Episode no -21
Overuse of ground water & consequence
Science communicators’ forum-এয ক্ষ থথকে

তযা দত্ত

[SCENE – 1]
াযাধন – (আনভকন হকফ েযকছ থমন) হফকেয গেনা থেনা থল, াহিও র, তত্ত্ব াজাফায হজহন হেনরাভ,
আয হে হে ফাহে থমন ... আয ... আয ...
ফটুকেশ্বয – এই থম াযাধন েত্তা! ফরহছ থেভন চরকছ থভকেয হফকেয োজেভম?
াযাধন – থে? ওহ্, ফটুকেশ্বয নাহে? একা একা। এই চরকছ। হে হে োজ ফাহে তাযই হকফ েযহছরাভ।
ফটুকেশ্বয– তা হকফ েকয হে থকরন? হে হে োজ ফাহে আযও? দযাকেন এই অধভও মহদ থোনও োকজ রাকগ
ফরকত াকযন। ফটুকেশ্বয দত্ত জান হদকে থম থোনও োজ েকয থদকফ।
াযাধন – আকয না না, জান টান হদকত কফ না। াভানয মহদ হেছু োজ থাকে ফরফ হনশ্চেই। থফাকঝাই থতা,
থভকেয হফকে... াজায যেভ োজ থাকেই। ফই প্রাে থকলয হদকে। শুধু বাফহছরাভ যতন থজকরকে ফােনা হদকে
আকফা হফকেয হদন োকর ুেুকয জার থপকর এেদভ টাটো রুই-োতরা ধযকত।
ফটুকেশ্বয– থোন ুেুকয? আনাকদয এই ফাহিয াকযটাে?
াযাধন – (থক) যাাঁ, আয থোথাে? অকনযয ুেুকয জার থেন থপরকফা?
ফটুকেশ্বয– (হফভলম কে) ওহ্!
াযাধন – হে ফযাায? এ েথা শুকন তুহভ আফায হচন্তাে িকর থেন?
ফটুকেশ্বয– আকর, অবে দযান থতা ফযাাযটা ফহর এেটু।
াযাধন – যাাঁ যাাঁ ফকরা, জানকতই থতা চাইহছ, হে ফযাায?

ফটুকেশ্বয– এই আকত আকত ুেুযটা থদেরাভ। জর থতা প্রাে অকনেটাই শুহেকে থগকছ। আয শুধু আনাকদয
ুেুযটাই ফা ফহর থেন? গাাঁকে থতা ফৃ হিয থদো থনই থই েকফ থথকে। ুেুয, েুাঁকো, োর কফযই জর শুহেকে
এতটুেু কে থগর। এইযেভ শুহেকে মাওো ুেুকযয ভাছ হে আয ু স্বাদু কফ েত্তা? ফযেতমাকদয োকছ
আনাকদয হনকে না ে – তাই ফরহছরাভ আয হে...
াযাধন – (হচহন্তত ভুকে) হুভম্, থ হিেই ফরকছা। হেন্তু এেন হে থম েযকফা ফুঝকত াযহছ না। গ্রাকভ জকরয
ভযাটা এ ফছয ফািাফাহি যেভই থদো হদকেকছ।
ফটুকেশ্বয– যাাঁ েত্তা, থতভন ফৃ হি থনই, থতিাে েত থরাকেয থম ছাহত থপকট থগর, হে আয ফরকফা। তকফ হতয
ধনযফাদ হজকতন্দ্রফাফুকে। গাাঁকে এে প্তাকয ভকধয হতনকট নরেূ ফাফায েথা ফকর হদকেকছন। ওনাযও াভকন
থছকরয হফকে থতা। জকরয এই ভযা থদকে ফকর হদকেকছন েকেেহদকনয ভকধযই হতনকট নরেূ ফাকফন। দু কটা
েুকোও েুাঁকি হদকেন। ওনায চাকলয জহভটায াক থতা এয ভকধযই দু কটা নরেূ ফাকরন মাকত পকরয থোনও
েভহত না ে। াভকন থছকরয হফকে ফকর েথা।
াযাধন – থ হে! এফ েকফ র? হেছু ই থতা জানকত াযরাভ না। হজকতন্দ্র ফযাটা এত হেছু েকয থপরকফ?
ফটুকেশ্বয– এই থতা গত যশুই শুনরাভ আহভ এফ ফকরকছন। আনাকদয থতা থই েকফ থথকে হে থমন এে
ঝাকভরাে ভুে থদোকদহে ফন্ধ। তাই েকতা জানকত াকযনহন।
াযাধন – হুভম্, ফযাটা এফ েকয থফহ দানফীয াজকছ। থরাকে মাকত ওকে ধনয ধনয েকয।
ফটুকেশ্বয– থ থতা এেনই ধনয ধনয শুরু েকয হদকেকছ েত্তা! গাাঁকেয থরাকে েুফ েুহ।
াযাধন – (গম্ভীয স্বকয) হুভভ...
ফটুকেশ্বয– হতনকট নরেূ, দু কটা েুকো, শুনহছ নাহে এেটা ুেুযও থোাঁিাফায ...
াযাধন – (হফযক্ত কে) ফযাস্! আয ফরকত কফ না! থাকনা, গ্রাকভয থরােকদয ফকর দাও, আহভ াাঁচ হদকনয ভকধয
গ্রাকভ চাযকট নরেূ, হতনকট েুকো ফাফায ফযফস্থা েযহছ। এেটা ুেুযও থোাঁিাকফা তাযয। হজকতন্দ্র ফযাটায
নাকভ হজত, আয আভায নাকভ ায আকছ ফকর ওয োকছ ফভে আভাে াযকত কফ তা নে। ভযাহিেুকরকন াাঁচ
নম্বয থফহ থকেহছর, ফযা, আয নে!
ফটুকেশ্বয– হতয? আহন থতা বগফান েত্তা! হজকতন্দ্রফাফুয থচকেও আনায নাকভ জে-জেোয থফহ কফ। শুরুটা
না ে আহভই েহয। জে াযাধন থ ালাকরয জে! জে ...
াযাধন – (থক) আকয, ফযস্ ফযস্! তুহভ আকগ মাও, গাাঁকে েফযটা হদকে একা।
ফটুকেশ্বয– (আহ্লাহদত কে) থ আয ফরকত! এই এক্ষুহণ মাই েত্তা!

[SCENE – 2]
(দযজাে েিা নািায ব্দ)
ফটুকেশ্বয– হজকতন্দ্র েত্তা, আকফা নাহে?
হজকতন্দ্র - আকয ফটুে থম, একা একা। আফায দযজাে দাাঁহিকে হজগকগস্ েকযা থেন? থাজা ঢুকে আকফ থতা!
ফটুকেশ্বয– (থক) থফ থফ। এফায থথকে তাই েযকফা। তা ফরু ন থেভন চরকছ থছকরয হফকেয োজ?
হজকতন্দ্র - এই চরকছ। তা গাাঁকে থতা ফৃ হিয থদো থনই। ুেুয, েুকোয জর শুহেকে এর। হফকেকত জকরয থোনও
ভযা না ে তাই দু হশ্চন্তাে আহছ।
ফটুকেশ্বয– তাই? াে যাভ! তা একত ভযা েই? াযাধনফাফু থতা গ্রাকভ চাযকট নরেূ, হতনকট েুকো ফাকেন।
এেটা ুেুযও েুাঁকি থদকফন। থোন থথকে জর হনকে থনকফন। ফযস্, থোনও ভযাই থােকফ না।
হজকতন্দ্র - (থযকগ, উকত্তহজত কে) েী? াযা ফযাটা েুকো েুাঁিকফ, নরেূ ফাকফ আয থই জর আহভ থনকফা! েহব
থনহ! হেছু কতই না! এ কতই াকয না!
ফটুকেশ্বয– থ হে! থেন?
হজকতন্দ্র - ও আভায হচযত্রু। ফহেছু কত আভাে থটক্কা থদওোয থচিা! হেন্তু স্কুর াকয ভে থথকে আজ অফহধ
াকযহন। শুকনহছ থ ফযাটায নাহে থভকেয হফকে! থমই শুকনকছ আহভ থছকরয হফকে থদকফা, কে কে থও থভকেয
হফকে থদকফ! হেছু ই না, গ্রাকভয থরােকে থদোকত চাে থ আভায থচকেও ধু ভধাভ েকয হফকে হদকত াকয!
ফটুকেশ্বয– ও ফাফা! তাই নাহে! আনাকদয থচাযাকগাপ্তা এত থযলাকযহল?
হজকতন্দ্র - থযলাকযহল ও েকয। আহভ থভাকটই েহয না।
ফটুকেশ্বয– যাাঁ, তা থতা ফকটই। হেন্তু েত্তা আনায থছকরয হফকেকত ওই জকরয ভযাটা?
হজকতন্দ্র - ও যাাঁ, তা ও ে’টা নরেূ, েুকো আয ুেুকযয ফকোফস্ত েযকছ ফরকর?
ফটুকেশ্বয– আকে চাযকট নরেূ, হতনকট েুকো, এেটা ুেুয...
হজকতন্দ্র - থফ, আহভ াাঁচটা নরেূ, চাযকট েুকো আয দু কটা ুেুকযয ফকোফস্ত েকয থদকফা। মাও ফকর দাও
ফাইকে।

ফটুকেশ্বয– (আহ্লাহদত স্বকয) থ আয ফরকত! আহন থতা বগফান েত্তা! থরাকে এটা শুনকর জে-জেোয েযকফ
আনায নাকভ। গ্রাকভ জকরয এত েি। আহন ভা উোয েযকরন থম। হতয, জে, হজকতন্দ্র ফাগচীয জে... জে
...
হজকতন্দ্র - (থক) আকয ফাফা, থাে থাে। অকনে কেকছ।
ফটুকেশ্বয– অকনে থতা আহন েযকরন েত্তা! মাই, েরকে জাহনকে আহ েথাটা।
হজকতন্দ্র - থফ থফ, মাও।
ফটুকেশ্বয– আহ। থন্নাভ!

[োহনেক্ষকণয pause]

ফটুকেশ্বয– (েুফ েুহ কে ভকন ভকন ফরকছ, এভন স্বকয) আা ফটুকেশ্বয থতায কট থতা ফুহি আয ধকয না। হে
দারুণ থের থদোহর ফা! হনকজয ুেুয শুহেকেকছ, গ্রাকভ জর থভকর না থতা হে? ফুহি হদকে কফয ফযাফস্থা ে।
এত ফুহি আয োয ে? জে ফটুকেশ্বয দত্তয জে!

[SCENE – 3]
[ দু জকন (দু হট ুরুলেন্ঠ এেকে থক ওকি]

ু কয (থক) : ও হফনে তুই াহয ফকট। নাকভ হফনে কেও েথা ফরাে থোকনা হফনে থদোহরনা? থাজা হগকে
থরােটাকে শুহনকে হদহর?
হফনে : থদে ু কয আহভ ডাক্তায। থযাগী মহদ থযাজ দটা হগাকযট থেকে ফকর আভায োহ থেন েভকছনা তেন
অত হফনে আহভ থদোকত াযকফানা। বুরগুকরা েিা বালাকতই থফাঝাকত ে।
[pause]
অযাই যাস্তায দু হদকে হে কে থয এগুকরা? এত েুাঁিকছ থেন চাযহদে?

ু কয : জাহননা থতা। চ থদহে হগকে।
হফনে : ও বাই, থতাভযা এত থোাঁিােুাঁহি েযকছা হে োকজ? এেটু আকগ থভাকিও থদেরাভ যাস্তা থোাঁিা। াভকনও দু
জােগাে থোাঁিা।
হভহি : নরেূ ফকফ েত্তা। থভাকিযটা হজকতনফাফুয। আয এটা াযাধনফাফুয।
হফনে : ভাকন? দ াত েুহি াত দূ কয দূ কয নরেূ? আয হজকতনফাফুয, াযাধনফাফুয একফয ভাকনটা হে?
হভহি : আকে এাঁনাযা হুেুভ েকযকছন গ্রাকভ চাযকটা াাঁচটা েকয নরেূ েুি
াঁ হত ক, দু ইকটা হতনহট েকয েুকাঁ ো
েুাঁিহত ক, তাপ্পয ুেুকযা োটহত ক।
হফনে : ইোহেম নাহে! এেটা গ্রাকভ এতগুকরা নরেূ, ুেুয, েুাঁকো থোাঁিা কফ। বূ গবমস্থ জরস্তকযয থতা ফমনা
কে মাকফ।
ু কয : থেন? গ্রাকভয থতা বাকরাই কফ থয। তুই থতা কফ একহছ য থথকে। জাহন না, এই গ্রাকভ জকরয
েুফ েি গত হেছু ফছয ধকয। নরেূ, েুাঁকো, ুেুয কর গ্রাকভয থরাকেকদয থতা ু হফকধই কফ।
হফনে : হেন্তু ফহেছু যই থতা এেটা ীভা থাকে ু কয। অপ্রকোজকন এত নরেূ, েুকাঁ ো থোাঁিা কে। একত
ভাহটয নীকচ জরস্তয বীলণ েকভ মাকফ। নানা থযাগও কত াকয। তাকত হফদ ফািকফ ফই েভকফনা।
ু কয : হেন্তু এেন এই গ্রাকভ থম জকরয েুফ দযোয। ফৃ হিও অল্প কে। এ অফস্থাে ....
হফনে : এই অফস্থা থাধযাকনায উাে এটা নে। অহনেহিতবাকফ ভাহটয নীকচয জর থতারায ফযফস্থা েযকর
পরাপর েুফ োযা কফ। ও হভহিবাই থাকনা, মাাঁযা এই োজ েযকত হদকেকছন থতাভাকদয তাাঁকদয ফকরা
একত গ্রাকভয ক্ষহত কফ। এত নরেূ েুাঁকিানা থতাভযা।
হভহি : ফাফু আভযা গযীফ থরাে। ভাহরকেয েতাে োজ েযকতহচ। ভাহরে আভাকদয েতা শুনকফ না আভযা
ভাহরকেয? এফ ফরহত থগকর োজটাই চকর মাকফ থগা। এ আভকদয েযহত ফকরানা থগা।
হফনে (থযকগ) : থতাভযা ফুঝকত াযকছানা এয পর হে ভাযাত্মে কত াকয! েুফ বুগকফ কয ... েুফ..
[SCENE – 4]
[ এেকে অকনকেয োতয থগাঙাহনয ব্দ] (প্রকতযকে থযাগমিণাে োতয গরাে েথা ফরকফ)
জননে ুরুল ১ : ডাক্তাযফাফু থকট েুফ ফযথা। আয ইকত াযহছনা। আভাে আকগ থদকে হদন।

জননে ভহরা ১ : উপ ভা থগা, আভায াকত াকে োকরা োকরা াকে বকয থগকছ ডাক্তাযফাফু। আহভ ভকয মাকফা,
ভা থগা। আভাকয হেছু এেটা ওলু ধ হদন ডাক্তাযফাফু।
জননে ুরুল ২ : ও ডাক্তাযফাফু আভায যক্তফহভ কে। আহভ হে ভকয মাহে? আহভ হে ভকয মাকফা ডাক্তাযফাফু?
জননে ভহরা ২ : ডাক্তাযফাফু আভায থভকেটা অোন কে থগকছ। োন হপযকছনা। আভাায ভত থটোযা হছর।
আজ একেফাকয অোন কে থগর থগা। ওকে ু স্থ েকয হদন ডাক্তাযফাফু।
হফনে : আনাযা এেটু ান্ত কে ফু ন। আহভ ফাইকে থদকে হদহে। আভাে এে এে েকয থযাগীকদয থদেকত
হদন এেটু। ভাহভা আহন আু ন আকগ। এোনটাে ফু ন।

[থচোয টানায ব্দ]

যাাঁ ফরু ন হে হে ভযা কে?

[দিাভ েকয দযজা থোরায ব্দ]

াযাধন (োতয স্বকয, াাঁাকত াাঁাকত) : ও ডাক্তায আভায ফমনা কে থগর। আভায থভকেটা থদেুন েীযেভ
মিণাে োটা াাঁিায ভত ছটপট েযকছ। আজ ফাকদ োর ওয হফকে ডাক্তায। ফ থল কে মাকফ ....
হফনে : আহন ান্ত ন আকগ। ওকে শুইকে হদন থটহফরটাে। হে কেকছ ধীকয ু কস্থ ফরু ন।
াযাধন : এই থদেুন থকটয ফযথাে থেভন ছটপট েযকছ েেন থথকে।

[থভকেয ফযথাে থগাঙাহনয ব্দ]

াযাধন : আয থদেুন এই াকত াকে হেযেভ োকরা োকরা থছা কেকছ। ফুকে হকিও কে এভন। আকগও অল্প
হছর হেন্তু হদনহদন হফশ্রীবাকফ ফািকছ। ওয হফকেটা থম হেবাকফ থদকফা এফায হেেু ফুঝকত াযহছনা ডাক্তায।
হফনে (হফযক্ত কে) : হফকেয হচন্তা কয েযকফন। আকগ ওকে ু স্থ েযায েথা বাফুন। থদেকত হদন আভাে।
[াাঁাকনায ব্দ]
হজকতন্দ্র : ডাক্তাযফাফু এেটু আহছ। [োহনে pause] আভায থছকরটাকে থদেুন এেটু দো েকয। থেভন থনহতকে
থগকছ। োর থথকে ডাকেহযোয ভত কেকছ। ক্রভ হঝহভকে মাকে থছকরটা।
হফনে : ওকে ফান হগহগয থচোযটাে।

[থচোয টানায ব্দ]

াযাধন : থ হে হজকতন্দ্র! থতায থছকরযও হফকেয আকগ যীয োযা র?
হজকতন্দ্র : যাাঁ থয াযাধন, থতায থভকেটাও থতা থদেহছ োতযাকে মিণাে। গ্রাকভ এত থরাকেয যীয োযা। এত
থদেহছ ভিে থরকগ থগর।
হফনে : আনাযাই হজকতন্দ্রফাফু আয াযাধনফাফু?
(গরা গম্ভীয েকয) : থগাটা গ্রাকভয এই দা থতা আনাকদয জনযই।
হজকতন্দ্র, াযাধন (ভস্বকয) : অযাাঁ? আভাকদয জনয?
হফনে : যাাঁ। গ্রাকভ এতগুকরা নরেূ, েুাঁকো েুাঁহিকে ভাহটয নীকচয জর অহনেহিতবাকফ তুকর থনওোয ফযফস্থা
েকযকছন। একত ভাহটয নীকচয পাাঁো জােগাে আকমহনকেয থমৌগ ফাতাকয কে হফহক্রো েকয হফলাক্ত থমৌগ ততহয
েকযকছ। থই থমৌগ জকর হভক নরেূকয জকরয ভাধযকভ ানীে জকর হভক আকমহনে দু লণ হটকেকছ। এয
প্রবাকফ গ্রাকভয থরােকদয ডাকেহযো, যক্তফহভ, াকত াকে োকরা থছা ফা োকরা া থদো হদকেকছ। চাভিা েেক
কে থগকছ। এয প্রবাফ মহদ আকযা ফাকি তাকর পুপু, মেৃৎ, ত্বকেয েযানায অফহধ কত াকয। বূ গকবময জর
অহতহযক্ত ভাত্রাে থতারায পকর ভাহটয পাাঁকে ফ্লুযাইড নাকভ থমৌগ হিত কে ফ্লুযাইড দূ লণও টাকত াকয। একত
থহ-হোঁচুহন, আরযাহজম, যকক্তয ও পুপুকয থযাগ ে, দাাঁত ও ভাহি ক্ষহতগ্রস্থ ে। ভহস্তকেয থো নি কত

াকয। এভনহে াাঁটুয নীচ থথকে া ফাইকযয হদকে থফাঁকে মাে মাকে নে হন হনকরাভ ফকর। আভাকদয গ্রাকভ থতা
থদেরাভ ইাঁট ততযীয োযোনাও আকছ। থোন থথকে কজই ফ্লুযাইড উাদান জকর এক হভকত াকয। এগুকরা
নরেূ, েুাঁকো েুাঁকি আনাযা থতা এইকফয ফযফস্থাই দারুণ বাকফ েকয থযকেকছন। এই এরাোে আকমহনকেয
প্রবাফ হনশ্চেই আকগ থথকে হছর। এই আনাকদয ভান েীহতমকত এত দ্রুত থই আকমহনকেয প্রবাফ ছহিকে
থগর।
াযাধন (োাঁা গরাে) : হেন্তু আভযা থতা হেছু ই জানতাভনা ডাক্তাযফাফু। গ্রাকভ জকরয এত ভযা। আয এই
হজকতন্দ্র েূ থোাঁিাহের তাই আহভও বাফরাভ েকেেটা েুাঁহিকে হদ, গ্রাকভয থরাকেকদয ু হফকধ কফ।
হজকতন্দ্র : থহে! তুই থতা আকগ েূ থোাঁিাহেহর। আভাে ফটুকেশ্বয এক ফরর। তাই থতা াল্লা হদকত হগকে
আহভও ...
াযাধন : াে বগফান! আভাকেও থতা ফটুকেশ্বযই এক ফরর ....
হজকতন্দ্র : তায ভাকন...
ফটুকেশ্বয (োতযাকত োতযাকত) : উ, ফাফা, উপ, আয াযহছনা। ডাক্তাযফাফু আয াযহছনা। থট হছাঁকি মাকে,
যক্তফহভ কে। ফাাঁচান ডাক্তাযফাফু ফাাঁচান।
াযাধন (থযকগ) : এই থতা েতানটা। এয উস্কাহনকতই আভযা এত ফি ফমনা েযরাভ। এেদভ ওয হচহেৎা
েযকফননা ডাক্তাযফাফু। ভযকত হদন ফযাটাকে। এয জনয মত দু দমা।
ফটুকেশ্বয (বকে বকে ) : আনায অঅঅফ...
হজকতন্দ্র : থজকন থগহছ ফহেছু । থতায ফ চারাহে।
ফটুকেশ্বয : আভাে ভাপ েকয হদন। আহভ থেফর গ্রাকভয জকরয ভযাটা....
াযাধন : চু েয তবাগা! থতায জনয গ্রাকভ আকমহনকেয হফল ছিাকরা।
ফটুকেশ্বয (বোতম গরাে) : আকমহনে! হফল!
হফনে : যাাঁ হফল। ভাহটয নীকচ জরস্তকয এই হফল ছহিকে থগকছ। প্রহত হরটায ানীে জকর ০.০৫ হভহরগ্রাভ
আকমহনে থােকত াকয কফমাচ্চ। তায থচকে থফহ কর তা যীকয হফলহক্রো টাে ও যীকয অকনে থযাগ ততহয
েকয।

ফটুকেশ্বয : হেন্তু হফল থোথা থথকে আক ডাক্তাযফাফু?
হফনে : ভাহটয নীকচ আকমহনকেয েহনজ স্তয আকছ। নরেূকয ভকধয থম অহিকজন থঢাকে তা আকমহনকেয কে
হফহক্রো হটকে জকর দ্রাফয থমৌগ ততহয েকয। এবাকফ তা জকরয কে হভক মাে। েরোযোনাে আেহযে, থানা
ও হা হনোকনয ভকে ফা েীটনাে, আগাছানাে েৃহলজহভকত ফযফায কর তায ভকধয থাো আকমহনে থমৌগ
জহভকত ফযফহৃত জকর ধু কে ুেুয, নদী, োকর কি। ভাহটয নীকচ জরস্তকযও চুাঁইকে মাে।
হজকতন্দ্র : হেন্তু এেন উাে হে ডাক্তাযফাফু? আভযা এই থযাগ থথকে হেবাকফ ভুহক্ত াকফা?
হফনে : থাহডোভ াইকাকলাযাইড ও হিহচিং াউডাকযয দ্রফণ জকর হভহকে, তায কে হপটহেহয হভহকে উকযয
জর হপল্টায েকয ান েযকত কফ। নরেূকয জর আনাযা থেউ োকফননা এেন। অগবীয জরাকেয জর
পুহটকে থছাঁকে োন। ম্ভফ কর হডহিরড ওোটায ফা াহতত জর হেকন োন। তকফ এবাকফও থফহহদন চরকফনা।
গ্রাকভয ফ ানীে জকরয উৎ যীক্ষা েহযকে আকমহনে থাধকনয ফযফস্থা েযকত কফ। মহদ আফায এে হরটায
জকর ১.৫ হভহরগ্রাকভয থফহ ফ্লুযাইড থাকে থটাও থাহধত েযকত কফ। স্বাস্থয দপ্তকয আভায থমাগাকমাগ আকছ।
আহভ দ্রুত তায ফযফস্থা েযহছ।
াযাধন : ধনযফাদ ডাক্তাযফাফু। অিংেয ধনযফাদ আনাকে।
হজকতন্দ্র : হতয, আহন না থােকর আভযা প্রকতযকে ভাযা থমতাভ।
হফনে : আভাে ধনযফাদ না জাহনকে হনকজকদয থাধযান। প্রহতো েরুন েেকনা বূ গবমস্থ জকরয অহনেহিত ফযফায
েযকফননা, েযকত থদকফনওনা।
াযাধন, হজকতন্দ্র (ভস্বকয) : না না, েযকফানা, এেদভ না।
ফটুকেশ্বয : আহভও নাে োন ভুরহছ। ফটা জানরাভ, ফুঝরাভ। আয েেকনা এভন বুর কফনা। হেন্তু গ্রাকভ জকরয
ভযাটা হেবাকফ দূ য েযকফা আভযা থটা মহদ ফকর থদন ডাক্তাযফাফু।
হফনে : মতটুেু ফৃ হি কফ থই ফৃ হিয জর ধকয থযকে থই ভযায ভাধান েযা ম্ভফ। আভায এে ফন্ধু এই
হফলকে আনাকদয হফস্তাহযতবাকফ ফুহঝকে থদকফ। হেবাকফ ফৃ হিয জর িংযক্ষণ েযকত কফ তাও থদহেকে থদকফ।
হচন্তা েযকফননা।
ফটুকেশ্বয : ফা, আহন বগফান ডাক্তাযফাফু। এত ফি উোয েযকরন, আভযা হচযোর ভকন যােকফা আনাকে।
জে জেোয েযকফা আনায। জে ডাক্তাযফাফুয জে।

াযাধন,হজকতন্দ্র,ফটুকেশ্বয হভকর : জে ডাক্তাযফাফুয জে।

