বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক – অবিৰাম বিকাশৰ …
Episode 41
মানুিৰ সেৱাত োগৰীয় পবৰৱৱশতন্ত্ৰ
জ্ঞাণশ্ৰী ভট্টাচাৰ্য্য
পটভূবম – েুন্দৰিন, পবিিংগ
(মূল ললখনীৰ পৰা তথ্য আৰু আভাস ললাৱা হৈছে)
চবৰত্ৰেমূি –
১. তৰাবি – ৮-১০ িছৰীয়া সছাৱািী, মাছমৰীয়া পবৰয়ািৰ
২. অবভজ্ঞান – ১৪-১৫ িছৰীয়া ি’ৰা, তৰাবিৰ দাদাক
৩. বদিীপ – তৰাবিৰ সদউতাক, মাছমৰীয়া আৰু দিপবত
৪. মঞ্জুিা – েুন্দৰিনএৱিকাৰ প্ৰবশক্ষণ প্ৰাপ্ত গৱৱষক
৫. ৰথীন – েুন্দৰিন এৱিকাৰ প্ৰবশক্ষণ প্ৰাপ্ত গৱৱষক
(োগৰৰ পাৰ। শান্ত সেৌময আনন্দদায়ক েংগীত, িাংিা সিাকগীতৰ শুৰ)
তৰাবি আৰু অবভজ্ঞান (বচঞঁবৰ বচঞঁবৰ) – মঞ্জুিা িাইৱদউ, ৰথীন দাদা! এয়া, এইফাৱি,
আবম ইয়াৱত আৱছাঁ, আিক, আিকনা!!
মঞ্জুিা – আৰু ৰথীন (পুৱাৰ জবগং েমাপ্ত কবৰৱছ, অকণমান সিঁফাই সিঁফাই) – তৰাবি!
অবভজ্ঞান! সকৱন আছা বদিীদা! ভাি নিয়!
বদিীপ – প্ৰভুৰ কৃপাত ভাৱিই অ’ মঞ্জুিা! ৰথীন!! খিৰ সকৱন?
ৰথীন – ভাৱিই। িাি! আবজ সদৱখান তৰাবি ভবিও ইয়ালি আবিৱছ। তৰাবি, তুবম আবজ
আমাৰ িগত েমুদ্ৰলি ওিািা সনবক?

বদিীপ – িয়। আবজ তৰাবিৰ দিিছৰীয়া ওপজাবদন। মই তাইক কথা বদবছৱিা সৰ্য অষ্টম
দি িছৰীয়া ওপজাবদনত তৰাবিক েমুদ্ৰ মাছ মৰা নাৱত লি ৰ্যাম। তাই আমাৰ িগত
গ’সি সকাৱনাঅেুবিধা নাই, নিয়ৱন ৰথীন? বক সকাৱা মঞ্জুিা।
মঞ্জুিা- ( আনৱন্দৱৰ) – বক অেুবিধা? সকাৱনা অেুবিধা নাই! শুভ জন্মবদন তৰাবি! আবজ
তৰাবিক আমাৰ মাজত পাই আবম িৰ ভাি পইৱছা! আিা তৰাবি!!
ৰথীন – িয়! িয়!! শুভ জন্মবদন তৰাবি! সতৱনি’সি ি’িা! আবজৰ এই শুভ বদনৱটা েমুদ্ৰ
ৰ্যাত্ৰাৱৰই আৰম্ভ কৱৰাঁ, আিা, েকৱিাৱৱ আিা!!
তৰাবি আৰু অবভজ্ঞান – িাাঃ িাাঃ … বক মজা! সি েমুদ্ৰ সতামাক নমস্কাৰ কৱৰা।
(নাওঁ সেিাৰ শব্দ, োগৰৰ স ৌৰ শব্দ, েকৱিাৱৱ নাৱঁত উবথৱছ, মটৰ ইবঞ্জনৰ শব্দ,
োগৰৰ স ৌৱৱ নাৱঁত খুবন্দৱাৰ শব্দ)
মঞ্জুিা – িাাঃ বক সৰ্য ধুবনয়া এই েমুদ্ৰ! ৰ্যবদ মই মাছ ি’সিাৱিঁৱতন, মই েকৱিা েময়ৱত
োগৰৱতই োঁতুবৰ থাবকি পাবৰৱিাঁৱিঁৱতন। আবমৱনা মাবটতৱি বকয় থাৱকাঁ? বকয়ৱনা আবম
েমুদ্ৰত থাবকি সনাৱাৱৰাঁ?
(েকৱিাৱৱ িাৱিঁ)
ৰথীন – আচিৱত তৰাবি, তুবম জানাৱন পৃবথৱীৰ েকৱিা প্ৰাণীৱৰ উৎে লিৱছ েমুদ্ৰ? িক্ষ
বনৰ্যুত িছৰৰ আৱগৱয় পৃবথৱীত অকি োমুবদ্ৰক প্ৰাণীবিিাকৰ পৰাই আবজৰ পৃবথৱীৰ
মানুি, পশু – পক্ষী েকৱিা উদ্ভৱ লিৱছ।
তৰাবি – বক? সকৱনলক? সেই োমুবদ্ৰক প্ৰাণীবিিাক বক আবছি িাৰু? োধুত শুনা
মৎেযকনযা সনবক?

ৰথীন – নিয়। বকন্তু ইও এক অবত আৱমাদজনক োধু সকাৱাৰ দৱৰই… (েংগীত)। প্ৰায়
৩ বনৰ্যুত িছৰৰ আগৰ ঘটনা। আমাৰ পৃবথৱী সতবতয়া বনৱচই কম িয়েীয়া, আবজৰ আমাৰ
এই পৃবথৱীৰ লেৱত তাৰ সকাৱনা বমি নাই। স্থিভাগ আবছি অবতশয় উষ্ণাৰু িায়ুমণ্ডিত
অবিৱজনৰ অভাৱ আবছি। সেই আবদম পৃবথৱীত সকাৱনা উবদ্ভদ িা প্ৰাণীৰ অবিত্ব নাবছি।
েমুদ্ৰৰ পবৰমণ্ডৱিই আবছি একমাত্ৰ পবৰমণ্ডি বৰ্যৱয় জীৱজগত িাে কবৰি পৰা চৰ্ত্্ৱিাৰ
পূৰণ কবৰবছি। সেৱয়ি, েমুদ্ৰ আবছি েকৱিা প্ৰাণৰ প্ৰথম মাতৃ।
মঞ্জুিা- েঁচালকৱয় অতুিণীয়।
তৰাবি – তাৰ বপছত বক ি’ি, মঞ্জুিা িাইৱদউ? োমুবদ্ৰক প্ৰাণীৱয় েমুদ্ৰত থাবকিলি বকয়
এবৰ বদৱি িাৰু?
মঞ্জুিা – আৰু বকছু েময় পাৰ ি’ি। আনুমাবনক ৪০০ িক্ষ িছৰ আৱগৱয়, স্থিভাগত
পবৰৱত্নৰ ফিত ইয়াত বকছু পবৰমাৱণ জীৱজন্তুৰ িাে আৰম্ভ ি’ি। সেই েময়ত
িায়ুমণ্ডিত েবেক পবৰমাণৰ অবিৱজন সপাৱা লগবছি।। ফিত খাদযিস্তুও সপাৱা লগবছি।
সেৱয় বকছুমান োমুবদ্ৰক প্ৰাণীৱয় ক্ৰমান্বৱয় সিবছ েময়ৰ িাৱি স্থিভাগত থাবকিলি আৰম্ভ
কবৰবছি।
তৰাবি – মঞ্জুিা িাইৱদউ, স্থিভাগত প্ৰাণীৱয় িাে কবৰি পৰা অৱস্থা সকৱনদৱৰ েৃবষ্ট
ি’ি? িায়ুমণ্ডিৰ অবিৱজন আৰু প্ৰাণীৰ খাদয ক’ৰ পৰা আবিৱি িাৰু?
মঞ্জুিা – তুবম েবেক বচন্তাই কবৰছা তৰাবি! সেই েময়ত েমুদ্ৰৰ ভূবমকা আবছি বিশাি!
অবত েৰু আকাৰৰ, চকুৱৰ মবণি সনাৱাৰা উবদ্ভদ আৰু জীৱজগৱতৱৰ পূণ্ আবছি আবদম
েমূদ্ৰৰ পৃষ্ঠভাগ। এই উবদ্ভদ আৰু জীৱেমূি সকৱি উচ্চ ক্ষমতােম্পন্ন অণুিীক্ষৱণৱৰৱি
চাি পৰা ধৰণৰ আবছি।

অবভজ্ঞান আৰু তৰাবি – অ’ িয় সনবক?
অবভজ্ঞান – তাৰমাৱন এই জীৱজগত আবছি আমাৰ সচৌপাৱশ থকা আৰু আমাৰ ছািৰ
উপবৰভাগত থকা েৰু েৰু প্ৰাণীৰ বনবচনা বৰ্যৱিাৰ আবম খািী চকুৱৰ সদখা নাপাওঁ।
ৰথীন – িয়, বেৱকই লকছা অবভজ্ঞান! এই োমুবদ্ৰক উবদ্ভদৱিাৰ োমুবদ্ৰক স ৌত উবট
ফুবৰবছি আৰু োৱিাকেংৱেষণ কবৰবছি। োৱিাকেংৱেষণ বক সতামাৱিাৱক জানাৱন
িাৰু?
অবভজ্ঞান – িয়, আবম বিদযািয়ত বশবকৱছাঁ। োৱিাকেংৱেষণ প্ৰবক্ৰয়াত উবদ্ভৱদ পানী,
েূৰ্য্যৰবি আৰু িায়ুমণ্ডিৰ পৰা কাি্ন-ডাই-অিাইড িযৱিাৰ কবৰ শবি উৎপাদন কৱৰ।
এই প্ৰবক্ৰয়াত অবিৱজন উৎপন্ন িয় আৰু উবদ্ভৱদ এই অবিৱজন িায়ুমণ্ডিত এবৰ বদৱয়।
ৰথীন – চািাচ অবভজ্ঞান! সতামাৱিাৱক এবতয়া িুবজ পািা সৰ্য, আবদম োমুবদ্ৰক
উবদ্ভদজগৱত োৱিাকেংৱেষণ প্ৰবক্ৰয়াৰ েিায়ত পৃবথৱীৰ িায়ুমণ্ডিত অবিৱজন সগছ এবৰ
বদবছি। ফিস্বৰুৱপ, পৃবথৱীৰ স্থিভাগ িাৱি িাৱি জীৱৰ িাৱি উপৱৰ্যাগী লি উবেিলি
আৰম্ভ কবৰবছি। আবজও েমুদ্ৰ পৃষ্ঠত এই োমুবদ্ৰক উবদ্ভদ জগৱত পৃবথৱীৰ আধা
োৱিাকেংৱেষণ প্ৰবক্ৰয়া েম্পন্ন কৱৰ।
অবভজ্ঞান – ৰথীনদাদা! বিদযািয়ত আবম ডাইন’ছৰৰ বিষৱয় পবিৱছাঁ। এই ডাইন’ছৰ
বিিাক েমুদ্ৰৰ পৰাই উবে আবিবছি সনবক?
ৰথীন – আবজ আমাৰ গল্পৱটা আগিিাই বন থাবকৱি িুবজ পািা োমুবদ্ৰক প্ৰাণীবিিাকৰ
বকছুমান আবছি চতুষ্পদী আৰু উভজীৱী।
তৰাবি – উভজীৱী বক িাৰু?

ৰথীন – উ – ভ – জী – ৱী! মাৱন এই প্ৰাণীবিৱধ জিভাগৱৰা িাে কবৰি পাৱৰ আৰু
স্থিভাগৱতা সকাৱনা অেুবিধা সনাৱিাৱালক থাবকি পাৱৰ। বেিঁৱত িাৱি িাৱি জিভাগত
কম েময় আৰু স্থিভাগত সিবছ েময় কৱটাৱা আৰম্ভ কবৰৱি। ইভজীৱী প্ৰাণীবিিাক
আবছি বিবভন্ন প্ৰকাৰৰ। বকছুমান আবছৱি ঘঁবৰয়ািৰ বনবচনা, আন বকছুমানৰ োমঞ্জেয
আবছি সজেী, ঈি আৰু বিবভন্ন েৰীেৃপৰ লেৱত।
তৰািী – তাৰমাৱন বেঁিত আবজৰ মআছৰ বনবছনা বকন্তু বেঁিতৰ ভবৰ আবছি?
মঞ্জুিা – িয় সতৱনকুৱাই! এই চতুষ্প্দী প্ৰাণীবিিাৱক জিভাগৰ িাবিৰলি আবি
স্থিভাগৱতই িাে কৰা আৰম্ভ কবৰৱি। বেঁিতৰ শৰীৰৱটাৱৰা ভাৱিবখবন বিৱত্ন ি’ি আৰু
ইয়াৰ ফিত বেঁিৱত বিবভন্ন জিিায়ু আৰু ভূখণ্ড আৰু খাদযাভযােৰ লেৱত বমিাই চবিি
পৰা ি’ি। সৰ্যৱন বকছুমান প্ৰাণীৱয় উবৰি পৰা ি’ি, বকছুমানৰ সদিত টান সখািাৰ গেন
ি’ি আৰু বকছুমান প্ৰাণী বিশাি সদিৰ ি’ি, সৰ্যৱন ডাইন’ছৰ।
অবভজ্ঞান – (িাঁবি) তাৰমাৱন ডাইন’ছৰবিিাৱক অবতৱভাজনৰ ফিত শকত লি লগবছি!!
মঞ্জুিা – (িাঁবি) সেইৱটা বেক কাৰণ নিয়। সেই েময়ত পৃবথৱীৰ উষ্ণতা আৰু
ডাইন’ছৰবিিাকৰ শাবৰৰীক উষ্ণতাও ইয়াৰ কাৰৱণ দায়ী। বৰ্যৱয় নিওক, আজৰ পৃবথৱীৰ
েকৱিা প্ৰাণীৰ বিৱত্ন লিৱছ এক একক োমুবদ্ৰক পূি্পুৰুষৰ পৰা। আৰু অকি সেৱয়
নিয়, েকৱিা জিজ আৰু স্থিজ প্ৰাণী আৰু উবদ্ভদকূি বিৱবত্ত লি আৱছ, ফিস্বৰুৱপ,
পৃবথৱী আৰু পৃবথৱীিােী েকৱিাৱৱই আজৰ পৰা িক্ষয বনৰ্যুত িছৰৰ বপছত েম্পূণ্
সিৱিগ ি’িলগ।
তৰাবি – আহ্, ৰ্যবদ আবম ভবৱষযতৰ এই েকৱিাৱিাৰ বিৱবত্ত অৱস্থাৰ ৰূপ সদখা
পাৱিাঁৱিৱতন!!

ৰথীন – তৰাবি, অবভজ্ঞান! সতামাৱিাৱক এবতয়াও ভবৱষযৎ দশ্ন কবৰি পাৰা। োগৰৰ
পাৰত ঘূবৰ ফুৰা সকঁৱকাৰা বিিাক লিৱছ ক্ৰম বিৱত্ন প্ৰবক্ৰয়াৰ উৎকৃষ্ট উদািৰণ।
তৰাবি আৰু অবভজ্ঞান – মাৱন?
ৰথীন – আাচিৱত এই সকঁৱকাৰা জাতীয় প্ৰাণীবিিাক এেময়ত েমুদ্ৰৱতই িাে কবৰবছি,
বকন্তু িত্মান বেিঁত স্থিভাগৰ িাবেন্দা। বকন্তু বেঁিৱত বনয়মীয়া ৰূপত োগৰলি ৰ্যায়,
কাৰণ লদনবন্দন বনমখ গ্ৰিণ আৰু শ্বাে প্ৰশ্বােৰ স্বাভাবৱকতা ৰক্ষা কৰাৰ িাৱি বেঁিত
েমুদ্ৰৰ ওপৰত বনবভ্ৰশীি।
মঞ্জুিা – মই এৱনধৰণৰ সকঁৱকাৰা সদখা পাইৱছাঁ, বৰ্যবিিাৱক প্ৰবতবদৱন এিাৰলক অথিা
২-৩ বদনত এৱকািাৰলক েমুদ্ৰ ভ্ৰমন কৱৰ!
ৰথীন – িাাঃ িাাঃ!! সকাৱন জাৱন, িয়ৱতািা এবদন এই সকঁৱকাৰাবিিাক পূণ্ভাৱৱ স্থিজ
প্ৰাণী লি পবৰি আৰু োগৰৰ িাবিত সকৱি ছুটী উপৱভাগ কবৰিলিৱি আবিি, বক সকাৱা,
িাাঃ িাাঃ!!
(েকৱিাৱৱ েমস্বৱৰ িাঁৱি)
মঞ্জুিা – ৰ্যবদৱি োমুবদ্ৰক প্ৰাণীৰ এইভাৱৱ বিৱত্ন লি আৱছ, সতৱনি’সি, েমুদ্ৰৰ
পানীবখবন ঘুকুৱাই সপিাি পাবৰৱচান? মাবটভাগত ইমান সিবছ ভীৰ! ৰ্যবদৱি েমুদ্ৰ শুকুৱাই
সপৱিাৱা ৰ্যায়, সতৱন্ত আবম েকৱিাৱৱ িহুত োই পাম নিয়ৱন?
ৰথীন – ভাবিিগীয়া কথা, মঞ্জুিা! পৃবথৱীৰ ৮০% লিৱছ জিভাগ আৰু এই ৮০%
জিভাগৰ িাৱিই িাকী ২০% স্থিভাগত আবম িাবচ িবত্ থাবকি পাবৰৱছা।

বদিীপ – ৰথীন। মই বকন্তু িুবজি পৰা নাই! মই জনাত সকৱি মাছমৰীয়া েকি বৰ্যৱয়
উপকূি অঞ্চিত িাে কৱৰ সতওঁৱিাকৰ জীৱন জীবৱকা েমুদ্ৰৰ ওপৰত বনভ্শ্ীি। েমুদ্ৰ
আৰু ইয়াৰ উপকূি অঞ্চিকলি কাৰৱনা আৰু মূৰ কাৱমাৰবণ আৱছৱি?
ৰথীন –িয়, আপুবন বেক কথাৱক লকৱছ, দাদা। খুি কম মানুৱিইৱি েমুদ্ৰৰ প্ৰৱয়াজনীয়তা
উপিবি কৱৰ। বকন্তু প্ৰকৃত েতয লিৱছ সৰ্য প্ৰবত সটাপাি পানী সৰ্য আবম গ্ৰিণ কৱৰাঁ আৰু
প্ৰবতৱটা শ্বাে – প্ৰশ্বাে ৰ্যাৰ জবৰয়ৱত আবম জীয়াই থাৱকাঁ, ইয়াৰ মূি আধাৰ লিৱছ েমুদ্ৰ।
পৃবথৱীৰ জিিায়ুও িহু পবৰমাৱণ েমুদ্ৰৰ ওপৰৱতই বনভ্ৰ কৱৰ। েমুদ্ৰই েূৰ্য্যৰ পৰা
ভাৱিবখবন অবতৱিগুনী ৰবি সশাষণ কৱৰ িাৱিৱি আমাৰ পৃবথৱীখন িােৱৰ্যাগয লি আৱছ।
বদিীপ – প্ৰিাি উপতযকা, েুন্দৰিন িা সমংগ্ৰ’ভ আৰু লশিকূিৰ বিষৱয় সকাৱাৱচান?
সমাৰ সিাৱধৱৰ, বৰ্যমাৱনই আবম এই বিিাকক নষ্ট কৱৰাঁ, বেমাৱনই আমাৰ জিিায়ু দূবষত
িয় আৰু ফিস্বৰূৱপ ধুমুিা আৰু জিিায়ুৰ তাৰতময সিবছ িয়।
মঞ্জুিা – িয়, আপুবন বেৱকই লকৱছ দাদা! েমুদ্ৰৰ উপকূি আৰু উপকূিৱত্ী অংশই
দুৱৰ্য্াগপূণ্ আিিাওৱাৰ পৰা পৃবথৱীক ৰক্ষা কৱৰ। কাবি সমাৰ এগৰাকী িন্ধুৰ লেৱত আবম
এই কথাৱটাৱৱই আৱিাচনা কবৰবছৱিাঁ। সেই িন্ধুৱভ ওবিশাত ১৯৯৯ চনত সিাৱা
অবতঘূণী্ ৰ বিষৱয় অধযয়ন কবৰ আৱছ। িাৰু আৱপানাৰ সেই অবতঘূন্ীৰ কথা মনত
আৱছৱন?
বদিীপ – িয়, খুি ভািদৱৰ মনত আৱছ। সেই ঘূণ্ীৰ েময়ত ইয়াৱত েুন্দৰিনৱতা অবত
সিৱগৱৰ িতাি িবিবছি আৰু অবতিৃবষ্ট লিবছি। গ্ৰামিােী েকৱিাৱৱ বমশন স্কুিত আশ্ৰয়
লিবছি। ভাি লিবছি ঘৰৱিাৰ ভাবি আমাৰ পূৰৱত পবৰি।
মঞ্জুিা – িয়! মই সেই অবতঘূণ্ীৰ কথাৱয় লকৱছাঁ। ওবিশাত এই অবতঘূণ্ীৰ ফিত বিিৰ
ক্ষয় ক্ষবত লিবছি। সমাৰ িন্ধু আৰু তাইৰ দৱি অধযয়নৰ ফিত এই বেদ্ধান্তলি উপনীত
লিৱছ সৰ্য, উপকূিৱত্ী গাওঁ এৱিকাত ৰ্য’ত েুন্দৰীিনৰ আবধকয নাই, সেই গাওঁ বিিাকত

অবতঘূণী্ ৰ ফিত সিাৱা মৃতুয সিবছ লিৱছ। বৰ্যবিিাক গাওঁ উপকূিৱত্ী আৰু বৰ্যৱিাৰত
েুন্দৰিনৰ আবধকয আবছি, সেইবিিাকত ক্ষয়ক্ষবত আৰু মৃতুযৰ পবৰমাণ কম আবছি।
বদিীপ – মঞ্জুিা, সতামাৰ িন্ধুৰ অধযয়নৰ ফিত আবম উপকূিৱত্ী িাবেন্দাই ৰ্যুৱগ ৰ্যুৱগ
মাবন অিা কথাৱটাৱকই পুনৰ প্ৰমাণ কবৰৱি। েমুদ্ৰ আৰু ইয়াৰ উপকূিৱত্ী এৱিকাই
আমাক েকৱিা বদশৰ পৰা েুৰক্ষা প্ৰদান কৱৰ, ৰ্যাৰ প্ৰবতদান আবম সকবতয়াও বদি
সনাৱাৱৰাঁ।
মঞ্জুিা – বদিীপ দা! আবজ সমাৰ মাৱয়
ত িৰ ধুনীয়া এটা কথা পবেয়াইৱছাঃ েমুদ্ৰই
হৃদয়ক মন্থন কৱৰ, কল্পনাক উজ্জীবৱত কৱৰ আৰু আত্মা িা মনলি অেীম আনন্দ
কবিয়াই আৱন।
ৰথীন – েচাঁ কথা! েমুদ্ৰই বনিয়ভাৱৱ উজ্জীবৱত কৱৰ। আৰু ই লিৱছ বিবভন্ন েভযতা
আৰু সদশৰ িুৰঞ্জীৰ অনযতম অংগ।
মঞ্জুিা – েচাঁ ... আমাৰ ভাৰতিষ্ লিৱছ ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদািৰণ। িৱগাপোগৰ, ভাৰত
মিাোগৰ আৰু আৰিয োগৱৰ আমাৰ লিৱদবশক েম্পক্, ৰ্যাত্ৰা আৰু িাবণজয েকৱিা
বিষয়ৱত গুৰুত্বপূণ্ ভূবমকা গ্ৰিণ কৱৰ।
বদিীপ- আৰু েমুদ্ৰভাৱগ আমাৰ ভাৰতীয় উপমিাৱদশৱকা স্বাভাবৱক েুৰক্ষা প্ৰদান কবৰ
আবিৱছ।
ৰথীন – িয়, এই েমূদ্ৰ ভাগ ভাৰতীয় উপমিাৱদশৰ িাৱি অবতশয় গুৰুত্বপূণ্। আমাৰ ৩৬
সকৌবট মানুি উপকূিৱত্ী এৱিকাত িেিাে কৱৰ। আবম লিৱছাঁ পৃবথৱীৰ ৭ম িৃিৎ
মাছমৰীয়া সগাষ্ঠীৰ সদশ। িাখ িাখ মাছমৰীয়াৰ উপৰীও েমুদ্ৰৰ লেৱত জবিত বিবভন্ন
উৱদযাগত িহুৱতা মানুি বনৱয়াবজত লি আৱছ।

বদিীপ – িন্দৰ, জািাজ আৰু োমুবদ্ৰক খাদয প্ৰস্তুত কৰা উৱদযাগৰ িাবিৱৰ আৰু বক বক
উৱদযাগ আৱছ?
ৰথীন – পৰ্য্যটন, সিাৱতি িযৱোয়, শবি, গৱৱষণা... অ’ আৰু অবভৰ্যাবন্ত্ৰক বিদযা, তীখা
আৰু তিা আবদ। এই েকৱিা উৱদযাগ েমুদ্ৰৰ লেৱত জবিত। েমুদ্ৰৰ পবৰৱৱশ ধ্বংে
আৰু প্ৰদূষণৰ মূি কাৰণ বিচাৱপ সতি আৰু প্ৰাকৃবতক সগছৱকা দায়ী কৰা িয়। বকন্তু
েমুদ্ৰৰ গভীৰত থকা জীৱাি বিিাকৰ উপবস্থবতৰ কাৰৱণই আমাৰ পৃবথৱীত জীৱন ৰ্যাপন
েম্ভৱ লিৱছ।
মঞ্জুিা – োমুবদ্ৰক প্ৰৱাি আৰু প্ৰাণী েমূিৰ পৰা আমাৰ ভাৱিমান প্ৰোধন োমগ্ৰী
উৎপাবদত িয়। ঔষধ োমগ্ৰী, উদািৰণ স্বৰূৱপ, ৰ্যক্ষ্মা আৰু এইডচ িা HIV ৰ ঔষৱধা
েমুদ্ৰৰ পৰাই প্ৰস্তুত িয়।
বদিীপ – আৰু বনমখকণ নি’সি সদৱখান সপটলি ভাৱতই নাৰ্যায়।
মঞ্জুিা – এৱেিাৱৰ েচাঁ!!
তৰাবি – আৰু িৰষুণৰ েময়ত োগৰত োঁতবু ৰিলি বক সৰ্য মজা!
অবভজ্ঞান ইহ্! ইমান েৰু সছাৱািীৱয় োগৰত োঁৱতাৱৰ!! িািা!!
মঞ্জুিা – অবভজ্ঞান! তৰাবিৱয় এটা কথা লকৱছ বৰ্যৱটা আমাৰ িাৱি আটাইতলক সিবছ
িাগবতয়াি। েমুদ্ৰ অবিিৱন পৃবথৱীত িৰষুণ নপবৰৱিৱিঁৱতন। আৰু িৰষুণৰ অবিিৱন তুবম
জীৱন কল্পনা কবৰি পাবৰিাৱন?
অবভজ্ঞান – নাই সনাৱাৱৰাঁ। বকন্তু এয়া সকৱনদৱৰ িয় িাৰু?

মঞ্জুিা – প্ৰকৃতৱত জিচক্ৰৰ এটা অবত গুৰুত্বপূণ্ অংশ লিৱছ েমুদ্ৰ। জিচক্ৰ বক জানাৱন
িাৰু?
অবভজ্ঞান – িয়, জাৱনাঁ।
(বকতাপৰ পৰা মুখস্থ কৰাৰ বনবচনা) েূৰ্য্যৰ ৰবিৱয় োগৰৰ পানী শুকুৱাই সমঘলি ৰূপান্তৰ
কৱৰ। সমছ োণ্ডা ি’সি গধূৰ লি পৃবথৱীত িৰষুণলি ৰূপান্তৰ িয়। এই িৰষুণৰ পানীৱৰ
জান, জুবৰ, বনজৰা ভবৰ পৱৰ আৰু এই চক্ৰৱটা পুনাঃ ঘবটত লি থাৱক। ইয়াৱক জিচক্ৰ
সিাৱি।
ৰথীন – িাহ্। অবভজ্ঞান, তুবম জিচক্ৰৰ চাবৰটা পৰ্য্যাউ – িাষ্পীভৱন, ঘনীভৱন, িৰষুণ
আৰু েংগ্ৰিৰ বিষৱয় জানা। বকন্তু িৰষুণৰ িাৱদ, জিচক্ৰ আৰু েমুদ্ৰৰ অইন অবতশবি
সিাৰৰ কথা জানাৱন?
তৰাবি আৰু অবভজ্ঞান – ওৱিাঁ নাজাৱনাঁ। বক এই অবতশবি?
ৰথীন – (নাটকীয় ভংগীৱৰ) এই অবতশবিক সকাৱা িয়, এল্ বনৱনা আৰু িা বননা
অবতশবি!
মঞ্জুিা – এই অবতশবিৱয় বক কৱৰ, িুজাই সকাৱাৱচান!
ৰথীন – সকাৱনািাৱটা িছৰৰ বডৱচম্বৰ মািত েূৰ্য্য ৰবিৱয় প্ৰশান্ত মিাোগৰ অঞ্চিক
অবতশয় উষ্ণ কৱৰ, ইয়াৰ ফিত প্ৰশান্ত মিাোগৰ অঞ্চৱি এল্ বনন’ শবি প্ৰাপ্ত িয়। ই
েমগ্ৰ পৃবথৱীৱত জিিায়ু আৰু িৃবষ্টপাতক োমবগ্ৰক ভাৱৱ পবৰচািনা কৱৰ।
অবভজ্ঞান – ( আচবৰত লি)ৱকৱনলক ৰথীন দাদা?

ৰথীন – এইিছৰ আৰু সৰ্যাৱািছৰ িৰষুণ িহুত সদবৰলক লিৱছ আৰু িৰষুণ কমলক লিৱছ,
মন কবৰছাৱন?
তৰাবি আৰু অবভজ্ঞান – িয়!
ৰথীন – এই ঘটনা েংঘবটত লিৱছ এল্ বনন’ৰ অবতশবিৰ ফিত।
তৰাবি – মাৱন?
ৰথীন – সৰ্যাৱা দুিছৰত সৰ্যবতয়া প্ৰশান্ত মিাোগৰৰ স ৌৰাবশ উষ্ণ লিবছি, সতবতয়া তাৰ
ফিস্বৰূৱপ প্ৰশান্ত মিাোগৰৰ িায়ুমণ্ডি উষ্ণতাৱৰ পবৰপূণ্ লি উবেবছি। ইয়াৰ ফিত
স্বাভাবৱক িায়ুচক্ৰৰ পবৰৱত্ন লি েম্পূণ্ পৃবথৱীৰ জিিায়ু িদবি লগৱছ। আমাৰ সদশৱতা
সমৌচুমী িায়ুৰ সৰি-ৰূপৰ পবৰৱত্ন সদখা লগৱছ।
মঞ্জুিা – িৱয়াৱতা। িাৰু এইৱটা ভাবিৱি আচবৰত নািাৱগৱন সৰ্য পৃবথৱীৰ েকৱিা জান,
জুবৰ, নদীৰ পানীৰ উৎে লিৱছ েমুদ্ৰ?
বদিীপ – সেৱয় েকৱিা পানী উভবত আৱকৌ েমুদ্ৰলিৱয় ৰ্যায়।
ৰথীন – সেই পানী সৰ্যন সকৱি ঘৰলি উভবতৱয়ই নাৰ্যায়, িগৱত েমুদ্ৰলি েুন্দৰ েুন্দৰ
উপিাৱৰা লি ৰ্যায়।
তৰাবি – উপিাৰ? বক উপিাৰ?

ৰথীন – তৰাবি, তুবম িাে কৰা োইখন এখন বিৱশষ োই। এয়া েুন্দৰিন। দুখনৱদশৰ
মাজত অৱবস্থত আৰু চাবৰখনলক নদ-নদীৰ সমািনা, এই েুন্দৰিন। নাম ক’ি পাবৰিাৱন
এই নদীৱকইখনৰ?
অবভজ্ঞান – িয় ৰথীনদা। ভাৰতিষ্ৰ পৰা আবিৱছ গগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, িাংিাৱদশৰ পৰা
আবিৱছ পদ্মা আৰু সমঘনা। এই চাবৰখন নদ-নদী িংৱগাপোগৰত বমবিৱছ।
ৰথীন – এৰা অবভজ্ঞান! এই চাবৰখন নদ-নদী বিমািয়ৰ পৰা উৎপবৰ্ত্ সিাৱা আৰু বেিঁৱত
িংৱগাপ োগৰত বমি সৰ্যাৱা আৱগৱয় িহুৱতা পািাৰ, পি্ত, অৰণয আৰু উপতযকা পাৰ
লি আৱি। সতৱনদৱৰ আৱিাঁৱত নদ-নদীৱয় িাটৱত সপাৱা সিাকা, বশি আৰু খবনজ পদাথ্
কবিয়াই আৱন। সৰ্যবতয়া েুন্দৰিন পায় সতবতয়া েুন্দৰিনৰ স্থিভাগ সগছ আৰু োৱৰৱৰ
পূণ্ কবৰ বদৱয়।
মঞ্জুিা – ফিস্বৰূৱপ েুন্দৰিন অঞ্চিৱটা েমগ্ৰ ভাৰতিষ্ৰ বভতৰৱত আটাইতলক োৰুৱা।
েুন্দৰিন উৎপন্ন িয় এই অঞ্চিত বৰ্য কাে উৎপাদনৰ িাৱি বিখযাত। অকি সেৱয় নিয়,
বমছা মাছ, সকৱকাঁৰা আৰু িাকী িহু মাছৰ প্ৰজাবতৱয়ও ইয়াৱতই েুন্দৰিনৰ মাজত
জীৱনৰ প্ৰথমভাগ অবত েুৰবক্ষত ভাৱৱ কটাই ডািৰ িয়।
অবভজ্ঞান – ৰথীন দাদা! সেৱয়ৱি েুন্দৰিনক ইউৱনস্কই বিশ্ব ঐবতিয সক্ষত্ৰ বিচাৱপ সঘাষণা
কবৰৱছ সনবক?
ৰথীন – িয়। েুন্দৰিন অঞ্চিত তুবম প্ৰায় পঞ্চাশটা বিিুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী সদবখিলি পািা।
সতামাৱিাৱক সতৱন সকইবিধমান প্ৰাণীৰ নাম ক’ি পাবৰিাৱন িাৰু?
অবভজ্ঞান – (েকৱিা জনা ভাৱত, বকতাপৰ পৰা মুখস্থ মতাৰ বনবচনালক) মই জাৱনাঁ মই
জাৱনাঁ! ভাৰতৰ স্জাতীয় প্ৰাণী ৰৱয়ি সিংগি টাইগাৰ, অ’বিভ বৰডৱি নামৰ োমুবদ্ৰক
কাছ, বনমখীয়া পানীইৰ ঘঁবৰয়াি, গগাৰ ডিবফন আৰু ৰজাৱকঁৱকাৰা।

দিলীপ – ৰথ্ীন, মই সৰুকালছত লিখা বহুছতা গে গেদন, জীৱজন্তু আৰু চৰাই দচদৰকদত
এদতয়া লনছিখা ৈ’ললা। েমুদ্ৰ পৃষ্ঠও ভাৱিবখবন উবে আবিৱছ আৰু ভাৱিমান গাওঁ েমুদ্ৰৰ
গভ্ত বিিীন লি লগৱছ। তাৰ উপবৰ, আমাৰ সখবতৰ ফচি কবম লগৱছ। বিজ্ঞানী েকিৰ
মৱত, েুন্দৰিনৰ মাবট আৰু পানীত বনমখৰ পবৰমাণ িৃবদ্ধ পাইৱছ। সৰ্যাৱা দুকুবৰ ক্ষয়
ক্ষবতৰ পবৰমাণ ইমান সিবছলক িাবিৱছ সৰ্য, অবভজ্ঞান আৰু তৰাবি ডািৰ সিাৱালি চাৱগ
েুন্দৰিনত আৰু এৱকাৱৱই নাথাবকি। (কৰুণ েংগীত)
ৰথীন – (বচন্তাবন্বত) এই অঞ্চিত মাবট সিবছ িুণীয়া সিাৱাৰ কাৰণ লিৱছ িান্ধ বনম্াণ। িান্ধ
বনম্াণৰ ফিত নদীৰ পানী আৰু পানীৰ লেৱত অিা খবনজ পদাথ্ েুন্দৰিনৰ মাবটত জমা
ি’ি পৰা নাই ফিত োগৰৰ িুণীয়া গুণৱটা ধুৱাই লি ৰ্যাি পৰা নাই, তাৱৰাপবৰ নদীৰ
লেৱত অিা খবনজ পদাথ্, সগছ আৰু োৰ অিা নাই িাৱিই েুন্দৰিনৰ স্থিভাগ দুি্ি লি
পবৰৱছ, ফিত আৱপানাৱিাকৰ সখবতৰ পৰা ভাি ফচি পাি পৰা নাই।
মঞ্জুিা – দাদা! পৃবথৱীৰ জিিায়ু ভাৱিবখবন েিবন লিৱছ। েমুদ্ৰই িায়ুমণ্ডিৰ আধা কাি্নডাই-অিাইড আৰু বমৱথন সগছ শবখ িয়, বকন্তু ইয়াৱৰা এটা েৱি্াচ্চ েিযেীমা আৱছ।
আবম পৃবথৱীিােীৱয় িহুত সিবছ পবৰমাৱণ কাি্ন সগছ িায়ুমণ্ডিত এবৰ বদওঁ, িগৱত অৰণয
ধ্বংে কৱৰাঁ। ফিত সকৱি সগািকীয় উষ্ণতাই িৃবদ্ধ সিাৱা নাই, িগৱত বিমিাি গিাৱতা
ঝায় লিৱছ আৰু তাৰ িগৱত সৰ্যাগ লিৱছ েমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতা িৃবদ্ধ। ফিস্বৰূৱপ েমুদ্ৰৰ ক্ষাৰ
ধম্ িৃবদ্ধ পাইৱছ। অবত সোনকাৱি, সকৱি েুন্দৰিনৰ িাবেন্দাৱয় নিয়, েমগ্ৰ
ভাৰতিােীৱয় জিিায়ু পবৰৱত্নৰ কুফি আৰু সিবছলক সভাগ কবৰি।
ৰথীন - তাৰিাৱি সিাধকৰী সিবছ অৱপক্ষা কবৰি নািাবগি। জিিায়ু পবৰৱত্নৰ কুফি
ইবতমৱধয মানুৱি সভাগ কবৰিলি আৰম্ভ কবৰৱছই। বদল্লী, মুম্বাই আৰু িাংগািুৰুৰ বনবচনা
মিানগৰী এেময়ত আৰামদায়ক জিিায়ুৰ িাৱি বিখযাত আবছি। সেই মিানগৰীবিিাকত
িত্মান অতযবধক উষ্ণতাৰ জিকাি আৰু অচযবধক শীত অথিা শীতকািত শীতৰ অভাৱ
অনুভূত লিৱছ।

মঞ্জুিা – এবতয়া ঋতু পবৰিত্নৰ িযাকৰৱণা ভাৱিবখবন েিবন লিৱছ। কণ্াটকৰ বনবচনা
ৰাজযত এবতয়া অনািৃবষ্টৰ কাৰৱণ খৰাং লিৱছ আৰু ৰাজস্থানত অবতিৃবষ্টৰ ফিত িনযা
লিৱছ। সনাৱিাৱা সনাৱপাজা কথা!!
(বিৰবতাঃ োমুবদ্ৰক পবক্ষৰ্ কিকিবন, োমুবদ্ৰক স ৌৰ শব্দ)
তৰাবি – সেইিাৱিই সতা মই লকৱছাঁ সৰ্য, ি’িা আবম েকৱিাৱৱ েমুদ্ৰলি উভবত ৰ্যাওঁ
আৰু তাৱতই িাে কৰা আৰম্ভ সকাৱৰাঁ। সগাৱটই বদন েমুদ্ৰত োঁতবু ৰম আৰু জাৰ, জি,
িৰষুণ িা টকা পইচা এৱকাৱৰ বচন্তা নাথাবকি! িাাঃ িাাঃ িাাঃ!!
অবভজ্ঞান – িাি, তৰাবি!! বক েুন্দৰ বচন্তা!!
বদিীপ – লিৱছ আৰু অবভজ্ঞান! সতামাৱিাকৰ সভাক িগা নাই জাৱনাঁ? আবজ তৰাবিৰ
জন্মবদন িাৱি মাৱয় জাৱনা বিৱশষ আৱয়াজন কৰা নাই? ি’িা, ি’িা, মঞ্জুিা িাইৱদউ
আৰু ৰথীন দাদাৱকা আমাৰ ঘৰলি লি ৰ্যাওঁ। এৱকিৱগ বমবিজুবি এোজ খাওঁ ি’িা।
তৰাবি আৰু অবভজ্ঞান – িয় িয়। ি’িক মঞ্জুিা িাইৱদউ! ি’িক ৰথীনদাদা! আমাৰ
ঘৰলি ি’িক।
ৰথীন – িয়। বনিয় ৰ্যাম। সিৌৰ িাতৰ অতুিনীয় সোৱাদৰ সখাৱা বনিয়লক খাম! ি’িা
মঞ্জুিা!
মঞ্জুিা – িয় সদই! আিা, েকৱিাৱৱ ঘৰলি ৰ্যাওঁ।েমুদ্ৰ সতামাক ...
আটাৱয় – শতৱকৌবট প্ৰণা-ম!!

****************************************************
প্ৰশ্ন
১. ১৯৯৯ চনত ওবিশাত সিাৱা অবতঘূণী্ ৰ দ্বাৰা কম ক্ষবতগ্ৰি সিাৱা অঞ্চিৱিাৰত এক
বিৱশষ ধৰণৰ গছৰ প্ৰাধাণয আবছি। গছবিধৰ নাম বক?
- েুন্দৰীিন িা সমংগ্ৰ’ভ
২. েুন্দৰিন এৱিকাত প্ৰায় ৫০ বিধ বিপন্ন প্ৰজাবতৰ জীৱ-জন্তু সপাৱা ৰ্যায়। তাৰ বৰ্য
সকাৱনা দুবিধৰ নাম বক?
- ৰৱয়ি সিংগি টাইগাৰ, ৰজা সকঁৱকাৰা, অ’বিভ বৰৱডি কাছ, বনমখীয়া পানীৰ ঘবিয়াি
আৰু গগাৰ বশহু
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