
বিজ্ঞান – ধাৰাৱাবিক / িিনক্ষম বিকাশ … 

খণ্ড ২৫ - মাবিক নিয় – ৰখীয়া …                           ড০ শযামা প্ৰসাদ শমমা 

         (মূল ললখনীৰ পৰা আভাস ললাৱা হৈছে) 

চবৰত্ৰ সমূি 

১. অভ্ৰনীল  ৫২/৫৩  বাছপক 

২. অংককতা  ৪৭/৪৮ অভ্ৰৰ পত্নী 

৩. প্ৰজ্ঞা   ২২/২৩  অভ্ৰৰ লোৱালী, কছলজীয়া োত্ৰী 

৪. অংকুৰ  ১৩/১৪ অভ্ৰৰ ল’ৰা, সু্কলীয়া োত্ৰ 

৫. কপ্ৰয়াংশু  ৪০/৪২ অভ্ৰৰ ডাঙৰ বাছয়কৰ ল’ৰা 

 

শীৰ্মক গীত আৰু ঘ োষণো 

(প্ৰজ্ঞোহতৰ ড্ৰয় িং ৰুম। বোই ভোইৰ কোয়ি ো) 

 

প্ৰজ্ঞোাঃ যোাঃ অসৰুট ো ক’ৰবোৰ! দোম বোয়িল বুয়লট ই আোৰু ঘকোট োবোই গোড়ী – স্কুয়   চটলোৱোকক থোয়কব ঘ য়ক? 

অিংকুৰাঃ থোয়কব ঘতো! য়ক   োথোয়কব?? 

প্ৰজ্ঞোাঃ ঘকয়ত োও  োথোটক! 

অিংকুৰাঃ থোয়কব! থোয়কবই লোয়গব!! বোাঃ বোাঃ … য়ক মিিো …!! 

প্ৰজ্ঞোাঃ ঘকয়ত োও  োথোটক … 

অিংকুৰাঃ থোয়কব। 

প্ৰজ্ঞোাঃ ঘকয়ত োও  োথোটক … 

অিংকুৰাঃ থোয়কব! থোয়কবই! 

প্ৰজ্ঞোাঃ  োথোটক … 

অিংকুৰাঃ থোয়কবই … 

প্ৰজ্ঞোাঃ  োথ্থোটক … 

 

(থোয়কব –  োথোয়কব কয়ৰ কয়ৰ কোয়ি ো তুিংগত উটে। এট টত বযয়তবযস্ত হহ অভ্ৰ ীল ঘসোমোই আোটহ …) 

 

অভ্ৰাঃ অসস! লগোয়লট  আোয়ি আোটকৌ তহঁটত! 

প্ৰজ্ঞোাঃ অ’ ঘদউতো ঘচোৱো ো। .. য়িটিল – ঘেট্ৰ’লৰ দোম বোয়িল বুয়লট ই য়স ঘমোৰ স্কুয় খ  ঘগটৰিত বন্ধ কয়ৰ থ’ব লোয়গব 

বুয়ল ভ  খুৱোইটে … 

অভ্ৰাঃ অিং – ক ু– ৰ? (হ  ঘ  অথথত) 

অিংকুৰাঃ িো ো ঘদউতো! মইট ো য়ক য়মেো কথো ক’ঘলো, য়িটিল – ঘেট্ৰ’লৰ দোম ঘদটখো  য়দট  য়দট  বোয়িট ই আোটে। কমোৰ 

 োম – ঘগোটন্ধই  োই …। ..এট দটৰ হগ হগ এয়দ  ঘযয়ত ো … য়ল োটৰ প্ৰয়ত এক হোিোৰ হ’বকগ … 

অভ্ৰাঃ হোাঃ হোাঃ হোাঃ! অ’ ঘস – ঘস – ঘসইট োটহ কথো। হোাঃ হোাঃ হোাঃ 

প্ৰজ্ঞোাঃ হোটৰ ঘদউতো! তুয়মটেো  ’য়বচোৰ’ কয়ৰব এয়ৰ … হোাঃ – হোাঃ – হোাঃ কয়ৰব ধয়ৰেো। 

অভ্ৰাঃ হোাঃ হোাঃ হোাঃ! ই্ োত আোৰু ’য়বচোৰ’ৰ য়ক আোটে অ’ মো! হোাঃ হোাঃ হোাঃ 

প্ৰজ্ঞোাঃ ঘচোৱো, ই ভুল কথো হক ঘমোক ঘিোকোব ধয়ৰটে … 

অিংকুৰাঃ …  হ  ঘদউতো! বোই ঘহ ঘমোৰ সচো কথোট ো মোয়  ল’ব েৰো  োই। .. বোৰু ঘদউতো! তুয়মট ই ঘকোৱোটেো  ঘকো  

সচো ঘকো  য়মেো? 

অভ্ৰাঃ শু  বোেোহত! ই্ োত ’য়মেো’ ঘকোট োটৱই  হ , - তহতঁ দুট ো োই সচো! দুট ো োই সচো কথোটকই হকে … 

দুট োাঃ হোটৰ – ঘৰ…! ঘসইট ো ঘকট কক হ’ব? 



অভ্ৰাঃ চো! তহঁটত িো ই ঘয য়িটিল আোৰু ঘেট্ৰল হহটে প্ৰোকয়ৃতক সম্পদ, প্ৰকয়ৃতৰ েৰো আহৰণ কৰো খোৰুৱো ঘতলৰ েৰো 

প্ৰস্তুত কৰো ইন্ধ  আৰু ই োৰ ভোণ্ডোৰ সীয়মত। তদুেয়ৰ খোৰুৱো ঘতল প্ৰস্তুত হ’বৰ বোটব য় যুত য় যুত বেৰ লোটগ …। 

অিংকুৰাঃ ঘতট হ’ঘল ঘদউতো! ভোণ্ডোৰ সীয়মত ঘযয়ত ো ঘস োটতো এয়দ  ঘেষ হ’বই। 

অভ্ৰাঃ হ’বইটতো। আয়ম য়যদটৰ তোক যটধ – মটধ ঘব-য়হচোেত খৰচ কয়ৰটেো, ঘসই য়হচোেটতই কয়ৰ থোয়কটল, অয়ত 

ঘসো কোটলই ঘসই ভোণ্ডোৰ ঘেষ হহ যোব … 

অিংকুৰাঃ ঘস ো চো! ঘমোৰ কথোই সচো। হোাঃ হোাঃ হোাঃ ঘেট্ৰ’ল – য়িটিল ঘ োটহোৱো হহ গ’ঘল – হোাঃ হোাঃ হোাঃ তই আোৰু স্কুয়  

ঘকট কক চলোয়ব? 

প্ৰজ্ঞোাঃ যোাঃ ’যুিুৰো’ ঘ ো ক’ৰবোৰ!! 

অভ্ৰাঃ আমোৰ অিংকুৰৰ কথো ঘযট কক সচো, ঘতট কক প্ৰজ্ঞোৰ কথোও সচো … 

প্ৰজ্ঞোাঃ বোাঃ বোাঃ! ঘকট  মিো?? (হোত চোেয়ৰ) 

অিংকুৰাঃ ঘদউ – তো!! (অয়ভমো ) 

অভ্ৰাঃ চো! ঘেট্ৰ’ল – য়িটিল ঘ োটহোৱোকহ গ’ঘলও যোটত প্ৰজ্ঞোৰ স্কু ী আৰু যো  – বোহ টবোৰ চয়ল থোয়কব েোটৰ, তোৰ বোটব 

অই  ইন্ধ ৰ বযৱস্থোও ওলোই যোব .. গয়তটক … 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ (সৰুত) তট ো সচো মট ো সচো। বোাঃ বোাঃ য়ক মিো/ ঘদ এয়ত ো হোত য়মলো। .. কোয়ি ো ঘেষ, য়মৎমোৎ  

শুৰু … হোাঃ হোাঃ হোাঃ 

প্ৰজ্ঞোাঃ ঘদউতো! তুয়ম ঘকোৱো কথোটবোৰ ঘবে ভোল লোয়গটে আৰু অলে বুিোই ক’বো ঘ য়ক? 

অলে – চলে মোটৰও িোয় ব লোটগ। ঘদ মোৰটকো মোত … 

অিংকুৰ আৰু প্ৰজ্ঞোাঃ মো! অ’ মো! .. ঘদউতোই মোয়তটে। ঘসো কোটল আহো … 

অিংয়কতোাঃ হগটেো ৰহ। য়কহৰ ঘ ো ইমো  ইমোটিথয়ি কল আোটকৌ। (ঘসোমোই আোটহ) য়ক হ’ল কওক। 

অভ্ৰাঃ য়ক হ’ল মোট ? .. এই অিংকুৰ আৰু প্ৰজ্ঞোৰ কোয়ি ো ভোয়িবকল যোওঁটত ঘতোমোৰ ঘসই এলয়েয়ি ঘগচৰ কথোও ম ত 

েয়ৰল … 

অিংকুৰাঃ মো! সোৱধো !! ঘহোয়চ োৰ!!! ঘতোমোৰ ৰন্ধ  ঘগচৰ ঘযোগো  বন্ধ হ’বকল আোৰু ঘবয়ে য়দ   োই … ঘতয়ত ো তুয়ম 

মোয় ৰ ঘচৌকোত আগৰদটৰ ঘকচো খয়ৰ ফুৱোই ফুৱোই … 

অিংয়কতোাঃ যোাঃ বদমোইচটতো ক’ৰবোৰ। ইমো  ভ  লগো কথোটবোৰ  ক’য়ব ঘদই … বৰ ভ  লোটগ অ’ … 

প্ৰজ্ঞোাঃ িো ো মো সচোককট  ভ  লগো, সচোককট  ভ িংকৰ 

অিংয়কতো। ঘহ –ঘহ – ঘহয়ৰ! হ –হ – হ  ঘ য়ক ঘহ… 

অভ্ৰাঃ হ  মোট  … হট ইটতো। য়েটে িোয়  – বুয়ি য়েয়ক ল’ঘল অৱটেয ভ ৰ কোৰণ  োই … 

অিংয়কতোাঃ হ-হ-হ  ঘ য়ক? উস্ ৰক্ষো ঘতওঁ!! .. য়দ ক য়দ ক ঘসো কোটল কওক … 

অভ্ৰাঃ শু ো! .. ঘেট্ৰ’ল – য়িটিল ঘ োটহোৱো হহ গ’ঘল ইহঁতৰ যোটত অসয়ুবধো  হ , ৰন্ধ  ঘগচ ঘ োটহোৱো হহ গ’ঘল তুয়ম যোটত 

অসয়ুবধোত  েৰো, এ ো .. এ ো য়েক তোটৰই কথো … 

অিংয়কতোাঃ য়দ ক, য়দ ক ঘসো কোটল আৰম্ভ কৰক। 

অভ্ৰাঃ ঘচোৱো।  োইকক প্ৰোকয়তক সম্পদৰ য়ভয়িটতই আমোৰ হদ য়ি  িীৱ  অয়তবোয়হত হ । ঘখোৱো –ঘলোৱো, য়েন্ধো – উৰো, 

 ূৰো –ফুৰো, স্বোস্থযটক আোয়দ কয়ৰ সকটলোটবোৰটতই আোয়ম প্ৰোকয়ৃতক সম্পটদই বযৱহোৰ কটৰো। 

প্ৰজ্ঞোাঃ তোৰ মোট  ঘদউতো! প্ৰকয়ৃতৰ েৰো আোহৰণ কৰো প্ৰয়তয়বধ বস্তুটৱই প্ৰকয়ৃতৰ সমল বো সম্পদ। 

অভ্ৰাঃ এৰো! য়েটে তোটতো এ ো ’য়কন্তু’ আটে। প্ৰকয়ৃতৰ েৰো আহৰণ কৰো য়য ঘকোট ো বস্তুই আমোৰ বযৱহোৰত আয়হব লোয়গব 

আৰু তোৰ বোটব উেযুক্ত প্ৰযুয়ক্ত থোয়কব লোয়গব বো বযৱহোৰ কয়ৰব েোয়ৰব লোয়গব। 

অিংকুৰাঃ তোৰ মোট  ঘদউতো! ক লো, য়িটিল, ঘেট্ৰ’য়ল োম আোয়দটতো য় যুত য় যুত বেৰ ধয়ৰ মোয় ৰ তলটতই আোয়েল। 

ঘসইটবোৰ বযৱহোৰ হ’বৰটতো ঘবয়ে য়দ  ঘহোৱো  োই। ঘতট হ’ঘল ঘসইটবোৰ …? 

অিংয়কতোাঃ চো! গোড়ী – ম ৰ আোয়দ ওটলোৱোৰ আগটত ঘতল – য়িটিলৰ দকথোটৰই  োয়েল। গয়তটক প্ৰোকয়ৃতক সম্পদ হ’ঘলও, 

ঘসইটবোৰ বযৱহোৰত অহো  োয়েল। গয়তটক … 

অভ্ৰাঃ তুয়ম য়েটকই হকেো। ঘতয়ত ো ঘসইটবোৰ আয়েল যয়দও, বযৱহোৰত  হো বোটব ’প্ৰোকয়ৃতক সম্পদ’ ঘবোলো ঘহোৱো  োয়েল। .. 

প্ৰোকয়ৃতক সম্পদৰ ধোৰণোট ো বহু য়েেৰটহ .. মোট  সোম্প্ৰয়তক ঘহ। 



অিংয়কতোাঃ … ঘতয়ত োহ’ঘল প্ৰোকয়ৃতক সম্পদৰ দু ো ভোটগই থোয়কব লোয়গব। এ ো গে – গেয়  – িীৱ কুলটৰ হসটত আৰু 

আ ট ো বো  ু– মোয়  – েোণী আয়দ … 

অভ্ৰাঃ এৰো! প্ৰথম য়বধৰেৰো আহৰণ কৰোটবোৰক হিয়ৱক সম্পদ আৰু য়িতী  য়বধৰেৰো আহৰণ কৰো ঘবোৰক অকিয়ৱক 

সম্পদ ঘবোটল। 

অিংয়কতোাঃ ঘতয়ত োহ’ঘল ঘেট্ৰ’ল – য়িটিলটক ধয়ৰ ঘমোৰ ৰন্ধ  ঘগটচো হিয়ৱক প্ৰোকয়তক সম্পদ? 

প্ৰজ্ঞোাঃ হ টতো। .. বোৰু ঘদউতো! িীৱ – িন্তু, গে – গেয়  আয়দৰটতো বিংে বৃয়ি হহট ই থোটক। এই ঘবোৰৰেৰো ঘেোৱো 

সম্পদ ঘদটখো  ঘকয়ত োও ঘেটষই হ’ব  োলোটগ …। ঘতট হ’ঘল েয়ৃথৱীৰ ঘতল আৰু য়িটিলৰ ভোণ্ডোৰ ঘেষ হহ যোব বুয়ল 

… ই …ই ঘমোক য়ক  ভ  খুৱো ? 

অিংয়কতোাঃ অিংকুৰ। ঘদ ক’ এয়ত ো। 

অিংকুৰাঃ এহ্! তোটকো  োিো ? শু ! গে – গেয়  িীৱ – িন্তু আোয়দ ময়ৰ েয়থৱীৰ য়ভতৰকল ঘসোমোই গ’ঘল ঘসইটবোৰৰ 

ওেৰত চোে েটৰ। ঘসই চোেৰ বোটবই য় যুত – ঘকৌয়  বেৰৰ ফলত ভূগভথত খোৰুৱো ঘতল সয়ি হ । .. ঘতল উৎেন্ন হবকল 

ঘকইবো য় যুত – ঘকৌয়  বেৰ লোটগ। .. ঘতট হ’ঘল এই য় যুত – ঘকৌয়  বেৰত  তু কক ঘতল উৎেন্ন ঘহোৱোৰ আগটত, 

িমোকহ থকো ঘতল ঘেষ হহ  োযোব? 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংয়কতোাঃ যোবটতো! .. অ’ ঘসইট োটহ কথো। 

অভ্ৰাঃ অিংকুটৰ য়েক কথোটকই হকটে। আটকৌ ঘচোৱো… গে –গেয়  আৰু িীৱিন্তুৰ বিংে বয়ৃি হহট ই থোটক। গে – গেয় ট  

য়বষোক্ত কোবথ  – িোই – অক্সোইি ঘেোষণ কয়ৰ অয়ক্সটি  এয়ৰ য়দট । এইট ো এ ো স্ব িংয়ি  প্ৰয়ি ো … 

অিংয়কতোাঃ … মোট  স্ব িংয়ি  উেযুক্ত প্ৰযুয়ক্ত? 

অভ্ৰাঃ য় শ্চ । ঘসট  গে – গেয়  আৰু অৰণয আমোৰ বোটব অয়ত উেটযোগী হিয়ৱক প্ৰোকয়তক সম্পদ। এই সম্পদৰ উৎস 

য় টি য় টিই েু ৰো  উৎেন্ন হহ থোটক। ঘসইবোটব এই ধৰণৰ সম্পদক েু ৰ  বীকৰণ ঘযোগয উৎস ঘবোটল। 

অিংয়কতোাঃ অ’ ঘসট টহ চৰকোটৰ গে – গেয়  কতোৰ য়বৰুটি আই  কয়ৰ ব োয় কৰণৰ ওেৰত ঘযোৰ য়দটে। 

অভ্ৰাঃ এৰো! লগটত আৰু এ ো কথো … 

য়তয় ওাঃ য়ক? 

অভ্ৰাঃ িীৱ – িন্তু, গে – গেয় , বো  ু– মোয়  – েোণী আোয়দট  য়ময়ল এক সমন্ব ৰ সয়ি কয়ৰটে। এই সমন্ব ৰ কোৰট ই 

েয়ৃথৱীখ  মো ুহৰ বোসটযোগয হহ উয়েটে। এই সমন্ব টকই য়বজ্ঞো ৰ ভোষোত ভোৰসোময বুয়ল ঘকোৱো হ । ইিংৰোিীটত ঘবটলগ 

… 

অিংয়কতো আৰু প্ৰজ্ঞোাঃ… ভোৰসোময মোট  ঘবটলি। 

অভ্ৰাঃ য়যটবোৰ গ্ৰহত এট  ভোৰসোময  োই, ঘসইটবোৰত মো ুহ থোয়কবই ঘ োৱোটৰ … 

অিংকুৰাঃ অ’ ঘসইবোটবই ঘবোধকটৰো … আমোৰ েয়ৃথৱীৰ বোয়হটৰ আৰু ঘকোট ো গ্ৰহটতই মো ুহৰ সন্ধো  ঘেোৱো  োই! 

অভ্ৰাঃ এৰো! বোৰু, এয়ত ো ঘকোৱোটেো , - প্ৰজ্ঞোই ঘয ঘেট্ৰ’ল ভৰো , ঘস ো  বীকৰণটযোগয ঘ ? 

প্ৰজ্ঞোাঃ …   –   –  হ  ঘয  লোয়গটে। 

অিংকুৰাঃ য়ক ট ো? 

প্ৰজ্ঞোাঃ কোৰ  ঘসইটবোৰ মৰো গে – গেয়  আৰু মৃত অ ুিীৱ আয়দৰ েৰো উৎেন্ন ঘহোৱো। মৰো গেয়  আৰু মৃত অ ুিীৱৰটতো 

বিংে  োবোটি … গয়তটকই … 

অিংকুৰাঃ  .. এইটবোৰ  বীকৰণ ঘযোগয উৎস  হ । ঘদউতো! শুি উিৰ য়দ ো বোটব অিংয়কতোকল েুৰো দহৰ য়ভতৰত দহ  ম্বৰ 

… 

(আ োট  হোত তোয়ল য়দট ) 

অভ্ৰাঃ ঘমোৰ ফোলৰ েৰোও দহৰ য়ভতৰত দহ .. হোাঃ হোাঃ হোাঃ .. বোৰু শু ো।  ৱীকৰণ কয়ৰব ঘ োৱোৰো উৎস আৰু েয়ক্তক ঘসই 

কোৰটণ  ৱীকৰণ – অটযোগয ঘবোটল। ইিংৰোিীটত  ন্ – য়ৰট উটৱল। 

বোকী য়তয় ওাঃ  ৱীকৰণ – অটযোগয মোট     – য়ৰয় উটৱল।। 

প্ৰজ্ঞোাঃ তো – তোৰ মোট  ঘদউতো।  ৱীকৰণ ঘযোগয উৎস বো সম্পদটবোৰ ঘ োটহোৱো হহ যোব েোটৰ? 

অিংকুৰাঃ েোটৰটতো। েতকৰো এেভোটগই েোটৰ। বোয়ি এ োত েোণী ভয়তথ কয়ৰ তই যয়দ  য় ট   য় ট  েোণী খৰচ কয়ৰ গো 

ধুই থোক, বোয়িৰ েোণী ঘেষ  হ’ব ঘ ? 



অিংয়কতোাঃ য়যমোট  খৰকক মোট  যটধ – মটধ  য় ট   য় ট  েোণী ঢোয়লয়ব, য়সমোট ই ঘসো কোটল বোয়িৰ েোণী ঘেষ হহ যোব। 

আৰু যয়দ লোটহ ধীটৰ য়হচোে কয়ৰ েোণী ঢোল … 

প্ৰজ্ঞো আোৰু অিংকুৰাঃ … হৰ ঘযোৱো েোণী আট ও বযৱহোৰ কয়ৰব েোয়ৰব। 

অভ্ৰাঃ মোৰোই ভোল উেমোটকই য়দটে। 

অিংকুৰাঃ ঘতট হ’ঘল ঘদউতো! ভোল উেমোৰ বোটব এইবোৰ আমোৰ ’মো ময়হমোম ী’ হল … 

বোকী য়তয় ওাঃ … দহৰ য়ভতৰত দহ  ম্বৰ। হোাঃ হোাঃ হোাঃ 

অিংয়কতোাঃ … বুয়িে প্ৰজ্ঞো। বুয়িে অিংকুৰ। .. আয়ি – কোয়ল ঘদয়খটেো য়বজ্ঞো  – প্ৰযুয়ক্ত ইমোট ই আগ বোয়ি হগটে ঘয … 

চুইচ – য় য়েটলো – কোম – হহ – গ’ল কয়ৰটলই  হ , - বযৱহোৰ কৰো বস্তুটবোৰৰ য়বষট  বহু কথোই িোয়  ল’ব লোটগ … 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ হ  মো! 

অভ্ৰাঃ  হ’ঘল, হ  ে’লটেকত েয়ৰব লোটগ,  হ’ঘল হ টতো য়বেদটতো েয়ৰব লোটগ। .. বোৰু! আয়ম এ ো কোম  কটৰো য়ক ? 

বোকী য়তয় ওাঃ য়ক?? 

অভ্ৰাঃ … এইটবোৰ য়বষট  িোয় বলগী ো আৰু বহুটতো কথোই আটে। .. ঘসইটবোৰ ি োৰ বোটব .. আয়ম অহো শুকুৰবোৰকল 

য়তয়  য়দ ৰ কোৰটণ য়প্ৰ োিংশু হতৰ তোকল  োযোও য়ক ? 

অিংয়কতোাঃ … ইহতৰ ঘিেোট কৰ ল’ৰো য়প্ৰ োিংশু? 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ অ’ য়প্ৰ োিংশু দোদোৰ তোকল .. বয়ি ো হ’ব! বয়ি ো হ’ব!! 

অভ্ৰাঃ য়স এয়ত ো অ’এ য়িয়চত ঘিযষ্ঠ য়বষ ো  হ , য়স হোটত – কোটম ঘদখৱুোই বহুত কথোই ি োব েোয়ৰব। 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ … য়েকোও হ’ব আৰু ঘিেোইৰ হোতৰ সিুৰ সিুৰ আঞ্জো – েোয়তও ঘখোৱো হ’ব ..আমোৰ ঘিেোই 

য়িিোবোদ! য়প্ৰ োিংশু দোদো য়িিোবোদ!! আয়ম ঘসো কোটলই ঘতোমোটলোকৰ তোকল হগ আটেো .. হোাঃ হোাঃ হোাঃ। 

 

(সিংগীটতটৰ সম য়বৰয়ত) 

 

(ঘতল ঘকোম্পো ীৰ উৎেোদ  ঘকন্দ্ৰৰেৰো য়প্ৰ োিংশুটক ধয়ৰ অভ্ৰৰ েয়ৰ োলট ো ওলোই আোটহ।) 

 

অিংকুৰাঃ য়প্ৰ োিংশু দোদো। ঘতোমোটলোকৰ উৎেোদ  ঘকন্দ্ৰট োৰ চোইদ য়কন্তু বৰ ধু ী ো, ইমো টবোৰ গে – গেয় । 

প্ৰজ্ঞোাঃ য়েটে দোদো! গে –গেয় ৰ েোতটবোৰ ঘদটখো  ঘতটলতী ো আৰু ধূয়ল লগো … 
কপ্ৰয়াংশুুঃ লতামাছলাছক ভাছলই মন ককৰো । .. গে – গেকন নাথাককছল কক ৈ’লছৈছতন লকাৱাছ ান । 

অংকুৰুঃ … গেৰ ডাছল পাছত লাকগ থকা ধূকল আৰু ঘতলয়চকয়  স-ব ঘতোমোটলোকৰ লোিং আৰু হো থ েোটলকগ হ  … 

য়প্ৰ োিংশুাঃ অিংকটুৰ য়েক কথোই হকেো!! ঘতল ঘকোম্পো ীটবোৰত কত ধৰণৰ ঘয প্ৰদূষণ …!! 

অিংয়কতোাঃ বোৰু য়প্ৰ োিংশু! এ ো কথো ঘকোৱোটেো । এই ঘয য়দট  য়দট  ঘেট্ৰ’ল – য়িটিল আৰু ৰন্ধ  ঘগচৰ দোম বোয়ি থোটক, 

তোৰ কোৰণট ো য়ক? আয়ম দোমৰ প্ৰটকোেত এটকবোটৰ তোমো – কোহো ঘদয়খ আটেো … 

য়প্ৰ োিংশুাঃ হোাঃ হোাঃ হোাঃ …। অ’ মোমী! এই কথোট োৰ বোটব ঘতোমোৰ দটৰ আৰু বহুটতই আমোটকই িগৰী ো কটৰ। য়কেুমোট  

আটকৌ চৰকোৰটকো ঘদোষ য়দট । ঘতলৰ দোমৰ ওেৰত ঘতল ঘকোম্পো ী বো চৰকোৰ কোটৰো য়  ন্ত্ৰণ  োই, - ই োৰ দোম আমোক 

ঘতল ঘযোগো  ধৰো ঘদেটবোটৰই য়  ন্ত্ৰণ কটৰ। আন্তিথোয়তক বিোৰত ঘতলৰ দোম উেো –  মো হহট ই থোটক। .. অৱটেয 

ঘতলৰ ওেৰত চৰকোটৰ য় িোকক কৰ লগো । এই কৰৰ েয়ৰমোণ ঘবয়ে হ’ঘল, আন্তিথোয়তক কৰতকক আমোৰ ই োত দোম 

ঘবয়ে হ  … 

অভ্ৰাঃ অ’ ঘসইট োটহ কথো! 

অিংয়কতোাঃ ঘচোৱোটেো  ঘচোৱো। আয়ম ঘযয়ত ো প্ৰথটম ৰন্ধ  ঘগচ হলয়েটলো য়চয়লণ্ডোৰ এটকো োৰ দোম আয়েল য়িে  কো আৰু 

এয়ত ো … 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ প্ৰো  সোত ে!! 

অিংকুৰাঃ িো ো দোদো! ঘগচৱোলোক েইচো য়দবৰ সম ত মোৰ মখুখ  চোবলগী ো হ । মটুিো ঘব ো হহ যো  … হটক – য়বহটক 

আমোক গোয়লও েোটৰ, ঘকোৱোটেো  য়প্ৰ োিংশু দোদো! আমোক ঘয গোয়ল েোটৰ … আয়ম িোট ো ঘতল আৰু ঘগচৰ ঘ ক্স বিোইটেো 

.. . হোাঃ হোাঃ হোাঃ 



(আ োট  হোটহ) 

য়প্ৰ োিংশুাঃ এয়ত ো শু ো, বস্তুৰ দোম ঘহো-ঘহোকক বোয়িটল ঘব ো লোটগ হ , য়েটে ঘযোগো  আৰু চোয়হদোৰ বযৱধো  ঘবয়ে হ’ঘলই, 

বস্তুৰ দোম বোটি। য়িটিল, ঘেট্ৰ’য়ল োম, ঘগচ আয়দৰ ঘক্ষিটতো ঘসই এটক োই কথো! 

অভ্ৰাঃ বোৰু প্ৰ োিংশু! মো ুটহ বযৱহোৰ কৰো য়বয়ভন্ন ধৰণৰ ইন্ধ ৰ য়ভতৰত খোৰুৱো ঘতলৰ েৰো ঘেোৱো ইন্ধট ই ঘবয়ে  হ  

িোট ো? 

য়প্ৰ োিংশুাঃ ক’ব লোয়গটে ঘ  আৰু! ..  ৰ, উদযগ আৰু যো  –বোহণৰ ঘক্ষিটতই আয়ম, খোৰুৱো ঘতলৰেৰো ঘেোৱো ইন্ধট ই 

প্ৰো  আধোই বযৱহোৰ কটৰো। গয়তটক চোয়হদো বোয়ি হগ আটে … য়কন্তু … 

অভ্ৰাঃ … িমো থকো উৎসৰ েয়ৰমো  

অ োট াঃ … ঘসই এটকই আটে …!! 

য়প্ৰ োিংশুাঃ এট  অৱস্থোত ’ঘবটচৰো’ ঘতলৰ ভোণ্ডোৰ আৰু য়কমো  য়দ  য় য়কব?? তয়ল উদিং হ’বৰ হ’বই আৰু .. . 

অ োট াঃ ইট ..!! এইট োটতো ভ ো ক কথো হ’বকগ… 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ … আ – আ – আৰু … য়কমো  য়দ  চয়লব ঘ ো? ইচ্ ..। আমোৰ ঘদটখো  ভট ই লোয়গটে .. মো! ঘতোৰ 

..?? 

অিংয়কতোাঃ এহ্। হকে ঘহ ঘ  আৰু …!! বোেটৰ বোে!! 

য়প্ৰ োিংশুাঃ ৰ’বো ৰ’বো! তয়ল উদিৰ য়হচোে য়দ োৰ আগটত … আমোৰ ঘদেত এয়ত ো য়কমো  ঘেট্ৰ’য়ল োম আোটে, তোটৰই 

খবৰ য়দও  

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ … য়ক – য়ক – য়কমো  আটেট ো দোদো? 

য়প্ৰ োিংশুাঃ ভোৰতত এয়ত ো   ে ঘহিোৰ য় যুত য়ল োৰ ঘেট্ৰ’ঘল োমটহ আটে … 

বোকীটবোৰাঃ   ে ঘহিোৰ য় যু –ত!! 

প্ৰ োিংশুাঃ অ’   ে ঘহিোৰ য় যুত। .. এই িমো েয়ৰমো  য়বশ্বৰ য়ভতৰটতই য়িতী , - প্ৰথম স্থো ত আটে চী  ঘদে .. আৰু 

শু ো, আয়ম এয়ত ো ঘযট কক যটধ – মটধ হটক য়বহটক ঘেট্ৰ’ল আৰু ই োৰেৰো ঘেোৱো অ যো য ইন্ধ  বযৱহোৰ কয়ৰব ধয়ৰটেো 

… ঘসই য়হচোেত চয়ল থোয়কব লোয়গটল … এই ভোণ্ডোৰ … এই ভোণ্ডোৰ … মোি েয়ঁচে বেৰটত … ঘে – ষ হহ যো-ব! 

অিংকুৰাঃ অ’ দোদো! অ’ মো!! … ঘমোৰ য়েক য়ব োৰ সম টতই ঘদটখো-  ঘস-ঘস-ই মহো – প্ৰ-ল- ট ো  য় ব!! .. ইচ্! য়ক ঘয 

হ’ব…!! .. অ’ দোদো! শুয় েো … মই আয়ি ই োটতই েইত েইত য়তয়  ে’ েইত খোই হকটেো … এয়ত োটৰেৰো মইটতো 

আৰু ঘকয়ত োও যটধ – মটধ েয়ক্তৰ অেচ   কটৰোই, আ টকো কয়ৰবকল মো ো কয়ৰম … 

বোকী আ োট াঃ ব-ৰ ভোল কথো! ব-ৰ ভোল প্ৰয়তজ্ঞো!! 

য়প্ৰ োিংশুাঃ  অিংকুৰ ভোইয় ট  ব-ৰ ভোল কথোই হকটে। .. ই োৰ দটৰ সকটলোটৱ যয়দ ঘসই এটক কোমটকই কটৰ .. ঘতয়ত ো 

হ টতো … আমোৰ ঘতলৰ ভোণ্ডোৰ েঁয়চে বেৰৰ েোইত …  োয়  – মোয়  … চয়িে মো কল যোব েোটৰ … 

অিংয়কতোাঃ তোৰ মোট  .. এয়দ   হ  এয়দ  .. আমোৰ এই ঘতলৰ ভোণ্ডোৰ ঘেষ হ’বই হ’ব … 

য়প্ৰ োিংশুাঃ হ’বটতো!! 

বোকীটবোৰাঃ (হতোে হহ) ই – ঘ  -…..!! 

য়প্ৰ োিংশুাঃ হতোে  হ’বো অিংকুৰ বোবো! ঘতোমোৰ য়ব োৰ সম কল য়বজ্ঞোট  … য় শ্চ  অই  ধৰণৰ েয়ক্ত উদ্ভোৱ  কয়ৰ উয়ল োব 

… আৰু ঘতোমোৰ য়ব োখট ো সকুলটম হহ যো-ব!! 

অিংয়কতোাঃ হ’ঘলও এট   তু  ইন্ধ টবোৰ … ঘেট্ৰ’ল আৰু য়িটিলৰদটৰ সয়ুবধোি ক হ’ব িোট ো? 

অভ্ৰুঃ মছয়াছতা ভাছবা .. লপট্ৰ’ল আৰু কডছজলৰদছৰ ইমান সুকবধাজনক ইন্ধন … সৈছজ উকলয়াব পৰা সৈজ নৈ’ব । 

কপ্ৰয়াংশুুঃ কথাছ া ঠিক! আৰু লসই কাৰছেইছতা কবজ্ঞানী সকছল কবষয়ছ া হল  … ইমান-ন মূৰ ঘমাইছে ..।। লতওঁছলাছক 

ইকতমছধে ঘবটলগ ধৰণৰ ইন্ধ , মোট  য়বকল্প ইন্ধ ৰ বযৱস্থোও কয়ৰটে … 

অিংকুৰ আৰু প্ৰজ্ঞোাঃ .. মোট  দোদো! তুয়ম য়চএ য়ি আৰু ঘবট ৰীটৰ যো  –বোহ  চটলোৱোৰ কথো হকেো  হ ! 

য়প্ৰ োিংশুাঃ অ! সম্প্ৰয়ত ঘগোট ই য়বশ্বটতই প্ৰো  েয়ঁচে য় যুত যো -বোহ  য়চএ য়িটৰ চয়ল আটে। 

অভ্ৰাঃ য়চএ য়িটতো কটম্প্ৰচি ঘ চোটৰল ঘগচ মোট  ঘবয়ে চোেত ৰখো প্ৰোকয়ৃতক ঘগচ? 

য়প্ৰ োিংশুাঃ হ ! .. য়েটে ঘগোট ই য়বশ্বত য়যমো টবোৰ যো  –বোহ  য়চএ য়িটৰ চলোট ো এটকো … 



আ োট াঃ … িোিৰ কথো  হ । 

য়প্ৰ োিংশুাঃ য় শ্চ   হ । য়কন্তু সৰুকক হ’ঘলও আৰম্ভয়ণ এ ো হহটে ঘযয়ত ো, ই োৰ আত ধয়ৰ হ টতো আৰু বহুত য়কবোয়কয়ব 

কয়ৰব েৰো যোব … আচলটত য়বকল্প েয়ক্ত উৎস বো ইন্ধ ৰ ঘক্ষিত আৰম্ভয়ণট োটৱই িোিৰ কথো … 

অভ্ৰাঃ য় শ্চ । মোিটত এলয়েয়ি ঘগচ মোট  ৰন্ধ  ঘগচ বযৱহোৰ কয়ৰও গোড়ী – ম ৰ চটলোৱোৰ খবৰ েোইয়েটলো … 

য়প্ৰ োিংশুাঃ … ঘসইট োৰ েৰো বৰ সয়ুবধো  হ’লকগ। .. ঘসট  ঘস ো এয়ৰ … এয়ত ো আটকৌ ঘব োৰীটৰ যো  – বোহ  চটলোৱোৰ 

েৰীক্ষো – েোয়ত চয়ল আটে। বহুতটৰই ধোৰণো … অদূৰ ভয়ৱষযটত ঘব োয়ৰ চোয়লত গোড়ী – ম টৰও … ইন্ধ ৰ  ো য়ণৰ 

ঘক্ষিত আমোক ভোটলয়খয়  সকোহ য়দব েোয়ৰব। 

অিংয়কতোাঃ তোৰ মোট  য়প্ৰ োিংশু! … গহৃস্থই  ৰ চলোবকল য়দ ো ধ য়খয় ৰ ভড়োলী বো ঘকোষোধযক্ষ য়হচোটে য়যদটৰ য়গয়ৰহঁতণীট  

কোম কয়ৰব লোটগ.. আৰু মোহট োৰ আধো মো টতই ঘসই ধ  যোটত ঘেষ হহ  োযো  … তোৰ বোটব য়হচোে কয়ৰ খৰচ কয়ৰব 

লোটগ … েয়ৃথৱীৰ ঘতলৰ ভোণ্ডোৰৰ ঘক্ষিটতো এটক োই কথো …। হোাঃ হোাঃ হোাঃ 

অভ্ৰাঃ দুট ো োটৰ মোিত েোথ্কথয মোটথো এটক োই, - য়ক বোৰু? ক’ব েোয়ৰবোট  প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰ। 

প্ৰজ্ঞোাঃ .. মই কওঁ ঘদউতো? 

অভ্ৰাঃ ঘকোঁৱো । 

প্ৰজ্ঞোাঃ তুয়ম য়দ ো মোটহয়ক ো খৰচৰ ধ ভড়োলী হ’লকগ আমোৰ মো! আৰু  টৰ  টৰ এট দটৰ এটকোি ী ধ ভড়োলী আটে 

… য়কন্তু ‘ঘতলভড়োলী’  টৰ  টৰ ঘকৱল য়গয়ৰহত ী হ’ঘলই  হ’ব … 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ  েয়ৰ োলৰ সটেই হ’ব লোয়গব … আৰু  

অিংয়কতো আৰু অভ্ৰাঃ … আৰু ঘদেৰ প্ৰয়তট ো েয়ৰ োটলই, য়বশ্বৰ প্ৰয়তট ো েয়ৰ োটলই … সদুক্ষ, য়মতবয ী। 

আ োট াঃ … ঘতল – ভড়োলী য়হচোটে কোম কয়ৰব লোয়গব … 

য়প্ৰ োিংশুাঃ হোাঃ হোাঃ হোাঃ ঘতয়ত োটহ আমোৰ ই েয়ক্তৰ সিংক  আৰু ইন্ধ ৰ সিংক  … 

আ োট াঃ … বহু েয়ৰমোট  কয়মব আৰু … দূৰ হ’ব। 

(হোতচোেয়ৰ) 

য়প্ৰ োিংশুাঃ বুয়িেো ঘ  প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰ! এই ‘ভড়োলী’ বো ‘ৰখী োৰ’ ধোৰণো সকটলো ধৰণৰ প্ৰোকয়ৃতক সম্পদটতই খোট  … 

এই ধৰোটেো  … অৰণয আৰু ব ি সম্পদ। 

প্ৰজ্ঞোাঃ তোৰ মোট  েয়ৰ োিংশু দোদো!! .. আয়ম মো ুহটবোৰ ঘকোট ো ধৰণৰ প্ৰোকয়ৃতক সম্পদৰ আচল গৰোকী  হ , - ৰখী ো বো 

ভোণ্ডোৰীটহ … 

প্ৰ োিংশুাঃ এৰো! ঘসইট োটৱই আচল কোমত অহো মো য়সকতো, - আমোৰ বতথমো  আৰু ঘতোমোটলোকৰ ভয়ৱষযৎ সিুৰ আৰু 

য় ৰোেদ কয়ৰ ৰখোৰ একমোি উেো  … 

অভ্ৰাঃ  হট োটতো। এই ধৰোটেো , আমোৰ অৰণয .. আৰু ব ি সম্পদটবোৰৰ কথোই ধৰো। আমোৰ হদ য়ি  িীৱণৰ ঘবয়েভোগ 

প্ৰট োিট ই ব ি সম্পদৰ েৰোই ঘেোৱো … 

অিংকুৰাঃ … তোৰ য়ভতৰত আ োইতকক মূলযৱো  য়বধ হ’লকগ অ-য়ক্স-ঘি- ! 

প্ৰজ্ঞোাঃ এৰো! অয়ক্সটি   হ’ঘল িীৱকুল বোয়চ থোয়কব ঘ োৱোটৰ আৰু … ঘসই অয়ক্সটি ৰ ঘবয়েভোটগই ঘযোগো  ধটৰ … গে 

– গেয় ট  … 

য়প্ৰ োিংশুাঃ এৰো!! েৃয়থৱীৰ মোয় কোয়লৰ প্ৰো  চোয়ৰভোগৰ এক এই অৰণয। 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ চোয়ৰ ভোগৰ এক ভোটগই …?? 

য়প্ৰ োিংশুাঃ এৰো! আৰু েয়ৰটৱেৰ ভোৰসোময ৰক্ষো কৰোৰ বোটব … ঘদে এটকোখ ৰ মুে মোয় কোয়লৰ প্ৰো  য়তয়  ভোগৰ 

এভোটগই অৰণয হ’ব লোটগ … 

অিংয়কতোাঃ আমোৰ ঘদেতট ো অৰণয এটলকো য়কমো ? 

য়প্ৰ োিংশুাঃ প্ৰো  চোয়ৰভোগৰ এভোগ। 

অিংকুৰাঃ ঘতট হ’ঘল ঘদটখো  েতকৰো প্ৰো  েোঁচভোগ মোট ই কম … 

য়প্ৰ োিংশুাঃ .. হকেো ঘহ ঘ  আৰু!! .. উিৰ প্ৰটদে, হোয়ৰ ো ো আৰু েোঞ্জোৱ আয়দ প্ৰটদেত ঘতো এটকবোটৰই কম … েতকৰো 

মোি েোঁচ ভোগটহ… 

বোকীটবোৰাঃ মোি েোঁচভোগটহ!! 



য়প্ৰ োিংশুাঃ বোৰু ঘতোমোটলোটক কো োৰ ঘদেখ ৰ  োম শুয় েোট ? 

অিংকুৰাঃ ঘসইখ  েূৱ আৰৱৰ এখ  সৰু ঘদে।  

য়প্ৰ োিংশুাঃ এৰো! কো োৰত ঘতলৰ বৃহৎ ভোণ্ডোৰ আটে .. য়কন্তু তোত অৰণয  ো-ই … (ঘকৌতূহলৰ সিংগীত) 

অিংকুৰাঃ হোটৰ …! ঘতট হ’ঘল মো ুহটবোৰ বোয়চ আটে ঘকট কক? 

য়প্ৰ োিংশুাঃ ঘতওঁটলোটক কৃয়িমভোটৱ অৰণয আৰু ব োঞ্ছল সয়ৃি কৰোৰ বযৱস্থো কয়ৰ হলটে। 

অিংয়কতোাঃ আও! য়ক য়বষম কথোটহ য়প্ৰ োিংশু! .. অৰণয ঘ োটহোৱো বো কম থকো ঘদেটবোটৰ কৃয়িম ভোটৱ অৰণয সয়ৃি কয়ৰ 

হলটে, আৰু আয়ম .. আমোৰ থকো অৰণযটবোটৰো … 

বোকীটবোটৰাঃ … ধ্বিংস কয়ৰ হগ আটেো …।। 

য়প্ৰ োিংশুাঃ ঘসইট োটৱইটতো আমোৰ িোিৰ ঘদোষ, ক্ষমো কয়ৰব ঘ োৱোৰো … হেকো – য়ৰতো। (কৰুণ সিংগীত) 

অকল আমোৰ ঘদেটতই  হ , - ঘগোটতই  য়বশ্বটতই প্ৰগয়তৰ  োমত … ১৯৯০ৰ েৰো মোি েোচঁে বেৰৰ য়ভতৰটতই … দ-

হ- েতোিংে অৰণয আৰু ব োঞ্ছল ধ্বিংস কৰো হহটে … 

অভ্ৰাঃ .. আৰু তোৰ কুফল আয়ি  … আয়ম আ োট ই 

বোকীটবোৰাঃ … ঘভোগ কয়ৰব ধয়ৰটেো!! 

য়প্ৰ োিংশুাঃ এই হোৰত ব  – অৰণয ধ্বিংস হহ থোয়কটল, আয়ম এয়ত ো ঘহোৱোতকক আৰু বহুত ঘবয়ে দুটযথযোগ আৰু দুদেথোৰ 

মুখোমুয়খ হ’ব লোয়গব য়কন্তু … 

অিংকুৰাঃ বোৰু দোদো! আমোৰ ঘদেৰ অৱস্থো ঘ ো য়ক? 

য়প্ৰ োিংশুাঃ ভ ো –  ক। ভ ো- -ক!! .. অকল ভ ো টকই  হ , - আত্ম োতীও … 

অিংয়কতো আৰু অভ্ৰাঃ … ঘকট কক ঘ ো? 

য়প্ৰ োিংশুাঃ আমোৰ ঘদেত, ঘখয়ত – বোয়ত আৰু অই  অই  কোমৰ বোটব, প্ৰয়ত বেটৰ, ঘেোন্ধৰ লোখ ঘহক্টৰ ব -অৰণয ধ্বিংস 

কৰো হ  … 

বোকী চোয়ৰওাঃ বোেটৰ বোে! প্ৰয়ত বে –ঘৰ … ঘেোন্ধ – ৰ লো – খ ঘহক্টৰ!!  

য়প্ৰ োিংশুাঃ এৰো! ঘকট  আত্ম োতী েদটক্ষে  হ ট ? 

বোয়ক চোয়ৰাঃ এস্! ক’ব লোয়গটে ঘ  আৰু … 

য়প্ৰ োিংশুাঃ এট  আত্ম োতী ককুমথৰ বোটবই .. আমোৰ েৃয়থৱীখ  প্ৰয়ত বেটৰ … গৰম হহ হহ হগ আটে। 

অিংয়কতোাঃ … তোৰ ফলটতই ঘবোধকটৰো .. ঘযয়ত োই ঘতয়ত োই কলহৰ কোটণ ঢলো বৰষণু … 

অভ্ৰাঃ ঘযয়ত োই ঘতয়ত োই বো েোণী আৰু খৰোিং আয়দৰ  

বোকী চোয়ৰওাঃ … উৎেোত স টণ হ’ব ধয়ৰটে …। 

য়প্ৰ োিংশুাঃ এৰো! .. এইটবোৰৰ উেয়ৰও … আৰু বহু য়বেদ … আৰু বহু দুখ – দুটযথযোগ আমোৰ বোটব আয়হ আটে ।  তোটৰ 

এ ো ইয়তমটধয ধৰো েয়ৰটেই … 

বোকীটবোৰাঃ য়ক – য়  – য়ক – ঘ ো ঘসইট ো??  (ভট  ভট ) 

য়প্ৰ োিংশুাঃ ১৯৭০ চ টৰ েৰো মোি ৩৫ বেৰৰ য়ভতৰটতই েৃয়থৱীৰ আধোতককও ঘবয়ে ব যপ্ৰোণী কয়ম হগটে। আৰু ঘখোদ 

আমোৰ ঘদেটতই … এে বোসিৰ য়বধ ব যপ্ৰোণী য়বলুপ্ত হওঁ হওঁ হহ আটে …। আৰু ব যপ্ৰোণী এট দটৰ য়বলুপ্ত ঘহোৱো 

মোট ইটতো … 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ … েয়ৰটৱেৰ ভোৰসোময  ি ঘহোৱো আৰু … 

অভ্ৰ আৰু অিংয়কতোাঃ … ভ িংকৰ দুটযথযোগক বৰেীৰো য়দ আমন্ত্ৰণ িট োৱো!! 

য়প্ৰ োিংশুাঃ এৰো! ঘসইট োটৱই আচল কথো। অকল ব যপ্ৰোণীট ই  হ , - তোৰ লগটত উয়দ্ভদটৰো ভোটলমো  প্ৰিোয়ত ঘ োটহোৱো 

হহ আয়হব ধয়ৰটে … 

অিংয়কতোাঃ ঘতট হ’ঘল এট  আত্ম োতী অেকমথ …?? 

য়প্ৰ োিংশুাঃ ই োক ঘযট  ঘতট  ঘৰোধ ঘতো কয়ৰবই লোয়গব। তোৰ লগটত … ঘদেৰ য়বয়ভন্ন প্ৰোন্তত অসিংখয ৰোষ্ট্ৰী  উদযো , হিব 

– সিংৰক্ষণ এটলকো আৰু অভ োৰণয গয়ি তুয়লব লোয়গব… 

অিংয়কতোাঃ … এৰো! এইটবোৰ য়কেু েয়ৰমোটণ হ’ঘলও, য়বলুপ্ত হ’ব ধৰো ব যপ্ৰোণী আৰু উয়দ্ভদকুলক … 



বোকী চোয়ৰওাঃ … সকোহ য়দব েোয়ৰব। 

য়প্ৰ োিংশুাঃ .. এই য়দেত কোম আৰম্ভ হহটে যয়দও, এয়ত োও কয়ৰবকল বহুটতই বোয়ক। ঘসই বোটব এট টবোৰ সিংটেোধ ীমলূক 

কোম কৰোৰ লটগ লটগ … আয়ম য়কন্তু যটধ – মটধ হটক – য়বহটক প্ৰোকৃয়তক সম্পদ … 

আ োট াঃ … খৰচ আৰু ধ্বিংস কৰোৰেৰো য়বৰতও থোয়কব লোয়গব। 

য়প্ৰ োিংশুাঃ … তোৰ বোটব আ োইতকক ঘবয়ে কোমত অহো কথোট ো হ’লকগ, -  

অিংয়কতো আৰু অভ্ৰাঃ  … আয়ম সকটলোটৱ বুয়িব লোয়গব ঘয … 

প্ৰজ্ঞো আৰু অিংকুৰাঃ  … আয়ম সকটলো ধৰণৰ প্ৰোকৃয়তক সম্পদটৰ … 

আ োট াঃ .. ৰখী ো বো ভোণ্ডোৰীটহ … অয়বসম্বোদী মোয়ল-ক  হ-  …। 

(েীষথক গীতৰ একোিংে) 

 

প্ৰশ্ন 

 

১. ঘকো খ  ঘদেত ব -অৰণয  োয়েল আৰু তোত ঘসইটবোৰ কৃয়িমভোটৱ সয়ৃি কৰোৰ বযৱস্থো কৰো হহটে? 

 

- েূৱ আৰবৰ কো োৰ। 

 

২. েয়ৰটৱেৰ ভোৰসোময ৰক্ষোৰ বোটব ঘদে এটকোখ ৰ মেু মোয় কোয়লৰ য়কমো  ভোগ বো েতোিংে ব  আৰু অৰণয হব লোটগ? 

 

- য়তয়  ভোগৰ এভোগ। 
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