
বায়ুদূষণ ররাধের নিনিধে ইটভাটা নিয়ন্ত্রধণ সরকাধরর উধযাগ 

দীপংকর বর 

প্রনিটি প্রাণীর রেঁধে থাকার জন্য পর্ যাপ্ত অনিধজি সমৃদ্ধ নিি যল বায়ু অপনরহার্ য। বুক ভধর শ্বাস রিয়ার িধিা বাসধর্াগ্য পনরধবশ সকধলই 

প্রিযাশা কধর। পানির অপর িাি জীবি হধলও প্রকৃিপধে রেঁধে থাকার জন্য পানির রেধয়ও বায়ু গুরুত্বপূণ য। সারানদি কধয়ক বাধর কধয়ক 

নলটার পানি পাি করধলই রেঁধে থাকা সম্ভব। নকন্তু বায়ু ছাড়া কধয়ক নিনিধটর রবনশ রেঁধে থাকা অসম্ভব। রেঁধে থাকার রসই অিযাবশ্যকীয় 

উপাদািটি আিরা প্রনিনিয়ি নবনভন্নভাধব দূনষি কধর েধলনছ। দূনষি বায়ু গ্রহণ করার ফধল নবনভন্ন েরধির ররাধগ আক্রান্ত হধে িারী ও 

নশশুসহ উধেখধর্াগ্য সংখ্যক িানুষ।  

অপনরকনিি িগরায়ি ও নশিায়ধির কারধণ রদধশ বায়ুদূষণ বৃনদ্ধ পাধে। ঢাকাসহ বধড়া শহরগুধলাধি রাস্তা নিি যাণ ও রিরািি, ইউটিনলটি 

সানভ যধসর কারধণ রাস্তা রখোঁড়াখ ুঁনড়, অনিয়নন্ত্রি ভবি নিি যাণ কার্ যক্রি রথধক সৃষ্ট ধুলাবানল ও ভাসিাি বস্তুকণা, সিািি পদ্ধনির ইটভাটা 

সৃষ্ট দূষণ, নশি কারখািার উন্মুক্ত নিিঃসরণ, র্ািবাহি রথধক সৃষ্ট কাধলা রেোঁয়া, িািা রকধির কঠিি বধজযযর অব্যবস্থাপিা ও রপৌর বজযয 

রপাড়াধিা ইিযানদ বায়ুদূষধণর মূল কারণ নহধসধব নেনিি। ভূপৃধের উন্মুক্ত স্থাধি র্ািবাহি েলােল বা প্রাকৃনিক এবং িািবসৃষ্ট কারধণ 

অনিসহধজই ধুনল আকাধর ছনড়ধয় পধড় বায়ুদূষণ সৃনষ্ট কধর। পনরধবশ অনেদপ্তর কর্তযক ২০১৩ সাধল পনরোনলি এক গধবষণায় রদখা 

র্ায়, ঢাকার বায়ুদূষধণর জন্য ইটভাটা দায়ী ৫৮ শিাংশ, রাস্তা ও িাটির ধুলা ১৮, র্ািবাহি ১০, বাধয়ািাস রপাড়াধিা ৮ এবং অন্যান্য 

উৎস্য ৬ শিাংশ দায়ী। নবশ্বব্যাংধকর এক গধবষণািধি বাংলাধদধশর ২ রথধক ৪০ শিাংশ বায়ুদূষণ আন্তিঃসীিান্ত দূষণ িথা রসধকন্ডানর 

দূষণ সৃনষ্টর িাধ্যধি বায়ুদূষধণর িাত্রাধক বৃনদ্ধ করধছ।  

রদধশর বায়ুিাি পনরবীেধণর জন্য সরকার ঢাকাসহ রদধশর অন্যান্য নবভাগীয় ও নশিঘি শহরগুধলাধি স্থায়ী ১৬টি সাব যেনণক বায়ুিাি 

পনরবীেণ রকন্দ্র ও স্থািান্তরধর্াগ্য ১৫টি কম্প্যাক্ট বায়ুিাি পনরবীেণ রকন্দ্র স্থাপি কধরধছ। পনরধবশ অনেদপ্তধরর আওিায় পনরোনলি 

এসকল বায়ুিাি পনরবীেণ রকন্দ্রসমূধহ সাব যেনণকভাধব বায়ুধি নবযিাি নপএি১০, নপএি২.৫, ওধজাি, সালফার ডাই অিাইড,  

িাইধরাধজধির অিাইডস ও কাব যি িধিািাইড এই ছয়টি বায়ুদূষক পনরবীেণ করা হয়। বায়ুিাি পনরবীেধণর প্রাপ্ত িথ্য ও উপাে 

সংরেণ এবং ববজ্ঞানিক উপাধয় নবধেষণ কধর বদনিক নভনেধি বায়ুিাি সূেক ওধয়বসাইধট প্রকাশ করা হধে।  

বায়ুদূষধণর সানব যক েনিকর নদক নবধবেিা কধর দানয়ত্বপ্রাপ্ি িন্ত্রী রিািঃ শাহাব উনিধির রির্তধত্ব পনরধবশ, বি ও জলবায়ু পনরবিযি 

িন্ত্রণালয় বায়ুদূষধণর প্রোি উৎসসমূহ নেনিি পূব যক দূষণ নিয়ন্ত্রধণ নবনভন্ন কার্ যকরী পদধেপ গ্রহণ কধরধছ। নশি প্রনিোি, ইটভাটা, 

র্ািবাহি, বজযয রপাড়াধিা, অনিয়নন্ত্রি নিি যাণ কার্ যক্রি ও নিি যাণ সািগ্রী পনরবহধণ সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রধণ পনরধবশ অনেদপ্তধরর িনিটনরং 

ও এিধফাস যধিন্ট এবং ভ্রাম্যিাণ আদালি পনরোলিার কার্ যক্রি বৃনদ্ধ করা হধয়ধছ। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রধণ জিসধেিিিা বৃনদ্ধর লধেয 

আধলােিা সভা-রসনিিারসহ বদনিক পনত্রকায় গণনবজ্ঞনপ্ত প্রকাশ করা হরে।  

সিািি পদ্ধনির ইটাভাটা সৃষ্ট রোয়া বায়ুদূষধণর অন্যিি প্রোি কারণ হওয়ায় সরকার এজািীয় ইটভাটা নিয়ন্ত্রধণ বহুনবে উধযাগ 

বাস্তবায়ি করধছ। এর অংশ নহধসধব ‘ইট প্রস্তুি ও ভাটা স্থাপি (নিয়ন্ত্রণ) আইি, ২০১৩ (সংধশানেি ২০১৯)’ কার্ যকর করা হধয়ধছ। এর 

িাধ্যধি অনেকাংশ সিািি পদ্ধ্বনির ইটভাটাধক কি দূষণকারী আধুনিক ইটভাটাধি রূপান্তর করা হধয়ধছ। এছাড়া বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ 

নবনেিালা প্রণয়ধির কাজ চূড়ান্ত পর্ যাধয় রধয়ধছ। সিনিিভাধব বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রধণর নবষয়গুধলা এখাধি অন্তর্ভ যক্ত রধয়ধছ। নবনেিালায় 

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রধণর নবষয়টি রদখভাধলর জন্য উচ্চপর্ যাধয়র একটি নিব যাহী পনরষদ গঠধির কথা বলা আধছ। অনিয়নন্ত্রি নিি যাণ ও নিি যাণ 

সািগ্রী পনরবহধণর িাধ্যধি সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রধণ প্রজ্ঞাপি জানর করা হধয়ধছ এবং রিাবাইল রকাট য ও এিধফাস যধিন্ট কার্ যক্রধির িাধ্যধি 

উক্ত প্রজ্ঞাপি বাস্তবায়ি করা হধে।  

ঢাকার আধশপাধশর ইটভাটা ও নশিকারখািার বায়ুদূষণ িনিটনরংধয়র জন্য পনরধবশ অনেদপ্তধরর নবনভন্ন পর্ যাধয়র রিাট পোঁে জি 

কি যকিযা, কি যোরী সিিধয় বায়ুিাি িনিটনরং টিি গঠিি হয়। উক্ত টিি প্রনিনদি ঢাকার আধশপাধশর ইটভাটা ও নশিকারখািার 

বায়ুদূষণ িনিটনরংসহ প্রধয়াজধি রিাবাইল রকার্ট পনরোলিা করধব। পনরধবশ দূষণ নিয়ন্ত্রধণর অংশ নহধসধব অববে ইটভাটার নবরুধদ্ধ 

পদধেপ গ্রহধণর অংশ নহধসধব গি নিি বছধর এক হাজার োরশ নবয়ানেশটি রিাবাইল রকাট য পনরোলিা কধর দুই হাজার নিিশি 

ষাটটি িািলা দাধয়র করা হধয়ধছ। এসিয় রিাট উিষাট রকাটি রিইশ লে একানশ হাজার টাকা জনরিািা করা হধয়ধছ এবং ৭৯ জিধক 

কারাদণ্ড প্রদাি করা হধয়ধছ। রিাট ৭ শি ৬১ টি ইটভাটা রভধে রফলা হধয়ধছ। এসকল ইটভাটা র্াধি পুিরায় োলু করধি িা পাধর, রস 

নবষধয় পনরধবশ অনেদপ্তধরর সংনেষ্ট নবভাগ ও রজলা অনফস সমূধহর িনিটনরং ব্যবস্থা রজারদার করার উধযাগ রিয়া হধে। সারাধদধশ 

এ জািীয় অনভর্াি অব্যাহি রধয়ধছ।  

রপাড়াধিা পদ্ধনির ইটভাটাসৃষ্ট দূষণ কিাধিার লধেয সরকার ইধটর নবকি নহধসধব পনরধবশবান্ধব ব্লক ব্যবহাধরর নসদ্ধান্ত গ্রহণ কধরধছ। 

এলধেয সরকানর নিি যাণ, রিরািি ও সংস্কার কাধজ ভবধির রদয়াল ও সীিািা প্রােীর, রহনরংধবাি বন্ড রাস্তা এবং গ্রাি সড়ক টাইপ-

‘নব’ এর রেধত্র ইধটর নবকি নহধসধব আগািী ২০২৫ সাধলর িধধ্য সরকার রপাড়াধিা ইধটর পনরবধিয শিভাগ ব্লক ব্যবহার বাধ্যিামূলক 

কধর প্রজ্ঞাপি জানর করা হধয়ধছ। রগধজট প্রজ্ঞাপধি উনেনখি লেযিাত্রা অনুর্ায়ী ব্লক ব্যবহার নিনিি করার জন্য সরকানর নিি যাণ, 

রিরািি ও সংস্কার কাজ সংনেষ্টধদর দরপত্র নসনডউধল বাধ্যিামূলক ব্লক ব্যবহার সংক্রান্ত এবং ব্লক ব্যবহাধরর হার সুনিনদ যষ্টভাধব 

অন্তর্ভ যনক্ত নিনিি করার উধযাগ েলিাি আধছ। পরবিীধি সকল রবসরকানর নিি যাণ কাধজও ব্লক ব্যবহাধরর নবষয়টি অন্তর্ভ যক্ত করার 

নবষয়টি সরকাধরর পনরকিিায় রধয়ধছ। পনরধবশবান্ধব ব্লক প্রস্তুধি প্রধণাদিা প্রদাধিরও উধযাগ রিয়া হধে। নবকি ইট প্রস্তুধির লধেয 

ইট প্রস্তুিকারকধদর সাধথ িিনবনিিয় সভা এবং এর ব্যবহাধর উৎসানহি করার লধেয ব্যাপক প্রোর-প্রোরণা োনলধয় জিসধেিিিা 

সৃনষ্ট করা হধে। বায়ুদূষণকারী ইটভাটায় বিনর রপাড়াধিা ইধটর নবকি নহধসধব পনরধবশবান্ধব ব্লক ইট প্রস্তুধির জন্য পনরধবশ অনেদপ্তর 



রথধক ৫ টি নবভাগীয় শহধর ব্লক ইট প্রস্তুধির রডিধিধেশি প্রধজক্ট বাস্তবায়ধির ব্যবস্থা রিয়া হধে রর্খাধি স্বি ব্যধয় ব্লক ইট উৎপাদধির 

পদ্ধনি রদখাধিা হধব। 

ব্লক ইট উৎপাদি ও ব্যবহার বৃনদ্ধ কার্ যক্রি বাস্তবায়ধির অংশ নহধসধব পনরধবশ অনেদপ্তর কর্তযক পনরধবশ, বি ও জলবায়ু পনরবিযি 

িন্ত্রণালধয়র িাধ্যধি স্থািীয় সরকার প্রধকৌশল অনেদপ্তর, গণপূিয অনেদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরসমূহ রথধক সরকাধরর জানরকৃি প্রজ্ঞাপি 

অনুর্ায়ী রপাড়াধিা ইধটর পনরবধিয ব্লক ব্যবহাধরর অগ্রগনি প্রনিধবদি সংগ্রহ করা হধব। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রধণ ঢাকা, িারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, 

িানিকগঞ্জ ও িরনসংদীসহ সারাধদধশ পনরধবশদূষণ সৃনষ্টকারী অববে ইটভাটাসমূহ পর্ যায়ক্রধি সম্পূণ যরূধপ বন্ধ করার কাজ েলিাি আধছ। 

এ লধেয প্রধিযক রজলায় অববে ইটভাটার নবরুধদ্ধ রিাবাইল রকাট য ও এিধফযাসধিন্ট কার্ যক্রি পনরোলিার জন্য সুনিনদ যষ্ট লেযিাত্রা 

নিে যারণ করার নসদ্ধান্ত গ্রহণ করধছ পনরধবশ অনেদপ্তর। পনরধবশ অনেদপ্তর রটকসই ও জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নি প্রযুনক্তর ব্লক উৎপাদধির 

িতুি নদগন্ত উধন্মােধি নবনভন্নমুখী সহধর্ানগিা প্রদাি কধর র্াধে। ব্লক উৎপাদধি পনরধবশ দূষণ হ্রাস, কৃনষ জনির িাটির ব্যবহার হ্রাস 

এবং নগ্রিহাউজ গ্যাস নিিঃসরণ হ্রাস পাধব।  

সরকাধরর বহুনবে উধযাগ বাস্তবায়ধির ফধল ইটভাটার নিিঃসরণজনিি বায়ুদূষণ হ্রাস রপধয়ধছ। সম্প্রনি ঢাকা নবশ্বনবযালধয়র রসায়ি 

নবভাগ পনরোনলি এক জনরপ বলধছ, বায়ুদূষধণর জন্য অধে যক  অথ যাৎ ৫০ শিাংশ দায়ই িরল জ্বালানি রপাড়াধিার িাধ্যধি বিনর হওয়া 

রেোঁয়ার। ৪০ শিাংশ দূষধণর উৎস খড়, কাঠ, তুধষর িধিা বজব বস্তুর রেোঁয়া ও সূক্ষ্ণ বস্তুকণা। বানক ১০ শিাংশ দূনষি বস্তুকণা আধস 

ইটভাটায় কয়লা রপাড়াধিার রেোঁয়া রথধক। সংনেষ্ট এক গধবষধকর িধি, ঢাকার বায়ুদূষধণর রেধত্র এক সিয় ইটভাটাগুধলাধক সবধেধয় 

রবনশ দায়ী বধল িধি করা হধিা। এখি পনরনস্থনির বদল হধয়ধছ।  

পনরধবশ ব্যবস্থাপিায় বাংলাধদশ সরকাধরর সেিিা বৃনদ্ধ এবং সবুজ নবনিধয়াগ নিনিধির লধেয িতুি অথ যায়ি পদ্ধনি প্রবিযধির জন্য 

‘বাংলাধদশ এিভায়রিধিন্ট সাধেইধিনবনলটি এন্ড রান্সফরধিশি(রবে)’ িাধির ৫ বছর রিয়ানদ এক বৃহৎ প্রকি গ্রহণ করা হধে।  এ 

প্রকধির িাধ্যধি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ি, প্রানিোনিক উন্নয়ি, পনরধবশ সংনেষ্ট অবকাঠাধিা স্থাপি, ল্যাব বিনর এবং পনরধবশ ফান্ড 

প্রনিোর িাধ্যধি পনরধবশ অনেদপ্তধরর সেিিা বৃনদ্ধ করা হধব। বাংলাধদশ ব্যাংধকর িাধ্যধি উধযাক্তাধক ‘নগ্রি রক্রনডট গ্যারানন্ট নস্কি’ 

প্রনিোর িাধ্যধি আনথ যক সহায়িা রদওয়া হধব। র্ািবাহধির েনিকর রোয়া নিয়ন্ত্রধণর অংশ নহধসধব প্রধয়াজিীয় সুধর্াগসুনবোসহ ৬ 

হাজার বগ যনিটাধরর ৮িলা নবনশষ্ট ৪ টি ‘র্ািবাহি পনরদশ যি রসন্টার’ প্রনিো করা হধব। এছাড়াও, পাইলট ই-বজযয ব্যবস্থাপিার জন্য 

অবকাঠাধিা স্থাপি করা হধব। এ প্রকি বাস্তবানয়ি হধল রদধশর পনরধবশ দূষণ নিয়ন্ত্রধণ সরকাধরর সেিিা অধিকাংধশ বৃনদ্ধ পাধব। 

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ একটি সিনিি প্রনক্রয়া। পনরকনিিভাধব বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ররাধে পনরধবশ, বি ও জলবায়ু পনরবিযি িন্ত্রণালধয়র 

পাশাপানশ সংনেষ্ট অন্যান্য িন্ত্রণালয়, নবভাগ, সরকানর ও রবসরকানর নবনভন্ন সংস্থা, প্রনিোধির কার্ যক্রি ও ভূনিকা নিনবড়ভাধব সম্প্ৃক্ত। 

ঢাকা ও আধশপাধশর বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রধণ িহািান্য হাইধকাধট যর নিধদ যশিার আধলাধক সংনেষ্ট সকল িন্ত্রণালয়, নবভাগ, দপ্তর ও সংস্থার 

সিিধয় পনরধবশ, বি ও জলবায়ু পনরবিযি িন্ত্রণালধয়র সনেধবর সভাপনিধত্ব একটি উচ্চ েিিাসম্প্ন্ন কনিটি গঠি করা হধয়ধছ। সংনেষ্ট 

িন্ত্রণালয়, নবভাগসমূধহর করণীয় নিে যারণ কধর চূড়ান্ত বায়ুদূষণ ররাে নিধদ যনশকা প্রণয়ি করা হধয়ধছ। পনরধবশ, বি ও জলবায়ু পনরবিযি 

িন্ত্রণালয় প্রণীি বায়ুদূষণ ররাে নিধদ যনশকা বাস্তবায়ধির লধেয সম্প্রনি এক আন্তিঃিন্ত্রণালয় সভা অনুনেি হয়। সভায় িহািান্য হাইধকাট য 

নবভাধগর নিধদ যশিা অনুসাধর প্রণীি নিধদ যনশকা বাস্তবায়ি ও সরকানর নিি যাণ কাধজ ২০২৫ সাধলর িধধ্য শিভাগ ব্লক ব্যবহাধরর অগ্রগনি 

প্রনিধবদি প্রনি নিি িাস অন্তর অন্তর পনরধবশ, বি ও জলবায়ু পনরবিযি িন্ত্রণালধয় রপ্ররধণর জন্য বলা হয়। এছাড়া, উক্ত সভায় গৃহীি 

নসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী প্রধিযক িন্ত্রণালয়, নবভাগ, দপ্তর, সংস্থা হধি একজি রফাকাল পধয়ন্ট কি যকিযা িধিািয়ি করা হধয়ধছ। নিধদ যনশকায় 

সংনেষ্ট সকল দপ্তর, সংস্থার বায়ুদূষণ ররাধে করণীয়সমূহ বাস্তবায়ি করধল বায়ুদূষণ বহুলাংধশ হ্রাস পাধব। 

বায়ুদূষধণর উৎস ও এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থানদর ওপর প্রিযে ও পধরােভাধব বহু েরধির অংশীজি সম্প্ৃক্ত। সরকানর নিি যাণ কাধজর সংনেষ্ট 

ঠিকাদার প্রনিোি, রাক-লনর-বাস িানলক সনিনি, নশোপ্রনিোি, িাধকযট, শনপং িল এবং বানণনজযক প্রনিোি কর্তযপেসহ সকল 

অংশীজধির সনক্রয় অংশগ্রহণ ব্যিীি দূষণ নিয়ন্ত্রধণ কানিি সফলিা অজযি কষ্টসাধ্য। িাই সরকাধরর আইি প্রধয়াগসহ নবনভন্ন 

উধযাধগর পাশাপানশ সকল জিগণধক বায়ুদূষণ ররাে কার্ যক্রধি অংশগ্রহণ করধি হধব। বায়ুদূষধণর উৎস, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সম্প্ধকয 

জিসম্প্ৃক্তিা বৃনদ্ধর লধেয সকল ইধলকরনিক ও নপ্রন্ট নিনডয়ায় প্রোর-প্রোরণা বৃনদ্ধ করা প্রধয়াজি। সনিযকাধরর রসািার বাংলা 

নবনিি যাণ এবং রদধশর রটকসই উন্নয়ি নিনিি করধি হধল পনরধবশ দূষণ িথা বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রধণর রকাধিা নবকি রিই। িাই, িািবস্বাস্থয, 

আনথ যক ও পনরধবধশর েনি ররােকধি বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রধণ সরকানর-রবসরকানর সকল অংশীজি সনক্রয় অংশগ্রহণ করধব এটাই সকধলর 

প্রিযাশা। 
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