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“জল

দূষণ পান্ীয় জললর প্রাপযতা হ্রাস কলরলে এবং অলন্ক জলজ প্রাণীর

অরিত্বও রবপন্ন কলরলে। কল ার পদলেপ নন্বার এবং কার্যকর করার
প্রলয়াজন্ীয়তা হলয় পল়েলে র্ালত জলজ প্রাণীর এবং সামরিকভালব প্রাণী-

করলন্স্ আবালু

পররলবশ বযবস্থার জন্য আলরা ভাল সহন্ীয়তা সুরন্রিত করা র্ায়।”

রশেক, লালেলা নসলকণ্ডারী
স্কুল, আবুজা, ন্াইলজররয়া

সবার জন্য পররষ্কার জল
রবষয়

প্রস্তুরি

রবজ্ঞান্, ভূ ল াল

•

এই পাল র পলর, রশোর্থী ণ করলত সমর্থয হলবেঃ

•

জল দূষলণর সংজ্ঞা

•

জল দূষলণর কলয়কটি কারণ

•

পররষ্কার জল পাওয়ার সবযজন্ীন্ ববষময বণযন্া করুন্

আদশয ত ভালব দু কাপ জল বতরর করুন্ (একটি নন্াংরা
এবং আলরকটি পররষ্কার) র্ালত আপরন্ জল পররষ্কারভালব

রিক্ষার পররণরি

নদখলত পালরন্

•

পুলরা সময়েঃ

দূরষত এবং পররষ্কার ধরলণর জল বতরর করুন্ অর্থবা

60
রমরন্ট

েরবগুরললক োপান্ (পরররশষ্ট 1)

•

জল দূষলণর কারলণর ওয়াকয শীট (পরররশষ্ট 2)োপান্

•

মান্রিত্র বতরর করুন্ বা োপান্ (পরররশষ্ট 3)

•

রশোর্থীরা র্ালত পৃরর্থবীর মান্রিত্র নদখলত পালর তা
সুরন্রিত করুন্

বয়স সীমােঃ

8-14
বের বয়সী
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দু কাপ জল ভরতয করুন্ (এক কাপ পররষ্কার জল এবং অন্য কাপ নন্াংরা বা কাদার্ুক্ত জল)।
ভাবুন্, নজা়েবদ্ধ করুন্, আদান্প্রদান্ করুন্েঃ রশোর্থীলদর প্রশ্ন করুন্ তারা দুটি কালপর মলধয নকান্ পার্থযকয নদখলত পালে রক ন্া? র্রদ হযাাঁ হয়,
পার্থযকযগুরল রকর্ র্রদ তালদর দুটির মলধয একটিলক বােলত বলা হয়, তারা পান্ করার জন্য নকান্টিলক রন্রাপদ বলল মলন্ করলব এবং নকান্টি
অরন্রাপদ মলন্ করলব? নকন্? নর্লকান্ একটি কাপ নর্থলক জল পান্ করার সম্ভাবয প্ররতরিয়া রক হলত পালর?

এই সব প্রশ্নগুরলর নজালর নজালর উত্তর নদবার আল , রশোর্থীলদর তা ন্ীরলব এক রমরন্ট ভাবার সময় রদন্। তার পলর, রশোর্থীলদর এক এক জন্লক
আলরক জলন্র সালর্থ জুর়ে বান্ান্ এবং তালদর রিন্তাভাবন্া এবং পর্যলবেলণর তু লন্া করুন্।
অবলশলষ, নেণীলত রশোর্থীলদর সালর্থ উত্তরগুরলর আদান্প্রদান্ করুন্।

পার্ম কযকরণ এবং রবকল্পসর্ূহ
“ভাব, জুর়েবদ্ধ হও, আদান্প্রদান্ কর” কমযপ্ররিয়ার পররবলতয , রশোর্থীলদর তালদর উত্তর এবং পর্যলবেণ তালদর রবজ্ঞান্ সামরয়কী অর্থবা একটি
কা লজর টু কলরায় নরকেয করলত রদন্। পাল র নশষ পর্যন্ত সামরয়কী/কা জ সংরেণ করুন্ র্ালত রশোর্থীরা পলর নভলব নদখলত পালর তারা রক
রশলখলে এবং নদলখলে এবং তালদর উত্তরগুরলর নকান্ সংলশাধলন্র প্রলয়াজন্ আলে রক ন্া।
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জল দূষণ বযাখযা করুন্ এবং/অর্থবা প্রদশযন্ করুন্, উদাহরণস্বরূপ, “জল দূষণ তখন্ হয় র্খন্ জললর নকান্ উত্স (ঝরণা, হ্রদ, সা র)জীরবত প্রাণীর
পলে নকান্ েরতকর বস্তুর সালর্থ রমলশ র্ায়।” আপরন্ অবশযই বযাখযা করলবন্ নর্ আপরন্ সবসময় জললর দূষণ নদখলত পান্ ন্া।
জললর পররষ্কার

ন্ এবং দূরষত

লন্র েরব নদখান্ (পরররশষ্ট1) নদখান্। রশোর্থীলদর েরবগুরলর তু লন্া করলত এবং পার্থযকয নদখালত

বলুন্, নসগুরললক বণযন্া করলত তারা রক শব্দ রদলয় বযাখযা করলব? রশোর্থীলদর রসদ্ধান্ত রন্লত রদন্ তারা দূরষত জল এবং পররষ্কার জললর
রবষলয় নকান্ েরবর কর্থা ভাবলে।

পার্ম কযকরণ এবং রবকল্পসর্ূহ
রশোর্থীরা দূরষত জললর েরবসহ প্রশ্ন রন্লয় আসলত পালর।
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একটি কলর পরররশষ্ট 2 রদন্ এবং রশোর্থীলদর জল দূষলণর রবষলয় প়েলত বলুন্। এক এক জুর়েলত রশোর্থীলদর প্রশ্ন করুন্ জল দূষলণর সবযবৃহত্
কারণ রক। এর পলর, রশোর্থীরা জল দূষলণর সবযবৃহত কারণ নর্থলক েু দ্রতম কারলণর িমরবন্যাস করলব (হয় নকলট এবং নবলে অর্থবা তালদর
সামরয়কীর শীলট রললখ)।
রশোর্থীলদর জন্য এটা পররকল্পন্া র্থাকলব তারা নর্ন্ একটি সঠিক উত্তর নদবার পররবলতয রবরভন্ন কারণ সম্বলে ভাবলত পালর এবং তালদর
বাোই সম্বলে বযাখযা করলত পালর। রকেু রশোর্থীলদর নেণীকলে তালদর ধারণার রবষলয় বললত বলুন্।
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সারা পৃরর্থবীবযাপী, এরকম অলন্ক বযরক্ত আলেন্ র্ারা পররষ্কার জল পান্ ন্া। তার অলন্ক কারণ আলে, জল দূষণ তার নকবলমাত্র একটি কারণ।
পৃরর্থবীর মান্রিত্র নদরখলয় বা প্রদশযন্ কলর পৃরর্থবীবযাপী পররষ্কার জল পাওয়ার স্থান্গুরল নদখান্।(পরররশষ্ট 3)। মান্রিলত্র নদরখলয় বযাখযা করুন্
পৃরর্থবীর নকার্থায় নকার্থায় নলালকরা সহলজ পররষ্কার জল পালে।
রশোর্থীলদর বলুন্ রন্লির প্রশ্নগুরলর উত্তর রদলত, নদশগুরলর ন্াম নদরখলয় তালদর সাহার্য করলত তালদর এক মান্সম্মত পৃরর্থবীর মান্রিলত্রর দরকার
হলত পালরেঃ (পরররশষ্ট 4)

•

তালদর নদশ নকার্থায়? পররষ্কার জললর মান্রিলত্র নসটি নকার্থায় আলে (পরররশষ্ট 3)।

•

নকান্ নকান্ নদলশ অলন্ক পররমালণ পররষ্কার জল পাওয়া র্ায়? আপন্ার উত্তলর মহালদলশর ন্াম এবং কমপাস্ অরভমুখ বযবহার করুন্।

•

নকান্ নকান্ নদলশ কম পররমালণ পররষ্কার জল পাওয়া র্ায়? আপন্ার উত্তলর মহালদলশর ন্াম এবং কমপাস্ অরভমুখ বযবহার করুন্।

•

সারা পৃরর্থবীলত পররষ্কার জল পাওয়ার রবষলয় কতটা সমতা আলে? এটি রক প্রলতযলকর জন্য সমান্?
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র্রদ আপন্ার হালত সময় র্থালক, রশোর্থীলদর বলুন্ নর্ মান্রিত্র নদখার সময় তালদর মলন্ র্রদ নকান্ প্রশ্ন আলস তা রলখলত (বা নকান্ এলত-রলখুন্
নন্ালট, র্া কলের সামলন্ নসাঁলট নদওয়া হলয় র্থালক)। নদখুন্ তালদর জুর়েরা তালদর প্রশ্নগুরলর উত্তর রদলত সাহার্য করলত পালর রক ন্া অর্থবা
তালদর বার়ের কালজর অন্ুসোলন্র জন্য অর্থবা এই রবষয়বস্তুর উপর ভরবষযত্ পাল র রভরত্ত রহসালব নসগুরলর বযবহার করুন্।
র্রদ আপন্ার হালত সময় র্থালক, রশোর্থীলদর পাল র শুরুর সময়কার উত্তরগুরলর উলেখ করা ভাবুন্। তারা অপররষ্কার জল পান্ করার প্রভাব রক
হলত পালর নসই রবষলয় রক ভাবলে?

সবম জন্ীন্ লক্ষযসর্ূহহর জন্য কাজ করুন্
একজন্ রশোব্রতী রহসালব আপন্ার েমতা রলয়লে রশোর্থীলদর সদর্থযক
কমযশরক্তর পর্থ বতরী করার এবং তালদর রবশ্বাস করলত সহায়তা করায় নর্
তারা অসহায় ন্য়, এবং পররবতয ন্ সম্ভব, এবং তারা নসটি করলত পালর।
“আরম পারর” স্কুল প্ররতলর্ার তায় পররবতয লন্র ন্কশার জন্য রশশুলদর কাজ
করার আমন্ত্রণ জান্ায়, তালদর রন্লজলদর জন্য পররবতয ন্ আলন্, এবং সারা
পৃরর্থবীর রশশুলদর সালর্থ মত রবরন্ময় কলর।

শুরু করার জন্য www.dfcworld.com নদখুন্।
পররবতয লন্র পা পযালকর ন্কশা োউন্ললালের জন্য অর্থবা তরুণলদর কাজ
রন্লজ কাজ করার এক সাধারণ পরামলশযর পযালকর জন্য,
www.globalgoals.org/ worldslargestlesson নদখুন্।
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পরররশষ্ট 2

জল দূষহণর কারণসর্ূহ

আবজযন্া নেলা নর্গুরল ঝরণা
এবং ন্দীলত বারহত হয়।

খামার নর্থলক রাসায়রন্ক
বজযয পদার্থয

ঝরণা

এবং
এবং

ন্দীলত বারহত হয়।

খরন্ নর্থলক রাসায়রন্ক পদার্থয
ঝরণা এবং ন্দীলত বারহত

রশল্প নর্থলক

রম জল ঝরণা এবং

ন্দীলত র লয় জমা হয়।

েরতকর রাসায়রন্ক পদার্থয মাটির
ন্ীলি মজুদ করলল কখলন্া কখলন্া
জল সরবরালহ র লয় নমলশ।

নেলল নদওয়া োরিক বযা

র্া

সমুলদ্র র লয় পল়ে।

হয়।

প্রিু র বৃরষ্টর পলর মাটি ধুলয় র লয়
ঝরণা এবং ন্দীলত র লয় নমলশ।

বাতালসর েরতকর কণা বৃরষ্টর
সালর্থ নমলশ। এই কণাগুরল
ার়ে, নেন্ এবং রবদুযলতর
জন্য জ্বলন্ত জীবাশ্ম নতল
নর্থলক আলস।

বার়েলত পররষ্কার করা এবং নধায়ার
জন্য রাসায়রন্ক পদার্থয পাইপ রদলয়
েু লটা হলয় মাটিলত র লয় নমলশ এবং
নসখান্ নর্থলক ঝরণায় নমলশ।

নশৌিা ার নর্থলক ন্দয মার
কাপ়ে বতরীর রঞ্জক পদার্থয

ময়লা র্া পররষ্কার এবং

নধায়ার সময় ঝরণা এবং ন্দীলত

পররশ্রুত করা হয় ন্া, তা

নমলশ।

পররষ্কার জল সরবরালহর
সালর্থ নমলশ।

জাহাজ নর্থলক নতললর সমুলদ্র
েললক পল়ে।

আবজযন্া হ্রলদ বা সমুলদ্র নেলা
হয়।

মান্ুলষর সালর্থ জীবজন্তুও জল পান্
কলর র্থালক। তালদর বজযয পদার্থয
জললর সালর্থ নমলশ।

রান্না করা নর্থলক িরবয র্া
রসঙ্ক রদলয় নবররলয় র্ায়।
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INSUFFICIENT DATA OR NOT APPLICABLE

<50%

50–75%

76–90%

91–100%

জনসংখয্ার কম 50% উন্নত খাবার পািনর উৎস বয্বহার যা েদেশর সব সাব সাহারান আিফর্কা
এবং ওেশিনয়া মেধয্ অবিস্থত হয়

91-100%

Proportion of the population using improved drinking water sources in 2015

76-90%

Source: Progress on Sanitaton and Drinking Water 2015. World Health Organisation
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আহরা সূত্রঃ
• জল দূষণ তর্থযেঃ http://eschooltoday.com/pollution/water-pollution/what-is-water-pollution.html
• রশশুলদর জন্য জল দূষণ তর্থযেঃ http://www.water-pollution.org.uk/
• জল দূষলণর রভরেওেঃ https://www.youtube.com/watch?v=lgLIMaZAJj0
• রিক্ নেকস্ “আপরন্ দূষণ নদখলত পান্?” কমযপ্ররিয়ােঃ https://www.youtube.com/watch?v=MLKsifjwPG4
• জলিী়ো এবং কমযপ্ররিয়ােঃ
• রশোর্থীলদর জন্যেঃ http://water.epa.gov/learn/kids/drinkingwater/kids_4-8.cfm
• রশেকলদর জন্যেঃ http://water.epa.gov/learn/kids/drinkingwater/teachers_4-8.cfm
• জল রে অযারন্লমশন্ ও পরীোরন্রীোেঃ http://www.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_fi
• পরীোরন্রীোর রভরেওেঃ https://www.youtube.com/watch?v=OMZpzcItQkc
• জললর পরীোরন্রীো নর্থলক নলাররলন্র অপসারণেঃ
http://www.education.com/science-fair/article/water-purification-fi
অরতররক্ত

/

লবষণার জন্য জল দূষলণর ওলয়বসাইটেঃ

• http://eschooltoday.com/pollution/water-pollution/what-is-water-pollution.html
• http://www.water-pollution.org.uk/

