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অনলাইন িরেপাট

‘পুি েত জলবায়ু পিরবতেনর
সংগৃহীত

ভাব’ িবষয়ক সিমনার। ছিব:

খাদ ও পুি িনরাপ া পিরক নায় জলবায়ু পিরবতন িবেবচনায় না িনেল জাতীয় ও
অথৈনিতক জীবেন ঝুঁিকর সৃি হেব। বৃহ িতবার (১৫ নেভ র) বাংলােদশ ফিলত পুি
গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান) আেয়ািজত ‘পুি েত জলবায়ু পিরবতেনর ভাব’
িবষয়ক সিমনাের এই কথা বলা হয়।
সিমনাের Climate Change & Its Impact on Nutrition শীষক ব উপ াপন কেরন
ি ন াইেমট ফা ড-এর ইি ডেপে ড ট টকিনক াল এডভাইসির প ােনল এর সদ
ড.
আহসান উি ন আহেমদ। সিমনাের ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বারটান-এর
অবকাঠােমা িনমাণ ও কায ম শি শালীকরণ ক পিরচালক এস এম িশবলী নিজর (যু
সিচব), িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বারটান পিরচালক কাজী আবুল কালাম (যু
সিচব)। সিমনাের পুি এবং জলবায়ু পিরবতন সংি
সরকাির/ বসরকাির সং ার
িতিনিধগণ উপি ত িছেলন।
সিমনাের ব উপ াপেনর সময় জলবায়ু পিরবতেনর
ে বাংলােদেশর ভৗগিলক
সংেবদনশীলতার তথ তুেল ধেরন ড. আহসান। িতিন বেলন, বাংলােদেশর উপর িদেয় প া,
মঘনা,
পু অববািহকার মাট বৃি পােতর ৮০ শতাংশ বািহত হেয় বে াপসাগের
পৗছায়, অথচ এই অববািহকার মা ৭ শতাংশ লভাগ বাংলােদশ ভূখে । এছাড়া উ র
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ভারত মহাসাগর তথা বে াপসাগের পৃিথবীর মাট ঘূিণঝেড়র ০৩ শতাংশ উৎপ হয় যার
অেনক েলা িব ংসী আকার িনেয় ওলটােনা ফােনল আকৃিতর দি ণা েলর উপ েল আছেড়
পেড়। বতমােন জলবায়ু পিরবতন ঝুঁিকর কারেণ এই ঝুঁিকর পিরমাণ ব লাংেশ বৃি পেয়েছ।
িতিন যাগ কেরন, বতমান হাের জলবায়ু পিরবতন অব াহত থাকেল বিরশাল অ েলর ৮৮
বগিকেলািমটার এলাকায় লবণা তার িব ৃিত ঘটেব। দি ণ-পি মা েল (সাত ীরা,
বােগরহাট, বর ণা) লবণা তা বৃি পােব যার ফেল মা ১২ শতাংশ এলাকায় আমন চাষ করা
স ব হেব। উে খ , ২০০৭ সােল দরীেত ব ার (Late Flood) কারেণ আমেনর উৎপাদন
১১ শতাংশ কম হেয়িছল যার ফেল দশজুেড় চােলর দাম অ াভািবক বৃি পেয়িছল। এছাড়া
ব া, জেলা ােসর মা া িতিনয়ত বৃি পাওয়ায় খাদ শ সং হ থেক সংর ণ পয
ধাপ েলােত ঝুঁিক সৃি হেয়েছ। উদাহরণ প িতিন বেলন, বাদাম ও ভূ া সং েহর পের দাম
ব া বা জেলা াস আ া হেল সখােন আ তার সৃি হয়। সখান থেক ভু া ও বাদােমর
খাসার ভতর ছ াক েপ আলফাটি েনর সৃি হয় যা ক া ােরর জ দায়ী।
খাদ ও পুি িনরাপ ার ঝুঁিক মাকােবলার জ ড. আহসান জলবায়ু সিহ ু খাদ শ উ াবন
ও স সারেণর উপর র ােরাপ কেরন। এছাড়া কমপিরক না ণয়েনর সময় পুেরা দেশর
জ একক পিরক না হণ না কের অ লিভি ক পিরক না ণয়েনর আ ান জানান িতিন।
সিমনার শেষ উপ ািপত বে র উপর াণব আেলাচনা হয়।
সমাপনী ব েব বারটান পিরচালক কাজী আবুল কালাম (যু সিচব) বেলন, বারটান আইন
২০১২ অ যায়ী পুি অব ার উপর জলবায়ু পিরবতেনর ভাব িন পণ, গেবষণা এবং এ
সং া কায ম বা বায়েন সহায়তা দান এর ম াে ডট বারটান- ক দয়া হেয়েছ। এই
সিমনার থেক বারটান জলবায়ু পিরবতন িবষয়ক ভিব ত কায ম ণয়েনর িদকিনেদশনা
পােব বেল আশা কাশ করিছ।

ইে ফাক প অব পাবিলেকশ িলঃ-এর পে তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,
ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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