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অি ে র ােথই চাই কাযকর পদে প

দূষেণর িশকার জনজীবন

দেশর জনজীবন নানা  দূষেণর চ বােল িবপ  হেয় পড়েছ। াি ক ও পিলিথেনর অিনয়ি ত ব বহার,
অপিরকি ত নগরায়ণ এবং িশ ায়েনর ফেল মারা ক িতর স খুীন হে  দেশর পিরেবশ। বায়,ু পািন
ও কােজর পিরেবেশর দূষণ এবং িশ েদর ওপর ভারী ধাতু িসসার ভােব বছের িতর পিরমাণ ায় ৪২
হাজার কািট টাকা। আর ভয় র াি ক দূষেণ বছের িত হয় ৬ হাজার কািট টাকার বিশ। াি ক
বজ ের জ  িসিট করেপােরশন েলার আলাদা  িডং  ও ব ব াপনা  না  থাকায়  গহৃ ািলর  াকৃিতক বা
অগািনক বজ ও কােজ লাগােনা  যাে  না। াকৃিতক বজ ের  সে  িমেশ  এসব াি ক ছিড়েয়  পড়েছ
পিরেবেশ। সরাসির দূষেণর পাশাপািশ জলাশেয় িমেশ জলজ াণীর জীবনচে  ভাব ফলেছ পিলিথন ও

াি ক। এ ছাড়া বায়দূুষেণ হাট অ াটাক, াক ও ক া ার বাড়েছ। বছের বায়দূুষেণ ১ লাখ ২২ হাজার
৪০০  মা েষর  মৃতু  হে ।  িব ব াংেকর  ‘বাংলােদশ  পিরেবশ  সমী া-২০১৭’  শীষক িতেবদেন  বলা
হেয়েছ, বায়,ু পািন ও কােজর পিরেবেশর দূষণ এবং িশ েদর ওপর ভারী ধাতু িসসার ভােব য পিরমাণ

িত  হয়  তা  দেশর  মাট  দশজ  উৎপাদেনর  (িজিডিপ)  ায়  ২  দশিমক  ৭  শতাংশ।  ৭১৯িট  তির
পাশাকিশে র ওয়ািশং ও ডাইং কারখানা  থেক িতিদন রাজধানীর চারপােশর নদ-নদীেত বজ  এেস

পড়েছ। এিট দূষেণর অ তম উৎস। রাজধানীর ৫৯িট এলাকােক িচি ত করা হেয়েছ, য েলা তী  মা ায়
িসসা-আ া  বা হট ট। এসব এলাকার পািন ও মািটেত আরও পাওয়া গেছ আেসিনক, ক াডিময়াম,

ািময়াম, ু  ব কণা, কীটনাশক ও সালফার-ডাইঅ াইেডর মেতা মানবেদেহর জ  মারা ক িতকর
ব । রাজধানীেত ধু  িসসাদূষেণর  িশকার ৬ লাখ  মা ষ। আর তার বিশর ভাগই িশ । দূষেণর ফেল
সবেচেয় িত  হে  দেশর ভিব ৎ নাগিরক িশ রা। অি ে র ােথই সব ধরেনর দূষণ বে  কাযকর
পদে প নওয়া েয়াজন। পিলিথন ও াি ক পেণ র ব বহার িনয় েণও িনেত হেব কাযকর ব ব া। িবেশষ
কের রাজধানীর বায়দূুষণ রােধ ঢাকার চারপােশর ইটভাটার িদেক নজর িদেত হেব। যসব কারেণ মা ষ
দূষেণর িশকার হে  তা বে  িনেত হেব কাযকর উেদ াগ।
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