
 

Radio Serial Script 22 -   Rain Water Harvesting 

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপঃ সাবেন্স কমিউমনবকট্রস ব ারাি – এর পবে 

সপ্তমষি রাে ের্িন  

 

চমরত্র 

শঙ্কর দলুই – মেজ্ঞাবনর মশেক, ছাত্রছাত্রীবদর কাবছ মিে। 

ন ৃ্মসিংহ সরকার – ইমতহাবসর মশেক, বেশ একটু্ ক পণ। 

শামিি আহবিদ – অবঙ্কর মশেক, উদার িক মতর। 

গবনশ বসন -  ির্ান মশেক, সে কাবে উৎসাহী।  

শযািল গুপ্ত – ইমিমনোর, বপশাে মরোল এবেবট্র েযেসা, সিাে সবচতন। গবনশ বসন িহাশবের শযালক। 

সাগর, বসািনাথ ও অমিত - ছাত্র 

সুবলখা ও তাপসী – ছাত্রী  

নীমলিা সানযাল – আকাশোণী কলকাতার সিংোদপাঠিকা  

 

[অমিত ও হবরন – এই দুইটি চমরবত্রর কবথাপকথন কি,  বল স্বরবেপবণর সািানয একটু্ কামরকুমরবত একই অমিবনতা দুইটি চমরত্র 

শ্রুমতনাট্বক করা সম্ভে। িব ােক কথাটি মেবেচনা করবেন] 

 

 

 

 

 

 

িথি দৃশয 

[ িুষলর্াবর ে মি পড়বছ। আওোে বশানা  াবে। োে পড়ার শব্দ িাবে িাবে। েবড়া হাওোর বশাোঁ  বশাোঁ  োতাস েইবছ। 

মেশাল সু্কবলর লম্বা ট্ানা োরান্দা। কবেকেন ছাত্রছাত্রীর েট্লা। সু্কবল এবস বেবনবছ আে বরমনবে।] 

সাগর – ওফ্ মক সাঙ্ঘমতক ে মি বর! সারারাত র্বর চলবছ বতা চলবছই।  



সুবলখা –  াবক েবল আকাশ িাঙ্গা ে মি। ঈস্ বকন ব  সু্কবল এলাি – আোর এই কাদার িবর্য সাইবকল চামলবে ব রৎ 

 াওো – 

তাপসী – আমি মকন্তু বতার সাবথই ম রবো। 

বসািনাথ – বকাথাে ব ন পবড়মছলাি আকাশ  ুবট্া হবল এিন ে মি হে। 

[সাগর, সুবলখা,তাপসী একসাবথ বহবস ওবে।] 

সাগর – ব িন িুখ তার ব  েবলমছল, আর বতিন কান তার ব  শুবনমছবলা! তবে  াই েমলস িাই িাবে - সাবে এরকি 

ে মি োদলা হবল িালই লাবগ। এখন বতা ঋতু পমরেতি ন আর বোোই  াে না বসিাবে – বকাথাও অমতে মি 

বতা বকাথাও  ুটি াট্া বরাদ। মক সে েটিল েযাপারসযাপার েলবতা। 

তাপসী – তার িবর্য বথবকই এবককট্া েড় েড়োপট্া – মনম্নচাপ – ওফ্ কত চাপ আর বনে েলবতা? 

বসািনাথ – হযাোঁ  হযাোঁ , বসই েবড়র আোর নাবির োহার কত – মনবলা ার, চপলা, আেলা – আরও কত মক – নাি শুবন 

কী শমি বোো  াে?  

তাপসী – আচ্ছা এই নািগুবলা বক বদে বর?  

সাগর – িারত, পামকস্থান, শ্রীলঙ্কা, োিংলাবদশ, িােনািার, ওিান, িালদ্বীপ আর থাইলযান্ড মিবল অবনকগুবলা নাি 

বেবছ বরবখবছ। আকাশ,  ানুস, নামগিস, িালা, এরকি। একট্ার পর একট্ার নাি বদে। আেলা খুে সম্ভেত 

িালদ্বীপ মদবেমছল। োো েলমছল একমদন। 

তাপসী – বিবেবদর নািই বতা বেশী। (একটু্ িারী কণ্ঠস্ববর) েনু্ধগণ নারীশমিবক অেবহলা কমরও না। মেপবদ পমড়বে। 

[সিস্ববর হামস] 

[শঙ্করোেু ো রুবির দরো বথবক কথা সুরু করবেন।] 

শঙ্করোেু – কী বতািরা োড়ী ব বত পারমন? আট্বক বগছ? আর  াবেই ো কীিাবে –  া বনবিবছ। 

 

[হোৎ দূর বথবক একট্া মচৎকার বিবস আবস। ‘েল আর েল, িানুষ খাে েলবর, েল খাে িানুষবর, িানুষ 

খাে েলবর, েল খাে িানুষবর, িানুষ খাে েলবর, েল খাে িানুষবর”- মচৎকার িথবি বোবর, তার পবর 

আবে আবে মিমলবে  াবে।]  

 

শঙ্করোেু – এই হবরনট্া আর িাবলা হল না। বসোর েনযার সিে হােী সাবহবের িরা পুকুবর ওর একিাত্র বছবলট্া েুবে 

িারা বগল। মক সযাে, েমে হাসপাতাবল না মনবে ওো মদবে োড় ুোঁ ক করাবলা, পুকুর-শাসন করাবলা। সিে 

িবতা মনবল বছবলট্া বেোঁবচ ব ত বহ। 

সাগর – হযাোঁ  সযার আিার িবন আবছ। হামতোর মেলও বতা বসোর িাসল। আিার কাকা কবতা িাছ র্বরমছবলন মেলিামস 

রাোে দাোঁ মড়বে দাোঁ মড়বে।  

শঙ্করোেু – দুঃবখর কথা বহাল, পুকুরবক ওো মদবে শাসন না কবর বেজ্ঞামনক উপাবে শাসন করবল উপকার বহাবতা। 

তাপসী – োবনন বতা সযার, আিার িািা োমড়র বদবশ কবলরা হবল ওলামেমের পুবোর রু্ি পবড়  াে -  

বসািনাথ – [িুবখর কথা বকবড় মনবে] বকন, বকন, আিাবদর এই অঞ্চল মক িাই মপমছবে ? বশতলা পুবোর নাচন মক 

কি ? 

শঙ্করোেু – সিে িবতা িমতবষর্ক টীকা বনে না, েল  ুটিবে খাে না, বপামলও টীকা মদবত এবল পালাে ো োর্া বদে, 

এগুবলাও বতা িােবত হবে, তাই না ? 

[ বকউ উত্তর বদোর আবগ একট্া োে পড়ার শব্দ।] 



সুবলখা – ওবর োো! এত োে পড়বল োমড়  াে মক কবর বর তাপসী ? 

বসািনাথ – িামেস্ না সুবলখা, বতার আর তাপসীর োমড় পার হবে আিরা বতা  াে। আমি আর সাগর বতার সাইবকল 

বেবল মনবে মগবে বতাবদর দুেনবক োমড়র কাবছ এমগবে বদে।    

শঙ্করোেু – েযস্ সিসযার সিার্ান বতা হবেই বগল।  াক বগ, আে বতা আর ক্লাস বহাল না ... 

বসািনাথ - হযাোঁ  সযার আে বতা বশষ মপমরেবেও আপনার একট্া ক্লাস মছল।  

সুবলখা – সযার, আপমন বসমদন অমত ে মিপাবতর কারণ মনবে ক্লাবস আবলাচনা শুরু কবরমছবলন। 

শঙ্করোেু – আসল কথা মক োবনা, এই েযাপারট্া েুেবত হবে িাবলা কবর। ব িন, আে এখাবন এবতা ে মি – মকন্তু হেত 

বদখবে পুরুমলো ো বছাট্নাগপুর অথো রােস্থাবনর সুদূর বকান গ্রাবি এক মেনু্দ েবলর েনয অবপো – 

হাহাকার – 

সাগর – সযার, এট্া বতা বিৌবগামলক অেস্থাবনর কারবণ, তাই না?  

শঙ্করোেু – ঠিক েবলছ, মকন্তু বসখাবনও বতা িানুবষর োস আবছ। তাবদর কাবছও বতা েল েীেবনর র্ারক। তাই না? 

আসবল মক োবনা, িক মত তার িবতা কবর সম্পদ বতমর কবর, েণ্টন কবর। এবত অেশযই মেজ্ঞান আবছ, 

আিরা সে না-হবলও অবনকট্া োনবত বপবরমছ, োমক অবনকট্া খুোঁবে বেড়ামচ্ছ। মকন্তু বসই সম্পদ রো করা, 

তাবক সঠিকিাবে েযেহার করোর দামেত্ব বতা িানুবষর ওপর েতি াে, তাই না?  াকবগ, ে মি বোর্হে একটু্ 

র্বরবছ – আমি আমস – কাল ক্লাবস আরও আবলাচনা হবত পাবর। বতািরা সাের্াবন োমড় ব ও সোই। 

[সোই সিস্ববর – হযাোঁ  সযার  াে] 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

মদ্বতীে দৃশয 

[ পবরর মদন। ে মি র্বরবছ। সু্কবলর ো  রুি, শঙ্কর দলুই, ন ৃ্মসিংহ সরকার, শামিি আহবিদ ও গবনশ বসন] 

ন ৃ্মসিংহোেু – দূর দূর, এট্া একট্া কথা বহাল! েলা বনই, কওো বনই, এরকি োদলা। োোঁ র্ োমনবে বকান রাে কাে বহাল 

বক োবন, কাবের কাে বতা মকছু বহাল েবল িবন হে না – একটু্কুন ে মি বহাল মক বহাল না বতনারা 

হাোর হাোর লে লে মকউবসক েল বছবড় বকতাথ্থ করবলন। আর ে মিরও েমলহামর  াই। এবল  াোর 

নাি বনই। মক ঠিক মকনা? 

শামিি – ন ৃ্মসিংহদা রাগ করবেন না, বিাবট্ই ঠিক না। ে মির ওপর বতা আর খেরদামর করা  াে না, তাছাড়া ওবেদার 

ব ারকাে মছল এই ে মির। তবে, েনগবনর লাি হবেবছ, োোর িাবছ িমতি ।  বল দাি বেশ সো। 

শঙ্করোেু – শািীি ন ৃ্মসিংহদার েযথা অনয োেগাবত। মেজ্ঞাসা কর, বকন দাদা?  

শামিি – বকন বকন ন ৃ্মসিংহদার ? েযাপারট্া একটু্ খুবলই েলুন না। 

ন ৃ্মসিংহোেু – [রাগ ও হতাশ হবে] বকন কাোঁ ট্া ঘাবে নুবনর মছবট্ মদচ্ছ িাো। এই বদড় মদবনর ে মিবত গমরবের পুকুরখানা 

বিবস মগবেবছ। তা িাে চার হাোর িুদ্রা খরচ কবর িাবছর চারা বছবড়মছলাি িাই। সে বিবস মগবেবছ। পরাণ, 

গবেন, কামত্তক সোই মিবল োবলর বঘর মদবে খুে বচিা কবরবছ। আিার কপাল খারাপ। েমত  া হোর হবে 

মগবেবছ। 

শামিি – ইস, এবতা েবড়া অনাস মির কথা ন ৃ্মসিংহদার! 

শঙ্করোেু – একট্া কথা েমল ন ৃ্মসিংহদা।  া করবেন তা একটু্ পমরকল্পনা কবর করবল এট্া হত না। [ন ৃ্মসিংহোেু মকছু েলবত 

বগবলন, শঙ্করোেু হাত তুবল েবলন] আপমন আিার কথাট্া আবগ শুনুন। িাছ চাষ করুন আর  াই করুন 

পুকুবরর মনেমিত বদখাবশানা করা একট্া েড় কাে। েষিার আবগ পুকুরবক ঘবষবিবে বরমে করবত বহাবতা। 

চারমদবকর পাড় ঠিক করা, ো  াই বহাক না বকন তার একট্া মেজ্ঞান আবছ। মেমেও অম বস শলাপরািশি বদোর 

বলাক আবছ। তা না কবর – 

ন ৃ্মসিংহোেু – [অধর্ ি হবে] বস আর বোবলা না িাই, না পামর েলবত, না পামর সইবত। বলাবক িােবছ িাোবরর ঘবট্ 

েুমি নাই। বিবেমছলাি বতা সেই, করলাি আর বকাথাে। 

শঙ্করোেু – িােবেন না আপনার দুঃখ আমি েুেবত পারমছনা ো বপবরও িো বদখমছ। আপমন আিার সহকিী। তাই িন 

খুবলই েলমছ, শুনুন। এইবতা শামিিবদর োড়ীর বপছবনই ব  পুকুরখানা, তাবত বতা বোর্হে পুকুরিাসার 

সিসযা বনই। বকন? িথি কারণ পাবড়র উচ্চতা বেশ খামনকট্া বেশী। ঠিক েলমছ শামিি? [শামিি িাথা নাবড়] 

দু নম্বর গরবির সিে বখোল কবর বদখবেন িবোেবন শামিবির োো মনবে দাোঁ মড়বে বথবক িাটি বতালান 

পুকুর বকবট্। ওবদর পুকুবর োবরািাস েল থাকার, পুকুর বিবস িাছ োর নাহওো, তার ওপর ব ট্া আিাবদর 



বচাবখ পবড় না, আশপাশ বথবক েষিার সিে অবনক েল শামিিবদর পুকুর মনবত পাবর। েষিার অবনক েল বস 

র্ারণ করবত পাবর কারণ তার েিতা বেশী।  

শামিি – কথাগুবলা ঠিক ন ৃ্মসিংহদা, পুকুরট্ার বপছবন আব্বা খাবট্ন,  ল পাই আিরা, পাে অঞ্চবলর বলাক। 

শঙ্করোেু – আিাবদর এই অঞ্চবলর একট্া ির্ান সিসযা বহাল েল। গরবির সিে আকাল, অিাে, আোর েষিার সিে 

অমতে মিবত বতা েবট্ই একটু্বতই োনিামস। এর বকাথাও একট্া সািিসয থাকা িবোেন ো আনবতই হবে। 

[ো  রুবি আরও িাোরিশাইরা এবসবছন। কথাোতি া একটু্ বশানা  াবে।]  

ন ৃ্মসিংহোেু – [হতাশ হবে] বক আর আনবে েল। কার বগাোল বক বদে রু্বো িাই! 

শামিি – বকন বকন দাদা, আিাবদর বগাোল আিরাই রু্বো বদে। চট্ কবর ব ট্া িাথাে আসবছ বসট্া েমল শঙ্করদা। 

একটু্ নামে েমির মদবক। তা বহাক। মেেে িণ্ডলোেুবদর োড়ীর দমেবণ এক বোড়া মশরীষ গাছ আবছ না? তার 

পর বথবক বসই িমত িণ্ডবলর োড়ী অেমর্ একট্া িাে মেবঘ দবশক পমতত েমি? বলাবক িাটি বকবট্ মনবে  াে 

? েড় েড় গতি , খাবদ িবর িাে পুবরা েমিট্াই ? িবন করবত পারবছন ন ৃ্মসিংহদা ?  

[ো  রুবি আরও িাোরিশাইরা এবসবছন। কথাোতি ার শব্দ োড়বে।]   

ন ৃ্মসিংহোেু – বস বতা বতািার িািাবদর েমি। ঠিক মক না ? আিরা বতা তাই োমন। 

শামিি – একদি ঠিক োবনন। তবে গত একিাস প িন্ত ঠিক মছল। ঘট্না তার পবর। দাদু আর িািা দুেবন মিবল েমিট্া 

িাবক মদবত চাইবলন। দাদুর  া আবছ তাবত িািা সারা েীেন পাবের ওপর পা মদবে বখবলও কি পড়বে না। বতা 

িা েলবল, আপনার নামতবক, িাবন আিাবক মদবত। বতা ওই েমির িামলক আমি। আবু্ব আম্মার  া িন ও েমি 

আমি বকান িাবলা কাবে লাগাবল আপমত্ত করবেন েবল িবন হে না। ওখাবন একট্া পুকুর কাট্াবল বকিন হে 

েলুন ? 

শঙ্করোেু – [বট্মেবল চাপড় বিবর] দারুণ, দারুণ িোে। শামিি মিোোঁ  বতািার েোে বনই। পুকুর মক েলছ িাই ওট্া 

মদমঘ, মদমঘ হবে!  

[ির্ান মশেক গবনশোেুর িবেশ] 

গবনশোেু – বকিন আবছন সোই ? মক মনবে এবতা আবলাচনা ? মকবসর মদমঘ হবে ? 

শঙ্করোেু – সযার, আিাবদর এই অঞ্চবলর েল মনবে আবলাচনা হমচ্ছল। একট্া খারাপ খের, বদড় মদবনর ে মিবত 

ন ৃ্মসিংহদার পুকুর বিবস িাবছর চারা সে বিবস মগবেবছ। খুে লস হবে বগবছ। ওমদবক হামতোর মেল বথবকও েল 

এবস রাোঘাট্ সে েবলর তলাে। অথচ, বদখুন গরবির সিে পুকুরগুবলা শুমকবে কাে, কুবোবত েল বনই। 

টিউেওবেবল েল বনই ? বকন ? না, েলের বনবি বগবছ!  

গবনশোেু – ঠিকই েবলবছন। আসবল একট্া িপার িযাবনেবিন্ট দরকার। সিসযা আিাবদর সোর। সিার্ান তাই 

আিাবদর সোইবকই খুোঁবে োর করবত হবে। ছাত্রছাত্রী, িাোরিশাই, অঞ্চবলর অমর্োসী সোইবক মনবে। এিন মক 

গািবিন্ট, হযাোঁ , বসখবনও ব বত হবত পাবর। 



শামিি – সরকার বতা েবলইবছন, েল র্বরা, েল িবরা।   

শঙ্করোেু – সযার, শামিি তার দাদুর কাছ বথবক মেবঘ দবশক পমতত েমি বপবেবছ। বসই েমিবত একট্া পুকুর 

কাট্াবনার িোে করবছ শামিি। তাছাড়া আমি ব টু্কু িবন করবত পারমছ এই অঞ্চবল বনই বনই বকাবরও আট্-

দশট্া েড় পুকুর আবছ, মকছু-না বহাক কি কবর ষাট্ট্া েড় েড় বোো। িচুর েল েষিাকাবল। এই পুকুর আর 

বোোগুবলাবক একটু্ সিংস্কার করবলই িচুর েল গরবির সিে পাবো। েষিাকাবল েল র্বর রাখবত পারা  াবে। 

গবনশোেু – ওবেল, ওবেল, সেট্াই একট্া সাবেমন্টম ক এযাবঙ্গল বথবক মেল করবত হবে। সু্কবলর মদক বথবক  মকিাবে 

সাহা য করা  াে েলুন। সরকাবরর মদকট্াও আমি বদখে। খুে এনকাবরমেিং মচন্তািােনা। িাবলা কথা আিার এক 

সম্পমকি ত  শযালক, শযািল, ইমিমনের – মরবেল এবেবট্র েড় েযেসা। েুমি মদবে, অথি মদবে সাহা য  র আ গুে 

কে করবে আশা কমর। শযািলবক আগািী একট্া শমনোর বদবখ আসবত েমল।  

শঙ্করোেু – মকিাবে ে মির েল র্বর বরবখ সারা েছর র্বর কাবে লাগাবনা  াে বসই মচন্তািােনা করবত হবে। আমি 

িথবিই আিাবদর ছাত্রছাত্রীবদর সাবথ কথা েলে। শামিি আর ন ৃ্মসিংহদা টিচার কাউমন্সবলর মদকট্া বদখুন।   

ন ৃ্মসিংহোেু – [বেশ একট্া আশ্বে গলাে]  াক, এোর িবন হবচ্ছ একট্া িাবলা মকছু হবত  াবচ্ছ। 

(ক্লাবসর ঘণ্টা োেবে।)  

গবনশোেু – ঠিক আবছ। চলুন ক্লাবসর সিে বহাল। কাল - না পরশু মেবকবল আিরা একোর মিট্ করবত পামর। আিার 

ঘবর। ওবক ?  
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ত তীে দৃশয  

[একই মদন। একটি ক্লাস রুি, ছাত্রছাত্রীরা বহ বচ করবছ। তার িবর্য সাগর, বসািনাথ, সুবলখা ও তাপসী আবছ।] 

সাগর – এই আবে, বতারা একটু্ চুপ করমে ? সযার আসবছন।  

[শঙ্করোেুর িবেশ।] 

ছাত্রছাত্রীরা সিস্ববর – নিস্কার সযার। 

শঙ্করোেু – নিস্কার, নিস্কার, সুিিাত। সাগর, বক বক আবসমন ? 

সাগর – সযার - মিোনুর, শান্তনু, মেেো, অলক আর কমলি ছাড়া সোই উপমস্থত। 

শঙ্করোেু – [হামেরা খাতাে দাগ বদন] মিোনুর, শা-ন্ত-নু, মে-ে-ো [একটু্ পবর] হযাোঁ , ঠিক আবছ। আে বতা িবন হবচ্ছ 

একটু্ িাবলা  াবে মদনট্া – 

বসািনাথ – হযাোঁ  সযার কাল  া অেস্থা মছল। তবে স্বািামেক হবত, েল নািবত খামনকট্া সিে লাগবে সযার। 

সুবলখা – সযার, আে আিরা পড়ে না।  

শঙ্করোেু – বস কী বকন, বকন ? পড়বে না বতা করেট্া মক আিরা ? 

সুবলখা – কালবকর কথা মনবে আিরা কথা েলমছলাি। আপমন েবলমছবলন সযার কাল ক্লাবস আরও আবলাচনা হবত 

পাবর। 

শঙ্করোেু – ঠিক, বস কথা অেশযই আমি েবলমছলাি। এই মনবে এতেণ অনযানয িাোরিশাইবদর সবঙ্গও কথা হমচ্ছল। 

বহেিাোরিশাইও মছবলন। একট্া সািমগ্রক পমরকল্পনা করবত হবে। আর তাবত ছাত্রছাত্রীবদর, 

িাোরিশাইবদর – সোর পারটিমসবপসন ো অিংশগ্রহণ সুমনমিত করবত হবে।  

তাপসী -  সযার, মকিাবে হবত পাবর বসট্া ? 

শঙ্করোেু – তার আবগ আিরা োনবো  া আিরা িােমছ তা মক বনাতুন মকছু ? না বনাতুন না।  ীশু মিবের েবের িাে 

মতনশ েছর আবগ োলুমচস্থাবন ক মষকাবে, পবর আিাবদর বদবশ তামিলনাদুবত বচাল রাোবদর সিে ে মির েল 

সঞ্চে কবর বরবখ পবর েযেহাবরর মনদশিন পাওো বগবছ। শুবন িো পাবে বিমনস নগরী, ব ট্া একট্া বলগুবনর 

িবর্য, বসখাবন মিমি েবলর অিাে বিট্াবনা বহাত, িানুবষর বতমর কুবোবত ে মির েল র্বর বরবখ। 

বসািনাথ – আবর ব্বাস। এসে বতা আিাবদর র্ারনাই মছল না সযার।  

শঙ্করোেু – ে মির েল র্বর রাখা ও তার েযেহার খুে িাচীন এেিং একট্া খুে সার্ারণ ো বসাো পিমত এট্া িবন বরখ। 

অথচ সুমেবর্ েহু। ব খাবন েল বনই ো কি বসখাবন েবলর েযেস্থা করা আোর ব খাবন বেমশ থাকার  বল 

েল নি হবচ্ছ বসট্া মনোরণ করা।  

সুবলখা – তার িাবন সযার, এই ব  েষিার সিে বেমশ েল আিাবদর েমত করবছ, বসট্া েন্ধ কবর বসই েলবকই েমিবে 

বরবখ িবোেবনর সিে কাবে লাগাবনা।    

শঙ্করোেু – একদি ঠিক। তবে একট্া কথা আবছ না – চযামরটি মেমগন্সৃ্ এযাট্ বহাি ? আিবদর কােট্াও সুরু হবে এযাট্ 

বহাি, িাবন সু্কল বথবকই।  

[সোই চুপ। তা বদবখ শঙ্করোেু েলবেন।] 

শঙ্করোেু -  মক সোই চুপ বকন ? ঠিক আবছ। এিাবে েমল। আিাবদর উবেশয ে মির েল, তা বস কি বহাক বেশী বহাক, 

সিবে বহাক মক অসিবে বহাক, ওট্া আিরা আিাবদর কাবে লাগাবো। আিাবদর েমত করবত বদে না। বদে 

না েলবলই বতা হবে না। একট্া পমরকল্পনা করবত হবে। বোো বগল ? 

[ছাত্রছাত্রীবদর অল্প িাথা নাড়া বদবখ একটু্ বথবি] 



পুবরাট্া িাথাে ঢুকল না ? বেশ অনয িাবে েমল। সেিিথি েল আিাবদর সু্কবল কেট্া কল বথবক েল েযেহার 

করা হে ?    

সাগর – মিে বে মিবলর রান্নাঘবর দুবট্া, বছবলবদর ট্েবলবট্ দুবট্া, এই চারবট্ োমন সযার। 

সুবলখা – বিবেবদর ট্েবলবট্ দুবট্া, কুবোর কাবছ একট্া। োগাবনর ওমদবক সযার একট্া। 

শঙ্করোেু – িাোরিশাইবদর দুবট্াবত চারবট্ আর বহেিাোরিশাইর েনয ট্েবলট্ র্বর আরও দুবট্া, বতা বিাট্ ছে 

প্লাস ব ার প্লাস ব ার। বিাট্ ব ারটিন, বচােট্া। ঠিক মকনা ?  

বসািনাথ – সযার সযার আরও চারট্া কল আবছ। একতলাে, বদাতলাে, আপনাবদর ঘবর আর বহেিাোরিশাইর ঘবর 

ব  চারট্া এযাবকাো গােি  বথবক খাোর েল বেবরাে, তার েবনযও বতা আলাদা কল আবছ, তাই না সযার ?  

শঙ্করোেু – বিমর গুে বসািনাথ। তাহবল বিাট্ আোবরাট্া কবলর িুখ মদবে িতযহ আিবদর সোর েযেহাবরর েনয - 

অেশযই সু্কল বখালা থাকবল - েল োর হে। তা, এই েল আবস বকাথা বথবক ?  

সাগর – আমি েলে সযার ? [তার পর অবপো না কবর] ছাবদর দুবট্া ট্যািংক বথবক েল আবস। 

শঙ্করোেু – আর ছাবদর ট্যািংবক েল আবস বকাথা বথবক ?  

সাগর – বকন কুবো বথবক ? রঘুদা পাম্প চামলবে বরাে েল বতাবল ট্যািংক দুবট্াবত। তবে সযার রঘুদা িাবে িাবেই 

আিাবদর কল খুবল চবল বগবল েবকন আর গরবির সিে গে গে কবরন।   

শঙ্করোেু – বেশ। েল নি করাট্া অেশযই ঠিক নে। তা বকউ রঘুর কাবছ তার ঐ গেগোমনর কারণ কখবনা োনবত 

বচবেছ ? 

[সোইবক চুপ বদবখ এেিং বপছবনর বেবঞ্চ েসা দুটি অিবনাব াগী ছাত্রবক বেবক েলবেন] 

অমিতোেু এেিং মেষু্ণোেু আপনারা েলুনবতা রঘু গেগে কবর বকন ? 

অমিত – সযার, সযার, রঘুদা সযার বরবগ বগবছন। [তারপরই বতা বতা কবর েলবে] না সযার ঠিক োমননা। রঘুদা সযার, 

রঘুদা সযার না, সে সিে বরবগ থাবকন।   

[সোই বহা বহা কবর বহবস উেবে] 

শঙ্করোেু – [একটু্ বরবগ] অবনক পমণ্ডমত হবেবছ, এোর একটু্ বশান িন মদবে। রঘুর গেগোমনর কারণ গরবির সিে 

কুবোর েলের অবনকট্াই বনবি  াে।  বল, ওবক রাবত েলের একটু্ উেবল পাম্প চালাবত হে সাের্াবন। 

তা আিরা েল বকাথা বথবক পাই, মকিাবে পাই, কীিাবে খরচ কমর বেবনমছ। এট্াও শুনলাি গরবির সিে 

কুবোর েলের বনবি  াোর  বল েল বপবত অসুমেবর্ হে।  

 

[হোৎ একট্া োনালার কাছ বথবক একট্া মচৎকার বিবস আবস। “েল আর েল, িানুষ খাে েলবর, 

েল খাে িানুষবর, িানুষ খাে েলবর, েল খাে িানুষবর”। সোই, মেবশষ কবর ছাত্রীবদর ‘ওবর 

োোবর, ওবর িাবর েবল িবের মচৎকার।] 

 [একট্া করুণ সুর োেবে ও  চলবে]  

 

সাগর – [র্িবক] এই বতারা িে পামচ্ছস বকন। বরােবতা বদখমছস। চুপ কর। [এরপর শঙ্করোেুর মদবক ঘুবর] সযার, 

আপমন বতা ওবক বচবনন, সেই োবনন। আিরা মিে বে মিল বথবক ওবক বরাে একটু্ বখবত মদই। আে 

বোর্হে মখবদ বপবেবছ, তাই অবনক আবগই চবল এবসবছ। আমি ওবক একটু্ বকাথাও েমসবে আমস ? 

[শঙ্করোেু িাথা নাড়বেন, সাগর বেমরবে  াবে।]   

[একট্া করুণ সুৃ্র ব ট্া চলমছল বসট্া চলবে এেিং একটু্ চবলই থািবে।] 



শঙ্করোেু – আে আিরা এই েবল শুরু কবরমছলাি ব  আিাবদর উবেশয ে মির েল আিরা আিাবদর কাবে লাগাবো। 

এেিং তার েনয একট্া পমরকল্পনা করবো। ঠিক েলমছ ? আে  া আবলাচনা বহাল তা এমগবে মনবে  াে আিরা। 

তাপসী, সুবলখা, সাগর আর বসািনাথ, বতািরা এই ক্লাস বথবক থাকবে। ক্লাস ইবলবিন বথবক দুেন, বট্ন 

বথবক দুেন, বিাট্ আট্েবনর একটি কিীদল োনাবে। নাি বপবল ওবদর ক্লাস টিচারবদর আমি েবল রাখবো।  

বসািনাথ – আচ্ছা সযার আিাবদর েল খরবচর িুখ আোবরাট্া। আিরা বতা েল খরবচর েযাপাবরও সাের্ান হবত পামর। 

শঙ্করোেু – অেশযই। একট্া মহবসে আিাবদর করবত হবে। েুেবত হবে িমতমদন পাম্প চামলবে ছাবদর ট্যািংবক েল 

বতালার খরচ কত। গরবির সিে েলের বনবি বগবল বসট্া আবদৌ সম্ভে হে মকনা, হবল খরচ কতট্া োবড়। 

নামক েষিার েল আলাদা কবর বকান োেগাে র্বর বরবখ ো কুবোবত মনবে এবস তার েলের োড়াবনা, বসট্া 

কি খরবচ করা  াে মকনা – 

সুবলখা – সযার তার িাবন বতা ে মির েল পুকুবর র্বর রাখোর সাবথ সাবথ তাবক আিরা িাটির মনবচ িমতস্থাপন করবত 

পামর ? 

শঙ্করোেু – পামর, এেিং এ মনবে িচুর কােকিি চবলবছ প মথেী েুবড়। বতািার শুবন অোক হবে, িানুবষর সিযতা ব িন 

নদীবক বকন্দ্র কবর গবড় উবেমছল – বতিমন িানুবষর বদনমন্দন চামহদা ব  েল তার েযেস্থা করোর েনযও 

মেমিন্ন অঞ্চবল আমেষ্ক ত হবেবছ অদু্ভত সে পিমত।  

[সাগর দরো বথবক েলবে, সযার আসবো?] 

শঙ্করোেু – এবসা, এবসা। ব িন র্বরা েুি চাষ। বতািরা পবড়ছ। িবন আবছ মনিে। েুি চাষ হে সার্ারণত পাহাবড়র 

ঢাবল এেিং কবেকেছর পবর পবরই  ারা েুি চাষ কবর তারা বসই োেগা বথবক অনয োেগাে চবল  াে 

বনাতুন েমির বখাোঁ বে। িথিত, েুি চাষ হবল পাহাবড় ধ্বস্ হে না – উপরন্তু েমি েল সঞ্চে কবর গাবছর 

বগাোঁ ড়াে আদ্রতা েোে রাবখ। লম্বাবট্ বেতগুবলা কাট্া হেই পাহাবড়র ঢাবলর মেপরীত মদবক। তবে েুি চাবষর 

মেরুবিও অবনবক।  

তাপসী -  তাহবল পানীে েল র্বর রাখোরও পিমত আবছ সযার ?  

শঙ্করোেু – বরন হারবিসটিিং ো েলক মষ কথাট্া এবসবছ বতা বসখান বথবকই। িক মতর সার্ন ো সিংস্থান সে োেগাে 

বতা একরকি নে। িানুবষর সার্নার শুরু বসখান বথবকই। তার িবোেবনর সবঙ্গ সিংস্থাবনর বিলেন্ধবনর। 

তাপসী – তার িাবন আিাবদর এই সু্কল োড়ীবত  ত েল আিরা েযেহার কমর তা আিরা ে মির েল র্বর বরবখ েবন্দােে 

করবত পামর ? 

বসািনাথ – আচ্ছা সযার, র্রা  াক আিাবদর সু্কবলর ছাদ কি বেমশ দুই হাোর েগিমিট্ার। র্রা  াক এই অঞ্চবল গবড় 

এবতা মিমলমিট্ার ে মিপাত হে। তবে ছাবদর িক মত আর োেেীে র্বিির মহবসে িবন বরবখ আশা করা  াে  ত 

মকউমেক মিট্ার েল র্বর রাখা  াবে িমতমদন, বসট্া আিরা োর করবত পারবলই কাে  বত ?     

তাপসী – [বসািনাথবক] বতা েল রাখমে বকাথাে ? [শঙ্করোেুবক]  সযার, আপমন েলুন েল রাখে বকাথাে ? 

শঙ্করোেু – তার েনয র্াতে ট্যািংক ো কিংমিবট্র েলার্ার েসাবত হবে। ছাদ বথবক পাইবপর সাহাব য েল এবস েিা 

হবে বসই েলার্াবর। দরকার িবতা পাম্প চামলবে েল পাোবনা  াবে ছাবদর েলার্াবর। এই কােট্া এখনও 

করা হে – তবে বসট্া ওই কুবোর েল বথবক। আবগই বেবনমছ আিরা গরবির সিে সু্কবলর কুবোর েলের 

অবনকট্াই বনবি  াে।  

বসািনাথ – আিাবদর োমড়র কুবোর েলেরও অবনকট্াই বনবি  াে গরবির সিে আমি োমন। তা আিাবদর োমড়বতও 

মক এই েযেস্থা করা সম্ভে ? 

শঙ্করোেু – অেশযই। েল সঠিকিাবে সিংগ্রহ কবর রাখবল, অন্তত মকছুট্া হবলও আিরা েবলর অিাে বিট্াবত পামর।  



সুবলখা – সযার, আিাবদর োমড়বত আিরা চারেন। বসবেবত্র মকিাবে মহবসে করবো কতট্া েল র্বর রাখা দরকার ? 

শঙ্করোেু – বিাট্া দাবগর মহবসে,  মদ একট্া এক হাোর মলট্াবরর ড্রাবি েল র্বর রাখা  াে, তাহবল তা েনিমত ২৫০ 

মলট্ার বরাে র্রবল দুই মদন িাবলািাবে চবল  াোর কথা। গত দুমতন ব  র্রবণর ে মি বহাল, তাবত এটু্কু েল 

েিাবনা খুে কঠিন িবন হে না। 

সাগর – আবরকট্া কথা আপমন েবলমছবলন সযার। েলের বনবি  াে গরিকাবল, বসট্াবক িমতস্থাপন করোর উপাে মক 

? 

শঙ্করোেু – এবতা খুে বসাো কাে। ছাবদর ওপর সমঞ্চত েল পাইবপর সাহাব য ো িাটিবত েবে  াওো েল পাশ্বিেতী 

বকান েমিবত িবেশ কমরবে েলের িমতস্থাপন করা  াে। িাবন, একমদবক ব িন পুকুর, মদমঘ এগুবলাবক 

সঠিকিাবে রেণাবেেণ করা –  াবত তাবদর েলর্ারণ েিতা ে মি পাে – বতিমন িূগবিি  ক মত্রি উপাবে েল 

পাঠিবে েলেরবক েোে রাখা –  াবত খুে গরবিও েবলর ব াগান েযাহত না হে।  

[ঘণ্টা োেল।] 

শঙ্করোেু – আে এই অেমর্। ঠিক আবছ ? বসািনাথ, তুমি আর সাগর টিম ন মপমরেবে একোর আিার সাবথ  বদখা 

করবে। বরাে কতট্া েল বতালা হে, কতট্া খরচ হে, ট্যািংক দুবট্ার কযাপামসটি কত, এসে বোগাড় করবত 

হবে। মকিাবে করবে সে েবল বদে।   
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চতুথি দৃশয 

[ আে শমনোর, ে মিোদবলর একট্া মদন। সু্কবলর ো  রুি, শঙ্কর দলুই, ন ৃ্মসিংহ সরকার, শামিি আহবিদ, শযািল গুপ্ত 

ও গবনশ বসন] 

ন ৃ্মসিংহোেু – মক বহ শঙ্কর বকাথাে বতািার বহেসযার ? কাল োরোর েলবলন অেশযই ব ন সু্কবলর পর থামক। ইম্পরট্যান্ট 

আবলাচনা আবছ। 

শঙ্করোেু – মেমেও অম বস বগবছন। েলবলন ব রার পবথ একোর পঞ্চাবেত ির্াবনর কাবছও ঘুবর আসবেন। আসবল 

ন ৃ্মসিংহদা সযার এই বরইন ওোট্ার হারবিমেিং েযাপারট্া মনবে দারুণ চারেে।  

ন ৃ্মসিংহোেু – বস উৎসাহ মক আিাবদরও কি িাই ? শামিি আর আমি টিচার কাউমন্সবলর সাবথ চার পাোঁ চোর েবসমছ 

তুমিও োবনা। বসািনাথোেুর িবতা িানুষ, ম মন মনবের উপকাবর লাগবে না, এিন বকান মকছুবতই বকানমদন 

এত্তটু্কু িাথা পাবতন মন, মতমনও বসমদন েলবলন, েুেবলন ন ৃ্মসিংহোেু এই শঙ্করট্া মকন্তু োবন অবনক।    

শামিি – বকন, বকন – তারকোেু মক কবরন ?  মদ বোবেন ছাতা িাথাে মদবল অনয কাবরা উপকার হবে, বতা চড়া 

বরাবদ ছাতা েন্ধ কবর হাোঁ ট্বেন ! 

শঙ্করোেু – এিাবে বোবলা না শামিি। বনাতুনবক, বনাতুন র্ারনাবক চট্ কবর স্বীকাবরর িানমসকতা আিাবদর থাবক না। 

সিে মদবত হে। োরোর বোোবত হে। হাল ছাড়বল হবে ? 

[ োইবর ির্ান মশেক িশাইর কণ্ঠস্বর বশানা  াবে। গবনশ বসন ও শযািল গুপ্তর িবেশ।] 

গবনশোেু – রঘু েল বদ। আপনাবদর অবনকেণ েমসবে রাখলাি। মেমেও সাবহবের ওখাবন অবনক বদমর হবে বগল। ঘর 

িমতি  বলাক, তাবদর হাোর সিসযা। আিাবক েলবলন, অবনক কথা আবছ, একটু্ েসুন, তাড়া বনই বতা। মক 

কবর েমল তাড়া আবছ।  াবহাক সেট্া েললাি। িবনাব াগ মদবে শুনবলন। েলবলন মনিিল মেদযালে নাবি ব  

কিিসূচী আসবছ তাবত আিাবদর সু্কবলর নাি ব াগ করবেন। [তারপর হোৎ বখোল হবত] িাবলা কথা আলাপ 

কমরবে বদই। ইমন শযািল গুপ্ত, এোঁর কথা আপনাবদর েবলমছ। মেমেও অম বস বদখা - েললাি চবলা আিার 

সাবথ, তাড়া বনই বতা - একদি মেমেও সাবহবের কােদাে। আর শযািল এোঁরা আিার কমলগ। শঙ্কর দলুই, 

ন ৃ্মসিংহ সরকার, শামিি আহবিদ। [রঘু েল এবনবছ, েল বখবে]   

[শঙ্কর, ন ৃ্মসিংহ ও শামিি একসাবথ েলবে, নিস্কার] 

গবনশোেু – শযািলবক আমি বিাট্ািুটি আিাবদর পমরকল্পনা েুমেবে েবলমছ। শঙ্করোেু আপমন েলুন আিরা কতট্া মক 

িােমছ ো কাে এমগবে রাখবত বপবরমছ। শামিিসাবহে আপমন েলবেন পুকুবরর েযাপারট্া।   

শঙ্করোেু – আমি ব ট্া কবরমছ গুপ্তসাবহে, তা বহাল আমি ও শামিি মিবল একট্া খসড়া পমরকল্পনা কবরমছ এেিং তা এই 

কাগবে মলবখমছ। [কাগবের হালকা শব্দ] তার সাবথ মকছু বেট্া ছাত্রছাত্রীরা বোগাড় কবর বরবখবছ। তাও 

আপমন এখাবন পাবেন। আিরা আিাবদর কুবোবত োবরা িাস িচুর েল চাই। শামিি একট্া পুকুবরর েনয েমি 

বদবে। অঞ্চবলর োড়মত েল পুকুর বেশ মকছুট্া মনবত পারবে।  বল, ব ন েছবর বকান সিে েবলর অিাে না 

হে, েযস্ এই দুবট্া মনমিত করবত পারবলই আিরা মনমিন্ত। মক বোোবত পারলাি সযার ? 

শযািল – [একটু্ বকবশ] আবগ একটু্ চা চাই সযার। [ন ৃ্মসিংহোেু েলবেন, অেশযই, অেশযই, আমি বদখমছ। তারপর রঘু, 

রঘু েলবত েলবত বেমরবে  াবেন।]  



শযািল – িাোরিশাইরা, বহেসযার আিাবক ব টু্কু েবলবছন এেিং আপমন – ইবেস, শঙ্করোেু  া েলবলন ও এই 

কাগবে  া ইন রবিশন আপনারা বোগাড় কবর বরবখবছন তাবত কােট্া মিসুোলাইে ো আন্দাে করবত ও 

কাবের পমরিাণ িােবত আিার অসুমেবর্ হবচ্ছ না। তবে আিাবদর আরও মকছু খের চাই একট্া মসিাবন্ত 

বপৌছাবত। বোোবত পারলাি ?  

গবনশোেু – [ঈষৎ গম্ভীরিাবে] বগা এযাবহে মপ্লে।  

শযািল – থযাঙ্ক েু সযার। ব টু্কু দরকার তা আিার একেন ওিারসীোর এবস মনবে  াবে। আপনারা বকেল দুেন বলাক 

বদবেন ওবক বহল্প করবত।  

শঙ্করোেু – উঁচু ক্লাবসর দুমতনটি উৎসাহী ছাত্র পারবে ? সযার অনুিমত মদবল এেিং আপনার তাবত হবল বকান অসুমেবর্ 

হবে না। 

শযািল – বকান অসুমেবর্ বনই। োে বকাথাে মক আবছ বদমখবে বদবে।  

গবনশোেু – ও বক। আিার িত আবছ। শঙ্করোেু আপমন ওবদর টিচারবদর েবল রাখবেন। 

শযািল – এখন েমল মেষেট্া আিার কাবছ িাবলা লাগবছ বকন ? িথি, আিাবদর িীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত বকাম্পামনর 

একট্া মস এস আর ো করবপাবরট্ বসাশযাল বরসপনমসমেমলটি আবছ বদবশর আইন বিাতাবেক। এই কাে 

বসাশযাল বরসপনমসমেমলটি মহবসবে িানযতা পাবে।  বল, মেশ মত্রশ হাোর ট্াকা খরচ করবত িীরচন্দানী এন্ড 

গুপ্ত-র অসুমেবর্ হোর কথা নে। িীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত-র আমি পাট্ি নার। 

[চা-সহ ন ৃ্মসিংহোেু ও রঘুর িবেশ। ] 

ন ৃ্মসিংহোেু – এই ব  চা মনন। [গবনশোেুবক, সযার চা মনন। আনযানযবদর – বতািরা চা নাও িাই]  

শযািল – [চা-বত লম্বা একট্া চুিুক মদবে।] এোর দুই নম্বর। সবে মশেপুর বথবক বেমরবেমছ। কযাম্পাস ইনট্ারমিউ বশষ। 

পবকবট্ দািী বকাম্পামনর দািী চাকমরর এপবেনট্বিনট্ বলট্ার। বেড়াবত বগলাি রােস্থান, িরুিূমির বদশ। 

েইবত পড়া, এোর সবরেমিবন বদখে। রােস্থাবন পুরবনা েল োোঁ চাবনার েযেস্থা মছল বোহর, তালাও। তালাও 

িাবন পুকুর। বোহর বোোমচ্ছ। পাথর অমিজ্ঞতা বথবক একট্া মনমদি ি মেোইবন সামেবে েলবক িমতহত করা।  

গবনশোেু – মরবেমল ইনট্াবরসটিিং।  

শযািল – ইবেস সযার ইনট্াবরসটিিং। পাহামড় কাোঁ কুবর িাটি। আবলাোর বেলাবত েছবর ২৫০ বথবক ৩০০ মিমলমিট্াবরর 

বেমশ ে মি হে না। পুবরাট্াই এক বথবক বদড় িাবসর িবর্য। পাহাড় ে েশূনয। ে মির েল পাহাড় রু্বে নািবতা। 

পাহাবড়র ট্পসবেল রু্বে চবল ব বতা ে মির েল। বরবখ ব ত কাোঁ কবড়র পাোঁ েরা বের করা িাে। বলাবকরা বসই 

েল  াোর পবথর ওপর সুমেবর্ িবতা োেগাে িাটি আর পাথর মদবে বদওোবলর গাোঁ থমন মদবতা। োর্া বপবতা 

ে মির েল বসই বদওোবল, থিবক ব ত েবে  াওো িাটি। বতমর বহাল বোহর। োর্া পাওো ে মির েল 

বোহবরর র্াবর েিবতা। তারপর েল সমছদ্র িাটি মদবে চবল ব বতা িূমিগবিি । বিো সরস নরি িাটিবত ঘাস 

বদখা মদবতা। ে মির েল র্বর রাখার এই পুরবনা রীমত আমি মনবে বদবখ এবসমছ।   

শামিি – এোর আিবদর আরও একট্া েযাপাবর আপনার সাহা য ও পরািশি চাই।  

শযািল – েলুন মক সাহা য আমি করবত পামর, মক পরািশি আিার পবে বদওো সম্ভে ?  

শামিি – আমি দাদুর কাছ বথবক মেবঘ দবশক পমতত েমি বপবেমছ। বসই েমিবত একট্া পুকুর কাট্াবনার কথা মেবেচনা 

করমছ। আিাবদর এই অঞ্চবল আট্-দশট্া েড় পুকুর আবছ। আবছ কি কবর ষাট্ট্া েড় েড় বোো। িচুর েল 



েষিাকাবল। এই পুকুর আর বোোগুবলাবক একটু্ সিংস্কার করবলই িচুর েল গরবির সিে পাবো। েষিাকাবল েল 

র্বর রাখবত পারা  াবে।  

গবনশোেু – ন ৃ্মসিংহোেু, আপমন আপনার সিসযার কথাট্া েলুন। 

ন ৃ্মসিংহোেু – হযাোঁ , েমল সযার। িাত্র বদড় মদবনর ে মিবত আিার পুকুর বিবস মগবেবছ। িচুর ট্াকা খরচ কবর িাবছর চারা 

বছবড়মছলাি। সে মগবেবছ। শঙ্করিাো েলমছল পুকুবরর মনেমিত বদখাবশানা করা, েষিার আবগ পুকুরবক বরমে 

করা, পাড় ঠিক করা এসবের অিাবেই আে এই েমত। সযার  মদ একটু্  শলাপরািশি বদন মক করবত হবে। 

শযািল – এখাবন দুবট্া েযাপার িাোবে আিাবদর। এক, নতুন একট্া পুকুর কাট্ে, ব টি আিাবদর অনযানয কাবের িবর্য 

অঞ্চবলর ে মির উদ্ব ত্ত েল  তট্া সম্ভে র্বর রাখবে। দুই, অঞ্চবলর েতি িান পুকুর, বোো এগুবলা বদখা এেিং 

বসগুবলার িবোেন িবতা সিংস্কার কবর বসগুবলা  াবত উদ্ব ত্ত েল সিংরেবণ এই অঞ্চলবক সাহা য কবর বসট্া 

সুমনমিত করা। মক ঠিক েবলমছ?  

গবনশোেু – [ঈষৎ গম্ভীরিাবে] মপ্লে বগা এযাবহে। 

শযািল – আোর আমি রােস্থাবন ম রে একোর। ে মির েল রােস্থাবন দুিূিলয েস্তু। সার্ারণ িানুষ হাত মিমলবে ে মির েল 

পুকুবর আনোর েযেস্থা কবর। পুকুবরর পারবক ওরা েবলন পাল। পাল পুকুবরর সেচাইবত ইম্পরট্যান্ট পাট্ি । 

িাবের পমরষ্কার অিংশ বথবক ে মির েল এবস পুকুবর েবি। েিা েল িবোেবন ক মষকাবে েযেহার করা হে।  

ন ৃ্মসিংহোেু – [একট্া িতযবের সাবথ] আিরাও ওই ে মির েল েিাবো, কাবে লাগাবো।   

শযািল –  ঠিক। েুেলাি বেতেমির ঢাল েুবে ও মহবসে কবর পাল বতমর হে। পাবলর উচ্চতা কত হবল পাবলর বগাড়া 

কতট্া চওড়া হবে, পাবলর উচ্চতা আোর পুকুবরর িাপ অনু ােী হল মকনা, সবের িবর্যই ি ুমি। এেিং বসই 

ি ুমি িবোগ কবর বক? মিখুরািেীর িবতা ে ি - গ্রাবির তথাকমথত আনপড় আদমি। আিার িবতা েুমকশ 

এমিমনেরবক কান র্বর ওোট্ার িযাবনেবিন্ট বশখাবত ম মন সেি। 

শামিি – আিরাও বিবেমছলাি ন ৃ্মসিংহদার পুকুবর পাবল গণ্ডবগাল। পাল ঠিক হবল কপাবল িাোঁ ে পড়বে না। 

[সোই বহবস উেল]  

শযািল – অবনকট্াই, তবে আরও বদখবত হবে। আিার ওিারসীোর বসট্া বদখবেন। এোর শামিিসাবহবের পুকুর। আর 

ঠিক এখাবনই আিার স্বাথি।  

গবনশোেু ও আর মতনেন িািারিশাই একসাবথ – স্বাথি! 

শযািল – ইবেস সযার, স্বাথি। [একটু্ বথবি] বলট্ মি পুট্ ইট্ মদস ওবে। আিাবদর বিাবেবের েনয কি কবরও বেশ 

কবেক হাোর মকউমেক মিট্ার িাটি দরকার। বসট্া আিরা মকনে। দাি পার মকউমেক মিট্ার কত হবত পাবর 

আিাবদর আন্দাে আবছ। বসই িাটি আিরা শামিিসাবহবের িোমেত পুকুবরর েমি বথবক  মদ মকমন, তাহবল 

িাটি কাট্া বহাল, পুকুর বহাল, আোর ট্াকাও এবলা। ঠিক মকনা?  

গবনশোেু – ঠিক। তাহবল বসই িাবেই এবগাবনা  াক। 

শযািল – এখাবন আর একটি কথা - একটু্খামন বতবতা কথা - মকন্তু বরবলিযানট্। েমি শামিিসাবহবের। তাোঁ র েযমিগত 

সম্পমত্ত। িমেষযৎ আিরা বকউ েলবত পারে না। বকান কারবণ িমেষযবত শামিিসাবহে ো তাোঁ র উত্তরামর্কারী 

বকউ  মদ, [একটু্ বোর পড়বে শব্দট্াে]  মদ, বকউ পুকুর বসল কবর বদন, বদন বহাোট্ হযাবপনস্? বসই 

পুকুর িরাট্ কবর র্রুন িালটিবোমরে মেমডিং উেল? তখন? 

গবনশোেু – [মচমন্তত িাবে] হুম্। তবে? িমেষযৎ িাো উমচৎ আিাবদর। বসই িবতা বেপ মনবত হবে।   



[একটু্ নীরেতা] 

শামিি – িােবেন না সযার। েমি আমি সু্কলবক দান কবর বদে, মলমখত িাবে বদে। 

গবনশোেু – ওবেল ইন্ দযাট্ বকস্ মেমেও সাবহে এেিং সু্কল এেুবকশন মেপাট্ি বিবন্টর সাবথ আমি কথা েবল বদখে 

শামিিসাবহে ও তাোঁ র উত্তরামর্কারীরা ওই পুকুবর ব ন িাছ চাবষর অমর্কার উইদাউট্ এমন বপবিন্ট অফ্ িামন 

এন্ড অেমলবগশন্ বিাগ করবত পাবরন। [ন ৃ্মসিংহোেুবক] মক ন ৃ্মসিংহোেু, আপমন বতা েমিেিার েযাপার 

বোবেন,  া েললাি আইনতঃ সম্ভে ? 

ন ৃ্মসিংহোেু – িবন হবচ্ছ এট্া আইনতঃ সম্ভে, তবে একেন উমকবলর পরািশিিবতা একট্া দানপত্র করবত হবে। 

শযািল – এগেযােমল। আিরা িীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত-র পে বথবক ওই পুকুবরর ও ন ৃ্মসিংহোেুর পুকুবরর পাড়, িাবন পাল, 

গিীরতা ইতযামদ সিে বট্কমনকযাল েযাপাবর মেনা পামরশ্রমিবক পরািশি বদে।  

শযািল – [একটু্ মকন্তু মকন্তু কবর] েলমছলাি মক আোর একটু্ চা হবল –   

গবনশোেু –  অেশযই। ন ৃ্মসিংহোেু একটু্ রঘুবক েলবেন, আিার বট্মেবলর ওপবরই টি-মল  পযাবকট্ আবছ।  

ন ৃ্মসিংহোেু – আমি বদখমছ। [তারপর রঘু, রঘু েলবত েলবত বেমরবে  াবেন।]  

শঙ্করোেু – আিরা মক এখন ওমব্দ  া আবলাচনা বহাল তাোঁ র একট্া – 

শযািল – ঠিক, একট্া িমসমেিং বলখা বহাক। ততেণ চা এবস  াবে। আপমনই মলখুন শঙ্করোেু। িাবলা কথা, িবন 

পড়বলা, তাই েবল রামখ। সরকাবরর ম শারী মেপাট্ি বিন্ট বথবক পুকুবরর বেবিলপবিন্ট ও িাছ চাবষর উন্নমতর 

েনয স্কীি আবছ। আপনারা মেমেও সাবহবের সাবথ, পঞ্চাবেত ির্াবনর সাবথ কথা েবল বদখবত পাবরন 

সাহাব যর েনয। বরইন ওোট্ার হারবিমেিং মরবলবট্ে হোর েনয বি াবরন্স বপবলও বপবত পাবরন।  

শামিি – খুে িাবলা সাবেশন এট্া সযার।  

 

[একট্া উেীপনািূলক সুর] 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 



 

 

পঞ্চি দৃশয  

[ বসই একই শমনোবর মদ্বতীে আমর্বেশন, ে মি বনবিবছ। শব্দ বশানা  াবে। সু্কবলর ো  রুি, শঙ্কর দলুই, ন ৃ্মসিংহ 

সরকার, শামিি আহবিদ, শযািল গুপ্ত ও গবনশ বসন] 

গবনশোেু – আোর নািল। ঠিক আবছ। আোর আিরা শুরু কমর। ন ৃ্মসিংহোেু, শঙ্করোেু আর শামিিসাবহে আপনাবদর  া 

আবলাচনা করোর তা কবরবছন ও  া োনার মছল তা বেবন মনবেবছন। আিরা মকছু দামেত্ব মনবেমছ তা 

পালন করবো। িীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত বকাম্পামন আিাবদর মকিাবে কতট্া সাহা য করবেন বসট্াও আিরা 

বেবনমছ। আিাবদর উবেশয পমরষ্কার। আিবদর মেদযালবে এেিং এই অঞ্চবল ে মির েলবক অমিশাবপর 

পমরেবতি  আশীেিাবদ পমরণত করোর েনয িীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত বকাম্পামনর সাহাব য উবদযাগী হবে আিরা 

একট্া দৃিান্ত স্থাপন করবত চাই। এোর শযািল তুমি মকছু েলবে?  

শযািল - িীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত আপনাবদর এই উবদযাবগ সামিল হবত বপবর আনমন্দত। আমি আিবদর বকাম্পামনর পে 

বথবক আর একটি িোে আপনাবদর মেবেচনার েনয রাখমছ। খেবর বদখবেন কাোঁ সাই নদী বথবক তুবল পানীে 

েল বিমদনীপুর শহবর নামক বপৌোঁছবনা  াে মন িবোেন িবতা। ব  েলেবর পাম্প েমসবে শহরবক পানীে েল 

সরেরাহ করোর কথা, েলের বনবি  াওোবত আসানবসাল শহর রু্োঁকবছ বসই েল না বপবে, পবড়মছ এক 

মেখযাত পমরবেশকিীর েইবত। সু্কবলর কুবোবত ে মির েল র্বর েলেবরর উন্নমত করা, শামিিসাবহবের 

েমিবত পুকুর খুোঁবড় অঞ্চবলর েবে  াওো ে মির েল  তট্া সম্ভে বসই পুকুবর র্বর রাখার সুব াগ বতমর 

করোর সাবথ, আিার ত তীে িোে িূগিি স্থ েলেবর ে মির েল ক মত্রি উপাবে িবেশ করাবনার একট্া 

উবদযাগ আপনাবদর সু্কল মনক এেিং িীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত বসই উবদযাবগ ব াগ মদক।   

গবনশোেু – োট্ হাউ ? একটু্ েুেবত হবে আিাবক। আিাবদর সািথিয আবছ মক না ত তীে িোবে ব াগ বদোর – ঠিক 

আবছ শুমন।  

শযািল - শঙ্করোেু আর শামিিসাবহে ব  কাগে বতমর কবরবছন তা বদবখ আিার র্ারণা আপনাবদর ইিংবরমে এল্ 

বশবপর োমড় পুে-দমেণিুবখা এেিং দুবট্া োহু ব খাবন মিবলবছ বসখাবন ছাদ বথবক বেরুোর দুবট্া বরন 

ওোট্ার পাইপ বনবিবছ। এই পাইপ বেবে নািা ে মির েল আিরা িূগিি স্থ েলেবর ঢুমকবে বদোর েযেস্থা 

করবত চাই এেিং এই কাবের পুবরা খরচ িীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত েহন করবে। এর  বল িূগিি স্থ েলের ে মি 

পাবে। তাছাড়া, েলেবরর েবলর গুণগত িান োড়বে। ওই দুবট্া পাইবপর েল েবে  াোর সিে খুে সম্ভেত 

আপনাবদর একট্া রাো েুবোে আর ব  সমি োগান কবরবছন খুে সম্ভেত তার েমত কবর। অন্তত এই কাগে 

বদবখ িবন হবচ্ছ আিার।  

 [উপমস্থত আর সোই েলবেন, ঠিক ঠিক] 

ন ৃ্মসিংহোেু – আে কার িুখ বদবখ উবেমছলাি বহেিািারিশাই ? 



গবনশোেু – বহাোই ? মিবসস সরকাবরর ? 

শযািল – আপনারা আপনাবদর সুমেবর্ িবতা দুেন টিচারবক বনাোল অম সার কবর আিাবদর োমনবে বদবেন। আিরা 

বকেল ওই দুেবনর সাবথ মলোোঁ ে করে। আগািী শুিোর বেলা এগাবরাট্ার িবর্য মিঃ িানস িট্টাচা ি নাবি 

আিাবদর একেন ওিারসীের আসবেন। আমি িোে করমছ আগািী মতন িাবসর িবর্য িবেে কিমপ্লট্ 

করবো আিরা। ঠিক আবছ? সযার, এোর লাে রাউন্ড চা! 

 [একট্া উেীপনািূলক সুর] 

***** 

ষষ্ঠ দৃশয 

[আকাশোণী, কলকাতা বথবক িচামরত সিংোদ বিবস আবস] 

সিংোদপাঠিকা - ---- খের পড়মছ নীমলিা সানযাল। আেবকর মেবশষ মেবশষ খের। বগাপীেল্লিপুবরর শান্তনীড় উচ্চ 

িার্যমিক মেদযালে ে মির েল র্বরা, েল িবরা িমতব ামগতাে িথি মনেিামচত। মেদযালবের ির্ান মশেক 

শ্রীগবনশ বসন মেবশষ পুরস্কাবর িূমষত। স্মরণ থাকবত পাবর শান্তনীড় উচ্চ িার্যমিক মেদযালে এোর বশ্রষ্ঠ 

মনিিল মেদযালে পুরস্কাবরও িূমষত হবেবছ।          

[একট্া উেীপনািূলক সুর বেবে উেবে]  

 

 [সিাপ্ত]      


