
আগামী প্রজন্মের জন্য চাই বাসন্ম াগ্য পৃথিবী 

সসথিনা আক্তার 

জাথিসংন্মের উন্মযান্মগ ২০৩০ সান্মির মন্মে একটি সুন্দর থবশ্বগড়ার িন্মযে সেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) িযে মাত্রা গৃহীি হন্ময়ন্মে। 

এসথিথজ’র ১৭টি অভীন্মষ্টর মে ১৫ নম্বন্মর আন্মে ‘স্থিজ জীবণ’ বাস্তবায়ন্মন িথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণািয় সহন্ম াগী মন্ত্রণািয় থহন্মসন্মব গুরুত্বপণ ণ ভূথমকা 

পািন করন্মে। 

 

থবজ্ঞান্মনর অগ্র াত্রা আজ আমান্মের জীবন্মন গথি এন্মন থেন্ময়ন্মে। প্রথিথেন থবজ্ঞান্মনর আথবষ্কার ও অগ্র াত্রা আমান্মের মুগ্ধ করন্মে। েন্মর বন্মস 

ইন্টারন্মনে এর মােন্মম সগাো থবশ্বন্মক  আমরা সেখন্মি পাথি। থবজ্ঞান আমান্মের সচাখ খুন্মি থেন্ময়ন্মে।  থকন্তু থবজ্ঞান্মনর অপপ্রন্ময়াগ ও অথনয়মিাথন্ত্রক 

ব্যাবহার সিন্মক আনন্মে থবপ ণয়। সিমথন পথিথিন ও প্লাথিক দ্রন্মব্যর নানামুখী ব্যবহার আমান্মের পথরন্মবশন্মক গ্রাস করন্মে। আমরা আমান্মের পূন্মব ণর 

অভোস িোগ কন্মর আধুথনকিা ও উন্নয়ন্মনর নান্মম প্রথিথনয়ি পথরন্মবন্মশর যথি কন্মর চন্মিথে। আমরা পন্মের চাকথচকে বৃথিন্মি সহন্মজ বহনন্ম াগ্য বা 

সামান্য আরামআয়ান্মশর জন্য অথিমাত্রায় প্যান্মকেজাি, সবািিজাি পন্মের থেন্মক ঝুন্মক পড়থে । সারান্মেন্মশর আনান্মচ কানান্মচ সেন্ময় সগন্মে  এই 

প্যান্মকথজং ও সবািিজাি পে।  া সকান্মনা সকান্মনা সযন্মত্র সামান্য সুথবধা বন্ময় আনন্মিও সামথগ্রকভান্মব সীমাহীন  যথি সাধন করন্মে। পথিথিন 

(polythene) হন্মি ইথিথিন্মনর পথিমার। এটি অিেন্ত পথরথচি প্লাথষ্টক। উচ্চচাপ (১০০০ - ১২০০ atm) ও িাপমাত্রায় (২০০°C) সামান্য 

অথিন্মজন্মনর উপথস্থথিন্মি িরিীভূি হন্ময় অসংখ্য ইথিথিন্মনর অণু (৬০০-১০০০, মিান্তন্মর ৪০০-২০০০ অণু)  পথিমারাইন্মজশন প্রথিয়ায় সংযুক্ত হন্ময় 

পথিথিন গঠন কন্মর। পথিথিন সাো, অস্বি ও নমনীয় থকন্তু শক্ত প্লাথিক। এথসি, যার ও অন্যান্য দ্রাবক দ্বারা আিান্ত হয় না। উত্তম িথড়ৎ অন্তরক।  

 

পথরন্মবন্মশর প্রথিটি উপাোন্মনর সুসমথিি রূপই হন্মিা সুস্থ পথরন্মবশ। এই সুসমথিি রূন্মপর ব্যিেয় েেন্মি পথরন্মবশ দূষণ হয় এবং পথরন্মবন্মশর 

স্বাভাথবক মাত্রার অবযয় সেখা সেয়। মাটি, পাথন, আন্মিা, বািাস, জিাশয়, হাওর, নে-নেী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পব ণি, থহমবাহ, মরুভূথম, 

বায়ুমণ্ডি, বাথরমণ্ডি, সমেমািা, চন্দ্র, সূ ণ ইিোথে এবং পথরন্মবন্মশর সজীব উপাোনগুন্মিা উথিে, প্রাণী, অণুজীব ইিোথের সমিন্ময় সৃথষ্ট হন্ময়ন্মে 

প্রাকৃথিক পথরন্মবশ। এ পথরন্মবন্মশর মন্মে থবরাজ করন্মে মানব কর্তণক সৃষ্ট পথরন্মবশ, স মন- েরবাথড়, গ্রাম-শহর, সুউচ্চ ভবন, থশযাপ্রথিষ্ঠান, 

হাসপািাি, রাস্তাোে, সসতু, বাঁধ, সমাের ান, সরিওন্ময়, উন্মড়াজাহাজ, রন্মকে, থিমার, ইেভাো, থবদ্যেৎ, থশল্পকারখানা, ইন্টারন্মনে, সরথিজান্মরের, 

এয়ার কথিশনার, জাহাজ-থশল্প, অস্ত্র-কারখানা, পারমাণথবক চুথি ইিোথে। সুিরাং প্রাকৃথিক ও মানবসৃষ্ট উভয় পথরন্মবন্মশর সমিন্ময়ই সৃথষ্ট হন্ময়ন্মে 

আমান্মের এ সুন্দর পথরন্মবশ। একটি ভারসাম্যপূণ ণ পথরন্মবন্মশর জন্য অজীব ও সজীব প্রথিটি উপােন অিেন্ত গুরুত্বপূণ ণ। সভৌথিক, রাসায়থনক ও জজথবক 

কারন্মণ এ উপাোনগুন্মিার মন্মে স  সকান্মনা একটির ব্যাপক পথরবিণন েেন্মি সামথগ্রক পথরন্মবন্মশর ওপর এর থবরূপ প্রভাব পন্মড় এবং পথরন্মবশ দূষণ 

হয়। মানুন্মষর অসন্মচিনিা এবং অথনয়থন্ত্রি আচরন্মণর কারন্মণই পথরন্মবশ দূষণ হন্মি ও জীবববথচত্রে হুমথকর মুন্মখ পড়ন্মে।  

 

আমান্মের থনিেপ্রন্ময়াজনীয় ব্যবহার দ্রন্মব্যর সমাড়ন্মক প্রথিথেনই পথিথিন এবং প্লাথিক সমাড়ক ব্যবহার করা হন্মি এবং ওই দ্রব্যগুন্মিা 

ব্যবহান্মরর পর বজণে থহন্মসন্মব পথিথিন এবং প্লাথিন্মকর সমাড়কগুন্মিা সেন, রাস্তাোে, মান্মঠ-ময়োন্মন, নেী-নািা, খািথবি এবং ফসন্মির মান্মঠ সফিা 

হন্মি। পথিথিনই একমাত্র বস্তু পেবহন বা প্যান্মকেজাি করা োড়া এর আর সকান্মনা উপকাথরিা সনই। থবপরীন্মি রন্ময়ন্মে অসংখ্য যথিকর প্রভাব। 

এমনথক পথিথিনই একমাত্র বস্তু  ার দ্বারা ধ্বংস হন্ময় স ন্মি পান্মর একটি সেশ। পথিথিন ধীন্মর ধীন্মর মানুষন্মক মৃতুের থেন্মক সেন্মন থনন্ময়  ান্মি। পথিথিন 

উৎপােনকারী সিন্মক শুরু কন্মর এটির বাজারজািকারী ও ব্যবহারকারীরা প ণন্ত জটিি স্বাস্থেঝুুঁথকর মুন্মখ রন্ময়ন্মে।  

 

স্বাভাথবকভান্মব পথিথিন জীবাণু থবন্ময়াজে ( biodegradable) নয়। ব্যবহৃি পথিথিন্মনর পথরিেক্ত অংশ েীে ণথেন অপথরবথিণি ও 

অথবকৃি সিন্মক মাটি, পাথন ইিোথে দূথষি কন্মর। পথিথিন মাটির উব ণরিা হ্রাস কন্মর ও মাটির গুনাগুন পথরবিণন কন্মর সফন্মি। পথিথিন সপাড়ান্মি এর 

উপাোন পথিথভনাইি সলারাইি পুন্মড় কাব ণন মন্মনািাইি উৎপন্ন হন্ময় বািাস দূথষি কন্মর । পথিথিন্মনর ব্যাগ ও অন্যান্য থজথনস শহন্মরর পয়ঃথনষ্কাশন 

ব্যবস্থায় প্রথিবন্ধকিা সৃথষ্ট কন্মর। বুথড়গঙ্গাসহ ঢাকার চারপান্মশর নেীগুন্মিার িিন্মেশ কন্ময়ক থমোর গভীর পথিথিন্মনর আস্তরন্মণ সঢন্মক আন্মে। 

অথনয়থন্ত্রি প্লাথিক ও থশল্পকারখানার রাসায়থনন্মক নেীর পাথন দূষণ োড়াও মাটির গুনাগুন ও ভূগন্মভ ণ পাথন থনষ্কাশন্মনর স্বাভাথবক প্রথিয়া ব্যহি 

হওয়ায় পাথনর স্তর দ্রি নীন্মচ সনন্মম  ান্মি। ঢাকা শহন্মরর খাি ও থনম্নাঞ্চন্মিও কন্ময়ক ফুে গভীর পথিথিন্মনর স্তর জন্মম আন্মে। শহন্মরর সুেয়ান্মরজ 

িাইন্মন পথিথিন জমার কারন্মণ সামান্য বৃথষ্টন্মিই রাস্তাগুন্মিা পাথনবিিার থশকার হন্মি। এ বের ঢাকা উত্তর থসটি কন্মপ ণান্মরশন্মনর আওিাধীন ২২টি 

খাি সিন্মক ৭৯ হাজার েন পথিথিন বজণে অপসারন্মণর িথ্য জানা সগন্মে। ঢাকার দ্যই থসটি কন্মপ ণান্মরশন্মনর সংথিষ্ট কম ণকিণারা জাথনন্ময়ন্মেন, রাজধানীর 

সেন্মনজ থসন্মিন্মম জোম িাথগন্ময় রাখা আবজণনাগুন্মিার মন্মে সবন্মচন্ময় বন্মড়া সমস্যার কারণ পথিথিন। পথিথিন্মনর কারন্মণ অন্য সব আবজণনাও জে 

পাথকন্ময় িান্মক। িাই নগরবাসী  খন অপচনশীি পথিথিন রাস্তায় সফিন্মেন, িা বহুবের সকান না সকান সেন্মন আেন্মক িান্মক থকংবা বুথড়গঙ্গানেীসহ 

আশপান্মশর সকান জিাশন্ময় থগন্ময় জন্মম িান্মক। এ কারন্মণই পথিথিন বন্মজণে বুথড়গঙ্গাসহ ঢাকার চারপান্মশর জিাশয়গুন্মিা ভয়াবহ দূষন্মণর থশকার।  

 

পথরন্মবশ থবষয়ক আন্তজণাথিক সংস্থা আি ণ সি সনেওয়াকণ এক প্রথিন্মবেন্মন বিন্মে ,পথিথিন ও প্লাথিক বজণে উৎপােন্মন সারাথবন্মশ্ব 

বাংিান্মেশ এখন েশম স্থান্মন। সম্প্রথি এসন্মিা নামক এক সবসরকাথর সংস্থার সমীযা থরন্মপান্মে ণ প্রকাথশি হন্ময়ন্মে সেন্মশ কন্মরানাভাইরাস মহামারীকান্মি 

এক বেন্মর ৭৮ হাজার েন্মনরও সবথশ পথিথিন বজণে উৎপােন হন্ময়ন্মে। এর মন্মে শুধু রাজধানী ঢাকায় পাঁচ হাজার ৯৯৬ েন। গন্মবষণা থরন্মপাে ণ সিন্মক 

জানা  ায়, রাজধানীর একটি পথরবার গন্মড় প্রথিথেন ৪টি পথিথিন ব্যবহার কন্মর। সস থহন্মসন্মব শুধু রাজধানীন্মি ঢাকার মানুষই প্রথিথেন প্রায় ২ সকাটি 



পথিথিন ব্যবহার কন্মর। আর ব্যবহান্মরর পর  ত্রিত্র সফন্মি রান্মখ এসব পথিথিন। এ কারন্মণই রাজধানী ও আশপান্মশর এিাকা এখন ভয়ঙ্কর পথিথিন 

দূষন্মণর মুন্মখ। বাংিান্মেশ পথরন্মবশ আন্মন্দািন্মনর (বাপা) প্রকাথশি িথ্যমন্মি, শুধু রাজধানী ঢাকায়ই থেন্মন প্রায় ২ সকাটি পথিথিন ব্যাগ জমা হন্মি। 

আর থবন্মশ্ব প্রথিবের ব্যবহার হন্মি পাঁচ িাখ সকাটি পথিথিন।  

 

  পথিথিন্মন খাবার সংগ্রহ কন্মর িা গ্রহন্মণর ফন্মি মানব শরীন্মর বাসা বাঁধন্মে কোনসান্মরর মন্মিা প্রাণোিী সরাগ। বিণমান্মন সোন্মো–বন্মড়া সব 

ধরন্মনর সহান্মেি বা সরন্মস্তারাঁন্মি সেখা  ায় পথিথিন্মনর ব্যবহার। থবন্মশষজ্ঞন্মের মন্মি, পথিথিন্মন গরম খাবার ঢািার সন্মঙ্গ সন্মঙ্গ থবসন্মফিন-এ জিথর 

হয়। থবসন্মফিন-এ িাইরন্ময়ি হরন্মমানন্মক বাধা সেয়, থবকি হন্মি পান্মর থিভার ও থকিথন। থবসন্মিন-এ গভ ণবিী নারীর রন্মক্তর মােন্মম ভ্রূন্মণ চন্মি 

 াওয়ার কারন্মণ ভ্রূণ নষ্ট হন্মি পান্মর এবং সেখা থেন্মি পান্মর বন্ধোত্ব। সন্মযাজাি থশশুও থবকিাঙ্গ হন্মি পান্মর। পথিথিন্মনর ব্যান্মগ কন্মর থিন্মজ সরন্মখ 

সেওয়া খাবার গ্রহণ করন্মিও সমান যথি হন্মি িান্মক। পথিথিন ব্যাগ এবং প্লাথিক দ্রব্যসামগ্রী স খান্মন উৎপাথেি হন্মি সসখান্মনও প্রথিথনথয়িই 

মানবন্মেন্মহর জন্য যথিকর গ্যাস থনগ ণি হন্মি  া বায়ুমণ্ডন্মি থমন্মশ  ান্মি এবং পথরন্মবন্মশর জন্য মারাত্মক হুমথক হন্ময় োঁড়ান্মি । প্লাথিক পন্মের দূষণ 

সিন্মক পথরন্মবশন্মক বাঁচান্মি সন্মচিনিা জরুথর। পে উন্মযাক্তারাও এ সযন্মত্র ভূথমকা রাখন্মি পান্মরন। িারা  থে থকছু সুথবধা থেন্ময় সভাক্তান্মের কাে 

সিন্মক পন্মের প্লাথিক সমাড়ক, সবািি সফরি সনন, িাহন্মি অন্মনক বজণে সখািা পথরন্মবন্মশ েথড়ন্ময় পড়ন্মব না। বাংিান্মেশ পথিথিন ব্যাগ থনথষিকারী 

প্রিম সেশ। পথরন্মবন্মশর জন্য যথিকারক পথিথিন ব্যবহার বন্মন্ধ বাংিান্মেন্মশ সরকার ২০০২ সান্মি পথরন্মবশ সংরযণ আইন-১৯৯৫-এর সপ্রথযন্মি 

পথিথিন্মনর জিথর ব্যাগ ব্যবহার, উৎপােন, থবপণন এবং পথরবহন থনথষি করা হয়। আইন্মনর ১৫ ধারায় বিা হন্ময়ন্মে,  থে সকান্মনা ব্যথক্ত থনথষি 

পথিথিনসামগ্রী উৎপােন কন্মর িাহন্মি ১০ বেন্মরর কারােণ্ড বা ১০ িাখ োকা জথরমানা, এমনথক উভয় েন্মণ্ড েথণ্ডি হন্মি পান্মর। সসই সন্মঙ্গ পথিথিন 

বাজারজাি করন্মি েয় মান্মসর সজিসহ ১০ হাজার োকা জথরমানার থবধান করা হয়।  

  বিণমান্মন পথিথিন্মনর পাশাপাথশ ওয়ানোইম সবািি, সপ্লে, চামচ, কাপসামগ্রী ব্যবহান্মর মানুষ ঝুুঁন্মক সগন্মে। এগুন্মিার প্রথি এখনই দৃথষ্ট 

রাখন্মি হন্মব। পাশাপাথশ এই ভয়াবহিা সিন্মক মুথক্ত সপন্মি আমান্মেরন্মক পাে থশন্মল্পর থেন্মক সুনজর থেন্মি হন্মব। উৎকৃষ্ট মান্মনর পান্মের অন্যিম 

উৎপােক থহন্মসন্মব বাংিান্মেশ পান্মের সৃথষ্টশীি ব্যবহান্মরর মােন্মম প্লাথিক ও পথিথিন্মনর ব্যবহার হ্রাস করন্মি পান্মর।  স খান সিন্মক পথিথিন উৎপােন 

হন্মি সসসব কারখানার থবরুন্মি ব্যবস্থা থনন্মি হন্মব। পথিথিনসহ প্লাথিক পন্মের থবকল্প থহন্মসন্মব পথরন্মবশবান্ধব সমাড়ক ও পন্মের ব্যবহার বৃথিন্মি 

থবথনন্ময়াগ ও থবপণন ব্যবস্থাপনান্মক উৎসাথহি করন্মি হন্মব। পথিথিন ও প্লাথিন্মকর কাঁচামাি আমোথন ও উৎপােন্মনর  িাি ণিা থনরূপন ও থনয়ন্ত্রন্মণ 

পথরন্মবশ অথধেফিরসহ সংথিষ্ট সকিন্মক আন্মরা কন্মঠার হন্মি হন্মব। পথিথিন থনথষি কন্মর পান্মের ব্যাগ ব্যবহার বােিামূিক করার পাশাপাথশ 

আইন্মনর  িা ি প্রন্ময়াগ ও মথনেথরং থনথিি করন্মি হন্মব। পথিথিন্মনর ব্যবহার কথমন্ময় আনার সান্মি সান্মি এর পুন ণব্যবহার ও থরসাইথলংসহ সামথগ্রক 

বজণে ব্যবস্থাপনান্মক থবশ্বমান্মন উন্নীি করার কা ণকর পেন্মযপ থনন্মি হন্মব। পথরন্মবশ ও বন মন্ত্রণািয় িথ্য মন্মি, বাংিান্মেন্মশ পথিথিন বা প্লাথিক 

ব্যান্মগর থবকল্প থহন্মসন্মব পােজাি পন্মের ব্যবহার বাড়ান্মি ১৭ টি পন্মের সংরযণ ও পথরবহণ পান্মের ব্যান্মগর ব্যবহার বােিামূিক করা 

হন্ময়ন্মে।  সরকান্মরর একার পন্ময সারান্মেন্মশ এটি িামান্মনার অথভ ান চািান্মনা সম্ভব নয়। িাোড়া মানুষন্মক সবাঝান্মনা হন্মি সবচাইন্মি  বন্মড়া চোন্মিঞ্জ। 

পথিথিন্মনর ব্যাবহার সরান্মধর থবষয়টি সেশব্যাপী স  গুরুত্ব হাথরন্ময়ন্মে সসটি বাজান্মর সগন্মি বা রাস্তায় সামান্য একটু হাঁেন্মিই সবাঝা  ায়। সমুন্মদ্রর 

প্লাথিক দূষণ সরান্মধ জাথিসংে প্রণীি সরজুন্মিশন্মন ২০০টি সেশ ইন্মিামন্মে স্বাযর কন্মরন্মে। সথিথিি উন্মযান্মগর মােন্মম প্লাথিক ও পথিথিন্মনর 

থবকল্পন্মক সহজিভে করন্মি হন্মব। কথমউথনটিথভথত্তক বজণে ব্যবস্থাপনা বাড়ান্মি হন্মব।  

 

পথরন্মবশ, বন ও জিবায়ু পথরবিণনমন্ত্রী সমাঃ শাহাব উথিন বন্মিন, আমরা সরকান্মরর পয সিন্মক যথিকর পথিথিন্মনর উৎপােন, থবপণন 

ও ব্যবহার বন্মন্ধর সচষ্টা করথে। স খান্মন পথিথিন পাওয়া  ান্মি, অথভ ান চাথিন্ময় অপরাধীন্মের ধরা হন্মি, মামিা সেওয়া হন্মি। কাউন্মক োড় সেওয়া 

হন্মি না। অথভ ান অব্যাহি িাকন্মব। িন্মব মানুষন্মক পথিথিন্মনর থবকল্প চন্মের ও কাগন্মজর ব্যাগ প ণাপ্ত পথরমান্মণ থেন্মি হন্মব। বাজান্মর কাগজ ও চন্মের 

ব্যাগ পাওয়া  ান্মি। আমরা সচষ্টা চাথিন্ময়  াথি,  ান্মি পথিথিন্মনর যথি সিন্মক সেন্মশর মানুষন্মক রযা করন্মি পাথর। থিথন আরও বন্মিন,২০২২ 

সান্মির জুন্মনর মন্মেই পথিথিন্মনর থবকল্প থহন্মসন্মব পান্মের ব্যাগ জিথর করা সম্ভব হন্মব। পান্মের থবকল্প বান্ময়াথিন্মগ্রন্মিবি পথিথিন্মনর ব্যবহার প্রচিন 

করন্মি পারন্মি সেন্মশর পথরন্মবশ সংরযন্মণ এক নতুন থেগন্ত উন্মোথচি হন্মব। পথরন্মবশ দূষন্মণর োন্ময় পথরন্মবশ অথধেপ্তন্মরর মথনেথরং এি এনন্মফাস ণন্মমন্ট 

উইং ঢাকা, মাথনকগঞ্জ ও গাজীপুন্মর সমাবাইি সকান্মে ণ ৪৯ িয োকা জথরমানা আোয় ও প্রায় ২ েন পথিথিন জব্দ কন্মরন্মে। জনসন্মচিনিার অভান্মব 

আমরা অন্মনক থকছুন্মিই থপথেন্ময় পথড়। ব্যবহৃি প্লাথিক ও পথিথিন  িাস্থান্মন না সফিার কারন্মণ পথরন্মবন্মশর জন্য বন্মড়া সমস্যা সৃথষ্ট হয়। যথিকর 

এসব পন্মের থবকল্পও আমান্মের ভাবন্মি হন্মব। সসগুন্মিা মানুন্মষর সোরন্মগাড়ায় সপৌুঁন্মে থেন্মি হন্মব। পথিথিন থনথষি করাই একমাত্র সমাধান নয়। স্বল্প, 

মে ও েীে ণন্মময়াথে পথরকল্পনা থনন্ময় এ সমস্যার সমাধান করন্মি হন্মব। আর এ সযন্মত্র সরকান্মরর সান্মি সান্মি সবসরকাথর প্রথিষ্ঠান, গণমােম, টিথভ 

চোন্মনি, মসথজন্মের ইমাম ও থশযাপ্রথিষ্ঠানসহ সকিন্মক এক হন্ময় কাজ করন্মি হন্মব। 

 

 

আমান্মের অভোস এবং সন্মচিনিাই পান্মর পথিথিন্মনর ব্যবহারন্মক থনয়ন্ত্রণ করন্মি। সুস্থভান্মব সেঁন্মচ িাকার জন্য, পথিথিন্মনর থবরূপ প্রভাব 

সিন্মক পথরন্মবশন্মক রযার জন্য আমান্মের সভন্মব সেখা েরকার। পথরন্মবশ দূষণ বন্মন্ধ কথমউথনটিথভথত্তক বজণে ব্যবস্থাপনা গন্মড় তুিন্মি হন্মব  ান্মি পরবিী 

প্রজন্মের জন্য বাসন্ম াগ্য পৃথিবী সরন্মখ স ন্মি পাথর । 
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