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বার জনকে র শষ পাতায় ব  িনউেজর িশেরানাম িছল- উি দ ও জলজ াণীর পাশাপািশ মানব াে র
িত। াি ক দূষেণর ফেলই এই িত। িতেবদনিটেত বলা হেয়েছ, আশপােশর দেশর তলুনায় বাংলােদেশ
াি ক দূষেণর পিরমাণ বিশ। গৃহ ািল ও বািণিজ ক েয়াজেন অহরহ ব বহার হে  াি ক। সাধন সাম ী

িশে ও এর ব বহার বেড়েছ। ফেল মৎ  উৎপাদন ও পযটন খাত িত  হেয় চেলেছ।

াি েকর পিরেবশগত সম া হে  সাগরদূষণ এবং এর িব প িতি য়া। িতবছর অ ত ১২.৭ িমিলয়ন টন
াি ক সাগের েবশ কের। ২০১৫ সােলর Proceedings of the National Academy of Science-এ
কািশত  অে িলয়ার  িব ানীেদর গেবষণাপ  থেক  জানা  যায়,  শ িচলসহ  সামুি ক  পািখর  ৯০  শতাংেশর

পাক লীেত াি ক রেয়েছ। সমেু  য াি ক পাওয়া গেছ তার ৮০ শতাংশই ভূিম থেক সমেু  েবশ কেরেছ।
‘সােয় ’ পি কায় কািশত এক তথ  থেক জানা যায় িতবছর য পিরমাণ াি ক ভিূম থেক সাগের েবশ কের
তােত বাংলােদশ দশম ােন রেয়েছ। এেলন ম াক আথার ফাউে ডশন ২০১৭ সােল এক িহসাব কেষ জািনেয়েছ,
২০৫০ সােলর মেধ  আমরা দখব, সাগের মােছর চেয় াি েকর পিরমাণ বিশ। এখােন উে খ , ২০০২ সােল
বাংলােদশই থম দশ, য াি ক ব ােগর ব বহার িনিষ  াি ক ব াগ ব ার সময় পািন িন াশন ব ব ায়

িতব কতা  সৃি  কের।  এরপর  পৃিথবীর  অেনক  দশ  াি ক  ব াগ  িনিষ  করার  উেদ াগ  হণ  কের।
উদাহরণ প, মরে া ২০১৬ সােল ও কিনয়া ২০১৭ সােল াি ক ব ােগর ব বহার িনিষ  কের।

িনরাপেদ ও শাি েত জীবন যাপন করেত আমােদর িনঃ ােসর জ  বাতাস, পান করার জ  জল, খাওয়ার জ
খাবার, সই সে  ওষুধ ও িনরাপদ একিট জলবায়ুর দরকার। আমরা যােদর লালন পালন কের বড় করিছ সইসব
স ান-স িতর জ  আমরা িনরাপদ একিট ভিব ত চাই। বঁেচ থাকা ও উ িতর জ  আমােদর া কর সমু
দরকার। সাগর পৃিথবীর সবেচেয় বড় বা ত । সাগর আমােদর আবহম ডল থেক প াশ ণ বিশ হাের কাবন
ডাই-অ াইড শাষণ কের জলবায়ু পিরবতন াস কের থােক। িনর ীয় অ ল থেক ম  অ েলর িদেক তাপ
পিরবহন  কের  সাগর  জলবায়ু  এবং  আবহাওয়ার  ধরন  িনয় ণ  কের  আসেছ।  সাগেরর  এই  বিচ  এবং
উৎপাদনশীলতা সম  মানবজািতর জ  অপিরহায। আমােদর িনরাপ া, আমােদর অথনীিত, আমােদর িটেক থাকা,
সবিকছুর জ ই দরকার া কর সমু । অথচ াি ক দূষেণ সাগর-মহাসাগর আজ িবপ । অথাৎ মানবজািতই
িবপ ।

যু রােজ র ি ন িপস িত ােনর এক িহসােব দখা যায়, কাকা- কালা কা ািন িতবছর ১২০ িমিলয়ন াি ক
বাতল  তির কের। গড়  িহসােব  িতবছর ২৮০ িমিলয়ন  টন াি ক  উৎপািদত হয়।  ত েধ  ২০১৬ সােল

ইউেরােপ ২৭ িমিলয়ন টন ও যু রাে  ৩৩.৩ িমিলয়ন টন াি ক বজ  উৎপাদন হয়। তরাং এ থেক সহেজই
অ েময় য, বি ক উ তা বিৃ  তথা জলবায়ু পিরবতেন াি েকর িব প ভূিমকা অপিরসীম। াি ক দূষণ থেক
বাঁচেত কবল আমােদর সেচতন হেলই চলেব না, বি কভােবই এই সেচতনতা গেড় তালা জ রী। তা না হেল এই
দূষেণ মানবজািতরই হেব অিনবায িত।
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