
পারদ eকিট িবষাk ধাতু   
ল ােবােরটিরেত পারদ ব বহার সmেক সতকীকরণ 

 
পারদ 
 
পারদ eক িবেশষ ধরেনর ধাতু। চকচেক তরল, দখেত বশ সুnর। ei ধাতুর aেনক 
gণ আেছ। কােনা যেntর মেধ  বd aবsায় aেনক নীচু থেক aেনক uc তােপ eকi 
আচরণ কের। eছাড়া খুবi asc aথচ চকচেক হoয়ায় কঁােচর মেধ  পড়া যায় সহেজ। 
ফেল তাপ eবং চাপ মাপার যেnt ei ধাতুর বhল ব বহার।   
 
aন িদেক ei ধাতু খালা aবsায় থাকেল sাভািবক তাপমাtা o চােপ ধীের ধীের বাে  
পিরণত হয়। ei বা  আেশপােশর বাতােস মেশ। বাতােস িমেশ পারদ দীঘ সময় 
বায়ুম েল থেক যায়, বhদূর চলাচল করেত পাের আবার নানান কারেণ পৃিথবীেত নেম 
আেস। পিরেবেশ িবিভn ধরেণর রাসায়িনেকর সে  িমেশ নানাধরেনর aৈজব o জব 
যৗগ তির কের।  

 
পিরেবেশ পারদ  
 
িশlিবpেবর r থেক আজ পযn পৃিথবীর পিরেবেশ পারেদর মাট পিরমাণ pায় di 
থেক চারgণ বেড় গেছ। eর pধান কারণ মানুেষর িবিভn িkয়াকলাপ। িবিভn 
pেয়াজেন খিন থেক পারদ তুেল ব বহার করা হেয়েছ। আবার খিনজ jালািন, িবেশষত 
িবd ৎ uৎপাদেনর জন  কয়লা jালােনার ফেল বশ িকছু পিরমাণ পারদ পিরেবেশ িমেশ 
গেছ।  ei pিkয়া eখনo চলেছ।  

 
পিরেবেশ পারেদর uপিsিত aত n kিতকর। পারদ বা  িবষাk। মৗল পারদ খালা 
পেড় থাকেল তা বা  হেয় িন: ােসর সে  শরীের ঢুেক পেড় aথবা চামড়ার ম ধ  িদেয় 
শরীের pেবশ কের। বাতােস eবং জেল পারদ থেক য সব যৗগ তির হয় তার 
কেয়কিট aত n হািনকর। সব থেক বেড়া িবপদ হল পিরেবেশ পারদ জব pিkয়ায় 
মিথল (methyl) মাকুিরেত পিরণত হয়। eিট eকিট মারাtক িবষ। eiজন  সারা 
পৃিথবীেত মেন করা হয় পিরেবেশ পারেদর uপিsিত sােs র পেk aত n িবপjনক। 
 
eiসব কারেণi oয়াl হলথ aগানাiেজশন (h) eবং রা সে র পিরেবশ কমসূচী 
(iuেনপ) সারা পৃিথবীেত পারেদর ব বহার kমশ: কিমেয় সm ূণ বn কের িদেত বেলেছ। 
পিরেবেশ মিথল মাকুির তির বn করা রা সে র পিরেবশ কমসূচীর aন তম pধান 
দািয়t হেয় uেঠেছ।  
 



 
 
িশkা kেt ল ােবােরটিরেত পারেদর ব বহার কাথায় কাথায়?   
 

  নানাধরেণর মাপার য nt যমন থােমািমটার, ব েরািমটার, বেয়লস a াপােরটাস, 
ক েলােমল iেলকে াড, িপ eiচ িমটার, পলস কিমuেটটর, িভসকিসিট 
a াপােরটাস, pািটনাম iেলকে াড, িবuম ক ােলািরিমটার, ম ােনািমটার, 
িsগেমাম ােনািমটার, হাiেgািমটার ; 

  নানাধরেনর রাসায়িনক িবিkয়ায় যমন মারিকuিরক kারাiড, মারিকuরাস 
kারাiড, মারিকuিরক akাiড, মারিকuিরক সালফাiড, মারিকuিরক 
নাiে ট, মারিকuিরক আেয়াডাiড, মারিকuিরক bামাiড, মারিকuিরক 
ারাiড, মারিকuিরক a ািসেটট, নসলার িরeেজn iত ািদ।    

 
ল ােবােরটিরেত িকভােব পারদ দূষণ ঘটেত পাের?   
 
মাপার যntgিল, িবেশষত থােমািমটার, ব ােরািমটার বা িsগেমাম ােনািমটার, ভ ঙ 
pায়শi মৗল পারদ ল ােবােরটিরেত নানা জায়গায় ছিড়েয় যায়। aেনক সময় িবিভn 
যেnt পারদ ভরা হয়। আবার পারদ যেহত ুeক আকষণীয় পদাথ, ছাt ছাtীরা তা হােত 
িনেয় খলা কের। িকnt খালা aবsায় পারদ খুব কম পিরমােণ থাকেলo তা মারাtক 
িবষিkয়া ঘটােত পাের। যেntর মেধ  যতkণ মৗল পারদ থােক ততkণ সমস া না হেলo 
বাiের aিত al মাtায় আনেল বা পেড় থাকেলo তা থেক বা  তির হয় eবং রাগী o 
sাs কমীেদর িন:sাস eবং চামড়ার মধ  িদেয় তা শরীের pেবশ কের। ফুসফুেসর kুd kুd 
িছd সহেজ পিরেয় যায়। যকৃত o চিবর মেধ  িমেশ কndীয় sায়ুতেntর কাষgিল ত 
pেবশ কের মিsে র grতর kিত করেত পাের। িকডিনরo দাrণ kিত হেত পাের। (Ref : 
WHO – Inorganic Mercury, Environmental Health Criteria; 118, Geneva, Switzerland)। 
eছাড়া মাথাধরা, কঁাপুিন, ঘুেমর ব ঘাত, দৃি  o শানার kমতা কেম যাoয়া, পিশ 
স ালেনর সমস া eবং মৃতু  পযn হেত পাের। eকিট থােমািমটাের 0.5 থেক 2 gাম 
পযn পারদ থােক। aন িদেক বাতােস pিত ঘনিমটাের .05 িমিলgাম পারদ বা  
থাকেলi তা িবপjনক হেত পাের। aথাৎ eকিট থােমািমটার ভেঙ যিদ 1 gাম পারদ 
বেরায় o বা ীভূত হয় তাহেল তার থেক 20 ঘনিমটার eলাকা িবষাk হেব।   

 
eছাড়াo ল েবােরটির থেক পারদ পিরেবেশ যাoয়ার eক grtপূণ পথ হল নদমা। 
uপযুk িনয়ntণ ব বsা না থাকায় ল েবােরটিরেত যnt ভেঙ যাoয়ার ফেল মৗল পারদ, 
ল াবেরটির থেক িবিভn পারেদর যৗগ নদমা িদেয় জেল চেল যায়। সখােন তার বিশর 
ভাগ aংশ মারাtক মিথল মাকুিরেত পিরণত হয়। মাt eক চামচ পিরমান পারদ 
পিরেবেশ eেল তা eকিট বেড়া জলাশেয়র জল দূিষত করার পেk যেথ ।  
 



পারেদর aন ান  জব eবং aৈজব যৗগ থেক sায়ুতnt eবং িকডিন kিতgs হয়, বুিd 
ন  হয়, চামড়ার নানা রাগ হয়, পিশ dবল হয়, হজেমর সমস া হয়।  
 
সব থেক kিত হয় eর জব যৗগ মিথল মাকুির তির হেল। ei যৗগিট জলজ pাণী 
যমন মােছর মেধ  জমেত থােক। eরপর ছােটা মাছ থেক বেড়া মােছ gিণতক হাের 
বাড়েত থােক। eভােব খাদ  শৃ েল ঢুেক পেড় uপেরর িদেকর aন ান  pাণী eবং 
িবেশষত মানুেষর শরীের জমেত o বাড়েত থােক। ei মিথল মাকুির sায়ুতেntর uপর 
মারাtক pভাব ফেল। িবেশষত বাcা দর kেt eর pভাব aেনক বিশ। িবেশষত 
rেণর পেk তা মারাtক। eiজন  মােয়র শরীের মিথল পারদ eকিট pকা  uেdেগর 
িবষয় । 2005 সােলর আেমিরকার eকিট সমীkায় দখা গেছ য ei শতাbীেত pিত 
বছর 3 লk থেক 6 লk িশ র রেk পারেদর পিরমাণ pিত িলটাের 5.8 
মাiেkাgােমর বশী। ei পিরমাণ পারেদর uপিsিত িশ েদর sাভািবক বুিdবৃিt ন  
কের। aন  কােনা দেশ eরকম সমীkা হয় িন, হেল জানা যত িবপেদর মাtা কত 
ব পক। তেব পি মবে  ‘িদশা’ eবং ‘টিkk িলংক’-eর 264িট মােছর নমুনা িনেয় 
eকিট সমীkায় দখা গেছ eর মেধ  50 শতাংেশর বিশ নমুনায় িবপjনক মাtায় 
মিথল মাকুিরর uপিsিত। 

 
ল ােবােরটিরেত পারেদর ব বহার কমােনা যায় িক কের? 
 
aন t পারেদর ব বহার ধীের ধীের কিমেয় িবকl ব বsা চালু করার িসdাn গৃহীত হেলo 
বা চালু হেলo ল ােবােরটিরেত যেহতু পারেদর gণাবলীর uপর িনভর কের িকছ ু মৗিলক 
িশkা দoয়া হয়, তাi eখনi হয়ত সবেkেt পিরবতন সmব নয়। িকnt িকছ ু kেt 
িবকl ভেব দখা যেত পাের। 
 
যমন a া মািনয়া পরীkা করার সময় মারিকuরাস নাiে ট বা নসলার পপার 
ব বহােরর পিরবেত ফনপথিলন পপার ব বহার করা যায়, 
 
Sn II পরীkার সময় মারিকuিরক kারাiেডর পিরবেত ক েকািথিলন িবকারক ব বহার 
করা যায়, 
 
Zn II পরীkার সময় a া মািনয়াম মারিকuিরথােয়াসায়ােনট তিরর মাধ েম না িগেয় িজ  
সালেফট বা িজ  ফেরাসায়নাiড ব বহার করা যেত পাের। 
 
তেব sুল কেলেজ পড়ােশানার kেt ei পিরবতনgিল uপযুk কতৃপেkর িসdাn eবং 
aনুেমাদন সােপk।  
 
িকnt য িবষয়টা aত n জrরী তা হল পারদ যেntর ব বহার, পারদ ব বহার, পারদ o 
পারদ যৗগ বেজ র িনয়ntণ iত ািদ সmেক aত n সতকতা।  

  পারদ কখেনা খালা জায়গায় বা খালা aবsায় রাখা uিচৎ নয়।  



  পারদ কখেনা হােত বা শরীেরর aন  কােনা aংেশর sেশ আনা uিচৎ নয়। 
  পারদ কখেনা নদমায় বা পিরেবেশ চেল যেত দoয়া uিচৎ নয়। 

পারদ যnt ভে  গেল িক করা দরকার?  
 
ei িবষয়িট খুব grtপূণ। সবেথেক জrির হল ছাt, ছাtী eবং ল েবােরটির কমীেদর 
সেচতন হoয়া। পারদ থােক eমন যnt ল ােবােরটিরেত pায়i ভােঙ। কখেনা কখেনা যেnt 
পারদ ভরেত হয়। তখেনা পারদ বাiের পেড় যায়।   
 
ল ােবােরটিরেত তাi eকিট পারদ িনয়ntণ িকট রাখা দরকার। তােত রাখা দরকার – 
epন, মুেখাশ, নাi াiল gা  স, dিট কাড বাড, ছুচঁ ছাড়া িসির  aথবা পার, িসল 
করা যায় eমন pািsেকর ছােটা বাতল, আঠা টপ, সালফার পাuডার eবং িজ  
পাuডার, eকিট াশ লাiট, পারদ বজ  িনয়ntেণর িনেদিশকা।     
 
কখেনা কােনা যnt ভেঙ পারদ ছিড়েয় পড়েল ধােপ ধােপ যা করেত হেব –  
 

  যথাসmব জানালা দরজা খুেল িদেত হেব, ঘর খািল কের িদেত হেব; 
  ঘেরর মেধ  বাতাস স ালন কের - eমন eয়ার কিnশনার যnt বn কের িদেত 

হেব িকnt ঘেরর বাতাস বার কের দয় eমন যnt চািলেয় রাখেত হেব; 
  পারেদর টুকেরাgিল কাডেবাড ব বহার কের eকt কের তুেল aেধক জল ভিত 

pািsক বাতেলর মেধ  ঢাকােত হেব, কােনা aবsােতi ঝঁাটা aথবা ভ াকুয়াম 
িkনার ব বহার করা চলেব না;  

  ছােটা ছােটা টুকেরাgিল যােত সহেজ দখা যায় তার জন  সংি  eলাকায় 
সালফার পাuডার ছিড়েয় িদেত হেব; 

  পারেদর বা ীকরণ রাধ করেত িজ  পাuডার ছড়ােত হেব;  
  ছােটা টকুেরাgিল িসির  বা পার িদেয় তুলেত হেব eবং eকi pািsক 

বাতেল রাখেত হেব; 
  pািsক বাতলিট ঢাকনা িদেয়, আঠা টপ িদেয় িসল কের আেরা eকিট ধাতুর 

বােkর ( ছােটা িবsুেটর কৗেটা) মেধ  লেবল িদেয় রাখেত হেব, পের তা পারদ 
যnt pstতকারক কাmািন ক পাঠােত হেব aথবা সাবধােন িনিদ  কােরা 
তtাবধােন বাখেত হেব।  কােনা aবsােতi মৗল পারদ বা পারেদর কােনা যৗগ 
বজ  নদমা িদেয় চেল যেত দoয়া চলেব না, তা eকিট pািsক ব ােগ রেখ 
লেবল িদেয় রাখেত হেব। পের িবপjনক বজ  রাখার (Hazardous Waste 

Landfill) জায়গায় পাঠােত হেব; 
  পারদ যnt ভা ার pিতিট ঘটনা িলিপবd কের রাখেত হেব।  

 


