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ঢাকায় বায়ুদষূণ ভয়াবহ

      

কখেনা  িবে র  সবেচেয়  দিূষত  বায়ুর  েদশ,  কখেনা  রাজধানী  শহর েলার  মেধয্  ঢাকা  িdতীয়  pধান  দিূষত
বাতােসর  শহর  িহেসেব  িব  গণমাধয্েম  িশেরানাম  হেয়  আসেছ  বাংলােদশ।  িব  sাsয্  সংsা,  িgনিপস,

eয়ারিভজযু্য়াল,  যুkরাে র  পিরেবশ  সংরkণ  সংsা  iিপeসহ  িবে র  িবিভn  গেবষণা  সংsার  pিতেবদেন
pিতবছরi  uেঠ  আসেছ  বাংলােদেশ  বায়ুদষূেণর  ভয়াবহতার  িবষয়িট।  বায়ুদষূেণর  কারেণ  িবিভn  েরােগ

আkাn হেয় pিতবছর েসায়া লাখ মানেুষর pাণহািন ঘটেছ।

eসব uেdগজনক pিতেবদন pকািশত হoয়ার পরo কখেনা বায়ুদষূণ কমােনার েকােনা কাযর্কর uেদয্াগ েদখা
যায়িন  সরকােরর  পk  েথেক।  পিরেবশ  aিধদpর  েথেক  pিতবছর  নেভmর  েথেক  মাচর্ —ei  সমেয়

pিতিদনকার বায়ুর মানমাtা েবর করা হয়। েসখােনo uেঠ আসেছ রাজধানী ঢাকা, নারায়ণগ সহ aনয্ানয্

শহের aিত asাsয্কর বায়ুর তথয্। তেব ei pথমবােরর মেতা বায়ুদষূেণর ভয়াবহতা িনেয় টনক নড়েত

েদখা যােc পিরেবশ, বন o জলবায়ু পিরবতর্ ন মntণালেয়। দষূণ কিমেয় আনেত কী করণীয়, তা িঠক করার
পাশাপািশ সমিnত uেদয্াগ gহণ করেত ছয়জন মntীেক িনেয় ৈবঠেক বসেত যােcন পিরেবশমntী েমা. শাহাব
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uিdন। ৈবঠেক ডাকা হেয়েছ েময়র o সিচবেদরo। আগামী 25 নেভmর সিচবালেয় ei জ ির আn মntণালয়

সভা ডাকা হেয়েছ।

সভায় েযাগ িদেত সড়ক পিরবহন o েসতু মntী, sরা মntী, sানীয় সরকার মntী,
িশlমntী, sাsয্মntী, গৃহায়ণ o গণপূতর্ মntীেক আমntণ জানােনা হেয়েছ। পাশাপািশ
ei ছয়িট মntণালেয়র সিচবেদরo ডাকা হেয়েছ। আমntণ জানােনা হেয়েছ ঢাকা

utর o দিkণ িসিট করেপােরশেনর েময়রেকo। পুিলশ মহাপিরদশর্ক (আiিজ),

িবআরিটe  েচয়ারময্ান,  রাজuক  েচয়ারময্ানসহ  বায়ুদষূেণর  সে  সংি েদরo
সভায় আমntণ জানােনা হেয়েছ। ৈবঠেক psািবত িনমর্ল বায়ু আiেনর িবিভn িদক

িনেয়o আেলাচনা হেব।

পিরেবশ  মntণালেয়র  eকািধক  কমর্কতর্ া  কােলর  ক েক  িনি ত  কেরেছন,  বায়ুদষূণ  িনেয়  বাংলােদেশ  ei
pথমবােরর মেতা eত বড় আকাের ৈবঠক হেত যােc। তাঁরা বেলেছন, জাতীয় পিরেবশ কিমিট নােম eকিট

কিমিট আেছ; েয কিমিটর pধান হেলন pধানমntী। oi সভা কেয়ক বছর পর eকবার হয়। েসখােন কেয়কজন

মntী থােকন। িকn েসখােন পিরেবেশর িবিভn িদক িনেয় আেলাচনা হয়। ধু বায়ুদষূণ pিতেরাধ িনেয় eর

আেগ  কখেনা  eমন  u ঁচু  মােপর  ৈবঠক  হয়িন।  তেব  তাঁরা  eটাo  বলেছন,  25  নেভmেরর  ৈবঠেক  আমিntত

মntীরা সবাi আসেবন িক না, তা িনেয় সংশয় রেয়েছ। তেব সংশয় যা-i থাkক, বায়ুদষূেণর ভয়াবহতা েয
পিরেবশ  মntণালয়  uপলিb  কেরেছ  eবং  সবাiেক  িনেয়  সমিnতভােব  eকিট  uপায়  েখাঁজার  েচ া  করেছ,

েসিটেক েবশ iিতবাচক িহেসেবi েদখেছন মntণালেয়র কমর্কতর্ ারা।

গতকাল বুধবার পিরেবশমntী শাহাব uিdন বেলন, ‘আমরা েদখিছ, ঢাকায় বায়ুদষূেণর মাtা েবেড় যােc।
eিট uেdগজনক। বায়ুদষূণ িকভােব কিমেয় আনা যায়, েস জনয্ আমরা eকিট আn মntণালয় সভা েডেকিছ।
আমরা সবার মতামত েন পরবতর্ী পদেkপ gহণ করব।’ িতিন বেলন, ‘বায়ুদষূণ েরােধ আমরা কাযর্কর

পদেkপ gহণ করেত চাi। eর আেগ সবার বkবয্ নব। বায়ুদষূণ কমােনা eকা কােরা পেk সmব নয়।’

eিদেক  বায়ুদষূণ  pিতেরােধ  মােঠ  নামেছ  পিরেবশ  aিধদpরo।  রাজধানীেত  aবকাঠােমা  িনমর্ােণর  কারেণ

বায়ুদষূেণর মাtা েবিশ হoয়ার েপছেন সরকােরর 10িট সংsা দায়ী বেল তােদর eক pিতেবদেন uেঠ eেসেছ।
oi 10িট সংsােক িচিঠ িদেত যােc পিরেবশ aিধদpর। দiু-িতন িদেনর মেধয্ তােদর িচিঠ িদেয় সতকর্  কের

েদoয়া হেব। দশিট সংsা হেলা- ঢাকা utর িসিট করেপােরশন, দিkণ িসিট করেপােরশন, সড়ক o জনপথ
aিধদpর,  গণপূতর্  aিধদpর,  রাজuক  েচয়ারময্ান,  ঢাকা  oয়াসা,  িততাস,  িরহয্াব,  ঢাকা  eিলেভেটড
ekেpসoেয় o িডিটিসe। বায়ুদষূণ িনয়ntেণ oi 10িট pিত ান েযসব pিত িত পিরেবশ aিধদpরেক িদেয়

pকেlর কাজ  কেরিছল, েসসব pিত িত যােত pিতপালন করা হয়, েসিটo িচিঠেত uেlখ থাকেব।

পিরেবশ  aিধদpর  সূt  বলেছ,  ঢাকা  শহের  চলমান  েমে া  েরল,  eিলেভেটড  ekেpসoেয়র  মেতা  বড়
pকl েলা  বায়ুদষূেণর  aনয্তম  কারণ।  eসব  pকl  বাsবায়েনর  সময়  পািন িছটােনা,  িনমর্াণসামgী  েঢেক
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পিরবহন o মজদু করা, যtতt েফেল না রাখার শতর্  িছল; িকn eসব মানা হয় না। eসব শতর্  যােত মােন েসi

িনেদর্শনা থাকেব  িচিঠেত। পিরেবশ aিধদpেরর  ৈতির  করা eক  pিতেবদেন  েদখা েগেছ, বায়ুদষূেণর pধান

কারণ হেলা iটভাটা। 58 শতাংশ দায়ী iটভাটা। eর পেরর aবsােন আেছ িনমর্াণিশl। eরপর যথাkেম

যানবাহেন বয্ব ত jালািন o বজর্ য্ েপাড়ােনা।

পিরেবশ  aিধদpেরর  পিরচালক  (বায়ুমান)  িজয়াuল  হক  কােলর  ক েক  বেলন,  ‘েযসব  iটভাটা  সনাতন
pিkয়ায় eখেনা পিরচািলত হেc, আমরা িশগিগরi েসসব iটভাটার িব েd aিভযােন নামব। সরকার ধীের

ধীের  aবকাঠােমা  িনমর্ােণ  iেটর  পিরবেতর্  bেকর  িদেক  যােc।  aৈবধ  কেয়ক  শ  iটভাটা  আেছ,  আমরা

aিভযান পিরচালনা কের েসসব বn কের েদব। e ছাড়া সরকােরর 10িট সংsােক আমরা িচিঠ েদব, তারা

যােত বায়ুদষূণ না কের। oi 10িট সংsা ঢাকা শহের িবিভn unয়নমূলক কাজ কের।’

িনমর্ল বায়ু o েটকসi পিরেবশ (েকস) pকেlর আoতায় পিরেবশ aিধদpর pিতিদন ঢাকা, চ gাম, রাজশাহী,
নারায়ণগ সহ বড় শহর েলােত pিতিদনকার বায়ুদষূেণর মাtা েবর কের। গত 15 নেভmেরর তেথয্ েদখা

েগেছ, ঢাকায় বায়ুদষূেণর মাtা িছল 231। নারায়ণগে  িছল 299, খুলনায় 149, রাজশাহীেত 155। িব

sাsয্ সংsার িনয়ম aনযুায়ী, বায়ুর মানমাtা 200 েথেক 300 থাকেল েসিটেক বলা হয় aতয্n asাsয্কর।
পিরেবশ aিধদpেরর  ৈতির করা eক pিতেবদেন েদখা েগেছ, বায়ুদষূেণর aনয্তম uপাদান  ধুলা। নেভmর

েথেক মাচর্ —ei পাঁচ মাস ধুলাবািলর পিরমাণ েবিশ থােক। e সময় রাজধানীেত িনমর্াণ o unয়নকাজ 

হয়। শীতকােল ঢাকার চারপােশ iটভাটার কাজ  হয়। পিরেবশ aিধদpর বলেছ, aনয্ সমেয়র (eিpল-

aেkাবর) তুলনায়  শীেতর  সমেয়  (নেভmর-মাচর্ ) বায়ুদষূেণর  মাtা (িপeম-2.5-eর  িনিরেখ) pায়  পাঁচ ণ
হয়। যুkরা িভিtক গেবষণা সংsা েহলথ iেফkস iনিsিটuট o iনিsিটuট ফর েহলথ েমি কস aয্াn

iভয্ালেুয়শেনর  েযৗথ  pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  বায়ুদষূেণর  িদক  েথেক  বাংলােদেশর  aবsান  িবে  িdতীয়।
বায়ুদষূেণর কারেণ বাংলােদেশ বছের eক লাখ 22 হাজােরর েবিশ মানষু মারা যােc বেলo pিতেবদেন বলা
হেয়েছ। 25 নেভmেরর সভায় eসব িবষয় িনেয় আেলাচনা হoয়ার কথা রেয়েছ।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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