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কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পষষদ: োর্ষাবলী, ক্ষমতা, েমষসূচী, োঠামমা 

CPCB এর অর্ষ হল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ কবার্ষ, এবং এনি ভারত সরোমরর অধীমি এেনি সংস্থা। CPCB 

ভারমত বায়়ু এবং জমলর গুণমাি এবং দূষণ-সম্পনেষত নবষয়গুনল পর্ষমবক্ষমণর জিয দায়ী৷ ভারমতর দূষণ 

নিয়ন্ত্রণ কবার্ষ হল পনরমবশ, বি ও জলবায়়ু পনরবতষি (MoEF&CC) মন্ত্রমের অধীমি সবমচময় গুরুত্বপূণষ 

সরোনর সংস্থাগুনলর মমধয এেনি। 

CPCB WBCS-এর পনলনি অযান্ড গভিষমমন্ট এবং এিভায়রিমমন্ট অযান্ড ইমোলনজ নবভামগর অধীমি WBCS 

নসমলবামস এর প্রাসনিেতা খ়ু ুঁমজ পাওয়া র্ায়। এই নবভামগ নজজ্ঞানসত সমস্ত প্রমের সহমজ উত্তর নদমত 

WBCS প্রার্ষীমদর অবশযই CPCB সম্পমেষ পর্ষাপ্ত জ্ঞাি র্ােমত হমব। CPCB WBCS কিািগুনলমত, আমরা 

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ কবামর্ষর সামর্ সম্পনেষত দানয়ত্ব, ক্ষমতা, োঠামমা এবং গুরুত্বপূণষ তর্যগুনল েভার েরব। 

 

CPCB নে? 

CPCB (কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ কবার্ষ/কসন্ট্রাল পনলউশি েমন্ট্রাল কবার্ষ) এেনি নবনধবদ্ধ সংস্থা র্া 1974 সামলর 

কসমেম্বর মামস জল (প্রনতমরাধ ও নিয়ন্ত্রণ দূষণ) আইি, 1974-এর অধীমি প্রনতনিত হময়নিল। এর পমর 

CPCB- কে বায়়ু (প্রনতমরাধ ও নিয়ন্ত্রণ দূষণ) আইি 1981 এর োর্ষাবলী এবং ক্ষমতা অপষণ েরা হময়নিল। 

ভারমত এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ কবার্ষ এেনি কক্ষত্র গঠি নহসামব োজ েমর এবং পনরমবশ (স়ুরক্ষা) আইি, 1986-

এর নবধামির অধীমি পনরমবশ ও বি মন্ত্রমের প্রর়্ুনিগত পনরমষবা প্রদাি েমর। 

CPCB-এর প্রধাি োজ হল জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রনতমরাধ এবং হ্রামসর মাধযমম রামজযর নবনভন্ন অঞ্চমল েূপ 

এবং িদষমাগুনলর পনরচ্ছন্নতা প্রচার েরা। 
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আরও CPCB-এর লক্ষয বায়়ুর গুণমাি উন্নত েরা এবং ভারমত বায়়ু দূষণ প্রনতমরাধ, হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ েরা। 

ভারমত দূষণ নিয়ন্ত্রণ কবার্ষ 

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ কবামর্ষর সাম্প্রনতে আপমর্িগুনল এেবার কদমখ কিওয়া র্াে৷ 

● সম্প্রনত, CPCB 46 তম প্রনতিা নদবস উদর্াপি েমরমি 

● CPCB-এর নহসামব, ভারমত 128 নি স্থাি নবপজ্জিে এবং নবষাি পদার্ষ দ্বারা দূনষত। পনিমবি 27 নি 

স্থাি নিময় তানলোর শীমষষ রময়মি এবং এর পমর ওনিশায় 23 নি স্থামি রময়মি। 

দূষমণর োরণগুনলর মমধয রময়মি: 

● তানমলিাি়ু মত ভারত কপমরানলয়াম েমপষামরশি নলনমমিমর্র ভূগভষস্থ কতমলর পাইপলাইমির ফ়ু মিা। 

● কেরালার ইল়ুমরর খানিমত ভারী ধাত়ু  এবং েীিিাশে দূষণ। 

● রানিমপি, তানমলিাি়ু , রানিয়া, এবং উত্তর প্রমদমশর কলাগুয়ািগমর করানময়াম দূষণ। 

● কোর্াইোিাল, গঞ্জাম, তানমলিাি়ু , ওনিশার মানিমত পারদ দূষণ।  

● কমারাদাবামদ ফাইভার, রামগিার তীমর ইমলেরনিে বজষয দূষণ । 

CPCB এর োর্ষাবলী এবং ক্ষমতা 

CPCB এর নিম্ননলনখত োর্ষাবলী এবং ক্ষমতা রময়মি 

● জল ও বায়়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনতমরাধ এবং বায়়ু ও জমলর গুণমাি বৃনদ্ধ সংরান্ত নবষময় কেন্দ্রীয় 

সরোরমে পরামশষ কদওয়া। 

● CPCB-এর দানয়মত্বর মমধয রময়মি জল ও বায়়ু দূষমণর উন্ননত, প্রনতমরাধ এবং নিয়ন্ত্রমণর জিয 

েমষোমে জনিত বযনিমদর জিয প্রনশক্ষণ েমষসূনচর পনরেল্পিা েরা। 

● CPCB রাষ্ট্রীয় কবার্ষগুনলমে প্রর়্ুনিগত সহায়তা এবং নিমদষনশো প্রদাি েমর এবং বায়়ু ও জল দূষমণর 

সমসযা এবং তামদর নিয়ন্ত্রণ, প্রনতমরাধ এবং হ্রামসর জিয স্পিসর,  গমবষণা ও তদন্ত পনরচালিা 

েমর। 
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● CPCB বায়়ু ও জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনতমরামধ গণসমচতিতামূলে েমষসূনচরও আময়াজি েমর। 

● পয়়ঃনিষ্কাশি এবং বানণনজযে বমজষযর নচনেত্সার জিয নিমদষনশো, মযাি়ুয়াল এবং কোর্ প্রস্তুত েরা এবং 

গযাস পনরষ্কামরর নর্ভাইসগুনলও স্ট্যাে েরা। 

● CPCB এর আমরেনি দানয়মত্বর মমধয রময়মি জল ও বায়়ু দূষণ সম্পনেষত পনরসংখযািগত এবং বানষষে 

প্রনতমবদি সংগ্রহ েরা। এই নরমপািষ দূষণ েমামত ও নিয়ন্ত্রমণ প্রনতমরাধমূলে বযবস্থা নিমত সাহার্য 

েমর। 

● CPCB ভারত সরোর েতৃষে নিধষানরত অিযািয োর্ষাবলীও সম্পাদি েমর। 

CPCB AQI - িযাশিাল এয়ার কোয়ানলনি মনিিনরং কপ্রাগ্রাম (NAMP) 

CPCB (কসন্ট্রাল পনলউশি েমন্ট্রাল কবার্ষ) ভারমতর বায়়ুর গুণমাি সূচেমে কমাোমবলা েরার জিয িযাশিাল 

এয়ার কোয়ানলনি মনিিনরং কপ্রাগ্রাম (NAMP) িামম এেনি কদশবযাপী কপ্রাগ্রাম চাল়ু েমরমি। NAMP-এর 

উমেশয হল: 

● পনরমবনিত বায়়ুর মামির প্রবণতা এবং অবস্থা খ়ু ুঁমজ কবর েরা 

● নিধষানরত বায়়ুর মামির মাি লঙ্ঘি েরা হময়মি নেিা তা কবর েরা 

● দূনষত শহরগুনল সিাি েরা এবং কসই শহরগুনলর বায়়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ েরা। 

● সংমশাধিমূলে এবং প্রনতমরাধমূলে বযবস্থা নবোমশর জিয প্রময়াজিীয় জ্ঞাি অজষি েরা। 

● পনরমবমশ চলমি শুনদ্ধেরণ প্রনরয়ানি কবাঝার বযবস্থা েরা। 

● NAMP নিয়নমতভামব SO2, NO2, RSPM/PM10 পনরমাপ েমর।  

CPCB - িযাশিাল ওয়ািার কোয়ানলনি মনিিনরং কপ্রাগ্রাম (NWMP) 

জল মাি়ুমষর অনস্তমত্বর জিয এেনি অপনরহার্ষ এবং সীনমত সম্পদ। CPCB জল দূষণ সম্পনেষত প্রর়্ুনিগত 

এবং পনরসংখযািগত তর্য সংগ্রহ েমর এবং জল দূষণ নিয়ন্ত্রমণ নবনভন্ন বযবস্থা গ্রহণ েমর। CPCB রাজয দূষণ 

নিয়ন্ত্রণ কবার্ষ (SPCBs) / দূষণ নিয়ন্ত্রণ েনমনি (PPCs) এর সামর্ কর্ৌর্ভামব NWMP-এর অধীমি সারা কদমশ 

জমলর গুণমাি নিরীক্ষণ েমর। 
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● জমলর গুণমাি পর্ষমবক্ষণ কিিওয়ােষ- 28নি রাজয এবং 8নি কেন্দ্রশানসত অঞ্চমল কমাি 4111নি কস্ট্শি 

রময়মি 

● ভূগভষস্থ জল অধষ-বিমরর নভনত্তমত পর্ষমবক্ষণ েরা হয় 

● ভূপৃমির জলাশয়গুনল ত্রত্রমানসে বা মানসেভামব পর্ষমবক্ষণ েরা হয় 

● মাইমরাপল়ুিযান্টস- বিমর দ়ুবার পর্ষমবক্ষণ েরা হয় (বষষার আমগ বা পমর) 

CPCB এর সাংগঠনিে োঠামমা 

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ কবার্ষ কচয়ারমযাি, সদসয সনচব এবং অিযািয সদসযমদর দ্বারা পনরচানলত হয়। নিম্ননলনখত 

িয়নি প্রধাি প্রেমল্পর মাধযমম CPCB  দ্বারা নবনভন্ন োজ সম্পাদি েরা হয়। 

1. দূষণ মূলযায়ি (জনরপ এবং পর্ষমবক্ষণ) 

2. R & D এবং লযাবমরিনর মযামিজমমন্ট 

3. তর্য র্ািামবস বযবস্থাপিা এবং লাইমেনর 

4. দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রর়্ুনি 

5. দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রময়াগ 

6. গণসমচতিতা ও প্রোশিা 

7. ঝ়ু ুঁনেপূণষ বজষয বযবস্থাপিা 

8. নশল্প-নিনদষি নিগষমি এবং বজষয মািগুনলর জিয মাি এবং নিমদষনশোগুনলর উন্নয়ি 

9. প্রনশক্ষণ 
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