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অেুুঃ অ’ মামী, আলম আলহললাোঁ। পচাৱা, একদম কথামলিই কাম।
মামীুঃ বৰ ভাল, বৰ ভাল। আহা, আহা অেু। এওোঁক লচলি পোৱা িাই পকািলিা?
অেুুঃ এওোঁ পমাৰ বন্ধু লিেু।
মামীুঃ লঠক আলে, এলিয়া লভিৰলল আহা। পহলৰ! পকাি আলহলে, চাওক লহ পোি…
লিেুুঃ িমস্কাৰ মামী।
মামীুঃ িমস্কাৰ। বহা বহা। পিামাললাক পকইলদিমাি ইয়ালি থালকবা িহয়?
অেুুঃ পিলিলক থকা িহ’ব মামী। আলজ আৰু কাইলল থালক েৰলহলল যাব লালগব। আচললি মামাৰ ইয়াি
যুলৰবলল অহাৰ চলললৰ আলম পেত্ৰ’ললয়াম আৰু কয়লাৰ খিি েদ্ধলি সম্পলকষ জ্ঞাি আহৰণৰ উলেলশেই
ইয়ালল আলহলো। গলিলক ইয়াৰ োেি ক’ল ইলিয়াৰ অল চ থকা মাল লষ ৰটালল যাব লালগব।
মামাুঃ বাুঃ! িহোঁলি পদলখাি বৰ জ্ঞািীৰ কালমই কলৰে। এলকললগ যুৰাও হ’ল, িিুি কথা বুজাও হ’ল।
অেু আৰু লিেুুঃ সব আলোিাললাকলৰই আশীবষাদ মামা-মামী।

মামীুঃ লঠক আলে, দুলীয়াজািি হহ থকা খিি সম্পকষীয় কথা মামালৰই জিাব োলৰব। আৰু মাল লষ ৰটাি
এওোঁৰ বন্ধু মাধৱ কাকলি থালক। পিওোঁ – খলি েলৰচালক। মামালৰ আলজ পিওোঁক প াি কলৰ জিাই লদলল
কাইলল পিামাললালক আললাচিা কলৰব োলৰবা।
অেুুঃ হ’ব মামী, িালকই কৰা হ’ব।
মামাুঃ হ’ব বাৰু। পিামাললালক জািা চালগ পয উজলি অসমৰ একাংশ অঞ্চলি পেত্ৰ’ললয়ামৰ খিি –
আহৰণৰ কামলবাৰ ই্য়াি থকা অইল ইলিয়াৰ মুখে কাযষালয়ৰ দ্বাৰাই লিয়লিি হহ থালক। গলিলক এই
অঞ্চলি দী লষ দলি কলৰ অহা পেত্ৰ’ললয়াম অৱস্থািৰ সম্ভাবে স্থাি লচিাক্তকৰণ, খিি, আহৰণ আলদৰ লগি
জলিি হহ থকাৰ পহিুলক ইয়াৰ হিললেত্ৰ সমূহৰ লবষলয় আমাৰ জ্ঞাি লকেু পয হহলে পসইলটা লঠক।
অেুুঃ মামা, পেত্ৰ’ললয়াম পবাললালি দুলবধ দ্ৰবে – খাৰুৱা পিল আৰু প্ৰাকৃলিক পগে, এই দুলয়ালৰ সামলৰ
লয় িহয় জালিা?
মামাুঃ হয়, হয়! এই দুলয়ালবধ দ্ৰবেক এলকললগ পেট্ৰ’ললয়াম পকাৱা হয়। দৰাচললি এই পেট্ৰ’ললয়াম শব্দলটা
হহলে এটা পললটি শব্দ। ইয়াি Petro আৰু Oleum পবালা দুটা শব্দাংশ পসামাই আলে। Petro
মালি লশল আৰু Oleum মালি হহলে পিল।
অেুুঃ পিলে পেট্ৰ’ললয়াম শব্দৰ অথষ হহলে – লশলৰ মাজি পসামাই থকা পিল, িহয় জালিা?
মামাুঃ অথষৰ ালৰ েৰা পসইলটা হ’পলও লকন্তু ই প্ৰাকৃলিক পগে বা চমুলক পগেলকা সামলৰ লয়।
লিেুুঃ বাৰু পেট্ৰ’ললয়ামৰ Suitable Mining বুলললল ইয়াৰ পেত্ৰি পকলি মাইলিং হ’ব োলৰ মামা?
মামাুঃ Suitable Mining অথষাৎ সুলবধাজিক খিি আৰু আহৰণৰ কথালল পযাৱাৰ আগলি
পিামাললালক Mining, অথষাৎ খিিৰ লবষলয় স্পে পহাৱালটা প্ৰলয়াজিীয়।
অেুুঃ পকালিা বস্তু খালি বালহৰ উললওৱা কাযষই খিি িহয় জালিা মামা?
মামাুঃ প্ৰকৃিলি, সাধাৰণ ভালৱ খিা কাযষক আলম খিি বুলল কললও লকন্তু মাইলিঙৰ লগি ইয়াৰ োথষকে
থালক। মাইলিং হহলে পকালিা যি বা পমলচি আলদৰ সহায়ি প্ৰাকৃলিক ভালৱ সৃে খলিজ দ্ৰবেক খালি বা মূল
দ্ৰবেৰ েৰা এৰুৱাই অিা কাযষ।
লিেুুঃ পিলিয়া হ’পল Suitable Mining লক হ’ব মামা?

মামাুঃ আচললি খলিজ দ্ৰবেৰ প্ৰকাৰ আৰু অৱস্থািৰ ৰূে পভলদ সুলবধাজিক খিিৰ ৰূলো পবললগ পবললগ
হয়। পসই লবষয়ি বাৰু আলম মাল লষ ৰটাি লকেু আললাচিা কলৰম। এলিয়া পেট্ৰ’ললয়ামৰ পেত্ৰি সুলবধাজিক
খিি পকলি হয় পসই লবষয়লল আলহাোঁহক বাৰু?
অেুুঃ মামা, লযলহিুলক পেট্ৰ’ললয়ামৰ অৱস্থাি ভাললমাি গভীৰিািলহ পোৱা যায়, গলিলক খিিৰ েূলবষ
লসলবলাকৰ অৱস্থািৰ লবষলয় লিলিি হ’ব িালালগব জালিা?
মামাুঃ লালগব, লিিয় লালগব।
লিেুুঃ ভালবলল আচলৰি লালগ, মালটৰ িলৰ বহু গভীৰিাি আবদ্ধ হহ থকা পেট্ৰ’ললয়ামৰ অৱস্থাি উললওৱাই
িহয়, োোঁচ – েয় লকললালমটাৰ গভীৰিাৰ েৰা লসলবলাক বালহৰ উললয়াই অিাও হয়। পকলিলক সম্ভৱ কৰা
হয় মামা?
মামাুঃ িাৰ বালবই প্ৰলয়াজি হয় সম্পূণষ লবজ্ঞািসন্মি অিুসন্ধাি। পেট্ৰ’ললয়াম অৱস্থািৰ বালব অঞ্চ্ল
এলকাটাি পগদীয় লশলৰ ডাঠ আৱৰণ থকালটা লিিােই প্ৰলয়াজিীয়।
অেুুঃ পগদীয় লশলৰ স্তৰলিা লকয় লালগ মামা?
মামাুঃ পগদীয় লশল হহলে অিীজি জমা পহাৱা পগদৰ প্ৰস্তৰীভূি ৰূে। আৰু পসই পগদৰ মাজি জমা পহাৱা
অিীজৰ হজৱলদহৰ হজৱ-ৰাসায়লিক েলৰৱিষি লটলয়ই এটা সময়ি পেট্ৰ’ললয়ামৰ উৎেলি টালটা সম্ভৱ
হয়।
লিেুুঃ পিলে পগদীয় লশল োললই সকললালি পিল পোৱালটা সম্ভৱ হ’ব পিলক মামা?
মামাুঃ িহয়। পচাোঁৱা – ধৰা পগদ পগাট খালল লকন্তু িাি জীৱলদহ জমা িহ’ল। পিলিয়ালিা পেট্ৰ’ললয়ামৰ
উৎেলি টাৰ অৱকালশা পিালহাৱা হহ েলৰব। পসলয় সকললা পগদীয় লশললি, লবলষশলক জীৱহীি আলকষয়াি
– লপ্ৰলকলৰিয়াি বা পেললঅ’জলয়ক যুগৰ পগদীয় লশলি এলিয়ালল পেট্ৰ’ললয়াম লবচালৰ পোৱা পহাৱা িাই।
অেুুঃ আমাৰ ৰাজেৰ লযলবলাক পগদীয় লশলি পেট্ৰ’ললয়াম পোৱা হগলে পসইলবলাক পকাি যুগৰ লশললিা
মামা?
মামাুঃ আমাৰ ৰাজে বুললয়াই িহয় অবলশে, সাধাৰণলি টাৰলচয়াৰী যুগৰ পগদীয় লশললই পেট্ৰ’ললয়াম
উৎেলিৰ বালব প্ৰশস্ত স্তৰ ৰূলে সবষলত্ৰ পলৰগলণি হহ উলঠলে। কাৰণ এই যুগলিই উলিদৰ লবকাশ অলি
সলোষজিক আলেল।
লিেুুঃ এলি লশল লবচালৰ উললওৱাৰ উোয় লক মামা?

মামাুঃ পিলি কাম কৰাৰ বালব পয লবস্তৃি অিুসন্ধাি, েৰীো – লিৰীো আৰু লবেুল অলভজ্ঞিাৰ আৱশেক।
অেুুঃ পসই লবষলয় সংলেলে ক’ব পিলক মামা?
মামাুঃ লঠক আলে, মই অলি সংলেলে কম বাৰু। এইলেত্ৰি প্ৰথলমই প্ৰলয়াজি হয় দূৰসংলবদী বেৱস্থা।
ই্য়াৰ সহায়ি পোৱা লচত্ৰৰ লগলি পসইলবাৰৰ অধেয়ি। পিলি অধেয়িৰ দ্বাৰা পকালিা এলডাখৰ ঠাইৰ
ভূঅৱয়ব বা লশলৰ গাথোঁলি, প্ৰকৃলি, লবস্তৃলি িথা অৱস্থাি – ৰূে সম্পলকষ ভালললখলি আভাস পোৱালটা সম্ভৱ
হহ েলৰ।
লিেুুঃ আৰু ভূেষ্ঠৃ ি যলদ লশলাস্তৰ উদং অৱস্থাি থালক পিলিয়ালিা েৃষ্ঠীয় অিুসন্ধািৰ দ্বাৰাও লকেু িথে
সংগ্ৰহ কলৰব েৰা হয়, িহয় জালিা?
মামাুঃ হয়, পিলি ঠাইি ভূিালিক জৰীে কলৰও পেট্ৰ’ললয়াম পোৱা হ’বলি িাই িাক জিালটা সম্ভৱ হ’ব
োলৰ। এই পেত্ৰি আমাৰ পদশৰ সবষালধক েুৰলণ লডগলব হিললেত্ৰৰ কথা উদাহৰণ লহচালে দালঙ ধলৰব
োলৰ। ১৮৮৯ চিি চললাৱা ভূিালিক জৰীেৰ সহায়লি লডগলবি খাৰুৱা পিলৰ উদ াটি সম্ভৱ হহ উলঠলেল।
অৱলশে এইলটা লঠক পয ভূকম্পিীয় আৰু ভূিালিক জৰীেৰ দ্বাৰা পেট্ৰ’ললয়াম অৱস্থািৰ ধিাত্মক লদশ
উলন্মালচি পহাৱাৰ োেি অথষাৎ পসই লবষয়ি লিলিি পহাৱাৰ োেি অেলৰহাযষ হহ েলৰ েৰীোমূলক কূে
খিি বা Exploratory drilling ৰ।
অেুুঃ এলি খিিিলিা লক কৰা হয়?
মামাুঃ এলি খিিৰ সময়ি লৰগ িামৰ যিৰ সহায়ি িাি সংলযালজি লকেুমাি লবটৰ জলৰয়লি পকৌশল
খটুৱাই এলকাস্থািি ভূেষ্ঠৃ ৰ েৰা লিৰৱলচন্ন ভালৱ িললল খালি পযাৱাৰ বেৱস্থা কৰা হয়। আৰু এলি কাযষৰ
লি খিিি বালহৰ পহাৱা েদাথষসমূহ ভূেষ্ঠৃ ি প্ৰিেে অধেয়ণৰ দ্বাৰা পেট্ৰ’ললয়ামৰ অৱস্থাণ সম্পলকষ লিলিি
হ’ব েৰা যায়।
লিেুুঃ পেট্ৰ’ললয়াম থকাৰ লবষলয় লিলিি পহাৱাৰ োেি ইয়াৰ আহৰণ লক দলৰ কৰা হয়?
মামাুঃ পিামাললাকক এটা কথা পকাৱা পহাৱা িাই। পসইলটা হহলে খাৰুৱা পিল আৰু পগেৰ পেত্ৰি
Drilling
অৱস্থালৰই খিি কাযষ সম্পাদি কৰা হয়। এলি দ্ৰবে বহু গভীৰিাৰ েৰা
বালহৰ উললওৱাৰ একমাত্ৰ উোয় হহলে খিিৰ জলৰয়লি প্ৰস্তুি কৰা এলকাটা কূে বা Well । ইয়াক পিলৰ
েুং বুললও পকাৱা হয়। Drilling ৰ োেি ভালললকইটা েযষায় োৰ কলৰ উলঠলহ পিললই হওক বা পগলেই
হওক, আহৰণ কৰালটা সম্ভৱ হহ উলঠ।
অেুুঃ এইলবলাক োম্প কলৰ উলঠওৱা হয় পিলক?
মামাুঃ িহয়। প্ৰথম অৱস্থাি োম্প কৰাৰ প্ৰলয়াজি িহয় । কাৰণ এইলবলাক বহু গভীৰিাি থকাৰ পহিুলক
যালথে চােলব্ধ হহ থালক। গলিলক লসলবলাক থকা স্থািলল টু াই লদলল চােমুক্ত পহাৱাৰ বালব ওেৰলল উলঠ
আলহ। লকন্তু এসময়ি চােৰ েলৰমাণ কলম আলহব ধলৰ। পিলিয়া কৃলত্ৰম চাে বা োম্প কৰাৰ প্ৰলয়াজি হয়।

বহু সময়ি লবলশষলক হিল ভািাৰৰ িলৰ ালল গধুৰ েললমাৰ জািীয় উোদািৰ জলৰয়লি চাে প্ৰলয়াগ
কৰাও হয়। আমাৰ িাহৰকটীয়া হিললেত্ৰখি েুৰলণ হহ েৰাি ইলটা – লসলটা কৃলত্ৰম উোয় অৱলৰিৰ দ্বাৰা
খাৰুৱা পিলৰ আহৰণ কলৰ থকা হহলে। লকন্তু এসময়ি পকালিা বেৱস্থালৰই খাৰুৱা পিলৰ আহৰণ সম্ভৱ
পিালহাৱা হহ েলৰ অথবা বেৱস্থালটা অলি বেয়বহুল পহাৱাৰ লবেৰীলি সু ল পিালোৱা অৱস্থা আলহ েলৰ।
আমাৰ লডগলব হিললেত্ৰৰ বিষমালি পসই অৱস্থা আলহ েৰাি আহৰণ বাস্তৱলি বন্ধ হহ েলৰলে।
লিেুুঃ আলম অথলি পেচিৰ েৰা আলহ থকাৰ সময়ি দুটামাি কূেি এটা কমাৰ শালি ভালট মৰাৰ দলৰ
বেৱস্থা চলল থকা পদখা োইলেললা পসইলটা লকলিা?
মামাুঃ পসইলটা বেৱস্থা এলিয়া ভাললমাি কূেি প্ৰলয়াগ কৰা হহলে। সাধাৰণ ভাষাি প ক
োঁ ী এলকাটাৰ দলৰ
উঠা – িমা কলৰ থকাৰ পহিুলক িাৰ িাম লদয়া হহলে প কী। এইলটা এটা হবদুেলিক উোলয়লৰ চললাৱা োম্প,
যাৰ দ্বাৰাই ভািাৰৰ েৰা খাৰুৱা পিল োম্প কলৰ উলঠাৱা হয়।
অেুুঃ আৰু মামা, আলম আলজ আলহ থকাৰ সময়ি ৰাস্তাৰ একাষি একুৰা ডাঙৰ জুই জ্বলল থকা পদখা
োইলেললা, পসয়া লক?
মামাুঃ এলি জুই হিললেত্ৰ সমূহি সাধাৰণলি ৰখা হয়। িাৰ কাম হহলে খাৰুৱা পিলৰ লগলি সহজাি
অৱস্থাি থকা ল ু হাইদ্ৰক
ি াবষি পগে পযলি লমলথি, ইলথি আলদক জ্বললাৱা…
লিেুুঃ লকয় প্ৰাকৃলিক পগেৰ দলৰ এলবধ মূলেবাি পগেক জ্বলাই পিুঃলশষ কৰাৰ েলৰৱলিষ অিে কামি লগাব
পিাৱালৰলিলক?
মামাুঃ পিল আহৰণৰ ললগ ললগ পিলৰ লগি সহাৱস্থাি কৰা উক্ত পগে দুলবধ েূবলষ িা বহু েলৰমালণ জ্বললাৱা
হহলেল। কাৰণ েূবলষ ি লসলবলাক সংৰলেি অৱস্থাি ধলৰ ৰখা বা কামি খটুৱাৰ উোয় বৰ কম আলেল। লকন্তু
লসলবলাক বায়ুমিলি এলৰ লদললও েলৰলৱশি কুপ্ৰভাৱ পেললাৱাৰ শংকা থালক। পসলয় জ্বলাই লবেদমুক্ত
পহাৱা হহলেল। েূবলষ ি এলি পগে ৫৬ শিাংশ ভাগ েযষে জ্বললাৱা হহলেল। লকন্তু আলজকালল পসয়া ৫ ৰ েৰা
৬ শিাংশলি সীলমি ৰালখব েৰা হহলে।
অেুুঃ এলি পগেৰেৰা এল লে লজ প্ৰস্তুি কলৰব েৰা িাযায় পিলক মামা?
মামাুঃ লমলথি, ইলথি আলদ পগে োিল পহাৱাৰ পহিুলক চাে প্ৰলয়াগ কলৰও এল লে লজ কৰালটা সম্ভৱ িহয়।
এল লে লজ কৰা হয় খাৰুৱা পিলৰ লগি থকা গধুৰ হাইড্ৰকাবষি পযলি প্ৰ’পেি, লবউলটিক চাে প্ৰলয়াগ
কলৰলহ।
লিেুুঃ পিলে লমলথি, ইলথি আলদ পগেৰ বেৱহাৰৰ পকালিা উোয় িাই পিলক মামা?
মামাুঃ আলে। ইয়াক সাধাৰণ ইন্ধি লহচালে োইেৰ জলৰয়লি কলিয়াই ৰুৱা ৰন্ধি বা উলদোগ আলদি
বেৱহাৰ কলৰব েৰা যায়। এই পগেলক অইল ইলিয়াৰ আবাস গৃহ্ সমূহি জ্বলিৰ ইন্ধি ৰূলে বেৱহাৰ কলৰ

থকা হহলে। পিলিলক অসম পগে পকাম্পািীলয় এলি পগেলক োইে পযালগ বহু চাহবাগাি আৰু বেলক্তগি
বাসস্থািলিা পযাগািৰ বেৱস্থা কলৰ আলে।
অেুুঃ পকালিা উলদোগ আলদি এই পগেৰ প্ৰলয়াজি িাইলিলক?
মামাুঃ এই পগে বেৱহাৰৰ দ্বাৰাই িাে – লবদুেৎ উৎোদি, সাৰ কাৰখািা, পেট্ৰ’পকলমলকল আৰু পিলিলক
পগে পেকাৰ আলদ উলদোগি পকচাোঁমাল ৰূলে বেৱহাৰৰ েূণষ সম্ভাৱিা আলে। মি কলৰব লগা পয এলি কামি
ললগাৱাৰ বালবই সম্প্ৰলি পগে জ্বললাৱা বহুলখলি হ্ৰাস োইলে।
লিেুুঃ খিিৰ সময়ি পকালিা লবেদ বা লৰস্ক আলদ িাথালক পিলক মামা?
মামাুঃ লৰস্ক, লবেদ আলদ প্ৰালয়ই থালক। এটা লি্স্ক হহলে পেট্ৰ’ললয়াম পোৱাৰ অলিিয়িা । িাোলল বুজি
েলৰমাণৰ ধিৰ অেচয় লট । পসলয় এলি কামি যলথস্ট সিকষিা অৱলৰি কলৰব লগা হয়। লদ্বিীয়লি, লৰস্ক
থালক খিিৰ সময়ি। লকয়লিা এ ালল এলি কামি বেৱহৃি পলাৰ গধুৰ আলহলালবাৰৰ আ ািি বহু শ্ৰলমক
আ ািপ্ৰাপ্ত বা েংগু পহাৱাৰ সম্ভাৱিা থালকব োলৰ। আি ালল অজ্ঞাি স্থািি খিিৰ সময়ি ভূস্তৰৰ উেলব্ধ
িীব্ৰ চােৰ লি খিি যিৰ একাংশক লেলটকাই েলঠাৱাৰ স্থল থালক। লবলশষ উোয় সংলযাজিি গুৰুি
লদব লগা হয়। িহ’পল ভয়াবহ দু টষ িা টাৰ আশংকা থালক।
অেুুঃ পিলৰ কূে এলকাটাৰ েৰা ওললাৱা পিলৰ সংসাধিৰ বালব লক বেৱস্থা কৰা হয় মামা?
মামাাঃ কেইবাটাও েূপৰ পৰা কপাৱা খাৰুৱা কেল সংয াগী পাইপৰ জৰৰয়যে কেল সংগ্ৰহ কেত্ৰ, াে
ইংৰাজীে অ’ৰিএি কোৱা হয় োে জমা েৰা হয়। োৰ পৰা পৃথে কহাৱা পােল কগছ আঁেৰাই কেলভাগ
েৰিিৰ ং
েৰৰ পাম্পৰ জৰৰয়যে িাপ প্ৰযয়াগৰ দ্বাৰা ক াধ াগাৰলল কবাৱাই ৰিয়া হয়। আৰু
ক াধা াগাৰে কেল ক াধ েৰাৰ লগযে ৰবৰভন্ন প্ৰোৰৰ উৎপন্ন দ্ৰবয আৰু এলৰপৰজ প্ৰস্তুৰেৰ উপায় েৰা
হয়।
ৰ পাঃ মামা কগছৰ আহৰণ কেয লে েৰা হয়?
মামাাঃ কগছ সাধাৰণযে দুটা অৱস্থাে প্ৰেৃৰেে কপাৱা হয়। এটা হহযছ সং ক্ত আৰু আ যটা মক্ত। হেলযেত্ৰে
সাধাৰণযে েলৰফাযল পাণী, োৰ উপৰে কেল আৰু এযেবাযৰ ওপৰে কগছৰ অৱস্থা কপাৱা ায়।
অপাঃ কেৰেয়াবা কেৱল কগছৰ অৱস্থায া কপাৱা ায় ক ৰে মামা?
মামাাঃ হয় কেয অৱস্থাযো কপাৱা ায়। কসয়া সাধাৰণযে ভূস্তৰৰ মাজে িলা কগছৰ ৰবিল ৰ বাযবই ঘযট।
কেয অৱস্থা আমাৰ ৰিগলব আৰু দুৰলয়াজা ৰ মাজৰ কজাৰাজা ামৰ কেত্ৰ এখ ে কপাৱা হগযছ। ৰেন্তু
কবৰছভাগ কেত্ৰযে কগছে কেলৰ ওপৰে মক্ত ৰহিাযপ আৰু কেলৰ লগে সং ক্ত অৱস্থাযে কপাৱা ায়।

ৰ পাঃ কগছৰ আহৰণ কেলৰ িযৰই েৰা হয় ক ৰে?
মামাাঃ প্ৰায় এযেই। কগছ থো ঠাইলল খ েৰৰবই লাৰগব। অৱয য ই লঘ প্ৰেৃৰেৰ কহাৱাৰ কহেযে সহযজই
আহৰণেম হহ উযঠ। কেৱল আহৰণৰ সময়ে বাৰহৰে অৰিৰ সংয াগ ঘৰটবলল হ’কল ৰবৰাট ৰবযফাৰণ ঘৰট
বহু সময়লল জ্বৰল থোৰ স্থল থাযে। কেয ো য এবাৰ লােৱা কেত্ৰে ঘটাৰ উিাহৰণ কপাৱা ায়। কসযয়
ইয়াৰ আহৰণৰ সময়ে ৰবয ষ সেেযো গ্ৰহণ েৰাযটা অৰেযে প্ৰযয়াজ ীয়।
অপাঃ মামা, আপৰ এৰেয়ালল কপট্ৰ’ৰলয়ামৰ খ সম্পযেয আমাে অৱগে েৰৰযল। ৰেন্তু ইয়াৰ প্ৰ স্ত খ
সম্পযেয আমাে জয াৱা কহাৱা াই। ে’ব ক ৰে?
মামাাঃ এটা েথা অৱয য সেয ক সাধাৰণ খ

আৰু প্ৰসস্ত খ ৰ মাজে ৰেছ পাথযেয থাযে।

ৰ পাঃ ৰে পাথযেয থাযে মামা?
মামাাঃ সাধাৰণ খ অপৰৰেৰিে বা হবজ্ঞাৰ েভাযৱও সম্পাৰিে হ’ব পাযৰ। ৰেন্তু প্ৰ স্ত খ ৰ কবৰলো
খ পৰৰেৰিে আৰু ৰবজ্ঞা সন্মে কহাৱা অপৰৰহা ।য লগযে অৱয য আৰু ৰেছ েথা আযছ, শু া।
কোমাযলাযেযো জা াই ক কপট্ৰ’ৰলয়াম হহযছ এৰবধ অ’ৰে মূলযৱা , োযেই দুষ্প্ৰাপয অ ৱীেৰণীয়
প্ৰােৃৰেে সম্পি। ইফাযল ইয়াৰ অৱস্থায া ৰবশ্বে অৰে সীৰমে। ৰপযছ ইয়াৰ, ৰবপৰীযে ইয়াৰ বযৱহাৰৰে
িাৰহিা অৰে কবৰছ। কসযয়যহ ইয়াৰ াম ৰখা হহযছ – পণীয়া কসাণ, ইংৰাজীে ৰলেইি গ’ল্ড। কসইবাযবই
ইয়াৰ আহৰণ ৰবজ্ঞা সন্মে কহাৱাৰ লগযে বযৱহাযৰা াযে থাথযভাযৱযহ েৰা হয় োলল সেযলাযৱ
থাসম্ভৱ ময াৰ যৱ েৰাযটা গুে। কেয লে ইয়াৰ উৎপািয া াযে বহ েম েথা পৰৰযৱ ৰমত্ৰ হয়
োললও লে ৰখাযটা িৰোৰী। প্ৰৰণধা য াগয ক হেলযেত্ৰ এযোখ ে খ সম্পণয ৰবজ্ঞা সন্মে হ’কল
োে বজ পৰৰমাণৰ কেল স্তৰৰ মাজে আবদ্ধ হহ থাৰেয াৱাযটা স্বাভাৰৱে। ৰ কেল পৰৱৰ্ত্যী সময়ে আহৰণ
েৰাযটা অসম্ভৱ বা অৰে বযয় বহুল কহাৱাযটাও স্বাভাৰৱে হহ পযৰ। ফলশ্ৰুৰেে এটা সময়ে হেলযেত্ৰ
এযোখ ৰ অপমৃেয অৱসযাম্ভাৱী কহাৱাৰ অৱো থাযে। কোৱা বাহুলয ক অসমৰ বহু হেলযেত্ৰযে কেয
সমসযাৰ উদ্ভৱ কহাৱাৰ অৰভয াগ কপাৱা ায়। গৰেযে উযেৰখে ৰি সমূহৰ প্ৰৰে লেয ৰাৰখ েৰা খ য ই
হহযছ প্ৰ স্ত বা সৰবধাজ ে খ ।
মামীাঃ অপ ৰ প, কোমাযলােৰ আযলাি া ক ষ হ’বৰ হ’লয াই? কমাৰ ৰেন্তু ভাে হহ হগযছ কিই। গৰেযে
কোমাযলাযে পলম েৰৰ গা – পা ধই কলাৱাযটা ভাল হ’ব ৰ শ্চয়।
মামাাঃ মামীযয়ৰৰ েথা শুৰ লাহঁে হয় কোমাযলাযে। গৰেযে গা কধাৱাৰ প্ৰস্তুৰে িযলাৱা, হয় জায া? ভাে
খাই উৰঠ অলপ আৰাম েৰৰ কলাৱাঁহে। মই ইৰেমযধয কমাৰ বন্ধ মাধৱ োেৰেে কফা েৰৰ জ াই ৰিযছা।
অপ আৰু ৰ পাঃ হ’ব মামা।
(িৃ যান্তৰৰ সংগীে)

িৃ য ২
(গাড়ী ষ্টাটয ৰি অলপ িযলাৱাৰ ব্দ। অলপ পাছে বন্ধ েৰাৰ ব্দ)
মামাাঃ আৰম আৰহ মাযঘযৰৰটা পাযলাৰহ ভাৰগ হঁে। এৰেয়া াৰমবযহ লাযগ। অ’ কোমাযলাযে কিাঁৱা –
এইযটাযৱই ে’ল ইৰিয়া ৰলৰমযটিৰ থয ইষ্ট ে’ল ৰফল্ডছৰ ো যালয়। ইয়াযেই আৰম লগ পাম খৰ পৰৰিালে
মাধৱ োেৰেে। লগ পাম ৰে – পাযলাযৱই ৰিয়া। কসৌৱা কিাঁৱা – মাধৱ োেৰেযয় আমাৰ অযপোে কগটৰ
মখলল িাই ৰৰখ আযছ।
মা. োেৰোঃ অ বী আহা আহা। কোমাযলাে আৰহবা বৰল মই বাট িাই আযছাঁ। বী , গুৱাহাটীৰ পৰা
আৰহযছ কবালা ল’ৰা দুজ এওঁযলাযেই হয় জায া?
মামাাঃ হয়, হয়। এওঁ অপ।
অপাঃ মস্কাৰ মামা।
মামাাঃ এওঁ ৰ প।
অপাঃ মস্কাৰ মামা।
মা. োেৰোঃ মস্কাৰ মস্কাৰ। বহা কোমাযলাযে।
মামাাঃ এওঁযলাে ইৰিৰ য়াৰৰং েযলজৰ ছাত্ৰ। মাইৰ ঙৰ ৰবষযয় জ াৰ প্ৰৰে এওঁযলাে আগ্ৰহী।
ো. মামাাঃ এওঁযলাযে ৰেহৰ ৰবষযয় জাৰ ব খৰজযছ?
মামাাঃ এওঁযলাযে প্ৰধা লে েয়্লাৰ কেত্ৰে প্ৰয াজয হ’ব পৰা প্ৰ স্তখ ৰ ৰবষযয় জ াৰ লগযে
েয়লাযেত্ৰে িলাই থো খ আৰু খ ৰ ফলে পৰৰযৱ ে হ’ব পৰা েৰেৰ ৰবষযয় জাৰ ব ৰবিাযৰ।
ো. মামাাঃ ৰঠে আযছ। এটা েথা ৰপযছ – প্ৰ স্ত খ ৰ ৰবষযয় জ াৰ আযগযয় অৱয য সাধাৰণ খ ৰ
ৰবষযয় অৱগে কহাৱাযটা প্ৰযয়াজ ীয়। এই ৰবষযয় বী মামাযৰ কোমাযলােে হেযছই ৰ শ্চয়?
অপ আৰু ৰ পাঃ হেযছ হেযছ মামা। গৰেযে আপৰ এৰেয়া কগাটা বস্তুৰ খ ৰ ৰবষযয় ে’কলই হ’ব।
ো. মামাাঃ ৰঠে আযছ। আৰম ক হেযছা কগাটা বস্তু কসই বস্তুযবাৰয া ৰে হ’ব পাযৰ বাৰু। ইৰবলাে েয়লা,
মূলযৱা ৰ ল অথবা ধােবীয় আৰু অধােবীয় মৰণে হ’ব পাযৰ। এয দ্ৰবযযবাৰ মেৰল অৱস্থাে ভূপষ্ঠৃ ে
কপাৱা হ’ব পাযৰ অথবা ভূগভযে ৰ লৰ মাজে কসামাই থাৰেবও পাযৰ। গৰেযে দুযয়া অৱস্থাে থো খৰ জৰ
বাযব প্ৰযয়াগ েৰা খ ৰ প্ৰৰিয়াও সৰেয়া সৰেয়া হয়। এটা েথা জাৰ বা, - সামৰগ্ৰে ভাযৱ মক্ত অৱস্থাে

থো দ্ৰবয আহৰণৰ বাযব মক্ত খ
অৱলম্ব অপৰৰহা ।য

আৰু েলে কসামাই থো দ্ৰবযৰ আহৰণৰ বাযব ভূগভযীয় খ ৰ বযৱস্থা

অপাঃ মক্ত খ য া কেয লে েৰা হয় মামা?
ো. মামাাঃ ভূপষ্ঠৃ ে উিং বা মেৰল অৱস্থাে থো দ্ৰবযৰ খ ে সামৰগ্ৰেভাযৱ মক্তখ
কেয দ্ৰবযৰ বযৱহাৰৰে ৰি ৰ প্ৰৰে লেয ৰাৰখ খ ৰ ৰ য়ম ৰিা হয়।

কোৱা হ’কলও ৰেন্তু

অপ আৰু ৰ পাঃ মায ?
ো. মামাঃ ধৰা, ৰ মযাণ ো ে
য বযৱহৃে ৰ লৰ কেত্ৰে ৰ যোয া প্ৰোযৰ ভাৰঙ ভািাৰৰ পৰা আঁেৰাই
আৰ যলই হয়। গৰেযে কেয দ্ৰবযৰ কেত্ৰে ৰ ৰিযষ্ট কোয া আোৰ –অৱয়বৰ েথা ক াযহাৱাে ঘ ঘ লে
ৰবযফাৰে দ্ৰৱযৰ সহায়ে খৰিে েৰৰ এৰুৱাই অ াৰ বযৱস্থা েৰা হয়। ইয়াৰ ৰবপৰীযে ৰেন্তু কগ্ৰ াইট বা
মাবযলে কসৌন্দ বয দ্ধযে ব্লে, টাইলছ প্ৰস্তুৰেৰ বাযব লগা হ’কল সাৱধা ো অৱলম্বয যৰ মূল ভািাৰৰ পৰা
এৰুৱাই অ াৰ বযৱস্থা েৰা হয়।
অপাঃ কগ্ৰণাইট আৰু মাবযলৰ কেত্ৰে কেয মাইৰ ং েৰা হয়?
ো. মামাাঃ কেয ৰ লৰ মূল ভািাৰে সৰু ৰিল কমৰছ ৰ সহায়ে সৰবধাজ ে গভীৰোলল ফটা েৰৰ োে
ৰবযফাৰে দ্ৰবয বযৱহাযৰযৰ প্ৰথযম ফটাই কলাৱা হয়। পাছে কসইিযৰ পৃথে হহ পৰা খিযবাৰ ন্ত্ৰ সহায়ে
কি বা ট্ৰােে উঠাই প্ৰযিৰিং ইউৰ টলল েৰিয়াই ৰ য়া হয়। কসই ইউৰ টে প্ৰযয়াজ া সাযৰ উপ ক্ত
আোৰৰ টেৰাে পৰৰণে েৰৰ ৰবিীৰ বযৱস্থা েৰা হয়। ইৰবলােৰ ৰবপৰীযে ি ৰ ল, গ্লাছযছি বা িী ামাৰট
আৰিৰ মাইৰ ঙে ৰবয ষ ্সেেযো অৱলম্ব ৰ প্ৰযয়াজ হয়, ৰেয়য া ৰসৰবলােৰ ভাযঙা ৰ ৰবয ষ আোৰ
বেযাই ৰখাৰ প্ৰযয়াজ ীয়ো াথাযে।
ৰ পাঃ মামা, এৰেয়ালল আপৰ েয়লাৰ কেত্ৰে প্ৰযয়াগ েৰা মক্ত ে ৰ ৰবষযয় কোৱা াই। কসই ৰবষযয়
অলপ ে’কল ভাল হয়।
ো. মামাাঃ েয়্লা কেত্ৰ এযোখ ে মক্ত খ কেৰেয়াযহ েৰা হয় ক ৰেয়া েয়্লাৰ স্তৰ এযোোৰ ওপৰে
মাৰট বা ৰ লৰ পােল েৰপ থাযে। েয়লাস্তৰৰ ওপৰে থো কসই অিৰোৰী আৱৰণে অবঘাে বা অভাৰ
বাযিয কোৱা হয়। কসই অবঘােৰখৰ কিজাৰৰ সহায়ে আঁেৰাই েয়লাৰখৰ প্ৰথযম উন্মক্ত েৰৰ হল
ৰবযফাৰে দ্ৰবযৰ সহায়ে পাছে কসইযবাৰ ভাৰঙ খি খণ্ড্ে পৰৰণে েৰৰ কোলা হয়। পাছে কেয খিযবাৰ
কি , িাম্পাৰ, ট্ৰাে বা কট্ৰই ে উঠাই ৰবিয়ৰ বযৱস্থা েৰৰব পৰা হয়।
অপাঃ েয়লাৰ ভূগভযীয় খ , কেয লে েৰা হয় মামা?
ো. মামাাঃ ভূগভযীয় খ ৰ প্ৰিয়াযটা যথষ্ট জৰটল, োলেয়ী আৰু অথযবযয়ী। ইফাযল খৰ ৰ ৰভেৰে মক্ত
অৰিযজ ৰ অভাৱ থোৰ ৰবপৰৰযে আযেৌ থাযে ৰমযথ কগছ ৰ সহযজই জ্বৰল উৰঠ অঘট ঘটাব পাযৰ

আৰু থাযে োবয ম িাইি ৰ কগছ ৰেছ সময় ধৰৰ কসৱ েৰৰযল মা হ মূিায হগ মৃেযৰ মখে পৰাযটা
অৱধাৰৰে। সমান্তৰালভাযৱ সময়ৰবয যষ মৰৰ ওপৰে থো েয়লাৰবহী স্তৰ খৰহ পৰৰ শ্ৰৰমেে আহে –
ৰ হে েৰাৰ আ ংো থাযে। েদুপৰৰ খৰ ৰ ৰভেৰে অেস্মাযে ঘৰটব পৰা জলপ্ৰৱাযহ অ া দুঘযট াৰ
আ ংোও থাযে।
ৰ পাঃ খৰ ৰ ৰভেৰেযো কপাহযৰা াথাযে!
ো. মামাাঃ খৰ ৰ ৰভেৰে কপাহৰ, বোহ, এযো াথাযে। কসযয় েৃৰত্ৰমভাযৱ ৰসৰবলােৰ ক াগাৰ েৰৰ
কলাৱাযটা অপৰৰহা ।য োৎপ প
য ণূ য ক খৰ ৰ ৰভেৰে োম অৰবৰেভাযৱ ৰি যটাৰ ২৪ ঘন্টাই িলাই ৰাৰখব
লগা হয়, গৰেযে এয ধৰণৰ অেযাৱ যেীয় ক াগাৰসমূহ খৰ েেৃপ
য েৰ দ্বাৰাই প্ৰিা েৰৰ থাৰেব লগা হয়।
অপাঃ আযপা াযলােৰ েয়লাযেত্ৰ সমূহে কেয ধৰণৰ মাইৰ ং িলাই থো হহযছ বাৰু? কসই ৰবষযয় জ াব
ক ? লগযে আৰু এটা েথা জাৰ ব ৰবিাযৰাঁ।
ো. মামাাঃ ৰে অপ?
অপাঃ আৰম জ াে মােম ইয়াৰ পৰা ৰেছ িূলৰে আযছ। েথাৰপ এই েয়লা কেত্ৰখ ৰ াম ৰখা হহযছ –
মােম েয়লা কেত্ৰ। এয ামেৰণৰ অন্তৰালে ৰেবা ৰহসয আযছয ৰে বাৰু?
ো. মামাাঃ হয়, মােম ইয়াৰ পৰা ভাযলৰখৰ িূলৰে। েদুপৰৰ মােমে েয়্লাও কপাৱা কহাৱা াই। কসযয়
এইখ কেত্ৰৰ াম মােম ৰখাৰ পৰৰৱযেয মাযঘযৰৰটা বা ৰলি ৰখাযহ উৰিে আৰছল। প্ৰেৃেযে এই
েয়লাযেত্ৰখ বহু পৰৰণ। আমাৰ কি স্বাধী কহাৱাযৰা বহু পূযবয, অথযাৎ ১৮৮০ ি মা ে আৰৱস্কৃে হহৰছল।
কসই সময়ে ৰেৰ িেীয়াৰ সমীপৰ মােমযহ এখ আগবিা ঠাই আৰছল। কসযয় হয়যো কেৰেয়া েয়লা
উিঘাট ৰ োম মােমৰ পৰা আৰম্ভ েৰা হহৰছল। কসযয় এই কেত্ৰ খ ৰ াম মােম েয়লাযেত্ৰ েৰা হহৰছল
আৰু আৰজও এই াযমযৰই অৰভৰহে েৰৰ থো হহযছ। এই কেত্ৰখ িীঘযল প্ৰায় ৩০ ৰেযলাৰমটাৰ আৰু
পথাৰলযয় ৫ ৰেযলাৰমটাৰ।
অপাঃ েয়লা কেত্ৰ সমূহে সাধাৰণযে ৰেছ সংখযে েয়লাৰ েৰপ থাযে, াে ে’ল ৰিম াযমযৰ জ া ায়।
এইখ েয়লা কেত্ৰে কেইটামা ৰিম আযছ বাৰু?
ো. মামাাঃ কবৰছভাগ েয়লা কেত্ৰযে এোৰধে ৰিম থাযে। োযৰ ৰেছমা ৰ কবধ অৱয য এে ৰমটাৰৰ েম।
কসই কেত্ৰে ভূগভযীয় খ িযলাৱাযটা অসম্ভৱ বৰল ে’কলও বিাই কোৱা হয়। এই মােম েয়লাযেত্ৰে ৫
টা ভূগভযীয় খ য াগয স্তৰ কপাৱা হগযছ। এইৰখৰ ভূোৰিেভাযৱ টাৰৰিয়াৰী গৰ বৰাইল সংঘৰ অন্তগযে।
ৰ পাঃ ভূগভযীয় খ ৰ বাযব ে’ল ৰিম এযোটা ৰেমা িাঠ কহাৱাযটা প্ৰযয়াজ ীয় বাৰু মামা?

ো. মামাাঃ কিাঁৱা, ভূগভযীয় খ ৰ সময়ে খৰ ৰ ৰভেৰযে শ্ৰৰমেসেল ৰথয় হহ োম েৰৰব পৰাৰ উপয াগী
হ’ব লাৰগব। কসযয় ৰিম এযোটা েযমও ১.৫০ ৰমটাৰৰ পৰা ২.০০ ৰমটাৰ িাঠ কহাৱা উৰিে। ৰেন্তু সখৰ
ৰবষয় ক মােম েয়লাযেত্ৰে অ য ৰিমৰ উপৰৰও, দুটা ৰিমে ৬ ৰমটাৰ আৰু ২৪ ৰমটাৰলল িাঠ কপাৱা
হগযছ। আৰু এয ৰিমযৰ কেৰেয়াবা কোয া অং ভূপষ্ঠৃ ে উিং অৱস্থাযৰা কপাৱা হগযছ। গৰেযে কেয অং ে
মক্ত খ িযলাৱাৰ সৰবধা হহযছ।
অপাঃ োৰ মায এযেখ েয়লা কেত্ৰযে মক্ত আৰু ভূগভযীয় খ

িলাবও পৰা ায়?

ো. মামাাঃ কেয অৱস্থা কপাৱা গ’কল উভয় প্ৰোৰৰ খ েযে িলাব পৰা ায়। আমাৰ এই মােম েয়লা
কেত্ৰযো ৰলি, বৰযগালাই আৰু ৰটপং খৰ ে ভূগভযীয় খ আৰু কেয লে ৰলিে উভয় প্ৰোৰৰ খ িলাব
পৰা হহযছ। ৰেন্তু ৰটৰাপ আৰু ৰটেে খৰ ে কেৱল মক্ত খ যহ িযলাৱা হহযছ। ভূগভযীয় খ ৰ সময়ে
িাফট্ , অৰিত্ আৰিৰ জৰৰয়যে শ্ৰৰমযে খৰ ৰ ৰভেৰলল কসামাই হগ হােৰী, কি ী, গায়টা আৰি আৰহলাযৰ
খৰ জ দ্ৰবযৰ খ েৰাে লাযগ আৰু কেয সময়ে াযে ওপৰৰ আৱৰণ খৰহ পযৰ কসই সন্দভযে উপয াগী
বযৱস্থা গ্ৰহণৰ দ্বাৰা খ ো য সমাধা েযৰ। আৰু খ ে বাৰহৰ কহাৱা দ্ৰবযযবাৰ াৰন্ত্ৰে উপাযয়যৰ বাৰহৰ
েৰা হয়।
ৰ পাঃ মামা, েয়লাৰ মক্ত আৰু ভূগভযীয় খ সম্পযেয আযপা াৰ পৰা ভাযলৰখৰ েথা জাৰ ব পাৰৰযলা।
ৰপযছ েয়লাৰ কেত্ৰে প্ৰ স্ত খ সম্পেযে অৱগে হ’ব পৰা াই। এই ৰবষয়ে ে’কল ভাল হয়।
ো. মামাাঃ প্ৰ স্ত খ ৰ কেত্ৰে খ ৰ সাধাৰণ ৰ য়ম – ীৰে মাৰ িলাযটা বাধযোমূলযেই। লগযে ইয়াৰ
বাযব খ , বহ েম আৰু পৰৰযৱ ৰমত্ৰ কহাৱাযটাও অৰে প্ৰযয়াজ ীয়। বহ েমৰ অথয হহযছ – প্ৰেৃৰেপ্ৰিৰ্ত্
খৰ জ সম্পিে ভািাৰৰ পৰৰমাণৰ ৰি যটা িেৰ আগে ৰাৰখ এয ধৰযণ আহৰণে গুৰুি ৰিব লাৰগব াযে
ভািাৰৰ অপমৃেয ঘযট, ইয়াৰ থাথয বযৱহাৰৰ দ্বাৰা উযিযাগ – প্ৰৰেষ্ঠা, ৰযয়ল্টী সংগ্ৰহ আৰু েমযসংস্থা
েথা বযৱসায় – বাৰণজযৰ দ্বাৰা ৰাজয এখ ৰ উন্নৰে সাধ ৰেপ্ৰ েৰাযটা কেয লে সম্ভৱ হয় োলল গুৰুি
ৰিয়াযটা অৰৰ জৰুৰী। কেয লে খৰ এযোটাৰ বাযবই াযে পৰৰযৱ প্ৰিূষণৰ সম্ভাৱ া প্ৰেট হহ যঠ আৰু
এয অৱস্থাৰ সৃৰষ্টৰ পূযবযই পৰৰৰস্থৰেসাযপযে বযৱস্থা গ্ৰহযণযৰ সমসযা সমাধা ৰ উপায় েৰাৰ েময – আিঁৰ
গ্ৰহণ েৰাৰ প্ৰৰে সজাগ আৰু সেেয কহাৱাযটা জৰুৰীভাযৱ প্ৰযয়াজ ীয় বৰল ৰবযবৰিে কহাৱা উৰিে।
ৰ প আৰু অপাঃ োৰ মায প্ৰ স্ত খ ৰ কেত্ৰযো বহ েম ৰবো ৰ প্ৰশ্নযটা কবছ গুৰুিপূণ?য
োেৰোঃ হেছাযহ ক ? কসইযটাযৱইযো মূল েথা, আগভাগ পাবলগীয়া েথা …।

প্ৰশ্ন
১. হেল েূপ কবাৰৰ ওিযৰ – পাঁজযৰ অ বৰযে জই জ্বৰল থো কিখা ায়। এইযবাৰে ৰে কগছ জ্বলাই?

- লঘ হাইি’োবযণ।
২. মােম েয়লাযেত্ৰখ কেৰেয়া আৰৱস্কাৰ হহৰছল? ইয়াৰ সৰঠে াম ৰে হ’ব লাৰগৰছল।
- প্ৰায় ১৮৮০ ি মা ে। ৰলি বা মাযঘযৰৰটা েয়লা কেত্ৰ।
প্ৰশ্ন প্ৰস্তুৰে
ি০ যামা প্ৰসাি মযা

