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একটি ম্যাম্থের কো 

ওহে. .আমি.এক.িযািথ।.প্রায়.৩০.লক্্ষ.বছর.আহে.থথহক.

১০,০০০. বছর. আহে. পর্ যন্ত, পৃমথবীহে. আিার.

িোজামের. অস্তিত্ব. মছল| েুমি. মক. ো. জাহ া. থর্.

সাইহবমরয়ায়. খ  করা. একটি. মেিাময়ে. িযািহথর.

অবহেষ. ২০০৫. সাহল. . জাপাহ র.আইমিহে. অ ুটিে.

মবশ্ব.প্রদে য ীহে.প্রদমে যে.েহয়মছল? প্রায়.৭০.লক্ষ.দে যক.

থসই.প্রদে য ী.থদখহে.এহসমছহল .  
 

র্মদও.আধুম ক.োমেহদর.সহে.আিাহদর.সাদৃেয.আছে, 

বলা.েয়.থর্.আিরা.োহদর.প্রত্যক্ষ.পূব যপুরুষ.মছলাি. া.| 

আিাহদর.মকছু.প্রজামে. .দীর্ য.থলাির্ুক্ত..মছল.এবং.পুহরা.

হিমযুগ জহু়ে.বা াঁিহে.সক্ষি.মছল| 
  

িযািথহদর.অঞ্চল.প্রসামরে.মছল.ইউহরাপ, এমেয়া.এবং.

উত্তর. আহিমরকায়, র্া. থসই. সিহয়. একসাহথ. সংর্ুক্ত.

মছল।...োরপর.আিরা.অদৃেয.েহয়.থেলাি।.আিাহদর.

মবলুমির. োজার. োজার. বছর. পহর, িা ুষ. আিাহদর.

অবহেষ.খুাঁহজ.পায়.সাইহবমরয়ায়.এবং.ত্খন আমাছের 

সম্পছকে জানছত্ পাছর.। 
 

আপম . মক. কখ ও. ভেবহছ . থর্. আিরা. থক . িারা.

থেলাি? সম্ভাবয. দুটি.কারণ.রহয়হছ.বহল.িহ .েয়. .যার 

মছযয একটি িছ া ববমশ্বক.উষ্ণায়ন ।.হিমযুগ ভেষ িছত্, 

ত্াপমাত্রা বৃদ্ধির কারছে, র্াসভূমি. এবং. পুকুর. .

কহনছেরাস.ব .দ্বারা.প্রমেস্থামপে.েহয়.থেল।.আিরা.থর্.

োছপালার. উপর হনেের কছর. বাস. করোি. . থসগুমল.

িাহরছয় থেল।. 

 

আমি.শুহ মছ.িা ুষ. .আরও.কাব য .ডাই.অক্সাইড.এবং.

মিহথ . ম ে যে. কহর. . ববমশ্বক. উষ্ণায়ন ত্বরাহিত্ করার 

জনয োয়ী ।.আমি. সমেযই.আো.করছবা ভয, .আিরা.

থর্ি .খাদয.সংকছি েুছগহে, আপনাছের ত্ার সম্মুখীন 

না িছত্ িয়। .ভােযক্রহি, এই.. .ববমশ্বক.উষ্ণায়ন মানুছষর 

থিষ্টা.ও.উদ্ভাব ী.ক্ষিোর.দ্বারা.কিাহ া.থর্হে.পাহর।. 
 

আিাহদর.মবলুমির.জ য.অ য.েত্ত্বটি.েল. .িা ুহষর.দ্বারা.

অমেিাত্রায়.িযািথ. হেকার ।.মানুছষরা কখছনা কখছনা 

শুযুমাত্র হনছজছের ইচ্ছা পূরছের জনয হকেু কাজ কছর, 

ও ভসই জছনয ত্ারা ভযছকাছনা সীমা উ ঙ্ঘন করছত্ও 

হপেপা িয় না। ত্ছব  পৃহিবীছত্ সক প্রকার জীবছনর 

মূ য  ও পহরছবছের মিার্ েত্া  িা হুষর ভবাঝা উহিত্।   
 

ত্াই,. শুযুমাত্র ম জস্ব. স্বাথ য. অ ুসরণ. কছর. সমস্ত 

পৃহিবীছক.একটি.অপমরবেয ীয়.সংকছি ভেছ  না হেছয়, 

সারা পৃহিবীর িা ুহষর এই ববহিক উষ্ণায়ছনর 

ভমাকাহব া করা উহিত্| 

 

এ সছেও যহে. পৃহিবীর.উষ্ণো.বদৃ্ধি বজায়.িাছক.েহব.

আিার. মবছা া. েহল. র্াহব . এটি. সমেযই. ত্খন একটি.

সিসযা.িছয় ো াঁড়াছব | আমি.র্হথষ্ট.কথা.বহল.ভেছ হে।.

আমি.এখন আবার.রু্িাহে.র্াস্তি.|..নমস্কার | 
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সংহক্ষপ্ত 

হিমযুগ 

প্রািহমক 

শুস্ক যুগ 

মযয শুষ্ক কা  

সময় ( বত্েমান) 

 

সময় ( আজ ভিছক ১০০০ বের পূছব ে ) 

 

সময় ( আজ ভিছক ১০০০০ বের পছূব ে ) 



 

আিাহদর. পমরমিে. বনু্ধরা, মবজ্ঞা হপ্রিী.

থিাল.আর.োর. থরাবি. কুকুর. মিরুহবা. . র্হর.

বহস.| আর.মকছু.করার.থ ই, োই.োরা.টিমভ.

থদহখ.সিয়.কািাহি.| 

আজ.এক.বষ যার.

মদ  

িা.বহলহছ .

গ্রীষ্মকাল.প্রায়.

এহস.থেহলা..    
মকন্তু.ত্াও. 

এখহ া. 

এহো.ঠান্ডা.থক ?  

সমেয, আমি.থরাদু্দহরর.

অহপক্ষায়.রহয়মছ.| 

বৃটষ্ট.এবার.র্াও.আর... . .

. ........গ্রীষ্ম.এহসা| 

 

..      এবার.. 

ববমশ্বক.উষ্ণায়ন ম হয়.

আিাহদর.এক.

প্রমেহবদ .  

 
কি?  

ববকিি উষ্ণায়ন?! 

আবহাওয়ার 

খবর 

১ 



 

রি া.. .োয়া   

অ ুবাদ.. .রজে.আিার্ যয 

 

এহো.োেহল.

স্বে য.| 

 

আিার.ো.িহ .েয়.

 া, থিাল.|.ববমশ্বক.

উষ্ণায়ন ম শ্চই.

খারাপ.মকছু.েহব.| 
 

 

কিন্তু কিন?  

...েরি.আবোওয়ায়..

. ..সবাই.কে.আরাম..

. ............পাহব.| 

ওহে.বাচ্চারা, থোিরা.

মক.ববমশ্বক.উষ্ণায়ন 

ম হয়.জানছত্ আগ্রেী? 

 

েযা াঁ, ববমশ্বক.

উষ্ণায়ন মক?  

 

এিা.একিা.

সিসযা.

থক ? 

 

এই.প্রহের.

উত্তর.থদওয়া.

সেজ. য়.| 

 

আিা, এই.থভহব.

শুরু.করা.র্াক.থর্ 
.... 

 

পৃমথবী.মক.েরি.েহি? 

আর.আিাহদর.েীহের.কষ্ট.

সেয.করহে.েহব. া.? 

 

োেহল.আমি.মক.সারা.বছর.

সিুহে.সা াঁোর.কািহে..

পারহবা? 

 

ছপ ্

িল, এই হবষছয় 

মবহেষজ্ঞহক.

স্তজজ্ঞাসা.কহর... . ...

থদমখ.| 

 

ববমশ্বক.

উষ্ণায়ন েহল.

োর.ফল.মক.

মক.েহে.পাহর| 

 

২ 



 

মবেে.৪৬০.থকাটি.বছর.ধহর.বার.বার.

পৃমথবীর.জলবায়ুর.পমরবেয .েহয়হছ.| 

আিাহদর.এই.পৃমথবী, র্া.শুরুহে.

মছল.এক.মযাগমার.সিুে, 

পর্ যায়ক্রহি.েুষার.র্ুে.ও.উষ্ণ যুছগর 

সিয়কাহলর.িহধয.মদহয়.এহসহছ.| পৃমথবী.এখ .এক.ধীর.েমের.

উষ্ণায়ন কাহলর.িহধয.মদহয়.

িহলহছ, র্া.শুরু.েহয়মছল.

২০০০০.বছর.আহে.| 

এটি.একটি.পরি.েণক.দ্বারা.

সৃষ্ট.গেনার পমর াি.র্া, 

আোিী.েত্ছক.পৃমথবীর.

োপিাত্রা.মকভাহব.পমরবমেযে.

েহব, ো.থদখাহি.| 

এটি.থদখাহি.থর্.

পৃমথবীর.োপিাত্রা.

বৃস্তি.পাহব.১.থথহক.

৫.মডগ্রী.পর্ যন্ত| 

এহো.িাত্র.৫.

মডগ্রী.| 

এই.সািা য.

পমরবেয .আিরা.

থো.উহপক্ষা.করহে.

পামর.| 

বরং.আিরা.অেযন্ত.েরি.

বা.েীহের.সহে.িাম হয়.

ম হে.থিষ্টা.করহে.পামর 

 

অ যা য.পশু.

পামখরা.অ ুকূল.

আবোওয়ায়.

পমরর্া .করহে.

পাহর.| 

 

নতু্ন জায়গায় 

ভযছত্ িছব বনু্ধরা 

িা াঁ, িছ া ! 

েুটি হেন্ন পহরহিহত্ছত্ , ১৯৯০ ভিছক ২১০০ পয েন্ত 

ববহিক ত্াপমাত্রার পহরবত্েন 

৩ 



 

োেহল.োছপালাহদর.মক.

েহব? 

হক েীষে গরম।  

আহম আর ো াঁহড়ছয় 

িাকছত্ পারহে না। 

ওরা.থো.োপিাত্রা.

পমরবেযহ র.সহে.অেযন্ত.

সংহবদ েীল.আর.ওরা.

থো.ম হজরা.স্থা .

পমরবেয .করহে.পাহর. া 

 প্রিমত্, ববহিক 

উষ্ণায়ন উদ্ধিে 

জগছত্র উপর প্রব  

প্রোব ভে ছব। 

উদ্ধিে  না িাকছ , 

তৃ্েছোজী প্রােীরাও 

প্রোহবত্ িছব। 

কীি, পত্ঙ্গ ও 

তৃ্েছোজীপ্রােীরা 

ক্রমে িাহরছয় যাছব 

পৃহিবীর বুক ভিছক । 

এই অবিায়, 

মাংসােী প্রােীরাও 

ভেষ পয েন্ত আর 

প্রাছে বা াঁিছব না। 

অনুমান করা যায় ভয, 

এর ভিছক আমরা  

কৃহষজ খাছেযর 

মারাত্মক অোছবর 

সম্মুখীন িছবা। 

যার প্রোব আমাছের 

েসছ র ও আমাছের 

গবাহে পশুছের উপর 

পড়ছব।    

ত্াপমাত্রার সামানয কছয়ক 

হিহির বৃদ্ধি, প্রোহবত্ করছব 

আমাছের উদ্ধিে ও প্রােী 

হবনযাছস, যা হবিবযাপী 

পহরছবেছক পহরবত্েন 

করছত্ পাছর। 

ওহ , কক 

ভয়ানক। 

ত্াপমাত্রার বৃদ্ধির কারছে 

পািাছড়র িূড়ার বরে গছ  

যাছব, আর উত্তর ও েহক্ষে ভমরু 

অঞ্চছ র সব হিমবাছির বরে 

গ ছত্ শুরু করছব। 

৪ 



  

র্মদ.সিেুেহলর.উচ্চো.

বা়েহে.থাহক, োেহল.

ম িু.েিভূমি.এলাকা.এবং.

থছাি.দ্বীপগুমল.ডুহব.র্াহব.| 

এি .েহল, থসখা কার.

বামসন্দাহদর.ো.ভীষণ.

ভাহব.প্রভামবে.করহব.| 

 

অ ুিা .করা.েয়.থর্.৫° োপিাত্রা.

বা়েহল, মগ্র লযাহন্ডর.বরফ.েহল.জল.

েহয়.র্াহব.আর.োর.কারহণ.আোিী.

একোজার.বছহর.সিুেেহলর.উচ্চো.

৩.মিিার.পর্ যন্ত.থবহ়ে.র্াহব.| 

শুধু.োই. য়, র্মদ.ো.পহুরাপুমর.েহল.র্ায়, 

োেহল.সিুেত্থলর.উচ্চো.বা়েহব.৭.মিিার| 

মক.েহব.র্মদ.পৃমথবীর.সব.বরফ.েহল.র্ায়? 

 

আিার.েের.জহলর.

েলায়.োমরহয়.র্াহব.| 

 

মক.েহব.র্মদ.

আিার.পুহরা.

থদহেরই.থসই... . ..

. ..দো.েয়? 

আিাহদরহক.

অ য.থকাথাও.

িহল.থর্হে.েহব| 

 

ভাহলা.কথা, মকন্তু.

ম হজর.থদে.থছহ়ে.অ য.

থদহে.র্াওয়া.এে.সেজ.

 য়.| 

সব.থদে.এি .

থদেেযােী.

িা ুষহদর.গ্রেণ.

করহব. া.| 

আহরা.অহ ক.

সিসযার.সটৃষ্ট.েহব| 

 

আিাহক.

োেহল.থসই.

মবহদেী.ভাষা.

মেখহে.েহব.| 

.....আমি.থো..........

থসই.থদহেই.র্াহবা.

থর্খাহ .ভাহলা.

খাবার.পাওয়া.র্াহব.

| 
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জলবায়ুর.পমরবেয .

পৃমথবীর.বাসহর্ােয.স্থা .

কমিহয়.থদহব| 

 

েখ .খাদয.আর.বাসস্থা .

দুল যভ.েহয়.পরহব.আর.

োর.জ য.িা ুহষর.িহধয.

ল়োই.শুরু.েহব.| 

এিা.র্মদও.ভয়াবে.মিন্তা, 

েবুও.ববমশ্বক.উষ্ণায়থ র.

কারহণ.পৃমথবীর.মবিীণ য.

পমরসহর.র্ুি.শুরু.েহে.

পাহর.| 

আিার.খাবার.

থথহক.োে.সরাও.

| 

পৃমথবীর.োপিাত্রার.

সািা য.পমরবেয .সারা.

হবিময় মবপর্ যয়.থডহক.

আনছত্ পাহর.| 

এর.প্রভাব.

ভীষণ.

গুরুের.েহে.

পাহর 

 

এিা.কা াঁদার.

সিয়. য়.|   

 ববমশ্বক.উষ্ণায়ন থািাহে.

আিাহদর.মকছু.একিা.. . .......

. .......করহেই.েহব.| 

 

 

মকভাহব.এই.উষ্ণায়ন 

েহি.থসিা.প্রথহি.

বুহে.শুরু.করা.র্াক| 

েয়া.কহর.আিাহদর.

বুস্তেহয়.মদ . া,িোই.

| 
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থোিরা.মক.জাছনা.

মকভাহব.পৃমথবীর.

োপিাত্রা.বাহ়ে? 

 

প্রথহি.সূহর্ যর.আহলা.

ভূমিহক.উত্তি.কহর..|  

 োরপর.এই.উত্তি.ভূমি.

থথহক.অবহলামেে.

মবমকরণ.েয়.| 

ওহজা .ির.সূহর্ যর.থথহক.আসা.

অমেহবগুম .রস্তি.থোষণ.কহর.

বায়ুিণ্ডলহক.উষ্ম.কহর.থোহল.| 

 একই.সহে, ভূমি.থথহক.আসা.. . . . .............

. ............অবহলামেে.মবমকরণ.থোষণ..

. ..............কহর.বাোস.বায়িুণ্ডলহক..

. ...............আহরা.উত্তি.কহর.থোহল 

বাোহস.থাহক.কাব য .

ডাইঅক্সাইড, বাষ্প, মিহথ , 

 াইট্রাস.অক্সাইড.আর.

থলাহরাফ্লুওহরাকাব যহ র.থর্ৌে.| 

এই.সব.থর্ৌেগুমল.সস্তক্রয়.

ভাহব.অবহলামেে.মবমকরণ.

থোষণ.কহর.| এহদরহক.বলা.

েয়.মগ্র োউস.েযাস.| 

 

ভসৌর 

মবমকরণ 
অবহলামেে.

মবমকরণ 

ভূমি 

অমেহবগুম .মবমকরণ. 

ওহজা . 

 

অবহলামেে.মবমকরণ 

 

মগ্র োউস.েযাস. 

 

মগ্র োউস.েযাস. 
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এরা.

আিাহদর.

েত্রু.| 

 

আিাহদরহক.

মগ্র োউস.েযাস.এর.

সহে.ল়োই.কহর.

স্তজেহে.েহব.| 

 

থোহ া, পৃমথবীর.

োপিা .আরািদায়ক.

রাখহে, এই.মগ্র োউস.

েযাসগুহলার.গুরুত্বপণূ য.

ভূমিকা.আহছ.| 

 

এহদর.ছা়ো, পৃমথবী.

একিা.মেিাময়ে.

বরহফর.গ্রহে.

পমরণে.েহো.| 

মগ্র োউস.েযাসগুহলা.

পৃমথবীর.িারপাহে.একিা.

আবরণ.সৃটষ্ট.কহর.

আিাহদরহক.উষ্ণ.রাহখ.| 

 

পৃমথবীর.টঠক.থেিম .

দো.| অহ ক.

আবরহণর.েলায়.পৃমথবী.

উষ্ণ থথহক.উষ্ণের.েহয়.

উঠহছ.| 

 
ওে, মক.

ভীষণ.েরি.| 

ভাবহে.পাহরা, 

অহ কগুমল.আবরণ.মদহয়.

ঢাকা.থাকহল.কে.েরি.

লােহব? 

আিার.িহ .েহি.আমি.

একিা.মগ্র োউহসর.িহধয.

রহয়মছ.| 

 

সূহর্ যর.োপ.পৃমথবীহে.

আসহছ.মকন্তু.এই.

আবরহণর.জ য.এখাহ ই.

আিকা.পহর.র্াহি.| 

সমসযা িছচ্ছ ভয এই 

গযাস অত্যহযক 

পহরমাছন বাড়ছে। 
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পৃমথবী.উষ্ণ 

থথহক.উষ্ণের.

েহয়.উঠহছ.| 

 

অহ ক.মগ্র োউস.

েযাস.ম ে যে.েয়.

িা ুহষর.

স্তক্রয়াকলাহপর.

জ য.| 

 

েয়া.কহর.এই.

আবরণহক.

সমরহয়.দাও.| 

 

এর.জহ য.

আমি.মক.হকেু 

করহে.পামর? 

 

আপ ার.মক.

থকাহ া.সিাধা .

জা া.আহছ.? 

 

দে .র্হে.আবজয া.

জ্বালাহ া, থপট্রলজাে.

জ্বালাম .বযবোর.কহর.

বাে .িালাহ া.     

 

শুধু.দে .প্রস্তক্রয়ার.

কারহণই.প্রিুর.কাহব যা .

ডাইঅক্সাইড.েযাস.বেমর..

. .........েয়.| 

..আিাহদর.উমিে.আিাহদর.

থিষ্টা.ও.উদ্ভাব ী.ক্ষিোর.

দ্বারা, িা ুহষর.

কায েকলাহপর.দ্বারা.উদ্ভূে.. .....

. ....মগ্র োউস.েযাসগুমলর... .

. .....ম িঃসরণ.কমিহয়.আ া| 

 

এইধরহণর.ম িঃসরণ.

কমিহয়.ববমশ্বক.

উষ্ণায়ন থরাধ.করা.

থর্হে.পাহর.| 

 

এই.ধরহণর.প্রিুর.কারহণ.

আিাহদর.িারপাহে.কাব য .

ডাইঅক্সাইড.বেমর.েয়.| 

 

টঠক.মক.মক.

করা.থর্হে.

পাহর? 

আিরা.মক.এই.

সিসযা.কিাহে.

থকাহ া.সাোর্য.

করহে.পামর? 

 

৯ 



 

আবজয া.কিাহে.

আশু.বযবস্থা.

ম হে.েহব.| 

 

...আবজয া.

ভপাড়াছনারপমরিা .. ..

. ...কিাহে..েহব| 

সম্পদ.অপিয়.করা.

র্াহব. া, োহক.

পু ব যযবোর.করহে.েহব. 

 

প্লামিহকর.থবােল.বা.

পাত্র,বযবহৃে.কােজ.

পু ব যযবোরহর্ােয.কহর.

থোলা.র্ায়.সংমিষ্ট.. . . . . .. ....

সংিার.িাধযহি.| 

 

পুহরাহ া.কাপ়ে.

কাউহক.মদহয়.থদওয়া.

থর্হে.পাহর.অথবা.

পু হরাপহর্ােী.কহর.

থোলা.র্ায়.| 

 

শুধুিাত্র. েু .থক ার.

জ য, এহকর.পর.

এক.পুহরাহ া.পণয.

খামরজ.কহরা. া.| 

 

থক াকািা.করার.জ য.ম হজর.

থহল.ম হয়.এস, এহে.প্লাটষ্টক.

বযাে.থথহক.সষৃ্ট.আবজয া.

কিহব.| 

 

থোিার.বাো ুকূল. 

যছের .োপাঙ্ক..স্বাভামবহকর.

থথহক.অছনক থবমে.বা.কহি..

 ....ভরছখা  া.|  

 

েস্তক্ত.

সংরক্ষ .

কহরা.| 

 

.দরকার. া.

থাকহল.র্হরর.

আহলা.বন্ধ...

থরহখা.|          

সাব যজম ক.পমরিব .

বযবোর.কহরা.| োম়ের.

বযবোর. া.কহর.

সাইহকল.বযবোর.কহরা.

বা.থোঁহি.র্াও.|  

 

মকছুক্ষহ র.জ য.োম়ে.

থািাহে.েহল, োম়ের.

ইস্তি .বন্ধ.রাহখা.| 

এহে.জ্বালাম .সংরক্ষ .

েহব.| 

 

োছ.লাোও.

আর.ব াঞ্চল.

রক্ষা.কহরা|  

 

োহছরা.কাব য .

ডাইঅক্সাইড.থোষণ.

কহর.অস্তক্সহজ .

উৎপাদ .কহর.| 
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প্রকৃমে.ও.সম্পহদর.

সংরক্ষণ..ববমশ্বক.

উষ্ণায়ন থরাধ.কহর.| 

আিাহদর.প্রহেযহকর... . . . .

. ...সািা য.প্রহিষ্টা. 

....মবরাি.পাথ যকয. 

......বেমর.করহব.| 

 

আবজয া.কিাও, 

সম্পদ.বা াঁিাও.| 
ও..ভাহলা.কথা..  

এই.কাজ.থো.

আমিও.করহে... . .

. .......পামর.| 

 

আমি.থভহবমছলাি.

ববমশ্বক.উষ্ণায়ন 

আিাহদর.আরাি-.

দায়ক.গ্রীষ্ম.থদহব.| 

আমিও.োই.

থভহবমছলাি, মকন্তু.

সমেয.কথা.এই..থর্.

এিাহক.থািাহে.েহব 

এবার.েস্তক্ত.সংরক্ষ .

করহে.আর.পৃমথবীহক.

বা াঁিাহে. .আহলা.ম মভহয়.

আজ.ো়োোম়ে.র্ুহিাহে.

র্া.মিরুহবা.|  

    শুভ রাত্রি | 

 

মকন্তু.থিাল, েুমি.

থোিার.থোিওয়াকয.

এখহ া.থেষ.কহরাম .| 
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টিহেছত্ আর খবছরর কাগছজ সকছ  ববহিক 

উষ্ণায়ন হনছয় সরব।  ওরা ব ছে ভপট্র  হিছজ  

বা গযাছসাহ ছন িাহ ত্ যানবািন এর জনয োয়ী।  

ত্াই উষ্ণায়ন কমাছত্ এইসব জ্বা াহনর কর 

বাড়াছনা উহিত্। 

তু্হম খুব বুদ্ধিমান, ভমা ।  ভপট্র , হিছজ  ইত্যাহে 

জ্বা াহন পুহড়ছয় , কাব েন িাইঅক্সাইছির মত্ন ভয 

সব িীন িাউস গযাস বত্হর িয়, ত্ারা এই 

উষ্ণায়ছন সািাযয কছর।  ত্াই এই সব জ্বা াহনর 

বযবিার কমাছত্ হবহেন্ন উপায় ভেছব ভেখা িছচ্ছ।  

কয় া এবং এইসব জ্বা াহনর উপর বসাছনা 

"পহরছবে কর" এর মছযয একটি উপায়। 

পৃহিবী কখন ভিছক উষ্ণ িছত্ শুরু করছ া? 

পৃহিবী, ৪৬০ ভকাটি বের আছগ, ত্ার জছের 

সময় ভিছক, িাজার িাজার বেছরর সময়কাছ র 

উষ্ণ ও োন্ডা জ বায়ুর এক একটি িছক্রর মছযয 

হেছয় এছসছে।   

েীর্ েছময়াহে জ বায়ু পহরবত্েছনর হনহরছখ, পৃহিবী 

এখন উষ্ণ কাছ র মছযয হেছয় যাছচ্ছ। হকন্তু 

প্রযানত্ ১৭৫০ সাছ র কাোকাহে হেল্প হবপ্লছবর 

সময় ভিছক, কাব েন িাইঅক্সাইছির ও অনযানয 

িীন িাউস গযাছসর হনগ েমন  ভবছড়ছে।  ত্ারই 

প্রহত্ে ন এখন এই উষ্ণায়ছনর রূছপ ভেখা 

যাছচ্ছ।   

আহম জাহন, বাষ্প ইদ্ধিছনর আহবষ্কার হেছল্পর 

দ্রুত্ উন্নহত্ সাযন কছরছে।  আর এই বাষ্প 

ইদ্ধিছন িা াছত্ েদ্ধি জহুগছয়ছে কয় া।  এই 

উন্নয়ছনর সািাছযযই আজ আমাছের জীবন 

এছত্া সিজ িছয়ছে।  হকন্তু এিাই হক ববহিক 

উষ্ণায়ছনর কারে?! ত্ািছ  হক আমাছের হেল্প  

হবপ্লছবর েরকার হে  না?! 

অছর, োড়াও োড়াও, ত্ািছ  ভত্া টিহে বছ  হকেু 

িাকছত্াই না, আর আহমও িাকত্াম না। 

ভসই সময়কার মানুছষর সােছ যর উপর আজ 

আমাছের জীবন প্রহত্িাহপত্ িছয়ছে।  ত্ারা 

ভকাছনাহেন কল্পনাও কছরনহন ভয ত্াছের 

আহবষ্কাছরর কারছে আজ আমাছের এই জটি  

সমসযার সম্মুখীন িছত্ িছব। 

হবহেন্ন পহরসংখযান ভিছক হবজ্ঞানীরা অনুমান 

কছরন আগামী 1000 বেছর, পৃহিবীর ত্াপমাত্রা 

১ ভিছক ৫ হিিী পয েন্ত বাড়ছত্ পাছর।   

১৮৯৮ সাছ , এক সুইহিে রসায়নহবে, এস 

আরছিহনয়াস, অনুমান কছরন ভয, কাব েন 

িাইঅক্সাইি ববহিক উষ্ণায়ছনর কারে।  এর 

পর, ১৯৮০ সাছ  এই সমসযাটি হনছয় মাহকেন 

কংছিছস আছ ািনা িয় এবং ত্ার পছরই এটি 

হবিবযাহপ এক হিন্তার হবষয় িছয় ো াঁড়ায়।   

পৃহিবীর ত্াপমাত্রা যহে এোছব বাড়ছত্ িাছক, 

ত্ািছ  হক িছব? 

বযাস?! শুযু ৫ হিিী ?! আমরা ভত্া এইিুকু বৃদ্ধি 

উছপক্ষা করছত্ই পাহর। 

যহেও এই বৃদ্ধি মানুছষর মৃতু্যর কারে িছব না, 

ত্ব ু এই বৃদ্ধির কারছে পহরছবেগত্ হবেৃঙ্খ া 

বত্হর িছত্ পাছর।   ববহিক উষ্ণায়ছনর কারছে 

েস  উৎপােন ও প্রােীছের ভোজয উদ্ধিছের 

সংখযা কছম যাছব।   

এর কারছে, হিমবাি গছ  সমুদ্রত্ছ র উচ্চত্া 

বৃদ্ধি পাছব।  মা দ্বীছপর মত্ন হনম্নউচ্চত্ার 

দ্বীপগুহ র অহযকাংে জায়গা জছ র ত্ ায় িুছব 

যাছব।  িরম আবিাওয়া সম্পহকেত্ র্িনা, ভযমন 

ত্াপপ্রবাি ও র্হূে েঝছড়র সংখযা ভবছড় যাছব। 

এ ভত্া এক হবরাি সমসযা।  এই সমসযা  এড়াছত্ 

আমরা হক করছত্ পাহর? 

এই সমসযা  ভমাকাহব ায় সারা পৃহিবীছক এক 

িছত্ িছব।  প্রহত্ বের এক আন্তজোহত্ক 

সছম্ম ন অনুটিত্ িয়, যার উছেেয এই 

হিনিাউস গযাছসর হনিঃসরে কম করা।   

আমরা প্রছত্যছকই ভকাছনা না ভকাছনা োছব 

এই সমসযা িামাছত্ সািাযয করছত্ পাহর, 

ভযমন আমাছের  বাত্ানুকূ  যেছক  সাযারে 

ত্াপমাত্রায় হনহেেষ্ট করা এবং যিাসমছয় 

গাহড়র ইদ্ধিন বন্ধ করা। এমন অছনক ভোি 

ভোি কাজ হমছ  এক হবরাি পহরবত্েন আছন্ত 

পাছর।   

আমার মািায় একিা বুদ্ধি এছসছে । এবার ভিছক 

আহম আমার রান্নায় যয়ুা াঁিীন উনুন বযবিার 

করছবা। ত্াছত্ কাব েন িাইঅক্সাইি হনিঃসরে 

কমছব। 

আহম টেক জাহননা এছত্ ভকাছনা কাজ িছব 

হকনা, িয়ছত্া িছব। 

ববকিক উষ্ণায়ন  কক 

এমন অছনক হকেু আছে যা আমাছের জীবছন 

সুহবযা প্রোন কছরছে, হকন্তু পরবত্ী কাছ  ত্া  

ক্ষহত্কারক রূছপ প্রমাহেত্ িছয়ছে। ত্ার এক 

উোিরে িছ া, ভলাছরাে্ ুওছরাকাব েন । 

েীত্ত্াপ যছে ভয ভলাছরাে্ ুওছরাকাব েন 

বযবহৃত্ িয়, ত্া আমাছের ওছজান স্তরছক 

ধ্বংস কছর। 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তু্হম হক জাছনা, বাত্াছস কাব েন িাইঅক্সাইি বা হমছিছনর 

মত্ন হিনিাউস গযাছসর পহরমান অত্যন্ত কম ? বাত্াছস 

কাব েন িাইঅক্সাইছির পহরমান ০.০৩ % আর হমছিছনর 

পহরমান ১.৭ হপ হপ এম (১ হপ হপ এম = ১০  ক্ষ োছগর ১ 

োগ)। এছের এই অল্প পহরমান সছেও, আবিাওয়া 

পহরবত্েছন এছের হবো  প্রোছবর কারছে, এছের সটেক 

পহরমাপ করা অত্যন্ত জরুহর।  
 

১৯৫৮ সাছ , হস হি হকহ ং নামক এক মাহকেন হবজ্ঞানী ও 

ত্ার সিকমীরা , িাওয়াই দ্বীছপ ৪০০০ হমিার উাঁিু মাওনা 

ভ ায়া নামক একটি পব েত্হেখছর অবহিত্ এক মানমদ্ধিছর 

, বাত্াছস হিনিাউস গযাছসর েূহমকায় কাব েন িাইঅক্সাইি-

এর পহরমান মাপছত্ শুরু কছরন। 
 

একটি  হবচু্ছরেিীন অবছ াহিত্ রদ্ধি হবছেষছকর দ্বারা 

এই পহরমাপ করা িয়। এই গযাছসর অবছ াহিত্ রদ্ধি 

ভোষছের ক্ষমত্া ভক বযবিার কছর এই হবছেষক 

বাত্াছস কাব েন িাইঅক্সাইি-এর পহরমাপ কছর। আছরা 

হবস্তাহরত্ োছব ব ছত্ ভগছ , অবছ াহিত্ রদ্ধি ভোষছের 

ক্ষমত্া পহরমাপ করা িয় পয োয়ক্রছম েুটি গযাছসর নমুনা 

ভিছক ; একটি নমুনা যা বাইছরর বাত্াস ভিছক ভনওয়া 

িছয়ছে এবং অনযটি যাছত্ রছয়ছে এক হনহেেষ্ট পহরমাছন 

কাব েন  িাইঅক্সাইি। এই েুটি নমুনার অবছ াহিত্ রদ্ধি 

ভোষছের ক্ষমত্ার পাি েকয ভিছক, বাত্াছস কাব েন  

িাইঅক্সাইি-এর পহরমান মাপা িয়। 
 

উপছরাি উপাছয় ভযখাছন কাব েন িাইঅক্সাইি-এর 

পহরমাপ করছত্ সংগৃহিত্ নমনুার প্রছয়াজন িয়, 

ভোহরয়ার রূপান্তহরত্ অবছ াহিত্ বে ো ীমাপক  

(এে.টি.আই.আর) যছে ত্া করা যায় েরূ ভিছকই। 

কাব েন িাইঅক্সাইি-এর আেহবক গেছনর উপর হনেের 

কছর, ত্া সূয োছ াছকর এক হবছেষ ত্রঙ্গদেছর্ েযর 

অবছ াহিত্ রদ্ধিছক ভোষে কছর। এই হনহেেষ্ট ভোষে 

ববহেষ্ট বত্হর কছর ভোষে ভরখা।    

এে.টি.আই.আর-এর দ্বারা পহরমাপছনর সময়, ত্া 

পৃহিবীপৃি ভিছক সরাসহর সূছয ের হেছক ত্াহকছয় এই ভোষে 

ভরখার ত্ীব্রত্া ভিছক কাব েন িাইঅক্সাইি-এর পহরমান 

হনয োরে কছর।  

মিাকাে ভিছক পৃহিবীর হিনিাউস গযাস মাপার জনয 

হকেু ি হত্ প্রকল্প রছয়ছে।  সযাছি াইি-এ হিত্ 

এে.টি.আই.আর . -এ েুই প্রকাছরর অবছ াহিত্ বে ো ী 

পাওয়া যায়।  একটি বত্হর িয় ভসই অবছ াহিত্ রদ্ধি ভিছক 

যা সূয ে ভিছক হনিঃসৃত্ ও পৃহিবী ভিছক প্রহত্েহ ত্ িয় এবং 

অনযটি যা পৃহিবী ভিছকই হনিঃসৃত্।   

বৃিৎ পহরছপ্রহক্ষছত্ পৃহিবীর কাব েন িাইঅক্সাইি-এর 

পহরমাপ  করার  ছক্ষয জাপাছনর GOSAT সযাছি াইি ও 

মাহকেন যিুরাছের OCO সযাছি াইি-এ রছয়ছে, একটি 

কছর অপবত্েন ভিটিং বে ো ীমাপক যে। 

মিাকাে ভিছক পৃহিবীর হিনিাউস গযাস মাপার জনয 

হকেু ি হত্ প্রকল্প রছয়ছে।  সযাছি াইি-এ হিত্ 

এে.টি.আই.আর . -এ েুই প্রকাছরর অবছ াহিত্ বে ো ী 

পাওয়া যায়।  একটি বত্হর িয় ভসই অবছ াহিত্ রদ্ধি ভিছক 

যা সূয ে ভিছক হনিঃসৃত্ ও পৃহিবী ভিছক প্রহত্েহ ত্ িয় এবং 

অনযটি যা পৃহিবী ভিছকই হনিঃসৃত্।   

 

বৃিৎ পহরছপ্রহক্ষছত্ পৃহিবীর কাব েন িাইঅক্সাইি-এর 

পহরমাপ  করার  ছক্ষয জাপাছনর GOSAT সযাছি াইি ও 

মাহকেন যিুরাছের OCO সযাছি াইি-এ রছয়ছে, একটি 

কছর অপবত্েন ভিটিং বে ো ীমাপক যে। 

মাওনা ভ ায়াছত্ কাব েন িাইঅক্সাইি-এর পহরমান 
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এে.টি.আই.আর যছে বাত্াছস কাব েন িাইঅক্সাইি-এর পহরমান মাপা িয়।  
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কিনহাউস গ্যাস ককভাথব পকরম্াপ করা হয় 



 

 

CAWSES: ASCOSTEP Program 2004

ー2008 

 সূর্য ও পথৃিবীর সথিথিত তন্ত্রের আবহাওয়া ও জিবায় ু
(CAWSES) 

CAWSES হল ো SCOSTEP প্রল োজিত একটি আন্তিজ োজতক কো জক্রম| 
মহোকোশ ও তোর পজরলেশ এেং আমোলের িীেন ও সমোলি তোর 
প্রভোলের েযোপোলর আমোলের বেোধ উলেখল োগ্য ভোলে উন্নত  করোর 
 লযয এটি স্থোজপত হয়| CAWSES এর প্রধোন কো জোে ী হল ো, এই 
বেোধ অিজ লন গুরুত্বপূর্জ প জলেযন, মলে  ততজর ও তত্ব গ্ঠলন 
আন্তিজ োজতক কো জোে ী সম্পোেলন সোহো য করো| বসই সলে উন্নত ও 
উন্নয়নশী  বেশগুজ র তেজ্ঞোজনকলের এই কোলি জেিজিত করো ও সক  
স্তলরর জশযোর্থীলের জশযোর সুল োগ্ প্রেোন করো| CAWSES  এর কো জো য় 
মোজকজ ন   ুক্তরোলের েস্টন, মযোসোচুলসটস-এ অেজস্থত েস্টন 
জেশ্বজেেযো লয়|  CAWSES  এর জেজ্ঞোন জেষয়ক চোরটি  মূ  প্রসে 
ছজেলত বেখোলনো আলছ| 
http://www.bu.edu/cawses/ 

http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SCOSTEP/scostep.html 

 

সসািার সেন্ত্ররথিয়াি এনভায়রনন্ত্রেন্ট িযাবন্ত্ররেথর ( STEL ) 
নান্ত্র ায়া থবশ্বথবদ্যািয় 

িোপোলন STEL  পজরচোজ ত হয় আন্তঃ-জেশ্বজেেযো য় সমেোয় পদ্ধজত 
দ্বোরো| এর উলেশয, িোপোলন এেং অনযোনয বেলশর জেজভন্ন জেশ্বজেেযো য় 
ও প্রজতষ্ঠোলনর সহল োজগ্তোয়, বসৌর-লভৌম তলের গ্ঠন ও পজরেতজ লনর 
উপর গ্লেষর্োলক আলরো উন্নীত করো | এই  গ্লেষর্োগ্োর চোরটি জেভোলগ্ 
ভোগ্ করো: েোয়ুমণ্ড ীয় পজরলেশ, আলয়োলনোলেজরক ও বচৌম্বকীয় 
পজরলেশ, বহজ ওলেজরক পজরলেশ এেং সমজিত পঠন  জেভোগ্ |  
জিওলেস জরসোচজ  বসন্টোরও, ব ৌর্থ গ্লেষর্ো প্রকল্পগুজ  সমিয় ও উন্নীত 
করোর উলেলশয,  এই গ্লেষর্োগ্োলরর সলে সংসৃষ্ট | বেশেযোপী জেনযস্ত 
এর সোতটি মোনমজির / প জলেযর্ বকলে, জেজভন্ন বভৌত ও রোসোয়জনক 
সত্ত্বোর, ভুস্থ জভজিক প জলেযর্ করো হয় |  
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ 

 

হায়ানন : জরওক্যয  জেশ্বজেেযো য় বর্থলক 
পেোর্থজজেেযোয়  স্নোতক হোয়োনন একল োলগ্ এক 
ব খক ও কোটুজ জনস্ট | জেজ্ঞোন ও কজম্পউটোর-
বগ্মস এ তোর গ্ভীর েুযৎপজির জভজিলত জতজন 
জেজভন্ন িনজপ্রয় পজিকোয় প্রচুর ধোরোেোজহক-এ 
তোর অেেোন বরলখলছন | তোর সোমঞ্জসযপরূ্জ 
জ খজন তশ ীলত প্রতযজযত তোর জেজ্ঞোলনর প্রজত 
ভোল োেোসো আি সেজিনজেজেত | 
http://www.hayanon.jp/ 

 

স ান্ত্র ান্ত্রো সনা  া াকু (ন্ত্র ােন্ত্রদ্র জনয থবজ্ঞান) : 
বসইেুি জশনকশো প্রকোশনো সংস্থো দ্বোরো প্রকোজশত, 
বকোলেোলমো বনো কোগ্োক্য, বছোটলের িনয প্রকোজশত 
একটি মোজসক পজিকো | ১৯২৪ সোল  প্রকোজশত এর 
প্রর্থম সংস্করলর্র বর্থলকই এই পজিকোটি জেজ্ঞোন জশযোর 
পজরলষেোয় জনলয়োজিত | এই পজিকোয়, তেনজিন 
িীেলন জেজ্ঞোনজভজিক ঘটনো বর্থলক শুরু কলর 
সোম্প্রজতকতম গ্লেষর্ো জেষয়, ইতযোজে জেজ্ঞোলনর 
জেজভন্ন জেক তুল  ধরো হয় | 
http://www.seibundo.net/ 

 


