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দেউত্াকঃ অ’ পানী দেতখান পাইপত্ নাতয়ই, ত্িবত্ পাম্প চতলাৱা নাবেবল দনবক? মতয়ই বেওতচান েুইচত া (েুইচ বেয়াৰ
শব্দ)। ক’ত্া কা াোল দেতখান ভালকক উঠাই নাই। বক ি’ল? কাতৰন্ট দপাৱাই নাই দনবক? দ াৱািাৰ, ইতলবিবচয়ান জতন
বকিা ত্াাঁৰ দকইডাল সলবন কবৰ বেবেল, মতয়া কবৰ চাাঁওতচান। ( খু ুক ক্িা াক শব্দ)। এইিাৰ অন কবৰ চাাঁও। এয়া চুইচ
বেতলা, সিণনাশ, এইিাতৰা এতকই েশা। বক বিপেখন ি’ল, ঘৰখনত্ পানী এত াপা নি’দল বক কৰা ায় এবত্য়া? পৱন,
অ’ পৱন আিতচান চাই াবি-দচান।
পৱনঃ দেউত্া বক ি’ল?
দেউত্াকঃ পানী নচলা ি’ল। দমবচন বেতোতি বেতো দকট্ কু নকৰা ি’ল।
পৱনঃ দফব্ৰুৱাৰী মাি, পানী নলীনােত াত্ ত্লকল গ’ল দনবক? িৰষুতৰ্া নাই দকিা মাতিাাঁ। ত্াতত্ আতকৌ উচৰৰ ডাঙৰ
এপা তণ মন্টতত্াত্ গভীৰ নলীনাে িহু ত্লকল িহুৱাইতে ি’িলা। এই গুৱািা ীখনত্ আৰু থাবকি দনাৱাৰা ি’ল।
নয়নাঃ আবজ পানী নুবঠিই দনবক? এ ডাঙৰ কথা ি’ল। দমাৰ ইফাতল ৰাবত্পুৱা ৯ াতত্ ক্লাচ, খাই বি কতলজ পািকগ
লাতগ। বক কতৰা এবত্য়া। পানীৰ দভন এখনতক মাত্া ভাল।
পৱনঃ মাত্াতচান, দফান কবৰ বেয়া।
দেউত্াকঃ লগতত্ পইপ বমবিতকা দফান এ া কতৰা।
দেউত্াকঃ দিতলা, নতৰন বমবি দনবক? ন’কিা আৰু, আমাৰ নলীনােত াৰ পানী সুকাই গ’ল িুবজো, ত্ুবল দ তন দত্তন
এিাৰ আবি চাই দ াৱাবিতচান। বক বকো? ১০ া িজাত্ আবিিা? আিা, আিা।
পৱনঃ িুবজো দেউত্া, আমাৰ গুৱািা ীখন ি’ল পাথতৰ পিণতত্ আগুৰা ঠাই। ত্লৰ মাব ভাতগা বশলাময়। দসতয়তি পানী
ধাৰৰ্ কবৰ ৰাবখি পৰা ক্ষমত্া অনযতিাৰ পািাৰ নথকা ঠাইত্কক দিতলগ। গুৱািা ীখনত্ ব মানতিাৰতি মানুি বিতে। ব তিাৰ
ঠাইত্ ৫ জন ৬ জন মানুতিতৰ এ া পবৰয়াল আবেল দসইতিাৰ ঠাইত্ ১৫০ – ২০০ মানুিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আকাশ চুবি

অ াবলকা ি’ল। আগতত্ ৫-৬ জনৰ পানী দত্ালা ঠাইবখবনত্ ২০০ মানুিক পানী ত্ুবলি লগা অৱস্থা ি’ল। চাবৰওফাতল
দথপা দথবপকক ঘৰ সমুি ি’ল। দকতনকক বক ি’ি? ত্লৰ ভূজলভাগ লাতি লাতি শুকাই ািকল ধবৰতে আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠ িহু
ত্লকল নাবম বগ আবজৰ আমাৰ এই সমসযাৰ সৃবি কবৰতে।
দেউত্াকঃ ত্ই বঠতকই বকে। দকইবেন্মানৰ আগতত্ দকাতনািআ খিৰকাকত্ এখনত্ আবত্ণকল এ াও পবিবেতলা। অসমৰ
িাবিৰৰ ৰাজয সমুিত্ দ তন বেলী, পঞ্জাৱ, গুজৰা , মিাৰাষ্ট্ৰ, ত্াবমল নাডু আবে ঠাইত্ দিতনা ভূজলৰ ইমান দিবে িযৱিাৰ
ি’লত ত্াত্ দিাতল ভূজলৰ পৃষ্ঠ ২০০-৩০০ বম াৰ প ণযন্ত ত্লকল বগ, ব তি বিপেৰ সৃবি কবৰতে। এবত্য়া দিাতল দসইতিাৰ
ঠাইত্ বকিা কৃবত্ৰম ভূজলৰ পবৰপুৰক কবৰতে। অ’ পানীৰ দভন আবিলতেই। দিৰা ভাইব , ইয়াতত্ ত্াাঁৰ োল লগাই ল’ি
পাবৰিা। দ াৱাতচান দ াৱা ওপৰত্ দত্বককত্ পাইপোল লগাই বথ আিাকগ। পাবৰিাতন িাৰু?
পৱনঃ ৰ’িা ৰ’িা মই চাই বেতো। ি’ি চুইচত া অন কবৰ বেয়া।
মাকঃ ৰক্ষা, পানীগাড়ীখন আবিলত্তি মুকলল পানী আবিতে। লৰালবৰকক ৰুব ভাবজ অলপ কবৰ বেও। ত্াতক খাই নয়নাই
কতলজকল াি পাবৰি।
নতৰন বমবিঃ (কবলিং দিল িতজাৱাৰ শব্দ) োৰ, ঘৰত্ আতেতন?
দেউত্াকঃ অ’ বমবি, আবিলা দনবক? দচাৱাতচান বক অসুবিধাত্ পবৰতলা। বকতনা দিয়া ি’ল দচাৱাতচান।
নতৰনঃ োৰ, পানীৰ স্তৰ ত্লকল বগতে দিাধিয়। আৰু দুোলমান পাইপ ভৰাি লাবগি োতগ। এইিাৰ ভৰাতল ৩৫০ ফু
পািকগ। দ াৱািাৰ দুিেৰৰ আগতত্ নমাইবেতলা নিয়। মই এঘন্টা মানৰ বভত্ৰত্ সা সৰঞ্জাম, মানুি – দুনুি পঠাই বেম।
নত্ুন পাইপ বকবনি লাবগি। দমাতক কা বেয়ক। মতয়ই বল আবিম।
দেউত্াকঃ বকমান লাবগি?
নতৰনঃ ৫ িাজাৰ মান বেয়কতচান, লগতত্ অনযতিাৰ িস্তুও বকবনি লাবগি।
দেউত্াকঃ এয়া, দলাৱা, ত্ুবম দসানকাতল কামত া কবৰ বেয়া।
মাকঃ আিকতচান, চাি ি’ল, খাই ল’ি লাতগ।
পৱনঃ মা, দত্ামাতলাতক ইমান দিবেকক পাইপৰ পানীবখবন খুবল নথ’িাতচান, চাবৰওফাতল পানীৰ আকাল বিতে। পানীৰ
দলতভল ত্লকল নাবম বগ বিপেৰ সৃবি কবৰতে। দচাৱাতচান, পানী নি’দল বকমান অসুবিধা িয়। দকাতনা প্ৰাৰ্ীতয় পানী নি’দল
জীয়াই থাবকি দনাৱাতৰ। পানীতয়ই জীৱন।
নয়নাঃ মা, মই গাত া ধুই আবিতলা, ািৰ ি’দলই। দখাৱাবখবন মই বনতজই বল লওাঁ, ত্ুবম ধুিকল দ াৱা। পানী আবিলত্তি
ৰক্ষা পবৰতো।
মাইনাঃ মা, মা দমাৰ দভাক লাবগতে। দমাতকা বেয়া। মই ৰুব ৰ লগত্ কৰ্ীৰ অমতল খাম। বেিাতন?
নয়নাঃ ৰ’িা, বেতো, ভালকক দখাৱা। আবজত া দত্ামাৰ স্কুল নাই।
মাইনাঃ বেয়া।

(আতিলীৰ পবৰতৱশ)
নয়নাঃ দেউত্া, আবজ কতলজত্ বগও গম পাতলা, আমাৰ বনজৰা িাইতেউ িত্ৰ ঘৰতত্া এতকই অৱস্থা। পানী ত্লকল নাবম
গ’ল আৰু পাইপতয় াবনি দনাৱাৰা ি’ল। বমবি মাবত্ আবন আতকৌ নলীনাে দ াৰ পাইপ েৰািকল বেতে।
দেউত্াকঃ বক কৰা আৰু চাবৰওফাতল এতকই অৱস্থা। আমাৰ গুৱািা ীতত্ই এই েশা। তত্ ত্তত্ দে তিাৰ সাবজতে।
মানুিতিাৰ দিবে বিতে। পানী লগাত্কক িহুত্ দিবে ৰূপত্ পাম্প লগাই িাবিৰকল আবন অনািকত্ খৰে কবৰতে। পানীৰ পৃষ্ঠ
ত্লকল নকগ ওপৰকল আবিি দনবক? এতনেতৰ পানী খৰে কবৰ থাবকতল এ া সময় আবিি পানী এত াপাও দনাতপাৱা ি’ম।
মানুিতিাতৰ িুবজ নাপায় নিয়।
নয়নাঃ বক কবৰি দেউ া! দকাতনও দসয়া বচন্তা নকতৰ। ইমান পানী অপচয় কবৰ খুবল থ’ি। দসইেতৰ প্ৰতত্যকত া কথাতত্
পানীৰ অপচয় কবৰি। কামকৰা ল’ৰাত াতৱও পানীৰ ইমান অপিযৱিাৰ কতৰ। গা দধাওতত্ দ পত াৰ পানী িাবিতত্াত্ ভবৰ
দ াৱাৰ বপেতত্া খুবল থ’ি। কাক দকতনকক িুজাি?
মাকঃ নয়না, আবিলা। দ াৱা মুখিাত্ ধুই চাি দখাৱাবি। আবজ ক’ৰিাকল বগবেলা দনবক?
নয়নাঃ নাই দ াৱা মা, ৫ া ক্লাে আবেল। ভাগৰ লাবগ বগতেকগ।
মাইনাঃ মা, আবিলা। দমাকল বক আবনো?
নয়নাঃ দত্ামাকল ৰীপা দজঠাইতয় দকক বেতে। দলাৱা, আবজ বক বক পবিলা? দিামৱকণ কবৰলাতন নাই?
মাইনাঃ কবৰতলা কবৰতলা। ইমান ধুবলয়া দককত া।
নয়নাঃ দখাৱা দখাৱা, ৰীপা িাইতেতৱ বনতজ িনাইতে দককত া। ইমান ধুনীয়া ৰন্ধা িিা কতৰ িাইতেতৱ। মই বসবক আবিতো।
এবেন মতয়া িনাম।
মাকঃ অ’ ৰ’িাতচান, আবজকাবল আমাৰ ঘৰত্ িহুত্ বেন এতকা িতনাৱাই নাই। দকক িতনাৱা অ’দভনত া িা ভাতলতৰ
আতেতন নাই?
দেউত্াকঃ ৰ’িা ৰ’িা বমবি, বগ আতো। আবজকল কাম সামবৰলা দনবক? কাইকল ি’িকগতন িাৰু?
বমবিঃ োৰ, কাইকলও দিাৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, পৰবিকল মাতন িিকগ পাতৰ। পাইপতিাৰ আবজ ওপৰকল উবলওৱা দিাৱাই
নাই। কাইকলও উবলয়াি লাবগি। পৰবিকল পাইপ ভৰাি পাবৰতলতি মাকত া িিকগ।
পৱনঃ আবজ বকমান কাম আগিাবিল? অ’ পাইপ দকইোলমানতি উবলয়াতল ি’ি পায়। আবজ এবত্য়াও পানী বনবকবনতল
কাইকল ৰাবত্পুৱা অসুবিধা িি। মই পানীৰ দভন খন মাবত্ বেতো ৰ’িা।

(পানীৰ দভন অিাৰ শব্দ)
পৱনঃ পানী আবিতল দিাধিয়। অ’ ৰ’িা ৰ’িা, আবিলা। বেয়া বেয়া দচৌিাচ্চাত াত্ ভৰাই বেয়া। কাইকলও ৰাবত্পুৱা ৮ া
মান িজাত্ আবিিা দেই। আবজ কামত া নি’দলই নিয়। পাবৰিাতন আবিি?

(ৰাবত্পুৱাৰ পবৰতৱশ। চৰাই বচবৰকবত্ৰ মাত্। এখন দুখন গাড়ীৰ শব্দ)
দেউত্াকঃ আবজ কামত া িতলতি মনত া ভাল লাবগি। বমবিতনা দকবত্য়াকক আবিি? পানী নিতল মনত া বকিা দিয়া লাবগ
থাতক। ইমানন ত্লকল ািকগ লাতগতন পানীবখবন? পৱন, কতচান ত্ইতত্া ভূত্ত্ববিে, এইতিাৰ কথা জানই।
পৱনঃ মই আগতত্ই বকতো, অবত্মাত্ৰা ভূজল ওপৰকল উততালৰ্ কৰাৰ িাতিই এতন বিতে। আবম পানীভাগ িাবিৰকলতি
উবলয়াইতো, ভূত্লৰ বভত্ৰকল দসাতমাৱাৰ দকাতনা িন্দিস্ত কৰা নাই। এবি্ াৰ পৰা আবম িৰষুনৰ পানীৰ কৃবত্ৰম জল
পবৰপুৰক কবৰি লাবগি।
দেউত্াকঃ দসয়া মই কাগজত্ পিা প্ৰিন্ধত্ দত্তনককতয় বলবখতে। বক কবৰি লাবগি ত্ই জানতন?
পৱনঃ আবম িৰষুনৰ পানী সিংৰক্ষ্ন কৰাত াও অবত্ ভাল কাম ি’ি। দসাই পানীতৰ আবম িহুতত্া কাম কবৰি পাবৰম আৰু
ভূজল ওপৰকল আবনিৰ িাতি কমকক পাম্প কবৰতলও ি’ি।
দেউত্াকঃ এবত্য়াও ভাৰত্ৰ িহু ঠাইত্ দ তন বমতজাৰাম, দমঘালয়, নাগাতলণ্ড আবেত্ িৰষুনৰ পানী সিংৰক্ষন কবৰ কামত্
িযৱিাৰ কৰাৰ ওপবৰও দখাৱা পানী বিচাতৱও িযৱিাৰ কতৰ। পৱন, আবমও দত্তনকক কবৰি দনাৱাতৰাতন?
পৱনঃ দকতলই দনাৱাবৰম? আমাৰ ঘৰৰ চােৰ পৰা পাইতপতৰ পানবই ত্লকল নমাই আবন পবৰতশাধন কবৰ দচৌিাচ্চাত্
সিংৰক্ষন কবৰ ৰাখইি পাবৰম। অিা মািত্ এই কামত াও কাৰাই দপলাি লাবগি।
দেউত্াকঃ িৰ ভাল িি দেই পৱন।
মাকঃ চাি নাখায় দনবক? আিক, পৱন আি চাি খাবি। মাইনা, গাখীৰ খািকল আবিি লাতগ।
নয়নাঃ মা, দমাৰ আবজ ৯ া দত্ ক্লাে আতে। মই লৰালবৰ কবৰতো, আবি আতো।

(কবলিং দিল িতজাৱাৰ শব্দ)
দেউত্াকঃ নতৰন বমবি আবিল দনবক? িয় দত্তৱাঁই আবিতে। আিা আিা বমবি, আবজ যেনে যেনে কামন া কৰি ৰিয়াৰি।
ৰমৰৰিঃ িব ছাি আৰি কামন া যেষ কৰিবলৈ চাম বাৰু।
(কামি ঘ ং ঘা াং েব্দ। মানি মানি দু া এ া ৰচঞি)
পৱেিঃ ৰমৰৰ, পাইপ আৰু এিাৈ েৈলৈ বহুৱাই ৰিবা, যেৰেয়ানি ছানে পােী উৰিব।
ৰমৰৰিঃ িব ছাি।
পৱেিঃ যিউো িাোনে আমাি ভিেি বহু িািযে ভূিৈি পােী েৈলৈ গেনছ আৰু সমসযাি সৃৰি কৰিনছ।
যিউোকিঃ অ’ মই গকনছা েিয় কােিে প্ৰবন্ধ পৰিৰছনৈা বুৰৈ। এইনবািি সমাধাে যকনেলক িব? েই কব পাৰিৰবনে?

পৱেিঃ আৰম বিষুেি পােী সংিক্ষে কিাি কথান া িাোনে? বিষুে আৰিনৈ বিষুেি ৭০ েোংে পােীনয়ই ভূপৃষ্ঠি
ওপনিনি বােৰি গে েি – েিীে পৰি োি পিা গে সােি মিাসােিে ৰমনৈলে। মানথা বিষুেি ৩০ েোংে পােীনি ৈানি
ৈানি ৰেেৰি গে ভূিৈি ৈেে ৰমৰৈে িয়লে। আৰিকাৰৈ চিিাঞ্চৈে োনকা কৰমনছ। ৰকয়নো চিি েেিি যবৰছ ভাে
িানয়ই পকা। িাস্তা পকা, ঘি পকা, ঘিি বািী পকা, যেৰেয়ািনৈ পােী ৰেেৰি েৈলৈ োবলৈ সুৰবধাই োই।
যিউোকিঃ িয়নো, যেনেিনৈ ৰক কিা োয় এৰেয়া।
পৱেিঃ এৰেয়া এ াই মানথা সৰমধাে, বিষুেি পােী সংিক্ষণ কৰি যচৌবাচ্চা ভৰতি যিাৱাি ৰপছি পােীৰিৰে আৰম ডাঙি
ডাঙি োে িাৰি েৈলৈ যবাৱাই ৰেব ৈাৰেব আৰু োেে িমা কৰি েৈলৈ ৰেেৰি োবলৈ ৰিব ৈাৰেব। এনে কৰিনৈ
পােীৰিৰেনয় ৰেেৰি োবলৈ সময় পাব।
যিউোকিঃ অ’ এইন া ভাৈ কথা, যেৰেয়ািনৈ প্ৰনেযকেি মােুনি বিষুেি পােী সংিক্ষণ কৰিব ৈানে আৰু বাকী থকা
পােী েৈলৈ োবলৈ সুৰবধা কৰি ৰিব ৈানে। বিষুেি পােী সাধািেনে ঘিি ছাৈ বা চািি িৰিয়নে সংিক্ষণ কৰিব পাৰি,
ইয়াি উপৰিও অেয ৰকবা সুৰবধা আনছ যেৰক?
পৱেিঃ যিউো, ঘিি ছাৈ বা চািি ৰবৰিনিও সমাে িাস্তা, যিৈ পথাি আৰিে হ্িমা যিাৱা পােী িাৈ িাৰি যবাৱাই ৰে
যকচা িাৈ বা োেে যপৈাইও পােী ভাে ভূিৈি ৈেে ৰমৰৈব পিালক বযৱস্থা কৰি ৰিব পাৰি। ৰিল্লী, িাৰিয়াণা, পঞ্জাৱ
আৰি বহু িািযে এনে বযৱস্থানি ভূিৈি পােী বহুে ওপিলৈ অো গিনছ।
পৱেিঃ ইয়াি দ্বািা ভূিৈি পােীি পৃষ্ঠ ওপিলৈ অো িয়।
যিউোকিঃ আমাি অসমনো এনে বযৱস্থা কৰিব যোৱাৰি যেৰক?
পৱেিঃ পাৰি ৰকয় যোৱাৰি। ইয়াি উপৰিও আৰিকাৰৈ ভূিৈ ৈানি ৈানি দুৰষে গিনছ। এই দুৰষে পােী আৰম বযৱিাি
কৰিব যোৱািা গিনছা।
যিউোকিঃ িয় যেৰক? ভূিৈ যকনেলক দুৰষে িয়? আৰম ভাৰৱৰছনৈা ভূপৃষ্ঠি ওপিি পােীভােনি দুৰষে িয়।
পৱেিঃ ভূিৈি পােীে আৰিকাৰৈ ৰকছুমাে িাসায়ৰেক পিাথি িিকািেলক যবৰছ পৰিমানে যপাৱা গেনছ। যেনে ফ্ল’িাইড,
আনছিৰেক, যৈা ইেযাৰি। এইনবািি ৰভেিে আনছিৰেক িৈ সকনৈােলক ৰবষাক্ত দ্ৰবয। োি ৰপছনে ফ্ল’িাইড। আমাি
ভািেি িহ্িে িািযে আনছিৰেক ভূিৈে যপাৱা গেনছ। িািযসমুি িৈ পঞ্জাৱ, িাৰিয়াণা, উতি প্ৰনিে, ৰবিাি, ঝািিণ্ড,
চৰিছ্েড়, পৰিম বঙ্গ, অসম, মৰণপুি আৰু কেিা ক।
যিউোকিঃ ভূিৈ এইনবািি পিা যকনেলক দুৰষে িয় েই িােনে?
পৱেিঃ বহুে কািেে ভূিৈ দুৰষে িয়। যেনে ঘৰুৱা িাবি যিাথি, উনিযাে সমুিি পিা ওনৈাৱা অিিকািী িাসায়ৰেক
দ্ৰবয, যচৰিক্ য ংকি পিা ওনৈাৱা পােীভাে, যিৰে পত্িািি পিা ৰেেিে যিাৱা িাসায়ৰেক সাি, যপাক পৰুৱা মিা িিব
ইেযাৰি। এইনবাি ভূিৈি ৈেে ৰমৰৈে গি ভূিৈ প্ৰদুষণ কনি।
যিউোকিঃ আমাি ভািেে বাৰু ৰকমাে ভূিৈ আনছ আৰু ক’ে যকনেলক আনছ?
পৱেিঃ সমগ্ৰ ভািেনে ভূপৃষ্ঠি েৈি বাৰৈি মািে আৰু ৰেৈি ফাাঁনক ফাাঁনক ভূিৈ সংিৰক্ষে গি আনছ। ৰবজ্ঞােী সকনৈ
ৰেধিািণ কিা মনে ভািেে ৪৪০ ৰবৰৈয়ে ৰকউৰবক ৰম াি ভূিৈ সংিৰক্ষে গি আনছ।

যিউোকিঃ ৰকউৰবক ৰম াি মানে ৰক বুিাইনছ?
পৱেিঃ এক ৰকউৰবক ৰম াি মানে ১০০০ ৰৈ াি। যেৰেয়ািনৈ ৪৪০ ৰবৰৈয়ে ৰকউৰবক ৰম াি মানে ৰকমাে যবৰছ ি’ব
ভাৰৱ চাইচানে?
মাকিঃ েিৰে আৰু ৰকমাে এইনবাি কথা পাৰে থাক? ভাে ি’ৈ, যেিাৱ যেৰক?
পৱেিঃ গেনছা মা, পােী এৰবধ ডাঙি বস্তু। এই কথানবাি স্কুৈে ৈ’িানছাৱাৈীক বুিাব ৈানে। আমাি ঘিে আনকৌ
যিউোইনি এইনবাি বুৰিব িুৰিনছ।
যিউোকিঃ পৱে, েই যমাক বুিাবলৈ পাই যবয়া পাইছ যেৰক? মই আনকৌ এইনবাি কথা শুৰেবলৈ ভাৈ পাাঁও। পৱে কনচাে
, ইমাে পােী বাৰৈি, ৰেৈি মািলৈ ক’ি পিা আৰিৈ?
পৱেিঃ যিউো, এই পােীভােি ৭০ েোংেই িৈ বিষুেি পােী। ইয়াি বাৰিনিও েি েিী, হ্ৰি, পুিুৰি আৰু যিৰেে কিা
িৈৰসঞ্চণ পােীি পিাও ৩৫ েোংে আৰি ভীিৈে ৰমৰৈে িয়ৰি। ইমােনবাি পােী িমা গি আনছ েৰিও, আমাি
মােুিনবানি িিকািেলক যবৰছলক ইযাক উনতাৈে কৰি পােীি পৃষ্ঠ েৈলৈ ৰেনছ।
যিউোকিঃ বিষুে যিনিাে িানয় িানয় গিনয়ই আনছ যেৰেয়ািনৈ বিষুেি পােী –ভাে েৈলৈ যোৱা োই ৰকয়?
পৱেিঃ োনিা কািে আনছ। আৰিকাৰৈ বিষুেি পৰিমাে কৰম গেনছ। ভূেভিি েৈলৈ ৰেেৰি োবলৈও িৈ সমসযা, ৰকয়নো
মাৰ ভাে ি’ৈ পকানি ঢকা, িাস্তা, পদুৰৈ ি’ৈ পকা। বিষুেি পােী এইনবািি ওপিনি গব গে সােি মিাসােিে ৰমৰৈে
িয়লে।
যিউোকিঃ ব’ৈ ব’ৈ ভাে িাই ৈওাঁলে। মানি ৰচৰঞি আনছ।
পৱেিঃ আিা।
যিউোকিঃ পােীি পৃষ্ঠ মানে ভূিৈি পৃষ্ঠ সকনৈা িাইে এনক যেৰক?
পৱেিঃ েিয়। িানয় িানয় ই যবনৈে িয়। ৰকছুমাে িাইে ে’ে বাৰৈি পৰিমাে যবৰছ আৰু ভূেভি ভাে অকৰিে ৰেনৈনি
েিইে, যেৰেয়ািনৈ ইয়াে ভূিৈি পৃষ্ঠ যবৰছ েভীি েিয়। ২ বা ৩ ৰম ািনে বা োেলক কমনে ইয়াক পাব পাৰি আৰু
এনে ৰকছুমাে িাই আনছ েে কৰিে ৰেৈাস্তনিনি ভিা যসই িাই যবািে ভূপৃষ্ঠি বহুে েৈে ভূিৈ যপাৱা োয়। এই
যোন ইনবাি ৰেভিি কনি ভূেভিি েিেি ওপিে।
যিউোকিঃ সকনৈা িাইনে সমাে পৰিমােি পােী উনতাৈে কৰিব পাৰি যেৰক?
পৱেিঃ যিউো, ভূিৈ উনতাৈে কৰিব পিা ক্ষমো সকনৈা ভূেভিি েিেে এনক েিয়। েিীি পািি বাৰৈচৰিয়া মাৰ ে
ই্য়াক যবৰছলক উনতাৈে কৰিব পাৰি। পািাি, পৰ্ব্িেীয়া িাইে ইয়াক কমলক উনতাৈে কৰিব পাৰি।
যিউোিঃ ইমােনবাি পােী িমা গি থকাি ৰপছনো পােীভাে েৈলৈ যোৱাি কািণ আৰু ৰকবা আনছ যেৰক?

পৱেিঃ মই আেনে গকনছানৱই, ভূিৈ েৈলৈ যোৱাি গুৰিনে গিনছ আৰম মােৱিাৰে। আমাি প্ৰনয়ািেেলক যবৰছ ভূিৈ
আৰম উনতাৈে কৰিনছা। যেনে ধিক যবংকে আমাি ১০০ কা আনছ, োনি েৰি ১০০ কাই উৰৈয়াই আনো, যবংক িাৰৈ
ি’ব। আনকৌ েৰি েৰি আৰম যবংকি কা েভিাও যেৰেয়াি’যৈ আৰম কা ক’ি পিা পাম? ৰিক যেনেিনি ভূিৈনিা
একাই অৱস্থা ি’ব। আৰম ভূিৈি পৰিপুিক কৰিব ৈাৰেব। বিষুেি পােীভাে েৈলৈ ৰেেৰি োব পিালক িানয় িানয় পুিুৰি
িাৰিব ৈাৰেব, িাৈ িাৰিব ৈাৰেব। এইনবািে বিষুেি পােী ধৰি িাৰি ৈানি ৈানি ভুেভিলৈ ৰেেৰি োবলৈ ৰি ভূিৈি
পৃষ্ঠ ওপিলৈ আৰেব ৈাৰেব।
যিউোকিঃ অ’ বুৰিনছা, যসনয়নি আেি ৰিেে এই পােী িমা কৰি িিা এই পুিুৰি, ৰবৈ. হ্ৰি যবাি ৰেমিাে কৰিৰিৈ।
আৰিকাৰৈ আনকৌ এইনবািে মাৰ ভিাই পুৰে যপৈাই, োি ওপিে িয় ঘি দুৱাি, েিয় উনিযাে স্থাপে কৰিনছ। ৰকমাে
যে যবয়া কাম কিা গিনছ আৰম ভাৰৱ যচাৱা োই। ঘিি বযৱিাি, উনিযােি বযৱিাি, যিৰেে িৈৰসঞ্চণ ইেযাৰি ভূিৈি
পিাই কিা িয়। এই ভূিৈ ভাে েৰি আৰম িিকািেলক যবৰছলক উনতাৈণ কনিা, ভূিৈ েৈলৈ োবই। ই যকনেলক
উপিলৈ আৰিব। যিৰেে িৈৰসঞ্চণ কনিানে আৰম সাৱধােোনি কৰিব ৈানে। সকনৈা ধিণি যিৰেনে সমাে পৰিমােি
পােী োৈানে। ৰকমাে পােী ৰক যিৰেে মানে, চাই ৰচৰিনি িৈৰসঞ্চণ কৰিব ৈানে। আিই কাৰৈ ৰবৰভন্ন ধিণি
িৈৰসঞ্চণি বযৱিাি গিনছ। এনেিনি িৈৰসঞ্চণ কৰিনৈ আৰম বহুে ভূিৈ সংিক্ষণ কৰিব পাৰিম। ৰিক যসইিনি ঘৰুৱা
বযৱিািনো েৰি আৰম সাবধাে িাঁও ভূিৈ বচাব পানিা।
পৱেিঃ েুৰম যিনিাে ইমােনবাি কথা িাো। এই কথানবাি সবিসাধািনে িাৰেবি বানব আৰম সিােো সভা পাৰেব ৈানে,
এই ৰবষয়নবািি ওপিে। আৰিকাৰৈ ভািে চিকািি যকৰিয় ভূৰমিৈ ব’ডি এ এই ৰবষয়নবািি ওপিে সিােো সভা
োনৱাঁ ভূাঁএও পাৰেনছ আৰু স্কুৈি ছাত্ৰ – ছাত্ৰীি মািে িচেআ, চৰব ইেযাৰি প্ৰৰেনোৰেো পাৰেনছ। এইন া সচালকনয় িুব
ভাৈ কথা।
এই ৰবষয়নবািি ওপিে সিাে কিাই আমাি প্ৰথম কেিবয।
প্ৰশ্ন/ প্ৰস্তুৰে ড০ েযামা প্ৰসাি েমিা
১. ভূিৈ প্ৰিূষণ কিা আ াইেলক যবৰছ ভয়ংকি িসায়ণ দুৰবধ ৰক ৰক?
-- ক্ৰনম আনছিৰেক আৰু ফ্ল’িাইড ।
২. ভূিৈি স্তি বৃৰি কৰিবি বানব বযৱিাি কৰিব পিা দু া বযৱস্থা ৰক ৰক?
-- বিষুেি পােী িমা ি’বলৈ িানয় িানয় িাৈ – ৰবৈ আৰু পুিুৰি িিা।
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