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Episode 14 : Universal Access to Modern Energy 

(ায়েন্স কমভউমনয়ক   ফপাযায়ভয ক্ষ ফথয়ক ফদফব্রত নাথ) 

 

নাটকঃ উত্তযণ 

চমযত্রঃ- 

শুব – ২৬ ফছয – মফয়দয় গয়ফলণাযত 

মফমন – ৬০ ফছয - শুবয জযাঠাভাই  

যভা – ৫৫ ফছয – ফজমঠভা  

অমনরফাফু – ৪৫ ফছয - মফময়নয প্রমতয়ফী  

অরুনফাফু – ৪৫ ফছয - সু্কর মক্ষক 

________________________________________________ 

 

মফমনঃ- মক, ফয শুব, উয়ঠ য়েমছ... যায়ত ঘুভ য়রা? 

শুবঃ- যাাঁ, মঠক আয়ছ... 

মফমনঃ- মকছু রুকমি ভয়র য়ি... 

শুবঃ- না, না, কার গযভটা একটু ফফম মছর ভয়ন য়ে।  

মফমনঃ- াখাটা চরমছর ফতা?  

শুবঃ- মকন্তু াখাটা এত আয়ে ঘুযমছর... ভয়ন য়ে ফবায়েয়জয ভযা।  

মফমনঃ- ফ আয ফমরনা, এত ফছয য এত ছুটছুমট কয়য মা  ফা কায়যন্ট এয়রা, ফদখ 

তায... ফফমযবাগ ভে ফতা ফরাডয়মডিং, আয ঝেফৃমি য়র ফতা কথাই ফনই... আয ফমটুকু 

ভয়ে থায়ক মটম্  মটম্  কযয়ছ, এভনই বয়েয়জয দা... 

শুবঃ- এটা আমভ ফদয়খমছ... মফদুযয়তয ভান ফফ খাযা।  

মফমনঃ- আয মক কময ফর... এই মনয়েই ছারায়ত য়ি; তা তুই এখন কথায়ে চরমর? 

াতকায়র?  

শুবঃ- বাফমছ মক ফজযঠু, এত ফছয য এরাভ, গ্রাভটা একটু ঘুয়য আম।   
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মফমনঃ- ফ মামফ এখন, চু কয়য ফস্  ফতা ফদমখ, ফতায ফেভা জরখাফায ফানায়ছ, ফখয়েমনয়ে 

ধীয়যুয়হ মামফ গ্রাভ ফদখয়ত, আমভই ঘুমযো আনফ তয়ক।  

শুবঃ- ফেভা আফায এত ফযে য়ত ফগর ফকন?  

যভাঃ- তুই এত ফছয য এমর ফদয়, আে এখায়ন ফ, ফখয়ে ফন...  

শুবঃ- মক কাণ্ড কয়যয়ছ ফগা ফেভা... এয়তা রুমচ, ফফগুনবাজা, আফায মভমি... ফাফায়য, কায়র 

আমভ এত খাইনা।    

যভাঃ-  এত মকছুয মক আয়ছ ফয, এই াভানয খাফায ফখয়ে ফন।  

শুবঃ- ফতাভযা খায়ফনা?  

যভাঃ- ফ আভযা খায়ফা এখন, তুই এখন খা ফদমখ।  

শুবঃ- (য়খয়ত ফখয়ত) একদভ না। আয ফখয়ত াযমছনা।  

মফমনঃ- মক ফম ফতাযা আজকারকায ফছয়রযা... আভায়দয কভ ফেয় ...  

যভাঃ- এই ুরু র... নায়দয কভফেয় ফমকছু বার মছর...  

শুবঃ- ফজযঠুয ফই অবযাটা এখন আয়ছ, আভায খুফ ভজা রায়গ... 

যভাঃ- আয ফমরনা, আয়ছ ভায়ন, মযটাোয কযায য আয ফফয়েয়ছ। কান এয়কফায়য 

ঝারাারা কয়য মদয়ি।  

মফমনঃ- আমভ ফতা মাই ফমর, ফতাভায কান ঝারাারা য়ে। 

(ঙ্গীত) 

শুবঃ- চর ফজযঠু ফফমযো যা মাক।  

মফমনঃ- যাাঁ, চরচর, ফতা তুই কত ফছয য গ্রায়ভ এমর?  

শুবঃ- মঠক ৫ ফছয য।  

মফমনঃ- অয়নকগুয়রা ফছয... ফদখ এয ভয়ধয চাযাটা কত ায়ে ফগয়ছ। 

শুবঃ- ফটা ফদয়খমছ, কত নতুন ফামে, দকান, যাোটা মকছুটা বার য়েয়ছ।  

মফমনঃ- ভানুয়লয অফো াোয়ি... ক’ ফছয আয়গ ফতা াকা ফামে ফরয়ত ায়ত ফগানাই 

কটা মছর... আয়য অমনর, কথায়ে চরয়র? 

অমনরঃ- কথায়ে আয জাফ? ... এই একটু যাাঁটাযাাঁমট কযমছ। তা এনায়ক ফতা মচনরাভ না...  

মফমনঃ- ইমন কায়ক ফরছ... আয়য  ফতা শুব... আভায়দয মনময়তয ফছয়র।  
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অমনরঃ- মনময়তয ফছয়র! দযায়খা, কত ফে য়ে ফগয়ছ।  

মফমনঃ- ফে শুধু মক ভাথায়ে য়েয়ছ, ফরখাোয়ত মফাযদ।  

অমনরঃ- তাই ফুমঝ, তা ফাফা, তুমভ মক কযছ এখন?  

মফমনঃ- ফতা এখন মফয়দয় থায়ক। খানকায মফশ্বমফদযারয়ে গয়ফলণা কযয়ছ। 

অমনরঃ- ফাফা, এ ফতা বীলণ খুময কথা। তা তুমভ ফকান ফদয় আছ?  

শুবঃ- আমভ জাভমামনয াভফে মফশ্বমফদযারয়ে আমছ মযাচম স্করায।  

অমনরঃ- খুফ বার। তা ফাফা-ভা কয়থয আয়ছন?  

শুবঃ- ফাফা-ভা করকাতায়তই আয়ছন।  

মফমনঃ- অমনরদা, আমভ শুবয়ক মনয়ে গ্রাভটা ঘুযয়ত ফফমযয়েমছ।  

অমনরঃ- তা ফফ, চর আমভ ফতাভায়দয য়ঙ্গ মাই।  

মফমনঃ- মনশ্চই মনশ্চই।  

শুবঃ- আছা, ফজযঠু, এই ুযয়না মফভমিয়যয ায় আয়গ একটা ফাগান মছর না?  

মফমনঃ- ফতায ভয়ন আয়ছ ফদকমছ।  

অমনরঃ- ফাগান ফয়র ফাগান, কত যকয়ভয পয়রয গাছ...  

শুবঃ- এখায়ন ফতা এখন ফ নতুভ নতুন ফামে ততযী য়ে ফগয়ছ! 

মফমনঃ- দত্তফাফু ফ মফমত্র কয়য মদয়ে য়য ছয়র ফগর...  

অমনরঃ- শুধু মক দত্তফাফুয ফাগান, আয ফয়রা, ফদখয়ফ গ্রাভটা কত ারয়টয়ছ।  

শুবঃ- ফই কথাই মছর ফজযঠুয য়ঙ্গ... আিা ফজযঠু, কায়র ফদখরাভ, আভায়দয ফাগায়নয 

আয়নক গাছারা ফনই। পাাঁকা জমভ য়য আয়ছ।  

মফমনঃ- মক আয কময ফর... আভায়দয ফে য়েয়ছ, ফতায দাদা াযামদন ফযফা মনেয ফযে, 

ফাগায়নয ফদখায়ানায ফকউ ফনই। গাছগুয়রা অয়নক ফুয়ো য়ে মগয়েমছর।  

শুবঃ- তা ই পাাঁকা জােগাে ফতা নতুন মকছু চাযাগাছ রাগায়না ফময়ত ায়য।  

মফমনঃ- কযয়ফা, কযয়ফা কয়য আয য়ে উঠরনা, যীযটা আজকার আয বার মায়িনা।  

শুবঃ- আিা, যান্নাঘয়যয ায়য জায়েগাটায়ে অয়নক কাঠ জয়ো কযা আয়ছ ফদখরাভ, গুয়রা 

মদয়ে মক যান্না কযা য়ে?  

অমনরঃ- গ্রায়ভ ফতা এখন কাঠ আয কেরাই বযযা।  
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মফমনঃ- আয, ফযয়ন ফমটুকু ফকযমন াো মায়ে তা ফতা আয যান্না কযা মায়েনা, কায়যয়ন্টয 

মা অফহা ফদখমর ফতা, এই আয়ছ, এই ফনই, আয থাকয়র ফবায়েয়জয অফহা খাযা।  

শুবঃ- আিা এখায়ন এখন গযা আয়মন?  

অমনরঃ- যাাঁ। এয়য়ছ, আফায আয়মন।  

শুবঃ- মঠক ফুঝরাভ না। 

মফমনঃ- মকছু মকছু ফামযয়ত এয়য়ছ, মকন্তু ভযা মক জামন... ফডমরবামযয ফরায়কযা গ্রায়ভয 

ফবতয়য আয়তই চায়েনা... ফই ফাস্ট্যাড ফথয়ক চায মকরমভটায যাো, মমরন্ডায মনয়ে আা 

মক ভুয়খয কথা... 

শুবঃ- ফইজয়নয ফেভা ফদখরাভ কায়থয উনুয়ন রুমচ বাজমছর।  

মফমনঃ- মক আয কযফ ফর...  

শুবঃ- মকন্তু কাঠ ফা কেরা – এইফ জ্বারামন ফযফায অস্বাহযকয  মফদজনক। ফদখা ফগয়ছ, 

প্রমত ফছয াযা ৃমথফীয়ত গয়ে প্রায়ে ৩৫ রক্ষ ফরাক এইফ জ্বারামন দূলয়ণয কাযয়ন ভাযা 

জাে।  

অমনরঃ- ফয়রা মক!  

শুবঃ- আয এই ফম ফরমছয়র এখায়ন কায়যয়ন্টয করুন দা... শুধু এই গ্রায়ভ নে, াযা 

ৃমথফীয়ত এক চমি ফকামট  ফরাক ইয়রমিমমটয ফকায়না ুমফধা ায়েনা, আয প্রায়ে একয়া 

ফকামট ফরাক মনম্নভায়নয মফদুযৎ মযয়লফায অন্তগমত। প্রাে মতনয়া ফকামট ভানুল কেরা, 

কাঠকেরা, এই জাতীে জ্বারামনয াায়ময গৃস্থামরয কাজ চারাে।  

মফমনঃ- এফায ডান মদয়ক চর। 

শুবঃ- আয়য মনতাই ফজযঠুয চায়েয ফদাকানটা এখয়না যয়েয়ছ ফদখমছ।  

অমনরঃ- মদকানটা আয়ছ ফয়ট, মকন্তু মনতাই আয ফনই।  

শুবঃ- তাই? কয়ফ চয়র ফগয়রন?  

অমনরঃ- ফছয দুয়েক র, পুসু্ফয়য ফকায়না একটা ফযাগ য়েমছর। 

মফমনঃ- যাাঁ। ভানুলটা ফয়ো বায়রা মছর, অকায়রই চয়র ফগয়রন ফরা মাে, ফছয ৫৫ য়েমছর। 

শুবঃ- ফদাকান এখন ফক চারাে? 
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মফমনঃ- য ফছয়র, তা ফমফ মক ফদাকায়নয ফফয়ে মকছুক্ষণ? আমভ আফায একটানা াাঁটয়ত  

ামযনা।  

শুবঃ- যাাঁ। চয়রা একটু ফম।  

অমনরঃ- তা ফাফা, একটু চা চরয়ফ নামক?  

শুবঃ- যাাঁ, ফটা ছরয়ত ায়য।  

অমনরঃ- এমদয়ক মতনমট চা ফদ ফয যতন।  

শুবঃ- এখায়ন এখয়না কেরায উনুন।  

মফমনঃ- ফররাভ ফতা, মররূাে ফ, তাছাো এইটুকু চায়েয ফদাকান ক’ো আয ফর, এমক 

ফতায করকাতা না জাভমামন... 

শুবঃ- একটা অদু্ভত ফযাায মক জায়না ফজযঠু, এই ফম গ্রায়ভ ফদখরাভ এখয়না ভানুল অস্বাস্থযকয 

জ্বারামন মদয়েই কাজ চারায়ি, অয়নক য়য এভনমক করকাতায়ত এই ছমফ ুযুময 

াোইমন। 

অমনরঃ- ফর মক! 

শুবঃ- যান্নাফান্না, গৃস্থামরন কাজ, আয়রায প্রয়োজন ফভটায়ত, ফমাগায়মাগ ফযফস্থাে, উৎাদন 

ফযফস্থাে মামিক মিয প্রয়োজয়ন, আধুমরক মিয ফযফায়য অয়নক ফদ মফয়ল কয়য দমক্ষণ 

এমো  ফ াাযা ক্রামন্তগুয়রা অয়নক মমছয়ে আয়ছ। 

অমনরঃ- এই ফম শুব, ধয, গযভ গযভ চা... 

শুবঃ- যাাঁ, কাকু মদন মদন ... 

মফমনঃ- করকাতায কথা মক ফমন ফরমছমর? 

শুবঃ- যাাঁ, করকাতা য়যয পুটায়ত ফমফ আশ্রেীন ভানুয়লযা ফা কয়য, তাযা ফতা ফয়টই, 

এখয়না চায়েয ফদাকান, খাফায়যয ফদাকান, রমি ফা অয়নক ফামেয়ত অস্বাস্থযকয কায়ঠয 

জ্বারামনয ফযফায চরয়ছ।  

মফমনঃ- দূলয়ণয এটা একটা কাযণ তায়র... 

শুবঃ- অফযই, এই ফম মনতাই কাকুয কথা ফরয়র, আভায ফতা ভয়ন য়ে মদয়নয য মদন এই 

কাঠকেরায উনুয়নয মফলাি ফধাাঁোে নায পুপুয়য ক্ষমত য়েয়ছ।    

অমনরঃ- এমদকটা ফতা বাফা য়েমন। 
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মফমনঃ- তুই ফতা বে ধমযয়ে মদমরয়য... ফতায ফেভায়ক মনয়ে মচন্তাে েরাভ। মদয়নয অয়নকটা 

ভে ফতা ঐ কাঠকেরা, ফকয়যাময়নয ফধাাঁোয ভয়ধয কাটায়ছ ভানুলটা।  

শুবঃ- আয়যকটু আয়গই াফধান ো দযকায মছর।  

অমনরঃ তুমভ ফরছ ফয়ট, আভযা না ে কি কয়য গযা জগাে কযয়ফা... মকন্তু অনযযা... ফমভন 

ধয়যা এই যতন, অভয়রয মক জান... দামযদ্র্যই এফ মকছুয ভূয়র।  

শুবঃ- এয একটা অনয মদক আয়ছ কাকু, 

অমনরঃ- ফমভন...  

শুবঃ- অস্বাস্থযকয জ্বারামন ফযফায একটা ফদয়য ামফমক মযকাঠায়ভায অবায়ফই ঘয়ট – মায 

ভূয়র দামযদ্র্য  অনুন্নেন। অনুন্নত তৃতীে মফয়শ্বয আয মকছু উন্নেনীর ফদগুমরয়তই এই 

ভযা ফয়থয়ক প্রকট। মকন্তু ভজায ফফায য়ি, দামযদ্র্য ফমভন একটা ভযায ভূয়র, এই 

ভাজগুয়রায কাযয়ণ দামযদ্র্য ফথয়ক ভুমিয যাো ক্রভ ঙু্কমচত য়ি।  

অমনরঃ- মঠক ফুঝরাভ না, মফমঝয়ে ফরত।  

মফমনঃ- আমভ...  

শুবঃ- ফযাাযটা ফফ জমটর। আমভ জ কয়য ফরয়ত ফচিা কযমছ। উন্নেয়নয ভাকামঠ মদয়েই 

দামযদ্র্য ভুমিয ভান মনধমাযন কযা মায়ে আয ফক্ষয়ত্র ফয়থয়ক গুরুতফূনম য়ি একটা ফদয়য 

ভানফ উন্নেয়নয ূচক আয ফই ফদয়য ামফমক উৎাদন – কমল, মল্প, মযয়ফা, মযকাঠাভ 

ফা ফক্ষয়ত্রই। এটা খুফই স্বাবামফক ফম ফজফ ফদ কৃমল  উৎাদন ময়ল্প আধুমনক মিয 

ফযফায মত ফফম ফখায়ন উৎাদন তত ফফম। মিতীেত গৃস্থামরয়ত  ফযফা ফক্ষয়ত্র 

আধুমনক স্বাস্থযম্মত মিয ফযফায স্বাস্থয  ভে দুয়ক্ষয়ত্রই অগ্রামধকায াো মাে। ফমভন, 

এই মনতাই, কাঠকেরায ফদয়র  মমদ এর ম মজ গযা ফা ফায়োগযা ফযফায়যয ুমফধা ায়ে, 

তায়র য স্বাস্থয  ফযফায ভুনাপা দুয়ক্ষয়ত্রই ুমফধাজনক জােগাে থাকয়ফ। এই ফম গ্রায়ভ 

মটভমটয়ভ আয়রায পয়র ফাযই ক্ষমত য়ি, ফমভন ফািায়দয োশুনায ক্ষমত, দৃমিমিয 

ক্ষমত। উন্নত মফদুযত মযয়ফা এই ক্ষমত ফন্ধ কয়য ভানফম্পদ উন্নেয়নয থ ুগভ কয়য 

তুরয়ত ায়য, কৃমলয়ত আধুমনক মিয ফযফায উৎাদন ফহুগুণ ফামেয়ে মদয়ত ায়য। কুমটয 

ময়ল্প, ফছাট ফযফাে খাদয িংযক্ষণ – প্রমতমট ফক্ষয়ত্র দূলনীন, আধুমনক মিয প্রয়োজন 
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অনস্বীকামম। ভানুয়লয জীফনমাত্রায ভান, কৃমল উৎাদন, মল্প উৎাদন, মযয়লফা, মযকাঠায়ভা- 

ফ ফক্ষয়ত্রই উন্নেয়নয অথম  দামযদ্র্ভুমি...  

অমনরঃ- তায়র ফদখা মায়ছ গমযফ ভানুল আধুমনক মিয ফযফায়যয ুয়মাগ ফথয়ক ফমেত 

োে- দামযদ্র্য, ফযাগ-ফযামধ ফথয়ক ভুমি ায়িনা।  

শুবঃ- দামযদ্র্ভুমি ছাো আয একটা গুরুত্বূনম মদক র আধুমনক মিয ফযফায দূলয়ণয 

ভাত্রা কভায়ত াাময কয়য, এই ভুূয়তম ফমটা াযা ৃমথফীয জনয খুফ খুফ দযকায।  

মফমনঃ- জ্বারামনয প্রয়োজন মফয়ল কয়য আভায়দয এইফ গ্রায়ভ ভানুল মনমফমচায়য গাছ 

কাটয়ছ।  

শুবঃ- ধয, মমদ প্রমতটা ফামেয়ত দূলনীন, আধুমনক জ্বারামনয ফযফস্থা ে, তায়র কত গাছ 

ফাাঁয়চ।  

অমনরঃ- অুখ-মফুখ কভ য়ফ।  

শুবঃ- অফযই।  

মফমনঃ- ফবয়ফ ফদখায ফযাায ফয়ট... আয়য অরুন, এয়া, এয়া, আরা কমযয়ে মদ, আভায 

বাইয়া, জাভমানীয়ত গয়ফলণা কযয়ছ।    

অরুনঃ- নভস্কায। 

শুবঃ- নভস্কায। 

মফমনঃ- তরুণ, আভায়দয াইসু্কয়রয মক্ষক, যােন োে, ফে বার ফছয়র।  

শুবঃ- আিা, আিা। 

অমনরঃ- আভযা ফফ একটা গুরুতফূনম ফযাায়য কথা ফরমছরাভ- এই ফম গ্রায়ভয ভানুয়লয 

জ্বারামনয ভযা, দূলণ এইফ।  

অরুনঃ- আমভয়তা মচন্তা কময, আমভ মক ফমাগ মদয়ত াময আরচনাে? 

শুবঃ- , মনশ্চেই, মনশ্চেই।  

অমনরঃ- আিা শুব, এতক্ষন ফমফ কথা র, আয়গ ফতা কথন এবায়ফ বামফমন ফা এত তথয 

... তা তুমভ এত ফ তথয কথায়ে ফয়র?  

শুবঃ- তথয খুফ মনয ফযাায কাকু, আমভ আয়র খুফ জ কয়য ফযাাযগুর ফরায ফচিা 

কয়যমছ... আয়র এটাই ফতা আভায গয়ফলণায মফলয়ে।  
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অমনরঃ- তা ফুমঝ? 

মফমনঃ- ফুঝরাভ ফতা, কাঠ, কাঠকেরা, এয়ফয ফদয়র যান্নায গযা ফযফায কযা কত 

ুমফধাজনক, এই মটম্ মটয়ভ আয়রায ফদয়র উজ্জ্বর আয়রা, চায়লয কায়জ, করকাযখানাে উন্নত 

ভায়নয মিয ফযফায আভায়দয স্বাস্থয, ম্পদ, ফমকছুয জনযই খুফ দযকায।   

অমনরঃ- আয দূলণীন ৃমথফীয জনয...  

শুবঃ- দূলণীন ৃমথফীয জনয অফযই। আজকার ফম ুস্থামে উন্নেয়নয কথা ফরা য়ি 

ফয়ক্ষয়ত্র আধুমনক মিয ফযফায অতযন্ত প্রামঙ্গক। 

অরুনঃ- কেরা, ফকয়যামন এজাতীে মফবা জ্বারামনয বাণ্ডায পুমযয়ে আয়ছ। তাই নজয মদয়ত 

য়ফ ূণমনফীকযণ ফমাগয মিয। ফমভন – ফৌযমি ইতযামদয মদয়ক।  

শুবঃ- মঠক তাই।       

মফমনঃ- যাাঁ। এফ ুমফধা ফকাথায়ে? গ্রায়ভ ফতা এফ নাগায়রয ফাইয়য; তয়ফ ফদখ, আমভ, 

ফতায অমনরকাকা, ফা এই অরুণ, আভযা েয়তা কয়িৃয়ি গযা ফজাগাে কযরাভ, মকন্তু, গ্রায়ভয 

ফামক ফরায়কযা, গমযফ ফরায়কযা, তায়দয াভথময ফকাথায়ে? আয কায়যয়ন্টয কথা... দ ফছয 

ধয়য ছুটছুমট আয়ফদন –মনয়ফদয়ন কয়য গ্রায়ভ কায়যন্ট এয়রা, ফদখমছ ফতা অফস্থা... যকাযই 

ায়য এফ কযয়ত... ফকামট ফকামট টাকায ফযাায... 

অমনরঃ- আয মতমদন তা না য়ি, গযীফ ভানুল ফম মতমভয়য মছর, ফই মতমভয়যই য়য 

থাকয়ফ... 

শুবঃ- তায ভায়ন ফই অফস্থা, আভযা য়ে থাকফ অনুন্নত, দামযয়দ্র্য অশুব চয়ক্র ঘুযয়ত থাকফ।  

অমনরঃ- ফটা ফতা কাভয নয়ে। মকন্তু... 

শুবঃ- আনাযা মকছু ভয়ন কযয়ফন না, আভায়দয ভযাটা কথয়ে জায়নন ফতা... আভযা 

ফয়ে ফ দাে যকায়যয য ফছয়ে মদয়ত ফে বারফাম... 

মফমনঃ- ফটা তুই ভি ফমরমন... মকন্তু মফদুযত উৎাদন, মযফণ, গযা যফযা... এফ 

ফতা আভায়দয ভয়তা াধাযণ ভানুয়লয ায়ধযয ফাইয়য... 

শুবঃ- ভানমছ, যকায়যয দামেত্ব অয়নকটাই, মকন্তু খুফ ফছায়টা কয়য য়র আভায়দয ফম 

এয়কফায়য মকছু কযায ফনই তা ফতা নে।  

মফমনঃ- মঠক ফুকজরাভনা।  
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শুবঃ- আভায়দয এই গ্রাভ মদয়েই শুরু কযা ফময়ত ায়য। দুয়টা েয়য কাজ কযা মাে।অপ্রথভ 

কাজ ভানুলয়ক য়চতন কযা, আয ফটা ফতা কযাই মাে, তায়ত ফতা খযচ মকছুই ফনই।  

অরুনঃ- আয মিতীে?  

শুবঃ- মকছু মফকল্প থ আয়ছ, খযচ আাভময নে।  

মফমনঃ- ফমরস্  মকয়য? মফদুযত, যান্নায গযা, এয়ফয মফকল্প? 

শুবঃ- শুধু মফকল্প নে, আধুমনক, মনযাদ, দূলণীন এফিং অফযই রাবজনক।  

অরুনঃ- আমন মক ফৌয মফদুযয়তয কথা ফরয়ছন?   

শুবঃ- শুধু মফকল্প নে, আধুমনক, মনযাদ, দূলণীন এফিং অফযই রাবজনক।  

মফমনঃ- ম্ভফ এই গ্রায়ভ এইফ ফযফস্থা কযা ?  

শুবঃ- অম্ভফ মকছু নে।  

অরুনঃ- মকন্তু মিামত চাই, প্রমুমি যাভম চাই।  

অমনরঃ- ফ ফতা ফয়ট, তাছাো টাকা ো তাই চাই।  

শুবঃ- ফৌযমফদুযৎ ফা ফায়োগযা িংক্রান্ত প্রমুমিয ফযাায়য আমভ াাময কযয়ত াময।  

মফমনঃ- আয টাকা ো ?   

শুবঃ- এইফ ফযাায়য যকায ফা অনয ফকান ফফযকাময িংস্থা ফথয়ক আমভ পায়ন্ডয ফযফস্থা 

কয়য মদয়ত াময।  

অরুনঃ- এয়তা খুফ আনয়িয ফযাায।  

মফমনঃ- মকন্তু তুই ফম ফরমর, তুই কারয়কই করকাতা মপযমছ।  

শুবঃ- ফটা মঠকই, কারয়ক আভায়ক মপযয়ত য়ফ। করকাতাে মকছু কাজ আয়ছ। এই মদন 

য়নয়যায ফযাায। তাযয আমভ গ্রায়ভ মপয়য ফ ফযফস্থা কযয়ত াময, আয করকাতাে 

থাকাকারীন পান্ড ফমাগায়েয ফযফস্থা, আা কময কয়য ফপরয়ত াযফ। মকন্তু গ্রায়ভয কাজটা 

ফতা আভায একায য়ক্ষ কযা ম্ভফ নে।  

অরুনঃ- আভযা আমছ, আভযা ফাই আমছ, আনায ায়থ এই ফযাায়য, এত বায়রা একটা 

উয়দযাগ, আয শুধু আভযা নই, আমভ আভায সু্কয়রয ছাত্র-ছাত্রীয়দয এই ফযাায়য মুি কযয়ত 

চাই। আগাভী প্রজন্ময়ক এই অতযন্ত প্রয়োজনীে ফযাায়য য়চতন কযা  প্রমমক্ষত কযা ফতা 

আভায়দয দামেত্ব।  
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শুবঃ- এটা অতযন্ত দথমক বাফনা, দূলয়ণয কফয়র ো ৃমথফীয়ক যক্ষা কযা তরুণ প্রজয়ন্ময 

দামেত্ব।  

মফমনঃ- আিা, ফতাযা ফম ফৌযমফদুযত ফা ফায়োগযায়য কথা ফরমছ,। ফটা মদয়ে মক গ্রায়ভয 

ফ ফামেয়ত আয়রা ফা যান্নায গযায়য ফযফস্থা য়ফ ?  

অমনরঃ- আমভ ফটাই বাফমছ। 

শুবঃ- প্রথয়ভ আভযা ফছাট কয়য শুরু কযফ। ইিংযামজয়ত মায়ক ফয়র Pilot Project। মমদ 

আভায়দয Project পর ে তায়র আয পান্ত আায যাো খুয়র মায়ফ।  

অরুনঃ- আয গ্রায়ভয ভানুল উৎা ায়ফ, উকৃত য়ফ।  

শুবঃ- যাাঁ, এই উয়দযাগ অয়নক ম্ভাফনায যাো খুয়র মদয়ত ায়য।  

অমনরঃ- ফমভন, একটু ফর।  

শুবঃ- এই একটু আয়গ আনাযা ফরমছয়রন গযা মমরন্ডায ফয়ে মনয়ে আায ঝায়ভরা 

এোয়নায জনয আনাযা এখন ফই ভান্ধাতায আভয়রয কাঠকেরা আয কায়ঠয আগুয়নই 

বযা কযয়ছন, তায ভায়ন গ্রায়ভ আয ফফ মকছু মযফায থাকয়তই ায়য। মায়দয াভথময 

থাকা য়ে আজ তাযা ুযায়না  অস্বাস্থযকয দ্ধমতয়ত ঘয গৃস্থামরয মিয প্রয়োজন 

ফভটায়ি।  

অরুনঃ- অয়নয়ক আফায নতুন প্রমুমি ফযফায কযয়ত বে াে।  

মফমনঃ- মকছু ভানুল আফায খযয়চয বয়ে মমছয়ে আয়। 

শুবঃ- এয়ক্ষয়ত্র দযকায য়চতনায প্রায, অরুনফাফু এয়ক্ষয়ত্র গুরুত্বূণম খফয মনয়ত ায়যন। 

আনায ছাত্র-ছাত্রী  গ্রাভফাীয়দয ভয়ধয য়চতনতা প্রায়যয কাজটা আমন এখনই শুরু 

কযয়ত ায়যন।  

অরুনঃ- এ ফযাায়য আমভ একবাগ আগ্রী। মকন্তু তায আয়গ মফলেটা আমভ মনয়জ বায়রাবায়ফ 

ফুঝয়ত  যফতমী দয়ক্ষগুয়রা জানয়ত চাই। 

শুবঃ- মনশ্চই, মনশ্চই, তা আমন মফয়কয়র একফায আুন না ফামেয়ত, আভায Lap-Top এ 

মফলয়ে প্রচুয তথয আমন ায়ফন। 

মফমনঃ- যাাঁ, চয়র এয়া, অরুন। 

অরুনঃ- যাাঁ, তায়র মফয়কয়রই আমছ। 
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শুবঃ- য়চতনতায াাাম আভযা মমদ প্রয়জক্টটা মতয মতয ফােয়ফ রূােন কযয়ত াময, 

অয়নক ভানুলই আধুমনক মি ফযফায়য উৎামত য়ফ এফিং তায়ত ফাতায় দূলয়ণয মযভাণ 

কভয়ফ।  

অমনরঃ- আয তখনই অয়নয়কয জেতা, বে এইফ ফকয়ট মায়ফ।  

মফমনঃ- মচযকারই ফতা অয়নক ফে ফে কাজ এইবায়ফ ফছাট ফছাট দয়ক্ষয়য ভাধযয়ভ পর 

য়েয়ছ।  

শুবঃ- এইবায়ফই কয়রয উয়দযায়গই ২০৩০ ায়রয ভয়ধযই মফয়শ্বয ফ ভানুল আধুমনক মিয 

ফযফায়যয ুয়মাগ ফয়ত ায়য, আয াযা ৃমথফীয়ত মি ফক্ষয়ত্র মত মফমনয়োগ ে, তায ভাত্র 

মতন তািং ভূরধন মফমনয়োগ কয়যই এই রক্ষযভাত্রা ফছাাঁো ম্ভফ। যাষ্ট্রিংঘ ২০০০ ায়র ফম 

Eight-Point Agenda গ্রণ কয়যয়ছ, আধুমনক মি ফযফায়যয ুয়মাগ ফ ভানুল মমদ না 

াে, তায়র ফ রক্ষযভাত্রা ূণম য়ফনা, তাই আভায়দয গ্রাভগুয়রায়ত য়চতনতা ফামেয়ে এই 

উয়দযাগ পর কযায ফচিা কযয়ত য়ফ। 

অরুনঃ- আভযা গ্রায়ভ য়চতনতায প্রায ঘমটয়ে আাফাদী য়তই াময। 

মফমনঃ- মনশ্চই, মনশ্চই, বমফলযৎ প্রজয়ন্ময প্রমত এটা আভায়দয কয়রয একটা দামেত্ব, মফয়কয়র 

এয়া তায়র এখন ঠা মাক। 

শুবঃ- যাাঁ, যাাঁ, ঠা মাক। 

ঙ্গীত  
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