
শব্দ দষূণ 
অধ্যাপক বি.কক. আগরওযালা 

মানুষ এিং অন্যান্য প্রাণী দ্বারা উৎপাবদত প্রাকৃবতক শব্দ পরস্পকরর সাকে য াগাক াকগর জন্য প্রকযাজনীয। 
বকন্তু মানুকষর বিযাকলাকপ বিবিন্ন ধ্রকনর কৃবিম শব্দ ততবর হয়। এগুবলর মকধ্য রকযকে বশল্প, িাবণবজযক, 

গাহহস্থ্য, ধ্মহীয, বনমহাণ ও ধ্বংস কমহ, পবরিহন, সঙ্গীত ইতযাবদ। অিাবিত িা অবতবরক্ত শব্দ উৎপন্ন হকল এই 
শব্দগুবল শব্দ দূষকণ পবরণত হকত পাকর  া মানুষ, িন্যপ্রাণী এিং পবরকিকশর উপর ক্ষবতকর প্রিাি বিস্তার 
ককর। বিপুরা রাকজযর দষূণ বনযন্ত্রণ পষহদ (বিএসবপবসবি) হল বিপুরা রাকজযর শব্দ দূষকণর বনযন্ত্রক কতৃহপক্ষ, 

এিং মহকুমার মহকুমা পুবলশ আবধ্কাবরক (এসবিবপও) শব্দ দূষণ বনযন্ত্রণ িযিস্থ্া িাস্তিাযকনর জন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কতৃহপক্ষ। আগস্ট ২০২০ এিং জুলাই ২০২১ এর মকধ্য, বিএসবপবসবি কতৃহক জনসাধ্ারকণর কাে যেকক প্রাপ্ত 
সমস্ত অবিক াকগর প্রায ৩০% শব্দ দূষকণর বনযম লঙ্ঘন সম্পবকহত বেল। যিবশরিাগ অবিক াগ বেল শহরাঞ্চল 
যেকক এিং তার মকধ্য যিবশরিাগ অবিক াগ কাোকাবে িসিাসকারী মানুষ এিং ককযকবি গণ অবিক াকগর 
সাকে সম্পবকহত। প্রশ্ন হল, আমরা বক শব্দ দষূকণর পবরকিকশ িাস কবর? 

শব্দ-দষূকণর উৎস 

শব্দ দূষণ আজককর সমাকজ সিহিযাপী। রাস্তাঘাকি গাব়ি, িাস, পেচারী, অযাম্বুকলন্স, বিবলং িা অন্যান্য িারী 
 ন্ত্রপাবতর মকতা বনমহাকণর শব্দ, বিমাকনর অিতরণ িা বিমানিন্দকর িমাগত বিমান চলাচল, যজাকর সঙ্গীত 
সম্প্রসারণ, যজনাকরিকরর শব্দ, ককম্প্রসার, পাের ও ইি চূকণহর কল, যেন যস্টশন, েযাবিক, যিবলবিশন যসি 
যেকক যস্টবরও িা কবম্পউিাকর িাজাকনা গাকনর শব্দ, িযাকুযাম বিনার, িযান এিং কুলার, ওযাবশং যমবশন, 

ওযািার পাম্প, আতশিাবজ, লাউি বস্পকার ইতযাবদ আমাকদর প্রবতবদকনর পবরকিকশ খুি সাধ্ারণ হকয় 
দাাঁবিকয়কে। আমরা অকনককই এইসি আকশপাকশর আওযাজ বনকয় িাস কবর। 

পবরকিবিত িাযরু গুণমাকনর শব্দ বনযন্ত্রকণর বনযম 

িারত সরকার নকযজ পবলউশন (করগুকলশন অযান্ি ককন্োল) রুলস, ২০০০ জাবর ককরকে 
(https://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=Tm9pc2UtU3RhbmRhcmRzL25vaXNlX3J1bGVzXzIwMD

AucGRm)। একত বিবিন্ন শব্দ উৎপাদক উৎস যেকক শব্দ মািার সীমা সম্পককহ বিস্তৃত বনযম রকযকে। তাকদর 
মকধ্য গুরুত্বপূণহ হল: 

i ) বিবিন্ন অঞ্চল/অঞ্চকলর জন্য পবরকিবিত িাযু মাকনর নকযজ স্টযান্িািহ [যিবসকিল-এ dB] 

(ক) বশল্প এলাকা  ৭৫ (বদকনর সময়) ৭০ (রাকতর সময়) 
(খ) িাবনবজযক এলাকা ৬৫ (বদকনর সময়) ৫৫ (রাকতর সময়) 
(গ) আিাবসক এলাকা ৫৫ (বদকনর সময়) ৪৫ (রাকতর সময়) 
(ঘ) সাইকলন্স যজান (হাসপাতাল, বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, িন্যপ্রাণী অিযারণয, প্রাকৃবতক 
িন ইতযাবদ চারপাকশ ১০০ বমিার) 

৫০ (বদকনর সময়) ৪০ (রাকতর সময়) 

 

https://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=Tm9pc2UtU3RhbmRhcmRzL25vaXNlX3J1bGVzXzIwMDAucGRm
https://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=Tm9pc2UtU3RhbmRhcmRzL25vaXNlX3J1bGVzXzIwMDAucGRm


এই বনযমগুবল রাজয সরকারকক  ান চলাচল (হনহ িাজাকনা, শব্দ বনগহত আতশিাবজ িািাকনা, লাউি বস্পকার 

িা মাইক িাজাকনা এিং সাউন্ি উৎপাদন  কন্ত্রর িযিহার) যেকক বনগহত শব্দ সহ শব্দ হ্রাকসর জন্য িযিস্থ্া 

গ্রহকণর ক্ষমতা প্রদান ককর। বিবধ্কত আকরা িলা হকযকে য , উন্নযনমূলক কমহকাকের পবরকল্পনা করার সময 
সকল উন্নযন কতৃহপক্ষ, স্থ্ানীয সংস্থ্া এিং অন্যান্য সংবিি কতৃহপক্ষ শব্দ দূষকণর সি বদক বিকিচনায যনকি, 

 াকত পবরকিকশর িাযু মাকনর মান িজায রাখা  ায।  

i i ) এনকিাসহকমন্ি অেবরবি 

বিপুরা সরকার ২-রা জানুযাবর ২০১৪ তাবরকখ একবি যমকমাকরন্িাকমর মাধ্যকম শব্দ দূষকণর বনযম িাস্তিায়কনর 
পদকক্ষপ বনকয়কে। োনার িারপ্রাপ্ত কমহকতহার সহাযতায প্রবতবি মহকুমার উপ-বিিাগীয পুবলশ আবধ্কাবরক 
(এসবিবপও) ০২ এবপ্রল, ২০১৪ তাবরকখর বিজ্ঞবপ্তর প্রেম তিবসকলর িবণহত পবরকিবিত িাযু মাকনর মান যমকন 
চলার জন্য প্রকযাজনীয িযিস্থ্া যনওযার বজন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বিজ্ঞবপ্তর তিবসল-২ এ রাকজযর বিবিন্ন অঞ্চলগুবলকক 
 োিকম বশল্প, িাবণবজযক, আিাবসক এলাকা এিং নীরি অঞ্চল বহসাকি উকেখ ককরকে। 

i i i ) উচ্চ শব্দ উৎপাদনকারী বিিাইসগুবলর িযিহাকরর উপর বিবধ্বনকষধ্ 

শব্দ দূষকণর বনযম অনু াযী, বনধ্হাবরত কতৃহপকক্ষর অবগ্রম অনুমবত ো়িা লাউিবস্পকার িা পািবলক অযাকিস 
বসকস্টম িযিহার করা  াকি না। শব্দ উৎপাদন  ন্ত্র িা একবি িাদয ন্ত্র িা একবি সাউন্ি এবলিিাযার িযিহার 
রাকতর যিলায অনুকমাবদত নয। জনসাধ্ারকণর জরুরী অিস্থ্া িযতীত আিাবসক এলাকায, নীরি অঞ্চকল িা 
রাকতর সময (রাত ১০.০০ িা যেকক সকাল ০৬.০০ িা) হনহ িা শব্দ উৎপাদনকারী  ন্ত্রপাবত িযিহার বনবষদ্ধ। 
নীরি অঞ্চকল িা রাকতর যিলা উচ্চ শকব্দর িাবজ িািাকনা বনবষদ্ধ। ২৯ বিকসম্বর, ২০১৭ -এ জাবর করা বিজ্ঞবপ্ত 
অনুসাকর বিপুরা রাকজযর সমস্ত শব্দ উৎপাদনকারী পািবলক অযাকিস বসকস্টকমর জন্য সাউন্ি বলবমিার (শব্দবির 
উচ্চতা এিং বপচ বনযন্ত্রকণর একবি  ন্ত্র) িযিহার করা িাধ্যতামূলক। বিকজল যজনাকরির যসকি অিশ্যই 
অযাককাবস্টক এনকিাজার এিং তার ক্ষমতার জন্য উপ কু্ত একবি বনষ্কাশন নালী োককত হকি। উৎকস শকব্দর 
মািা কমাকনার জন্য এগুকলা প্রকযাজনীয। ১ বমিার দূরত্ব যেকক পবরমাপ করার সময  ানিাহকনর শকব্দর 
মািা ৭৫ বিবি যেকক ৮০ বিবি প হন্ত হওযা উবচত। 

i v) শব্দ দষূণ বিবধ্ লঙ্ঘকনর িলািল 

বনযম লঙ্ঘকনর যক্ষকি, একজন িযবক্ত কতৃহপকক্ষর কাকে অবিক াগ করকত পাকরন, ব বন অবিক াকগর উপর 
কাজ করকিন এিং লঙ্ঘনকারীর বিরুকদ্ধ এই বিবধ্মালার বিধ্ান এিং িলিৎ অন্য যকান আইন অনু াযী িযিস্থ্া 
যনকিন। এো়িাও, কতৃহপক্ষ এমন বনকদহশনা জাবর করকত পাকর,  াকত ককর শব্দ মািা যরাধ্, বনবষদ্ধ, বনযন্ত্রণ িা 
বনযন্ত্রকণর জন্য য ককান পদকক্ষপ প্রকযাজন মকন ককর। 

শব্দ পবরমাপ এিং অনুিবূত এিং এর উচ্চতা 

শব্দ তরঙ্গ রূকপ ভ্রমণ ককর এিং এগুবল শব্দ উৎস যেকক কাকন িহন করা িাযু অণুর কম্পনকক প্রবতবনবধ্ত্ব 
ককর। শকব্দর উচ্চতা (প্রশস্ততা) এিং তরকঙ্গর বপচ (বিককাকযবন্স) পবরকপ্রবক্ষকত িবণহত হয। উচ্চতা (সাউন্ি 
যপ্রসার যলকিল িা এসবপএলও িলা হয) যিবসকিল (বিবি) নামক লগাবরদবমক ইউবনকি পবরমাপ করা হয। 
সাধ্ারণ মানুকষর কান শূন্য (০) dB (নীরিতার কাোকাবে অনুিূত) এিং প্রায ১৪০dB এর মকধ্য োকা শব্দ 
সনাক্ত করকত পাকর। ১২০ dB এিং ১৪০ dB এর মকধ্য শব্দগুবল যিদনাদায়ক এিং এবি মানুকষর স্বাস্থ্য এিং 
অন্যান্য অকনক প্রাণীর জন্য ক্ষবতকর। একবি লাইকেবরকত শকব্দর প্রািলয প্রায ৩৫ বিবি,  খন একবি চলন্ত 



িাস িা যেকনর বিতকর যমািামুবি ৮৫ বিবি; বিবডং বনমহাণ কা হিম উৎকস ১০৫ বিবি প হন্ত উচ্চতা ততবর 
করকত পাকর। উৎস যেকক দরূকত্বর সাকে যজাকর িা এসবপএল হ্রাস পায। শব্দ মাপার  ন্ত্র[সাউন্ি যলকিল 
বমিার (এসএলএম)], একবি মাইকিাকিান, একবি এবলিিাযার এিং একবি িাইম বমিার িযিহার ককর শব্দ 
মাপার  ন্ত্র। এসএলএম আন্তজহাবতক ইকলকরাকিকবনকযাল কবমশন (আইইবস) দ্বারা বনধ্হাবরত প্রকযাজনীয মান 
পূরণ ককর। বিপুরা রাজয দূষণ বনয়ন্ত্রণ পষহদ িাইপ-১ এিং িাইপ-২ এসএলএম িযিহার ককর। 

বিপরুায সাউন্ি যলকিল মবনিবরং 

WP (C) (PIL) No.03 of 2013 এর সাকে সম্পবকহত শব্দ দূষকণর বিষকয ১৫.০৭.২০১৬ তাবরকখর বিপুরার 
মাননীয হাইককাকিহর আকদশ যমকন, বিএসবপবসবি প্রবতিের রাকজযর আিবি যজলায ৯৫ বি স্থ্াকন বশল্প, 

িাবণবজযক, আিাবসক এলাকা এিং নীরি অঞ্চকল শকব্দর পবরমাপ নবেিুক্ত ককর োকক। তাোিাও, প্রবত বতন 
মাকস (মাচহ, জনু, যসকেম্বর ও বিকসম্বর) একিার বদকন এিং একিার রাকত মবনিবরং করা হয। প্রবতিের 
রাকজযর বিবিন্ন অঞ্চকল দুগহাপজূা এিং দীপািবল উৎসকির সময শব্দ মািাও প হকিক্ষণ করা হয। 

সদর মহকুমায শকব্দর মািা বদন ও রাকতর সমকয পবরমাপ করা হয 

২০২০ সাকলর চার চতুেহাংকশ, যরকিহকৃত শকব্দর মািা বশল্পাঞ্চকলর মান সীমার মকধ্য িাল বেল, বকন্তু মাচহ, 
জনু, যসকেম্বর এিং বিকসম্বকর যশষ হওযা সমস্ত চতেুহাংকশ নীরি অঞ্চকলর মান সীমার যচকয যিবশ বেল। 
আিাবসক এিং িাবণবজযক এলাকাযও, বদকনর এিং রাকতর সময উিয যক্ষকিই শকব্দর মািা মান সীমার যচকয 
যিবশ বেল। রাকজযর অন্যান্য ি়ি শহকর প্রায অনুরূপ প্রিণতা যরকিহ করা হকযকে ((বিস্তাবরত জানার জন্য, 

যদখুন: https://tspcb.tripura.gov.in/; িপিাউন – ‘লযািকরিবর বিবিশন’ যমনু, ‘বরকপািহ’ বিক করুন 
এিং ‘নকযকজ িাবষহক প্রবতকিদন-২০২০’ অনুসন্ধান করুন)। এই প্রিণতাগুবল যদবখকযকে য  বশল্প এলাকাগুবল 

শব্দ সীমা তুলনামূলকিাকি শাবন্তপূণহ বকন্তু মানুকষর িসবত এলাকা এিং নীরি অঞ্চল িেকরর যিবশরিাগ বদন 
এিং রাকতর সময শব্দ দষূকণর অনুিি ককর। 

সাউন্ি যলকিল পবরমাপ করা হয দীপািবল ও দীপািবল বদিস ২০২০-এ 

বচি যেকক, এবি স্পি য  দীপািলী বদিকস শকব্দর পবরমাপ সীমার যচকয যিবশ যরকিহ করা হকযবেল। দীপািবলর 
আকগর বদকন য  দুবি স্থ্াকন শকব্দর পবরমাপ সীমা পূরণ করকত যদখা যগকে যসগুকলা হল কযাবপিাল কমকিক্স 
এিং এমবিবি, ককলকজবিলাকত ককলজ কযাম্পাস। দুবি অতযন্ত িযস্ত হাসপাতাল, বজ.বি. হাসপাতাল এিং I.G.M. 

শহকরর প্রাণকককে অিবস্থ্ত হাসপাতাল, দীপািবল িা দীপািলীর আকগর বদকন উিয বদকনই শকব্দর মািার 
সীমার যচকয যিবশ বেল। উদযপুর, ধ্মহনগর এিং আমিাসা শহকর প হকিক্ষণ করা সমস্ত স্থ্াকন প্রায একই রকম 
প্রিণতা লক্ষয করা যগকে (বিস্তাবরত জানকত, যদখুন: https://tspcb.tripura.gov.in/ )। 

শব্দ দষূকণর ক্ষবতকর প্রিাি 

শব্দ দূষণ মানুকষর উচ্চ রক্তচাপ, ঘকুমর িযাঘাত, সৃ্মবতভ্রংশ, এিং বশশুর বিকাকশ িাধ্ার মকতা যরাকগর কারণ 
হকত পাকর। ি়িকদর জন্য প্রায ১৪০ বিবি িা িাচ্চাকদর জন্য ১২০ বিবি উচ্চস্বকরর গান শুনকল শ্রিণশবক্ত 
হ্রাস যপকত পাকর। 

 

 



শব্দ দষূণ এ়িাকনা 

রাকতর শয়নককক্ষ প্রায ৩৫ dB সাউন্ি যলকিল এিং বদকনর যিলায ঘকর ৪০ dB সাউন্ি যলকিল বনরাপদ 
িকল মকন করা হয। কমহকক্ষকি, ৪৫-৫৫ dB শকব্দর মাণ বনরাপদ িা আরামদাযক িকল বিকিবচত হয। 
ইযারিাগ পরা িািনীয  খনই উচ্চতর শব্দ মািা উনু্মক্ত।  বদ সম্ভি হয, আপনার আিাবসক এলাকাবি  তিা 
সম্ভি উচ্চ শকব্দর যেকক দকূর রাখুন। ইযারকিানগুবলর দীঘহাবযত িযিহার, বিকশষত উচ্চতর শকব্দর স্তকর, 
এ়িাকনা উবচত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparison of Sound Level at Normal Day and Deepawali day 
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