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রাজধানীর বা ষণ িনয় ণ 

পিরেবশ অিধদ র িনমল বা  ও টকসই উ য়ন কে র আওতায় ২০১৪ সােলর এি ল হইেত িতিদন রাজধানী ঢাকার বা র মান 
পরী া কিরয়া আিসেতেছ। এই অিধদ েরর বাতােসর মান পযেব ণ কে র সাম িতক এক তে  দখা যায়, গত কেয়ক ব সের 
ধারাবািহকভােব রাজধানীেত বা ষেণর সময় ও িদন বািড়েতেছ। সাধারণত নেভ র হইেত মাচ পয  রাজধানীর বাতাস িষত 
থােক। ত ে  সবচাইেত বিশ ষণ থােক িডেস র হইেত ফ য়াির পয । শীতকালীন তার কারেণ এই সময় বাতাস সহেজই 
িষত হইয়া পেড়। িক  বতমােন মাচ ও এি ল মােসও বাতােস ষেণর মা া বিশ দখা যাইেতেছ। আবার পিরেবশ সং া  আেরক 

গেবষণায় দখা যায়, ২০১৬ সােল ১২৯, ২০১৭ সােল ১৮৫ ও ২০১৮ সােল ১৯৭ িদন রাজধানীর বা  িছল মারা ক অ া কর। 
গেবষকরা বিলেতেছন, ঢাকার বাতােস ত ষণকারী পদাথ ছড়াইয়া পিড়েতেছ ধানত অিনয়ি ত িনমাণকােজর কারেণ। িবেশষ 
কিরয়া মে ােরল ও এিলেভেটড এ ে সওেয়র কাজ যসব এলাকায় চিলেতেছ, সখােন ষেণর মা া লনা লকভােব বিশ। এই 

াপেট গত ১৩ মাচ হাইেকাট চরম হতাশা ও াভ কাশ কিরয়ােছন। আগামী ১০ এি ল পিরেবশ অিধদ েরর 
মহাপিরচালকেক (িডিজ) আদালেত তলব করা হইয়ােছ। 

আ জািতক সং া েলার মেত, িবে  বা ষেণর কবেল থাকা রাজধানী শহর েলার মে  ঢাকার অব ান ি তীয়। এই শহেরর 
বাতােস  ব  কিণকার পিরমাণ িব  া  সং ার ব িধয়া দওয়া মা ার চাইেত ১০ ণ বিশ। ইহােত া জিনত নানা সম া 
দখা িদেতেছ। বাংলােদশ অ াজমা অ ােসািসেয়শেনর মেত, দেশ হ পািন বা াসক জিনত রাগীর সং া ায় এক কা  এবং 
িত ব সর তন কিরয়া যাগ হইেতেছ ায় আড়াই হইেত িতন ল  মা ষ। ইহার ধান কারণ বা ষণ— যাহা ইটভাটা, 

অপিরকি ত িশ ায়ন, যানবাহন হইেত িনগত িবষা  ধ য়া, ভবন বা রা াঘাট িনমাণ সং া  লাবািল ইত ািদর কারেণ ি  হয়। 
গেবষকরা বিলেতেছন, ঢাকার ৯০ শতাংশ বািস া এখন বা ষেণর িশকার। ৪০ শতাংশ বািস া াসনালীর রােগ আ া । 
ইহাছাড়া িনউেমািনয়া, ংকাই স, চােখর সম া, সিদ, কািশ, য া, দেরাগ, অ াজমা, স স ক া ারসহ িবিভ  রােগর কারণ 
বা ষণ। উে েগর িবষয় হইল, ষণকারী িত ােনর বিশরভাগই সরকাির। তাহারা ষণেরােধ িনয়িমত পািন িছটােনা, কমে ে র 
চািরপাশ যথারীিত িঘিরয়া রাখা ইত ািদ দািয়  স কভােব পালন কিরেতেছ না। সব েলা অবকাঠােমা িনমাণকারী িত ােনর জ  
ষণ িনয় েণ থক বােজট থােক। িক  অেনক সময় এই খােত য় না কিরয়া তাহা নাফায় পা র করা হয় যাহা মােটও 
ত ািশত নেহ। তাই ষণকারীেদর িব ে  িনয়িমত অিভযান পিরচালনা অত াব ক। 

রাজধানীেত বা ষণ ি র পিরে ি েত াভািবকভােব  ওেঠ, তাহা হইেল িক উ য় লক কমকা  ব  কিরয়া িদেত হইেব? 
তাহা িন য়ই নেহ। তেব যসব কা ািন বা িত ান উ য়ন লক কমকাে  জিড়ত, তাহােদর চ া কিরেত হইেব যাহােত ষণ 
কম হয় বা তাহা িনয় েণ থােক। এইজ  িতিদন অ ত ই বলা পািন িছটাইবার ব া কিরেত হইেব। তাহাছাড়া য সময় ষণ 
এক  বিশ ছড়াইবার আশ া থািকেব, সইসময় নাগিরকেদর নানাভােব সতকবাতা দান করা যায়। আবহাওয়া বাভাস দওয়ার 

চলন আমােদর দেশ ব িদন ধিরয়াই বহাল আেছ। ইহার পাশাপািশ বা ষেণর বাভাস িদবার কথা একসময় উ েলও তাহা 
এখনও কাযকর হয় নাই। এই াপাের েয়াজনীয় ব া হেণ আমরা সংি  ক পে র ি  আকষণ কির। 

  

 


