
বায়ু মানের সূচক এবং আগরতলার বায়ুর গুণমাে 
অধ্যাপক বব.নক. আগরওযালা 

 
বায়ু দূষণ আজকাল সারা ববনের একবি খ়ুব সাধ্ারণ আনলাচোর ববষয হনয দাাঁবিনযনে। গ্রীেহাউস গযাস, ধ়্ুনলা দূষণ, ববে উষ্ণাযে 

এবং বিবতশীল উন্নযে এমে বকে়ু শব্দ যা সসবমোর, ওনযববোর, বিন্ট এবং ইনলকট্রবেক বমবিযা এবং শাসেবযবিায গুরুত্বপূণণ 

আনলাচোর ববষযবস্তু। ভারী বৃবিপাত বতণমানে সবশ কনযকবি শহর ও গ্রামাঞ্চনল বযাপক বেযা অথবা পাহানি ভূবমধ্নসর কারণ। 

আমরা এই ঘিোগুবলনক বগ্রেহাউস বা দূবষত বায়ুর কারনণ ববে উষ্ণাযনের ক়ু ফল বনল থাবক। দূবষত বায়ুর উচ্চ ঘেত্ব এবং 

বাতানস ক্ষ়ু দ্র ধূ্বলকণা আমানদর চারপানশর বায়ুমণ্ডনলর একবি সাধ্ারণ বববশিয হনয উনেনে। এবির মূল কারেগুবলর মনধ্য অেযতম 

হল গত দ়ুই শতাব্দীধ্নর ববরাি সংখযক বশল্প –কারখাো এবং ববদ়ু যৎ সকন্দ্র িাপে, রাস্তায যােবাহনের সংখযা বৃবি এবং অবানধ্ 

বনের গাে কািা। বায়ু দূষনণর ফনল বায়ুমণ্ডলীয তাপমাত্রা বৃবি পায, যা সম়ুদ্র ও মহাসাগনরর জনল দ্রুত বাষ্পীভবে ঘিায।  

ভারনত, ২৪ বি রানজযর ১৩২ বি শহনর বেনর সকাে ো সকাে সমনয বায়ুর গুণমাে 'মন্দ' সথনক 'অতযন্ত মন্দ' বহনসনব বচবিত করা 

হনযনে (https://cpcb.nic.in/approved-city-action-plans/)। ক্রমবধ্ণমাে পবরবিবতনত েযাশোল বিে এযার সকাযাবলবি 

সিাগ্রাম (এে.বস.এ.বপ.) ভারত সরকানরর পবরনবশ, বে ও জলবায়ু পবরবতণে মন্ত্রনকর অধ্ীনে ১৯৮৪ সানল শুরু হনযবেল। বায়ু 

দূষণ সরাধ্ করার জেয এে.বস.এ.বপ. -র লক্ষয হল িবতনরাধ্মূলক এবং সংনশাধ্েমূলক বযবিা গ্রহণ করা। বস.বপ.বস.ববর মাধ্যনম 

মন্ত্রণালয কতৃণক গৃহীত বযবিাগুবলর মনধ্য একবি হল এক লক্ষ বা তার সববশ জেসংখযার সব শহনর কবন্টবেউযাস অযাবিনযন্ট 

এযার সকাযাবলবি মবেিবরং সেশে (বস.এ.এ.বকউ.এম.এস.) িাপনের স়ুববধ্া। বস.এ.এ.বকউ.এম.এস. সাতবি বায়ু দূষণকারী, সযমে 

PM2.5, PM10, NOx, SOx, CO, NH3 এবং Ozone- এর ক্রমাগত বরনযল-িাইম তথয বতবর কনর। এর মনধ্য বায়ুনত ক্ষ়ু দ্র 

ধূ্বলকণা পাবিণনকানলি সমিারগুবল (PM) বায়ু দূষনণর িধ্াে কারণ। PM2.5 বলনত সবাঝায ধ়্ুনলার আকার যা ২.৫ মাইক্রে (১ 

মাইক্রে বা মাইনক্রাবমিার ১০০০ বিবভশে বা এক বম.বম. অংশ)। একইভানব, PM10 বলনত ধ়্ুনলার আকার সবাঝায, যা ১০ 

মাইক্রে। অেযােয সমস্ত দূষণকারী গযাসগুবলর সববশরভাগই যােবাহে এবং বশল্পকাাঁিখাো দ্বারা উৎপাবদত হয, যার মনধ্য রনযনে 

ধ্াত়ু  এবং সপনট্রাবলযাম সশাধ্োগার, ইিভাট্টা, তাপববদ়ু যৎ সকন্দ্র, বসনমন্ট প্লান্ট ইতযাবদ। 

আগরতলা শহর দূষণকারী শহনরর তাবলকায অন্তভ়ু ণক্ত েয, তনব আগরতলা শহনরর বায়ু মানের অবিা েবথভ়ু ক্ত ও পযণনবক্ষনণর 

জেয দ়ু বি পযণনবক্ষণ সকন্দ্র অে়ুনমাবদত হনযনে। একবি সেশে ইবতমনধ্যই বসানো হনযনে এবং ০১-০২-২০২০ সথনক চাল়ু আনে। 

বত্রপ়ুরা রাজয দূষণ বেযন্ত্রণ পষণনদর (বি.এস.বপ.বস.বব.) সগাখণাববস্ত বিত কাযণালনয এই যন্ত্রবি বসানো আনে। যন্ত্রবি সংনবদেশীল 

সসন্সর বদনয সবিত যা, সগাখণাববস্তনত, তার বসানোর জাযগা সথনক িায 1.5 বকনলাবমিার বযাসানধ্ণ বায়ুর েম়ুো সংগ্রহ কনর। 

বরনযল-িাইম এযার সকাযাবলবি সিিা এবং এযার সকাযাবলবি ইেনিক্স (AQI) দ়ুবি বববশি জেসমাগমিনল বসানো দ়ু বি বিবজিাল 

বিনের মাধ্যনম ধ্ারাবাবহকভানব িদবশণত হয, একবি স়ুকান্ত একানিবমর োনদ (রবীন্দ্র ভবনের ববপরীনত) এবং বদ্বতীযবি রাধ্ােগনরর 

বাসেযান্ড ভবনের োনদ। এই তথযগুবল সকন্দ্রীয দূষণ বেযন্ত্রণ পষণনদর সাভণানরও পাোনো হয এবং জাতীয বায়ু গুণমাে সূচক 

সপািণানল পাওযা যায (htt://app.cpcbccr.coQI_Indiam/A/)। একবি বদ্বতীয বস.এ.এ.বকউ.এম.এস. সবারনদাযালীনত িাপে 

করার িস্তাব করা হনযনে এবং ২০২১ সানলর মনধ্য এবি কাযণকরী হওযার সম্ভাবো রনযনে। 

বায়ু মানের সূচক বতেবি িধ্াে দূষণকারী, PM2.5, PM10, এবং উপনর ববণণত পাাঁচবি গ্রীেহাউস গযানসর মনধ্য সযনকানো একবি 

সবনচনয িভাবশালী দূষণকারীর সনবণাচ্চ মােনক বণণো কনর। ১৬ ঘন্টা বেরববিন্ন সরকবিণংনযর সিিা পৃথক দূষনণর উপ-সূচক 

বেধ্ণারনণর জেয ববনববচত হয। এই তনথযর উপর বভবি কনর, একবি চূিান্ত এযার সকাযাবলবি ইেনিক্স বসনেম দ্বারা স্বযংবক্রযভানব 

গণো করা হয। এসনবর উৎস হনলা পদাথণ সপািানো (কযলা, কাে, শুকনো পাতা, খি, কবেে বজণয, সতল), বেমণাণ ও ধ্বংস 



কাযণক্রম, পাথর ও ইি চূণণ, তাপববদ়ু যৎ সকন্দ্র, ইি ভাট্টা, বসনমন্ট উৎপাদে কারখাো ইতযাবদ। এই মাইনক্রা সাইনজর কণাগুনলা খ়ুব 

হালকা, সহনজই বায়ুবাবহত হনয ওনে, এবং বাতানসর সানথ চলাচল কনর। স়ুতরাং, এই কণা উৎপাদেকারী বশল্প বা বক্রযাকলাপগুবল 

একবি শহর সথনক একবি দূরনত্ব অববিত হনত পানর, বকন্তু বায়ুবাবহত এই ধূ্বলকণা অনেক দূরবতণী এলাকায েবিনয পরনত পানর। 

বদবি, ম়ুিাই, প়ুনে, হাযদরাবাদ, সবঙ্গাল়ুরু উচ্চ দূষনণর শহরগুবলর কনযকবি উদাহরণ। উচ্চ ঘেনত্বর PM2.5 ফ়ু সফ়ু নস বাতানসর 

োনসর মাধ্যনম তার পথ খ়ু াঁনজ সবর কনর এবং তারপর ফ়ু সফ়ু নসর গভীনর সূক্ষ্ম রনক্তর বকবশনকর মাধ্যনম েবিনয পনি এবং রক্ত 

সংবহেতনন্ত্র িনবশ কনর। দীঘণক্ষণ এই ধ্রনের দূষনণর সংস্পনশণ থাকার ফনল সবশ বকে়ু োসকনির সরাগ হনত পানর বনল জাো 

যায। বশশু এবং বযস্ক বযবক্তরা এর িবত সববশ সংনবদেশীল। 

আনপবক্ষক ঘেনত্বর বভবিনত [িবত বমবলযে অংনশ পবরমাপ করা হয (ppm = mg/lit ml/cum) বা অংশ িবত বববলযে (ppb 

= µg/cum বা µl/cum)] বায়ুনত বববভন্ন দূষণকারী, AQI সক েয ভানগ ভাগ করা হয । ০-৫০ বায়ুর গুণমােনক 'ভানলা', ৫১-

১০০ 'সনন্তাষজেক', ১০১-২০০ 'মাঝাবর', ২০১-৩০০ ‘মন্দ’ বনল ববনববচত হয। ৩০১-৪০০ ‘খ়ুব মন্দ’, এবং ৪০১-৫০০ 'গুরুতর'। 

বি.এস.বপ.বস.বব., সগাখণাববস্তনত CAAQMS সথনক সরকিণকৃত ০১-০২-২০২০ সথনক ৩১.০৫.২০২১ এর মনধ্য ১৬ মানসর বায়ু মানের 

তথয AQI সেণীববভানগর সক্ষনত্র আগরতলা শহনরর বাতানসর গুণমাে সবাঝার জেয পরীক্ষা করা হনযবেল। বেম্নবলবখত ফলাফল 

পবরলবক্ষত হনযবেল: 

1. সফব্রুযাবর ২০২০ এবং জাে়ুযারী ২০২১-এর শীতকানল সরকিণকৃত 'মাঝাবর' (১০০-২০০) স্তর োিা সারা বের (২০২০) 

PM2.5 ঘেত্ব 'সনন্তাষজেক' বেল। 

2. একই সমনযর মনধ্য PM10 ঘেত্ব PM2.5 ঘেনত্বর ত়ু লোয বকে়ুিা সববশ বেল এবং সনবণাচ্চ গি মাে ২১০ (মন্দ) মাচণ 

২০২০ সানল সরকিণ করা হনযবেল। 

3. গ্রীষ্ম ও বৃবির মাসগুবলনত PM2.5 এবং PM10 এর সবিবলত ঘেত্ব 'সনন্তাষজেক' সথনক 'মধ্যপন্থী' এবং শীতকানল এবং 

গ্রীনষ্মর শুরুর বদনক 'মাঝাবর' সথনক ' মন্দ ' পাওযা সগনে (েনভির’২০ – মাচণ’২১)। 

4. বগ্রেহাউস গযাস সযমে SOX, NOX, CO, NH3 এবং ওনজাে পযণনবক্ষনণর সময ভাল সথনক সনন্তাষজেক পবরসনরর মনধ্য 

বেল। 

5. শীনতর মানস PM2.5 এবং PM10 এর উচ্চ ঘেত্ব সমস্ত শহনর সাধ্ারণ এবং বেম্নবলবখত কারণগুবলর কারনণ উৎপাবদত 

ধ়্ুনলা এবং সধ্াাঁযার কণাগুবলর জেয দাযী: 

a. োন্ডা বদনে তাপ উৎপন্ন করার জেয মাে়ুষ শুকনো পাতা ও কাে সখালা জাযগায সপািায 

b. উচ্চতর বেমণাণ এবং ধ্বংস কাযণক্রম। 

PM2.5 এবং PM10 ঘেনত্বর উপলব্ধ িবণতা বলনে সয আগরতলা শহনরর বাতানস শীতকানল এই দূষণকারীরা সববশ ঘেনত্বর 

মনধ্য থানক যখে বাতাস অনপক্ষাকৃত শুষ্ক এবং শীতল থানক। শীতল বায়ু পৃবথবীর পৃনের কাোকাবে ভারী এবং বায়ুমণ্ডনলর হালকা 

উপনরর স্তনরর ত়ু লোয উনিখনযাগয পবরমানণ ধ়্ুনলা বহে কনর। অেযােয শহনরও, শীতকানল বায়ু দূষণ 'অসনন্তাষজেক, দবরদ্র বা 

খ়ুব দবরদ্র' অবিার বদনক থানক এবং সব ধ্রনের জাযগায, বাইনরর এবং অভযন্তনর, িাযী ধ়্ুনলা অপসারনণর জেয গুরুতর িনচিার 

দরকার। সবশ কনযকবি পিবত এবং অে়ুশীলে রনযনে, যার মাধ্যনম ধ়্ুনলা উৎপাদনের ববপদনক এিানো যায বা উৎনস হ্রাস করা 

যায। দাবযত্বশীল বশল্প এবং যারা পবরনবনশর যত্ন সেয তারা এই অে়ুশীলনের উপর কাজ কনর। বকন্তু অনেনকই দাবযত্বশীল আচরণ 

সদখায ো। উদাহরণস্বরূপ, উির ভারনতর অনেক অঞ্চনল খামানর শুকনো ঘানসর খি সপািানোর ফনল আনশপানশর জেবহুল 

এলাকায বায়ুদূষণ সৃবি কনর। 



এবি এখে িবতবেত হনযনে সয ৭০-৮০ শতাংশ স্বািয সমসযা PM2.5 দ্বারা সৃি হয কারণ এবি শরীনরর িাকৃবতক বাধ্া অবতক্রম 

কনর ফ়ু সফ়ু নস িনবশ কনর। ওনজাে বদ্বতীয সবনচনয ববপিেক পযারাবমিার কারণ এবি হাাঁপাবে, এমফাইবসমা এবং দীঘণিাযী 

ব্রঙ্কাইবিনসর মনতা ফ়ু সফ়ু নসর সরাগনক বাবিনয সতানল। AQI মাে বািার সানথ সানথ স্বানিযর িভাব মারাত্মক হনয ওনে। 

উদাহরণস্বরূপ, সনন্তাষজেক AQI- এর অধ্ীনে, সংনবদেশীল বযবক্তরা সামােয োস -িোনসর অস্ববস্ত সদখনত পানর, তীব্র AQI 

এমেবক স়ুি মাে়ুনষর উপরও োস –িোনসর সমসযার িভাব সফলনত পানর এবং ববদযমাে োসকিজবেত মাে়ুনষর গুরুতর স্বািয 

সমসযা হনত পানর। 

আগরতলা শহনরর বাতানস শীতকানল এবং গ্রীনষ্মর িথম বদনক PM2.5 এবং PM10 এর উচ্চ ঘেত্ব িমাণ কনর সয কণাগুবলর 

উৎপাদে বৃবির িবণতা সরানধ্ িনযাজেীয মনোনযাগ এবং িশমে বযবিা গ্রহণ করা উবচত। বত্রপ়ুরা রাজয দূষণ বেযন্ত্রণ পষণদ 

ইবতমনধ্যই আগরতলা এবং এর আনশপানশ ধ়্ুনলা উৎপাদেকারী বশল্প (ববনশষ কনর পাথর ক্রাশার এবং ইি ভািা) পযণনবক্ষনণর 

কাজ করনে। এখে পযণন্ত তানদর সংখযা সীবমত এবং আগরতলা শহনরর ১০ বকবম বযাসানধ্ণর মনধ্য েত়ু ে িাপোর অে়ুমবত সদওযা 

অোকাবিত হনব। ববদযমাে ফযাক্টবর িাপনের বেযম অে়ুসানর সোে ক্রাশার এবং ইি ভাট্টাগুবল আবাবসক এলাকা এবং 

বশক্ষািবতোনের ৩০০ বমিার, স্বািযনকন্দ্র সথনক ৫০০ বমিার এবং জাতীয মহাসিক এবং িধ্াে সিক সথনক কমপনক্ষ ১০০ 

বমিার দূনর থাকা উবচত। এই বেযমগুবল ববনবচোয সরনখ, এই ধ্রনের বশল্প িবতোর জেয জেবহুল এলাকা এবং িাকৃবতক বে 

সথনক বেরাপদ অঞ্চল বচবিত করা উবচত। 

 

গত ১৬ মানসর (০১.০২.২০২০ – ৩১.০৫.২০২১) বায়ু মানের সিিা (PM2.5 এবং PM10) পযণনবক্ষণ। 
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