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আমিলা জলাবন, মলানেসৃষ্ট জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ বরলাথলাও 
বরলাথলাও তলাপমলাত্লা বেফড রলাফছে, বরলাথলাও ভলািী েষৃ্টিপলাত হফছে, 
বরলাথলাও ঘন ঘন শবতিশলালী ঘরূণণিঝড ততবি হফছে এেং আঘলাত 
হলানফছ, বরলাথলাও অবতবিতি েি� পডফছ, আেলাি বরলাথলাও 
দলােলানফলি সৃষ্টি হফছে; এসে ঘ�নলায় ক্য়ক্বতও হফছে বেশ।  
এসে রলািফণ বরলাথলাও �সলহলাবন হফছে, বরলাথলাও রৃবষজবমি 
ক্বত হফছে, বরলাথলাও অথ্কননবতর রম্করলাফডেি ে্লাঘলাত ঘ�ফছ, 
আেলাি প্রলাণহলাবনও ঘ�ফছ। এসে ঘ�নলাগুফললা বনফয় গফেষণলা 
বরমন হফছে, বতমবন প্রবতবনয়তই খেফিি রলাগজগুফললাফত 
প্রবতফেদন প্ররলাবশত হফছে।  সলাংেলাবদরিলা এসে খেি/প্রবতফেদন 
বলফখ থলাফরন।  বরন্তু এরটি েড প্রশ্ন, সবত্ই বর এসে ঘ�নলা 
জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ ঘ�ফছ; নলাবর এটি এরটি স্লাভলাবের 
প্রলারৃবতর প্রভলাে? সলাংেলাবদরফদি এই প্রফশ্নি উত্তি জলানলা�লা খেুই 
জিুিী।  বরন্তু রীভলাফে বসই প্রফশ্নি জেলাে পলাওয়লা রলাফে।? বসই 
প্রফশ্নি জেলাে বপফতই এই গলাইর েই েলা বনফদ্ক বশরলাটি ততবি হফয়ফছ। 

এরটি রথলা আমলাফদি মফন িলাখলা প্রফয়লাজন বর আেহলাওয়লা, 
জলেলায়ু পবিেত্ক ন এেং এি প্রবতবক্য়লা প্রভৃবতি সফগে বেজ্লাফনি 
এরটি সপের্ক  িফয়ফছ। �ফল এ সংক্লান্ বরলান প্রবতফেদন 
বলখলাি সময় এি বপছফনি তেজ্লাবনর রলািণটি জলানলা-বেলাঝলা 
খুেই জিুবি। তলা নলা হফল প্রবতফেদফনি মলাধ্ফম মলানুফষি 
রলাফছ ভুল েলাত্ক লা রলাওয়লাি সুফরলাগ িফয়ফছ; রলা বমলাফ�ই রলাম্ 
নয়। সলাধলািণভলাফে আেহলাওয়লাি ভয়লােহতম ঘ�নলাগুফললা বনফয় 
প্রবতফেদন ততবিি সময় বতনটি ভুল হফয় থলাফর। বরমন - বরলান 
এরটি ঘ�নলাি রলািণ বহফসফে —

 • জলেলায়ু পবিেত্ক নফর আমফল েলা বেফেচনলায় নলা বনওয়লা; 

 • বরলানও প্রমলাণ ছলাডলাই জলেলায়ু পবিেত্ক নফর ঘ�নলাি জফন্ 
দলায়ী রিলা, এেং 

 • জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি জন্ আেহলাওয়লাজবনত বরলান এরটি 
ঘ�নলাফর দলায়ী রিলা

মুখ
বন্ধ

 

সলাংেলাবদর
মলাচ্ক  ২০২২

রগৌ�যঙ্গ িন্দী সলাংেলাবদরফদি জলানলা প্রফয়লাজন, জলেলায়ু পবিেত্ক ন বরভলাফে 
আেহলাওয়লাি এরটি এরর ঘ�নলাফর প্রভলাবেত রফি। বেজ্লানীিলা 
েলফছন, আেহলাওয়লাি বেপর্কয়রি সরল ঘ�নলাগুফললা জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি রলািফণই ঘফ� নলা। জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ 
বরছু ঘ�নলা পবিেরতণিত হফত পলাফি, আেলাি নলাও পলাফি। এ রলািফণ 
সলাংেলাবদরফদি এমন এরটি বেষয় অনুধলােফনি জন্ রফথষ্ট 
পবিমলাফণ সতর্ক  থলারফত হফে। ২০০৩ সলাফলি গ্ীফমে পবচিম 
ইউফিলাফপ ে্বতক্মীভলাফে ভয়লােহ গিম পফডবছল, রলাফত 
৭০ হলাজলাি মলানুষ মলািলা রলায়। এই আঞ্চবলর বেপর্কফয়ি পি 
গফেষরিলা জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি ভূবমরলা বনফয় রলাজ রিলাি 
জন্ জলেলায়ু মফরল ে্েহলাি শুিু রফিন। চূডলান্ পর্কলাফয় তলািলা 
তেবশ্বর উষ্লায়ফনি সলাফথ তুলনলা রফি এই উপসংহলাফি বপৌঁছলান 
বর, মলানে সৃষ্ট জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি প্রভলাে ইউফিলাপীয় গ্ীফমেি 
মফতলা ঘ�নলাগুবলফর নূ্নতম ববিগুণ এেং সম্ভেত আিও বেশী 
সম্ভলােনলা ততবি রফিফছ। 

২০০৪ সলাল বথফর বেবভন্ন বদফশি গফেষরিলা বেশ্বে্লাপী 
আেহলাওয়লাজবনত নলানলা ঘ�নলাি প্রভলাের বর হফত পলাফি তলা 
অনসুন্ধলাফন গফেষণলা শুিু রফিন। অেশ্, এই গফেষণলা এেং 
গফেষর দল উভয়ই পবৃথেীি উত্তি বগলাললাফধ্কি মলানফুষি বনয়ন্ত্রফণ 
বছল। চূডলান্ �ললা�ল েুঝলাি জন্ তঁলািলা জলেলায় ুমফরল 
ে্েহলাি রফিন। মলানফুষি বরলান রম্করলাফডেি প্রভলাফে অথেলা প্রভলাে 
ছলাডলাই বেফশ্বি জলেলায়িু পবিেত্ক ন হফছে বর—নলা, তলা ১৯০০ 
সলাল হফত বেচলাি—বেফলেষণ রিলা শুিু হফয়ফছ; এেং মলানুফষি 
রম্করলাফডেি �ফল রলাে্কন—রলাই—অক্সলাইর বন:সিণ—এি 
বেষয়টি বেফেচনলায় বনফয় পর্কলাফললাচনলা রিলা হফছে। এি মলাধ্ফম 
বেজ্লানীিলা আেহলাওয়লাি ভয়লানর প্রেণতলাগুফললা সনলাতি রিফত 
সক্ম হন এেং পলাশলাপলাবশ সলামবগ্রভলাফে সম্ভলাে্ পবিেত্ক ফনি 
গবতমুখও অনধুলােন রিফত পলাফিন। জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি প্রভলাে 
মূল্লায়ন রিলাি জন্ বেবভন্ন প্রভলােবেস্লািরলািী (অ্লাট্রিবেউশন) 
পদ্ধবত, পলাশলাপলাবশ বেবভন্ন জলেলায় ুমফরল ে্েহলাফিি রলািফণ এি 
�ললা�ফলি বনভ্ক িফরলাগ্তলা/গ্হণফরলাগ্তলা েলাবডফয়ফছ। সমীক্লাি 
আফললাফর বেজ্লানীিলা আেহলাওয়লাি ঘ�নলাগুফললাফর এভলাফে ে্লাখলা 
রফিন বর, ‘জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি এই ঘ�নলাগুফললাি সম্ভলােনলা 
মলানফুষি রম্করলাফডেি �ফল রমপফক্ ববিগুণ েলাবডফয়বছল’, েলা 
‘তেবশ্বর উষ্তলাবেহীন পৃবথেীি বচফয় এই তলাপপ্রেলাহটি বতন বরগ্ীি 

বেশী গিম হফয়বছল।’এভলাফেও েললা রলায় বর, জলেলায় ুপবিেত্ক ন 
ছলাডলা আেহলাওয়লাি এই পবিেত্ক ন রলার্করিভলাফে অসম্ভে, রলািণ 
এি বরলান ঐবতহলাবসর নবজি বনই এেং জলেলায় ুপবিেত্ক ন—এি 
মফরল ে্েহলাি রফিই এই �ললা�ল পলাওয়লা বগফয়ফছ। 

আেহলাওয়লাি এরটি চিম ঘ�নলা বর বর রলািফণ প্রভলাবেত রিফত 
পলাফি, বসই বেষয়গুফললা বেফেচনলায় বনফয় এেং অতীফত সংঘঠিত 
ঘ�নলাি তথ্—উপলাত্ত বেফলেষণ রফি ঘ�নলাি প্রেণতলা সপেফর্ক  
ধলািণলা ততবি রিলা হয়; এ রলািফণ বেফলেষফণি �ললা�লগুফললা 
সে বনফি� সবত্ নয়, লক্ণ মলাত্। ঘ�নলা বেফলেষফণি 
এই পদ্ধবতটিফর ঘ�নলা প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা েলা ইফভন্ট 
অ্লাট্রিবেউশন স্টলাবর েললা হফছে। সংবলেষ্ট বেষয়র তথ্পুঞ্জ 
(রলা�লাফেস) গফড বতলাললা হফয়ফছ। এ সফেি মলাধ্ প্রেণতলাগুফললা 
বচবনিত রিলা হয়; এফরেলাফিই বনবচিত বরছু নয়। 

বরমন েলাংললাফদফশি দবক্ণ—পবচিমলাঞ্চল তথলা েলাফগিহলা�, 
খলুনলা ও সলাতক্ীিলা বজললাি ভূবম ও পলাবনফত লেনলাতিতলাি 
পবিমলাণ বেফড বগফয়ফছ, অথেলা ঘন ঘন ঘরূণণিঝফডি আঘলাফত 
নদী—েলঁাধ বভফগে েহু এললারলা জলমগ্ন হফয় পডফছ -- এই 
ঘ�নলাগুফললাি সলাফথ বর জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি বরলান সপের্ক  আফছ; 
নলা—বর বনই? এই জেলােটি হঁ্লা, েলা নলা—এি মলাধ্ফম বদওয়লা 
সম্ভে নয়। রলািণ, জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি রলািফণ সমদূ্রপফৃষ্ি 
উচ্চতলা েলাডফছ; আেলাি েললা হফছে, ওই এললারলাি েলঁাধ—েবদিি 
�ফল বসখলানরলাি নদী—নলাললায় অবতবিতি পবল জমলা হফয়ফছ, রলা 
প্লােনভূবমফত পডলা/অেফক্বপত হওয়লাি রথলা বছল, এ রলািফণ 
নদীি গভীিতলা রফমফছ, বরন্তু বজলায়লাফিি পলাবনফতলা আফগি মফতলাই 
আসফছ, এফত ওই পলাবন েম্কলাফনি শুরফয় রলাওয়লা রম গভীিতলাি 
নদী ধলািণ রিফত পলািফছ নলা, রলাফত মফন হফছে নদীফত পলাবনি 
উচ্চতলা বেফডফছ। উপিন্তু, বতন দশফরিও বেশী সময় ধফি ওইসে 
এললারলায় বনলানলা পলাবন আ�ফর বিফখ বচংবড চলাষ রিলা হফছে, এফত 
মলাটি ও পলাবনফত লেনলাতিতলাি পবিমলাণ বেফডফছ। রলা সলািলা েছি 
টিফর থলাফর। অথচ নদীফত বনলানলা থলাফর চলাি বথফর ছয় মলাস; 
অথ্কলাৎ বজলায়লাফিি পলাবনফত েছফিি েলাফিলা মলাসই উচ্চমলাত্লায় বনলানলা 
থলাফর নলা। েষ্কলারলাফল আগস্ট-বসফটেম্বি মলাফস রখন নদী পলাবনফত 
খেুই রম মলাত্লাি বনলানলা থলাফর, তখনও ওই এললারলা- পলাইরগলাছলা, 
রয়িলা, আশলাশুবন, শ্লামনগি প্রভৃবত জনপফদ বনলানলাি মলাত্লা 

মুখ
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থলাফর দশ বথফর বেশ বপবপটি’িও বেশী। �ফল এখলানরলাি 
লেনলাতিতলাি জফন্ আমিলা শুধমুলাত্ জলেলায় ুপবিেত্ক নফর দলায়ী 
রিফত পলাবি নলা। অন্বদফর, ঘরূণণিঝফডি রলািফণ সষৃ্ট জফললাচ্ছলাস 
েলা বজলায়লাফিি অবতচলাফপ নদী—েলঁাধ ভলাঙফছ, এটি দশৃ্মলান 
সবত্। আিও এরটি সবত্ হফছে, বচংবড চলাফষি জন্ নদী বথফর 
বনলানলা পলাবন ব�ফন আনলাি জফন্ রফথছেভলাফে েলঁাধ রঁলা�লা—বছঁডলা 
রিলা হফয়ফছ। তলাফত ওই েলঁাধ দেু্কল হফয়ফছ। দেু্কল েলঁাফধ সলামলান্ 
বজলায়লাফিি চলাফপও েলঁাধ ভলাঙফছ। তলাহফল বর ঘরূণণিঝড সৃষ্ট 
জফললাচ্ছলাস েলা বজলায়লাফিি চলাফপি রলািফণই নদী—েলঁাধ ভলাঙফছ, তলা 
েলফত পলাবি? রঁলা�লাফছঁডলায় েলঁাধগুফললা দেু্কল হওয়লা বর েলঁাধ ভলাগেলায় 
প্রভলাবেত রফিবন? �ফল েললা রলায় বর, বরলান এরটি ঘ�নলাি 
জফন্ এর েলা এরলাবধর রলািণ থলারফত পলাফি, আি বসই বসই 
রলািণগুফললাি মফধ্ জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি প্রভলােও এরটি রলািণ 
হফত পলাফি। এ রলািফণ উপরুতি তথ্—প্রমলাণ ও তেজ্লাবনর ে্লাখ্লা 
ছলাডলা আেহলাওয়লাগত বরলান প্রবতবক্য়লাি জন্ আমিলা সিলাসবি 
এরটি ঘ�নলাফর দলায়ী রিফত পলাবি নলা; রবদ বতমনটি রিলা হয়, 
তলাহফল এর েলা এরলাবধর ঘ�নলা আডলাফল চফল বরফত পলাফি। 

এই বনফদ্ক বশরলায় জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি বেফশষ বনফদ্ক শর 
বহফসফে তলাপপ্রেলাহ, েন্লা, ক্লান্ীয় ঘূরণণিঝড (হলাবিফরন, �লাই�ুন 
এেং ঘূরণণিঝড), ভলািী তুষলািপলাত, খিলা ও আগুন/দলােলানফলি 
মফতলা ঘ�নলাগুফললা বেফলেষণ রিলা হফয়ফছ। উদলাহিণ বদফয় 
এি প্রেণতলাগুফললা আফললাবচত হফয়ফছ, পলাশপলাবশ এরজন 
সলাংেলাবদফরি বরলান বরলান বেষয়টি মফন িলাখফত হফে, বনলা� বনফত 
হফে বসগুফললাও বচবনিত রিলা হফয়ফছ। 

জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি প্রভলাের বেষয়গুফললাি আফললাচনলা ছলাডলাও 
বনফদ্ক বশরলাটিি বশফষ এরটি বচরবলস্ট রুতি রিলা হফয়ফছ, রলাি 
মলাধ্ফম খেু সহফজ এই প্রভলােরগুফললাি তেবশষ্ট্ এেং এজফন্ 
বর ধিফণি সতর্ক তলা অেলম্বন রিফত হফে, তলািও ইবগেত 
বদওয়লা হফয়ফছ। পবিফেশ েলা আেহলাওয়লাি বেপর্কয়রি ঘ�নলাি 
উপি প্রবতফেদন ততবি রিলাি সময় তেজ্লাবনর এই বেষয়গুফললাি 
খুটঁিনলাটি আমলাফদি নজি এবডফয় রলাফে নলা েফল মফন হয়। 
বনফদ্ক বশরলাটি সলাংেলাবদরফদি রলাফজি মলান আিও উন্নততি 
রিফে এ�লাই প্রত্লাশলা। 

মুখ
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সূচ
না

আেহলাওয়লাজবনত ঘ�নলাগুফললা এরটি হফত আি এরটিফত 
পবিেরতণিত হয় এেং এটি রফতলা�লা তীব্র ও বেসৃ্ত হফত পলাফি 
তলা এি ধিন, অেস্লান, েছফিি বরলান সময় সংঘটিত হফছে, 
তলাি উপি বনভ্ক ি রফি। চিম আেহলাওয়লাি সরল ঘ�নলাগুফললা 
জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ আিও বেপর্কয়রি হফয় ওফে নলা। 
জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ বরছু ঘ�নলা পবিেরতণিত হফত পলাফি, 
আেলাি নলাও পলাফি। এ রলািফণ সলাংেলাবদরফদি এমন এরটি বেষয় 
অনুধলােফনি জন্ রফথষ্ট পবিমলাফণ সতর্ক  থলারলা ন্লায়সগেত। 

এই বনফদ্ক বশরলাটিি উফদেশ্ হফছে, উষ্তলা েৃবদ্ধি বপ্রক্লাপফ� 
আেহলাওয়লাজবনত ঘ�নলাগুফললা সপেফর্ক  বিফপলা�্ক  ততবি রিফত 
সলাংেলাবদরফদি সহলায়তলা রিলা, রলাফত সলাংেলাবদরিলা জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি প্রভলােগুফললা বরভলাফে ক্মেধ্কমলানভলাফে বেফড চফলফছ, 
তলা অবতমলাত্লায় মূল্লায়ন েলা অে—মূল্লায়ন নলা রফি তলা 
ভলাফললাভলাফে পলাের/ব্লাতলাফর জলানলাফত পলাফি।

সূচিয

মলানে—সষৃ্ট জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি �ফল বেফশ^ি নলানলা জলায়গলায় 
আেহলাওয়লাি নলানলান পবিেত্ক ন হফছে। বরলাথলাও বরলাথলাও তলাপমলাত্লা 
বেফড রলাফছে, বরলাথলাও ভলািী েষৃ্টিপলাত হফছে, বরলাথলাও ঘন ঘন 
শবতিশলালী ঘূরণণিঝড ততবি হফছে এেং আঘলাত হলানফছ, রলাফত 
ক্য়ক্বতও হফছে বেশ। এই পবিেত্ক নগুফললা বেশ্বজফুড বদখলা 
রলাফছে, তফে অসমভলাফে এটি বেরবশত হফছে। এগুফললা সমলাফজি 
নলানলাবেধ স্ফি প্রভলাে ব�লফছ; বরমন �সল এেং রৃবষজবমি 
ক্বত হফছে, সপেবত্ত ধ্ংস হফছে, অথ্কননবতর রম্করলাফডেি ে্লাঘলাত 
ঘ�ফছ, আেলাি প্রলাণহলাবনও ঘ�ফছ। এসে ঘ�নলাগুফললাি প্রভলােও 
গুিুতি। বরফহতু, এসে ঘ�নলায় জনসলাধলািণ অফনর বেশী সপেতৃি, 
তলাই এরটি গুিুত্বপূণ্ক প্রশ্ন বদখলা বদফয়ফছ বর, ক্মেধ্কমলান এসে 
বেষয়গুফললা বর শুধমুলাত্ জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি রলািফণ ঘ�ফছ 

এই প্রশ্নটিি জেলাে বখঁলাজলাি জফন্ সলাংেলাবদরফদি সহলায়তলা 
রিলাি উফদেফশ্ এই বনফদ্ক বশরলাটি ততবি রিলা হফয়ফছ। প্রথমত, 
আেহলাওয়লাি এই ভয়লােহ ঘ�নলাগুফললা জলেলায়ু পবিেত্ক ন েলা 
তলাপমলাত্লা েৃবদ্ধি সলাফথ সপেররণিত হফল এি সফগে বেজ্লাফনি এরটি 
সপের্ক  িফয়ফছ। ববিতীয়ত, বরলান বনরদণিষ্ট তেজ্লাবনর গফেষণলা 
রিলা নলা হফলও এসে ঘ�নলাগুফললা চিম আেহলাওয়লা সপেফর্ক  
এমবন এরটি ধলািণলা বদয়, রলাফত সরফলি মফধ্ (সলাে্কজনীন) 
এরটি আগ্হ ততবি হয়। সলাম্প্রবতররলাফলি ভয়লােহ দফুর্কলাগগুফললা 
পর্কফেক্ণ ও এি তথ্ বেফলেষণ রফি এেং আইবপবসবস’ি 
বিফপলাফ�্ক ি বভবত্তফত এই বনফদ্ক বশরলাটি ততবি রিলা হফয়ফছ। এফত 
আেহলাওয়লাজবনত ভয়ঙ্কি ঘ�নলাগুফললাি এরটি সহজ—
পেনফরলাগ্ বচরবলস্টও িফয়ফছ।

আেহলাওয়লাি ভয়লােহতম ঘ�নলাগুফললা বনফয় প্রবতফেদন ততবিি 
সময় সলাধলািণভলাফে প্রবতফেদরিলা বতনটি ভুল রফি থলাফরন। 
এগুফললা হফছে: ঘ�নলাি রলািণ বহফসফে জলেলায়ু পবিেত্ক নফর 
উফপক্লা রিলা; বরলানও প্রমলাণ নলা বদফয়ই জলেলায়ু পবিেত্ক নফর 
ঘ�নলাি জফন্ দলায়ী রিলা এেং জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি জন্ চিম 
আেহলাওয়লাজবনত বরলান ঘ�নলাফর দলায়ী রিলা।

আেহলাওয়লাগত সরল ভয়ঙ্কি ঘ�নলা বর জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি 
রলািফণই ঘ�ফছ, নলা—বর আংবশরভলাফে ঘ�ফছ, এই প্রশ্নটি খুেই 
রুবতিসগেত; তফে জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি বেষয়টি ইফতলামফধ্ 
বেশ খলািলাপভলাফে বদখলা বদফয়ফছ। উদলাহিণ বহফসফে েললা রলায় 
বর, এরজন মলাত্লাবতবিতি ধূমপলায়ীি �ুস�ুফসি র্লান্লাি হফল, 
আমিলা েলফেলা নলা বর বসগলাফিফ�ি রলািফণই তলাি র্লান্লাি 
হফয়ফছ, তফে েলফত পলাবি বসগলাফিফ�ি রলািফণ তলাি ক্বত হওয়লাি 
সম্ভলােনলা বেশী। এরইভলাফে, জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণই 
এরটি ঘ�নলা ঘ�ফত পলাফি নলা; রলািণ, সরল আেহলাওয়লাজবনত 
ঘ�নলাি এরলাবধর রলািণ িফয়ফছ, রলাি মফধ্ প্রবতবদফনি 
আেহলাওয়লাি নলানলা—ধিফণি পবিেত্ক নও িফয়ফছ। তফে জলেলায়ু 
পবিেত্ক ন এরটি ঘ�নলাি সম্ভলাে্তলা এেং তীব্রতলাি মলাত্লা 
প্রভলাবেত রিফত পলাফি। এরটি বনরদণিষ্ট ঘ�নলায় মলানুষ, সপেবত্ত 
এেং প্ররৃবতি উপি রফতলা�লা প্রভলাে ব�লফছ/পডফছ তলা জলেলায়ু 
পবিেত্ক ন প্রভলাবেত রিফত পলাফি। দফুর্কলাফগি পবিফপ্রবক্ফত 
জনস্লাথ্ক পূিফণি দলাবয়ত্বপ্রলাপ্ত সলাংেলাবদরফদি জলানফত হফে বর, 
জলেলায়ু পবিেত্ক ন বরভলাফে আেহলাওয়লাি স্তন্ত্র ঘ�নলাফর 
(এরটি এরর ঘ�নলা) প্রভলাবেত রফি। খুেই খলািলাপ আেহলাওয়লাি 
এরটি ভয়ঙ্কি ঘ�নলাি রলািণ সপেফর্ক  বেজ্লানীিলাই রথলারথ 
উত্তি বদফত পলাফিন। আজ অেবধ, বেজ্লানীিলা জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি সলাফথ বরলানও পৃথর এরটি ঘ�নলাফর রুতি রফিনবন, 
েিং তলািলা ঘ�নলাি প্রেণতলাি রথলা েফলফছন এেং এমনতফিলা 
ঘ�নলা আিও ঘ�ফত পলাফি েফল আশঙ্কলা রফিফছন। রলাফহলার, 
আমিলা গত রফয়র দশর ধফি বর আেহলাওয়লাি সম্ুখীন হবছে, 
তলাফত জলেলায়ু পবিেত্ক ন গভীি প্রভলাে ব�ফলফছ। বেজ্লানও এই 
বেষফয়ি সলাফথ সলামঞ্জস্ হফয় উফেফছ। সলাম্প্রবতর েছিগুফললাফত 
উষ্লায়ন এমবন এরটি বেশ্বে্লাপী ঘ�নলা, বেজ্লানীিলা রলাি সলাফথ 
তেবশ্বর জলেলায়ু পবিেত্ক ন এেং স্তন্ত্র চিম আেহলাওয়লাি মফধ্ 
বরলাগসূত্ খুঁফজ বেি রিফত সক্ম হফয়ফছন; উপিন্তু উষ্লায়ন 
রফতলা�লা বেশী েলা তীব্র এেং রফতলা�লা বেশী েলা রম সম্ভলােনলাময় 
তলাও অনুমলান রিফত পলািফছন।
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রটিয� কযর্ঘকয�র সমদীক্য:  
একটি পরদোদ�াচনা

এরজন জলেলায়ু বেজ্লানী, রলাি েলাবড েন্লাি পলাবনফত রুফে 
রলাবছেল তঁলাি বনর� হফতই আেহলাওয়লাি স্তন্ত্র ঘ�নলাটিফর দলায়ী 
রিলাি ধলািণলাটি এফসফছ। বতবন রখন জফলি উত্লান বদখবছফলন, 
তখন বতবন দলায়েদ্ধতলাি প্রশ্নটি ভলােফত শুিু রফিন বর, জলেলারু 
পবিেত্ক ফনি স্লানীয় প্রভলাফেি জন্ প্ররৃতপফক্ বর দলায়ী এেং এই 
বরলাগসূত্টি বর তেজ্লাবনর উপলাফয় ে্খ্লা রিলা রলায়? 

আেহলাওয়লাি এরটি ভয়লােহ ঘ�নলাি রলার্ক—রলািণ পর্কফেক্ণ 
(সমীক্লা) বেষয়টি হফছে, জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ 
আেহলাওয়লাি বনরদণিষ্ট এরটি ঘ�নলা বেশী/রম েলা তীব্র হওয়লাি 
সম্ভলােনলা রত�ুরু?

২০০৪ সলাফল আফগি েছফিি এরটি তলাপমলাত্লাি সলাফথ সপেররণিত 
বেষফয় আেহলাওয়লাি চিম বেফশষ ঘ�নলাি সমীক্লা প্রথম েলাফিি 
মফতলা প্ররলাবশত হয়। ২০০৩ সলাফলি গ্ীফমে পবচিম ইউফিলাফপ 
ে্বতক্মীভলাফে গিম পফডবছল রলাফত ৭০,০০০ হলাজলাি মলানুষ 
মলািলা রলায়। এই আঞ্চবলর বেপর্কফয়ি পি গফেষরিলা জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি ভূবমরলা বনফয় রলাজ রিলাি জন্ জলেলায়ু মফরল 
ে্েহলাি শুিু রফিন। তলািলা বনম্নবলবখত পদফক্প বনয়:

 • ১  প্রথমত: মলানুফষি রলার্করললাপ বিলািলা আেহলাওয়লাি উষ্তলা 
েৃবদ্ধি বেষয়টি সমীক্লাি জন্ তলািলা আধুবনর জলেলায়ুফর 
ে্েহলাি রফিফছ। সহজ রথলায়, এি অথ্ক হফছে, এরই 
অেস্লাি সলাফথ েলািেলাি জলেলায়ু মফরল পবিচলালনলা রিলা। 
মূলত: েত্ক মলান জলেলায়ু হলাজলাি হলাজলাি েছফিি আেহলাওয়লা 
ততবি রিলা। এটি আেহলাওয়লা চিম েলা তেবি অেস্লা 
অনুধলােফনি জন্ খুেই প্রফয়লাজনীয়, রলািণ এটি সগেলা 
বহফসফে অতুলনীয়। এভলাফেই ২০০৩ সলাফলি আেহলাওয়লা 
দফুর্কলাগটিও অনুধলােন রিলাি বচষ্টলা রফিফছ। বেজ্লানীিলা 
বদফখফছন, এরটি উষ্ পৃবথেীফতও এই তলাপমলাত্লা েৃবদ্ধি 
ঘ�নলাটি খুেই বেিল এরটি ঘ�নলা। 

 • ২  ববিতীয়ত, তলািলা জলেলায়ুি সলাধলািণ প্রেণতলাফর অনুসিণ 
রফিফছ; রলািণ, এটি মলানুফষি বরলান ভূবমরলা ছলাডলাই অথ্কলাৎ 
গ্ীনহলাউস গ্লাস, এফিলাসলসহ মলানেসৃষ্ট রলািফণ জলেলায়ু 
পবিেত্ক নফর বেফেচনলায় বনয়। এফত জীেলাশ্ম জ্লাললাবন 
বপলাডলাফনলাি রলািফণ েলায়ুমডেফল রফতলা�লা গ্ীনহলাউস গ্লাস 
িফয়ফছ, তলা পবিষ্লািভলাফে জলানলা রলায়; তলাই তুলনলামূলরভলাফে 
এটি সহজভলাফে রিলা বরফত পলাফি। তলািপি, রফতলােলাি অবত 
তলাপপ্রেলাহ ঘফ�ফছ, তলাই তলািলা বহফসে রফিফছ। এটি অেশ্ 
এরটি বেিল ঘ�নলা। প্ররৃতপফক্, মলানুফষি প্রভলাে ছলাডলা এই 
পবিেত্ক ন ঘ�লা প্রলায় অসম্ভে। 

 • ৩  চূডলান্ পর্কলাফয় তলািলা তেবশ্বর উষ্লায়ফনি সলাফথ তুলনলা 
রফি এই উপসংহলাফি বপৌঁফছ বর, মলানে সৃষ্ট জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি প্রভলাে ইউফিলাপীয় গ্ীফমেি মফতলা ঘ�নলাগুবলফর 
নূ্নতম ববিগুণ এেং সম্ভেত আিও বেশী সম্ভলােনলা ততবি 
রফিফছ। নচত্র ১

২০০৪ সলাল বথফর বেবভন্ন বদফশি গফেষরিলা বেশ্বে্লাপী 
আেহলাওয়লাজবনত নলানলা ঘ�নলাি প্রভলােবেস্লািরলািী রলািণ 
অনুসন্ধলাফন গফেষণলা শুিু রফিন, রবদও এই গফেষণলা এেং 
গফেষর দল উভয়ই পৃবথেীি উত্তি বগলাললাফধ্কি মলানুফষি 
বনয়ন্ত্রফণ বছল। তেুও এখন গফেষণলাি এরটি সুপ্রবতষ্ঠিত পদ্ধবত 
দঁলাবডফয়ফছ, রলা উপফি েরণণিত বতনটি ধলাফপ বদখলাফনলা হফয়ফছ, 
এগুফললা আেহলাওয়লাি চিমতম ঘ�নলাি জন্ দলায়ী। 

প্রথম উদলাহিফণ বেজ্লানীিলা আেহলাওয়লাি চিমতম 
ঘ�নলাগুফললাফর সংজ্লাবয়ত রফিন। এরই ঘ�নলা এফরর জলায়গলায় 
এফরর িূফপ প্রবত�বলত হয়, এটি বরন্তু তুছে বেষয় নয়। বরমন, 
রুতিিলাফজ্ি তলাপপ্রেলাহ েণ্কনলা রিফত বগফল েলফত হয়, লন্ডফন 
বতনবদন ৩০ বরগ্ী বসলবসয়লাফসি উপফি তলাপমলাত্লা বেিলাজমলান/
চফলফছ, অথেলা ইংল্লান্ড এেং ওফয়লফস দশবদন ধফি তলাপমলাত্লা 
২৫ বরগ্ী বসলবসয়লাফসি উপফি। ঘ�নলাি রলািণ সপেররণিত 
গফেষণলাি �ললা�লফর এই পছদিটি প্রভলাবেত রফি। আধুবনর 
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পদ্ধবত হল বেবভন্ন সংজ্লা ে্েহলাি রিলা এেং প্রবতটিি জন্ 
�ললা�ল বেি রিলা। বরলান এরটি ঘ�নলা/গুফললাি জফন্ বরলান 
রলািণ প্রভলাবেত রিফছ তলা এই পদ্ধবতি মলাধ্ফম বেজ্লানীিলা 
পবিষ্লািভলাফে ধলািণলা রিফত পলাফি। উপিন্তু, বেজ্লানীিলা 
প্রভলােগুবলি সলাফথ সেফচফয় বেশী রুতি ঘ�নলাি বদফরও দষৃ্টি বদফত 
পলাফি। উপফি লন্ডন—এি বর তলাপপ্রেলাহ—এি রথলা েললা হফয়ফছ 
তলা এরটি বছলা� এললারলা জফুড থলারফলও ওটি আিও তীব্র হফত 
পলাফি; রলািণ, তলাপপ্রেলাহটি অফনর বেশী তীব্র বছল।

আেহলাওয়লাগত ঘ�নলাি প্রভলােবেস্লািরলািী বেষফয়ি বেফলেষণ 
পদ্ধবত এখন বতনটি পৃথর বরন্তু সপেররণিত পদ্ধবত বনফয় গঠিত। 
উপফিি তলাবলরলাভুতি পদফক্পগুবল আধুবনর পদ্ধবতি এরটি 
অংশফর েণ্কনলা রফি, তলা হফছে: জলেলায়ু মফরফলি সলাফথ 
আধুবনর এেং প্রলার—বশল্প জলেলায়ুি অনুরিণ এেং তুলনলা 
রিলা। এটি বনবচিত রিফত বেবভন্ন জলেলায়ু মফরল ে্েহলাি 
রিলা হয়। ববিতীয় অংশটিফত এমন এরটি পদ্ধবত ে্েহলাি রিলা 

হফয়ফছ, রলাফত েত্ক মলান এেং অতীফতি আেহলাওয়লাগত তফথ্ি 
তুলনলামূলর পর্কলাফললাচনলা রফি অনুধলােন রিলাি বচষ্টলা রিলা হয়, 
রলাফত আেলাি অনুিূপ বরলান ঘ�নলাি সম্ভলােনলা আফছ বর—নলা। 
চূডলান্ �ললা�ল েুঝলাি জন্ এরইভলাফে জলেলায়ু মফরল 
ে্েহলাি রিলা হয়। মলানুফষি বরলান রম্করলাফডেি প্রভলাফে অথেলা 
প্রভলাে ছলাডলাই বেফশ^ি জলেলায়ুি পবিেত্ক ন হফছে বর—নলা, তলা 
১৯০০ সলাল হফত বেচলাি—বেফলেষণ রিলা শুিু হফয়ফছ; এেং 
মলানুফষি রম্করলাফডেি �ফল বনগ্কমফনি (রলাে্কন—রলাই—অক্সলাইর 
বন:সিণ) বেষয়টি বেফেচনলায় বনফয় আজ অেবধ পর্কলাফললাচনলা 
রিলা হফছে। এি মলাধ্ফম বেজ্লানীিলা আেহলাওয়লাি চিম/ভয়লানর 
প্রেণতলাগুফললা সনলাতি রিফত সক্ম হন এেং পলাশলাপলাবশ 
সলামবগ্রভলাফে স¤ভলাে্ পবিেত্ক ফনি গবতমুখও অনুধলােন রিফত 
পলাফিন। জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি প্রভলাে মূল্লায়ন রিলাি জন্ 
বেবভন্ন প্রভলােবেস্লািরলািী (অ্লাট্রিবেউশন) পদ্ধবত, পলাশলাপলাবশ 
বেবভন্ন জলেলায়ু মফরল ে্েহলাফিি রলািফণ এি �ললা�ফলি 
বনভ্ক িফরলাগ্তলা/গ্হণফরলাগ্তলা েলাডলায়।

নচত্র ১ | আেহলাওয়লাি চিম ঘ�নলাি রলার্করলািণ অনুশীলন (সমীক্লা), স্ট� এ�এল, ২০১৬। দটুি েক্ বিখলা এরটি জলেলায়ু পবিেত্ক নশীলতলাফর প্রবতবনবধত্ব রফি, 
বরমন তদবনর তলাপমলাত্লা। গড তলাপমলাত্লাি সম্ভলােনলা সেফচফয় বেশী (েক্ফিখলাি শীষ্ক), রখন চিম তলাপমলাত্লা (গিম এেং েলান্ডলা) সেফচফয় রম। প্রলার—বশল্প বেফশ্ব রলা 
মলানুফষি প্রভলাফে উষ্ হয়বন তলা সেুজ েক্ফিখলাটি বদফয় এেং ললাল েক্ফিখলাটি বদফয় আধুবনর বেশ্বফর বেলাঝলাফনলা হফয়ফছ। বরেশফহলাল্ড বিখলাটি বদফয় আেহলাওয়লাি এরটি 
চিম ঘ�নলা (এখলাফন খুে এরটি গিম বদন) বেলাঝলাফনলা হফয়ফছ। তলািপফিি ছলায়লারুতি এললারলা বদফয় আধুবনর বেফশ্ব এরটি আেহলায়ওয়লাজবনত বেপর্কয়রি ঘ�নলা ঘ�লাি 
সম্ভলােনলাফর বেলাঝলাফনলা হফয়ফছ। র্লাশ বিখলাটি বদফয় ভবেষ্ফত আেহলাওয়লা বরভলাফে পবিেরতণিত হফত পলাফি তলাই বেলাঝলাফনলা হফয়ফছ; এখলাফন েললা হফছে, েত্ক মলাফনি গিম এরটি 
বদন ভবেষ্ফত এরটি শীতল েলা েলান্ডলাি বদন হফয় উেফত পলাফি।



12 এই সমীক্লাি আফললাফর বেজ্লানীিলা আেহলাওয়লাি ঘ�নলাগুফললাফর 
এভলাফে ে্লাখলা রিফত পলাফি: ‘জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি এই 
ঘ�নলাগুফললাি সম্ভলােনলা মলানুফষি রম্করলাফডেি �ফল রমপফক্ 
ববিগুণ েলাবডফয়বছল’, েলা ‘তেবশ^র উষ্তলা বেহীন পৃবথেীি বচফয় 
এই তলাপপ্রেলাহটি বতন বরগ্ীি বেশী গিম হফয়বছল।’ আমিলা 
এভলাফেও েলফত পলাবি বর, জলেলায়ু পবিেত্ক ন ছলাডলা আেহলাওয়লাি 
এই পবিেত্ক ন রলার্করিভলাফে অসম্ভে, রলািণ এি বরলান 
ঐবতহলাবসর নবজি বনই এেং জলেলায়ু পবিেত্ক ন—এি মফরল 
ে্েহলাি রফিই এই �ললা�ল পলাওয়লা বগফয়ফছ।

ঘ�নলা প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা (ইফভন্ট অ্লাট্রিবেউশন 
স্টলাবর)—ি এরটি তথ্পুঞ্জ (রলা�লাফেস) দবুনয়লাফজলাডলা ভয়লােহ 
চলািফশলা ঘ�নলাি উপি পবিচলাবলত হফয়ফছ এেং তলা রলাে্কন—
বব্র� (জলেলায়ু পবিেত্ক ন বেষফয় রুতিিলাজ্বভবত্তর বেজ্লান ও 
নীবতবেষয়র ওফয়ে—সলাই�)—এ প্ররলাবশত হয়। ২০১৪ সলাল 
বথফর প্লান—ইউফিলাবপয়লান সহফরলাবগতলায় এরটি উফদ্লাফগি 
আওতলায় ঘ�নলা প্রভলাবেতরিণ সমীক্লায় বনফয়লাবজত বেজ্লানীিলা 
ও ওয়লাল্ড্ক  ওফয়দলাি অ্লাট্রিবেউশন দ্রুততম সমফয় অফনরগুফললা 
সমীক্লা রফিফছ। এি লক্্ বছল রম সমফয়ি মফধ্ জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি রলািণ/ভূবমরলা বেি রিলা —বরছু বক্ফত্ চলমলান েলা 
অনুদঘলাটিত ঘ�নলাও বেফেচনলায় আনলা। খুেই রম সমফয়ি মফধ্ 
সমীক্লাি রলািফণ তৃতীয় পক্ বেফলেষণ (বপআি বিবভউ)—এি 
সুফরলাগ নলা বপফলও বনফজফদি মফধ্ই পুন:পর্কলাফললাচনলা (বপআি 
বিবভউ) প্রবক্য়লাি মলাধ্ফমই পুফিলা প্রবক্য়লাটি বশষ রফিফছ।

অবত সম্প্রবত, ঘ�নলা প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাি �ললা�ল 
বেবভন্ন ে্েহলািরলািীফদি ে্েহলাি রিফত বদখলা বগফছ। বরমন, 
জবুলয়লানলা েনলাম মলাররণিন রুতিিলাষ্ট্র, পলােলাই পলােলাই এেং গলাই পল 
রলােলাই েনলাম রমনওফয়লথ অে অফ্রেবলয়লা এেং লইুয়লা েনলাম 
আিরবলিউই এেং আন্জ্ক লাবতর অপিলাধ আদলালফত জলাইি 
েলফসলানলাফিলাি বেিুফদ্ধ এরটি দলাবেি মফতলা রুগলান্রলািী জলেলায়ু 
মলামললায় প্রমলাণ বহফসফে ঘ�নলা প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাি �ললা�ল 
ে্েহৃত হফয়ফছ। আইনী বক্ফত্ এই �ললা�ল ে্েহলাি রিলাি 
মলাধ্ফম ঘ�নলা প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাি বক্ত্ এেং সমীক্লাি 
প্রফয়লাজনীয়তলাফর আিও েলাবডফয়ফছ। উপিন্তু, জলেলায় ুপবিেত্ক ন 
সপেররণিত ঘ�নলা প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা হফত বরলাগলাফরলাফগি ধিণ 
সপেফর্ক  এরটি ধলািণলা বদয়, ‘এটি প্রমলাণ রফি বর, আেহলাওয়লাি 
ভয়লােহ ঘ�নলাগুফললা ে্বতিগত অবভজ্তলা এেং ঘ�নলাগুবল 
পর্কফেক্ফণি সলাফথ উপন্লাস, মফনলাফরলাগ আরষ্কণ এেং বনরদণিষ্ট—
ঘ�নলা বভবত্তর তেজ্লাবনর তথ্ সংফরলাগ ততবিি ক্মতলা িফয়ফছ।’
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1514 রটিয প্রভযনবতক�র সমদীক্য� উেযহ�র

 • ঘটনার সাথে জলবায়ু পররবর্ত থনর সম্পর্ত /য�াগসতূ্র: 
জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ এই েষৃ্টিপলাত চিম আরলাি 
ধলািণ রফিফছ বর—নলা তলা ঘ�নলা প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা 
(অ্ট্রিবেউশন স্টলাবর) উপসংহলাফি আসফত পলাফিবন। এই 
ঘ�নলাি রলািণ আংবশরভলাফে েষৃ্টিপলাত (েষৃ্টিপলাফতি বিরর্ক  
বছলা�) এেং আংবশরভলাফে দবক্ণ এবশয়লাি আফশপলাফশ 
সলালফ�� অ্লাফিলাসল—এি উপবস্বতজবনত রলািফণ স্লানীয় 
শীতল প্রভলাে ততবি রিলা, এই ঘ�নলাটি আংবশরভলাফে হফলও 
তেবশ^র উষ্লায়ন বিলাধ রফি। রলাফহলার, ভবেষ্ফত তেবশ^র 
উষ্তলা ২ বরগ্ী বসলবসয়লাস েলা তলাি উপফি হফল এই ধিফণি 
েষৃ্টিúলাফতি ঘ�নলা প্রলায় ৭০ শতলাংফশিও বেশী বেফড রলাফে।

েলাংললাফদফশি েন্লা 
, আগস্ট ২০১৭

 • ঘটনা: ২০১৭ সলাফলি আগস্ট মলাফস েলাংললাফদফশ ভলািী 
েৃষ্টিপলাত হয়, তলাি সফগে উজলাফনি ভলািত হফত আিও 
জল—প্রেলাহ এফস েড নদীগুফললায় রুতি হয়। ব্রক্ষ্মপুত্ নদ 
অেেলাবহরলা এই েলাডবত জল ধলািণ রিফত নলা বপফও দ’ুরুল 
উপফচ বদফশি উত্তিলাঞ্চফল ভয়লােহ েন্লা ও জললােদ্ধতলা 
ততবি রফি। এফত প্রলায় সলাত ললাখ মলানুফষি ঘিেলাবড ও 
জীেন—জীবেরলা ক্বতগ্স্ হয়। 

রট
না

 প্র
ভা

দব
তক

রণ
 স

মী
ক্

ার
 উ

িা
হর

ণ

নচত্র ২ | ২০১৭ সলাফলি ৭—১১ জলানুয়লাবি, এই 
পঁলাচ বদফনি মফধ্ ইউফিলাফপ গড তলাপমলাত্লাি 
স্লাভলাবের বথফর বেচু্বত। সূত্: World 
Weather Attribution (অনুসন্ধলাফনি তলাবিখ 
২৭/১০/২০২১) 
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দবক্ণ—পেূ্ক ইউফিলাফপ ভয়লােহ েলান্ডলা, 
জযিুয়যন� ২০১৭ | নচত্র ২

 • ঘটনা: ২০১৭ সলাফলি জলানুয়লাবি মলাফস এরটি উচ্চ—চলাফপি 
�ফল ইতলাবল, েলরলান এেং তুিফকে চিম েলান্ডলা তলাপমলাত্লা 
এেং তুষলািপলাত ঘ�লায়। ওই এললারলাগুফললায় বসই সমফয় গফড 
৫ বথফর ১২ বরগ্ী বসলবসয়লাস তলাপমলাত্লাি রফম বছল, এিি 
�ফল সডর দঘু্ক�নলা বেফড রলায়, কুেল—রফলজ েন্ধ বছল 
এেং বেমলান পবিফষেলা েলাবতল রিলা হয়।

 • ঘটনার সাথে জলবায়ু পররবর্ত থনর সম্পর্ত /য�াগসূত্র: 
এ ঘ�নলা এফরেলাফি নবজিবেহীন নয়, গফড ৩৫ েছফি 
এরেলাি এ ধিফণি ঘ�নলা ঘফ�। এই অঞ্চফলি তলাপমলাত্লা 
খুেই পবিেত্ক নশীল, তলাই তেবশ^র উষ্তলাি ঘলাফড এরটি 
সংখ্লা বদফয় এটি প্ররলাশ রিলাি সুফরলাগ বনই। রলাফহলার, 
এটি পবিষ্লািভলাফে েললা রলায় বর, এিরম এরটি শীতল 
পবিবস্বত মলানে—সৃষ্ট জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি আফগ খুে 
দ্রুত স্লাভলাবের হফতলা।

নচত্র ৩ | ১৯৫০—২০১৮ সলাফলি তুলনলায় 
২০১৯এ ইউফিলাফপ েলারষণির অনুভূত সফেলাচ্চ্ক  
তলাপমলাত্লা। সূত্: World Weather 
Attribution (বখঁলাজলাি বদন ২৭  ১০  ২০২১১)

পবচিম ইউফিলাফপ তলাপপ্রেলাহ,  
জলুযই ২০১৯ | নচত্র ৩

 • ঘটনা: ২০১৯এি জলুলাইফয়ি বশফষ পবচিম ইউফিলাপ এেং 
কেলাবন্ডফনবভয়লা জফুড বতন—চলাি বদফনি জন্ তলাপমলাত্লা বেশ 
বেফড রলায়, রলা ২০০৩ সলাফলি গ্ীফমেি আফগি তলাপমলাত্লাি 
বিরর্ক  বভফগে রলায়। বনদলািল্লান্ডস এেং বেলবজয়লাফম 
প্রথমেলাফিি মত তলাপমলাত্লা ৪০ বরগ্ী বসলবসয়লাফস বপৌঁছলায়।

 • জলবায়ু পররবর্ত থনর সাথে এর য�াগসতূ্র/সম্পর্ত : 
জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি �ফল রেলান্ ও বনদলািল্লাফন্ড এই 
তলাপপ্রেলাহ েৃবদ্ধি মফতলা এরটি ঘ�নলা প্রলায় এরফশলা গুণ বেশী 
বেফডফছ। জলামলারনণি এেং রুতিিলাফজ্ এটি প্রলায় দশগুণ বেশী 
বেফডফছ। সমস্ ক্বতগ্স্ অঞ্চল জফুড তলাপমলাত্লা বমলা�লামটুি 
১ ৫ বথফর ৩ বরগ্ী বসলবসয়লাস—এি বচফয় বেশী গিম বছল।

https://www.worldweatherattribution.org/se-europe-cold-january-2017/
https://www.worldweatherattribution.org/se-europe-cold-january-2017/
https://www.worldweatherattribution.org/human-contribution-to-the-record-breaking-july-2019-heat-wave-in-western-europe/ 
https://www.worldweatherattribution.org/human-contribution-to-the-record-breaking-july-2019-heat-wave-in-western-europe/ 


16 বরপ—�লাউফন খিলা,  
২০১৫—১০১৭ | নচত্র ৪

 • ঘটনা: দবক্ণ আবরেরলাি পবচিমলাঞ্চলীয় বরপ প্রফদফশ 
২০১৫ সলাল হফত ২০১৭ সলাল পর্কন্ প্রবতেছি গড 
েষৃ্টিপলাত রম হবছেল। বগলা�লা অঞ্চফলি জললাধলািসমূফহি 
মজদু মলািলাত্মরভলাফে �ুবিফয় রলায়। বরপ �লাউনও 
এই জললাধলািগুবলি জফলি উপি বনভ্ক িশীল বছল, 
এখলাফনও ‘বর বজফিলা’—এি রফয়রবদফনি মফধ্ শহফিি 
পলাইপগুফললা পলাবনি অভলাফে শুবরফয় বরফতলা। এখলানরলাি খিলা 
বমলারলাফেললাি জন্ ৫০ েছফিি লক্্মলাত্লা বনফয় ১৪টি েলঁাধ 
এেং পলাইপললাইফনি সলাহলাফর্ সমববিত পলাবন ে্েস্লাপনলাটি 
গফড বতলাললা হফয়বছল। তফে এই অঞ্চফলি পলাবন ে্েস্লাপনলা 
িলাজনীবত ও দনুীনী বতি অবভফরলাফগ জজ্ক বিত।

 • জলবায়ু পররবর্ত থনর সাথে এর য�াগসূত্র/সম্পর্ত : রবদও 
এই ধিফণি খিলা েত্ক মলান জলেলায়ুফত এফরেলাফি বেিল, 
রলা বমলা�লামুটি এর শতলাব্ীফত এরেলাি বদখলা বদফত পলাফি, 
জলেলায়ু পবিেত্ক নজবনত রলািফণ এই খিলা সম্ভলােনলাটি 
বতনগুণ বেফডফছ।

নচত্র ৪ | (েলাম) ১৯৯৮—২০১৪এি তুলনলায় এই অঞ্চফল ২০১৫—২০১৭ 
েৃষ্টিপলাফতি অসগেবত। (রলানবদফর) সমীক্লা (স্টলাবর) অঞ্চল (ধূসি েগ্কফক্ত্) 
এেং জললাধলাফিি অেস্লান (নীল েগ্কফক্ত্)। সূত্: World Weather 
Attribution (বখঁলাজলা হফয়ফছ : ০৩/১১/২০২১)
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https://www.worldweatherattribution.org/the-role-of-climate-change-in-the-2015-2017-drought-in-the-western-cape-of-south-africa/
https://www.worldweatherattribution.org/the-role-of-climate-change-in-the-2015-2017-drought-in-the-western-cape-of-south-africa/


1918 প্রভযনবতক�র সমদীক্য ছযডযই কদীভযন্দব ভয়যবহ 
আবহযওয়য� প্রনতন্দবেি ক�ন্দবি

যরন এরটি প্রভারবরররণ সমীক্া  
(অ্াট্রিরবউশন স্ারি) নাও হথর পাথর

রবদও ২০০৪ সলাফল প্রথম গফেষণলাটি প্ররলাবশত হওয়লাি 
পি বথফর চলািফশলাটিিও বেশী চিম আেহলাওয়লাি ঘ�নলা 
প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা রিলা হফয়ফছ, তেুও ওই সমফয়ি মফধ্ 
সমলাফজ প্রভলাে ব�ফলফছ এমন চিম আেহলাওয়লাি ঘ�নলাি 
বমলা� সংখ্লাি এটি এরটি কু্দ্র অংশ। আেহলাওয়লাি চিম 
ঘ�নলাি প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা খুেই হলালরলাভলাফে সপেন্ন 
রিফত চলাইফলও বেশ বরছুবদন রলাজ রিফছন এমন বেশবরছু 
গফেষফরি প্রফয়লাজন। প্রবতটি েড ঘ�নলাি জন্ অবধর সংখ্র 
গফেষর প্রফয়লাজন, রলা েত্ক মলাফন রিলা সম্ভে নয়। উদলাহিণস্িূপ 
েললা রলায়, ওয়লাল্ড্ক  ওফয়দলাি অ্লাট্রিবেউশন পবিফষেলা এখনও 
সপূেণ্ক বস্ছেলায় পবিচলাবলত হয়। 

আেহলাওয়লাজবনত ঘ�নলাগুফললাি প্ররৃবতি উপি প্রভলাবেতরিণ 
সমীক্লা বনভ্ক ি রফি। বরছু আেহলাওয়লাি ঘ�নলা তুলনলামূলরভলাফে 
তেবশ্বর উষ্তলাি সলাফথ খুেই ওৎফপ্রলাতভলাফে সপেররণিত। তলাপপ্রেলাহ 
হল সেফচফয় এরটি সহজ সমীক্লাি বেষয়। েলায়ুমন্ডফল তলাপ 
বেশী থলারফল গিফমি সম্ভলােনলা বেশী থলাফর। আেলাি, েৃষ্টিপলাতও 
তুলনলামূলরভলাফে সহজ, রলািণ উষ্ েলাতলাফস বেশী আদ্র্কতলা 
থলাফর। এই ঘ�নলাগুবল তলাই সেফচফয় ঘন ঘন সমীক্লা রিলা হয়।

রলাফহলার, খিলা, তুষলািঝড, গ্ীষ্মমন্ডলীয় ঝড এেং দলােলানল 
অফনর জটিল। উদলাহিণস্িূপ, রম েৃষ্টিপলাত, উচ্চ তলাপমলাত্লা 
এেং েলায়ুমন্ডল এেং ভূবমপৃফষ্ি মফধ্ বক্য়লা—প্রবতবক্য়লাি 
�ফল প্রলায়শ:ই খিলা বদখলা বদয়। এগুবল আিও দীঘ্ক সমফয়ি 
জন্ সম্প্রসলাবিত হয়। বেশ রতরগুফললা চ্লাফলঞ্জও ততবি 
রফি। এই ঘ�নলাগুবল রলার্করিভলাফে সমীক্লাি জন্ অতীফতি 
আেহলাওয়লাি পর্কফেক্ণগুবল বেফেচনলায় বনয়লা এেং উচ্চমলান 
েজলায় িলাখফত হয়; পলাশলাপলাবশ জলেলায়ু মফরলগুবল বদফয় 
অেশ্ই এই জটিল ঘ�নলাগুবল অনুরিণ রিফত হফে।

আমরা রর বলথর পারর

এমনবর এরটি প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাি অনুপবস্বতফতও 
আেহলাওয়লাি ঘ�নলা এেং জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি মফধ্ সংফরলাফগি 
বেষফয় প্রবতফেদন ততবি রিলা সম্ভে। এটি দইুভলাফে প্রমলাণ রিলা 
রলায়। প্রথমত, প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাি বক্ত্টিি েয়স বেশ 
েছফিি রলাছলারলাবছ, নতুন বরলান ঘ�নলাি জন্ আফগি অনুিূপ 
বরলান ঘ�নলাি সমীক্লাি �ললা�ল বেদ্মলান। এগুবল নতুন 
ঘ�নলাগুফললায় জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি প্রভলাফেি ইবগেত বদফত 
পলাফি। ববিতীয়ত, অফনর অঞ্চফল গুিুত্বপূণ্ক প্রবক্য়লাগুবলি 
তুলনলামূলরভলাফে গভীি তলাব্বির বেলাঝলাপডলা িফয়ফছ। উপিন্তু 
২০২১ সলাফল প্ররলাবশত আইবপবসবস—ি ষষ্ মূল্লায়ন 
প্রবতফেদফনি ওয়লাররণিং গ্ুপ ১এ আমিলা আেহলাওয়লাি পবিেত্ক ফনি 
বেষয়গুবল সপেফর্ক  এরটি সলামবগ্র ধলািণলা পলাই।

রখন বরলান প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা থলাফর নলা তখন 
আেহলাওয়লাি চিম ঘ�নলা এেং জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি মফধ্ 
সংফরলাগ সপেফর্ক  জলেলায়ু বেজ্লাফনি আফললাফর আমিলা বর 
েলফত পলাবি, আি বর েলফত পলাবি নলা, এই বনফদ্ক বশরলাি েলারী 
অংশ আমলাফদি বসই ধলািণলা বদয়।

বেফশ^ি বর বরলান অঞ্চফলি জন্ বরছু বেষফয় বচত্টি খুেই 
পবিষ্লাি এেং দ্রুত ও গভীি আত্মবেশ^লাফসি সলাফথ বেেৃবত 
বদওয়লা সম্ভে। বেফশ^ি বরছু অংফশ বনরদণিষ্ট বেেৃবত বদওয়লাি জন্ 
েলা আেহলাওয়লাি এরটি চিম ঘ�নলাি বনরদণিষ্ট বদরগুবল েণ্কনলাি 
জন্ প্রফয়লাজনীয় আত্মবেশ^লাফসি ঘলা�বত থলাফর। পলাের—
ব্লাতলাফদি সঠির তথ্ প্রদলাফনি জন্ এই সুক্ষ্মতলা গুিুত্বপূণ্ক।
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চরম আবহাওযার যচথযও দ়ুথ�্তাথগর ঘটনা যবশী

চিম আেহলাওয়লা সপেফর্ক  প্রবতফেদন ততবি রিফত হফল এরটি 
বেষফয় বজলাি বদওয়লা খেুই গুিুত্বপণূ্ক বর, জলেলারু পবিেত্ক ন, 
প্রলারৃবতর আপদ — বরমন েন্লা, খিলা এেং তলাপপ্রেলাহ প্রভৃবত 
সমলাফজি বেপদলাপন্নতলাি (ভলালনলাফিেবলটি) জফন্ দফুর্কলাগ 
বহফসফে বদখলা বদয়। আেহলাওয়লা দফুর্কলাফগ পবিণত হওয়লাি ঘ�নলাটি 
এি রলািণ ও বরভলাফে ঘ�ফছ তলাি উপি বনভ্ক ি রফি। দফুর্কলাফগি 
প্রভলাে মলানফুষি আথ্ক—সলামলাবজর অেস্লাি পলাথ্কর্ এেং 
অসলামঞ্জস্পণূ্কতলাি উপি বনভ্ক ি রফি। উপিন্তু, অফনর প্রলারৃবতর 
আপদ শুধমুলাত্ প্ররৃবতগত রলািফণই ঘফ� নলা, এি জফন্ মলানষু—
সষৃ্ট জলেলায় ুপবিেত্ক ন হলালরলা েলা গভীিভলাফে দলায়ী।
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তেবশ্বর উষ্তলাি বেষয়টি বেফশ^ি গড বহসলাফে পবিমলাপ রিলা হয়, 
রলা মলানষু সলাধলািণভলাফে অনভুে রিফত পলাফি নলা। গড তলাপমলাত্লা 
েলাডলাি সলাফথ সলাফথ এরটি বনরদণিষ্ট সমফয় বরফরলান স্লাফন সম্ভলাে্ 
তলাপমলাত্লাি পবিসিও পবিেরতণিত হয়। এি মলাফন হফছে, প্রবতটি 
স্লাফন হলালরলা গিম বদনগুফললা সলামলান্ বেবশ গিম হওয়লাি 
সম্ভলােনলা এেং হলালরলা েলান্ডলা বদনগুবল আিও সলামলান্ পবিমলাফণ 
েলান্ডলা হওয়লাি সম্ভলােনলা িফয়ফছ। বর তলাপমলাত্লাফর পফূে্ক ‘চিম’ েললা 
হবছেল তলা এখন অস্লাভলাবের এেং পফূে্ক বর তলাপমলাত্লা অসম্ভে 
বছল এখন তলাই চিম তলাপমলাত্লাি নতুন সংজ্লা। তলাপমলাত্লাি 
পবিেত্ক ন দ্রুততম সমফয়ি মফধ্ গুিুত্বপণূ্ক পবিেত্ক ন ঘ�লাফনলাি 
সম্ভলােনলা ততবি রফি। উপফিি এর নং ছবেফত স্পষ্ট বর, বরখলাফন 
েক্ফিখলাি মলাঝখলাফন তলাপমলাত্লা বেফড রলাওয়লাি সম্ভলােনলা, বসখলাফন 
বলজ—এ থলারলা বেফশ্ব রফয়রগুণ উষ্তলা েবৃদ্ধি সম্ভলােনলা িফয়ফছ। 
তেবশ্বর তলাপমলাত্লা ১ বরগ্ী বসলবসয়লাস েৃবদ্ধ তলাই তলাপপ্রেলাহফর ১ 
বরগ্ী বসলবসয়লাফসি বচফয় বেশী গিম রফি বতলাফল। 

২০২১ সলাফলি আইবপবসবস বিফপলা�্ক  খুেই পবিষ্লািভলাফে েলফছ, 
প্রবতটি মহলাফদফশ গড ও চিম তলাপমলাত্লা েলাডফছ এেং এটি 
মলানে—সৃষ্ট জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ ঘ�ফছ:

 • প্রলার—বশল্প জলেলায়ুফত দশ েছফি এরেলাি বর তলাপপ্রেলাহ 
বদখলা বদফতলা, এখন তলা দশ েছফি ২ ৮ েলাি ঘফ� এেং ১ ২ 
বরগ্ী বসলবসয়লাস—এি বেশী গিম হয়। তেবশ্বর উষ্তলা 
২ বরগ্ী বসলবসয়লাস েৃবদ্ধ বপফল এটি দশ েছফি ৫ ৬ েলাি 
ঘ�ফে এেং ২ ৬ বরগ্ী বসলবসয়লাস বেশী গিম হফে। 

 • প্রলার—বশল্প জলেলায়ুফত ৫০ েছফি এরেলাি বর তলাপপ্রেলাহ 
বদখলা বদফতলা, এখন তলা ওই সমফয়ি মফধ্ ৪ ৮ েলাি ঘফ� এেং 
১ ২ বরগ্ী বসলবসয়লাস উষ্তলা েৃবদ্ধ পলায়। তেবশ্বর উষ্তলা 
২ বরগ্ী বসলবসয়লাস েলাডফল এটি ১৩ ৯ েলাি তলাপ—প্রেলাহ 
ঘ�ফে এেং ২ ৭ বরগ্ী বসলবসললাস গিম হফে। 

মলাঝলাবি তলাপপ্রেলাহগুবলি জন্ বেশ্বে্লাপী এরটি গড সংখ্লা। 
বরন্তু জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ এরটি বনরদণিষ্ট স্লাফন চিম 
তলাপপ্রেলাফহি সম্ভলােনলা রফয়রশ’ গুণ বেশী হফত পলাফি। এটি 
এরটি স্তন্ত্র েলা পৃথর ঘ�নলাি জফন্ প্রভলাবেতরিণ সমীক্লায় 
বদখলা রলায়। পবচিম রলানলারলা এেং মলাররণিন রুতিিলাফষ্ট্র ২০২১ সলাফলি 
বিরর্ক  ভগেরলািী তলাপপ্রেলাহ মলানে—সৃষ্ট জলেলায়ু পবিেত্ক ন ছলাডলা 
অসম্ভে বছল। বরমন, ২০২০ সলাফলি সলাইফেবিয়লান তলাপপ্রেলাহ। 
২০১৫ সলাফল উত্তি ভলািত এেং পলাবরস্লাফন মলািলাত্মর গিম ও 
আদ্র্ক ঘ�নলাগুবল জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ নলা�রীয়ভলাফে 
ঘফ�বছল এেং এগুফললা আেলািও ঘ�লাি সম্ভলােনলা বেফডফছ। 
অন্লান্ গফেষণলায় চীন, আফজ্ক ন্টিনলা, ইউফিলাফপি সমস্ অংশ 
এেং উত্তি আফমবিরলা, উত্তি ও মধ্ আবরেরলা, অফ্রেবলয়লা 
এেং দবক্ণ—পূফে্ক এবশয়লায় এরই ধিণ বদখলা বগফছ। বলঙ্করুতি 
উদলাহিণগুবল সপেূণ্ক সলাবহফত্ি এরটি উপফস� মলাত্। 
প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা ধলািলােলাবহরভলাফে বদবখফয়ফছ বর, তলাপ 
েৃবদ্ধি প্রেণতলা প্ররৃতপফক্ আিও গিম, আিও সলাধলািণ 
তলাপপ্রেলাহ বহসলাফে আবেভূত্ক  হফছে এেং রলা ললাখ ললাখ মলানুষফর 
প্রভলাবেত রিফছ/রিফত সক্ম।

সীমাবদ্ধরা এবং �া যনাট ররথর হথব 

তেবশ্বর উষ্তলা ও আিও তীব্র এেং ঘন ঘন তলাপপ্রেলাফহি মফধ্ 
বরলাগসূফত্ি বেষয়টি বেফশ্বি প্রবতটি অংফশ অবেশ্বলাস্িরমভলাফে 
শবতিশলালী হফছে, এরথলা েললাি জফন্ খুেই রম সতর্ক  থলারফত 
হয়। এটি জলাতীয় আেহলাওয়লা পবিফষেলা এেং স্লানীয় পর্কলাফয় 
অনুভূত উষ্ বদন এেং মলািলাত্মর তলাপপ্রেলাফহি জন সবত্। বরসে 
বেষয়গুফললা বনলা� িলাখফত হফে, তলা নীফচ েণ্কনলা রিলা হফয়ফছ :

দবদবের প্রদতটি তাপপ্রবাহই এখন খুবই িদতিিা�ী দহদিদব আদবভূতদে  হদছে এবং এর 
জদন্য মানব—সৃষ্ট জ�বাযু পদরবতদে নদক িাযী করা হদছে

তা
পপ্র

বা
হ

 • রাপপ্রবাথহর রারণ — েলায়ুমন্ডফলি আচিফণি রলািফণ 
তলাপপ্রেলাহ ততবি হয়। উদলাহিণ বহফসফে েললা রলায়, গ্ফহি 
তিগে নলাফম পবিবচত বজ� স্ট্রীফমি প্রচন্ড গবতপথ ক্মলাগত 
চিম তলাপপ্রেলাহ ততবি রিফত পলাফি — এই ধিফণি তলাফপি 
প্রবতবক্য়লায় ইউফিলাফপ ২০০৩ সলাফল এেং িলাবশয়লায় 
২০১০ সলাফল রথলাক্ফম ৭০,০০০ এেং ৫৫,০০০ মলানুষ 
মলািলা বগফয়বছল। ২০২০ সলাফলি শীতরলাফল এেং েসফন্ 
সলাইফেবিয়লায় উত্তি বমিুি রলাফছ বেবভন্ন েলায়ুমন্ডলীয় 
গবতশীলতলাি রলািফণ ে্বতক্মী তলাপপ্রেলাহ ততবি রফিবছল, 
রলাফত এরটি খুে শবতিশলালী বজ� ব¯্িলাত বমঘলাছেন্ন 
আরলাশ (এেং এরইভলাফে মৃদ ুআেহলাওয়লা) ততবি রফিবছল 
এেং উষ্ েলাতলাসফর উত্তি বদফর ব�ফন বনফয়বছল। এই 
গ্ফহি তিগে এেং গবতশীল প্রভলােফর জলেলায়ু পবিেত্ক ন 
রফতলা�লা প্রভলাবেত রিফছ তলা বনফয় বেতর্ক  অে্লাহত িফয়ফছ। 
বরছু সমীক্লাি �ললা�ল এই তলাপপ্রেলাফহি সলাফথ জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি প্রভলাে বদখলায় এেং তলা েহুলভলাফে প্রচলাবিত, 
অেশ্ অফনর সমীক্লা আফছ রলা রম প্রচলাবিত। বেচলার্ক েলা 
বসদ্ধলাফন্ আসলাি বেষয়টি এখনও হলাফতি েলাইফি। জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি প্রভলাে ভবেষ্ফত তলাপপ্রেলাহফর বরছু�লা রম 
েলা রম সম্ভলাে্ েলা আিও েলা রম গুিুতি রফি তুলফত 
পলাফি। রলা বহলার, এই ধিফণি বরফরলান প্রভলাে েত্ক মলাফন চিম 
তলাপপ্রেলাফহি উপি তেবশ্বর উত্তলাফপি প্রত্ক্ প্রভলাফেি 
তুলনলায় অফনর রম। 

 • রাপপ্রবাহ সম্পররকির প্রভারবরররণ সমীক্ার 
পরষ্পররবথরাধী প্রররথবদন —সলাধলািণভলাফে এরটি 
অঞ্চল েলা েৃহৎ জলাবত, বরমন পবচিম ইউফিলাপ েলা ব্রলাবজল 
েলা এরটি দীঘ্ক সময় ধফি বরমন বগলা�লা গ্ীমেরলাল জফুড 
তলাপপ্রেলাফহি তেবশ্বর উষ্লায়ফনি সলাফথ এরটি দঢৃ় ও 
সিলাসবি সংফরলাগ িফয়ফছ। উদলাহিণ বহফসফে েললা রলায়, 
ইংল্লাফন্ডি বতন বদফনি তলাপপ্রেলাফহি বচফয় বেশী মলাত্লাি 
এরটি তলাপপ্রেলাহ পবচিম ইউফিলাফপ বগলা�লা গ্ীমেরলালজফুড 
বদখলা বদফে। বেশ রফয়রটি গফেষণলা এই ঘ�নলাফর বভন্ন 
বভন্নভলাফে উপস্লাপন রফি, রলাি �ফল গণমলাধ্ফম দশৃ্ত: 
পিষ্পিবেফিলাধী প্রবতফেদন বদখলা রলায়। ২০১৮ সলাফল 
রুতিিলাফজ্ তলাপপ্রেলাহ সপেফর্ক  ‘সম্ভলাে্ অন্ত ববিগুণ’ এেং 
‘সম্ভলাে্ বত্শ গুণ’ উভয় বহসলাে উফলেখ রফিই প্রবতফেদন 
হফয়বছল; অথচ আফগিটি বছল অক্সফ�লাফর্ক  বতন বদফনি 
তলাপপ্রেলাহ এেং পিেতীনী টি বছল সমগ্ দবক্ণ—পূে্ক 
ইংল্লাফন্ড গ্ীমেরলাফলি গড তলাপমলাত্লা। তফে রলাই বহলার নলা 
বরন, মলানে সৃষ্ট জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি জন্ তলাপপ্রেলাহফর 
দলায়ী রিলাি বেষফয় সলাংেলাবদরফদি খুে বনবচিত হফত হফে।

 • অর্রধর সরর্ত  োরা — তলাপমলাত্লা সপেফর্ক  অফনর বেশী 
সতর্ক  থলারলাি �ফল সলাংেলাবদরতলাি বদর বথফর ভুল হওয়লাি 
আশঙ্কলা িফয়ফছ। তলাপপ্রেলাহগুবল আফগরলাি সরল বিরর্ক  
বভফগে বদফছে, রলা উষ্তলা েৃবদ্ধি প্রত্ক্ পবিণবত। বেফশ^ি 
এরলাবধর জলায়গলায় এরফরলাফগ তলাপপ্রেলাহ ঘ�লাি সম্ভলােনলা 
িফয়ফছ, রলাফত মলানুষ, রৃবষ এেং খলাদ্ ে্েস্লাি উপি এরটি 
বেবছেন্ন ঘ�নলাি বচফয় অফনর বেশী প্রভলাে বেস্লাি রিফে। 
গফেষণলা মফত, জলেলায়ু পবিেত্ক ন ছলাডলা এই বরৌবগর ঘ�নলা 
ঘ�লা এফরেলাফিই অসম্ভে বছল। 

তা
পপ্র

বা
হ
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দবদবের ববিীরভাগ অঞ্চদ� দবদিষ কদর ইউদরাপ, এদিযার উদলেখদরাগ্য অংি, 
উত্তর আদমদরকার মধ্যাঞ্চ� এবং পূবদোঞ্চ�ীয এ�াকা, িদক্ণ আদমদরকার 
অংিদবদিষ, আদরিকা এবং অদ্রেদ�যায মানবসৃষ্ট জ�বাযু পদরবতদে দনর কারদণ 
ভারী ও অদত বৃষ্টিপাত হদছে। রদিও এজদন্য জ�বাযু পদরবতদে ন—ই িাযী দক—না, 
বসসম্পদকদে  এখনও পুদরাপুদর আত্মদব্বোসী হওযা কঠিন। মানুদষর আরও অদনক 
কমদেকাদডের ফদ� এসব জাযগাগুদ�দত অদধক পদরমাদণ এবং বাদরবাদর এই 
বৃষ্টিপাত ও বন্যার রটনা রটদত পাদর।

বন
্যা

বন
্যা

দটুি উপলাফয় জলেলায়ু পবিেত্ক ন ভলািী েৃষ্টিপলাতফর প্রভলাবেত 
রিফত পলাফি। প্রথমত, এরটি উষ্ েলায়ুমডেল অফনর বেশী 
আদ্র্কতলা ধলািণ রফি। এি রলািণ হল জফলি অণুগুবল রখন 
উষ্তি হয় তখন আিও দ্রুতগবতফত ঘুফি বেডলায়, এেং তিল 
পর্কলাফয়ি তুলনলায় — েলায়ুফত েলাষ্প বহসলাফে — গ্লাসীয় অেস্লায় 
থলারলাি সম্ভলােনলা বেশী। বেজ্লানীিলা ‘ক্লাবসয়লাস—ক্লাফপয়লািন’ 
সপের্ক  ে্েহলাি রফি এটি েণ্কনলা রফিফছন, রলাফত আমিলা 
েুঝফত পলাবি বর, এর বরগ্ী বসলবসয়লাস উষ্ েলাতলাফস ৭% 
শতলাংশ বেশী আদ্র্কতলা থলাফর, রলা বেশী েলা ভলািী েৃষ্টিপলাত ঘটিফয় 
থলাফর। বেশ্বে্লাপী বর অবতমলাত্লায় েৃষ্টিপলাত বেফডফছ তলািজন্ 
বেশীিভলাগ বক্ফত্ জলেলায়ু পবিেত্ক নই দলায়ী।

ববিতীয়ত, জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ আমিলা ঘন ঘন েৃষ্টিপলাত 
হফত বদবখ, মলাফঝমফধ্ই ঝড ও আরবমের ঝঞ্জলা—বেকু্ব্ধ 
অেহলাওয়লা বদখফত পলাই; প্ররৃতপফক্ এগুফললা সেই আেহলাওয়লাি 
জটিল িূপ এেং বনরদণিষ্ট েলায়ুমন্ডলীয় সঞ্চলালফনি ধিণ বথফর 
উৎপবত্ত হয়। এই অবতেৃষ্টি েলা েন্লাি ঘ�নলা সলাধলািণভলাফে 
মফরলগুবলফত ে্েহলাি রিলা বেশ রঠিন (চ্লাফলবঞ্জং), তলাই 
প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাি মলাধ্ফম আেহলাওয়লাি এই পবিবস্বত 
অনুধলােফনি বচষ্টলা রিলা হয়, পলাশলাপলাবশ ে্েহৃত মফরলগুফললা 
পবিবস্বতফর ঠিরমত েুঝফত পলািফছ বর—নলা, তলাও েুঝলা রলায়। 
মফরল অনুসিফণি বেষয়টি হয়ফতলা রম গুিুত্বপূণ্ক হফত পলাফি; 

রলাফহলার, উত্তি ইউফিলাফপ এরটি প্রভলাবেতরিণ সমীক্লায় 
(গফেষণলা) বদখলা বগফছ বর, মলানুফষি প্রভলাে এখনও পর্কন্ 
েলায়ুমন্ডলীয় সঞ্চলালফনি উপি সলামলান্ প্রভলাে ব�ফলফছ রলাফত 
ভলািী েৃষ্টিপলাত ঘ�লাফত পলাফি। 

অেশ্, েন্লা হফছে চিম আেহলাওয়লাি সলাফথ সপেররণিত দফুর্কলাফগি 
এরটি বেষয়, রলা বনফয় ঘন ঘন প্রবতফেদন রিলা হয় (রবদও েন্লা 
ঘন ঘন ঘ�ফত পলাফি নলা, অন্লান্ তেবি ঘ�নলাি এরটি তলাপপ্রেলাহ, 
তলা বনফয় সেসময় প্রবতফেদন রিলা হয় নলা, বেফশষত: তেবশ্বর 
দবক্ফণ এই বেষয়টি এফরেলাফিই এবডফয় রলাওয়লা হয়)। নদী, 
ভূ—গভ্ক স্ জল, উপরূলীয় এেং আরবমের েন্লাসহ এি অফনর 
ধিণ আফছ। উপরূলীয় েন্লা ে্তীত অন্ সরল ধিফণি েন্লা 
ভলািী েৃষ্টিপলাফতি রলািফণ ঘফ�, রলাফত জলেলায়ু পবিেত্ক ন এরটি 
গুিুত্বপূণ্ক ভূবমরলা পলালন রফি। তলাই আমিলা ‘সীমলােদ্ধতলা’ অংফশ 
উপরূলীয় েন্লা সপেফর্ক  সংবক্প্তভলাফে আফললাচনলা রিফেলা; 
আমিলা এখলাফন েৃষ্টিবভবত্তর েন্লা বনফয় আফললাচনলা রিফেলা। 

১৯৫০এি দশর বথফর বেফশ্বি বেশীিভলাগ অংফশ ভলািী েৃষ্টিপলাত 
আিও ঘন ঘন এেং তীব্র হফয় উফেফছ, রলা মলানে—সৃষ্ট জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি রলািফণ ঘ�ফছ েফল ধফি বনয়লা হয়। এই সম্ভলােনলা 
বরলাথলাও বেদিমুলাত্ রফম রলায়বন। আইবপবসবস’ি বিফপলাফ�্ক  েললা 
হফয়ফছ, বরলান এর বনরদণিষ্ট স্লাফন এর বথফর দশ েছফিি মফধ্ 

আফগ বর পবিমলাফণ েৃষ্টিপলাত হফতলা, েত্ক মলাফন তলাি বচফয় এর 
দশবমর বতন (১ ৩) গুণ বেশী এেং েৃষ্টিপলাফতি পবিমলাণও ছয় 
দশবমর ৭ শতলাংশ (৬ ৭%) বেশী হফয় থলাফর। তেবশ্বর উষ্তলা 
২ বরগ্ী বসলবসয়লাফসি বেশী হফল এই েৃষ্টিপলাফতি পবিমলাণ প্রবত 
দশ েছফি এর দশবমর সলাত (১ ৭) গুণ বেশী এেং ১৪ শতলাংশ 
েৃষ্টিি পবিমলাণ বেশী হফে। 

প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাি �ললা�ফল বেশ বরছু এললারলায় 
গুিুত্বপূণ্ক পবিেত্ক ন বদখলায়, আেলাি বরছু এললারলায় খুে রম 
পবিেত্ক ফনি আভলাস বদয়। বরমন, ২০১৫ সলাফল ঘূরণণিঝড বরসমন্ড 
উত্তি ইংল্লান্ড এেং দবক্ণ কে�ল্লান্ড জফুড ভয়লােহ েন্লাি 
সৃষ্টি রফি। মলানেসৃষ্ট জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ এই ঝফড 
েৃষ্টিপলাফতি পবিমলাণ ৫৯ শতলাংশ বেশী হফয়ফছ। অন্বদফর, 
২০১৭ সলাফল েলাংললাফদফশ বর ভয়লােহ েন্লা বদখলা বদয় তলাফত 
গ্ীনহলাউস গ্লাফসি প্রভলাে থলারফল তলা খুেই সলামলান্ বছল। 

সলামবগ্র প্রেণতলা ও তেবশষ্ট্ পর্কলাফললাচনলা রফি েললা রলায় বর, 
জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ ইউফিলাপ, এবশয়লাি বেশীিভলাগ 
এললারলা, মধ্ ও পূে্ক উত্তি আফমবিরলা, উত্তি অফ্রেবলয়লা, উত্তি—
পূে্ক দবক্ণ আফমবিরলা এেং দবক্ণ আবরেরলায় েৃষ্টিপলাতবভবত্তর 
েন্লা েৃবদ্ধ বপফত পলাফি। অন্বদফর, আবরেরলা, অফ্রেবলয়লা 
এেং দবক্ণ ও মধ্ আফমবিরলাি বেসৃ্ত অঞ্চফল এই ধিফণি 
পবিেত্ক নগুফললা বর হফে তলা বনবচিত রফি েললা রলায় নলা।

সীমাবদ্ধরা এবং প্রথযাজনীয যনাট—এর রবষয 

 • ররছ়ু  এলারায অরনশ্চযরা — তলাফপি (বহ�) তুলনলায় 
জলেলায়ু পবিেত্ক ন এেং ভলািী েৃষ্টিপলাত সপেফর্ক  বনবচিত 
পূে্কলাভলাস বদওয়লা রঠিন, রলািণ বেশ্বজফুডই এগুফললা 
পবিেরতণিত হয়। এি নলানলা রলািণও িফয়ফছ : েৃষ্টিপলাত এরটি 
জটিল পদ্ধবতি মফধ্ বদফয় বেরবশত হয়, রলা জলেলায়ু 
মফরল—এ বেফলেষণ রিলা রলায় নলা। সলাধলািণভলাফে বেবক্প্ত 
ঐবতহলাবসর তফথ্ি বভবত্তফত েৃষ্টিপলাফতি তথ্গুফললা 
পর্কফেক্ণ রিলা হয়, রলা বেশ^জফুডই অসলামঞ্জস্পূণ্ক, এফত 
প্রেণতলাগুবল বেফলেষণ রিলা বেশ রঠিন হয়। এি সহজ 
ও স্লাভলাবের অথ্ক দঁলাডলায়, বরসে অঞ্চফলি েৃষ্টিপলাফতি 
ঘ�নলাগুফললাি জন্ আমিলা জলেলায়ু পবিেত্ক নফর দলায়ী 
রবি, তলাফত এর ধিফণি অবনচিয়তলাও িফয়ফছ। ে্বতক্মও 
আফছ, বরমন উত্তি ইউফিলাপ এেং মধ্ উত্তি আফমবিরলাি 
েৃষ্টিপলাত জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ ঘ�ফছ বস বেষফয় 
বেজ্লানীিলা অবধরতি বেশ্বলাসী। 

 • বৃষ্টিপার বন্ার সমান নয — ভলািী েৃষ্টিপলাত সপেফর্ক  
আমিলা েলফত পলাবি বর, এটি েন্লা সৃষ্টি রিফত পলাফি। তফে 
এি সফগে আিও অন্লান্ মলানেসৃষ্ট রলািণ —— বরমন 
জবম ে্েহলাফিি ধিণ (রৃবষ, েন উজলাড, নগিলায়ন) এেং 
পলাবন—সপেদ ে্েস্লাপনলা ও েন্লা সুিক্লা ে্েস্লাপনলাি 
বেষয়গুবল রুতি থলারফত পলাফি। উদলাহিণ বহফসফে েললা রলায়, 
দেু্কল বনষ্লাশন (বনরলাবশ) ে্েস্লাপনলা এেং ঘন জনেসবতি 
এরটি শহফি মলাঝলাবিমলাফনি েৃষ্টিপলাতও েন্লাি সৃষ্টি 
রিফত পলাফি। েন্লাি প্রবতটি বক্ফত্ মলানুফষি (রবমউবনটি) 
সক্মতলা ও দেু্কলতলাি বেষয়গুফললা ওৎফপ্রলাতভলাফে রুতি। 

 • উপরূলীয বন্া — উপরূলীয় েন্লায় প্রেল বজলায়লাি (উঁচু) 
এেং েলাতলাফসি মলাত্লাবতবিতি গবত বদখলা রলায়, এিজফন্ 
প্রধলানত: দফু�লা বেষয় দলায়ী। এি এরটি হফছে ঝফডি ক্মতলা 
এেং সমূদ্র—পৃফষ্ি উচ্চতলা। েলাতলাফসি রলািফণ উপরূলীয় 
েন্লা সৃষ্টিি প্রেণতলা রম। রলাফহলার, জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি 
জফন্ সমূদ্র—পৃফষ্ি উচ্চতলা েৃবদ্ধি রলািফণ ক্মেধ্কমলান 
উপরূলীয় েন্লাি এরটি সপের্ক  িফয়ফছ। প্রবতটি ঘূরণণিঝডই 
সলাধলািণভলাফে আফগি বচফয় শবতিশলালী বহফসফে বদখলা বদফছে। 
এই প্রভলাফেি রলািফণ ২১০০ সলাল নলাগলাদ অফনর জলায়গলায় 
শতলাব্ীফত এরেলাি বজলায়লাফিি সৃষ্টি হফে এেং উচ্চ—
বন:সিফণি রলািফণ আিও অফনর এললারলা প্রভলাবেত হফে।

 • উত্তর আথমরররার শহর এবং উত্তর ইউথরাপ জ়ুথ়ে এবং 
সম্ভবর — আিও অফনর উপরূফল এই ধিফণি েন্লাি 
ঘ�নলা েলাডফত থলারফে।



2524 ক্যন্তদীয় রূররণিঝড 
(হাদরদকন, টাইফুন এবং রূরণণিঝড়)

জলেলায়ু পবিেত্ক ন প্রধলানত: বতনভলাফে গ্ীমেমন্ডলীয় ঘূরণণিঝডফর 
প্রভলাবেত রফি। প্রথমত, বেশী েৃষ্টিপলাত : পৃবথেীফত (গ্হ) 
সেফচফয় বেশী েৃষ্টিপলাফতি রলািফণ গ্ীমেমন্ডলীয় ঘূরণণিঝড ততবি 
হফছে। েলায়ুমন্ডল উষ্ এেং অবধর আদ্র্ক (জলীয় েলাষ্প) থলারলায় 
তলা ভলািী েৃষ্টিপলাত ঘ�লায়। এই ঘ�নলাটি শতলাংফশি বহফসফে রলাজ 
রফি। বরফহতু অবধর পবিমলাফণ েৃষ্টিপলাফতি ঘ�নলা ঘফ�ই চফলফছ 
তলাই গ্ীমেমন্ডলীয় ঘূরণণিঝফডি সংখ্লাও বেশী বদখলা রলাফছে। 

ববিতীয়ত, মহলাসলাগফি তলাফপি পবিমলাণ অফনর বেশী। উষ্ 
সমূফদ্রি জল গ্ীমেমন্ডলীয় ঘূরণণিঝড ততবি রফি এেং তলাি শবতি 
(জ¦লাললাবন) েৃবদ্ধ রফি। প্ররৃতপফক্, জলেলায়ু পবিেত্ক ন এমন 
অেস্লা ততবি রফিফছ বরখলাফন আিও শবতিশলালী ঘূরণণিঝড ততবি 
হফত পলাফি, এি তীব্রতলা েলাডফত পলাফি এেং ভূবমফত বপৌঁছলাফনলাি 
সময় আিও েৃষ্টি বনফয় (জল েহন রিলা) আসফত পলাফি। 
বমবক্সফরলা উপসলাগফিি বিরর্ক —উষ্ সমূফদ্রি জফলি প্রভলাে 
ছলাডলা ব�ক্সলাফস হলাবিফরন হলাফভ্ক —বত বেপুল পবিমলাফণ েৃষ্টিúলাত 
হওয়লা অসম্ভে বছল। এি মলাফন দঁলাডলায়, জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি 
রলািফণ মহলাসলাগিগুবল উষ্ হওয়লাি আফগ সমূদ্রপৃফষ্ি 
তলাপমলাত্লায় বরখলাফন ঘূরণণিঝড ততবি হফতলা নলা, বসইসে অঞ্চফল 
অথ্কলাৎ উত্তি ও দবক্ফণ এখন আিও গ্ীমেমন্ডলীয় ঘূরণণিঝড 
সৃষ্টি হফত পলাফি। বেজ্লানীিলা মফন রিফছন, সলামবগ্রভলাফে 
গ্ীমেমন্ডলীয় ঘূরণণিঝড অফনর বেশী হফে নলা, তফে অবধরমলাত্লায় 
শবতিশলালী ঘূরণণিঝড হফে এেং আফগ বরখলাফন ক্লান্ীয় ঘূরণণিঝড 
বদখলা রলায়বন, বসখলাফনও এই ঝড সৃষ্টি ও আঘলাত হলানফত পলাফি। 

তৃতীয়ত, সমুদ্রপৃফষ্ি উচ্চতলা েৃবদ্ধ। জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ 
সৃষ্ট গ্ীমেমন্ডলীয় ঘূরণণিঝফড অফনর বেশী ক্য়ক্বতি এরটি 
প্রধলান রলািণ এফত সৃষ্ট জফললাচ্ছলাস, রলা সলাধলািণভলাফে েন্লা নলাফম 
অবভবহত।

গ্ীমেমন্ডলীয় ঘূরণণিঝফডি অতীত বিরর্ক গুবল রম হওয়লায় 
এি প্রেণতলাগুবল স্পষ্টভলাফে সনলাতি রিলা রঠিন। রলাফহলার, এটি 
পবিষ্লাি বর, বেফশ্বি বর অঞ্চফল গ্ীমেমন্ডলীয় ঝডগুবল ততবি 
হয় তলা আিও বেশী বেশী রফি ততবি (সলাব�ি—বসপেসন বকেফল 
৩—৫ বেভলাগ) হফছে, রবদও ঘূরণণিঝফডি বমলা� সংখ্লা পবিেরতণিত 
হয়বন। সমস্ গ্ীমেমন্ডলীয় ঝফডি রলািফণ এই ঝডগুবল 
বেশীিভলাগ ক্বতি রলািণ হফয় দঁলাডলায়। 

েড ধিফণি রফয়রটি ঘূরণণিঝড—এি উপি পবিচলাবলত 
প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাি মলাধ্ফম েুঝলা রলায় বর, বরভলাফে 
ঘ�নলাগুবল পবিেরতণিত হফছে। জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ 
উত্তি আ�ললান্টিফর হলাবিফরন র্লা�বিনলা, ইিমলা, মলাবিয়লা, 
হলাফভ্ক , বরলাবিয়লান এেং ব্লাফিন্—এি প্রভলাফে স্লাভলাবেফরি বচফয় 
৪%, ৬%, ৯%, ১৫%, ৭ ৫% এেং ৫% বেশী েৃষ্টিপলাত হয়। 
সলামবগ্রভলাফে, এই ঝডগুবল ৫০০ বেবলয়ন ইউএস রললাফিি 
ক্বত রফি। ইবতমফধ্ উত্তি প্রশলাস্ মহলাসলাগফি, �লাই�ুন 
বমলািলাফরলাফ�ি প্রভলাফে ২ ৫%—৩ ৬% শতলাংশ েৃষ্টিপলাত েৃবদ্ধ 
বপফয়ফছ এেং জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি প্রভলাফে হলাওয়লাই, পূে্ক প্রশলান্ 
মহলাসলাগফি এেং আিে সলাগফি ঘূরণণিঝড বেধ্ংসী িূফপ আঘলাত 
হলানলাি আশঙ্কলা রিলা হফছে।

প্রদত বছর গ্ীস্মমন্ড�ীয ররূণণিঝদডর সামদগ্ক সংখ্যা দববেব্যাপী পদরবরতণিত হয না, তদব 
জ�বায ুপদরবতদে দনর কারদণ খবুই মারাত্মক এবং ধ্ংসাত্মক ঝদডর সংখ্যা বাদডদযদছ। 
অন্যান্য উৎস হদত প্রভাদবত হদয বষৃ্টিপাদতর সদগে সামঞ্জস্য বরদখ গ্ীস্মমন্ড�ীয 
ররূণণিঝড হদত ববিী পদরমাদণ বষৃ্টিপাদতর রটনা রটদছ। জ�বায ুপদরবদতনদের কারদণ 
সমদূ্রপদৃঠের উচ্চতা বদৃধির জদন্য ঝদডর মাত্া অদনক ববিী ববদডদছ।
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উপিন্তু, জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ ঝড—েৃষ্টিফত ক্য়ক্বত 
েলাডফছ েফল মফন রিলা হয়। উদলাহিণ বহফসফে েললা রলায়, 
জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ হলাবিফরন স্লাবন্ডি প্রভলাফে প্লাবেত 
এললারলা সম্প্রসলাবিত হফয় আিও ৭১,০০০ েলাবড ক্বতগ্স্ 
হয়, এফত ৮ দশবমর ১ বেবলয়ন ইউএস রললাি অবতবিতি 
ক্বত হয়। জলেলায়ু পবিেত্ক ন ছলাডলাই অনুিূপ ঝফডি তুলনলায় 
�লাই�ুন হলাইয়লান—এি মফতলা বেধ্ংসী ঝফডি পবিমলাণ প্রলায় 
২০% শতলাংশ পবিমলাণ বেফডফছ। 

সীমাবদ্ধরা এবং �া যনাট রাখথর হথব

 • ররিথরাথযরসিথর যরান প্রবণরা যনই — রবদও জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি �ফল সলামবগ্রভলাফে গ্ীষ্মমন্ডলীয় ঘূরণণিঝফডি 
সংখ্লা ও তীব্রতলা দইু—ই বেফডফছ এেং বেধ্ংসী ঘূরণণিঝড 
আঘলাত হলানফছ, তেুও ঘূরণণিঝফডি বমলা� সংখ্লা েলাফডবন। 

 • এরটি এরর ঘূরণকিঝথ়ের জন্ প্রভারবরররণ সমীক্া 
ন� ়— গ্ীষ্মমন্ডলীয় ঘূরণণিঝফডি উপি প্রভলাবেতরিণ 
সমীক্লাি মূল বেষয়টি হফছে েষৃ্টিúলাত ও ঝডেষৃ্টি। রবদও 
সমফয়ি সলাফথ সলাফথ তীব্র ঝফডি সংখ্লা ে্লাপর েবৃদ্ধ বপফয়ফছ, 
তলািপিও আমিলা েলফত পলাবি নলা বর এরটি পথৃর ঝড 
সলামবগ্রভলাফে তীব্র হফয়ফছ বর—নলা, রলািণ, শুধমুলাত্ এরটি 
মফরল ে্েহলাি রফি বসই প্রভলাে অনধুলােফনি জন্ এরটি 
গফেষণলা রিলা হফয়ফছ। রলাফহলার, মহলাসলাগিগুবলি ক্মেধ্কমলান 
উষ্তলা েবৃদ্ধও প্রমলাণ িফয়ফছ, আি এটি জলেলায় ুপবিেত্ক ন 
ছলাডলা ঘ�ফত পলাফি নলা।

 • দ্রুর রীব্ররা — জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ সলাগফি 
উষ্ জফলি উপবস্বত েলাডফছ রলাফত ঘূরণণিঝফডি সংখ্লা 
েৃবদ্ধ পলাফছে এেং তলা দ্রুত তীব্রতি হফছে। ধীফি ধীফি শবতি 
সঞ্চফয়ি বচফয় এরটি ঘূরণণিঝড রখন অবত দ্রুত শবতিশলালী 
হফয় ওফে বেফশষত: ল্লান্ড�ফলি আফগই রবদ দ্রুত শবতি 
সঞ্চয় রফি, তখন তলা অফনর বেশী বেপজ্জনর হয়; রলািণ 
এি জফন্ সতর্ক তলামূলর প্রস্তুবত গ্হফণি সময় রম পলাওয়লা 
রলায়। হলাবিফরন মলাইফরল এেং হলাফভ্ক  সলাম্প্রবতররলাফলি দ্রুত 
শবতিসঞ্চয়রলািী ও তীব্র ঘূরণণিঝড। 

 • স্ম্ত ট্্ার যপালওযাি্ত  মাইথরেশন — সমুফদ্রি জল উষ্ 
হওয়লাি রলািফণ ধলািণলা রিলা হয় বর ঝডগুবল বেষুেফিখলা 
হফত আিও দফূি সফি রলাফে। তেবশ^র উষ্তলাি প্রত্ক্ 
পবিণবত বহফসফে এখনও পর্কন্ আমিলা বরেলমলাত্ পবচিম 
উত্তি প্রশলান্ মহলাসলাগফি ঘূরণণিঝফডি উত্তিমুখী পবিেত্ক নফর 
দলায়ী রিফত পলাবি, রলা পূে্ক ও দবক্ণ—পূে্ক এবশয়লায় আঘলাত 
হলাফন। এি �ফল, এমনও হফত পলাফি বর, ঐবতহলাবসর বরলান 
রলািণ ছলাডলাই তুলনলামূলরভলাফে অপ্রস্তুত, রম আফললাবচত 
জলায়গলায় ঘূরণণিঝড আঘলাত হলানফত পলাফি। 
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পৃবথেীি স্লভলাগ জফুড উষ্তলাি নলা�রীয় েৃবদ্ধি অথ্ক হল 
জলীয় েলাস্প পলাবনি আরলাফি (তুষলািপলাত, েৃষ্টি) ভূ—পৃফষ্ 
নলামফে, তফে এি বেশীিভলাগই তুষলািপলাফতি পবিেফত্ক  েৃষ্টিপলাত 
হফয় নলামফে। উত্তি আফমবিরলা, উত্তি ও পূে্ক এবশয়লা এেং 
বগ্নল্লাফন্ডি বরছু অংফশ এই বনয়ফমি ে্ত্য় ঘ�ফত পলাফি। 
এই ে্বতক্ম থলারফত পলাফি রলািণ, বরসে জলায়গলা তুষলািপলাফতি 
জন্ রফথষ্ট পবিমলাফণ েলান্ডলা থলাফর অবতবিতি উষ্তলাি �ফল 
েলায়ুমন্ডফল আিও আদ্র্কতলা ততবি হফয় তলা তুষলাি বহসলাফে পডফত 
পলাফি। এই জলায়গলাগুবলফত েছফিি অল্প সমফয়ি মফধ্ তুষলািপলাত 
ঘ�ফছ, তফে তলা প্রলায়ই রম, তফে রখনও রখনও বেশী তীব্রতলায় 
তুষলািপলাত ঘফ�। 

জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি রলািফণ ভলািী তুষলািপলাফতি ধিফণ রফতলা�লা 
পবিেত্ক ন এফসফছ বস সপেফর্ক  এখনও বনবচিত হওয়লা রলায়বন। ভলািী 
বেিল বিরফর্ক ি তুষলািপলাফতি পর্কফেক্ফণি �ললা�ল এটি এেং 
জলেলায়ু মফরলগুবল বদফয় এই ঘ�নলাগুবল বেফলেষণ রিলা রলায় নলা। 

সলাম্প্রবতর রলাফলি রফয়রটি ভলািী তুষলািপলাফতি ঘ�নলা 
প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা রিলা হফয়ফছ, বরগুফললায় হয় জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি সলাফথ বরলান বরলাগসূত্ খুঁফজ পলাওয়লা রলায়বন অথেলা 
খুেই আস্লাি সফগে বরলান উপসংহলাফি বপৌঁছলাফনলা রলায়বন। 
উদলাহিণ বহফসফে েললা রলায়, খুেই দঢৃ়তলাি সলাফথ েললা রলায় নলা বর, 
জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি �ফল সলাউথ রলাফরলা�লাফত ২০১৩ সলাফলি 
মত শিফতি শুিুফত তুষলািপলাফতি সম্ভলােনলা রবমফয় বদফয়ফছ। 
জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি প্রভলাফে নয়, প্রলারৃবতর পবিেত্ক নশীলতলাি 
রলািফণ এরই েছি —২০১৩ সলাফল স্প্লাবনশ পলাইফিবনফস—য় খুে 
ভলািী তুষলাি জফমবছল এেং ২০১৬ সলাফল পূে্ক মধ্ আ�ললান্টির 
মলাররণিন রুতিিলাফষ্ট্র আঘলাত হলানলা তুষলাি ঝড বজলানলাসফর জলেলায়ু 
পবিেত্ক ন প্রভলাবেত রফিবন। 

ভযন� তুষয�পযত

রলাফহলার, উত্তি বগলাললাফধ্কি উচ্চ—অক্লাংশ অঞ্চফল — বরমন 
পূে্ক এেং উত্তি এবশয়লাি বরছু অংশ, উত্তি আফমবিরলাি বরছু 
অংশ এেং বগ্নল্লাফন্ড ১৯৫০এি দশর বথফর পডলা ভলািী 
তুষলািপলাত জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ আিও গুিুতি হফয় 
উেফত পলাফি। উত্তি আফমবিরলায়, শীফতি সময় উচ্চ উচ্চ 
অঞ্চফলি বক্ফত্ এটি সম্ভেত: সত্, তফে েছফিি অন্লান্ 
সমফয় এেং নীচু অঞ্চফল ভলািী তুষলািপলাফতি সম্ভলােনলা রম। 

সীমাবদ্ধরা এবং �া যনাট রাখথর হথব 

 • যমরু ঘূরণকি — শীতরলাফল দফু�লা বমিু ঘূরণণি থলাফর, 
এরটি ট্রফপলাবফিয়লাফি — বজ� স্ট্রিম — এেং আি 
এরটি ্রেলাফ�লাবফিয়লাফি — ্রেলাফ�লাবফিয়লাবির বমিু ঘূরণণি 
(ঝচে)। রখন এই ঘূরণণিগুবল দেু্কল হফয় পফড, তখন 
এগুবল ইউফিবশয়লা এেং উত্তি আফমবিরলা জফুড প্রেল 
শীফতি আেহলাওয়লাি সলাফথ রুতি হয়: এরটি দেু্কল বজ� 
স্ট্রীম বেবক্প্ত হফত থলাফর, রলা আর্ক টির বথফর েলান্ডলা 
েলাতলাস �লানফত পলাফি। রখন এরটি দেু্কল এসবপবভ ‘হেলাৎ 
্রে্লাফ�লাবফিয়লাবির ওয়লারমণিং’ এ বভফগে পডলাি ঝঁুবরফত 
থলাফর, তখন অত্ন্ েলান্ডলা েলাতলাস দবক্ফণ ছবডফয় পফড। 
এটি জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি সলাফথ রুতি, রলািণ প্রবতটি ঘূরণণি 
আর্ক টির এেং আিও দবক্ফণি অঞ্চলগুবলি মফধ্ 
তলাপমলাত্লাি মফধ্রলাি পলাথ্কফর্ি �ললা�ল। বরফহতু 
আর্ক টির আিও দবক্ফণ ভূবমি বচফয় বেশী দ্রুতফেফগ উষ্ 
হফছে, জলেলায়ু পবিেত্ক ন এই ধলািলাটিফর দেু্কল রিফত পলাফি। 
বজ� স্ট্রীম এেং এসবপবভ বর দেু্কল হফছে, ইবতমফধ্ তলাি 
বরছু প্রমলাণ বমফলফছ, তফে প্রলারৃবতর জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি 
সীমলাি েলাইফি থলারলা এই ঘ�নলাটি এখনও চূডলান্ভলাফে বরছু 
েললাি মফতলা অেস্লায় আফসবন। 
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জ�বাযু পদরবতদে দনর কারদণ দববেজদুড তীব্র ঠান্ডা পডা/অনুভূত হওযার সম্াবনা 
বিখা দিদযদছ এবং এর তীব্রতা কদমদছ। ববিীরভাগ জাযগায ভারী তুষারপাদতর 
রটনাগুদ� কীভাদব পদরবরতণিত হদযদছ তা স্পষ্ট নয, তদব পূবদে এবং উত্তর এদিযা, 
উত্তর আদমদরকা এবং দগ্ন�্যাদন্ডর দকছু অংদি এর তীব্রতা বৃদধি বপদত পাদর।
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 • যরান পররষ্ার অবস্ান/মরামর যনই — েত্ক মলাফন ভলািী 
তুষলািপলাফতি ঘ�নলাসমূহ বর জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণই 
ঘ�ফছ, তলা েললাি খুে রম সম্ভলােনলা িফয়ফছ (সম্ভলােনলা 
েৃবদ্ধ/রম)। উত্তি আফমবিরলা, উত্তি ও পূে্ক এবশয়লা এেং 
বগ্নল্লাফন্ড এরটি েড তুষলািপলাফতি ঘ�নলাি জফন্ রম 
আত্মবেশ^লাফসি সলাফথ অনুমলান রিলা রলায় বর, এই ঘ�নলাি 
সলাফথ জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি এরটি সপের্ক  িফয়ফছ। 

 • এরটি উষ্ণ রবথবে র়ু ষার (চরম ঠান্া) — আেহলাওয়লা এেং 
জলেলায় ুএরই বজবনস নয়। জলেলায় ুহফছে দীঘ্ক সমফয়ি 
আেহলাওয়লাি গড — রফয়র দশর জফুড এরটি েৃহৎ 
এললারলা জফুড এরটি জন—জলাবতি অঞ্চফল আেহলাওয়লাি 
বর গড তলাই জলেলায়।ু পিুফনলা এরটি ধলািণলা অনরুলায়ী, 
আেহলাওয়লা হফছে আপবন রলা পলান এেং জলেলায় ুহফছে 
আপবন রলা আশলা রফিন। এমনবর এমন এরটি বেফশ^ 
বরখলাফন গড উষ্তলা েৃবদ্ধ পলাফছে, আেহলাওয়লাি প্রলারৃবতর 
পবিেত্ক নশীলতলাি রলািফণ বরফরলান বদন বসখলাফন প্রচন্ড েলান্ডলা 
েলা তুষলািপলাত ঘ�লা সম্ভে। বেশ বরছু প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা 
বদবখফয়ফছ বর, উষ্তলা েৃবদ্ধি বেফশ^ মলািলাত্মর েলান্ডলা পডলাি 
খেু রম সম্ভলােনলা িফয়ফছ, তলাই েফল এটি এফরেলাফিই অসম্ভে 
তলা েললা রলাফে নলা; বরমন এরটি সসু্—সবক্য় জীেনরলাপন 
রিলা ে্বতিি অসসু্ হওয়লাি সম্ভলােনলা রম, তলাই েফল বতবন 
বর অসসু্ হফত পলাফিন নলা বেষয়টি বমলাফ�ই বতমন নয়, সসু্ 
ে্বতিও আচমরলা অসসু্ হফয় পডফত পলাফিন।
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জলেলায়ু পবিেত্ক ন বেবভন্ন উপলাফয় বেফশষত: দটুি উপলাফয় খিলাফর 
প্রভলাবেত রফি। প্রথমত, েলাস্পীভেফনি মলাধ্ফম: েলায়ুমন্ডল 
উষ্ হওয়লাি সলাফথ সলাফথ ভূবম বথফর আিও েলাস্পীভেন ঘফ�। 
ববিতীয়ত, েৃষ্টিপলাফতি মলাধ্ফম: পৃবথেীজফুডই েৃষ্টিপলাফতি 
ঘ�নলাগুফললা অবতেৃষ্টি, রম েৃষ্টি এেং অবত ভলািী েৃষ্টি আরলাফি 
ভয়লানর ঘ�নলা ঘ�লাফছে। ভলািী েৃষ্টিি ঘ�নলাটি বেশ গুিুত্বপূণ্ক 
রলািণ এফত মলাটি পবিপূণ্ক হওয়লাি এেং সিলাসবি নদীফত পডলাি 
সম্ভলােনলা বেশী। তুলনলামূলরভলাফে মলাঝলাবি েৃষ্টিি এরই 
পবিমলাণ দীঘ্ক সমফয়ি মফধ্ ছবডফয় পডফল মলাটিি আদ্র্কতলা এেং 
ভূগভ্ক স্ জফলি সংিক্ফণি সম্ভলােনলা বেশী থলাফর। অতএে, 
সলামবগ্রভলাফে েৃষ্টিপলাত বস্ি থলারফলও বরছু জলায়গলায় খিলা 
আিও েলাডফত পলাফি। বরছু বরছু জলায়গলায় সলামবগ্রভলাফে 
েৃষ্টিপলাত েলাডফছ, রলা সলাধলািণত খিলাি সম্ভলােনলা রবমফয় বদয়, 
েত্ক মলাফন উত্তি অফ্রেবলয়লায় এই পবিেত্ক ফনি আভলাস পলাওয়লা 
রলাফছে। রলাফহলার, অন্লান্ বরছু অঞ্চফল রখন সেফচফয় বেশী ঘন 
ঘন েৃষ্টিপলাত হফছে তখনও গড েৃষ্টিপলাত বরন্তু রমফছ। এখলাফনই 
খিলাি সেফচফয় স্পষ্ট পবিেত্ক ন বদখলা রলায়। সলামবগ্রভলাফে, আিও 
েলাষ্পীভেন, আিও বেবক্প্ত ও ভলািী েৃষ্টিপলাত এেং রম গড 
েৃষ্টিপলাফতি সংবম্ণ খিলা—প্রেণ অঞ্চল এেং গ্ীষ্ম ঋতুফত 
আিও খিলাফর এফরেলাফি স্লাভলাবের রফি বতলাফল। 

খিলা এরটি জটিল আেহলাওয়লাগত পবিবস্বত। খিলাি অফনর 
িূপ িফয়ফছ এেং জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি সলাফথ এি সংফরলাফগি 
বরলান সহজ/সিলাসবি উত্তি বনই। রৃবষ ও পবিফেশগত খিলা হফছে 
মলাটিি আদ্র্কতলাি অভলাে, বরখলাফন আেহলাওয়লা, পলাবনবেদ্লা এেং 
ভূ—গভ্ক স্ জফলি খিলা হফছে রথলাক্ফম েৃষ্টিপলাফতি পবিমলাণ রফম 
রলাওয়লা, নদীি পলাবন এেং ভূগভ্ক স্ জফলি স্ি রফম রলাওয়লা। রৃবষ 

খ�য

ও পবিফেশগত খিলা পবিবস্বতি সলাফথ জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি 
সেফচফয় পবিষ্লাি সপের্ক টি আইবপবসবস বিফপলাফ�্ক  বেস্লাবিতভলাফে 
তুফল ধফি েললা হফয়ফছ বর, খিলা পবিবস্বতি সলাফথ খলাদ্ ে্েস্লা ও 
প্রলারৃবতর ে্েস্লাি উপি সিলাসবি প্রভলাে বেদ্মলান।

এই খিলাি ক্মেধ্কমলান ঝঁুবরি মফধ্ িফয়ফছ পবচিম উত্তি 
আফমবিরলা, মধ্ ও পূে্ক এবশয়লা, ভূমধ্সলাগি, মধ্ পবচিম ও 
দবক্ণ আবরেরলাি বরছু অংশ, উত্তি—পূে্ক দবক্ণ আফমবিরলা 
এেং দবক্ণ অফ্রেবলয়লা। খিলা পবিবস্বত রফতলা�লা গুিুতি তলা 
েণ্কনলা রিফত/বেলাঝলাফত বেজ্লানীিলা স্টলান্ডলার্ক  বেচু্বতি এরর 
ে্েহলাি রফিন, তলা হফছে — স্লাভলাবের অেস্লায় এরটি স্লাফনি 
তুলনলায় পবিবস্বত রত খলািলাপ হয় তলাি এরটি পবিমলাপ। এই 
পবিমলাপটি আমলাফদি েলারষণির েৃষ্টিপলাত এেং মলাটিি আদ্র্কতলাি 
বেবভন্ন স্ফিি সলাফথ অঞ্চল জফুড খিলা প্রেণতলাি এরটি 
তুলনলামূলর ধলািণলা বদয়। আইবপবসবস বিফপলা�্ক  অনুরলায়ী, 
উপফিি তলাবলরলাভুতি শুষ্ অঞ্চল জফুড বরখলাফন দশ েছফিি 
মফধ্ এরেলাি এরটি বনরদণিষ্ট জলায়গলায় খিলা হফতলা, েত্ক মলাফন 
বসখলাফন প্রবত দশ েছফিি মফধ্ ১ দশবমর ৭ েলাি খিলা বদখলা 
বদফছে এেং এি শুষ্ বেচু্বত মলান ০ দশবমর ৩। তেবশ্বর 
উষ্তলা ২ বরগ্ী বসলবসয়লাফসি বেশী হফল প্রবত দশ েছফি খিলা 
প্রেণতলা ২ দশবমর ৪ গুণ বেফড রলাফে এেং ০ দশবমর ৬ ভলাগ 
স্টলান্ডলার্ক  বেচু্বত শুষ্ হফে। 

সলাম্প্রবতর সমফয়ি প্রভলাবেতরিণ সমীক্লায় জলেলায় ুপবিেত্ক ফনি 
সলাফথ খিলাি এরটি শবতিশলালী বরলাগসূত্ বদখলায়, আেলাি 
সংফরলাগহীনতলািও সপের্ক  বদখলায়। অেশ্, এই প্রেণতলা রৃবষ ও 
পবিফেশগত খিলাি বেললায় প্রফরলাজ্। �ললা�লগুবল তলাই শুধমুলাত্ 

ইউদরাপ, ভূমধ্যসাগর, িদক্ণ আদরিকা, মধ্য ও পূবদে এদিযা, িদক্ণ অদ্রেদ�যা এবং 
পদচিম উত্তর আদমদরকাসহ শুধুমাত্ দকছু অঞ্চদ� জ�বাযু পদরবতদে দনর কারদণ 
খরা একটি সাধারণ ও আরও গুরুতর রটনা হদয উঠদছ। পদচিম ও মধ্য আদরিকা, 
উত্তর—পূবদে িদক্ণ আদমদরকা এবং দনউদজ�্যাদন্ড খরা বৃদধির দকছু প্রমাণ আদছ।

খর
া

আংবশরভলাফে আইবপবসবসফত উফলেখ রিলা প্রেণতলাগুবলি সলাফথই 
তুলনীয়। উদলাহিণ বহফসফে েললা রলায়, ২০১৫—২০১৭ সলাল পর্কন্ 
বরপলা�লাউফনি আফশপলাফশ খিলা জলেলারু পবিেত্ক ফনি রলািফণ 
বতন বথফর ছয় গুণ বেশী েবৃদ্ধ বপফয়বছল, রলাফত ‘পলাবন শূণ্ 
বদেস’ ততবি হয়। এরইভলাফে জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ চীফন 
২০১৯এি বম—জনু মলাফস ছয়গুণ খিলা েৃবদ্ধ পলায়। বনদলািল্লাফন্ড 
এরই রলািফণ (জলেলারু পবিেত্ক ন) রৃবষফত খিলা েবৃদ্ধি পবিমলাণ 
চীফনি তুলনলায় অফধ্কর। অন্লান্ খিলা বেফশষ রফি পেূ্ক 
আবরেরলাি রফয়রটি বদফশ খিলা বর বেশলাল মলানবের প্রভলাে 
ব�ফলবছল তলাফত জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি খুে এর�লা প্রভলাে বছল নলা। 

সলামবগ্রভলাফে প্রেণতলা ও প্রভলাবেতরিণ সমীক্লা হফত  
আমিলা খিলাি তীব্রতলা ও এি রলািণগুফললা সপেফর্ক  রলা  
েলফত পলাবি, তলা হফছে:

 • ভূমধ্সলাগি, দবক্ণ আবরেরলা, মধ্ ও পূে্ক এবশয়লা, দবক্ণ 
অফ্রেবলয়লা এেং পবচিম উত্তি আফমবিরলায় খিলা েৃবদ্ধি 
রলািণ বর জলেলায়ু পবিেত্ক ন, তলা বেশ দঢৃ়ভলাফেই েললা রলায়।

 • পবচিম ও মধ্ আবরেরলা, পবচিম ও মধ্ ইউফিলাপ, উত্তি—
পূে্ক দবক্ণ আফমবিরলা এেং বনউবজল্লাফন্ডি খিলাি সলাফথ 
জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি সপের্ক টি এর�ু রম আস্লাি সলাফথ 
েললা রলায়। 

সীমাবদ্ধরা এবং �া মথন রাখথর হথব (যনাট)

 • আইরপরসরস নম্বরগুরল যরবলমাত্র য�খাথন শুররথয 
�াথছে যসখাথনই প্রথ�াজ্ — খিলাি হলাি এেং তীব্রতলা 
পবিেত্ক ফনি জন্ আইবপবসবস �ললা�লগুবল শুধমুলাত্ 
বেফশ্বি বরখলাফন বরছু অংফশি খিলা পবিবস্বত সলামবগ্রভলাফে 
শুষ্ হফয় উেফছ, বসফক্ফত্ প্রফরলাজ্। সতুিলাং, শুধুমলাত্ এই 
�ললা�লগুবল তলাবলরলাভুতি এললারলাি অথ্কলাৎ: পবচিম 
উত্তি আফমবিরলা, মধ্ এেং পেূ্ক এবশয়লা, ভূমধ্সলাগি, 
মধ্, পবচিম এেং দবক্ণ আবরেরলাি েড অংশ, উত্তি—
পেূ্ক দবক্ণ আফমবিরলা এেং দবক্ণ অফ্রেবলয়লাি সলাফথ 
সপেররণিত এেং এসে বক্ফত্ই ে্েহলাি রিলা উবচত।

 • খরার ধরণ এবং অরনশ্চযরা — বরমনটি ে্লাখ্লা রিলা 
হফয়ফছ, খিলাি বেবভন্ন প্ররলািফভদ িফয়ফছ। প্রবতটি অঞ্চল 
অনুসলাফি এটি পবিেরতণিত হয় এেং প্রবতটি জলানলা ধলািণলাও 
ে্লাপরভলাফে পবিেরতণিত হয়। এ রলািফণ খিলা সপেফর্ক  
বিফপলা�্ক  রিফত সতর্ক তলা প্রফয়লাজন। এই বনফদ্ক বশরলাি 

ে্েহলািফরলাগ্তলা েলাডলাফনলাি জন্ সরল ধিফণি খিলা 
এররভলাফে আফললাচনলা রিলা হফয়ফছ। এি মলাফন হল বর, 
আমিলা তেজ্লাবনর দষৃ্টিফরলাণ বথফর আমলাফদি আত্মবেশ্বলাস 
েলাডলাফত চলাই এেং তলাই সমলান গুিুত্ব বদফয় সরফলি সলামফন 
তুফল ধিফত চলাই। প্ররৃতপফক্, বর অঞ্চলগুবলি জফন্ 
এরলাবধর বভন্ন ধিফনি খিলাি স্পষ্ট সংফরত িফয়ফছ, বসই 
অঞ্চফলি জন্ আত্মবেশ্বলাফসি সলাফথ রথলা েললা রলায়। বর 
অঞ্চফলি জন্ শুধুমলাত্ এর ধিফণি খিলাি প্রমলাণ িফয়ফছ, 
বসই বেষফয় আত্মবেশ্বলাস রম। সে জলায়গলাি বক্ফত্ আমিলা 
পবিষ্লািভলাফে েলফত পলাবি নলা বর, জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি 
রলািফণ খিলাি পবিেত্ক ন ঘফ�ফছ। পূে্ক আবরেরলায় বনয়বমত 
প্রেল খিলাি আক্মণ হয়, বরন্তু বিরর্ক গুবল খুে রম এেং 
জলেলায়ু মফরলগুবলফতও এটি ঠির পবিষ্লাি ধিলা বদয় নলা, 
রলাফত ষ্পষ্টভলাফে বরছু েললা সম্ভে। 

 • অন্ান্ রারণ — েন্লাি মফতলা, খিলাও মলানুফষি ভূবম এেং 
পলাবন—সপেদ ে্েস্লাপনলাি উপি অফনর বেবশ বনভ্ক ি রফি। 
তলাই জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি সলাফথ মলানুষ রত�লা ভলাফললাভলাফে 
খলাপ খলাইফয় বনফছে (েলা বরছু জলায়গলায় খলাপ খলাইফয় বনফত 
সক্ম) এেং আনুসবগের অন্লান্ বরলান রলািণগুবল 
সপেফর্ক ও প্রবতফেদন ততবি রিলা গুিুত্বপূণ্ক। বেফশষ রফি, 
এই ধিফনি ঘ�নলাি প্রভলাে বনফয় আফললাচনলা রিলাি সময়, 
মলানুফষি দেু্কলতলা এেং মফনলাভবগে প্ররলাফশি বেষয়টি 
বেফেচনলা রিলা অত্ন্ বমৌবলর এরটি বেষয়; রলািণ, 
মফন িলাখফত হফে, জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি প্রভলাফেি রলািফণ 
অস্লায়ীভলাফে বহলাসপলাইপ ততবি ও ে্েহলাফি বনফষধলাজ্লা 
আফিলাপ রিলা এেং অঞ্চলে্লাপী এরটি দরুভণিফক্ি মফধ্ 
অফনর পলাথ্কর্ িফয়ফছ। 

 • সমসামরযর খরা এবং রাপ — তলাপ এেং েন্লাি মফতলা 
দফু�লা ঘ�নলা এরই সমফয় চিম অেস্লায় বপৌঁছলাফনলাি সম্ভলােনলা 
দ্রুত েলাডফছ — রলা বর বরলান এরটি ঘ�নলাি বচফয় বেশী 
বেপজ্জনর। সমসলামবয়র চিম তলাপ এেং খিলা এরর 
ঘ�নলা বহফসফে আগুন—এি বচফয় অফনর বেশী গুিুতি 
প্রভলাে পডফত পলাফি (নীফচ বদখুন)।
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তলাপ, খিলা এেং প্রেল েলাতলাফসি এরটি বনখুঁত ঝড হফছে 
‘আগুন আেহলাওয়লা’। এই আেহলাওয়লা আগুন শুিু হওয়লাি 
সফে্কলাচ্চ সম্ভলােনলা প্ররলাশ রফি, আগুফনি জন্ জ্লাললানী 
থলারফল তলা দ্রুত ছবডফয় পডফে। অবগ্ন রলার্করললাফপি প্রেণতলা 
তলাই খিলা এেং তলাপ উভয় প্রেণতলাি সংবম্ণ ও ঘবনষ্ভলাফে 
সপেররণিত। তলাপ এেং খিলা — উভফয়ি ঝঁুবর এরই সলাফথ বরসে 
অঞ্চফল েলাডফছ, বসসে অঞ্চফল আগুফনি ঝঁুবরও দ্রুত েলাডফছ। 
রলাইফহলার, বরফহতু সমগ্ পৃবথেী জফুড তলাপ েলাডফছ, তলাই খিলাি 
ঝঁুবর বস্ি থলারফলও আগুফনি ঝঁুবর েলাফড।

বেশ্বে্লাপী, অবগ্নরলাফডেি প্রেণতলা হফত বদখলা রলায় বর, ১৯৯৮ 
এেং ২০১৫এি মফধ্ বপলাডলা এললারলাি পবিমলাণ, মূলত: মলানুফষি 
রম্করলাফন্ডি রলািফণ, বরমন ভূবম ে্েহলাফিি পবিেত্ক ফনি রলািফণ 
রফমফছ। বেফশ্বি অফনর জলায়গলায় দলােলানফলি প্ররৃত বেপদ 
এখনও েলাডফছ।

বর ঋতুফত আেহলাওয়লা আগুন েলা ‘আগুন আেহলাওয়লা’ি জন্ 
পবিবস্বত ততবি হয়, তলাি তদঘ্ক্ েলাডফছ এেং বর অঞ্চলগুবল 
এই ধিফনি আেহলাওয়লা অনুভে রফি বসগুবলও প্রসলাবিত হফছে। 
�লস্িূপ, জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ প্রবতটি মহলাফদফশ 
আগুফন আেহলাওয়লাি সম্ভলােনলা পবিষ্লািভলাফে েৃবদ্ধ বপফয়ফছ। 

প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাি মফত, আগুন আেহলাওয়লাি প্রেণতলা 
শবতিশলালী হফছে। অফ্রেবলয়লায়, রুইন্ল্লান্ড এেং বনউ সলাউথ 
ওফয়লস (ঘঝর) উভয় জলায়গলাফতই জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ 
আগুন—এি সম্ভলােনলা বেফডফছ — ঘঝর—বত ২০১৯/২০ েুশ 
�লায়লাি রমপফক্ ৩০% বেবশ হফয়বছল। উত্তি আফমবিরলাি 

আগুি

পবচিম উপরূল েিলােি, আললাকেলা বথফর র্লাবলফ�লারনণিয়লা 
পর্কন্, সলাম্প্রবতর দলােলানল আিও বেবশ হফয়ফছ এেং তলাফদি 
বপলাডলা এললারলা েৃবদ্ধ বপফয়ফছ। ১৯৮৪ বথফর ২০১৫ সলাল পর্কন্ 
পবচিম মলাররণিন রুতিিলাফষ্ট্র ৪ বমবলয়ন বহক্টফিি বেবশ এললারলা 
পুফড রলাওয়লাি জন্ সিলাসবি জলেলায়ু পবিেত্ক ন দলায়ী। জলেলায়ু 
পবিেত্ক ফনি রলািফণ দবক্ণ চীফন ২০১৯ সলাফলি চিম দলােলানল 
সলাতগুণ বেবশ হফয়বছল। 

সলামবগ্রভলাফে, আমিলা খুেই বেশ্বলাফসি সলাফথ েলফত পলাবি, 
দবক্ণ ইউফিলাপ, উত্তি ইউফিবশয়লা, মলাররণিন রুতিিলাষ্ট্র এেং 
অফ্রেবলয়লায় আগুফনি আেহলাওয়লাি জন্ জলেলায়ু পবিেত্ক ন 
দলায়ী, দবক্ণ চীফনও এরই সংফরত বদখলা বদওয়লাি প্রমলাণ 
বমফলফছ। তেবশ্বর উষ্তলা েৃবদ্ধি সলাফথ সলাফথ এই অেস্লাগুবল 
ভূবম পৃষ্ জফুড আিও েলাডফত পলাফি।

সীমাবদ্ধরা এবং সরর্ত রার পথযন্টসমূহ

 • সীরমর রে্ — এখনও পর্কন্, অবগ্নঝঁুবর শুধুমলাত্ তেবশ্বর 
উত্তফিি বরছু অংফশ জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি জন্ দলায়ী। 
অন্লান্ অঞ্চফলি জন্, ঐবতহলাবসর অবগ্নরলাফডেি তথ্ 
বিরর্ক , এেং আেহলাওয়লাি অেস্লাি পর্কফেক্ণ, এেং অবগ্ন 
আেহলাওয়লা অনুরিণ রিলাি জন্ জলেলায়ু মফরফলি 
ক্মতলা খুেই রম। সম্ভেত বেফশ্বি অন্লান্ অফনর 
অংফশ আগুফনি ঝঁুবর েৃবদ্ধ পলাফছে রলা ক্মেধ্কমলান তলাফপি 
উচ্চ মলাত্লা এেং শুরলাফনলাি প্রেণতলাি সলাফথ সপেররণিত। 
দভু্ক লাগ্েশত, আমিলা এই মুহূফত্ক  এই ক্মেধ্কমলান ঝঁুবর 
পবিমলাপ রিফত পলািবছ নলা।

িদক্ণ ইউদরাপ, উত্তর ইউদরদিযা, মারকণিন রুতিরাষ্ট্র, অদ্রেদ�যা এবং িদক্ণ চীদন 
আগুদনর প্রমাণ পাওযা দগদযদছ। পুদড রাওযাসহ আগুদনর অন্যান্য ববদিষ্ট্যসহ 
আগুদনর রটনা, আগুদন আবহাওযা সক� মহাদিদি বাডদছ।
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 • ব্বস্াপনা — জ্লাললাবন ততবি হওয়লা বিলাধ রিলাি জন্ 
বরছু অঞ্চফল বনয়বন্ত্রত েন বপলাডলাফনলাি ঘ�নলা হলাজলাি 
েছি ধফি এরটি সলাধলািণ অভ্লাস, বরন্তু সেসময় এটি 
ধলািলােলাবহরভলাফে ঘফ� নলা। এরটি বনরদণিষ্ট মলাত্লায় আগুন 
ললাগলাফনলাি পবিরল্পনলা ও েলাস্েলায়ফনি জন্ আগুন ঝঁুবরি 
এরটি স্িফর দলায়ী রিলা বরফত পলাফি অথ্কলাৎ অপর্কলাপ্ত হফল 
ঝঁুবর ে্লাপরভলাফে প্রসলাবিত হয়।

 • ইগরনশন (আঁচ/ঝলর)—এর উৎস — মলানুফষি 
সলাধলািণ রলাফজি মলাধ্ফম অবগ্নরলাডে শুিু েলা েন—ে্লাপী 
বেপর্কফয়ি শুিু (ট্রিগলাি) হফত পলাফি। ইউএস �ফিস্ট 
সলারভণিফসি মফত, মলাররণিন রুতিিলাফষ্ট্র ৮৫% েফনি দলােলানল 
মলানুফষি অেফহললাি রলািফণ শুিু হয়। প্রলারৃবতর অেস্লাি 
তুলনলায় বরখলাফন েজ্রপলাফতি রলািফণ দলােলানল সৃষ্টি হয়, তলাি 
সময়সীমলা (ঋতুি তদঘ্ক্) বতনগুণ েলাবডফয়ফছ — প্রলায় বতন 
মলাস চিম েৃবদ্ধ ঘফ�ফছ। ভয়লােহ দলােলানফলি রলািণ সপেফর্ক  
প্রবতফেদন রিলাি সময়, এই রলািণগুবলি পলাশলাপলাবশ 
ক্বতগ্স্ মলানুষ এেং রলােলাফমলাগত সক্মতলাি প্ররলাশ 
(এক্সফপলাজলাি) এেং দেু্কলতলাি মলাত্লা সপেফর্ক ও প্রবতফেদন 
রিলা গুিুত্বপূণ্ক। এসে সফ্বিও, অন্লান্ রলািণগুবল বর 
দলােলানফলি ঝঁুবর েলাডলাফছে তলাফত জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি 
ভূবমরলা খলাফ�লা হফয় রলায় নলা। জলেলায়ু পবিেত্ক ন সলািলা 
বেফশ্ব দলােলানফলি ঋতুফর গফড প্রলায় দইু সপ্তলাহ েলাবডফয়ফছ, 
বেবশিভলাগ তলাপ এেং শুরলাফনলা মলাধ্ম জ্লাললাবনি পলাওয়লাি 
সুফরলাগ েলাবডফয়ফছ। রলাইফহলার, দলােলানফলি সংখ্লাগুবলি 
তুলনলা রিফল সপেূণ্ক ছবে পলাওয়লা রলায় নলা: জলেলায়ু 
পবিেত্ক নও আগুফন ঋতুি তীব্রতলা এমনভলাফে েৃবদ্ধ রফি 
বরভলাফে মলানুফষি রলািফণ আগুফনি েৃবদ্ধ ঘফ� নলা। রলািণ 
অবগ্নরলান্ড/দলােলানল আগুনফর ধফি িলাখলাি, ছবডফয় পডলা 
এেং স্লায়ী হওয়লাি মলাত্লাফরও প্রভলাবেত রফি। এটি মলানুফষি 
ইছেলা/প্রেণতলা েৃবদ্ধি সলাফথ তলাল বমবলফয় রলাজ রফি, রলাি 
�ফল আগুফনি ঋতু দীঘ্ক এেং আিও তীব্র হয়।
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এই গাইদে দবদবচনা/অন্ভূতিদে  করা প্রদতটি ভযাবহ আবহাওযার জন্য দনদনে বরণণিত 
একটি খুব প্রাথদমক ওভারদভউ। প্রদতটি রটনার আরও তথ্য গাইদে বিওযা আদছ, 
রার মদধ্য দবজ্ান, এটি কীভাদব কাজ কদর তার বণদেনা এবং সঠিক দরদপাটিদে ং 
দক হওযা উদচত, তা দনদচিত করার জন্য গুরুত্বপূণদে দবদবচনাদরাগ্য দবষযগুদ� 
(পদযন্টগুদ�) উদলেখ করা হদযদছ।

চ�ম রটিয এবাং জলবযয়ু পন�বত্ঘ ি:  
এক পৃষ্য� রচকনলস্ট!

আবহাওযার  

ভযাবহ ধরণ

প্রধান বার্ত া মথন রাখার রবষয এবং সরর্ত রা

তাপপ্রবাহ মনুষ্ সৃষ্ট জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ পৃবথেীফত 
েত্ক মলাফন ততবি হওয়লা তলাপপ্রেলাহগুফললা অফনর বেশী 
শবতিশলালী, অসহনীয় ও ক্বতরি।

 • অবতবিতি সতর্ক তলাি বরছু বনই। তলাপপ্রেলাফহি 
সলাফথ তেবশ^র উষ্তলা এরতি�লাভলাফে রুতি।

বন্যা জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ বেফশ^ি বেশীিভলাগ 
এললারলায় েৃষ্টিি পবিমলাণ ভয়লােহ পবিমলাফণ বেফডফছ, 
রলা এখন এরটি প্রলায় স্লাভলাবের ঘ�নলায় পবিণত 
হফয়ফছ। �ফল বরছু জলায়গলায় েন্লা ঘন ঘন এেং 
গুিুতি হফয় উফেফছ, রবদও এি বপছফন মলানুফষি বিলািলা 
সংগঠিত অন্লান্ রলািণগুবলও রলাজ রফি।

 • েন্লা প্রেল েৃষ্টিি সলাফথ সপেররণিত, তফে এটি 
পলাবন ে্েস্লাপনলা এেং প্রবতিক্লাি মফতলা মলানুফষি 
বিলািলা রলাফজি �ফলও ঘফ� থলাফর।

 • সমুদ্রপৃফষ্ি উচ্চতলা েৃবদ্ধি রলািফণ উপরূলীয় 
েন্লা সলাধলািণভলাফে েৃবদ্ধ পলাফছে, বরন্তু েৃষ্টিপলাত 
বভবত্তর েন্লাি সলাফথ এি সপের্ক  বনই।

ভারী তুষারপাত জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি রলািফণ বেশ্বজফুড তীব্র েলান্ডলাি 
সম্ভলােনলা বেফডফছ এেং রফমফছ। বেবশিভলাগ জলায়গলায় 
ভলািী তুষলািপলাফতি ঘ�নলাগুবল রীভলাফে পবিেরতণিত 
হফয়ফছ তলা স্পষ্ট নয়, তফে পূে্ক এেং উত্তি এবশয়লা, 
উত্তি আফমবিরলা এেং বগ্নল্লাফন্ডি বরছু অংফশ এি 
তীব্রতলা েৃবদ্ধ বপফত পলাফি।

 •  প্রেল েলান্ডলা েলা তুষলািপলাফতি ঘ�নলা ঘ�ফত পলাফি, 
রবদও এগুফললা এখনও সম্ভে।

 • তুষলািপলাফতি পবিেত্ক ন অত্ন্ অবনবচিত।

 • বপলাললাি ঘূরণণি পবিেত্ক ন এখনও স্পষ্ট নয়।
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খরা ইউফিলাপ, ভূমধ্সলাগি, দবক্ণ আবরেরলা, মধ্ ও 
পূে্ক এবশয়লা, দবক্ণ অফ্রেবলয়লা এেং পবচিম উত্তি 
আফমবিরলা সহ বরছু অঞ্চফল জলেলায়ু পবিেত্ক ফনি 
রলািফণ খিলা আিও সলাধলািণ এেং আিও গুিুতি 
হফয় উেফছ — পবচিম ও মধ্ আবরেরলা, উত্তি—পূে্ক 
দবক্ণ আফমবিরলা এেং বনউবজল্লাফন্ড েৃবদ্ধি বরছু 
প্রমলাণও বমফলফছ।

 • খিলা খুেই জটিল এেং বেবচত্, এটি বনবচিত রিলা 
বেশ রঠিন। 

 • ভয়লােহ খিলাি বক্ফত্ জলেলায়ু পবিেত্ক ন ছলাডলাও 
অন্লান্ অফনর বেষয় — বেফশষ রফি পলাবন 
ে্েস্লাপনলাি বেষয়টি বেফেচনলা রিলা জিুিী।

বন্য—আগুন/

িাবান�

সমস্ মহলাফদফশি বরছু অংফশ আগুফন আেহলাওয়লা 
েৃবদ্ধ পলাফছে; দবক্ণ ইউফিলাপ, উত্তি ইউফিবশয়লা, 
মলাররণিন রুতিিলাষ্ট্র এেং অফ্রেবলয়লায় এি সম্ভলাে্তলা 
এেং বমলা� পুফড রলাওয়লা — উভয় বক্ফত্ই পবিকেলাি 
বর আগুফনি ঘ�নলা েলাডফছ, দবক্ণ চীফন এি বরছু 
প্রমলাণও বমফলফছ। 

 • অবগ্নরলাফডেি বর�লা বিরর্ক গুবল বরছু বক্ফত্ 
খুেই সীবমত, রলা প্রভলাবেতরিণ সমীক্লাফর খুে 
চ্লাফলবঞ্জং রফি বতলাফল। 

 • মলানুফষি রম্করলান্ড — বরমন েন ে্েস্লাপনলা এেং 
ইগবনশন উৎসগুবলও গুিুত্বপূণ্ক রলািণ।
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