৩৩ ফুট গভীর একিট কুয়া
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খনন

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িতিন হয়েতা গয়ার পর্বত মানব দশরথ মািঝ নন, িকন্তু ৭০
বছেরর এই বৃদ্ধ তার েচেয় কম িকেস? তার মেনাবল অদম্য। সীতারাম
েলাধী নােমর এই বৃদ্ধ একাই ৩৩ ফুট গভীর একিট কুয়া খনন কেরেছন।
এজন্য তার সময় েলেগেছ ১৮ মাস।
শুধুমাত্র পািনর সংকট দূর করেত পিরবােরর সদস্যেদর আপত্িত
সত্ত্েবও িতিন েনেম পেড়ন কুয়া খনন করেত। ভারেতর ছত্রপুর েজলা খুব
খরাপ্রবণ একিট েজলা বেল পিরিচত। সীতারম এই েজলারই বািসন্দা। খবর
টাইমস অব ইন্িডয়া।
ছত্রপুেরর হাদুয়া গ্রােমর বািসন্দা সীতারাম ২০১৫ সােলর েশেষর
িদেক কুয়া খনন শুরু কেরন এবং েশষ কেরন ২০১৭ সােল। দূভার্গবশত,
বর্ষা েমৗসুেম কুয়ািট ধেস পেড়। আর্িথক সংেকটর কারেণ িতিন কুয়ার
েদয়াল প্লাস্টার করেত পােরন িন।
তেব সরকাির সহায়তা েপেল িতিন আবার কুয়া খনন কাজ কাজ শুরু করেত
চান। সীতরাম অিববািহত এবং িতিন তার েছাট ভাইেয়র সঙ্েগ েযৗথ
পিরবাের থােকন। পিরবারিটর প্রায় ২০ একর জিম রেয়েছ।
সীতারাম বেলন, তখন সময়টা িছল গ্রীষ্মকাল
আমােদর টাকাও িছল না। তাই খামার বািড়েতই
িনলাম। আেদৗ পািন পাওয়া যােব িক না-েস
আমার পিরবার কুয়া খনন করেত িনেষধ
প্রিতজ্ঞাবদ্ধ।

এবং েকাথাও পািন িছল না।
কুয়া খনন করার িসদ্ধান্ত
িবষয়িট িনশ্িচত না হেয়
কের। তেব আিম িছলাম

িতিন বেলন, আিম েভার েথেক দুপুর পর্যন্ত মািট খুড়তাম। িকন্তক্ষণ
িবশ্রাম িনেয় আবার িবকােল শুরু করতাম। েশষ করতাম সূর্য ডুেব
েগেল। এভােবই চলত প্রিতিদন। আিম িনেজই খুড়তাম এবং িকছুক্ষণ খুড়ার
পর মািট েফলতাম। এভােবই কুেয়ািট খুড়েত আমার ১৮ মাস সময় েলেগেছ।
সীতারােমর ভাই বেলন, আমরা কুয়া খুড়ার িবপক্েষ িছলাম না, তেব
সমস্যা হেলা আেদৗ পািন পাওয়া যােব িক না-তা না েজেনই িতিন কুেয়া

খুড়েত প্রিতজ্ঞ িছেলন। আমরা তােক থামােনার েচষ্টা কেরিছলাম এই
বেল েয, এই বয়েস এটা করা সম্ভব না। িকন্তু িতিন আমােদর েকানা
কথাই েশােনন িন।
সীতারাম বেলন, ১৮ মােস ৩৩ ফুট খুড়ার পর আমরা পািন েপেয়িছলাম।
পািনও িছল ভােলা এবং আমরা সবাই এেত খুিশ হেয়িছলাম। িকন্তু
িবিধবাম, বর্ষা েমৗসুেম কুেয়ািট ভের যায় এবং একপর্যােয় এিট েভেঙ
পেড়।
তেব এই বৃদ্ধ কুেয়ািট আবার খুড়া শুরু করেবন বেল জািনেয়েছন। তেব
এজন্য িতিন সরকােরর সহেযািগতা কামনা কেরেছন। েসচ ব্যবস্থা আরও
শক্িতশালী করেত কৃষকেদর কুয়া খনন করেত সহেযািগতা করার জন্য ভারত
সরকার পিরচািলত িবিভন্ন প্রক্ল্প রেয়েছ। এর মধ্েয অন্যতম হেলা
কিপল ধর প্রকল্প।
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শর্মা বেলন, আিম জািন না িতিন (সীতারম) কিপল ধর প্রেকল্পর অধীেন
আেবদন কেরেছন িক না। এ প্রকল্েপ িনর্ধািরত ব্যয় হেলা এক লাখ ৮০
হাজার রুিপ যা সরকার বহন কের। তেব যারা িনেজই িনেজর কুেয়া খনন
করেত চান, তােদর জন্য এ ধরেনর েকােনা প্রকল্প েনই বেল জানান
িতিন।
িনউজিবিড৭১/আ/১৬ েম ,২০১৮

