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“যদে

পৃ 1

আমাদের সন্তানদের জনয অদিকতর ভাল ভদবষযত ররদে রযদত

হয়, উত্তরাদিকারসূদে তাদের জনয আমাদের এক অদিকতর ভাল গ্রহ
ররদে রযদত হদব। ভদবষযত প্রজদের নাদম এই মহান গ্রহ আমাদের এক

নেভেো স্টভেলকে

করুক!”

দিদিকা, দমলদস দনদকাদলক এদলদমন্টাদর স্কুল,
সাদবি য়া

আমাভের গ্রহ ও আমাভের জীবভের উপর েূষভের প্রোব
ববষে
ভূ দ াল, দবজ্ঞা, ভাষা রবাঝা

•

পদরদিষ্ট 1–এ বদেিত েূষদের ছদবগুদলদক ছাপান

•

দবদভন্ন পদরদবি ত েূষদের দবষদয় জানদত

•

পদরদবি ত েূষে হ্রাস করার উপায় অনুসন্ধান করদত

•

2–এ প্রেত্ত তাদলকা

•

•
•

যদে আপদন ইন্টারদনে সংদযাদ
বযবহার করুন

•

পৃদথবীর মানদিে রেোর সুদযা

•

সবিজনীন লিযসমূদহ ভালভাদব পড়ুন এটি বযােযা করদত

দেন (পদরদিষ্ট 4)

তু লনা করার জনয ছদবগুদল ততরী করুন

দকভাদব েূষে দনদেি ষ্ট লিযসমূদহর সাদথ সম্পদকি ত (পদরদিষ্ট

হয় ছদবগুদল ছাপান বা রসগুদলদক একটি পেি ায় প্রেিিন

5)

করুন।

দ্রষ্টবযঃ এই পাঠ ইন্টারদনে সুদবিা ছাড়াই রিোদনা রযদত

দভদিও রেোবার জনয একটি রেদলদভিন/রপ্রাদজক্টর স্থাপন

পাদর।

করুন

সম্পূেি সময়ঃ

60
দমদনে

অসমথি হন, পদরদিষ্ট 3–এ

প্রেত্ত সরলীকৃ ত দবদিষ ঘেনার অিযয়নগুদল ছাপান এবং

েিতা ড়দত

•

রথদক দবদিষ ঘেনার অিযয়ন বাছাই

করুন

বেিনামূলক এবং তু লনামূলক িব্দ উন্নত করদত এবং অনু সন্ধানমূলক

প্রস্তুবি

দিিাথীদের তাদের র াষ্ঠীদত দবদিষ ঘেনার অিযয়নসমূহ তু দল
আনুন। যদে আপদন ইন্টারদনে বযবহাদর সমথি থাদকন, পদরদিষ্ট

বিক্ষার পবরেবি
•

যদে আপনার রেদলদভিন বা রপ্রাদজক্টর না থাদক,

বয়স সীমাঃ

11-14
বছর বয়সী

স্থায়ী উন্নয়েনর জনয্ সংযুক্ত রাষ্টর্সংেঘর েঘািষত িবশব্বয্াপী লক্ষয্েক সহায়তা করেত
সহেযািগতামূলক িশক্ষা পর্কল্প পৃিথবীর সবর্বৃহত অনুশীলন| পর্কল্পিট িবশব্বয্াপী লক্ষয্ এবং েসই
লক্ষয্ ১৭ অংশীদােরর গুরুতব্পূণর্ সহেযািগতার জীবন্ত দিলল| আর আমােদর সমস্ত সহেযাগী যারা
আমােদর সেঙ্গ ও পরস্পেরর সেঙ্গ কাজ করেছন, তােদর সহায়তা ছাড়া তা সম্ভব হত না |
আমােদর পর্িতষ্ঠাতা দলেক ধনয্বাদ

পাওয়াডর্ বাই

িবতরেণ

অনুবােদ

এবং সারা িবেশব্ আমােদর সেঙ্গ যারা কাজ কেরেছন তােদর সবাইেক িবেশষ ধনয্বাদ

াঠ পিরকল্পনা িনমর্ােণর সহেযািগতায় িথঙ্ক েগ্লাবাল www.think-global.org.uk. যথাযথ ও উন্নত িবেশব্র
জনয্ িশক্ষায় অনুেপর্রণাকারী
.
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নিখার প্রবিো
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দমদনে
দিিাথীরা েূষদের দবষদয় একটি স্বল্প তেদঘিয র দভদিও রেেদছ। www.xxxxxxxxxxx.com
দিিাথীরা দভদিওদত দবদভন্ন প্রকাদরর েূষে এবং পদরদবি ত প্রভাদবর দবষদয় যা রেেদছ তা তাদের ররকিি করদত বলুন।
দিিাথীদের প্রশ্ন করুন তারা রযোদন বসবাস কদর রসোদন এই প্রকাদরর রকান েূষে রদয়দছ দক না অথবা তারা স্থানীয়ভাদব এরকম রকান প্রকাদরর
েূষে রেদেদছ দক না যা দভদিওদত রনই।

পার্ম কযকরে এবং ববকল্পসমূহ
পদরদিষ্ট 1–এর েূষে সম্বন্ধীয় ছদবগুদল ভালভাদব রেেুন। দিিাথীদের েূষদের প্রকারদভে বেিনা করদত এবং পদরদবি ত প্রভাব যা তারা রেেদছ তা
বেিনা করদত বলুন।

নিখার প্রবিো

20
দমদনে

দিিাথীদের িারটি র াষ্ঠীদত ভা করুন।দ াষ্ঠীর প্রদতটি দিিাথীর দবদিষ ঘেনার অিযয়ন থাকদব যা েূষদের কারেসমূহ এবং প্রভাব বেিনা করদব
(দযমন রকান রতদলর ছলদকদয় পড়া, াদড়র বাষ্প দন িমন, প্লাদিক বযা , জদম ভদতি করা, জীবাশ্ম জ্বালাদন িাদলত দবেুযত্ রকন্দ্র, দবমান ভ্রমে,
কৃ দষর জনয রাসায়দনক পোথি, এবং দিল্প-সম্বন্ধীয় জদলর েূষে)। তারা পদরদিষ্ট 2–এ প্রেত্ত সংদযা গুদল রথদক প্রাপ্ত এগুদলদক স্বতন্ত্রভাদব পড়দব এবং
রযদকান বেিনামূলক িব্দগুদলদক দবদিষভাদব উদেে করদব।
দিিাথীরা তারপদর অপদরদিত িব্দগুদলর দবষদয় পরস্পরদক সাহাযয করার জনয এবং একটি পৃদথবীর মানদিদে (পদরদিষ্ট 4)এই দবদিষ ঘেনার
অিযয়দনর অবস্থান দনদেি ি করদত কদয়ক দমদনে সময় পাদব। তারপদর, দিিাথীরা পর পর দবদিষ ঘেনার অিযয়নটি বযােযা করদত পারদব যা তারা
তাদের র াষ্ঠীদত অিযয়ন কদরদছ। রিানার সময় রনাে রনবার জনয দিিাথীদের উত্সাহ দেন।

পার্ম কযকরে এবং ববকল্পসমূহ
রযসব দিিাথীদের ইন্টারদনে সুদবিা রনই,তারা পদরদিষ্ট 3–এ বদেিত 4টি দবদিষ ঘেনার অিযয়ন রেেদত পাদর।
অদপিাকৃ ত তরুে অথবা কম সমথি দিিাথীদের জনয কমিপ্রদিয়ার পদরকল্পনা করদত দবদিষ ঘেনার অিযয়নসমূদহর একটি তাদলকা প্রস্তুত করুন। তারা যথন দবদিষ
ঘেনা অিযয়দনর বযােযা করদব তারপদর প্রদতটি দিিাথীদক আলাো কদর প্রশ্ন করুন।
প্রদতটি দবদিষ ঘেনার অিযয়দনর জনয দকছু সতয/দমথযা দববৃদত ততরী কদর দিিাথীদের আদরা সাহাযয করুন। দিিাথীরা দস্থর করদব প্রদতটির
উত্তর সদতয না দমদথয এবং অনযানয দিিাথীদের কথা রিানার সময় দনদজদের উত্তর ররকিি করদব।

নিখার কমমপ্রবিো
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প্রদতটি র াষ্ঠীদক দবদভন্ন প্রকাদরর েূষে এড়াদনার দবষদয় যা তারা পদড়দছ রস দবষদয় দিন্তা-ভাবনা দনদয় আসদত বলুন। যদে প্রদয়াজন হয়, েূষদের
প্রভাদবর দবষদয় আদলািনা করার তু লনায় েূষদের কারে বদন্ধর দবষদয় রসগুদলর সমািান হদত হদব। এই দবষদয় দিিাথীদের সৃদষ্টিীল হদত দেন এবং
েূষে এড়াবার দিন্তা-ভাবনার দবষদয় তাদের সহায়তা করদত প্রস্তুত থাকদবন।
দিিাথীদের একটি ররেদিে আঁকদত বলুন যা েূষে এড়াবার জনয দবদভন্ন কমিকাদের প্রভাব রেোয়। দিিাথীরা িব্দ/দিহ্ন বা ছদবর বযবহার করদত
পাদর।
উোহরেঃ অদপিাকৃ ত কম সংেযক প্লাদিক বযাদ র বযবহাদর > কম প্লাদিক বজি য সমুদে দনদিপ কদর > সামুদেক প্রােীর বৃদি হয়

আমাদের গ্রহ ও আমাদের উপর েূষদের প্রভাব |

পৃ 3

পার্ম কযকরে এবং ববকল্পসমূহ
সমসযার দবদভন্ন সমািাদনর স্বল্প দলদেত বেিন া ততরী কদর আপদন এই কমিপ্রদিয়ার

ঠন আদরা কাযিকরভাদব করদত পারদবন। তাহদল দিিাথীরা অবিযই সঠিক

দবদিষ ঘেনার অিযয়ন এবং সমসযার সাদথ তার উপযুক্ত সমািান করদত পারদব।
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সবিজনীন লিযসমূহ (পদরদিষ্ট 5)উপস্থাপনা করুন এবং বযােযা করুন রয পদরদবি হল এরকম একটি রিে রযোদন এই লিযগুদল উন্নত করার জনয
কাজ করদব।
যদে দিিাথীরা সবিজনীন লিযসমূদহর অযাদনদমিন দসদনমা না রেদে থাদক, অনুগ্রহ কদর রসটিদক এোদন অন্তিভুক্ত করার জনয পাঠ সংদিািন করুনঃ

www.globalgoals.org/worldslargestlesson
পার্ম কযকরে এবং ববকল্পসমূহ
দিিাথীরা সবিজনীন প্রদিষ্টার সুদবিাসমূদহর দবষদয় আদলািনা করদত পাদর রযমন সবিজনীন লিযসমূহ, যেন রসটি পদরদবি ত েূষে বন্ধ করার দবষদয়
উপস্থাদপত হয়।
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প্রদতটি র াষ্ঠী অবিযই েুটি দবষদয় দলেদব যা তারা প্রদত দেনই তাদের স্থানীয় পদরদবদি েূষে এড়াবার জনয করদত পাদর। শুরুদত রযোদন তারা থাদক
রসোনকার েূষদের অবস্থার দবষদয় আদলািনার উদেে করুন। দিন্তাভাবনাগুদল রেেীকদি ররকিি করা রযদত পাদর যাদত দিিাথীদের কদয়ক দেন বা
সপ্তাহ পদর তা মদন কদরদয় রেওয়া যায়।

সবম জেীে লক্ষযসমূভহর জেয কাজ করুে
একজন দিিাব্রতী দহসাদব আপনার িমতা রদয়দছ দিিাথীদের সেথিক
কমিিদক্তর পথ ততরী করার এবং তাদের দবশ্বাস করদত সহায়তা করায় রয
তারা অসহায় নয়, এবং পদরবতি ন সম্ভব, এবং তারা রসটি করদত পাদর।
“আদম পাদর” স্কুল প্রদতদযাদ তায় পদরবতি দনর নকিার জনয দিশুদের কাজ
করার আমন্ত্রে জানায়, তাদের দনদজদের জনয পদরবতি ন আদন, এবং সারা
পৃদথবীর দিশুদের সাদথ মত দবদনময় কদর।

শুরু করার জনয www.dfcworld.com রেেুন।
পদরবতি দনর পাঠ পযাদকর নকিা িাউনদলাদির জনয অথবা তরুেদের কাজ
দনদজ কাজ করার এক সািারে পরামদিির পযাদকর জনয,
www.globalgoals.org/ worldslargestlesson রেেুন।
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েূষভের ববভিষ ঘটোর অধ্যেে ন াষ্ঠীভি অেুসন্ধাভের জেয
• নিভলর ছলক পডা
•

ালফ্ অফ্ রমদিদকা BP অদয়ল দস্পলঃ http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_
resources/waste_pollution_rev5.shtml

• দে দস এমদপ্রস অদয়ল দস্পলঃ https://ypte.org.uk/factsheets/oil-pollution-case-study/oil-pollution
•

াবড নর্ভক বাষ্প বে ম মে

• রেদকং কদরাল অফ্ এয়ার পদলউিন ইন রমদিদকাঃ http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/
ArticleDetails.aspx?PublicationID=567

• ট্রান্সদপােি এে এয়ার পদলউিন (একটি দবদিষ ঘেনার অিযয়ন, দকন্তু যাতায়াত যানবাহদনর কারদে বাতাস েূষে বযােযা
কদর): http://www.ecofriendlykids.co.uk/transportairpollution.html

• প্লাবস্টক বযা
• প্লাদিকস্, দহউমযান রহল্থ, এে দে এনভারনদমন্ট ইমপযাক্টঃ http://journalistsresource.org/studies/
environment/pollution-environment/plastics-environmental-health-literature-review

• প্লাদিকস্ ইন দে ওদসনঃ http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/case_studies/plastics.html
• জবম েবিম
• লযােদিল ইন সাদমায়াঃ http://www.sprep.org/attachments/CaseStudy/Case_Study_-_Semi-aerobic_
fukuoka_landfill_in_Samoa.pdf

• লযােদিল ইন ইদলনদয়সঃ http://www.epa.gov/superfund/programs/recycle/pdf/hodcase.pdf
• জীবাশ্ম জ্বালাবে চাবলি ববেুযি নকন্দ্র
• িদসল িু যদয়লস্ রপ্রা/কন্ রকস িাদিঃ https://www.tes.co.uk/teaching-resource/fossil-fuels-nuclear- power-pros-cons-case-study-6087890

• িদসলস্ ির পাওয়ার রিিনসঃ http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/ocr_gateway/
energy_resources/fuels_for_powerrev1.shtml

• দিদবটিং এনাদজি দিউিারস্ DVD (েরি সংদযাদজত করা হল): http://globaldimension.org.uk/resources/item/2208
• ববমাে ভ্রমে
• দহথদরা এয়ারদপিাে পদলউিনঃ http://www.theguardian.com/environment/2012/oct/12/heathrow-third- runway-airpollution

• রপ্লন এিহািঃ http://news.nationalgeographic.com/news/2010/10/101005-planes-pollution- deathsscience-environment/

• কৃবষজ রাসােবেক পোর্ম
• রকদমকযাল দি িাদমিং: http://www.artofliving.org/environmental-care-case-studies/chemical- free-farming
• রপদিসাইিস্ ইন দভদয়তনামঃ http://www1.american.edu/ted/vietpest.htm
• বিল্প সম্পবকমি জল েূষে
• ওয়াোর পদলউিন ইন এ রলক ইন ইনার মদগাদলয়াঃ http://www.theguardian.com/environment/2012/
aug/07/china-rare-earth-village-pollution

• ওয়াোর পদলউিন ইন িায়নাঃ http://www.bsr.org/en/our-insights/case-study-view/cleaning-upindustrial-water-pollution-in-southern-china

• দে

যাদেস দরভার, ইদেয়াঃ http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/
wpccasestudy1.pdf

• দহদিন কনদসদকাদয়ন্স অফ্ ওয়াোর পদলউিনঃ http://www.greenpeace.org/international/Global/
international/publications/toxics/Water%202011/Hidden%20Consequences.pdf

• রভদরয়াস ইদেয়ান এনভােিদমন্টাল পদলউিন রকস িাদিসঃ http://www.coolgeography.co.uk/GCSE/
AQA/Changing%20Urban/Urbanisation&environment/Urbanisation&environment.htm

পদরদিষ্ট 2
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পবরভবি ি প্রোভবর ববভিষ ঘটোর অধ্যেে
জভলর েূষেঃ নমবিভকা উপসা ভর BP নিল ছলভক পডা
BBC বাইেসাইজ ওদয়বসাইে রথদক

ৃহীতঃ

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_resources/waste_pollution_rev5.shtml

20রি এদপ্রল 2010-এ রমদিদকা উপসা রীয় অঞ্চদল এক

ভীর রতলকূদপর দবদফারে হদয়দছল। এর তাত্িদেক প্রভাব হদয়দছল রয 11 জদনর

মৃতুয হদয়দছল এবং অনযানয 17 জন আহত হদয়দছল। রতল এত রবদি পদরমাদে দন িত হদয়দছল রয দহসাব করা কঠিন দছল। কাদরা মদত প্রদত
দেন প্রায় 40,000 বযাদরল রতল দন িত হদয়দছল। এই রতদলর দন িমন পদরদবদি এক দবপে রিদক এদনদছল এবং স্থানীয় দিল্প িদতগ্রস্ত হদয়দছল।
রতামরা রেেদত পাচ্ছ রয এই সমুেপাদড়র রকান অংিগুদলদত রতল দন িমদনর প্রভাব পদড়দছল। বনযজীবদনর ঋতু দনভি র পদরবতি দনর
কারদে এই প্রভাব পদরমাপ করা কঠিন।

অর্ম নেবিক প্রোব
•

সরকার BP-এর রথদক 20 দবদলয়ন িলার িদতপূরে রিদয়দছল এবং BP-এর রিয়ারমূদলযর পতন হদয়দছল।

•

স্থানীয় দিল্প, রযমন মাছ িরায় আিঙ্কাগ্রস্ত হদয় পদড়দছল। প্রভাদবত অঞ্চদল মাছ িরায় দনদষিাজ্ঞা জাদর করা হদয়দছল।

•

ভ্রমেদিদল্পর হ্রাস হদয়দছল।

পবরভবি ি প্রোব
•

উদিে এবং জীবজন্তু এই রতল দ্বারা সম্পূেরূ
ি দপ আবৃ ত হদয় দ দয়দছল। সামুদেক পাদে, সামুদেক কচ্ছপ এবং িলদিন প্রােীদের মৃত পাওয়া
দ দয়দছল।

•

রতল সমুেপাড় সংলগ্ন জলাজদমদত প্রদবি কদরদছল যার কারদে িীর

•

মাদছর সঞ্চয় িদতগ্রস্ত হদয়দছল এবং উতপােন হ্রাস রপদয়দছল।

এত বড় আকাদরর রতল দন িমন আদমদরকা আদ

দতদত পুনঃপ্রাদপ্ত হদয়দছল।

েুব কমই রেদেদছ। তদব,দযদহতু রতল উষ্ণ জদল প্রদবি কদরদছল, জদলর প্রােীসত্ত্বা রতলবাহদক

ভাঙদত সাহাযয কদরদছল। তদব, 1989-এর এিকন্ ভযালদিজ রতল দন ম
ি দনর যা অদপিাকৃ ত ঠাো জদল ঘদেদছল তার তু লনায় এর সাদবিক প্রভাব
কম হদত পাদর।
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পবরভবি ি প্রোভবর ববভিষ ঘটোর অধ্যেে
বািাস েূষেঃ বহর্ভরা, ইউভক
দে

াদিিয়ান ওদয়বসাইে রথদক

ৃহীতঃ

http://www.theguardian.com/environment/2012/oct/12/heathrow-third-runway-air-pollution

সমসযাটি বক?
প্রদিসর দিদভন বযাদরে, মযাসািু দসেস্ ইন্সটিটিউে অফ্ রেকদনালদজর লযাবদররেদর ির অযাদভদয়িন এে দে এনভানিদমন্ট এবং এই অিযয়দনর
বদরষ্ঠ রলেক বদলন, “দহথদরার বড় সমসযা হল রয এটি মূলতঃ এক বৃহত্ জনসংেযার রকন্দ্রস্থল,” দতদন আরও বলদলন, “এছাড়াও, ইউদক-এর
বতি মান বায়ুপ্রবাদহর

দতমুদের জনয, এই দন িমন সারা লেদনর উপর দেদয় বদয় যায়।”

দবষকরা দসিাদন্ত রপৌদছদছন রয, 2005-এর তথযাবলীর দভদত্তদত, ইউদক দবমানবন্দর প্রদত বছদর 110 জদনর মৃতুযর কারে হদয় থাদক,
রবদিরভা

রিদেই িু সিু দস কযান্সার এবং হৃেদপে-িু সিু স সংিান্ত অদভদযাদ র কারদে ঘদে। এদের মদিয, 50 জদনর মৃতুয রকবলমাে দহথদরার

কারদেই ঘদে থাদক, তারা দহসাব কদষ রেদেদছন।
সরকারী দহসাদবই যেন আ ামী েুই েিদক 50%-এর রবদি যেন দবমান ভ্রমে বৃদি পাদব, এো প্রতযাদিত রয জন স্বাদস্থয এর প্রভাবও বৃদি
পাদব।

বক করা নেভি পাভর?
অদপিাকৃ ত সািারে পেদিপ রনবার িদল অদনক মৃতুয এড়াদনা রযদত পাদর, বযাদরে যুদক্ত দেদয়দছন। দবমান অন-রবািি দবেুযত্ রকন্দ্র রথদক
দবেুযত্ গ্রহে কদর থাদক – রছাে রজে ইদেন যা প্রায়ই রবদরদয় যায় যেন দবমানগুদল দবমানবন্দদর োঁদড়দয় থাদক। দবমানবন্দদরর তবেুযদতক
সরবরাহ দনয়ন্ত্রে করদল এই দন িমন হ্রাস পাদব। দবমানবন্দদরর সহায়কমূলক কাদজর জনয তবেুযদতক বাহদনর বযবহাদরও তা হয়। এবং সালিারদবযুক্ত জ্বালানীর বযবহার রকবলমাে 2% জ্বা লা নী ে র ি বৃ দি ক দর , অ প র প দি স্বা দস্থয র উ প র প্র ভা ব 20% হ্রাস কদর। সব দমদলদয়,
েূষে কমাবার প্রদিষ্টা দবমানবন্দদরর কাযিকলাপ রথদক উিূ ত েূষে অদিিক করদত পাদর।

দসিােি দ্বারা “লেন দহথদরা িযাটিসটিকস্”– দনদজর কাজ।

Licensed under CC BY-SA 3.0 দ্বারা CC-এর

অিীদন উইদকদমদিয়া কমনদসর

মািযদম লাইদসন্সপ্রাপ্ত https://commons.wikimedia.org/wiki/File:London_Heathrow_Statistics.png#/media/

File:London_Heathrow_Statistics.png
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পবরভবি ি প্রোভবর ববভিষ ঘটো
জল েূষেঃ ঙ্গা েেী, োরি
উইদকদপদিয়া এবং ক্যযল দজদয়াগ্রাদি ওদয়বসাইে রথদক

ৃহীতঃ http://www.coolgeography.co.uk/GCSE/

AQA/Changing%20Urban/Urbanisation&environment/Urbanisation&environment.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollution_of_the_Ganges
ভারদতর সবিবৃহত্ নেী হল

গা নেী দহন্দুদের মদিয যার এক বযাপক িাদমিক গুরুত্ব আদছ।

এটি ভারদতর 11টি রাদজযর প্রায় 40% জনসংেযার আনুমাদনক 50 রকাটী বা তার রবিী
জনসািারেদক জল সরবরাহ কদর থাদক, যা পৃদথবীদত অনয রযদকান নেীর তু লনায় রবদি।
বতি মাদন, এটি পৃদথবীর ষষ্ঠতম েূদষত নেী দহসাদব

েয হদয় থাদক।

গা নেী হল ভারদতর এক পদবে নেী যা রেদির উত্তর দেদক প্রবাদহত হদয়দছ।

গা নেীর

েূষে এত মারাত্মক আকার িারে কদরদছ রয এদত স্নান করা এবং এর জল পান করা েুবই
মারাত্মক হদয় পদড়দছ।

কারেসমূহ
•

গা নেীর তীদর বৃহত্ েূষে দিল্প হল িমিদিল্প রযোন রথদক রিাদময়াম এবং অনযানয রাসায়দনক পোথি নেীদত দ দয় দমদিদছ।

•

েূষদের আদরকটি বড় উত্স হল রয প্রায় 1 দবদলয়ন দলোদরর অপদরশ্রুত অদিাদিত রনাংরা আবজি না প্রদত দেন নেীদত দ দয় দমিদছ।

•

অপযিাপ্ত িবোহ পিদতর কারদে আংদিক রপাড়া অথবা না-রপাড়া িবদেহ নেীদত ভাসদত থাদক।

পবরষ্করভের প্রোস
গা রিািন প্রকল্প (GAP) 1985 সাদল দব্রটিি এবং িাি সরকাদরর সহায়তায় ভারত সরকার দ্বারা অদনক বজি য পোদথির পদরশ্রুত করার
কারোনা স্থাপন কদরদছ। GAP-এর অিীদন, রনাংরা নেি মার জল ও আবজি না দবদচ্ছন্ন করা হয় এবং জল পদরদিািদনর জনয দভন্ন দেদক প্রবাদহত হয়
এবং অদনক তবেুযদতক িু েী স্থাপন করা হদয়দছ। এই প্রকল্প এেন দদ্বতীয় পযিায় - GAP II-এ রদয়দছ।

আমাদের গ্রহ ও আমাদের উপর েূষদের প্রভাব |
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পবরভবি ি প্রোভবর ববভিষ ঘটো
বিল্প সম্পবকমি বজমযঃ ইোর মভঙ্গাবলো
দে

াদিিয়ান ওদয়বসাইে রথদক

ৃহীতঃ http://www.theguardian.com/environment/2012/aug/07/china-rare- earth-

village-pollution
িদোঃ http://abcnews.go.com/Technology/toxic-lake-black-sludge-result-mining-create-tech/

story?id=30122911
ইনার মদগাদলয়ার বাওেু িহর হল সবিবৃহত্ দিনা েদনজ পোদথির উত্স যা
স্মােিদিাদন, GPS গ্রাহক, হাওয়া োমার, তবেুযদতক

াদড় এবং আদরা অদনক

পেযবস্তুর কাদজ লাদ । েদনজ পোথিগুদল আরও উত্তদর 120দকদম েূদর রবয়ান ওদবা
রথদক রতালা হয়, তারপদর রসগুদল প্রদিয়াকরদের জনয বাওেু দত আনা হদয় থাদক।

সমসযাঃ
দবমান রথদক এটিদক একো হ্রদের মত রেেদত লাদ , দকন্তু জদম রথদক এটিদক
একটি দবস্তীেি কেি মাক্ত জলািদয়র আকার িারে কদরদছ, যাদত রকান মাছ
অথবা রিওলা বাঁিদত পাদর না। পাড় কাদলা িক্ত স্তদর আবৃত রদয়দছ, এত
পুরু রয আপদন এর উপদর হাঁেদত পাদরন। দনকেস্থ কারোনাগুদল এই দবিাল
10 ব ি দক দম পু ক্য দর রা সা য় দন ক প ো থি দম দে ত জ ল দন ি ত ক দর
থা দক যা পৃ দথ বী র স ব দথ দক আ কা দি ত 17টি ে দন জ প ো দথি র
প্র দি য়া ক র দে র কা দজ বয ব হৃ ত হ য়
পুক্যদরর েূদষত জল সমস্ত প্রকাদরর েূদষত রাসায়দনক পোথি ছাড়াও রতজদিয় উপাোন বহন কদর যার কারদে কযান্সার হয়।

প্রোবসমূহঃ
কারোনা স্থাদপত হবার পূদবি, এরকম অদনক অঞ্চল দছল রযোদন িাকসব্জী জোত। 1958 সাদল, বাওেু রলৌহ এবং িীল সংস্থা েদনজ পোথি
উত্পােন করা শুরু কদরদছল, 80র েিদক স্থানীয় বাদসন্দারা লিয করদলন রয তাদের িাকসব্জী আর বৃদি পাদচ্ছ না এবং দকছু সময় পদর
কৃ দষকাজ হ্রাস রপল। রবদির ভা

কৃ ষদকরা অনয স্থাদন িদল র দছন। মাে 10 বছদরই জনসংেযা 2,000 রথদক 300-য় োঁদড়দয়দছ। বাওেু র

বাদসন্দারা োবক বাষ্প, দবদিষ কদর সালদিউদরক অযাদসি বাষ্প এবং কয়লার িূলা গ্রহে করদছন। স্থানীয় বাদসন্দা ে িারীদরকভাদব অসুস্থ
হদয় পদড়দছন।

পদরদিষ্ট 3d
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