
১২ মাচ ২০১৯ 

বা ষেণর অিভশাপ থেক ব চােত হেব রাজধানী ঢাকােক 

িনতাই চ  রায় 

িত বছর িবিভ  অ খ-িব েখ িথবীেত যত মা ষ মারা যায় তার চেয় অেনক বিশ মা ষ মারা যায় পিরেবশ ষেণর কারেণ। 
বতমান িবে  মা েষর র প ম কারণ হেলা বা ষণ। বা ষেণর ভােব এ বছর িথবীেত ৭০ লাখ মা েষর অকাল  হেত 
পাের বেল আশ া করা হে । সই সে  অথনীিতেত বড় ধরেনর ভাব ফলেত পাের বা ষণ। ি নিপেসর দি ণ- ব এিশয়ার 
িনবাহী পিরচালক ইেয়ব সােনার মেত, বা ষণ মা েষর জীিবকা ও ভিব ৎ ংস কের িদে । মা েষর  ছাড়াও বা ষেণর 
কারেণ িব াপী িচিকৎসা বাবদ খরচ হে  ২২৫ িবিলয়ন ডলার। বা ষেণর মারা ক ভাব পড়েছ আমােদর া  এবং সি ত 
অেথর ওপরও। ‘ বি ক বা মান চক-২০১৮’ অ সাের িবে র িবিভ  দেশর রাজধানীর মে  সবেচেয় িষত বাতােসর রাজধানী 
শহর হেলা ভারেতর িদি । আর ি তীয় শীষ বা ষেণর রাজধানী শহর হেলা বাংলােদেশর ঢাকা। স িত (৪.৩.২০১৯) 

ইজার া িভি ক গেবষণা িত ান ি নিপস ও এয়ার িভ য়াল িবে র িবিভ  দেশর ৩ হাজার ৯৫  শহেরর বা র ণগতমান 
িনেয় গেবষণা কের এ িতেবদন কাশ কেরেছ। িতেবদেন আরও উে খ করা হয়, িবে র সবেচেয় িষত ৩০  শহেরর মে  
২২  ভারেতর, ৫  চীেনর, ২  পািক ােনর এবং অ  ১ র মে  বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকা শহর রেয়েছ। ষেণর শীেষ থাকা 
৩০  শহেরর মে  ঢাকার অব ান ১৭তম।  

বাতােস ২ দশিমক ৫ াে ািমটার ােসর  কণােক িপএম ২ দশিমক ৫ বলা হয়। অিত  হওয়ায় সহেজই এ কণা  
মানবেদেহ েবশ কের। বা ষেণ র অ তম কারণ হেলা  এসব কতা। িতেবদন অ য়ায়ী িবিভ  দেশর রাজধানীর মে  
এ ধরেনর  কণা সবেচেয় বিশ আেছ িদি র বাতােস, িত ঘনিমটাের ১১৩ দশিমক ৫ মাইে া াম। রাজধানী িহেসেব এরপরই 
সেবা  অিত  ব কণা রেয়েছ ঢাকার বাতােস, িত ঘনিমটাের ৯৭ দশিমক ১ মাইে া াম। তীয় সেবা   ব কণা রেয়েছ 
আফগািন ােনর রাজধানী কা েলর বাতােস, িত ঘনিমটাের ৬১ দশিমক ৮ মাইে া াম। 

িব  সং ার মান অ য়ায়ী, বাতােস অিত  কণার ঘন  িত ঘনিমটাের ১০ মাইে া াম হেল তােক াভািবক িহেসেব ধরা হয়। 
স িহেসেব ঢাকার বাতােস য মা ায় অিত  ব কণা রেয়েছ, তা বই অ া কর মা া িনেদশ কের। এসব কণা ক ন ও 

তরেলর িম েণ ািত  ফ টা আকােরর বাতােস ভেস বড়ায়। েলর মেতা চওড়া জায়গার মে  ৪০  িপএম ২.৫ ব কণা 
আটাআ ভােব সং  হেয় থাকেত পাের। এই কণা অিত সহেজই িনঃ ােসর মা েম মা েষর দেহ েবশ কের। িচিকৎসকেদর 
মেত, বাতােস সহনীয় মা ার অিতির  অিত  এ ব কণা  ময়ােদ মাথা থা, াসতে র রাগসহ নানা ািধর জ  দায়ী। 
এর ভােব দীঘ ময়ােদ স স ক া ার, হাটঅ াটাক, অ াজমা, ংকাই েসর মেতা জ ল রাগ হেত পাের। ব ািধ 
িবেশষ গেণর মেত, বাতােস অিত  ব কণার কারেণ হ পািনসহ াসতে র রাগ বিশ হয়। াসত  ছাড়াও বা ষেণর কারেণ 
িকডিন ও িলভার িত  হয়। িবিভ  ধরেনর চমেরােগর কারণও বা ষণ। 

পিরেবশ িবেশষ রা বেলন, সনাতন ইটভাটা, রাতন যানবাহন, কলকারখানার কােলা ধ য়া, অ ল গাছপালা, অপিরকি ত 
নগরায়ণ ও িনমাণকাজ রাজধানী ঢাকার বা ষেণর অ তম কারণ। সনাতন প িতর ইটভাটার কারেণ শতকরা ৫৮ ভাগ বা ষণ 
হয়। রাতন গািড়র জ  বা ষণ হয় ২০ ভাগ। আর অবকাঠােমা িনমাণকােজ বা ষণ হয় শতকরা ২০ ভাগ এবং িশ কারখানার 
কারেণ বা ষণ হয় শতকরা ১০ ভাগ। এছাড়া বাতােস িসসার উপি িতও বা ষণ মা ােক ি  কের। াটাির িশ  বাতােস 
বা ষেণর মা ােক বািড়েয় লেছ। সমেলাচকরা বলেছন, শাসেনর কমকতােদর সে  পিরেবশবাদীেদর সম য়হীনতার কারেণ 
রাজধানী ঢাকার পিরেবশ পিরি িতর কােনা মান উ িত হে  না। বা ষণেক সহনীয় পযােয় আনেত হেল িস  করেপােরশন, 
ওয়াসা, াস কা ািন েলা, িব ৎ িবভাগ, িবএর এ, কারখানা পিরদশন অিধদ র ও িলেশর সমি ত উে াগ েয়াজন। আর 
আমরা মেন কির, পিরেবশ ষণ রােধ রাজধানীর সব সবা দানকারী িত ান েলােক নগর সরকােরর মেতা এক  একক ছাতার 
িনেচ িনেয় আসা েয়াজন।  বা েক িনমল কের লেত সবাইেক একসে  কাজ করেত হেব। সরকারেক যমন দািয় শীল হেত 



হেব, তমিন পিরেবশ র ায় িনেয়ািজত িত ান ও সংি েদর তৎপরতা বাড়ােত হেব। িথবীর অ া  দেশর মেতা পিরেবশ 
ষণ িনেয় বাংলােদশও আজ উি । পিরেবশ ষেণর কারেণ জলবা  পিরবতেনর ভােব সবেচেয় বিশ িতর িশকার হে  দেশর 
িষ ও ামীণ অথনীিত। বাড়েছ আইলা, িসডর ও মহােসেনর মেতা িণঝড়। তী তর হে  নদী ভা ন। ঘরবািড়, সহায় স দ 

হািরেয় বা ত হে  হাজারও মা ষ। জলবা  পিরবতেনর ফেল বা ম-লীয় অব ার পিরবতন ঘটেছ এবং এর িব প ভাব পড়েছ 
পিরেবেশর ওপর। অ িদেক কারখানাসহ িবিভ  জায়গার ালািন থেক বা ষেণর ি  হে । িবেশষ কের অপিরকি ত 
নগরায়ণেক বা ষেণর জ  সবেচেয় দায়ী িহেসেব িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ।  বা ষেণর কারণ েলা ব  করার জ  সরকার 
ও জনগণÑ সবার সি িলত েচ া দরকার। সনাতন ইটভাটার পিরবেত আ িনক ি র িদেক যেত হেব আমােদর। দেশর দড় 
হাজােরর বিশ সনাতন ইটভাটা ত ব  করা উিচত। ইেটর িবক  ক এখন দেশই তির হে । েকর বহার বাড়ােত পারেল 
বা ষণ রােধর সে  র া পাের দেশর উবর িষজিম, রািজ ও বনা ল। বা ষেণর কারেণ বাংলােদেশ বছের ১ লাখ ২২ 
হাজার ৪০০ মা েষর  হে । আর বা ষেণর কারেণ িশ র হােরর িদক থেক পািক ােনর পেরই রেয়েছ বাংলােদেশর 
অব ান। িতেবদন অ যায়ী, িবে  সবেচেয় িষত বাতােসর শহর হেলা ভারেতর হিরয়ানা রােজ র াম। যখােন বাতােস িপএম 
২.৫-এর মা া ২০০-এর বিশ। তািলকায় শীষ ১০  িষত শহেরর মে  ােমর পেরই রেয়েছ িদি সংল  ভারেতর আেরক  
শহর গািজয়াবাদ। তীয় অব ােন রেয়েছ পািক ােনর ফয়সালাবাদ। এরপর চ থ, প ম, ষ  ও স ম ােন রেয়েছ যথা েম- 
ভারেতর ফিরয়াবাদ, িভবািড, নয়ডা ও পাটনা। অ ম ােন আেছ চীেনর তাম শহর এবং নবম ােন রেয়েছ ভারেতর লে ৗ ও 
দশম ােন রেয়েছ পািক ােনর লােহার শহর। 

ইেকানিমক টাইমেসর এক খবের জানা যায়, উ র ভারেত ফসল কাটার পর মােঠ থাকা খড় িড়েয় ফলার কারেণ  বা ষণ 
বল আকার ধারণ কেরেছ। বা ষেণর কারেণ ওই অ েল াসযে র দাহ বেড় গেছ। একই সে  এ বা ষেণর ফেল ভারত 
ানীয়ভােব িত বছর আ মািনক ৩ হাজার কা  ডলােরর আিথক িতর স ুখীন হে । বা ষেণর ভয়াবহতা থেক রাজধানী 

িদি েক ব চােনার জ  ষণিবেরাধী িবে াভ, র ািল ও িতবাদ কম িচসহ নানা ধরেনর কায ম পিরচালনা করেছ িদি র 
বািস ারা। আে ালকারীেদর মেত, িদি েক ব চােত হেল নগর পিরক নািবদেদর ন ন ধরেনর িচ া-ভাবনা ও পিরক না িনেয় 
এিগেয় আসেত হেব। বা ষেণর মা া বাড়েত থাকায় িদি েত কাজ করেত আসা িবেদিশেদর সং া াস পাে । গাছ কাটা ব  
করেত স িত িদি  ক প েক িনেদশ িদেয়েছন আদালত। এক সমী ায় দখা গেছ, ঢাকার মহাখালী, ফামেগট, মগবাজার, 
সানারগ ও এবং সােয়  াব এলাকার বাতােস িবষা  ােসর আিধক  াভািবেকর চেয় কেয়ক ণ বিশ এবং এসব এলাকায় 

বসবাসকারী মা ষ সবািধক া িঁকেত রেয়েছ। জাতীয় ব ািধ হাসপাতােলর িরেপাট অ যায়ী, দেশর ায় ৭০ লাখ লাক 
এখন হ পািন রােগ গেছ, যার অেধকই িশ । পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র এক িহসাব অ যায়ী বলা হয়, যিদ বা ষেণর পিরমাণ 
২০ ভাগ কমােনা যায়, তাহেল া র ার খরচ বছের ায় ৫০০ িমিলয়ন ডলার কেম আসেব। বা ষণ নীিতমালা ণয়ন ও 
জনসেচতনতা লক কায েমর মা েম িনমল বা  ও পিরেবেশর টকসই উ য়েনর লে  ১৪৬ কা  ৪ লাখ টাকা েয় এক  

ক  বা বায়ন হেলও বা ষণ রােধ তার অ গিত তমন মান নয়। িনমল বা  এবং টকসই পিরেবশ তীত টকসই উ য়ন 
স ব নয়। তাই বা ষণ থেক র া পেত হেল আরও াপক কায ম হণ করা েয়াজন। েয়াজন াপক জনসেচতনতা।  
সা িতক বছর েলােত বা ষণ রােধ িক  বা ব ও কাযকরী পদে প হেণর ফেল বইিজংেয় বাতােসর ণগতমােনর 
উে খেযা  উ িত হেয়েছ। ২০১৭ সােল বইিজংেয়র বাতােস অ তম ষক িপএম ২.৫Ñএর গড় ঘন  িছল িত ঘনিমটাের ৫৮ 
মাইে া াম, যা ২০১৬ সােলর লনায় ২০ শতাংশ কম। ালািন, িশ  ও যাগােযাগ কাঠােমা সংহত করাসহ িবিভ  ে  
বা ষণ রােধ কাজ করা হেয়েছ র। গত বছর পির  ালািনর সং ার, ােম কয়লা বহার িনয় ণ ও ষণকারী িশ  

িত ােনর সং ার করা হেয়েছ। এছাড়া বইিজং ক প  কেঠারভােব আইন েয়াগ, পিরেবশবা ব িত ান বা কমকা- ক 
অথৈনিতক েণাদনা দান এবং পিরেবশ র ার মানদ- ণয়ন করাসহ িবিভ  প িত েয়ােগর মা েম বা র ণগতমান 
সািবকভােব উ ত করেত স ম হেয়েছ। ২০১৮ সাল থেক বইিজং শহর ক প  অ াহতভােব িপএম ২.৫ ষণ  করেত েচ া 
চািলেয় যাে । আইন, অথনীিত ও িব ানসহ িবিভ  প িতর মা েম ষণকারী পদােথর িনগমন কমােনার কাজ এিগেয় িনেয় যাে  
নগর ক প , যার মা েম ২০২০ সােল বইিজং শহের িপএম ২.৫-এর গড় ঘন  িত ঘনিমটাের ৫৬ মাইে া ােম কিমেয় আনা 
স ব হেব বেল আশা করা হে । আমােদর কথা হেলা চীন যিদ বিজংেয়র বা ষণ মা া উে খেযা  পিরমােণ কমােত পাের, 
তাহেল ঢাকার বা ষণও কমােনা স ব। েয়াজন  সময়মেতা স ক ও কাযকরী পদে প হণ। 

[ লখক : সােবক মহা ব াপক ( িষ), নথেব ল গার িমলস িল.] netairoy18@yahoo.com 
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