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বায়ুদষূেণর কারেণ বাংলােদেশ বছের 1 লাখ 22 হাজার 400 মানুষ মারা যায়। ucমাtার বায়ুদষূেণর কারেণ শারীিরক o
মানিসক িবকলা  aথর্াt িনেবর্াধ িশ র সংখয্া aেনক েবিশ েবেড় যােc বেল জািনেয়েছ যুkরা িভিtক গেবষণা সংsা েহলথ
iেফkস iনিsিটuট। তথয্মেত, বায়ুদষূেণর কারেণ pায় pেতয্েকi নানারকম শারীিরক o মানিসক বয্িধেত আkাn হেc eবং
e কারেণ িনেবর্াধ িবকলা  জািতেত পিরণত হoয়ার আশ া বেয়েছ। গতকাল েসামবার, জাতীয় েpসkােবর িভআiিপ লাuে
‘নগেরর pবীণ eবং িশ েদর oপর বায়ুদষূেণর pভাব েরােধ করণীয়’ শীষর্ক নাগিরক সংলােপ বkারা e সব তথয্ জানান।
পিরেবশ বাঁচাo আেnালন (পবা) o বারিসক ei নাগিরক সংলােপ আেয়াজন কের।

নাগিরক সংলােপর ধারণাপt uপsাপন করেবন sামেফাডর্  িব িবদয্ালেয়র পিরেবশ িবjান িবভােগর aধয্াপক কাম jামান
মজমুদার। িতিন বেলন, দয্ iেকানিমs iেnিলেজn iuিনট pিত বছর পৃিথবীর বসবাসেযাগয্ শহর েলার তািলকা pকাশ কের
থােক eবং দভুর্ াগয্বশত গত িতন বছের ঢাকা পৃিথবীর বসবাস aেযাগয্ তািলকার িdতীয় aবsােন রেয়েছ। 2013 েথেক 2018
সাল  পযর্n  ei  ছয়  বছের  ঢাকা  শহেরর  বায়ুর  মান  পযর্ােলাচনা কের  েদখা  যায়  েয,  ei  সমেয়  ঢাকার বায়ু  সবসময়  আদশর্
বায়ুমােনর েচেয় চার েথেক ছয় ণ েবিশ খারাপ িছল। বায়ুমান খারাপ করার জনয্ মূলত aিত kুd বsকণা দায়ী, যার আকার
2.5 মাikন। ei  aিত kুd বsকণা  আমরা  খািল েচােখ েদখেত পাi  না। eিট আমােদর sােsয্র জনয্  মারাtক  kিতকর।
বতর্ মােন ঢাকার বায়ুদষূেণর েয িচt আমরা েদখেত পাi তাহেলা, ঢাকা শহেরর েভতের েযমন িবিভn ধরেনর unয়ন pকl
চলেছ; আেরক িদেক ঢাকার চারপােশ িশlকারখানা েলা kমবধর্মান দষূণo লkয্ করা যােc। ঢাকা শহেরর বায়ুদষূেণর পাঁচিট
কারেণর মেধয্ সবার আেগ চেল আেস ঢাকার চারপােশর iটভাটা।

পবার  যুg  সাধারণ  সmাদক  ডা.  েলিলন  েচৗধুরী  বেলন,  ei  সব  দষূেকর  কারেণ  মানষু  ফুসফুেসর  কয্ানসার,  হাঁপািন,

bংকাiিটস, যkা, িকডিনর েরাগ, uc রkচাপ, জnগত tিট, মানিসক sােsয্র oপর pভাব, হাটর্  aয্াটাক, যকৃত সমসয্া,
গভর্ বতী মােয়েদর oপর pভাব, চমর্েরাগ o িনuেমািনয়ার মেতা নানািবধ জিটল েরােগ আkাn হেc।

বায়ুদষূেণর  ফেল  িশ  মৃতুয্র  হার  বাংলােদেশর  aবsান  িdতীয়।  iেটর  ভাটা,  aপিরকিlতভােব  িনমর্াণকাজ  করা,  রাsা
েখাঁড়াখুিঁড় o আবজর্ না েপাড়ােনাসহ নানা কারেণ e aবsার ৈতির হেয়েছ বেল মেন করেছন বায়ুমান গেবষকরা। 2016 সােলর
িডেসmের eআieলiu বাংলােদশ পিরেবশ aিধদpেররর সে  েযৗথ eকিট গেবষণা পিরচালনা কের। ঢাকার বায়ুদষূেণর জনয্
iটভাটা,  সড়েকর  ধুলা,  যানবাহন  eবং  বােয়াগয্াস  েপাড়ােনােক  দায়ী  কেরন  তারা।  ঢাকার  দষূেণর  iটভাটা  58  শতাংশ,

সড়েকর ধুলা 18 শতাংশ, যানবাহেনর েধাঁয়া 10 শতাংশ, বােয়াগয্াস েপাড়ােনা 8 শতাংশ eবং aনয্ানয্ কারণ 6 শতাংশ দায়ী
বেল জানােনা হয়।

বkারা ঢাকার আশপােশর iটভাটা হাiেকােটর্ র িনেদর্শনানুযায়ী kমাnেয় সিরেয় েফলার সুপািরশ কেরন। eকi সে  ঢাকার
েভতেরর েকিমকয্াল দাম o কারখানা েলা ঢাকার বাiের sানাnর, pাiেভট কােরর চাপ কমােনার পাশাপািশ গণপিরবহেনর
পিরমাণ বাড়ােনা, বজর্ য্ বয্বsাপনা সিঠক ভােব করা, বায়ুদষূণ কমােনার মাধয্েম েরাগ pিতেরাধ কের জাতীয় sাsয্ aথর্নীিতর
oপর চাপ কমােনা, নগের েখালা জায়গায় pচুর পিরমাণ বkৃ লাগােনা eবং নগেরর জলাশয় েলা সংরkণ o পির ার করসহ
আেরা েবশিকছু সুপািরশ তুেল ধেরন তারা। নাগিরক সংলােপ সভাপিতt কেরন পবার েচয়ারময্ান আবু নােসর খান। বkবয্
েদন, নাসেফর সভাপিত o পবার যুg সাধারণ সmাদক মহুাmদ হািফজরু রহমান ময়না, বারিসেকর পিরচালক পােভল পাথর্,
বারিসেকর সমnয়ক েমা. জাহা ীর আলম, বািনপার সভাপিত pেকৗশলী েমা. আেনায়ার েহােসন, িবিশ  মুিkেযাdা জামাল

  iেtফাক িরেপাটর্
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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।

|

হায়দার মkুল, aনয্েদর মেধয্ বkবয্ েদন, বদ ল আলম, সুিদpা কমর্কার, বিsবাসীর েনtী kলসুম েবগম, েহাসেন আরা েবগম
রােফজা, চাঁদনী খানম pমুখ। সংলাপ স ালনা কেরন পবার সmাদক েফরেদৗস আহেমদ ujjল।
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