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(অনানষু্ঠাবনক আদৈাচনা) 

 

ভট্ট – নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম। বিজ্ঞান – ধাৰাৱাবিক িিনক্ষম বিকাশ্ – অবিৰাম বিকাশ্ৰ অবিৰত খ াজ 

..ৰ আবম প্ৰায় খশ্ষ পৰ্যমযায় পাইদ াবি। খসদয় এইিাৰ এই  ণ্ডত আবম আৰম্ভবিদৰ পৰা এবতয়ালৈদক হি 

খৰ্যাৱা  ণ্ডদিাৰৰ এবি চমু পৰ্যমযাদৈাচনা আগ িঢ়াি  ুবজদ া। .. এই পৰ্যমযাদৈাচনাত আমাক বিবভন্ন খক্ষত্ৰৰ 

কমমী আৰু বিদশ্ষজ্ঞই, খতওঁদৈাকৰ অবভজ্ঞতাৰ কথা হক সিায় কবৰি … 

 

এই ধাৰাৱাবিক ন িিনক্ষম বিকাশ্ িচাই – িতমাই ৰ াৰ খক্ষত্ৰত সজাগতাৰ প্ৰথম খ াজ বিচাদপই প্ৰচাৰ 

কৰা হিদ । ইযাৰ আধাৰত এই আচঁবন সবিক বদশ্ত আগ িঢ়াি ৈাবগি। তাৰ িাদি আৰু িহুদতা নতুন 

বচন্তা- চচমা, নতুন দৃবিভংগী আৰু ন ন আচঁবনৰ িয়দতা প্ৰদয়াজন ি’ি … 

 

খসইদিাৰলৈ খৰ্যাৱাৰ আগদত আবম প্ৰথমদত িিনক্ষম বিকাশ্ৰ দকমাৰী কথা খকইিামান আদৈাচনা 

কদৰাদ ান। .. িাৰু ড
০
 শ্মমা, আপুবনদতা বিকাশ্ অধযয়ন বিভাগৰ অধযাপক – বিদশ্ষজ্ঞ বিচাদপ িহু 

কাদমই কবৰদ । িিনক্ষম বিকাশ্ৰ গুবৰৰ কথাব বন আমাক চমুলক ক’ি খনবক? 

 

শ্মমা – বনশ্চয়, বনশ্চয়! .. আচৈদত বিকাশ্ৰ হসদত বিনাশ্ৰ ধাৰিাদিা ওতদপ্ৰাতভাদৱ জবিত। বিকাশ্ 

সীবমত ি’খৈ, বিনাশ্ সাধাৰিদতই চকুত নপদৰ। বিকাশ্ খৰ্যবতয়া িযাপক আৰু বিৰাি মাত্ৰাৰ িয়, খতবতয়া 

ই ক্ষয়ংকৰ ৰূপ ৈয়। 

 

ভট্ট – চাৰ উদািৰি এিা …? 

 



শ্মমা – চাওক, হনৰ ওপৰত এ ন কািৰ দৈং বদদৈ বিনাশ্ খতদনই কম, বকন্তু তাৰ িাইত ৰ্যবদ এ ন দুই 

 ৈপীয়া কংক্ৰীিৰ খসতু সাদজ, ক্ষয় – ক্ষবতৰ পবৰমাি খিব দয়ই ি’ি। 

 

িাকীদিাৰ – িয়। 

 

শ্মমা –  বিজ্ঞানী সকদৈ এদনদিাৰ কথা হৈ খকবতয়ািাদৰ পৰাই সকীয়াই আব ৈ। বপদ , বিকাশ্ৰ খকাদনা 

বিকল্প নাই িুবৈ ভিা সকদৈ এইদিাৰ কথাত গুৰুত্বই বদয়া নাব ৈ। 

 

বমশ্ৰ – বিদকই হকদ  ড০ শ্মমা। মই ড০ বমশ্ৰ, বিজ্ঞানকমমী। আচৈদত এই বিষয়ক প্ৰথম ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 

সবিৈন িয় চুইদডনত। এই সবিৈনত ভাদৈমান খদদশ্ ভাগ হৈব ৈ। বপদ  খিব ভাদগই ইয়াত গুৰুত্ব 

বনবদদৈ। বপদ , বিজ্ঞানীসকদৈ বিকাশ্ৰ হসদত পবৰদৱশ্তন্ত্ৰ আৰু প্ৰাকৃবতক ভাৰসামযৰ কথাদিা হৈ বভন্ 

বভন্ বদশ্ত কাম আগিঢ়াই গ’ৈ। 

 

শ্মমা – আৰু তাৰ ফৈদতই িিনক্ষম বিকাশ্ৰ ধাৰিাদিাই জি পাদৈ। তাৰ িাদি অৱদশ্য সময় ৈাবগৈ। 

১৯৮৭ চনত মাচান’ি ুফুকুঅ’কা নামৰ বিজ্ঞানীজদন খপানপ্ৰথদম িিনক্ষম বিকাশ্ৰ ধাৰিাদিা আগিঢ়ায়। 

খতওঁ জাপানী বিজ্ঞানী। 

 

বমশ্ৰ – ফুকুঅ’কাৰ কাম-কাজ সদবৰ খিাৱাৰ বপ দতই এই বদশ্ত এক আদৈািি ঘদি। আৰু 

ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকদৈ বিষয়দিা গুৰুত্ব সিকাদৰ ৈ’িলৈ আৰম্ভ কদৰ। 

 

শ্মমা – তাদৰই ফৈ ি’ৈলগ ১৯৯২ চনত খিাৱা ৰায়’  বিশ্বশ্ীষম সবিৈন। ইয়াদতই বিশ্বৰ ১০৮  ন খদদশ্ 

িিনক্ষম বিকাশ্ৰ িাদি কাম কৰাৰ সংকল্প ৈয়। 

 

বমশ্ৰ – িয়, তাৰ বপ ত ২০০০ চনত সিস্ৰাব্দ শ্ীষম সবিৈন িয় আৰু খতবতয়াদৰ পৰা অবত বক্ষপ্ৰ আৰু 

িযাপকভাদৱ িিনক্ষম বিকাশ্ৰ বদশ্ত খদশ্দিাৰ আগ িাবঢ়ি ধদৰ। 

 

িৰদলৈ – নমস্কাৰ। মই িৰদলৈ, সমাজকমমী। 

 

শ্মমা আৰু বমশ্ৰ – কওক িৰদলৈ! .. 

 

িৰদলৈ – তাৰ মাদন বিকাশ্ৰ ধাৰিাদিা এবতয়া আৰু আগৰদদৰ একমাত্ৰাৰ হি থকা নাই, িহুমাত্ৰাদৰই 

হি পবৰদ । 

 

শ্মমা – িয়, আগৰদদৰ খকৱৈ বিকাশ্ ি’খৈই নি’ি, খসই বিকাশ্ বিবক থাবকি পাবৰি, বিকাশ্ৰ বৰ্য খকাদনা 

কামত পবৰদৱশ্তন্ত্ৰ আৰু প্ৰাকৃবতক ভাৰসাময ৰক্ষা কবৰদি বিকাশ্ৰ কাম কবৰি ৈাবগি। 

 



িৰদলৈ – তাৰ মাদন খদব দ া বিকাশ্ৰ িাদি অকৈ বিজ্ঞান – প্ৰৰ্যুবক্তদয়ই নিয়, তাৰ িাদি ‘দশ্মদনা’ 

আদ  …  

শ্মমা – িয় এই দশ্মদিই আগৰ বিকাশ্ক এবতয়া ‘িিনক্ষম বিকাশ্’ কবৰ তুবৈদ । 

 

বমশ্ৰ- এবতয়া আবম আৰু খকৱৈ বিকাশ্ৰ কথা নকওঁ, এদকৈদগ এদকস্বদৰ … 

 

দুদয়া - … িিনক্ষম বিকাশ্ৰ কথাদি কওঁ। এবতয়া বিকাশ্ িুবৈদৈ িিনক্ষম বিকাশ্দকই িুজায়। 

 

ভট্ট – িাৰু ড০ ভাগৱতী! সদচতন নাগবৰক বিচাদপ আদপানাৰ পৰা কথা এিা জাবনি  ুবজদ া। .. 

িিনক্ষম বিকাশ্ৰ ধাৰিাদিা এবতয়াও জনসাধাৰিদতা দূৰদৰই কথা, িহুদতা পবৰকল্পনাকাৰী আৰু 

একাদডবমবচয়ানৰ মাজত িযাপক হি পৰা নাই। 

 

ভাগৱতী – তাৰ িহুদতা কাৰি আদ । প্ৰথম কথাদিা ি’ৈ ধাৰিাদিা িৰ খিব  পুৰবি নিয়। ইয়াৰ হসদত 

বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকৈৰ দৃবিভংগী আৰু মানবসকতা জবিত হি আদ , খতওঁদৈাদকই ইয়াৰ বদকবনদদমশ্ 

কদৰ। তদুপবৰ এইদিা এদকৈদগ খকিািাও বিষয় বমৈাই কৰা অধযয়ন। তাৰ িাদি খকবতয়ািা বসদ্ধান্ত 

ৈওঁদতও পৈম িয়। 

 

ভট্ট – িাৰু! সমসযাদিা সম্পূিম ৰাজলনবতক খন আন বকিা। 

 

িাকী – মূৈতঃ ৰাজলনবতক!! 

 

শ্মমা – ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানবিৈাক সিমত ি’খৈ, এক –খডৰ দশ্কৰ বভতৰদতই এই সমসযা ভাদৈব বন বনৰাময় হি 

পবৰি। … ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰপৰা  সুস্পি বদক খনদদমশ্িা পাদৈ, বিজ্ঞানী – আদমাৈা – পবৰকল্পনাকাৰী 

সকদৈাদৱ বনষ্ঠাদৰ কামত আগ িাবঢ়ি। 

 

বমশ্ৰ – আচৈ কথা, এয়া খকৱৈ এ ন িা দু ন ৰাষ্ট্ৰদৰই কাম নিয়, সামবিকভাদৱ ই বিশ্বৰ প্ৰদতযক ন 

ৰাষ্ট্ৰদৰই কাম। 

 

ভাগৱতী – খসইকাৰদিই খিাধকদৰা সিমত খিাৱাদিা সিজ নিয়। 

 

ভট্ট – িাৰু! আবম এবতয়া আমাৰ ধাৰাৱাবিক নত আদৈাচনা কৰা বিবভন্ন পৰ্যমযায় আৰু বিষয়দিাৰলৈ 

আদিা। .. সদেি নাই, বিষয়দিা বিশ্াৈ আৰু ক্ৰমান্বদয় িাবঢ় হগ থকা। খসই কাৰদি সীবমত পৰ্যমযায়ত 

আদৈাচনা কৰাৰ িাদি আবম পাচিঁা পৰ্যমযায় বিক কবৰ হৈব দৈা … 

 

প্ৰথম পৰ্যমযায় – িিনক্ষম বিকাশ্ বনবশ্চত কৰা। 

 

বিতীয় পৰ্যমযায় – সকদৈাদৰ িাদি িিনক্ষম শ্বক্ত বনবশ্চত কৰা। 



 

তৃতীয় পৰ্যমযায় – সািমজনীনভাদৱ িিনক্ষম খ াৱা পানীৰ িযৱস্থা। 

 

চতুথম পৰ্যমযায় – প্ৰাকৃবতক সম্পদৰ িযৱস্থাপনা। 

 

পঞ্চম পৰ্যমযায় – িিনক্ষম মিানগৰ বনবশ্চত কৰা আৰু মানুিৰ িাদি বনৰাপদ আৱাসৰ িযৱস্থা কৰা। 

 

শ্মমা – খি  ভাৈ। খমািামুবি দকমাৰী আতাইদকইিা বদদশ্ই .. 

 

িাকীদিাৰ - … সামবৰ খৈাৱা হিদ । 

 

ভাগৱতী - … আচৈদত আধুবনক কাৈত জি খিাৱাৰ আগদতই বিবভন্ন সভযতাত িিনক্ষম বিকাশ্ৰ িহু 

কাম িা  ভাৈ ধৰদিই হি আবিদ । .. এয়া আচৈদত মানুিৰ িবতম থকাৰ তাবগদা, - ইও  

 

আিাদয় – এক প্ৰকাৰৰ বিজ্ঞান- প্ৰৰ্যুবক্ত, খকৱৈ পৰম্পৰাগত। িয় িয়। 

 

শ্মমা – আচৈদত বিবভন্ন সভযতাৰ এদন িিনক্ষম বিকাশ্দিাৰ িৰ আদমাদজনক আৰু আকষমিীয়। 

এইদিাৰৰ পৰা আজৰ মানুদিও িহুত বশ্বকি পাদৰ। 

 

আিাদয় – িয় িয়। 

 

************************************************************ 

 

ইয়াৰ বপ ৰ আদৈাচনা বিদশ্ষজ্ঞ সকৈৰ। বিষয় খকইতা –  

 

১. িিনক্ষম বিকাশ্ৰ খক্ষত্ৰত অসমৰ পবৰবস্থতী খকদনকুৱা? 

 

২. ইয়াক আৰু উন্নত কবৰিলৈ বক কবৰি পাবৰ? 

 

৩. ভাৰতৰ খিদৈগ ৰাজযৰ তুৈনাত অসমৰ অৱস্থান খকদনকুৱা? 

 

৪. ৰাইজৰ অংশ্িিিৰ িাদি আবম কাৰ্যমযকবৰ ভাদৱ বক ভাদৱ খকদনধৰিৰ আচঁবন ৈ’ি পাদৰা? 

 

 

খশ্ষত সামৰবি উদদযাক্তাৰ ফাৈৰ পৰা (অদশ্াক আকাশ্িািী) 

 

************************************************************ 


