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Episode No. – 17  

 

Water & Life 

 

সায়েন্স কমিউমিয়কটস স ফ ারায়ির পয়ে ফসৌিয ভট্টাচার্ স  

 

চমরত্র  ১। প্রশান্ত – মশেক  

 ২। ভযািওলা – পাড়ার বামসন্দা  

 ৩। িা – প্রশান্তর িা  

 ৪। বাবা – প্রশান্তর বাবা  

 ৫। রমিত শি সা - ইঞ্জিমিোর  

 ৬। মবজে ফসি  - প্রধাি মশেক 

 ৭। সুিন্ত - ছাত্র 

 ৮। কালাি - ছাত্র  

 ৯। গীমতকা - ছাত্রী 

 ১০। সিাতি - সু্কয়লর দায়রাোি  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
দদদদদ – দ  

 

[প্রশান্ত, মবদযালয়ের পমরয়বয়শর মশেক শিয়র মিজস্ব ফ্ল্যাট। ফসখায়ি উমি একাই থায়কি। এখি 

চলয়লি ফদয়শর বামড়।] 

[টটটটটটট টটটট , টট টট ………………] 
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প্রশান্ত : (ফ ায়ি কথা বলয়ছি) – িা, আমি আসমছ। ফতািার িায়তর খাবার অয়িকমদি খাওো 

িয়েমি। ফতািায়দর জিয একটা ভায়লা ফিাবাইল ফ াি মকয়িমছ। আর ঘণ্টা খায়িয়কর 

িয়ধয ফপৌৌঁয়ছ র্াব। লুমচ ......... (ফ াি কাটার টু... টু... শব্দ) িযায়লা, িযায়লা ...... িযা......ফলা 

......., িা শুিয়ত পাচ্ছ এবার। িযা াঁ, এক িাস িত ছুটট  িযা াঁ,. িা এক িাস.....  

 

(ফেশয়ি ফেি থািল, ফলাকজি ওঠািািার শব্দ, ফচাঁ চায়িমচ)  

 

প্রশান্ত : (একটা দীঘ স মিিঃশ্বাস ফছয়ড় মিয়জর িয়ি িয়ি বয়ল উঠল), আিঃ ............, এখায়ি এয়স 

ফর্ি ধয়র প্রাণ ম য়র এয়লা। (বয়ল ভযািওলায়ক বলল) ভাই র্ায়ব ? 

ভযািওলা : িযা াঁ বাবু র্ায়বা, বসুি। বাবু ফচিা ফচিা লাগয়ছ। িাোরিশাই িামক?  

প্রশান্ত : তািয়ল মচিয়ত ফপয়রছ ফদখমছ। তারপর ফকিি আয়ছা বল। এমদয়কর খবর বল। 

ভযািওলা : আিরা ঐ একই রকি আমছ ফগা বাবু, আিায়দর জীবয়ি ফতা আর ফকাি িতুি ফিই ফগা 

বাবু। তয়ব গ্রায়ি মক একটা বড় বাজার িয়ব। তাই কিল বাবুয়দর ফসই মবশাল পুকুরটা 

ভরাট কয়র বামড় ততমর িয়ব। ঐখায়ি িামক খবু সস্তাে সবরকি ঞ্জজমিস পাওো র্ায়ব, 

একদি শিয়রর িতি। আিায়দর আর শিয়র ফর্য়ত িয়বিা।   

প্রশান্ত : মক বলছ মক? সব সিাশ .................. 

ভযািওলা : ফকি বাব?ু ওখায়ি সস্তার ঞ্জজমিস পাওো র্ায়বিা? তািয়ল মক অিয মকছু িয়ব? আিায়দর 

ফবাকা বািায়চ্ছ?   

প্রশান্ত : এতই র্খি বাজার করার শখ ফতা র্াও িা শিয়র মগয়ে থাক, গ্রায়ি আছ ফকি বাপু ? ওরা 

মিয়থয বলয়ছ িা ...... তয়ব এই জীবন্ত গ্রািটায়ক গলা টটয়প ফিয়র ফ রয়ত আসয়ছ।  

ভযািওলা : িায়ি ?  

প্রশান্ত : ওসব ফতািার ঘয়ট এত তাড়াতামড় ঢুকয়ব িা। দা াঁড়াও, দা াঁড়াও, বযাস বযাস, কত ফদব ?   

ভযািওলা : পয়িয়রা টাকা।    

প্রশান্ত : এই িাও। পাাঁচটা টাকা দাও।  

ভযািওলা : বাবু সকাল ফথয়ক বউমি িেমি, খুচয়রা ফিই।  

প্রশান্ত : আিার কায়ছও খুচয়রা ফিই। টঠক আয়ছ ওটা তুমি ফরয়খ দাও। 

ভযািওলা : আপিায়দর িঙ্গল ফিাক ্ বাবু। আমি বরং আপিায়ক পয়র ঐ িতুি িায়কসয়টর 

জােগাটায়ত  মিয়ে র্াব। ফগাটা গ্রাি আিয়ন্দ ফিয়ত আয়ছ ঐ বাজায়রর আশাে।  

প্রশান্ত : িা, ও িা, ফকাথাে ফগয়ল সব?  

প্রশান্তর িা : প্রশান্ত। বাবা এয়সমছস, আে আে। 

প্রশান্ত : িা, বাবা ফকাথাে ফগয়ছ ফগা ? ফদখমছ িা ফতা ?  

প্রশান্তর িা : তার কথা আর বমলস িা, তুই আসমছস শুয়ি িাছ মকিয়ত ফগয়ছ, সয়ঙ্গ আবার 

শি সাবাবুয়কও মিয়ে ফগয়ছ।  

প্রশান্ত : শি সাবাবু ? উমি আবার ফক ? িা ফতািার জিয একটা ভায়লা ফিাবাইল ফ াি এয়িমছ।  

প্রশান্তর িা : কথা পয়র িয়ব বাবা। আয়িক সকায়ল ফবমড়য়েমছস, আয়গ িায়ত িুয়খ জল মদয়ে দুয়টা 

ফখয়ে ফি। পয়র সব বলমছ।   

(জয়লর শব্দ, িাত-িুখ ফধাোর শব্দ) 
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প্রশান্ত : িা খাবার দাও। মক কয়রয়ছা ? কতমদি ফতািার িায়তর লুমচ খাইমি ফগা।  

প্রশান্তর িা : ফতার পছয়ন্দর লুমচই করলাি। 

প্রশান্ত : আিা ...... কতমদি ফতািার িায়তর লুমচ খাইমি ফর্।  

(রান্নাঘয়র থালাবাসয়ির শব্দ)   

প্রশান্তর িা : এই ফি বাবা, খা। তুই কত ফরাগা িয়ে ফগমছস ফর। খাওো-দাওো মক টঠক িত কমরস িা। 

কত কয়র বলমছ আিাে মিয়ে চল, মকছুয়তই আিায়ক মিয়ে র্ামব িা। 

প্রশান্ত : িা, শিয়র ফগয়ল ফতািায়দর দি বন্ধ িয়ে র্ায়ব। এয়তা ফখালা-ফিলা পমরয়বয়শ থাকা 

ফতািায়দর অভযাস। পারয়ব িা ফতািরা। আিার মক একা একা থাকয়ত ভাল লায়গ বল? 

আিারও ফতা ইচ্ছা কয়র ফতািায়দর সয়ঙ্গ এক সায়থ থাকয়ত। মকন্তু উপাে ফিই। মক কমর 

বল ? শিয়র মিয়ে ফগয়ল ফতািরা মকছু মদয়ির িয়ধযই অসুস্থ িয়ে পড়য়ব।  

প্রশান্তর িা : তা আিায়দর িা িে িাই বা মিয়ে ফগমল, এবার ফতা একটা মবয়ে কর ....... জামিস ফতার 

বাবা একটা ভায়লা ফিয়ে ফদয়খয়ছ। শুয়িমছ ভায়লা ফদখয়ত, ফলখাপড়া িামক ফবশ 

অয়িকটা কয়রয়ছ।   

প্রশান্ত : (গলা চমড়য়ে) িা ......, আবার শুরু কয়রয়ছা ? একটু ফখয়ত ফদয়ব শামন্তয়ত। আিা ............ 

মক দারুণ িয়েয়ছ, আিা ......।  শিয়র এয়তা বড় বড় ফদাকায়ির লুমচ খাই তয়ব এত ভায়লা 

ফকাথাও পাইিা। ফসই একই রকয়ির স্বাদ। ফছাটয়বলার কথা খুব িয়ি পয়ড় ফগল আমি 

লুমচ ফখয়ত বােিা করতাি, আর বাবা আিাে রাগায়তা।     

(দরূ ফথয়ক কান্নার শব্দ ফভয়স আসয়ছ)  

 

প্রশান্তর িা : মক িল ফখাকা ? ফখয়ত ফখয়ত ফথয়ি ফগমল ?  

প্রশান্ত : িা, ঐ কান্নার শব্দটা ফকাথা ফথয়ক আসয়ছ ? 

প্রশান্তর িা : আর বমলস িা, ফসমক সব সিায়শর কাণ্ড, মিমখয়লর ফছয়ল রমি,  ুট ুয়ট ফছয়লটা, ফসমদি 

শযািলয়দর পুকুয়র ডুয়ব িারা ফগয়ছ। ওয়দর একটাই িাত্র ফছয়ল ।  

প্রশান্ত : ফসমক ফগা ? ফছাটয়দর ফতা একটু ফচায়খ ফচায়খ রাখা দরকার বল। েমতটা কার িল ? 

প্রশান্তর িা : মক বলয়বা। িা ফগা িা। ভগবািই জায়িি মক িয়চ্ছ। পমরবারটার ওপর কার ফর্ কুিজর 

পড়ল, ফক জায়ি। সািয়ির বুধবার ঐ পুকুর পুয়জার আয়োজি করা িয়েয়ছ।  

প্রশান্ত : িা ....... মকসব অববজ্ঞামিক কথাবাত সা বলছ। এগুয়লা বলয়ত িািা কয়রমছ িা ফতািাে। 

পুকুয়র ফছাট বাচ্ছারা পয়ড় ফগয়ল িারা ফতা র্ায়বই, এটাই স্বাভামবক। এর মপছয়ি 

ফতািায়দর ঠাকুর ফদবতার ফকাি সম্পকস িাই।   

প্রশান্তর িা : ও তুই বুঝমব িা, বাবা। তুই আজকাল কার ফছয়ল, ঠাকুর ফদবতার কুিজর এসব ফতারা 

িািমব ফি ? ফতায়ক আমি ফবাঝায়তও পারয়বা িা। এসব পুরয়িা কাল ফথয়কই ফলায়করা 

মবশ্বাস কয়র আসয়ছ, আমি আর মক কয়র অমবশ্বাস কমর বল ? ফি তুই ভায়লা কয়র খা। 

আর দুয়টা লুমচ মদই?   

প্রশান্ত : আমি ফতািায়ক বুঞ্জঝয়ে পারয়বা িা। ফকায়িামদি ফকাি ঠাকুরয়ক তুমি মিয়জর ফচায়খ 

ফদয়খছ ? র্া ফকায়িামদি ফচায়খ ফদখমি, তা মবশ্বাস কর মকভায়ব ? বাস্তয়ব এয়দর ফকাি 

অঞ্জস্তত্ব ফিই, আর ফকায়িামদি মছলও িা। ফস র্াই ফিাক। বাবা কখি ম রয়ব িা ?  

(প্রশান্তর বাবা ও রমিত শি সার প্রয়বশ) 
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প্রশান্তর বাবা : কই ফগা, ফতািার িাোরিশাই এয়লা িামক? কই ফতািার বযস্ত ফছয়ল ? বছয়র একবার 

বাবািার কায়ছ আসার সিে িামক ফস িামক পােিা। আিরা ফতা আর চাকমর কমরমি। 

(রমিত শি সায়ক) আসুি আসুি। কই ফগয়ল, ধর ধর। িাছটা ধর। রমিতয়ক একটু জল 

দাও। ফদখ িায়ত পায়ে কাদা ফিয়খ মক কয়রয়ছ। 

প্রশান্তর িা : আসমছ আসমছ, এই িাও বাবা। ইস ্ ফছয়লটা এখায়ি মক করয়ত এয়সয়ছ আর তুমি তায়ক 

কাদা িামখয়ে এয়িছ। বাব্বা, এত ফবশ পাকা রুই! 

প্রশান্তর বাবা : আয়র, ওর ফপশা িল ইঞ্জিমিোমরং। কাদা িা িাখয়ল িায়ঠ ঘায়ট কাজ করয়ব মক কয়র।  

রমিত শি সা : আয়র িাঞ্জজ, িা......শিরয়ি এইসা িমি ফভাগতয়ি ফিাতা । ইিা গাওয়ি... বিুত আচ্ছা 

লাগা।      

প্রশান্তর িা : ফতািরা ফতা বাজায়র ফগয়ল িাছ মকিয়ত, পুকুয়র আবার কখি ফগয়ল ? কায়দর পুকুয়র 

ফগমছয়ল ?  

প্রশান্ত : বাবা, এিায়ক ফতা টঠক মচিয়ত পারলাি িা ?   

প্রশান্তর বাবা : ইমি িয়লি রমিত শি সা। ফপশাে ইঞ্জিমিোর। এই গ্রায়ি একটা মবয়শষ কায়জ এয়সয়ছি। 

তাছাড়া আিার সিকিীর পুত্র। ওর বাবা আিার খবু ভায়লা বনু্ধ। আিরা একসয়ঙ্গ চমিশ 

বছর চাকমর কয়রমছ। ও আিার ফছয়লর িতি। আমি ফতা বয়লই মদয়েমছ র্তমদি এই 

গ্রায়ি ও কাজ করয়ব, এটাই ওর মিয়জর বামড় িয়ি কয়র থাকয়ব। আর রমিত, এ িল 

আিার একিাত্র ফছয়ল প্রশান্ত। শিয়রর একটট িািী সু্কয়লর মশেক। এিমভরিয়িন্টাল 

োমড িল ওর মবষে।  

রমিত শি সা : িযায়লা প্রশাি ত  বাবু .........। বিুত আচ্ছা লাগা আপয়স মিলয়ক। িািার বাংলা অত ভায়লা 

আয়ছ িা। ফথারা মপয়িকা পামি মিয়লগা িাঞ্জজ, বিুত পযােস লাগা। 

প্রশান্তর িা : িযা াঁ বাবা, মদঞ্জচ্ছ মদঞ্জচ্ছ।  

প্রশান্তর বাবা : প্রশান্ত আিায়দর খুব ভাল ফছয়ল। শিয়রর সু্কয়লর িাোরিশাই িায়িই ফতা বুঝয়ত পারছ। 

ও এই গ্রায়ির িুখ উজ্জ্বল কয়রয়ছ। 

রমিত শি সা : ঞ্জজ ঞ্জজ, বিুত অচ্ছা, বিুত অচ্ছা। 

প্রশান্তর িা : এই িাও বাবা জল। এবার আর ফদরী িা কয়র তাড়াতামড় ফখয়ে িাও ফতা ফতািরা। অয়িক 

ফবলা িল।   

প্রশান্ত : বাবা ঐ বড় রুই িাছটা মক আিায়দর পুকুয়রর িাছ ?   

প্রশান্তর িা : িা...িা, আিায়দর পুকুয়র িাছ আর িেিা। ওটা ফতা িরা পুকুর। ঐ পুকুয়র র্তবারই িাছ 

ছাড়া িে ততবারই সব িাছ মকছু মদি পর িয়র র্াে। বড় আর িে কই। ফতার বাবায়ক 

ফতা বয়লমছ ঐ পুকুরটা বুঞ্জজয়ে মদয়ত। ঐ পুকুর থাকার ফচয়ে িা থাকাই ভাল। 

রমিত শি সা : মক বলয়ছি ......িাঞ্জজ ....... এই িছমল ফতা অযাপয়লাক কা তালাও ফস মিলা । 

প্রশান্তর িা : বল মক বাবা ? আমি ফতা মবশ্বাসই করয়ত পারমছিা। 

প্রশান্তর বাবা : িযা াঁ ফগা, িযা াঁ। আিায়দর পুকুয়র এবার অয়িক িাছ িয়েয়ছ। আমি ফতা মিয়জই আশা 

কমরমি ফর্ এবছর এয়তা িাছ িয়ব। ওটা আিার বাবার স্মমৃত। ওটা আমি মকছুয়তই 

ফবাজায়ত পারয়বা িা।   

(জয়লর শব্দ, িাত-িুখ ফধাোর ও রান্নাঘয়র থালাবাসয়ির শব্দ) 

 

প্রশান্ত : িা মক আয়বাল-তায়বাল বলছ বলত। পুকুর মক ফকাি মদি িরা িে। মিশ্চে পুকুয়রর জয়ল 
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মকছু রাসােমিক পদায়থ সর পমরিাণ ফবমশ বা কি িয়েয়ছ। ফস জিয বা ফকাি কারয়ণ 

পুকুয়রর পমরয়বশটা উপর্ুক্ত িয়চ্ছ িা িায়ছয়দর পয়ে। তাই িাছ বা াঁচমছল িা।  

প্রশান্তর িা : ফস আমি মক জামি। িাছ িয়চ্ছ িা। িয়ল িয়র র্ায়চ্ছ। বছয়রর পর বছর বাবা এই একই 

িাল ফর্ ফদয়খ আসমছ।   

প্রশান্ত : িায়ঝ িায়ঝ পুকুয়রর জল পরীো করয়ত িে । তারপর টঠক িত র্ত্ন মিয়ল পুকুয়র িাছ 

িয়ব। পুকুর িরা বয়ল পুকুর বুঞ্জজয়ে মদয়ত িয়ব এই ধরয়ণর কথা িািাে িা।  মবজ্ঞায়ির 

এখি অয়িক উন্নমত িয়েয়ছ এ কথা ভুয়ল ফর্ও িা।  

প্রশান্তর বাবা : (ফখয়ত ফখয়ত) আর বমলস িা, আমি ফতা ফতার িায়ক মকছুয়তই ফস কথা ফবাঝায়ত পারলাি 

িা। লুমচটা খুব ভাল িয়েয়ছ। আর দুয়টা দাও, ওয়কও দাও। প্রশান্ত তুই খামবিা।  

রমিত শি সা : বযস ...... বযস, িাঞ্জজ ঔর ফিমি।  

প্রশান্ত : িযা াঁ বাবা, আিার িয়ে ফগয়ছ।  

প্রশান্তর িা : আচ্ছা বাবা, তুই বল ......আিায়দর ফতা ফকাি কায়জই আয়সিা। তয়ব িযা াঁ গ্রায়ির 

ফলায়করা ঐ পুকুয়র স্নাি, কাপড় কাচা, বাসি ফধাো এই সব কয়র আরমক । আিায়দর 

ফতা ফকাি কায়জ লায়গ িা বাবা। 

প্রশান্ত : এইবার বুয়ঝমছ ফকি আিায়দর পুকুয়র িাছ িারা র্ায়চ্ছ। 

রমিত শি সা : কায়ি বমলয়ে ফতা িাষ্টার সায়িব .... 

প্রশান্ত : কারণটা িল কাপড় কাচা, পুকুয়রর জয়ল সাবাি বযবিার করয়ল জয়ল খায়রর পমরিাণ 

ফবয়ড় র্াে, ফর্টা পুকুয়রর জয়লর মবশুদ্ধ পমরয়বশটায়ক দমূষত কয়র। তাই ফসটা সব 

জলজ জীয়বর সুস্থ জীবি র্াপয়ির বাধা সৃটষ্ট কয়র। 

প্রশান্তর িা : মকন্তু বাবা, এই কথাটা গ্রায়ির ফলাকয়ক মক কয়র বমল, ওরা মক মবশ্বাস করয়ব ? ওরা মক 

িািয়ব ? ভাবয়ব আিরা আিায়দর পুকুর ওয়দর বযবিার করয়ত ফদয়বা িা বয়ল এসব 

বলমছ ? আর ওরাই বা কাপড়-জািা ফকাথাে ফধায়ব বল, সবার ফতা আর পুকুর ফিই।   

প্রশান্ত : িা সবাইয়ক কারণটা ভায়লা কয়র ফবাঝায়ত িয়ব তািয়লই সবাই িািয়ব, বুঝয়ব। আর 

কাপড় ফকউ পুকুয়র িা ফকাঁ য়চ বালমত কয়র জল তুয়ল মিয়ে অিয জােগায়ত মগয়ে কাচুক। 

আিরা ফতা আর পুকুর বযবিার করয়ত বারণ করমছ িা।   

রমিত শি সা : (খাবার পর িুখ ধুয়ত ধুয়ত বলল) িাোর ঞ্জজ, আমভ আপকা কুছ কাি আয়ছ ? আমি 

তািয়ল িযািারা প্লািটা আপিায়ক একটু ফদখায়ত চাই। 

প্রশান্ত : আয়জ্ঞ, আমি আপিার ইঞ্জিমিোমিং-এর বযাপার মক আর বুঝব। ঐ বযাপায়র আিার 

জ্ঞাি খুবই সীমিত। চলুি গ্রািটা একটু ঘুয়র আমস। বিুমদি পর গ্রায়ি এলাি ফতা। একটু 

অঞ্জিয়জি মিয়ে আমস। শিয়র এটার খুব অভাব।  

প্রশান্তর বাবা : চল চল, আমিও র্াব।  

রমিত শি সা : িযা াঁ, িযা াঁ, আপমভ চামলয়ে। বিুত অচ্ছা লায়গগা।   

প্রশান্তর িা : িযা াঁয়গা, ফছয়লটা আজই এয়লা, আর ফতািরা এখিই ওয়ক মিয়ে বার িচ্ছ ? একটু ঞ্জজরয়ত 

দাও িা ওয়ক, মবয়কয়ল িা িয়ে ফবমরও।   

প্রশান্তর বাবা : আয়র আিরা ফতা ঘুরয়তই র্াঞ্জচ্ছ। প্রশায়ন্তর ভায়লাই লাগয়ব। শি সা ফতা আজই চয়ল র্ায়ব। 

ওর কাজও ফশষ। মক শি সা ?  
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রমিত শি সা : ঞ্জজ......ঞ্জজ.... ফিরা কাি ফিা মগো। কাল সুবা িািয়কা মরয়পাটস করিা। চামলয়ে 

চামলয়ে......আয়েলঞ্জজ চমলয়ে।  

 

দদদদদ – দ  

(িা াঁটয়ত িা াঁটয়ত কথা চলয়ব।পামখর ডাক, গরুর ডাক ইতযামদ শব্দ ফশািা র্ায়ব)   

 

প্রশান্ত : গ্রায়ি গাছপালা, আর পুকুর এত ফবমশ আয়ছ বয়লই এখায়ি তাপিাত্রা কত কি। আর 

শিয়র ফটাঁকা র্াে িা গরয়ি। ফকিি ফর্ি দিটা বন্ধ িয়ে আয়স, গা জ্বালামি গরি। আচ্ছা 

শি সাঞ্জজ, আপিার প্রয়জক্টটা মক মিয়ে ?   

প্রশান্তর বাবা : ও ঐ কিলয়দর পুকুরটা বুঞ্জজয়ে ফর্ িায়কসট িয়ব, ফসই প্রয়জয়ক্ট কাজ করয়ছ। ওয়দর 

ফকাম্পামি ঐ পুকুরটা মকয়িয়ছ অয়িক টাকা মদয়ে। কিয়লর ফিয়ের মবয়ে টঠক িয়েয়ছ, 

তাই ওর টাকার প্রয়োজি। তাই ও পুকুরটা মবঞ্জি কয়র মদল।  

প্রশান্ত : মক .....? মক বলছ মক তুমি? ফিয়ের মবয়ের টাকা ফজাগায়ত পুকুর মবঞ্জি। আবার ফসই 

পুকুর বুঞ্জজয়ে িয়ব িায়কসট? পুকুর ফবাজায়িা ফবআইমি। বাবা শিরগুয়লা ফবাঁয়চ আয়ছ 

আিায়দর িতি মকছু গ্রায়ির মদয়ক ফচয়ে। এই গাছপালা, পুকুর এগুয়লা শিয়র খুব 

অভাব। আর এই অভাব মকছুটা পূরণ কয়র এই গ্রািগুয়লা। আর ফতািরা ফসখায়ি পুকুর 

বুঞ্জজয়ে িায়কসট ততমর করয়ত মদচ্ছ? মদয়ি মদয়ি জিসংখযা র্ত বাড়য়ছ, শিরগুয়লা, এই 

সিস্ত গ্রািগুয়লার উপর মিভসরতা ততই বাড়য়ছ, আর ফতািরা এই কায়জ সম্মমত মদচ্ছ। 

বািঃ এটা ফতািায়দর ফথয়ক আশা করা র্াে িা বাবা, তুমি িা গ্রায়ির ফছয়ল।  

রমিত শি সা : ফলমকি িাোরসায়িব গাওকা ফডয়ভলপয়িন্ট বাত ফশাচিা পায়রগা। আর একটা, দুটা 

তালাও ফকো  ারাক পরতা ফি।     

প্রশান্তর বাবা : শি সা ফতা খুব একটা ভুল বলয়ছিায়র বাবু, এই গ্রায়ির িািুষ চাে ফর্ এখায়ি একটা 

িায়কসট ফিাক, তাই িা িে ...... ওরা ফতা একটু উন্নমত আশা কয়র বল।  

প্রশান্ত : িা......িা......িা। মকছুয়তই িয়ত পায়রিা। বাবা ফতািরা এটা ফবাঝার ফচষ্টা কর। জল 

আিায়দর পমরয়বয়শর একটা খুব গুরুত্বপূণ স উপাদাি। আর ফতািরা মকিা ফসই উপাদাি 

ধ্বংস করয়ত চাইছ? .....িা........িা.....বাবা। এটা িয়ত পায়রিা – এই কাজ এখুমি বন্ধ কর।     

রমিত শি সা : (প্রচণ্ড ফরয়গ, গলা চমড়য়ে) আপকা সিঝািা বিুত িুশমকল ফি ...... আপয়লাক পড়ামলখা 

আদমি আয়ছি ফতা ............ জলমদ জলমদ বাত িািয়ত ফিমি.........। একয়ঠা বাত ফি িা, 

‘কুছ িয়ে মচজ ফক মলয়ে কুছ পুরািা ফকা ফখািা পারতা ফি’। ইতিা বড়া গ্রািয়ক বায়রয়ি 

ফসামচয়ে। একয়টা তালাও বিত ফছাটা মচজ ফি, ইিা এক িায়কসট বয়ি গা ফতা ইিা বিুত 

আদমি ফকা কাি মিয়ল গা। ওর উপর ফস ওি মচজ মিয়লগা ফজা পায়িয়ক মলয়ে মসটট ফি 

র্ািা পরতা ফি। আপ কা এক তালাওয়ক মপয়ছ পয়র ফি ।     

প্রশান্ত : িা িা, আপিার ঐ পুয়রা বযাপারটাই ভুল, অিযাে, অিুমচত, ঐ প্রয়জক্ট এখুমি বন্ধ 

করুি। আয়গ পমরয়বশ, তারপর উন্নমত, মবলামসতা .......গায়ছর  ল পাড়ার জিয গায়ছ 

চড়য়ত িে, িামক গায়ছর ডাল ফকয়ট  ল ফপয়ত ফচষ্টা করয়ল ভমবষযৎ অন্ধকার িয়ে 

র্ায়ে।  

রমিত শি সা : আপ উতিা িাত ফসামচয়ে িাোর ঞ্জজ। িািয়লাগমভ এিমভরিিন্টামলে িােঞ্জজ ফজা 
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িায়কসট ইিা বয়িগা, উসকা চায়রা তর  িািয়লাক ফপড় লাগা ফদয়ঙ্গ। বিুত অঞ্জিয়জি 

মিয়ল গা আপ ফকা।  

প্রশান্ত : ওসব কথা আপমি বাদ মদি, এই গ্রায়ি পুকুর বুঞ্জজয়ে ফকাি কাজ করা র্ায়ব িা।  

রমিত শি সা : আপ ফতা বাত িািয়তই ফিমি িাোর ঞ্জজ। আমভ বািুত ফলট িও গো ...... িাোর ...... ঞ্জজ 

......... আমভ ওর কুছ করয়ি কা বাচা ফিমি।   

প্রশান্ত : সব িয়ব, ফদয়শ আইি বয়ল একটা বস্তু আয়ছ মক বুঝয়লি শি সাঞ্জজ......। আপিারা 

পারয়বি িা এই গ্রািবাসীয়দর কায়ছ। আপিার প্রয়জক্ট বন্ধ িয়বই, ভাল চাি ফতা এখুমি 

বন্ধ করুি।    

রমিত শি সা : আপ ফকো মকঞ্জজয়েগা ? ফকস ্ ? – ফিমি কার সামকয়েগা, মকউমক পুকুর আমভ 

িািয়লায়গাকা পাশ ফি – আপমি মকছু করয়ত পারয়বি িা িাষ্টারঞ্জজ, ...... িযা ... িযা...িযা। 

আয়েলঞ্জজ আপকা ফবয়টয়কা সিঝাইয়ে। আমভ আপ ফকালকাতা ফি রায়িয়ত ফি, 

িািয়লাক কা মবচয়ি িা আয়ে ফতা আপকা ভালাই ফিাগা।     

প্রশান্ত : আিরা কালই পঞ্চায়েয়তর কায়ছ র্াব। গ্রািবামসয়দর মিয়ে মিটটং করব, তায়দর ফবাঝাব। 

এই গ্রায়ি মকছুয়তই পুকুর বুঞ্জঝয়ে িায়কসট ততমর িয়ত ফদওো র্ায়ব িা।   

প্রশান্তর বাবা : মকন্তু..........।  

রমিত শি সা : আপক ফর্া করিা িাে কর মলঞ্জজয়ে। আপ কুছ করয়ত পারয়বিিা িাষ্টারবাবু। সব মকছু 

আপকা সু্কল িাত সািঞ্জঝয়ে। মক আপকা বাত সাবক িািিা পায়রগা।    

প্রশান্তর বাবা : প্রশান্ত তুই ফবাঝার ফচষ্টা কর। গ্রায়ি একটা িায়কসট ফিাক ্ এটা সবাই খুব কয়র চাইয়ছ।  

প্রশান্ত : বাবা তুমি ফকি বুঝয়ত পারছিা গ্রায়ির উন্নমত ফিাক এটা আমিও চাই, মকন্তু .........। 

রমিত শি সা : মকন্তু ফকো িাষ্টারঞ্জজ ............  

প্রশান্ত : ফকাি অবস্থায়ত এতবড় একটা পুকুর বুঞ্জঝয়ে ফকাি ফর্ উন্নমতর কথা ফতািরা বলছ, ফসটা 

আপাত দৃটষ্টয়ত উন্নমত বয়ল িয়ি িয়লও আসয়ল আিায়দর খুব বড় েমত। জল ছাড়া এই 

পমৃথবীয়ত ফকাি প্রাণী সিায়জর অঞ্জস্তয়ত্বর কথা ভাবয়ত পাড়া র্াে িা। িা ... িা কালই 

আিরা পঞ্চায়েত অম য়স র্াব। এটা মকছুয়তই িয়ত পায়রিা। কাজটাও ফবআইমি। 

রমিত শি সা : টঠক ফি আপ ফকা ফজা করিা ফি কামরয়ে, িািমভ ফদয়খ ফগ আপ ফকে কার সাকয়ত ফি। 

আেলঞ্জজ ফি আমভ ঘার বপাস র্া রিা িু। িাোর ঞ্জজ িািারা িুড মবগার মদো।  

প্রশান্তর বাবা  প্রশান্ত তুই আিার একটা কথা ফশাি।   

প্রশান্ত : বাবা ওয়ক ফর্য়ত দাও। আিায়দর আইয়ির সািার্য মিয়ত িয়ব। ইস, আমি ফর্ ফকি 

মকছুমদি আয়গ গ্রায়ি এলাি িা। কালই প্রধায়ির কায়ছ র্াব।  

 

দদদদদ – দ  

 

(টটটটটটটটটট টটটটটটটট টটটটটট টটটটটট) 

প্রশান্ত : সযার, আসয়ত পামর?  

পঞ্চায়েত 

প্রধাি  

: আসুি। ফক আপমি ? মক চাই ? আয়র রয়িিদা ফর্! এমক আপিার ফছয়ল িামক ?  

প্রশান্তর বাবা : িযা াঁ সযার ও আিার ফছয়ল। শিয়রর একটট সু্কয়লর মশেক।  

পঞ্চায়েত : িযা াঁ বল বাবা, মক দরকার ?   
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প্রধাি  

প্রশান্ত : সযার, আিায়দর গ্রায়ির সবয়চয়ে বড় পুকুরটা িল কিল কাকুর। আর ঐ পুকুরটা 

বুঞ্জজয়ে িামক িায়কসট িয়চ্ছ। ফস খবরটা মিশ্চে আপিার কায়ছ আয়ছ।   

পঞ্চায়েত 

প্রধাি 

 : িযা াঁ, খবরটা আয়ছ। ফতা?  

প্রশান্ত : পুকুর ফবাজায়িার আইিী অিুিমত তার িায়ি তাও আয়ছ? 

পঞ্চায়েত 

প্রধাি 

: ফসটা আমি ফদয়খ মিয়েমছ। তুমি মক চাও ফসটা বল। 

প্রশান্ত : সযার, পুকুরটার পায়শই সু্কল। জল বযবিার কয়র ছাত্রছাত্রীরা।      

পঞ্চায়েত 

প্রধাি 

: তা করুক। পুকুর ফতা আর সু্কয়লর িে। 

প্রশান্ত : তা িে। তয়ব পমরয়বয়শর কথা ফভয়ব আপমি বাধা মদি ও কায়জ। কাজটাও আইমি িে। 

পঞ্চায়েত 

প্রধাি  

: গ্রািবাসীয়দর অয়িক মদয়ির ইচ্ছা পূরণ িয়ত চয়লয়ছ।  

প্রশান্ত : এত সব সিায়শর ইচ্ছাপূরণ।  

পঞ্চায়েত 

প্রধাি  

: মকন্তু বাবা, গ্রায়ির উন্নমতর জিয ফতা মকছু মকছু পুকুর ফবাজায়তই িয়ব বল। আিায়দর 

গ্রায়ি সবই ফতা িে পুকুর, িে ফতা চায়ষর জমি আর বসমত এলাকা।  

প্রশান্ত : গ্রািয়ক গ্রায়ির িত থাকয়ত মদি সযার। 

পঞ্চায়েত 

প্রধাি  

: তুমি শিয়র থাক। িায়কসট ফতািায়দর িায়তর কায়ছ। মকন্তু গ্রািবামসয়দর মকছু ফকিার 

জিয ফসই শিয়র ছুয়ট ফর্য়ত িে। তাই এই িায়কসট আিায়দর খুব দরকার। আমি এই 

গ্রায়ির জিয মকছু কয়র ফর্য়ত চাই।   

প্রশান্ত : সযার, তািয়ল পুকুর ফবাজায়িা ফিাক। এটা আপমি আটকায়বি িা ?     

পঞ্চায়েত 

প্রধাি  

: িা বাবা, ওরা আিার সম্মমত মিয়েই কাজ শুরু কয়রয়ছ। আর তাছাড়া পুকুরটা ফতা 

মবঞ্জিও িয়ে ফগয়ছ। কিয়লর টাকার খুব প্রয়োজি, সািয়ি ফিয়ের মবয়ে। তাই আমিই 

সব বযবস্থা কয়র মদয়েমছ।  

প্রশান্ত : আপমি আিায়দর পঞ্চায়েত প্রধাি। আপমি জায়িি মবয়ের বেয়সর সীিা?  

পঞ্চায়েত 

প্রধাি 

: তুমি আিায়ক টঠক মক বলয়ত চাইছ? ফতািার ধারিা আয়ছ কত ফবকার ফছয়লরা কাজ 

পায়ব ? আমি থাকয়ত এই গ্রায়ি উন্নমত িয়ব িা এ আমি িয়তই ফদব িা। গ্রািবাসীয়দর কষ্ট 

আমি বুঞ্জঝ।     

প্রশান্ত : (ধীয়র ধীয়র বলয়ব) আমিও বুঞ্জঝ। সবটা িা িয়লও মকছুটা। কিলকাকুর ফিয়ে সরকারী 

কিযাশ্রী প্রকয়ে সািার্য পাে। ওর বেস ফিয়রয়কয়ট পয়িয়রা বছর। এই মবয়েটাও 

ফবআইমি কাজ িয়চ্ছ।   

পঞ্চায়েত 

প্রধাি 

: িুি। রয়িিবাবু আপমি শুিয়লি সব। পঞ্চায়েত প্রধাি আমি। আিায়ক সবাইয়ক মিয়ে 

চলয়ত িে।     

প্রশান্ত : আমিও জামি পঞ্চায়েত প্রধাি আপমি। এখায়ি ফবআইমি কাজ িয়চ্ছ দুয়টা। এবং ফসটা 

আপমি িািয়বি িা ? আিরা চাই আপমি ফবআইমি কাজ করয়ত ফদয়বি িা। টঠক আয়ছ 

আমস।  

(গ্রায়ির রায়তর পমরয়বয়শর শব্দ, ফখয়ত ফখয়ত কথা িয়চ্ছ)  
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প্রশান্তর িা : বাবা, কটা মদয়ির জিয একটু ছুটট কাটায়ত এয়সমছস। মক দরকার এসব বযাপায়র িাক 

গলায়িার, ফছয়ড় ফদিা ওরা র্া খুমশ করুক।   

প্রশান্তর বাবা : ফদখ বাবু র্া বলয়ছ তা এয়কবায়র ফ য়ল ফদওো র্াে িা, মকন্তু এর মবরুয়দ্ধ লড়াটা খুব 

কটঠি। পঞ্চায়েত প্রধািও এর সয়ঙ্গ জমড়ত। ভে মক িে জামিস, জয়ল ফথয়ক কুমিয়রর 

সয়ঙ্গ লড়াই করার  লা ল তা মক জামিস ফতা ?    

প্রশান্ত : বাবা এত ভে ফপয়ল চলয়ব িা। কিল কাকু অিযাে কাজ কয়র মবপয়দ পড়য়বি।  

প্রশান্তর বাবা : ফতায়ক ফতা বয়লমছ ফক ফক এর ফপছয়ি আয়ছ।   

প্রশান্ত : ফর্ কয়রই ফিাক পুকুরটায়ক বা াঁচায়তই িয়ব, মকন্তু ......... 

প্রশান্তর বাবা : মকন্তু মক ?  

প্রশান্ত : আিায়ক লড়াই করার জিয মকছুর একটা সািার্য মিয়ত িয়ব।  

প্রশান্তর বাবা : মকন্তু কার সািার্য মিমব ? সবাই ফতা ফতার মবপয়ে।   

প্রশান্ত : আিার সায়থ পড়য়তা সিে, সুয়ষি, শান্তিু ফতািায়দর িয়ি আয়ছ? ওয়দর সায়থ আিার 

কথা িয়েয়ছ। মবিল কাকুর বযাপারটা ওরা ফদখয়ছ। তাছাড়া সিে আয়ছ মবমডও সায়িয়বর 

িজয়র আিা িয়ব। আর পুকুয়রর বযাপায়র সািার্য করয়ত পায়র ছাত্রছাত্রীরা। গ্রায়ির 

িািুষয়কও ফবাঝায়ত িয়ব।  

প্রশান্তর িা : মক বলমছস মক ? গ্রািবাসীয়দর অয়িক মদয়ির ইচ্ছা গ্রায়ি একটা িায়কসট ফিাক, আর তুই 

ফসটা িয়ত মদঞ্জচ্ছস িা, ওরা মক ফতায়ক সািার্য করয়ব ?    

প্রশান্ত : করয়ব করয়ব। ওয়দর একটু ফবাঝায়ত িয়ব। আর আিার এই লড়াইয়ের িামতোর িয়ব এই 

গ্রায়ির ফছাট বাচ্চারা। র্ায়দর জিয আিার এই প্রমতয়রাধ।  

 

 

দদদদদ – দ  

(গ্রায়ির সু্কল, ছাত্রছাত্রীয়দর তি তচ শব্দ)    

প্রশান্ত : সযার আপিায়ক আমি সব বললাি। এবার মসদ্ধান্ত আপিায়দর। 

মবজে : আিায়ক শান্তিুবাবু সব বয়লয়ছি। মবষেটা মিয়ে টটচার কাউঞ্জন্সয়লও আয়লাচিা ও 

সিিত িয়েয়ছ। মবমডও সায়িয়বর সায়থও আিার কথা িয়েয়ছ।  

প্রশান্ত : ছাত্রছাত্রীয়দর আমি একবার মিট করয়ত পামর?  

মবজে : অবশযই। আপিার ও শান্তিুবাবুর প্লযাি আমি জামি। চলুি। 

(টটটটটটটটটট ক্লাসরুয়ি মবজে ও প্রশান্ত)  

   

মবজে : আয়স্ত। সাইয়লন্স। আিায়দর িয়ধয প্রশান্তবাবু এয়স উপমস্থত িয়েয়ছি। উমি শিয়রর খুব 

িািী সু্কয়লর মশেক। মকন্তু আিায়দর খুব গয়ব সর মবষে িল ফর্ উমিও ফতািায়দর িত এই 

গ্রায়িই িািুষ িয়েয়ছি। প্রশান্তবাবু ফতািায়দর মকছু বলয়বি, ফতািরা মকন্তু িি মদয়ে 

শুিয়ব।    

প্রশান্ত : আমি ফতািায়দর মকছু প্রশ্ন করব। ফতািরা তার উত্তর ফদয়ব। বলত আিায়দর পমরয়বয়শর 

গুরুত্বপূণ স উপাদািগুমল মক মক ? তুমি বল। 

সুিন্ত : িাটট, জল, বাতাস ........  

প্রশান্ত : বা খুব ভায়লা। বলত জয়লর অিয িাি মক ? তুমি 
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কালাি : জীবি।  

প্রশান্ত : ফকি বলত জয়লর অপর িাি জীবি ?   

ছাত্র-ছাত্রীরা 

সবাই 

: জামি িা ফতা সযার ?      

প্রশান্ত : কারণ জল ছাড়া ফকাি জীবয়ির অঞ্জস্তত্ব কেিা করা র্াে িা। আিায়দর শরীয়রর প্রাে 

৭০ শতাংশ জল থায়ক। প্রকৃমতর ফর্ চি চয়ল তায়ত জয়লর খুব গুরুত্বপূণ স অবদাি। জল 

ছাড়া চাষবাস সম্ভব িে, জল ছাড়া গায়ছর অঞ্জস্তত্ব কেিা করা র্াে িা। জল ছাড়া বটৃষ্ট 

িয়ব িা, আর বটৃষ্ট িা িয়ল তাপিাত্রা মিেমিত িয়ব িা। তাপিাত্রা বঞৃ্জদ্ধ ফপয়ল প্রায়ণর 

অঞ্জস্তত্ব আয়স্ত আয়স্ত মবলুপ্ত িয়ব র্ায়ব। তাই জলয়ক বাদ মদয়ে ফকাি প্রাণী, উঞ্জিদ ফকই 

বা াঁচয়ত পাড়য়ব িা। তাই জয়লর অপর িাি জীবি। আর আিায়দর এই জলয়ক সংরেণ 

করা প্রয়োজি।   

সুিন্ত : সংরেণ ? সযার আিরা ফতা পয়ড়মছ পমৃথবীয়ত মতি ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। 

তািয়ল ফতা জয়লর পমরিাণ প্রচুর। তািয়ল সংরেণ করব ফকি ?  

প্রশান্ত : কারণ আিায়দর পমৃথবীর ফিাট পমরিাণ জয়লর িাত্র ২.৩ শতাংশ জলই বযাবিার ফর্াগয। 

আর বামক ৯.৮ শতাংশ জল লবণাত্মক র্া বযবিার করা র্াে িা, তাই আিায়দর এই 

সািািয পমরিাণ জল সিস্ত জিসংখযার বযবিায়রর একিাত্র সম্বল। র্মদ আিরা এই 

জয়লর অপবযবিার কমর তািয়ল খুব তাড়াতামড় িািুয়ষর বযবিার ফর্াগয জল ফশষ িয়ে 

র্ায়ব। তািয়ল বুয়ঝছ জয়লর সংরেয়ণর প্রয়োজি ফকি ?     

মবজে : আচ্ছা বলত আিায়দর গ্রায়ির প্রধাি জয়লর উৎস মক ?  

কালাি : সযার ......, টটউবওয়লর জল আর পুকুয়রর জল।  

প্রশান্ত : বলত, পুকুয়রর জল আর মক কায়জ লায়গ ?  

কালাি : সযার, িাছ থায়ক।  

প্রশান্ত : টঠক তাই। তািয়ল আিরা র্মদ পুকুর বুঞ্জজয়ে মদ, তািয়ল মক িয়ব ?  

কালাি : পুকুয়রর সব িায়ছরা িারা র্ায়ব, পুকুয়রর জল আর থাকয়ব িা। তািয়ল সযার আিায়দর 

গ্রায়ি ফর্ পুকুর বুঞ্জঝয়ে িায়কসট িয়ব শুিলাি, তািয়ল ফতা আিায়দর জল সংরেণ করা 

িয়ব িা।  

প্রশান্ত : ফসটাই ফতা িয়চ্ছ সবয়থয়ক বড় সিসযা। আিায়দর ফকািটা ফবমশ প্রয়োজি িায়কসট িা 

গ্রায়ির ঐ পুকুরটা।  

ছাত্র-ছাত্রীরা 

সবাই 

: পুকুরটা ...............।  

প্রশান্ত : তািয়ল চল আিরা আজ ফথয়ক একটা কাজ শুরু কমর। আিরা আজয়ক সবাই মিয়ল 

শপথ গ্রিণ কমর, ফর্ আিায়দর গ্রায়ি জল সংরেয়ণর সবরকয়ির দােভার আিরাই 

গ্রিণ করব।   

সুিন্ত : মকন্তু সযার, এটা আিরা করব মক ভায়ব ?  

প্রশান্ত : খুব সিয়জ এই কাজ করা সম্ভব। আিরা গ্রায়ি গ্রায়ি ঘুয়র সকল গ্রািবাসীয়দর 

ফবাঝায়িার ফচষ্টা করব ফর্, আিায়দর ভমবষযয়তর জিয জল সংরেণ করা কতটা জরুরী। 

আর এটাও ফবাঝায়িার ফচষ্টা করব ফর্ জল আিায়দর জীবয়ি খুব গুরুত্বপূণ স উপাদাি, 

জল ছাড়া জীবি অথ সিীি।  মক ফতািরা পারয়ব ফতা ?  
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সুিন্ত : পারয়বা সযার  আিরা শপথ মিঞ্জচ্ছ আজ ফথয়ক আিরা জয়লর বনু্ধ িলাি।   

মবজে : বা ...... মক সুন্দর। মকন্তু ফতািরা এই ফর্ িিাি কায়জর শপথ মিয়ে ফতািায়দর দয়লর ফতা 

একটা িাি িওো উমচত। মক িাি ফদওো র্াে বলত ?   

প্রশান্ত : একটা কাজ কর ফতািরা র্খি জয়লর বনু্ধ, তাই ফতািায়দর দয়লর িাি ‘জলবনু্ধ’।  

মবজে : মক পছন্দ ফতা ?  

সুিন্ত : খুব পছন্দ িয়েয়ছ সযার। আিরা িলাি ‘জলবনু্ধ’।  

গীমতকা : আচ্ছা সযার, আিায়দর গ্রায়ির জয়লর উৎস ফতা টটউবওয়লর আর পুকুর। মকন্তু শিয়রর 

জয়লর উৎস কী ? শিয়র ফতা আর পুকুর ফিই।   

প্রশান্ত : খুব ভাল প্রশ্ন কয়রছ। শিয়র জয়লর উৎস িল শুধুিাত্র িাটটর তলার জল। শিয়র 

একসিয়ে পুকুর মছল। মকন্তু ফসগুয়লা বুঞ্জঝয়ে বড় বড় অট্টামলকা ততমর িয়েয়ছ, তার সয়ঙ্গ 

ফবয়ড়য়ছ জিসংখযার িার  য়ল ফদখা মদয়েয়ছ জয়লর বযাপক সেট। শিয়রর ফলায়কয়দর 

জল মকয়িও ফখয়ত িে। তা মক ফতািরা জাি ?  

গীমতকা : জল মকয়ি ফখয়ত িে ? জল ফতা প্রকৃমতয়ত পাওো র্াে। আিায়দর ফতা জয়লর জিয 

ফকাি টাকা মদয়ত িেিা।  

মবজে : আয়র ফবাকা ...... সযার ফতা ফসটাই বলয়ত চাইয়ছি। আিায়দর গ্রায়ি র্মদ পুকুর বুঞ্জঝয়ে 

িায়কসট বািায়িা িে, তািয়ল মকছু বছর পর আিায়দরও জয়লর সেট ফদখা ফদয়ব এবং 

তখি আিায়দরও খাবার জল মকয়ি ফখয়ত িয়ত পায়র। ফতািরা মক ফসটাই চাও ? পুকুর িা 

থাকয়ল চায়ষর জল, মিতযপ্রয়োজিীে জল ফকাথা ফথয়ক আসয়ব ? িাছ চাষ মক কয়র িয়ব 

?   

কালাি : তািয়ল ফতা সযার পুকুরও সংরেণ আিায়দর করয়ত িয়ব।   

মবজে  : টঠক বয়লছ। আিায়দর প্রথি কাজ গ্রািবাসীয়দর ফবাঝায়িা আর মিতীে কাজ সারা বছর 

ধয়র জয়লর সংরেণ র্ায়ত িে ফসমদয়ক িজর রাখা।  

 

(প্রচুর ফলায়কর তি তচ ও লমরর শব্দ)  

  

সিাতি : (ছুয়ট এয়স িা াঁপায়ত িা াঁপায়ত) সযার শির ফথয়ক বড় বড় োক আসয়ছ। িায়কসয়টর কাজ 

এবার শুরু িয়ব। আিায়দর আর শিয়র ফর্য়ত িয়ব িা।  

প্রশান্ত : সব সিাশ ! আিায়দর এখুমি ফর্য়ত িয়ব। ওয়দরয়ক আটকায়তই িয়ব… মক ফতািরা পারয়ব 

ফতা ?  

ছাত্র-ছাত্রীরা 

সবাই 

: আিায়দর পারয়তই িয়ব সযার।  

(প্রচণ্ড ফকালািল, লমরর আওোজ, ছাত্রয়দর তি তচ আর উয়ত্তঞ্জজত গ্রািবাসীয়দর কথা ফশািা র্ায়ব)  

  

রমিত শি সা : এ কযাো মকো প্রশাি ত  বাবু ? ইতয়ি ফছায়ট ফছায়ট বাচ্চা ফলায়গা ফকা ইিা মকউ ফল আয়ে 

? বায়চ্চ ফলাগ ফকা মদখায়ত এয়িয়ছি িািায়দর কাি। বিুত আচ্ছা ...... বিুত আচ্ছা।   

কালাি : আিরা িলাি জয়লর বনু্ধ। আিরা বনু্ধয়ক বা াঁচায়ত এয়সমছ।  

রমিত শি সা : ফলমকি বাবুয়লাগ ইিায়প ফতা আমভ কাি ফিাগা। আপয়লাক কই িাঠয়প র্ায়ক ফখমলয়ে।  

গীমতকা : আিায়দর ফিয়রা িা। আিরা ফতা ফতািায়দর ফকাি েমত কমরমি ?   
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রমিত শি সা : আপয়লাগ কউি ইয়তা বতাইয়ে ?    

কালাি : আিরা এই পুকুয়র থামক, আিরা িাছ, জলজ জীব এই পুকুরটাই আিায়দর ঘর। 

আিায়দর ফিয়রা িা।  

সুিন্ত : আিরা িলাি এই পুকুয়রর জয়লর ওপর মিভসরশীল জলজ উঞ্জিদ। আিরা ফতািায়দর 

অঞ্জিয়জি মদয়ে উপকার কমর, আিরা বা াঁচয়ত চাই।  

কালাি : পুকুর িা থাকয়ল জল আিরা পাব ফকাথা ফথয়ক ? আিরা ফতা ফতািায়দর  ল- ুল মদই 

বল ? ফতািরা খায়ব মক ? আিরা িা থাকয়ল। আিায়দর কষ্ট মদও িা।  

সুিন্ত : আিরা িলাি গ্রািয পমরয়বশ। আিায়দর গলা টটয়প ফিয়র মদও িা। গাছপালা, জল, 

জলজ প্রাণী, পুকুর, িাটট সবাই িল আিার পমরবায়রর সদসয। আিায়দর পমরবার ফভয়ঙ্গ 

মদও িা।  

গীমতকা  : আিরা ফতা ফতািায়দর ফকাি েমত কমরমি। আিরা িিশ ফতািায়দর বা াঁচার িত পমরয়বশ 

সৃটষ্ট কমর। আিরা জীবন্ত, আিায়দরয়ক ফিয়র িৃত ইট মসয়িয়ন্টর শির বামিও িা। 

আিায়দর বা াঁচয়ত দাও, তািয়ল ফতািরাও বা াঁচয়ত পারয়ব। আিায়দর িৃতুয ফতািায়দরও 

িৃতুযর কারণ িয়ব। এই পুকুর বুঞ্জজয়ে ফকািভায়বই ইট মসয়িয়ন্টর িায়কসট িয়ত ফদবিা। 

আিরা জীবন্ত, আিরা জীবন্তই থাকয়ত চাই। এতগুয়লা প্রাণয়ক  ফতািরা ফশষ কয়র মদও 

িা।     

প্রশান্ত : আমি বয়লমছলাি িা, আপমি মকছুয়তই এই প্রয়জক্ট এখায়ি করয়ত পারয়বি িা। আপমি 

ফিয়র ফগয়ছি। গ্রািবাসীয়দর আপিায়দর িতি ফলায়করা ভুল বুঞ্জঝয়ে, ফলাভ ফদমখয়ে 

গ্রািগুয়লা লুট কয়র শিয়র রূপান্তর কয়রি। মকন্তু আিায়দর গ্রাি আজীবিই আদশ স 

জীবন্ত গ্রাি মিসায়ব থাকয়ব।  

রমিত শি সা : কুছু সিঝয়ি ফিমি আতা। িািমভ ফছাড়য়ি বালা আদমি ফিমি। িািয়লাক বিুত পােসা 

লাগাো ইস প্রয়জক্টয়ক মলয়ে, িািমভ ফছাড়য়ি বালা ফিমি।  

প্রশান্ত : ছাড়য়ত আপিায়দর িয়বই। ওই ফর্ মবমডও সায়িব আর থািার বড়বাবু আসয়ছি। ওাঁয়দর 

আিরা গ্রািবাসীরা সব মলমখত ভায়ব জামিয়েমছ। ফবআইমি কাজ কয়র আপিারা পার 

পায়বি িা।  

 

(ছাত্রছাত্রীরা একসায়থ তি তি কয়র উঠয়ব, গ্রািবাসীরা ফর্াগ ফদয়ব। আবিসঙ্গীত)   

 

সিাপ্ত 


