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বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক --  িিনক্ষম বিকাশ … 

 

খণ্ড -- ৩২   

 

বিষয় – মৰুভবূম ৰৰাধ কৰৰা আিক ...                         ড০ অপৰ্ণা িজুৰিৰুৱা 

 

মূল চবৰত্ৰ সমূি  

 

১. বনমণাবল ৰেৱী                  প্ৰধান বশক্ষবয়ত্ৰী  ৫০ িছৰ িয়স 

২. গৰজন ৰায় ৰচৌধৰুী           সিকাৰী বশক্ষক  ৪৮ িছৰ িয়স 

৩. লবলত োস    গাও ঁপঞ্চায়তৰ মুবখয়াল ৬০ িছৰ িয়স 

৪.  ড০ ৰৰমশ চন্দ্ৰ িৰুৱা  কবৃষ বিৰশষজ্ঞ   ৪৫ িছৰ িয়স 

৫. ৰৰমন ৰডকা    ৰখবতয়ক   ৩৫ িছৰ িয়স 

৬. মনচৰু আবল   ৰখবতয়ক   ৩২ িছৰ িয়স 

৭. অবনমা    ছাত্ৰী    ১৮ িছৰ িয়স 

৮. মুবছণো    ছাত্ৰী    ১৮ িছৰ িয়স 

 

 

নাটকৰ আৰম্ভবন (প্ৰথম েশৃয) 

 

( িৰৰপটা বজলাৰ এখন গাৱৰঁ স্কলু। বশক্ষা – েীক্ষাৰ ৰক্ষত্ৰত স্কলুখনৰ এটা বিৰশষ নাম আৰছ। স্কলুখনৰ ছাত্ৰ 

–ছাত্ৰীৰয় ৰমবিক পৰীক্ষাত সোয় ভাল ফল ৰেখৱুাই আবিৰছ। এই ৰক্ষত্ৰত বশক্ষক – বশক্ষবয়ত্ৰী সকলৰ 

অবৰিৰ্াও যৰথষ্ট। বকন্তু ৰযাৱাকাবল িাতবৰ কাকতত খিৰৰটা পঢ়াৰ পৰাই বনমণাবলৰয় িৰ বচবিত হি ৰতওৰঁ 

স্কলুৰ ৰকাঠাত িবি আৰছ। স্কলু আৰম্ভবৰ্ৰ ঘন্টা িজাৰ শব্দ বেি পাৰৰ। অলপ ৰকালািৰলা ি’ি। এৰনৰত 

গৰজন ৰায়ৰচৌধৰুী ৰতওৰঁ ৰকাঠালল ৰসামাই আবি ক’ি -) 

 

ৰায়ৰচৌধৰুী – িাইৰেউ! আপবুন ৰমাক মাবতৰছ িবুল চবকোৰৰ ক’ৰল, িয় ৰনবক? 

 

বনমণাবল – িয় বেয়ক। কাবলৰৰ পৰা মই এটা কথা হল বচবিত হি আৰছা। 

 

ৰচৌধৰুী – বক কথা িাইৰেউ! 

 

বনমণাবল – কাবল আমাৰ অসমৰ এখন িাতবৰ কাকতত পবঢ়ৰলা ৰয, ৰেশৰ ২২৫ খন বজলাত খৰাাংৰ আশাংকা 

কৰা হিৰছ। এই বজলা সমূিৰ বভতৰত অৱৰশয অসমৰ নাম অিভুণক্ত ৰিাৱা নাই। বকন্তু বক বঠক? বযেৰৰ 

জলিায়ৰু পবৰৱতণন ি’ি ধবৰৰছ ৰকাৰনািাবেনা অসমৰতা ি’ি পাৰৰ। গৰকক আবম এবতয়াৰ পৰাই সৰচতন 

ি’ি লাবগি। কাৰৰ্ আমাৰ ৰাজযৰ ৰিবছভাগ ৰলাৰকই ৰখবত – িাবত কবৰৰয়ই জীবৱকা বনিণাি কৰৰ। এৰনৰয় 
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িানপানীৰয় সোয় জুৰুলা কবৰ আবিৰছই, তাৰত আৰকৌ খৰাৰে পাওকঁ, ৰখবতয়কসকলৰ অৱস্থা নাজল – 

নাথল ি’ি। ৰসইকাৰৰৰ্, কাইলল ৰয, গাও ঁপঞ্চায়তৰ বমবটাং আৰছ, মই তালল যাম িবুল ভাবৱৰছা। আপবুনও 

ৰমাৰ লগত যাি লাবগি। 

 

ৰায়ৰচৌধৰুী – বমবটাংখন ৰকই িজাত িাইৰেউ? 

 

বনমণাবল – বতবন িজাত। নামঘৰ প্ৰাঙ্গনত ি’ি। মই ৰাইজক এবতয়াৰ পৰাই এই বিষৰয় সৰচতন কৰািলল 

প্ৰয়াস কবৰম। 

 

ৰায়ৰচৌধৰুী – আপবুন সোয় ভাল কথাই বচিা কৰৰ। ৰসইকাৰৰৰ্ইৰতা আমাৰ স্কলুখন সকৰলা ফাৰল ইমান 

আগিঢ়া। মই বনশ্চয় যাম িাইৰেউ। 

 

(সাংগীত) 

 

২ েশৃয 

 

(ৰাস্তাৰ কাষৰতই নামঘৰ। গবতৰক িাৰটৰৰ গাড়ী, চাইৰকল আবে ৰযাৱাৰ শব্দ ি’ি। িৰ্ণ আবে িাবজি। মানুি 

ৰগাট ৰখাৱাৰ সামানয ৰকালািল ি’ি। ৰকাৰনাৰৱ ক’ি – অ’ আবিৰছ? আিক, আিক, িিক। সকৰলাৰৱ 

নামঘৰ প্ৰাঙ্গনত পাবৰ ৰথাৱা পাটীত িবিি) 

 

মুবখয়াল (োস) – সকৰলা বিলাক মানুৰিই আবিৰছ। িৰ ভাল লাবগৰছ। অ... আমাৰ ৰেৰখান মাষ্টৰৰ্ী 

িাইৰেয়ও আবজ আবিৰছ। িাইৰেউ আবিৰছ ৰযবতয়া আবজ সভাপবতৰ আসনখনত িাইৰেউৰৱই িিক। 

 

বনমণাবল – নাই নাই। ৰসইৰটা ৰকৰনলক ি’ি? আপুবনৰয় িিক। মই বিৰশষ কথা এটা আৰলাচনা কবৰিললৰি 

আবিৰছা। কাৰৰ্ ইয়াত সকৰলাৰক লগ পাম। ৰসইকাৰৰৰ্। 

 

োস – কওঁকৰছান! আপুবন গাওঁৰ ল’ৰা – ৰছাৱালী বখবনক ইমান ভাল বশক্ষা প্ৰোন কবৰ আবিৰছ। আমাৰ 

গাওঁৰ আপুবন অবত সন্মানীয়া মবিলা। আবম সকৰলাৰৱ আৰপানাৰ কথা আখৰৰ আখৰৰ পালন কবৰম। 

 

সকৰলাৰৱ এৰকলৰগ – িয়, িয়। আমাৰ োোই বঠৰকই হকৰছ।  

 

বনমণাবল – মই ৰযাৱা কাবল এখন িাতবৰ কাকতত পবঢ় জাবনি পাবৰৰলা ৰয, আমাৰ ৰেশৰ ২২৫ খন বজলাত 

খৰাাং িতৰ ৰিাৱাৰ আশাংকা আৰছ। ৰনচৰনল এবিকালচাৰৰল এণ্ড ড্ৰট এৰছৰমমন্ট বচৰষ্টমৰ মৰত এই 

বজলাসমূি মিাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰৰেশ, পঞ্জাৱ,বিিাৰ, ঝাৰখণ্ড, কৰ্ণাটক, তাবমল নাডু আৰু পবশ্চমিঙ্গৰ অিগণত। 

আমাৰ অসমৰ নাম ইয়াত নাই যবেও বক বঠক, বযেৰৰ জলিায়ৰু পবৰিত্তণন ি’ি ধবৰৰছ, অসমৰকা ৰয এই 

খৰাাং িতৰৰ নুচিু, ৰকাৰন জাৰন? এৰনই িানপানীৰয় আমাৰ ৰখবতয়ক সকলক ৰকৰনেৰৰ জুৰুলা কবৰৰছ, 
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ৰসই বিষৰয় আৰপানাৰলাকৰ সকৰলাৰৰ অবভজ্ঞতা আৰছ, তাৰত আৰকৌ খৰাাং ি’িলল ি’ৰল ৰখবতয়কৰ মৰৰ্ 

ি’ি, নিয় জাৰনা? 

 

মনচুৰ আবল – নকি িাইৰেউ। আমাৰ বতবন পুৰুৰষ অসমৰ মাবটত ৰখবত কবৰ জীৱন পাৰ কবৰৰল। এইিাৰ 

িানপানীৰয় আমাৰ সি ৰশষ কবৰ বেৰছ।  

 

বনমণাবল – আবম ৰসইৰিাৰ সকৰলা জাৰনা। ৰসইকাৰৰৰ্ই ভাবিৰছা খৰাাং অিাৰ আগৰতই আবম তাৰ িযৱস্থা 

কবৰি লাবগি। ৰসইিাৰি মই অিা সপ্তািত আমাৰ স্কুল ৰচৌিেত ৰেওিাৰৰ বেনৰ ১০ িজাত খৰাাং অৱস্থা 

প্ৰবতৰৰাধ কৰা সম্পৰকণ আৰপানাৰলাকক জ্ঞান ৰেিলল এজন বিৰশষজ্ঞক বনমন্ত্ৰৰ্ কবৰৰছা। ৰসইবেনা 

আৰপানাৰলাক সকৰলাৰক উপবস্থত থাবকিলল অনুৰৰাধ জনাৰলা। ৰসইবেনা সভাৰ খৰছ আবেৰ বিষৰয় 

আৰপানাৰলাক সকৰলাৰৱ কৰমও ২০ টকালক আগিঢ়াৰল মই সুখী ি’ম। িাকীবখবন মই বকিা কবৰ ৰযাগাৰ 

কবৰ ল’ম। মই যাওঁ। আৰপানাৰলাৰক অবৰিৰ্া বখবন ৰায়ৰচৌধুৰীৰ িাতত বেৰলই ি’ি। আৰপানাৰলাৰক 

এবতয়া ৰিৰলগ কথা আৰলাচনা কবৰি পাৰৰ। ধনযিাে। 

 

সকৰলাৰৱ এৰকলৰগ – ধনযিাে িাইৰেউ!  আবম সকৰলা ৰসইবেনা যাম। 

 

(সাংগীত িাবজি) 

 

েশৃয ৩ 

 

(স্কুলৰ ৰচৌিে, গাড়ী, চাইৰকল আবেৰ শব্দ, চাইৰকলৰ বটবলো িৰজাৱাৰ শব্দ বেি পাৰে। মানুি অিা –

ৰযাৱা কৰা, কথা –িতৰা পতাৰ বকছ ুশব্দ ি’ি।  স্কুলৰ িাবিৰত চাবময়াৰ্াৰৰ অস্থায়ী ৰভাষজা হিৰছ। সৰুলক 

মঞ্চও সজা হিৰছ। ৰাইজ িবিিলল স্কুলৰ ৰিঞ্চৰিাৰ পাবৰ বেয়া হিৰছ) 

 

বনমণাবল – (ৰায়ৰচৌধুৰীলল ৰফান কবৰ ৰসাবধি) ৰিল্ল? ৰচৌধুৰী? ড০ িৰুৱা আবিৰছৰন? 

 

ৰচৌধুৰী – িয়। আবম পাচবঁমবনটৰ বভতৰৰতই হগ পাম।  

 

(এৰনৰত গাড়ী ৰখাৰ শব্দ ি’ি। ৰচৌধৰুীৰয় ড০ িৰুৱাক আগিঢ়াই হল আবিৰছ) 

 

বনমণাবল – (ৰাইজৰ ফাৰল চাই ক’ি) – অ’ ৰসৌৱা, ৰতৰখত আবিৰছই। বনমণাবলৰয় আিক, আিক – িুবল বক 

ৰতৰখতক এৰকিাৰৰ অস্থায়ীভাৰৱ সজা মঞ্চত িিিলল বে, ৰাইজক উৰেবশ ক’ি) 

শ্ৰৰেয় ৰাইজ! এৰখত আবজ আম্ৰ অবতবথ – ড০ ৰৰমশ চন্দ্ৰ িৰুৱা, ৰযাৰিাট কৃবষ বিশ্ববিেযালয়ৰ পবৰৰৱশ 

বিজ্ঞান বিভাগৰ অধযাপক। ৰতৰখত অবত িযস্ত মানুি। ৰতৰখৰত পবৰৰৱশ বিজ্ঞানৰ ওপৰত যৰথষ্ট গৰৱষৰ্া 

কবৰ আৰছ। ৰতৰখৰত আবজ বকেৰৰ সাৰুৱা ভূবম কালক্ৰমত খৰাাং িতৰৰ িাৰি মৰুভূবমলল পবৰৰ্ত ি’ি 

পাৰৰ সই সম্বৰে আৰপানাৰলাকৰ আগত িক্তিয ডাবে ধবৰি। আৰপানাৰলাৰকও ৰতৰখতৰ পৰা বকিা জাবনি 
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বিচাবৰৰল বনভণৰয় প্ৰশ্ন কবৰি পাৰৰ। ৰতৰখৰত ভাষৰ্ বেয়াৰ পুৰিণ ৰতৰখতক সামানয উপিাৰৰৰৰ স্কুলৰ তৰফৰ 

পৰা আেৰবৰ্ জনািলল মই আমাৰ ছাত্ৰী মুবছণো আৰু অবনমাক অনুৰৰাধ কবৰৰছা। 

 

মুবছণো আৰু অবনমা –এখন শৰাই, ফুলাম গাৰমাছা, এটা ফুলৰ ৰতাৰা আৰু এটা গছপবুলৰৰ আেৰবৰ্ 

জনাি।) 

(সকৰলাৰৱ িাত তাবল বেি) 

 

ড
০
 িৰুৱা – নমস্কাৰ।মই আৰপানাৰলাকৰ মাজলল আবি দু আষাৰ ক’িলল পাই অবত আনবিত হিৰছা। 

আৰপানাৰলাক সকৰলাৰৱ জাৰন ৰয , আমাৰ এই পৃবথৱী খনৰ বকছুমান ঠাই এৰকিাৰৰ শুকান, িাবলময়, 

য’ত ৰখবত- িাবত মুৰঠই নিয়। পানীৰ অভাৱ।এৰন ঠাইক মৰূভুবম ৰিালা  িয়। পৃবথৱীখনৰ বিশাল 

ভূবমভাগৰ ৰকাৰনা এটা ক্ৰমাক শুকান হি পৰাৰক ‘মৰু ভূবমকৰৰ্’ ৰিালা িয়। 

 

ৰৰমন – মই এজন ৰখবতয়ক। আমাৰ অসমত ৰতৰন অৱস্থা িি’ই ৰনাৱাৰৰ। বযমান িৰষৰু্ িয়, িানপানীৰয়ৰি 

আমাক জুৰুলা কৰৰ। 

 

ড
০
 িৰুৱা – আপুবন বঠৰকই হকৰছ। বকন্তু নি’ি িুবলও এৰকা ক’ি ৰনাৱাৰৰ। অিা ২/৩ িছৰ পাছত আমাৰ 

ইয়াৰতা িৰষৰু্ ন’হি অঞ্চলৰটা শুকান হি পবৰি পাৰৰ। বযেৰৰ জলিায়ৰু পবৰিত্তণন ি’ি ধবৰৰছ, প্ৰকৃবতৰয় 

ৰকান সময়ত বক ৰূপ লয়, ৰকাৰন জাৰন? ৰসই কাৰৰৰ্ই সময় থাৰকাৰতই আবম সকৰলা সাৱধান ৰিাৱা 

ভাল। নিয় জাৰনা? 

 

মনচুৰ আবল – ছাৰ! মৰয়া এজন ৰখবতয়ক। মই ধানৰখবতৰ লগৰত শাক –পাচবলৰ ৰখবতও কৰৰা। এখন 

সাৰুৱা ভূবম ৰকৰনলক মৰুভূবমলল পবৰৰ্ত ি’ি পাৰৰ, অলপ িুজাই ক’ি ৰনবক? 

 

ড
০
 িৰুৱা – মই ৰমাৰ ছাত্ৰ – ছাত্ৰী সকৰল হতয়াৰ কৰা ৰকইখনমান ‘ৰপাষ্টাৰ’ লগত আবনৰছা। ৰসইৰিাৰ 

আৰপানাৰলাকৰ ৰচৌধুৰী ছাৰক স্কুলৰ িাৰািাৰ ৰিৰত লগাই বেয়াৰ িযৱস্থা কবৰিলল হকৰছা। ৰসইবিলাক 

চাৰলও আৰপানাৰলাৰক সুিৰলক িুবজ পাি, ৰকৰনলক এখন সাৰুৱা ৰসউজীয়া ভূবম িাবলময় মৰুভূবমলল 

পবৰৰ্ত িয়। সাধাৰৰ্ৰত যৰধ-মৰধ গছ কটাৰ ফলত এৰকাখন িনাঞ্চল ধ্বাংস হি যাি ধবৰৰছ। 

আৰপানাৰলাৰক জাৰনৰন? আমাৰ ৰেশৰ শতকৰা ৫২ ভাগ ৰখবত কৰা মাবটৰ কম ৰিবছ পবৰমাৰৰ্ সাৰুৱা 

গুৰ্ ৰনাৰিাৱা ি’ি ধবৰৰছ। প্ৰবতিছৰৰ এইেৰৰ ৰগাৰটই বিশৰত ১২ বনযুত ৰিক্টৰ মাবটৰ সাৰুৱা গুৰ্ ৰনাৰিাৱা 

হি মবৰভবূমলল পবৰৰ্ত হিৰছ, বয মাবটত প্ৰায় ২০ বনযুত টন িীজ ৰৰাপ কবৰি পৰা গ’লৰিৰতন। মানুৰি 

বনজৰ স্বাথণবসবেৰ িাৰি বিবভন্ন কাৰৰ্ত িনাঞ্চল ধ্বাংস কবৰ আবিৰছ। আৰপানাৰলাৰক জাবন ৰথাৱা ভাল ি’ি, 

বিশ্বত প্ৰবত বমবনটত ২০ ৰিক্টৰ িনাঞ্চল ধ্বাংস ি’ি ধবৰৰছ। 

 

অবনমা – আবম জনাই নাবছৰলা। গছ কটাৰ লগত এখন ঠাই শুকান ৰিাৱাৰ বক সম্পকণ আৰছ ছাৰ? 

 

ড
০
 িৰুৱা – সাধাৰৰ্ৰত ৰযবতয়া এখন িনাঞ্চলৰ গছৰিাৰ কাবট ৰপৰলাৱা িয়, ৰতবতয়া ৰসই অঞ্চল িা তাৰ 

পৰা বকছেুূৰৰ ঠাইত িৰষুৰ্ৰ মাত্ৰা কবম যায়। 
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মুবছণো – ৰকৰনলক ছাৰ? 

 

ড
০
 িৰুৱা – কাৰৰ্ প্ৰৰতযক গৰছই মাবটৰ পৰা বশপাৰ সিায়ত শুবি ৰলাৱা অবতবৰক্ত পানীবখবন পাতৰ 

সিায়ত িাষ্পাকাৰৰ িায়ুমণ্ডললল এবৰ বেৰয়। ৰসই জলীয় িাষ্পই ঘনীভূত হি িৰষৰু্ হি পুনৰ পৃবথৱীত পৰৰ। 

এইেৰৰ জলীয় িাষ্পৰ চক্ৰ এটা প্ৰকৃবত জগতত চবল থাৰক। গবতৰক বযমাৰনই গছ কটা ি’ি বসমাৰনই এই 

প্ৰাকৃবতক চক্ৰৰটা িাধািস্ত ি’ি।  

 

অবনমা আৰু মুবছণো – এইবিলাক কথা আবম বচিাই কৰা নাবছৰলা। 

 

ৰৰমন – ছাৰ! অকল গছ কটাৰ িাৰিই এখন ঠাই মবৰভবূম ি’ি পাৰৰ ৰনবক? 

 

ড
০
 িৰুৱা – ভাল প্ৰশ্ন কবৰছা। আন কাৰৰৰ্া আৰছ – ৰযৰন িতািৰ প্ৰভাৱ, আৰু এৰকবখবন ঠাইৰত যবে 

চৰৰ্ীয়া জন্তু, ৰযৰন গৰু, ম’ি, ছাগলী আবেক সঘৰন চবৰিলল বেয়া িয়, ৰতবতয়া ৰসই জন্তুৰিাৰৰ ঠাইবখবনৰ 

ঘাঁি –িন, ৰজাৰপািা গছ আবেৰ পাত খাওঁৰত খাওঁৰত ঘাঁি – িন ৰনাৰিাৱা হি মাবটবখবন উন্মকু্ত হি পৰৰ। 

যলত মাবটবখবন ৰ’েৰ তাপত শুকাই যায়। এৰন শুকান মাবটক প্ৰচণ্ড ৰজাৰত িলা িতাৰি সিৰজ এখন ঠাইৰ 

পৰা আন ঠাইলল উৰুৱাই হল যায়। এই কাযণয যবে ৰকইিািছৰ ধবৰ চবল থাৰক, ৰসই ঠাইখনৰ ওপৰৰ 

সাৰুৱা মাবটভাগ ৰনাৰিাৱা হি ক্ৰমাক শুকান িাবলময় হি পৰৰ। 

 

ৰৰমন – আবম এইৰিাৰ কথা ৰকবতয়াও ভাবৱৰয়ই ৰচাৱা নাই। আবম সোয় পািাৰৰ নামবনৰতই গৰু – 

ম’িৰিাৰ চবৰিলল বেওঁ। এবতয়া ৰসইৰিাৰ ঠাইত আবম পুনৰ গৰছা লগাই বেি লাবগি। নিয় জাৰনা? ৰাউজ! 

বক কয়? 

 

ৰাইজ – িয়, িয়। কথাৰত কয় নিয়, ৰাইৰজ নখ ৰজাকাবৰৰল নেী হি যায়। আবম িাৰত স্কাৰম লাবগৰল 

পািাৰৰ নামবন অঞ্চল পুনৰ ৰসউজীয়া কবৰি পাবৰম। 

 

ড
০
 িৰুৱা- আৰপানাৰলাৰক িৰ ভাল কথা হকৰছ। বপৰছ বক গছ লগািৰনা? 

 

ৰৰমন – মই ভাবৱৰছা, উৰিী জাতীয় উবিে, ৰযৰন – কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, ৰমৰেলূৱা আবে। কাৰৰ্ এইৰিাৰ 

গছ ৰসানকাৰল িাৰঢ়। 

 

ড
০
 িৰুৱা – বঠৰকই হকৰছ। আৰু এটা কথা জাৰনৰন? এইৰিাৰ গছৰ বশপাই মাবটত নাইিৰজন ধবৰ ৰখাত 

সিায় কৰৰ। ফলত মাবটবখবন সাৰুৱাও িয়। 

 

ৰৰমন আৰু মনচুৰ – ৰসইৰটা কথা আৰকৌ জনা নাবছৰলা। 

 

অবনমা – বিশ্বৰ সকৰলা মিা ৰেশৰত সাৰুৱা ভূবম মৰুভূবমলল পবৰৰ্ত ৰিাৱা উোিৰৰ্ আৰছৰন? 
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ড
০
 িবৰৱা – েবক্ষৰ্ ৰমৰুৰ িাবিৰৰ প্ৰায় সকৰলাৰত আৰছ। আবেকা মিাৰেশত সকৰলাতলক ৰিবছ, ৰগাৰটই 

বিশ্বৰ ৩৭% অঞ্চল শুকান িাবলময় ঠাই এই মিাৰেশত আৰছ। এবছয়া মিাৰেশত শুকান িাবলময় ঠাই 

শতকৰা ৩৩% ভাগ। আমাৰ ভাৰতিষণত এৰন মবৰভূবম ক’ত আৰছ ৰতামাৰলাৰক জানাৰন? 

 

অবনমা আৰু মুবছণো – িয় ছাৰ, ৰাজস্থানৰ থৰমৰুভূবম। 

 

ড
০
 িৰুৱা – সুিৰ। (এৰনৰত ড০ িৰুৱাই মনচুৰ আবল আৰু ৰৰমন ৰডকাৰ ফাৰল আেুবলয়াই সুবধি -) 

আৰপানাৰলাক দুজৰন বকিা ক’ি ৰযন লাবগৰছ, বক ক’ি বিছাবৰৰছ? বনভণৰয় ক’ি পাৰৰ। আৰপানাৰলাক 

দুজনৰ নাম বক? আৰপানাৰলাক দুজন সকৰলা ৰক্ষত্ৰৰত িৰ তকপৰ ৰযন লাবগৰছ। 

 

ৰৰমন আৰু মনচুৰ – ছাৰ ৰমাৰ নাম ৰৰমন ৰডকা। ছাৰ ৰমাৰ নাম মনচুৰ আবল। 

 

ড
০
 িৰুৱা – সকৰলা ৰাইজ এওঁৰলাক দুৰয়াৰ েৰৰ ি’ৰল আমাৰ ৰকাৰনা ৰক্ষত্ৰৰত ৰকবতয়াও বিপে নি’ি। 

বপৰছ আৰপানাৰলাৰক বক ক’ি বিছাবৰৰছ? কওঁকৰছান। 

 

ৰৰমন – ছাৰ! আৰপানাৰ কথাৰ পৰা আবম এবতয়াললৰক বযবখবন িুবজৰলা, মৰুভূবমকৰৰ্ ৰিাৱাৰটা এটা 

বিশ্বজবনত সমসযা, নিয় জাৰনা? এই ৰক্ষত্ৰত চৰকাৰীভাৰৱ এৰকা পেৰক্ষপ িাতত ৰলাৱা নাই ৰনবক? 

 

ড
০
 িৰুৱা – বনশ্চয়লক হলৰছ। ১৯৯৪ চনৰ ১৭ জুনত ৰাষ্ট্ৰসাংঘৰ দ্বাৰা এই বিষৰয় আৰলাচনা কবৰিলল এক 

সবমবত গঠন িয়. এই সবমবতৰ দ্বাৰা  United Nations Convention to Combat 

Desertification (UNCCD) িুবল এখন চুবক্ত কৰা িয়। এই চুবক্তত বিশ্বৰ অনযানয ৰেশৰ লগৰত 

ভাৰতিষণইও স্বাক্ষৰ কৰৰ। এই চুবক্ত মৰমণ বিশ্বৰ সকৰলা ৰেৰশ প্ৰাকৃবতক সম্পে সমূিৰ সুৰক্ষাৰ ৰক্ষত্ৰত 

সৰচতন ৰিাৱাত গুৰুত্ব প্প্প্ৰোন কৰা িয়। ৰসই চুবক্তৰ পাছৰ পৰাই ১৭ জুন তাবৰখৰটা ৰগাৰটই বিশ্বৰত 

‘মৰুভূবমকৰৰ্ প্ৰবতৰৰাধ বেৱস’ বিচাৰপ পালন কৰা িয়। ১৯৯৫ চনৰ পৰা এই বেৱস আৰম্ভ িয়। ৰসইবেৰন 

সভা – সবমবত পাবত বকেৰৰ এখন সাৰুৱা ভূবম মৰুভূবমলল পবৰৰ্ত ি’ি পাৰৰ ৰসই সম্পৰকণ সৰ্ব্বসণাধাৰৰ্ 

ৰাইজক জ্ঞান বেয়া িয় আৰু িৃক্ষৰৰাপৰ্ কাযণয আবেও কৰা িয়। 

 

ৰাইজ এৰকলৰগ – আবম আবজ িহুত নজনা কথা জাবনি পাবৰৰলা। ইয়াৰ িাৰি ছাৰক ধনযিাে জৰনাৱাৰ 

লগৰত আমাৰ িাইৰেউৰকা ধনযিাে জনাইৰছা। 

 

বনমণাবল – মই আবজ আমাৰ ইয়াৰতা িৃক্ষৰৰাপৰ্ কাযণয আৰয়াজন কবৰৰছা। মই তাৰিাৰি আমাৰ িন বিভাগৰ 

লগত ৰযাগাৰযাগ কবৰ প্ৰায় ১০০০ ৰজাপা গছপবুলৰ ৰযাগাৰ কবৰৰছা। ৰসই গছপবুল সকৰলাৰৱ লগাি 

লাবগি। 

 

ড
০
 িৰুৱা – আপুবন বক বক গছপবুলৰ ৰযাগাৰ কবৰৰছ? 
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বনমণাবল – ৰিবছভাগ ফলৰ গছ, ৰযৰন কল, আম, মধুবৰয়াম, ৰিল, কঠাল আবে। এইৰিাৰ গছ স্কুল ৰচৌিেত 

লগািৰ কাৰৰৰ্ অনাইৰছা। তদুপবৰ ৰাষ্টাৰ কাষত লগািলল, আিঁত, বনম, কৃষ্ণচূড়া, নািৰ, ৰসাৰ্াৰু আবে। 

 

ছাত্ৰ –ছাত্ৰী (অবনমা আৰু মুবছণো) – িাইৰেউ! আবম বকন্তু গছ লগাম ৰেই। 

 

বনমণাবল – বনশ্চয় লগািা। মই চবকোৰ আৰু মালীৰ িতুৱাই ৰযাৱা কাবলৰয়ই স্কুল ৰচৌিেৰ ৰিৰৰ কাৰষ 

কাৰষ গাত কবৰ ৰাবখৰছাৰৱই, যাৰত ৰকবতয়ািালল স্কুল ঘৰ িঢ়াি লগীয়া ি’ৰলও গছ কাবটি লগীয়া নিয়। 

ৰপান প্ৰথৰম আমাৰ স্কুলৰ প্ৰৰৱশদ্বাৰৰ সমুখত দুইৰজাপা নািৰ গছ আমাৰ আবজৰ অবতবথ ড০ ব্ৰুৱাক 

ৰৰাপৰ্ কবৰিলল অনুৰৰাধ কবৰৰছা। ইয়াৰ আগৰত মই ড০ িৰুৱাক আবজৰ সভালল আবি আমাক সকৰলাৰক 

আনবিত কৰাৰ িাৰি ধনযিাে জনাইৰছা আৰু সকৰলা ৰাইজৰক ধনযিাে জনাই আজৰ সভা ভঙ্গ ৰিাৱা 

িুবল ৰঘাষৰ্া কবৰৰছা। 

 

ৰচৌধুৰী – ইয়াৰ লগৰত মই আন এটা কথা ক’িলল বিচাবৰৰছা ৰয – আৰপানাৰলাক সকৰলাৰৱ দুপৰীয়াৰ 

আিাৰ ইয়াত িিৰ্ কবৰ গ’ৰল আবম আনবিত ি’ম।  

 

( সভা ভঙ্গ ি’ি। ৰাইজৰ মাজত এটআ হুলস্থূলীয়া পবৰৰৱশৰ সৃবষ্ট ি’ি। চকী, ৰিঞ্চ আবে টনাৰ শব্দ ি’ি।) 

 

বনমণাবল – ড০ িৰুৱা! এইফাৰল আিক! ড০ িৰুৱা! ইয়াৰত ৰৰাৱক, আৰু আনডাল ইয়াত ৰৰাৱক। 

(িাইৰেউৰৱ ৰগটৰ সমুখত ঠাই ৰেখুৱাই বেি, সকৰলাৰৱ িাততাবল বেি আৰু উৰুবল বেি) 

এবতয়া ৰসৌফাৰল কবৰ ৰথাৱা গাতত ছাত্ৰ – ছাত্ৰী সকৰল গছপুবল ৰুি লাবগি। আৰু ৰাইজসকলক মই 

অনুৰৰাধ কবৰৰছা, ৰতওঁৰলাৰক দুপৰীয়াৰ সাজ এৰকলৰগ খাই ৰযাৱাৰ সময়ত আমাৰ ৰচৌধুৰী ছাৰক লগ 

ধবৰ প্ৰৰতযৰকই ৰযন  এৰকাটালক গছ পুবল লগত হল যায়। 

 

ড
০
 িৰুৱা – িাৰু, এটা কথা নিয়, ৰাইজ! আৰপানাৰলাৰক গছপবুলৰিাৰ ক’ত লগাি? 

 

ৰৰমন – আমাৰ ঘৰৰ কাৰষৰৰ ৰযাৱা ঘাই পথৰ বনজ বনজ ঘৰৰ সমুখত লগাম িুবল ভাবিৰছা।  

 

মনচুৰ আবল – কাৰৰ্, ৰতবতয়া আবম গছডালৰ সাোয় যত্ন ল’ি পাবৰম। 

ড
০
 িৰুৱা – িৰ ভাল কথা। আৰপানাৰলাকৰ প্ৰৰতযকৰৰ ঘৰত বনশ্চয় িািঁ আৰছ? পুবলৰটা িাৰিঁৰৰ ৰিবৰ 

ৰাবখি। নি’ৰল গৰু- ছাগলীৰয় খাই ৰপলাি। 

 

ৰৰমন – আবম ৰসই কাম বনশ্চয় কবৰম। 

 

ড
০
 িৰুৱা – িৰ ভাল কথা। আৰপানাৰলাকৰ উকসাি ৰেবখ মই িৰ আনবিত হিৰছা। আৰপানাৰলাৰক বকন্তু 

‘ৰপাষ্টাৰ’ ৰিাৰ চাই যািলল নাপািবৰি।  

 

(ড
০
 িৰুৱা ছাত্ৰ –ছাত্ৰীৰ ওচৰলল যাি) 
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ড
০
 িৰুৱা – িাি! ৰতামাৰলাৰক ৰেৰখান িৰ সুিৰলক লগাইছা গছপুবলৰিাৰ। 

 

ছাত্ৰ – ছাত্ৰী – আমাক ৰচৌধুৰী ছাৰ আৰু আন ছাৰ – িাইৰেউ সকৰল বশৰকই বেৰছ। 

 

ড
০
 িৰুৱা – সচাঁলকৰয় সুিৰ হিৰছ। বপৰছ পানী বেছাৰন নাই? 

 

ছাত্ৰ –ছাত্ৰী  - বেৰছা ছাৰ। আমাক স্কুলৰ মালী, ৰঘূকাইৰয় সিায় কবৰ বেৰছ। 

 

ড
০
 িৰুৱা – বকন্তু এটা কথা মনত ৰাবখিা। ৰতামাৰলাৰক বনৰজ ৰৰাৱা গছডালৰ যত্ন ৰতামাৰলাৰকৰি কবৰিা, 

মালীকাইৰয় নিয়। কথাৰটা মনত থাবকিৰন? 

 

ছাত্ৰ – ছাত্ৰী – থাবকি ছাৰ। 

 

ড
০
 িৰুৱা – ৰতবতয়াি’ৰল আবজলল ৰতামাৰলাকক মই এবৰৰলা। ভবৱষযৰত পুনৰ লগ পাম। অ’ .. এটা কথা 

ক’িলল পািবৰবছৰলাৰৱই, প্ৰবত িছৰৰ ১৭ জুনত  ‘Combat Desertification Day’ পালন কবৰিলল 

নাপািবৰিা। ৰতামাৰলাকলল শুৰভচ্ছা থাবকল। আবিৰলা ৰেই। 

 

ছাত্ৰ – ছাত্ৰী – ছাৰ! পুনৰ আবিি।  

 

ড
০
 িৰুৱা – বনশ্চয়। 

 

বনমণাবল – ড০ িৰুৱা! দুপৰীয়াৰ সাজ এৰকলৰগ খাঁও, এইফাৰল  ৰমাৰ ৰুমললৰক আিক। ৰচৌধুৰী আপুবনও 

আিক। 

 

(থাল আবে বেয়াৰ শব্দ ি’ি। সামানয সাংগীত বেি পাৰৰ) 

  

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

প্ৰশ্ন 

১. মৰুভূবমকৰৰ্ িুবলৰল বক িুজায়? 

উত্তৰ – পৃবথৱীখনৰ বিশাল ভূবমভাগৰ ৰকাৰনা এটা সাৰুৱা অঞ্চল ক্ৰমাক শুকান িাবলময় হি ৰখবত-িাবতৰ 

িাৰি অনুপৰযাগী হি পৰাৰক ‘মৰুভূবমকৰৰ্’ ৰিালা িয়। 

 

২. বিশ্বত ৰকবতয়াৰ পৰা মৰুভূবমকৰৰ্ প্ৰবতৰৰাধ বেৱস উেযাপন কৰা হিৰছ? 

 

উত্তৰ – ১৯৯৫ চনৰ ১৭ জুনৰ পৰা। 

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


