
প্লাস্টিক দূষণ: লাগাম টানার এক্ষণই সময় 

মমাছা: সাস্টিহা আক্তার লাকী 

ির্তমান  শর্াব্দীতর্ আমাতের স্বাস্থ্যকর অস্টিতের হুমস্টকর আতরক নাম প্লাস্টিক দূষণ। স্টিজ্ঞান ও প্রযুস্টক্তর অগ্রগস্টর্র 

সতে সতে পস্টলস্টিন ও প্লাস্টিক জার্ীয় পতের প্রচলন মানি জীিতন বিপ্লস্টিক পস্টরির্তন স্টনতয় আতস। স্টকন্তু এই প্লাস্টিক পেটি 

কখনও দ্রিীভূর্ হয়না িতল এর দূষণ জন্ম স্টেতয়তছ গভীর উতেতগর। কতরানাকাতল অনলাইন শস্টপিং ও অনলাইন ফুড মডস্টলভাস্টরতর্ 

ব্যিহৃর্ নানা রকমমর প্লাস্টিতকর মমাড়ক, ওয়ানটাইম চামচ, গ্লাস ইর্যাস্টে প্লাস্টিক দূষতণর গস্টর্তর্ নতুন মাত্রা ম াগ কতরতছ। আর 

এ দূষণ পস্টরতিশ, জীিবিস্টচত্র, অি তনীস্টর্ ও মানিস্বাতস্থ্যর জন্য এক স্টিরাট হুমস্টক। সুন্দর এই ধরণীতক িাসত াগ্য কতর তুলতর্ এক্ষস্টণ 

সময় প্লাস্টিক দূষতণর লাগাম টানার। 

আমাতের প্রর্যাস্টহক জীিতন আমরা  া  া ব্যিহার কস্টর, র্ার অস্টধকািংশই প্লাস্টিতকর বর্স্টর। ইতলক্ট্রস্টনক  ন্ত্রপাস্টর্, 

গৃহস্থ্লীর আসিািপত্র, খাদ্যদ্রব্য স্টিপণন মিতক শুরু কতর সি তত্রই প্লাস্টিতকর উপস্টস্থ্স্টর্ লক্ষণীয়। প্রাকৃস্টর্ক ধার্ি, প্রাস্টণজ ও উস্টিজ্জ 

উৎস মিতক বর্স্টর ম তকাতনা দ্রতব্যর মচতয় প্লাস্টিক সিা, ব্যিহারিান্ধি এিিং েীর্ তস্থ্ায়ী। ফতল স্টিদ্যযৎগস্টর্তর্ প্লাস্টিতকর ব্যিহার 

স্টিশ্বব্যাপী ছস্টড়তয় পতড় এিিং অিতচর্ন মতনই আমরা জল, স্থ্ল ও অন্তরীতক্ষর সিস্টকছুতক প্লাস্টিকদূষতণ দূস্টষর্ কতর মফতলস্টছ। 

প্লাস্টিকদূষণ আজ মানুষসহ সি জীতির অস্টিে স্টিপন্ন কতর তুতলতছ। 

পস্টরসিংখ্যান িলতছ, পৃস্টিস্টিতর্ এ প তন্ত প্রায় ৩০ মকাটি টন প্লাস্টিক িজতয জমা হতয়তছ। প্রস্টর্িছর উৎপাস্টের্ হতে প্রায় 

৩৮১ মকাটি টন প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজার্ দ্রব্য উৎপাস্টের্ হয়। এর মতে প্রায় ৫০ শর্ািংশ হতে একিার ব্যিহারত াগ্য (স্টসতেল 

ইউজ)। শুধু শর্করা ৯ ভাগ পুণব্যতিহার করা হয়।  

ইউনাইতটড মনশনস এনভায়রনতমন্ট মপ্রাগ্রাতমর একটি নতুন প্রস্টর্তিেতন িলা হতয়তছ, ির্তমাতন মহাসাগতর প্লাস্টিতকর 

পস্টরমাণ প্রায় ৭৫ মিতক ১৯৯ স্টমস্টলয়ন টন। প্রতয়াজনীয় পেতক্ষপ ছাড়া িাস্তুর্তন্ত্রর প্লাস্টিক িজতয স্টনগ তমণ ২০৪০ সাতলর মতে প্রায় 

স্টর্নগুণ হওয়ার আশঙ্কা করা হতে। মূল্যায়ন অনুসাতর ২০৩০ সাতলর মতে এটি স্টেগুতণরও মিস্টশ হতর্ পাতর। এভাতি জমতর্ জমতর্ 

িতড়া িতড়া মহাসাগতর প্লাস্টিক িজতয জমাকৃর্ এলাকা (প্যাচ) বর্স্টর হতয়তছ।পৃস্টিিীর সিতচতয় িতড়া প্রশান্ত মহাসাগতর ির্তমাতন 

প্লাস্টিক িতজতযর প্যাতচর আয়র্ন প্রায় ১৬ লাখ িগ তস্টকতলাস্টমটার। অনুরূপভাতি, প্লাস্টিক িজতয জমাকৃর্ এলাকা বর্স্টর হতে অন্যান্য 

সাগর ও মহাসাগতরও। 

পৃস্টিিীর সতি তাচ্চ স্টশখর মাউন্ট এভাতরি। মানুতষর  ার্ায়ার্ নগন্য িলতলই চতল। স্টকন্তু এই দ্যগ তম প্রকৃস্টর্ও রক্ষা মপলনা 

দূষতণর হার্ মিতক। এভাতরতির স্টশখর মিতক মাত্র ৪০০ স্টমটার স্টনতচই এিার মখোঁজ স্টমলল মাইতরাপ্লাস্টিতকর। প্লাইমাউি 

স্টিশ্বস্টিদ্যালতয়র মমস্টরন গতিষক ইতমাতজন ন্যাপাতরর এমন গতিষণার র্থ্য প্রকাশ কতরতছ স্টিজ্ঞান পস্টত্রকা ‘ওয়ান আি ত’। 

  মানুতষর শরীতর প্রিমিাতরর মতর্া মাইতরাপ্লাস্টিক দূষণ শনাক্ত কতরতছন স্টিজ্ঞানীরা। স্টিজ্ঞানীরা পরীক্ষা কতর ৮০ শর্ািংশ 

মানুতষর রতক্তই প্লাস্টিতকর ক্ষুদ্র কণা খ ুঁতজ মপতয়তছন। প্রাপ্তিয়স্কতের তুলনায় স্টশশুতের মতল মাইতরাপ্লাস্টিক পাওয়া মগতছ ১০ গুণ 

মিস্টশ। অন্যস্টেতক প্লাস্টিতকর পাতত্র ম সি স্টশশুতের খািার খাওয়াতনা হয় র্াতের শরীতর স্টেতন লাখ লাখ মাইতরাপ্লাস্টিক কণা প্রতিশ 

কতর। নতুন একটি গতিষণায় উতে এতসতছ এ র্থ্য। এনভায়রনতমন্ট ইন্টারন্যাশনাল জান তাতল গতিষণার এ প্রস্টর্তিেন প্রকাস্টশর্ 

হতয়তছ। ২৪ মাচ ত ২০২২ স্টিটিশ সিংিােমােম দ্য গাস্টড তয়ান এক প্রস্টর্তিেতন এ গতিষণার স্টিষতয় জাস্টনতয়তছ। 

দ্য গাস্টড তয়ান সূতত্র আরও জানা  ায়, সাম্প্রস্টর্ক আর একটি গতিষণায় মেখা মগতছ, মাইতরাপ্লাস্টিক মলাস্টহর্ কস্টণকার 

িাইতর স্টিস্টিতর্ আটতক ম তর্ পাতর । ফতল অস্টিতজন পস্টরিহতণর র্াতের ক্ষমর্া কতম  াওয়ার ঝুস্টক িাতক। গভ তির্ী নারীতের 

প্লাতসন্টাতর্ও কণা পাওয়া মগতছ। এমনস্টক গভ তির্ী ইঁদ্যতরর উপর গতিষণা চাস্টলতয় মেখা  ায়, কণাগুতলা দ্রুর্ ফুসফুতসর মােতম 

হৃৎস্টপন্ড, মস্টিস্ক ও ভ্রুতণর অন্যান্য অতে প্রতিশ কতর। 

২০২১ সাতলর ২০ স্টডতসম্বর স্টিশ্বব্যািংক একটি প্রস্টর্তিেন প্রকাশ কতরতছ িািংলাতেতশর প্লাস্টিক দূষণ পস্টরস্টস্থ্স্টর্ স্টনতয়। 

স্টিশ্বব্যািংতকর এ পস্টরসিংখ্যান িলতছ, িািংলাতেতশর শহর এলাকায় ১৫ িছতর মািাস্টপছু স্টর্নগুণ মিতড়তছ প্লাস্টিতকর ব্যিহার। ২০০৫ 

সাতল মািাস্টপছু প্লাস্টিতকর ব্যিহার স্টছল ৩মকস্টজ। স্টকন্তু ২০২০ সাতল মস পস্টরমাণ ৩গুণ মিতড় ৯ মকস্টজ হতয়তছ। ঢাকা শহতর এই 



পস্টরমাণ ২২ মকস্টজ ৫০০ গ্রাম,  া জার্ীয় গতড়র মচতয় উতিখত াগ্য পস্টরমাণ মিস্টশ। ২০০৫ সাতল ঢাকায় মািাস্টপছু প্লাস্টিতকর ব্যিহার 

স্টছল ৯ মকস্টজ ২০০ গ্রাম।  

পস্টরসিংখ্যানটি আরও িলতছ, ঢাকায় প্রস্টর্স্টেন ৬৪৬টন প্লাস্টিক িজতয বর্স্টর হয়।এর ৩১০ েশস্টমক ৭টন ময়লা ভাগাতড়, 

৭৭েশস্টমক ৫টন খাল ও নেীতর্, ১৭ েশস্টমক ৩ টন নে তমায় মফলা হয় এিিং ২৪০ েশস্টমক৫ টন স্টরসাইতকল করা হয়। 

‘মপ্রাস্টলফাতরশন অি মাইতরাপ্লাস্টিক ইন কমাস্টশ তয়াল স্টস সল্টস ফ্রম স্টে ওয়ার্ল্ত লিংতগস স্টস স্টিচ অি িািংলাতেশ’ শীষ তক 

গতিষণায় মেতশর লিতণ প্লাস্টিতকর উতেগজনক উপস্টস্থ্স্টর্ পাওয়া মগতছ। এ গতিষণায় মেখা  ায়  এ লিতণর প্রস্টর্ মকস্টজতর্ প্রায় ২ 

হাজার ৬৭৬টি মাইতরাপ্লাস্টিক রতয়তছ। মসখাতন িলা হয়, মেতশর মানুষ ম হাতর লিণ গ্রহণ কতর র্াতর্ প্রস্টর্ িছর একজন মানুষ 

গতড় প্রায় ১৩ হাজার ৮৮টি মাইতরাপ্লাস্টিক গ্রহণ কতর। 

মাইতরাপ্লাস্টিতকর উপস্টস্থ্স্টর্ এখন ভয়িংকর রুপ ধারণ কতরতছ। লিণ মিতক শুরু কতর মাতছর মপতটও এর উপস্টস্থ্স্টর্ 

স্টমলতছ। এক পস্টরসিংখ্যাতন জানা  ায়, সমুতদ্রর পাস্টনতর্ পোঁচ স্টিস্টলয়তনর মিস্টশ প্লাস্টিক মভতস িাতক। ১৪ স্টমস্টলয়ন টতনর মিস্টশ 

প্লাস্টিক প্রস্টর্িছর সমুতদ্র জমা হতে। প্লাস্টিক দূষণ সামস্টদ্রক প্রাস্টণর জন্য একক সি তাস্টধক হুমস্টকর মতর্া। সামস্টদ্রক কেতপর মৃতুয 

প্লাস্টিক দূষতণর কারতণ র্টতছ। সামস্টদ্রক স্টর্স্টমর পাকস্থ্লীতর্ প্রচুর পস্টরমাতণ প্লাস্টিক পাওয়া মগতছ। এছাড়া সামস্টদ্রক মছাট মাতছর 

পাকস্থ্লীতর্ও প্লাস্টিক পাওয়া মগতছ। র্াই প্লাস্টিক দূষণ সামস্টদ্রক মৎস্য প্রজাস্টর্র জন্য হুমস্টকস্বরুপ। 

স্টিতেষকরা িলতছন, প্লাস্টিক মাটিতর্ স্টমশতর্ সময় লাতগ প্রায় ৪০০ িছর। ফতল এতর্ একস্টেতক ম মন মাটির উি তরর্া 

নষ্ট হতে, অন্যস্টেতক এটি পাস্টনর সতে স্টমতশ পাস্টনতক করতছ দূস্টষর্। এর মােতম এসি প্লাস্টিক মানুতষর শরীতর প্রতিশ করতছ। 

পস্টরতিতশর প্রস্টর্টি উপাোতনর সাতি ধীতর ধীতর স্টমশতছ মাইতরাপ্লাস্টিক,  ার প্রভাি পড়তছ মগাটা প্রাস্টণজগতর্। মাইতরাপ্লাস্টিতকর 

কারতণ কযান্সার, হরতমাতনর র্ারর্ম্য, প্রজনন প্রস্টরয়ায় িাধাসহ মারাত্মক সি ক্ষস্টর্ হতে। প্লাস্টিক মানুতষর পস্টরপাকর্তন্ত্রর মােতম 

প্রতিশ কতর  কৃৎ,ফুসফুসসহ অন্যান্য অতে বিকল্য  বর্স্টর করতর্ পাতর। পাশাপাস্টশ হজতম প্রস্টর্িন্ধকর্া, নারী ও পুরুতষর িন্ধযেও 

বর্স্টর করতর্ পাতর। কারণ প্লাস্টিক মানিতেতহ হরতমাতনর ভারসাম্যতক িাধাগ্রি কতর। 

 প্লাস্টিক দূষতণর প্রভাি শুধু সামস্টদ্রক মাতছর ওপর নয়, সামস্টদ্রক পাস্টখর ওপরও রতয়তছ। পাস্টখরা  খন প্লাস্টিক পোি ত 

গ্রহণ কতর, র্িন র্াতের মপতটও স্টিষাক্ত রাসায়স্টনক পস্টলতলাস্টরতনতটড িাতয়াতফনল স্টনগ তর্ হয়। এজন্য র্াতের মেতহর টিসুয ধ্বিংস 

হয়, র্াতের মেতহর প্রস্টর্তরাধ ক্ষমর্া কতম  ায়। ধীতর ধীতর পাস্টখর মৃতুয হয়। শুধুমাত্র উস্টিে িা প্রাস্টণ নয়, মানুষ প্লাস্টিক দূষতনর 

কারতণ প্রর্যক্ষ ও পতরাক্ষভাতি ক্ষস্টর্গ্রি হতে। িাইরতয়ড হরতমাতনর অস্টর্স্টরক্ত ক্ষরতণর জন্য প্লাস্টিক দূষণ পতরাক্ষভাতি োয়ী। 

সাধারণর্ প্লাস্টিক পোতি ত প্রচুর পস্টরমাতন রাসায়স্টনক রঞ্জক মমশাতনা হয়। এসি রঞ্জক কারস্টসনতজন স্টহতসতি কাজ কতর ও 

এতন্ডাস্টরনতক ক্ষস্টর্গ্রি কতর। 

ির্তমান স্টিতশ্ব স্টিপুল পস্টরমাতণ প্লাস্টিকসামগ্রী ব্যািহার করা হতে।  া পাহাতড়র চূড়া মিতক শুরু কতর সমুতদ্রর র্লতেশ 

প তন্ত জমতছ। র্াই স্টিজ্ঞানীরা প্লাস্টিকতক স্টরসাইতকল কতর অন্যান্য কাতজ ব্যিহার করা  ায় স্টকনা এ স্টিষতয় গতিষণা চালাতেন। 

সম্প্রস্টর্ ইউতরাপীয় মেশগুতলা র্াতের ব্যিহৃর্ প্লাস্টিতকর ৩০ শর্ািংশ পুন:প্রস্টরয়াজার্করতণর উতদ্যাগ স্টনতয়তছ। এছাড়াও প্লাস্টিক 

দূষণ স্টনয়ন্ত্রতণ আনার জন্য স্টিতশ্বর স্টিস্টভন্ন মেশ স্টিস্টভন্ন পেতক্ষপ গ্রহণ কতরতছ। ির্তমাতন স্টরসাইতকল করা প্লাস্টিতকর অন্যর্ম 

ব্যিহাতর বর্স্টর হতে রািা। স্টিতশ্বর স্টিস্টভন্ন মেতশ প্লাস্টিতকর দূষণ মিতক মুক্ত হওয়ার মােম স্টহতসতি রািা বর্স্টরর কাতজ প্লাস্টিক 

ব্যিহার করা হতে। ভারতর্র উত্তর পূি তাঞ্চতলর রাজয স্টত্রপুরার রাজধানী আগরর্লার স্টি মক মরাডটি পরীক্ষামূলকভাতি বর্স্টর করা 

হতয়তছ প্লাস্টিক স্টেতয়। ভারতর্র পর পাস্টকস্থ্ানও প্লাস্টিতকর রািা িাস্টনতয় হইচই মফতল স্টেতয়তছ। মেশটির রাজধানী ইসলামািাতের 

আর্াতুকত অযাস্টভস্টনউতয়র রািায় প্লাস্টিতকর কাতপ তটিিং করা হতয়তছ। রািাটি বর্স্টর করতর্ র্ারা ব্যিহার কতরতছ প্রায় ১০ টন মফতল 

মেওয়া প্লাস্টিক- া মূলর্ সারাতেশ মিতক সিংগ্রহ করা। ধীতর ধীতর পাস্টকিাতনর অন্যান্য সড়কগুতলাও প্লাস্টিক স্টেতয় স্টর-কাতপ তটিিং 

করা হতি িতল জানা  ায়। স্টিতষজ্ঞতের মতর্, প্লাস্টিক স্টেতয় বর্স্টর সড়কগুতলা সাধারণ সড়তকর তুলনায় স্টেগুণ েীর্ তস্থ্ায়ী এিিং প্রায় 

৫১ শর্ািংশ মিস্টশ শস্টক্তশালী হয়। ভারর্-পাস্টকিান ছাড়াও ইতন্দাতনস্টশয়া, অতেস্টলয়া, যুক্তরাষ্ট্র এিিং যুক্তরাতজয এ পদ্ধস্টর্তর্ রািা 

বর্স্টর হতে।  

 



 

প্লাস্টিক পুন:ব্যিহাতরর নানান উপায় মির কতরতছন স্টিজ্ঞানীরা। এিাতর মফতল মেওয়া প্লাস্টিতকর মিার্ল মিতকই বর্স্টর হতি সুগস্টন্ধ 

ভযাস্টনলা- া খাদ্য, প্রসাধনী, ঔষধ, র্র ও আসিািপত্র পস্টরষ্কার স্টজস্টনসপত্র এিিং স্টিস্টভন্ন মভষজনাশক বর্স্টরর জন্য অন্যর্ম উপাোন। 

িজতয প্লাস্টিকতক এভাতি পস্টরতিশ মিতক সস্টরতয়ও মেওয়া  াতি অতনক কম খরতচ। ফতল পুকুর, নেী,সমুদ্র ও মহাসাগতর উত্ততরাত্তর 

মিতড় চলা িজতয প্লাস্টিতকর পস্টরমাণ স্টনতয় ম  গভীর উতেগ এখন স্টিতশ্বর সি তত্র, এই আস্টিষ্কার আগামী স্টেতন র্ার মিতক মরহাই 

পাওয়ার আতলা মেখাতর্ পাতর িতল মতন করতছন স্টিতশষজ্ঞরা। ইতন্দাতনস্টশয়ার িাস্টল েীতপ নেী প্লাস্টিকমুক্ত করতর্ গ্রহণ করা হতয়তছ 

অস্টভনি উতদ্যাগ। মসখাতন নেীতর্ স্টক পস্টরমাণ প্লাস্টিক িজতয রতয়তছ র্ার র্থ্য র্ারা মির করর্ গুগল ম্যাপ প্রযুস্টক্তর মােতম ‘স্টরভার 

ম্যাস্টপিং’ নাতমর এক পস্টরভাষা ব্যিহার কতর। স্টডস্টজটাল পদ্ধস্টর্তর্ িতজতযর অিস্থ্ান স্টনণ তয় কতর র্া অপসারতণর উতদ্যাগ গ্রহণ কতর। 

ফতল এই িজতয মসুতদ্র স্টগতয় পতড়না। 

প্লাস্টিক দূষণতরাতধ স্টিতশ্বর প্রিম মেশ স্টহতসতি িািংলাতেশ ২০০২ সাতল পস্টলস্টিন ব্যাগ স্টনস্টষতদ্ধর স্টিধান কতরস্টছল। স্টকন্তু 

হাইতকাতট তর স্টনতে ততশর পরও এই অগ্রগাস্টম উতদ্যাগ িািিায়ন হয়স্টন। র্াই, আইতনর  িা ি িািিায়তনর মােতম প্লাস্টিক ব্যিহার 

সীস্টমর্ করতর্ হতি, পাট ও পাটজার্পে ব্যিহারতক উৎসাস্টহর্ করতর্ হতি, প্লাস্টিতকর ক্ষস্টর্কর স্টেক সম্পতকত জনগণতক আরও 

মিস্টশ সতচর্ন করার উতদ্যাগ গ্রহণ করতর্ হতি। প্লাস্টিক দ্রতব্যর উপর অর্যস্টধক শুল্ক আতরাপ কতর পাটজার্ দ্রব্যতক সুলভ করা 

প্রতয়াজন। পাশাপাস্টশ প্লাস্টিক স্টরসাইস্টলিং ব্যিস্থ্াগ্রহণ জরুস্টর। িজতয স্টরসাইস্টলিং এ গ্রহণ করতর্ হতি েীর্ ততময়াস্টে পস্টরকল্পনা। ম মন- 

প্লাস্টিক মিার্ল, ে, মমাড়ক, ইনিযান্ট নুডলতসর মমাড়ক ইট বর্স্টর স্টকিংিা এ জার্ীয় েীর্ ততময়াস্টে সমাধানসূত্র মির করার জন্য 

ব্যাপক গতিষণা চালাতনা প্রতয়াজন। 

আজতকর স্টিশ্ব  স্টে আত্মস্টিশ্বাতসর জন্ম মেওয়া অি তবনস্টর্ক অগ্রগস্টর্র গল্প হয়, র্াহতল একই সাতি র্া প্রকৃস্টর্, পস্টরতিশ 

আর মানিস্বাতস্থ্যর ধ্বিংতসর গল্পও িতট। আমরা অি তবনস্টর্ক ও সামাস্টজক নানা সূচতক এস্টগতয়স্টছ, অিচ স্টনজ শহতর ভয়ািহ প্লাস্টিক 

দূষতণ প্রস্টর্স্টনয়র্ স্টনতজরাই অিোন মরতখ চতলস্টছ। এখনই সময় সতচর্ন হিার। আসুন ,পার্লা পস্টলস্টিতনর পস্টরিতর্ত ব্যিহারত াগ্য 

কাপড় িা পাতটর বর্স্টর ব্যাগ স্টনতয় িাজাতর  াই, খাদ্যসরিরাহকারীতক নন-প্লাস্টিক প্যাতকস্টজিং ব্যিহাতর চাপ প্রতয়াগ কস্টর, পাস্টনর 

মিার্ল মকনা এস্টড়তয় চস্টল, স্টনতজর মিার্ল সাতি রাস্টখ, প্লাস্টিক কাটলাস্টর িজতন কস্টর। স্টনতজরা সুস্থ্ভাতি িোঁচার জন্য, পররর্ী 

প্রজন্মতক একটি সুন্দর িাসত াগ্য পৃস্টিিী উপহার মেিার জন্য প্লাস্টিক িজতন এিিং দূষণ মরাতধর কা তরমতক আরও মিগিান কস্টর। 
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