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বিষয় – ভবূম িযৱস্থাপণা আৰু ভবূম িযৱিাৰৰ পবৰৱৰ্তন         

          

             ড
০
 চয়বনকা শমতা  

       (মূল ললখনীৰ পৰা য্ৎ সামানয আভাস ললাৱা হৈছে) 

চবৰত্ৰসমুি 

১. কমল - কষৃক 

২.সৰূ্যতয - কষৃক 

৩. িীৰৰন - কষৃক 

৪. িবষতৰ্া – অধযাবপকা 

৫. ড০ ইক্ৰাম হুৰেইন – বিৰশষজ্ঞ 

৬. গঙ্গা ৰায়ৰচৌধৰুী – পঞ্চায়ৰ্ৰ সভাৰনত্ৰী 

৭. িাসন্তী – কমলৰ পবৰিাৰ 

৮. প্ৰকবৃৰ্ – কমলৰ জীয়ৰী, োত্ৰী 

৯. পাৰ্ত – কমলৰ পতু্ৰ 

 

ঘ াষণা আৰু শীষতক সংগীৰ্ 

 

দশৃয – ১ 

 

কমল – িাসন্তী, অ’ িাসন্তী বক কবৰ আো? 

 

িাসন্তী – ৰান্ধনী শালৰ্ আৰো। মম চাি বন আৰো, অলপ ৰ’িা … 

 

কমল – পাৰ্ত আৰু প্ৰকবৃৰ্ ক’ৰ্? বসিৰঁ্ উঠাই নাই ঘনবক? 

 

িাসন্তী – এ ন্টা আগৰৰ্ই উবঠৰল বসিৰঁ্। পাৰ্তই িাৰ্বৰকাকৰ্ পবি আৰে আৰু প্ৰকবৰবৰ্ৰয় গৰুৰ দানা 

বসজাই আৰে। ও ঁএয়া ঘলাৱা চাি – জলপান। অ’ শুনাৰচান। িিাগ বিহু আবিৰলই নিয়। দুৰয়াটাৰক নৰ্নু 

কাৰপাৰ বদি লাবগবেল নিয়। 

 

কমল – ঘমাৰ মনৰ্ আৰে িাসন্তী। বকন্তু ৰ্বুমৰৰ্া জানাই আমাৰ সমসযা। ধাৰ ঋণ বকমান আৰে - । 

এইৰিবলও ঘখবৰ্িাবৰ্ ভাল ঘিাৱাৰ আশা নাই -  বক ঘৰ্য কৰৰা ... 

 

পাৰ্ত – ঘদউৰ্া, মই দুবদনৰ বভৰ্ৰৰ্ কৰলজৰ মাচলু বদি লাবগি। 



 
 

 

প্ৰকবৃৰ্ – ঘদউৰ্া, গৰু োগলী ৰখাই সমসযা মিৰে। বসিৰঁ্ৰ উপযুক্ত খাদয নাৰয়ই। বকন্তু আমাৰ ইমান 

বদগদাৰী মিৰে। ঘদউৰ্া আমাৰ পৰায়ালৰটা চলাৰ িাৰি আন বকিা অজনৰ পৰ্ ভাবিি ঘনাৱাবৰৰন? 

 

কমল – ঘসয়াৰৰ্া সমসযা। ৰ’বিৰচান বকিা এটা ি’ি। মই আৰকৌ ঋণ লিৰ িাৰি ঘচষ্টা কবৰ আৰো। এই 

কৰ্া ৰ্িৰঁৰ্ জানৰন ঘমাৰ িন্ধ ু বশৱ – মাধপুৰু গাৱৰঁৰৰ্য। ঘৰ্ওঁ ঘৰ্ওঁৰ ঘখবৰ্মাবটৰ্ পখৰুী খাবি বমোমাে 

পবুিৰে। আৰু ঘিৰনা এই িযৱসায়ৰ্ ঘৰ্ওঁ ৰ্যৰৰ্ষ্ট লাভিান মিৰে। 

 

িাসন্তী – মই বকন্তু এই কাম কৰা ভাল ঘনৰদৰখা। সদায় মাৰন ভবৱষযৰ্ললৰক এৰন িযৱসায় চলাই ৰ্াবকি 

পাবৰম জাৰনা। 

 

প্ৰকবৃৰ্ – মাৰয় বঠৰকই মকৰে। আবম ঘকাৰনা বিৰশষজ্ঞৰ পৰামশত ঘলাৱা উবচৰ্। 

 

কমল – প্ৰকবৃৰ্ – ৰ্িৰঁৰ্া কবৃষবিজ্ঞান পিা ঘোৱালী। ৰ্ই ভবূমিযৱিাৰ সম্পৰকত নৰ্নু বকিা কৰ্া বশবকে 

ঘনবক? 

 

প্ৰকবৃৰ্ – িয় ঘদউৰ্া, অলপ – চলপ বশবকৰো। কাইলল আবম মধপুৰু গাৱলঁল ঘক্ষত্ৰ অধযয়নৰ িাৰি ৰ্যাম। 

ৰ্াৰ্ আবম মজবৱক কবৃষ প্ৰণালী আৰু ভবূম িযৱস্থাপণা সম্পৰকত নৰ্নু নৰ্নু কৰ্া বশবকি পাবৰম। 

 

িাসন্তী – িয় ঘনবক? িৰ ভাল কৰ্া। 

 

প্ৰকবৃৰ্ – আমাৰ লগৰ্ আমাৰ অধযাবপকা িবষতৰ্া িাইৰদউও ৰ্যাি। 

 

কমল – িৰ ভাল কৰ্া ঘদৰশান। মই বপৰে মজবৱক – কবৃষৰ বিষৰয় এৰকা নাজাৰনা। প্ৰকবৃৰ্! কাইলল ঘৰ্ৰন্ত 

মৰয়া ৰ্যাম ৰ্ালল।  

 

িাসন্তী – মই অৱৰশয ঘৰবডঅ’ৰ্ এৰন বিষয়ৰ আৰলাচনা প্ৰাৰয় শুবনিলল পাও।ঁ িহুৰ্ নৰ্নু নৰ্নু খিৰ জাবনি 

পাবৰ িাৰু মই ভাৰ্ৰ ঘৰ্যাগাৰ কৰৰালগ ঘদই। 

 

দশৃয – ২ 

 

(িাে ঘৰাৱাৰ শব্দ। ল’ৰা ঘোৱালীৰ ঘকালািল। বকবৰবল গীৰ্ মাৰ্) 

 

িবষতৰ্া – োত্ৰ োত্ৰী সকল, সকৰলাৰিাৰ নামা। বি মধপুৰু গাও ঁপাৰলাবি। অ’ এৰখৰৰ্ই ঘিাধিয় গাওিঁিুা 

ডাঙৰীয়া … নমস্কাৰ! 

 

সৰূ্যতয – নিয়, মই সৰূ্যতযৰি, নমস্কাৰ। গাওিঁিুা ঘমাৰ খৰুাৰি। অলপ পােৰৰ্ই আবিি। আপবুন বক কৰৰ? 



 
 

 

িষতীৰ্া – মই িষতীৰ্া িাইৰদউ, দলৰটাৰ ৰ্ত্বািধায়ক। 

 

সৰূ্যতয – মই মজবৱক ঘখবৰ্কৰাৰ িাৰি ৰ্যত্ন কবৰৰো। বকে ু পবৰমাৰণ সফৰলা মিৰো। উৎপাদন ভাল। 

আৰপানাৰলাকক মই সকৰলাবখবন ঘদখৱুাম। 

 

িষতীৰ্া – িৰ ভাল কৰ্া। বকন্তু ৰ্াৰ আগৰৰ্ আবম সকৰলাৰৱ ভবূম িযৱিাৰ সম্পৰকত অলপ আৰলাচনা কবৰ 

লও।ঁ ৰ্াৰপােৰ্ৰি আৰপানাৰ  ঘখবৰ্  চািলল ৰ্যাম। 

 

োত্ৰ – োত্ৰী – ি’ি িাইৰদউ। 

 

িষতীৰ্া – ি’ি িাৰু। আমাৰ ইয়াৰ্ ঘিৰখান ঘকিাজৰনা কষৃক লগ লাবগৰে। আমাৰ আৰলাচনাৰ্ 

ঘৰ্ৰখৰ্সকৰলও ভাগ ল’ি। িৰ ভাল লাবগি। 

 

কমল – মই িাইৰদউ – পদুমবণ গাৱৰঁ াৰ পৰা আবিৰো – ঘমাৰ নাম কমল ঘচৌধৰুী। 

 

প্ৰকবৃৰ্ – ঘমাৰ ঘদউৰ্া, িাইৰদউ। 

 

িবষতৰ্া – িয় ঘনবক? নমস্কাৰ। আৰপানাৰলাক সকৰলাৰৱ জাৰন ঘৰ্য ভবূম িা মাবট মিৰে অবৰ্ দুলতভ সম্পদ। 

বৰ্যৰকাৰনা ৰূপৰ্ িযৱিাৰৰ িাৰি ইয়াৰ ঘৰ্যাগান সীমািদ্ধ। আবম বৰ্যবখবন ভবূম িযৱিাৰ কবৰি পাৰৰা ঘসইয়া 

দুটা প্ৰধান ভাগৰ্ ভাগ কৰা মিৰে। োত্ৰ  োত্ৰী সকল, ঘকাৰনািাই ক’ি পাবৰিাৰন ঘসই ভাগ ঘিাৰ বক বক? 

 

প্ৰকবৃৰ্ – মই কও ঁিাইৰদউ, কবৃষভবূম আৰু অকবৃষ ভবূম। 

 

িবষতৰ্া – প্ৰকবৃৰ্ বঠৰকই মকো। কবৃষ ভবূম আৰু অকবৃষ ভবূম। কবৃষ ভবূম িবুলৰল আবম উৎপাদন কাৰ্যতযৰ িাৰি 

উৰপযাগী ভবূম ভাৰগই িৰুজা। উৎপাদন িবুলৰল কবৃষ শসয আৰু পশুপালন িজুায়।  

 

িবষতৰ্া – আৰু অকবৃষ ভবূম মাৰন অৰণযভবূম, স্থায়ী চৰণীয়া পৰ্াৰ, নগৰ চিৰ, গাওৰঁ িসবৰ্ অঞ্চল, 

ৰাস্তা াট, ঘৰললাইন আবদৰ িাৰি িযৱিাৰ কৰা ভবূমৰিাৰৰক িজুায়। ঘকাৰনািাই িাৰু আৰু বকিা 

অকবৃষভবূমৰ নাম ক’ি পাবৰি ঘনবক? 

 

কমল – িয় িাইৰদউ, িন্ধযাভবূম, পািাৰীয়াভবূম, পািতৰ্যভবূম, মৰুভবূম … 

 

িবষতৰ্া – বঠৰকই মকৰে কমলদাদা। আমাৰ ঘদশৰ্ পঞ্চাশ শৰ্াংশৰৰা অবধক ভবূম কবৃষৰ িাৰি িযৱিাৰ কৰা 

িয়। িৰ্ত্তমান ভবূম িযৱিাৰৰ পদ্ধবৰ্ সলবন মিৰে। আধবুনক পদ্ধবৰ্ৰৰ উৎপাদন িা অনযানয সামগ্ৰী িবৃদ্ধ কৰাৰ 

উপবৰও পবৰবস্থবৰ্ক কাৰ্যতযৰিাৰৰা দী তমযাদী কবৰৰে। 

 



 
 

কমল – ঘৰ্ৰনি’ঘল ভবূমিযৱস্থাপনা ঘকৰনদৰৰ কৰা ৰ্যাি? 

িবষতৰ্া – ভাল প্ৰশ্ন। ভবূম িযৱস্থাপনাৰ ধাৰাৱাবিকৰ্া ৰক্ষা কৰাৰ িাৰি আবম মাটই, পানী মজৱলিবচত্ৰয আৰু 

পবৰৰৱশৰ িযৱস্থাপনা একবত্ৰৰ্ কবৰি লাবগি। খাদযশসয আৰু আিজঁাৰ্ীয় শসযৰ অৰ্যাবধক চাবিদা পৰুণ 

কৰাৰ আৱশযকৰ্ালল লক্ষয ৰখাৰ লগৰ্এ পাবৰপাববতক অৱস্থা আৰু জীৱকলুৰ সৰুক্ষাৰ প্ৰবৰ্ও সৰ্কত িি 

লাবগি। অৰ্তাৎ আমাৰ প্ৰৰয়াজনীয় সা-সামগ্ৰীৰ উৎপাদন িবৃদ্ধ কবৰিলল ৰ্যাওৰঁৰ্ ৰ্যাৰৰ্ পবৰৰৱশ, জীৱ ৰ্ৰ্া 

উবিদ জগৰ্ কাৰৰা এৰকা িাবন নিয় ৰ্াৰ প্ৰবৰ্ ৰ্ীক্ষ্ণ দবৃষ্ট ৰাবখি লাবগি। সকৰলা কষৃৰক নৰ্নু পদ্ধবৰ্ৰ 

বিষৰয় ভালদৰৰ বশবক লি লাবগি। 

 

প্ৰকবৃৰ্ – িাইৰদউ, মজবৱক কবৃষৰ বিষৰয় শুনািৰন? 

 

িবষতৰ্া – বনশ্চয়। আবমৰৰ্া ইয়ালল কবৃষভবূম ঘিাৰ চািলল আবিৰো।ঁ সৰু্যতযদাদা এই গাৱৰঁ মজবৱক কবৃষৰ মূল 

নায়ক। আবম ঘৰ্ৰখৰ্ৰ কবৃষভবুম চািলল ৰ্যাম। ৰ্াৰ আগৰৰ্ আবম দুপৰীয়াৰ আিাৰ কবৰ লও।ঁ  

 

সৰু্যতয – আৰপানাৰলাৰক ইয়াৰৰ্ িিক আৰু আিাৰ গ্ৰিণ কৰক। ঘখাৱাপানী আৰেই – এৰকা বচন্তা নকবৰি। 

 

(সকৰলাৰৱ আিাৰ ঘখাৱাৰ শব্দ) 

(দশৃয সলবন) 

 

িবষতৰ্া – সৰু্যতয দাদা। িলক এবৰ্য়া আমাৰ ৰ্যাত্ৰা আৰম্ভ কৰৰা। 

 

সৰু্যতয – সকৰলাৰৱ ঘমাৰ লৰগ লৰগ আবি ৰ্াকক। 

 

(পবৰৱৰ্ত্তন) 

 

সৰু্যতয – এইয়া ধাননী পৰ্াৰ। মই এইয়া শাবল ধান ৰুইৰো। এবৰ্য়া চপািৰ মিেএ। ঘসইবপৰন চাউক কল – 

বিবভন্ন ফলমুল। আৰু এইৰিাৰ – এইবপৰন আিকৰচান … এইয়া ঘিৰঙনা, ঘসইয়া বিলািী। 

 

কমল – আহ্ িবিয়া িবিয়া। এই অবমৰ্াৰিাৰ ঘিে ভাল মিৰে। এই সকৰলাৰিাৰ মজবৱক ঘখবৰ্ৰ উৎপাদনৰ 

ঘনবক সৰু্যতয? 

 

সৰু্যতয – িয়। 

 

প্ৰকবৃৰ্ – খৰুা আপবুন শাকৰ ঘখবৰ্ও কবৰৰে ঘনবক? 

 

সৰু্যতয – অ ঁপ্ৰকবৃৰ্ মাজনবই – মই অকনমান ঠাইৰ্ শাকপােবলৰ ঘখবৰ্ও কবৰৰো।ঁ অিা িেৰ আৰু ঘিবেলক 

কবৰম িবুল ভাবৱৰো। 

 



 
 

সকৰলা – িৰ ভাল লাবগৰে। 

 

কমল – িাইৰদউ – এটা কৰ্া কওকৰচান – আবম সচৰাচৰ কবৰ অিা কবৃষ কাৰ্যতযৰ্লক মজবৱক কবৃষ বকিৰ্ 

পৰৃ্ক – মাৰন দুৰয়াটাৰ মাজৰ্ বকিৰ প্ৰৰভদ? 

 

িবষতৰ্া – মজবৱক কবৃষ পদ্ধবৰ্ৰ্ উন্নৰ্ মানৰ শসয উৎপাদন কবৰিলল এক বিৰশষ ঘকৌশল িযৱিাৰ কৰা িয়, 

বৰ্যৰয় প্ৰাকবৃৰ্ক পবৰৰৱশ আৰু মানিুৰ এৰকা ক্ষবৰ্ নকৰৰ। কীটনাশক দ্ৰিয, সাৰ, কবৃত্ৰম সাৰ, জীৱননুাশক 

দৰৱ, িৰৰমান, ৰাসায়বনক সাৰ ইৰ্যাবদ িযৱিাৰ কৰা নিয়।  

 

কমল – িাইৰদউ ৰাসায়বনক সাৰ িযৱিাৰ নকৰালক অবধক উৎপাদন ঘকৰনলক সম্ভৱ? 

 

িবষতৰ্া – ঘকাৰন মকৰে ৰাসায়বনক সাৰ বনবদৰল অবধল উৎপাদন নিয় িবুল? মাবটডৰা সঞ্জীবৱৰ্ আৰু অবধক 

উৎপাদনক্ষম কবৰ ৰখাৰ্ মজবৱক অৱবশষ্টৰিাৰ অৰ্তাৎ শসয, জীৱ আৰু আন আন অনজুীৱৰ অৱবশষ্টৰিাৰৰ 

অবধক অৱদান ঘৰ্যাগায়। মজবৱক সাৰ অৰ্তাৎ উপ্কাৰী কীটান ূইটযাবদও িযৱিাৰ কৰা িয়। সকৰলাৰিাৰ বমবল 

মাবটৰ উৰ্ব্তৰৰ্া িবৃদ্ধ কৰৰ। আৰপানাৰলাৰক জাৰনই ঘৰ্য ৰাসায়বনক সাৰৰিাৰৰ জীৱাননুাশক দৰৱৰ দৰৰ। 

ঘসইৰিাৰৰ সামবয়ক ভাৰৱৰি উপকাৰ কৰৰ। বকন্তু মাবটৰ উৰ্ব্তৰৰ্া শবক্ত নাইবকয়া কৰৰ – িহুিেৰলল। মজবৱক 

সাৰৰিাৰ ঘবৰ্ ৰক্ত কবণকাৰ দৰৰ । ঘসইৰিাৰৰ শসযৰ ঘৰাগ প্ৰবৰ্ৰৰাধ কৰৰ। 

 

কমল – এইৰটাৰৰ্া িৰ ভাল কৰ্া িাইৰদউ। বকন্তু কীটনাশক দ্ৰিয বনবদয়ালক বকদৰৰ কীটৰ প্ৰৰকাপ িন্ধ ি’ি 

িাইৰদউ? 

 

িবষতৰ্া – িৰ ভাল কৰ্া। শুনক! আমাৰ কৃষক সকৰল বিে- বিচাৰ নকবৰ অপ্ৰৰয়াজনীয় ভাৰৱ কীটনাশক 

দ্ৰিয িযৱিাৰ কৰৰ। এইৰিাৰৰ কৃষকৰ উৎপাদন িৃবদ্ধৰ্ সিায় কবৰি পাৰৰ। বকন্তু িাকী সকৰলাৰৱ ভীষণ 

পকাৰ কৰৰ আৰু পবৰৰৱশৰ অপুৰণীয় ক্ষবৰ্ কৰৰ।  বকন্তু মজবৱক কৃবষৰ্ কীটাণু ঘৰাগ, িীজানু,  ািঁিন 

সকৰলািৰ বনয়বিৰ্ িয় উৎকৃষ্ট কৃবষ পদ্ধবৰ্, উন্নৰ্ শসয, শসযৰ পবৰৱৰ্তন, বকটৰখাৱা পৰ্ঙ্গ িৃবদ্ধ কৰণ 

বভন বভন প্ৰকাৰৰ জীনীয় শসযক িৃবদ্ধকৰণ আৰু প্ৰাকৃবৰ্ক কীটনাশক িযৱিাৰ কবৰ এইসকৰলাৰিাৰ 

বনয়িণ কবৰি পাবৰ। 

 

কমল – িাইৰদউ আৰু এটা কৰ্া ঘমাৰৰা সুবধি আবে, মজবৱক কৃবষৰ উপকাবৰৰ্া বক িাৰু? 

 

িবষতৰ্া – মজবৱক কৃবষৰ িহুৰ্ উপকাবৰৰ্া আৰে। মজবৱক কৃবষৰয় মাবটৰ পুবষ্ট িৃবদ্ধ কৰৰ। বৰ্যৰিাৰ – উবিদ 

আৰু জন্তুললৰকা ৰ্যায়। ঘকাৰনাধৰণৰ বিষাক্ত ৰাসায়বনক সাৰ, বকটনাশক দ্ৰিয আৰু িনমৰা দৰি িযৱিাৰ 

নকৰা িাৰি ঘিমাৰ আবদ কৰম। মজবৱক খাদযৰিাৰৰ ঘসাৱাদ আন আন খাদযৰিাৰৰ্লক ঘিৰলগ িয় ৰ্যাৰ িাৰি 

সকৰলাৰৱ এইৰিাৰ খািলল ভাল পায়। 

 

প্ৰকৃবৰ্ – দাম িা খৰে বকমান িয় িাইৰদউ – 

 



 
 

িবষতৰ্া – সুৰ্যতয দাদা, আপুবনৰয় কউকৰচান, কাৰন আৰপানাৰ অবভক্ষন মিৰে  

 

সুৰ্যতয – মই ঘকৱল মজবৱক সাৰ িযৱিাৰ কৰৰা। কীটনাশ কৰাৰ িাৰি মই মজবচক বনয়িন পদ্ধবৰ্ৰ আলম 

লঁও। ঘসৰয় খৰে িহুৰ্ কম িয়। আনিাৰৰ্ শসযৰ উৎপাদৰনা অবধকঽয়। 

 

িবষতৰ্া –  অহ্ অহ্ ৫ িাবজৰলই। আবম ঘৰ্যাৱা উবচৰ্। 

 

সুৰ্যতয – ৰিৰচান িাইৰদউ। মই চবকদাৰজনক ঘমাৰ িাৰীৰ ফলমূল কাইটামান আবনিলল মকবেৰলা – ঘসৌৱা 

ঘৰ্ওঁ আবিৰেই। এই সকৰলাৰিাৰ আৰপানাৰলাকৰ িাৰি আবনৰো। খাওকৰচান – কল অবমৰ্া এইৰিাৰ খাই 

কওকৰচান ঘকৰন ঘসাৱাদ। 

 

সুিৰ – িাি িবিয়া – িৰ বমঠা। 

 

প্ৰকৃবৰ্ – সচাঁলক িৰ ঘসাৱাদ। 

 

সকৰলাৰৱ – িৰ ভাল লাবগৰে খাই – িআি 

 

িবষতৰ্া – িাৰু আবম আৰিাঁ ঘৰ্ৰনি’ঘল। আৰকৌ লগ পাম। ি’লা ি’লা। 

 

(িাে চলাৰ শব্দ) 

 

দৃশয – ৩ 

(সভাৰ পবৰৰৱশ) 

 

ঘ াষনা – এবট ঘ াষনা। কৃষক সকলক কৃবষবিভাগ, জলবসঞ্চণ বিভাগ, িনবিভাগৰ দ্বাৰা আৰয়াবজৰ্ প্ৰদশতনী 

সমূি চািলল অনুৰৰাধ জনাৰলা। ভাৰৰ্ৰ ভূবম িযৱিাৰ, পানী সংৰক্ষণ, অৰণযজীৱন, বমোমােপালন, 

জলািিন, মাবটৰ কীট আবদৰ বিবভন্ন ফৰটা আৰু বচত্ৰৰৰ প্ৰদশতনীৰিাৰ ভবৰ আৰে। এইৰিাৰ চাই 

আৰপানাৰলাৰক ভাল পাি। আিক প্ৰদশতবনলল আিক লগৰৰ্ আৰলাচনা সভাললৰয়া আিক। আিক ৰাইজ! 

আিক!! 

 

(প্ৰদশতনীৰ ঘকালািল) 

 

গঙ্গা – সমৰিৰ্ ৰাইজ। িন্ধুসকল নমস্কাৰ। মই গঙ্গা ৰায়ৰচৌধুৰী, এই পদুমবন গাওঁ পঞ্চায়ৰ্ৰ সভাৰনত্ৰী। 

আৰপানাৰলাকৰ অবধকাংশই ধানৰ ঘখবৰ্ কৰৰ প্ৰৰৰ্যৰকই বকেুমান সমসযাৰ সন্মুখীন মিৰে। ঘসৰয় আবজ আবম 

এই আৰলাচনা চক্ৰৰ আৰয়াজন কবৰৰো। আমাৰ মাজলল আমিণ কবৰ আবনৰোঁ – ড০ ইক্ৰাম হুৰেইন, 

ঘৰ্ৰখৰ্ কৃবষ বিজ্ঞানী আৰু কৃবষ বিজ্ঞান কৰলজৰ অধযাবপকা শ্ৰীৰ্যুৰ্া িবষতৰ্া দুৱৰাক। 

 



 
 

ড
০
 হুৰেইন – নমস্কাৰ। সকৰলাৰক সম্ভাষণ জনাইৰোঁ। মই ড০ হুৰেইন। িাৰু প্ৰৰ্ৰম কওকৰচান 

আৰপানাৰলাৰক প্ৰদশতনীখন চাৰলৰন িাৰু? 

 

কমল – িয় চাৰ। চাৰলা আৰু িহুৰ্ নজনা কৰ্া জাবনি পাবৰৰলা চাৰ। 

 

ড
০
 হুৰেইন – িৰ ভাল কৰ্া। িাৰু আবম প্ৰৰ্ৰম ভূবম সম্পদৰ বিষৰয় জাৰনা আিক। ভূবম সম্পদ সাধাৰণৰৰ্ 

মজবৱক কৃবষ, পুিতিননীকৰণ, জলসম্পদ িযৱস্থাপনা প্ৰকৃবৰ্ পৰ্যতযটন ইৰ্যাবদৰ ঘক্ষত্ৰৰ্ িযৱহৃৰ্ িয়। ভূবম 

অিক্ষয় এবট প্ৰধান আৰলাচয বিষয় মি পবৰৰে। 

 

কমল- ভূবম অৱক্ষয় মাৰন বক চাৰ? 

 

ড
০
 হুৰেইন – কমল, ভূবম অৱক্ষয় ি’ল স্থায়ী িা অস্থায়ী ভাৰৱ ভূবমৰ উৎপাবদকা শবক্ত কবম ঘৰ্যাৱা। ঘৰ্যবৰ্ৰয় 

ভূবমভাগৰ পুবষ্টিীনৰ্াৰ িাৰি উৰ্ব্তৰৰ্া শবক্ত কবম ৰ্যায় ঘৰ্বৰ্য়াই ভূবম অৱক্ষয় িয়। জলিায়ু পবৰৱৰ্তন, মাবটৰ 

উপৰৰবদ অবৰ্ পানী প্ৰিাবিৰ্ ঘিাৱা, প্ৰদূবষৰ্ পানী জমা ঘিাৱা, কীটনাশক, ৰাসায়বনক সাৰৰ অৰ্যাবধক 

প্ৰৰয়াগ, মাবটৰ মিবশষ্টযৰ পবৰৱৰ্তন, মাবটৰ উপৰৰ  ািঁিন কবম ঘৰ্যাৱা ইৰ্যাবদৰ ফলৰ্ ভূবম অৱক্ষয় িয়। 

মানুিৰ প্ৰবৰ্কুল কামকাজৰ প্ৰভাৱৰ্ ভূবম অৱক্ষয়, বনিতননীকৰণ আৰু মাবটৰ উৎপাবদকা শবক্ত কবম ৰ্যায়। 

 

কমল – ভূবম অৱক্ষয়ৰ কাৰণৰিাৰ বক? 

 

ড
০
 হুৰেইন – এই ঘৰ্য ক’ঘলা – বনিতননীকৰণৰ ঘলাগৰৰ্ পৰ্াৰৰ্ পশুৰ অৰ্যাবধক চৰণ, অৰ্যাবধক কৃবষ কাৰ্যতয, 

ঔৰদযাগীকৰণ, নগৰীকৰণ ইৰ্যাবদ ঘিাৰৰই ভূবম অৱক্ষয়ৰ মূল কাৰণ। 

 

প্ৰকৃবৰ্ – চাৰ, অলপ িিলাই কউকৰচান। 

 

ড
০
 হুৰেইন – বনিতননীকৰণৰ ফলৰ্ ভূবম অৱক্ষয় িয়। মানুিৰ চাবিদা বদনকবদৰন িৃবদ্ধ ঘিাৱাৰ ফলস্বৰূৰপ 

কাঠ, ইন্ধণ, অৰণযৰ আন আন মূলযিান দ্ৰিযৰিাৰ কবম মগৰে। ৰ্ৃণৰভাজী জন্তুৰিাৰৰ অৰ্যাবধক  াি ঁ– ঘখাৱাৰ 

ফলৰ্ পৰ্াৰৰ ঘসউজীয়া আৱৰণ নাইবকয়া মি শুকান মাবট লঠঙা মি পৰৰ। আৰকৌ অৰ্যাধুবনক কৃবষকাৰ্যতযৰ্ 

িযৱিাৰ কৰা কৃবত্ৰম সাৰ, কীটনাশক দ্ৰিযৰ প্ৰৰয়াগ আবদৰয় পৰ্াৰৰ মাবটৰ পুবষ্ট ৰ্ৰ্া উিতৰৰ্া কমায় আৰন 

... 

 

িাসন্তী আৰু কমল – িৰয়ৰৰ্া – আবম ঘদবখৰোঁৰয়। বকন্তু উপায়ৰৰ্া নাই। বৰ্যৰটা িাৰৰ্ মানুি িাবি মগৰে – 

উৎপাদন িৃবদ্ধ কবৰিইৰৰ্া লাবগি। 

 

ড
০
 হুৰেইন – আৰপানাৰলাৰক বঠৰকই মকৰে। বদৰন বদৰন িৃবদ্ধ ঘিাৱা জনসংখযাৰ িাৰি িৃবদ্ধ ঘপাৱা আিাবসক 

অঞ্চল, িাবনবজযক অঞ্চল, ঔৰদযাগীকৰণ আবদৰয় ভূবম অৱক্ষয়ৰ্ প্ৰভাৱ ঘপলায়। 

 

পাৰ্ত – িাৰু চাৰ! ভূবম অৱক্ষয় প্ৰবৰ্ৰৰাধ আৰু বনয়িণৰ িাৰি ঘকৰন িযৱস্থা ল’ি পাবৰ চাৰ? 



 
 

 

ড
০
 হুৰেইন – বকেমুান উপায় মিৰে উচ্চৰ্াৰৰখ কৃবষ ইংৰাজীৰৰ্ ৰ্যাক কয় c o n t o u r  

f a r mi n g , ঢাপ- সীৰল ুগঠন, বগবৰবসৰা গঠন, শষযাৱৰ্তন ইৰ্যাবদ – বৰ্যৰিাৰৰ মাবট ক্ষয় ঘিাৱাৰ্ 

িাধা বদি পাৰৰ। 

 

কমল – চাৰ, আবম প্ৰাৰয় খৰাঙৰ্ ভূৰগা। ঘকবৰ্য়ািা ঘমৌচুমী িায়ুৰৱ বিৰূপ প্ৰভাৱ ঘপলাৰল ঘকউবপৰন খৰ 

িয়। পানীৰ অভাৱৰ্ ঘখবৰ্িাবৰ্ নষ্ট িয়। বকদৰৰ জল সংৰক্ষণ কবৰি পাবৰ িাৰু? 

 

ড
০
 হুৰেইন – জলসংৰক্ষণ িুবলৰল পানীৰ কম িযৱিাৰ, িযৱহৃৰ্ পানীৰ পুনতিযৱিাৰ আবদৰক িুজায়। আচলৰৰ্ 

আৰপানাৰলাৰক সকৰলাৰৱ জাৰন ঘকৰনলক খৰাং িৰ্ৰৰ পৰা িাৰ্ সাবৰিলল পানী সংৰক্ষণ কবৰি লাৰগ। 

 

কমল – িয় চাৰ। আবম িৰষণুৰ পানী সংৰক্ষণ কৰৰা। আমাৰ গাৱঁৰ্ ৰ্কা পুখুৰীৰিাৰ চৰকাৰৰ অলপৰৰ্ 

নৰ্ুনলক খাবি ঘপৰলইৰে। আবমও সিৰৰ্যাগ কবৰৰোঁ। 

 

ড
০
 হুৰেইন – িৰ ভাল কৰ্া। আৰপানাৰলাৰক আৰু জনা উবচৰ্ ঘৰ্য পানী সংৰক্ষণৰ িাৰি সাধাৰণ 

সলবসঞ্চণৰ্লক ঘটাপৰটাপলক বনগৰা জলবসঞ্চণ, বচবটবকওৱা পানীৰ ঘৰ্যাগান, িৃবষ্ট বিলল, আৱবৰ্ত্তৰ্ চাৰণ, 

আচ্ছাদন শসয, খৰসিা শসয আবদৰ প্ৰৰয়াগৰয়ও পানী সংৰক্ষণৰ্ সিায় কৰৰ। 

 

কমল – ভাল চাৰ। 

 

গঙ্গা – চাৰ, আমাৰ অঞ্চলৰ্ ভূবমগৰ্ জলৰ্ বনমখৰ পবৰমাণ িাবিৰে। 

 

ড
০
 হুৰেইন – িাইৰদউ, কৃবষৰ ঘক্ষত্ৰৰ্ এয়ৰটা িৰ জলন্ত সমসযা। লুনীয়া পানীৰয় ঘখবৰ্ৰ উৎপাদন কমায় 

বদৰয় কাৰণ মাবটৰ বনমৰখ মাবটৰ সাৰ ভাগ ক্ৰৰম নাইবকয়া কৰৰ। 

 

গঙ্গা – চাৰ, পানী বকয় লুনীয়া িয িাৰু? 

 

ড
০
 হুৰেইন – কৃবষৰ িাৰি ঘৰ্যবৰ্য়া মাবটভাগ অবধকিাৰ িযৱিাৰ কৰা িয়, লগৰৰ্ উৰদযাগ, সাৰুৱা আৱজতনা 

আৰু সাগৰৰ সাবন্নধযৰ্ ৰ্কা মাবটিাগৰ পানী অবধক লুনীয়া িয়। ঘৰ্যবৰ্য়া ঘখবৰ্িাবটডৰা বমোমােৰ পুখুবৰলল 

পবৰৱৰ্ত্তন কৰা িয়, ঘৰ্বৰ্য়াও পানী লুনীয়া িয়। অন্টীয় জলাি িনৰিাৰৰা পানীৰ্ ৰ্কা লৱনৰ মাত্ৰা ঘিবে 

ঘিাৱা িাৰি নষ্ট মিৰে। 

 

িবষতৰ্া – মানুৰি অটীয় জলাি কৃবষৰ গুৰুত্ব িুবজ ঘনাৰপাৱা িাৰি এই উবিদ নাইবকয়া মি ৰ্যাি ধবৰৰে। মাবট 

আৰু সাগৰৰ মাজৰ ঘৰ্যাগসুত্ৰ ৰূৰপ এই অটীয় জলাি কৃবষৰয় কাম কৰৰ। এই উবিৰদ সাগৰীয় ধুমিুা আৰু 

প্ৰিল ঘঢৌৰ পৰা ঘিাৱা গৰা খিনীয়া প্ৰবৰ্ৰৰাধ কৰৰ। এই অঞ্চলৰৰ্ ... বিবভন্ন মাে, ঘকৰকাঁৰা, বমোমাে আৰু 

ঘশলুলৱজাৰ্ীয় উবিদৰ আিাসভূবম। ইয়াৰৰ্ বিবভন্ন ঔষধীয় উবিদ ঘপাৱা ৰ্যায়। এই উবিদৰিাৰ বৰ্যমাৰন কাৰট 

বসমাৰন ৰ্াৰ ঘপাখা িাবি  ৰ্যায়।  



 
 

 

গঙ্গা – আবম ভূবম িযৱিাৰৰ বিষৰয় বকে ুকৰ্া জাবনি পাবৰ ভাল পাৰলা। এবৰ্য়া আমাৰ কৃষক সকৰল 

ঘৰ্ওঁৰলাকৰ বিবভন্ন সমসযাৰ বিষৰয় সুবধি পাৰৰ ... 

 

ড
০
  হুৰেইন – অঁ বনশ্চয়। 

 

কমল – ঘমাৰ পাচ ঁএকৰ মাবট আৰে ৰ্য’ৰ্ মই ধানৰ ঘখবৰ্ কৰৰা। মই উন্নৰ্মানৰ িীজ, সাৰ আৰু কীটনাশক 

ঔষধ সকৰলা িযৱিাৰ কৰৰা। বকন্তু সবঠক পবৰমাণৰ উৎপাদন নিয়। ঘমাৰ বভষণ ঘলাকচান মিৰে। ধাৰ –

ঋৰণা িহুৰ্ মিৰে। ঘমাৰ দৰৰ আৰু িহুৰ্ৰৰ এই অৱস্থা মিৰে । 

 

ড
০
 হুৰেইন – অ’ মই – আৰপানাৰ সমসযা িুবজৰোঁ – আৰপানাৰ মাবটৰ উৰ্ব্তৰৰ্া কবম মগৰে। 

কমল – বকয় িাৰু চাৰ? 

 

ড
০
 হুৰেইন – ভূবমভাগৰ সুস্বাস্থয বনভতৰ িাৰি ভূবমৰ এৰকিাৰৰ ওপৰৰ ৰ্ৰপৰটাৰ ওপৰৰ্। এই ৰ্ৰপৰটাৰৰ্ 

সকৰলা ধৰণৰ পবুষ্টকৰ দ্ৰিয, বিৰশষলক মজবৱক পদাৰ্তবখবন ৰ্াৰক – বৰ্যবখবন উবিদৰ অবৰ্ প্ৰৰয়াজন। গবৰ্ৰক 

এই ৰ্ৰপৰটা সদায় সজীৱ মি ৰ্াবকি লাৰগ। 

 

কমল – ৰ্াৰমাৰন চাৰ আমাৰ মাবটবখবন আৰু ঘকবৰ্য়াও ভাল নি’ি ঘনবক? 

 

ড
০
 হুৰেইন – নাই নাই। ঘসইৰটা নিয়। 

 

কমল – ঘৰ্ৰনি’ঘল বক ি’ি চাৰ – বক কাৰৰণ এৰন িয়? 

 

ড
০
 হুৰেইন – এটা কাৰণ ি’ল –“ঘলেে” খনন (S p l a s h  E r o s i o n )। ঘৰ্যবৰ্য়া িৰষণু 

িয় মাবটৰিাৰ ভাবঙ টুকুৰা টুকুৰ িয় – সৰু সৰু টুকুৰাৰিাৰ সুক্ষ্ম দানালল পবৰণৰ্ মি ঘিাকাৰ সৃবষ্ট কৰৰ। 

িৰষণুৰ পানীৰয় এই দানা আৰু ঘিাকাৰিাৰ উটুৱাই মল ৰ্যায় ঘৰ্ৰনলকৰয় মাবটৰ ৰ্ৰপৰটা এৰাই ৰ্যায়। 

 

কমল – ঘৰ্ৰনি’ঘল পািাৰীয়া মাবটৰ ঢালৰিাৰৰ্ খনন ঘৰ্য িয় – 

 

ড
০
 হুৰেইন – অ’ ৰ্যবদ ঢালৰিাৰ বঠয়্গৰীয়া িয় মাবট ক্ষয় অবধক িয়। 

 

কমল – চাৰ, এই খনন  ঘকৰনলক ঘৰাধ কবৰি পাবৰ? 

 

ড
০
 হুৰেইন – আৰপানাৰলাৰক আচলৰৰ্ সবঠক পদ্ধবৰ্ৰৰ কৃবষকাৰ্যতয নকৰৰ। ভালদৰৰ মাবট নচিায়, 

প্ৰৰয়াজনৰ্লক ঘিবেলক ঘখবৰ্ – চপায় – ঘখবৰ্ চৰপাৱাৰ পােৰ্ নৰাৰিাৰ পৰ্াৰৰৰ্ ৰাবখ নৰ্য়। নৰাৰিাৰ 

পৰ্াৰৰ্ ৰ্াবকৰল আিৰ্ৰীয়া িৰষণু আৰু িৰ্াৰি পৰ্াৰখনৰ ঘিবে ক্ষবৰ্ কবৰি ঘনাৱাৰৰ। ঢালৰ্যকু্ত মাবটৰ 

ঘক্ষত্ৰৰ্ এইৰটা  িযৱস্থা কৰাৰটা অবৰ্ প্ৰৰয়াজন। 



 
 

 

িীৰৰণ – ধালৰ্যুক্ত মাবটভাগ ৰক্ষা কৰা উপায় আৰু বক আৰে? 

 

ড
০
 হুৰেইন – িান্ধ বদয়া আটাইৰ্লক উৰ্ত্ম িযৱস্থা। আৰু এটা সুিযৱস্থা ি’ল মাৰ্াউবৰ বনমতাণ। 

 

কমল আৰু বিৰৰণ – চাৰ, ঘকবৰ্য়ািাৰৰ্া মৰ্াউবৰও খবি ৰ্যায়... 

 

ড
০
 হুৰেইন – অঁ, ঘসইয়া নি’িলল মাৰ্াউবৰৰ উপৰৰ্ গেপবুল ৰুি লাৰগ। 

কমল – চাৰ, বক কবৰৰল ঘমাৰ মাবটডৰাৰ উিতৰৰ্া িৃবদ্ধ ি’ি িাৰু? মাৰন মম বক উপায় ল’ি লাবগি? 

 

ড
০
 হুৰেইন – আমাৰ পুিতপুৰুষসকৰল এই ঘক্ষত্ৰৰ্ িহুৰ্ ভাল ভাল িযৱস্থা মলবেল। অধযাবপকা িবষতৰ্া আপুবন 

িাৰু এই ঘক্ষত্ৰৰ্ অলপ ক’িৰন? 

 

িবষতৰ্া – ধনযিাদ হুৰেইন চাৰ। আমাৰ পুিতপুৰুষসকৰল মাবট সংৰক্ষণৰ িাৰি নানা িযৱস্থা মলবেল। ৰ্াৰ 

বভৰ্ৰৰ্ বমশ্ৰকৃবষ এটা। বমশ্ৰকৃবষ – মাৰন বসনবমিবল শসযৰ ঘখবৰ্ কৰা। ঘৰ্যৰন ঘ হুঁ – সবৰয়ি, ৰিৰ আৰু 

িাদাম, গম আৰু মটৰমাি ইৰ্যাবদ। 

 

কমল – িাইৰদউ, বমশ্ৰ শসযই ঘকৰনলক সিায় কবৰি? 

 

িবষতৰ্া – বমশ্ৰ শসযৰ কৃবষ কবৰৰল এবিধৰ পােৰ্ এবিধ শসযই পৰ্াৰখন েৰাই ৰাৰখ। ঘকবৰ্য়াও উদং পৰ্াৰ 

িা খালীমাবট ঘপাৱা নাৰ্যায়। ৰ্াৰৰ্ালক ডাঙৰ কৰ্া ৰ্যবদ এবিধ শসযৰ ঘখবৰ্ কৰৰাৰৰ্ কৃষকজন সফল ঘনািয় 

ঘৰ্বৰ্য়া আন এবিধৰ ঘখবৰ্ কবৰি পাৰৰ। ঘৰ্বৰ্য়া ঘৰ্ওঁৰ িাৰ্ ঘকবৰ্য়াও খালী নিয়, বনৰাপৰদা িয়। ঘখবৰ্ও 

ভাল িয়, ভূবমসংৰক্ষৰণা িয়। ঘেইঁধৰা উবিদৰিাৰ ঘৰ্যৰন মটৰ মাি, বৰ্ল, সবৰয়ি আৰু মাি জাৰ্ীয় 

শসযৰিাৰৰ মাবট খনন ঘৰাধ কৰৰ। 

 

িীৰৰণ আৰু কমল – আবম ঘৰ্ৰনি’ঘল ঘৰ্ৰকই কবৰম। 

 

িবষতৰ্া – মাবট খননৰ পৰা ৰক্ষা পািলল বকেমুান উপায় আৰে। ৰ্াৰ বভৰ্ৰৰ্ মজবৱক উৎপাদনৰ সংবমশ্ৰণ 

অনযৰ্ম। বকেুমান মানুৰি বকেমুান শসযৰৰাপণ কৰৰ ঘৰ্যৰন মটৰ মাি, ৰাজমাি, টুৱৰ ইৰ্যাবদ বৰ্যৰিাৰৰ 

পুণতিবৃদ্ধ পাৰল পানী বনগতৰ্ কৰৰ। আনিাৰৰ্ মাবট চৰিাৱাৰ সময়ৰ্ িৰষণু বদৰল মজবৱক দ্ৰিযৰিাৰ মাবটৰ্ 

বমবল ৰ্যায় আৰকৌ ঘকচুৰপচন িা ঘকচুসাৰৰও মাবটৰ্ মজবৱক পদাৰ্ত বমিলাি পাৰৰ। 

 

কমল আৰু িীৰৰণ – চাৰৰ িৰ ভাল খৱৰ বদৰল। এইৰিাৰৰৰ্া ঘৰ্ৰনই সিজ। আবমও কবৰম। 

 

গঙ্গা – িাৰু িন্ধুসকল। আবম িহু কৰ্াই পাবৰ্ৰলা। এবৰ্য়া আিক সকৰলাৰৱ চাি – বিৰবৰ্ লওঁ। আবম ১৫ 

বমবনটৰ পােৰ্ আৰকৌ লগ লাবগম। 

 



 
 

(সংগীৰৰ্ৰৰ সময় বিৰবৰ্) 

 

গঙ্গা – িন্ধুসকল আিক আবম আৰকৌ আমাৰ আৰলাচনা আৰম্ভ কৰৰা। 

 

িীৰৰণ – মই ঘমাৰ নামৰটা ক’ি পািবৰৰোৰৱই। মই িীৰৰণ িাজবৰকা। নমস্কাৰ, ঘমাৰ এটা ডাঙৰ সমসযা 

মিৰে। 

ড
০
 হুৰেইন – কওকৰচান িাজবৰকা। 

 

িীৰৰণ – মই বৰ্যবখবন মাবটৰ্ আগৰৰ্ ঘখবৰ্ কবৰবেৰলা ঘসইয়া এবৰ্য়া িন্ধযা মি পবৰৰে। মাবটবখবন িগা ৰঙৰ 

মি মগৰে। আৰু অ’ৰ্ ৰ্’ৰ্ ঘজাৰপািা গে ঘকইৰজাপামানৰ িাবিৰৰ এৰকা উবিদ নাই। 

 

ড
০
 হুৰেইন – বক মাবটবখবন িগা ৰঙৰ মি গ’ল? ৰ্াৰ মাৰন আৰপানাৰ মাবটবখবন ঘলানৰ্যুক্ত নি’ঘল খাৰৰ্যুক্ত 

মি গ’ল। 

 

িীৰৰণ – ঘৰ্ৰনি’ঘল বক ি’ি? বক কৰৰা মই? 

 

ড
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 হুৰেইন – দুটা উপায় আৰে। পানী প্ৰিাবিৰ্ ঘিাৱাৰ পৰ্ বনবশ্চৰ্ কৰা আৰু বদ্বৰ্ীয়ৰটা মাবটৰ্ ৰ্কা 

পানীবখবনৰ িাষ্পীভৱন কৰমাৱা। এইৰিাৰ কৰাৰ িাৰি মাবটবখবন ঢাবক ৰখাৰ িযৱস্থা কবৰি লাবগি। আনিাৰৰ্ 

বজপচাম নি’ঘল ঘফৰাচ চালৰফট বমিলাি লাবগি। মাবটৰ খাৰভাগ কমািলল বনয়মীয়ালক পচন সাৰ অৰ্ৱা 

মজবৱক সাৰ বমিলাি লাবগি। 

 

িাসন্তী – চাৰ, আমাৰ গাৱঁৰৰ বশৱই আগৰৰ্ কাবটডৰাৰ্ ধানৰখবৰ্ কবৰবেল। ঘৰ্বৰ্য়া ঘৰ্ঁও িহুৰ্ সমসযাৰ 

সন্মুবখন মিবেল। বিৰশষলক সিায়কৰা মানুিৰ নাটবন মিবেল। ফলৰ্ িৰ ঘলাকচানৰ সন্মুবখন মিবেল। 

ঘসইিাৰি ঘৰ্ওঁ মাবট খাবি পুখুৰী কবৰ বমোমাে পুবঁিিলল ল’ঘল। ৰ্াৰ পৰা এবৰ্য়া িহুৰ্ লাভ মিৰে। আবমও 

ঘৰ্ৰন কৰা উবচৰ্ ঘন? 

 

গঙ্গা – িহুৰ্ী কৃষৰক আমাৰ গাৱঁৰৰ্া এৰন কবৰৰে। 

 

ড
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 হুৰেইন – এইয়া ঘকৱল আৰপানাৰলাকৰ গাৱঁৰৰ্ নিয় সাগৰ আৰু নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলৰিাৰৰৰ্া এৰন 

ঘিাৱা ঘদখা মগৰে। বকেমুান গাৱঁৰ্ নাবৰকল, ৰ্াৰমালৰ িাৰীও অৰ্ৰাই পুখুৰী খাবি ঘপৰলাৱা মিৰে। অটীয় 

জলাি িনৰিাৰৰা কাবট পুখুৰী খাবি মীনপালন কৰা মিৰে। বিৰশষলক বমোমাে পালন কৰা মিৰে। এইৰিাৰৰ 

পৰা লাভ ঘপাৱা ৰ্যায়। বকন্তু এই লাভ ক্ষৰন্তবকয়া। বকয়ৰনা বমোমাে পালন আন কৃবষৰ দৰৰ দীৰ্ঘ্মতযাদী ি’ি 

ঘনাৱাৰৰ। 

 

গঙ্গা – আমাৰ কৃষকসকৰল বমোমাে পালনৰ ফলৰ্ পবৰৰিশৰ্ পবৰিলগীয়া ঘিয়া প্ৰভাৱৰ কৰ্া নাজাৰন 

অলপ িুজাই কওঁকৰচান। 

 



 
 

ড
০
 হুৰেইন – ি’ি িাইৰদউ। জলজ কৃবষ কৰা কৃষকসকল িহুৰৰ্া কৃবত্ৰম িা ৰাসায়বনক সাৰ িযৱিাৰ কৰৰ 

বৰ্যৰিাৰৰ পবৰৰিশৰ্ কু প্ৰভাৱ ঘপলায়। জলজ কৃবষপামৰিাৰৰ পৰা বনগতৰ্ পানীৰিাৰ িহুৰ্ পুবষ্টকৰ, বৰ্যৰিাৰৰ  

উবিদ আৰু ঘভকুৰৰ িৃবদ্ধ দ্ৰুৰ্গামী কৰৰ। এই পানীৰিাৰৰ দাবৰ্ কাষৰীয়া জলাশয়ৰিাৰৰ্ পবৰ জন 

উিতৰীকৰণ কৰৰ – বৰ্যৰয় অবিৰজনৰ মাত্ৰা কমাই জলজ প্ৰাণীৰিাৰ মাবৰ ঘপলায়। বমোমাে পালনৰ 

ফলস্বৰুৰপ মাবটৰিাৰ এবচদৰ্যুক্ত  মি পৰৰ। 

 

গঙ্গা – মই জনাৰ্ বকেুমান অঞ্চলৰ্ পানীৰ লৱনৰ্া কমািলল ভূবমগৰ্ জল – বনষ্কাষণ কবৰ বমিৰলাৱা িয়।  

 

ড
০
 হুৰেইন – িয় বঠৰকই – ঘসইৰটাৰৱ মাবটৰ ঘলানভাগ বভৰ্ৰলল সুমুৱাই বদৰয়। 

 

কমল – চাৰ, জলজ কৃষকসকৰল জীৱাণু নাশক আৰু আন আন দৰৱ িযৱিাৰ কৰৰ, ৰ্যাৰ দ্বাৰা জীৱৰিাৰৰ 

ঘিমাৰ বনয়িণ িয়। 

 

ড
০
 হুৰেইন – িয় ঘসইৰটা সচাঁ ঘচৌধুৰী। ইয়াৰ ফলৰ্ এটা সময়ৰ্ কীটানুবিলাকৰ্ জীৱানু নাশক দ্ৰিযৰ প্ৰভাৱ 

নপৰা ’ি বৰ্যৰয় আন ঘিৰলগ পবৰৰিবশক সমসযাৰ সৃবষ্ট কবৰি। 

 

িবষতৰ্া- িাৰু িন্ধুসকল! আবম এই বিষৰয় িহু কৰ্াই পাবৰ্ৰলা, সমসযা ঘিাৰ প্ৰায় সকৰলাৰৰ এৰকই। মুঠৰৰ্  

কৃবষকাৰ্যতযলৈৰে সমুিীয়া কাৰ্যতয। সকৰলাৰৱ িবি এৰকলৰগ আৰলাচনা বিৰলাচনা কবৰৰি সমসযা দূৰ কবৰি 

পাৰৰ। ঘকাৰনও ঘকাৰনা িযবক্ত বিৰশষৰ ভুৱা প্ৰৰৰাচনা িা বদিা পৰামশতলল ভূল পৰৰ্ পবৰচাবলৰ্ ঘৰ্যন নিয় – 

ৰ্াৰ িাৰি সৰ্কত ৰ্াবকি। 

 

ড
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 হুৰেইন- আবম সকৰলাৰৱ এই কৰ্া িুজা উবচৰ্ ঘৰ্য আধুবনক ৰ্যুগৰ্ মানুিৰ কাৰ্যতযকলাৰপ ভূ – অিয়িৰ 

পবৰৱৰ্ত্তন সাবধৰে। ভূবম িযৱিাৰৰ পবৰিৰ্ত্তৰন জলিায়ুৰ পবৰৱৰ্ত্তন অনাৰ্ অবৰিণা ঘৰ্যাগাইৰে। ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ 

বনিতননীকৰৰণ িায়মুণ্ডলৰ্ কািতনডাঅিাইড অৰ্তাৎ এঙাৰ ঘগেৰ পবৰমান িৃবদ্ধ কবৰৰে। ক্ৰান্তীয় বনিতননীকৰণ 

কবৰ পশুপালন ঘক্ষত্ৰ িা কবৃষভুবমৰিাৰ িৰিাৱা মিৰে। এইৰিাৰৰ মাবটৰ্ ৰ্কা জলভাগৰ ভাসতাময আৰু শবক্তৰ 

সলবন  টাইৰে। 

 

িবষতৰ্া – নগৰীয়াকৰৰণ শবক্তৰ উপৰভাক্তা িিাইৰে। ফলৰ্ উৰ্ত্াপ িৃবদ্ধ মিৰে আৰু উবিদৰ িাৰ কমাই বদৰে।  

 

কমল – এইৰটা সচাঁ। বকন্তু জনসংখযা িৃবদ্ধ মি মগ আৰে। আবম সকৰলাৰৰ িাৰি খাদয সামগ্ৰী সুৰবক্ষৰ্ 

কবৰিলগীয়া মিৰে।গবৰ্ৰক ঘখবৰ্ মাবট িৰিাৱাৰ িাৰদ উপায়ৰৰ্া নাই। 

 

ড
০
 হুৰেইন – ঘসইৰটাওসঁচা। ঘৰ্যাৱা চাবৰ দশকৰ্ ঘসৌভাগযক্ৰৰম বিবভন্ন মিজ্ঞাবনৰক অবৰ্ উন্নৰ্ পৰ্যতযায়ৰ জ্ঞান 

আৰু ঘকৌশল খটুৱাই বৰ্যৰিাৰ উপায় অিলন্বন কবৰৰে ৰ্াৰ দ্বাৰা জনমুবৰ খাদযৰ পবৰমাণ িৃবদ্ধ মিৰে। ঘৰ্ঁৰলাৰক 

নৰ্ুন নৰ্ুন মাবটৰ্ বকদৰৰ উৎপাদন কবৰ খাদয িস্তুৰ দাম কমাি পাবৰ ৰ্াৰৰই প্ৰৰচষ্টা চলাইৰে। পবৰৰৱশ 

সুৰক্ষাৰ লগৰৰ্ এই কাৰম বনশ্চয় বদ্বৰ্ীয় ঘসউজৰ্ বিেৱৰ সুচনা কবৰি। 

 



 
 

িবষতৰ্া- অৱৰশষৰ্ মই কৃষক িন্ধুসকলক এটা কৰ্া ক’ি খুবজৰোঁ – ঘৰ্য ২১ শবৰ্কাৰ্ খাদয আৰু আিঁজাৰ্ীয় 

শসযৰ উৎপাদন পদ্ধবৰ্ৰয় প্ৰাকৃবৰ্ক সম্পদৰ অৱক্ষই কমাই আবনি। আৰু ইয়াৰ ফলৰ্ এটা সুস্থ আৰু 

স্বাস্থযকৰ পবৰৰৱশ ৰ্িৰ সবৃষ্ট কবৰি। এই সকৰলাৰিাৰৰ আমাৰ সমাজৰ্ এটা বনকা প্ৰোি ঘপলাি। 

 

ড
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 হুৰেইন – (িাৰ্চাপবৰ িজাই) এৰকিাৰৰ বঠক এৰকিাৰৰ বঠক। কৃষক িন্ধুসকল আৰপানাৰলাৰক এটা কৰ্া 

জাবন ৰ্ওক ঘৰ্য মজৱলিবচত্ৰয ৰ্যবদ এিাৰ বিলীন িয় ঘৰ্বৰ্য়া ঘসই ক্ষবৰ্ বচৰস্থায়ী। গবৰ্ৰক কৃবষ, মীনপালন, 

িন পৰ্যতযাটন, খবনজ আবদ বৰ্য বিভাৰগই নিওক সকৰলাৰৰ ঘক্ষত্ৰৰ্ পাৰস্পবৰক সম্বন্ধ ৰ্াৰক। কাৰ্যতযকলাপ এৰন 

ঘিাৱা প্ৰৰয়াজন ৰ্যাৰৰ্ মজৱলিবচত্ৰয সংৰক্ষণ আৰু অক্ষুন্নৰ্া অটুট ৰ্াৰক। বৰ্যৰকাৰনা বদশৰ িিনক্ষম উন্নয়নৰ 

িাৰি মজৱলিবচত্ৰয সমন্বয় ৰক্ষা কৰা প্ৰৰয়াজন। আমাৰ চৰকাৰৰ এই ঘেত্ৰৰ্ বিবভন্ন পদৰক্ষপ মলৰে।  

 

গঙ্গা – িাৰু িন্ধুসকল। এই আৰলাচনা সভাৰ দ্বাৰা আৰপানাৰলাক বনশ্চয় উপকৃৰ্ মিৰে। আবম সকৰলাৰ িাৰি 

দুপৰীয়াৰ আিাৰ িযৱস্থা কবৰৰোঁ। সকৰলাৰৱ আিাৰ ঘখাৱা স্থানলল িলকৰোন। আবম ভূবমৰ সবঠক িযৱিাৰৰ 

িাৰি বকেমুান পুবস্তকা প্ৰকাশ কবৰৰোঁ, আৰপানাৰলাৰক মল ৰ্যাি – মগ সকৰলা কষৃকৰ মসৰৰ্ আৰলাচনা কবৰি। 

বসদ্ধান্তৰিাৰ সবঠকলক ল’ি। 

 

সকৰলাৰৱ – ধনযিাদ িাইৰদউ। এৰনৰিাৰ কৰ্া জৰনাৱা িাৰি আবম সকৰলাৰৱ আৰপানাৰলাকৰ ওচৰৰ্ কৃৰ্জ্ঞ 

মি ৰ্াবকম। লগ পাম বনশ্চয়। নমস্কাৰ।  

*************************************************************

**** 

প্ৰশ্ন  ( প্ৰস্তুৰ্কৰ্তা সপ্তবষত ভট্টাচাৰ্যতয) 

 

১. বৰ্যৰকাৰনা দুখন অকৃবষ ভূবম উৰেখ কৰা। 

- পাৰ্ব্ৰ্তয অঞ্চল আৰু অৰণয অঞ্চল। 

 

২. “ঘলেে” খনন কাক ঘিাৰল? 

- –“ঘলেে” খনন (S p l a s h  E r o s i o n )। ঘৰ্যবৰ্য়া িৰষণু িয় মাবটৰিাৰ ভাবঙ টুকুৰা 

টুকুৰ িয় – সৰু সৰু টুকৰুাৰিাৰ সুক্ষ্ম দানালল পবৰণৰ্ মি ঘিাকাৰ সৃবষ্ট কৰৰ। িৰষণুৰ পানীৰয় এই দানা 

আৰু ঘিাকাৰিাৰ উটুৱাই মল ৰ্যায় ঘৰ্ৰনলকৰয় মাবটৰ ৰ্ৰপৰটা এৰাই ৰ্যায়। 

************************************************************* 


