
ওজ োনস্তয যক্ষো করয, রনযোদ খোদ্য ও প্ররতজলধজকয ীতর রফশ্ফ গরি 

মভোোঃ আযোপ উরিন 

আ  ১৬ মজেম্বয রফশ্ব ওজ োন রদফ। ফোয়ুভণ্ডমর ওজ োনস্তজযয গুরুত্ব ও ওজ োনস্তয সুযক্ষোয়  নজেতনতো বৃরিয 

রজক্ষে ১৯৯৪ জনয ১৯ রিজম্বয  োরতংঘ োধোযণ রযলজদ গৃীত রিোন্ত অনুোজয ১৯৯৫ োর জত রফশ্বব্যোী প্ররতফছয এ 

রদফটি োররত জয় আজছ। এ ফছয  োরতংঘ রযজফ কভ মসূরে (UN Environment) রদফটিয প্ররতোদ্য রনধ মোযণ 

কজযজছ ‘‘Montreal Protocol-keeping us, our food and vaccines cool"ফো “ভরির প্রজ োকর 

মভজন ওজ োনস্তয যক্ষো করয, রনযোদ খোদ্য ও প্ররতজলধজকয ীতর রফশ্ব গরি”।   

ভোনুল ও  ীফ গজতয অরস্তত্ব যক্ষোয় ওজ োনস্তজযয অফদোন অরযীভ। রকন্তু ভোনুজলয দদনরিন রফরবন্ন কভ মকোমণ্ডয 

কোযজণ ওজ োনস্তয রদন রদন ক্ষয়প্রোপ্ত জে। ক্ষরয়ষ্ণু ওজ োনস্তজযয ভজে রদজয় সূজম ময ক্ষরতকয অরতজফগুরন যরি অরত জ ই 

পৃরথফীজত প্রজফ কজয ভোনফস্বোস্থ্ে,  ীফ গৎ, উরিদ গৎ ও অণু ীজফয ভোযোত্মক ক্ষরত কজয। ভোত্রোরতরযক্ত অরতজফগুরন যরিয 

প্রবোজফ ভোনুজলয ত্বজক কেোন্সোয, মেোজখ ছোরন, মযোগ প্ররতজযোধ ক্ষভতো হ্রো স্বোস্থ্ে ঝুঁরক ফোরিজয় মদয়। এছোিো ওজ োনস্তয ক্ষজয়য 

জযোক্ষ প্রবোজফ  রফোয়ু রযফতমন, ফন্যো, খযো ও ভরুভয়তো রফরবন্ন প্রোকৃরতক দুজম মোজগয প্রজকো রদন রদন বৃরি োজে ।  

১৯৭৪ োজর মযউি মযোল্যোন্ড ও ভোরযও ভররনো ন্যোেোয  োন মোজর তাঁজদয সুরফখ্যোত গজফলণো পরোপর প্রকো কজয 

 োনোন মম, মলোজযোজলোজযোকোফ মন ফো রএপর ফোয়ুভণ্ডমরয ওজ োনস্তজযয ক্ষরতোধন কযজছ। এযয, ১৯৮৫ োজর বৃটি 

এন্টোকমটিক োজব ময রফজ্ঞোনীযো এন্টোকমটিকোয় ওজ োন মোজরয ন্ধোন োন। পরশ্রুরতজত ওজ োনস্তয যক্ষোয়  োরতংজঘয রযজফ 

কভ মসূরেয (ইউএনইর) উজদ্যোজগ ১৯৮৫ োজরয ২২ ভোে ম রবজয়নোয় একটি আন্ত মোরতক বোয় ওজ োনস্তয যক্ষোয় একটি কনজবনন 

গৃীত য় মো ‘রবজয়নো কনজবনন’ নোজভ রযরেত। এই কনজবনজনয উজিশ্য রছর ওজ োনস্তয রফলয়ক গজফলণো, ওজ োনস্তয 

ভরন রযং এফং তথ্য আদোন-প্রদোন। রকন্তু রবজয়নো কনজবনজনয আইনগত ফোেফোধকতো নো থোকোয় ও ওজ োনস্তয যক্ষোয  রুরয 

প্রজয়ো জন ১৯৮৭ োজরয ১৬ মজেম্বয কোনোিোয ভরিজর ‘ভরির প্রজ োকর’ গৃীত য়।  োরতংজঘয কর দস্য যোষ্ট্র এই 

প্রজ োকর স্বোক্ষয কজযজছ। ভরির প্রজ োকর গৃীত ফোয পজর রএপর ও েোরনমূজয ব্যফোয ফজন্ধয রজক্ষে এগুজরোয ব্যফোয 

কজ োযবোজফ রনয়ন্ত্রণ কযো য়। যফতীজত রফরবন্ন ংজোধনী ও ভন্বজয়য ভোেজভ প্রজ োকরটি ভয়জোজমোগী কজয মতোরো য়। এই 

প্রজ োকজরয আওতোয় ফতমভোজন প্রোয় ১০০টিয ভজতো ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রজব্যয উৎোদন ও ব্যফোয রনয়ন্ত্রণ কযো জে। 

ইজতোভজে উচ্চ ক্ষভতোম্পন্ন ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রজব্যয ব্যফোয ও উৎোদন ম্পূণ মরূজ মযোধ কযো ম্ভফ জয়জছ। 

ওজ োনস্তয যক্ষোয় গৃীত ভরির প্রজ োকজরয ফ মজল ংজোধনী রকগোরর ংজোধনী (Kigali Amendment)  

নোজভ রযরেত। ২০১৬ োজরয ১৫ই অজটোফয রুয়োন্ডোয যো ধোনী রকগোররজত অনুরিত ভরির প্রজ োকজরয ২৮তভ োটি ম বোয় এই 

ংজোধনী গৃীত য়। দফরশ্বক  রফোয়ু রযফতমন মভোকোরফরোয় এই ংজোধনীজক একটি যুগোন্তকোযী দজক্ষ রজজফ অরবরত 

কযো য়। এই ংজোধনীজত অরধক দফরশ্বক উষ্ণোয়ন ক্ষভতোম্পন্ন ১৮ ধযজনয োইজরোজলোজযোকোফ মজনয (এইেএপর) ব্যফোয 

ম মোয়ক্রজভ করভজয় আনোয  রিোন্ত গৃীত য়।  

প্রোয় কর ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রব্যই অরধক ক্ষভতোম্পন্ন রিন োউ গ্যো রজমফ রেরিত। ভরির প্রজ োকর 

ফোস্তফোয়জনয ভোেজভ মলোজযোজলোজযোকোফ মন (রএপর) অন্যোন্য প্রধোন ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রজব্যয ব্যফোয শূজেয মকো োয় 

নোরভজয় আনো য়। এইেএপর মরো ভোনফসৃষ্ট দোথ ম মো ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রজব্যয রফকল্প রজমফ আনো জয়জছ। এই 

এইেএপরগুজরো োধোযণত মযরি োজযন ও এয়োযকরন্ডরনং রজেজভ এফং অেো ভো রেরকৎোয় ইনজরোজয ব্যফহৃত য়। তজফ 

আোয কথো জরো রিন োউ গ্যো রজমফ রেরিত এইেএপর এয রফকল্প প্রযুরক্ত দ্রুত ম্প্রোরযত জে।  

ভরির প্রজ োকর ইজতোভজে  রফোয়ু রযফতমন মভোকোরফরোয় উজেখজমোগ্য ভূরভকো মযজখজছ। রকগোরর ংজোধনী 

ফোস্তফোরয়ত জর এ তোব্দীয মজল ০.৪ক্ক মররয়ো দফরশ্বক উষ্ণতো বৃরি এিোজনো ম্ভফ জফ, মো প্যোরয চুরক্তজত ২ক্ক 

মররয়োজয অরধক তোভোত্রো নো ফোিোজনোয মম প্ররতশ্রুরত যজয়জছ তো ফোস্তফোয়জন অজনকোংজ োয়ক জফ ভজভ ম ধোযণো কযো য়। 

রকগোরর ংজোধনী পরতোয োজথ কোম মকয জর ২০৫০ োজরয ভজে ৭০ রফররয়ন  ন কোর্ফন িোই অক্সোইজিয ভরযভোণ 

এইেএপর রনোঃযণ হ্রো ম্ভফ জফ। ফতমভোন ভজয় ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী যোোয়রনক দ্রব্যমূজয রযফজতম এভন ফরফকল্প 

রফজফেনো কযো জে মো ওজ োনস্তয ক্ষয় কযজফ নো, দফরশ্বক উষ্ণোয়ন হ্রো কযজফ এফং রফদুেৎোশ্রয়ী জফ। 



ফোংরোজদ যকোয ১৯৯০ োজরয ২ আগে ভরির প্রজ োকর অনুস্বোক্ষয কজয এফং যফতীকোজর রন্ডন, মকোজনজজগন, 

ভরির ও মফইর ং ংজোধনীমূ অনুস্বোক্ষয কজয। যকোয ২০২০ োজরয ৮ জুন রকগোরর ংজোধনী অনুস্বোক্ষয কজযজছ। ১৯৯৩ 

োজর ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রজব্যয উয রযেোররত  রযজয রবরিজত ১৯৯৪ োজর কোরি মপ্রোিোভ প্রণয়ন কযো য় এফং ২০০৫ 

োজর উক্ত কোরি মপ্রোিোভ োরনোগোদ কযো য়। ভরির ংজোধনী অনুমোয়ী ২০০৯ ও ২০১০ োজর এইেরএপরয গি ব্যফোয 

রবরি রনধ মোযণ কযো য়।  প্রজ োকর ফোস্তফোয়জনয রজক্ষে ২০০৪ োজর “ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রব্য (রনয়ন্ত্রণ) রফরধভোরো, ২০০৪” 

 োরয কযো য় এফং মজেম্বয ২০১৪ ভজয় রফরধভোরোটি ংজোরধত য়। পজর রফরধভোরোয় এইেরএপরয আভদোরন, যপ্তোরন ও 

ব্যফোজযয রফলয়টি পুনোঃরনধ মোরযত য় এফং ঔলধরজল্প রএপরয ব্যফোয রনরলি কযো য়। ১  োনুয়োরয ২০১০ জত রএপর, 

কোফ মনজ ট্রোজলোযোইি ও রভথোইরজলোজযোপযভ ব্যফোয ম মোয়ক্রজভ মযোধ (Phase-out)  কযো য়। এছোিো, ২০১২ োজরয ৩১ 

রিজম্বয ঔলধরল্প জত রএপর এফং মযরি োজয য উৎোদজন মপোভ দতরযজত মফোরয়ং এজ ন্ট রজজফ ব্যফহৃত এইেরএপর-

১৪১রফ এয ব্যফোয ম্পূণ ম ফন্ধ কযো য়। তোছোিো ২০২১ োজর যকোয রকগোরর ংজোধনীজত রনয়ন্ত্রণজমোগ্য এইেএপর আভদোরন 

ও ব্যফোয রনয়ন্ত্রজণয রজক্ষে একটি এআযও  োরয কজযজছ। 

যকোয মফযকোরয প্ররতিোনমূজক োয়তোয রজক্ষে ১৯৯৮ োজর ফ মপ্রথভ এরআই ররোঃ উৎোরদত এজযোর 

(কী নোক) জত রএপরয ব্যফোয মযোধ কযোয রজক্ষে আরথ মক ও কোরযগরয োয়তো প্রদোন কজয। এজত ফোংরোজদজ রএপরয 

ব্যফোয প্রোয় ৫০% হ্রো োয়। যফতীজত ২০০৭ োজর ফোংরোজদজয ৩টি ঔলধ প্রস্তুতকোযী প্ররতিোন মথোোঃ মফরক্সভজকো 

পোভ মোরউটিকেোর, স্কয়োয পোভ মোরউটিকেোর ও একরভ ল্যোফজয রয জক কোরযগরয ও আরথ মক োয়তোয ভোেজভ তোজদয উৎোরদত 

রভ োি ম মিো  ইনজরোয-এ রএপরয রযফজতম এইেএপর ব্যফোয প্ররক্রয়োয় আরথ মক ও প্রযুরক্ত োয়তো প্রদোন কজয। মফরক্সভজকো 

ও স্কয়োয পোভ মোরউটিকেোর এয উৎোরদত ইনজরোয US FDA কর্তমক অনুজভোদন রোব কজয। উৎোরদত ইনজরোয ইউএএ ও 

অজষ্ট্রররয়ো অন্যোন্য মদজ যপ্তোরন জে। 

২০১১ োজর রযজফ অরধদপ্তয কর্তমক এইেরএপর মপ  আউ  ম্যোজন জভন্ট প্ল্েোন (মে -১) িণ কজয, মো ২০১৯ 

োজর ভোপ্ত জয়জছ। ২০১৮ োজর ভরির প্রজ োকর ভোরিজর োজযর পোজন্ডয ৮১তভ রনফ মোী করভটিয বোয় এইেরএভর মে -২ 

অনুজভোরদত য়। এয আওতোয় ফোংরোজদজ সুরযরেত ৫টি এয়োযকরন্ডনোয উৎোদন মকোম্পোরন ও একটি রেরোয উৎোদন 

মকোম্পোরনজক আরথ মক ও কোরযগরয োয়তো প্রদোজনয ভোেজভ ফোংরোজদজ রযজফফোন্ধফ ও রক্ত োশ্রয়ী এর উৎোদন কযো 

মোজফ। প্রকল্পটিয ফোস্তফোয়ন শুরু জয়জছ। এছোিো যকোজযয রফরবন্ন নীরত িণ ও ম করনরয়োনজদয ক্ষভতো বৃরি নোনো রফলয়ক 

কভ মকোণ্ড িণ কজযজছ। পজর ২০২৫ োজর এইেরএপরয ব্যফোয ৬৭.৫% করভজয় আনো ম্ভফ জফ। এইেরএভর মে -২ 

ফোস্তফোয়জনয ভোেজভ প্রোয় ১.৭ রভররয়ন  ন কোফ মন-িোই-অক্সোইি ভতুল্য রিন োউ গ্যো রনোঃযণ এিোজনো ম্ভফ জফ।  

যকোয ভরির প্রজ োকর ফোস্তফোয়জনয রজক্ষে রফরবন্ন ভজয় শুধু মযরি োজযন এফং এয়োযকরন্ডরনং উৎোদনকোযী 

প্ররতিোনজকই োয়তো প্রদোন কজযরন ফযং ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রজব্যয প্রোরন্তক ব্যফোযকোযী তথো মযরি োজযন মটজয 

রনজয়োর ত ম করনরয়োনজদয ক্ষভতো বৃরিয  ন্য রফরবন্ন ভজয় প্ররক্ষণ কভ মসূরে ও মন্ত্রোরত রফতযণ কজয আজছ। রযজফ 

অরধদপ্তয কর্তমক এ ম মন্ত ভি ফোংরোজদজ প্রোয় ১০,০০০ ম করনরয়োনজক প্ররক্ষণ প্রদোন কযো জয়জছ। এছোিো ওরিএ 

মেোযোেোরোন মযোজধ কোেভ কভ মকতমোজদয প্রজয়ো নীয় প্ররক্ষণ ও জেতনতো কোম মক্রভ রযেোরনো কযো ও ODS Identifier 

প্রদোন কযো জয়জছ। 

যকোয এইেএপর ব্যফোয মযোধকজল্প ভরির প্রজ োকজরয রকগোরর ংজোধনী ফোস্তফোয়ন শুরু কজযজছ। ইজতোভজে  

ভোরকমন যুক্তযোজষ্ট্রয আরথ মক োয়তোয় ইউএনরির-এয ভোেজভ একটি মিভজনজেন প্রকল্প ফোস্তফোয়ন ও যফতীজত ভরির 

প্রজ োকর ভোরিজর োজযর পোজন্ডয োয়তোয় ওয়োর জনয মযরি োজয য উৎোদজন এইেএপরয ব্যফোয ম্পূণ মরূজ মযোধ কজয। 

এজত রযজফম্মত মযরি োজযন্ট ও রফদুেৎ োশ্রয়ী প্রযুরক্ত ব্যফোজযয ভোেজভ উৎোদন প্ররক্রয়ো রূোন্তয কযো য়। একই োজথ 

এইেএপর রবরিক কভজপ্রয উৎোদন প্ররক্রয়োও রযজফফোন্ধফ ও রফদুেৎোশ্রয়ী কযো জয়জছ। রফদুেৎোশ্রয়ী ও রযজফফোন্ধফ 

প্রযুরক্ত ব্যফোজযয কোযজণ ওয়োর ন কর্তমক উৎোরদত কজম্প্রয ফতমভোজন ইউজযোজয ফো োজয যপ্তোরন কযো জে - মো আন্ত মোরতক 

ফো োজয ফোংরোজদজয ব্রোরন্ডং এ োয়তো কযজছ। ২০১৯ োজর প্রকল্পটি ভোপ্ত ওয়োয় মযরি োজয য উৎোদজন ফছজয প্রোয় ০.৩ 

রভররয়ন  ন কোফ মন িোই-অক্সোইি ভতুল্য রিন োউ গ্যো রনোঃযণ এিোজনো ম্ভফ জয়জছ।  



ভরির প্রজ োকর স্বোক্ষযকোযী মদ রমমফ ফোংরোজদ এই প্রজ োকর ফোস্তফোয়জন অিণী ভূরভকো োরন কযজছ। রযজফ, 

ফন ও  রফোয়ু রযফতমন ভন্ত্রণোরজয়য তত্ত্বোফধোজন রযজফ অরধদপ্তয ১৯৯৬ োর মথজক রফরবন্ন প্রকল্প ফোস্তফোয়জনয ভোেজভ 

ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রজব্যয ব্যফোয হ্রোজ কোম মকযী ভূরভকো োরন কজয মোজে। এমোফৎ প্রোয় ৯৩% ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রজব্যয 

ব্যফোয হ্রো কজযজছ। স্বীকৃরতস্বরূ ফোংরোজদ  োরতংঘ রযজফ কভ মসূরে দ্বোযো ২০১২ ও ২০১৭ োজর রফজলবোজফ প্রংরত ও 

পুযস্কৃত জয়জছ। তোছোিো ওজ োনস্তয ক্ষয়কোযী দ্রজব্যয মেোযোেোরোন মযোজধ কোম মকয ভূরভকোয  ন্য ২০১৯ োজর রযজফ অরধদপ্তয 

 োরতংঘ রযজফ কভ মসূরে দ্বোযো রফজলবোজফ প্রংরত জয়জছ। ভরির প্রজ োকর ফোস্তফোয়জনয ভোেজভ ভোনুজলয আযোভ আময়, 

খোদ্য রনযোিো ও ফতমভোন কজযোনো ভোভোরয মভোকোরফরোয় টিকো ংযক্ষণ ও যফযোজয রযজফফোন্ধফ ভোধোন মদওয়ো ম্ভফয 

জে। ভরির প্রজ োকর ফোস্তফোয়জনয পজর ধীজয ধীজয সূম মোজরোক পৃরথফীয প্রোরণকুমরয  ন্য রনযোদ জে। রফজ্ঞোনীজদয অরবভত, 

এই ধোযো অব্যোত থোকজর আগোভী ২০৫০ োজরয ভজে ওজ োনস্তয তোয পূফ মোফস্থ্োয় রপজয আজফ। 

# 
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