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সরকারী নির্ মাণ কাজে ইজের ব্যবহার বন্ধ হজে 

 পনরজবশ দূষণ নিয়ন্ত্রজণ নসদ্ধান্ত 

নবজশষ প্রনিনিনি ॥ পনরজবশ সংরক্ষজণ বন্ধ হজে সরকারী নির্ মাণ কাজে ইজের ব্যবহার। আগার্ী ২০২৪-২৫ অর্ মবছজরর র্জে ইে সম্পূণ ম নিনষদ্ধ 

কজর ব্লক ব্যবহাজরর নসদ্ধান্ত নিজয়জছ সরকার। 

সসার্বার পনরজবশ সংরক্ষজণর লজক্ষে পনরজবশ দূষণ নিয়ন্ত্রজণর নবষজয় পনরজবশ, বি ও েলবায়ু পনরবিমি র্ন্ত্রণালজয়র সভাকজক্ষ আন্তঃর্ন্ত্রণালয় 

সভায় এই নসদ্ধান্ত সিয়া হয়। 

সভার নসদ্ধান্ত অনুযায়ী, সরকারী নির্ মাণ, সর্রার্ি ও সংস্কার কাজে ইজের ব্যবহার সম্পূণ ম বন্ধ করার েন্য চলনি অর্ মবছজরর (২০১৯-২০) সেন্ডার 

ডকুজর্ন্টজস ব্লক ব্যবহাজরর হার ১০ শিাংশ, ২০২০-২১ অর্ মবছজর ২০ শিাংশ, ২০২১-২২ অর্ মবছজর ৩০ শিাংশ, ২০২২-২৩ অর্ মবছজর ৬০ 

শিাংশ, ২০২৩-২৪ অর্ মবছজর ২৪ শিাংশ এবং ২০২৪-২৫ অর্ মবছজর শিভাগ নিি মারণ করা হজয়জছ। 

২০২৪-২৫ অর্ মবছজরর র্জে ইজের ব্যবহার বন্ধ কজর ব্লজক যাওয়ার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়জির নবষজয় সুপানরশ নিজি পনরজবশ ও বি র্ন্ত্রণালয়, স্থািীয় 

সরকার নবভাগ, গৃহায়ি ও গণপূিম র্ন্ত্রণালয়, হাউনেং এোন্ড নবনডং নরসাচ ম ইিনস্টটিউে, স্থাপিে অনিিফিজরর প্রনিনিনিজির নিজয় একটি 

কানরগনর কনর্টিও গঠি করা হয় সভায়। 

পনরজবশ ও বির্ন্ত্রী বজলি, ‘আর্রা আর পুরজিা ইজের ব্যবহার করব িা। ২০২৪-২৫ অর্ মবছজর র্জে শিভাগ ব্লক ব্যবহাজর যাব আর্রা।’ পনরজবশ 

সনচব বজলি, ‘রােউক বা এর্ি সরকারী সংস্থার বহুিল ভবজির িক্সা অনুজর্ািজির সক্ষজে এই হার অনুযায়ী ব্লক ব্যবহাজরর নবষয়টি নচন্তা-ভাবিা 

করা সযজি পাজর।’ 

ইজের সক্ষজে ট্যাক্স বানিজয় সিয়া হজব। আর ব্লক উৎপািিকারীজির ট্যাক্স র্ওকুফ কজর সিয়া হজব বজলও োিীয় রােস্ব সবাজড মর প্রনিনিনি োিাি। 

সভায় োিাজিা হয়, সারাজিজশ প্রায় সাজি সাি হাোর ইেভাঁটি রজয়জছ। বছজর প্রায় ২৩০ সকাটি ইে উৎপািজির েন্য ৩৩৫ সকাটি ঘিফুে র্াটি 

ব্যবহৃি হজে। উপনরভাজগর র্াটি পুনিজয় ইে তিনরর ফজল কৃনষ েনর্র উৎপািি হ্রাস পাজে। ঢাকা শহজরর বায়ু দূষজণর েন্য এর চারপাজশর 

ইেভাঁটি প্রায় ৫৮ শিাংশ িায়ী। 

সিজশর ইেভাঁটিগুজলাজি বছজর প্রায় ৫৭ লাখ েি কয়লা এবং সকাি সকাি ভাঁটিজি সগাপজি কাঠ সপািাজিা হজে। ফজল পনরজবশ ও বায়ুদূষণ হজে 

বজলও োিাি পনরজবশ অনিিফিজরর প্রনিনিনি। 

সভায় আরও োিাজিা হয়, প্রিাির্ন্ত্রীর সভাপনিজে োিীয় দুজয মাগ ব্যবস্থাপিা কাউনিজলর ২০১৭ সাজলর ৬ সসজেম্বজরর সভায় প্রচনলি ইজের 

পনরবজিম হাউনেং এোন্ড নবনডং নরসাচ ম ইিনস্টটিউজের উদ্ভানবি কংনিে ব্লজকর ব্যবহার বৃনদ্ধর নসদ্ধান্ত হয়। সানব মক নবজবচিায় ‘ইে প্রস্তুি ও ভাঁটি 

স্থাপি (নিয়ন্ত্রণ) (সংজশািি) আইি, ২০১৯’ নবিাি রাখা হজয়জছ সয- ইজের কাঁচার্াল নহজসজব র্াটির ব্যবহার কর্াজিার েন্য সরকার সগজেজে 

প্রজ্ঞাপজির র্ােজর্ নিি মানরি সর্য়সীর্ার র্জে ইেভাঁটির উৎপানিি সব িরজির ইজের একটি নিনি মষ্ট হাজর নছদ্রযুক্ত ইে ও ব্লক প্রস্তুজির েন্য 

নিজি মশিা োনর করজি পারজব। 

পনরজবশ, বি ও েলবায়ু পনরবিমির্ন্ত্রী সর্াঃ শাহাব উনিজির সভাপনিজে সভায় স্থািীয় সরকারর্ন্ত্রী সর্াঃ িাল ল ইসলার্, পনরজবশ ও বি উপর্ন্ত্রী 

হানববুি িাহার, পনরজবশ ও বি সনচব আবদুল্লাহ আল সর্াহসীি সচৌধুরীসহ নবনভন্ন র্ন্ত্রণালজয়র  প্রনিনিনিরা উপনস্থি নছজলি। 

 

 


