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ভয় র াি ক ষণ, বছের িত ৬১৫০ কা  টাকা 

িজয়া চৗ রী | ১৪ ম ২০১৯, ম লবার  

 
পিরেবশ ও জীবেনর জ  ভয় র মিক হেয় উঠেছ াি ক বজ । অিনয়ি তভােব াি েকর বহার বাড়ায় িদন িদন ঘনী ত হে  
সংকট। এভােব চলেত থাকেল াি ক বজ  দেশ বড় িবপদ ডেক আনেত  পাের বেল মেন করেছন িবেশষ রা। ঢাকাসহ সব বড় 
শহের বজ  ব াপনায় াি ক জাতীয় পে র জ  আলাদা ব া না থাকায় ন বহার করা যাে  না এসব পে র।  
 
পাশাপািশ িস  করেপারেশন েলা াি ক বেজ র জ  আলাদা িডং ও ব াপনা না করায় হ ািলর া িতক বা অরগািনক 
বজ ও কােজ লাগােনা যাে  না। া িতক বেজ র সােথ িমেশ এসব াি ক ছিড়েয় পড়েছ পিরেবেশ। সরাসির ষেণর পাশাপািশ 
জলাশেয় িগেয় িমেশ জলজ ািণর জীবনচে  ভাব ফলেছ পিলিথন ও াি ক প । বছেরর পর বছর ধের েক থাকা এসব 

াি ক প  িব প ভাব ফলেছ মা েষর খা চে ও।  
 
ওেয়  কনসান নােম এক  বসরকাির িত ােনর িহেসেব দখা গেছ, বছের বাংলােদেশ অ ত ১০ লাখ টন াি ক বজ  
উৎপািদত হে  যার বিশরভাগ নরায় বহার উপেযাগী করা হে  না। মা  াি ক ও াি কজাত বেজ র কারেণ বছের 
৬১৫০ কা  টাকার িত হে  বেলও গেবষণায় উেঠ এেসেছ। পিরেবশ িবপযয় ঠকােত ও িব ল পিরমাণ আিথক িত খেত 

াি ক বজ  ব াপনা িবষেয় আলাদা নীিতমালা ণয়ণ, বজ  ব াপনায় িডং িসে ম ও িজেরা ওেয়  প িতর চা র 
পািরশ কেরেছ বশ কেয়ক  সংগঠন। এরই মে , দেশ াি ক বজ  ব াপনা ও নরায় বহােরর উে াগ  কের িদেয়েছন 

অেনেক।  
 

রেনা ফেল দয়া াি ক থেক নরায় বহার উপেযাগী প  তিরসহ িবেদেশও র ািন করা  কেরেছন অেনক উে া া। 
তারা বলেছন, াি ক বজ  ন বহাের সরকার এখেনা মেনােযাগী নয়। বসরকািরভােব অেনেক উে াগ িনেলও সরকাির 

েণাদনার অভােব তােদর িহমিশম খেত হে । ‘বাংলােদেশ াি ক বেজ র ভাব ও ন বহার’ িবষেয় িসেলেটর শাহজালাল 
িব ান ও ি  িব িব ালেয়র ইজন িশ ক ও ইজন িশ াথ  এক  গেবষণা করেছন।  
 
অিতির  মা ায় াি েকর বহারেক বাংলােদেশর জ  চ ােল  িহেসেব দখােনা হেয়েছ গেবষণায়। তেব াি ক বজ  ই 
সংকট নয় স াবনা বেলও মেন করেছ ওই গেবষণা দল। শািব িব’র রসায়ন িবভােগর িশ াথ  ও গেবষণা দেলর সদ  মা. 
মাহ ল হাসান গতকাল মানবজিমনেক বেলন, হ ািল, অিফস ও কারখানার াি ক বজ  ি য়াজাত কের ালািন িহেসেব 

বহােরর একটা বড় েযাগ রেয়েছ। তেব হতাশার িবষয়, আমরা এখেনা স িবষেয় কান উে াগ িনেত পািরিন। শািব িব’র ওই 
গেবষণায় দখা গেছ, ২০০৩ সােল িতিদন দেশ ায় ৫ হাজার ৬০ টন বজ  তির হেতা। বছের যার পিরমাণ িছল ায় ২৬ লাখ 
টন। তেব, ২০২৫ সাল নাগাদ িতিদন ায় ১৫ হাজার টেনর বিশ বজ  তির হেব বেল গেবষণায় আশ া কাশ করা হেয়েছ। 
বছের যার পিরমান দ ড়ােব ায় ৫৫ লাখ টেন। বজ  অপসারেণ নাগিরকেদর তমন কান অংশ হণ নই বেলও গেবষণায় উে খ 
করা হেয়েছ। িব ল জনসং ার অিধকাংশই বজ  ব াপনায় সি য় না হওয়ায় এ  এক ধরেনর চ ােলে  পিরণত হেয়েছ। 
পাশাপািশ িস  করেপােরশন, পৗরসভা ও সবা সং া েলােক আেরা উে াগী হেত হেব বেল গেবষণায় বলা হেয়েছ।  
 
দেশর রাজধানী খাদ ঢাকােতই বজ  ব াপনার ক ণ িচ  দখা গেছ, যখােন মা  শতকরা ৩৭ ভাগ বজ  সং হ করা হয়। গত 
ায় এক দশেক দেশ াি ক ও াি ক জাতীয় পে র মা ািতির  বহার সে  িক টা ইি ত করা হেয়েছ ওই গেবষণায়। 

িমউিনিস াল সিলড ওেয়ে  (এমএসডি উ) িদন িদন াি ক বেজ র পিরমাণ বাড়েছ। দেশর নগর ও িশ  এলাকায় খাবার ও 
কাগজ জাতীয় বেজ র পেরই সবেচেয় বিশ বজ  তির হে  াি ক থেক। এমনিক াম ও াি ক এলাকায়ও াি ক শিপং াগ, 

াি ক ােকিজং, িপই  বাতল ও হ ািল কােজ াি েকর বহােরর কারেণ পিল বেজ র পিরমাণ বাড়েছ।  
 



২০০৫ সাল থেক ২০১৪ সাল এই এক দশেক দেশর নগর এলাকায় াি ক বেজ র পিরমাণ বেড়েছ শতকরা ায় ২.৬০ ভাগ। এই 
সমেয় শহর ও পৗরসভা এলাকায় াি ক বজ  উৎপাদেনর হার বেড়েছ যথা েম শতকরা ায় ৩.৩০ ও ৩.৭৩ ভাগ। বশ কেয়ক  
সংগঠন ও সং ার গেবষণায় দখা গেছ এসব াি ক বেজ র শতকরা ায় ৭২ ভাগ নরায় বহার করা হে  না। াি ক বেজ র 
কারেণ দেশ বছের ায় ৬১৫০ কা  টাকার আিথক িত হে  বেলও গেবষণায় জানােনা হেয়েছ।  
 
এছাড়া, দেশর ভতের ায় ৫ হাজার ছাট-বড় াি ক কারখানায় বছের ৪ হাজার টন াি ক পে র উৎপাদন হয়। এসব পে র 
চার ভােগর ায় এক ভাগ বজ  িহেসেব থেক যাে , যা নরায় বহার হে  না। উৎপািদত বেজ র শতকার মা  ২৮ ভাগ নরায় 

বহােরর জ  সং হ করা হে । তেব, এসব বজ  সং হ কের ি য়াজাত করেল ালািন তেলর বড় যাগান হেব বেলও 
শািব িবর গেবষণায় েল ধরা হেয়েছ। এিদেক, এনভায়র েম  অ া  সা াল ডেভলপেম  অগানাইেজশেনর (এসেডা) আেরক 
গেবষণায় দখা গেছ, গত কেয়ক বছের ঢাকাসহ দেশর িবভাগীয় শহর েলােত াি ক বেজ র পিরমাণ   কের বাড়েছ।   
 
সংগঠন র মহাসিচব ড. শাহিরয়ার হােসন বেলন, হ ািল কােজ ব বার বহার করা যায় এমন াি ক প  দীঘিদন থেক 

বহার হেয় আসেছ। তেব, সা িতক বছর েলােত আশ ার কারণ হে  মা  এক বার বহার করা হয় এমন াি ক সাম ী। 
সামািজক অ ান ও খাবােরর কােজ বহার করা হে  এসব প । তেব িসে ল ইউজড াি ক পে র কারেণ দেশ াি ক 
বেজ র পিরমান বাড়েছ।  
 
ত ি র সােরর ফেল দেশ ই-বেজ র পিরমাণও বাড়েছ বেল জানান এসেডা’র মহাসিচব। শাহিরয়ার হােসন মানজিমনেক 
জানান, ই-বেজ র ায় শতকরা ৭০ ভােগই থােক াি ক। চিলত বজ  থেক আলাদা কের এসব াি ক বজ  ব াপনায় িস  
করেপােরশন ও সবা সং া েলা কান উে াগ নয়িন। চিলত হ ািলর া িতক বেজ র সে  ডাি ং শন েলােত অপসারণ 
করার ফেল িতর মা া আেরা বিশ হে । পাড়ােনার পর, তা মা  ও জল ও বাতােস িমেশ থাকেছ। ভাব ফলেছ মা েষর 
খা চে ও।  
 
শাহিয়রার হােসন আেরা বেলন, হ ািল ও বাসাবািড়র ায় শতকরা ৮০ ভাগ বজ  অগািনক। তেব, াি ক বজ  সং হ ও 
অপসারেণ কান আলাদা প িত না থাকায় পচনশীল বজ  কান কােজ আসেছ না। িস  করেপােরশন থেক লাল, হ দ ও স জ িতন 
রংেয়র আলাদা িচি ত ক ােন বজ  সং েহ উে াগ নয়া েয়াজন বেলও মেন কেরন িতিন। পাশাপািশ, এসব বজ  ডাি েয়র সময় 

াি ক বজ েক আলাদা চ াের রেখ অগািনক বজ  থেক সার বা েয়াজনীয় কােজ লাগােনা স ব বেলও মত তার। িতিন আেরা 
বেলন, বজ  ব াপনায় িজেরা ওেয়  ােনজেম  েসেসর িদেক মেনােযাগী হেত হেব। যােত কের, বেজ র পিরমাণ না বােড়, 

ন বহার বাড়ােত হেব। এিদেক, াি ক বজ  নরায় বহার কের আবােরা প  উৎপাদন  কেরেছ ইেনাকা বাংলােদেশ 
াইেভট িলিমেটড। িত ান র কণধার মা. িনয়া ল কিবর িম  বেলন, াি ক বজ  থেক ালািন ি য়াজাতকরণ স ব। 

সরকারেক এমন উে ােগ  িদেত হেব। পাশাপািশ, যারা াি ক বজ  থেক নরায় বহার উপেযাগী প  তির করেছ 
তােদরও েণাদনা িদেয় সহেযািগতা করেত হেব। তাহেল, দেশ াি ক বেজ র িজেরা ওেয়  ােনজেমে  যাওয়া স ব।  
 


