প্রাণ ফাঁচাতে তজান : তজানস্তয সুযক্ষায ৩৫ ফছয
ড. এ, কও, এভ, যফপও আাম্মদ
আজ ১৬ কতেম্বয ফফশ্ব তজান ফদফ। ফায়ুভণ্ডতরয তজানস্ততযয গুরুত্ব  তজানস্তয সুযক্ষায় জনতচেনো বৃফিয রতক্ষে
১৯৯৪ াতরয ১৯ ফডতম্বয জাফেংতখয াধাযণ ফযলতদ গৃীে ফিান্ত অনুাতয ১৯৯৫ ার তে আন্তজজাফেওবাতফ প্রফেফছয এ
ফদফটি াফরে তয় আতছ। এ ফছয জাফেংখ ফযতফ ওভজসূফচ (UN Environment) ফদফটিয প্রফোদ্য ফনধ জাযণ ওতযতছ
“Ozone for life : 35 years of ozone layer protection” ফা “প্রাণ ফাঁচাতে তজান : তজানস্তয সুযক্ষায ৩৫ ফছয”।
ভানুল  জীফজকতেয অফস্তত্ব যক্ষায় তজানস্ততযয অফদান অফযীভ। ফওন্তু ভানুতলয দদনফিন ফফফবন্ন ওভজওাতণ্ডয ওাযতণ
তজানস্তয ফদন ফদন ক্ষয়প্রাপ্ত তে। ক্ষফয়ষ্ণু তজানস্ততযয ভতে ফদকয় সূতম জয ক্ষফেওয অফেতফগুফন যফি অফে তজই পৃফিফীতে
প্রতফ ওতয ভানফস্বাস্থ্ে, জীফজকৎ, উফিদজকৎ  অনুজীতফয ভাযাত্মও ক্ষফেয ওাযণ য়। ভাত্রাফেফযক্ত অফেতফগুফন যফিয প্রবাতফ
ভানুতলয ত্বতও ওোন্সায, কচাতঔ ছাফন, কযাক প্রফেতযাধ ক্ষভো হ্রা স্বাস্থ্ে ঝফুঁ ও ফাফিতয় কদয়। তজানস্তয ক্ষতয়য ওাযতণ ফফফবন্ন জীফ
 উফিদ-এয ক্ষফেয ভােতভ পৃফিফীয প্রাণভণ্ডর হুভফওয ম্মুঔীন তে াতয। এছািা তজানস্তয ক্ষতয়য তযাক্ষ প্রবাতফ জরফায়ু
ফযফেজন, ফন্যা, ঔযা  ভরুভয়ো ফফফবন্ন প্রাকৃফেও দুতম জাতকয প্রতওা ফদন ফদন বৃফি াতে।
১৯৭৪ াতর কযউড কযাল্যান্ড  ভাফয ভফরনা ন্যাচায জান জাতর োঁতদয সুফফখ্যাে কতফলণা পরাপর প্রওা ওতয জানান কম,
কলাতযাতলাতযা ওাফ জন ফা ফএপফ ফায়ুভণ্ডতরয তজানস্ততযয ক্ষফে াধন ওতয। ১৯৭৭ াতর United Nation Environment
Programme (UNEP) -এয কবফনং ওাউফন্সতর তজানস্তয ফফলতয় ব্যাও কতফলণা ওাম জক্রতভয জন্য এওটি ওভজফযওল্পনা গৃীে
য়। এযয, ১৯৮৫ াতর বৃটি এন্টাওজটিও াতবজয ফফজ্ঞানীযা এন্টাওজটিওায় তজান কাতরয ন্ধান ান। পরশ্রুফেতে তজানস্তয
যক্ষায় জাফেংতখয ফযতফ ওভজসূফচয (ইউএনইফ) উতদ্যাক ১৯৮৫ াতরয ২২ ভাচ জ ফবতয়নায় এওটি আন্তজজাফেও বায় তজানস্তয
যক্ষায় এওটি ওনতবন গৃীে য় মা ‘ফবতয়না ওনতবনন’ নাতভ ফযফচে। এই ওনতবনতনয উতেশ্য ফছর তজানস্তয ফফলয়ও
কতফলণা, তজানস্তয ভফনটফযং এফং েথ্য আদান-প্রদান। ফওন্তু ফবতয়না ওনতবনতনয আইনকে ফােফাধওো না িাওায় ফবতয়না
ওনতবনতনয ধাযাফাফওোয় তজানস্তয যক্ষায় ১৯৮৭ াতরয ১৬ কতেম্বয ওানাডায ‘ভফির প্রতটাওর’ গৃীে য়। ঐ ফদনই ৪৬টি
যাষ্ট্র ভফির প্রতটাওতর স্বাক্ষয ওতয এফং ফেজভাতন জাফেংতখয ওর দস্য যাষ্ট্র এই প্রতটাওর স্বাক্ষয ওতযতছ। ভফির প্রতটাওর
গৃীে ফায পতর ফএপফ  োরনমূতয ব্যফায ফতন্ধয রতক্ষে এগুতরায ব্যফায ওত াযবাতফ ফনয়ন্ত্রণ ওযা য়। যফেীতে ফফফবন্ন
ংতাধনী  ভন্বতয়য ভােতভ প্রতটাওরটি ভয়তাতমাকী ওতয কোরা য়। এই প্রতটাওরটি প্রিতভ তজানস্তয ক্ষয়ওাযী ৮টি দ্রতব্যয
উৎাদন  ব্যফায ফনয়ন্ত্রতণয রতক্ষে গৃীে য়। যফেীতে ফফফবন্ন ভতয় প্রতয়াজনীয় ংতাধন  ংতমাজতনয ভােতভ ফেজভাতন
ভফির প্রতটাওর তজানস্তয সুযক্ষায় যুকান্তওাযী অফদান কযতঔ মাতে। এই প্রতটাওতরয আোয় ফেজভাতন প্রায় ১০০টিয ভতো
তজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রতব্যয উৎাদন  ব্যফায ফনয়ন্ত্রণ ওযা তে। ইতোভতে উচ্চ ক্ষভোম্পন্ন কজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রতব্যয
ব্যফায  উৎাদন ম্পূণ জরুত কযাধ ওযা ম্ভফ তয়তছ।
তজানস্তয যক্ষায় গৃীে ভফির প্রতটাওতরয ফ জতল ংতাধনী ফওকাফর ংতাধনী (Kigali Amendment) নাতভ
ফযফচে। ২০১৬ াতরয ১৫ অতটাফয রুয়ান্ডায যাজধানী ফওকাফরতে অনুফিে ভফির প্রতটাওতরয ২৮েভ াটি জ বায় এই ংতাধনী
গৃীে য়। দফফশ্বও জরফায়ু ফযফেজন কভাওাফফরায় এই ংতাধনীতও এওটি যুকান্তওাযী দতক্ষ ফততফ অফবফে ওযা য়। এই
ংতাধনীতে অফধও দফফশ্বও উষ্ণায়ন ক্ষভোম্পন্ন াইতরাতলাতযাওাফ জন (এইচএপফ) এয ব্যফায ম জায়ক্রতভ ওফভতয় আনায (কপজডাউন) ফিান্ত গৃীে য়।
প্রায় ওর তজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রব্যই অফধও ক্ষভোম্পন্ন ফিন াই িা ফাতফ ফচফিে। ভফির প্রতটাওর ফাস্তফায়তনয
ভােতভ কলাতযাতলাতযাওাফ জন (ফএপফ) অন্যান্য প্রধান তজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রতব্যয ব্যফায শূকন্যয কওা ায় নাফভতয় আনা য়।
এতে ওতয পৃফিফী কিতও প্রায় ১৩৫ ফভফরয়ন টন ওাফ জন-ডাই-অক্সাইতডয ভফযভাণ ফিন াই গ্যা ফনিঃযণ হ্রা ওযা ম্ভফয
তয়তছ। এইচএপফ তরা ভানফসৃষ্ট দাি জ মা তজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রতব্যয ফফওল্প ফককফ আনা য়। এই এইচএপফগুতরা াধাযণ
কযফিজাতযন  এয়াযওফন্ডফনং ফতেতভ ব্যফহৃে য়। েতফ আায ওিা তরা ফিন াউ গ্যা ফততফ ফচফিে এইচএপফ-এয
ফফওল্প প্রযুফক্তয প্রায দ্রুে বৃফি াতে।
ভফির প্রতটাওর ইতোভতে জরফায়ু ফযফেজন কভাওাফফরায় উতেঔতমাগ্য ভূফভওা কযতঔতছ। এ প্রতটাওর ফাস্তফায়তনয ভােতভ
ইতোভতে ১০ ফককাটন ওাফ জন-ডাই-অক্সাইড ভফযভাণ ফিনাউ গ্যা ফায়ুভণ্ডতর ফনিঃযণ এিাতনা ম্ভফ তয়তছ, মা ফওতয়াতটা
প্রতটাওতরয প্রিভ ওফভটতভন্ট ফফযয়তডয প্রায় ৫ গুণ। উতেখ্য, ফওকফর ংতাধনী ফাস্তফাফয়ে তর এ োফিয কতল ০.৫ ফডফি
করফয়া দফফশ্বও উষ্ণো বৃফি এিাতনা ম্ভফ তফ, মা প্যাফয চুফক্ততে ২ ফডফি করফয়াতয অফধও োভাত্রা না ফািাতনায কম
প্রফেশ্রুফে যতয়তছ ো ফাস্তফায়তন অতনওাংত ায়ও তফ ভতভজ ধাযণা ওযা য়। ফেজভান ভতয় তজানস্তয ক্ষয়ওাযী যাায়ফনও
দ্রব্যমূতয ফযফতেজ এভন ফ ফফওল্প ফফতফচনা ওযা তে মা তজানস্তয ক্ষয় ওযতফ না এফং ফফদুেৎ াশ্রয়ী তফ।

-২ফওকাফর ংতাধনীতও দফফশ্বও জরফায়ু ফযফেজন কভাওাফফরায জন্য ফ জতল প্রতচষ্টা ফততফ ফফতফচনা ওযা কমতে াতয।
ফওকাফর ংতাধনীতে ১৮ প্রওায এইচএপফ ফনয়ন্ত্রণ ওযায ওিা যতয়তছ। ফওন্তু ফ ধযতণয এইচএপফ ব্যফাতযয ফফওল্প এঔতনা
ম জাপ্ত না িাওায় ফওকাফর ংতাধনীতে এইচএপফ ম্পূণ জরূত ফন্ধ ওযায ফযফতেজ শুধুভাত্র হ্রা ওযায ওিা ফরা তয়তছ। ফওকাফর
ংতাধনী পরোয াতি ওাম জওয তর ২০৫০ াতরয ভতে ৭০ ফভফরয়ন টন ওাফ জন ডাই অক্সাইতডয ভফযভাণ এইচএপফ
ফনিঃযণ হ্রা ম্ভফ তফ।
ফাংরাতদ যওায ১৯৯০ াকরয ২ আকে ভফির প্রতটাওর অনুস্বাক্ষয ওতয এফং যফেীওাতর রন্ডন, কওাতনততকন,
ভফির  কফইফজং ংতাধনীমূ অনুস্বাক্ষয ওতয। ২০১৬ াতর াইতরাতলাতযাওাফ জন ফা এইচএপফয ব্যফায হ্রাতয রতক্ষে রুয়ান্ডায
যাজধানী ফওকাফরতে এ প্রতটাওতরয ‘ফওকাফর ংতাধনী’ গৃীে য়। যওায ফওকাফর ংতাধনীয গুরুত্ব অনুধাফন ওতয এ ফছতযয ৮
জুন ফওকাফর ংতাধনী অনুস্বাক্ষয ওতযতছ।
১৯৯৩ াতর তজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রতব্যয উয ফযচাফরে জফযতয ফবফিতে ১৯৯৪ াতর ওাফি কপ্রািাভ প্রণয়ন ওযা য়
এফং ২০০৫ াতর উক্ত ওাফি কপ্রিাভ ারনাকাদ ওযা য়। ভফির ংতাধনী অনুমায়ী ২০০৯  ২০১০ াতর এইচফএপফয কি
ব্যফায ফবফি ফনধ জাযণ ওযা য়। ২০১১ াতর ফযতফ অফধদপ্তয ওর্তজও এইচফএপফ কপজ আউট ম্যাতনজতভন্ট প্ল্োন (এইচফএভফ)
প্রণয়ন ওযা য়, মা ভফির প্রতটাওর ভাফিতরটাতযর পাতন্ডয ৬৫েভ ফনফ জাফ ওফভটিয বায় অনুতভাদন রাব ওতয।
উতেখ্য, তজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রতব্যয আভদাফন  ব্যফায ম জায়ক্রতভ ওফভতয় আনায রতক্ষে তজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রব্য (ফনয়ন্ত্রণ)
ফফফধভারা, ২০০৪ জাফয ওযা য় এফং কতেম্বয ২০১৪ ভতয় ফফফধভারাটি ংতাফধে য়। পতর ফফফধভারায় এইচএপফয আভদাফন,
যপ্তাফন  ব্যফাতযয ফফলয়টি পুনফফধ জাফযে য় এফং লধফতল্প ফএপফয ব্যফায ফনফলি ওযা য়। ১ জানুয়াফয ২০১০ তে
ফএপফ, ওাফ জনতটট্রাতলাযাইড  ফভিাইরতলাতযাপযভ ম্পূণ জরূত কপজ আউট য়। এছািা, ২০১২ াতরয ৩১ ফডতম্বয লধ ফল্প
তে ফএপফ এফং কযফিজাতযটয কপাভ দেফযতে কপাভ কলাফয়ং এতজন্ট ফততফ ব্যফহৃে এইচফএপফ-১৪১ফফ-এয ব্যফায ম্পূণ জ
ফন্ধ ওযা য়।
২০১৭ াতর এইচফএপফ কপজ আউট ম্যাতনজতভন্ট প্ল্োন (এইচফএভফ) রতক্ষে কদব্যাী এইচফএপফ  এয ফফওল্প
ব্যফায ফফলতয় জফয ফযচারনা ওযা য়। ২০১৮ াতর ভফির প্রতটাওর ভাফন্টতরটাকযর পাতন্ডয ৮১েভ ফনফ জাী ওফভটিয বায়
এইচফএভফ কেজ-২ অনুতভাফদে য়। পতর ২০১৫ ার ম জন্ত এইচফএপফয ব্যফায ৬৭.৫ োংত ওফভতয় আনা ম্ভফ তফ।
এছািা ফওকাফর ংতাধনী অনুস্বাক্ষফযে য়ায় এইচএপফয ব্যফায ওফভতয় আনায রতক্ষে ওাজ শুরু তে এফং এইচফএভফ
কেজ-২ ফাস্তফায়তনয ভােতভ প্রায় ১.৭ ফভফরয়ন টন ওাফ জন-ডাই-অক্সাইড ভতুল্য ফিন াউ গ্যা ফনিঃযণ এিাতনা ম্ভফ তফ।
যওায কফযওাফয প্রফেিানমূতও ায়োয রতক্ষে ১৯৯৮ াতর ফ জপ্রিভ এফআই ফর. উৎাফদে এতযার (ওীটনাও)
তে ফএপফয ব্যফায কযাধ ওযায রতক্ষে আফি জও  ওাফযকফয ায়ো প্রদান ওতয। এতে ফাংরাতদ ফএপফয ব্যফায প্রায় ৫০
োং হ্রা ায়। যফেীতে ২০০৭ াতর ফাংরাতদতয ৩টি লধ প্রস্তুেওাযী প্রফেিান মিা: কফফক্সভতওা পাভজাফউটিওোর, স্কয়ায
পাভজাফউটিওোর  এওফভ ল্যাফতযটফযজতও ওাফযকাফয  আফি জও ায়োয ভােতভ োতদয উৎাফদে ফভটাড জ কডাজ ইনতরায-এ
ফএপফয ফযফতেজ এইচএপফ ব্যফায প্রফক্রয়ায় ায়ো প্রদান ওতয। কফফক্সভতওা  স্কয়ায পাভজাফউটিওোর-এয উৎাফদে
ইনতরায US FDA ওর্তজও অনুতভাদন রাব ওতয এফং অতষ্ট্রফরয়া অন্যান্য কদত যপ্তাফন তে।
২০১১ াতর ফযতফ অফধদপ্তয ওর্তজও য়ারটন াইতটও ইন্ডাফিজতও কযফিজাতযটতয ব্যফহৃে িাভজার কপাভ উৎাদতন
এইচফএপফয ফযফতেজ ন্যাচাযার কযফিজাতযন্ট ব্যফাতযয ভােতভ ফযতফফান্ধফ  ফফদুেৎ াশ্রয়ী ফযফিজাতযটয দেফযতে আফি জও 
ওাফযকফয ায়ো প্রদান ওযা য়। যওায ভফির প্রতটাওর ফাস্তফায়তনয রতক্ষে ফফফবন্ন ভতয় শুধুভাত্র কযফিজাতযন এফং
এয়াযওফন্ডফনং উৎাদনওাযী প্রফেিানতওই ায়ো প্রদান ওতযফন ফযং তজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রতব্যয প্রাফন্তও ব্যফাযওাযী েিা
কযফিজাতযন কটতয ফনতয়াফজে কটওফনফয়ানতদয ক্ষভো বৃফিয জন্য ফফফবন্ন ভতয় প্রফক্ষণ ওভজসূফচ  মন্ত্রাফে ফফেযণ ওতয
আতছ। ফযতফ অফধদপ্তয ওর্তজও এ ম জন্ত ভি ফাংরাতদত প্রায় ১০,০০০ কটওফনফয়ানতদয প্রফক্ষণ প্রদান ওযা তয়তছ। এছািা
ফডএ কচাযাচারান কযাতধ ওােভ ওভজওেজাতদয প্রতয়াজনীয় প্রফক্ষণ  তচেনো ওম জক্রভ ফযচারনা ওযা তয়তছ।
যওায এইচএপফ ব্যফায কযাধওতল্প ভফির প্রতটাওতরয ফওকাফর ংতাধনী ফাস্তফায়ন শুরু ওতযতছ। ইতোভতে ভাফওজন
যুক্তযাতষ্ট্রয আফি জও ায়োয় ইউএনফডফ-এয ভােতভ এওটি কডভতনতিন প্রওল্প ফাস্তফায়ন  ফযফেীতে ভফির প্রতটাওর
ভাফিতরটাতযর পাতন্ডয ায়োয় য়ারটতনয কযফিজাতযটয উৎাদতন এইচএপফয ব্যফায ম্পূণ জরূত কযাধ ওতয ফযতফম্মে
কযফিজাতযন্টয  প্রযুফক্ত ব্যফাতযয ভােতভ উৎাদন প্রফক্রয়া রূান্তয ওযা য়। এওই াতি এইচএপফ ফবফিও ওভতপ্রয উৎাদন
প্রফক্রয়া ফযতফফান্ধফ  ফফদুেৎ াশ্রয়ী ওযা তয়তছ। ফফদুেৎ াশ্রয়ী  ফযতফফান্ধফ প্রযুফক্ত ব্যফাতযয ওাযতণ য়ারটন ওর্তজও
উৎাফদে কযফিজাতযটতযয ওতেয ফেজভাতন ইউতযাতয ফাজাতয যপ্তাফন ওযা তে- মা আন্তজজাফেও ফাজাতয ফাংরাতদতয ব্রাফন্ডং এ
ায়ো ওযতছ। ২০১৯ াতর প্রওল্পটি ভাপ্ত য়ায় কযফিজাতযটয উৎাদতন ফছকয প্রায় ০.৩ ফভফরয়ন টতন ওাফ জন-ডাই-অক্সাইড

-৩ভতুল্য ফিন াউ গ্যা ফনিঃযণ এিাতনা ম্ভফ তয়তছ। এছািা Kigali Cooling Efficiency Programme -এয ভােতভ
ফডএ-এয ফফওল্প ব্যফায ংক্রান্ত জফয, ন্যানার কুফরং প্ল্োন প্রণয়ন, ফফদ্যভান ফফফধভারায প্রতয়াজনীয় ংকাধন,
কযফিজাতযন-এয়াযওফন্ডফনং াফবজ কটতযয Needs Assessment, ফওকফর ংতাধনী ফাস্তফায়ন কওৌর প্রণয়ন ইেোফদ
ওাম জক্রভ িণ ওযা তয়তছ।
ভফির প্রতটাওর স্বাক্ষযওাযী কদ ফততফ ফাংরাতদ এই প্রতটাওর ফাস্তফায়তন অিণী ভূফভওা ারন ওযতছ। ফযতফ, ফন
 জরফায়ু ফযফেজন ভন্ত্রণারতয়য েত্ত্বাফধাতন ফযতফ অফধদপ্তয ১৯৯৬ ার কিতও ফফফবন্ন প্রওল্প ফাস্তফায়তনয ভােতভ তজানস্তয
ক্ষয়ওাযী দ্রতব্যয ব্যফায হ্রা ওাম জওযী ভূফভওা ারন ওতয মাতে। ফযতফ ংযক্ষণ  উন্নয়ন এফং জরফায়ু ফযফেজন অফবতমাজন
 প্রভতন ফেজভান যওায ফিফযওয। যওাতযয গৃীে দতক্ষমূ ভফির প্রতটাওর ফাস্তফায়তন দফফশ্বও াপতল্যয অংীদায।
ফাংরাতদ এই াপতল্যয অংীদায ফাতফ জাফেংখ ফযতফ ওভজসূফচ দ্বাযা ২০১২  ২০১৭ াতর ফফতলবাতফ প্রংফে 
পুযস্কৃে তয়তছ। োছািা তজানস্তয ক্ষয়ওাযী দ্রব্য কচাযাচারান কযাতধ ওাম জওয ভূফভওায জন্য ২০১৯ াতর যওায জাফেংখ
ফযতফ ওভজসূফচ দ্বাযা ফফতলবাতফ প্রংফে তয়তছ। ভফির প্রতটাওর ফাস্তফায়তনয পতর ধীতয ধীতয সূম জাতরাও পৃফিফীয প্রাফণকূতরয
জন্য ফনযদ তে। ফফজ্ঞানীতদয অফবভে, এই ধাযা অব্যাে িাওতর আকাভী ২০৫০ াতরয ভতে তজানস্তয োয পূফ জাফস্থ্ায় ফপতয
আতফ।
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