Radio Serial Script No. 27: Managing land and change land use
বেতার নাট্যরূপঃ সায়েন্স কমিউমনয়কট্রস ব ারাি – এর পয়ে
সতযব্রত রাে ের্নধ
কুশীলে
কানাই – গ্রািোসী। একট্ু বনতায় ায়ের। হামত তাড়াোর জনয িশাল (আগুন) আর
বোিা (দানা) োাঁর্য়ত দে।
মদোকর – গ্রািোসী। বোট্ িায়পর বনতা।
মেরজু – িাইল দশ-পয়নর দূয়র আয়রকটট্ গ্রায়ির বলাক।
ব াষক – অয়নকট্া সূত্রর্য়রর িয়তা।
হমরসার্ন – পুয়রায়না চামষ
কালীপদ – হমরসার্য়নর বেয়ল।
আকুমল – কালীপদর বেয়ল, েেস সয়তর েের িয়তা।
সুখদা – কালীপদর বেৌ, আকুমলর িা।
বসায়লিান – স্থানীে িাে েযেসােী।
প্রদীপ াঙ্গু মল – এঞ্জিমনোর, স্থানীে োমসন্দা।
রজত োসু – মদমি প্রোসী োঙ্গালী।
মিয়সস োসু – রজয়তর স্ত্রী।

প্রথি
[দূয়র হামতর পাল তাড়ায়নার বকালাহল। উয়েঞ্জজত মদোকর কানাইর োমড়য়ত]
মদোকরঃ কানাই বহ, এ কানাই। শযালা ব াট্া ব রাি, ব াট্া অঞ্চল িায়ে, আর তু এখয়না
বেোনায়ত!
কানাইঃ হলট্া মক? অিন মেচকার পারয়তমেস বকয়ন?

1

মদোকরঃ মেচকার পারয়তমে আিার োয়পর বেরাদ্দ হয়েক তাই। শযালা ব াট্া অঞ্চল িায়ে
বনয়িয়ে হামত তাড়ায়ত। আর তু র কথা মেচকার পারয়তমে বকন?
কানাইঃ বসমকয়র! সোয়র খপর কয়রমেস? এই বতা িায়ের বথ ব রলাি। অখুনও আগুন বথ
র্ুো বের হয়ে। তা আয়লা বকান বে?
মদোকরঃ েুরাম মর বথ নািল। একট্া দাাঁতাল, মতনয়ট্ িামদ দুয়ট্া োচ্চা।
কানাইঃ সব্বাই বতা িায়ে বেল। বকউ মকেু কল না?
মদোকরঃ কয়ে মক। েুরাম মরর নামেয়ত েুর্ন িাঞ্জির বে মতন মেয়

ওখায়ন খাড়া দুই

ণ্টা।

নয়ড়ও না চয়রও না।
কানাইঃ শায়লারা সয়েসী নামক। িালা জপ করমতয়ে।
মদোকরঃ চল বদখমে। কমচ দুইখান বপট্ ভমর র্ান চারা ম য়ল বখয়ত হুট্পাটট্ করমতয়ে। বেন
উোয়দর োয়পর বেোনা।
কানাইঃ িয়ন হে আর এগুয়েনা। ো বেমত েুর্য়নর হল। একট্ুকুন চা খায়ে োয়েন।
[দূয়র হামতর পাল তাড়ায়নার বকালাহল বশানা োয়ে।]
মদোকরঃ শুনমল বতা। বতার চায়ের প্পখান থাক োপ। তু

র বথ দানা ো আয়ে োর কর। আমি

আগুন মদ, আয়ে কট্া।
কানাইঃ ব াট্া দশ হয়েন। বতল মদমত হয়েন। তু অত হুট্পাটট্ কয়রন না। হারুর বথ টট্ন-লাটে
োর কমরেু?
মদোকরঃ টট্ন-লাটের ভােনা ভামেস মল। হারু মশঙ্গা দুখান আর বতরখান টট্ন বন আসমতয়ে।
বতার মহয়সয়ে দানা আয়ে মক পমরনাি?
কানাইঃ পমরনাি কি। দানা আয়ে োয়রা বষালট্া। আজ োাঁর্য়ত হয়ে।
মদোকরঃ ো করোর তাড়াতামড় কর।
কানাইঃ করমতমে করমতমে। ো চমরমের ণ্টা দুয়েক নরয়েয়ন।

য়রসোেুয়র খপর মদমেস? তার

বতা আোশ িায়স েের।
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মদোকরঃ বেজা ব য়ে মেট্ আমপয়স। বরিারোেু একখান েন্দুক আয়ন

াট্াে মক

াট্াে না

কয়র মদন কাোর কয়র বদোয়ন। মদয়নর পর মদন এ শালা আর পুশাে না বহ।
কানাইঃ বকন পুশাে বন বকয়ন? বতািার খাোয়রর বেেস্থা করয়ে আর জায়নাোর েয়ল উোয়দর
বেলা

ক্কা?

মদোকরঃ তা আিরা মক উোয়দর ােপালা খামে নামক।
কানাইঃ উোয়দর

ােপালা খায়েন বকয়ন। খায়ল বপট্ োড়য়ে মে। েুরাম মরর পযায়ট্ বিলা

কারখানার খাদযদ্রেয আয়েন। দমেয়ে বসই মেশানামখ পাহাড়। পযায়ট্ িাল বোিাই।
বতা োপর্য়নরা ওই এক হাজার মতন হাজার মেয় জঙ্গল সা

কমর বদয়ল।

মদোকরঃ কারখানা হয়ল ভালা হয়েমন এট্া েুলে?
কানাইঃ মসট্া কখন েুললাি? জঙ্গল সা

কমর কারখানার খাদযদ্রেয োর করমতে। জঙ্গয়লর

চমরমেরখানা পালয়ট্ মদয়ল। আিায় য়র জঙ্গলয়থ কত উে ার হত।
মদোকরঃ মসট্া টেক েয়ট্। োপ োকুর েয়লমনক হামতর পাল াাঁয়ের বখয়ত লুট্াইয়ে।
কানাইঃ চাষাভুষা িানুষ িুই, মেয়দযেুঞ্জি কি, ভায়ের

য়র মদয়শ বনই, তয়ে ইট্া েুঞ্জি জঙ্গল

আিায়র োাঁচাইয়ে িুই বতাঁ এয়র োাঁচাইলি েয়ল। হ মক না?
মদোকরঃ তা হামতর পাল আয়ল বকয়ন?
কানাইঃ উোয়দর খাোর কি পমড়ল জঙ্গল কাট্লাি বিারা। বসই দলিা বথয়ক নািা সুরু।
আয়ল দয়ল দয়ল। পযায়ট্র ট্ান েড় ট্ান বহ মদোকর। িানয়সর আয়ে বতা
জায়নাোয়রর থাকয়ে মন? ইট্া বনজয কথা?
মদোকরঃ মসট্া টেক েয়ট্। চায়ষর জমি কাটট্ কারখানা োনাইলি। জঙ্গল কাট্লাি তার বপট্
কাটট্ বলাহা পাে।
[দূয়র হামতর পাল তাড়ায়নার বকালাহল বশানা োয়ে।]
কানাইঃ নাও বহ ব াট্া ব রাি পয়থ নামিয়ে। আগুন মদখায়ে আর দানা

াট্ায়ে এগুলানয়র

বতা মেয়দে কর। োয়পর জমিঞ্জজয়রত আর থাকয়ে মন। নতু ন মচহায়র, তা বস
কারখানা হক, োেুয়দর োমড় হক, মক িাটট্র পযাট্ কাটট্ বলাহা মক আে োর কর মস
বতািায়দর ো িন চাে। চল বহ মদোকর হামত তাড়াইয়ত নামি।
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[কানাইদা, কানাইদা েয়ল হাাঁক মদয়ত মদয়ত মেরজু ঢুকল]
মেরজুঃ কানাইদা আিয় য়র োাঁচাও। পুরা ব রাি িাটট্র সায়থ মিশাই মদয়ল।
মদোকরঃ লাও, বিারা িরমতমে বিায়দর সমিয়সয বন আোর তু িায়দর মক হল?
মেরজুঃ শুখা নদীর ওপার মথয়ক মেশাল দল নামে এয়স ব রাি র্ুয়লাে বিশায়ে। ব রায়ির
িাতব্বয়ররা েলয়ল খপর কর। তাই আমি আলাি।
কানাইঃ বিায়দর ব রায়িও বতা চলমতয়ে বখলা। রাত োয়রাট্ায়ত ম রলি আর দুয়ট্ায়ত এই
মদোকর আইয়স হািয়ল পমড়য়ে। আগুয়নর আর দানার বেেস্থা হয়ে।
মেরজুঃ মস বিারা জামনয়ন। আপুমন মকেু একট্া কর।
কানাইঃ বেপয়দর সিে ইকথা েলার সিে লে িুই জামন। মতন েের আয়

বনাতু ন ব রাি

তু িরা েসা করয়ল। কলকাতা বথয়ক মর্মতোেু আয়সমেয়লন পঞ্চায়েত আমপয়স মি ু
সায়হয়ের সায়থ। তু িায়দর রমে িাহাত, কাটট্ োয়ে সব্বাই বেল। মক শরন হমেয়ে?
মদোকরঃ আয়র কানাই উ মক েুলয়ে? মতন মতনট্া জান চমল োোর পর না মসোর োেুয়দর
মিটট্ন িাকা হল।
কানাইঃ মর্মতোেু োরোর েুিয়ে কয়ল লাট্ পাহাড় বথয়ক নদীয়ত জল বখয়ত হামত বনয়ি বসাজা
উজায়ন ম য়ে মেিড়া পাহায়ড় োয়েন। ওই মেশ পাঁমচশ িাইল হামতর োোর রাস্তা।
মদোকরঃ হামতর কমরির না মক বেন ইঞ্জিমরয়ত েয়ল।
কানাইঃ হযাাঁ কমরির েয়ট্। হামতর খাোয়রর বখাাঁয়জ, জয়লর বখাাঁয়জ োতাোয়তর পথ। উটট্ বথয়ক
তু িায়দর দূয়র থাকয়ত মর্মতোেু, মি ু সায়হে োরম্বার েলা করয়লন। তু িরা, তু িায়দর
াাঁও েুড়ারা কতাট্া কায়ন তু লয়লন না।
মেরজুঃ মসট্া বিার মদিায়ক আয়ে।
কানাইঃ আমি েললি দুোর, বতা কাটট্ োয়ে েুলল, কানাই িাহাত মক েুজয়ে মলয়জর
েযায়চ কামল কয়র জমিন সা

তর

কমর র োনায়ত কয়তা বিহেত।

মদোকরঃ মস কথায়ট্া আখুন থাক কানাই। আখুন মক করা?
কানাইঃ তু ই বনাোর ঢায়ল োঞ্জজর

র ো। মেরজু োক তু র সায়থ। োঞ্জজর

য়র দানা আয়ে।

মেশয়ট্া দানা বন োঞ্জজয়ক মলয়ে তু ম য়ে বদখ বেেস্থা। (মেরজুয়ক) হযাাঁয়র আগুন দানা
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ইসে ব রায়ি আয়ে বতা? নামক কাটট্ োয়ে েুলয়ে ভজুমদর কানাই িাহাত হামত
বখদানর বিহেত কত তা মক জায়ন?
মেরজুঃ হাত জুড়য়তমে দাদা। বেপয়দর সিে পায়শ দাাঁড়াও। ওট্া তু িার আিার র্ম্ম। মহয়সে
মকয়তে পয়র মলও।
কানাইঃ টেক আয়ে, টেক আয়ে। এই েের বথয়ক সুরু করয়ত হয়েক। হামতর রাস্তাখান
সা সুতয়রা রাখমত হয়ে বতািায় র কাটট্ োয়ে আর ব রায়ির সব্বাইয়ক েুজয়ত
হয়েক।
[মেরমত সঙ্গীত]

মিতীে
ব াষকঃ পঞ্জিিেয়ঙ্গর পুরুমলো েলুন, োাঁকুড়া, পঞ্জিি বিমদনীপুর ো ইয়ে েলুন, চাইয়ল
িাড়খণ্ড, উমড়ষযা তাও েলয়ত অসুমেয়র্ বনই। হামত তাড়াোর িয়তা একট্া প্রাে
দদনঞ্জন্দন কাজ এখন এসে জাে াে িানুয়ষর। বকন? কারে হামত পাহাড় বথয়ক,
জঙ্গল বথয়ক বনয়ি আসয়ে। বেড়ায়ত আসয়ে? না না, বপয়ট্র ট্ায়ন আসয়ে। িানুষ
হামতর িুয়খর খাোর বকয়ড় মনয়েয়ে। এখয়না মনয়ে বরাজ। িানুয়ষর মখয়দ বপয়ল
িানুষ তার খাোর বজা াড় কয়র। হামতও মখয়দ বপয়ল খাোর বজা াড় করয়ে।
মনয়জর প্রয়োজয়ন িানুষ জঙ্গল বকয়ট্ পমরষ্কার কয়রয়ে, পাহাড় উমড়য়েয়ে
মিনািাইট্ মদয়ে।রাস্তা োমনয়েয়ে, কারখানা েমসয়েয়ে, বরল লাইন বপয়তয়ে। বরল
লাইন পার হয়ত কাট্া পড়য়ে হামত। িানুষ পাহায়ড়র বপট্ বথয়ক খুয়াঁ ড় োর কয়রয়ে
নানা খমনজ। পাহায়ড়র জঙ্গয়লর চমরত্র পালয়ট্য়ে, বে কায়জর জনয প্রকৃমত পাহাড়
য়ড়য়ে, বে কায়জর জনয জঙ্গয়লর সৃটি হয়েয়ে তার সে িানুষ পালয়ট্ ব লয়ে।
য়ল স্থানীে জলোেু পালয়ট্য়ে।
রয়ির সিে বসই

রি আর শীয়তর জাে া। সোই জায়ন। বতা

রি আয়রা বেয়ড় ব ল। শীত ব ল উয়ে। জল এিমনয়তই কি।

খরার বদশ। এখন বতা হে কি, না হে বতা পা লপারা। কখন বকন হয়ে বকউ
জায়ননা। অথচ িানুষ েলয়ে বট্াঁকসই উেেন। তাই মক?

তৃতীে
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আকুমলঃ ও বতািার মিয়ে কথা দাদু। ট্াকার কুিীর তু মি সব্বাই েয়ল। োইক আিার চাই-ই
চাই।
হমরসার্নঃ আমি ট্াকার কুিীর এই খপর বতায়র বকিা মদয়ল।
আকুমলঃ এই অঞ্চয়লর সব্বাই েয়ল। বকন মিয়ে কথা? আিার িাতাে হাত বদ েয়লা।
হমরসার্নঃ বকন বর বোড়া বতার িাতাে হাত মদ েলয়ত হয়ে বকন? আিার কতা বতার মেয়েস
হে না?
আকুমলঃ আর সে হে, ট্াকার কথা হে না। ট্াকা বতািার বিলা আয়ে। োইক তু মি মকয়ন বদয়ে
মকনা েয়লা।
হমরসার্নঃ এই বতা বসমদন একখান বনাতু ন বিামেল মকনমল শেতান। না মক সে শায়লা এখুন
ইসিাট্ হয়েন। ইসিাট্ বিামেল োড়া বতার চলমেল না।
আকুমলঃ িমেল না বিাোইল, ইসিাট্ না স্মাট্ধ । দাদু বতািার ো উিারে। পড়য়ত অমভঞ্জজত
সায়রর সািয়ন।
হমরসার্নঃ ো ো বতার ো উচ্চারে, তু ই আর বতার অমভঞ্জজত সার, দুয়ট্ায়রই আিার বদখা
আয়ে।
আকুমলঃ টেক আয়ে, টেক আয়ে, অমভঞ্জজত সার বরমিওয়ত নাট্ক বলয়খন জায়না? তা বস োক,
তু মি আিায়র একখান োইক মকয়ন বদয়ে মকনা েয়লা। হযাাঁ মক না।
হমরসার্নঃ দাদু বতার সে ভায়লা, বকেল এই একখান োেনা র্মর ঞ্জজমনস আদায়ের

ঞ্জন্দ োড়া।

আকুমলঃ তু মি জায়না আিায়দর ক্লায়সই মতনজয়নর বিাট্র োইক আয়ে?
হমরসার্নঃ শুয়ন আমি বকতাথয হলাি। মক মদন কাল পড়ল ভ িান। ঈশকুয়লর দরজা পার
হল না, হয়ে মক না বকউ েলয়ত পায়র না, আজ িমেল, কাল ঞ্জজয়নর পাতলুন, এখন
লা াে বিাট্র োইক মকয়ন মদমত হয়ে।
আকুমলঃ ও ঞ্জজয়ন্সর পযান্ট দুয়ট্া বদ তু মি আিায়র এখন কথা বশানাে! টেক আয়ে ও পযান্ট
আমি বতািায়র মদয়ে দুে। তু মি বপায়রা।
হমরসার্নঃ মেঃ দাদু, এিমন কয়র েলমত হে না। সে সিে ঞ্জজয়দর কথা েয়ল না। আিরা ব রস্ত
িানুষ। চাষ আোয়দর অেস্থা খুে খারাে।
[সুখদার প্রয়েশ]
সুখদাঃ (আকুমলয়ক) তযাখন বথ দাদুর সাথ িাপুরিু পুর করয়তমেস কযান? (হমরসার্নয়ক) োো
আপনার চা-িুমড়। বসায়লিান আয়েমেল। েয়ি চালয়ত পুকুয়র নামক জাল মদয়ত
েয়লয়েন?
হমরসার্নঃ হযাাঁ বেৌ েয়লমে েয়ট্। কী হল েল বদমখ িা

রয়ির বদখা নাই, চালতা পুকুয়রর চার

র্াপ মসাঁমড় োর হয়ে ব য়ে।
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সুখদাঃ আপনার বেয়ল েলমেল এোর নামক

রি আয়

আসয়ে আর পড়য়েও বেশী।

(আকুমলয়ক) মকয়র বতার ইেুল নাই? সকাল বথ োইক োইক কইয়র োমড় িাথাে
তু লে। ো না োপয়ক েল োইক চাই, মপয়ট্ায়ে মপটের োল তু য়ল বদোয়ন।
আকুমলঃ দাদুর থন চাইয়ল বতািায়দর জ্বলন র্য়র কযান কও বতা? আিার দাদু। দাদুর ট্াকা।
দাদু আিায়র বিাোইল মকয়ন মদয়ল। বতা োো আর তু মি জ্বয়ল পুয়ড় ব য়ল। আসয়ল
দাদু আিায়র ভালোয়স বতািরা সহয করমত পায়রা না।
হমরসার্নঃ ওয়র শালা এয়তা িহা পমলটট্ক্সোজ! েতই আিায়র পট্াও োইক এখন হয়ে না দাদু।
আকুমলঃ বকন বকন? বকন হয়ে না? আমি শুয়নমে আমশ মেয় র ওপর মনয়জর জমি তু মি
বেয়চে। মতন মতনয়ট্ গ্রায়ির বলায়কর শয়ে শয়ে মেয় জমি বেচার সিে তু মি আর
োো দালামল করয়ল, ট্াকা বপয়ল।
সুখদাঃ (র্িয়ক ওয়ে) চুপ ো। বোট্ িুয়খ েড় কথা। নাই বদ োো আপমনই এিায়র িাতাে
তু য়লয়েন। (আকুমলয়ক) তু ই ব মল ইখান বত।
[কালীপদর প্রয়েশ]
কালীপদঃ কী সকাল বথয়ক ভযানর ভযানর করয়তমেস আকুমল। বলখাপড়া বতা অিরম্ভার
জাে ায়ত পঞ্চাশ রম্ভা।
হমরসার্নঃ আোর আকুমলর বপেয়ন লা মল কযান। বতায়র বে কাজয়ট্া করমত েললাি বসিার
কী হল?
কালীপদঃ োো বসখান বথয়ক আসয়তমে। এিায়র োো মকন্তুক আপুমন িাতাে তু লয়তয়েন।
আয়

তেু পরীোর ভে বেল। একন বতা সরকার তাও উয়োয়ে বদয়ে। এই বসমদন

অমভঞ্জজত সায়রর সায়থ হায়ট্ বদকা। েয়ল আকুমল সারােে বিাোইল টট্পয়ে, পয়ড়
কখুন?
হমরসার্নঃ পড়য়ে পড়য়ে। আিু পড়লাি, তু ই পড়য়ল, বেৌ পড়য়ল। ঐ বসায়লিানও পমড়য়ে।
সব্বাই খামতয়ে, বতা বিার দাদুও খায়েন। ো দাদু চযান কমর খায়ে ইেুয়ল োও।
আকুমলঃ মদমত হয়ে না োইক। মকেু চাইনা আিার।
সুখদাঃ বসয়তা ভালা কথা। আয়র আয়র দাদুর

ািো বন বকাথাে চলমল? অত েড়

ািো তু ই

সািলায়ত পারমেনা।
আকুমলঃ সে পারে। ইট্াই আিার হয়ে। চাইনা মকেু বতািায়দর বেয়ে। (প্রস্থান)
সুখদাঃ আকুমল তাড়াতামড় আে। আমি ভাত বন েমস থাকয়ল বতা চলয়ে না। োো আমি
একোর বসায়লিানয়র পাোয়ে মদই না-হে।
হমরসার্নঃ িনট্া েড় কুিাক বদে বেৌ। সব্বাই মিয়ল দাদুট্ায়র না মপষয়লই ভালা হত। োক ো
করোর বতা কয়র ব য়লমে। কালীয়র োইক এট্টা বদখ না হে।
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কালীপদঃ এই বতা আপনার বদাষ। এতেে হাজর োজর করয়লন ো বকন, আোর দশ
মিমনয়ট্র িায়ি োইক বখাাঁজয়ত েয়লন বকন?
হমরসার্নঃ (বরয়

ম য়ে) মসট্া বোিয়ল মিজানুয়রর মতমরশ মে ার লট্খান পাঁমচয়শ রাজী হয়ত

না। পইপই কয়র কলাি র্য়র রাখা কর। ও বেট্া মেয়শ নািয়ে। বকাম্পানীর সায়থ
কতা পাকা, েঞ্জত্রশ কয়র বদে।
কালীপদঃ োো তথামপ আপনার সাত বতা মে া প্রমত থাকয়ে না মক?
হমরসার্নঃ এই েুঞ্জি বন তু ই জমির েযেসা করমে পাাঁো? েঞ্জত্রশ বথ মেশ োদ বদয়ল োর থায়ক মক
থায়ক না? োয়রায়র মতমরশ বদ গুন করমল কত হে বর াড়ল?
সুখদাঃ োো আমি োই। ওমদয়ক বচিামিমি হয়ে।
হমরসার্নঃ োও োও আমি মক আপনায়দর আট্য়ক রামখমে? বসায়লিানয়র কো োমড়র িাে
বতািায়র বদখায়ে বেন দযাে, পঞ্চায়েত অম য়স আর প্রর্ান মেজনদাদার

য়র বেন

মনঞ্জজ ম য়ে মদয়ে আয়স। বসট্াও েমদ পায়রা একোর বদয়খ মদও। কায়র মকেু মদমত
ব য়ল বতািায়দর বসাোিী ইঞ্জস্তমরর আোর জ্বলন র্য়র বে।
সুখদাঃ (হামস বচয়প) আপুমনর ট্াকা আপমন খরচ কয়র োইক মকনয়েন মক িট্র

ামড়

বকনয়েন, আর আকুমলয়র বদয়েন মক আিায়র বদয়েন মসট্া আপুমন জায়নন োো।
আমি অখুন োই। চা আ কমর োন্ডা করয়েন না। (প্রস্থান)
কালীপদঃ বকাম্পামনর িযায়নজায়রর সায়থ কতা েললুি। ব ায়ড়ল িাল। েলয়ল পঞ্চায়েত
প্রর্ান মেজনকাকার সায়থ কতা েলমত। বনাক ো বনয়ে সে মেজনকাকার মচো চাই।
হমরসার্নঃ বশান োপ। কাজ খানার আন্তাজ করমত পায়রা? বকাতাে

ােতমল আর বকাতাে

ুমসিারার বলজখানা! শত শত বিৌজার হাজার হাজার মেয় জমির িািলা। ব ায়ড়ল
িাল োড়া বকউ বখলমত পায়র এয়খলা?
কালীপদঃ তা আপুমন ো েলয়েন। আিারও এঞ্জদ্দয়নর কাজ কারোর কমর িয়ন হয়ে।
হমরসার্নঃ আর বে বস জমি না। হাজার িে র্ান বদয়ে, তমরতরকামর বদয়ে িালা ভয়র। েত
পায়রা খাও, খাওোও। ো োাঁচল েযায়চা।
কালীপদঃ কত িাে হত েয়লন? দোল িন্ডল আর মেনে জানা এট্টা এট্টা কমর মতনখান বভমড়র
িামলক হয়ে েসল।
হমরসার্নঃ পঞ্চায়েত প্রর্ান মেজনদাদার কথাই র্র না কযান? বক বতনায়র মচনয়তা? মলয়জর
কতা মলয়জ েলমত নাই। বিার পেসা বিার জমিয়ত বপরাইয়িমর ইেুলখানা েসায়ল।
বসই চাম্পাহাটট্য়ত তু িায়র আনা করালাি। আস্তাে আস্তাে

যা

যা কমর

ুরয়তমেয়ল। আর অখুন? আিার লামতর জমনয ওোর মচো লা য়ে!
কালীপদঃ আপমন মক আকুমলর কথা ভােয়লন?
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হমরসার্নঃ ভােমত হয়েনা? দশ বকলায়সর উপয়র বস োয়ে না। ঐ বকাম্পামনর কায়জ
ট্াকাপেসা ওড়য়ে। বকেল র্রমত জানয়ত হয়ে। ইট্া মশখার েেস। আকুমল পারয়ে।
কালীপদঃ বকাম্পামনর িযায়নজার বলাকট্া ভালা। েড়য়নায়কয়দর নামক শহয়র হাাঁপ র্য়র োয়ে।
তযানায়দর হাাঁপ োড়ায়নার বেেস্থা হয়ে অই বকাম্পামনর োমড়য়ত।
হমরসার্নঃ আমিও বসিা কমতমে। বনকাপড়া জানা লামত বিার টেক র্য়র মলয়ে আস্তাখান।
চাষার বেইয়ল আর িাটট্ চট্কাইয়েক না। ঞ্জজয়নর পাতলুন পইরয়ে। তা োপ বিার
একোর চালতা পুকুরপায়ন ো মদমকমন। বেৌ

যায়ে। বসায়লিান জায়ন বোয়ি।

পঞ্চায়েত অম য়স আর মেজনদাদার য়র বেন িাে মনঞ্জজ ম য়ে মদয়ে আয়স।
কালীপদঃ টেক আয়ে আমি বদখমতমে।
হমরসার্নঃ তয়ে একখান র্ন্ধ লাম য়ে োপ। বসট্া কয়ে রামখ।
কালীপদঃ আোর মক হল?
হমরসার্নঃ ট্যাহা আয়লা মসট্া না হে টেক আয়ে। দুয়ট্া পেসা কািামত কার না ইয়ে কয়র।
তয়ে বে ভায়ে এতগুলান বিৌজা র্মর শহর োনায়ে বদয়ল ইট্া বোর্ কমর টেক কাজ
হল না। চাষোয়সর আর বকায়না বপেজন হয়েমন? বতা খায়ে মক?
কালীপদঃ বসই সায়থ বভরী েুজয়ে বদয়ে। বকিন বেন হাাঁস াাঁস করমত লাম য়ে। োেুরা
কমতয়ে উেেন হমতয়ে, োো বিারা বদমখ চারমদয়ক উনুন জ্বলমতয়ে।
হমরসার্নঃ মের্ান বতা িানমত হয়ে না মক? দশ জমনর ো হয়েন বিায়দর তাই হয়েয়ন। তু ই েরং
ো চালতা পুকুরপায়ন ো মদমকমন। বেৌ যায়ে।
কালীপদঃ কলাি বতা টেক আয়ে আমি বদখমতমে। (প্রস্থান)

[মেরমত সঙ্গীত]

চতু থ ধ
কালীপদঃ আয়র বসায়লিান মিোাঁ তু ই বতা রায়ত জাল ব লমে লায় । এখয়না পুকুরখান

াাঁকা

করমত পারয়ল না।
বসায়লিানঃ আয়সন দাদাোেু। হয়ে ব য়ে কাি, বকেল পুয়ের মদয়ক খামনকট্া োকী আয়ে।
জল কিমত পায়র তা েয়ল পুকুয়রর পামন বতা পাাঁচ মেয়

জুয়ড়। আর োাঁশ কঞ্জঞ্চ

বদয়েন বপরান ভয়র।
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কালীপদঃ তু ই মনমকমরর

য়রর েযাট্া ইট্া একখান কতা কমল। কি কমর মেশ হাজার ট্াকার

িাল আয়ে। একখান জাল কােদা িত িারমত পারয়ল বকান না মেশ বকঞ্জজ বথ মতশ
বকঞ্জজ িাল উেয়ে। োাঁশ বতখন বকাথাে োয়ে শুমন? আর োাঁয়শর কথা?

মলিল

ব লমত কত সিে লায় শুমন?
বসায়লিানঃ আপনায়দর পুকুমর মেষ িারয়ে এিন োয়পর েযাট্া ই ম রায়ি নাই। োোয়র কত
িায়ন সব্বাই েয়লন? (কায়জর বলাকয়ক হাাঁক মদয়ে) অইইইই মিজান, দুখান
কঞ্জঞ্চপারা োাঁশ তু লমত শুয়ে পরয়ল োপ। মেহান েট্াে পামন েুাঁয়ল, আর দুই

ন্টাে

পাাঁচ জন মিমল সা া করমত পারমল মন? না মক িুই নািে?
কালীপদঃ বসায়লিান পঞ্চায়েত অম য়সর আর পঞ্চায়েত প্রর্ায়নর কতাখান িয়ন রামখস। োো
মকন্তু কুরুয়েের কয়র বদয়েন এমদক ওমদক হয়ল।
বসায়লিানঃ হয়ে না দাদা। ট্ানা িয়নািয়তা হয়ল বপার্ায়নর েশুরয়র না হে একখান মিয় ল বদ
আসে।
কালীপদঃ বতার েত কতা, মদয়ল মিয় ল মদমে কযান, কাতলা মদস।
বসায়লিানঃ (কালীপদয়ক) আো দাদাোেু একখান কতা শুয়র্াই? আপনায়দর এই চালতা
পুকুয়র বজেয়ন এই সিে এত জল শুয়কায়ত বদমখমন। বকেল আপনায়দর না। এই
তিায়ট্ পঞ্চাশ ষাট্খান পুকুর কন, মদম কন, বভমড় কন, সে আিার হায়তর তালুর
পানা। সে আজ দুেের হল কিয়েমশ এসিয়ে শুয়কায়ে োয়ে। এর বেোন্তট্া মক?
কালীপদঃ বেোন্ত আর মক। ইেুয়লর িায়ের অমভঞ্জজতোেু কে িানয়ষর কায়জর জমনয এসে।
বসায়লিানঃ িানয়ষর কায়জর জমনয? একট্ুকুন েুিুয়ে কও বকয়ন।
কালীপদঃ িায়ের কে জমি ঞ্জজয়রত, পুকুর হাওড়, েন জঙ্গল সে নামক িায়প িায়প ভ িান
বদয়েন। িানুষ তায়র কাটট্কুটট্ কমরয়ে। এই র্র না এই বে এখায়ন হাজার হাজার
মেয়

জমিয়ত শহর েসাইয়ে,

ােপালা, জল জঙ্গল সে বকিন উর্াও হইয়ে ব ল।

ব ল মকনা?
বসায়লিানঃ তা ব ল। বতা তার সায়থ বতািায়দর পুকুয়রর পামন কয়ি বকন?
কালীপদঃ বপামক্কমত সে ভা

সিান সিান কমর বদয়ল বে। তু মি চায়ষর জমিয়ত শহর োনায়ে,

ােপালা কাটট্ িরুভূ মি করয়ে, খাল মেল েুয়জায়ে োমড় োনায়ে ইট্া ভ িান
িাইনয়ে বকয়ন।
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বসায়লিানঃ বস জমি বেমচ, জমির দালামল কমর, মকেু িয়ন মনয়েন না ব া, আপুমন আর
আপনার োপ বিলাই ট্াকা কয়রয়েন।
কালীপদঃ বতায়দর েত কতা। সরকার অযােকুমরো কমর জমি বনয়ে। বস দাি বিারা ো পালাি,
িইরুঞ্জদ্দ বিো, আশরা

বিািা মক কুেীর িন্ডল সব্বাই সিান পায়লা মকনা। োর

জমি বেমশ বস বেমশ পায়ে, োর কি বস কি পায়ে। মক কতািা টেক কলাি?
বসায়লিানঃ ( লা উাঁচু কয়র মিজানয়ক) মিজান বর, বন িার এোর জাল বন িার। দুমদক মথকা
র্রা কর। উয়িদয়র একখান জাল িারমত বদ, তু ই মলয়জ িার একখানা। ( লা মনচু
কয়র কালীপদয়ক) কতািা আপুমন টেক কয়েয়েন। তাইয়ল পামন কয়ি কযান মসট্া
েুয়িায়ে দযান।
কালীপদঃ অই বে কলাি। চায়ষর জমিয়ত শহর োনায়তয়ে, তাপ্পর র্র হামতয়িাো বথ
িাকয়জাোরী, পােুমরো বথ পাথর াটট্ ও দুখান আস্তা বপরাে পঞ্চাশ িাইল হয়ে। মক
হয়ে বতা?
বসায়লিানঃ ( লা মনচু কয়র কালীপদয়ক) মক কন দাদা। হামতয়িাো বথ িাকয়জাোরী চমিশ
িাইল আস্তা িাপা আয়ে। োপ আিার আমিয়নর বচন ট্ায়ন বে। আর আপনার
পােুমরো বথ পাথর াটট্ বিার সসুয়রর আস্তা ব া। তা উটট্ মতয়শর কি হয়েমন।
সসুরোমড় িুই োই দাদা মেমড়র পাতা আনমত বেৌ মেমড় োাঁর্য়ে েয়ল। ( লা উাঁচু কয়র
উয়িদয়ক) ও উমিদচাচা সেয়চ েড় কাতলা আর রুই আয়

সড়ায়ে রাখো।

মিজানয়র োো মকন্তুক জুয়তায়পট্া করয়েন ব ালিাল হমল। সয়রসগুলান োপ খযাল
রামখস।
কালীপদঃ বতা মক বেল অই রাস্তার দুই পায়শ?
বসায়লিানঃ মেে বেল। সসুয়রর আস্তাে বিড়শর ওপর খাজুর

াে বেল। বিার েড় ভাই বতা

মশউমল। শীমতর সিে ইজারা বন গুড় োনায়ে দশ মেশ হাজার কািাত।
কালীপদঃ আর এখন?
বসায়লিানঃ অখুন? কী কে দাদা সে কাটট্ ব মল

াাঁকা, ভাইজান পমরয়ে বেপয়দ। িেলন্দপুর

বথয়ক িাইল সাত দূয়র এক সম্বন্ধীর সায়থ আখুন কাজ করমতয়ে।

াে কি

বসখায়নও। আর ইখায়ন সসুরোমড় বেতাি মেিায়ত মেিায়ত। েট্, অশথ, মশমরষ,
বকেচুরু, রার্াচুরু, মসসু বক মেয়লন না েল দাদা।
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কালীপদঃ কি কমর মেশখানা বিহ মন হামতয়িাোর রাস্তাে বেল। কয়েক লাখ ট্াকার িািলা।
সে বশষ। এখুন সে জ্বলমতয়ে।
বপামক্কমতর সে ভা

ােপালা কাটট্ খাল মেল েুয়জায়ে শহর হয়ে।

ব ালিাল কমর বদয়ল। ইেুয়লর িায়ের তাই েয়লয়ে িানয়ষর

কায়জর জমনয এসে।

রি োড়মতয়ে। োন্ডার মদন পলায়েয়ে। আোর িায়ি িায়ি

উয়টাপানা।
বসায়লিানঃ দযান দযান জ্বলমত দযান। েয়ল েযাখন আপুমন বোিায়ত পামরয়েন না তযাখন জ্বলমত
দযান।
কালীপদঃ

ােপালা কাটট্ খাল মেল েুয়জায়ে শহর হয়ে। বপামক্কমতর সে ভা

ব ালিাল কমর

বদয়ল। ইেুয়লর িায়ের তাই েয়লয়ে িানয়ষর কায়জর জমনয এসে। রি োড়মতয়ে।
োন্ডার মদন পলায়েয়ে। আোর িায়ি িায়ি উয়টাপানা।
বসায়লিানঃ ( লা উাঁচু কয়র উয়িদ আর মিজানয়ক)

এই উয়িদ, অই মিজান, আয়র

সয়রসগুলান ইমদয়ক পাো মদমকন। না মক দাদা চয়লন মনঞ্জজর চয়খ বদমখ বেেস্থা ো
করোর কমর বদয়েন।
কালীপদঃ িয়ন লে মসটট্ কায়জর কাজ হয়ে। চল এগুয়ে মদমক।
[মেরমত সঙ্গীত]

পঞ্চি
ব াষকঃ বকালকাতার উপকয়ে দ্রুত বেয়ড় উেয়ে পমরকমিত উপন রী মনউ ট্াউন। মেশাল
পমরিান কৃমষ জমি ও জলাভূ মি সরকার অমর্গ্রহন কয়রয়েন উেত োসস্থান
মশিস্থাপয়নর সুমের্া ও কাোয়িার উেেয়নর জনয। কাজ সুরু নব্বই দশয়কর সুরুয়ত।
িাোর প্ল্যায়ন ো আয়ে তা রূপামেত হয়ল বকালকাতা সংলগ্ন এই নতু ন উপন রী মনউ
ট্াউন প্রমতয়েশী সট বলয়কর মতনগুন েড় হয়ে।
সভযতার ঊষাকাল বথয়ক ভূ মির সায়থ িানুয়ষর বো ায়ো । িানুয়ষর হস্তয়েয়পর
ভূ মি, জল এেং স্থানীে োস্ততয়ে পমরেতধন এতই

য়ল

ভীর বে সম্পদ সম্ভােনাও প্রয়ের

িুয়খ এয়স দাাঁমড়য়েয়ে। ন রােন এেং ন য়রর আেতন েৃঞ্জি জমির েযেহায়র প্রভূ ত
পমরেতধন আনয়ে। কৃমষ জমি োসস্থান ো মশি স্থাপয়নর জনয েযেহার, জলাশে েুঞ্জজয়ে
বসখায়ন মেশাল মেশাল আোসন প্রকি

য়ড় বতালা হয়ে।

য়ল স্থানীে োস্তুতে ও

জলোেুর ওপর তার প্রভাে পড়য়ে। প্রকৃমত দুহাত ভয়র িানুষয়ক মদয়েয়ে, বকেল বোঁয়চ
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থাকার নে, সুস্বাস্থয মনয়ে বোঁয়চ থাকোর অপমরয়িে সম্পদ। পূে ধ কলকাতার
জলাভূ মিয়ত আয়ে এিন েুদ্র েুদ্র সেুজকো ো আিায়দর অঞ্জক্সয়জন বজা ান বদে।
িানুষই এই জলাভূ মি-জল সম্পদ েহুতল ইিারয়তর মনয়চ চাপা মদয়ে।

ষষ্ঠ
[েহু বলায়কর বকালাহল। ঞ্জিয়লর জয়ল বনৌয়কা ভাসয়ে। তার ওপর সওদা সাঞ্জজয়ে বদাকানদার]
রজতঃ এক্সমকউজ মি, লুকস্ েু আ বলাকাল বরমসয়িন্ট?
প্রদীপঃ রাইট্,

াঙ্গু মল, প্রদীপ াঙ্গু মল (হাত োমড়য়ে)।

রজতঃ (হাত োমড়য়ে) োসু, রজত োসু। িাই ওোই

মেঞ্জজতা।

প্রদীপঃ নিোর মিয়সস োসু।
মিয়সস োসুঃ হাই, েু কযান কল মি মেঞ্জজতা।
রজতঃ আিরা মদমিয়ত বসয়ট্ল্ড। োয়ক েয়ল প্রোসী। একট্া িযায়রজ বসয়রিমন এযায়ট্নি্
করয়ত এলাি।
প্রদীপঃ তাই? বতা বকিন বদখয়েন কলকাতা?
মিয়সস োসুঃ অেনক্সাস! কাঞ্জজন মসসট্ার ইঞ্জন্সে করয়লা বলাটট্ং িায়কধট্ বদখয়ত, বসা।
প্রদীপঃ বনাতু ন সংয়োজন বোলয়ত পায়রন এই জ নয, অেনক্সাস শহয়র।
রজতঃ বকন, বকন? অেনক্সাস বকন? শুনমে বিার দযান বট্ন বরাড় খরচ হল?
প্রদীপঃ খরচ হওো আর দতমর ঞ্জজমনস সায়েন করা এক কাজ নে মিঃ েসু।
রজতঃ তা টেক। মদমিয়ত আিরা বদাোরকায়ত থামক। োট্ মথংস আর প্রপারমল বট্কন বকোর
অ ।
প্রদীপঃ আিরা বেখায়ন েয়স আমে এট্া দেষ্ণে াট্া পাট্ুলী সােয়সট্ েলা বেয়ত পায়র। ওোল্ডধ
েযাংয়কর বহি মনয়ে এই েসমত

য়ড় ওয়ে। এর জনয েহু একর কৃমষ জমি, জলাভূ মি

পালয়ট্ বসই জমিয়ত োসভূ মি। বনাতু ন ট্াউনমশপ।
মিয়সস োসুঃ োট্ কযালকাট্া বতা এক্সপান্ড করায়ত হয়ে। পপুয়লশন বগ্রাথ হয়ে।
রজতঃ আমি েতদূর িয়ন করয়ত পারমে কলকাতার এখন নাইট্ পপুয়লশন এরাউন্ড

রটট্

এইট্ থাউজান্ড।
প্রদীপঃ টেক। বসট্া আিরা অয়নক আয় ই ব ারকায়ে বপয়েমেলাি। বেমসক বিয়ভলপয়িন্ট
প্ল্যান করা হয়েয়ে বসই মে ত ষায়ট্র দশয়ক। একুশ মকয়লামিট্ার বলয়ের এই ইোন ধ
বিয়রাপমলট্ান োইপাস এখন আট্ বলয়নর রাস্তা হয়ে।
রজতঃ োট্, পুয়রা রাস্তাট্া একট্া বিজারয়ট্ি লুক।
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প্রদীপঃ আশা কমর কতধা েযঞ্জিরা বসট্া বখোল বরয়খয়েন।
মিয়সস োসুঃ মকেু অরনায়িন্টাল বপ্রাগ্রাি ইমনমশয়েটট্ভ বদয়খমে।
প্রদীপঃ তাোড়া, একট্া এমলয়ভয়ট্ি বরল লাইন বখোল কয়রয়েন।
রজতঃ ইয়েস্ অ

বকাস।ধ সট বলক ট্ু মড়ো।

প্রদীপঃ বিয়ভয়লপয়িন্ট হয়ে, সায়েয়নেল কতট্া বসট্া প্রয়ের িুয়খ পড়য়ে।
রজতঃ এই ভাসিান োজায়রর কথা িাথাে এল মক কয়র?
প্রদীপঃ ো শুয়নমে তা হল রাস্তা চওড়া করয়ত এখায়ন রাস্তা বথয়ক একট্া বেআইমন োজার
তু লয়ত হঞ্জেল।
রজতঃ আর তায়দর এভায়ে একট্া উদ্ভট্ েযেস্থা কয়র সরায়না হল।
প্রদীপঃ বকেল তাই নে। বে ঞ্জিলগুয়লায়ত এই ভাসিান োজার বসই ঞ্জিলগুয়লা ও আরও ঞ্জিল
মনয়ে একট্া ম শারয়িন বকাঅপায়রটট্ভ আয়ে। বিাট্ পঞ্চাশট্া িত ঞ্জিল। তা বথয়ক
বোর্ হে ব াট্া আট্-দশ মনয়ে এই ভাসিান োজার।
রজতঃ বেি!
মিয়সস োসুঃ বেি বকন? তু মি বিয়ভলপয়িন্ট চাও না?
রজতঃ অ

বকাস ধ চাই। োট্ সায়েয়নেল। তু মি থাইলযায়ন্ড বদয়খয়ো, ইয়ন্দায়নমশোয়ত

বদয়খয়ো টেক এইরকি োজার।
প্রদীপঃ আমি আিার োকুরদার কায়ে োংলায়দয়শও এরকি জয়লর ওপর োজায়রর

ি

শুয়নমে।
রজতঃ ইয়েস সযার আমিও বদয়খমে োংলায়দয়শ একট্া বরি বিমলয় শয়ন ম য়ে, ে-ে-েেমরশায়লর একট্া গ্রায়ির খায়ল। িাই

ি! বপোরার োজার। হায়েিস অে বোট্স,

অল বলায়িি উইথ ারয়িন বেশ গুোভা।
মিয়সস োসুঃ তাহয়ল এখায়ন বেি বকন? বতািার সিায়লাচনা করয়ত হয়ে তাই। বদন এয় ইন
থাইলযায়ন্ড, ইয়ন্দায়নমশোয়ত আমি বদয়খমে।
রজতঃ টেক বদয়খে। বসখায়ন সেত্র
ধ জয়লর বলা আয়ে। জল েয়ে োয়ে। তাোড়া থাইলযান্ড ো
ইয়ন্দায়নমশো, সে ট্ুমরেয়দর জনয। বলাকাল বলাকয়ক িায়কধটট্ং করয়ত বদয়খে?
প্রদীপঃ আপমন েলয়ত চাইয়েন এই ভাসিান োজার টট্াঁকয়ে না?
রজতঃ আমি

নৎকার নই। আমি মেজ্ঞানী। মেজ্ঞান িয়ত এই োজার বট্াঁকোর কথা নে।

বদাকানদার, খয়দ্দর, আিার িত বেড়ায়ত আসা পােমলক, সোই মিয়ল এয়ক েি
জলাশে কয়র তু লে। মক সযার োংলা টেক েলমে বতা?
প্রদীপঃ বেশ েলয়েন। এই বে দেষ্ণে াট্া পাট্ুলী উপন রী আজ বদখয়েন, সট বলক েলুন,
রাজারহাট্ মক ভাঙ্গর েলুন সে মকন্তু পপুয়লশন এক্সয়প্ল্াশনয়ক মিট্ করয়ত।
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রজতঃ আজ না হে পাঁমচশ-ঞ্জত্রশ েের আমি োইয়র। তয়ে এখানকার খের আমি মকেু মকেু
রামখ সযার। পপুয়লশন এক্সয়প্ল্াশনয়ক মিট্ করয়ত ম য়ে কংঞ্জরয়ট্র রাস্তা াট্, মেশাল
মেশাল পাকা োমড়র সংখযা বেয়ড় চয়লয়ে। রাস্তাে বভমহকুলার রাম ক োড়য়ে। িায়ন
মসল ু য়েয়লর েযেহার েহু োড়ল। পুয়রা এনমভরনয়িন্ট আপমন পালয়ট্ মদয়েন। না
মক?
মিয়সস োসুঃ বিয়ভলপয়িন্টাল বপ্রাগ্রায়ি এগুয়লা ইনমসয়িনট্াল নে মক?
প্রদীপঃ ট্্ রু িযাি। মকন্তু একট্া েযালান্স থাকয়ে না? েলা হয়ে ন রােয়নর তাম য়দ জলাভূ মি,
কৃমষজমি েনভূ মি েযেহার করয়ত হয়ত পায়র। মকন্তু শহয়রর পমরয়েয়শর ভারসািয ো
েযালান্স বতা রাখোর জনয ভােনা আসয়ে। তাই না?
রজতঃ একট্া কথা েলা হয়ে সাসয়ট্য়নেল বিয়ভয়লপয়িন্ট। মিঃ

াঙ্গু মল হাউ ইেু এক্সয়প্রস

ইন বেঙ্গমল?
প্রদীপঃ বকউ েলয়েন সুস্থােী উেেন, বকউ েলয়েন বট্াঁকসই উেেন। আিার কায়ে অেশয
বট্াঁকসই উেেন কথাট্া পেন্দ।
রজতঃ বেশ বট্াঁকসই উেেনই হল। বতা োই কমর না বকন টট্াঁয়ক থাকয়ত হয়ে বতা না মক?
উেেন বতা িানুয়ষর জনয। তা উেেয়নর

য়ল িানুয়ষর োাঁচোর অসুমেয়র্ িানা োে না।

প্রদীপঃ ওই বে অকুপায়েি ঞ্জিলগুয়লা বদখয়েন ওগুয়লা োদ মদয়লও আয়রা ঞ্জিল আয়ে।
তায়দর অেস্থা খুে ভাল েলয়ত পারে না। নানা অজুহায়ত উেেয়নর নায়ি ওগুয়লা হেত
ভমতধ হয়ে অনয মকেু হয়ে োয়ে। এই বে একুশ মকয়লামিট্ার বলয়ের এই ইোন ধ
বিয়রাপমলট্ান োইপাস। এর দুপায়শ নোনজুমল মেল।
মিয়সস োসু ও রজতঃ (একসায়থ) ননজুমল ? বহাোট্স্ দযাট্?
প্রদীপঃ ননজুমল নে, নোনজুমল। বনাতু ন রাস্তা ো বরল লাইন পাতোর আয়

িাটট্ কাট্া হে

দুই পাশ বথয়ক রাস্তা ো বরল লাইন উাঁচু করোর জনয। তার একট্া মনেি আয়ে। বসই
িাটট্ কাট্া জাে াগুয়লায়ক নোনজুমল েয়ল। র্ান, পাট্ চাষ বথয়ক পদ্ম, শাপলা ু য়লর,
পামন য়লর চাষ হে ওই নোনজুমলয়ত।
রজতঃ ওোন মিমনট্। মক েলয়লন, পামন ল, ইয়েস আিরা ওখায়ন েমল মসঙ্গারা

ল। বেসয়নর

সায়থ মিলােট্ মদয়ে জয়লেী ভাজা হে।
প্রদীপঃ এই োইপাস চওড়া করয়ত ম য়ে নোনজুমল িযািায়ির বিয়ভলপয়িন্টাল বপ্রাগ্রায়ি
ইনমসয়িনট্াল, িায়ন েুঞ্জজয়ে ব য়ল রাস্তা চওড়া করয়ত হল। এই একুশ মকয়লামিট্ায়র
মেরাট্ মেরাট্ াে হেত একমদন আিরা পায়ো, জাে ার অভায়ে নোনজুমল আর ম য়র
আসয়ে না। দযাট্স্ মশওর।
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রজতঃ মিঃ

াঙ্গু মল বদমি বনা বেট্ার আই বট্ল ইেু। এমগ্রকালচারাল লযান্ড িাইয়লর পর িাইল

এযায়কাোর কয়র আজ বদাোরকা েলুন মক নেিা েলুন মক গুরুগ্রাি েলুন বদমির
এক্সপানসান একই ভায়ে বহাল। বরজাট মক? মিমিোয়ত বদয়খ থাকয়েন,

য়

িায়ন

বর্াাঁোয়ত এিন অেস্থা এখন বে েুল কয়লজ েন্ধ কয়র মদয়ত হল।
মিয়সস োসুঃ লুক, আকাশ বকিন কায়লা হয়ে আসয়ে। িড় আসয়ে না বতা?
[বিয় র িাক, হাওোর বশাাঁ বশাাঁ শব্দ বশানা োয়ে]
প্রদীপঃ হয়ত পায়র। কালয়োয়শমখ িয়ন হয়ে। আপনায়দর সায়থ
িয়ড়র সিে

াড়ীয়ত থাকা বস

াড়ী আয়ে মনিে। তয়ে

নে। এই আিার োমড়। অসুমেয়র্ না হয়ল আসুন না।

এক কাপ চা বখয়ে োয়েন।
মিয়সস োসুঃ না োো এই িয়ড়র িয়র্য আমি বনই। বতািার িয়ন আয়ে একোর স দারজং
বথয়ক .....
[গুরুি গুরুি কয়র বি িাকয়ে]
রজতঃ িাই ি। থযাঙ্ক ইেু মিঃ াঙ্গু মল। বলট্স িুভ।

সিাপ্ত
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