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❖ ওজন হ্রোস (Ozone Depletion):- তীব্র  ন্ধ য ক্ত শবষোক্ত হোল্কো নীল বখেের 

 যোস হল ওজন ,যো ভূপৃখের উপশরভোখ  প্রোয় 25 শ ঃশমঃ উচ্চতোয় সবেোশধ্  ঘন l 

এই  যোস সূযে গেখ  শবশ শরত আল্ট্রোভোখয়োখলট রশির ক্ষশত োর  প্রভোব গেখ  

জীবকূলখ  রক্ষো  খর l ওজন স্তর আল্ট্রোভোখয়োখলট-শব রশি গিোষে  খর 

বোয় মণ্ডলীয় উষ্ণতোর ভোরসোময রক্ষোয় ম  য ভূশম ো পোলন  খর l ‘Ozone’িব্দটি 

গ্রী  িব্দ ‘Ozo’ = ‘ ন্ধ’ গেখ  এখসখে l  

❖ ওজন স্তর (Ozone Layer):- পৃশেবীর বোয় মন্ডখল (অনযোনয  যোস 
গুশলর মখতো)ট্রখপোস্ফীয়োখরর ঊর্ধেোাংি গেখ  স্ট্রোখটোস্ফীয়োখরর শবস্তীেে অাংি 
জ খড় তীব্র  ন্ধ য ক্ত শবষোক্ত হোল্কো নীল বখেের ওজন  যোখসর বৃত্তো োখর বো 
বলয়ো োখর অবস্থোনই ওজন স্তর l এই ওজন স্তখরর ঘনত্ব সবেত্র সমোন 
নয় l ভূপৃে গেখ  22-25 শ ঃশমঃ উচ্চতোয় ইহো সবেোশধ্  ঘন l 
আবোর ভূপৃে গেখ  এর উচ্চতোও সবেত্র সমোন েোখ নো l  

❖ ওজন স্তখরর তোরতময (Variation of Ozone Layer):- ভূপৃে গেখ  
ওজন স্তখরর উচ্চতোর তোরতখমযর  োরেগুখলো – 

a. Variation with altitude :- (i)ভূপৃে সাংলগ্ন বোয় খত ওজন  যোখসর 
উপশস্থশত প্রোয় 1ppm অখপক্ষো  ম েোখ  l  
(ii)90% ওজন  যোস 10-17 শ ঃশমঃ গেখ  অক্ষোাংি গভখে 50 
শ ঃশমঃ উচ্চতোর মখধ্য অবস্থোন  খর l (iii)40 শ ঃশমঃ উচ্চতোয় 
ওজখনর সমতো রক্ষো হয়; ঐ উচ্চতোয় আবোর ওজন শমশ্রখের হোর 
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সবেোশধ্  l (iv)ভূপৃে গেখ  22-25 শ ঃশমঃ উচ্চতোয় ওজন সবেোশধ্  
ঘন l  
 

b. Variation with latitude and seasons :-অক্ষোাংি  ত এবাং ঋত  
 ত তোরতখময ওজন  যোখসর পোেে য ঘখট ; গযমন (i) শনরক্ষখর োর 
ওপর ওজন  যোখসর পশরমোে  ম l  
(ii)500 উত্তর অক্ষোাংখির উত্তখর বসন্ত  োখল ওজখনর পশরমোে অশধ্  
হয় l 
 (iii)জ ন মোখস শনরক্ষখর োর শন ট ওজখনর সবেোশধ্  সঞ্চয় ঘখট l 
 (iv) 550 েশক্ষে অক্ষোাংখির েশক্ষখে সবেোশধ্  ওজন সশঞ্চত হয় l 
 ওজন  যোখসর এরুপ বন্টখনর জনয েোয়ী ‘Photo chemical process’. 

c. Variation with times :- সযূে হখত অশত গবগুনী রশির শবশ রখের 
তোরতখমযর ফখল বোয় মণ্ডখল ওজখনর তোরতময ঘখট l গযমন সবেশনম্ন 
গসৌর  লখের 2 বত্সর পূখবে Stratosphere এ ওজন এর পশরমোে 
অশধ্  হয় l  

❖ ওজন  ঠন (Formation of Ozone):- ওজন হল এ টি 
অশস্থশতিীল  যোস l ইহো স্বোভোশব  ভোখব র্ধাংি হয় আবোর সৃশিও হয় l 
বোয় মণ্ডখল এ টি অশিখজন অে র সোখে এ টি অশিখজন পরমোে  য ক্ত 
হখয় O3  যোখসর সৃশি হয় l অশিখজন অে  ও অশিখজন পরমোে র 
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শবশিয়োয় এ টি সতন্ত্র পরমোে  সহখযোশ তো  খর l িোন্তীয় অঞ্চখল 
Stratosphere অাংখি গবশিরভো  ওজন সৃশি হয় এবাং ঐ ওজন 
প্রবোশহত হখয় ে ই গমরু অঞ্চখল প ঞ্জীভূত l ওজন সৃশির প্রশিয়োটি হল –    
O2+O+M(সতন্ত্র পরমোে )-> O3+M .  

❖ ওজন শবনোি প্রশিয়ো (Process of Ozone Destruction):- 
বোয় মণ্ডখল ওজন শবনোখির প্রশিয়ো গুশল হল - 

A. Natural Process :- 

(I)Photo-Chemical Process :- প্রশত 11 বের অন্তর 
Sunspot Circle এর জনয বোয় মন্ডখলর নোইখট্রোখজন সূযেরশির প্রভোখব 
নোইট্রোস অিোইখড পশরেত হয় l এই নোইট্রোস অিোইড িীত  োখল 
গমরু অঞ্চখলর শেখ  প্রবোশহত হয় এবাং Stratosphere অঞ্চখলর ওজন 
স্তখর শমখি আখলো  রোসোয়শন  শবশিয়োয় Ozone গ  অশিখজন অে  
ও পরমোে খত গভখে গেয়,ফখল ওজন স্তর পোতলো হখয় যোয় l  

B. Anthropogenic Process :- 
I. Cloren Hypothesis :- পৃশেবীর শবশভণ্ন উত্স গেখ  

শন েত CFC  যোখসর অে গুখলো বোয় মন্ডখলর গলোশরন  যোখসর 
সখে য ক্ত হখয় পখর স খযের অশতখবগুনী রশির প্রভোখব শবশিি 
হয় এবাং গলোশরন পরমোে  ওজখনর সোখে শবশিয়ো ঘটিখয় 
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ওজনখ  গলোশরন মখনোিোইড ও অশিখজন অন  গত গভখে 
ওজন  যোখসর শবনোি ঘটোয় l  

II. Sulphet Hypothesis :- আখগ্নয়শ শরর অগূ্নযৎপোত ও 
মন ষয সৃশির  োরখে উত্পন্ন সোলখফট অযোখরোখসোল 
বোয় মণ্ডখলর 15-22 শ ঃশমঃ উচ্চতোয় সমস্ত অক্ষোাংখি েশড়খয় 
পখড় এবাং ওজখনর সোখে শবশিয়ো  খর ওজন শবনোি ঘটোয় 
উত্তর গ োলোখধ্ে এর প্রভোব অশধ্  l  

III. Nitrogen Oxide Hypothesis :- উত্তর স পোরসশন  
গজট যোন গেখ  শন েত নোইখট্রোখজন  যোস উচ্চ অক্ষোাংখি 
ওজন শবনোখি অাংি গনয় l  

❖ ওজন হ্রোখসর  োরে (Cause of Ozone Depletion):- ওজন 
এ টি অশস্থশতিীল  যোস l ইহো বোয় মন্ডখলর Stratosphere অাংি গেখ  
শবশভণ্ন  োরখে হ্রোস পোখে l এর প্রধ্োন  খয় টি  োরে হল – 
I. বোয় মণ্ডখল বযোপ  হোখর গ্রীনহোউস  যোস তেো Co2,CFC,No প্রভৃশত 

 যোখসর ঘনত্ব বৃশি l  
II. উন্নত গেিগুশল গেখ  অশধ্  হোখর CFC  যোস উত্পোেন ও 

বযোবহোখরর প্রবেতো l  

mailto:-8640890159/gopalmondal1617@gmail.com
mailto:-8640890159/gopalmondal1617@gmail.com
http://geographyniryas.wordpress.com/


ভূগ োল নির্যোস /প্রোকৃনিক ভূগ োল -ওজি ক্ষয় ও গ্রীি হোউস এগেক্ট :- উপস্থোপক :-গ োপোল মণ্ডল (নিক্ষো 
নিস্তোগেে লগক্ষে) Published by :-Mission Geography India ©Author  

গ োপোল মণ্ডল :- গ ৌবোটো,গ ো ড়ো,বোাঁকুড়ো,পঃ বঃ – 722137/ whats app no -

8640890159/gopalmondal1617@gmail.com / http://geographyniryas.wordpress.com   

 

III. উচ্চ অক্ষোাংখি  লো ল োরী স পোরসশন  গজট শবমোন গেখ  শন েত 
নোইখট্রোখজন অিোইখডর ওজখনর উপর প্রভোব এবাং উচ্চ আওয়োখজর 
প্রভোব l  

IV. গমরু অঞ্চখল বোতোখস ভোসমোন বরফ  েোর সোখে ওজন  যোখসর 
শবশিয়ো l  

V. সূযে গেখ  আ ত আল্ট্রোভোখয়োখলট রশির সোখে ওজখনর শবশিয়ো l  
VI. পৃশেবী গেখ  উত্পন্ন গলোশরন অে র সোখে O3 এর শবশিয়ো, 

ইতযোশে l  

সূ নো (Introduction):- পৃশেবী নোম  এই শবিোল গ্রহ অনন্ত গসৌরমণ্ডখলর 
এ  ক্ষ দ্র অাংি মোত্র l মহোশবখে এই পৃশেবীখতই এ মোত্র (বতে মোন সময় োল 
পযেন্ত,যশেও মহো োি শবজ্ঞোনী গের অন মোন গসৌরজ খতর অনয গ্রখহ প্রোখের 
স্পন্দন েো খত পোখর)প্রোে বো জীবখনর অশস্তত্ব রখয়খে এবাং আমরো পৃশেবীর 
দ্বোশয়ত্বিীল,ব শিমোন,উন্নত সাংসৃ্কশত ও সখ তনতো য ক্ত আধূ্শন  জীব l যোর 
হোত ধ্খর সভযতোর উত্থোন-পতন ঘখট  খলখে অনবরত অশবরোম  শতখত l 
পৃশেবীখ  আশেম অবস্থো গেখ  আধ্ শন তোর বনযোয় ভোশসখয়খে মোন ষই আর 
 মেযখজ্ঞ মোন ষ সোহোযয শনখয়খে শবজ্ঞোন ও প্রয শক্তর l সবেোেীন ভোখব স ন্দর 
পৃশেবী  ড়খত শ খয় মোন ষ শনখজর অজোখন্তই পৃশেবীখ   রম পশরেশতর সন্ম খ  
েোাঁড় শরখয়খে,এর এ  অনযতম েিৃোন্ত গ্রীন হোউস প্রভোব l  
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  সাংজ্ঞো (Definition):- পৃশেবী গেখ  শনঃসৃত েীঘে তরখের শবশ রেখ  

বোয় মন্ডখলর  োবেনডোই-অিোইড,ওজন,নোইট্রোস অিোইড,গলোখরোফূ্লখরো  োবেন,শমখেন 

প্রভৃশত  যোস ; জলীয় পেোেে প্রভৃশত অশত সহখজই গিোষে  খর বোয় মন্ডখলর উষ্ণতো বৃশি 

 খর l েীঘে তরখের শবশ রেখ  বোয় মন্ডল দ্বোরো এভোখব ধ্খর রো োর গ ৌিল ‘ োাঁ  ঘখর’ 

উত্তোপ ধ্খর রো োর গ ৌিখলর অন রূপ বখল বোয় মন্ডখলর এই প্রশিয়ো গ  গ্রীন হোউস 
প্রভোব বখল l এখক্ষখত্র িব্দটি রুপ  শহসোখব বযোবহৃত হখয়খে l প্র ৃতপখক্ষ িীত প্রধ্োন 

গেখি উশিে প্রশতপোলখনর জনয বো োখনর স্বে সব জ  োাঁ  শনশমেত ঘরখ  গ্রীন হোউস 

বখলl যোখত সূযে গেখ  আ ত ক্ষ দ্র তরে রূপী আখলো  প্রখবি  খর তোপ িশক্তখত 

রূপোন্তশরত হখয় বৃহৎ তরখে পশরেত হয় এবাং  োাঁখ র আেোেন গভে  খর আর শফখর 

গযখত পোখরনো ,ফখল বো োন উষ্ণ েোখ  l যো উশিখের বৃশির সহোয়  l  

• Origin of Green House Effect):- পশরখবি েষূখের অনযতম পিশত 

হল গ্রীন হোউস প্রভোব l স ইশডি রসোয়নশবে সোভোখন্ত আরখহশনয়োস 1896  ৃিোখব্দ 

প্রেম ‘Green House Effect’িব্দ বন্ধটি বযবহোর  খরন,যোর শভশত্ত হল প্রোশেেব 

বোয় মন্ডলীয় বোয় খত িমবধ্েমোন Co2 এর পশরমোে l আরখহশনয়োস ‘Green 

House Effect’িব্দ বন্ধটি বযবহোর  রখলও পৃশেবীখত এরুপ সম্ভোবনোর  েো 
প্রেম বযক্ত  খরন 1827 সোখল ফরোশস  শেতজ্ঞ বযোপটিস্ট ফ যশরয়োর l  

(Working Process of Green House Effect):- পৃশেবীর বোয় মন্ডখলর 

বোয় র উপোেোন গুশলর মখধ্য শসাংহ ভো  হল নোইখট্রোখজন (78%) এবাং অশিখজন (21%)l 

শ ন্তু তোপ গ্রহে ও শবশ রখে এই .ে টি শনশিয় ভূশম ো পোলন  খর l বোয় মন্ডখলর 
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উষ্ণতো বৃশির জনয এরো েোয়ী নয় l এর জনয েোয়ী 0.035% (350 ppm)অবস্থোন 

ে ল োরী Co2  ; এবাং শমখেন, োবেন মখনোিোইড, গলোখরোফূ্লখরো  োবেন, নোইখট্রোখজন 

অিোইড এবাং জলীয়বোষ্প l এইসব গ্রীনহোউস  যোস এবাং জলীয়বোষ্প পৃশেবীর 

বোয় মণ্ডলখ  পরখতর মখতো শঘখর অবস্থোন  খর পৃশেবী গেখ  শবশ শরত উত্তোপখ  

আবি  খর উষ্ণতো বোশড়খয় গতোখল l  

পৃশেবীর আবহমণ্ডখল আ ত গসৌর শ রে প্রশত ব ে শমটোখর 33 Wat হোখর উত্তোপ প্রেোন 

 খর যো গেখ  6% বোয়শবয়  েোরধ্োক্কোয় মহোিূখনয শফখর যোয় এবাং অবশিি 288 Wat 

তোপিশক্ত পৃশেবীখ  উত্তপ্ত  খর l ফখল পৃশেবীর  ড় উত্তোপ বোড়খত েোখ  l  

 

Green House Gassess ):- গ্রীন হোউস  যোস বলোহয় গসইসব  যোসখ  যোরো 
ভূপৃে দ্বোরো শবশ শরত তোপিশক্ত গিোষে  খর পৃশেবীর উষ্ণতো বৃশিখত সোহোযয  খর l 

এইসব  যোসগুখলো হল – 

I. প্রশত ম হূখতে  উত্পন্ন 90 গ োটি গমশট্র টন Co2, যো পৃশেবীর  ড় উত্তোপ বৃশিখত 

49% অাংি গনয় l  

II. 10 লক্ষোশধ্  জোখতর 5-10% হোখর বশধ্েষ্ণ  CFC,যোর উষ্ণতো বৃশিখত গুরুত্ব 14% l  

III. বোতোখস 2ppm স্থোন ে ল োরী িমবধ্েমোন শমখেন,যো 18% উষ্ণতো বৃশিখত 

সক্ষম l  

mailto:-8640890159/gopalmondal1617@gmail.com
mailto:-8640890159/gopalmondal1617@gmail.com
http://geographyniryas.wordpress.com/


ভূগ োল নির্যোস /প্রোকৃনিক ভূগ োল -ওজি ক্ষয় ও গ্রীি হোউস এগেক্ট :- উপস্থোপক :-গ োপোল মণ্ডল (নিক্ষো 
নিস্তোগেে লগক্ষে) Published by :-Mission Geography India ©Author  

গ োপোল মণ্ডল :- গ ৌবোটো,গ ো ড়ো,বোাঁকুড়ো,পঃ বঃ – 722137/ whats app no -

8640890159/gopalmondal1617@gmail.com / http://geographyniryas.wordpress.com   

 

IV. প্রশত বের 0.25% হোখর বশধ্েষ্ণ  নোইট্রোস অিোইড যোর বোয় খত পশরমোে 0.3ppm 

; ইহো 6% উষ্ণতো বৃশিখত সক্ষম l  

V. ওজন (O3)  যোস সূখযের ক্ষশত োর  অশতখবগুনী রশির হোত গেখ  আমোখের 

রক্ষো  রখলও বোয় মণ্ডখলর শনম্নোাংখির ওজন  যোস গ্রীন হোউস  যোস শহসোখব  োজ 

 খর l  

VI. জলীয়বোষ্প বোয় মণ্ডখল অবস্থোন  খর   ব িশক্তিোলী গ্রীন হোউস  যোস রুখপ 13% 

উষ্ণতো বৃশিখত সোহোযয  খর l  

 

(Cause of Increase of Green House Gassess ):- মোনবীয় সভযতোর 

অগ্র শত,যন্ত্র শিখের বযোপ  প্রখয়ো ,জীবোি জোলোশনর েহন প্রভৃশত নোনো  োরখে 

পৃশেবীর  ড় উত্তোপ বৃশিই হল গ্রীন হোউস  যোস গুশলর প্রধ্োন  োরে l শনখম্ন শবশভণ্ন 

 যোখসর বৃশির  োরে গুশল গে োখনো হল – 

A. Co2এর বৃশি :- (I)জীবোি জোলোশনর েহন  োবেনডোই-অিোইড 

বৃশির জনয প্রধ্োন েোয়ী l এই জোলোশন শবশভণ্ন শিে,যোনবোহন প্রভৃশত গেখ  

শন েত হয় যোর হোর প্রশত ম হূখতে  90 গ োটি গমশট্র টন l 

 (II) এ জন পূেে বযশক্ত প্রশতশেন 1.25 শলটোর Co2 বোতোখস গমিোয় l  

(III) সোম শদ্র  প্রোেী প্রশত বের 99 শ  ো টন Co2 উত্পোেন l  
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(IV) 125 হোজোর মোইল আয়  য ক্ত সোধ্োরে যোন 40-150 টন Co2 বোতোখস 

েোখড় l  

B. CFC এর বৃশি :- এ  অে  CFC গ্রীন হোউস ঘটোখনোর গক্ষখত্র Co2  গেখ  5 

হোজোর গুে অশধ্  ক্ষমতো সম্পন্ন l এরুপ এ টি  যোখসর পশরমোে বৃশির 

জনয মোন ষ সরোসশর েোয়ী l ইখল ট্রশনি শিে,রে শিে,গরশিজোখরসন  

প্রশিয়ো বৃশির ফখল CFC র পশরমোেও বৃশি হখে l  

C.  CH4 এর বৃশি :- শমখেন হল রে ও  ন্ধ বশজে ত এ টি  যোস l পাঁ ো জজব 

আবজে নো,জীব গেহ গেখ  বশজে ত পেোেে প্রভৃশত এই  যোস বৃশির জনয েোয়ী l 
শিে গক্ষখত্র গয োখন প্রো ৃশত   যোস ও গপখট্রোশলয়োম বযবহোর হয় গস োন 

গেখ  বেখর 110 গম ো টন শমখেন শনসৃত হয় l সোরো পৃশেবীর ধ্োন গক্ষত 

গেখ  বেখর 60 গম ো টন শমখেন শন েত  হয় lএ টো  রু শেখন তোর 

 োবোখরর10% (0.2kg)পযেন্ত শমখেন  যোস শনঃসরে  খর l  

D. N2O এর বৃশি :- লোশফাং  যোস (Humphrey Devy,1800)নোখম 

পশরশ ত নোইট্রোস অিোইড প্রশত বের 0.25% হোখর বৃশি পোখে l নোইখট্রোখজন 

সোখরর অশতশরক্ত বযবহোর এবাং অরেয হ্রোখসর ফখল পশরখবখি ইহো বৃশি পোখে 

l  োষোবোখের জনয প্রশত বের  ৃশষখক্ষত্র গেখ  প্রোয় 3.3 গম ো টনN2O 

বোয় খত শমখি l  

E. জলীয় বোখষ্পর বৃশি :- ফখল সূযে রশির শনরক্ষীয়অঞ্চখল লম্ব শ রে,উষ্ণ 

সমূদ্র গরোত,বোশষে  উষ্ণতো বৃশি,সমদূ্র ভোখ  আখগ্নয়শ শরর অগূ্নযত্পোখতর 
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ফখল উত্পন্ন তোখপর প্রভোখব সম দ্রপৃখের জখলর উষ্ণতো বৃশির ফখল 

বোয় মণ্ডখলর জলীয় বোষ্প বৃশি পোয় l  

(Results of Green House Effects):- গ্রীন হোউস এখফক্ট পৃশেবীখত 
সোশবে ভোখব শবে উষ্ণোয়খন (global worming)সোহোযয  খর এই শবে 
উষ্ণোয়ন ও গ্রীন হোউস প্রভোব এ ই ম দ্রোর শবপরীত শে  l এর জবশ ত্রময় 
প্রভোব গুশল হল – 

1. Effect On Ecosystems :- গ্রীন হোউস বো শবে উষ্ণোয়ন 
বোস্তুতখন্ত্র গযসব প্রভোব গুশল গফখল গসগুখলো হল – 

a. প্রজোশত শবল শপ্ত (Extinction of Species):- পৃশেবীর 
উষ্ণতো বৃশি,িম হ্রোস মোন বরফ আেোেন,িম বধ্েমোন সমূদ্র 
জল তল এবাং জলবোয় র পশরবতে ন প্রভৃশতর মোধ্যখম গ্রীন হোউস 
প্রভোব প্রজোশতর শবনোখি সোহোযয  খর,খযমন –(i) শনরক্ষীয় 
অঞ্চখল উষ্ণতো বৃশির সোখে সোখে প্রবোল,শিবোল প্রভৃশতর সখে 
সোম শদ্র  মোখের হ্রোস l 

 (ii) ইাংলযোখন্ডর পোহোশড় এলো োর ‘Mountain Ringlet’ও ‘Scotch 
Argass’ প্রজোশতর প্রজোপশতর শবল শপ্ত l  

 (iii) গ োস্টশর োর মখন্ত ভোখেে  পোহোখড়র পোেখেখির গসোনোলী বযোখের  অবল শপ্ত 

ইতযোশে  
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b. মৃশত্ত োর ওপর প্রভোব (Effects on Soils):- সোখে 
বোতোখস Co2 এর অশধ্  পশরমোে ভূপৃখের শবশভণ্ন শবখয়োজখ র ওপর 

কুপ্রভোব গফখল তোখের  মে ক্ষমতো নি  খর এবাং প শি গমৌল গুশলখ  

 শমখয় জজব ভূ-রসোয়শন   খির শবঘ্ন ঘটোয় l আবোর অযোশসড বৃশি 

মোটির সোখে শমখি তোর PH মোত্রোখ  প্রভোশবত  খর ফখল মোটির উবেরতো 
 খম l আবোর অতযোশধ্  উষ্ণতোর ফখল প্রখস্বেে ও বোষ্পীভবখনর পশরমোে 

বৃশি পোওয়োয় মোটি শুষ্ক হখয় পখড় l 
 

2. Effect On Hydrosphere :- গ্রীন হোউস এখফক্ট এর 

জলমণ্ডখলর ওপর প্রভোব গুশল শনম্ন রুপ - 
a. Effects on Equatic Fauna :-(i) সমূদ্র জখলর উষ্ণতো বৃশির 

ফখল মোে গমরু অঞ্চখলর শেখ   খল যোওয়োয় িীতল জখলর মোে র্ধাংস 

হখে l (ii) বশধ্েষ্ণ  Co2 সমূদ্র জখলর উপশরভোখ র (10%) জীখবর শবনোি 

ঘটোখে l (iii) নীল শতশম,সযোমন,ট্রোউট প্রভৃশত মোখের পশরমোে  মখে l 
b. Effects on Ocean Currents :- গমরু অঞ্চখলর বরফ  লখনর 

প্রভোখব জখলর ঘনত্ব  খম যোওয়োর ফখল েোখমেো হযোলোইন সোকুে খলিন বযোহত 

হখে l ফখল সমূদ্র অাংখির িীতল ও উষ্ণ গরোত তোখের  শরত্র পশরবতে ন 

 রখে l (ii) প্রিোন্ত মহোসো রীয় গক্ষখত্র এল শনখনোর প্রভোব বৃশি পোখে এবাং 
ে টি এল শনখনোর মধ্যবতী সময়খর পোেে য  খম আসখে l  
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c. Insundation of Coastals lands :- গমরু অঞ্চখলর বরফ 

 লন,শনরক্ষীয় অঞ্চখল পশর লন বৃশিপোত প্রভৃশতর প্রভোখব সমূদ্র তল 

উশত্থত হখয় উপকূলীয় অঞ্চল,তটভূশম,উপকূলীয় দ্বীপ এবাং মহোসো রীয় 

দ্বীপ গুশলখত বনযোর সৃশি হখে ফখল শনমশিত হখে l  

3. Effect On  Climate System :- 
a. Occurrence of Extreme Events :- শবে উষ্ণোয়ন বৃশির 

ফখল  রো,বনযো,মহোমোরী,তোপপ্রবোহ প্রভৃশত প্রো ৃশত  শবপযেয় গুশলর 

প্রভোব বৃশি হখে l 
b. Change in Rainfall Pattern :- উষ্ণতো বৃশির ফখল গমৌস মী 

বোয় র মখতো শনয়ত বোয় ও অশনয়শমত হখয় পড়খে l ফখল মহোখেিীয় অাংখি 

বৃশিপোখতর সময়,স্থোশয়ত্ব  োল,পশরমোে অশনয়শন্ত্রত হখয় পড়খে যো  ৃশষ 

গক্ষত্র,জলখস ,পোনীয় জখলর প্রোপযতো,মত্সয পোলন প্রভৃশতখ  প্রভোশবত 

 খর l  

C. Impact on Global Winds Pattern :- বোয় মণ্ডখলর  যোখসর 

সমতো হ্রোখসর সোখে সোখে পৃশেবীর ঝখড়রও প্র ৃশত বেখল যোখে ,বেলোখে 

তীব্রতো l গযমন –1970 সোখল তীব্র ঝড় ( যোটো শর 4/S) হযোশরখ খনর 

হোর শেল 20% বতে মোখন তো গবখড় েোাঁশড়খয়খে 35% এ l  
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➢ এেোড়ো বীমো সাংস্থো গুখলোর ক্ষশত সোধ্ন,মোনব সম্প্রেোখয়র স্থোনোন্তরন,ফসখলর 

উত্পোেন হ্রোস,পোনীয় জখলর সেট,মযোনখগ্রোভ অরখেযর র্ধাংস প্রভৃশত আেে-
সোমোশজ  প্রভোব ও রখয়খে l  

Steps of Control of Green House Effects):- গ্রীন হোউস  যোস বো 
গ্রীন হোউস এখফক্ট এর পশরমোে  মোখনোর গ োন তোত্ক্ষশে  উপোয় গনই l 
 োরে গযসব  যোস গ্রীন হোউস প্রভোখব সোহোযয  খর তোখের বোয় মণ্ডখল 
আয় ষ্কোল েীঘে,খযমন –  োবেনডোই-অিোইড বোতোখস 200 বেরধ্খর,নোইট্রোস 
অিোইড প্রোয় 115 বের ধ্খর,শমখেন প্রোয়12বের ধ্খর এবাং গলোখরোফূ্লখরো 
 োবেন 100 বের ধ্খর অক্ষত অবস্থোয় েোখ  l তোই আজখ র অশবখবশ ত 
 মেফল প্রোয় আ োমী 150-200 বের গভো োখব l তখব ভশবষযখতর  েো 
শ ন্তো  খর শ ে  পেখক্ষপ গ্রহে  রখল আ োমী শেখন হয়ত পৃশেবী শ ে টো 
হখলও গ্রীন হোউস এখফক্ট ম ক্ত হখত পোখর ; গযমন – 

I. Decrease use of non-renewable power :- িশক্তর উত্স 
শহখসখব  য়লো,খপখট্রোশলয়োম প্রভৃশত প্র শলত িশক্তর বযবহোর  মোখত হখব 
আর এর জনয অপ্রখয়োজনীয় সমখয় বোল্ব,ফযোন,শিজ,এয়োর শন্ডিনোর 
প্রভৃশত বন্ধ রো ো জরুরী l  

II. Increasing use of renewable power :- পশরখবি বোন্ধব শবশভণ্ন 
অ-শ রো শরত িশক্ত যেো – গসৌর িশক্ত,বোয়  িশক্ত,খজোয়োর-ভোটো 
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িশক্ত,ভূ-তোপ িশক্ত,সোম শদ্র  গেউ ও গরোখতর িশক্ত প্রভৃশতর 
byabবযবহোর বৃশি  রখত হখব l  

III. Decrease use of comfortable machines :- ভশবষযখতর  েো 
শ ন্তো  খর এশস,শিজ,খরশিজোখরটর প্রভৃশতর বযবহোর শ ে টো  শমখয় 
পশরখবখি CFC বো HCFC এর পশরমোে  মোখনো শ ে টোও সম্ভব l  

IV. Decrease use of car :- প্র শলত িশক্ত  োশলত যোনবোহন বযবহোর 
 শমখয় বো শবে যত্  োশলত গমোটর যোন,বযোটোশর  োশলত গমোটর যোন বো 
জজব শডখজল  োশলত গমোটর যোন বযবহোর  খরও পশরখবখি 
 োবেনডোইঅিোইড, োবেন মখনোিোইড প্রভৃশতর পশরমোে  মোখনো সম্ভব l  

➢ এেোড়ো - 
V. শর-সোইখ ল হয় এমন দ্রখবযর বযবহোর বৃশি  খর, 

VI. প্র  র পশরমোখে নূতন অরেয সৃজখনর মোধ্যখম, 
VII. সোধ্োরে বোল্ব এর পশরবখতে  ফ্ল খরোখসন্ট বযবহোর  খর,শর োখজে বল বযোটোশর 

বযবহোর  খর, 
VIII. বোতোখস গ্রীন হোউস  যোখসর সরবরোহ  মোখনোর জনয  খবষেো 

 খর,শ খয়োখটো   শক্ত গমখন  খল ,এবাং সবেখিষ  
IX. জন সোধ্োরখের মখধ্য গ্রীন হোউস প্রভোব সমখন্ধ সখ তনতো সঞ্চোর  খর 

ইহো গরোখধ্র প্রখ িো  রো গযখত পোখর l  
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-:শ খয়োখটো   শক্ত - Kyoto Treaty :- 

 

➢ পশরখবি পশরবতে খনর ওপখর 1977 এর শডখসম্বখর জোপোখনর শ খয়োখটো 
িহখর ইউনোইখটড গনিখের সহখযোশ তোয় 160 টির গবিী প্রশতশনশধ্ 
গেখির মখধ্য সাংঘটিত   শক্ত শ খয়োখটো   শক্ত নোখম পশরশ ত l  

➢ ভশবষযখত পৃশেবীখ  Global Warming এর  বল গেখ  রক্ষো  রো 
এবাং Green House Gass এর শনঃসরে  ম  রোর অেী োর শেল 
এই   শক্তর মূল উখযযিয l  

➢ 2007 এর নখভম্বর পযেন্ত সেসয গেখির সাং যো 175 l  
এই   শক্তখত 1900 সোখলর Green House Gass শনঃসরখনর শনশরখ  
আখমশর ো,জোপোন, ইউখরোশপয়োন ইউশনয়ন গ  7%  মোখত; রোশিয়ো,ইউখিন 
ও শনউশজলযোন্ড গ  ঐ অবস্থোখন শফখর গযখত এবাং অখস্ট্রশলয়ো ও আইসলযোন্ড 
গ  শনষ্কোিন মোত্রোর 8% ও 10% ঊর্ধে সীমো পযেন্ত উত্পোেখন রো োর 
অন খরোধ্  রো হয় l  

➢ 121 টি গেিখ  Green House Gass শনঃসরখনর গ োন ঊর্ধে 
সীমোয় বোাঁধ্ো হয়শন l  
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