EPISODE NO- 18

Safe Drinking Water
ায়েন্স কমভউমনয়কটভ ফপাযায়ভয ক্ষ ফথয়ক – ফভৌফনী ভাইমত
[অমি– রামিয ব্দ, মথয়কয াাঁায়নায ব্দ]

মথক : নাাঃ- একটু জর না ফয়র আয চরয়ছ না। ফই কার ফথয়ক ফাঁয়ট আমছ, এখন- প্রাে এক ঘণ্টায থ
ফামক। ফতষ্টাে ভগয়জয মঘরু শুমকয়ে উির। মকন্তু জর চাই কায কায়ছ ? ফগযয়েয ফাম়ি। দু ুয ফযায়দ দযজা এাঁয়ট
ফ ঘুভ মদয়ে, িাকয়র া়িা ফদে না। ফফম ফচাঁচায়ত ফগয়র েয়তা ফরাকজন মনয়ে ফতয়়ি আয়ফ। য়থ ত
ফরাকজন ফদখমছয়ন।
[একটু pause]
ঐ ফতা ঝুম়ি ভাথাে একজন আয়ছ ! য়কই মজয়ে কযা মাক খাোয জর ফকাথাে ায়ফা। আজকার মা
জরদূ লণ ফফয়়িয়ছ ফমখান ফখান ফথয়ক জর খাো মায়ফনা।

[ফপমযোরায ‘আভ চাই আভ’ িাক]

মথক : শুনয়ছন, ফরমছ ফম একটু বায়রা জর ফকাথাে ায়ফা ফরয়ত ায়যন?
ঝুম়িোরা: অ্াাঁ ? মক? কায়রা জর? এই ফতা নারা ফয়ে মায়ে া মদয়ে এয ফথয়ক কায়রা জর আমন আয
ফকাথা ায়ফননা। ফা ফাজা এমগয়ে মগয়ে নদীয়ত ফময়ত ায়যন। আভায়দয গ্রায়ভয ফযকভ ফনাোংযা মজমন
খায়নই ফপরা ে। তাছা়িা, ফাই খায়ন স্নান কয়য, গফামদ শুয়ক স্নান কযাে, ফান ভায়জ, কা়ি কায়চ – ঐ
জর তায়ত এয়কফায়য কায়রা য়ে ফগয়ছ।
মথক : ইয়ে .. ভায়ন.. আমন ফফাধে একটু বুর শুয়নয়ছন। আমভ কায়রা জর ফমরমন। আমভ ফরমছরাভ বায়রা জর
ভায়ন মযষ্কায খাোয জর।

ঝুম়িোরা : অ্যাঁ? কি বলন? নযয়যর জ? আলে স- আপকন ঐ নদীলেই পযলবন। ঐ জলই নযয়য য়।
আবযর ঐ জ-ই অলনিমলয় খযয়য য়।
পকিি : ফয়রন মক? ইযকভ দূ মলত জর ান কযা ে? আমন জায়নন দূ মলত জর ফথয়ক কতযকভ ফযাগ য়ত
ায়য?
ঝুম়িোরা : কী? ফবাগ? নাাঃ! ফবাগ ফদো এখন ফন্ধ য়ে ফগয়ছ।
মথক : আো কারায াল্লাে য়়িমছ। (খামনক ফচাঁমচয়ে) আভায মকছু রাগয়ফনা ভাই। আমন মনয়জয কায়জ
মান।
ঝুম়িোরা : রাগয়ফনা ফতা ফফকায আভায ভে নষ্ট কযয়রন ফকন? সযলির লে িিয িইলে সেল এিটু
কবলবচনয িলর বলে য়।
[‘আভ চাই আভ’ িাক আয়ে আয়ে ক্ষীণ য়ে আয়]
মথক : মক উটয়কা মফদ! এখন মক কযয়ফা? ঐ ফতা এক ফুয়়িা আয়ছ য়কই মজয়ে কযা মাক।  ভাই,
শুনয়ছন?
ফৃ দ্ধ : ফক ? ফগাপরা নামক?
মথক : আয়ে না, আমভ ুফগাাঁয়েয ফরাক। একটু জয়রয ফখাাঁজ কমেরু ভ।
ফৃ দ্ধ : ফর মকয় ? ুফগাাঁ ফছয়়ি এয়খয়ন এয়েছ জয়রয ফখাাঁজ কযয়ত ? াাঃ, াাঃ, াাঃ । ফকন ফাু, ফখায়ন
ফুমঝ জরদূ লয়ণয ভ্া? মাই ফর ফাু, জরদূ লয়ণয ভ্া মকন্তু ফফয়়িই চয়রয়ছ। তুমভ জায়না কতবায়ফ জরদূ লণ
ে? ফন্ায পয়র ভানু ল  গৃ ামরত শু ামখয ভৃ তয়দ জয়র মভয় তায়ক দূ মলত কয়য। এমদয়ক নগযােন 
মল্পােয়নয পয়র উৎামদত মল্প ফজভ্ জয়র য়়ি জরয়ক দূ মলত কযয়ছ।
মথক : আয়ে ্াাঁ তা জামন আমভ মকন্তু –
ফৃ দ্ধ : উহাঁ। ফভায়টই জায়নানা। এগুয়রা ছা়িা মকন্তু জয়রয দূ লয়ণয অন্তভ কাযণ র কৃমলকাজ। কৃমল উৎাদন
ফা়িায়নায জন্ জমভয়ত ফ্ফহৃত মফমবন্ন কীটনাক  যাােমনক ায-এ অয়নক ক্ষমতকাযক দাথভ ফমভন াযদ,
মা, আয়ভমনক ইত্ামদ থায়ক। এগুয়রা ফৃ মষ্টয জয়র ধু য়ে মফমবন্ন জরাে এফোং ফখান ফথয়ক নদী  নদী ফথয়ক
াগয়য ়িয়ছ। এগুয়রা ভামটয মনয়চয জয়রয য়ে মভয় জরফক দূ মলত কযয়ছ।
মথক : আয়ে, আমভ ‘অদূ মলত’ খাোয জর চাইমছরাভ তাই ...

ফৃ দ্ধ : চাইয়রই মক আয াো মাে? প্রগমতয ায়থ ায়থ মত নতুন প্রমু মি আমফষ্কায কযা য়ে, দূ লয়ণয ভ্া
তায ায়থ াল্লা মদয়ে ফফয়়ি চয়রয়ছ। এয়ত খাোয জরায মফশুদ্ধতা অন্তভ ঙ্কট য়ে উয়িয়ছ। দূ মলত জর ফথয়ক
কয়রযা, িায়েমযো আয়যা কতফ ফযাগ ে। ফফায আভায ভাভাযফাম়িয গ্রাভ ঘুভম়িয়ত কয়রযা এয়কফায়য ভাভাযী
য়ে ফদখা মদর। জায়না ভাভাযীয য জয়রয মফশুদ্ধতা যক্ষা কযা অন্তভ গুরুত্বূ ণভ মফলে? এয জন্ জর পুমটয়ে
ফ্ফায কযয়ত ে, জয়রয াত্র ফভে মযষ্কায যাখয়ত ে। জায়না ফতা?
মথক : ্াাঁ জামন আয এ জামন ফম এখন মফমবন্ন আধু মনক প্রমিোয ভাধ্য়ভ জয়রয মফশুদ্ধতা ভাা ে। ফমভন
total suspended solid ফা TSS পদ্ধকে ব্বযর িলর জলর মলয্ কদলয় এিকট আলয সেল সদখয য় সয জ
কবশুদ্ধ কিনয।
বৃ দ্ধ : ফ মাই ফয়রা, জয়রয মফশুদ্ধতা যক্ষা কযয়ত মকন্তু মপল্টায়যয বুমভকা অমযামভ। তাছা়িা দূ মলত জরফক
ূ মভায়রায়ক ফযয়খ মদয়র ফখানকায িােমযো ৃ মষ্টকাযী ফ্াকয়টমযো ভয়য মাে, ৩২০-৪০০ কমকম েরেদদলঘের
অকেলবগুকন রশ্মী জয়র দ্রবীবূ ে অকিলজলনর যলি কবকিয়য িলর এবং অকিলজলনর অে্ন্ত কিয় রূপ উৎপযদন
িলর এবং সৌরলকি ঞ্চলয় জয়রর েযপমযত্রয সবলে যযে ৫০ মিগ্রী ফরমো-এ। এই অকযি েযপমযত্রযয় এই
জীবযণুনযলী প্রকিয়যগুলয কেনগুণ দ্রুেের য়। জর ফথয়ক জীফাণু দু য কযায জন্ অমতয়ফগুমন যমি মফমকযণ খুফই
কামভকযী একটা দ্ধমত। আভায িাকুভা ফতা জরয়ক মফশুদ্ধ কযায জন্ তায়ত তুরমাতা ফপয়র মদয়তন। এয়ত
জয়রয ভয়ধ্ থাকা ফ্কয়টমযো ভয়য মাে। ফই জয়রয মক স্বাদ, মিক ফমন মচমনয যফৎ। অভন জয়রয স্বাদ আয
ফকাথা ফরাভনা।
মথক : আো শুনু ন, আনায জর আমন ভাথাে কয়য যাখুন - আাতত এখন এই ফতষ্টায ভে, মা ে একটু
জর আভায গরাে ়িয়রই চরয়ফফৃ দ্ধ : তায়র ফাু ফতাভায গাাঁয়ে ফয় জর ফখয়রই ত াযয়ত ? াাঁচ ফিা থ ফাঁয়ট জর ফখয়ত আফায দযকায
মক মছর ? ‘মা ে একটা য়রই র’  আফায মকযকভ কথা? আয অভন তমের্ কয়য ফরফাযই ফা দযকায মক ?
আভায়দয জর ছন্দ না ে, ফখ না- ফাস । গায়ে য়়ি মনয়ন্দ কযফায দযকায মক ? আমভ যকভ বায়রাফাময়ন।
্াাঁ
[ যায়গ গজগজ কমযয়ত কমযয়ত ফৃ য়দ্ধয প্রস্থান ]

[জানরা ফখারায ব্দ]

ফৃ দ্ধ ১ : মক ফ ? এত তকভাতমকভ মকয়য ?
মথক (স্বয়গামিয ু য়য): লর বযবয এ সেয সদখকি আবযর এি বুলেয।
(সজযলর) : আয়ে না, তকভ নে । আমভ জর চাইমছরু ভ , তা উমন ফ কথা কায়নই ফনন না- ফকফরই াত াাঁচ গপ
কযয়ত ফরয়গয়ছন । তাই ফরয়ত ফগরু ভ ত ফযয়গ ফভয়গ অমস্থয !
ফৃ দ্ধ ১ : আয়য দূ য দূ য ! তুমভ ফমভন ! মজয়ে কযফায আয ফরাক ামন ?  তবাগা জায়নই ফা মক, আয
ফরয়ফই ফা মক ?
মথক : মক জামন ভাই- জয়রয কথা ফরয়তই াাঁচ যকভ পদভ শুমনয়ে মদয়র .
ফৃ দ্ধ ১ : হাঁ . বাফয়র খুফ ফাাদু ময কয়যমছ। ফতাভাে ফফাকা ভতন ফদয়খ খুফ চার ফচয়র মনয়েয়ছ। বাময ত পদভ
কয়যয়ছন। আমভ মরয়খ মদয়ত াময,  মমদ াাঁচটা জর ফয়র থায়ক তা আমভ এক্ষুমন াঁমচটা ফয়র ফদফ ।
মথক : আয়ে ্াাঁ মকন্তু আমভ ফরমছরু ভ মক একটু খাোয জর ফৃ দ্ধ ১ : মক ফরছ ? মফশ্বা য়ে না ? আো শুয়ন মা । ফৃ মষ্টয জর, নদীয জর, নারায জর, ফরয়কয জর,
ুকুয়যয জর, নদভভায জর, ভুয়েয জর, ঝণভায জর, মভফা গয়র জর - কটা ে ? এইফ জর মকন্তু খাোয
জর নে। ভয়ন যাখয়ফ, ৃ মথফীয ৭১% জর য়র খাোয জর মকন্তু ভাত্র ৩%। এই মফশুদ্ধ জয়রয অমধকাোং-ই
আফায মভফায়য আকায়য আয়ছ। তায়র খাোয জর াোটা কত ভ্ায কথা ফবয়ফছ?
মথক : ্যাঁ মযলন আকম কনলজই এিটু জ চযইকিযম েযই এখন এব ….
ফৃ দ্ধ ১ (ফযয়গ মগয়ে) : কী ফরয়র? আভায কথা বায়রা রাগরনা? মা, মা, ফভরা ফমক না। এয়কফায়য অদায়থভয
একয়ল !
[য়ব্দ জানরা ফন্ধ]

মথক : নাাঃ, আয জরটর ফচয়ে কাজ ফনই- এমগয়ে মাই, ফদমখ ফকাথা ুকুযটুকুয াই মক না। তয়ফ ুকুয়যয
জর খাো মক উমচৎ য়ফ? খাোয জয়রয ph বমলয় ৬.৩ সিলি ৯.২-এর মলয্ য়য উকচৎ। েযিযেয, জল
সলযরযইড, কলয, আলেকনি, নযইলেট মযত্রযকেকরি পকরমযলে িযিল কতযকভ অু য়খয ম্ভাফনা থায়ক। নাাঃ,
ফমখান ফখান ফথয়ক জর খাো উমচৎ য়ফনা। তায়র মক কময এখন?

[িাৎ commercial মমন্দ গায়নয কমর ফবয় আয়]

ঐ ফতা ফছাকযা ভত একজন আয়ছ। ফনাৎ এয় য়়িয়ছ মখন, একটু মজোাই কয়য ফদমখ।

[খামনক pause, গায়নয আোজ আয়যা স্পষ্ট য়ফ]

মথক : ভাই, আমভ অয়নক দূ য ফথয়ক আমছ, এখায়ন একটু জর মভরয়ফ না ফকাথা?
ফছাকযা : মক ফরয়ছন? ‘জর’ মভরয়ফনা? খুফ মভরয়ফ। একয়াফায মভরয়ফ ! দাাঁ়িান, এক্ষুমন মভমরয়ে মদমে- জর নর
কর - মভয়রয অবাফ মক ? শুধু মক তাই? জয়রয কতযকভ জােগাে াো মাে জায়নন? জরা, নারা .....
মথক : এ ফদমখ আয়যক াগর ! ভাই, আমভ ফ যকভ মভরফায কথা ফমরমন।
ফছাকযা : তয়ফ মক যকভ মভর চায়েন ফরু ন ? মক যকভ, ফকান ছন্দ, ফ ফয়র মদন- ফমভনমট চাইয়ফন ফতভনমট
মভমরয়ে ফদফ।
মথক : বায়রা মফয়দই ়িা ফগর ফদখমছ- (ফজায়য) ভাই! আয মকছু চাইয়ন, -(আয়যা ফজায়য) শুধু একটু জর
ফখয়ত চাই!
ফছাকযা :  ফুয়ঝমছ । শুধু -একটু-জর-ফখয়ত-চাই। এই ত ? আো ফফ। এ আয মভরয়ফ না ফকন ? শুধু একটু
জর ফখয়ত চাই- বাময ফতষ্টা প্রাণ আই-ঢাই । চাই মকন্তু ফকাথা ফগয়র াই- মনযাদ জয়রয নাই িাাঁই- মক কময ফল্
ীঘ্র ফল্ নায়য বাই। ফকভন ? মিক মভয়রয়ছ ত?
মথক : আয়ে ্াাঁ, খুফ মভয়রয়ছ- খাা মভয়রয়ছ- নভস্কায। (স্বয়গামিয কয়ে) নাাঃ, ফয়ক ফয়ক ভাথা ধমযয়ে মদয়রএকটু ছাোে ফয় ভাথাটা িাণ্ডা কফয মন।
ফছাকযা : (উয়েমজত কয়ে) মভরয়ফ না ? ফমর, ফভরায়ে ফক ? ফফায মখন মফষ্টুদাদা ‘মফবূ মতবূ লণ’ মকয়য য়ে
মভর ফদয়ফ খুাঁয়জ ামের না, তখন 'জরদূ লণ' ফয়র মদয়েমছর ফক ? জরদূ লণ কায়ক ফয়র জায়নন ত ? ফবৌত,
যাােমনক  জীফাণুঘমটত মভশ্রয়ণয পয়র মনযাদ ফ্ফায়যয ফক্ষয়ত্র জয়রয অনু য়মাগী য়ে ়িা। ভূ রত প্রাকৃমতক

এফোং ভনু ল্ৃ ষ্ট কাযয়ণ এই জরদূ লণ য়ত ায়য। এর েল জয়রর প্রযিৃকেি অবস্থযর পকরবেেন ঘলট। জরদূ লের
ক্ষেগুক ু স্পষ্ট, সযমন ানীে জলর িটু স্বযদ; জযলয়, নদী  মুদ্রেীর সিলি আয দু েেন্ধ; জযললয় জজ
আেযিযর অবযয বৃ কদ্ধ; ভূ -পৃলের উপলরর জযললয় জচর প্রযেীর ংখ্য হ্রয পযয়য; জয়রর উপর ভযমযন সে 
তেযি পদযিে ইে্যকদ। এব িযেয অন্ যরলনর দূ ে ঘটলি, যযর ক্ষেগুক স্পষ্ট নে তাই ...

(মথকয়ক না

ফদমখো) ফরাকটা ফগর ফকাথাে ? দু য়োময!

[ অমি - ফুঝয়র ফখাকা, ৃ মথফীয মতন বাগ জর এক বাগ স্থর। ভুয়েয জর রফণাি, অমত মফস্বাদ]

মথক : ঐ সেয এি বযিলি কলক্ষি পেযলে। ফ়িযা ফতা াগর কয়য মদর, ঐ ফখাকায়কই ডযকি।
(সজযলর) : য় ফখাকা! একটু এমদয়ক শুয়ন মা ত ?

[অমি – দযজা ফখারায ব্দ]

ফারয়কয ভাভা : ফক ফ? ়িায ভয়ে িাকািামক কযয়ত এয়েছ?
[কয়েক ফয়কয়েয pause]
ভাভা : ! আমভ বাফরাভ া়িায ফকায়না ফছাকযা আভায বাফেফক িাকয়ত এয়য়ছ। আনায মক দযকায?
মথক : আয়ে, জর ফতষ্টাে ফ়ি কষ্ট ামে – তা ফকউ একটু জয়রয খফয মদয়ত াযয়রনা।
ভাভা [উয়েমজত কয়ে] : ফকউ ফরয়ত াযয়র না? আু ন, আু ন। মক খফয চান, মক জানয়ত চান, ফরু ন ফদমখ ?
ফ আভাে মজয়ে করুন, আমভ ফয়র মদমে।

[দযজা ফন্ধ কযায ব্দ]

মক ফরমছয়রন? জয়রয কথা মজয়ে কযমছয়রন না ?
মথক : আয়ে ্াাঁ, ফই কার ফথয়ক াাঁটয়ত াাঁটয়ত আমছ ভাভা : আ া া ! মক উৎা! শুয়ন ু খ ে! এ যকভ জানফায আকাঙ্ক্ষা কজয়নয আয়ছ , ফরু ন ত? ফু ন! ফু ন!
[গরা খাাঁকাময মদয়ে] জয়রয কথা জানয়ত ফগয়র প্রথয়ভ জানা দযকায , জর কায়ক ফয়র, জয়রয মক গুণমথক : আয়ে, একটু খাফায জর মমদভাভা : আয়ছ- ফ্ে য়ফন না। এয়ক এয়ক ফ কথা আয়ফ। জর য়ে দু ই বাগ াইয়রায়জন আয এক বাগ
অমিয়জন –
মথক : এই ভামট কয়যয়ছ !
ভাভা : ফুঝয়রন? যাােমনক প্রমিোে জরয়ক মফয়েলণ কযয়র ে- াইয়রায়জন আয অমিয়জন। আয াইয়রায়জন
আয অমিয়জয়নয যাােমনক োংয়মাগ য়রই জর। শুনয়ছন ফতা?
মথক : আয়ে ্াাঁ, ফ শুনমছ। মকন্তু একটু খাফায জর মমদ ফদন, তায়র আয়যা ভন মদয়ে শুনয়ত াময।
ভাভা : ফফ ত খাফায জয়রয কথাই ফনো মাক না। ! খাফায জর কায়ক ফয়র? না, ফম জর মযস্কায, স্বাস্থ্কয,
মায়ত দু গভন্ধ ফনই, ফযায়গয ফীজ ফনই- ফকভন ? এই ফদখুন এক মম জর- আা, ফ্ে য়ফন না । ফদখয়ত ভয়ন
ে ফফ মযস্কায, মকন্তু অনু ফীক্ষন মদয়ে মমদ ফদয়খন, ফদখয়ফন ফাকা ফ মকরমফর কযয়ছ । ফকাঁয়চায ভয়তা, কৃমভয
ভয়তা ফ ফাকা- এভমন ফচায়খ ফদখা মাে না, মকন্তু অনু ফীক্ষন মদয়ে ফদখাে মিক এয়ো ফ়ি ফ়ি। এই ফফাতয়রয
ভয়ধ্ ফদখুন,  ফাম়িয ুকুয়যয জর; আমভ এইভাত্র যীক্ষা কয়য ফদখরু ভ ; য ভয়ধ্ ফযায়গয ফীজ ফ মগজমগজ
কযয়ছ- ফেগ, টুইপয়েি, রাউিা, ফঘয়োজ্বয-  জর ফখয়েয়ছন মক ভয়যয়ছন! এই ছমফ ফদখুন- এইগুয়রা য়ে
কয়রযায ফীজ, এই মিয়থমযো, এই মনউয়ভামনো, ভ্ায়রমযো- ফ আয়ছ। আয এই ফ য়ে জয়রয ফাকাজয়রয ভয়ধ্ ্ারা ভেরা মা মকছু থায়ক যা ফইগুয়রা খাে। আয এই জরটায মক দু গভন্ধ ফদখুন! চা ুকুয়যয
জর- ফছাঁয়ক মনয়েমছ তফু গন্ধ! ুকুয়যয জয়র ফা কুাঁয়োয়ত টামোভ াযভাোয়নট ফপয়র জরয়ক মফশুদ্ধ কযা মাে।
আফায, মপটমকময- ফ্ফায কযা ফময়ত ায়য। এভনকী জয়র েফীবূ ত অমিয়জয়নয তাোং মযভা কয়য
জয়রয মফশুদ্ধতা ভাা ে।
মথক : উাঁ হাঁ হাঁ হাঁ কয়যন মক ভাই! ফ জানফায মকেু দযকায ফনইভাভা : খুফ দযকায আয়ছ। এফ জানয়ত ে- অত্ন্ত দযকাযী কথা!

মথক : ফাক দযকাযী- আমভ জানয়ত চাইয়ন, এখন আভায ভে ফনইভাভা : এই ত জানফায ভে। আয দু মদন ফায়দ মখন ফুয়়িা য়ে ভযয়ত ফয়ফন, তখন ফজয়ন রাব মক ? জয়র মক
মক ফদাল থায়ক, মক কয়য ফ ফ ধযয়ত ে, মক কয়য তায ফাধন ে, এফ জানফায ভয়তা কথা নে? জায়নন,
ৃ মথফীয জয়রয ভাত্র ২.৫% র মফশুদ্ধ জর এফোং ফামক ৯৮.৮% বূ গবভস্থ জর ফা ফযপ। মফমবন্ন জরাে ফথয়ক জর
োংগ্র কয়য কৃমত্রভ উায়ে তা মযয়াধন কযায পয়র ফই জর মখন মনযায়দ ান কযায উয়মাগী য়ে য়ি
তখন তায়ক ফরা ে ানীে জর ফা ানয়মাগ্ জর। মকন্তু জরদূ লয়ণয পয়র এই ানয়মাগ্ জয়রয মযভাণ-
আয়ে আয়ে কয়ভ ময়ে। কয়েকজন মভয়ফক্ষক অনু ভান কয়যয়ছন ফম ২০২৫ ায়রয ভয়ধ্ মফয়শ্বয জনোংখ্ায
অয়ধভকাোংয়য ফফম জর োংিান্ত ঙ্কয়টয ম্মু খীন য়ফ।
মথক : আমভ মনয়জই আাতত ফই ঙ্কয়টয ভুয়খাভুমখ য়েমছ। তাই ফরমছরাভ –
ভাভা : ্াাঁ, তাই আভায়দয এই মনযাদ খাোয জয়রয মফলয়ে য়চতন য়ত য়ফ। িােমযো , কয়রযা, জমে,
টাইপয়েি ইত্ামদ ফযাগ আয়র জরফামত। ফকফর মফশুদ্ধ  মযেন্ন জর ফ্ফায়যয ভাধ্য়ভ জরফামত ফযায়গয
কাযয়ণ ভৃ তু্য ঝুাঁমক ২১ তাোং কভায়না ফময়ত ায়য। ু স্থ থাকায জন্ আভায়দয প্রমতমদন এক ফথয়ক াত মরটায
জয়রয প্রয়োজন। আভায়দয যীয়যয ৭৫ তাোংই জর। গয়ফলয়কযা ফয়রয়ছন মফয়শ্ব প্রমত নেজয়নয একজন মফশুদ্ধ
 মযষ্কায জয়রয আতাে ফনই।
মথক : আমভ মনমিত আমভ ফই একজন ....
ভাভা : না না। আনায ভত মমদ ফাইয়ক জয়রয প্রয়োজনীেতা মনয়ে য়চতন কযয়ত াযতাভ তায়র আয
খাোয জয়রয ভ্া-ই থাকতনা।
মথক : নাাঃ- এয়দয য়ে আয ফয়য িা ফগর না- ফকনই ফা ভযয়ত এয়মছরাভ এয়খয়ন
? ফমর, ভাই, আনায
এখায়ন ফনাোংযা জর আয দু গভন্ধ জর ছা়িা বায়রা খাাঁমট জর মকছু ফনই?
ভাভা : আয়ছ বফমক! এই ফদখুন না ফফাতরবযা টাটকা খাাঁমট ‘মিমির োটায’- মায়ক ফয়র ‘মযশ্রুত জর’।
মথক (ফ্ে য়ে) : এ জর মক খাে?
ভাভা : না,  জর খাে না- য়ত স্বাদ ফনই- এয়কফায়য ফফাফা জর মকনা, এইভাত্র বতময কয়য আনর- এখয়না গযভ
যয়েয়ছ। আমরয যযযরণে সয জর পযন িকর বয ব্বযর িকর েযলে প্রযিৃকেি নযনয খকনজ,কমনযলর  আয়রন
িযলি। কডকি য়যটযলর যইলরযলজন  অকিলজন িযেয আর সিযন উপযদযন িযলি নয অথভাৎ কবশুদ্ধ H2O.
ফুঝয়রন ফতা?

মথক : না ভাই, মকেু ফুঝয়ত ামযমন- মকেু ভামন না- মকেু মফশ্বা কময না।
ভাভা : মক ফরয়রন আভায কথা মফশ্বা কয়যননা?
মথক : না, কময না। আমভ মা চাই, তা মতক্ষণ ফদখায়ত না াযয়ফন, ততক্ষণ মকেু শুনফ না, মকেু মফশ্বা কযফ
না।
ভাভা : ফয়ট ফকানটা ফদখয়ত চান একফায ফরু ন ফদমখ! আমভ ফচায়খ আঙু র মদয়ে ফদমখয়ে মদমেমথক : তায়র ফদখান ফদমখ । াদা, খাাঁমট চভৎকায, িাণ্ডা, এক ফগরা খাফায জর মনয়ে ফদখান ফদমখ । মায়ত
গন্ধয়াকা ফনই, কয়রযায ফাকা ফনই, ভেরাটেরা মকেু ফনই, তা মদয়ে যীক্ষা কয়য ফদখান ফদমখ । খুফ ফ়ি এক
ফগরা বমতভ জর মনয়ে আু ন ত।
ভাভা : এক্ষুমণ ফদমখয়ে মদমে- ফয ট্াাঁা ফদৌয়়ি আভায কুাঁয়জা ফথয়ক এক ফগরা জর মনয়ে আে ফতা!

[ধু ধা ব্দ]

মনয়ে আু ক তাযয ফদমখয়ে মদমে । ঐ জয়র মক যকভ ে, আয এই ফনাোংযা জয়র মক যকভ তপাৎ ে , ফ
আমভ এিয়মযয়ভন্ট কয়য ফদমখয়ে মদমে।

[ মকছু ক্ষয়ণয pause]

এই ফতা, এইখায়ন যাখ ট্াাঁা। এই ফম .... এমক এমক! মক কযয়ছন? জয়রয গ্লাটা মনয়ে মনয়রন ফকন?
[জর ফখয়ে মথয়কয স্বমেয ায়থ ‘আাঃ’ ফরা]
মথক : ফাাঁচা ফগর!
ভাভা (িুদ্ধ স্বয়য) : এটা মক যকভ র ভাই?
মথক : যীক্ষা র- এিয়মযয়ভন্ট ! এফায আমন ফনাোংযা জরটা একফায ফখয়ে ফদখান ত, মক যকভ ে?

ভাভা (িুদ্ধ স্বয়য) : মক ফরয়রন !
মথক : আো থাক, এখন নাই ফা ফখয়রন- য়য খায়ফন । আয এই গাাঁয়েয ভয়ধ্ আনায ভয়তা আনয়কাযা াগর
আয মতগুয়রা আয়ছ, ফ কটায়ক খামনকটা কয়য খাইয়ে ফদয়ফন। মতফ াগয়রয দর! স্কুয়র ু কুভায যায়েয
‘অফাক জরান’ য়়িমছরাভ আজ আনায়দয াগরামভয়ত তায াক্ষাৎ মযচে ফরাভ! তয়ফ ফমকছু যই ফতা
একটা বায়রা মদক থায়ক। জর খুাঁজয়ত মগয়ে জরদূ লণ আয জরয়ক মফশুদ্ধ কযায মফলয়ে আজ অয়নক মকছু
মখরাভ। বায়রা থাকয়ফন। চররু ভ!

[ফজায়য দযজা ফন্ধ কযায ব্দ]

