বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক
সম্পদ, সৰক্ষণ আৰু উন্নয়ন

খণ্ড – ৩৭
ড০ ৰমেশ চন্দ্ৰ গ াস্বােী

চবৰত্ৰ সেূি –
১. দীপু – নৱে গেনীৰ ছাত্ৰ
২. ৰুপু – সপ্তে গেনীৰ ছাত্ৰী
৩. োক – স্কুল বশক্ষবয়ত্ৰী
বিজু – দীপু – ৰুপুৰ গোোময়ক ( কমলজৰ অধযাপক)
(ম াষনা)
ৰুপু – ো, অ’ ো
োক - েই পাক ৰত।
ৰুপু- দীপু – ৰ’িা গ মছাোঁ।
োক – কমচান বক ি’ল ..
ৰূপু – িংশীময় বকোন পানী নষ্ট কবৰমছ গচাৱাগ মচান।
োক – োমন? গকমনগক?
দীপু – গতওোঁ গদউতাৰ িাইকখন ধুই আমছ, ধুই আমছ, ধুই আমছ।
ৰূপু – তুবে গতওোঁক িন্ধ কৰা। আোৰ কথা নুশুমনই।
োক – িয়মন? বস পানীৰ েূলয িুজা নাই। ৰমচান, গি-গিমৰৌ িংশী, ইোন পানীমে নষ্ট
কবৰছ ...

দীপু – পৰবি আোক এমনমিাৰ কথামক গকবছল িুইছা ো। িকৃতা বদিগল ন ৰৰ এ ৰাকী
অধযাপক আবিবছল। গতওোঁ োবি আৰু পানীৰ িযৱিাৰ গকমন গিাৱা উবচত গসই বিষময় অবত
সুন্দৰগক গকবছল।
ৰূপু- েময়া শুবনবছমলাোঁ ো। গদউতা অিাই নাই গনবক?
োক – আবিি। ইোন পিকগক াড়ী গধাৱা ি’িমন?
ৰূপু – আোক বনি গকবতয়া?
োক – ক’গল?
ৰূপু –অ’ তুবে পািবৰলাই গনবক – আবেমে এিা প্ৰমজক্ট কবৰিগল ওলাইমছাোঁ?
দীপু – পৰবি িকৃতামিাৰ পাছমত ছামৰ এিা প্ৰমজক্ট বদমছ। োৰ েন োয় কবৰি পামৰ।
আবে কবৰে িুবল ক’গলাোঁ।
ৰূপু – দুময়া বেবল কবৰে।
োক – কৰ তিোঁমত। তাত গদউতাকৰ বক কাে?
দীপু – গদউতাই আবৰম্ভবণৰ কােবখবনত সিায় কবৰি লাব ি। আোক িাবি – জং ল, নদ
– নদী আবদ গদখুৱাই বদি লাব ি। গসইমিাৰ চাই, ুবৰ – গেবল আবে বকিা বকবি জৰীপ
কবৰি লাব ি।
ৰূপু – ফমিাও ল’ি লাব ি।
দীপু – ক’ত ছ- ছবন কাবি তবিলং কবৰমছ, ক’ত বক ধৰণৰ খিনীয়া গিমছ – এমনমিাৰ
তথয সংগ্ৰি কবৰি লাব ি। তাৰ পাছতমি তথযমিাৰৰ পৰা –

(মি’ল িামজ)
োক – োমচান গকান আবছমছ চাগ –
দুময়া – অ’, বিজু োো। আিক, আিক।
ৰূপু – ো, োো আবিমছ। (োক দূৰত থকাৰ দমৰ)
োক – অ’ তই। িি। ভামলই ি’ল ইিোঁতৰ।
বিজু – োমন িাইমদউ?
োক – ক’ে িিমচান। ৰত ভালমন?
বিজু - আমছ আৰু। িাৰু কমচান এবতয়া।
োক- ইিোঁমত গিমনা পবৰমৱশৰ ওপৰত বকিা প্ৰমজক্ট কবৰি। তইমতা পবৰমৱশৰ অধযাপক।
গসময় …
দুময়া - িাাঃ, আবে িাবচ ’গলা।
দীপু – োো, প্ৰমজক্টৰ াইড আপুবনময় ি’ি লাব ি।
বিজু – বচন্তা কবৰি নালাম । গপানমত ক প্ৰমজক্টৰ নাে বক ি’ি?
দীপু – নাে ি’ি ‘সম্পদ, সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়ন’।
বিজু – বভমন্দউ ক’তা? ।
ৰূপু – গদউতা াড়ী ধুৱাই আবনিগল গ মছ। আোৰ প্ৰমজক্টৰ কােত বকছুোন ঠাইগল বনি
এবতয়া।

বিজু – িাাঃ, গজাৰদাৰ লাব গ ছ গদমখান অ’!িাইমদউ তই গেকফাষ্ট গৰবড কৰ। গৰবড
িয় োমন ইিোঁতৰ ল মত অলপ কথা পামতাোঁ।
োক – গৰবড গিময় আমছ। ৰ’বি অকনোন।
বিজু – দীপু …
বদপু – ৰ’ি োো, িংশীময় িাইকখন ধুই আমছ। গতওোঁ পানীৰ গিপমিা িন্ধ কবৰিই
গনামখামজ। েই িন্ধ কৰাই আমছাোঁ।
বিজু – িাোঁ, এইমিামৱই েূল কথা। ই সংৰক্ষণৰ আবদ পাঠ।
ৰূপু – োমন োো?
বিজু – চািোঁক, আোৰ জীৱনমিা িচাই ৰাবখিগল ি’গল িহু বকিা বকবি লাব ি। বকন্তু তাৰ
বভতৰত এমকিামৰ অবনিাে্য বক বক ক’ি পাবৰবিমন?
ৰূপু – িায়ু আৰু পানী।
দীপু – োবি নি’গলও নি’ি।
বিজু – এমকিামৰ বঠক কথা। আন নি’গলও োবি, পানী আৰু িায়ু – এই বতবনিা উপাদান
লাব িই।
োক – ভাইবি ি’ল। ডাইবনং গিিুলগল আি। দীপু, ৰূপু তিোঁমতা আি।
দুময়া – োো ি’লক।
(সং ীত – গেকফাষ্ট গখাৱাৰ পবৰমৱশ)

োক – তিোঁত ড্ৰইংৰুেগল োিোঁক। েই এবতয়াই গ আমিাোঁ।
বিজু – িাৰু, আবে বক কথা পাবত আবছমলাোঁ?
দীপু- োবি, পানী আৰু িায়ুৰ সংৰক্ষণৰ কথা।
বিজু – োবি, িাোঁ োবি। এমনকুৱা লাম , পানী আৰু িায়ুমৱমি আোক িচাই ৰাবখমছ।
োবিমিা খাি গনাৱাবৰ। গন বক কৱ?
ৰূপু – নিয় োো, োবি নি’গল আবে ক’ত ৰ সাবজ থাবকে? (প্ৰশং সলাই) – অ’ ো
আবিলা, এইবপমন িিা।
োক – িাৰু!োবি নি’গল গখাৱা িস্তু পাে ক’ত? গখবত কবৰি ক’ত? ছ – বিবৰখ নি’গল
োনুি িাবচ থাবকিমন?
বিজু – গেকফাষ্টতমে খামলাোঁ, ৰুবি, ভাবজ, ৰাজোিৰ তক্া – এইমিাৰ ক’ৰ পৰা আবিল?
ভাবজত থকা কাচকল, গিমেনা, আলু – এমিাৰ পানীত িয় গন িায়ুত?
দীপু – মজমতা োবিমত, বকন্তু পানী নি’গল নচমল।
বিজু – েুঠমত গখাৱা িস্তু পািগল ি’গল োবি লাব িই।
োক – োবিময়মি শসযমিাৰৰ পুবষ্টৰ গো ান ধমৰ।
বিজু – বতমক োবি, িা ভূবে সংৰক্ষণ অতযন্ত জৰুৰী কথা। বপমছ োবি সংৰক্ষণ
িুবলমলমনা আবে বক িুবজি লাম ?
(অলপ গৰ) োবি সংৰক্ষণ োমন পৃবথৱীবপবঠৰ ওপৰৰ তৰপৰ োবি ক্ষয়ী গিাৱাৰ পৰা ৰক্ষা
কৰা, আৰু ল মত োবিক গখবতৰ উমেমশয উি্ৰা কবৰ ৰখা। সংৰক্ষণৰ িামি এই
দুময়ািাই েূল কথা। বক ক’গলাোঁ কমচান এবতয়া।

ৰূপু – পৃবথৱী বপবঠৰ আবে গদখা গপাৱা োবিক গখবতৰ কাৰমণ উি্ৰা কবৰ ৰাবখি লাব ি।
আৰু –
দীপু – আৰু আনমিা অথ্ গিমছ, োবি ক্ষয় গি আোঁতৰগল োি বদি নালাব ি।
বিজু – গিছ। বপমছ োবিমনা বক বক কাৰণত ক্ষয় িয় জানমন তিোঁমত? (অলপ গৰ) অন্ততাঃ
দুিা ডােৰ কাৰণ আমছ। অনুোন কৰ।
ৰূপু – পানীৰ গসাোঁমত বিলা োবি পামল খাবন্দ গল োয়।
বিজু – আনমিা কাৰণ?
দীপু – িতামিও এঠাইৰ োবি আনঠাইগল উৰুৱাই বনি পামৰ।
োক – বিমশষগক িাবলয়াবৰ োবিতমি গতমন সম্ভাৱণা গিবছ। নিয়মন ভাইবত?
বিজু – িয়। আোৰ অসেত পানীময় উিুৱাই বনয়াৰমি সম্ভাৱণা গিবছ। নদীৰ ৰাখিনীয়া
আন এিা ডােৰ কাৰক। গতমনদমৰ িছবৰ কে োবি জাি গ মছমন!
ৰূপু – িাবৰষা কালত বিবভমিা খুবলমলই প্ৰাময়ই গদমখাোঁ।
োক – এৰামতান, োজুলীখন খিাই – খিাই গশষ কবৰি এবতয়া। িৃৃ্িত্তে নদীদ্বীপ িুবল বে
নাে আমছ তাত গচকা পবৰিৰ উপক্ৰে গিমছ।
দীপু – গদখা ’ল, িায়ু আৰু পানীময় োবিৰ অবনষ্টমি সাধন কবৰমছ।
বিজু – এিা কথা, িুইছ – োবি গিাোঁমলামত ৰ – িাৰী সজা োবিৰ কথাও িুবজি লাব ি,
ৰাস্তা – াি নতুিা অনযানয বনে্ান কাে্য চমলাৱাোবিৰ কথাও িুবজি কাব ি। পািাৰ –
গভয়াে সকমলা ঠাইৰ োিীমকা িুবজি লাব ি। এইমিাৰ োবিৰ গুণাগুণৰ িৰ কথা নাই।
বকন্তু গখবতৰ োবি উি্ৰ ি’িই লাব ি। উি্ৰ োমন গখবতৰ োবিত উবিদৰ িামি দৰকাৰী
সাৰ থাবকি লাব ি। োমন পুবষ্ট দ্ৰিয থাবকি লাব ি। নদীৰ পলস পৰা োবি উি্ৰ িয়।

োক – েহ্মপুত্ৰৰ দুময়াপামৰ প্ৰায়বখবন অংশমত নদন – িদন শসয গদবখিগল গপাৱা োয়।
এয়া বনশ্চয় পলসুৱা োবিৰ অৱদান। বক কৱ বিজু?
দীপু – খৰাবল কালত আনবক নদীৰ িুকত
ু পৰা িাবলচৰমতা ধুনীয়া গখবত গদখা পাওোঁ।
বিজু – িয়, িয় দীপু? পলসুৱা োবিৰ িামিই সুন্দৰ গখবত িয়। বপমছ এিা কথা নিয়
দীপু..
দীপু- কওক োো...
বিজু – গখবতৰ োবি চিাওোঁমত িহুমত বক কমৰ – োবি পৰীক্ষা কবৰ ন’গল বনজৰ ইচ্ছােমত
ৰাসায়বনক সাৰ বদময়।
োক – গতবতয়া োবিৰ স্বাভাবৱক উি্ৰতা থাবকিমন? গখবতৰ িামিওমতা সুবিধাজনক
নি’ি!
বিজু – ওমিাোঁ। স্বাভাবৱকমত বে উি্ৰতা থামক, গসয়া নাইবকয়া ি’িই। বতমক গখবতৰ িামি
অনুপমো ী ি’ি।
দীপু – এমনদমৰ োবিবখবন থাবকও গিৰাই গোৱাৰ দমৰ নি’িমন োো?
বিজু – এৰা, োবি আমছ অথচ গখবত নিয়, িা গখবত গিয়া িয়। বতমক োবিবখবন গনামিাৱা
গিাৱাৰ বনবচনাই আৰু।
োক – এমনদমৰ আওপকীয়া ৰাস্তামৰও োবি কবে গ আমছ।
বিজু – আৰু চা, অকল অসেমত নিয়, বদমন বদমন পৃবথৱীত জনসংখযা িাবি গ আমছ।
ফলত ৰ – িাৰী সজামতা োবি িহু পবৰোমণ িযৱিাৰ কবৰি ল া গিমছ। আন নামলম
তিোঁতৰ অঞ্চলমিামতই গদবখছ বকোন োবি কবে গ আমছ।

দুময়া – িয়।
বিজু – বকন্তু বেবখবন এবতয়াও আমছ, বিমশষগক গখবতৰ কাৰমণ – তাক বেমকামনা উপাময়
সংৰক্ষণ কবৰিই লাব ি। নি’গল খাদযৰ অভাৱমত িহু োনুি বনাঃমশষ ি’ি লাব ি।
োক – োবি সংৰক্ষণৰ িামি চৰকাৰী িযৱস্থাওমতা থাবকি লাম ?
বিজু – চৰকাৰী িযৱস্থা আমছ। বকন্তু আোৰ োনুি চৰকাৰী িযৱস্থাৰ প্ৰবত উদাসীন।
দীপু – োমন োো?
বিজু – চা, োবিত ৰাসায়বনক সাৰ বদয়াৰ িামি চৰকামৰ আৰু কৃবষ বিজ্ঞানী সকমল
িহুমতা নীবত – বনমদ্শনা বদমছ। গেমনধৰ, সাৰ বদয়াৰ আ মত োবি বখবনক বক ধৰণৰ সাৰ
লাম , গকানমিা গখবতৰ িামি োবি বখবন বকোন উপমো ী, গকমন অৱস্থাত বক পবৰোণৰ
সাৰৰ গো ান ধবৰি লাব ি – এমনমিাৰ কথা বিমশষজ্ঞ বিজ্ঞানীৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰাই ল’ি
লাব ি। বকন্তু সৰিভা কৃষমক বক কমৰ িজাৰৰ পৰা বকিা সাৰ আবন গেবতয়াই েন োয়
গতবতয়াই োবিত বেিবল কবৰি। পবৰোমণা িৰ গিবছ নাচায়। গকবতয়া বদি লাব ি তাৰ
প্ৰবতও ভ্ৰুমক্ষপ নাই! ভুকুমত কল পকাই ধণী ি’ি লাম গতওোঁমলাক। োবিৰ গুণাগুণ,
োবিৰ ভবৱষযত জিান্নামে োওক।
দীপু – োবি এডৰাত গকামনা গখবত কবৰমল গখবতময় তাৰ পৰা সাৰৰ পুবষ্টদ্ৰিয গল
নাোিমন?
বিজু – বনশ্চয় োি। গসইিামি পাছৰ গখবতৰ কােত অিাগক আৰু সাৰ বদি লাব ি।
(অলপ গৰ) োবি এক প্ৰকাৰ গিংক একাউন্টৰ বনবচনা। একাউন্টৰ পৰা পইচা উবলয়াবল।
তাৰ পাছত েবদ তাত পুনৰ পইচা জো বনবদয়, গতমন্ত বক ি’ি?
ৰূপু – পইচা কবে োি?
বিজু - আৰুমনা বক? এমকদমৰ োবিমতা সাৰ নথকা ি’ি। গখবত ভাল নি’ি।

োক – সাৰ বদয়া প্ৰবক্ৰয়ামিা শুধৰাই তুবলমলমি োবি সংৰক্ষণত সিায় ি’ি।
বিজু – এৰামতান। িাৰু তিোঁতক গখবতৰ োবি সংৰক্ষণত কথামি গক আমছাোঁ। এবতয়া অনয
োবিৰ কথাগল আমিাোঁ।
দীপু – োো, িতামি োবি উৰুৱাই বনময় –
বিজু – তামক ক’িগল গলমছাোঁ দীপু।
ৰুপু – েই কওোঁমন োো?
বিজু – ক।
ৰূপু – িতামি উৰুৱাই বনিগল ি’গল োবি বকিিামৰ িাবক বদি লাব ি।
বিজু – গসয়ামতা বঠমকই, বকন্তু বকমিমৰ িাবকবি?
দুময়া – গতমন োবিত ছ – ছবন ৰুি লাব ি।
োক – ছ – ছবন থাবকমল অকল িতািৰ পৰাই নিয়, পানীৰ গসাোঁতৰ পৰাও িচাি
পাবৰ।
বিজু – বঠক কথা। উবিদৰ বশপাই োবিত খােুবচ ধবৰ থামক। বতমক োবিবখবন িাবক
গথাৱাৰ বনবচনা িয়। িতাি িা পানীময় খাবন্দ – কুবৰ গল গোৱাত িাধা পমৰ। তদুপবৰ এিা
কথা - উবিদৰ ডাল –পাত অংশই িতািৰ গসাোঁতমকা বকছু িাধা বদময়।
দীপু – িন ন ি’গল পানীৰ গসাোঁতমকা িাধা বদি পামৰ।
ৰূপু – িয় িয়। িৰষুণৰ বদনত আোৰ সেুখৰ নলাইবদ গজামৰমৰ পানী গি োয়। বকন্তু োবি
খাবন্দ বনবদময়। গ ামিই নলাতমে দী লীয়া ধৰণৰ াোঁি আমছ।

বিজু – অকল নলা – নদ্োৰ োবিমিমে ৰক্ষা পমৰ গতমন নিয়। উবিদ থাবকমল নদীৰ
ৰাত থকা োবিও িহু বনৰাপমদ থামক।
োক – তদুপবৰ এিা কথা েনগল আবিমছ – বিজু –
বিজু – কমচান।
োক – ছ – ছবন থকা োবিত ছৰ পাত- তাত পবৰ গসইমিাৰ পবচ োি পামৰ।
দীপু – পানী পামলমি পবচি ো।
োক – অৱমশয। েবদ পবচ োয়, পচা পাতমিামৰ বকছু পবৰোমণ ি’গলওমতা গজৱ সাৰৰ
কাে কবৰি?
বিজু – সোঁচা। বতমক িুবজ পাবলমন বদপু আৰু ৰূপু, ছ গৰাৱামিামৱ োবি দুময়াধৰমণ
সংৰক্ষণ কবৰি পামৰ। বক বক দুই ধৰমণ কমচান এবতয়া।
দীপু – ছ থাবকমল পানী আৰু িতামি োবি খাবন্দ বনয়াত িাধা পায়।
ৰূপু – আনমিা েই কওোঁ, তলত েবদ পানী থামক, ছৰ পাতমিাৰ সবৰ পবৰমল পবচ োয়
আৰু সেয়ত সাৰ গি পমৰ।
বিজু – বঠক পানী নি’গলও কথানাই, গসমেকা ি’গলই পবচ োি। - োবি সংৰক্ষণ কবৰিৰ
কাৰমণ আন বকছুোন পদ্ধবতও আমছ। গসইমিাৰ িাৰু থাকক। এবতয়া আন এিা কথামি
কওোঁ তিোঁতক। আবজকাবল িহুমতা গখবতয়মক এিা নকবৰিল ীয়া কাে কমৰ।
দুময়া – কওোঁক োো।
বিজু – গতওোঁমলামক ধান, োি, কুোঁবিয়াৰ, সবৰয়ি আবদ শসয চমপাৱাৰ পাছত া – ছৰ বে
অংশ োবিত গৰ ’ল তাত জুই ল াই পুবৰ বদময়। গতওোঁমলামক ভামি, পথাৰখন চাফা
িওক, নতুন গখবতৰ িামি সাজু গি উঠক।

ৰূপু – জুই জ্বমলাৱা গদবখময় থামকাোঁ োো।
বিজু – নিয়, কৰামিা অনুবচত। জুইৰ তাপত োবিত থকা অসংখয ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গপাক –
পতং ও বনাঃমশষ গি নাোমনন? এইদমৰ েবৰ গোৱা গপাক – পতং ৰ বভতৰত িহুমতা
লা বতয়াল অনুজীৱও থামক। গসইমিামৰ োবি উি্ৰা কবৰ ৰখাত িাৰুগক সিায় কমৰ।
োক – হুোঁ – পথাৰত নৰা – ঠাবৰ আবদ জ্বমলাৱামিা োবি সংৰক্ষণৰ পবৰপন্থী। িুবজবলমন
কথামিা?
দুময়া – িয় ো, আোৰ গচৌিদত গতমনকাে গকবতয়াও কৰা নাই।
বিজু – নৰা িা গুবৰভাম আৰু শুকান ডাল-পাত িা াোঁি-িমন োবিত পানী ধবৰ ৰখাত
সিায় কমৰ। োবিৰ িামি দৰকাৰী অনুজীৱৰ িংশ িৃবদ্ধও ভালদমৰ িয়।
দীপু – আোৰ প্ৰমজক্টত এই কথামিাৰ বিমশষভামৱ গপািৰগল আবনে।
বিজু – আৰু এিা কথা – সৰিভা শসযৰ ঠাবৰ অংশত ৭০ৰ পৰা ৭৫ শতাংশ পমিবছয়াে
থামক। পুবৰ গপলামল গসয়াওমতা অিািমত োয়।
োক – গপাৰাৰ সলবনমতা পচন সাৰ কবৰি পাবৰ! গতমন কবৰমল ঠাইমিামৰা গলমতৰা
নি’ল, সামৰা গপাৱা ’ল।
বিজু – পচন সাৰত উবিদৰ আৱশযকীয় ১৫/১৬ বিধ পুবষ্টদ্ৰিয থামক। আনিামত
ৰাসায়বনক সাৰত োত্ৰ বতবনবিধমি থামক। বক বক জানমন তিোঁমত?
দীপু –নাইট্ৰ’গজন, ফছফৰাছ আৰু পমিবছয়াে।
বিজু – বঠমকই। এইবতবনবিমধই থামক। িাৰু – আবে োবি সংৰক্ষণৰ বিষময় কথা পাবত
আমছাোঁ।

দুময়া – িয় োো।
বিজু – বপমছ গোৰ বনজমৰ গচান সংৰক্ষণ সমন্দিজনক গি উবঠমছ অ’!
োক – িুবজমছাোঁ, গতাক চাি একাপ লাব ি। ৰ’বি।
বিজু – পানী এব লাচ ি’গলও চবল োিমদ িাইমদউ। ( আিাময় িাোঁমি)
(সং ীত)
বিজু – এয়া পানী খাই ল’গলাোঁ। বফল্টাৰৰ পানী। বিজত গথাৱাৰ পাছৰ। বকন্তু বফল্টাৰ িা
বিজৰ িাবিৰত থকা পানীময় আোক সোঁচাগকময় পানী খুৱাই আমছ। প্ৰবতিছমৰ খুৱায়।
ৰূপু – িানপানীৰ কথা িাতবৰ কাকতত পবিময়ই থামকাোঁ, বিবভমতা গদবখ থামকাোঁ োো।
বিজু – আোৰ অসেতমতা তমল পানী, ওপমৰ পানী, গসাোঁমৱ পানী, িাওোঁমৱ পানী। বকন্তু
বকছু বদন আ ৰ পৰা িাতবৰ ওলাই আমছ গে পানীৰ অভামৱ অসেমকা জুৰুলা কবৰি।
দীপু – েহ্মপুত্ৰৰ পানী গিমনা ভয় ল াগক কবে গ আমছ।
ৰূপু – নদীৰ িুকত
ু আ ৰ বনবচনাগক পানী নিয়, িাবলচৰমি গিবছগক গদখা পাইমছাোঁ োো।
োক – চীমন গিমনা েহ্মপুত্ৰক গভবিমছ। োমন অৰুনাচলগল গসামোৱাৰ আ মত িান্ধ বদ
অনযফামল পানী গিাৱাই বনিগল লাব মছ?
বিজু – িাতবৰ গতমনগক ওলাই নথকা নিয়। সোঁচা – বেছা গিমল কথা। বকন্তু েহ্মপুত্ৰৰ
িুকমু ে শুকান ি’িগল ধবৰমছ তাত সমন্দি নাই। বপমছ অকল অসে িা েহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ
কথামি বকয় ভাবিছ – গ ামিই পৃবৃ্ থৱীৰ কথা ভািমচান। পৃবথৱীখনত আবে অনুোন
কৰাতগকও িহু গুমন গিবছমি পানী আমছ।
ৰূপু – পৃবথৱীতমচান সা মৰই সা ৰ। পানীময়ই পানী।

বিজু – ওমিাোঁ। পৃবথৱীত বেোন পানী আমছ তাৰ োত্ৰ ৫ শতাংশ োনমি সা ৰত আমছ।
োক – বক গকছ? িাকী পানী?
বিজু – িাকী প্ৰায় ৯৫ শতাংশ বশলাস্তৰৰ বভতৰত আৱদ্ধ গি আমছ। তাক কােত িযৱিাৰ
কবৰি পৰা গিাৱা নাই। ইয়াৰ সাোনয এিা অংশ অৱমশয িায়ুেণ্ডলমতা আমছ –
জলীয়িাষ্পৰ ৰূপত।
দীপু – সা ৰৰ পানীওমতা িযৱিাৰ কৰাত অসুবিধা আমছ।
ৰূপু – লুনীয়া কাৰমণ নিয়মন?
বিজু – এৰা? বতমক আবে িযৱিাৰ কবৰি পৰা পানীৰ পবৰোণ বনমচই কে। বেবখবন
িযৱিাৰমো য পানী আমছ তাৰ ৯০ ভাম ই গখবতৰ কােত লম াৱা িয়। িাকী ১০ ভা মি
আন কােত িযৱিাৰ কৰা সম্ভৱ। ডােৰ ডােৰ চিৰত প্ৰবতজন গলামক বনমতৌ ২৫০ বলিাৰ
পবৰোমণ বিবভন্ন কােত িযৱিাৰ কমৰ। বকন্তু ইয়াৰ সৰিবখবন অপচয়মি কমৰ। িয়মতা
াড়ী গধাৱা, িাথৰুেত ফ্লাছ কৰা – এমনমিাৰত ল াতগক গিবছগক িযয় কমৰ।
োক – আোমৰা আক’ িাইকখন গধাওোঁমত বকোন পানী লাম গদবখময়ই থামকাোঁ নিয়।
ৰূপু – াড়ী ধুিগল তাৰ দিগুনোন গিবছ লাব োয়।
োক – লাব মলও অপচয় কোিই লাব ি। অসেত পানীৰ অভাৱ নাই িুবল গ ৌৰি কবৰমল
নি’ি।
দীপু – আোৰ ইয়াতমে োো, িানপানীময় ইোন সা-সম্পবত্ত ধ্বংস কমৰ, তাতগক
িানপানীৰ সিায়ত ভাল কাে কৰাি গনাৱাবৰমন?

বিজু – েূলযিান প্ৰশ্ন কবৰছ বদপু। ভাল কাে কৰাি পৰা োি। বকছু বকছু পবৰকল্পনা কবৰি
লাব ি। বকছু খৰমচা কবৰি লাব ি। িযবি তভামৱ, গতমন কাে কৰা সম্ভৱ নি’ি পামৰ,
চৰকাৰী ভামৱ পৰা োি।
োক – বকন্তু কথামিামনা বক? োমন গকমন কােৰ কথা ক’ি খুবজছ?
বিজু – েই ভামিাোঁ, ঠাময় ঠাময় েজলীয়া আকাৰৰ পকী পুখুৰী সাবজ গতমন পানী
গসইমিাৰত জো কবৰ ৰখাৰ িযৱস্থা কবৰি পৰা োয়। পাছত প্ৰময়াজনৰ বদনত গসই পানী
িযৱিাৰ কবৰি পাবৰ। বিমশষগক গখবত পথাৰত জলবসঞ্চনৰ কােত ল াি পাবৰ।
দীপু – গতমনি’গল এমন পুখুৰীৰ কথা আবে নুশুমনা বকয়?
বিজু – আচমলামত গতমনকুৱা পুখুৰী সাবজিগল অসেত োবি আৰু ধনৰ অভাৱ।
োক- অসেত িৰ প্ৰময়াজমনা নাই গনবক বিজু। কাৰণ ইয়াতমতা িহুমতা পুখুৰীত পানী
থামকই। গখবতৰ িামি গসই পানীও েমথষ্ট। ইয়াতমতা আৰু আন ৰাজযৰ দমৰ বিবভন্ন গখবত
কৰা নাোয়।
বিজু – শুনিোঁক। িানপানী সংৰক্ষণৰ কথা সুকীয়াগক এৰ। পানী সংৰক্ষণৰ প্ৰমচষ্টা আবজৰ
নিয়। আবজৰপৰা ৫০০০ োন িছৰ আম ময় োনুমি পানী সংৰক্ষণ আৰু পানীৰ
সদিযৱিাৰৰ বিষময় বচন্তা কবৰবছল। বসন্ধু সভযতাৰ কথা শুবনছমন তিোঁমত?
দুময়া – শুবনমছাোঁ োো।
ৰূপু – িৰপ্পা আৰু েমিমজাদামৰাৰ সভযতাৰ কথা নিয়মন?
বিজু – িয় িয়। গসই দুই চিৰত বসন্ধু সভযতাৰ ধ্বসৰ অৱমশষ গপাৱা গ মছ। দুময়াখনমত
োবিৰ তমলবদ নদ্ো িমনাৱা গদখা গ বছল।

দীপু – বিজ্ঞানত গতমন নদ্োৰ ভ্গ্নাৱমশষৰ ছবিও গদখা পাওোঁ োো। িাৰু োো, এই দুখন
চিৰৰ িাবিমৰও আন কৰিাত পানী সংৰক্ষণ আৰু িযৱিাৰৰ বচন-গোকাে গদখা োয়
গনবক?
বিজু – আমছমতা। প্ৰাচীন কালত পানী সংৰক্ষণ কৰা িযৱস্থা গে আবছল তাৰ প্ৰোণ পুমণৰ
ওচৰমতা গপাৱা গ মছ। তািাবনৰ োনুিমিামৰ কবৰবছল বক – বশল কাবি কাবি িহুমতা ডােৰ
আৰু েজলীয়া আকাৰৰ গচৌিাচ্চা িা খালৰ বনবচনা ল া পাত্ৰ বনে্াণ স্কবৰবছল। গসইমিাৰত
োনুমি িৰষুণৰ পানী জো কবৰ ৰাবখবছল।
ৰূপু – িাাঃ বশলৰ পুখুৰী!
বিজু – আৰু শুনমচান। - তািাবন কালত ৰাজস্থানৰ োনুমি এমন ধৰমণ ৰ সাবজবছল োমত
চাোঁদৰ ওপৰত িৰষুণৰ পানী জো কবৰ ৰাবখি পৰা োয়। ল মত কবৰবছল বক – োবিৰ
তলত গিংবক সাবজ চাোঁদত জো গিাৱা পানী তাগল নলীমৰ গিাৱাই বনবছল।
োক – এমন িযৱস্থা থাবকি পামৰ।
বিজু – আমছ। েধযপ্ৰমদশ, কন্ািক আৰু েিাৰাষ্ট্ৰত অন্ততাঃ আমছ। অণযাণয বকছুোন
ৰাজযমতা আমছ। িৰং পানী গিাৱাই বনয়া নলী আবদৰ িযৱস্থা তািাবনতমক বকছু উন্নতমি।
ৰূপু – গসই পানী পাছত বক কমৰ?
দীপু – তাৰ পৰা নলীমৰ উবলয়াই বন গখবত – িাবতত বদি, চাফা ি’গল তাক কামপাৰ
গধাৱা, াড়ী গধাৱা, ৰ েচা আবদ কােত িযৱিাৰ কবৰি।
োক – গখাৱাত বনশ্চয় গনাৱাবৰি।
ৰূপু – গতমন পানীত িহুমতা িীজানু থাবকি নিয় ো?
োক – কথাই নাই, থাবকিই।

ৰূপু – িাৰু োো ...
বিজু – কমচান।
ৰূপু – োই কমৰ বক- পাচবল গধাৱা পানী, চাউল গধাৱা পানী, আধা খাই ব লাচত এৰা
পানী এইমিামৰা িাবল্টত গথ বদময়। ইোন কৃপণ!
বিজু – বক গকছ? কৃপণ? িাইমদউমৱ অবত সুন্দৰ কাে কবৰমছ, সংৰক্ষণৰ কাে, জীয়া
উদািৰণ। গসই পানীমতা ভাত ৰামন্ধামত িযৱিাৰ নকমৰ – শাকবন িাবৰত গপলাি, গকামনা
ফুলৰ গুবৰত গপলাি, অথিা গকামনা ফুল িা সৰু সুৰা ৰুৱা গখবতত ল াি।
োক – এয়া গোৰ িহুবদনীয়া অভযাস।
বিজু – এিা কথা নিয়, পানী গথাৱা পাত্ৰমিাৰত ফিা-ফুিা আমছ গনবক চাি লাম । পানীৰ
গিপ আৰু নলীমিামৰা চাি লাম ।
দীপু – িহুত োনুিৰ পানীৰ অভাৰমিংবকমতা বলক থামক োো।
বিজু – এৰা, গসইমিামৰা োনুমি চাি লাম ।
ৰূপু –িহুমত আমকৌ েুখ গধাোঁওমত পানীৰ গিপমিা খুবল থয়। গতবতয়া িহু পানী এমনময় গ
থামক।
বিজু – বঠক লক্ষয কবৰছ। এমনকুৱা সকমলা ধৰণৰ বলক সাৱধামন চাই পানীৰ অপচয়
কোিই লাব ি। গতবতয়ামি পানী সংৰক্ষণ কৰাত সফল ি’ি পৰা োি।
দীপু – গদউতাই াড়ী ধুৱািগল গ মছ। গ মৰজমিামৰ াড়ী গধাোঁওমত দুখ ল াগক পানী
অপচয় কমৰ।
বিজু – এৰা। বকন্তু, বকন্তু সংৰক্ষণৰ অজুিাত গদখুৱাই পানী নাখামলমতা িাবচ থাবকি
গনাৱাবৰে! গন বক কৱ তিোঁমত?

দুময়া – িয় োো।
বিজু – গতমন ো, গোৰ কাৰমণ গখাৱা পানী আৰু এব লাচ আনগ , ো।
(সং ীত)
বিজু – উস্ , বক অসিয ন্ধ! বকিৰ অ’? ক’ৰপৰা আবিমছ?
দীপু – নলাৰ গ ান্ধ োো। আবে অভযস্ত গি গ মছাোঁ।
োক – গসৌ গে গকোঁকুবৰমিা গদবখছ, গকোঁকুবৰমিা ূবৰমলই এিা বকিা গফক্টবৰ আমছ। তাৰ
ওচমৰবদ আৰু োিই গনাৱাবৰ।
ৰূপু – জা ীমৰাডৰ োমজবদ ’গল গে! গছাঃ, ওকাবল আবি োয়!
বিজু – হুোঁ, িায়ু প্ৰদুষণ। গসয়া িাৃ্েু প্ৰদুষণ । িাতবৰ কাকত বনয়েীয়াগক পি?
দুময়া – পমিাোঁ।
বিজু – অলপমত িাতবৰ ওলাইমছ েনত পবৰমছমন – বদলী গিমনা গ ছ গচম্বাৰত পবৰণত
গিমছ?
োক – অকল বদল্লীমি গন, ভাৰতৰ ভামল গকইখন চিৰমত প্ৰায় এমকই অৱস্থা।
দীপু – গুৱািািীৰ িায়ু অৱমশয বসোন গিবছ প্ৰদূবষত নিয়। নিয়মন োো?
বিজু – বদল্লীৰ তুলনাত বনশ্চয় কে। বে নিওক, এিা কথা এবতয়া সকমলা োনুমিই জনা
গিমছ গে িায়ু প্ৰদুষমণ আোৰ ভয়ংকৰ ভবৱষযৎ ৰচনা কবৰমছ। িাৰু কমচান দীপু আৰু
ৰূপু – িায়ুেণ্ডলত বক গ ছ িাবি থকা কাৰমণ বিজ্ঞানী, সোজবিজ্ঞানী সকমলা োনুিৰ বচন্তা
গিমছ?

ৰূপু – কাি্ন – ডাই – অক্সাইড।
বিজু – এৰা, কাি্ন – ডাই –অক্সাইড িাবি গ আমছ। পৃবথৱীৰ িায়ুেণ্ডলত িাৃ্েুৰ ৩০০
বনেুতাংশমি কাি্ন-ডাই-অক্সাইড থাবকি লাম । তাতগক গিবছ ি’গল বিবপদ ি’ি পামৰ।
বকন্তু সম্প্ৰবত ই িাবিগ ৪০০ বনেুতাংশ পাইমছ। এই বিচাপ পুৰণা ি’িগল গলমছ – িাবিমি
গ আমছ।
োক – তাৰ োমন বিপদ অবনি্ােয।
বদপু – োো, কাি্ন-ডাই-অক্সাইড িাবি গোৱা কাৰমণইমতা পৃবথৱীৰ সােবগ্ৰক উষ্ণতা
িাবি গ মছ, নিয়মন?
বিজু – িয়, আৰু সােবগ্ৰক উষ্ণতা িিা কাৰমণ গ ামিই পৃবথৱীৰ জলিায়ুৰ পবৰৱত্ন বিি
ধবৰমছ। ইয়াৰ ফলত বক গিমছ – নি’ি ল া কালত প্ৰচুৰ িৰষুণ গিমছ, িানপানী গিছ।
এমক দমৰ অসেয়ত অনািৃবষ্টও গিমছ। নি’ি ল া ঠাইত েৰুভূবে গিমছ িা ি’িগল গলমছ।
ৰূপু – জাৰৰ বদন আৰু ৰেৰ বদমনা আ ৰ দমৰ নাই গেন লাম ।
োক – িয় িয়, ফাগুন োিমতা পুিৰ দমৰ ঠাণ্ডা লাব ি পামৰ, এমনকুৱা গিমছ।
ৰূপু – বকন্তু বিজ্ঞানী সকমল বকিা এিা কবৰিমতা পামৰ।
দীপু – গতওোঁমলামক কাি্ন-ডাই-অক্সাইডৰ পবৰোণ কমোৱাৰ িযৱস্থা কবৰি পামৰ।
বিজু – বঠমকই গকছ। বকন্তু কাি্ন-ডাই-অক্সাইডৰ পবৰোণ কমোৱামিা েুখৰ কথা নিয়,
অবত িান। বিজ্ঞানী সকমল, আচলমত বিজ্ঞানী সকমলই অকল নিয়, গতওোঁমলাকৰ ল মত
গ ামিই পৃবথৱীৰ ৰাজগনবতক গনতাসকমলও ল গি এিা কাে কবৰিগল গলমছ – কাি্নডাই-অক্সাইডৰ পবৰোণ আ ৰ িাৰত িাবিিগল বনবদওোঁ িুবল চুবি কবৰমছ – আন্তজ্াবতক
চুবি।

োক – চুবি ভং নকবৰমল সফল ি’ি বনশ্চয়।
বিজু – চুবিৰ আোঁৰত বক থাবকি িুবজছমন? ডােৰ ডােৰ কাৰখানামিামৰ িায়ুেণ্ডলগল
আ ৰ তুলনাত কেগক গসই গ ছ এবৰি লাব ি।
ৰূপু – পৃবথৱীৰ সকমলা গদমশ কবৰি নালাব িমন োো?
বিজু – লাব ি। অৱমশয আমেবৰকা, চীন, জাপান আবদ গিবছ ডােৰ উমদযা থকা গদমশ
চুবিমিাৰ োবন চবলমল কােমিা সিজ িয়।
োক – আবে ৰুৱা ভামৱও বকিা কবৰি পামৰাোঁমন?
বিজু – পামৰাোঁ, দুই চাবৰ বদনত নি’গলও ভবৱষযমত কােত অিাগক আবে ছ ৰুি পামৰাোঁ।
ৰূপু – হুোঁ, আবে বকতাপত পবিমছা োো, মছ কাি্ন – ডাই- অক্সাইডৰ সিায়ত খাদয
গতয়াৰ কমৰ। বতমক ছ- ছবন গিবছ থাবকমল গ ছমিা গিবছ পবৰোমন খৰচ ি’ি।
বিজু – বঠক গকছ। এমনকুৱা প্ৰমচষ্টা িহু ধৰমন বিবভন্ন ঠাইত চবল আমছ, িুইছ। আবজমে
তিোঁমত প্ৰমজক্ট এিা গলছ, আওপকীয়া ভামৱ ইও এই গক্ষত্ৰত সিায় কবৰি।
ৰূপু – তাৰ োমন আোৰ প্ৰমজক্টমিাৰ গুৰুত্ব আমছ?
বিজু – বকয় নি’ি, আমছ।
( াড়ীৰ িণ্ িামজ)
ৰূপু – এইয়া, আোৰ াড়ী আবি ’ল। ি’ল দাদা, ওলাওোঁগ ি’ল।
দীপু – ৰমচান, ইোন িবলয়া ি’ি নালাম । োো, আপুবনও আোৰ ল ত ওলাি লাব ি।
বিজু – ি’ি, োে িাৰু। তাৰ আ মত ...

দুময়া – ো ...
োক – ক’িই নালাম অ’, িুইমছাোঁ – এই কানীয়ামিাক চাি একাপ লাম ।
( আিাময় িাোঁমি)
****************************************************
প্ৰশ্নাঃ
১. আবে পৃবথৱীত িাবচ থাবকিগল ি’গল অন্ততাঃ বক বক উপাদানৰ প্ৰময়াজন?
উাঃ োবি, পানী আৰু িায়ু।
২. ৰাসায়বনক সাৰত বক বক পুবষ্ট দ্ৰিয থামক?
উাঃ নাইট্ৰ’গজন, ফছফ’ৰাছ আৰু পমিবছয়াে।
****************************************************

