
 
 

বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক – অবিৰত খ াজ … 

 

 ণ্ড – ৪৮        মিাবিপদৰ অনয নাম, -- খেৰৰকবি … 

 

            জ্ঞানশ্ৰী ভট্টাচাৰ্যয্ 

                                                   ( মূল ললখনিৰ আধাৰত)     

  (শীৰ্ক্ েীত আৰু খ াৰ্িা) 

 

চবৰত্ৰ সমূি – 

 

১. ড
০
 প্ৰাবি     আৰ াচনা চক্ৰৰ বিৰশৰ্জ্ঞ 

২. ড
০
 বিৰৰাজ            ঐ 

৩. তাবনয়া       আৰ াচনা চক্ৰৰ সিায়ক েৰৱৰ্ক 

৪. ৰাতু         েঞা বশক্ষক আৰদা নৰ খনতা 

৫. দীপাব       সৰচতন েঞা সমাজকম্ী 

৬. ব বপকা      সৰচতন েঞা বিজ্ঞানকম্ী 

 

(েঞাই কৰা পথ অৱৰৰাধৰ ি ত  াইপথত প্ৰচণ্ড ৰ্যানজঁট। খসইমৰত শাবিক মন্টাজ। মাৰজ মাৰজ ভাঁবি 

আৰি অৱৰৰাধকাৰীসক ৰ শ্ল’োন …) 

 

- ইনবক াি বজদািাদ! বজদািাদ!! বজদািাদ!! 

 

- আমাৰ এৰ কাৰটাত বিতীয় এটা খেৰৰকবি নচব ি! নচব ি!! 

 

- আমাক বনৰাপৰদ থাবকি বদয়ক, থাবকি বদয়ক। 

 

- চিৰৰ আৱজ্িা খপ াই খপ াই আমাৰ এৰ কাৰটা বিপদজনক কবৰ … নুতুব ি, নুতুব ি। 

 

- আমাৰ দািী মাবনিই  াবেি, নি’খ  … পথ অৱৰৰাধ উঠাই ন ওঁ, উঠাই ন ও ঁ… 

 

ড
০
 বিৰৰাজ – িাৰু ড০ প্ৰাবি! খেৰৰকবি মাৰন আমাৰ ইংৰাজীৰত ৰ্যাক খ ণ্ডবি  খিাৰ  খসয়া  নিয় জাৰনা? 

 

ড
০
 প্ৰাবি – আপুবন বঠৰকই ধবৰৰে ড০ বিৰৰাজ! এইৰটা  াচ অসমীয়া শি! আমাৰ অসমীয়া জনজীৱনৰ 

এৰকাটা অপবৰিাৰ্য্য অংে ি’ গে … প্ৰবত ন  ৰৰতই এৰকা ন চুৱা – পাতবন আৰু এৰকা ন খেৰৰকবি 

থাৰক।  ৰৰ খেৰৰকবিত অদক্াৰী িয়-িস্তুৰিাৰ খথাৱা িয়, খসইৰিাৰৰ ভাৰ মান জবি-পবম সাৰ হি ৰ্যায়। 

 

বিৰৰাজ – আৰু চুৱা-পাতবনত? 



 
 

 

প্ৰাবি –  াই –হি খৰাৱা, এৰা- ওক াৰিাৰ খপৰ াৱা িয়। খসইৰিাৰ চৰাই – বচবৰকবত আৰু  ৰুৱা জীৱ-

জন্তুৰিাৰৰ  ায়। 

 

বিৰৰাজ – িাাঃ িবিয়া িযৱস্থাৰতা!! তাৰ মাৰন আৱজ্নাৰ অট’খমবটক বৰচাইবলং মাৰন পুনৰ িযৱিাৰ।  

 

প্ৰাবি – বঠক খসইৰটাৰৱই …  ৰুৱা আৱজ্নাৰ ঝাৰম া নাইবকয়া কৰাৰ িাৰি … এটা পৰম্পৰােত বিজ্ঞান 

সন্মত পদ্ধবত। 

 

তাবনয়া – আচ ৰত িাইৰদউ! এই বিৰ্ৰয় আৰু অবধক অধযয়িৰ প্ৰৰয়াজন আৰে। 

 

প্ৰাবি – বনশ্চয় আৰে তাবনয়া। চাওঁৰোন, বপেগ  িয়ৰতা এই হ  খতামাৰ াৰকই এটা প্ৰকল্প কবৰি পাবৰিা। 

 

বিৰৰাজ – তাৰ মাৰন ড০ প্ৰাবি! .. এই মানুিৰিাৰৰ খৰ্য পথ অৱৰৰাধ কবৰৰে, খসয়া ৰাজহুৱা খেৰৰকবিৰ্ 

বিৰুৰদ্ধ খি খনবক? 

 

প্ৰাবি – িয়। .. চিৰৰ আতঁৰৰ এৰ কা িুব  … ইয়াত ইবতমৰধয এটা ৰাজহুৱা খেৰৰকবি কৰা হিৰেই! .. 

এইিাৰ বিতীয়ৰটা কৰাৰ িযৱস্থা কৰা িাৰি … 

 

বিৰৰাজ – অ’ িুবজৰো। খতওঁৰ াৰক পথ অৱৰৰাধ কবৰ প্ৰবতিাদ সািযস্ত কবৰৰে। .. বঠৰকই কবৰৰে, ভাৰ ই 

কবৰৰে… চিৰৰ পৰা দূগৰত থকা অঞ্চ ৰিাৰ খেৰৰকবি মাৰন চিৰীয়া আৱজ্না খপৰ াৱা ঠাই বিচাৰপ িাবচ 

 ’খ ই, সমসযাৰটাৰ খশৰ্ নিয়, -  ইয়াক চিৰৰ পৰা বন আৰু এঠাইত খোঁজা মৰাৰি িয়, - ! তাৰপৰা ন ন 

সমসযা উদ্ভৱ খিাৱাৰটাৰৱই  াটাং … 

 

তাবনয়া – আৰু চাৰ! ঠাৰয় ঠাৰয় খতৰন খিাৱা খদ াও হেৰে… 

 

প্ৰাবি – খোঃ অৱৰৰাধ িা খকবতয়া খশৰ্ িয় … ইবপৰন আমাৰ খচবমনাৰৰ ঠাই পািগ  এবতয়াও িহুব বন 

আৰে… 

 

তাবনয়া – উপায় নাই িাইৰদউ! .. খসানকাৰ ই অৱৰৰাধ খশৰ্ ি’ি খৰ্যন  াবেৰে …। খতওঁৰ াৰক িক 

কথাৰতই আৰদা ন কবৰৰে খৰ্যবতয়া … 

 

(পুব ৰ হুইৰচ , োড়ীৰ িি্, শ্ল’োন আবদ) 

 

বিৰৰাজ – পবৰবস্থবত শাম কটা খৰ্যন পাইৰো …। খসানকাৰ ই ৰ্যাত্ৰা আৰম্ভ কবৰি পাবৰম খৰ্যন  াবেৰে … 

 

তাবনয়া – খস – খস – খসয়া চাওক … আেৰ োড়ীৰিাৰ  াৰি  াৰি .. আগুৱাি ধবৰৰে … 



 
 

প্ৰাবি আৰু বিৰৰাজ – উস্! ৰক্ষা খতও!! ি’ ক … 

 

(োড়ী ষ্টাট ্বদৰয়) 

 

তাবনয়া – আশাকৰৰা আবম সময়ৰতই আৰ াচনা চক্ৰ পামগে … 

 

(ৰ্যানজঁট খ া াত োড়ী চব ৰৰ্যাৱাৰ শি) 

 

দৃশয ২ 

 

(অৱৰৰাধৰ খশৰ্ত খকিাজৰনা িবি খলাচনা কবৰৰে) 

 

ৰাতু  – আবজৰ পথ অৱৰৰাধ খিে সিৰ ই ি’ । বকন্তু আমাৰ পবৰবস্থবত স বন কৰাত ইয়া বকমানদূৰ 

সিায় কবৰি?? 

 

বদপা ী – িয় চাি। মৰয়া এই এৰক কথাৰকই জাবনি বিচাবৰৰো।ঁ প্ৰশাসৰন শুবনিজাৰনা আমাৰ কথা? নতুন 

এটা খ ণ্ডবি  খতওঁৰ াৰক ৰ্যবদ আৰম্ভ কৰৰ?? 

 

ব বপকা – োৰ, আপুবন বক ভাৰি? আবম বকিা ভূ  কবৰৰোঁ খনবক? খন আবম এৰন ধৰিৰ এটা অৱৰৰাধ 

পুনৰায় কৰাম? 

 

বদপা ী- আৰু খসয়া জাৰনা হিধ ি’ি?? 

 

ৰাতু  – মই আৰপানাৰ াকৰ বচন্তাধাৰা িুবজি পাবৰৰোঁ। চাওঁক, আবম এই অৱৰৰাধ খকাৰনা িযবিেত  াভৰ 

িাৰি কৰা নাই। সামূবিকভাৰৱ আৱজ্না খপৰ াৱা এই সমসযাৰটা আমাৰ স্বাক্ষযৰ হসৰত জবড়ত। 

 

ব বপকা – বনশ্চয়! বনশ্চয়!! 

 

ব বপকা – তাৰমাৰন আমাৰ এই সমসযাৰটা িহুৰতা মানুিৰ দৃবষ্টৰোচৰ কবৰিগ  আবম আবজৰ এই 

অৱৰৰাধৰটা কবৰৰ াঁ? 

 

বদপাব  – এৰকিাৰৰ সঁচা। আমাৰ োওঁ চুই খৰ্যাৱা এই ৰাস্তাৰৰ ৰ্যাৰত খকাৰনাৰৱ অসুবিধা খনাৰিাৱা হক ৰ্যাি 

পাৰৰ, খসয়া আবম কৰা উবচত। বকন্তু  েৰত স্বাস্থযৱান জীৱনৰ অবধকাৰৰাৰতা আমাৰ খমৌব ক  অবধকাৰ। 

 

ৰাতু  – বদপাব  িাইৰদউ, মই খকবতয়াও শুনা নাই খৰ্য িৰ্য্য পদাথ্ৰ বনষ্ক্ৰমিৰ সমসযাৰ িাৰি খকাৰনািাই 

খকবতয়ািা ক’ৰিাত পথ অৱৰৰাধ কবৰৰে। এই খক্ষত্ৰত আবমৰয় প্ৰথম খনবক? 

 



 
 

বদপাব  – নিয় চাৰ! এই সমসযাৰ ভুিৰভােী অক  আবমৰয় নিয়, ভাৰতৰ ডাঙৰ মিানেৰৰ 

িাবসদাসকৰ া এই সমসযাৰ ভুিৰভােী। 

 

ব বপকা – িয় খনবক? 

 

বদপা ী – িয় ব বপকা! খিংো ুৰুৰ কথাৰক খ াৱা। ইমান ধুনীয়া নেৰ আৰু তথয প্ৰৰ্যুবিবিদযাৰ খৰ্যন 

মক্কাৰি। 

 

ব বপকা – তথয – প্ৰৰ্যুবিৰ মক্কাও আৰকৌ বক হিৰে? 

 

ৰাতু  –েেিচুম্বী অট্টাব কাৰ িাবসদাসকৰ  পথগ  আবি ধি্া বদৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় খসউজ প্ৰাবধকৰৰি বকেমুান 

নীবত বনধ্াৰি কবৰৰে ৰ্যাৰত খিল্লাদুৰ হ্ৰদৰটা সবঠকভাৰৱ পবৰপা ি িয়।  েৰত কি্াটকা ৰাজয প্ৰদূৰ্ি 

খিাৰড্ প্ৰায় আশীটা খিক্টৰীক প্ৰদূৰ্ি িন্ধ কৰাৰ নি’খ  খিক্টবৰৰক িন্ধ কৰাৰ নবটে জাৰী কবৰৰে। 

 

বদপা ী- তাৰমাৰন চাৰ। এই খক্ষত্ৰত আবম অকৰ  নিয়!! 

 

ব বপকা – বনশ্চয়গক বদপা ী িাইৰদউ! আবম অকৰ  নিয়! খোৰটই পৃবথৱীৰয়ই বকজাবন আমাৰ  েৰতই 

আৰে ...!  

 

ৰাতু  – আৱজ্নাৰপৰা ৰক্ষা  পৰাৰ সমসযাৰটা প্ৰবত ন ঠাইৰতই এৰক! বিকট ৰূপ ধাৰি কৰাৰ বদৰশ আি 

িাবিৰে। পূি ্মুম্বাইত ‘খডওনাৰ’ নামৰ খেৰৰকবি ৩২৬ একৰ মাবট জুবৰ আৰে। 

 

ব বপকা আৰু দীপা ী – িাপৰৰ িাপ ৩২৬ একৰ!! মানৰতা প্ৰায় এৰিজাৰ বি াই ... 

 

ৰাতু  – খডউনাৰ খেৰৰকবিৰ আৱজ্নাৰ পািাৰ ন প্ৰায় বত্ৰশ বমতাৰ ও  ... 

 

ব বপকা আৰু দীপাব  - ... মাৰন এটা ন মি ীয়া অট্টাব কাৰ সমা-ন!! 

 

ৰাতু  – িয়। এইৰটা মুম্বাইৰ আটাইতগক ডাঙৰ খেৰৰকবি প্ৰকল্প ... আৰু বদৰনৌ ইযাত প্ৰায় সাৰৰ পাচঁ 

িাজাৰ খমবিক টন আৱজ্না খপৰ াৱা িয়। 

 

বদপা ী – হুম – ম!! বপৰে োৰ! আপুবন বিৰশৰ্গক খডওনাৰৰ উৰল্ল  বকয় কবৰৰে িাৰু? 

 

ৰাতু  – কাৰি ২০১৬ চনত খডওনাৰৰ খেৰৰকবিত জুই  াবেবে । ইমান খধাঁৱা হিবে  খৰ্য কাৰ্ৰ পাঁজৰৰ 

মানুিৰ জীৱন অবতষ্ঠ হি হেৰে । সকৰ া িন্ধ হি হেবে । 

 

বদপা ী আৰু ব বপকা – আই ঔ!! িৰ ভয়ানক খদৰ ান!! 



 
 

 

ৰাতু  – িৃিৎ মুম্বাই বমউবনবচপা  ক’ৰপৰৰচৰন ওচৰ-পাঁজৰৰ স্কু ৰিাৰ জৰুৰীকা ীন ভাৰৱ িন্ধ কবৰ 

বদবে । কাৰি খডওনাৰৰ খধাঁৱাই মানুিৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমসযাৰ সৃবষ্ট কবৰবে । আৰু বক জাৰনৰন?         ৰ 

িৰটাত এই খডওনাৰৰ খধাৱঁা ধৰা পবৰবে । 

 

ব বপকা – িাৰু, আমাৰ খদশৰতই এই খপ নীয়া িয়-িস্তু হ  ইমান সমসযা খন অইন খদশৰতা এই সমসযাৰটা 

আৰে?? 

 

বদপা ী – বনশ্চয় আৰে! উন্নয়নশী  খদশৰ  েৰত উন্নত খদশসমূিৰতা এই সমসযাৰটা আৰে। খপ নীয়া িয়-

িস্তু খপৰ াৱা ঠাইৰ পৰা বিৰ্াি খেে উদ্ভৱ িয় আৰু পানীৰ উৎসসমূি বিৰ্াি খিাৱাৰ আশংকা থাৰক। 

 

ৰাতু -িয়! এৰকিাৰৰ সঁচা কথা িাইৰদউ!! অপকাৰৰ এই তাব কা ইয়াৰতই খশৰ্ নিয়। খেৰৰকবিৰিাৰৰ 

পৰা তাৰপা ও ায়। ি ত উষ্ণায়ন িাৰি। খসইিচৰৰতই আৰমবৰকা ৰ্যুিৰাজযত খেৰৰকবিৰ পৰা উৎপাবদত 

বমৰথন খেেৰ পবৰমান হিৰে বত্ৰশ বনৰ্যুত খমবিক টন। এই অপকাৰী গ্ৰীিিাউে খেৰে খোৰ াকীয় উত্তাপ 

িিাত খকৰনদৰৰ খসয়া আবম সকৰ াৰৱই জাৰন ... 

 

ব বপকা – আৱজ্নাৰ অপিযৱিাৰ আৰু তাৰ সবঠক সুিযৱস্থাপিাৰ অভাৱত বকমান অ টন  বটি পাৰৰ তাৰ 

খেৰ উদািৰি আৰে। বকন্তু মানুৰি শুবনৰ ৰি!! 

 

বদপা ী – িাৰু। ধবৰ  ’খ া খৰ্য পৃবথৱীত খকাৰনা খেৰৰকবি নাই। খতবতয়াি’খ  নেৰ- চিৰৰ আৱজ্না খিাৰ 

ক’হ  ৰ্যাি?? 

 

ব বপকা – ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বচন্তা নকৰৰাঁ ভাই!! বকন্তু খমাৰ কথা ি’  খৰ্য খিৰ েৰ আৱজ্না আমাৰ োঁৱৰ 

কাৰ্ত জমা কবৰিগ  বনবদওঁ ৰ্যাৰত আমাৰ কাৰৰাই স্বাস্থযিাবন নিয়। তাৰিাৰি আবম খচষ্টা কবৰম। নিয় 

জাৰনাঁ? 

 

ৰাতু  – বনশয়! চিৰগ  খদখ্স পাওঁ, ৰ্য’খত ত’খত আৱজ্নাৰ দ’ম। খমাৰৰটা ভাৱ িয় আবজকাব  বদৰন বদৰন 

আৱজ্নাৰ দ’মৰিাৰ, আবজ এটা কাব  এটাগক িাবি িাবি হে আৰে।  েৰত মানুিৰ এটা খিয়া অভযাস মই 

খদব ৰোঁ, পুৱা ি’খ ই  খোৰটই খচাতা  ন সাবৰ পুবে প্লাবষ্টৰকই িওক িা অইন বকিাৰয় িওক এৰক ৰে জুই 

 োই বদৰয়। িাে! বদনৰটা উবম উবম খসই খধাঁৱা বিয়বপ থাৰক।  ুি অসাৱধানতা আৰু অজ্ঞতাৰ ি  এই 

অভযাস। 

 

বদপা ী – একদম বঠক কথা।  আমাৰ োৱঁৰতই িাৰু খকই ন খদাকান আৰেৰনা? খসই খদাকানৰকই নৰ 

পৰাই বকমান খৰ্য আৱজ্না ও াই তাৰ খকাৰনা বিচাপ নাই। এিাৰ ওদা গুবৰগ  ৰ্যাওঁৰত োঁৱৰ মানুিব বনৰ 

িৰ ভা  অভযাস  এটা খদব ৰ াঁ। প্ৰবত ৰৰ সন্মু ৰত দুটাগক খিৰতৰৰ িন্ধা মজ ীয়া  াং। এটা বভজা 

আৱজ্নাৰ িাৰি আৰু এটা শুকান আৱজ্নাৰ িাৰি।ৰোৰটই ৰাস্তাত এটাও আৱজ্নাৰ দ’ম খনৰদব ৰ াঁ। 



 
 

ইমাৰনই পবৰষ্কাৰ  েৰত প্ৰদূৰ্িমিুও। আমাৰ ইয়াত োওঁ িা চিৰ ৰ্য’খতই খনাৰকাৱা বকয়, পথত আৱজ্না 

বসচঁৰবত হি আৰে। বক খৰ্য খিয়া  াৰে!! 

 

ৰাতু  – এটা কথা বঠক খৰ্য, প্ৰবত ৰ মানুৰি ৰ্যবদ বনজৰ আৱজ্না ব বন সুস্থভাৰৱ খপ ািগ  বশৰক খতৰন্ত 

পৃবথৱীৰ এটা অবত িৃিৎ সমসযা অবত সিজৰতই বনয়ন্ত্ৰি ি’ি। 

 

দীপা ী আৰু ব বপকা- খসইৰটাৰতা িৰয়ই চাৰ! বপৰে... এটা কথা ... 

 

ৰাতু  – বক?? 

 

দীপা ী আৰু ৰাতু  – এৰন ধৰনৰ খেৰৰকবিৰিাৰত খপ নীয়া িস্তু দ’ম কৰাৰ িাবিৰৰ অইন উপায় খনবক? 

 

ৰাতু  – বনশ্চয় থাবকি। ... খসইৰিাৰ জাবনিগ  আমাক খদৰ ান আবজ চিৰৰ ৰাজহুৱা সভােৰৰ  

আৰ াচনাচক্ৰগ  মাবতৰেই ... ি’ ক, খতৰনি’খ ! আবম এবতয়া তাগ গকও ৰ্যাওঁ। 

 

দীপা ী আৰু ব বপকা- ি’ ক চাৰ! 

 

(সংেীতত আশাৰ সুৰ) 

 

দৃশয 3 

 

( ইবতমৰধয সভা/ আৰ াচনা- চক্ৰৰ এটা অংশ আে িাবি হেৰে) 

 

ৰাতু  – প্ৰাবি িাইৰডউ! মই ৰাতু  দিটীয়া। আেিা া খৰ্য আমাৰ োৱঁত বিতীয়ৰটা খেৰৰকবি কৰাৰ বিৰুৰদ্ধ 

পথ অৱৰৰাধ কবৰবেৰ া, খসই োৱঁৰৰই বশক্ষক। 

 

প্ৰাবি – িৰ ভা  কথা! আপুবন আৰ াচনা – চক্ৰগ  অিা িাৰি িৰ ভা  পাইৰো। ... কওকৰোন। 

 

ৰাতু  – পবৰৰৱশৰ হসৰত  াপ  ুৱাই সুস্থ জীৱন =ৰ্যাপন কবৰিগ  ি’খ  মূ মন্ত্ৰই হিৰে খতবনটা আৰ্ ( R )। 

প্ৰথম ‘ R   ’ খটা হিৰে  Reduce মাৰন আৱজ্নাৰ পবৰমান কৰমাৱা, বিতীয় Reuse    খটা হিৰে    মাৰন 

বৰ্যমান পাবৰ িয়-িস্তুৰিাৰ পুনৰ পুনৰ িযঝাৰ কৰা আৰু তৃতীয়    খটা হিৰে  Recycle     ... মাৰন পুৰবি 

িয়-িস্তুৰিাৰ বৰ্যমান পাবৰ নতুন ৰূপত িযৱিাৰ কৰা। 

 

প্ৰাবি – িয়, এই বতবনতা  R  খকই  এবতয়া জনসাধাৰনৰ িাৰি মূ মন্ত্ৰ,  েৰত উৰদযাে আৰু িযৱসায়ৰ 

িাৰিও ইয়াৰ জবৰয়ৰত সৰচতনতাও িিাি  াবেি..। .. িাৰু মই আৰপানাৰ াকক এই বতবন  R  ৰ মূ মন্ত্ৰ 

কবৰ চ া পবৰয়া  এটাৰ বভবডঅ’ বলপ খদ ুৱাইৰো। .. তাবনয়া ... 

 



 
 

তাবনয়া – বদৰো িাইৰদউ। 

 

প্ৰাবি – এই বতবন R   খৰ্য এবতয়া আৰু এক তত্বকথাই হি থকা নাই ... বভবডঅ’খটাৰৱ বঠক তাৰকই 

খদ ুৱাইৰে। 

 

তাবনয়া – এয়া চাওক। .. ৰ্াবঠৰ খদওনা পাৰ খিাৱা এই মবি ােৰাকীৰ পবৰয়া ৰ প্ৰবতেৰাকী সদসযই এই 

বতবন -   ৰ মন্ত্ৰ মাবন চৰ । খতঁৰ াৰক িজাৰ পাবত কৰাৰ িাৰি কাৰপাৰ আৰু মৰাপাটৰ খিে িযৱিাৰ কৰৰ 

... 

 

ৰাতু , বদপা ী আৰু ব বপকা – িৰ ভা  কথাৰতা! 

 

দীপাব  – েবতৰক  ৰত িজাৰৰ পৰা অনা প্লাবষ্টকৰ খিে জমা খিাৱাৰ প্ৰশ্নই নুৰঠ। 

 

তাবি্ৰ্যা – আৰকৌ চাউক। খতওঁৰ াৰক খটমা আৰু িট ৰিাৰ বৰ্যমান পাৰৰ পুনৰ িযৱিাৰ কৰৰ। .. িযৱিাৰৰ 

অৰৰ্যাজ্ঞ হি পবৰৰ  খসইৰিাৰ িু - তা আবদ  োয় ..। এই ন  এই ন চাওক ... খতৰনৰিাৰ খটমা আৰু 

িট ৰৰই িাবেো। 

 

ৰাতু , দীপাব  আৰু ব বপকা – িাাঃ িৰ ধ-ুন্নী- য়াৰতা। 

 

তাবনয়া – আৰকৌ চাওক। এয়া, খতঁওৰ াকৰ নঙ ামু ত সৰু-ডাঙৰ খকিাটাও পাবচ। এইৰিাৰত খপ নীয়া 

শাক-পাত, পাচব ৰ িাকব  আৰু শাি আবদ খপৰ াৱা িয়। খসইৰিাৰ জীৱ-জন্তুই উদৰ পূৰাই  ায় ... 

বৰ্যব বন হৰ ৰ্যায়, খসইব নীৰৰ খতওঁৰ াৰক মাবটত পুবত পচন সাৰ কৰৰ... 

 

দীপাব  আৰু ব বপকা – িাৰৰ, এৰনকুৱা িযৱস্থা খদৰ ান .. আমাৰ োৱঁৰ  ৰৰিাৰৰ খিবেভােৰতই আৰে। 

 

ৰাতু  – িয় িাইৰদউ! .. খকৱ  পাথ্কয এৰকটাই, - আমাৰ োৱঁৰ  পদ্ধবতত শাক-পাচব , শাক-পাত 

আবদৰ এৰা-ওক া খপািনীয়া িাঁি-পাৰ-খমকৰুী-েৰু-োে ী আবদৰয়  ায় ... আৰু তাৰপৰা েঞা সক ৰ 

... 

 

বতবনও – অথ্ উপাজ্ৰনা িয়। 

 

প্ৰাবি – িৰ ভা  কথা, িৰ ভা  িযৱস্থা। ইয়াক আৰু িযাপক, আৰু শবিশা ী কবৰ তুব িৰি  াৰে ... 

 

বৰ্যৰৰাজ - .. আচ ৰত এয়া পৰম্পৰােত আৱজ্না বনষ্কাশনৰ অবত উত্তম উপায়। ইয়াৰ গুবৰৰ কথাই ি’ গে, 

- আৱজ্না খিাৰ বচবন তাক দুভােত ভাে কৰা। এবিধ হজবৱক প্ৰবক্ৰয়াৰৰ বি ীন হি ৰ্যায় আৰু আনবিধ নিয়, 

- তাৰ িৰি- ভেি নিয়। এইবিধ নতুন ৰূপত পুনৰ িযৱিাৰ কৰাৰ িযৱস্থাও কবৰি পাবৰ ... 

 



 
 

ৰাতু  – আচ ৰত চাৰ! এই জ্ঞান আবম উবঠ অিা চামক,  ’ৰাব  কা ৰৰপৰাই বদি পাবৰি  াৰে। 

 

বদপাব  আৰু ব বপকা – পাবৰৰ  স্কু ৰ পৰাই বশকাি  াৰে। 

 

ৰাতু  - ... খতবতয়াৰি ... আৱজ্না সম্পৰক্ সৰচতন ... এৰকা এৰকাটা নতুন প্ৰজন্ম ... 

 

বতবনও - ... আবম েবি থাবকি পাবৰম। 

 

( িাততাব ৰৰ ৰজনজনাই ৰ্যায়) 

 

প্ৰাবি আৰু বিৰৰাজ – িৰ সজ বচন্তা, িৰ দূৰদশ্ী পৰামশ্। 

 

প্ৰাবি – আবম এই পৰামশ্ আৰ াচনা- চক্ৰৰ কৰিীয় বিৰ্য়সূচীত অন্তভু্ি কবৰম। 

 

( িাত তাব ৰৰ ৰজনজনাই ৰ্যায়) 

 

দীপাব  – িাৰু প্ৰাবি িাইৰদউ! আবম আৰপানাৰ িকৃতাৰ পৰা ভাৰ ব বন কথা জাবনি পাবৰৰ াঁ। বকন্তু , 

আপুবন সচাঁগকৰয় বিশ্বাস কৰৰৰন িাৰৰ খৰ্য, আপুবন খকাৱা এই প্ৰিা ীৰিাৰ আমাক সঁচাগকৰয় সিায় কবৰি? 

 

প্ৰাবি – দীপাব  িাইৰদউ! এই প্ৰিা ী খমাৰ উদ্ভাৱন নিয়। এয়া আেিিাইৰে আৰমবৰকা ৰ্যুিৰাজযৰ 

পবৰৰৱশ সুৰক্ষা পবৰৰ্ৰদ মাৰন এনবভৰ’নৰমন্ট প্ৰৰটক্সন এৰজন্সী চমুগক ইপা-ই। মই আৰকৌ এিাৰ চমুগক 

প্ৰিা ীব বন জুবকয়াই ক’ম খনবক িাৰু?? 

 

তাবনয়া – িয় িাইৰদউ! ক’খ  ভা  িয়। 

 

ড
০
 প্ৰাবি – বৰ্যৰিাৰ নতুন ভূবম খেৰৰকবিৰ কাৰৰি গ্ৰিি কৰা ি’ি তাৰ িাৰি ইপা-ই বকেুমান নুযনতম 

প্ৰৰয়াজনীয়তা বঠক কবৰ বদৰে। তাৰৰ প্ৰধানৰটা হিৰে, খেৰৰকবিৰ িাৰি গ্ৰিি কৰা ভূবমত  ীৰচট িযৱস্থা 

থাবকিই  াবেি।  

 

ৰাতু  – এই  ীৰচট িযৱস্থা বক িাৰু? িুজাই ক’িৰন িাইৰদউ! 
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 প্ৰাবি – তাবি্ৰ্যা, তুবমৰয়ই খকাৱা... 

 

তাবি্ৰ্যা –  ীৰচট হিৰে িৰৰ্ুিৰ পৰা জমা খিাৱা পানী আৰু আৱজ্নাৰ স্বাভাবৱক পচনৰ ৰ্য ত সৃবষ্ট খিাৱা 

পদাথ্। এই পদাথ্ বিৰশৰ্ খেকবনৰৰ খেকা িয় আৰু খেৰৰকবিৰ  ীৰচট জমা খিাৱা িযৱস্থাত জমা িয়। 

তাৰমাৰন  ীৰচট জমা পদ্ধবতৰ কাম হিৰে আৱজ্নাৰ পচনৰ পােত তাক দক্ষ ভাৰৱ খেৰৰকবিৰ পৰা 

আতঁৰাই খপৰ াৱা। 



 
 

 

দীপাব  – বকন্তু এই িযৱস্থাত বক বক  াৰে িাৰু? 
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 প্ৰাবি – নুযনতম ২ % ো  থকা মাবটত  ীৰচট জমা খিাৱাগক এৰকাতা কুঠৰী িৰনাৱা িয়। এই কুঠৰী 

বি াকত ৰাইজআৰ নামৰ এটা বিৰশৰ্ সজঁুব  আৰু ডুিাৰু পাম্প থাৰক। ইয়াৰ জবৰয়ৰত পচন =শী  দ্ৰিয 

আৰু িৰৰ্ুিৰ পানীৰ বমশ্ৰি আবি এৰকাতা প্ৰধান জমা কুঠৰীগ  আৰি। তাৰতই তাৰ খশাধন িয়।  

 

বিৰৰাজ – খতৰন্ত ইয়াত ভাৰ ব বন টকা পইচাৰ দৰকাৰ িয়। 

 

তাবনয়া – িয়। ই খিে  ৰচী িযৱস্থা। বকন্তু. জনসাধাৰিৰ স্বাস্থযৰ বিতৰ স্বাথ্ত এৰন  ৰচ কবৰিই  াবেি। 

 

ব বপকা – প্ৰাবি িাইৰদউ আপুবন বমৰথন খেেৰ বিৰ্ৰয়ও হকবে । 

 

ড০ প্ৰাবি – িয়। এই খেৰৰকবিৰিাৰত প্ৰচুৰ পবৰমাৰি বমৰঠন খেচ উৎপন্ন িয়। এৰন এটা খেৰৰকবিৰ বিচাপ 

মৰত তাত প্ৰবতবদৰন ১৪  ক্ষয  ন িুট বমৰথন খেে উৎপাদন িয়। এই বমৰথন খেে বিদুযৎ উৎপাদনৰ িাৰি 

িযৱহৃত িয়। মই ভাৰিাঁ আমাৰ ইয়াৰতা আবম এই বদশত আেিাবিি পাৰৰাঁ। 

 

ৰাতু , দীপাব  আৰু ব বপকা- এইৰটা িৰ ভা  কথা। 

 

ৰাতু  – খেৰৰকবিৰ  নন বক িাৰু িাইৰদউ!  

 

তাবনয়া – খেৰৰকবিৰ  ননত খেৰৰকবিৰ পৰা িহুৰতা িযৱিাৰৰৰ্যােয পদাথ্ উদ্ধাৰ িয়। ইয়াত পয়ঁৰ্বষ্ট 

শতাংশৰৰা খিবে িযৱিাৰ কবৰি পৰা মাবট থাৰক।  েৰত থাৰক অনযানয িহুৰতা পদাথ্। তাৰৰ বকেুমান ি’  

বশ , ধাতু, কাঠ, এ বুমবনয়াম, কাচঁ, প্লাবষ্টক, পব ষ্টাইবৰি আৰু অইন িহুৰতা পদাথ্। এইৰিাৰ খেৰৰকবিৰ 

পৰা উব য়াই আৰকৌ িুৱিাৰ কবৰি পৰা ৰ্যায়। 

 

দীপাব  – আৰু ৰ্যবদ সীবমত দিন কৰা িয়? 
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 প্ৰাবি – সীবমত খদািন প্ৰবক্ৰয়াত খভৰ ব বন অসুবিধা আৰে। খসৰয়ৰি সীবমত দিনৰ প্ৰশংে মই অনা 

নাই। 

 

ব বপকা- তথাবপও অকনমান িুজাই বদি খনবক িাইৰদউ? 
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প্ৰাবি – সীবমত দিন হিৰে আৱজ্না দিন কৰা িযৱস্থা। ইয়াৰ পৰা শবি খপাৱা ৰ্যায়। আৱজ্নাৰ পৰা 

শবি খপাৱাৰ িাৰি ইৰয় সকৰ াতগক জনবপ্ৰয় আৰু অবধক িযৱহৃত উপায়। খেৰৰকবিৰ পৰা শবি খপাৱাৰ 

আন প্ৰবক্ৰয়াৰিাৰ হিৰে খেেীকৰি, এন’ৰ’বিক অথিা অগজৱ প্ৰবক্ৰয়া আৰু পাইৰ’ াইবেে। খকবতয়ািা 

বকেমুান খক্ষত্ৰত শবি খনাৰপাৱাগকও সীবমত দিন কৰা িয়। 



 
 

 

ৰাতু  – তথাবপও আৱজ্না দিিৰ বিৰৰাবধতা ইমান খিবেগক বকয় কৰা িয়?? 

 

বিৰৰাজ – কাৰি, পুৰবি কা ত পবৰৰৱশৰ অপকাৰ কবৰি পৰা আৱজ্না বি াক খিৰ ে কবৰ খনাৰ াৱাগক 

দিন কৰা হিবে । ি ত পবৰৰৱশৰ প্ৰদূৰ্ি িাবিবে ।  েৰত  এই কাৰ্য্যত জবড়ত কমী্সক ৰৰা স্বাস্থয িানী 

হিবে । আৰু এই প্ৰবক্ৰয়াত বিদুযৎ  উৎপাদৰনা খিাৱা নাবে । এই প্ৰবক্ৰয়াৰ ি ত এটাই সুবিধা খৰ্য 

আৱজ্না প্ৰায় ৯৫-৯৬ % কবম ৰ্যায়। বপৰে, অক  কবম ে’খ ই খতা নি’ি , তাৰপৰা বকমান িয়-িস্তু 

পুনি্যৱিাৰৰ িাৰি উদ্ধাৰ হিৰে খসইৰটাৰি ডাঙৰ কথা।  েৰত আৱজ্নাৰ িাৰ বকমান খসইৰটাও দক্াৰী। িাাঃ 

িাাঃ ... খসৰয়ৰি খেৰৰকবিৰ আৱশযকতা আৰে আৰু িাাঃ িাাঃ িাাঃ থাবকিও। 
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 প্ৰাবি – অৱৰশয বকে ুবকেু খক্ষত্ৰত সীবমত দিনৰ উপকাবৰতাও আৰে। বচবকৎসা য় খিাৰৰ আৱজ্না আৰু 

অইন বকেুমান বিপদজনক িস্তু আবদৰ খক্ষত্ৰত বিৰ্াি পদাথ্ ধ্বংস কবৰ িাকী আৱজ্না অবত উচ্চ তাপ 

িযৱিাৰ কবৰ ধ্বংস কৰা িয়। 

 

বিৰৰাজ- চাওক! জাপানত ভূবমৰ অভাৱ  ুিাই খিবে। এই ধৰিৰ উচ্চ তাপ িযৱিাৰ কবৰ আৱজ্না ধ্বংস 

কৰা িয়। খডন্মাক্ আৰু চুইৰডনৰ বনবচনা খদশত সীবমত দিনৰ পৰা উদ্ভৱ খিাৱা শবি িহু  পবৰমাৰি 

িযৱিাৰ িয়। ইউৰৰাপ মিাৰদশৰ অইন খদশ সমূিৰতা আৱজ্নাৰ সীবমত দিনৰ পৰা উদ্ভৱ খিাৱা তাপ আৰু 

বিদুযৎ িযৱিাৰ িয়। 

 

তাবনয়া – খসৰয়ৰি খক্ষত্ৰবিৰশৰৰ্ দিন ভা  ি’খ ও, খেৰৰকবিৰ প্ৰৰয়াজন থাবকৰয়ই ৰ্যায়।  

 

ৰাতু  – বকন্তু আবম খেৰৰকবি বি াক উন্নত আৰু কাৰ্য্যদক্ষ কবৰিগ  খচষ্টা কবৰি খনাৱাৰৰা জাৰনা? আৰু 

এটা কথা ... ৰ্যৰধ মৰধ আৱজ্না জমা কৰাৰ িাৰি ভূবম অবধগ্ৰিি কৰাৰটা িন্ধ ি’ি  াৰে! এই খক্ষত্ৰত 

প্ৰশাসনৰ ভূবমকা ৰ্যৰথষ্ট গুৰুত্বপূি্। 

 

ব বপকা – িাৰু নাইৰদউ! .. ৰ্যবদ পৃবথৱীৰ সমস্ত আৱজ্না মিাকাশগ  পবঠয়াই বদয়া িয়? 

 

সকৰ া – (িাঁৰি) মিা-কা-শগ  

 

প্ৰাবি – িাাঃ িাাঃ !! ভা  হকৰে খদই!! বকন্তু পৃবথৱীৰ আৱজ্নাৰ পবৰমাি অকল্পনীয় ভাৰৱ খিবে আৰু ৰৰকট 

উৎৰক্ষপিৰ  ৰৰচা অভাৱনীয়্ভাৰৱ িহুত খিবে... 

 

বদপা ী – তাৰ মাৰন খসই বপৰনও খকাৰনা আশা নাই!! 

 

ব বপকা – েবতৰক আবম এই সমসযাৰ সমাধানৰ িাৰি স্থায়ী বচন্তা কবৰি  াবেি। 

 



 
 

বদপা ী – ইয়াৰতই আবি পৰৰ আৱজ্নাৰ পবৰমাি কৰমাৱাৰ িাৰি আবজৰ মিামন্ত্ৰ, - বতবন ‘R’ ৰ কথা          

আৰু  Reduce, Reuse, Recycle   ..... ( প্ৰবতধ্ববন) 
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 প্ৰাবি – প্ৰশ্নৰটা  ুৰিই দক্াৰী,  ুৰিই প্ৰাসংবেক। এই খক্ষত্ৰত পৰীক্ষাৰ পৰা ঠাৱৰ কৰা খকইটামান সতযৰ 

প্ৰবত আৰপানাৰ াকৰ দৃবষ্ট আকৰ্্ি কবৰি  ুবজৰো। .. তাবনয়া! পুনি্যৱিাৰৰ তথযৰ শ্লাইড  ন ... 

 

তাবনয়া – বদৰো িাইৰদউ! এয়া চাওক ...। খকাৰন পবি ৰ্যাি িাৰু 

 

ৰাতু  – মই িাইৰদউ! .. প্ৰথমৰটা ি’ গে... ( পিাৰ সুৰত) 

 

পুনৰ িযৱিাৰ কবৰ প্ৰস্তুত কৰা কােৰজ খকঁচা মা ৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা কােজৰ তু নাত প্ৰায় শতকৰা খতসত্তৰ 

ভাে িায়ু প্ৰদূৰ্ি কমায়।  

 

দীপাব াৰু ব বপকা – িাপৰৰ িআপ! এয়াৰতা কম সকািৰ কথা নিয়, - এৰক খকাৰি প্ৰায় চাবৰভােৰ বতবন 

ভাে প্ৰদূৰ্ৰিই কমায়। 

 

দীপাব  – বিতীয়ৰটা ি’ গে, (পিাৰ সুৰত) 

 

পুনৰ িযৱিাৰ কৰা এটা প্লাবষ্টকৰ িটৰ  এটা িাল্ব বতবন  ন্টা জ্বব িগ  বৰ্যমান শবি  াৰে, বসমানব বন শবি 

ৰাবি কৰৰ ... আৰু শবি ৰাবি খিাৱা মাৰনই খতা ... 

 

দীপাব  আৰু ব বপকা - ... প্ৰদূৰ্ি কৰমাৱা। 

 

ব বপকা – তৃবতয়ৰটা ি’ গে ( পিাৰ সুৰত) 

 

পুনৰ িুৱিাৰ কৰা কাচৰ িট  এটাই ২৫ বমবনট কবম্পউটাৰ এটা চ ািগ  বৰ্যব বন শবি  াৰে, বঠক 

বসমানব বন শবি ৰাবি কৰৰ। 

 

তাবনয়া – খদব ৰ ৰন...? পুনৰ িযিিাৰত শবি ৰাবি খিাৱাৰ তথযৰিাৰৰ আচ ৰত পুনৰ িযৱিাৰৰ গুৰুৰৎকই 

খদািাৰৰ। 

 

বদপা ী – খতৰন্ত আবম সকৰ া িস্তু বকয় পুনৰ িযৱিাৰ কবৰি খনাৱাৰৰাঁ? 

 

ব বপকা – খসইৰটাৱএই আটাইতগক ভা  কথা ি’ ৰিৰতন! বকন্তু  ৰচৰ বদশৰটাও ভাবিি  েীয়া। 

 

ৰাতু  – ৰ্যবদও পুনি্যৱিাৰৰ বদৰশই সকৰ াৰৰ মত, বকন্তু পুনি্যৱিাৰতগক ভা  এটা পদ্ধবত আবম কবৰি 

পাৰৰাঁ। 



 
 

 

বদপা ী – অ’ ... তাৰমাৰন পুনি্যৱিাৰৰই একমাত্ৰ উপায় নিয়! িাহ্ খিে খিে। 

 

ৰাতু  – পুৰনািু্ৱিাৰতগক কম  ৰচী উপায়ৰটা হিৰে এৰকটা িস্তুৰক ৰ্যইমান পাবৰ খিবে বদনৰ িাৰি িযৱিাৰ 

কৰা। খৰ্যৰন প্লাবষ্টক িট ৰ স বন কাঁচৰ িট , প্লাবষ্টক  খিেৰ স বন কােজৰ খঠাঙা, কাৰপাৰ িা মৰাপাটৰ 

আবদ খিে। ইয়াৰ ি ত এইবি াকৰ িযৱিাৰৰ মযাদ িাবি ৰ্যায়। পুনি্যৱিাৰৰ খক্ষত্ৰত এৰক িস্তু এৰক ৰে 

খৰ্যাোৰ কৰা, ে াই খ াৱা আৰকৌ িস্তুৰটা অইন এটা িস্তু িৰনাৱাগ  িহুৰতা  ৰচ িাবি ৰ্যায়। বকন্তু এই 

বদই ্মযাদী িযৱিাৰৰ িস্তুৰিাৰৰ খক্ষত্ৰত খতৰন নিয়, চাৰিানপানীৰৰ ভা  দৰৰ ধুৰ ই আৰকৌ িযৱিাৰ কবৰ 

থাবকি পাবৰ।  

 

দীপা ী আৰু ব বপকা – আবমৰতা তাৰকই কৰৰা। 

 

ৰাতু  – খিবে ভাৰেই এই কামৰটা কৰৰ িয়, বপৰে ‘বিস্বায়নৰ ভূৰত’ খপাৱাৰ বপেত িহুৰতই খতৰন কবৰিগ  

িাদ বদৰে। খতওঁৰ াকৰ মত ি’  ‘বকনইৰ া –  ুব ৰ া –  াৰ া – খপ াই বদৰ া,’ – মাৰন এক ধৰিৰ 

‘ডাষ্টবিন – খপ্ৰম’ 

 

প্ৰাবি – আচ ৰত এই প্ৰৱনতাই এবতয়া আমাৰ খিবে ভােৰৰই খিমাৰ, - এক ধৰিৰ মানবসক খৰাৰেই িুব ি 

পাবৰ। আচ ৰত প্লাবষ্টকৰ সামগ্ৰবই সস্তা আৰু সু ভ খিাৱাৰ ি ৰতই এৰন ি’িগ  পাইৰে আৰু ... এই 

‘খিমাৰ’ এক ভীৰ্ি মিামাৰীত পবৰিত হিৰে ... 

 

বিৰৰাজ - ... আচ ৰত, এই ‘মাত্ৰ-এিাৰ-িযৱিাৰ- কবৰৰয়ই খপ াই – বদয়াৰ’ মানবসকতা িাি বদি 

খনাৱাবৰৰ , খেৰৰকবিৰ সমসযা খকবতয়াও সমাধান নিয় ... 

 

তাবনয়া – খমাৰ মৰত, এই খক্ষত্ৰত চৰকাৰৰৰা দাবয়ত্ব আৰে। এই খক্ষত্ৰত প্লাবষ্টক উৰদযােৰ সওপৰৰতা বনশ্চয় 

িাধা বনৰৰ্ধৰ প্ৰৰয়াজন আৰে। 

 

ৰাতু  – কথাৰ্াৰ  বঠৰকই! িজাৰত ৰ্যবদ পািগ ৰয় নৰিাৱা িয়, িাধযত পবৰ মানুিৰিাৰ খিবে বদন চ া িয়-

িস্তু, িাচন-িত্ন আবদ িযৱিাৰ কৰাত অভযস্ত হি পবৰি। 

 

প্ৰাবি – এৰকিাৰৰ সঁচা কথা!! .. েবতৰক এবতয়াৰৰ পৰাই আমাৰ অবভৰ্যানত শ্ল’োন ি’িগে ... 

 

িয় – িস্তু - এিাৰ – মাত্ৰ – িযৱিাৰ – কবৰ- খপ াই – বদয়া – অভযাস 

 

িাকীৰিাৰ – তযাে কৰক! তযাে কৰক!! 

 

বিৰৰাজ - ... খিবে বদন চ া িয়-িস্তু িযৱিাৰ কৰাৰ অভযাস ... 

 



 
 

িাকীৰিাৰ - ... েবি খতা ক! েবি খতা ক!! 

 

তাবনয়া - ... খেৰৰকবিৰ মিাবিপদৰ পৰা ৰক্ষা পািৰ িাৰি আৱজ্নাৰ পবৰমাি 

 

িাকীৰিাৰ - ... কম কৰক! কম কৰক!! 

 

ৰাতু  - ... তাৰ িাৰি ... বতবন ‘  ’ ৰ মূ মন্ত্ৰক জীৱনত .. 

 

িাকীৰিাৰ - ... অপবৰিাৰ্য্য কবৰ খতা ক! অপবৰিাৰ্য্য কবৰ খতা ক!! 

*********************************************************** 

প্ৰশ্ন  

 

১. এই  ণ্ডৰটাত উৰল্ল  কৰা বতবনতা R  বক বক ? 

 

- Reduce, Reuse, Recycle 

 

২. সীবমত দিনক বিৰশৰ্গক বক খক্ষত্ৰৰ আৱজ্নাৰ িাৰি িযৱিাৰ কৰা িয়? 

 

- বচবকৎসা য়ৰ আৱজ্না আৰু বিবভন্ন দূবৰ্ত আৱজ্নাৰ খক্ষত্ৰত। 

 

************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


