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"দষূণের হুমকি এবং ঝ ুঁ কি" বাংলা বই (ইংণরজি সারাংশ সহ) 
"Threats and Risks of Pollution" Bengali Book (with English Summary) 

বাংলাভাষী গণবষো কবজ্ঞানী এবং বাঙাকল সাধারে সম্প্রদাণ়ের িনয  

by Golam Kibria, Ph.D;  published January 2023 

 

পাকি সম্পদ, ফসল, সাম কিি খাবার, 

জীবববকিত্র্য এবং মািব স্বাণযযর উপর দূষণের 

হুমকি এবং ঝ ুঁ কি” বইটি মূলত দূষেিারীর 

রসায়ি (chemistry), দূষেিারীর 

ইণিািক্সিণিালক্সজ (ecotoxicology) এবং 

দষূেিারীর িক্সিণিালক্সজর (toxicology) 

প্রেক্ষাপণি দষূেিারীণদর েভাণবর উপর 

আণলািপাত িণর ।  

 

বইটিণত প্রমাি  ২০  টি অধ্যায় রণয়ণে: জলবায়  

পকরবততি (০৬ অধ্যায়), প্লাকিি দষূে (০৩ 

অধ্যায়), পারকসসণিন্ট অর্ তাকিি পল িযান্টস  

(persistent organic pollutants) (০২ 

অধ্যায়), ধ্াতু দষূে (০২ অধ্যায়), িাইণরাণজি 

এবং ফসফরাস দূষে (০২ অধ্যায়), 

প্রপণরাকলয়াম প্রতল দষূে (০১ অধ্যায়), অযাকসড 

মাইি প্রেণিজ (০১ অধ্যায়), প্রিিিাইল বজতয 

(০১ অধ্যায়), ফাম তাকসউটিিযাল ওষ ধ্ (০১ 

অধ্যায়), এবং পয়়ঃকিষ্কাশি জল (০১ 

অধ্যায়)। দষূে ঝ ুঁ কি বইটি সহজ, সংকক্ষপ্ত ও 

সরল বাংলায় প্রলখা হণয়ণে । এটি সম্ভবত 

জটিল দূষে সম্পকিতত বাংলা ভাষায় প্রলখার 

েথম েণিষ্টা ।  

 

বইটির পাে্ডুকলকপ কতিজি কবশ্ব দষূে 

কবণশষজ্ঞ এবং ইণিািক্সিণিালক্সজি 

পর্ তাণলািিা িণরণেি এবং স পাকরশ িণরণেি 

। এই বইটি এিাণডকমি এবং র্ণবষো েকতষ্ঠাি, পকরণবশ কিয়ন্ত্রি এবং সরিারী পকরিল্পিাকবদণদর জিয 

অপকরসীম মূলযবাি হণব; কিন্তু এোডাও, র্ারা দূষণের কবষণয় আগ্রহী এবং উকিগ্ন তারা এই বই প্রথণি উপিৃত 

হণবি । বাংলাভাষী র্ণবষো কবজ্ঞািী এবং সাধ্ারে বাঙাকল সম্প্রদায় র্ারা মণি িণরি প্রর্ বইটি তাণদর র্ণবষো বা 

সণিতিতামূলি কশক্ষার জিয উপিারী হণব তারা কবিামূণলয এিটি ই-ব ণির জিয অি ণরাধ্ িরণত পাণরি। 

ইণমইল পাঠাণিার টঠিািা:  kibriagolam0@gmail.com 

 

"Threats and Risks of Pollution" Bengali Book (with English Summary) 
For Bengali-speaking research scientists and the Bengali general community 

Threats and Risks of Pollution to Water Resources, Crops, Seafood, Biodiversity and Human Health” focuses on 

the effects of pollutants in the context of pollutant chemistry, pollutant ecotoxicology and pollutant toxicology. 
The book has a total of 20 chapters: Climate Change  (06), Plastic Pollution (03), Persistent Organic Pollutants 

(02), Metal Pollution (02), Nitrogen and Phosphorus Pollution (02), Petroleum Oil Pollution (01), Acid Mine 

Drainage (01), Textile Waste ( 01), Pharmaceutical Drugs (01), and Sewage Water (01). The pollution risk book 

is written in simple, concise and plain Bengali. This is perhaps the first attempt to write a book in Bengali on 

complex pollution risks. This book will be of immense value to academic and research institutions, environmental 

regulators and government planners; but also to anyone interested and concerned about pollution who will benefit 

from this book. The manuscript of the book was reviewed and recommended by three world pollution experts and 

ecotoxicologists. Bengali-speaking research scientists and the general Bengali community who feel that the book 

will be useful for their research or awareness-raising education can request an e-book free of charge. Email 

address: kibriagolam0@gmail.com 
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