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এক�ট ওয়াটার িফ�ার ৈতির ক�ন  
 

িথম: হাডসন নদী; েমাহনা; পািনর পিরমাণ; হাডসন নদীর উপর মানুেষর �ভাব; ছাকঁিন; �াি�ক দষূণ; 
ক�াই� সুয়ার ওভারে�া 
বয়স: ৮-১৪ 
��িতর সময়: ১০-১৫ িমিনট  
কায �কলােপর সময়: ২০-২৫ িমিনট 
 

কায �কলােপর সারাংশ:  
দষূণ িবিভ� আকাের এবং অেনক উত্স েথেক আেস। আমরা েয দষূণ ৈতির কির তা �ায়শই আমােদর 

জলপেথ েশষ হেত পাের যা আমােদর স�দায় আমােদর বািড়েত ব�বহার করার আেগ অবশ�ই িফ�ার 

করেত হেব। সাধারণ গহৃ�ালী সাম�ী ব�বহার কের কৃ��ম দষূণ িফ�ার করার জন� িশ�াথ�রা স�ঠক 

সংিম�ণ খুেঁজ েবর করার জন� িবিভ� উপকরণ পরী�া কের। 

উে�শ�: 
• জল দষূণ এবং �াি�েকর সমস�া এবং হাডসন নদীর েমাহনায় এর �ভাব েবাঝার জন� 
• হাডসন নদীর �াে��র উ�িত হে� তা েবাঝার জন� এবং আমরা NYC বািস�া িহসােব সমথ �ন 

করেত পাির 
 

ল��:  
• িশ�াথ�রা �াি�ক আইেটম শনা� করেব এবং গণনা করেব  
• িশ�াথ�রা অ�ত এক�ট �াি�েকর িবক� িচি�ত করেব 

 

পােঠর উপকরণ: 
• নমুনা পা� - কাপ, বালিত, কলস বা অন� েকান পাে� আপনার দিূষত পািনর নমনুা থাকেব 

• দষূণকারী- দষূণকারী হল এমন উপাদান যা আপনার জেলর নমুনােক দিূষত করেব। আপনার 

জলেক দিূষত করার জন� েয দুদ�া� উপকরণ�িল ব�বহার করা েযেত পাের তার মেধ� রেয়েছ 

কাগেজর ট�কেরা , পেটর মা�ট বা েগালমিরচ , অিলভ অেয়ল বা উ��� েতল, �কেনা মটর��ট 
বা কাচঁা চাল, এবং ফুড কালার, উ�ল রেঙর রস, বা আইসড চা। আপনার দিূষত নমুনা ৈতির 

করেত আপিন আপনার নমুনা পাে�র পািনেত এই উপকরণ�িলর িম�ণ েযাগ করেবন।  

• িফ�ার - �িত�ট পািনর িফ�ােরর দু�ট �ধান অংশ রেয়েছ: ধারক এবং িফ�ার িমিডয়া 

o ধারক: ধারক�টেত আপনার িফ�ার িমিডয়া থাকেব, এবং আপিন আপনার দিূষত নমুনা 
এই পাে� েঢেল েদেবন যােত এ�ট িফ�ার করা যায়। এই ধারক�ট স�েক� মেন রাখা 
���পূণ � িবষয় হল এ�টেত ঢালার সময় পাে�র মধ� িদেয় পািন েযেত হেব, অন�থায় 

আপনার নমুনা িফ�ার করা হেব না। এই উে�েশ� আপনার পাে�র নীেচ গত� করেত 

আপনােক কািঁচ ব�বহার করেত হেত পাের। স�াব� পাে�র মেধ� রেয়েছ: পুরােনা েটক 

আউট পা�, �াি�েকর পািনর েবাতল, েকাল�া�ার, গােছর পা� ইত�ািদ। আপনার পাে� 

িছ� পাংচার করেত একজন �া�বয়ে�র সাহায� িনন। 
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o িফ�ার িমিডয়া: িফ�ার িমিডয়া িফ�ােরর িভতেরর উপাদান�িলেক েবাঝায় েয�িলর 

মধ� িদেয় পািন যােব, পথ পির�ার করা হেব৷ িবিভ� স�াব� িফ�ার সাম�ী রেয়েছ: আপিন 

বািল, কাগেজর েতায়ােল, কিফ িফ�ার, �টসু� েপপার, অনুভূত, ��, চাল, নুিড়, পুিঁত এবং 

আরও অেনক িকছ�  ব�বহার করেত পােরন। মেন রাখা ���পূণ � িবষয় হল পািন িফ�ার 

িমিডয়ার মধ� িদেয় েযেত স�ম হওয়া উিচত। এমন উপাদান�িল এিড়েয় চলুন যা 
পািনেক স�ূণ ��েপ েশাষণ বা িববণ � করেত পাের।  

• পািন 

পটভূিম: 
হাডসন নদী এক�ট গিতশীল নদী, যা অ�ািডরনড�াক পব �তমালার মাউ� মািস �েত েলক �টয়ার অফ দ� 
�াউডস (উৎস) েথেক �� হয় এবং আটলাি�ক মহাসাগের (মুখ) �বািহত হয়। এই নদী�ট হাডসন িরভার 

ওয়াটারেশড বা ভূিমর অংশ েযখােন সম� ব�ৃ�পাত এবং সংযু� উপনদী�িল সমুে�র নীেচ �বািহত হয়। 

হাডসন নদী আমােদর জলাধােরর �ধান ধমনী।   

হাডসন নদীর নীেচর অেধ �ক, �য় বাধঁ েথেক িনউ ইয়ক� হারবার পয ��, এক�ট েজায়ােরর েমাহনা বা এমন 

এক�ট পিরেবশ েযখােন লবণ এবং িমঠা পািন িমিলত হেয় েলানা পািনেত পিরণত হয়। আটলাি�ক 

মহাসাগর েথেক েনানা জল েজায়ােরর মাধ�েম নদীেত চেল যায় এবং েমেঘর েলক �টয়ার েথেক িমেশ যায়। 

তাজা এবং েনানা জেলর এই িম�ণ েমাহনােক সবেচেয় েবিশ উত্পাদনশীল সামুি�ক পিরেবেশর এক�ট 

কের েতােল কারণ এ�ট �চ�র পিরমােণ খাদ� এবং পু�� সং�হ কের। অতএব, হাডসন েমাহনা উ��দ এবং 

�াণী জীবেনর স�েদর জন� এক�ট অিব�াস� আবাস�ল। হাডসন মানুেষর জন� এক�ট অমূল� স�দ, যা 
আমােদর পানীয় জল, অফুর� িবেনাদেনর সুেযাগ এবং এক�ট িনভ�রেযাগ� িশিপং চ�ােনল সরবরাহ কের।  

হাডসন নদী, যাইেহাক, িশ�, িবেনাদন, কৃিষ এবং গাহ��� উত্স েথেক কেয়ক দশক ধের দষূণ এবং অব�য় 

সহ� কেরেছ। পিলে�ািরেনেটড বাইেফিনলস (PCBs) এবং কারখানার ভারী ধাত� �িলর এক�ট িবেশষভােব 

দীঘ � অধ �-জীবন থােক এবং তাই আমােদর জল, পিল এবং জীব� �াণীেত �টেক থােক। েনৗযান চলাচেলর 

ফেল গ�ােসািলন এবং ব�ালাে�র পািন নদীেত িবষা� রাসায়িনক এবং আ�মণা�ক �জািতর �বত�ন 

কেরেছ, যখন কৃিষ �বাহ এবং পয়ঃিন�াশন নাইে�ােজন, ফসফরাস এবং ব�াকেটিরয়া �িতকারক 

পিরমােণ অবদান েরেখেছ। ১৯৭২ সাল েথেক, েফডােরলভােব বাধ�তামূলক ি�ন ওয়াটার অ�া� পােসর 

সােথ সােথ, হাডসেনর পািনর �ণমান ব�াপকভােব উ�ত হেয়েছ কারণ নদ�মা েশাধনাগার�িল �ািত�ািনক 

করা হেয়িছল এবং ডা��ং �িবধান�িল কেঠার করা হেয়িছল। যাইেহাক, িরেয়ল টাইম মিনটিরং পািনর 

�ণমান সূচক�িলর আকষ �ণীয় ওঠানামােক হাইলাইট কের যা িসে�েমর গিতশীল �কৃিতর সােথ কথা 
বেল এবং �বাহ, ক�াই� সয়ুার আউটে�া (CSOs), জলবায়ু পিরবত�ন এবং �য়-এর মেতা চােপর �ভােবর 

সােথ কথা বেল। পািনর �ণমােনর সচূক�িল পয �েব�ণ করা িশ�াথ�েদর হাডসন নদীর েভৗত এবং 

রাসায়িনক গঠন এবং সমেয়র সােথ সােথ এই নদী�ট েয পিরবত�ন�িল অনুভব কেরেছ েস স�েক� অেনক 

িকছ�  েশখায়।  

পাঠ প�িত 

দষূণ িবিভ� আকাের এবং অেনক উত্স েথেক আেস। আমরা েয দষূণ ৈতির কির তা �ায়শই আমােদর 

জলপেথ েশষ হেত পাের যা আমােদর স�দায় আমােদর বািড়েত ব�বহার করার আেগ অবশ�ই িফ�ার 
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করেত হেব। সাধারণ গহৃ�ালী সাম�ী ব�বহার কের কৃ��ম দষূণ িফ�ার করার জন� স�ঠক সংিম�ণ খুেঁজ 

েবর করার জন� িশ�াথ�রা িবিভ� উপকরেণর পরী�া করার জন� দেল কাজ করেব। 

হাডসন নদীর মেতা জলপেথর মেতা জীবৈবিচ��, আমরা সবসময় এ�টেক স�ােনর সােথ িবেবচনা কির 

না। ব� বছর ধের মানুষ হাডসন নদীেক দিূষত কেরেছ। েতল, প�র বজ��, আবজ�না এবং রাসায়িনক সবই 

দষূণকারী যা েমাহনায় েনিতবাচক �ভাব েফেল। যখন দষূণকারীরা আমােদর জলপেথ �েবশ কের, আমরা 
এই েনিতবাচক �ভাব কমােত তােদর অপসারেণর েচ�া করেত চাই। আজ, আমরা হাডসন নদীর িকছ�  
দষূক নকল কের এমন গহৃ�ালী সাম�ী ব�বহার কের এক�ট দিূষত জেলর নমুনা ৈতির করব৷  

দিূষত জেলর জন� নীেচর পদে�প�িল অনুসরণ ক�ন এবং এই সমস�া�ট সমাধান করার জন� 

এক�ট িফ�ার িডজাইন ক�ন এবং েসই সােথ পথিনেদ�শক �ে�র উ�র িদন: 

1. দিূষত পািন ৈতির ক�ন -  হাডসন নদী এবং অন�ান� �ানীয় জলপেথ আমরা েয দষূক�িল 

খুেঁজ েপেত পাির েস�িলেক অনুকরণ করেত, আপনার নমুনা পা��ট জল িদেয় পূরণ ক�ন এবং 

এেত িবিভ� উপাদান যু� ক�ন যা �কৃত দষূেণর �িতিনিধ� করেব৷ যিদ আপনার পাে�র মা�ট বা 
কােলা মিরচ থােক, তেব এ�ট �য়েক �িতিনিধ� করেত পাের, যা �ায়শই �াকৃিতকভােব ঘেট এমন 

উপাদান যা সমেয়র সােথ সােথ েভে� নদীেত েভেস যায় (বাগান এবং লেনর মা�টর মেতা �জিনস)। 

জলপাই েতল বা উ��� েতল েমাটর েতেলর �িতিনিধ� করেত পাের েনৗকা েথেক িছটেক পড়া, 
এমনিক রা�ার যানবাহন েথেক যা ব�ৃ� হেল আমােদর জলপেথ ধুেয় যায়। �কেনা িশম বা রা�া না 
করা চাল প�র বেজ��র �িতিনিধ� করেত ব�বহার করা েযেত পাের। িছ� কাগজ আবজ�না এবং 

আবজ�না �িতিনিধ� করেব. খাবােরর রঙ, র�ঙন রস বা আইসড চা েকিমক�ােলর �িতিনিধ� 

করেত পাের। 

2. সমস�া�ট সং�ািয়ত ক�ন: আমরা হাডসন নদীেত এই িবিভ� দষূক খুেঁজ পাওয়া খারাপ েকন 

বেল মেন কেরন? আপনার মেত এ�ট িকভােব বন��াণীেদর �ভািবত কের? 

 

 

 

 

3. ে�ইন�ম �: পূব �বত� প�ৃায় পাওয়া িফ�ার িমিডয়ার জন� ��ািবত উপকরেণর তািলকা�ট েদখুন। 

আপিন আপনার দিূষত জেলর জন� েযভােব েবেছ িনেয়েছন আপনার িফ�ার িমিডয়ার জন� একই 

উপকরণ ব�বহার না করার িবষেয় িচ�াভাবনা ক�ন। আপনার নমুনা পািন েথেক দষূক িফ�ার করেত 

আপিন েকান উপকরণ (৩�ট েবেছ িনন) ব�বহার করেবন? েকন? 
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4. িডজাইন: আপিন আপনার কে�ইনাের আপনার িফ�ার িমিডয়ােক েকান �েম অড�ার করেবন 

েস স�েক� িচ�া ক�ন এবং আপনার উপকরণ�িল এক��ত ক�ন।  

5. আপনার িডজাইন পরী�া ক�ন: িফ�ােরর মাধ�েম আপনার নমুনা পা� েথেক দিূষত পািনর 

নমুনা ধীের ধীের েঢেল িদন। আপনার িফ�ার করা পািন ধরার জন� আপনার িফ�ােরর নীেচ অন� এক�ট 

পা� বা বা�ট রেয়েছ তা িন��ত ক�ন। 

6. আপনার িডজাইন পয �ােলাচনা ক�ন: িনেচর ে�েল �িত�ট দষূণকারীেক অপসারণ করেত 

আপনার িফ�ার কতটা ভােলাভােব কাজ কেরেছ তা েরট ক�ন ন�র ে�ারেক �দি�ণ কের, েযখােন ১ = 

েকােনা�টই সরােনা হয়িন (সম� দষূণকারী আপনার িফ�ােরর মধ� িদেয় েগেছ) এবং ১০ = সব�িল 

সরােনা হেয়েছ (েকােনা দষূণকারী আপনার পািনেত েনই): 

a. �য় 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

b. েমাটর েতল 

   ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

c. প� বজ�� 

   ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

d. আবজ�না এবং িলটার 

   ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

e. েকিমক�াল 

   ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

 আপনার েমাট ে�ার খঁুেজ েপেত আপিন েয�টেত বৃ�া এঁেকেছন েসই সংখ�া েযাগ 

ক�ন। আপনার িফ�ােরর ে�ার িক? ________/৫০ 
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7. উ�ত ক�ন: সমস�া�ট পুনরায় েদখুন, আপনার িফ�ার�ট কতটা ভাল কাজ কেরেছ? েকান 

দষূণকারী অপসারণ করা সহজ িছল? েকান�ট সবেচেয় চ�ােল��ং িছল? 

 

 

 

8. নত�ন কের িডজাইন ক�ন: আপনার �থম পরী�ার ফলাফেলর উপর িভি� কের, পারফরম�া� 

উ�ত করার েচ�া করেত আপনার িফ�াের পিরবত�ন ক�ন। আপনার আসল িডজাইন উ�ত করেত 

আপিন েকান িফ�ার িমিডয়া েযাগ করেবন? েকন? 

 

 

9. আপনার িডজাইন পুনরায় পরী�া ক�ন: আপনার নত� ন িডজাইন করা িফ�ােরর মাধ�েম 

দিূষত পািন ঢালুন 

10. আপনার িডজাইেনর চূড়া� পয �ােলাচনা: আপনার পুনঃিডজাইন করা িফ�ার কতটা 
ভােলাভােব কাজ কেরেছ তা িনেচর ে�েল �িত�ট দষূণকারীেক অপসারণ করেত কতটা ভােলাভােব কাজ 

কেরেছ ন�র ে�ারেক �দি�ণ কের, েযখােন ১ = েকােনা�টই সরােনা হয়িন (সব দষূণকারী আপনার 

িফ�ােরর মধ� িদেয় েগেছ) এবং ১০ = সব�েলা অপসারণ করা হেয়েছ (েকােনা দষূণকারী আপনার 
পািনেত েনই): 

a. �য় 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

b. েমাটর েতল 

   ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

c. প� বজ�� 

   ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

d. আবজ�না এবং িলটার 

   ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

e. েকিমক�াল 

   ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
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আপনার েমাট ে�ার খুেঁজ েপেত আপিন েয�টেত ব�ৃা এেঁকেছন েসই সংখ�া েযাগ ক�ন। আপনার 

িফ�ােরর ে�ার িক? ________/৫০ 

11. �িতফিলত ক�ন: আপনার মূল নকশার ত� লনায় আপনার পুনরায় িডজাইন করা িফ�ার�ট 

কতটা ভাল কাজ কেরেছ? আপনার িফ�ার উ�ত করার জন� েকান উপকরণ�িল েসরা িছল? েকান 

দষূণকারী�ট এখনও পািন েথেক অপসারণ চ�ােল��ং িছল? 
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উদাহরণ িফ�ার ৈতির: 

এক�ট পািনর িফ�ার িনম �াণ এবং �ায়াল উদাহরণ েদখেত নীেচর ছিব েদখুন। মেন রাখেবন, আপিন 
আপনার বািড়েত িবিভ� উপকরণ অ�াে�স করেত পােরন, এবং এটা �ঠক আেছ! সৃজনশীল হন এবং 
পরী�া ক�ন!  

1. দিূষত পদাথ � সহ দিূষত নমনুা পা� (কাগজ, মা�ট, উ��� েতল)  

2. দিূষত নমুনা      

3. কে�ইনার িফ�ার ক�ন (িন��ত ক�ন েয পাে� পািন ঢালা যােব। এই উদাহরেণর মেতা এক�ট 
পুরােনা েটকআউট কে�ইনার ব�বহার করেল, নীেচ িছ� করা িন��ত ক�ন!) 

 

4. িফ�ার িমিডয়া এক��ত ক�ন (উদাহরণ কাগেজর েতায়ােল, বািল এবং �টসু� েপপােরর �র 
ব�বহার কের। আপনার িনজ� ধরেণর িফ�ার িমিডয়া িনেয় পরী�া করার েচ�া করেত ভ� লেবন না!) 

 

5. আপনার িফ�ােরর মেধ� দিূষত নমুনা ঢালুন! িফ�ার করা জল সং�হ করার জন� আপনার 
িফ�ােরর নীেচ এক�ট পা� রেয়েছ তা িন��ত ক�ন!  

 


