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িবে র  দূিষত বায়ুর  শহর েলার  মেধ  ঢাকা  অ তম। ধুলার  কারেণ  এই দূষেণর মা া  এখন আেরা
ভয়াবহ। মা ািতির  ইটভাটা, যানবাহন, িনমাণকাজ ও কলকারখানার ধাঁয়ার কারেণ ঢাকা শহেরর ায়
দড় কািট মা ষ এক অিব া  িবষা  গ ােসর মেধ  বাস করেছ। মািকন মহাকাশ গেবষণা সং া নাসার

এক পযােলাচনায় বলা হেয়েছ, ঢাকার বাতােস দূষেণর মা া গত ১০ বছের ৮৬ শতাংশ বেড়েছ। অব া
এমন পযােয় পৗঁেছেছ য, ঢাকার বায়ুদূষণমা া কত এবং বায়ুদূষণমা া কমােনার জ  জ িরিভি েত
সমেয়াপেযাগী কমপিরক না ণয়ন করেত হেব। গতকাল শিনবার শাহবাগ জাতীয় জা ঘেরর সামেন
পিরেবশ বাঁচাও আে ালন (পবা),  নাগিরক অিধকার সংর ণ ফারাম (নাসফ) ও পিরেবশ আে ালন
ম সহ সমমনা সংগঠেনর যৗথ উেদ ােগ আেয়ািজত মানবব েন ব ারা এসব কথা বেলন। ‘নগের িবষ
ঢালেছ বায়ুদূষণ, বায়ুদূষণ বে  এখনই কাযকর পদে প হণ কর’ এই দািবেত এ মানবব ন অ ি ত
হয়।

সভা ধােনর  ব েব  পবার  চয়ারম ান  আবু  নােসর  খান  বেলন,  ঢাকা  শহেরর  বায়ুদূষেণর  অ তম
কারণ—ইটভাটা, যানবাহন, িনমাণকাজ ও কলকারখানার িবষা  ধাঁয়া। ঢাকার আেশপােশ ফসেলর জিম
দখল কের অৈবধভােব শত শত ইেটর ভাটা গেড় উেঠেছ। যার বিশর ভােগরই বধ াম িচমিন নই।
সালফােরর মান যাচাই না কেরই এসব ইেটর ভাটায় িন মােনর কয়লা ব বহার করেছ। পাশাপািশ কাঠ,
টায়ার,  াি ক  ইত ািদ  িতকারক ালািন  ব বহােরর  ফেল িনগত হে  ধাঁয়া,  ধূিলকণাসহ  িবিভ
ধরেনর ভারী ধাতবকণা। িনগত হে  মানব াে র জ  অত  িতকারক সালফার ও নাইে ােজনযু
অ াইড,  কাবন মেনাঅ াইড,  াক-কাবনসহ অ  িতকর উপাদান  যা  মা েষর  চাখ,  ফুসফুস  ও

াসনািলর মারা ক িতসহ সমেয় মৃতু  পয  ঘটােত পাের।

পবার সাধারণ স াদক েকৗশলী মা. আব স সাবহান বেলন, যানজট সৃি র পাশাপািশ রাজধানীর বায়ু
দূষেণর অ তম ভূিমকা পালন করেছ ঢাকার রা ায় চলাচলকারী অিতির  যানবাহন। ঢাকা শহের িতিদন
গেড় ায় িতন লাখ যাি ক যানবাহন চলাচল কের। নগরীেত চলাচলকারী গণপিরবহেনর ায় সব েলা
বাস-িমিনবাস,  াইেভট কার,  িসএনিজ অেটািরকশা,  টে াসহ  অ া  গািড় েলা  ময়ােদা ীণ  হেয়
পেড়েছ এবং িফটেনসিবহীন এসব গািড় থেক িনগত ধাঁয়া  বায়ুদূষেণর জ  দায়ী। এ ছাড়া গািড়েত
ব বহারকারী  ভজাল ও িন মােনর  ালািনও দায়ী  বায়ুদূষেণ।  অ িদেক মাটরযান  চলাচেলর ধান
সড়ক েলা আবািসক এলাকাসংল  হওয়ার কারেণ এসব এলাকার লাকজন উ হাের বায়ুদূষেণর িশকার
হে ।

পিরেবশ আে ালন মে র সভাপিত আিমর হাসান মা দ বেলন, অপিরকি তভােব গ াস, িব ত্, পািন,
েনজ এবং রা াঘাট উ য়ন, মরামত ও সং ার কায েমর আওতায় রা াঘাট খাঁড়াখঁুিড়র পিরমাণ বৃি

পায়। পাশাপািশ যানবাহন ও িশ িত ােনর িবষা  কােলা ধাঁয়া ও বায়ু দূষেণর অ তম উ স। এসব
উ স থেক িবপুল পিরমাণ ধুলা, িবষা  িতকারক গ াস ও ভারীধাতব কণা বাতােস িমেশ জন া ,
পিরেবশ ও অথনীিতেত িব প ভাব ফলেছ।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

ব ারা বেলন, নগরবাসীর া স ত পিরেবশ িনি ত করেত অিচেরই বায়ুদূষেণর উ স েলা ব  করেত
হেব। বায়ুদূষেণর সে  জিড়ত দায়ী ব াি েদর দৃ া মূলক শাি  িদেত হেব। সেবাপির বায়ু দূষেণর সব
উ স বে  জনসেচতনতা বাড়ােত হেব। হাইেকােটর দওয়া িনেদশ অ যায়ী রাজধানীর বায়ুদূষণ রােধ
পিরেবশ অিধদ রেক িনয়িমতভােব াম মাণ আদালত পিরচািলত করেত হেব।

মানবব েন আেরা ব ব  রােখন, নাসেফর স াদক মা. ওমর ফা ক, গালাম হােসন, সহ-স াদক
হািসনা আিরফ, সদ  ক ােমিলয়া চৗধুরী, পিরেবশ আে ালন মে র সহ-সভাপিত মা. ফা ক হাসাইন,
পবার  সদ  মা.  সিলম,  বাংলােদশ  কৃষক  ফডােরশেনর  সাধারণ  স াদক  জােয়দ  ইকবাল  খান,
সামািজক আে ালন কমী রািজয়া সামাদ, পুরান ঢাকা নাগিরক উেদ ােগর সভাপিত নািজমউি ন, ঢাকা
যুব ফাউে ডশেনর সাধারণ স াদক শািকল রহমান।
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