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প্রেস বিজ্ঞবি 
  

িাতাসসর মান পর্ যসিক্ষণ টুইটার হ্যাসেল প্র াষণা করল ঢাকাস্থ 

র্ুক্তরাষ্ট্র দতূািাস 
  

ঢাকা, ২৪প্রে জুলাই, ২০১৯- বাতাসের মান ববষয়ক যুক্তরাসের ববজ্ঞান দতূ ড. জেমে জে. 

শওয়াসরর েফর উপলসে যুক্তরাে দতূাবাে এর বাতাসের মান পয যসবেসের েনয নতুন টুইটার 

হ্যাসেল জ াষো কসরসে। তা হ্সে @Dhaka_Air। 
 

বাতাসের মান খুবই গুরুত্বপূে য একটট ববষয় যা বাাংলাসদসশর ঢাকা জেসক শুরু কসর যুক্তরােেহ্ 

ববসের েব যত্র প্রবতটট মানুসষর ওপর প্রভাব জফসল। এটট মানুসষর স্বাসযযর প্রবত এক ববশাল ও 

ক্রমবর্ যমান বববেক হু্মবক। অে যনীবতর ওপরও এটট বড় র্রসনর প্রভাব জফলসত পাসর। 
 

বাতাসের মান ভাসলা রাখার েনয েমার্ান উদ্ভাবসনর জেসত্র বনভযরসযাগ্য তেযউপাত্ত পাওয়া খুবই 

গুরুত্বপূে য ববষয় যা বেদ্ধান্ত বনসত েহ্ায়তা করসব। আমাসদর চারপাসশর বাতাসের মান উন্নত 

করসত বনভুযল তেয বনশ্চিত করা একটট গুরুত্বপূে য পদসেপ। যুক্তরাসের এনভায়রনসমন্টাল 

প্রসটকশন এসেশ্চির (ইবপএ) েসে অাংশীদারসত্বর মার্যসম পররাে দপ্তর ববেেসুড় যুক্তরাসের 

দতূাবাে ও কনেুযসলটগুসলাসত বাতাসের মান পয যসবেসের যন্ত্র যাপন কসরসে।  
 

ঢাকার যুক্তরাে দতূাবাে ২০১৬ োসলর জফব্র“য়াবর জেসক এখাসন বাতাসের মান পয যসবেসের যন্ত্র 

চালু জরসখসে। এর মার্যসম বাতাসের মান েম্পসকয তেয েরবরাহ্ করা হ্সয় আেসে যা েবার 

কাসে েহ্েলভয। এ োংক্রান্ত তেযউপাত্ত ইবপএ-র ওসয়বোইট AirNow.gov website 

,যুক্তরাে দতূাবাসের ওসয়বোইট এবাং এখন জেসক নতুন টুইটার হ্যাসেল @Dhaka_Air এ 

পাওয়া যাসে। জবশ কসয়কটট বাবেশ্চেযক স্মাটযসফান অযাসপও এ তেয বযবহ্ার করা হ্য়। 
 

েনগ্সের মসর্য েসচতনতা েৃটির েনয স্বে, তাৎেবেক তেযউপাত্ত বববনময় খুবই গুরুত্বপূে য। 

ববজ্ঞানী ও নীবতবনর্ যারকরা এেব উপাত্ত ববসেষে কসর েুবচবন্তত বেদ্ধান্ত জনওয়ার েুসযাগ্ পাসবন। 

প্রেেত, যুক্তরাে দতূাবাসের  বাতাসের মান পয যসবেসের তেযউপাত্ত বাাংলাসদসশর ববদমযান 

‘বিন এয়ার অযাে োেসটসনবল এনভায়রনসমন্ট’ (জকে) প্রসেক্ট এবাং জদশী ও আন্তেযাবতক 

েহ্সযাগ্ীসদর মার্যসম পাওয়া উপাসত্তর অবতবরক্ত। 
 

যুক্তরাে বববভন্ন র্রসনর প্রযুশ্চক্ত,নীবত ও গ্সবষো ববষয়ক কাে হ্াসত জনওয়া ও তা প্রসয়াগ্ করা 

অবযাহ্তভাসব এবগ্সয় বনসত বাাংলাসদসশর েসে কাে করসত আগ্রহ্ী। এর মার্যসম আমরা 

আগ্ামীসত বাতাসের মান উন্নত করসত েেম হ্সবা। 
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