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রচনা
সায়েন্স কমিউমনয়কটরস্ ফ ারাি – এর পয়ে
সত্যব্রত্ রাে বর্ধন
শ্রুমত্ নাটকটির কুশীলব
অপূবধ, িলে, মবশু, শবনি ও ত্পত্ী - স্থানীে উচ্চ িার্যমিক স্কু য়লর একাদশ ফেণীর ছাত্র-ছাত্রী।
ত্াপস – স্থানীে যুবক, বেস বছর পঁমচশ।
বাঁশী – স্থানীে প্রাথমিক মবদযালয়ের প্রর্ান মশমেকা।
মবজন – গ্রাি-সভার সদসয।
মসরাজ – ফ রীর ইজারাদার।
দোল জানা – বেস্ক িানুষ, পঞ্চায়েত্ সদসয।

পবধ - ১
[নদীর পায়র ফবশ বমর্ধষ্ণু গ্রাি। নদীর বাঁর্ ফদখা যায়ে। গ্রায়ির রাস্তা মদয়ে স্কু য়লর ছাত্র-ছাত্রীরা স্কু য়ল যায়ে। দ্বাদশ ফেণীর।
নদীর বাঁয়র্ উঠয়লই ফ রী। নদীর ওপায়র স্কু ল। অল্প অল্প বৃমি। কাল ফথয়ক সাইয়লায়নর িত্ হাওো ও বৃমি হয়ে। এখন খুব
হাওো মদয়ে। ফসই িয়ত্া আবহসঙ্গীত্ চলয়ব।]
অপূবধ - স্কু য়ল ফযয়ত্ ফযয়ত্ কাকয়ভজা হব ফর।
িলে – ফস আর কী করা যায়ব বল। আমি কাল যাইমন। ত্ু ই ফত্া ফেমছমল নামক?
মবশু – ওয়ত্া গুড বে। আকাশ ফভয়ঙ্গ পড়য়লও অপু স্কু য়ল যায়ব।
[হঠাৎ ত্পত্ীর পা-মপছয়ল যাবার িয়ত্া হয়ব]
ত্পত্ী – ওিায়ো! আিার ছাত্া ফেল। র্র্ র্র্।
শবনি – আয়স্ত, আয়স্ত। আমি র্য়রমছ। ছাত্া বন্ধ কর্। ওটার মকছু ই ফত্া নাই।
ত্পত্ী – এিা! আিার ছাত্া ফভয়ঙ্গ ফেল। এখন আমি মক কমর?
মবশু – মক আর করয়ব? নায়চা রাস্তায়ত্।
শবনি – ফত্ারা চু প করমব? যা ফত্ারা এমেয়ে যা। ফপছন ফপছন কুট কাটয়ত্ কাটয়ত্ আসয়ত্ হয়ব না।
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অপূবধ – এইয়র! আিার জুয়ত্ার ম য়ত্ মছঁয়ড়য়ছ। মক ঝায়িলা বল ফত্া?
ত্পত্ী – (মবশুর কথা নকল কয়র) মক আর করয়ব? নায়চা রাস্তায়ত্।
[হাওোর ফবে ফবয়ড়য়ছ। ফসই িয়ত্া আবহসঙ্গীয়ত্ পমরবত্ধ ন আসয়ব]
িলে – আিার মকন্তু ভায়লা ফঠকয়ছ নায়র! ঠিকঠাক ফপ ছ
ঁ ায়ত্ পারয়ল হে। না এয়লই ভায়লা মছল।
ত্পত্ী – আিার দাদায়ক ফদয়খমছস? আিার একটু আয়েই ফত্া বার ফহাল বামড় ফথয়ক।
িলে – ত্াপসদা? ফস ফত্া আিয়দর অয়নক আয়ে এয়সয়ছ। িমত্র ফদাকায়ন মসোয়রট ঁু কমছল।
মবশু – ফস আর মক করয়ব, আিায়দর িয়ত্া ফত্া ইস্কু য়ল যাবার ঝায়িলা নাই। ফকবল ত্পত্ীয়ক ফ রীয়ত্ ফপ ঁয়ছ মদয়ত্
আয়সন।
শবনি – মবশু, ফত্ার খুব গুির ফর। ত্াপসদার িয়ত্া অবস্থাে পড়য়ল ফদখমত্।
ত্পত্ী – ফযয়ত্ ফদ শবনি, সবাইয়ক সব বলয়ত্ ফনই, বুমি সিান হেনা সবার।
মবশু – ফকন ফকন, আিার বুমির মক কি ফদখমল ত্ু ই? ত্াপসদা হঠাৎ ইস্কু ল ছাড়ল মক না?
ত্পত্ী – হাঁ ছাড়ল। ত্য়ব ফকন ছাড়ল ত্া ত্ু ই জামনস! ত্য়ব ফখাঁচাস ফকন?
অপূবধ – ফত্ারা থািমব? আিার ফকন জামন ভায়লা ফঠকয়ছ না।
ত্পত্ী – নায়র অপু, ওই একই কথা শুয়ন শুয়ন পােল হয়ে যাব?
অপূবধ – আমি জামন ফর। মদনু কাকা হঠাৎ চয়ল ফেয়লন। পুয়রা সংসার এখন টানয়ছ ত্াপসদা ত্া সব্বাই জায়ন।
িলে – পা চামলয়ে চল, ফ রী বন্ধ কয়র না ফদে।
[দূয়র ত্াপসয়ক বাঁয়র্র ওপর ফদয়খ]
িলে – আয়র ত্াপসদা না? ত্াপসদাই ফত্া। হাত্ ফনয়ড় আিায়দর ডাকয়ছন ফযন।
শবনি – হযাঁ, হযা, ত্াপসদা। (খুব ফজার েলাে) আসমছ দাদা, আসমছ। এই মবশু বল্ না।
মবশু – (উঁচু েলাে) আ স্ মছ ত্াপসদা। ফত্ারা আিার বইটইগুয়লা র্র্। আমি ফদ য়ড়াই, মকছু একটা ফোলিাল ফহাল।
ত্পত্ী – আিায়ক ফদ। সাবর্ায়ন ফদ য়ড়া। পয়ড় আবার হাত্-পা ভামঙ্গস না।
িলে – ফিয়েরা ফত্ারা দুজন ফপছন ফপছন আয়স্ত আয়স্ত আে, আিায়দর মজমনসগুয়লা র্র্।
অপূবধ – স্কু য়ল আর যাওো ফহাল না। র্যামিমরকা চল পা চালা।
িলে - আ স মছ ত্াপসদা। আিরা আসমছ।
ত্পত্ী – দা দা, আমি আসমছ দাদা। দাদা আমি আসমছ - ই - ই।
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[দূর ফথয়ক ত্াপয়সর কথা ফভয়স আয়স। িুয়খর কায়ছ হাত্ মনয়ে ডাকয়ছ]
ত্াপস – ফহা ই, ফহা ই। বাঁ ফর্ া ট ল। সা ব র্া ন, সা ব র্া ন। বাঁ ফর্ া ট ল।
ত্পত্ী – দা দা, আ মি আসমছ দা দা।
িলে - আ স মছ ত্াপসদা। আ ি রা আ স মছ।
[দূর ফথয়ক ত্াপয়সর কথা ফভয়স আয়স]
ত্াপস – বাঁ ফর্ া ট ল। সা ব র্া ন, সা ব র্া ন। বাঁ ফর্ া ট ল। মসরাজ চাচা শু ন ফত্ পা ে। বাঁ ফর্ া ট ল। ফ রী
ব ন্ ফর্া কয়রা চাচা।
[সবাই ত্াপয়সর কায়ছ। হাওোর ফবে ফবয়ড়য়ছ। আবহসঙ্গীয়ত্ও পমরবত্ধ ন]
িলে, অপূবধ, শবনি সবাই একসায়থ – মক, মক হয়েয়ছ ত্াপসদা।
ত্পত্ী – দা দা, মক হয়েয়ছ দা দা? ত্ু ই পয়ড় মেয়েমছস দাদা? ফত্ার লায়েমন ফত্া?
ত্াপস – আমি ঠিক আমছ। সবাই ঠান্ডা িাথাে ফশান্। বাঁয়র্

াটল র্য়রয়ছ। গ্রায়ি খবর ফদ। ফিয়েয়দর উলু মদয়ত্ আর

শাঁখ বাজায়ত্ বল্। ঝু মড় ফকাদাল মনয়ে বযাটায়ছয়লয়দর আসয়ত্ বলমব।
মবশু – িলে আিার িায়ক বয়ল মদস্। ত্াপসদা আমি কাহারপাড়া হয়ে োমজপুর যাই?
ত্াপস – পারমব? পারয়ত্ই হয়ব। ফদ য়ড়া। জুয়ত্া হায়ত্। োমজপুয়রর ফসানাচাচায়ক িসমজয়দর ইিািসায়হবয়দর আর
মবজাখামলয়ত্ খবর মদয়ত্ বলমব। মক করয়ত্ হয়ব উমন জায়নন। একটু দাঁড়া।
ত্পত্ী – দাদা, আমি ফত্ার কায়ছ থামক?
ত্াপস – না। ত্ু ই িায়ক বয়ল ত্ারপর শবনিয়ক মনয়ে স্কু য়ল যামব। বাঁশীমদয়ক বয়ল একসায়থ ম য়র বামড়য়ত্ থাকমব।
শবনি মনয়জর পাড়ায়ত্ সব বামড়য়ত্ খবর ফদয়ব। বামড়য়ত্ থাকয়ব। সবাই একটু দাঁড়া।
শবনি – ফস দাঁড়ামে। আব্বুয়ক ত্ু মি ত্াহয়ল বয়ল মদও।
ত্াপস – মসরাজচাচা আসয়ছন ঘাট ফথয়ক। আমি বয়ল ফদব।
[ফ রী ঘাট ফথয়ক মবজন, মসরাজ এয়স ফেয়ছ।]
মবজন – মক বযাপার ত্াপস? মক হয়েয়ছ ? ও বাবা াটল? এয়ত্া অয়নক াটল! ত্ু ই কখন?
ত্াপস – আর্া ঘন্টা মবজনদা। একটু খামন মছল। এর িয়র্য এক ু য়টর িয়ত্া। ফশান্ িলে, অপূবধ ফত্ারাও গ্রায়ি খবর ফদ।
মবজন – একটা কথা। ফছয়ল-ফিয়েরা ফকউ ঘাবড়ায়ব না। মজজ্ঞাসা করয়ল বলয়ব, মসরাজভাই, ত্াপস আমি সবাই আমছ।
সবাই িুয়খ হাত্ মদয়ে ব্রত্চারীর িত্ ওঁো ওঁো শব্দ কয়র ফদ ড়ায়ব। সাবর্ান। মপছল রাস্তা। নাউ ফোওও।
[অপূবধ, িলে, মবশু, শবনি ও ত্পত্ী গ্রায়ি ম য়র যায়ব। সবাই - ওঁো ওঁো শব্দ কয়র ফদ ড়ায়ে। আয়স্ত আয়স্ত শব্দ মিমলয়ে
যায়ব। ফসয়কন্ড পাঁচ চলয়ব]
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মবজন – মসরাজভাই মকছু একটা করয়ত্ হয়ব। আর ফসটা ত্াড়াত্ামড়।
মসরাজ – এয়কবায়র ঠিক। সরকায়রর বযবস্থা িায়ন মদন দয়শয়কর র্াক্কা। খনার একখান বচন বমল, চাঁয়দর সভার িয়র্য
ত্ারা, বয়ষধ পামন িুষল র্ারা। মত্নমদন রায়ত্ ফদমখ চাঁদ ত্ারা মনয়ে সভা করয়ছ। ত্খন ত্াপস – (অসমহষ্ণু স্বয়র) মসরাজচাচা খনার পযাঁচাল না-শুয়ন কাজ করয়ল হে না?
মসরাজ – ত্া ঠিক। দূর ফথয়ক িাটি আনয়ত্ হয়ব। ফসটা ভাব। একবার িহল্লায়ত্ ফযয়ত্ পারয়ল –
ত্াপস – ফস আপমন ভাবয়বন না। শবনিয়ক বলা হয়েয়ছ। ফস কুসুিচাচীয়ক বয়ল স্কু য়ল বাঁশীমদয়ক খবর ফদয়ব। ত্পত্ী
সায়থ থাকয়ব। মবজনদা, াটল মকন্তু বাড়ল আয়রা।
মবজন – ত্া বাড়ুক। দরকার িয়ত্া িাটি, বাঁশ আর োয়ছর ডালপালার বযবস্থা রাখয়ত্ হয়ব মসরাজভাই। ঠিক মক না?
মসরাজ – একশবার। আিার বামড় কায়ছ, বাঁশ আমি ঝাড় ফথয়ক মবশ-পঁমচশ যা লােয়ব বযবস্থা করব।
মবজন – িাটির দামেত্ব গ্রািসভার। ওটার জনয ভাববার দরকার ফনই। বাকী োয়ছর ডালপালা।
ত্াপস – আমি চয়ল চমল মবজনদা? ওটা মনয়ে পাড়ায়ত্ কথা বমল?
মবজন – না, আিায়দর িয়র্য ফত্ার িাথা সব চাইয়ত্ ঠান্ডা। ত্ু ই এখায়ন থাকমব। পঞ্চায়েত্ ফথয়ক দোল কাকা আসয়বন।
ত্াঁয়র ত্ু ই সািলামব। আমি ফদখমছ োয়ছর ডালপালার বযাপার। ভামবস না।
[ফশাঁ ফশাঁ হাওোর শব্দ আর দূয়র উলু আর শাঁখ বাজায়নার শব্দ ও আজান ফোয়ছর ডাক ফশানা যায়ব।]
ত্াপস – (উয়িমজত্ স্বয়র) গ্রাি ফজয়ন ফেয়ছ, গ্রাি ফজয়ন ফেয়ছ মবজনদা। মসরাজচাচা ইিািসায়হব ফজয়নয়ছন, িায়ন
কুসুিচাচীও জানয়ত্ ফপয়রয়ছন। মক বয়লন?
মসরাজ – শাবাশ ত্াপস, ফত্ািার ভলামন্টোরয়দর জবাব ফনই।
[হাওোর, উলু আর শাঁখ বাজায়নার শব্দ ও আজান ফোয়ছর ডায়কর সায়থ অয়নক িানুয়ষর ফকালাহল এবং আবহসঙ্গীত্
মিয়ল পবধ ফশষ হয়ব।]

পবধ – ২
[গ্রায়ির ইয়কা-লায়বর ঘর। পড়ন্ত মবয়কল। অপূবধ, িলে, মবশু, শবনি ও ত্পত্ী ও ত্াপস কথা বলয়ছ]
ত্াপস – হযাঁয়র, সবাই খবর ফপয়েয়ছ ফত্া? মবশু?
মবশু – হযাঁ, ত্াপসদা, আমি আর অপূবধ বামড় র্য়র র্য়র বয়লমছ সব ফিম্বারয়ক। িলে আর শবনি যার যার পাড়ায়ত্
বয়লয়ছ। কীয়র িলে ঠিক বয়লমছ?
িলে – ঠিক। বয়লমছ মবজনদা সব ইয়কা-লাব ফিম্বারয়দর সায়থ কথা বলয়বন।
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ত্াপস – আর বাঁশীমদ? বাঁশীমদয়ক ফক বয়লমছস?
শবনি – আব্বু আসয়বন। বলয়লন মবজনদা বাঁশীমদ আর আব্বু একসায়থ আসয়বন।
ত্পত্ী – (অনয ঘর ফথয়ক) দাদায়র আমি ফসালার লাইটটা মনয়ে আসমছ। িয়ন হে লােয়ব।
ত্াপস – িয়ন হবার মকছু ফনই, লােয়ব। হযামরয়কনটাও ঠিক কয়র মনয়ে আে। শবনি ত্ু ই েেনদার িায়ক বল কাপ দশ
চা লােয়ব।
ত্পত্ী – (অনয ঘর ফথয়ক) শবনি যাস না। আমি পয়নর কাপ লাল চায়ের কথা বয়ল এয়সমছ। ত্ু ই এঘয়র আে,
হযামরয়কয়নর কাঁচটা বরং িুয়ছ ফদ। আমি ফত্ল ভরমছ।
মবশু – জানালা দুয়টা বন্ধ কয়র মদ। িশা আসয়ছ এরই িয়র্য। (জানালার কাছ ফথয়ক) ত্াপসদা, মবজনদারা আসয়ছন।
ত্াপস – আমি ফদখমছ । (দরজার কাছ ফথয়ক) আসুন মবজনদা, আসুন মসরাজ চাচা। বাঁশীমদ আসুন।
[মবজন, মসরাজ ও বাঁশীর প্রয়বশ। প্রাে সায়থ সায়থ আরও পাঁচ-ছেজন লাব ফিম্বার, ত্য়ব ত্ায়দর ফকান সংলাপ ফনই]
ত্াপস – মবজনদা, আপনারা এই ফচোয়র বসুন। আপনারা সবাই বসুন। মবশু, অপূবধ, িলে ফত্ারা একজন দরজার কায়ছ
থাক। ফকউ এয়ল ফভত্য়র মনয়ে আসমব।
মবজন – আসুন মসরাজভাই আিরা সবাই শত্রমিয়ত্ বমস। ত্াপস, ত্ু ই সুরু কর।
ত্াপস – িাননীে গ্রাি-সদসয, মসরাজচাচা, প্রর্ান মশমেকা ও ইয়কা-লায়বর বন্ধুরা, আিরা মকছু মদন আয়ে ভাঙ্গা বাঁর্
মনয়ে মবপয়দ পয়ড়মছলাি। আিরা ওই মবষয়ে ভায়লাভায়ব বুয়ঝ আিায়দর মকছু করবার আয়ছ মকনা ত্া আয়লাচনা
করব আজ। মবজনদা এবার আপমন বলুন।
মবজন – ফসমদন ত্াপস ও ইয়কা-লায়বর কয়েকজন বন্ধু সজাে ফথয়ক ও গ্রায়ির সবাই মিয়ল ঝাঁপায়নায়ত্, আমি বলব, বড়
মবপয়দর হাত্ ফথয়ক আিরা ফবঁয়চমছ। ঠিক মকনা?
[সবাই বলয়ব ঠিক ঠিক]
মবজন – আমদি িানুষ প্রকৃ মত্র উপদ্রব আর মবপযধে ফথয়ক বাঁচয়ত্ গুহায়ক মনরাপদ ফভয়বমছল। িানুষ বামড় বামনয়ে
ত্ায়ত্ বাস করয়ছ। মবজ্ঞান িানুয়ষর হায়ত্ খুব শমি মদয়েয়ছ। মকন্তু মবপযধে বন্ধ হয়েয়ছ? মক মসরাজভাই?
মসরাজ – ফিায়টও না। বাঁর্ মদয়ে নদীয়ক শাসন কয়র এখন বাঁর্ ভাঙ্গার উপদ্রব মনয়ে বযস্ত আিরা।
মবজন – বানভামস নদী ফেরয়স্তর ঘর ভাঙ্গয়ছ। বনযায়ত্ সল মবয়ঘর পর মবয়ঘ ফশষ হয়ে যায়ে। এটাও মবপযধে।
অপূবধ – মকন্তু নদীর জলয়ক বাঁর্ন মদয়ে আিরা মবদুযৎ বামনয়েমছ।
মবজন – ফপাষ িানায়ত্ পারলাি মক? আর মবদুযৎ? ওয়ত্া শহয়রর মজমনস এখয়না, আিরা মক ফভাে করয়ত্ পাই? পাই না।
আয়রক প্রাকৃ মত্ক মবপযধে ঝড়। সাইয়লান। ঝড় ঘরবামড় উমড়য়ে মনয়ে। িানুষ িরয়ছ। দুয়ভধ াে ফশষ হে মন।
মসরাজ – আমি আয়রকটা কথা বমল। আিরা গ্রায়ি থামক। কত্ অসুখ-মবসুয়খ আিরা ভু মে। ডািার বমদযর অভাব।
শহয়র ফযয়ত্ হে একটু অসুখ হয়লই মচমকৎসার জনয। কখন ফয ফক এয়স জীবয়ন থাবা বসায়ব জামননা। ত্া
এগুয়লাও ফত্া উপদ্রব বা মবপযধে। ত্াই ফত্া?
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মবশু – ত্াপসদা, আমি একটা কথা বমল? আকাল। দুমভধ ে। ওটাও একটা প্রাকৃ মত্ক মবপযধে। না, না, বহু সিে িানুয়ষর
তত্মর মবপদ। ত্াহয়লও মবপদ বা মবপযধে ফত্া বয়টই।
অপূবধ – আো, মসরাজচাচা, আমি বইয়ত্ পয়ড়মছ সুন্দরবয়ন বাঁয়র্র ফদখায়শানা করবার জনয জমিদায়ররা ফবলদার বয়ল
এক রকয়ির ফচ মকদার লাোয়ত্ন?
মবজন – ঠিক বয়লছ। ওই ফবলদার বষধাকাল ফথয়ক শীত্কাল পযধন্ত আটিাস বাঁর্ পাহারা মদত্। বাঁয়র্র ফকাথাে ইঁদয়ু র বা
কাঁকড়ায়ত্ েত্ধ করল, ফকাথাে াটল র্রল ত্া ফদখত্। ভাটার সিে ত্া ফিরািত্ করা ওয়দর কাজ মছল।
ত্াপস – মবজনদা, অপূবধ মকন্তু খুব দািী একখান কথা বলল বা মবষয়ের মদয়ক ইমঙ্গত্ মদল।
মবজন – কী রকি দািী ইমঙ্গত্ শুমন?
ত্াপস – ফবলদার মদয়ে বাঁয়র্র ফখাঁজখবর ফরাজ দরকায়রর সিে ফনওো হত্, যায়ত্ বাঁর্ ফভয়ঙ্গ ফকান মবপদ নাহে।
বাঁশী – মপ্রয়ভনটিভ ফিজার। ঠিক এই কথাটাই সবার কথা শুয়ন আিার িয়ন আসমছল মবজনদা।
মবজন – মপ্রয়ভনটিভ ফিজার? ফসটা কীরকি?
[ফভত্য়রর দরজা ফথয়ক ত্াপসী বলয়ব]
ত্াপসী – এক মিমনট। মবশু ফসালার-লাইটটা র্র। অন্ধকার হয়ে আসয়ছ। (ত্ারপর ত্াপসয়ক) দাদা ফত্ায়দর চা মদই?
কামকিা চা পাঠিয়ে মদয়েয়ছন।
মসরাজ – েেয়নর িা খামল চা পাঠিয়েয়ছন? ভাবা যাে না।

শবনি - (কপট রায়ে) আব্বু আপনায়র সব্বাই ফপটু ক বলয়ব ফয!
[সবাই ফহয়স উঠয়ব]
ত্াপসী – না, মসরাজচাচা, েরি েরি আলুর চপও আয়ছ!
মসরাজ – (কপট োম্ভীয়যধ) আলুর চপ? ত্াে আবার েরি েরি? কী দরকার মছল অত্? একোল িুমড় হয়লই চলত্!
ভাবীয়ক মনয়ে আর পারা ফেল না।
[সবাই এবার ফজায়র ফহয়স উঠয়ব]
মবজন – চা চপ মদয়ে দাও ত্াপসী। হযাঁ, বাঁশী আপমন মক ফযন মক ফিজার বলমছয়লন?
বাঁশী – মপ্রয়ভনটিভ ফিজার। প্রমত্য়রার্ক বযবস্থা। ফকান মবপদ বা মবপযধে বা উপদ্রব আটকায়ত্ ফকান বযবস্থা ফনওো।
ফযিন, বাঁর্ ফভয়ঙ্গ যায়ত্ ফকান মবপদ নাহে ত্া আটকায়ত্ ফবলদায়রর ফরাজ বাঁর্ ফদখায়শানা করবার বযবস্থা
করা। এয়কই আমি প্রমত্য়রার্ক বযবস্থা বলমছ।
মবজন – ফবশ ফবশ। ফত্া আিরা মক মক বযবস্থা মনয়ত্ পামর বয়ল আপমন িয়ন কয়রন?
বাঁশী – সিে আয়ছ? একটু মবস্তামরত্ ভায়ব বমল?
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মবজন ও মসরাজ – আয়র অবশযই বলয়বন।
বাঁশী – কলকাত্াে আিায়ক পড়াশুয়নার কায়জ িায়ঝ িায়ঝ ফযয়ত্ হে ত্া আপনারা জায়নন। েত্বার ফসখায়নই শুনলাি,
ভারত্ সরকায়রর মবজ্ঞান ও প্রযুমি দপ্তয়রর অথধ সাহাযয মনয়ে বসুমিত্া ফকন্দ্র েয়ড় উয়ঠয়ছ পঁচািরটা স্কু য়ল এই
রায়জয।
মবজন – ঠিক ঠিক, এরকি দুয়টা বসুমিত্া ফকন্দ্র আিায়দর এই ফজলায়ত্ও দুয়টা স্কু য়লও হয়েয়ছ বয়ল ভাসা ভাসা শুনলাি
ফযন কয়ব!
বাঁশী – কলকাত্ার সায়েন্স কমিউমনয়কটরস্ ফ ারাি নায়ি একটা ফস্বোয়সবী সংেঠন এই কাজটা কয়রয়ছ।
মবজন – ত্া ফসই ফকয়ন্দ্র মক হে?
বাঁশী – ওটা একটা ফছাট্ট আবহাওো অম স।
মবজন – মক রকি ফসই আবহাওো অম স?
বাঁশী – আসয়ল একটি অবজারয়ভটমর বা বাংলায়ত্ বলয়ত্ পামর একটি িানিমন্দর।
অপূবধ – ওয়র বাবা, ফসয়ত্া খুব বড় মজমনস মদমদ!
বাঁশী – এর মত্নয়ট ভাে, কৃ মষ-আবহাওো ফকন্দ্র, িাটি ও জল পরীো ফকন্দ্র আর িানমচত্র আঁকবার ফকন্দ্র। আপাত্ত্
আিরা কৃ মষ-আবহাওো ফকন্দ্রটি মনয়ে কথা বলব।
মসরাজ – ফবশ দরকামর বযাপার িয়ন হয়ে। বলুন মদমদভাই।
বাঁশী – এই কৃ মষ-আবহাওো ফকন্দ্রটিয়ত্ ইয়কা-লায়বর ফছয়লয়িয়েরা প্রয়ত্যকমদন কত্টু কু বৃমি হল, ত্াপিাত্রা, ফরাদ, আদ্রধত্া
মক মছল, ফিঘ, বাত্ায়সর প্রবায়হর, বাষ্পীভবয়নর হার মক পমরিান মছল ত্া িাপয়ব।
মসরাজ – আর ত্া ফথয়ক আবহাওো ফকিন থাকয়ব আন্দাজ করা যায়ব?
বাঁশী – ঠিক ত্াই। গ্রায়ির অমভজ্ঞ চামষ ত্ার অমভজ্ঞত্ার সায়থ ফসই খবর মিমলয়ে একটা পূবধাভাস মদয়ত্ পারয়বন বৃমি
বা ঝড় বা ঘূমণধঝয়ড়র সম্ভাবনা মক বা কত্টা। আিরা ফসই িয়ত্া সাবর্ান থাকব।
মবজন – প্রমত্য়রার্ক বযবস্থা মনয়ত্ পারব। ত্াই ফত্া?
বাঁশী – ঠিক ত্াই। এয়কবায়র ঠিক।
মবজন – ত্ার জনয ফত্া অয়নক যন্ত্রপামত্ লােয়ব?
বাঁশী – ত্া লােয়ব বই মক। ত্য়ব থায়িধামিটার, অযামনয়িামিটার এরকি কয়েকটা বাজার ফথয়ক মকনয়ত্ হয়লও দুএকটা
আিরা এখায়নই বামনয়ে মনয়ত্ পারব। খরচ মকছু ফত্া হয়বই। ত্য়ব খুব িারাত্মক মকছু না।
মবজন – আপমন মলস্ট মদন, আসয়ছ শমনবার আমি পঞ্চায়েয়ত্র দোলকাকাসহ গ্রাি-সভায়ত্ মবষেটা ত্ু লব। গ্রায়ি একটা
পূবধাভাষ ফকন্দ্র বা ফয ফকান প্রমত্য়রার্ক বযবস্থা েয়ড় ত্ু লয়ত্ই হয়ব। পয়রর ফরাববার আিরা আবার এখায়ন
বসয়ত্ পামর। মক মসরাজভাই, আপমন মক বয়লন?
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মসরাজ – অবশযই। এ বযাপায়র দুয়টা িত্ থাকয়ত্ই পায়রনা। ত্া আিায়দর ফছয়লয়িয়েরা বলুক।
[অপূবধ ও িলেয়ক মকছু একটা প্রশ্ন করবার জনয উৎসুক ফদয়খ বাঁশী বলয়বন]
বাঁশী – অপূবধ, ফত্ািরা মক মকছু জানয়ত্ চাও? বল বল মক বলয়ত্ চাও।
অপূবধ – বাঁশীমদমদ, এই ফয আিরা শুমন আেলা, মসডার বয়ল ঝড়য়ক নাি ফদে ফসটা ফক ফদে বা ফকনই বা ফদে?
বাঁশী – বাাঃ বাাঃ ফবশ প্রশ্ন। ভারত্, পামকস্থান, শ্রীলঙ্কা, বাংলায়দশ, িােনািার, ওিান, িালদ্বীপ আর থাইলযান্ড মিয়ল
একটি ফোষ্ঠী আয়ছ। এই ফোষ্ঠী জলবােু আর আবহাওো সংক্রান্ত সব মবষয়ে একসায়থ কাজ কয়র। মনয়জয়দর
িয়র্য খবর ফদওো-ফনওো কয়র। ত্ায়ত্ ফোষ্ঠীর সব্বার উপকার হে।
িলে – ফবশ িজার ফত্া! যুি করয়ল মক হয়ব এখায়ন ভারত্ পামকস্থায়নর সায়থ খবর ফদওো-ফনওো কয়র! ঝেড়া
করয়ব আবার ফ ান কয়র বলয়ব ভাই পামকস্থান ঝড় আসয়ছ, সাবর্ান!
বাঁশী – একদি ঠিক িলে। ফত্া প্রয়ত্যকটা ঝড়য়ক একটা নায়ি ডাকা হে। সবাই মিয়ল অয়নকগুয়লা নাি ফবয়ছ
ফরয়খয়ছ। মনয়লা ার, চপলা, আেলা, আকাশ, ানুস, নামেধস, িালা এরকি। একটার পর একটার নাি ফদে।
আেলা নাি িালদ্বীপ মদয়েমছল।
[ হামসর শব্দ]
মসরাজ – এখন বল গ্রায়ি একটা পূবধাভাষ ফকন্দ্র েয়ড় ত্ু লয়ত্ ফত্ািায়দর িত্ মক?
ত্াপস – আিরা সব কায়জ রামজ চাচা। ত্য়ব আমি আয়রকটা কথা জানয়ত্ চাই বাঁশীমদমদর কায়ছ। বলব?
বাঁশী – আিার কায়ছ? ফবশ ফত্া বল। আমি যত্টু কু জামন বলবার ফচিা করব।
ত্াপস – ফসমদন বাঁয়র্র ওপর ওই মবপয়দর িয়র্য আিায়দর মসরাজচাচা এক খনার বচন ফঝয়ড়মছয়লন। ফসই বচন আিার
িয়ন ঘুরপাক খায়ে আজও। ফত্া এই খনার বচন বযাপারটা মক সমত্য?
মবজন – আিার িয়ন আয়ছ। (একটু নাটকীে ভঙ্গীয়ত্) চাঁয়দর সভার িয়র্য ত্ারা, বয়ষধ পামন িুষল র্ারা। মক মসরাজভাই
ত্াই ফত্া?
[সবাই ফহয়স উঠয়ব]
মসরাজ – (কপট রায়ে) এই ফত্ারা হামসস ফকন? জামনস খনার বচন চাষবায়সর কায়জ খুব িানযত্া পাে?
বাঁশী – (একটু হাসয়ত্ হাসয়ত্) কথাটা মকন্তু ঠিক। খনার বচন ফকবল চাষবায়সর কায়জ নে, আিায়দর প্রয়ত্যকমদয়নর
জীবয়নও খুব িানা হে।
িলে – (ত্ড়বড় কয়র বয়ল ওয়ঠ) আমি, আমি, আমি একটা বচন বলব? (কাউয়ক বলার সুয়যাে না মদয়ে) িঙ্গয়ল ঊষা
বুয়র্ পা, যথা ইয়ে ত্থা যা। ঠিক হয়েয়ছ বাঁশীমদমদ?
[সবাই ফহয়স উঠয়ব]
ত্াপসী – সাবাস িলেচাঁদ, সাবাস। ফত্ািায়র এই নাও একটা ঠান্ডা আলুর চপ মদমে। ফত্ািার প্রাইজ।
বাঁশী – (একটু হাসয়ত্ হাসয়ত্) খুব ভায়লা বয়লছ িলে। এই খনায়ক বলা হে বাংলা সামহয়ত্যর প্রথি নারী কমব। ত্য়ব ওই
নায়ি সমত্য ফকউ মছয়লন মক মছয়লন না, থাকয়ল ফকাথাে মছয়লন, কয়ব ত্ার জন্ম, কয়ব িৃত্ুয এমনয়ে নানা িত্।
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মবজন – বয়ট বয়ট। খনায়ক মনয়ে এত্ িত্মবয়রার্?
বাঁশী – হযাঁ, মবজনদা। ত্য়ব িত্মবয়রার্ থাকয়লও ফলাকশাস্ত্র মহয়সয়ব খনার বচয়নর অমস্তত্ব ও গুরুত্ব সবাই িায়নন।
মসরাজ – মদমদভাই আমি ফসই জন্ম ইস্তক িুরুব্বীয়দর কায়ছ চাষবাস, আবহাওো, বামড় বানায়না, অসুখমবসুখ এই রকি
নানান কাজ-কায়ি নানান বচন শুয়নমছ। ফিয়নওমছ। এখয়না িামন।
বাঁশী – আিার ফত্া িয়ন হে খনার বচন ফকবল উপয়দশিূলক বচন না। সিাজ বযবস্থায়ত্ আরমল ওোমনধং মসয়স্টি।
যায়ক আিরা বলব িানুষয়ক পূবধাভাষ ফদবার সুরু কয়রন খনা। আজ ফথয়ক আনুিামনক বায়রাশ বছর আয়ে। যা
আজ ফটঁকসই উন্নেয়নর হামত্োর মসরাজভাই।
মসরাজ – এই ত্াপসটায়ক ফবাঝান। ফসমদন ওই ফটনশয়নর িায়ঝ আিায়ক বয়কয়ছ।
বাঁশী – খুব অনযাে কয়রছ ত্াপস। শুনলাি মনয়জ ফছয়লয়িয়েয়দর বয়লয়ছ, গ্রায়ির সবাই ফযন উলু ফদে আর শাঁখ বাজাে।
আমি লায়স মছলাি ত্খন। হঠাত্ শুমন ওঁো ওঁো করয়ত্ করয়ত্ এই ত্াপসী আর শবনি স্কু য়ল হামজর। ফত্া উলু
ফদো আর শাঁখ বাজায়না, ওঁো ওঁো করা, প্রয়ত্যকটা মক? ওোমনধং মসয়স্টি।
(পবধ ফশয়ষর আবহসঙ্গীত্)

পবধ – ৩
[গ্রায়ির প্রাইিারী স্কু য়লর প্রর্ান মশমেকার ঘর। উপমস্থত্ দোল জানা, মবজন, বাঁশী, ত্াপস, অপূবধ, িলে, মবশু ও ত্পত্ী। ফশষ মবয়কল]
মবজন - েত্ ফরাববায়রর আয়ের ফরাববার আিরা ইয়কা-লায়ব আিায়দর গ্রায়ি একটা আবহাওোর পূবধাভাষ ফকন্দ্র বা
প্রাকৃ মত্ক মবপযধেপ্রমত্য়রার্ক বযবস্থা েয়ড় ফত্ালার বযাপায়র আয়লাচনা কয়রমছলাি। পয়র গ্রাি-সভার সদসযয়দর
সায়থ আয়লাচনা কয়র আমি আিায়দর স্থানীে পঞ্চায়েত্ সদসয িহাশয়ের সায়থও আয়লাচনা কমর। উমন আজ আিায়ক
এখায়ন আরও আয়লাচনার জনয আসয়ত্ বয়লয়ছন। এবার কাকা যমদ মকছু বয়লন।
দোল - মবজন যা বলল ত্া সঠিক। ওর কথা শুয়ন আমি পঞ্চায়েত্-সভাপমত্র সায়থ একটু কুন কথা বয়ল ফরয়খমছ। ত্য়ব
আরও আয়লাচনা করয়ত্ হয়ব। আিার আজ এখায়ন আসবার কথা থাকায়ত্ ফত্ািায়দর ফডয়ক পাঠালাি।
বাঁশীমদমদ িয়ন হল ফবশ জায়ন মবষেটা। ত্াই।
বাঁশী – না, না, আমি পড়াশুয়না করয়ত্ মেয়ে ফযটু কু পয়ড়মছ, ফযটু কু বুয়ঝমছ ত্াই বমল। আপনার অমভজ্ঞত্া এমবষয়ে
কত্।
দোল – আয়র মসরাজ ফকাথা? ত্ায়ক বমলস মন?
ত্াপস – আমি ফত্া জানত্াি মসরাজচাচা আসয়বন। দুপুয়র ফদখলাি ভাবী আর ফিয়েয়ক মনয়ে ফকাথাে যায়েন। বলয়লন
কাকায়ক বমলস আমি একটু ক আটয়ক ফেমছ। মবজয়নর সায়থ কথা বয়ল ফনব।
দোল – ও এই ফসই ছানায়পানা আিায়দর গ্রায়ির? খুব বড় কাজ ফসমদন - বলব মবপয়দর মদয়ন - ফত্ািরা কয়রছ।
মবজন - ত্াপসয়ক ফত্া আপমন ফসমদন ফদয়খয়ছন। বাঁয়র্ াটল ওই প্রথি ফদয়খ। ত্াছাড়া ওর কথা আপনায়ক আমি
আয়েও বয়লমছ আলাদা কয়র।
দোল - দীয়নয়নর ফছয়ল ফত্া, আিার িয়ন আয়ছ। ত্া ফত্ািরা আিায়ক আর একটু বুমঝয়ে বল মবষেটা। মক চাও, ফকন
চাও, কার উপকায়র আসয়ব আর ফসসব করয়ত্ খরচাপামত্ ফকিন। সব ফশয়ষ ফসই খরচাপামত্ ফকাথা ফথয়ক
আসয়ব। ফক বলয়ব বাঁশীমদমদ না মবজন?
মবজন – বাঁশীমদই বলুন।
বাঁশী – আিার িয়ন হে েত্ শত্াব্দীর ফশষ দশক প্রকৃ মত্র ফরায়ষর দশক। উির ইরায়ন ভূ মিকম্প, বাংলায়দয়শ বনযা,
ফপরুয়ত্ কয়লরা িহািারী, উমড়ষযাে ঘূমণধঝড়, লাটু র আর ভু য়জ ভু মিকম্প আর আিায়দর রায়জয মবধ্বংসী বনযা,
সব মিমলয়ে প্রকৃ মত্ ফযন প্রমত্য়শার্ মনয়েয়ছ িানুয়ষর ওপর।
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দোল - হুি।
বাঁশী – আর্ুমনক মবজ্ঞান ও প্রযুমি আিায়দর শমি মদয়েয়ছ। অয়নক মকছু আিরা এখন পাই, যা আয়ে পাইমন। মকন্তু
প্রাকৃ মত্ক দুয়ভধ াে কয়ি মন। ত্য়ব দুয়ভধ ায়ের িাত্রা কয়ি আয়স যমদ আিরা আয়ে ফথয়ক জানয়ত্ ফপয়র সাবর্ান হই।
দোল – িানুয়ষর ফভায়ের লালসা কিয়লও দুয়ভধ ায়ের িাত্রা কয়ি আসয়ব বয়ল আিার িয়ন হে।
মবজন – ত্া ঠিক কাকা। ত্া আিরা চাই মবপযধে যায়ত্ কি েমত্ করয়ত্ পায়র, দুয়ভধ ায়ের িাত্রা যায়ত্ কয়ি ফসই বযবস্থা
করয়ত্। এয়ত্ আিায়দর গ্রায়ির সবার উপকার হয়ব।
বাঁশী – আিরা যমদ সাকয়সস ু ল হই একায়জ ত্য়ব ত্া পুয়রা পঞ্চায়েয়ত্ ফসই বযবস্থা ছমড়য়ে মদয়ত্ সিে লােয়ব না।
আিায়দর গ্রাি-সভা এই কায়জ পমথকৃ ৎ হয়ব।
দোল – মবজন ত্ু মি বলয়ত্ পারয়ব খরচ ফকিন হয়ব?
মবজন – বাঁশীমদ আিায়ক একটা হাজার বায়রা টাকার বায়জট বয়লমছয়লন। মক বাঁশীমদ, ঠিক বলমছ?
বাঁশী – আিায়ক পুয়রা প্রস্তাবটা মলখয়ত্ হয়ল সাত্ মদন সিে মদয়ত্ হয়ব। যন্ত্রপামত্র দাি ফজাোড় করয়ত্ হয়ব। সবটা মলয়খ
ফযিন আমি স্কু য়লর জনয প্রস্তাব মলমখ ফত্িন কয়র প্রস্তাব আপনায়ক মদয়ত্ হয়ব। ত্াই ফত্া মবজনদা?
মবজন – ত্াইয়ত্া কাকা? আপমন মক বয়লন?
দোল – ঠিক। হাজার মবয়শক টাকা একটা ভায়লা কায়জ মদয়ত্ অসুমবয়র্ হয়ব না। ও হযাঁ ফত্ািরা ফসমদন ফয ভায়ব বাঁয়র্
াটল ফদয়খ গ্রায়ির সবাইয়ক মনয়ে কাজ কয়রছ ফসটা আিায়দর পঞ্চায়েত্-প্রর্ান সায়হব ফজলা পমরষয়দর মিটিয়ে
শুনলাি বয়লয়ছন। সবাই খুব এযামপ্রমশয়েট কয়রয়ছন।
মবজন- ত্য়ব ফত্া ওখান ফথয়কও আমথধক সাহাযয আশা করয়ত্ পামর। না মক কাকা?
দোল – অবশযই পায়রা। ত্য়ব একটা কথা মক জায়না? আমি ফত্া িাস্টার িানুষ। পঞ্চায়েত্ আজ আয়ছ, কাল ফনই। ফত্া
পড়া র্রা আিার অয়ভযস। আমি এই ছানায়পানায়দর সায়থ দুয়টা কথা বমল বাঁশীমদমদ?
বাঁশী – ওিা! অবশযই।
দোল – ফবশ ফবশ। এই ফয চশিাবাবু, ত্ু মি বল। নাি বয়ল ত্ার পর উির ফদয়ব। লাইয়িট আর ওয়েদার ফত্া একই িায়ন
ত্াইয়ত্া?
অপূবধ – আমি অপূবধ রাে। লাস টু য়েলয়ভ পমড়। ওয়েদার আর লাইয়িট এক নে। ওয়েদার িায়ন আবহাওো। এখনকার,
দুঘণ্টার, কালয়কর, পরশুর আবহাওো। অথধাৎ কি সিয়ের। আর লাইয়িট হল জলবােু। একটা লম্বা সিয়ের
আবহাওোর ফচহারা। ফসটা এক বছয়রর হয়ত্ পায়র, দশ বছয়রর হয়ত্ পায়র আবার একশ বছয়ররও হয়ত্ পায়র।
দোল – গুড, ফভরী গুড। যাও, দয়শ দশ মদলাি ফত্ািায়ক। এবার ত্ু মি ফিয়ে। আসন্ন মবপয়দর সম্ভাবনার মবপদসংয়কত্
ফদবার কথা ভাবয়ত্ ফেয়ল ত্ু মি ফকানটা প্রথয়িই ভাবয়ব?
ত্পত্ী – আিার নাি ত্পত্ী িণ্ডল। আমিও লাস টু য়েলয়ভ পমড়। দাদু আমি প্রথয়িই বলব েমত্র বা ফলাকসায়নর
সম্ভাবনা মক বা কত্টা হয়ত্ পায়র, ত্ার ফচহারা মক, প্রবনত্া বা ফঝাঁক ফকানমদয়ক ফসটা প্রথয়িই ভাবয়বা।
দোল – গুড, ফভরী গুড। যাও, ফত্ািায়কও দয়শ দশ। ত্ু মি এবার। মবপদসংয়কত্ খুব মবশ্বাসয়যােয কয়র ত্ু লয়ত্ ফেয়ল
ত্ু মি মক করয়ব?
িলে – আমি িলে পেরা। লাস টু য়েলভ। বাণী মবদযামনয়কত্ন। আমি আোি পূবধাভাস বা মবপদসংয়কত্ মনখুঁত্
করবার ও সিেিত্ সত্কধ কয়র ফদবার বযবস্থা রাখব। এটা করয়ত্ পারয়লই পূবধাভাস মবশ্বাসয়যােয কয়র ত্ু লয়ত্
পারা যায়ব।
দোল – ফবশ, ফবশ। ত্ু মিও দয়শ দশ। এবার ত্ু মি। ত্ু মি বল আর মক মক বযাপায়রর মদয়ক ত্ু মি নজর ফদয়ব?
মবশু – দাদু আমি মবশ্বনাথ মিে। িলয়ের সায়থ পমড় একই স্কু য়ল, একই লায়স। অপূবধ, ত্পত্ী আর িলে যা যা বলল ফস
ফস কাজ ওরা করয়ছ মকনা আমি ফদখব। আর পূবধাভায়স যা বলা হয়ে ত্া সবার কায়জ লােয়ব ফত্া? ফসটা ফদখব।
না মক আলত্ু

ালত্ু বকয়ছ ত্া ফচক করয়বা।
[সবাই ফহা ফহা কয়র ফহয়স উঠয়ব]

দোল – চিৎকার। মবজন এটায়ক ফসন্টায়রর ইন-চাজধ কয়র মদও। এই মবষয়ে আমি ফত্ািায়দর সবাইয়ক আরও দুয়টা কথা
বলব। ফখোল রাখা উমচৎ ফয আোি পূবধাভাস প্রচায়রর এবং ত্া যায়দর মবপদ ফথয়ক বাঁচবার জনয যা বলমছ,
ত্ারা ত্া ফবায়ঝ মক। ফয বাত্ধ া ফদওো হয়ে ত্া পমরষ্কার ও সহয়জ ফবাঝার িত্ মক?
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বাঁশী – একটা কথা আিায়দর িয়ন রাখয়ত্ হয়ব ত্া ফহাল এই, ফয বসুমিত্া ফকন্দ্র আিরা ভাবমছ ত্া মকন্তু সরকারী
আবহাওো দপ্তর ফথয়ক ফয সব পূবধাভাস এখন ফদওো হে ত্ার িত্ হয়ব না বা ত্ার পমরবয়ত্ধ নে।
মবজন – আয়র না, না, বাঁশীমদ ত্া আিরা জামন। একটা বসুমিত্া ফকন্দ্র আিায়দর গ্রায়ি আর একটা মবজাখামলয়ত্
বসাবার কথা ভাবয়ত্ পামর।
দোল – আয়স্ত আয়স্ত এয়োও। ভায়লা কথা, বাঁশীমদমদ আিার এক ছাত্র কলকাত্া আবহাওো অম য়স উঁচু ফপায়স্ট আয়ছ।
ত্ায়ক বলয়ল ফস ফত্ািায়ক আর ফত্ািায়দর এই সব বুমিিান ফচলায়দর শলাপরািশধ মদয়ত্ পায়র। বলব ত্ায়র?
বাঁশী – ত্াহয়ল ফত্া খুব ভায়লা হে। আরমল ওোমনধং মসয়স্টি ও ত্ার ফপছয়নর কামরকুমর সম্পয়কধ আিরা মবস্তামরত্
জানয়ত্ পারয়বা। (অপূবধয়ক হাত্ ত্ু লয়ত্ ফদয়খ বলয়ছন) অপূবধ, ত্ু মি মকছু বলয়ব?
অপূবধ – আো দাদু আবহাওো অম স এয়ত্া খবর এয়ত্া ত্াড়াত্ামড় পাে মক কয়র?
দোল – ফটকয়নালমজর বা প্রযুমির উন্নমত্র সায়থ সায়থ এই ত্াড়াত্ামড় খবর ফদওো-ফনওোর সুমবয়র্ খুব ফবয়ড়য়ছ।
ফকবল ত্াড়াত্ামড় নে, ঠিক ঠিক খবর পাওোর সম্ভাবনাও বহুগুণ ফবয়ড়য়ছ। ফসটা হয়েয়ছ উপগ্রহ ফথয়ক আিরা
নানা ছমব পামে বয়ল।
অপূবধ – হযাঁ, এসব আিরা ত্া হয়ল ঠিকই শুয়নমছ।
দোল – ফসইসব ছমব মবজ্ঞানীরা মবয়েষণ করয়ছন। সবার কায়ছ সায়থ সায়থ ফসই মবয়েষয়ণর লা ল পাঠায়েন।
আবহাওোয়ত্ মক মক বা আদয়প ফকান পমরবত্ধ ন আসয়ছ মক না ত্া সবাইয়ক আবহাওোর পূবধাভাস প্রচায়রর জনয
মদয়েন। িানুষজনয়ক সাবর্ান কয়র ফদবার প্রথি ফছাটখায়টা বযবস্থা হাওোই দ্বীয়প ১৯২০ সায়ল করা হয়েমছয়লা
বয়ল জামন।
বাঁশী – আিার িয়ন হে যারা ওই আোি পূবধাভাস আদানপ্রদায়নর ও প্রচায়রর দামেয়ত্ব থায়কন এবং যায়দর ওই আোি
পূবধাভাস উপকায়র আয়স ফসই উভেপে সব সিে মনমবড় ফযাোয়যাে রাখয়বন ও চলমত্ বযবস্থায়ক অত্ীয়ত্র
অমভজ্ঞত্ার মভমিয়ত্ সিয়োপয়যােী কয়র রাখয়বন।
দোল – অবশযই। একথা ফত্া ঠিক, ফয ফকান উয়দযাে ত্খনই স ল উয়দযাে হয়ে ওয়ঠ, যখন মক রাজয মক ফকন্দ্রীে
সরকার, স্থানীে প্রশাসন ও সািামজক প্রমত্ষ্ঠানগুয়লা আর জনেয়নর িয়র্য একটা ফিলবন্ধন েয়ড় ওয়ঠ।
মবজন – ফসয়ত্া একশ ভাে সমত্য কথা কাকা।
দোল - ২০০৪ সায়লর ভারত্ িহাসােরীে অঞ্চয়ল ফয সুনামি মবপযধে হয়েমছল ত্ায়ত্ প্রাে আড়াই লে ফলাক প্রাণ হারাে।
বাঁশী – সুনামি অথবা ওই র্রয়ণর প্রাকৃ মত্ক মবপযধে সম্ভাবনায়ক আয়ে ফথয়ক বুঝয়ত্ পারা বা ফসই মবষয়ে ফকান রকি
ভমবষৎবাণী করয়ত্ পারবার সািথধ পুয়রা দামেয়ত্বর অয়র্ধক িাত্র। বামক অয়র্ধয়করও ফবমশ প্রয়োজন ফসই খবর
সবাইয়ক ত্াড়াত্ামড় জানান।
দোল – আর িাত্র একটি কথা বলব। যাঁরা চাষবাস কয়রন, যাঁরা ফন য়কা চালান, যাঁরা িাছ র্রয়ত্ যান বা যাঁরা অনয
জীমবকাে, ত্াঁরা ফরাদবৃমি, ঝড়জল, গ্রীষ্ম বষধা প্রকৃ মত্র বহু ইমঙ্গত্, ঈশারা, বহু আভাস লেণ র্রয়ত্ পায়রন।
ফসটা ত্াঁয়দর পারম্পমরক জ্ঞান। মবপয়দর পূবধাভাস এঁরা বুঝয়ত্ পায়রন। এঁয়দর সায়থ মনও ফত্ািরা।
[সন্ধযা হে হে। ঘয়র ঘয়র শঙ্খ ফবয়জ উঠয়ব। মবশু লা মদয়ে উয়ঠ বলয়ব।]
মবশু – দাদু, সন্ধযা হয়ে আসয়ছ। শশীদা বাইয়র অয়পো করয়ছ। আপনার বামড় ফ রবার আরমল ওোমনধং।
[সবাই ফহা ফহা কয়র ফহয়স উঠয়ব।]
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