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মূল কথা  
 

• বাংলােদশ এবং চ45ােম বায়ুদূষেণর মা<া এমিনেতই অেনক @বিশ।  এই দূষেণর কারেণ অেনকধরেনর দীঘDেময়াদী 
@রােগর ঝুঁিক বাড়েছ, আয়ু কমেছ এবং বাড়েছ @কািভড-১৯ মহামারীর !েকাপ বৃিQর ঝুঁিক।  
 

• চ45ােমর কRবাজাের আটিট কয়লা িবUVৎেকেXর !Yাব করা হেয়েছ যা বাYবািয়ত হেল কRবাজার হেব পৃিথবীর 
সবেচেয় @বিশ কয়লািবUVৎ @কX স]িলত জায়গা। কRবাজাের জনসংখVার ঘন_ অেনক @বিশ এবং এই `ানিট 
বাংলােদেশর পযDটন রাজধানী। 
 

• এই িবUVৎেকXaিল @থেক বছের আনুমািনক ১,৬০০ @কিজ পারদ বাতােস ছড়ােব।  বায়ুদূষণকারী এই পারেদর এক 
তৃতীয়াংশ মািট ও dাUপািনর সােথ িমশেব।  সবেচেয় @বিশ পারদ জমা হেব কৃিষজিমেত এবং জলাশেয় যা খাবাের 
পারেদর পিরমাণ বাড়ােব।  উf পিরমােণ জমেত থাকা এই পারদ ওই এলাকায় বসবাসকারী !ায় ৭৪ লাখ @লাকেক 
ঝুঁিকর মেধV @ফলেব।  
 

• এই িবUVৎেকXaেলা তােদর ৩০ বছেরর পিরচালনকারী সমেয় @য পিরমাণ বায়ুদূষণকারী পদাথD িনগDত করেব তা 
৩০,০০০ মানুেষর মৃতুVর কারণ হেয় দাড়ােব।  একই সমেয় এই িবUVৎেকXaেলার কারেণ জkরী @সবার !েয়াজেন 
lাসকেmর (অVাজমা) @রাগীরা হাসপাতােল যােব ৪১,০০০ বার; ৩২,০০০ িশn নতুন কের অVাজমা আoাp হেব এবং 
২৪,০০০ অপিরণত িশnর জq হেব।  এই বায়ুদূষণজিনত অসু`তা ১ @কািট ৭০ লাখ িদন ‘িসক িলভ’ বা অসু`তাজিনত 
ছুিটর !েয়াজনীয়তা rতির করেব।  এই বায়ুদূষণ @য পিরমাণ দীঘD`ায়ী ফুসফুেসর জিটলতা, ডায়ােবিটস এবং @sাক rতির 
করেব তা হেব ৪৭,০০০ বছর অtমভােব @বঁেচ থাকার সমান।    
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সারাংশ 
বাংলােদশ িবেlর সবেচেয় দূিষত বায়ুর @দশaেলার মেধV অনVতম।  বায়ুদূষণ এখােন মানুেষর গড় আয়ু !ায় ২ বছর কিমেয় @দয়। 
বায়ুদূষণ িবেবচনায় ঢাকার অব`ান পৃিথবীেত ি|তীয়, নয়ািদ}ীর পেরই।  ঢাকার বাতােস বায়ুUষণকারী সূ~ কণা িপএম২.৫-এর 
গড় মা<া িবl dা`V সং`া অনুেমািদত মা<ার ৮ aণ এবং জাতীয় বায়ু মােনর ৬ aণ।  

এই উf মা<ার দূষণ বাংলােদেশর মানুেষর @কািভড-১৯ মহামারীর ঝুঁিক কেয়কaণ বািড়েয় িদেয়েছ।  বায়ুদূষণ এমন সব শারীিরক 
সমসVার ঝুঁিক বৃিQ কের যা @কািভড-১৯ এর !েকাপ আরও তী� এবং মারাzক কের তুেল।  এই শারীিরক সমসVাaেলা যা @কািভড-
১৯-এর সময় ঝুঁিকর কারণ হেয় দাড়ােত পাের তা হে� ডায়ােবিটস, ফুসফুেসর @রাগ, �দেরাগ এবং কVা�ার।  এই শারীিরক 
সমসVাaেলাসহ @কউ @কািভড-১৯ এ আoাp হেল তার হাসপাতােল ভিতD হওয়ার ঝুঁিক বািড়েয় @দয় এবং এমনিক এর ফেল মৃতুV 
পযDp হেত পাের।  @কািভড-১৯ এর আিবভDােবর ব� আেগই লাখ লাখ বাংলােদশী নাগিরক নানাধরেনর দীঘDেময়াদী শারীিরক 
জিটলতা এবং অtমতায় ভুগিছল অথবা িচিকৎসাধীন িছল।  অেনেক হয়ত @কেমােথরািপও িনি�ল।  তােদর অেনেকর অসু`তার 
@পছেনই বায়ুদূষেণর ভূিমকা িছল।  তােদর সবাই @কািভড-১৯ এর সময় অিতমা<ায় dা`V ঝুঁিকেত আেছ।  শারীিরক !িতেরাধ 
tমতা এবং lাসযে�র উপর বায়ুদূষেণর !ভাব স�বত @কািভড-১৯-এ সংoমেণর ঝুঁিকও বাড়ায়।  বায়ুদূষেণর কারেণ @কািভড-
১৯ এ সংoিমত @লােকর মেধV lাসযে�র লtণaেলা তী� আকার ধারণ কের।  

এই পিরি`িতেক আরও @শাচনীয় কের তুলেব চ45াম অ�েল !Yািবত কয়লা িবUVৎেকXaেলা।  এটা হেব পৃিথবীর বৃহ�ম কয়লা 
িবUVৎ হােবর একিট @যখােন বায়ুদূষণকারী পদােথDর িনঃসরেণর উপর িনয়�ণ থাকেব খুবই িশিথল।  

১৪িট বয়লার স]িলত !ায় ৯ িগগাওয়াট উৎপাদন tমতাস�� আটিট !Yািবত িবUVৎেকX কRবাজার ও িমরসরাইেক দূষেণর 
হট�েট পিরণত করেব।  পৃিথবীর @কাথাও এতaেলা িবUVৎেকX একসে� এত কাছাকািছ ১০ িকেলািমটােররও কম এলাকার মেধV 
িনিমDত হয়িন।    

 

 

 

 

 

 



 

 

Table 1. Largest concentrations of proposed coal-fired power plants in the world (within a maximum distance of 10km of 
each other)1 

Country MW Province population density, 
people/km2 

Bangladesh 8720 Chattogram 714 

Turkey 7000 Kahramanmaras 52 

Bangladesh 6000 Rangpur 1180 

China 6000 Gansu 218 

Bangladesh 5940 Barisal 460 

China 5320 Gansu 274 

China 5320 Shaanxi 121 

Mongolia 5280 Govisumber 3 

Turkey 5000 Konya 19 

Vietnam 4320 Nghe An 242 

 

এই িবUVৎেকXaেলা @থেক িনগDত সালফার-ডাই-অRাইড গVাস আনুমািনক ২ @কািট @লাকেক িবl dা`V সং`া অনুেমািদত মা<ার 
চাইেত @বিশ সালফার-ডাই-অRাইড দূষেণর িশকার করেব।  এছাড়া ১ @কািট ৬০ লাখ @লাক িশকার হেব মা<ািতিরw নাইে�ােজন 
অRাইড দূষেণর। @যেহতু িবUVৎেকXaেলার জেনV !Yািবত এলাকার বাতােস বায়ুদূষণকারী সূ~ কণা িপএম২.৫-এর ঘন_ 
বাংলােদেশর জাতীয় বায়ুমান এবং িবl dা`V সং`ার গাইডলাইেনর @চেয় @বিশ, এই িবUVৎেকXaেলা বায়ুর aণগত মানেক আরও 
খারাপ কের তুলেব।  

 
1 The clusters are identified from Global Coal Plant Tracker data (Global Energy Monitor 2020), with the 
status for Chattogram projects updated in line with the Bangladesh power development plan. 



 

 

িবUVৎেকXaেলা িনিমDত এবং পিরচািলত হেল তা @য পিরমাণ বায়ুদূষণকারী পদােথDর উৎপাদন করেব তা বছের আনুমািনক ৬৫০ 
জেনর মৃতুVর কারণ হেয় দাঁড়ােব।  এই মৃতুVaেলা হেব নানািবধ @রাগ @যমন @sাক, �দেরাগ, ফুসফুেসর কVা�ার এবং lাসয�জিনত 
জিটলতার কারেণ।  িশnেদর মেধVও lাসযে�র @রােগর সংoমণ ঘটােব বায়ুদূষণ।  !িত বছর এই বায়ুদূষেণর কারেণ ১২০০ বার 
জkরী িচিকৎসার জেনV হাসপাতােল যাবার দরকার পড়েব lাসকেmর @রাগীেদর, ১০০০ অপিরণত িশnর জq হেব এবং ১৩০০ 
িশn নতুন কের lাসকm আoাp হেব।  !িত বছর এই বায়ুদূষণ ৪,১০,০০০ িদন কােজ অনুপি`ত থাকার কারণ হেয় দাড়ােব িসক 
িলেভর কারেণ।  এছাড়া @sাক ও দীঘD`ায়ী lাসযে�র @রাগজিনত কারেণ @য অtমতার rতির হেব তা ১০০০ বVিw-বছেরর সমান।  
 
িবUVৎেকXaেলা তােদর ৩০ বছেরর পিরচালনকালীন সমেয় @য পিরমাণ বায়ুদূষণকারী পদােথDর িনঃসরণ করেব তা আনুমািনক 
৩০,০০০ মৃতুVর কারণ হেব।  এর মেধV ৪,১০০ জন মৃতুVবরণ করেব দীঘDিদন ফুসফুেসর @রােগ ভুেগ; ৭,৭০০ জন �দেরােগ ভুেগ 
মারা যােব; ২০০ িশnসহ ২,৯০০ জেনর মৃতুV হেব lাসয� সংoমণজিনগত কারেণ; ১,৩০০ জেনর মৃতুV হেব ফুসফুেসর 
কVা�ােরর কারেণ এবং ৬,৪০০ জন মারা যােব @sােক।  নাইে�ােজন অRাইেডর িবষিoয়ায় মারা যােব ৫,৯০০ জন।  
 
িবUVৎেকXaেলার পিরচালনকালীন ৩০ বছের বায়ুদূষেণর কারেণ ৪১,০০০ বার হাসপাতােল জkরী �মেণর !েয়াজন পড়েব 
lাসকেmর @রাগীেদর; ৩২,০০০ িশn নতুন কের lাসকm @রােগ আoাp হেব; ২৪,০০০ অপিরণত িশnর জq হেব; ১ @কািট ৭০ 
লt িদন কােজ অনুপি`ত থাকেব মানুষ এবং দীঘDিদন @রােগ @ভাগার কারেন মানুেষর মেধV @য শারীিরক িডজVািবিলিট বা অtমতার 
rতির হেব তা হেব ৪৭,০০০ বছর অtমভােব @বঁেচ থাকার সমান।  
 
এই িবUVৎ!কyaেলা বছের ১,৬০০ @কিজ পারদ বাতােস ছড়ােব যার ৪০ ভাগ ভূিম এবং dাUপািনেত িগেয় িমশেব, কৃিষজিম 
এবং মােছর খামারেক করেব দূিষত।  িবUVৎেকXaেলার জেনV !Yািবত এলাকায় এই পারদ দূষেণর পিরণিত হেব ভয়াবহ কারণ 
@সখােন ৭৪ লাখ @লােকর বাস।  এই পারেদর িহেসেবর মেধV সরাসির পািনেত িমি�ত পারেদর tিতকর !ভাব িবেবচনায় @নয়া 
হয়িন।   
 

ফলাফল: িনঃসরণ 
 
কRবাজাের সবDেমাট আটিট কয়লা িবUVৎেকেXর !Yাব করা হেয়েছ।  এই িবUVৎেকXaেলা ১৪িট ইউিনেট িবভw থাকেব এবং 
তােদর @মাট উৎপাদন tমতা হেব ৮,৭২০ @মগাওয়াট।  এছাড়া অিতিরw আরও Uইিট ৬৬০ @মগাওয়াট tমতাস�� িবUVৎেকX 
িনমDােণর !কy @নয়া হেয়েছ পাlDবতDী চ45াম @জলার মীেররসরাইেয় যার সি�িলত !ভাব পিরি`িতেক @ঠেল িদেব @শাচনীয়তার 
িদেক।  
 
!Yািবত কয়লািবUVৎ !কyaেলার মেধV স�াবV িনঃসরণ স�িকDত তথV পাওয়া যায় nধুমা< মাতারবাড়ী পযDায়-১ !কেyর 
@tে<, যার একিট পিরেবশগত !ভাব সমীtা আেছ।  কাি�ত িনঃসরণ মা<ার উপর সুিনিদDm তথV @কবল এই !কেyর @tে<ই 
পাওয়া যায়।  এই !কy @থেকই জানা যায় িবUVৎেকেX কী ধরেনর িনঃসরণ িনয়�ণ !যুিw বVবহার করা হেব অথবা িনঃসরেণর 
মা<া কত হেব।  এটা আশা করা যায় @য এই সমীtা সাধারণভােব িচি<ত কের @সই প�া যা িনয়�ক বা !কy বাYবায়নকারীরা 
অবল]ন করেত চায় এই !Yািবত িবUVৎেকXaেলা িনমDাণ এবং পিরচালেনর @tে<।  তাই এই সমীtার তথVaেলা সাধারণীকরণ 
কের বVবহার করা হেয়েছ অনV !কyaেলার @tে<ও।   
 



 

 

িনঃসরণ !া�লেনর @tে< ধের @নয়া হেয়েছ @য সবaেলা িবUVৎেকXই তােদর িনঃসরণ িনয়�ণ !যুিw যথাযথ এবং পিরপূণDভােব 
বাYবায়ন কেরেছ।  িবUVৎেকXaেলার পিরচালনা এবং রtণােবtেণ ফাঁক থাকেল অথবা তােদর !েয়াগ যথাযথ না হেল িনঃসরেণর 
মা<া এবং !ভাব অেনক @বিশ হেত পাের।  
িনঃসরেণর মা<া িনণDয়েনর মেডল rতিরর @tে< ধের @নয়া হেয়েছ @য সবaেলা িবUVৎেকX ৮০ শতাংশ কVাপািসিট ফVা�ের চলেব, 
মাতারবাড়ী পযDায়-১ পিরেবশ !ভাব সমীtােক অনুসরণ কের।  
 
মাতারবাড়ী পযDায়-১ পিরেবশগত !ভাব সমীtা পারদ িনঃসরেণর উপর @কান উপা� @দয় িন যা বাংলােদেশ খুবই সাধারণ ঘটনা। 
পারেদর স�াবV িনঃসরণ ধারনা করা হেয়েছ জািতসংেঘর পিরেবশ কমDসূিচর ২০১৭ সােল !�তকৃত টুলিকট বVাবহার কের।  
 
মাতারবাড়ী পযDায়-১ পিরেবশগত !ভাব সমীtা অনুসরণ কের এটা ধের @নয়া হেয়েছ @য িবUVৎেকXaেলা ইে�ােনিশয়ার সাব-
িবটুিমনাস, এবং অেsিলয়া ও দিtণ আি�কার িবটুিমনাস কয়লার িম�ণ বVবহার করেব।  এই িতন ধরেণর কয়লায় উপি`ত গড় 
পারেদর পিরমাণেক এই িবUVৎেকXaেলােত বVব�ত কয়লায় পারেদর পিরমাণ িহেসেব ধের @নয়া হেয়েছ।  জািতসংেঘর পিরেবশ 
কমDসূিচর উপা� বVবহার করা হেয়েছ এই িতন ধরেণর কয়লায় উপি`ত পারেদর গড় পিরমাণ িনণDেয়র @tে<।  িবটুিমনাস এবং 
সাব-িবটুিমনাস কয়লা @পাড়ােত থাকা এই িবUVৎেকXaেলা কী পিরমান পারদ আটেক @ফলেত পারেব তার একটা গড় ধারণা করা 
হেয়েছ।  এটা ধের @নয়া হেয়েছ @য এই িবUVৎেকXaেলা @ভজা �ু গVাস িডসালফারাইেজশন িচমিন বVবহার করেব এবং তােদর 
ধুিলকণা িনয়�েণর tমতা থাকেব।  এই িবUVৎেকXaেলােত পারদ িনঃসরণ সীিমত করার @তমন @কােনা উেদVাগ @নই যিদও 
অনVানV @দশ িবিভ�ভােব @স @চmা কের থােক।  এই িবUVৎেকXaেলােত কম পারদ সমৃQ কয়লা @কনার বা পারেদর িনঃসরণ 
িনয়�ণ য� বVবহােরর জেনV @কান !েণাদনা @নই।  
 
পারেদর িনঃসরণ িনয়�ণ য� যিদ বVবহার করাও হয় তাহেল তা @য পিরমান পারদ আটেক @দেব, বছের আনুমািনক ১৯০০ @কিজ, 
তা জমা হেব পুেড় যাওয়া কয়লার বেজDV।  এই কয়লার বজDV সাধারনত ছাই িহেসেব জমা কের রাখা হয়।  এই বজDV @থেকও দূষণ 
ঝুঁিক রেয়েছ কারণ এaেলা kিটনমািফক খালাস করা হয়।  এই ছাই বজDV িলেকজ বা বনVার মাধVেম ছিড়েয় পরেত পাের অথবা  
ছাইেয়র পুকুর rতির করেত পাের।  এইসব িবপযDেয়র @কােনাটাই অdাভািবক ঘটনা নয় এবং এaেলা !ায়শই ঘেট থােক।   
 

Table 2. Chattogram Region Coal Power Projects Modeled.  

Chattogram Region Coal Power Projects 

Plant Capacity, 
MW 

Lat Lon 

Matarbari (CPGCB-Sumitomo) Phase 1 2x600 21.702 91.883 

Matarbari (CPGCB-Sumitomo) Phase 2 2x600 21.702 91.883 

Moheshkhali (BPDB/TNB) 2x600 21.629 91.900 

Moheshkhali (Huadian) 2x660 21.634 91.898 

Moheshkhali (KEPCO) 2x600 21.633 91.902 



 

 

Moheshkhali (PowerChina) 2x600 21.623 91.904 

Kohelia (Symcorp/CPGCBL) Phase 1 1x700 21.707 91.891 

Kohelia (Symcorp/CPGCBL) Phase 2 1x700 21.707 91.891 

Mirsarai (Hangzhou Jinjiang) 2x660 22.758 91.470 

 
 
 
Table 2. Stack Properties of the Coal Power Projects.  

Stack Data of Chattogram Region Coal Power Projects 

Plant name Stack 
Height, m 

Exit velocity, 
m/s 

Temperature of 
flue gas, oC 

Inner 
Diameter, m 

Matarbari (CPGCB-Sumitomo) Phase 1 275 15.4 75 10.1 

Matarbari (CPGCB-Sumitomo) Phase 2 275 15.4 75 10.1 

Moheshkhali (BPDB/TNB) 275 15.4 75 9.8 

Moheshkhali (Huadian) 275 15.4 75 10.6 

Moheshkhali (KEPCO) 275 15.4 75 10.1 

Moheshkhali (PowerChina) 275 15.4 75 10.1 

Kohelia (Symcorp/CPGCBL) Phase 1 275 15.4 75 7.7 

Kohelia (Symcorp/CPGCBL) Phase 2 275 15.4 75 7.7 

Mirsarai (Hangzhou Jinjiang) 275 15.4 75 10.6 

 
 



 

 

Table 3. Projected Annual Pollutant Emissions from the Chattogram Region Coal Power Projects. 

Pollutants Emitted from Chattogram Region Coal Power Projects 

Plant name SO2 
(t/a) 

NOx 
(t/a) 

PM10 
(t/a) 

PM2.5 
(t/a) 

Hg 
(kg/a) 

Matarbari (CPGCB-Sumitomo) Phase 1 27226.08 15277.44 1123.47 499.32 182 

Matarbari (CPGCB-Sumitomo) Phase 2 27226.08 15277.44 1123.47 499.32 182 

Moheshkhali (BPDB/TNB) 27226.08 15277.44 1123.47 499.32 301 

Moheshkhali (Huadian) 29948.69 16805.18 1235.817 549.252 201 

Moheshkhali (KEPCO) 27226.08 15277.44 1123.47 499.32 182 

Moheshkhali (PowerChina) 27226.08 15277.44 1123.47 499.32 182 

Kohelia (Symcorp/CPGCBL) Phase 1 15881.88 8911.84 655.3575 291.27 106 

Kohelia (Symcorp/CPGCBL) Phase 2 15881.88 8911.84 655.3575 291.27 106 

Mirsarai (Hangzhou Jinjiang) 29948.69 16805.18 1235.817 549.252 201 

 

ফলাফলঃ বায়ুর মান ও 6া78 
এই @কস �ািডেত িবশদভােব িবে(ষণ করা হেয়েছ চ45ােম !Yািবত কয়লা িবUVৎেকXaেলার স�াবV িবষিoয়া এবং বায়ু ও 
dাে`Vর ওপর এর !ভাব।  !কyaেলার সবেচেয় 5হণেযাগV আনুমািনক িনঃসরণ মা<া বVবহার কের বায়ুম�লীয় মেডিলং করা 
হেয়েছ এবং @রাগিবYার স�িকDত িবদVমান উপা� এবং !চিলত ধারণােক আমেল @নয়া হেয়েছ।  এই অ�েল এটাই হে� সবD!থম 
গেবষণা যা !Yািবত কয়লা িবUVৎেকXaেলার বায়ুদূষেণর !ভাব স�েকD অনুমান কের। এটাই হে� !থম গেবষণা যা িবUVৎ 
@কXaেলার কারেণ স�াবV সি�িলত বায়ুদূষেণর পিরমাণগত ধারনা @দয়।   

িবUVৎেকXaেলা @থেক িনগDত বায়ুদূষণকারী পদাথDaেলা িকভােব বায়ুর aনাaণেক !ভািবত কের তার মেডল করা হেয়েছ 
CALPUFF িব�ুরণ মেডল বVবহার কের।  এই মেডল বায়ু ও বায়ুম�েলর িবYািরত উপাে�র বVবহার কের।  এই মেডল !িত 
ঘ�ার বায়ু এবং বায়ুম�লীয় অনVানV অব`ার উপা� বVবহার কের বায়ুদূষণকারী পদােথDর পিরবহন, রাসায়িনক পিরবতDন এবং 
জমা হওয়ার ধরণ িনধDারণ কের।  এই মেডল িশy উৎস @থেক িনঃসরেণর dy ও দীঘDেময়াদী !ভাব মূলVায়েনর জনV বVাপকভােব 
বVব�ত হয়।  এই মেডল অনুমান কের !িত ঘ�ায়, িদেন এবং বছের বায়ুদূষণকারী পদােথDর ঘন� কীভােব বােড়।   

িবUVৎেকX @থেক িনঃসরণ চারপােশর পিরেবেশ িপএম২.৫, নাইে�ােজন অRাইড এবং সালফার-ডাই-অRাইেডর ঘনে_র বৃিQেত 
অবদান রােখ এবং @সইসে� অেনক মারাzক এবং দীঘD`ায়ী @রােগর ঝুঁিক বৃিQ কের।  



 

 

Table 5. Projected annual health impacts associated with the emissions from the Chattogram power plants.  

Cause Polluta
nt 

Matarbari Phases 1&2 Kohelia Phases 1&2 All Chattogram projects 

deaths All 143 (99 - 215) 87 (60 - 131) 645 (445 - 972) 

of which due to2:   

chronic obstructive 
pulmonary disease 

PM2.5 20 (7 - 37) 12 (4 - 22) 88 (31 - 163) 

diabetes PM2.5 1 (0 - 2) 1 (0 - 1) 4 (1 - 8) 

ischaemic heart disease PM2.5 36 (28 - 45) 22 (17 - 27) 166 (130 - 207) 

lower respiratory infections PM2.5 14 (5 - 26) 8 (3 - 16) 58 (21 - 112) 

lower respiratory infections 
in children 

PM2.5 4 (2 - 5) 2 (1 - 3) 17 (10 - 24) 

lung cancer PM2.5 6 (3 - 11) 4 (2 - 7) 28 (13 - 50) 

stroke PM2.5 30 (12 - 52) 18 (7 - 32) 136 (56 - 236) 

all causes NO2 27 (14 - 63) 17 (9 - 40) 126 (65 - 293) 

asthma emergency room 
visits, adults 

PM2.5 139 (91 - 187) 84 (55 - 113) 641 (420 - 861) 

asthma emergency room 
visits, children 

PM2.5 120 (63 - 177) 72 (38 - 106) 551 (288 - 811) 

new cases of asthma in 
children 

NO2 290 (77 - 575) 180 (48 - 357) 1,270 (337 - 2,514) 

preterm births PM2.5 212 (103 - 225) 128 (62 - 136) 991 (480 - 1,053) 

work absence (sick leave 
days) 

PM2.5 88,942 (75,664 - 
102,132) 

53,348 (45,384 - 
61,259) 

408,527 (347,564 - 
469,071) 

years lived with disability, 
chronic obstructive 
pulmonary disease 

PM2.5 146 (52 - 280) 87 (31 - 167) 649 (234 - 1,246) 

years lived with disability, 
diabetes 

PM2.5 20 (6 - 51) 12 (3 - 30) 86 (25 - 208) 

 
2 Total deaths from PM2.5 are projected using the Burnett et al 2018 risk function for all non-communicable 
diseases, which includes other causes besides the ones listed in the breakdown. 



 

 

years lived with disability, 
stroke 

PM2.5 62 (21 - 124) 37 (12 - 75) 278 (93 - 556) 

 

Table 6. Projected cumulative health impacts associated with the emissions from the Chattogram power plants, over 
30 years of operation. 

Cause Pollutant Matarbari Phases 
1&2 

Kohelia Phases 1&2 All Chattogram projects 

deaths All 6,689 (4,619 - 10,064) 4,043 (2,785 - 6,116) 30,139 (20,789 - 45,467) 

of which due to: 

chronic obstructive 
pulmonary disease 

PM2.5 921 (324 - 1,715) 548 (193 - 1,022) 4,076 (1,443 - 7,584) 

diabetes PM2.5 43 (14 - 96) 26 (9 - 58) 185 (64 - 393) 

ischaemic heart disease PM2.5 1,694 (1,330 - 2,115) 1,014 (795 - 1,269) 7,739 (6,081 - 9,654) 

lower respiratory infections PM2.5 634 (234 - 1,218) 377 (139 - 726) 2,694 (996 - 5,174) 

lower respiratory infections in 
children 

PM2.5 51 (33 - 74) 31 (20 - 44) 226 (144 - 326) 

lung cancer PM2.5 292 (134 - 518) 178 (82 - 315) 1,315 (604 - 2,331) 

stroke PM2.5 1,397 (573 - 2,432) 851 (349 - 1,483) 6,351 (2,604 - 11,055) 

all causes NO2 1,281 (662 - 2,991) 802 (415 - 1,873) 5,914 (3,059 - 13,801) 

asthma emergency room 
visits, adults 

PM2.5 5,803 (3,800 - 7,791) 3,497 (2,290 - 4,694) 26,787 (17,541 - 35,960) 

asthma emergency room 
visits, children 

PM2.5 3,103 (1,623 - 4,566) 1,867 (977 - 2,748) 14,230 (7,444 - 20,934) 

new cases of asthma in 
children 

NO2 7,389 (1,953 - 14,653) 4,593 (1,214 - 9,106) 32,409 (8,593 - 64,152) 

preterm births PM2.5 5,237 (2,536 - 5,562) 3,154 (1,527 - 3,349) 24,431 (11,840 - 25,941) 

work absence (sick leave 
days, million) 

PM2.5 3.70 (3.15 - 4.25) 2.22 (1.89 - 2.55) 17.04 (14.49 - 1.,56) 

years lived with disability, 
chronic obstructive 
pulmonary disease 

PM2.5 6,787 (2,440 - 13,031) 4,047 (1,454 - 7,774) 30,244 (10,879 - 58,047) 



 

 

years lived with disability, 
diabetes 

PM2.5 937 (261 - 2,354) 564 (158 - 1,407) 4,007 (1,178 - 9,645) 

years lived with disability, 
stroke 

PM2.5 2,890 (964 - 5,788) 1,749 (584 - 3,504) 12,969 (4,326 - 25,992) 

 

বায়ুর মােনর িবষেয় খুবই অপয)াJ এবং িবLািMকর উপাO  

মাতারবাড়ী !থম পযDায় !কেyর পিরেবশগত !ভাব সমীtা উেqািচত কের বায়ুর aণাaণ স�িকDত উপাে�র উে|গজনক dyতা। 
এই সমীtা !কাশ কের কীভােব !কyaেলােত বায়ুর aণাaণ িনরীtা করার িবষয়িট স�ূণDভােব উেপtা করা হেয়েছ।  এই 
পিরেবশগত !ভাব সমীtা বষDাকােল ও n� @মৗসুেম Uইিদন-Uইিদন সবDেমাট চারিদন বায়ুর aণ িনরীtা কেরেছ।  @য উপা� এই 
সমীtায় বVব�ত হেয়েছ তা চারপােশর বায়ুর মান িনণDেয়র জেনV খুবই অ!তুল।  চারপােশর বাতােসর aণগত মান dyেময়ােদ 
এবং বছরজুেড় মানস�� হেত হেব।  বায়ুর aণাবিল িঠক রাখার মানদ� বছরজুেড় বাYবািয়ত হেত হেব।  সাধারণভােব বায়ুেত 
দূষেকর মা<ার তারতমV !িতিদন হেত পাের। আরও বলা @যেত পাের @য জনdাে`Vর জেনV সবেচেয় িবপদজনক বায়ুদূষক @যমন 
িপএম২.৫-এর !ভাব এই সমীtায় @মােটই িনরীtণ করা হয়িন।  বাতােস ভাসমান কণার সবDেমাট @য মা<া পাওয়া @গেছ তা হে� 
বষDা ঋতুেত ৪২-৫৬ মাইেoা5াম পার িকউিবক িমটার এবং n� @মৗসুেম ৪৫-৬২ মাইেoা5াম পার িকউিবক িমটার।  এবং স�বত 
বাংলােদেশর বাৎসিরক বায়ুমােন িপএম২.৫-এর @য মানদ�, ১৫ মাইেoা5াম পার িকউিবক িমটার, তাও লি¡ত হেয়েছ। 
সVােটলাইট উপা� বVাবহার কের rতির করা ২০১৯-এর িবl বায়ুমান !িতেবদেনর মেত কRবাজােরর বাতােস বছের গেড় ৬৩ 
মাইেoা5াম পার িকউিবক িমটার িপএম২.৫ কণার উপি`িত পাওয়া যায়।  বছেরর িবিভ� সমেয় কRবাজােরর বাতােস িপএম২.৫ 
এর মা<া ৪৪ @থেক ৮৬ মাইেoা5াম পার িকউিবক িমটার এর মেধV অব`ান কের যা জাতীয় বায়ু মােনর িতন @থেক ছয় aণ 
@বিশ।      

বায়ুদূষণ স�িকDত এই dy উপা� পিরেবশগত !ভাব সমীtার দািবেক িভি�হীন !মািনত কের।  পিরেবশগত !ভাব সমীtা দািব 
কের @য এই িবUVৎেকXaেলা িনিমDত হেলও তা বায়ুর aনাaেণর !চিলত মানদ�েক @কােনাভােবই ল¡ন করেব না।  বায়ুদূষণ 
স�িকDত এই @ছা4 উপা� এটাও !তীয়মান কের @য বায়ুর বতDমান aণাaণ িনণDেয়র জেনV এই @দেশ একিট @বইসলাইন সােভD 
করা অতVp !েয়াজন।  

এটা @বাধগমV নয় কীভােব মা< চার িদন িনরীtেণর উপর িভি� কের !ণীত পিরেবশগত !ভাব সমীtা পিরেবশ িনয়�কেদর |ারা 
গৃহীত হেত পাের।  এটাও @বাধগমV নয় কীভােব এই পিরেবশগত !ভাব সমীtা !িতেবদেনর বায়ুর মানদ� স�ূণDভােব !িতপািলত 
হেব সংoাp দািব 5হনেযাগV হেত পাের যখন এর উপ`ািপত তথV উপাে� !ধান বায়ুদূষণকারী পদাথDaেলা অনুপি`ত থােক।  

এই পিরেবশগত !ভাব সমীtার আেরকিট দািব @য এই কয়লা িবUVৎ !কyaেলার িনঃসরণ লtVমা<া ই�ারনVাশনাল িফনVা� 
কেপDােরশেনর গাইডলাইেনর িনেচ।  এই দািব স�ূণD িভি�হীন উপাে�র উপর িনভDর কের করা হেয়েছ।  িবUVৎেকXaেলার !Yািবত 
এলাকােত বায়ুর মান যিদ ইিতমেধVই খারাপ হেয় থােক তেব িনঃসরণ মা<ােক কেঠারভােব িনয়�েনর @কান িবকy @নই।  এবং ঐ 
গাইডলাইন @সই িনেদDশনাই @দয়।   

কRসবাজােরর এই িবUVৎেকXaেলা @য িপএম২.৫ এবং নাইে�ােজন অRাইেডর দূষণ করেব তা বাংলােদেশর এবং বে�াপসাগেরর 
িবYীণD এলাকায় ছিড়েয় পড়েব।  এই দূষণ সু�রবনেক 5াস করেব এবং ঢাকা পযDp চেল আসেব এবং সীমাp পািড় িদেয় !িতেবশী 
@দশ ভারত এবং িময়ানমাের !েবশ করেব।  



 

 

 

Figure 2. Projected contributions from the Chattogram power plants to ambient PM2.5 levels. 

 



 

 

 

 

Figure 3. Projected contributions from the Chattogram power plants to ambient NO2 levels.  

  



 

 

ফলাফলঃ িবষা: পদােথ>র িনঃসরণ 
চ45ােমর িবUVৎেকXaেলা বছের ১,৬০০ @কিজর কাছাকািছ পারদ এবং ৬,০০০ টেনর মত �াই অVাশ বাতােস ছড়ােব। �াই 
অVােশর মেধV থােক িবিভ� ধরেনর রাসায়িনক এবং @তজি£য় ভারী ধাতু।  এই �াই অVাশ িনঃসরেণর বাইের আরও নানা ধরেনর 
দূষণ ঝুঁিক রেয়েছ।  @যমন ই�াকৃতভােব বায়ুদূষণকারী পদাথD !কৃিতেত @ছেড় @দয়া বা স�াবV িলেকজ বা UঘDটনাজিনত কারেণ 
কয়লার অVাশ অথবা কয়লা @বর হেয় এেস পািনর সােথ িমেশ যাওয়া।  এই ধরেনর দূষণ কখন ঘটেব তা ধারণা করা কিঠন।  িক¤ 
যখনই ঘটুক তা িনঃসে�েহ বাতােস ভারী ধাতুর পিরমাণ যেথm বািড়েয় িদেত পাের। 

এটা অনুমান করা যায় @য িবUVৎেকXaেলা @থেক িনঃসৃত পারেদর ৪০ ভােগর কাছাকািছ এই এলাকার ভূিম এবং িমঠাপািনর 
বা�ত�েক দূিষত করেব।  এই ৪০ ভাগ পারেদর পিরমাণ হেব বছের ৬৯০ @কিজর কাছাকািছ।  বছের !িত @হ�র এলাকােত যিদ 
১২৫ িমিল5াম হাের পারদ জমা হয় তেব তা মাছেক দূিষত করেত পাের।  এই মাছ খাওয়া অিনরাপদ হেয় যােব।  
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এই িবUVৎেকXaেলা @থেক িনগDত পারদ ৩,৩০০ বগD িকেলািমটার এলাকাজুেড় @হ�র!িত বছের ১২৫ িমিল5ােমর @চেয় @বিশ 
হাের জমা হেব। এই িবYীণD এলাকার সীমানা হেব িবUVৎেকXaেলার দিtেণ কRবাজার, উ�র-পূেবD বা�রবান এবং উ�ের 
চ45ােমর উপক¥।  উfমা<ার পারদ িনঃসরেণর ি|তীয় উৎস হেব আরও কেয়কিট কয়লািবUVৎেকX যার িবYৃিত হেব উপকূেল 
@ফণী নদীর @মাহনা @থেক পূেবD িমরসরাই এবং উ�র-পূেবD বািরয়ারহাট পযDp।  এই িবUVতেকXaেলা ৭৪ লাখ @লাকেক ভয়াবহ 
পারদ দূষেণর মুেখামুিখ করেব।  



 

 

 

Figure 4. Projected mercury deposition from the Chattogram Payra power plants. 



 

 

বছের ৬৯০ @কিজ পারদ ভূিম ও িমঠাপািনেত জমা হওয়ার @য !া�লন করা হেয়েছ তার ৪০ ভােগর কাছাকািছ চেল যােব কৃিষ 
জিমেত, ৩৫ ভাগ যােব বনভূিম এবং @ছাট @ঝাপঝােড়, ৫ ভাগ মVানে5াভ এবং িমঠাপািনর বা�তে� এবং বািক ২০ ভাগ যােব 
অনVানV এলাকােত।  কৃিষ জিমেত পারদ জমা হওয়ার স�াবনা িবেশষভােব উে|গজনক কারন ধানগাছ এটা মািট @থেক সহেজই 
5হণ করেত পাের যা @থেক ধান িবশাw িমথাইলমাকDাির উৎপাদন কের। 

বায়ুম�েল জমা হওয়া পারদ Uইভােব জলাধারেক !ভািবত কের।  !থমত সরাসিরভােব, যখন বাতােস জেম থাকা পারদ কণা 
পািনর উপর পেড়।  পািনেত পারেদর মা<া আরও বােড় যখন জিমেত জেম থাকা পারদকণা বৃিmর পািনেত ধুেয় যায় এবং তা @শষ 
পযDp নদী, জলাধার, অনVানV জলাভূিম, @মাহনা এবং সমুে¦ @মেশ।   

 

 

Figure 4. Volumes of Release and Deposition from the Principal Contributors to the Global Mercury Cycle (UNEP 
2018).  

 

যিদও কী পিরমাণ পারদ মািট @থেক শসV |ারা উে�ািলত হেব তা `ানীয় রসায়ন, জলজ ও জীেবর !ােণর rবিশেmVর উপর িনভDর 
কের, @য পিরমাণ পারদ দূষেণর ধারনা করা হে� তা িনঃসে�েহ @যেকান পিরি`িতর জেনV উে|গজনক। 

 

 

 

 

 



 

 

যিদও এই !িতেবদেন চ45াম এলাকায় িনিমDতবV কয়লা-িবUVৎেকX @থেক স�াবV িনঃসরণ এবং দূষণ স�েকD অনুমান করা 
হেয়েছ, আমােদর (িসআরইএ) এর আেগ ২০২০ সােলর @ম মােস !কািশত এক !িতেবদেন দিtণ-পি§ম বাংলােদেশর পায়রােত 
িনিমDতবV কয়লা িবUVতেকXaেলা @থেক স�াবV দূষণ স�েকD আেলাচনা করা হেয়েছ।  পায়রা এবং চ45ােম িনিমDতবV কয়লা 
িবUVৎেকXaেলার মেডিলং @থেক @দখা যায় @য এমন িকছু এলাকা, জলাধার এবং জনবসিতপূণD জায়গা রেয়েছ যা একই সমেয় 
এই Uই কয়লা-িবUVৎ হাব @থেক িনঃসিরত িবষাw পদাথD |ারা দূিষত হেব।  !ায় ৭০ িকেলািমটার এলাকা @ঢেক থাকেব পায়রা 
এবং চ45াম িবUVৎেকXaেলা @থেক িনগDত পারদ, িপএম২.৫ কণা এবং নাইে�ােজন অRাইড িদেয়।  এই দূরবতDী Uই জায়গা 
@থেক িনগDত িবষাw বায়ুদূষণকারী পদাথDaেলা @যৗথভােব দূিষত করেব বাংলােদেশর উপকূলজুেড় এক িবYীণD এলাকােক – যা 
িবYৃত হেব @ফণী নদী @থেক চ45াম হেয় !ায় মেহশখািল |ীপ পযDp।  তাই চ45াম এলাকার dা`V এবং মৎসV চােষ বায়ুদূষেণর 
@য !ভাব পড়েব তার জেনV @কবল মেহশখালী ও মাতারবাড়ীেত িনিমDতবV িবেlর সবেচেয় বড় কয়লা িবUVৎ ̈ া�ার দায়ী থাকেবনা। 
পায়রােত িনিমDতবV কয়লা িবUVৎ ¨া�ার @থেকও বায়ুদূষণকারী পদাথD চ45াম এলাকােক দূিষত করেব।  

 

 

Figure 5. Cumulative impact from the Chattogram and Payra coal power clusters. 



 

 

কRবাজার বাংলােদেশর সবেচেয় ak_পূণD পযDটন এলাকা। এখানকার !াকৃিতক @সৗ�যD, মাইেলর পর মাইল দীঘD অিবি�� 
@বলাভূিম, পাকD এবং বনV!াণী অভয়া�ম পযDটকেদর সারা বছরজুেড় আকষDণ কের।  

 

Figure 6. The locations of protected areas and the Cox’s Bazar Sea Beach around the proposed power plants. 

 



 

 

১১ িট বনV!াণী অভয়া�ম, পাকD এবং কRবাজার সমু¦ rসকেতর উপর সরাসির পারদ এবং �াই অVাশ উেড় এেস পড়েব িবিভ� 
হাের।  নীেচ @টিবল-৭-এ @কাথায় কী মা<ায় পারদ এবং �াই অVাশ উেড় এেস জমা হেব তা @দখােনা হেয়েছ।  

Table 7. Projected mercury and fly ash deposition rates on protected areas. 

 

  

Area 

Mercury 
deposition, 
mg/ha/year 

Mercury 
deposition 
total, kg/year 

Fly ash 
deposition, 
kg/ha/year 

Fly ash 
deposition, 
t/year 

Chunati Wildlife Sanctuary 235.0 1.9 4.3 34.9 

Fasiakhali Wildlife Sanctuary 208.8 0.4 3.2 6.8 

Bangabandhu Safari Park 161.9 0.1 2.8 1.9 

Medhakachhapia National Park 157.7 0.1 3.0 1.8 

Cox’s  Bazar Sea  Beach 121.3 0.1 2.2 1.5 

Himchari National Park 105.4 1.4 1.5 19.5 

Sangu Wildlife Sanctuary 100.1 0.6 1.6 8.7 

Dudpukuria-Dhopachari Wildlife Sanctuary 84.9 0.4 1.2 5.5 

Inoni National Park 77.2 0.6 1.0 7.7 

Kaptai National Park 76.1 0.4 0.9 5.1 

Baroiyadhala National Park 54.0 0.1 0.7 1.8 

Total all areas  32.6  182.4 



 

 

মৎস8 এবং Aঁটিক িশD 
 
উপকূলীয় @জলা কRবাজাের !ায় ১,০০,০০০ মৎসVজীবীর বাস।  এেদর মেধV ৪৮,৩৯৩ জন @রিজ�াডD মৎসVজীবী।  বাংলােদেশর 
বাৎসিরক মৎসV পিরসংখVান অনুসাের, ২০১৭-১৮ অথDবছের ৩৬,৮০০ @মি�ক টন সামুি¦ক মাছ ধরা হেয়েছ এবং ঐ একই বছের 
কRবাজাের িচংিড়র উৎপাদন হেয়েছ ১২,৭৩৩ @মি�ক টন।  বাংলােদশ ২০১৭-১৮ অথDবছের ৬৮.৯৪ হাজার @মি�ক টন মাছ এবং 
মৎসVজাতীয় পণV র©ািন কের আয় কেরেছ ৪,৩০৯ @কািট টাকা বা ৫২৫ িমিলয়ন মািকDন ডলার।  
 
কRবাজার বছের ৩০০ @কািট টাকা বা ৩৭ িমিলয়ন মািকDন ডলার সমমূেলVর nঁটিক উৎপ� কের।  এই nঁটিক বVবসার সােথ !ায় 
এক লাখ @লাক সরাসির জিড়ত।  কRবাজােরর কুতুবিদয়া হে� nঁটিক উৎপাদেনর !াণেকX। এই nঁটিক উৎপাদন @কXিট 
কRবাজার িবমানব�েরর দিtেণ অবি`ত।   
 
মৎসV ও পnস�দ ম�ণালয় ২২২ িমিলয়ন মািকDন ডলার বVেয় একিট nঁটিক িশy এলাকা rতির করেছ।  এই nঁটিক িশy এলাকািট 
rতির হে� @টকসই উপকূলীয় এবং সামুি¦ক মাছ !কেyর আওতায়।  এই !কেyর আওতায় একিট মৎসV অবতরণ @কXও 
িনমDাণ করা হে�।  

 

 
 
বছের ৬৯০ @কিজ পারদ জমা হওয়ার @য অনুমান করা হেয়েছ তা সরাসির কRবাজােরর মািট ও পািনেত িগেয় িমশেব।  এখােন 
বৃিmেত মািট ধুেয় @য পারদ পািনেত @নেম আসেব তার িহসাব করা হয়িন।  @সেtে< পারেদর জমা হওয়ার হার ধারণার @চেয় @বিশ 
হওয়ার স�াবনাই @বিশ।  বছের !িত @হ�র জিমেত ৪০-৪০০ িমিল5াম পারদ জমা হওয়ার @য !া�লণ করা হেয়েছ তার @বিশর 
ভাগই কRবাজােরর @য এলাকােত মােছর চাষ হয় তার অববািহকােত এেস িমশেব।  এই পারেদর সােথ যখন পায়রা @থেক িনগDত 
পারদ এেস জমা হেব তা পারদ দূষেণর মা<ােক আরও বািড়েয় @দেব।  	



 

 

বায়ুদূষণ Eযভােব Eকািভড-১৯ মহামারীেক আরও মারাMক কের তুলেছ 
 
উfমা<ার বায়ুদূষণ বাংলােদেশর জনগেণর @কািভড-১৯ মহামারীেত আoাp হওয়ার ঝুঁিক কেয়কaণ বািড়েয় িদেয়েছ।  @যসব 
dা`V সমসVা আেগ @থেক িবদVমান থাকেল @কািভড-১৯ এর !েকাপ আরও মারাzক হেত পাের @সই dা`V সমসVার ঝুঁিক বৃিQ 
কের বায়ুদূষণ।  এই dা`V সমসVাaেলা হে� ডায়ােবিটস, ফুসফুেসর @রাগ, lাসকm, �দেরাগ এবং কVা�ার।  @কািভড-১৯ 
@রাগীেদর মেধV এই dা`V সমসVাaেলা পূবD @থেক িবদVমান থাকেল তােদর হাসপাতােল ভিতD হওয়ার এবং মারা যাওয়ার স�াবনা 
যেথm পিরমােণ বৃিQ পায়।  বাংলােদেশর লাখ লাখ @লাক বায়ুদূষেণর কারেণ ব� আেগ @থেকই দীঘD`ায়ী শারীিরক বVািধ এবং 
অtমতায় ভুগিছল অথবা নানাধরেনর িচিকৎসা িনি�ল যার মেধV @কেমােথরািপও িছল।  এই ঝুঁিকপূণD dা`V পিরি`িত মানুেষর 
@কািভড-১৯ এ আoাp হওয়ার ঝুঁিক ব�aেণ বািড়েয় িদেয়েছ।  @যেহতু বায়ুদূষণ মানুেষর @রাগ !িতেরাধ tমতােক UবDল কের 
@দয়, এিট মানুেষর @কািভড-১৯ এ আoাp হওয়ার ঝুঁিকও বািড়েয় িদেত পাের।  বায়ুদূষেণর কারেণ @কািভড-১৯-এ আoাp 
@লােকর lাসয� সংoমেণর তী� লtণ @দখা িদেত পাের।  বায়ুদূষণ @য lাসকেmর @রাগীেদর জেনV খারাপ পিরি`িত rতির কের 
তা সাধারণভােব dীকৃত িক¤ িবেশষভােব @কািভড-১৯ এ আoাp @লােকর উপর বায়ুদূষণ কীভােব !ভাব িবYার কের তার 
উপা�জাত ধারণা এখনও অনুপি`ত।  
 
@যসব @রাগ থাকেল @কািভড-১৯ এর তী�তা এবং মৃতুV ঝুঁিক বােড়, বায়ুদূষণ @সসব @রােগর ঝুঁিক বাড়ায়।  এই @রাগবVািধaেলার 
মেধV আেছ দীঘDসময় ধের বেয় @বড়ােনা lাসযে�র জিটলতা, �দেরাগ, উfরwচাপ, ডায়ােবিটস, @sাক এবং কVা�ার।  কVা�াের 
আoাp @লােকরা আরও উf ঝুঁিকেত রেয়েছ কারণ তােদর শারীিরক !িতেরাধ tমতা এমিনেতই অেনক কম।  
 
@কািভড-১৯ আoাp @রাগীেদর উপর পিরচািলত চীেনর একিট গেবষণা @থেক @দখা যায়, lাসযে�র জিটলতায় @ভাগা মানুেষর 
মৃতুVঝুঁিক ১৭০ শতাংশ @বেড় যায় অথবা তােদর @রােগর তী�তা এত @বিশ হয় @য তােদর িনিবড় পিরচযDা বা @ভি�েলশেনর দরকার 
হয়।  উfরwচাপ বা ডায়ােবিটেসর @রাগীেদর @tে< এ ঝুঁিক ৬০ শতাংশ @বিশ।  কVা�াের @ভাগা @রাগীর @tে< এ স�াবনা @বিশ 
২৫০ শতাংশ।  
 
@কািভড-১৯ আoাp @লােকর উপর পিরচািলত চীেনর আরও ৮িট গেবষণার উপা� িবে(ষেণ @দখা যায়, মারাzকভােব আoাp 
@রাগীেদর ২.৪ aণ স�াবনা আেছ @য তারা উfরwচােপরও @রাগী।  মারাzকভােব আoাp @রাগীেদর ২.৫ aণ স�াবনা আেছ 
lাসয�জিনত জিটলতা থাকার।  মারাzকভােব আoাp @রাগীেদর ৩.৪ aণ স�াবনা @য তােদর �দেরাগও আেছ।  ডায়ােবিটস 
আoাp @রাগীেদর ১১ শতাংশ @রাগীর মেধV এই @রাগ সংoমেণর কারণ বায়ুদূষণ।  !ায় ১৬ শতাংশ ফুসফুেসর কVা�ার, ১৫ 
শতাংশ দীঘD`ায়ী ফুসফুেসর পীড়া, ১০ শতাংশ �দেরাগজিনত মৃতুVর কারণ এবং ৬ শতাংশ @sােকর কারণ হে� বায়ুদূষণ।  
 
চীন এবং যুwরােª ২০১৬ এবং ২০১৭ সােল করা কেয়কিট গেবষণায় বায়ুদূষেণর সােথ উfরwচােপর স�কD পাওয়া যায়।  এটা 
খুব সহেজই @বাঝা যায় @য বায়ুদূষণ িবlবVাপী মানুেষর জীবন ঝুঁিকপুণD কের তুেলেছ।  @কািভড-১৯ এর ঝুঁিক িবlবVাপী @বেড় @গেছ  
বায়ুদূষেণর কারেণ।  বতDমােন @কািভড-১৯ এর কারেণ িবlবVাপী যােদর মৃতুV হেয়েছ তােদর অেনেকই বায়ুদূষণজিনত শারীিরক 
জিটলতায় আেগ @থেকই আoাp িছল।  @কািভড-১৯ পিরি`িতেক এত খারাপ কের তুেলেছ @য িবিভ� @দেশর dা`V বVব`া �মিকর 
মুেখ পেড় @গেছ ।  
 
২০২০-এ !কােশর অেপtায় থাকা একিট গেবষণায় @দখা যায়, @যসব এলাকােত িপএম২.৫ এর মা<া @বিশ @সখােন @কািভড-
১৯ এর কারেণ মৃতুV সংখVা নাটকীয়ভােব @বিশ।  
 



 

 

িবিভ� সমেয় !কািশত একািধক গেবষণা আেগই বেলেছ @য সীিমত বায়ুদূষণও lাসয�েক ভাইরােস আoাp হওয়ার ঝুঁিকেত 
@ফেল @দয়।  এক লােখর @বিশ মানুেষর উপর পিরচািলত একিট গেবষণায় @দখা যায় dy সমেয়র জেনV বাতােস বায়ুদূষণকারী 
কণা িপএম২.৫ এর মা<া বাড়েলও তােদর মেধV lাসযে�র সংoমেণর তী�তা বােড় এবং তােদর অেনেকরই িচিকৎসার !েয়াজন 
হেয় পেড়।  িশn এবং বৃQেদর মেধV এই সমসVা @বিশ হয়।  বায়ুদূষেণর একই !ভাব @দখা @গেছ @বইিজং, @রাম, ইটািল এবং 
«নাই-এ।  
 
বায়ুদূষণ ভাইরােসর িবYার এবং সংoমেণর ঝুঁিক বাড়ায় মূলত lাসনালীেত এবং এিপেথিলয়াল @কােষর tিতসাধন কের। 
বায়ুদূষণকারী পদাথD মূলত কাজ কের একিট আধার িহেসেব @যখােন ভাইরাস সহেজই @লেগ @থেক বাতােস @ভেস @বড়ােত পাের। 
বায়ুদূষণকারী পদাথD আরও নানাভােব ভাইরােস ছিড়েয় িদেত পাের এবং এর সংoমেণ সাহাযV করেত পাের।  @কািভড-১৯ এর 
@tে< এই একই !িoয়ায় কেরানাভাইরােসর িবYার এখনও হাইেপািথিসস-এর পযDােয় আেছ যিদও এই ভাইরােসর আিবভDােবর 
পের পেরই িকছু �ািড বেলেছ এই ভাইরাস কেয়কঘ�া বাতােস @ভেস @বড়ােত সtম।  
 
Table 9. Contribution of air pollution to selected COVID-19 risk factors in Bangladesh (Global Burden of Disease Study 2017). 

Disease Deaths Years Lived with Disability 

Chronic obstructive pulmonary disease 30.5% 15.0% 

Diabetes mellitus 8.5% 11.2% 

Ischemic heart disease 9.7% 2.0% 

Lower respiratory infections 18.1% 18.0% 

Stroke 6.0% 4.2% 

Lung cancer 15.7% 15.5% 

 
একািধক গেবষণায় @দখা @গেছ বায়ুদূষণ @কাষেদর এমনভােব tিত5` কের @য ভাইরােসর পেt তােদরেক সংoিমত করা সহজ 
হেয় ওেঠ এবং ভাইরাস তােদর মেধV ¬ত ছিড়েয় পড়েত পাের।  আেগর মহামারীaেলার সমেয়র �ািডaেলা ইি�ত িদেয়িছল @য 
বায়ুদূষেণর কারেণ ভাইরাসবাহী @রােগর তী�তা বৃিQ পায় এবং তা অেনকেtে<ই মৃতুVর িদেক @ঠেল @দয়।  উদাহরণ িহেসেব 
২০০০ সােল সাসD ভাইরােসর আিবভDােবর কথা ধরা @যেত পাের।  সাসD ভাইরােস আoাp চাইিনজ জনগেণর মেধV গেবষণায় @দখা 
@গেছ @যখােন বায়ুদূষণ @বিশ @সখােন মৃতুVহারও @বিশ।  ২০১৮ সােল �Vািনশ �ু-এর উপের করা একিট গেবষণা @থেক @দখা 
যায়, @যসব আেমিরকান শহের কয়লা @পাড়ােনা হত @সখােন মহামারীর কারেণ মৃতুVহার @বিশ িছল।  @যসব এলাকায় কম কয়লা 
@পাড়ােনা হত @সখােন মৃতুVহার িছল কম ১৯১৮-এর মহামারীর সময়। 
 



 

 

পরীtাগাের এক গেবষণায় উfমা<ার বায়ুদূষেণর িশকার ইঁUেরর মেধV ইন�ুেয়া ভাইরাস-এর সংoমণ ঘটােনা হয়।  গেবষকরা 
@দেখন @য উfমা<ার িপএম২.৫ এর দূষেণর কারেণ ইঁUরaেলা অিধক ফুসফুেসর সমসVায় ভুগেছ এবং তােদর !িতেরাধtমতা 
UবDল হেয় পেড়েছ এবং তারা ভাইরােসর িবkেQ আর যুQ করেত পারেছ না।  @শষ পযDp তােদর মৃতুVহার অেনক @বেড় যায় 
বায়ুদূষেণর কারেণ।  

  



 

 

উপাদান এবং পQিত 
@যেহতু @কান পিরেবশগত !ভাব সমীtাই পারদ িনগDত হওয়ার পিরমাণ স�েকD @কান ধারণা @দয় না, িনে®াw সূ< বVবহার কের 
পারেদর িনঃসরেণর অনুমান করা হেয়েছ :  
 
EHg	=	CC	x	MC	x	(1	-	CE), 
 
E এখােন এিমশন বা িনগDত হওয়ার পিরমাণ িনেদDশ করেছ।  CC এখােন বছের িক পিরমাণ কয়লা িবUVৎেকXaেলােত পুড়েব তা 
িনেদDশ করেছ, MC @বাঝাে� কয়লােত পারেদর পিরমাণ এবং CE @বাঝাে� িবUVৎেকেXর িনঃসরণ আটেক @দয়ার tমতা।  
মাতারবাড়ী !কেyর পিরেবশগত !ভাব সমীtা ইি�ত করেছ কয়লা আনা হেব ইে�ােনিশয়া @থেক এবং এেtে< জািতসংেঘর 
পিরেবশ রtা কমDসূিচ কতৃDক িনধDািরত ইে�ােনিশয়ার কয়লােত পারেদর পিরমাণেক 5হণ করা হেয়েছ MC িহেসেব।  মাতারবাড়ী 
!কেyর পিরেবশগত সমীtায় @দখােনা হেয়েছ @য, এই িবUVৎ !কেy অেsিলয়া এবং ইে�ােনিশয়ার কয়লার িম�ণ বVবহার 
করা হেব।  এেtে< MC িহেসেবর @tে< বVব�ত হেয়েছ জািতসংেঘর পিরেবশ রtা কমDসূিচ কতৃDক িনধDািরত অেsিলয়া এবং 
ইে�ােনিশয়ার কয়লােত পারেদর পিরমােণর মানaেলার গড়।  এই একই উপা� বVবহার করা হেয়েছ অনV সকল িবUVৎ@কেXর 
@tে< যােদর কয়লার উৎস স�েকD িকছু জানা যায় না।  দূষণ িনগDমণ @রাধ tমতা !যুিw অনুযায়ী তােদর @য সাধারণ 5হনেযাগV 
দtতা তােক ধের @নয়া হেয়েছ।  
 
CC এর বVাপাের উপা� অনুপি`িতর @tে< নীেচর সূ< বVবহার কের তা িনধDািরত হেয়েছ :  
 
CC	=	CAP	/	EFF	x	CF	/	CV,	
 
CAP এখােন @বাঝাে� িবUVৎ@কেXর উৎপাদন tমতা, EFF িনেদDশ করেছ তাপ বVবহার সtমতা (উপা� অনুপি`িতর @tে< 
সুপারিoিটকাল িবUVৎেকেXর @tে< তাপ বVবহার সtমতা ধের @নয়া হেয়েছ ৪২ শতাংশ এবং আল�া-সুপারিoিটকােলর @tে< 
৪৪ শতাংশ), CF হে� িবUVৎেকেXর কVাপািসিট ফVা�র, CV হে� !িত টেন কয়লার শিwর মান িনেদDশক। মাতারবাড়ী 
িবUVৎেকেXর @tে< কয়লার শিwর মান িনণDয় করা হেয়েছ পিরেবশগত সমীtা @থেক উপেরাw সূ< বVবহার কের এবং তা অনV 
!কেyর @tে<ও বVব�ত হেয়েছ।  
 
স�াবV বায়ুদূষেণর মা<া িনধDারণ করা হেয়েছ এটা িবেবচনা কের @য সবaেলা কয়লােকX তােদর পূণD tমতায় িবUVৎ উৎপাদন 
করেছ।  বািষDক বায়ুদূষেণর গড় মা<া িনধDারণ করা হেয়েছ িবUVৎ@কXaেলার সtমতা ৭৪ শতাংশ ধের িনেয়।  CALPUFF 
মেডিলং িসে�ম ৭ জুন ২০১৫ বVবহার কের বাতােস িব�ুরেণর মা<া @বর করা হেয়েছ।  অেªিলয়ার নVাশনাল সােয়� এেজি� 
CSIRO কতৃDক !�তকৃত TAPM মেডল বVবহার করা হেয়েছ িসমুেলশেনর জেনV !েয়াজনীয় আবহাওয়া এবং @ভৗগিলক উপা� 
পাওয়ার @tে<।  
 
CALPUFF মেডলিট িবYািরত িসমুেলশন কেরেছ @য িবUVৎেকXaেলা @থেক @ধাঁয়া কত উপের উঠেব এবং এই @ধাঁয়ার উপরই 
িনভDর কের িক পিরমাণ পিরেবশদূষণকারী পদাথD @বর হেব িবUVৎেকXaেলা @থেক।  @টিবল-২-এ িববরণ করা হেয়েছ। 
 
িবUVৎেকেXর মূল বয়লার @থেক িনগDত �াই এVােশ ৩০ শতাংশ িপএম২.৫ আেছ বেল ধের @নয়া হেয়েছ এবং িপএম১০-এর 
পিরমাণ ধরা হেয়েছ ৩৭.৫, মািকDন যুwরােªর পিরেবশ সুরtা সং`ার সােথ সামসV @রেখ।  
 



 

 

CALPUFF এর ISORROPIA রসায়ন module বVবহার কের সালফার এবং নাইে�ােজেনর রাসায়িনক পিরবতDেনর মেডল 
করা হেয়েছ। এেtে< বায়ুম�লগত রাসায়িনক পVারািমটারaেলা (@যমন মািসক গড় ওেজােনর মা<া, অথবা অVােমািনয়া এবং 
হাইে¯ােজন পারRাইেডর মা<া) @নয়া হেয়েছ @বইসলাইন িসমুেলশেনর মাধVেম Geos-Chem বায়ুম�লীয় মেডল বVবহার কের। 
POSTUTIL utility বVবহার কের CALPUFF এর ফলেক পুনঃ!িoয়া করা হেয়েছ অVােমািনয়ার ঘনে_র উপর িনভDর কের 
নাইে�ােজনেক পুনঃিবভাজেনর (নাই�াস অRাইড, নাইে�ােজন-ডাই-অRাইড, নাইে�ট এবং নাইি�ক এিসড) জেনV।  
 
বাতােস িপএম২.৫-এর ঘন_ বৃিQর ফেল dাে`V এর !ভাব িহেসব করার জেনV িক পিরমাণ @লাক বায়ুদূষেণর িশকার হেব !থমত 
তার ধারণা করা হেয়েছ।  এই জনসংখVার উপা� @নয়া হেয়েছ CIESIN @থেক।  এই উপা� তখন বVবহার করা হেয়েছ @°াবাল 
বােডDন অফ িডিজস ির± মেডল এিপএম২.৫ - এর মা<া বVবহার করার জেনV।  নাইে�ােজন অRাইড-এর dা`Vগত !ভাব িন²পণ 
করা হেয়েছ WHO সুপািরশকৃত মেডল বVবহার কের।  অনVানV বায়ুদূষণকারী পদােথDর dা`Vগত !ভাব মূলVায়ন করা হেয়েছ 
@°াবাল বােডDন অফ িডিজস ির± মেডল বVবহার কের এবং @কান ঘনে_র বায়ুদূষণকারী পদােথDর উপি`িত িক ধরেনর শারীিরক 
!িতিoয়া rতির করেত পাের তার পিরমাপ করা হেয়েছ সা³িতকতম সমেয় !কািশত rব´ািনক !বেµর সাহাযV িনেয়।   
 
@কােনা `ােনর dা`Vগত !ভাব িনkপেণর জেনV !েয়াজনীয় তথV হে� @সই `ােনর বাতােস িবদVমান বায়ুদূষণকারী পদােথDর 
পিরমাণ।  বায়ুদূষণকারী পদােথDর ঘন_ এবং এর সােথ দূষেণর স�কD কখনও সরলৈরিখক না অথবা িন®মা<ার দূষণ অেনকেtে< 
অতটা tিতকর িহেসেব িবেবিচত নাও হেত পাের।  এই সংoাp উপা� @নয়া হেয়েছ িপএম২.৫ এর @tে< van Donkelaar 
এবং নাইে�ােজন ডাই অRাইেডর @tে< Larkin @থেক।  
 
বায়ুদূষেণর ভিবষVৎ dা`Vগত !ভাব !া�িলত জনসংখVা বৃিQর হার িবেবচনায় িনেয় করা হেয়েছ।  ভিবষVৎ মৃতুV হার িনণDেয়র জনV 
ভিবষVেত বয়সিভি�ক মৃতুVহাের @য স�াবV তারতমV তা িবেবচনায় @নয়া হেয়েছ।  বয়সিভি�ক মৃতুVহার বVবহার ak_পূণD এই জনV 
@য এটা dা`VবVব`া বা @সবায় !তVািশত উ�িতেক িবেবচনায় @নয় যার ফেল িশn মৃতুVহার কেম আেস িক¤ একই সমেয় !া©বয়± 
জনেগা·ীর মেধV বায়ুদূষণজিনত অসংoামক @রােগর সংেবদনশীলতা @বেড় যায়। 
 
ভূিমর ব�িবধ বVবহােরর ফেল বায়ুদূষণকারী পদােথDর জমা হওয়ার পিরমােণ @য তারতমV হেব তা িনণDয় করা হেয়েছ ২০১৫ সােলর 
ইউেরািপয়ান @�স এেজি�’র @°াবাল লVা� ইউজ মVাপ বVবহার কের।  @যসব জিমর @কাড ১০ @থেক ৩০ এর মেধV তােদর কৃিষ 
জিম িহেসেব ধের @নয়া হেয়েছ, ৫০ @থেক ১০০ @কােডর জিমেক ধের @নয়া হেয়েছ বন িহেসেব এবং ১৭০ @কাড িবিশm ভূিমেক 
মVানে5াভ িহেসেব।   

@মাটকথা, dা`V ঝুঁিক িন²পেণর জনV িনেচর িবষয়aেলা িবেবচনায় @নওয়া হেয়েছ: 
• আদমnমািরর তথV @থেক `ানীয় জনসংখVার ঘন_ এবং উfমােনর সVােটলাইট ছিব 
• `ানীয় পিরেবেশ ইিতমেধV থাকা দূষেকর ঘন_ 
• জাতীয় পযDােয়র জনসংখVার dা`Vগত অব`া, িবিভ� @রােগ আoাp হওয়ার !াথিমক পযDােয়র তথV এবং বয়সিভি�ক 
জনসংখVার কাঠােমা 

• ভিবষVেত জনসংখVা বৃিQর !া�লন এবং জাতীয় পযDােয় dা`V অবকাঠােমার পিরবতDন 

 

 

 



 

 

Table 10. Input parameters and data used in estimating health impacts.  

Age 
group Effect Pollutant 

Concentration- 
response 
function3 

Concentration 
change 

No-risk 
threshold
4 Reference Incidence data 

1-18 New asthma cases NO2 1.26 (1.10 - 1.37) 10 ppb 2 ppb Achakulwisut 
et al 2019 

Achakulwisut et al 
2019 

0-17 Asthma emergency 
room visits 

PM2.5 1.03 (1.01–1.04) 10 ug/m3 6 ug/m3 Zheng 2015 Anenberg et al 2018 

18-99 Asthma emergency 
room visits 

PM2.5 1.02 (1.02–1.03) 10 ug/m3 6 ug/m3 Zheng 2015 Anenberg et al 2018 

Newborn Preterm birth PM2.5 1.15 (1.07, 1.16) 10 ug/m3 8.8 ug/m3 Trasande et al 
2016 

Chawanpaiboon et al 
2019 

0-4 Deaths from lower 
respiratory infections 

PM2.5 GBD 2017  5.8 ug/m3 IHME 2018 IHME 2018 

25-99 Deaths from lower 
respiratory infections 

PM2.5 GBD 2017  5.8 ug/m3 IHME 2018 IHME 2018 

25-99 Deaths from non-
communicable 
diseases 

PM2.5 Burnett et al 2018  2.4 ug/m3 Burnett et al 
2018 

IHME 2018 

25-99 Disability caused by 
diabetes, stroke and 
chronic respiratory 
disease 

PM2.5 GBD 2017  5.8 ug/m3 IHME 2018 IHME 2018 

30-99 Premature deaths NO2 1.037 (1.021-1.080)5 10 ug/m3 20 ug/m3 WHO HRAPIE 
2013 

IHME 2018 

 

 
3 Numeric values refer to relative risk corresponding to the increase in concentrations given in the column 
“concentration change”. Literature references indicate the use of a non-linear concentration-response 
function. 
4 No-harm threshold refers to a concentration below which the health impact is not quantified, generally due 
to lack of evidence in the studies on which the function is based. 
5 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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