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অপচয় না রুখলে অচচলেই 
কিন্তু মেষ হলয় মেলে পালে 
পচৃিবীে জেভাণ্াে। জেহীন 
ভকবষ্যেই কি োহলে প্াপ্তি 
োনবজাপ্েে? উত্তে খুঁজলেন 
ইন্দাণী ম�াষ। 

প্চ্ছদিাকহকন ১

জীবনোপলন জে

জেহীন 
ভকবষ্যৎ?

এিকবংে েেলিে শুরুে চদলিে এি 
সেয়। কবশ্ায়ন আে পুঁপ্জবালদে হাে 
ধলে সদূুে সাগেপালেে পণ্য েখন 
আোলদে হালেে েুল�ায়। কনে্য-নেুন 
কবলদকে ব্্যালডেে কবজ্াপন মজঁলি 
বসলে েধ্যকবলত্তে সদ্য নাগালেে 
েলধ্য আসা মেপ্েপ্ভেলনে পেদায়। 
ঝাঁ-চিচলি মোরুে, নােী-দাকে 
ব্্যালডেে হােোকনলে েজলে শুরু 
িলেলে আপােে ভােেবাসীে 
েনন। চ�ি এইসেলয়ই িাগলজে 
পাোয় মভলস উ�ে অসে এি 
আলন্ােলনে েকব। আলেকেিান এি 
নেে পানীলয়ে মিাম্াকনে িােখানা 
িেৃতৃ পলষেে কবরুলধে ‘েুলধে’ মনলেলেন 
মিেলেে পাোক্াে মজোে প্ে্যন্ত 
গ্াে প্াচচোডাে োনুষজন। োঁলদে 
অপ্ভলোগ, গ্ালে আলেকেিান ওই 
মিাম্াকনে িােখানা স্াপলনে পে 
মিলিই কবপজ্জনিভালব িেলে শুরু 
িলেলে গ্ালেে জেস্তে। শুধু োই 
নয়, চেউবওলয়লেে হােলে চাপ 
চদলে নাকি মে-জে উল� আসলে, 
োলে কেলে িািলে িােখানা 
মিলি কনগতৃে দূকষে নানােিে 
পদািতৃ, ধােব বজতৃ ্য! প্িলে কনোন্ত 
সাধােণভালব িােখানাে মগে বন্ধ 
িলে আচদবাসীলদে মে আলন্ােন 
শুরু হলয়কেে, অচচলেই ো কবোে 
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উদাহেণ েকেলয় সবতৃত্র। এ মো মগে োলট্রে-োলট্রে জে-কববালদে িিা, মখাদ 
ভােলেে েলধ্যই মে মগাদাবেী-িৃষ্াে জে কনলয় িনতৃােি-অন্ধ্রপ্লদে, 
কিংবা িালবেীে জেবণ্টন কনলয় মিেে-িনতৃােি-োকেে নাড়ুে 
েলধ্যও মে ঝালেো চেলে বহুচদন মিলি, মস িিা মো 
সবতৃজনকবচদে। 

‘নে আ ড্রপ েু কড্রঙ্ক!’
কিন্তু োনুলষে োপলনে অপকেহােতৃ 
উপাদান রূলপ োলি চচপ্নিে িো 
হলয়লে, োলি সোিতৃি িলে মদখা 
হলয়লে ‘জীবন’-এে সলগে, পচৃিবীে 
প্েনভাগ অংে জ়ুলে মে স্ানাচধিাে 
িলে েলয়লে, মসই আপাে কনোন্ত, 
সাোন্য জলেে জন্য মিন এে হাহািাে 
কবশ্জ়ুলে? উত্তেো খুবই সহজ। 
পচৃিবীে মোে জেভালগে ৯৭%-ই 
কিন্তু সেুলরেে জে, অিতৃাৎ মস জে মনানা, 
খাওয়াে অলোগ্য। আে বাকি স্াদ়ুজলেে প্েন 
েোংলেে েলধ্য ২.৫%-ই জোে মবঁলধ েলয়লে 
কহেবাহ রূলপ, কিংবা মেরুপ্লদলে, অিবা এেন 
মিানও রূলপ, োলি মিানওভালবই খাওয়াে মোগ্য কহলসলব 
‘করিে’ িো োলব না। অিতৃাৎ মপয় জে কহলসলব েইে পলে মোলে ০.৫%। 
আে এই ০.৫%-মি কনলয়ই েে োোোকে, ঝালেো! এই ০.৫% ‘কবশুধে’ 
জলেই চেলে খাওয়া মিলি শুরু িলে �ে-মগেস্াপ্েে িাজ, িৃকষিাজ। 
এেনকি, িেিােখানালেও ব্যবহৃে হলচ্ছ ‘করিে’ িো এই জে। োেপে 

নানােিে োসায়কনি বজতৃ ্য কেপ্্রিে মসই জে কেেলে নদীলে বা সেুলরে বা 
অন্য মিানও জোেলয়। এই জলেই অহেহ কেেলে োনুষ কিংবা পশুপাচখ 

কনঃসেৃ বজতৃ ্য। এই জলেই জেলে প্াস্টিি। নানা োসায়কনি, চালষে 
জকে মিলি আগে িীেনােলিে প্ভালব জে দূকষে মিলি 

দূকষেেে হলচ্ছ।
এেই েলধ্য দ্রুেগপ্েলে বােলে জনসংখ্যা। 

জনসংখ্যাে অসে বণ্টনও মিানও না 
মিানওভালব প্ভাব মেেলে কবশ্লজাো 
এই জলেে হাহািালে। দ়ুঃলখে কবষয়, 
সেগ্ কবলশ্ই জনসংখ্যা মে হালে বােলে, 
মসই হালে কিন্তু কবশুধে জলেে মোগান 
বােলে না। জনসংখ্যাে চাকহদাে সলগে 
জলেে মোগালনে এই ব্যস্তানুপাপ্েি 
সম্লিতৃ  ক্রোগে িেলে ভূগভতৃ স্ জেস্তে। 

ইউনাইলেড মনেনস-এে েুড অ্যাডে 
একগ্িােচাোে অেগানাইল়েেন-এে এি 

সেীষো অনুোয়ী, গে এি েেলি জনসংখ্যা মে 
হালে মবলেলে, োে মিলিও কবিগুণ হালে বােলে 

কবশুধে জলেে চাকহদা। কেল্পকবপ্লবাত্তে কবশ্ায়লনে েুলগ 
জনকবল্ােলণে সলগে পাল্া চদলয় মবলেলে িেিােখানা, 

খালদ্যে মোগান চদলে মবলেলে ‘ওয়াোে ইনলেনপ্সভ’ িৃকষিাজ। 
আে এলেই মেষ হলয় োলচ্ছ প্ায় ৭০% কবশুধে মপয় জে!

মেলষে মস চদন? 
েলব কবপলদে মেষ কিন্তু এলেই নয়। ক্রেবধতৃোন জনসংখ্যাে িিা োিায় 

ও ২০২০ সালে আেোলনে পে সনু্েবন এোিাে বহু 
এিে জকে বানভাপ্স হলয় চলে কগলয়লে সেুলরেে মনানা 
জলেে আওোয়)। চদলনে পে চদন বৃচটিে অভালব িখনও 
মিানও মদলে োচে শুকিলয় েুচেোো হলয়লে, িৃষলিে 
িলটিে েসে মখলেই নটি হলয় কগলয়লে, জলেে অভালব 
ম�াকষে হলয়লে খো। আবাে মিানও মদে মভলস কগলয়লে 
অপ্েবৃচটিে দাপলে। বন্যায় প্ভলেোো হলয়লেন েষে-েষে 
োনুষ। েে চদন কগলয়লে, জেবায়ু পকেবেতৃ লনে েলে 
এইধেলনে �েনাে প্লিাপ ক্রোগে বােলে মিলিলে। 
উদাহেণ কহলসলব েুলে ধো োয় গেবেলেে জােতৃাকনে 
ভয়াবহ বন্যালি কিংবা ২০১৯ সালে মচন্াই ও েহাোলট্রেে 
োে�ওয়াো অঞ্চলে অনাবৃচটিজকনে খোলি। জনসংখ্যাে 
ক্রেবৃকধেে েলে কবশুধে জলেে জন্য মবলেলে োনুলষ 
োনুলষ প্প্েলোকগো। োলট্রে োলট্রে শুরু হলয়লে ‘ওয়াোে 
িনকলিক্ট’—কবশুধে পানীয় জলেে দাকবলে সং�াে। নদীে 
জেলি বে োনালে বাঁধ চদলয়ও কনশ্চিন্ত হয়কন োনুষ। 
মসই নদীে জলেে অচধিাে কনলয় মবঁলধলে িূেননপ্েি 
কববাদ। ভােে-বাংোলদলেে সলগে প্েস্তাে জেবণ্টন 
কনলয় চুপ্তি মিলি শুরু িলে পাকিস্তালনে সলগে প্সনু্ধ ও 
োে োখানদীসেূলহে জলেে অচধিাে কনলয় েোই, 
োইকগ্স ও ইউলরেচেলসে জলেে দখে কনলয় প্সকেয়া-
ইোি-োকিতৃ ে কববাদ কিংবা নীে নলদে জলেে দখে কনলয় 
কেেে-ইচিলয়াকপয়াে ঝালেো... ওয়াোে িনকলিলক্টে 

দ়ুঃলখে কবষয়, সেগ্ কবলশ্ই জনসংখ্যা মে হালে বােলে, মসই হালে 
কবশুধে জলেে মজাগান বােলে না। জনসংখ্যাে চাকহদাে সলগে জলেে 
মজাগালনে ব্যস্তানুপাপ্েি সম্লিতৃ  ক্রোগে িেলে ভূগভতৃ স্ জেস্তে।

আিাে ধােণ িেে। কবশুধে পানীয় জলেে অচধিালেে দাকবে িালে মেষলেে োিা মনায়ালে 
বাধ্য হে বহুজাপ্েি ওই সংস্া। 
কবশুধে ও পকেস্রুে পানীয় জলেে মেৌপ্েি অচধিাে েষোে এ েোই বস্তুে জে-আলন্ােলনে 
ইপ্েহালস অন্যেে োইেেেি। প্াচচোডাে এ �েনাে পে বহুবেে মিলে কগলয়লে, কিন্তু 
কবশুধে জলেে মেৌপ্েি অচধিাে কি আজও মপলয়লে োনুষ? এ প্লনেে উত্তে মেলে সাোন্য 
কিেু পকেসংখ্যালনই। ইউকনলসে (ইউনাইলেড মনেনস চচেলট্ড্রন’স োডে)-এে সেীষো 
অনুোয়ী, সাো কবলশ্ প্ায় চােলো মিাচে োনুষ (ো কিনা মগাো পচৃিবীে মোে জনসংখ্যাে 
দ়ুই েৃেীয়াংে)-ই বেলেে অন্তে এিো োস জেসংিলে মভালগন। এে েলধ্য প্ায় দ়ু’মো 
মিাচে োনুষ এেন মদলে িালিন, মেখালন জলেে েলো জীবনধােলনে মেৌপ্েি উপাদানচেে 
মোগান সাোবেেই অপ্েুে! 

জে-সং�াে
প্সগেে, জলেে এই সংিে, কবশুধে জলেে অপ্েুেো কিন্তু মিানও কবশ্চ্ছন্ �েনা নয়। 
এে সলগে ওেলপ্ােভালব জকেলয় েলয়লে জেবায়ু পকেবেতৃ লনে কবষয়চেও। ইউকনলসে-এেই 
অপে এিচে সেীষো অনুোয়ী, ২০০১ মিলি ২০১৮ পেতৃন্ত মে-সেস্ত প্ািৃপ্েি কবপেতৃয় 
হলয়লে, োে েলধ্য ৭৪%-ে েূলেই মিানও না মিানওভালব েলয়লে জে। ভয়াবহ �ূচণতৃঝলেে 
প্ভালব িখনও সেুলরেে জে ঢুলি নটি হলয় কগলয়লে জকেে উবতৃেো (২০০৯ সালে আয়ো 
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মেলখই েুড অ্যাডে একগ্িােচাোে অেগানাইল়েেন-এে সেীষোয় প্িাে মপলয়লে চেলি 
োওয়াে েলো আেও এি েি্য। ২০৩৫ সালে জনসংখ্যাে বৃকধেে জন্য খালদ্যে মজাগান বাোলে 
হলব আেও অন্তে ৭০%। আে এই কবপেু পকেোণ খাদ্যেস্য উৎপাদলন মে িী পকেোণ জে 
প্লয়াজন হলব িৃকষিালজ, বা খাদ্য প্প্ক্রয়ািেলণ, মস সহলজই অনুলেয়!  

কবশ্লজাো জলেে এই হাহািালেে আঁচ োগলে 
শুরু িলেলে আোলদে মদলেও। নীপ্ে আলয়ালগে 
‘িলম্াপ়্েে ওয়াোে ে্যালনজলেন্ট ইনলডক্স’ 
অনুোয়ী, ভােলেে মবকেেভাগ োলজ্য ইপ্েেলধ্যই 
জলেে অভাব মবকে িলে অনুভূে হলে শুরু 
িলেলে। এে েলধ্য নানা োলজ্য ২১চে েহলে খুব 
োোোকেই ভূগভতৃ স্ জলেে ভাণ্াে প্ায় মেলষে 
েুলখ। এে েলধ্য েহাোরে, গুজোে, িণতৃােি, 
ঝােখণ্, অন্ধ্রপ্লদে, োজস্ান, উত্তেপ্লদে, 
পঞ্াব, চদপ্ল্ে কবস্তীণতৃ এোিা ২০১৮ সাে 
মিলিই জলেে সেস্যায় ভুগলে। পকেকস্প্ে 
েচদ এিইভালব চেলে িালি, োহলে োত্র ২০ 
বেলেে েলধ্যই ভােলেে ৬০% ভূগভতৃ স্ জেই হয় 
মেষ হলয় োলব, নয়লো মেলষে পলি িািলব। 
এোো শুধুোত্র জলেে অভালবই মদলেে প্জকডকপ 
ে’েোংে হ্াস মপলে পালে!

মবঁলচ িািাে চাকবিাচ�
আোে িিা, জে কনলয় এে হাহািালেে েলধ্যও  
সাো কবলশ্ই সলচেনো ক্রেে বৃকধে পালচ্ছ। 
নানা মদলে সেিালেে েেে মিলি মো বলেই, 
মবসেিাকে কিেু এনপ্জও-ে উলদ্যালগও জে 
সংেষেণ ও জলেে অপচয় কনলয় নানাধেলনে 
িেতৃসচূচ গ্হণ িো হলচ্ছ। এজন্য প্িলেই জে 
িীভালব খেচা িো হলব, োে জন্য কনচদতৃ টি এিচে 

রূপলেখা বাকনলয় মনওয়া প্লয়াজন। সেিাকে 
েেলে োরে িীভালব মিান খালে িে জে খেচ 
িেলব, মিান পলি োে ‘জে-নীপ্ে’ ধােতৃ হলব, 
ইে্যাচদ িািলব মসই রূপলেখায়। 
েলব সেিাকে বা মবসেিাকে েেলে নানা উলদ্যাগ 
মনওয়া হলেও েেচদন না আেো কনলজো 
ব্যপ্তিগেভালব সলচেন হব, েেচদন কবশুধে 
মপয় জলেে মেৌপ্েি অচধিাে আদালয়ে জন্য 
হাহািাে চেলেই িািলব। োজস্ান, েধ্য প্াচ্য, 
আকরেিাে োনুষজন এিবােপ্ে পানীয় জলেে 
জন্য োইলেে পে োইে হাঁেলবন, আে আেো 
এয়ােিপ্ডেেন্ ড �লে বলস চেপ্ভ মদখলে-মদখলে 
জে কনলয় িৃকত্রে হাহািাে িেলে-িেলে চদলন-
োলে এিগাদা জে খেচা িলে োওয়ালে স্ান 
িেব! িে খুলে মেলখ বন্ধ িেলে ভুলে োব 
কিংবা ‘এেকন-এেকনই’ এিবােপ্ে জে মেলে 
মদব! োই জলেে ব্যাপালে মে-সলচেনো, ো 
এলিবালে ব্যপ্তিগে স্তে মিলিই শুরু হওয়া 
দেিাে। মেনওয়াোে হােলভস্টিংলয়ে ব্যবস্া না 
িেলে পালেন, সম্ভব হলে গােো বা বােপ্েলে 
বৃচটিে জে অন্তে ধলে োখুন। মসই জে চদলয়ই 
�লেে িাজ মসলে মেেনু। এপ্সে জে বােপ্েলে 
জকেলয় মেলখ মসই জলে �ে েুলে কনন। েখন 
োগলব না, েখন িে বন্ধ িলে চদন। এলে এিেু 
হলেও েচদ জে বাঁলচ, োহলেও কিন্তু মসেুিুই 
েলিটি োভ। 
িৃকষিাজ ও অন্যান্য িােখানায় িীভালব, িেো 
জে খেচ হলব, মস কবষলয় সেিালেে েেে মিলি 
কনচদতৃ টি রূপলেখাে পাোপাকে িােখানা ও িৃষি, 

উভয় েেলেই জে বাঁচালনাে জন্য পকেিল্পনা 
িলে মনওয়া প্লয়াজন। োহলেই মসলচে সেয় 
বােপ্ে জে খেচ মিলি মবঁলচ োলব। অলনলিই 
জালনন না, োত্র এিো িাগজ উৎপাদলনই কিন্তু 
প্ায় ১০০ প্েোে জে খেচ হলয় োয়। আে 
িকে কবন প্লসস িলে মোলে এি িাপ িকে 
তেকে িেলে ১৫০ প্েোে জে োলগ! েলে এই 
কবপেু জলেে খেচ সম্লিতৃ  সলচেন হন। োোো 
গাে মিলে মেোও কিন্তু ভূগভতৃ স্ জেস্তে িলে 
োওয়াে অন্যেে িােণ। েলে ক্রোগে গাে 
পুঁলে োওয়াও খুব দেিাে। 
েলন োখলবন, সেগ্ কবলশ্ প্প্ে প্েনজলনে েলধ্য 
এিজনই কবশুধে পানীয় জে পান না। হয়লো 
বা এিবােপ্ে জলেে জন্য প্প্েচদন োঁলদে 
হাঁেলে হয় দে কিংবা পলনলো কিলোকেোে! 
েলে আপনাে সাোন্য সলচেনোলেই হয়লো 
োঁলদে েুলখ উ�লে পালে সহজেভ্য কবশুধে জে, 
মিলে মেলে পালে জে কনলয় এে েোই, চচন্তা। 
আগােী পচৃিবীলে জলেে অচধিাে কনশ্চিে মহাি 
সিলেে, কবনােূলে্য সিলেে িালে মপৌলঁে োি 
পকেশুধে জে—এই স্প্ন মো মদখাই োয়!   

েকব: আইটিি
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জে োনুলষে জীবলনে অে্যন্ত গুরুত্বপণূতৃ 
উপাদান। বেতৃ োলন নানােিে োসায়কনলিে 
সাহালে্য জেলি কবশুধে িো হয়। কিন্তু 
আোলদে পবূতৃপরুুলষো জানলেন 
িীভালব মেনওয়াোে হােলভস্টিং 
পধেপ্েলে জেলি প্ািৃপ্েি 
উপালয় পকেশুধে িো োয়। 
আসলে োসায়কনি মোগ িলে 
জেলি শুধে িলে মোোে 
অিতৃই হে এে েলধ্য বােপ্ে 
পপ্েউে্যান্ট মোগ িো! আোলদে 
মদলে জলেে সেস্যা মবকে িলে মদখা োয় 
োজস্ালনে িে েরুভূকে অঞ্চলে। আোলদে 
রিাটি মেনওয়াোে হােলভস্টিং পধেপ্েলে 
মসখালন জে সংেষেলণে ব্যবস্া চাে ুিোে 
মচটিা িেলে। এইসেস্ত এোিায় োলদ মে 
বৃচটিে জে জলে, মসই জে সংগ্হ িলে োখা 
হলচ্ছ। এোো মদলেে নানা প্ে্যন্ত গ্াোঞ্চলে 
আেো প্ায় ৫৩০চে মচি-ড্যাে বা ‘খাচদন’ 
তেকে িলেকে। এই মচি-ড্যােগুপ্েলে প্চুে 
পকেোলণ বৃচটিে জে সংগ্হ িলে োখা োয়। 
এই ড্যালে সংেষেণ িলে োখা জলেে োধ্যলে 

স্ানীয় এোিাে িূপগুপ্েলে সাোবেে জলেে 
মজাগান িালি। েলে এোিায় েচদ বষতৃায় 

িে বৃচটিে িােলণ খকেে েস্য নটিও হলয় 
োয়, োহলেও িৃষলিো এই ড্যালে 

সংেপ্ষেে জে ব্যবহাে িলে েকব 
েস্য উৎপাদন িেলে পালেন 
এবং োঁে ষেপ্ে পকুষলয় োয়। 
েহোঞ্চলে োচেলে জে 
মোষলণে জন্য ‘পােলিালেেন 

প্সপ’ তেকে িো মেলে পালে। 
এচে ‘লি্যাে লিাড’-এে আেঙ্কা িোয় 

এবং ভূগভতৃ স্ জেভাণ্াে বৃকধে িেলব। 
আজিাে েহোঞ্চলে রুে ওয়াোে হােলভস্টিং 
পধেপ্েলেও বােপ্ে জে সংেষেণ িলে োখা 
মেলে পালে। গাে মিলে মেোও ভূগভতৃ স্ 
জেস্তে িলে োওয়াে অন্যেে িােণ। েলে 
গাে মপাঁো খুবই দেিাে। এোোও আজলিে 
পচৃিবীে মবকেেভাগ জলেে সেস্যাই 
েনুষ্যসটৃি। েলে আোলদেই জলেে অপচয় 
কবষলয় সলচেন হলে হলব। 

অেো রুইয়া, ওয়াোে অ্যাপ্ক্টপ্ভটি

তাঁর চ্াররটেবল ট্াস্ট রির্মিত চচক-ড্াট্র সা্টি 
অ্লা রুইয়া
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