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শপ্রন্ট েংস্করণ
নতু ন প্রযুক্তি ব্যব্হার করর শব্জ্ঞানীরা মেরেরেন, ব্ুশড়গঙ্গা নেীর পাশন েব্রের়ে েূশষত। আর রাজধানীর
ব্াব্ুব্াজার এলাকা়ে ব্ুশড়গঙ্গার পাশনরত ক্ষশতকর ভারী ধাতু েব্রের়ে মব্শি। শব্জ্ঞানীরা কৃক্তি ক্তিনুক ব্া
আর্টি শিশি়োল ারেল ব্যব্হার করর ঢাকার ব্ুশড়গঙ্গা, েুলনার ভভরব্ ও েট্টগ্রার র ে ুদ্র উপকূরলর পাশনরত ভারী
ধাতু র (মহশভ ম টাল) উপশিশত িনাি করররেন। তাাঁরা ব্লরেন, এেব্ ধাতু জীব্বব্শেিয ও ানুরষর স্বারিযর জনয
ক্ষশতকর।
ভব্শিক গরব্ষণার অংি শহরেরব্ অরেশল়ো, ব্াংলারেি ও হংকংর়ের শব্জ্ঞানীরা ২০১৩ ও ২০১৪ োরল নেী,
ম াহনা ও ে ুদ্র উপকূরলর পাশনেূষণ ও ভারী ধাতু র উপশিশত শনর়ে গরব্ষণা শুরু কররন। এই গরব্ষক েরলর
মনতৃরে আরেন ব্াংলারেশি ব্ংরিাে্ভূত ও অরেশল়োর ম লরব্ারনরি আরএ র্টআই শব্িশব্েযালর়ের স্কুল অব্
অযাপ্লার়েে োর়েরেরের পশররব্ি গরব্ষক ে. মগালা শকব্শর়ো। এ শব্ষর়ে তাাঁরের ভব্জ্ঞাশনক প্রব্ন্ধ েলশত ারের
প্রথ েপ্তারহ মকর ারে়োর জানারল
ি োপা হর়েরে। শব্িেযাত শব্জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শেশকৎো প্রকািনা েংিা
এলশেশভ়োররর ো শ়েকী মকর ারে়োর মনোরলযান্ডে মথরক মব্র হ়ে।
মটশলরিারন মযাগারযাগ করা হরল মগালা শকব্শর়ো প্রথ আরলারক ব্রলন, ‘নতু ন এই প্রযুক্তি ব্াংলারেরি এর
আরগ ব্যব্হার করা হ়েশন। ভব্শিক ক েূি শের অংি শহরেরব্ আশ ব্াংলারেরি এই প্রযুক্তি প্রথ প্রর়োগ কররশে।’
শতশন ব্রলন, ব্ুশড়গঙ্গার পাশনেূষরণর কথা েব্ারই জানা। এ মক্ষরি েব্রিষ
ি
প্রযুক্তি ব্যব্হার করর শনভিররযাগয ও
নতু ন তথয েংগ্রহ করা হর়েরে। েট্টগ্রা শব্িশব্েযালর়ের ে ুদ্রশব্জ্ঞান ও ৎেয ইনশির্টউট এই গরব্ষণা়ে যুি
শেল।

আর্টিশিশি়োল ারেল ব্া কৃক্তি ক্তিনুক। পাশনরত থাকা ভারী ধাতু িনাি করার জনয শব্জ্ঞানীরা এগুরলা ব্যব্হার কররেন। একর্ট িু শড়রত
শতনর্ট করর কৃক্তি ক্তিনুক মররে টানা ২৮ শেন তা ঢাকা, েট্টগ্রা ও েুলনার নেীরত রাো হর়েশেল l েশব্: ে. মগালা শকব্শর়ো

কৃক্তি ক্তিনুরকর াধযর একটানা ২৮ শেন নেী ব্া ে ুরদ্রর পাশন পরীক্ষা করা যা়ে। এই প্রযুক্তি নেী ব্া ে ুরদ্রর
পাশন জীব্ন্ত ক্তিনুরকর রতা পশরশ্রুত (শিল্টার) কররত পারর। এই প্রযুক্তি ব্যব্হার করর হাোগর, ে ুদ্র
উপকূল, নেী, জলাভূ শ , নেি া, মযোরন মকারনা প্রারণর অক্তিে মনই মেোনকার পাশনর েূষণ পযরব্ক্ষণ
ি
করা

যা়ে। এগুরলা শব্রিষভারব্ ভতশর ৬০ শ শলশ টার ভের্ঘযি ও ২৫ শ শলশ টার মব্রড়র একধররনর র্টউব্।
জানরত োইরল পশররব্ি অশধেপ্তররর প্রাকৃশতক েম্পে ব্যব্িাপনা শব্ভারগর পশরোলক েুলতান আহর ে এই
গরব্ষণার িলািল েম্পরকি প্রথ আরলারক ব্রলন, ‘আ রা মেরির শব্শভন্ন নেীর পাশন পরীক্ষা করর ব্ুশড়গঙ্গার
পাশনরকই অনযত েূশষত শহরেরব্ মেেরত মপর়েশে। তরব্ এই গরব্ষণা়ে নতু ন প্রযুক্তি ব্যব্হার করর েূষরণর
পশর াণ শনধাররণর
ি
শব্ষ়ের্ট নেীর পাশনরত ভারী ধাতু র অক্তিে শনর়ে অনয মযেব্ গরব্ষণা হর়েরে, তার িলািরলর
েরঙ্গ তু লনা করা উশেত।’
শব্জ্ঞানীরা েট্টগ্রা , ঢাকা ও েুলনারক মব্রে শনর়েশেরলন েংগৃহীত প্রাথশ ক তরথযর শভশিরত। েট্টগ্রা মেরির
শিতী়ে ব্ৃহি িহর, শিল্প এলাকা এব্ং মেরির প্রধান ে ুদ্রব্ন্দর। ১৪৪র্টর রতা শিল্পপ্রশতষ্ঠান প্রশতশেন কণি
ি ু লী
নেীরত নানা ধররনর ব্জিয মিরল। আর রাজধানী ঢাকার পাি শের়ে ব্র়ে যাও়ো ব্ুশড়গঙ্গা়ে মটক্সটাইল, ওষুধ,
শের ন্ট, রাব্ার, পাল্প, োর, ো ড়া, ইস্পাত, মপররাশল়ো , কাে, মতল কারোনার ব্জিয পরড়। এক শহোরব্ ব্লা
হর়েরে, প্রশতশেন োরড় ৪ হাজার টন কর্িন ব্জিয এব্ং ২২ হাজার টন টযানাশরর ব্জিয ব্ুশড়গঙ্গা়ে ম রি। েুলনা
মেরির তৃতী়ে ব্ৃহি িহর। এর পাি শের়ে ব্র়ে যাও়ো ভভরব্ নরে শের ন্ট কারোনা, পাটকল, াে প্রক্তি়োজাত
কারোনা, শব্েুযৎরকন্দ্র, জাহাজ ভতশরর কারোনা, মতলব্াহী জাহারজর ব্জিয পরড়।
এই গরব্ষণার উরেিয শেল কৃক্তি ক্তিনুক ব্যব্হার করর ব্াংলারেরির নেী, ম াহনা ও উপকূরল ১১ ধররনর ভারী
ধাতু র উপশিশত পশর াপ করা। এ োড়া মকান এলাকা়ে েূষণ েব্রের়ে মব্শি, মেই ‘হট স্পট’ শেশিত করা,
পািাপাশি প্রশতরব্ি ও ানুরষর স্বারিয েূষরণর প্রভাব্ ূলযা়েন করা।
শব্জ্ঞানীরা েট্টগ্রার র জাহাজর্ঘাট, উির পরতঙ্গা, উির কাট্টলী ও ব্াাঁিব্াশড়়ো এলাকা মব্রে মনন। আর ঢাকার
রধয শেল ব্াব্ুব্াজার শিজ, কা রাঙ্গীরের ও আগানগর। গরব্ষণার িান শহরেরব্ েুলনার ীরররোঙ্গা, হােিরব্ােি
শ ল মে়োর্ঘাট ও ম াংলা মপারটি র মজর্ট এলাকা মনও়ো হ়ে। এই ১২র্ট িারন ২০১৪ োরলর ােি, এশপ্রল ও ম
ারে
পাশন পরীক্ষা করা হ়ে। পরীক্ষার জনয প্রশতর্ট িারন একর্ট প্লাশিরকর িুশড়রত করর শতনর্ট করর কৃক্তি ক্তিনুক
রাো হরতা। োর েপ্তাহ পরপর তা পাল্টারনা হরতা।
কৃক্তি ক্তিনুরক জ া হও়ো রাো়েশনক ও ধাতু পরীক্ষা করর মেো মগরে, এেব্ অঞ্চরলর পাশনরত কযােশ ়ো ,
কপার, আ়েরন, যাঙ্গাশনজ, শনরকল, মলে, ইউররশন়ো , ক্তজঙ্ক, াকিাশর, মিাশ ়ো ও মকাব্াল্ট—এই ১১র্ট ধাতব্
পোথ আরে।
ি
প্রথ আটর্ট ধাতু েব্ জা়েগা়ে পাও়ো মগরে।
পাশনরত ভারী ধাতু েরব্াচ্চ
ি পশর ারণ আরে এ ন এলাকারক ‘হট স্পট’ ব্লরেন শব্জ্ঞানীরা। এ রক হট স্পট
তাাঁরা মপর়েরেন োতর্ট। এর রধয পাাঁের্ট হট স্পট ব্ুশড়গঙ্গা়ে। ব্ুশড়গঙ্গা়ে একই িারন একাশধক ধাতব্ পোথ ি
েরব্াচ্চ
ি পশর ারণ পাও়ো মগরে। তার শভশিরতই তাাঁরা ব্লরেন, ব্ুশড়গঙ্গা মেরির েব্রের়ে েূশষত নেী। আর এর
রধয ব্াব্ুব্াজার এলাকার পাশনরত একই েরঙ্গ োরর্ট (কপার, শনরকল, মলে ও আ়েরন) ভারী ধাতু িনাি হর়েরে।
মগালা শকব্শর়ো ব্রলন, ‘১২র্ট িারনর রধয ব্াব্ুব্াজার-েংলগ্ন ব্ুশড়গঙ্গা েব্রের়ে েূশষত।’
স্বারিয প্রভাব্: কযােশ ়ো ও শেো ক্তিনুক, িা ুক, ব্াগো, গলো শেংশড় ও অনযানয ারে জ া হরত পারর।
এগুরলা োও়োর াধযর কযােশ ়ো ও শেো ানুরষর িরীরর যাও়োর িুাঁশক আরে। আব্ার েূশষত পাশন মেরে
ব্যব্হার কররল পাশনরত থাকা শকেু ধাতব্ পোথ িাকেব্ক্ত
ি
জরত প্ররব্ি করর। ওই িাকেব্ক্তজ মথরক ধাতব্ পোথ ি
ানুরষর িরীরর যাও়োর আিঙ্কার কথা ব্লরেন শব্জ্ঞানীরা। এেব্ ধাতব্ পোথ কযানোররর
ি
কারণ হরত পারর।
আব্ার মকারনা মকারনার্ট স্না়েুতন্ত্র ব্া শকেশনর ক্ষশত করর।
তরব্ গরব্ষণা়ে মেোরনা হ়েশন মকান ভারী ধাতু র পশর াণ েহনী়ে ািার মের়ে মব্শি আরে। ে. েুলতান আহর ে
ব্রলন, ‘গরব্ষণার একর্ট পযা়ে
ি মিষ হর়েরে, মযোরন নতু ন প্রযুক্তির ব্যব্হার হর়েরে। এরপরর হ়েরতা ভারী ধাতু র
পশর াণ এব্ং মকান ধাতু ানব্ িরীরর েহনী়ে ািার মের়ে কতটা মব্শি, তা জানা যারব্।’
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