
বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক – অবিৰত খ াজ … 

 

 ণ্ড – ৪২    

 

সমুদ্ৰ – এক কল্পযাত্ৰা 

 

          

           শ্ৰী খমঘ্না খ ৌধৰুী  

                                           

                                                         ( মূল খল বনৰ অসমীয়া ভাঙবন)     

       
         

     (খ াষণা আৰু সংগীত) 

 

 বৰত্ৰ সমূি – 

 

১. এগৰাকী আতঁধৰৰাতা / নাৰীকণ্ঠ 

২. বৰণী - দি িছৰীয়া এজনী খছাৱালী 

৩. িািল ু– দি িছৰীয়া এটা ল’ৰা 

৪. ডবল – এটা ডলবিন/ বিহু (মবিলা কণ্ঠ ি’ি পাৰৰ) 

৫. তুিান – এটা খ ইল মাছ (পুৰূষ কণ্ঠ ি’ি পাৰৰ) 

৬. এগৰাকী গৰৱষক – বযৰকাৰনা িয়সৰ পুৰূষ/ মবিলা 

৭. সমুদ্ৰ – প্ৰতীকী  বৰত্ৰ, িৰয়াৰজেষ্ঠ কণ্ঠ  

 

(যাদুকৰৰ ৰিসেময় িব্দ আৰু সংগীত) 

বগবল বগবল ি ু… (পানীত থপথপাই খযাৱা িব্দ ি’ি) 

 

আতঁধৰৰাতা – আৰু ... তাৰ বপছত... িঠাৰত ... বৰণী আৰু িািলু পানীত ঢপংকক পবৰ গ’ল। 

 

বৰণী (উৎসািত) – িাাঃ আমাৰ িুবিৰটাৰৱ কাম বদৰল তাৰমাৰন! আবম মানুি – মাছ হি পবৰৰলা। এয়া আমাৰ 

পাব  আৰছ, িাকবল আৰছ, মাছৰ দৰৰ খনৰজা বিঁ াও আৰছ। যাদুৰটাৰৱ বকন্তু সঁ াককৰয় কাম কবৰৰল। 

 

িািলু ( আ বৰত হি) – আবম খতৰে এবতয়া সাঁতুবৰ – সাঁতুবৰ সাগৰৰ বভতৰ ন  াই িুবৰি পাবৰম। বকন্তু 

আমাক ডাঙৰ মাৰছ  াই খনৰপলাৰলই ি’ল আৰু। 

 

ডবল (িাঁবি খপলায়) – িাাঃ িাাঃ িাাঃ। তুবম ডাঙৰ মাছৰিাৰকল বকয় ভয় কবৰছা? তুিান আৰু মই খতামাৰলাক 

দুৰয়াৰক বনৰাপৰদ সাগৰৰ বভতৰৰৰৰ হল িুবৰম নিয়। 



 

বৰণী আৰু িািলু – িাৰৰ!! খকান খতামাৰলাক …??  

 

ডবল – িাাঃ িাাঃ ..। মই ডবল … সাগৰৰ বিহু আৰু … 

 

তুিান – আৰু মই তুিান। সাগৰৰ খ ইল মাছ! 

 

ডবল - সাগৰ ন আমাৰ িন্ধ ুআৰু ই অবতবথসকলক িৰ ভাল পায়। গবতৰক আবম লগত থাবকৰল 

খতামাৰলাকৰ এৰকা বিপদ নিয়। আিা খতৰে সাঁতুবৰ সাঁতুবৰ আনন্দমৰন  আগিাৰ া। 

 

( আনন্দমু ৰ সংগীত) 

 

আতঁ ধৰৰাতা – বৰণী আৰু িািল ুখযৰনদৰৰ খ লৰ লগৰীয়া আবছল, বঠক খতৰনদৰৰ তুিান নামৰ খ ইল 

মাছৰটা আৰু ভাৰত মিাসাগৰৰ ডবল নামৰ ডলবিনৰটাও নৰল-গৰল লগা িন্ধ।ু ভাৰতৰ পূৱ বদিৰ সমুদ্ৰ 

তীৰত ডাঙৰ দী লৰিাৱা বৰণী আৰু িািলুৰ খদউতাকিঁত সৰু-সৰু মাছমৰীয়া। প্ৰবত পুৱাই খযবতয়া বসিঁৰত 

বিিাল সমুদ্ৰৰ িুকুত নাও খমবল ওলাই যায়, খতবতয়া বসঁিৰত সমুদ্ৰ নকল ৰ’ লাবগ  াই ৰয়। .. ইয়াৰ িুকুত 

লুকাই থকা অজস্ৰ ৰিসেৰ কথা বসিঁৰত আইতাকিঁতৰ মুৰ ৰৰ িহুিাৰ শুবনৰছ। অৱৰিে সাগৰৰ িুকুত উঠা 

ভয়ংকৰ ধুমিুাৰ কথাৰয়া বসিঁতৰ িুকু কপাই হথৰছ। তথাবপৰয়া এই সাগৰ ন বসিঁতৰ িাৰি িৰ আৰপান। 

মনত থকা বদনৰৰ পৰা বসিঁৰত ইয়াৰ পাৰৰতই খ বল – ধূবল ডাঙৰ হিৰছ। সাগৰ ন খযন বসিঁতৰ িাৰি বনজৰ 

 ৰ নৰ দৰৰই। 

 

(  দিৃোেৰৰ সংগীত) 

 

বৰণী – তুিান! তুবমৰতা সাগৰৰ আটাইতকক খিগী সাঁৰতাৰবিদ। তুবমৰতা ইয়াৰ িহু ঠাই খদব ছা বনশ্চয়। 

আৰু ডলী ি’ল যৰথষ্ট িুবধয়ক। খতামাৰলাকৰ খয বিৰিষ িবি আৰছ আৰু আমাৰ লগত খয মানুিৰ দৰৰ 

কথা পাবতি পাৰা, খসয়া জাবন আমাৰ িুবতিত তৰতই নাই। 

 

িািলু – বকন্তু বৰণী, আবম বপৰছ খসানকাৰল  ূবৰ যাি লাবগি। খদউতাই দুই – এবদনৰত সাগৰত ধুমিুা ি’ি 

িুবল হকবছল।  

 

( এৰনৰত িঠাৰত বিজুলী গাজবনৰ িব্দ ি’ি। ধাৰাসাৰ িৰষণুৰ িব্দ ি’ি। সমুদ্ৰত ধুমিুা অিাৰ দৰৰ 

পবৰৰৱিৰ সৃবষ্ট ি’ি) 

 

িািলু  (ভয়ত) – বৰণী …!! 

 

বৰণী (ভয়ত) – িািলু …!! 

 



(সমুদ্ৰত ডাঙৰ ডাঙৰ খঢৌৰ িব্দ ি’ি) 

 

তুিান (ব ঞবৰ) – িািলু, ডলীক ধবৰ থাবকিা। মই বৰণীক  াম। ধুমিুা কবম খযাৱাৰ বপছত আবম 

খতামাৰলাকক আৰকৌ লগ পাম। ডলী, িািলুক  ািা।  

 

ডলী (ব ঞবৰ) – ি’ি ি’ি মই বনশ্চয়  াম। খতামাৰলাৰক বনজৰক িৰ াৱা।  

 

(লাৰি – লাৰি িব্দৰিাৰ কবম যাি) 

 

(বিজুলী গাজবনৰ িব্দ  বল থাবকি) 

 

তুিান – বৰণী ভয় নকবৰিা। ডলী আৰু মই এৰন িহু ধুমিুা পাৰ কবৰ আবিৰছা।  

 

বৰণী – মই জাৰনা তুিান। সাগৰৰ িুকুত বযমান ডাঙৰ বিপৰদই নািক বকয়, খতামাৰলাকৰ লগত থাবকৰল 

এৰকা ভয় নাই। মই মাৰথা আন মানুিৰিাৰৰ কথাৰি ভাবৱ আৰছা। সাগৰৰ পাৰত বকমান মানুৰি িাস কৰৰ 

আৰু জীবৱকাৰ িাৰি সাগৰৰ ওপৰৰতই বনভিৰ কৰৰ। এৰন ধুমিুাই প্ৰবত িাৰৰই আমাৰ িহু ক্ষবত কবৰ হথ 

যায়। আবজ বকছবুদনৰ পৰা এৰন ধুমিুা  নাই আবিিকলৰয়া ধবৰৰছ। 

 

তুিান – তুবম বঠৰকই হকছা বৰণী। ভাৰতত এক বনযুতককও অবধক খলাৰক মাছ মাবৰৰয়ই জীবৱকা বনিিাি 

কৰৰ। ইয়াৰৰাপবৰ ভাৰতৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূৰি মুঠ ১.২ বনযুত মানৱ জনসং োৰ প্ৰায় ৩০% খলাকক 

আশ্ৰয় বদৰয়। 

 

বৰণী  ( আ বৰত হি)  - তুিান, তুবম আৰু ডলীৰয় ইমানৰিাৰ কথা খকৰনকক জানা িাৰু? 

 

তুিান – আমাৰ আন িন্ধুৰিাৰৰ পৰা বিবকৰছা আৰকৌ। 

 

বৰণী (িাঁবি) – অ’ িয় খনবক? বপৰছ বক জানা তুিান, আমাৰ গাৱঁৰ মানুিৰিাৰৰ কয় খয আবম খিৰনা 

সাগৰ নৰ  ং তুবলৰছা আৰু খসৰয়ৰি সাগৰ ৰন আমাক আগতকক খিবছকক িাবি বদৰয় আবজকাবল। 

 

তুিান – িয় খনবক?  খতামাৰলাৰক িাৰু খকৰনকক সাগৰ নৰ  ং তুবলছা? 

 

বৰণী – খতওঁৰলাৰক কয় খয আবম খিৰনা সাগৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰৰয়াজনতকক অবধক আিৰণ কবৰৰছা। বযৰয় 

সাগৰৰ  ং তুবলৰছ।  

 

তুিান – খসইৰটা অৱৰিে বমছা নিয়। মানুৰি বনজৰ প্ৰৰয়াজনতকক অবধক আিৰণ কবৰ আৰছ সাগৰৰ পৰা। 

বকন্তু িতৰৰ এই আমূল পবৰৱতিণৰ অনে কাৰৰনা নথকা নিয়। অৱৰিে ইয়্াৰ মু ে কাৰণ মানুৰিই। 

 



বৰণী ( আ বৰত হি) – বিশ্বৰ িতৰৰ পবৰিতিনৰ িাৰি মানুি খকৰনকক জগৰীয়া ি’ি পাৰৰ? খসয়াৰতা আমাৰ 

বনয়্ন্ত্ৰণৰ িাবিৰৰ কথা। নিয় জাৰনা? 

 

তুিান – মই িুজাই হকৰছা ৰ’িা। বকন্তু প্ৰথমৰত তুবম খমাক খকাৱাৰ ান তুবম খগালকীয় উষ্ণতাৰ বিষৰয় 

শুবনছাৰন? 

 

বৰণী – িয় িয় শুবনৰছা। আমাক স্কুলত বিকাইৰছ।  

 

তুিান – কািিন- ডাই- অক্সাইড হিৰছ আমাৰ পবৰৰৱিৰ এটা অবত গুৰুত্বপূণি খগছ।  াদে প্ৰস্তুত কবৰিকল 

গৰছ ইয়্াক িেৱিাৰ কৰৰ। বকন্তু ই এক খসউজ গ্ৃি খগছ িা গ্ৰীণ িাউছ খগছ। 

 

বৰণী ( আ বৰত হি) – গ্ৰীণ িাউ  খগছ? আবম এিাৰ এ ন ি’টা্বনৰকল গাৰডিনকল িুবৰিকল যাঁৰত এটা গ্ৰীণ 

িাউছ খদব বছৰলা।  

 

তুিান – িয়, ই এৰকটা নীবতৰত কাম কৰৰ। গ্ৰীণ িাউছৰ গ্লাছৰ আৱৰৰণ খপািৰ বভতৰকল সুমুৱাই বদৰয়,  

বকন্তু তাপ িাবিৰ ি’িকল বনবদৰয়। িলত িাবিৰৰ জগততকক গ্ৰীণ িাউছৰ বভতৰত তাপ অবধক থাৰক। কািিন 

– ডাই - অক্সাইডৰয় গ্ৰীণ িাউছৰ এই প্ৰভাৱৰটাৰ দৰৰ কাম কৰৰ িাৰি ইয়াক গ্ৰীণ িাউছ খগছ খিালা িয়। ই 

পৃবথৱীকল অিা তাপ িাবিৰ খিাৱাত িাধা বদৰয় আৰু িলত পৃবথৱী ন অবধক তপত ি’িকল ধবৰৰছ। 

 

বৰণী – তাৰ মাৰন কািিন ডাই অক্সাইড পৃবথৱীৰ িাৰি িাবনকাৰক খনবক? 

 

তুিান – পৃবথৱীৰ আবদৰত ই িাবনকাৰক নাবছল, ই পৃবথৱীৰ িৰিািৃত পবৰৰৱিৰটাক গৰম কবৰ জীৱ- জন্তু 

িাস কবৰিকল উপৰযাগী কবৰ তুবলবছল।     

 

বৰণী – মই িুবজ খপাৱা নাই তুিান। খতৰে পৃবথৱী ন গৰম কবৰ খতালাৰটা এটা প্ৰাকৃবতক প্ৰবিয়া নি’ি 

জাৰনা? 

 

তুিান – িয়, পৃবথৱীৰ িাতািৰণ ব ৰ পবৰৱতিণিীল আৰু ই এটা প্ৰাকৃবতক প্ৰবিয়া। বকন্তু িতিমান মানুৰি 

এই প্ৰবিয়াৰ গবত অবত খিবছ পবৰমাৰণ িৃবি কবৰৰছ। 

 

বৰণী – খকৰনকক? 

 

তুিান – পবৰৰৱিকল অতেবধক কািিন ডাই অক্সাইড এবৰ। কািিন ডাই অক্সাইড  ব ৰবদন প্ৰকৃবতৰয় পাই 

আবিৰছ বিবভন্ন প্ৰাকৃবতক প্ৰবিয়াৰ দ্বাৰা। খযৰন জ্বালামু ী, উদ্গীৰণ, িনজুই আৰু জীৱকুলৰ উিাি -  

বনিািৰ পৰা। বকন্তু যান-িািন আৰু উৰদোগৰ পবৰমাণ িৃবি খিাৱাৰ িলত  কািিন ডাই অক্সাইডৰ পবৰমাণ 

আকাি ুম্বী হিৰছকগ। ১৯৭০ আৰু ২০০৪  নৰ মাজৰ সময়ব বনৰত পবৰৰৱিত কািিন ডাই অক্সাইডৰ 

পবৰমাণ ৮০% িৃবি পাইৰছ। 



 

বৰণী – ইমান খিবছ!! 

 

তুিান – িয়। খযাৱাৰটা িবতকাত খগালকীয় তাপমাত্ৰা প্ৰায় ০.৮ বডগ্ৰী খছবিৰগ্ৰড িৃবি পাইৰছ, বযৰটা িাজাৰ 

িছৰত সািাৰতাকক অবধক িৃবি। তাপমাত্ৰাৰ এই িৃবিৰ িলত সাগৰীয় ধুমিুাৰ প্ৰৱণতা আৰু প্ৰাৱলে 

দুৰয়াটাই িাব ৰছ। বকন্তু এইৰিাৰৰ আৰলা না িহুত ি’ল ৰ’িা। খ াৱাৰ ান আবম আবি আবি ক’ত পাৰলাবি। 

এয়া পাক খেইট! মাৰন পক্ প্ৰণালী … 

 

আতঁ ধৰৰাতা – এয়া  াওক!  বৰণী  াবৰওিাৰল  াই আনন্দত আত্মিাৰা হি পবৰৰছ। ইমানবদৰন খকৱল 

ভূৰগালৰ বকতাপত পব  অিা এ ন ঠাইকল এৰনকক িঠাৰত আবি পাৰল তাই। ই হিৰছ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাক 

পৃথক কৰা এ ন খতৰনই খঠক সাগৰ। নাম পক প্ৰণালী।  

 

(সংগীত) 

 

বৰণী – িাাঃ এয়া ইমান ধুনীয়া! 

 

তুিান -  হকছা খি খন বৰণী। বকন্তু অলপ সাৱধান ি’িা। এইব বন ভাৰতৰ বভতৰৰত সিাৰতাকক খিবছ মাছ 

মৰা ঠাইৰিাৰৰ বভতৰত পৰৰ। জালৰিাৰৰ পৰা িাবছ  বলিা। 

 

(সংগীত) 

 

আতঁ ধৰৰাতা –… িঠাৰত সঁ াকক এ ন ডাঙৰ জাৰল বৰণীিঁতক খ বদ আবিৰল। বসিঁত কথমবপৰি জালত 

নপৰাকক ৰ’ল। জাল ন বিিাল। ডাঙৰ িব্দ এটা কবৰ খসই ন সাগৰৰ তলীত পবৰলকগ। 

 

( ডাঙৰকক পানীত জাল পৰাৰ িব্দ ি’ি) 

 

বৰণী ( আ বতত হি) – ওৱা! খসই ন জাল ইমান ডাঙৰ! খদউতািঁতৰ জালৰিাৰতকক িহুগুৰণ ডাঙৰ। ইয়াত 

বক ধবৰি? 

 

তুিান – এয়া এ ন সাগৰৰ তলীকলৰক যাি পৰা ডাঙৰ জাল। সাগৰৰ তলীত থকা মাছৰিাৰ ধবৰিকল 

এইৰিাৰ জাল িেৱিাৰ কৰা িয়। বিৰিষকক ডাঙৰ ডাঙৰ বমছা মাছ ...। 

 

বৰণী – খসই ন  ুৱ তীব্ৰ খিৰগৰৰ আবি আৰছ তুিান! (ভয়ত) িহুত মাছ খসামাইৰছ জাল নত। আৰু খসয়া 

বক? এটা কাছ খদৰ ান!  

 

তুিান – এই ডাঙৰ জালৰিাৰত প্ৰৰয়াজনতকক িহু খিবছ মাছ ধৰা িয়। িহু সময়ত খ ৰঙলীয়া মাছ আৰু 

কাছৰ দৰৰ প্ৰাণীৰিাৰৰা জালত িন্দী িয়। এৰনৰিাৰ মাছ িজাৰত খকাৰনও বনবকৰন। িলত খসইৰিাৰ মবৰ 



খযাৱাৰ বপছত আৰকৌ সাগৰৰত খপলাই বদয়া িয়। আৰকৌ ডাঙৰ জালৰিাৰৰ সাগৰৰ তলী ন িৰ খজাৰ হক 

 ঁবি বদয়াৰ িলত িহু জীৱৰ িাসস্থান নষ্ট হি যায়। 

 

বৰণী (অবত দু ত) – ইছ্ সাগৰৰ তলী ন এবতয়া এটা সমান িাটৰ দৰৰ লাবগৰছ। অলপ আগৰত এই ন 

বকমান জীৱৰৰ জলমলাই আবছল! ( ঙত) ইমান ক্ষবতকাৰক িুবল জাবনও এৰনৰিাৰ কাম বকয়  বল আৰছ? 

 

তুিান – মই বনৰজও এটা মাছ। খমাৰ বকমান  ং উৰঠ ভাৱাৰ ান! বসিঁৰত আমাৰ থকা  ৰৰিাৰ এৰনকক িিিৰ 

ভাৰৱ ধ্বংস কবৰ খপলায়। অৱৰিে, িহুৰতা খলাৰক মাছ মাবৰৰয়ই জীবৱকা বনিিাি কৰৰ। খসৰয়ৰি খতওঁৰলাকক 

সম্পূণিভাৰৱ িাধা বদি পৰা নাযায়। বকন্তু  ৰকাৰৰ বকছমুান পদৰক্ষপ গ্ৰিণ কবৰৰছ। খযৰন কণী খিাৱা িতৰত 

মাছ মৰাৰটা বনৰষধ কৰা হিৰছ যাৰত মাছৰ িংি ৰক্ষা িয়। ইয়াৰ লগৰত বকছমুান সাগৰীয় সুৰবক্ষত 

অঞ্চলৰৰা সৃবষ্ট কৰা হিৰছ।  

 

বৰণী – সাগৰীয় সুৰবক্ষত অঞ্চল খকানৰিাৰ খনা তুিান? 

 

তুিান – সাগৰৰ মাজৰ বকছুমান অঞ্চল অবধক স্পিিকাতৰ। িহুৰতা দুষ্প্ৰাপে সাগৰীয় প্ৰাণীৰ িাসস্থান এই 

অঞ্চলৰিাৰক খসৰয় অবধক বনৰাপত্তাৰ প্ৰৰযাজন িয়। এইসমূিক সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ প্ৰদান কবৰিকল 

সুৰবক্ষত অঞ্চলৰ সৃবষ্ট কৰা িয়। এইৰিাৰ হিৰছ সাগৰ, মিাসাগৰ অথিা িৃিৎ হ্ৰদসমূিৰ এৰনৰিাৰ অঞ্চল 

য’ত  াবৰওিালৰ তুলনাত মানুিৰ কাযিকলাপ অবধক কৰঠাৰভাৰৱ বনয়ৰণ কৰা িয়। উদািৰণ স্বৰূৰপ, 

আমাৰ এবতয়া বনৰ ই কাষৰত থকা মান্নাৰ উপসাগৰীয় সামুবদ্ৰক ৰােীয় উদোন। 

 

বৰণী ( আ বৰত হি) – বক! সাগৰৰ মাজত এ ন ৰােীয় উদোৰনা আৰছ? 

 

তুিান – িয় আৰছ। ভাৰতত ৩১ টা উপ্কূলীয় আৰু সাগৰীয় সুৰবক্ষত অঞ্চল স্থাপন কৰা হিৰছ। আনবক 

িনেপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন ৰনও বকছুমান সাগৰীয় প্ৰাণীৰকা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰৰ। 

 

বৰণী – জাবন ভাল পাৰলা তুিান। 

 

তুিান – তুবম খমাক ভালদৰৰ ধবৰ খলাৱাৰ ান বৰণী। মই খতামাক  াবৰওিাৰল িুৰাই আৰনাকগ। তুবম 

নতুনকক বপন্ধা মাছৰ খপাছাকৰযাৰত আৰাম খপাৱা নাই খযন লাবগৰছ। 

 

বৰণী  (িাঁবি) – লাৰি-লাৰি মৰয়া অভেি হি উবঠৰছা ৰ’িা। 

 

তুিান – খকাৱাৰ ান বৰণী, তুবম িাৰু সাগৰৰ তলীত থকা প্ৰিাল দ্বীপৰিাৰ  াি খ াজাৰন? 

 

বৰণী (উৰত্তবজত হি) – বনশ্চয় বনশ্চয়। 

 

তুিান – খতামাৰ ইচ্ছা এবতয়া পূৰণ িিকল ওলাইৰছ বৰণী। এয়া আবম লাক্ষাদ্বীপকল আগিাব  হগ আৰছা।  



 

বৰণী ( আ বৰত হি)  -বকন্তু ইমান দূৰ আবম খকৰনকক আবি পাৰলা?  

 

(সংগীত) 

 

দৃিে ২ 

 

আতঁ ধৰৰাতা – … বসিঁত দুৰয়া প্ৰিাল দ্বীপৰটাৰ মাৰজৰৰ সৰবক যাি পৰা এটা িাঁৰকৰৰ পাৰ হি গ’ল, আৰু 

দ্বীপপঞু্জৰটাক আৱবৰ ৰ া খলগুনৰটাত প্ৰৰৱি কবৰৰল। তুিান বযৰিতু গভীৰ পানীতৰি অভেি আবছল গবতৰক 

ইয়াত অলপ অসুবিধা পাইবছল বকয়ৰনা খলগুনৰ পানী বসমান গভীৰ  নিয়। 

 

বৰণী (উৰত্তবজত হি) – এয়াৰ ান প্ৰিাল দ্বীপ! িাাঃ ইমান ধুনীয়া! মই কল্পনা কৰাতকক িহুত খিবছ ধুনীয়া। 

ইমান ৰং, ইমান হিব ত্ৰে, মই কল্পনাই কবৰি খনাৱাৰা ধৰণৰ বিবভন্ন প্ৰকৃবতৰ মাছ। এই দ্বীপৰিাৰ খদব ৰল 

ধবৰিই খনাৱাবৰ খয এইৰিাৰ খকৱল ৰঙীণ বিল নিয়, িৰঞ্চ অবত ক্ষুদ্ৰ খিলুকৱৰকা আশ্ৰয় বদি পৰা স্থান। 

বকন্তু বকছমুান প্ৰিালদ্বীপৰ ৰং বকয় ইমান অনুজ্বল? এৰন লাবগৰছ খযন খসইৰিাৰৰ অসু  হিৰছ। 

 

তুিান – এয়া বিবছঙৰ িল।  

 

বৰণী – বিবছং …। খসয়া আৰকৌ বক? 

 

তুিান – এই প্ৰিাল দ্বীপৰিাৰত অবত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ  খিলুকৱৰয়া িাস কৰৰ? খযবতয়া সাগৰৰ উঞ্চতা িৃবি পায়, 

খযৰন ২০১৫  নৰ এল্ বনৰনাৰ সময়ত, এই খিলুকৱ খিাৰ প্ৰিালদ্বীপৰ িাবিৰকল ওলাই আৰি। বযৰিতু 

প্ৰিালদ্বীপৰিাৰৰ বনজৰ পুবষ্ট আৰু ৰং এৰনৰিাৰ খিলুকৱৰ পৰাই আিৰণ কৰৰ খসৰয়ৰি খিলুকৱ নাথাবকৰল 

এইৰিাৰ ৰংিীণ আৰু মৃতৰ দৰৰ হি পৰৰ। উষ্ণতা স্বাভাবৱক অৱস্থাকল  ূবৰ নিাকলৰক এই বস্থবতক পুনৰ 

আগৰ অৱস্থাকল বনি খনাৱাবৰ। 

 

বৰণী – এয়াও িাৰু খগালকীয় উষ্ণতাৰৰই িল খনবক? এইৰক্ষত্ৰত খসইৰটাৰক জগৰীয়া খযন লাবগৰছ। 

 

তুিান – বনশ্চয় ভাৰৱ। এল্ বনৰনাৰ খগালকীয় উষ্ণতাৰ হসৰত প্ৰতেক্ষ সম্পকি থকা িুবল প্ৰমাবণত হিৰছ আৰু 

ই পৃবথৱীৰ জলিায়ু আৰগৰয় খকবতয়াও খনাৰিাৱা ধৰণৰ গবতৰৰ পবৰৱবতিত কবৰিকল ধবৰৰছ। ইয়াৰ িলািল 

অবত ভয়ািি ি’ি। ইয়াক আন খকিাটাও কাৰৰক উদগবণ বদৰছ। তুবম খতামাৰ ককা- আইতািঁৰত বনজৰ 

ল’ৰাবলৰ কথাৰিাৰ পাবত থকা শুবনছাৰন? খতওঁৰলাৰক বনজৰ কাবিণীৰিাৰত িাইক্, গাড়ী, খিক্টৰী, উৰদোগৰ 

বিষৰয় বকিা উৰে  কৰৰৰন? 

 

বৰণী – নাই। খতওঁৰলাকৰ ল’ৰাবলৰ কাবিনীৰিাৰ থাৰক খকৱল পশু – পক্ষী, গছ, নদী আৰু সাগৰৰ কথাৰি। 

আইতাই কয় খসইৰিাৰৰই খতঁওৰলাকৰ খ লপথাৰ আৰু খ লৰ লগৰী আবছল। 

 



তুিান – খসয়া খ াৱা। আগৰ বদনত িাব  খযাৱা কািিন ডাই অক্সাইড ব বন শুবি ল’িকল আৰু পৃবথৱী নত 

খজা ৰ তাপ ধবৰ ৰাব িকল যৰথষ্ট পবৰমাণৰ গছ – গছবন আবছল। বকন্তু যান-িািন আৰু উৰদোগ িৃবি 

খপাৱাৰ লৰগ-লৰগ পাবৰপাবশ্বিকতাত  কািিন ডাই অক্সাইডৰ পবৰমাৰণা িাব িকল ধৰৰ। খকৱল খযাৱাৰটা 

িবতকাৰৰ আমাৰ িায়মুণ্ডলত     কািিন ডাই অক্সাইডৰ পবৰমাণ ১২ গুণ িৃবি পাইৰছ।  

 

বৰণী – ইমান খিবছ ! 

 

তুিান – িয়। আৰু এই সময়ৰ াৱাৰত যৰথষ্ট সং েক গছ কটাৰ িলত পবৰবস্থবত খিয়াকল ঢাল  াইৰছ।  

 

বৰণী – খতৰে ইমানৰিাৰ কািিন ডাই অক্সাইডৰ বক ি’ি? 

 

তুিান – খসইৰিাৰ সাগৰৰ শুবি লয়। িবধিত কািিন ডাই অক্সাইড খিাৰ সাগৰত বমবল এটা দুিিল অম্লৰ সৃবষ্ট 

কৰৰ যাৰ িলত সাগৰৰ পানী আবম্লক হি উৰঠ। ইয়াৰ িাৰি খকলব য়াম কািি’খনই িা  ূণৰ খগাট মৰাৰটা িাধা 

আৰি, বযৰটা প্ৰিালদ্বীপ সৃবষ্টৰ িাৰি প্ৰৰয়াজনীয়।  

 

বৰণী – অ’ তাৰমাৰন, খগালকীয় উঞ্চতাৰ িলৰতই, সাগৰৰ পানী আবম্লক িয় আৰু প্ৰিালদ্বীপৰিাৰ ধ্বংস িয় 

খনবক? 

 

তুিান – খকৱল খসয়াই নিয়, ই িৰিৰ পািাৰৰিাৰ গলায়, যাৰ িলত সাগৰৰ পানীৰ পৃষ্ঠ ওপৰকল উৰঠ। 

ইয়াৰ িাৰি িহুৰতা দ্বীপত িানপানী িয়, বকছমুান আনবক খনাৰিাৱাও হি হগৰছ। সাগৰৰ পাৰৰিাৰ  ৰি, 

তীৰৰিাৰ খনাৰিাৱা হি পৰৰ। ই ধ্বংসকাৰী। 

 

বৰণী  ( ব বেত হি) – আবম এইৰিাৰ খকৰনকক খৰাধ কবৰি পাৰৰা, তুিান? 

 

তুিান – প্ৰথমৰত, কািিন ডাই অক্সাইড ওৰলাৱাৰটা হ্ৰাস কবৰি লাবগি। খসইৰটাৰৱই ি’ল প্ৰথম পদৰক্ষপ। 

কািিন ডাই অক্সাইডৰ বনগিমণৰ মাত্ৰা মানুিৰ জীৱন – হিলীৰ হসৰত প্ৰতেক্ষৰভৰৱ জবড়ত। খসৰয় আমাক 

জীৱন -  হিলীৰ আমূল পবৰৱতিন লাবগি। অৱৰিে আটাইতকক গুৰুত্বপূণি কথাৰটা হিৰছ মানুিক এই বিষৰয় 

সজাগ কবৰ খতালাৰি …  

 

বৰণী – তুবম বঠৰকই হকছা। িহু মানুৰিই নাজাৰন খয খতওঁৰলাৰক খগাৰতই ৰাবত জ্বলাই খথাৱা এটা লাইটৰ 

িাৰি প্ৰকৃবতৰ বকমান খলাক ান ি’ি পাৰৰ। তুিান (দ ৃতাৰৰ) মই  ৰকল উভবত হগ সকৰলাৰক এই বিষৰয় 

সজাগ কবৰম িুবল ভাবৱৰছা। 

 

তুিান – িাাঃ িব য়া! পৃবথৱী ন সকৰলাৰৰ িাৰি সুন্দৰ কবৰ খতালাৰ খক্ষত্ৰত এয়া খতামাৰ ডাঙৰ িৰঙণী 

ি’ি। 

 

দৃিে ৩  



 

(সংগীৰতৰৰ প্ৰসংগ পবৰৱতিন) 

 

আতঁ ধৰৰাতা – খসই দ্বীপসমূিৰ পৰা আতঁৰকল সাঁতুবৰ হগ থাৰকাৰত তুিান আৰু খৰণীৰয় এৰনককৰয় কথা 

পাবত হগ থাবকল। ইিাৰল তুিান আৰু বৰণীৰ পৰা পৃথক খিাৱাৰ বপছত সাগৰৰ ধুমিুাই িািল ুআৰু ডবলক 

িংৰগাপ সাগৰৰ বদিকল উতুৱাই হল হগ আবছল। হগ থাৰকাৰত িাটত ডবলৰয় িািলুক বনজৰ িন্ধু সমুদ্ৰ নৰ 

হসৰত ব নাকী কবৰ বদৰছ। 

 

ডবল – খিৰা  সমুদ্ৰ, এয়া খমাৰ মাবটৰ িন্ধু িািলু। ব নাকী খিাৱা। 

 

সমুদ্ৰ – স্বাগতম িািলু! খতামাক লগ পাই ভাল লাবগল। মাবটত খমাৰৰা িহুৰতা িন্ধ ুআৰছ। বকন্তু অলপ বদনৰ 

পৰা খমাৰ ও ৰকল এৰন িহু িস্তুৰৱই আবি আৰছ বযৰিাৰৰ পুনৰ  ূবৰ যািকল বনবি াৰৰ। 

 

িািলু – মাবটৰ পৰা খকান আবিৰছ? 

 

সমুদ্ৰ – বকয়?? প্লাবষ্টক!! প্ৰথমৰত মই বকছমুান সৰু সৰু প্লাবষ্টকৰ টুকুৰা িা িটলৰি পাইবছৰলা পাৰত। বকন্তু 

এবতয়া খসইৰিাৰৰ পবৰমাণ যৰথষ্ট িৃবি পাইৰছ। খসইৰিাৰৰ িয়ৰতা খমাক িৰ ভাল পায়। বকন্তু বসিঁৰত খমাৰ 

িহু ক্ষবত কবৰ আৰছ। মই বসিঁতক  ূৰাই পঠািকল িহুত খ ষ্টা কৰৰা।  

 

িািলু (ক্ষমা খ াজাৰ সুৰত) – ক্ষমা কবৰি সমুদ্ৰ। প্লাবষ্টকৰিাৰ বনৰজ বনৰজ খতামাৰ িুকুকল অিা নাই। মানুৰি 

খসইৰিাৰ আৰু অনে আৱজিনাৰিাৰ খতামাৰ পানীত খপলাই বদৰছ। 

 

সমুদ্ৰ  (সৰন্দি কবৰ) – বকন্তু তুবমওৰতা মানুি।  

 

িািলু – িয়, আৰু মই মানুিৰিাৰৰ হি খতামাৰ ও ৰত ক্ষমা বি াবৰৰছা।  

 

সমুদ্ৰ  (  ংত ব ঞবৰ) – খতামাৰ ক্ষমা প্ৰাথিনাই খমাক এৰকা সিায় নকৰৰ িািল।ু সাগৰৰ িুকুকল এবৰ বদয়া 

এই প্লাবষ্টকৰ আৱজিনাই খমাৰ সকৰলা জীৱৰৰ ক্ষবত কবৰৰছ। খমাৰ কাছৰিাৰৰ খসইৰিাৰক ভুলৰত ‘ খজলী 

মাছ’ িুবল ভাৰৱ,  ৰাইৰিাৰৰ প্লাবষ্টক িটলৰ কাকৰিাৰ মাছ িুবল ভুলৰত বগবল খপলায়, কাছ, বিহু আৰু খমাৰ 

সকৰলাৰিাৰ জীৱ খতামাৰলাৰক খপলাই বদয়া নষ্ট খিাৱা জালৰ টুকুৰাত লাবগ ধৰৰ! যবদওিা মই প্লাবষ্টকৰিাৰ 

ধুমিুা আৰু িানপানীৰ সময়ত পাৰকল খঠবল বনওঁ, খসইৰিাৰ খতামাৰলাৰক আৰকৌ খমাৰ গাকল খপলাই বদয়া। 

খতামাৰলাক মানুিৰিাৰৰ কথাৰিাৰ খকবতয়া িুবজিা িাৰু?  

 

( অলপ সময় হল পুনৰ লাৰিকক আৰম্ভ কৰৰ) 

 

তুবম জানাৰন, খতামাৰলাৰক সাগৰৰ িুকুত দবলয়াই খপৰলাৱা প্লাবষ্টকৰিাৰ সৰু-সৰু টুকুৰা হি পৰৰ, বযৰিাৰ 

মাৰছ ভুলৰত বনজৰ  াদে িুবল  ায়? কল্পনা কৰাৰ ান বসঁিতৰ স্বাস্থেৰ ওপৰত খকৰনকুৱা প্ৰভাৱ পৰৰ! 



খযবতয়া খতামাৰলাৰক খসইৰিাৰ মাছ খ াৱা, খতবতয়া প্লাবষ্টক খতামাৰলাকৰ িৰীৰৰতা প্ৰৰৱি কৰৰ। গবতৰক 

মানুৰি বনজৰ ধ্বংসৰ িাট বনৰজই সৃবষ্ট কবৰ আৰছ। 

 

(সংগীত) 

 

সমুদ্ৰ (লাৰিকক) - বকন্তু খতামাক ভাল ল’ৰা খযন লাবগৰছ িািল।ু তুবম উভবত হগ মানুিব বনক এই বিষৰয় 

সজাগ কবৰিাৰন? কথা বদয়া খয খতওঁৰলাকক এৰনৰিাৰ কাম কবৰিকল িাধা বদিা।  

 

িািলু ( আগ্ৰিত) – িয়, বিিাল সমুদ্ৰ! মই কথা বদৰছা, মানুিক মই প্লাবষ্টকৰ িলত খিাৱা ক্ষবতৰ বিষৰয় 

বনশ্চয় িুজাই ক’ম। 

 

সমুদ্ৰ (সৰোষত) – শুবন িৰ ভাল পাৰলা িািল।ু এবতয়া খতামাৰলাক খযাৱাকগ খতৰে। 

 

িািলু – বঠক আৰছ, আৰকৌ লগ পাম … 

 

(সংগীৰতৰৰ সময় বিৰবত) 

 

িািলু (উৰত্তজনাত) – আবম আন্দামান বনৰকািাৰ দ্বীপপঞু্জ পাৰলাবি খনবক িাৰু ডবল? 

 

ডবল – তুবম বঠক হকছা িািলু! আৰু মই ভাৰৱা তুবম খসই প্ৰিাল দ্বীপৰিাৰ খদব ৰয়ই এই কথা ধবৰি 

পাবৰছা। আন্দামান – বনৰকািাৰ দ্বীপপঞু্জৰ এয়া বিৰিষত্ব। বকন্তু তুবম জানাৰন খয এই দ্বীপপঞু্জত গভীৰ 

সুন্দৰিনী অৰণে মাৰন খমংৰগ্ৰাভৰ অৰণে আৰছ? 

 

িািলু – িয় খনবক? িব য়া! খমংৰগ্ৰাভৰ অৰণেই ভূবমস্খলন, িানপানী আৰু  ুনামী প্ৰবতৰৰাধ কৰাৰ লগৰত 

এইৰিাৰ িহুৰতা প্ৰজাবতৰ মাছৰ িাসস্থান। 

 

ডবল – িয়, বকন্তু খমংৰগ্ৰাভৰ অৰণেও এবতয়া ধ্বংসৰ গৰািত। এই অৰণে কৃবষ, মাছ পালন আৰু 

নগৰীকৰণৰ িাৰি কটা হিৰছ। খগালকীয় উষ্ণতাৰয়া এইৰিাৰ ধ্বংস কবৰ আৰছ। সাগৰৰ পানী িাব  অিাৰ 

িলত সুন্দৰিন ৰােীয় উদোনৰ  সাৰৰ সাঁত খিজাৰ খিক্টৰ খমংৰগ্ৰাভৰ অৰণে ডুি হগৰছ। 

 

িািলু – শুবন িৰ দু  পাৰলা ডবল। আিা কৰৰা এইৰিাৰ খৰাধ কবৰিকল আইনী িেৱস্থা খলাৱা ি’ি। মই 

 ৰকল উভবট হগ এই বিষৰয় জাবনিকল যত্ন কবৰম।  

 

ডবল – বঠক আৰছ িািলু। এবতয়া সাৱধান খিাৱা। আবম এই ঠাই এবৰিকল হলৰছা। সাগৰৰ আমাক এবতয়া 

উটুৱাই হল যাি। (এটা ডাঙৰ িব্দ ি’ি) 

 



বৰণী (দু ত) – িািল,ু আবম ভৱাৰ দৰৰ কথাৰিাৰ নিয় জানাৰন? সমুদ্ৰ নৰ ওপৰত বকমান খয অতো াৰ 

 বল আৰছ! 

 

িািলু – তুবম বঠৰকই হকছা। সমুদ্ৰ ন ইমান ধুনীয়া আৰু ইমানৰিাৰ আ বৰত িস্তুৰৰ ভৰা। বকন্তু লাৰি লাৰি 

ই নষ্ট ি’িকল ধবৰৰছ। (িঠাৰত উৰত্তবজত হি) খসয়া খ াৱা! পাৰৰ ও ৰত খসয়া বকৰনা? সাগৰৰ মাজত খযন 

এটা ৰঙীণ বনজৰা খযনৰি খদ াইৰছ …। ি’লাৰছান, ি’লা, খসইৰটা বক  াওঁকগ ি’লা… 

 

 

ডবল – বৰণী, িািল ুখসইিাৰল নাযািা! নাযািা, নাযািা … বিপদ আৰছ … 

 

বৰণী (ব ণত) – ব াঃ ব াঃ িািলু, এয়া নদী নিয়। এইৰিাৰ পাইপৰ পৰা ওলাই অিা বকিা এৰসাপা বিজলুৱা 

িস্তু! 

 

িািলু – ব াঃ ব াঃ খমাৰ গাত খগাৰটই বিজল! 

 

ডবল (িাঁবি িাঁবি) – খতামাৰলাৰক এইমাত্ৰ গা ধুই অিা নদী ন আন এৰকা নিে। খসয়া হিৰছ উৰদোগৰিাৰৰ 

জুলীয়া আৱজিনা। 

 

বৰণী   ( আ বৰত হি) – এই খগাৰটই আৱজিনাৰিাৰ খতৰে সাগৰৰ পানীত এবৰ বদৰয়! 

 

ডবল – খকৱল এয়াই নিয়। সমগ্ৰ ভাৰতৰ উপকূলৰত এৰন িাজাৰ িাজাৰ উৰদোগ আৰছ, বযৰিাৰৰ 

আৱজিনাৰিাৰ পবৰস্কাৰ নকৰাককৰয় সাগৰৰ িুকুত এবৰ বদৰয়। ইয়াৰৰাপবৰ  িৰৰিাৰৰ মানুৰি িেৱিাৰ কৰাৰ 

বপছত দূবষত খিাৱা পানীও সাগৰৰ িুকুকল যায়। 

 

িািলু – বকন্তু এয়াৰতা আইনী কথা নিয়। 

 

তুিান – নাই নাই খকবতয়াও নিয়, ভাৰতত সাগৰৰ পানীক প্ৰদূষণমুি কবৰ ৰাব িকল িহুৰতা আইন আৰছ। 

বকন্তু মানুৰি খসইৰিাৰ পালন নকৰৰ। সজাগতাৰ অভাৱ। মানুৰি এই বদিৰটা হল ব বেত নিয়। খসইিাৰি 

আইনৰিাৰ ৰূপায়ণ খনাৰিাৱাকক থাবক যায়। 

 

ডবল – এই দূবষত পদাথিই খকৱল পানীৰ প্ৰদূষৰণই নকৰৰ িৰং ই সাগৰ ন মাছ আৰু অনোনে জীৱৰ িাসৰ 

িাৰি অনুপৰযাগী কবৰ তুবলৰছ। ২০১৪  নত সুন্দৰিনত খিাৱা খতল বমিবলৰ  টনাৰটা মনত আৰছৰন? 

খতবতয়া িহুৰতা সাগৰীয় জীৱৰ মৃতুে  বটবছল। 

 

তিুান – খসয়া খসয়া খ াৱা অলপ দূকৰত খসাঁিাৰল এ ন গৰৱষণা কৰা জািাজ। খতামাৰলাক দুৰয়া খসই নৰ 

িাৰল আগিা া। তাত থকা খলাকসকৰল খতামাৰলাকক তুবল ল’ি আৰু  ৰকল হল যাি। 

 



ডবল – িািলু আৰু বৰণী!  খতামাৰলাক দুৰয়াৰৰ কথা সদায় িৰ মনত পবৰি! 

 

বৰণী – আমাৰৰা িৰ মনত পবৰি! 

 

িািলু – খসানকাৰল  বনশ্চয় আৰকৌ লগ পাম! 

 

 াবৰও – আৰিাঁ খদই …! 

 

(সংগীত) 

দৃিে ৪ 

 

 

আতঁ ধৰৰাতা – জািাজত থকা গৰৱষকৰ দলৰটা ল’ৰা – খ াৱালীিালক খদব  িৰ আ বৰত ি’ল। ইবতমৰধে 

বসিঁৰত মানুিৰ ৰূপ হলবছল। বসিঁতক লৰালবৰকক তবুল সলািকল কাৰপাৰ, পানী আৰু খ াৱা িস্তু বদয়া ি’ল।  

 

(সংগীৰতৰৰ সময় বিৰবত) 

 

গৰৱষক – … ই ! ভাইবট - ভবিি’ত ! এই মিাসমুদ্ৰত খতামাৰলাক … এই কণমাবন দুটাই …??  

 

বৰণী - … দাদা, খসইৰিাৰ িহু-ত কথা, আৰপানাৰলাকক বপৰছ – পৰৰও জনাম … আ লৰত আবম দুৰয়া 

… সাগৰৰ বিষৰয় জাবনিৰ িাৰিই … এই কষ্টকৰ সমুদ্ৰযাত্ৰা … 

 

গৰৱষক – ি-ি-িয় খনবক? িৰ ভাল কথা, িৰ ভাল কথা। .. খতামাৰলাৰক বনশ্চয় িহু কথাই বনৰজই খদব লা, 

বনৰজই িুবজলা … 

 

বৰণী আৰু িািলু – িয় দাদা! তথাবপও আমাৰ খযন আৰু িহুৰতা জাবনিকল হৰ গ’ল … 

 

 

গৰৱষক – খতামাৰলাৰক আৰু বক জাবনি বি াবৰছাৰনা ? 

 

বৰণী ( ৰকক) – আবম জাবনি বি াবৰৰছা খয আমাৰ জীৱনৰিাৰ সাগৰৰ ওপৰত বনভিৰিীল খিাৱা স্বৰত্তও 

মানুৰি সাগৰ ন বকয় ধ্বংস কবৰ আৰছ?  

 

গৰৱষক – এৰা, খসইৰটাৰৱইৰতা আবজৰ বদনত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এইৰটা কথা সঁ া খয মানুৰি জাবন- শুবন অথিা 

অজাবনৰত বনজৰ কাম- কাজৰ দ্বাৰা সাগৰৰ িহুৰতা ক্ষবত কবৰ আৰছ। বকন্তু সাগৰৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ 

িাৰিও ইবতমৰধে িহুৰতা কাম কৰা হিৰছ। 

 



িািলু – খকৰন ধৰণৰ কাম কৰা হিৰছ? 

 

গৰৱষক – উদািৰণ স্বৰূৰপ িনেপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন আৰু িন সংৰক্ষণ আইন, বযৰয় সাগৰীয় হজৱ হিব ত্ৰক 

সুৰক্ষা প্ৰদান কৰৰ। অথিা সাগৰীয় জাল মৰা বনয়ৰণ আইন বযৰয় জালৰ িুটাৰ আকাৰ বনধিাৰণ কৰাৰ পৰা 

মাছ মৰাৰ িাৰি বনৰষধ সময়ৰিাৰৰা খ াষণা কৰৰ। এই আইনৰিাৰৰ কাম কবৰৰয় আৰছ। 

 

িািলু– তথাবপও খদৰ ান … আবম বয খদব ৰলা … 

 

দুৰয়া – তাৰপৰা আৰু িহুত বকিাবকবি কবৰিকল থাবক খযাৱা খযন লাৰগ। 

 

গৰৱষক – এৰা! কথাৰটা সঁ া। এবতয়াও আৰু িহুত কবৰি লগা আৰছ। আবম সদায় আইন আৰু খসইৰিাৰৰ 

ৰূপায়ণ খনাৰিাৱাৰ কথাৰি কওঁ। আবম পািবৰ যাওঁ খয সাগৰৰিাৰ খকৱল কতৃিপক্ষৰৰ দাবয়ত্ব নিয়। 

সাগৰৰিাৰ আমাৰ সকৰলাৰৰ সম্পদ আৰু খসইিাৰি ইয়াক সুকলৰম ৰ াৰটা আমাৰ সকৰলাৰৰ দাবয়ত্ব।  

 

বৰণী – আপুবন এৰকিাৰৰ বঠক কথাৰক হকৰছ। সাগৰক সুৰক্ষা বদিকল সাধাৰণ খলাক, কতৃিপক্ষ আৰু বিজ্ঞানী 

সকৰলাৰৱ এৰকলৰগ কাম কবৰি লাবগি। অৱৰিে সাগৰ সম্পৰকি আবম নজনা কথা এবতয়াও অৰনক আৰছ। 

 

গৰৱষক – সঁ া কথা। যবদওিা নতুন নতুন প্ৰযবুি আৰু সঁজুবলৰ িেৱিাৰৰ আমাক সাগৰ ন ব বন পািকল 

যৰথষ্ট সিায় কবৰ আৰছ, আৰু উদািৰণ স্বৰূৰপ, সংিত উপকূল িেৱস্থাপনা প্ৰকল্পৰটাৰ কথাৰকই কওঁ। এই 

প্ৰকল্পৰটা বিশ্ব খিংকৰ সািাযেপ্ৰাপ্ত আৰু ইয়াৰ লক্ষে হিৰছ সাগৰসমূিৰ সুৰক্ষাৰ িাৰি জ্ঞানসমৃি প্ৰজন্ম গব  

খতালা আৰু উপযিু দক্ষতা িৃবি কৰা। ই উপকূলীয় পবৰৰৱিতৰৰ সকৰলা বদি সামবৰ হলৰছ – খমংগ্ৰ’ভ 

অৰণেৰ পৰা জীবৱকা বনিিািকল, প্ৰদূষণ বনয়ৰণৰ আৰু বনৰীক্ষণৰ লগৰত আনবক আৱজিনা বনষ্কাষণকল, 

সকৰলা। 

 

বৰণী – তাৰ মাৰন আিািেঞ্জক কথা এবতয়াও আৰছ। পবৰবস্থবতৰ পবৰৱতিন বনশ্চয় ভালকল ি’ি। 

 

গৰৱষক – যবদ সকৰলাৰৱ ইয়াৰ প্ৰৰয়াজন িুবজ পায় আৰু একবত্ৰতভাৰৱ কাম কৰৰ খতৰে বনশ্চয় ভাল 

পবৰৱতিন ি’ি।  

 

(সংগীত) 

 

বৰণী (এলাি ভাৱত) –  াওঁক, আবম স াঁককৰয় িৰ ভাগৰুৱা হি পবৰৰছা। আবম এই বিষৰয় কাইকল কথা 

পাবতি পাৰৰাৰন? 

 

গৰৱষক – বঠক আৰছ। বযৰিতু আবজ খতামাৰলাক ভাগৰুৱা হি আছা, আবজ বজৰণী খলাৱা। বকন্তু কাইকল 

খতামাৰলাৰক খমাক খগাৰটই কাবিনীৰটা ক’িই লাবগি। বঠক আৰছ? এবতয়া খতামাৰলাকৰ  ৰৰ খিান নম্বৰ 

খিাৰ বদয়া। খতামাৰলাক ভাৰল আছা িুবল মই খিাৰনৰৰ জনাই বদওঁ। 



 

বৰণী আৰু িািলু – বঠক আৰছ। (সংগীত) 

 

আতঁ ধৰৰাতা – আবমও সকৰলাৰৱ বঠক খসই আিাৰকই কৰৰা। .. তাৰ বপছত শুনক সঁ াকক িহুৰযাজন 

সাঁতুবৰ সাঁতুবৰ ভাগৰুৱা হি পৰা বৰণী আৰু িািলু বি নাত পবৰৰয়ই খটাপবনত লালকাল বদৰল। সৰপানত 

বসিঁৰত খকৱল খদব ৰল সাগৰৰ মাজত খদ া খসই অপূিি দৃিেৰিাৰ। অব ন খদি এ নৰ পৰাৰি খযন বসিঁত 

 ুবৰ আবিৰছ। সাগৰ নক সুৰক্ষা বদিকল বসিঁৰত কৰা পণৰিাৰ বসিঁতৰ মনত পবৰ থাবকল। এই কল্পযাত্ৰাই 

বসিঁতক িহুৰতই বিকাৰল, িহুত বিবকিকল িাবক থাবক গ’ল। বসিঁৰত অনুভৱ কবৰৰল, মানুিৰিাৰ সজাগ হি 

অিৰি কামত লাবগ নাথাবকৰল… মিাসাগৰৰ মিাসমাজ এবদন আবজতকক আৰু খিবছ মিাবিপদত পবৰণত 

ি’ি, মিা দুৰযিোগত পবৰণত ি’ি। ( িীষিক গীতৰ একাংি) 

 

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

প্ৰশ্ন/ প্ৰস্তুবত ড
০
 িোমা প্ৰসাদ িমিা 

 

১. ভাৰতত অনুমাবনক বকমান মানুৰি মাছ মাবৰৰয়ই জীৱকা বনিিাি কৰৰ? 

 

- প্ৰায় এক বনযুতৰ ওপৰ। 

 

২. ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাক পৃথক কৰা খঠক সাগৰ অঞ্চলৰটাৰ নাম বক? 

 

- পক্ প্ৰণালী। 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


