
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
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ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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বাংলােদেশ সািবকভােব পিরেবশ দষূেণর কারেণ মতুৃ র সংখ া মবধমান। িব ান সামিয়কী ল ানেসট
ব সর ইেয়ক আেগ এক গেবষণায় বিলয়ািছল য, ২০১৫ সােল িব ব াপী ৯০ ল  মা ষ িবিভ  কার
দষূেণর িশকার হইয়া াণ হারাইয়ােছন। এই দষূণ হইেত সবচাইেত বিশ মতুৃ  ঘিটয়ােছ বাংলােদেশ।
ইহার পর তািলকায় িছল আি কার দশ সামািলয়ার নাম। এখন পয  এই পিরি িতর খুব একটা উ িত
হয় নাই। স িত বি ক বায়দুষূেণর ঝঁুিকিবষয়ক ‘দ  ট অব াবাল এয়ার ২০১৯’ শীষক িতেবদন

কাশ কিরয়ােছ ইউিনভািসিট অব ি িটশ কলাি য়ার হলথ ইেফ  ইনি িটউট ও ইনি িটউট ফর হলথ
মি কস অ া ড ইভ ালেুয়শন। তাহােত বলা হইয়ােছ,  িবে র য পাঁচিট দেশর শতভাগ মা ষ দিূষত

বায়রু মেধ  বসবাস কের, ত েধ  বাংলােদশ অ তম। আর বায়দুষূণজিনত মতুৃ র সংখ ার িদক হইেত
িবে  বাংলােদেশর অব ান এখন প ম। িব  জুিড়য়া বায়দুষূণ ব  করা না গেল বতমান সমেয় জ
নওয়া  িশ েদর  গড়  আয়ু  ২০  মাস  কিমেব।  ইহার  আেগ  গত  মাচ  মােস  যু রা িভি ক  িত ান

এয়ারিভজু য়ােলর ‘িব  বাতােসর মান িতেবদন ২০১৮’ ত বলা হয়, িবে  সবািধক বায়দুষূেণর কবেল
থাকা রাজধানী শহর িলর তািলকায় ঢাকার অব ান ি তীয়। এই শহের বাতােস ু  ব কণার (পািট েলট
ম াটার বা িপএম ২.৫) পিরমাণ িব  া  সং ার বািঁধয়া দওয়া মা ার চাইেত ায় ১০ ণ বিশ।

কৃতপে  উ য়নশীল ও অ ত দেশ দষূেণর ে  সবচাইেত বড় ধরেনর ভাব ফিলেতেছ বায়দুষূণ।
দষূণজিনত মতুৃ র ই-তৃতীয়াংেশর িপছেন রিহয়ােছ এই কার দষূণ। দষূণ িবিভ  কার, যমন— বায়,ু
পািন,  ালািন,  ািনেটশনসহ পিরেবশ দষূণ  ইত ািদ।  তেব ইহার মেধ  বায়দুষূেণ  মতুৃ র হার বিশ
হইেলও এই ব াপাের আমােদর সেচতনতা এখনও কম। এই কার দষূেণর ধান ইিট উপাদান হইল
িশ কারখানার বজ  ও যানবাহেনর ধাঁয়া। নন-কম ােয়  িশ  ও অপযা  বজ  ব ব াপনার কারেণ
িবেশষত শহেরর বাতাস  দিূষত হইেতেছ অিধক হাের।  বাতােস  থাকা  রা াঘাট ও  িনমাণাধীন  িবিভ
াপনার ধিুলকণা, সালফার ডাইঅ াইড, নাইে ােজন অ াইড, হাইে াকাবন, কাবন মেনাঅ াইড, িসসা

ও অ ােমািনয়া বাতাস দষূেণর জ  ব লাংেশ দায়ী। ইটভাটার ধায়ঁা এই ধরেনর দষূেণর আেরকিট বড়
কারণ। এই বায়দুষূণ িশ র বিু ম া িবকাশ ও ায়রু মারা ক িতসাধন কিরেতেছ। গভবতী মিহলােদর
গভপাত ও মতৃ িশ  সেবর ঝুঁিক বিৃ  কিরেতেছ। ইহার কারেণ অসং ামক রাগ যমন— হূদেরাগ,

াক ও ফুসফেুসর ক া ার বািড়েতেছ। গেবষণায় দখা িগয়ােছ, এই প দষূেণর সিহত দাির , অ া
ও সামািজক অিবচােরর িবষয় িলও অ া ীভােব জিড়ত।

পিরেবশ দষূণ ও পিরেবশ সংর ণ বতমান সমেয়র সবচাইেত পূণ ই । িশ া-দী া বিৃ র কারেণ
এই ব াপাের আমােদর সেচতনতা বািড়েলও এখেনা তাহা কাি ত পযােয় উ ীত হয় নাই। অতএব, ধু
বায়দুষূণ  নেহ,  সব  ধরেনর দষূেণর মা া  িনয় েণ  সরকােরর সেবা   দওয়া  উিচত।  এইজ
পিরেবশ সংর ণ আইেনর যথাযথ েয়াগ ও বা বায়ন িনি ত করা েয়াজন। িবেশষ কিরয়া বায়দুষূণ

িতেরােধ িনয়িমত পািন িছটােনা ও ইহার পূবাভাস দওয়ার ব াপাের আমােদর সি য় হইেত হইেব।
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