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‚ননফবাণ‛ 

(Episode No. 06 - India Ethos & Practices on SD Episodes) 

‚ায়েন্স কনভউননয়কটব ফপাযায়ভয ক্ষ ফথয়ক ফদফব্রত নাথ 

 

ফযান (২০ ফছয)  ছাত্র  

নফনে (৫০ ফছয) ফযায়নয ফাফা, চাকুনযজীনফ  

যঞ্জনা (৪৫ ফছয)  ফযায়নয ভা, গৃফধূ  

কণবনজৎ (২০ ফছয)  ফযায়নয ফনু্ধ, ছাত্র  

অেুষ্মান (২০ ফছয)  ফযায়নয ফনু্ধ, ছাত্র 

   

(কয়রয়জয কযানিন, ছাত্রছাত্রীয়দয হচচ, গান, গল্প ........................) 

কণব : অেুষ্মানটা ফকাথাে ফরয়তা ? অধঘণ্টা য়রা, যীক্ষা ফল য়েয়ছ, ফগয়রা ফকাথাে ? 

ফযান : দযাখ্  ফকাথাে কায ায়থ ফক ফক  কযয়ছ, াযাক্ষণ ফকয, ফকয।  

কণব  : ফযাটা নকন্তু ফোোঁজ যায়ে য়নক নকছুয, ফয়ক ভজা অয়ছ য য়ে।  

ফযান : ফ অয ফরয়ত – নফয়দযয জাাজ এয়কফায়য।  

কণব  : নকন্তু অভায ফতা েুফ নক্ষয়দ ায়ে, অয কতক্ষণ য়ক্ষা কনয ফরয়তা ?  

ফযান : এক কাজ কয, তুআ নতনজয়নয োফায ননয়ে অে, অনভ ফয় অনছ,  নিক এয় মায়ফ।  

কণব  : নক োনফ ফর ?  

ফযান : ফতায মা আো অন, দযাে নক অয়ছ  

কণব  : মাআ ফদনে ............ আ ফম ফাফু অয়ছন।  
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ফযান : নক ফয, ফকাথাে নছনর ?  

অেু  : অয ফনর না, S. D. যায াকয়েনছয়রন, যীক্ষা ফকভন র, ফফ ফোোঁজ নননেয়রন।  

ফযান : এনদয়ক ফতা অভযা নক্ষয়দে ভযনছ। ফর নক োনফ ?  

অেু  : দযাে, ফভায়ভা অয়ছ নকনা ..................  

কণব  : ফতাযা ফস্  অনভ োফায অননছ।  

(েীত)  

কণব  : কার বায়রা ফভায়ভা াো গযায়ছ।  

অেু  : ফাোঁচানর, ফয়ট অগুন জ্বরনছর ...............  

ফযান : (য়েয়ত ফেয়ত) অঃ ............... দারুণ, দারুণ !  

কণব  : অয়ে, অয়ে, জীফটা ফাোনফ নানক !  

অেু  : অয়য, ফযান, অয়ে ো, ফতায বায়গ কভ যয়ফনা।  

ফযান : না ফাফা, ফতায়দয নফশ্বা ফনআ।  

একায়থ  : া ...... া ...... া  

(েীত) 

কণব  : উফ , ানি, মা নক্ষয়দ ফয়েনছর।  

ফযান : মা ফয়রনছ, যীক্ষা ফল, এেন কটা নদন নতয ানি।  

অেু  : য়যয ফয়ভস্টায়যয ো শুরু কযয়ত য়ফ।  

কণব  : যাখ্ , ফতায ফয়ভস্টায, এেন এক প্তা ভজা কযয়ফা, নয়নভা ফদেয়ফা অয ঘুভয়ফা।  

অেু  : অয়য, নয়নভা ফতা অনভ ফদেয়ফা।  

ফযান : অভায়ক ফতা অফায কারয়কআ ছুটয়ত য়ফ, ফতাযা ভজা কয।  
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কণব  : অফায ফকাথাে মানফ ?  

ফযান : অয ফনরস্  না ফাফায যীযটা বায়রা ফনআ, অয নপয় েুফ কায়জয চা, এনদয়ক 

ফজযিু ফতা ফাযফায ফপান কযয়ছ। কীফ জনভজভায ফযাায অয়ছ। ফাফা তাআ অভায়ক 

নগয়ে ফোোঁজ ননয়ত ফরয়ছ।  

কণব  : তুআ নক একাআ মানে ?  

ফযান : অয কায়ক ায়ফা ফর ?  

অেু  : অো, অভযা ফতা ফতায য়ে ফময়ত ানয।  

ফযান : অয়যব্বা ! নতয মানফ ? চরনা, চরনা, েুফ ভজা য়ফ।  

কণব  : অনভ মায়ফা, অভায গ্রাভ ফদেয়ত েুফ বায়রা রায়গ।  

ফযান : অো, ফতায়দয ফানে ফথয়ক ফময়ত ফদয়ফ ফতা ?  

অেু  : তুআ নক কারআ নপযনফ ?  

ফযান : ভয়ন ে না কার ফপযা য়ফ। যশু কায়রআ নপয়য অয়ফা।  

কণব  : একফায কানকভায়ক ফরনা, অভায ভায়ক ফপান কযয়ত।  

অেু  : অভায ভায়ক।  

ফযান : ফরয়ফা, ভা েুন য়ফ, ফতাযা য়ে ফগয়র। এেন চল্ । ফফনযয়ে নে, য়নক ফদনয য়ে 

ফগর।  

কণব  অেু  : যাোঁ যাোঁ চর।  

(েীত)  

[ ফানেয ফায ঘয, T.V. ফত ংফাদায়িয কণ্ঠ ]  

নফনে  : কার, অটটায ভয়ধয ফফনযয়ে ে, তায়র ..................  
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ফযান : ভা, তুনভ কণব অয অেুষ্মায়নয ভায়ক ফপান কয়যনছয়র ?  

যঞ্জনা  : এআয়য, একদভ বুয়র ফগনছ, এেুনন কযনছ ............  

[ যায়রা যায়রা .............................. ] প্রস্থান  

ফযান : ফাফা, ফায়আ মাআ তায়র ...............  

নফনে  : ফআ বায়রা, ফস্টন ফথয়ক ফনয়ভ গ্রায়ভয ফানে য়নকটা যাো, মানফান াো মােনা, 

ফফনযবাগ ভে।  

যঞ্জনা  : (প্রয়ফ) ফপান কয়যনছ ফয, ফকান ুনফধা ফনআ য়দয, যা ফতায ায়থ মায়ফ। কার 

কায়র অটটায ভয়ধয যা এোয়ন এয় মায়ফ, ফায় মানফ ফতা ?  

ফযান : অভায ফটাআ আো। অয ফাফা তাআ ফরয়ছ।  

ফযান : অো ফাফা, অভায কাজটা কী ফরয়তা ? ফজযিুয য়ে ফতাভায ফ কথা য়েয়ছ ফতা ?  

নফনে  : ফপায়ন ফতায ফজযিু নক ফরর নিক ফকথা ফুঝয়ত ানযনন, ফমআটুকু ফুঝরাভ জনভ নফনিয 

ফযাায অয়ছ, ভয়ন ে।  

যঞ্জনা  : জনভ নফনি ! ফনক ! নবয়ট ভানট ফ মায়ফ নানক ! এনক রক্ষয়ণয কথা।  

নফনে  : না, না, ফমটুকু ফুঝরাভ, দাদা ভয়ন ে ভায়ি চায়লয জনভ নফনিয কথা ফরয়ছ। নবয়ট ভানট 

নফনি কযয়ত মায়ফ ফকান দুঃয়ে ?  

ফযান : অনভ নক কযয়ফা ?  

নফনে  : ফরনছ, ফরনছ, ভন নদয়ে ফান। অয়গ ফজযিুয কথা বায়রা কয়য শুননফ, দযাে মনদ ভায়িয 

জনভ নফনিয কথা ফয়র, ফরনফ ফাফায ফকান অনি ফনআ, বায়রা দাভ ফয়র এআ জনভ 

নফনি কযা ফময়তআ ায়য। তয়ফ ফজযিুয়ক ফরনফ, দায়ভয ফযাায়য অভায য়ে কথা 

ফরয়ত, তাযয না ে ফজযিু অয অনভ নিক কযফ।  
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ফযান : নিক অয়ছ, ফাফা।  

যঞ্জনা  : জনভটা তায়র নফনি কয়য ফদয়ফ ?  

নফনে  : এআ জনভ ফযয়ে অয রাব নক ? ফদোয়ানায ফরাক ফনআ। দাদায ফে য়েয়ছ। ফফাত 

য়ে মাোয ফথয়ক নফনি কয়য ফদো বায়রা।  

যঞ্জনা  : দযায়ো, মা বায়রা ভয়ন ে কয। এেন োোয ঘয়য চয়রা।  

ফযান : যাোঁ ভা, ফেয়ত দা।  

(েীত) 

[ নিতীে নদন ........................ কার ]  

যঞ্জনা  : ফতাযা অয ফদনয কনযনা, ফা ানফনা  

ফযান : যাোঁ ভা, অভযা হতনয, ফাফা ফকাথাে ফগয়র ?  

নফনে  : এআ ফম এয় ফগনছ, ফতাযা ফ ফযনি ?  

ফাআ একায়থ  : যাোঁ, অভযা একদভ ফযনি।  

নফনে  : তায়র অয ফদনয কনযনা, ফফনযয়ে ে।  

ফযান : চরয়য, ফাআ, ভা, অনছ, ফাফা এরাভ।  

কণব  অেু  : কাকু অনছ, কানকভা অনছ। (একায়থ)  

নফনে  : এয়া ফাফা।  

যঞ্জনা  : ফ াফধায়ন মানফ, ফৌঁয়ছ ফপান কযনফ, দুগবা দুগবা ...............  

(েীত)  

[ ফা স্টযান্ড, গানেয নব, ভানুয়লয ফকারার ]  

ফযান : চর ফায় নগয়ে ফন, এেনআ ফা ছােয়ফ।  
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কণব  : নটনকট ননয়েনছ ?  

ফযান : যাোঁ বায়রা নট ফয়েনছ, নতনজন একায়থ।  

অেু  : অনভ নকন্তু জানরায ধায়য।  

ফযান : তাআ য়ফ চর। এআ ফম অভায়দয নট, ফচাদ্দ, য়নয়যা, ফলায়রা .................., ফয় ে, 

ফয় ে।  

কণব  অেু  : ফাটা দারুণ ফয, জাননবটা ভয়ন ে বারআ য়ফ।  

(েীত) 

[ ফা চরায ব্দ, যাোয ফকারার ]  

অেু  : এআ কায়র মানজট, যটাে মা য়ব্দয তযাচায, এোন ফথয়ক ফফয়যায়র ফাোঁচা মাে।  

ফযান : এেন অধঘণ্টা ধয়য ফন, যটা ফতা নদননদন চাযায় ফফয়েআ চয়রয়ছ।  

কণব  : নতয, এআ আট, কাি, কংনিয়টয জের ............... অয বায়রা রায়গনা।  

অেু  : একটু ফাোফানে য়ে মায়ে না ?  

কণব  : ভায়ন ?  

অেু  : ভায়ন অফায নক ? য়য জীফয়নয ফ স্বােন্দ্য, অযাভ, নফরা ফবাগ কযা অভায়দয 

ভুয়ে এআ ধযয়ণয কথা ফতা বণ্ডানভয নাভািয।  

কণব  : বণ্ডানভ ফকন ? অনভ ফতা ফররাভ এআ য়য জীফয়ন ক্লাি রায়গ, াোঁনপয়ে উনি,  

অেু  : ভাননছ, নকন্তু অভযা নক াযফ এআফ নফরানতা ছােয়ত ?  

কণব  : ফচষ্টা কয়য ফদেয়রআ ে, ............... দযাে, ফাআয়য যটা পুযয়ে অয়ে অয়ে, ফাতাটা 

নকছুটা াল্কা, গাছারা ফােয়ছ, ফদে, দুনদয়ক ফুয়জ ফচায়েয অযাভ য়ে। অভায ফতা 

নক বায়রা রাগয়ছ ...............  
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অেু  : বায়রা ফতা অভায রাগয়ছ। নকন্তু অনভ এআ দুনদয়নয বায়রা রাগায কথা ফরনছ না, 

অনভ ফরনছ াযয়ফা অভযা য়য ফাোঁচায বযা াল্টায়ত ?  

ফযান : জানন, অনভ প্রাে ফছয োয়নক য গ্রায়ভ মানে। নকন্তু ফনকছুআ এত তাোতানে ায়ল্ট 

মায়ে না ............... ফদে, য ছানেয়ে এতটা চয়র এরাভ, অভযা নকন্তু মতআ এয়গাআ 

না ফকন, ফআয়ত ো ফআ ছাোুনননফে গ্রাভ অয ফকাথা ফফোঁয়চ ফনআ, তুআ ফম য়য 

নফরায়য কথা ফরনছ না, ফ য়ফয য়নক নকছুআ েুফ তাোতানে গ্রাভ জীফয়ন ঢুয়ক 

েয়ছ।   

কণব  : এয একটা নয নদক  অয়ছ। ...............  

ফযান : ভায়ন ?  

কণব  : ভয়েয ায়থ ায়থ ভানুয়লয জীফনধাযা ফতা ারটায়ফআ, ফটাআ ফতা স্বাবানফক। নফজ্ঞান, 

প্রমুনিয উন্ননতয ায়থ ায়থ াভানজক, অনথবক উন্ননতয য়ে য়ে ভানুয়লয জীফনমাত্রায 

ভান ফতা ারটায়ফআ, তাআ না ? এটায়ক য়য নফরানতায ংিভণ ফরাটা নক নিক ?  

ফযান : ফটাআ দৃনষ্টবনেয ফযাায ..................  

কণব  : ফটা ফতা ফকউ স্বীকায কযয়ফ না, অধুননক জীফনমাত্রায ুপর, হফজ্ঞাননক অনফষ্কায়যয 

ুনফধাগুয়রা মনদ শুধু য়যআ অটয়ক থায়ক, ফটা ফতা অভায়দয স্বাথবযতা অয ফটা 

ফতা নিক উন্নেন নে, উন্নেয়নয াভয।  

অেু  : দাোঁো, দাোঁো, ফতায কথায ভয়ধয স্বনফয়যানধতা যয়েয়ছ না ?  

কণব  : একথা ফকন ফরনছ ?  

অেু  : একনদয়ক হুয়য জীফয়ন তুআ ক্লাি, গ্রাভ ফতায়ক দূলণভুি, ফুজ যর জীফয়নয ফরাব 

ফদোে। নযনদয়ক চাআনছ উন্নেয়নয াভয – অয ফটা মনদ ঘয়ট ............... অয 
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ঘটয়ছ য়নকটা – তায়র ফতা দূলণীন ফুজ ুন্দ্য গ্রাভ ফয়র ফতা অয নকছুআ 

থাকয়ফ না একনদন ............... উন্নেয়নয েী ফম দূলণ; ফম নযয়ফ নফমবে, 

অফাোয নযফতবন, েুফ তাোতানে তা ফনকছুয়ক গ্রা কয়য ফনয়ফ।  

ফযান : নতয, ফমবায়ফ ভানুয়লয ংেযা, ভানুয়লয চানদা ফােয়ছ, গ্রাভ ফয়র, ফুজ ফয়র একনদন 

অয নকছুআ থাকয়ফ না।  

কণব  : স্বীকায কযনছ, য়যয জীফন অভায়দয ক্লাি কয়য।  

অেু  : ফল্  থাভনর ফকন ?  

কণব  : ধয, ফচষ্টা কয়য তুআ অনভ, অভযা কজন াযরাভ য়য জীফন, প্রফর ফবাগ নফরানতায 

জীফন নকছুটা ছােয়ত ............... নকন্তু ভে ফতা অয নছননদয়ক ছুটয়ফ না ............ 

ভয়েয য়ে য়ে উন্নেয়নয যথ ফতা ছুটয়ফআ ...............  

অেু  : অয তায ষ্টীভ ফযারায়যয চাকাে নয়ল ফদয়ফ নযয়ফ, জীফ হফনচত্রয, ফাস্তুতন্ত্র, 

অফাোয ছন্দ্, নফরুপ্ত য়ফ এয়কয য এক প্রানণকূর, ফকানট ফকানট টন জীফাশ্ম, 

জ্বারাননয তা, অয কায়রা ফধাোঁো, ৃনথফীটায়ক একটা কায়রা অগুয়নয ফগারা কযয়ফ, 

ফভরুয ফ ফযপ গরয়ফ ভুয়েয জরেয ফােয়ফ, একটায য একটা ুনানভ, াভুনেক 

ঝে তছনছ কযয়ফ অভায়দয ৃনথফীটায়ক .....................  

ফযান : অেুষ্মান একটু বুর য়ে ফতায ............  

অেু  : ভায়ন ?  

ফযান : য়ফ, কথাটা ফনর না, ফম ফীবৎ ৃনথফীয কথা তুআ ফরনছ, ফটা নক শুধুআ 

বনফলযয়তয কথা ?  

অেু  : নিকআ ধয়যনছ, একদভ নিক, আনতভয়ধযআ য়নক ক্ষনত য়ে ফগয়ছ, নফধ্বংী প্রাকৃনতক 
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নফমবে ফকয়ে ননয়েয়ছ ফহু প্রাণ, ধ্বং য়ে ফগয়ছ ফহু জনদ, এেন তকব য়র 

নকছুটা নফমবে অটকায়না ম্ভফ েয়তা ...............  

কণব  : তকবতায প্রথভ ধা ফতা ফরাব ংফযণ। াযফ নক অভযা প্রমুনি ননববয অধুননক ফ 

নফরানতা তযাগ কযয়ত ? অয অযাভ, অয নফরায়য ননতযনতুন প্রয়রাবয়নয পাোঁদ 

ফমবায়ফ নদননদন ছোয়ে ............... কটা ভানুল াযয়ফ বনফলযয়তয কথা ফবয়ফ অজয়কয 

ফরাবয়ক জে কযয়ত ?  

ফযান : নিকআ ফয়রনছ ......... ফরাব অয য়ণযয ফাজায অধুননক ণযবযতা অভায়দয ফমফ 

উকযয়ণয ফরাব ফদোয়ে তায য়নক নকছু ছাোআ নকন্তু নদনফয ুস্থ, ুন্দ্য জীফনমান 

কযা ম্ভফ ...............  

অেু  : যাোঁ, অয এআ প্রয়তযকটা ফবাগযয়ণযয উৎাদয়নয জনয নক ননদারুণ ভূরয ফচাকায়ত য়ে 

অভায়দয নযয়ফয়ক, প্রকৃনতয়ক ...............  

কণব  : প্লানস্টক অয হফদুযনতক ফয়জবয বয়য ফগয়ছ ৃনথফীটা ............... তফু নফযাভ ফনআ ননতযনতুন 

য়ণযয ............  

ফযান : তায়র নক নতযআ একনদন নফজ্ঞান, প্রমুনি ............ এআ তথাকনথত উন্নেন ফনকছুয়ক 

ধ্বং কযয়ফ .........  

অেু  : অজকার একটা কথা েুফ ফানা মায়ে জানন,  

ফযান  কণব  : নক কথা ? (একায়থ)  

অেু  : Sustainable Development ফাংরা কযয়র য়ফ ুস্থােী উন্নেন এযকভ নকছু।  

ফযান  কণব  : যাোঁ, অভযা শুয়ননছ কথাটা (একায়থ)  

অেু  : শুয়ননছ ফতা ফয়ট – ফকান ধাযণা অয়ছ ফযাাযটা ম্বয়ন্ধ ?  
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কণব  : নফয়ল নকছু নে  

ফযান : (ান) অভযা ফতা গ্রায়ভ মানে। অনভ একটা গ্রাভয কথা জানন, অভায ভয়ন ে 

অজকারকায নণ্ডয়তযা এআ ধযয়ণয কথা ফথয়কআ Sustainable Development এআ 

ফ কথা ফরয়ছ।  

অেু  : কথাটা নক ?  

ফযান  : ‘গাছ ফাোঁনচয়ে পর ো’  

অেু  : মা ফয়রনছ।  

কণব  : একদভ নিক, া – া – অো, ফাটা থাভর ফকন ?  

ফযান : ফদনে, ফদনে, ফকাথাে এরাভ ..................  এোয়ন ফতা ফাটা নকছুক্ষণ থাভয়ফ, তা 

ফতাযা নাভনফ নানক ?  

কণব  : চর একটু নাভা মাক।  

ফযান : ফতাযা চা-টা নকছু োনফ ?  

অেু  : শুধু জর, ফদ ফফাতরটা ফদ।  

কণব  : অনভ তাআ, শুধু জর।  

ফযান : চল্  নাভা মাক।  

অেু  : মাআ ফনর না ফকন ............... ফাতা নকন্তু এোয়ন এেন য়নক াল্কা, ফুক বয়য 

ননঃশ্বা ননআ।  

কণব  : যাোঁ, নতয অয য়যয য গযভটা ফনআ।  

ফযান : এআ ফম ফদাকানাটগুয়রা ফদেনছ না, নকছু ফছয অয়গ এোয়ন শুধুআ চায়লয ভাি নছর, 

যাতাযানত ফ ফকভন ায়ল্ট মায়ে, ফদে .........  
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অেু  : দযাে, দযাে, চাযায় কত ফভাফাআর টাোয ............  

ফযান : উন্নেন, উন্নেন ফয, রুেনফ নক কয়য ?  

কণব  : ফযাো মায়ফ না ............ মনদ নকছুটা বাযাভয যাো ফমত ............ 

ফযান : নকয়য বাযাভয ?  

কণব  : প্রকৃনতয, নযয়ফয়য ............  

ফযান : অনভ ফতা ফতভন ফকান অা ফদনেনা, ফরাব াংঘানতক, জানননা, ঐ ুস্থােী উন্নেন নক 

ফস্তু ! অভায ফতা ভয়ন ে এটা একটা ফানায াথযফানট।  

অেু  : ুস্থােী উন্নেয়নয ভায়রাচকযা নিক এআ কথাটা ফয়রন। তাোঁয়দয ভয়ত এআ ধাযণা 

ফহুজানতক প্রনতষ্ঠানগুয়রায একটা যাজনীনত, জীফাশ্ম জ্বারাননয ভয়তা ফম ফ ম্পদ 

নতুন কয়য হতনয োয ফকান ম্ভাফনা ফনআ অয মায বাোঁোয নত ফযফায ফল য়ে 

অয়ছ ফফ ূণবনফকযয়ণয য়মাগয ম্পয়দয ফক্ষয়ত্র এআ ধ্রনা থবীন।  

ফযান : অয নযানয ফক্ষয়ত্র ? ফতায ভত নক ?  

অেু  : দযাে, ফযনিগতবায়ফ ফতা অনভ জীফাশ্ম জ্বারাননয মূ্পণব নফয়ক্ষ, মনদ এটা অনভ 

জানন ফম অভায বাফনা নদফাস্বপ্ন। নকন্তু নযনদয়ক এটা নিক ফম ূণবনফকযণয়মাগয নফকল্প 

নিয ম্ভাফনা প্রফর। তাছাো ুস্থােী উন্নেন ফতা শুধু জ্বারানন ফযফায়যয ফক্ষয়ত্রআ নে 

– এটা প্রকৃনত, নযয়ফ ভানুল – এআফ নকছুয়ক ননয়ে একটা তযি গিনভূরক 

নযকল্পনা ফমোয়ন ফাোঁয়চা এফং ফাোঁচয়ত দা।   

ফযান : নফয়দয় শুননছ এফ ননয়ে য়নক কাজ য়ে।  

অেু  : এটাআ অভায়দয ভযা, কথাে কথাে অভযা নফয়দয়য নদয়ক ভুে ফপযাআ। চল্  ফায় 

িা মাক।  
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ফযান : যাোঁ, যাোঁ, অে কণব।  

কণব  : তুআ ফমন নক ফরনছনর ?  

ফযান : ঐ ফতা নফয়দ ............  

অেু  : যাোঁ, নফয়দয়য কথা ফতা, ননয়জয়দয নদয়ক অয়গ দযাে।  

ফযান : নিক ফুঝরাভ না।  

অেু  : নফয়ণাআ ম্প্রদায়েয কথা জানন ?  

কণব  : এযা অফায কাযা ?  

অেু  : দযাে, ১৯৮৭ ায়র যাষ্ট্রংয়ঘয World Commission on Environment and 

Development Brundtland Report এআ নায়ভয নফেযাত নযয়ায়টব ুস্থােী উন্নেয়নয 

ফবজনগ্রায ংজ্ঞা প্রকানত ে তায ফহু মুগ অয়গ অভায়দয ফদয়য নফনবন্ন ংয়য 

নফনবন্ন জনজানতয ভয়ধয প্রকৃনত  নযয়ফ ংযক্ষয়ণয নানা নচিা  চচবা চয়র অয়ছ। 

নতয ফরয়ত নক প্রাকৃনতক উৎগুয়রায়ক কু্ষণ্ণ ফযয়ে প্রকৃনত ননববয জীফনমান 

অভায়দয ংসৃ্কনতয নফয়েদয ং।   

ফযান : তুআ নফয়ণাআ ম্প্রদায়েয কথা নক ফরনছনর ?  

অেু  : যাজস্থায়নয ফেজাযনর ফয়র এক গ্রায়ভ এআ নফয়ণাআ ম্প্রদায়েয ভানুয়লযা গায়ছয জনয 

প্রাণ নদয়েনছর।     

কণব  : নতয ?  

অেু  : ফমাধুয়যয দুগব ননভবায়ণয জনয যাজায অয়দয় হনযাভিযা ফেজাযনর গ্রায়ভ মাে গাছ 

কাটয়ত। গ্রাভফাীযা ফাধা ফদে। ভৃতায়দফী নায়ভ এক ভনরা গাছ কাটয়ত ফাযণ কয়যন, 

নকন্তু হনযযা ফ কথাে কান ফদেনা, তেন ভৃতায়দফী  নযানয ফানন্দ্াযা গাছগুয়রায়ক 
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জনেয়ে ধয়য, হনযযা ফআ ফস্থায়তআ গাছ কাটয়ত থায়ক, প্রাণ মাে য়নক ভানুয়লয।  

কণব  : অনভ গায়োোর নভারয়েয নচয়কা অয়ন্দ্ারয়নয কথা শুয়ননছ। ফোয়ন ফগৌযীয়দফী  

নযানয গ্রাভফাীযা নিকাদায়যয াত ফথয়ক ফাোঁচায়নায জনয গাছগুয়রায়ক জনেয়ে ধযত।  

অেু  : এটাআ অভায়দয ংসৃ্কনত, অভায়দয ফদয়য নফনবন্ন ংয় নকছু জের অয়ছ। ফমগুয়রায়ক 

স্থানীে ফরায়কযা ফয়র ‘ফদফফন’, অয এআ ফনগুয়রায়ক তাযা নফত্র ফয়র ভয়ন কয়য। 

ুতযাং ফআফ ফন তাযা ফকায়নাবায়ফ ধ্বং কয়যনা। এভননক শুয়ন ফাক নফ ফম 

ফভঘারয়েয জেিী াায়ে নতনয একয জােগা জুয়ে ‘যাবরা – ফারাআ’ ফয়র ফম নফত্র 

ফন অয়ছ, জুয়তা ায়ে ফোয়ন ফকউ ঢুকয়ত ায়যনা।  

কণব  : দারুণ ফযাায ফতা।  

অেু  : ফতাযা েয়তা ধয়ভব নফশ্বা কযনফনা, নকন্তু দযাে, মা বয়ে েনা, কেয়না কেয়না তা 

বনিয়ত ে। এআয়ম অভায়দয ফদয়য নফনবন্ন ংয় নফনবন্ন প্রাণীয়ক ফদফয়দফীয়দয ফান 

নয়য়ফ ুয়জা কযা ে। নফনবন্ন নদীয়ক ুয়জা কযা ে ............ এটায়ক ফতা অভযা 

প্রাণী  জর ংযক্ষয়ণয একটা ন্থা ফয়র ধয়য ননয়ত ানয।  

ফযান : এয অফায োযা নদক নকছুনকছু অয়ছ।  

অেু  : যাোঁ, ভাননছ, এআ ফমভন ুয়জায নায়ভ গো নদীয মা দা য়েয়ছ ..................  

কণব  : ফটা নিক।  

অেু  : কুংস্কায়যয নদকটা মনদ ফাদ ফদো মাে তায়র ফদেয়ফা ফম অভায়দয ংসৃ্কনত নকন্তু 

ফহুকার অয়গ ফথয়কআ উনিদ, প্রাণী  জর ফা নযানয প্রাকৃনতক ম্পয়দয ংযক্ষয়ণয 

প্রয়োজনীেতা ম্পয়কব য়চতন। এভননক দূলণ ব্দটা মেন ৃনষ্ট েনন তায ফহু মুগ 

অয়গ ফথয়কআ বাযতীে ংসৃ্কনত প্রকৃনত, নযয়ফ  ভানুয়লয ানিূণব াফস্থায়নয কথা 
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ফয়র অয়ছ ........................ নক ফয ফযান ?  

ফযান : উয়ি ে, অভযা এফায নাভয়ফা।  

কণব  অেু  : চল্ , চল্  (একায়থ)  

(েীত)  

ফযান : চল্ , ঐ ফম একটা নযস্কা অয়ছ। এোন ফথয়ক নভননট কুনে রাগয়ফ।  

কণব  : নযস্কা, চল্  চল্  দারুণ ভজা রাগয়ফ।  

অেু  : ফয় নে, এ ফতা নযস্কা বযান, ফা ! ফা !  

ফযান : ফয়নছ, ফতাযা, যাোঁ বাআ, চল্  রাুয।  

কণব  : নতয ফযান, অেুষ্মান মা ফরর ফফ বাফায কথা।  

ফযান : অশ্চমব, এফ নফলয়ে অভযা ফকায়নানদন বানফনন।  

অেু  : এটাআ ফতা অভায়দয দুফবরতা। অভযা অভায়দয ংসৃ্কনত, আনতা, ঐনতয, এফ 

ফযাায়য অভযা কতটা জ্ঞ, তাআ না ?  

কণব  : রজ্জা নদস্  না বাআ।  

অেু  : রনজ্জত ফতা অভায়দয কয়রয ো উনচত। অভায়দয ৃনথফী ফম অজ বীলণ ঙ্কয়টয 

মু্মেীন, থচ কত যর জ থ ফদোয়না নছর অভায়দযআ চাযায়আ, থচ কীবায়ফ 

অভযা ভুে নপনযয়েনছরাভ ............ ননকভ নভারয়েয ফদভাজং এফং রুণাচর প্রয়দয়য 

অাতান ফদনেয়ে নদয়েয়ছ ঐনতযগত নযয়ফ ংিাি জ্ঞান কীবায়ফ প্রাকৃনতক 

ম্পয়দয ুস্থােী উন্নেয়নয কায়জ রাগায়না মাে।  

কণব  : তায়র অভায়দয ননজস্ব ঐনতযগত জ্ঞান ফা নবজ্ঞতা ফম নযয়ফ  প্রকৃনত ংযক্ষয়ণ 

ফযফায য়ে না তা নে।  
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অেু  : তা নিকআ, নকন্তু প্রয়োজয়নয তুরনাে তা তযি কভ এফং েুফ নফনক্ষপ্তবায়ফ এআ ফমভন 

ভাযায়ষ্ট্রয গেনচয়যৌনর ফজরায ফভন্ধা গ্রাভ, ১৯৮৭ ায়রআ ঐ গ্রায়ভয ভানুয়লযা 

জীফচফনচয়ত্রযয ংযক্ষয়ণয কাজ নতুন উদযয়ভ শুরু কয়যয়ছ। তাযা নদ্ধাি ননয়েয়ছ ফম 

জেয়রয ফকান ফানণনজযক ফযফায়যয নুয়ভাদন না ফদোয। এছাো তাযা ননয়জযাআ 

জের ফথয়ক নফনবন্ন -ফানণনজযক উাদান ংগ্রয়য নযভাণ ননেন্ত্রণ কয়য। জেয়র 

অগুন রাগায়না, ফফঅআনন নুপ্রয়ফ ফন্ধ কযা য়েয়ছ। বূনভক্ষে ফযায়ধ কামবকাযী ফযফস্থা 

ফনো য়েয়ছ। গ্রাভফাীযাআ ননয়জয়দয নযয়ফ ংযক্ষয়ণ ফ নদ্ধাি ফনে, মনদ 

ফাআয়যয জগয়তয েফযােফয তাযা যায়ে।   

কণব  : অা তায়র ফল য়ে মােনন।  

অেু  : ফদনয য়ে ফগয়ছ মনদ ..................... নকন্তু অা ছােয়র য়ফনা। ঐনতযগত াংসৃ্কনতক 

প্রজ্ঞায ায়থ অধুননক নফজ্ঞান  প্রমুনিয নতুন উিাফনগুয়রা ফমভন – ফৌযনফদুযয়তয 

ফযফায, ফােুনিয ফযফায মনদ ফাোয়না মাে, অয য়ফবানয ভানুল মনদ য়চতন ে 

তায়র েয়তা অফায ৃনথফীটা ফায়মাগয য়ে উিয়ফ।  

ফযান : যাোঁ, ফায জনয ফায়মাগয য়ে উিয়ফ; ভানুয়লয উনিদকূয়রয, জীফকুয়রয কয়রয জনয 

............ দাোঁো, দাোঁো, বাআ, এয় ফগনছ।  

কণব  অেু  : এয় ফগনছ, চল্  চল্  (একায়থ)  

(েীত)  

Ref:- i) Wikipedia.org 

     ii) Main Stream Weekly. (Vol XLVI, No. 25) Bharti Chjibber 

    iii) Vigyanprasar.gov.in 
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