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পবরসিশ রক্ষায় রাজ্য সরকার এিং দূষণ বিয়ন্ত্রণ পষষসদর িযর্ষিা 
 

সিুজ্ মঞ্চ এিং পবিমিসের পবরসিশসেমী মানুষ আজ্ অিযন্ত উবিগ্ন। একাবিক পবরসিশ আইি, সার্কষলার, আদালসির 
বিসদষশ এিং অসর্ষর সংস্থাি বিসয় েবিশ্রুবি র্াকা স্বসেও, সািারণ মানুসষর সািারণ অবিজ্ঞিা বিক্ত প্রর্সক বিক্তির 
হসে। দু’একবি বিবেন্ন ইবিিাচক ঘিিা িাদ বদসল, পবরসিশ দূষসণর প্রকাসিা একবি প্রক্ষসেও রাজ্য সরকার এিং দুষণ 
বিয়ন্ত্রণ পষষসদর এমি প্রকাসিা সসন্তাষজ্িক িূবমকা প্রদখা যাসে িা, যা বিসয় সািারণ মানুষ স্ববি প্রপসি পাসর। অর্চ 
পবরসিশ মন্ত্রী, স্থািীয় সরকাসরর েিািরা এিং পষষদ কর্ত্ৃষপক্ষ পবরসিশ বিসয় বিয়বমি এমি সি বিিৃবি বদসেি, 
পবরকল্পিার কর্া িলসেি, েবিশ্রুবি বদসেি - যাসি সািারণ মানুষ বিভ্রান্ত, কখসিা বিপন্ন প্রিাি করসেি। 
 
শব্দ দষূসণর প্রক্ষসে এিগুবল বিসদষশ র্াকা স্বসেও সামবিক অিস্থার প্রকাসিা পবরিিষি হয় বি। এিের উৎসসির বদিগুবলসি 
এিং িারও আসে পসর প্রিআইবি শব্দ িাবজ্ এিং দষূণ তিবর কসর এমি িাবজ্র উৎপাদি, িযিসা ও িযিহার যসর্েিাসি 
হসয়সে। দু’একবি প্রক্ষসে পুবলসশর িরসে িন্ধ করার উসদযাে র্াকসলও সামবিক িাসি অিস্থা িদলায় বি। একবি প্রক্ষসেও 
শাবিমূলক িযিস্থার কর্া প্রশািা যায় বি। উপরন্তু আইি পালি করসি যাাঁরা উসদযােী হসয়সেি, িাাঁসদর প্রহিস্থা হসি হসে। 
এখি প্রশািা যাসে কর্ত্ৃষপসক্ষর িরে প্রর্সক সিুজ্ িাবজ্ তিবরর জ্ন্য প্রেবিং-এর িযিস্থা করা হসি। প্রসই সসে েসয়াজ্িীয় 
লাইসসন্স পাইসয় প্রদিার িযিস্থা করা হসি। যাাঁরা এি বদি প্রিয়াইবি উৎপাদসি যুক্ত প্রর্সক আইি লঙ্ঘি করসলি, িাাঁসদর 
বিরুসে িযিস্থা প্রিিার পবরিসিষ পুরষ্কার প্রদিার এই িযিস্থা বক যুবক্তযকু্ত? 
 
িায়ু দষূসণর প্রক্ষসেও অিস্থার প্রকাসিা উন্নবি হসে িা। এক একিার এক এক সমীক্ষার বরসপািষ সািারণ মানুষসক বিভ্রান্ত 
করসে। পবরিহি, বিমষাি, আিজ্ষিা প্রপাড়াসিা, বসসমন্ি কারখািা, পার্র খাদাি, স্পঞ্জ আয়রি বশল্প ইিযাবদ দষূসণর মূল 
উৎসগুবল প্রর্সক প্রয িয়ািহ িায়ু দূষণ হসে, িা িসন্ধর েসচষ্টায় বিসশষ উসদযাে প্রদখা যায় িা। অন্যবদসক রাসজ্যর িাইসর 
প্রর্সক দষূণ আসসে এই অজ্হুাসি সীমাসন্তর ৮০০ বকসলাবমিার জ্সুড় োে িবসসয় প্রসই দূষণ েবিসরাসির েিাি আমাসদর 
বিবিি করসে। এই িাসি োে িবসসয় দষূণ েবিসরাসির েিাি বক আসদৌ িািিিমষী িাবক রাবশ রাবশ অসর্ষর অপচয় – 
এই েশ্ন আমাসদর আসলাবড়ি করসে।  
 
আিজ্ষিা িযিস্থাপিার অিস্থাও অিযন্ত হিাশািযঞ্জক। রাসজ্যর ১২৫বি প্রপৌরসিার একবিও আিজ্ষিা িযিস্থাপিার জ্ন্য 
েসয়াজ্িীয় দূষণ বিয়ন্ত্রণ পষষসদর অর্রাইসজ্শি প্রিয় বি। অর্ষাৎ প্রকাসিা একবি প্রপৌরসিাও পূণষাে িাসি আিজ্ষিা 
িযিস্থাপিার পবরকাঠাসমা এিং েবিয়া চালু কসর বি। মাে ১০ বি প্রপৌরসিা (িার মসিয ৬ বি প্রপৌরসিা একে) বিসজ্ 
আিজ্ষিা েবিয়াকরসণর িযিস্থা চালু কসরসে। যবদও িািসি িাও পূণষাে িয়। েি পাাঁচ িের িসর এই প্রক্ষসে একিুও 
অিেবি হয় বি। আিজ্ষিা র্কড়াবিসদর িযিস্থাপিায় অংশ িহণ করাসিার এিং সামাবজ্ক সুরক্ষার আওিায় আিার আইবি 
দাবয়ত্ব এিং িািযিা র্াকসলও, একবি প্রপৌরসিাও িা পালি কসর বি।  



 
জ্ািীয় পবরসিশ আদালসির রায় অনুযাবয় পবিমিসের ১৭বি দূবষি িদী অংশ পুিরুজ্জীিসির দাবয়ত্ব প্রদওয়া হসয়বেল 
রাজ্যসক। কসয়ক হাজ্ার প্রকাবির সংস্থাসির কর্া িাসর িাসরই প্রশািা প্রেসে। বকন্তু িদীগুবলর অিস্থার একিুও পবরিিষি 
হয়বি। পুিরুজ্জীিসির কবমবির একিার পর একিা তিঠসকর প্রয বিিরণ পাওয়া যাসে, িার একিার সসে আর একিার 
প্রকাসিা িারািাবহকিা প্রিই। আসের বসোসন্তর েসয়াে অর্িা বিসেষণ – প্রকাসিা বকেুই করা হয় িা। অন্য িদীগুবলর 
অিস্থাও সেীি। আবদ েোর জ্ন্য িহবিল িরাদ্দ হসলও এিং প্রকার্াও প্রকার্াও অপবরকবল্পি খিি শুরু হসলও দষূণ 
বকেুসিই কসমবি। বিদযািরী িদীর অিস্থাও অিযন্ত দুিষােয জ্িক। সংস্কার প্রিা দসূরর কর্া, পসয়ন্ি প্রসাসষ, অর্ষাৎ দূবষি 
িরল িদীসি বমসশ যািার বিবদষষ্ট উৎসগুবল জ্িসমসক্ষও র্াকসলও িন্ধ করার প্রকাসিা েয়াস প্রিই। িদীয়ার িুবড়েোর 
সংস্কার প্রচসয় স্থািীয় কবৃষজ্ীিী, মৎস্যজ্ীিী, িযিসায়ী সহ আপামর জ্ি সািারসণর দািী দীঘষবদি িসর অিসহবলি। 
িাংলাসদশ প্রর্সক অবিমাোয় দূষণ িহি কসর আিা মার্ািাো, চুবণষর দূষণ, আদালসির বিসশষ রায় স্বসেও অিসহবলি। 
প্রসিু বিমষাসির অজ্হুাসি দীঘষবদি িদী সম্পূণষ িুবজ্সয় রাখা হসয়সে। মহািন্দার জ্ল দূষণ একই িাসি উসপক্ষার েসল 
প্রকাসিা উন্নবি হয় বি। আসেয়ী িদীসি প্রচক িযাম িবসসয় িদী প্রমসর প্রেলার িযিস্থা হসে। প্রয সমি িদীর অিস্থা িাল 
হসয়সে িসল দাবি করা হসে, স্থািীয় সািারণ মানুসষর অবিজ্ঞিা িার সম্পূণষ বিপরীি। উপযুক্ত পবরকল্পিা এিং 
উসদযাসের েসল রাসজ্যর বিবিন্ন প্রজ্লায় প্রকার্াও িদী শুবকসয় যাসে, প্রকার্াও িােসির েসল বিিীণষ অঞ্চল িদীর িাসস 
চসল যাসে।   
 
বিবিন্ন সমীক্ষায় েকাশ পাসে িূেসিষর জ্সলর সঙ্কি িমান্বসয় িাড়সে। কৃবষ এিং বশসল্প মাোবিবরক্ত িূেসিষর জ্সলর 
িযিহার একবদসক িূেসিষর জ্ল িান্িার ধ্বংস করসে, অন্যবদসক আসসষবিক ও প্রলারাইি দূষণ িীব্র কসর িুলসে। সরকারী 
িীবির অস্পষ্টিা এিং িারািাবহক উসদযাসের অিাসি জ্লির এমিবক দবক্ষণিসের িদী অিুযবষি অঞ্চসলও িমশ িামসে। 
সিুজ্ ধ্বংস সারা রাসজ্য অিযাহি। সরকাবর প্রিসরকাবর েকসল্পর িাসম অসংখয োে কািা আজ্ েশাসসির কাসে 
স্বািাবিক ঘিিা হসয় দাাঁবড়সয়সে। বকিাসি সিুজ্ িাাঁবচসয় োে গুবলর োণ িাাঁবচসয় েকল্পগুবলর পবরকল্পিা করা যায় – 
িার প্রকাসিা উসদযাে প্রদখা যাসে িা। িযপক আকাসর মাবি চুবরর ঘিিাও অিযাহি। িদীগুবলর পাসড় বিিীণষ এলাকা জ্সুড় 
িযপক আকাসর প্রিআইবি ইাঁি িািা, বচংবড় চাসষর প্রিবড় মাবির উপসরর ির ধ্বংস কসর তিরাসজ্যর সৃবষ্ট কসরসে। মাবির 
উিষরিা ধ্বংস কসর কবৃষসি বিপযষয় প্রিসক আিসে। জ্ীিবিবচে রক্ষার প্রক্ষসেও চরম অিসহলা আজ্। আইি র্াকা স্বসেও 
প্রজ্লায় প্রজ্লায় মবিিবরং ইউবিিগুবল কাজ্ িন্ধ কসরসে।  
 
পবরসিশ রক্ষায় সরকারী উসদযাসে প্রয কসয়কবি বিবেন্ন বিবক্ষপ্ত সদর্ষক পদসক্ষপ প্রিওয়া হয়, আমরা িার জ্ন্য েশংসা 
জ্ািাই। বকন্তু প্রসগুবলর েচার যিিা হয়, প্রসই িুলিায় বিবিন্ন প্রক্ষসে পবরসিশ রক্ষায় সরকাসরর চূড়ান্ত িযর্ষিা প্রসিাসি 
েচাবরি হয় িা। আমরা িাই আমাসদর উসিসের কর্া জ্িসমসক্ষ জ্াবিসয় আিারও রাজ্য সরকার ও দষূণ বিয়ন্ত্রণ পষষসদর 
দৃবষ্ট আকষষণ করবে, দাবি করবে – উপসর উসেবখি সমস্যাগুবল সম্পসকষ যর্াযর্ িযিস্থা বিি। 
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