বহনক্ষম ববকাশৰ বাবব - অববৰাম ববকাশৰ অববৰত খ াজ
ন্ড ৪
ববজ্ঞান আৰু প্ৰযুবিৰ ববকাশ; জনসং যা বৃবি আৰু প্ৰাকৃবতক সম্পদৰ বযৱহাৰ
মানসী খ াস্বামী
খ াষণা আৰ শীষষক ীত

চবৰত্ৰসমূহ:
১. প্ৰজন্ম – অষ্টম খেণীৰ ছাত্ৰ। চহৰত থাবক।
২. সূৰুয- প্ৰজন্মৰ াাঁৱত থকা আত্মীয়ৰ সন্তান। প্ৰায় সমবয়সৰ।
৩. মানৱ তালুকদাৰ – প্ৰজন্মৰ বিতৃ। উচ্চিদস্থ ববষয়া।
৪. আকাংক্ষা তালুকদাৰ – প্ৰজন্মৰ মাতৃ। চাকবৰয়াল।
৫. ৰতন তালুকদাৰ – সুৰুযৰ বিতৃ। কৃষক, উবদযা ী।
৬. খসউতী তালুকদাৰ - সূৰুযৰ মাতৃ। স্বাৱলম্বী মবহলা। ‘প্ৰকৃবত’ আত্মসহায়ক খ াটৰ সভাবনত্ৰী।

(প্ৰথম দৃশয: প্ৰজন্মৰ ৰৰ দৃশয। বতবনও এফাবল যাবৰ বাবব প্ৰস্তুবত চলাইবছ। খবকগ্ৰাউণ্ডত বটবভ চবল
থকাৰ শব্দ ভাাঁবহ থাবকব।)
মানৱ – খহৰা, হ’ল খন খতামাৰ? হ’ল যবদ খমাক অলিবত খলাৱা, বিজাইনাৰ টাইিাল উবলয়াই বদয়া
খহ। এইবযাৰা চুটৰ ল ত খবছ বমবলব।
আকাংক্ষা – ৰ’বা ৰ’বা।এয়া খলাৱা। খতামাৰ খদব ান হ’খলই। খমাৰ হবল এবতয়াও অলি বাকী। এই
কাবিাৰবযাৰৰ ল ত খকানবটা িাচষ লওাঁ, খকানবযাৰ খচবণ্ডল খববছ ভাল লাব ব, এবতয়াও বিক কবৰব
িৰা নাই। বমবক, খতামাৰ হহবছ খন? বভবিঅ’ খ মত লাব আছা খনবক?
প্ৰজন্ম – খমাৰ হহবছ মা খকবতয়াবাই।
আকাংক্ষা – খহৰা, ব ফ্টখটা াড়ীত খথাৱা হ’লনে নাই খচাৱাবচান। দীিাক থ’বলল হকবছবলা।

মানৱ – সৱ খৰিী। বচন্তা নকবৰবা। খসানকাল কৰা, নহ’খল খেবফক জামত িবৰবল বহুত সময় নষ্ট
হ’ব।
প্ৰজন্ম – মা, মই বকন্তু বভবিঅ’ খ ম হল যাম। খতামাবলাবক িাঙৰববাৰৰ ল ত বববজ থাবকবা, মই
এবনই ব’ৰ হ’ম।
মানৱ – অ’খক। বনবা। এবতয়া ব’লা ।
(বতবনও ওলাই যায়। বকছু িৰ াড়ী চলাৰ শব্দ। আৰু আবহ াড়ী খৰাৱাৰ শব্দ। বববাহবাহৰ। মানুহৰ
কথা িতাৰ শব্দ। ান-বাজনা। খকালাহ’ল। কবথািকথন। ববয়া ৰবতই খতওাঁবলাবক ৰতনক ল িায়।
মানৱ – ৰতন দাদা। আবহবল। খ াৱা-খবাৱা কবৰছ’?
ৰতন – কবৰবছা খদ অ’ মানব। বকবনা াবব। ইমান বববে বববে বযঞ্জন। নাবমই নুফুবট মু ত। এইববাৰ
আমাৰ াাঁৱৰ বজভাত খনলাব িাই। বচবনও খনিাও। খকাবনামবত খিটবতা ভবৰল।
মানৱ – বক ক’বব। এই এবকা ন খেট মাবন, এজন মানুবহ খ াৱাৰ বাবদ ৮০০-৯০০ টকাৰ ৰচ।
বিবছ, খসই াাঁৱৰ ববয়াৰ খভাজৰ খসাৱাদবটা আৰু সন্তুবষ্টবটা নাবহ। বােয হহ াওাঁ আৰু।
ৰতন – এইববাৰ খদব বল, মানুবহ খয াবলল খনাবিাৱালক আবছ, ভাবৱই নহয়। মাছবৰই বতবন চাবৰিদ আইবটম, কুকুৰা-িিা মাংসবৰা তৰবহ তৰবহ। আবকৌ আবহ িাবলই াবলল চাহ-কবফ-িকবৰ
বাবদও, ফুচকা-চাট। অদৰকাৰী বাবহযকতা এইববাৰ। ইয়াৰ বতবনভা ৰ এভা ৰচত আমাৰ খ াবটই
াাঁৱৰ ৰাইবজ দ বৰ াবল হয়; এসাজ াই এসাজ াবলল খনাবিাৱাবকই ৰৰ আশষীবাবদা
িাবলবহাঁবতন!

মানৱ – নতুন খফচন হহবছ এইববাৰ। যাৰ ববয়াত বযমান আইবটম, বস বসমাবন িাঙৰ, অবভজাত মানুহ।
বাৰু বাদ খদ, খসইববাৰ তই আমাৰ ল বত যাবব নহয়। তাবত থাবকবব ব’ল। ই, বমবকবয়ও ভাল িাব
খতাক িাবল।
(প্ৰজন্ম আবহ।)
প্ৰজন্ম – অ’ বৰবদউতা! বাহ! ববিয়া। খতামাক আবজ এৰাত নাই। আমাৰ ৰবল যাবই লাব ব। আৰু
খমাক সােু ক’ব লাব ব। খদউতা, বৰতা যাববন আমাৰ ৰবল?
মানৱ- যাব, যাব। বচন্তা কবৰব নালাব । তুবম মাক ববচাবৰ আনা খযাৱা। আবম াবলা। ভীৰ খহাৱাৰ
আ বতই যাওাঁল আৰু। দাদা, তবয়া খতওাঁবলাকক মাতষাৰ বদ আহ।
(খকওজবন ববয়া ৰৰ মানুহক মাত বদ ওলাই আবহ। াড়ী ষ্টাটষ খহাৱাৰ শব্দ। কথা-বতৰা আৰম্ভ হয়
াড়ীনেই।)

আকাংক্ষা – দাদা, খবৌ নাবহল খয। সূৰুযৰ স্কুল বন্ধ নহয় জাবনা? আবহব িাবৰবল খহাঁবতন। আমাৰ
বমবকবয় অকল সুৰুযৰ কথাই হক থাবক। ইয়াত ল বন্ধুও নাই নহয়।
ৰতন – এ, নকবা আৰু। খতামাৰ খবৌবৱৰাৰ আজবৰ নাই আবজকাবল। আত্মসহায়ক খ াটৰ কামত বযস্ত।
তাবত, এবনকুৱা ববয়ালল অহা মাবন যা-খযা াবৰা কম খনবক। তাতলক খতামাবলাবকই ওলাবা এিাক
আমাৰ ৰবল।
প্ৰজন্ম – খয়ছ, খয়ছ। বৰতাই ববিয়া কথা হকবছ। আবম যাওাঁ ব’লা না মা, বৰতাৰ ৰলল। মই বকন্তু
থাবকম এইবাৰ।
মানৱ – বিবছ, খতামাৰ চামাৰ প্ৰবজক্টৰ বক হ’ব? স্কুলত বন্ধত কবৰবলল কাম বদয়া নাই জাবনা?
প্ৰজন্ম – বদবছ, বকন্তু খতবনকুৱা এবকা িাঙৰ প্ৰবজক্ট নহয়। বন্ধৰ বদনবকইটাত মই খদ া বস্তুৰ অিচয়,
মই বশকা নতুন কথাববাৰৰ চাটষ বনাব বদবছ।
ৰতন – বস্তুৰ অিচয়! অ’ – তুবম খদব ান আবজ তাৰ ভাল উদাহৰণ এটা খদব বয়ই আবহলা বমবক।
প্ৰজন্ম – ক’ত? মই বুজা নাই।
ৰতন – ক’ম ৰ’বা। ৰ হ িাই লওাঁ। খতামাক বুজাম। আবম কথা িাবত থাবকবল খতামাৰ খদউতাৰ এই
জামত াড়ী চবলাৱাত আমবন হ’ব নহয়।
মানৱ – উস! সাঁচাবক খদই। ইমান মানুহবনা ক’ৰ িৰা ওলাই জাবনা। ইমান াড়ী। বদবন বদবন বাবিবছ
াড়ীবসািা। তাবত এই ‘খটবি চাবভষচ’ খবাৰ অহাৰ িৰা সৰু সৰু াড়ীৰ উৎিাতত ৰাষ্টাবটাত াড়ী
উবলওৱাই সমসযা হহবছ।
আকাংক্ষা – হয় খদই। থকাই টান হহবছ চহৰত। মানুহৰ সং যা বাবিবয়ই আবছ। বাবছ-মটবৰ উবিবললবক
ভয় লাব আবজকাবল। ইমান খহাঁচা-খথলা। াড়ী ন হল ওলাই ’খলও িাবকষঙ কৰাৰ সমসযা। এই
বমবকক স্কুলত থ’বলল যাওাঁবতই কম হাৰা-শাবস্ত হয়বন!
প্ৰজন্ম- মইবতা কওাঁবৱই, খমাক স্কুলবাছত যাবলল বদয়া বুবল। খতামাবলাবকবহ বনবদয়া। স্কুল-বাছত
’খল এ ন বাছবত ৩০-৪০ টা ষ্টুবিণ্ট যাব িাবৰ, মাবন ৩০ ন াড়ী ৰাস্তাত কবম যায়। এবনলক
আমাক বসবদনা স্কুললল অহা বাইবদউ ৰাকীবয় হকবছল – এনবভছ খকন্দ্ৰৰ িৰা অহা। ৩০ ন াড়ী
কমা মাবন তাত বযৱহাৰ খহাৱা খিেল কমা, খোাঁৱা কমা, প্ৰদূষণ কমা। অথষাৎ িৃবথৱীৰ ওিৰত চাি
কমা।
ৰতন – বাহ! বমবক। খতামাবলাকক ইমান েুনীয়া কথা বশকাইবছ বাইবদউ ৰাকীবয়!
প্ৰজন্ম – অহ! আবম িাবলাবহবয় বৰতা। এবতয়া আ বত আবম খেছ হ’ম , খহাৱাৰ িাছত বকন্তু তুবম
খমাক ক’ম বুবল খকাৱা কথাব বন কব্বই লাব ব।

( াড়ী খৰাৱাৰ শব্দ। বতবনও নমাৰ শব্দ। দুৱাৰ ুবল খকওজন খসাবমাৱাৰ শব্দ। সন্মু ৰ খকািাত লাইটখফন চবল থাবকব।)
ৰতন – অ’! খতামাবলাবক হ’বলা লাইট – খফন নুমুৱাবলল িাহবৰলা। বৰ খদৌৰাবদৌবৰলক ’লা খনবক?
মানৱ – এ’, খমাক এওাঁ হকবছল। মইবহ িাহবৰ থাবকবলা। এবকা নহয় খদ। ববল খববছ নুবি।
ৰতন – বমবক, এয়া খচাৱা। মইবয হকবছবলা, খতামাৰ চাবৰওফাবল অিচয়ৰ উদাহৰণ, এইবটা এটা।
প্ৰজন্ম- মাবন? মই বুজা নাই বৰতা।
ৰতন- খতামাবলাক সবন্ধয়াবত ওলাই ’লা। খতবতয়াৰ িৰা এবতয়ালল প্ৰায় ৫ ণ্টা সময় এই লাইট
আৰু খফন দুবয়াটা চবল থাবকল। অথচ, ইয়াত খযাৱা ৫ টা ণ্টাত লাইট-খফনৰ প্ৰবয়াজন নাবছবলই।
মাবন, এই সময়ব বনত বযব বন ববজুলী ৰচ হ’ল – খসইব বন অদৰকাৰত ৰচ হ’ল! হয়বন?
খসইবটাবৱই অিচয়। এবনলক যবদ ১০ ৰ বা ১০০ ৰ মানুবহ অবাবত ৫ ণ্টালক ববজুলী ৰচ কবৰ
থাবক, বকমান শবি অযথা ৰচ হ’ব খকাৱাবচান! অথচ, আমাৰ ইয়াত , এবতয়াও এবনকুৱা বকছুমান
িাই আবছ, য’ত মানুহৰ ৰত ববজুলীৰ সংবযা নাই। লাইট -খফনৰ চুইচ খকইটা খযাৱাৰ সময়ত বন্ধ
হহ আবছ খন নাই, খসইবটা তুবমও চাব িাৰা বমবক, হয় নে?
প্ৰজন্ম – অ’ হয়বতা! ছৰী খদই বৰতা। এবতয়াৰ িৰা মই এবনকুৱা হ’বলল বনবদও। এবতয়া মু ন োঁওল ।
আৰু ১০ বমবনট িাছত, তুবমও খৰিী হহ খযাৱা বকন্তু।
(আবহ সং ীত) দৃশযান্তৰ
প্ৰজন্ম – বৰতা, আবহলা খন? এবতয়া খকাৱা। বস্তুৰ অিচয় – ক’ত হ’ল?
ৰতন – (হাাঁবহ) খতামাৰ খদব ান তবতই খনাবহাৱা হ’ল। ব’লা, আবম খতামাবলাকৰ বাৰান্দাত ববহম।
প্ৰজন্ম – বকয়, ইয়াবতই ববহাাঁ। ইয়াত এবচ আবছ। বটবভবটাও চলাই থ’ব িাবৰম।
ৰতন – বাবহৰত খবছ শীতল বতাহ এজাক ববলবছ, খতামাবলাকৰ কাষবত িাহাৰ ে আবছ বাববই ছাব !
বতবক, বাবহৰৰ প্ৰাকৃবতক এবচবটা থাবকাবত, বভতৰত ইমান ববজুলী ৰচ কৰাৰ দৰকাৰ বক? আৰু
আবম কথাবহ িাবতম, বটবভ চাম জাবনা? খন তুবম চাবা?
প্ৰজন্ম – ওবহাাঁ, মই খনচাওাঁ। মই খতামাৰ কথাবহ শুবনম।
ৰতন – খতবন্ত বটবভবটা বকয়বনা ল াব লাব ? আবম যবদ খকাবনও খনচাবৱই? এইববাবৰা অিচয়।
প্ৰজন্ম – অ’! বুবজবছা বুবজবছা। প্ৰবয়াজন খনাবহাৱালকবয় যবদ আবম বকবা এটা বস্তু বযৱহাৰ কবৰাাঁ, খসয়া
অিচয়।
ৰতন – এইয়া! তুবম েবৰব িাবৰছাই।

প্ৰজন্ম – বকন্তু ববয়া ৰত বক অিচয় হ’ল বৰতা? সৱববাৰবতা মানুবহ খ াৱা বস্তু- াইবছও মানুবহ। নষ্ট
হ’ল ক’ত? অিচয় ক’ত হ’ল? সবৱই খতা দৰকাৰী – মই আইচক্ৰীম ভাল িাওাঁ, াবলা। বচবকন
লবলিি আৰু চাউবমন ভাল িাওাঁ। মাবয় ৰুমাবল ৰুবট াবল। খতবন্ত?
ৰতন – আবজৰ ববয়া নত মুিবত বকমান িদ বস্তু আবছল – তুবম চাইবছলা খন? মুি ৩০-৩৫ ববে বযঞ্জন।
খতামাৰ আইচক্ৰীম, আমাৰ বমিা হদ। এটাও খনাব াৱাৰ বাবব খটঙা হদ। বতবন-চাবৰববে মাছ, মাংস।
এবতয়া খমাক খকাৱা – এজন মানুবহ এইববাৰ সৱ খ াৱা সম্ভৱ খন? নহয়। তুবম মই খ াবটই বদনবটা
ববহ াই থাবকবলও খশষ কবৰব খনাৱাবৰম। ইয়াবৰ প্ৰবতবববেইবটা বযমান মানুহ মতা হহবছ, বসমানজনৰ
খজা াবৰ ৰন্ধা হহবছ। অথষাৎ প্ৰবতিদ বস্তু, বযমান মানুবহ না াবল, বসমান িবৰমাণ নষ্ট হ’ল বা থাবক
’ল। খসইব বন ৰাবন্ধাবত ল া উিকৰণববাৰ অযথা বযৱহাৰ হ’ল। শবি বযয় হ’ল। হয়বন? অথচ,
তাতলক আোতলকবয়া কম বযঞ্জবনবৰও অবতবথক ুৱাব িৰা ’ল হয়, হয়বন?
প্ৰজন্ম – অ! হয় খতা। মানুহববাবৰ খেটত বস্তু হল হল াব খনাৱাবৰ এবৰও বদয়া খদব বছবলা।
(খতবনবত মানৱ আবহ)
মানৱ – বুইছা বমবক, খতামাৰ বৰতাই আ বৰ িৰা খ াৱা বস্তু নষ্ট হ’খল বৰ খবয়া িায়। খ বতত খয
বকমান কষ্ট কবৰব লাব , খসয়া খতওাঁবহ জাবন।
ৰতন – অকল খ বতত কৰা েমব বন অথবল খযাৱাই নহয়, এবনলক খিলাই বদয়া খ াৱা বস্তুত আমাৰ
িৃবথৱী নৰ িৰাই শসযই গ্ৰহণ কৰা সম্পদববাৰ বনবহত হহ থাবক। বতবক, াদয নষ্ট মাবন, এই
সকবলাববাৰ নষ্ট খহাৱা । মানুহ বযমাবন বাবিবছ, মানুহৰ খিট ভৰাবলল ল া াদযৰ িবৰমাণ বাবিবছ।
বতবক খ বত-মাবটৰ ওিৰত খহাঁচা বাবিবছ। বকন্তু আবজৰ িৰা খকইটামান দশকৰ আ বত এই
প্ৰৱণতাববাৰ কম আবছল। খতামাৰ খদউতাৰাক খসাোবচান, খতামাৰ সমান হহ থাবকাাঁবত খতওাঁ খ াৱা
ববয়াববাৰত বক ুৱাইবছল।
প্ৰজন্ম – খকাৱানা খদউতা!
মানৱ – আবম সৰু থাবকাবত? াাঁৱৰ কাবৰাবাৰ ৰত ববয়া বুবলবলই আমাৰ মনববাৰ ভাল লাব যায়।
ৰম ৰম ভাত, বতৰৰ িাচবলবৰ এ ন বমহবল ভাবজ, যাক আবম লাব্ৰা বুবলও কওাঁ, েুনীয়ালক
িাাঁচবফাৰণ বদ খতল মৰা দাইল এ ন- এই দাইল নৰ বাববই আমাৰ আগ্ৰহ খববছ কাৰণ াাঁৱৰ সচৰাচৰ
মানুহৰ ৰত বনয়মীয়ালক দাইল খ াৱাৰ প্ৰথা খতবতয়া নাবছবলই। আৰু ল ত মাছৰ ভজা এটুকৰু া বা
িিা মাংসৰ িাতলীয়া খজাল এ ন। অলি খববছ অৱস্থািন্ন খকই বৰ খযবনবা হদ-বমবহদানাও ুৱাইবছল।
মাজবত এসময়ে আবকৌ লুবচ, বুটৰ দাইল, ববলাহীৰ অম্বল গ চবলবছল ববয়াত। সকাম বনকামত মাছৰ
মূবৰবদ াৰ, মাছৰ খজাল আৰু মাবট মাহৰ আঞ্জা। বসমাবনই। আৰু ববয়া-সকাম বুবলবল ৰন্ধা বস্তু
হৰবতা যাবয়ই। খসইব বনও, ওচৰ-চুবুৰীয়া, এবকবাবৰ দু ীয়া, কাম-কবৰ খ াৱা মানুহ, বভক্ষাৰীক মাবত
ববলাই বদয়া হয়, যাবত নষ্ট নহয়।

প্ৰজন্ম – ইচ্! ইমান খববল আবছল ! আবজকাবল খচান খসইববাৰ বস্তু বনবদবয়ই। আবম খয খহাবটলত বা
খৰবস্তাৰাত াব যাওাঁ, খতবনকুৱা বস্তুববাৰবহ াবলল থাবক ববয়াত। আৰু সৱবত খয খটষ্টববাৰ এবক
এবক।
ৰতন – বাৰু, খসইববাৰ এবতয়া এৰা। এবতয়া বহু িৰ হ’ল। খশাওাঁল ব’লা। মবয়া িুৱা খসানকাবলই
ৰবল যামল ।
প্ৰজন্ম – অ’ খদউতা, আবমও যাও ব’লানা। খমাৰবতা বন্ধ। বেজ বলানা যাওাঁ।
প্ৰ্জন্ম – মা, মা, বেজ, কাইলল বৰতাৰ ৰলল যাওাঁ ব’লানা। খতামাবৰাবতা খচবমষ্টাৰৰ বন্ধ।
ৰতন- িাবৰবল ওবলাৱা নহ’খল। এওাঁবলাবকও ভাল িাব। আমাৰ বাবাবয়া বমবকৰ কথা হকবয় থাবক।
আকাংক্ষা – অ’, যাববতা িাবৰবয়ই। দুবদন থাবক আবহবল আমাবৰা মুকবল মুকবল লাব ব। বিক আবছ।
প্ৰজন্ম (উৎফুবিত হহ) – খয়ছ, খয়ছ – ববিয়া! আবম কাইলল বৰতাৰ ৰলল যাম। মই যাওাঁ, শুই
থাবকাবতই। একদম ৰাবতিুৱাই যাম বকন্তু মা! গুি নাইট বৰতা !
(বতবনও হাাঁবহ। অ’ খক – গুিনাইট আবদ উত্তৰৰ বমবেত ভাবৱ ভাাঁবহ আবহব।)
(দৃশযান্তৰ)
(ৰাবতৰ শব্দ বাবজ বকছুিৰ। লাবহ লাবহ িুৱা খহাৱাৰ সং ীত। ইফাল বসফাল কৰা, খকওজবন যাবলল
বয় বস্তু সাজু কৰা আবদৰ িবৰবৱশ)
মানৱ – খহৰা, আবম খয এবতয়া ওলাই যাম, দীিা আবহবল বদ দাৰ নহ’ব? তাইকবতা খকাৱাও নহ’ল।
আকাংক্ষা- নাই, তাই এবনও নাবহ আবজ। ল’ৰাবটাক বনয়মীয়া ইনবজকচন বদবলল বনয়াৰ কথা।
কাবলবয়ই হক হ বছ। আবজকাবল ইহাঁতববাবৰও জনা হহবছ, চৰকাৰী হবিতালত খবজীবকইটা বদয়াবলল
বনবয় বনজৰ ল’ৰা-খছাৱালীক।
প্ৰজন্ম – বকয় মা? আ বত ইনবজকচন বনবদবছল? ইনবজকচন বদয়াবটা নতুন কথাবটা নহয়?
আকাংক্ষা- ইনবজকচনৰ কথা বিছত। আ বত, তুবম খৰিী খহাৱা, আবম াড়ীত ববহাাঁ, তাৰ বিছত।
নহ’খল খতামাৰ খ াৱা বস্তু মু বত হৰ যাব।
ৰতন – বক বমবক? খৰিী খহাৱা নাই? ৰেৰ কৰা। নহ’খল বকন্তু খতামাক এবৰ হথ যাম। (হাাঁবহ)
প্ৰজন্ম – খয়ছ! খমাৰ হহ ’ল। ব’লা, ব’লা ।
(আটাবয় াড়ীত ববহব। াড়ী ষ্টাটষ হহ চলাৰ শব্দ)

প্ৰজন্ম – ওাঁ, মা, খকাৱা এবতয়া। তুবম ইনবজকচনৰ কথা বক হকবছলা? আ বত ইনবজকচন নাবছল
খনবক? সবৱ, মাবন দীিা মাহীৰ বনবচনা কাম কবৰ খ াৱা মানুহববাবৰ ইনবজকচন, বচবকৎসা এইববাৰৰ
কথা নাজাবনবছল?
আকাংক্ষা – সুববোববাৰ আবছল যবদও খববছ ভাব ই নাজাবনবছল আৰু জনাব বনবৰা বহুবতই মন
নকবৰবছল। বকন্তু, লাবহ লাবহ কথাববাৰ সলবন হহবছ। মানুবহ চৰকাৰী বচবকৎসালয়ত হ িািৰৰ
িৰামশষ ল’ব িৰা হহবছ। খসবয়, মানুহৰ বববশষলক, সৰু ল’ৰা-খছাৱালীৰ মৃতুযৰ হাৰ কবমবছ।
ৰতন – তুবম বাৰু িৃবথৱীৰ প্ৰথম খভকবচনবটাৰ কথা জানাবন বমবক?
প্ৰজন্ম – জাবনাবতা, এিৱািষ খজনাৰ। স্মলিিৰ খভকবচন। ৰুত খহাৱা বসন্ত খৰা ৰ িৰা।
ৰতন – ববিয়া। এই আবৱস্কাৰ আৰু বিক এবনকুৱা এটা অনয আবৱস্কাবৰ, িৃবথৱীৰ বচবকৎসাববজ্ঞানৰ
ইবতহাসবক নহয়, সমাজ-অথষনীবতবকা প্ৰভাবৱত কবৰবছ। খসইবটা হ’ল খিবনবছবলনৰ আবৱস্কাৰ। ১৯২৮
চনত।
প্ৰজন্ম – ইচ! এইবটাও জাবনা, আবলকবজণ্ডাৰ খেবমবঙ আবৱস্কাৰ কবৰ। বকন্তু, ই খমবিবকল চাবয়ন্সক
প্ৰভাবৱত কবৰবল , বিবকই, বকন্তু সমাজক খকবনলক?
ৰতন – এইবটা বৰ ইণ্টাবৰবষ্টং কথা। আচ্ছা খকাৱাবচান। এই খয খতামাবলাবক, ইফাবল বসফাবল ’খল
খেবফক জাম খিাৱা, খসয়া বকয় খিাৱা?
প্ৰজন্ম – কাৰণ, ইয়াত াড়ী খববছ। বদবন বদবন মানুবহা বাবিবছ।
ৰতন – খসইবটাবৱই কথা। মানুহ খববছ। মানুহ খকৱল খতামাৰ চহৰবত নহয়, খ াবটই িৃবথৱীবত বাবিবছ।
আৰু এই মানুহ বিাৰ লব লব আবম বযৱহাৰ কৰা াড়ী-মটৰৰ সং যা, াদযৰ িবৰমাণ, খিেলবিবজল-ববজুলী আবদ শবিৰ বযৱহাৰ, সৱ বাবিবছ। আৰু এই বৃবিৰ, অথষাৎ জনসং যা বৃবিৰ প্ৰবক্ৰয়াত
খিবনবছবলন, বৰ আইৰ খভকবচন, আবদৰ দবৰ বচবকৎসা ববজ্ঞানৰ আবৱস্কাৰববাৰৰ এক মু য ভুবমকা
আবছ। ১৯২৮ চনত খিবনবছবলন আবৱস্কাৰ আৰু ১৯৩৯-৪০ চন মানৰ িৰা খিবনবছবলনৰ এবণ্টবায়বটক
বহচাবি বযৱহাৰৰ আ ললবক, সাোৰণ কটা- াাঁ, আ াত আবদবতা বীজাণুৰ সংক্ৰমণ হহ মানুহৰ মৃতুয
হহবছল। বকন্তু খিবনবছবলনৰ আবৱস্কাৰৰ সময়ৰ িৰা, আৰু প্ৰায় সমান্তৰাললক, বচবকৎসাববজ্ঞানলল অহা
উন্নবতৰ িৰা, মানুহৰ মৃতুযৰ হাৰ কবমবলল লয়। লক্ষণীয় ভাবৱ, িৃবথৱীৰ জনসং যা বৃবিৰ বয তথয,
খসই তথযৰ িৰা অংবকত গ্ৰাফবতা িৃবথৱীৰ জনসং যাৰ বৃবিৰ দ্ৰুত হাৰ আৰম্ভ খহাৱাৰ সময়ৰ সবত,
খিবনবছবলনৰ আবৱস্কাৰ খহাৱা সময়ব বন প্ৰায় সমসামবয়ক।
আকাংক্ষা- ৰ’বা, বমবক, খতামাক মই এই গ্ৰাফ ন গু লত ববচাবৰ উবলয়াই খদ ুৱাও। - খচাৱা। এয়া।
এই ন গ্ৰাফত আমাৰ এবতয়াললবক খকাৱা জনসং যা বৃবিক খদ ুৱা হহবছ। অষ্টাদশ শবতকাত িৃবথৱীৰ
জনসং যা ১ বববলয়ন খহাৱাৰ ববিৰীবত, মাত্ৰ এটা শবতকাবত, ইয়াৰ সং যা হয়ল ২ বববলয়ন। বকন্তু,

তাৰ বিছত, এয়া খচাৱা, ১৯২৭ চনৰ িৰা ১৯৬০ চন, অথষাৎ মাত্ৰ ৩০-৩৩ বছৰত আমাৰ জনসং যা
হয়ল ৩ বববলয়ন। অনযহাবত, খিবনবছবলন আবৱস্কাৰ হয়, বকমান চনত- ১৯২৮ চনত। অথষাৎ এইব বন
সময়বতই জনসং যা বাবিবলল লয়। বুবজছা খন বমলবটা?
প্ৰজন্ম – অ’, হয়বতা।
ৰতন – এবতয়া, জনসং যা বাবিল। খববছ মানুহ থাবকবলল খববছ িাই লাব ল। াবলল অবেক আহাৰ।
বতবক, আ ৰ হাবব-বনবন ভাবঙ বসবত িতা হ’ল। খ বতত উৎিাদন বিাবল া হ’ল। ভাৰতৰ দবৰ
খদশত, আৰু আন আন িাইবতা খসউজ ববেৱৰ সূচনা হ’ল। ভাৰতত খসয়া স্বােীনতাৰ বিছৰ কাবহনী।
ষাবিৰ দশকৰ কাবহনী।
মানৱ – মাবন ভাৰবত াদযৰ বাবব আন খদশৰ ওচৰত হাত িাবতব ল ীয়া খহাৱাৰ িৰা স্বাৱলম্বী
খহাৱাললবক িবৰক্ৰমাৰ কাবহনী। খতামাক মই এবদন হকবছবলা- এম এছ স্বামীনাথনৰ খবালা
ববজ্ঞানীজনৰ কথা। খতওাঁ ভাৰতত খসউজ ববেৱৰ গুবৰ েবৰবছল।
ৰতন – খসউজ ববেৱৰ ফলত শসযত উন্নত জাতৰ স ৰ বযৱহাৰ আৰম্ভ হ’ল। মাবটত ৰাসায়বনক সাৰ,
কীট-িতং নাশক আবদ প্ৰবয়া কবৰ মাবটৰ উবষৰতা বৃবি, খৰা -কীট দূৰীকৰবণবৰ উৎিাদন সুবনবিত
কৰাৰ প্ৰবক্ৰয়া বযািক হ’বলল ল’খল। ইবিবন, খ বত কৰা মাবটৰ প্ৰবয়াজন বাবি হ থাবকল, অৰণয
কবমবলল ল’খল। বযববাৰ অঞ্চলত ঝুম খ বত আবছল, খসইববাৰত, আ বত যবদ এটুকৰু া মাবট দুবছৰ
খ বত কবৰ, ১০ বছৰ খিলাই খথাৱা হহবছল, এবতয়া এবছৰ বা দুবছৰবহ খিলাই হথ আবকৌ খ বত
কবৰবল ীয়া িবৰবস্থবত হ’ল। কল-কাৰা ানাববাবৰা বাবিল। মানুহৰ চাবহদা বাবিল। অবেক উৎিাদনৰ
আশাত, কৃষবক মাবটত অবতমাত্ৰা সাৰ, ল াতলক খববছ কীট-িতং নাশক প্ৰবয়া কবৰবলল েবৰবল।
প্ৰজন্ম – বকন্তু, ইমানববাৰ মানুহক াবললবতা লাব বই। বতবক, সাৰবটা বদবই লাব ব।
ৰতন – খচাৱা বমবক, খতামাক যবদ এবতয়া মই কওাঁ, তুবম দহ ন ৰুবট াবই লাব ব, খতামালল দহ ন
ৰুবট আবছ, তুবম াব িাবৰবা খন? তুবম খকই ন ৰুবট াব িাৰা? দু ন বা বতবন ন? বাকীবকই ন?
খিলবন যাব? বা খববলব াব লাব ব?
প্ৰজন্ম – অ’, হয়বতা।
ৰতন – কথা খসইবটাবৱই। মাবটৰ িৰা বছও বা শসযইও বনবদষষ্ট িবৰমাণৰ খিাষক দ্ৰৱযবহ গ্ৰহন কবৰব
িাবৰ। তাতলক অবতবৰিভাবৱ প্ৰবয়া কৰা সাৰব বন কাষবত থকা িু ুৰী, ববল, হ্ৰদ, নদী বা মাবটৰ
তলত থকা িানীভা লল গুবচ যায়। অথবা অিতৃণই খসইববাৰ খশাষণ কবৰ লহিহলক বাবি আবহ। মাবন,
খসইব বন সাৰ প্ৰস্তুত কবৰাাঁবত, বযমান শবি বা খকাঁচামাল বযৱহাৰ হহবছল, সৱ অথবল ’ল!
কীটনাশকৰ খক্ষত্ৰত কথাববাৰ আৰু ববিদজনক। অবতবৰি কীটনাশকব বন খযবতয়া িবৰবৱশত হৰ যায়,
কীট-িতং ববাবৰ, খসইববাৰৰ ববিৰীবত বনজৰ খদহত প্ৰবতবৰাে ক্ষমতা বি খতালাৰ সুববো িায়।

খতবতয়া, খসইববে কীটনাশকৰ দ্বাৰা, খসইজাতৰ কীট বনয়ন্ত্ৰণ কবৰব খনাৱাৰা হহ িবৰ। আবকৌ নতুন
কীটনাশক বাবছব ল া হয়!
প্ৰজন্ম – মাবন আমাৰ হাতত ববজ্ঞানৰ সহায়ত উৎিাবদত ৰাসায়বনক সাৰ আবছ, কীটনাশক আবছ;
বকন্তু আবম খসইববাৰ জবে মবে বযৱহাৰ কবৰ সমসযাববাৰ সৃবষ্ট কবৰবছা? হয় খন বৰতা? আৰু অিচবয়া
কবৰবছা।
ৰতন – খসইবটাবৱই মূল কথা। এবকদবৰ, এই খয তুবম স্কুল বাছৰ িাইত বনজৰ াড়ীবতই স্কুললল
খযাৱা, ৰৰ এবচবটা, খফন ন, বটবভবটা কাৰবণ-অকাৰবণ চলাই খথাৱা, খতামাৰ মাৰা বা খদউতাৰাই,
খতামাৰ ল বত বনজবৰা, দৰকাৰী কাবিাৰ-খজাতা খকইসাজ থকাৰ িাছবতা, খদব ভাল লাব ল বাবব,
কাবৰাবাৰ ৰত ববয়া এ ন াবলল যাব লাব ব বাবব, আবকৌ নতুনলক কাবিাৰ দুসাজ লয়, এই
সকবলাববাৰ আবম কৰা মাত্ৰাবেক বযৱহাৰৰ উদাহৰণ।
আকাংক্ষা – হয় খদই, দাদা। কথাষাৰ মবয়া আবজবহ ভাবৱবছা ভালদবৰ।
মানৱ – এহ! কথা শুবন শুবন আবহ খচান দাদাহাঁতৰ ৰৰ সন্মু িাবলাবহ ! বমই নািাবলা বকমান সময়
িাৰ হহ ’ল!
( াড়ী ৰয়। বভতৰৰ িৰা সুৰুয আৰু খসউতী ওলাই আবহ। সৱবৰ মাজত স্বাভাবৱক আদৰবণ, ভালখবয়া কবথািকথন চলাৰ শব্দ। খকওজন বভতৰবল যায়।)
খসউতী- মানৱ, বহা। ন-খছাৱালী- তুবমও বহা। বমবক বাবা- বহা আবকৌ। খন আমাৰ বাবাৰ ল ত
এবতয়াই খ বলবলল যাবৰ মন?
আকাংক্ষা – অ’ বাইবদউ! আবিানাৰ হাতৰ কামববাৰ খদব বলই মনবটা ভাল লাব যায় অ’! ইমান
েুনীয়াবক থয়। এই ববছনাচাদৰ ন ইমান ভাল লাব বছ। কুচন খকই বনা।
খসউতী - এহ! এইববাৰবচান সৱ িুৰণা, খজাৰা লব াৱা বস্তু। ববচনাচাদৰ নত আ ৰ বতবন ন ববচনাচাদৰ আৰু শাৰীৰ িাৰী এবকলব বচলাইবছা। এবনবয় খিলাবলল মন নাযায়বচান বস্তুববাৰ। শাৰী ন
বফবচবকবচল, িাৰীবটা ইমান ভাল হহ আবছ। বতবক, ববচনাচাদৰৰ চাবৰওফাবল বিজাইন কবৰ বদবলা।
কুচন কভাৰ খকইটাও, ইবটা-বসবটা কাবিাৰ, াবমাচা-চাদৰ আবদৰ সৰু সৰু টুকুৰা কাবট কাবট বচলাই
কৰাবহ!
প্ৰজন্ম – মাবন, বৰমা, তুবম এই সৱ িুৰণা কাবিাৰ অিচয় খহাৱাৰ িৰা বচাই বদলা? বাহ! বক ববিয়া
আইবিয়া! মা, খদব ছা! তুবমবচান, অলি মান খবয়া হ’খলই নতুন ববচনাচাদৰ িাবৰ বদয়া। বৰমাৰ
ইমান বুবি আবছ!
খসউতী – নহয় অ’ বমবক বাবা! মাৰাৰ খচান সমবয়ই নাই।

মানৱ – বৰমাৰ বুবি আৰু খদব থাবকবা তুবম বমবক। খ াবটই ৰবটাবত এবনকুৱা আৰু বহুত বস্তু
আবছ, বযববাৰ বযৱহাৰ কবৰ নষ্ট খহাৱা, আৰু বযৱহাৰ খনাবহাৱা বস্তুৰ িৰা হতয়াৰী। খযবন খসৌ
ফুলদানীবটা, তুবম বহা মূিাত থকা কুচন ন, বৰমাৰ িাক ৰত বয়-বস্তু খথাৱা খটমাববাৰ। সৱ!
ৰতন – বাৰু, বাৰু। এইববাৰ বিছত িাবতবা। আ বত আবম জা-জলিান াব লাব আটাবয়। মু হাতববাৰ েূই ল’বা ব’লা।
খসউতী – অ’ ব’লা। খতামাবলাকক ুৱাই-বুৱাই মবয়া আজবৰ হওাঁ। আমাৰ আত্মসহ য়ক খ াটৰ
মবহলাব বনও আবহ িাবৰ হ’ব। খতওাঁবলাকৰ সবত মই বযস্ত হ’ব লাব ব বকছুিৰ।
সুৰুয – বমবক, আমাৰ খদউতাই নহয়, বাৰীত খকইটামান ইণ্টাবৰবষ্টং বস্তু আবন হথবছ। মই খতামাক
খদ ুৱাবলল বনম হা। আ বত আবম াই লওাঁ।
(চাহ-জলিান খ াৱাৰ গুণগুণবন। ায় হয়)
প্ৰজন্ম – বৰতা, খতামাৰ বাৰীত বক আবছ। খমাক বাবাই হকবছ নহয়। ব’লা খমাক খদ ুৱাবা।
মানৱ – অহ! তুবম বৰতাক অলি বজৰাবললবকা বনবদবা খনবক বমবক?
ৰতন – (হাাঁবহ) এবকা নহয়, ব’লা। খববছিৰ নালাব ই। (খকওজন যায়।)
প্ৰজন্ম – আবৰ, এইববাৰ বক? এই জাবৰ-খজাাঁথৰববাৰ এবনলক চাঙৰ তলত, বাাঁবহবৰ খটংবক সাবজ বকয়
ৰাব হথছা বৰতা?
ৰতন – এয়া হ’ল খকাঁচুসাৰ। এই খচাৱা, এইববাৰ খকাঁচ।ু এবতয়া খকাঁচুববাবৰ তুবম খদ া এই জাৱৰখজাাঁথৰববাৰক ভাবঙ, িচাই, সাৰলল সলবন কবৰব। আৰু খসই সাৰ মই খ বতত বদম। অথষাৎ খমাৰ বাৰীৰ
জাৱৰ-খজাাঁথৰ ব বন বযৱহাৰ কবৰবলা, কবৰ, খ বতত ল া ৰাসায়বনক সাৰৰ িবৰমাণ হ্ৰাস কবৰবলা ;
খমাৰ িইচাও ৰাবহ হ’ল; ৰাসায়বনক সাৰৰ প্ৰবয়াজবনা সামানয হ’খলও কবমল। অকল বাৰীৰ জাৱৰ
খজাাঁথবৰই নহয়, িাক ৰৰ শাক-িাচবলৰ বাকবল, হৰ খযাৱা ভাত, কণীৰ খচাবকাৰা, চাহিাত – সৱববাৰ
মই ইয়াত নহবল বিছফাবল থকা িচনসাৰৰ াতত খিলাই বদও। এইববাৰ আৰু বাৰী ৰ খলবতৰা
কবৰবলল খনথাবক, বৰঞ্চ খমাৰ বাবব সম্পদ হহ িবৰ। আৰু এইবিবন খচাৱা। এইববলাক।
প্ৰজন্ম – বক এইববলাক? হালেীয়া হালেীয়া কা জ ব বন বকয় ল াই হথছা বৰতা?
মানৱ – বাহ! আিাল া ফান্দ! এই খয হালেীয়া কা জব বন বমবক, তাত আিা লব াৱা আবছ। হালেীয়া
ৰবঙ খিাক-িৰুৱাক আকষষণ কবৰ। ফলত কা জলল উবৰ অহা অিকাৰী খিাক-িৰুৱা তাত থকা
আিাত বান্ধ াই যায়। মাবন, বসহাঁতৰ সং যা কবম ’ল।
ৰতন – আৰু বক জানা বমবক, মই আমাৰ বাৰীত চৰাই-বচবৰকবত, শাবলকা, মকৰা আবদ খবাৰ খহাৱাত
অলবিা বাো বনবদও। শাবলকা আবদবয় খিাক-িৰুৱা াই বাৰী ন মুি কবৰ ৰাব । মকৰাবয়া। মাবজ

মাবজ বনমিানী আবদও ছবটয়াও। আৰু এই খদব ছা, চাবৰওফাবল নাজষীফুলৰ ছ। এইববাৰৰ বাবব মই
বাৰীত কীটনাশক বনবদবলও হয়।
সূৰুয – খদউতাই আবজকাবল, খমৌবাাঁবহা িুবহবছ জানা বমবক। খচাৱা, খসৌৱা।
প্ৰজন্ম – অ! বাহ, খতামাবলাবক খমৌ াবললও িাবা। খেছ খেছ।
ৰতন – অকল খমৌ াবলল নহয় বমবকবাবা। খমৌ বাাঁহ থকা মাবন খমাৰ খ বত িথাৰত শসযৰ বযবটা
িৰা সংবযা খহাৱাৰ প্ৰবক্ৰয়া, খসয়াও ভাল হয়। খতবতয়া উৎিাদন বাবি। এয়া খচাৱা, খমাৰ বাৰীৰ
ঢািত এইববাৰ ৰহৰ মাহৰ ছ। মাবজ মাবজ আৰু বকবাবকবব মাহ বছা খৰাও মই। ৰুই, খসইববাৰ
বশিাবৰ সবত মাবটত বমহলাই বদও। ইবয়, মাবটত নাইে’খজন খযা ান েবৰ।
সূৰুয – মাবন আবম িিা, ৰাইয’ববয়াম খববক্টবৰয়া! বযববাৰ মাহজাতীয় শসযৰ বশিাত থাবক! আমাৰ
ববজ্ঞানৰ বকতািৰ কথাববাৰ খদউতাই খকবনলক এোই কবৰ খদব ছা বমবক!
প্ৰজন্ম – হয়বতা। খমাৰ খয এইবাৰৰ চামাৰ প্ৰবজক্টবটা বক ইণ্টাবৰবষ্টং কবৰ বলব ব িাবৰম! বকমান কথা
বশবকবলা মই, খদউতা।
মানৱ – বাৰু, বলব বা। দু নমান ফবটা হল খথাৱা আবকৌ। খতবতয়া আৰু ভাল লাব ব। আৰু ফবটা হল
ব’লা, বভতৰলল যাওাঁ। ৰম িবৰবছ। বাৰীৰ কল-মেুৰী খচাবাই খচাবাই অলি বজৰবণ ল’বা ব’লা।
প্ৰজন্ম- খয়ছ। ৰত খয এবনকুৱা তাজা ফল-মূল নাবয়ই াববল। ভাল নালাব । মই িাবৰ িানীও াম
বকন্তু বৰতা। চহৰত াবল খিবকটৰ ভজা বচিচ, কলি বৰংক।
মানৱ – আৰু খসই বচিচ, কলি বৰংকৰ াবল খিবকট ভৰা িাষ্টববন, নলা। এই খিবকটববাৰত বকমান
জাৱৰ ওলায়, খদব ছা? সৱফাবল ভবতষ। খসইববাৰ িবচও নাযায় খসানকাবল। ফলত নলা বন্ধ। আৰু
এজাক বৰষুনবত িানী যাব খনাৱাবৰ, ৰাস্তাত িানী উবি।

প্ৰজন্ম – ইচ, হয় খদই। এইববাৰ খয বচিচ, নুিলছ, কলি বৰংকচ াওাঁবত হয় আবজলল ভবাই নাই।
এবতয়াৰ িৰা সৱ কমাই বদব লাব ব।
(বাৰীৰ িৰা ওলাই ভবৰ হাত েুওবত মানৱৰ চকুত িবৰ িু ুৰী এটা)
মানৱ – অ’ দাদা! এইবটা খচান নতুনলক খদব বছা। মাছ বদছ?
ৰতন – নাই বদয়া! চা খচান ভালদবৰ, ইয়ালল িানী ক’ৰ িৰা আবহবছ? িু ুৰীত লাইবনং বদয়াও আবছ।
মানৱ – আবৰ, বাহ! খৰইনৱাটাৰ হাবভষবষ্টং! তই ইমান নতুন নতুন চাৰপ্ৰাইজ বদছ আবজ।
প্ৰজন্ম – মাবন খদউতা?

মানৱ – এয়া খচাৱা, বৰতাৰ ৰৰ চালত বযমান বৰষুণৰ িানী িবৰ, খসই িানী আবহ এই লাইবনং
লব াৱা িু ুৰীত িবৰ। জমা হহ থকা এই িানী বাৰীৰ কামত বা অনযানয আনুষংব ক কামত বযৱহাৰ
কবৰ। মাবন, খমবচন চলাই তুবলব ল া িানীৰ িবৰমাণ কবম যায়। বৰষুণ খববছ হ’খল, চাবৰওফাবল
িানী জমা খহাৱাৰ সমসযাবটাও হ্ৰাস হয়।
ৰতন – মাজবত বহু বদন বৰষুন নহ’খল এই িানী মই খ বতবতা বদব িাবৰা নহয়।
প্ৰজন্ম – বাহ! বক মজ্জা! বৰতা, আৰু খকাবনা কথা নাই, তুবম এবতয়াই িু ুৰীৰ কাষত বথয় বদয়া। মই
খতামাৰ আৰু খতামাৰ বৰষুণ েবৰ ৰ া িু ুৰীৰ ফবটা লওাঁ।
(এবনবত আকাংক্ষাই মাত বদবয় বভতৰৰ িৰা)
আকাংক্ষা – বমবক বাবা, আহাবচান এইফাবল। খসউতী বৰমাই আৰু বক বক কবৰবছ খচাৱাবহ।
( ৰৰ এফাবল থকা বহল ৰ এটাত খকইবা ৰাকী মবহলাই লাবহ লাবহ কথা-বতৰা হক থকাৰ শব্দ।
আকাংক্ষাৰ সবত প্ৰজন্মবক েবৰ খকওজন আবহ।)
প্ৰজন্ম – আবৰ, এইববাৰ খচান ইমান িবলবথন। োবষ্টকৰ বটল, খটমা। বক কবৰবা বৰমা? আৰু এইববাৰ
বক?
খসউতী – এই িবলবথন, োবষ্টকৰ বটবলবৰ আবম আবজকাবল ফুলদানী বা খতবনকুৱা ৰ সবজাৱা সামগ্ৰী
হতয়াৰ কবৰাাঁ। এইবটা আমাৰ খ াটৰ কাম। আৰু এইববলাক খয খদব ছা, এইববাৰ িানী খমবটকা,
কল ছৰ আাঁহ। ইয়াবৰ আবম খব হতয়াৰ কবৰাাঁ, কুচন, কাবিষট, িা-খিাছ সৱ। হতয়াৰ কবৰ ববক্ৰী
কবৰাাঁ। আমাৰ ইয়াত আবকৌ িানী খমবটকাই িথাৰ-িু ুৰী সৱ চাবন নষ্ট কবৰ থয়। বতবক, তাৰ িৰা
িানী খমবটকাৰ ছববাৰ তুবল আবনবল, খসইববাবৰা িবৰস্কাৰ হহ থাবক। আবম এইববাৰ কম ৰচবত
সংগ্ৰহ কবৰাাঁ, কবৰ এবনলক তাক কামত অহা বস্তুলল সলাওাঁ।
আকাংক্ষা – মাবন মূলয সংবযাজন। আৰু চাবৰওফাবল থকা সম্পদৰ যথাযথ বযৱহাৰ। িানীবমবটকাবটা
এবনবয় অিতৃণ। বকন্তু তাবৰ এইববাৰ বনাই, বৰমা হাঁবত উিাজষন কবৰব িাবৰবছ। োবষ্টক বা িবলবথনৰ
বটলববাৰ এবনবয় খিলাই চাবৰওফালবটা প্ৰদূবষত কৰাতলক তাক িুনৰ বযৱহাৰ কবৰবছ।
প্ৰজন্ম – মাবন এই সম্পদববাৰ ভালদবৰ বযৱহাৰ কবৰ, বৰতা-বৰমাহাঁবত িৃবথৱীৰ বুকুৰ িৰা আবম
উবলয়াই অনা সম্পদ, শবিৰ ৰচ, অিচয় আবদ কমাবলল খচষ্টা কবৰবছ?
সূৰুয – বাৰীত ৰাসায়বনক সাৰ কম মাবন সাৰৰ চাবহদা কম। মাবন কাৰ ানাত সাৰৰ উৎিাদন কম
হ’খলও হ’ব। বাৰীত কীটনাশক বনবদয়ালক খিাক বনয়ন্ত্ৰণ – মাবন কীটনাশকৰ বযৱহাৰ হ্ৰাস আৰু
উৎিাদন হ্ৰাস। অথষাৎ শবি বাবছল, িবৰবৱশ বাবছল । বৰষুণৰ িানী সংৰক্ষণ মাবন অথবল খযাৱা
িানীৰ িবৰমাণ কম, িানী জমা হহ কৰা সমসযা কম।

প্ৰজন্ম – অাঁবতা। খিবকটত থকা খ াৱা বস্তু, কলড্ বৰংকচৰ িাইত সবতজ বস্তু – মাবন খসইববাৰ খিবকট
কবৰাাঁবত, বনাওাঁবত ল া শবিৰ ৰচ কম। োবষ্টকৰ বটল, িবলবথনৰ িুনৰ বযৱহাৰ মাবন তাৰ িৰা
প্ৰদূষণ কম। িানীবমবটকা, কল ছৰ আাঁবহবৰ নানা সামগ্ৰী হতয়াৰ – োবষ্টকৰ বযৱহাৰ কম। চাবৰওফাবল
থকা অৱবহবলত সম্পদৰ বযৱহাৰ।
মানৱ – অথষাৎ খতামাবলাকৰ বাবব িৃবথৱী নৰ সম্পদববাৰ বচৰস্থায়ী খহাৱাৰ বাট। প্ৰদূষবণ অনা সমসযা
খনাবহাৱাৰ বাট। শবি-সংৰক্ষণৰ বাট। খতামাবলাকৰ বাবব এ বন েুনীয়া েৰণী থাবক খযাৱাৰ বাট।
প্ৰজন্ম+ সূৰুয – আৰু আবম সবতজ, খসাৱাদল া বস্তু খ াৱাৰ বাট। স্বাস্থযবান হহ খদশৰ ভবৱষযত িাৰ
বাট। বুবজছা বৰমা/মা। বতবক তুবম এবতয়াই আমাক াবলল বদয়া। ইমানববাৰ েুৰ কথা জাবন জাবন
খিটবটাবৱ েবৰ াওাঁ াওাঁ মূবতষ!
(সমস্ববৰ হাাঁবহ। সং ীত বাবজ। শীষষক ীতৰ তৃতীয় কবল)
প্ৰশ্ন ১- জাৱৰ- খজাাঁথৰ বযৱহাৰ কবৰ এববে প্ৰাকৃবতক সাৰ হতয়াৰ কবৰব িাবৰ। এই সাৰববেৰ নাম
বক?
উত্তৰঃ খকবচাাঁসাৰ।
প্ৰশ্ন ২- ৰৰ চালত থকা বৰষুণৰ িানী বহু েৰবণ সংৰক্ষণ কবৰব িাবৰ। তাবৰ এটা অবত সহজ িিবত
বক?
উত্তৰঃ লাইবনং বদয়া াল বা বাকী খটংবকত ছালৰ িানী জমা কৰাৰ বযৱস্থা কৰা।

