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আকাশ, বাতাস, মািট, অরণ , পবত, নদ-নদী, বাস ান, পথঘাট িনেয় মানুেষর াকৃিতক পিরেবশ। 
পিরেবশ মানুষেক বাঁিচেয় রােখ, এই পিরেবশ িকছুটা াকৃিতক আর িকছুটা মানুেষর সৃি । এই 
পিরেবেশর মেধ ই মানুষ জ ায়, বড় হয়, মারা যায়। পিরেবশেক িঘেরই মানুেষর দহ, মন, ভাব, 
ধ ান ধারণা গেড় ওেঠ, নানা কারেণ এই পিরেবশ যখন দিূষত হয় তােক আমরা বিল পিরেবশ দষূণ। 
মানুষই পিরেবশেক দিূষত কের।  
 
মানুষ িদেন িদেন যত সভ  হেয়েছ ততই স াকৃিতক পিরেবেশর ওপর হ ে প কের পিরেবশেক 
িনেজর েয়াজন মত গেড় িনে । য গাছ অি েজন িদেয় মানুষেক বাচঁায়, মানুষ লােভ পেড় স গাছ 
িনি ধায় কেট ফেল। মানুষ বাস ান তির কেরেছ, কলকারখানা াপন কেরেছ, গঠন কেরেছ াম, 
নগর, সৃি  কেরেছ পথ, ঘাট, সতু ও পিরবহন ব ব া। এই কারেণ তারা বনভূিম ংস কেরেছ, নদ-
নদীর বাহ  কেরেছ, কলকারখানার ধাঁয়ায় আকাশ বাতাস কলিুষত কেরেছ, পেদ পেদ কৃিতর 
ওপর হ ে প কের াকৃিতক পিরেবশেক দিূষত কের তুেলেছ।  
 
ধায়ঁা ধুেলা শহেরর বাতাস িবষা  কের চেলেছ। িদনরাত গািড়র শ  আর হেনর িবকট আওয়াজ, 

মাইেকর িচৎকার বায়ুম ল ও পিরেবশেক িবেশষভােব দিূষত করেছ। রা ার ধাের ূপীকৃত আবজনা, 
খালা েনর গ  শহেরর বাতােস িমেশ যাে । এ িবষ মানুেষরও িত করেছ। িবষা  পিরেবেশ 

মানুেষর মনও দিূষত হেয় যাে । াি ক প ােকট বজন করেত বলা সে ও মানুষ এখনও তা ব বহার 
কের চেলেছ। নদমার মেুখ সই াি ক জমা হেয় জল জমেছ। বতমােন য পারমানিবক বামার 
িবে ারণ ও রেকট উৎে পণ চলেছ তােতও বায়ুম ল দিূষত হে ।  
 
পিরেবশ দষূেণর ফেল মানুষ, িবেশষতঃ িশ রা, নানাভােব অসু  হেয় পড়েছ। সব ণ দিূষত ও 
শ ময় পিরেবেশ থাকায় মানুেষর ায়ু বল হে । দেরাগ, াসক  আর বিধরতা বেড় যাে । এর 
ফেলই নানারকম রােরাগ  ব ািধ দখা িদে । তাই আমােদরই দািয়  পিরেবশেক দষূণ মু  করা।   
 
এই কাজ করেত হেল সরকার আর জনসাধারণেক এ িবষেয় সেচতন হেত হেব। কলকারখানা 
লাকালয় থেক দেূর াপন করেত হেব। নদী েলােক আবজনার হাত থেক বাচঁােত হেব। যানবাহেনর 
ধায়ঁা ও গ ােসর পিরেশাধন ব ব া করেত হেব। নালা, নদমার আধুিনকীকরণ এবং সবার ওপের বন 

সংর ণ ও বন সৃজন করেত হেব। সরকার এবং জনসাধারেণর িমিলত েচ ায় পিরেবশ দষূণ মু  
হেব। পিরেবেশর িব তাই মানুেষর ভাল ভােব বেঁচ থাকার ধান সহায়ক।  
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