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১৯০৭ স়াফল, প্ল়াবিে আবিষ্ক়াফরর পর এর ত়াপ প্রবতফর়াধে, হ়ালে়া ওজন, জল প্রবতফর়াধে, 
নমনীয এিং সফিব়াপবর খুি স্বল্প মূফলের দ্রিে বহস়াফি এই উপ়াদ়ানবি বিজ্ঞ়াফনর আশীিব়াদ বহস়াফি 
বিফিবিত হফযবিল। এই সমস্ত বিবশষ্ট্েগুবলর ে়ারফে এই পপফর়াল বিবিে উপ়াদ়াফনর (বসনফেবিে 
পবলম়ার বদফে বতবর) আবিষ্ক়ার সমফের স়াফে স়াফে খুি জনবপ্রয হফে উফেফি। ত়ার পর পেফে, 
প্ল়াবিফের উদ্ভ়ািন দ্রুত গবত অজবন েফরবিল এিং ১৯৫০ স়াফলর মফধে এবি জীিফনর বিবিন্ন 
পেফে ম়ানুফের িেিহ়াফরর সিব়াবধে সন্ধ়ানী পেে হফয ওফে। ১৯৫০ স়াফলর মফধে বিবিন্ন আে়াফরর 
এিং রফের প্ল়াবিে দ্রফিের িে়াপে উৎপ়াদন ম়ানুে এিং সম়াজফে এতি়াই উপেৃত েফরবিল 
পে পল়াফের়া সম্ভ়ািে সমস্ত উফেফের জন্য বিবিন্ন ধরফের প্ল়াবিে দ্রিে িেিহ়ার েরফত শুরু 
েফরবিল। ে়াে, ধ়াতু এিং ে়াাঁফির মফত়া বিবিন্ন উপেরে ে়া আফগ রেম়াবর বজবনস বতবর এিং 
প্রফয়াফগর জন্য িেিহৃত হত, ত়া প্ল়াবিফের দ্ব়ার়া পবরিবতবত হফেফি। এর হ়াজ়ার হ়াজ়ার বিবিন্ন 
িেিহ়াফরর মফধে ে়াপড় এিং পিক্সি়াইল বশফল্প িেিহ়াফরর জন্য পবলএি়ার, খ়াি়ার 
পে়াফেবজংফযর জন্য পবলবিন়াইল পল়ার়াইড আর িশম়া এিং েমপে়াক্ট বডফের জন্য 
পবলে়াফিব়াফনি অন্যতম। প্ল়াবিফের উৎপ়াদফনর জন্য ি়ারবি মূল পদফেফপর প্রফয়াজন: ে়াাঁি়াম়াল 
অজবন, এেবি পমৌবলে পবলম়ার সংফেে ের়া, পবলম়ারফে িেিহ়ারফে়াগে িগ়্াংফশ বমশ্রে ের়া 
এিং পশে অিবধ, প্ল়াবিফের রুপদ়ান ি়া আে়ার পদওয়া। জনসম়াজ অতেন্ত আনন্দ এিং গফিবর 
স়াফে আশ্চেব উপ়াদ়ানবি গ্রহে েফর। 

২০১৯ স়াফল, বিশ্বিে়াপী প্ল়াবিফের উৎপ়াদন প্রবত িির ৩৬৮ বমবলযন পমবরে িন-এ পপৌাঁফিফি 
আর শুধুম়াে ইউফর়াফপ এর উৎপ়াদন ৫৭.৯ বমবলযন পমবরে িন। ২০২১ স়াফল িীন প্ল়াবিফের 
স়ামগ্রীর উৎপ়াদফন বিফশ্বর প্র়ায ৩১ শত়াংফশর অংশীদ়ার বিল, ে়া িীনফে বিফশ্বর িৃহিম প্ল়াবিে 
উৎপ়াদে েফরফি। ন়ােি়া (ফমবক্সফে়া-ে়ান়াড়া-ম়াবেবন েুক্তর়াফের মফধে উির আফমবরে়া মুক্ত 
ি়াবেজে িুবক্ত) িীফনর পফর বিফশ্বর বদ্বতীয িৃহিম প্ল়াবিে উৎপ়াদনে়ারী অঞ্চল বিল, ে়া বিশ্বিে়াপী 
প্ল়াবিে উৎপ়াদফনর ১৯ শত়াংশ অংশীদ়ার বিল। তুলন়ায, ি়ারত প্রবত িির গফড় ৩.৩ বমবলযন 
পমবরে িন উৎপ়াদন েফরবিল [পেন্দ্রীয দূেে বনযন্ত্রে পেবফদর (বসবপবসবি) ২০১৮-১৯ -এর 
বরফপ়ািব অনুস়াফর]। 

আজফের ত়াবরফখ, বেপুর়া র়াফজে প্রবত িির প্র়ায ১৬৯১৭.৩৬ িন েমত়ার প্ল়াবিে উৎপ়াদন 
ইউবনি স্থ়াবপত আফি। তফি ২০২১, জ়ানুয়াবর পেবন্ত প্রেৃত উৎপ়াদন হফেফি ৯৯২৪ িন এবি 
ি়ারফত প্রবত িির উৎপ়াবদত পম়াি প্ল়াবিফের প্র়ায ০.৩%। এর মফধে প্র়ায ১১০ িন এেি়ার 
িেিহ়ার পে়াগে প্ল়াবিে রফযফি ে়ার পিবশরি়াগই র়াফজের ি়াইফর পেফে পবরিহন ের়া হয এিং 
এফদর িেিহ়াফরর সীম়া ৩-৪ বদফনর পিশী নে। বিশ্বিে়াপী, উৎপ়াবদত সমস্ত প্ল়াবিফের 



সরঞ্জ়ামগুবলর প্র়ায ৪০%-ই হল প্ল়াবিফের িে়াগ। পবলবেন এিং পবলফপ্র়াবপবলন হল েে়াক্রফম 
এেি়ার িেিহ়ার পে়াগে প্ল়াবিফের পি়াতল এিং িে়াগ বতবর েরফত িেিহৃত দুবি সিফিফয পিবশ 
িেিহৃত প্ল়াবিফের উপ়াদ়ান। পম়াি িেিহৃত এই প্ল়াবিেগুবলর মফধে ি়ারফতর ি়াজ়াফর েে়াক্রফম 
৩৩% এিং ৩২% রফযফি। েবদ সমস্ত ধরফের প্রিবলত (ফপফর়া বিবিে) প্ল়াবিে উৎপ়াদন এিং 
িেিহ়াফরর িতবম়ান ধ়ার়া অিে়াহত ে়াফে তফি ২০৩০ স়াফলর মফধে বিফশ্ব প্রবত িির ৬১৯ 
বমবলযন িন প্ল়াবিে উৎপ়াদন হফি িফল অনুম়ান ের়া ে়াে। 

সিব়াবধে প্রিবলত প্ল়াবিফের মফধে রফেফি এেে-িেিহ়াফরর িে়াগ, প্ল়াবিফের জফলর পি়াতল, 
প্ল়াবিফের পি়াতল ঢ়ােন়া, খ়াি়াফরর পম়াড়ে, প্ল়াবিফের মুবদ িে়াগ, প্ল়াবিফের স়ামগ্রীর জন্য 
প্ল়াবিফের পম়াড়ে, খ়াি়াফরর পে়াবেংফযর জন্য িেিহৃত ম়াবি-ফলয়ার পে়াফেবজং (ফেমন, বিপস 
পে়াফেি), স্ট্র, অন্য়ান্য ধরফের প্ল়াবিফের িে়াগ এিং পে়াফমর বতবর প়াে। পে সমস্ত বিবশষ্ট্েগুবলর 
জন্য এেে িেিহ়াফরর প্ল়াবিে এেসমফে জনবপ্রয হফযবিল এিং বিফশ্বর পেফে়াফন়া অঞ্চফল 
সির়াির পি়াফখ পড়ত, ২০০০ স়াল পেফে পসই ে়ারফনই ত়াফে অবিশ়াপ বহস়াফি বিফিিন়া ের়া 
শুরু হল। ন়াল়া এিং সমস্ত ধরফের জল়াশফযর বনে়াফশ ি়াাঁধ়া সৃবষ্ট্, খুি ধীর প্রবক্রে়াে নষ্ট্ হওে়ার 
প্রিেত়া, পুনঃিেিহ়াফরর জন্য উচ্চ খরি, নদী এিং মহ়াস়াগফর হ়াজ়ার হ়াজ়ার িন প্ল়াবিফের 
জফম ে়াে়া, িুলিশত পসিন েফর গৃহপ়াবলত ও িন্য প্র়ােীর মৃতুে, বনযন্ত্রেহীন িেিস্থ়াপন়া ইতে়াবদ 
ে়ারফে এে ে়াবলন িেিহ়ার জগে প্ল়াবিেফে অবিশ়াপ বহফশফি গেে ের়া হে। বিবিন্ন পেে 
বতবরফত িেিহৃত স়াত ধরফের প্ল়াবিফের রস়াযনগুবলর মফধে পবলবিন়াইল পল়ার়াইড (বপ.বি.বস.) 
এিং পবলউফরফেন (বপ.উ.আর.) সিফিফয বিে়াক্ত। বপবিবস এিং বপ.উ.আর.এর তুলন়ায 
পবলবেবলন পিফরেেে়াফলি (বপ.ই.বি) এিং উচ্চ-ঘনত্ব পবলবেন (এইি.বড.বপ.ই.) েম বিে়াক্ত। 
ন্য়াশন়াল ইনবিবিউি অে পহল ে জ়াবনফযফি, ি়াযফর়াফে়াম এিং অন্য়ান্য প্ল়াবিফের দ্রফিে 
িেিহৃত েে়ােবলিস, ি়াইবরন এিং বিসফেনল গুবল ম়ানুফের জন্য ে়াবসবফন়াফজবনে। খ়াদে দীঘব 
সমফের জন্য সংরেে েরফত সফিব়ািম ম়াফের প্ল়াবিে হল উচ্চ ঘনফত্বর পবলবেন 
(এইি.বড.বপ.ই.)। খ়াি়ার সংরেফের জন্য অন্য়ান্য ধরফের প্ল়াবিফের মফধে রফযফি বপইবিই, 
এলবডবপই এিং পবলফপ্র়াবপবলন (বপ.বপ)। 

প্ল়াবিফের দূেফের সিফিফয ধ্বংস়াত্মে বদে হল পে এর েয হফত হ়াজ়ার িির সময ল়াফগ। 
প্র়ায সমস্ত প্ল়াবিে র়াস়াযবনে পদ্ধবতফত বতবর ে়া পৃবেিীর ত়াপম়াে়া িৃবদ্ধ েফর এমনসি  জ্ব়াল়ানী 
(গে়াস, পতল এমনবে েযল়া) উৎপ়াদন পেফে আফস। এফদর সংস্পফশব েে়ান্স়ার, জন্মগত ত্রুবি, 
প্রবতিন্ধী প্রবতফর়াধ েমত়া, অন্তঃস্র়াফির িে়াঘ়াত এিং অন্য়ান্য অসুস্থত়ার পদখ়া বদফত প়াফর। 
প্ল়াবিফের মফধে ে়াে়া সীস়া, েে়াডবময়াম এিং প়ারদেুক্ত র়াস়াযবনেগুবলও ম়ানুফের সংস্পফশব 
আসফত প়াফর। এই জ়াতীয বিে়াক্ত পদ়ােব েে়ান্স়ার, জন্মগত অেমত়া, ইবমউন বসফিফমর সমস্য়া 
এিং বশশি বিে়াফশর সমস্য়ার ে়ারে হফত প়াফর। প্ল়াবিফের পি়াতল এিং খ়াি়াফরর  
পে়াফেবজং-এ িেিহৃত উপেরেগুবলফত বিবপএ ি়া পহলে-বিসফেনল-এ এর মফত়া অন্য়ান্য বিে়াক্ত 
পদ়ােব প়াওয়া ে়ায। েলস্বরূপ, প্ল়াবিফের মফধে ে়াে়া বিে়াক্ত দ্রিেগুবল আম়াফদর খ়াদে শঙৃ্খফল 
প্রফিশ েফর, ে়া ম়ানুফের স্ব়াফস্থের জন্য েবতে়ারে। প্ল়াবিফে অফনে পিবশ ে়ািবন েুট বপ্রন্ি 



রফযফি ে়ার অেব হল এই উপেরেগুবল গরম েরফল ি়া জ্ব়াল়াফল প্রিুর পবরম়াফে বগ্রনহ়াউস গে়াস 
আম়াফদর পবরফিফশ বনষ্ক়াসন েফর, ে়া বিশ্ব উষ্ণ়াযফন প্রধ়ান িূবমে়া র়াফখ। 

নতুন গফিেে়া অনুস়াফর পদখ়া ে়াে পে অন্য পে পে়ানও িড় পদফশর তুলন়ায আফমবরে়া ও 
েুক্তর়াজে িেবক্ত বপিু পিবশ প্ল়াবিে িজবে উৎপ়াদন েফর। বিফেেফে আরও পদখ়া পগফি পে 
আফমবরে়া পম়াি প্ল়াবিফের িজবে উৎপ়াদন এিং সমুফদ্রর প্ল়াবিে দূেফে অিদ়াফন বিফশ্ব তৃতীয 
স্থ়াফন রফেফি। ি়ারত প্রবতবদন প্র়ায ২৬,০০০ িন প্ল়াবিফের িজবে উৎপ়াদন েফর, ে়া বিশ্বিে়াপী 
১৫তম িৃহিম প্ল়াবিফের দূেে। মজ়ার বিেয হফে, পগ়ায়া প্রবত বদন ম়াে়াবপিু ৬১.২ গ্র়াম 
প্ল়াবিে িফজবের উৎপ়াদন েফর ি়ারফতর মফধে শীফেব, ত়ারপর বদবি এিং িন্ডীগড়। বসবেম, 
বমফজ়ার়াম এিং বেপুর়ার মফত়া উির-পূিব়াঞ্চলীয র়াজেগুবল প্ল়াবিফের িজবে উৎপ়াদফন সিববনম্ন 
অিদ়ান পরফখবিল। সিফিফয বিন্ত়ার বিেে হল, বশল্প সংস্থ়া এেআইবসবসআই অনুস়াফর, ি়ারফতর 
৪৩ শত়াংশ প্ল়াবিে পে়াফেবজংফয এেে়ালীন িেিহ়ারফে়াগে প্ল়াবিে িেিহৃত হয। 

২০০০ স়াফলর পশফের বদফে, বিফশেত এেে িেিহ়ার প্ল়াবিফের িেিহ়াফরর বিরুফদ্ধ বিশ্বিে়াপী 
বিশ়াল আওয়াজ উেফত শুরু েফর। বিশ্বজুফড় সরে়ার এিং পবরফিফশর সুস্ব়াফস্থের স়াফে সম্পবেবত 
বিশ্ব এফজবন্সগুবল প্ল়াবিফের ে়ারফে পবরফিশগত সঙ্কফি পড়়ার সতেবত়া উত্থ়াপন েফরবিল। 
প্ল়াবিফের পবরফিশ ি়ান্ধি বিেল্পগুবলর সন্ধ়ান, সিব়াবধে িেিহৃত এেে িেিহ়াফরর প্ল়াবিে 
বনবেদ্ধেরে এিং পেে ও খ়াি়াফরর পে়াফেবজং, পি়াবরং এিং স়াবিববসংফযর িহু প্র়ািীন ঐবতহ্যি়াহী 
পদ্ধবতফত বেফর আস়া সহ সবক্রয-ে়ােবে়ারী পদফেপগুবল বনফত িল়া হফেফি। 

প্ল়াবিফের িজবে পম়াে়াফিল়ায বিবিন্ন বিেল্প রফযফি। লে়ান্ডবেবলং, বসফমন্ি প্ল়ান্িগুবলফত জ্ব়াল়ানী 
বহস়াফি িেিহ়ার, ইি, পপি়ার ব্লে এিং ি়াইলস বতবর, র়াস্ত়া বতবরফত িেিহ়ার এিং এর 
পুনিবেিহ়ার ইতে়াবদ বিশ্বজুফড় প্র়াযশই িেিহ়ার ের়া স়াধ়ারে বিেল্পগুবলর মফধে অন্যতম। বিফশ্বর 
৬০ বিরও পিবশ পদশ প্ল়াবিফের েে়াবর িে়াগ িেিহ়ার বনবেদ্ধ েফরফি। এর মফধে ি়ারফতর 
অফনেগুবল র়াজে রফযফি। তফি পিবশরি়াগ জ়াযগ়ায, বিেল্প িে়াফগর পিবশ দ়াম এিং বনফেধ়াজ্ঞ়ার 
আফদশ / বিবধগুবলর েম েফে়ার প্রফয়াফগর ে়ারফে বনফেধ়াজ্ঞ়া খুি এেি়া ে়ােবের হযবন। দবরদ্র 
ও উন্নযনশীল অেবনীবতর িৃহৎ জনসংখে়ার পফে স্বল্প মূফলের এই সস্ত়া এিং পিেসই প্ল়াবিে 
েে়াবর িে়াফগর উপর বনফেধ়াজ্ঞ়া জ়াবর ের়া প্র়ায অসম্ভি। এই ে়ারফেই বেিু আবিে়ান এিং 
এশীয পদশগুবলফত, এেে িেিহ়াফরর েে়াবর িে়াফগর গড় জীিন ৫-৬ বদফনর পিবশ প়াওয়া পগফি। 
ইউফর়াপ, পূিব এবশয়া ও আফমবরে়ার পিশ েফযেবি উন্নত পদশ প্ল়াবিফের উৎপ়াদন ও িেিহ়াফরর 
উপর ি়াপ প্রফয়াগ েফরফি ে়া এেে িেিহ়াফরর িে়াগগুবলফে ত়াফদর জন্য েম আেেবেীয েফর 
পত়াফল। বিধ উপ়াফযর প়াশ়াপ়াবশ পবরফিশ-ি়ান্ধি িে়াগ িেিহ়ারফে উৎস়াবহত েফর পে 
বনফেধ়াজ্ঞ়াগুবল ে়ােবের েরফি, ত়াফদর মফধে ি়ারত শীেবস্থ়াফন রফযফি। ঐবতহ্যগতি়াফি, পদশি়াসী 
িহু শত়াব্দী ধফর পরশফমর মফত়া প্র়ােৃবতে উপ়াদ়ান বদফয বতবর িে়াগ, সুবতর িে়াগ িেিহ়ার 
েরত। এেই ঐবতফহ্য বেফর আস়ার জন্য এি়াই উপেুক্ত সময। বেপুর়া র়াজে সহ ি়ারফত পিশ 
েফযেবি িড় পি়ার ও বিফক্রত়ার়া ইবতমফধে আম়াফদর ি়াফয়াবডফগ্রফডিল ি়া েফম্প়াফিিল েে়াবর 
িে়াগ এিং নন-প্ল়াবিফের িে়াফগর জন্য বেিু গ্র়াহফের ে়াফি শুল্ক আদ়াে েরফি। 



পুননবিীেরেফে়াগে ি়াফয়াম়াস বদফয বতবর ি়াফয়াপ্ল়াবিফের উদ্ভ়ািন বিশ্বিে়াপী িে়াপে গ্রহেফে়াগেত়া 
অজবন েফরফি এিং ি়াফয়াপ্ল়াবিফের বতবর পিশ েফযেবি পেে ি়াজ়াফর আসফত শুরু েফরফি। 
অদূর িবিষ্যফতর বদফে ত়াে়াফল, এবগফয ে়াওয়ার উপ়ায হল প়াি, তুল়া এিং অন্য়ান্য প্র়ােৃবতে 
উপ়াদ়ান বদফয বতবর ঐবতহ্যি়াহী িে়াফগর প্রিলন এিং ি়াফয়াপ্ল়াবিে পেে িেিহ়ার িৃবদ্ধ। 
প্ল়াবিফের বিবশষ্ট্ে এিং সুবিধ়াগুবল পিবশরি়াগ ি়াফয়াপ্ল়াবিে বতবরফত িেয হয ে়া ম়াবির স়াফে 
খুি ি়ালি়াফি বমবশ্রত হফত প়াফর এমন উপ়াদ়ান ে়া হ্র়াসফে়াগে ি়া েফম্প়াফিিল, জীিনে়াল খুি 
সংবেপ্ত, তফি খুি হ়ালে়া অেি়া শক্ত হফত প়াফর প্রফয়াজনীযত়ার উপর বনিবর েফর, ে়ািবন েুি 
বপ্রন্ি ও েম, এিং পিশ েফযেবি েসল এিং িন্য গ়ািপ়াল়া, বিফশেত মূল শস্য, ে়া বিফশ্বর 
পিবশরি়াগ অঞ্চফল িে়াপেি়াফি প়াওে়া ে়াে, এর ি়ািব এিং তন্তু পেফে উৎপ়াবদত হফত প়াফর। 
প্রেবুক্তগুবল এখন ি়াফয়াপ্ল়াবিফের পিবশ পবরম়াফে উৎপ়াদফনর জন্য উপলিে এিং প্ল়াবিফের 
তুলন়াে িেযিহুল হফলও এই বিেল্প িেিস্থ়াবি দ্রুত গ্রহে পে়াগে হফে উেফি। ি়াফয়াপ্ল়াবিফের 
জনবপ্রয ি়াবহদ়া এিং িেিহ়াফরর বিরুফদ্ধ পে বজবনসবি মূল ি়াাঁধ়া সৃবষ্ট্ েরফত প়াফর পসবি হল এর 
উৎপ়াদন িেয, ে়া প্রিবলত ি়া পপফর়া বিবিে প্ল়াবিফের তুলন়ায ৩০% - ৮০% পিবশ। এি়াড়়াও, 
ি়াফয়াবডফগ্রফডিল ি়াফয়াপ্ল়াবিেগুবল বনফজ বনফজই পে পে়ান স্থ়াফন পি়াফন়া ি়া েফম্প়াি ের়া ে়ায 
ন়া। এবি পিন এিং েফম্প়াবিংফযর প্রবক্রয়া শুরু েরফত এেবি বনবদবষ্ট্ ত়াপম়াে়া প্রফয়াজন। 
পপৌরসি়া এিং নগর সংস্থ়াগুবল বনষ্পবি স়াইফি ি়াফয়াপ্ল়াবিে িজবেগুবলফে স্বল্প খরফি দহফন 
সহ়াযত়া েরফত প়াফর এিং েফম্প়াসফিড উপ়াদ়ানগুবল পুনর়ায িেিহ়াফরর পে়াগে েরফত প়াফর। 

পবরফিফশর স়াধ়ারে উপে়াফরর জন্য, ি়াফয়াপ্ল়াবিেগুবলফে প্রিবলত প্ল়াবিে বহস়াফি জনবপ্রয 
ের়ার জন্য উদ্ভ়ািনগুবলফে আরও উজ্জীবিত হফি ে়াফত বিশ্বজুফড় ম়ানুে এর িেিহ়ার িৃবদ্ধ হফত 
প়াফর। উির-পূিব ি়ারফতর র়াজেগুবল পদফশর সিুজ ি়ান্ড়ার বহফশফি গেে ের়া হে ত়াই 
ি়াফয়াপ্ল়াবিে িেিহ়াফর এই অঞ্চলগুবলফত বিফশে মফন়াফে়াফগর প্রফয়াজন। অ-পিনশীল প্ল়াবিফের 
েবতে়ারে প্রি়ািগুবল পেফে রে়া পপফত হফল সরে়ারফে অিেই স়াম়াবজে ও পবরফিশগত 
বিবনফয়াগ ি়াড়়াফত হফি। স্থ়ানীয সরে়াফরর উফদে়াফগর স়াফে স়ামঞ্জস্যপূেব এেবি জ়াতীয নীবত 
খুি শীঘ্রই প্রে়াবশত হওয়া উবিত। 

 


