
 
 

বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক – অবিৰত খ াজ … 

 

 ণ্ড – ৪৯        দুৰ্যয্াগ খৰাধৰ িাৰ্ি গ্ৰাম্য তথা নগৰীয়া প্ৰযবুি 

 

            জ্ঞানশ্ৰী ভট্টাচাযয্ 

          

                                                   ( মূ্ল খল বনৰ আধাৰত) 
 

(শীৰ্ক্ গীত আৰু খ াৰ্ণা) 

 

চবৰত্ৰ সমূ্ি – 

 

১. অবভবজৎ - খেউতাক/ খেছাত িযৱসায়ী 

২. বনম্া্লী – ম্াক/ বশবিকা 

৩. বেশা – জীৰ্য়ক/ ছাত্ৰী 

৪. খৰািন – বেশাৰ িন্ধু/ ছাত্ৰ 

৫. ড
০
 েীয়ৰু্ – বিজ্ঞানী/ েবৰয়ালৰ িন্ধ ু

৬. প্ৰেশ্নীৰ সিায়ক 

৭. ড
০
 গীবতকা – বিজ্ঞানী/ ড০ েীয়ৰু্ৰ সিকম্ী্ 

 

েৃশয ১/ গৃিবনম্্াণ সাম্গ্ৰীৰ প্ৰেশ্নী 

 

( প্ৰেশ্নীস্থলত িহুৰ্তা ষ্টল বেয়া হিৰ্ছ। প্ৰেশ্নী কবম্বিৰ্য় বিবভন্ন ষ্টলৰ বিৰ্ৰ্য় খ াৰ্ণা কবৰ ৰাইজক 

জনাই আৰ্ছ।) 

 

বেশা – িাহ্ !! বকম্ান ধুনীয়া লাবগৰ্ছ প্ৰেশ্নী ন! ি’লা ি’লা! আবম্ বিবভন্ন ষ্টলবিলাক চাওঁগগ! 

 

অবভবজৎ - আবম্ ক’ৰ েৰা আৰম্ভ কবৰম্? খসউজ গৃি ষ্টলৰ হ ৰা আৰম্ভ কৰ্ৰাঁ খনবক? 

 

প্ৰেশ্নীৰ সিায়ক – আিক ছাৰ! আম্াৰ এই ষ্টলত  ৰ সজাৰ বিবভন্ন সাম্গ্ৰী ৰ া হিৰ্ছ। এই 

সাম্গ্ৰীবিলাক েবৰৰ্ৱশ িান্ধৱ। এইৰ্িাৰ্ৰ শবিৰ িযৱিাৰ কম্াই ৰাৰ্ । েবৰৰ্ৱশ িান্ধৱ এই সাম্গ্ৰীৰ্ৰ 

বনবম্্ত গৃিবিলাকক খসউজ গৃি অট্টাবলকা খকাৱা িয়। স্বাভাবৱক খোিৰ আৰু স্বাভাবৱক শীতলীকৰণ 

েদ্ধবতৰ্ৰ এই বনম্া্ণ খিত্ৰত শবিৰ িযৱিাৰ কম্ িয়। 

 

বনম্া্বল – অবত সুন্দৰ! িাৰু, ইয়াৰ বেছৰ ষ্টল নৰ নাম্ৰ্িা ম্ন কবৰছাৰ্ন? ‘ভবৱৰ্যতৰ গৃিবনম্্াণ েদ্ধবত’! 

ি’লাৰ্চান, চাওঁগগ খসই ষ্টলত বক খে ুৱাইৰ্ছ?? 

 



 
 

প্ৰঃ সঃ – িাইৰ্েউ! এই ষ্টলত ভবৱৰ্যতৰ গৃিবনম্্াণ েদ্ধবতৰ বিৰ্ৰ্য় আবম্ জনািগল খচষ্টা কবৰৰ্ছাঁ। 

 

খৰািণ – ভবৱৰ্যতৰ গৃিবনম্্াণ!! হু …ম্ ম্!! খিছ আকৰ্্ণীয় কথা! এই ‘ভবৱৰ্যত’ শব্দৰ্িাৰ্ৱ বক 

িুজাইৰ্ছ িাৰু? 

 

প্ৰঃ সঃ – ছাৰ! আবজৰ েৃবথৱীত ম্ানুৰ্ি িহুৰ্তা ধৰণৰ প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগৰ মু্ ামু্ব  ি’িলগীয়া হিৰ্ছ। এই 

ষ্টলত  ৰ, খোকান, অট্টাবলকা, খপ্ৰিাগিৃ, খষ্টবডয়াম্, েলং আৰু বিবভন্ন আধুবনক বনম্া্ৰ্ণ বক ধৰৰ্ণ 

প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগৰ খম্াকাবিলা কবৰিগল সিম্ ি’ি োবৰি তাৰ্ৰই িণ্না বেৰ্ছ! 

 

ড
০
 েীয়ৰু্ – িুবজৰ্ছাঁ, িুবজৰ্ছাঁ! দুৰ্য্যাগ সিি েৰা গৃিবনম্া্ণ সাম্গ্ৰীৰ কথা হকৰ্ছ। আবজৰ বেনত এয়া 

অতযন্ত আকৰ্্ণীয় আৰু প্ৰৰ্য়াজনীয় কথা! আম্াক অনুগ্ৰি কবৰ নমু্নাবিলাক খে ুৱাওক। 

 

বেশা – েীয়ুৰ্ আংকল! ম্ই আৰ্োনালকৰ কথা বিলাক এৰ্কাৰ্ৱই িুবজ নাোৰ্লা!ঁ দুৰ্য্যাগ .. সবিি েৰা 

গৃিবনম্া্ণ !! এইৰ্িা বক? খম্াক িুজাই ক’িৰ্ন িাৰু, বিজ!! 

 

ড
০
 েীসুৰ্ – এিা কাম্ কৰা। কাইগল খতাম্াৰ্লাক খম্াৰ অবিচগল আিাঁ । তাৰ্তই শ্লাইড প্ৰেশ্নৰ দ্বাৰা 

খতাম্াৰ্লাকক  এই বিৰ্ৰ্য় জনাম্! 

 

বেশা আৰু খৰািণ – বিক আৰ্ছ। 

 

অবভবজৎ - ি’লা সকৰ্লাৰ্ৱ বিৰ্নােন কিগল যাঁও ! চাি- কবি খ াৱা যাওক। 

 

সকৰ্লাৰ্ৱ – ি’লা, ি’লা! ( সংগীৰ্তৰ্ৰ সম্য়বিৰবত) 

 

েৃশয ২ ( ড০ েীয়ৰু্ৰ কায্যালয়/ খৰািণ, বেশা, বনম্া্বল, অবভবজৎ উেবস্থত হিৰ্ছ) 

 

খৰািণ – এয়া আবম্ আিাৰ্য় আৰ্োনাৰ অবিচত উেবস্থত হিৰ্ছা।ঁ েীয়ৰু্ আংকল! সুপ্ৰভাত! 

 

বেশা- সুপ্ৰভাত েীয়ুৰ্ আংকল! 

 

ড
০
 েীয়ৰু্ – সুপ্ৰভাত খৰািণ! সুপ্ৰভাত বেশা!! আিাৰ্য় বভতৰগল আিা! খম্াৰ ৰূম্ৰ্তই িিা! আম্াৰ 

গৰ্ৱৰ্ণাগাৰৰ খগৰ্লৰীত ম্ানুিৰ িাসস্থান সম্পবক্ত সকৰ্লা শ্লাইড আৰ্ছ। এই শ্লাইডৰ জবৰয়ৰ্ত ম্ানুৰ্ি 

খকৰ্নগক গুিাৰ েৰা আবজৰ আধুবনক িাসগৃিগল উন্নবত কবৰৰ্ল, খসয়া খে ুৱািগল যত্ন কৰা হিৰ্ছ। ইয়াৰ 

লগৰ্ত িাসস্থান সাৰ্জাঁৰ্ত বক বক প্ৰৰ্য়াজনীয় সাম্গ্ৰীৰ প্ৰৰ্য়াজন খসই বিৰ্ৰ্য়ও জৰ্নাৱা হিৰ্ছ। 

 

বেশা – বিক আৰ্ছ আংকল! বকন্তু আেুবন খম্াক দুৰ্য্যাগ সবিি েৰা গৃিবনম্্াণৰ বিৰ্ৰ্য় িুজাই ক’িৰ্নবক? 

 



 
 

ড
০
 বেয়ূৰ্ – িয়, বেশা!! ম্ানৱ সভযতাৰ আৰম্ভবণৰ েৰা িাসস্থানৰ বিবভন্ন ৰূে, বিবভন্ন চবৰত্ৰ আবম্ 

খেব িগল োইৰ্ছাঁ। একােশ শবতকাৰ ‘কব্’  ৰৰ্কই ধৰা … এই  ৰবিলাক সজা হিবছল ম্াবি – োনী – 

চুণ – খ ৰ আৰু ম্াবিৰ্ৰ। এই ‘কব্’  ৰবিলাক প্ৰায় এশ িছৰ জুবৰ িযৱহৃত হিবছল। এইৰ্িাৰত জুই 

নালাৰ্গ আৰু ভূবম্কম্পইও এইৰ্িাৰৰ িবত কবৰি খনাৱাৰ্ৰ। 

 

খৰািণ – িাহ্ !! ি’লক আবম্ খগৰ্লৰীগল যাওঁ েীয়ৰু্ আংকল!! 

 

ড
০
 েীয়ৰূ্ – ি’লা, এই খগৰ্লৰীত খতাম্াৰ্লাৰ্ক ম্ানুিৰ িাসস্থানৰ প্ৰবতৰ্িা েেৰ্িে খেব িগল োিা। 

লগৰ্ত ভবৱৰ্যতৰ িাসস্থান সম্পবক্ত িহুৰ্তা কথা জাবনিগল োবৰিা। এই িাসস্থাৰ্ন প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ 

প্ৰবতৰ্ৰাধ কবৰি োবৰি। 

 

বেশা – আংকল! এৰ্কিাৰ্ৰ প্ৰথৰ্ম্ ম্ানুৰ্ি বক ধৰণৰ  ৰত িাস কবৰবছল? খসই  ৰবিলাক বকৰ্িৰ্ৰ 

সৰ্জাৱা হিবছল?? 

 

ড
০
 েীয়ৰূ্ – খৰািণ! বেশা! এয়া খচাৱা! এই খোষ্টাৰত খে ুৱা হিৰ্ছ খম্ম্’থৰ িাৰ্েৰ্ৰ িৰ্নাৱা িাসস্থান। 

খেবলওবলবথক যুগৰ বচকাৰী ম্ানুৰ্ি সম্াজ োবত িসিাস কবৰবছল, খতওঁৰ্লাৰ্ক এই ধৰণৰ িাসস্থান সাবজ 

আশ্ৰয় হলবছল। খম্ম্’থ হিৰ্ছ িাতীৰ েূৰ্্ব্সূৰী প্ৰাণী। ই অবত বিশাল আকাৰৰ আবছল। ডাইন’ছ’ৰৰ 

বনবচনাগক এই খম্ম্’থবিলাৰ্কা ধ্বংস হিৰ্ছ। এৰ্কািা প্ৰাপ্তিয়স্ক খম্ম্’থৰ উচ্চতা আবছল ১০ িুি। এই 

খম্ম্’থৰ িাে িযৱিাৰ কবৰ ম্ানুৰ্ি িাসস্থান প্ৰস্তুত কবৰবছল, যাৰ আকবৃত আবছল খগালাকাৰ অথিা 

বডম্বাকাৰ। 

 

(ড০ গীবতকা খসাম্াই আৰ্ি) 

 

অ’ গীবতকা! এয়া হিৰ্ছ খৰািণ আৰু বেশা। আবজ আম্াৰ গৰ্ৱৰ্ণাগাৰত উেবস্থত হিৰ্ছ। খতওঁৰ্লাৰ্ক 

ম্ানুিৰ িাসস্থানৰ  ুবিনাবি জাবনি বিচাবৰৰ্ছ। আৰু খৰািণ! বেশা! এয়া হিৰ্ছ গীবতকা িাইৰ্েউ। আবম্ 

সিকম্ী্। 

 

ড
০
 গীবতকা – নম্স্কাৰ। আবম্ বকম্ানেূৰ বশবকৰ্লাঁ? 

 

বেশা – িাইৰ্েউ। আবম্ খেবলওবলবথক যুগৰ বচকাৰী ম্ানুিৰ িাসস্থান সম্পৰ্ক্ খোষ্টাৰ ন চাই আবছৰ্লাঁ। 

 

ড
০
 গীবতকা – অ’! খিছ! খিছ!! খতৰ্ন্ত ইয়াৰ বেছৰ খোষ্টাৰ  ন বকিৰ িাৰু?? 

 

ড
০ 
েীয়ৰূ্ – এয়া হিৰ্ছ লুকাই থাবকি েৰা তম্বু। আবেম্ ম্ানৱৰ অভযাস আবছল িাসস্থান আৰু িস্ত্ৰৰ িাৰ্ি 

জন্তুৰ চাম্ৰা িযৱিাৰ কৰা। খযৰ্ন, ইনিুইি ম্ানৱসকৰ্ল গ্ৰীষ্মকালীন তম্ব,ু জলপ্ৰবতৰ্ৰাধক িস্ত্ৰ আৰু 

কায়াক – এই সকৰ্লাৰ্িাৰ প্ৰস্তুত কৰ্ৰাঁৰ্ত জন্তুৰ ছাল িযৱিাৰ কবৰবছল। আৰ্কৌ আৰ্ম্বৰকাৰ খৰড্ 



 
 

ইবণ্ডয়ান জনৰ্গাষ্ঠবইৰ্য় খতওঁৰ্লাকৰ বিবভন্ন িযৱহৃত িস্তু প্ৰস্তুত কৰাৰ িাৰ্ি জন্তুৰ ছালৰ ওেৰত বনভ্ৰ 

কবৰবছল। 

 

ড
০
 গীবতকা – শিােহু আৰু খকৰ্ক্িুৱাৰ ছাল িযৱহৃত খিাৱাৰ উোিৰৰ্ণা খে া যায়। খভোৰ ছালৰ েৰা 

িৰ্নাৱা োচ্্চৰ্ম্ণ্ট আৰু খভ’লাম্ এই দুৰ্য়াবিধৰ অতযন্ত খিবছ জনবপ্ৰয়তা আবছল। 

 

খৰািণ – িৰ্ত্্ম্ান কালৰ্তা বিবভন্ন জন্তুৰ ছাল আৰু চাম্ৰা আবে বিবভন্ন িযৱহৃত িস্তু খযৰ্ন িাতৰ্িগ, 

বকতােৰ িকলা আবে িনাওঁৰ্ত িযৱিাৰ িয়।  

 

ড
০
 েীয়ৰূ্ – িয়, এৰ্কিাৰ্ৰ সঁচা কথা, খৰািণ। 

 

ড
০
 গীবতকা – ইয়াৰ বেছৰ খোষ্টাৰ নৰ বিৰ্য়িস্তু হিৰ্ছ খিাকাম্াবিৰ্ৰ িৰ্নাৱা ইিা। এই ইিা িৰ্নাৱা িয় 

বম্বি খিাকা, িাবল, োনী আৰু লগৰ্ত আিাযুি িস্তু খযৰ্ন চাউলৰ ভূবচ  অথিা খ ৰ্ৰবে। উষ্ণ খেশসম্ূি 

য’ত ইিাৰ ভািা জ্বলািগল েয্যাপ্ত কািৰ অভাৱ, খসই খেশসম্ূিত সাধাৰণৰ্ত সুয্যৰ তাে িযৱিাৰ কবৰ 

ইিা প্ৰস্তুত কৰা িয়।  

 

বেশা – খযাৱািাৰ ম্ই গাৱঁৰ  ৰগল হগ থাৰ্কাঁৰ্ত ৰাস্তাৰ্ত এিা ইিাৰ ভািা খেব িগল োইবছৰ্লাঁ। িাৰু 

েীয়ৰূ্ আংকল, এই খোষ্টাৰ ন বকিৰ িাৰু? 

 

ড
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 েীয়ৰূ্ – এই খোষ্টাৰ ন হিৰ্ছ চাং ৰ ৰ। এই  ৰৰ্িাৰ ও  কািৰ ওেৰত িৰ্নাৱা িয়। োনীকাৰ্ৰীয়া 

সুঁৱবলত এই ধৰণৰ চাং ৰ িৰ্নাৱা খে া যায়। ইয়াৰ মূ্ য উৰ্েশয হিৰ্ছ িানোনীৰ েৰা ৰিা খোৱা। 

প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগৰ েৰা ৰিা োিগল সজা এই িাসস্থান বিলাকক দুৰ্য্যাগ সবিি েৰা িুবল ভিা িয়। 

 

ড
০
 গীবতকা – আৰু ইয়াৰ বেছৰ খোষ্টাৰ নগল খচাৱা! এই ধৰণৰ গৃিবনম্্াণ হশবলক ‘ড’ম্াছ’ িুবল জনা 

যায়। েুৰবণ খৰাম্ত এই ড’ম্াছ বিলাকত ধনী আৰু প্ৰভাৱশালী খলাকসকৰ্ল িসিাস কবৰবছল। আৰু এই 

খয আবজৰ িহুম্িলীয়া আিাস িা অট্টাবলকাবিলাকৰ েূিস্ুৰী হিৰ্ছ – এই বেছৰ খোষ্টাৰত খে ুওৱা 

গৃিবনম্া্ণ হশবলৰ গৃি। ইয়াক ‘ইনচুলা’ িুবল খকাৱা িয়। এই ‘ইনচুলা’ গৃি েুৰবণ খৰাম্ানসকৰ্ল িযৱিাৰ 

কবৰবছল। ইয়াৰ্ৰ তলৰ ম্িলাৰ্িা িযৱিাৰ হিবছল খোকান অথিা িযৱসায়ৰ কাৰৰ্ণ আৰু িসিাসৰ কাৰৰ্ণ 

িযৱিাৰ হিবছল ওেৰৰ ম্িলা বিলাক।  

 

খৰািণ – এযা খয বেছৰ বচত্ৰ নত  ৰৰ িৰ্িা আৰ্ছ, খসইবিলাক কাৰ্িৰ্ৰ সৰ্জাৱা খনবক? এই  ৰবিলাক 

খকান সম্য়ৰ ম্ানুৰ্ি িযৱিাৰ কবৰবছল িাৰু? 
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 েীয়ৰূ্ – প্ৰথম্ শবতকাৰ ম্ানুৰ্ি কাৰ্িৰ্ৰ সৰ্জাৱা  ৰত িাস কবৰবছল। েৰম্পৰাগত ভাৰ্ৱ এই  ৰ 

বিলাকত কািৰ িগ্াকৃবত আকাৰ িযৱিাৰ কৰা হিবছল। বতবন ধৰণৰ কািৰ খে’ম্ িযৱিাৰ কৰা খে া 

হগবছল। িাকচ আকবৃতৰ, ছয়ৰ্কাণীয়া আৰু ব বেকী আকবৃতৰ। 

 



 
 

বেশা – খযাৱািছৰ েবিণ ভাৰতগল িুবৰিগল যাওঁৰ্ত কাি িযৱিাৰ কবৰ বনম্া্ণ কৰা েুৰবণ গীজ্া ৰ 

েএব িগল োইবছৰ্লাঁ।  ুি ধুনীয়া খেব িগল। িাৰু, এই বেছৰ ে’ষ্টাৰ নত বক ধৰণৰ  ৰ এইবিলাক? 
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 গীবতকা – এই  ৰবিলাক হিৰ্ছ ম্াডবিফ্। এয়া হিৰ্ছ িহুৰ্তা ম্ানুি এৰ্কলৰ্গ থাবকি েৰা গৃি। এই 

ম্াডবিফ্ বিলাক বিয়া, অভযথ্না অথিা োবি্ ইতযাবেৰ কাৰৰ্ণও এৰ্কাজন িযৱসায়ীৰ্য় োবয়ত্ব গ্ৰিণ 

কবৰবছল। িািঁৰ্িতৰ মু্বিৰ েৰা এই ধৰণৰ গৃিবনম্া্ণ কৰা হিবছল। এৰ্কধৰণৰ গৃি বনম্া্ণ হশলী 

জাোনৰ্তা খে া যায়। জাোনত এই গৃিক ‘ম্াবচয়া’ িুবল খকাৱা িয়। 

 

খৰািণ – িাহ্! বকম্ান খয বিবভন্ন ধৰণৰ গৃৃ্ি বনম্া্ণ হশলী খেব িগল োইৰ্ছাঁ। 

 

বেশা – িাৰু, েীয়ৰূ্ আংকল, এই ন িাৰু ক’ি িা ক্ল’ম্ গৃৃ্িৰ ে’ষ্টাৰ নিয়ৰ্ন? 

 

ড
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 েীয়ৰূ্ – বিৰ্কই ধবৰছা। এয়া হিৰ্ছ ‘ক’ব্’ িা ক্ল’ম্ নাম্ত গৃি। প্ৰাকৃবতক উোোন খযৰ্ন খিাকা ম্াবি, 

োনী, খ ৰ আৰু চূণবশল আবে িযৱিাৰ কৰা িয় এই গৃৃ্ি বনম্া্ণত। ক’ব্ গৃি হিৰ্ছ অবিপ্ৰবতৰ্ৰাধক আৰু 

ভূঁইকম্প প্ৰবতৰ্ৰাধক। এই গৃি বনম্া্ণ হশলী িত্ম্ান গৃি বনম্া্তা সকৰ্ল আিাইতগক খিবছ জনবপ্ৰয় 

কবৰিগল খচষ্টা কবৰৰ্ছ। 

 

খৰািণ – বেছৰ ে’ষ্টাৰ  নত এইবিলাক খেৰ্ াঁ চাক্াচৰ স্ব।ু 
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 গীবতকা – এই  ৰ বিলাকক ‘ য়াি্’ নাৰ্ম্ৰ্ৰ জনা যায়। ন’ম্াড সকৰ্ল হল িুবৰি েৰা এই তম্বু ৰ 

িযৱিাৰ কৰ্ৰ। িািঁৰ কাবি িযৱিাৰ কবৰ এই ‘ য়াি্’  ৰবিলাক সৰ্জাৱা িয়।  

 

বেশা – ইয়াৰ বেছৰ ে’স্টাৰ  নত ‘গ’বথক্’ হশলী খে ুওৱা হিৰ্ছ নিয়ৰ্ন িাৰু। খগাৱাৰ খচইণ্ট খজবভয়াচ্ 

গীজ্া এই ‘গ’বথক’ বনম্া্ণ হশলীৰ্ৰ বনবম্্ত। 
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 েীয়ৰূ্ – এৰ্কিাৰ্ৰ বিক কথা খৰািণ। োণ্সত দ্বােশ শতাব্দীত এই গ’বথক বনম্া্ণ হশলী আৰম্ভ িয়। 

ৰ্ষ্ঠেশ শতাব্দীগলৰ্ক এই বনম্্াণগশলী প্ৰচবলত আবছল। আম্াৰ খেশৰ্তা বিবভন্ন গীজ্া আবেত এই হশলী 

খে া যায়। 

 

খৰািণ – আংকল। এই খয খোষ্টাৰ ন। ইয়াৰ্ত খে ুওৱা  ৰৰ্িা আম্াৰ ইয়াত িহুত খেব ৰ্ছাঁ। বক িাৰু? 

 

ড
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 েীয়ৰূ্ – এয়া হিৰ্ছ ‘বভক্ট’বৰয়ান গৃি’। উনবিংশ শবতকাত ম্িাৰাণী বভৰ্ক্টাবৰয়াৰ শাসন কালত ই গৃি 

বনম্া্ণ হশলী প্ৰচবলত িয়। 

 

ড
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 গীবতকা – আৰু এই ে’ষ্টাৰ নগল খচাৱা। এয়া এক বিৰ্ৰ্শ ধৰণৰ ড’ম্। 

 



 
 

ড
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 েীয়ৰূ্ – িয়। এয়া হিৰ্ছ ‘বজয়’খডবচক ড’ম্’। োতলীয়া খেৱালযুি এই ড’ম্বিলাক অদ্ধি্ৃৰ্ত্াকাৰ। 

বত্ৰৰ্কাণযুি খেৱালৰ কাৰৰ্ণ এই ড’ম্বিলাকক যৰ্থষ্ট শবিশালী হি উৰ্ি। এই ধাৰণাৰ ওেৰত বভবৰ্ত্ 

কবৰ ষ্টাইৰ’ি’খম্ৰ্ৰ িযবিগত ড’ম্ বনম্া্ন কৰা হিৰ্ছ। প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ, িাবৰৰ্কণ, ভূবম্কম্প আবেৰ 

ধ্বংকাৰী প্ৰবতবিয়াৰ িলৰ্ত এই ড’ম্ বিলাকৰ খকাৰ্না অেকাৰ নিয়। ধুম্িুাৰ েৰাও ই সুৰবিত। 

ইয়াৰ্ৰােবৰ এই ড’ম্বিলাক েবৰৰ্ৱশ িান্ধৱ, শবি সাশ্ৰয়কাৰী আৰু বনম্া্ণ কবৰিগল উজু। এই 

সিনিম্তাশীল ড’ম্ বিলাক খগাৰ্িই েৃবথৱীৰ্তই িযৱহৃত ি’িগল আৰম্ভ হিৰ্ছ। 

 

বেশা – এই সিনিম্তাশীল বনম্া্ণ বক িাৰু? 

 

ড
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 গীবতকা – এই বনম্া্ণগশলীৰ গৃিবিলাৰ্ক েবৰৰ্ৱশৰ িেবলৰ কাৰৰ্ণ মু্ াম্বু  খিাৱা সম্সযাবিলাকৰ 

সম্াধান কবৰৰ্ছ।  

 

খৰািণ – তাৰম্াৰ্ন এই বিলাৰ্কই বক আম্াৰ ভবৱৰ্যতৰ গৃি বনম্া্ণৰ হশলী হি উবিি? 

 

ড
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 েীয়ৰূ্ – অদুৰ ভবৱৰ্যৰ্ত  ন িৰ্া্, স ন িজ্ৰোত, তাে প্ৰিাি,  ৰাং, খম্ ভাঙা অকালিৃবষ্ট বয 

অবতশয় বিেেজনক – এই আিাই বিলাক িাবি যাি িুবল েবৰৰ্ৱশ বিজ্ঞানী সকৰ্ল ভবৱৰ্যৎিাণী কবৰৰ্ছ। 

এই সম্সযাবিলাৰ্ক িত্ম্ানৰ গৃি আৰু ম্াবিৰ তলৰ বযবিলাক বনম্া্ণ আৰ্ছ এই সকৰ্লািৰত অেকাৰ 

সাধন কবৰি। িলস্বৰূৰ্ে এই ধৰণৰ সিনিম্তাশীল বনম্া্ণ হশলীৰ গৃিৰ্িাৰ এই সম্সযা সম্ূিৰ 

সুস্থভাৰ্ৱ মু্ ামু্ব  ি’ি োবৰি। 

 

বেশা – িাৰু আংকল, অসম্ত আৰু খেশৰ েূৰ্ি্াৰ্ত্ৰত ে নাই ভূবম্কম্প হি থাৰ্ক। এই নতুন ধৰণৰ 

সিনিম্তাশীল বনম্া্ণ হশলীৰ্য় ভূবম্কম্পৰ েৰা খিাৱা িবত খৰাধ কবৰি োবৰিৰ্ন িাৰু? 
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 েীয়ৰূ্ – ভূবম্কম্পৰ সম্য়ত প্ৰথম্ৰ্ত িিাৰ্ত এিা ডাঙৰ কম্পম্ অনুভূত িয়। বকন্তু ভূবম্কম্পৰ প্ৰধান 

সম্সযাৰ্িা এয়া নিয়। প্ৰথম্ কম্পনৰ বেছৰ কম্পনাৱলী হিৰ্ছ আচল সম্সযা। এই সৰু সৰু আৰু স ন 

কম্পন িহুৰ্তা খিবছ সম্য় জুবৰ  বিি োৰ্ৰ। ইয়াৰ িলত বযৰ্কাৰ্না বনবম্্ত গৃিই উলম্ব কম্পন আৰু 

সম্ান্তৰাল কম্পনৰ সম্ু ীন ি’ি লগীয়া িয়। 

 

ড
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 গীবতকা – সকৰ্লা গৃিই বনজৰ ওজন িিন কবৰিগল সিম্। ম্াৰ্ন ম্বজয়াৰ আৰু উলম্ব ওজনৰ বিৰ্ৰ্য় 

খকাৰ্না সম্সযা অনুভূত নিয়। আৰ্কৌ অবতোত খিয়াগক বনবম্্ত গৃিইও বকছু সম্সযাৰ সম্ু ীন ি’ি োৰ্ৰ। 

আচল সম্সযাৰ্িা হিৰ্ছ সম্ান্তৰাল কম্পন। আৰু এই সম্সযাৰ্িা বকম্ান গুৰুতৰ খসয়া িুবজিগল একম্াত্ৰ 

সবিক সম্য় হিৰ্ছ ভূবম্কম্পৰ বেছৰ সম্য়। বেৰ্ছ এৰ্ন সম্য় তাৰ িাৰ্ি সুবিধাজনক নিয়। এই সম্সযাৰ 

সম্াধান সবিকভাৰ্ৱ নিয় িাৰ্ি িহুৰ্তা িাবন – বিব বন িয়। 

 

খৰািণ – খতৰ্ন্ত আবম্ খকৰ্নগক জাবনি োবৰম্ খয সিনিম্তাশীল বনম্া্ণ সাম্গ্ৰী িযৱিাৰ কবৰ বনবম্্ত গৃি 

অথিা বযৰ্কাৰ্না বনম্া্ৰ্ণ ভূবম্কম্পৰ সম্সযাৰ্িা সুস্থতাৰ্ৰ সম্ূ ীন ি’িগল োবৰি? 

 



 
 

ড
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 েীয়ৰূ্ – ভূবম্কম্প সিনিম্ ি’িগল বযৰ্কাৰ্না বনম্া্ণৰ খভঁবিৰ্িা আৰু সজ্জাৰ্িাৰ্ৱ সম্ান্তৰাল ওজনক 

সুস্থভাৰ্ৱ আশ্ৰয় বেিগল োবৰি লাবগি। এৰ্কািা অট্টাবলকা বযম্াৰ্ন োতল গিণৰ ি’ি, বসম্ান বস িিন 

কবৰি েৰা ওজন কম্ ি’িগগ। যবেৰ্ি সম্ভৱ িয় খতৰ্ন্ত ছাে ন এৰ্কিাৰ্ৰ োতল ওজনৰ খিাৱা উবচত। 

ম্জীয়া, খেৱাল আৰু ম্াজৰ খিৰ োতলীয়া েোথ্ৰ্ৰ সজা উবচত। 
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 গীবতকা – যবেৰ্ি সম্ান্তৰাল প্ৰবতৰ্ৰাধী বনম্া্ণৰ প্ৰৰ্য়াজন আৰ্ছ খতৰ্ন্ত খসই খেৱাল দুৰ্য়ািাৰ্ল 

সম্াৰ্ন শবিশালী খিাৱা উবচত। বসঁিতৰ ওজন িিন কবৰি েৰা শবি থকা উবচত। আিাইতগক 

প্ৰৰ্য়াজনীয় কথাৰ্িা হিৰ্ছ – এই গিনবিলাক খকাৰ্নািা এিা খেম্ৰ হসৰ্ত যুি থকাৰ্িা িাঞ্চনীয়। লগৰ্ত 

আিাইতগক দুিল্ অংশৰ্িাও শবিশালী হি উৰ্ি। খসই গিন যাৰ্ত ভীৰ্ণ শবিশালী কম্পনৰ বেছৰ্তা েবৰ 

খযাৱা িা ভাগঙ খযাৱা বিধৰ নিয় তাগল লিয ৰ া উবচত যাৰ্ত েৰৱত্ী কম্পনৰ সম্য়ৰ্তা এই বনম্া্ণ 

অিুি থাৰ্ক। 
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 েীয়ৰূ্- বযৰ্কাৰ্না গাঁিবনৰ খভঁবিৰ্িা যাৰ্ত অতযন্ত ম্জিুত িয় তাগল লিয ৰ া উবচত।  ৰৰ খভঁবি 

আৰু প্ৰথম্ ম্িলাৰ গাঁিবনৰ ওেৰত ইয়াৰ সকৰ্লা শবি বনভ্ৰ কৰ্ৰ। যবেৰ্ি ও  বিবডং সৰ্জাৱা িয়, 

খতৰ্ন্ত বৰম্ িা  ঁুিাবিলাকৰ গাঁিবন অতযন্ত ম্জিুত খিাৱা উবচত। বযৰ্কাৰ্না ডাঙৰ অট্টাবলকাৰ গাঁিবনত 

বিয়াবৰং অথিা খডম্পাৰ িযৱিাৰ কৰা িয়। বকন্তু ই  ৰচী কথা। খযৰ্য়ৰ্ি সৰু বিবডঙত এই কথাৰ্িাৰ 

 িুৱাি েৰা নাযায়। 
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০
 গীবতকা – িয় ড০ েীয়ৰূ্! এৰ্কিাৰ্ৰ সঁচা কথা। 

 

বেশা – িাৰু, গীবতকা িাইৰ্েউ! চুনাবম্ সিনিম্তাশীল বিবডঙৰ বিৰ্ৰ্য় জাবনি োৰ্ৰাঁৰ্ন? 
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 গীবতকা – িয় বেশা। ২০০৪ চনৰ চুনাবম্ৰ সম্য়ত এই বিৰ্ৰ্য় ভালেৰ্ৰ সনাৰ অৱকাশ হিবছল। 

এম্িলীয়া সকৰ্লা  ৰ্ৰই চুনাবম্ৰ প্ৰৰ্কাে সিয কবৰি খনাৱাবৰৰ্ল। আনবক িহুম্িলীয়া অট্টাবলকা 

বযবিলাকৰ সম্ান্তৰাল সিনিম্তা নাবছল, তাৰ্তা যৰ্থষ্ট িয় িবত আৰু ধ্বংস খে া গ’ল। বকন্তু বকছমু্ান 

িহুম্িলীয়া অট্টাবলকাৰ তলৰ ম্িলাৰ খেৱালবিলাকত িবত খিাৱা খে া হগবছল। যবেও এই 

অট্টাবলকাবিলাক  সম্পূণ্ৰূৰ্ে ধ্বংস খিাৱা নাবছল। বকছমু্ান অট্টাবলকা বযবিলাকৰ খভঁবি সুেৃি নাবছল, 

খসইবিলাক চুনাবম্ৰ খ ৌৰ হসৰ্ত উবি ভাঁবি হগবছল। বকন্তু বকছমু্ান ভালেৰ্ৰ সৰ্জাৱা খভঁবিৰ অট্টাবলকা খি 

চুনাবম্ৰ বেছৰ্তা ভালেৰ্ৰ বথয় হি হৰবছল। 

 

খৰািণ – আৰু খজাৱাৰৰ সম্য়ৰ খ ৌক খকৰ্নেৰ্ৰ খম্াকাবিলা কবৰি োবৰি? 

 

বেশা – আবম্ খেৰ্ ান খেব ৰ্ছাঁৰ্ৱই। সাগৰৰ োৰৰ বযব বন  ৰ থাৰ্ক, তাৰ্ৰ সম্ু ৰভাগ অকণম্ান খিক 

িয়।  ৰবিলাকৰ খভঁবিবিলাক যৰ্থষ্ট ও  িয়। বক চাং ৰৰ বনবচনাও িয়। তলৰ ম্িলাৰ্িা খকইিাম্ান বিম্ 

িা  ঁুিা থাৰ্ক। োনী খসাম্াই আবিৰ্ল খসই োনী চাবৰও িাৰ্লৰ্ৰ খগালাকৃবত ভাৰ্ৱ ওলাই যায়। 
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 েীয়ৰূ্ – িাি! িৰ ধুনীয়াগক িুজাই বেছা! এৰ্কিাৰ্ৰ বিক। 



 
 

 

খৰািণ – আৰু িাবৰৰ্কন আৰু চাইক্ল’নৰ প্ৰবতৰ্ৰাধ খকৰ্নগক কৰা যাি? ‘ইৰম্া’ আৰু ‘িাৰ্ভ্’ৰ বেছত 

ম্ানুৰ্ি িাবৰৰ্কন িুবলৰ্লই ভয়  াই যায়। 
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 গীবতকা – িতািৰ বেশত েৰা এিা গৃিই িতািৰ গবতক িাধাগ্ৰস্ত কৰায়। িলত িতািৰ চাে িাবি 

যায়। এই চােযিু িতাৰ্ি দুৱাৰ ব বৰকী ভাৰ্ঙ, আনবক এই চােযিু িতাি খকবতয়ািা ইম্ান শবিশালী 

হি উৰ্ি খয ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টাবলকা খিবল েবিয়ায়। আৰু িাবৰৰ্কনৰ কথা বক ক’িা! ইয়াৰ িতাৰ্ি খকান 

বেশৰ েৰা আিম্ণ কৰ্ৰ খকাৰ্না বিক – বিকনা নাথাৰ্ক। খযবতয়া িাবৰৰ্কন এ ন চিৰ িা গাওঁৰ 

ওেৰ্ৰৰ্ৰ োৰ হি যায়, ইয়াৰ িতাৰ্ি খকিাবেশৰ্ৰা েৰা আিম্ণ কৰ্ৰ। 

 

বেশা আৰু খৰািণ – আই ঔ! খকৰ্ন ভয় লগা কথা ! বকন্তু ইয়াক খকৰ্নগক প্ৰবতৰ্ৰাধ কবৰি েৰা যায়? 
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 গীবতকা – প্ৰথম্ আৰু মূ্ল কথা হিৰ্ছ  ৰৰ খভঁবি। ইম্াৰ্নই শবিশালী বযৰ্কাৰ্না বনম্া্ণৰ খভঁবি খিাৱা 

উবচত যাৰ্ত ই উলম্ব আৰু সম্ান্তৰাল দুৰ্য়াধৰণৰ চাে সিয কবৰি োৰ্ৰ। আৰ্কৌ বদ্বতীয় প্ৰৰ্য়াজনীয় কথা 

হিৰ্ছ িায়ু চলাচলৰ সুগম্ েথ। এই েৰ্থ িতািৰ চাে বকছু েবৰম্াৰ্ণ কম্াই খেলায়। েী লীয়া োইে, 

বযবিলাক মূ্ল অট্টাবলকাৰ েৰা বকছু েূৰত ৰ া িয়, ইৰ্য় িতািৰ অেৰকাৰী চাে কম্াই বেৰ্য়।  

 

ড
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 েীয়ৰূ্ – বকন্তু ম্নত ৰাব িলগীয়া েৰকাৰী কথাৰ্িা ি’ল, বভতৰুৱা চাক্সন োইে লগাৰ্লৰ্ি এই 

িযৱস্থা কায্যকৰী ি’ি আৰু িাবিৰৰ িতািক চােক িাধা বেয়া যাি।  
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 গীবতকা – ভাৰত চৰকাৰৰ এক সম্ীিা অনুসবৰ, ৩৮  ন চিৰ অবতশয় বিেদ্জনক ভূকম্পন 

এৰ্লকাত েৰ্ৰ। ভাৰতীয় উেম্িাৰ্েশৰ ৬০% ভূবম্ হিৰ্ছ ভূকম্প প্ৰৱণ আৰু লগৰ্ত অনযানয দুৰ্য্যাগ 

প্ৰৱণ। আম্াৰ খেশৰ খিবছভাগ জনসং যা েবৰদ্ৰতাৰ বচকাৰ। লগৰ্ত গাওঁ আৰু চিৰত েবৰকল্পনািীন  ৰ 

সজাৰ্িাও এিা কাৰণ যাৰ িলত প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগৰ িলত ম্ানুিৰ জীৱন িাবন িয়। লগৰ্ত 

চৰকাৰীভাৰ্ৱ দুৰ্য্যাগৰ খম্াকাবিলা িা সম্ু ীন খিাৱাৰ িাৰ্ি উেযিু েবৰকল্পনাৰ অভাৰ্ৱা এই িাবন 

বিব বনৰ অনযতম্ কাৰণ। 

 

খৰািণ – িয়, সঁচা কথা! ম্ই েিা এিা বৰে’ি ্অনুসবৰ খকৱল ভাৰতিৰ্্ নিয়, েবিণ েূি এবচয়াৰ ৮০% 

নগৰ চিৰ িনযাৰ কিলত েৰ্ৰ। খকৱল খসয়াই নিয়, ৪৫% চিৰ িনযাকৱবলত আৰু ১৪% েৰ্ৰ 

অবতিনযা কিবলত অঞ্চলত। অেূৰ ভবৱৰ্যৰ্ত আধাতগক খিবছ ভবৱৰ্যতৰ নগৰ চিৰ িনযা আিান্ত ি’িগগ। 

ইয়াৰ উেবৰও আিগাবনস্তান, খনোল, োবকস্তান আৰু উৰ্ত্ৰ ভাৰতৰ বিম্ালয় েেপ্ৰান্তৰ খিবছভাগ 

ভূবম্কম্পপ্ৰৱণ। খযৰ্য়ৰ্ি যৰ্থােযুি েবৰকল্পণা আৰু বিেে/ দুৰ্য্যাগৰ মু্ ামু্ব  ি’িগল উেযিু 

েবৰকল্পনাৰ েৰকাৰ।  

 

বেশা – খতৰ্নি’খল আবম্ বক কৰা উবচত? 

 



 
 

ড
০
 েীয়ৰু্ – সিনিম্তাশীল েবৰকল্পনাৰ িাৰ্ি প্ৰথম্  াে হিৰ্ছ ৰাবজযক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় েয্যায়ত দুৰ্য্যাগ 

সম্ূি বচবিত কৰা। বযৰ্কাৰ্না এৰ্কািা িসিাসকাৰী খগাি, চুিুৰী অথিা গাওঁ আথিা নগৰ েয্যায়ত 

দুিল্তা বিলাক যুবকয়াই খচাৱা উবচত। লগৰ্ত এই খগািসম্ূিৰ দুৰ্য্যাগগ্ৰস্ত খিাৱাৰ বকম্ান আশংকা আৰ্ছ 

খসয়াও েয্যাৰ্লাচনা কৰা উবচত। 
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 গীবতকা – ম্িানগৰত দুৰ্য্যাগৰ মু্ ামু্ব  ি’িগল আন্তঃগাঁথবন আৰু প্ৰথম্ অৱস্থাৰ সকীয়নীক ম্য্যো 

বেয়া িয়। দুৰ্য্যাগ েম্নৰ িাৰ্ি আন্তঃগাঁথবন শবিশালী খিাৱা ভীৰ্ণ প্ৰৰ্য়াজন। এই আন্তঃগাঁথবন দুই 

ধৰণৰ খিাৱা খে া যায়। প্ৰথম্ প্ৰকাৰৰ আন্তঃগাঁথবন হিৰ্ছ নেীিান্ধ, খ ৌৰ িাধাপ্ৰাচীৰ, অট্টাবলকাবিলাকৰ 

শি গাঁথবন আবে। বদ্বতীয় প্ৰকাৰৰ আন্তঃগাঁথবন হিৰ্ছ বিবভন্ন েবলবচ, আইন, আনুৰ্ম্ােন আবে। ইয়াৰ 

বভতৰত জনসাধাৰণক সৰ্চতন কৰ্ৰাৱা বিবভন্ন প্ৰয়াস, তথয আবেৰ সৰিৰাি, অট্টাবলকা আবেৰ িাৰ্ি 

বনয়ম্-কানুন, ভূবম্ িযৱিাৰৰ বনয়ম্ আবে েৰ্ৰ। 

 

খৰািণ – আবজকাবল গৃিবনম্্াণৰ িাৰ্ি েবৰৰ্ৱশিান্ধি বিবভন্ন নীবত বনয়ম্ ম্াবন চলা িয়। যাৰ িলত কাি্ন 

খগছ প্ৰেূৰ্ণ কৰ্ম্াৱাৰ খচষ্টা কৰা িয়। বিবভন্ন গােী বিলাকৰ্তা িহু প্ৰেূৰ্ণ কম্ কৰাৰ খচষ্টা কৰা হিৰ্ছ।  

 

বেশা – িাহ্! ম্ই এই আৰ্লাচনাৰ েৰা ভাৰ্লব বন নতুন কথা বশবকি োবৰৰ্লাঁ। ধনযিাে গীবতকা 

িাইৰ্েউ। ধনযিাে েীয়ৰূ্ আংকল। 

 

খৰািণ – বিক আৰ্ছ। আবম্ খতৰ্ন্ত  ৰগলৰ্ক যাওঁ। ধনযিাে। 
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০
 েীয়ৰু্ আৰু ড

০
 গীবতকা – ধনযিাে। আৰ্কৌ আবিিা। 

 

খৰািণ আৰু বেশা – বনশ্চয়! বনশ্চয়!! 

 

( গােীৰ শব্দ) 

 

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

 

প্ৰশ্ন ১. ‘য়াি্’ বক? 

 

উৰ্ত্ৰ – ন’ম্াড সকৰ্ল কবিয়াই হল িুৰা তম্বু ৰ। িাঁিৰ কাবি িযৱিাৰ কবৰ সজা িয়। 

 

প্ৰশ্ন ২. িত্ম্ান কালত খিাৱা দুিা ভয়ংকৰ িাবৰৰ্কনৰ নাম্ বক? 

 

উৰ্ত্ৰ – িাবৰৰ্কন ‘িাবভ্’ আৰু িাবৰৰ্কন ‘ইৰম্া’। 

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

 



 
 

 

 

 

 

 


