
বিশ্ব পবিবিশ বিিস ২০২২- প াঁচ িশবেি েৃবি 
অধ্য পে বি.বে. আগিওয ল  

 
এই বছর ৫-ই জনু ৫০-তম ববশ্ব পবরববশ বিববের উিযাপন করা হবব। স্থায়ী ও বনমমল পবরববশ গড়ার 
লবযে আমরা কতিূর এবং কতটুকু অজমন করবত পপবরবছ, পেটাই বড় প্রশ্ন পেবক যায়। ১৯৭২ োবল, ভারবতর 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমবত ইবিরা গান্ধী মানব বিয়াকলাবপর যবতকারক প্রভাব পেবক পবরববশ রযার জন্য ববশ্ববোপী 
েহবযাবগতার প্রবয়াজনীয়তা স্বীকার করার েময়, ১৯৭২ োবল জাবতেংবের স্টকবহাম েবেলবন ববলবছবলন 
পয "িাবরদ্র্েতাই েববেবয় বড় িূষবের কারে"। বববশ্বর বৃহৎ েংখ্েক জনেংখ্ো যারা এখ্নও উন্নয়বনর ফল 
পিখ্বত পায়বন তারা িবরদ্র্তার োবে যদু্ধ করবছ এবং তাাঁর তুলনায় বকছু মুবিবময় জনেংখ্ো পবরববশ িষূবে 
েববেবয় পববশ অবিান পরবখ্বছ। স্পিতই, িবরদ্র্ জনগবের োমাবজক ও অেমননবতকভাবব ববকাবশর আকাঙ্খার 
কারবে ববশ্ব এখ্নও অবনক পববশ িষূবে আিান্ত। েমগ্র ববশ্ব 'পটকেই পবরববশ' (‘Sustainable 

Environment’) শব্দবটর উৎপবি পিবখ্বছল, যার অেম িূষে বনয়ন্ত্রে কবর উন্নয়বনর প্রবয়াজনীয়তা এবং 
পবরববশ েম্পবির বেবহাবরর মবধে ভারোমে বজায় রাখ্া। 

ববশ্ব ১৯৯২ োবল দুবট বড় েটনা প্রতেয কবরবছ যা পটকেই পবরবববশর ধারোবক েোবলঞ্জ কবরবছল। 
ববখ্োত পলখ্ক র োবেল কালমেন ‘োইবলন্ট ব্প্রং’ বইবট বলবখ্বছন এবং পেখ্ান পেবক ববশ্ব ‘ওবজান পহাল’ 
েম্পবকম জানবত পপবরবছল। োইবলন্ট ব্প্রং’ মানবেৃি িষূবের প্রভাব (যা বায়ু, োগর, নিী, পাহাড়, বন এবং 
পৃবেবীর পববশরভাগ জীবনবক যবতগ্রস্থ কবর) পেবক পবরবববশর বনরাপি ভববষ্যবতর বিবক ববশ্ববক েবেতন 
কবর বিবয়বছল। অোন্টাকমবটকার উপর েনাক্ত করা ওবজান গহ্ববরর মাধেবম যবতকারক অবতববগুবন বববকরেবক 
পৃবেবীর বায়ুমণ্ডবল প্রববশ কবর এবং কোন্সাবরর একবট েম্ভাবে কারে হবয় ওবে এবং কৃবষ, বনজ এবং বববভন্ন 
পবরবববশ েমস্ত ধরবের জীববনর অ-প্রাকৃবতক বজনগত পবরবতমন েটায়। বববশ্বর তাবড় তাবড় পনতারা িূষে 
েৃবিকারী উত্েগুবলর ববরুবদ্ধ শবক্তশালী ববশ্ববোপী পিবযবপর িাবব কবরবছন। পিশগুবল েটনািবম হুমবকর 
অনুভব করবত পাবড়ন এবং কাবমন বনগমমন কমাবত ববশ্ববোপী েহবযাবগতা পেবয়বছবলন। 

২০০০ োল নাগাি, জাবতেংবের পবরববশ কমমেূবে (UNEP) বায়ু, স্বচ্ছ জল, উবমর মাবট এবং 
এমনবক গভীর েমুদ্র্, উাঁে ুপবমত এবং মরুভবূমর প্রতেন্ত স্থান এবং তষুার আচ্ছাবিত পমরু অঞ্চবল িূষবের 
িমবধমমান প্রবেতার ববরুবদ্ধ ববশ্ববোপী মতামত আহ্বান কবরন। কাবমন ফুটবপ্রন্ট এবং কাবমন বনগমমন হ্রাবের 
মত ধারোগুবল তখ্নই উদ্ভতূ হবয়বছল। প্রবতবট পিশ বববভন্ন উপায় অবলম্বন কবর এবগবয় এবেবছল পয জ্বালানী 
বহোবব হাইবরাকাবমবনর বেবহার কবমবয় আনবব, পবরচ্ছন্ন শবক্তর েবমাবধক বেবহার করবব, স্বচ্ছ জল ও 
মহাোগর েংরযে করবব, ওবজান যয়কারী পিাবেমর উৎপািন বন্ধ করবব, এবং পবরববশ সুরযার ববশ্ববোপী 
প্রবেিায় অংশগ্রহবের বনবিত করবব। পবরববশ সুরযা আইনগুবল পববশরভাগ পিশ দ্বারা প্রেীত হবয়বছল িষূে 
েৃবিকারী বশল্পগুবলবক বনয়ন্ত্রে করার জন্য। ধনী পিশগুবল গববষোর প্রোর এবং পবরচ্ছন্ন প্রযুবক্তর উন্নয়বন 
ববপুল বববনবয়াগ কবরবছ। বায়ুকল, পেৌর শবক্ত, জজব জ্বালানীর মবতা বিন এনাবজম প্রযুবক্ত ধনী এবং িবরদ্র্ 
পিশগুবলর জন্য বোপকভাবব উপলব্ধ হবয় উবেবছ এবং প্রবয়াজন বছল জীবাশ্ম জ্বালানী পেবক বিনার প্রযুবক্তবত 
প্রবতস্থাপন করা। 

িমবধমমান মানব জনেংখ্ো আমাবির পৃবেবীর সুস্থতা বজায় রাখ্ার জন্য অন্যতম প্রধান েোবলঞ্জ। 
একববংশ শতাব্দীর শুরুবত, বববশ্বর মানব জনেংখ্ো ৭ বববলয়ন ছুাঁবয়বছ। মানুবষর জনেংখ্োর োবে প্রবতবট 
বেবক্তর পযাগ হওয়ার ফবল খ্ািে, শবক্ত, প্রাকৃবতক জল, বন এবং বায়ু বেবহাবরর োবহিা বৃবদ্ধ েবট এবং তাাঁর 
ফবল কাবমন ফুটবপ্রবন্ট বৃবদ্ধ েবট। গ্রাম,  আঞ্চবলক এবং জাতীয় পযমাবয় স্থায়ী উন্নয়বনর পযত্রগুবল এখ্ন আবগর 
পেবয় অবনক পববশ কবেন হবয় উবেবছ কারে পৃবেবীবত উপলব্ধ স্থান এবং প্রাকৃবতক েম্পি েীবমত। ধনী 
পিশগুবল, পছাট বকংবা বড়, তাবির জনেংখ্ো বৃবদ্ধবক উবেখ্বযাগেভাবব বনয়ন্ত্রে কবরবছ যা পববশরভাগ িবরদ্র্ 
এবং উন্নয়নশীল পিশগুবল এখ্নও করবত পাবর বন। 



প্রযুবক্তর দুবমল বেবহার এবং িমবধমমান জনেংখ্োর কারবে, অেমননবতকভাবব দুবমল পিশগুবল পটকেই 
পবরবববশর জন্য পিবযপগুবল বাস্তবায়ন করবত অযম। তাবির উন্নয়ন লযেমাত্রাগুবল অবনবিত। আবিকার 
অবনক পিশ এবং এবশয়ার বকছু পিশ আবছ যারা  োকা-নাোকার মাঝামাবঝ ঝুাঁবকপূেম দুবমল অবস্থাবন আবছ। 
কবেন পবরবস্থবত, পৃবেবীবত বনরাপি এবং স্বাস্থেকর পবরববশ বজায় রাখ্বত, কবেন বেদ্ধান্ত এবং েমবিত 
প্রবেিার িাবব রাবখ্। পৃবেবীর বকছু অংশ পবরববশগত অবনবতর েেখু্ীন হবয়বছ এবং পযেব পিশগুবল এখ্নও 
পবরববশগত অবনবতর েেখু্ীন হয়বন তাবিরও এই অবনবত বনবয় বেন্তা করবত হবব কারে পবরবববশর পকানও 
পভৌগবলক েীমানা পনই৷ 

অতএব, পৃবেবীর পবরবববশর কলোবের জন্য শবক্তশালী ববশ্ববোপী েহবযাবগতা এবং প্রবতশ্রুবত োকা 
প্রবয়াজন। ভারত ২০৫০ োবলর মবধে ২৫০০০ বগগাওয়াট পেৌর শবক্ত উৎপািবন েবিয় ভূবমকা বনবয়বছ এবং 
২০৭০ োবলর মবধে ধীবর ধীবর জীবাশ্ম জ্বালাবনবক পবরচ্ছন্ন শবক্তর উৎে দ্বারা প্রবতস্থাপন করবব ববল উবিোগ 
বনবত শুরু কবরবছ। এল.ই.বি. লাইবটর বোপক বেবহার এবং বৃহৎ পবরেবর জজব জ্বালাবন (ইোনল) বেবহার 
ইবতমবধেই আমাবির পটকেই পবরববশ অজমবনর পে প্রোবরত কবরবছ। একবট শবক্তশালী ১.৩৫ বববলয়ন 
জনেংখ্োর পিশ এবং দ্রুত উিীয়মান অেমননবতক শবক্ত এবং একবট িঢৃ় েরকারী পবরকল্পনার োবে ভারত 
িবযে এবশয়া এবং ববশ্বস্তবর োমবন পেবক পনততৃ্ব পিওয়ার একবট বড় িাবয়ত্ব বনবয়বছ। এমনবক পিবশর প্রতেন্ত 
অঞ্চবলও জবদুেবতক পবরবহবনর বোপক প্রেলন আমাবির পটকেই পবরবববশর প্রবয়াজবন গ্রহে করা পিবযবপর 
একবট বনবিত লযে।  

শূন্য-কাবমন (Zero Carbon) জ্বালানী বহোবব েবুজ হাইবরাবজন হল পরবতমী বড় উপািান যা 
আগামী কবয়ক বছবরর মবধে প্রেবলত হবত েবলবছ। এবট কাবমন বনিঃেরে পেবক পবরববশবক রযা করবব এবং 
োরা পিবশ কাবমন পিবেহ্ন (Carbon Footprint) উবেখ্বযাগেভাবব হ্রাে করবব। জলশবক্তর েিে প্রবতবিত 
মন্ত্রবকর মাধেবম পিশ জবুড় পববশরভাগ নিী এবং ভূবম পেবক পতালা জবলর েংরযে এবং পুনবমেবহারবযাগেতা 
কবোরভাবব প্রবয়াগ করা হবচ্ছ। বৃহির সুরযা এবং জ্বালানীর কাযমকাবরতা বাড়াবনার জন্য উচ্চ মাবনর উপািান 
বেবহার কবর ববশাল পবরমাবন রাস্তা েম্প্রোরে এবং পুনগমেন করা হবচ্ছ। ততৃীয় িশবক একববংশ শতাব্দীর 
ভারত নিীপবের উন্নয়ন এবং বিবজল পলাবকাবমাবটভগুবল প্রবতস্থাপন কবর উচ্চ মাবনর জবদুেবতক পেন োলু 
করার মাধেবম অভেন্তরীে পবরবহবনর অেমননবতক পদ্ধবত বেবহার করার নতুন মাইলফলক অজমবনর লবযে 
রবয়বছ৷ যাত্রী ও পেেপবরবহবনর শবক্ত খ্রবের প্রধান পযত্র। পটকেই পবরববশ অজমবনর জন্য এই খ্াবতও 
কাবমন বনিঃেরে কমাবনা অতেন্ত গুরুত্বপূেম। 

ববশ্ব পবরববশ বিবে একবট পবরষ্কার ও েবুজ পবরবববশর জন্য বেবক্ত, পবরবার, েম্প্রিায় এবং জাবত 
পযমাবয় েবিয়ভাবব কাজ করার জন্য আমাবির কতমবে এবং িাবয়বত্বর কো স্মরে কবরবয় পিয় পযখ্াবন এক 
এবং েমস্ত ধরবের জীব এবক অপবরর োবে োমঞ্জস্যপূেমভাবব বেবাে কবর। আগামী প্রজবের জন্য বনরাপি 
পবরববশ পরবখ্ পযবত এবং একবট জাবত বহবেবব েফল হবয় উেবত হবল আমাবির েবার ববশ্ববোপী এই 
প্রবেিায় বনজ-বনজ অবিান রাখ্বতই হবব। েববমাপবর, আমাবির বেবাবের জন্য শুধুমাত্র একবট পৃবেবী আবছ, 
এবং মানবজাবতর ও েমস্ত জীবন্ত প্রােীর ভববষ্যত এবং আগামীবিবন পৃবেবীর সুরযা আমাবির আজবকর 
গৃহীত পিবযবপর উপর বনভমর করবব। 

(বলখে চচয িম্য ন, বিপুি  ি জ্য িূষণ বনযন্ত্রণ পষষি) 



 


