বায়ু দূষণ
িতকারক পদােথর কণা ও ু অণু অিধক অনুপােত বায়ুেত িমেশ যায় । তখন এ

বায়ু দূষণ বলেত বাঝায় যখন বায়ুেত িবিভ
িবিভ

রাগ , অ ালািজ এমনিক মৃতু র কারণ হেত পাের । এছাড়াও এটা অন ান জীব ব

যমন ; প পািখ , ফসল ইত ািদর

িত

কের । দু িষত বায়ু সু পিরেবেশর জন বাধা। ২০১৪ সােলর WHO এর িরেপাট অনুযায়ী ২০১২ সােল বায়ু দূ ষেণ ায় ৭ িমিলয়ন
মানুষ মারা গেছ ।

বায়ুদূষেণর মূল উপাদানসমূহ এবং তােদর ধান উৎস


কাবন ডাই-অ াইড (CO 2)- পিরেবেশর নেসসাির ইিভল এই গ াসীয় উপাদােনর অিতির
দয়। মূলত ি নহাউজ এেফে র ফেল এ



উপি িত ভূ -পৃে র তাপমা া বািড়েয়

হেয় থােক। কলকারখানা, যানবাহন-ই এই গ ােসর ধান উৎস।

কাবন মােনা-অ াইড (CO)- মানুেষর াসি য়ার পে চূ ড়া
িতকারক। এই গ াস বায়ুম েলর গ াসীয় ভারসােম র িব
ঘটােত পারদশ । মূলতঃ পুরেনা যানবাহেনর থেক এই গ ােসর উৎপি । এই কারেণ ভারেতর মেতা উ য়নশীল দশ লীেত িবিভ
দূ ষণ-িনয় ণজিনত িবিধ লা করা হেয়েছ। ইউেরা জ এবং ভারত জ (ইি ন-এর র ং ব ব া) এই ধরেনর দূ ষণেক
িনয় েণ রাখেত সাহায কের।



সালফার ডাই-অ াইড (SO2)- ট ানাির এবং অন ান কলকারখানার িচমিন থেক িনগত ধাঁয়ার অন তম মূল উপাদান হল এই
SO2গ াস। বাতােসর ভাসমান জলীয় বাে র সােথ িমেশ িগেয় এই গ াস অিত িতকারক অ ািসড বৃি ঘটােনার মতা রােখ।
মানুেষর



িতর পাশাপািশ তাজমহেলর মেতা মােবল-িনিমত সৗেধর-ও অপিরবতনীয়

িত হেয়েছ এর কারেণ।

ােরা ু েরা কাবন (CFC)- মূলতঃ পুেরােনা এয়ার কি শনার এবং বািণিজ ক িসিল ার এর উৎস। পৃিথবীর ওেজােনাি য়ার বা
ওেজান র লঘুকরেণর অন তম উপাদান এ । িক বতমােন এই গ াস ব বহার করা িনিষ হেয়েছ ায় সব দেশই। কৃ তপে ,
এই ু েরা কাবন পিরবােরর কােনা গ াস-ই আর তমন একটা ব বহার করা হয় না।



অন ান - সানার কারখানােত ব ব ত নাইি ক অ ািসড জিনত গ াস যমন নাইে ােজন মােনা াইড, নাইে ােজন ডাই-অ াইড
ভৃ িত, ায় সব কারখানােতই ব ব ত সালফােরর যৗগ, ািরেনর যৗগ ইত ািদ থেক উ ু ত গ াস িলও বায়ুদ ূ ষেণর অন তম
কারণ িহসােব পিরগিণত করা যেত পাের।

তেব বতমােন সেচতনতা বৃি পাওয়ায় এবং সরকােরর নানা পদে েপর ফেল বায়ুদ ূ ষণ বৃি র হাের লাগাম পরােনা গেছ।


SPM(Suspended Particulate Matter)- এ ধাঁয়া-ধুেলা বা এেরাসল হেত পাের।যানবহন বা ালািন থেক িনগত ধাঁয়ার
মেধ য কাবন কণা থােক ,তার আকার 10 ন ােনািমটার থেক কম হয়। এ িল বাতােস ভেস থােক এবং বাতােস মেধ কেয়ক
স াহ থাকেত পাের।এ



এক

বায়ু দূ ষণ (Air Pollution)

িবেশষ কারণ।

াকৃ িতকভােব অথবা মানুেষর কমকাে র ফেল সৃ

বায়ুদূ ষণপূণ কান একিট এলাকায় বায়ুেত অবমু
দূ ষেণর
য

িতকর

থেক উৎপ

মহােদেশর ঊে

ভাবসমূহ শনা

িতকর পদাথসমূেহর পিরমাণ অন ান

করা যায়। বায়ুদ ূ ষেণর

ধাঁয়া, িশ কারখানা এবং কিঠন বজ
বায়ুম েলর ওেজান

ের

ধান উৎসসমূহ হে

পাড়ােনার ফেল সৃ

সা
িবিভ

িতককােল িবে র অন ান

পদােথর ারা বায়ুম েলর দূ ষণ।

ােনরতু লনায় অিধকতর হওয়ায় সহেজই

গািড় থেক িনগত ধাঁয়,া িব

ৎ ও তাপ উৎপাদনকারী

ধাঁয়া। বায়ুদ ূ ষেণর আরও একিট কারণ অ া াকিটকা

মবধমান ফাটল সৃ ি হওয়া। মানবজািত, উি দরািজ, প পািখ এবং জলজ

ওপর অ ািসড বৃ ি সংঘটেনর মাধ েমও বায়ুদ ূ ষণ নিতবাচক



িতকর ও িবষা

িতি য়া সৃ ি কের আসেছ।

ােনর মেতা এিশয়ােতও পিরেবশগত ইসু

িলর মেধ বায়ুদ ূ ষণ অিধকতর

াধান লাভ কেরেছ। পৃ িথবীর

দেশর শহর এলাকায় অেনক সময় এমন সব িশলা ও মৃ ি কার উপর বািড়ঘর িনমাণ করা হয় যােদর িভি

িবকীণ হয়। দীঘসময় এই গ াস িনঃ ােসর সে

হণ করেল ফু সফু েসর ক া ার হেত পাের। বাংলােদেশর

থেক তজি য় গ াস

ামীণ এলাকায় বায়ুদ ূ ষণ এখনও

তমন কান সমস া িহেসেব িচি ত হয় িন। কননা এ সকল এলাকায় য চািলত গািড়র সংখ া যমন কম, তমিন িশ
সংখ াও অ । তেব ইেটর ভাটা এবং রা ার চুি

িতেবশ ব ব ার

থেক শহরতলী ও

ামীণ এলাকায় যেথ পিরমােণ বায়ুদূ ষণ ঘটেছ।

কারখানার

ামা েল কাঠ,

কয়লা এবং িবিভ ধরেনর জবব
কিণকা উপাদােন গিঠত ব



ধানত

ালািন িহেসেব ব বহূত হেয় থােক। ফেল

িচিন কল, কাগজ কল, পাটকল, ব

কারখানাসমূহ িনগত ধাঁয়া এবং যানবাহন থেক িনগত ধাঁয় া। ইেটর ভাটা, সার কারখানা,

কারখানা, ি

িনং িমল, ট ানারী িশ , গােম

কারখানা, মটাল ওয়াকশপ, করাত কল

ভৃিত িশ

কারখানা

ধু লা এবং উপকূলীয় ীপসমূহ ও উপকূলীয় ভূিম এলাকায় সি কট
এসকল উৎস থেক
কেয়ক

কার িশ

চুর পিরমােণ ধাঁয়া, বা

কারখানা ট ানারী কারখানা িল

দাঁড়াে । এসকল দূ ষক মাথাধরা এবং অন ান

সমু

ফ া রী,

িট ও িব ুট কারখানা, রাসায়িনক ও ঔষধ

ধানত বায়ুদ ূ ষণ ঘটাে । এছাড়াও কিষত জিম থেক উৎপ

তর সৃ

লবণ কণা ারা বায়ুদ ূ ষ ণ হেয়থােক। বায়ুদ ূ ষ েণর

, গ াস ও ধুিলকণা উৎপ হয়, যা কু য়াশা ও ধাঁয়া
িতিনয়ত হাইে ােজন সালফাইড, অ ােমািনয়া,

গ হীন রাসায়িনক পদাথ িনগত করেছ য িল একিদেক যমন িবষা
বৃ ি

ধান বায়ুদ ূ ষক হেলা স বত কান িনিদ

এবং উ ায়ী জব যৗগ (Volatile Organic Compound-VOC)।

িট উৎস থেক বায়ুদূ ষণ ঘটেছ- িশ

িশ , িসেম

ামা েল

া

তমিন অন িদেক

পিরেবশ সৃ ি কের। বাংলােদেশর
ািরনসহ আরও কেয়ক

ানীয় জনগেণর িবরি

কার

ও পীড়ার কারণ হেয়

গত সমস া সৃ ি করেছ। অিধক হাের নগরায় েনর কারেণ নগের যানবাহেনর সংখ া

পাে , যার ফেল অিধকতর হাের বায়ুদূ ষণ ঘটেছ।

