
িবষা  বায়ুর দশ ॥ ঢাকার দড় কািট লােকর িনত  বসবাস
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রাজধানীর ৬ লাখ মা ষ িতিনয়ত িসসাদূষেণর িশকার
বায়ুদূষেণ মৃতু র সংখ ায় বাংলােদেশর অব ান প ম

শাহীন রহমান ॥ রহাই িমলেছ না বায়ুদূষেণর হাত থেক।  মৗ েমর েতই   কের বেড় যাে  এই
দূষণ। অব া এমন দাঁিড়েয়েছ নাক-মুখ খালা রেখ বাইের বর হওয়াই এখন মুশিকল হেয় পেড়েছ। িত বছর
আ জািতক গেবষণায় বায়ুদূষেণর তািলকায় ঢাকার নাম বরাবর উপেরর তািলকায় ান পাে । িতকাের আজ
পয  যথাযথ কান ব ব া নয়া হয়িন। ঘেরর মেধ  থেকও বায়ুদূষেণর হাত থেক রহাই পাওয়া যাে  না। িশ  ও
বয় রা সবেচেয় বিশ িতর মুেখ পড়েছন। বায়ুদূষণ পযেব ণকারী আ জািতক সং া এয়ার িভজু য়ােলর িরেপাট
অ যায়ী গত রিববার িবে র সবেচেয় দূিষত বায়ুর শহর িছল ঢাকা। সং ািট িবে র ৯১ বড় শহেরর বায়ুদূষেণর
মা া পযেব ণ কের থােক। তােদর িরেপাট অ যায়ী নেব ের মােস আরও অ ত আট িদন কান কান সময় ঢাকা
িছল িবে র সেবা  বায়ুদূষেণর শহর। পিরেবশম ী শাহাব উি ন এক অ ােন ীকার কেরেছন, ঢাকার বায়ুদূষণ
অসহনীয় পযােয় চেল গেছ। এ জ  িতিন িতনিট কারণও উে খ কেরন। এ েলা হে  ইটভাঁিট, মাটরযােনর
কােলা  ধাঁয়া  এবং  িনমাণকেজর যেথ  খাঁড়াখঁুিড়।  গেবষণায়  উেঠ  এেসেছ,  মা ািতির  ইটভাঁিট,  যানবাহন,
িনমাণকাজ ও কলকারখানার ধাঁয়ার কারেণ ঢাকা শহেরর ায় দড় কািট মা ষ আসেল এক অিবশ^◌া  িবষা
গ ােসর  মােঝ  বাস  করেছ।  এর  সে  যু  হেয়েছ  ধলুাবািল।  মািকন  মহাকাশ  গেবষণা  সং া  নাসার  এক
পযােলাচনায় বলা হেয়েছ, ঢাকার বাতােস দূষেণর মা া  গত ১০ বছের ৮৬ শতাংশ বেড়েছ। জনসংখ া িদেয়
বায়ুদূষণ িবেবচনা করেল পৃিথবীর সবেচেয় িবষা  বায়ুর দশ হে  বাংলােদশ। অব া এমন পযােয় পৗঁেছেছ য,
ঢাকার বায়ুদূষণ মা া কত এবং বায়ুদূষণ মা া কমােনার জ  িক িক পদে প নয়া হেব তা জ রী িভি েত িনণয়
কের সমেয়াপেযাগী কমপিরক না ণয়ন করা েয়াজন।

িবেশষ রা বলেছন, স িত মা েষর সবেচেয় বিশ মাকােবলা করেত হে  এই বায়ুদূষণেক। বায়ুদূষেণর ভাব
মানবেদেহ ত ভােব পড়েছ। িবষা  বাতাস ফুসফুেস ঢুেক িতিনয়ত িত  হে  মা ষ। নীরব ঘাতক হেয়

াণ কেড় িনে । ঢাকার সড়ক ও ঘেরর ভতেরর বায়ুদূষণ িনেয় স িত পিরচািলত িট গেবকষণায় দখা গেছ
এর ফেল দেশর িশ রা মারা ক া ঝঁুিকও পড়েছ। বাংলােদশ পরমাণু শি  ক  ও যু রাে র আইওয়া এবং
ঢাকা িব িবদ লেয়র রসায়ন িবভাগ পিরচািলত যৗথ গেবষণায় দখা গেছ ঢাকার রা ায় ধুলায় উ মা ার িসসা,
ক াডিময়াম, দ া ািময়াম, িনেকল আেসিনক, ম া ািনজ ও কপােরর উপি িত রেয়েছ।

অপর এক গেবষণায় বলা হেয়েছ খাদ রাজধানীেত িসসা দূষেণর িশকার ছয় লাখ মা ষ। ঢাকার পরই নারায়ণগ
এবং গাজীপুর। আর এই বায়ু দূষেণর কারেণ মা েষর াসজিনত সম া, হাট এ াটাক, াক, ক া ারসহ জিটল
রাগ দখা িদে । বিশ িতর িশকার হে  িশ রা। এনভায়রনেম ট চ ািরিট াবাল এ াকশন ােনর গেবষণায়

উে খ করা হেয়েছ ব  রা ার পাশ িদেয় হঁেট যাওয়ার সময় বড়েদর তুলনায় ৩০ ভাগ বিশ িবষা  বাতাস িনে
িশ রা। এই গেবষণায় বলা হেয়েছ বাতােসর সবেচেয় িনেচর েরর মািটর কাছাকািছ থােক িবষা  ধাঁয়াশা।
উ তা  কম হওয়ায়  এ িবষা  ধাঁয়াশা  িন ােসর সে  বিশ  িনে  িশ রা।  এেত আরও বলা  হয় বায়ুদূষেণ
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¯œায়ুিবক িতসহ সবেচেয় বিশ া ঝঁুিকেত থােক এই িশ রাই। এছাড়া গভবতী মা ও গেভর িশ রা ঝঁুিকেত
পড়েছ। পিরেবশ অিধদফতেরর সােবক অিতির  মহাপিরচালক েকৗশকলী আ ুস সাবহান বেলন িশ রা বড়েদর
তুলনায় ঘন ঘন াস- াস িনেয় থােক। এ কারেণও িশ রা বিশ িতর স ুখীন হে ।

এই বছরই যু রাে র হলথ এেফ স ইনি িটউট ও ইনি িটউট ফর হলথ ম াি  এ া ড ইভ লুেয়শেনর যৗথ
উেদ ােগ পিরচািলত গেবষণায় বলা হেয়েছ িবে র দশিট দেশর মেধ  বায়ুদূষেণর মৃতু র সংখ ায় প ম অব ােন
রেয়েছ বাংলােদশ। এই িরেপােট িব ব াপী মৃতু হােরর জ  প ম ঝুঁিকর কারণ িহেসেব বায়ুদূষণেকই দায়ী করা
হেয়েছ। এই িতেবদন অ যায়ী বায়ূদূষেণ িব ব াপী ৫ িমিলয়ন মা েষর মৃতু র কারণ। দি ণ এিশয়ােক িবে র
সবেচেয়  দূিষত  অ ল িহেসেব  উে খ  করা  হয়।  এেত আরও বলা  হেয়েছ  উ ত দেশর  তুলনায়  উ য়নশীল
দশ েলা চার থেক পাঁচ ণ বিশ দূষেণর িশকার হে । আর এই বায়ুদূষণ িব ব াপী গড় আয়ু ১ বছর থেক ৮

মাস কিমেয় ফেল।

িব া  সংখ ার িতেবদন বলেছ বায়ুদূষেণর কারেণ শতকরা ২১ ভাগ িনউেমািনয়া, ২০ ভাগ াক ৩৪ ভাগ
দেরাগ এবং ৭ ভাগ ফুসফুস ক া াের মারা যাে । াশনাল ইনি িটউট অব ক া ার িরসাস এ া ড হসিপটােলর

(মহাখালীেত অবি ত ক া ার হাসপাতাল) এর তথ  অ যায়ী বাংলােদেশ ১৮ সােল মাট ক া ােরর কারেণ মারা
যায় ২৬৯। মেধ  সবেচেয় বিশ মৃতু  হেয়েছ ফুসফুস ক া াের আ া  হেয় যার সংখ া ৫৪।

ি ন এয়ার এ া ড সাসেটইেনবল এনভায়রনেম ট কে র আওতায় চালােনা একিট সমী ায় দখা গেছ ইটভাঁিট
এর জ  দায়ী শতকরা ৫৮ ভাগ, যাি ক যানবাহন ১০.৪০ ভাগ, রা ার ধুলা ৭.৩৭ ভাগ। এছাড়াও ঢাকার িবিভ
জায়গায় অপিরকি তভােব গ াস িব ত, পািন ও েনজ, রা ঘাট, উ য়ন, মরামত এবং সং ার কায েমর
নােম রা াঘাট খাঁড়খুঁিড় কারেণ বায়ুেত পািটেকল মটার িমি ত হেয় যাে । ন পির ােরর পর বজ সমূহ রা ার
পােশ ূপ কের রাখা হয় যা দূষেণর জ  বড় দায়ী। এছাড়াও কলকারখানার পাড়ােনা িনগত গ ােসর মাধ েম
বায়ুেত িসসার পিরমাণ বাড়েছ।

ামেফাড ইউিনভািসিটর পিরেবশ িব ান িবভাগ ও ওয়াক ফর বটার বাংলােদেশর যৗথ উেদ ােগ রাজধানীর ১২
ান থেক নমুনা সং হ কের গেবষণা কের দখা গেছ বায়ুেত আদশ মানমা ার চেয় দূষেণর মা া ব েণ বিশ।
িত ান  থেক ধামরাই,  সাভার  ও করানীগে র  ইটভাঁিটর  মাধ েম বায়ুদূষেণর স ক িনেয়ও  গেবষণা  করা

হেয়েছ। গত বছেরর এ সং া  গেবষণায় বলা হেয়েছ ওসব এলাকায় পািটেকল ম াটার বা বায়ুর সহনীয় মানমা া
িব  া  সং ার মানমা ার চেয় কেয়ক ণ বিশ। সাধারণ পািটেকল ম াটার বা ব কণার সহনীয় মানমা া ধরা
হেয়েছ থােক ২.৫ িপিপএম।

িবেশষ রা বলেছন ব কণােক ১০ ও ২.৫ মাইে ািমটার ব াস ণীেত ভাগ কের তার পিরমােণর িভি েত ঝঁুিক
িন পণ করা হেয় থােক। বাতােস িত ঘনিমটাের ২.৫ মাইে ািমটার ব ােসর ব কণার পিরমাণ (িপিপএম) যিদ
শূ  থেক ৫০ এর মেধ  থােক, তাহেল ওই বাতাসেক বায়ু মােনর সূচেক (এিকউআই) ভাল  বলা যায়। এই মা া
৫১-১০০ হেল বাতাসেক মধ ম  মােনর এবং ১০১-১৫০ হেল িবপদসীমায়  আেছ বেল ধের নয়া  হয়। আর
িপিপএম ১৫১-২০০ হেল বাতাসেক অ া কর , ২০১-৩০০ হেল খুব অ া কর  এবং ৩০১-৫০০ হেল অত
অ া কর  বলা হয়। দেশর িসিট কেপােরশন এলাকার ১১িট ােনর বাতােস ২.৫ মাইে ািমটার ব াস পয
অিত ু  ব কণার পিরমাণ িনয়িমত পিরমাপ করা হে  িসএএসই  কে র মাধ েম। পিরেবশ অিধদফতর বলেছ
চলিত নেব র মােসর েতই ঢাকার  বাতাস  অ া কর  মা ায়  পৗঁেছ  যায়।  ঘূিণঝড় বুলবুল আসার  আেগ

িতিদনই বাতােস ভাসমান  ব কণার পিরমাণ  িছল ১৫০ িপিপএেমর উপের। গত স ােহ  ঢাকার কান কান
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এলাকায় এর মা  ২৩৩ িপিপএম পয  উেঠ যাওয়ার রকড পাওয়া গেছ।

িবেশষ রা বলেছন বতমােন অথৈনিতক এবং উ য়ন কমকা- বেড় যাওয়ার ফেল নতুন নতুন দূষেণর আিবভাব
ঘটেছ। এসব দূষণেরােধ সবাইেক এক এক সে  কাজ করেত হেব। দষূণকারী স র েলােত কায ম চালােত
হেব। তারা িবে র যসব দশ উ িতর চরম িশখের গেছ তােদর ইিতহাস ঘঁেট দখা গেছ তারা দূষেণর পথ
পিরেয়ই উ িত  লাভ  কেরেছন।  সময়  এেসেছ  বায়ুদূষণেরােধ  এর  িব ে  কাযকর  পদে প  নয়ার।  দেশর

অিধকাংশ মা ষ জােন না বায়ুদূষেণর পিরমাণ কত। এটা মা েষর জািনেয় সেচতন করা জ রী হেয় পেড়েছ।

দূষণ িনেয় আ ঃম ণালয় সভা

সামবার িবেকেল পিরেবশ ম ণালেয়র সভাকে  ঢাকার বায়ু ও শ  দূষণ িবষেয় আ ঃম ণালয় সভার েত
পিরেবশম ী শাহাব উি ন বেলন, ঢাকার বায়ুদূষেণর িবিভ  কারণ রেয়েছ। সরকারী- বসরকারী অবকাঠােমা ও
িবিভ  কােজ সম য় করা েয়াজন। ইউিটিলিট সািভেসর কােজর জ  সং া েলার মেধ  সম য় করেত হেব।
এিলেভেটড এ ে স-হাইওেয়সহ িবিভ  কে র জ  সিঠক ব ব াপনা িনি ত করেত হেব। শহেরর িবিভ
ােন ভবন িনমােণর সময় পািন িছটােনা, য পািত য ত  ফেল না রাখা ও িনমােণর  িনধািরত ব নীর মেধ

আেছ িক না তা দখেত হেব। ঢাকা িসিট কেপােরশেনর বায়ুদূষেণর অব া িদন িদন খারাপ হে । এ সম া রােধ
মূল  দািয়  পিরেবশ  অিধদফতেরর।  ইটভাঁিটর  িব ে  অিভযান  বাড়ােনা  হেয়েছ।  ম ী  বেলন,  বাংলােদেশ
বায়ুদূষেণর উৎস িনেয় চলিত বছেরর মােচ একিট গেবষণা কাশ কেরেছ পিরেবশ অিধদফতর ও িব ব াংক।
তােত দখা যায়, দেশ বায়ুদূষেণর ধান িতনিট উৎস হে - ইটভাঁিট, যানবাহেনর কােলা ধাঁয়া ও িনমাণকাজ।
আট বছর ধের এ িতন উৎস েমই বড়েছ। ১৩ সােল পিরসংখ ান বু েরা থেক দেশর ইটভাঁিট েলার ওপর একিট
জিরেপ দখা যায়, দেশ ইটভাঁিটর সংখ া ৪ হাজার ৯৯৫। ১৮ সােল পিরেবশ অিধদফতেরর জিরেপ দখা যায়,
ইটভাঁিটর সংখ া বেড় ৭ হাজার ৯০২ হেয়েছ। এর মেধ  ২ হাজার ৪৮৭িট ইটভাঁিট ঢাকা িবভােগর মেধ  গেড়
উেঠেছ। ওই গেবষণার তথ া যায়ী, ১০ সােল দেশ মাট যানবাহেনর পিরমাণ িছল ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৬৭৭। ১৮
সােল তা  বেড়  দাঁিড়েয়েছ ৬ লাখ  ১৯ হাজার  ৬৫৪। কৃিত  সংর ণ িবষয়ক সং া েলার  আ জািতক জাট
আইইউিসএনর এ দশীয় পিরচালক রািকবুল আিমেনর মেত, বায়ুদূষণ মাকােবলার থম কাজ দূষেণর উৎস ব
করা। ি তীয় কাজ হে , শহেরর িবিভ  ােন সবুজ ব নী গেড় তালা এবং জলাশয় র া করা। এই দূিষত বায়ুর
মেধ  নগেরর মা ষ কীভােব িনরাপদ থাকেব, স ব ব াপনা গেড় তালা। তেব সবার আেগ বায়ুদূষণেক জাতীয়

পূণ স ট িহেসেব দখেত হেব।

িতিন আরও বেলন, ভবন ও অবকাঠােমা উ য়নকাজ উ ু ভােব করার ফেল শহেরর বাতােস ধুেলাবািলর পিরমাণ
বাড়েছ।  ঢাকা  শহেরর  বায়ুদূষণ  িনয় েণ  িনিদ  পদে প  হেণর  জ  সংি  সব  সরকারী  ও  বসরকারী
সং া/ িত ান এবং বড় বড় অবকাঠােমা উ য়ন ক সমূহ অথাৎ এিলেভেটড এ ে স হাইওেয়, মে ােরলসহ
অ া  ক  কাযকর পিরেবশগত ব ব াপনা িতপালন, সিঠক ব ব াপনা অ সরণপূবক মািট, বািল ও অ া
সাম ী পিরবহন ও সংর ণ, কাযকর কমপিরেবশ র া করা, সময়মেতা রা াঘাট সং ার ও মরামত ও িবিভ

কে  িনয়িমত পািন িছটােনাসহ দূষণ িনয় েণ কাযকর পদে প হণ েয়াজন।

ম ী বেলন, িবেশষ কের ঢাকা িসিট কেপােরশেনর অভ ের িবিভ  িনমাণ। িত ানসমূহ িনমাণ সাম ী অথাৎ মািট
ও বািলর একিট অংশ রা ার পেড় যাে , যা পের বায়ুদূষেণর সৃি র জ  িবেশষভােব ভূিমকা রাখেছ। য ত
ময়লা-আবজনা িনে প,  ন পির ার  কের ময়লা েনর পােশই দীঘিদন রাখা  ও িসিট কেপােরশেনর বজ
পিরবহেনর সময় অিনয়ি ত পিরবহন ব ব াপনার ফেল একিট অংশ রা ার ফেল দয়া হে । এ সব বজ  ও
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ময়লা-আবজনার ওপর িদেয় যানবাহন চলাচেলর ফেল বায়ুদূষেণর সৃি  হে । এ িবষেয় অবকাঠােমা উ য়ন ও
িনমাণ কায েমর বায়ুদূষণ িনয় েণ হাইেকাট িবভাগ কতৃক িনিদ  িনেদশনা দয়া হেয়েছ। িনেদশনা অ যায়ী
পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন ম ণালয় কতৃক িত মােস হাইেকাট িবভােগ পূণা  িতেবদন দািখল করেত
হয়।
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