
 

 

যাাআনমমন্টঃ ননজ এাকার পাননর উৎ দূমের কারে নুন্ধান, 

প্রভাব নবমেে এবং প্রনিকামর ুপানরল প্রস্তাব প্রস্তুিকরে। 

এএন ২০২২ (১০ম শ্রেনে) ৫ম প্তামর এযাাআনমমন্ট নবজ্ঞান এর উত্তর  

ননজ এাকার পাননর উৎ দূমের কারে নুন্ধান, প্রভাব নবমেে এবং প্রনিকামর ুপানরল প্রস্তাব 

প্রস্তুিকরেঃ 

ানন দলূণ (Water Pollution) ভবৌত, যাায়ননক ও জীফাণুঘটিত নভশ্রণণয পণর ননযাদ ও নতকয ফযফাণযয 

ভেণে াননয অনুণমাগী ফা অণোকৃত অনুণমাগী ণয় ডা। জীফাণ ু ংক্রভণজননত দলূণ এফং াননয 

স্বাবানফক গুণাগুণ নফনষ্টকাযী উাদাণনয ংনভশ্রণজননত দলূণণক নিনরতবাণফ ানন দলূণ নণণফ নিনিত কযা 
য়। এয পণর াননয প্রাকৃনতক অফস্থায নযফতত ন ঘণে। ানন দলূণণয রেণগুনর ুস্পষ্ট, ভমভন ানীয় জণরয 

কেু স্বাদ; জরায়, নদী ও ভুদ্রতীয ভথণক আা দগুতন্ধ; জরাণয় জরজ আগাছায অফাধ ফৃনি; বূ-ৃণেয উণযয 

জরাণয় জরিয প্রাণীয ংখ্যা হ্রা াওয়া; াননয উয বাভান ভতর ও ততরাক্ত দাথত; াননয ভযণপয 

ইতযানদ। এফ ছাডাও অনয ধযণনয দলূণ ঘেণছ, মায রেণগুনর স্পষ্ট নয়। 

ানন দলূণ র জরাণয়য দলূণ (উদযান, নদী, ভাাগয, াননজ এফং বূগবত স্থ ানন)। নযণফগত অফননত এই 

পভত মখ্ন দলূণকাযী যানয ফা ণযােবাণফ েনতকাযক ভমৌগ াননভত ফা ানন অাযণ য় তখ্ন তা ানন 

ফা ানন নভশ্রণণয পণর ভানফ ফযফাণযয অনুণমাগী ণয় উণে, আয এোণকই ফণর ানন দলূণ ফা াননদলূণ। 

নযণফণয ভকাণনা অফানিত দাথত াননয ণে নভণ াননয ভবৌত, যাায়ননক ও তজনফক তফনষ্টযনযফতত ন ঘণে 

এফং তায ভথণক উনিদ, প্রাণী ও ভানুণলয েনতয আঙ্কা থাকণর াননয ভই আঙ্কাণক ানন দলূণ ফণর। 

অমার এাকার পাননর উৎগুমার িানকা একটি উৎমর পানন 

দূমের কারে: 

আভায এরাকায াননয প্রধান উৎগুণরা ণে নদী, ুকুয, খ্ার নফর এফং টিউফওণয়র। এই উৎগুণরায ভণধয 
আভায এরাকায নদীয ানন দলূণণয কাযণ ননভে উণেখ্ কযা ণরা : ফাংরাণদ কৃনল প্রধান ভদ। আভায 

এরাকায ভফনযবাগ ভানুল কৃনলকাজ কণয জীনফকা ননফতা কণয। কৃলকণদয জনভণত ভাোনতনযক্ত যাায়ননক 

ায, কীেনাক ইতযানদ ভদওয়ায পণর ভগুণরা ফৃনষ্টয াণথ নভণ নদীনারা, ুকুণয ণড াননণক দনূলত কণয। 

তাছাডা গ্রাণভয অনধকাং ভানুল নদীণত ভগার কণয। এফং গৃানরত গরু- ছাগরণক নদীণক ভগার কযানাণ য 

পণর নদীটিয ানন দনূলত ণে। এরাকায ভরাকজন। নদীণত কাড-ভিাড ভধায়ায কাযণণও নদীয ানন দনূলত 

ণে। তাছাডা এই নদীয ানন দলূণণয আভযা একটি কাযণ ণে প্রকৃনত। ফনযা ও জণরাোণ ভানুল ও শু 

ানখ্য ভরভূে াননণত নভণ এই নদীণক দনূলত কণয। 



 

 

পানন দূমের কারেগুমা- 

নলল্প ও কারখানা – 

ভণরা যাায়ননক নণে, নরনথন ও প্লানিক নণে, জ্বারানন নণে, খ্ননজ ভতর নযণাধন নণে, নফনবন্নযকভ 

মানফান ননভতাণ, ভছাে ও ভাঝানয ইণরকনরকযার এফং ইনিননয়ানযং নণে প্রিুয নযভাণণ দনূলতযায়ন দাথত 
ভমভন অযাণভাননয়াভ ভলাযাইড, ায়ানাইড এফং নফনবন্ন ধাতু নজংক, াযদ, না ইতযানদাননণত নভণ াননণক 

দনূলত কণয। 

গৃস্থীর অবজজ না- 

গ্রাভ এফং য এরাকায নফনবন্ন আফজত না ফজত য দাথত ভমভন তদননিন যান্না ফস্তু, গৃস্থরীয কাণজফযফহৃত ানন 

এফং ভাণের-ভযণতাযাাঁ প্রবৃনত ভথণক ননগতত ানন, খ্াদযদ্রণফযয ভপণর ভদওয়া অং ,াকফনজয িা অং -

ফযাকণেনযয়া প্রবৃনত জীফাণ ুনভনশ্রত ণয় নদতভা য়়ঃ প্রণারী নদণয় নদনদী, হ্রদ,খ্ার ওভুণদ্রয ানন ণড ানন দলূণ 

ঘোয়। নফনবন্ন াননাণয় ানন ভানুণলয মণথে ফযফায, ভরভূে তযাগ, গফানদশুয স্নান, জাভা-কায কািা 
ইতযানদ মায পণর তাণত নফনবন্ন প্রকায ভযাগ জীফান ুজন্ায় ও াননণক দনূলত কণয। 

কৃনমেত্র শ্রেমক পাননদূন- 

িাণলয ভখ্ণত নফনবন্ন প্রকায যাায়ননক ায, কীেনাক, আগাছানাক প্রবৃনত ভদওয়ায পণর ভগুনর াননণত 

ণড াননণক দনূলত কণয। ছোকনাক,তেনাক, ভরড আনতণনে, যানয গ্রীন ,অজজফণিনাক, 

DDT,অরনিন ও তজফ কীেনাক প্রবৃনত এইফ কৃনল ভেণেয ফজত য (Agricultural Run Off) ফৃনষ্টয াননয ণে 

াননাণয় ণড ানন দনূলত কণয। 

শ্রিজনিয় পদােজ শ্রেমক পানন দূে- 

াযভাণনফক িুনে ভকন্দ্র, তফজ্ঞাননক যীোগাণয ফযফহৃত ভতজনিয় দাথত গুণরা ভুদ্র ফা নদীণত ভপরায় মায 

পণর ানন দলূণ ঘণে ঘণে। 

খননজ শ্রি শ্রেমক পানন দূে- 

দঘুতেনাগ্রত ভতরফাী জাাজ ভথণক অথফা ভুণদ্র অফনস্থত ভতণরয খ্নন ভথণক এভননক ভুদ্র ফিয ভথণকখ্ননজ 

ভতর নভণ ানন দলূণ ঘোয়। 

িাপীয় দূে – 

তা নফদযুৎ ভকন্দ্র, াযভাণনফক নফদযুৎ ভকন্দ্র, কাযখ্ানায় ফযফহৃত উষ্ণ দনূলত ানন, ফজত য দাণথতয ণেযানয 

াননায় ভভণ অথফা নদীণত নভণ অনিণজণনয নযভাণ কনভণয় ভদয় ও ানন দলূণ ঘোয়। 



 

 

বাযু়দূমের কারমে পানন দূে- 

করকাযখ্ানা ও মানফাণনয ভাধযণভ ফাতাণ ারপায-ডাই-অিাইড, নাইণরাণজন অিাইড, ইতযানদজভা য় ও 

ণয তা অম্ল ফৃনষ্ট ণয় ভাটিণত তথা াননায় ভভণ ও ানন দনূলত কণয। 

অমজননক দূে – 

ভাটিয ননণিয তয ভথণক অননয়নিতবাণফ অনতনযক্ত ানন তুণর ভনওয়ায পণর ভাটিয ননণি পাাঁকা 
জায়গায়আণতননক ফাতাণয ণে নফনক্রয়া কণয াক্ত ধাতফ ভমৌগ ততনয কণয াননণক দনূলত কণয । 

উনিদ ও প্রােীর উপর পানন দমের েনিকর প্রভাব: 

ননণি উনিদ ও প্রাণীয উয াননয দলূণণয েনতকয প্রবাফ তথা পরাপর উণেখ্ কযা ণরা: 

1. াননণত িনীর তজফ দাণথতয নযভাণ মত ভফন য়, ভগুনরণক নফনিষ্ট (decompose) কযায জনয 
তত অনধক নযভাণ অনিণজণনয প্রণয়াজন ওয়ায় াননণত দ্রফীবূত অনিণজণনয নযভাণ া ায়, মা 
জরজ প্রাণীয জীফন ধাযণণয জনয খ্ুফই েনতকয। এভতাফস্থায়। জরজ জীণফয ভৃতুযও ঘেণত াণয। 

2. নফনবন্ন ভযাগ ৃনষ্টকাযী জীফাণ ুদ্বাযা দনূলত ানন ফযফাণযয পণর ভানুণলয কণরযা, োইপণয়ড, ডাইনযয়া, 
আভায়, নযাকতি প্রদা, মকৃত প্রদা ইতযানদ নফনবন্ন ভযাভগয ৃনষ্ট য়। 

3. াননণত অনধক ুনষ্ট উাদাণনয (উনিদ ুনষ্ট উাদান ) উনস্থনতণত তফার ও অনযানয আগাছা জাতীয় 

উনিদ ফযাক াণয জন্ায় এফং এণদয িণনয পণর ানন দনূলত য়। এবাণফ াননয দলূণণ জরজ প্রাণীয 

ফাণয অনুণমাগী নযণফ ৃনষ্ট য়। 

4. কৃনেভ তজফ দাথত দ্বাযা দনূলত ানন নশু, ংণফদনীর উনিদ এফং ভেেনফণণল জরজ প্রাণীয উয 

েনতকয প্রবাফ ভপণর 

5.  দীঘত ভয় ধণয অনযফতত নীর কীেনাণকয অং নফণল (ভমভন- নডনডটি) ভকান ভকান ভাোয় ভাছ ও 

অনযানয জরজ জীণফয জণনয প্রতযেবাণফ এফং খ্াদযিণক্রয ভাধযণভ ভৎযবূক ানখ্ ও ভানুণলয জনয 
েনতকয। 

6. েনতকয ভাোয ভতজনিয় দাথতমুক্ত ানন ফযফায কযণর, াননণত াাঁতায কােণর, ভতজনিয়তামুক্ত 

ভাছ ভখ্ণর, করকাযখ্ানায ভতজনিয়তামুক্ত ানন ফযফায। কযণর ভানুণলয কযান্পায নানা যকভ 

জটিরভযাগ ৃনষ্ট ণত াণয এফং এই নশুয জন্ ণত াণয। 

7. ভতর দ্বাযা ানন দলূণণয পণর আনভলজাতীয় খ্াদয যফযাকাযী ভাছ ও নঝনুকজাতীয় প্রাণী এফং 
অনযানয জরজ জীফ ভতণরয প্রবাণফ। েনতগ্রত য় এফং অণনক ভয় ভাযাও ভমণত াণয। ভতর দ্বাযা। 

দনূলত াননণত নিংনডয ফংফৃনি কণভ মায়। 

8. াননণত নভনশ্রত বাযী ধাতু, ভমভন-াযদ, ীা, আণতননক প্রবৃনত প্রাণীণদণ নিত ণয় নফনবন্ন ভযাভগয 

ৃনষ্ট কণয, অণনক ভেণে প্রাণীয ভুতুয ঘণে। াযদ ভানফ ভদণ প্রণফ কযণর ভনতণেয েনতাধন য়। 

পাননর উৎ দূমের প্রনিকার: 



 

 

নগযায়ন, নোয়ন ও ক্রভফধতভান জনংখ্যায িাণ আয াননয রাগাভীন অিয় দলূণভুক্ত াননয ীনভত 

বান্ডায দ্রুত হ্রা াণে এই অফস্থায় াননয ঠিক ফযফায ংযেণ ও দলূণ ননয়িণ কযা জরুযী। ননেনরনখ্ত 

উায়গুনর অফরম্বন কযণর ম্ভফ ণফ– 

অআন প্রেয়ন ও ববৎ – 

ানন ( প্রনতণযাধ ও দলূণ) আইন ১৯৭৪-১৯৯৮(ংণানধত) ও ানন (প্রনতণযাধ ও দলূণ) ১৯৭৭-

১৯৯১(ংণানধত) ানন দলুণ আইন প্রণয়াগ কণয দলূণকাযীয নফরুণি কণোয ফযফস্থা ননণর ানন দলূণ ননয়িণ 

ম্ভফ। 

প্রযনুিগি উপায় – 

দনূলত ানন নযণাধন কযণত ণফ। উন্নত প্রমুনক্তয াাণময আফজত না প্রনক্রয়াকযণ প্লান্ট ফনণয় কর-কাযখ্ানা, 
াাতার,ভৌযংস্থা ও অনযানয প্রনতোন ভথণক ননগতত দনূলত ানন ভক নযণাধন কযাযয নদ নদী ফা ভুণদ্র 

ননোন কযণত ণফ। গৃস্থরী ও ভৌয আফজত নাণক প্লাণন্ট জীফাণুভুক্ত কযণর াননদনূলত য় না। 

কাপড় কাচা, াবান মাখা ও স্দান- 

ানন এয ঠিক ফযফায কযণত ণফ, কডা োণযয নযফণতত  অে ও ভৃদ ুোযমুক্ত নডোযণজন্ট নদণয় কাড কািণর 

ুকুয, াননায়, নদ-নদীণত কভ দলূণ য়। গফানদ শুয স্নান, প্রনতভা নফজত ন ফন্ধকযণর ানন দলূণ কভ য়। 

ননমচ পানন দূে শ্রেমক প্রনিকামরর অমরা নকছু উপায় উমেখ করা মা : 

 ১। য ও ফিণযয আফজত না ও নদতভায ফজত য নদ-নদী, খ্ার-নফণর গনডণয় ডায আণগ াণ ধন কযা উনিত। 

 ২। নদীয াননয স্বাবানফক প্রফা অফযাত যাখ্া অতযাফযক। নদীয তরণদণ মাণত নর জভণত না াণয ভজনয 
ননয়নভত ভিনজং প্রণয়াজন। 

 ৩। কৃনল জনভণত তজফ ায এফং নযনভত নযভাণণ যাায়ননক ায প্রণয়াগ কযা উনিত। পণর অনতনযক্ত ায 

জরাণয়য াননণক দনূলত কযণত াযণফ না। 

 ৪। নে ও কর-কাযখ্ানায ফজত য াশ্বফতী জরায় ও নদ-নদীণত ডায ূণফত াণ ধন কযা প্রণয়াজন। 

 ৫। খ্াণ রা ভাটিণত যাায়ননক দ্রফয, যং অথফা গাডীয ভতর কখ্নও ভপরা উনিত নয়। ভকননা এ ভত দ্রফয ভাটি 

িুনয়ণয় বূ-গবত স্থ ানন দনূলত কণয। 

 ৬। কীেনাক, ছোকনাক ও আগাছানাক এয মণথো ফযফায ফন্ধ কযা উনিত। 

 ৭ াযভাণনফক নফণফাযণ ঘোনাণ  ফন্ধ কযা ও ভতজনিয় দাণথতয ফযফায ননয়িণ প্রণয়াজন। 

 ৮। ফততণযয ভানুলণক ানন দলূণ ম্পণকত  ঠিক ধাযণা ভদওয়া প্রণয়াজন এফং এয প্রনতনক্রয়ায বয়াফ নিে। 

জনাধাযণণয ননকে তুণর ধযা প্রণয়াজন। প্রণয়াজনণফাণধ ভপইফকু, ওয়ােঅযা, েুইোয প্রবৃনত াভানজক 

ভমাগাণমাগ ভাধযভ তথান জাতীয় প্রিায ভাধযভগুণরা ফযফায কণয জনগণণক ণিতন ও তকত  কযা ভমণত াণয। 

 


