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  রশল্পরেপ্লবেি কািবে  ানুবেি চারহদাি পরিের্তবনি সাবে সাবে জীেনযাত্রািও পরিের্তন ঘটবে। রেরিন্ন কলকািখানা 

তর্রি হবে। এসে কলকািখানা শুধু  ানুবেি অে তননরর্ক অেস্থাি উন্নয়ন ঘটাবে, র্া রকন্তু নয়। পাশাপারশ এসে কলকািখানা 

মেবক নানা িক  েজতয  ানুবেি জীেনবক দূরে তেহ কবি তুলবে। একটি মদবশি  ানুবেি স্বাস্হহয, গড় আয়ুসহ অবনক রকছুই রনি তি 

কবি পরিবেবশি ওপি।র্াই পরিবেশবক োদ রদবয় মকাবনািাবেই উন্নয়ন সম্ভে নয়। আ াবদি একরদবক ময ন রশল্পরেপ্লবেি সুরেধা 

রনবয় নতুন নতুন প্রযুরিি  াধ্যব  গবড় ওঠা রশল্পবক গ্রহে কিবর্ হবে ঠিক মর্ রন সঠিক পরিকল্পনাি  াধ্যব   এি েজতয 

ব্যেস্হহাপনা রনরির্ কবি পরিবেশবক পরিেন্ন িাখবর্ হবে। র্া না হবল পরিবেশ র্াি প্রাকৃরর্ক রনয়ব ই আ াবদি ওপি প্ররর্বশাধ 

গ্রহে কিবে। 
 

মশখ হারসনাি রেবশে উবযাবগি অন্যর্  একটি উবযাগ হবলা পরিবেশ সুিক্ষা। পরিবেশ সুিক্ষাি মক্ষবত্র সেবচবয় িাবলা 

এেং সেবচবয় মেরশ উপবযাগী ও সাশ্রয়ী হবলা ব্যপকিাবে বৃক্ষ মিাপবেি  াধ্যব  েনায়ন কিা। এজন্য শুধু গাে লাগাবলই হবে 

না,গাে যাবর্ টিবক োবক মস জন্য গাবেি রনয়র র্ পরিচয তা কিবর্ হবে। আ াবদি পিের্ী প্রজবেি জন্য মদশবক আিও োসবযাগ্য 

কবি গবড় তুলবর্ হবল সবুজ েনায়ন োড়া মকান উপায় মনই। র্াই মদশোসীবক অেশ্যই সবচর্ন হবর্ হবে এেং পরিবেশ িক্ষায় 

সরিয় ভূর কা িাখবর্ হবে। োংলাবদশ জলোয়ু পরিের্তবনি রেরূপ প্রিাবে নাজুক অেস্থাবন মেবকও  াননীয় প্রধান ন্ত্রীি ব্যরিগর্ 

নানা উবযাবগি কািবে পরিবেশ িক্ষায় অবনক ইরর্োচক কাজ অর্ীবর্ হবয়বে এেং হবে। পরিবেশ অরধদপ্তি এখাবন গুরুত্বপূে ত 

ভূর কা পালন কিবে।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীি এসকল ইরর্োচক অেদাবনি স্বীকৃরর্ রহবসবে ২০১৫ সাবল জারর্সংঘ ' চযারিয়ন অে 

যা আে ত ' পুিস্কাবি ভূরের্ কবিন প্রধান ন্ত্রী মশখ হারসনাবক। 'পরলরস রলডািশীপ' কযাটাগরিবর্ জারর্সংবঘি পরিবেশ রেেয়ক 

সবে তাচ্চ এ পুিস্কাি। এিও আবগ   াননীয় প্রধান ন্ত্রী মশখ হারসনা ২০১৪ সাবল ইউবনবস্কা শারিবৃক্ষ পুিস্কাি পান। এসে পুিস্কাি 

পরিবেশ িক্ষায় প্রধান ন্ত্রীি কাবজি স্বীকৃরর্ র্াবর্ মকান সবেহ মনই। 
 

সত্তি এি দশবকি শুরু মেবকই পরিবেশ িক্ষা ও উন্নয়বনি রেেয়টি রেশ্বব্যাপী গুরুত্ব সহকাবি রেবেরচর্ হবয় আসবে। 

র্খন মেবকই রেশ্বব্যাপী পরিবেশোদী সংগঠনগুবলা পরিবেশ িক্ষায় জনগেবক সবচর্ন এেং ক্ষ র্াসীন িাষ্ট্র ও সিকাি প্রধানবদি 

পরিবেশ িক্ষায় কায তকি পদবক্ষপ গ্রহবেি জন্য সেস য় চাপ প্রবয়াগ কবি আসবে। ১৯৭২ সাবল অনুরির্ স্টকবহা  কনফাবিবেি 

 াধ্যব  রেবশ্বি রেরিন্ন মদবশ পরিবেশ রেেয়ক প্ররর্িান গঠন ও জার্ীয় পরিবেশ পরিকল্পনা গ্রহে কিা হয়। এ সবেলবনি  াধ্যব  

জারর্সংঘ পরিবেশ ক তসূরচ প্ররর্রির্ হয়। ১৯৯২ সাবল ব্ররজবলি রিও- রড- মজবনরিওবর্ অনুরির্ রেশ্ব ধরিত্রী সবেলনবক রেশ্ব 

পরিবেশ সংিক্ষে ও জলোয়ু পরিের্তন প্রিাে ম াকারেলায় অন্যর্  উবযাগ রহবসবে ধিা হয়।পিের্ীবর্ ১৯৯৭ সাবল, রকবয়াবটা 

প্রবটাকল সিারদর্ হয়। এ প্রবটাকবলি  াধ্যব  কাে তন ডাই অক্সাইড ও গ্রীন হাউস গ্যাস রনিঃসিে ক াবনাি জন্য প্রস্তাে কিা 

হবয়রেল। ২০১৮ সাবলি পরিসংখ্যান অনুযায়ী  গ্রীন হাউস গ্যাস রনিঃ সিেকািী রেবশ্বি প্রে  দশটি মদশ হবলা চীন(২৩.৯২%), 

যুিিাষ্ট্র(১১. ৮৪%), ইউবিাপ(৬.৮৪%), িাির্(৬.৮১%), িারশয়া (৪.০৭%), জাপান (২.৯০%), ব্রারজল(২.৩৬%), 

ইবোবনরশয়া (১.৬৯%), ইিান (১.৫৯%), ও দরক্ষে মকারিয়া (১.৫৬%)। এই মদশগুবলা মেবক রেবশ্বি গ্রীন হাউস গ্যাস রনিঃসিবেি 

৬৫ শর্াংশ হবয় োবক। এখাবন উবেখ ২০১৮ সাবল তেরশ্বক গ্রীন হাউস গ্যাস রনিঃ সিবেি পরি াে রেল ৪৮ হাজাি ৯৩৯.৭১ 

ম রিক টন কাে তন ডাই অক্সাইড। 
 

মসৌিশরি, োবয়াগ্যাস প্লান্ট, এফ্লুবয়ন্ট রিটব ন্ট প্লযান্ট এি  বর্া পরিবেশোন্ধে খাবর্ি উন্নয়বনি পে সুগ  কিাি লবক্ষয 

োংলাবদশ ব্যাংক রনজস্ব র্হরেল মেবক ২০০৯ সাবল পরিবেশোন্ধে খাবর্ি জন্য ২ শর্ মকাটি টাকাি একটি আের্তনশীল 

পুনিঃঅে তায়ন রস্ক  গঠন কবি। পিের্ী ি েধ ত ান চারহদাি মপ্ররক্ষবর্ ২০২০ সাবল র্হরেলটি বৃরি কবি ৪ শর্ মকাটিবর্ উন্নীর্ কিা 

হবয়বে। ২০২১-২২ অে তেেবি এ রস্কব ি আওর্ায় ব্যাংক এেং আরে তক প্ররর্িানসমূবহি অে তায়বনি রেপিীবর্ ম াট ৮ টি 

পরিবেশোন্ধে োবয়াগ্যাস প্লযান্ট,রগ্রন ইন্ডারি , িার ত কবিাস্ট, মসালাি মহা  রসবস্ট , েজতয পরিবশাধন প্লযান্ট,মসালাি র রন 

রগ্রড,জ্বালারন অদক্ষ সা গ্রী প্ররর্স্হহাপন এেং কািখানা ক তপরিবেশ ও রনিাপত্তা রনরির্কিবে সে তব াট ৫৩.৪০ মকাটি টাকাি 

পুনিঃঅে তায়ন সুরেধা প্রদান কিা হবয়বে। ি েধ ত ান নগিায়বনি ফবল অেকাঠাব া রন তাে এেং যানোহন ও কলকািখানাি সংখ্যা 

বৃরি পাওয়ায় এ সকল উৎস মেবক সৃষ্ট োয়ুদূেেও ি শ োড়বে।  ানে স্বাবস্থযি ওপি োয়ুদূেবেি রেরূপ প্রিােসহ অন্যান্য ক্ষরর্কি 

প্রিাে রনিসবনি লবক্ষয পরিবেশ অরধদপ্তি উন্নর্ প্রযুরিি ইটিাটাি প্রচলন,যানোহন ও কলকািখানাসৃষ্ট ক্ষরর্কি মধোঁয়া রনয়ন্ত্রবে 

গুরুত্বপূে ত ভূর কা পালন কিবে। পরিবেশ অরধদপ্তি অনেধ পরিবেশ দুেেকািী ইটিাটাি রেরুবি রেগর্ জানুয়ারি ২০১৯ মেবক 

জানুয়ারি ২০২২ পয তি স বয় ম াট ১ হাজাি ৪৪২ টি ম াোইল মকাট ত পরিচালনা কবি ২ হাজাি ৩৬০ টি ব্যরি ো প্ররর্িাবনি 

রেরুবি  া লা দাবয়ি কবিবে এেং জরি ানা আিওপ পূে তক  ৫৬ মকাটি ২৩ লাখ ৮১ হাজাি ৪ শর্ টাকা আদায় কবিবে। এোড়াও 

৭৯ জনবক রেরিন্ন ম য়াবদ কািাদণ্ড প্রদানসহ ৭৬১ টি অনেধ ইটিাটা মিবে মফবলবে।  রেগর্ জানুয়ারি ২০১৯ মেবক ২০২২ সাবলি 



মফব্রুয়ারি পয তি স বয় কাবলা মধোঁয়া রনগ ত নকািী যানোহবনি রেরুবি ৮৬ টি ম াোইল মকাট ত পরিচালনা কবি ৫৮৮ টি  া লা 

দাবয়ি কবিবে এেং ১৬ লাখ টাকািও মেরশ জরি ানা আদায় কবিবে । 
 

রশল্প দূেে রনয়ন্ত্রবে সকল প্রকাি রশল্পপ্ররর্িানবক পরিবেশ অরধদপ্তি মেবক পরিবেশগর্ োড়পত্র গ্রহে োধ্যর্ামূলক কিা 

হবয়বে। দূেে সৃরষ্টকািী রশল্প কলকািখানাি মক্ষবত্র র্িল েজতয পরিবশাধনাগাি ব্যেস্হহা,শব্দ প্ররর্েন্ধক ব্যেস্হহা,োয়ু পরিবশাধন 

ব্যেস্হহাসহ সকল প্রকাি প্িশ ন ব্যেস্হহা রনরির্ কিাি পি পরিবেশ অরধদপ্তি োড়পত্র প্রদান ও নোয়ন কবি োবক। ২০০৯ 

মেবক ২০২১ পয তি ক -মেরশ ৬৫ হাজাি রশল্প কলকািখানাি অনুকূবল পরিবেশগর্ োড়পত্র প্রদান কিা হবয়বে এেং ক  মেরশ ১ 

লাখ ১০ হাজাি রশল্প কলকািখানাি পরিবেশগর্ োড়পত্র নোয়ন কিা হবয়বে। পারন দূেে মিাবধ র্িল েজতয রনগ ত নকািী রশল্প 

কলকািখানাবক র্িল েজতয পরিবশাধন ব্যেস্হহা Effluent Treatment Plant ( ETP) স্হহাপবন  পরিবেশ 

অরধদপ্তবিি  রনটরিং অব্যাহর্ োকায় অরধকাংশ পারন দূেেকািী রশল্প কলকািখানায় ইরর্ বধ্য ইটিরপ স্হহাপন কবিবে। ২০২২ 

সাবলি  াচ ত পয তন্র্ ইটিরপ স্হহাপনবযাগ্য ২ হাজাি ৬৭৮ টি রশল্প ইউরনবটি  বধ্য ২ হাজাি ২৪৯ টি রশল্প ইউরনবট ইটিরপ স্হহাপন 

কিা হবয়বে। র্িল েজতয রন তােকািী রশল্পপ্ররর্িাবন রজবিা রডসচাজত পরিকল্পনা োস্তোয়ন কিা হবে যাি আওর্ায় রশল্প 

কলকািখানায় উৎপন্ন র্িল েজতয প্রকৃরর্বর্ রনগ ত ন না কবি পরিবশাধনপূে তক পুনিঃব্যেহাি কিা হবে। ২০১৪  মেবক ২০২২ সাবলি 

 াচ ত পয তি পরিবেশ অরধদপ্তি ম াট ৬ শর্ র্িল েজতয রন তােকািী রশল্প কলকািখানাি অনুকূবল রজবিা রডসচাজত প্লযান অনুব াদন 

রদবয়বে। 
 

জারর্সংঘ মঘারের্ মটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট এি অন্যান্য অিীবষ্টি ন্যায় পরিবেশ ও জলোয়ু সংিাি অিীষ্টগুবলা োস্তোয়বন 

সিকাি রনিলসিাবে কাজ কবি যাবে। নবিম্বি ২২ এ গ্লাসবগাবর্ অনুু্রষ্টর্ জলোয়ু সবেলবনি ( কপ-২৬) রলডাি সার বট মদওয়া 

জার্ীয় রেবৃরর্বর্  াননীয় প্রধান ন্ত্রী পরিবেশ সুিক্ষায় চাি দফা দারে তুবল ধবি রেবশ্বি জলোয়ু ঝুঁরকপূে ত মদশসমূবহি তনরর্ক 

কণ্ঠস্ববি পরিের্ হবয়বেন। োংলাবদবশি স্বপ্নোজ  ানুে কখবনাই হাবিরন। আ াবদি পরিবেশ আ াবদি রনবজি এেং িরেষ্যর্ 

প্রজবেি জন্য রনিাপদ িাখবর্ হবে।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীি মসানাি োংলা সবুজ কিাি ময প্রবচিা র্া োস্তোয়বন এরগবয় আসবর্ 

হবে োংলাবদবশি সকল স্তবিি  ানুেবক। র্বেই িরক্ষর্ হবে আ াবদি পরিবেশ এেং আ িা আোিও প্র াে কিবর্ পািে আ িাই 

রেবশ্বি কাবে মিাল  বডল। 

# 

০১৮.০৭.২০২২         রপআইরড রফচাি 
 


