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(সু্কল ঘৰ, ল’ৰা দছাৱালীৰ িাই উৰুবম, স্কুলৰ ক্লাছ আৰম্ভ দিাৱাৰ ঘন্টা। ল’ৰা দছাৱালীৰ বচঞৰ িাখৰৰ শব্দ। 

ক্লাছত দ াবৱন্দ মাষ্টৰৰ প্ৰনৱশ।) 

 

ল’ৰা ৱনিাৱালী – ছাৰ, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। 

 

দ াবৱন্দ – বচঞৰ িাখৰ নকবৰবি। িি িি। কাবল আবম বক পবিবছনলা মনত আনছনন তিঁতৰ? 

 

ল’ৰা দছাৱালী – ছাৰ পানীৰ বিষনয়। 

 

দ াবৱন্দ – আবজকাবল দেখা গ নছ দে পানীৰ িাৰুককনয় অনাটন গিনছ। বিনশষকক দখাৱা পানীৰ অনাটন ি’দল 

আবম দকননকক জীৱন ধাৰণ কবৰম। পানী দুই ধৰনণ দপাৱা োয়। এভা  ি’ল ভূপষৃ্ঠৰ ওপৰৰ পানী আৰু 

আনভা  ি’ল ভূপষৃ্ঠৰ তলত দপাৱা পানী। ইংৰাজীত ইয়াক  Surface Water আৰু Ground Water 
দিানল।        Surface Water গন, বিল, পুখুৰী আবেত দপাৱা োয় আৰু  Ground Water  ি’ল 

পৃবিৱীৰ ভূপষৃ্ঠৰ তলৰ পানী ভা । ইয়াক কুৱা, েমকল, নলীইনােৰ দ্বাৰা উবলয়াি পাবৰ। গন, খাল, পুখুৰী 

আবেৰ পানীও দুবষত গি আবিনছ। দতবতয়াি’দল উপায় বক? কুৱা, েমকল, অ ভীৰ,  ভীৰ নলীনাে 

ইতযাবেনতা লানি লানি পানী শুকাই আবিনছ। এবতয়া উপায় এটাই দসয়া ি’ল িৰষনুৰ পানী ধবৰ ৰাবখ 

িযৱিাৰ কৰা। িৰষনুৰ পানীভা  বি ৰাবখি পাবৰনল আবম িহুনতা সমসযাৰ পৰা িাত সাবৰি পাবৰম। আমাৰ 

বজলা, কামৰূপৰ কিাই ধৰা িওক। দতামানলানক জানানন কামৰূপত িছবৰ  ড় অনুপানত বকমান িৰষনু িয়? 

দশৱালী দকাৱানচান। 

 

দশৱালী – ছাৰ, ভাৰতীয় িতৰ বিজ্ঞান বিভা ৰ মনত কামৰূপত  নি ১৭৫০ বমবলবমটাৰ িৰষনু িয়। এই 

িৰষনুৰ পবৰমান েনিষ্ট দিবছ। 

 



দ াবৱন্দ – বিক গকছা। এই িৰষনু ভা  কাবতয়াৰ পৰা আৰন্ভ িয়, জানানন? অনন্ত দকাৱানচান। 

 

অনন্ত – ছাৰ, দমৌচুবম িতাি িিকল আৰম্ভ কৰাৰ লন  লন  মানন িিা  – দজি মাননত এই িৰষনু ভা  

আৰম্ভ িয় আৰু ভাে – আবিনকলনক িানক। মানন িছৰৰ ৬ টা মাি কম দিবছ পবৰমানন এই িৰষনু িানক। 

 

দ াবৱন্দ – তিঁবত জাননন নাজান ? এই িৰষনুৰ ৭০ ভান ই মাবটৰ ওপনৰবে গি গ  সা ৰ, মিাসা ৰত 

পনৰক  আৰু ৩০ ভা  লানি লানি বন বৰ গ  ভূজলৰ ল ত বমবল োয় আৰু ইয়াৰ ফলত ভূজলৰ পৃষ্ঠ 

ওপৰকল আনি। এই গি দোৱা পানীভা  আবম েবে ধবৰ ৰাবখি পানৰা বকমান ভাল ি’ি। 

 

ল’ৰা – দছাৱালী – ছাৰ দকননকক ধবৰ ৰাবখি পাবৰম বক কবৰি লাব ি? 

 

দ াবৱন্দ – গক আনছা ৰ। বিবভন্ন উপানয়নৰ এই পানীভা  ধবৰ ৰাবখি পাবৰ। দেনন ঘৰৰ ছালৰ ওপৰৰ পৰা, 

সমান িাই দেনন ৰাস্তা – পদুবল, দচাতাল আবেনৰ গি দোৱা পানী ভা  দচৌিাচ্চা সাবজ ধবৰ ৰাবখি পাবৰ। 

প্ৰিনমই ঘৰৰ ছাল িা চাে বকনানৰ বকনানৰ নাওৰাল াই, পাইপৰ সিায়ত পানী তলকল নমাই আবন সংনশাধন 

কবৰ দচৌিাচ্চাত ভবতি কবৰ ৰাবখি পাবৰ। প্ৰিম পানীবখবন সাবচি নালান  কাৰণ চােত িা চালত  ছৰ পাত 

শুকান ধূবল মাকবত জমা গি িানক িানি দলনতৰা পানী ধুৱাই আবনি। দসনয়নি দসই পানীভা  দপলাই বে 

পাছৰ পানীবখবন জমা কবৰ ৰাবখি লান । তিঁবত িুবজ পাইছনন? 

 

ল’ৰা দছাৱালী – িয় ছাৰ, িুবজ পাইনছা, েবেও সংনশাধন দকননকক কবৰি পাবৰ িুবজ দপাৱা নাই। 

 

দ াবৱন্দ – িয় দনবক? দতনন্ত শুন, িৰষনুৰ পানীভা  তলকল পাইনপনৰ নমাই অনাৰ পাছত সৰু দচৌিাচ্চা 

এটাত জমা গি িকা িাবল, এঙাৰ, বশলৰ টুকুৰাৰ মানজনৰ বন ৰাই পানী সংগ্ৰি কৰা দচৌিাচ্চাকল দিাৱাই বনি 

পাবৰ। এই পানীবখবনত চূণ, বফটবকবৰ বে পবৰনশাবধত কবৰি পাবৰ। তাৰ পাছত পানীভা   ৰম কবৰ িাণ্ডা 

কবৰ খািও পাবৰ। তিঁবত িাৰু িডিত এই বিষনয় আবক দেখুৱাি পাবৰবিনন? 

 

ল’ৰা দছাৱালী – পাবৰম ছাৰ। 

 

দ াবৱন্দ – িৰ সুন্দৰ গিনছ। তিঁবত ঘৰত মা, দেউতাক এই বিষনয় আৰু সঁচা অিিত ইয়াৰ প্ৰনয়া  কবৰবিিক।  

 

(ঘন্টা পৰাৰ শব্দ। এটা বপবৰয়ে দশষ।) 

 

দসান্পাবি – ঘৰত পানীৰ টনাটবন, তিঁনত পানীৰ অপিযৱিাৰ নকবৰবি। কমাই খৰছ কবৰবিিক। দশৱালী, ভবৰ 

দকইখন দধাঁনতই ইমান পানী খৰছ কবৰছ দকনলই। পাইপনটা কমাই দখালনচান। 

 

দশৱালী – িি িি মা। মই দিবছকক খৰছ নকনৰা নিয়। আবম জাননা, পানী দকননকক িযৱিাৰ কবৰি লান । 

মা, দভাক লাব নছ ভাত বেয়া? 

 



দসানপাবি – দখাৱাঘৰনত মবজয়াত সজাই গিনছা। তিঁত দুনয়াটাই খাক । মননাজ ক’গল  ’ল? মননাজ, 

মননাজ। 

 

মননাজ – গ নছা মা, মই বকতাপ জাবপ আনছা। দমানৰা দভাক লাব নছ। ভাত বেয়া। 

 

দসানপাবি – আবজ ভাতৰ ল ত খািকল মাছৰ আঞ্জা িনাই গিনছা। ভালকক কাইট িাবছ ভাত শাবি। চাবি 

আনকৌ বডবঙত কাইট মাব ি।  

 

মননাজ – িি িি মা, ভালকক খাম। 

 

দসাননশ্বৰ – আবজ িতৰনটা দিছ দ ামা গি আনছ। িৰষনু বেিই নানক? ভানলই িি,  ৰমনটা কবমি। িৰষুন 

আবিনলও বিপে, নাবিনলও বিপে। বক কৰা োয়। ডাঙৰ িৰষনু আবিনল চাবৰওফানল পানীময় িি। নাবিনলও, 

পানীৰ বে আকাল। 

 

দসৱালী – দেউতা, আমাৰ ছানৰ আমাক এটা নতনু কিা বশকানল। আবম ইচ্ছা কবৰনল িৰষনুৰ পানীভা  

ঘৰৰ চালত নাওৰা ল াই ধবৰ ৰাবখি পানৰা আৰু দিনল  দিনল  কামৰ িযৱিাৰ কবৰি পানৰা। 

 

দসাননশ্বৰ – িয় দনবক? দকননকক, কি পাবৰবিনন? 

 

দশৱালী – পাবৰম দেউতা, আমাৰ ছানৰ গকনছ, ঘৰৰ চালৰ কানষ কানষ নাওঁৰা ল াও তাত পাইপ িহুৱাই 

বে িৰষনুৰ চালৰ ওপৰৰ পৰা পানীভা  আবম তলত দচৌিাচ্চা িনাই ধবৰ ৰাবখি পানৰা। 

 

দসাননশ্বৰ – কাইকল বমবি মাবত কামনতা কবৰ ল’ি লাব ি। বেনি পানীৰ নাটনী গিনছ। দিৰা, শুনানচান 

দশৱালীনয় ইমান সুন্দৰকক কিানিাৰ গকনছ। আবম কামনটা কৰাই ল’ি লাব ি। 

 

দসানপাবি – বিনকই গকনছ। পানীৰ অভাৱ গুবচনলই ি’ল। দসানকানল কামনটা কৰাই লওঁক। 

 

(পাছবেনা, ৰাবতপুৱা চৰাইৰ মাত, পুৱাৰ পবৰনৱশ) 

 

দসাননশ্বৰ – বমবি, তুবম কামনটা িুবজ পাইছানন? 

 

বমবি – িয়, িুবজ পাইনছা। এই চাবলখনৰ কানষ কানষ নাওঁৰাখন িহুৱাই বেম আৰু তাৰ কানষবে পাইপ 

িহুৱাই পানীবখবন তলকল দিাৱাই আবনম আৰু দচৌিাচ্চাত দপলাই বেমক । 

 

দসাননশ্বৰ – বিনকই গিনছ। কৰা কামনটা। িাতত ধৰা, বক বক িস্তু লাব ি ক’িা, মই বকবন আবন বেম। 

 

(বমবিনয় কাম কৰাৰ খুটুক খাটাক শব্দ, মানজ মানজ নাওঁৰা দচাচৰাই বনয়াৰ শব্দ) 



 

দসানপাবি – কাবখখবন কনৰানত দুবেনমান সময় লাব ি ছান । আপুবন পানীৰ দচৌিাচ্চা এটা বকবন আবনি, 

তানত পানীবখবন ভৰাি লাব ি। 

 

দসাননশ্বৰ – িি িাৰু, মই িাকীনিাৰ িস্তু আবন বেনছানৱই।  

 

(সং ীনতনৰ সময় বিৰবত) 

 

(দমনঘ  জাৰ শব্দ, অলপ বপছনত ধাৰাসাৰ িৰষনুৰ শব্দ।) 

 

দশৱালী – দেউতা, দেউতা, দচাৱানচান দকননকক নাওঁৰানৰ পানীনিাৰ গি আবিনছ আৰু পাইনপনৰ আবি 

দচৌিাচ্চাত দসামাইনছবি। এননকক িৰষনু বে িাবকনল এঘন্টাত দচৌিাচ্চা ভবতি ি’ি। 

দসাননশ্বৰ – িৰ ভাল কাম কৰানলা দেই। পানী এবতয়া ভবতি িিনৰ ি’ল। ইনয় পানী ভবতি গি দচৌিাচ্চানটাৰ 

মুনখনৰ পানী িা বৰ অিা পানীবখবন এননই নষ্ট গিনছ। দশৱালী তই তিঁতৰ ছাৰক সুবধবিনছান এই পানীভান নৰ 

বক কবৰি পাবৰ? 

 

দসানপাবি – িৰ ভাল ি’ল। এবতয়া আৰু আমাৰ কানপাৰ দধাৱা, িাচন দধাৱা পানীৰ আকাল দনানিাৱা িি। 

 

মননাজ – মই ইয়াৰ পানী গল দখবলি পাবৰম ভানলই ি’ল। 

 

দসানপাবি – মননাজ, তই পানীবখবন নষ্ট নকবৰবি দেই, চানচান বকমান কষ্ট কবৰ পানীবখবন আবম দ াটাি 

পাবৰনছা। 

 

(স্কুলৰ পবৰনৱশ। ল’ৰা দছাৱালীৰ বচঞৰ িাখৰ) 

 

দ াবৱন্দ – দতামানলাকক িৰষনুৰ পানী সংৰক্ষনৰ কিা গকবছনলা। কাৰ কাৰ কৰালা কামনটা? 

 

দশৱালী – ছাৰ আমাৰ ঘৰত কৰানলা। এবতয়া িৰষনু বেনল আবম পানী নাওঁৰানৰ ধবৰ সাবচ ৰানখা। বপনছ ছাৰ 

দচৌিাচ্চানটা ভবতি গি পানী িা বৰ িকা পানীভা  আবম বক কবৰি পানৰা। 

 

দ াবৱন্দ – দশৱালী শুনা, দতামানলানক এটা ভাল কাম কবৰছা। পানীবখবন সংনশাধন কবৰছানন নাই। 

 

দশৱালী – কবৰনছা ছাৰ। 

 

দ াবৱন্দ – এবতয়া িা বৰ পৰা পানীবখবনৰ কিা শুনা। আমাৰ েমকল,  ভীৰ নলীনাে আবেৰ পানী লানি 

লানি তলকল গ নছ। দসনয়নি পানীৰ পৃষ্ঠ তলকল নাোিকল আবম এই িা বৰ পৰা পানী ভা  এটা  াত খাবন্দ 

 াতনটাত  দপলাই বে তলকল বন বৰ দোৱাত সিায় কবৰি লাব ি। দচৌিাচ্চানটাৰ পৰা এোল পাইনপনৰ এই 



পানীভা  দিাৱাই বন  াতত দপলাি লাব ি।  াতত পানীবখবন জমা গি বন বৰ বন বৰ তলকল গি োি আৰু 

ভূপষৃ্ঠৰ ল ত বমবল ভূজলৰ পৃষ্ঠ ওপৰকল আবনি। িুবজ পাইছানন? 

 

অনন্ত – ছাৰ ভালকক িুবজ দপাৱা নাই। 

 

দ াবিন্দ – ৰ’িা, দতামানলাকক ইয়াৰ ছবিখন দেখুৱাই বেওঁ। এয়া দচাৱা – িডিত আবঁৰ বেয়া ছবিখন দচাৱা। 

 

দশৱালী – িি ছাৰ, িুবজ পাইনছা। আবজ দেউতাক মই ক’মক  দকননকক  াত খাবন্দ পানী দপলাই বন তলকল 

বন বৰ োিকল বেি লান । এনন কবৰনল পানীবখবন ভূপষৃ্ঠৰ ওপৰনত িা বৰ নক   াতনটাত জমা গি িাবক লানি 

লানি তলকল োি। 

 

দ াবৱন্দ – ইয়াৰ ওপবৰও আবম সমান িাই দেনন দখলপিাৰ, ৰাস্তা আবেনতা িৰষনুৰ পানী দিাৱাই বন নলাত 

িা  াতত দপলাই ভূজলৰ পৃষ্ঠ উপৰকল আবনি পানৰা িা দচৌিাচ্চাত সংৰক্ষণ কবৰ কামত িযৱিাৰ কবৰি 

পানৰা। তানক কবৰিকল িনল দচৌিাচ্চানটা মাবটৰ তলত কবৰি লাব ি, নিনল মাবটত  াত খাবন্দ দচৌিাচ্চা 

তলকল ভৰাই বেি লাব ি। দতামানলানক িুবজ পাইছানন? 

 

ল’ৰা – দছাৱালী – িয়, ছাৰ িুবজ পাইনছা। আবম প্ৰনতযনকই ঘনৰ ঘনৰ এনন িযৱস্থা কবৰ গল িৰষনুৰ পানী 

সংৰক্ষণ কবৰম। 

 

দ াবৱন্দ – দতবতয়াি’দল দতামানলাকক িৰষনুৰ পানী নষ্ট িিকল বনবে সংৰক্ষণ কবৰিা দেই। 

 

ল’ৰা দছাৱালী – িি ছাৰ। 

 

দ াবিন্দ – ইয়াৰ ওপবৰও শুনা। ভাৰতৰ উতৰাখণ্ড নামৰ িাইত আবজ িহুবেনৰ আন নয় তাৰ মানুিনিানৰ ওখ 

িাইত দেনন পািাৰ আবেৰ পুখুবৰ খাবন্দ পানী সংৰক্ষণ কবৰবছল। এই পানীভা  সাবচ ৰখাৰ উপবৰও মাবটৰ 

তলকল বন বৰ গ  ভূজলৰ পৃষ্ঠ ওপৰকল আবনবছল। এই পুখুৰীনিাৰক চালখাল িুবল দকাৱা গিবছল। 

 

ল’ৰা দছাৱালী – ছাৰ আমাৰ ইয়াত এইনিাৰ নাইননবক? 

 

দ াবৱন্দ – নাই িুবলও ক’ি দনাৱাৰা। আ ৰ বেনত ৰজা, মিাৰজা দিানৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুবৰ খাবন্দ দসইনিাৰত 

িৰষনুৰ পানী সংৰক্ষণ কবৰ ৰাবখবছল। আমাৰ অসমৰ বশৱসা ৰ, দোিাট বজলাত দতননকুৱা পুখুবৰ আনছ। 

 

দশৱালী – ছাৰ ধবৰ ৰখা িৰষনুৰ পানী আবম খাি পাবৰম দনবক? 

 

দ াবৱন্দ – তুবম বিনকই সুবধছা দশৱালী। এই ধবৰ ৰখা পানীভা  সংনশাবধত কবৰ  ৰম কবৰ আবম দখাৱা পানী 

বিচানপ িযৱিাৰ কবৰি পানৰা। 

 



ল’ৰা দছাৱালী – ছাৰ, আবম ইয়াৰ ওপবৰও বক বক কামত এই পানী ভা  িযৱিাৰ কবৰি পাবৰম? 

 

দ াবৱন্দ – শুনা, এই পানীনৰ আবম কানপাৰ দধাঁৱা, ঘৰ চাফা কৰা, ফুলত পানী বেয়া ইতযাবে অননক কামত 

িযৱিাৰ কবৰি পানৰা। আমাৰ দমঘালয়ৰ বশলংৰ ওচৰত িৰাপানীৰ নাম দতামানলানক শুবনছানন নাই? এই 

িৰাপানীৰ ৮০ শতাংশই িল িৰষনুৰ পানী। ইমান সুন্দৰকক ইয়াক সংৰক্ষণ কৰা গিনছ আৰু ইয়াৰ পৰা 

জলবিদুযৎ আিৰণ কৰা গিনছ। দেবখছা পানীৰ পৰা আবম বিজুবল শবি উৎপােন কবৰি পানৰা। 

 

অনন্ত – ছাৰ, আবম দোৱািছৰ িৰাপানীকল গ বছনলা। তাত নাও চনলাৱানৰা সুন্দৰ িযৱস্থা আনছ। ইমান ভাল 

লান  তাত ছাৰ। 

 

দ াবৱন্দ – দতামানলানক উতৰাখণ্ডৰ এজন মানুিৰ নাম শুবনছানন? দতঁও ি’ল শ্ৰীেুত সবচ্চোনন্দ ভাৰতী। 

দতামানলাকৰ চালখালৰ কিা গকনছা নিয়। দতঁও বননজ উতৰাখণ্ডত ২৫ িাজাৰতকক দিবছ চাল – খাল খাবন্দ 

উবলয়াইবছল। আৰু এইনিাৰৰ পানৰ পানৰ িিল পাতৰ ৰডনেন্দ্ৰন  ছ ৰুই বেবছল। পানী পাই  ছনিানৰ িন 

ধবৰ উবিবছল। আৰু এইনিাৰৰ িানি িহুনতা শুকাই দোৱা বনজৰা আনকৌ আৰম্ভ কবৰবছল। ভাৰত চৰকানৰ 

দতওঁক ইবন্দৰা  ান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় পেিািৰণ িটানৰ সন্মাবনত কবৰবছল। 

 

ল’ৰা দছাৱালী – আচবৰত কিা, দতও ঁঅকনলই ইমান ডাঙৰ কাম কবৰবছল। 

 

দ াবৱন্দ – আমাৰ ইয়াত আবজকাবল আনকৌ ইয়াৰ ওনলাটানতানি দেখা গ নছ। দতামানলানক গুৱািাটীৰ কিানক 

ভাৱানচান। ইয়াত আ নত িকা জলৰাবশৰ ভাণ্ডাৰ দিাৰ দেনন বিল, খাল, পুখুৰী ইতযাবে মানুনি বনজৰ স্বািিৰ 

কাৰনণ পুবত পালাইনছ আৰু ইয়াৰ ওপৰত ঘৰ দুৱাৰ, কল কাখিানা িহুৱাই বিপেৰ সৃবষ্ট কবৰনছ। গুৱািাটীত 

কৃবত্ৰম িানপানী বকয় িয় িুবল ভাবৱছা? 

 

ল’ৰা দছাৱালী – নাজাননা ছাৰ, আমাক িুজাই বেয়কনচান। 

 

দ াবৱন্দ – প্ৰকৃবতৰ বনয়ম মনত িৰষনুৰ বেনত িৰষনু গি আনি। আ নত এই িৰষনুৰ পানীভা  গি গ  এই 

জলাশয়নিাৰত জমা গিবছল গ , বেনিতু জলাশয় দিাৰ পুবত দপনলাৱা ি’ল, ইয়াৰ পানী ধবৰ ৰাবখি পৰা 

গুননটাও নাইবকয়া ি’ল, ফলত িৰষনুৰ পানী ভা  ৰাস্তাই ঘানট জমা গি বেনি বিপেৰ সৃবষ্ট কনৰ। 

দতামানলানক ইয়াক দেবখছাই ছান । 

 

ল’ৰা দছাৱালী – ছাৰ বক ি’ি এবতয়া? দকননকক বক কৰা োয় ! 

 

দ াবৱন্দ – ইয়াৰ ওপবৰও, গুৱািাটীত িকা পািাৰ পৰ্ব্িতনিাৰ মানুনি কাবট কাবট বশল িাবলৰ েনমনৰ ভৰাই 

দপলাইনছ। এই বশল – িাবলনিাৰ িৰষনুৰ ল ত উবট আবি নলা – নৰ্দ্িমা ভৰাই দপলাইনছ। তানৰাপবৰ আবম 

মানুিনিানৰ জািৰ দোিৰ, পবলবিনৰ দপনকট ইতযাবে নলা নৰ্দ্িমানত দপলাই ডাঙৰ সমসযাৰ সৃবষ্ট কবৰনছা। 

ফলত পানী গি োি দনাৱাবৰ ৰাস্তাৰ ওপৰত জমা গিনছবি। দতামানলাকৰ দকাননািাই এই কামনিাৰ কবৰছা 

দনবক? 



 

ল’ৰা দছাৱালী – নাই কৰা ছআবম বননজ বনজৰ িাইবখবন পবৰস্কাৰ কবৰ ৰাবখি লান ।  

 

দ াবৱন্দ – উতৰাখণ্ডত কৰাৰ েনৰই ৰাজস্থাননটা পানী সংৰক্ষণ কৰাৰ বকছমুান উপায় কৰা গিনছ। 

দতামানলানক জানাই ৰাজস্থানত িৰষনুৰ পবৰমান অবত কম। চাল – খালৰ েনৰ ইয়াত ’টংকা’ িুবল িৰষনুৰ 

পানী ধবৰ ৰাবখি পৰা বকছু বনয়ম আনছ। টংকা দিাৰ ি’ল সৰু সৰু  াত , ে’ত িৰষনুৰ পানী ধবৰ ৰখা িয়। 

এই সৰু সৰু  াতনিাৰৰ ওপবৰও ’নৰ্দ্ী’ িুবল ডাঙৰ ধৰনৰ িৰষনুৰ পানী ধবৰ ৰাবখি পৰা বকছমুান জলাশয় 

ইয়াত সাবজ উবলওৱা গিনছ। তানৰাপবৰ ’জিৰ’ িুবল বকছু  িন ৰাজস্থানত সাবজ উবলওৱা গিনছ। এইনিাৰত 

িৰষনুৰ পানী সংৰক্ষণৰ ওপবৰও পানীভা  গি দোৱাত িাধা প্ৰোন কবৰি পাবৰ। 

 

ল’ৰা দছাৱালী – তাৰ মানন, আবম িৰষনুৰ পানী গি োিকল িাধা বে সংৰক্ষণ কবৰি পানৰা। 

 

দ াবৱন্দ – দতামানলানক ভালেনৰ কিানিাৰ িুবজ পাইছানন? 

 

ল’ৰা দছাৱালী – পাইনছা ছাৰ। আমাৰ ইয়াত ইমান িৰষনুৰ পানী আবম গি োিকল বে নষ্ট কনৰা। 

 

দ াবৱন্দ – এইনিাৰৰ ওপবৰও, এননকক সংৰক্ষণ কৰা পানী ভা , লানি লানি তলকল বন বৰ োয় আৰু 

ভূজলৰ পৃষ্ঠ ওপৰকল আনন আৰু ভূজল পবৰপুৰক কনৰ। দতামানলানক ভূজল আৰু ভূপষৃ্ঠৰ জলৰ বিষনয় 

জানা নিয়? ভূজল ি’ল মাবটৰ তলত িাবলৰ মাজত বশলৰ ফাকত িকা পানী আৰু ভূপষৃ্ঠৰ ওপৰৰ পানী ি’ল 

গন, বিল, বনজৰা ইতযাবেৰ পানী। আমাৰ ভাৰত িষিত এই পানীভা ৰ পবৰমান গিজ্ঞাবনক সকনল বনধিাৰণ 

কবৰনছ। ই ি’ল ২ িাজাৰ বিবলয়ন ঘন বমটাৰ। আমাৰ গননিাৰ ি’ল িাবৰষা দফনন দফানটাকানৰ ভৰা আৰু 

িাণ্ডা বেনত বকছমুান গন শুকাই োয়। ভাৰতিষিত িাবষিক  ি বিচানৱ িৰষনুৰ পানী আবম ১১৭ দচবন্টবমটাৰ 

পাওঁ। িৰষনুৰ পৰা ৪০০০ ি ি বকনলাবমটাৰ পানী আমাৰ ধৰাকল আনি। 

 

দশৱালী – ইমাননিাৰ পানী আনছ েবেও িানয় িানয় বকয় পানীৰ নাটনী িয়? 

 

দ াবৱন্দ – দসইনটানৱই সমসযা। ইমান পানী আনছ েবেও সকনলা ঠাইতে সমান পৰিমানি আৰম পানী নাপাও। 

ৰিয়তনা ৰিছুমান ঠাইে বিষনু ববৰছ, ৰিছমুান ঠাইে বিষনুি মাত্ৰা িম। আৰু এই বিষনুি ৪৭ শোাংশ 

আৰম ধৰি িাৰিব বনাৱাতিা। ই বব বৈ সাৈি, মহাসাৈিে পতিগৈ।  

অনন্ত – বহ ভৈৱান, োতি যৰি আৰম অলপমান পানী ধৰি িাৰিব পাৰিতলাতহতেন! 

 

বৈাৰৱন্দ – হাজাি হাজাি বছি আৈতে আমাি ভািেতে হিপ্পা, মতহনতজিাতিা ইেযাৰিি ধ্বাংসাৱতশষে বিিা 

বৈতছ বিষনুি পানী ধৰি িাৰিব পিা ৰিছমুান বযৱস্থা। 

 

অনন্ত – ইমানতবাি পানী আৰম সাংিক্ষণ িৰি ৰি পাব পাতিা? 

 

বৈাৰৱন্দ – সিতলােগি ডাঙি িথা এই বয পানীভাৈি ৩০ শোাংশ েলগল ৰনৈৰি বৈ ভূজল পৰিপুিি িতি। 



 

অনন্ত – চাল – িালি িামি িতিই িাম। 

 

বৈাৰৱন্দ – আৰজিাৰল ভািে চিিাতি ভািেি বহু ঠাইে বিষনুি পানী ববাৱাই ৰন ডাঙি ডাঙি িাল িাৰন্দ 

বপলাইতছগৈ। এইতবািি পৰিপুিি িাল বুৰল বিাৱা হয়। ইয়াি উপৰিও পাহািি ওপিে ববািাতি বান্ধ সাৰজ 

বিষনুি পানী সাংিক্ষণ িিা বিিা বৈতছ। সিতলােগি ডাঙি িথাঝ’ল বিষুনি পানী আন পাৰনেগি ববৰছ 

শুদ্ধ আৰু চাফা। ভূজলি পানীে ফ্ল’িাইড, আতছেৰনি, বলা ইেযাৰি িাসায়ৰনি বমৌল প্ৰতয়াসনেগি ববৰছ 

থাৰিব পাতি। বিষনুি পানীে এইতবাি নাথাতি। 

 

ল’িা বছাৱালী – ছাি, বেৰেয়াহ’বল প্ৰতেযি ঘি মানুতহ বিষনুি পানী সাংিখ্সণ িৰিব লাতৈ। 

 

বৈাৰৱন্দ – ভািে চিিাতি আৰজিাৰল প্ৰতেযি ঘি মানুতহ ঘি সাতজাতে ছািি ওপিে পিা বিষনুি পানী 

সাংিক্ষণ িিা প্ৰণালী বযৱহাি িৰিবগল ৰনয়ম িৰি ৰিতছ। আমাি অসমতো এই ৰনয়ম বলব্ৎ িৰিব লাতৈ। 

প্ৰতেযি ঘি মানুতহ বিষুনি পানী সাংিক্ষণ িৰি উপিৃে হব পাৰিব আৰু আৰম পানীি নাটনীি পিা হাে 

সাৰিব পাৰিম। National Green Tribunal বয় বিষনুি পানীি সাংিক্ষণ গুৰুত্ব সহিাতি বলতছ। ২০১৬ 

চনি মাচে মাহে National Green Tribunal বয় ৰিল্লী জল বডে আৰু বিন্দ্ৰীয় ভূজল বডেি এই ৰবষতয় 

জানৰন ৰি বিতছ বয সিতলা ধিণি ঘি, অট্টাৰলিা, বহাতটল ইেযাৰিে বিষনুি পানী সাংিক্ষণি বযৱস্থা িৰিব 

লাতৈ।  

 

আৰম প্ৰতেযিজতন ৰনজি ৰনজি ঘিে বিষনুি পানী সাংিক্ষণ িৰিম বুৰল শপে ল’ব লাতৈ। 

 

ল’িা বছাৱালী – হয় ছাি! আৰম আৰি শপে বলতছা, আৰম আমাি প্ৰতেযিতি ঘিতেই … বিষনুি পানী 

সাংিক্ষণ িিাি … বযৱস্থা িৰিম!! 

 

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

**** 

প্ৰশ্ন/ প্ৰস্তুৰে – ড০ শযামা প্ৰসাি শমো 

১. উত্তিািণ্ডে বিষনুি পানী ধৰি িিাি বাতব, পুিৰনিালি পিাই িাল – ৰবল িন্দাি বযৱস্থা আতছ। 

বযৱস্থাতটাি বেওঁতলাতি ৰি বুৰল িয়? 

 -- চাল – িাল । 

২. বিষনুি পানীি ৰিমান ভাৈ ভূপষৃ্ঠি ওপতিতি বব বযাৱাি ফলে িামে নাতহ? ৰিমান ভাৈ মাৰটতি ৰনৈৰি 

বৈ ভূজলি স্তি বৃৰদ্ধ িতি? 

-- শেিিা ক্ৰতম সত্তি ভাৈ আৰু ৰত্ৰশ ভাৈ । 


