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জবায়ু পনরবর্ত নি বাংানৈল নবনের অিযর্ম ক্ষনর্গ্রস্ত দৈল
দনমিানর পনরনবল ও বিমন্ত্রী
পনরনবল ও বিমন্ত্রী ড. াছাি মামুৈ বননছি, এযান্টাকত টিকায় জনম থাকা বরফ গন মুদ্রপৃনের উচ্চর্া দবনে দগন বাংানৈল ক্ষনর্গ্রস্ত নব বনৈনয়
দবনল। জনম থাকা বরফ নকছু টা গনর্ লুরু কনরনছ। এ বরফ আরও অনিকানর গন মুনদ্রর পানির উচ্চর্া দবনে যানব পাঁৈ নমটার অথতা িায় ১৬
ফু ট। ফন াগনর ানরনয় যানব মুদ্রপৃে দথনক কম উচ্চর্াম্পন্ন বু দৈল। নবনল কনর মানৈলীয় এাকানর্ অবনির্ ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুনার আর
দকাি অনস্তত্ব থাকনব িা। ৩ এনি ব্র্যাক নবেনবৈযানয় Climate Change and Glacier Melting : Sharing Experience of
Antarctica লীতক এক দনমিানর িিাি অনর্নথর বক্তনবয নর্নি এব কথা বনি। ব্র্যাক নবেনবৈযানয়র নডনরক্টর অব স্টু নডন্ট এযানফয়াত ড.
জয়িাব এফ আীর ভাপনর্নত্ব অিুনের্ দনমিানর নবনল অনর্নথ নননব উপনির্ নছনি ব্র্যাক নবেনবৈযানয়র উপাৈাযত ড. আইিুি নিলার্।
মুদ্রপৃনের র্াপমাত্রা ৫ নডগ্রী দনয়া বােনর্ কনয়ক লর্াব্দী পযতন্ত দনগ যানব এমি মন্তবয কনরনছি ব্র্াননর ফ্রাইনয় ইউনিভানতটির গনবক
নফনপ ুইনব্র্খট।
ব্র্যাক নবেনবৈযানয়র উপাৈাযত ড. আইিুি নিলার্ দনমিানর জবায়ু পনরবর্ত ি নিনয় বাংানৈনলর অবিাি বযাখযা কনরি এবং জবায়ু পনরবর্ত নির
ঝুঁ নক দমাকানবায় জার্ীয় ংনবিানি এর অন্তভুত নক্তর জিয বাংানৈল রকার বর্ত মাি পনরনবল ও বিমন্ত্রীর ভূ নমকার িলংা কনরি।
এন্টাকত টিকায় ফরকান দর্াা নভনডও এবং নিরনৈত্র িৈলতি কনর পনরনবলমন্ত্রী জািাি, র্ীব্র্ লীর্ আবাওয়ার কারনে পৃনথবীর এনকবানর উত্তর ও
ৈনক্ষনে অবনির্ ৈুই দমরুর পুনরাটাই বরনফ আচ্ছানৈর্ এনলয়া, আনফ্রকা, উত্তর আনমনরকা এবং ৈনক্ষে আনমনরকার পরই িায় ানে পাঁৈ নমনয়ি
বগতমাই আয়র্নির ৈনক্ষে দমরুর আকার। াজার াজার বছর িনর এই এন্টাকত টিকায় বরনফর পাাে জনম আনছ। এ বরনফর পুরত্বু দকাি দকাি
জায়গায় কনয়ক নকনানমটার পযতন্ত।
মন্ত্রী বনি, নবেবযাপী জবায়ু পরনবর্ত ি ইুযনর্ যাঁরা কাজ করনছি, র্াঁনৈর অনিনকই এই ফনর অংলগ্রে করায় নবেবযাপী বাংানৈনলর ঝুঁ নকর
নবয়টি বু িৈানরর্ নয়নছ। আ দগার নবে দির্ৃ বন্দ
ৃ জবায়ু পনরবর্ত নির ঝুঁ নক দমাকানবায় বাংানৈনলর ভূ নমকার িলংা কনরনছি উনেখ
কনর মন্ত্রী জািাি, আ দগার গর্ ৪ দফব্রুয়ানর এন্টাকত টিকা দথনক িিািমন্ত্রী দলখ ানিার নে দটননফানি আাপকান বর্ত মাি রকানরর ভূ নমকার
িলংা কনরনছি।
দনমিানর আরও বক্তবয রানখি ব্র্যাক নবেনবৈযানয়র ানবক ছাত্র এভানরস্ট নবজয়ী মুা ইব্র্াীম এবং ব্র্যাক নবেনবৈযানয়র স্টু নডন্ট এযানফয়ানতর
নডনরক্টর ড. জয়িাব এফ আী।-নবজ্ঞনি।

