জািতসংেঘর তথয্ aনুসাের, পৃিথবীেত নয়শ িমিলয়ন মানুষ িবশুd খাবার পািন বয্াবহার কের না। eখন p হেলা
সকেলর িবশুd খাবার পািন না পাoয়াটা কী মানবিধকার পিরপিn না? utর হেলা ‘হয্া’। আেরা ভাল p হেত
পাের, িকভােব মানবিধকার পিরপিn কাজিট সমাধান করেত পাির? ei সমসয্া সুnর ভােব সমাধান করার
aেনকগুেলা uপায় আেছ।

িডpম-কাuফময্ান(িপ eiস িড, ছাt eবং তার বাবsাপনা েশষ কেরেছন pেফসর ডা গুsাভ বার্গময্ান eর
aধীেন) eকটা uেlখেযাগয্ কাজ কেরেছন iuিনভাির্সিট aফ িসেগন-e তার গেবষনার aংশ িহসােব। eখােন িতিন
eকিট িজিনস ৈতরী কেরেছন যা িনজs pিkয়ােত পািন পিরেশাধন করেত পাের। িকn পের যার িনর্ভরেযাগয্তা
hাস পায়।

জনাব kাহ তার গেবষনার মাধয্েম েদখান েয, মানুেষর জীবন সুরিkত থাকেব যিদ তারা ঐিতহয্গত eবং িনজs
pিkয়া সmের্ক জােন। নতু ন সমাধান dত খুেজ েবর করা দরকার। নতু ন পেথর জনয্ েভাkােদর সিঠক
িদকিনের্দশনা pেয়াজন। ঐিতহয্গত uপায়, েযমন eকিট িজিনস eর pচু র u পাদন সিঠক নয় কারন pেতয্ক
েভাkার চািহদা িভn। eকিট uপায় েবর করেত হেব যা pেতয্ক েভাkার চািহদার সােথ সmর্ক যুk।

eকটা গেবষনার মাধয্েম জনাব kাহ আnজািতক ভােব eকিট uপায় বাছাi কেরন। িতিন তার পড়াশুনা sকেহাl,
সুiেডন েথেক গুিটেয় আরব আিমরাত-e িশেগন iuিনভাির্সিটেত চেল আেসন। sানীয় ভােব িতিন মাঠ পরয্ােয় দীর্ঘ
েময়ােদ খাবার পািনর সহজলভয্তার uপর পরীkামুলক গেবষনা কেরন, িকn তা ময়লা পািন। eটার aংশ িহসােব,
জনাব kাহ ei গেবষনায় eকিট আnজািতক গেবষনা দলেক সংযুk কেরন। সকল দলগত কাজ eবং সুিবধাaসুিবধা িবেবচনা করা হয় তােদর গেবষনালb িবষেয়র uপর। মুk গেবষনা শুধুমাt গিতশীল eবং সুnর
বাবsাপনা নয়, eটা গেবষনার pিkয়ােকo সংিkp কের। আেরা aেনক সমসয্া যার জনয্ pেয়াজন সকল
aংশgহনকারীর pচু র পিরমােন কাজ, সিmলীত কাজ eবং সহেযাগীতা যােত ei udাবননী pিkয়া সফল হয়।

িনজs pিkয়ায় সুেরয্র শিk বয্াবহার কের পািন িবশুdকরন িবষয়ক গেবষনা সহ িডিsলড পািনেক খাবার
uপেযাগী করার িবষেয় গেবষনা করা হয়। ei সকল পদেkপ eবং eর িকছু সমাধান বর্ননা করা হয় “েচয়ার ফর
েচিম(ফয্াকািl 4)”-eর eকিট কর্মশালায়। eখােন আেরা eকিট গেবষনা িবষেয় আেলাচনা করা হয় যার িবষয়
িছল “uin েরিজেsনস eবং িডিsলােরর গিতিবিধ”। জনাব kাহ িছেলন ei বয্ােচলর গেবষনার সহ-uপেদ া eবং
েযাগােযাগ মাধয্ম। eর ফলাফল েদয়া হয় FLEX িবjান সংsার আনু ািনক uেdাদেনর িদন, েযখােন িছেলন ডা
জ়ুর েজ়াহান িপটার সাফার eবং েজাহাn রােmল, পিরেবশ মিnt, পিরেবশ সংরkন, কৃ িষ eবং েভাkা িনরাপtা, েsট
aব নর্থ-রািহন oেয়sফািলয়া eবং aনয্ানয্ aনুষেদর aধয্াপক eবং আেরা aনয্ানয্ aিতিথ।

