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গত বছেরর তুলনায় চলিত বছর বাংলােদেশ বায়দুষূেণর পিরমাণ গেড় ায় ২০ শতাংশ বেড়েছ বেল
জািনেয়েছন  বায়মু লীয়  দষূণ  অধ য়ন  কে র  ( কপস)  িত াতা  পিরচালক  অধ াপক  ড.  আহমদ
কাম মান মজুমদার। জাতীয় স ােব সামবার পুের বীণ ও িশ েদর ওপর বায়দুষূেণর ভাব
রােধ করণীয় শীষক নাগিরক সংলােপ িতিন এ কথা জানান। সংলােপর আেয়াজন কের পিরেবশ বাঁচাও

আে ালন (পবা)।  অধ াপক কাম মান বেলন,  কপেসর এক গেবষণায় দখা যায়, গত ১৩ মােস
(নেভ র ২০১৮ থেক নেভ র ২০১৯) ঢাকার মা ষ মা  ই শতাংশ (৯ িদন) সময় ভােলা বায়ু হণ
কেরেছ, ৪৮ শতাংশ (১৮৮ িদন) মধ ম থেক সতকতামলূক দিূষত বায় ু হণ কেরেছ, ২৮ শতাংশ (১০৭
িদন) অ া কর বায়,ু ২১ শতাংশ (৮২ িদন) খুবই অ া কর বায়ু এবং এক শতাংশ (৫ িদন) মারা ক
অ া কর বায়ু হণ কেরেছ। ২০১৯ সােল বায়দুষূেণর পিরমাণ ২০১৮ সাল থেক গেড় ায় ২০ শতাংশ
বেড়েছ। িতিন বেলন, এসব দষূেণর কারেণ মা ষ ফসুফুস ক া ার, হাঁপািন, াইিটস, িকডিন রাগ,

উ  র চাপ, জ গত িট, মানিসক াে র ওপর ভাব, হাট অ াটাক, যকৃৎ সম া, গভবতী মােয়েদর
ওপর ভাব, চমেরাগ ও িনউেমািনয়ার মেতা নানািবধ জিটল রােগ আ া  হে । কপেসর পিরচালক
বেলন, যু রা িভি ক গেবষণা সং া হলথ ইেফ স ই িটিটউেটর মেত, বায়দুষূেণর কারেণ বাংলােদেশ
বছের এক লাখ ২২ হাজার ৪০০ মা ষ মারা  যায়। িব ব াংেকর ২০১৮ সােলর িতেবদন অ যায়ী,

িতবছর বাংলােদেশ বায়দুষূেণর কারেণ ৪৬ হাজার মা ষ মারা যাে । ধু  ঢাকায় ১০ হাজার মা ষ
বায়দুষূেণর  কারেণ  মারা  যায়।  ইউিনেসেফর  এক গেবষণা  অ যায়ী,  িবে র  ৩০ কািট  িশ  দিূষত
বায়েুবি ত এলাকায় বাস কের।
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