
বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক – অবিৰত খ াজ … 

 

 ণ্ড – ৪৭   নগৰ মিানগৰ পবৰৱিন িযৱস্থাৰ উন্নয়ন  

 

          

         শ্ৰী নীলাক্ষী শমমা ভট্টাচাৰ্যময 

                                           ( মূল ললখনিৰ আধাৰত) 

(খ াষণা আৰু সংগীত) 

 

চবৰত্ৰ সমূি – 

 

১. নীতা – ১১ িছৰীয়া খছাৱালী 

২. ৰাজু – ১৭ িছৰীয়া ল’ৰা 

৩. বমনবত – নীতা আৰু ৰাজৰ মাক 

৪. অনন্ত – নীতা আৰু ৰাজৰ খেউতাক 

৫. বেলীপ – নীতা আৰু ৰাজৰ  ুৰাক 

৬. আইতা – নীতাৰ আইতাক 

 

(চবৰত্ৰ সমূিৰ মাজত কথথাপকথন খিাৱাৰ েৃশয।) 

 

নীতা – (বিৰক্ত হি হক উবিি) মা, েি িাবজিথৰই ি’ল খচান।  ুৰা এবতয়াললথক আবিথয়ই খপাৱা নাই। আবম 

খকবতয়া ৰ্যাম ফুবৰিলল?  

 

বমনবত – আবিি ৰ’িা খচান।  ুৰাই বেল্লীৰ পৰা আবিথল িহুথতা কাম হল আথি নিয়। 

 

অনন্ত – িয় খি, পল্লথমই ি’ল। তুবম পাক ৰৰ ৰন্ধা – িঢ়া কামথক আগিঢ়াই খথাৱা বস আবি পায়বি মাথন। 

 

আইতা – ’ি খে। বচন্তা কবৰি নালাথগ। মই আথছাোঁ নিয়। বকিা অলপ ৰাবন্ধ থ’ম। তিোঁথত ফুবৰ চাবক আবি 

শাবন্তথৰ ভাত  াি পাবৰবি। 

 

(খিল িজাৰ শব্দ) 

 

নীতা –  ুৰা পাথলবি ি’িলা –  

 

(দুৱাৰ খ ালাৰ শব্দ) 

 

অনন্ত – অ’ বেলীপ আবিবল? ইমান খেৰী কবৰবল খৰ্য? 



বেলীপ – ইস্ ৰাম নক’িা আৰু। বৰ্য দু মটনা এটা খেব  আবিথলা নিয়। এথকিাথৰ বকিা লাবগ গ’লথি। 

 

নীতা আৰু অনন্ত – (এথকলথগ অগা বপচালক ক’ি) ক’ত  ুৰা/ ক’ত বেলীপ? 

 

বমনবত – কাৰ দু মটনা ি’ল? 

 

বেলীপ – িৰ খিয়ালক দু মটনা ি’ল। ল’ৰা এজন বথতাথত ঢুকাই থাবকল। 

 

আইতা – ভালেথৰ ক খচান। 

 

বেলীপ – খসই গুৱািাটী ক্লািৰ  ূৰণীয়া ( rotary) খটা খৰ্য, মাথন খগাল চক্কৰ খটা, তাথতই দু মটনা খটা ি’ল।  

 

নীতা – ইথয় ৰাম, ৰাজ োো খচান িাইক  ন হল খসইফাথলই ওলাই হগবছল। আবিথয়ই খপাৱা নাই।  

 

বমনবত – িয় পায়, ক’হল খৰ্য ওলাই ৰ্যায় ল’ৰাথটা। 

 

অনন্ত – ৰ’িা খচান বচন্তা নকবৰিা। বস সময় মথতই পািবি। 

 

(িাইকৰ ৰথ াৱাৰ শব্দ) 

 

অনন্ত – খসয়া পাথলবি ি’িলা। 

 

বমনবত – মই খৰ্য বকমান মানা কবৰবছথলা, তাক িাইক  ন বকবন বেিলল জানাথন বেলীপ? 

 

নীতা – খমাক ি’খল খেউতাই চাইথকল এ থনই বনবেথয়। 

 

অনন্ত – উস্ ৰাম, বস চম্ভাবলি পাথৰ বেয়া বনজথক। খমাৰ ল’ৰা ইমান অপোথম নিয়। 

 

আইতা – বেলীথপ ক’ত বক দু মটনা খেব  আবিথছ শুবনবিথন তিোঁবত। তিোঁতৰ বচঞৰ – িা ৰ  নথি খিবছ 

হিথছ।  

 

অনন্ত – তাথকইথতা, িি বেলীপ, কথচান ভালেথৰ বক ি’ল? 

 

(ৰাজৰ প্ৰথৱশ) 

 

ৰাজ – অ’  ুৰা আবিলা? 

 



বেলীপ – ওোঁ। বক  িৰ অ’ খতাৰ?  ি িাইক চলাই  ুবৰছ ি’িলা? 

 

ৰাজ – এ নাই। বশলপু ুৰীত কাম এটা আবছল। 

 

বেলীপ – তই দু মটনাথটা খেব ছ খনবক? 

 

ৰাজ – নাই, শুবনথি াাবিথছা। তুবম খেব ছা খনবক? 

 

বেলীপ – এৰা অ’। খসই ৰটাৰীথটাৰ চাবৰওফালৰ পৰা খজাৰত গাড়ীথিাৰ আবি আবছল নিয়। মই 

বশলপু ুৰীৰ ফালৰ পৰা হগ আবছথলা। আথকৌ বি িৰুৱাৰ ফালৰ ৰাস্তাথটাৰ পৰাও গাড়ী খিাৰ আবি আবছল। 

উজান িজাৰৰ আৰু েী লী পু ুৰীৰ ফালৰ পৰা গাড়ী িাছ, িাইক এইথিাৰ আবি আবছল। বচবট িাছথিাৰ 

বকমান খৰ্য খজাৰত চলাইথছ। তাথতথনা ল’ৰা জথন ৰাস্তা বকয় পাৰ ি’ি লাথগ? বস বি িৰুৱাৰ ফালৰ পৰা 

উজান িজাৰৰ বপথন ৰ্যািলল ওলাইবছল। বেথল নিয় িাইক এ থন  ুন্দা মাবৰ। ওফবৰ পবৰ এথকিাথৰ বপথছ 

বপথছ খজাৰত আবি থকা িাছ এ নৰ তলথত খসামাল। ল’ৰা জনৰ গাৰ ওপথৰবি্থৰ্যই িাছ ন চবল গ’ল। 

বথতাথত ঢুকাল পাই। িাইকৰ ল’ৰাজথনা উফবৰ পবৰল। ভাথগয মূৰত খিলথমট আবছল িুবল িাবছ গ’ল। 

খগাথটই  ন হুৱাদুৱা লাবগল। মই খিবছ পৰ নৰ’খলা আৰু উভবত আবিথলা। িাইকৰ ল’ৰাজনক লথগ লথগ 

খকাথনািাই িবিথতললল হল হগথছ।  

 

বমনবত – ইস্ ৰাম! খমাৰ গাৰ খনাম বশয়বৰ উবিথছ পাই। - ক’ৰ িা ল’ৰা! 

 

আইতা -  িয় পাই, এই িাইক, িাছ খিাৰ ইমান খজাৰত বকয়থনা চলাই জাথনা? 

 

ৰাজ – খ াজ কাবঢ় ৰাস্তা পাৰ খিাৱা ল’ৰাজনৰ গাতথি খোষ আথছ খৰ্যন লাবগথছ। ভালেথৰ খচাৱাই নাই 

চাথগ। ম’িাইলত কথা পাবত পাবত ৰাস্তা পাৰ িয় নিয়। 

 

বেলীপ – িয় খে, কাক খৰ্য দুবষম ভগৱাথনথি জাথন। 

 

অনন্ত – এই গুৱািাটীৰ ৰাস্তা খিাৰত ওলািই খনাৱাৰা হিথছ। ইমান গাড়ী মটৰৰ হুলস্থুল। 

 

বমনবত – িয় খেই, অসিয লাবগ ৰ্যায়। 

 

বেলীপ –  অসমৰ িাবিৰথতা এথকই। বকছবুেন আগথত বিক এথন এটা  টনা মুম্বাইত খেবসস আবিথছা। খৱষ্টানম 

এথৰেছ িাইথৱৰ আথেৰী ফ্লাই অভাৰৰ ওচৰত দু মটনা এটা হিবছল। মথয়া খটক্সী এ ন হল হগ আবছথলা। 

এজন ল’ৰা খেণ্টাৰ খমবিয়ানত ম’িাইলত কথা পাবত পাবত হৰ আবছল। তাৰ পাছত িিাথত ৰাস্তা পাৰ িিলল 

হগ খেবফকৰ মাজত খসামাই পবৰল নিয়। ইমান খজাৰত গাড়ীথিাৰ চাণ্টাক্ৰুজ ফ্লাই অভাৰৰ পৰা নাবম হগ 

আবছল। এথনকুৱা  টনাক আত্মিতযা িুবলথয়ই ক’ি পাবৰ খেই। 

 



বমনবত – িয় খেই। 

 

অনন্ত – মানুথি এথনেথৰ ৰ্য’খত ত’খত ৰাস্তা পাৰ ি’ি নালাথগ নিয়। অলপ েূৰ খ াজ কাবঢ় আগুৱাই 

সুবিধাজনক িাইত চাই বচবত ৰাস্তা পাৰ ি’ি লাথগ। 

 

ৰাজ – খসইিুবল আৰু খ াজকঢ়া মানুথি ৰাস্তাথটাৰ বসপাথৰ ৰ্যািলল সুবিধা জনক িাই বিচাবৰ আগুৱাই হগ 

থাবকি খন? এইথটা খকথন ধৰণৰ কথা? এথক িাথৰ সুবিধাজনক নিয় খেই। 

 

অনন্ত – খগাথটই জীৱনৰ পথথতই িহু অসুবিধা আবিি ৰাজ। অলপ চাই বচবত সাৱধাথন চবলিই লাবগি। 

 

বেলীপ – জীৱনৰ কথা খিথলগ ককাইথেউ, বকন্তু ৰাস্তাত খ াজকঢ়া মানুিৰ িাথি বকমান অসুবিধা, মানুথি 

ৰ্য’খত ত’খত ৰাস্তা বকয় পাৰ িয়? ৰাস্তাথিাৰ বক অকল ৰ্যান-িািনৰ িাথিথি সাবজথছ খনবক? পথাচাৰীৰ িাথি 

সুবিধা বকয় নাই? এথনকুৱা িহু প্ৰশ্ন আবি পথৰ। 

 

ৰাজ – িয়থতা  ুৰা। 

 

বেলীপ – ধবৰ খলাৱা, মই ২০ বমটাৰ িিল ফ’ৰ – খল’ন িাইথৱ এটাৰ এইপাথৰ আথছা। 

 

ৰাজ – ফ’ৰ – খল’ন ৰাস্তা বকমান িিল থাথক  ুৰা? 

 

বেলীপ – ইবণ্ডয়ান ৰ’ি কংথেছৰ গাইিলাইন অনুসবৰ ২৩.৫ বমিঃ িিল ি’ি লাথগ। এবতয়া ধৰা, ২০ বমিঃ 

িিল ৰাস্তা এটাৰ বিক বসপাথৰ খমাৰ অবফচ িা খোকান। এবতয়া সুবিধা জনক বৰ্ছং বিচাবৰ মই ৰাস্তাথটাৰ 

এইপাথৰই ৰ্যবে আৰু ৫০ বমটাৰ খ াজকাবঢ় আগুৱাই হগ থাবকি লাথগ, খতথনি’খল মুিথত মই ১২০ বমিঃ 

খ াজ কাবঢ়ি নালাবগি খন? অথমাৎ খমাক প্ৰায় ছয় গুণ খিবছ সময় লাবগি আৰু কষ্টও ি’ি। আৰু বকছুমান 

িাইত খৰ্য ফুট অভাৰ বিজ বেথয়, খকইজন মানথ  কষ্ট কবৰ বচবৰ িগাই উবি হগ ৰাস্তা পাৰ িয় খনা? তাতলক 

জীৱনৰ বৰক্স হল সকথলাথৱই িাইথত খেবফকৰ বভৰৰ মাথজথৰই ইপাৰ বসপাৰলল খ াজকাবঢ়, নাইিা 

খেৌবৰথয়ই ৰ্যাি। 

 

আনবক গাড়ী িা িাইক খিাথৰও খকবতয়ািা বনয়ম ভংগ কবৰ ওথলাটা বেথশ আগুৱাই হগ থাথক খৰ্য, আৰু বৰ্য 

িাইত ইউ-টাণম ল’ি নালাথগ খসই খিইথতই আচবৰত ধৰথণ টাণম লয়। 

 

অনন্ত – এইথিাৰ আচলথত এবতয়া মানুিৰ স্বভাথৱই হি পবৰথি ।চাই-বচবত চবলিলল কাথৰা সমথয়ই নাই। 

এথনথিাৰ কাৰথণাথতা পথাচাৰীথয়ই ভুক্তথভাগী িয়। 

 

বেলীপ – তাথকইথতা। আৰু পথাচাৰীথয় প্ৰাণথটা িাতত হল খ াজ কাবঢ়ি লগীয়াত পথৰ। গুৱািাটী িা আমাৰ 

সৰু সৰু নগৰ চিৰ খিাৰতলক আন িাঙৰ িাঙৰ মিানগৰত এইথটা অবধক গুৰুতৰ সমসযা ৰূথপ খে া 



বেথছ। ৰ্যান-িািনৰ দু মটনা িাৰু ইবিউথৰশ োিী কবৰব্পাথৰই। বকন্তু মানুথি? বৰ্য খিাৰ দ্ৰাইভাথৰ বনয়ম ভংগ 

কথৰ, খতওোঁথলাথক এথনকুৱা কথৰ খৰ্যনএথকা খোথষই কৰা নাই। লাথগ আন ৰ্যান-িািন খিাৰৰ িা খ াজকঢ়া 

মানুিৰ বৰ্যমাথনই অসুবিধা নিওক বকয়। 

 

বমনবত – আবম বকন্তু ইউথৰাপলল ৰ্যাওোঁথত খেব বছথলা তাত গাড়ী মটৰ খিাৰ িৰ শৃং লািদ্ধ ভাথৱ চলাই খেই। 

আৰু পথচাৰীক খৰ্যন সন্মান খে ুৱাই খি গাড়ী চলায় এথন লাথগ। ৰাস্তা, ফুট-পাথ খিাৰ বকমান আিল-িিল। 

 

নীতা – ও মা বকমান খৰ্য ভাল লাবগবছল খ াজ কাবঢ়। 

 

বেলীপ – খসইথিাৰ উন্নত খেশৰ কৎ্িাই খিথলগ খি খিৌ। তাত জনসং যা ও িহুত কম নিয়। ৰাস্তা পথ 

খিাথৰা সাবজথতও টকা পইচা  ৰচ কথৰ সথথষ্ট। ভাল ভাল আোঁচবন লয়। আমাৰ খেশৰ লগত তুলনা নিয়। 

 

বমনবত – আমাৰ ইয়াৰ িাঙৰ িাঙৰ িাইথৱৰ কথা িাথেই। আমাৰ  ৰৰ সমু ৰ এই সৰু খিক ৰাস্তাথটাথৰই 

বকমান খজাৰত খৰ্য গাড়ী িাইক খিাৰ চলাই হল ৰ্যায়, ভথয়ই লাথগ। 

 

আইতা- এই খিক ৰাস্তাথটাথতই আথিবল পৰত দুথয়াফালৰ পৰা ইমান গাড়ী আবি থাথক, খ াজ কাবঢ়িলল 

খজগাই নাথাথক। নলাথিাৰ বৰ্যমান খৰ্য িিল। নলাথত পথৰা িুবল ভথয়ই লাথগ।  

 

বেলীপ – খমইন খৰািত খেণ্টাৰ খমবিয়ান বেয়া থাথক ৰ্যাথত পথাচাৰীথয় ৰ্য’খত ত’খত ৰাস্তা পাৰ ি’ি খনাৱাথৰ 

আৰু গাড়ী মটৰ বিলাথকা সুষম গবতত হগ থাবকি পাথৰ।  

 

আইতা – িুইছথন, মই খৰ্য খকবতয়ািা খসই মুকবল পাকম  নলল ককাকৰ লগথত ওলাই ৰ্যাওোঁ, ৰাস্তা পাৰ িিৰ 

সময়ত ককাকৰ িাতত ভালেথৰ ধবৰ লওোঁ। নি’খল গাড়ী মটৰৰ হুলসু্থলত মূৰথটা খিয়াই লাবগ ৰ্যায়। 

 

নীতা – িািঃ আইতা, ... খতামাথলাথক এবতয়াও িাতত ধৰা-ধবৰলক খ াজ কাঢ়া, ভাথলই হিথছ বেয়া ... িািঃ 

িািঃ (িাোঁথি) 

 

বমনবত – নীতা ... এথকা িোঁিা কথা নিয় খেই। 

 

নীতা, ৰাজ – দুথয়া পুনৰ িাোঁথি। 

 

বেলীপ – ৰাজ, খতামাথলাকৰ  ুবৰথয়ৰাই বেল্লীত খ াজ কাবঢ়থয়ই অবফচলল ৰ্যায় নিয়, িজাৰ সমাৰ 

কবৰিললও ৰ্যায়। খতওোঁ আবি কয়বি ৰাস্তা পাৰ খিাৱাথটা বকমান খৰ্য অসুবিধা। বৰ্য কণ সময় বচগথনল বে গাড়ী 

া থিাৰ ৰ ায় বসথয়, খসইকণ সময়ত পথথটাৰ আধা েূৰত্বও পাৰ ি’ি খনাৱাবৰ। ৰাস্তাৰ মাজথত পাচোঁ বমবনট 

মান সময় হৰ থাবকি লাথগ পুনৰ বচগথনল বেয়াললথক খকবতয়ািা খিথনা খেৌবৰ খেৌবৰথয়ই এওোঁ ৰাস্তাথটা পাৰ 

িয়। 

 



বমনবত – িয় খেই। আৰু ইমান ওচৰথত খতওোঁৰ অবফচথটা আথছ খৰ্যবতয়া খ াজ কাবঢ় নাৰ্যাি খনা বকয়? 

 

ৰাজ –  ুৰা, তুবমথতা মুম্বাইলল হগথয় থাকা। মই ক’ৰিাত পবঢ়থছা খৰ্য মুম্বাইত পাবিক োিপটমত ৰ্যথথষ্ট 

মানুথি অিা খৰ্যাৱা কথৰ। 

 

বেলীপ – ওোঁ। আৰু িাছ ষ্টথপজ, খৰথে ষ্টশযনলল মানুথি খ াজকাঢবৰথয়ই ৰ্যায়। বকছমুাথন অৱথশয অট’ িা 

বৰক্সা হলও ৰ্যায়। 

 

ৰাজ – আমাৰ ইয়াথতা বচবট িাছত বকমান খৰ্য বভৰ থাথক। িাছত উবিিলল ৰ্যাওোঁথতথতা আবম খ াজকাবঢ়থয়ই 

ৰ্যাোঁ আৰু ফুট পাথ খিাৰথৰা বৰ্যথি অৱস্থা। খকবতয়াথি খচান ফুটপাথৰ খমনিলট খসামাথয়া মানুি মৃতুয মু ত 

পথৰ। তদুপবৰ িানপানী িথলথতা এথকা খনথেব থয়ই, ক’ত ফুটপাথৰ খমনি’ল, ক’ত িা আথছ নলা। 

 

অনন্ত – এৰা। আৰু ৰাস্তা খিয়া ি’খল, বৰ্যমান কথাথটা আথলাচনা িয়, ৰাস্তাৰ গাোঁত খমৰামবত কৰাৰ কথা 

ক’টমথতা আথলাচনা িয়, বকন্তু ফুট পাথৰ কথাথটাত খতথনেথৰ খকাথনও বিথশষ গুৰুত্ব বনবেথয়। চৰকাৰথৰা 

 িৰ নাথাথক। 

 

বেলীপ – ৰাষ্ট্ৰীয়  াই পথ আৰু খকন্দ্ৰীয় শাবসত ৰাজয সমুিৰ িাবিথৰ আন িাটপথ আৰু ৰ্যাতায়াত িযৱস্থাৰ 

োবয়ত্ব ৰাজয চৰকাৰথৰই। 

 

ৰাজ – ও  ুৰা। তুবমথতা খকন্দ্ৰীয় গড় কাপ্তানী বিভাগথতই কাম কৰা, তুবম এইথিাৰ ভালেথৰ জাবনিা। 

 

বেলীপ – হুম্..। নগৰ মিানগৰৰ িাট পথৰ োবয়ত্ব খপৌৰ বনগমৰ িাতথৰই নযস্ত থাথক। িাট পথ বনমমাণ আৰু 

খমৰামবতৰ িাথি খপৌৰ বনগমৰ িাথজটত িছবৰ িহু ট্কা ধাৰ্যময কৰা থাথক। তাথৰাপবৰ ৰাজয চৰকাৰৰ 

গড়কাপ্তানী বিভাগ আৰু ৰাবজযক পথ উন্নয়ন বনগম, এইথিাৰ থাথকই, এই বিভাগ সমূথিও পথ উন্নয়নৰ 

িাথি নতুন নতুন প্ৰকল্প িাতত লয়। 

 

খতামাথলাথক শুবন আচবৰত ি’িা, মুম্বাই খমে’পবলটান বৰজন খিথভলথেন্ট অথবৰবটথয় ২০০৪ চনত 

ৰ্যুগুথ্তাৱা এটা বৰপটম অনুসবৰ ৪৪% মানুথি মুম্বাইত খ াকাবঢ়কামলল িা অবফচলল অিা খৰ্যাৱা কথৰ আৰু 

৩.১% মানুথি চাইথকল িযৱিাৰ কথৰ। মাত্ৰ ২.৮ % মানুথি গাড়ী চলাই অিা খৰ্যাৱা কথৰ। এবতয়া অৱথশয 

গাড়ী চথলাৱা মানুিৰ সং যা ৪% হল িাবঢ়থছ। 

 

ৰাজ – িয় খনবক? আমাৰ ইয়াথতা গাড়ী চথলাৱা মানুিতলক িাইক চথলাৱা মানুিৰ সং যাই খিবছ ি’ি। 

 

বেলীপ – ও। গুৱািাটীৰ পথত চলা গাড়ী মটৰৰ সং যা এটা সমীক্ষা মথত এবতয়া প্ৰায় চাবৰ লা  হিথছলগ। 

ইয়াৰ বভতৰত দুচকীয়া িািনৰ সং যা সথথষ্ট আথছ।  

 



অনন্ত – িযবক্তগত গাড়ী মটৰ, স্কুটাৰ, িাইক, বচবটিাছ, অটবৰক্সা, োক, খিলা আবে বকমান খৰ্য বেথনৌ চবল 

থাথক। 

 

নীতা – আৰু খেউতা আইচক্ৰীম ভান? 

 

অনন্ত – ওোঁ. আইচক্ৰীম ভান, খকবৰবচন খতলৰ ভান, অট’ভান, তাৰপবৰ আথকৌ এম্বুথলি, এথক খকইতা  

ৰাস্তাথৰ কম ৰ্যান িািন চবল থাথকথন? 

 

নীতা – আবজ কাবল আথকৌ অ’লা, উথিৰ এইথিাথৰা চথল নিয়। 

 

বেলীপ – এৰা, গুৱািাটীৰ োোঁবত কাষৰীয়া অঞ্চল খৰ্যথন িাথজা, শুৱালকুবছ, বমজমা চন্দ্ৰপুৰ আবে িাইৰ পৰা 

গুৱািাটীলল চাকবৰ িা িযৱসায়ৰ িাথি বকমান মানুি ঢাপবল খমথল। খ ালা বেন খিাৰত প্ৰায় ১ লা  মানুি 

প্ৰব্তথটা পুৱা গুৱািাটীলল আথি, গধূবল পৰত খি উভবত ৰ্যায়। বকছুমাথন সৰু সৰু  ৰ ভাড়া কবৰ থাবকথয়ই 

লয় গুৱািাটীত। 

 

অনন্ত – খসইিাথিই মই িন্ধ বেনত খি গাড়ী ন হল ওলাই হগ ভাল পাওোঁ। 

 

বমনবত – খৰ্যাৱা খেৱালীৰ সময়ত খৰ্য আবম িাংগালুৰলল হগবছথলা, মািীৰ খছাৱালী জনীৰ  ৰত থকালক। িা 

... অট’বৰক্সা হল ওলাই হগ খসই আউটাৰ বৰং ৰিত খকথনলক খৰ্য োবফকত ফোঁবচবছথলা মনত আথছথন ৰাজ? 

ভাথজ্ঞ নীতা আৰু মাক  ৰত হথ হগবছথলা। 

 

বেলীপ- আচলথত ৰ্যান িািনৰ বভৰ অলপ কম থাবকথল আৰু গৰম কম ি’খল অটবৰক্সা ভাথলই লাথগ। বকন্তু 

খেবফকৰ বভৰৰ মাজত খসামাই পবৰথল িৰ কষ্ট িয় খেই। আৰু খকবতয়ািা বকছুমান পুৰবণ গাড়ী িা িাছৰ 

পৰা িৰ খিয়ালক ক’লা খধাোঁৱা ওলাই নিয়। অট’বৰক্সা খিাৰ হগ খতথনকুৱা ক’লা খধাোঁৱাৰ ওচৰত ৰ াই বেথয় 

খৰ্য, িৰ ক্ষবতকাৰক খেই স্বাস্থযৰ িাথি এইথিাৰ। 

 

বমনবত – ওোঁ।  ৰলল আবি বপছত ইমান মূৰ বিষায়। 

 

নীতা – খমাৰ খৰ্য উশাি িন্ধ হি ৰ্যাি খৰ্যন লাথগ। 

 

বমনবত – খসইকাৰথণ নীতাক হল মই অট’ত উিা িাথেই বেথছা। আবজকাবল খৰ্য সৰু সৰু খকচুৱা ল’ৰা 

খছাৱালী খিাৰলল মাক খেউতাক খিাথৰ িাইকত অিা খৰ্যাৱা সকথৰ, ইমান প্ৰেূষণৰ মাজত, িৰ খিয়া কথা 

খেই। ল’ৰা খছাৱালীথিাৰৰ লথগ লথগ এথকা খিমাৰ আজাৰৰ লক্ষথণ খে া বনবেথলও বপছলল এজমা িা আন  

শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ খৰাগত ভুবগিলগ পাথৰ। িাকী দু মটনাৰ ভয়থতা আথছই। অলপ টকা িা সময় িচািলল হগ ল’ৰা 

খছাৱালীৰ এথনলক বিপে মতাথি িয়। 

 

নীতা – আৰু শব্দ প্ৰেূষণৰ  কথাও মই পবঢ়থছা বকতাপত। 



 

বেলীপ – ও নীতা। িাট পথত ৰ্যান-িািন বৰ্যমাথনই িাবঢ়থছ, শব্দ প্ৰেূষথণা িাবঢ়থছ। খসয়াও স্বাস্থযৰ িাথি 

ক্ষবতকাৰক। এইথিাৰ কথা খকাথনও বচন্তা নকথৰ। ধীথৰ সুবস্থথৰ গাড়ী ন চলািলল কাথৰা সমথয় নাই। 

অকণমান গাড়ী  নৰ িীি কমাি লগা ি’খলই িা ৰ’ি লগা ি’খলই অলধৰ্যময হি িণম িজাই থাথক। 

 

নীতা – ওোঁ ... খপাোঁ... খপাোঁ...থভাোঁ...থভাোঁ। (িণম িথজাৱাৰ েথৰ শব্দ কথৰ) 

 

ৰাজ – (িাোঁথি) এইজনী ... (মৰমৰ সুৰত কয়) 

 

নীতা – খচাৱাথচান  ুৰা, খেউতাই ৰাজ োোক িাইক  নথনা বকয় বকবন বেি লাথগ. আবজকাবল বকমান  

দু মটনা িয়। খমাক ি’খল চাইথকল এ থনই বনবেথয়। 

 

বেলীপ – সোঁচা...। আবজকাবল দুচকীয়া িািন, মাথন চাইথকল, িাইক িা স্কুটাৰ, এইথিাৰৰ িাথিও ৰাস্তাথিাৰ 

এথকিাথৰই সুবিধাজনক হি থকা নাই। খতামাথলাথক জানাথন পুথণ চিৰ ন এসময়ত িাইচাইথকল বচবট িুবল 

জনাজাত আবছল। এবতয়া বপথছ চাইথকলৰ িেবল সকথলাথৱ িাইকথি চলায়। 

 

ৰাজ – আচলথত িাইক হল বভৰৰ মাজত খজাথৰথৰ ৰ্যািলল সুবিধা আৰু ৰ্য’খত ত’খত পাকম কবৰও থি পাবৰ। 

খসইিাথিই িাইক হল ওলাই হগ সকথলাথৱই ভাল পায়। 

 

বেলীপ – বকন্তু িাইক িা চাইথকল চথলাৱা মানুথি খিলথমট আৰু পাবৰথল  বৰথফ্লব ভ খজথকট বপবন্ধিই লাথগ। 

ক’ৰিাত অকণমান  ুন্দা  াথলই ওফবৰ পথৰ নিয়। 

 

নীতা – ৰাজ োো, তুবম বকন্তু বভৰৰ মাজত খজাৰলক িাইক চলাই নাৰ্যািা। 

 

ৰাজ – ি’ি খে, মই খতথনকুৱা ল’ৰা নিয়। 

 

অনন্ত – আৰু িাবৰষা বক িয়, এই চাবৰ চকীয়া গাড়ী মটৰ খিাথৰ ৰাস্তাৰ পানী জমা হি থকা গাোঁতথিাৰ চাবৰ 

চকাৰ মাজত ৰাব  পাৰ হি ৰ্যায় নিয়, গবতথক বপছত থকা িাইকথিাথৰ ক’ত গাোঁত আথছ ভাললক ধবৰি 

খনাৱাথৰ। িিাথত সমু ত গাোঁত খেব থল িয় িাক মাবৰি লাথগ নিয় গাোঁতৰ ওপথৰবেথয়ই িাইক  ন চলাই হল 

ৰ্যাি লাথগ। গবতথক ভাৰসাময ৰাব ি খনাৱাবৰ খকবতয়ািা পবৰথয়ই ৰ্যায়। আৰু িিাথত খিক মাবৰ ৰ াই বেথল 

বপছফাথল আবি থকা গাড়ীথয়ও  ুবন্দয়াই বেয়আৰ আশংকা থাথক। 

 

বমনবত – এইথিাৰ কথা জানাই ৰ্যবে ৰাজক িাইক  নথনা বকয় বেছা? 

 

ৰাজ – আস্ মা, মই এথকিাথৰ গাড়ীৰ বপথছ বপথছই হগ নাথাথকা নিয়। ৰ্যথথষ্ট িযৱধান ৰাথ া। আৰু 

খিলথমট বপবন্ধথয়ই ৰ্যাওোঁ খেথ ান সোয়। 

 



অনন্ত – ওোঁ। সাৱধাথন চবলবি খেই ৰাজ। বপথছ এই ৰাস্তাৰ গাোঁতথিাৰথনা বকয় থাবকি লাথগ? আমাৰ ৰাস্তা 

িথলাৱা অবভসন্তা, বিকাোৰ আবে খিাৰথতা ইমান অেক্ষ নিয়। প্ৰকৃতথত বকছ ুবিকাোথৰ খিাথৰ ধন িচািলল 

হগ সস্তীয়া িস্তু িযৱিাৰ কবৰ পথ বনমমাণ কথৰ। বেলীথপ এই বিষথয় ভালেথৰ জাবনি। 

 

বেলীপ – ও পথ বনমমাণৰ িাথি বিবভন্ন সামেী িযৱিাৰ কৰা িয়। বিটথুমন িা এচফাল্ট িযৱিাৰ কবৰ বনমমাণ 

কৰা পথথিাৰ িৰ মসৃণ িয়, বপথছ কংক্ৰীটৰ ৰাস্তাৰ েথৰ েী মস্থায়ী নিয়। 

 

নীতা – বিটথুমন বক  ৰুা? 

 

বেলীপ – বিটথুমন ি’ল খপে’বলয়াম খশাধন কথৰাথত খপাৱা এটা উপসাত দ্ৰিয। কংক্ৰীতৰ পথ বনমমাণ 

কথৰাথত বচথমন্ট িযৱিাৰ কৰা িয়। আবজকাবল খপভাৰ িক আৰু cobbled  নামৰ বিথশষ এবিধ পাথৰ 

িযৱিাৰ কবৰও বকছুমান পথ সজা িয়। 

 

নীতা – আমাৰ  ৰৰ সমু ৰ ৰাস্তাথটাও  খপভাৰ িথকথৰ সাবজথল নতুনলক। এবতয়া বকমান ভাল ি’ল 

ৰাস্তাথটা।  

 

বেলীপ – আচলথত উপৰ্যুক্ত সামেী িযৱিাৰ কবৰ, পানী ৰ্যািলল নলা নেমমাৰ ভাল সুবিধা ৰাব  পথ বনমমাণ 

কবৰথল িহু বেনলল ভাথল থাথক। বপথছ খকবতয়ািা অজ্ঞতাৰ িাথিই িওক িা ইচ্ছাকৃত ই িওক পথ বনমমাণ 

কথৰাথত িহুথতা আথসাোঁৱাি হৰ ৰ্যায়। ৰাস্তা খিয়া হি খনৰ্যািৰ িাথি ইবিবনয়াৰ, বিকাোৰ সকথলাথিাথৰ সুেক্ষ 

ি’ি লাথগ। নক্সাও ভালেথৰ প্ৰস্তুত কবৰি লাথগ। 

 

বেলীপ – এবতয়া ভাৰতৰ বিবভন্ন ৰাজয খৰ্যথন ক’লকাতা, বেল্লী, িাংগালুৰু, মুম্বাই, খচন্নাই, িাইেৰািাে 

আবেত খমে’ খৰল চবলথছ। মুম্বাইত খৰ্য খমে’ খৰল বনমমাণৰ কাম চবল আথছ, খসয়া খিথনা ২০২১ চনত খি 

সম্পূণম ি’িলগ। বকন্তু খৰ্য গবতত কাম চবলথছ বকমান িছৰ লাথগ বিক নাই। তাত বকমান খৰ্য টকা  ৰচ কবৰথছ 

চৰকাথৰ। 

 

নীতা- আমাৰ ইয়াথৰা িহ্পুত্ৰ নেীৰ ওপৰৰ নতুন েলং  ন বনমমাণ কথৰাথত বকমান খৰ্য সময় লাবগল। মই খৰ্য 

অংকুৰত পবঢ় থকাৰ পৰাই খেব থছা সাবজ থকা। এবতয়া খি ি’ললগ খকাথনামথত।  

 

বমনবত – িয় খেই। এটা সময়ত জালুকিাৰীৰ ওচৰত বকমান খৰ্য অসুবিধা হিবছল। উত্তৰ গুৱািাটীলল গ’খল 

ইম্ন ৰ্যান-জট পাওোঁ। এবতয়া বপথছ খিছ সুবিধাজনক হিথছলগ।  

 

অনন্ত – চৰকাৰৰ কাম কাজথিাৰ সোয় এথনকুৱাই। ভালেথৰ আোঁচবন প্ৰস্তুত কবৰ কামথিাৰ আৰম্ভ নকথৰ 

খনবক? আৰু, বেল্লী, মুম্বাইৰ েথৰ িাঙৰ িাঙৰ চিৰথিাৰথতই ৰাস্তা  াট বনমমাণত িহু ধন  ৰচ কবৰ 

খপলাথলথতা নি’ি। ভাৰতৰ সকথলাথিাৰ সৰু- িৰ নগৰ চিৰৰ পথ বনমমাণত খকন্দ্ৰীয় চৰকাথৰ সমাথন গুৰুত্ব 

বেি লাবগি। 

 



বমনবত – অসমলল প্ৰবতিছথৰ বকমান পৰ্যমটক আথি। ৰাজয চৰকাথৰ পৰ্যমটকৰ সুবিধাৰ িাথিও অসমৰ ৰাস্তা 

 াট বনমমাণত গুৰুত্ব বেি লাথগ। 

 

অনন্ত – মই অলপথত বশলচৰৰ পৰা আবিথলাোঁ নিয়, অবফচৰ কামত। এবতয়া বপথছ ৰাস্তা িৰ ভাললি আথছ 

খেই। বপথছ িাবৰষা আথকৌ ভূবমস্খলন ি’খলথি অসুবিধা িয়। বশলচৰলল গথলও টাউন  নথতা িৰ ৰ্যান-জট 

পাওোঁ।  

 

বেলীপ – প্ৰকৃতথত নগৰ চিৰৰ ৰাস্তা পদুবলৰ িিন ক্ষমতাৰ ওপৰত  গুৰুত্ব বে চৰকাথৰ ভালেথৰ আোঁচবন 

প্ৰস্তুত কবৰি লাথগ। ৰ্যান জট কমািৰ িাথি নগৰ মিানগৰ খিাৰত দ্ৰুত পবৰিিন িযৱস্থাৰ প্ৰৱত্তমন কবৰি 

লাথগ। গুৱািাটীত খমে’ খৰল প্ৰকল্পৰ আধাৰবশলা স্থাপন কৰা হিবছল ৰ্যবেও খসানকাথল এই িযৱস্থা প্ৰৱতমন 

খিাৱাৰ আশা নাই। আৰু খমে’ খৰল ৰ্যথথষ্ট িযয়িহুল। খসথয়থি চৰকাথৰ গুৱািাটীত দ্ৰুত িাছ পবৰিিন 

িযৱস্থাৰ (Rapid Bus Transit System) িাথিও প্ৰস্তাৱ িাতত হলথছ। বপথছ খসই িযৱস্থাও কাৰ্যকমৰী হি উিা 

নাই। দ্ৰুত গবতত চবলি পৰা িাছ বেথলইথতা নি’ি। খ্সই িাছ চবলিৰ িাথি বিথশষজ্ঞৰ সিায়ত ভালেথৰ 

আোঁচবন প্ৰস্তুত কবৰ খিথলগ ৰাস্তা িনাি লাবগি। সৰু ৰ্যান-িািনৰ লগত দ্ৰুত গবতৰ িাছ এথকটা পথথথৰ 

চবলথল খকাথনা লাথভই নিয়, উথলাটাই অসুবিধাথি খিবছ িয়। 

 

বমনবত – ও, গুৱিাটী খসই  JNRUM ৰ িাঙৰ িাথঙাৰ িাছথিাৰ চবলথছ খৰ্য, ৰাস্তাত আৰু খিথলগ ৰ্যান-

নািনৰ িাথি খজগাই নাথাথক। 

 

বেলীপ – দ্ৰুত িাছ খিাৰ ৰ ািলল ভাল পাবকমঙৰ সুবিধাও লাবগি, িহু টকা পইচা  ৰচ কবৰি লাবগি। আৰু 

আমাৰ ইয়াত জলপথৰ িযৱস্থাও আথছ নিয়, িহ্মপুত্ৰ আৰু িৰাক হনৰ িুকুথৰ বকমান ৰ্যাতায়াত িয়, মানুি 

আৰু িয় িস্তু ইপাৰ বসপাৰ হি থাথক খসই িযৱস্থাও উন্নত কবৰি লাথগ। 

 

অনন্ত – মই বপথছ আশািােী। চৰকাথৰ বনশ্চয় পবৰিিন িযৱস্থা উন্নত কবৰিলল বিথশষ মনথৰ্যাগ বেি। BRT, 

খমে’ সকথলাথিাথৰই এসময়ত ি’িলগ। চাইথকল আথৰািী অথিা পথচাৰীৰ সুবিধাৰ িাথিও বনশ্চয় চৰকাথৰ 

ভাল ভাল অোঁচবন হতয়াৰ কবৰি।  

 

বমনবত – এৰা, ভাল বেন বনশ্চয় আবিি। 

 

নীতা – আবজ আমাৰ আৰু ফুবৰিলল খৰ্যাৱা নি’ললগ। 

 

আইতা – এৰা অ’ তাৰ িৰ আশা কবৰ আবছল। 

 

বেলীপ – আবম নি’খল গধূবল আটাই খকইটা এথকলথগ ওলাই হগ এ ন ভাল খৰষ্টুথৰন্টত  াই আবিম খেই। 

 

নীতা – ই ... খয়... মজা ...ি’ি। (বচঞবৰ উথি।) গধূবল আবম চথিই এথক ন গাড়ীথতই ৰ্যাম খেই। 

 



অনন্ত – ওোঁ। নি’খল ৰাস্তাত গাড়ীৰ সং যা িাবঢ়থি ৰ্যাি। 

 

বমনবত – সকথলাথৱ এথনেথৰ বচন্তা কৰা ি’খলথতা কথাই নাবছল... 

 

বেলীপ – কবৰিই লাবগি। অকল চৰকাথৰ বক কৰা উবচত খসইথটাথক হক থাবকথল নি’ি নিয়। ৰাস্তাৰ ৰ্যান-

জট কমািলল সকথলাথৱই বচন্তা কবৰি লাবগি। খতথি প্ৰেূষথণা কবমি। খগালকীয় উত্তাথপা বনয়ন্ত্ৰণ ি’ি। 

নি’খল আমাৰ বিপথেই বিপে ... 

 

 

 

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

 

প্ৰশ্ন 

 

১. পথ বনমমাণ কথৰাোঁথত িযৱিাৰ কৰা দুবিধ সামেী বক বক? 

 

- বিটথুমন িা এচফাল্ট আৰু বচথমন্ট। 

 

২. দুচকীয়া িািন চলাওোঁথত ল’িলগীয়া দুতা সাৱধানতা বক বক? 

 

- খিলথমট আৰু বৰথফ্লব ভ খজথকট 

 

 

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


