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আজ আ জািতক শ  সেচতনতা িদবস

শাহীন রহমান ॥ শ  দূষেণর হাত থেক রহাই পাে  না নগরবাসী। শ  দূষেণর হাত থেক র া পেত আলাদা
নীিতমালা করা হেলও এই নীিতমালা কউ মেন চেল না। ফেল য যার ই ামেতা গািড়র হন বািজেয় রা ায় চলাচল
করেছ। পিরেবশ অিধদফতর জানায়, নীিতমালা অ যায়ী রাজধানী ঢাকায় যখােন সেবা  শে র মা া থাকা উিচত
৩৫ থেক ৭৫ ডিসবেলর মেধ  সখােন পাওয়া যাে  ১৩২ ডিসবল পয । িবেশষ রা বলেছন এই মা ার শ
মানব াে র জ  ভয়াবহ।

পিরেবশ অিধদফতেরর জিরেপ দখা গেছ ঢাকাসহ িবভাগীয় শহর েলােত যানবাহন এবং এর হন শে র ধান
উৎস িহেসেব উেঠ এেসেছ। হন গণনায় দখা যায়, অেনক ােনই মা  ১০ িমিনেট ৫শ’ থেক ১ হাজারবার বাজােনা
হে । এছাড়া সামািজক, রাজৈনিতক ও ধমীয় অ ান, িনমাণ কাজ এবং কল-কারখানা থেকও শ  দূষণ হে ।

এিদেক  শ  দূষণ  রােধ  সেচতনতা  তিরেত  আজ পািলত হে  আ জািতক  শ  সেচতনতা  িদবস। িদবসিট
পালেনর জ  পিরেবশ অিধদফতেরর প  থেক কমসূচী নয়া হেয়েছ। এই কমসূিচর মেধ  রেয়েছ শাহবাগ জাতীয়
জা ঘেরর সামেন সমােবশ। পিরেবশ অিধদফতর জানায়, ১৯৯৬ সাল থেক িব ব াপী িদবসিট পািলত হে । শ
দূষণ িনয় েণ সেচতনতা সৃি র লে  িতবছর এি ল মােসর শষ বধুবার আ জািতক শ  সেচতনতা িদবস
পািলত হয়। িবগত চার বছর পিরেবশ অিধদফতেরর উেদ ােগ আ জািতক শ  সেচতনতা িদবস উদযািপত হেয়
আসেছ। তেব বসরকারী সং ার উেদ ােগ দেশ এক যেুগর বিশ সময় ধের িদবসিট উদযািপত হয়। জানা গেছ
শ  দূষণ রােধ িদবস পালেনর মেধ  সীমাব  রেয়েছ। এিট রােধ আইেনর কাযকর কান েয়াগ নই। এিদেক
সরজিমেন দখা যাে  পিরবহন চলাচল বা িনমাণ কায পিরচালনা অথবা সভাসমােবশ বা িবিভ  অ ােন মাইক বা
য  ব বহােরর ে  কান আইন মানা হে  না। সাধারণ জনগেণর এ িবষেয় কান সেচতনতা নই। এ ে
ব াপক াচািরতার েয়াগ ঘটেছ বিশ।

িবেশষ রা বলেছন, আকি ক তী  শে  মা ষ আংিশক বা স ণূ বিধর হেয় যেত পাের। দীঘিদন মা ািতির
শে র মেধ  অব ান করেল কােন শানার মতা লাপ পায়, যা আর িফের পাওয়া যায় না। িব  া  সং ার িহসাব
মেত িব  জনসংখ ার ৫ শতাংশ বণজিনত সম ার কারেণ  তােদর িনত  জীবেন নানা  ধরেনর িতব কতার
স খুীন হে । বাংলােদেশ ১১.৭ শতাংশ মা ষ উভয় কােন শানার মতা হািরেয় ফেলেছ। এছাড়া শ  দূষেণর
কারেণ  র চাপ  বিৃ ,  দ েন  পিরবতন,  ৎিপ-  ও  মি ে  অি েজন কেম  যেত  পাের।  এেত  াসক ,
মাথােঘারা, বিম বিম ভাব, বিম হওয়া, িদক ভেুল যাওয়া, দেহর িনয় ণ হারােনা, মানিসক িতসহ িবিভ  ধরেনর
অ তা তির হয়।

িব  া  সং া একজন মা েষর িতিদন িবিভ  মা ার শে র মেধ  অব ােনর মানদ  িনধারণ কেরেছ। তােদর
এই মানদ- অ যায়ী একজন মা ষ যথা েম ৯০ ডিসবল শে র মেধ  ২ ঘ া ৩০ িমিনট, ১০০ ডিসবল শে র
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মেধ  ১৫ িমিনট, ১১০ ডিসবল শে র মেধ  ৩০ সেক ড, ১২০ ফই শে র মেধ  ৯ সেক ড এবং ১৩০ ফই
শে র মেধ  ০১ সেকে ডর কম সময় অব ান করেত পােরন। অথচ ঢাকায় শে র মা া পাওয়া যাে  ১৩০
ডিসবল পয ।

িবেশষ রা বলেছন সেবা  ৭৫ ডিসবল শ েক সহনীয় িহেসেব ধরা হয়। এিদেক শ  দূষেণর িতর হাত থেক
জনসাধারণেক র া িদেত দেশ শ দূষণ (িনয় ণ) িবিধমালা, ২০০৬ এ এলাকােভেদ শে র মানমা া িনধারণ
করা হেয়েছ। যখােন রাত ও িদন ভেদ সবিন¤œ ৪০ ডিসবল এবং সেবা  ৭৫ ডিসবল শ  অ েমািদত রেয়েছ।
এই নীিতমালায় ঢাকােক পাঁচিট এলাকায় ভাগ কের িতিট এলাকার জ  শে র সেবা  মা া িনধারণ করা হেয়েছ।
িদন ও রােতর জ  িনধািরত সেবা  মা ার শ  হে  নীরব এলাকায় ৪৫ ও ৩৫ ডিসবল, আবািসক এলাকায় ৫০
ও ৪০ ডিসবল, িম  এলাকায় ৬০ ও ৫০ ডিসবল, বািণিজ ক এলাকায় ৭০ ও ৬০ ডিসবল এবং িশ  এলাকায়
৭৫ ও ৭০ ডিসবল। িক  জিরেপ দখা গেছ রাজধানী ঢাকাসহ দেশর িবভাগীয় শহেরর কাথাও শে র মা া এই
মানদে-র মেধ  সীিমত নই। কাথাও কাথাও তা ি েণর বিশ।

স িত পিরেবশ অিধদফতর দেশর আটিট িবভাগীয় শহের শে র মানমা া পিরমাপ িবষয়ক একিট জিরপ কেরেছ।
দখা গেছ সবখােনই শে র মানমা া অিত ম কেরেছ। রকডকতৃ আকি ক শে র মা া হে , ঢাকায় সেবা

১৩২ ডিসবল, ও সবিন  ৫১ ডিসবল, চ ােম সেবা  ১৩৩ ডিসবল ও সবিন  ৪৭ ডিসবল, িসেলেট সেবা
১৩১ ডিসবল ও সবিন  ৫০ ডিসবল, খুলনায় সেবা  ১৩২ ডিসবল ও সবিন  ৪২ ডিসবল, বিরশােল সেবা
১৩১ ডিসবল ও সবিন  ৫৪ ডিসবল, রংপেুর সেবা  ১৩০ ডিসবল ও সবিন  ৪৬ ডিসবল, রাজশাহীেত সেবা
১৩৩ ডিসবল ও সবিন  ৫৬ ডিসবল এবং ময়মনিসংেহ সেবা  ১৩১ ডিসবল ও সবিন  ৪৭ ডিসবল।

পিরেবশ অিধদফতর পিরচালক ফিরদ আহেমদ বেলন, শ  দূষণ  (িনয় ণ)  িবিধমালা,  ২০০৬ অ সাের, নীরব
এলাকা অথাৎ িশ া িত ান, হাসপাতাল, উপাসনালয় রেয়েছ এমন এলাকায় চলাচলকােল যানবাহেন কান কার
হন বাজােনা যােব না। আবািসক এলাকার শষ সীমানা হেত ৫শ’ িমটােরর মেধ  িনমাণ কােজর ে  ইট বা পাথর
ভা ার মিশন ব বহার করা যােব না এবং স া ৭টা থেক সকাল ৭টা পয  িমকচার মিশনসহ িনমাণ কােজ
ব ব ত অ া  য  বা য পািত ব বহার করা যােব না। কান ধরেনর অ ােন শে র মানমা া অিত মকারী কান
য পািত দিনক ৫ ঘ ার বিশ সময়ব াপী ব বহােরর অ মিত দান করা যােব না এবং অ েমাদেনর সময়সীমা
রাি  ১০টা অিত ম করেব না। অথচ ঢাকায় কাথাও এই নীিতমালা মেন কমকা- পিরচালনা করেত দখা যায়িন।

ইউেরািপয়ান হাট জানােল কািশত এক গেবষণা িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ, যানবাহেনর শ  দূষেণর কারেণ
ােকর ঝুঁিক বেড় যায়। িবেশষ কের ৬৫ িকংবা এর চেয় বিশ বয়সীেদর ে  এ ঝুঁিক আরও বিশ। গেবষণায়

বলা হেয়েছ, ৫০ হাজােররও বিশ লােকর ওপর এক জিরপ শেষ দখা গেছ অিতির  িত ১০ ডিসবল শে র
জ  ােকর ঝুঁিক বােড় ১৪ শতাংশ। এ ঝঁুিক গেড় সব বয়সীেদর ে ই েযাজ । িক  ৬৫ বছেরর বিশ
বয়সীেদর ে  িত ১০ ডিসবল শে  ােকর ঝঁুিক ২৭ শতাংশ বােড়।

নতুন এ গেবষণায় দখা গেছ যানবাহেনর িনয় ণহীন শে র কারেণ ােকর ঝঁুিকও বাড়েত পাের। গেবষণায় বলা
হেয়েছ, সবধরেনর ােকর ে  ৮ শতাংশ এবং ৬৫ বছেরর বিশ বয়সীেদর ে  ১৯ শতাংেশর জ  দায়ী
যানবাহেনর অিতির  শ । এছাড়া শে র কারেণ চাপ তির হয় এবং তা ঘেুমর ব াঘাত ঘটায়। এর ফেল র চাপ ও

দ ন বেড় যায়

দেশর শ  দূষণ নীিতমালায় এ ধরেনর অপরােধর জ  ১ মােসর কারাদ  বা ৫ হাজার টাকা জিরমানা বা উভয়দে

ভয়াবহ শ দূষণ- দশ িমিনেট হাজার বার হন » থম পাতা » DAILYJA... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/417760/

2 of 3 4/24/2019 10:18 AM



দি ত করার িবধান রেয়েছ। পরবতী দফায় একই অপরােধর জ  ৬ মােসর জল বা ১০ হাজার টাকা জিরমানা বা
উভয়দে  দি ত করার িবধান রেয়েছ। িবিধমালা তির পর আজ পয  শ  দূষেণর অিভযােন কােরা জল দয়ার
ঘটনা ঘেটিন। অব  শ  দূষেণর অিভেযােগ িকছু িকছু যানবাহেনর জিরমানা করা হেয়েছ।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by
dailyjanakantha.com
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