
রাজধানীেত শ দূষণ কেড় িনে  বণশি
কািশত: ২৫ - নেভ র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

শাহীন রহমান ॥ মা েষর আে  কথা বলার মেধ  য মাধুয শ দূষেণ িদন িদন তা হারােত বেসেছ। ভিব েত
অ র  আলাপই হয়েতা  হাঁকডাক কের করেত হেব।  রাজধানী  ঢাকায় এখন িনিরিবিল পিরেবশ খঁুেজ  পাওয়া
মুশিকল। িব  া  সং ার মেত, দীঘ ণ ৬০ ডিসবল শে  মা েষর সামিয়ক বণশি  ন  হেত পাের। আর এক
শ  ডিসবল শে  িচরতের হারােত পাের বণ শি । অথচ রাজধানীেত শে র মা া উঠেছ ১০৭ ডিসবল পয ।
িবেশষ রা বলেছন নীরব এই ঘাতেকর সবর উপি িত এখন রাজধানীর সব । মা েষর া হািনর অ ষ  িহেসেব
কাজ করেছ এই শ দূষণ।

তােদর মেত, িতিনয়ত উৎকট শে  মা ষ পির া  হেয় পড়েছ। অথচ সাধারণ নাগিরক থেক  কের সরকার
শাসন সবাই এ িবষেয় নীরব ভূিমকা পালন করেছ। তারা বুঝেত পারেছ না সবার অজাে ই এই নীরব ঘাতক

মা েষর কত বড় িতর কারণ হেয় দাঁড়াে । ামেফাড ইউিনভািসিটর পিরেবশ িব ান িবভােগর চয়ারম ান
অধ াপক ড. আহমদ কাম ামান বেলন, উ মা ার শে র মেধ  এক নাগােড় বসবাস করেত করেত মা েষর
মজাজ ও ভাব িখটিখেট হেয় পড়েছ। এ িনেয় অেনক সময় পািরবািরক িবপযয় নেম আসেছ। সহনীয় মা ার

অিতির  শ  যিদ মা ষ িদেনর পর িদন নেত বাধ  হেয় পেড় তাহেল সই শে র দূষণও অ া  পিরেবশ
দূষেণর মেতা মারা ক হেয় উঠেত পাের। শরীর ও মেনর মেধ  এসেবর তী  ভাব পেড়। িতিন বেলন, আমরা
যারা শ দূষেণর িশকার হি  বা যারা উ মা ার শ  সৃি র সে  জিড়ত রেয়েছ তারা সবাই এেদেশর নাগিরক।
অথচ বুঝেত পারিছ না অজাে ই িক িত করিছ পিরেবশ ও মা েষর। ধু সরকােরর িদেক না তািকেয় সবাইেক
এর িব ে  সেচতন হেত হেব।

নীিতমালা অ যায়ী িবেশষ এলাকা ভেদ শ দূষেণর মা া িনধারণ করা হেল তা িনয় েণ পদে প খুবই কম দখা
যায়। কােলভাে  পিরেবশ অিধদফতর থেক এর িব ে  িকছু অিভযান চালােনা হেলও তা কান কােজই আেস না।
পিরেবশ অিধদফতর এবং ওয়াক ফর বটার (ডি উিবিব) পিরচািলত এক জিরেপ দখা গেছ, রাজধানীর কান
পাবিলক ােনর  শে র  মানমা া  ৬০ ডিসবেলর িনেচ  নই।  ামেফােডর পিরেবশ  িব ান  িবভাগও স িত
রাজধানীর িকছু এলাকায় শ দূষেণর ওপর জিরপ চািলেয়েছ। এেত দখা যায় খাদ নীরব এলাকায় শে র মা া
৭৫ থেক ৯৭ ডিসবল। অথচ নীিতমালা  অ যায়ী ওসব ােন থাকার কথা রেয়েছ ৩৫ থেক ৪৫ ডিসবল।
আবািসক এলাকায় শ দূষেণর মা া রেয়েছ সহনীয় মা ার চেয় ২ ণ বিশ। অপরিদেক বািণিজ ক এলাকায়
িদেনর বলায় শে র মা া মানমা ার চেয় দড় ণ বিশ।

িবেশষ রা বলেছন দেশ অসংখ  সম া িবদ মান থাকায় নীরব ঘাতক শ  দূষণ িনেয় কউ িচ াভাবনা করেছ না।
বিশরভাগ লাক না বুেঝই িতিনয়ত এ কাজ কের যাে । িতিন বুঝেত পােরন না এেত পিরেবেশর কতটা িত

হে । রা ায় অযথা হণ বা মাইক বািজেয় ক াে ন, উ  আওয়ােজ গান শানাসহ ছাটখােটা অেনক শ দূষণ
ব ি  সেচতনায় ব  করা যেত পাের। িক  বিশরভাগ মা ষ এ িবষেয় সেচতন নন। এিট রােধ এখন পয  দেশ
কান আইন নই। তেব একিট নীিতমালা রেয়েছ। তার আেলােক ব ব া নয়ার কথা বলা হেলও তা কাযকর নই

বলেলই চেল।
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মাবাইল কাট আইন ২০০৯ এর আওতায় শ দূষণ িবিধমালা অ ভু  না থাকায় এ িবষেয় াম মাণ আদালেতর
িব ে  ব ব া হেণর েযাগ নই। মাঠপযােয় এর িব ে  ব ব া িনেত মাবাইল কাট আইেন িবষয়িট অ ভু
করা েয়াজন। ঢাকাসহ দেশর িবিভ  ােন ২০১০ থেক ১৫ সাল পয  পিরেবশ অিধদফতর এনেফাসেম ট
অিভযান চািলেয় শ  উৎপাদনকারী  ১০৩ িশ  ও বািণিজ ক িত ােনর িব ে  ব ব া  নয়। এরপর থেক
িবষয়িট িনয় েণ কাযকর ব ব া নয়া হয়িন। তারা বলেছন, মা ষ বাড়ার সে  সে  রা ায় যানবাহেনর সংখ াও
বেড় যাে । গািড়র চািহদা বাড়ার সে  বাড়েছ শ  দূষণও। ফেল িদেন িদেন এিট মহামারী আকার ধারণ করেছ।

িবেশষ রা বলেছন, আকি ক তী  শে  মা ষ আংিশক বা স ূণ বিধর হেয় যেত পাের। দীঘিদন মা ািতির
শে র মেধ  অব ান করেল কােন শানার মতা লাপ পায়, যা আর িফের পাওয়া যায় না। িব  া  সং ার
িহসাব মেত, িব  জনসংখ ার ৫ শতাংশ বণজিনত সম ায় তােদর াত িহক জীবেন নানা িতব কতার স ুখীন
হে । শ  দূষেণর কারেণ র চাপ বৃি , দ েন পিরবতন, ৎিপ ড ও মি ে  অি েজন কেম যেত পাের।
এেত াসক , মাথােঘারা, বিম বিম ভাব, বিম হওয়া, িদক ভুেল যাওয়া, দেহর িনয় ণ হারােনা, মানিসক িতসহ
িবিভ  ধরেনর অ তা তির হয়।

িব  া  সং া িত মা েষর দনি ন িবিভ  মা ার শে র মেধ  অব ােনর মানদ ড িনধারণ কেরেছ। তােদর এই
মানদ ড অ যায়ী একজন মা ষ যথা েম ৯০ ডিসবল শে র মেধ  আড়াই ঘ া, ১০০ ডিসবল শে র মেধ  ১৫
িমিনট, ১১০ ডিসবল শে র মেধ  ৩০ সেক ড, ১২০ ডিসবল শে র মেধ  ৯ সেক ড এবং ১৩০ ডিসবল শে র
মেধ  এক সেকে ডর কম সময় অব ান করেত পােরন। শ দূষেণর িতর হাত থেক জনসাধারণেক র া িদেত
দেশ শ দূষণ (িনয় ণ) িবিধমালা, ২০০৬ এ এলাকােভেদ শে র মানমা া িনধারণ করা হেয়েছ। যখােন রাত-িদন
ভেদ সবিন  ৪০ ডিসবল, সেবা  ৭৫ ডিসবল শ  অ েমািদত রেয়েছ। এই নীিতমালায় ঢাকােক পাঁচ এলাকায়

ভাগ কের িতিট এলাকার জ  শে র সেবা  মা া িনধারণ করা হেয়েছ। িদন-রােতর জ  িনধািরত সেবা
মা ার শ  হে  নীরব এলাকায় ৪৫ ও ৩৫ ডিসবল, আবািসক এলাকায় ৫০ ও ৪০ ডিসবল, িম  এলাকায় ৬০
ও ৫০ ডিসবল, বািণিজ ক এলাকায় ৭০ ও ৬০ ডিসবল ও িশ  এলাকায় ৭৫ ও ৭০ ডিসবল।

শ  দূষণ (িনয় ণ) িবিধমালা,  ২০০৬ অ সাের, নীরব এলাকা অথাৎ িশ া িত ান, হাসপাতাল, উপাসনালয়
রেয়েছ এমন এলাকায় চলাচলকােল যানবাহেন কান হণ বাজােনা যােব না। আবািসক এলাকার শষ সীমানা থেক
৫শ  িমটােরর মেধ  িনমাণ কােজর ে  ইট বা পাথর ভা ার মিশন ব বহার করা যােব না এবং স া সাতটা
থেক সকাল সাতটা পয  িমকচার মিশনসহ িনমাণ কােজ ব ব ত অ া  য  বা য পািত ব বহার করা যােব না।
কান ধরেনর অ ােন শে র মানমা া অিত মকারী কান য পািত দিনক ৫ ঘ ার বিশ সময়ব াপী ব বহােরর

অ মিত দয়া যােব না এবং অ েমাদেনর সময়সীমা রাত দশটা পেরােত করেব না। অথচ ঢাকার কাথাও এই
নীিতমালা মেন কমকা ড পিরচালনা করেত দখা যায় না। এছাড়াও মাটর যান অধ ােদশ ৮৩ এর ১৪০ ধারায়
অ েয়াজনীয় হণ বাজােল এক শ  টাকা জিরমানার িবধান রেয়েছ। িক  সীমাব তার কারেণ কাউেক কখনও এই
িবিধ মানেত দখা যায়িন।

গেবষণায় দখা গেছ, যানবাহেনর িনয় ণহীন শে  ােকর ঝঁুিকও বাড়েত পাের। গেবষণায় বলা হেয়েছ, সব
ধরেনর ােকর ে  ৮ শতাংশ এবং ৬৫ বছেরর বিশ বয়সীেদর ে  ১৯ শতাংেশর জ  দায়ী যানবাহেনর
অিতির  শ । এছাড়া শে র কারেণ চাপ তির হয় এবং তা ঘুেমর ব াঘাত ঘটায়। এর ফেল র চাপ ও দ ন
বেড় যায়।
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