
 
 

বিজ্ঞান ধাৰাৱাহীক – অবিৰত বিকাশৰ .... 

 

খণ্ড – ২৬ – বিৰবিনৰ, বিৰকালৰ ... 

 

          ড০ শযামা প্ৰসাি শমমা 

         (মলূ ললখনীৰ পৰা আভাস ললাৱা হহছে) 

িবৰত্ৰ সমহূ  

 

১. পঞ্চায়তৰ সভাপবত – ৬০ – ৬২ িেৰ িয়স 

২. অবময়, গাৱৰঁ পৰা হগ ডাঙৰ িযৱসায়ী  ৫০ – ৫২ িেৰ 

৩. নিীন, অবময়ৰ পাঠশালাৰ সহপাঠী, গঞা ৫০ – ৫২ িেৰ 

৪. অৱন্তী, িতমমানৰ পাঠশালাৰ বশক্ষবয়ত্ৰী ৩০ – ৩২ িেৰ 

৫. প্ৰকৃবত, প্ৰতীকী িবৰত্ৰ 

৬. অলক, গ্ৰাময সাাংিাবিক ২৮-  ৩০ িেৰ 

 

ল াষণা আৰু শীষম সাংগীত 

 

িশৃয – ১ 

 

(িবিনাগুবৰ গাও ঁপঞ্চায়তৰ সম্বধমনা আৰু অন্তৰাংগ আমাপ অনষু্ঠান। এক আনন্দমখুৰ পবৰছৱশ) 

সভাপবত – িবিনাগুবৰ গাওঁ পঞ্চায়তৰ মাননীয় সিসযসকল, আমাৰ অবত আিৰৰ অবময় লিাপা আৰু লতওঁৰ পবৰয়া

 লিগম। আবি আমাৰ িাছি অবত আনন্দৰ বিন। লগৌৰৱছৰা বিন। আনন্দ আৰু লগৌৰৱৰ কাৰণ হ’লগগ আমাৰ 

এই গাৱছঁৰ অবময় লিাপা!! এই গাৱঁছৰ লিাকা – মাবিছৰ লখবল লতওঁ সখুযাবতছৰ লমবিক পাি কছৰ আৰু আই. আই. 

বিৰ স্নাতক হয়। তাৰ বপেত লতওঁ িাকবৰৰ সলবন িযৱসায়ত ধছৰ আৰু িবক্ষণ পূৱ এবিয়াৰ এিন ললখত 

ল’িলগীয়া িযৱসায়ী বহিাছপ প্ৰবতবষ্ঠত হয়। ল াৱা িেৰ লতওঁক বিাংগাপুৰত িেৰিছিাৰ এগৰাকী লেষ্ঠ িযৱসায়ী 

বহিাছপ পুৰস্কৃতও কৰা হয়। 

 

আিাা্ছ  – (হাততাবল) সি, সি! িৰ ভাল িৰ ভাল!! 

 

সভাপবত – হয় ৰাইি! সিাঁগকছয় লিে ডাঙৰ কথা, লিে লগৌৰৱৰ কথা।আমাৰ অবময় লিাপাই তাতগকও ডাঙৰ কাম 

এিা কৰাৰ িাছি আগ িাবি আবহছে... 

 

আিাছয় – লসইছিা আৰু ভাল কথা। বকল কাম? বক কাম?? 

 

সভাপবত – লসই বিষছয় অবময় লিাপাৰ মছুখৰাই শুবনম িুবল ভাবৱছো। ৰাইি! আবিৰ এই মকুবল কথা – িতৰাৰ 

আছয়ািন বঠক লসই বিষয়ছিাছকই হল। অবময় লিাপা ... 

 



 
 

আিাছয় – (হাতাবল) শতায়ু লহাৱা! শতায়ু লহাৱা!! 

 

অবময় – ৰাইি! নমস্কাৰ আৰু লসৱাছহ!! (হাততাবল) মই এইখন গাৱছঁৰ লিাকা – পানী – মাবি গেবক ডাঙৰ লহাৱা 

ল’ৰা। আমাৰ এই পঞ্চায়ত অবিিৰষমুখছত থকা পাঠশালা খনছতই পিা। লিউতা এই পাঠশালাছৰই বশক্ষক 

আবেল। লতবতয়া আমাৰ পাঠ্শালাৰ লিৌহিত এবতয়াৰ িছৰ পকীছিৰ নাবেল, - লিৌহিৰ সীমাত ভাছলমান ডাঙৰ 

ডাঙৰ গে আবেল। লিবেভাছগই আবম বিবন লপাৱা নাবেছলা... 

 

নিীন – অবময়! লমাক বিবন পাইেছন? মই নিীন, লতাৰ লগত এছকলছগ পিা! প্ৰবত িেছৰ সস্বতী পূিাত িবকিাছৰ 

কাবি – িাবল বিয়া কিম গেৰ খবৰছিাৰ ল  আবম ঠাক ঠাক হক ৰ’িত শুকাইবেছলা ... মনত আছেছন অবময়? 

 

অবময় – আছে লতা? বকয় নাথাবকি?? 

(স্মবৃতছৰামন্থণত মাত লথাকাছথাবকবিছয়। আছৱবগক হহ পছৰ) 

পাঠশালাখনৰ বপছ্িাছল থকা িলাহছিাৰ পাৰত বপতাই এখন কলৰ িাৰীও কবৰবেল। সৰস্বতী পূিাত লথাছক লথাছক 

লসইছিাৰ িুণ লগাি বিবেল। লসই কছলই পিূাৰ িাছি উভনিীগৈ হগবেল, তাৰ উপবৰও নাৰীকল- তাছমাল পাণ, 

িগৰী, আত্লি, কুঁবহয়াৰ, ৰিাি লিঙা আবিছৰা গে আবেল। 

 

নিীন – মাছন সকছলা বমলাই পিূাখন আমাৰ ... 

 

দুছয়া – স্কুলৰ িস্তুছৰই হহ হগবেল। 

 

নিীন – বকনাৰ বভতৰত লকৱল িুি- মাহ আৰু বখবিবৰৰ ল াগাৰবখবনছয়ই িাি ... 

 

অবময় - ... সৰুছত আবম এইছিাৰ পাই খউুি ভাল পাইবেছলা ... অিাছধ, ইচ্ছামছত লসইছিাৰ খািগল পাই ... 

খুউি িুবতমও পাইবেছলা...। লতবতয়া এইছিাৰৰ গুৰুত্ব িুবিি পৰাগক আমাৰ িয়ছসই লহাৱা নাবেল। ... িয়স 

লহাৱাত িুবি পাছলা এয়া অকল স্বাৱলম্বীছৈাৱাৰ িযৱহাবৰক পাছঠই নহয়, ই এক বনভাঁি তথা প্ৰিাৰবিমুখ প্ৰকৃবত 

লপ্ৰ-লমা ...। 

 

অৱন্তী – হয়! অবমিািাই বঠছকই হকছে... লসয়া আবেল মানুহৰ ভালৰ িাছি প্ৰকৃবতৰ আপডাল আৰু প্ৰকৃবতৰ 

িাছনছৰ সখুী লহাৱাৰ প্ৰয়াস। অ’ ক’িগল পাহবৰবেছলাছৱই ... লমাৰ নাম অৱন্তী, অৱন্তী িৰিগল। অবময় িািাই 

লমাক বিবন নাপাি... মই এবতয়আ লতওঁ পধ্ৰই ল াৱা পাঠশালাখনছৰই বশক্ষবয়ত্ৰী। 

 

অবময় – অৱন্তী িাইছিউ! নমস্কাৰ। আপুবন সি কথাছকই হকছে। লতবতয়াৰ বিনত আিৰিছৰ িযাপকভাছৱ প্ৰকৃবত 

ধ্বাংস কৰাৰ কথাই নাবেল, - প্ৰকৃবতক লালন – পালন কবৰ, প্ৰকৃবতৰ ক্ষয়- ক্ষবত লনাছহাৱাগক ব বখবন পাি পাবৰ, 

লসইবখবনছৰই মানুহ সন্তুষ্ট আবেল। এই িৃবষ্টভাংগী আৰু মানবসকতা আবম আমাৰ ঐবতহয়য – পৰম্পৰা আৰু 

উত্তৰাবধকাৰ বহিাছপই পাইবেছলা ...। 

 



 
 

অৱন্তী- হয়, আবিৰিছৰ লসইছিাৰ কণমাবণহঁতৰ পাঠযক্ৰম আৰু পাঠযপুবথৰছতা নাবেছলই, আবিৰিছৰ লশাভা াত্ৰা, 

আছলািনা- িক্ৰ, সিাগতা কা মযসূিী আবিৰ িবৰয়ছত মানুহক সিাগ কৰাছৰা প্ৰছয়ািন নাবেল। ধমম – ঐবতহয – 

সাংস্কৃবত আৰু পৰম্পৰাৰ িবৰয়ৰছত মানুছহ লসইছিাৰ কথা িাবনবেল আৰু বনষ্ঠাছৰ পালছনা কবৰবেল ... 

 

অবময় - ... িলত, এক অতুছলানীয় ভাৰসামযই প্ৰকৃবত আৰু মানুহক ওতছপ্ৰাত্ভাছৱ সাঙুবৰ ৰাবখবেল আৰু প্ৰকৃবত 

– আবিৰিছৰ ৰুষ্ট, ৰুক্ষ আৰু সাংহাৰী হহ উঠা নাবেল। 

(ধুমহুা – বশলািবৃষ্ট – িান – লেছৰকবণ আবিৰ কান তালমৰা শব্দ। তাৰ মািছতই পীবিতৰ আতমনাি। বিছশষ 

সাাংবগতীক প্ৰভাৱ ...) 

মানুহৰ অতযািাৰ, অপবৰকবিত উছিযাগ আৰু  ছধ- মছধ হাতত ললাৱা বিকাশৰ আিঁবণ আবিৰ িলত ... আবি 

লগাছিই বিশ্বিুবৰছয়ই ... প্ৰকৃবতক অাংছচ্ছি কবৰ বিকলাাংগ কবৰ লতালা হহছে ... খবণ্ডত বেন্ন – বভন্ন প্ৰকৃবতছয় 

ৰুদ্ৰৰুপ ধাৰণ কবৰ ল ন অবিৰতভাছৱ আমাক সকীয়াই আছে ... 

(অছলৌবকক সাংগীতৰ মািছত প্ৰকবৃতৰ বিলাপ প্ৰবতধ্ববনত হ’ি) 

 

প্ৰকৃবত – লহ অমৃতপুত্ৰ, লমাৰ মৰমৰ সন্তানসকল তহঁছত অিুি বশশুৰিছৰ বিকাশ আৰু প্ৰিাবতৰ নামত ... এইছিাৰ 

বক কবৰি ধবৰে?? আগ – পাে নুশুবন.. তহঁছত তহঁতৰ ‘প্ৰথম মাতৃ’ৰ অবিত্বই বিপন্ন কবৰ তুবলে। লমাৰ এই 

বিপন্নতাই তহঁতছকা ল  বিপন্ন আৰু ধ্বাংসমূখী কবৰ তুবলছে, এই কথা তহঁছত িুবিছয়ই লপাৱা নাই ... লিাৰ পুবৰ 

হাত পাছলবহ িাোহঁত। আৰু পলম কৰাৰ সময় নাই ... লমাক, মাছন তহঁতৰ ‘প্ৰথম মাতৃ’ক ৰক্ষা কৰ িািাহঁত... 

লমাক িিা িাোহঁত! আৰু লমাক িিাই, তহঁছত বনছিও িিাৰ পথ প্ৰশি কৰ... 

 

(অছলৌবকক সাংগীত ক্ৰছম নীৰৱ হহ আছহ) 

 

অবময় – ৰাইি! শুবনছেছন আছপানাছলাছক?  

 

আিাছয় – হয়, শুবনছো, শুবনছো। 

 

অবময় – প্ৰকৃবত আইৰ এই আহ্বান মই প্ৰাছয়ই শুছনা – বিছশষগক আই.আই.বিৰ স্নাতক লহাৱাৰ বপেত মই ল বতয়া 

... িাকবৰৰ সলবন িযৱসায়ত লাবগছলা, .. লতবতয়া ... লতবতয়া... এছন আহ্বান মই লিে  ছন  ছনই শুবনিগল লপাৱা 

হ’ললা... 

 

আিাছয়- ... আিবৰত কথাছতা ...!! 

 

অৱন্তী – িাৰু অবময়্িা! আছপানাৰ িযৱসায়ৰ হসছত প্ৰকৃবত মাছন প্ৰাকৃবতক সম্পি আহৰণৰ বকিা সম্পকম ...?? 

 

অবময় – বনশ্চয় আবেল। প্ৰথমছত মই তথয – প্ৰ ুবিৰ িযৱসায়ত হাত বিও।ঁ তাৰ বপেত ৰাষ্ট্ৰীয়  াইপথ িহল কৰা, 

খবনি পিাথমৰ খনন, নিীিাহসিা লকাম্পানী, আৱাবসক অিাবলকা বনমমানছক আবি কবৰ বিবভন্ন ধৰণৰ িযৱসায় কবৰ 

প্ৰবতষ্ঠা লাভ কছৰা ...। 

 



 
 

অৱন্তী – হাছৰ ল  ...।। তথয – প্ৰ ুবিক িাি বিছল িাকী আিাইছিাছৰই লিছখান ... প্ৰকৃবতৰ হসছত িবিত, প্ৰকৃবত 

ধ্বাংস কৰাৰ হসছত িবিত!! .. অবময়্িা! আপুবন এই গাৱঁৰ মাবি – পানীছৰ লাবলত – পাবলত হহ ডাঙৰ লহাৱা 

মানুহ। গবতছক, প্ৰকৃবত আই আছপানাৰ হাছি – বহমিছুৱ এক কলযাণকামী মাতৃ ৰুছপ অবধবষ্ঠত। লসই িাছি, 

প্ৰকৃবতৰ পৰা বহিাপতগক লিবে সম্পি আহৰণ কৰা, িৃা্হত্ লাভৰ খাবিৰত প্ৰকৃবত ধ্বাংস কৰা আবি কামত বলপ্ত 

হ’িলগীয়া হ’ললই, সহিাত ভাছৱ আছপানাৰ মনত অপৰাধছিাধ িাছগ ... আৰু তাৰ িছলই হহছে ...  ছন  ছন 

শুনা প্ৰকৃবত আইৰ লসই আহ্বান ... 

 

অবময় – অৱন্তী িাইছিছৱ বঠক কথাছকই হকছে। মছনাছ াগ বিছশষজ্ঞ সকছলও ... লমাক লসই কথাই হকবেল, লসই 

িযাখযাই আগ িিাইবেল। ৰাইি! প্ৰকৃবতৰ লশাষণ আৰু লুন্ঠণৰ হসছত িবিত এছনছিাৰ িযৱসায়ত মই লিাপত 

লিাছপ উন্নবত কবৰ, সিলতাৰ বশখৰ পাছলা সিাঁ, বকন্তু লমাৰ অপৰাধছিাছধ মক খুবল খুবল খািগল ধবৰছল ... 

(কৰুণ সুৰ, প্ৰকৃবতৰ লসই আহ্বানৰ এছিাৱা িলুগক বিলবম্বতভাছৱ) 

অসমত আন হহিনৰ িছৰ মছয়া প্ৰকৃবত আৰু প্ৰাকৃবতক সম্পিক অিুৰন্ত ধণৰ ভাণ্ডাৰ িুবল ধবৰ হল িযৱসায় 

কবৰবেছলা, লসয়া ভূল আবেল, এক মাৰাত্মক ভূল। (উিুপবন) 

 

সভাপবত – অবময় লিাপাৰ এই উপলবি সিাঁগকছয় মহত্ ... আবম, আবম আিাছয় ... অবময় লিাপাৰ এই উপলবি ... 

মছন – প্ৰাছণ উপলবি কবৰছো ... নহয়ছন িাৰু ৰাইি! 

 

আিাছয় – হয়, হয়! নশ্চয় ... 

 

সভাপবত - ... অবময় লিাপা! 

 

অবময় – ক্ষমা কবৰি ৰাইি! মই অলপ লিবে আৱাবগক হহ পবৰবেছলা ...। 

 

আিাছয় - ... লকাছনা কথা নাই, লকাছনা কথা নাই!! আপুবন আছপানমছন হক  াওঁক!  

 

অবময় - ... লসই ভূলৰ শুধৰবন কবৰিগলছয় ... মই গাৱঁৰ ল’ৰা গাৱঁগল  ুবৰ আবহছো। ৰাইি, অকল লসই ভুলৰ 

শুধৰবনছয়ই নহয়, লসই ভুলৰ ক্ষবতপূৰণ কবৰিগলও মই উভবি আবহছো ... 

 

(ৰাইিৰ মািত গুণগুণবন এছন ধৰণৰ) 

- ইম্মা-ন ডাঙৰ িযৱসায় এবৰ... 

- লকৱল মাত্ৰ ভুল শুধৰািগলছয় ... িাপ লৰ িাপ! 

- এয়াছতা এক বিৰাই অবনশ্চয়তা 

- িাছনা!! এছনছিাৰ মানুহৰ বিন্তা- িিমাই লিছলগ 

- বক িা কছৰ?? 

 

নিীন – অবম – য়!... লতাৰ িুৱসায় – পাবতএছকিাছৰই  

 



 
 

অবময় – নাই, নাই! িন্ধ কবৰ অহা নাই। লমাৰ ল’ৰা দুিাক লসইছিাৰ িম্ভাবলি বি আবহছো। 

 

নিীন - ... লতছনহ’লল ... অবময় ভাই! কথা এিা কও,ঁ লিয়া নাপাবি ... 

 

অবময় – ক’! নাপাওঁ লি ...। 

 

নিীন – তই এবৰ অহা িযৱসায়ছিাৰ  বি ল’ৰা দুিাছয়ই িলাই থাছক লতছনহ’লল ... লতাৰিছৰ ভুল লিছখান ... 

 

অবময় - ... বসহঁছতও কবৰ থাবকি!! .. এই কথাও মই বিন্তা নকৰা নহয়। লসইিাছি বসহঁতক িুিাই বথ আবহছো, 

ব মান কম সময়ৰ বভতৰছৰই পাছৰ ... বসহঁছতও প্ৰকৃবতৰ লুন্ঠণ আৰু ধ্বাংসৰ হসছত সাছঙাৰ খাই থকা 

িযৱসায়ছকইিা সাংকুবিত কবৰ আনক ... 

 

সভাপবত – সিাঁগকছয় সি আৰু িূৰিশমী বিন্তা। 

 

আিাা্ছ  – আমাৰ অবময় বিন্দািাি! বিন্দািাি!! ... আমাৰ অবময় গাৱৰঁ লগৌৰৱ, লিশৰ লগৌৰৱ! লিশৰ লগৌৰৱ 

...!! 

 

অবময় – ৰাইি! .. এই সন্দভমছত আবি লকইিা িশক ধবৰ লমাক আমবন কবৰ থকা লকইিামান প্ৰশ্ন, মই 

আছপানাছলাকক ভাবি িািগল অনুছৰাধ কবৰছলা। ... িাৰু! প্ৰকৃবতক বক আবম সিৰািৰ কবৰ অহাৰ িছৰ ধন 

আহৰণৰ অিুৰন্ত ভাণ্ডাৰ বহিাছপছহ িযৱহাৰ কবৰি লাছগ লনবক? 

 

আিাছয় – লকবতয়াও নালাছগ, লকবতয়াও নাছলছগ!! 

 

অবময় – বিকাশৰ নামত, বিকাশৰ খাবিৰত প্ৰকৃবত ধ্বাংস কৰাছিা উবিি লন?? 

 

আিাা্ছ  - ... অনুবিত, অনুবিত!! ... এয়া আত্্ াতী প্ৰছিষ্টা ... 

 

অবময় – বিকাশৰ িাছি প্ৰকৃবত ধ্বাংস কৰাৰ এছকািা সীমা থাবকি নালাছগছন?? 

 

আিাা্ছ - বনশ্চয় লাছগ! বনশ্চয় লাছগ!! 

 

অবময় – বিকাশ আৰু প্ৰকৃবত, - এই দুিাৰ বভতৰত লকানছিাছৱ আগভাগ পাি লাছগ ...?? 

 

(কাছৰা উত্তৰ স্পষ্ট নহয়। সৰৱ বিন্তাৰ গুণগুনবন) 

 

একাাংশ – বিকা – শ ... 

একাাংশ – প্ৰকৃবত ... 

একাাংশ – প্ৰকৃবত আৰু বিকাশ দুছয়ািাই ... 



 
 

 

অৱন্তী – অবময়্িা! আছপানাৰ এই প্ৰশ্নছিাৰ উত্তৰ থাওকছত ইছিা িা বসছিা িুবল হক বিি লনাৱাবৰ। ... বিকাশ 

আমাক লাবগিই ... 

 

আিাছয় – হয়, লাবগিই লাবগিই...!! 

 

অৱন্তী – আছকৌ ... সুস্থ, সছতি, মাংগলময় প্ৰকৃবত অবিহছন ... পৃবথৱীত মানুহ আৰু িীৱকলুৰ কথাছিা ভাবিিই 

লনাৱাবৰ। .. লসইিাছি, প্ৰকৃবতৰ অাংশবিছশষ উেন ল াৱাগক ধ্বাংস কবৰ কৰা বিকাশৰ লকাছনা মাছন নাই ...। লিখাত 

বিকাশ ল ন লাবগছলও ... এয়া িৰািলছত বিনা-শছহ ...। (ৰাইিৰ গুণগুণবন) 

এিাম – তা-তা-তাৰ মাছন ... বিকাশৰ নামত বিছন-শ অথমাত্ ... 

 

আিাছয় - ... বিকাশৰ িদ্মছিশত ... বি-না-শ!! 

 

অৱন্তী - ... এইছিা অবত মাৰাত্মক কথা, আত্্ াতী প্ৰবক্ৰয়া! ... ৰাইি! আছপানাছলাছক আমাৰ পূিমপুৰুষসকলৰ 

কথাই ভাবি িাওঁকছোন। ... লতওঁছলাকৰ বিনত বিকাশ লহাৱা নাবেল লনবক? 

 

আিাছয় – বনশ্চয় হহবেল, বনশ্চয় হহবেল!! 

 

অৱন্তী – লসই বিকাশৰ এিা লয় আবেল, তাল – মান আবেল, - সময় আৰু পবৰবস্থবতৰ হসছত খাপ খাি পৰাগক 

এক সাৱলীল বিকাশ ... আবিৰ িছৰ অবত দ্ৰুত, অবত লিগী আৰু খাপ খাি লনাৱাৰা বিকাশ নহয় ... লতবতয়া 

মূলতঃ িীৱন আৰু প্ৰকৃবতৰ অবিছচ্ছিয অাংগ বহিাছপ বিকাশক প্ৰবতপালন কৰা হহবেল...। এবি্ াৰিছৰ  ছধ মছধ 

অনযানয বিশছিাৰ আওকাণ কবৰ বিকাশৰ পৃষ্ঠছপাষকতা কৰা লহাৱা নাবেল...। বিকাশৰ নামত বিকাশৰ খাবিৰত 

প্ৰকৃবতৰ আপূৰণীয় ক্ষবত কৰাৰ কথা লতবতয়াৰ মানুছহ ভাবিিই পৰা নাবেল ... 

 

সভাপবত - ... আৰু বিজ্ঞানী, প্ৰ ুবিবিি আৰু পবৰকিনাকাৰী সকছলও ... এই কথাছিাৰ বিন্তা কবৰছয়ই বিকাশৰ 

আিঁবন হতয়াৰ কবৰ কামত লগাইবেল। 

 

আিাছয় - ... দুছ মযাগ – দুিমশা আৰু অকালমৃতুযক িৰ পীৰা পাবৰ বিয়াৰ ললখীয়া কথা ... 

 

অবময় – আছপানাছলাছক বঠক কথাছকই হকছে, সমসযাছিাৰ এছকিাছৰ ‘তত’লতই ধবৰছে। ... আিলছত. প্ৰকৃবত 

ধ্বাংস কবৰ নহয়, - প্ৰকৃবতৰ পৰা বঠক লগাবখবনছহ হল ... প্ৰকৃবতৰ হসছত সহ – অৱস্থান কবৰ বিকাশৰ পছথছৰ আগ 

িিাছিাছহ আিল কথা, আিল পথ ... 

 

আৱন্তী - ... আৰু এছনিছৰ লহাৱা বিকাশছহ, মাংগলময় বিকাশ, বিবক থকা বিকাশ..!! বনৰাপি আৰু অবিৰাম 

বিকাশৰ গুবৰৰ কথাই এইছিা .. আবি-কাবল বিজ্ঞানী – প্ৰ ুবিবিি আৰু পবৰলিনাকাৰী সকছল ইয়াছকই িহনক্ষম 

বিকাশ মাছন বিবক থাবকি পৰা বনৰাপি আৰু মাংগলময় বিকাশ লিাছল ... 

 



 
 

সভাপবত – হয়, এই িহণক্ষম বিকাশৰ কথাছিাই এবতয়া বিছশষ গুৰুত্ব লাভ কবৰি ধবৰছে। ... মাননীয় 

সিসযসকল। আমাৰ ভাছলমান বিকাশৰ কাম কবৰ আবহছে। .. ইয়াৰ িলত  াছত আমাৰ প্ৰকৃবতৰ অপৰূণীয় ক্ষয়-

ক্ষবত নহয়, লসই কথা আবম এবতয়াছৰপৰাই বিছশষভাছৱ িাি লাবগি। প্ৰছয়ািন হ’লল, তাৰ িাছি বিশ্ববিিযালয়, 

আই আই বি আবিৰ বিছশষজ্ঞৰ হসছতও কথা পাবত উপছিশ ল’ি লাবগি। 

 

আিাছয় – অত সি বসদ্ধান্ত! অবত সি বসদ্ধান্ত!! 

 

অবময় - ... প্ৰবতখন গাওঁ পঞ্চায়ছত িহনক্ষম বিকাশৰ এছন মন্ত্ৰছৰ িীবক্ষত হহ কাম কবৰিগল ল’লল... 

 

অৱন্তী - ... অকল গাৱছঁৰই নহয়, ... লিশছৰা উন্নবত  

 

আিাছয় - ... অৱশযাম্ভাৱী  

 

(হাত িাপবৰ) 

 

সভাপবত – ৰাইি! আমাৰ মুকবল আছলািনাৰ প্ৰথম পিম ইয়াছতই লশষ! .. কুবৰ বমবনিৰ িাহবিৰবতৰ বপেত ... 

আবম ইয়াছতই আছকৌ লগ লাবগম আৰু ... অবময় লিাপাই লনা গাৱঁগল উভবত আবহ বক কবৰি খুবিছে তাছকই ক’ি। 

 

(হাততাবল) 

অ’ আৰু এিা কথা! ... আবিৰ এই সভাৰ িাহ –িলপানৰ সমি খৰি িহন কবৰছে ... নিী-ন িমুৱাই...! .. নিীন 

িমুৱা ... 

 

আিাছয় – বিন্দািাদ্দ! বিন্দািাি!! (সাংগীত) 

 

 

িৃশয ২ 

 

(মকুবল আছলািনাৰ বিতীয় পিম) 

 

সভাপবত - ... ৰাইি! .. আবম এবতয়া আমাৰ মুকবল আছলািনাৰ বিতীয় আৰু লশষ পিম আৰম্ভ কবৰি ওলাইছো। .. 

অবময় লিাপা ... 

 

অবময় – ধনযিাি সভাপবত মছহািয়! .. মই বক কবৰিৰ িাছি আৰু লকছন ধৰছন কৰাৰ কথা ভাবি লমাৰ গাৱঁগল 

উভবত আবহছো ... লসইবখবন লকাৱাৰ আগছত লমাৰ সামানয জ্ঞাছনছৰ প্ৰকৃবত আৰু িীৱকলুৰ বিষছয় দুিামান কথা 

আছলািনা কবৰি খুবিছো। 

 

আিাছয় – িৰ ভাল কথা! িৰ ভাল কথা!! 

 



 
 

অবময় – আছপানাছলাক আিাছয়ই িাছন ল  ধৰাৰ িুকুত মানুহৰ আবৱভমাৱ লহাৱাৰ আগছতও অৰণয আবেল, িীৱকলু 

আবেল আৰু প্ৰকৃবত আবেল। মানুহৰ আবৱভমাৱ আগছতই অৰনয হ’ি লাবগছল এিা স্বাংবক্ৰয় প্ৰবক্ৰয়াছৰই এই কাম 

হ’ি লাবগি। গে – লতাৰ গুবি পূৰঠ গুবি সবৰ পবৰছল, তাৰপৰাই এিা এছলকাত গে-লতাৰ েীিৃবদ্ধ হ’ি পাছৰ। 

িতাছহও এই কামত সহায় কছৰ। তাৰ লগছত বকেুমান িৰাই – বিবৰকবত আৰু িীৱ – িন্তুছৱও গে-লতাৰ গুবি 

খায় বিষ্ঠাৰ হসছত উবলয়াই বিয়াৰ িলছতা এছকা এছকাবিধ গে-লতা এঠাইৰপৰা আন ঠাইগল বিয়বপ পছৰ ... এই 

প্ৰবক্ৰয়আছিা অবত পুৰবন কালছৰ পৰাই এবতয়াগলছক িবল আবহছে... 

 

অলক – হয় অবময়্িা! সাধাৰণছত িৃা্হত্ িৃা্হত্ গে আৰু অিাবলকাছিাৰত এছন ধৰছণ িি, আহঁত আবি নানান গে 

লহাৱা লিখা  ায়। ..বকেমুান ঠাইত এছনিছৰ এছকছিাপা গেছতই িাবৰ-পািঁবিধ প মযন্ত উবিি লহাৱা লিখা  ায় ... 

আৰু লসইছিাৰ মূলযৱান  গে হ’লল, ৰাইছি পঞ্চিি িা পঞিৃক্ষ িুবল লসইছিাৰক পিূাও কছৰ ... 

 

অবময় – আপুবন বঠক কথাছকই হকছে েী ...? 

 

অলক – অ’ ক’িগল পাহবৰবেছলাছৱই ... মই েী অলক িৰকিকী ... এই অঞ্চলৰ স্থানীয় সাংিািিাতা। .. নাি 

কবৰি ৰাইি! িাতবৰ সাংগ্ৰহ কবৰিগল ল াৱা িাছি মই মুকবল  আছলািনাৰ প্ৰথম পিমত থাবকি লনাৱাবৰছলা ... 

 

আিাছয় - ... লকাছনা কথা নাই, লকাছনা কথা নাই! .. ইমা – ন িযিতাৰ মািছতই পলমগক হছলও আপুবন ল  

আবহছে ... 

 

সভাপবত - ... লসইছিাছৱই আমাৰ িাছি ডাঙৰ কথা। ... অৱন্তী িাইছিছৱ বকিা ক’ি খবুিছে ল ন পাও,ঁ কওক...। 

 

অৱন্তী – হয় মহাশয়! .. অবময়্িাই এিা অবত গুৰুত্বপণূম কথাৰ অৱতাৰণা কবৰছে। িাওক ৰাইি! .. মানুহৰ 

আবৱভমাৱ লহাৱাৰ আগছতই প্ৰকৃবত আবেল আৰু প্ৰকৃবতছয় বনছিই বনিৰ লালন – পালন কবৰবেল। প্ৰকৃবতৰ বিিাৰ, 

হিবিত্ৰযাৰু েীিৃবদ্ধৰ লক্ষত্ৰত এক স্বাংবক্ৰয় প্ৰবক্ৰয়াই অবত সিুক্ষভাছৱ কাম কবৰবেল। এই প্ৰবক্ৰয়াছিাছকই 

বিজ্ঞানীসকছল পবৰছৱশতন্ত্ৰ িুবল কয় ... আৰু পবৰৱাশতন্ত্ৰৰ মূল কথাছিা হ’লগগ ... 

 

অলক - ... ইবিধৰ ওপৰত বসবিধৰ মাছন ... পৰস্পৰ বনভমশমীলতা। এই বনভমশমীলতাই হহছে প্ৰকৃবতৰ িাবলকা শবি, 

সঞ্জীৱনী...। মানুছহ ল বতয়াৰ পৰাই ললাভ আৰু স্বাথমৰ িাছি প্ৰকৃবতক  ছধ – মছধ লিবহপীভাছৱ িযৱহাৰ কবৰিগল 

ল’লল, লতবতয়াৰপৰাই সমসযা আৰু প্ৰতযাহ্বানসমূহ আৰম্ভ হ’িগল ধবৰছল ... 

 

অবময় – অলছক সবঠক িযাখযাই কবৰছে। .. উন্নবত – প্ৰগবত, বিকাশ – অগ্ৰগবত আবিৰ গইনা হল ... ,মানুছহ 

বনবিমিাছি প্ৰকৃবত ধ্বাংস কবৰিগল ধবৰছল আৰু ... তাৰ িলছতই আবি লগাছিই বিশ্ব আৰু মানৱ সভযতাই এক 

ভয়ানক সাংকিৰ সন্মুখীন হ’ি লগীয়াত পবৰছে। 

 



 
 

অলক - ... এই হল বিজ্ঞানী – প্ৰ ুবিবিি =সকছল লকান কাহাবনছৰ পৰাই সকীয়াই আবহছে  বিও ... লসইছিাৰগল 

মণ-কাণ কৰা লহাৱা নাই। .. উন্নবত আৰু প্ৰগবতৰ লশাভা াত্ৰাক হল আবম ইমাছনই মিগুল হহ পবৰছো ল  ... 

প্ৰকৃবতৰ বনৰাপত্তাছকা অৱজ্ঞা কবৰ ... প্ৰগবত আৰু উন্নবতৰ বশখৰত আছৰাহণ কৰা িুবি বিতাবহ মাবৰ িুবৰছো... 

 

অবময় – ল ছয় ব ছয়ই নকওক, মই লমাৰ অবভজ্ঞতাৰ পৰা এিা কথাই মছণ – প্ৰাছণ উপলবি কবৰছো, - প্ৰকৃবতৰ 

সৰুক্ষা আৰু বনৰাপত্তা অবিহছন মাছনাৱিাবত্ত লকবতয়াও সৰবক্ষত আৰু বনৰাপি নহয়, - পছি পছি বিপি, পছি 

পছি দুছ মযাগ আৰু দুখ দুিমশা ... 

 

অৱন্তী - ... অৰু ... প্ৰকবৰবতৰ সৰক্ষাতথা বনৰাপত্তাৰ গুবৰৰ কথাছিাছৱই হ’লগগ, - সুস্থ, লসািল, সক্ষম আৰু 

কা মযিক্ষ পবৰছৱশ- তন্ত্ৰ। 

 

অবময় - ... এই কথা মাছন পবৰছৱশ – তন্ত্ৰৰ সিমাত্মক গুৰুত্বৰ কথা আছমবৰকাৰ বিজ্ঞানী ৰিািম লপছন অবত 

সনু্দৰগক িাবঙ ধবৰবেল ... 

 

আিাছয় – বক নাম ক’লল বিজ্ঞানীিনৰ? 

 

অবময় – ৰিািম লপ-ন। 

 

আিাছয় – ৰছিিম লপ-ন!! 

 

অবময় – ৰিািম লপনৰ সকীয়বনৰ আগগলছক ...সকছলাছৱ প্ৰকৃবতক লকৱল বনিৰ লাভৰ িাছিই  ছধ মছধ িযৱহাৰ 

কবৰ আবহবেল। 

 

অলক – িাৰু অবময়্িা! ৰিািম লপন লনা .. ইমান  ুগান্তত্কাৰী বসদ্ধান্ত এিাত বকিছৰ উপনীত হ’ল? 

 

অবময় – স্বাভাবৱকভাছৱই বিশি আৰু লিে িী লীয়া পৰীক্ষা – বনৰীক্ষাৰ অন্তত। ..পবৰছৱশ তন্ত্ৰৰ গুবৰৰ কথাই 

উবিি আৰু িীৱকুলৰ মািৰ পৰস্পৰ বনভমশমীলতা। লকানছিা প্ৰিাবতৰ ওপৰত লকানছিা িা লকানছিাৰ প্ৰিাবতৰ 

অবিত্ব বনভমৰ কছৰ, লসয়া অধযয়ণৰ িবৰয়ছত ঠাৱৰ কৰআ হহবেল। .. এছনিছৰ বনেমৰ কবৰিলগীয়া প্ৰিাবতছিাৰক 

লতওঁ িাবি-কাবঠ প্ৰিাবত নাম বিৱবহল। ইাংৰািীছত কী ষ্ট’ন লস্পবিি। এছন প্ৰিাবতৰ ধৰণ-কণম িৰািলছত ৰসায়ন 

বিজ্ঞানৰ অনু িক মাছন লকিাবলষ্টৰ িছৰ 

 

অৱন্তী – তাৰ মাছন িাবি- কাবঠ প্ৰছিবতছিাৰক অনু িক প্ৰািাবতও িুবলি পাবৰ ...? 

 

অবময় – বনশ্চয় পাবৰ। 

 

সভাপবত – এছন লকইবিধ অনু িক প্ৰিাবতৰ নাম আৰু কাম-কািৰ কথা িাবনি পাবৰছল ... 

 



 
 

অবময় – বনশ্চয়, বনশ্চয়! .. এইছ  মই ডাঙৰ অিাবলকাছিাৰত িি – আহঁত আবি গে লহাৱাৰ কথা হকবেছলা, 

লসইছিাৰ কাউৰী – শাবলকা, ভাছিৌ আবি িৰাইৰিাৰাই হয়। গবতছক, এইছিাছৰই আম্ৰ ইয়াৰ িাবি-কাবঠ িা 

অনু িক প্ৰিাবত। 

 

অৱন্তী – বিজ্ঞানীসকছল ইয়াৰ সাংজ্ঞা িাৰু লকছনিছৰ ঠাৱৰ কবৰছে..? 

 

অবময় – উবিি আৰু িীৱকলুৰ হিৱবহক প্ৰবক্ৰয়াত গুৰুত্বপণূম ভূবমকা ললাৱা প্ৰিাবতছিাছৰই ... িাবি –কাবঠ প্ৰিাবত 

িা অনু িক প্ৰিাবত। এইছিাৰ উবিিছৰা হ’ি পাছৰ িীৱকলুছৰা হ’ি পাছৰ। 

 

অলক – তাৰ মাছন এছন অনু িক প্ৰিাবত িহুবিধ। গবতছক এইছিাৰ ধ্বাংস কৰা মাছনই .. 

 

আিাছয় - ... পবৰছৱশ তন্ত্ৰৰ বিৰা-ি ক্ষবত! 

 

অবময় – হয়। দুিামান উিাহৰণ বিছল, এই সতয লকছনিছৰ লপাহৰগল আবহল, লসই কথা আছপানাছলাছক িুবি পাি। 

.. উত্তৰ আছমবৰকাত ি’ন’ৰাণ নাছম এখন মৰুভূবম আছে। ইয়াত অসাংখয লকক্টাি আাছে। 

 

নিীন – মৰুভূবমত িনিসবত নাথাছক। তাত আছকৌ লকক্টাি?? ... লসইছিাৰৰ িাংিৃবদ্ধ হয় লকছনগক? 

 

অবময় – হগ হথ লসই কামছিৰাও কছৰ অনু িক প্ৰিাবতৰ এবিধ িৰাইছয়। তাত লকক্টািৰ িাংশ িৃবদ্ধৰ স্বাছি লগা 

পৰাগসাংছ াগ কছৰ এবিধ িৰছয়, স্থানীয় ভাষাত লসইবিধ িৰাইৰ নাম হাবম্মাং িাৰ্ডিম। 

 

অৱন্তী – অ’ আমাৰ লসই বিপবি িৰাইৰ িছৰই এবিধ লতছনই সবৰ িৰাই! 

 

নিীন – লতবতয়া হ’লল ... এই হাবম্মাং িাডমছিাৰ নাইবকয়া হহ গ’লল ... 

 

আিাছয় - .. ি’ন’ৰাণ মৰুভূবমৰ লকক্টািছিাছৰা নাইবকয়া হহ  াি? 

 

অবময় আৰু অৱন্তী - ...  াি লতা! 

 

অবময় – দুখৰ কথা শুনক ৰাইি! .. ি’ন’ৰাণ মৰুভূবমত এবতয়া হাবম্মাং িাডম নামৰ িৰাইবিধ কবম আবহি ধবৰছে 

আৰু তাৰ মলূ কাৰণ হ’লগগ, - তাৰ সম্পূণম পবৰছৱশ তন্ত্ৰক লিিল’ গ্ৰাি নামৰ এবিধ  াঁছহ োবন ধবৰছে। .. এছন 

ধৰণৰ প্ৰিাবতছিাৰক আক্ৰমণকাৰী প্ৰিাবত লিাছল ...। .. এছন ধৰণৰ প্ৰিাবতছিাছৰ পবৰছৱশ তন্ত্ৰৰ সাৱলীল 

িক্ৰছিাক িাবধত কছৰ আৰু তাৰ িলত িহু ধৰণৰ অপৰূণীয় ক্ষবত হয় .. 

 

সভাপবত – আমাৰ অসমছতা, এছন ধৰণৰ এবিধ আক্ৰমণকাৰী প্ৰিাবতয়ী বিিৰ ক্ষবতসাধন কবৰবেল। 

আছপানাছলাকৰ মনত আছেছন লসই  াঁহবিধৰ নাম? 

  



 
 

আিাা্ছয় – পাছঠমবনয়া-ম!! 

 

অবময় – হয়, পাছঠমবনয়াম!! .. ৰাইি! এবতয়া অধযাপক ৰিািম লপনৰ আৰু এিা িী মমযািী পৰীক্ষাৰ কথা শুনক। .. 

আছপানাছলাছক তৰা মাে মাছন ‘ষ্টাৰ বিি’ৰ কথা িাছন, এইবিধ হহছে সাগৰৰ মাে। আবিৰ পৰা পঞ্চাি িেৰ 

আগছত ... মাছন ১৯৬৯ িনত ... লতওঁ সাগৰৰ এক অাংশৰপৰা তৰা মােৰ এিা প্ৰিাবত লনাছহাৱা কবৰ বিছল 

 

নিীন – এইছিাছতা লিয়া কাম। ইম্মা –ন সন্মানীয় অধযাপকিছন ... 

 

অবময় - ... লতওঁ লসই কাম ধ্বাংসৰ উছদ্দশযছৰ কৰা নাবেল, কবৰবেল হিজ্ঞাবনক পৰীক্ষাৰ খাবিৰতছহ। 

অলক আৰু অৱন্তী – তাৰ বপেত বক হ’ল অবময়্িা? 

 

অবময় - ... পূৰা পঁবিশ িেৰৰ বপেত লিখা গ’ল ল  ... লসই অাংশছিাত ... এক বিছশষ প্ৰিাবতৰ সাগৰীয় শামুছক 

োবি ধবৰবেল ... আৰু ... প্ৰায় িহবিধ অছমৰুিণ্ডী প্ৰাণীৰ প্ৰিাবত বিলুপ্ত হহ হগবেল ... 

 

অলক আৰু অৱন্তী –ঔ আই! এছকিাছৰ িহবিধ প্ৰিাবতছয়ই বিপুপ্ত হহ হগবেল ... 

 

আিাছয় – িাপছৰ িাপ! বক ভয়ানক কথা!!! 

 

অবময় – কি লাবগছে লন আৰু?? .. এই পৰীক্ষাৰ পৰাই খািাাং লহাৱা গ’ল ল  পবৰছৱশ তন্ত্ৰই িক্ৰাকাছৰ কাম কছৰ। 

এই িক্ৰৰ কৰিাত লকবতয়ািা সামানয বিিুবত  বিছলই ... িক্ৰছিাৰ গবত িযাহত হয় ... আৰু তাৰ িল িহু ধৰছণই 

... 

 

আিাা্ছয় - ... বিষময় হহ উবঠি পাছৰ। 

 

অবময় – লগছত ই দুছ মযাগ আৰু ভয়ািহ ধ্বাংসৰ কাৰছণা হহ পবৰি পাছৰ ...। িাবনছয়ই কৰা হওক িা নািাবনছয়ই 

লকাৰা হওক পবৰছৱশ তন্ত্ৰৰ অবিৰত িক্ৰ অবিৰামভাছৱ িবল থাবকি বিিই লাবগি, - নহ’লল উপাই নাই, বিপছিই 

বিপি!! .. কাৰণ পবৰছৱশ আৰু প্ৰকৃবত হ’লগগ বিৰবিণৰ, বিৰকালৰ... 

 

অৱন্তী – িাৰু অবময়্িা! প্ৰকৃবত – সাংৰক্ষণৰ িাছি ল াৱা লকইিা িশক ধবৰ ভাছলমান িৰকাৰী – লিিকমাৰী 

আঁিবণছতা কা মযকৰী কবৰ থকাই হহছে। তথাবপও লিছখান .. 

 

অবময় – কৃবত্ৰম আৰু প্ৰাকৃবতক দুছ মযাগৰ মাত্ৰা িািািছহ ধবৰছে। 

 

আিাছয় – হয়, হয়। 

  



 
 

অবময় – হ’িই, এছন বিপিৰপৰা হাত সাবৰিৰ িাছি এবতয়া মাত্ৰ এছকিাই উপায়, - প্ৰকৃবতৰ সৰুক্ষা তথা 

সাংৰক্ষণৰ সমাছন সমাছন .. পবৰছৱশ তন্ত্ৰৰ অবিৰত িক্ৰ িাধাহীনভাছৱ িবল থকাৰ িযৱস্থাও কবৰি লাবগি। ... 

প্ৰকৃবতৰ সৰুক্ষা তথা সাংৰক্ষণৰ িাছি ব মাছনই ভাল কাম কৰা নহওক বকয়,  বি লকছনিাগক ক’ৰিাত পবৰছৱশতন্ত্ৰৰ 

স্বাংবক্ৰয় িক্ৰছিাৰ ক্ষবতসাধন কৰা হয়, লতছনহ’লল ... লকাছনা পবৰবস্থবতছতই দুছ মযাগ আৰু দুখ – দুিমশাৰ পৰা হাত 

সাবৰি পৰা না াি। 

 

অলক - ... এই কাম লকছনগক কবৰি পৰা  াি? 

 

অবময় – বিবক থকা মাছন িবতম থাবকি পৰা বিকাশৰ আিঁবনক গুৰুত্ব বিি লাবগি 

 

অৱন্তী আৰু সভাপবত – মাছন িহনক্ষম বিকাশ?? 

 

অবময় – হয়। .. িহনক্ষম বিকাশৰ গুবৰৰ কথাই হ’লগগ প্ৰকৃবতৰ হসছত সহ –অৱস্থানৰ িবৰয়ছত বিকাশ ... মাছন 

স্থানীয় পবৰছৱশ তন্ত্ৰ িক্ৰৰ ক’লতা লকাছনা ধৰণৰ লকছন নলগাগক আগ িছিাৱা বনকাশৰ আিঁবন 

 

অলক – তাৰ মাছন ... এই পবৰছৱশ তন্ত্ৰৰ িক্ৰৰ স্বাভাবৱক গবত িযাহত লহাৱা মাছনই ...? 

 

অবময় - ... উবিি আৰু িীকলুৰ িহুছতা প্ৰিাবত ধৰআৰ িকুুৰপৰা বনবশ্চহ্ন হহ ল াৱা 

 

সভাপবত - ... লসই বনবশ্চহ্ন হি লবগয়া িীৱকলুৰ বভতৰত আবম মানুহছিাছৰা পছৰা লনবক? 

 

অবময় – বনশ্চয় পছৰা, এশিাৰ পছৰা, লহিাৰিাৰ পছৰা .. 

 

আিাছয় – আও লতছনহ’লল লিছখা-ন বক-ব -ব .. ভয়াংকৰ কথা, বক ভয়কৰ ভবৱষযত্..!!! 

 

অবময় – হয়, আছপানাছলাছক বঠছকই আন্দাি কবৰছে। .. িন্মসছুত্ৰ আবম আমাৰ ককা – আছিা ককাহঁতপৰা ব খন 

পৃবথৱী, প্ৰকৃবত আৰু পবৰছৱশ তন্ত্ৰ পাইছো ... তাক আবম আমাৰ বনিুমবদ্ধতাছৰ ভয়ানকভাছৱ বিকৃত আৰু নষ্ট কবৰ 

লপছলইছো ..। এইছিাৰৰপৰা ৰক্ষা পািৰ িাছি প্ৰকৃবত আৰু পবৰছৱশতন্ত্ৰইও ইবতমধছয়যই বিবভন্ন ধৰণৰ  বিছশষ 

িযৱস্থা হাতত হলছে ... িলত এবিন নহয় এবিন ... প্ৰকৃবত আৰু পবৰছৱশতন্ত্ৰই এছন এিা অবিৰত িক্ৰ উিাৱণ 

কবৰি ...  ’ত হয়ছতা মানুহ নামৰ প্ৰিাবতছিাৰ লকাছনা অবিত্বই নাথাবকি। 

 

আিাছয় – লত –লত –লতছনহ’লল ... উ – উ – উপায় বক? 

 

অবময় – তাছৰ উপায় কবৰিগলছয়ইছতা মই ... গাৱঁৰ ল’ৰা গাৱঁগল উভবত আবহছো ...। .. গাওঁ পঞ্চায়ছত অনুমবত 

বিছল, হম ইয়াছতই এিা ঞাস খুবলম আৰু লসই নযাসৰ পৰাই ওিৰ-পািৰৰ গাওছঁিাৰৰ হসছত বমবল ... আমাৰ এই 

এছলকাছিাৰ িাছি কাম কবৰম। 

 



 
 

আিাছয় – (হাততাবল) িৰ ভাল কথা! িৰ ভাল কথা!! 

 

অবময় – আমাৰ লক্ষয হ’ি ... এই িৃা্হত্তৰ এছলকাি পবৰছৱশতন্ত্ৰৰ অবিৰত িক্ৰৰ ক’লতা  াছত লকাছনা ধৰণৰ লকনা 

নালাছগ, ক’লতা লকাছনা ধৰণৰ বিসাংগবত ন ছি তাৰ িাছি কাম কৰা। 

 

আিাছয় – (হাততাবল) 

 

অবময় - ... কাৰণ মানৱ িাবতৰ এছন ল াৰ সাংকিৰ বিনত লসইছিাছৱই এবতয়া একমাত্ৰ উপায়, একমাত্ৰ পথ... 

 

আিাছয় - ... প্ৰকৃবত আৰু পবৰছৱশ তন্ত্ৰ .. বিন্দািাি! বিন্দািাি!! 

 

অলক – পবৰছৱশ – তন্ত্ৰৰ অবিৰত িক্ৰ অবিৰামভাছৱ .. 

 

আিাছয় - ... িবল থাবকিগল বিয়ক! িবল থাবকিগল বিয়ক!! 

 

অবময় – কাৰণ, প্ৰকৃবত আৰু পবৰছৱশ – তন্ত্ৰ অবিৰত িক্ৰ .. 

 

আিাছয় - ... বিৰবি-নৰ, বিৰকা-লৰ!! (৩ িাৰ) 

 

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

 

 প্ৰশ্ন/ প্ৰস্তুবত শযামাপ্ৰসাি শমমা 

 

১. এিন বিজ্ঞানীছয় পবৰছৱশ – তন্ত্ৰৰ িক্ৰছিা সম্পছকম বিশি আৰু িী মমযািী পৰীক্ষা – বনৰীক্ষাৰ বপেত ইয়াৰ 

গুৰুত্বৰ কথা সনু্দৰভাছৱ িযাখযা কছৰ। লতওঁ লকান আৰু লকান লিশৰ? 

 

- আছমবৰকাৰ ৰিািম লপন 

 

২. আক্ৰমণাত্মক প্ৰিাবতৰ দুবিধ উবিি বক বক? 

 

- লিিল  াঁহ আৰু পাছঠমবণয়াম 

 

 

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

 

 

 


