িব ান সার রিডও িসিরয়াল
িবষয়ঃ সুসংহত িবকাশ
এিপেসাড-১১ জীবা

ালানীর দ

এবং যুি স ত ব বহার

পা -পা ীঃ
ইিত, মানব, আকাশ- স র ফাইেভর
আই-

কম

ি তীয় দাকানী- বৗ- আশােবৗিদ

সুনীতা- বিহরাগত অিফস কমচারী
ট াি

চালক

তৃ তীয় দাকানী- বৗ- জােবদা-চািচ

থম দাকানী- িবমলদা
থম দাকানী- বৗ- িবমলেবৗিদ

ইিত

ইিত

মানব

দাকানী- মেয়- লতা
তৃ তীয় দাকানী- হাসান-চাচা

অেটা-চালক

ইিত
মানব

ি তীয় দাকানী- কানুদা

িমতা, রখা-

ু ল িশি কা

সরল- রখার

ামী

(দৃশ ১
অিফস-টাইম, বেড়া রা াঃ
ব রা ায় গািড় আর বােসর হন আর যাতায়ােতর শ , মানুেষর কথা আর
চলােফরার শ )
দূর, আেরা কত ণ দাঁড়ােবা গািড়র জেন ? লট হেয় যােবা য !
দাঁড়া, আর একটু দিখ।আর িমিনট পাঁেচর মেধ না এেল একটা ট াি িনেয়
নবখন।
িক আজ হল টা কী? কােনািদনও তা আিরফ এেতা দির কের না? আর
ফান- টান িকছু কের জানায়ও তা িন য আজ আসেব না বা িকছু ...
(িচৎকার, হইহইঃ আের আের সের যাও, সের যাও, আের দৗড়ও, বাবােগা,
দ ােখা, দ ােখা কী অব া হেলা)
( জাের
ক কষার শ , ধা া লাগার শ , আতনাদ আর কা া)
কী সবনাশ ! মানব, বাসটা দ াখ একটা ু ল ভ ানেক ধা া মেরেছ !
(িচৎকার, হইহইঃ দিখ দিখ, সের যান সবাই, কউ অ া ু েল ডা ন একটা,
পুিলশ-পুিলশ, হাত লাগান দিখ ভাই, এই ভা া দরজাটা একটু তু লুন, টেন
বার করিছ, ধ ন দিখ, সবাই জায়গা ছাড়ুন একটু ...)
িক করিব? চল দিখ...
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ইিত
মানব
ইিত
মানব

ইিত

মানব
ইিত
মানব

তু ই িক করিব? ওসব হাত-পা কেট িছঁ েড় গেছ, হয়েতা হাত-পা ভেঙেছ;
আমরা িক করেত পারেবা?
আের, পুিলশ অ া ু েলে
ফান তা করেত পারেবা?
(পুিলশ সাইেরেনর শ )
ওই তা পুিলশ এেস গেছ, যা করার ওরাই করেব। এখন অিফস যােবা িক
কের তাই বল।
আিরফ ফান করেছ, রা া জ াম আসেত পারেছ না, কখন রা া ি য়ার হেব
বাঝা যাে না
(অ া ু েলে র শ )
ওই অ া ু েল ও এেস গেছ। ইসস, দখ, বা া েলার িক অব া ! কেট ছেড়
একশা। আ া, কন বলেতা এমিন জাের গািড় েলা চালায়? যখন তখন তা
এমিন অ াকিসেড হেত পাের?
ধু অ াকিসেড ? জািনস এেত তল পােড় অেনক বিশ?
তাই না িক?
হ াঁ র। গািড় যেতা জাের চলেব, তার অ াকিসলােরশন যেতা বশী হেব,
তেতা বশী তল পুড়েব।

ইিত
মানব

ইিত
মানব
সুনীতা
আকাশ
মানব

আকাশ
সুনীতা
মানব
মানব
ট াি চালক
মানব

তাই বেল শামুেকর মেতা গািড় চালােব?
তা বিল িন। দখিব বইপে বলেছ, যিদ ইি ন বিশিদন টঁ কােত চাও, যিদ
উিচতমেতা তল খরচ কমােত চাও, তাহেল অপ মাম ি েড গািড় চালাওখুব আে
যমন নয় তমিন আবার খুব জােরও নয়।
স যাই হাক, তাহেল আজ অিফস যাব কী ভােব? লট তা হেয়ই যােব...
স না হয় ীতমিজেক ফান কের িদি , য এরকম অ াকিসেড হেয়েছ।
সুিনেয় ভাইসাব, ইেয় বস- প মুেঝ স
লক জানা চািহেয় থা, লিকন ইেয়
তা ফঁ স গয়া। ম ায় ইয়হাঁ নয়ী, ক া আপ মুেঝ মদদ কর সকেতঁ ?
আিমও য কীভােব অিফস যােবা ভেব পাি না
একটা কাজ করেল হয় না? আমরা তা সকটর ফাইভ যােবাই। আমােদর
গািড় আসেব না, আমরা একটা ট াি িনি । আপনারা আসুন না, পেথ
নািমেয় দেবা এখন আপনােদর।
এেত বরং সবার সুিবেধই হেব
হাঁ ভাইসাব, মুেঝ িভ ম র
ু হ ায়
অ াই ট াি !
(গািড়র আসা আর থামার শ )
ভাই, স র ফাইভ যােবা।
জ াম পিরেয় ঘুের যেত হেব দাদা, এ া লাগেব িক ।
আ া চলুন ভাই
2

ইিত

মানব
সুনীতা
মানব

ট াি চালক
ইিত
মানব
আকাশ
মানব

ইিত
মানব
ইিত
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মানব

আকাশ
ইিত
ট াি চালক

(গািড়র দরজা খালা আর ব হবার শ , গািড় ছাড়ার শ )
জািনস, এই জেন ই পুল কােরর এেতা রমরমা। আিম মােঝ মােঝ ভািব, দখ,
আলাদা আলাদা এক-এক জন এক-একটা গািড়েত গেল যা খরচ, অেনেক
একসে
গেল িক খরচ অেনক কম।
এে বাের ! আর দখ, এেতা গািড়েত যা জ াম হয়- গািড় কম বেরােল
জ ামও িক কেম।
মুেঝ মালুম িস ােপারেমঁ হফেত কা এক-এক বার এক-এক ন ার কা গািড়
িনকলনা ম ু র হ ায়; হরেরাজ হর গািড় বাহর নিহঁ জা সকতা।
ধু তাই নয়, ফু েয়লও কত কম লােগ। এই য সব বলেছ, পে াল কেম
আসেছ, এমিন ধারা তল খরচ চলেল পে াল নািক আর মা প াশ ষাট
বছর। সই পে ালও তা সভ হয়, না িক?
এখন দাদা িস এন িজ-র যুগ। সব বাস-ট াি েক িস এন িজেত চালােতই
হেব।
তার মােন কী?
িস এন িজ হেলা- কমে সড ন াচারাল গ াস।
তােত বাড়িত সুিবেধ িক?
পে াল িদেয় গািড় চালােল পাড়া পে ােলর ধাঁয়া হয় অেনক বিশ- তােত
যমন থােক কাবন-ডাই-অ াইড, তমিন থােক ঝু ল বা না- পাড়া কাবন
কণা। এেত বাতাস দূিষত হয় অেনক বিশ।
আর িস এন িজ ত গািড় চালােল?
তােত সুিবেধ হেলা, পাড়া গ ােস কাবন-ডাই-অ াইড থাকেলও, ঝু ল বা নাপাড়া কাবন কণা থােক না বলেলই চেল।
তাহেল তা সব গািড় িস এন িজেত চালােলই ভােলা।
িক , য কােনা গািড়েতই িক িস এন িজ িদেয় চালােনা যায়?
সটাই হেলা ম কথা। নতু ন য সব গািড় িস এন িজেত চলার কথা তার
ইি ন সভােবই তির, যােত স েলা িস এন িজ তই চেল। িক এখনকার
গািড়েতও িস এন িজ ব বহার করা স ব, তার জন ও তােত একটা বাড়িত
য জুেড় িনেত হয়। দেখা, ায় সম বাসই এখন িস এন িজেত চেল,
অেটা িলও তাই। এ িলেত সব ওই বাড়িত য লািগেয়, পে ােলর বদেল িস
এন িজ িদেয় চালােনার ব ব া করা হেয়েছ।
আ া, পে ােল চলা গািড় েলা িক এেকবােরই খারাপ? ব বহার করাই উিচত
নয়?
িক হেলা, াইভার ভাই, গািড় দাঁড় করােলন কন?
ওই দখুন না সামেন, সােজ ওই ট াি ওয়ালা ব াটােক কস িদেয়েছ।
( গালমালঃ চল ব াটা থানায়, মুেখ মুেখ তক তখন থেক, হােম ছাড় িদিজেয়
সাহাব)
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মানব
সুনীতা

চল চল আর দাঁড়াব না, দির হেয় যােব
দাঁড়া না দিখ... কী হেয়েছ ভাই? কস খেয়েছ বুিঝ?
মেন হে পুরােনা গািড়, কােলা ধাঁয়া বেরােত দেখ ধেরেছ
হাঁ দাদা, গািড়টার িপ ইউ িস করােনা নই, হি
কােলা ধাঁয়া বেরাে ।
আিম িচিন লাকটােক, িগরধরলাল, অেনক বার বেলিছ দাদা, িক ইি ন ক
কর; তা নেল তা?
ইি ন ক করা িক বলেলন ভাই?
উিন কই বেলেছন। ইি ন যেতা পুরেনা হেব, তার তল খরচ তেতা বাড়েব,
আর ঝু ল-কািল কাবন-ডাই-অ াইডও তত বশী বেরােব। তাই নতু ন ইি ন
লাগােনা গািড় তলও বাঁচায়, আবার দূষণও কম ঘটায়। িক দাদা, ক
বিলিন?
ক দাদা। আরও কী, ইি ন যেতা নাংরা থাকেব পির ার হেব না, তলও
তেতা বশী খােব, খারাপও হেব তাড়াতািড়। আর তােত ঝু ল-কািল কােলা
গ াসও তত বশী বেরােব।
তাহেলই বাঝ ! তার মােন নতু ন ইি ন, ভােলা জােতর ইি ন মােন তল
সভ।
আর তার মােন ইি ন পির ার রাখেল তল সভ !
আর তার মােন বায়ু দূষণ কম !
ক আেছ, তল কম খরচ, মােন তল সভ।তাহেল বােস যাওয়াটাই তা
সবেচেয় ভাল।
কন বলিছস বল?
কন না, বােস যায়, বেসই যায় গাটা চি শ জন, দাঁিড়েয় না- হাক আরও
জনা িতিরশ ! এই স র জেনর িতিরশ জনও যিদ আলাদা আলাদা গািড়েত
যায়, তাহেল ওই িতিরশজেনর দ ণ কী তল পুড়েব আর কত দূষণ হেব ভাব
!
বুঝলাম। মােন তারা একসে যাে মােন, ওই তলটা সভ হে ।
একদম ক।
রািকেয়, রািকেয় ভাইসাব, ইেয় মরা ডি েনশন আ গয়া।(ট াি র
ক
কষার শ )
ইেয় িকরায়া কা ওয়াে
মরা িহসসা জরা রাখ িলিজেয়...
মাফ িকিজেয় বেহনজী, ও আপিহ রাখ িলিজেয়। িফর কিভ িমেলে ।চলুন ভাই।
বাই-বাই।

ইিত

(দৃশ ২
অিফস পাড়া, িফন টাইমঃ
রা া, গািড় আর লাক চলার শ । )
আজ বেরােত বে া দির হেয় গল।
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আজ ফরবার গািড় নই িক , মে ােত যােবা চল।
তােল আেগ বেরােত হেব। স পের হেব, চল চা তা খাই।
কই র, আমরা যটায় খাই সটা তা দখিছ ব
তাই তা, ব
কন? তােল চল ওই ও পােশর দাকানটায় যাই
(চােয়র দাকােন কােপ চামচ নাড়া,
ট রাখা, চয়ার- টিবল সরােনার শ ।
খে রেদর কথা,
ট-চামেচর আওয়াজ। )
দাদা দুেটা চা, আর নানতা িব ু ট কী আেছ িদন
লাল না দুধ চা? িচিন দেবা?
( হেস) লাল-লাল, িচিন িদেয়। এখনও িচিনেত ধরার বয়স হয় িন দাদা
( হেস) বঁেচ থােকা দাদা, িচিনেত ধরেব কন এই বেয়েস? তা একটু বসেত
হেব য? উেনােন কয়লা িদেয়িছ, ধাঁয়াটা একটু ম ক, িদি তারপের...
ক আেছ দাদা, তাড়া নই।
ওের, সানা, টিবলটা মাছ একবার, কাথায় গিল আবার?
দাদা, িফন কী হেব?
টা , ওমেলট, ঘুগিন- কী দব বেলন?নইেল িচপস- ড়মুেড় আেছ। যটা
খােবন।
িক র, কী খািব? টা আর ওমেলট বিল?
বল, আর ঘুগিন ন। হিভ িখেদ লেগেছ।
দাদা, টা , ওমেলট আর ঘুগিন- দু জায়গায়। দির হেব?
এই গরম কের িদই, একটু বসুন। পাঁচ িমিনট। ওের সানা, উেনানটােত এ ু
কয়লা িদেয় পাখা কর...
ইসস, ধাঁয়াটা বেড়া চােখ-নােক লাগেছ, উেনানটা একটু সরােনা যায় না
দাদা?
এই এপাশটায় সের বসুন একটু , এিদকটায় ধাঁয়া আসেব না।
এখনও কয়লায় রা া কেরন? গ াস ালান না কন? কেতা ঝােমলা কম...
বলুন তা, ঠা রেপা, তাই িক গ াস নেব? কেতা বার বলিছ, রাজ একবার
কের বলিছ, তা মুখেপাড়া যিদ একবার শােন। গতর নািড়েয় গ ােসর আিপেস
যেত হেব য, স যােব না তা। যা করার আিমই করেবা।
কয়লা বউিদ বে া ন হয়...
( টিবেল কাপ- ট রাখার শ , খাবার শ )
ও দাদা আমােক কী বলেব? খা
তা আিম, ও কী কের? কয়লায় তা
ধরেত-ধরেতই আে ক আঁচ ন , তাইেত একবার আঁচ উটেল স তা গাঁ-গাঁ
কের েলই যােব, আটকােব ক? আর ধাঁয়া? স আর নাই বলেল, আঁচ
ধরােল িক চাি ক আঁদার।
পাড়া কয়লা েলা কী কেরন?
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িবমলেবৗিদ

ইিত
িবমলেবৗিদ
ইিত
িবমলেবৗিদ

কপাল আমার। আে ক কয়লা তা পােড় না, পাতর হেয় থােক। সই
উেনােনর ছাই ঘঁেট জেল ধুেয় পাড়া কয়লা বার কেরা র, েকাও ররািজ র হ াপা।
ছাই কাথায় ফেলন?
কাতায় আর ফলেবা? ওই রা ার কাদায় ফিল, নইেল পছেন পাঁশ ড়
আেচ, সখােন।
বে া য নাংরা হয় চারপাশটা, বৗিদ?
হয় না আবার? কয়লােত রা ায় যা হ াপা, এেক ধাঁয়ায় আঁদার, তাইেত ছাই,
আবার দেখা না, সারাটা ঘর জুেড় ঝু েল ঝু েল কােলা।

মানব

চা খিল? চল িফির এবাের। দাদা কত হল?

িবমলদা

এই িহেসব কির- আপনার দুেটা টা , দুেটা ওমেলট হল গ...
( গালমালঃ ধপ কের জাের শ , তার সে বাসন- কাসন িছটেক পড়ার শ ;
সই সে পু ষ আর ী-কে িচৎকার- গল গল, ওেক ধেরা, সের যাও,
সবাই সের যাও, বা ার গলায় কা া, চয়ার- টিবল উলেট পড়ার শ )
কী হেলা র আবার?
ওেগা, িশগিগির যাও তা একবার ওিদকপােন, হাসানচাচার দাকােন কী
গ েগাল দেখা তা...

িবমলদা
িবমলেবৗিদ
িবমলদা

যাি , তু িম এিদকটা খয়াল রেখা। এই সিদন নতু ন গ াস লািগেয়েছ; বারবার

িবমলদা

বললাম- সাবধােন ািলও, ক কার কথা শােন। ও বাবা জার আ ন লেছ
য?
( গালমালঃ আ ন, আ ন, জল িনেয় আয়, ওই বালিতটা ন, ওই য কল,
জল আন; অেনক পােয়র শ , জল ছাঁড়ার শ )
ওেগা, একটু এেসা তা িশগিগির এ-পােক
( ত ছাটার শ )
কী হেলা হ াঁেগা? ওেগা মােগা, একরি মেয়টার কী জার লেগেছ গা? আর
জােবদা চািচ, তু িম এভােব হাতটা পাড়ােল কীভােব?
আমাের ছােড়া, মইেয়ডাের দ ােখা িদিন?

িবমলেবৗিদ
দাকানীবৗঃ
জােবদা
চািচ
দাকানীবৗঃ
আশােবৗিদ
িবমলেবৗিদ
িবমলদা
িবমলেবৗিদ

এিদেক আয় মা আেয়শা, িক ু ভয় নই, আয়- তার কাটা জায়গাটা বঁেদ
িদই। চািচ ওেক আিম আমার দাকােন িনেয় কাটা ঘা-টা বঁেদ িদই, তারপের
তামােক দকিচ।
হ াঁ গা, তু িম এ ু দাকােন যাও, আিম আসিছ।
আর এই য হাসান চাচার দাকােন...?
আঃ ওই অেটাওয়ালা দাদারা আেছ তা, ওরাই সব করেব। তু িম যাও তা?
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অেটাওয়ালা হ াঁ হ াঁ িবমলদা, আপিন যান। আ ন তা িনেবই গেছ, আমরা এই দাকানটা
একটু সািজেয় িদেয় যাি । কানুদা, আশােবৗিদ, আপনারাও যান, আমরা তা
আিছ।
আশােবৗিদ তু িমও দাকানটায় যাও গ, আিম এই িবমলেবৗিদর সে একটু আিচ। চািচ
আর জােবদার চাট নেগেচ, এ ু দেক যাই। শােনা, গ ােস দেকা তা
সবিজটা চািপেয় এেসিচ, নেড়- চেড় িদও।
দাকানীঃ
আিম গ ালাম তা’ ল।
কানুদা
িবমলেবৗিদ চল মা জােবদা, হাতটায় ওষুধ িদেয় িদই, একটু বঁেধ িদই চল। আর পাড়া
মলমটা িনেয় আিস, চািচর হােত লাগােবা।
আশােবৗিদ িক কের আ নটা লাগােল বল িদ’িন, চাচা? আজ পুেড় তা মরেত সব
কজনাই?
দাকানীঃ
আের শান মা, সােদ কী বিল, আকাট মু ু দ কােনা কাজ হয় ন? পই পই
হাসান
কির বিলিচ, ওেগা অেনক িদন হেয় গেচ, র িলটার না িক বেল, সটা নাক
চাচা
ডেক দইেক ন াও; ঢল-ঢল কি েচ, কানিদন স নাশ হেব। তা কােন িক
নয় তাই?
জােবদা
হ াঁ হ াঁ, িমনেস, সব মুই করেবা, আর তু িম বিস বিস ন াজ নাড়বা। িনিজ
চািচ
িকচু করেল কানুিদন?
হাসান
তা র শােনা মইেয়, ওই রবােরর নলটা তল লািগ-মশলা লািগ চটচট কি েচ,
চাচা
চাপ িদিল ফাট ধের। বিলিচ, পালেটইেয় ন াও; তা ক কার কতা শােন?
(দূের বাসন পড়ার শ আর জাের ডাকঃ কই গা কাতায়, সব পুেড়-ধুেড়
আংরা হেয় গ ােলা য !)
আশােবৗিদ এই এই লতা দ াক িদ’িন মা, সবিজটা ধের গ ােচ বাধায়, যা যা িশগিগর ...
লতা
তু িম যওনা মা, আিম দকিচ একন।
( ছাটার শ )
লতা
(িচৎকার) মা, পােড় িন কা, এ ু -এ ু ধরা মেতা লেগেচ; জল দেবা?
আশােবৗিদ লতা, মা, এ ু জল দ নেড়- চেড় দ িদ’িন, আর গ াসটা িসেম দ’ দ।
আিম আসিচ।
লতা
তামােক মা বার-বার বিল, গ াসটা এেতা বািড়েয় রেখা না। গা-গা কের
গ াস পােড়, আর দু-চাি েন িসেল ার শষ।
আশােবৗিদ
স িক র, িসেল ার শষ? এই তা সিদন গ াস িনিয় আসলাম। এর মে
আবার?
লতা
না না গা, িসেল ার শষ হয় িন। িক ওই গা-গা কের ালােল গ াসও
তাড়াতািড় শষ হয়, আবার রা াটাও ক হয় না। সাঁতেল িনেয় গ াসটা িসেম
দ দেব, আে আে রা া হেব, তেব না গ াস বাঁচেব?
(দৃশ ৩
িবেকল বলা, িফরিত অিফস টাইেম বড় রা া।
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বাস-ট াি র শ )
িক র, আজ এিদক িদেয়? শিপেঙ যািব বেরর সে , বর আসেব?
চু প কর তা, তার যেতা সব ফাজলােমা। স যাে আমার সে , ইস? তাহেল
তার আিপস য কানা ! রাত নটা অবিদ কাজ করেব, তেব না অিফসার?
তাহেল চলিল কাথায়?
যােবা একটু ভাসুেরর বািড়। শা িড়র না িক কাল কী শরীর খারাপ হেয়েছ,
ডা ার দখােত হেব। যার মা, তার তা সময় নই, আমারই যেতা কাজ। হ াঁ
র, তার আজ ু েল আসেত হঠাত লট হল? কােনািদনও তা হয় না?
আের, বিলস না। কেয়কমাস ধেরই ইেলকি েকর িবল আসেছ বশী বশী কের।
ও বারবার কের বলেছ কী ব াপার কী ব াপার, এেতা
তা িবল আসার কথা
না। তারপের এমােস ইেলকি ক িব এেসেছ এেকবাের আড়াই হাজার টাকা।
স কী র?
বাঝ ব াপারটা। দাতলা বািড় হেল কী হেব, লাক তা আমরা ওই চারজন।
কেতাটু আর কাের
পােড়? যা বাড়াবািড় রকম ইেলকি ক িবল আসেছ না,
ভাবা যায় না।
ক বেলিছস, আমােদরও তা তাই। বাবা বলিছল, য িমটারটা চক কিরেয়
নেব।
ও-যা রেগ যায় না...
( াশব াক)
(িচৎকার) কন, কন এেতা িবল হেব? কাের িক হাওয়ায় উেড় যায়?
আ া িচৎকার করেছা কন? আিম িক ইে কের কাের
পাড়াই? তু িম তা
থােকাই না বািড়েত, দেখা না কী হয়...
( জাের কথা) ঘের লাক নই, লাইট-ফ ান লেছ, িভ চলেছ- হয় না
এরকম? দিখ িন আিম এেস?
আিম একলা কির? টু কাই ক িজে স কেরা না? ও কী কের?
(চেড়র শ ) (কা া)
( াশব াক শষ)
- বাবা স যা এক-একিদন হয়, উফ !
কই বেলিছস র ! দাষ তা আমােদরও আেছই। ঘের থািক, লাইট ফ ান
েল। যখন বিরেয় অন ঘের যাই, সব সমেয় তা নবাই না...
িভ চািলেয় অন ঘের চেল যাই, রিডও চেল কােনও িন না- এসব তা
হয় ই
তারপের ও বলিছেলা, য পািত পুেরােনা হেয় গেলও নািক কাের
বিশ
পােড়।
স কী রকম?
আমােদর ি জটা বছর দেশক হেয় গেছ, বার দুেয়ক সারােনাও হেয়েছ। চলার
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সমেয় আজকাল একটু আওয়াজ হয়। ও বলেলা, কে সেরর মাটর পুরেনা হেয়
গেল কাের
বিশ ওেঠ।
আমােদরও ওয়ািশং মিশনটা পুরেনা হেয় গেছ। তাহেল বল তােতও কাের
ওেঠ বিশ?
বলিছেলা, পুরেনা পালেট নতু ন ি জ নেব, অফাের।
আজকাল আবার দখ বাজাের লড বালব উেঠেছ। দামটা একটু বিশ কই,
িক কাের ওেঠ কম। আমার বািড়েত সব লাগােবা ভাবিছ, দিখ িক বেল?
আিম ভাবিছ ু েলও লাগােবা। ু েড েদর কােছ তা আর এখন বিশ টাকা
তালা যায় না, কােরে অেনক টাকা চেল যাে ।এক-এক মােস হাজার িতনচার টাকা িবল চেল আসেছ।
তেব একটা কথা কী জািনস, ওেয়ে জও িক হয়
আের, মেয় েলােক বার-বার বিল- ােসর শেষ যখন বেরািব লাইটফ ান েলা অফ কের যািব। তাই ক শােন, আে ক িদন দিখ সব ােস
ছু র পর কউ নই, সব লাইট-ফ ান ওিদেক ঘুেরই চেলেছ।
তােদর
প িড াফ কউ দেরাজা-জানালা ব কের না ছু র পের?
আের সই তা ওই সব লাইট-ফ ান েলা ব কের। আর কবলই িখট-িখট
কের।
বলেল হেব কী, ওটা তা ওর কাজ
স বলেল হেব কী, বেল, এসব আমার একার কাজ?
স িক ভাই কই বেল, এটা কারও একার কাজ নয়। দখ না কন,
চারস ম ছেড় সব যখন বেরায়, একজনও কউ লাইট-ফ ান অফ
কের?সব চলেতই থােক চলেতই থােক, যত ণ না ওই িদেনশদা এেস অফ
কের। তেব ােস আমরা একটা কাজ কেরিছ, সটা খুব কােজ িদেয়েছ...
কী র?
আমরা কেরিছ কী, সব ােসর মিনটরেদর বেল িদেয়িছ, ােসর শেষ সবাই
যখন বিরেয় যােব, তারা বেরািব সবার শেষ, আর সব দেরাজা-জানালা
ব কের লাইট-ফ ান েলা ব কের তেব বেরািব।
( নপেথ ু েলর বা ােদর শ , ু েল ছু র ঘ ার শ ।
িশি কার গলাঃ এই সেভন িব-র মিনটর, লাইট ফ ান সব িনিবেয়িছস? দরজা
জানালা ব কেরিছস?
ােফর গলাঃ িদিদমিণ িতনতলায় টেনর দুেটা ঘেরই সব লাইট-ফ ান চলিছল।
িশি কাঃ স িক, িনিবেয় আেসা িন?
াফঃ হ াঁ িদিদ, স সব সারা হেয়েছ। কাল আেরকবার বেল দেবন।
শ
ফড আউট)
সটা খয়াল রাখেত হয় তাহেল বল?
সটা কের ওই দীেনশদা; যাবার আেগ দেখ নয় কান ােস সব দরজা
জানালা খালা নয়েতা লাইট ফ ান লেছ, পরিদন সটা আমােদর বেল। আমরা
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ওই ােসর মিনটরেদর ডেক বেল িদই।
এবার তাহেল তােদর চারস েমও মিনটির চালু কর। ( জাের হােস)
আর বিলস না ভাই।েতােদর ু েল কী হয় জািন না, আমােদর তা সব সবাই
রাজা, মােন রািন। কাউেক িকছু বলা যায় না। নীিলমা াফ কাউি েলর
সে টাির; াফ কাউি েলর সভায় সে টাির একবার বেলিছল- শষ িযিন
যােবন িতিন যন সব ব কের যান। বাস র, বলেত যিদ পাের...
( নপেথ জার গলায় হ- চ, টিবল চাপড়ািনর শ ঃ
অেনেক একসে আিম মািন না,আিম মািন না;
কন আমােদর এভােব বলা হেব?
এসব করার জন লাক আেছ।
আমরা িক িঝ-চাকর না িক? িপয়ন?
আমােদর অত অপমান লেগেছ।
াফ কাউি েল সে টািরেক মাফ চাইেত হেব।)
ওের বাবা ! তারপের কী হল?
কী আবার হেব, সব ধামা চাপা পেড় গল।
জািনস তা, আমােদর পােশ ছেলেদর ু লটায় ছােদ দিখ সালার লািগেয়েছ !
সালার কী?
ওই য র, ছােদ বেড়া বেড়া সালার প ােনল লািগেয়েছ। ওেদর িবকাশ, ওই
য র ম াথেসর চার, আমােদর ওিদেকই থােক, রা া-ঘােট দখা হয়। সিদন
িজে স করলাম, বলেলা সরকার থেক না িক লািগেয় িদেয়েছ।
তােত কােরে র িবল কেমেছ?
যা নলাম, বশ ভােলা রকম কেমেছ। এি ল- ম মােস যখন কড়া রাদ
থােক, তখন নািক এেতা কাের
তির হয়, য িস ই এস িস থেক ইেলকি ক
িনেতই লােগ না। িবল নািক আেস দু-িতনেশা টাকা।
সিত ? আমােদর দয় না?
নিছ আমােদর ু ল সরকােরর কােছ চাইেব। আমােদর সে টাির বেলেছ,
সু রবেন আর সাগের যখােন তার টেন কাের
পৗঁছেনা অসুিবেধ, সখােন
না িক অেনকিদন আেগ থেকই সরকার থেক বািড়েত ু েল এমিন সালার
দওয়া হেয়েছ। আর সালাের তা ধাঁয়া-ঝু ল কািল িকছু ই পেড় না।
আমােদর বািড়েত দয় না, হ াঁ র?
তেবই হেয়েছ।(হােস)চল, বাস এেস গেছ।
(বােসর শ , যা ী ওঠা-নামার হই-চই, ক া েরর ডাক- কসবা-রথতলাকসবা-কসবা-হালতু উউউ-ওইঃ-চল)
(দৃশ ৪
ঘরঃ শিনবার বলা আ াজ ১১টা
10

রখা
সরল
রখা
সরল
রখা
সরল
রখা
রখা
রখা
সরল
রখা
সরল
রখা

সরল

রখা
সরল
রখা
সরল

রখা
সরল

িভর শ )
ওেগা নেছা, গ াস এেসেছ; দামটা দাও তা, আর সই কের দাও এখােন।
অন িদন তু িমই তা নাও গ াস, তু িমই সই কেরা না।
আজ আেছা ঘের তু িম তাই বললাম। আর আমার ব াগটা থেক গ ােসর দামটা
দাও তা !
কত?
৫৯৪ টাকা দাও।
ওের বাবা, এেতা? গ ােসর দাম এেতা বাড়েলা কেব?
জােনা না? এখন তা গ ােসর দাম বােড় কেম বাজােরর দােম...
(বাইেরঃ কই বউিদ, টাকাটা দন, দাঁিড়েয় আিছ তা?)
এই িদই ভাই। দাঁড়াও, টাকাটা িদেয় আসিছ। সইটা কের দাও।
(দরজা খালা আর ব হবার শ )
হ াঁ, কী বলিছেল?
বলিছলাম, রঁেধ বেড় খেয় নাও যা পােরা; গ াস আর ক’িদন?
নাও নাও, ফাজলািম কােরা না; গ াস এখন কেতা সহেজ পাই জােনা? একবার
ফােন বুক করেলই ব স...
ওই িনেয়ই থােকা। জােনা িব ানীরা কী বলেছন?
িব ানীেদর কথা িনেয় তু িম থােকা। তামােক তা আর রাঁধেত হয় না। সকােল
উেঠই- চা দাও, চা। িবেকেল িফরেত না িফরেত- চা, চা। আর বািড়েত
থাকেল তা আমার মাথাটা সারািদন খাও।
শােনা, কারণ ভু গেব তা তু িমই... িব ানীরা বলেছন, আমরা যা দরকার তার
থেক অেনক বিশ বিশ কের তল-কয়লা-গ াস ালাি । এমিন চলেল এ সব
ালািন আর বেড়ােজার প াশ ষাট বছর। তারপের কী করেব?
ইয়ািক মারেছা? আিম ইে কের বিশ বিশ গ াস পাড়াি ?
আের না না, ওভােব বিল িন। কথাটা হল- আেগ মাথা ঠা া কের শােনানিছ বেলা !
ভেব দেখা, আমরা িক সিত ই আেরকটু কম গ াস ালােত পাির না? যখােন
একটা তরকারী করেল হয়, সখােন পাঁচটা তরকাির করিছ না? নানা উৎসেব
আনে
হ- হ কের একগাদা
বিশ বিশ রা া করিছ না? অকারেণ গ াস
জাের ািলেয় তাড়া েড়া কের রা া করিছ না?
আমােক রা া শখাে া? আজ এেতা বছর ধের ি র পটপুেজা কের আসিছ,
আজ আমােক তামার কােছ রা া িশখেত হেব?
ওের বাবা, এসব আমার কথা নয়। সারা সে িসিরয়াল না দেখ ওই য
িভেত দু-চারেট িব ােনর কথা বেল, তা তা নেত পােরা?
(ব াক াউে
িভর শ ঃ
বাজনা, তারপের ঘািষকার গলা, ব াক াউে বাজনা
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এবার আমরা দখেবা- কী ভােব রা ার সমেয় গ াস খরচ কমােনা যায়
এক- গ াস ালাবার আেগ রা ার সব উপকরণ হােতর কােছ মজুদ রাখুন;
তির তরকাির মাছ মাংস সব কেট ধুেয় তির রাখুন
দুই- বিশর ভাগ রা াটা গ াস িসেম রেখ ক ন
িতন- যখােন ছােটা বানাের রা া করা স ব, সখােন বেড়া বানার ালােবন
না
চার- অ আঁেচ ঢাকা িদেয় রা া ক ন
পাঁচ- মাংস, আলু
সার কাের রা া ক ন
ছয়- নন-ি ক প ান আর তামার তিল-ওয়ালা পা ব বহার ক ন
সাত- মােস একবার অবশ ই বানার পির ার ক ন
আট- িনয়িমত র েলটার পরী া করান...)
স তা বুঝলাম, িক না কয়লা তল গ াস সব ফু িরেয় যােব। তাহেল কী
করেব লােক? রা া-বা া কারখানা-ফ া ির বাস-ট াি সব ব কের বেস
থাকেব?
আহা, তা-ই িক বললাম?
কন, কাঁচা শাক-সবিজ খােব- গ র মত; ঘাসও খেত পােরা। িবড়ােলর মত
কাঁচা মাছ খােব। আমার কাজ কমেব। একটু হাড় জুেড়ােব আমার। তামােদর
এই হাঁিড় ঠলেত ঠলেত, আর ই ু েল বকেত বকেত আমার িনেজর জীবনটা
আর কী আেছ বেলা?
কন, আিম আিছ?
ছাই আেছা, আেছা ধু িগলেত আর পেড় পেড় বই পড়েত।আমার কথা ভােবা?
গান গাইেত এেতা ভােলাবাসতাম, এেতা গান নেত ভােলাবািস; কােনা
া ােম
িনেয় গেছা গােনর? হারেমািনয়ামটা িনেয় একটু বসেত পাির?
বেসা না। বিল, আমােক কেব কিদন গান িনেয়েছা দিখ?
ন াকািম রােখা, ল া কের না বলেত? আ া, গ াস- তল-কয়লা যিদ ফু িরেয়
যােব, তাহেল সব আমরা ইেলকি েক কির না কন? ই াকশেন রা া কির না
কন?
বিল, ওই ইেলকি কটা আেস কাথা থেক?
কন, িস ই এস িস থেক?
উঃ, কার হােত পেড়িছ ! বিল, িস ই এস িস-ই বা সটা পাে
কাথা
থেক?
কাথা থেক?
সই য সবার আমরা দািজিলং বড়ােত গলাম- তামার মেন আেছ আমরা
ফারা ার ব ােরেজর ওপর িদেয় গলাম- মেন পড়েছ?
হ াঁ, হ াঁ, মেন পড়েছ...
(ব াক াউে ি েজর ওপর িদেয়
ন যাবার ম ম শ , নদীর জেলর শ ,
েনর হেনর শ )
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ওই ি েজর থাম েলার ফাঁেক ফাঁেক রেয়েছ িবরাট ইস গট- দরজা- যার
ভতর িদেয় এপার থেক ওপাের জল যায়। ওই জল যখন যায়, তখন একটা
ম চাকা ঘুিরেয় িদেয় যায়, আর তােতই ইেলকি ক তির হয়। এেক বেল
জলিবদু ৎ।
তা তা ভালই।
অেনক ভােলা, কারণ এেত ধাঁয়া-গ াস িকছু তিরও হয় না, পিরেবশ দূষণও
হয় না, আবার নদীর জল অফু রান বেল এই িবদু ৎ ফু িরেয়ও যায় না।
তেব আর বলেছা কন?
বলিছ কারণ- মুশিকল হেলা, আমােদর দেশ এমিন জলিবদু ৎ কম তির হয়;
বিশ িবদু তটা আেস কয়লা পুিড়েয়।
স আবার কী? কয়লা থেক িবদু ৎ?
তামার কাকা কাথায় কাজ করেতন? ক
িপ িপ- ত না?
হ াঁ, স মেচদায় নেম যেত হয়(ব াক াউে
ন যাবার ম ম শ ,
েনর হেনর শ , াটফেমর
কালাহল- িস ারা-িস ারা, মচাদার িস ারা, গরম চপ-িস ারা)
ওই তাপিবদু ৎ ক মেন পেড়? সই চাঙা িদেয় কােলা কােলা ধাঁয়া?
হ াঁ, খুব মেন পেড়। সই থম থম রা ায় চলা যেতা না- চােখ ঁেড়া
ঁেড়া ছাই পড়েতা।
ওইখােন কয়লা পুিড়েয় িবদু ৎ বানায়, সটাই আমরা ঘের ঘের পাই। আমােদর
দেশ বিশর ভাগ িবদু তটাই তির হয় কয়লা পুিড়েয়। তাহেল বােঝা, যত
হলা- ফলা কের িবদু ৎ ন করেব, কয়লা তেতা তাড়াতািড় ফু েরােব। তা
ছাড়া তাপিবদু েত বে া বিশ ছাই বেরায়, গ াস আর ঝু ল বেরায়- তােত
বাতাস খুব বিশ দূিষতও হয়।
আ া, তাহেল আমরা করেবা কী? হ াঁ গা, তু িম সই পারমাণিবক িবদু েতর
কথা বলিছেল...ওটা িভেত কী দখাে ?
ওই তামার কথাই দখাে , দেখা...
( িভ
া ােমর শ ঃ
... এই সে সবার আেগ আেস চেনািবল িবপযেয়র নাম। আসুন আেগ ওই
িদন িলর িকছু ত
অিভ তা ৃ িত থেক তু েল আিনঃ
ব াক াউে
হিলক ােরর শ , ভারী াক আর
েনর শ , সাইেরেনর শ ,
আর ভারী বুেটর শ
আমরা িস এন এন-এর স চার সরাসির আপনােদর কােছ িনেয় আসিছ।
আপনারা দখেছন চেনািবল িনউি য়ার পাওয়ার া - এখন যমন অব ায়।
গত ২৬ এি ল, ১৯৮৬ তািরেখ চেনািবেলর িনউি য়ার পাওয়ার া
েত
ভয়াবহ দুঘটনার পের আমরা এই থম িব
এলাকার পিরি িত সরাসির
দখার সুেযাগ পেয়িছ। ওই িদন রাে এক
ন সফ
চক আপ চলার
সমেয় থেম জেলর ট াে এক ভয়াবহ িবে ারণ ঘেট। পের তার পােশ ৪নং
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িরঅ া র েত াফাইট রেড আ ন ধের যায়।
বল শাঁ- শাঁ শ , জেলর াত আছেড় পড়ার শ , ছােটা- ছােটা
িবে ারেণর শ ।
আপনারা দখেত পাে ন, কীভােব িব
িরঅ া র এখনও ভয়াবহ িশখায়
লেছ, এবং কীভােব কােলা ধাঁয়া ব উপের উেঠ যাে । এখন িতনিদন ধের
একই রকম িশখায় ওই আ ন েল চেলেছ। এখন ইউে ন সরকার চ া
চালাে ন, কীভােব ফাম অথবা বািল িদেয় ওই আ ন
নভােনা যেত পাের;
না হেল স বতঃ আকাশ থেক কংি ট ঢেল ওই জায়গাটা স ূণ ঢেক দবার
চ া করা হেত পাের।
সরকার আশপােশর ১০ িকেলািমটার ব াসাধ জুেড় এলাকার মানুষেদর অন
িনরাপদ জায়গায় পুনবাসেনর চ া চালাে ন; হয়েতা এই এলাকা বাড়ােনা হেতও
পাের।
ােকর শ , ব মানুেষর কালাহল, দওয়াল ভেঙ পড়ার শ
আপনারা দখেছন, মানুষ-জনেক এলাকা থেক তু েল িনেয় যাওয়া হে ।
আপাততঃ তােদর কাছাকািছ কাথাও িনরাপদ জায়গায় রাখা হেত পাের। িক
িব ানীরা জানাে ন, য ভা া িরঅ া র
থেক য মারা ক তজি য় ছাই
বাতােস িমেশ চেলেছ, তা িনকটবত চেনািবল আর ি িপয়াত শহরেক ায়
পুেরাপুির ঢেক ফেলেছ, আর তজি য়তা ইিতমেধ ই িনপার নদীেত িমেশেছ,
এমনিক পােশর বলা স রােজ ও পৗঁেছেছ... )
জােনা, ওই দুঘটনায় শষ পয বলা েসর ায় ৪৫০০০ বগ িকেলািমটার
অ ল, ইউে েনর ৪২০০০ বগ িকেলািমটার অ ল, আর রািশয়ার ায় ৫৮০০০
বগ িকেলািমটার অ েল তজি য়তা ছিড়েয় পেড়িছল।
িক ভয়ানক ! হ াঁ গা, মানুষ মারা যায় িন?
িক য বেলা, মানুষ মরেব না? তেব সে সে
বিশ মানুষ মের িন- ওেদর
সরকারী মেত ২৮ জন কম িবপযয় মাকািবলা করেত িগেয় মারা িগেয়িছল।
তা তা কমই হল,মােন ওই িবপযেয়র তু লনায়; তাই না?
না গা, এসব
ে মানুষ তা আসেল মের তজি য়তার আ মেণ- পুেড়
নয়েতা ক ানসার হেয়।
স আর কত হেব?
ওটাই তা বিশ- সরকারী মেত গত সাত-আট বছের স দেশ সব িমিলেয়
অ তঃ হাজার চােরক লাক ক ানসার হেয় মারা গেছ।
বা াঃ ! আ া, একটা কথা িজে স কির- মােন আিম তা সােয় পিড় িন,
তাই অেতা ভােলা বুঝেতও পারেবা না- িক তবু মেন হয়... নাঃ থাক গ।
আের বেলাই তা?
দখ, এমিন অ াি েড
তা অন কােনা িনউি য়ার িবদু ৎ কে ও হেত
পাের?
হেত পাের কন, হেয়েছও; আমােদর মু ইেতই হেয়েছ, তেব এেতা বেড়া মােপর
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নয়। তাই আজ সবাই চ া করেছ, যােত অন কােনা রকেম িবদু ৎ পাওয়া
যায়।
স কী রকম?
বলিছ শােনা; সূেযর আেলা থেক য িবদু ৎ তির হেত পাের, তা তা তামার
ু েলই দখেছা। তা ছাড়া বাতাস থেক িবদু ৎ তির হেত পাের- একটা ম
পাখার মেতা য বাতাস লেগ ঘুরেল, তা থেক জনােরটেরর মেতা কাের
তির হয়। জরাট, রাজ ােন এমন অেনক আেছ। এই সব িবদু েতর সুিবেধ
হল, এেত কাবন-ডাই-অ াইড, ঝু ল-কািল, ছাই-এসব িকছু ই তির হয় না।
পিরেবশ দুষণ এেকবােরই হয় না।
তা আমােদর এখােন এমিন হয় না কন?
এখন আে আে হে । যেতা িদন যাে , মানুেষর বােধাদয় হে , য আর
নয়। এবার ভিবষ েতর কথা ভাবেত হেব। একটু সময় লাগেছ, কারণ এই সব
প িত িলেত থম থম খরচ একটু বিশ। তেব আমরাও আে আে
এেগাি । নাও নাও অেনক বেকিছ; যাও তা, এবার চা আেনা আেরক কাপ।
কাল ছু , চেলা আজ বাইের খােবা। ঘেরর গ াসটাও বাঁচেব। কী খােবচাইিনজ, না...
ও মা, কী মজা !
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