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জাানন ফফাযত ফাাংরানদশনদয ভনধে রযশডনেন াঅতাংক কতটা রমৌশিক 
 

জাাননয পকুুশভা াযভানশফক শফদেৎ রকনে শফনফাযননয য রটাশকও ও এয াঅনানয ভানুলনদয এখন শদন 

কাটনছ রযশডনেন াঅতাংনক। াঅভযা হুজুনগ ফাাংগারীনদয ভনধে এাআ াঅতাংক াঅনযা রফশ, ানননকাআ রদ রছনেনছন, 

ানননক ছােনফন। াথচ রকউাআ প্রকৃত াফস্থা ফুঝা ফা জানায রচস্টা কযনছন না।  

 

াআদাশনাং াঅভযা াঅকান ফাতান মত রযশডনেনাআ খুনজ াাআ না রকন, াঅর ফাস্তফতা নরা প্রকৃশতয মত্রতত্রাআ এাআ 

শজশননয ছোছশে। াঅভানদয মা জানা দযকায তা নরা এাআ রযশডনেননয তকযা প্রাে ৮৫ বাগ প্রকৃশতাআ ততশয 

কনয। াঅয ভগ্র রযশডনেননয ভানধে ভানুনলয ততশয রযশডনেন (াযভানশফক শফদ্যেত রকে, ঔলধ শল্প, 

দারাননকাঠা াআতোশদ) এয শযভান নরা তকযা ভাত্র ১ বাগ।  

 

রযশডনেন ভরূত ছোে রযশডওএকশটব াশটিনকর রথনক। যীনয মখন এয ভাত্রা াননক রফনে মাে তখন এয রথনক 

তৈযী ওয়া আচ্য়ানাইচ্র্ন DNA এয molecular bonds গুনরানক রবাংনগ রপরনত ানয মায কাযনন কেন্সায এয 

ঝুশক রফনে রমনত ানয। 

 
নীনচয ছশফশট রখোর কযনর ফুঝা মানফ শক শযভান রযশডনেন মিন্ত াঅভানদয রকান স্বাস্থেঝুশক থানক না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এখন াঅশ রটাশকও ও এয াঅনানয এরাকায রযশডনেননয ভাত্রা কতটকুু শফজ্জনক। রটাশকওয শন্জুনকা 
এরাকাে াঅজনকয রযশডনেন এয ভাত্রা নরা ০.১০৯ microsieverts per hour াঅয রটাশকওয ানাআ াঅভায 

এরাকাে এাআ ভূহুনতি রযশডনেন নরা ০.০৭৮। এখন াঅর শফলেটা নরা রটাশকও ও এয াঅনানয এরাকায 

এাআ রযশডনেননয ররনবর নরা ান্য াননক রদনয প্রাকৃশতক রযশডনেননয রচনেও াননক াননক কভ। রমভন 

বাযনতয রচন্নাাআনেয রকযারাে ভানুল গনে ৩.৪২microsieverts per hour রযশডনেননয ভানঝ ফা কনয রমটা 
রটাশকওয ফতিভান রযশডনেননয রচনে ৩১ গুন রফশ।  

একাআবানফ ব্রাশজর াঅয সুদাননয ভানুল গনে ৪.৫৭ microsieverts per hour প্রাকৃশতক রযশডনেননয ভানঝ থানক 

মা রটাশকওয াঅজনকয রযশডনেননয রচনে প্রাে ৪১ গুন রফশ।  

 

গত াত শদনন শনউাআেনকিয গে রযশডনেন শছর 0.0৯৫microsieverts per hour মা ফতিভান রটাশকওয গে 

রযশডেননয প্রাে কাছাকাশছ। তানর চাযশদনক রটাশকওয রযশডনেন রফনে মাওোয রমফ খফয তায কাযনটা শক? 

াঅর ফোয নরা পকুুশভায াওোয প্লানন্ট শফনফাযননয াঅনগ রটাশকওনত গে রযশডনেন শছর ০.০৩৩৮ 

microsieverts per hour.  
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এখন াঅশ রটাশকও ও এয াঅনানয এরাকায রযশডনেননয ভাত্রা কতটুকু শফজ্জনক। রটাশকওয 
শন্জুনকা এরাকাে াঅজনকয রযশডনেন এয ভাত্রা নরা ০. ১০৯ microsieverts per hour াঅয রটাশকওয 
ানাআ াঅভায এরাকাে এাআ ভূহুনতি রযশডনেন নরা ০. ০৭৮। এখন াঅর শফলেটা নরা রটাশকও ও 
এয াঅনানয এরাকায এাআ রযশডনেননয ররনবর নরা ান্য াননক রদনয প্রাকৃশতক রযশডনেননয 
রচনেও াননক াননক কভ। রমভন বাযনতয রচন্নাাআনেয রকযারাে ভানুল গনে ৩. ৪২ microsieverts per 

hour রযশডনেননয ভানঝ ফা কনয রমটা রটাশকওয ফতিভান রযশডনেননয রচনে ৩১ গুন রফশ। 
একাআবানফ ব্রাশজর াঅয সুদাননয ভানুল গনে ৪. ৫৭ microsieverts per hour প্রাকৃশতক রযশডনেননয 
ভানঝ থানক মা রটাশকওয াঅজনকয রযশডনেননয রচনে প্রাে ৪১ গুন রফশ। 
  
গত াত শদনন শনউাআেনকিয গে রযশডনেন শছর 0. 0৯৫ microsieverts per hour মা ফতিভান রটাশকওয 
গে রযশডেননয প্রাে কাছাকাশছ। তানর চাযশদনক রটাশকওয রযশডনেন রফনে মাওোয রমফ খফয তায 
কাযনটা শক? াঅর ফোয নরা পকুুশভায াওোয প্লানন্ট শফনফাযননয াঅনগ রটাশকওনত গে 
রযশডনেন শছর ০. ০৩৩৮ microsieverts per hour । 
 
গতকার শাংগাযু াঅয রন্ডনন ঘন্টাে  রযশডেননয ভাত্রা শছর মথাক্রনভ ০.০৯ ভাাআনক্রা শবাটি ও ০.০৮ ভাাআনক্রা 
শবাটি। সুতযাাং রটাশকওয রযশডনেন শননে াঅতাংশকত ওোয শক াঅনদৌ রকান মুশি াঅনছ?  ফছনয ১০০ ভাাআনক্রা 
শবাটি ফা ঘন্টাে প্রাে ১১.৪২ ভাাআনক্রা শবাটি রযশডনেননয নীনচ নর রকান প্রকায কেন্সানযয ঝুশক ফা রকান 

প্রকায স্বাস্থেঝুশক থানক না। রটাশকওয ফতিভান রযশডনেন মশদ াঅনযা একফছযও থানক তফু ফছয রনল এয শযভান 

নফ ১  শভশর শবাটি মা ফছনযয গ্রননমাগে ভাত্রায ১০০ বানগয এক বাগ।  রকান রকান তথে ভনত ভাত্র একটা 
শগানযট ান কযনর ১৪০ ভাাআনক্রা শবাটি (14 mrem) রযশডনেন রদনয ভনধে ঢুনক।াঅফায ান্য তথেভনত শদনন 

১/২ োক শগানযট ানন ফছনয ৮০,০০০ ভাাআনক্রা শবাটি (8000 mrem) রযশডনেন রদনয ভনধে ঢুনক। 

শগানযনটয ভধেকায Lead-210 এফাং Polonium-210 এাআ রযশডনেননয উৎ। এভশন কনয এক্স-রয রথনক শুরু 

কনয াঅভানদয রদনয গােীয কানরা রধাো-ফশকছুনতাআ রযশডনেননয ছোছশে। এয ভনধোআ াঅভানদয ফফা, তাাআ 

ঠাৎ কনযাআ না ফনুঝ এয বনে াঅতাংশকত ওোয শকছ ুনাাআ। 
 

ফাতানয ানথ ানথ াশননত রযশডেন শননেও ভানুল বোব াঅতাংশকত। রটাশকও ও াঅনানয এরাকায 

টোনয াশননত রযশডওএকশটব াঅনোশডন ও শশজোভ াওো মানে। াঅনর গরু ছাগর া ভুযশগয ভাাং রথনক 

শুরু কনয াক শি পরভূর খাফায াশন এফাং প্রকৃশতয প্রাে ফ খাদেদ্রনফোআ শকছ ু রযশডনেন থানক মা াঅভযা 
প্রশতশনেত খাাআ। ত্রফভাচ্ন ভ্রভণ কযায ভয় যম খাদ্ে ত্রযচ্ফন কযা য়, ৈাচ্ক র্ীফাণ্ণভুুক্ত কযা য় যযত্রিচ্য়ন 
ত্রদ্চ্য়। এভনশক শকছ ু রদ তানদয পরভূর ও ান্য খাদেদ্রনফে শযশভত ভাত্রায রযশডনেন শদনে র্ীফাণ্ণভুুক্ত কনয 
থানক।  
 
গত যশু জাাননয শনজুকু ওোনডিয টোনয াশননত রযশডওএকশটব াঅনোশডন ও শশজোভ শছর মথাক্রনভ  5.1 

Bq/kg ও  0.90 Bq/kg । াআউনযাএোটভ গাাআডরাাআন  ানুমােী রযশডওএকশটব াঅনোশডননয রেনত্র নফিাচ্চ 

গ্রননমাগে ভাত্রা নরা 150 Bq/kg or Bq/l for infant food; 500 Bq/kg or Bq/l for dairy products; 2,000 

Bq/kg or Bq/l for other foods এফাং 500 Bq/l for liquids intended for consumption। জাান Nuclear 

Safety Commission এয রপশট স্টেন্ডাডি াঅনযা নীনচ রট কযা। রমভন 100 Bq/kg or Bq/l for infant food 

(300 Bq/kg or Bq/l for adult)। 
 
সুৈযাাং খাফায দ্াফায ও ট্োচ্য াত্রন এই যরচ্বচ্রয ধাচ্যকাচ্েও এখনও যৌোয়ত্রন। যট্াত্রকওয কানাভাত্রয াওয়ায 
প্লাচ্টট্ এক ভচ্য় 210 Bq/l  আচ্য়াত্রিন াওয়া ত্রগচ্য়ত্রের যফৈজীচ্ৈ মা কচ্ভ ত্রফদ্ীভায ত্রনচ্য যচ্র এচ্চ্ে।  
অচ্নচ্ক ফচ্রন অল্প ত্রযভান যযত্রিচ্য়ন রাগচ্রও এয এচ্পক্ট থাকচ্ৈ াচ্য। এট্া এচ্কফাচ্যই বুর কথা। আচ্র 
যযত্রিচ্য়ন যরচ্বরট্া ত্রক ত্রযভান ফাড়চ্র ত্রযত্রহত্রৈয বয়াফৈা কৈট্ুকু চ্ফ ৈা ফুঝচ্ৈ যযচ্যাচ্নাত্রফর দুঘজট্নায 
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একট্া উদ্াযন ট্ানা মায়। ১৯৯৩ াচ্র IAEA এয এক গচ্ফলনায় যদ্খা যগচ্ে যযচ্যাচ্নাশফর দ্যঘিটনায ছে ফছয 

নযও দূ্ঘজট্না হর যথচ্ক ১০০০ ত্রক ত্রভ (৬০০ ভাইর) দূ্চ্য দ্ত্রিন নযওচ্য়চ্ৈ ফন্য ত্রযচ্নয ভাাংচ্ ২০, ০০০ 
Bq/kg ও যবড়ায ভাাংচ্ ১০, ০০০Bq/kg ভািায যযত্রিয়চ্নয অত্রিত্ব াওয়া ত্রগচ্য়ত্রের। সুৈযাাং এখন মজন্ত 
র্াাচ্ন যম ত্রযভান যযত্রিচ্য়ন াওয়া মাচ্ে ৈা যযচ্যাচ্নাত্রফর দুঘজট্নায ৈুরনায় ত্রকেুই না। ত্রফচ্ল কচ্য মাযা 
যট্াত্রকও ফা ৈায আচ্াচ্য এরাকায় থাচ্কন,  ৈাচ্দ্য আৈাংত্রকৈ ওয়ায খুফ ফড় কাযন এখচ্না তৈত্রয য়ত্রন 
ফচ্রই ধচ্য যনয়া মায়।  
 
ফচ্চ্ল একট্াই কথা,  ত্রনচ্র্ আৈাংত্রকৈ চ্ফন না,  আয অচ্ন্যয ভাচ্ঝও আৈাংক েড়াচ্ফন না। 
 

 
তথেতূ্রাঃ াশনশগশয এয ব্লগ, ফাাঁধ বাঙায াঅওোজ 


