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➢‘পতরববশগি রসায়ন’ এবং ‘সবুজ রসায়ন’ পদ দটুি পতরববশ দষূণ অধ্যয়বনর দটুি

তিন্ন তদক I

➢প্রথমটি হ'ল প্রাকৃতিক পতরবববশ রাসায়তনক দষূণকারীবদর অধ্যয়ন, যখন পরবিীবি

রাসায়তনক পণয এবং প্রতিয়াগুতল িাবদর পতরবববশর ক্ষতি হ্রাস করার জনয তিজাইন

করার চেষ্টা করা হয়।

➢ Green chemistry দষূণ কমাবি চেষ্টা কবর, চযখাবন environmental chemistry

দষূণকারী রাসায়তনকগুতলর গববষণা এবং প্রকৃতির উপর িাবদর প্রিাববক চকন্দ্র কবর।



❑ Green chemistry সম্পবকে চমৌতলক ধ্ারণাটি হ'ল, রাসায়তনক এবজন্ট স্থাপবনর পবর

তববের কী ঘটবব িা তবববেনা করার জনয চকানও রাসায়তনক তিজাইনার দায়বদ্ধI

❑ Green chemistry নীতির এবং চবতসক এবং প্রবয়াতগি গববষণায় িাবদর প্রবয়াগগুতলর

কবয়কটি উদাহরণ নীবে তেতিি হবয়বেI

❑ Green chemistry বাবরাটি নীতি EPA এর পল আনাস্তাস এবং জন ওয়ানোর তিতর

কবরবেন এবং 1998 এর গ্রীন চকতমতি তথওতর অযান্ড প্রযাকটিস বইবয় িারা অনশুীলবন

িাবদর অথে বযাখযা কবরবেন।



1. Prevention of Waste (বজে য প্রতিবরাধ্ )

2. Maximization of Atom Economy (পরমাণ ুঅথেনীতির সবোতধ্কীকরণ)

3. Less Hazardous Chemical Syntheses (কম তবপজ্জনক রাসায়তনক সংবেষ)

4. Designing Safer Chemicals (তনরাপদ রাসায়তনবকর নকশা করা)  

5. Safer Solvents and Auxilliaries (তনরাপদ দ্রাবক এবং সহাতয়কা) 

6. Use of Renewable Feed stocks (পুননেবীকরণবযাগয তিি স্টক বযবহার)

7. Use of Catalysts (অনঘুটক বযবহার)

8. Avoid Chemical Derivatives (রাসায়তনক চিরাইবিটিিগুতল এত়িবয় েলুন)

9. Design Synthesis for Energy Efficiency (শতি দক্ষিার জনয সংবেষ নকশা)

10. Design for Degradation (অবক্ষবয়র জনয নকশা)

11. Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention (দঘুেটনা প্রতিবরাবধ্র 

জনয সহজাি তনরাপদ রসায়ন)

12. Analyze in real time to prevent pollution (দষূণ চরাবধ্ বাস্তব সমবয় তববেষণ 

করুন)

12th Principles



1. Prevention of Waste (বজে য প্রতিবরাধ্ )

বজে যটি তিতর হওয়ার পবর এটির তেতকত্সা করা বা পতরষ্কার করার চেবয় বজে য প্রতিবরাধ্ করা

িাল। তবপজ্জনক প্রতিবরাবধ্র একটি গুরুত্বপূণে প্রথম পদবক্ষপ হ'ল ঝুুঁ তকপূণে ধ্রবণর প্রজন্মবক

কমাবি রাসায়তনক রূপান্তরগুতল পুনরায় তিজাইন করার জনয রসায়নতবদবদর ক্ষমিা।

এই নীতিটি প্রবিে বনর নযায়সঙ্গিিা তনতিি কবর প্রমাতণি হয় চয প্রায় 12 তবতলয়ন টন বজে য

বা প্রায় 300 তমতলয়ন টন তবপজ্জনক বজে য মানব স্বাস্থয এবং পতরবববশর জনয (িথাকতথি

তবপজ্জনক বজে য) যুিরাবে উত্পাতদি হয়। রাসায়তনক তশল্পটি তবপজ্জনক ববজে যর চমাট

পতরমাবণর 70 শিাংশ এবং সববোচ্চ তজব তবষাি বজে য (প্রায় চদ়ি হাজার টন) উত্পাদন

কবর তমবথনল এবং জাইতলনগুতল তদবয়।



একটি িাল উদাহরণ হ'ল সবজু দ্রাবক তহসাবব ইথানবল নিুন "সবজু" উত্পাদন প্রতিয়া, যা

োরটি দ্রাবক (তমথাইতলন চলারাইি, চটট্রাহাইবরািুরান, টতলউইন এবং চহবেবনস) এর বযবহার,

পািন এবং পুনরুদ্ধাবরর প্রবয়াজনীয়িা সতরবয় চদয় িবল দ্রাবক হ্রাস পায় in প্রতি চকতজ

চসরট্রলাইন 250 চথবক 25 তলটার খরে।
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2. Maximization of Atom Economy (পরমাণু অথেনীতির সবোতধ্কীকরণ)

পরমাণু অথেনীতি এমন একটি ধ্ারণা যা রাসায়তনক রূপান্তরকরবণর দক্ষিার মলূযায়ন কবর

এবং তবতিয়াকমীবদর মবধ্য পরমাণুর সামতগ্রক ির তহসাবব কাতিি পবণযর চমাট পরমাণরু

চমাট ির অনপুাি তহসাবব গণনা করা হয়।

পতরবিে বনর পতরবিে নগুতল চববে চনওয়া যা চবতশরিাগ দক্ষ এবং বজে যবক কতমবয় আনার

জনয প্রারতিক উপাদানগুতলবক অন্তিুে ি করা হয়, চযমন, তিলস ld বয়স্ক প্রতিতিয়াটি

100% অযাটম ইবকানতমক প্রতিতিয়া হওয়ায় তরঅযাবেন্টগুতলর সমস্ত পরমাণু সাইবলািাবে

অন্তিুে ি হয়।



উদাহরণ



❑ কৃতিম পদ্ধতিগুতল এমন উপাদানগুতল বযবহার এবং উত্পাদন করবি তিজাইন করা উতেি

যা মানব স্বাস্থয এবং পতরবববশর জনয অল্প বা চকানও তবষািিার অতধ্কারী।

❑ তকেু তবষাি রাসায়তনকগুতল সবুজ প্রযুতির জনয তনরাপদ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়, যখন

চকানও তনতদেষ্ট রূপান্তরকরবণর জনয পুনবেহাল পেন্দগুতল উপতস্থি থাবক।

❑ এই নীতিটি তরএবজন্টগুতল চববে চনওয়ার তবষবয় মবনাতনববশ কবর যা সবেতনম্ন ঝুুঁ তক সৃতষ্ট

কবর এবং চকবলমাি চসৌময বাই-পণয উত্পন্ন কবর।

❑ উদাহরণস্বরূপ, পতলবস্টতরন চিামশীট পযাতকং উপাদানগুতলর তিতরবি, চলাবরাবলাবরাকাবেনগুতল

যা O3 স্তর হ্রাস, চলাবাল ওয়াতমেং এবং গ্রাউন্ড চলবিল চমাবগর অবদান রাবখ, এখন CO2

দ্বারা প্রসু্ফটিি এবজন্ট তহসাবব প্রতিস্থাতপি হবয়বে।

3. Less Hazardous Chemical Syntheses (কম তবপজ্জনক রাসায়তনক সংবেষ)



নিুন চপ্রািােগুতল তিজাইন করা চযবি পাবর যা লক্ষয প্রবয়াবগর জনয অন্ততনেতহি তনরাপদ।

িামোতসউটিকযাল পণযগুতলবি প্রায়শই তেরাের অণু থাবক এবং দটুি রূবপর মবধ্য পাথেকয জীবন

এবং মিুৃযর তবষয় হবি পাবর। উদাহরণস্বরূপ, গিে াবস্থাকালীন যখন চরসতমক থযাতলবিামাইি

পতরোতলি হয় িখন অবনক নিুন জবন্ম িয়াবহ জন্মগি ত্রুটি চদখা চদয়। প্রমাণগুতল ইতঙ্গি

চদয় চয চকবল এক এনযানটিওমাবররই তনরাময় প্রিাব রবয়বে যখন অনয আইবসামার

গুরুির ত্রুটিগুতলর কারণ।

এজনয দটুি chiral িমে আলাদািাবব উত্পাদন করবি সক্ষম হওয়া অিীব গুরুত্বপূণে।

অনুঘটকরা যা গুরুত্বপূণে প্রতিতিয়াগুতল অনুঘটক করবি পাবর যা দটুি আয়না তেবির

িমেগুতলর মবধ্য একটিরই তবকাশ লাি কবর।

4. Designing Safer Chemicals (তনরাপদ রাসায়তনবকর নকশা করা)  
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5. Safer Solvents and Auxilliaries (তনরাপদ দ্রাবক এবং সহাতয়কা)

সলবিন্টগুতল চবতশরিাগ সংবেবষ বযাপকিাবব বযবহৃি হয়। সংবেষবণ বযাপকিাবব বযবহৃি

দ্রাবকগুতল হ'ল তবষাি এবং উদ্বায়ী - অযালবকাহল, চবনতজন (পতরতেি কাতসেবনাবজতনক),

CCl4, CHCl3, perchloroethylene, CH2Cl2 । পতরবশাধ্ন পদবক্ষপগুতল তবপুল পতরমাবণ

দ্রাবক এবং অনযানয বজে য বযবহার কবর এবং উত্পন্ন কবর (উদাাঃ চিামাবটাগ্রাতি সমথেন

কবর)। এগুতল এখন আয়তনক িরল, সুপারতিটিকাল CO2 িরল, জল বা সুপারতিটিকাল

জবলর মবিা তনরাপদ সবজু দ্রাবক দ্বারা প্রতিস্থাতপি হবয়বে এবং চল, জাইওলাইটস, তসতলকা

এবং অযালতুমতনয়ার উপতরিাগ বা অিযন্তবরর অিযন্তরীণ দ্রাবক-মিু তসবস্টম বযবহার কবর।

এগুতল এমন অবনক তলনার রাসায়তনক প্রযুতির তিতি যা বাতণতজযক তবকাবশ চপৌুঁবেবে।



যখনই প্রযুতিগি ও অথেননতিকিাবব অনশুীলনবযাগয হয় িখন চকানও কাুঁোমাল বা তিিস্টক

হ্রাস করার পতরববিে পুননেবীকরণবযাগয হওয়া উতেি।

রাসায়তনক রূপান্তরগুতল কাুঁোমাল এবং তিি স্টকগুতল পুননেবীকরণবযাগয, িবব প্রযুতিগি এবং

অথেননতিকিাবব বযবহাতরকিাবব বযবহারবযাগয করার জনয তিজাইন করা উতেি।

পুননেবীকরণবযাগয তিি স্টবকর উদাহরণগুতলর মবধ্য রবয়বে কৃতষজাি পণয, এবং হ্রাসকারী

তিিস্টবকর মবধ্য রবয়বে কাুঁোমাল যা খনন করা হয় বা জীবাশ্ম জ্বালানী (চপবট্রাতলয়াম,

প্রাকৃতিক গযাস বা কয়লা) চথবক উত্পন্ন হয়। সবজু সংবেষবণর জনয, তিি স্টকগুতলবক

traditional চপবট্রাতলয়াম উত্স এ প্রতিস্থাপন করা উতেি, চযমন, নাইলন, প্লাতস্টকাইজারস

এবং লতুিবকন্টস উত্পাদন করবি প্রবয়াজনীয় অযািতপক অযাতসবির বাতণতজযক সংবেষবণ

বযবহৃি চবনতজনবক তকেুটা সময় নবায়নবযাগয এবং ননটতেক গ্লুবকাজ প্রতিস্থাপন করা হবয়বে

এবং প্রতিতিয়া হয় জবল বাতহি।

6. Use of Renewable Feed stocks (পুননেবীকরণবযাগয তিি স্টক বযবহার)



7. Use of Catalysts (অনঘুটক বযবহার)

অনঘুটক তরএবজন্টস (যিটা সিব তনবোেনী) চস্টাতেওবমতট্রক তরএবজন্টগুতলর চেবয় চসরা।

অনুঘটকগুতল অল্প পতরমাবণ বযবহৃি হয় এবং এটি একটি একক প্রতিতিয়া বহুবার কাযেকর

করবি পাবর এবং িাই চস্টাতেওবমতট্রক তরএবজন্টগুতলর চেবয় চবতশ িাল, যা অতিতরি বযবহৃি

হয় এবং চকবল একবারই কাজ কবর। এগুতল একটি প্রতিতিয়াটির তনবোেকিা বাত়িবয় িুলবি

পাবর, রূপান্তরটির িাপমািা হ্রাস করবি পাবর, তরবজন্ট তিতিক বজে য হ্রাস করবি পাবর এবং

একটি পতরষ্কার প্রযুতির তদবক পতরোতলি অবাতিি পােে প্রতিতিয়াগুতল এ়িাবি পাবর।

রাসায়তনক এবং সম্পতকে ি তশবল্পর জনয কযাটালাইতসস গুরুত্বপূণে। িারী ধ্ািব অনুঘটক

ো়িাও তজওলাইবটর মবিা নরম অনুঘটক, চিজ ট্রান্সিার অনঘুটক চযমন, িাউন এথারস,

িমবধ্েমান তশল্প অযাতপ্লবকশনগুতল সন্ধান করবে।



অনুঘটক বযবহার কবর অযাটম ইবকানতম বিক্রিয়া



অপ্রবয়াজনীয় চিরাইবিটিবজশন (ব্লতকং গ্রুপগুতলর বযবহার, protection/deprotection,

শারীতরক/ রাসায়তনক প্রতিয়ার অস্থায়ী পতরবিে ন) যতদ সিব হয় িবব হ্রাস করা উতেি

বা এ়িাবনা উতেি, কারণ এই ধ্রবণর পদবক্ষপগুতলর জনয অতিতরি তরএবজন্টগুতলর প্রবয়াজন

হয় এবং আরও বজে য উত্পাদন করবি পাবর। পতরববিে , আরও তনবোেনী এবং আরও িাল

তবকল্প তসবেটিক িম যা কাযেকরী চগাষ্ঠী সুরক্ষার প্রবয়াজনীয়িা দরূ কবর িা গ্রহণ করা

উতেি।

8. Avoid Chemical Derivatives (রাসায়তনক চিরাইবিটিিগুতল এত়িবয় েলনু)



রাসায়তনক প্রতিয়াগুতলর শতি প্রবয়াজনীয়িাগুতল িাবদর পতরববশগি এবং অথেননতিক

প্রিাবগুতলর জনয স্বীকৃি হওয়া উতেি এবং সবেতনম্ন রাখা উতেি।

9. Design Synthesis for Energy Efficiency (শতি দক্ষিার জনয সংবেষ নকশা)

10. Design for Degradation (অবক্ষবয়র জনয নকশা)

রাসায়তনক পণযগুতল এমনিাবব তিতর করা উতেি যাবি িাবদর িাংশন চশবষ, িারা
পতরবববশ জবম ও অতবেল না হবয় বরং তনরীহ তবপজ্জনক পদাবথে তবিি হয়।



11. Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention (দঘুেটনা প্রতিবরাবধ্র

জনয সহজাি তনরাপদ রসায়ন)

তববস্ফারণ, আগুন এবং পতরবববশ মতুি সহ রাসায়তনক দঘুেটনা কমাবি রাসায়তনক এবং

িাবদর িমেগুতল (কঠিন, িরল বা গযাস) তিজাইন করুনI চযমন, বযবহৃি িাইববাবরন

(অিযন্ত তবষাি এবং ঘবরর িাপমািার তনকবট তশখাবি চিবট যাওয়া) এবং কযান্সারজতনি

চবনতজন সহ চসানার পরমাণু নযাবনা পাটিে বকল তিতর। পতরববশগিিাবব চসৌময NaBH4 দ্বারা

িাইববাবরন প্রতিস্থাপন করা হবয়বে যা চবনতজবনর বযবহারবকও বাদ চদয়। নযাবনাসাবয়ন্স

এবং নযাবনাপ্রযুতি সবজু রসায়বনর আবরকটি গুরুত্বপূণে অবদান। নযাবনা চটকবনালতজ

মাইবিাবস্কাতপক এবং সাবমাইবিাবস্কাতপক ইবলকট্রতনক এবং যাতিক তিিাইসগুতলর তবকাবশর

মাধ্যবম উপকরণগুতলবি তবশাল সঞ্চয় সরবরাহ কবর।



তবপজ্জনক পদাথে গঠবনর পূববে তরবয়ল-টাইম, প্রতিয়া পযেববক্ষণ এবং তনয়িবণর অনুমতি

চদওয়ার জনয তববেষণ পদ্ধতিগুতল আরও তবকাশ করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ পািলা স্তর

চিামাবটাগ্রাতি দ্বারা তরবয়ল টাইম প্রতিতিয়া অবস্থা পযেববক্ষণ করা

12. Analyze in real time to prevent pollution (দষূণ চরাবধ্ বাস্তব সমবয় তববেষণ
করুন)
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