
 

 21 নেভমব্র 312৯ 
পিরেবশ ছাড়প  ছাড়াi চলেছ সরকাির 21 ক  

সািব র্ক পিরি িত িনেয় ম ণালয়েক aিধদ েরর িচিঠ দূষণ কমােত েজারােলা aিভযােন নামেছ 
পিরেবশ aিধদ র রাজধানীেত বা দূষণ বাড়ায় বাড়েছ েরাগ- ািধ 

নূর েমাহা দ 
u য়নমূলক কাজ শুরুর আেগ পিরেবশ aিধদ েরর ছাড়প  েনoয়া আiনগত বা তামূলক হেলo eটােক েতায়া া করেছ না 
সরকাির িত ানগুেলা। ছাড়প  ছাড়াi কাজ চািলেয় যাে  e রকম eক ডজেনর েবিশ সরকাির িত ানেক িচি ত কেরেছ পিরেবশ 
aিধদ র। রাজধানীেত বা  o শ দূষেণর সরকাির িত ান সবেচেয় েবিশ eিগেয় থাকেলo পিরেবশ aিধদ রেক নীরব ভূিমকায় 
থাকেত হয়। সািব র্ক পিরি িত ম ণালয়েক aবিহত কেরেছ পিরেবশ aিধদ র। সরকাির-েবসরকাির যােদর ছাড়প  েনi সব 
িত ােনর িবরুে  ত েজারােলা aিভযােন নামার িনেদ র্শনা েদয়া হেয়েছ ম ণালেয়র প  েথেক। সংি  সূে  eসব ত  জানা 

েগেছ। গত ম লবার ম ণালয়েক েদoয়া eক িচিঠেত aিধদ র বেলেছ, সরকাির িত ােনর িবিভ  িনম র্াণকাজ, েমরামত eবং 
র ণােব ণ কােজর ফেল সৃ  ধূিলকণা ঢাকায় বা দূষেণর ে ে  aেনকাংেশ দায়ী। রাজধানীর সরকাির িত ােনর িনম র্াণকাজ করার 
ছাড়প  বা তামূলক হেলo েবিশরভাগ িত ান েসিট মানেছ না। ছাড়প  িনেলo শত র্াবিলেক বৃ া িল েদিখেয় i ামেতা 
পিরেবশদূষণ করেছ। িচিঠেত জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পে র 21িট কে র কথা uেল খ কের বলা হয়, eসব িত ান ছাড়প  েনয়িন। 
তােদর িচিঠ িদেলo েকােনা পা া িদে  না। পিরেবশ ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা বলেছন, পিরেবশ aিধদ েরর ছাড়প  ছাড়া েকােনা 
u য়ন ক  eকেনেক পাস হেব না বেল eকিট িনেদ র্শনা রেয়েছ ধানম ী েশখ হািসনার। e ছাড়া হাiেকােট র্ e সং া  eকিট 
িনেদ র্শনা রেয়েছ। eসব িনেদ র্শনার আেগ েযসব ক  কাজ শুরু কেরেছ তারা পিরেবশ aিধদ েরর ছাড়প  েনয়িন। তাi বেল 
iে মেতা পিরেবশ দূষণ কের িনম র্াণ করেব তা হয় না। e াপাের পিরেবশ, বন o জলবা  পিরবত র্ন ম ণালেয়র aিতির  সিচব 
(পিরেবশ দূষণ িনয় ণ) আলমগীর মুহ দ মনসুরuল আলম যায়যায়িদনেক বেলন, যারা ছাড়প  ছাড়া কাজ করেব তােদর িবরুে  
ব া েনয়ার eখিতয়ার পিরেবশ aিধদ রেক েদয়া হেয়েছ। তারাi ব া িনেব। পিরেবশ দূষণ েরােধ আরo েবিশ aিভযান 

চালােনার াপাের বলা হেয়েছ বেল জানান িতিন। পিরেবশ ম ণালয় সূে  জানা েগেছ, জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পে র িমরপুর-৯ সব্  
নগর eলাকায় eক হাজার আবািসক য্াট িনম র্াণ ক , লালমািটয়া িনu কেলািন 243 আবািসক য্াট (িরভাiজড 264) িনম র্াণ 
ক , ঢাকা িমরপুর 26 নমব্র েসকশেন সরকাির-আধাসরকাির কম র্কত র্ােদর জ  'রূপনগর' আবািসক য্াট িনম র্াণ ক , িমরপুর 26 

নমব্র েসকশেন (ে েনড হামলায় িনহত o আহতেদর) জ  211 আবািসক য্াট িনম র্াণ ক , লালমািটয়া িনu কেলািন 231 য্াট 
িনম র্াণ ক , িমরপুর (েসকশন-৯) 25 তলা 26 য্াট (িদব্তীয় পয র্ায়) িনম র্াণ ক , লালমািটয়া হাuিজং eে ট 65 য্াট িনম র্াণ 
ক , লালমািটয়া হাuিজং eে ট 83 আবািসক য্াট িনম র্াণ ক , লালমািটয়া কিমuিনিট েস ার কাম aিফস ে স েডেভলপেম  
ক , িমরপুর েসকশন-27 আবািসক য্াট িনম র্াণ ক  iতয্ািদ বহুতল ভবন-আবাসন কে র জ  জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্প  

aব ানগত ছাড়প  eবং পিরেবশগত ছাড়প  েনয়িন। eসব কে র ছাড়প  না েনয়ার কারণ াখয্া েচেয় িচিঠ িদেলo েকােনা 
u র পায়িন aিধদ র। পিরেবশ aিধদ েরর পিরচালক সাখাoয়াত েহােসন বেলন, শুধু গৃহায়ন কতৃর্প  নয়, আরo aেনক িত ান 
ছাড়প  ছাড়াi কাজ করেছ। eসব িবষয় ম ণালয়েক aবিহত করা হেয়েছ। িতিন বেলন, রাজধানীেত েমে ােরলসহ িবিভ  
u য়মূলক কাজ চলমান থাকায় পিরেবশদূষেণর মা া েবেড় েগেছ। আমরা েচ া করিছ েসi দূষণ কীভােব কিমেয় আনা যায়। আগামী 
স াহ েথেক ািজে ট িদেয় aিভযান আরo েজারদার করা হে । জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পে র পিরচালক (সদ ) েমা. মাসুদুল কবীর 
21 ক  িনেয় েকােনা ম  করেত রািজ হনিন। গত ম লবার ম ণালয়েক েদয়া িচিঠেত পিরেবশ aিধদ র বলেছ, সরকাির 
িত ােনর িবিভ  িনম র্াণকাজ, েমরামত eবং র ণােব ণ কােজর ফেল সৃ  ধূিলকণা ঢাকায় বা দূষেণর ে ে  aেনকাংেশ দায়ী। 

eর মে  দুi িসিট করেপােরশন (u র eবং দি ণ), oয়াসা, িততাস গয্াস া িমশন aয্া  িডি িবuশন েকা ািন িলিমেটড, 
রাজধানী u য়ন কতৃর্প  (রাজuক), সড়ক o জনপথ aিধদ র, ানীয় সরকার েকৗশল aিধদ র, েমে ােরল িনম র্াণকারী সং া 
ঢাকা াস ানিজট কতৃর্প , ানীয় সরকার েকৗশল aিধদ র, গণপূত র্ aিধদ র দূষেণ সবেচেয় eিগেয় আেছ। eসব িত ােনর 
u য়ন-র ণােব ণ কায র্ ম চলাকােল েখাঁড়াখুিঁড় aথবা িবিভ  িনম র্াণসাম ীর বহার o পিরবহেণর ে ে  বাতােস ধূিলকণার 
িব ার িতেরােধ যথাযথ কায র্করী ব া হণ করা হে  না বেলo িচিঠেত aিভেযাগ করা হয়। e ছাড়া আরo েবশ িকছু সরকাির 



o েবসরকাির িত ােনর দূষেণর িচ  বণ র্নাo িচিঠেত তুেল ধরা হয়। ম ণালেয়র িচিঠেত দূষণ েরােধ ত েয়াজনীয় ব া 
েনoয়ার তািগদ েদoয়া হেয়েছ। রাজধানীেত পিরেবশ াপকভােব দূষেণর ফেল মানুেষর মে  নানা ধরেনর েরাগ- ািধর পিরমাণ 
েবেড় েগেছ। নানা সং মণ িনেয় জাতীয় ব ািধ হাসপাতােল চলিত বছর 31 শতাংশ েরাগী েবিশ ভিত র্ হেয়েছন। িবেশষ  
িচিকৎসকরা বলেছন, বা দূষেণর ফেল শুধু ফুসফুসেকি ক েরাগ িব ার লাভ করেত পাের eমনিট নয়। eর মা েম হৃদেরাগ, ে াক 
o িডেমনিশয়া বা িত ংেশর মেতা মারা ক েরাগo ছিড়েয় পড়েত পাের। পাশাপািশ aেনক েছােটাখােটা েরাগবালাi া  
বয় েদর মে  মানিসক aবসাদ o িশশুেদর মে  aয্াজমার মেতা েরাগ ছিড়েয় িদেত পাের। বা দূষেণর লাগাম েটেন না ধরেত 
পারেল শব্াসজিনত নানা েরাগ, হাট র্ aয্াটাক, ে াক, কয্ানসার o েজেনিটক পিরবত র্নজিনত নানা aজানা েরােগ ভুগেত হেত পাের 
চরমভােব। eেত eকিদেক েযমন িচিকৎসা য় েবেড় যােব েতমিনভােব aসু  মানুেষর সংখয্া েবেড় যাoয়ার কারেণ 
uৎপাদনশীলতাo াপকভােব কেম েযেত পাের। e সে  জাতীয় ব ািধ iনি িটuট o হাসপাতােলর পিরচালক a াপক ডা. 
শািহদুর রহমান যায়যায়িদনেক বেলন, রাজধানীেত বা দূষেণর পিরমাণ েবেড় যাoয়ায় গত বছেরর তুলনায় eবার েরাগীর সংখয্া 
েবেড়েছ 31 শতাংশ। বা দূষেণর ফেল শহরা েলর মানুেষর aয্াজমায় আ া  হoয়ার ঝুিঁক েবিশ থােক। ঘনবসিত o 
কলকারখানার েধাঁয়া, ধুলাবািলর কারেণ শহরা েলর বা  েবিশ দূিষত থােক। পিরেবশ aিধদ েরর কম র্কত র্ারা বলেছ, রাজধানীেত 
u য়নমূলক কােজর জ  সারা বছরi রা া েখাঁড়াখুিঁড় হয়। পিরেবশ aিধদ েরর বা রমান িবে ষেণ বছেরর 321 িদন 
রাজধানীবাসীেক দূিষত বাতােস ভুগেত হয়। িবশব্ সব্া য্ সং ার তে , বা দূষেণর কারেণ বাংলােদেশ বছের 36 হাজার মানুষ মারা 
যাে । গত বুধবার আ জর্ািতক eকিট গেবষণায় বা দূষেণ বাংলােদেশর aব ান শীেষ র্ eবং রাজধানী িহেসেব ঢাকার aব ান িদব্তীয় 
আর শহেরর িহেসেব ঢাকার aব ান 28 নমব্ের। সুiজার া িভি ক গেবষণা সং া আiিকu eয়ারিভজু াল িতেবদেন 
জািনেয়েছন, সবেচেয় দূিষত বা র েদশ হে  বাংলােদশ। eর আেগ eকi সূচেক িবেশব্র িদব্তীয় দূিষত শহর িছল ঢাকা। আiিকu 
oেয়বসাiেট কািশত িতেবদেন ঢাকার বাতােস সূ  ব কণার পিরমাণ গেড় (পািট র্কয্াল াটার বা িপeম 3.6) বাংলােদেশ ৯9, 
পািক ােন 86, ভারেত 83, আফগািন ােন 73, বাহরাiেন 6৯ uেল খ কেরেছ। e ছাড়া ঢাকার বাতােস িপeেমর পিরমাণ বলা 
হেয়েছ ৯8.। েমাট 61িট েদেশর িতেবদন তারা কাশ কেরেছ। 
 


