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জলবায় ুএবং আমােদর উপকূল 
িথম: জলবায়ু পিরবত�ন, সমু�পেৃ�র উ�তা, ওয়াটার�� কিমউিন�ট, কাব �ন ফুটি�� 

বয়স: ৬� – ১২তম ে�ণী 
��িতর সময়: ৫ িমিনট 
কায �কলােপর সময়: ৩০-৪৫ িমিনট  
 

কায �কলােপর সারাংশ: 

হাডসন িরভার পােক�র অনন� িদক�িলর মেধ� এক�ট হল এ�ট ৪০০ একর পািন - হাডসন নদী! এই পািন 

র�া করার জন�, HRPK িব�ানীরা পিরেবশগত অব�ার �িত গভীর মেনােযাগ েদন এবং িনয়িমত নদী 
পয �েব�ণ কেরন। আপিন হাডসন িরভার এনভায়রনেম�াল ক��শন অবজারিভং িসে�ম (HRECOS) 

webpage-এর মাধ�েম হাডসন নদীর অব�ার িরেয়ল-টাইম আপেডট েদখেত পােরন। জলবায়ু পিরবত�েনর 

�ভােবর কারেণ, হাডসন নদী �ানীয় পিরেবেশ পিরবত�ন েদেখেছ। উদাহরণ��প, যখন হািরেকন স�া��র 

মেতা চরম আবহাওয়ার ঘটনা ঘেট, তখন পাক��ট বন�ার �থম এলাকা�িলর মেধ� এক�ট যা উপকূলেরখা, 
বাস�ান এবং জেলর �ণমােন েনিতবাচক �ভাব সৃ�� কের। এই স�ােহর পাঠ�ট জলবায়ু পিরবত�েনর 

�ভাব�িলর িব�ে� লড়াই করার জন� সমাধান�িল ৈতির করার উপর দৃ�� িনব� কের৷ কীভােব 

অিভেযাজন প�িত�িল ব�বহার করা হয় তা েবর ক�ন এবং আমােদর উপকূলেরখা�িলেক র�া করার 

জন� সাধারণত বা�ব িবে� �েয়াগ করা কাঠােমা িডজাইন করার জন� আপনার হােত েচ�া ক�ন! 
 
Objectives:  

• িশ�াথ�রা আবহাওয়া এবং জলবায়ুর মেধ� পাথ �ক� িনধ �ারণ করেব 

• িশ�াথ�রা সমু�পেৃ�র উ�তা ব�ৃ�র জন� অ�ত এক�ট অিভেযাজন েকৗশল িচি�ত করেব 
 

উপকরণ: 

 জলবায়ু এবং আমােদর উপকূল ওয়াক�শীট 
 েপ��ল 
 ��াট িবন, ে� বা অন�ান� আয়তে��াকার পা� 
 পািনর কলস 
 কটন প�াড বা বল 
 �কে�র উপকরণ (��ািবত) 

o রাবার ব�া� 
o �� 
o �কেনা পা�া 
o কাড�েবাড� 
o কটন বল  
o পপিসকল কা�ঠ 
o চপি�ক  
o কাদামা�ট 
o েফ� 
o নুিড় 

https://www.hrecos.org/
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o মা�ট 
o বািল 
o ডা� েটপ 
o �া�ার এর পু�ট 

 

পাঠ প�ত 

1- পটভূিম পড়া: জলবায়ু পিরবত�ন এবং আমােদর বায়ুম�ল 

 
 
জলবায়ু পিরবত�েনর সােথ অেনক েভিরেয়বাল জিড়ত এবং মানুেষর কায �কলাপ এক�ট �ধান 
অবদানকারী। এই পাঠ�ট মানুেষর কাব �ন ডাই অ�াইড (CO2) িনগ �মেনর েলে�র মাধ�েম জলবায়ু 
পিরবত�েনর িদেক নজর েদয়। এ�ট বুঝেত, আমােদর �থেম পিৃথবীর বায়ুম�েলর গঠন পয �েব�ণ করেত 
হেব। ি�নহাউস গ�াস�িল হল বায়বীয় েযৗগ যা সূয � েথেক তাপ েশাষণ কের এবং তাপেক আমােদর 
বায়ুম�েলর মেধ� থাকেত েদয়, যা ি�নহাউস �ভাব ৈতির কের। এ�ট পিৃথবীেক িহমািয়ত হেত বাধা েদয়। 
পিৃথবীর বায়ুম�েল েবশ কেয়ক�ট ি�নহাউস গ�াস রেয়েছ তেব আজ, আমরা এক�টেত েফাকাস করব যা 
আমরা মানুষ িহসােব �িতিদন িনগ �ত কির: CO2। CO2 সােলাকসংে�ষণ এবং ব�ৃ�র জন� উ��দ �ারা 
েশািষত হয়, যা পের আমােদর খাদ� এবং অ��েজন েদয়। সম� জীব� �াণী �াকৃিতকভােব CO2 ত�াগ 
কের িক� আমরা যখন কয়লা, েতল এবং �াকৃিতক গ�ােসর মেতা জীবা� �ালািন েপাড়াই তখন আমরা 
বহৃ�র পিরমােণ CO2 উৎপ� কির। জীবা� �ালািন আমােদর যানবাহন, পিরবহন পণ� এবং বজ��, িবদু�ৎ, 
গরম ইত�ািদ সরবরাহ করার জন� েপাড়ােনা হয়। �ায় ১৫০ বছর আেগর ত�লনায় আজ বাতােস ৩০% েবিশ 
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কাব �ন ডাই অ�াইড রেয়েছ! এই অিতির� CO2, বায়ুম�লেক তাপ আটেক রাখার ক�ল িহসােব কাজ কের 
যা ঘন এবং ঘন হেয় জলবায়ুেত পিরবত�ন ঘটায় এবং হািরেকন এবং খরার মেতা চরম আবহাওয়ার ঘটনা 
ঘটায়। পিরেবেশর এই পিরবত�ন�িল পিৃথবীর জীবেনর সম� িদকেক �ভািবত কের েযমন জীেবর 
পিরযায়ী এবং �জনন আচরণ যা আমােদর অথ �নীিত, খাদ� উত্স এবং আরও অেনক িকছ� েক �ভািবত 
করেত পাের। 
 

2- আবহাওয়া বনাম জলবায়ু 

আসুন আবহাওয়া এবং জলবায়ুর মেধ� পাথ �ক� সং�ািয়ত কের �� কির। আবহাওয়া হল �িতিদেনর 
অব�া েযখােন আমরা পরবত� কেয়ক িদেনর তাপমা�া, ব�ৃ�র% স�াবনা, আ��তা, েমঘলা ইত�ািদ িশিখ। 
অব�ােনর সােথ আবহাওয়ার পিরবত�ন; এ�ট িবে�র এক অংেশ গরম এবং েরৗে�া�ল হেত পাের যখন 
এ�ট অন� অংেশ ঠা�া এবং ত�ষারময়। জলবায় ুহল এক দশক বা তার েবিশ সমেয়র আবহাওয়ার গড়। 
যিদও আবহাওয়া মা� কেয়ক ঘ�া এবং কখনও কখনও িমিনেটর মেধ� পিরবিত�ত হেত পাের, তেব 
জলবায়ুর পিরবত�ন�িল েদখেত শত শত, হাজার হাজার বা ল� ল� বছর লােগ। অতএব, জলবায়ু এবং 
আবহাওয়ার মেধ� এক�ট অপিরহায � পাথ �ক� হল সমেয়র পিরমাপ। যখন আমরা জলবায়ু অধ�য়ন কির, 
তখন আমরা েদখেত পাই েয পিরবত�ন�িল কীভােব সারা িবে�র মানুষ এবং পিরেবশেক �ভািবত কের যা 
আমােদর অতীেতর �বণতা�িল েদেখ ভিবষ�েতর জন� িশখেত এবং পিরক�না করেত েদয়।  
 
নীেচর িচ��িল পয �েব�ণ ক�ন এবং �িত�ট আবহাওয়া বা জলবায়ুর �িতিনিধ� কের িকনা তা িচি�ত 
ক�ন৷ 
 

    
  _____________     _____________ 
 
 

3- সমু�পেৃ�র ব�ৃ�র সােথ খাপ খাইেয় েনওয়া 
িনউ ইয়ক� িস�ট স�দায় এবং ব�বসার সােথ �িত��ত ৫২০ মাইল উপকূলেরখা িদেয় ৈতির। অতএব, 

বন�ার �মিক হল জলবায়ু পিরবত�েনর অন�তম ���পূণ � �ভাব যা আমােদর শহের অবশ�ই সমাধান করা 
উিচত।  
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নীেচ এমন সমাধান�িলর উদাহরণ েদওয়া হল যা বন�া এবং সম�ুপেৃ�র উ�তােক �িতকারক 
উপকূলেরখা�িল পিরচালনা করেত সাহায� কের। িডজাইনারেদর জন� এ�টও িবেবচনা করা ���পূণ � েয 
কীভােব এই বাধা�িল একই সােথ বন��াণীর আবাস�লেক �চার এবং র�া করেত পাের েসইসােথ 
জল�া�ের জনসাধারেণর �েবশািধকার থাকেত পাের। 

 

েগাওয়ানুস ক�ােনল কনজারেভ��র ছিব 
 

আপনার চ�ােল�: এক�ট অিভেযা�জত কাঠােমার এক�ট মেডল িডজাইন ক�ন এবং ৈতির ক�ন যা 
সমু�পেৃ�র উ�তা েথেক উপকূলেক র�া করেব। আপনার িডজাইেনর িভি� িহসােব উপেরর এক বা 
একািধক উদাহরণ ব�বহার ক�ন। আপনার ���য়া গাইড করেত জলবায়ু এবং আমােদর উপকূল 
ওয়াক�শীট পড়ুন। 
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Activity Instructions: 
1.  আপনার �কে�র উপকরণ সং�হ ক�ন। আপিন 

আপনার কাঠােমা ৈতির করেত যতটা সৃজনশীল হেত 

পােরন, আপনােক তািলকাভ�� একই উপকরণ ব�বহার 

করেত হেব না! 
2. আপনার ে� বা পাে�র মাঝখান িদেয় আপনার কাঠােমা 

িডজাইন ক�ন এবং ৈতির ক�ন, এক�ট "তীরেরখা" 
পাশ এবং "ভূিম" িদক ৈতির ক�ন। স�ূণ � হেয় েগেল, 

আপিন আপনার নকশা�ট বন�ার িব�ে� ধের েরেখেছ 

িকনা তা পয �েব�ণ করেত আপিন ধীের ধীের আপনার 

জেলর কলস�ট "তটেরখার" িদেক েঢেল েদেবন। 
3. আপনার �াড েগজ িহসােব এক�ট ত� েলা প�াড ব�বহার কের আপনার সাফল� পরী�া ক�ন। ত�লার 

প�াড�টেক "ভূিম" িদেক েক� কের রাখুন। আপনার কাঠােমা�ট "জিমর" িদেক জল �েবশ করা েথেক 

স�ূণ ��েপ সীলেমাহর করা উিচত এবং ত�লার প�াড�ট িভেজ যাওয়া েথেক েরাধ করা উিচত। 
4. জলবায়ু এবং আমােদর উপকূল ওয়াক�শীেট আপনার �ায়াল�িল েরকড� ক�ন এবং েরট ক�ন। 
 
Student project examples:  
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জলবায় ুএবং আমােদর উপকূল ওয়াক�শীট 
পয �ায় ১: পিরক�না এবং �ায়াল ১ 

1. আপনার কাঠােমার �কার িনব �াচন ক�ন. �েযাজ� সব ব� েচক ক�ন 
 জীব� উপকূলেরখা 
 ভাসমান �ীপ 
  �াডওয়াল 

 উঁচ�  জিম এবং রা�া 
 িরেভটেম� 
 নদীতীেরর বাধঁ 

 
2. আপনার উপকরণ তািলকা ক�ন: 

 
 

 

 

3.  নীেচর বাে� আপনার িডজাইন পিরক�না ে�চ ক�ন। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ধীের ধীের উপকূেল �ায় ২-৩ কাপ পািন েঢেল এবং বন�ার জন� ত�লার প�াড পয �েব�ণ 
কের আপনার কাঠােমা ৈতির ক�ন এবং পরী�া ক�ন। 

 
 
 

চািলেয় েযেত ি�প ক�ন 
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5. আপনার িডজাইন পয �ােলাচনা ক�ন।  
a. 1 েথেক ১০ পয �� ে�েল আপনার িডজাইনেক েরট িদেত নীেচর �ায়াল 
১ কলাম�ট ব�বহার ক�ন 

১ = অসফল এবং ১০ = সফল 
 �ায়াল ১ �ায়াল ২ 
উপকরণ আপনার উপকরণ কত ভালভােব বন�া 
কমােত েপেরেছ? 

  

শ�� আপনার কাঠােমা কতটা ভােলা িছল?   

সুর�া আপনার কাঠােমা িক ত� েলার প�াড র�া কেরেছ?   

সব �েমাট ফলাফল   
 

b. িক কাজ কেরেছ? িক উ�িত করা দরকার? আপিন িকভােব এই 
পিরবত�ন করেবন? 
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পয �ায় ২: সংেশাধন এবং �ায়াল ২ 
1. আপনার উপকরণ েযাগ ক�ন বা পিরবত�ন ক�ন।  
2. উপেরর ে�চ ব� ব�বহার কের আপনার িডজাইেন েযেকােনা পছ�সই পিরবত�ন 
ক�ন। 

3. আপনার গঠন পুনরায় পরী�া ক�ন। 
4. আপনার চূড়া� পণ� পয �ােলাচনা ক�ন।  

a. আপনার িডজাইনেক েরট করেত উপেরর েটিবেলর �ায়াল ২ কলাম�ট 
ব�বহার ক�ন। 

b. এমন েকান উপকরণ আেছ যা আপনার কােছ উপল� িছল না তেব আপিন 
েচেয়িছেলন?  

 
 

 
c. আপনার পিরবত�ন সফল িছল? আপনার িডজাইেনর িকছ�  শ�� এবং দুব �লতা 
িক িছল? িক চ�ােল� এেসিছল?  

 
 

 

 
 
 


