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অধযাহপকা শম্া – খেৱয়ৱি ৰাইজ। আৰু দুটামান কথাৱৰ মই খমাৰ কথা োমহৰি ুহজৱছাাঁ …। আমাৰ
মাজৱৰ িহুৱতই ভাৱৱ খয উন্নয়ন মাৱনই জিৱছ চমক। আৰু খতৱন চমক িৱগাৱা, হিিােীতা আৰু
আৰামিায়ক উন্নয়নৰ িাৱি আহম যৱথষ্ট কষ্ট কহৰি িাহগি আৰু তাৰ িাৱি আহম আমাৰ প্ৰাকৃহতক
উৎেেমূি যৱধ-মৱধ ৰচ কহৰি িাহগি। হকন্তু মূি েমেযাৱটা জিৱছ আমাৰ প্ৰাকৃহতক েম্পিেমূি খতৱনই
েীহমত। েম্পিৰ এই উৎেৱিাৰ খযহতয়া এহিন খশষ িতগগ খতহি্যা আহম হক কহৰম? ... আৰু আটাইততক
ডাঙৰ প্ৰশ্নৱটা ি’ি উন্নয়নৱনা হক? শাহি খন েমৃহি? গছ-গছহন জিৱছ পৃহথৱী আৰু পৃহথৱী িােীৰ িাৱি এক
অকৃহত্ৰম আহশি্াি ... এইৱিাৱৰ ভূহমক্ষয় খৰাধ কৱৰ ... পানী খশাষণ কৱৰ আৰু প্ৰৱয়াজন অনুেহৰ পানীৰ
খযাগাৱনা ধৱৰ। খেৱয় আহম আটাৱয় োমূহিকভাৱৱ হচিা কহৰ এটা হেিািত উপনীত ি’ি িাহগি ... খয
আহম এই প্ৰাকৃহতক উৎৎেেমূিক খশাষণ কহৰ চমক তথা হিিােী, আৰামী আৰু হমছা গহৰমাৰ জীৱনযাপন
কহৰম খন আমাৰ হপছৰ প্ৰজন্মৰ িাৱি এ হন েুন্দৰ খেউজী ধহৰত্ৰী এহৰ জথ খযাৱাৰ িযৱস্থা কহৰম??
(িাতহতহিৰ শব্দৱৰ প্ৰাক্ষাগৃি ভহৰ পৱৰ)
হকৱশাৰ – খতৱ ৱত জক জকৱছ মই এৱকাৱৱ িুহজি পৰা নাই!

হতিক – ৰ’িা হকৱশাৰ! ৰ’িা ... আৱগৱয় শুহন খিাৱাৱছান!
অঃ শম্া – আৱপানাৱিাকৰ উপহস্থহতৰ িাৱি অৱশষ ধনযিাি! যহি আৱপানাৱিাকৰ হকিা েুহধিিগীয়া
আৱছ, খতৱি প্ৰশ্ন েুহধি পাৱৰ। িয় ... আপুহন হকিা ক’ি খনহক? আৱপানাৰ নামৱটা জক আৰম্ভ কৰক!
হতিক – নমস্কাৰ! মই হতিক খডকা। খযাৱা িি িছৰ ধহৰ মই জজহৱক কৃহষপাম এ ন চিাই আৱছাাঁ। মই
– অট্টাহিকা হনম্াণৰ িযৱোয়ৱতা জহিত।
অঃ শম্া – িৰ ভাি কথা!
হতিক – িাইৱিউ! খেউজীকৰণ কহৰৱিই খগািকীয় উষ্ণতা িৃহিৰ েমেযাৱটা ৰাসাে পািৱনহক? খন আহম
আৰু অইন হকিা উপাৱয়া ি’ি িাহগি?
অঃ শম্া – হতিক! আপুহন িধকৱৰাাঁ খিহৰতক আহিৱছ। মই এই হিষয়ৱটা ইহতমৱধয আৱিাচনা কহৰৱছাাঁ।
আপুহন িাৰু খেইজ অট্টাহিকা আৰু খেউজ অট্টাহিকা প্ৰযুহিৰ হিষৱয় শুহনৱছ খনহক?
হতিক – খে- উ-জ অট্টা-হিকা ... প্ৰ যু হি? নাই। এয়া প্ৰথম শুহনৱিাাঁ।
অঃ শম্া – খতৱনি’খি এই জি আহম আৰু অিপ আৱিাচনা কৱৰাাঁ। এই আৱিাচনাত আমাক েিয় কহৰি,
জীৱন হিজ্ঞানৰ েিকাৰী অধযাপক খগৌৰৱ, গৱৱষক ছাত্ৰ হকৱশাৰ আৰু গৱৱহষকা িনানীয়া।
হতহনও – ি’ি িাইৱিউ।
খগৌৰৱ – এইহ হনৱতই এটা কথা জক খথাৱা ভাি। জীৱ হিজ্ঞান মাৱন িায়’িহজৰ কথা আহম আটাৱয় জাৱনা
... হকন্তু জীৱনহিজ্ঞানৰ কথা েকৱিাৱৱ গম নাপায়। জীৱনহিজ্ঞানৰ ইাংৰাজীৱত মাইফ চাইৱেজ িুহি কয়।
খকহতয়ািা িায়’িহজৱকি চাইৱেজ ...। ই জীৱহিজ্ঞান, পহৰৱশ – প্ৰগহত েকৱিাৱক োঙুহৰ খিাৱা এক
হিশাি হিষয় ...
অঃ শম্া – িাৰু, আহম েকৱিাৱৱ খগািকীয় উষ্ণতাৰ কথা জাৱনা। ইয়াৰ পৰা আহম খকৱনিৱৰ আমাৰ
পহৰৱৱশক ৰক্ষা কহৰি পাৱৰাাঁ, আহম খেয়াও ভািিৱৰ জাৱনা, নিয়ৱন িাৰু?
খশ্ৰাতা – ি-য়!
অঃ শম্া- খযাৱা খকিাটাও িশকত পৃহথৱীৰ স্বাস্থয আৰু ইয়াৰ েুস্থতা েম্পৱক্ হিজ্ঞানীেকৱি অধযয়ন কহৰ
আহিৱছ। ইয়াৰ ফিস্বৰূৱপ খতওাঁৱিাৱক হকছুমান খস্কি িা মানক হনধ্াৰণ কহৰ হিৱছ। এইৱিাৰৰ েিায়ত
আহম পৃহথৱীৰ পহৰৱৱশৰ ভাৰোময ৰক্ষা কৰাত িৃঢ় পিৱক্ষপ ি’িতগ পাহৰম। এৱনধৰণৰ নহিধ খস্কি আৱছ।
প্ৰহতহিধ খস্কি িা েুচকাাংকৰ িাৱি েময়েীমাও হনধ্াহৰত কৰা জিৱছ। যহিৱি খেই েীমা ভািিৱৰ মাহন চিা

নিয়, খতৱনি’খি পৃহথৱীৰ পহৰৱৱশৰ ভাৰোময নষ্ট ি’ি আৰু আহম তাৰ কুফি খভাগ কহৰি িাহগি। প্ৰথম
েূচকাাংকৱটা জিৱছ ভূহমৰ িযৱিাৰ ... ইয়াৰ হভতৰত পৱৰ কৃহষকায্য, শতকৰা খপান্ধৰ ভাগ ভূহম কৃহষকায্যৰ
িাৱি েৱি্াচ্চ েীমা। িত্মান শতকৰা িাৰ ভাগ ভূহমৱি কৃহষকায্যৰ িাৱি িযৱিাৰ জি আৱছ।
খগৌৰৱ – তাৰমাৱন আহম ভূহমৰ িযৱিাৰ েুচকাাংকত হনধ্াহৰত েীমা িাং ন কৰা নাই. খেয়াৱতা িৰ ভাি
কথা, নিয় জাৱনা িাইৱিউ!
অঃ শম্া – হিৱকই জকৱছ, খগৌৰৱ! িাৰু, িাকীহ হন, িনানী ... তুহম?
িনানী – হনশ্চয় িাইৱিউ, হনশ্চয়!! হিতীয় েুচকাাংকৱটা জিৱছ – জজহিহচত্ৰতাৰ খশাষণ িা অৱিুহি িা
অপিযৱিাৰ। এই েচকাাংকৱটাৰ হনধ্াহৰত েীমা জিৱছ প্ৰহত িি িছৰত প্ৰহত িি িা ৰ হভতৰত মাত্ৰ ১০
হিধ প্ৰাণীিগ্ৱি , হকন্তু এই েূচকাাংক খকহতয়ািাই পাৰ জি জগৱছ। িত্মাৱনা এইিাৰ প্ৰহতভছৱৰ প্ৰহত
িিিা ৰ হভতৰত এশ হিধ প্ৰাণীিগ্!!
হকৱশাৰ - মাৱন হনধ্াহৰত হিচাপততক এৱকিাৱৰ িি গুণ খিহছতক এই...
খগৌৰৱ- েুচকাাংক চহি আৱছ।
খশ্ৰাতােকি – িাপৱৰ িাপ! িি গুণ খিহছ!! এইৱটা আচিৱত এটা মিাহিপিৱৰই োংৱকত।
হকৱশাৰ – তৃতীয় েূচকাাংকৱটাক খকাৱা িয় জিিায়ুৰ পহৰৱত্ন হনয়ন্ত্ৰণ। িায়ুমণ্ডিত কাি্ন- ডাই-অক্সাইড
খগছৰ থাহকিিগীয়া পহৰমাণ হনধ্াহৰত জিৱছ – প্ৰহত হনযুতত হতহনশ পন্ছাশটা কণা, মাৱন ৩৫০ হপ হপ এম।
হপ হপ এমৰ অথ্ হিৱছ পাট্চ পাৰ হমহিয়ন. হপ হপ এম এককৱৰ প্ৰদুষণ খজা া িয়। হকন্তু িত্মান এই
েূচকাাংক জিৱছতগ ৪১০ হপ হপ এম।
িনানী আৰু খগৌৰৱ – িহুত খিহছ নিয় খন?
খশ্ৰাতা – িয়! িহুত খিহছ।
িনানী – ইযাৰ পৰাই িুহজি পাহৰ খয পৃহথৱীৰ পহৰৱৱশৰ ভাৰোময হকমান খিয়া ধৰৱণ নষ্ট জিৱছ।
অঃ শম্া – আৰু চতুথ্ েূচকাাংকৱটা জিৱছ অ’স্ম’হচচ্ মাৱন োগৰৰ আশ্ৰৱণ. আশ্ৰৱণ জিৱছ তৰিত হমিহি
জি থকা পিাথ্ হছদ্ৰ-থকা পাতি-াাৱৰণৰ – মাৱজৱৰ অনয তৰিতি খযাৱা। জীৱৱকাষ আৰু উহিিৱকাষৰ
িাৱি এয়া এক অপহৰিায্য প্ৰহিয়া।
খগৌৰৱ – ইয়াৰ ঊধ্েীমা জিৱছ দুই িশহমক োত পাচাঁ মাৱন খপাৱন হতহন হকন্তু আমাৰ কায্যকিাপৰ
ফিস্বৰূৱপ এই েূচকাাংকৰ মান জিৱছতগ দুই িশহমক ন শূনয মাৱন প্ৰায় হতহন অ’খমগা একক।

হতিক – অধযাহপকা িাইৱিউ। মানুৱি খযন েকৱিা হনয়ম হিেজ্ন হিিতি শপতৱি াইৱছ আপ্পুনাৰ কথা
শুহন খমাৰ খতৱনকুৱাৱি ভাৱ ি’ি ধহৰৱছ।
ধহৰত্ৰী – িয়, আপুহন এৱকিাৱৰ েচাাঁ কথাৱকই জকৱছ। হকন্তু এই েূচকাাংক হিিাকৰ ঊধ্েীমা অহতিম
কৰাৱটাৱৱ খকাৱনা জয় িা খগৌৰৱ নুেূচায়, এয়া মানুিৰ আত্ম াতী পৰাজয় খি। ইৱয় আমাৰ পৃহথৱীৱকা
অহচৱৰই ধ্বাংে কহৰ খপিাি।
অঃ শম্া – িয়, আপুহন হিক কথাৱক জকৱছ, এযা মানৱৰ পৰাজয়। িাৰু, আৱপানাৰ নামৱটাজাহনি পাৱৰাাঁৱন?
ধৰইত্ৰী – খমাৰ নাম ধহৰত্ৰী শইকীয়া। মই োাংিাহিক।
অঃ শম্া – িাইৱিউ নমস্কাৰ! আৱপানাৱিাকৰ হি া-মািাৰ জহৰয়ৱত েমাজক েৱচতন কৱৰাৱাৰ েময়
আহি পহৰৱছ, নিয়ৱন িাৰু?
ধহৰত্ৰী - মৱয়া তাৱকই ভাৱিাাঁ।
খগৌৰৱ – হপৱছ, হি া – খমিা কহৰিাই িা, খকাৱনৱনা পৱঢ়? অিপৱত মিাপ্ৰয়াণ টা হিহশষ্ট পিাথ্হিজ্ঞানী
হষ্টৱফন িহকৱঙ জকহছি খয, পৃহথৱীৰ মানুিৰ িাৱি আৰু মাত্ৰ এশতা িছৰৱি আৱছ। এই এশ িছৰৰ
হভতৰৱতই মানুৱি অইন গ্ৰিত িেহত আৰম্ভ কহৰি িাহগি, কাৰণ আমাৰ এই পৃহথৱী খতহতয়াতি িােৰ
অনুপৱযাগী জি পহৰি।
অঃ শম্া – িয়, অধযাপক ব্ৰুৱা, েমৱয়ৱি ক’ি এশ িছৱৰই আৱছ খন এৱিজাৰ িছৱৰই আৱছ ... হকন্তু
এইৱটা হনহশ্চত খয আহম আমাৰ অপকম্ৰ জহৰয়ৱত হনজৱক হিপিগ্ৰস্ত কহৰ খপিাইৱছাাঁ। এই িাৰ অিযািত
থাহকৱি, ধ্বাংেৰ িাৱি খিহছ হিন নাই ...
হতিক – িাইৱিউ! আপুহন আমাৰ পৃহথৱী আৰু ইয়াৰ পহৰৱৱশ নষ্ট কৰা হকছুমান প্ৰাচিৰ হিষৱয় আৱিাচনা
কহৰ আহছৱি।
অঃ শম্া – িয়, িয! আপুহন হিৱকই মনত খপিাই হিৱি। ধনযিাি! ইয়াৰ হপছত িাৰু আহম খেউজ
অট্টাহিকাৰ ধাৰণাৰ হিষৱয় আৱিাচনা কহৰম। পণ্ছম েূচকাাংকৱটা জিৱছ পৃহথৱীৰ েমতাপ মণ্ডি, মাৱন,
খেৱটাহিয়াৰ পয্যায়ত থকা অ’জ’নৰ স্তৰৱটা ৰক্ষা কৰা। ইয়াক খজা া এককৱটাৰ নাম জিৱছ – ডগেন
একক। ইয়াৰ িাৱি ধায্য কৰা উচ্চতম েীমা জিৱছ ২৭৫ ডগেন একক। মহন্ত্ৰৱয়ি চুহি আৰু হকঅ’ট’
প্ৰট’কিৰ পৰৱত্ী পয্যায়ত এই েূচকাাংক জিৱছতগ ২৮৩ ডগেন একক। তাৰ মাৱন এই হিশত আহম এহতয়া
খিছ ভাি অৱস্থাৱতই আৱছাাঁ। নিয়ৱন?
িশ্ক – হনশ্চয়, হকন্তু …

িনানী – এহতয়াও আমাৰ অ’জন আৱৰণ ৰক্ষা কৰাৰ িাৱি ভাৱিহ হন কহৰিিগীয়াই আৱছ।
অঃ শম্া – আৱকৌ চাউক, ৰাোয়হনক োৰ যৱধ-মৱধ িযৱিাৰ কৰাৰ ফিত পৃহথৱীৰ মাহট ভাগৰ নাইট্ৰ’খজন
আৰু ফছফৰাছৰ ভাৰোমযক ৰক্ষা কৰা জিৱছ ষষ্ঠ েূচকাাংক হিচাৱপ। নাইট্ৰ’খজন িযৱিাৰৰ িাৱি হনধ্াহৰত
উচ্চেীমা জিৱছ িছৱৰ প্ৰহত হতহন িশহমক ন শুণয িা টন, হকন্তু খেউজ হিপ্লৱৰ পৰৱত্ী কািৱছাৱাত
অতযহধক কৃহষকায্যৰ ফিস্বৰূৱপ এই েীমা িঙ্ঘন কৰা জিৱছ। ইয়াৰ মান এহতয়া িছৱৰ প্ৰহত খতৰ িশহমক
হতহন শূণয িা টৱনই জিৱছতগ। হনধ্াহৰত মানৰ প্ৰায় হতহন গুৱণই খিহছ।
অঃ শম্া – েপ্তম েূচকাাংক জিৱছ পানীৰ িযৱিাৰ। হিজ্ঞানী েকৱি ধায্য কৰা এই েূচকাাংকৰ উচ্চ েীমা
জিৱছ প্ৰহত িছৱৰ চাহৰ খিজাৰ গন হকি’হমটাৰ। িৰ্ত্্মান এই েূচকাাংকৰ মান জিৱছ িছৱৰ প্ৰহত ছাহিশ শ
ন হকি’হমতাৰ। তাৰমাৱন এহতয়াও আহম এই েূচকাাংক িযৱিাৰৰ উচ্চেীমা িাং ন কহৰি পৰা নাই।
খগৌৰৱ- অষ্টম েূচকাাংক জিৱছ িায়ুত হমিহি জি থকা তৰি আৰু খগাটা পিাথ্ কণা, হযহিিাকক এ’ৰ’ছি
খিাৱি, তাৰ পহৰমাণ। নৱম েূচকাাংক জিৱছ ৰাোয়হনক প্ৰিূষণ। এই দুই েূচকাাংকৰ উচ্চেীমান এহতয়াও
ধায্য কৰা খিাৱা নাই।
হকৱশাৰ – তাৰমাৱন িাইৱিউ! আহম মানুিৱিাৱৰ পৃহথৱীৰ ভািৰ কাৰৱণ িাৱৰ কৰা নটা েূচকাাংকৰ হভতৰত
হতহনটাৰ উচ্চেীমা অহতিম কহৰৱছা আৰু চাহৰটাই উচ্চেীমাৰ এৱকিাৱৰ কাষ পাইৱছ?
খগৌৰৱ – এৱকিাৱৰ েচাাঁ কথা হকৱশাৰ! এইহ হনৱত আৰু এটা কথা, আৱমহৰকাৰ তথযমৱত ... ইহতমৱধয
আহম হতহনটা নিয়, পাচাঁটা প্ৰাচিৰ েীমা অহতিম কহৰৱছাাঁ। খশষৰ দুটা েূচকৰ উচ্চ েীমা এহতয়াও ধায্য
কৰা খিাৱা নাই েচাাঁ, হকন্তু হিহভন্ন ধৰণৰ প্ৰিূষণ আৰু খেইৱিাৰৰ প্ৰভাৱ চাই ক’ি পাহৰ খয খেই উচ্চেীমান
হনশ্চয় খকহতয়ািাই িাং ন কৰা জি জগৱছ। ফিস্বৰূৱপ হয পৃহথৱীৱয় খিজাৰ খিজাৰ িছৰ ধহৰ আমাক িািন
পািন কহৰ আহিহছি, খেই পৃহথৱীৱয়ই আমাক ধ্বাংে কৰাৰ প্ৰধান কাৰণ জি পহৰৱছ ...
হতিক – খগৌৰৱ, তুহম খিৱ ান এৱকিাৱৰ ভয় খ াৱাৰ কথাই জকছা। িাইৱিউ, ইয়াৰ হকিা েমাধান
আৱছৱন? আৱছ যহি খেৱয় খকৱনিৱৰ ি’ি?
অঃ শম্া – এৰা, েময় চমু চাহপ আহিৱছ। নতুন প্ৰযুহিহিিযাৰ েিায়ত এই েমেযা েমাধান কহৰিতি হচিাচচ্া কৰা জিৱছ। খগািকীয় উষ্ণতা িৃহি কৰা খগছৱিাৰৰ মাত্ৰা কমািতি হিহভন্ন উপায় উিাৱন কৰা জিৱছ।
তাৰ হভতৰত উৱে ৱযাগয জিৱছ খেউজ অট্টাহিকা, োংকৰ িা িাইহিড গািী, খিটাৰী চাহিত যািািন, শহি
িক্ষ যন্ত্ৰ- পাহত খযৱন এিইহড আৰু হচএফএি জিদুযহতক োধন আহি।
ধহৰত্ৰী – অ’ খতৱনি’খি আমাৰ পৃহথৱী ন যাৱত িেিাে খযাগয জি থাৱক আৰু ইয়াৰ পহৰৱৱশ জীৱনৰ
অনুকুি জি থাৱক তাৰ িাৱি াাহম অহত ৰতকীয়াতক িযআপকভাৱৱ কামত িাহগ খযাৱা উহচত ...

হকৱশাৰ – িয় িয়!! আৰু খেউজ অট্টাহিকাৱিাৰ জিৱছ – েম্প্ৰহত িযাপক গুৰুত্ব িাভ কৰা খেউজ প্ৰযুহিৰ
এটা অাংৱি। ইাংৰাজীৱত ইয়াক গ্ৰীণ খটকন’ি’হজ খিাৱি। খেউজ প্ৰযুহিৰ প্ৰধান িক্ষই জিৱছ পৃহথৱীৰ উষ্ণতা
িৱঢ়াৱা খগছৰ হনগ্মন কম কৰা।
ধহৰত্ৰী – তাৰ মাৱন খেউজী গৃি প্ৰভাৱ েৃহষ্ট কৰা খগছৱিাৰ?
অঃ শম্া – এৰা, হিক খেইৱটাৱৱই।
হতিক – িাৰু িাইৱিউ! খেউজ প্ৰযুহিৰ এটা আহম িুহজি পৰা উিািৰণ হিয়কৱচান!
অঃ শম্া – খগৌৰৱ।
খগৌৰৱ – ি’ি িাইৱিউ! চাউক, েমগ্ৰ খিশৱত িা হিশৱতই খগাৱটই িছৰ জুহৰ ৰ েজা কাম চহি থাৱক।
ফিস্ৰূৱপ, হচমাণ্ট প্ৰচুৰ পহৰমাৱন িযৱিাৰ িয় আৰু এয়া অপহৰিায্য। িছৱৰ িছৱৰ ৰ েজাৰ োং যা আৰু
হচৱমণ্টৰ িযৱিাৰ দুৱয়াটা এৱক িাৰৱত িাহঢ় জগ আৱছ। খকৱি ২০০৯ িছৰৱটাৱতই ২৮০ িা টন হচৱমণ্ট
প্ৰস্তুত জিৱছ। এই হচৱমৱণ্ট িায়ুমণ্ডিত কাি্ন-ডাই-অক্সাইডৰ মাত্ৰা শতকৰা পাচাঁ ভাগ িঢ়াইৱছ। িাৰু
হতিক, আপুহন হচৱমণ্ট প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰহিয়াৱটা জনাি খনহক?
হতিক – িয়, হচৱমণ্ট প্ৰস্তুতকৰণত িযৱহৃত োমগ্ৰী খকইহিধ জিৱছ – চুণ, হশি, িাহি আৰু হমহিৱিাকা।
এই োমগ্ৰী খকইহিধ ১৪০০০ খচহণ্টৱগ্ৰডতি গৰম কৰা িয়। কয়িা আৰু প্ৰাকৃহতক খগৱছা হচৱমণ্ট প্ৰস্তুত
কৰাত িযৱিাৰ িয়।
হকৱশাৰ – এক টন পট্ৱিণ্ড হচৱমণ্ট প্ৰস্তুত কৱৰাাঁৱত প্ৰায় োৱৰ ছশৰপৰা ন শ হকি’গ্ৰামতিৱক কাি্ন-ডাইঅক্সাইড খগছ িায়ুমণ্ডিত এহৰ হিয়া িয়।
ধহৰত্ৰী – ২০০৯ চনৰ এক অধযয়ন মৱত খকৱি হচৱমণ্ট উৎপািনৰ জহৰয়ৱতই িায়ুমণ্ডিত প্ৰায় দুশ িক্ষ
টন কাি্ন-ডাই-অক্সাইড খগছ জমা জিৱছ।
খগৌৰৱ – িণ্ডনৰ এটা খকাম্পানীৱয় এই েমেযাৱটাৰ এটা েমাধান উহিয়াইৱছ। খতওাঁৱিাৱক এহিধ নতুন
হচৱমণ্ট উিাৱন কহৰৱছ। এইহিধ হচৱমৱণ্ট উৎপািনৰ েময়ত উিৱ খিাৱাততক খিহছ পহৰমানৰ কাি্ন-ডাইঅক্সাইড খগছ খশাষণ কৱৰ।
হতিক – ঔৱা! এয়াৱতা ওৱিাটা- পুৰাণ! খনাৱিাৱা খনাৱপাজা কথা!!
অঃ শম্া – এৰা! হিক খতৱনকুৱাই িাঃ িাঃ। এই নতুন হচৱমণ্টৰ প্ৰহত টৱন এশ হকি’গ্ৰামতি খেউজীগৃি
খগছ খশাষণ কৱৰ। ইহম্পহৰয়াি কৱিজ, িণ্ডনত এই নতুন হচৱমণ্ট উিাৱন কৰা জিৱছ। এই পিহতৱয় খেউজ
প্ৰযুহিত নতুন মাত্ৰা োংৱযাগ কহৰৱছ। হনক’িাচ্ ভ্লাচ’খপৌিাচ জিৱছ ইয়াৰ উিাৱক।

িনানী- অইন িহুৱতা আহৱষ্কাৰৰ হনহচনাতক এইৱটাও িাৰু কাকতািীয় টনা খনহক? মাৱন িিাৎ আহৱষ্কাৰ
খিাৱা হকিা?
অঃ শম্া – নিয়। এহিিা ন গৱৱষণাগাৰত ভ্লাচ’খপৌিাৱচ প’ট্ৱিণ্ড হচৱমণ্ট আৰু খমগৱনহছয়াম অক্সাইডৰ
হিহিয়াৰ ফিত উৎপন্ন খিাৱা হচৱমণ্টৰ ধম্ অধযয়ন কহৰ আহছি। প’ট্ৱিণ্ড হচৱমণ্টৰ অনুপহস্থহতত
খমগৱনহছয়াম খযৌগৰ িাৰা উৎপাহিত খমৌিত খযহতয়া পানী ঢিা ি’ি, খতহতয়া হচৱমণ্ট উৎপাহিত ি’ি।
এই নতুন হচৱমণ্ট উৎপািন প্ৰহিয়াত চূনহশিৰ িৰকাৰ নি’ি। এইৱটা ডাঙৰ কথা। ইয়াৰ পৰা খতাঁও হেিাি
কহৰৱি খয, িায়ুমণ্ডিৰ কাি্ন-ডাই-অক্সাইড আৰু খমগৱনহছয়াৱম হিহিয়া কহৰ কাি্ৱনট প্ৰস্তুত কৱৰ। এই
প্ৰহিয়াত হচৱমণ্ট খিহছ মজিুত িয় আৰু কাি্ন-ডাই-অক্সাইড খশাহষত িয়।
হকৱশাৰ আৰু ধহৰত্ৰী – এয়াৱতা খিছ যুগািকাৰী উিাৱন। এই গৱৱষণা হকমান িূৰ আগিাহঢ়ৱছ িাৰু?
খগৌৰৱ – খেউজ প্ৰযুহিৰ জেৱত োংগহত ৰাহ ইয়াক খেউজ হচৱমণ্ট খিািা জিৱছ। ইাংৰাজীৱত গ্ৰীণ হচৱমণ্ট।
খতওাঁ ভাৱৱ এই নতুন হচৱমণ্টক অহত খোনকাৱিই িজাৰতি আহনি পৰা যাি। এই হিশত অহত হক্ষপ্ৰতাৱৰ
কাম আগ িাহঢ় আৱছ কাৰণ এইৱটাৱৱই এহতয়া খিছ – ভাি েমাধান খযন িাহগৱছ।
হতিক – কাি্ন-ডাই-অক্সাইড খশাষণ কহৰি পৰা ক্ষমতা থকা এই ধৰণৰ খেউজ হচৱমণ্ট আৰু ক’ৰিাত
প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম চহিৱছৱন?
অঃ শম্া – এটা আৱমহৰকান খকাম্পানীৱয়ও ইয়াক প্ৰস্তুত কৰাৰ িাৱি কাম কহৰ আৱছ। অহত খোনকাৱিই
অট্টাহিকাৱিাৰ খেউজ হচৱমণ্ট িযৱিাৰ কহৰ েজা ি’ি। খেউজীয়া গছ-গছহনৰ িৱৰই খেইজ হচৱমৱণ্ট কাি্নডাই-অক্সাইড খগছ খশাষণ কহৰি আৰু খিয়ুমণ্ডিক হিশুি কৰাত প্ৰভূত অহৰিণা খযাগাি। খেইিাৱি খেউজ
হচৱমৱণ্ট পৃহথৱীৰ ত্ৰাণকত্া ৰূৱপও কাম কহৰি।
হতিক – এই খেউজ হচৱমণ্ট খকহতয়াতক িজাৰত আহিি? আহিৱি হকন্তু মই এই হচৱমৱণ্টৱৰই খমাৰ েকৱিা
হনম্াণৰ কাম কহৰম।
অঃ শম্া – িৰ ভাি কথা! অকি হতিৱকই নিয়, আৱপানাৱিাৱকও কহৰি। নিয়ৱন িাৰু ...
িাকী – হনশ্চয় কহৰম। এই হিকল্প হচৱমৱণ্টই আমাৰ ত্ৰাণকত্া ি’িতগ খযন পাইৱছা।
অঃ শম্া – হনশ্চয়! হনশ্চয়!! িাৰু নমস্কাৰ! আৱপানাৱিাৱক আটাইৱক ধনযিাি জ্ঞাপণ কহৰ মই খমাৰ
িিিযৰ োমৰহণ কহৰৱিাাঁ।
খগৌৰৱ- যহি আৱপানাক হকিা েুহধিিগীয়া থাৱক, আহম আৱপানাক ক’ত িগ পাম িাৰু?

অঃ শম্া – খমাৰ কায্যািয়তি আিি। এৱনৱিাৰ আৱিাচনাৰ িাৱি খমাৰ কায্যািয়ৰ দুৱাৰ আৱপানাৱিাকৰ
িাৱি েিাৱয়ই খ ািা। নমস্কাৰ!
( িাততাহিৰ শব্দ)
িৃশয ২ (িৃশয িিিৰ োংগীত, কায্যািয়ৰ ৰাষ্টাত খ াজকাহঢ় অিাৰ শব্দ। চৰাই-হচহৰকহতৰ কাকহি।)
অঃ শম্া – হিক আৱছ, খগৌৰৱ! আহম খতৱনি’খি এই িাহগছাৱতই খ াজ কাহঢ় কাহঢ় কথা িওাঁ … আচি
কথা হক জানা? প্ৰযুহিহিিযা েকৱিাৱতই আৱছ হকন্তু েৱচতনতাৰ অভাৱৰ িাৱি খেয়া মানুৱি িযৱিাৰ িা
উপৱভাগ কহৰিতি অপাৰগ িয়। ধহৰত্ৰী িাইৱিউ! এহতয়া আৱপানাৱিাৱক হি নীৰ জহৰয়ৱত মানুিক এই
খেউজ অট্টাহিকা আৰু খেউজ প্ৰযুহিৰ হিষৱয় হযমান পাৱৰ িযাপকভাৱৱ জৱনাৱাৰ িযৱস্থা কৰক।
হকৱশাৰ – িাইৱিউ! খেউজ প্ৰযুহিৱটা খিছ ৰচী িিতগ খযন িাহগৱছ। খেই হিচাপত খেউজ অট্টাহিকাৰ
হনম্াৱণা েি্োধাৰণৰ িাৱি েহ্প্জ নি’িতগ খযন িাহগৱছ। েকৱিাৱৱ িাহঙি পৰাতক ইয়াৰ িাৱমা কহমি
িাহগি আৰু ইয়াৰ িাৱি প্ৰৱয়াজনীয় উপািানৱিাৱৰা কম ৰচী ি’ি িাহগি। .. মাৱন িাইৱিউ… ‘খিিা’
খটা হিক …
শম্াৰ িাৱি িাকীৱিাৰ - … হনকা খেৌৰশহি প্ৰযুহিৰ িৱৰই িয়তগ খনহক?
ধহৰত্ৰী – খটক্ন’িহজ এৱভইৱিৱিি …. িাট
িাকীৱিাৰ - … নট এফৱড্িি!! িাঃ িাঃ
অঃ শম্া – এৱকিাৱৰ েচাাঁ কথা হকৱশাৰ! মাৱন পহৰৱৱশ- হিততষী প্ৰযুহি উিাৱণ জিৱছ, হকন্তু এহতয়াও
খেইৱিাৰ েি্োধাৰৱণ ঢুহক খপাৱা ধৰণৰ জি উিা নাই …!! আহজৰ হিনত ডাঙৰ ডাঙৰ খকাম্পানীহিিাৱক
খযহতয়া খতওাঁৱিাকৰ অট্টাহিকাৰ পহৰকল্পনা কৱৰাৱত খকাৱনা আৱপাচ নকৱৰ। কাৰণ, খতওাঁৱিাৱক হিচাৱৰ
খতওাঁৱিাকৰ অট্টাহিকাৰ পহৰকল্পনা হিিাক খযন খমৌহিক আৰু অননয িয়। খেৱয়, এইৱিাৰ হনম্াণ মূিয
খভৱিহ হন িাহঢ় যায়।
িনানী – খেৱয়ৱি খেউজ অট্টাহিকা জি উহিি ধনীেকিৰ একৱচহটয়া অহধকাৰ তথা েম্পি।
অঃ শম্া – তুহম েহিক হচিাই কহৰছা িনানী। .. হপৱছ আৰম্ভহণৱত খতৱন ি’খিও, হপছতি কম ৰচী খেউজ
– প্ৰযুহিও হনশ্চয় ওিাি।
খগৌৰৱ – িাৰু িাইৱিউ! আমাৰ অেম আৰু উৰ্ত্ৰ –পূিৰ ৰাজযৱিাৰত হযৱিাৰ পৰম্পৰাগত ৰ-দুৱাৰ
আৱছ, খেইৱিাৰ খেউজ প্ৰযুহিৰ াৰ িয় খন নিয়?

অঃ শম্া – হনশ্চয় িয়. হকয় নি’ি? হপৱছ খেইৱিাৰ পৰম্পৰাগত খেউজ প্ৰযুহিৱৰ েজা ৰৱি, আধুহনক
খেউজ প্ৰযুহিৱৰ েজা নিয়। কাি- িািাঁ, খ ৰ, ইকৰা মাহটৱৰ েজা ৰৱিাৰ গ্ৰীষ্মকািত শীতি আৰু
শীতকািত উষ্ণ। মাৱন পহৰৱহত্ত জিিায়ুৰ জেৱত েুন্দৰতক াপৱ াৱা। িগত থাৱক খচাতাি আৰু গছগছহনৱৰ পূণ্ িাৰী। েমু ত আৰু পাছফাৱি পু ুৰীৱিাৰত িািাঁ, মাছ উতভনিী। ফিত প্ৰকৃহতৰ খিাৱকাচাত,
পৰকৃহতৰ কাষত আমাৰ মানুৱি এক পহৰপূণ্ শাহিৱৰ জীৱন অহতিাহিত কৱৰ। এই আটাইহিিাক হমহি
এক স্বয়াংেম্পুণ্ একক আমাৰ গাৱাঁৰ ৰহিিাক।
ধহৰত্ৰী – িাইৱিউ! এৱন পৰম্পৰাগত খেউজ- প্ৰযুহিৰ ৰ দুৱাৰ, মি-মহন্দৰ আহি িহক্ষণ-পূৱ এহচয়াৰ
ভাৱিমান খিশৱতই খিহ আহিৱছা। খেইৱিাৰ েচাাঁতকৱয় িৰ েুন্দৰ!!
খগৌৰৱ – িয় িয়, এইৱিাৰ জি হিৱশষ অধযয়ণ ি’ি পাৱৰ। .. িুহজৱছ িাইৱিউ, মইৱতা হতিকক জকৱয়
থাৱকাাঁ, গািী মটৰ িাি হি ‘খেউজ িািন’ িুৱিাৰ কহৰিতি আৰম্ভ কৰা।
িনানী –িআঃ িাঃ িাঃ!! খগৌৰৱিাক হকিা খেউজৰ ভূৱত পাৱি খযন পাওাঁ!! িাঃ িাঃ!!
ধহৰত্ৰী – খেউজ িািন! ?? খেয়া আৱকৌ হক?
খগৌৰৱ – হক আৰু ি’ি? না – খতি না- হডৱজি খকৱি … আৱি িায়ুৰ ওপৰত ভহৰৰ খ ি … খপৱডি
মাহৰ মাহৰ … ।
আটাৱয় – িাঃ িাঃ .. চাইৱকি!! চাইৱকি!!
খগৌৰৱ – িাৰু িাইৱিউ! খেউজ অট্টাহিকাৰ েকৱিা তিা-নিা খিৱ ান হিৱিশীৰ িাতৱত আৱছ।
অঃ শম্া – এৰা কথাৱটা োঁচা। েময়ত িয়ৱতা ই আমাৱৰা আয়ৰ্ত্তি আহিি। প্ৰকৃতৱত খেউজ প্ৰযুহিৱৰ
কৰা অট্টাহিকা িা িােস্থানৰ কামৱটা প্ৰগহতশীি খিশহিিাকৰ পৰাৱি আৰম্ভ খিাৱা উহচত। কাৰণ খেউজীগৃি
খগছৱিাৰৰ খিহছভাগ হনগ্মণ িয় এই প্ৰগহতশীি খিশেমূিৰ পৰাই। েু ৰ কথা, আমাৰ খিশৱতা খেউজ
প্ৰযুহিৱৰ েজা িােস্থানৰ কাম আগ িাহঢ়ি ধহৰৱছ।
হকৱশাৰ – আচিৱত খেজী িােস্থানৰ প্ৰকল্পক েফি কহৰিতি েকৱিাৱৱ আগিাহঢ় অিা উহচত। অনযথাই
খগািকীয় উষ্ণতাৰ েমেযাৱটা খকহতয়াও েমাধান নি’ি।
খগৌৰৱ – িয়, হকন্তু েমেযাৱটা জিৱছ প্ৰথম হিশ্বৰ খিশ খকই ন মানক জি। প্ৰথম হিশ্বৰ খকই নমান খিশ
খগািকীয় উষ্ণতা িৃহিৰ িাৱি িহু পহৰমাৱনই িায়ী, িাইৱিউ, আমাক খেউজ প্ৰযুহিৱৰ েজা অট্টাহিকা
আৰু খেইৱিাৰৰ মান হনধ্াৰণৰ হিষৱয় আৰু অিপ িিিাই িুজাই ক’িৱন?

অঃ শম্া – হনশ্চয়, হনশ্চয়!! আমাৰ খিশৱতা এৱন মান হনধ্াৰণ িা মূিযায়ন কৰাৰ িাৱি মান্ক প্ৰহতষ্ঠান
আৱছ। হকন্তু খিহছভাগ খিশৱতই শহি, হিৱনািন, পহৰকল্পনা আহি হিহভন্ন মানকৰ িাৱি আৱমহৰকাৰ গ্ৰীণ
হিহডাং কাউহেি নামৰ অনুষ্ঠানৰ মানকৱি মাহন চৱি।
িাকীৱিাৰ - ... গ্ৰীণ হিহডাং মাহন চৱি।
ধহৰত্ৰী – িাৱৰ! হক আচহৰত?? হয ন খিৱশ আটাইততক খিহছ প্ৰিূষণ হিয়্পায়, খেই ন খিৱশই আৱকৌ
খেউজ অট্টাহিকাৱক ধহৰ খেউজ প্ৰযুহি িযৱিাৰৰ মানৱকা হনৰূপৱণা কৱৰ!! এৱেিাৱৰ গছত গৰু উিা
কথা িাঃ িাঃ
খগৌৰৱ – হিশ্ব হনম্াণ পহৰষি নামৰ প্ৰহতষ্ঠাৱটাৱৱও অট্টাহিকাৰ িাৱি জনোধাৰণক েৱচতন কহৰিতি
আগিাাঁহঢ় আহিৱছ। এই খক্ষত্ৰত খতওাঁৱিাৱক হিশ্বৱিাংকৰ পৰা অনুিাৱনা পাইৱছ।
হতিক – িাইৱিউ! আৱমহৰকা আৰু হিশ্ব খিাংক দুৱয়াটাই পহৰকল্পনা িা আহঢ় জতয়াৰ কৰাৰ েময়ত উচ্চতৰ
পয্যায়ৰ প্ৰযুহি িযৱিাৰ কৱৰ। খেৱয়ৱি িয়ৱতা খেউজ অট্টাহিকা প্ৰযুহি ইমান খিহছ ৰচী জি আৱছ। হকন্তু
মই অিপৱত ছট্টীেগি ৰাজযৰ এটা হৰপ’ট্ত খিহ ৱিাাঁ, খতওাঁৱিাৱক শতকৰা প্ৰায় হিশ ভাগ ৰচ ৰাহি
কহৰি পৰাতক খেউজ অট্টাহিকা োহজৱছ।
হকৱশাৰ আৰু িনানী – িয় খনহক? খকৱনতক িা?
অঃ শম্া – খেই পহৰকল্পনা মৱত খতওাঁৱিাৱক িায়ু চিাচিৰ িাৱি পহৰৱৱশ- হিততষী খকৌশিৰ েিায় জিৱছ,
দুৱাৰ হ হৰকী হিিাকত েূয্যৰ খপািৰ পৰাতক ৰাহ ৱছ ... আৰু েকৱিাততক আৱমািজনক কথাৱটা জিৱছ –
এই আহঢ়ত খতওাঁৱিাৱক জজৱ-ৱশৌচআিয় মাৱন িায়’টৱয়্িট িযৱিাৰ কহৰৱছ।
ধহৰত্ৰী – জজৱ-ৱশৌচািয়! আমাৰ

ৰ হিজ্ঞআনীৱয় উিাৱন কৰা খেই জজৱ খশৌচািয়?

হকৱশাৰ – িয়! এই প্ৰহিয়াত মিমূত্ৰ হমিহি পানীৰ েিহন মিমূত্ৰ নথকা পানীৱি িাহিৰতি আৱি। এই
পানী কৃহষকায্যত আৱকৌ িযৱিাৰ কহৰি পাহৰ।
িনানী – তাৰ মাৱন েম্পি পুহনৰিযৱিাৰৰ প্ৰযুহি! এইৱটাও খতৱনি’খি খেউজ প্ৰযুহিৰ অিগ্ত??
অঃ শম্া – িয়। আহম প্ৰযুহি হিিযাত হিৱন হিৱন উন্নহত কহৰ আৱছাাঁ। প্ৰযুহিৰ মূি উৱেশয জিৱছ উন্নত
প্ৰযুহি িযৱিাৰ কৱৰাাঁৱত খকাৱনা পাশ্ব্প্ৰভাৱ যাৱত মানুিৰ স্বাস্থয আৰু প্ৰাকৃহতক পহৰৱৱশৰ ওপৰত নপৱৰ।
খগৌৰৱ – হকন্তু হকিাৱটা পাশ্ব্প্ৰভাৱ হনশ্চয় আৱছ!

হকৱশাৰ – িাঃ িাঃ !! খতৱনিৱৰ হচিআ কহৰৱি আহম পুনৰায় গুিিােী আহিম মানৱৱি ি’ি িাহগি!!
চাওক, হিজ্ঞান আৰু প্ৰযুহিহিিযাই আমাক আহজৰ এই স্থানতি আহনৱছ ... ইয়াৰ পৰা আহম আৰু অৱনক
েুফি িাভ কহৰি পাহৰম।
ধহৰত্ৰী – প্ৰযুহিৰ উন্নয়নৰ িগএ িৱগ আৰু েমাৱন েমাৱন মানৱতা যাৱত োংকটত নপৱৰ, আহম খেই
কথাও হচিা কহৰি িাহগি ... নিয়ৱন িাৰু?
আটাৱয় – খেইৱটাৱৱইৱটা আচি কথা, আচি িক্ষয।
হতিক – িাৰু িাইৱিউ! মানুিৰ স্বাস্থযও ভাৱি থাহকি আৰু প্ৰাকৃহতক পহৰৱৱশৱৰা ক্ষহত নি’ি ... খেউজ
অট্টাহিকাৰ েিায়ত আহম এই দুৱয়াটা কথাই এৱকিৱগ কহৰি পাহৰম জাৱনা?
অঃ শম্া – প্ৰযুহিহিি েকৱিৱতা খতৱনিৱৰই ভাৱৱ। এই খেউজ অট্টাহিকা েমূিত শহি, জি আৰু অনযানয
েম্পিেমূি অহত কায্যিক্ষ আৰু হিচাপমৱত িযৱিাৰ কহৰ িয়। ফিস্বৰূৱপ কম িজ্য পিাথ্, কম প্ৰিূস্েৱণই
ইয়াৰ জিহশষ্টয। ফিত প্ৰাকৃহতক পহৰৱৱশৰ ক্ষয়ক্ষহতও খতনএই কম।
িনানী – তাৰমাৱন এই খেউজ অট্টাহিকা জিৱছ আমাৰ গাৱাঁৰ ৰৰ হনহচনা।
অ শম্া – এৰা, েচাাঁ কথা! নগৰীয়া আৰামিায়ক জীৱন যাপনত অভযস্ত খিাৱাৰ ফিত আহজ আহম েমগ্ৰ
হিশ্বই নতুনতক গ্ৰিণ কৰা প্ৰযুহিৰ আহম হপছপৰা িুহি ভাহিিতি হশহকৱছাাঁ।
হতিক – িয় িাইৱিউ! গ্ৰাময পয্যটন এহতয়া আৱকৌ নতুনতক আৰম্ভ জিৱছ।
হকৱশাৰ – আহম আমাৰ হনজৰ খমৌহিকতা আৰু পৰম্পৰাৰ পৰা আতাঁহৰ আহিৱছাাঁ ... কৃহত্ৰমতাৱৰ পহৰপূণ্
আমাৰ জীৱন, আমাৰ িােস্থান, য’ত আহম মাহটৰ েিহন প্লাহষ্টক িা কাংিীটৰ টািত গছপুহি ৰুই খযন
প্ৰকৃহতৰ অেীম খেউজক চুিতি খচষ্টা কৱৰাাঁ।
ধহৰত্ৰী – িাইৱিউ! আপুহন জিেম্পি োংৰক্ষণ কৰাৰ কথাও আৱিাচনা কহৰহছি। আমাৰ প্ৰায় শতকৰা
েৰ্ত্ৰ ভাগ খিাৱি আমাৰ চিৰীয়া ৰৱিাৰত খকৱি িাথৰূম আৰু খশৌচািয় ফ্লাচৰ িাৱিই ৰচ িয়। িাঃ
িাঃ িাঃ
অঃ শম্া – এৰা. এই হিচাপ এহতয়া শতকৰা েৰ্ত্ৰ ভাগৱতই েীমািি জি থকা নাই। শতকৰা পচাাঁশী ভাগৱৰা
খিহছ পানী ৰুৱা কামকাজ খযৱন গািী খধাৱা, গা খধাৱা, গছত পানী হিয়া আৰু ৰ পহৰষ্কাৰ – পহৰচ্ছন্ন
কৰাত ৰচ িয়।
খগৌৰৱ – তাৰমাৱন আহম যহি জিেম্পি োংৰক্ষণ কহৰি হিচাৱৰাাঁ, খতৱি এইৱিাৰ কামৰ িআৱি পানী
হিচাপ কহৰ িযৱিাৰ কৰাৰ অভযাে কহৰিই িাহগি আৰু আনৱকা হশকাি িাহগি।

অ শম্া – িয়, ুি ভাি কথা! খকৱিমাত্ৰ অট্টাহিকাহিিাকৰ পৰাই আহজ কাহি প্ৰায় শতকৰা ওিৰ ভাগ
খেউযী গৃি খগছ হনগ্ত িয়। তাৰমাৱন প্ৰায় ৯ হনযুত টন কাি্ন-ডাইঅক্সাইড খগছ িছৱৰ হনগ্ত িয়। যহিৱি
আধুহনক হনম্াণ – জশিী গ্ৰিণ কৰা নিয়, খতৱি এই খগছ হনগ্ত খিাৱা পহৰমাণ ২০৫০ চনতি দুগুন ি’িতগ।
হতিক – দুগুন!! খতৱনি’খি পৃহথৱীত মানৱজাহত থাহকি জাৱনাাঁ?
িনানী – নাথাৱক!
খগৌৰৱ – িাৰু িাইৱিউ! খেউজ অট্টাহিকাৰ ধাৰণা প্ৰথৱম খকাৱন উহিয়াইহছিৱনা?
অঃ শম্া – ৰাৱকি কাচ্ৱন হি া ‘চাইৱিণ্ট হৰাং’ মাৱন ‘নীৰৱ িেি’ নামৰ গ্ৰন্থত ১৯৬২ চনত খেউজ
অট্টাহিকাৰ হিষৱয় প্ৰথম উৱে কৰা জিৱছ। এই হকতাপ ৱনই মানুিক প্ৰথমিাৰৰ িাৱি এই হিষয়ৱিাৰতি
েতক্ কহৰহছি।
ধহৰত্ৰী – হকন্তু আহজও খিৱ ান মাহনি এইহিষৱয় েৱচতন নিয়।
হকৱশাৰ – এৰা ধহৰত্ৰী! এই োং াত চহি থাহকি। হকন্তু আমাৰ পৃহথৱীৱয় ইহতমৱধয েতক্িাত্া আৰু জাননী
হিিতি আৰম্ভ কহৰৱছ। যহি আহম োৱধান নিওাঁ, খতৱি এই খিপৱৰাৱা মনভাৱৱই ি’ি আমাৰ কাি।
িনানী – মাৱজ খমৱজৱতা খমাৰ ভাৱ িয়, যহি মানুৱিই নাথাৱক পৃহথৱী আৱকৌ আগৰ হনহচনা প্ৰিূষণিীন
ি’ি, েুন্দৰ ি’ি আৰু আৱকৌ আহম আমাৰ িােৱযাগয পৃহথৱী ন ূৰাই ... িাঃ িাঃ! তাৰমাৱন যত কূটৰ
াই আহম এই অহিৱিচকী মানুিৱিাৱৰই।
হতিক – এইৱিাৰ জনাৰ পাছত, িাইৱিউ! মই প্ৰহতজ্ঞা কহৰৱছাাঁ হযৱয়ই নাোৱজাাঁ, খেউজ অট্টাহিকাৰ
েকৱিা হনয়ম মাহন চহিম আৰু খমাৰ গ্ৰািক েকিৱকা িুজাম।
অঃ শম্া – িয়! এইৱটা েচাাঁতকৱয় প্ৰশাংেনীয় ি’ি। ডাঙৰ পহৰৱত্নত কাম ি’ি।
(েকৱিাৱএ িাততাহি হিৱয়)
আটাৱয় – খেউজ প্ৰযুহি আৰু খেউজ অট্টাহিকাই এহতয়া আমাৰ একমাত্ৰ ত্ৰাণকত্া। খেউজ প্ৰযুহি
হজন্দািাি, খেউজ অট্টাহিকা হজন্দািাি!
************************************************************

প্ৰশ্ন ১. খেউজ অট্টাহিকাৰ হিষৱয় প্ৰথম উৱে খকাৱন ক’ত কহৰহছি?
- ৰাৱকি কাি্চৱন ১৯৬২ চনত খতওাঁৰ হকতাপ ‘হি চাইৱিণ্ট হৰঙ’ত।
প্ৰশ ২. খেউজী গৃি খগছ খশাষণ কহৰি পৰা হচৱমন্টৰ উিাৱন খকাৱন ক’ত কহৰৱছ?
- হনক’িাচ ভ্লাচ’খপৌিাচ নামৰ গৱৱষক, িণ্ডনৰ ইহম্পহৰৱয়ি কৱিজত।
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