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

সতযব্রত রাে ের্ধন 

 

চমরত্র 

অিবেশ নস্কর – েযেসা কবরন। পড়াশুবনা খুে একট্া বনই। তবে ভাবো িানুষ। বকৌতূহেী। েেস 

চমিবশর আবশপাবশ।  

অমরন্দি – কেকাতাে োস ও চাকরী। উচ্চ মশমেত। েেস মত্রবশর আবশপাবশ।   

িমত – সার্ারণ চাকুবর, সৎ িানুষ, খুে বশখার ইবে। েেস আনুিামনক পঁমচশ।  

োেুে – অিবেশ-পুত্র। ছাত্র ক্লাস টু্বেেবভর। েুমিিান। ভাবো ছাত্র।  

কামশি – বনৌবকার িামি। খুে মেশ্বাসব াগয। তবে বকান কবথাপকথন বনই নাট্বক।  

  

পেধ - ১ 

[ েঞ্চঘাট্।  াত্রীবের কথাোতধ া বশানা ও েযস্ততা বোিা  াবে। িাবি িাবি েবঞ্চর বভাঁ। ] 

অিবেশঃ (বছবেবক) এই োেুে, েযাগ মনবে এবগাও। সাের্াবন। (স্ত্রীবক) আবর তুমি োঁমড়বে বকন? এমগবে  াও 

োেুবের সাবথ। (স্ত্রী মকছু েেবত বগবেন) আবর ঠিক আবছ, োমক সে আমি বেখমছ। (স্বগবতামি) 

িমতবক আসবত েবেমছোি। বস শ্রীিান বগে বকাথাে? আিবের সাবথ  াবে। তাবকও বতা বেখমছ না।  

োেুেঃ োো, ওই ব  কামশি কাকা। (উচ্চকবে) কামশি কাকা, ও কামশি কাকা, এই ব  আিরা এমেবক। 

[বনৌবকার িামি কামশি। এমগবে এবো।] 

অিবেশঃ আবর কামশি, সে খের ভাবো বতা? বশান তুই মেমে আর বখাকাবক বনৌবকাবত মনবে মগবে ওঠ। আমি 

আসমছ। সাতট্া মিমনষ আবছ। গুবণ বেবখ বন। (স্ত্রীবক েেবেন) তুমি বখাকা মনবে এবগাও। 

োেুেঃ োো, আমি বতািার সাবথ থামক? িমত কাকা আবস মন এখনও। তুমি একা থাকবে? 

অিবেশঃ এই বতািাবের বোষ বখাকা, আমি একা থাকবে অসুমের্া মক? ওমেবক িা ব  একা থাকবে বসট্ার মক? 



োেুেঃ (একটু্ অনুবরাবর্র সুবর) থামক না োো। িাবের সাবথ বতা কামশি কাকা থাকবছ। 

অিবেশঃ ঠিক আবছ, ঠিক আবছ। তবে এমেক ওমেক ব ও না, কাবছ কাবছ থাবকা।  

[কামশি োেুবের িাবক মিমনসপত্র মনবে চবে বগে। অমরন্দি এমগবে আসবে অিবেশবের মেবক। তা বেবখ অিবেশ 

েেবে ] 

অিবেশঃ আিাবক মকছু েেবছন? 

অমরন্দিঃ (অিবেশবক) িা  করবেন, মেরািপুর োবট্  াোর েঞ্চট্া বকাথা বথবক ছাড়বে? 

অিবেশঃ (অোক হবে) মেরািপুর োট্? মেরািপরু োবট্ কার োমড়  াবেন?  

অমরন্দিঃ মেনে মিশ্র। অর্যাপক মেনে মিশ্র। অর্যাপনা করবতন। বচবনন? 

অিবেশঃ বেবখা কাণ্ড! এক নম্বর, আিরাও মেরািপুর োবট্ই  ামে। েইু নম্বর, মিশ্রোেু আিার োমড় বথবক খেু 

বেমশ হবে েশু হাত েবূর থাবকন।  

অমরন্দিঃ আপমন মক মেরািপুর োবট্ই থাবকন? 

অিবেশঃ না, না, আমি থামক বসানারপুবর। ওখাবনই এই আর মক বছাবট্া িবতা একট্া েযােসা আবছ। িাথা 
বগাঁিার িবতা একট্া ঠাই কবরমছ। মেরািপুর োবট্ আিাবের পপমত্রক মভবট্। (অমরন্দিবক এোর একটু্ 

ব ন বিবপ মনবে) তা, আপনার আগিবনর বহতু? 

অমরন্দিঃ অর্যাপক মিবশ্রর কাবছ আমি পমড়মন। ভাবো কথা, আমি অমরন্দি গুহ। কেকাতাে িেুমিকযাে সাবভধ  
অ  ইমিোবত আমছ।  

অিবেশঃ অ, আমি অিবেশ নস্কর। এটি আিার বছবে োেুে। োবরা ক্লাবস পবড়। তা মেনেোেুবতা বেখাপড়া 
িগবতর বোক?  

অমরন্দিঃ শুর্ু বোক নন। তাঁর মেষবে, েো ভাবো আমি ব টু্কু বেখাপড়া কবরমছ, আর বসই বেৌেবত চাকরী 
কমর, সে মকছুবতই আমি তারঁ কাবছ ঋণী। 

অিবেশঃ বকন, বকন? ওরকি বকন েেবছন? 

অমরন্দিঃ কারণ, িেুমি ো প্রাণীমেেযাে ভারবত ব  চার মক পাঁচ িন বশষ কথা েেবতন ো েেবত এখনও পাবরন 

তার িবর্য অর্যাপক মিশ্র একিন।  

অিবেশঃ (অোক হবে) তা-ই! পমণ্ডত িানুষ তা িামন। তবে আপমন  া েেবছন তা বতা মেশাে েযাপার। তাই না? 

বতা আপনাবক বনিন্তন্ন কবরবছন ?  

অমরন্দিঃ ঠিক তা নে। এিমন ব াগাব াগ আবছ। তবে মরবসন্টমে বিমরট্াইি ইবকামসসবট্ি ো েেবত পাবরন 

সািুমিক োস্তুতন্ত্র মনবে বেশ মকছু ঘট্না ঘবট্বছ। ভারত সরকাবরর সাবথ আবোচনার িনয আিরা 
পতমর হমে। সযাবরর পরািশধ েরকার আিাবের। ব াগাব াগ করবত েেবেন, চবে এবসা। কথা েো 
 াবে আোর একোর বেমড়বে  াওোও হবে। সািনা-সািমন পমরচে বনই। বট্মেব াবনই  া কথাোতধ া 
। 



অিবেশঃ তাই েেুন। বেশ কবরবছন। বতা আপনার ঐ মক ব ন েেবেন সািমুিক োস্তুতন্ত্র। বসট্া আোর মক? মক 

ঘবট্বছ ? আেো  ােো নে বতা িশাই। সাত আট্ েছর বহাবো। োবপর পুমণযবত মেরািপুর োট্ তে ু

খামনকট্া বেঁবচ বগে। 

োেুেঃ (বকৌতুহেী স্ববর) োস্তুতন্ত্র মক আমি িামন কাকু। ক্লাবস পবড়মছ। েেে ? (অবপো না কবর)  োস্তুতন্ত্র িাবন 

একট্া মসবেি। প্রণােী। সিস্ত িীেবগাষ্ঠী আর তার চারপাবশর মনিীে পমরবেশ একসাবথ মিোশীে 

থাবক। এই োস করোর পমরবেশগত মসবেি ো প্রণােীবক োস্তুতন্ত্র েবে। ঠিক েেোি কাকু?  

অমরন্দিঃ (খুে খুমশ ও অোক) চিৎকার। এবকোবর ঠিক। (এরপর অিবেশোেুর মেবক ঘুবর) না, আেো নে, 

তবে এক মহবসবে তার চাইবত ভেঙ্কর। আেো বতা আপমন বচাবখ বেবখবছন। খুে েমত হবেবছ। সে 

ঠিক। এ আবস্ত আবস্ত েমত করবছ। এেং বসই েমতর িনয আিরাও োেী।   

অিবেশঃ েবেন মক! আিরাও োেী! মক রকি, মক রকি? 

অমরন্দিঃ র্রুন না সুন্দরেন বতা আপনার বেশ? েেুন বতা আপনার বছাবট্া বেোে নেীবত কুিীর, কািট্, কত 

রকবির কাঁকড়া, কত রকবির িাছ মচংমড়, ইমেশ, বট্পা, বভাো ইতযামে আপমন বেবখবছন। 

বখবেবছনও। এখন পান? পান না বতা? 

োেুেঃ ঠিক, ঠিক কাকু। োে ুেবেন এক বকমিবত আট্ট্া গেো আর এিন চার বকমি িাছ ঠাকুিা একোবর 

রাঁর্বতন োেরু িনয।  

অিবেশঃ োোর আর কাি বনই, বতাবক এসে েবেবছন? তবে হযাঁ, খুে পাঙাশ আর আড় িাছ বখতাি আমি। 

অমরন্দিঃ োেুেোেু বতািার বসই োস্তুতন্ত্র এই সুন্দরেবনও আবছ। বসট্ার ব িন েমত হবেবছ এেং হবে এখনও, 

বতিনই সিুবির ব  োস্তুতন্ত্র তারও েমত হবে। বগাট্া পৃমথেীর সািুমিক োস্তুতন্ত্র আি মেপবের 

িবর্য। অথচ আিাবের বেঁবচ থাকার িনয ওই োস্তুতন্ত্র কবতা মকছু মেবে।     

অিবেশঃ (েবূর িমতবক বেখবত বপবে) ওবর ও িমত, ইমেবক, ইমেবক আিরা। (অমরন্দিবক) ওই িমত এবস বগবছ। 

আিাবের মেরািপুর োবট্র বোক। ডােিবির মেবক মক একট্া চাকরী কবর। আিাবের সাবথই  াবে। 

বখোে রাখবেন, কথা একটু্ বেমশ েবে। (িমত কাবছ এবস োঁমড়বেবছ)। কীবর তুই বকাথা ঘুরমছস?  

িমতঃ আমি বতা বস বভার বভার চবে আোি। বনৌবকাবত একটু্কুন ঘুবরও আবসমছ। আপনাবের বেবগ োঁড়াবে 

আমছ ঘণ্টা েইু।  

অিবেশঃ ঠিক আবছ, ঠিক আবছ োপু। (তারপর অমরন্দিবক) মেরািপুর োবট্র েঞ্চ ছাড়বে ওই ঘাট্ বথবক। তা 
ভীবড়র িবর্য আপমন মক ব বত পারবেন? আিার োড়ীর বনৌকা আবছ। আিরা বতা মতনিন, সাবথ 

িমত আর কামশি িামি। আপমনও িবুট্  ান। মক আপমি আবছ সযার? 

অমরন্দিঃ না, না, আপনাবের আোর অসুমেবর্ হবে। আমি েরং......... 

োেুেঃ (আেবুর গোে) চেুন না কাকু আিাবের সাবথ। খেু িিা হবে।  

িমতঃ (অমরন্দবির কথা র্বর) অসুমেবে মক েবেন সযার। অতেড় বনৌবকা। িযামশবন চবে। িমনমষয বতা পাঁচ িনা। 

ভাঁটির ট্াবন উমড় উমড়  াবেবন। েযান মেমক েযাগখান।   



অমরন্দিঃ ঠিক আবছ আপনারা  খন েেবছন, চেনু  াই নাহে একসাবথ।    

অিবেশঃ চেুন শুর্ু নে, আপমন বতা আি ম রবত পারবেন না বকানও ভাবেই। আিাবের োমড়বতই থাকবেন ে-ু

চারমেন কষ্ট কবর। 

োেুেঃ (আেবুর গোে) োরুন হবে কাকু। চেনু কাকু, চেনু।   

অমরন্দিঃ (শশেযস্ত হবে) আবর না না। চারমেন না, চারমেন না। খুে বেমশ হবে কাে। পরশু আিাবক ম রবতই 

হবে। মকন্তু ব রোর সিে ......। 

িমতঃ আবে, আিাবরও ম রমত হবে পরশু। আমিও ব রবো। একসাবথই ব রবো। আপনাবর আমি এহাবন 

কইেকাতার োবস তুমে বেোবন।  

অিবেশঃ অমরন্দিোেু আিরা একটু্ অবপো কমর। ব রীর ভীড়ট্া বকবট্  াক। আি ব ন ভীড়ট্াও বেশী। কীবর 

িমত। 

িমতঃ হযাঁ বগা োো। বোবশখ িাবসর বশষ িঙ্গেোর েনমেমের পুবিা হে ব ।  াবের োড়ীবত েনমেমের থান 

আবছ তারা কবর।   

 অমরন্দিঃ (িমতবক) তুমি, আপমন বকাথাে চাকরী কবরন? 

িমতঃ আবে, আিাবর তুমি ডাক মেবেন। বস োেু অবনক েরূ। েকখামে, নাি শুবনবছন? আমি োেু েকখামেবত 

এট্টা বহাবট্বে কাি কমর। 

অিবেশঃ (তাড়া বেন) িমত বতারা বনৌবকাবত উবঠ  া। বেমখস সাের্াবন  াস। োেু বনাতুন বোক। আমি একটু্ 

োিার ঘুবর আমস।  াবো আর আসে। 

িমতঃ বকাথাও  ামত হবেবন োো। আপবনর বেরী েযাবখ আমি মকবো েইু োনাোর আর বগ মকবো েইু পাঙাশ আর 

খামনকবট্ োগো উঠাবে আমনমছ। বনৌবকাবত কামশি েুিাবে বরবখবছ।  

অিবেশঃ (খুে খুমশ হবে) চাকরী কবর বতার িাথা খুে সা  হবেবছ বর িমত। মেচার মেবেচনা করবত মশবখমছস 

বেখমছ। 

িমতঃ (েমিত স্ববর) কী ব  েবেন োো। আপনাবের খাবে পবর েড় হোি। (অমরন্দিবক েবে) এনাবের বগরাবিই 

আিার োস। নাি িমত সািন্ত। পূবেধ আবে সেধ ার বছে। বতা িামেবকর বেৌ েেবে, ডাকামত করবত 

নামক। সািন্ত হও। েেবে, সািন্ত িাবন বিাড়ে। িাবের িত িামন তাবর। বতা োেু সািন্ত হবে বগেি। 

অিবেশঃ এখন থাক োকীট্া িমত। চে বনৌবকাবত।  বতার মেমেবক কামশি উঠিবে মেবেবছ িবন হবে।  

(অমরন্দিবক েবেন) চেুন এোর এবগাই। এট্া না, অনয ঘাবট্ ব বত হবে। এট্া ইিারা ঘাট্। প্রাইবভট্ 

বনৌকা েঞ্চ সে ওর্াবরর ঘাবট্।      

িমতঃ আপবন োো ভাবেন মন। কামশি বন বগবছ মেমেবর। গুবছাবে েমসবেবছ েযাগ োমগচা। ভাঁট্ার ট্ান মেবো 

োো। তা ঘণ্টা মতবনবকর িাবি মেরািপুর োবট্ মভবড়  াবো বগা।  



[ েঞ্চঘাবট্র বকােহে খামনকট্া মস্তমিত হবে আসবে।  াত্রীরা বনৌবকা, েবঞ্চ উবঠ মগবেবছ। অিবেশোেুরা এমগবে 

বগবছন। একট্া দ্রুত েবে সরু োিবে]     

 

 

 

 

 

 

পেধ – ২ 

[বনৌবকাবত সোই গুমছবে েবসবছন। োড়ীর বনৌবকা তাই খেু সািাবনা বগাছাবনা। েড় ছই। বভতবর অিবেশোেরু 

স্ত্রী। মকছুট্া ছই-এর বভতবর, মকছুট্া োইবর এিন একট্া িােগা র্বর শুকবনা খবড়র ওপর শতরমি বপবত মেছানা। 

অিবেশোেু, অমরন্দিোেু, োেুে ও িমত েবস। কামশি বনৌবকার হাবে। বিমশবনর হােকা শব্দ চেবে। ] 

 

োেুেঃ োো িা েেবছ চা বেবে? ঠাকুিা েবুট্া ফ্লাবস্ক চা কবর পাঠিবেবছন।  

অিবেশঃ েবতধ  বেে োতাসা, তার আোর মিোসা ! বসই বকান বভারবেো উবঠমছ। এক কাবপ হে? মক েবেন 

িশাই ? 

অমরন্দিঃ োব্বা, আপনাবের সাবথ বেখা বতা এবকোবর বসানার খমন পাওো।  

[োেেু চা মনবে এবস হাবত হাবত মেে। বিমশবনর হােকা শব্দ একটু্ বশানা  াবে।] 

অিবেশঃ (একট্া েম্বা শব্দ কবর চাবে চুিুক মেবে) আঃ, িাবের হাবতর চা িশাই, বট্েই আোো। (তারপর েবূর 

বেমখবে েেবেন) ওই ব  বগাসাো। খুে েমর্ধষু্ণ িােগা।  

অমরন্দিঃ তাই? শুবনমছ পুরবনা নাি গুোসাো। ওই নাবি একটি নেীর পাবর ওই িনপে। পবর নামক বগাসাো 
বোকিুবখ হবেবছ।   



িমতঃ আমিও শুবনবছ এট্া োেু।  

োেুেঃ (বচঁমচবে উবঠ) ওই বেখুন, ওই ব  ওমেবক একট্া শুশুক। ওই ব  আরও একট্া। 

অমরন্দিঃ োেুে এই শুশুকও কবি  াবে। নেীবত সিুবি সেধত্র। 

িমতঃ তা বতমের বেৌ আর কতমেন নুবকাবে েেুন। 

অিবেশঃ বতমের বেৌ? বস আোর বতাবক বক েেে? বতার েকখামের িা? 

িমতঃ না োো, বহতাকার কথা বগা। এক বতমের বেৌ একা নাইবতবছে নেীবত। তার ভাসুর এে। বসও নাইবে। 

বতা ভাসুরবর বেমখ বতমের বেৌ গাবের কাপড় ট্ানমত গযাবো। পারবে না। বভিা কাপড় ব  বগা। তা 
বতমের বেৌ নিা ঢাকমত বেবে িবে িাঁপ। ভুস কমর িাথা উঠবে েযাবখ ভাসুর আবছ না গযাবছ। বসই বথবক 

বতমের বেৌ ভুস কমর ওবঠ আর বডাবে। ভাসুর আবছ না গযাবছ েযাবখ। 

(সোই বহবস উঠে বহা বহা কবর) 

োেুেঃ কাকু বসই সািুমিক োস্তুতন্ত্র বহাক এোর।  

অিবেশঃ (বেশ একটু্ গম্ভীরভাবে) না অমরন্দিোেু, কথাট্া আপমন ঠিক েবেবছন। বোষ আিাবেরও আবছ। এই 

ব  র্রুন বনৌবকাবত বিমশন োমগবেমছ, মডবিে মেবে ওট্া চাোই, তাবত আিাবের অবনক সুমেবর্। পমরশ্রি 

অবনক কবি বগে। তবে নেী খাবের িবে ব  বতে পড়বছ বসই বেো? আর কািট্াও বেআইমন।   

োেুেঃ িাবনন কাকু, গত েছর আিরা িাতীে মশশু মেোন কংবেবস চার েনু্ধ মিবে একট্া বপ্রাবিক্ট কবরমছোি।  

মেরািপরু োট্সহ আরও েবুট্া খাে বথবক েশটি কবর িাটি আর িবের নিুনার সাবথ বসানারপুবরর েবুট্া 
খাে পাবড়র িাটি আর িবের নিুনা সু্কবের েযাবে পরীো কবর বেমখবেমছোি েষূবণর িাত্রা। 

অমরন্দিঃ িাবনন অিবেশোেু, সিুি বতা প্রাকৃমতক পমরবেবশর একটি গুরুত্বপূণধ উপাোন। উপকূেেতী উৎস 

বথবক সিুবি েষূণ ঘট্াে এিন মিমনবষর মিশ্রণ, িাহাি ট্রোর েঞ্চ এই সে পমরেহবণর িার্যবি সিুবির 

েযেহার, এিন মক সিুি বথবক আিরা ব  বতে তুমে তার কারবণও সিুবির িে খুে েমূষত হে।  

োেুেঃ আো কাকু এই ব  িন্দারিমণ, েীঘা ো র্রুন পরুীবত সিুবির কাবছ বহাবট্ে ো আনযানয োমড় োনাবনা 
হবে এবতও বতা সিুবির িে েমূষত হবে ?     

অমরন্দিঃ এবেবেনট্ িাই েে। হবে না, হবে। এোর বশান সািুমিক োস্তুতন্ত্রর কথা। আো তার আবগ সার্ারণ 

োবনর মেক বথবক একটু্ েবে মনই। পৃমথেীর মতন ভাগ িে একভাগ স্থে তা আিরা সোই িামন। পৃমথেীর 

িেি োস্তুতবন্ত্রর িবর্য সািুমিক োস্তুতন্ত্র সেচাইবত েড়। সিুি আিবের  ত অমেবিন প্রবোিন 

োেুিণ্ডবে তার অবর্ধবকর বেমশ সরেরাহ কবর। শুবষ বনে কােধনডাইঅোইড।  

োেুেঃ ওবর োো ! 

অমরন্দিঃ এোর েেবত পারবে োেুেোেু আিাবের বিমরন বকােোইন ো র্র সিবুির পাড় র্বর  মে হাঁটি 

তাহবে কতট্া পথ হাঁট্বত হবে? পুবরা ভারত মকন্তু। 

োেুেঃ ঊবর োো, ভাোই  াে না।  



িমতঃ তা েেমত পারবো নাই। তবে ইখান বথ সাগর দ্বীপ আমশ নব্বই মকবোমিট্ার হবেন।  

অমরন্দিঃ গুিরাত বথবক আিাবের সুন্দরেবনর বশষ প ধন্ত এেং আন্দািান মনবকাের দ্বীপপুি, োোদ্বীপ এসে 

র্বর     বিাট্ািুটি সাত হািার পাঁচশ মকবোমিট্ার। এর িবর্য েইু হািার একশ িবতা আন্দািান মনবকাের 

দ্বীপপুি, োোদ্বীবপর উপকূে। আর এই পথ হাঁট্বে আরে সাগর, ভারত িহাসাগর ও েবঙ্গাপসাগর পড়বে। 

গুিরাত বথবক িহারাষ্ট্র, বকরাো, বগাো, কণধাট্ক, তামিেনাে,ু অন্ধ্র, উমড়ষযার পর আিাবের পমিিেঙ্গ 

এই রািযগুবো ছঁুবে আসবত হবে। আন্দািান মনবকাের দ্বীপপুি, োোদ্বীপ এসে র্রবত হবে। ঠিক আবছ?   

অিবেশঃ (অোক সুবর) তাই! িামন না বতা এত!  

অমরন্দিঃ োেুেোেু, বসই সাবথ আিরা বিবন বনে োবোডাইভারমসটি ইংবরমি এই শব্দ েেবত মক েুিবো? 

োেুেঃ বকন কাকু? োবো িাবন বতা িীে। আর ডাইভারমসটি িাবন নানা রকি! নানা রকি িীে?  

অমরন্দিঃ ইবেস সযার, িীেবেমচত্র। আোর তুমিই েবেছ সিস্ত িীেবগাষ্ঠী আর তার চারপাবশর মনিীে 

পমরবেবশর একসাবথ োস করোর মসবেি ো প্রণােীবক োস্তুতন্ত্র েবে। ঠিক ? তাহবে আিরা েবুট্া েরকামর 

কথা বপোি। িীেবেমচত্র আর োস্তুতন্ত্র। ঠিক মকনা ?  

োেুেঃ একেি ঠিক কাকু। (তারপর ছইবের বভতবরর মেবক তামকবে েেে) িমতকাকা বেখবতা িা ডাকবছ বকন ? 

(তারপর েুিবত বপবর েেে) োো িা খাোর বেবে মকনা িানবত চাইবছ ।  

িমতঃ (একটু্ স্বর তুবে) মেমে আসবতমছ বগা। (স্বর নামিবে) আমি খাোর বন আমস। োে ুআপুমনরা একটু্কুন িুবখ 

িে েযান আবে।  

অিবেশঃ (হাত োমড়বে িবের বিমরকান মনবে েবেন) এই বন বখাকা িবের বিমরকান। েুিবেন অমরন্দিোে ু

আিার িাবের সে মেবক নির। খাোর িেও িিেু বনৌবকাবত।  

অমরন্দিঃ বস আমি আবগই েুবিমছ অিবেশোে।ু িাবের বছবেবক বেবখই। তা না হবে বচনা বনই, িানা বনই 

আিার িবতা অপমরমচত বোকবক এক কথাে ম মন অমতমথ কবর মনবে ব বত পাবরন, বতা আপনার িা বতা 
আপনার িতই হবেন। 

[শুবন অিবেশ ও োেুে েিুবনই বহাবহা কবর বহবস উঠবে। িমত এর িবর্য কোপাতা মেবে পতমর থাোে েইু থাো 
খাোর মনবে আবস। বস ভাবে তাবক মনবে হাসাহামস হবে ] 

িমতঃ আমি আোর কী করেি? আমি বতা খাোর আমনমস। েবেই বতা বগেুি। 

অিবেশঃ বতাবক মনবে নাবর পমণ্ডত িশাই। (অমরন্দিবক েেবেন) এই ব  সযার বেখুন কোপাতা মেবে পতমর থাো।  

 তেরূ পামর প্লামেবকর থাো েযেহার কমরবন আিরা। েইু আস্তর পাতা মেবে থাো োমনবে মনই। আর 

এসে করবত উৎসাহ মেে বক? (অমরন্দবির িুবখর মেবক একটু্ অবপো কবর) হু হু বক আোর ওই আপনার 

িাোরোেু মেনে মিশ্র। আিবের মেনেোো।  

অমরন্দিঃ (একট্া গাঢ় স্ববর) সমতয েেমছ অিবেশোেু প্রাে বগাট্া ভারত আমি চবষ বেমড়বেমছ। সুন্দরেবনও 

এবসমছ অবনকোর। এিন আনন্দ কেবনা পাইমন।      



িমতঃ (মক েুিে বসই িাবন) আনন্দর মক েযাখবেন োেু, আিার হাবত বকনা োনাোর খান, িাবের হাবতর গিা 
খান আর োমড় েবস েবস বতনার োনাবনা পাঙাশ িাবছর পাতুমর খান, োো মেিে চাপা-মচংমড় আনা 
কমরবেবছন নামতর িমনয আর িা তা বে েড়া োনাবেবছ তা খান, তবে বতা আনন্দ পরুাপুমর হবেন আবে।  

[সোই বহবস উঠে। বখবত বখবত আবোচনা চেবে] 

অমরন্দিঃ বতা োেুে ভারবত িযানবোভ ো োোেন োস্তুতন্ত্র, এসচুোরাইন ো বিাহানা োস্তুতন্ত্র, বকারাে-মর  

ো  প্রোে-প্রাচীর োস্তুতন্ত্র, বেগুন ো উপহ্রে োস্তুতন্ত্র আর বকাোে ো উপকূেীে োস্তুতন্ত্র, এই বিাট্ািটুি 

পাঁচটি োস্তুতন্ত্র,  ার সাবথ সিুবির ব াগ আবছ, তা আিরা বেমখ।  

োেুেঃ িযানবোভ ো োোেন োস্তুতবন্ত্রর িাবিই বতা আমছ।  

অমরন্দিঃ তা ঠিক। আিরা আিাবের োোেবন কত রকবির িাছ, পশুপামখ, উমিে পাই তাই না ? কত নেী, 
রােিঙ্গে, সাবহেখামে, মেেযা, বহাগে, সিবনখামে, েগুধােেুামন, িাতো আরও কত। কী মেশাে িীেবেমচত্র 

এখাবন। িযানবোভ োস্তুতন্ত্র আিরা আরও পাই গুিরাত অন্ধ্র প্রবেশ, উমড়ষযার মভতরকমনকা, আন্দািান 

দ্বীপপুবি এেং িাোোর ও বকাঙ্কণ উপকূবে। এট্া বখোে বরখ।  

িমতঃ বসবতা েবট্ই। বতা আিাবের র্রুন বগ িাছ। বট্পা, ইমেশ, বভট্মক, পাবশধ,  যযসা, োঁশপাতা, সাতবহবত, 

কাইন, কাঁকড়া, কেপ আরও কত। োঘ ছাড়া মচতে, শুবোর, োঁের, সাপ। িবে কুিীর গাবছ ির্।ু আবগ 

শুবনমছ েুবনা বিাষ, গণ্ডারও বছে। বছে বগবিা, োইন, গরান, গিধ ন, বকওড়া, সুঁেমর, বহঁতাে বহাগোেন। 
বতা বসই মেন মক আবছ োে?ু নাহমে ভাবেন বতা, এখন  িাতো নেীবত ভাঁটির বেো েঞ্চ চোচে করমত 

পাবরনা।   

অিবেশঃ শুবনমছ সুন্দরেবনর িবতা এিন নেী-নাো বঘরা স্থান খুে কিই আবছ। তবে এরকি চেবে নেীগুবোবত 

িবের প্রোহ কবি বগবে মিমষ্ট িবের ব াগান কবি  াবে। অমতমরি বোনা িবে িেি প্রাণীবের োচঁা 
কষ্টকর হবে উঠবে ? আপমন মক েবেন ?  

অমরন্দিঃ অেশযই। ভারবত বচাদ্দ-পবনরট্া েড়, চুোমিশ-পেতামিশট্া িািািামি সাইবির আর একশ ষাট্-

োষমট্টট্া নেী এবস বিবশ বিাট্ািুটি মতপ্পাবনাট্া এসচুোরাইন ো বিাহানা োস্তুতবন্ত্র। এই োস্তুতন্ত্র নানান 

রকবির িাবছর আর িেি প্রাণীর স্বাভামেক আঁতুড় ঘর। মকন্তু ব ভাবে নেীগুবোবত োঁর্ বেওো হবে, 

ব ভাবে িাবছর বপানা, প্রাণীর োচ্চা বেমহবসেীভাবে তুবে বনওো হবে, বিাহানাে সে রকবির েষূণ 

োড়বছ, তাবত এই অপূেধ োস্তুতন্ত্র কতমেন েিাে থাকবে েো িুমস্কে। 

োেুেঃ উপাে তা হবে ? এবতা কাকু আিাবের সম্পে ! এবক বতা আিরা হারাবত পামরনা। 

অমরন্দিঃ ঠিক কথা োেুে। আিাবের সম্পে, আিাবেরই োঁচাবত হবে। ভারত সরকার, রািয সরকার নানান 

আইন করবছন, বস্বোবসেী সংগঠবনরা োগাতার প্রচার করবছ। 

িমতঃ আিাবগবরা করমত হবে োেু। বশাবনন এক োট্বকর কতা। বহাবট্বে কইেকাতা মথকা মতনখান িদ্দা আর েইু 

খান বিইবে আবো েকখামে। িা েুেবেন োো িমত বনকাপরা িানা িানুষ। একটু্কুন বেমখস, ওসুমেবে 

ব ন ওেঁাবের না হে। তা ওেঁাবের হেমন। আিার হবো। িমের আর িবের বোতে কামঁড় কাঁমড় বন  াবে 

চান করমত। সে ব মে আসবেন সুিুদ্দবরর পাবড়। বতা আমি কোি, বোতে আমি গুবণ বনে।  াোর 



সিে, আোর ম রমে। বতা রাবগ কাঁই। এবেবর  ুট্বতবছ। আমি কোি পমুেস ডামক। সুিুদ্দবরর পাবড় 

বপোসটিবকর বোতে, িমের বোতে  যাো করবেন। পুমেস সুবন েযাি গুবট্াবো োেরুা।  

অমরন্দিঃ এোর বকারাে-মর  ো প্রোে-প্রাচীর োস্তুতন্ত্র। িান্নার উপসাগর, পক প্রণােী, গুিরাবতর কে, 

আন্দািান ও োো দ্বীপপুি – এই বহাে বকারাে-মর  ো প্রোে-প্রাচীর োস্তুতবন্ত্রর োসস্থান। েশু রকবির 

ওপবর প্রোে আবছ আিাবের। আর এই প্রোে আিরা মসবিন্ট, চুন ইতযামে উৎপােবন েযেহার কমর। িামন 

িানুবষর প্রবোিবন, তবে এিন ভাবে আিরা এই প্রাকৃমতক সম্পে তুবে আনমছ, তার সাবথ েষূণ, সিুবির 

তট্ভূমির েে ও আরও নান কারবণ এই অিুেয োস্তুতবন্ত্রর অপূরণীে েমত আিরাই কবর চবেমছ।  

অিবেশঃ (একটু্ গো বিবড়) এোর এক রাউি চা হবে নামক অমরন্দিোে?ু   

োেুেঃ োো, িাবের নির ঠিক আবছ। িমতকাকাবক ইশারা কবর বডবক ওই ব  চাবের ফ্লাস্ক এমগবে মেবেবছ। 

[ চা খাোর শব্দ। বনৌবকার ইমিবনর শব্দ। একট্া হােকা সরু োিবে। ] 

অিবেশঃ উঃ োব্বা িাথাট্া একটু্ ছাড়ে। িীেবেমচত্র, োস্তুতন্ত্র, অিন বগরািভামর কথা আর মনবিবের পাবে 

মনবিবের কুড়ুে িারার কামহনী শুবন বতা কীরকি একট্া বঘার এবস বগে অমরন্দিোে।ু  

অমরন্দিঃ ঠিক েবেবছন। আিরা বতা মেনরাত এই মনবে পবড় আমছ। ম ল্ড মভমিবট্  াই, মনবির বচাবখ বেমখ 

মকভাবে মনবিবের পাবে মনবিরাই কুড়ুে িারমছ। িানুবষর বোভ বকান উচ্চতাে মগবেবছ, বে  ট্াকার 

িনয ইিামির বোবকরা নানান েষূণ ঘট্াবে। সার্ারণ িানুষ িুখ গুঁবি আবছ উবট্র িবতা। এবকক 

সিে খুে হতাশ োবগ। 

োেুেঃ কাকু একট্া কথা। আমি মকন্তু োড়ীবত েবস মেবকবে সে বনাট্ বনে। ব খাবন আট্বক  াবে আিাবক একটু্ 

বহল্প করবত হবে আপনাবক। 

অমরন্দিঃ অেশযই। বতািাবের বসানারপুবরর ঠিকানা মেও। বকােকাতা বথবক একট্া েই পাঠিবে বেে।  া েেমছ 

সে েুমিবে েো আবছ ওবত। 

িমতঃ োে ুএোর আোর েো করা বহাক। িবন হবে আরও এগুবত হবেন। 

অমরন্দিঃ ঠিক িমত আরও এগুবত হবেন। বেগুন ো উপহ্রে োস্তুতন্ত্র আর বকাোে ো উপকূেীে োস্তুতন্ত্র। এই 

েবুট্া এোর িানবো আিরা। তা বেগুন কাবক েবে োেুেচন্দ্র? 

োেুেঃ ব  হ্রবের সিুবির সাবথ ব াগ আবছ,  ার িে একটু্ বোনা, তাবক বেগুন ো উপহ্রে েবে। ব িন উমড়ষযার 

মেখযাত মচল্কা একট্া বেগুন ো উপহ্রে। 

অিবেশঃ হু হু োো, বেমড়বে মনবে এবসমছ ব  আর েছর।  

অমরন্দিঃ োেুেোেু ভারবতর বকােোইন ো সিুিতীর র্বর বকউ  মে একটি পাক বিবর আবস বতা বস এই 

সবতর-আঠারট্া েড় েড় বেগুন পাবে। আর েঃুবখর হবেও সমতয এই িানুবষর হস্তবেবপর কারবণ সে 

কেটি আি মেপন্ন। সে রকবির েষূণ, তা কেকারখানা, শহবরর আেিধ না  ার বথবকই বহাক। এছাড়া, 
মেবনােবনর িনয বেগুবন বনৌবকা োওো বহাক, বেগুবনর অংশ েুমিবে শহর এিন মক োি েড় করা, 



বকান মকছুর পবরাো না কবর বেমহসামে িাছ র্রা ো বেগুবন িাবছর চাষ করাই বহাক, িানুষই আি ওই 

বেগুবনর েড় শত্রু। 

িমতঃ এট্া োেু ঠিক কথা, িানুষই আি েড় শিুর। েকখামের কাবছই বেিারগবিা। মসমিবন িণ িণ িাছ আবস 

তথাে। এখন আর বনৌকাবত শানাে না। বট্োর না মক। বস এবেবর নামক সিুদ্দর বছঁবচ িাছ আবনন 

বগা।   

অমরন্দিঃ োমক বকাোে ো উপকূেীে োস্তুতন্ত্র। নাি শুবনই বোিা  াে এই োস্তুতন্ত্র ো ইবকামসসবট্ি সিুি 

উপকূেীে অঞ্চবের গল্প। বিবন রাবখা সািুমিক োস্তুতন্ত্র আর স্থেি োস্তুতবন্ত্রর ির্যেতী অঞ্চবের 

োস্তুতন্ত্রবক আিরা উপকূেীে োস্তুতন্ত্র েমে। ভারত িহাসাগবর েমেণ-পমিি আর উির-পমিি 

বিৌসুমি োেরু প্রভাবে বিাট্ািুটি পূেধ উপকূবে েযেসামেক মভমিবত উন্নত র্রবণর  ন্ত্র েযেহার কবর 

হািার হািার ট্ন িাছ র্রা হে।  

োেুেঃ আো কাকু, প্লযামেক শুবনমছ সািুমিক েষূবণর একট্া কারণ ? 

অমরন্দিঃ অেশযই, বকান সবন্দহ বনই। িাছ র্রোর নাইেবনর িাে, প্লযামেবকর থমে, ম বত, বোতে এেং 
অনযানয মিমনষ সিুবি ব ো হে, নেীবত ব েবে, এবতা আর িাটির হামড় নে ব  একমেন না একমেন 

গবে  াবে। ভাসবত ভাসবত  াবে আর সািুমিক প্রাণী খাোর বভবে ওগুবো খাবে। হিি হবে না। বপবট্ 

িিবে। তার পর িবর  াবে। বকরাোর বকামচবত একট্া মেশাে িাবছর বপট্ বকবট্ মতন মকবো 
প্লযামেবকর থমে আরও মক সে বেমরবেমছে আিার সািবন।  

িমতঃ োেু তাবে েকখামেবত সুিুদ্দবরর পাবড় বপোসটিবকর বোতে, িমের বোতে  যাো করমত না-বে একট্া 
কাবির কাি কবরমছ েবেন ? 

অিবেশঃ ওবর িমত োেুবর েে একট্া সাটিধ ম বকট্ মেবখ মেবত। বতার েকখামের িা-বর বেখাস।  

অমরন্দিঃ অিবেশোেু, সািমুিক োস্তুতন্ত্র আর তার িীেবেমচত্র এিনভাবে েষূবণর মশকার হবে ব  তা এখন 

িাত্রা ছাড়া। কিাবনার বচষ্টা হবে তা ঠিক। তবে এখবনা ব বত হবে েহুেরূ। িানুষবক এট্া মনবে ভাোবত 

হবে। তার আবগ তাবক মেস্তামরত ভাবে েেবত হবে সিসযাট্া মক ও কতট্া। তাঁরও ব  সুস্থভাবে বেঁবচ 

থাকার সাবথ ওই েষূবণর ব াগ আবছ বসট্া বোিাবত হবে। 

িমতঃ এট্া োেু ঠিক। কথাে েবে পাগবেও আপন েুি েুবিন আবে। 

অমরন্দিঃ র্রুন েবুট্া খুে মনরীহ প্রাণী। কেপ আর কাঁকড়া। বগাট্া  ুড বচন ো খােযশৃঙ্খবে এবেরও অেোন 

আবছ। োেুে তুমি অমেভ মরডবে কেবপর কথা শুবনছ ? উমড়ষযার উপকূে পৃমথেীর সেচাইবত েড় েসমত 

এই িাবতর কেবপর। রুমশকুেযা ও বেেী এই েবুট্া নেীর বিাহানাবত গমহরিাথা। নবভম্বর িাস বথবক 

হািার হািার কেপ মডি পাড়ার িনয সিুি বথবক গমহরিাথা েসমতবত আবস, মডি পাবড় আোর ঠিক 

সিে িবতা েে েে ছানাবপানাসহ ম বর  াে।  বোভী বপটু্ক িানুবষর িনয এরা িুবছ  াোর িবতা হবেবছ 

আি। আইন কবর মরডবেবক োঁচাোর েযেস্থা করবত হবেবছ।  

অিবেশঃ আো অমরন্দিোে ুএই ইমেশ িাছও বতা এই একই েষূবণর ো মশকার হবে বোভী বপটু্ক িানুবষর  িনয 
কবি  াবে ? 



অমরন্দিঃ অেশযই। সার্ারণ োন বথবকই আিরা িামন ইমেশ মিমষ্ট িবে মডি পাড়বত সিুি বথবক একট্া মনমেধষ্ট 

সিবে আিাবের নেীগুবোবত প্রবেশ কবর। আিাবের বকন োংোবেবশও। বসখাবন মডি পাবড় তারপর ম বর 

 াে।  ারা ব বর ো বঢাবক তারা েড় েড় সাইবির। মডি বথবক  ারা িন্মাে তারা েড় হোর িনয সিে 

েরকার। ওই সিে আিরা বেে না। তার আবগই র্রবো। এট্া ঠিক, নেীর িে তুেনািুেকভাবে বোনা 
হবে  াওো। এই একট্া েড় কারবণ ইমেবশর িাঁক পমিিেবঙ্গর নেীবত বঢাকা কবিবছ। তা হবেও েেে 

োংোবেশ ব িন ইমেবশর পমরিাণ োড়াোর উবেযাগ বকেে মনবেবছ তাই নে, তা কবর বেমখবেবছ, আিরা 
তা মকন্তু কবর উঠবত পামরমন।        

োেুেঃ কাকু, র্রুন ডাঙাে ব িন শব্দেষূণ হে সিুবির িবেও শব্দেষূণ হে ? পুবিার কমেন বতা কাবনর পেধ া 
 াট্বে। 

িমতঃ ইট্া বখাকাোেু ঠিক হবোমন। পুবিা-পাব্ববন বকিবন এটু্ট গান হবেমন, িাইক োিবেমন, ই মেচারখান িানমত 

পারেমন।  

অমরন্দিঃ িমত তুমি এবতা েিুোর বোক, বতা এট্া ব  শব্দেষূণ কবর তা বতা িানবে। একট্া িাত্রার িবর্য সে 

মকছু থাকবে এট্াই আসে কথা। ব সে বপাট্ধ  বথবক েড় েড় পযাবসিার ো িােোহী িাহাি ছাবড় কী পহ পচ 

চমব্বশ ঘণ্টা বসখবন হে িাবনা ?  বে শব্দেষূণ বকেে ডাঙার িীবের ওপর নে, িবের প্রাণীবেরও েমত 

কবর। এোর একটি িাহািডুমের গল্প েমে। গল্প না সমতয ঘট্না।   

অিবেশঃ িাহািডুমে না, আিরা মেরািপুর োবট্ েঞ্চডুমে বেবখমছ, তাই নাবর িমত ? 

অমরন্দিঃ না এট্া িাহািডুমে। িুম্বাইর কাবছ, েছর ছে আবগ। ইবন্দাবনমশো বথবক আসমছবো প্রাে ষাট্ হািার 

বিমট্রক ট্ন কেো বপবট্ ভবর।  াবে গুিরাত। সাবথ মতনশ ট্ন িবতা জ্বাোনী আর পঞ্চাশ ট্ন িবতা 
মডবিে বতেসহ। বতা মতমন ডুবে বগবেন িমু্বাই বথবক কুমড় নটিকযাে িাইে েবূর। েেবতা োেেু এক 

নটিকযাে িাইে সিান বিাট্ািুটি কবতা ? 

োেুেঃ (বথবি বথবি, বভবে বভবে) তা কাকু বিাট্ািুটি এক হািার আট্শ পঞ্চাশ মিট্ার িবতা। ঠিক েবেমছ ? 

অমরন্দিঃ পাো োেেুোে।ু এক িাইে প্লাস েশু গবির িবতা।  বে, িুম্বাই বথবক রােগড় অেমর্ আরে সাগবর 

বতে ছমড়বে বগবো। িমু্বাই সিুি উপকূবের িযানবোবভর ওপর তার েমতকর প্রভাে পড়ে। েরং েো 
ভাে িমু্বাই সিুি উপকূেীে িযানবোবভর অবনকট্াই ধ্বংস হবে বগবো।  

অিবেশঃ মেরািপরু োবট্র েঞ্চডুমে বথবকও আিরা বতে োর হবে িবে ভাসবত বেবখমছ। তবে এবতা েষূবণর 

মেষে িাথাে ওভাবে আবসমন। েযেসােী িানুষ আমি। েবঞ্চর োি, বতবের োি, কবতা েড় েমত বহাে 

িামেক আমনসরু সাবহবের, ওসেই বভবেমছ।  

িমতঃ োে ুএকখান কতা কে ? (কাবরা উির বশানা  াবেনা) েকখামে বগ বেিারগি িাহািঘাবট্  ামত হবেন। 

সোবর েুবিাবে কমত হবে মক সব্বনাশ করমতবছ িনগবনর। 

( একটু্ হামস সোর। অিবেবশর কবে বশানা  াবে) 

অিবেশঃ সাোস িমত, বতার েকখামের িাবের আশীেধাবে ডাকাত বথবক বিাড়ে হবে সমতয উন্নমত হবেবছ বতার। 



[এই সিে পাশ মেবে এি মভ মচত্রবেখা নাবি একটি েড় মেিার  াবে। বসভাবে সঙ্গীত পমরচােক শব্দ সমৃষ্ট 

করবেন। ] 

োেুেঃ (একটু্ উবিমিত হবে) ওই ব  কাকু, ওই ব  সুন্দরেন বেড়াবত মনবে  াবে। সরকাবরর টু্মরে 

মডপাট্ধ বিন্ট বথবক। মি বডি, টু্ নাইট্স।   

অমরন্দিঃ তাই ? িাবনা োেেু, এই রকি বেড়াবত মনবে  াোর িনয মেশাে মেশাে িাহাি আবছ। িুম্বাই বথবক 

িাোোর, বকামচ, বগাো, আসাবি ব্রহ্মপুত্র িুইি, আন্দািাবন বপাট্ধ বেোর বথবক রস আইেযাি ো 
অনয বকাথাে ব ন েড় েড় িাহাবি মনবে  াে। এইসে বেড়াবত  াোর িাহাবির মেরুবিও 

সিুিেষূবণর অমভব াগ আবছ, কি কবর এবের বথবক সম্ভােনা বতা অেশয আবছ।  

োেুেঃ শুবনমছ মচত্রবেখাবত প্লামেবকর খামে িবের বোতে িবে ব োর মনেি বনই। ম বর গেঁখামেবত মতন-

চারশ বোতে মেমি কবর বেে। তবে টু্মরেবের চানাচুবরর, মেসু্কবট্র, মসগাবরবট্র পযাবকট্ আমি 

মনবি নেীবত ব েবত বেবখমছ কাকু। 

অমরন্দিঃ এোর একট্া বেশ বসনমসটিভ ো স্পশধকাতর মেষে। বসট্া আিাবের পরিানমেক অস্ত্রশস্ত্র, পরিান ু

গবেষণা এেং প্রমতরো সম্পমকধ ত। মডব ন্স মরসাচধ  এি বডবভেপবিন্ট অগধানাইবিশবনর মেরুবি এ 

আমভব াগ উবঠবছ ব  তাবের মিসাইে পরীোর  বে েঙ্গবপাসাগবরর ভঙ্গরু োস্তুতন্ত্রবক, মেবশষ কবর 

অমেভ মরডবে কেবপর োসস্থানবক মেপবের সম্মুখীন হবত হবে। পরিানু েিধ য এেং পারিানমেক 

মিসাইে সিুবি ব োর অমভব াগ উবঠবছ। এই সে অমভব াগই অেশয অস্বীকৃত হবেবছ। তেুও শঙ্কা 
একট্া বথবক  াে েই মক। 

অিবেশঃ তবে বতা িশাই সবব্বানাবশর িাথাে োমড় না মক ? 

োেুেঃ আইন কবর এসে আট্কাবনা  াে না ? 

অমরন্দিঃ  াে েই মক। সেট্া না হবেও বেশ মকছুট্া। োেেু তুমি খুে সুন্দর কবর আিবের োবোডাইভারমসটি 

ো িীেবেমচত্র এেং োস্তুতন্ত্র ো ইবকামসবেি েুমিবেছ। এোর আিরা েুিবো োবোমিোর মক, কাবক 

েেে। ভারবতর সািমুিক োস্তুতন্ত্র, তার সম্ভােনা, মেপে ও তাবক োঁচাবত হবে মক করবত হবে ো মক 

করা হবেবছ, িানবত হবে োবোমিোর মক, কাবক েেে, বসট্া একটু্ িানবত হবে। (োেুেবক িাথা 
নাড়াবত বেবখ) মক পারবে না ? পারবে পারবে। একটু্ ভােবেই পারবে। (োেুেবক চুপ থাকবত বেবখ) 

আো বেশ, এট্া আমি েেমছ। পৃমথেীবত অসংখয িীে আবছ। ঠিক বতা ? প্রবতযবক অপরটি বথবক 

আোো। েুবিছ ? এখন, একই পেমশষ্টয ুি িীেগুবো একই প্রিামত আর একই প্রিামতর িীেগুবো 
মিবে একটি িীে িনসংখযা। পমরষ্কার ? এই িীে িনসংখযা একা একা থাবক না। কতগুবো িীে 

িনসংখযা একসাবথ একট্া িীেবগাষ্ঠী ো কমিউমনটি। পৃমথেীবত ......... 

োেুেঃ (অমরন্দবির িুবখর কথা বকবড় মনবে) এই সিস্ত িীেবগাষ্ঠী পৃমথেীর ব  মেস্তীণধ অঞ্চে িবুড় েসোস কবর 

অথধাৎ িে, স্থে ও অন্তরীে - সব্বাই একসাবথ িীেিণ্ডে ো োবোমিোর।  

অমরন্দিঃ এগিযাক্টমে োেুে। এখন ভারবতর সািমুিক োস্তুতন্ত্র, তার সম্ভােনা ও তার মেপে িাবন ভারবতর 

সািুমিক িীেিণ্ডে ো োবোমিোবরর সম্ভােনা ও তার মেপে। ভারবতর িীেিণ্ডবের ভােিন্দ 

ঠিকিবতা বেখাশুবনা করবে ভারবতর সািমুিক োস্তুতন্ত্র স্বাস্থযোন হবে। বতা িাতীে এেং আন্তিধ ামতক 

অমভিত, োন, অমভেতার মভমিবত ভারাবত আঠারটি োবোমিোর মরিাভধ  মনমেধষ্ট কবরমছ আিরা। 



সুন্দরেন তার িবর্য একটি। এই অঞ্চবের িীেবেমচত্র রো করবত, তাবক োঁচাবত ও তার সুস্থােী 
েযােহার করোর মেশা মনমেধষ্ট করা হবেবছ। এট্া একট্া েড় পেবেপ অেশযই। 

অিবেশঃ (একটু্ গো বিবড়) কীবর িমত, একটু্ চা হবে, না েক বশষ ?   

িমতঃ  ইষ্টক কি, তবে একটু্কুন কমর হোবন োো। আবন মেমতমছ।  

[িমত চা আনবত  াবে। আনবে। চা খাোর শব্দ। বনৌবকার ইমিবনর শব্দ। একট্া হােকা সুর োিবে। ]  

োেুেঃ কাকু এই ব  ক্লাইবিট্ বচি, ক্লাইবিট্ বচি কবর এত পহ পচ হবে তার সাবথও বতা সািুমিক োস্তুতবন্ত্রর উন্নমত 

অেনমত, মেপে আপবের ব াগ থাকবত পাবর ? এভাবে আেহাওো উবটাপাটা হবে  াবে ? 

অমরন্দিঃ অেশযই ব াগ আবছ। তবে োেুে ক্লাইবিট্ আর আেহাওো মকন্তু এক নে। ক্লাইবিট্ হবে িেোেু  া 
বকান স্থাবনর েহু েহু েছবরর আেহাওো বথবক পাওো োন। অনযমেবক আেহাওো হে ওবেোর  া 
আি সকাবের, ো কাে মেবকবের, ো মতন মেন পবরর ো এক িাবসর, মক সাত িাবসর ো র্বরা গত 

েছবরর আেহাওোর োন। মক্লোর ?   

োেুেঃ  বতা এখন ক্লাইবিট্ বচি িাবন মক ?  

অমরন্দিঃ অবনবক অবনক সংো বেন। বিাট্ািুটি আিরা েুবি মনবত পামর এভাবে ব , বগাট্া পৃমথেীর িেোেরু 

ব  একট্া সুমনমেধষ্ট োন আিাবের িুমেবত আবছ তার সাবথ মকছু মকছু মিেবছ না আর। পােবট্বছ। বচি 

হবেবছ। বসই অমিে িানুবষর িনয হবত পাবর, তার বেমহসােী কাবির কারবণ হবত পাবর, তার বোবভর 

কারবণ হবত পাবর। আোর প্রকৃমতবত প্রাকৃমতক কারবনই মকছু পমরেতধ ন হবে তাও হবত পাবর। 

িমতঃ    বগবরার আর বশষ বনই োেু। 

অমরন্দিঃ িেোেুর খািবখোেীপনাবত সিুি এেং সিুি উপকূেীে পমরবেশ খুে বভাবগ। আর বসই খািবখোেীবত 

 াবত বসখানকার িীেিণ্ডবের অমর্োমসবের েমত না-হে বসিনয মনেমিত বখাঁি-খেবরর েযেস্থা করা, 
উপ ুি িােগাবত িানাবনার এেং প্রবোিনীে েযেস্থা বনোর কাঠাবিা মনিধাণ করা হবেবছ। িেোে ু

পমরেতধ নিমনত মেষবে সাের্ানী পেবেপ বনওো হবে। অনয বেবশর সহব ামগতা বনওো হে। 

োেুেঃ এসে সিসযাবতা অনযবেরও আবছ তাই না ? তাঁরা মক ভােবছ ো করবছ ? 

অিবেশঃ (খামনকট্া হতাশ সবুর) কী আর করবছ ? েবুেো িগড়া করবছ ! 

অমরন্দিঃ না, না, বসবতা মকছুট্া সমতয হবেও এইসে মেষবে মকন্তু পুবরা সহব ামগতা কবর সোই। োেেু বক বক 

আিাবের প্রমতবেশী  াঁবের সিুি উপকূে আবছ ? 

োেুেঃ বকন, পামকস্থান, শ্রীেঙ্কা, োংোবেশ আর িােনািার ?  

অমরন্দিঃ মতনটি োে বগে ব । ওিান, িােদ্বীপ আর থাইেযাি। তা এই সাতটি বেবশর সাবথ আিাবের ওসে  

মেষবে মনমেড় ব াগাব াগ আবছ। এই ব  সাইবক্লানবের আেো, মসডার নাি ডাকা হে, তা বকন ? 

আিরা আট্টি বেশ েবস ওই নািগুবো ঠিক কবরমছ। প্রবতযবক আট্ট্া কবর নাি েবেবছ। বিাট্ বচৌষমট্টট্া 
নাি। সাইবক্লান এবে ওই মেমে বথবক পর পর একট্া কবর তার নাি বেওো হে। 



িমতঃ েযাখ মেমক মক বেেস্তা ! বছইেযা বিইোর নাবির িবতা ছাইবকাবেবনবরা নাি ? তা োেু ওই আেো নািখান 

বকডা মেবে ? 

অমরন্দিঃ খুে সম্ভেত িােদ্বীপ। ভারত মেবেবছ আকাশ, বিঘ, অমি এই রকি। পামকস্থান মেবেবছ  ানসু, নামগধস। 

শ্রীেঙ্কার বেওো নািও বেশ সুন্দর, িাো, মপ্রো এরকি। সে িবন বনই। তাহবে এট্া বোিা বগে ব  সে 

োস্তুতন্ত্র,  ার সাবথ সিুবির ব াগ আবছ, তাবের সাবথ আিবের প্রমতবেশীবেরও স্বাথধ িমড়ত এেং আিরা 
সোই একসাবথ কাি করমছ োস্তুতন্ত্রবক অেত রাখবত, িীেবেমচত্রবক োচঁাবত।   

িমতঃ (খুেই শ্রিার সাবথ) োেু একখান কতা কই ? মকছু িবন করমত পারবেন মন। 

অমরন্দিঃ েবো, েবো। িবন করবো বকন ? 

িমতঃ (একটু্ মকন্তু মকন্তু কবর) না োেু গভীর মকছু না। আপবন মক মক িাবনন না আবে ? 

[সোই বহবস ওবঠ] 

অিবেশঃ ওবর েযাট্া, বতার েকখামেবত একখান মচঠি মেবতই হবে।  

অমরন্দিঃ (অপ্রস্তুত স্ববর) আবর বেখ কাণ্ড। িানার মক বকান বশষ আবছ ভাই ? তাছাড়া বতািাবের বখাকাোেওু 

কবতা িাবন বেখবে ? োেেু, আিরা এতেণ  া আবোচনা করোি বসট্া িাথাে বরবখ এেং এর োইবর 

সু্কবের েইবত  া পবড়ছ সে মিমেবে েেবতা ভারবতর বিমরন ইবকামসবেিবক রো করবত হবে িরুরী 
মভমিবত আিবের মক মক করবত হবে ? 

োেুেঃ (প্রথবি একটু্ বথবি বথবি েেবে, তারপর িড়তা কাটিবে সােেীেভাবে) ব বহতু িীেবেমচত্র োস্তুতবন্ত্ররই  

অঙ্গ বসই কারবণ েেে নেীগুবোবত মিমষ্ট িবের প্রোহ োড়াবত হবে কারণ অমতমরি বোনা িবে িেি 

প্রাণী োঁবচ না, নেীগুবোবত কারবণ-অকারবণ োঁর্ বেওো হবে পমরণাি না-বভবে, তা করবে চেবে না। 

িাবছর বপানা বেমহবসেীভাবে তুবে  বনওো েন্ধ করবত হবে, সিুবির তট্ভূমির েে বরাবর্ েযেস্থা মনবত 

হবে, সিুি বথবক অমেবেচবকর িবতা, িানুবষর প্রবোিবন হবেও, মহবসে ছাড়া প্রাকৃমতক সম্পে তুবে 

সিুবি েষূণ ঘট্ামে, এট্া েন্ধ করবত হবে। নেীর নােযতা রো করবত মগবে সিুবি বেমিং করা োমে 

িাটি ব বে সিুবির িেি প্রাণীর প্রাণসংশে ঘট্ামে। ওট্া মেষবে সাের্ান হবত হবে।  

অমরন্দিঃ ওবেে, ওবেে, এমগবে  াও।    

োেুেঃ  কেকারখানার, শহবরর প্লামেকসহ সে আেিধ না সিুবি ব ো েষূবণর কারণ, তা েন্ধ করবত হবে। 

িানুষ তারঁ আনবন্দর িনয, সিুবি বেড়াবত মগবে িাহাবির িাহাি ও তার  াত্রীরা েষূণ ঘট্াবে,  

আবিাবের িনয, িূমতধ র িনয বেগুবন বনৌবকামেহার কবর, বেগুবনর অংশ েুমিবে িনপবের মেস্তার 

ঘটিবে, বকান মকছুর পবরাো না কবর অপমরকমল্পত ভাবে বেমহসামে িাছ র্বর ো িাবছর চাষ কবর, 

বেগুবনর েষূণ ঘট্াবে। এখাবনও প্রবোিনীে মনবষবর্র মনেি োগু করবত হবে।  

অমরন্দিঃ সুন্দর েবেছ। তবে একটু্ বভবে বেখবে আিরা বেখে বেশীর ভাগ েষূবণর বপছবন একিবনর উপমস্থমত। 

বক বস ? 

অিবেশঃ এট্া আমি েেে। িানুষ, িানুষই এই সবের িনয, সেট্া না হবেও বেশীর ভাগ েষূবণর িনয োেী। আর 

োেী  খন তখন  েবভাগ তাবকই করবত হবে। তাই না ? 



অমরন্দিঃ (একটু্ আবেগ মিমশবে) খুে েঃুবখর হবেও কথাট্া একশ ভাগ সমতয অিবেশোেু। একোর একট্া 
বসমিনাবর মগবেমছ। একিন খুে মসমনের অর্যাপক মপ্রসাইড করবছন। ভূবগাে পমড়বেবছন 

মেশ্বমেেযােবে। েিারা নানান েষূবণর নানান পেোমনক পবথ প্রমতকাবরর কথা েেবেন প্রাে মতন ঘণ্টা 
র্বর। অত গুরুগম্ভীর কথা অত সিে র্বর শুবন একটু্ ক্লামন্ত এবসবছ। তখন সযার উঠবেন। সভাপমতর 

ভাষণ। েেবেন, আিার ছাত্ররা সে কথা ঠিক ঠিক েবেবছন। আমি শুর্ু েেে িানুবষর পচতনয উেে 

বহাক। তারপর শুরু করবেন একট্া কবর েষূবণর কারণ। বহতু িানুবষর পচতবনযর অভাে। বোভ, তা 

অবথধর ো বভাগমেোবসর। থািবেন একঘণ্টা পবর। সভা মনস্তব্ধ।    

[ পাশ মেবে একট্া েঞ্চ েম্বা বভাঁ বভাঁ বভপু োমিবে এমগবে  াবে। সোই চুপ] 

িমতঃ োো, ঘাট্ বতা আসবতবছ।  াই িােপির এটু্ট গুবছাবে মনমত হবেন। 

অিবেশঃ (িমতবক উবদ্দশয কবর)  া গুমছবে বন সে। হযাঁবর, েবুট্া ভাবো বিাোন বোক বিাগাড় করবত পারমে? 

(এোর অমরন্দিবক উবদ্দশয কবর) েুিবেন িশাই, আমি েযেসােী িানুষ। ট্াকার োভ েমত েুমি। তবে 

িানুবষর প্রাবণর োিও েুমি। (িমতবক উবদ্দশয কবর আোর) বনৌবকা বথবক বিমশন খুবে গেঁখামেবত বেবচ 

বেে। কামশি বতা আবছই। আরও েবুট্া িামি হবেই চেবে। কীবর চেবে না ? হা ঁকবর কী বেখমছস।  া 
গুমছবে বন সে।  

[িমত ছইবের বভতর চবে  াবে]   

অমরন্দিঃ খুউে খুমস হোি। তা োেুেোেু তুমি কী করবে ?  

োেুেঃ আো কাকু আিরা সু্কবে মকছু করবত পামর না ? 

অমরন্দিঃ অেশযই পাবরা। মেরািপুর োবট্ও পাবরা। বতািার েনু্ধবের মনবে োোেবনর োস্তুতন্ত্র মনবে, তার মেপে 

মনবে আবোচনা করবত পাবরা, প্রচার করবত পাবরা। হেবতা প্রথি প্রথি বতিন সাড়া পাবেনা। বেবগ 

থাকবত হবে। র্ীবর র্ীবর িানষু সবচতন হবে, সবচতনতার িাত্রা োড়বে। েে ভারী হবে। এিন একমেন 

আসবে  খন বেখবে মেরািপরু োবট্ বকউ আর প্লামেক েযেহার করবছ না ো ঘাবট্ একটু্কবরা প্লামেক 

ভাসবছ না। এেং মেরািপুর োবট্ আর ঘাবট্ বসইমেবন বপৌছঁবনাট্াই ......  

োেুেঃ (অমরন্দবির িুবখর কথা বকবড় মনবে) আিাবের চযাবেি কাকু।  

[ একট্া উদ্দীপনার সুর বেবি উঠবে]    


