
বায়ুদূষণ থেকে রাজধানীবাসীকে রক্ষায় োর্ যের উকযাগ প্রকয়াজন 

থ াতাহার থহাকসন 

থ ঘাচ্ছন্ন দিকন সূর্ য থেকে র্ায় থ কঘর আড়াকে। তখন সূকর্ যর থিখা থ কেনা। থ ঘমুক্ত দিকনও রাজধানীকে প্রদতদিন দবকেে দেিংবা সোকে 

এ নই  কন হকব। োরণ বাতাকস ধূো, থধোঁয়া, দূষকণ পুকরা রাজধানীর আোশকে এ রে  থ ঘাচ্ছনা েকর রাকখ।  মূেত:োোয়  বাতাকস ভাসকে 

কুয়াশার  কতা দবষাক্ত থধোঁয়া। শ্বাস প্রশ্বাস থনয়া েষ্টের হকয় ওঠকে। এবার শীকতর শুরু থেকে বায়ুদূষকণর নগরীর তাদেোয় োো উকঠ একসকে 

দবকশ্বর শীষ য নগরী দহকসকব। অতীকতর থেকয় এবার শীত থ ৌসুক  োোয় বায়ুদূষণ থবকড়কে ১৯ শতািংশ। এর দবরুপ প্রভাব পকড়কে োোর অদধবাসীকির 

জনস্বাকযে। গকবষণায় উকঠ একসকে নানারে  দূষকণ বািংোকিকশ প্রদতবের  ারা র্াকচ্ছ এে োখ ২৩ হাজার  ানুষ। দবকশষজ্ঞকির অদভ ত, সিংদিষ্ট 

 ন্ত্রণােয় ও অদধিফতকরর োর্ যের এবিং দৃশ্য ান উকযাগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুদর। এ থক্ষকে প্রেল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, োর্ যক্র   দনটদরিংএ সিংদিষ্ট 

দবষকয় অদভজ্ঞ, পদরকবশ দনকয় োজ েকরন এ ন ব্যদক্তকে সম্পকৃ্ত েরার উপর গুরুত্ব দিকয়কেন তারা।  

দবকশষজ্ঞকির  কত, োোয় বায়ুদূষণ বৃদির উপকর্াগী উপািান দিন দিন বাড়কে। দবকশষ েকর উন্নয়ন ে যোণ্ড, ইটভাটা, বজযে থপাড়াকনা, 

েেোরখানা ও গাদড়র োকো থধোঁয়া দূষকণর জন্য িায়ী। ২০১৩ সাকে পদরকবশ অদধিপ্তকরর গকবষণা বেকে, োোয় বায়ুদূষকণর জন্য ইটভাটা ৫৮ 

শতািংশ, থরাড ডাস্ট ও সকয়ে ডাস্ট ১৮, র্ানবাহন ১০, বাকয়া াস থপাড়াকনা ৮ এবিং অন্যান্য উৎস ৬ শতািংশ িায়ী। অবশ্য োো দবশ্বদবযােকয়র 

রসায়ন দবভাগ তাকির এে জদরপ বেকে, বায়ুদূষকণর জন্য অকধ যে (৫০ শতািংশ) িায়ই তরে জ্বাোদন থপাড়াকনার  াধ্যক  ততদর হওয়া থধোঁয়ার। ৪০ 

শতািংশ দূষকণর উৎস খড়, োঠ, তুকষর  কতা তজব বস্তুর থধোঁয়া ও সূক্ষ বস্তুেণা। বাদে ১০ শতািংশ দূদষত বস্তুেণা আকস ইটভাটায় েয়ো থপাড়াকনা 

থধোঁয়া থেকে। 

বায়ুদূষকণ থিকশ েত  ানুষ আক্রান্ত হকচ্ছন, তার সরোদর পদরসিংখ্যান থনই। দেদেৎসেরা বেকেন, দূষকণর োরকণ শুধু ফুসফুসই নয়, 

ঝুঁদের মুকখ পড়কে নানা অঙ্গপ্রতেঙ্গ। গত বেকরর থসকেম্বকর দশোকগা ইউদনভাদস যটির এনাদজয পদেদস ইনদস্টটিউট প্রোদশত 'এয়ার থোয়াদেটি োইফ 

ইনকডক্স' শীষ যে গকবষণা প্রদতকবিকন বো হয়, বায়ুদূষকণর োরকণ বািংোকিকশ  ানুকষর গড় আয়ু েক কে প্রায় পোঁে বের োর  াস। োোয় েক কে 

প্রায় সাত বের সাত  াস। থিকশর বাতাকস সবকেকয় দবপজ্জনে দপএ  ২.৫-এর পদর াণ দবশ্ব স্বাযে সিংযার সুপাদরশ েরা পদর াকণর থেকয় ১৪ গুণ 

থবদশ। একত োোর  ানুকষর ওপর দে প্রভাব থফেকে, তা ব্যাখ্যা েকর জনস্বাযে দবকশষজ্ঞরা  বেকেন, দূদষত বস্তুেণা ফুসফুস হকয় রকক্তও েকে 

র্ায়। রকক্তর  কধ্য দগকয় দেভার, দেডদনসহ নানা অঙ্গ-প্রতেঙ্গকে ক্ষদতগ্রস্ত েকর। হরক ানকেও প্রভাদবত েকর। ফকে এেদিকে শ্বাসতন্ত্রীয় অসুখ 

হকচ্ছ, অন্যদিকে শ্বাসতকন্ত্রর নানা থরাগ থর্ ন- দনউক াদনয়া, টিউবারকোকোদসস, গোয় ব্যো থবকড় র্াকচ্ছ।  াো দি দি ,  াোব্যো, বদ ভাব 

ততদর হয়। এর প্রভাকব হৃৎদপকণ্ডর গদত থবকড় র্ায়। বায়ুদূষকণ নারী-পুরুকষর বন্ধ্েকত্বর স স্যা েরকে। থস্টট অভ থলাবাে এয়াকরর প্রদতকবিকন বো 

হকয়কে, বায়ুদূষকণ বািংোকিকশ প্রদতবের ১ োখ ২৩ হাজার  ানুষ  ারা র্ায়।  ানুকষর শরীকর দূদষত বাতাকসর প্রভাকব থর্ দবষদক্রয়া হয়, তাকত 

গভযবতী নারীকির গভযপাকতর হার থবকড় র্ায় এবিং গভযয দশশুর দবেোঙ্গতাও থবকড় র্ায়। এ োরকণ সাদব যেভাকব আ াকির  কতা থিকশর  ানুকষর 

গড় আয়ু সাত বেকরর  কতা েক  র্ায়। এেইভাকব  আ াকির স্বাযেহাদন হকচ্ছ, জাতীয়ভাকব নষ্ট হথচ্ছ থোটি থোটি শ্র ঘণ্টাও— । 

জাতীয়  ানদসে স্বাযে ইনদস্টটিউকটর এে অধ্যাপে বকেন,  ানুষ দূদষত বায়ুর সিংস্পকশ য একে তা দনিঃশ্বাকসর সকঙ্গ থিকহর থভতকর ও 

রকক্ত প্রকবশ েকর। একত  দস্তকে অদক্সকজকনর ঘাটদত হয় ও স্নায়ুগুকো ঠিে কতা োজ েকর না। অকনকের থ জাজ দখটদখকট হকয় র্ায়, থোকনা োকজ 

 কনাকর্াগ ধকর রাখকত পাকরন না। অকনকে এ ধরকনর পদরদযদতকত আত্মহতো েকরন। জাতীয় প্রদতকষধে ও সা াদজে দেদেৎসা প্রদতষ্ঠাকনর ২০২০ 

সাকের এে গকবষণা অনুর্ায়ী, নকভম্বর থেকে থফব্রুয়াদর পর্ যন্ত অদভভাবেরা র্ত দশশুকে োো দশশু হাসপাতাকে দনকয় র্ান, তাকির ৪৯ শতািংশ 

শ্বাসেকষ্ট আক্রান্ত। বষ যা থ ৌসুক  শ্বাসেকষ্ট থভাগা দশশুকির হার ৩৫ শতািংকশ থনক  আকস। দশশু হাসপাতাকের পদরোেে তসয়ি সদফ আহক ি বকেন, 

অন্তিঃসত্ত্বা  া বায়ুদূষকণর দশোর হকে সন্তান আোকর থোট হকত পাকর, ওজন ে  হকত পাকর,  ানদসে ও স্নায়ুগত স স্যা থিখা দিকত পাকর। 

অটিদস্টে দশশু জন্ম হওয়ার এেটি োরণ বায়ুদূষণ। দতদন বকেন, েকরানায় ২০  াকস ২৮ হাজার মৃতুে হকেও বায়ুদূষণজদনত থরাকগ বেকরই এে 

োখ ২৩ হাজার  ানুষ  ারা র্ায়। বায়ুদূষণ জদনত থরাকগ বেকর আক্রান্ত হয় প্রায় ২০ োখ  ানুষ। দবশ্ব স্বাযে সিংযা ও যুক্তরাকের পদরকবশদবষয়ে 

সিংযা ইদপএর দহসাকব, থোকনা এেটি শহকরর বায়ুর  াকনর সূেে ২০০ হকে তাকে অস্বাযেের বো হয়। নগরবাসীর প্রকতেকের স্বাকযের ওপর এর 

প্রভাব পড়কত পাকর। এদেউআই থোর ২০১ থেকে ৩০০ হকে তাকে খুবই অস্বাযেের বো হয়, একে স্বাযে সতেযতাসহ তা জরুদর অবযা দহকসকব 

দবকবদেত হয়। এ অবযায় দশশু, প্রবীণ ও অসুয থরাগীকির বাদড়র থভতকর এবিং অন্যকির বাদড়র বাইকরর োর্ যক্র  সী াবি রাখার পরা শ য থিয়া হয়। 

বায়ুর  ান ৩০০-এর থবদশ োো  াকন ওই যাকনর বায়ু দবপজ্জনে। োোর বায়ু ান বেকরর পোঁে  াস অস্বাযেের থেকে দবপজ্জনে োকে। তাকির 

সূেে পর্ যকবক্ষণ েকর েোপস জানায়, গত বেকরর তুেনায় এ বের শীত থ ৌসুক  োোয় বায়ুদূষণ থবকড়কে ১৯ ভাগ। গত দডকসম্বকর েয় দিন োোয় 



বায়ুর  ান দবপজ্জনে দেে। এ দিনগুকোকত টানা ২-২৩ ঘণ্টা বায়ুর  ান ৩০০ থেকে ৪৪৯-এ ওকঠ। জানুয়াদরর ২১ দিকনর  কধ্য ১১ দিন োোর 

বায়ুর  ান খুবই অস্বাযেের, দতন দিন দবপজ্জনে এবিং সাত দিন অস্বাযেের দেে। বায়ুর  ান পর্ যকবক্ষণোরী সিংযা এয়ার দভজ্যেয়াে অনুর্ায়ী, 

জানুয়াদরকত দবকশ্বর ১০০টি শহকরর  কধ্য োোর অবযান শীকষ য দেে আট দিন। আর জানুয়াদর  াকসর ২০ দিকনর  কধ্য ১১ দিনই োো বায়ুদূষকণ 

তাদেোয় এে নম্বকর দেে। ২০১৯ সাকের  াে য  াকস পদরকবশ  ন্ত্রণােয় সম্পদেযত সিংসিীয় যায়ী েদ টির সভায় বায়ুদূষকণর  াো ৩০০-এর ওপকর 

উঠকে স্বাযে সতেযতা জাদরর সুপাদরশ েরা হয়। দেন্তু োোর বায়ুর  ান খারাপ হকেও েখকনাই সতেযতা জারী েরা হয়দন। সিংসিীয় েদ টির 

সভাপদত সাকবর থহাকসন থেৌধুরী বকেন, সিংসিীয় েদ টি এ দনকয় সুপাদরশ েকরদেে। থস দবষকয় এখনও থোকনা দসিান্ত থনয়া হয়দন। এটা দিঃখজনে। 

বাপা বকেন, বায়ু দবপজ্জনে বা অস্বাযেের পর্ যাকয় োেকে আবহাওয়া অদধিপ্তর বা পদরকবশ অদধিপ্তকরর উদেত সতেযতা সিংকেত থিওয়া, র্াকত 

 ানুষ খুব থবদশ প্রকয়াজন না হকে ঘকরর বাইকর না র্ায়। থগকেও প্রদতকরাধমূেে ব্যবযা দহকসকব থর্ন  াে পকর। স্বাযে অদধিপ্তকরর অসিংক্রা ে 

ব্যাদধ দবভাকগর এে ে যেতযা বকেন, বরাদ্দ না োোয় বায়ুদূষণ দনকয় থোকনা োর্ যক্র  তারা দনকত পারকেনা। প্রতোশা দবষয়টি গুরুত্ব দনকয়  াননীয় 

প্রধান ন্ত্রী দ্রুত োর্র্ের ও দৃশ্য ান পিকক্ষপ দনকয় রাজধানীবাদসকে বায়ু দূষকণর দবষাক্ত োবা থেকে রক্ষা  েরকবন।  

# 

থেখে- সািংবাদিে, সাধারণ সম্পািে-বািংোকিশ ক্লাইক ট থেঞ্জ জান যাদেস্ট থফারা  

২২.০২.২০২২          দপআইদড দফোর 

 


