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বিশ্ব রববেি  ববি  াল  

িছেব ২১০ ববনই িলয়ুদূষেেব ািে  ঢলালব মলনুষ 

আ তলি হ লে ন 

িছেবব ৩৬৫ ববেনব মেে ২১০ ববনই বিরজ্জনা িলয়ুদূষেেব ািে  থলোন ঢলালব মলনুষ। শুস্ক হমৌসুেম নেেম্বব হথো এবি  রর্ যন্ত 

পুেবল  ময়টলয় দূষেেব মলত্রল থলো বিরজ্জনা অিস্থলয়। বীর্ যববন ধেব বলজধলনী ঢলাল বিেশ্বব বিতীয়  েি যলচ্চ দূবষত িলয়ুব   ব 

ব ে েি রবববিত। ঢলালব িলতলে  ক্ষুদ্র িস্তুােলব রববমলে বিশ্ব স্বলস্থয  ংস্থলব হেঁেধ হবওয়ল মলত্রলব হিেয় ১০ গুে হিব । িলয়ুদূষেেব 

ালবেে আ েেইমলব  িল স্মৃবতভ্রম হবলেেব ঝুঁবােত বেয়েছ নেবিল ী। িলয়ুদূষেো অদৃশ্য র্লতা ব ে েি িে যনল ােবেছ বিশ্ব স্বলস্থয 

 ংস্থল। 

 

রববেি  অবধবপ্তেবব বনম য  িলয়ু ও হটা ই উন্নয়ন িােেব িলতলে ব মলন রর্ যেিক্ষে হােেব তথ্য-উরলত্ত বিেেষে ােব এমন তথ্য 

বমে েছ। বিেেষেে হবখল হেেছ, ২০১৪  লে  ১৬৫ ববন বলজধলনীব িলয়ু বিরজ্জনা রর্ যলেয় বছ । রর্ যলয়ক্রেম দূষেেব মলত্রল িলড়েছ। 

২০১৫  লে  দূষেেব মলত্রল হিেড় বাঁড়লয় ১৭৮ ববন। এব রব ২০১৬  লে  দূষে বছ  ১৮২ ববন। আব ২০১৭  লে  ১৯৮ ববন রর্ যন্ত 

দূষেেব ািে  বছ  ঢলালব মলনুষ।  ি যে ষ ২০১৮  লে ব ২১০ ববনই বছ  ঢলালব িলয়ুদূষেেব মলত্রল িবম বিরজ্জনা। িছেবব অন্য 

ববনগুে ল মূ ত িষ যলাল   ওয়লয় দূষেেব মলত্রল াম থলো। 

 

বিশ্ব স্বলস্থয  ংস্থল ও জলম যলবনব ম্যলক্সপ্ললনা ইনবিটিউেটব েেিষেল অনুর্লয়ী, শুধু িলয়ুদূষেেব ালবেে িলং লেবে  িবত িছব অন্তত ২৫ 

 লজলব মলনুষ মলবল র্লেে। শ্বল -িশ্বল  হবলেে আক্রলন্ত  েে িলয় ৬৫  লখ মলনুষ। শ্বল  বনেত বেেয় এাজন মলনুষ িবতববন ফু ফুে ব 

মলেেম দুই  লজলব ব টলেবব হিব  িলতল  গ্র ে ােব থলো। এই শ্বল  গ্র েেব  ময়ই ফু ফুে  ঢুােছ অস্বলস্থযাব িস্তুােল। দূবষত 

িলয়ুব এই িস্তুােল মলনুেষব মৃত্যযো ত্ববলবিত াবেছ িে  মেন াবেছন বিবাৎ াবল। 

 

বলজধলনী ঢলালয় িলয়ুদূষে হবলেধ িেয়লজনীয় রবেক্ষর বনেত ব্যথ য  ওয়লয় েত ১৩ মলি য  লইোলট য  তল ল ও হক্ষলে িাল  ােবেছন। 

এব আেে  লইোলেট যব হবওয়ল অন্তি যতীাল ীন আেবে ব রববেিবক্ষেত বা ব্যিস্থল হনওয়ল  েয়েছ তল জলনলেত রববেি  অবধবপ্তেবব 

রববিল া ও ঢলালব দুই ব টি াবেরলেব েনব  বিিেবব ত ি ােবন  লইোলট য।  

 

রববেি  অবধবপ্তেবব এা েেিষেলয় ঢলালব িলতলে  বিেশ্বব  িেিেয় হিব   ল ফলব ডলই-অক্সলইেডব উরবস্থবত  নলক্ত  েয়েছ। ঢলালব 

িলতলে  িবত র্নবমটলেব ২৫০ মলইেক্রলগ্রলম ধূব ােল হেে  হিড়লয়।   নীয় মলত্রলব হিেয় এই রববমলে রাঁিগুে হিব । 

 

িলং লেব  রববেি  আেদল েনব (িলরল)  লধলবে  ম্পলবা ডল. আব্দু  মবতন জলনলন, বলজধলনীব িলয়ুদূষে বনেয়  ি যে ষ জববের উেে 

এে েছ ২৪ ব বমা রাঁি  তলং  ব ক্ষলথীব ফু ফুে ব  ক্ষমতল দ্রুত ামেছ। ববেনব রব ববন িলয়ুদূষে িলড়েছ। ঢলাল ি িলে ব 

অের্লগ্য   েব রববেত  েে।  

 

বিশ্বব্যলংোব এা িবতেিবেন ি ল  েয়েছ, িলয়ুদূষেেব ালবেে হর্ ক্ষুদ্রােল মলনুষ বনিঃশ্বলে ব  েে হটেন হনয়, তল হৃবেবলে এিং নলনল 

ধবেনব শ্বল েবলেেব ঝুঁবা িলড়লয়। বিবাৎ াবল ি েছন, দূবষত িলতলে ব ালবেে  াঁরলবন, শ্বল াষ্ট, ফু ফুে ব াযলন্সলব   জটি  

হবলেে আক্রলন্ত  েে মলনুষ। িলয়ুদূষে মলনুেষব াম যস্প ৃল াবমেয় ববেে। িলং লেবে ব িলয়ুদূষে   নীয় মলত্রলয় াবমেয় আনে  িছেব 



বিবাৎ ল ব্যয় ৫০ হালটি ড লব  লশ্রয়  ম্ভি  েি। বিশ্বজুেড় মলনুেষব মৃত্যযব হক্ষেত্র িত্যথ য িধলন ালবে এখন িলয়ুদূষে। 

 

জলবত ংের্ব তথ্য মেত, িলয়ুদূষেেব ালবেে বিশ্বব্যলরী িবত িছব িলয় ৭০  লখ মলনুষ অালে  মলবল র্লেেন। এব য়ল-ি লন্ত  

 

ম ল লেবীয় অঞ্চে  িলয় ৪০  লখ মলনুেষব মৃত্যযব র্টনল র্টেছ। 'বিবশ্বা িলয়ু রবববস্থবত'  ীষ যা এা িবতেিবেন িলয়ুদূষেেব ালবেে 

িলং লেবে  িছেব এা  লখ ২২  লজলব ৪০০ মলনুেষব মৃত্যয  েে িে  ি ল  য়। আব িলয়ুদূষেেব ালবেে ব শুমৃত্যযব তলব ালয় বেয়েছ 

িলং লেবে ব নলম।  

 

এ বাম রবববস্থবতেত আেলমীাল  বুধিলব (৫ জুন) বিশ্বব্যলরী রলব ত  েি রববেি  ববি । ঈদু  বফতেবব ালবেে িলং লেবে  

ববি টি রলব ত  েি আেলমী ২০ জুন। এিলব ববি টিব িবতরলদ্য  েে- 'িলয়ুদূষে'। িলং লেবে ব হিক্ষলরেট ববি টিব িবতরলদ্য 

 েে- 'আসুন িলয়ুদূষে হবলধ াবব।' ববি টি উর েক্ষ িধলনমন্ত্রী রববেি  রবা ও রববেি  হম লব উেিলধন াবেিন। হব ব্যলরী 

ব যলব , আে লিনল  েল, বৃক্ষেবলরে ও  লবলেবে  েলেছব িলবল বিতবে াবল  েি। 

 

রববেি , িন ও জ িলয়ু রববিতযন মন্ত্রেল েয়ব  বিি আিদুল্লল  আ  ম  ীন হিৌধুবী িে ন, দূষে িেে ইট িস্তুত ও েলটল স্থলরন 

বনয়ন্ত্রে ( ংে লধন) আইন ২০১৯ জলবব াবল  েয়েছ। রববেি   ংবক্ষে, রববেি েত মলন উন্নয়ন ও রববেি  দূষে বনয়ন্ত্রে নল াবেত 

রলবে  এ বডবজ অজযন াবল  ম্ভি  েি নল।  

 

রববেি , িন ও জ িলয়ু রববিতযন মন্ত্রেল েয়ব উরমন্ত্রী  লবিবুন নল লব িে ন, িলয়ুদূষেেব ফে  বিে ষ ােব বলন্নল এিং জ্বল লবনব 

হধাঁয়ল হথো িলয় ৩৮  লখ মলনুষ মলবল র্লয়। হবে  ইটেলটলব হধাঁয়ল, উন্মুক্ত ট্রলো বনম যলে  লমগ্রী রববি ন এিং উন্মুক্ত বনম যলে ালর্ যক্রম, 

েলঙল বলস্তলর্লট, া ালবখলনলব ালে ল হধাঁয়ল, র্লনিল েনব ালে ল হধাঁয়ল ইতযলববো িলয়ুদূষেেব মূ  উৎ  ব ে েি বিবিত াবল  েয়েছ। 

রববেি  অবধবপ্তব র্লনিল েনব ালে ল হধাঁয়ল বনয়ন্ত্রেে বনয়বমত হমলিলই োলট য রববিল নল াবেছ। 

 

রববেি , িন ও জ িলয়ু রববিতযন মন্ত্রেল েয়ব মন্ত্রী হমল.  ল লি উবিন িে ন, িলয়ুদূষেেব মলত্রল  লি যক্ষবো রববিীক্ষেেব জন্য ঢলাল, 

িট্টগ্রলম, খু নল, বলজ ল ী, ব ে ট, নলবলয়েেঞ্জ ও েলজীপুব   েব হমলট ১১টি  লি যক্ষবো িলয়ুমলন রববিীক্ষে হাে স্থলরন াবল  েয়েছ। 

হবে ব িড়   বগুে লেত আবও ১৫টি িলয়ুমলন রববিীক্ষে র্ন্ত্র স্থলরেনব উেদ্যলে হনওয়ল  েয়েছ। বিন এয়লব অযলেেব খ ড়ল িেয়ন 

াবল  েয়েছ।  

 

 

 

 

 


