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পর্ভূতম

জলবায়ু পতরকদেবিধন সংক্রান্ত আন্তঃসরকদেরারকদে পযা নল (আইতপতসতস) সম্প্রতি ববতির জলবায়ু পতরকদেবিধ নরকদে উপরকদে
ষষ্ঠ মূলযাযন প্রতি ব ন (AR6) প্ররাি র রকদে ে। এই প্রতি ব  ন চরকদেম জলবায়ু ববতিষ্ট্য এবং এরকদে পপে নরকদে
রারকদেণ বযাখ্যা ররকদো হ য ে। ১৯৮৮ সা ল প্রতিষ্ঠারকদে পরকদে পথ্ র আইতপতসতস দ্বারকদো এই পর্ধন্ত পমার্ "মূলযাযন
প্রতি ব ন" এরকদে পাাঁচতর্ পসর্ প্ররাি ররকদো হ যতেল। এই প্রতি ব নগু লারকদে প্র িযরতর্ বযাপর এবং
র্ারকদোবাতহরভা ব পতরকদেবতিধি জলবায়ু বযবস্থারকদে দ্রুি সতঞ্চি প্রমাণ ি়ু  ল র্ রকদে ে।

আইতপতসতস তরকদে পার্ধ র তবজ্ঞানীরকদো এবং নীতিতনর্ধারকদেররকদো জলবায়ু পতরকদেবিধন তবষযর জ্ঞা নরকদে পমরু ণ্ড তহ স ব
তব বচনা র রকদে থ্া রন। সম যরকদে সা থ্ সা থ্ প্রতি ব নগু লা আরকদেও গুরুত্বপূণধ হ য উ ে ে রারকদেণ এতর্
স্পষ্ট্ হ য উে ে পর্ মান়ু ষরকদে রারকদে ণ এই গ্র হ পতরকদেবিধন সাতর্ি হ ে এবং পসই পতরকদেবিধ নরকদে
পতরকদেণতিগু লাও অিযন্ত গুরুিরকদে। উ াহরকদেণস্বরূপ ১৯৯০ সা ল প্রথ্ম তরকদে পার্ধতর্রকদে উপসংহা রকদে এ সতেল পর্,
মান়ুষ পৃতথ্বীরকদে িাপমাত্রা পতরকদেবিধন ররকদে ে তরনা এ তসদ্ধান্ত খ়্ুব দ্রুি পনওযা হ ে, অথ্ধাৎ িাপমাত্রা
পতরকদেবিধ নরকদে পপে ন মান়ু ষরকদে প্রভাব সম্প রধ তবজ্ঞানীরকদো তদ্বর্াগ্রস্ত তে লন। তরন্তু সাম্প্রতির প্রতি ব  ন এই
তসদ্ধা ন্ত উপনীি হওযা র্ায পর্ িাপমাত্রা পতরকদেবিধ নরকদে ৯৫% মান়ুষ দ্বারকদো সম্পন্ন হ য ে।

প্রতি ব নগু লা প াথ্ধতব , বায়ুমণ্ডল এবং সম়ুদ্রতবজ্ঞানী, িতি তব িষজ্ঞ এবং অথ্ধনীতিতব   রকদে ম িা
তব িষজ্ঞ  রকদে দ্বারকদো তলতখ্ি ও সম্পাত ি হ য ে। ১৯৫ তর্ প  িরকদে প্রতিতনতর্রকদো তিোতব   রকদে রাে পথ্ র
তরকদে পার্ধ রতমিন র রকদেন। পর্ হি়ু এই প্রতি ব নগুতল তবিজ়ু ়ে সরকদেরা রকদেরকদে আ লাচনারকদে জনয, িাই তব িরকদে
তবতভন্ন সরকদেরারকদে র এতর্ তনতিি ররকদে ি হ ব পর্ িারকদো সর লই এ বযাপা রকদে এরমি রকদে য েন।

ষষ্ঠ মূলযাযণ প্রতি ব ন সম্প রধ

ষষ্ঠ প্রতি ব নতর্ তিনতর্ ভা ে তবভি, র্থ্াঃ পভৌি তবজ্ঞা নরকদে তভতি; প্রভাব অতভ র্াজন এবং  ়ুবধলিা; এবং
জলবায়ু পতরকদেবিধন প্রিমন। ২০২১ সা লরকদে আেস্ট মা স পভৌি তবজ্ঞা নরকদে তভতি ি (Physical Science
Basis) ওযাতরধং গ্রুপ ১ (WGI: Working Group I) দ্বারকদো প্রস্তুি প্রথ্ম ভােতর্ প্ররাতিি হ যতেল। অনয
 ়ু তর্ পরকদেবিধী ি ২০২২ সা ল প্ররাি ররকদো হ ব। ওযাতরধং গ্রুপ ১ এ ৬৫ তর্ প  িরকদে ২৩৪ জন পলখ্র
রকদে য েন, র্ারকদো প্রতি ব ন বিতরকদেরকদে জনয ১৪,০০০ ববজ্ঞাতনর ে বষণা পর্ধা লাচনা র রকদে েন।

তবি পূ বধরকদে ি়ু লনায রির্া উষ্ণ হ য ে? সম়ুদ্রপৃষ্ঠ রি দ্রুি বা়ে ে? জলবায়ু পতরকদেবিধ নরকদে আঞ্চতলর
প্রভাবগু লা তর র্রকদে নরকদে? এবং ভতবষয ি আমা  রকদে জনয তর অ পো ররকদে ে?- প্রতি ব  নরকদে এই অং ি
আমরকদো আ লাচয প্রশ্নগু লারকদে উপরকদে এরতর্ তব েষণ প খ্ ি পা বা।

ওযাতরধং গ্রুপ ১ ও ওযাতরধং গ্রুপ ২ র্থ্াক্র ম এই প্রতি ব  নরকদে তদ্বিীয ও িৃিীয অংি তন য রাজ ররকদে ব।  
তদ্বিীয ভা ে জলবায়ু মানবপ্রভা বরকদে ভূতমরা এবং এরকদে প্রতি রকদো র্ আমরকদো তর ররকদে ি পাতরকদে িা স়ুক্ষ্ণভা ব 
তব েষণ ররকদো হ ব। এরইসা থ্ রীভা ব গ্রীনহাউজ েযা সরকদে তনঃসরকদেণ রমা না জলবায়ু পতরকদেবিধ ন সাহার্য 
ররকদে ব িা প্রতি ব  নরকদে িৃিীয ভা ে আ লাচনা ররকদো হ ব। 
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ষষ্ঠ প্রতি ব নতর্ অন্তভ়ু ধি তববৃতিরকদে তপে ন তনতিিিারকদে মাত্রা জানা ি ক্রমাংতরি ভাষারকদে এরতর্ পসর্
অন়ুসরকদেণ র রকদে। এই প  ়ু তর্ তবভা ে তবভি:

Confidence: প্রমা ণরকদে র্রকদেন, পতরকদেমাণ, গুণমান, র্ারকদোবাতহরিা এবং পলখ্র  রকদে ম র্য চ়ু তিরকদে তিতগ্ররকদে উপরকদে
তভতি র রকদে এরতর্ অন়ুসন্ধা নরকদে ববর্িারকদে এরতর্ গুণেি পতরকদেমাপ। পাাঁচতর্ পর্ােযিা বযবহারকদে র রকদে
confidence এরকদে স্তরকদে প্ররাি ররকদো হয: "অতি রম," "রম," "মাঝাতরকদে," "উচ্চ," এবং " অতি উচ্চ"।

Likelihood: পরা না ফলাফ লরকদে োতণতির পতরকদেমাপর, প্ররাতিি সম্ভাবযিা র্া পর্ধ বে ণরকদে পতরকদেসংখ্যান
তব েষণ র রকদে বা তব িষজ্ঞ  রকদে তসদ্ধান্ত দ্বারকদো প্ররাি ররকদো হ য ে।
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গ্লাস ো ি ২০২১ সা লরকদে অ টাব রকদে শুরু হ ি র্াওযা আ লাচনারকদে তবষ য অবতহি ররকদে ি প্রতি ব  নরকদে
এই প্রথ্ম অংিতর্ প্ররাি ররকদো হ ে। পূ বধও জলবায়ু স েল ন আইতপতসতসরকদে প্রতি ব  ে্রকদে গুরুত্বপূণধ
প্রভাব তেল। উ াহরকদেণস্বরূপ, ববতির উষ্ণায নরকদে ১.৫ তিতগ্র সম্পতরধি তব িষ প্রতি ব নতর্ শুর়্ু
নীতিতনর্ধারকদের  রকদে রা েই নয, জলবায়ু পতরকদেবিধ ন তন য জনসার্ারকদে ণরকদে আ লাচনা এবং িা  রকদে তবিবযাপী
উষ্ণায নরকদে "তনরকদোপ " স্তরকদে পবাঝারকদে তবষ য গুরুত্বপূণধ অব ান পরকদে খ্ ে।

রনতফ িন্স পতরকদেভাষা ( Confidence Terminology)
অতি উচ্চ রনতফ িন্স রমপ ে ১০ তর্ স়ু র্া েরকদে ম র্য ৯ তর্
উচ্চ রনতফ িন্স প্রায ১০ তর্ স়ু র্া েরকদে ম র্য ৮ তর্
মাঝাতরকদে রনতফ িন্স প্রায ১০ তর্ স়ু র্া েরকদে ম র্য ৫ তর্
রম রনতফ িন্স প্রায ১০ তর্ স়ু র্া েরকদে ম র্য ২ তর্
অতি রম রনতফ িন্স প্রায ১০ তর্ স়ু র্া েরকদে ম র্য ১ তর্ রকদো রম

সম্ভাবনারকদে পতরকদেভাষা                                ফলাফ লরকদে সম্ভাবনা
রার্ধি তনিযিা                                           > ৯৯% সম্ভাবনা
অিযন্ত সম্ভাবয                                            > ৯৫% সম্ভাবনা  
অতি সম্ভাবয                                               > ৯০% সম্ভাবনা
সম্ভাবয                                                    > ৬৬% সম্ভাবনা
না হওযারকদে সম্ভাবনা পবতি                            > ৫০% সম্ভাবনা
র্ির়্ু র সম্ভব না                                        ৩৩% পথ্ র ৬৬%সম্ভাবনা
অসম্ভাবয                                                  < ৩৩% সম্ভাবনা
অিযন্ত্ অসম্ভাবয    < ১০% সম্ভাবনা
অতি অসম্ভাবয                                              < ৫% সম্ভাবনা     
তব ষিভা ব অসম্ভাবয                                       < ৩৩% সম্ভাবনা



জলবায়ুরকদে বিধমান অবস্থা

নি়ু ন নি়ু ন জলবায়ু তি্ম়ুয লিন ম িল, নি়ু ন র্রকদে নরকদে তব েষণ, এবং এরাতর্র লাইন সংতমশ্রণ প্রমাণ
পদ্ধতিরকদে ফ ল জলবায়ুরকদে ওপরকদে মান়ু  ষরকদে প্রভাব সম্প রধ (পর্মন আবহাওযা এবং চরকদেমজলবায়ু সহ
জলবায়ুরকদে পতরকদেবিধনিীল পতরকদেসীমা) মান়ু  ষরকদে র্ থ্ষ্ট্ র্ারকদেণারকদে সৃতষ্ট্ হ য ে। অনয রথ্ায বলা র্ায তবজ্ঞানী
এবং তিোতব রকদো পূ বধরকদে পচ য আ রকদো সতেরভা ব জলবায়ু পতরকদেবিধ নরকদে রারকদেণ, ম িল, প্রভাব এবং
জলবায়ু পতরকদেবিধ নরকদে সময রকদেখ্া তচতিি ররকদে ি পা রকদেন।

সারকদেরথ্াঃa

• দ্বযথ্ধহীন ভা ব বলা র্ায মানবরমধরান্ড বায়ুমণ্ডল, মহাসােরকদে ও ভূ-পৃষ্ঠ র উষ্ণ র রকদে ি়ু  ল ে।
বায়ুমণ্ডলসহ মহাসােরকদে, ক্রা যাতিযারকদে এবং বা যাতিযা রকদে জলবায়ুরকদে বযাপর পতরকদেবিধন সাতর্ি হ য ে।

A

• জলবায়ু প্রতক্রযারকদে পূ বধরকদে পচ য উন্নি জ্ঞান, পযাতলওক্লাই মর্ এরকদে প্রমাণসমূহ এবং ক্রমবর্ধমানিীল
তবতররকদে ণরকদে প্রতি জলবায়ু বযবস্থারকদে প্রতিতক্রযা প্র িযরতর্ বযাপারকদেই ৩°C এরকদে ভারকদেসামযপূণধ জলবায়ু
সং ব নিীলিারকদে বযাপা রকদে অন়ুমান র রকদে, র্া পঞ্চম মূলযাযন প্রতি ব  নরকদে (এআরকদে 5) আ লাচয
তবষযগু লা র আ রকদো স়ুক্ষ্ণ পতরকদেস রকদে তব েষণ র রকদে।
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• পৃতথ্বীরকদে প্রতিতর্ অঞ্চল র মানবসৃষ্ট্ রারকদে ণ ঘতর্ি জলবায়ু পতরকদেবিধন ইতিম র্যই আবহাওযা এবং
জলবায়ু র চরকদেমভা ব প্রভাতবি ররকদে ে ।

• পর্ধ বেণ ররকদো পতরকদেবিধ নরকদে প্রমাণসমূহ পর্মন িাপপ্রবাহ, ভারকদেী বৃতষ্ট্পাি, খ্রকদো এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয
ঘূতণধঝ়ে, এবং, তব িষ র রকদে, মান়ু ষরকদে জলবায়ু পতরকদেবিধ নরকদে প্রভাব ২০১৩ সা ল প্ররাতিি পঞ্চম মূলযাযন
প্রতি ব ন (AR5) পথ্ র বিধমা ন বহুগু ণ িতিিালী হ য ে।

অতিতরকদেি িাপ ভারকদেী বৃতষ্ট্পাি খ্রকদো ব নরকদে আগুন মহাসােরকদে

আ রকদো ঘন ঘন আ রকদো ঘন ঘন তরে়ু অঞ্চ ল
বৃতদ্ধ আ রকদো ঘন ঘন উষ্ণাযন

অম্লীররকদেণ
িীব্রিরকদে িীব্রিরকদে অতি জন হারকদো না
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জলবায়ুরকদে সম্ভাবয ভতবষযৎ

নি়ু ন এই প্রতি ব  ন পাাঁচতর্ জলবায়ুরকদে তববরকদেণ রকদে য ে র্া প্রিযাতিি উষ্ণিারকদে স্তরকদে এবং সমা জরকদে আসন্ন
পতরকদেবিধ নরকদে সা থ্ খ্াপ খ্াই য পনওযারকদে েমিা অন়ুসা রকদে তভন্ন। প্রতিতর্ তববরকদেণ এরতর্ তভন্ন আথ্ধ-সামাতজর
তবরা িরকদে  ৃিযপর্ র এরতর্ তভন্ন রাবধন তনঃসরকদেণ বযবস্থারকদে সা থ্ র়্ুি র রকদে, র্ারকদে ফ ল এরতবংি িিাব্দীরকদে
জলবায়ু পতরকদেবিধ নরকদে তবতভন্ন পতরকদেণতি ঘর্ ি প খ্া র্ায। ভতবষয িরকদে এই  ৃিযরল্পগু লা র 'পিযািধ পসাতিও-
ই রা নাতমর পথ্' বা Shared Socio-economic path (SSPs) বলা হয। পর্খ্া ন  ়ু তর্ অ পোরৃি
আিাবা ী  ৃিয (SSP1-1.9, SSP1-2.6), এরতর্ মাঝামাতঝ  ৃিয (SSP2-4.5), এরতর্ অন্ধরারকদে ভতবষযৎ
(SSP3-7.0), এবং এরতর্ উচ্চ তনেধমন  ৃিয (SSP5-8.5) রকদে য ে।

এই প্রতিতর্  ৃ িযরকদে অর্ী ন উষ্ণায নরকদে পতরকদেমাণ তন চরকদে চা র্ধ প খ্া না হ য ে। সবধতনম্ন তনেধমন পতরকদেতস্থতি ি
SSP1-1.9 (হালরা নীল পরকদেখ্া), িাপমাত্রা 1850-1900 সা লরকদে ি়ু লনায 2081-2100 সা ল 1.4C বৃতদ্ধ পায,
র্ারকদে ফ ল, চা র্ধরকদে SSP5-8.5 (োঢ় লাল) অং ি িাপমাত্রা 4.4C এ উ ে র্ায।

তচত্র: AR6- এ বযবহৃি পাাঁচতর্ মূল তনেধমন  ৃ িযরকদে অর্ী ন ১৮৫০-১৯০০ সা লরকদে ি়ু লনায ববতির
পৃ ষ্ঠরকদে িাপমাত্রা পতরকদেবতিধি হয (তিতগ্র পসলতসযা স)
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অ পোরৃি আিাবা ী পতরকদেতস্থতি গু লা (SSP1-1.9 এবং SSP1-2.6) পযাতরকদেস চ়ু তিরকদে লেয, ববতির 
উষ্ণিা ২ তিতগ্র পসলতসযা সরকদে তন চ রকদোখ্ারকদে সা থ্ সামঞ্জসযপূণধ। তনরর্ ভতবষয ি, সব প ি িা  রকদে 
জীবাশ্ম জ্বালাতন বযবহারকদে রমা ি অতবল ে এবং তনরকদেলসভা ব রাজ ররকদে ব। এর়ু ি িি ররকদে 
মাঝামাতঝ পথ্ র পি ষরকদে ত  র তবিবযাপী তনঃসরকদেণ পনতিবাচর ত  ররকদে ম র্য ি়ু  ব র্াওযারকদে আ েই 
িূ নয পপৌঁো ি হ ব, পরননা, মানবসভযিা বািাস পথ্ র প্রচ়ু রকদে পতরকদেমা ণ রাবধন িাই অিাইি 
পিাষণ র রকদে তরন্তু এরুপ এমন প্রর়্ুতিরকদে অতস্তত্ব এখ্নও ব়ে আরা রকদে প্রমাতণি হযতন।



এই িিাব্দীরকদে পি ষরকদে ত  র,এসএসতপ 1-1.9  ৃিযর ল্প পৃতথ্বীরকদে প্রায 1.4 তিতগ্র পসলতসযাস এবং
এসএসতপ 1-2.6  ৃিযর ল্প প্রায 1.8 তিতগ্র পসলতসযাস উষ্ণিা বৃতদ্ধ পপ য ে। এই  ৃিযপর্ অন়ুর্াযী,
রাবধন তনেধমন হ্রা সরকদে েতি এবং পর্ হা রকদে আমরকদো রাবধন পিাষণ রতরকদে িারকদে মা ঝ প্রর়্ু তিেি পাথ্ধরয
রকদে য ে।

SSP1-1.9: 1850-1900 সা লরকদে ি়ু লনায 2100 সা ল প্রায 1.5C িাপমাত্রা বৃতদ্ধ পায "সামানয ওভারকদেশুর্
ররকদোরকদে প রকদে" এবং িিাব্দীরকদে মাঝামাতঝ সম য ‘পনর্ তজ রকদো’ রাবধন িাই অিাইি তনঃসরকদেণ পন্থা অবলেন ররকদো
হয।
SSP1-2.6: িিাব্দীরকদে তদ্বিীযা র্ধ রার্ধরতরকদে পনর্ তজ রকদো পদ্ধতি অবলে নরকদে মার্য ম রাবধন তনঃসরকদেণ 2C মাত্রায
থ্া র।
SSP2-4.5: এই  ৃিযর ল্প, পযাতরকদেস চ়ু তিরকদে অর্ী ন সতেতলি প্রতিশ্রুতিরকদে এরতর্  ৃিযর ল্পরকদে সা থ্ সামঞ্জসযপূণধ
থ্ারা স েও, ''জলবায়ু-নীতি পরকদেফা রকদেন্সতর্ চ়ু তি পথ্ র হালরাভা ব তবচ়ু যি হয, র্ারকদে ফ ল 21 িি ররকদে
পি ষরকদে ত  র 2.7C এরকদে রাোরাতে উষ্ণিা বৃতদ্ধ পপ য ে ”।

SSP3-7.0: এতর্ এরতর্ মাঝাতরকদে পথ্ র উচ্চ পরকদেফা রকদেন্স সম্পন্ন  ৃিযরল্প র্া হ ি পরা না অতিতরকদেি জলবায়ু
নীতি প্রতিযমান না। , "তব িষ র রকদে প্রতিযমান হয না পরা না উচ্চ নন-CO2 তনেধমন এবং অযা রকদো সাল

তনেধমন
SSP5-8.5: এতর্ অতিতরকদেি জলবায়ু নীতি তবহীন এরতর্ উচ্চ পরকদেফা রকদেন্স  ৃিযরল্প। SSP5-8.5 এরকদে ম িা
উচ্চমাত্রারকদে তনেধমন শুর়্ুমাত্র জীবাশ্ম-জ্বালাতন SSP5 এরকদে ম র্যই অজধন ররকদো হ য ে। উি  ৃিযরল্পতর্ তনর্ধারকদেণ
র রকদে এরতর্ আথ্ধ -সামাতজর উন্নয নরকদে পথ্।
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ষষ্ঠ প্রতিবেদনটিও প াঁচটি তনর্গমবনর প্রবিেকটির জনে উষ্ণ য়ন অনমু বনর ক ছ ক তছ, মধ্ে এেং
দীর্গবময় দী, এই তিনটিপতরতিতি তেবেচন কবরবছ।

Near term, 2021–2040 Mid term, 2021-2060 Long-term, 2081–2100

Scenario

Best 

estimate 

(C)

Very likely
range (C)

Best 

estimate 

(C)

Very likely
range (C)

Best 

estimate 

(C)

Very likely
range (C)

SSP1–1.9 1.5
1.2 to 

1.7
1.6 1.2 to 2.0 1.4

1.0 to 

1.8

SSP1–2.6 1.5
1.2 to 

1.8
1.7 1.3 to 2.2 1.8

1.3 to 

2.4



SSP2– 4.5 1.5
1.2 to 

1.8
2.0

1.6 to 

2.5
2.7

2.1 to 

3.5

SSP3–7.0 1.5
1.2 to 

1.8
2.1

1.2 to 

2.8
3.6

2.8 to 

4.6

SSP5–8.5 1.6
1.2 to 

1.9
2.4

1.3 to 

1.9
4.4

3.3 to 

5.7

মাঝামাতঝ পতরকদেতস্থতি ি (SSP2-4.5), রাবধন তনঃসরকদেণ রম ি শুরু ররকদোরকদে আ ে িিাব্দীরকদে মাঝামাতঝ পর্ধন্ত
উচ্চ অবস্থা ন থ্া র। এরতবংি িিাব্দীরকদে পি ষরকদে ত  র, পৃতথ্বী প্রায 2.7 তিতগ্র পসলতসযাস উষ্ণ হ য
উ ে ে। এই  ৃিযপর্তর্ পযাতরকদেস চ়ু তিরকদে অর্ী ন ২০৩০ সা লরকদে জলবায়ু প্রতিশ্রুতিরকদে সা থ্ "পমার্াম়ু তর্ভা ব
সামঞ্জসযপূণধ", অথ্ধাৎ পৃতথ্বী র্ত ভতবষয ি আরকদেও তনেধমন হ্রাস বযবস্থা গ্রহণ ররকদে ি বযথ্ধ হয ি ব পৃতথ্বী
পসই প থ্ই এতে য ে।

আইতপতসতসরকদে অন্ধরারকদে ভতবষয ি (এসএসতপ 7.0), তবিবযাপী সহ র্াতেিা পভ ে প ়ে রারকদেণ জািীযিাবা 
প িগু লারকদে উপরকদে এরতর্ িি অবস্থান গ্রহণ র রকদে। অথ্ধননতির প্রবৃতদ্ধ এবং সামাতজর অগ্রেতি স্থতবরকদে হ য
র্ায। তব িরকদে অ নর  তরকদেদ্র জাতিরকদে ম র্য জন্মহারকদে পবতি প খ্া র্ায এই অবস্থায, র্ারকদে ফ ল তবিবযাপী
জনসংখ্যা িিাব্দীরকদে পি ষরকদে ত  র প্রায 8 তবতলযন পথ্ র পব ়ে 12 তবতলযন োত়ে য র্ায। িিাব্দী র্ রকদেও
রাবধন তনেধমন অবযাহি রকদে য ে, র্ারকদে ফ ল তবিবযাপী িাপমাত্রা 2100 সা লরকদে ম র্য প্রার-তিল্প মাত্রারকদে উপ রকদে
3.6 তিতগ্র পসলতসযা স পপৌঁ ে র্ায। খ্রকদো এবং বনযা উ েখ্ র্ােযভা ব পব ়ে র্ায, গ্রীষ্মরা ল আরধতর্র
সম়ু দ্ররকদে বরকদেফ তবল়ুপ্ত হ য র্ায এবং তহর্ ও যভ র্া 50 বে রকদে এরবারকদে ঘর্ িা, পসর্া প্রায 40 গুণ পবতি
ঘ র্।

অব ি ষ, স্বাভাতবর তিল্পাযন অথ্বা উচ্চ তনেধমন  ৃিযর ল্পরকদে (SSP5-8.5) প্রসঙ্গতর্ আ লাতচি হ য ে। এই
অবস্থায তবি পরবল িারকদে তনেধমণ হারকদে তবপরকদেীিম়ুখ্ীভা ব পতরকদেবিধন ররকদে িই বযথ্ধ হয না, বরকদেং এতর্ জীবাশ্ম
জ্বালানী তনষ্কািন এবং িতি-তনতব়ে জীবনর্ারকদো র তদ্বগুণ র রকদে। পর্ হি়ু িিাব্দী জ়ু  ়ে প িগুতল আরকদেও পবতি
রযলা খ্নন এবং বযবহারকদে র রকদে, িাই তবি 4.4 তিতগ্র পসলতসযাস উষ্ণ হয, র্া লে লে বে রকদেরকদে ি়ু লনায
পবতি উষ্ণিারকদে সৃতষ্ট্ র রকদে।

সারকদেরথ্া:
• ববতির পৃ ষ্ঠরকদে িাপমাত্রা বৃতদ্ধ রমপ ে মর্য িিাব্দী পর্ধন্ত অবযাহি থ্ার ব। এরতবংি িিাব্দী ি

1.5 °C হ ি 2 ° C পর্ধন্ত ববতির উষ্ণিা বজায থ্ার ব র্ত না পরকদেবিধী  িরগুতল ি CO2 এবং
অনযানয তগ্রনহাউস েযাস তনঃসরকদে ণরকদে মাত্রা েভীরকদেভা ব হ্রাস পায।

• জলবায়ু বযবস্থায অ নর পতরকদেবিধন ববতির উষ্ণিা বৃতদ্ধরকদে স ঙ্গ প্রিযেভা ব ব়ে হ য ও ে। এরকদে
পতরকদেবিধ নরকদে ম র্য রকদে য ে েরকদে মরকদে প্রবণিা এবং িীব্রিা বৃতদ্ধ, সাম়ুতদ্রর িাপপ্রবাহ, এবং ভারকদেী
বৃতষ্ট্পাি, তরে়ু অঞ্চ ল রৃতষ ও পতরকদে বিেি খ্রকদো, এবং িীব্র গ্রীষ্মমন্ডলীয ঘূতণধঝ ়েরকদে অন়ুপাি,
পসইসা থ্ আরধতর্র সম়ু দ্ররকদে বরকদেফ, বরকদে ফরকদে আবরকদেণ এবং পারকদেমাফ্রস্ট হ্রাস।
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বাাংলাদেদের েষৃ্টিদ াণ

এই প্রথ্ম আইতপতসতস আঞ্চতলর ফযাটতির্ প্ররাি র রকদে ে। এতিযা অতভ েপ মানতচত্র তন  ধি র রকদে পর্
১৮৫০-১৯৯০ সম যরকদে ি়ু লনায 1.5 ° C পথ্ র 2 ° C ববতির উষ্ণায নরকদে পে ত্র বাতষধর ে়ে িাপমাত্রা 1-2
° C বৃতদ্ধ পা ব। 1.5 পথ্ র 2 তিতগ্র পসলতসযাস িাপমাত্রা বৃতদ্ধরকদে পে ত্র বে রকদে ৯০ পথ্ র ১২০ ত ন 35
তিতগ্র পসলতসযা সরকদে উপ রকদে িাপমাত্রা থ্ার ি পা রকদে। আরকদে 4 তিতগ্র পসলতসযাস উষ্ণিা বৃতদ্ধরকদে পে ত্র 180
ত  নরকদে পবতি এই িাপমাত্রা তবরকদোজ ররকদে ি পা রকদে।

১৯৯৮ সা লরকদে পরকদে এই প্রথ্ম, ২০২০ সা ল, বাংলা  ি তদ্বিীয  ীঘধিম এবং সব চ য ভযাবহ বনযারকদে
তিরারকদে হ যতেল, র্া ৪0 ত  নরকদেও পবতি সময র্ রকদে তেল। ২০১৮ সা ল, আমরকদো বনযারকদে ইতিহা স স বধাচ্চ
জ লরকদে স্তরকদে প  খ্তে, র্ারকদে পরকদেরিধ পভ ে র্ায প রকদেরকদে বেরকদেই। িথ্য বল ে, সাম্প্রতির বেরকদেগু লা ি প  ি
বনযা ও ঘূতণধঝ ়েরকদে তফ্র রা যতন্স পব ়ে ে। এই ঘর্নাগুতল স্থানীয  রকদে তনজ বাসস্থান পে ়ে উচ্চভূতম ি
স্থানান্ততরকদেি হ ি বার্য ররকদে ে র্া অপতরকদেরতল্পি নেরকদোয নরকদে সৃতষ্ট্ র রকদে।

সারকদেরথ্া:

• আোমী ত  ন ববতির জলবায়ু পতরকদেবিধ নরকদে রারকদে ণ বাংলা  ি আ রকদো ঘন ঘন এবং আ রকদো িীব্র ও ভারকদেী
বৃতষ্ট্পাি, বনযা এবং ঘূতণধঝ ়েরকদে সে়ুখ্ীন হ ি পা রকদে।

• এরতবংি িিাব্দী ি িাপপ্রবাহ এবং আদ্রধিাপ চাপ আরকদেও িীব্র এবং ঘন ঘন হ ব।

a

IPCC AR6 WG1 Summary Youth Policy Forum

৮

• অবযাহি ববতির উষ্ণাযন ববতির জলচক্র র আরকদেও িীব্র র রকদে ি়ু ল ব, র্ারকদে ম র্য িারকদে
পতরকদেবিধনিীলিা, ববতির পমৌস়ুমী বৃতষ্ট্পাি এবং িীব্র শুষ্ক ও আদ্রধ ঘর্না ঘর্ারকদে সম্ভাবনা রকদে য ে।

• ক্রমবর্ধমান CO2 তনেধমন পতরকদেতস্থতি ি, মহাসােরকদে এবং স্থল রাবধন ি়ু  ব বায়ুমণ্ড ল CO2
সঞ্চয র র্ীরকদে ররকদে ি রম রার্ধররকদে ব ল অন়ুমান ররকদো হয।

• অিীি এবং ভতবষয িরকদে গ্রীনহাউস েযাস তনেধম নরকদে রারকদে ণ অ নর প্রারৃতির অবস্থাই র যর
হাজারকদে বেরকদে পর্ধন্ত অপতরকদেবিধনীয থ্ার ব। তব িষ র রকদে মহাসােরকদে, বরকদে ফরকদে চা রকদে এবং ববতির
সম়ুদ্রপৃ ষ্ঠরকদে পতরকদেবিধন।

• ববতির উষ্ণায নরকদে রারকদে ণ বাংলা   ি রযার্ােতরকদে ৪ এবং রযার্ােতরকদে ৫ সাই ক্লা নরকদে প়ুনরকদোবৃতিরকদে হারকদে
বৃতদ্ধ পা ব।.

• এরতবংি িিাব্দী জ়ু ়ে উপরূলীয অঞ্চ ল সম়ুদ্রপৃ ষ্ঠরকদে উচ্চিা ক্রমান্ব য বৃতদ্ধ পা ব, তনচ়ু এলারায
আ রকদো পবতি ঘন ও িীব্র উপরূলীয বনযা সৃতষ্ট্ হ ব এবং উপরূলীয এলারারকদে েয হ ব।



• আন্তঃবাতষধর পতরকদেবিধনিীলিা বৃতদ্ধরকদে পািাপাতি এরতবংি িিাব্দী জ়ু ়ে বাতষধর এবং গ্রীষ্ম-বষধায
বৃতষ্ট্পা িরকদে হারকদে বৃতদ্ধ পা ব। (medium confidence)

• উষ্ণায নরকদে চরকদেমসীমা বৃতদ্ধ পপ য ে, পর্খ্া ন িী িরকদে মাত্রা হ্রাস পপ য ে এবং এতিযা মহা   ি এই
প্রবণিা আোমী র যর  ির র্ রকদে চলমান থ্ার ব।
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ভতবষযি জলবায়ু পতরকদেবিধন সীতমিররকদেণ:

পভৌিতবজ্ঞা নরকদে  ৃতষ্ট্ভতঙ্গ পথ্ র বলা র্ায, মানব প্রবতিধি ববতির উষ্ণাযন র এরতর্ তনত ধষ্ট্ সীমারকদে ম র্য
তন য আসারকদে জনয প্র যাজন ক্রমবর্ধমান রাবধন-িাই-অিাইি তনঃসরকদেণ সীতমি ররকদো, অন্তিপ ে রাবধন-
িাই-অিাই িরকদে তনঃসরকদেণ িূ নয নাতম য আনারকদে পািাপাতি অনযানয তগ্রনহাউজ েযা সরকদে তনঃসরকদেণ হ্রাস ররকদো।
আই.তপ.তস.তস পরকদোমিধ প য পর্, বায়ুমণ্ডল হ ি মানবসৃষ্ট্ রাবধন-িাই-অিাইি তনঃসরকদেণ হ্রাস ররকদে ি এবং
তরকদেজাভধারকদে এ মজ়ু রকদোখ্ারকদে জনয রাবধন-িাই-অিাইি তরকদেম়ুযভাল (তস.তি.আরকদে) এরকদে সেমিা রকদে য ে।
তস.তি.আরকদে িূনয CO2 তনঃসরকদেণ অজধন ররকদে ি সেম, র্ত এমন পর্ধা য এতর্ র বাস্তবাযন ররকদো হয পর্খ্া ন
মানবসৃষ্ট্ তনঃসরকদে ণরকদে পথ্ র তনষ্কািন অতর্র হ ব। নানা র্রকদে নরকদে প্রিতমিরারকদেী ও অতভ র্াজনরারকদেী পতরকদেমাপ
বযবস্থারকদে তবসৃ্তি মূলযাযন ২০২২ সা ল WG2 (অতভ র্াজ নরকদে প্রভাব এবং  ়ুবধলিা) এবং WG3 (জলবায়ু
পতরকদেবিধন তনরকদেসন) এরকদে প্রতি ব  ন ম়ুতি পাওযারকদে অ পোয আ ে।

পতরকদে িষ

 যা ইন্টারকদেেভনধ মন্টাল পযান ল অন ক্লাই মর্ পচঞ্জ (আই.তপ.তস.তস) এরকদে স চিনভা ব মন্তবয প্র া নরকদে
স়ু ীঘধ ইতিহাস রকদে য ে। ি ব সাম্প্রতির সম যরকদে তরকদে পা র্ধ (এ.আরকদে৬) িা  রকদে স়ুরকদে পতরকদেবতিধি হ য ে। এই
তরকদে পা র্ধরকদে প্রথ্ম লেণীয ত র হ লা, এখ্া ন বলা হ য ে, "এর্া স্পষ্ট্ হ য উ ে ে পর্ মানবজাতিই মূলি
বায়ুমণ্ডল, সম়ুদ্র এবং ভূতমরকদে উষ্ণাযন র প্রভাতবি র রকদে ে। বায়ুমণ্ডল, সম়ুদ্র, ক্রা যাতিযারকদে এবং
বা যাতিযারকদে এরকদে তবসৃ্তি এবং দ্রুিেতি ি পতরকদেবিধন ঘ র্ ে।"

আ রকদো সহজভা ব বল ল, আই.তপ.তস.তস এরকদে তরকদে পার্ধ হ ি জানা র্ায, বিধমান িাপমাত্রা রমপ ে তবেি ১
লে বে রকদেরকদে পর্ রান সমযরা লরকদে পথ্ র পবতি। তরন্তু এই তরকদে পার্ধ শুর়্ুমাত্র তবিবযাপী ে়ে িাপমাত্রা বৃতদ্ধ
ো়োও বিধমা নরকদে জলবায়ু পতরকদেবিধন র আ রকদো তবস্তাতরকদেিভা ব বযাখ্যা র রকদে। জলবায়ু পতরকদেবিধন পর্
ই িাম র্যই আ ে এতর্ িারকদে ওপরকদে গুরুত্ব আ রকদোপ র রকদে। পর্মন এই তরকদে পার্ধ জানায পর্, "মানব প্রবতিধি
জলবায়ু পতরকদেবিধন পৃতথ্বীরকদে তবতভন্ন অং িরকদে আবহাওযা এবং জলবায়ুেি প্রতক্রযা র প্রভাতবি ররকদে ে।" অনয
রথ্ায, এই পৃতথ্বীরকদে প্রতিতর্ স্থান - প্রতিতর্ মান়ুষ বিধমা ন চরকদেম আবহাওযারকদে সে়ুখ্ীন হ ে। পসর্া ল়ু
হাওযা, প্রবল বৃতষ্ট্পাি তরংবা খ্রকদো সহ পর্ রান মার্য মই পহার না পরন।



তর্ই জলবায়ু পতরকদেবিধ নরকদে বিধমান তচত্র। ভতবষয িরকদে পতরকদে প্রতেি তব বচনায এই প্রতি ব ন ভতবষয িরকদে
তভন্ন তভন্ন জলবায়ু পতরকদেতস্থতিরকদে জনয তভন্ন  ৃিয তব বচনা র রকদে। মান়ু  ষরকদে মাত্রাতিতরকদেি পতরকদেমা ণ তনঃসরকদেণ
ঘর্া নারকদে রারকদে ণ ভযাবহ পতরকদেতস্থতি পথ্ র শুরু র রকদে, অতবিাসযভা ব তনঃসরকদে ণরকদে পতরকদেমাণ িূ নয নাতম য
আনারকদে এবং বায়ুমণ্ডল পথ্ র রাবধন িাইঅিাইি সতরকদে য পফলারকদে  ৃিযপর্ এ ি রতল্পি হ য ে।
আিাবা ী তরে়ু  ৃিযর ল্প আমরকদো রল্পনা রতরকদে পর্ চূ়োন্ত প্রতিরূল পতরকদেতস্থতিরকদে তবরু দ্ধ মানবিা  ৃঢ়ভা ব
রু খ্  াাঁত়ে য ে; আমরকদো জলবায়ু পতরকদেবিধ নরকদে পািাপাতি  াতরকদে দ্রযরকদে হারকদে রতম য আন ি এবং
জীবনর্াত্রারকদে মান বৃতদ্ধ ররকদে ি পপ রকদেতে। পৃতথ্বী পূ বধরকদে ি়ু লনায বহুগু ণ উষ্ণিম এবং আবহাওযা প়ু বধরকদে
ি়ু লনায বহুগু ন চরকদেমভাবাপন্ন হওযা স িও এরকদে সা থ্ সফল্ভা ব খ্াপ খ্াই য পনওযা হ য ে।

এরইভা ব এরকদে তবপরকদেী ি অনয  ৃিযর ল্প আমরকদো প খ্ ি পাই পব ়ে চলা রাবধন তনঃসরকদেণসহ  াতরকদে দ্রযরকদে
হারকদে বৃতদ্ধ এবং চরকদেমভাবাপন্ন আবহাওযা; িথ্া সামতগ্ররভা ব বযথ্ধ ববতির প্র চষ্ট্ারকদে প্রতিেতব।

এই পৃতথ্বী প্রচণ্ড উষ্ণ এবং আবহাওযা আ রকদো ভযংররকদে, ি ব জলবায়ুরকদে সব চ য খ্ারকদোপ প্রভাব প্রতিহি
ররকদো হ য ে এবং সমাজ পসগু লারকদে সা থ্ মাতন য তন ি সেম। অনযত  র জািীযিাবা ,  াতরকদেদ্রয বৃতদ্ধ,
তনঃসরকদেণ এবং অরল্পনীয উিপ্ত আবহাওযারকদে রারকদে ণ ববতির সহ র্াতেিায ফার্ল র্ রকদে ে।

র্ত ববতির তনঃসরকদেণ তবষযর প্রতিশ্রুতি বাস্তবাতযি হয ি ব আমরকদো এস.এস.তপ.২-৪.৫ অন়ুসরকদেণ
ররকদে বা। ি ব প্রতিশ্রুতিরকদে সবতরে়ুই এখ্ না চচধা এবং নীতি বিতরকদে ররকদো শুরু হয তন। বরকদেং আমরকদো
এস.এস.তপ.২-৪.৫ এবং এস.এস.তপ.২-৭.০ এরকদে ম র্য পরান এরতর্ জাযোয ঝ়ু  ল আতে। ববতির
তনঃসরকদে ণরকদে প্রায  ়ুই িৃিীযাংি প্রতিতনতর্ত্বরারকদেী প িসমূহ এই িি ররকদে মাঝামাতঝ সম যরকদে ম র্য িা  রকদে
তনঃসরকদেণ িূ নয নাতম য আন ি অঙ্গীরারকদেবদ্ধ হ য ে। র্ত এই সরল প ি িা  রকদে প্রতিশ্রুতি রকদেো ররকদে ি
সেম হয এবং অনযানয উন্নযনিীল রকদোষ্ট্র িা  রকদে অন়ুসরকদেণ র রকদে ি ব এরকদে ফ ল উষ্ণাযন ১.৫ তিতগ্র পথ্ র
২ তিতগ্ররকদে আ িপা ি থ্ার ব।

এই প্রতি ব নতর্ পূবধবিধী প্রতি ব  ন উপস্থাতপি রাবধন বা জর্ রও তব েষণ র রকদে, র্া ি প খ্া র্ায
আমরকদো 1.5 তিতগ্র স্পিধ ররকদোরকদে আ েই রি পবতি রাবধন িাই অিাইি তনঃসরকদেণ ররকদে বা। প্রতি ব  নরকদে
তহ সব অন়ুর্াযী, আমরকদো পর্ হা রকদে রাবধন িাই-অিাইি তনঃসরকদেণ ররকদেতে িা ি ৫০০ তবতলযন র্ নরকদেও
পবতি রাবধন িাইঅিাইি মান়ুষ তনঃসরকদেণ ররকদে ি পা রকদে, র্া ১৫ বে রকদে তিল্পরারকদেখ্ানা পথ্ র তনঃসৃি
রাবধ নরকদে পচ যও পবতি। রাবধন বা জ র্রকদে ম র্য থ্ারারকদে জনয, তব িরকদে প্রতিতর্ প ি র ২০৫০ সা লরকদে ম র্য
পনর্ তনঃসরকদে ণরকদে পতরকদেমাণ িূনয ররকদে ি হ ব, র্া এরতর্ অসম্ভব রাজ। রারকদেণ িা  রকদে ম র্য পরউই পিমন
পরান র্ারকদোবাতহর তনম্নোমী প্রবণিা(রাবধন িাই-অিাইি তনঃসরকদে ণরকদে) প খ্া ি পারকদে ে না। ি ব পখ্যাল
রকদোখ্া জরুতরকদে পর্, এর্া প়ু রকদোপ়ু তরকদে হিািারকদে রারকদেণ হ ি পা রকদে না। আমরকদো ১.৫ তিতগ্র অতিক্রম ররকদোরকদে
প রকদেও প্রতি এর তিতগ্র উষ্ণায ন আরকদেও অতর্র পতরকদেবিধন আন ব। অিএব পৃতথ্বী অথ্ধাৎ আমা  রকদে
ররকদেণীয হ লা রাবধন িাই-অিাইি তনঃসরকদে ণরকদে হারকদে রমা না এবং এরকদে সা থ্ খ্াপ খ্াই য পনওযা, র্া
মান়ু  ষরকদে জীবন এবং জীতবরারকদে পে ত্র বযাপর পতরকদেবিধন আন ব।
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এই প্রতি ব  নরকদে পরকদেবিধী ি আস ল রী হয িা মূলি তনভধরকদে ররকদে ে রকদোজননতির প্রতক্রযারকদে ওপরকদে।
ইউনাই র্ি পনিনস পফ্রমওযারধ রন ভনিন অন ক্লাই মর্ পচঞ্জ বা ইউ.এন.এফ.তস.তস.তস এরকদে ২৬িম
রনফা রকদেন্স অব পাতর্ধজ (রপ ২৬) ন ভেরকদে মা স স্কর্লযা ন্ডরকদে গ্লাস ো পি অন়ুতষ্ঠি হ ব। এই তবিাল সভায
উি প্রতি ব নতর্ প্ররাতিি হ ব। এই স েল নরকদে তব িষ ত র হ লা, জলবায়ু তবষযর চযা লঞ্জ
পমারাতবলায উন্নি প িসমূহ রিৃধর উন্নযনিীল প িগু লা র ১০০ তবতলযন িলা রকদেরকদে অন়ু ান প্র ান
তবষযর  ীঘধ প্রিযাতিি প্রতিশ্রুতি বাস্তবাতযি হ ব। এই অথ্ধ মূলি অতভ র্াজন ও তনরকদেসন তবষযর
রমধরা ণ্ডরকদে উ ে িয খ্রকদেচ ররকদো হ ব।

বাংলা  ি অনযিম উন্নযনিীল রকদোষ্ট্র হওযায রপ২৬- এরকদে জলবায়ু তবষযর অথ্ধায নরকদে এই পতরকদেরল্পনারকদে
অন্তেধি থ্ার ব। অতভ র্াজন এবং তনরকদেস নরকদে মার্য ম জলবায়ু পতরকদেবিধন বার্াগ্রস্ত ররকদোরকদে জনয  েিারকদে
সা থ্ এই অথ্ধ বযবহা রকদেরকদে তবষ য রকদোষ্ট্র র অবিযই অঙ্গীরারকদেবদ্ধ হ ি হ ব। এই অথ্ধ অবিযই মূল
েেনি েরকদে  ়ুবধল পর্ধাযসমূ হ পপৌঁ ে ত  ি হ ব। এই আসন্ন স েলন বাংলা   িরকদে জনয আিারকদে বাণী। এই
অন়ু ান প্রাতন্তর পর্ধা যরকদে মান়ুষ  রকদে জলবায়ুরকদে আগ্রাসন পর্মন: প্রবল বৃতষ্ট্পাি, সাই ক্লান,  ীঘধ খ্রকদো ইিযাত 
হ ি রকদেো ররকদোরকদে উ ে িয বযবহারকদে ররকদো র্া ব। আই.তপ.তস.তস প্রতি ব নতর্ আসন্ন রপ২৬ স েল নরকদে
গুরুত্ব সম্প রধ অবতহি র রকদে এবং প্ররৃতিরকদে এইসরল িীব্র ও চরকদেম প্রভাব পথ্ র বাংলা  িসহ অনযানয
উন্নযনিীল প িগু লা র রীভা ব এতর্ সাহার্য ররকদে ব িারকদে প্রতি আ লারপাি র রকদে।
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