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ভারেতর �য়ােস এক সি�য় �যাগদান।
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মুখব�

িবগত িতন হাজার বছেরর মেধ� �ব�ািনক �যুি� এতটাই উ�িত কেরেছ �য �স মানবজীবেনর �িত� ভাল মে�র সে�, �ছাট �ছাট চাওয়া 

পাওয়ার সে� এতটাই অ�াি�ভােব জিড়েয় পেড়েছ যা মানব সভ�তার ইিতহােস আেগ �দখা যায়িন। সাধারণ মানুষ এখন আেগর �থেক �বশী 

সু��ভােব �বঁেচ থাকেত পাের এবং ক�নাতীত এক িবলাসব�ল জীবন িনব�াহ করেত তারা স�ম। 

তবুও, এত সাফল� ও সুিবধা থাকা সে�ও, িকছু �যুি� তােদর সমাধােনর সূে�র মেধ�ই িনেজেদর পরাজেয়র বীজেক বহন কের িনেয় চেল 

এবং পরবত�কােল �সই �যুি�গত সমাধান�েলা এতটা ভয়াবহ হেয় দাঁড়ায় �য তােদর সমূেল বিহ�ার করেলও সমস�া �মেট না। জীবা� 

�ালািন, িডিড�, িশসাযু� গ�ােসািলন, ��ােরা�েরাকােব�ান এর মত িব�ােনর আশী�� াদও �মশ তাই �কৃিতর বুেক �ছেড় যাে� তার ু
�নিতবাচক �িতি�য়া। এই তািলকার মেধ� সবুজ িব�েবর নামই সবার আেগ মেন পেড়। 

এমনই এক �ব�ািনক আিব�ার যা - কয়লা ও �ালিন �তেলর �েয়াগ �যভােব িশ� িব�েব এবং সবুজ িব�ব �যভােব িবে�র খাদ�সমস�া 

ূ�মটােত ���পূণ � ভিমকা িনেয়েছ �ক �সইভােবই অেনক আশা ভরসা িনেয় মানুেষর জীবেন এেসেছ তা হল �াি�ক ও তার �থেক জাত 

সাম�ীর িবপুল সমাহার। ধনী দির� িনিব�েশেষ সবার ঘেরই এর ��� অপিরসীম। জীবেনর �িত� কােজ, �দনি�ন জীবেনর আনােচ কানােচ 

এ আমােদর পিরব�া� কের �রেখেছ।  বািড় �তরীর সর�াম �থেক আর� কের, যানবাহেনর চলমান য�াংেশ, জল ভরার বালিত গামলা �থেক 

�াত�িহক জীবেন �ায় সব িজিনেসই এমন িক খাবার �মাড়ােনার ও সংর�েণর জন�  �মাড়েকও �াি�েকর ব�বহার মানুেষর জীবনযা�ায় 

অিবে�দ� হেয় উেঠেছ।

িক� �ভ� াগ��েম �াি�েকর �য �ণ�িল (ব�মুখ কমশ� ি�স��, �টকসই, সহনশীল, এবং সহেজ ন� হয় না) �াি�কেক এতটা আবশ�ক 
ুও মূল�বান কের তেলেছ �ক �সই �ণ�েলাই �াি�ক আিব�ােরর একশতক পের আজ িব�েক এক জীবন সংশয়কারী স�েটর মুেখামুিখ 

এেন দাঁড় কিরেয়েছ। 

�াি�ক এখন পৃিথবীর  সব �কাণায়, �েত�ক মানুেষর অভ�ােস পিরব�া�। বািড়র অ�ের �াি�েকর �ু�ািত �ু� অংশ (মাইে�া �াি�ক) 

িদেয় ��ত করা বাতাসেরাধকারী বাসনপ� এখন নানা ধরেনর শািররীক সমস�া সৃি� করেছ। সমস�া�েলা বত� মােন �দখা িদেলও এর �ভাব 

�য কতটা আশ�াজনক তা িনেয় সকেলই িচি�ত।

শহর শহরতিল ও �ােমর রা�াঘােট বা ফাঁকা জিমেত ছড়ােনা িছটােনা আবজ� নার �েপ �য �াি�েকর ব�াগ পেড় থােক তা �খেয় অেনক 

গবািদ প�েদর অসু�তার অন�তম কারণ। সমুে�র উপিরভাগ �থেক সুগভীর সমু�তল পয�� �াি�েকর টুকেরা উপি�িত ব��র পয�� িব�ৃত 

মানব সভ�তার সা�� িদে�। �শা� মহাসাগেরর বলেয় �াি�ক বজ� � িদেয় �তরী এক� �ীপ �ভেস �বড়াে� যা আয়তেন ১.৬ �কা� বগ� 

িক.িম, �াে�র �থেক যার আয়তন িতন�ণ বড়। অপাচ� ও অিবন�র এই �িষত বজ� � আহার কের সামুি�ক �াণী ( মাছ, িতিম, পািখ ও 

অন�ান�)েদর জীবন সংশয় �দখা িদে�। 

িক� এই সমস�ার সমাধান কখেনাই এেকবাের �াি�কেক বজ� ন করা হেত পাের না। �যমনটা িডিড�, দ�া িশসার �ভাব িমি�ত �পে�াল বা 

��ােরা�েরাকাব�েনর ��ে�ও �ায় অস�ব। আমােদর এই মু�েত�  দরকার �াি�েকর ব�বহারেক যত �ত স�ব কিমেয় আনা এবং একটা ু
সমেয়র পর তার ব�বহার না করা।  একই সে� একটা িবক� ব�ব�ার কথাও মাথায় রাখা উিচত। আর এই িবক� ব�ব�ােক চালু করেত 

আমােদর সবরকমভােব গেবষণা ও সুিচি�ত সৃজনশীল কায��াবলী িনেয় তৎপর থাকেত হেব, যােত �কবলমা� সংসােরর লাভ হয়, �িত নয়। 

ূসরকার প�, ব�বসািয়ক মহল, সমােজর বাদবািক মানুেষরা এবং িব��েনেদর িনেজর িনেজর জায়গা �থেক ���পূণ � ভিমকা পালন করেত 

হেব এবং একসে� নীিত �তরী, তহিবল ��ত, আর এবং িড, পয�েব�ণ ও অন�ান� কাজ করেত হেব যােত �াি�কেক স�কভােব �ণগত 

মান ভিবচার কের ব�বহার করা যায় ও তার সে� িবক� প�ােক �েয়াগ করা যায় ।

ডঃ অেশাক �খাসলা
সভাপিত, পিরচালনা পষদ� , িস.ই.ই



িব� পিরেবশ িদবস ২০১৮ –
ুিবষয় – �াি�ক �ষণ বজ� ন অিভযান: যিদ তিম এেক

পুনব��বহার করেত না পােরা তেব �ত�াখ�ান কেরা।

২০১৮ িব� পিরেবশ িদবস সকলেক আম�ণ জানায় আমােদর
�দনি�ন জীবন �থেক �াি�ক জাত �ষেণর �রীকরণ ঘ�েয়
পৃিথবীর সব �াকৃিতক, বন� ও মানবস�দেক র�া করেত

রা� সে�র পিরেবশ সমােবশ (ইউ.এন.ই.এ)

- িডেস�র ২০১৭, নাইেরািব:

ইউ.এন.ই.এ-৩ এর ব�িত�মহীন সমাপেনর সময় মািক� ন

যু�রাে�র সব ক'� রা� একে� ১১� সমাধান সূ� �খাঁজার

�চ�া �� কের যা সমুে� ও জনজীবেন মাইে�া�াি�ক

�ষণ �রােধর ��ে� এক ���পূণ � পদে�প।

পৃিথবী িদবস ২০১৮ – িবষয় :

�াি�ক �ষেণর সংহার

২০১৮র পৃিথবী িদবস মানুেষর �াি�েকর �িত আচরণ ও ব�বহাের

�য �মৗিলক পিরবত� ন এেসেছ তার িদেক িনেজর �ি� িনব� কের

�রেখেছ এবং একই সে� �াি�েকর �থেক ছড়াে� �য �ষণ তােক

িনয়ি�ত করার জন� সদা তৎপর।



আমােদর জীবেন �াি�েকর আিব�ার �কান অ�য� ঘটনার �থেক কম নয়। আমােদর আধুিনক জীবেন �াি�ক বা তার �থেক �তরী 

িজিনসপ�েক ছাড়া একটা  মূ�ত�  কাটােবা, এই ভাবনাটাও আমােদর কােছ অ�াভািবক মেন হয়। ঘর �গেরা�ািলর খঁু�না� �থেক 

অিভজাত গেবষণাগার এমনিক িচিকৎসা িব�ােনর নানান সর�াম সব��ই �েয়াগানুসাের জীবেনর অিবে�দ� অ� হেয় উেঠেছ 

�াি�ক।  অন� অেনক ব� �য �য সুিবধা�েলা িদেত পাের না, একসে� ব�মুখী কম�� মতা স�� �াি�ক �সই সুিবধা �দান কের 

বেলই এ িডজাইনার ও ইি�িনয়ারেদর এত পছে�র। হালকা, ব�মুখ কমশ� ি�স��, �টকসই, সহনশীল, সহেজ ন� হয় না, সহেজ 

রিঙন হয়, এবং সহেজই �ি�য়াশীল বেল, এবং যিদও এই �াি�েকর িনজ� িকছু সীমাব�তা রেয়েছ

িক� তােদর ব�বহার �ধুমা� নকশার দ�তার �ারা সীিমত। হা�া ওজন এবং অ�রণ-এর

জন� ভাল বেলই �াি�েকর সাহােয� যান চলাচেলর ফেল �য জীবা� �ালানী উ��
ুহেয় ওেঠ তার সা�য় স�বপর হেয়েছ। �াি�েকর দাম অন� পদােথর�  তলনায় কম হওয়ার

দ�ণ ধনী দির� িনিব�েশেষ এেক সহেজই আয়ে� এেন িনেজর জীবনধারার গিতপথেক

উ�ত কের �তােল। অেনক �াকৃিতক উপাদােন �তরী িজিনসেকই �াি�েকর িজিনস িদেয়

ি�বত� ন করায় তারা আেরা �টকসই, মজবুত, হালকা ও স�া হেয় �গেছ।

ূ�াি�ক – ভিমকা
ভূিমকা

�াি�ক শে�র উৎপি� হেয়েছ �ীক 

শ� �াি�েকাস �থেক যার মােন 

হল – �কান িকছু যার�প �দান করা 

হেয়েছ। উ�তা িদেয়ই �াি�েকর 

�পদান স�ব।

পির�দ ১

�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা



ূ�াকৃিতক পিলমার �কৃিতর মেধ� আিবভ� ত হয় এবং িন�াশন করা

�যেত পাের। তারা �ায়ই জলেক িভি� কের িনেজেদর িবকাশ

ঘটায়। সব�ািধক �াকৃিতক পিলমার�িল ঘনীভবন পিলমার হয়, তাই

তারা এক� ঘনীভবন িবি�য়ার  কারেণ গ�ত হয়, এবং এর �থেক

জল ও িমেথনল উপজাত হয়। উদাহরণ – �রশম, পশম, ��া�ন,
ূ�সলুেলাজ, িডএনএ। পিলমার �কৃিতর মেধ� আিবভ� ত হয় এবং এরা

সহেজই উপল�:

Ÿ উি�দ – �সলুেলাজ

Ÿ গাছ – ত��ীর, অ�া�ার, রজন

Ÿ �াণী – িশং ও �ধ

Ÿ পত� – লা�া (পিলশ �তরীেত কােজ লােগ)

�াি�ক িক িদেয় �তরী হয়?
পিলমার 

যিদও এটা �দেখ মেন হয় �য �াি�েকর উ�ব সা�িতককােল ঘেটেছ িক� ভাল কের �দখেল �বাঝা যােব �াি�ক, যারা সুি�ত 

ও বৃহ�র পিলমার �গা�ীর এক� অংশ, আসেল �াণী ও উি�দ �দেহর মূল উপাদান। পিলমার ব�ত এক িবপুল

��ণীর ব� চািরি�ক �বিশ� স�িলত �াকৃিতক ও কৃি�ম �ারা পিরেবি�ত হেয় থােক ।

আণিবক গঠেনর তারতম�র ফেল এক এক� পিলমার এক একরকেমর

�বিশ�স��। ফল��প �কান পিলমার রাবােরর মত �দখেত বা �েশ�,

�তা �কউ চটচেট বা আঠােলা আবার �কান পিলমার কােঠর মত ক�ন

ও মজবুত।

পিলমারেদর এত িবিবধ রকেমর �বিশে�র জন� তারা আমােদর �দনি�ন

ূজীবেন ���পূণ � ভিমকা পালন কের। এই পিলমারেদর পিরসর�র মেধ�

পের পিরিচত িসে��ক বা কৃি�ম �াি�ক এবং এলাে�ামার (রাবার) �থেক

�াকৃিতক �জিবক পিলমার �যমন ��া�ন, �সলুেলাজ, িডএনএ। �াকৃিতক

পিলমারেদর ব�বহার �তা কেয়ক হাজার বছর ধের চেল আসেছ যিদও উনিবংশ শতা�ী

�থেক কৃি�ম পিলমােরর িবকােশর জন� পৃিথবী সেচ� হেয় উেঠেছ।

পিল = ব�, মার = �র /থাক। �ু� আণিবক 

ল�া শৃ�ল। এেদর মেধ� িদেয় �য অণুেদর 

পিলমাের �পা�িরত করা যােব তােদর 

�মােনামার বেল।  

পিলমার 

�াকৃিতক ও কৃি�ম পিলমার 
পিলমার �ই �কােরর – �াকৃিতক ও কৃি�ম/িসে��ক

�াকৃিতক পিলমার

�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

ইিথিলন হল এমনই এক পিলমার অণু, যারা একসে� 
অেনেক একে� আেরা এক� পিলমােরর জ� �দয়, যােক 
আমরা �াি�ক বিল। 



কােব�াহাইে�ট (ে�তসার)

বা ফ�াট (ে�হজাতীয় )

পদাথে� দর মত ল�া শৃ�ল

িবিশ�, অ�ামাইেনা অ�ািসড

�ারা গ�ত বড় জ�ল অণু

�াদ-গ� িবহীন, জেল ও

অন�ান� �জিবক �াবেক

অ�াব� জীবানুিবেয়াজ� পদাথ �

পিলস�াকারাইড ( এক �কার

��তসার যােক ব� সক� রা কণা

�ারা পিরেবি�ত), এবং যার

�বিশ� �িল �সলুেলােজর

মতই, পৃিথবীেত �া� ি�তীয়

�জিবক িম� পদাথ � যা

�চুরমা�ায় পাওয়া যায়

জীবম�েল, সব �থেক �বশী

পিরমােণ পাওয়া যায় এমন

শক� রা জাতীয় খাদ� । সাদা,

�াদহীন, গ�হীন পদাথ � যা

ঠা�া জল ও �কাহেল অ�াব�

পশম ও �রশম, যা িদেয়

মূলত কাপড় �তরী হয়

কাগেজর �ধান উপাদান,

কাগজ, �বাড� , কাড� �ক

ইত�ািদ। বয়ন িশে�র �ধাণ

উপাদান�িলর মেধ� এক�,
ুযা তেলা এবং অন�ান�

উি�দত� িদেয় �তরী হয়

খাবার �ক �ঢেক রােখ �য

�াি�েকর �মাড়ক আর

কল কারখানার বজ� � জল

পিরেশাধেন

এেক ম� কের সক� রা

�তরী হয় যা িকনা খাবাের

ব�বহার করা হয়। িবয়ার,

�ইি� ও �জিবক �ালানী

উৎপাদেনর ��ে� ইথানল

��ত করা হয়। এেক

ফু�েয় আঠা �তরী করা

হয়। ফেল আস�ক

িহেসেব ব�ব�ত হয় ।

সূচী - �াকৃিতক পিলমার

�াকৃিতক

পিলমার
�কাথায় পাওয়া যায় �বিশ� ব�বহার

��া�ন �িত� �াণীর মেধ�

ুউি�দত� (তেলা, শাঁস, ��তসার, পাট)

এবং কাঠ

ছ�াকজাতীয় উি�েদর �কাষ �াচীের,

�খালকী, মাকড়সা ইত�ািদ �াণীর �দেহর

বিহঃক�ােল

গােছেদর সি�ত খাদ�

�সলুেলাজ

কাই�ন

��তসার

�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা



�াকৃিতক

পিলমার
�কাথায় পাওয়া যায় �বিশ� ব�বহার

আঠােলা, অিচর, পচনশীল,

ি�িত�াপকতা ও �ািয়� বৃি�র

জন� গ�েকর উপি�িতেত

এেক উ�� করা হয় । িবিভ�

�মােনামারেক নানা অনুপােত

পিলমারাইজড  রাবারেক 

সংে�িষত করা যােব – যা

তােক ব�াপকহাের �ভৗত,

রাসায়িনক এবং যাি�ক

�বিশ�� িদেত

কৃি�ম রাবার টায়ার এবং

�উব �তিরর ��ে�

ব�াপকভােব ব�ব�ত হয়।

এছাড়াও �ব�, মা�র,
ৃডা�ারেদর দ�ানা �ভিতও

এই িদেয় ��ত করা হয়। 

�কাষ গঠেনর ��ে� এই

কােব�াহাইে�ট পিলমার �ায়

সব উি�দ �কােষ উপি�ত।

ব�ত �কান িজিনসেক খুব

থকথেক কের �তােল

বেলই জ�াম �জিল এ সব

বানােত এেক ঘন�

বাড়াবার জন� ব�বহার করা

হয়

রবার ত��ীর

�পি�ন �লবু ও আেপেলর �খাসা

�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা



কৃি�ম পিলমার
িসে��ক পিলমার �পে�ািলয়াম �তল �থেক �া� করা হয়, এবং িব�ানীেদর ও ইি�িনয়ারেদর �ারা উ�পািদত হয়। উদাহরণ – 
নাইলন, পিলইিথিলন, পিল-এ�ার, �টফলন, পিলিভনাইল ��ারাইড, ব�ােকলাইট এবং কৃি�ম রাবার।

িসে��ক পিলমার�িল রাসায়িনকভােব িশ�া�েল কারখানায় িনিমত�  হয় যার জন� কাঁচামাল পিরেশাধন এবং ��ািকং �ি�য়ার পের 
�পে�ািলয়াম �থেক পাওয়া যায়। িসে��ক পিলমার�িল হল �াি�ক, ফাইবার এবং ইলাে�ামার। 

�াি�ক এক� িসে��ক / কৃি�ম উপাদান যা এই সুিব�ৃত পিলমারেদর �থেক �তির করা হয়। �থেম নরম আকােরর ছাঁেচ এরা 

গ�ত হেলও  তারপর এক� অনমনীয় ক�ন বা সামান� ি�িত�াপক পদােথ � এর  �পা�র ঘেট। 

তােদর �ি�য়াকরণগত আচরেণর উপর িভি� কের �াি�ককেয় �� �ত� �প িবভ� করা হয়। থােম�াপালাি�ক এবং 

থােম�ােসটস। একবার গ�ত হেয় �গল থােম�া�াি�কেক বার�ার গরম করা যায়। এই �ণ সহজ �ি�য়াকরেণর জন� অনুমিত 

�দয় এবং পুনব��বহারেযাগ� সুিবধা �দান কের। থােম�ােসটসেক সংেশাধন, পুনিন�মাণ, ও পুনঃরায় গলােনা যায় না। এর িনমা� েণর 

পর �থেক এ �ায়ী আকার ধারণ কের।

সব �াি�কই পিলমার িক� পিলমার মােনই
�াি�ক নয়

�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা



�াি�েকর �কারেভদ
িদ �সাশাই� অফ �াি�ক ই�াি� (এস.িপ.আই) ১৯৮৮ সােল উপেভা�া এবং  পুনব��বহারকারীেদর সুিবধােথ।�  ��তকত� ারা 

এক� এস.িপ.আই �কাড বা সংখ�া  �ায় সব ক'� �াি�ক �েব�র তলেদশ �খাদাই কের �রেখেছ সুিনিদ� ি�করেণর জন�। নীেচর 

সূচী �াি�েকর িবিভ� �কারেভদ ও তার জন� িনিদ� � সংখ�ােক িচি�ত করেছ।

�াি�েকর �কারেভদ সাধারণ �বিশ� পিরবাের িকভােব ব�ব�ত

পিলইিথিলন
�টেরপথােলট

খুব ঘন পিলইিথিলন

পিলিভনাইল পিলইিথিলন 

লঘু ঘন� যু�
পিলইিথিলন

পিলে�াপাইিলন

পিল�াইিরন

অন�ান�

সাধারণত পুনব��ব�ত করা হয়। তাপ
�িতেরাধক, শ�, অ�াব�, �� ও
পির�ার

সাধারণত পুনব��ব�ত করা হয়।
রাসায়িনক �িতেরাধী, নমনীয়,
শি�শালী ও চাপ �িতেরাধী

কখেনা সখেনা পুনব��ব�ত করা হয়।
রাসায়িনক �িতেরাধী, �েয়াজেন
নমনীয় কের �নওয়া যায়, শি�শালী,
দীঘ�েময়াদী, আবহাওয়া ব�ু, িক�
পাক�লীেত �হণ করেলই �িত হেব

কখেনা সখেনা পুনব��ব�ত করা হয়।
নমনীয়, শি�শালী, �টকসই, কম
গলনা�

খুবই কম সময় পুনব��ব�ত হেয় থােক।
রাসায়িনক �িতেরাধী,  নমনীয়,
শি�শালী, �টকসই, উ� গলনা�

সাধারণত পুনব��ব�ত করা হয়। হয়
ক�ন না হয় �ফনা অব�ায় থােক,
শ�, ভ�র,  ��হজাত �াবক �ারাু
�ভািবত হয়

পুনব��বহার �ায় অস�ব। উপেরা� ৬�
ু�কােডর আওতাভ� নয় এমন �য

�কান �াি�ক যার মেধ� পিলকােব�ােনট
ও পিলঅ�াকটাইডও পড়েছ। 

�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

�াি�েকর ধারাবািহক িববত� ন
ঐিতহ�গত ও �াকৃিতক ব�র কােছ �াি�ক উ�ািবত হল এক� শি�শালী িবক� িহসােব।  ি�তীয় িব�যুে�র পতন-এর সময় 
�থেকই িবিভ� ব�বহােরর মেধ� িদেয় �বিশরভাগ �াি�ক জাত �েব�র যা�াপথ সুগম হয় ।

দ�ন কম খরেচ, সহজ উপােয় ��ত, ব�মুখী �ণস�� এবং জেল অ�াব� ও অ�ত �াি�েকর এক� পণ� চািহদা বািড়েয় 
�তােল এবং এর ব�বহার কাগজ আটকােনার ি�প �থেক মহাকাশযান �ায় সেবেতই করা হয়।

কৃি�ম পিলমারেদর উ�াবনী িবকােশর ফেল �সলুেলাজ, ��তসার ইত�ািদ �াকৃিতক পিলমারেদর চািহদা কেম আসার জন�ও 
�াি�েকর এই ব�মুখী ��া �কািশত হয়। এর ফেল �ক�ার, নাইলন, পিলেয়�ারেদর মত কৃি�ম পণ� বাজাের আেস। 

পিলমারেদর িব�ৃিত ও উ�াবনী যত উ�তমােনর হেত থােক, তত �যুি�েক কােজ লািগেয় আমরা িচিকৎসা িব�ােন �াি�েকর 
�ণয়ন কির।

�থম কৃি�ম �াি�ক - �সলুলেয়ড
জন ওেয়সিল হায়াত, একজন মািক� ন আিব�ারক ও িশ�পিত, �থম কৃি�ম উপােয় �াি�ক �সলুলেয়ড �তরীর �ি�য়া� 

আিব�ার কেরন। ১৮৬৩, গজদ� িদেয় ��ত করা হত িবিলয়ােড� র বল। িনউ ইয়েক� র িবিলয়াড�  ক�ানী এক� �ঘাষণা কের 

এই বেল �য, িযিন এই গজদে�র �গালেকর িবক� অন� �কান �গালক সৃি� করেত পারেবন, তাঁেক  দশ হাজার ডলােরর 

পুর�ার �দান করা হেব। হায়াত ব� �েচ�ার পর অবেশেষ �য ব� িদেয় এই কৃি�ম গজদে�র বল �তরী কেরন �সই ব�রই 

�পেট� িতিন আর তাঁর ভাই  ১৮৭০ সােল পান।

�থম থােম�ােস�ং �াি�ক –ব�ােকলাইট
মািক� ন িশ�পিত ও রাসায়িনক িব�ানী িলও �বকল�া� আধুিনক �াি�ক িশে�র �থম থােম�ােস�ং �াি�ক 

ব�ােকলাইটেক ��ত কেরন। ১৯০৫ সােল অপিরবাহী লা�ার িবক� খঁুজেত �� কেরন। ফল ��প ব� পরী�ার পর 

১৯০৭ এ িতিন ব�ােকলাইট-এর সৃি� করেল তা এক যুগা�কারী আিব�ার হেয় �থেক যায়। কারণ ব�ােকলাইট �কবলমা� 

ভাল অপিরবাহীই নয়, এেক গিলেয় নানান আকৃিত �দওয়া যায়, এবং এেক ব�াপক হাের ��ত করা স�ব। �বািলং বল, 

�ফােনা�ােফর নিথ, �টিলেফােনর তার, রা�ার সর�াম এমন িক িবিলয়াড�  বল ও এমন অেনক িকছুই এর �ারা িনিমত�  হয় যা 

ছাড়া আমােদর এই এ�শ শতা�ী পুেরা অচল।

নাইলন- �থম কৃি�ম ত�
ওয়ােলস িহউম ক�ােরাথার মািক� ন রসায়নিবদ ও িরসাচ�  ইন অগ��ািনক �কিমি�, �-পা�-এর মুখ� পিরচালক ১৯৩৮ এ 

�থম কৃি�ম পিলমার ত� নাইিলন ��ত কেরন এবং বয়নিশে� িব�ব ঘটান। নাইিলন এল� �রি�ম ত� যার মেধ� 

�াকৃিতক পিলমার পশম, সুিত �রশম ইত�ািদর সম�ণ ও পিরি�িত িবেশেষ অিধক �ণ �দখা যায়। এবং এর �থেক িনওি�ন 

(এক�কার কৃি�ম রবার) উৎপ� হয় যা িভনাইল অ�ািস�িলেনর সে� িবি�য়ার ফেল পাওয়া যায়।



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

এক� অিব�াস�
পণ�

১৯২৫
িলও ব�ােকলাইট
�থম �াি�ক শ��
ব�বহার কেরন।

১৯৪০

িপিভিসর উৎপি� ও তােরর
ব�বসায় তােদর
তাপিনেরাধক �েণর
জন� চািহদার বৃি�

১৯৪১

�হনির �ফােড� র সয়ািবন-
গািড়েত �থম সয়ািবন ত�েক
�ফেনািলক রজন ও
ফমা� লিডহাইড িম�ন িদেয়
িবেশষ �ি�য়ায় �াি�ক
প�ােনল ��ত করা 

১৯৫০

হাতলসহ পিলিথন

ব�ােগর আিবভ� াব

১৯৫৮

 িলেগা তার �ক ও �ােডর
�পেট� িনেয় িবে�র দরবাের
পা রাখেলা �খলনা ��তকারক
িহেসেব।

১৯৬৫

ডুপে�র �ারা �কভলােরর
উৎপি� ও টায়ার �তরীর
�িনয়ায় তার �ভাব

১৯৬৯

নীল আম�� ং চাঁেদর মা�েত
পা রােখন ও নাইিলন িদেয়
�তরী মািক� ন মুলুেকর পতাকা
�সখােন পঁুেত আেসন।

�মােটােরালার মা�� ন �পার
�থম চলমান �ফােনর নকশা
�তরী কের

১৯৭৩ ১৯৭৭

পিলইিথিলন �ট�াফ�ােলট
(েপট) িদেয় �বাতল
�তরী

১৯৮৮

পুনিব�ন�ােসর িচ� বহনকারী �াি�ক �ব�েদর উৎপি�

২০০০
ন�।�নােটকেনালিজর উ�ব
যা পিলমার-এর সে� �যৗথ
ভােব �যুি�গত িদক
�থেক িব�ােনর উ�িত
সাধন কের

২০১০

ই িরডার, অ�ামাজন িকে�ল
যার বাইেরর খাপ�  �াি�ক
িদেয় িনিমত� ।

িক�....

িবে�র ১০� নদী সব �াি�েকর ৯০%মহাসমু� অবিধ �টেন িনেয় যায়।

ভারত ৫.৬ �কা� টন �াি�ক

বজ� � �িতবছর িন�ািশত কের
আনুমািনক ৮ �কা� টন �াি�ক �িত বছর সমুে� িনি�� হয়

�ীনিপস, এক� পিরেবশবা�ব এন.িজ.ও জানাে�
২৬৭ �জািতরও �বশী �জািতর �াণী �াি�কেক
খাবার �ভেব খাওয়ার ফেল তােদর অ� ও
পাচনি�য়া িবি�ত হয়। তারা এখন সংকেটর মুেখ।

ক�াে�ন চাল�স মু�র আিব�ার কেরন �য �শা� মহাসাগেরর বলেয়
�াি�ক বজ� � িদেয় �তরী এক� �ীপ �ভেস �বড়াে� যা আয়তেন
১.৬ �কা� বগ� িক.িম, �াে�র �থেক যার আয়তন িতন�ণ বড়।

১৯৯৭

১৮৮৫

জজ�  ই�ম�ান �কাটাক 
ই�ম�ান আেমিরকান িফে�র
�তরীর �পেট� �পেয় যায়।
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সুফল ও �ফল
আমরা �াি�েকর যুেগ বসবাস কির যা উ�ল, িচ�াকষক� , রঙীন, িচর�ায়ী, আেপি�কভােব কম দােমর িজিনস ��ত কের 

একধরেনর িশ�িব�ব ঘ�েয় �ফেলেছ। �াি�েকর অেনক সুফেলর সে� সে�ই �ভ� াগ��েম তারা পৃিথবীর জন� সংকট সৃি� করেছ। 

যার মেধ� অন�তম হে� পাহাড়�মাণ �াি�েকর বজ� �র উৎপি�। 

�াি�েকর সুফল
�টকসই
কম দাম
�য় �িতেরাধক
জল �িতেরাধক
হালকা ওজন িক� মজবুত
সহেজ গিলেয় �য �কান সূ�ািতসূ� সু�র আকার �দওয়া যায়
সহেজ ভ�র নয়ু
অিধক য� লােগ না। 
সহেজ �ছঁেড় না
গ�হীন
ব�াপকভােব কলকারখানায়, কৃিষে��এ, �াপেত�, �ব��িতক িবভােগ, প�ােকিজং এ, যানবাহন ও গৃহকােয� 
ব�ব�ত হয় ।

�াি�েকর �ফল

ূঅ�য়: ৫০০ �থেক ১০০০ বছর সময় �নয় স�ণ�� েপ িবন� হেত ফেল সামুি�ক ও ফাঁকা অ�ল �ষেণ এ সব �থেক �বশী 
�য় �িত কের। এটা বলা হয় �য এতিদন ধের যত �াি�ক উৎপ� হেয়েছ তার মেধ� ৯৭% এখেনা পৃিথবীেত িবদ�মান। 

সমুে� সি�ত �াি�েকর ��ভাব:  �াি�ক বজ� � যার মেধ� �াি�েকর থিলও আেছ, তট �থেক সাগের এেস িমশেছ এবং 
সামুি�ক জীবেন সমস�ার সৃি� কের। মাইে�া�াি�ক (দাঁেতর মাজন, �জল, �ফস-ওয়ােশ থাকা অনু��কা) নদী, দীিঘ, 
পু�েরর জল �িষত কের। 

বায়ু �ষণ: �াি�ক উৎপি�র সময় কাব�ন-ডাই-অ�াইড অিধকমা�ায় িনগ�ত হয় , পুড়ন �থেক িমেথন ও কাব�ন-ডাই-

অ�াইড অিধকমা�ায় িনগ�ত হয়, এবং দহেনর ফেল অন�ান� িবষা� বায়বীয় পদাথ � িনগ�ত হয়।

জীবেনর ঝঁুিক: অ�য় ও অপিরবিত� ত থাকার �ণ �াি�কেক ন� হেত �দয় না। ফেল জলাশেয় বা নালা নদ� মায় �িতেরােধর 

সৃি� কের �াভািবক জীবেনর ছ� ব�াহত কের। একই সে� প� পািখরা এই অপাচ� ব� �খেয় অসু� হয়, এমন িক তােদর 
ুমৃত�ও ঘেট। 

এই �িতকারক �ভােবর জন� পিরেবেশ �াি�েকর ব�বহার কিমেয় আনা দরকাির এবং একবার ব�বহায� িন�ি�েযাগ� 

�াি�ক ব�বহার না করা উিচত। 
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�য �াি�কেদর আমরা ব�বহার কির তােদর ব�বহােরর পের িক হয় ?
�িতবছর আমরা এত পিরমােন �াি�কেক বজ� � িহেসেব বািতল কির যা িদেয় এই পৃিথবীেক চারবাের �বশী িঘের �ফলা �যেত 

পাের। রা� সে�র পিরসংখ�ান বলেছ ১৯৫০-এ িবে�র জনসংখ�া িছল ২.৫ ল� �কা�, ও �াি�ক উৎপ� হেয়িছল ১.৫ �কা� টন। 

২০১৬েত �সখােন জনসংখ�া ৭ ল� �কা� আর �াি�ক উৎপ� হেয়েছ ৩০০ �কা� টন। যার মেধ� িদেয় অেধক�  �াি�ক িদেয়ও 

একটা িজিনস �তরী হয়িন। তাহেল এই অব�ব�ত �াি�ক �গল �কাথায়?

২০১৫ বলেছ ১৯৫০ �থেক ২০১৫ অবিধ িবে� ৮.৩ ল� �কা� �ম�ক টন �াি�ক উৎপ� করা হেয়েছ।

�াি�েকর অ�ত থাকা ও �ছাট �ছাট মাইে�া�াি�েক �ভেঙ যাওয়া যা খাবােরর মাধ�েম আমরা �হণ কির সম� সভ�তার 

�িত এক িনদা�ণ সমস�ার সৃি� কের চেলেছ। 

�াি�ক িন�ি�র িতনেট উপায় হল – ফাঁকা জিম �ত বজ� � িন�াশন, �াি�ক �পাড়ােনা, এবং �াি�েকর পুনিব�ন�াস। 

িতনেটরই আলাদা আলাদা �ভাব আেছ। 

ফাঁকা জিম �ত বজ� � িন�াশন: পৃিথবীেত উৎপািদত �াি�ক বেজ� �র এেকর িতনভাগ অংশ যার ওজন িকনা আনুমািনক ৪.৯ 

ল� �কা� টন, ফাঁকা জিমেত পেড় পিরেবশেক অপির�� ও অ�া��কর কের �তােল। �ায় এক হাজার বছেরর মত সময় ধের 

�াি�েকর বজ� ��িল �ভেঙ �ছাট �ছাট �িতকারক মাইে�া�াি�েক �পা�িরত হেয় যায়। সামুি�ক ও �লচর �াণীরা এই 

মাইে�া�াি�কেক খাবার �ভেব �খেয় অসু� হেয় পেড়। এই ভােব মাইে�া�াি�ক আমােদর খাদ�শৃ�েলর মেধ� �েবশ 

কের। এক� বৃহৎ অংেশর �াি�ক নদী নালার জেলর সে� �বািহত হেয় সমুে�র �াি�ক পূণ � বলেয় িগেয় জমা হে�, 

�যখােন সমুে�র ��াত এই আবজ� নােদর �টেন িনেয় আেস। 

�াি�ক �পাড়ােনা: �লােক ভােব ঘেরর আবজ� না, এমন িক �াি�কও পুিড়েয় �ফলেল সব সমস�ার সমাধান হেয় যায়। িক� 

এই �দহেনর ফল��প বাতােস �িতকারক ডাই-অি�ন িমেশ যায়, যা জনগেনর �াে��র অবনিত ঘটায়। ডাই-অি�েনর 

িবষা� �ভােবর ফেল মানুষ ও জীবজ�র সামি�ক �িতসাধন হয়। এর ফেল কক� টেরাগ ও অন�ান� িজনেঘা�ত জনন সমস�া 

�দখা �দয়। মা�েত িমেশ ডাই-অি�ন খােদ� িবষি�য়া ঘটায়। 

ূ�াি�েকর পুনিব�ন�াস: �াি�ক �থেক জাত �াকৃিতক �ষণ কমােনার ��ে� পুনিব�ন�াস এক� ���পূণ � ভিমকা পালন কের 
ুযা �াি�ক িশ�র সামেন নতন সুেযাগ কের িদে�। িক� এরও িনজ� িকছু সীমাব�তা রেয়েছ। পুনিব�ন�াস সব সময় একই 

রকম �াি�েকর �ারা স�ব ফেল ব�িবধ িম� �াি�ক একসে� পুনিব�ন�� করেত �গেল তা স�বপর হেয় ওেঠ না। �াস�েকর 

অ�াি�ক-�েব�র �থেক পৃথকীকরণ এবং আ�র�াি�েকয় �ব�েদর পর�েরর �থেক আলাদা করা এক� �মসাধ� কাজ। 

ফলত এই সমস�া �মাকািবলা করবার জন� সব �থেক ভাল উপায় হল �াি�ক জাত পদােথর�  ব�বহার কম করা, �েয়াজেন 

তােক পুনব��বহার করা এবং একা�ই দরকার হেল পুনিব�ন�ােসর জন� পাঠােনা।
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�াি�ক – মহাসমু��িলর �াস 
�াি�ক �ষণ এক� িব�জনীন সমস�া। এর জন� সামুি�ক �ােণর সমূহ িবপদ ও সে�� া� �য় �িত হে�। �বশীরভাগ সামুি�ক 

�ংসাবেশেষর অংশ (৮০%) আেস �লভাগ �থেক।

ইংল�াে�র অন�তম জনি�য় সংবাদ-মাধ�ম “ইি�েপে��” জানাে� �য সমু� ৫১ �িলয়ন সূ� �াি�ক কণা যা আকাশগ�ায় ি�ত 

ন��েদর �থেকও ৫০০ �ণ সংখ�ায় �বশী আমােদর মহাসমু��িলেক �িষত করেছ এবং তা সামুি�ক জীবনেক িবি�ত কের। 

এছাড়াও অ�ােলন ম�াক আথা� র ফাউে�শন-এর গেবষণা অনুসাের পিরসংখ�ান জানাে� �য আগামী ২০৫০ এর মেধ�  মােছেদর 

�থেকও �বশী �াি�ককণা থাকেব। আর এই পিরসংখ�া অনুযায়ী ২০৫০-এর স�াব� উপল� �াি�েকর পিরমাণ ২০২০েত স�াব� 

উপল� �াি�েকর �থেক ১০�ণ �বশী হেব।

�াি�েকর একটা বড় আকােরর ভ�াংশ, �ায় ৮ �কা� ম�া�ক টন �িত বছর সমুে� �েবশ করেছ, যার ফেল সমুে�র �ক��েল 

আবজ� না-বলেয়র সৃি� হে�। এর ��ভােব �িত�� হে� সমুে�র উপ�লবত� অ�ল। রা�সে�র পিরেবশ দ�র জানাে� �য ওই 

সব সমুে�ি�ত  �াি�ক যার বািষক�  মূল� আনুমািনক ১৩ ল� �কা� ডলার আমােদর বা�তে�র সমূহ িবনাশ ঘটাে�।

ইউ.এন.ই.িপ-র মতানুসাের সমুে� �াি�ক �ষণ �রাধ করেত হেল ব�ি�গত পয�ােয় একবার ব�বহায� �াি�ক �েব�র –�যমন 

পিলপ�াক, জেলর �বাতল, �, প�ােকিজং এর ব� যা অনু��কা বা �াি�ক হীন হেব ইত�ািদ, এেদর ব�বহার কিমেয় �ফলেত 

হেব।

পিরসংখ�ান অনুসাের সমুে� �াি�ক বজ� �র বৃি�র কারেণ খুব শী�ই
�াি�করা মােছেদর সমপিরমাণ হেয় উঠেব।

বত� মান অনুপাত
১:৫

২০৫০ অনুপাত
>১:১

�িত বছর কম পে� ৮ �কা� টন �াি�ক মহাসমুে� িনি�� হয়, যার িমিনট �িত িহেসব
কষেল �দখা যােব �িত িমিনেট এক �াক আবজ� না সমুে� জমা হয় 
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সারা িব�ময় �াি�েকর ব�বহার

ভারতবষ�
১৫০০০ টেনর �বশী বজ� � �াি�ক �রাজ ভারেত উৎপ� হয়, যার মেধ� ৬০০০টন অব�ব�ত, অসি�ত, এবং পিরত�� হেয় জ�াল 

হেয় থােক। 

�ক�ীয় �ষণ িনয়ামক পষে� দর (িসিপিসিব)র অনুসাের ১৫,৩৪২ টন বজ� � �াি�ক ভারেত বািষক�  হাের উৎপ� হয় আর এর ৬৮৯.৫ 

টন আেস �িতিদন িদ�ী �থেক। এেদর �থেক �য পিরমান �া�ক পুনিব�ন�ােসর জন� স�য় করা হয় তার িদন �িত গড় ওজন হল 

৯২০৫ টন, অথা� ৎ �মাট �াি�ক বেজ� �র ৬০ শতাংশ। বািক ৬১৩৭টন অসি�ত ও অিবন�� অব�ায় য�ত� ছড়ােনা রেয়েছ।

ক�ািপটা �িত �ক.িজ

মািক� ন যু�রা�, ক�ানাডা ও �মি�েকা

পি�ম ইউেরাপ

 জাপান 

মধ� ইউেরাপ ও িস.আই.এস 

 এিশয়া (জাওয়ান বােদ)

 মধ� ও পূব� আি�কা 

ভারেতর �াি�েকর উপেভাগ ও ব�বহার

মািক� ন মুলুেকর �থেক গড়পড়তা এেকর দশ ভাগ কম

 ২০১৪ – ২০১৫ সােল ক�ািপটা �িত �াি�েকর উপেভাগ (পিরমাপ- িকেলা�ােম)

মািক� ন যু�রা�                                       ইউেরাপ                          িচন                          �ািজল                     ভারত 
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দীঘ�েময়াদী িবকােশর উে�েশ�

২০১৫েত রা� স� ১৭� দীঘ�েময়ািদ িবকােশর উে�শ� ি�র কের যা িব�ায়েনর যুেগ সািব�ক উ�য়েনর এক� পিরকাঠােমা মা�, যার 

ফল আমরা আগামী ২০৩০এর মেধ� �পেয় যােবা। তাই এেক িব�ায়েনর ল��ও বলা �যেতই পাের যােক সামেন �রেখ আমরা 

দাির�তার সে� লড়াই করেবা এবং আমােদর এই �হেক সুেখ শাি�েত ভিরেয় �দেবা। 

২০৩০ এর িবষয়সূচী অনুসাের দীঘ�েময়াদী িবকােশর জন� ১৭� উে�শ� ি�র করা হেয়েছ যােক িঘের আেছ ১৬৯� উপল�� যােদর 

�ধান উপজীব�ই হল ২০৩০ এর মেধ� জনকল�ােনর জন�  িব�ব�াপী এক� �েচ�া চালােত চায় এই ল���িলেক সামেন �রেখ। 

এই দীঘ�েময়াদী িবকােশর উে�েশ� রা� স� িব�ব�াপী সব �দেশর �িত� সরকারেক, নাগিরকেদর, ব�বসায়ীেদর আ�ান জানায় 
ুযােত সবাই এই সু�র �েহ একে� দাির�তার িব�ে� লড়াই কের সস�ােন মাথা তেল বাঁচার সুেযাগ পায়।
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বজ� � ব�ব�াপনা ও ও �াি�ক �ষণ তােদর অগিণত �ভাব �ফেলেছ এই দীঘ�েময়াদী িবকােশর লে��। �য উপল���েলা সরাসির 

ৃস�� তারা হল:

     সু�া�� ও
     ভাল থাকা৩ উপল�� ৩.৯: ২০৩০র মেধ� �িতকারক রাসায়িনক পদাথে� জািনত  এবং একই সে� জল-বায়ু-

ুমা� �ষণেজািনত মৃত� ও �রােগর হার যেথ� পিরমােণ �াস�া� হেব।

উপল�� ৬.৩: ২০৩০র মধ� �াকৃিতক জলাশেয় রাসায়িনক ও অন�ান� �িতকারক বজ� � িন�াশন 

ব� কিরেয়, �ষেণর মা�া কিমেয় ও অব�ব�ত জেলর পুনব��বহার ও ময়লা জেলর পিরেশাধন 

ব�ব�া ভাল কের জেলর �ণমান যেথ� পিরমােন বৃি� করেব যােত জেলর পুনিব�ন�াস ও 

সুরি�তভােব পুনব��বহার িব�বাসী করেত পাের।

     পির�ত পানীয়
     জল ও �া��ব�ব�া ৬

�য়ংিনভ� র
শহর ও সমাজ
�য়ংিনভ� র
শহর ও সমাজ১১১১ উপল�� ১১.৬:  ২০৩০ মেধ� সব শহের �িত� শহর �থেক �াকৃিতক �িত�লতা কম কের 

এবং তার �পৗরসভা  ও বজ� � ব�ব�াপনােক আেরা উ�ত কের এক �ে�র সমাজেক বা�বািয়ত 

করা

উপল�� ১২.৪: ২০২০র মেধ� পৃিথবীর জীবনচে� রাসায়িনক ও অন�ান� বজ� �েদর িনয়ি�ত কের 

�কৃিতেত সুব�ব�া �াপন করা হেব, যােত তারা �েল জেল বায়ুেত বা মা�েত িমেশ আর 

�কানভােব জনজীবনেক িব�� করেত না পাের। 

উপল�� ১২.৫: ২০৩০, এ এই ল��েকই বলবৎ �রেখ, বেজ� �াৎপাদন কিমেয় সংেকাচন, 

পুনব��বহার ও পুনিব�ন�ােসর মাধ�েম পৃিথবীেক �ষণমু� করা হেব।

উপল�� ১৪.১: ২.০২৫ এর মেধ� সব রকম সামুি�ক �ষণ �রাধ করা িবেশষত �লজ �ষণ, 

সামুি�ক বজ� � ও পিরেপাষক �ষণ

দািয়�শীল
ভােব উৎপাদন
ও উপেভাগ

১২

জেলর তলার
জীবন১৪
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ভূিমকা

�াি�েকর সূচনা (�াি�েকর এখন ও তখন)

অনুশীলনী ১.১

বত� মােন অেনক বা�ারাই যখন �বেড় ওেঠ িনি�তভােব ধের �নয় �য �াি�কেদর িকভােব ব�বহার করেব ও ন� করেব। �েধর 

পাউচ প�াক, একবার ব�বহায� কলম, �রাজকার �কনাকাটার পিলিথেনর থিল, তােদর জীবেনর �দখা �রাজকার ব�বহায� ব�। এবং 

এেদর অেনেকই এটা জানেল অবাক হেব �য তােদর বাবা-মা বা দা�-ঠা�মার সময়ও এই িজিনস�েলার �চলন খুব একটা িছল না।
 
�াি�ক তার িনেজর �েণই বছেরর পর বছর মানুেষর জীবেনর অিবে�দ� অংশ হেয় আেছ। 
ছা�েদর বুঝেত হেব �কন মানুষ �াি�েকর িদেক ঝঁুেকেছ এবং এখন িক এই �াি�েকর পিরবেত�  আর �কান িবক� ব� আেছ যার 

ব�বহার করা স�ব।

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

িশ�াথ�েদর মেধ� এটা �চার করা �য, �য �াি�েকর ব�বহার তারা আবশ�ক ভােব তারও

একটা িবক� আেছ

�াথিমক

ব�ি�িবেশষ

�ান গৃেহ  এবং পের ��ণীকে� এেস আেলাচনার মাধ�েম

সময় ২০ িমিনট , ��ণীকে� করা স�াহাে�র বািড়েত সমী�ার জন�

সর�াম চক, ��াকেবাড� , সমী�াপ�, �াি�ক �েব�র তািলকা

�করণ
১. িশ�ক �বাড�  বািড়েত ব�ব�ত িন�ি�েযাগ� �াি�ক �েব�র এক� সূচী �তরীর জন� কেয়ক� �েব�র নাম িলখেবন যার মেধ�            

ছা�ছা�ীরাও তােদর �দখা �াি�ক সাম�ীর নাম উে�খ করেব। �েয়াজেন একজন ছা� একািধক ব�র নামও উে�খ করেত 

পাের।

২. িশ�ক ছা�েদর গৃহ-সমী�াপ� �দখােবন ও িকভােব এটা �তরী করা হেব �স িবষেয় সবাইেক জানােবন। 

৩. বািড় িগেয় ছা�� বা ছা�ী� তার পিরবােরর সদস� (মা-বাবা- দা�-িদদা- ভাই �বান/দাদা-িদিদ)েদর সাহায� িনেয় এই সমী�াপ�� 

পূণ � করেব। তােদর ��ণীকে� �তরী করা �ব�সূচীর সে� ছা�/ছা�ী� িমিলেয় �দখেত পাের িক িক িমলেছ, বা �কান �কান 

িজিনস তার আেগর �জ�েদর সময় িছল না। 

৪. এখান �থেক �সই সম� িজিনসেদর উৎপি�র সময়কাল এবং তা �কান �জ�র অ�গ�ত এই িবষয় িনেয় িশ�ক ��ণীকে� 

িবশদ আেলাচনা করেবন। 

৫. এবং সকলেক একসে� িনেয় িশ�ক �সই সম� স�াব� কারণ�েলার ওপর আেলাকপাত করেবন যার ফেল �াকৃিতক �ণমােন 

ৃস�� ব�র জায়গায় �াি�ক আজ আমােদর জীবেনর �ধান উপকরন হেয় দাঁিড়েয়েছ।
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উপসংহার
ুএেত িশ�াথ�রা বুঝেব �য �াি�েকর ব�বহার পৃিথবীেত নতন এবং আেগ �থেকই পৃিথবী �াকৃিতক উপােয় উপজ ব�েদরই ব�বহার 

ুকরেতা যারা পচনশীল হওয়ার জন� বজ� � িহেসেব �কাথাও জমা হেয় �থেক �যত না। বরং িবন� হেয় নতনভােব �কৃিতেত িফের 
আসেতা। িক� �াি�েকর ��ে� তা স�ব নয় কারণ �স �কান অব�ােতই িবন� হয় না, এবং অব�ব�ত �াি�ক জ�াল �েপ 
পৃিথবীেক �িষত কের চেল।

মূল�ায়ন
এই আেলাচনা �থেক �বাঝা যােব �কান ছা� খুব তাড়াতািড় ব�াপারটা বুঝেত পারেছ, আর কার মন পিরবত� েনর এখনও আবশ�কতা 
রেয়েছ।

সমী�াপ� (হ�াঁ/না �ত উ�র িদন। না হেল িবক� ব�র নাম/িববরন িদন)
ব�র নাম ছাে�র মা-বাবা

িক তােদর

ছা�াব�ায় এটা

ব�বহার কেরেছ

যিদ না হয়,

তেব িবক�

ব�� িক? 

ছাে�র ঠা�মা-দা�

িক তােদর ছা�াব�ায়

এটা ব�বহার

যিদ না হয়,

তেব িবক�

ব�� িক?

পিলিথন থিল
িচপস বা মুখেরাচেকর প�ােকট 
িন�ি�েযাগ� বলেপন
িন�ি�েযাগ� কাপ
িন�ি�েযাগ� �ুর
িন�ি�েযাগ� �বাতল

ুশ�া� / �তেলর �াি�েকর 

�বাতল
টুথ�াশ
�াি�েকর �বাতাম
ব�া�-এইড
 কানখুচুিন
�শালার ��ট
�াি�ক �
�ট�াপ�াক
�েধর পাউচ
িন�ি�েযাগ� ��ট ও চামচ
�াি�েকর �খলনা
�বলুন
�াি�েকর চটপ�
�াি�েকর মলাট
�াি�েকর �মাড়ক
রাবার ব�া� 
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ভূিমকা

তারা কখন িবন� হয়

অনুশীলনী ১.২

�কৃিতেত �িত� িজিনসই তার িনিদ� � সমেয় ন� হয় এবং এক� ব�র সে� অপর�র লয়�াি�র সমেয়র �কান সরাসির স�ক�  

�নই। �াি�ক বা �শালার মত ব�রা �যমন িন�ি�েযাগ� না হওয়ার দ�ণ �কৃিতেতই জমেত থােক। অন�িদেক কাঠ, ঘাস, 

খাদ�ব�, এরা সহেজই জীবাণুর �ভােব পচনশীল হওয়ায় সহেজই ���পূণ � দরকারী �যৗেগ িবভািজত হয়।  িক� �াি�েকর 

��ে� তা স�ব নয় কারণ �স �কান অব�ােতই িবন� হয় না, এবং অব�ব�ত �াি�ক জ�াল �েপ পৃিথবীর ফাঁকা জিম ও জলেক 

�িষত কের চেল। তা সে�ও �াি�েকর ব�বহার ব� করবার উপায় আমােদর �নই কারণ এর ব�মুখী ব�বহােরর জন�। তাই 

�াি�েকর ��ে� এটা আবশ�ক �য যতটা ব�বহার করেবা তার ততটা �কঠাক মত িন�ি�ও করােবা।

অভী�

��ণী �র

সদস�

িশ�াথ�েদর এটা �বাঝােনা �য �কৃিতেত �িত� িজিনসই তার িনিদ� � সমেয় ন� হয় এবং �সটা

আলাদা আলাদা সময় আলাদা আলাদা ব�র ��ে�

মধ�ম ভাগ

ূস�ণ � ��ণী

�ান গৃেহ  এবং িবদ�ালেয়

সময়

সর�াম ু�ুেল থাকাকালীন িশ�াথ�েদর �থেক পাওয়া বজ� � (েযমন – খাবার, কাগজ, �াি�ক, কাঁচ, ধাত),

�ছাট �কাদাল বা খুরিপ, ধাতব ��ল, দ�ানা, �পন, �রকড�  রাখার খাতা

২০ িমিনট ,সবাইেক �বাঝােনার জন� �য িক ি�য়াকলাপ হেত চেলেছ এবং তার জন� দল
গঠন।

১২ স�ােহর জন� �িত স�ােহ ১০ িমিনট কের �ুেল, অবসর সমেয় 

�� করার আেগ
�ােস সবার আেগ �জিবকভােব পচনশীল ও অপচনশীল ব�েদর স�েক�  সবাইেক অবগত করান। ব�াখ�া ক�ন িকভােব িজিনস 

ূন� হয় এবং কােদর জন� এটা স�ব হয়। পচন কােয� ব�াকেটিরয়া ও জীবানুর ভিমকা স�েক�  ছা�েদর জানান। এবার ছা�েদর বলুন 

বাগােন ৮ ইি� গভীর গত�  খঁুড়েত। এবং �েত�কেক দলেক এক� কের �রকড�  রাখার খাতা িদন �যখােন তারা তােদর পয�েব�ন 

টুেক রাখেত পারেব।
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�করণ
১.   িশ�ক ছা�েদর িনেদ� শ �দেবন যােত গেত�  নানা ধরেনর জ�াল তারা জমা কের।  হেয় �গেল গত�  ভরাট কের িদেত হেব। 

২.   এর পর �িত স�ােহ এক� িনিদ� � িদেন তারা খনন কায� কের জ�াল�েলার অব�া পয�েব�ন করেব এবং তা নিথব� করেব।                      

এটা তারা ১২ স�াহ ধের করেব এবং িক িক পিরবত� ন �দখা যাে� ( বণ/�  গ�/ অপিরবিত� ত) সব িলেখ �রেখ জ�ালেদর মা� 

চাপা �দেব। 

৩.   এই কায��াবলীর �শেষ তারা এক� তািলকা বানােব যার মেধ� তারা িক িক �দেখেছ, কারা ন� হল বা হয়িন,  সব উপ�াপনা 

করেব।

স�াহ পয�েব�ন

১

২

১২

কাগজ:

খাবার:
�াি�ক:

ুধাত:

কাঁচ:

অন�ান� (িক তা িলখেত হেব):

কাগজ:

খাবার:
�াি�ক:

ুধাত:

কাঁচ:

অন�ান� (িক তা িলখেত হেব):

 

কাগজ:

খাবার:
�াি�ক:

ুধাত:

কাঁচ:

অন�ান� (িক তা িলখেত হেব):
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উপসংহার

মূল�ায়ন
আেলাচনা ক�ন কারা �জিবকভােব পচনশীল

ছা�রা বুঝেব �য পচন এক� �াকৃিতক �ি�য়া ও িবিভ� ব� তার িনিদ� � সমেয়র আেগ ন� হয় না, যা পর�েরর সে� �মেল না।
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ভূিমকা

�াি�েকর �কারেভদ

অভী�

��ণী �র
সদস� সংখ�া

মধ�ম ভাগ

৫ -৬ জন ছা� ছা�ী

�ান িবদ�ালয়

সময় 

সর�াম

৪০ িমিনট 

অনুশীলনী ১.৩

�দনি�ন জীবেন �াি�ক আমােদর ব�বহায� �বশীরভাগ িজিনেসর মেধ�ই কম �বশী উপি�ত। কাপড়, কলম, �চয়ার, খাবােরর 

ূ�মাড়ক, �ায় সেবেতই �স িবদ�মান। িক� িবিভ� �মােনামার �থেক জাত �াি�ক পর�েরর �থেক স�ণ�� েপ আলাদা। এই 

অনুশীলনীেত আমরা ছা�েদর �স স�েক� ই জানােবা, এবং �াি�কেদর চািরি�ক �বিশে�র সে�ও তােদর পিরচয় কিরেয় �দেবা।

িশ�াথ�েদর �াি�েকর �কারেভদ স�েক�  এবং তােদর চািরি�ক �বিশে�র সে�ও পিরচয় কিরেয় �দেবা।

�াি�েকর �কার �ভেদর তািলকা 

সহেজ িন�ি�েযাগ� ব�েদর তািলকা (অনুশীলনী ১.১)

��র আেগ
�াি�ক িকভােব �তরী হয় তা স�েক�  িশি�কা আেগই �াসেক জানােব, এবং িকভােব িবিভ� �কােরর �াি�কেদর িচেন তােদর 
পুনিব�ন�ােসর জন� পাঠােত হয়। তার সে� আেলাচ� িবষয় হল �াি�কেদর িচি�তকরেনর তািলকা। িশি�কােক সুিনিদ� � করেত 
হেব �য �ােস সব রকেমর �াি�ক পদাথই�  আেছ।

�করণ
১.   িশ�ক ছা�েদর  ৫-৬ জেনর �ছাট �ছাট দেল িবভ� করেব

২.   �েত�ক দলেকই বলুন তােদর �দখা �াি�েকর িজিনেস নাম এক� তািলকায় িলিপব� করেত

৩.   তােদর বণ,�  আকৃিত ও অন�ন� বািহ�ক�েণর িভি�েত, যা খািল �চােখ �দখা যায় ছা�েদর বলুন তােদর আলাদা আলাদা 
িবভােগ িবভ� করেত।

৪.   ছা�রা পূেব�া� তথ�সূচী ও িচি�তকরেনর তািলকা অনুসাের এই কাজ� সমাধা করেব

৫.   এবার িশ�ক ছা�ছা�ীেদর অনুশীলনী ১.১ অনুসাের �াি�ক বেজ� �র চির�ানুসাের পৃথকীকরেনর জন� তথ�সমূহ িদেয় 
অনু�ািণত করেব। 

৬.   এখান �থেক ছা�রা পুনিব�ন�� ব�েদর তািলকাও �পেয় যােব �াি�েকর িচি�তকরেনর তািলকা অনুসাের। তারপর সব দলই 
ু�ক িক তািলকাভ� করল পর�রেক জানােব।

উপসংহার
�াি�ক হল �সই �পে�ািলয়ামজাত ব� যা অন�ান� কৃি�ম �মােনামার িদেয় গ�ত এবং িবিভ� �কােরর �াি�ক বানােত সহায়ক

মূল�ায়ন 
আেলাচনা ক�ন �কান ব�েক িক অন�ান� ব� �তরীর কােজ ব�বহার করা হয় এবং �কন?
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ভূিমকা

উৎেসর পৃথকীকরণ

অনুশীলনী ১.৪

বজ� �েদর পৃথকীকরণ বািড়র �থেকই �� হয়। কমেবশী পৃথকীকরণ সবার বািড়েতই হেয় থােক। �যমন ধ�ন পুেরােনা খবেরর 
ুকাগজ, পি�কা, িশিশ �বাতল, ক�ান, ধাত ইত�ািদ আমরা আলাদা কের সিরেয় �ফিরওয়ালােক বা পুেরােনা কাগজ িশিশ �বাতেলর 

�দাকােন �বেচ �দই। এটা বা�ারা �ছাট �থেকই �দেখ বড় হয়।

�পৗরসভার ক�ন পদােথর�  বজ� � ব�ব�াপনা সং�া� িনয়মাবলী যা ২০১৬েত �ণয়ন করা হয়, তার অনুসাের, ক�ন বজ� �েদর �ভজা 

ও �কেনা বেজ� � আেগ ভাগ কের িনেত হেব। উৎসে�� �থেকই বজ� �েদর পৃথকীকরণ না হেল িন�ি� বা পুনিব�ন�াসকােল তা 

সমস�ার সৃি� কের। বেজ� �র পৃথকীকরণ, সং�হ, �ানা�র না করেল তারা িম� অব�ায় ফাঁকা জিমেত ছিড়েয় িছ�েয় �কৃিতেক 

�িষত করেব। পৃথকীকরণ হেল বেজ� �র পিরমাপও কেম আেস এবং তা ছিড়েয় �গেলও কম �িত কের। একই সে� জল ও বায়ু 

�ষণও িনয়ি�ত করা যায় যখন �িতকারক ব�েদর আলাদাভােব িন�ি�র জন� পাঠােনা হয়। 

এই িনয়মাবলী ময়লাদানীেদর বেজ� �র চির�ানুসাের ( �ভজা, �কেনা, �িতকারক বজ� �) আলাদা আলাদা রেঙর কথাও উে�খ 

কেরেছ। ময়লােদর চির�ানুসাের ময়লাদানীেত জমা করা অত�� আবশ�ক। 

অভী�অভী� িশ�াথ�েদর বজ� �েদর পৃথকীকরণ ও তােদর স�কভােব িন�ি�করণ স�েক�  অবগত করােনা 

��ণী �র �াথিমক

ূস�ণ � �াসসদস� সংখ�া

িবদ�ালয়  �ান

৪০ িমিনটসময়

সর�াম িতনেট িতন রেঙর ময়লাদানী ( নীল �কেনা আবজ� নার জন�, সবুজ িভেজ আবজ� নার

জন�, আর কােলা �িতকারক বেজ� �র জন� )

ছা� �িত এক� কের কাগজ-এর টুকেরা 

কলম
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�থমত
· িশ�ক �ছাট �ছাট কাগেজর টুকেরায় নানা ধরেনর পচনশীল ও অপচ� বেজ� �র নাম িলখেবন �যমন – স�ী, ফুল, ফল, পাতা, 

�াি�ক, কাঁচ, �ট�াপ�াক, অ�ালুিমিনয়াম �মাড়ক, �পি�ল ছুলুিন, ব�া�-এইড, আলিপন, ধাতব ি�প, িচে�র �ঠাঙা, চকেলেটর 

তবক, পিলপ�াক, �াি�েকর �বাতল, সুিতর ইউ-িপন, ব�ব�ত ব�াটারী। 

িশ�ক আেরা িকছু নাম �যাগ করেতই পােরন। একই নাম � িতনবারও �লখা �যেতই পাের তেব একজন ছা� একটাই কাগেজর 
ুটুকেরা তলেব। 

�করণ
১.   িশ�ক �ােস সব ছা�েদর িবষয় স�েক�  অবগত করােবন ও �ােসর সামেন রাখা িতনেট আলাদা আলাদা রেঙর ময়লার পা�       

�দিখেয় �কানটায় িক জ�াল জমা হেব তা বুিঝেয় �দেবন

ু২.  এরপর িতন সব ছা�েকই এেক এেক ডাকেবন ও িনিদ� � জায়গা �থেক এক� কের কাগেজর টুকেরা তােদর তেল িনেত 

বলেবন। 

৩.  তারপর িশ�ক তােদর এেক এেক ওই বেজ� �র নাম �লখা কাগেজর টুকেরা�েলা এক এক� ময়লার বাে� �ফলেত বলেবন।     

(নীল �কেনা আবজ� নার জন�, সবুজ িভেজ আবজ� নার জন�, আর কােলা/লাল �িতকারক বেজ� �র জন� )

৪.   কাগেজ �লখা নামানুসাের �ক বা� চয়ন কের কাগজ�েলা �সখােন �ফলেত হেব। 

উপসংহার
ুকায��ম �শষ হেল িশ�ক বাে�র �থেক কাগজ�েলা �বর কের এেন িমিলেয় �নেবন সব �ক আেছ িক না, আর �কান ভল হেল 

ছা�েদর বেজ� �র চির� স�েক�  উিন জািনেয় �দেবন।

মূল�ায়ন
ূিকভােব ও িক জন� পৃথকীকরণ জ�রী �স িবষেয় ছা�রা স�ণ � �ানলাভ করেব।
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�াি�েকর স�েক�  সব িকছু 

পাশাপািশ ওপর নীচ
১. এমন এক ব� যা বত� মান জীবেন িব�ব ঘ�েয়েছ িক�
বত� মান জীবেনর সব �থেক বড় সমস�াও �স।
৩. আবজ� না।

৫. �শা�, ভারত, অতলাি�ক _________।
১০ জল এক� সাব�জনীন ____________।
১২.  মা বাবা দা� ঠা�া দাদা িদিদ সবাই একসে�।
১৩ ___�প। ১৪. সিবেশষ পয�ােলাচনা।
১৫. �াকৃিতক পিলমার িবেশষ।
১৭. যার মেধ� �লখা হয়
১৮. আেরাগ� িনেকতন।
২১. অ�কার 

১. বন�া।
২. মিস।
৩. আয়ু।
৪. িঢিপ।
৬. নবরেসর এক�, যা মন ও শরীর ভাল রােখ।
৭. ভি�মা যখন অথক� িড়।
৮. তরলীভবন।
১০. ৫ই জুন িব� ________ িদবস। 
১৫. ফুেলর �রণু।
১৬. অত�� মূল�বান।
১৭ ____িবল।

ু১৯. ধাতর পাতলা চাদর
ু২০. তাপ�বাহী ধাত

১ ২

৫

৯

১২

১৫ ১৬

১৮ ১৯ ২০
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শ�স�ান
�াি�কজাত িকছু ব�র নাম লুেকােনা আেছ নীেচর �গালকধাঁধায়। ওপরনীচ, পাশাপািশ আর আড়াআিড়ভােব শ�েদর খঁুেজ িনন।

ম         য়         লা        দা        নী       ঘু         চা         �        ত        

ক        ল        �খ       �মা       দ         ক        িম       �কৗ      �ট        

িব        ল         শ        ল         ড়        ভ        �বা      ি�        প         

জ       পা        ম         িব        না         ক         ব         ত        শা       

তা        ক         চু        ক         ট         ফ        ক       বা        ল          

ুিত       �        মা          ঠা        পা        ত         ম        িপ      ির         

চ          �        িপ�        ��       লা        �         য         লা      িল       

�না       �        �া         শ       �প        �        কা       অ       আ        

দ         ক        ন         ম        অ         য়া        িফ         খ      �ক        

দা       রা         �        ��া       িস        স        লা         ন        � 

ওপর নীচ: পা�কা , �িফন, �পয়ালা, �বাতল, �মাড়ক, �খলনা

পাশাপািশ: �প�কা, �াশ, বালিত, ময়লাদানী, ি�প, িপিরচ, �কদারা 

ু আড়াআিড়: তলাদ�
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ভূিমকা

পির�দ ২

সমস�া ও অিভেযাগ

পৃিথবীর �াকৃিতক ব�ব�া যা িকনা �কৃিতরই িনজ� স�দ �যমন জল মা� বাতাস আমােদর �বঁেচ থাকেত সাহায� কের। 

�ভ� াগ��েম আমােদর আিব�ার �াি�ক এই �কৃিতেক �িষত করবার এক� �ধান কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। এর মেধ� 

ুঅেনক জীিবত ও অজীিবত উপাদান আেছ যারা এর ফেল �িত�ল পিরি�িতর স�খীন হে�। এ কথা সিত� �য �াি�ক 

আংিশকভােব ন� হেত কেয়কেশা বছর �লেগ যায়। যার �িতি�য়া পরবত�কােল পিরেবেশ ��ভাব সৃি� কের। �ক�ীয় 

�ষণ পিরমাপ িনেরাধক পষদ�  (িসিপিসিব)-র িহেসব মত এই �ষেণর পিরমাপ একিদেন আমােদর �দেশ �ায় ২৫৯৪০ টন। 

এেদর �বশীরভাগই অদরকাির এবং বজ� � পিরেশাধন ব�ব�ােত অযথা চাপ সৃি� কের। বজ� � পিরেশাধন ব�ব�া �াি�ক 

বজ� �েদর সং�হ, স�য়, �পা�র, পুনব��বহার, পুনঃ উ�য়ণ, পুনিব�ন�াস ও িবন� কের পিরেবশ র�া  করার ব�ব�া �নয়।

বজ� � িনেরাধ িবভােগর �াি�ক সং�া� সমস�া ও �মাকািবলা
১ নং পিরে�েদ আমরা �দেখিছ �াি�ক আমােদর গাহ� ে�� ও িশ�বািনেজ� এক� অিত �েয়াজনীয় ব�। তাহেল হঠাৎ 
�কন �াি�ক �কৃিত ও পিরেবেশর কােছ সমস�া হেয় দাঁড়ােলা? এর একটাই কারণ। িনিব�চাের অসেচতনভােব �াি�েকর 
ব�বহার ও তার বজ� �েক য�ত� �ফলার কারেণ এই িনদা�ণ ও অনড় সমস�ার সৃি� হেয়েছ। আসুন, এবার �দেখ �নওয়া 
যাক �াি�ক িকভােব সমস�া সৃি� কের –

ু�চর পিরমােন �াি�েকর উৎপাদন – �িতিদেনর ব�বহার
(I) �েত�ক িবভােগ �াি�েকর িবপুল ব�বহার

ুবত� মান জীবনচয�ায় �াি�েকর ব�বহার �চর। এেদর �াত�িহক ব�বহায� িজিনেসর মেধ�ই পােবন, �যমন – দাঁত মাজার 

�াশ,জেলর �বাতল, ঘেরায়া িজিনস রাখার পা�, নল ও নিলকা যােদর �ব��িতক ও জল সরবরােহর কােজ আবশ�ক �েপ 

ব�বহার করা হয়। এছাড়াও িবপননজাত ও খাদ��েব�র প�ািকং কা�য� ব�ব�ত �াি�ক দীঘ�েময়াদী ও শ� হওয়ার দ�ণ 

এেদর �মাড়ক কের অন� জায়গায় পাঠােনা সহজ। 

(ii) একবার ব�বহার কের �ফেল �দওয়া হয় �য �ব�েদর তােদর ব�বহার িনয়�ণ করা
ু�যেহত �াি�ক নানা�কােরর তাই পিরেবশ এেক িনয়�ণ কের নানা উপােয়। কা�র আয়ু�াল দীঘ� �তা �কউ একবারই 

ব�বহায�। �যমন খাবােরর প�ােকট, কাপ, জেলর �বাতল, হালকা পানীেয়র �বাতল, কাটলাির ও অন�ান�। জীবনযা�ার 

পিরবত� েনর জন� বাইের খাওয়া বা খাবার পাঠাবার জন� এই �মাড়ক�িল খুবই কােজ লােগ। একবােরর ব�বহােরর পর �য 

কাপ চামচ  থালা ন� কের �ফলেত হয় তারা সবই �াি�কজাত। সাধারণত িববাহ বা অন�ান� সামািজকঅনু�ােন এেদর 

ুব�বহার �চর পিরমােন করা হয়। �াি�কজাত বজ� � �যমন ব��র িবিশ� ধাতব থিল, ও থােমা� েসট �াি�ক যােদর 

একবােরর পর ব�বহার করা বা কােজ লাগােনা যায় না, তােদর পুনিব�ন�াসও স�ব নয়।
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িকছু িকছু সমেয় িচিকৎসা বা অন� ��ে� এই িন�ি�েযাগ� �াি�ক ব�বহার করা হয়। এই িন�ি�েযাগ� �াি�ক 

ৃিন�ি�েযাগ� সঁূচ, শল� িচিকৎসার সর�াম, র� ও স�ালাইেনর থিল, দ�ানা, গাউন �ভিত �তরীর কােজ লােগ। এেদর 

ব�বহােরর পর �কভােব িবন� হল  িক না তার িদেক নজর িদেত হেব যােত �াি�ক �ষণ বা �া��ব�ব�ার �িত বৃি� না 

পায়।

(iii) �াি�েকর থিল
িজিনস বহন কের িনেয় যাওয়ার জন� �াি�েকর থিলর ব�বহার সব সময় হয়। এই ধরেনর থিল �য �কান শাক-স�ী, ফল, 

�ধ, কাপড়ািদ �দনি�ন সব সাম�ীেক বহন করার কােজ লােগ। �রাজকার মুিদখানায় এই �াি�েকর িজিনসই ব�বহার করা 

হয় প�ােকিজং-এ। দাম কম রাখবার এই �মাড়ক ও থিল �তরী হয় ৫০ মাইে�ােনর কম ওজেনর �াি�ক িদেয় যা আইনত 

দ�নীয় অপরাধ।

(iv) স�ােনটাির ও �সাধনী

ব�ব�ত িন�ি�েযাগ� স�ােনটাির ন�াপিকন ও ডায়াপার �পৗরসং�ার জ�ােলর সে� িমেশ যায়। এই িজিনস�েলা সুিত আর 

�রয়ন �ারা িনিমত�  হেলও একটা িনিদ� � পিরমান পিলমার এেত িবদ�মান থােক যা পুনব��বহার করা স�ব নয়। �সাধনী 

সাম�ীর মেধ�ও অেনক িন�ি�মূলক �াি�ক থােক �যমন �সাধনীর পা�, এমন িক মাইে�া�াস�ক ও �াি�েকর 

ৃঅনু��কা িদেয় �ফস ি��ার, বিড ওয়াশ, �ভিত। এেদর �িতকারক জ�ােলর বাে� �ফলা উিচত।

বজ� � �াি�ক �েব�র সমস�া
বজ� � �াি�ক �ব�েদর সাধারণত রা�ার পােশ বা �লােকর �চােখর সামেন �ফেল রাখা হয়, �বশীর ভাগ এই রকম �াি�ক 
�শষ পয�� ঠাঁই পায় �পৗরসভার আ�া�ঁেড় এবং এরা �কউই আর জীবাণুিবেয়াজ� হয় না বেল বজ� � ব�ব�াপনায় এক ক�ন 
সমস�া �দখা �দয়। ফেল ছিড়েয় যায়। আর এই ছড়ােনা িছটােনা ময়লাই জলপেথ নদীেত সাগের �মেশ। �দখা �গেছ �য ৮ 
ল� টন বজ� � �াি�ক একবছের সমুে� জমা হয়। 

সংেকাচন, পুনব��বহার ও পুনিব�ন�ােসর মােধ�ম �াি�ক বজ� �েদর িনয়�েণ আনা যায়। িক ধরেনর �াি�ক এ কােজ ব�ব�ত 
হে� �স স�েক�  সাম�ক ধারনা থাকা আবশ�ক। িক� সেব�াপির মাথায় রাখা দরকার কত পিরমান �াি�ক বজ� � িবন� না 
হেয় বজ� � ব�ব�াপনােক ব�াহত কেছ। বজ� � �াি�কেদর হয় িনিদ� � ময়লার বাে� �ফলেত হেব নেচৎ �ফিরওয়ালা বা 
পুেরােনা কাগজ িশিশ �বাতেলর �দাকােন তােদর গিত ক�ন । 

(i) উৎেসই জ�ালেদর চির�ানুসাের পৃথক না করা

ময়লােদর �থেমই যিদ চির�ানুসাের ভাগ কের আলাদা আলাদা বাে� রাখা হয় তাহেলই তােদর যথাযথ িন�ি� স�ব। 
িক�  তা না কের খাবার ও �ভজা বজ� � যােদর সার �তরীর কােজ ব�বহার করা যায় যখন �াি�ক ও কাগজ (যােদর সার 
�তরী না হেলও পুনিব�ন�াস স�ব) িমিশেয় �দওয়া হয়। এই চির�ানুসাের বজ� �েদর পৃথক করার প�িতটা আমােদর �ভাব 
বািনেয় �ফলা উিচত।

(ii) �াি�েকর বজ� � ও �পৗরসভার বজ� �েদর িমেশ যাওয়া

�াি�ক বজ� � এবং �পৗরসভার আ�া�ঁেড় �ফলা আবজ� না িমেশ �গেল বজ� � ব�ব�াপনায় একটা বড় ধরেনর �গাল বাঁেধ। 
যখন ময়লােদর পৃথকীকরেণর পর পুনিব�ন�ােসর �যাগ� বজ� �েদর িনিদ� � �পৗরসভার �শাধনাগাের পাঠােনা হয় তখন পুরসভা 
�ারা পিরচািলত হ�িশে�র িবভােগ এমন অেনক �ফেল �দওয়া িজিনস িদেয় সু�র সু�র হােতর কাজ �তরী করা হয় 
যােদর ঘর সাজাবার িজিনস িহেসেব পের িব�ীও করা যায়। 
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�াি�ক �ষণ 

�য বজ� �েদর আর ব�বহার করা বা পুনিব�ন�াস করা স�ব নয় তােদরই পিরত�� ফাঁকা জিমেত �ফেল �দওয়া হয়। িক� 

যখন এই বজ� �েদর সে� �াি�ক িমেশ থােক তখন তােদর পুনব��বহার ও পুনিব�ন�াস স�ব হয় না, ফেল পুেরা জ�ালটাই 

ওই ফাঁকা জিমেত �ফেল িদেয় আসেত হয়। এটা একই সে� জিমর উব�রতা ন� কের, আবার অ�ত অব�ায় থাকা 

�াি�ক ওই জিমেত বছেরর পর বছর ধের অব�ান কের। 

বত� মান যুেগ জিম �যখােন মহাঘ�� এবং অপয�া� �সখােন ময়লা �ফলার জন� জিম পাওয়াটাও সমস�া। 

�াি�ক এই সময়কার সব �থেক বড় �িষত পদাথ � কারণ এর �কান �য় বা পচন স�ব নয়। যখন �কভােব এর িন�ি� হয় 

না, এ জল বায়ু, �ল, আবহাওয়া এমন িক পুেরা �কৃিতেকই �িষত কের। �ষণ বৃি� �পেল তা পয�টন িশ�েক �িত�� 

কের যা এক�কার আমােদর অথন� ীিতেক �ভািবত কের। তার সে� �ল জল ও বায়ুগত �ষেণ জীবেনর �য �য় �িত হয় 

�স �তা আলাদা কথা। 

(i) জল �ষণ

নদী নালা সাগর ও অন�ান� জলাশেয় আমরা �ত�হই আমােদর �দনি�ন জ�াল �ফেল আিস, আর এই কারেণই তারা 

�াি�কজাত বজ� �র কবেল পেড় �াকৃিতকভােব িবপ� হেয় পড়েছ। ��ািরন িমি�ত �াি�কজেল িবষা� রাসায়িনক পদাথ �

িনঃসৃত কের যা জলজ �াণী, উি�দেদর �াণ সংকেটর মুেখ �ফেল। একই সে� এই িবষি�য়া কােছিপেঠর মা�র 

ফলনশি� কিমেয় �দয়, এবং মা�র নীেচর �েরর জেল িমেশ জনজীবনেক িবপয�� কের �তােল। সারা িব�ব�াপী ১৫৯� 

কেলর জেলর নমুনার ৮৩% -এ �াি�ক পাওয়া �গেছ।

সমুে� ি�ত �াি�ক সমু�তেল িবসেফনল ও পিল�াইিরন –এর মত রাসায়িনক িবষ িনগ�ত কের িবষি�য়া ঘটায়। এর ফেল 

সামুি�ক �াণ িবপ� হয়, এবং �য সকল ,মানুষ বা �াণী এই সামুি�ক �াণীেদর �খেয় �বেচ থােক তারাও �িত�� হয়, 

এবং বা�তে� অসাম� �কট হেয় ওেঠ। 

(ii) �ল �ষণ

য�ত� খািল জিমেত �াি�ক ও অন�ান� বজ� � �প অৈব�ািনকভােব �ফেল ছিড়েয় রাখা হয় তখন �সই �াি�ক �থেক 

ূি�সৃত িবষা� মা�েত িমেশ অন�ন� জীব ও উি�েদর জন� সমস�া সৃি� কের। ভিমেত ঘেট যাওয়া �াি�ক �থেক হওয়া 

রাসায়িনক িবি�য়ায় িবে�নল, থ�ােলেটর, �িমেনেটড ��ম িরটাড� াে�র মত ভয়াবহ রাসায়িনক পদাথ � উ�ত হেয় 

মানুেষর জননত� ও �ায়িবক ত�েক িবন� কের।

(iii) বায়ু �ষণ 

�াি�ক িন�ি� করেত �চেয় অেনেকই তােক পুিড়েয় �ফেল। ফেল ডাই-অি�ন, ফুরা�,  কাব�ন-েমােনা�াইড-এর মত 

িবষা� গ�াস �সই দহন �থেক উৎপ� হয় এবং বায়ুেক �িষত কের। ডাই-অি�ন ও ফুরা� তার মেধ� �প -১ 

কািস�েনােজন [অথা� ৎ কক� টেরােগর কারণ] যার জন� হাজােরা রকেমর অ�াভািবকতা �দখা যায় িবেশষত িল� িবকাশ ও 

ব�বহাের, এবং �জনন �মতায়।
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বা�ত� ও খাদ�শৃ�েল �ভাব
৩০০ �কা� টেনর মত �াি�ক �িত বছর সারা িব� জুেড় উৎপ� হয়। এবং এেদরই মেধ� �থেকই ৮ �কা� টেনর মত 

�াি�ক �িত বছর সমু�তেল �িত বছর বজ� � িহেসেব সি�ত হয়। এই �াি�ক বজ� �ই সমু�তেল �ছাট �ছাট 

ূমাইে�া�াি�েক িবভ� হেয় ি�র �জিবক �ষেকর ভিমকায় নানা িবষা� রাসায়িনক পদাথ � বহন কের। এরাই সামুি�ক 

মাছ আর আণিবক উি�দেদর [ফাইেটা��া�টন] খাদ� শৃ�েল �েবশ কের।

�য বড় �াণীরা এই সামুি�ক ফাইেটা��া�টন ও মােছেদর আহায� িহেসেব �হণ কের তারা এই মাইে�া�াি�ক �ারা 

�ভািবত হেয় পেড়, এবং �মশ খাদ�শৃ�ল বৃি�র সে� সে� এেদর খাদকেদর মেধ�ও এরা �সই সমস�া�িল বহন কের 

িনেয় যায়। মৎসেক খাদ� �েপ �হণ কের �য মানুেষরা তারাও এই সমস�ার �ভাব �থেক মু� নয়। পিরসংখ�ান জানাে� 

�য �াি�েকর �ংস�প –এর ��ভােব �িত বছর ১ লাখ সামুি�ক �ন�পায়ী, আর অগিণত মাছ ও পািখ মারা যায়।

রা�াঘাট, বা জলাশেয় �যভােব বাছিবচার ছাড়াই �াি�েকর ব�াগ ও অন�ান� বজ� �র িন�ি� ঘটােনা হয় তােত �াি�েকর 

মাইে�া�াি�ক পদােথ � �ভেঙ খাদ�শৃ�েল �েবেশর ফেল �াকৃিতক �াণী ও উি�দ উভয়তই �িত�� হে�। গ�, 

সামুি�ক িতিম ও ক�প �িত বছর এই �াি�কেক খাবার �ভেব �হণ করার পর নানান জ�লতার কারেণ মারা যায়। 

�াি�ক সমস�া িনব�ািপত করেত হেল সেচতনভােব এেক ব�বহার করেত হেব এবং এর িন�ি� ঘটােত হেব। �াি�ক 

বজ� � যা �াত�িহক �পৗরসভার বজ� � ব�ব�াপনােক �ভািবত করেছ তােক সহেজই কমােনা যায় এবং  সংেকাচন, 

পুনব��বহার ও পুনিব�ন�ােসর মাধ�েম িনয়ি�ত করা যায়।

�াি�েকর বজ� � �ল
�থেক জেল,
সাল ২০১০

১৯২ �দশ যােদর সীমানা সমু� �সকত িঘের রােখ, মূলত অতলাি�ক,
ূ�শা� ও ভারত মহাসাগেরর উপ�ল, এবং ভমধ�সাগর ও কৃ�সাগেরর

অ�ল, সব িমিলেয় ২.৫ ল� �কা� ম�া�ক �টান ক�ন বজ� � উৎপ� হয়
যার মেধ� ২৭৫ �কা� ম��ক �টান �াি�ক, আর তার মেধ� ৮েকা� ম�া�ক

টন হল অিবন�� �াি�ক যা সমুে� �েবশ কের।

িমিলয়ন �ম�কটন 
িব� �াি�ক  উৎপ� 

িমিলয়ন �ম�কটন
�াি�ক বজ� � *

িমিলয়ন �ম�কটন
উপ�লবত� �াি�ক বজ� �*

িমিলয়ন �ম�কটন
উপ�লবত� অিবন��

�াি�ক বজ� �*

�িত বছর কম পে� ৮ �কা� টন
�াি�ক মহাসমুে� িনি�� হয় ম�া�ক টন**

২ ল�� �কা� উপ�লবত� মানুষ যারা ৫০
িকিমর মেধ� বসবাস কের তােদর �থেক �া�

সমুে� ভাসমান �াি�েকর আনুমািনক পিরমান

�শমন িবক�: ভাসমান বেজ� � �াি�েকর

পিরমাপ �াস করা

ক�ন বেজ� �র ব�ব�াপনার
পিরকাঠােমােক
উ�তমােনর করা 

 �বশী কের
িনয়�েণ রাখা
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৫০ মাই�েনর নীেচ ঘন� �য �াি�েকর থিল তােদর িন�ি� – এক� সমস�া
�াি�কেদর উৎপাদনেক �ক� কের িব�ব�াপী সমস�ার কথা মাথায় �রেখ ভারত সরকার এক� িনয়ম �চলন কের যার 

ফেল ৫০ মাই�ন ঘনে�র নীেচ �তরী হওয়া �াি�েকর থিল যার বাজারদর খুবই সামান�,  এ �দেশ িনিষ�। এর �ধান 

কারণই হল এরা একবার মা� ব�বহায�। তারপর �ফেল �দওয়া �াি�ক হয় িনকাশীব�ব�ােক �বহাল কের না হেল অন� 

�কান ভােব �কৃিত ও জনজীবেন অন� �কান অশাি� সৃি� কের �াকৃিতক ভারসাম�েক ন� করেছ। অেনক গবািদ ও 

রা�ায় ঘুরেত থাকা অেবাধ প� এই �াি�কেক খাবার �ভেব �খেয় মারা যাে�।

৫০ মাই�েনর নীেচ ঘন� �য �াি�েকর থিল তােদর িন�ি� – এক� সমস�া
ুযিদও খরচ বাঁচােত ও অিধক লাভ করেত অেনেকই লুিকেয় চিরেয় ব�বহার কের তবুও ২০১৭র আগ� মাস �থেক 

জাতীয় সবুজ আদালেতর রায় অনুযায়ী ভারতবেষ � ৫০ মাই�ন ঘনে�র কম ঘন অপচনশীল �াি�ক ব�বহার বা �য় 

িব�য় করা আইনত দ�নীয় অপরাধ। 

কারণ�েলার মেধ� এক �তা �াি�েকর সহেজ ন� না হওয়ার �ণ তােক �ষক িহেসেব �কৃিতেত �িতি�ত করেছ, 
ু�যমন- িনকাশী ব�ব�া �বহাল করা, প� মৃত�র কারণ, বা পিতত জিমেক অযথা ভারা�া� কের �তালা । 

খুব কম খরেচ এেক বানােনা যায় আর এর দামও খুবই নগন�। তাই �দাকানদাররা মূলত এই �াি�ক ব�বহার কের 

এবং বাজাের ২৫% �াি�কই এই ধরেনর স�ার �াি�ক।

�ভৗত রাসায়িনক �জিবক 

ইউ িভ

ভাসমান মাইে�া�াি�ক
ূি�র �জিবক �ষেকর ভিমকায়

�কািশত হয়

উ�বেণ�র �াণীরা
�জববৃি�র ফেল

�িত�� হয় 

মাইে�া�াি�ক 

�ছাট �ছাট
কণায় �ভেঙ

যাওয়া

�াি�ক অেনক রাসায়িনক
িবষ �েষ �নয় যা পের 

জেল িমেশ যায়

�িষত পদােথ�র �জব
�ানা�র হয় খাদ� শৃ�েল

�ানা�েরর মাধ�েম

�জব �ালািন, ডুেব
যাওয়া ও িথতােনা 

রাসায়িনক �যাজনীয়রা �াি�ক
�ভদ কের জেল িমেশ তােক
�িষত করেছ ও সাম�ব�ােক

িবি�ত করেছ

সামুি�ক �াণীেদর
�াি�কেক আহার

বানােনা
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�াি�েকর কারেণ �াে��র ঝঁুিক
�াি�ক আমােদর জীবেনর অিবে�দ� অ� হেয় উেঠেছ। �যমন খাবার টাটকা রাখেত �াি�ক এর বাসন �তা ব�বহার 

কির আমরা িক� যিদ �সই �াি�ক �কঠাক না হয় তেব তা �থেক িব.িপ.এ-র মত অেনক �ায়িবক িবষ িনগ�ত হয়।  

িবিপএ মানুেষর �জনন �মতােক �ব�ল কের এবং একই সে� তার শরীের �রাগ �িতেরােধর �মতােক �িতহত 

কের। সে� টাইপ -২ মধুেময়, �দযে�র �বকল�, মু�েয় যাওয়া এইসব �রাগ ও �রােগর উপসগ� �তা আেছই। থ�ােলট, 

অথা� ৎ পিলিভনাইল ��ারাইেডর মূল উপাদান মানুেষর জীবেন ব�া�� �ডেক আেন। একই সে� ফ�াট জাতীয় 

পদােথর�  আহরণ বৃি� কের ও ই�ুিলন �িতেরাধী এই থ�ােলট। ডাই-অি�ন �তরী হয় �পাড়া �াি�েকর �ধাঁয়া �থেক 

যা কক� ট �রােগর কারণ। 

ৃ�াি�েকর সে� স�� �য সব �যৗগ খুব �বশী �দখা যায় �যমন িভনাইল ��ারাইড, ডাই-অি�ন, �বি�ন 

ূ[পিল�াইিরন], থ�ােলট, ফমা� লিডহাইড ও িবে�নল। এেদর মেধ� অেনেকই  ি�র �জিবক �ষেকর ভিমকায় 
ু�কৃিতেক িবষা� কের তলেছ।  তােদর এই অিতমা�ায় িন�মণ �ল ও জেলর জীবনেক িবি�ত করেছ ও �াকৃিতক 

ভারসাম� ন� করেছ। 

৫১ �িলয়ন সূ� �াি�ক কণা যা আকাশগ�ায় ি�ত ন��েদর �থেকও ৫০০ �ণ সংখ�ায় �বশী আমােদর 

মহাসমু��িলেক �িষত করেছ এবং তা সামুি�ক জীবনেক িবি�ত কের।
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ভূিমকা

�েয়াজন ও চািহদা

অনুশীলনী ২.১

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

িশ�াথ�েদর �বাঝােনা �য িক কের িকছু িন�ি�েযাগ� �াি�েকর ব�বহার কমােনা যায়

মধ�ম ভাগ

৪ -৫ জেনর দল 

�ান িবদ�ালয় ও গৃেহ  

সময় 

সর�াম

�থমত
১) িশ�ক ছা�েদর �ায়ী খরচ ও তার ��� স�েক�  ধারনা িদেয় রাখেবন 

২) িশ�ক ছা�েদর জানােবন �কান �াি�ক �ব��িল �েয়াজনীয়, কারা দীঘ��ায়ী ও কারা িন�ি�েযাগ�

ভূিমকা – ভারেতর উ�েরা�র �বৃি�র জন� রা�ীয় স�দেদর উপেভাগও িদন িদন �বেড় চেলেছ । শহর ও �াম �ায় সমান 

তােলই এই পেথ হাঁটেছ । এর মূল কারণই হল এই স�দ�েলা খুব সহজলভ� ও অনায়াসসাধ�। ফেল এেদর অিনয়ি�ত উপেভাগ, 

িবেশষত িন�ি�েযাগ� �াি�েকর উপেভাগ সমস�ার সৃি� কের। এই অনুশীলনী আমােদর বুঝেত সাহায� করেব �য িক আমােদর 

দরকার আর �কানটা �কবলই মা� আমােদর চািহদা। 

আর এই চািহদার সব ব�ই �য আমােদর দরকারী এমনটাও িক� নয়। 

৩০ িমিনট ছা�েদর সে� বুি�দী� আেলাচনা 

তারপর ৮িদন ধের – 

      ঘেরর িন�ি�েযাগ� �াি�ক সাম�ীর সমী�া[৭ িদন]

          সমী�াপে� তার �ভাব ও �িতফলন 

�লখার কাগজ

গৃেহ ব�ব�ত িজিনস সমূেহর জন� এক� পয�েব�ন িলিপ 

সমী�াপে� তার �ভাব ও �িতফলন

ই�ারেনট অিধগত করার �মতা
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�করণ
১.  িশ�কেদর সমী�ার কারেণ �িত� ছা�েক এক� ব�ি�গত পািরবািরক খরেচর িহেসব তািলকা রাখেত বলা উিচত 

২. এই খরেচর িহেসব তািলকােক তারপর দেলর সদস�েদর সে� আেলাচনা কের স�িচত করেত হেব। 

৩. পের িশ�ক বলেল ওই তািলকা� অন� দেলর সে� তারা ভাগ কের িনেতই পাের। 

৪. �েত�ক� দল �থেক একজন একজন কের এেস তােদর দলীয় তািলকা� পেড় �শানােব।

ৃ৫. িশ�ক আেলাচনার মাধ�েম জানােবন িকভােব িজিনেসর িনব�াচন, প�ােকিজং ব�বহার �ভিত এই তািলকায় িবিভ�তা �দান    

করেছ। 

৬. আেলাচনার ��ি�েত, িশ�ক ছা�েদর �দখােবন �িতফিলত ও কায�ত সমী�াপ�। 

৭. এবং একই সে� িকছু ছা�েক তাৎ�িণক �� কের িশ�ক বুঝেত �চ�া করেবন �য যা তারা সমী�াপে� িলেখেছ তা আেদৗ �ক 

িক না। 

কায� ১ – ঘের িক িক �াি�েকর িজিনস ব�বহার করা হয়

পয�েব�ন তািলকা পূণ � ক�ন যা �থেক এক স�ােহ কতটা �াি�ক আপনার গৃেহ ব�ব�ত হেয়েছ তা �বাঝা যায় 

উদাহরণ 

১ / ২ /২০১৮

�াি�েকর জেলর

�বাতল

িক ধরেনর �ব� �য় করা  হেয়েছ

খাদ� ও পানীয় �খলনা মেনাহাির �দাকান অন�ান�

�িকেজর প�ােকট

�াি�েকর জেলর

�বাতল

�াি�ক �ক

�াি�েকর �বাড�  ও ��

বলেপন

�পি�ল ব�

িন�ি�েযাগ� �ুর 

�ফােটাে�ম 

কায� ২ - �িতফিলত ও কায�ত সমী�াপ�। িজিনস�েলা িনেয় ভাবুন 
কায� ১ এর ��ি�েত এই তািলকার িবিভ� �াি�ক সাম�ীর িনে�া� তািলকা �থেক কায�ত সমী�াপ�
ভিত�  ক�ন
�ব� / যা আেছ প�ােকিজং এর সাম�ী িক

িন�ি�েযাগ� না িক

পুনব��বহায�  

িন�ি�েযাগ� হেলও

তা িকভােব ? 

আিম িক এটা না

করেত পাির? 

হ�াঁ/ না 

ভাল �কান িবক� আেছ

িক? থাকেলও িক �সটা 

িন�ি�েযাগ� পচনশীল বেজ� �র �থেক

পৃথক কের �রেখ

হ�াঁ জল পিরেশাধক ব�বহার

কের

�য় তািরখ
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উপসংহার
ছা�রা তােদর বািড়েত িক ধরেনর �াি�ক সাম�ী ব�বহার করা হয় বা িক িক িজিনস তােদর প�ােকিজং এর কােজ লােগ তা স�েক�  

সাম�ক ধারনা পােব একই সে� �কান িজিনস িন�ি�েযাগ� আর কারা পুনব��বহায� বা �িতকারক অথবা পুনিব�ন�ােসর উপযু� তা 

বুঝেত পারেব। 

মূল�ায়ন
ছা�েদর কােছ হয়েতা  িন�ি�েযাগ�  �াি�ক �েব�র িবক� �ব�ািদর নাম জানা �যেতই পাের।
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ভূিমকা

জ�াল … িকভােব �ভািবত কের ? 

অভী�

অনুশীলনী ২.২ 

এই সময়কার অন�তম �াকৃিতক ও সামািজক সমস�া হল জ�াল। ছা�েদর এই জ�াল ছড়াবার ��ভাব স�েক�  সেচতন হওয়া 

আবশ�ক কারণ এখন �বশীরভাগ িজিনসই যা আমরা িকেন আিন তা �াি�ক িদেয় িনিমত� । এই অধ�ায় �শখােব জ�াল িকভােব 

�াি�ক �ষণজাত সমস�ােক বৃি� কের।

িশ�াথ�েদর �বাঝােনা �য  

১.   য�ত� জ�াল িন�াশেনর �ফল 

২.  জ�াল ও �াি�ক �ষেণর আি�ক �যাগসূ� 

��ণী �র মধ�ম ভাগ ও উ� ��ণী 

ব�ি�িবেশষ

গৃেহ

সদস� সংখ�া

�ান

সময় ১০ িমিনট ধের ���াপট �বাঝােনা ও এক� িফে�র চলি��ায়ণ 
তারপর ৩০ িমিনট ধের জ�াল সং�া� সমস�া ও �াি�ক �ষেণ তার অবদান স�ে�
আেলাচনা ক�ন 
এক� �ব� িলখুন এর ওপের (বািড়র কাজ)

সর�াম এক� পুর�ার �া� শট� িফ� যা জ�ােলর �ভাব-এর ওপের �তরী – খত আয়া �� 
(http://www.youtube.com/watch?v=6SZZWjdrO8&f=93s)

�নাটবুক, �পন

ই�ারেনট 

ভূিমকা
ছা�েদর জ�াল �রীকরেনর ওপর এক� শট� িফ� �দখান এবং �বাঝান �াি�ক �ষণ িকভােব বন� ও সামুি�ক পিরেবশ িবন� 

করেছ। একই সে� তারা জানেব জ�াল িকভােব �াি�ক �ষণজাত সমস�ােক বৃি� কের। 

�করণ
১. িশ�ক ছা�েদর জ�ােল সমস�া স�� অবগত করােবন ও িকভােব এ �াি�ক �ষেণ সহায়তা করেছ �স স�েক� ও এক সামুক 

ধারণা �দেব। 
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২. ছা�েদর �চাখ রাখেত হেব আমজনতা �কাথায় ময়লা �ফলেছ। �স�েলা িক সব�সাধারণ-এর �ােন, িবদ�ালেয়, সড়েক বা 

উদ�ােন নািক আর �কান জায়গায়। 

৩. �কান জায়গায় জ�াল �ফলেল সমস�া �দখা �দেব �সইরকম জায়গা ছা�েদর িচি�ত করেত হেব। 

৪. “মানুষ �কাথায় ময়লা �ফলেছ” তা িনেয় নজরদারীর ব�াপাের িশ�ক িশি�কারা িশ�াথ�েদর মাগ�দশ�ন করেবন। �যমন: 

           ময়লা �ফলার জায়গায় �কান ময়লাদানী আেছ িক?

             ময়লা িক ময়লার বাে�ই �ফলা হয়?

           িক ধরেনর ময়লা সাধারণত �ফলা হে�?

           জ�াল�েলা িক প�রা খাে�? 

৫. এই িবষেয়র ওপর িভি� কেরই তারা বুঝেব �য জ�াল িক িক সমস�ার সৃি� করেছ ও িকভােব জল �ল বায়ু ও আবহাওয়ােক 

�িষত করেছ। 

৬. উপেরা� পয�েব�ন, ও গেবষণার পর এই িবষয় িনেয় ছা�েদর এক� কের �ব� িলখেত হেব। 

উপসংহার
জ�াল সং�া� সমস�া িকভােব �াি�ক �ষেণ সহায়তা কের তা স�েক�  ছা�রা একটা �� ধারণা পােব।

মূল�ায়ন
জ�ােলর ��ভাব স�েক�  আলচনা ক�ন। 
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ভূিমকা 

জ�ােলর অক�াৎ আ�মণ

অনুশীলনী ২.৩

জ�াল একিদেক �যমন �াকৃিতক সমস�া �ক �তমনইভােব এ সমােজরও সমস�া সৃি� কের। এর িপছেন িক কারণ অ�িন�িহত 

আেছ তা জানাটা অত�� আবশ�ক। এই অনুশীলনী �থেক আমরা �সটাই �বাঝার �চ�া করেবা এর �থেকই ছা�রাও বুঝেব য�ত� 

ময়লা ছড়ােল িক িক অসুিবধার সামেন পড়েত হেত পাের। 

অভী� িশ�াথ�েদর য�ত� জ�াল িন�াশেনর �ফল ও �কন মানুষ এই কাজ কের ও িক িক সমস�ার

স�ুখীন �স হয় তা �বাঝােনা  

��ণী �র মধ�ম ভাগ ও উ� ��ণী

সদস� সংখ�া ৬-৮  জেনর দল

�ান িবদ�ালয়, সব�সাধারেণর জায়গা ও গৃেহ

সময় ১৫ িমিনট ছা�েদর সে� আেলাচনা কের সমী�ার ��াবলী ��ত করা 

তারপর  ৩িদন ধের সমী�া 

৬০ িমিনট এই সমী�ার ফলাফল িবে�ষণ করেত (বািড়র কাজ)

৪০ িমিনট �ােস এই িনেয় আেলাচনা করেত। 

সর�াম সমী�ার পূেব�র ��াবলী

�থমত

কায��ম

িশি�কা তার ছা�ছা�ীেদর সমী�া স�ে� এক� ধারণা িদেয় রাখেবন এবং একই সে� তথ�াবলী যা সমী�ায় উ�র িহেসেব পােব 

ুতারা, তােদর িকভােব সমী�াপে� নিথভ� করেত হেব �সটাও উিন বুিঝেয় �দেবন। 

১.   িশি�কা তার �ােসর ছা�ছা�ীেদর ৬-৮� সদেস�র �ছাট �ছাট দেল ভাগ করেবন। 

২.   িশি�কার িনেদ� শানুসাের �েত�ক ছা�ছা�ীর দল আলাদা �ান িনব�াচন কের এক� আ�িলক সমী�া চালােব। িশ�াথ�রা চাইেল                                      

একাও এই সমী�া করেত পাের তােদর বািড়র সামেনর �ানীয় জায়গায়। 

৩.  �িত� দলই ২-৩ জায়গায় এই সমী�া� নানান বয়সী মানুেষর সে� চালােব। তারা �ত�ক� জায়গায় কম �বশী ১০ জন 
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 মানুেষর সা�াৎকার �নেব। 

৪. সমী�ােশেষ দেলর সদস�রা তােদর পর�েরর মেধ� তথ� আদান�দান কের সমী�াপ� �তরী করেব।

৫. এরপর িনেজেদর �তরী সমী�াপ� তারা অন� দেলর সে� িমিলেয় �নেব। 

আ�া�ঁড় সং�া� সমী�ার ��  পিরকাঠােমা
যার সা�াৎকার �নওয়া  হে� �সই মানুষ�র নাম (ঐি�ক):

বয়স – 

��াবলী ও তার �থেক �া� তথ�সমূহ 

১.   আপিন িক মেন কেরন এই জ�াল�েলার �থেক �কান সমস�া হেত পাের?

            খুব �বশী সমস�া

            সমস�া আেগর মতই আেছ 

            না, �কান সমস�া �নই  

২.   আপিন িক �যখােন �সখােন ময়লা �ফেলন?

            হ�াঁ

             না

         যিদ উ�র হ�াঁ হয় ?

            এটা সুিবধাজনক

            এটা খারাপ মেন হয়িন কখেনা

            ওটা একটা �ঘ�টনামা� 

3.   জ�াল �ফলা িনেয় যিদ �কান আইন �তরী হয়, তাহেলও িক আপিন �যখােন �সখােন ময়লা �ফলেবন – 

            হ�াঁ

            না 

                 �ভেব �দিখিন

৪.   এই �য মানুষজন �যখােন �সখােন ময়লা �ফেল, আপনার িক মেন হয়, �কন �ফেল তারা? 

            অপয�া� ময়লাদানীর অভাব

ৃ            সং�িতগত অেভ�স 

            ময়লা অপির�� জায়গা �দেখ মানুষ �সখােনই ময়লা �ফেল। জায়গা পির�ার থাকেল �ফলেতা না 

৫.   সব�সাধারণেদর জায়গােক পির�ার রাখার দািয়� কার? 
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            সাধারণ মানুেষর

            জ�াল�ড়ানী 

            �পৗরসভা 

৬. . জ�াল সং�া� ��তর সমস�া বা সমস�া�েলা িক? [একািধক উ�র হেতই পাের] 

            অনা�িনক �দখেত লাগেব 

            �গ�� ছড়ােব 

            �াকৃিতক �ষণ –এর কারণ 

            এখােন ওখােন ঘুের �বড়ায় �য অেবাধ �াণীরা তারা এই জ�াল �হণ কের �িত�� হেব 

৭.  আপিন িক মেন কেরন �য য�ত� ময়লা �ফলা ব� হেল �াি�ক �ষণও িনয়ি�ত হেব 

            হ�াঁ

            না

            আংিশক 

৮.   যিদ �কান ময়লাদানী না পান তেব িক আপিন আপনার বজ� �েদর িনেয় ময়লাদানীর �খাঁজ করেত �বেড়ােবন না িক   

�যখােন �সখােন �ফলেবন 

            হ�াঁ

            না

     যিদ না হয় তেব �কন?

উপসংহার

মূল�ায়ন

এর �থেক ছা�রা িশখেব �য জ�ােলর সমস�া এেল মানুেষর মেনাভাব �ক িকরকেমর হয়। একই সে� তারা বুঝেব িক িক �ধান 

কারেণর জন� মানুষ য�ত� ময়লা ছড়ায় ।

িক িক �ধান কারেণর জন� মানুষ য�ত� ময়লা ছড়ায়, আেলাচনা ক�ন?
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ভূিমকা 

সামুি�ক �ষেণর ওপর �পা�ার �তরী

অনুশীলনী ২.৪

অভী� িশ�াথ�েদর মেধ� �াি�েকর �থেক হওয়া সামুি�ক �ষণ স�েক�  সেচতনতা বাড়ােত এক�

সৃজনশীল �ি�য়ার সাহায� �নওয়া মা�

��ণী �র সবার 

সদস� সংখ�া �ছাট দল  

িবদ�ালেয় ও ��� �দশ�েনর জন� সুিনিদ� � অ�ল 

এক� িপিরয়ড 

কাগজ, কলম ও ��চ-েপন যা িদেয় �পা�ার বানােত হেব  

�ান

সময় 

সর�াম 

যখন �াি�ক �ষেণর ��ভােব সারা িব�-সংসাের �াণ িবপ�, তখন সমুে�র জীবেনও �সই  �িত�লতা আেরা খারাপ ও 

গভীরভােব �রখাপাত কেরেছ। এর কারণ সব �াি�কই িগেয় মহাসমুে�র তলেদেশ জমা হয়। ই�ারেনট ঘাঁটেলই এমন অেনক 

তথ� �ািফ� ছিবসহ পাওয়া যায় যার �থেক  জানা যােব  �য সমুে� িক িক �য় �িত হে� এই �াি�ক বেজ� �র ফেল।  এই 

অনুশীলনী �থেক আমরা ছা�েদর সামুি�ক �ষণ �িতেরােধর জন� �পা�ার �তরী করেত �শখােবা। ২েটা িবক� �দওয়া হল। এক 

যিদ �ুল� সমু�ৈসকেতর / �কান জলাশেয়র কােছ হয় তেব �সই জলাশেয়র পাের এক� ��� �দশ�ন করা �যেত পাের নাহেল 

ই�ারেনেটর সাহােয�, বই প� �ঘঁেট এটা �তরী করাই �যেত পাের। 

�� করার আেগ 
ছা�েদর সামুি�ক �ষণ স�েক�  অবগত কিরেয় িশ�ক জানেত চাইেত পােরন িকভােব ও �কন এই �ষণ ছড়াে�, এবং এর 

��ভােবর ফেল িক িক �িত হেত পাের ?

এরপর কায� �করণ স�েক�  িনেদ� শ িদেয় কাজ �� করেত উিন ছা�েদর সাহায� করেবন।

�করণ
ূই�ারেনেটর সুিবধা থাকেল িশ�ক ছা�েদর ওখান �থেক ছিবসহ তথ� আহরণ এবং তথ�িচ� �দিখেয় স�ণ � কায�াবলী বুিঝেয় 

িদেত পােরন অথবা ��াগার �থেক বইপ�, পি�কা এেন িকভােব �পাশটার বানােনা যায় �স িবষেয় সাহায� করেত পােরন।

সব ছা�েদরেকই �ছাট �ছাট দেল ভাগ কের িদেল কাজটা অেনক কম সমেয় সু�ভােব সমাধা হেব। 
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উপসংহার

মূল�ায়ন

�পা�ার� �ুেল �দিশ�ত কের অন� ছা�েদর মূল�ায়ন কের �দখেত দাও �য কাজটা কতটা যথাযতভােব সুস�� হল। 

�পা�ােরর তথ� ও নকশা�েলা ছা�েদর মূল সমস�া�েলা িচনেত সাহায� করেব। 
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পির�দ ৩

দািয়ে�র সে� �াি�ক বজ� �েদর িনয়�ণ করা এটাই সুিনি�ত কের �য �াি�ক �কানরকম পিরেবশগত বা �া��সং�া� সমস�ার 

কারণ হেয় দাঁড়ােব না। বজ� � ব�ব�াপনায়, যার মেধ� �াি�ক বজ� �েদর িনয়�ণও সািমল, �যটা �ধানত দরকার তা হল সকল 

অংশীদারেদর  (ব�াি�গত, �িত�ান, স�দায়, ��তকারক, রাজ� ও �কে�র সরকার, ও অন�ান� দল) সি�িলত �েচ�া। পূেব�া� 

সূচী�ম অনুসাের আমরা যা যা িশখলাম তােদর একসে� �াি�ক বজ� � ব�ব�াপনার আওতায় সংহত করেত হেল এই সকল 

ূঅংশীদারেদর সি�য় ভিমকা পালন করা আবশ�ক। 

সংেকাচন, পুনব��বহার, পুনিব�ন�াস
�াি�ক বজ� �েদর িনয়�েণর জন� �কান সহজ সরল উপায় উপল� নয়। িবিভ� রকেমর বজ� � ব�ব�াপনা এটাই সুিনি�ত করেত চায় 

�য �াি�কজাত বজ� � �থেক �যন �কৃিত, পিরেবশ ও মানুেষর শরীর �াে�� বা পৃিথবীর অন� �কান জীব জ� গাছপালা, কােরা �কান 

�িত না হয়। 

এই জন�ই সংেকাচন, পুনব��বহার, পুনিব�ন�াস –�ক মূলত অিভেযািজত করা হেয়েছ �াি�ক বেজ� �র দীঘ��ায়ী ব�ব�াপনায়। 

এছাড়াও �ত�াখ�ান, পুনরায় উে�শ�, �িত�াপন ও পুন��ার –এর মত ব�ব�াপক প�িতও রেয়েছ যা িদেয় �াি�ক বজ� �েদর 

কিমেয় আনা যায়। 

অেনকে�ে� আমােদর �রাজকার ব�বহায� ব�� �য �াি�েকর �তরী তা আমরা বুেঝ উঠেত পাির না। এেদর মেধ� পিলেয়�ার 

িমি�ত কাপড়, দাঁেতর মাজন, কৃি�ম লন, ল�ািমেনট করা কাগজ বা অন�ান� মেনাহাির �ব�রাও পেড়। এর ফেল �াি�ক �ষণ ও 

সং�মণ বৃি� পায়। আমােদর ব�াি�গত চািহদারা যিদ স�ক না হয় তাহেল তারা সরাসির �কৃিতর ভারসাম� ন� কের। তাই 

সংেকাচন, পুনব��বহার, পুনিব�ন�াস-এর মাধ�েম আমরা পৃিথবীেক সংর�ণ িদেত স�ম হব। 

�াি�ক পিরহার করা �াি�ক পিরহার করা �াি�ক পিরহার করা 

�াি�েকর ব�বহার কিমেয় আনা �াি�েকর ব�বহার কিমেয় আনা �াি�েকর ব�বহার কিমেয় আনা 

ব�ব�ত �াি�েকর পুনব��বহার ব�ব�ত �াি�েকর পুনব��বহার ব�ব�ত �াি�েকর পুনব��বহার 

�াি�ক বেজ� �র সমাধান

�াি�েকর পিরবেত�  অন� �কান�াি�েকর পিরবেত�  অন� �কান
িবক� ব� ব�বহার করা িবক� ব� ব�বহার করা 

�াি�েকর পিরবেত�  অন� �কান
িবক� ব� ব�বহার করা 

�াি�েকর পুনিব�ন�াস�াি�েকর পুনিব�ন�াস�াি�েকর পুনিব�ন�াস

রা�াঘাট �তরী ও সহরা�াঘাট �তরী ও সহ
�ি�য়াকরণ িশে��ি�য়াকরণ িশে�

রা�াঘাট �তরী ও সহ
�ি�য়াকরণ িশে�

ভ�ীকরণভ�ীকরণভ�ীকরণ

জিম ভরাটজিম ভরাটজিম ভরাট

ক
াম�ত

া

পুনিব�ন�াসপুনিব�ন�াস

বজ� � িন�পি�
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                       �াি�ক �েব�র ব�বহার যত কিমেয় আনা যায় জীবন �থেক ততই �াি�ক িনয়�েণর উে�েশ� �থম পদে�েপর 
িদেক আমরা অ�সর হব। এটা অনায়ােসই �� করা যায় �সই সব �াি�েকর িজিনস িদেয় যােদর আয়ু �কবলমা� একবার ব�বহােরর 
পরই ফুিরেয় যায়, �যমন – িন�ি�েযাগ� কাপ ও চামচ, এবং পিলিথেনর থিল। আমরা বাইের খাবার সময়ও িনেজেদর বাসন সে� 
রাখেতই পাির এবং �দাকান বাজার করার সময় িনেজেদর কাপেড়র থিল। �াি�েকর জল ও ঠা�া পানীেয়র �পট জার�েলাও 
একবার ব�বহােরর পর আবজ� না িহেসেব �ফেল িদেত হয়।  এই অভ�াস বদল কের �য জেলর �বাতল বারাবার ব�বহার করা স�ব 
এমন �াি�ক িদেয় �তরী বা ধাতব �কৃিতর তােদর ব�বহার করা দরকার। এটা �াি�ক বজ� �েদর িনয়ি�ত কের।

                       পআমােদর �াি�েকর িজিনস �ফেল �দওয়ার পিরবেত�  িক কের তােক পুনব��বহার করা স�ব এটা ভাবা উিচত। 

এর ফেল �াি�ক বজ� � কম উৎপািদত হেব ও �কৃিতেত তার ��ভাব কম পড়েব। �াি�েকর ব�াগ এখােন ওখােন �ফেল না িদেয় 

ওেত কের আেরা কেয়কবার িজিনসপ� আনা, বা ওর িভতের বািড়র, �ুেলর

বা �াস�েমর �কান কােজর িজিনস �রেখ �দওয়া �যেতই পাের। পুনব��বহার

এটাই সুিনি�ত করেছ �য �াি�ক�েলােক বদেল �ফেল তার জায়গায়
ুআবার নতন �কান �াি�েকর িজিনস আনা হে� না। আর �ফেল �দওয়া

�াি�কেদর রি�েদাকােন িবি� করেলও তারা �সই �াি�ক পুনব��বহােরর

কােজ লাগােত পাের। অথবা এই �াি�কেদর িদেয় আমরা �কান সৃজনশীল

কাজও করেত পাির (েযমনটা ছিবেত �দখােনা হেয়েছ)। 

(I) সংেকাচন:(I) সংেকাচন:(I) সংেকাচন:

(ii) পুনব��বহার:(ii) পুনব��বহার:(ii) পুনব��বহার:

ু                       পুনিব�ন�াস �ি�য়ায় আমরা �ফেল �দওয়া বজ� � �াি�কেক পুন��ার কের তা িদেয় নতন িকছু �েয়াজনীয় িজিনস 

ৃ��ত করেত পাির। �াি�েকর ভাঙা ফাটা বালিত গামলা �ভিতেক পুনিব�ন�� কের একই রকেমর সং�হ করার সাম�ী �তরীর 

কােজ লাগােনা হয়। �াি�েকর �বাতলেক পুনিব�ন�� কের �ছাট �ছাট টুকেরা �তরী করা হয় যা পরবত�কােল িনমা� ণািদ অন�ান� 

িশে� ব�ব�ত হয়। িছ�িভ� �াি�কেক িবেশষ এক�কার বয়নয�র সাহােয� পুনিব�ন�� করা হয়। 

পুনিব�ন�াস এখন এক �য়ংি�য় িশ� �যখােন বজ� �েদর পৃথকীকরণ �থেক নানা �ি�য়ার মেধ� িদেয় তােদর কায�কাির িজিনেস পুনরায় 

�পা�িরত ঘটােনা হয়। এর ফেল পুনিব�ন�াস িশে�র সে� যারা যারা সংযু�, এমন িক কাগজ�ড়ানীরা কাজ পাে�। পুনিব�ন�ােসর 

ফেল মহাঘ�� কাঁচামােল হাত পড়েছ না, িক� �েয়াজনীয় দীঘ� �ময়াদী িজিনস �তরী হে� ও মানুেষর চািহদা পূরণ করেছ। 

ুপুনিব�ন�ােসর অেনক সুিবেধ আেছ। এ রা�ার ধাের জেম থাকা ময়লার পিরমাণ কমাে�, এবং একই সে� নতন িজিনস �তরী করার 

��ে� �য পিরমাণ শি� দরকার তােক কিমেয় আনেছ। এর জন� এখন আর কাঁচামােলর দরকার পড়েছ না। পুনিব�ন�াস �কবলমা� 

�য �ষণেরাধ করেছ তাই নয় একই সে� কাঁচামাল আহরেণর জন� �য �য় �িত হয় �সটােকও এড়ােনা স�ব এর ফেল।

স�িতকােল পুনিব�ন�ােসর �যুি�গত িদক িনেয় অিভেযাগ উেঠেছ। তাই �খয়াল রাখা আবশ�ক �য এই �যুি� �যন �কানভােবই 

�কৃিত ও মানবস�েদর জন� অসুর�ার কারণ না হয়। 

এই িতন মূল ব�ব�াপনা ছাড়াও আেরা িকছু ব�ব�াপনা আেছ �াি�ক বজ� � িনয়�েণর ��ে�।  

(iii) পুনিব�ন�াস:(iii) পুনিব�ন�াস:(iii) পুনিব�ন�াস:



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

ু                         �াি�ক বজ� �েদর একটা বৃহৎ অংশ জুেড়ই আেছ �াি�েকর পিলব�াগ। �যেহত এরা কেয়ক �শা বছর ধের একটু 

একটু কের �য় হয়, যা একজন মানুেষর জীবনচে� স�বপর নয়, তাই এেদর ব�বহার না করাটাই ��য়। িনেজরা �কনাকাটা করেত 

�গেল িনেজ� কাপেড়র থিল সে� রাখুন ও �দাকানদারেদর �দওয়া পিলব�াগ �ত�াখ�ান ক�ন। এখনকার �সাধনী সাম�ীর 

িসংহভাগই মূলত �ফসওয়াশ, �াি�েকর �খাসা  �াি�ক অনু��কা িদেয় �তরী হয়। এরা �ােনর সময় জেলর সে� িমেশ যায় এবং 

পরবত�কােল �বািহত হেয় জলাশেয় অব�ান কের জলজ বা�তে�র ভারসাম� িবন� কের। ভাল �হােটল�েলােত িনজ� জল 

পিরেশাধক থাকার দ�ণ �বাতেলর জল না �খেয় ওই পির�ত জল খান। �বাতলব�ী পানীয় জল তখন �ত�াখ�ান ক�ন। 

(iv) �ত�াখ�ান:(iv) �ত�াখ�ান:(iv) �ত�াখ�ান:

                       �রাজ �য আমরা এত �াি�ক সাম�ী ব�বহার কির, আমরা চাইেলই তার পিরবেত�  দীঘ�েময়াদী ও কম বা 
অ�িতকারক িবক� ব� ব�বহার করেতই পাির। িনে�া� উদাহরণ�েলা অেনক �বশী �জিবকভােব িন�ি�েযাগ� ও 
পুনিব�ন�াসেযাগ� হওয়ায় তারা পিরেবেশর �িত কম কের। এেদর অেনেকই �াি�েকর আেগ খুব �বশী কের ব�ব�ত হত ও �সই 

ুযুেগ এেদর জনি�য়তাও তে� িছল।

(v) �িত�াপন:(v) �িত�াপন:(v) �িত�াপন:

কাঁচ:কাঁচ:   বািলর মত নবীকরণেযাগ� ব� �ারা িনিমত�  , সহেজই পুনব��বহার ও পুনিব�ন�াসেযাগ� ব�। এর �তরী বাসনািদ পাে� খাদ� ও 

পানীয় স�য় করাই যায়। 

কাপড়:কাপড়:   কাপেড়র �তরী ব�াগ পিলব�ােগর �থেক অেনক �বশী মজবুত ও ভাল িবক�, ফেল �কনাকাটা করেত যাওয়ার জন� খুবই 

উপেযাগী। এছাড়াও পােটর �তরী থিলও ব�বহার করা �যেতই পাের। এরা �দখেতও খুব সু�র ও যুেগাপেযাগী।

কাগজ:কাগজ:   কাপড়েচাপড়, �সাধনী, মেনাহাির বা অন�ান� িজিনসেক প�াক করবার জন� �াি�েকর বদেল কাগেজর ব�বহার ক�ন। বই 

এর মলাট ও খাবার প�াক করার িবষেয় এক সময় মানুষ কাগেজর ওপরই িনভ� র করেতা।

পুনব��বহারেযাগ� বাসনপা�:পুনব��বহারেযাগ� বাসনপা�:   �সরািমক, ি�ল, �বােরািসল ও অন�ান� ধাতব বাসনপ� �াি�েকর পিরবেত�  ব�বহার ক�ন।

��তসার আেছ এমন পিলমার:��তসার আেছ এমন পিলমার:   এই ধরেনর �জিবক �াি�ক�েলা সহেজই িন�ি�েযাগ� বেল এেদর িদেয় �তরী করা ব�ােগর 

চািহদা বাড়েছ । এরকম িজিনস যােত আেরা বাজাের আনা যায় তাই জন� গেবষণাও চলেছ। এমনই িকছু িজিনস হল

�� জাত ��া�ন:�� জাত ��া�ন:   �জিবক ভােব িন�ি�েযাগ� �াি�ক �তরী হয় যারা তাপ পিরবাহী,প�ােকিজং এ সহায়ক ইত�ািদ

মুরগীর পালক:মুরগীর পালক:   �করা�ন থাকার দ�ন মুরগীর পালক িনিমত�  �াি�ক, উি�দজাত �াি�েকর �থেক অেনক �বশী শি�শালী

তরল কা�:তরল কা�:   �াি�ক পিলমার ও কা� ত� �ারা িনিমত�  এই �জিবক উপােয় িন�ি�েযাগ� �াি�ক প�ািকং এর কােজ লােগ। 

কাঁচ:   বািলর মত নবীকরণেযাগ� ব� �ারা িনিমত�  , সহেজই পুনব��বহার ও পুনিব�ন�াসেযাগ� ব�। এর �তরী বাসনািদ পাে� খাদ� ও 

পানীয় স�য় করাই যায়। 

কাপড়:   কাপেড়র �তরী ব�াগ পিলব�ােগর �থেক অেনক �বশী মজবুত ও ভাল িবক�, ফেল �কনাকাটা করেত যাওয়ার জন� খুবই 

উপেযাগী। এছাড়াও পােটর �তরী থিলও ব�বহার করা �যেতই পাের। এরা �দখেতও খুব সু�র ও যুেগাপেযাগী।

কাগজ:   কাপড়েচাপড়, �সাধনী, মেনাহাির বা অন�ান� িজিনসেক প�াক করবার জন� �াি�েকর বদেল কাগেজর ব�বহার ক�ন। বই 

এর মলাট ও খাবার প�াক করার িবষেয় এক সময় মানুষ কাগেজর ওপরই িনভ� র করেতা।

পুনব��বহারেযাগ� বাসনপা�:   �সরািমক, ি�ল, �বােরািসল ও অন�ান� ধাতব বাসনপ� �াি�েকর পিরবেত�  ব�বহার ক�ন।

��তসার আেছ এমন পিলমার:   এই ধরেনর �জিবক �াি�ক�েলা সহেজই িন�ি�েযাগ� বেল এেদর িদেয় �তরী করা ব�ােগর 

চািহদা বাড়েছ । এরকম িজিনস যােত আেরা বাজাের আনা যায় তাই জন� গেবষণাও চলেছ। এমনই িকছু িজিনস হল

�� জাত ��া�ন:   �জিবক ভােব িন�ি�েযাগ� �াি�ক �তরী হয় যারা তাপ পিরবাহী,প�ােকিজং এ সহায়ক ইত�ািদ

মুরগীর পালক:   �করা�ন থাকার দ�ন মুরগীর পালক িনিমত�  �াি�ক, উি�দজাত �াি�েকর �থেক অেনক �বশী শি�শালী

তরল কা�:   �াি�ক পিলমার ও কা� ত� �ারা িনিমত�  এই �জিবক উপােয় িন�ি�েযাগ� �াি�ক প�ািকং এর কােজ লােগ। 



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

                         এই �ভাগবাদী সমােজ আমরা �কান িজিনস আংিশকভােব িবিন� হেলই তােক বািতল কের িদেত চাই, িক� 
�কউই িজিনস�র �মরামিতর �িত য�শীল হই না। িবেশষত �য �কান ইেল�িন� ও �মাবাইেলর ��ে�ই আমরা একটা খারাপ হেত 

ুনা হেতই, তােদর না সািরেয় নতন আেরকটা িকেন আিন। 

সংেকাচন, পুনব��বহার ও পুনিব�ন�াস সেবেতই �য হাের তারা ব�ব�ত হে� তার �থেক এই �াকৃিতক স�দ ও চািহদায় �াস�াি� 
ঘটেছ । কম স�দ ব�বহার হে�, সীিমত ব� সংরি�ত করেত হে� ফেল নবীকরণ স�েদর পুন��ার করা স�ব।  একই সােথ 
কম বজ� � উৎপ� হওয়ায় বায়ু জল ও অন�ান� �ষণও িনয়�েণ থাকেছ। ফেল পৃিথবীর �াকৃিতক ভারসােম� �কান �েয়র স�াবনা 
থাকেছ না। 

আমােদর পৃিথবীেত �াকৃিতক স�দ এমিনেতই কমতাই �য সব ফাঁকা জিমেক বজ� � িদেয় আ�া�ঁেড় পিরণত করা  হত এর ফেল 
তারা র�া পােব। 

(vi) পুন��ার:(vi) পুন��ার:(vi) পুন��ার:

আধুিনক �যুি� ও  বড় বড় িশে� �াি�েকর পুনব��বহার 
বড় বড় কল-কারখানা ও িশ�া�েল অেনক �বশী পিরমাণ �াি�েকর পুনব��বহার ও পুনিব�ন�াস-এর কায�কািরতা অন�ীকায�। িকছু 

উদাহরণ �দওয়া হল –

িকছু �যুি�েক কােজ লািগেয় �াি�েকর পিরেবেশর ওপর ��ভাব �রােধর �চ�া �যমন করা হে� �ক �তমনই ভােব িকছু 

�চিলত িন�ি�র প�িত �যমন �াি�েকর দহন ��ািরেনেটড ডাই-অি�ন ও ফুরাে�র িবষা� গ�াস ছিড়েয় �দয় বাতােস যা 

�াে��র �িত কের। �ক�ীয় �ষণ িনয়�ণ পষদ�  �বশ িকছু অিভনব ও সু�ঢ় প�া আিব�ার কেরেছ যােত �াি�েকর িন�ি�র সে� 

সে� পিরেবেশর সুর�াও বজায় থােক। িক� এই প�িতেক পালন করবার জন� পূব�শত�  একটাই। �াি�কেক অন� বেজ� �র �থেক 

আলাদা ও পির�ার অব�ায় রাখেত হেব।

                                                                                                    �ক�ীয় �ষণ িনয়�ণ পষদ� -এর গেবষণা অনুসাের, 

ভারতবষ � ৫৬ ল� টন �াি�ক বজ� � বািষক� ভােব উৎপ� কের। ৬০টা বড় শহর �থেক �রাজ �া� বেজ� �র পিরমাণ হল ১৫০০০ 

টেনর একটু �বশী। �াি�ক িন�ি�েজািনত সমস�ার সমাধান করেত ভারত সরকার িনয়ম কের িদেয়েছ রা�া �তরীর কােজ 

িবটুিমনােসর সে� এই �াি�ক বজ� � িমিশেয় কাজ করেত হেব। এই কাজটা খুব সাথক�  ভােব ভারতবেষ � চলেছ। 

�েফসর রাজােগাপাল বাসুেদব, িথয়াগজ� র ইি�িনয়ার কেলজ 

মা�রাই-এর রসায়েণর অধ�াপক,  যােক ভারতবেষর�  �াি�ক-

ম�ান বলা হয় তাঁরই মি���সূত প�িত কােজ লািগেয় রা�া 

�তরীর কােজ �াি�ক বজ� �েক ব�বহার করা হয়। িতিন এই 

কােজ �পেট�-�া� এবং ভারেতর ১১� রােজ� ১ লাখ িক.িম 

পয�� রা�া �তরী কেরেছন সরকােরর সাহায� িনেয়। 

(i)�াি�ক বজ� �েক রা�া িনম�ােণর কােজ লাগােনা: 
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িনমা� ণকােয� �াি�েকর ব�বহারেক মেন করা হয় তা রা�ােক আেরা মজবুত করেব ও জল এবং �িত�ল আবহাওয়ার হাত �থেক 
র�া করেব। ১িক.িম রা�ার জন� ১.০ টন �াি�ক �েয়াজন। 

(iii)  িবক� �ালানী িহেসেব, িসেম� ভাটায় কাঁচামাল িহেসেব, ই�াত ও িব��ৎেকে�  বজ� �
�াি�েকর সহ-�ি�য়াকরণ :                                                           সহ�ি�য়াকরেণর মাধ�েম �াি�ক বজ� �েদর হয় �ালানী না হয় িসেম�, ই�াত বা 
িব��ৎেকে� কাঁচামাল িহেসেব ব�বহার করা হয়। এভােব �লানী সা�য় কের এবং কাঁচামােলর অপচয় ব� কের �াি�কেক আেরা 
�বশী পিরেবশবা�ব হেয়, �ষণ কিমেয় সি�য়ভােব উপেরা� িজিনস�েলার উৎপাদেন সাহায� করেত পারেব।

বজ� � �াি�েকর সহ-�ি�য়াকরণ
�াথিমকভােব সং�হ ও

পৃথকীকরণ

ি�তীয় �েরর বেজ� �র পৃথকীকরণ ও তােদর

পুনিব�ন�ােসর জন� আলাদা করা 

ব�ব�া ও উপাদান / শি�র পুন��ার

সব �শেষ িজিনস�েলা আলাদা আলাদা

কারখানায় �ি�য়াকরেণর জন� পাঠােনা        ূস�ণ� িবন�াস

                                                                                                                                     �পৗরসভার বজ� �েদর �থেক 
�াি�কেক আলাদা কের তােক পির�� কের একমা� িপিভিস বােদ অন� �য �য �াি�ক আেছ তােদর অিভেযাজেকর 
উপি�িতেত �বশী ঘন� �থেক লঘু ঘনে� তেদর �ি�য়াকরণ করেত হেব বজ� � উ�ত �ালানী সং�েহর জন�। এই �ালানীেদর 
আনুষাি�ক বা িবক� �ালানী িহেসেব িসেম�, কয়লা ও িব��ৎ িশ�া�েল ব�বহার করা হয়।

(iii)  �াি�ক বজ� �েক আর.িড.এফ-এ �পা�র (বজ� � উ�ত �ালানী) : 

                                                                                                       পাইেরালাইিসস �ি�য়ায় অিধক উ�তা িদেয় 
ূ�কান ব�েক গলােনা বা পচােনা হয়। �াজমার তাপ-রাসায়িনক �ণ তােক পাইেরালাইিসস �ি�য়ায় একীভত হেত সাহায� কের। 

িপিপ�-র তী� ও ব�মুখী তােপাৎপাদক �মতা তােক �য �কান বজ� � �াি�ক [ পিলমািরক, �জব িচিকৎসা �থেক �া�, বা অত�� 
িবষবৎ বা �তজি�য় �িতকারক �াি�ক বজ� � ] অবিধ পিরেবশ ও �কৃিতেক সুরি�ত �রেখ গলােত স�ম কের �তােল ।

(iv)  �াজমা পাইেরালাইিসস �টকেনালিজ (িপিপ�) : 



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

�াজমা পাইেরালাইিসস
�টকেনালিজ (িপিপ�) খাদ�বেজ� �র ময়লাদানী

ূঘনীভত তরল

িচমিন
গাদা

বা�
সংেযাজক 

ভ�া�য়াম
পা� বায়বীয়

পদােথর�
বা�

চাপযু� গ�ােসর
সংর�ণ

�াকৃিতক গ�াস
সরবরাহ

অনু� ন�
বান�ার

দহনক�

ভ� িনগ�মক 

ু�য়ংি�য় খাদ�বেজ� �র তরপুন 

িবদ�ালয় �াি�ক বজ� � স�েক�  সেচতনতা বৃি� করেত িনজ� কিম� ও আ�িলক সরকারী �িতিনিধেদর সাহায� িনেত পাের। 

নানা ধরেনর বজ� � – পুরসভার বজ� �, ইেলক�িনক বজ� �, �জব িচিকৎসার �করণ �থেক �া� বজ� �, িনমা� ণ ও �ংসাবেশষ �থেক 

পাওয়া বজ� � স�েক�  িবশদ ধারনা, তােদর উৎস �থেক পৃথকীকরেণর আবশ�কতা, িক উপােয় �াি�েকর সংেকাচন, পুনব��বহার 

ও পুনিব�ন�াস স�ব, �কঠাক মত �াি�ক বেজ� �র িন�ি� না হেল তারা কতটা িবপদজনক হেয় উঠেত পাের। �যমন �াি�ক 

পুড়ােল তার �থেক িবষা� গ�াস ছিড়েয় পের মানুেষর �া�� ও পিরেবশ ন� কের। �াি�েকর িবক� দীঘ��ায়ী িজিনস যা িদেয় 

প�ােকিজং স�ব ইত�ািদ: এই �চাের �াি�েকর িবকে� আর যা যা ব�বহার করা যায় �সই সব িজিনসেদর �দশ�নী করা �যেত 

পাের ছা�েদর িদেয়। �াি�ক বজ� � ব�ব�াপনার কথা মাথায় �রেখ ৫০ মাই�েনর কম ঘন �াি�ক �য ভারেত ব�বহার িনিষ� �স 

কথাও বলা যায়। 

�াি�ক বজ� � সংেকাচেনর জন� িকছু পরামশ� 
এক সে� অেনক �কনাকাটা ক�ন যার ফেল একটা বড় ব�াগ বা পাে� সবটা ভের আনা যায়। 
এেত খুচেরা পিলব�াগ বহন করেত হেব না। 
বাইেরর চটপটা খাবার না �খেয় বািড়র ডা�া কের ঘেরায়া খাবার িনেয় �বেরান যা িদেয় �াি�ক 
প�ােকিজং এড়াবার জন�। (এেত শরীরও সু� থােক আর পেকটও) 
কাপেড়র থিল ব�বহার ক�ন জামা কাপড় লি�েত পাঠােত বা আনেত হেল। 
�খলনা বা ইেল�িনে�র ব�াপাের হাতবদল হওয়া িজিনস িকনুন
স�ািনটাির প�াড ও ডায়াপােরর ��ে� পুনব�ার ব�বহার করা যায় এমন প�াড িকনুন।

�াি�ক বজ� � স�েক�  সেচতনতা
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আমার দািয়� 
আিম �াি�ক বজ� �েদর অন� বেজ� �র �থেক আলাদা কের সিরেয় রাখেবা। 

সুিত বা পােটর ব�াগ ব�বহার করেবা �াি�েকর বদেল

৫০ মাই�েনর � ঘন �াি�ক ব�াগ কখেনাই ব�বহার করেবা না

�াি�ক �পাড়ােবা না। কাউেক �পাড়ােত �দেবা না। দরকাের পুরসভায় ও �শাসেনর কােছ 

নািলশ জানােবা। 

সব বজ� �েকই �কভােব িন�ি� করেবা তা �স কাগজই �হাক বা �াি�ক

১বার ব�বহায� �াি�ক �বাতল ব�বহার করেবা না বরং তার বদেল ধাতব �বাতল ব�বহার করেবা। 

বাইেরর চটপটা খাবার না �খেয় ঘেরায়া খাবার িনেয় �বেরােবা যা িদেয় �াি�ক প�ােকিজং 

এড়ােনা যােব।

একবার ব�বহায� সব রকম �াি�কই বজ� ন করেবা

হাতবদল করা �াি�ক-এর িজিনস িকেন �াি�েকর ওপর বসােনা কর –�ক স�ান জানােবা। 

�াি�ক বজ� � ব�ব�াপনা সং�া� আইন।

ভারত সরকােরর পিরেবশ, বন ও আবহাওয়া দ�েরর ম�ালয় ২০১৬ সােল �াি�ক বজ� � ব�ব�াপনা সং�া� �য আইন �ণয়ন 

কেরেছ, যা ২০১৮েত পুনরায় সংেশািধত হয়। এই আইেনর িকছু উে�খ� �বিশ� হল:

 এই আইন বজ� � উৎপাদক, আ�িলক আিধকািরক, �াম প�ােয়ত, কারখানার মািলক, আমদািনকারক ও উৎপাদক সবার                                                                                                  

�িত কায�কর হয়। 

                 �াি�ক ব�ােগর ঘন� ৫০ মাই�েনর কম হেল তার ব�বহার, ও ব�বসা করা আইনত দ�নীয় অপরাধ। 

          �াি�কজাত ব�াগ বা অন� ব� সং�হ, বহন, �েয়াগ, ও প�ািকং-এর জন� কখেনাই ব�বহায� নয়। 

          বিধত�  �েযাজক দািয়� এটাই �বাঝায় �য �াথিমকভােব ব��রযু� �াি�ক স�ােচ, বা পাউচেদর সং�হ করা বা প�ােকিজং  

করা উৎপাদকেদর, আমদািনকারক, ও ��া� ��তকারকেদর দািয়�। এটা তােদর সবার দািয়� �য- �য সব বজ� � তােদর 

উৎপািদত    ব� �থেক �া� তােদরেক িনয়মমািফক সং�হ করা। 

ু          ক�ািরব�াগ বা পুনিব�ন�� �াি�ক একমা� িনব�ভ� উৎপাদক / পুনিব�ন�াসকারী / ��তকারক-রাই করেত পারেব। 



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

িবিভ� সং�ার দায় দািয়�

১. �ানীয় সং�া (পুরসভা, �াম প�ােয়ত)

      �াি�ক বজ� �েদর পৃথকীকরণ, তােদর সং�হ, সংর�ণ, অপসারণ, �ি�য়াকরণ ও িন�ি�র জন� এক� সু� পিরকাঠােমা গঠন  

করেত হেব। 

      পুনব��বহারেযাগ� িজিনসেক পুনব��বহািরকেদর কােছ পাঠান 

      সব অংশীদারেদর তােদর দািয়� স�েক�  অবগত করান

      �কােশ� িবনা সুর�ায় �কান �াি�ক যােত না �পাড়ােনা হয় তার িদেক সজাগ থা�ন 

২. বজ� � উৎপাদক

      যত কম বজ� � উৎপাদন করা যায় তার িদেক নজর রাখুন

      উৎস �থেক বজ� �েদর পৃথক ক�ন এবং পৃথক করা জ�ালেদর িনিদ� � �ানীয় সং�া [পুরসভা, �াম প�ােয়ত]েদর বা ভার�া� 
ুসং�ােদর হােত তেল িদন।

৩. উৎপাদক, আমদািনকারক ও ��া� মািলক

একটা প�িত �তরী করেত হেব যােত উৎপাদক, আমদািনকারক ও ��া� মািলক সবার দািয়� �য- �য সব বজ� � তােদর উৎপািদত 

ব� �থেক �া� তােদরেক িনয়মমািফক সং�হ করা।

�াি�ক �ষণেক �শষ করেত সাহায� ক�ন 
১. সংেকাচন  - কম ব�বহার ক�ন

২. �ত�াখ�ান –একবার ব�বহায� �াি�কেক “না” বলুন

৩.পুনব��বহার  -  ব�ব�ত ব�েদর পুনব��বহার করেত বলুন

৪. পুনিব�ন�াস -  িশখুন িক কের একটা িজিনসেক পুনিব�ন�� করা যায়

৫. িন�ি� – স�ক বজ� �েক স�ক �ােন রাখুন।



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

ভূিমকা

কলম দীঘ�জীিব �হাক

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

িশ�াথ�েদরেক িজিনেসর পুনব��বহার �শখােনা 

মধ�ম ভাগ

১০জন 

িবদ�ালয়

১ স�াহ  

�ফেল �দওয়া বলেপেনর ��, জমা করা বা�, িরিফেলর বা�, রঙ আর কাগজ

(�পা�ার বানাবার জন�)

�ান

সময় 

সর�াম

অনুশীলনী ৩.১

�াি�েকর সহজলভ�তার জন� মানুষ অেনক সহেজই �সই সব িজিনসেক বািতল কের �দয় যার পুনব��বহার স�ম। এমনই এক 

উদাহরণ হল বলেপন যার কািল ফুিরেয় �গেলও িরিফেলর সাহােয� যােক বারবার ব�বহার করা যায়। িক� তা না কের মানুষ কািল 
ুফুেরােনার সে� সে�ই নতন �পন িকেন এেন পুেরােনাটােক বািতল কের �দয়।

এই কায�াবলী �শখােব িক কের এক� �েব�র আয়ু বৃি� করা যায়। 

�াথিমক
�াি�ক �ষেণর �ভাব ও িকভােব পুনব��বহার তােত রদবদল করেত পাের।

কলম সং�হ করার
বা�



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

�করণ

উপসংহার 

মূল�ায়ন
এরকমই অন�ান� আেরা িনত� �েয়াজনীয় �ব�েদর খঁুজুন যােদর পুনব��বহার স�ব।

ছা�রা দেল িবভািজত হেব এবং পুেরােনা �ফেল �দওয়া বলেপন যারা পুনব��বহােরর �যাগ� তােদর সং�হ করবার জন� একটা 

কাট� ন িনেয় আসেব। �েত�ক� দলই এক� কের িচ�াকষক�  �পা�ার বািনেয় আনেব যােত অনুেরাধ করা হেব �য ব�ব�ত ও 

িনঃেশিষত বলেপন এই বাে� �ফলুন। ছ�রা বািড় �থেকও কলম িনেয় আসেত পাের। 

যখন পয�া� পিরমােন কলম জমা হেয় যােব তখন কলমেদর মাপ অনুযায়ী তােদর িভতর �থেক পুেরােনা িরিফল সিরেয় আবার 
ুকািল ভিত�  নতন িরিফল ভের �সই কলম �ুল ও �ুেলর বাইের িব�ী করেত পাের।  এ� িবদ�ালেয়র জন� এক� পিরেবশ বা�ব 

�ি�য়া।

ছা�রা বুঝেব �য �ক মত য� ও সেচতনভােব ব�বহার করেল এই পুনব��ব�ত কলম �ধু �য পয়সার সা�য় করেব এমন নয়, বরং এ 

আবজ� না না বািড়েয় আেরা দীঘ�িদন ব�বহারেযাগ� থাকেব।  একই সে� তারা িশখেব িকভােব দীঘ�েময়াদী ব�বসা চলােত হয়। 



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

ভূিমকা

�াি�েকর ব�বহারেক িনয়�েণ আনা

অনুশীলনী ৩.২

�াথিমক

ূিন�ি�েযাগ� �াি�েকর ব�বহার িনয়�েণর জন� কায�কারী আইন খুবই ���পূণ � ভিমকা পালন কের। �যমন – ভারতবেষ � ৫০ 

মাই�ন এর কম �য �াি�ক পদাথ � �তরী হয় তােদর ব�বহার করা দ�নীয় অপরাধ। এই অনুশীলনী �থেক আমরা এমনই িকছু িনয়ম 

��ত করেবা যা িদেয় �ুেল �াি�েকর ব�বহার িনয়ি�ত করা যােব। 

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

িশ�াথ�েদর �বাঝােনার জন� �য িক ভােব িবধানসভায় আইন �তরী হয় এবং িকভােব িবিভ�

ুমতামেতর মাধ�েম তা আইনসভায় অিভযািচত ও অ�ভ� � করা হয়।

উ�ে�ণী  

��ণী কে�র সব িশ�াথ�েদর �ই দেল িবভ� কের

িবদ�ালয়

৪৫  িমিনট 

বই আর কলম

�ান

সময় 

সর�াম

�দেশর আইনব�ব�ার ��� িক, ও িকভােব বত� মােন �াি�ক বজ� �েদর িন�ি� িবষয়ক আইনকানুেনর িক িক, এই িবষেয় িশ�ক 

সকল িশ�াথ�েদর একটা ধারণা �দেব। এর পর উিন তােদর বলেবন �য িক িক িনয়ম �তরী হেল �ুেল �াি�েকর ব�বহার ও িন�ি� 

�ইই িনয়ি�ত হেব তার একটা খসড়া �তরী করেত। 



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

কায� াবলী

উপসংহার

মূল�ায়ন

িকছু ছা�েক আেলাচনায় মুখ� পা� িহেসেব �বেছ িনেত হেব। তােদর কাজই হেব একটা খসড়া �তরী করা যার মেধ� নানানরকম 
িনয়ম ও িবিধিনেষধ থাকেব  �ুেল �াি�েকর ব�বহার ও িন�ি�র িবষেয়।

এরই মেধ� বািক �ােসর ছা�ছা�ীরা তােদর �থেক �কান একজনেক অধ�� মেনানীত করেব যার পিরচালনায় সভা� সমাধা করা 
হেব। এরপর অধ�� বািকেদর আম�ণ জানােব ওই খসড়ার িনয়মাবলী িনেয় আেলাচনা করার জন�। সব ছা�েদর উৎসাহ িদেত হেব 
যােত তারা এই আেলাচনায় অংশ �নয় এবং �সই খসড়ায় িক িক �পা�র ঘটােনা উিচত বা স�ব তার ওপর আেলাকপাত কের। �য 
দল� খসড়া �তরী কেরেছ তারাও তােদর মতামত জানােত পাের। এরপর �ভােটর মাধ�েম সংেশািধত খসড়া পাশ করােত হেব। 

যিদ তােতও সবার মত না �মেল তেব �ুেলর িনেদ� িশকা অনুসাের �কান �কান মতামত �াহ� তা �দখেত হেব। 

সব �শেষ �য খসড়াটা সব�জন�াহ� ভােব �পশ করা হেব তােক �ুেল �াি�েকর ব�বহার ও িন�ি�র িনয়ম ��প 
ু�হডমা�ারমশাই-এর হােত তেল িদেত হেব। 

ছা�রা িবধানসভায় িকভােব আইন পাশ হয় �স স�েক�  একটা �� ধারনা পােব। 

এই কায�াবলী ছা�েদর �শখােব �াি�ক ব�বহােরর ��ে� ও তার িন�ি�র জন� আইেনর দরকার ও িকভােব তা �ণয়ন করা হয় 
এবং তার পরবত� �ভাব িক হেত পাের। 

আেলাচনার �যিদেক আমরা নজর রাখেবা:

ু১)   সব �ি�ভি�র মতামতই িক নিথভ� করা ও �হণ করা হল, এবং িকভােব?

ু২)   এই �ি�ভি��েলা িক সব�স�িত�েম অংশভ� করা হেয়েছ? 

আেলাচনায় এই ��ও রাখা �যেত পাের –

�াি�ক নীিতর ওপর িক সব�স�িত পাওয়া স�ব? 

এই নীিতর �থেক �কান ছা� িক �িত�� হেত পাের ? যিদ তা হয় তেব তা পিরবিত� ত করেত হেব যােত �কান �কার অি�য় ঘটনা 
না ঘেট। 



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

ভূিমকা

�ব�� িক �মাড়ক িদেয় প�াক করা তার ওপর িভি� কের রসেবাধপূণ�
ও বুি�দী� �কনাকাটা 

অনুশীলনী ৩.৩

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

১)   িশ�াথ�েদর এটা �বাঝােনা �য প�ােকিজং জাত বজ� �রা সরাসির িনভ� র কের আমােদর

       �কনাকাটার ওপর। 

২)   রসেবাধপূণ � ও বুি�দী� �কনাকাটার মাধ�েম িকভােব এই বজ� �েদর কমােনা যায়। 

মধ�ম ও উ� িবভাগ

ূস�ণ � ��ণী

িবদ�ালয়, �দাকােন ও গৃেহ 

সমী�াপ�, মেনাহাির সাম�ী 

২০  িমিনট �ােস � স�ােহর জন�, 

ূ২০ িমিনট এই কােজর ���াপট ভিমকা ও কায�াবলীর জন� ��ািদর জন� 

সব �প ও ছা�েদর ১ স�াহ �দওয়া হেব কাজ� স�াদন করার জন�

২০ িমিনট আেলাচনা, ফলেঘাষণা ও সমাি�র জন� 

�ান

সময় 

সর�াম

�াথিমক
িশ�ক �াি�ক বজ� � �থেক উৎপ� সমস�ােদর িনেয় আেলাচনা �� করেত পােরন এবং পের ছা�েদর সমী�াপ� �দিখেয় �সই 

আেলাচনা এিগেয় িনেয় �যেত পােরন। 

�াি�েকর �মাড়ক হল বত� মােন অন�তম  �ষণ বৃি�কারী এবং িবপুল পিরমােণ �া� বজ� �। অ�ত অেধে� কর �বশী পিলমার �লপ 

আয়ুযু� �াি�েকর নানা ধরেনর তবক ��িতর কােজ ব�ব�ত হয়। একবার �মাড়ক উে�াচেনর পর তারা আর ব�বহারেযাগ� থােক 

না। এই �াি�ক বজ� �র পিরমাণ আমােদর �গেরা�ািলর �কনাকাটার সে� সরাসিরভােব সমানুপািতক। এই অনুশীলন এটাই �বাঝােব 

�য ছা�েদর বািড়র �থেকই কত �বশী �াি�ক বজ� � পাওয়া যায় যা তােদর অপিরনামদশ� �কনাকাটার ফসল, এবং একই সে� 

তােদর িকভােব কমােনা যায় �সটাও আমরা এখােন �দখেবা।
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কায� �াবলী
�থম স�ােহ িশ�েকরা িশ�াথ�েদর উপেদশ �দেবন যােত তারা িনেজেদর মত কের কাজটা এিগেয় িনেয় �যেত পাের। এক 
স�াহ ব�াপী সমী�াপে�র মাধ�েম �াি�েকর �য �মাড়ক�েলা বািড় �থেক পাওয়া �গেছ তার মূল�ায়ন ও বাবা-মার সে� 
আেলাচনা কের �সই িজিন�সর ব�বহার ও �কনাকাট িকভােব কমােনা যায় �সিদেক সেচতন হেত হেব । অনলাইেন 
�কনাকাটার ��ে�ও তােদর সাবধান হেত হেব প�ােকিজং স�ে�। 

ছা�রা িনেজেদর সমী�াপ� �কাশ কের এই িবষেয় িনেজেদর মেধ� আেলাচনা করেব।

িশ�ক সমী�াপে�র মূল�ায়ন কের  ছা�েদর উপেদশ �দেবন িকভােব সি�য় �চােরর মাধ�েম �াি�েকর �মাড়েকর ব�বহার 
কমােনা যায় ।

উপেভা�া সমী�া িনদশ�ন প�
১.   এটা িন�ি�েযাগ� �াি�ক �মাড়েকর পিরসংখ�ান স�েক�  ওয়ািকবহাল করােব এবং একই সে� �ব�া�ের ও িবপনন 

�ক�া�ের এেদর ব�বহািরক পিরমাপ �য বদলায় তা �দখােব। 

২.  উপেভা�ারা িক আেদৗ �াি�ক প�ােকিজং জাত বজ� � স�ে� সেচতন িক না, তা বুঝেতও এ� সাহায� করেব। 

৩.  এরই ফেল মানুষ প�ােকিজং এর ব� �দেখ বুি� খা�েয় �কনাকাটা করেব।

                                                                   এই  িনদশ�ন প�� বািড়েত মা বাবার সাহায� িনেয় ভিত�  করেত হেবপ�ােকিজং জাত বেজ� �র সমী�া 

ফুটপাত-হকার/ ঝুপিড়র �দাকান / বাজার/ অনলাইন (স�ক�েক বৃ� িদেয় িনিদ� � ক�ন)

আপিন িক এেদর �থেক িজিনস �য় কেরন?

�য় করা ব�র নাম                                                                 �কাথা �থেক িকেনেছন 

১)

২)

৩) 

�য় করা ব�র নাম                                                                �কাথা �থেক িকেনেছন 
এমন �য �কান ৩েট িজিনেসর নাম িলখুন যার �থেক কম পিরমােণ �াি�ক বজ� � পাওয়া যায় 

১)

২)

৩) 
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৫� িভ� প�ােকিজং ব�র নাম �লখ 

�েধর পাউচ প�াক / �ট�া প�াক বা �াি�েকর �পট �বাতলেদর ন� করেবন িক ভােব?

১.          �েধর পাউচ

                          সাধারণ ময়লার বাে� �ফেল

                          �াি�েকর জন� িনিদ� � ময়লার বাে� �ফেল

                          পুেরােনা িশিশ �বাতেলর �দাকােন বা �ফিরওয়ালােক িবি� কের িদেয়

                          যার �থেক িকেনেছন তােক �ফরত িদেয় 

২.          �ট�া প�াক 

                          সাধারণ ময়লার বাে� �ফেল

                          �াি�েকর জন� িনিদ� � ময়লার বাে� �ফেল

                          পুেরােনা িশিশ �বাতেলর �দাকােন বা �ফিরওয়ালােক িবি� কের িদেয়

                          যার �থেক িকেনেছন তােক �ফরত িদেয় 

৩.         �াি�েকর �পট �বাতল- 

                          সাধারণ ময়লার বাে� �ফেল

                          �াি�েকর জন� িনিদ� � ময়লার বাে� �ফেল

                          পুেরােনা িশিশ �বাতেলর �দাকােন বা �ফিরওয়ালােক িবি� কের িদেয়

                          যার �থেক িকেনেছন তােক �ফরত িদেয় 

আপিন িক ভােবন িজিনস �কনার সময় িক পিরমান বজ� � তা �থেক পাওয়া যােব?                হ�াঁ/না

�কনাকাটার সময় আপিন িক আপনার থিল সে� রােখন?                                               হ�াঁ  / না 

আপিন িক প�ােকিজং এর ব�েক পুনব��বহার কেরন?                                                    হ�াঁ  / না 

�কনাকাটার সময় �য ব� িদেয় প�ােকট করা হয় তারা পুনব��বহারেযাগ� িক না �সটা িক �দেখ �নন? 

  হ�াঁ/না 

আপিন িকভােব ন� কেরন – �াি�েকর �বাতল, �ঢউ �খলােনা পাত, কােচর �বাতল, �ট�া প�াক, 
ৃঅ�ালুিমিনয়ােমর ক�ান �ভিত। দয়া কের �সই সব প�ােকিজং জাত বেজ� �র নাম�েলা িলখুন যােদর িবকে�র 

পিরবেত�  আপিন ব�বহার কেরেছন। 

পুনিব�ন�ােসর জন� পৃথকীকরণ

সব জ�ােলর সে� একসে� আ�া�ঁেড় �ফেল িদন

রি�েদাকােন �বেচ িদন 

যার �থেক িকেন এেনেছন তােকই �ফরত �দওয়া
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িক ধরেনর প�ােকিজং ব� আপিন পুনিব�ন�ােসর জন� �ফরত পাঠােবন? 

�াি�ক �বাতল

�ঢউেখলােনা পাত

কােচর �বাতল

�ট�া প�াক

অ�ালুিমিনয়াম ক�ান 

উপসংহার
এই অনুশীলনী �থেক �বাঝা যায় �য প�ােকিজং জাত বজ� � �ায় সব ব�র সে�ই উপল� বেল তােক �াস�া� করেত হেল 

আমােদর বুেঝ�েন �কনাকাটা করেত হেব।

মূল�ায়ন
ু· পিরবােরর �লাকজনেদর সে� আেলাচনার িভি�েত �যেহত এই কায��াবলী সুস�� করেত হে� তাই এখান �থেক 

�কনাকাটার ব�াপাের িক িকনেবন বা িকনেবন না �স স�েক�  আপনার ধারনা �� হেব। একই সে� বজ� �েদর িকভােব 
কমােনা যায় �স উপায়ও এখােন �দখােনা হল। 
�চােরর সময় িচ�াশি�র কায�কািরতার ওপরও িনভ� র কের ছা�েদর মূল�ায়ন করা �যেত পাের। 
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ভূিমকা

�াি�েকর িবক� স�ান

অনুশীলনী ৩.৪

�� করার আেগ
িশ�ক �ােস িন�ি�েযাগ� �াি�ক স�েক�  ধারনা �দেব

এই অনুশীলনীর �ারা আমরা সব �থেক �বশী ব�ব�ত িন�ি�েযাগ� �াি�ক সাম�ীর িবক� খঁুজেবা ও �সই িবক� ব�বহার না কের 

�াি�ক ব�বহার করেল িক িক �িত হেত পাের �সটা ছা�ছা�ীেদর �বাঝােবা।

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

িশ�াথ�েদর মেধ� �াি�েকর ব�বহার কিমেয় আনা যােত তারা িন�ি�েযাগ� �াি�েকর

িবক� খঁুজেত ও তা ব�বহার করেত �� কের

মধ�ম ভাগ 

ব�ি�িবেশষ

িবদ�ালয় ও গৃেহ  

৪৫  িমিনট 

চক ও ��াকেবাড�

�ান

সময় 

সর�াম

�করণ
১.   উপেরা� ধারনা অনুসাের িশি�কা �ােসর সব ছা� ছা�ীেদর িন�ি�েযাগ� �াি�ক পদােথর�  নাম জানেত চাইেত পােরন এবং �কান 

ুএক ছা�েক �সই নাম�িল ��াকেবােড�  নিথভ� করা দািয়� িদেত পােরন।
 
২.   সব িশ�াথ�েদর এক� কেরই িজিনেসর নাম বলার সুেযাগ িদন যােত সবাই এই আেলাচনায় অংশ িনেত পাের।

ূ৩.   তািলকা স�ণ � হেল িশি�কা িশি�কা �সই তািলকার মেধ� �থেক যিদ �কান িজিনস বাদ িদেত চান তেব তা �কন �সটাও ছা�েদর 

বুিঝেয় বলেত হেব।

৪.   এরপর �সই তািলকােত �থেক যাওয়া �েত�ক� �াি�েকর িজিনসেক �কান িজিনস িদেয় পিরবত� ন করা যায় এই িনেয় িতিন আবার 

আেলাচনা �� করেবন। ছা�ছা�ীরাই তােক িবক� িজিনেসর নাম বলেব এই িবক� ভাবনার ি�তীয় �ের ছা�ছা�ীরা যিদ সবাই একেজাট 

হেয় সহমত হয় �য পিরবিত� ত িজিনস� যথাযথ তাহেল �াি�েকর ব�র নাম অপসরণ কের �দওয়া হেব। এভােব পুেরা তািলকাটাই 

ূস�ণ � করেত হেব। 

৫.   যিদ  এরপরও তািলকায় �কান িজিনেসর নাম �থেক যায় তেব কত�েলা িজিনস পেড় রইেলা �সটা �দখেত হেব।
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৬.   এরপর ছা�ছা�ীেদর বলেত হেব �য অবসর সমেয় �যন তারা ভােব এই অবিশ� িজিনস�িলর িবক� িক হেত পাের, যােদর 

এখন পয�� �কান িবক� পাওয়া �গল না।

উপসংহার
এেত কের ছা�ছা�ীরা বুঝেব �য �কবলমা� �াি�েকর িজিনসই �য ব�বহার করেত হেব এমন নয়। এমন অেনক িজিনসই আেছ 

যারা িবক� িহেসেব ভােলা এবং �াি�েকর মত �িতকারক নয়। যােদর িবক� পাওয়া �গল না তােদর ��ে�ও িন�ি�র জন� তারা 

তৎপর থাকেব ও �কেনা বজ� �পাে� তােদর �ফেল আসেব।

মূল�ায়ন
�দখুন যােত সব ছা�ছা�ীরাই এই িন�ি�েযাগ� �াি�ক ও তার িবক� স�েক�  স�কভােব অবগত হল িক না?
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ভূিমকা

আপনার অব�ব�ত অ�েয়াজনীয় িজিনস-এর অদলবদল

অনুশীলনী ৩.৫

�� করার আেগ 

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

িশ�াথ�র এটা �বাঝােনার জন� �য একজেনর কােছ �য িজিনসটা “অ�েয়াজনীয়” অন�েদর

কােছ �সটাই “খুব দরকারী” এবং এর �থেক �সই িজিনসটার ব�বহািরক আয়ুও বৃি� পায় 

�সেক�াির

��ণীর সকল ছা�ছা�ীরা 

িবদ�ালয়

৩০ িমিনট 

�টিবল, িজিনস�েলােক �কঠাকভােব �দিশ�ত করবার জন� �� পা�, িবিনময়-েক�,

�পা�ার বা ব�ানার 

�ান

সময় 

সর�াম

�ি�য়া

বািড়র আলমাির খুলেল এমন অেনক িকছুই পাওয়া যায় যা আর এখন ব�বহার করা হয় না। �সই িজিনস�েলার বদেল যিদ এমন 

িকছু পাওয়া যায় যা আমােদর কােজর িজিনস, বা  যা আমরা িনত� ব�বহার করেত পাির তাহেল �সই িবিনময় করেত আমােদর খুব 

একটা আপি� হওয়ার কথা নয়। এেত ঘরটাও হালকা হয়। 

িশ�কেদর সরাসির ছা�ছা�ীেদর সে� তােদর বাড়িত, অদরকারী িজিনসপ� িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আেলাচনার �ােথ � �য 
���েলা করাই �যেত পাের তা হল:

      এমন �কান িজিনস �তামােদর কােছ অিধক পিরমােন আেছ  বা যা �তামরা বত� মােন ব�বহার কর না; িক� িজিনস�েলা 
অন�েদর কােজ লাগেত পাের?

      �তামরা িক কখেনা �কান পূব� ব�ব�ত িজিনস পর�েরর মেধ� আদান�দান কেরছ? 

      �তামরা িক এমন �কান িজিনস কখেনা �ফেল িদেয়ছ যা হয় �তা অন� �কউ ব�বহার করেত পারেতা ? 

১.   িশ�ক তার ছা�ছা�ীেদর “তােদর অব�ব�ত অ�েয়াজনীয় িজিনস-এর অদলবদল” কমস� ূচী স�েক�  আেলাচনা করেবন যার 

মেধ� িবদ�ালেয়র �কান জায়গাটা এই িবিনময়-েক� গেড় উঠেব �সটাও সুিনি�ত করেত হেব। 
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২.   এই কমস� ূচী পিরচালনার জন� িশ�াথ�েদর এক� দল �তরী আবশ�ক যারা কমস� ূচীর

        (i) সময় ও �ান িনিদ� � করেব। 

      (ii) �সই �ানেক িবিনময় �কে� �পা�িরত করেব। 

      (iii) িনম�ণািদ প�, ব�ানার, �পা�ার ও �ঘাষণার দািয়� সামলােব

      (iv) িশ�াথ�েদর ও অিভভাবেকেদর িজিনসপে�র তথ�ািদ �তরী ও তার িহেসবিনেকশ রাখেব 

      (v) আর �ক িদেন সু�ভােব অনু�ান�েক সুস�� করেব।  

৩.  পুেরা কমস� ূচীেত িক ধরেনর িজিনস িবিনময় করা হেব, �সই িজিনেসর ��ণীভাগ, মূল� িনধা� রণ ইত�ািদ সুচা��েপ করবার জন� 
িনয়মাবলী �তরী করেত হেব। 

৪.   কমস� ূচীর িদেন �য ছা�রা এই কােজ অংশ �নেব তােদর একে� করা এবং সব ��ণী �থেকই িকছু ছা� ছা�ীেক �দশ�নীর 
�েল নজরদািরর জন� রাখা আবশ�ক। �ুেলর হলঘের �য �কানিদন একঘ�ার জন� এই কমস� ূচী করাই �যেত পাের। 

৫. �য িজিনস�েলার িবিনময় স�ব হেব না ঐ কমশ� ালায় তােদর �সবামূলক কােজ দান করা �যেতই পাের।  

উপসংহার
এর ফেল �কান �কান িজিনস বজ� � িহেসেব আ�া�ঁেড় �গল না তার একটা িহেসব রাখা স�ব হেব ও �ুেলর ইে�হাের তা িলিপব� 

করা �যেতই পাের।

মূল�ায়ন
এই “এেকর অদরকারী ব� অেন�র দরকাের লাগেত পাের” ধারনা�র মূল� িক িশ�াথ�রা বুেঝেছ, আেলাচনা ক�ন? 

আপনার অব�ব�ত অ�েয়াজনীয়
িজিনস-এর অদলবদল
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ভূিমকা

১.  �বাতেলর িছিপ িদেয় �তরী কা�কাজ

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

িশ�াথ�র পুনব��বহার ও পুনিব�ন�াস স�েক�  অনুশীলনীর মেধ� িদেয় িশ�া �দওয়া

�াথিমক

৫ -৬ জন িশ�াথ� 

হ�িশে�র �ােস

৩০ িমিনট 

�ান

সময় 

সর�াম

�াি�েকর �বাতেলর �য ঢাকনা�েলা থােক, তােদর এক একটার এক একরকেমর রঙ, আকৃিত। িবদ�ালেয়, এেদর ব�বহার কের 

�বশ রকমাির হ�িশ� বানােনা যায়। 

নানারেঙর ও নানান আকৃিতর
�াি�েকর �বাতেলর িছিপ কাড� েবাড�
বা�কাটার জন� ধারােলা ছুির
আঠা এবং
যিদ দরকার হয় তেব রঙ, কাগজ, �পি�ল, �ায়ী মাক� ার �পন

�� করার আেগ 

�ি�য়া

িশ�ক/ িশি�কার িনেদ� শানুসাের ছা� /ছা�ীেক যত�িল স�ব, তত�িলই �াি�েকর �বাতেলর ঢাকনা  ��ণীকে� আনেত হেব, 

তােদর বািড় এবং আশপাশ �থেক।

১.   িশ�ক ছা�েদর �ছাট �ছাট দেল ভাগ কের �েত�ক� দলেক এক� কের কাড� েবাড�  �দেবন। ছা�ছা�ীরা তােদর ই�ানুসাের 

কাড� েবাড� -এ নকশা আঁকেব এবং িছিপ�িলেক িচি�ত কের আঠার সাহােয� তােদর �সই নকশার মেধ� ব�বহার করেব।

ু২.   মাক� ার িদেয় তারা নকশা�েক ল�নীয় কের তলেত পাের।  

৩.  �িত� দলেক তােদর নকশা �দশ�ন করেত বলুন

মূল�ায়ন
ুছা�ছা�ীরা িক পুনব��বহার স�েক�  অবগত হল? ভিবষ�েত িক তারা নতন উ�াবনী িচ�াধারা িনেয় �াি�েকর পুনব��বহার করেত 

স�ম হেব? 

হ�িশে�র অনুশীলনী
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ভূিমকা

২.  �বাতেলর টব

অভী�
��ণী �র

সদস� সংখ�া

িশ�াথ�র প�ােকিজং �থেক �া� বজ� � পদাথে� দরেকও সু�র ও সৃজনশীলভােব ব�বহার করেত �শখােনা

মধ�

ব�ি�িবেশষ

বািড়

২০ িমিনট

�াি�েকর ১ িলটােরর জেলর �বাতল,  কাঁিচ, সুেতা, মা� ও বীজ

�ান

সময় 

সর�াম

�� করার আেগ 

�ি�য়া

মূল�ায়ন

িবিভ� আকার ও আকৃিতর �লমেনড জাতীয় লঘুপানীেয়র �াি�েকর �বাতলেক খুব সু�রভােব গােছর টব িহেসেব ব�বহার করা 

�যেত পাের।

িশ�ক/ িশি�কার িনেদ� শানুসাের ছা� /ছা�ীেক এক� �াি�েকর ১ িলটােরর জেলর �বাতল ��ণীকে� আনেত হেব।

১.   কাজটা বািড়েত �থেকও স�� করা যায়। আড়াআিড়ভােব �বাতল� �রেখ তােক এক� পাশ �থেক সমেকাণী 
ু ুচতভ� জাকৃিতেত �কেট �ফলেত হেব। �বাতেলর িছিপ �যন তার সে� থােক। এরপর:

২.   �বাতলটা মা� িদেয় ভরাট ক�ন

৩.  মা�পূণ � �বাতেল শস� বা ফুল গােছর বীজ বপন ক�ন

৪.   সুেতার সাহােয� �বাতলটােক এমন এক জায়গায় ঝুিলেয় রাখার বে�াব� ক�ন �যখােন পয�া� পিরমােন সূেয�র আেলা 
�পৗঁছায় ।

৫.   গােছ জল িদন যােত তা �বেড় উঠেত পাের।

৬.   িশ�েকরা ছা�েদর এই ধরেনর �বাতেলর টেবর ছিব �দিখেয় উৎসাহ িদেত পােরন।

ুছা�/ছা�ী িক বুেঝেছ �াি�ক িকভােব পুনঃরায় ব�ব�ত হেত পাের? �স িক আেরা িকছু নতন  উ�াবনী ভাবনা িনেয় এল যার 

মাধ�েম �াি�েকর পুনব��বহার স�বপর হেয় ওেঠ। 
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৩. বু�দ-েমাড়ক (বাবল য� াপ) ি��ু

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

এমন িকছু সৃজনশীল িশ�াথ�র স�ান করা যারা বজ� � পদাথে� দরেকও সু�রভােব ব�বহার করা

�শখােত পাের

�াথিমক িবদ�ালয় 

ব�ি�িবেশষ

বািড় 

৪৫ িমিনট 

বু�দ �মাড়ক, রঙ, কগজ, কাঁিচ ��ু

�ান

সময় 

সর�াম

�� করার আেগ 

�ি�য়া

মূল�ায়ন

সাধারণত নানা ধরেনর ইেলক�িন� সাম�ী ও অন�ান� অেনক িজিনসেক প�াক করেত এই বু�দ �মাড়ক ব�বহার করা হয় যা ু
পরবত�কােল �ফেল �দওয়া হয়। এই �মাড়ক�েলােক পুনঃরায় প�ােকিজং এর কােজ বা সৃি�শীল �কান কােজ ব�বহার করাই 

�যেত পাের। 

িশ�ক অিত অবশ�ই িশ�াথ�েদর প�ােকিজং এর ফেল �া� বজ� �েদর স�য় করবার িনেদ� শ �দেবন যােত তা িদেয় তারা 

পরবত�কােল সু�র হ�িশ� �তরী করেত পাের।

১.   �� িদেয় এক� িনিদ� � বু�দ �মাড়কেক রঙ করাবার জন� ছা�ছা�ীেদর উৎসাহ িদেত হেব।ু

২.   আঁকা হেয় �গেল �মাড়ক� এক� কাগেজর ওপর উে�া কের �রেখ তােক �চেপ ধরেত হেব যােত রঙ�েলা কাগেজর 
ওপর িবিচ� নকশা ফু�েয় �তােল।

এভােব িশ�ক /িশি�কা তার িশ�াথ�র সৃজনশীলতােক মূল�ায়ন করেত পারেব এবং একই সে� তােদর �বাঝােত স�ম হেব 

বেজ� �র পুনব��বহার িক কের করা স�ব। 
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হ�া�ি�� অনুশীলনী

অধ�ায় ৪

সেচতনভােব �াি�েকর ব�বহার করার জন� হ�া�ি��

খুব অ� সমেয়র মেধ�ই �াি�ক িদেয় �তরী িজিনসপ� আমােদর �দনি�ন জীবেনর অ� হেয় উেঠেছ। �য �পাশাক পরিছ, �য 

কলম িদেয় িলিখ, �য �কদারায় বেস আরাম কির এমনিক �সই সব তবক যা িদেয় আমরা খাবার প�াক কির, �ায় সেবেতই �াি�ক 

উপি�ত। �াি�েকর অেনক সুিবধা আেছ �যমন এর ওজন কম হওয়ায় এ �বশ হালকা, ি�িত�াপক, �য় �িতেরাধক, 

পাকাপািকভােব রঙ করা সুিবধা, �� এবং সেব�াপির এর িনমা� ণ ও ব�বহািরক কায�ধারা খুবই �সাজা। িক� একই সে� �াি�ক নানা 
ুধরেনর অসুিবধাও সৃি� কের। �য �হত এ সহেজ িবন� হয় না, ফেল অব�বহার ও পিরত�� হবার পর �াি�ক খািল জিম ভরাট 

কের �াকৃিতক ও সামুি�ক পিরেবেশ মারা�ক বা�সং�ান সং�া�, মানবজীবন সং�া� ও আিথক�  সংকটেক আম�ণ জানায়। 

উপেভা��া িহেসেব �াি�েকর অিতির� ব�বহার ও অিবেবচেকর মত িন�ি� হল মূিত� মান সংকট। তাই এর ব�বহার 

সেচতনভােবই করা উিচত। আমরা আমােদর কােজর মাধ�েম পিরবত� ন আনেত পাির। এই পু�ক �তমনই িকছু সহজ হ�া�ি�� 

অনুশীলেনর কথা জানােব যা আমরা �রাজ অভ�াস করেত স�ম। এভােবই সেচতনভােব �াি�েকর ব�বহার করা স�ব।

�াথিমক ৫� কথা 
১.   বজ� �েদর চির�ানুসাের সব সময় পৃথকীকরণ ক�ন। মেন রাখুন িমিশেয় িদেল তা �থেক আর িকছু করা স�ব নয়।

২.   �াি�েকর ব�বহার আর তার �থেক �া� বজ� �েদর িনরী�ণ কের তার �থেক এক� ল�� ি�র ক�ন যােত আপনার ঘের ও 

�ুেল আপিন �াি�ক বেজ� �র সংেকাচন ঘটােত স�ম হন।

৩.  বাইের �বিড়েয়, িবেশষত বনেভাজেন িগেয় য�ত� �াি�কজাত আবজ� না �পাকাের ছিড়েয় িছ�েয় �ফলেবন না। ময়লা 

�ফলার ব�াগ সে� রাখুন যােত ময়লা ছিড়েয় না যায় এবং �সই বজ� � পদােথর�  ব�াগ�েক আ�া�ঁেড় �ফলুন।

৪.   ময়লা �ফলার আেগ তার �থেক পুনঃরায় ব�ব�ত হেত পাের এমন িজিনসেদর আেগ সিরেয় িনন। কম ময়লা ক�ন, আর সার 
ু��েত স�ম �জিবক বা িভজা আবজ� নােদর িনিদ� � বজ� � সং�হকারীেদর হােত তেল িদন। 

৫.   �াি�ক �পাড়ােবন না। কাউেক �পাড়ােত �দেবন না। 



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

িবদ�ালেয়র জন� 

সংেকাচন

১. �মাড়কজাত পদােথর�  �থেক উৎপ� বেজ� �র �াস�াি�।

      বািড়র খাবার সে� রাখুন এবং তােক �াি�ক জাতীয়
      পদাথ � িদেয় আবৃত না কের �িফনব� ব�বহার ক�ন

      প�ােকট করা খাবােরর ব�বহার কম ক�ন

      �কঠাক ময়লাদািনেত খাবােরর �মাড়ক �ফলুন

২.  িন�ি�েযাগ� কাপ / চামচ-এর ব�বহার ব� ক�ন

      ধাতব বা �সরািমক জাতীয় বাসন ব�বহার ক�ন যা 

আপিন বারবার ব�বহার করেত পােরন। ব�বহার 

হেয় �গেল �সই বাসন আপিন ধুেয় পুনঃরায় 

িনেজর ব�াগ বা কােজর জায়গায় �রেখ িদন।

৩. �াি�ক মাক� ার কলম ব�বহার �থেক িবরত থা�ন

ৃ     িনেজর �ুল কত� প�েক বলুন সাদা �াি�েকর 

�বােড� র বদেল চক �পি�ল ও ��াকেবাড�  ব�বহার 

করেত।

পুনব��বহার

১.   কািল ভের কলেমর পুনব��বহার 

      হয় বলেপন না হেল ঝণা�  কলম ব�বহার ক�ন 
�যখােন কািল �শষ হেয় �গেল আবার ভরা যায়। 

      �য কলেম কািল ভরা যায় তােদর �ফেল �দেবন 
না

২.   কাগেজর পুনব��বহার

      পুেরােনা খবেরর কাগজ, বািতল পি�কা, পুেরােনা 

িদনপি�কা ব�বহার ক�ন বই এর মলাট িদেত

       িনেজর ব�াগ বা কােজর জায়গায় �রেখ িদন।

পুনিব�ন�াস

২.   বেজ� �র চির�ানুসাের তােদর আলাদা আলাদা পাে� 

িবভািজত করা

      আবজ� নােদর িতন� ভােগ ভাগ ক�ন এবং 

আলাদা আলাদা ময়লাদািনেত জমা ক�ন। �ভজা 

আবজ� না ( খাদ� সাম�ী �থেক �া� বজ� �), 

পুনিব�ন�াস সহায়ক বজ� � (�াি�ক, কাগজ, �ন 

ইত�ািদ) ও �িতকারক বজ� � (স�ািনটাির প�াড, 

ব�াটাির, ইেলক�িন� ব�)।



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

বািড়র জন� 

১.   িনেজর ব�াগ বা থিল ব�বহার ক�ন

      �দাকান �থেক �কনাকাটার পর �য �াি�েকর ব�াগ 

�দয় িজিনস�েলা বেয় আনার জন� তা িনেত 

অ�ীকার ক�ন
      
      �কনাকাটার সময় িনেজর সে� ব�াগ রাখুন যা িবিভ� 

কারেণ আপনার কােজ লাগেত পাের।

সংেকাচন

২.    �কনা �বাতেলর জল-এর ব�বহার কম ক�ন 

       যা�ার সময় �বাতল ভিত�  জল িনেজর সে� িনেয় 

চলুন।

ু       �হােটল বা �র�ের� -এ �যখােন জল �শাধনয� 

আেছ �সখােন �বাতেলর জল না �খেয় পিরেশািধত 

জল খান।

৩.    �াি�ক লাইনড ডায়াপার ও �াি�ক লাইনড 

স�ািনটাির ন�াপিকেনর ব�বহার কম করা

           �জিবক উপােয় ��ত িন�ি�েযাগ� সুিতর প�াড বা 

সুিতর �রযু� �সলাই করা প�াড ব�বহার ক�ন।
৪.    উৎসব ও আন� অনু�ােনর বেজ� �র উৎপাদেন 

কমােনা

        সাজস�া�েলা পেরর অনু�ােনর জন� স�য় 

ক�ন।

       িন�ি�যু� �াি�েকর সাজসর�ােমর বদেল 

�াকৃিতক উপাদান িদেয় ঘর সাজান

৮.   �াত�িহক জীবেন �াি�েকর পদাথে� দর ব�বহার করা 

�থেক িবরত থা�ন �দনি�ন জীবেন (�কে� / 

সাজস�ায়) �শালা আর �াি�েকর �তরী 

িজিনেসর ব�বহার করা �থেক িবরত থা�ন

৬.   িসে��ক ডায়াপার ব�বহার করা �থেক িবরত থা�ন

       িসে��ক ডায়াপার ব�বহার করা �থেক িবরত থা�ন।
        তার পিরবেত�  আপনার পিরবােরর িশ��র জন� 

নরম কাপেড়র ডায়াপার ব�বহার ক�ন।

৭.    �শালার �তরী ��েটর ব�বহার কমােনা

       �শালার �তরী ��েটর ব�বহার কিমেয় তার  পিরবেত�  

গােছর পাতা বা ছাল িদেয় ��ত করা ��ট বা বা� 

ব�বহার ক�ন



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

পুনব��বহার

১.   �মরামিত

ু      নতন �খলনা না িকেন তার জায়গায় ভাঙা �খলনার 

�মরামিত কিরেয় িনন। 

      যিদ �খলনা� আর সারােনা না যায় তেব তােক 

স�কভােব িবন� ক�ন।

২.   িনেজর বাসন িনেজর সে� রাখুন

      বাইেরর �দাকান �থেক খাবার �কনার সময় িনেজর      

বাসন িনেজর সে� রাখুন, ও �দাকান / �হােটল / 

ু�র�েরে�র কমচ� ারীেদর বলুন খাবার �াি�ক বা 

তবেক না মুেড়, আপনার পাে� �িছেয় িদেত।

িন�ি�েযাগ� �সাধনী ব�বহার না করা 

        পিরবােরর �লাকজনেক বলুন যােত তারা 

িন�ি�েযাগ� �রজার ব�বহার না কেরন

২.    কাপেড়র পুনব��বহার

       �য সব কাপেড় পিলেয়�ার ত�র �ভাব �বশী, 
ুতােদর বািতল করবার সময় তা িদেয় নতন িকছু 

হ�িশ� �যমন- ব�াগ, থিল, বটুয়া বািনেয় পুনঃরায় 

ব�বহার ক�ন

পুনিব�ন�াস

১.   মআলাদা আলাদা ময়লাদািনেত বজ� � জমা ক�ন

      �াি�কেক �ভজা আবজ� নার �থেক পৃথক কের 

তারপরই �ভজা আবজ� নােদর ন� ক�ন। তােদর 

এক জায়গায় রাখেবন না।েব তােক স�কভােব িবন� 

ক�ন।

�তামার হ�া�ি�ে�র অিভ�তা ব�ু ও পিরবােরর সে� ভাগ কের নাও।
তােদরও হ�া�ি�� কম�সূচীেত �যাগদান করাবার জন� অনু�ািণত কর।



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

�ক� ধারনা 
িনেজর বািড়, �ুল ও আ�শপােশ যতরকেমর �াি�েকর সর�াম আেছ তােদর এক� তািলকা বানাও। এবার �সই সব িজিনসেক 
�খাঁজার �চ�া কর যা এই িজিনস�েলার �চলেনর আেগ �তামার বািড়, �ুল বা আ�শপােশ ব�ব�ত হত, এবং ভােবা তারা িক 
িদেয় �তরী। 

বািড়েত ও �িতেবশীেদর কােছ জানেত চাও এই বািনিজ�কগত ভােব আমদানী করা �াি�ক সাম�ী তােদর জীবেন িক �ভাব 
�ফেলেছ। তারা যিদ না জােনন, তেব �তামার জানা �াি�েকর �থেক সৃ� সমস�া�িলেক তােদর জানাও। তােদর বল �য িকভােব 
বড় বড় কারখানা �থেক আসা এই স�ার �াি�ক সাম�ী �কৃিতেত �ষণ ছড়াে�। তার ফেল জনজীবন ও প�পািখেদর িকভােব 
�িত হে� এবং একই সে� িকভােব অথৈ� নিতক মুনাফার নাম কের �দেশর ��র িশ�েক ন� করা হে�। 

�কবলমা� ব�ি�গত িশ�া নয় রাজৈনিতক �েরও এই িশ�াটা আবশ�ক “�াি�ক �রীকরণ অিভযােনর জন�। ব�ুবা�ব, 
পিরবারবগ� ও িশ�ক িশি�কােদর �থেক জানেত চাও �য �ানীয়, রাজ� ও �ক�ীয় সরকােরর এক� �াি�ক িবহীন �ষণমু� 

ূসমাজ �তরীর ��ে� �ক িক িক ভিমকা �নওয়া উিচত। 

�কান একজন িবেশষ� বা রােজ�র �ষণ িনয়ামক পষে� দর �কান আিধকািরকেক িবদ�ালেয় এেন সি�য় কেথাপকথেনর মাধ�েম 
�কান এক �সিমনাের �াি�ক উৎপাদন সং�া� আইন, তার বজ� � ব�ব�াপনা ও �ষণ স�ে� িক িক দািয়� �স ব�াপাের 
ওয়ািকবহাল হেত পােরন। 

এমন একজন সেচতন নাগিরক হেয় উঠুন �য আর.�.আই অ�া� বা তথ� অিধকার আইন স�েক�  জােন। এ িবষেয় িবশেদ জানেত 
আর.�.আই সং�া� �� ক�ন �যমন – বােজেটর খরচ, আপনার অ�েল (প�ােয়ত /িমউিনিসপািল�) বজ� � ব�ব�াপনায় 
�লাকবল কতটা জ�ির। 

ন�াশানল �ীণ �াইবুনাল বা এন িজ � অ�া� িক ও িকভােব এরা �াি�ক �ষণ িনয়�েণ সহায়ক �স িবষেয় জানুন। একই সে� 
ওয়ািকবহাল �হান বনদ�র ম�ালয় ও আবহাওয়া পিরবত� ন সং�া� MoEFCC –র িনয়ম�িল স�েক� ।

আপনার �ুল, বািড় ও চারপােশ িক ধরেনর �াি�েকর িনদশ�ন �দখেত পান �স িবষেয় �চাখ কান �খালা �রেখ এক� বজ� � 
সংেকাচন ও ব�ব�াপনা সং�া� পিরক�না �তরী ক�ন এবং তােক বা�বািয়ত করবার জন� সবার সাহায� িনন।

�তঃ�েণািদতভােব অনুশীলন �কে�র অংশীদার �হান, �যমন িনেজর পুেরােনা ভাল কাপড় যা আর ব�বহার কেরন না তা িদেয় 
থিল বানান, বা কাগেজর ব�াগ বানান এবং �যখােন �যখােন �াি�েকর ব�াগ ব�বহার করা হে� �সখােন �সই ব�ােগেদর আপনার 
হােত �তরী ব�ােগর �ারা পিরবিত� ত করেত উেদ�াগী �হান। 

মিহলা �িনভ� র �গা�ীেদর অনু�ািণত ক�ন যােত তারা পিরেবশ বা�ব ব�াগ ও �ঠাঙা �তরী কের যা �াি�ক ব�ােগর িবক� �েপ 
বাজাের জনি�য়তা লাভ করেত পাের। 

�াি�েকর ব�বসার ওপর গেবষণা ক�ন 

এক� সি�য় পির�� �গা�ী সংগ�ত ক�ন । 
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ভূিমকা

ু১০০ িমটােরর মেধ� �ল�িলর বাইেরর পিরসের সাফাই অিভযান 

অভী�

��ণী �র

সদস� সংখ�া

�ান

সময় 

সর�াম

�� করার আেগ 

অনুশীলনী ৪.১ 

এটা খুবই ���পূণ � �য িবদ�ালয়েক পির�ার রাখা এবং �াি�েকর �ষণ �থেক মু� রাখা উিচত। িবদ�ালয় আর তার চারপাশেক 

পির�� রাখা �� ভারত অিভযােনর এক� ���পূণ � পদে�প। �ধুমা� িবদ�ালয় চ�র নয় তার বাইেরটাও যােত �নাংরা না হয় 

�সটা �দখা আমােদর কত� ব�।

১০০ িমটার পির�ার রাখার এই আ�ান এই কথাটাই �চার কের �য �ুল ও তার কােছিপেঠর 
ৃপিরসরেক তার ছা�ছা�ীরা ও কত� প� �জেন একসে� িমেলই পির�ার রাখেত পাের। এই 

�কে� িশ�াথ�রা �ুেলর বাইের আেরা ১০০িমটার পয�� চ�র িনরী�ণ করেব ও িনেজর হােত 
ুতার পির��তার ভার তেল �নেব। 

এটা উপেরা� �তরফেকই �খয়াল রাখেত হেব �য এই পিরবিধত�  অ�ল �যন �াি�ক ও জ�াল 
মু� থােক। এবং এটাও �খয়াল রাখা দরকার �য এই পির��তা �যন ধারাবািহকভােব  বজায় 
থােক। 

মধ�ম ও উ� ��ণী 

সব কটা ��ণীর ছা� ছা�ীরা 

�ুল ও তার বাইেরর ১০০ িমটার পয�� অ�ল

১ বছর ও তারপেরও …

২েটা সাইনেবাড�  যা ১০০িমটার পিরবিধত�  অ�লেক িচি�ত করেব।

পির�ার করার সর�াম

আলাদা আলাদা ময়লাদানী, জ�ালেদর পৃথকীকরেণর জন�

সবার আেগ �ুেলর বাইের �কান ১০০ িমটার অ�ল জুেড় এই �ক�েক চালু রাখা হেব �সটা বুেঝ িনেত হেব। �ুেলর মধ�ে�ণী ও 

উ�ে�ণীর ছা�ছা�ীরাই এর অংশ হেত পাের।

�ুেলর প� �থেক সুর�া �দানকারী সর�াম �যমন  নাক- মুখ �ঢেক রাখার জন� মা�, দ�ানা ইত�ািদ �দওয়া হেব। রঙীণ 

ময়লাদানী �দওয়া হেব বজ� �েদর চির�ানুসাের স�ক �ােন জমা করবার জন�। নীল বাে� থাকেব �� জ�াল, সবুেজ �ভজা বজ� � ও 

�িতকারক বজ� �েদর জন� কােলা বা�।
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�করণ
�ুেলর মধ�ে�ণী ও উ�ে�ণীর ছা�ছা�ীেদরই দািয়� �দওয়া থাকেব যােত �ুেলর িবিভ� জায়গা �াি�ক ও জ�ালমু� থােক। তার 

জন� যা যা করণীয়, �যমন �পা�ােরর মাধ�েম �চার জ�াল রাখবার পা�েদর �দখভাল সবই তারা করেব।  িবদ�ালেয়র ফাটেকর 
ৃবাইের �ই �াে� ৫০িমটার ল�া জায়গা জুেড় তারা তােদর �ুল কত� পে�র সে� এই �কে�র কােজ হাত �দেব। সাইনেবাড�  িদেয় 

�ই পােশর পিরবিধত�  পির�ার করা অংশেক িচি�ত করেব। 

িমউিনিসপািল� ও অন�ান� সাফাইকম�েদর সে� ছা�রা সরাসির কথা বলুক এবং তারা জানাক �য ওই পিরবিধত�  অ�েল সাফাই 

করবার িক িক অসুিবধা তারা �ভাগ কেরেছ।

যিদ �সটা জ�াল িনে�েপর পা� িনেয় হয় তেব তােদর  আলাদা আলাদা নীল সবুজ কােলা রঙ িদেয় িচি�ত করা �হাক। 

পুেরা কাজটা করেত কত টাকা ব�য় হেব ছা�েদর তার একটা খসড়া করেত হেব �ুেলর পিরচালনা কিম�র সে� বেস, এবং �সই 

খরেচর টাকা  িকভােব �জাগাড় করেব তা িনেয়ও আেলাচনা করেব। 

ুসব কাজ হেয় �গেল মূল�ায়ন িবভােগর ওেয়বসাইেট তার িবশদ িব�ণ নিথভ� করেত হেব। 

উপসংহার
অংশ �হণকারীরা  িসইই ও ইউেনপ-এর প� �থেক শংসাপ� পােব ও রােজ� �য িবদ�ালয় �সরা িহেসেব িবেবিচত হেব তােক 

পুর�ৃত করা হেব। 

মূল�ায়ন
ুএই �কে� অংশ িনেল দয়া কের তা িনে�া� ওেয়বসাইেট ৫ই জুন ২০১৮র মেধ� নিথভ� ক�ন – 

http://worldenvironmentday.global/en/register-event

http://www.handprint.in/register

িবদ�ালয়
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�াি�কজাত সমস�ােদর স�াষণ করার জন� িক িক িশখলাম তাই িফের �দখা 

িশ�ার ফলাফল

অধ�ায় ৫

এই ��াবনার উে�শ�ই হল ছা�ছা�ীেদর মেধ� �াি�ক সং�া� সেচতনতা ও িশ�ার বৃি� করা এবং এটা করেত যা যা �িশ�ণ 

বা কমপ� �ােক �বেছ িনেত হেয়েছ তােক সফলতার সে� অিত�ম করা। িশ�াগত চািহদা�েলা আমােদর িশ�ার ফলাফল িহেসেব 

আমােদর পাঠ�সূচীর সে� অ�া�ীভােব জিড়েয় �গেছ। এই কমস� ূচী ও অনুশীলনীেদর এমনভােবই ��ত করা হেয়েছ যােত ছা�রা 

�ানবৃি�র জন� সি�য়ভােব এেত অংশ িনেত পাের। একই সে� তােদর মেধ� �িতেযািগতার মেনাভাব বৃি� পায় যা তােদর 

ূব�বহারেক �ভািবত কের �াি�কজাত সমস�ােক �র করবার জন�। এই স�ণ � �িশ�েণর মেধ� ছা�েদর �াধীনভােব িচ�া করবার, 

দািয়� �নওয়ার ও পর�েরর সে� সংেযাগ �াপন ও কােছিপেঠর মানুষেদর �ভািবত করবার জন� উৎসাহ �দওয়া অত�� 

আবশ�ক। সৃি�শীল ও সমােলাচনামূলক িচ�াভাবনা এই পিরেবশ সেচতন িশ�াথ�েদর অভী�পূরেণ �ধান সহায়ক কারণ এর ফেলই 

ুতারা নতন িচ�াভাবনােক পুেরােনা অিভ�তার সে� এক জায়গায় এেন িবচার করেত পারেব ও সমস�ার সমাধান করেত পারেব। 

িশ�েকরাও এর মাধ�েম ছা�েদর সািব�ক গঠনমূলক ও সমি�গত মূল�ায়ন করেত স�ম হেব। �াি�ক �ষণ �রােধর জন� �য 

িশ�ার দরকার তার ফলাফল নীেচ �দওয়া হল:-

�াি�কজাত সমস�ােদর স�াষণ করার জন� িক িক িশখলাম তাই িফের �দখা 
�সই �েণর কদর করা যা �াি�কেক এত �ঢ় ও ব�মুখী ব�েত পিরণত কেরেছ

িফের �দখা – �াি�েকর ইিতহাস ও িববত� ন 

এই িস�াে� উপনীত হওয়া �য �মােনামার-এর রাসায়িনক গঠনই �ক কের �দয় �কান �াি�েকর িক চির� ও কতটা আয়ু 

হেব

জল, উি�দ, �াণী ও মানুেষর �াে��র ওপর �াি�ক �ষেণর ��ভাব

�াি�েকর যুগ �� হবার আেগ �কান �কান িজিনস �াি�েকর িবক� �েপ ব�ব�ত হত

�াি�ক বজ� �েদর জন� সৃ� সমস�ােদর কারণ 

একবার ব�বহায� �াি�কেদর িনেয় �য সমস�া হয়

�াি�ক বজ� � সং�া� অিভেযাগ

মাইে�া�াি�ক সং�া� সমস�া

সমস�ার মূল�ায়ন করা
ু�ব� বা ব�বহােরর ওপর িনভ� র কের �াি�েকর �ভাবেদর তলনা কর

সংেকাচন, পুনব��বহার, পুনিব�ন�াস

�াি�ক বজ� �েদর সংেকাচন, পুনব��বহার, পুনিব�ন�াস করবার জন� উ�াবনী �ি�য়া 

�াি�েকর িন�ি� সং�া� সমস�া

বজ� � ব�ব�াপনার িনিরেখ কায�কর �ি�য়া আঁ�ন
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�ুেল �াি�ক ব�বহার িনয়�েণর �কৗশল �খাঁজা

�াি�ক ব�বহার সং�া� সমী�া

বজ� � সং�হ-র পিরকাঠােমা

আমােদর ব�বহার ও ইে� িদেয় �াি�ক সমস�ার সমাধান স�ব

ব�াি�গতভােব হ�া�ি�� িদেয় �াি�ক �ষণ �িতেরােধর দীঘ�েময়াদী কায�কলাপ 

একজেনর জীবন �থেক হেলও �াি�েকর ব�বহার কিমেয় আনা

কম উপেভাগ ক�ন, কম ময়লা ছড়ান

১০০ িমটােরর মেধ� �ুল�িলর বাইেরর পিরসের সাফাই অিভযান 
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উৎস ও উে�খ

পিরিশ�

ূপির�দ ১: �াি�ক – ভিমকা



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

পির�দ ২: সমস�া ও অিভেযাগ 
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পির�দ ৩: �াি�ক বেজ� �র সমাধান



�� ভারত অিভযােনর �ধান ল��ই হল ভারতবেষর�  �িত� শহর, শহরতিল ও 

�ামা�েলর রা�াঘাট ও অন�ান� পিরকাঠােমােক পির�ার পির�� রাখা। �াি�ক 

�ষণ �রীকরেনর উে�েশ�  হ�া��ী� কায�াবলী িব� পিরেবশ িদবস ২০১৮-র, �� 

ভারেতর �য়ােস এক সি�য় �যাগদান।

িবদ�ালেয়র জন� এক� িনেদ� িশকা



�াি�েকর ব�বহােরর ��ে� সেচতনতা

�কা 


