
 

Notes prepared by: Suvajit paul. 

Govt. approved college teacher (SACT: 1) 

গ্রীন হাউস কাকক বকে 

গ্রীন হাউজ হল এক রকম কাচের ঘর শীতপ্রধান দেচশ দেখাচন শাকসবজি ফলমলূ 

ও জবজিন্ন উজিচের োষ করা হয়। গ্রীন হাউি এর আকার দ াট বারান্দা দেচক শুরু 

কচর বহৃৎ জশল্পকারখানার সমান হচত পাচর।ঐজতহযগতিাচব এটির  াে ও দেওয়াল 

কাে বা স্বচ্ছ প্লাজিক জেচয় জনমমাণ করা হচলও আিকাল প্লাজিক ও অনযানয স্বচ্ছ 

পজলমার জেচয় গ্রীনহাউস ততজর করা হচচ্ছ। 

গ্রীন হাউি জনমমাচণ দকন কাাঁে বা সচ্ছ প্লাজিক বযবহার 

করা হয় ? 

কাাঁে বা স্বচ্ছ প্লাজিক আগত সূেমরজির তাপ ঘচর প্রচবশ করচত দেয়, জকন্তু বাইচর 

দবর হচত দেয় না। আগত তাপ প্রজতজনয়ত গ্রীন হাউি এর দেয়াচল বাধাপ্রাপ্ত ও 

প্রজতফজলত হয়।ফচল বাইচরর পজরচবচশ তুলনায় ঘচরর দিতচরর তাপমাত্রা অচনক 

দবজশ োচক ো শীতপ্রধান দেচশ উজিে িন্মাচনার দেচত্র েচেষ্ট। শীতপ্রধান দেচশর 

িলবাযু় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চচলর গা পালা ও শাকসবজি িন্মাচনার উপচোগী নয়। 
তাই দসসব দেচশ শীতকাচলও গ্রীন হাউি এর কৃজত্রম-উষ্ণ পজরচবচশ শাকসবজি ও 

জবজিন্ন ফুল-ফচলর োষ করা হয়।জিতচরর সবিু গা পালার কারচনই এর নাম গ্রীন 

হাউস। 
েচল এবার দিচন দনওয়া োক গ্রীন হাউস এচফক্ট সম্পচকম । 
 



 

গ্রগ্রনহাউস একেক্ট বা গ্রীন হাউজ প্রভাব কাকক বকে 

? 

বাযু়চত উপজিত কাবমন ডাই অক্সাইড, জমচেন এবং অনযানয জক ু গযাচসর উপজিজতর 

কারচণ দরাপজিয়ার (বাযু়মণ্ডচলর সবমজনম্ন স্তর) এর উষ্ণতা বজৃি জগ্রনহাউস এচফক্ট 

নাচম পজরজেত । এই গযাসগুজল গ্রীন হাউি গযাস নাচম পজরজেত োর মচধয িলীয় 

বাচের সবমাজধক প্রিাব রচয়চ । 

গ্রীন হাউজ ইকেক্ট এর কারন বযাখ্যা ককরা 

পৃজেবীচত আগত সূচেমর আচলা পৃজেবীর বাযু়মণ্ডল এবং পৃচের দ্বারা প্রজতফজলত হয়, 

তচব দবজশরিাগটি পৃজেবী পৃে দ্বারা দশাজষত হয়, ো পৃজেবীচত উষ্ণ কচর। জবজকজরত 

ইনফ্রাচরড এর জক ু ইনফ্রাকরড দরজডচয়শন মহাশচূনয েচল োয় তচব জক ু 

বাযু়মণ্ডচলর জগ্রনহাউস গযাসগুজল (জবচশষত িলীয় বাে, কাবমন ডাই অক্সাইড এবং 
জমচেন) দ্বারা দশাজষত হয় এবং সমস্ত জেকগুজলচত পুনরায়  জ়িচয় পচ়ি, জক ু 

মহাকাচশ এবং জক ুটা িূপৃচের জেচক জফচর োয়। দেখাচন এটি জনম্ন বাযু়মণ্ডল ও 

িূপৃেচক আরও উষ্ণ কচর । 
 



 

 

 

 

গ্রীন হাউি এচফক্ট শব্দটির  উৎস অস্পষ্ট। ফরাসী গজণতজবে দিাচসফ ফুজরয়ারচক 

মাচে মচধয গ্রীন হাউি ইচফক্ট শব্দটির বযবহারকারী জহসাচব প্রেম বযজি জহসাচব 

দেজডট দেওয়া হয়। 
 

গ্রীন হাউি প্রিাব শব্দটির উৎস অস্পষ্ট। ফরাসী গজণতজবে দিাচসফ ফুজরয়ারচক 

কখনও কখনও প্রেম বযজি জহসাচব কৃজতত্ব দেওয়া হয় জেজন জগ্রনহাউস ইচফক্ট এর 

ধারণাটি 1824 সাচল বযাবহার কচরজ চলন তার এই বিচবযর জিজিচত দে , 

 

 পৃজেবীর বাযু়মণ্ডল একটি "হটবক্স" - ো একটি জহজলয়াম োচমমাজমটার এর মত কাি 

কচর"  



 

- ো সুইস পোেমজবে দহাচরস দবচনজডক্ট জড দসাসর দ্বারা জনজমমত হচয়জ ল, ো শীতল 

বাতাসচক গরম বাতাচসর সাচে জমশচত বাধা দেয়। তচব ফুজরয়ার গ্রীন হাউি 

এচফক্ট শব্দটি বযবহার কচরনজন বা বাযু়মণ্ডলীয় গযাসগুজল পৃজেবীচক উষ্ণ করার 

কো উচেখ কচরনজন। 

 

সুইজডশ পোেমজবজ্ঞানী এবং শারীজরক রসায়নজবে দসািাচে আরচহজনয়াসচক 1896 

সাচল এই শব্দটি বযাবহাচরর কৃজতত্ব দেওয়া হচয়জ ল। জতজন পৃজেবীর বাযু়মণ্ডচলর 

গযাসগুজল কীিাচব তাপ আটচক দেয় তার একটি িলবাযু় মচডল প্রকাশ কচর জ চলন। 
আরচহজনয়াস তার বই "ওযার্ল্ড স ইন দ্য মেগ্রকিং" (১৯০৩) গ্রচে প্রেম বাযু়মণ্ডচলর 

এই "হট-হাউস জেওজর" -দক উচেখ কচরচ ন ো পচর গ্রীন হাউি এচফক্ট জহসাচব 

পজরজেত । 
 

গ্রীন হাউি প্রিাব কাবমন ডাই অক্সাইড এবং জমচেচনর মচতা বাযু়মণ্ডলীয় িচম িচম 

ো পৃজেবীর পৃে দেচক জনগমত তাচপর জক ু অংশ ধারণ কচর। 
 

গ্রীন হাউি প্রিাব দ্বারা সৃষ্ট উিাপ বাে জেচল পৃজেবী পৃচের গ়ি তাপমাত্রা 

দকবলমাত্র − 18 ° C (0 °F) হচব। শুে গ্রচহ র বাযু়মণ্ডচল কাবমন ডাই অক্সাইচডর 

খুব উচ্চ ঘনচত্বর ফচল েূ়িাে গ্রীনহাউস প্রিাব ঘচট োর ফচল ওই গ্রচহর পৃচের 

তাপমাত্রা 450 ° C (840 ° F) হচয় োয়। 
 

েজেও জগ্রনহাউস এচফক্টটি প্রাকৃজতকিাচব ঘচট োওয়া একটি ঘটনা, তচব মানচুষর 

জেয়াকলাচপর ফচল বাযু়মণ্ডচল জগ্রনহাউস গযাচসর জনগমমন দ্বারা এই প্রিাব আরও 

তীব্র করা দেচত পাচর। জবংশ শতাব্দীর দশচষর জেচক জশল্প জবপ্লচবর সূেনা দেচক 



 

বাযু়মণ্ডচল কাবমন ডাই অক্সাইচডর পজরমাণ প্রায় 30 শতাংশ বজৃি দপচয়চ  এবং 

জমচেচনর পজরমাণ জদ্বগুচণরও দবজশ দবচ়িচ । 

গ্রীন হাউস গ্যাস কাকক বকে? গ্রবগ্রভন্ন প্রকার 

গ্রগ্রনহাউস গ্যাকসর শতকরা গ্রনগ্ডেন ও প্রভাব: 

গ্রীন হাউি ইচফচক্টর িনয োয়ী গযাস গুজল দক গ্রীন হাউি গযাস বচল। 

কাবডন ডাই অক্সাইড (CO2): 

কাবমন ডাই অক্সাইড িীবাি জ্বালানী (কয়লা, প্রাকৃজতক গযাস এবং দতল), কঠিন 

বিম য, গা  , অনযানয তিব পোচেমর েহচন এবং জনজেমষ্ট রাসায়জনক প্রজত 

জেয়ার ফচল (দেমন, জসচমন্ট উৎপােন) মাধযচম বাযু়মণ্ডচল প্রচবশ কচর। তিব 

কাবমন েচের মাধযচম বাযু়মণ্ডল দেচক কাবমন ডাই অক্সাইড অপসাজরত হয়।িীবাি 

জ্বালাজন ও কারখানা দেচক জনগমত কাবমন ডাই অক্সাইচডর পজরমাণ দমাট গ্রীন হাউি 

গযাচসর শতকরা 65 শতািংশ এবিং বন ও অনযানয গ্রবভাগ্ মেকক শতকরা 11 

শতািংশ। 

গ্রেকেন (CH4): 

কয়লা, প্রাকৃজতক গযাস এবং দতল উৎপােন এবং পজরবহচণর সময় জমচেন উৎপােন 

হয়। পো দডাবা ও পচ়ি োকা িজমর তিব বিম য পেন এর মাধযচম জমচেন উৎপাজেত 

হয়। জমচেন জনগমমচনর শতকরা হার 16 শতাংশ। 

Greenhouse Gas CO2(Fossil fuel):…CO2(forest ryand 

otherland):11%Methane:16%Nitrousoxide: 6F-

Gasses:2%16%11%65% 



 

GH gas Emission Persont 

CO2 (Fossil fuel AND factort): 65% 65 

CO2 (forestry and other land):11% 11 

Methane :16% 16 

Nitrous oxide: 6 6 

F-Gasses :2% 2 

নাইট্রাস অক্সাইড (NO2):  

নাইট্রাস অক্সাইড কৃগ্রি ও গ্রশল্পককেডর সেয জীবাশ্ম জ্বাোনী এবিং কঠিন 

বজড য জ্বেকনর সেয গ্রনগ্ডত হয। নাইট্রাস অক্সাইকডর গ্রনগ্ডেন শতকরা 6 

শতািংশ। 
 

তরে গ্রীন হাউজ গ্যাস:  

হাইচরাচলাচরাকাবমন, পারলুচরাকাবমন, সালফার দহক্সাচলারাইড এবং নাইচরাচিন 

রাইচলারাইড হ'ল জসচেটিক, শজিশালী গ্রীন হাউি গযাস ো জবজিন্ন জশল্প প্রজেয়া 

দেচক জনগমত হয়। দলারাইডেুি গযাসগুজল মাচে মাচে দেচটাচিজরক ওচিান-

হ্রাসকারী পোচেমর জবকল্প জহসাচব বযবহার করা হয় 

(দেমন, মলাকরাফু্লকরাকাবডন, হাইকরাকলারফু্লওকরাকাবডন এবং হযােন)। এই 
গযাসগুজল সাধারণত অল্প পজরমাচণ জনগমত হয় তচব এগুজল শজিশালী গ্রীন হাউি 

গযাস হওয়ায় এগুজল কখনও কখনও উচ্চ দলাবাল ওয়াজমমং সম্ভাবয গযাস জহসাচব 

পজরজেত। এরকম গযাচসর শতকরা জনগমমন 2%। 



 

 

 

গ্রীন হাউজ ইকেকক্টর ভগ্রবিযকত ক্ষগ্রতকর প্রভাব 

অচনক জবজ্ঞানী িজবষযদ্বাণী কচরচ ন দে বাযু়মণ্ডলীয় কাবমন ডাই অক্সাইড এবং 
অনযানয জগ্রনহাউস গযাসগুজলর বজৃি 1986-2005 এর গ়ি তাপমাত্রা বজৃির 

তুলনায় একজবংশ শতাব্দীর দশচষর জেচক পৃজেবীর গ়ি তাপমাত্রা বজৃি আচরাও 3–4 

জডজগ্র দসজন্টচগ্রড বাজ়িচয় তুলচত পাচর। 
। এই দলাবাল ওয়াজমমং পৃজেবীর িলবাযু় পজরবতম ন করচত পাচর এবং খরা ও 

বজৃষ্টপাচতর নতুন জনেশমন ততজর হচত পাচরএবং েূ়িাে ফলাফল জহচসচব বনযা সৃজষ্ট 

করচত পাচর এবং সম্ভবত জক ু অঞ্চচল খােয উত্পােন বযাহত করচত পাচর। 

গ্রীন হাউস প্রভাব বা গ্রীন হাউস একেক্ট (GREEN HOUSE EFFECT): 

 

সাধারণতঃ উচ্চ অোংচশ শীতপ্রধান উন্নত দেশসমূচহ শাক-সবজি উৎপােচনর িনয 
ততরী জবচশষ একধরচনর কাাঁচের AS GREEN HOUSE. কাাঁে স্বািাজবকিাচবই 
সূচেমর আগত েুদ্র তরঙ্গরজিচক জিতচর প্রচবশ করচত দেয়, জকন্তু প্রজতফজলত েীঘম 
তরচঙ্গর দসৌরজবজকরণচক কাাঁে দকাচনািাচবই বাইচর দবচরাচত দেয় না, ফচল এই ঘচরর 

মচধয তাপমাত্রা আটকা পচ়ি েমশ ঘচরর অিযেরি তাপমাত্রা বৃজি দপচত োচক এবং 

শাক-সবজি বা গা পালা িন্মাচনার িনয উপেুি হচয় উচে । 

বতম মাচন পৃজেবীর ATMOSPHERE অচনকটা গ্রীন হাউচসর মত আেরণ করচ  । 
সূেমজকরণ দেচক পৃজেবীচত দমাট দে পজরমাণ জবজকরণ আচস তার ৩৪ % (২ % িূপৃে 

দেচক, ৭ % বায়ুমন্ডল দেচক এবং ২৫ % দমঘপুঞ্জ দেচক) জবজকরণ দমঘপঞু্জ, ধুজলকণা 
প্রিৃজত দ্বারা প্রজতফজলত হচয় মহাশূচনয জফচর োয় । পৃজেবী দেচক সূেমরজির প্রতযাবতম চনর 

এই প্রাকৃজতক ঘটনাচক অযালচবচডা (Albedo) বচল । এই প্রজতফজলত অযালচবচডা 
পৃজেবীর বায়ুমন্ডলচক দকাচনািাচবই উিপ্ত করচত পাচর না, ফচল তা পৃজেবীর তাচপর 



 

িারসাময বিায় রাখচত জবরাট িূজমকা দনয় । জকন্তু গত দবশ কচয়ক েশক ধচর 

বায়ুমন্ডচল অবজিত জক ু গযাস ও অনযানয উপাোন ( কাবমন ডাই অক্সাইড, জমচেন, 

িলীয় বাস্প নাইচরাচিন অক্সাইড প্রিৃজত) পৃজেবীর তাপমাত্রাচক ধচর রাখচ  গ্রীন 

হাউচসর কাাঁচের দেওয়াচলর মচতা । কারন, এই গযাসগুজলও গ্রীন হাউচসর কাাঁচের মচতা 
সূচেমর আগত েুদ্র তরঙ্গরজিচক জিতচর প্রচবশ করচত দেয়, জকন্তু প্রজতফজলত েীঘম 
তরচঙ্গর অযালচবচডাচক পুচরাপজুর বাইচর দবচরাচত বাাঁধা জেচচ্ছ । ফচল এই বায়ুমন্ডলসহ 
পৃজেবীর মচধয তাপমাত্রা আটকা পচ়ি গ়ি তাপমাত্রা েমশ বৃজি পাচচ্ছ । এই 
ঘটনাচকই গ্রীন হাউস প্রভাব বা গ্রীন হাউস একেক্ট (Green House Effect) বলা 
হচচ্ছ । 

☻ গ্রবগ্রভন্ন গ্রীনহাউস গ্যাকসর নাে ও তাকদ্র উৎসঃ গ্রীন হাউস প্রিাব বা গ্রীন 

হাউস এচফক্ট সৃজষ্টকারী জবজিন্ন গযাসগুজল ও তাচের উৎসগুজল হচলা জনম্নরূপ – 

১.কাবডন-ডাই অক্সাইড: 

উৎস- বনি সম্পে েহন, আচেয়জগজর, তিব জ্বালাজন, বনিূজম 

জবনাশ, িূজমবযবহার পিজত প্রিৃজত । 

২.গ্রেকেন: 

উৎস- িলািূজম, প্রাকৃজতক গযাস এবং দতচলর জনেমাস, তিবসার, ধান 

উৎপােন, গবাজেপশু প্রিৃজত । 

৩.নাইট্রাস অক্সাইড: 

উৎস- বন, ঘাস, সমুদ্র, মাটি, সার, তিবসার, তিবজ্বালানী প্রিৃজত 

৪.মলাকরাকফ্লাকরাকাবডন (CFC): 



 

উৎস- দরজফ্রিাচরটর, এচরাসল দে, দফাম, রং প্রিৃজত । 

৫.ওকজান: 

উৎস- প্রাকৃজতকিাচব সূচেমর আচলা দ্বারা অজক্সচিন দেচক সৃষ্ট 

এবং কৃজত্রমিাচব ফচটাচকজমকযাল দধায়া উৎপােন দেচক সৃষ্ট । 

☻ বাযুেন্ডকে গ্রীন হাউস প্রভাব / গ্রীন হাউস গ্যাকসর পগ্ররোণ ক্রেশ বৃগ্রির 

কারণঃ বায়ুমন্ডচল গ্রীন হাউস প্রিাব ও গ্রীন হাউস গযাচসর পজরমাণ েমশ বৃজির 

কারণগুজল হচলা জনম্নরূপ – 

১) জীবাশ্ম জ্বাোনীর পগ্ররোন বৃগ্রিঃ কলকারখানা, োনবাহন, জবেুযৎ উৎপােন 

সবজক ুচতই িীবাি জ্বালানী জ্বালাচনার পজরমাণ জেন জেন বা়িচ , ফচল কাবমন ডাই 
অক্সাইড জনগমমচনর পজরমাণও জেচন-জেচন লাজফচয় বা়িচ  । 

২) রাসাযগ্রনক সাকরর বযবহার বৃগ্রিঃ কৃজষচত নাইচরাচিন সার (দেমন – ইউজরয়া) 
বযাবহাচরর ফচল বা়িচ  নাইচরাচিন অক্সাইড গযাচসর পজরমাণও । 

৩) অরণযকেদ্নঃ গা পালা উিা়ি হওয়ার ফচল বায়ুমন্ডচলর কাবমন ডাই অক্সাইড 

শুচষ দনওয়ার েমতা কচম োচচ্ছ । 

৪) গ্রেকেকনর পগ্ররোন বৃগ্রিঃ গা পালার পেন, কৃজষি বিম য এবং িীবিন্তুচের বিম য 
দেচক সৃষ্ট জমচেন গযাচসর পজরমাণও েমশ বৃজি পাচচ্ছ । 

☻ গ্রীন হাউস প্রভাকবর েোেেঃ  গ্রীন হাউস প্রিাব বা গ্রীন হাউস এচফক্ট – এর 

ফলাফলগুজল হচলা জনম্নরূপ – 

ক) পগৃ্রেবীর গ্ড় তাপোত্রা বৃগ্রিঃ বায়ুমন্ডচল গ্রীন হাউি প্রিাব বৃজি পাওয়ার ফচল 

পৃজেবী গত ২০ লাখ ব চরর মচধয সবচেচয় গরম হচয় োচব । ১৮৮০ সাল দেচক 

১৯৮৬ সাচলর মচধয পৃজেবীর তাপমাত্রা ০.৬°C দবচ়িচ  । ২০৩০ সাচলর মচধয পৃজেবীর 



 

উষ্ণতা ২.৫°C এবং ২০৫০ সাল নাগাে ৩.৮°C দবচ়ি দেচত পাচর । প্রসঙ্গত উচেখয দে, 

গত ২০০০০ ব চরর তুলনায় দশষ শতচক জবচের উষ্ণতা দবশী বৃজি দপচয়চ  । জবংশ 

শতাব্দীর েুটি অধযাচয় (েো – ১৯২০–১৯৪৫ জিষ্টাব্দ এবং ১৯৭৬–২০০০ জিষ্টাব্দ) 

উষ্ণতা সবচেচক দবশী বৃজি দপচয়চ  । ১৮৬১ জিষ্টাব্দ দেচক জহসাব করচল জবচের 

উষ্ণতম েশক হচচ্ছ ১৯৯০ এর েশক । নাসার দগাোেম  ইনজিটিউট ফর দস্পন 

িাজডচির জহসাব অনুোয়ী ২০০৫ জিষ্টাব্দ জ ল পৃজেবীর ইজতহাচস উষ্ণতম ব র । জকন্তু 

ওয়ার্ল্ম  জমটিচয়চরালজিকযাল ইনজিটিউট ও ক্লাইচমট জরসােম  ইনজিটিউচটর মচত উষ্ণতম 

ব র হচলা ১৯৯৮ জিষ্টাব্দ এবং জদ্বতীয় উষ্ণতম ব র হচলা ২০০৫ জিষ্টাব্দ । 

খ্) মেরু অঞ্চকের বরে গ্েনঃ এর ফচল জবষুবীয় ও দমরু অঞ্চচলর তাপমাত্রা দ্রুত 

বা়িচ  । মচন করা হচচ্ছ, আর ১০০ ব চরর মচধয সুচমরু কুচমরুচত গরমকাচল সমস্ত 

বরফ িচল পজরনত হচব । শীচত অল্প বরফ োকচব । 

গ্) সেুদ্র জেতকের উচ্চতা বৃগ্রিঃ েমবধমমানহাচর গ্রীন হাউি প্রিাচবর ফচল সমুচদ্রর 

স্তর ৩০ – ৪০ দসজন্টজমটার দবচ়ি োচব । এর ফচল পৃজেবীর উপকূলবতী এলাকার 

(পজিমবঙ্গ,বাংলাচেশসহ) একটি জবরাট অংশ সমুচদ্রর জনচে তজলচয় োবার সম্ভাবনা 
আচ  । 

ঘ) মরাকগ্র প্রককাপ বৃগ্রিঃ মাচলজরয়া, দগাে, কচলরা, দডঙ্গ ুবা়িচব; কারণ িল বা়িচল 

মশা বা়িচব । আচরা জিন্ন দরাগ জফচর আসচব, নতুন দরাগ আসচব । 

ঙ) বাস্তুতকের গ্রবনাশঃ সমুচদ্র োচরর পজরমাণ কমচব, ফচল োচর দবচে োকা িীচবর 

অজস্তত্ব দলাপ দপচয় বাস্তুতচের জবনাশ ঘটচব । 

চ) আবহাওযার প্রকৃগ্রত পগ্ররবতড নঃ উষ্ণতা বৃজি পাবার ফচল অধঃচেপচণর পজরমান, 

ে়িেঞ্জার প্রচকাপ প্রিৃজত বৃজি পাচব । ঘূণীেচ়ির সংখযা ও শজি েমশ বৃজি পাচব । 
বৃজষ্টবহুল এলাকা জনরেীয় অঞ্চল দেচক দমরু অঞ্চচলর জেচক েমশ বা়িচত োকচব । 
ফচল আবহাওয়ার প্রকৃজত পজরবতম ন হচব । 



 

ছ) েসকের ক্ষগ্রতঃ আবহাওয়া পজরবতম চনর ফচল ফসচলর সমূহ েজত হচব এবং 
উৎপােন কচম োচব । 

এ া়িাও, জ) বনাঞ্চে ধ্বিংস হচব, ঝ) পানীয জকে সিংক্রেণ দেখা দেচব, ঞ) 

বনযজন্তুর সিংখ্যা হ্রাস পাচব, ট) োনুকির আবাসস্থকের সিংকট দেখা দেচব, ঠ) 

গ্রবশ্বজকুড় খ্াদ্যভাব প্রকট হচব , ড) িানজবচশচষ দকাোও ক্ষরা, আবার 

দকাোও বনযার প্রককাপ উত্তকরাত্তর বৃগ্রি পাচব । সব জমজলচয় পৃজেবীচত নতুন নতুন 

দিৌচগাজলক, সামাজিক, অেমননজতক ও রািননজতক সমসযা প্রকট দেচক প্রকটতর হচব । 

☻ গ্রীন হাউস প্রভাব গ্রনযন্ত্রকনর উপাযঃ গ্রীন হাউস প্রিাব জনয়েচণর উপায়গুজল 

হচলা জনম্নরূপ – 

ক) জীবাশ্ম জ্বাোনীর বযবহার হ্রাসঃ কলকারখানা, োনবাহন, জবেুযৎ উৎপােন 

সবজক ুচতই িীবাি জ্বালানী জ্বালাচনার পজরমান েমশ েতটা পারা োয় জনয়েণ করচত 

হচব, োচত কাবমন-ডাই-অক্সাইড জনগমমচনর পজরমাণ েোসম্ভব কমাচত সম্ভব হচব । 

খ্) রাসাযগ্রনক সাকরর বযবহার হ্রাসঃ কৃজষচত নাইচরাচিন সার (দেমন – ইউজরয়া) 
বযবহাচরর ফচল বা়িচ  নাইচরাচিন অক্সাইড গযাচসর পজরমাণ । অজবলচে কৃজষকাচি 

রাসায়জনক সাচরর বযবহার েোসম্ভব কমাচত হচব । 

গ্) গ্রেকেন গ্রনগ্ডেকনর পগ্ররোণ হ্রাসঃ গা পালার পেন, কৃজষি বিম য এবং িীব 

িন্তুচের বিম য দেচক সৃষ্ট জমচেন গযাচসর পজরমাণ েমশ বৃজি পাচচ্ছ । জমচেচনর এই সকল 

উৎসগুজলচক অজবলচে জনয়েণ করচত হচব । 

ঘ) অগ্রচরাচগ্ররত শগ্রির বযবহার বৃগ্রিঃ অজেরােজরত শজি বলচত দবাোয় দেসব 

শজির উৎস পুননমবীকরণ করা োচব অেমাৎ, ফুজরচয় দগচলও আবার ততজর কচর দনওয়া 
সম্ভব । িীবাি জ্বালানীর বযবহাচর বায়ুমন্ডচল গ্রীণ হাউস গযাচসর পজরমাণ েমাগত 

বা়িচ  । ফচল হুমজকর মুচখ প়িচ  পজরচবশ । গচবষণায় দেখা দগচ , প্রেজলত িীবাি 

জ্বালানীর পজরবচতম  জবকল্প জ্বালানী বযবহার করচল বায়ুমন্ডচল গ্রীণ হাউস গযাস (দেমন – 

কাবমন-ডাই অক্সাইড, নাইরাস অক্সাইড, জমচেন, ওচিান) এর পজরমাণ কচম আসচব । 



 

ফচল পজরচবশ েূষণ অচনকটাই কচম োচব । সাম্প্রজতক কাচল এই অজেরােজরত শজির 

বযবহার বৃজি জনচয় বযাপকিাচব আলাপ আচলােনা হচচ্ছ । এই জেরােজরত শজিগুজল হচলা 
– দসৌর শজি, বায়ুশজি, িলজবেযুৎ, বাচয়াগযাস, বাচয়াজডচিল, দিায়ার-িাটা শজি, িূ-

তাপীয় শজি, আবিম না দেচক প্রাপ্ত শজি, জনউজক্লয়ার এনাজিম  প্রিৃৃ্ জত । 

ঙ) ই-ওকযস্ট বা ইকেক্ট্রগ্রনক বজড য আেদ্ানী বন্ধঃ উন্নত জবচের দেশগুচলা দেচক 

নানা ধরচণর ই-ওচয়ি বা ইচলক্ট্রজনক বিম য আমোনী হচচ্ছ আমাচের দেচশ । এিাচব প্রজত 

ব র প্রায় ৬০০ জমজলয়ন বযবহৃত (দসচকন্ড হযান্ড) কজম্পউটার তৃতীয় জবচে পাোচনা 
হচচ্ছ । এসব কজম্পউটাচরর অনযতম দেতা হচলা – েীন, িারত ও বাংলাচেশসহ 
অনযানয উন্নয়নশীল দেশগুজল । অেমাৎ, তৃতীয় জবচের দেশগুচলাচক পচরােিাচব উন্নত 

দেশগুচলার ইচলক্ট্রজনক বচিম যর আস্তাকুচ়ি পজরণত করা হচচ্ছ । এই সব ই-বচিম যর মচধয 
হািার হািার টন সীসাসহ রচয়চ  আরও বহু জবষাি উপাোন ো পজরচবচশর িনয 
মারাত্মক েজত বচয় জনচয় আসচ  । এসব েূজষত বিম য পোেম জবজিন্নিাচব গ্রীন হাউস 

প্রিাব বৃজি করার পাশাপাজশ সরাসজর কৃজষ সম্পে, মৎসযসম্পে, বনি সম্পে জবনচষ্টরও 

অনযতম কারণ । 

চ) পগ্ররকগ্রল্পত বনাযনঃ জবেিচু়ি েখন গ্রীন হাউস প্রিাচবর গুরুত্বপূণম প্রজতচষধক হল 

অরণয । একজেচক অরণযচচ্ছেন দরাধ ও অনযজেচক পজরকজল্পতিাচব বনায়চনর মধয জেচয় 

জবেবযপী গ্রীন হাউস প্রিাব অচনকটাই জনয়েণ করা সম্ভব । 

ছ) শগ্রিসাশ্রযী আবাসনঃ আমাচের িীবনোপচনর সবচেচত্র পজরচবশ রোর জবষয়টি 

জনচয় িাবচত হচব । ব়ি ব়ি অট্টাজলকা, বাজ়িঘর বা ব়ি োলান জনমমাচণ প্রচয়ািনীয় 

খাজল িায়গা রাখচত হচব । প্রাকৃজতক আচলা-বাতাচসর প্রচবশ দেন সহচি হয় দস ধরচনর 

প্রেুজি বযবহার করচত হচব োচত কম তবেুযজতক বাজত জ্বালাচত হয়, জলফট, দিনাচরটর, 

এয়ার কজন্ডশন এসচবর বযবহার কমাচত গ্রীণ জবজর্ল্ং দটকচনালজির বযবহার অপজরহােম 
হচয় পচ়িচ  । শহচরর পাশাপাজশ গ্রাচমর বাজ়িঘর জনমমাচণও জবেুযত সাশ্রয়ী সবুিায়ন 

প্রচয়ািন । 



 

জ) পগ্ররকবশ রক্ষাসিংক্রাে চুগ্রিগুগ্রের দ্রুত বাস্তব রূপাযণঃ জবচে েমবিম মান গ্রীন 

হাউস প্রিাব জনচয় েুজিগুজলর দ্রুত বাস্তব রূপায়ণ খুবই েরকার । দকবলমাত্র আলাপ-

আচলােনা নয়, েরকার গৃহীত জসিােমগুজলর দ্রুত ও বাস্তব রূপায়ণ । 

ঝ) গ্রবকল্প ও পগ্ররকবশবান্ধব দ্রবয বযবহারঃ গ্রীন হাউস প্রিাব সৃজষ্টকারী 
উপাোনগুজলর জবকল্প ও পজরচবশবান্ধব দ্রবয বযবহাচরর উপর দিার জেচত হচব । 

ঞ) নাগ্গ্ররক দ্াগ্রযত্বঃ পজরচবশ রো নাগজরকচের দমৌজলক োজয়ত্ব । তাই গ্রীন হাউস 

প্রিাব সৃজষ্টকারী উপাোনগুজল োচত পজরচবচশ কম পজরমাচন উৎপাজেত হয়, দস জবষচয় 

সকলচকই োজয়ত্বশীল হচত হচব । 

ট) নতুন প্রযগু্রিঃ গ্রীন হাউস প্রিাব প্রজতচরাচধর েু়িাে উির হচচ্ছ নতুন প্রেুজি । 
তাপজবেুযৎ দকচে বযবহৃত উপাোন পজরবতম ন, োনবাহচনর েেতা বৃজি, কাবমন-ডাই-
অক্সাইড পৃেকীকরণ প্রেজুি উিাবন প্রিৃজতসহ জবজিন্ন নতুন প্রেুজির উিাবন ও প্রচয়াগ 

করচত হচব । 

গ্রবশ্ব উষ্ণাযন বা মলাবাে ওযাগ্রেডিং (GLOBAL WARMING): 

 

GREEN HOUSE EFFECT AND OZONE LAYER DEPLATION অরণযচচ্ছেন প্রিৃজত কারচণ 
পৃজেবীর বায়ুমন্ডচলর তাপমাত্রা েমাগত বৃজি দপচয় েচলচ  । জবগত ৮০০০ ব র ধচর 

এই তাপমাত্রা প্রায় জির জ ল । জকন্তু গত ১০০ ব চরর জহচসচব প্রমাজণত দে এই তাপমাত্রা 
েমশ বৃজি পাচচ্ছ । গচবষণা কচর দেখা দগচ , জবগত ১০০ বৎসচর পৃজেবীর তাপমাত্রা 
০.৫° C  বৃজি দপচয়চ  । জবজ্ঞানীরা ধারণা করচ ন, ২০৫০ সাচলর মচধয পৃজেবীপচৃের 

তাপমাত্রা ১.৫°-২.০° C পেমে এবং ২১০০ সাচলর মচধয ১.৮°C  দেচক ৬.৩° C এর 

মচতা বৃজি দপচত পাচর । সারা পৃজেবী িচু়ি উষ্ণতার এই েমবিম মান বৃজিচকই 
জবজ্ঞানীরা গ্রবশ্ব উষ্ণাযন বা মলাবাে ওযাগ্রেডিং (Global Warming) নাচম অজিজহত 

কচরচ ন । 



 

গ্রবশ্ব উষ্ণাযন বা মলাবাে ওযাগ্রেডিং-এর কারনঃ জবে উষ্ণায়ন বা দলাবাল ওয়াজমমং – 

এর কারনগুজল হচলা জনম্নরূপ – 

১) জীবাশ্ম জ্বাোনীর বযবহার বৃগ্রিঃ কলকারখানা, োনবাহন, জবেুযৎ উৎপােন 

সবজক ুচতই িীবাি জ্বালানীর বযবহার জেন জেন বা়িার ফচল কাবমন ডাই অক্সাইড 

জনগমমচণর পজরমাণও জেন জেন লাজফচয় বা়িচ  । 
২) CFC-এর বযবহার হ্রাসঃ দক্লাচরাচলাচরাকাবমন (CFC11, CFC12) বা দফ্রয়ন একটি 

জবচশষ দেৌগ, ো LOSS OF OZONE জবনাশচনর িনয জবচশষিাচব োয়ী । এই CFC 

প্রধানত দরজফ্রিাচরটর, এয়ার কজন্ডশনার, দফাম জশল্প, রং জশল্প, প্লাজিক জশল্প, সুগজন্ধ 

জশল্প, কজম্পউটার ও অনযানয েচের সাজকম ট পজরষ্কার প্রিৃজত দেত্র দেচক জনগমত হয় । 
২) নাইট্রাস অক্সাইড, নাইকট্রাকজন অক্সাইড, সােোকরর কণা উৎপাদ্ন 

বৃগ্রিঃ কৃজষচেচত্র রাসায়জনক সাচরর বযবহার, োনবাহন, নাইলন জশল্প প্রিৃজত 

কলকারখানা-োনবাহচনর জবষাি কাচলা দধাাঁয়া, টযানাজর কারখানার বিম য পোেম, দিট 
জবমান, রচকট উৎচেপণ, অজে জনবমাপক েে প্রিৃজত দেচক নাইরাস অক্সাইড, নাইচরাচিন 

অক্সাইড, সালফাচরর কণা জনগমত হয়; দেগুজল জবে উষ্ণায়চনর িনয োয়ী এক একটি 

গুরুত্বপণূম কারণ । 
৩) অরণযকেদ্নঃ গা পালা উিা়ি হওয়ার ফচল বায়ুমন্ডচলর কাবমন ডাই অক্সাইড 

শুচষ দনওয়ার েমতা কচম োচচ্ছ । 
৪) গ্রেকেকনর পগ্ররোন বৃগ্রিঃ গা পালার পেন, কৃজষি বিম য এবং িীবিন্তুচের বিম য 
দেচক জমচেন গযাচসর পজরমাণ েমশ বৃজি পাচচ্ছ । 

গ্রবশ্ব উষ্ণাযন বা মলাবাে ওযাগ্রেডিং-এর েোেেঃ জবে উষ্ণায়ন বা দলাবাল ওয়াজমমং 
– এর ফলাফলগুজল হচলা জনম্নরূপ – 

ক) পগৃ্রেবীর গ্ড় তাপোত্রা বৃগ্রিঃ জবে উষ্ণায়ন বা দলাবাল ওয়াজমমং-এর ফচল পৃজেবী 
গত ২০ লাখ ব চরর মচধয সবচেচয় গরম হচয় োচব । ১৮৮০ সাল দেচক ১৯৮৬ 

সাচলর মচধয পৃজেবীর তাপমাত্রা ০.৬° C দবচ়িচ  । ২০৩০ সাচলর মচধয পৃজেবীর ঊষ্ণতা 
২.৫° C এবং ২০৫০ সাল নাগাে ৩.৮° C দবচ়ি দেচত পাচর । প্রসঙ্গত উচেখয দে, গত 

২০০০০ ব চরর তুলনায় দশষ শতচক জবচের উষ্ণতা দবশী বৃজি দপচয়চ  । জবংশ 

শতাব্দীর েুটি অধযাচয় (েো – ১৯২০-১৯৪৫ জিষ্টাব্দ এবং ১৯৭৬-২০০০ জিষ্টাব্দ) 

উষ্ণতা সবচেচক দবশী বৃজি দপচয়চ  । ১৮৬১ জিষ্টাব্দ দেচক জহসাব করচল জবচের 



 

উষ্ণতম েশক হচচ্ছ ১৯৯০ এর েশক । নাসার দগাোেম  ইনজিটিউট ফর দস্পন 

িাজডচির জহসাব অনুোয়ী ২০০৫ জিষ্টাব্দ জ ল পৃজেবীর ইজতহাচস উষ্ণতম ব র । জকন্তু 

ওয়ার্ল্ম  জমটিচয়চরালজিকযাল ইনজিটিউট ও ক্লাইচমট জরসােম  ইনজিটিউচটর মচত, উষ্ণতম 

ব র হচলা ১৯৯৮ জিষ্টাব্দ এবং জদ্বতীয় উষ্ণতম ব র হচলা ২০০৫ জিষ্টাব্দ । 
খ্) মেরু অঞ্চকের বরে গ্েনঃ জবে উষ্ণায়ন বা দলাবাল ওয়াজমমং-এর ফচল জবষবুীয় 

ও দমরু অঞ্চচলর তাপমাত্রা দ্রুত বা়িচ  । মচন করা হচচ্ছ, আর ১০০ ব চরর মধযসহ 
সুচমরু কুচমরুচত িচম োকা সমস্ত বরফ িচল পজরনত হচব । শীচত অল্প বরফ োকচব । 
প্রসঙ্গত উচেখয, ১৯৭০ জিষ্টাচব্দর পর উির মহাসাগচরর বরচফর স্তর প্রায় ২৭% হ্রাস 

দপচয়চ  । 
গ্) সেুদ্র জেতকের উচ্চতা বৃগ্রিঃ এই েমবধমমান উষ্ণতার ফচল জবষুবীয় ও দমরু 

অঞ্চচলর িচম োকা বরফ গচল জগচয় সমুচদ্রর িলস্তর ৩০ – ৪০ দসজন্টজমটার দবচ়ি োচব 

। এর ফচল পৃজেবীর উপকূলবতী এলাকার (িারতীয় উপমহাচেচশর পজিমবঙ্গ, 

বাংলাচেশসহ) একটি জবরাট অংশ সমুচদ্রর জনচে তজলচয় োবার সম্ভাবনা আচ  । উচেখয, 
পৃজেবীচত সজঞ্চত সমস্ত বরফ গচল দগচল সমুদ্রপৃচের িলতচলর উচ্চতা প্রায় ৫০ জমটার 

দবচ়ি োচব । 
ঘ) মরাকগ্র প্রককাপ বৃগ্রিঃ মযাচলজরয়া, দগাে, কচলরা দডঙ্গ ুপ্রিৃজত দরাচগর প্রচকাপ 

বা়িচব; তার কারণ িল বা়িচল মশা বা়িচব । আচরা জিন্ন দরাগ জফচর আসচব ,নতুন 

দরাগ আসচব । দকজনয়ার উচ্চিূজমচত মযাচলজরয়ার প্রচকাপ বৃজি দপচয়চ , দেখাচন অতীচত 

মযাচলজরয়ার প্রচকাপ প্রায় জ ল না বলচলই েচল । ইচন্দাচনজশয়ায় প্রায় ৬৯০০ ফুট 
উচ্চতায় এইপ্রেম মযাচলজরয়ার সন্ধান পাওয়া দগচ  । কলজেয়ার আজন্দি পবমতমালায় 

৭০০০ ফুট উচ্চতায় দডঙ্গ ুও পীতজ্বর সংোমক মশার সংখযা বা়িচ  । 
ঙ) বাস্তুতকের গ্রবনাশঃ সমুচদ্র োচরর পজরমাণ কমচব, ফচল োচর দবচে োকা িীচবর 

অজস্তত্ব দলাপ দপচয় বাস্তুতচের জবনাশ ঘটচব । গত ৫০ ব চর দমরুপ্রচেচশ দপঙ্গইুচনর 

সংখযা কচম অচধমক হচয় দগচ  । এ া়িাও, গত ৫০ ব চর জবচের ২৭% প্রবাল প্রােীর 

ধ্বংস হচয় দগচ  । উষ্ণতা বৃজির ফচল স্কটলযাচন্ডর িীবনবজেচত্রর জবনাশ ঘচটচ  । 
কযাজলচফাজনময়া উপকূচল হািার হািার পেীকূচলর জবনাশ ঘটচ  । এিাচব েলচত োকচল 

আগামী ২০ ব চরর মচধয উপকূলীয় অঞ্চচলর িীবনবজেচত্রর প্রায় ৫০% ধ্বংস হচয় োচব 

। 



 

চ) আবহাওযার প্রকৃগ্রত পগ্ররবতড নঃ উষ্ণতা বৃজি পাবার ফচল অধঃচেপচণর পজরমাণ, 
ে়িেঞ্জার প্রচকাপ প্রিৃজত বৃজি পাচব । ঘূজণমেচ়ির সংখযা ও শজি েমশ বৃজি পাচব । 
বৃজষ্টবহুল এলাকা জনরেীয় অঞ্চল দেচক দমরু অঞ্চচলর জেচক েমশ বা়িচত োকচব । 
ফচল আবহাওয়ার প্রকৃজতরও পজরবতম ন হচব । এচেন্স, জশকাচগা, জেেী, পযাজরসসহ 
পৃজেবীর অনযানয শহচর গ্রীষ্মকাল স্বািাজবচকর তুলনায় েীঘমিায়ীও দেমন হচচ্ছ, দতমনই 
গ্রীষ্মকাচল অসহনীয় গরমও প়িচ  । জতব্বত, আফগাজনস্তান, িারত, দনপালসহ বহু 

দেচশ শীতকাল স্বল্পিায়ী হওয়ার পাশাপাজশ শীচতর মাত্রাও কচম দগচ  ।  ১৯০৮ জিষ্টাচব্দ 

লাসচগা ও মন্টানায় তাপমাত্রা সারাব চর একবারও ০°C এর নীচে নাচমজন, ো 
দসখানকার অেযাবজধকাল পেমে সবমকালীন দরকডম  । আবার, ১৯৯৯ জিষ্টাব্দ জ ল 

জনউইয়চকম র ইজতহাচস উষ্ণতম ও শুষ্কতম ব র । 
ছ) েসকের ক্ষগ্রতঃ আবহাওয়া পজরবতম চনর ফচল ফসচলর সমূহ েজত হচব এবং 
উৎপােন কচম োচব । 

এ া়িাও, জ) বনাঞ্চে ধ্বিংস হচব (১৯৯৮ সাচল ইচন্দাচনজশয়ায় এক িয়াবহ োবানচল 

প্রায় ২০ লে একর িজম েজতগ্রস্ত হচয়চ ), ঝ) পানীয জকে সিংক্রেণ দেখা দেচব, ঞ) 

বনযজন্তুর সিংখ্যা হ্রাস পাচব, ট) োনুকির আবাসস্থকের সিংকট দেখা দেচব, ঠ) 

গ্রবশ্বজকুড় খ্াদ্যভাব প্রকট হচব, ড) স্থানগ্রবকশকি মকাোও ক্ষরা, আবার মকাোও 

বনযার প্রককাপ উত্তকরাত্তর বৃগ্রি পাচব (১৯৯০ জিষ্টাচব্দর পর দেচক সারা পৃজেবীিচু়িই 
খরা ও বনযার পজরমান উচেখচোগযিাচব বৃজি দপচয়চ ), ড) দ্গু্রভড ক্ষ, েহাোরী, 
খ্াদ্যদ্াঙ্গা শুরু হচব । সব জমজলচয় পৃজেবীচত নতুন নতুন দিৌচগাজলক, সামাজিক, 

অেমননজতক ও রািননজতক সমসযা প্রকট দেচক প্রকটতর হচব । 

গ্রবশ্ব উষ্ণাযন বা মলাবাে ওযাগ্রেডিং গ্রনযন্ত্রকনর উপাযঃ জবে উষ্ণায়ন বা দলাবাল 

ওয়াজমমং জনয়েচণর উপায়গুজল হচলা জনম্নরূপ – 

ক) জীবাশ্ম জ্বাোনীর বযবহার হ্রাসঃ কলকারখানা, োনবাহন, জবেুযৎ উৎপােন 

সবজক ুচতই িীবাি জ্বালানী জ্বালাচনার পজরমাণ েমশ েতটা পারা োয় জনয়েণ করচত 

হচব, োচত কাবমন-ডাই-অক্সাইড জনগমমচনর পজরমান েোসম্ভব কমাচত সম্ভব হয় । 
খ্) রাসাযগ্রনক সাকরর বযবহার হ্রাসঃ কৃজষচত নাইচরাচিন সার (দেমন ইউজরয়া) 
বযাবহাচরর ফচল বা়িচ  নাইরচিন অক্সাইড গযাচসর পজরমাণ । অজবলচে কৃজষকাচি 



 

রাসায়জনক সাচরর বযবহার েোসম্ভব কমাচত হচব । 
গ্) গ্রেকেন গ্রনগ্ডেকনর পগ্ররোণ হ্রাসঃ গা পালার পেন এবং িীব িন্তুচের বিম য 
দেচক জমচেন গযাচসর পজরমাণ েমশ বৃজি পাচচ্ছ । জমচেচনর এই সকল উৎসগুজলচক 

অজবলচে জনয়েণ করচত হচব । 
ঘ) অগ্রচরাচগ্ররত শগ্রির বযবহার বৃগ্রিঃ অজেরােজরত শজি বলচত দসইসব শজিচকই 
দবাোয় োচের বযবহার এখনও পেমে সমগ্র পৃজেবীচত দসই অচেম প্রেজলত হয়জন । 
এইসকল শজির অজধকাংচশরই উৎস পুননমবীকরণ করা োচব অেমাৎ, ফুজরচয় দগচল 

আবার ততজর কচর দনওয়া সম্ভব । িীবাি জ্বালানীর বযবহাচর বায়ুমন্ডচল গ্রীণ হাউস 

গযাচসর পজরমাণ েমাগত বা়িচ  । ফচল হুমজকর মুচখ প়িচ  পজরচবশ। গচবষণায় দেখা 
দগচ , প্রেজলত িীবাি জ্বালানীর পজরবচতম  জবকল্প জ্বালানী বযবহার করচল বায়ুমন্ডল 

(দেমন – কাবমন-ডাই অক্সাইড, নাইরাস অক্সাইড, জমচেন, ওচিান) এর পজরমাণ কচম 

আসচব । ফচল পজরচবশ েূষণ অচনকটাই কচম োচব । সাম্প্রজতক কাচল এই অজেরােজরত 

শজির বযবহার বৃজি জনচয় বযাপকিাচব আলাপ আচলােনা হচচ্ছ । এই জেরােজরত 

শজিগুজল হল – দসৌর শজি, বায়ুশজি, িলজবেযুৎ, বাচয়াগযাস, বাচয়াজডচিল, দিায়ার-

িাটা শজি, িূ-তাপীয় শজি, আবিম না দেচক প্রাপ্ত শজি, জনউজক্লয়ার এনাজিম  প্রিৃজত । 
ঙ) ই-ওকযস্ট বা ইকেক্ট্রগ্রনক বজড য আেদ্ানী বন্ধঃ উন্নত জবচের দেশগুচলা দেচক 

নানা ধরচণর ই-ওচয়ি বা ইচলক্ট্রজনক বিম য আমোনী হচচ্ছ আমাচের দেচশ । প্রজত ব র 

প্রায় ৬০০ জমজলয়ন বযবহৃত (দসচকন্ড হযান্ড) কজম্পউটার তৃতীয় জবচে পাোচনা হচচ্ছ । 
এসব কজম্পউটাচরর অনযতম দেতা হচলা েীন, িারত ও বাংলাচেশসহ উপমহাচেচশর 

অনযানয উন্নয়নশীল দেশগুজল; অেমাৎ, তৃতীয় জবচের এইসকল দেশগুজলচক ইচলক্ট্রজনক 

বচিম যর আস্তাকুচ়ি পজরণত করা হচচ্ছ । এইসব ই-বচিম যর মচধয হািার হািার টন 

সীসাসহ রচয়চ  আরও বহু জবষাি উপাোন, ো পজরচবচশর িনয মারাত্মক েজত বচয় 

জনচয় আসচ  । এসব েূজষত বিম য পোেম জবজিন্নিাচব জবে উষ্ণায়ন বা দলাবাল ওয়াজমমং 
বৃজি করার পাশাপাজশ সরাসজর কৃজষ সম্পে, মৎসযসম্পে, বনি সম্পে জবনচষ্টরও 

অনযতম কারণ । 
চ) পগ্ররকগ্রল্পত বনাযনঃ জবেিচু়ি েখন জবে উষ্ণায়ন বা দলাবাল ওয়াজমমং-এর 

গুরুত্বপণূম প্রজতচষধক হচলা অরণয । একজেচক অরণযচচ্ছেন দরাধ ও অনযজেচক 

পজরকজল্পতিাচব বনায়চনর মধয জেচয় জবে উষ্ণায়ন বা দলাবাল ওয়াজমমং অচনকটাই 



 

জনয়েণ করা সম্ভব । 
ছ) শগ্রিসাশ্রযী আবাসনঃ আমাচের িীবনোপচনর সবচেচত্রই পজরচবশ রোর 

জবষয়টি জনচয় িাবচত হচব । ব়ি ব়ি অট্টাজলকা, বাজ়িঘর বা ব়ি োলান জনমমাচণ 
প্রচয়ািনীয় খাজল িায়গা রাখচত হচব । প্রাকৃজতক আচলা-বাতাচসর প্রচবশ দেন সহচি হয় 

দস ধরচনর প্রেুজি বযবহার করচত হচব োচত কম তবেুযজতক বাজত জ্বালাচত হয় । জলফট, 
দিনাচরটর, এয়ার কজন্ডশন এসচবর বযবহার কমাচত গ্রীণ জবজর্ল্ং দটকচনালজির বযবহার 

অপজরহােম হচয় পচ়িচ  । শহচরর পাশাপাজশ গ্রাচমর বাজ়িঘর জনমমাচণও জবেুযত সাশ্রয়ী 
সবুিায়ন প্রচয়ািন । 
জ) পগ্ররকবশ রক্ষাসিংক্রাে চুগ্রিগুগ্রের দ্রুত বাস্তব রূপাযণঃ জবচে েমবিম মান জবে 

উষ্ণায়ন বা দলাবাল ওয়াজমমং জনচয় েুজিগুজলর দ্রুত বাস্তব রূপায়ণ খুবই েরকার । 
দকবলমাত্র আলাপ-আচলােনা নয়, েরকার গৃহীত জসিােমগুজলর দ্রুত ও বাস্তব রূপায়ণ । 
ঝ) গ্রবকল্প ও পগ্ররকবশবান্ধব দ্রবয বযবহার GREEN HOUSE GAS সৃজষ্টকারী 
উপাোনগুজলর জবকল্প ও পজরচবশবান্ধব দ্রবয বযবহাচরর উপর দিার জেচত হচব । 
ঞ) নতুন প্রযগু্রিঃ জবে উষ্ণায়ন প্রজতচরাচধর েু়িাে উির হচচ্ছ নতুন প্রেুজি । 
তাপজবেুযৎ দকচে বযবহৃত উপাোন পজরবতম ন, োনবাহচনর েেতা বৃজি, কাবমন-ডাই-
অক্সাইড পৃেকীকরণ প্রেজুি উিাবন প্রিৃজতসহ জবজিন্ন নতুন প্রেুজির উিাবন ও প্রচয়াগ 

করচত হচব । 
ট) নাগ্গ্ররক দ্াগ্রযত্বঃ পজরচবশ রো নাগজরকচের দমৌজলক োজয়ত্ব । তাই জবে উষ্ণায়ন 

বা দলাবাল ওয়াজমমং সৃজষ্টকারী উপাোনগুজল োচত পজরচবচশ কম পজরমাচন উৎপাজেত হয়, 

দস জবষচয় সকলচকই োজয়ত্বশীল হচত হচব । 

:THE END: 


