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Episode No. – 42  
 

Causes of damage and how to reverse the impact of loss of habitat in ocean 
 

- ায়েন্স কমভউমনয়কটস ফপাযায়ভয য়ে  পক কুভায          

   ক –     ক  
চমযত্র : ১। যমভ – ভুয়ে ভাছ ধযায ফযফা কয়য। ফে – ৪০ – ৪৫  

 ২। ভুভতাজ – যময়ভয স্ত্রী। ফে – ৩৫   

 ৩। আয়েলা – যময়ভয ফভয়ে। ফে – ১৯  

 ৪। আমফদ – যময়ভয ফছয়র। প্তভ ফেণীয ছাত্র। ফে – ১৪  

 ৫। ভুইভ – ফজয়র। ফে – ৪০  

 ৬। ফীয়যন – ফজয়র। ঞ্চায়েত দয। ফে – ৫০  

 ৭। াগয ভণ্ডর  – ঞ্চায়েত প্রধান। ফে – ৫০  

 ৮।  যাভর – গ্রাভফাী। ফে – ৪৫  

 ৯।  ভাস্টাযভাই – ফে – ৬০ এয কাছাকামছ  

  

।।      – ১ ।। 

(যময়ভয ফামি। স্ত্রী ভুভতাজ কায়জ ফযস্ত। ফছয়র আমফদ ফদৌয়ি ফামিয়ত এয়রা) 

আমফদ : ভা, ভা। ও ভা   

ভুভতাজ : কী ইয়চ ? ফচেঁচামি ফকন ?  

আমফদ : আব্বা-জানযা কার মপযয়ছ। ায়ট ফগছরাভ। ভুইভ চাচা ফরর।  

ভুভতাজ : ভুইভ বাইজান কয়ন জানয়রা ?  

আমফদ : ফযমিয়োয়ত খফয এস য়ছ ফরর। নাইয়ত মামি। সু্কয়র মাফ। বাত ফাি।  
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আয়েলা : ভা, আভায়ক বাত দাও। কয়রয়জ ফদযী য়ে মায়ফ।  

ভুভতাজ : (স্বয়গামি) আল্লাহ , ভানুলটা ফমন বারবায়ফ ঘয়য ফপয়য। গতফায়য একদভ ভাছ 

াে নাই। এফায আল্লাহ , তায ফমন ফকান খাভমত না ে ফদয়খা।  

আয়েলা : (ভায়ক তািা ফদে) মক র ? কী বাফছ ? ফখয়ত ফদয়ফ না ? কতটা ফময়ত য়ফ 

ফরয়তা ?  

ভুভতাজ : যােঁ, যােঁ, মদমি ভা। আনটা মনয়ে ফস । ামনটা ফতা মনয়ত াযমতস । মতন ভা 

য়য ফরাকটা ফামি আয়ছ। কয়রজ ফথয়ক এয় একটু জাভা কািগুয়রা 

গুমিয়ে যামখস  ভা।  

আয়েলা : (য়খয়ত ফখয়ত) বাই ফতা ফরয়রা আব্বাযা কার এয় ফৌঁছায়ফ। আজয়কই এত 

ফযস্ত ি ফকন ? আয দযায়খা – কার আয় না যশু আয় ? ভুয়েয কথা 

ফকউ ফরয়ত ায়য ?  

ভুভতাজ  : ওযা মনশ্চেই ফভানায ভুয়খ ঢুইয়ক গযায়ছ।   

আয়েলা : ফভানায ভুয়খই ফতা মত গণ্ডয়গার। মা ফাক। আমভ চররাভ, ফদযী য়ে ফগয়ছ 

ভা।  

ভুভতাজ : আে, আে, াফধায়ন মামফ ভা। বযায়নয মছয়ন ফমস  না ফময়না। আল্লাহ , 

আল্লাহ । ফভয়েটা া কয়য একটা চাকময ফয়র ফাটায়ক আয ফেরায মনয়ে 

ফময়ত ফদফমন।  

আমফদ : কই বাত ফামিস  মন ? এফায মকন্তু আভায াইয়কর চাই, তুই আব্বায়ক ফরমফ।  

ভুভতাজ : দােঁিা, দােঁিা, ভানুলটা আয়গ মপরুক। আয়গযফায ভাছ ফরমন। ভাজয়নয ধায 

ফাধ র মন। আফায ধায কয়য ফটরায মনয়ে দমযোে গযার। এফাযও মমদ ভাছ 

না াে তায়র না ফখয়ে থাকয়ত য়ফ।  

আমফদ : (মফযমি ) বাত দযাও। াক , চচ্চমি ছািা আয মকছু ফনই।  

ভুভতাজ : আয়ছ, আয়ছ। শুটমকয ঝার আয়ছ।  

আমফদ : না, আমভ শুটমক খাফ মন। ফযাজ ফযাজ শুটমক বার রায়গ মন। (খাফায ফছয়ি উয়ে 

য়য)  
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ভুভতাজ : কী র ? উয়ে িমর ফম, বাত ফদইয়র উেয়ত নাই ফাজান। ফান , ফান ।  

আমফদ : আমভ ইসু্কয়র চররাভ। সু্কয়র আজ মিভ ফদয়ফ।  

ভুভতাজ  : ফট ুয়য ফখয়ে মনস  ফাপ্ । (স্বয়গামি) শুটমক খফ মন ! ফতা জযান্ত ভাছ াফ 

কুথাে শুমন ? টযাকা আয়ছ ? ফিাফাই শুকাে খট্  খট্ , ফলসা না এয়র আয ামন 

য়ফ মন। আল্লা, এফায আয ভুখ মপযাে যায়খামন।   

।।      – ২ ।। 

(নানান ফরায়কয হচচ। ভাছ ধযায েরাযগুয়রা ঘায়ট ফনাঙয কযয়ছ। েরায ফথয়ক ফাই ভাছ নাভায়ত 

ফযাস্ত)  

ভুইভ : ফই, যমভ বাই। ভাছ ফকভন ফয়র ?  

যমভ : (গরাে তাায ুয) না বাই। কুমিয়ে ফাইয়য ৪০ – ৫০ মকয়রা য়ফ। তাও 

চােঁদা, রইট্টা, যােঁঙ্গা ফফম।  

ভুইভ : ইমর াও নাই  

যমভ : াইমছ, দুই চাইযটা, াভু  কুথাে ? ফফফাক ামন তযয়র ঢাইকযা ফগয়ছ।  

ভুইভ : তযর, ফকান তযর ? তযর আইর ফকাথুইকা ?  

যমভ : ফক জায়ন ? কুথাে জাাজ ঢুফয়ছ। তায়ত নামক তযর মাইতা মছর। ফই তযর 

ফগাটা দমযো বাস্তায়ছ।  

ভুইভ : অযােঁয়য কয নমব্ । কুথাকায জাাজ কুথাে িুফর। নমফ ুির আভায়গা।  

যমভ : না, ভুইভ বাই, ফামি মাই। ছাওোর, ভাইেযাটায জনয ভনটা আনচান কযতায়।  

ভুইভ 

 

: আয মফমফজায়নয জনয কযতায় না ? া া মাও, মাও। আয়য মযাজ চাচা 

তুভায়দয খফয কী ? মক াইরযা ? (কথায ব্দ আয়স্ত আয়স্ত দূয়য চয়র মায়ফ)  

।।      – ৩ ।। 

(যময়ভয ফামি। মতনভা য়য যমভ ফামি মপযয়ছ। ফাইয়য ফথয়ক ফছয়র ফভয়েয়ক িাকয়ছ)  

যমভ : কইয়য আফাইদা, আয়েলা ভা, ফকাথাে ফগমর ফতাযা ?  

আমফদ : (য়চেঁমচয়ে ওয়ে) ভা, আব্বাজান, আইয়ছ। মদমদ আে। (য়দৌয়ি ফামিয ফাইয়য 

আয়, আব্বায়ক জমিয়ে ধয়য) আব্বা, আব্বা।  
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ভুভতাজ : আয়য, এই আয়েলা, আব্বায়ক আয়গ াত ভুখ ফধাওোয ামনয়দ, গাভছা ফদ। 

ফরাকটা ছাওোই ফয় একটু মঝযাক। তায য না ে (কথা ফল েনা, যমভ 

দীঘসশ্বা ফপয়র ছাওোে ফয় য়ি)  

যমভ : আয কী মজযায়ফা ! ভুভতাজ মফমফ। মজযায়না আভায়দয নময়ফ নাই।  

ভুভতাজ : (বয়ে বয়ে ফয়র) ভাছ াও নাই ?  

যমভ : মা াইমছ, তা মদয়ে মকছু য়ফমন মফমফ। মকছু য়ফ মন। ভাজয়নয ধায ফমভন 

মছর ফতভমন থাকয়ফ। ফফটা ফফমটয়দয খাওোয, েরায বািা, ােঁচটা ভানুয়লয 

ভুজুময কী ? (এফায কান্নাে ফবয়ঙ্গ য়ি)  

ভুভতাজ : ান্ত ও, ান্ত ও। আল্লা মেক একটা ফযফস্থা কযয়ফন। এ আভায়দয নমফ। 

নইয়র দুফছয ধয়য এভন য়ফ কযান ?  

আয়েলা : নমফয়ক ফদাল মদও না ভা। এয জনয দােী দূলণ।  

ভুভতাজ : দুভন ? ফক আভায়দয দুভন ফম ভুদয়দয ফ ভাছ ধয়য মনয়ে মায়ি ?  

আয়েলা : দুভন নে ভা। দূলণ। যােঁ দূলণ ও আভায়দয দুভন মনশ্চেই।  

যমভ  : দােঁিা, দােঁিা। তুই কী ফরয়তমছস  ? মতময ফছয ধয়য ভাছ ধযয়তমছ। এভনটা 

কখনও েমন, য য দুই, দুইটযা ফছয ভাছ াই নাই, আয়গ এয়েফায়য েমন। 

তা না। এক আধফায ভাছ াইমন। মকন্তু এযকভমট এয আয়গ েমন।  

আয়েলা : আব্বা তুমভ আয়গ াত, ভুখ ফধাও, ামন খাও। তাযয আমভ মা ফজয়নমছ ফ 

ফতাভায়ক ফরয়ফা।  

যমভ : কু ফথয়ক ফজয়নমছস  ? কয়রজ ফথয়ক ফতা ? জামন জামন। দুাতা য়ি ফতাযা ফ 

ফজয়ন ফগমছস  ? দাও মফমফ, ামন দাও।  

(যমভ াত, ভুখ ধুয়ে, ফখয়ত ফয়। ভুভতাজ খাফায ফদে। াত াখা মদয়ে াওো ফদে। ফখয়ত 

ফখয়ত যমভ আয়েলায়ক আফায প্রশ্ন কয়য) ফল্  কী ফরয়তমছমর ফল্  ফতা আয়েলা।  

আয়েলা : আব্বা, তায আয়গ ফরয়তা আভায়দয ুকুযটা আয়গ কত ফি মছর ?  

যমভ : তা ফতা মছরই। এক মফঘা জমভ কামটয়ে ুকুয ফানাই মছরাভ।  

আয়েলা : এখন কত ফছাট য়ে ফগয়ছ। ফকন র ?  
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যমভ : য়ফমন ফকন ? ফতায মা মত জঙ্গার, ফগাোর ঘয়যয খি খুট ফয়তা ুকুয ধায়য 

ফপয়র।  

ভুভতাজ : আয তুমভ জমভয গাছ গাছিা ফপর মন?  

যমভ : যােঁ ফপয়রইমছয়তা, না য়র কুথাে ফপরয়ফা ?  

আয়েলা : আিা, আিা তায়র কী দােঁিার ? আভযা ভামট, জঙ্গার ফপয়র আয়স্ত আয়স্ত 

ুকুযটা বযাট কয়য ফপয়রয়ছ। আফায দযায়খা আয়গ ুকুয়যয ামন কত মযষ্কায 

মছর, কত ভাছয়তা, এখন কী ে ?  

ভুভতাজ : আভায াদী য়ে আায য ফদয়খমছ, কত ভাছ।  

যমভ : আয়য আভায়দয াদীয ভে ফ ভাছ ুকুয ফথয়কই ধযা। জার ফপরমছ আয 

দু-মকয়রা, মতন মকয়রা ওজয়নয রুই, কাতরা উেয়ছ, ওফ আব্বায ছািা ফায়না 

ভাছ।  

ভুভতাজ : এখনয়তা রযাটা, ফার আয ভাগুয ছািা আয মকছুই েমন ?  

আয়েলা : ফকন ে মন ? ফবয়ফ দযায়খয়ছা ?  

যমভ : ফকন েমন ?  

আয়েলা : ফতাভায জমভয ামন ফলসাে ুকুয়য এয় য়ি মকনা ?  

যমভ : যােঁ য়ি।  

আয়েলা : তায য়ঙ্গ ইউমযো, টা ায, কীটনাক ও ুকুয়যয ামনয়ত ফভয়। মেক ফতা 

?  

যমভ : (উয়েমজত) যােঁ মেক ! তায য়ঙ্গ ফগাোয়রয ফনাোংযা জরও, ুকুয়য মাে।  

আয়েলা : ুকুয়যয ামন নষ্ট য়ে গযার। এটাই র দূলণ।  

আমফদ : ফুয়ঝমছ, ফুয়ঝমছ, ামন নষ্ট য়রই দূলণ পয়র।   

আয়েলা : শুধু ামন নে ! ভামট, ফাতা – ফাযই দূলণ য়ত ায়য।  

ভুভতাজ : তা ুকুয়যয ামন না ে নষ্ট র। দমযোয ামন কী কয়য নষ্ট ে ? ফ মক 

ুকুয ? তায ফকান ীভা আয়ছ ?  

আয়েলা : আয়ছ, ভুয়েযও ীভা আয়ছ। জাায়জ কয়য ভানুল ফম একয়দ ফথয়ক আয়যক 
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ফদয় মাে, ফ ীভা আয়ছ ফয়রই ফতা ?  

যমভ : আিা ভা, ফল্  ফদমখ তায়র এই ফম ভুয়েয ামনয়ত তযর মভয়রা, তায়ত 

ভুয়েয েযামত র ?  

আয়েলা : র মন ? মদমদভমণ ফটাই ফতা আভায়দয ফফাঝামিয়রন। ামনয উয তযর 

িয়র, ামনয মবেয অমিয়জন ফময়ত ায়যমন। আয তায়তই ামনয মত ভাছ, 

জীফ, জন্তু ফ ভয়য মাে।  

ভুভতাজ : কী ফজন ?  

আমফদ : অমিয়জন, আভযা ফম শ্বা মনই, ফাতা ফথয়ক ফটা যীয়যয মবতয মাে। তাই 

আভযা ফফেঁয়চ থামক।  

আয়েলা : আয মনিঃশ্বায়য ায়থ ফমটা ছামি তায়ক কী ফয়র ফল্ য়তা ?  

আমফদ : কাফসন-িাই-অিাইি। তুই ফবয়ফমছস  আমভ জামন ফন। ওগুয়রা আভায়দয িা 

য়ে গযায়ছ।  

আয়েলা : Very good এফায ফল্ য়তা আয ফকাথা ফথয়ক কাফসন-িাই-অিাইি হতময ে ?  

আমফদ : যান্নায ভে কাে, কেরা মখন ফায়ি, কর-কাযখানাে আগুন জ্বারায়র। 

ফাগামি, ফাইয়কয ফধােঁোে।  

যমভ : দােঁিা, দােঁিা। মির ভুয়েয ামনয কথা। ফতাযা শুরু কেমর ফা, ফাইয়কয 

কথা।  

আয়েলা : না আব্বা, এয য়ঙ্গ ওযও ম্পক আয়ছ। ফাতায় মমদ কাফসন-িাই-অিাইি 

গযা ফফয়ি মাে তায়র ফাতা দূমলত ে। ফাতা দূমলত য়র, জীফজন্তুয েমত 

ে। ফাতা গযভ ে। ঝি, ফৃমষ্ট ে। এই ক’ফছয আয়গ আেরা র ফও 

মযয়ফ দূলয়ণয জনযই।  

যমভ : মকন্তু ভুয়েয ভাছ য়ফ মন ফকন ?  

আয়েলা : আভায়দয ুকুয়য ফম কাযয়ণ ভাছ েমন, ফই একই কাযয়ণ ভুয়েযও ভাছ 

েমন।  

ভুভতাজ  : ফুঝরাভ মন।  
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যমভ : আমভও !  

আয়েলা : এটা ফতা না ফফাঝায মকছু ফনই। আভায়দয জমভয ায, কীটনাক ফভায়না, 

ামন, ফগাোরঘয়য ফনাোংযা ামন, ুকুয়যয ামনয়ক মমদ নষ্ট কয়য মদয়ত ায়য 

তয়ফ এই ভস্ত ৃমথফীয মত জমভ আয়ছ তায ায ফভায়না, ফাকা ভাযায ওলুধ 

ফভায়না ামন। কাযখানায ামন, য়যয ফনাোংযা ামন ভুেয়ক নষ্ট কযয়ফামন 

ফকন ?  

আমফদ : ওগুয়রা াগয়য মায়ফ কী কয়য ?  

আয়েলা : নদী মদয়ে, আভায়দয মত ফনাোংযা ামন নদী, নারাে মাে। নদীনারায ামন ভুয়ে 

মাে। আয এয়তই ভুয়েয জর দূমলত য়ি।  

যমভ : ভুয়ে ভাছ মমদ না ে। ফতা খাফ কী ? জমভয়ত ফমটুকু ধান ে তায়ত াযা 

ফছয়যয ফখাযাক জুটয়ফ মন। ফয়ল কী, আল্লা ? না ফখয়ে ভযয়ত য়ফ। াে ! াে 

! ফয।  

(মফরা কযয়ত থায়ক) এভন ভে ঞ্চায়েয়তয দয ধীয়যন ফাফু আয়ন।   

ধীয়যন : যমভ আছ না মক ?  

যমভ : যােঁ, আমছ ধীয়যন দা। আয়ন ফয়ন ামন খান।  

ধীয়যন : না বাই। আজ ফয়ফা না, আজ ফতা ফতাভযা মপযয়র। এফাযও ভাছ াওমন। ফ 

শুয়নমছ। কার মফকায়র ঞ্চায়েয়ত এয়া। আয়রাচনা কযয়ত য়ফ। না য়র এই 

ফজয়র ািায ফকউ ফােঁচয়ফ মন। ব্বাই ফক ফরয়ত য়ফ। চমর বাই কার ফদখা 

য়ফ।  

।।      – ৪ ।। 

(ঞ্চায়েয়তয অমপ, গ্রায়ভয ফাই জয়িা য়েয়ছ। নানান ফরায়কয কথা ফানা মায়ি)  

াগয ভণ্ডর : ফায়না বাই ফ। ফ ান্ত ও। ফম জনয ফাইয়ক ফিয়কমছ তা র, য য 

দুফছয আভযা ভাছ ামি মন। আয়গ ফম এযকভ েমন তা নে। মকন্তু এফাযকায 

ভত নে। ফমখায়ন আয়গ এক মমজয়ন ৫০০ – ৬০০ টন ভাছ ফতাভ এফায তা 

১৫০ টনও য়ি মন। এযকভ চরয়র ২৫০মট মযফাযয়ক না ফখয়ে ভযয়ত য়ফ। 
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এফায ফর আভায়দয কী কযা উমচত।  

যাভর : মন ূজা মদয়ত য়ফ।  

যমভ : যায়খা ফতাভায মনয ূয়জা। এফায মাওোয আয়গ ীয়যয থায়ন ভানত কয়য 

ফগস রাভ। কী র ?  

যাভর : ফতায ীয়যয থায়নয কথা ফক ফয়রয়ছ ? আভায়দয মনয দা চরয়ছ। তাই 

মনয ূজা কযয়ত য়ফ।  

ধীয়যন : ওফ ূজা-টুজা কয়য মকছু য়ফ না। আয়গ ফুঝয়ত য়ফ ফকন এভন য়ি ?  

যমভ  : আভায ফফমট ফরমছর কীফ দুভন – না – না দূলয়ণয জনয নামক াগয়যয 

ামন নষ্ট য়ে মায়ি। তাই ভাছ এমদয়ক আয়তয়ছ মন।  

ধীয়যন : ও মেকই ফয়রয়ছ যমভ বাই। াগয়যয জর আয আয়গয ভত ফনই। তয়ফ আভযা 

ভুেু-ুেও ভানুল। আভযা আয কতটুকু জামন। আভায়দয ভাস্টাযভাইয়ক 

মজয়ে কযয়র েয়তা ফরয়ত াযয়ফ। কয়রয়জ িাে। অয়নক িাশুনা আয়ছ।  

াগয ভণ্ডর : মেকই ফয়রয়ছা। যাভর মা ফতা ভাস্টাযভাইয়ক ফিয়ক আনয়তা।   

যাভর : মামি দাদা।  

(মনয়জয়দয ভয়ধয কথাফাতসায আওোজ। মকছুেয়ণয ভয়ধয ভাস্টাযভাই এয়রন) 

ভাস্টাযভাই : কী ফযাায াগয। আভায়ক ঞ্চায়েয়তয তরফ ? আমভ ফতা ফতাভায়দয 

যাজনীমতয়ত ফকায়নামদন ভাথা গরাই মন। কী অযাধ কয়য ফপররাভ ?  

াগয ভণ্ডর : না, না ভাস্টাযভাই এ আমন কী ফরয়তয়ছন ? আয়ন, আয়ন, আয়গ ফয়ন। 

এটা যাজনীমত নে ভাস্টাযভাই, এ আভায়দয রুমজয়যাজগায়যয মফলে।  

ভাস্টাযভাই : ফতাভায়দয রুমজয়যাজগায়যয ফযাায়য আভায কী কযায আয়ছ ?  

ধীয়যন : আয়ছ, ভাস্টাযভাই। দুফছয ধয়য ভাছ উেয়ছ মন। যমভ ফরয়ছ ওয ফভয়ে 

ফয়রয়ছ দূলয়ণয জনয ভাছ আয়ছ না। আভযা ভূখখু-ুখখু ভানুল। আমন ফরুন 

আভায়দয কী কযা দযকায।  

ভাস্টাযভাই : যময়ভয ফভয়ে ভায়ন আয়েলা ফতা। ও মেকই ফয়রয়ছ ? দযায়খা ভাছ ফকন কভ 

উেয়ছ তায মেক কাযণ আমভ ফরয়ত াযয়ফা না। তয়ফ আভায়দয চাযমদয়কয 
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মযয়ফ ফম আভযা প্রমতমদন দূমলত কযমছ, তা ফফ ফুঝয়ত াযমছ। ফমভন 

নদীয়ক, ভামটয়ক, ফাতায়ক দূমলত কযমছ ফতভমন ভুেয়কও কযমছ। ফতাভযা ফতা 

খােঁমি ফথয়ক গঙ্গায ফভানা, ফখান ফথয়ক াগয়য মাও। ফরয়তা মতময ফছয 

আয়গ ফভানায জর ফমভন ফদখয়ত এখনও মক ফতভমন দযায়খা।    

যমভ : না, ভাস্টাযভাই। ফভানায জর আয আয়গয ভত াদা ফনই।  

ভাস্টাযভাই : এযকভ াজাযটা নদী নানান ফদয়য াজায য়যয ভেরা, যাােমনক দাথস 

ভুয়ে মনয়ে ফপরয়ছ। শুধু মক তাই ! ফকায়না ফকায়না ফদ তা মফদুযৎ ফকয়েয 

ছাই, াযভাণমফক ছাই জাায়জ কয়য গবীয ভুয়ে মনয়ে ফপরয়ছ।  

যাভর : কীয়য ছাই ভাস্টাযভাই ? 

ভাস্টাযভাই : ফমখায়ন মফদুযৎ হতযী ে ফখায়ন ফকাথা ফথয়ক মফদুযৎ ে ? কেরা ুমিয়ে তায 

তা কায়জ রামগয়ে মফদুযৎ হতযী ে। তা, কেরা ুিয়র ফতা ছাই য়ফই। ফই 

ছাই ফতয়রয জাাজ পুয়টা য়ে মগয়ে ফই ফতর জয়র মভয়ছ। ভুে আয কত 

ফনয়ফ ? জয়র ফমফ গাছারা, যাওরা জন্মাে তাযা জন্মায়ি না, ভায়ছযা তায়দয 

খাফায ায়ি না। এই ফম ইমর ভাছ, এযা থায়ক ভুয়ে মকন্তু মিভ ািায জনয 

মভমষ্ট জয়র আা চাই। নদীয ভুয়খ এয় ওযা ফদখয়ছ ওয়দয ফচনা মভমষ্ট জর এটা 

নে। ওযা মপয়য মায়ি। ফতাভযা ওয়দয ধযয়ফ কী কয়য ? 

যমভ : মকন্তু ভাস্টাযভাই, এফ শুয়ন আভযা কী কযয়ফা ? এফ যকায়যয কাজ। 

যকায ফদখয়ফ।  

ভাস্টাযভাই : ফা, যমভ, যকায়যয কাজ ফরয়রই য়ফ ? আভায়দয মকছু কযায ফনই ?  

াগয ভণ্ডর : আভযা ফখয়ট খাওো ভানুল। ভাছ ধয়য োংায চারাই। আদায ফযাাযী, জাায়জয 

খফয মনয়ে কী কযয়ফা ফরুন ফতা ভাস্টাযভাই।  

ভাস্টাযভাই : াগয ফাফু, একটা ফাজা ময়ফ কষ্  ফদমখ।  

াগয ভণ্ডর : ময়ফ ? কীয়য ময়ফ ?  

ভাস্টাযভাই : আভায়দয এই ফকখামর, ফগেঁওখামর অঞ্চর ফথয়ক ফছয়য কটা েরায াগয়য মাে ? 

াগয ভণ্ডর : তা এক একফায ৭০ – ৮০ মট কয়য, ফছয়য ২৫০ টা য়ফ।  
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ভাস্টাযভাই : ফফ। এফায ধয়যা কাকদ্বী, নাভখানা, কযামনোং এযকভ আভায়দয দমেণ চমব্ব 

যগণায ফ জােগা ধযয়র কত য়ফ ?  

াগয ভণ্ডর : কত য়ফ ? এই ফদি – দুাজায য়ফ।  

ভাস্টাযভাই : তা াগয়য ফতা শুধু আভায়দয এই দখ য়ণয ভানুলই মাে – তা ফতা নে। উেয়যয 

ভানুলও ফতা মাে ? না মক ? তায উয ধয অনয যাজয – উমিলযা, অন্ধ, 

তামভরনািু। ফাোংরায়দয়য কথা না ে ফছয়িই মদরাভ। তা ফ মভমরয়ে কত র 

?  

াগয ভণ্ডর : ফরয়ত াযয়ফা মন। কয়েক াজায ফতা য়ফই।  

ভাস্টাযভাই : তায়র দযাখ, এই ফম াজায াজায েরায ভুয়ে জার ফপরয়ছ। ভুয়ে ভাছ কী 

অপুযন্ত ? ফম তায ফল নাই। আয ফি ভাছ ফ ধয়য ফপরয়র মিভ ািয়ফ ফক 

? য়যয ফছয ভাছ আয়ফ ফকাথা ফথয়ক ? এটা কী ফবয়ফ ফদয়খছ কখনও ?  

ভুইভ : ভাস্টাযভাই মেক ফয়রয়ছন। ফ জমনযই ফতা যকায ফথয়ক ফছাট ভাছ ধযয়ত 

ফাযণ কযয়তয়ছ।  

যমভ : মকন্তু ভাস্টাযভাই, আভায়দয চরয়ফ কী কয়য ? ফয়ল মক ফফৌ-ফািা মনয়ে মবয়ে 

কযয়ত য়ফ ?  

াগয ভণ্ডর : যােঁ, ভাস্টাযভাই। আমন একটা যাস্তা আভায়দয ফদখান। 

ভাস্টাযভাই : াগর ফকাথাকায ! আমভ থ ফদখাফায ফক ? আমভ মক ফ ফজয়ন ফয় আমছ ফম 

ফ ভযায ভাধান কয়য ফপরয়ফা ! ফান ফতাযা দু-একজন কার ভৎয 

দপ্তয়যয অমপয় মা। দযাখ তাযা কী ফয়রন ? আয দূলয়ণয ফযাাযটা জানয়ত 

ফগয়র প্রধান ায়ফ, ফতাভায়ক মযয়ফ দপ্তয়যও ফময়ত য়ফ। আমভ এফায উমে। 

তাযা কী ফরয়রন জামনও মকন্তু।  

(যময়ভয ফামি, যামত্রয়ফরা। খাওো দাওোয য বাই-ফফান শুয়ে শুয়ে কথা ফরয়ছ)  

আমফদ  : মদমদ, অযাই মদমদ, ঘুভাই িমর ?  

আয়েলা : না, ফকন ? কী য়েয়ছ ?  

আমফদ : আভায াইয়কয়রয কী য়ফ ?  
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আয়েলা : তুই আিা ফছয়র ফতা। ফদখমছস  ভাছ ওয়ে মন ফয়র আব্বায ভাথা খাযা য়ে 

ফগয়ছ। ফকাথা ফথয়ক ধায শুধয়ফ তায মেক ফনই। তুই াইয়কর, াইয়কর কয়য 

মামিস । আয দুফছয য ফতা ইসু্কর ফথয়কই াইয়কর ামফ।  

আমফদ : (কােঁদ, কােঁদ গরাে) আযও দু ফ-ছ-য ? ফগাায়রয আব্বা, এফছযই ওয়ক 

াইয়কর মকয়ন মদয়ফ ফয়রয়ছ।  

আয়েলা : ফগাায়রয ফাফায ফযফা আয়ছ। ওয়দয টাকায অবাফ ?  

আমফদ : মদমদ, তুই ফম তখন ফরমর – ভুয়েয ামন খাযা য়ে মায়ি। তা ভুদু্দয মক 

আভায়দয ফিাফায ভত ফছাট ফম ামন খাযা য়ে মায়ফ ? ভুদু্দয কত ফি। 

তায মক ফকান ীভা আয়ছ ?  

আয়েলা : আয়ছ। ভুয়েযও ীভা আয়ছ। ভুে ফতা আভায়দয ৃমথফীয ভয়ধযই নামক ? 

ৃমথফীয মমদ ীভা থায়ক, ভুয়েয থাকয়ফ মন ? ৃমথফীয়ত এখন কত ভানুল ফা 

কয়য জামনস  ?  

আমফদ : জামন। আভায়দয ফই-এ আয়ছ।  

আয়েলা : কত ?  

আমফদ  : ােঁচয়া ফকামট।  

আয়েলা : তায়র বাফ। আভযা ভাত্র চাযজন মভয়র আভায়দয ফিাফাটায়ক মমদ নষ্ট কয়য 

ফপরয়ত াময। তায়র ােঁচয়া ফকামট ফরাক ভুেয়ক নষ্ট কয়য ফপরয়ত আয 

কত মদন ?  

আমফদ : ব্বাই ফজয়ন শুয়ন তায়র নষ্ট কযয়ছ ফকন ?  

আয়েলা : ব্বাই কযয়ফ ফকন ? অয়নয়ক কযয়ছ। ফকউ ফজয়ন কযয়ছ, ফকউ না ফজয়ন 

কযয়ছ। ৃমথফীয়ত মত ধনী ফদ আয়ছ তাযা তত ফফম মযয়ফ দূলণ ঘটায়ি।  

আমফদ : তা, আভযা কী কযয়ফা ? (তাায য়ঙ্গ) আব্বা ফকানমদনই ভাছ ায়ফ মন, আয 

আভায াইয়করও য়ফ মন।  

আয়েলা : য়ফ, য়ফ। ফজনয অয়নক মকছু জানয়ত য়ফ। িায়ানা কযয়ত য়ফ। এখন 

ফ ফদয়য ভানুল য়চতন য়ি। তাযা যকাযয়ক ফরয়ছ – দূলণ ফেকাও, 
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আভায়দযও য়চতন য়ত য়ফ। ফাইয়ক ফফাঝায়ত য়ফ, ভুেয়ক না ফােঁচায়র 

আভযাও ফােঁচয়ফা না, ফন এখন ঘুভা।  

আমফদ : কায়র ফিয়ক মদমফ।  

(দুজয়নই ঘুমভয়ে য়ি)  

(ঘুয়ভয ভয়ধয আমফদ স্বপ্ন ফদয়খ)  

যমভ : আমফদ ফাজান ! ফকাথাে ফগমর ? দযাখ ফতায জনয কী এয়নমছ।  

আমফদ : াইয়কর ! মদমদ, মদমদ ফদখমফ আে। আব্বা আভায জনয নতুন াইয়কর 

এয়নয়ছ। (মরোং, মরোং াইয়কয়রয ঘণ্টা ফাজয়ফ)  

আয়েলা : ফািঃ দারুণ ফদখয়ত ফতা। এফায খুম য়েমছস  ফতা।  

ভুভতাজ  : কী য়রা ফয ? এত ফচেঁচামি। ও ভা নতুন াইয়কর ! তা কত টযাকা মনর ফগা 

?  

যমভ : গুয়ন, গুয়ন চমব্বয়া টযাকা মনর।  

ভুভতাজ : চ-মব্ব--ফা। এত টাকা তুমভ খযচ কয়য মদয়র ? চারটা মক ার য়েয়ছ 

ফদয়খয়ছা। ওটা কী মদয়ে াযায়ফ ? ভাইেযাটায দুয়টা ফই কাি নাই। কয়রজ 

ফময়ত রজ্জা কয়য। উোয জনয দুটা কাি আনয়ত াযয়রমন ?   

যমভ : এয়নমছ, এয়নমছ। এই ফন ভা। দযাখ ফতা ন্দ র মকনা। মফমফ ফতাভায জনযও 

একখানা এয়নমছ।  

ভুভতাজ : আভায জনয আনায দযকায কী মছর ? আমভ মক ইসু্কয়র মাই না কয়রয়জ মাই। 

তা এত টাকা তুমভ ফয়র কুথাে।  

যমভ : এফায আল্লাহ  কৃাে অয়নক ভাছ উেয়ছ। তা ভাজন মকছু টাকা মদর। তাই াট 

ফথয়ক মকয়ন আনরাভ।  

আয়েলা : আব্বা। শুধু আল্লাহ য কৃা ফরয়র য়ফ না। ফতাভযা এই দুফছয ভৎয দপ্তয়যয 

কথা ভত ফছাট ভাছ ধযমন। ফ েরাযয়ক ফময়ত দাওমন। এছািাও নদীয জর 

মায়ত ফনাোংযা না ে ফমদয়কও যকায নানান ফযফস্থা মনয়েয়ছ। এটা তাযই 

ুপর।  
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(আয়েলা ঘুভ ফথয়ক উয়ে বাইয়ক িায়ক)  

আয়েলা : আমফদ, আমফদ, ওঠ্  ওঠ্  ফফরা য়ে ফগয়ছ।  

আমফদ  : হেঁ, আভায াইয়কর ? (স্বপ্ন ফবয়ঙ্গ ঘুভ ফথয়ক উেয়ফ)  

আয়েলা : াইয়কর ? াইয়কর ফকাথা ফথয়ক আয়ফ ?  

আমফদ  : আব্বা ফম আনর ! নতুন াইয়কর।  

আয়েলা : স্বপ্ন ফদখমছমর ? মা ভুখ ধুয়ে ফই মনয়ে ফস ।  

(ভাপ্ত)  

 


