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জার্মান কেিাদরল ডর্ডনডি ের ইদোনডর্ে কোঅপাদরেন অযান্ড কিভ্িলপদর্ন্ট (ডবএর্দজি)-এর পদক্ষ ‘প্রাইদভ্ট কসক্টর
অযািাপদটেন টু ক্লাইদর্ট কিঞ্জ (ডপএসএডসডস)’ েীর্মে আন্তজমাডতে ের্মসূডির অন্তভ্ুমক্ত এই কেস স্টাডি পডরিালনা েদরদ জার্মান
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প্রথর্ অাংে: সূিনা ও পটভ্ূডর্
প্রেল্প পডরিয়
ডজআইদজি-এর র্াধযদর্ বাস্তবায়নাধীন ‘প্রাইদভ্ট কসক্টর অযািাপদটেন টু ক্লাইদর্ট কিঞ্জ (ডপএসএডসডস) েীর্মে প্রেদল্পর আদলাদে
এই কেইস স্টাডি প্রণয়ন েরা হদয়দ । এসএর্ইগুদলার জলবায়ু পডরবতমদনর ঝুডাঁ ে কর্াোডবলা এবাং ডটদে থাোর সক্ষর্তা বৃডির
কেৌেল ও উপেরণ ডনধমারণ ও তাদের পরীক্ষার্ূলে প্রদয়ােই এই আন্তজমাডতেের্মসূডির লক্ষয। প্রেল্পডট বতমর্াদনর্ধয আদর্ডরো,
রুয়ান্ডা, র্রদকা এবাং বাাংলাদেদে পরীক্ষার্ূলেভ্াদব োজ েরদ ।
বাাংলাদেদেরএেডটউোহরদণরউপরডভ্ডিেদর এই কেসস্টাডি প্রস্তুত েরা হদয়দ ।এদত খুলনায় অবডস্থত
অভ্যন্তরীণদনৌপডরবহনএবাংজাহাজডনর্মাণ খাদতর এেডট কোম্পাডনর জলবায়ুঝডুাঁ ে প মাদলািনা েদর থা থ অডভ্দ াজন কেৌেল ডনধমারণ
েরা হদয়দ । র্াঠ প মাদয় প্রাপ্ত তথয প মাদলািনারর্াধযদর্ প্রস্তুত এই েদবর্ণাডট অনযানয কোম্পাডনর কক্ষদে, ডবদের্ত খুলনা অঞ্চদলর,
প্রডতডনডধত্বর্ূলেউোহরণডহসাদব োজ েরদব।
ের্মপন্থা
ঝুডাঁ ে র্ূলযায়ন ও অডভ্দ াজন কেৌেল ডনধমারদণর কক্ষদে ক্লাইদর্ট এক্সপাটম েদবর্ণা পিডত অনুসরণ েরা হয়। ডজআইদজি ও
অযাদিলডে ক ৌথভ্াদব ২০১১ সাদল এই পিডত প্রণয়ন েদর। এই ের্মপন্থায় েদয়েডট ধাদপ ডবদের্ কোদনা কোম্পাডনর জলবায়ু
পডরবতমদনর ঝুডাঁ ে ডিডিত েদর তাদের রযাডকাং েরার র্াধযদর্ উপ ুক্ত অডভ্দ াজন প্রডিয়া ডনধমারণ েরা হয়। ক্লাইদর্ট এক্সপাটম পিডত
ডবর্য়ে তথয ও উপেরণ ডবনার্ূদলয পাওয়া াদব www.climate-expert.orgওদয়বসাইদট।

ডব ১: কোম্পাডনর র্ূলযায়ন
ডজআইদজি, অযাদিলডে, ডসইডজআইএস ও স্বাধীনপরার্েমেদের অাংেগ্রহদণ ২০১৫ সাদলর নদভ্ম্বর র্াদস পডরিাডলত হয় এই
েদবর্ণা। কর্সাসম রডে িেইয়াদিমর ওপর এই কেস স্টাডি প্রণয়দন সাদি ডতন ডেন সর্য় লাদে। কোম্পাডন র্াডলে ও ের্মেতমাের্মিাডরদের সহায়তায় ক্লাইদর্ট এক্সপাটম ওয়াডেমাং ডেটগুদলা পূরণ েরা হয়। প্রথদর্, জলবায়ু ঝুডাঁ েদত থাো সম্ভাবয খাতগুদলার
সাডবমে র্ূলযায়ন সম্পন্ন েরা হয়। এরপর অতীত ও ভ্ডবর্যদতর োডিত পডরবতমনগুদলা প মাদলািনা েরা হয়। এই আদলািনার
ডভ্ডিদত র্ূল ঝুডাঁ ে ও সুদ ােগুদলা ডিডিত েরা হয় এবাং ক্ষডত ও সম্ভাবযতার র্াো অনু ায়ী কসগুদলা ির্ান্বদয় সাজাদনা হয়।
পরবতমীদত কোম্পাডনডটর কক্ষদে সবদিদয় প্রাসডিে ঝুডাঁ ে কর্াোডবলায় কবে েদয়েডট অডভ্দ াজন কেৌেল ডনধমারণ এবাং কসগুদলার
আডথমে ও োডরেডর সম্ভাবযতা র্ূলযায়ন েরা হয়। প্রডতডট কেৌেদলর কক্ষদে প্রদয়াজনীয় বযয় ও সুডবধা এবাং েস্ট-এদেডক্টভ্দনস
প মাদলািনা েরা হয়। এসব প মাদলািনা ও সাডবমে র্ূলযায়দনর েলােদলর ডভ্ডিদত পডরদেদর্ এেডট খসিা অডভ্দ াজন কেৌেল গ্রহণ
ও ক াোদ াে পডরেল্পনা প্রণয়ন েরা হয়। এরপর এেডট সভ্ায় কোম্পাডন প্রডতডনডধদের প্রাপ্ত েলােল সম্পদেম জানাদনা হয় এবাং
তাদের র্াধযদর্ কসগুদলার থাথমতা ািাই েরা হয়।

কোম্পাডন কপ্রাোইল
কর্সাসম রডে িেইয়ািম ১৯৯২ সাদল প্রডতডিত হয়। পডরবাডরেভ্াদব পডরিাডলত এই বযবসা প্রডতিানডট খুলনায় ডনবডিত। প্রডতিানডট
দুই ধরদণর কসবা ডেদয় থাদে। এর ৭০ ভ্াে কসবাই র্ালার্াল পডরবহন খাদত। বাডে ৩০ ভ্াে কসবা িেইয়ািমদেডিে ার র্দধয
র্ূলত রদয়দ জাহাজ কর্রার্ত এবাং নতুন (র্ালবাহী) জাহাজ ও পন্টুন ডনর্মাণ। তদব এই িেইয়াদিম জাহাজ কর্রার্দতর োজই কবডে
হয়। ডবেজন স্থায়ী ও ৮০ জন অস্থায়ী কলােবল রদয়দ এই প্রডতিাদনর। বাাংলাদেদে প্রিডলত এসএর্ই সাংজ্ঞা অনু ায়ী এডট এেডট
র্াঝাডর পডরসদরর উদেযাে।
প্রডতিানডট ইডতর্দধযই ২০১৫ সাদলর জুন র্াদস খুলনায় ডপএসএডসডস আদয়াডজত “অযািাডটাং টু ক্লাইদর্ট কিঞ্জ: ডরস্কস্ অযান্ড
অপরিুডনডটজ ের স্মল অযান্ড ডর্ডিয়ার্-সাইজড্ এন্টারপ্রাইদজস (এসএর্ইজ)” েীর্মে ের্মোলায় অাংেগ্রহণ েদরড ল। েদল, প্রেল্প
ও সাংডিষ্ট ডবডভ্ন্ন পডরভ্ার্া সম্পদেম এডট আদে কথদেই অবডহত ড ল। আগ্রহপে আহ্বান েরা হদল প্রডতিানডট তাদত অাংে কনয়।
জলবায়ু ঝুডাঁ ের ধরণ ও র্াো এবাং অডভ্দ াজন কেৌেল প্রণয়দন আগ্রহ ডবদবিনায় কোম্পাডনডট ডনবমাডিত হয়।
কর্সাসম রডে িেইয়াদিমর র্াডলে কর্া. খুরদেে আলর্ োদোডি এবাং প্রদেৌেলী ও ডহসাবরক্ষেসহ কোম্পাডন বযবস্থাপনাসাংডিষ্ট
সেদলই র্ূলযায়ন প্রডিয়ায় অাংে কনয়। র্াঠ প মাদয় োদজর সর্য় সাক্ষাতোদরর র্াধযদর্ তথয সাংগ্রহ, প্রডতিাদনর সুদ ােসুডবধা
ািাই এবাং জলবায়ু পডরবতমন ঝুডাঁ ে, সুদ াে ও প্রদয়াজনীয় অডভ্দ াজন কেৌেল ডনদয় আদলািনা েরা হয়।

ডব ২: কর্সাসম রডে িেইয়ািম কোম্পাডন
িেইয়াদিম োদজর জনয সবদিদয় গুরুত্বপূণম ইনপুট উপাোন হদলা ডবদুযৎ, শ্রর্ ও োাঁিার্াল। প্রডতিাদনর কর্াট বযদয়র ২৫ ভ্ােই খরি
হয় ওদয়ডডাং কর্ডেন, আদলার বযবস্থা ও অডেস পডরিালনার জনয প মাপ্ত ডবদুযত সরবরাহ ডনডিত েরদত। বাডে বযদয়র ৬০ ভ্াে ায়
শ্রডর্ে ও োাঁিার্াল িদয়র কপ দন।
কর্সাসম রডে িেইয়াদিমর জাহাজ ডনর্মাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কসবার ভ্যালু কিইদনর পডরডধ তুলনার্ূলেভ্াদব ের্। কবডেরভ্াে োাঁিার্ালই
আদস িট্টগ্রাদর্র জাহাজ ভ্াঙা ডেল্প কথদে। অল্প ডে ু োাঁিার্াল কনয়া হয় খুলনার কেখপািায় অবডস্থত স্থানীয় এেডট বাজার কথদে।
স্থানীয় সরবরাহোরীরা সাধারণত২০ েতাাংে লাদভ্ প্রডতিানডটদত োাঁিার্াল সরবরাহ েদর। সরোডর োদজর কক্ষদে প্রদয়াজনীয় ধাতব
ডেট ঢাো কথদে সাংগ্রহ েরা হয়। ডস্টল অযাদিল ও ইডঞ্জন পাটমস্-সহ অনযানয োাঁিার্াল ঢাো ও খুলনার ডবডভ্ন্ন সরবরাহোরী প্রডতিান
কথদে কনয়া হয়।

ে ১:িেইয়াদিম প্রদয়াজনীয় গুরুত্বপূণম োাঁিার্াল ও সাংগ্রহস্থল
োাঁিার্াল
অডধে পডরর্াণ োাঁিার্াল (ডস্টল ডেট)
স্বল্প পডরর্াণ ডস্টল ডেট
ডস্টল অযাদিল, ইডঞ্জন পাটমস্ ও অনযানয
কনৌ াদন বযবহৃতরাং

সাংগ্রহস্থল
ঢাো ও িট্টগ্রার্
খুলনা
ঢাো ও খুলনা
স্থানীয় ডবদিতা

ডব ৩: কর্সাসম রডে িেইয়াদিম জাহাজ কর্রার্ত
োাঁিার্াল সার্গ্রী র্ূলত ট্রাদে আনা হয়। কনৌপদথ পডরবহন খরি তুলনার্ূলেভ্াদব ের্ হদলও সরবরাহোরীরা সিেপথদেই
কবডেরভ্াে সর্য় কবদ কনয় োরণ কনৌপদথ োাঁিার্াল পাঠাদত ২-৫ ডেন সর্য় কবডে লাদে এবাং এডট শুধুর্াে বযাপে পডরর্াণ পণয
পডরবহদণর কক্ষদেই লাভ্জনে।
জাহাজ ডনর্মাণ ও কর্রার্ত প্রডিয়ায় বযাপে ওদয়ডডাং ের্মোণ্ড প্রদয়াজন হয় এবাং এর েদল প্রিুর ডবদুযৎ খরি হয়। এেই সাদথ, প্রিুর
পডরর্াণ োাঁিার্াদলরও প্রদয়াজন হয় এ ডেদল্প। কর্সাসম রডে িেইয়ািম ইউডনট প্রডত (ডেদলাওয়াট আওয়ার) ১০ টাো১ র্ূদলয জাতীয়
ডগ্রি কথদে ডবদুযৎ পায়। প্রডত র্াদস ১০,০০০-১৫,০০০ ইউডনট ডবদুযৎ খরি হয় প্রডতিানডটর। অতীদত ডনজস্ব কজনাদরটদরর র্াধযদর্
ডবদুযৎ সরবরাহ েরা হদতা ডেন্তু এদত ইউডনট প্রডত খরি পিদতা ৭০ টাো। িেইয়াদিমর িাডহো অনু ায়ী ডবদুযত উৎপােন অতযন্ত
বযয়বহুল হওয়ায় এখন আর ডিদজল কজনাদরটর বযবহৃত হয় না।
কোম্পাডনডটর সাদথ স্থানীয় েডর্উডনডটর সম্পেম কবে ঘডনি। এর অনযতর্ োরণ হদলা প্রডতিানডটদত প্রদয়াজনীয় শ্রডর্ে স্থানীয়দের
র্দধয কথদেই ডনদয়াে েরা হয়। কবডেরভ্াে ের্মীই স্থানীয় কোদনা জনদোিীর সেসয এবাং নেীর অনয প্রাদন্ত বসবাস েদর। এদের
র্াদঝ কবে ভ্াদলা সম্পেম েদি উদঠদ । কোম্পাডনর উদেযাদে নলেূপ, পাডনর ডেল্টার ও স্বাস্থযসম্মত পায়খানার বযবস্থা েরা হদয়দ া
সাধারণ র্ানুদর্র েৃহস্থাডল োদজ বযবহাদরর জনয উন্মুক্ত।

ে ২: কোম্পাডনসাংিান্ত তথয - কর্সাসমরডেিেইয়ািম
কোম্পাডনসাংিান্ত তথয
স্থান
পণয/বযবসা
ের্মেতমা-ের্মিাডর
সডর্ডতদত সেসযতা
সাপ্লাই কিইন
প্র ুডক্ত বযবহাদরর র্াো
প্রধান ইনপুট উপাোন
অতীদত জলবায়ু পডরবতমদনর
প্রভ্াব
জলবায়ু পডরবতমদনর সম্ভাবয
প্রভ্াব

খুলনা, বাাংলাদেে
র্ালার্াল পডরবহন, জাহাজ ডনর্মাণ ও কর্রার্ত কসবা
প্রায় ১০০ (স্থায়ী ২০ জন, অস্থায়ী ৮০ জন; িাডহো অনু ায়ী)
িেইয়ািম ওনাসম অযাদসাডসদয়েন, খুলনা; ইনলযান্ড ট্রান্সদপাটম অযাদসাডসদয়েন, খুলনা
োাঁিার্াল সাংগ্রহস্থল: িট্টগ্রার্, ঢাো ও খুলনা, বাাংলাদেে
পণয ও কসবার বাজার: র্াংলা বন্দদর কনাঙরেৃত কনৌ ান, খুলনা; কনায়াপািার ডবডভ্ন্ন োরখানা,
র্াংলা; খুলনার জাহাজ র্াডলেেণ, বাাংলাদেে
র্াঝাডর: কর্রার্দতর জনয প্রদয়াজনীয় োডরেডর প্রডিয়া
র্াঝাডর: র্ালার্াল পডরবহদন কনৌ ান পডরিালনা
ডবদুযৎ, শ্রর্, োাঁিার্াল
বনযা, বৃডষ্টপাদতর পযাটানম পডরবতমন, প্রডতেুলআবহাওয়া ও পাডন, নেীদত পডল জর্া, লবণাক্ততা,
নেীভ্াঙন
ঝদির বযাপেতা ও সাংখযা বৃডি, নেীদত পডল জর্ার র্াো ও লবণাক্ততা বৃডি, োবোহ, বনযা

ডিতীয়অাংে: জলবায়ুপডরবতমদনরপ্রভ্াব
বাাংলাদেদে জলবায়ু পডরবতমদনর প্রভ্াব
‘ক্লাইদর্ট ডরস্ক ইনদিক্স ২০১৫’ অনুসাদর জলবায়ু পডরবতমদনর েদল সবদিদয়
কবডে ঝুডাঁ ের র্ুদখ থাো কেেগুদলার র্দধয অনযতর্ বাাংলাদেে। সর্ুদ্রপৃি
কথদে উচ্চতা ের্ হওয়ায় সর্ুদ্রপৃদির উচ্চতা বৃডি ও ভ্য়াবহ বনযার ঝুডাঁ ের
র্দধয রদয়দ বাাংলাদেে। কেদের কর্াট ভ্ূখদণ্ডর দুই-তৃতীয়াাংদের উচ্চতাই
সর্ুদ্রপৃি কথদে পাাঁি ডর্টাদররও ের্। ভ্ডবর্যত জলবায়ু পূবমাভ্াস অনু ায়ী
অডতডরক্ত তাপর্াো ও বৃডষ্টপাত ািাও ঘুডণমঝি, জদলাচ্ছ্বাস, োবোহ ও
খরাসহ ডবডভ্ন্ন প্রােৃডতে দুদ মাে বৃডির ঝুডাঁ ের সম্মুখীন বাাংলাদেে। এেডেদে
ডহর্ালদয়র ডহর্বাহ েলন আর অনযডেদে নেীগুদলার পাডন ধারণক্ষর্তা
ভ্ডবর্যদত েদর্ াবার েদল বনযার ঝুডাঁ ে বািদব। ডবশ্বজুদি উপেূলীয়
এলাোগুদলা ইডতর্দধযই বনযা, জদলাচ্ছ্বাস, ভ্ূ-েভ্মস্থ পাডনদত লবণাক্ততা ও
নেীভ্াঙদনর বযাপে ঝুডাঁ ের র্ুদখ রদয়দ । জলবায়ুপডরবতমদনরপ্রভ্াব
কবসরোডর খাত, ডবদের্ভ্াদব বাাংলাদেদের অথমনীডতর িাডলোেডক্ত ডহদসদব
পডরডিত ক্ষুদ্র ও র্াঝাডর উদেযােগুদলার কক্ষদে বি িযাদলঞ্জ হদয় োাঁডিদয়দ ।

ডিে ১: খুলনার র্ানডিদে কোম্পাডনর অবস্থান

খুলনায় জলবায়ু পডরবতমদনর প্রভ্াব
কর্সাসম রডে িেইয়াদিমর অবস্থান খুলনায়। েডক্ষণ-পডির্ উপেূলীয় অঞ্চদল অবডস্থত (খুলনা উন্নয়ন েতৃমপক্ষ, ২০১২) এই কজলাডট
জলবায়ু পডরবতমদনর েদল সবদিদয় কবডে ঝুডাঁ ের র্ুদখ থাো অঞ্চলগুদলার র্দধয অনযতর্। ডিে ১-এ খুলনার র্ানডিদে কোম্পাডনডটর
অবস্থান কেখাদনা হদয়দ । কেদের তৃতীয় বৃহির্ এই র্হানেরী েডক্ষণ-পডির্ বাাংলাদেদের এেডট গুরুত্বপূণম ডেল্পদেি। উিরপূবমডেদে ভভ্রব, েডক্ষণ-পূদবম রূপসা ও েডক্ষদণ পশুর নেী কবডষ্টত এই নেরী। প্রডতডট নেীই কজায়ার-ভ্াটার েডক্তোলী তারতদর্যর
জনয সুপডরডিত।
জলবায়ুসাংিান্ত তথয-উপাি অনু ায়ী, খুলনার তাপর্াো অতীদত কবে খাডনেটা কবদিদ এবাং ভ্ডবর্যদতও বািদব। আোর্ীদত,
ডবদের্ভ্াদব গ্রীষ্মোদল োবোদহর র্াো বৃডির আেকা রদয়দ । পাোপাডে, বৃডষ্টপাদতর পযাটানম পডরবতমন, ডবদের্ত বর্মাোদল
অডনয়ডর্ত বৃডষ্টপাত, এবাং ঘুডণমঝদির বযাপেতা ও সাংঘটদনর হারবৃডি কপদত পাদর। বৃডষ্টপাদতরপযাটার্ন পডরবতমদনর েদল নেীদত
এেডেদে ক র্ন পাডনপ্রবাহ ও নেীর তলদেদে পডল জর্ার পডরর্াণ কবদি াদব, অনযডেদে কতর্ডন শুষ্ক কর্ৌসুদর্ অনাবৃডষ্ট ও অডনয়ডর্ত
বৃডষ্টপাদতর েদল পাডনপ্রবাহ েদর্ াদব ও সর্ুদদ্রর লবণাক্ত পাডন ঢুদে পিদব।ব-িীদপর অাংে হওয়ায় খুলনার ভ্ূ-প্রেৃডত র্ূলত
সর্তল। র্হানেরীর ডবোল অাংদের উচ্চতা সর্ুদ্রপৃি কথদে র্াে ২.৪
ডর্টাদরর র্দতা। নেরীর বি এেডট অাংে ডনম্নর্ুখী জলাভ্ূডর্র ওপর অবডস্থত
বদল বর্মাোদল কসখাদন প্রায়ই জলাবিতা কেখা কেয়। লবণাক্ত পাডনর
অনুপ্রদবে ও সর্ুদ্রপৃদির উচ্চতা বৃডির েদল খুলনা নেরী ও তার আেপাদের
এলাোর ডবডভ্ন্ন কসবা ও অবোঠাদর্ার ওপর ক্ষডতের প্রভ্াব পিদত পাদর।
ডিে ২-এ ২০০৭ সাদল খুলনায় লবণাক্ততা পডরডস্থডত ও তার ভ্ডবর্যত ডিে
কেখাদনা হদয়দ । এদত পডরষ্কারভ্াদব কেখা ায় ক ২০৫০ সাদলর র্দধয
উপেূলীয় অঞ্চদল লবণাক্ততার র্াো ও বযাপেতা ভ্য়াবহভ্াদব বৃডি পাদব।
সাংদক্ষদপ, জলবায়ু পডরবতমদনর পাাঁি ধরদণর প্রভ্াব পিদব খুলনার ওপর
(আেদরাজা ও অনযানয, ২০১৩):
১. ঝি ও জদলাচ্ছ্বাদসর র্াো ও সাংঘটদনর হার বৃডি;
২. বনযার বযাপেতা ও সাংঘটদনর হার বৃডি;
৩. জলাবিতা বৃডি;
৪. ভ্াটার সর্য় সর্ুদদ্রর লবণাক্ত পাডনর অনুপ্রদবে; এবাং
৫. োবোদহর সাংখযা বৃডি।
অভ্যন্তরীণদনৌপডরবহনওজাহাজডনর্মাণখাদত জলবায়ু পডরবতমদনর প্রভ্াব
অভ্যন্তরীণদনৌপডরবহনওজাহাজডনর্মাণখাদত ডবডভ্ন্নভ্াদব
জলবায়ুপডরবতমদনরপ্রভ্াব পদি। এেডেদে, ডবডভ্ন্ন প্রােৃডতে দুদ মাদের েদল
জাহাজ দুঘমটনার সাংখযা কবদি ক দত পাদর। এর্ন দুদ মাদের ঘটনা েত এে
েেদে কবদি কেদ বদল জানা ায়। নেীদত পডল জর্ার োরদণ ডবডভ্ন্নধরদণর
বযবসাডয়ে ের্মোণ্ড প্রডত ব র অদপক্ষােৃত েীঘম সর্দয়র জনয বি রাখদত হদব
এবাং গুরুত্বপূণম

ডিে ১: খুলনা কজলায় লবণাক্ততা পডরডস্থডত

কনৌপথ বি েদর ডেদত হদব ার েদল অভ্যন্তরীন কনৌপডরবহন খাতসাংডিষ্ট অদনে বযবসাই িযাদলদঞ্জর র্ুদখ পিদব। অনযডেদে,
বনযাদুেমত অঞ্চলগুদলার জনয কনৌ ানই পডরবহদনর এের্াে র্াধযর্। ডে ু কোম্পাডন নতুন ধরদণর কনৌো ভতডরর ওপর োজ েরদ ।
এসব কনৌোর তলদেে তুলনার্ূলে স্বল্প েভ্ীরতাসম্পন্নহদব ডেন্তু দুদ মােোলীন সর্দয় অডধে েডতসম্পন্ন হদব (উোহরণস্বরূপ,
েযাটার্যারান)। এই খাতডট পুদরাপুডরভ্াদব কনৌপদথর ওপর ডনভ্মরেীল। নেীভ্াঙন ও লবণাক্ততার োরদণ পডল জর্ার পডরর্াণ বৃডি ও
শুষ্ক কর্ৌসুদর্ পাডনপ্রবাহ হ্রাদসর র্দতা জলবায়ু পডরবতমদনর ক্ষডতের প্রভ্াদবর েদল েত েদয়ে েেদে কনৌপদথর ভেঘময ২০,০০০
ডেদলাডর্টার কথদে েদর্ ৩,০০০ ডেদলাডর্টাদর োাঁডিদয়দ ।

তৃতীয়অাংে: কর্সাসমরডেিেইয়াদিমরদক্ষদেজলবায়ুপডরবতমদনরঝুডাঁ ে
পূদবম সাংেৃহীত তথয-উপাি, কোম্পাডনর প্রডতডনডধ ও ের্মেতমা-ের্মিাডরদের সাদথ আদলািনা এবাং কোম্পাডনর ডবডভ্ন্ন স্থাপনা
পডরেেমদনর ডভ্ডিদত কোম্পাডনডটর কক্ষদে প্রদ াজযজলবায়ু পডরবতমদনর ডবডভ্ন্ন ঝুডাঁ ে ও সুদ াে ডিডিত েরা হয়। ক্লাইদর্ট এক্সপাটম
ের্মপন্থা অনুসরণ েদর এসব ঝুডাঁ ে ও সুদ ােগুদলাদে সাতডট ভ্াদে কশ্রডণবি েরা হয় া বযবসাডয়ে ের্মোদণ্ডর সাডবমে পডরডধর ডিে
তুদল ধদর। এর র্দধয রদয়দ কোম্পাডনর অবস্থান, উৎপােন প্রডিয়া, উপেরণ ও র্জুত এবাং ের্মেতমা-ের্মিাডরর র্দতা খাত ক খাদন
জলবায়ু পডরবতমদনর প্রভ্াব সরাসডর পিদব। এ ািাও, ডনেটবতমী জনদোিী, পদণযর বাজার এবাং আডথমে সম্পে বা বযবসাসাংডিষ্ট
নীডতর্ালার র্দতাঅডধেতর ঝুডাঁ ের র্ুদখ থাো খাতগুদলাও এদত অন্তভ্ুমক্ত রদয়দ । এই খাতগুদলার ওপর ক দোদনা ধরদণর প্রভ্াব
প্রডতিাদনর সাডবমে বযবসাডয়ে ের্মোণ্ডদে প্রভ্াডবতেরদব।
ভ্বন ও অবস্থান

জদলাচ্ছ্বাদসর র্দতা প্রােৃডতে দুদ মাে কোম্পাডনর জাহাজগুদলার জনয বি হুর্ডে। ঝদি কোদনা জাহাজ
িেইয়ািম কথদে কভ্দস ক দত পাদর এবাং প্রভ্ূত ক্ষডতর ডেোর হদত পাদর। োদ নেী থাোয় কোম্পাডনর
অবস্থান অডনয়ডর্ত বৃডষ্টপাদতর কক্ষদে কবে স্পেমোতর। অডতবৃডষ্টর েদল সৃষ্ট বনযায় নেীভ্াঙন বৃডি পায় ও
নেীেূদল অডধে পডরর্াদণ পডল জদর্। এ অবস্থায় জাহাজ িলািল েরদত পাদরনা বদল বযবসাডয়ে ের্মোণ্ড
হুর্ডের সম্মুখীন হয়।
ছবি ৪- রবি ডিইয়াডড পবরদর্ডন

প্রডিয়া

বযাপে ডবদুযৎ খরদির েদল (উোহরণস্বরূপ, েীতাতপ ডনয়ন্ত্রদণর জদনয) ঘনঘন কলািদেডিাং ও ডবদুযৎ সরবরাদহ
বযাঘাত ঘদট।গ্রীষ্মোদল (জুন-অদক্টাবর) এডট সবদিদয় কবডে হয়। কবডেরভ্াে োজ ডবদুযৎডনভ্মর বদল ডবদুযৎ
সরবরাদহ বযাঘাত এই কোম্পাডনর অনযতর্ বি সর্সযা। ডবদুযত সরবরাহ বি থােদল সেল ের্মোণ্ড বি
রাখদত হয়। এই র্ুহুদতম কসখাদন ডবদুযৎ সরবরাদহর কোদনা ডবেল্প পিডত কনই।
গ্রীষ্ম কর্ৌসুদর্ উচ্চ তাপর্াোয় িেইয়াদিম বযবহৃত ডবডভ্ন্ন উপেরণ অডতডরক্ত েরর্ হদয় ায়। উোহরণস্বরূপ,
জাহাদজর োঠাদর্া ও ডস্টল কপ্লটগুদলা এদতা েরর্ হদয় ায় ক ের্মেতমা-ের্মিাডররা ডেদন দুই-ডতন ঘণ্টার কবডে
োজ েরদত পাদর না।
ভ্ারী ও টানা বর্মদণর র্দতা ডবরূপ আবহাওয়া বর্মাোদলর প্রায় ডনয়ডর্ত ঘটনা। এর্ন বৃডষ্টপাদতর ঘটনা এখন
বর্মাোল ািাও ঘটদ । ভ্ারী বৃডষ্টপাত হদল িেইয়াদিমর োদজ বযাঘাত ঘদট। র্াথার ওপর াে না থাোয়
বৃডষ্টর র্দধয ইদলেট্রডনে ন্ত্রপাডত বযবহার বা রাংদয়র োজ েরা ায় না। েদল রাং ও ওদয়ডডাংদয়র োদজ
বযাঘাত ঘদট।
ঝদির সাংখযা কবদি কেদল বি জাহাজ কথদে কোম্পাডনর জাহাদজ র্াল ওঠানার্ায় সর্সযা কেখা কেয়। অতীদত
ঘন্টার পর ঘণ্টা বা তারও কবডে সর্য় র্ালার্াল পডরবহন বি রাখদত হদয়দ । প্রডতেূল আবহাওয়ায় জাহাজ
িালাদনা েডঠন হদয় পদি এবাং এরের্ পডরডস্থডতদত দুঘমটনার সাংখযা কবদি কেদ । জাহাদজ কনডভ্দেেন িাটম,
ডজডপএস, আবহাওয়া কেি, এদো সাউন্ডার বা কসানার ডসদস্টর্ না থাোয় ঝুাঁডের র্াো আদরা কবদি ায়।
কোম্পাডনডটর অবস্থান নেীর োদ ও সর্ুদ্রপৃি কথদে ের্ উচ্চতায় হওয়ার েদল প্রডত ব র ১০-১২ বার
িেইয়ািমডট আাংডেেভ্াদব পাডনদত তডলদয় ায়। এসর্য় ডবদুযৎিাডলত ন্ত্রপাডত বযবহার েরা ায় না বদল
স্বাভ্াডবে ের্মপ্রডিয়া বযাহত হয়।

উপেরণ ও র্জুত

বৃডষ্টপাদতর পযাটানম পডরবতমন, া েীঘমস্থায়ী খরার োরণ, অথবা অডতবৃডষ্টর েদল, ডবদের্ত েীতোদল, নেীদত
পাডনর স্তর অদনে নীদি কনদর্ ায়। েলশ্রুডতদত নেী ও কোম্পাডনর িেইয়াদিমর র্াদঝ জাহাজ আনা-কনয়া
প্রায় অসম্ভব হদয় পদি। পুদরা েীতোদল র্াে য়ডেন জাহাজ আনা-কনয়া েরা ায়।
কনৌপদথ ির্বধমর্ান হাদর পডল জর্ার োরদণ োদেমা জাহাজ পডরিালনা েরা েডঠন হদয় পদি। ভ্াটার সর্য়
জাহাজগুদলা পুদরাপুডর কবাঝাই েরা ায় না োরণ এসর্য় জাহাদজর তলদেে নেীদত আটদে াবার সম্ভাবনা
কবডে থাদে। েদল দুঘমটনার সম্ভাবনাও কবদি ায়। অডধে পডল জর্ার েদল ভ্াটার সর্য় ও েীতোদল
র্ালার্াল খালাদসর জনয জাহাজ িেইয়াদিম ডভ্িদতই পাদর না অদনে সর্য়। এরূপ পডরডস্থডতদত কোম্পাডনডটর
বযবসাডয়ে ো মিদর্ বযাপে বযাঘাত ঘদট। বর্মাোদল কনৌপথগুদলা িলািদলর উপদ ােী থাদে ডেন্তু শুষ্ক
কর্ৌসুদর্ কসগুদলা অদনে সর্য়ই পুদরাপুডর বি হদয় ায়। েদল বযবসাডয়ে ের্মোণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়। ডবেল্প ও
অদপক্ষােৃত েীঘম পথ কবদ ডনদল জ্বালাডন খরি ও সর্য় দুদটাই কবডে লাদে।
বনযা ও ঝি কোম্পাডনডটর জনয বি ধরদণর ঝুডাঁ ে বদয় আদন। এসব দুদ মাদের সর্য় অদনে র্ূলযবান োাঁিার্াল
নষ্ট হদয় ক দত পাদর এবাং ডবডভ্ন্ন দুর্ণোরী পোথম নেীদত েডিদয় পিদত পাদর।
নেীর পাডনদত লবণাক্ততা বৃডির ক্ষডতের প্রভ্াব জাহাদজর জীবনোদলর ওপর পদি োরণ জাহাদজ র্ডরিা
ধরার সম্ভাবনা কবদি ায়। িেইয়াদিম বযবহৃত ডবডভ্ন্ন ন্ত্রপাডত ক র্ন করল লাইন, ট্রডল বা কেবদলর কক্ষদেও
এেই সর্সযা হদত পাদর।

ের্মেতমাের্মিাডর/েডর্উডনডট

উচ্চ তাপর্াো িেইয়াদিমর ের্মীদের জনয অনযতর্ প্রধান সর্সযা। কোম্পাডন এলাোয় তাপর্াো ৪০ ডিডগ্র
কসলডসয়াদসরও কবডে ওদঠ। এর েদল োদজর পডরদবে ডবনষ্ট হয় এবাং শ্রডর্েরা তাদের স্বাভ্াডবে ের্মঘন্টার
র্াে ৭০ ভ্াে সর্য় োজ েরদত পাদর।
েীতোদল ঘন েুয়াোয় কেডর িলািল স্বাভ্াডবে থাদে না। েদল অদনে ের্মীরই থাসর্দয় ের্মস্থদল কপৌাঁ াদত
সর্সযা হয়।
কর্সাসমরডেিেইয়াদিমর সাদথ ডনেটবতমী িেইয়ািমগুদলার সম্পেম ভ্াদলা। েদল, সাংডিষ্ট সবাই ক্ষডতগ্রস্ত হদে - জলবায়ু পডরবতমদনর এর্ন ডে ু প্রভ্াব ডবর্দয় তারা অডভ্জ্ঞতা ডবডনর্য় েরদত পাদর।

সরোর/প্রডবধান

আন্তজমাডতে জাহাজ ডনর্মাণ ডবডধ কর্দন িলদতহয় কোম্পাডনডটর। এদত ডে ু েদঠার ডবডধডনদর্ধ রদয়দ া
কোম্পাডনর বযবসায় সুেৃঢ় প্রভ্াব কেদল। এ প্রডবধাদন নতুন জাহাজ ডনর্মাদণর সাংখযা ডনধমারণ েদর কেয়া হদয়দ
এবাং জাহাদজর নতুন নেোর ক অনুদর্ােন প্রডিয়া ডনধমারণ েদর আদ তা অদনে সর্য়সাদপক্ষ ও েডঠন।
োাঁিার্াদলর ওপর র্ূলয সাংদ াজন ের (ভ্যাট) আদরাপ েরদ সরোর। এর েদল উৎপােন খরি বৃডি পাদে।
বতমর্াদন সুডনডেমষ্ট খাতডভ্ডিে কোদনা পডরদবে ের্মসূডি কনই সরোদরর ার প্রভ্াব পিদ কোম্পাডনর ওপর।
এেইভ্াদব জলবায়ু অডভ্দ াজন প্রডিয়াদে উৎসাডহত েরার লদক্ষয সরোর এখন প মন্ত কোদনা পেদক্ষপ
কনয়ডন।

বাজার

নেীদত লবণাক্ত পাডনর ির্বধমর্ান অনুপ্রদবদের েদল জাহাদজ দ্রুত র্ডরিা ধরদ । েদল জাহাজ কর্রার্ত বা
ডনডেমষ্ট কোদনা অাংদের প্রডতস্থাপদনর িাডহো কবদি িদলদ বাজাদর।

অথমায়ন

ডে ু অডভ্দ াজন পেদক্ষপ বাস্তবায়দন বি অাংদের ডবডনদয়াে প্রদয়াজন া কোম্পাডনডটর জনয আডথমে কবাঝা হদয়
ক দত পাদর। ঋণ ডনদল িিা সুে ডেদত হয়। জলবায়ু পডরবতমদনর প্রভ্াদবর ওপর এখন প মন্ত কোদনা বীর্া
পিডত িালু হয়ডন এই খাদত। জলবায়ু পডরবতমদনর েদল ক্ষডত ক র্ন ঝদির সর্য় শ্রডর্ে দুঘমটনার কক্ষদে
ডবেযর্ান বীর্াগুদলা কোদনা োভ্াদরজ কেয় না।

িতুথম অাংে: কর্সাসম রডে িেইয়াদিমর জলবায়ু অডভ্দ াজন
কর্সাসম রডে িেইয়াদিমর কক্ষদে জলবায়ু পডরবতমদনর ঝুডাঁ ে র্ূলযায়দনর পর ঝুডাঁ ে ডনরসন ও সুদ াদের সডঠে বযবহার ডনডিত েরার
লদক্ষয প্রডতিানডটর জনয সম্ভাবয অডভ্দ াজন কেৌেল ডিডিত েরা হয়।
ভ্বন ও অবস্থান

বতমর্াদন কোম্পাডনডট আবহাওয়ার ডনয়ডর্ত ক পূবমাভ্াস পায় তা অদনোাংদেই অডনভ্মরদ ােয। এর েদল,
সম্ভাবয ঝি বা অনযানয প্রােৃডতে দুদ মাে কর্াোডবলায় প্রডতিানডট থা থভ্াদব প্রস্তুত নয়। জদলাচ্ছ্বাদসর কক্ষদে
োদেমা জাহাজগুডলদে ডনরাপদে রাখা বা ডনরাপে কোদনা বন্দদর ডনদয় াওয়া প্রদয়াজন। জদলাচ্ছ্বাস, ঝদিা
হাওয়া বা উিাল কঢউ কথদে জাহাজ ও র্ালার্াল রক্ষায় এেডট েডক্তোলী আশ্রয়দেি েদি কতালা ক দত পাদর।
জাহাজ র্াডলে ও িালেদের জনয ডনভ্মরদ ােয তথয সরবরাদহর লদক্ষয এেডট স্থানীয় আবহাওয়া কেি এবাং
র্াংলা বন্দর েতৃমপদক্ষর সাদথ ডনডবি সহদ াডেতা ও ক াোদ াে স্থাপদনর বযবস্থা েরা ক দত পাদর।
উচ্চ তাপর্াো কর্াোডবলায় ক াট-বি ডবডভ্ন্ন আেৃডতর াে ক্ত
ু অবোঠাদর্া ডনর্মাণ েরা ক দত পাদর া এেই
সাদথ বৃডষ্ট কথদেও সুরক্ষা কেদব। ডগ্রি কথদে পাওয়া ডবদুযদতর ওপর ডনভ্মরতা ের্াদত এসব াদের ওপর
কসৌরডবদুযৎ পযাদনলও বসাদনা ক দত পাদর।

প্রডিয়া

ডবদুযৎ খরি ের্াদত ের্মীদের জ্বালাডন-সাশ্রয়ী ন্ত্রপাডত বযবহাদরর ওপর প্রডেক্ষণ কেয়া ক দত পাদর। জ্বালাডনসাশ্রয়ী ওদয়ডডাং কর্ডেদনর বযবহাদর ডবদুযৎ খরি বহুলাাংদে েদর্ াদব। কসৌরডবদুযৎ-এর র্দতা ডবেল্প উৎস
কথদে ডবদুযৎ সরবরাদহর বযবস্থা েরা কেদল ডগ্রি কথদে পাওয়া ডবদুযদতর ওপর ডনভ্মরতা েদর্ আসদব। এর
েদল ডবদুযৎ খাদত বযয়ও েদর্ আসদব।
িেইয়ািম কথদে পডল অপসারদণর োজডট সনাতনী পিডতদত েরা হয় বদল এদত প্রিুর শ্রর্ বযয় হয়। পডল
অপসারদন জ্বালাডন-সাশ্রয়ী পাম্প বযবহার েরা কেদল স্বাভ্াডবে ের্মোণ্ড বযাহত হদব না। ির্বধমর্ান পডল
জর্ার প্রডিয়া কর্াোডবলা ও জাহাজ আনা-কনয়ার োজ ডনরবডেন্ন রাখদত হাইদরাডলে োঠাদর্া বা পডল
অপসারদণ কজট পাম্প বসাদনা ক দত পাদর। এর েদল আরও কবডে সাংখযে জাহাজ কর্রার্ত েরা ও শ্রর্-বযয়
ের্াদনা াদব। সব ডর্ডলদয়, কোম্পাডনর বযবসা ভ্াদলা হদব।
জাহাজ িালনাসাংিান্ত ন্ত্রপাডত প মাপ্ত পডরর্াদণ বসাদনা হদল প্রডতেূল আবহাওয়ায় কনৌ ান পডরিালনা সহজ
হদব এবাং পণয পডরবহন বযাহত হওয়ার ও দুঘমটনার ঝুডাঁ ে েদর্ আসদব। পাোপাডে, এর েদল কোম্পাডনডট
সহদজই আেেম কনৌপথ ডিডিত ও বযবহার েরদত পারদব। র্ানসম্পন্ন ন্ত্রপাডতর বযবহাদরর েদল ডবেযর্ান ও
সম্ভাবয জাতীয় ও আন্তজমাডতে নীডতর্ালার প্রডতপালনও ডনডিত হদব। কসানার, এদো সাউন্ডার,
আবহাওয়াসাংিান্ত তথয সরবরাহ বযবস্থা, িাটম প্লটার ও রািাদরর র্দতা প্র ুডক্ত জাহাদজ বযবহার েরদত িাইদল
প্রথদর্ সাংডিষ্ট বযডক্তদের ডবডভ্ন্ন ধরদণর প্রডেক্ষদণর প্রদয়াজন। জাহাজ িালনায় উন্নত প্র ুডক্ত ও কেৌেল
বযবহাদরর েদল সর্য়র্দতা অডধেতর ডবশ্বস্ত কসবাোন সম্ভব হদব। অডভ্দ াজদনর কক্ষদে আদরেডট পেদক্ষপ
হদত পাদর জাহাদজর জনয নতুন নেো (উোহরণস্বরূপ,স্বল্প েভ্ীরতাসম্পন্ন তলদেে ও অডধেতর েডক্তোলী
োঠাদর্া) প্রণয়ন েরা াদত এডট আরও ো মেরভ্াদব েডক্তোলী ঝি বা জদলাচ্ছ্বাস কর্াোডবলা েরদত পাদর
এবাং অেভ্ীর পাডনদত িলািদলর উপদ ােী হয়।
োদেমা জাহাদজর জীবনোল বৃডির লদক্ষয অডধেতর কটেসই রাং ও কোডটাং বযবহাদরর সুদ াে রদয়দ । ডনডেমষ্ট
ডে ু ক্ষয়দরাধী রঙ (উন্নত হাদিমনার/কোডটাং) পাওয়া ায় এবাং রঙ বযবহাদরর ডে ু উন্নত কেৌেল রদয়দ া
বযবহাদর ঘনঘন জাহাজ রঙ েরার প্রদয়াজন হদব না। ের্ অযাডিডটভ্ ও কেডর্েযালসর্ৃি উন্নতর্াদনর রঙ
বযবহার েরা ক দত পাদর। এর েদল িদট াওয়া রদঙর সাদথ তুলনার্ূলে ের্ পডরর্াণ রাসায়ডনে দ্রবয
র্াডটদত পিদব এবাং পডরদবে েূর্ণ অদপক্ষােৃত ের্ হদব। িেইয়ািম ের্মীদের জাহাজ রক্ষণাদবক্ষদণর ওপর
প্রডেক্ষণ প্রোন েরা হদল অডতডরক্ত কর্রার্ত খরি েদর্ আসদব।

ের্মেতমাের্মিাডর/েডর্উডনডট

গ্রীষ্ম কর্ৌসুদর্ উচ্চ তাপর্াো কথদে রক্ষা েরদত ের্মেতমা-ের্মিাডরদের জনয এেডট স্থায়ী কেি বানাদনা ক দত
পাদর। এদত তাদের উৎপােন ক্ষর্তা বৃডি পাদব। এ ািা, বৃক্ষদরাপণও েরা ক দত পাদর। এর বহুডবধ
উপোডরতা রদয়দ । বাতাস কথদে োবমন িাই-অক্সাইি ও অনযানয ক্ষডতের উপাোন কোর্ণ েদর িেইয়াদিমর
বাতাস ডনর্মল েরার পাোপাডে ায়া কেয়া ও তাপর্াো ের্াদনার োজও েরদব ো গুদলা।
ের্মীদের স্বাস্থয ও ো মক্ষর্তা বৃডির আদরেডট ভ্াদলা উপায় হদত পাদর ডেেট পিডত িালু েরা ক ন তারা
সোল ও ডবোল/সিযায় ডেেট অনু ায়ী োজ েরদত পাদর।

সরোর/প্রডবধান

বযবসা পডরিালনার স্বাদথম কনৌপদথর করডজাং ও রক্ষণাদবক্ষদণর জনয সরোদরর োদ প্রদয়াজনীয় সাহা য িাইদত
পাদর কোম্পাডনডট।
কনৌ াদন আধুডনে ডনরাপিা সরঞ্জার্ সাংরক্ষণ ডবর্য়ে ডবডধর্ালার েদঠার প্রদয়াে ডনডিত েরা কেদল
কোম্পাডনগুদলা তাদের র্ান উন্নয়দন বাধয হদব ার েদল হয়দতা দুঘমটনার সাংখযাও েদর্ আসদব। আবহাওয়া
পূবমাভ্াস সরঞ্জার্ এবাং দুদ মােপূণম আবহাওয়ায় কনৌিালনায় প্রদয়াজনীয় ন্ত্রপাডতর বযবহার কনৌ ান র্াডলেদের
জনয বাধযতার্ূলে েরা হদল জাহাজ িালনা সহজতর হদব।
কেদের প্রডতডট বন্দর, িেইয়ািম ও কনৌ াদন আবহাওয়া ও জদলাচ্ছ্বাস সম্পডেমত সতেমবাণীর থা থভ্াদব
সরবরাদহর ডনিয়তা ডেদত হদব সরোদরর সাংডিষ্ট েতৃমপক্ষদে।
প্রডতেূল আবহাওয়ায় ো মক্ষর্ ডিজাইদনর জাহাজ ভতডর ডবর্দয় ডে ু অবোঠাদর্ােত েতম আদরাপ েরদত পাদর
সরোর।

বাজার

ভ্ডবর্যদত প্রডতেূল জলবায়ু পডরডস্থডত ও পাডনদত অডতডরক্ত লবণাক্ততার োরদণ জাহাদজর জীবনোল েদর্
াদব া এই খাদতর বযবসার জনয এেডট বি িযাদলঞ্জ হদয় োাঁিাদব। েদল উন্নততর অযাডন্ট-েদরাডসভ্ রদঙর
িাডহো কবদি াদব। এ ধরদণর রঙ বযবহাদরর সুেল ডবর্দয় জনসদিতনতা বৃডির প্রদয়াজন হদব।
পডরবডতমত জলবায়ু পডরডস্থডতদত কিতাদের িাডহোর অনু ায়ী উিাল সর্ুদদ্র িলািদল সক্ষর্ ও ডনরাপে জাহাজ
ভতডর এই খাদতর বাজার িাডহো বািাদনার আদরেডট উপায় হদত পাদর।

অর্ডায়ন
অডভ্দ াজন কেৌেদলর বাস্তবায়দন অথমায়দনর জনয ডবেল্প উৎস খুাঁজদত হদত পাদর এই খাদতর
কোম্পাডনগুদলাদে। এ কক্ষদে জলবায়ু পডরবতমনসাংিান্ত জাতীয় ও আন্তজমাডতে তহডবলগুদলা (উোহরণস্বরূপ,
গ্রীন কিডিট লাইনস ও জলবায়ু তহডবল) ভ্াদলা উৎস হদত পাদর।

র্ূল ঝুডাঁ ে ও তার সর্াধান সাংদক্ষদপ ে ৩-এ কেয়া হদয়দ ।

ে ৩: জলবায়ু পডরবতমদনর প্রভ্াব ও সাংডিষ্ট অডভ্দ াজন পেদক্ষপ
জলবায়ু
পডরবতমদনর
প্রভ্াব
তাপর্াো বৃডি

ঝি

রডে িেইয়ািম
পণয
িেইয়ািম
পডরবহন
কসবা
র্াঝাডর
উচ্চ

উচ্চ

ডনম্ন

কোম্পাডনর ঝুডাঁ ে

সাংডিষ্ট অডভ্দ াজন পেদক্ষপ

- ের্মীদের ডনম্ন উৎপােনেীলতা
- জ্বালাডন ডবভ্রাট
- ডবেল্প পিডতদত ডবদুযৎ
উৎপােদনর সাশ্রয়ী উপাদয়র
অভ্াব
- জাহাজ আনা-কনয়ায় বাধা
- পণয পডরবহন কসবায় বযাঘাত
- পণয কবাঝাই ো মির্ বি হদয়
াওয়া বা অদধমদে কনদর্ আসা
- দুঘমটনা/ডনরাপিা ঝুডাঁ ে

- স্থায়ী কেি ডনর্মাণ/বৃক্ষদরাপণ
– জ্বালাডন সাশ্রয়/জ্বালাডন-সাশ্রয়ী
ভবদুযডতে সরঞ্জাদর্র ওপর প্রডেক্ষণ
- কসৌরডবদুযৎ বযবহার
- আবহাওয়া ডবর্য়ে তথয সরবরাদহর
উন্নয়ন
- জাহাজ িালে/ের্মীদের জনয কনৌ ান
িালনা প্রডেক্ষণ
- কনৌ ান িালনা সরঞ্জার্
- জলবায়ু ঝুডাঁ ে কর্াোডবলায় সক্ষর্
জাহাদজর নেো

অডতবৃডষ্ট

নেীদত বনযা

র্াঝাডর

উচ্চ

উচ্চ

ডনম্ন

- কর্রার্ত/রঙ েরা সম্পডেমত
ের্মোদণ্ড বযাঘাত
- ভবদুযডতে ন্ত্রপাডত সাংডিষ্ট
দুঘমটনা
- পণয পডরবহন কসবায় বযাঘাত
- কর্রার্ত/রঙ েরা সম্পডেমত
ের্মোদণ্ড বযাঘাত
- দুঘমটনা/ডনরাপিা ঝুডাঁ ে
- জাহাজ িালনায় সর্সযা

- রাই িে
- স্থায়ী কেি
- ডনরাপিাপ্রডেক্ষণ
- জাহাজ িালে/ের্মীদের জনয কনৌ ান
িালনা প্রডেক্ষণ
- কনৌ ান িালনা সরঞ্জার্
- জলবায়ু ঝুডাঁ ে কর্াোডবলায় সক্ষর্
জাহাদজর নেো

লবণাক্ত পাডনর
অনুপ্রদবে

উচ্চ

র্াঝাডর

- জাহাজ ও ন্ত্রপাডতর দ্রুত ক্ষয় - উন্নত ক্ষয়দরাধী রঙ/হাদিমনার কোট
ও অনযানয ক্ষডত
- সরঞ্জার্ রক্ষণাদবক্ষণ ডবর্য়ে প্রডেক্ষণ

পডল জর্া

উচ্চ

উচ্চ

- জাহাজ আনা-কনয়ায় সর্সযা
- জাহাজ িালনায় সর্সযা
- পণয কবাঝাই ো মির্ অদধমদে
কনদর্ আসা

- হাইদরাডলে োঠাদর্া/পাডনর কজট
পাম্প

পঞ্চর্ অাংে: উপসাংহার
কভ্ৌেডলে অবস্থান ও আথম-সার্াডজে অবস্থার কপ্রক্ষাপদট বাাংলাদেদে জলবায়ু পডরবতমদনর ঝুডাঁ ে কবডে ডেন্তু তা কর্াোডবলায়
অডভ্দ াজন পেদক্ষপ ের্। জলবায়ু পডরবতমন বাাংলাদেদের কটেসই উন্নয়ন ও অথমননডতে প্রবৃডির জনয বি হুর্ডে হদয় োাঁডিদয়দ
এবাং ভ্ডবর্যদত আদরা প্রেট আোর ধারণ েরদব।
প্রেল্প এলাো খুলনায় সবদিদয় কবডে ঝুডাঁ েদত থাো বযবসা প্রডতিানগুদলার র্দধয অনযতর্ হদলা এই ক্ষুদ্র ও র্াঝাডর ডেল্প
উদেযােগুদলা (এসএর্ই)। প্রায় কক্ষদেই জলবায়ু অডভ্দ াজদনর জনয প্রদয়াজনীয় েক্ষতা, সম্পে ও অবোঠাদর্ােত সুডবধা থাদে
নাএসএর্ইগুদলার। পাোপাডে অডভ্দ াজন সাংডিষ্ট ডবডভ্ন্ন আডথমে পডরেল্পনা সম্পদেম এদের অদনে কক্ষদে কোদনা ধারণাই থাদে
না বা থােদলও তার সুডবধা ডনদত পাদর না।
এসব োরদণই জলবায়ু ঝুডাঁ ে ও সম্ভাবয অডভ্দ াজন পেদক্ষপ সম্পডেমত জ্ঞান ও েক্ষতা উন্নয়দন এসএর্ইগুদলাদে সহায়তা কেয়
ডপএসএডসডস ের্মসূডি। ঝুডাঁ ে বযবস্থাপনার েৃডষ্টদোণ কথদে জলবায়ু পডরবতমদনর ডবর্য়ডট বযবসাডয়ে কেৌেদল অন্তভ্ুমক্ত েরা
এসএর্ইগুদলার জনয জরুডর হদয় পদিদ । পাোপাডে, জলবায়ু পডরবতমদনর সাদথ কিতাদের িাডহোয় পডরবতমন ও অডভ্দ াজন
কেৌেদলর িাডহো বৃডি পাদে। েদল, নতুন নতুন বযবসাসুদ ােও সৃডষ্ট হদত পাদর।
এেডট ডনডেমষ্ট কোম্পাডনর -- কর্সাসম রডে িেইয়ািম -- জনয উপ ুক্ত অডভ্দ াজন কেৌেল প্রণয়ন প্রডিয়া তুদল ধরা হদয়দ এই কেস
স্টাডিদত। ক্লাইদর্ট এক্সপাটম েদবর্ণা পিডত প্রদয়াদের র্াধযদর্ কোম্পাডনডট প্রদ াজয জলবায়ু ঝুডাঁ ে ও সুদ াে এবাং প মাপ্ত অডভ্দ াজন
পেদক্ষপ ডিডিত েদর। জলবায়ু পডরবতমদনর অতীত ও ভ্ডবর্যতেলােল প মাদলািনা েদর কেখা ায়, বযবসাডয়ে ো মির্ ডবডিত
েদর জলবায়ু পডরবতমদনর এর্ন প্রভ্াবগুডলর র্দধয কর্সাসম রডে িেইয়াদিমর কক্ষদে সবদিদয় কবডে প্রদ াজয হদলা তাপর্াো বৃডি,
অডতবৃডষ্ট বা অডনয়ডর্ত বৃডষ্টপাত, লবণাক্ততা ও ঘনঘন ঝি। ঝুডাঁ ে ডনরসদন দথাপ ুক্ত অডভ্দ াজন পেদক্ষপ র্ানবসম্পে, সর্য়,
ডবডনদয়াে বযয় ও োডরেডর জডটলতা আনু ায়ী ডবডভ্ন্ন ধরদণর হদত পাদর। ডে ু উদেযাে কনা-ডরদগ্রট পেদক্ষপ২ ডহদসদব ডবদবডিত হদত
পাদর (ক র্ন, জ্বালাডন-সাশ্রয় পেদক্ষপ) আবার কোদনাটার কক্ষদে উচ্চ বযয় জডিত থােদত পাদর (ক র্ন, অবোঠাদর্ােত ডবডনদয়াে)।
োডরেডর ও আডথমে েৃডষ্টদোণ কথদে ডবডভ্ন্ন অডভ্দ াজন পেদক্ষদপর ির্ডবনযাস ও ডনডেমষ্ট ডে ু পেদক্ষদপর েস্ট-কবডনডেট ডবদির্দণর
র্াধযদর্ কর্সাসম রডে িেইয়াদিমর কক্ষদে ডনম্নডলডখত ডবর্য়গুদলা অগ্রাডধোরর্ূলে পেদক্ষপ ডহদসদব ডিডিত হদয়দ :
১. প্রডতেূল আবহাওয়া ও পডল জদর্ াওয়া কনৌপদথ কনৌ ান পডরিালনার সক্ষর্তা উন্নয়দন জাহাজ িালনা ডবর্য়ে প্রডেক্ষণ
ও প্রদয়াজনীয় সরঞ্জার্াডে সরবরাহ
২. জাহাদজর জীবনোল বৃডির লদক্ষয উন্নতর্াদনর ক্ষয়দরাধী রদঙর বযবহার
৩. জ্বালাডন ডনভ্মরতা ের্াদত ভবদুযডতে ন্ত্রপাডতর ডবদুযৎ-সাশ্রয়ী বযবহাদরর ওপর প্রডেক্ষণ
৪. িেইয়াদিম জাহাজ আনা-কনয়ার প্রডিয়া ডনরবডেন্ন রাখদত ওয়াটার কজট বা পাডনর পাম্প বযবহার
কর্সাসম রডে িেইয়ািম এখন জলবায়ু ঝুডাঁ ে ডনরসদন প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপগুদলা ডিডিত ও অগ্রাডধোরডভ্ডিদত ভ্াে েরদত সর্থম
হদয়দ । কোন পেদক্ষপডট বাস্তবায়ন েরা হদব এবাং কোন উৎস কথদে অথমসাংস্থান হদব তা ডনধমারণ েরাই হদব প্রডতিানডটর পরবতমী
োজ। অথমায়দনর ডবডভ্ন্ন উৎস ডিডিতেরণ ও প্রদয়াজনীয় প্র ুডক্তেত জ্ঞানঅজমদন সহায়তা ডেদত পাদর ডপএসএডসডস।
ক দহতু এই খাদতর অনযানয প্রডতিানগুদলা কর্সাসম রডে িেইয়াদিমর র্দতা এেই ধরদণর জলবায়ু ঝুডাঁ ের সম্মুখীন, সুতরাাং এই কেস
স্টাডিডট অনয িেইয়ািম কোম্পাডনগুদলার কক্ষদেও উৎসাহ ও সদিতনতা বৃডিদত োজ েরদব। সাংডিষ্ট সডর্ডতগুদলা এই কেস স্টাডির
েলােল তাদের সেসযদের র্াদঝ ডবতরদণর র্াধযদর্ গুরুত্বপূণম ভ্ূডর্ো রাখদত পাদর এদক্ষদে। ডনদজদের তথা পুদরা
খাদতরঅডভ্দ াজন েক্ষতা বৃডির লদক্ষয িেইয়ািম কোম্পাডনগুদলা ডনদজদের র্দধয জলবায়ু ঝুডাঁ ে ও তা ডনরসদনর ওপর জ্ঞান ডবডনর্য়
েরদত পাদর।

িেইয়ািম কোম্পাডনগুদলার সাদথ স্থানীয় জনদোিীর ডনডবি সম্পেম ডবেযর্ান। কোম্পাডনগুদলা জলবায়ু ঝুডাঁ ে কর্াোডবলা েরদত পারদল
স্থানীয় ের্মীদের জীডবো সুরডক্ষত হদব এবাং সার্াডজে োয়বিতা ের্মোদণ্ডর র্াধযদর্ স্থানীয় জনদোিীর প্রডত সহদ াডেতা অবযাহত
রাখদত পারদব। পাোপাডে, কোম্পাডনগুদলার ডে ু অডভ্দ াজন পেদক্ষপ (ক র্ন, বনযা ডনয়ন্ত্রণ বাাঁধ, বৃক্ষদরাপণ) ডনেটবতমী জনদোিীর
জনয সার্ডগ্রে র্িল বদয় আনদব। োডয়ত্বপূণম বযবসাডয়ে অডভ্দ াজন বযডক্তর্াডলোনাধীন খাত ও সাংডিষ্ট জনদোিীর ডটদে থাোর
ক্ষর্তাদে আরও েডক্তোলী েরদব।
অডধেতর ো মেরভ্াদব জলবায়ু ঝুডাঁ ে কর্াোডবলা ও ডনভ্মরদ ােয অডভ্দ াজন কেৌেল ডনধমারদণ এসএর্ইগুদলাদে সহায়তা কেয়ার
লদক্ষয সরোরী-কবসরোরী খাত ও েডর্উডনডট প মাদয়র সাংডিষ্টদের ডনদজদের র্াদঝ সহদ াডেতা বৃডি েরা উডিত। এদক্ষদে, জলবায়ু
অডভ্দ াজদনর সরোরী পেদক্ষপ (ক র্ন, করদনজ ডসদস্টর্, কনৌপদথর করডজাং) ও কবসরোরী পেদক্ষপগুদলা (ক র্ন, জ্বালাডন-সাশ্রয়ী
ন্ত্রপাডতর বযবহার) আলাোভ্াদব ডিডিত েরদত হদব। সরোরী-কবসরোরী সাংলাদপর র্াধযদর্ সরোদরর োডয়ত্বপ্রাপ্ত বযডক্তরা
বযডক্তর্াডলোনাধীন খাতসাংডিষ্টদের কথদে জলবায়ু পডরবতমন সাংিান্ত ঝুডাঁ ে, আেকা ও সর্াধান সম্পদেম জানদত পারদবন া
পরবতমীদত রাষ্ট্রীয় পডরেল্পনা প্ররডিয়ায় অন্তভ্ূমক্ত হদত পাদর। অনযডেদে, এর র্াধযদর্ কবসরোডর খাতসাংডিষ্টরা সম্ভাবয সরোডর
সহদ াডেতা, পডরেল্পনা ও ের্মোণ্ড সম্পদেম জানদত পারদবন। েলশ্রুডতদত, উভ্য় পদক্ষর জনয র্িলজনে ক ৌথ সর্াধান ডিডিত
েরা সম্ভব হদব।

ছবি ৫- রবি ডিইয়াডড এর সামনন পরামর্ডিিৃন্দ

বপ এস এ বস বস এর পক্ষ থর্নি রবি ডিইয়াডড এর মাবিিপক্ষ, মযাননজনমন্ট, িমডচারী এিং পরামর্ডিিৃন্দনদর পবরচািনা এিং
সাফনিযর সানর্ সম্পাদন িরার জনয অসংখ্য ধনযিাদ।
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