
পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ 
পৰিৱেশঃ 

‘পৰিৱেশ’ শব্দৱ োি সোধোিণ অৰ্থ বুৰিৱি আৰি আিোি চ ৌপোশি সিোজ আৰু চসই 

সিোজত বসবোসকোিী িোনহুৰিৰনৱক বুৱজোোঁ। ৰকন্তু ৰবজ্ঞোনীসকৱি পৰিৱেশ শব্দৱ োক বৃহত্তি 

অৰ্থত বযেহোি কৰিৱে। ৰবজ্ঞোনীসকিি ভোষোত পৰিৱেশ হ’ি প্ৰধোনত: পোোঁ  ো উপোদোনি 

উপযকু্ত সিন্বয়। এই পোোঁ  ো উপোদোন হ’ি: িোৰ , পোনী, বোয়ু, উৰিদ আৰু প্ৰোণী; অৰ্থোৎ 

চকেি জীেজগৱতই নহয়, জীেজগতক আেৰি ৰয সোিৰিক প্ৰকৃৰত আৱে চসয়োই হ’ি 

আিোি পৰিৱেশ। পৰিৱেশি ৰবৰভন্ন উপোদোনসিূহ পিস্পৱি পিস্পিি ওপিত 

ৰনভথিশীিতোই িোনহু আৰু প্ৰকৃৰতি িোজত এক সিতোি সৃৰি কৱি, ৰযৱ ো জীেনধোিণি 

বোৱব অৰত প্ৰৱয়োজনীয়। 

পৰিৱেশ প্ৰদূষণঃ 

চকৰতয়োবো চকোৱনো অৰনিকোিী পদোৰ্থ আিোি চ ৌপোৱশ ৰ্কো িোৰ , পোনী আৰু বোয়ুত প্ৰৱেশ 

কৰি এইৱবোিি স্বোভোৰেক ববৰশিযৱবোি (চযৱন: িোৰ ত ৰ্কো িৰনজ পদোৰ্থ, চবৱেৰিয়ো, চকোঁ ু 

আৰদ অৱনক সৰু সৰু জীে, পোনীত ৰ্কো অৰিৱজন, হোইড্ৰৱজন আৰু বোয়ুত ৰ্কো 

অৰিৱজন, হোইড্ৰৱজন, কোবথন ডোই অিোইড আৰদ) নি কৱি। তোি ফিত বোয়ু, পোনী, িোৰ  

জীে-জগতি বযেহোিি অনপুৱযোগী বহ পৱি আৰু জীে-জগতি ক্ষৰত সোধন হয়। পৰিৱেশ 

এৱনদৱি দূৰষত চহোেো ঘ নোই হ’ি প্ৰদূষণ বো পৰিৱেশ দূৰষতকিণ। প্ৰদূষণ সৃৰি কিো 

পদোৰ্থৱবোিক প্ৰদূষক চবোিো হয়। 

বোয়ু প্ৰদূষঃ 

ৰযৰদনোই আৰদি িোনৱুহ ৰশৱি ৰশৱি ঘোঁহৰন িেুোই জুইি আৰেষ্কোি কৰিৰেি, চসই ৰদনোি 

পিোই বতোহ দূৰষত বহ আৰহৱে। শৰক্ত উৎপোদন চকন্দ্ৰ, গোড়ী-ি িি চধোোঁেো, উৱদযোগ, 

কোিিোনো, উিোজোহোজ, চপিনীয়ো আেজথনো জ্বৱিোেো-এইৱবোিি পিোই ঘোইকক বোয়ু দূৰষত 

হয়। সকৱিোৱবোি দূৰষতকিণি ৰভতিত বোয়ুি পিো চহোেো দূৰষতকিৱণই আ োইতকক চবৰে 

আৰু ভয়োবহ। বোয়ুি পিো চহোেো দূৰষতকিণি বহু কফুি আৱে। প্ৰৰতবোিত আিোি উশোহত 

গৱড় প্ৰোয় ষোৰি চহজোি ধূৰিকণো নোৱকৱি শিীিি ৰভতিকি চসোিোয়। তোি শতকিো ০.২ 

ভোগ হোওোঁফোওোঁ পোয়কগ। বোয়ু দূৰষত হ’চি এৱন দূৰষত বোয়ুও আিোি বোৱব যৱৰ্ি 

ক্ষৰতকোিক হ’ব পোৱি। বোয়ু প্ৰদূষৱণ আিোি শিীিি ক্ষৰত সোধন কিোি উপৰি প্ৰস্তি িূৰতথ, 

কংৰি , ই ো, িঙীণ ৰ ত্ৰ আৰদও নি কৱি। 

জি প্ৰদূষণ 



পোনী দূৰষত কিো পদোৰ্থসিূহ ঘোইকক উৱদযোগ, কৃৰষ পোি আৰু চপিনীয়ো আেজথনোি পিো 

আৱহ। ঘৰুেো চপিনীয়ো বস্তু, সংিোিক চিোগি বীজোণ,ু কী নোশক, তৃণনোশক আৰদ দ্ৰবয, 

গো-কোৱপোি আৰদ চধোেো  োৱবোন, বো ন-বতথন  োফো কিো পোউদোি, ৰবৰভন্ন প্ৰকোিি 

িোসোয়ৰনক পদোৰ্থ আৰদৱয়ই পোনী দূৰষতকিণি িূি কোিণ। পোনী দূৰষত চহোেোি ফিত 

িোনহুি শিীিি যৱৰ্ি অৰনি চহোেোি িগৱত পোনী ৰ্কো িোে-কোে আৰদ জি ি জীে-

জন্তুৱিো ক্ষৰত হয়। পোনীত চহোেো এই প্ৰদূষণি কোিৱণই ৰবৰভন্ন জি ি পোনীি সংিযো ৰদৱন 

ৰদৱন কৰি আৰহৱে। 

শব্দ প্ৰদূষণঃ 

ৰকেুিোন চক্ষত্ৰত শব্দৱয়ো পৰিৱেশ দূৰষত কৱি। শব্দি প্ৰবিতো জুৰিবি বোৱব ‘চডৰেৱবি’ 

নোিি এ ো একক বযেহোি কিো হয়। এ ো শব্দতকক আন এ ো শব্দ এক চডৰেৱবি চবৰে 

হ’চি প্ৰৰ্িৱ োতকক ৰিতীয়ৱ ো ১.২৬ গুণ ডোঙি শুনো যোয়। ৪০-৭০ চডৰেৱবি িোনি শব্দই 

আিোি চকোৱনো অপকোি নকৱি। ৭০ চডৰেৱবি অৰতিি কিোি িৱগ িৱগ আৰি 

অস্বৰস্তৱবোধ কৱিো। ১০০ ি পিো ১২০ চডৰেৱবি িোন পোৱিকগ আৰি কোণত যন্ত্ৰণো অনভুে 

কৱিো। তোতককও বোৰি বগ চযৰতয়ো ১৪০ ি ওপি হয়কগ চতৰতয়ো আিোি শোৰিিীক আৰু 

িোনৰসক দুৱয়ো ধিৱণৱি শৰত হয়। িৰজয়োত ৰপন এ ো পিোি শব্দ ২ চডৰেৱবি। আনহোৱত 

েোইৱিণি শব্দ ১৫০ চডৰেৱবি। ঘিত চবিত ওিৰি ৰ্কো চদেোি ঘড়ীৱ োি পিো আিম্ভ 

কৰি আকোশ কোঁপোই চযোেো চজ  ৰবিোন আৰদি শব্দৱবোৱি আিোি চ ৌপোশি পৰিৱেশ দূৰষত 

কৰিৱে। শব্দি পিো চহোেো এই দূৰষতকিৱণ শ্ৰেণ যন্ত্ৰি অৰনি কৱি, শিীিি স্বোভোৰেক 

ৰিয়ো-কিোপি কি-চবে ঘ োয় আৰু িোনৰসক ৰবকৃৰতও ঘ োব পোৱি। 

ৰবৰভন্ন শব্দি প্ৰবিতো 

উশোহ-ৰনশোহ চিোেো            ১০        চডৰেৱবি 

গেি বতোহ                ২০         চডৰেৱবি 

ঘড়ীি শব্দ                ৩০        চডৰেৱবি 

চিৰডঅ’ শব্দ               ৫০-৬০      চডৰেৱবি 

বোেি ইৰিনি শব্দ            ৭০-৮০      চডৰেৱবি 

িিীি শব্দ                ৭৫-৯৫       চডৰেৱবি 

ি ি  োইৱকিি শব্দ            ১০৫      চডৰেৱবি 

অৰফ  কোেোিী ৰ্কো অঞ্চিি শব্দ         ৯০       চডৰেৱবি 

ি ি গোড়ীি হণথ              ১০০-১০৫     চডৰেৱবি 



িোইকি শব্দ                 ১০০       চডৰেৱবি 

চজ  ৰবিোন (২৫ ৰি োি দূিত্বি পিো)          ১২০-১৪০       চডৰেৱবি 

স্থি প্ৰদূষণঃ 

িোৰ ত অৰধক পৰিিোৱণ ৰদয়ো িোসোয়ৰনক সোি, কী নোশক দ্ৰবয প্ৰৱয়োগ, বনভূৰি আৰু 

তৃণভূৰি ধ্বংস কিো-এইৱবোিি পিোই িোৰ  প্ৰদূৰষত হয়। িোৰ ত চবৱেৰিয়ো আৰদ অৱনক 

জীে ৰ্োৱক। িোৰ ি ওপিত ৰ্কো আন সকৱিো প্ৰোণী আৰু উৰিদ এই জীেৱবোিি ওপিত 

ৰনভথিশীি। িোৰ  ধ্বংস কৰিৱি চসৱয় িোৰ ি ওপিত ৰ্কো সিি জীেজগতৱি অৰনি হয়। 

কী নোশক দ্ৰবযই িোৰ ি উপকোিী চবৱেৰিয়ো আৰু আন ক্ষুদ্ৰোৰতক্ষুদ্ৰ জীেৱবোি িোৰি 

চপিোয়। তদুপৰি ৰবৰভন্ন কোিণত িোনৱুহ হোৰব-বন কোৰ  িোৰ  িুকৰি কৱি। গৰু-ি’হ 

 িোৱয়ও ঘোোঁহৰন-বনৰন ধ্বংস কৱি। এৱন কোযথযই িোৰ  প্ৰদূৰষত কৰি জীেজগতি অৰনি 

সোধন কৱি। গে-গেৰন ক োি ফিত জিবোয়ু আৰু বতিৱিো পৰিেতথন ঘৱ । কোিণ গে-

গেৰনি িগত বতি আৰু জিবোয়ুি ওত:চপ্ৰোত সম্বন্ধ আৱে। আিোি অসিৱত বেৰি প্ৰোয় 

১৮০ বগথ ৰকৱিোৰি োি অঞ্চি গে-গেৰন কোৰ  চপৱিোেো হয়। গে-গেৰন নোৰ্োৰকৱি 

বিষুণি পৰিিোণ কৰি যোয়। িোৰ  শুকোই  োন বহ পৰি গে-গেৰন গৰজব চনোেোিো হয়। গে-

গেৰনৱয় পৃৰৰ্েীি বহুৱতো অঞ্চিত চহোেো প্ৰবি বতোহক বোধো ৰদৱয়। গে কোৰ ৱি আৰু সৰু 

উৰিদ ঘোোঁহৰন নি কৰিৱি বতোহি চকোবোি চসোোঁৱত িোৰ ি ক্ষয় সোধন কৱি। পৰিৱেশ 

এইদৱি দূৰষত চহোেোি ফিত পৃৰৰ্েীত ১১ চকোৰ  চহেি িোৰ ি এক ৰবিো  অংশ িোনুহি 

বযেহোিি অনুপৱযোগী বহ পৰিৱে। 

চপিনীয়ো আেজথনোি পিো চহোেো প্ৰদূষণ 

ঘৰুেো জোেি-চজোৰ্িৱবোিৱক আিম্ভ কৰি প্লোৰিকি ৰবৰভন্ন বস্তু, কোোঁ ি ব ি, পৰিৰৰ্নি 

চপৱক , নোইিনি বস্তু, কোগজ,  োিিো, গোড়ীি  োয়োি আৰু আন ভগো ৰেগো অংশ আৰু 

আন ৰবৰভন্ন চপিনীয়ো বস্তু সোধোিণৱত িোৰ ত দ’িোই চৰ্োেো হয়, পুৰি চপৱিোেো হয় নতুবো 

িোস্তোি দোোঁৰতত, পৰ্োিত আৰু পোনীত চপৱিোেো হয়। ফিত এক অস্বোস্থযকি পৰিৱেশি 

সৃৰি হয়। চপোিো জোবি-চজোোঁৰ্ৱি বোয়ু দূৰষত কৱি। িোৰ ত দ’িোই চৰ্োেো বস্তুৱবোি চগৰি 

পৰ  নোনো চপোক-পৰুেো, পইতোৱ োিো, িহ, িোৰি, এন্দুি, ৰনগৰন আৰদ অৰনিকোিী জীেি 

বৃৰিত সহোয় কৱি। এই আেজথনোৱবোৱি পোনীও দূৰষত কৱি। আৰিবো  চিিোিৰত কিো 

কোিত পুৰি চপৱিোেো গোড়ীি  োয়োিৱবোৱি বোয়ু দূৰষত কৱি। আৰিবো  চিিোিৰত কিো 

কোিত পুৰি চপৱিোেো গোড়ীি  োয়োিৱবোৱি বোয়ু দূৰষত কৱি। ৰকেুিোন আেজথনো পুৰি 

চপৱিোেো হয়। চসইৱবোিি চধোোঁেো আৰু চগোৱন্ধ িোনুহি অপকোি কৱি। 



তদুপৰি ৰবৰভন্ন ৰবদুযৎ উৎপোদন চকন্দ্ৰ, কোগজি কি, ৰ ৱিন্ট কোিিোনো, চি’ি ৰবভোগ, 

সোি কোিিোনো, চতি চশোধনোগোি,  োহ বোৰগ োি কিঘি আৰু অনযোনয উৱদযোগসিূৱহ 

বতোহত এৰি ৰদয়ো দূৰষত চধোোঁেো আৰু ধূৰিি ৰবৰভন্ন অঞ্চিি বোয়ুিণ্ডি আৰু িোৰ  দূৰষত 

কৰি তুৰিৱে। 

প্ৰকৃৰত আৰু পৰিৱেশ: ৰকেু তৰ্য 

 পৃৰৰ্েীি নগিসিূহত ৰ্কো ১০৮ চকোৰ  চিোৱক বোয়ু প্ৰদূষণত ভুৰগৱে। 

 পৰিৱেশি ভোিসোিয চনোৱহোেো চহোেো বোৱবই সিি পৃৰৰ্েীি প্ৰৰত বেৱি ১৫ ৰনযতু 

চিোকি িোদযি অভোেত িৃতুয হয় আৰু প্ৰৰত ঘন্টোত চকোৱনোবো এজোত উৰিদ বো প্ৰোণী িুপ্ত 

বহ পৱি। 

 বীজোণুিুক্ত পোনী চিোেোি বোৱবই প্ৰৰতৰদৱন ২৫,০০০ চিোকি িৃতুয হয়। 

 প্ৰৰত চেৱকণ্ডত এৱকোিন ফু বি ৰফিডি আকোিি বনোঞ্চি পৃৰৰ্েীি ক’িবোত নহয় 

ক’িবোত ধ্বংস হ’ব িোৰগৱে। 

 প্ৰৰত বেৱি ৭.৫ িোি হোজোি চিোকি চদহত কী নোশক ঔষধি ৰবষৰিয়ো হয় আৰু 

তোৱি  হোজোিিোন চিোকি িৃতুয হয়। 
 পৰিৱেশি ভোিসোিয িক্ষো কৰিবকি বভয়োিত িুি িোৰ ি শতকিো ৩৩ ভোগ আৰু 

পোহোিত শতকিো ৬০ ভোগ বনোঞ্চি ৰ্োৰকব িোৱগ। ৰকন্তু এই অেস্থো বতথিোৱন ক’চতোৱেই 

নোই। 

 ২০৫০  ন িোনত বোয়িুণ্ডিত কোবথন-ডোই-অিোইডি পৰিিোণ বতথিোনি দুগুণ হ’ব 

আৰু চতৰতয়ো পৃৰৰ্েীি উপৰিভোগি উত্তোপ ৰতৰন ৰডিী চ িৰ য়োে বোৰিব। 

 অৰতিোত্ৰো ৰশৱপোৱদযোগ ৰ্কো  হিসিূহত শতকিো ৮০ ভোগ িোন চিোৱক ৰবৰভন্ন 

প্ৰকোিি শ্বোসৱিোগ আৰু হৃদৱিোগত ভুৰগব িগোত পৱি। 

 ৰবজ্ঞোনীসকৱি কিো গণনো অনসুৰি পৃৰৰ্েীি ভি, 

৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ৰকৱিোিোি। বতথিোন পৃৰৰ্েীত িোনহুি 

সংিযো বোৰি বগ আৱে। এইদৱি িোনহুি সংিযো বোৰি বগ ৰ্োৰকৱি ৩৫৩০  নত চকেি 

িোনহুি ভৱিই পৰৃৰ্েীি ভিি সিোন হ’বকগ। 

 


