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রচনা
সায়েন্স কমিউমনয়কটরস্ ফ ারাি – এর পয়ে
সত্যব্রত্ রাে বর্ধন
শ্রুমত্ নাটকটির কুশীলব
অমিত্, ফসৌিয, চায়েেী, ফসেঁজমু ত্ – মবশ্বমবদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।
মবপুল গায়েন – কলকাত্া পুমলয়শর কয়নস্টবল।
মশবশম্ভু সানযাল – পুমলশ সায়জধন্ট।
মত্রমদ্ব ফসন – অবসরপ্রাপ্ত ইনকাি টযাক্স অম সার।

পবধ – এক
[মবশ্বমবদ্যালয়ের সািয়নর রাস্তা, ফছাটবড় চারপােঁচটা রাস্তা মিশয়ছ এখায়ন, ু টপাত্ খাবার, নত্ু ন-পুরয়না বই, ফিাবাইয়লর,
য়লর ফদ্াকান, য়ল চূ ড়ান্ত মবশৃঙ্খলা। এরই িায়ে -]

অমিত্ – (ফকােঁকায়ত্ ফকােঁকায়ত্) আয়র আয়র এই ফে দ্াদ্া আপনারই আবার এয়ত্া ফজাশ মকয়সর? বলমছ না আিার
ফদ্াষ। ড্রাইভায়রর ফদ্াষ ফনই!
ফসৌিয – এই এক পাবমলক, হাত্ মনসমপস কয়র এয়দ্র। সুয়োগ ফপয়লই এয়দ্র হাত্ চয়ল।
অমিত্ – (ফকােঁকায়ত্ ফকােঁকায়ত্) শুর্ু-িুর্ু অয়টা ড্রাইভারয়ক িারয়ছন দ্াদ্া।
ফসৌিয – (র্িয়ক) কী িশাই কথা কায়ন োয়ে না?
চায়েেী – কীয়র ফকাথাে বযথা ফসেঁজমু ত্ – কনুইয়ত্ –
চায়েেী – ও বাবা, এ ফত্া রক্ত, দ্ােঁড়া – ফসৌিয আিার ওড়না মদ্য়ে বােঁর্ আয়গ।
ফসেঁজমু ত্ – খুব বযথা করয়ছ উয়র – উয়র বাবা, আঃ িায়গা –
মবপুল – (খুব গম্ভীর, মনরুত্তাপ গলাে) ত্া একটু বযথা ফত্া করয়বই িযাডাি।
ফসৌিয – সায়জধন্ট সায়হব, একটু

াস্টধ এড।

মবপুল – হয়ব হয়ব, সব হয়ব। আসল সায়জধন্ট সায়হব এয়ল অসুদ্-মবসুদ্ হয়ব। নানা রকয়ির অসুদ্-মবসুদ্ হয়ব। ফকান
ভাবনা নাই ভাই।
ফসেঁজমু ত্ – (বযথাে ফকােঁকায়ে) একটু জল ফদ্ চায়েেী। দ্াদ্ার খুব ফলয়গয়ছ নায়র?
মবপুল – ফবশী না একটু । ফত্া হযােঁ িা জননী আপমন মছয়লন ত্খন?
চায়েেী – (একটু রাগত্ স্বয়র) ফকন? না, মছলাি না।
মবপুল – আহা, রায়গন ফকন? আমি পুমলশ। আিার কাজ করয়ত্ মদ্ন। সায়জধন্ট সায়হব এয়ল সব মরয়পাটধ করয়ত্ হয়ব
না?
অমিত্ – (ফকােঁকায়ত্ ফকােঁকায়ত্) সযার অয়টার ফকান ফদ্াষ ফনই। ওয়ক ফছয়ড় মদ্ন।
মবপুল – (অমিত্য়ক) আয়র, এই ফত্া আয়রকজন ! না বাবা, আিার র্রার েিত্া আয়ছ, ছাড়বার পাওোর নাই।
(গলা ত্ু য়ল) এই অয়টা ওই বট গায়ছর নীয়চ লাগাও। োও।
ফসৌিয – একটু

াস্টধ এড।

মবপুল – এই ফহাি গাডধ। ঐ

ায়িধসীয়ত্ োন। বলুন মবপুল গায়েন পাঠিয়েয়ছ। ত্ু য়লা বযায়েজ ফদ্য়ব। মনয়ে আসুন।

কুইক।
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চায়েেী – ফসেঁজমু ত্ ু য়ট উয়ে বসয়ত্ পারমব?
মবপুল – িা জননী একটু সহয করয়ত্ হয়ব। ু টপায়ত্ উয়ে বসয়ত্ পারয়বন? সযার আসয়ছন।
অমিত্ – (ফকােঁকায়ত্ ফকােঁকায়ত্) আিরা ঐ ফদ্াকানটার সািয়ন োয়বা?
মবপুল – আপনার ফকিন ফবার্ হয়ে সযার? দ্রদ্ ফহাত্া ফকো? এই ভীড়, মিোর, মিোর কয়রা।
[সয়ড় োন, এখায়ন মক ফদ্খার আয়ছ, মক ফহাল দ্াদ্া – এরকি কথা ফশানা োয়ে আর ত্ামর িায়ে সাইয়রয়নর শব্দ, সায়জধন্ট
মশবশম্ভু সানযাল এয়লন।]

মশবশম্ভু – মবপুল মভড় হোও। কী হয়েয়ছ ফদ্মখ – হুম্ – অয়টা ফকাথাে – আপনার দ্ুজন – আর আপনারা দ্ুজন? –
বন্ধু এয়দ্র ? – মবপুল মরিুভ ফদ্ি – ু টপায়ত্র ঐমদ্য়ক – আমি বাইকটা ট্র্যাম ক ফপায়স্ট ফরয়খ আসমছ অয়টা ড্রাইভারয়ক ফবালাও – আপনারা মবপুয়লর সায়থ োয়বন।
[সয়ড় োন, সয়ড় োন ভাই, ফদ্খার মকছু নাই, মক ফহাল দ্াদ্া কত্বার বলয়ত্ হয়ব– এরকি কথা ফশানা োয়ে আর ত্ামর
িায়ে কীয়র, কীয়র কী হল, বলয়ত্ বলয়ত্ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর কণ্ঠস্বর ফশানা োয়ব। আবহসঙ্গীত্]

মশবশম্ভু – হুম্, ত্া রাস্তাে দ্ােঁমড়য়ে মখচু মড় ফখয়ত্ ফগয়ল ফকন?
অমিত্ – (বযথা ত্ত্টা ফনই) বৃমিবাদ্লার মদ্ন। বামড় ম রমছ। ফসেঁজমু ত্ বলয়ল দ্াদ্া মখচু মড় খায়বা। ত্াই।
মশবশম্ভু – ত্া রাস্তাে দ্ােঁমড়য়ে ফকন? পােঁচ রাস্তার ফিাড়। দ্শ রকয়ির গামড় ছু টয়ছ।
ফসেঁজমু ত্ – ফদ্াষ আিার। বললাি ু য়ট মভড়, চল দ্াদ্া রাস্তার পায়শ দ্ােঁড়াই।
মশবশম্ভু – বুমির ত্ু লনা হে না। দ্ুই ভাইয়বান? ত্াহয়ল ফকস ফত্া ফত্ািায়দ্র দ্ুই ভাইয়বায়নর নায়িই করয়ত্ হে! ঠিক
ফত্া? মবপুল - অয়টা ড্রাইভারয়ক ডায়কা। না ডাকার দ্রকার ফনই। ওয়ক বল এই চারজনয়ক বামড় ফপৌেঁয়ছ
ফদ্য়ব। এরা পুয়রা ভাড়া ফদ্য়ব।
ফসৌিয – খুব বােঁচা ফবেঁয়চ ফগয়ছ। এটা ঠিক আিায়দ্র কযালাসয়নয়সর জনয এরকি ফবশী হে।
মশবশম্ভু – থযাাংকু সযার এটা ফে ফবায়েন।
চায়েেী – একটা কথা মজজ্ঞাসা করব? মকছু িয়ন করয়বন না?
মশবশম্ভু – না না িয়ন করবার মক আয়ছ? বলুন।
চায়েেী – আপনার হাইট কত্? আর আপমন মক শাম্ভাজী সায়েল?
মশবশম্ভু – (ফহা ফহা কয়র ফহয়স) ইয়েস িযাি, আমি মশবশম্ভু সানযাল – কমলগ ফথয়ক বস্ শাম্ভাজী সায়েল বয়ল ডায়কন।
আর হাইট মসক্স ম ট টু ইয়েস্। ফকন বলুন ফত্া?
চায়েেী – আিার বন্ধুর স্কু য়ল ট্র্যাম ক মডমসমিন মনয়ে বলয়ত্ একজন অম সার থানা ফথয়ক মগয়েমছয়লন।
মশবশম্ভু – হযােঁ, আিরা ওরকি আযওোরয়নস্ কযায়েন করমছ। আিার মডউটির িয়র্য ওটা।
ফসৌিয – আিায়দ্র ইউমনভামসধটিয়ত্ আসয়বন না? আিরা আিায়দ্র ইউমনেন ফথয়ক আযয়রঞ্জ করয়ত্ পামর?
মশবশম্ভু – অবশযই ফেয়ত্ পামর। ফে ভায়ব রাস্তাে দ্ােঁমড়য়ে মখচু মড় খাও, কায়ন েু মল লামগয়ে রাস্তা বা ফট্র্ন লাইয়নর
পাশ মদ্য়ে িগ্ন হয়ে হােঁয়টা, আিায়দ্র োওো উমচৎ। ট্র্যাম ক গাডধ অম য়স মলমখত্ প্রস্তাব মদ্ও। ত্য়ব একটু
ভে আয়ছ আিায়দ্র।
চায়েেী – ফকন, ফকন ?
মশবশম্ভু – েমদ্ ফলাগান দ্াও মশোঙ্গয়ন পুলুশ ফকন জবাব দ্াও। কলরব, ফহাক কলরব ! ত্খন কী হয়ব?
[না, না, এিা না না, মিমলত্ স্বর হামসসহ। পবধ ফশয়ষর আবহসঙ্গীত্]

পবধ – দ্ুই
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[মত্রমদ্ব ফসয়নর ফ্ল্যাট, ফডার ফবল বাজয়ব, অমিত্ দ্রজা খুলয়ব, মত্রমদ্ব ও মশবশম্ভু দ্ােঁমড়য়ে]

মত্রমদ্ব – আসুন সানযাল সায়হব। এই আিার পুত্র, অমিত্। অমিত্ ইমন –
অমিত্ – ফহাোট এ সারপ্রাইজ। আসুন, আসুন। বাবা উমন আিার পমরমচত্। সায়েল সায়হব!
মত্রমদ্ব – সযায়েল সায়হব! সযায়েল আবার কায়রা নাি হে না মক?
মশবশম্ভু – হে হে, ফভত্য়র চলুন, বলমছ।
মত্রমদ্ব – হযােঁ হযােঁ আসুন, বসুন। অমিত্ ফত্ার িা মক ফ ান কয়রয়ছ? ফ্ল্াইট মডয়লইড শুনলাি?
অমিত্ – দ্শটার আয়গ লযাে করয়ব বয়ল িয়ন হে না। ফছাটিািা এোরয়পায়টধ োয়ব।
মত্রমদ্ব – ওর িা, দ্াদ্ার বামড় িুম্বাই মগয়েয়ছ। আজ ম রয়ব। অমিত্ ফসেঁজমু ত্য়ক চা মদ্য়ত্ বল।
মশবশম্ভু – ো বলমছলাি ফসন সায়হব। আপনার এই পুত্র এবাং আপনার কনযা, আিার পূবধ পমরমচত্।
অমিত্ – বাবা ফত্ািায়ক ফসই মখচু মড় খাবার কথা মত্রমদ্ব – (একটু হামস মিমশয়ে) ও-ও এবার বুেলাি। আপমন ফসই শাম্ভাজী সায়েল। ত্াই বলুন।
মশবশম্ভু – ফসন সায়হব আপনার কত্ মদ্ন এখায়ন?
মত্রমদ্ব – (ফবশ গয়বধর সায়থ) আিরা িশাই ফসই প্রথি ফথয়ক। রাস্তা মছল না, জয়লর বযবস্থা মছল না। থাকার িয়র্য
ফকাটি ফকাটি িশা। শখায়নক সাপ।
মশবশম্ভু – বয়লন মক! ত্ারপর?
মত্রমদ্ব – ত্ারপর এই মত্মরশ বছয়র দ্ুমত্নশ বামড় হল, রাস্তা জল আয়লা হল।
ফসেঁজমু ত্ – (চা মনয়ে আসয়ব) সযার নিস্কার ভায়লা আয়ছন? মচনয়ত্ পারয়ছন?
মশবশম্ভু – নিস্কার। মখচু মড়-খাব-দ্াদ্া-রাস্তায়ত্-দ্ােঁমড়য়ে? মচনয়ত্ পারব না ফকন? হাত্ ফসয়রয়ছ?
ফসেঁজমু ত্ – অয়নকটাই। ম মজওয়থরামপ চলয়ছ। ত্া বাবার সায়থ মশবশম্ভু – আিায়দ্র ফকাোটধার ফরয়নায়ভট হয়ে। কায়ছই কাস্টিয়সর মকছু ফকাোটধার আিরা লীজ মনয়েমছ। বছর
দ্ুই থাকব িয়ন হে। ফসন সায়হয়বর সায়থ িমনধাং ওোক-গ্রুয়প আলাপ। র্য়র আনয়লন আজ।
অমিত্ – বাবা র্য়র আনয়লন শাম্ভাজী সায়েলয়ক! মবশ্বাস হে না কাকু।
[সবাই ফহয়স উেয়ব]

মত্রমদ্ব – মবশ্বাস হয়ব না ফকন? ফত্ািরা আইন-টাইন িায়না না ফত্ািরা ভে পায়ব। আির ল এবাইমডাং মসটিয়জন।
আিরা ভে পায়বা ফকন? বলুন সানযাল সায়হব। ঠিক মক না?
মশবশম্ভু – পারয় ক্ট। ত্য়ব আপনার ঐ গাছ কাটা মনয়ে আিার মকছু বলার আয়ছ।
মত্রমদ্ব – ফস থাকয়ত্ই পায়র। বলুন আপনার মক বলবার আয়ছ।
অমিত্ – গাছ কাটা? ফস আবার মক?
মত্রমদ্ব – ইয়েস গাছ কাটা। মক এক রাস্তা চওড়া হয়ে। ফত্া ফত্নারা িয়নর সুয়খ সব গাছ কাটয়ছন। ফকন, ফহাোই?
অমিত্ – দ্রকার ত্াই কাটয়ছ। দ্রকারটা ঠিক মক ত্া হেয়ত্া আিরা জামননা।
মশবশম্ভু – ফসন সায়হব আপমন বলমছয়লন এই বামড় আপনার একত্লা মছল। আপনারা মছয়লন দ্ুটি িানুষ। আজ
ফপ্রায়িাটায়রর হায়ত্ ফসই একই বামড় পােঁচত্লা। আপনার

যামিমলয়ত্ ফলাক এখন চারজন। সব ফ্ল্যাট

মিয়ল মত্মরশ ফথয়ক চমিশ জন িানুষ।
মত্রমদ্ব – কায়রক্ট। এই ফসাসাইটিয়ত্ খুব ফবশী হয়ল ফলাক মছল এক হাজার। এখন পােঁচ হাজায়রর ফবমশ ছাড়া কি
হয়ব না। (গয়বধর সায়থ) ওোন অ দ্া ফবস্ট অযাে লায়জধস্ট হাউমজাং ফসাসাইটি সযার।
মশবশম্ভু – এই ফে ফবস্ট হাউমজাং ফসাসাইটির ফলাকসাংখযা বাড়ল ফত্া ত্ােঁয়দ্র জনয রাস্তাঘাট, জল, আয়লা সব
বাড়ায়ত্ হল। এই ফে আপনায়দ্র ইস্টানধ ফিয়ট্র্াপমলটান বাইপাস এর ইমত্হাস জায়নন মক?
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অমিত্ – এরও ইমত্হাস আয়ছ? মক রকি?
মশবশম্ভু – সবার ইমত্হাস আয়ছ অমিত্চে। ১৯৬১ কলকাত্ার জনসাংখযা মছল ২৯ লে ফথয়ক একটু ফবশী। ফসটা
২০১১ সায়ল ফবয়ড় হল ৪৫ লের িয়ত্া। কলকাত্া ২০১৭ সায়ল ১৪৬ লে, িুম্বাই ১৮৪, মদ্মি ১৮৮
আর ফচন্নাই ৭১ লে। অবশয ফ ারকাস্ট এগুয়লা।
মত্রমদ্ব – বয়লন মক? এই পপুয়লশন ফপ্রসার ফনবার িয়ত্া –
মশবশম্ভু– এই ফপ্রসার ফনবার জনয শহরয়ক তত্মর হয়ত্ হে। টাউন িযানার বয়লন ফে, শহর নদ্ীর পায়ড় হয়ল ফসই
নদ্ীর পাড় র্য়র বড় হয়ব। কলকাত্া হুগলী নদ্ীর পায়ড়। পমিয়ি হুগলী নদ্ী।

য়ল, কলকাত্া পমিয়ি

বায়ড় মন। ফবয়ড়য়ছ উত্তর ও দ্মেয়ে। পুয়ব জলাভূ মি, ফসমদ্য়কও ফেয়ত্ পায়র মন, অন্তত্ প্রথি মদ্য়ক।
মত্রমদ্ব – ঠিক। এই ফসাসাইটি মনয়েও প্রথয়ি অসুমবয়র্ মছল।
মশবশম্ভু – আয়রকটা অসুমবয়র্ বমল। কলকাত্ার দ্মেে ফথয়ক উত্তয়র রাস্তা বলয়ত্ ফত্া সুয়বার্ িমিক ফরাড ফথয়ক
গমড়োহাট টু এমপমস রাে ফরাড। ত্ারপর শরৎ ফবাস ফরাড ফথয়ক এয়জমস ফবাস ফরাড হয়ে এমপমস রাে
ফরাড। মত্ন নম্বর টামলগয়ঞ্জর বীয়রন শাসিল ফরাড ফথয়ক শুরু হয়ে শযািাপ্রসাদ্, আশুয়ত্াষ িুখাজী
ফচৌরঙ্গী ফরাড, ত্ারপর হে মচত্তরঞ্জন এযায়ভমনউ নে ফত্া কয়লজ স্ট্রীট র্য়র শযািবাজার। আয়রকটা
হুগলী নদ্ীর পাড় বরাবর শযািবাজার। ফিাটািুটি এইয়ত্া রাস্তা।
ফসেঁজমু ত্ – ত্াই মক এই ইস্টানধ ফিয়ট্র্াপমলটান মশবশম্ভু – পাক্কা িযাডাি। উত্তর ফথয়ক দ্মেয়ে োত্াোয়ত্র সুমবয়র্র এবাং ঐ রাস্তাগুয়লার ওপর চাপ কিায়ত্
ইস্টানধ ফিয়ট্র্াপমলটান বাইপাস। একুশ মকয়লামিটার রাস্তা উত্তয়র মবর্াননগরয়ক জুয়ড়য়ছ দ্মেয়ে রাজপুরফসানারপুয়রর সায়থ। ফিাট এগায়রাটি কায়নকটর ফেিন, তবষ্ণবঘাটা-পাটু লী, গমড়োহাট-কসবা, পাকধ
সাকধ াস-সায়েন্স মসটি, এরকি হবার

য়ল দ্মেে ফথয়ক উত্তয়র বা আরও উত্তয়র োবার সুমবয়র্ হয়েয়ছ।

ত্য়ব অসুমবয়র্ একটা হল।
ফসেঁজমু ত্ – মক অসুমবয়র্ কাকু?
মশবশম্ভু – (িজা কয়র) চা িযাডাি। চা ছাড়া সুমবয়র্ হয়ে না আর।
মত্রমদ্ব – কী কাে! ফসেঁজমু ত্ িা, থাপা সায়হয়বর ফদ্ওো চা মদ্য়ে বানাও। আমিও খাব।
মশবশম্ভু – থাপা সায়হব? এমনমথাং ফেশাল?
মত্রমদ্ব – আয়র ফত্িন মকছু না। পুরয়না কমলগ থাপা সায়হয়বর সায়থ দ্ামজধমলাং ফবড়ায়ত্ মগয়ে ফদ্খা গত্ বছর। ঠিক
মচনয়ত্ ফপয়রয়ছন। ফজার কয়র দ্ুয়টা চায়ের পযায়কট মগ ট মদ্য়লন।
মশবশম্ভু – শহর বাড়য়ছ। োনবাহয়নর সাংখযা বাড়য়ছ। ফসই সায়থ বাড়য়ছ ফবআইমন কাজ। সািলায়ত্ সািলায়ত্ িান্ত
হয়ে ফগলাি সযার। কায়রা কায়ছ ঘুষ খাইনা বয়ট, ত্য়ব কায়রা সুখও খাই না, বদ্িাইমশ করয়ল ফে
মপটিয়ে মদ্ই। বযস্।
অমিত্ – কাকু, আিরাও ফসমদ্ন ফভয়বমছলাি আপমন চালান কয়র ফদ্য়বন আিায়দ্র! মনন চা এয়স ফগয়ছ।
[চায়ের ফ্ল্াস্কসহ ফসেঁজমু ত্ এল]

ফসেঁজমু ত্ – ইস্ চালান মদ্য়লই হল? এিন চা বামনয়ে ফক খাওোয়ব শুমন?
মশবশম্ভু – বস্ েমদ্ ফশায়নন চায়ের ফলায়ভ চালান মদ্ই মন অবশযই চাকমর োয়ব আিার! ত্য়ব ফসন সায়হব ফসমদ্ন
মবপুয়লর ফিয়সজ ফপয়ে আিার ইমনমশোল মরএযাকশন মছল ফ টাল মকছু হে মন ফত্া! (চায়ের কায়প লম্বা
চু িুক মদ্য়ে) আঃ। াস্টধ িাস।
ফসেঁজমু ত্ – ভায়লা হয়েয়ছ কাকু?
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অমিত্ – ভায়লা বলুন কাকু, ত্া-না-হয়ল আর জুটয়ব না মকন্তু!
ফসেঁজমু ত্ – (নােঁমক সুয়র) দ্াদ্া ভায়লা হয়ে না। বাবা ত্ু মি মকছু –
মত্রমদ্ব – এরকি মসমরোস আয়লাচনা হয়ে, আর ফত্ািরা – এই অমিত্, মক হয়ে?
মশবশম্ভু – ঠিক আয়ছ। আো, ফত্ািরা ফজ-এন-এন-ইেু-আর-এি এই ফলখা বায়সর গায়ে ফদ্য়খছ কখয়না?
মত্রমদ্ব – োরা মদ্কমবমদ্ক জ্ঞান হামরয়ে রাস্তাে মখচু মড় ফখয়ত্ ফখয়ত্ অয়টার র্াক্কা খাে ত্ারা কী ফদ্খয়ব বলুন?
আমি বলমছ, জওহরলাল ফনয়হরু নযাশনাল আরবান মরমনউোল মিশন ফপ্রাগ্রাি?
[ফসেঁজমু ত্ ও অমিত্ অপ্রস্তুত্ হয়ে বাবা, বাবা ফে কী বয়ল, বলয়ব]

মশবশম্ভু – ইয়েস সযার। ফত্া ঐ মিশন ফপ্রাগ্রায়ি ফিয়ট্র্াপমলটান বাইপাসয়ক চার ফলয়নর রাস্তা ফথয়ক আট ফলয়নর
রাস্তার কাজ চলয়ছ। অবশযই খুব র্ীয়র র্ীয়র ফসটা িানয়ত্ হয়ব।
ফসেঁজমু ত্ – র্ীয়র িায়ন? কাজ হয়ে ত্াই ফবাো োে না। আর কাজ িায়ন ফত্া দ্ুপায়শর নোনজুমল বুমজয়ে ফ লা!
মশবশম্ভু – হযােঁ নোনজুমল মনয়ে পমরয়বশমবদ্রা প্রমত্বাদ্ করয়ছন। ফত্া এই বাইপায়সর ওপর পরিা আইলযাে ফথয়ক
পাকধ সাকধ াস অমব্দ উড়াল পুল হবার য়ল দ্িদ্ি এোরয়পাটধ ফথয়ক ফসাজা আমলপুর ফপৌেঁয়ছ োওো োয়ে,
ো মবশ-মত্রশ বছর আয়গ কল্পনাও করা ফেত্ না।
মত্রমদ্ব – আর এই ফে প্রাে পয়নয়রা-মবশ মকয়লামিটার রাস্তার গাছগুয়লা ফকয়ট িরুভূ মি বামনয়ে মদ্ল?
মশবশম্ভু – িরুভূ মি অবশযই থাকয়ব না। াস্ট ফগ্রামোং মট্র্ লামগয়ে সবুজ করয়ত্ হয়ব, নইয়ল কপায়ল দ্ুঃখ আয়ছ।
অমিত্ – আজয়কর দ্ুঃখ, কালয়কর আনন্দ এিন সব ফলাগান ফলখা ফদ্মখ কাকু। অথচ ফদ্খুন গমড়োহাট
ফ্ল্াইওভার ফকিন টা ট উয়ে ফগল।
ফসেঁজমু ত্ – কায়জর ইয়েটাই ফেন আিায়দ্র ির্য ফথয়ক উয়ব ফগয়ছ ত্াই না? ফে ফডটার ওপর ভরসা কয়র আজ আমি
রাস্তার িযান করমছ, টাইি ওভার রায়নর

য়ল ফকবল খরচ বাড়ল ত্াই নে, ইউটিমলটিয়ত্ও অয়নক

ারাক হয়ে োয়ব। ত্াই না কাকু?
মত্রমদ্ব – আপমন িহাশে চাকমর সািয়ল এত্ ফখােঁজ খবর রায়খন এটা আিায়ক অবাক কয়র মদ্য়ে। আবার এিন
সব খবর ো আপনার না জানয়লও চয়ল!
মশবশম্ভু – বরাং উয়টা। শহয়রর ট্র্ান্সয়পাটধ মসয়স্টি, ত্ার ওোপড়া, এয়গায়না-মপয়ছায়না জানা আিার কায়জর িয়র্য।
মকছু েে আয়গ আিরা পপুয়লশন ফপ্রসায়রর কথা বলমছলাি। ফকালকাত্াে ফে ভায়ব জনসাংখযা ফবয়ড়য়ছ
বা ভমবষযয়ত্ আরও বাড়য়ব। ফকন?
অমিত্ – রাজয িায়ন ফত্া ফকালকাত্া শহর নে, বরাং গ্রাি, কারে ফবমশর ভাগ িানুষ গ্রায়ি থায়কন। এই গ্রায়ি েমদ্
ভায়ত্র অভাব হে - হয়বই, েমদ্ না গ্রায়ি কাজ তত্মর হে - ত্য়ব ফসখান ফথয়ক িানুষ িাইয়গ্রট করয়ব।
ফকালকাত্াে আসয়ব, না হয়ল অনযত্র কায়জর জনয োয়ব।
মশবশম্ভু – ত্াহয়ল ফকালকাত্ার বা শহয়রর পমরকাোয়িা ফসই অনুপায়ত্ বাড়ায়ত্ হয়ব। রাস্তাঘাট, জল, মবদ্ুযৎ,
োত্াোয়ত্র বযবস্থা সব মকছু বাড়য়ব?
অমিত্ – মনিে কাকু আমি জামন ফকালকাত্া এনমভরনয়িনটাল ইম্প্রুভয়িন্ট প্রয়জয়ক্টর কাজ শুরু গত্ নব্বই
দ্শয়ক।
মত্রমদ্ব – জামন, জামন। িূলত্ শহয়রর মনকাশী বযবস্থা, বমস্তর উন্নমত্, শহয়রর আবজধনা পমরষ্কার, খালগুয়লা ফথয়ক
দ্খলদ্ার সরায়না এসব কাজ করবার কথা।
মশবশম্ভু – অয়নক রাস্তা এই প্রয়জয়ক্টর জনয মকছু টা চওড়া হয়ে ফগয়ছ। ফিাট জনসাংখযার মনমরয়খ কলকাত্ার রাস্তা
২০০৪ সায়ল মছল িাত্র ৬%, ফসখায়ন িুম্বাইয়ত্ ১৭%, মদ্িীয়ত্ ২৩%। এর ওপয়র োদ্বপুর, গায়ডধনরীচ
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আর ফবহালা এই মত্নটি মিউমনমসপযাল এমরো ফকালকাত্া কয়পধায়রশয়নর িয়র্য এয়সয়ছ।

য়ল রাস্তা

ফেিন ফবয়ড়য়ছ, ফত্িমন হযাপা ফবয়ড়য়ছ ট্র্াম য়কর।
ফসেঁজমু ত্ – ফকালকাত্ার ট্র্াম ক িুভয়িন্ট ইমজ করবার জনয কাকু উড়াল পুল, ফিয়ট্র্া ফরয়লর সাংয়োগ আরও
বামড়য়ে সট ফলক ফথয়ক হাওড়া োবার জনয ইস্ট-ওয়েস্ট ফিয়ট্র্ার কাজ চলয়ছ।
অমিত্ –ইস্ট-ওয়েস্ট ফিয়ট্র্া হুগলী নদ্ীর প্রাে মত্মরশ মিটার নীয়চ দ্ুয়টা টায়নয়লর ির্য মদ্য়ে োয়ব। পােঁচশ মিটার
িত্ লম্বা হয়ব টায়নল। সয়ত্র মকয়লামিটার ফরল রাস্তার ছে মকয়লামিটার উেঁচু কমরডর মদ্য়ে আর এগায়রা
মকয়লামিটার িত্ িাটির মনচু মদ্য়ে োয়ব।
মশবশম্ভু –ফকালকাত্া শহয়রর ট্র্ান্সয়পাটধ পমরকাোয়িায়ত্ এটা খুব বড় কাজ। এটা ভাই িানয়ত্ হয়ব। এছাড়াও
ফরল পমরবায়র আয়রক মশশুর জন্ম সম্ভাবনা। বাসয়োগয কয়র ফেয়ত্ হয়ব ফসই মশশুর জনয ফসেঁজমু ত্ –আয়র ব্বাস্! আিায়দ্র শাম্ভাজীকাকু ফত্া শায়ের মনকলা। মশশুর জন্ম সম্ভাবনা! িয়নায়রল ফত্া? িুম্বাইয়ত্
কুমড় মকয়লামিটার রাস্তা এই ফত্া বছর মত্য়নক আয়গ ফচম্বুর-ওোডলা-ফজকব সায়কধ ল রুয়ট ফদ্ৌড় সুরু
কয়রয়ছ। মকন্তু আিায়দ্র পমিিবয়ঙ্গ? ফস ফত্া মবশ হাত্ জয়লর নীয়চ কাকু!
মশবশম্ভু – এটা ঠিক দ্ু’হাজার চায়রর ভাবনার মচন্তার

ল এখয়না ফসভায়ব ফদ্খা োয়ে না। শুয়নমছলাি বজবজ

ফথয়ক ত্ারাত্লা এই রুয়ট প্রথি িয়নায়রল োয়ব।
ফসেঁজমু ত্ –ভাবয়বন না কাকু ফস ফত্া ফচন্নাই, ফবঙ্গালুরু, মদ্মি অয়নয়কর নািই শুয়নমছলাি। ফদ্খা োক।
মত্রমদ্ব - ত্য়ব সানযাল সায়হব উয়টাডাঙ্গা ফথয়ক মপ্রয়ন্সপ ঘাট পেধন্ত ফদ্ৌড়য়ে চক্রয়রল। ত্া ফকবল উত্তর
কলকাত্ার নে আরও উত্তয়রর রানাঘাট বা বনগােঁ ফথয়ক োত্রী, োরা কলকাত্া শহয়রর মববাদ্ী বাগবড়বাজার অেয়ল কায়জ আসয়ছন, ত্ােঁয়দ্র আর ফশোলদ্ায়ত্ না মনয়ে অয়নক সহয়জই কায়জর জােগাে
ফপৌেঁয়ছ মদ্য়ে।
ফসেঁজমু ত্ –বাবা, এটা ফখোল কয়রছ ফে পুয়রা দ্মেয়ের ও উত্তয়রর টটটটটটট মনউ গমড়ো বা দ্িদ্ি ফথয়ক
পাত্াল ফরয়ল সহয়জই উত্তয়র বা দ্মেয়ে কায়জ চয়ল ফেয়ত্ পারয়ছন।

য়ল ওপয়র রাস্তাে োত্রী চাপ এবাং

ফশোলদ্া ফস্টশয়ন োত্রী চাপ অয়নক কয়িয়ছ।
মশবশম্ভু – একটা কথা ফসেঁজমু ত্। উন্নেয়নর সুরু ফত্া সভযত্ার সুরু ফথয়ক। অয়নয়কই উন্নমত্র চরি মশখয়র ফপৌেঁয়ছয়ছ
প্রাকৃ মত্ক সেদ্ ফবপয়রাো বযবহার কয়র। কৃ মষজমি, জল, বাত্াস, সব জােগাে টান পয়ড়য়ছ। ঠিক এই
সিে একটা নত্ু ন প্রশ্ন। অনয র্রয়ের উন্নেয়নর ো পমরয়বয়শর সায়থ েুক্ত। উন্নেয়নর সায়থ পমরয়বয়শর
সািঞ্জসয। সায়স্টয়নবল ফডয়ভলপয়িন্ট শব্দটি এয়লা। এর প্রমত্শব্দ আিরা সুস্থােী বা ফটেঁকসই উন্নেন
বলয়ত্ পামর।
ফসেঁজমু ত্ - কাকু, এই ফটেঁকসই উন্নেয়নর মকছু লেয মস্থর করা হয়েয়ছ। ফদ্য়শর সািমগ্রক উন্নমত্ ত্খনই হামসল হয়ব
েখন ঐ িাপকাঠি মনমিত্ করা োয়ব, ত্াইয়ত্া?
মশবশম্ভু – ঠিক। ফকালকাত্ার বা শহয়রর পমরকাোয়িা ফসই অনুপায়ত্ বাড়ায়ত্ হয়ব বলমছলাি না, ফসই সূয়ত্রই
বলব রাস্তার উন্নমত্ করা দ্রকার, রাস্তা বাড়ায়না দ্রকার োয়ত্ োনবাহয়নর সাংখযাও ফসই অনুপায়ত্
বাড়াবার সুয়োগ তত্মর হে। এবাং ত্া ফেন পমরয়বয়শর প্রমত্কূল না হে।
মত্রমদ্ব – শত্করা একশ বার সমত্য ফসকথা। পমরয়বশ। ত্ার ওপর আিায়দ্র আয়রক োয়িলা হুগলী নদ্ী।
ফসেঁজমু ত্ - হুগলী নদ্ী? ফস ফবচারী আবার মক করল ফত্ািার বাবা?
মত্রমদ্ব – না, না। ইমন থাকায়ত্ আিায়দ্র বহু উপকার, ফবমনম ট। ত্য়ব আিরা থামক পুয়ব। আিায়দ্র উত্তর,
পমিি আর দ্মেে ভারয়ত্ ফেয়ত্ হয়লই এই হুগলী নদ্ী পার হও।
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ফসেঁজমু ত্ – ত্াই ফত্া মবদ্যাসাগর ফসত্ু , মনয়বমদ্ত্া ফসত্ু , হাওড়া মব্রজ বা রবীে ফসত্ু , মবয়বকানন্দ মব্রজ। ত্য়ব দ্শ
মবশ বছর পয়র আরও মব্রজ লাগয়ব, ত্া বলয়ত্ পায়রা।
[ঘমড়য়ত্ দ্শটা বাজার শব্দ হয়ব। বযস্ত হয়ে মশবশম্ভু বলয়বন]

মশবশম্ভু – িাই গড, দ্শটা ফবয়জ ফগল! এবার উেয়ত্ হয়ব। ইজাজৎ মদ্মজয়ে ফসন সাব। অব চয়ল।
ফসেঁজমু ত্ – না। না। ঠিক আয়ছ আবার কয়ব আসয়বন কাকু? বলুন। কথা মদ্ন।
অমিত্ – ত্ু ই একটু থািমব ফসেঁজমু ত্? আো কাকু িায়বধল পাথয়রর ফগাডাউয়নর কায়ছ ফে কাস্টিয়সর কিয়িক্স
ফসখায়নই মক আপনায়দ্র –
মশবশম্ভু – এয়কবায়র ঠিক। ঢু য়কই ডানমদ্য়ক াস্টধ ব্লয়কর াস্টধ ফফ্ল্ায়রর ফ্ল্যাট ওোন।
অমিত্ – আমি মশওর ঐ কিয়িয়ক্স ফসৌিয আর চায়েেী থায়ক। ফসৌিযর বাবা আর চায়েেীর দ্াদ্াও কাস্টিয়সর
অম সার।
মশবশম্ভু – হয়ত্ পায়র। ইন রম্ কয়র চারজয়নই একমদ্ন চয়ল এয়সা। আয়লাচনাটা এমগয়ে ফনওো োয়ব।
অমিত্ – ফদ্ন ফলট ইট মব লাইক মদ্স। আজয়কর আয়লাচনা ওয়দ্র আমি ব্রী

কয়র আপনার সুমবয়র্িত্ আপনার

ওখায়ন চয়ল োব।
মশবশম্ভু – ডান্।
মত্রমদ্ব – বা িশাই বা! আমি বাদ্! এটা একটা সুমবচার হল!
[সবাই ফহয়স উেল। আবহসঙ্গীত্]

পবধ – মত্ন
[ কাস্টিস অম সার কিয়িক্স। ফসৌিয, চায়েেী বামড় ফথয়ক ফবমরয়ে কিয়িয়ক্সর িয়র্য দ্ােঁমড়য়ে।]

ফসৌিয – (মনচু স্বয়র) এক মিমনট। চায়েেী, অমিত্ ঠিক বয়লয়ছ ঠিকানা। ঐ ফদ্খ সযায়েল সায়হব। ডানমদ্য়ক
ত্াকা।
চায়েেী - (মনচু স্বয়র) অয়নক আয়গ ফদ্য়খমছ। অমিত্রা এয়ল একসায়থ ঢু কব। ফদ্খয়ত্ ফপয়েমছ বুেয়ত্ মদ্স না।
মশবশম্ভু – (একটু উেঁচু স্বয়র) এই ফে সযার এমদ্য়ক, আপনায়দ্র বলমছ। অমিত্রা এয়স ফগয়ছ। আপনারাও আসুন।
ফসৌিয – (একটু উেঁচু স্বয়র) আসমছ আিরা। (মনচু স্বয়র) একটা িু মপড অমিত্। আিায়দ্র বলল দ্ােঁড়ায়ত্, আর
মনয়জরা এয়স বয়স আয়ছ!
[একটু পটপমরবত্ধ য়নর আবহসঙ্গীত্]

মশবশম্ভু– আসুন, আসুন ফভত্য়র আসুন।
চায়েেী – ফসেঁজমু ত্ ফত্ারা বলমল দ্ােঁড়ায়ত্। আবার মনয়জরা এয়স বয়স আমছস!
অমিত্ – ফিাবাইয়ল কটা মিস কল আয়ছ ফদ্খ আয়গ।
মশবশম্ভু– আমি বমল। বযালকমন ফথয়ক ফদ্খলাি অমিত্রা দ্ুজন ফিাবাইয়লর করসত্ কয়রই োয়ে। আমিই ফডয়ক
মনলাি। ত্ারপর বযালকমনয়ত্ দ্ােঁড়ায়ত্ই - ফত্া ফত্ািায়দ্রও ফডয়ক মনলাি। মিোর? এবার ফহাক কলরব!
ফসৌিয – ত্াই বলুন। ফসমদ্ন ইউমনভামসধটিয়ত্ অমিত্ আপনায়দ্র পুয়রা আয়লাচনা মরকযামপচু য়লট কয়রয়ছ। আিরা
ত্ারপর ফথয়কই খুব এক্সাইয়টড বামকটার জনয।
চায়েেী – আমি বামড় ম য়র ফবৌমদ্য়ক বলমছলাি, ত্খন দ্াদ্াও বয়স মছল। সব শুয়ন দ্াদ্া বলল মক, বাব্বা সায়জধন্ট
সায়হব ফত্া খুব পড়ায়শানা করা ফলাক িয়ন হয়ে।
ফসেঁজমু ত্– আয়র বাবাও ফত্া এয়কবায়র িুগ্ধ। বয়ল, সারাজীবন ফক টযাক্স মদ্ল না, ত্াই খুেঁজলাি। কার কাছ ফথয়ক
আরও টযাক্স আদ্াে করা োে ফসই মন্দ আেঁটলাি। অথচ সানযাল সায়হব মনয়জর কাজ কয়রও ফকিন কত্
খবর রায়খন।
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[মশবশম্ভু দ্ুহায়ত্ িাথা টিয়প র্য়র বয়স আয়ছন ফদ্য়খ আমিত্]
অমিত্ – কাকু। িাথা টিয়প র্য়র বয়স আয়ছন ফকন! এমনমথাং রাং?
মশবশম্ভু– না, না, ফস রকি মকছু না। ফকবল ভাবমছ গরীয়বর চাকমরটা না চয়ল োে।
[সবাই একসায়থ বয়ল, ফকন কাকু ফকন?]

মশবশম্ভু– আিার বস্ েমদ্ বাবা-দ্াদ্ায়দ্র কাছ ফথয়ক বা ফহাক কলরবয়দ্র কায়ছ আিার এসব বক্তৃত্ার কথা
ফশায়নন ত্াহয়ল প্রীত্ না-ই হয়ত্ পায়রন –
[সবাই একসায়থ হই হই কয়র ওয়ে]

চায়েেী – আপনার বয়সর নািটা বলুন ফত্া। একবার শুমন নািটা। একটা ফডপুয়টশন মনয়ে োই সবাই!
মশবশম্ভু– (ফহয়স) না, না, ঠিক আয়ছ, ঠিক আয়ছ। ত্া ফত্ািরা পায়রা। (গলা উেঁচু কয়র) কাঞ্ছা চা মদ্য়ে ো।
ফসেঁজমু ত্– কাঞ্ছা! ফনপালী? ফনপালী িুমক্ত ফিাচধা?
মশবশম্ভু– িা ফনপালী, বাবা বাঙ্গালী। সাকুধ লার ফরয়লর কাজ ত্খন ফশয়ষর মদ্য়ক। একটা পুমলশ অপায়রশয়ন
দ্ুজয়নই িারা োে। ওর বাবা হাসপাত্ায়ল হাত্ র্য়র বলল, সযার দ্ুজনয়কই িারয়লন। কাঞ্ছায়ক ফক
ফদ্খয়ব? ফসই ফথয়ক কাঞ্ছা আিার কায়ছ। আিার কম্বাইে হযাে।
[সবাই চু প। কাঞ্ছা, চা আর পােঁপড় ভাজা ফরয়খ ফগল। ফকান সাংলাপ ফনই।]

মশবশম্ভু– আয়রকটা গুে আয়ছ কাঞ্ছার। মহ ইজ এ শাপধ শুটার। রাইয় ল এে মরভলবার ফবাথ। আমি বযবস্থা
কয়রমছ। (অস্ফু ট শব্দ ‘মরয়েমল, িাই গড’) চায়ের সায়থ টা এয়সয়ছ। এয়সা এগুয়লার সদ্গমত্ করা োক।
ফত্া আজ ওই সাকুধ লার ফরল বা ফরল মদ্য়েই সুরু ফহাক। ফকিন?
অমিত্ – এটা ঠিক ফে ফকান বড় শহয়র োত্াোয়ত্ ফরয়লর একটা খুব বড় ভূ মিকা থায়ক। ফকালকাত্াে ফকন
ভারয়ত্র সব বড় বড় শহয়রই আয়ছ।
ফসৌিয – ফকালকাত্াে ফলাকাল ফট্র্ন, সাকুধ লার ফট্র্ন, পাত্াল বা ফিয়ট্র্া ফরল, আপাত্ত্ এই মত্ন ফরয়লর িুখ ফদ্মখ।
মশবশম্ভু– আয়রক জনয়ক মকন্তু ভু য়লা না। ফস আিায়দ্র ফটরাি বা ট্র্াি। কাজধন সায়হয়বর স্বয়ের ট্র্াি একিাত্র
ফকালকাত্া শহয়রই চয়ল।
ফসৌিয – আিরা মবয়শষ মকছু ই জামননা এেঁনার মবষয়ে কাকু।
মশবশম্ভু– এেঁনার োত্রা সুরু ত্ার আোরশ মত্োত্তয়র। প্রথি ফঘাড়ায়ত্ টানা হত্ ট্র্াি। উমনশ শত্য়ক ইয়লমিক
ট্র্াি। মবগত্ শত্াব্দীর সত্তয়রর দ্শয়ক ট্র্াি ফকাোমন জাত্ীেকরে করা হে।
অমিত্ – শুয়নমছ েখন ফলাক সাংখযা বাড়ল অমভয়োগ উেল ট্র্াি ,অনযানয োনবাহয়নর গমত্ কমিয়ে ফদ্ে। রবীে
ফসত্ু ট্র্ায়ির ভার বইয়ত্ পারয়ছ না। বন্ধ কয়র ফদ্ওো হল মব্রয়জর ওপর মদ্য়ে ট্র্ায়ির োওো-আসা।
মশবশম্ভু– ঠিক। ফকালকাত্ার নানান রাস্তা ফিয়ট্র্া ফরয়লর কায়জর ,উড়াল পুল ,জনয নানান সিে ফকান না ফকান
ট্র্ায়ির রাস্তা বন্ধ কয়র ফদ্ওো হয়ত্ থায়ক। ফসই রাস্তাে ট্র্াি আর চলয়ত্ ফদ্ওো হে মন। টিি টিি কয়র
চলয়ছ। ট্র্াি ফকাোমনর বাস চালানর ফচিা স ল হে মন।
অমিত্ – এখন ফত্া ট্র্াি মডয়পার জমি মবমক্র করবার কাজ চলয়ছ। এই ফসমদ্ন টামলগঞ্জ ট্র্াি মডয়পা বন্ধ হয়ে ফগল।
চায়েেী – আো, ফকালকাত্াে হুগলী নদ্ীয়ত্ ফ রী জলপথ খুব উপকায়র আসয়ছ। ত্াই না?
মশবশম্ভু – ইয়েস িযাি। ফকালকাত্া আর হাওড়ায়ক েিজ শহর বলা হে। এই েিজ দ্ুটিয়ক ফ োরমল ঘাট, মপ্রয়ন্সপ
ঘাট, মশবপুর ঘাট, হাওড়া ঘাট, ফবলুড় ঘাট ইত্যামদ্য়ক লে সামভধ স মদ্য়ে েুক্ত কয়র ফকবল ফে রাস্তার
ওপর ফথয়ক অয়নক চাপ কিায়না মগয়েয়ছ ত্াই নে, দ্ূষয়ের মবচায়রও অয়নক লাভ হয়েয়ছ।
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অমিত্ – শুয়নমছ ফবয়লঘাটা-ফলক টাউন-ফকস্টপুর খাল মদ্য়ে জল পমরবহয়নর ফকান বযবস্থা করা োে মকনা
ফসটাও ভাবা হয়ে শুয়নমছ।
মশবশম্ভু – আিরা েমদ্ ফগাটা ভারয়ত্র শহয়রর োত্াোত্ বযবস্থার ছমবটা ফদ্মখ ত্াহয়ল ফদ্খব ফে সার্ারে
িানুয়ষর জনয োত্াোত্ বযবস্থায়ত্ প্রাে শত্করা নব্বই ভাগ পযায়সঞ্জার বাস বযবহার কয়রন।
ফসেঁজমু ত্ – ত্াই? ত্য়ব সব ফদ্য়শর সব িানুষ একটি বযাপায়র একিত্। োনবাহন বযবস্থার দ্াে দ্ামেত্ব ফস ফদ্য়শর
সরকায়রর।
মশবশম্ভু – হযােঁ ত্াই। কারে ভারয়ত্ ফবশীর ভাগ শহর এখয়না ফরল বযবস্থার সায়থ েুক্ত নে। য়ল বাস, মিমনবাস,
অয়টা মরক্সা, সাইয়কল মরক্সা, টযামক্সর ওপর োত্রীরা মনভধ রশীল। বড় বড় শহয়রর ফচহারাটা কাছাকামছ।
ফসৌিয – আিায়দ্র ইয়লকমট্র্য়কর বযবহার োনবাহয়ন বাড়ায়না উমচৎ। মসল ু য়েল পমরয়বশ নস্ট করয়ছ।
মশবশম্ভু – কলকাত্া ফিয়ট্র্া ১৯৮৪ সায়ল চালু হে। ফিয়ট্র্া ফরল এখন আয়ছ ফকালকাত্া, ফচন্নাই, মদ্মি, ফবঙ্গালুরু,
গুরুগ্রাি, িুম্বাই, জেপুর আর হােদ্রাবায়দ্।
ফসৌিয – মকন্তু শুয়নমছ নযাশনাল আরবান ট্র্ান্সয়পাটধ পমলমস অনুসায়র ফে ফে শহয়রর জনসাংখযা এক লয়ের ফবশী
এরকি পোশটি শহয়র ফিয়ট্র্া ফরল চালু হয়ব?
মশবশম্ভু – ঠিকই শুয়নছ। কাজ চলছে বা পরিকল্পনা স্তছি ককারচ, নবী মুম্বাই, ও আিও প্রায় কুরিএকুশটা শহছি।
অমিত্ – োই বলুন, ফিয়ট্র্া ফরল ইয়লকমট্র্য়ক চয়ল বয়ল পমরয়বশবান্ধব। অন্তত্

মসল ু য়েয়লর বযবহার ফথয়ক

বােঁয়চাো। ত্াই না?
ফসেঁজমু ত্ – ফক বােঁয়চাো, আর কত্টা বােঁয়চাো ফসটা ভাব দ্াদ্া। ইয়লকমট্র্য়ক চয়ল বলয়লই ফহাল না, ইয়লকমট্র্য়ক
চলয়ত্ ফগয়ল ফত্ার ফডমডয়কয়টড ইয়লকমট্র্মসটির বযবস্থা করয়ত্ হয়ব। ফসটা থািধাল না হাইয়ডল নামক
মনউমিোর এনামজধ হয়ব?
অমিত্ – ত্া ঠিক, ফসখায়নও বহু প্রশ্ন। একটা আযমন্ট-মনউমিোর এনামজধ লমব আয়ছ এবাং সঠিক কারয়নই আয়ছ।
আপমন মক বয়লন কাকু?
মশবশম্ভু – এই কারয়নই অপ্রচমলত্ শমক্তর কথা সবাইয়ক ভাবয়ত্ হয়ব বা হয়ে। ফকামচয়ত্ ফত্া ফগাটা এোরয়পাটধ
ফসৌরশমক্তয়ত্ এখন বলীোন শুনমছ।
ফসেঁজমু ত্ – ত্খন স্কু য়ল পমড়। দ্াদ্ায়দ্র সায়থ বহরিপুর ফগমছ। ওিা, ফদ্মখ ফটায়টা নায়ি এক র্রয়নর মরক্সা ফটা ফটা
কয়র শহয়র ঘুরয়ছ। িািার ফছয়ল, আিারই বয়েসী, বলল, হু হু বাবা িুমশধদ্াবাদ্ মডমস্ট্রয়ক্টর মগ ট টু দ্া
ফনশন। ওখায়নই নামক প্রথি তত্মর হয়ে পয়থ ফনয়িয়ছ।
মশবশম্ভু – ফটায়টা এখন প্রাে সব ফজলা শহয়র ফটা ফটা কয়র ঘুরয়ছ। ফকাথাও অয়টা বা ফকাথাও সাইয়কল মরক্সা
আবার ফকাথাও মিমন বায়সর সায়থ েগড়া কয়র চালায়ে। ফকালকাত্া শহয়র চালাবার এযাপ্রুভাল ফনই।
খুব পমলউশন কয়র বয়লও িয়ন হে না।
ফসৌিয – শটধ মডস্টযান্স কভার করয়ত্ এগুয়লা ফকালকাত্াে চালায়না োে না কাকু?
মশবশম্ভু – সাইয়কল মরক্সা আর অয়টা লমব বার্া ফদ্য়ব। আর ভাবার কথা োেঁয়দ্র ত্ােঁরা মক ভাবয়ছন ফসটাই আসল।
ত্য়ব ফকালকাত্া শহয়র চালাবার এযাপ্রুভাল ফনই এিন একজন আয়ছন। মত্মন খুব ফভায়র আয়সন আর
কাজ কয়রই পামলয়ে োন। ফদ্য়খছ ত্ায়র?
ফসৌিয – খুব ফভায়র আয়সন? না, ফদ্য়খমন ফত্া?
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মশবশম্ভু – গমড়োর মদ্য়ক একমদ্ন - োয়ক ফত্ািরা বল ছাপা-িারা মডউটি - ত্াই কয়র ফভারয়বলা ম রমছ।
গাঙ্গুমলবাগায়ন দ্ােঁমড়য়েমছ একটু চা খাব। ড্রাইভার সায়হব গাড়ী পাকধ কয়র চা আনয়ত্ মগয়েয়ছন। হোৎ
শুমন ভট্ ভট্, ভট্ ভট্। নত্ু ন শব্দ কায়ন লাগল।
ফসেঁজমু ত্ – কী ফসনমসটিভ কান ফর বাবা!
মশবশম্ভু – ফত্ািায়দ্রও ফহায়ত্া, েমদ্ কায়ন অয়হারাত্র ফিাবাইয়লর িাগ গুেঁয়জ না রাখয়ত্।
ফসেঁজমু ত্ – (একটু িুখ বােঁমকয়ে) ইস্, বয়লয়ছ আপনায়ক!
মশবশম্ভু – ফত্া ফদ্মখ পাহাড় প্রিান সবমজ ডাই করা মত্ন-চার জন িানুষসহ এক মবমচত্র ভযান। ফপছয়ন বসা
ফ াসধয়ক বললাি পাকয়ড়া আমভ। পাকয়ড় ো বুেলাি পোয়েত্, মিউমনমসপযামলটি, কয়পধায়রশন কায়রা
ফকানও লাইয়সয়ন্সর বালাই ফনই।
ফসেঁজমু ত্ – ত্ার িায়ন? চলয়ছ মকভায়ব?
মশবশম্ভু – জাস্ট সাইয়কল ভযায়ন একটা ফিাটর বাইয়কর এমঞ্জন লামগয়ে নত্ু ন বাজার, রাজপুর হাট ফথয়ক োদ্বপুর
বাজার অমব্দ োে। িযাটাডর বা হামত্ কয়র আনয়ল খরচ অয়নক ফবশী। ফনয়সমসটি ইজ দ্য িাদ্ার অ
ইনয়ভনশন, বুেয়ল িযাডাি?
[কাঞ্ছা এয়স দ্ােঁমড়য়েয়ছ। ত্ায়ক ফদ্য়খ মশবশম্ভু বলয়বন]

মশবশম্ভু – কাঞ্ছা, বামত্ জ্বালা। আর চা-টা ো ফদ্বার ফদ্। (আর সবাইয়ক বলয়ব) কাঞ্ছা ফনপালী িায়ের কায়ছ নামক
ফছাটয়বলায়ত্ ফিায়িা বানায়ত্ মশয়খয়ছ। ফত্ািায়দ্র জনয বামনয়েয়ছ। চলয়ব ফত্া?
ফসেঁজমু ত্ – চলয়ব িায়ন? কাকু আিায়দ্র মখচু মড়ও চয়ল, ফিায়িাও চয়ল। ফিায়দ্র সব চয়ল! ফিারা খুব ভায়লা কাকু!
চায়েেী – ত্ু ই ফিায়িার স্বে ফদ্খ ফসেঁজমু ত্, আপমন আিায়দ্র অটলমজর সিে ফে মবশাল ফরাড প্রয়জক্ট হয়েমছল
ফসটার কথা বলুন মিজ।
অমিত্ – কাকু আই কযান এক্সয়িন দ্যাট। শুড্ আই? থাঙ্কু ইউ কাকু। (খুব ত্াড়াত্ামড় বলয়ব) ফগায়েন
ফকাোমড্রলযাটারাল হাইওয়ে প্রাে ছহাজার মকয়লামিটার ছে ফলয়নর রাস্তা। কলকাত্া, মদ্মি, িুম্বাই,
ফচন্নাই ছাড়াও ফবঙ্গালুরু, জেপুর, পুয়ন, সুরাট, ও আরও কয়েকটি শহর এই হাইওয়ে প্রকয়ল্প েুক্ত।
মশবশম্ভু – ফ্রাঙ্কমল এয়ত্া মডয়টলয়স আমিও জানত্াি না। আসয়ল ফে ফকান শহয়রর োনবাহন বযবস্থাে ফদ্খা উমচৎ
বযবস্থা কত্টা পমরয়বশ বান্ধব এবাং কত্টা মনরাপদ্। এরপয়রই গমত্ ও বযে। কত্ দ্রুত্ গমত্য়ত্ গন্তয়বয
ফপৌেঁছুয়না োয়ব ও োত্রীয়ক বযেভার কী িাত্রায়ত্ বহন করয়ত্ হয়ব।
অমিত্ – আমি ফত্া জেপুয়র উয়ট টানা গরুর গামড় –
ফসেঁজমু ত্ – ত্ু ই কীয়র দ্াদ্া? হে গরুর গামড় নে উয়ট টানা গামড়!
[সবাই ফহয়স উেয়ব]

অমিত্ – (অপ্রস্তুত্ হয়ে) হযােঁ, হযােঁ ওই ফহাল আর মক!
মশবশম্ভু – িাস দ্ুই ফহাল িুম্বাই-আয়িদ্াবাদ্ রুয়ট ভারয়ত্ প্রথি সবচাইয়ত্ দ্রুত্গমত্ ফট্র্য়নর জনয কাজ শুরু
হয়েয়ছ। ফট্র্য়নর েীড হয়ব ঘণ্টাে ছশ পোশ মকয়লামিটার।
ফসেঁজমু ত্ – ঊয়র বাবা! ঘণ্টাে ছ-শ প-ো-শ মকয়লামিটার? একশ পোশ-ষায়টই বয়ল এখন মভরমি খামে –
মশবশম্ভু – ইয়েস িযাি ত্া খামে। ত্য়ব ফরাজ মশখমছ। এই ফট্র্ন পুয়ন-িুম্বাই ফসকশয়ন ফলানাভালা এবাং িুম্বাইআয়িদ্াবাদ্ ফসকশয়ন সুরাট, ভারুচ, ভয়দ্াদ্রা ফস্টশন েুক্ত করয়ব এবাং ভমবষযয়ত্ ফবঙ্গালুরু পেধন্ত োয়ব
বয়ল বলা হয়েয়ছ। ত্য়ব এরই িয়র্য পরপর ফবশ মকছু ফরল-দ্ুঘধটনা েয়থি উয়েয়গর কারে হয়ে
দ্ােঁমড়য়েয়ছ। ত্াই না? (চায়েেীয়ক মকছু বলয়ত্ উদ্গ্রীব ফদ্য়খ) ত্ু মি মকছু বলয়ব চায়েেী?
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চায়েেী – োত্াোত্ বযবস্থার উন্নমত্র জনয অবশযই অয়নক উয়দ্যাগ অয়নক মসটিয়ত্ ফনওো হয়ে। ফে না ফনয়ব
ফস মবপয়দ্ পড়য়ব। িুম্বাইর উত্তর-পমিি শহরত্লীর সায়থ দ্মেয়ের নমরিযান পয়েন্টয়ক ফোগ কয়রয়ছ
বাো-ওরমল সী মলঙ্ক ফরাড-মব্রজ। আয়গ ফে দ্ূরত্ব পার হয়ত্ এক ঘণ্টা লাগয়ত্া, ফসই দ্ূরত্ব পার হয়ে মবশ
ফথয়ক মত্মরশ মিমনয়ট। আট ফলয়নর এই রাস্তা িাচধ পুয়রাপুমর চালু। এটাও বড় শহয়রর োনবাহয়নর
উন্নমত্র একটা খুব বড় উয়দ্যাগ ত্া িানয়ত্ হয়ব। ত্াই না?
ফসেঁজমু ত্– অবশযই, অবশযই িাই মডোর ফফ্রে িানমছ। এবার এই গরি গরি ফিায়িাগুয়লার সৎকায়র উয়দ্যাগ
ফনওো োক।
[সবাই ফহয়স ওোর ির্য মদ্য়ে পয়বধর সিামপ্ত।]

পবধ – চার
[মবশ্বমবদ্যালয়ের সািয়নর ফসই রাস্তা, একটা শৃঙ্খলার পমরয়বশ। এরই িায়ে -]

ফসৌিয – অমিত্ বামড় ম রমব ফত্া? (রাস্তার মদ্য়ক ত্ামকয়ে) ফসই গযাঞ্জািটা ফনই, ত্াইনা ফর?
অমিত্ – হযােঁয়র। অয়নক মডমসমিে ট্র্যাম ক। পুমলশ, অম সার, সায়জধয়ন্ট মগজমগজ করয়ছ! ফকসটা মক?
ফসৌিয – িয়ন হে িমি-টমি োয়ব। এয়ত্া পুমলশ! খুব ওজনদ্ার ফকউ োয়ব হেত্।
ফসৌিয –হয়ব ফকউ ফকউয়কটা। ওই ফে ফত্ার ফসই মবপুল গায়েন। একার্ায়র পুমলশ আর ডাক্তার। ফসমদ্ন কী
কনম য়ডন্টমল মবয়ন পেসাে ওষুর্ আনায়লা বল!
অমিত্ – ত্া ঠিক। ফকালকাত্া পুমলশ ভার ফনবার পর ফথয়ক নামক এখায়ন ট্র্যাম ক িযায়নজয়িয়ন্টর উন্নমত্ হয়েয়ছ
সযায়ররা বয়লন।
ফসৌিয – পুরয়না কথা ফটয়নই বলব, শহয়রর, ফেশামল ফিয়ট্র্াপমলটান মসটির োত্াোত্ বযবস্থার উন্নমত্ মডিাে
কয়র উন্নত্ ট্র্যাম ক িযায়নজয়িন্ট। ঠিক মকনা বল?
অমিত্ – ট্র্ু, একবায়র ঠিক। একটু দ্ােঁড়াই। ফসেঁজমু ত্ আসয়ছ বলল। একসায়থ ম রয়ব।
ফসৌিয – ফকন একা ফেয়ত্ পারয়ব না? ফস্ট্রঞ্জ!
অমিত্ – নায়র, ফসমদ্য়নর পর এখয়না ফকিন ফেন ট্র্িাটাইজড! িা বয়লয়ছ আিার, ফত্ার বা চায়েেীর সায়থ ফেন
োত্াোত্ কয়র।
ফসৌিয – মরয়েমল? ভায়লা কথা, ত্ু ই ফসমদ্ন ফসমিনায়র মছমল? িায়ের চড়নদ্ার হয়ে আিায়ক ফজযেু র ওখায়ন
বর্ধিায়ন ফেয়ত্ই ফহাল। িায়ক েত্ বমল আিার িাস আয়ছ, ত্ত্ বয়ল একমদ্ন িাস না করয়ল –
অমিত্ – নায়র, আিার ওোকধ শপ মছল। কাটায়ত্ পামরমন। আর উদ্দালকদ্া েখন বলয়লন পুমলশ ফথয়ক মডমস
ট্র্যাম ক আর মডমস সাউথ আসয়বন ত্খনই উৎসাহ চটয়ক ফগল।
ফসৌিয – চায়েেী উদ্দালকদ্ার হায়ত্ সানযাল কাকুর নাি মলয়খ মদ্য়ে এয়লা ত্াও?
[ফসেঁজমু ত্ এবাং চায়েেী এল হােঁপায়ত্ হােঁপায়ত্]

চায়েেী –(হােঁপায়ত্ হােঁপায়ত্) ও চয়ল ফগয়ছ? ফত্ায়দ্র ফদ্য়খয়ছ?
ফসেঁজমু ত্ – ফত্ারা এয়স ফগমছস দ্াদ্া! ওয়র বাবা এত্ পুমলশ ফকন ফর?
ফসৌিয – শুনলাি ফত্ায়ক আর অমিত্য়ক র্য়র মনয়ে োয়ব। ফশষবায়রর িয়ত্া আিায়দ্র সবার জনয চা বল।
ফসেঁজমু ত্ – ইমি, আিার বয়েই ফগয়ছ ফত্ায়দ্র চা খাওোয়ত্। জামনস ফত্া চায়েেী ফসমিনায়র মগয়েমছল।
অমিত্ – আমকধ য়টকচায়রর নবনীত্া িযাডাি নামক ফিয়ট্র্াপমলটান মসটির ট্র্যাম ক ইিপ্রুভয়িয়ন্টর ওপর দ্ারুন
বয়লয়ছন। দ্ুই মডমস শুয়ন নামক ফ লাট।
চায়েেী –(খামনকটা আত্মিগ্ন) সায়জধন্ট সানযালও এয়সমছয়লন। না, োে মন এখয়না। আজ আসয়ব বয়লমছল।
ফসৌিয –চায়েেী ওভায়ব কথা বলমছস ফকন? ভূ য়ত্ ফপয়েয়ছ নামকয়র? ফক োে মন, ফক আসয়ব?
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চায়েেী –সায়জধন্ট সানযাল আজ গভনধয়রর এস্কটধ পাইলট।
ফসৌিয – ফস ত্ু ই জানমল মক কয়র? ফত্ায়ক বয়লয়ছন কাকু?
চায়েেী – (শান্তভাব বজাে ফরয়খ) আমি জামন। ট্র্যাম ক ফথয়ক ট্র্ান্স ারড। রাজভবয়ন ফপায়স্টড এখন।
[দ্ূয়র পুমলশ এস্কটধ পাইলয়টর হুটার ফশানা োয়ব এবাং বাড়য়ব ও মিমলয়ে োয়ব। অমিত্রা কাকু কাকু বয়ল ডাকয়ব। উত্তর
পায়ব না]

ফসৌিয – ো বাব্বা, কাকু আিায়দ্র ফদ্খয়ত্ই ফপয়লন না!
অমিত্ – (খুব গম্ভীর হয়ে) একমিমনট, একমিমনট। ফত্ারা সব একটু কু চু প কর। আিায়র একটা অঙ্ক ফিলাবার ফদ্
ফর অবসর।
ফসেঁজমু ত্ – ইয়ে সব ফকো ফহা রহা হযাে? আিার দ্াদ্াটা ফশয়ষর কমবত্ার ওমিট ফর হয়ে ফগয়ছ িয়ন হয়ে।
[দ্ূয়র দ্িকয়লর গাড়ীর ঘন্টা ফশানা োয়ব]

অমিত্ – (খুব গম্ভীর হয়ে) চায়েেী ফত্ার হাইট কত্? ফত্ারা ফত্া লামহড়ী। ত্াই না?
চায়েেী – (শান্তভাব বজাে ফরয়খ) পােঁচ ম ট ছে ইমে। আমি চায়েেী লামহড়ী। ফকন?
অমিত্ – (একটু উেঁচু গলাে) হয়ত্ই হয়ব। সানযাল ওমদ্য়ক, এমদ্য়ক লামহড়ী। আবার এমদ্য়ক পােঁচ ম ট ছে ইমে।
ওমদ্য়ক হাইট মসক্স ম ট টু ইয়েস্। আহা ফর, আহা ফর, ফিড

র ইচ আদ্ার। এয়সয়ছ ভরসা এয়সয়ছ,

হুলুরব কয়রা বন্ধুরা।
[ফসৌিয, ফসেঁজমু ত্ - ফস কীয়র চায়েেী, ওয়র বাবা একী শুমন। সব শব্দ ডু মবয়ে দ্িকয়লর গাড়ীর ঘন্টা বাজায়ত্ বাজায়ত্ চয়ল োয়ব।]

সিামপ্ত
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