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ধূিলকণাসহ ছয় ধরেনর পদাথ বাতােস
উ ু  সরকারী িনমাণ ক
বাড়েছ ইটভািঁট ও যানবাহন
রা ায় রাখা হে  িনমাণ সাম ী
মা  িবি  বেড়েছ

রাজন ভ াচায ॥ িনউ ই াটন এলাকায় অ ত চারিট ব তল ভবন এখন িনমাণাধীন। এরমেধ  হািনেলাফ ফা ফুড
সংল  িনমাণাধীন ভবেনর কাজ চলেছ বশ কেয়ক মাস। সামবার পেুর দখা গল, ভবেনর সামেনর ফুটপাথ দখল
কের কেয়ক াক বালু রাখা হেয়েছ খালা অব ায়। এেত পথচারীেদর রা ায় নেম চলেত হে । তমিন বাতােস
বাল ুিমেশ যাে  ত। যিদও এ িবষেয় ভবেন দািয় শীল কাউেক কথা বলার জ  পাওয়া যায়িন। এর বাইের অ
িতনিট ভবেনর সামেনর িচ  একই রকেমর। অথচ িনয়ম অ যায়ী িনরাপদ ােন বালু ঢেক রাখার কথা। তমিন

েয়াজনীয় িনরাপ া িনি ত কের ভবন িনমােণর কথা।

কমলাপুেরর িটিটপাড়া থেক ায় শাপলা চ র পয  রা া খাঁড়াখঁুিড় চলেছ কেয়ক মাস। িবিভ  সবা সং া এই
উ য়ন কমকা- পিরচালনা করেছ। কেনা মৗ েম রা া কাটার কারেণ এই এলাকায় িদনভর য়াশা  পিরেবশ।
কােরা মেত ধুেলার কারেণ এই অব া। এর মাণ পাওয়া গল িটিটপাড়া থেক একট ুসামেন গেলই। সখােন দখা
গল কমলাপরু বা মিতিঝেলর মেতা আকাশ এতটা ঘালা ও মঘযু  নয়।

বাংলােদশ  ব াংেকর  সামেন  থেক  দিনক  বাংলা,  পুরানা  প ন,  জাতীয়  স াব,  হাইেকাট  মাজার,  বাংলা
একােডমী হেয় শাহবাগ থেক কাওরানবাজার পয  মে া রল িনমােণর কময  চলেছ। এই এলাকার বাতাস যতটা
ঘন তার থেক কম ঘন  রমনা পােকর ভতেরর বাতাস। ধু ধুলার কারেণ এই অব ার কথা বলেছন িবেশষ রা।
িবেশ^র অ া  জনব ল শহের েয়াজনীয় িনরাপ া ও দূষেণর িবষেয় সতক থেকই উ য়ন কাজ হােত নয়া হয়।
যােত বায়ু দূষণ ও জন াে  িব প ভাব না পেড়। িক  আমােদর দেশ তমনটা দখা যায় না। সরকােরর বড় বড়
উ য়ন কে র কাজও হে  উ ু  অব ায়।

এই াপেট সাধারণ মা ষ অেনকটা িনজ থেকই সেচতন। ম লবার নগরীর িবিভ  এলাকা ঘেুর দখা গেছ,
ধুলা দূষণ রােধ মা  পরা মা েষর সংখ া বাড়েছ। ব বসায়ীরাও বলেছন, অ  সমেয়র তুলনায় মা  িবি  বেড়েছ
কেয়ক ণ। আেগ িদেন িট িবি  হেতা এখন িবি  হে  অ ত ৫০িটর বিশ। ঢাকা িবশ^িবদ ালেয়র িশ াথী
িনবারন বেলন, িবশ^িবদ ালয় ক া ােস এখন ধুলা আর ধুলা। মে ােরল ও রা া কাটায় ধুেলার কারেণ িটএসিসেত
বসা দায়। তাই মা  ব বহার করিছ।

িবেশষ রা বলেছন, ছয় ধরেনর পদাথ এবং গ ােসর কারেণ ঢাকায় দূষেণর মা া স িত অেনক বেড় গেছ। এর
মেধ  ু ািত ু  ধূিলকণা অথাৎ িপএম ২ দশিমক ৫ এর কারেণই ঢাকায় দূষণ অিতমা ায় বেড় পিরি িত নাজকু
হেয় উঠেছ।
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কন এমন হেলা

 হেলা, কন এই অসেচতনতা। নগরিবদ, া  িবেশষ  থেক  কের সাধারণ মা ষ বলেছন, নানা রকম
দূষেণর কবেল রাজধানীর মা ষ। পিরেবশ অিধদফতর, সাধারণ মা ষ থেক  কের িসিট কেপােরশন ও সংি
সরকারী দফতেরর উদাসীনতার কারেণই এর মা া িদন িদন বাড়েছ। িক  িতকার নই।

সরকারী  িবিভ  উ য়ন  কে  অপিরকি ত  খাঁড়াখঁুিড়,  িসিট  কেপােরশেনর  প  থেক  িতিদন  রা াঘাট
ভালভােব পির ার না হওয়া, যখােন সখােন বাল-ুইটসহ িনমাণ সাম ী রাখা, রা া কাটার পর িবলে  সং ার মলূত
এসব কারেণই নগরীেত  মৗ েম বায়ু দূষেণর মা া িদন িদন বাড়েছ। এর সে  গািড়র কােলা ধাঁয়া, িদন িদন
যানবাহেনর  সংখ া  বিৃ সহ  অ া  দূষণ  তা  রেয়েছই।  পাশাপািশ  মে ােরল,  এিলেভেটড  এ ে সওেয়,
িবআরিটসহ কেয়কিট মগা উ য়ন কে র কাজ উ ু  অব ায় চলেছ। উ  আদালেতর িনেদশনার পরও দূষণ
রােধ রা ায় েয়াজনীয় পািন িছটােনা হে  না। ফেল িদন িদন নগরবাসীর া  ঝঁুিকও বাড়েছ পা া িদেয়।

কাওরানবাজার এলাকায় দূষণ বিশ

ঢাকার বায়ু দূষণ পিরি িত স েক গেবষকরা বলেছন, চলিত মােস এ পয  আট িদন (িদেনর বিশরভাগ সময়)
ঢাকা িছল িবে র সবেচেয় দূিষত বায়ুর শহর। এয়ার িভজু য়াল রাজধানীর সাতিট এলাকার বায়ুর মান পযেব ণ
কের। তােদর তথ  অ যায়ী, এক স াহ ধের ঢাকার মেধ  বায়ুর মান সবেচেয় খারাপ িছল কাওরানবাজার এলাকায়।
এরপরই মাহা দপরু ও লশান এলাকা। এর বাইের উ রা, িমরপরু ও ন া এলাকার বায়ুর মানও বশ খারাপ।
এলাকািভি ক বায়ুর মােনর রকমেফর থাকেলও সামি কভােব রাজধানীর বিশরভাগ এলাকার বায়ু অ া কর বেল
জানান গেবষকরা।

পিরেবশ  অিধদফতর থেক  দেশর ১১িট  শহেরর বায়ুর  মান  পযেব ণ  করা  হয়। এর মেধ  ঢাকা,  গাজীপরু,
নরিসংদী, নারায়ণগ , বিরশাল, সাভার, ময়মনিসংহ, রংপেুরর বায়ুর মান গত শিনবার খুবই অ া কর অব ায়
িছল। তুলনামলূকভােব চ ােমর বায়ুর মান িকছুটা ভাল িছল। খুলনা ও িম ার বায়ুর মান চ ােমর চেয় খারাপ
িছল। বায়ুর মান অেপ াকতৃ ভাল িছল িসেলট শহের।

রােত দূষণ বােড়

বায়ুদূষেণর পিরি িত পযেব ণ করেত িগেয় দখা যায়, িদেনর চেয় রােত দূষেণর মা া অেনকটাই বেড় যায়।
সরকােরর তৎপরতায় িদেন িকছুটা কমেলও িবেকল থেক দূষণ বিৃ  পাে । িবেশষ কের িবেকল ৫টার পর থেক
রাতভর মারা ক দূষেণর িশকার হে  ঢাকার বাতাস। গত বহৃ িতবার রােত এয়ার িভজু য়ােলর র াংিকংেক এক
ঘ ার জ  দূষেণর তািলকার শীেষ উেঠ যায় ঢাকা।

পিরেবশ অিধদফতেরর পিরচালক (বায়ুমান ও ব ব াপনা) িজয়াউল হক এ সে  বেলন, য়াশার সে  দূিষত
ব কণার িম েণ পিরি িত খারাপ হেত থােক। িবেশষ কের বাতােস যখন য়াশার েলপ থােক, তােত দূিষত
ব কণা মািটেত পেড় না। ফেল দূষণ বেড় যায়। তেব বিৃ  হেল মািটেত স েলা িমেশ িগেয় পিরি িতর উ িত
ঘটায়।

রােত ঢাকায় দূষেণর মা া বিৃ র বড় কারণ বজ  পাড়ােনা। বতমােন ঢাকা শহের ৪০িট ােন রােতর বলায় বজ
পাড়ােনা  হয়, যা  পিরেবেশর জ  মারা ক িতকর। বাতাস দূিষত হওয়ার পছেন অ তম কারণ এই বজ
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পাড়ােনা। আ ঃম ণালেয়র সামবােরর সভায় রােত বজ  না পাড়ােনার িস া  হয়।

বাড়েছ ইটভাঁিট ও যানবাহন ॥ ২০১৩ সােল পিরসংখ ান বু েরা থেক দেশর ইটভাঁিট েলার ওপের একিট জিরপ
করা হয়। তােত দখা যায়, দেশ ইটভাঁিটর সংখ া ৪ হাজার ৯৫৯। পের ২০১৮ সােল পিরেবশ অিধদফতর থেক
জিরপ চািলেয় দখা যায়, ইটভাঁিটর সংখ া বেড় ৭ হাজার ৯০২ হেয়েছ। এর মেধ  ২ হাজার ৪৮৭িট ইটভাঁিট ঢাকা
িবভােগর মেধ  গেড় উেঠেছ। ওই গেবষণার তথ  অ যায়ী, ২০১০ সােল দেশ মাট যানবাহেনর পিরমাণ িছল ৩
লাখ ৬৯ হাজার ৬৭৭। ২০১৮ সােল তা বেড় হয় ৬ লাখ ১৯ হাজার ৬৫৪। বতমােন যানবাহেনর সংখ া সােড়
৪২লাখ। ঢাকায় ১৫ লাখ ১৭ হাজােরর বিশ।

কিৃত সংর ণিবষয়ক সং া েলার আ জািতক জাট আইইউিসএেনর এেদশীয় পিরচালক রািকবলু আিমন বেলন,
বায়ুদূষণ মাকােবলায় থম কাজ হে  দূষেণর উৎস ব  করা। ি তীয় কাজ হে  শহেরর িবিভ  ােন সবজু ব নী
গেড় তালা এবং জলাশয় েলা র া করা। এই দূিষত বায়ুর মেধ  নগেরর মা ষ কীভােব িনরাপদ থাকেব, সই
ব ব াপনা গেড় তালা। তেব সবার আেগ বায়ুদূষণেক জাতীয় পণূ স ট িহেসেব দখেত হেব।

অধ াপক এিবএম আব াহ বেলন, বায়ু দূষেণর কারেণ নাক, চাখ, াসত  িত  হেত পাের। বাযু দূষেণর
কারেণ চাখ ালােপাড়া, চাখ িদেয় পািন পড়া, নােকর নানা ধরেনর অ খ হয়। এেত িশ  ও বয় েদর এমনিক
ক া ার হওয়ার আশ া রেয়েছ বেল জানােলন িতিন।

বাতােস থাকা নানা িতকর উপাদান গলা ও ফুসফুসেক আ া  কের। ফুসফুেসর ক া ােরর জ ও দায়ী বাতােস
থাকা িকছু িতকর উপাদান। িশ রা বাইের বিশ থােক বেল আ া  হয়। আর বয় েদর রাগ িতেরাধ মতা
আে  আে  কেম যায়। এ কারেণ সহেজই তারা আ া  হেয় যায়। বতমােন ঢাকার বাতােস য িতকর উপাদােনর
মা া াভািবেকর চেয় অেনক বিশ, পিরেবশ অিধদফতরও তা ীকার করেছ।

আ জািতক জিরপ

একবছর  সারািবে র িবিভ  ান  থেক  বায়ু  দূষেণর  মা া  িনেয়  ীনিপস এবং  এয়ারিভজু য়াল  এই  গেবষণা
িতেবদনিট তির কেরেছ। িতেবদেন বলা হেয়েছ, ভারেতর নয়ািদ ীর দি ণ-পি েম অবি ত াম িবে র

সবেচেয়  দূিষত  শহর। আর রাজধানী  শহর  িহেসেব  সবেচেয়  দূিষত  ভারেতর রাজধানী  নয়ািদ ী।  এর  পেরই
বাংলােদেশর রাজধানীর অব ান। িতেবদন অ সাের, বায়ু দূষেণর কারেণ আগামী বছর িব ব াপী ৭০ লাখ মা েষর
অকালমতুৃ  ঘটেব এবং বি ক অথনীিতেত বড় ভাব ফলেব।

িতেবদেন বলা হেয়েছ, িবে র সবেচেয় ঘনবসিতপূণ দেশর মেধ  অ তম বাংলােদশ। দশিট দীঘিদন ধেরই বায়ু
দূষেণর  সে  লড়াই  কের  চলেছ।  সেদেশর  রাজধানী  ঢাকা  িব সূচেক  সবেচেয়  দূিষত  শহর েলার  একিট।
সখানকার ইটভাঁিট ও গািড়র কােলা ধাঁয়া  এবং তােত উ মা ার সালফার থাকােক বায়ু দূষেণর ধান উৎস

িহেসেব িচি ত করা হেয়েছ।

পিরেবশবীদরা বলেছন, ধুলা দূষেণর কারেণ অ া  সমেয়র চেয়  মৗ েম িশ েদর াসক জিনত রাগ বেড়
যায়। এ সময় িশ  া  িবভােগ ভিত হওয়া রাগীর ৪০ শতাংেশর বিশ  থােক াসক জিনত িবিভ  রােগ
আ া রা। অ িদেক ঢাকা মহানগরীর ায় ৯০ শতাংশ বািস া ভয়াবহ ধুলা দূষেণর িশকার হন।

িব  া  সং ার ২০১৪ সােলর িতেবদন অ যায়ী িবে র ৯১িট দেশর ১ হাজার ৬০০ শহেরর মেধ  সবািধক বায়ু
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দূেষেণর িশকার ২৫িট নগরীর মেধ  বাংলােদেশর িতনিট শহর (ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগ ) রেয়েছ। এর মেধ
নারায়ণগে র অব ান ১৭তম, গাজীপরু ২১তম এবং ঢাকা ২৩তম। সব িমিলেয় দূষেণ মহাআ াে র নগরীেত ায়
দড় কািট মা েষর বসবাস।

বায়ু দূষণ িবেশষ  ও বাংলােদশ পিরেবশ আে ালেনর (বাপা) যু  স াদক অধ াপক ড. কাম ামান মজুমদার
বেলন, য়াশা িকছুটা থাকেলও এখন আকােশর য পিরি িত, তার জ  দায়ী বায়ু দূষণ। গত সামবার সকােল ঢাকা
ততৃীয় অব ােন িছল। তখন ঢাকার বায়ুর মান সূচক িছল ২৪৪, যা মারা ক অ া কর। পরু ১২টার পর তা িকছুটা
কেম সূচক দাঁড়ায় ১৯৪-এ। এিটও খুব ভাল নয়, অ া কর। িতিন বেলন, বারবার বলার পর কেয়কিদন রা ায়
রা ায় পািন দয়ায় দূষণ িকছুটা কেমিছল। িক  আবার সটা বেড় চরম আকার ধারণ কেরেছ। এিট থেক িতকার
পেত হেল পািন ঢালা ব  করা যােব না।

পিরেবশ িবেশষ  ও ডাঃ লিলন চৗধুরী বেলন, ঢাকার অব া আজ এমন এক পযােয় গেছ; এখােন য়াশা নািক
ধুলা তা বাঝার কান উপায় নই। তেব য়াশা হেল শীত যমন অ ভব হওয়ার কথা তা হে  না। আবহাওয়া
অিধদফতেরর প  থেকও শীেতর তমন কান বাতা দয়া হে  না। অিতির  দূষেণর কারেণ িশ রা যমন নানা
রােগ আ া  হে  তমিন বয় রাও। সব িমিলেয় দূষণ গাটা নগরবাসীেক িবপযেয়র িদেক ঠেল িদে । ফলেছ
া  ঝুঁিকেত।

পািন িছটােনার উেদ াগ

রাজধানীর ধুলা দূষণ িনয় েণ ধান ধান সড়েক সকাল-িবেকল পািন িছটােনার উেদ াগ িনেয়েছ ঢাকা দি ণ িসিট
কেপােরশন (িডএসিসিস)। পাশাপািশ াম মাণ আদালত পিরচালনা করারও িস া  হয়। স িত নগর ভবেনর
সামেন ধুলা দূষণ িনয় েণ ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর পািন িছটােনার িবেশষ কমসূচীর উে াধনকােল ময়র
মাহা দ সাঈদ খাকন এ তথ  জানান। িতিন বেলন, ধুলা দূষণ িনয় েণর জ  আমােদর সীিমত ব ব া রেয়েছ।

ধুলা দূষণ রােধর মূল  দািয়  পিরেবশ অিধদ েরর। িক  নাগিরক দািয় েক স ান জািনেয় ঢাকা দি ণ িসিট
কেপােরশন বরাবর এ কাজ েলা কের থােক। বায়ু দূষণ রােধ আমরা িবেশষ া াম  কেরিছ।

ধুলা দূষণ রােগর উৎস

পিরেবশ  বাঁচাও  আে ালেনর  নতারা  বলেছন,  বতমােন  ধুলা  দূষণ  কট  আকার  ধারণ  কেরেছ। ধুলা  দূষেণ
অ াভািবকভােব বেড়েছ  ধুলাজিনত  রাগব ািধর েকাপ। রা ার  পােশ  দাকােনর খাবার  ধুলায়  িবষা  হে

িতিনয়ত। াস- ােসর মাধ েম রাগ জীবাণিুমি ত ধুলা ফসুফুেস েবশ কের সিদ, কািশ, ফুসফুস ক া ার,
ংকাইিটস, াসজিনত ক সহ নানা জিটল রােগর সৃি  করেছ। জন া , পিরেবশ ও অথনীিতর ওপর নিতবাচক
ভাব িবেবচনায় অিবলে  ধুলা দূষণ রােধ কাযকর পদে প নয়া অত  জ রী বেল মেন কেরন তারা।

পিরি িত অ যায়ী উেদ াগ কম

িব  া  সং া (ডি উএইচও) ও যু রাে র পিরেবশিবষয়ক সং া ইিপএর িহসােব কান একিট শহেরর বায়ুর
মােনর সূচক ২০০-এর বিশ হেল তােক খুবই অ া কর বলা হয়। এরমেধ  ঢাকার বায়ুর মােনর গড় সূচক িছল
২২০। এর মেধ  কাওরান বাজার এলাকার বায়ুর মান িছল ২৯৮, যা খুবই অ া কর। কান শহেরর বায়ুর মােনর
সূচক ২০০ ছাড়ােল ওই শহেরর মা ষেক মা  (মেুখাশ) পরার পরামশ দয়া হয়। ঘেরর জানালা ব  রাখেত হয়,
সাইেকেল চড়া িনেষধ করা হয়। আর িশ  ও বৃ েদর খুব জ রী েয়াজন ছাড়া বাইের বর হেত িন ৎসািহত করা
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হয়। ঢাকার বায়ু দূষেণর জ  মূলত দায়ী শহেরর আশপােশর ইটভাঁিট, যানবাহেনর কােলা ধাঁয়া ও িনমাণ কােজর
ধুলা।

ভারেতর িদ ী, মু াই, থাইল াে ডর ব া ক, চীেনর বিজং শহের বায়ুর মান খুবই অ া কর অব ায় পৗেঁছ গেল
সসব  দেশর  সরকার িবেশষ  া  সতকবাতা  জাির  কের।  নাগিরকেদর  বায়ু  দূষণ  থেক  র া  পেত  নানা

সতকতামূলক ব ব া নয়ার পরামশ দয় া  িবভাগ।
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