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মূল কথা 
• !ধু বিরশাল নয়, পুেরা বাংলােদেশই বায়ুদূষেণর মা5া অেনক 8বিশ।  এই দূষেণর ফেল বাড়েছ অেনক দীঘ@Aায়ী 8রােগর 
ঝুঁিক।  কমেছ মানুেষর EতGািশত আয়ু।  এেত কেরানাভাইরােসর কারেণ সৃL 8কািভড–১৯ মহামাির বাংলােদেশর মানুেষর 
জনG আরও ঝুঁিকপূণ@ হেয় উেঠেছ। 
 

• পায়রায় EUািবত সাতিট কয়লািভিWক িবXGৎেকZ দি[ণ এিশয়া তথা িবে]র অনGতম বৃহৎ বায়ুদূষণকারী, পারদ এবং 
কাব@ন িনগ@মেনর 8[5 হেয় উঠেব। 
 

• এসব িবXGৎ 8কZ 8থেক Eিত বছর আনুমািনক ৬০০ 8থেক ৮০০ 8কিজ পারদ িনগ@ত হেব। এর এক-তৃতীয়াংশ 
বাংলােদেশর ভূিম এবং aাX পািনর পিরেবেশ িমশেব।  এই পারদ মূলত ফসিল জিম এবং জলাশেয় জমা হেব।  এেত 
খােদG পারদ জমার পিরমাণ বাড়েব।  পাঁচ 8থেক ১৫ লাখ মানুেষর বসবােসর এলাকােক িবপদeU করেব পারদ সিfত 
হওয়ার িবষয়িট। 
 

• ৩০ বছেরর 8ময়াদকােল িবXGৎেকZhেলার ফেল সৃL বায়ুদূষণ ১৮ হাজার 8থেক ৩৪ হাজার মানুেষর মৃতুGর কারণ হেত 
পাের।  এhেলা আরও িকছু 8নিতবাচক aাAGগত Eভাব 8ফলেত পাের।  এলাকাবাসীেক ৭১ হাজার বার হাঁপািনর জনG 
জkির িচিকৎসা িনেত হেত পাের।  নতুন কের ১৫ হাজার িশ! হাঁপািনেত আlাm হেত পাের।  িনিদ@L সমেয়র আেগ জn 
হেত পাের ৩৯ হাজার িশ!র।  অসুেখর কারেণ Xই 8কািট ৬০ লাখ িদন কােজ অনুপিAত (অসুAতাজিনত ছুিট) থাকার 
ঘটনা ঘটেত পাের।  ]াসতেoর দীঘ@Aায়ী 8রাগ, ডায়ােবিটস এবং 8pােকর কারেণ এলাকাবাসীেক 8মাট ৫৭ হাজার বছেরর 
সমান সময় অ[ম জীবন কাটােত হেত পাের।  
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সারসংে;প  

বায়ু দূষেণ িবে]র সবেচেয় 8বিশ [িতeU 8দশhিলর মেধG বাংলােদশ একিট।  aােAGর ওপর দূষেণর Eভােব 8দশিটর গড় আয়ু 
Eায় Xই বছর কেমেছ (আেq ও অনGানG ২০১৮)।  বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকা িবে]র িtতীয় দূিষত রাজধানী শহর িহেসেব Aান 
8পেয়িছল।  তখন তািলকার Eথেম িছল ভারেতর রাজধানী নয়ািদিu।  ঢাকার বাতােস [ুv বw কণার (পািট@কুেলট মGাটার বা 
িপএম২.৫) গড় পিরমাণ িব]aাAG সংAার 8বঁেধ 8দওয়া মা5ার 8চেয় আট hণ 8বিশ এবং 8দেশর জাতীয় মােনর (আইিকউএয়ার, 
২০২০) এর 8চেয়ও ছয় hণ 8বিশ। 

বায়ুদূষেণর উxমা5া এখন বাংলােদেশর মানুষেক 8কািভড–১৯ মহামািরর বাড়িত ঝুঁিকেত 8ফেলেছ।  বায়ুদূষণ ডায়ােবিটস, 
ফুসফুেসর 8রাগ, হাঁপািন বা ]াসকL, yদেরাগ এবং কGাzারসহ িবিভ{ অসুেখর ঝুঁিক বািড়েয় 8দয় 8য 8রাগhেলা িকনা 8কািভড -
১৯ 8ক আরও মারা}ক ও Eাণঘাতী কের তুেলেছ।  এসব অসুখ 8কািভড–১৯ 8রােগ আlাm বGি~েদর হাসপাতােল 8নওয়া এবং 
মৃতুGর ঝুঁিক অেনকখািন বািড়েয় 8দয়।  অতীেতর বায়ু দূষেণর কারেণ ইিতমেধGই বাংলােদেশর লাখ লাখ মানুষ দীঘ@Aায়ী 8রাগ ও 
নানা ধরেনর শারীিরক অ[মতায় ভুগেছ বা 8কেমােথরািপর মেতা িচিকৎসা িনে�।  8কািভড–১৯ তােদর জীবনেক আরও ঝুঁিকপূণ@ 
কের তুলেছ। এমন স�াবনা রেয়েছ 8য, 8রাগ Eিতেরাধ [মতার সে� বায়ুদূষেণর Eভাব সংlিমত হওয়ার ঝুঁিক িনভ@র কের।  বায়ু 
দূষেণর কারেণ কেরানা সংlিমত বGি~র ]াসতেoর অবAা আরও নাজুক হেয় পেড়।  এভােব সাধারণভােব বায়ুদূষেণর সে� 
]াসতেoর সংlমেণর 8যাগসূে5র Eমাণ রেয়েছ।  তেব বায়ু দূষেণর কারেণ 8কািভড–১৯ সংlমেণর বাড়া-কমার 8কােনা সরাসির 
স�ক@ এখেনা 8মেলিন। 

বাংলােদেশর কয়লািভিWক িবXGৎেকZhেলা বত@মান পিরিAিতেত মরার ওপর খাড়ার ঘা িহেসেব 8দখা িদেয়েছ।  8গাটা িবে] 
িনম@াণাধীন কয়লা িবXGৎ উৎপাদেনর পিরক�নার মেধG বাংলােদেশর পিরক�না ষ� বৃহWম।  পায়রা িবXGৎ হাব বাংলােদেশর 
8সই পিরক�নার একিট অংশ।  পায়রায় িনিম@তবG িবXGৎেকZhেলার িনগ@মেণর 8যসব মান িনধ@ারণ করা হেয়েছ তাও খুব িঢেলঢালা। 
এখােন িবপুল আকােরর 8মাট আটিট কয়লািভিWক িবXGৎেকZ িনম@াণ করা হেব।  এেত থাকেব ১৬িট বয়লার।  এই হােবর স[মতা 
৯ দশিমক ৮ িগগাওয়াট।  বাংলােদেশর পায়রায় িনম@াণাধীন এসব িবXGৎ 8কZhেলা হেব দি[ণ এিশয়ার িtতীয় এবং িবে]র চতুথ@ 
বৃহWম িবXGৎ হাব। আর দি[ণ এিশয়া 8সই সে� িবে]র সবেচেয় বায়ু দূষণকারী 8কZhেলার একিট হেব।  পারদ িনগ@মন এ কাব@ন-
ডাই-অ�াইড িনগ@মেনর িদক 8থেকও এhেলা সারা িবে]র অনGতম 8কZ হেব। 

পায়রা হােবর এই আটিট িবXGৎ 8কেZর মেধG সাতিটর িনগ@মেণর মান িনধ@ারেণ  ‘উx’ ও ‘িন�তম’ এ নােম Xিট িভ{ ধারার 
8E[াপট িবেবচনায় 8নওয়া হেয়েছ।  8কZhেলা 8থেক িনগ@ত সালফার-ডাই-অ�াইেডর িনয়oণ 8কৗশেলর ওপর িভিW কেরই এটা 
করা হেয়েছ।  তেব এসব 8কেZর িনগ@মন িনেয় সুিনিদ@L 8কােনা তথG পাওয়া যায় না।    

উxমা5ার িনগ@মণ মানদে�র িনিরেখ, এসব 8কZ 8থেক িনগ@ত সালফার-ডাই-অ�াইড দূষেণর িশকার হেব সেব@াx  ৮০ হাজার 
মানুষ।  িব]aাAG সংAার ২৪–ঘ�ার িনেদ@িশকায় সালফােরর িনগ@মেণর 8য মানদ� িনধ@ারণ করা আেগ এিট তার 8চেয় 8বিশ।  এই 
অfেল বাতােস [ুv কণা বা িপএম২.৫ এর মানমা5া ইিতমেধGই বাংলােদেশর জাতীয় বায়ু মানদে� এবং িব]aাAG সংAার 
মানদে�র 8চেয় অেনক 8বিশ।  এসব িবXGৎেকZ চালু হেল Xই ধরেণর িনগম@েণর ফেল বায়ুর মান আরও খারাপ হেব।  

উx িনগ@মেণর মানদে�র িনিরেখ, এসব 8কZ 8থেক িনগ@ত দূষেণর ফেল 8pােকর ঝুঁিক, yদেরাগ, ফুসফুেসর কGানসার, ]াসযেoর 
সমসGা এবং িশ!েদর িন� ]াসযেoর সংlমেণ Eিত বছর ৭২০ জন মানুেষর Eাণহািন ঘটেত পাের।  অনG Eভােবর মেধG আেছ, 
Eিত বছর ১৮০০ মানুষ হাঁপািনেত আlাm হেয় জkির িচিকৎসা 8সবা িনেত হেত পাের।  নতুন কের ৬০০ জন িশ! হাঁপািনেত 
আlাm হেত পাের।  অকােল জn হেত পাের ১৬০০ নবজাতেকর।  অসুAতার জনG ছয় লাখ িদেনর সমপিরমাণ কম@Aেল অনুপিAিত 



 

 

ঘটেত পাের।  8pাক ও ]াসযেoর দীঘ@Aায়ী সমসGায় ১২০০ মানুেষর আয়ুর সমান দীঘ@ বছর অ[মতায় কাটােত হেত পাের।  িন� 
িনগ@মেনর মানদে� দূষেণর কারেণ Eিত বছর ৩৮০ জেনর মৃতুG হেত পাের। 

উx িনগ@মণ মানদে�র িনিরেখ এসব 8কZ ৩০ বছর চালু থাকেল দূষেণর কারেণ মৃতুG ঘটেব ৩৪ হাজার মানুেষর।  এর মেধG চার 
হাজার ৯০০ মানুেষর মৃতুG হেব দীঘ@Aায়ী ]াসতেoর সমসGার কারেণ, ১১ হাজার হাঁপািনজিনত yদেরােগ, Xই হাজার ৭০০ মানুষ 
মারা 8যেত পাের ]াসযেoর সমসGায়।  এর মেধG ৩০০ িশ! আেছ।  ফুসফুেসর কGানসাের মারা 8যেত পাের আট হাজার ৯০০ 
মানুষ।  নাইে�ােজন ডাই অ�াইেডর িনগ@মন মৃতুGর কারণ হেত পাের Xই হাজার ৪০০ মানুেষর।  অনG aাAGগত সমসGাhেলার 
মেধG ৭১ হাজার মানুষেক অসুA হেয় হাসপাতােল 8যেত হেত পাের, ১৫ হাজার িশ! নতুন কের হাঁপািনেত আlাm হেত পাের, 
িনিদ@L সমেয়র আেগ জn হেত পাের ৩৯ হাজােরর।  Xই 8কািট ৬০ লাখ িদন অসুAতাজিনত কারেণ অনুপিAিতর ঘটনা ঘটেত 
পাের।  8pাক, ডায়ােবিটস ও দীঘ@কালীন ফুসফুেসর সংlমেণর কারেণ ৫৭ হাজার বছর সমপিরমাণ সময় অ[মতা িনেয় কাটােত 
হেত পাের।  িন�মা5ার িনগ@মেণর মানদে�, বায়ু দূষেণর কারেণ ১৮ হাজার অকালমৃতুGর ঘটনা ঘটেত পাের।  

এসব িবXGৎ 8কZ 8থেক Eিত বছর আনুমািনক ৬০০ 8থেক ৮০০ 8কিজ পারদ িনঃসরণ ঘটেত পাের। এর এক–তৃতীয়াংশই 
বাংলােদেশর ভূিম ও সুেপয় পািনর ধারায় িগেয় িমশেব।  এেত সুিনিদ@Lভােব আlাm হেব ফসিল জিম এবং মৎসG িবচরণে[5। 
এই পিরমাণ পারেদর িনঃসরণ পাঁচ 8থেক ১৫ লাখ মানুেষর আবাসAেলর জনG খুবই [িতকর হেব।  

ফলাফল:	িনগBমন	 
পায়রা ও পটুয়াখালী (পায়রা িtতীয় পয@ায়) িবXGৎ Eকে�র পিরেবশগত Eভাব মূলGায়ন (ইআইএ) Eিতেবদন পাওয়া যায়।  8যেহতু 
8সনা কলGাণ সংAার (এসেকএস) Eকে�র অবAা এখেনা অ�L, এই গেবষণায় পায়রা হােবর সাতিট সিlয় Eকে�র Eভাবসমূহ 
মূলGায়ন করা হেয়েছ।  এখােন 8সনা কলGাণ সংAার Eক� (সারিণ ১) অmভু@~ করা হয়িন। 

পটুয়াখালীর পিরেবশগত Eভাব মূলGায়েন এ অfেলর অনGানG িবXGৎ Eকে�র স�াবG িনগ@মন হার উপAাপন করা হেয়েছ (পৃ�া-
২৩৭)।  পিরেবশগত Eভাব মূলGায়েনর সে� Xইটা Eকে� নাইে�ােজন ডাই অ�াইড ও অনGানG [ুv বwকণার দূষেণর হার 
8মাটামুিট একই রকম।  যিদও সালফার ডাই অ�াইেডর িনগ@মন হার যেথL পিরমােণ 8বিশ।  এর মােন দাড়ায়, 8সখােন অ� 
কায@করী সালফার ডাই অ�াইড িনয়oণ Eযুি~ বসােনা হেত পাের।  

অিন�য়তা ধরার জনG, Xিট িনগ@মন পিরিAিত গেবষণায় তুেল ধরা হেয়েছ (সারিণ ৩)। একিটেত Xিট Eকে�র অনGানG 
িবXGৎেকেZর িনগ@মন হােরর গড় বGবহার করা হয় (অ� মা5ার িনগ@মন)। অনGিটেত পটুয়াখালীর পিরেবশগত Eভাব মূলGায়ন 
8থেক (উx মা5ার িনগ@মণ) িনগ@মেণর পূব@াভাস বGবহার করা হয়।  সালফার ডাই অ�াইড �াবার (বায়ুদূষণ িনয়oণ যo) বGবহার 
না করার কারেণই স�বত ‘উxমা5ার িনগ@মন’ পিরিAিতেত উx মা5ার সালফার ডাই অ�াইেডর িনগ@মন স�ব।  স�বত একই 
কারেণ উx মা5ার পারেদরও িনগ@মন ঘটেব।  

বিরশােলর Eকে�র 8[ে5 িসেনাহাইে�া ফাউে�শেনর ওেয়বসাইেট 8দওয়া এক িববৃিতেত এই ইি�ত 8দওয়া হেয়েছ 8য, িবXGৎ 
Eকে� 8ভজা �ু গGাস িডসালফারাইেজশন প�িত িছল।  তেব এ িবষেয় 8কােনা িবUািরত তথG 8সখােন 8নই।  ওই িববৃিতেক সতG 
বেল ধের 8নওয়া যায় এবং পায়রা ও পটুয়াখালীর পিরেবশগত Eভাব মূলGায়েন িনগ@মেনর মা5া উx ও িন� উভয় পিরিAেত একই 
িছল বেল ধের 8নওয়া যায়।  সব পিরিAিতেতই িবXGৎেকZhেলা পুেরাপুির ও যথাযথভােব িনগ@মন িনয়oণ প�িতhেলা চালু 8রেখিছল 
বেল ধের 8নওয়া যায়।  যিদ এর বGতGয় ঘটত তাহেল িনগ@মন ও Eভাব আরও উxতর হেতা বেল িবেবচনা করা যায়।   



 

 

উভয় পিরিAিতেত, পায়রার পিরেবশগত Eভাব মূলGায়ন অনুযায়ী সবhেলা িবXGৎেকZ [মতার ৭৪ শতাংশ বGবহার কের 
পিরচািলত হেয়িছল বেল ধের 8নওয়া যায়।  িচমিনর উxতা ও অনGানG উপাদান 8ধাঁয়া িনগ@মেণ 8য Eভাব 8ফেলিছল তা Xিট 
পিরেবশগত Eভাব মূলGায়ন 8থেক সাধারণীকরণ করা হয় (সারিণ ২)। 

পিরেবশগত Eভাব মূলGায়নhেলােত 8দওয়া িনগ@মন উপােW অেনকhেলা ইসুG ল[ করা 8গেছ। এসব মূলGায়নhেলা 8কােনা 
Eকে�রই পারদ িনগ@মেনর িচ5 তুেল ধরেত পােরিন।  পটুয়াখালী িবXGৎেকেZ িপএম ২.৫ (২.৫ মাইেlািমটােরর 8চেয় কম 
বGেসর বwকণা) িনগ@মেণর 8য িচ5 তুেল ধরা হেয়েছ তােত 8দখা 8গেছ তা িপএম১০ এর ১০ ভােগর এক ভােগরও কম, যা 
িব]াসেযাগG নয়। এই উপাW যিদ বায়ুর মান িনণ@েয় বGবহার করা হয় তার মােন দাড়ায় 8য এখােন িপএম২.৫ এর বায়ু মােনর 
Eভাবেক বGাপক অবমূলGায়ন করা হেয়েছ। 

পায়রার পিরেবশগত Eভাব মূলGায়েন িনগ@মেনর হাের অস�িত রেয়েছ।  8সখােন িনগ@মেণর হার Eকাশ করা হেয়েছ eাম পার 
8সেকে�।  �ালািন ও �ু গGােসর সংিমি�ত ঘন� অনুযায়ী িনগ@মেনর 8য হার হওয়া উিচত তার তুলনায় এই হার 8বিশ 8দখােনা 
হেয়েছ। 

পায়রা ও পটুয়াখালী উভয় পিরেবশগত Eভাব মূলGায়েন দািব করা হেয়েছ, Eিতেবদেন উেuিখত িনগ@মেনর মা5া িব]বGাংেকর 
আmজ@ািতক অথ@ সংAার (আইএফিস) িনেদ@িশকা 8মেন চেল।  যিদও পিরেবশগত Eভাব মূলGায়েন বায়ু মােনর 8য উপাW 8দওয়া 
হেয়েছ তােত �L 8য Eক� এলাকায় বায়ুর মান বাংলােদশ জাতীয় বায়ু মান ও িব] aাAG সংAার বািষ@ক গড় িপএম২.৫ ঘনে�র 
িনেদ@িশকােক ল�ন কের।  পিরেবশগত Eভাব মূলGায়েনর মূল উপােW এ ধরেনর অস�িতেত এটাই Eতীয়মান হয় 8য, িনয়oক 
Eিত�ান Eিতেবদনিট aাধীনভােব পয@ােলাচনা কেরিন।  এেত কের িনয়oক Eিত�ােনর ভুেলর মা5া িনেয় hkতর Eে�র জn হয়। 

Eক� পািরপাি]@ক বায়ুমান ল�ন করেছ এ সতGেক আড়াল করেত পটুয়াখালীর পিরেবশগত Eভাব মূলGায়েন বGিতlমী 
8ভাজবািজর আ�য় 8নওয়া হেয়েছ।  ওই অfেল পরামশ@ক Eথেম বায়ুর মান পরী[া কের 8দেখন তা িনধ@ািরত মা5া ল�ন কেরেছ। 
এরপর িতিন তাঁর ওই পয@েব[েণর ফল বGবহার কেরনিন। 

সারিণ ১: পায়রা এলাকার ,যসব কয়লা িব/0ৎ 2ক3 এই গেবষণার আওতায় ,নয়া হেয়েছ 

পায়রা এলাকার কয়লা িবSLৎ +কU 

2ক3 >মতা, ,মগাওয়াট 2যুিB Cু গ0াস িDটেমE 

পটুয়াখালী পাওয়ার ,Hশন (িবিসিপিসএল) 
(পায়রা পাওয়ার ,Hশন িJতীয় পযKায়)  

১৩২০ আOা সুপারিPিটক0াল Qাই ,লা নR বানKার, এফিজিড 
এবং ইএসিপ 

পায়রা পাওয়ার ,Hশন (2থম পযKায়) ১৩২০ আOা সুপারিPিটক0াল ,লা নR বানKার, ওেয়ট 
এফিজিড এবং ইএসিপ 

বিরশাল পাওয়ার ,Hশন (আইএসওেটক/ 
পাওয়ার চায়না) 

৭০০ সুপারিPিটক0াল ওেয়ট লাইমেHান এফিজিড 

পটুয়াখালী পাওয়ার ,Hশন (আZগ[) 2থম 
পযKায় 

১৩২০ আOা সুপারিPিটক0াল 2েযাজ0 নয় 

পটুয়াখালী পাওয়ার ,Hশন (আZগ[) িJতীয় 
পযKায় 

১৩২০ আOা সুপারিPিটক0াল 2েযাজ0 নয় 



 

 

পটুয়াখালী পাওয়ার ,Hশন 
(আরিপিসএল/নিরনেকা) 2থম পযKায় 

১৩২০ আOা সুপারিPিটক0াল 2েযাজ0 নয় 

পটুয়াখালী পাওয়ার ,Hশন 
(আরিপিসএল/নিরনেকা) িJতীয় পযKায় 

১৩২০ আOা সুপারিPিটক0াল 2েযাজ0 নয় 

 
সারিণ ২: পায়রা কয়লা িব/0ৎ 2ক3\েলার অব^ান ও িচমিন-সংPা_ তথ0  

পায়রা এলাকার কয়লা িবSLৎ VকWXেলার অবKান ও িচমিনর তথL 

!কে$র নাম ল*ািটিচউড লি0িচউড িচমিনর উ1তা, 
িমটার 

অভ*5রীণ ব*স, 
িমটার 

:ু গ*ােসর তাপমা>ার, 
িডি? @সলিসয়াস 

িনগBমেনর গিত, 
িমটার/@সেকC 

পটুয়াখািল ২২,০২৭৪৯ 
 

৯০,৩০৩৪৬ ২৭৫ ৭,২ ১১০ ২২ 

পায়রা ২২,০০৩১২ ৯০,২৯৭৪৩ ২৭৫ ৭,২ ১২৫ ২২ 

বিরশাল ২১,৯৬১০৪ ৯০,০৬২৭ ২৭৫ ৭,২ ১১০ ২২ 

আGগH ১ ২২,০৪৭৫৮ ৯০,৩২৭৯৫ ২৭৫ ৭,২ ১১০ ২২ 

আGগH ২ ২২,০৪৭৫৮ ৯০,৩২৭৯৫ ২৭৫ ৭,২ ১১০ ২২ 

আরিপিসএল / 
নিরনেকা ১ 

২১,৯৯৭৪২ ৯০,২৯৫৯৫ ২৭৫ ৭,২ ১১০ ২২ 

আরিপিসএল / 
নিরনেকা ১ 

২১,৯৯৭৪২  ৯০,২৯৫৯৫ ২৭৫ ৭,২ ১১০ ২২ 

 
 
সারিণ ৩: পায়রা কয়লা িব/0ৎ ,ক`\েলা ,থেক অনুিমত বািষKক দূষক িনগKমন 

পায়রা এলাকার কয়লািব+,ৎ .ক/0েলা .থেক 3ষক িনগ7মেনর িচ: 

!কে$র নাম সালফার ডাই 
অ0াইড িন2 

(t/a) 

সালফার ডাই 
অ0াইড উ4 

(t/a) 

নাইে5ােজ
ন ডাই 
অ0াইড 
(t/a) 

িপএম১০ 
(t/a) 

িপএম২.৫ 
(t/a) 

পারদ িন2 
(kg/a) 

পারদ উ4 

(kg/a) 

পটুয়াখািল ২৮৬৫ ২৮৬৫ ৭৩০৬ ৬৬৬ ২৯৬ ১০১ ১০১ 



 

 

পায়রা ৩৩৮৩ ৩৩৮৩ ৮৯০৪ ৬৮৭ ৩০৫ ৭৪ ৭৪ 

বিরশাল ১৭৩৬ ১৭৩৬ ৪৫০৩ ৩৭৬ ১৬৭ ৫৪ ৫৪ 

আ.গ0 ১ ৩১২৪ ৯১৯৯ ৮৫৯৫ ৫৮৮ ২৬১ ১০১ ১৫২ 

আ.গ0 ২ ৩১২৪ ৯১৯৯ ৮৫৯৫ ৫৮৮ ২৬১ ১০১ ১৫২ 

আরিপিসএল / নিরনেকা ১ ৩১২৪ ৯১৯৯ ৮৫৯৫ ৫৮৮ ২৬১ ১০১ ১৫২ 

আরিপিসএল / নিরনেকা ১ ৩১২৪ ৯১৯৯ ৮৫৯৫ ৫৮৮ ২৬১ ১০১ ১৫২ 

 

ফলাফল: বায়ুর :ণগত	মান	এবং (া)* 
এই Eিতেবদেন বায়ুর মান, aােAGর ওপর পায়রার কয়লািভিWক িবXGৎেকZhেলার [িতকর Eভােবর িবষয়hেলা তুেল ধরা হেয়েছ। 
িনগ@মন সংlাm Eাq সমU উ{তমােনর উপাW এবং সে� বায়ুম�লীয় মেডিলং এবং 8রাগ সংlাm িবদGমান সব ধরেনর উপাW ও 
তথG এেত সংযু~ হেয়েছ।  এ অfেল িনম@ানাধীন িবXGৎ 8কZhেলার বায়ু দূষেণর Eভাব িনেয় এিটই Eথম গেবষণা এবং মেডিলং। 
আর এখােন তাই Eথম িবশদ Eভাব-সংlাm পিরমাণগত উপাW তুেল ধরা হেয়েছ।  এখন পয@m মা5 একিট 8কZ িনম@াণ করা 
হেয়েছ।  যিদ 8মাট আটিট 8কZই িনম@াণ হেয় যায় তেব এ 8কেZর পিরেবশগত Eভাব িনেয় 8য ধারণা করা হেয়েছ গেবষণায় 
বাUেব এর Eভাব আরও 8বিশ হেব।  

িবXGৎ 8কZ 8থেক িনগ@মেনর ফেল বায়ুর ওপর 8য Eভাব পড়েব তা িনণ@য় করেত কGালপাফ (িসএএলিপইউএফএফ) িব�ুরণ 
মেডল বGবহার করা হেয়েছ।  যানবাহন, রাসায়িনক �পাmর এবং দূিষত vবG জমা হওয়ার িবষয়hেলা িনিদ@L করেত এখােন বায়ু 
ও অনGানG বায়ুম�লীয় অবAার ঘ�ািভিWক উপাW বGবহার করা হেয়েছ।  আর এসব উপাW িবXGৎ 8কেZর উৎেস এবং এলাকার 
উৎেস a� ও দীঘ@েময়ােদ কী Eভাব 8ফলেব তার িবশেদ 8দখা হেয়েছ।  িবিভ{ উৎস 8থেক িনগ@মেনর ফেল Eিত ঘ�া, িদন ও 
বছের কী পিরমাণ দূিষত পদাথ@ জমা হেব তা অনুমান করা হেয়েছ।   

িবXGৎ 8কZ 8থেক িনগ@ত িপএম২.৫, নাইে�ােজন ডাই অ�াইড ও সালফার ডাই অ�াইড চারিদেক ছড়ােব।  এর ফেল হঠাৎ বা 
দীঘ@েময়াদী নানা অসুখ বা এhেলার ল[ণ 8দখা িদেত পাের।(সারিণ ৫)।  

সারিণ-৪ এ 8দখােনা হেয়েছ 8য মূল িপএম২.৫ বাংলােদেশর িনধ@ািরত বায়ুর মােনর িthণ হেয় পেড়েছ।  আবার িবXGৎ 8কZ করার 
আেগ িব]aাAG সংAার 8য িনেদ@িশকা থােক তার 8চেয়ও িতন hণ 8বিশ। 



 

 

 
িচc ১: পটুয়াখালীর পিরেবশগত 2ভাব মূল0ায়ন 2িতেবদেন পািরপািeKক বায়ু মােনর তথ0 
 
সারিণ ৪: পায়রা এলাকার িপএম২.৫ ঘনেiর িভিj গড় এবং এই হার অিতPা_ হওয়ার সীমা 

নমুনা সং?েহর Nান GO @মৗসুেম িপএম ২.৫ 
(ug/m3)  

বষBা @মৗসুেম িপএম 
২.৫ (ug/m3) 

গড় িপএম ২.৫ (ug/m3) 

ইটবািড়য়া ?াম ৬২ ৫ ৩৩.৫ 

লWা @খয়াঘাট, ধানখািল ৪৮ ১১ ২৯.৫ 

ইসলামপুর, পুজােখালা ৬৫ ৬ ৩৫.৫ 

ধানখািল আশরাফ একােডিম ৪৮ ৭ ২৭.৫ 

গড় ৫৫.৭৫ ৭.২৫ ৩১.৫ 

বাংলােদশ এমিবেয়a বায়ু মান    ১৫ 

বাংলােদশ এমিবেয়a বায়ু মােনর উপের   
 

২.১ bন @বিশ 

িবc dাN* সংNার গাইডলাইন   ১০ 

িবc dাN* সংNার গাইডলাইেনর উপের   ৩.১ bন @বিশ 

 
 

  



 

 

সারিণ ৫: পায়রা িব/0ৎ ,ক`\েলা ,থেক িনগKমেনর ফেল lাে^0র ওপর 2ভােবর বািষKক অনুমান  

কারণ &সণ উ) িনগ-মন িন/ িনগ-মন 

মৃতু% !মাট 718 (515 - 988) 382 (269 - 549) 

কারণ: 

,িনক অব1াক2ভ পালেমানাির 
িডিজজ 

িপএম ২.৫ 104 (38 - 192) 52 (19 - 96) 

ডায়ােব2স িপএম ২.৫ 3 (1 - 7) 1 (0 - 3) 

ইসিমক হাট>  িডিজজ িপএম ২.৫ 233 (183 - 290) 116 (91 - 144) 

?া@বয়Aেদর Cলায়ার Cরসিপেরটির 
ইনেফকশন  

িপএম ২.৫ 52 (19 - 99) 26 (10 - 49) 

িশFেদর Cলায়ার Cরসিপেরটির 
ইনেফকশন  

িপএম ২.৫ 20 (12 - 30) 10 (6 - 15) 

ফুসফুেসর ক%ানসার িপএম ২.৫ 38 (17 - 67) 19 (9 - 33) 

C1াক িপএম ২.৫ 190 (78 - 329) 94 (39 - 163) 

সব কারণ নাইে/ােজন ডাই 
অ3াইড 

50 (26 - 117) 50 (26 - 117) 

?া@বয়Aেদর GাসকHজিনত জIরী 
িচিকৎসা 

িপএম ২.৫ 839 (839 - 1,253) 416 (416 - 621) 

িশFেদর GাসকHজিনত জIরী িচিকৎসা িপএম ২.৫ 984 (331 - 1,306) 488 (164 - 647) 

GাসকেHর নতুন Cরাগী, িশF িপএম ২.৫ 565 (149 - 1,123) 564 (149 - 1,120) 

িনধ>ািরত সমেয়র আেগ জQ িপএম ২.৫ 1,606 (778 - 1,705) 797 (386 - 847) 

অসুRতাজিনত ছু2, িমিলয়ন িপএম ২.৫ 605,519 (515,146 - 
695,277) 

300,486 (255,631 - 
345,039) 

অTমতা িনেয় Cবেচ থাকার বছর, 
,িনক অব1াক2ভ পালেমানাির 
িডিজজ 

িপএম ২.৫ 800 (289 - 1,530) 398 (144 - 761) 

অTমতা িনেয় Cবেচ থাকার বছর, 
ডায়ােব2স 

িপএম ২.৫ 66 (16 - 169) 33 (8 - 84) 

অTমতা িনেয় Cবেচ থাকার বছর, 
C1াক 

িপএম ২.৫ 361 (121 - 724) 179 (60 - 359) 

  



 

 

সারিণ ৫: পায়রা িব/0ৎ ,ক`\েলার ৩০ বছেরর পিরচালনকােল িনগKমেনর ফেল lাে^0র ওপর 2ভােবর সবKেমাট অনুমান  

ফলাফল &ষক উ) িনগ-মন িন/ িনগ-মন 

মৃতু% Cমাট 33,636 (24,141 - 46,338) 17,894 (12,611 - 25,765) 

কারণ: 

,িনক অব1াক2ভ পালেমানাির িডিজজ িপএম ২.৫ 4,861 (1,786 - 8,986) 2,418 (889 - 4,468) 

ডায়ােব2স িপএম ২.৫ 141 (40 - 319) 69 (19 - 158) 

ইসিমক হাট>  িডিজজ িপএম ২.৫ 10,908 (8,578 - 13,581) 5,430 (4,273 - 6,757) 

?া@বয়Aেদর Cলায়ার Cরসিপেরটির 
ইনেফকশন  

িপএম ২.৫ 2,403 (892 - 4,627) 1,194 (444 - 2,295) 

িশFেদর Cলায়ার Cরসিপেরটির ইনেফকশন  িপএম ২.৫ 265 (159 - 387) 132 (79 - 193) 

ফুসফুেসর ক%ানসার িপএম ২.৫ 1,770 (812 - 3,139) 876 (402 - 1,554) 

C1াক িপএম ২.৫ 8,906 (3,665 - 15,446) 4,419 (1,819 - 7,661) 

সব কারণ িপএম ২.৫ 2,368 (1,229 - 5,500) 2,362 (1,226 - 5,486) 

?া@বয়Aেদর GাসকHজিনত জIরী িচিকৎসা িপএম ২.৫ 35,503 (35,503 - 52,989) 17,600 (17,600 - 26,269) 

িশFেদর GাসকHজিনত জIরী িচিকৎসা িপএম ২.৫ 25,154 (8,469 - 33,372) 12,467 (4,197 - 16,541) 

GাসকেHর নতুন Cরাগী, িশF িপএম ২.৫ 14,454 (3,813 - 28,715) 14,420 (3,804 - 28,648) 

িনধ>ািরত সমেয়র আেগ জQ িপএম ২.৫ 39,042 (18,914 - 41,457) 19,386 (9,388 - 20,586) 

অসুRতাজিনত ছু2, িমিলয়ন িপএম ২.৫ 25.6 (21.8 - 29.4) 12.7 (10.8 - 14.6) 

অTমতা িনেয় Cবেচ থাকার বছর, ,িনক 
অব1াক2ভ পালেমানাির িডিজজ 

িপএম ২.৫ 37,432 (13,504 - 71,574) 18,633 (6,725 - 35,613) 

অTমতা িনেয় Cবেচ থাকার বছর, ডায়ােব2স িপএম ২.৫ 3,075 (744 - 7,881) 1,520 (359 - 3,923) 

অTমতা িনেয় Cবেচ থাকার বছর, C1াক িপএম ২.৫ 16,952 (5,665 - 33,970) 8,410 (2,811 - 16,849) 



 

 

 

িচ: ২: পায়রা িব<=ৎেক? @েলার িনগAমেনর ফেল িপএম২.৫ Fষেণর অনুিমত িচ: 

গাদাগািদ কের পায়রা এলাকায় সাতিট কয়লািবXGৎেকZ িনম@াণ করেল এhেলা 8য পিরমাণ িপএম২.৫ দূষক িনগ@মন করেব, তা 
বাংলােদেশর িবশাল এলাকা জুেড় ছিড়েয় পড়েব, যার মেধG থাকেব ঢাকা এবং িব] ঐিতহG সু�রবন (িচ5 ২)।  



 

 

 

িচ: ৩: পায়রা িব<=ৎেক? @েলার িনগAমেনর ফেল নাইেMােজন ডাই অPাইেডর Fষেণর অনুিমত িচ: 

নাইে�ােজন ডাই অ�াইেডর দূষণ িবUীণ@ এলাকা জুেড় ছিড়েয় পড়েব, যা পা]@বত@ী ভারেতর সীমানায় 8পৗেছ যােব।   



 

 

ফলাফল: িবষাF উপাদান সHয় 

পায়রা �া�ার বছের Eায় ৬০০ 8থেক ৮০০ 8কিজ পারদ ও ৬ হাজার টন পািট@কুেলট মGাটার (িপএম- �াই অGাশ) িনগ@ত করেব।  
এই িহসােবর মেধG ই�াকৃত িনগ@মন বা স�াবG Xঘ@টনাজিনত িনগ@মন িবেবচনা করা হয়িন, কারণ 8সটা অনুমান করা X�হ বGাপার।  

�Gাে�র িনগ@ত পারেদর এক-তৃতীয়াংেশর মেতা (৩৪%) জমা হেব ওই অfেলর ভূিম ও aাXপািনর বাwসংAােন।  8বিশ িনগ@ত 
হেল তা হেব বছের ২৯০ 8কিজর মেতা।  কম হেল হেব ১৭০ 8কিজ।  বছের 8হ র Eিত মা5 ১২৫ িমিলeাম পারেদর সfয় মােছর 
মেধG অিনরাপদ মা5ায় পারেদর উপিAিত ঘটােত পাের (েসােয়ইন ও অনGানG ১৯৯২)।  িহসােব 8দখা 8গেছ, কারখানাhেলা এর 
উWর ও উWর-পূেব@ ১৫শ’ বগ@মাইল জায়গাজুেড় 8হ র Eিত বছের ১২৫ িমিলeােমর 8বিশ পারদ জমা করেব।  এ অfেল Eায় ১৫ 
ল[ মানুেষর বসবাস (িচ5 ৫)। 

 

 
© Joey Rozier 

বছের ১৭০-২৯০ 8কিজ আনুমািনক পারদ সfেয়র ৫৫-৬০% হেব ফসিল জিমেত, ২৫% বন ও 8ঝাপঝােড় আবৃত Aােন, ৫% 
]াসমূলীয় বন ও aাXপািনর বাwসংAােন এবং ১০% মানুেষর ¡তির কাঠােমা আেছ এমন Aােন।  ফসিল জিমেত সfেয়র িবষয়িট 
িবেশষভােব উেtেগর।  কারণ ধানে[েত িমথাইল মাক@াির ¡তির হেত পাের যা ধােনর গাছ সহেজই !েষ 8নয় (উদাহরণa�প 8দখুন 
ঝাং ও অনGানG ২০১০)। 

জলাভূিমর ওপর বায়ুম�েল সিfত পারেদর Eভাব িtিবধ (িচ5 ৪)।  পারেদর কণা পািনেত পড়েল সরাসির সিfত হয়।  আবার 
ভূিমেত সিfত পারেদর িকছু অংশ বৃিLেত ধুেয় ঝরনা, খাল, ¢দ, জলাভূিম, নদীর 8মাহনা ও সাগের পড়েল 8সখােনও পারদ জেম 
(ইউএনইিপ ২০১৮)। 



 

 

 

িচc ৪:  mবিeক পারদ চেPর জন0 2ধান দায়ী উৎস\েলা ,থেক িনঃসরণ ও সqেয়র মাcা (ইউএনইিপ ২০১৮)। 

পারেদর Eকৃত 8শাষণ ও বােয়ামGাগিনিফেকশন অেনকাংেশই িনভ@র কের Aানীয় রসায়ন, জলসংAান ও বােয়ালিজর ওপর।  
তারপরও পারদ সfেয়র অনুিমত হার খুবই উেtগজনক এবং জkিরিভিWেত পারদ িনঃসরেণর Eভাব ও তা ¢ােস করণীয় স�েক@ 
মূলGায়ন Eেয়াজন।  

 



 

 

 

িচc ৫:  পায়রা িব/0ৎ ,ক` ,থেক অনুমিত পারদ সqয় 

পায়রা িবXGৎ হােবর পােশ কেয়কিট ইিলশ মােছর িবচরণ এলাকা ও অভয়ারণG রেয়েছ যার ওপর পারদ সfেয়র মারা}ক 
Eভাব পড়েব।  িনেচর মানিচে5 এই এলাকায় পারদ সfেয়র Eভাব পড়েব এমন এলাকা 8দখােনা হেয়েছ।  

 



 

 

 

সারিণ ৭ এ )দখােনা হেয়েছ কী হাের ইিলেশর পাঁচ9 অভয়ারণ< ও সু?রবেন পারেদর সরাসির সAয় ঘটেব।  

সারিণ ৭: উX মাYার িনগ>মেনর CTেY ইিলেশর পাঁচ2 অভয়ারণ% ও সু\রবেন পারেদর সরাসির স]েয়র হার  

এলাকা সরাসির স<য় হার, 

mg/ha/yr 

.মাট স<য় এলাকা, kg/yr 

আঁধারমািনক নদী ইিলশ অভয়ারণ< ndanctuary ৩৩.৫ – ১২৮৮.২ ০.৩ 

)তঁতুিলয়া নদী ইিলশ অভয়ারণ< ১১.৬ – ১৯৬.৬ ৭.০ 

শাহবাজপুর ইিলশ অভয়ারণ< ৫.৬ – ৬৪ ৪.১ 

)মঘনা ও পUা নদী অভয়ারণ< ১১.৫ – ৪৬.৮ ২.৯ 

সু?রবন ১.১ – ২২.৫ ৩.৬ 

)মাট সংরিWত এলাকা ৩৪.১ 

 

পায়রা িবXGৎেকZhেলার কােছ রেয়েছ ইিলশমােছর িডম পাড়ার একািধক জায়গা, িবচরেণর পথ এবং 8পানা মােছর িবচেরেণ 
এলাকা।  িনেচর মানিচে5 এসব এলাকা 8দখােনা হেয়েছ। 



 

 

 

 

এসব এলাকায় পারদ সরাসির জমা হেব।  সারিণ ৮ - এ পারদ সfেয়র এই হার 8দখােনা হেয়েছ।  

সারিণ ৮: ইিলশ চলাচেলর পথ, িডম পাড়ার Rান ও Cপানা মাছ িবচরণ CTেY সরাসির পারদ জমা হওয়ার অনুিমত হার। 



 

 

ইিলশ িবচরণেWX সরাসির পারদ জমা হওয়ার হার 
mg/ha/yr 

)মাট জমা হওয়ার হার 
kg/yr 

গলািচপা নদী ইিলশ িবচরণ পথ ৮৬.৫ – ৪৮৯.৯ ০.৪ 

)তঁতুিলয়া নদী িডম ও )পানা এলাকা ১২.২ – ৩৬৩.৮ ১.৮ 

)তঁতুিলয়া নদী িবচরণ পথ ১২.২ – ১৭৮.৬ ২.৯ 

শাহবাজপুর চ<ােনল িবচরণ এলাকায় ৫.৬ – ৬১.১ ১.৪ 

িন\ )মঘনা নদীর িডম ও )পানা এলাকা ৩৫.৫ – ৬৫ ১.৯ 

িন\ )মঘনা নদীর িবচরণ পথ ২৯.২ – ৫৫.৬ ১.৭ 

িন\ )মঘনা নদীর িডম ছাড়ার এলাকা ১৬.৯ – ২৯.১ ০.৩ 

)মাট এলাকা ১০.৪ 

 

ইিলশ িবচরণে[ে5 অনুিমত পারদ জমা হওয়ার হার হেলা !ধুমা5 পািনেত 8য পিরমাণ পারদ সরাসির জমা হেব।  ভূিম 8থেক 
পারদ ধুেয় ইিলশ অভয়ারণG, িডম পাড়ার Aান ও 8পানার িবচরণে[ে5 জমা হওয়ার হার এখােন িবেবচনা করা হয়িন।  ফেল জমা 
হওয়া 8মাট পারেদর হার অনুিমত মা5ার 8থেক 8বিশ হেব – ভূিমেত ১৭০ 8থেক ২৯০ 8কিজ পারদ সাধারণত জমা হয় যা পািনেত 
ধুেয় নদীhেলােত িগেয় পেড়। 

ইিলশ বাংলােদেশর সবেচেয় hk�পূণ@ মাছ।  িবপুল জনেগা�ী এই মাছ খাবার িহেসেব eহণ কের, একইসে� এটা আয় ও জীিবকার 
উৎস।  ইিলশ বাংলােদেশর জাতীয় মাছ এবং বছের Eায় ২ িবিলয়ন মািক@ন ডলার মূলGমােনর ইিলশ ধরা হয় (মিজবুল ও মজুমদার, 
২০১৯)।  পায়রা হােবর কারেণ কী পিরমাণ পারদ ইিলশ িবচরণে[ে5 জমা হেব তা জানেত িনিদ@L নদী বা জলাশেয়র ওপর 
গেবষণার Eেয়াজন।  যিদও পারদ জমা হওয়ার Eকৃত হার িনভ@র কের Aানীয় রসায়ন, পািনিব£ান ও জীবিব£ােনর ওপর, বাতােস 
পারদ জমা হওয়ার িবষয়িট মারা}ক উেtগজনক এবং জkরীিভিWেত এর Eভাব িনধ@ারণ এবং পারদ িনগ@মন কমােত বGবAা 8নওয়া 
জkরী। 

বায়ুদূষণ Iযভােব Iকািভড-১৯ মহামািরর অবনিত ঘটায় 

বাংলােদেশ উxমা5ার বায়ুদূষণ মানুষেক চলমান 8কািভড-১৯ মহামািরর বাড়িত ঝুঁিকেত 8ফলেছ।  বায়ুদূষণ অনGানG অেনক 8রােগর 
( 8যমন ডায়ােবিটস, ফুসফুেসর সমসGা, হাঁপািন বা ]াসকL, yদেরাগ ও কGানসার) ঝুঁিক বাড়ায় যা 8কািভড-১৯েক আরও মারা}ক 
ও Eাণঘাতী কের 8তােল।  এই অসুখhেলা হাসপাতােল 8নওয়া তথা মৃতুGর ঝুঁিক অেনকটা বািড়েয় 8দয়।  বাংলােদেশর লাখ লাখ 
মানুষ ইিতমেধG িবিভ{ lিনক অসুখ ও Eিতব¤কতায় ভুগেছ বা 8কেমােথরািপর মেতা িচিকৎসা িনে�।  তারা অতীেত বায়ুদূষেণর 
িশকার হেয়েছ।  এ কারেণ 8কািভড-১৯ এর ঝুঁিকও তােদর 8[ে5 8বিশ।  8রাগ Eিতেরাধ [মতার ওপর বায়ুদূষেণর Eভােবর 
কারেণও সংlিমত হওয়ার ঝুঁিক বাড়েত পাের।  বায়ুদূষেণর কারেণ সংlিমত বGি~েদর ]াসতেoর সমসGা আরও Eকট হেত পাের। 



 

 

সাধারণভােব ]াসতেoর িবিভ{ সংlমেণর 8[ে5 বায়ুদূষেণর ভূিমকার Eমাণ রেয়েছ।  তেব সুিনিদ@L কের 8কািভড-১৯ এর বGাপাের 
8কােনা Eমাণ এখেনা 8নই। 

বায়ুদূষণ Eধান Eধান lিনক 8রােগর বড় ধরেনর অনুঘটক ও িনয়ামক 8যসব অসুখ িকনা 8কািভড-১৯ 8রােগর তী¥তা ও এ 8থেক 
মৃতুGর ঝুঁিক বািড়েয় 8দয়।  এসব 8রােগর মেধG আেছ ]াসতেoর lিনক অসুখ, yদযেoর িবিভ{ অসুখ, হাইপারেটনশন, ডায়ােবিটস, 
8pাক ও কGানসার।  কGানসােরর িচিকৎসা চলেছ এমন বGি~েদর ঝুঁিকর মা5া 8বিশ কারণ তােদর 8রাগ Eিতেরাধ [মতা কম থােক 
(িসিডিস, ২০২০)। 

চীনা 8রাগীেদর ওপর পিরচািলত এক গেবষণায় 8দখা 8গেছ, িনিবড় পিরচয@া বা 8ভি�েলশন Eেয়াজন হওয়ার মেতা অবAা সৃিL 
হওয়া ও মৃতুGর ঝুঁিক lিনক ]াসতেoর 8রাগীেদর জনG ১৭০% 8বিশ, হাইপারেটনশন বা ডায়ােবিটেসর 8রাগীর জনG ৬০% 8বিশ, 
কGানসােরর 8রাগীর জনG ২৫০% 8বিশ এবং উপের উিuিখত আেগ 8থেক থাকা অসুেখর 8[ে5 ৮০ শতাংশ 8বিশ (hয়ান ও অনGানG 
২০২০)।  চীনা 8রাগীেদর ওপর পিরচািলত আটিট পৃথক সমী[ার তথGউপাW িবে¦ষণ কের 8দখা 8গেছ, hkতর অসুA 8কািভড-
১৯ 8রাগীেদর মেধG হাইপারেটনশেন 8ভাগার স�াবনা ২ দশিমক ৪ hণ, ]াসতেoর 8রােগ 8ভাগার স�াবনা ২ দশিমক ৫ ভাগ ও 
yদেরােগ 8ভাগার স�াবনা ৩ দশিমক ৪ hণ 8বিশ (ইয়াং ও অনGানG ২০২০)। 

বাংলােদেশ বায়ুদূষণ ডায়ােবিটেসর 8বাঝার Eায় ১১%, ফুসফুেসর কGানসােরর ১৬%, lিনক অবpাকিটভ পালেমানাির িডিজেজর 
১৫%, ইেসিমক yদেরােগ মৃতুGর ১০% এবং 8pােকর ৬% এর জনG দায়ী (সারিণ ৭)।  চীেন (িলন ও অনGানG ২০১৭) ও যু~রাে§ 
(কুগান ও অনGানG) পিরচািলত সমী[ায় 8দখা 8গেছ, বায়ুদূষেণর মেধG বসবােসর সে� হাইপারেটনশেনর 8জারােলা 8যাগসূ5 আেছ। 
এর অথ@ দাঁড়াে� অতীেত বায়ুদষেণর িশকার হওয়ার িবষয়িট িব]জুেড় মানুষেক 8কািভড-১৯ এর কােছ অেনক 8বিশ অসহায় কের 
তুেলেছ।  এ িবষয়িট এ 8রােগ এত মৃতুG এবং aাAGবGবAার ওপর সৃL Eচ� চােপর জনG দায়ী। 

 
সারিণ ৯: বাংলােদেশ িবেশষ িকছু ,কািভড-১৯ িরu ফ0াvেরর ওপর বায়ুদূষেণর ভূিমকা (েwাবাল বােডKন অব িডিজজ Hািড ২০১৭) 

8রাগ মৃতুG অ[মতা িনেয় 8বেচ থাকার বছর 

lিনক অবpাকিটভ পালেমানাির িডিজজ ৩০.৫% ১৫.০% 

ডায়ােবিটস ৮.৫% ১১.২% 

yদেরাগ ৯.৭% ২.০% 

ফুসফুেসর সংlমণ ১৮.১% ১৮.০% 

8pাক ৬.০% ৪.২% 

ফুসফুেসর কGানসার ১৫.৭% ১৫.৫% 



 

 

 
এই Eভােবর িবষয়িট উেঠ এেসেছ যু~রাে§ 8কািভড-১৯-এ আlাm হেয় মৃতুGর িবষেয় একিট িE-িE� সমী[ায়।  এেত 8দখা 
যাে� িপএম ২.৫ দূষেণর মা5া 8যখােন 8বিশ 8সখােন মৃতুGও অেনক 8বিশ (উ ও অনGানG ২০২০)। 

একািধক সমী[ায় ইি�ত পাওয়া যায় 8য, অ�সমেয়র জনG উxমা5ার বায়ুদূষেণর িশকার হেল ]াসতেoর অসুখ সৃিLকারী 
ভাইরােস সংlিমত হওয়ার ঝুঁিক বােড়।  যু~রাে§ একলােখর 8বিশ 8রাগীেক িনেয় পিরচািলত এক বড় সমী[ায় 8দখা 8গেছ, 
িপএম ২.৫ বায়ুদূষেণর মা5া a�েময়ােদ বাড়েলও িশ! এবং Eাqবয়¨ উভেয়র িচিকৎসা িনেত যাওয়ার মেতা তী¥ ]াসতেoর 
সংlমণ হেয়েছ (হন@ ও অনGানG ২০১৮)। একই রকেমর Eভাব 8দখা 8গেছ, 8বইিজং (েফং ও অনGানG ২০১৬, িলয়াং ও অনGানG 
২০১৪), 8রাম (েননা ও অনGানG ২০১৭) এবং ©েনইেয় (যাদব ও অনGানG ১৯৯৮) 8ধাঁয়াশার ঘটনার সময়।  বায়ুদূষেণর সে� 
ভাইরােসর চলাচল ও সংlিমত হওয়ার স�াবনার 8যসব স�াবG উপােয়র কথা বলা হেয়েছ তার মেধG আেছ মানুেষর শরীেরর 
]াসE]ােসর পথhেলা এবং এিপেথিলয়াল বGািরয়ার [িতeU হওয়া (েডানাªসন অGা� �ান ২০০২, িল ও অনGানG ১৯৯৬, িল ও 
অনGানG ২০১৪) এবং দূষেণর ‘ঘনীভূত করার িনউি�য়াস’ িহেসেব কাজ করা 8য Eিlয়ায় ভাইরােসর 8ফাঁটাhেলা পর�েরর সে� 
জুেড় বাতােস পিরবািহত হেত পাের (িল ও অনGানG ২০১৪)। এই 8কৗশল অনুমানিভিWক, এখেনা িনি�ত নয়। তেব আেগর 
পরী[ািভিWক সা[GEমাণ বেল সাস@- 8কাভ-২ বাতােস কেয়কঘ�া পয@m িটেক থাকেত পাের (ভGান ডেরমােলন ২০২০)। 

একািধক গেবষণায় 8দখা 8গেছ, 8বিশমা5ার দূষণ শরীেরর 8কাষhেলােক এমনভােব Eভািবত কের 8য ভাইরােসর জনG মানুষেক 
সংlিমত করা ও ছড়ােনা সহজ হয় (হGারড ও অনGানG ২০০৩, জGাসপারস ও অনGানG ২০০৫, িল ও অনGানG ২০১৪)।  অতীেতর 
মহামািরর সমী[ায় ইি�ত 8মেল, বায়ুদূষণ এ ধরেনর ভাইরাসজিনত অসুখ হওয়া বGি~েদর মেধG িকছু 8লােকর শারীিরক অবAা 
hkতর এবং 8শষ পয@m মৃতুG ঘটােত পাের।  উদাহরণa�প, ২০০০ সােলর Eথম িদককার সাস@ ছিড়েয় পড়ার ঘটনা িবে¦ষণ 
করার সময় বায়ুদূষেণর সে� সাস@ (সাস@-েকাভ-১) এ চীনােদর মৃতুGর স�ক@ পাওয়া যায় (িকউ ও অনGানG ২০০৩)। 

8� ও অনGানG (২০১৮) এর এক সমী[ায় বায়ুদূষেণর সে� ১৯১৮ সােলর �Gািনশ ইন�ুেয়«ার মৃতুGহােরর স�ক@ খিতেয় 8দখা 
হয়।  8দখা যায়, যু~রাে§র 8যসব শহের 8বিশ কয়লা 8পাড়ােনা হেতা 8সhেলােত পােশর কম কয়লা 8পাড়ােনা শহেরর তুলনায় 
মৃতুGহার 8বিশ।  আেরক গেবষণায় ইঁXরেক উxমা5ার দূষেণর মেধG 8রেখ তার শরীের ইন�ুেয়«ার সংlমণ ঘটােনা হয়।  গেবষকরা 
8দেখন, িপএম এর কারেণ ইঁXেরর ফুসফুেস অি�েডিটভ 8pেসর মেতা মা5া 8বেড় যায় এবং ভাইরােসর সে� লড়াইেয়র [মতা 
কেম।  চূড়াm পয@ােয় এর জনG মৃতুGহার 8বেড় যায় (িল ও অনGানG ২০১৪)। 

উপকরণ ও পRিত 

ইআইএhেলার 8কানিটেতই পারদ িনঃসরেণর 8কােনা তথG 8নই বেল িনেচর সূ5 বGবহার কের তার আনুমািনক িহসাব করা হেয়েছ: 

EHg = CC x MC x (1 - CE), 

এখােন CC হেলা টেনর িহসােব িবXGৎেকেZ বছের বGবyত কয়লার পিরমাণ, MC হেলা কয়লায় থাকা পারদ উপাদান, এবং CE 
হেলা কGাপচার এিফিশেয়িzর হার।  পায়রা Eকে�র ইআইএ ইি�ত িদেয়েছ 8য, এখােন বGবহার হওয়া কয়লা আসেব ইে�ােনিশয়া 
8থেক।  এ কারেণ এখােন ইউএনইিপ-এর পূব@িনধ@ািরত MC মান বGবহার করা হেয়েছ।  পটুয়াখালী Eকে�র ইআইএ উেuখ 
কেরেছ 8য, এই 8কZ অেpিলয়া ও ইে�ােনিশয়া 8থেক আমদািনকৃত কয়লা িমি�ত কের �ালািন িহেসেব বGবহার করেব।  এ 
কারেণ এখােন MC মান ধরা হেয়েছ এই Xই 8দেশর জনG ইউএনইিপর পূব@িনধ@ািরত মােনর গড়।  8যসব 8কেZ বGবyতবG কয়লার 



 

 

উৎস জানা যায়িন, 8সhেলার 8[ে5ও একই মান ধরা হেয়েছ। ইএসিপ এবং ওেয়ট এফিজিড, বা !ধুমা5 ইএসিপর 8[ে5 
যথােযাগGভােব পূব@ িনধ@ািরত কGাপচার এিফিশেয়িz মান বGবহার করা হেয়েছ। 

8যসব 8[ে5 CC এর মান পাওয়া যায়িন, 8সসব 8[ে5 এই মান িনেচর সূে5র মাধGেম িনধ@ারণ করা হেয়েছ: 

CC = CAP / EFF x CF / CV,  

এখােন CAP হেলা িবXGৎেকেZর ¡বXGিতক স[মতা, EFF হেলা তাপীয় দ[তা (তথG পাওয়া যায়িন এমন 8[ে5 
সুপারিlিটকGােলর জনG ৪২% এবং আ¬া-সুপারিlিটকGােলর জনG ৪৪% ধের 8নওয়া হেয়েছ), CF হেলা 8কেZর কGাপািসিট 
ফGা র বা 8কােনা িনিদ@L সমেয় Eকৃত উৎপাদেনর হার এবং CV হেলা Eিত টন কয়লার তাপন মান। পটুয়াখালী িবXGৎেকেZ 
বGবyত কয়লার CV মান ইআইএ 8থেক উপেরা~ সূে5র মাধGেম িনণ@য় করা হেয়েছ।  এই মান অনG Eক�hেলায়ও Eেয়াগ করা 
হেয়েছ। 

a�েময়ােদ বাতােসর মােনর ওপর Eভাব িনণ@েয়র 8[ে5 ধের 8নওয়া হেয়েছ, সব 8কZই পূণ@ গিতেত পিরচািলত হে�।  বািষ@ক 
গড় Eভাব িনণ@য় করা হেয়েছ গড় কGাপািসিট ফGা র ৭৪% ধের িনেয়। 

বায়ুম�েল িব�ুরণ মেডিলং করা হেয়েছ িসএএলিপইউএফএফ মেডেলর সং¨রণ-৭ (জুন ২০১৫) বGবহার কের।  িসমুেলশেনর 
জনG আবহাওয়া ও ভূতািক তথG সংeহ করা হেয়েছ িটএিপএম মেডেলর মাধGেম, যা উ®াবন কেরেছ অেpিলয়ার জাতীয় িব£ান 
সংAা িসএসআইআরও।  এ 8[ে5 ৩৭ X ৩৭ আকােরর িeড বGবহার করা হেয়েছ।  িবXGৎেকZ h�েক 8কZ কের ৪০ িকেলািমটার, 
২০ িকেলািমটার, ১০ িকেলািমটার ও ৫ িকেলািমটার আনুভূিমক  8রজলুশেনর ও ১২িট উল¯ Uেরর িeড বGবহার করা হেয়েছ। 

িসএএলিপইউএফএফ মেডেল িবXGৎেকেZর িচমিন িদেয় 8ধাঁয়ার কু�লী 8বর হওয়ার িবশদ িসমুেলশন করা হেয়েছ।  মেডেলর 
িচমিনhেলার ¡বিশLG সারিণ-২-এ বিণ@ত রেয়েছ। 

িবXGৎেকেZর মূল বয়লার 8থেক িনঃসরেণর 8[ে5 যু~রাে§র ইিপএ (১৯৯৮) এিপ-৪২ পূব@িনধ@ািরত মান অনুসাের 
ইেলকে�া�Gািটক 8Eিসিপেটটরেসর জনG িনঃসৃত ভে°র ৩০ শতাংশ িপএম ২ দশিমক ৫ কণা ও ৩৭ দশিমক ৫ শতাংশ িপএম 
১০ কণা ধরা হেয়েছ। 

সালফার ও নাইে�ােজন জাত উপাদােনর রাসায়িনক �পাmেরর মেডল করা হেয়েছ িসএএলিপইউএফএফ-এর মেধG 
আইএসওআরআরওিপআইএ রাসায়িনক মেডল বGবহার কের।  িজওস-েকম অGাটেমাসেফিরক মেডল (কপিলজ ও অনGানG ২০১৭) 
বGবহার কের বায়ুম-েল Eেয়াজনীয় রাসায়িনক পরািমিত (মািসক গড় ওজন, অGােমািনয়া ও হাইে�ােজন পারঅ�াইেডর মা5া) 
িনণ@য় করা হেয়েছ।  িসএএলিপইউএফএফ ফলাফল পুনঃEিlয়া করা হেয়েছ িপওএসিটইউিটআইএল উপেযািগতা বGবহার কের 
অGােমািনয়ার ঘনে�র িভিWেত নাইে�ােজেনর িবিভ{ উপজােত (নাইে�ােজন মেনাঅ�াইড, নাইে�ােজন ডাই অ�াইড, নাইে�ট ও 
নাইি�ক অGািসড) ভাগ কের। 

িসআইইএসআইএন (২০১৭)-এর িভিWেত ২০২০ সােলর জনG িপএম ২ দশিমক ৫ কণা িনঃসরেণর ফেল aাAGগত ঝুঁিকর িবষয়িট 
িনণ@য় করা হেয়েছ।  এরপর িপএম ২ দশিমক ৫ কণার জনG 8±াবাল বােড@ন অব িডিজজ (আইএইচএমই ২০১৮) ঝুঁিক মেডল 
বGবহার করা হেয়েছ।  নাইে�ােজন ডাই অ�াইেডর জনG ডি²উএইচও এইচআরএিপআইই (২০১৩) সুপািরশ মূলGায়ন কের aােAGর 
ওপর Eভাব িনণ@য় করা হেয়েছ, তারপর তা Eেয়াগ করা হেয়েছ হাশার ও অনGানG (২০১৭)-এ।  অনG aাAGগত ঝুঁিকhেলা িনণ@য় 



 

 

করা হেয়েছ িজিবিড তথG (আইএইচএমই ২০১৮) এবং িনঃসরণ সংlাm সা³িতকতম ¡ব£ািনক Eকাশনাhেলার তথG 8থেক 
(সারিণ ৮)। 

গেবষণায় বGবyত কনেসনে�শন - 8রসপz িরেলশনিশেপ অৈরিখক কায@lম ও ঝুঁিকমু~ সীমা বGবহার করা হেয়েছ বেল aাAG 
ঝুঁিক মূলGায়েনর জনG বায়ুদূষণকারী উপাদােনর মা5ার িবষেয় িভিWমূলক তথG Eেয়াজন।  িপএম ২ দশিমক ৫ কণার জনG ভন 
ডনেকলার ও অনGানG (২০১৬) 8থেক এবং নাইে�ােজন ডাই অ�াইেডর জনG লািক@ন (২০১৭)-এর 8থেক এই তথG 8নওয়া হেয়েছ। 

ভিবষGৎ aাAG ঝুঁিক িনণ@েয় জাতীয় পয@ােয় স�াবG জনসংখGা বৃি� ও এবং মৃতুGহাের Eভােবর জনG বয়সিভিWক মৃতুGর হাের পিরবত@ন 
(ইউএনিপিড, ২০১৯) িবেবচনায় 8নওয়া হেয়েছ। একিট hk�পূণ@ িবষয় হে�, বয়সিভিWক মৃতুG হার 8থেক জনেগা�ীর aােAGর 
অবAা ও aাAGেসবায় EতGািশত উ{িতর পিরমাপ করা যায়। এ উ{িতর ফেল িশ! মৃতুGহার কম হেলও বয়¨েদর মেধG 
বায়ুদূষণজিনত অসংlামক বGািধ বৃি�র িচ5 পাওয়া যায়। 

এখােন দূষেণর মা5া 8বাঝােত ইউেরাপীয় মহাকাশ সংAার ২০১৫ সােলর ¡বি]ক ভূিম বGবহার িচ5 বGবহার করা হেয়েছ।  কৃিষকােজ 
বGবহার হওয়া জিমর 8কাড ১০-৩০; বনভূিমর 8কাড ৫০-১০০ এবং ১৭০ 8কাড হেলা মGানেeাভ বেনর জনG।  



 

 

সারিণ ১০: dােN*র ওপর !িতিgয়া িনধBারেণ ব*বhত সূচক ও তথ*সূ> 

বয়স 7িতি9য়া :ষক 
কনেসনে/শন-!রসপ@ 
ফাংশন কনেসনে/শন !চD ঝঁুিকমুH সীমা তথKসূM 7িতি9য়া সং9াN তথK 

১ - ১৮ %াসকে*র নতুন /রাগী নাইে3ােজন 
ডাই অ7াইড 

1.26 (1.10 - 1.37) 10 ppb 2 ppb Achakulwisut 
et al 2019 

Achakulwisut et al 
2019 

০ – ১৭ %াসকে*র জ;রী িচিকৎসা িপএম ২.৫ 1.03 (1.01–1.04) 10 ug/m3 6 ug/m3 Zheng 2015 Anenberg et al 2018 

১৮ – ৯৯ %াসকে*র জ;রী িচিকৎসা িপএম ২.৫ 1.02 (1.02–1.03) 10 ug/m3 6 ug/m3 Zheng 2015 Anenberg et al 2018 

নবজাতক িনধHািরত সমেয়র আেগ জK িপএম ২.৫ 1.15 (1.07, 1.16) 10 ug/m3 8.8 ug/m3 Trasande et al 
2016 

Chawanpaiboon et al 
2019 

০ -৪ ফুসফুেস সংOমেণর ফেল মৃতুS িপএম ২.৫ GBD 2017  5.8 ug/m3 IHME 2018 IHME 2018 

২৫ -৯৯ ফুসফুেস সংOমেণর ফেল মৃতুS িপএম ২.৫ GBD 2017  5.8 ug/m3 IHME 2018 IHME 2018 

২৫ -৯৯ ডায়ােবTেসর কারেণ সৃ* 
অUমতা, /Wাক এবং Oিনক 
%াসজিনত /রাগ 
 

িপএম ২.৫ GBD 2017  2.4 ug/m3 IHME 2018 IHME 2018 

৩০ - ৯৯ অসমেয় মৃতুS নাইে3ােজন 
ডাই অ7াইড 

1.037 (1.021-1.080)1 10 ug/m3 20 ug/m3 WHO HRAPIE 
2013 

IHME 2018 

 

‘কনেসনে�শন-েরসপz ফাংশন’ কলােমর উেuিখত মান আেপি[ক ঝুঁিকেক িচিµত কের, এবং এই মান ‘কনেসনে�শন 8চ«’ 
কলােম উেuিখত মােনর সােপে[ পিরবিত@ত হয়।  তথGসূ5hেলা একিট অ-ৈরিখক কনেসনে�শন-েরসপz ফাংশনেক িচিµত কের। 
ঝুঁিকমু~ সীমা অথ@ হেলা 8য মােনর ঘনে�র িনেচ aাAG ঝুঁিক 8বর করা যায় না, যার মূল কারণ হেলা যেথL পিরমাণ গেবষণা না 
থাকা।  

  

  

 
1 Central and low values for NO2 are scaled down by 1/3 to remove possible overlap with PM2.5 impacts, as 
indicated by WHO (2013). 
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