কৰাধ কবৰিলল আৰু উন্নয়নৰ ধাৰািাবহকতা ৰো
কবৰিলল আগিাবঢ় আবহ সৰ্ৰ্তন আগিঢ়ািলল বকছুৰ্ান ককৌশল আৱছ। ইয়াৱক সহজৰ্াষাত ধাৰািাবহক
উন্নয়ন ককৌশল কিাৱল।

শইকীয়া – ড০ তাৰ্ুলী – ৰ্ই ৰ্াৱিা আৰ্াৰ ৰ্াৰত চৰকাৱৰ জলিায়ু পবৰিৰ্ত্তনৰ িাৱি ৰ্াৱলৰ্ান পদৱেপ
বলৱছ।
ড০ তাৰ্ুলী – হয়। ৰ্াৰৱত UNFCCC আৰু বকঅ’ি’ প্ৰিকল সৰ্ৰ্তন কবৰ প্ৰবতশ্ৰুবতৱি বহৱছ। কসৱয়
২০১৭ চনৱৰ পৰা কপবৰছ চুবিৰ কাৰ্ সম্পাদন কৰাৰ িাৱি ককন্দ্ৰীয় পবৰৱৱশ ৰ্ন্ত্ৰীৱয় বনৱদতশ বদৱছ।
ড০ আকাশ –বিশ্বৰ কসউজগৃহ কগছ বনগতৰ্িৰ ৪.১ শতাংশ ৰ্াৰৱত কৱৰ – বযৱিা জলিায়ু পবৰিৰ্ত্তনৰ িাৱি
অবত ৰ্য়ংকৰ। গবতৱক ৰ্াৰৱত এৱন ধৰিৰ আইন সঙ্গত আৰু প্ৰবতবষ্ঠত ককৌশল প্ৰৱয়াগ কবৰি লাবগি
বযৱিা পবৰৱৱশৰ িাৱি প্ৰতযাহিান হ’ি। গবতৱক বিবৰ্ন্ন পবৰৱৱশ অনুকুল উপায় অিলম্বন কবৰি লাবগি।
বিৱষশলক পুননতিীকৰি শবিৰ কেত্ৰত অবধক গুৰুত্ব বদি লাবিি।
শইকীয়া – কপবৰছ চুবিৰ আধাৰত বকছুৰ্ান পদৱেপ ল’ি লাবগি।
ড০ আকাশ – হয়। ৰ্াৰৱত ইবতৰ্ৱধয নতুন জলিায়ু আাঁচবন কঘাষিা কবৰৱছই।
সাগবৰকা – কসউজগৃহ কগছ বনগতৰ্নত কৃবষ িযৱিাইও প্ৰৰ্াৱ কপলাইৱছ।
ড০ তাৰ্ুলী - IPCC কয় এই কৰ্া লেয কবৰৱছ। কপাহনীয়া জন্তুৰ িযৱিাপনা আৰু বিকল্পকৰি, সাৰ
প্ৰস্তুতকৰি আৰু খাদযিস্তুৰ সুৰো কবৰ কৃবষৰ্ূবৰ্ িযৱহাৰৰ পবৰিৰ্ত্তন আবদ িযিিাৰ প্ৰবত IPCC কয়
পৰাৰ্শত বদৱছ।
অনীশ – কৰ্াৰ ৰ্নত আৱছ IPCC কয় জলিায়ু পবৰিৰ্ত্তনত ৰ্ানুহৰ গবতশীলতাৰ অতযন্ত প্ৰৰ্াৱ আৱছ িুবল
ৰ্ত কপাশি কবৰৱছ।
সাগবৰকা – বকছুৰ্ান ৰাষ্ট্ৰই গড় উৰ্ত্াপ িৃবি ১.৫০ বডগ্ৰীত িাবন্ধ ৰাবখিলল আপ্ৰাি কচো চলাইৱছ যাৱত,
সাগৰ পৃষ্ঠ িাবঢ় বগ কতওাঁৱলাকৰ ৰাষ্ট্ৰখন বিশ্বৰ ৰ্ানবচত্ৰৰ পৰা কহৰাই নাযায়।
ড০ তাৰ্ুলী – হয় িাইৱদউ। জলিায়ু পবৰিৰ্ত্তনৰ চৰৰ্ৰ্ািাপন্নই ৰ্ানুহৰ গবতশীলতা িঢ়াইৱছ আৰু িান
পবৰিৰ্ত্তন কৰাইৱছ। ককবতয়ািা কদশৰ বৰ্তৰৱত আৰু হয়ৱতা অনয কদশলল ৰ্ানুৱহ গবত কবৰৱছ। এইৱিাৰক
জলিায়ু – ৰ্গনীয়া কিাৱল। ৰ্াৰতিষতত ৰ্াবি আৰু পানীৰ দুৱযতযাগ এৱন অৱিা কপাৱাইৱছ কয এিা সৰ্য়ত
সম্পদৰ ওপৰত বিৰুপ প্ৰৰ্াি পবৰিলগ।
ড০ আকাশ – কসৱয়, এই জলিায়ু - ৰ্গনীয়াৱিাৰৰ সৰ্সযা সৰ্াধানৰ হৱক বকছুৰ্ান িযৱিা কলাৱাৰ কচো
কৰা বহৱছ।
অবচততা – কযাৱািছৰ ৰ্ৰৱকাৰ ৰ্াৰতাৱকচত এখন সৰ্া বহবছল।

সাগবৰকা – কসই সৰ্াখনত বক বক বসিান্ত হ’ল?
ড০ আকাশ – কসই সৰ্াত কঘাষিা কৰা হয় কয এই িছৰ ২০১৮ চনত কপবৰছ চুবিৰ বসিান্ত কিাৰ
কাযতযকৰী কৰাৰ কশষ সীৰ্া। বকয়ৱনা সৰ্গ্ৰ বিশ্বজুবৰ জলিায়ু পবৰিৰ্ত্তনৰ এক অদ্ভূত পবৰিাৰ্ প্ৰতযে কৰা
বহৱছ।
আকাশ – অ’ বিজয়ৱাৰা কেসন পাৱলাবহ
ককবিনিয় – এয়া আৱপানাৱলাকৰ আহাৰ লওক – এইয়া পানীৰ িিল ...
অনীশ – আৰ্াৰ িৰ ৰ্াল আৱলাচনা হ’ল কদই।
আিাৱয় – আৰ্াৰ যাত্ৰা সফল হ’ল িুবল ক’ি পৰা যাি হাঃ হাঃ হাঃ।
**********************************************************
প্ৰশ্ন প্ৰস্তুবত – ড০ শযাৰ্া প্ৰসাদ শৰ্তা
১. পৃবৰ্ৱীৰ প্ৰৰ্ৰ্খন জলিায়ু চুবি বক বহচাৱপ জনাজাত? ইয়াৰ ৰ্যাদ বকৰ্ানলল আৱছ?
উৰ্ত্ৰ – কপবৰচ চুবি, ২০২০ বল।
২. IPCC ককানৱিা অনুষ্ঠািৰ সংবেপ্ত নাৰ্?
উৰ্ত্ৰ – Intergovernmental Panel for Climate Changes
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