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বায়ুদষূেণ িবপjনক
সীমা  ছঁুেয়  েফেলেছ
রাজধানী  ঢাকা।
িদিlেকo  ছািড়েয়
েগেছ  ei  দষূণ।
িবে র  িবিভn
শহেরর  মেধয্
সবেচেয়  িবপjনক
o  খারাপ
পিরিsিতেত
uপনীত  হেয়েছ
বাংলােদশ।  িবে র
বায়ুর  ণমান
যাচাiকারী সবেচেয়
বেড়া  ডাটােবiস
eয়ার  িভজযু্য়ােলর
pিতেবদেন  ঢাকার
বায়ুমান  eখন
242।  যার  aথর্,
ঢাকায়  বাতােসর

মান aতয্n asাsয্কর o ঝঁুিকপূণর্। গত দiু মােস মাt 19 ঘ া ভােলা বায়ু েসবন কেরেছ রাজধানীবাসী।
iueস eয়ার েকায়ািলিট iনেডk (iueস eিকuআi) aনসুাের যর্াংিকং কের eয়ার িভজযু্য়াল। e েkেt

t েদoয়া হয় বাতােস ভাসমান ধূিলকণা িপeম 2.5-eর মাtােক। বাতােস 2.5 মাikেনর েছাট দিূষত
বsকণার uপিsিত পিরেবেশ ভয়াবহ pভাব েফলেছ। মানেুষর াস pিkয়া আkাn কের মৃতুয্ ঝঁুিক সৃি
করেছ িপeম 2.5। িবে র দিূষত শহর েলােত মানেুষর আয়ু hাস, মৃতুয্ o sাsয্ঝঁুিকর aনয্তম কারণ e
kিতকর ধূিলকণা।
বায়ুদষূেণ ঢাকার পরi রেয়েছ ভারেতর রাজধানী িদিl, পািকsােনর লােহার o মে ািলয়ার uলানবাতার
শহেরর  aবsান।  eর  মেধয্  িদিlর  েsার  211,  লােহার  o  uলানবাতােরর  198।  যখন  েকােনা  শহের
eিকuআi েsার 201 েথেক 300-eর মেধয্ থােক, তখন ঐ eলাকার বািসnােদর sাsয্ঝঁুিক লkয্ করা
যায়। e সময় বাiের েবর হoয়ার েkেt সতকর্ তা aবলmন করেত হয় বেল জানান sাsয্ িবেশষjরা।
দিূষত েদেশর তািলকায় শীষর্sােন থাকা aনয্ েদশ েলা হেc—আফগািনsান, বাহরাiন, kেয়ত, েনপাল,
আরব আিমরাত, নাiেজিরয়া।
পিরেবশ, বন o জলবায়ু পিরবতর্ ন মntী েমা. শাহাব uিdন গতকাল গভীর uেdগ pকাশ কের বেলেছন,

  আেনায়ার আলদীন
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

ঢাকা িসিটেত বায়ুদষূেণর মাtা aসহনীয় পযর্ােয় চেল েগেছ। aবsা সংকটাপn। গতকাল েসামবার িবকােল
        পিরেবশ মntণালেয়র সভাকেk ঢাকার বায়ু o শbদষূণ িবষেয় আnঃমntণালয় সভা aনিু ত হেয়েছ।
েসখােন মntী বেলন, মলূত িতন কারেণ ঢাকাসহ সারােদেশ বায়ুদষূেণর aসহনীয় মাtা বাড়েছ। েস েলা
হেলা—iটভাটা, েমাটরযােনর কােলা েধাঁয়া eবং যেথc িনমর্াণকাজ। eয়ার িভজযু্য়াল জানােc, বাযুদষূণ
eখন  sােsয্র  জনয্  সবর্ািধক  পিরেবশগত  ঝঁুিক।  eর  ফেল  pিত  বছর  িব বয্াপী  70  লাখ  মানেুষর
aকালমৃতুয্ ঘটেছ। aকালমতুৃয্র জনয্ বায়ুদষূণ eখন িবে র চতুথর্ কারণ। বায়ুদষূণ িনয়ntেণ খরচ হেc—
আড়াiশ িবিলয়ন ডলার, যা িব  aথর্নীিতেত বেড়া pভাব েফলেছ। যুkরা িভিtক গেবষণা সংsা েহলথ
iেফkস iনিsিটuট eবং iনিsিটuট ফর েহলথ েমি কস aয্াn iভালেুয়শেনর েযৗথ uেদয্ােগ pকািশত
pিতেবদন বলেছ, বায়ুেত েযসব kিতকর uপাদান আেছ, তার মেধয্ মানবেদেহর জনয্ সবেচেয় মারাtক
িপeম 2.5 uপাদান সবেচেয় েবিশ িনগর্ত করত চীন। গত দiু বছের চীনেক টপেক ঐ দষূণকারী sানিট
দখল কের েনয় ভারত। eখন ভারতেক টপেক eক নmের aবsান করেছ বাংলােদশ। e েkেt সবেচেয়
ভােলা aবsােন রেয়েছ জাপােনর েটািকo শহর। pিতেবদনিটেত মূলত কৃিtম uপgহ েথেক িবে র িবিভn
েদেশর বায়ুদষূেণর পিরমাণ পিরমাপ করা হেয়েছ। pিতেবদেন বায়ুদষূেণর কারেণ বাংলােদেশ বছের 1 লাখ
23 হাজার মানেুষর মতুৃয্ হেc বেল uেlখ করা হেয়েছ। আর বায়ুদষূেণর কারেণ িশ মতুৃয্র হােরর িদক
েথেক পািকsােনর পেরi বাংলােদেশর aবsান।
e  বয্াপাের  bয্াক  িব িবদয্ালেয়র  iেমিরটাস  aধয্াপক  আiনুন  িনশাত  বেলন,  দষূণ  িনয়ntেণ  তদারিক
বাড়ােত  হেব।  iটভাটা েলা  dত  আধুিনকায়ন  করেত  হেব।  িনমর্াণকােজ  যােত  ধুলা  কম  হয়,  েস  জনয্
েদেশর pচিলত আiন মানেলi যেথ । িকn তা মানা হেc িক না, েস িবষেয় তদারিকর ঘাটিত রেয়েছ।
পিরেবশ, বন o জলবায়ু পিরবতর্ ন মntী েমা. শাহাব uিdন বেলন, ঢাকা িসিটেত বায়ুদষূেণর িবিভn কারণ
রেয়েছ। সরকাির েবসরকাির aবকাঠােমা o িবিভn কােজ সমnয় করা pেয়াজন। iuিটিলিট সািভর্ েসর
জনয্ সংsা েলার মেধয্ সমnয় করেত হেব। eিলেভেটট ekেpস-হাioেয়সহ িবিভn pকেlর জনয্ সিঠক
বয্বsাপনা িনি ত করেত হেব।
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