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রেজস্ব প্ররতনবেক 
বাতত া২৪ ডটনেট 

ঢাকা, ৩ এরপ্র: পররনবল ও বে মন্ত্রী ড. াছাে মামেু বননছে, এন্টাকত টিকায় জনম থাকা বরফ গন মদু্রপনৃের উচ্চতা দবনে দগন বাংানেল 

ক্ষরতগ্রস্ত নব বনেনয় দবরল। জনম থাকা বরফ রকছুটা গনত লরু ুকনরনছ। এ বরফ আনরা অরিকানর গন মনুদ্রর পারের উচ্চতা দবনে যানব পাঁে 

রমটার অথতা  প্রায় ১৬ ফুট। ফন াগনর াররনয় যানব মদু্রপেৃ দথনক কম উচ্চতাম্পন্ন বু দেল।  রবনল কনর মানেলীয় এাকানত অবরিত 

কু্ষদ্রদ্বীপ রাষ্ট্রগনুার আর  দকানো অরস্তত্ব থাকনব ো।   

মঙ্গবার ব্র্যাক রবেরবেযানয় ‘Climate Change and Glacier Melting : Sharing Experience of Antarctica’ 

লীতক এক দরমোনর প্রিাে অরতরথর বক্তনবয রতরে এব কথা বনে।   

ব্র্যাক রবেরবেযানয়র রডনরক্টর অব সু্টনডন্ট এযানফয়াত ড. জয়োব এফ আীর ভাপরতনত্ব অেরুেত দরমোনর রবনল অরতরথ রননব উপরিত 

রছনে ব্র্যাক রবেরবেযানয়র উপাোযত ড. আইেেু রেলাত।   

মদু্রপনৃের তাপমাত্রা ৫ রডরগ্র দরয়া বােনত কনয়ক লতাব্দী পযতমত্ম দনগ যানব এমে মন্তবয কনরনছে ব্র্াননর ফ্রাইনয় ইউরেভারতটির গনবক 

রফরপ ুইনব্র্খট।   

উনেখয, জারতংনঘর জবায়ু রবয়ক পযানে জারেনয়নছ, রগ্রে াউ গযা রেগতমনের কারনণ ২১০০ ানর মনিয পরৃথবীর তাপমাত্রা ১.৮ দথনক ৪ 

রডরগ্র দরয়া পযতন্ত বােনত পাদর। তনব দেলগনুা যরে এখেই কাবতে রেগতমে ো কমায় তান এ তাপমাত্রা বরৃির ার আরও দবরল নব বনও 

আলঙ্কা প্রকাল কনরনছ জারতংঘ।   



দখানে গনবণারত রবজ্ঞােীনের উিৃরত রেনয় পররনবল মন্ত্রী বনে, গত পঞ্চাল বছনর এন্টাকত টিকার তাপমাত্রা দবনেনছ গনে ৬ রডরগ্র দরয়া যা 

পরৃথবীর অেযােয অংনলর তুোয় ৬ গণু দবরল। প্রাক রলল্পযনুগর তুোয় বততমানে ০.৮ রডরগ্র দবরল ানর পরৃথবীর তাপমাত্রা বােনছ। এ তাপমাত্রা 

বরৃির কারনণ এন্টাকত টিকার অনেক বরফ ইনতামনিয গন দগনছ। এই বরফ গার ার ক্রমাগত বরৃি পানে। এটা অবযাত থাকন মদু্রপনৃের উচ্চতা 

রবপজ্জেকভানব দবনে যানব যা রবেবাীর জেয একটি ভয়ােক বাতত া।  

  

এন্টাকত টিকায় ফরকান দতাা রভরডও এবং রির রেত্র প্রেলতে কনর পররনবল মন্ত্রী জাোে, তীব্র্ লীত আবাওয়ার কারনণ পরৃথবীর এনকবানর উত্তর 

ও েরক্ষনণ অবরিত েইু দমররু পুনরাটাই বরনফ আোরেত। এরলয়া, আরফ্রকা, উত্তর আনমররকা এবং েরক্ষণ আনমররকার পরই প্রায় ানে পাঁে রমরয়ে 

বগতমাই আয়তনের েরক্ষণ দমররু আকার। াজার াজার বছর িনর এ এন্টাকত টিকায় বরনফর পাাে জনম আনছ। এ বরনফর পুরতু্ব দকানো দকানো 

জায়গায় কনয়ক রকনারমটার পযতন্ত। পারের ওপর দভন থাকা বরনফর পাানের কারনণই অেয দয দকানো মানেনলর তুোয় েরক্ষণ দমররু গে উচ্চতা 

দবরল। রকন্তু জবায়ু পররবতত নের কারনণ ভূপনৃের তাপমাত্রা দবনে যাওয়ায় এব বরফখণ্ডও গা লরু ু নয়নছ। ফন দবনে যানে মদু্রপনৃের 

উচ্চতা।   

মন্ত্রী বনে, রবেবযাপী জবায়ু পররবতত ে ইযুনত যারা কাজ করনছে তানের অনেনকই এই ফনর অংলগ্রণ করায় রবেবযাপী বাংানেনলর ঝঁুরকর 

রবয়টি বু প্রোররত নয়নছ। আ দগার রবে দেতৃবনৃ্দ জবায়ু পররবতত নের ঝঁুরক দমাকারবায় বাংানেনলর ভূরমকার প্রলংা কনরনছে উনেখ 

কনর মন্ত্রী জাোে, আ দগার গত ৪ দফব্রুয়ারর এন্টাকত টিকা দথনক প্রিােমন্ত্রী দলখ ারোর ানথ দটরনফানে আাপকান বততমাে রকানরর ভূরমকার 

প্রলংা কনরনছে।   
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