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(ৰাহতপুোৰ ঘৰুো পহৰৱেশ)
খেউতা – িীৱৰণ, অ’ িীৱৰণ … উঠ, ইমান খেহৰলল শুই থ্াকৱন। খমামাৱয়ৰ আহিব নিয়, খতওঁ আহি
খতাক হবচনাত পাৱল, বৰ খবয়া পাব। বনযাই মু -িাত ধুই পঢ়া খেবুলত বহিৱেই। উঠ, আৰু খেহৰ
নকহৰহব।
মা – বাবা উঠ, আি। মদুল মামা আহি পাৱলই।
( আোইৱকইজন দ্ৰহয়িং ৰুমলল আৱি। হে.হভ. খো চহল থ্াৱক। হেহভৰ পেদাত সাগৰ-মিাসাগৰৰ হবষৱয়
এজৱন ভাষণ হে থ্কা খে া যায়।)
বনযা – মামা, তুহম ভাল সময়ৱতই আহি পাইো। হেহভত সাগৰৰ কথ্া চহল আৱে। তুহম খযাো বেৰ
অৱেহলয়ালল যাওঁৱত মিাসাগৰ অহতক্ৰম কহৰহেলা নিয়, খকৱন মাহগহেল খকাোৱচান।
িীৱৰণ – হবমাৱনৱৰৱি হগহেৱলা। খকৱন লাহগব আৰু!
খেউতা – খে তিঁৱত কথ্া পাত। ভাল কথ্া ওলাইৱে। বনযা, তই খসই খলাবৱো হল নান হকয়। মদুৱল
কথ্াৱবাৰ ভালেৱৰ বুজাই হেব।
(মাৱক লুহচ-ভাহজ হল খসাঁমাজৰ খেবুলত থ্য়হি।)
মদুল – বাইৱেৱে লুহচ-ভাহজ আহনৱলই।

মা – ি’ব খে, া। ইিঁৱত খেওবাৱৰ ৰাহতপুো লুহচ-ভাহজ াৱয়ই।
বনযা – এইৱবাৰ াই াই কথ্া পাহত বৰ ভাল লাহগব, নিয়ৱন মামা?
িীৱৰণ – মামা, সাগৰ – মিাসাগৰ সম্বৱে খমাৰ জ্ঞান খতৱনই সীহমত। স্কুলৰ পাঠযপুহথ্ত খয অলপ
পহঢ়হেৱলা, তাৰ হপেত আৰু এৱকা পঢ়া নাই।
মদুল – তুম হঠৱকই হকো। সাগৰ – মিাসাগৰ খয পহথ্েীৰ পহৰৱবশত গুৰুত্বপূণদ ভূহমাকা পালন কহৰ
আহিৱে, খসই কথ্াৰ প্ৰহত আহম এহতয়াও হবৱশষ মৱনাৱযাগ হেয়া নাই।
বনযা – (খলাবৱো ঘূৰাই) মামা, আহম খয খকইবা ৱনা মিাসাগৰৰ কথ্া কওঁ, খলাবৱোত খেহ ৱো –
আোইৱক ন মিাসাগৰ লগ লাহগৱয়ই আৱে খেৱ ান।
মদুল – তুহম সহঠক কথ্াৱক হকো। প্ৰশান্ত মিাসাগৰ, আেলাহিক মিাসাগৰ, ভাৰত মিাসাগৰ, উত্তৰ বা
আকদহেক মিাসাগৰ, েহক্ষণ মিাসাগৰ – এই আোইৱক ন মিাসাগৱৰ লগ লাহগ মিাৱেশ খকই নৰ
খকউকাৱষ হবশাল জলমণ্ডলৰ সহি কহৰৱে। এই মিাসাগৰৱবাৰ হবহচত্ৰ প্ৰাণী আৰু উহিেৰ ভঁৰালস্বৰূপ।
এই হবষৱয় সাধাৰণ ৰাইজৰ লগৱত োত্ৰ – োত্ৰীসকৱলও ভালেৱৰ জনাৱো েৰকাৰ।
খেউতা- (কাঁি মাহৰ খসামাই আৱি) মদুল, সলুদ্ৰহবজ্ঞান সম্বৱে তুহম বহু কথ্াই জানা। তুহমৱতা খসই
হবষয়ৱত উচ্চ হশক্ষা লাভ কহৰো। খকাোৱচান বাৰু – হেহম মােৰ েৱৰ খসই বৃ্িৎ প্ৰাণীৱবাৰ সমুদ্ৰত
খকৱনলকৱনা বহতদ থ্াৱক।
িীৱৰণ – মৱয়া সামাক খসই কথ্াৱোৱক খসাৱধা বুহল ভাহব আহেৱলা।
বনযা – আঃ ভৱয়ই লাৱগ! খসই খয নীলা হেহম, মাৱন Blue Whale ৰ খলামিষদক কাহিনীৱবাৰ!
মদুল – (মদু িাঁহিৱৰ …) হেহম হিৱে পহথ্েীত এহতয়াললৱক খপাো প্ৰাণীৱবাৰৰ হভতৰত সবদবৃ্িৎ। হেহমৰ
প্ৰজাহতৱবাৰৰ হভতৰত নীলা হেহম আোইতলক ডাঙৰ। ই যৱথ্ি েীঘল িয়। ১৫ জন মানুৱি ইজনৰ ভহৰত
হসজৱন মূৰ হথ্ েীঘলীয়ালক শুই হেৱল হযমান ি’ব, নীলা হেহম এোৰ হেঘদও হসমান ি’ব। এৱকাো নীলা
হেহমৰ ওজন ১৩০ েন পযদযন্ত িয়।
বনযা, তুহম খয সুহধহেলা হেহম মাৱেৱনা হক ায় - … তুহম হনশ্চয় ভাহবো খয ইমান ডাঙৰ হেহমৱয় হনশয়
হকবা ডাঙৰ প্ৰাণীক ভক্ষন কহৰব। হপৱে, জাহল আচহৰত ি’বা খয ইয়াৰ প্ৰধান ােয হিৱে হক্ৰল (
Krill)। ই এহবধ ক্ষুদ্ৰ সাগৰীয় প্ৰাণী। েহক্ষন মিাসাগৰত এই হবধ প্ৰাণী খবহেলক খপাো যায়। এো নীলা
হেহমৱয় হেহনক ৪ (চাহৰ) খকৌহেমান হক্ৰল ভক্ষণ কৱৰ। এইহ হনৰ ওজন িাতী এোৰ ওজনতলক খবহে
ি’ব।

িীৱৰণ আৰু বনযা – আঃ, সঁচা হকো খন মামা?
মদুল – হেহম মােৰ হবষৱয় পহঢ়ৱল এইৱবাৰ কথ্া সিৱজ বুহজ পাবা। মাউহদ্ৰক প্ৰাণীৱবাৰৰ আচৰণ –
হবচৰণ সম্বেীয় কথ্াৱবাৰ সঁচাই বৰ আৱমােজনক। হপৱে, মই এহতয়া খতামাৱলাকক এো কথ্াৱি ক’ব
ুহজৱো।
িীৱৰণ আৰু বনযা – হক কথ্া?
(এৱনৱত মা খসামাই আৱি)
মা – এহ্ , কথ্াৰ মিলা মাহৰ লুহচহ হনৱক খশষ কহৰব পৰা নাই? এই চাি খলাো, খেহৰ কহৰৱল ঠাণ্ডা হিম
যাব হকন্তু।
মদুল – (িাতত চািৰ কাপ হল) এো কথ্া ভাবাৱচান – সাগৰৰ অহত গভীৰ অিংশৰ পানীভাগত ওপৰৰ
হবশাল পানীভাৱগ হক ধৰণৰ খিঁচা হেব পাৱৰ। অনয এো কথ্া – সাগৰপষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ ১৫০ হমোৰমান
গভীৰতাললৱি সূযদযৰ খপািৰ খসামাব পাৱৰ। তাৰ পৰা তললল সম্পূণদ এোৰ। অথ্দাৎ গভীৰ সাগৰৰ
পানীভাগ অতযন্ত চাপ আৰু অন্ধ্কাৰ অেস্থাত থ্াৱক। খতৱন পানীভাগত উষ্ণতাও আৱপহক্ষক ভাৱে কম।
এই ধৰণৰ পহৰৱেশত বহত্তদ থ্াহকব পৰা প্ৰানী আৰু উহিেৱি খকেল গভীৰ সমুদ্ৰত খপাো যায়।
িীৱৰণ – িয়ৱতা, খতৱনকুো পহৰৱেশৱতা খয জীে থ্াহকব পাৱৰ, ভাহববই খনাোহৰ।
বনযা – সাগৰ মিাসাগৰৰ হসমান গভীৰতাৱতা খয প্ৰানী থ্াহকব পাৱৰ, জনাই নাহেৱলা।
খেউতা – ( আনৱেৱৰ খসামাই আৱি) খকন চহলৱে? বনযাই অেৱশয হঠৱকই হকৱে। হপৱে, আহম
মানুিৱবাৱৰা জাৱনা এক ধৰণৰ সমুদ্ৰৰ তহলত থ্কা নাই? হকয়, পহথ্েী নৰ বায়ুৰ সমুদ্ৰৰ তহলত আহম
জীেকূৱলা খেৱ ান জীয়াই আৱো। খন হক খকাো মদুল?
বনযা – খেউতাৱয়া খয কয়! বায়ুৰ সমুদ্ৰক পানীৰ সমুদ্ৰৰ লগত তুলনা কহৰব পাহৰ জাৱনা?
মদুল – খতৱ ৱত সিজৱত বুজইব পৰালক যুহিসিংগত ভাৱেই কথ্াৱো হকৱে। বায়ুমণ্ডলৰ হভতৰত আহম
খকৱনলক জীয়াই আৱো, খসইৱোও হবচাৰ কহৰব লগীয়া কথ্া। হপৱে, অনয এো কথ্াললৱি মই
খতামাৱলাকৰ েহি আকষদণ কহৰব ুহজৱো।
িীৱৰণ – কওঁকৱচান বাৰু?
বনযা – হকবা আৱমােজনক কথ্া খনহক?

খেউতা – মিাসাগৰৰ সকৱলা কথ্াই আৱমােজনক। খমামাৱয়ৰৰ পৰা কথ্াৱবাৰ ভালেৱৰ বুহজ ল। …
মদুল, তুহম বিা। মই অকণমান নামঘৰৰ ফাৱল ওলাই যাওঁ।
মদুল – যাওঁ বাৰু। মৱয়া খসানকাৱল যাব লাহগব।
বনযা – মদুল মামা, খসইৱো নি’ব হকন্তু। দুপৰীয়া ভাত – চাত াইৱি যাব পাহৰবা। আমাৰ আৱকৌ
বহুৱতা বুহজব লগীয়া আৱে।
িীৱৰণ – আপুহন নতুন হকবা এো ক’ব ুহজহেল নিয়।
মদুল –িয়। মই তপ্তজলীয় হেদ্ৰৰ কথ্া ক’ব হবচাহৰৱো। ইিংৰাজীত ইয়াক hydrothermal vent
বুহল খকাো িয়। এইৱো এৱন এো প্ৰহক্ৰয়া হযৱয় সমুদ্ৰৰ গভহইৰ জলভাগৰ শীতলতা হকেু পহৰমাৱণ
ি’খলও হ্ৰাস কৱৰ। সাগৰতহলত থ্কা হেদ্ৰ বা ফাঁৱেৱৰ পহথ্েীৰ অন্তভদাগৰ উত্তাপ হনগদত হি পানীভাগৰ
উষ্ণতা বহি কৱৰ। আমআৰ স্থলভাগত খয উষ্ণ পানীৰ প্ৰস্ৰেন – hot water spring - আৱে, হঠক
খতৱনলক সাগৰ-মিাসাগৰৰ তহলভাগৱতা উষ্ণ পানীৰ ওপৰমুো প্ৰাোি পহৰলহক্ষত িয়।
িীৱৰণ – তাৰ মাৱন আমাৰ নামবৰ িাহবত থ্কা গৰম পানীৰ উঁিৰ েৱৰ –।
বনযা – োো, খযাো বেৰ খয আহম হগ চাইহেৱলা, খসইৱোৰ কথ্া হকো খনহক?
িীৱৰণ – অ’, খসইৱোৰ কথ্াৱক হকৱো।
মদুল – িয়, কথ্াৱো প্ৰায় খতৱনকুোই। খসই উষ্ণ হনগদমনত পহথ্েীৰ অভযন্তৰৰ পৰা মাহণকজাতীয় পোথ্দ
ওলাই আৱি আৰু খসইৱবাৱৰ জলভাগত অনুজীেৰ সহি আৰু বহিত সিায় কৱৰ। খসইৱবাৰ অনুজীেক
আৱকৌ ডাঙৰ জীেই ভক্ষণ কৱৰ। এইেৱৰ তপ্তজলীয় হেদ্ৰ থ্কা সাগৰৰ তহলৰ জলভাগত জীেৰ হস্থহত
আৰু প্ৰাধাণয বহি পায়।
বনযা – মদুল মামা, খতামাৰ কথ্াৱবাৰ শুহন আমাৰ ওচৰৰ হবল নৰ কথ্া মনলল আহিৱে। খসইৱোও এো
জলাশয়। তাৱতা মােৱক ধহৰ হকমানৱবাৰ খয জীে আৱে। এবাৰ হবল নলল হগ আৱিা বলক। ধুহনয়ালক
পদুম ফুল ফুহল আৱে।
িীৱৰণ – হঠৱকইৱতা, বনযাই ভাল প্ৰস্তাে আগবঢ়াইৱে। খসইফাৱল ওলাই গ’খল ভাৱলই লাহগব। মুকহল
পহৰৱেশত এৱন ধৰণৰ কথ্া পাহতৱল বৰ ভাল লাহগব। ৰ’বআ, মা খেউতাক হক আৱিা।
( হতহনও গােঁলীয়া বাৱেৱৰ হবল নলল আগুোয়)

বনযা – (কাষৰীয়া িাহবলল আঙুহলয়াই) মামা, এই খয হবেহিন্ন ধৰণৰ বন, খজাৱপািা আহেৱৰ এই সৰু
িাহব নৰ সহি হিৱে, সাগৰৰ তহলৱতা খবাৱল এৱন ধৰণৰ িাহব আৱে – কথ্াৱো সঁচাৱন?
মদুল – বনযা, তুহম এো ওহত গুৰুত্বপূণদ কথ্া উহলয়াইো। স্থলভাগৰ খল ীয়ালক সাগৰ – মিাসাগৰৱতা
এক ধৰণৰ অৰণয আৱে। পানীত হনমহিত, অথ্দাৎ বুৰ হগ থ্কা অৰণয। খশলাই জাতীয় উহিেৰ অৰণয,
ইিংৰাজীত ইয়াক Kelp forest বুহল খকাো িয়। এইৱবাৰ উহিৱে এক ধৰণৰ হশপাৱৰ সাগৰৰ তহলত
ামুহচ ধহৰ থ্াৱক আৰু পাৱতৱৰ হসৱত ওপৰলল বাহঢ় আৱি। খসইৱবাৱৰই পানীৰ তলত ঘন অৰণযৰ ৰূপ
লয়। তাৱত মােৰ লগৱত নানা প্ৰজাহতৰ সামুহদ্ৰক প্ৰানীৱয় হবচৰণ কৱৰ।
িীৱৰণ – আমাৰ হবলৱবাৰৱতা খেৱ ান পানীৰ তলত ক্ষুদ্ৰ ৰূপত ি’খলও খশলাই জাতীয় উহিেৰ অৰণয
খে া যায়, নিয়ৱন মামা?
মদুল – তুহম হঠৱকই হকো। সাগৰ- মিাসাগৰৰ খক্ষত্ৰৱতা ৯০ শতািংশতলকও অহধক উহিে মূলতঃ খশলাই
জাতীয়। এইৱবাৰ হনম্ন াপৰ অপুষ্পক উহিে। এইৱবাৰৰ খবহেভাৱগই পানীত ওপহঙ থ্কাৰ েৱৰ থ্াৱক।
িীৱৰণ – মামা, হযহেনা বৰৰ কাগজত পহঢ়বলল পাইহেৱলা – সাগৰত থ্কা প্ৰবাল পাচীৰৱবাৰ খবাৱল
প্ৰেূষণৰ কবলত পহৰৱে।
বনযা – হক প্ৰবাল প্ৰাচীৰৰ কথ্া হকো মামা?
মদুল- শুনা, প্ৰবাল এহবধ সাগৰীয় প্ৰানী। ইিংৰাজীত ইয়াক Coral বুহল খকাো িয়। এক হবৱশষ
সামুহদ্ৰক পহৰৱেশত এই প্ৰানীৱবাৰৰ জন্ম আৰু বহি িয়। প্ৰবালৱবাৱৰ সাধাৰণৱত েল বাহে থ্াৱক।
খসইৱবাৰ মহৰৱল তাৰ কহঠন খ ালাৱবাৰ জমা হি হি দ্বীপৰ ৰূপ লয়। উপকূলৰ সমান্তৰাললক অগভীৰ
সাগৰত গহঢ় উঠা এৱন েীঘলীয়া প্ৰবাল দ্বীপক প্ৰবাল প্ৰাচীৰ খবাৱল।
বনযা – বুহজৱলা, হপৱে, প্ৰবালৱবাৱৰৱনা সাগৰত হক াই জীয়াই থ্াৱক?
মদুল – সাগৰত প্ািংকেন নামৰ এহবধ ক্ষুদ্ৰ জীে থ্াৱক। এই প্ািংকেনৱবাৰৱক ােয িইচাৱপ বযেিাৰ
কহৰ প্ৰবালৱবাৰ বহত্তদ থ্াৱক। খসৱয়ৱি সাগৰ- মিাসাগৰৰ প্ািংকেন খবহেলক থ্কা অিংশৱবাৰতৱি প্ৰবালৰ
প্ৰাধানয খবহে। সাগৰৰ পানী প্ৰেূহষত ি’খল প্ািংকেন আৰু প্ৰবাল দুৱয়া হবধৱৰ হস্থহত আৰু বহি বযািত
িয়। লগৱত প্ৰবাল প্ৰাচীৰৱবাৰত থ্কা মাে আৰু অনয জীেৰ হবহচত্ৰযও হ্ৰাস পাবলল ধৱৰ। সাম্প্ৰহতক
কালত মিাসাগৰৰ পানীৰ উষ্ণতা বহিৰ লগৱত প্ৰবাল পাচীৰৱবাৰত মানুিৰ বাহঢ় অিা হক্ৰয়া – কলাৱপ
ইয়াৰ যৱথ্ি ক্ষহতসাধন কহৰৱে।
িীৱৰণ – এই মিাসাগৰৱবাৰৰ পহৰৱেশৰ কথ্া ভাহবৱল আচহৰত লাৱগ। পহথ্েীৰ পাঁৱচা ন হবশাল
মিাসাগৱৰ হক খয এক ৰিসযময় পহৰৱেশৰ সহি কহৰৱে! ভয় লাৱগ – মানুৱি মিাৱেশৱবাৰৰ েৱৰ
ভহেশযৱত মিাসাগৰৱবাৰৱৰা ক্ষহত সাধন কহৰব খনহক?

বনযা – ইমান সিজ নিয় খেই োো, পহথ্েীৰ উপহৰভাগৰ প্ৰায় চাহৰভাগৰ হতহনভাগ খেৱ ান মিাসাগৱৰই
আেহৰ আৱে। মিাৱেশৱবাৰত থ্কা আমাৰ েৱৰ মানুিৱবাৱৰৱনা হবশাল মিাসাগৰৱবাৰৰ হসমান ক্ষহত
কহৰব পাহৰবৱন?
মদুল – ( আনে প্ৰকাশ কহৰ) িীৱৰণ, বনযা – খতামাৱলাৱক এো অহত গুৰুত্বপূণদ হবষয় উত্থাপন কহৰো।
হঠৱকইৱতা, মানুৱি জাৱনা ইমান হবশাল মিাসাগৰৰ ক্ষহত সাধন কহৰব পাহৰব?
শুনা … খগাৱেই খকই ন মিাসাগৰ আৰু তাৰ উপকূলীয় অঞ্চলৱবাৰ খে াৰ খসৌভাজ্ঞ যহে খতামাৱলাকৰ
খকহতয়াবা ঘৱে, খতহতয়াি’খল হনশ্চয় উপহ্ধধ কহৰব পাহৰবা এই প্ৰশ্নৰ তাৎপযদয সম্বৱে।
বনযা – মামা, এইহ হনৱত এো কথ্া খমাৰ মনলল আহিৱে। আমাৰ এই নেীৱবাৰ হব হগ খশিত সাগৰত
পহৰৱে। নেীৱবাৰ খকেল খয পানীৱি কহঢ়য়ায়, এৱন নিয়, নানা ধৰণৰ খগে, জাবৰ-খজাঁথ্ৰ আৰু আহম
খপলাই হেয়া প্াহিকৰ খবগৱবাৱৰা খেৱ ান নেীৱয় কহঢ়য়াই হন সাগৰত খপলায়।
িীৱৰণ – খকেল খসয়াই জাৱনা? সাগৰ-মিাসাগৰৰ মাৱজৱৰ খযাো বিৎ মালবািী জািাজৱবাৰ, াৰুো
খতল কহঢ়ওো জািাজৱবাৰ আৰু যুি জািাজৱবাৱৰ জাৱনা সাগৰ-মিাসাগৰৰ কম ক্ষহত সাধন কৱৰ?
মদুল - … খতামাৱলাৱক ইমানৱবাৰ কথ্া জানা বুহল মই ভবাই নাহেৱলা। খমাৰ বৰ ভাল লাহগৱে খয
খতামাৱলাক মিাসাগৰৰ পহৰৱেশ সম্বৱে হকেু ি’খলও সৱচতন। এই সজাগতা আৰু বঢ়াব লাহগব।
… শুনা, পহথ্েীৰ খবহেভাগ মানুি এহতয়াও নেী উপতযকা আৰু সাগৰৰ উপকূল অঞ্চলত খকহিভূত হি
আৱে। পহথ্েীৰ মুঠ জনসিং যাৰ প্ৰায় ৪৪ শতািংশৱি (44%) সাগৰৰপৰা মাত্ৰ ১৫০ হকল’হমোৰৰ হভতৰৰ
উপকূলীয় অঞ্চলত বসহত কহৰ আৱে। এওঁৱলাকৰ প্ৰভাব কাষৰীয়া সাগৰত প্ৰক্ষভাৱে পৱৰ। উপকূলৰ
ওচৰৰ সাগৰৰ জলভাগ অগভীৰ। সাগৰ-মিাসাগৰৰ আৱপহক্ষকভাৱে অগভীৰ অিংশৱত জীেৰ হস্থহত
সবল। এৱন অগভীৰ অিংশৱবাৱৰ মুঠ জলভাগৰ প্ৰায় ৭ শতািংশ (7%) আগুহৰ আৱে। এইৱবাৰৱতই
হব যাত মৎসযৱক্ষত্ৰৱবাৰ হসচঁৰহত হি আৱে।
িীৱৰণ – পহথ্েীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মিানগৰৱবাৱৰা খেৱ্সান উপকূল অঞ্চলৱত অেহস্থত।
বনযা – আমাৰ গুোিােী মিানগৰৰ আবজদনাৱবাৰ ভৰলু হন নলল খযাোৰ েৱৰ উপকূলীয় নগৰৱবাৰৰ
আবজদনাৱবাৱৰা ওচৰৰ সাগৰলল যায় খনহক?
মদুল – খসইৱোৱেৱতা ডাঙৰ সমসযা। উপকূলীয় জলভাগৱত মানুিৰ প্ৰভাে সবাৱতালক খবহে। জনবসহত
আৰু উৱেযাগৰপৰা হনগদত খপলনীয়া দ্ৰবযৱবাৱৰ কাষৰ সাগৰৰ পানী প্ৰেূহষত কৱৰ।
… তদুপহৰ খগালকীয় উষ্ণতা বহিৰ ফলত ক্ৰৱম উহঠ অিা সাগৰপষ্ঠ, ঘুণদীবতাি আৰু েুনাহমৰ েৱৰ
ভয়াবি সাগৰৰ খ ৌৱে উপকূল অঞ্চলৱক আক্ৰান্ত কৱৰ। … অেৱশয উপকূলীয় এৱলকাত থ্কা খমনগ্ৰ’ভ
নামৰ হবৱশষ এহবধ অৰণযই সাধাৰণৱত উপকূলভাগক ধ্বিংসকাৰী খ ৌৰ পৰা ৰক্ষা কৱৰ। হপৱে, খসই
অৰণযও সম্প্ৰহত মানুিৰ অতযাচাৰৰ বহল হিৱে। উপকূলীয় খমনগ্ৰ’ভ অৰণয প্ৰায় নৱিাোৰ েৱৰই হিৱে।

বনযা – এই সমসযাৱবাৰৰ সমাধান নাই খনহক মামা?
িীৱৰণ – সমাধান হনশ্চয় ওলাব। মানুৱি হযেৱৰ সমসযাৰ সহি কৱৰ, খসইেৱৰ সমসযাৰ সমাধাৱনা কহৰব
পাৱৰ। তাৰ বাৱব লাহগব ইচ্ছা, একাগ্ৰতা আৰু োয়বিতা।
মদুল – িীৱৰণ, তুহম হঠৱকই হকো।
বনযা – মই এো কথ্া কওঁ মামা। সমসযাৱবাৰ সমাধান কহৰবলল খযাোৰ আগৱত আহম খসইৱবাৰ ভালেৱৰ
বুহজব লাহগব। মিাৱেশ আৰু মিাসাগৰৰ মাজৰ সম্পকদৱনা হক? পহথ্েীৰ জলবায়ুৰ ওপৰত মিাসাগৰৰ
প্ৰভাে হক? মিাসাগৰৰ পৰা েূলৰত থ্কা আমাৰ েৱৰ মানুিৰ এই খক্ষত্ৰত এৱকা কৰণীয় নাই খনহক?
মদুল – বনযা, তুহম খেৱ ান িীৱৰণতলকও এৱ াপ আগবাহধ হগ কথ্াৱবাৰ হকো। সমসযা সমাধানৰ প্ৰহত
খতামাৱলাকৰ েৱৰ সকৱলাৱৰ আগ্ৰি জহন্মৱল সমাধান হনশ্চয় ওলাব। আহম এই খক্ষত্ৰত সৱচতন ি’ব
লাহগব। আমাৰ খকাৱনা কাম – কাৱজই যাৱত মিাসাগৰৰ পহৰৱেশ নি নকৱৰ, তাৰ প্ৰহত আহম লক্ষয
ৰাহ ব লাহগব।
… এই মাত্ৰ খয মই খমনগ্ৰ’ভ অৰণযৰ কথ্া ক’খলা – খসই অৰণয হজে- হবহচত্ৰযৰ খক্ষত্ৰত বৰ চিক।
মিাৱেশ আৰু মিাসাগৰৰ সিংগমস্থহলত গহঢ় উঠা এই হবধ অৰণয আহম সিৱজ সিংৰক্ষণ কহৰব পাৱৰা।
হকন্তু দু ৰ হবষয় খয তাত থ্কা উহিেৱবাৰ আহম যৱধ মৱধ নি কৱৰা। আমাৰ খপলনীয়া দ্ৰবযৱবাৰ
খসইৱবাৰৱত হনৱক্ষপ কৱৰা। তদুপহৰ, উপকূল অঞ্চলত মানুিৰ হক্ৰয়া-কলাপ বহি হি অিাৰ ফলত
উপকূলীয় পহৰৱেশ বহধদত িাৰত নি ি’ব লাহগৱে।
িীৱৰণ – িয়ৱতা, ভাহবৱলই ভয় লাৱগ। আমাৰ খপলনীয়া দ্ৰবযৱবাৰ হন-নলাৱৰ সোয় সাগৰললৱয় হগ
থ্াৱক, খতহতয়াি’খল সাগৰৰ পহৰৱেশৰ এহেন হক অেস্থা ি’ব!
মদুল – সাগৰ-মিাসাগৰ পহথ্েীৰ সামহগ্ৰক পহৰৱেশৱৰ অিংশ মাৱথ্ান। মিাসাগৰৰ পহৰৱেশৰ খনহতবাচক
পহৰবতদন ঘহেৱল তাৰ প্ৰভাে মিাৱেশৰ ওপৰৱতা পহৰব। এই খয, খগালকীয় উত্তাপ বহিৰ কথ্া হক থ্কা
হিৱে, তাৰ ফলৱতই খেৱ ান সাগৰপষ্ঠ ওপৰলল উহঠ আহিব ধহৰৱে। সাগৰপষ্ঠ ুুহঠ আহিৱল উপকূলভাগ
ক্ৰৱম পানীত বুৰ নাযাব জাৱনা?
বনযা – খতহতয়া সাগৰৰ পাৰৰ নগৰ- মিানগৰৱবাৰৰ হক অেস্থা ি’ব?
মদুল – খসই কাৰৱনইৱতা আহম সকৱলা খক্ষত্ৰৱত সাবধান ি’ব লাৱগ। আহম হযৱবাৰ কাম কৱৰা,
খসইৱবাৰ পহৰৱেশতন্ত্ৰৰ হভতৰৱত কৱৰা। পহৰৱেশত খসইৱবাৰৰ হক্ৰয়া – প্ৰহতহক্ৰয়া আৱে। আমাৰ খকাৱনা
কাম-কাৱজ যাৱত ওচৰৰ নেী ন বা হবল নৰ পহৰৱেশ নি কহৰব খনাোৱৰ, তাৰ প্ৰহত আহম সজাগ ি’ব
লাহগব। আমাৰ খপলনীয়া দ্ৰবযৱবাৰ ভালেৱৰ খেণী হবভি কহৰ আহম খসইৱবাৰৰ পুনৰ বযেিাৰৰ বযেস্থা
কহৰব খনাোৱৰাৱন? প্াহিকৰ েৱৰ পোথ্দৱবাৰ সিৱজ Recycle, অথ্দাৎ পুনৰ বযেিাৰ কহৰব পাহৰ।

খপলনীয়া হজহেক পোথ্দৱবাৰ অহত সিৱজ পচন সাৰ বা ইেনলল ৰূপান্তহৰত কহৰব পাহৰ। মুঠৱত,
খসইৱবাৰ আহম খপাৱন খপাৱন হন-হবল-সাগৰলল খঠহল হেয়া উহচত নিয়।
… মিাৱেশৰ পহৰৱেশতন্ত্ৰৰ ভাৰসময ৰক্ষা কৰাৰ লগত মিাসাগৰ সুৰক্ষা ওত-খপ্ৰাতভাৱে জহিত হি
আৱে। আহম মানুিৱবাৰ পহৰৱবশতন্ত্ৰৰ শহিশালী অিংশীোৰ। আমাৰ ওপৰৱত পহথ্বীৰ পহৰৱেশৰ
ভহেষযত প্ৰধানলক হনভদৰ কহৰৱে।
বনযা – মামা, কথ্াৱবাৰ বৰ ভাল লাহগৱে। তুহম হকন্তু আৰু এহেন আহিব লাহগব। মই মিাসাগৰৰ হবষৱয়
আৰু পহঢ়ম। Internet ৰ খযাৱগহেও তথ্য সিংগ্ৰি কহৰম আৰু বহুৱতা প্ৰশ্ন হল খতামালল হৰ থ্াহকম।
তুহম আহিব লাহগব হকন্তু।
িীৱৰণ – বনযাই হঠৱকই কহপৱে। মৱয়া এই হবষৱয় হনজৱক সাজু কহৰম। বেু – বােেৱকা ক’ম। … হপৱে
… দুপৰীয়া হি আহিল। মাঁিৱত হচন্তা কহৰব। ঘৰলল খযাোই ভাল ি’ব খনহক মামা?
মদুল – অ’, হঠৱকইৱতা। মৱয়া খসানকাৱল যাব লাহগব। ব’লা।
************************************************************
প্ৰশ্ন/ প্ৰস্তুহত – ড০ শযামা প্ৰসাে শমদা
১. হতহম মােৰ প্ৰধান ােয হক?
- হক্ৰল নামৰ এহবধ ক্ষুদ্ৰ সাগৰীয় প্ৰানী।
২. উপকূল অঞ্চলক সাগৰীয় খ ৌৰপৰা ৰক্ষা কৰা অৰণযহবধ হক?
- খমনগ্ৰ’ভ বা সুেৰবনী অৰণয।
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