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G †Kvb wk¶v?
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Mvb
nv‡i †i †i †i †i, Avgvq †Q‡o †` †i †` †i

†hgb Qvov e‡bi cvwL g‡bi Avb‡›`‡i 

[g‡Âi Pvi ‡Kv‡Y †eZ wb‡q wk¶Kiv wnsmª gy‡L bvP‡Z _v‡K|]
[bvP _vg‡j nvd mv‡K©‡j wkïiv `vuwo‡q hvq, g‡Âi Ab¨ cÖv‡š— wk¶Kiv|]

1g Rbt-  Avgiv wkïiv cyZz‡ji gZ| 
2q Rbt-  hvw”Q fz‡j nvwm †Ljv, েু'nvZ Zz‡j `yiš— QzU| 
3q Rbt-  eq¯‹‡`i †jv‡fi Pv‡c cÖv‡Yi উল্লো� Avi gy³ Rxeb|   
†Kvivmt-  KLb †hb hv‡”Q n‡q jyU (wkïiv bxi‡e `vuwo‡q _v‡K, m~Îa‡ii cÖ‡ek)
m~Îait-  Avgv‡`i wkïiv bv bvP‡Z cvi‡Q cvi“jw`w`i e‡b, bv wgj‡Z cvi‡Q Pvucv fvই‡qi 

mv‡_| AvR‡Ki eZ©gv‡b `vuwo‡q Qvu‡P Xvjv wk¶v|
1g Rbt- Avgiো eÜy bB †KD Kv‡iv|
2q Rbt-  mevB cÖwZØ›Øx, †Kej wb‡Ri fv‡jv|
3q Rbt-  evwK me wew”Qwi|
4_© Rbt-  Avgv‡`i‡K gvbyl Movi Pj‡Q gnvdw›`| 
m~Îait-  I‡`i †Lj‡Z `vI| wb‡Ri †Ljv hv wKQz wb‡Riv †Lj‡Z cv‡i| MÖv‡gi gvwU I‡`i 

wPb‡Z `vI| I‡`i †`L‡Z `vI Mv‡Qi meyR, dz‡ji †kvfv| GKR‡bi my‡i myi wgwj‡q 
Avb›` û‡j vড় কি‡Z `vI|  

5g Rbt-  ZvB‡Zv AvR Avgiv wkïiv wPbwQ bv Ggb KvD‡K| 
6ô Rbt-  hvi QweUv Av`k© e‡j Uv½v‡bv †`Iqv‡j| 
7g Rbt-  me gnvcyi“‡li Qwe †`Iqv‡j Uv½v‡bv| 
8g Rbt-  eB‡qi cvZvq ew›`| 
9g Rbt-  Av`k© gvbyl Avgv‡`i mvg‡b GKUvI †KD †bB| 
     mevB (Ny‡i P‡j) †bB ............. GKRbI †KD †bB .........Q‡›` Zv‡j Pvwiw`‡K 

G‡jv‡g‡jv|
m~Îai-  wk¶vi bv‡g Avgiv GKUv Kj ˆZwi K‡iwQ hvi bvg ¯‹zj| ïK‡bv wm‡jevm ˆZwii giv 

c×wZ¸‡jv Avgv‡`i Av‡ó পৃসঠে †eu‡a †i‡L‡Q| ZvB‡Zv Avgv‡`i wkïiv wKQzB bv wk‡L 
eQ‡ii ci eQi D‡V hv‡e DuPz K¬v‡m|

1g Rbt-  cix¶v| 
2q Rbt-  wWMÖx 
mevBt-  †k‡l PvKwi| 
5g Rbt-  DbœwZ n‡”Q| n‡”Q DbœwZ| evwo, Ni, †Kv_vI †bB †Kv‡bv LvgwZ| Av”Qv Avgv‡`i Lei 

wK †KD iv‡Lb? Avgiv †hb iwe VvKz‡ii Agj| [Agj ও `BIqvjv bvU‡Ki wKQz `„k¨] 
[jvwV w`‡q GKUv Rvbvjv Kij Awf‡bZviv, Zvi †fZi Agj msjvc e‡j|] 

রশক্ষো রবষয়ক
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Agjt-  †mB †hLv‡b Wzgyi Mv‡Qi Zjv w`‡q SiYv e‡q hv‡”Q| †mBLv‡b †m jvwV bvwg‡q †i‡L 
SiYvi R‡j Av‡¯— Av‡¯— cv ay‡q wb‡j, Zvi c‡i cyuUwj Ly‡j QvZz †ei K‡i Rj w`‡q 
†g‡L wb‡q †L‡Z jvM‡jv| LvIqv n‡q †M‡j Avevi cyuUwj †eu‡a Nv‡o K‡i wb‡q cv‡qi 
Kvco ¸wU‡q wb‡q, †mB SiYvi wfZi †b‡g Rj †K‡U †K‡U †Kgb cvi n‡q P‡j †Mj| 
wcwmgv‡K e‡j †i‡LwQ H SiYvi av‡i wM‡q GKw`b Avwg QvZz Lve| Avwg hv Av‡Q, me 
†`L‡ev  - †KejB †`‡L †eov‡ev| wc‡mgkvB Avgv‡K cwÛZ n‡Z e‡jv bv| 

[G¨vixbvi gvSLv‡b Av‡m]

1g Rbt-  Zzwg Kw¤cDUvi BwÄwbqvi nI|
QvÎivt-  bv|
2q Rbt-  Zzwg Wv³vi nI|
QvÎivt-  bv|
3q Rbt-  Zzwg Aa¨vcK nI|

†Kvivmt- †Zvgiv mevB cwÊZ n‡Z ej‡Qv|
 †ivRMvi Ki‡Z ej‡Qv|
 wKš‘ gvbyl n‡Z †Zv †KD ej‡Qv bv| 
 Av”Qv GiKg wK n‡Z cv‡i bv?

Mvb
nv‡i †i †i †i †i, Avgvq †Q‡o †` †i †` †i.........

[e„wó co‡Q.........mv`v KvM‡Ri UzK‡iv Ici †_‡K †dj‡e, g‡b n‡e †hb e„wó co‡Q| Zvi g‡a¨ 
bvP‡Q Ges I‡`i bvP †`‡L gv÷vi gkvBivI e„wó‡Z wfR‡Q, bvP‡Q|]

GKRb wkíx Mvb MvB‡Q ............. wkïiv Mjv †gjv‡”Q| †KD Qwe AvuK‡Q ......... †KD MvQ 
emv‡”Q ¯‹z‡ji evMv‡bi Rb¨ ...............|     

 
(cy‡iv e¨vcviUvB gvB‡g n‡”Q| `yB †_‡K wZb wgwbU nevi ci mK‡j wd«R n‡q hv‡e|bvUK †kl n‡e|)

রশক্ষো রবষয়ক
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†Q‡jমোনুষরী  
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cÖ_g `„k¨ 
Mvb

[G¨vixbvq Awf‡bZviv bvP‡Z bvP‡Z, Mvb MvB‡Z MvB‡Z cÖ‡ek K‡i] 
†Zviv †h hv ewjm fvB, Avgvi gv÷vwiUv PvB,

†mB g‡bvniY Pcj PiY gv÷vwiUv PvB, Avgiv gv÷vi n‡Z PvB, 
gv÷vi Pg‡K †eovq, `„wó Govq, hvq bv Zv‡i evuav 
Zvi bvMvj †c‡j cvjvq †V‡j, jvMvq †MvjK avuav 

Zey QzU‡e wc‡Q, wg‡Q wg‡Q cvq ev bvwn cvq 
QvÎiv me Avcb g‡b, gv‡V e‡b, DavI n‡q hvq|  

wØZxq `„k¨ 
[ivRvi cix¶v †K›`ª] 

[gvbyl Ges jvwV w`‡q Awf‡bZviv GKUv KvV‡Mvov ˆZwi
 Ki‡e| GKRb QvÎ †mLv‡b eB co‡Q| gvSLv‡b GKUv †Pqvi †c‡Z ivRv Ny†gv‡”Q| G¨vixbvq 

Ab¨Lv‡b cwÊZ †Pqv‡i e‡m eB co‡Q| G¨vixbvq Avi GK w`‡K Avi GKR‡bi gy‡L Kvco evuav| †m 
cv_‡ii gZ `vuwo‡q Av‡Q| Avi GKRb ivRvi nvZ cv wUc‡Q|] 

(K_‡Ki cÖ‡ek)

K_Kt 
ïbyb, ïbyb, ïbyb m‡e, ïbyb w`qv gb,
gnvb wk¶v Kvwnbxi K_v Kwie eY©b| 

GK †h wQj cvwL †ZvZv, 
Kx fv‡e Zvi myi nj †fvuZv  
†m K_vB ejwQ AvরÁ ïbyb, 
†ZvZv RvbZ bv Kvq`vKvbyb|  
ïay Mvb Mvq, kv¯¿ c‡o bv, 

Ggb cvwL †Zv Kv‡R jv‡M bv| 
ivRv e‡jb, cvwLUv‡K wk¶v `vI, 

mবোি Av‡M Ii GKUv LvuPv evbvI| 
cwÊZ Kij dw›`,

cvwL‡K Ki‡Z n‡e বন্দরী| 
†ZvZvi KvU‡Z n‡e cvLv|

রশক্ষো রবষয়ক
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LvuPvi K¬v‡m bB‡j hvq bv ivLv|
Wvbv †Qu‡U wkKj coj cv‡q,

BDwbdg© Poj Zvi Mv‡q
Kx co‡e †m †ZvZvcvwL,
Zvi Rb¨ Kx Kx eB ivwL?

†jLv nj eB‡qi c‡i eB, eB‡qi c‡i eB,
eB‡qi cvnv‡o DV‡Z jv‡M gB|

†U·U eB, gv‡b eB Avi mv‡Rkvb,
wKb‡Z n‡e cÖPzi eB †c‡Z cwRkb&|

LvuPvi cov LvuPv‡ZB nq bv KL‡bv †kl,
†KvwPs ¸i“ wk¶v w`‡Z G‡jb Ae‡kl

Zey wb›`y‡K e‡j, LvuPvUvi DbœwZ nB‡Z‡Q, 
wKš‘ cvwLUvi Lei †Kn iv‡L bv|

[wcQ‡bi Kv‡jv c`©v m‡i hvq, `„k¨Uv dz‡U I‡V|]

Z…Zxq `„k¨

ivRvt  fvwMbv, GwK K_v ïwb!
fvwMbvt gnvivR, mZ¨ K_v ïwb‡eb, Z‡e WvKzb m¨vKiv‡`i, cwÊZ‡`i, wjwcKvi‡`i, WvKzb 

hviv †givgZ K‡i Ges †givgZ Z`viK Kwiqv †eovq, wb›`yK¸‡jv LvB‡Z cvq bv 
ewjqvB g›` K_v e‡j|  

ivRvt  cvwL‡K †Zvgiv †Kgb †kLvI Zvi Kvq`vUv †`Lv PvB| 
cwÊZt  (eB †_‡K gyL Zz‡j) Kvq`vUv gnvb, Kvq`vUv cvwLi †P‡q GZ †ewk eo †h,  cvwLUv‡K 

†`LvB hvq bv, g‡b nq, Zv‡K bv †`wL‡jI P‡j|
ivRvt  evt  evt , Av‡qvR‡bi Î“wU bvB|
fvwMbvt  LvuPvq `vbv †bB, cvwb bvB, †Kej ivwk ivwk cyuw_ nB‡Z ivwk ivwk cvZv wQuwoqv Kj‡gi 

WMv w`qv cvwLi gy‡Li g‡a¨ Vvmv nB‡Z‡Q|
cwÊZt  K¬v‡m Mvb †Zv eÜB, wPrKvi Kwievi dvuKUzKz ch©š— †evRv| Zey ¯^fve †`v‡l mKvj 

†ejvq Av‡jvi w`‡K cvwL Pvq, Avi Ab¨vq iKg cvLv SUcU K‡i| 
fvwMbvt gnvivR Mvav wcUvBqv †Nvov Avi cvwL wcUvBqv gvbyl Kwi‡Z nq| ¸i“gkvq‡`i nv‡Z 

†eZ w`‡Z nB‡e| †eZ †Kbvi Rb¨ wKQz ¯^Y©gy`ªv PvB|  
ivRvt fvwMbv, †Zvgv‡KB Avwg Gevi wk¶vgš¿x Kwiqv w`e|  
cwÊZt G iv‡R¨ cvwL‡`i †Kej Av‡°j bvB, ZvB-B bq, K…ZÁZvI bvB|   
ivRvt Av”Qv, fvwMbv, IB †jvKUv Kx Ggb ev‡R K_v ewj‡Z Pvq †h, Dnvi gyL eÜ KwiqvQ? 

রশক্ষো রবষয়ক
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fvwMbvt IB †Zv wb›`yK‡`i wjWvi| ivRmfvq we‡ivax c‡¶i †bZv| Avcbvi kÎ“, gv‡b wk¶vi 
kÎ“|  

ivRvt bv, (fvwMbv wb›`y‡Ki gyL Lywjqv w`j) Zey Dnvi gyL Lywjqv `vI|  
wb›`yKt gnvivR, wk¶vi Pv‡c cvwL gwiqv‡Q| 
ivRvt fvwMbv, GwK K_v ïwb?
cwÊZt ‡n, ivRb, cvwLUv †evwa jvf Kwiqv‡Q| I GLb wk¶v †kl K‡i `x¶v jB‡Z‡Q| ZvB 

Mfxi mvabvq gMœ Kxfv‡e †ekx †ekx A_© DcvR©b Kiv hvq| 
fvwMbvt  gnvivR, cvwLUvi wk¶v mgvß nB‡Z‡Q| 
ivRvt I wK Avi jvdvq?
fvwMbvt  Av‡i ivg!
ivRvt Avi wK I‡o? 
fvwMbvt bv| 
ivRvt Mvb Mvq? 
fvwMbvt  bv| 
ivRvt `vbv bv cvB‡j Avi wK †PuPvq? 
fvwMbvt  bv| 
ivRvt GKevi cvwLUv‡K Av‡bv †Zv †`wL| 

[fvwMbv I cwÊZ GK mv‡_ †ewi‡q hvq|] 

ivRvt fvB wb›`yK, Avwg †Zv m‡e ivRv nBjvg| Av‡M whwb ivRv wQ‡jb, ZviB wk¶vbxwZ †g‡b 
†ZvZvi wk¶v Pwj‡Z‡Q| hw` wKQz ms¯‹vi `iKvi nq| Avwg Kwiqv w`e|

[†ZvZv‡K m‡½ K‡i fvwMbv I cwÊZ cÖ‡ek Kij|]

cwÊZt  †`Lyb ivRb, †ZvZvUvi †c‡U KZ we`¨v| 
fvwMbvt (‡ZvZvi †cU wUc‡Z jvMj) †c‡Ui g‡a¨ KZ eB, KZ cvZv, KZ A¶i|  
ivRvt wKš‘ cvwLUv †h cy‡iv gvby‡li gZ †`wL‡Z nBqv‡Q|  
cwÊZt †ZvZv †Zv gvbyl nBqv‡Q| G‡KB e‡j cvwL wcwU‡q gvbyl|
 

[wb›`yK wKQz ejvi †Póv Ki‡ZB fvwMbv †di Zvi gyL †eu‡a †`q|
ivRv cvwL gvbyl‡K †`L‡Z jvM‡jv|] 

                                       
[Ò‡Zviv †h hv ewjm fvB, Avgvi gv÷vwiUv PvB, GB MvbUv MvB‡Z MvB‡Z Ab¨ `„k¨ ˆZwi n‡e| 

Av`vjZK¶...Avmvgxi KvVMovq †ZvZv cvwL, Awf‡hvMKvixi Avm‡b cwÊZgkvB, GKw`‡K wKQz QvÎ, 
wk¶K I AwffveK] 

রশক্ষো রবষয়ক
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PZz_© `„k¨ 

[ wePvi‡Ki cÖ‡ek]

[Ò†Zviv †h hv ewjm fvB, Avgvi gv÷vwiUv  PvB,Ó- GB MvbUv MvB‡Z MvB‡Z Ab¨ `„k¨ ˆZix n‡e, 
Av`vjZ K¶| Avmvgxi KvVMovq †ZvZv cvwL, Awf‡hvMKvixi Avm‡b cwÊZgkvB, GKw`‡K wKQz QvÎ, 

wk¶K I AwffveK]

wePviKt  †ZvZv n‡jB †eqviv, †L‡Z Pvq bv †cqviv| Ab¨ mevB n‡q‡Q fv‡jv, ïay cvLx I Qv‡Îi 
gbB Kv‡jv|

DwKjt  lvuo, †di †mB QvÎ‡K, ¯‹z‡j †Q‡jgvbylx Ki‡Z cvi‡e bv| ey‡oviv ey‡ov‡ejvq 
ey‡ovgvbylx Ki‡Z cvi‡ebv| Ki‡Z cvi‡e D‡ëvcvëv, †n †n †Kgb wk¶v w`jvg|

cÂg `„k¨

[Ò†Zviv †h hv ewjm fvB, Avgvi gv÷vwiUv PvB,Ó GB MvbUv MvB‡Z MvB‡Z ¯‹z‡ji nj Ni ˆZwi n‡e| 
wKQz QvÎ, wKQz wk¶K, wk¶Kw`e‡mi Abyôvb Kivi †Zvo‡Rvo Pj‡Q| GKw`‡K hLb QvÎiv msjvc 
ej‡Q, ZLb wk¶K‡`i msjvc †kvbv hv‡e bv| Avevi wk¶K‡`i msjv‡ci mgq QvÎ‡`i K_v †kvbv 

hv‡e bv| wk¶K‡`i †cvlvK ev”Pv‡`i g‡Zv| QvÎ‡`i †cvlvK ey‡ov‡`i g‡Zv n‡e|]

Avey(QvÎ)t  wk¶K w`e‡m Avgv‡`i gv÷vi‡`i †evSv‡Z n‡e| Zviv †hb Gfv‡e ¯‹z‡j †Q‡jgvbylx bv 
K‡i|

gaym~̀ b (QvÎ)t GUv wVK K_v nj bv| gv÷viiv †Q‡jgvbylx Ki‡e bv †Zv wK Avgiv †Q‡jiv Kie?
wiqvR (QvÎ)t  fviZe‡l©i GB Pig Ava¨vwÍK msKUKv‡j wk¶K‡`i Kx KiYxq, Zv wb‡q Avwg GK 

K_vg„Z †kvbve AvR‡Ki mfvq| 

রশক্ষো রবষয়ক
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[GK wk¶‡Ki cÖ‡ek]

iRZt QvÎiv hviv AvR MvB‡e, Ave„wË Ki‡e, e³…Zv †`‡e, me G‡m‡Qv †Zv? †`wL bvg WvwK 
†Zv| 

[iRZevey GK GK K‡i bvg WvK‡Z jvM‡jb, Avi Dcw¯’Z QvÎiv ÒB‡qm m¨viÓ e‡j mvov †`q|]

iRZt  †Mvwe›` MvuZvBZ
            (g‡Â †`Š‡o †Xv‡K GKwU †Q‡j ÒB‡qm m¨viÓ ej‡Z ej‡Z) nZfvMv, GZ †`wi K‡i 

G‡mQ, Avi †Q‡jgvby‡li g‡Zv Qz‡U Avmv †Kb| 
 ax‡i ax‡i G‡mv| 
†Mvwe›`t  (aywZ mvg‡j) cy‡Rv K‡i evev‡K `ya LvB‡q Avm‡Z wM‡q †`wi nj m¨vi| 
iRZt  evt evt  †ek †ek| GB KwP eq‡m G meB †Zv Ki‡e| Zzwg KwPKvuPv‡`i g‡Wj gv‡b 

g‡Wj ev”Pv| (Ab¨ QvÎ‡K †`wL‡q) Avwid, Kvj Zzwg gv‡V we‡K‡j †LjwQ‡j, Lye ev‡R 
KvR|  GB eq‡m †Ljv, ZvI Avevi we‡K‡j| IB mgq ag©PP©v Ki‡Z nq| wQt wQt GB 
wK wk¶v, G KwP eq‡m jvdv‡j nvo †f‡O hv‡e †h| ey‡ov eq‡m jvdvI †Zv wVK Av‡Q| 
†h eq‡m hv ag©|

[iRZ wb‡R jvdv‡Z jvM‡jb| nVvr Ab¨ GK wk¶K Qz‡U G‡m iR‡Zi nvZ a‡i|]

wmivR (wk¶K)t iRZevey, Avcwb Avgvi e¨vM †_‡K ¸wj wb‡q‡Qb †Kb? GLbB †diZ w`b| 
iRZt  SzU †ev‡j KvDqv Kv‡U gvBwi ejwQ, Avwg wbBwb| ivgevey ¸wj wb‡q‡Qb| Dwb Qv‡` D‡V 

¸wj †LjwQ‡jb †`‡LwQ|
wmivRt Avcbvi c‡K‡U ¸wj Av‡Q| Avcwb wg_¨v ej‡Qb|
iRZt  gyL mvg‡j K_v ej‡eb|
             (`yB wk¶‡Ki nvZvnvwZ ïi“ nq|)
Aveyt m¨vi gvivgvwi Ki‡eb bv, QvÎiv Kx wkL‡e?
gaym~`bt  `~i †evKv †Q‡j| GB eq‡mB †Zv gvivgvwi Ki‡e| Avgiv †QvUiv wK gvigvwi Kie?
wiqvRt  wKš‘ †`‡ki GB RvZxq msKUKv‡j mš¿vm bq, wk¶KivB †Zv RvwZi †gi“`Ê m¨vi| 

Avgvi e³…Zvi wK n‡e?  
iRZt  (nvZvnvwZ _vwg‡q) †` wVK K‡i w`B| me KvR Ki‡ev Avwg, Avi hËme Qzu‡Pvi KxZ©b|
wiqvRt  KxZ©b K‡i wf‡¶ K‡i hviv Av‡M †cU PvjvZ GLb ZvivI wUPvi n‡q‡Q| wQt! wQt! wQt!
Aveyt wk¶K w`e‡m Avcbviv GiKg Ki‡j Avgiv QvÎiv Kx Ki‡ev?
wmivRt Zzwg Avgvi Ici gv÷vwi K‡iv?
              (Aveyi GK Kvb a‡i)

রশক্ষো রবষয়ক
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iRZt  (Aveyi Avi GK Kvb a‡i) Ávb †`Iqv Avgv‡`i wk¶K‡`i Rb¥MZ AwaKvi... Gi 
Ici †Kvb `gb cxob Pj‡e bv| ey‡SQ?

Aveyt GB †Zv Kx PgrKvi Avcbv‡`i GK myi| 
iRZt wiqvR, †Zvi e³…Zvi KwcUv †`| Avi Avgvi Ry‡ZvUv GKUz cvwjk K‡i wb‡q Avq|

[wiqvR †ewi‡q hvq| iRZevey wiqv‡Ri †jLvUv ms‡kvab Ki‡Z _v‡Kb, Avi bvbv iKg gyLfw½ Ki‡Z 
_v‡Kb|]

wmivRt  (myi K‡i Mvb Mvq) ej ej ej m‡e, GB wk¶Kw`e‡m|
              Kx fv‡e wUDkwb eÜ n‡e, iv‡R¨i wk¶v RMrmfvq †kªô Avmb j‡e|
iRZt  GLbI †Zv eÜ K‡ibwb| m°vj †_‡K Avcbvi evoxi mvg‡b QvÎ‡`i PwUi wfo c‡o 

hvq|
wmivRt  Kx Ki‡ev Avi| †KvwPs N¨vPvsdz| gvB‡bI wZbgvm †`qwb| ZvB PwU mvivB‡qi KvR 

a‡iwQ|
iRZt  †di Xc| GB cweÎ w`e‡m Xc w`‡Z bvB|
wmivRt  gyL mvg‡j K_v ej‡eb|
iRZt ‡eBgvb, gxiRvdi| miKv‡ii LvI byb, Zvi gy‡L gvLvI Pzb| mv¤cÖ`vwqK evgb 

†Kv_vKvi| 

           (wb‡g‡l nvZvnvwZ ïi“ nq `yB wk¶‡Ki g‡a¨)

Aveyt Avcbviv Ggb †Q‡jgvbylx Ki‡j Avgiv Kx Ki‡ev? 
gaym~`bt †Zv‡K GZevi ejwQ IbvivB †Zv †Q‡jgvbylx Ki‡eb, ey‡ovivB †Zv `v½v nv½vgv 

Ki‡eb|     
iRZt  Avevi †Pv‡ii Dci evUcvwo, gv÷v‡ii Dci gv÷vwi (Aveyi Kvb a‡i Uvb‡Z _v‡Kb|)
wmivRt (gaym~`‡bi Kvb a‡i) MvÜxRx G‡jb †i| 
iRZt   Avgv‡`i meB †Zv P‡j hv‡”Q| GLb wb‡R‡`i g‡a¨ nvZvnvwZi AwaKviI hw` P‡j hvq 

Zvn‡j Kx wb‡q evuP‡ev?

[‡Zviv †h hv ewjm fvB, Avgvi gv÷vwiUv PvB...GB MvbUv Ki‡Z Ki‡Z G¨¨ixbv †_‡K †ewi‡q hvq|]

(bvUK †kl)

রশক্ষো রবষয়ক
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AvRI Kvu‡`
পwল্ল Rbbx  
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cÖ_g `„k¨
(m~Îa‡ii cÖ‡ek)

m~Îait  bg¯‹vi... †`Lyb GKwU †QvÆ cvjv, mš—vb nviv ey‡Ki R¡vjv| 
 c‡_ c‡_ †Nv‡i cvMwjbx, AvRI Kvu‡` c j jx Rbbx|| (3) (cÖ¯’vb)
 (cvMwjbx †e‡k g‡bvigvi cÖ‡ek)
g‡bvigvt  bqbgwY (2) (gvBg) (`yRb ev”Pv †Q‡j †g‡qi cÖ‡ek, cjvk I wkDwj)
ev”Pvivt  wKr wKr wKr wKr - GK `yB wZb Pvi (gvB‡g)|
g‡bvigvt bqbgwY | 

(ARq weR‡qi cÖ‡ek)

ARqt  g‡bvigv (gvBg)
g‡bvigvt  bqbgwY|
weRqt  †eŠw` (gvBg)
g‡bvigv t  bqbgwY... †Zvgiv Avgvi bqbgwY‡K †`‡L‡Qv ? bqbgwY †Mv... Avgvi †Q‡j †g‡q| 

Rv‡bv Rb¥w`‡bi bZzb Rvgv c¨v›U c‡i, †mB †h †Lj‡Z †ewi‡q‡Q GLbI evwo†d‡iwb| 
GK evi nv‡Z cvB... †g‡i... bv bv I‡`i gvi‡j n‡e bv| Av`i K‡i fvj‡e‡m eywS‡q 
ej‡Z n‡e| Pzc †c‡q †MwQ IB †Zv we”Qz `y‡Uv †Lj‡Q| (cv wU‡c wU‡c Kv‡Q hv‡e|) GB 
†Zv Avgvi bqb| GB †Zv Avgvi gwY| 

cjvkt  bv Avwg cjvk| 
wkDjxt  Avi Avwg wkDjx| 
g‡bvigvt  I Avgv‡K †evKv evbv‡Z wk‡L‡Qv bv ? Pj evev evox Pj| Iiv e‡j †Zviv nvwi‡q 

†MwQm| Avwg Rvwb †Zviv †eu‡P AvwQm| Pj evox Pj| 
cjvkt           Avnt nvZ Qv‡ov|
wkDjxt  †K Zzwg ?
g‡bvigvt  Avgv‡K wPb‡Z cviwj bv ? †Zv‡`i `ytwLbx gv| 
cjvkt  gv... gv... †`‡L hvI, cvMwj Avgv‡`i ai‡Z G‡m‡Q| 
g‡bvigvt  wK Avgv‡K cvMwj ejwj ? Pj N‡i Pj ejwQ| Gevi wKš‘ Avwg fxlY †i‡M †MwQ| wK 

nj Pj 
wkDjxt  gv... gv... Avgv‡K a‡i wb‡q hv‡”Q|

(gv‡qi cÖ‡ek)

gvt  GB †K †i ? Avgvi †Q‡j †g‡q‡K a‡i UvbvUvwb KiwQm ? Qvo Qvo ejwQ|

স্বোস্থ্য রবষয়ক
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g‡bvigvt  bv Giv Avgvi †Q‡j †g‡q| Pj N‡i Pj|
gvt  †K †Kv_vq Av‡Qv †Mv ? Avgvi †Q‡j †g‡q‡K a‡i wb‡q †Mj| evuPvI †Q‡j aiv 
                                            (MÖvgevmx‡`i cÖ‡ek)
†Kvivmt  †Q‡j aiv ... (3) gvi ... (3)  (÷¨vPz) 
g‡bvigvt  Avnt Avnt Av--------------,
ARqt  g‡bvigv ---------------,
weRqt  †eŠw` -------------------,
ARqt  Avcbviv I‡K Avi gvi‡eb bv| 
weRqt  Dwb †Q‡j aiv bb| 
MÖvgevmx 
1g Rbt  IB gwnjvwU†K GwM‡q w`‡q G e¨vUviv  wcQ‡b wQj| 
2q Rbt  Giv GKB `‡ji †jvK| 
3q Rbt  GivB wkï cvPviKvix|
4_© Rbt  G‡`i wcwU‡q †g‡i †djv DwPZ| 
†Kvivmt  gvi ------------ (÷¨vPz) 
ARq/ weRqt  Avnt Avnt Av--------------,
ARqt  `qv K‡i GKwU evi Avgv‡`i K_v ïbyb| 
1g Rbt  GB evnvbv ïi“ K‡iwQm?
weRqt  Avwg nvZ †Rvo K‡i ejwQ... `qv K‡i GKwU evi Avgv‡`i K_v ïbyb| 
ARqt  †kvbvi ci hw` Avcbv‡`i g‡b nq Avgiv †Q‡jaiv... Zvn‡j....
weRqt  hv kvw¯— †`‡eb gv_v †c‡Z †be| 
2q Rbt  evnt! †ek ¸wQ‡q K_v ej‡Z wk‡L‡Q †Zv| 
weRqt  †`Lyb `v`v dvuwmi Avmvgx‡KI wKš‘ Zvi †kl B”Qvc~i‡Yi my‡hvM †`Iqv nq|  
†Kvivmt  wVK Av‡Q, wVK Av‡Q ,ZvovZvwo e‡jv| 
weRqt   `v`v w`w`iv... Avwg Avcbv‡`i cv‡ki MÖv‡gi weRq, I Avgvi `v`v AR&q| Dwb Avgvi 

†eŠw` g‡bvigv... gvbwmK fvimvg¨nxb| 
ARqt   Rv‡bb eveyiv, AvgviI GKUv my›`i mvRv‡bv †MvQv‡bv msmvi wQj| Avgvi †QvÆ †QvÆ 

`ywU †Q‡j †g‡q, bqb Avi gwY| Avgvi gv, fvB Avi ¯¿x g‡bvigv‡K wb‡q Afve AbUb, 
SMov weev‡`i msmv‡i m‡e my‡Li Av‡jvi †iLv †`Lv w`‡qwQj| wKš‘ nVvr GK Kvj 
ˆekvLxi †Sv‡ov nvIqv I‡jvU cv‡jvU K‡i w`‡q †Mj Avgvi †mvbvi msmviUv‡K| `qv 
K‡i ïbyb... Avgv‡`i fv½v msmv‡ii BwZK_v| GKwU evi ZvwK‡q †`Lyb, Avgv‡`i 
ey‡Ki g‡a¨ AvRI R¡j‡Q †QvÆ †QvÆ `ywU wPZv| GLb †`Lyb †mB wPZvi Av¸‡bi GK 
SjK... IB `~‡i ZvwK‡q †`Lyb... (wPZvi GK SjK) (cÖ¯’vb)    
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wØZxq `„k¨
(jv jv Zv‡j Zv‡j Ni ˆZwi n‡e... g‡bvigv cÖ‡ek Ki‡e Ges jywK‡q jywK‡q Lv‡e|)

(kvïox †gŠivwbi cÖ‡ek)

†gŠivwbt  †eŠgv? ewj I †eŠgv? †eŠgv †Kv_vq †h †Mj? AfvMxi †eUx| I jywK‡q jywK‡q †Mjv 
n‡”Q? KB †`wL? kvK fvZ Avevi PvUbx ... `ycyi †ejv Mv‡Ûwc‡Û wM‡jI †Zvgvi Rvjv 
f‡iwb ? 

g‡bvigvt  gv, `ycyi †ejv †hUzKz †L‡q wQjvg, me ewg n‡q †MwQ‡jv| 
†gŠivwbt  Avwg †h LvIqvi mgq ejjvg... †QvU †Q‡jUv Avgvi kvK fvRv †L‡Z eÇ fv‡jvev‡m| 

I‡K Avi GKUz kvK fvRv `vI †Zv, Agwb iv¶zmx ej‡j kvK fvRv Avi †bB †Zv gv| 
†Pv‡ii ev”Pv †Pvi| jywK‡q †i‡L Lvm|    

g‡bvigvt  Avwg †gv‡UB jywK‡q ivwLwb| `ycy‡i LvIqvi mgq Mv Uv †Kgb ¸jvw”Qj| ZvB Avgvi 
cv‡Zi gvLv Gu‡Uv fvZUvB Zz‡j †i‡L wQjvg| Wv³vievey e‡j‡Qb GB mgq ev‡i ev‡i  
†ewk †ewk K‡i kvK mewR Wvj †L‡Z|  

†gŠivwbt  I †c‡U †c‡U GZ eyw×| †di Wv³v‡ii Kv‡Q †MQ ? nvmcvZv‡ji w`w`gwYiv evox‡Z 
G‡mwQj, `~i `~i  K‡i Zvwo‡q w`‡qwQ| Zv m‡Ë¡I... Av”Qv... Avwg nxi“ ¸wY‡bi KvQ 
†_‡K gv`ywj, ZvweR, KeP G‡b w`‡qwQ... †m¸wj c‡i‡Qv bv †d‡j w`‡q‡Qv ? ISv 
¸wY‡bi K_v bv ï‡b cÖ_g mš—vb‡K †Zv †L‡q‡Qv| †Zvgvi Wv³vi eveviv †Zv evuPv‡Z 
cvi‡jv bv| Avi GeviUvI Lv‡e ? 

g‡bvigvt  wK Avgv‡K Awfkvc w`‡”Qb ? fMevb hw` gv_vi Dci _v‡Kb †Zv kKz‡bi Awfkv‡c 
KLbI Mi“ gi‡e bv| 

†gŠivwbt   †QvU‡jv‡Ki ev”Pv... Avgv‡K kKzb ejwj (gvi‡Z Po †Zv‡j)    
g‡bvigvt  (nvZwU a‡i) Pzj †_‡K nvZ bvgvb| Avi hw` KLbI GB nvZwU Avgvi Mv‡q I‡V †Zv 

†f‡O †`‡ev ... |
†gŠivwbt  Avt

Mvb
AbvPvi Avi AwePv‡i fvB / RxebUv Ujgj RxebUv D¾¡j| (3) 

(cÖ¯’vb) (g‡bvigv I †gŠivwb)
(eB nv‡Z weR‡qi cÖ‡ek)

weRqt  (`y‡j `y‡j co‡e) gv-B cv‡ib GKwU/GKRb my¯’ mej wkïi Rb¥ w`‡Z| GB wkïivB 
†`‡ki fwel¨r| RvwZi †gi“`Ê| †mB †gi“`Ê‡K k³†cv³ Kivi Rb¨, Mf©eZx 
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gv‡q‡`i wbqwgZ cywóKi Lvevi LvIqv GKvš— cÖ‡qvRb| jvj, njy`, meyR, mv`v 
†cvqvwZ Lv‡e Mv`v Mv`v| evnt! jvj, njy`, meyR, mv`v (gvBg)| †bc‡_¨|  

†gŠivwbt  †eŠgv weRq ivZ †R‡M c‡o| I‡K `y‡ai  Mjvm  w`‡q G‡mv †Zv| 
(M jvm nv‡Z g‡bvigvi cÖ‡ek)    

g‡bvigvt  GB `yaUv †L‡q bvI| 
weRqt  `yaUv Avwg Lv‡ev bv| †eŠw`, `yaUv ZzwgB LvI|    
g‡bvigvt  bv fvB, Zzwg †ivR ivZ †R‡M cov K‡iv, ZvB `yaUv †Zvgvi LvIqv `iKvi| 
weRqt  bv †eŠw`, †Zvgvi M‡f© Avgv‡`i es‡ki †mB e¨vUv‡K k³‡cv³ Kivi Rb¨ wbqwgZ GK   

Mj vm `ya †Zvgvi LvIqv `iKvi| 
g‡bvigvt  Avi hw` †g‡q nq... ?
weRqt eyjv †PŠayix bB‡j mvwbqv wgR©v ˆZix Kie| Avi †Q‡j n‡j kPxb †mŠif... KB `y‡ai 

Mj vmUv `vI †Zv| bvI GK`g j²x †g‡qi g‡Zv †L‡q bvI| 
g‡bvigvt  fvB wK †Q‡jgvbywl n‡”Q| 
weRqt  Av‡i ZvovZvwo LvI| 
 
g‡bvigvt  bv fvB, †Zvgvi gv †`‡L †dj‡j †K‡j¼vwi evav‡e| 
weRqt  Av‡i †KD †`L‡Z cv‡e bv| KvKc¶x‡ZI †Ui cv‡e bv|  Avgvi Rb¨ `ya Zzwg Avb‡e 

Avi `yaUv ZzwgB Lv‡e| 
g‡bvigvt  bv Avwg Lve bv|  
weRqt  Avgvi w`we¨... LvIbv| wK  n‡jv? LvI ejwQ|

(†gŠivwb I ARq N‡ii g‡a¨ cÖ‡ek Ki‡e)

†gŠivwbt   wK †i ARq... †c‡Ui ev”PvUv †Zvi bv Ii ?
ARqt  wQt wQt wQt ! Z‡j Z‡j G‡Zv `~i... bó †g‡q‡Q‡j †Kv_vKvi| 
g‡bvigvt  G Zzwg wK ej‡Qv ? 
ARqt  ej Ii m‡½ †Zvi wK‡mi m¤cK©| 
g‡bvigvt  gv †Q‡ji m¤cK©| 
†gŠivwbt  Dwb hw` gv n‡eb| Zvn‡j Avwg †K ? Ii gvmx ? eo †LvKv ZzB GLbI mn¨ KiwQm?
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(gvi‡Z _v‡K)

ARqt  gv †Q‡ji m¤cK© bv ? †ek Awfbq Ki‡Z wk‡LwQm| ej ej KZ w`b a‡i dwó bwó 
Pvjvw”Qm| ej ej bv ej‡j †g‡iB †dj‡ev| 

g‡bvigvt  Avnt Avnt Av--------------,
weRqt  Lei`vi ... Avi hw` KLbI Avgvi gv‡qi Zzj¨ †eŠw` Mv‡q nvZ Zz‡j‡Qv... †Zvgiv GZ 

wbP... wQt 

Z…Zxq `„k¨
(g‡bvigvi cÖ‡ek) 

(Mv‡bi Zv‡j Zv‡j g‡bvigv N‡i KvR Ki‡e)

Mvb
†g‡qiv KvR K‡i †g‡qiv 

N‡ii KvR, evoxi KvR, me KvR K‡i †g‡qiv 
†g‡qiv KvR K‡i, †g‡qiv|

Kvco KvPv, KvV KvUv, me K‡i †g‡qiv
evUbv evUv, ivbœv Kiv... ZvI K‡i †g‡qiv   

†g‡qiv KvR K‡i †g‡qiv|
evmb gvRv, Lo KvUv, me K‡i †g‡qiv 

mÜ¨v †`Iqv, †k‡l LvIq&v, ZvI K‡i †g‡qiv
†g‡qiv †k‡l Lvq †g‡qiv 

(g‡bvigv ïay fvZ Lv‡e, †Pv‡Li R‡j †f‡m hv‡&e, weR‡qi cÖ‡ek)

weRqt  †eŠw` Zzwg ïay fvZ Lv‡”Qv ? 
g‡bvigvt  (†Pv‡Li Rj gy‡Q) ïay fvZ †Kv_vq fvB, byb Av‡Q... KvuPv j¼vI AvR GKUv Ry‡U‡Q| 
weRqt  †Zvgvi cÖ_g mš—vbwU †Kb †M‡Q Zzwg Rv‡bv ? 
g‡bvigvt  n¨vu–, Avgvi fxlY Acywó wQj, ZvB †m cyi“ó n‡Z cvwiwb| †m hvÎv Wv³vi Avgv‡K 

evuPv‡Z cvi‡jI Zv‡K evuPv‡Z cv‡iwb| 
weRqt  Zzwg me †R‡b ey‡SI †Pv‡ii Dci ivM K‡i gvwU‡Z fvZ Lv‡”Qv ? 
g‡bvigvt  wK Kie ? †Zvgv‡`i mevB‡K w`‡q _y‡q †ivR Avwg nvuwo †gvQvB LvB| 
weRqt (†fswP †K‡U) nvuwo †gvQvB LvB... wK M‡ei© K_v| †Kb mviv w`b GZ cwikªg Ki ? †Kb 

Av‡M fv‡M GKUz...  (†gŠivwbi cÖ‡ek) 
†gŠivwbt  Zz‡j jywK‡q iv‡Lwb...ZvB †Zv ? fvjB civgk© w`w”Qm †Zv| Avwg Avi †Zv‡`i †c‡U 

a‡i msmv‡ii KvR Kwiwb ? ewj †Q‡jUv †K cÖme Ki‡e... ZzB ? ZvI hw` wb‡Ri eD 
n‡Zv| N‡ii kÎ“ wefxlY... Q¨vt|  
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weRqt  gv †kvb, ZzwgI †Zv GKRb... 
†gŠivwbt  gv... GB †Zv? bv Avwg †Zvi gv bB| hv †e‡iv Avgvi mvg‡b †_‡K... `~i n...| †Zvi gyL 

†`L‡Z PvB bv| 
weRqt  hvw”Q hvw”Q... |  (weR‡qi cÖ¯’vb) 
†gŠivwbt  ZzB WvBbx, iv¶zmx, †Q‡jUvi gv_vUv wPwe‡q wPwe‡q Lvw”Qm&| 
g‡bvigvt        gv...  
†gŠivwbt  b¨vKv... Avi KLbI ZzB Avgvi †QvU †Q‡ji mv‡_ K_v ejwe †Zv wPi wbtmš—vb n‡q 

_vKwe|  
g‡bvigvt  bv ... |

Mvb
Avmv Avi hvIqv, Rvwb wbq‡gi †Ljv
Zey Rxeb †Zv bq †njv†djv Ae‡njv

Rxe‡bi Kv‡Q g„Z¨yiI ZvB ev‡i ev‡i civRq
GB c„w_exi ey‡K ïay Rxe‡bi cwiPq

g„Z¨y Av‡Q †Zv Rvwb Zey g„Z¨y †Zv †kªq bq|(mevi cÖ¯’vb)

PZz_© `„k¨
(Mv‡bi Zv‡j nvmcvZvj ˆZwi n‡e... g‡bvigvi gv cvqPvwi Ki‡e)

Mvb 
AvR‡K †QvU †`vjbvLvwb `ywj‡q `vI

Ny‡gi Pvgi eywj‡q `vI
Rxeb †`vjvq `ywj‡q `vI 

Av Av  Av Av 
D ûu  Av Av

(†gŠivwb I AR‡qi cÖ‡ek)

†gŠivwbt  wK †eqvb bvwZ n‡q‡Q ? bv bvZwb ? 
gvt  GLbI wKQz nqwb †eqvb|
†gŠivwbt  †Kb ? †Zvgv‡`i Mvu‡q wK †Kvb avB wQj bv ? Avevi nvmcvZv‡j G‡b‡Qv ? Av‡Mi 

ev”PvUv †Zv... 
gvt  Avgvi Wv³vi evevi nv‡Z evuP‡Z cv‡iwb ZvB †Zv? †Zvgvi ISv evevi nv‡Z _vK‡jB 

evuP‡Zv?   
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†gŠivwbt  n¨vu wVK ZvB| Avi Gevi hw` Avgvi bvwZ bv evu‡P Zvn‡j IB Aj²x WvBwb‡K Avwg 
wf‡U gvwU Qvov bv Kwi  †Zv Avgvi bvg †gŠivwb bq| 

gvt  †kvb Av‡Mi mš—vb bv evuPvi KviY Acywó| Avi Gevi dj I MvQ `y‡UvB hv‡e| ZviI 
KviY Acywó| hw` ZvB nq...Zzwg Avi †Zvgvi †Q‡jB n‡e I‡`i g„Z¨yi Rb¨ `vqx| 
Avgiv Gevi †Zvgv‡`i Qvo‡ev bv|   

†gŠivwbt  †kvb... 
ARqt  Avnt gv Pzc Ki‡e? 

(Wv³vieveyi cÖ‡ek)

ARqt  Wv³vievey 5 bs †e‡Wi g‡bvigv gÊj †Kgb Av‡Q ? 
Wv³vit  fxlY Acywó| Rvwb bv Dwb ev”Pv cÖme Ki‡eb †Kgb K‡i| 
ARqt  Acywói Ilya hv jv‡M w`b Wv³vievey, Avwg me cqmv wgwU‡q †`e| 
Wv³vit  Acywó †iv‡Mi GKgvÎ Ilya wbqwgZ cywóKi Lvevi LvIqv‡bv, eyS‡jb? 
†gŠivwbt  Avgiv Mixe Pvlvfz‡lv gvbyl| †ivR †ivR GZ Av‡cj, †e`vbv, AvOzi, niwj· †Kv_vq 

cv‡ev evev|  
Wv³vit  †K e‡j‡Q ? cywóKi Lvevi me Av‡cj †e`vbv‡Z Av‡Q?  cywóKi Lvevi Av‡Q 

Avcbv‡`i MÖv‡g| DVv†b Kvbv‡P| iv¯—vi av‡i| Awj‡Z Mwj‡Z| 
†gŠivwbt  KB †bB †Zv| 
Wv³vit  †bB? †gvPv, Wzgyi, †cu‡c, KvuPv Kjv, †_vo, Kz‡jLvov, 

mR‡b, Wvumv †cqviv, cvKv Kjv, Kjwg, Kzg‡ov, KPz, 
Pzu‡bvcyuwU gvQ, gyiMxi wWg, Mi“i `ya... Avi KZ eje... MÖv‡g †Zv cywói QovQwo|

bvm© t  Wv³vi evey, Wv³vi evey 5 b¤^‡ii i“Mx †Kgb Ki‡Q |
Wv³vit  wVK Av‡Q, Avwg hvw”Q (cÖ¯’vb )|

(mevB cvqPvwi Ki‡e) 
[evB‡i wkïi Kvbœvi AvIqvR]

স্বোস্থ্য রবষয়ক



25এস�ো আমরো নোটক করর

bvm©t   g‡bvigv g†Êv‡ji evoxi †jvK †K Av‡Qb ?   
ARqt  wK n‡q‡Q w`w`, †Kvb Lvivc Lei ?    
bvm©t   bv bv wgwó LvIqvb| Avcbv‡`i hgR †Q‡j‡g‡q n‡q‡Q|      
gv t  Avi Avgvi Avgvi g‡bvigv ?  
bvm© t            G hvÎvq †eu‡P †M‡Qb| wKš‘ fxlY Acywó | ev”Pv `y‡UvI Av‡iv Acywó wb‡q R‡b¥‡Q|

(cÖ¯’vb )

 †gŠivwb t Acywó, Acywó Avi Acywó... G Avevi wK †ivM †i evev| †L‡q     
 †b‡e Avgvi  †PvÏ ¸wó | Zv‡Z Avevi `y - †Uv?  GB AvKvk †Qvuqv evRvi `‡i †jv‡K 

GKUv cvj‡Z wngwmg Lv‡”Q| GKB weovj KzKz‡ii RvZ bvwK? Q¨vt|   
   

Mvb
bxj AvKv‡ki bxj¸wj me wbO‡o Av‡bv|

bZzb †g‡N mRj Kv‡jv gb †fvjv‡bv wbO‡o Av‡bv|
nvRvi KwP Ki“Y †Pv‡L gvqvi KvRj eywj‡q `vI 

KwK‡q IVv Kvbœv ¸‡jv fz‡j `vI|
Ny‡gi Pvgi eywj‡q `vI

Rxeb †`vjvq `ywj‡q `vI 
AvR‡K †QvU †`vjbvLvwb `ywj‡q `vI

Av Av (cÖ¯’vb)

cÂg `„k¨
(‡Svjv Kvu‡a nxi“ ¸wY‡bi cÖ‡ek)

nxi“t  Rq gv lôxi Rq| KB w`w` KB me ? 
†gŠivwbt  †K ? I ISv evev, Avmyb emyb|  
nxi“t  ej Avgv‡K †Kb WvK K‡iwQm ? 
†gŠivwbt  Avgvi †eŠgv‡K Acywó fz‡Z †c‡q‡Q| ey‡Ki `ya me Pz‡l wb‡q‡Q| †Q‡j †g‡q `y‡Uv 

mviv¶Y Kvu`‡Q| ey‡K  GK‡dvuUvI `ya †bB|  
nxi“t  Avwg gvg‡`v fzZ, kvuKPzbœx, †cZœx, †cÖZ, eª²`wZ¨‡`i ï‡bwQ, wKš‘ GB Acywó fz‡Zi 

K_v ïwbwb KL‡bv|   
†gŠivwbt  H †h nvmcvZv‡ji Wv³vi IjvD‡Vv ejj| 
nxi“t  †Zvgvi H Wv³v‡ii Mà iv‡Lv| Iiv wkw¶Z kqZvb| Mixe‡`i cqmv †Pvlvi av›`v| Zv 

Avgv‡K †W‡K‡Qv †Kb?  
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†gŠivwbt  ejjvg †Zv †eŠgvi... 
nxi“t  ey‡Ki `ya ïwK‡q †M‡Q ZvB †Zv ? Av‡bv gv‡K Avi ev”Pv‡`i Av‡bv|
†gŠivwbt  I †eŠgv I‡`i wb‡q GK evi Gw`‡K G‡mv †Zv ...|
nxi“t  e‡mv gv| wbf©‡q e‡mv| Avwg †`LwQ Iu wnuwo wKwo wgwo wgwo dzu dzu dzu|  †kvb †eŠgvi 

Dci †Zbv‡`i `„wó c‡o‡Q| cÖPzi evZvm †j‡M‡Q| †ZbvivB me `ya Pz‡l wb‡”Q| ZvB 
†Zv ev”Pv `y‡Uv bv †L‡Z †c‡q w`b w`b ïwK‡q hv‡”Q| nvZ-cv mi“ n‡q hv‡”Q, †cUUv 
†gvUv n‡q hv‡”Q| GB fv‡e †ewk w`b _vK‡j Iiv ¯^‡M© hv‡e|     

†gŠivwbt  Kx Ki‡Z n‡e evev ?    
nxi“t  †`vl KvU‡Z n‡e| mgq jvM‡e, GKUz LiPvI n‡e|  
†gŠivwbt  LiPv Kie evev| ev”Pv `y‡Uv‡K evuwP‡q `vI| bv n‡j... | (Kvu`‡e)  
nxi“t  Kvuw`m bv| hv me wVK K‡i †`e| gv lôxi bv‡g wm‡a Zz‡j Avgvi †evuPKvq †`| 5 †KwR 

Pvj m‡½ Avjy  Kjv wWg| GKUv gyiMx jvM‡e| GKUv bZzb MvgQv w`m, 101/- UvKv 
w`m| n¨vu AvcvZZ  ev”Pv¸‡jv‡K Mi“i `ya LvIqv|  

(weR‡qi cÖ‡ek)

weRqt  eÜ K‡iv Gme eyRi“wK| gv eDw`‡K †ivR `ya Wvj †Svj RvZxq Lvevi LvIqvI... 
Avevi `ya Avm‡e| K_vq e‡j bv MvB Mi“i gy‡L `ya|

 
nxi“t  Zzwg KUv cÖme K‡i‡Qv evev ? 
weRqt  †e‡ivI ... |
†gŠivwbt  wK KiwQm weRq ? 
weRqt  Avwg wVK KiwQ| †eŠw`, Zzwg I‡`i wb‡q wfZ‡i hvI| wK n‡jv 

Zzwg GLbI `vuwo‡q Av‡Qv? †evuPKv †Zv‡jv... hvI †e‡ivI ...
nxi“t  hvw”Q... Avi GUvI e‡j hvw”Q... ISv ¸wYb‡K Agvb¨ Kiv? †Zviv wbe©sk nwe| Rq gv 

lôx ...|

(cÖ¯’vb)

weRq t nv nv nv nv (nvwm cÖ¯’vb)
†gŠivwbt  nvq fMevb, GB Kvj mvc‡K Avwg †c‡U a‡iwQjvg ?  (Kvu`‡Z Kvu`‡Z cÖ¯’vb)
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lô `„k¨
(g‡bvigvi cÖ‡ek)

g‡bvigvt  bqb gwY †Kv_vq †Mwj fvZ Lvwe bv? 
bqb + gwYt  wK ivbœv K‡i‡Qv ?
g‡bvigvt  fvZ Avi A‡bK iKg meRx w`‡q P”Pwo, kvK fvRv, gv‡Qi †Svj| 
bqbt  Avwg ïay gvQUv Lve| 
gwYt  AvwgI | 
g‡bvigvt  bv me ¸‡jv GKUz GKUz bv †L‡j gvQ cv‡eB bv| 
 (weR‡qi cÖ‡ek) 
weRqt  gv †Zv wVKB e‡j‡Qb| GB †`‡Lv Avwg †Zvgv‡`i Rb¨ Kz‡jLvov-†cu‡c-MvRi KZ wK 

meRx G‡bwQ| †Zvgiv hw` †ewk †ewk kvK meRx Wvj fvZ bv LvI, †Zvgv‡`i Mv‡q 
kw³ n‡e bv| me eÜyiv wR‡Z hv‡e| †Zvgiv me mgq Amy‡L fzM‡Qv| ZvB cÖvq w`b ¯‹zj 
KvgvB nq| covïbv†ZI wcwQ‡q co‡Qv| †Zvgv‡`i †ivM cÖwZ‡iva ¶gZv K‡g hv‡”Q| 
Gevi †_‡K me wKQz Lv‡e... †Kgb ?  

 (AR‡qi cÖ‡ek)
ARqt  bqb gwY †Zvgv‡`i cvDi“wU|

(†gŠivwbi cÖ‡ek)

†gŠivwbt  Avi GB †Zvgv‡`i ev`vg fvRv|   
bqb + gwYt  `vI `vI G¶zwb Lve| gv Avgiv `ycy‡i wKQz Lve bv (cÖ¯’vb)
g‡bvigvt  wK †Mv GLb fvZ LvIqvi mgq, Avi †Zvgiv hZ me ev‡R wRwbm LvIqv‡”Qv ? 
ARqt I¸‡jv ev‡R wRwbm ? wKb‡Z cqmv jv‡Mwb ? †Zvi evev Ggwb w`‡q‡Q ? G‡Zv †jvK 

Lv‡”Q, Zviv me g‡i hv‡”Q?   
weRqt  `v`v, †Zvi ïay D‡ëv K_v|
ARqt  ZzB _vg... Avgvi ev”Pv‡`i wKQz G‡b w`‡jB ZzB wnsmv Kwim| 
weRqt  wK ejwj Avwg wnsmv Kwi ? 
ARqt  Avjevr Kwim| 
weRqt  bv `v`v, Zzwg †Zvgvi mš—vb‡`i LvIqvI wKš‘ wVK mgq wVK LveviUv LvIqvI bv| 
ARqt  ZzB †Zv Rvwbm Avgvi ev”Pviv fvZ meRx GK`g Lvq bv|  
weRqt  †mUv †Zvgvi †`vl| G‡b‡Qv wKš‘ jywK‡q ivL‡Z cviwb ? †c‡Ui R¡vjvq wVK Po Po 

K‡i fvZ meRx †L‡q wb‡Zv| Zvici weKv‡j, wUwd‡b I¸‡jv w`‡Z| 
†gŠivwbt  jyKv‡bv KvRUv †Zv‡`i ¯^fve| 
weRqt  gv... | 
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†gŠivwbt  †PvL ivOvwe bv| Wz‡e Wz‡e Rj Lvm| †f‡ewQm wk‡ei evevI †`L‡Z cv‡e bv, bv ?  
weRqt  gv Zzwg wKš‘... |
ARq t   A‡bK †e‡o †MwQm weRq| Avwg †jLvcov bv wk‡L wb‡Ri MZ‡i †L‡U †Zv‡K †jLv 

cov wkwL‡qwQ gvbyl nIqvi Rb¨| †k‡l GKUv Agvbyl ˆZix n‡qwQm| PvKix evKixi 
av›`v †bB... Avgvi Nv‡o e‡m Lvw”Qm Avevi Avgvi `vwoB Dcovw”Qm&|

weRqt  `v`v, AvR ZzB GZ eo K_v ejwj| wVK Av‡Q AvR †_‡K †Zvi Avi †evSv n‡q _vKe 
bv| †h w`b GKUv KvR cve, †mB w`bB wdie|

(cÖ¯’vb) 

ARqt  n¨vu hv hv... KZ av‡b KZ Pvj ¸‡b Avq... gv Avgv‡K †L‡Z `vI, Lye wL‡` †c‡q‡Q |
†gŠivwbt  n¨vu Pj evev| †cZœx... †Q‡jUvi Nv‡o Acywói f‚Z Pvwc‡q wf‡U Qvov Kiwj ? †Zvi 

Acywói ¸wói gy‡L Av¸b|

(cÖ¯’vb)

g‡bvigvt  bv bv Avwg Kvu`‡ev bv| weRq Avgvi †Q‡ji g‡Zv, Avevi eÜyI e‡U| †QvU †ejvq we‡q 
n‡qwQj Avgvi| Ii mv‡_ K‡Zv †L‡jwQ, SMovI K‡iwQ, e`bvgI †c‡qwQ| Avwg ïay 
eje... Zzwg I‡K i¶v K‡iv VvKzi, Zzwg I‡K i¶v K‡iv|

(Kvu`‡Z Kvu`‡Z - cÖ¯’vb) 

mßg `„k¨
(bqb gwYi cÖ‡ek)

bqbt KZ w`b n‡q †Mj KvKz‡K †`wLwb| 
gwYt KZ w`b wK †i... KZ gvm| 
 (‡gŠivwbi cÖ‡ek)
†gŠivbxt  n¨vu Q-mvZ gvm †Zv n‡eB 
 (g‡bvigvi cÖ‡ek)
g‡bvigvt  bv gv... ZviI †ewk|

(AR‡qi cÖ‡ek)
ARqt  AvR 8 gvm 24 w`b| fvBwU Avgvi wb‡LvuR|   
†gŠivwbt  evQv Avgvi, wK Lv‡”Q †Kgb Av‡Q| ARq, I †eu‡P Av‡Q †Zv ? 
ARqt  Agb K‡i ej bv gv‡Mv| Avwg w`b ivZ fMev‡bi Kv‡Q Kvuw`| fvB‡K Avgvi wdwi‡q 

`vI| I hv ej‡Zv, me wVK| AvwgB fzj eySZvg, fzj RvbZvg|  
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g‡bvigvt  ZzwgB GB K_v ej‡Qv ? 
ARqt  n¨vu, ZvB †Zv AvR bqb gwYi Rb¥ w`‡b Avwg me cywóKi LveviB G‡bwQ| Zzwg I¸‡jv 

†KvUvi Av‡M fv‡jv K‡i †av‡e wKš‘|
g‡bvigvt  Zzwg G‡Zv Rvb‡j †Kgb K‡i ? 
ARqt  weRq †Zvgv‡K †kLv‡Zv bv ?  ZvB ï‡b ï‡b... 
g‡bvigvt  Avwg fve‡ZB cviwQ bv ... |
†gŠivwbt  Avgv‡`i †`Iqv‡j wcV †V‡K †M‡Q †eŠgv| bqb gwYi kixi w`b w`b `~e©j n‡q hv‡”Q| 

KUv nvo ¸†Y †bIqv hv‡e|  
ARqt  †`L‡Qv bv ? I‡`i †ivM cÖwZ‡iva ¶gZv w`‡b w`‡b K‡gB hv‡”Q| AvR G AmyL Kvj I 

AmyL †j‡MB Av‡Q| 
bqbt  Avwg QzU‡Z cvwi bv evev| me eÜyiv Avgv‡K wcQ‡b †d‡j GwM‡q hvq| (‡Ku‡`) Avwg 

wK”Qz cvwi bv evev| ïay ï‡q _vK‡Z fvj jv‡M| 
gwYt  Avgvi eÜyiv Z Avgv‡K †Lj‡ZB wb‡Z Pvq bv gv| e‡j, e‡m e‡m †`L bB‡j c‡o hvwe 

†iv‡Mi e¨v‡ij| (‡Ku‡`) Avwg †Kb †Lj‡Z †M‡j c‡o hvB ? †PvL AÜKvi n‡q Av‡m ? 
†`n Aek n‡q Av‡m ?      

bqbt  Avwg QzU‡Z PvB evev| 
gwYt  Avwg †Lj‡Z PvB gv| 
bqb + gwY (†Kvivm)t eÜy‡`i g‡Zv my¯’ mej I nvwm Lywk wb‡q evuP‡Z PvB evev|
ARqt  †Zvgiv hw` gv hv hv †L‡Z †`‡e, LvI, `yw`‡b kw³kvjx n‡q DV‡e| 
bqb + gwYt  Avgv‡`i evev Lye fv‡jv| 
g‡bvigvt   LvIqvi Av‡M nvZ fvj K‡i mvevb w`‡q fv‡jv K‡i †av‡e P‡jv|  
bqb + gwYt  †av‡ev †Zv| Avgv‡`i gv Lye fvj|  
†gŠivwbt  Avi Avwg ? †Zv‡`i Rb¨ KwP jvD‡qi cv‡qm †iu‡awQ|
bqb + gwYt  Avgv‡`i Vv¤§vI Lye fv‡jv|
 

(weR‡qi cÖ‡ek)
weRqt  Avi Avwg eywS Lvivc ? 
bqb + gwYt  KvKz G‡m‡Q, KvKz G‡m‡Q... |
ARqt  fvB ZzB ?   
†gŠivwbt  weRq, Avgvi weRq...| 
g‡bvigvt  G‡Zv w`‡b eveyi ivM Kg‡jv ? 
weRqt  ivM bq †eŠw`... cÖwZÁv| A‡bK K‡ó GKUv KvR †c‡qwQ| ev‡m KbWvK&Uvix| AvR 

bqb gwYi Rb¥ w`b| ZvB bv G‡m _vK‡Z cvijvg bv| 
bqb + gwYt  Avgv‡`i Rb¨ wK G‡b‡Qv KvKz ? 
weRqt  GUv bq‡bi Rvgv c¨v›U... Avi GUv gwYi... Avi GKUv eo †KK| GUv‡K `yR‡b wg‡j 

KvUe|  
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bqb + gwYt  wK gRv... wK gRv... †KK KvUe| †KK Lve| KB `vI| 
ARqt  †`e, wKš‘ Zvi Av‡M fvZ, Wvj, kvK, mewR, gvQ, jvD‡qi cv‡qm G¸wj †L‡Z n‡e|   
bqb + gwYt  wVK Av‡Q K¨v‡Þb ... |
g‡bvigvt  Avi Zvi Av‡M ?
bqb + gwYt  nvZ fv‡jv K‡i ay‡q †b‡ev K¨v‡Þb|  

bvP/Mvb
gv Avgv‡`i K¨v‡Þb, 

evev Avgv‡`i K¨v‡Þb  |– 2
(Avwg evRvB wMUvi

ZzwgI evRvI wMUvi) 2
wos wos ------wos |||

gv Avgv‡`i K¨v‡Þb, evev Avgv‡`i K¨v‡Þb|| 2
(Avwg evRvB †XvjK, ZzwgI evRvI †XvjK) 2

Wzg Wzg ---------Wzg||| 
gv Avgv‡`i -------2

(Avwg evRvB evuwk, ZzwgI evRvI evuwk) 2
cyi“ i“ i“ --------- i“||| 

jv jv jv jv jv   jv jv jv (cÖ¯’vb)

অটিম `„k¨
(‡gŠivwbi cÖ‡ek )

†gŠivwbt  weRq  weRq...
 

(weR‡qi cÖ‡ek)
weRqt  Avgv‡`i WvK‡Qv †Kb gv ?    
†gŠivwbt  bqb gwY cvZjv R‡ji g‡Zv cvqLvbv Ki‡Q| m‡½ ewg| †PvL †gj‡Q bv| ZzB 

nvmcvZv‡j wb‡q Pj evev|  
weRqt  †Kb I-Avi-Gm bv †L‡Z w`‡q I‡`i nxi“ ¸wY‡bi Rj cov LvB‡q‡Qv| 
†gŠivwbt  Rj cov byb cov‡Z wKQzB n‡e bv, I‡K m¨vjvBb w`‡Z n‡e| evQviv Avgvi wb‡¯—R n‡q 

†M‡Q|  
weRqt  Zvn‡j †Zv I‡`i kix‡i †Kv‡bv Rj †bB| nvmcvZv‡j wb‡q hvB, †`wL Wv³vi eveyiv 

m¨vjvBb w`‡j evuPv‡bv hv‡e wK bv|    

Mvb
I‡Mv `qvgq I‡Mv fMevb 
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wdwi‡q `vI Avgvi mš—vb 
bqbgwY †i †K‡o wb‡j
N‡i‡Z Avwg ie †Kg‡b 
wf¶v Avgvi `vI †Mv cÖfz 

Zzwg †h KZ gnvb
wdwi‡q -------||

(bqb gwYi g„Z‡`n wb‡q mevB XzK‡e)
(Avmv Avi hvIqv -------)

g‡bvigvt  bv – Kvbœv nvwm| 
 (g‡bvigv ev‡` mevi cÖ¯’vb)
g‡bvigvt   IB Avgvi bqb, GB Avgvi gwY |
 (`k©‡Ki D‡Ï‡k¨) Avq Avq Avgvi †Kv‡j Avq... GB GB GB| Nyg †c‡q‡Q bv? Pzc ... 

†KD K_v e‡jv bv| bqb gwY Nygv‡e|  
 (mevi cÖ¯’vb) 

Mvb
Avq Nyg Avq †i / Avq †mvbv‡`i †Pv‡L 

Avgvi †mvbvi bqb gwY / Nygv‡e AvR iv‡Z 
  (gvB‡g Lyu‡R) (bvn bvn)  

(‡Ku‡`) Avq Nyg Avq †i / Avq †mvbv‡`i †Pv‡L 
Avgvi †mvbvi bqb gwY / Nywg‡q †M‡Q iv‡Z

(Kvu`‡Z Kvu`‡Z ÷¨vPz mevB, Aa© †MvjvKvi, gvSLv‡b g‡bvigv) 

weRqt  Avcbviv me NUbv ïb‡jb †Zv ? Gevi Avgv‡`i kvw¯— w`b| 
ARqt  Avgvi g‡bvigv †Q‡jaiv bq, gvbwmK fvimvg¨nxb...
g‡bvigvt  wK eyS‡j Avwg cvMjx ? Avwg cvMjx ? (ARq‡K) Zzwg cvMj| (weRq‡K) Zzwg cvMj|  

(`k©K‡`i) Zzwg cvMj, Zzwg cvMj, ZzwgI cvMj| Avgv‡K hviv cvMj K‡i‡Q DËi 
`vI? ¯^vaxbZvi 65 eQi c‡iI Avgv‡`i †`‡k ISv, ¸wYbiv †Kb `vwc‡q †eov‡”Q MÖvg 
kn‡i ? †Kb gv‡q‡`i †cU f‡i wb‡Ri gZ K‡i LvIqvi ¯^vaxbZv †bB ? wK ej‡j 
Avgv‡K f‚‡Z a‡i‡Q ? n¨vu Avgvq Acywó f‚‡Z a‡i‡Q| ZvB †Zv Iiv Acywó‡Z bvbv †iv‡M 
ay‡K ay‡K P‡j †Mj| gv‡qiv †Zvgiv mš—vb‡`i mveav‡b iv‡Lv| bv-bv Avwg wb‡q cvjv‡ev 
bv| (‡Ku‡`) IB Acywó (nvuwm) nv nv Acywó †K‡o †K‡o wb‡q hv‡e| (Kvbœv)    

†Kvivmt †`L‡jb Avgv‡`i †QvÆcvjv, mš—vb nviv ey‡Ki R¡vjv| c‡_ c‡_ †Nv‡i cvMwjbx, AvRI 
Kvu‡` c jjx Rbbx|

Mvb bxj AvKv‡ki ---------------`vI 
(cÖ¯’vb)
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Mvu‡qi K_v
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cÖ_g `„k¨
(Pvi w`K †_‡K PviwU jvBb K‡i bvP‡Z bvP‡Z G¨vixbvq XzK‡e|)

bvP/Mvb
†gviv Rxeb‡K fvj‡e‡m Rxe‡bi RqMvb MvB -

†gviv Rxeb‡K evuPv‡Z my¯’ ¯^v¯’¨ PvB
Av----Av----Av----I----I----I----                                                                 

G Rxe‡b ¯^v¯’¨B myL ZvB G Rxeb eo mygayi 
AvKv‡k evZv‡m AvR Rxe‡bi cZvKv DovB (2)

†gviv Rxeb‡K evuPv‡Z my¯’ ¯^v¯’¨ PvB
mnmª RxevYy Avgv‡`i wms`iRvq 

kvwYZ bL‡i AvR Rxeb wQu‡o †L‡Z Pvq
ZvB cÖwZ‡iva M‡o Zzwj mKj we‡f` fzwj... 

cÖwZ‡iva M‡o Zzwj mKj we‡f` fzwj
eÜy †n, G‡mv wg‡j hvB 

†gviv Rxeb‡K evuPv‡Z my¯’ ¯^v¯’¨ PvB
¯^v¯’¨ †K›`ª Avgv‡`i evuPvi wbkvb 

ZviB †_‡K cÖwZ‡kvaK wbwe fvB gRyi wKlvY
nv‡Z nv‡Z mevKvi myi †Zvj ¯^vwaKvi  

ïwb IB †fv‡ii mvbvB 
†gviv Rxeb‡K evuPv‡Z my¯’ ¯^v¯’¨ PvB
Av---Av---Av-----------I‡nv-‡nv

(Zv‡j Zv‡j bvP‡Z bvP‡Z †Mvj n‡q e‡m hv‡e| Pvi Rb GB †Ljv n‡e †Ljv n‡e K‡i XzK‡e Ges 
BwPs wewPs †Lj‡e GK †Kv‡Y, Ab¨ GKRb `vuZ w`‡q bL KvU‡e|)

Ab¨ GKRbt-  GB Avgv‡K GKUz †Lj‡Z wbwe?
1gt-  †Zvi †Rvo wb‡q Avq|
Ab¨ GKRbt- GB mi¯^Zx †Ljwe Avq|
mi¯^Zxt- bv Avwg GLb †Lje bv| 
Ab¨ GKRbt- GB †Zviv Avgv‡K GKUz †Lj‡Z †b bv ?
2qt-  ejjvg †Zv †Zvi †Rvo wb‡q Avq|
Ab¨ GKRbt- GB mi¯^Zx Avq bv ZzB, ZzB G‡j Avgvi †Rvo wgj‡e| 
mi¯^Zxt-  a¨vr, Avwg GLb †Lj‡ev bv, †`L‡Z cvw”Qm bv Avwg `vuZ w`‡q bLUv KvUvi †Póv KiwQ| 

bLUvI  wK KvU‡Z w`we bv| 
Ab¨Rbt- Kx ZzB  `vuZ w`‡q  bL KvUwQm?
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mi¯^Zxt-  KvUwQ, †Zvi Zv‡Z Kx?
Ab¨Rbt-  GB †kvb †kvb †kvb... |
†Kvivmt-  Kx †i... Kx †i... |
Ab¨Rbt-  mi¯^Zx bv `vuZ w`‡q bL KvU‡Q|
†Kvivmt-  Zv‡Z Kx n‡q‡Q AvgivI †Zv KvwU
Ab¨Rbt- †ZvivI KvwUm?
Ab¨Rbt        n¨vu KvwU †Zv... |  
mi¯^Zx t  ‡Zviv Rvwbm Avgvi gvgv bv g¯— eo Wv³vi| wZwb wK e‡jb Rvwbm? 
†Kvivmt-  Kx e‡jb? 
Ab¨Rbt- wZwb e‡jb `vuZ w`‡q bL KvU‡j b‡Li g‡a¨ †h gqjv _v‡K Zv †c‡Ui g‡a¨ wM‡q 

†c‡Ui AmyL K‡i| cvZjv cvqLvbv nq, ewg nq, WvBwiqv nq, A‡b‡K  gvivI hvq| 
†Kvivmt-  I gv ZvB ! Avgiv Avi †Kvb w`bI `vuZ w`‡q bL KvU‡ev bv| GB Avq Avq, mi¯^Zxi 

m‡½ Avi wgk‡ev bv| (cÖ¯’vb) (gy‡Lvk c‡i `yRb ˆ`Z¨ XzK‡e)
mi¯^Zxt- †Zvgiv Kviv?
ˆ`Z¨ivt-  gqjv †hLv‡b AvgivI †mLv‡b|   
mi¯^Zxt- †Zvgiv GLv‡b †Kb G‡mQ?
ˆ`Z¨ivt- ZzB †Zv Avgv‡`i †W‡K G‡bwQm|
mi¯^Zxt- KB Avwg †Zv †Zvgv‡`i WvwKwb| 
ˆ`Z¨ivt- ZzB hLb `vuZ w`‡q bL KvUwQwj, ZLb †Zvi †c‡Ui g‡a¨ Avgiv cÖ‡ek K‡iwQ - wnt wnt 

nvt nvt nvt
mi¯^Zxt- Zzwg †K? 
1g ˆ`Z¨t- Avwg cvZjv cvqLvbv|
2q ˆ`Z¨t- Avwg ewg|
†Kvivmt-  wnt wnt nvt nvt nvt (ekxKi‡Yi †Ljvi m‡½ m‡½ mi¯^Zx ewg Ki‡Z Ki‡Z mevB 

cÖ¯’vb)

wØZxq `„k¨

(jv-jv-jv-jv-jv-jv-jv-Zv‡j Zv‡j G¨vixbvi 2 w`‡K `ywU Ni ˆZwi n‡e| GKwU N‡i mi¯^Zx Zvi 
gv‡qi †Kv‡j gv_v w`‡q _vK‡e, Ab¨ N‡i my‡i‡ki gv my‡ik‡K fvZ †`‡e, my‡ik fvZ Lv‡e| gvwQiv 

mi¯^Zxi ewg †_‡K my‡i‡ki fv‡Z hvIqv Avmv Ki‡e|)
 

Mvb 
ï‡q Av‡Q mi¯^Zx bv NimZx 
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Ki‡Q ïay ewg cvqLvbv cvqLvbv
cvqLvbv‡Z gvwQ hvq MeMwe‡q nv¸ Lvq
Igv †mB gvwQ †h fv‡Zi _vjvq e‡m‡Q

†mB fvZ my‡ik Lvq| †mB fvZ my‡ik Lvq|
my‡ik fvB I my‡ik fvB Pj Gevi cvqLvbvq

(GB my‡i m‡½ m‡½ my‡ik‡K mi¯^Zx‡K a‡i Av‡¯— Av‡¯— wb‡q P‡j hv‡e|)

Z…Zxq `„k¨
 

Mv‡bi Zv‡j Zv‡j bvP‡Z bvP‡Z GKRb Mi“ Pvb Kiv‡e, GKRb evmb gvR‡eb, GKRb Kvco 
KvP‡e, GKRb Kjwm K‡i Rj wb‡q hv‡e, GKRb ev”Pvi Kvu_v †av‡e| K‡qKRb Pvb Ki‡e, GKRb 

kvK †av‡e|

Mvb 
†h cyKz‡i Mi“ †avq †mB cyKz‡i bvIqv 

†h R‡j‡Z Kvco KvPv fvB, †mB RjB nq LvIqv 
Pvb K‡i me Kzj KzwP‡q Kjwm‡Z hvq cvwb

nv¸ wnmyi Kvu_v †avq eD 
kvK ay‡Z hvq bvwb 

Mi“i ¸B‡q K…wgi wWg wQj †h †Mvc‡b 
_vjv evmb Rvgv Kvc‡o †Mj mviv Mv‡q f‡i

I-----†avqv kv‡K Kjwmi R‡j‡Z
†Mj wkïi Kvu_vq f‡i|

†mB Kvu_v †`q hZb K‡i wkïi weQvbv‡Z
K…wgi wWg wkïi †`‡n XzKj Pz‡c Pz‡c 
wkïi K…wg nv¸i Kvu_vq †Mj †h cyKz‡i 
GB fv‡e †Qvuqv‡Q †ivM Qovq N‡i N‡i|
(Mv‡bi Zv‡j Zv‡j mevB †ewi‡q hv‡e)

(jv-jv-jv-jv-jv-jv-jv-Zv‡j Zv‡j 4 Rb G¨vixbvi gvSLv‡b Zvm †Lj‡e| GK w`‡K N‡i GKRb Kvu_v 
†mjvB Ki‡e, Ab¨ N‡i GKRb Avi GKR‡bi gv_vi DKzb evQ‡e|)
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                                                       (¯^v¯’¨ Kg©xi cÖ‡ek )  

¯^v¯’¨Kg©xt Dt û evev‡i Kx MÜ, _y-_y ewj GB n‡i, n‡i|
(Zvm †Ljvi 
1g Rb) n‡it  Kx n‡q‡QUv Kx?
¯^v¯’¨Kg©xt ewj †Zv‡`i cvovq Avi XzK‡Z w`we bv, bv Kx? iv¯—vq cvqLvbv K‡i, K‡iwQmUv Kx?
2q Rbt  iv¯—vq cvqLvbv bv K‡i cvqLvbvq Ki‡Z cvwim bv?
3q Rbt  fvwi 30 UvKvi gRywi †L‡U LvB Zv‡Z Avevi cvqLvbv Ni| †` kvjv 4000/- UvKv †`, 

cvqLvbv Ni Kwi| 
¯^v¯’¨Kg©xt I‡i cvqLvbv Ki‡Z wK 4000/- UvKv jv‡M? Avgiv †hgb Mixe, †Zgb Mix‡ei gZbI  

cvqLvbv Ni nq, 500/- UvKvqI cvqLvbv Ni nq|
4_© Rbt Du-û 500/- UvKvq Avevi cvqLvbv Ni!
¯^v¯’¨Kg©xt cÂv‡q‡Z wM‡q †hvMv‡hvM Ki bv, Kx my›`i ¯¬vc †`Iqv cvqLvbv Ni nq| †hLv‡b 

†mLv‡b iv¯—v Nv‡U cvqLvbv Kivi †_‡K H ¯¬vc emvb cvqLvbvq cvqLvbv Kiv ¯^v‡¯’¨i 
c‡¶ fvj|

1g Rbt Av‡i hv hv hv AZ N¨vb N¨vb Kwim bv †Zv, Avi M¨vRvm bv Av‡i Pvjv| (jv-jv-jv)
¯^v¯’¨Kg©xt †Zv‡`i wbN©vZ K‡jiv n‡e, WvBwiqv n‡e, IjvD‡Vv n‡e| Avgvi Avi Kx, Avwg hvB| 
 (cÖ¯’vb)

(ey‡ovi cÖ‡ek )
 

ey‡ovt I‡i, I n‡i, †Zviv evox AvwQm evc?
†Kvivmt  Kx n‡q‡Q, Kx n‡q‡Q?
ey‡ovt Avgvi eo †eŠgvi 5bs †g‡qUvi †h cwigvY cvZjv cvqLvbv, †mB cwigvY ewg| †Zviv 

Kx Kiwe Ki evc|  
†eŠt I‡i I n‡i †Zviv †K †Kv_vq AvwQm...  Avq wkMwMi Avgvi †Kv‡ji †Q‡jUvi †h 

cwigvY cvZjv cvqLvbv †mB cwigvY ewg, †PvL DjwU‡q hv‡”Q, NvwU †f‡O c‡o hv‡”Q, 
†Zviv Kx Kiwe Ki evev‡i|

1g Rbt G †h MÖvg ï×y WvBwiqv, Pj... 
†Kvivmt  nvmcvZvj  nvmcvZvj 

[nvmcvZv‡ji `„k¨]

(K‡qKRb Awf‡bZv nvuUzgy‡o 2wU †eW ˆZi Ki‡e GKwU‡Z GK Rb †ivMx _vK‡e Ab¨wU dvuKv| 
GKRb Wv³vi GKRb Zvi †Pqvi Avi GKRb Zvi †Uwej|)
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Wv³vit  bvm©? 
bvm©t Av‡Á Wv³vievey|
Wv³vit  AvR †gvU KZ †c‡k›U n‡jv ej †Zv? 
bvm©t Av‡Á Wv³vievey,GB WvBwiqvi hv Pvc... 50-Gi Dc‡i †Zv n‡eB †`LwQ - (ev”Pv 

†Kv‡j GKR‡bi cÖ‡ek)
†ivMxc¶t Wv³vievey, Wv³vievey ,Avgvi †Q‡jUv‡K †`Lyb|
Wv³vit Kx n‡q‡Q? 
†ivMxc¶t †h cwigvY cvZjv cvqLvbv †mB cwigvY ewg, †VvuU wRf ïwK‡q hv‡”Q Avi †PvL †gj‡Z 

cvi‡Q bv| 
Wv³vit (cix¶v K‡i) bvm© G‡K 5bs †e‡W fwZ© K‡i bvI| bvm© ?
bvm©t  Av‡Á - 
Wv³vit Gi  m¨vjvB‡bi e¨e¯’v Ki Avi Avcbviv GB B‡ÄKkvb Avi Ilya¸wj wK‡b Avbyb| 
Wv³vit 1bs †e‡Wi †ivMxi evoxi †jvK †Kv_vq?
1g Rbt Av‡Á Wv³vievey, Avwg...|
Wv³vit †ivMx‡K evo‡Z byb wPwbi mier K‡i LvB‡q wQ‡jb? 
1g Rbt n¨vu Wv³vievey 
Wv³vit †mRb¨ I ZvovZvwo my¯’ n‡jv| Avcwb GLb Avm‡Z cv‡ib| 
Wv³vit 5bs †e‡Wi †ivMxi evwoi †jvK †Kv_vq? 
2q Rbt Av‡Á, GB Avwg| 
Wv³vit †ivMx‡K evox‡Z byb wPwbi mier LvB‡q wQ‡jb?
2q Rbt-  Av‡Á,  bv Wv³vievey|  
Wv³vit  Avcbviv GUvI Rv‡bb bv  †h †KD ev‡i ev‡i cvZjv cvqLvbv Avi ewg Ki‡j Zv‡K 

ev‡i ev‡i byb wPwbi Rj  K‡i LvIqv‡Z nq?
2q Rbt ï‡bwQ Wv³vievey , wKš‘ LvIqv‡bv nqwb| 
Wv³vit GUvB Avcbv‡`i †`vl, Avcbviv †iwWI‡Z ïb‡Qb, wUwf‡Z †`L‡Qb, ZeyI GUv Ki‡eb 

bv| Avcbviv †h cyKz‡i Mi“‡K Pvb Kivb, †mB cyKz‡i evmb gvR‡e& Avevi †mB Rj 
Lv‡eb| G‡Z †ivM Avcbv‡`i n‡e bv‡Zv Avgvi n‡e? hvb hvb hZ me -

bvm©+evoxi †jvKt-Wv³vievey †ivMx †Kgb Ki‡Q (ej‡Z _vK‡e Wv³vi Qz‡U wM‡q bvox †`Lvi †Póv 
Ki‡eb|)
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Wv³vit †ivMxwU gviv †M‡Q|
(GKUv Ki“Y wgDwR‡Ki mv‡_ mv‡_ g„Z†`nwU wb‡q Kvu`‡Z Kvu`‡Z jvBb w`‡q †ewi‡q hv‡e|) 

- mgvß -
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i¶v KeP
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cÖ_g `„k¨
(mevB †Mvj n‡q Mvb Ki‡Z Ki‡Z Nyi‡e| Mv‡bi m‡½ nvZ DV‡e I fveg~wZ© dz‡U DV‡e)

Mvb cÖPwjZ 
g„Z¨y Av‡Q †Zv Rvwb -
Zey g„Z¨y †Zv †kªq bq  

GB c„w_exi ey‡K  
ïay Rxe‡bi cwiPq

g„Z¨y-------bq 
Avmv Avi hvIqv 

Rvwb wbq‡gi †Ljv 
Zey Rxeb †Zv bq 
†njv†djv Ae‡njv 

Rxe‡bi Kv‡Q g„Z¨yiI ZvB 
ev‡i ev‡i civRq 

GB c„w_exi---------bq|
AbvPvi Avi AwePv‡i fvB 

RxebUv Ujgj
ZeyI GK_v Rvwb 

bZzb w`‡bi m~‡h©i g‡Zv 
RxebUv D¾¡j

G Rxeb fvB GKeviB 
cve Kv‡Q 

Rxe‡bi †P‡q wcÖqZg ej 
Avi wKQz wK Av‡Q

G Rxeb †`‡Lv eo mygayi 
`~e©vi `~R©q 

GB c„w_exi---------bq|

(Mvb †k‡l mevB P‡j hv‡e G¨vixbvi GK †Kv‡Y GKUv Ni ˆZix n‡e Ges GKRb Amy¯’ gvbyl Kvk‡Z 
_vK‡e| Kvk‡Z Kvk‡Z Zvi `g eÜ n‡q Avm‡e Zvi bvg †mwjg) 

(QzU‡Z QzU‡Z gv nvwjgvi cÖ‡ek)

nvwjgvt  (†mwj‡gi ey‡K nvZ N‡l) eÇ Kó n‡”Q evc, †mwjg| †Kv_vq Kó n‡”Q †mvbv? GB 
†Zv Avwg  ey‡K nvZ N‡l w`w”Q|
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†mwjgt  (K‡ó) Dc‡i nvZ N‡l †Kvb jvf n‡e bv gv (Kvk‡e)|  Avgvi †fZiUv (Kvwk) h²v 
ivRv cy‡iv (Kvwk) `Lj K‡i e‡m Av‡Q (†Rv‡i Kvwk)|

nvwjgvt  GwK Avevi i³ (AvuPj w`‡q gy‡Q †`q)|
†mwjgt  AvuPj w`‡q gyL gy‡Q w`I bv gv -G e‡ov †Qvuqv‡P †ivM| 
nvwjgvt  †nvK †Qvuqv‡P| Avj jvi GB wePvi n‡jv| Avgvi GK iwË †Q‡ji GB †ivM w`‡jv|
†mwjgt  ïay ïay Avj jvi †`vl w`I bv, gv|
nvwjgvt  Zvnwj Kvi †`vl - Avgvi Kcv‡ji Avi †Zvi fv‡M¨i| 
†mwjgt  bv gv †Zvgv‡`i AÁZvi †`vl...
nvwjgvt  (†Ku‡`) ZzB `y cvZv †jLvcov wk‡LwQm e‡j AvR Avgv‡`i GB K_v ejwj evc| 

Avgv‡`i †`vl? Avgiv wK B”Qv K‡i †Zv‡i AvR wReivB‡ji nv‡Z Zz‡j w`wZ PvB| 
I‡i †Zv‡i †h Avwg Avgvi civbWvi †P‡qI fvjevwm| †Zvi Rwbœ Avgvi K‡jRv 
`yUzK‡iv n‡q hv‡”Q| hw` dvwj K‡i †`Lv‡bv †h‡Zv †Zv†K  (Kvu‡`)|  

†mwjgt  (†K‡k) †Ku‡`v bv gv, Avwg †Zvgv‡K AvNvZ w`‡Z PvBwb| †Zvgiv Avgvq fvjevm 
fxlY, fvjevm we‡kl K‡i Zzwg| Zzwg †h gv| gv‡qi fvjevmvi †Kvb weKí †bB| ̄ ^v_© 
†bB ïay wKQz gv‡q‡`i ARvbvi d‡j wKQz LyuZ †_‡K hvq| Avi ïay fvjevmv w`‡q 
mš—vb‡K i¶v Kiv hvq bv| gv‡K A‡bK m‡PZb n‡Z nq, mRvM n‡Z nq| 

nvwjgvt  †Kb †Zvi kixi Lvivc nIqvi ci †_‡KB †Zv Avgvi Nyg P‡j †M‡Q| Avwg †Zv †R‡M 
e‡m _vwK| †h hv ej‡Q ZvB K‡iwQ... KZ ZvweRKeP cvwbcov K‡iwQ... †KvbB dj 
n‡jv bv|

†mwjgt  n‡e bv gv, GLb Avi wKQz‡ZB wKQz n‡e bv| Zzwg hw` †Zvgvi †QvÆ †mwjg Rb¥v‡bvi 
10 w`‡bi g‡a¨ GKUv wUKv w`‡q wb‡Z, Zvn‡j AvR Avgv†K AKv‡j P‡j †h‡Z n‡Zv 
bv| 

nvwjgvt  Avgiv gyi“¶ gvbyl, Ime wK eywS! nmwcUv‡ji Wv³vi e‡j w`‡jv wbqwgZ Ilya Avi 
djg~j `ya wWg Qvbv fvj fvj Lvevi LvIqvwj Av‡¯— Av‡¯— †m‡i hv‡e| 

†mwjgt (†n‡m) †m RwbœB †Zv Gi Avi GK bvg ivR‡ivM| G‡Z  ivRvi Lvevi †L‡Z nq gv 
(Kv‡k)|

nvwjgvt w`b Avwb w`b LvB, †Kv_vq cve ivRLvbv? 
†mwjgt  (†i‡M) Zvn‡j Avgv‡i LvI| Lvevi †RvMvo Ki‡Z cvi‡e bv| †QvU †_‡KB me©bvk 

K‡i †i‡L‡Qv| †Kvb cÖwZ‡laK Avgv‡K Avgv‡K `vIwb| †Kb? †Kb? (‡PuwP‡q) DËi 
`vI?-(Kvwk) 

nvwjgvt  Pzc Ki, GwK GZ i³! I‡i evc ZzB Pzc Ki, Avgv‡K ¶gv Ki evc| (gvB‡K †Q‡j 
Kó cv‡e, gv Kvu`‡e †mev Ki‡e, i³ gyQ‡e BZ¨vw`, Avj jv‡K WvK‡e|)

jwZdt  nvwjgv, nvwjgv, GB  GB  KeP ARy K‡i wemwgj v e‡j  †LvKvi Mjvq cwi‡q †`I| 
Avj vi †`vqvq †m‡i hv‡e| 

†mwjgt  (†nuPwK Zz‡j) AveŸv-gv, Avgvi i¶vKeP IUv bq|
evev-gvt  Zv-nwj  †KvbUv evev? 
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†mwjgt  Zvi bvg we-wm-wR| (gviv hv‡e-wd«R)
nvwjgvt  †LvKv  (Kvu‡`)...
jwZdt †LvKv‡i wd‡i Avq...|
  (K‡qK Rb Av‡¯— Av‡¯— mvwie× fv‡e G‡m g„Z‡`n wb‡q hv‡e| evB‡i †_‡K Ki“Y 

my‡i g„Z¨y Av‡Q †Zv Rvwb-----)  cwiPq  cÖ¯’vb 

wØZxq `„k¨

(jvwV wb‡q †fvjv †Lvuov‡Z †Lvuov‡Z cÖ‡ek Ki‡e| †cQ‡b GK`j †Q‡j †g‡qiv)
ev”Pv‡`i †Kvivmt-‡Lvuov j¨vs j¨vs j¨vs Kvi evox‡Z wM‡qwQ‡j? †K fvO‡jv V¨vs? †Lvuov j¨vs j¨vs j¨vs

1g Rbt  KB‡i †Lvuov AvRKvj Kvjvi cvV KiwQm bvwK? 
 (†fvjv Avo †Pv‡L I‡`i w`‡K ZvwK‡q gv_v wbPz K‡i P‡j †h‡Z hvq)
2q Rbt  (†fvjvi jvwV a‡i Uvb w`‡q) wK †i cvËv w`w”Qm bv †h, e¨vcvi wK? 
†fvjvt (†i‡M wM‡q) jvwV a‡i Uvbwe bv, fvj n‡e bv wKš‘–...
1g Rbt  Kx Kiwe ïwb †Lvuov †LuKwkqvj|
†Kvivmt  (WvK‡e) L¨vuK L¨vuK L¨vuK -  
†fvjvt †LuKwkqvj †Zvi evc ... |
2q Rbt  Z‡e †i, evc Zz‡j K_v! 
†Kvivmt  GB jvMv (gvi‡Z _v‡K)
†fvjvt (gvSLv‡b c‡o gvi Lvq, c‡o hvq) Avnt Avnt Avnt ( wd«R ) 
Rqt wQt wQt wQt Amnvq †fvjvi Dci GB wbg©g e¨envi Ki‡Z †Zv‡`i GZUzKz we‡e‡K 

eva‡jv bv| AvR †_‡K Avwg Avi †Zv‡`i mv‡_ †Lje bv| 
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†Kvivmt  ¶gv K‡iv Rq|
Rqt ¶gv hw` PvBwQm, Z‡e Avgvi Kv‡Q †Kb? †fvjvi Kv‡Q Pv|
†Kvivmt  (nvZ †Rvo K‡i) ¶gv K‡iv †fvjv|
†fvjvt (ay‡jv Svo‡Z Svo‡Z) wVK Av‡Q, wVK Av‡Q|
Rqt jv‡Mwb †Zv †fvjv?
†fvjvt  fxlY|
Rqt (GwM‡q wM‡q) KB †Kv_vq?
†fvjvt  GB †Zv (†Ku‡`) GB Avgvi g‡b|
Rqt gb Lvivc K‡iv bv, eÜy|
†fvjvt  eÜy?
Rqt n¨vu AvR †_‡K Avgiv mevB †Zvgvi eÜy| Kx mevB ivRx? 
†Kvivmt  ivRx...  |
†fvjvt bv, Zv nq bv| 
†Kvivmt  †Kb eÜy? 
†fvjvt †Zvgiv fv‡jv Avi Avwg †Lvuov|  
†Kvivmt  Wv³vi †`Lv‡j wVK n‡q hv‡e| 
†fvjvt bv Avwg Avi †Kvb w`b †Zvgv‡`i g‡Zv ¯^vfvweK n‡q nvuU‡Z cvi‡ev bv| Avgvi †h 

†cvwjI n‡q‡Q|

ivav (GKwU †QvUev”Pv †g‡q) 
†cvwjI †Kb nq, Rq`v?

Rqt cÖwZ‡laK bv wb‡j †cvwjI nq| 
ivavt  cÖwZ‡laK Kx?
†fvjvt  Zzwg †h nvmcvZv‡j wM‡q †cvwjI, cvjm& †cvwjI LvI, IUvB †evb| 
ivavt Zzwg †Kb LvI wb, `yózwg K‡iv eywS? 
†fvjvt  Avgvi gv Avgv‡K LvIqv‡Z wb‡q hvqwb ZvB Avwg †L‡Z cvwiwb| †mB Rb¨ Avwg 

(†Ku‡`) c½z n‡q †MwQ| 
†Kvivmt  †Ku‡`v bv eÜy|
1g Rbt  †Zvgvi nv‡Z Mjvq I¸wj wK †fvjv? 
†fvjvt gv`ywj-KeP|
†Kvivmt  KeP! 
†fvjvt n¨vu i¶vKeP, wKš‘ GUv bKj fvB| †Zvgv‡`i mevi Kv‡Q Av‡Q Avmj i¶v KeP| 

Zviv †Zvgv‡`i i¶v Ki‡Q| 
†Kvivmt  KB †bB †Zv  
†fvjvt n¨vu Av‡Q †Zvgv‡`i kix‡i wg‡k Av‡Q| Zv‡`i †Pv‡L †`Lv hvq bv| †Zvgv‡`i me©`v 

cvnviv w`‡”Q we.wm.wR. , wW.wc.wU. †cvwjI cÖwZ‡laK wUKv¸wj ZvB †Zv †Zvgiv my¯’ 
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mej Avi Avwg `ye©j c½z (Kvu`‡e) (†h‡Z _vK‡e) 
Rqt †Kv_vq hv”Q †fvjv? 
†fvjvt  ˆKwdqZ wb‡Z| 
Rqt Kvi Kv‡Q? 
†fvjvt  Avgvi gv evevi Kv‡Q... Avwg wPrKvi K‡i ej‡ev †Kb †Kb Avi cvuPUv wkïi g‡Zv 

Avgvi mg¯— wUKvKiY Kiv‡bv nqwb| Rb¥ w`‡q‡Q wKš‘ Kg© K‡iwb †Kb? †Kb ?  
(c‡o hv‡e ) [ wd«R ]

†Kvivmt  †fvjv  (Qz‡U hv‡e ) [ wd«R ]
 wd«R fvO‡e Ki“Y Mv‡b -  
 G Rxeb fvB GKeviB cve ---------|

(MvB‡Z MvB‡Z †fvjv jvwV wb‡q Lyuwo‡q mvg‡b Pj‡e| mevB wcQ‡b wcQ‡b|)
(cÖ¯’vb)

Z…Zxq `„k¨

(GK †Kv‡Y Ni ˆZix n‡e, N‡i GKUv c`©v _vK‡e| K‡qKRb cvqPvwi Ki‡e N‡ii w`‡K| G¨vixbvq 
N‡i GKRb ï‡q _vK‡e, GKRb e‡m _vK‡e| †bc‡_¨ m‡`¨vRvZ-i Kvbœvi AvIqvR... mevB Avb‡›` 

gyLi)
[jv-jv-Zv‡j bv‡Pi `„k¨ Ni _vK‡e]

bvP-Mvb
Kvbœv gy‡L AvB‡jv †mvbv 

†Kvj Kwij Av‡jv 
I †Zvi †Kvj Kwij Av‡jv 
KvbwU †c‡Z ï‡bv gv‡Mv 

ivBL‡Z nB‡j fvj 
wkïi ivBL‡Z nB‡j fvj 
R‡b¥i 10 w`‡bi wfZi 

we-wm-wR Uv w`I
R‡b¥i 10 w`‡bi wfZi 

we-wm-wR Uv w`I 
Avi †`o gvm eqm †_B‡K

wW-wU-wc Uv wbI 
gv †Mv wW-wU-wc Uv wbI|
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mgq g‡Zv †Zvgvi wkï 
†cvwjI †WvR Lv‡e 

Avi †`wi bq ZvovZvwo
¯^v¯’¨ †K‡›`ª hv‡e 

gv †Mv ¯^v¯’¨ †K‡›`ª hv‡e
P‡jv ¯^v¯’¨ †K‡›`ª hv‡e
GLb ¯^v¯’¨ †K‡›`ª hv‡e

(bvP‡Z bvP‡Z mevi cÖ¯’vb)

PZz_© `„k¨ 
jv-jv- Zv‡j Zv‡j 

(G¨vixbvq Abyôvb †`Lvi f½x‡Z K‡qKRb e‡m _vK‡e Avi GKRb gvB‡µv†dvb nv‡Z †Nvl‡Ki 
f½x‡Z `vuov‡e|)

†Kvivmt  (nvZ Zvwj †`‡e) GB Gevi ïi“ n‡e|
1g Rbt  Rq`v|
†Kvivmt  wR›`vev` (2 evi)
†NvlKt  ev”Pviv †Zvgiv GKUz Pzc K‡i e‡mv| Avgiv Avgv‡`i cyi¯‹vimfv GLwb ïi“ 

Ki‡ev|bg¯‹vi bg¯‹vi| Avcbviv mK‡jB Rv‡bb| Avgv‡`i Rq, gv‡b Rq †mbvcwZ 
Avgv‡`i GB P›`bcy‡ii gyL D¾¡j K‡i‡Q| GB iv‡R¨i g‡a¨ mvuZvi cÖwZ‡hvMxZvq 
cÖ_g ̄ ’vb AwaKvi K‡i‡Q| Rq Avgv‡`i MÖv‡gi Me©| Rq‡K cyi¯‹…Z Ki‡eb Avgv‡`i 
†Rjv KwgwUi mfvwacwZ| Avmyb m¨vi| Rq †mbvcwZ G‡mv| 

mfvwacwZt  (cyi¯‹vi †`‡eb) (Rq bg¯‹vi Ki‡e) Avkxe©v` Kwi evev, Zzwg †`‡ki gyL D¾¡j 
Ki‡e| 

†Kvivmt (nvZZvwj) 
mfvwacwZt  ïay nvZZvwj w`‡j n‡e bv| Avgv‡`i N‡i N‡i ˆZwi Ki‡Z n‡e R‡qi g‡Zv mvnmx 

†Q‡j †g‡q| Zvi Rb¨ wVK ivL‡Z n‡e Avgv‡`i †Q‡j †g‡q‡`i ̄ ^v¯’¨| mg¯— gv-eveviv 
MÖvg Dbœqb mwgwZi ¯^v¯’¨ KwgwUi m‡½ †hvMv‡hvM ivLyb|

1g Rbt Rq `v`v... | 
†Kvivmt  wR›`vev`|
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(mevB wgwQj K‡i| Rq nvZ †Rvo K‡i †n‡m †n‡m bg¯‹vi f½x‡Z cÖ¯’vb)

cÂg `„k¨
(†cvwjI †cZœxi cÖ‡ek)

†cvwjI w`w`t  bvwK my‡i) †ivu‡M fzu‡M guiwe bv  Ru‡j Wzu‡e gui, Avu¸‡b cyu‡o gui, evuR cu‡o 
gui,A¨vuw·‡W‡›U gui, Avuwg Avukxe©v` KuiwQ, gvuby‡li Qvu mue gu‡i wbucvZ nu‡q hvu|

h¶vt (weKU Mjvq) I †cvwjI w`w`, G‡Zv iv‡Z Kv‡K wbcvZ Ki‡Qv?
†cvwjI w`w`t   †Ku †iu ZzuB, hu¶v?
h¶vt n¨vu w`w`| 
†cvwjI w`w`t   GuB Pu›`bcyu‡ii gvubyl‡`i|
wWc‡_wiqv I 
ûwcs Kvwkt Avgv‡`i ej w`w` Avevi wK KBij ¶wZ| 

†cvwjI w`w`t ¶uwZ eu‡j ¶uwZ| Ku‡qK euQi au‡i Avuwg AvuwQ Aubvnv‡i| KuwP evu”Pvi buig nvuo wPueyB 
†Kugb Ku‡i?  cÖuwZ‡laK wbu‡”Q, cvuiwQ bvu Avui †Nul‡Z| cvujm& †cvuwjI Iu fvuB ûuwcs 
Kvuwk wWuc‡_wiqv hu¶v| †Zvuiv Kxu †cu‡qwQm& iu¶v?  †WvuR †Ku‡o wbuj †gvui †fvuR| 

h¶vt  Avwg †c‡qwQ i¶v? Mvu‡q XzK‡jB d°v| _vwK GLb Afz³| cvB bv GK †dvuUvI i³| 
we-wm-wR e¨vUv eÇ X¨vUv gv_vq †Wsm gv‡i| †Kvb w`b hw` my‡hvM cvB I‡K Qvoe 
bv‡i bv‡i|

wWc‡_wiqv+
ûwcs Kvwkt  Avgiv `ywU fvB| nvIqv a‡i LvB| KwPKvuPvi Kv‡Q i¶v KeP Av‡Q, Avgv‡`i bvB 

VvuB| wW-wc-wU e‡ov IuPv| †c‡jB gv‡i †LvuPv| Avgiv Kx Avi Ki‡ev| nvIqvq Ny‡i 
gi‡ev| 

†cvwjI w`w`t  †fu‡O cuo‡j nu‡e? †RvuU evua‡Z nu‡e| gvubyl wQuj †evuKv, _vuK‡Zv GuKv GuKv| Rvub‡Zv 
bvu †Zvu wKu”Qz, `uj Mu‡o AvuR mue wku‡L‡Q| Gugwb Iuiv weu”Qz| Avugiv †Kub Qvuoe&,Gu‡mv 
`uj Muo‡ev| muevB wgu‡j GKu mvu‡_ XzuK‡ev Mvu†q, AvuR ivu‡Z|

h¶vt  Avwg Zv‡Z ivwR| hv Ki‡ev AvwR|
wWc‡_wiqv+
ûwcs Kvwkt  bv †L‡q Avi f‡q f‡q fxZzi g‡Zv _vK‡ev bv| cÖwZ‡laK †Zv‡`i AvR GKRb‡KI 

ivL‡ev bv|
†cvwjI w`w`t  mvuevm
†Kvivmt  gi‡Z n‡j ex‡ii g‡Zv jovB K‡i gi‡ev| wUKvi kw³ gy‡Q w`‡q cyiv‡bv †`k Mo‡ev| 

cÖwZ‡la‡Ki esk, Ki‡ev †Zv‡`i aŸsm| 
(mevB GK mv‡_ nv‡Z nvZ †gjv‡e)
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†Kvivmt  wnt wnt nvt nvt 
†Kvivmt  Avu‡M aui‡ev Ruq‡K, Zvui cu‡i‡Z ivuav| Mvu ïu×y wPuwe‡q Lvu‡ev, †Ku w`uwe †iu evuav? nvt nvt 

nvt wnt wnt wnt|

(Zv‡j Zv‡j bvP‡Z bvP‡Z cÖ¯’vb)|

lô `„k¨
wab wabv wab| wabvK wabvK| Zv‡j Zv‡j K‡qK Rb wg‡j Z³v‡cvl ˆZwi Ki‡e| GLv‡b Z³v‡cv†l 
†eWmxU e¨envi n‡e| Rq Zv‡j Zv‡j Avm‡e nvB Zzj‡e Avo†gvov fvO‡e, ï‡q Nywg‡q co‡e| R‡qi 
mv‡_ K‡qK Rb Awf‡bZv ey‡K mvBb †evW© evuav we-wm-wR, wW-wc-wU (`yR‡b) †cvwjI jvwV nv‡Z cÖ‡ek 

Ki‡e Ges Rq‡K cvnviv †`‡e|  RxevYy‡`i cÖ‡ek (h¶v, ûwcs Kvwk, †cvwjI)

RxevYy‡`i †Kvivmt wnt wnt- wnt nvt †Zviv m‡i hv| 
cÖwZ‡kaK‡`i 
†Kvivmt  Ggwb hve m‡i, hve hw` j‡o|
h¶vt Gevi †bB i¶v, Avwg †mB h¶v| 
we-wm-wRt  Avwg we-wm-wR- G‡`‡n †Mu‡o e‡mwQ| cvwe e¨vUv ZzB A°v|

(`yR‡b KvwV wb‡q jovB - wd«R)

†cvwjI w`w`t Avwg †cvwjI c_ QvwoI c_ QvwoI|
cvjm& †cvwjI wUKvt Avwg cvjm& †cvwjI wUKv, c_ †LvuRv †Zvi e„_v| Avgvi mv‡_ jo, Rxevby ZzB gi|
(`yR‡b jovB wd«R)|
wWc‡_wiqv+ûwcs 
Kvwkt  Avgiv `ywU fvB, KwP KvuPv LvB, miwe bv wK QvB|

wW-wc-wUt  mi‡ev wK †i nvu`v, Avgiv wW-wc-wU `v`v| GUvB n‡jv mwZ¨, †gv‡`i Wej kw³| 
  

(PviR‡bi jovB, †mB m‡½ Ab¨‡`iI jovB Pj‡e bv‡Pi Zv‡j)|

RxevYyivt  Av (gviv hv‡e)
cÖwZ‡laKivt  B Av (gvi‡e) [wd«R] 

(wd«R fv½‡e mevB wg‡j Mvb K‡i)

স্বোস্থ্য রবষয়ক



48 এস�ো আমরো নোটক করর

Mvb
Avgiv gie bv, gie bv ‡i

h¶v ûwcs Kvwk wWc‡_wiqv Avi †cvwjI †iv‡M|
Svo dzuK ZzK ZvK 

gv`yjx KeP 
gy‡Q hvK †`k †_‡K

hZ †ivM†fvM 
cÖwZ‡laK Avgv‡`i i¶vKeP

wUKv wb‡Z fzj Kfz
Kie bv †i|

Avgiv-----------bv‡i 

mevB cÖ¯’vb 
(bvUK †kl)
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¯^v¯’¨B m¤c`
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(P¤cv‡K †Kv‡j wb‡q P¤cvi gvi cÖ‡ek)

gvt  bv gv Kvu‡` bv... Kvu‡` bv... Kvu‡` bv gv ...
P¤cvt G¨vu G¨vu G¨vu (Kvu`‡Z _vK‡e) (Kvk‡Z _vK‡e)

 (VvKzgvi cÖ‡ek )

VvKzgvt eDgv, n‡jvUv Kx? I AZ Kvu`‡Q †Kb?
gvt  †`Lyb bv gv, P¤cvi MvUv GKUz Mig Mig  bv? 
VvKzgvt n¨vu Mv‡q Zvc Av‡Q|
gvt  VvÛvI †j‡M‡Q, mw`© Kvwk †Zv Av‡&Q, Kvj †_‡K Avevi Kvk‡Z Kvk‡Z `g †j‡M hv‡”Q| 

ewg Ki‡Q †c”QveI Ki‡Q| 
VvKzgvt I †`Lv‡Z n‡e bv, evZvm †j‡M‡Q|  mÜ¨v †`Lv †bB, `ycyi †`Lv †bB Nv‡U hv”Q| †hLv‡b 

Lykx hv”Q, ev”Pv Kv”Pvi gv‡q‡`i GKUz bv †e‡Q Pj‡j  nq? evB‡ii `~lY evZvm evwo 
AvbQ, Avi †Q‡j †g‡q ¸‡jv‡K †fvMv”Q| nvu-K‡i bv `vuwo‡q †_‡K I‡K wb‡q N‡i 
hvI| Avwg †`wL wngy ISv‡K  WvK‡Z cvVvB| ewj ïb‡ZQ ... 

                                                    (VvKzi`vi cÖ‡ek)

VvKzi`vt Kx ej‡ZQ ej| 
VvKzgvt wngy fvB‡i GKUz †W‡K Avb| P¤cvi AmyLUv †e‡o‡Q... wngyi Svo dzuK bv nwj mvi‡e 

bv| 
VvKzi`vt  n¨vu GLywbB †W‡K AvbwQ (cÖ¯’vb)  
gvt bv gv Kvu‡` bv... 
P¤cvt  (Kvu`‡e Ges Kvk‡e)
gvt I gv, †`Lyb bv P¤cv †Kgb Ki‡Q| 
VvKzgvt (gv_vq dzu †`‡e) VvKzi Avgvi P¤cv†K fvj K‡i `vI|

(VvKzi`v I wngyi cÖ‡ek)

wngyt Avgvi Kx Avi †mB e‡qm Av‡Q? ivZwe‡iZ Avi †ei“B †b| †bnvr `v`vevey †M‡jb 
ZvB|

VvKzgvt G‡mv fvB wngy G‡mv|
wngyt  KB P¤cv w`w`‡i Avb, †g‡qUv n‡q ch©š— †fvMv‡”Q... Ii †c‡U _vKwZ evZvm †j‡M 

Av‡Q |
VvKzgvt  Avi †ev‡jv bv fvB AvevwMi wewU Avgvi K_v ïbwj †Zv| GLb Avevi wgwUs KiwZ hvq, 
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e‡j `y‡Uvi †ewk †Q‡j †g‡q nIqv‡ev bv| †Kb †i Avgvi †LvKvi GKUv †Q‡j GKUv 
†g‡q| K_vq e‡j GK e¨vUv, e¨vUv bv Avi GK UvKv, UvKv bv| fMev‡bi Dc‡i 
gvZeŸwi| 

wngyt  Ime K_v GLb _vK, †ivMx Avb w`w`| 
gvt  GB †`Lyb bv gvgvevey, Lye Kvk‡Q Mv-Uv Mig|
wngyt G‡Zv `~lY evZvm †j‡M‡Q, mvZ w`b Svov‡Z n‡e, evwo eÜ KiwZ n‡e| GB evwoi 

Dci †` †Zbviv Pjv †div K‡ib| 
VvKzgvt  hv fvj nq ZvB Ki fvB, ZvB Ki| 
wngyt  wns wµwo wds wµwo wns wµwo Sv-Sv-Sv-dzu-dzu-dzu (wZbevi) I w`w` Avgvi wm‡aUv w`‡q 

AvmwZ e‡jv, Avwg Pj vg|
VvKzgvt  KZ †`‡ev fvB|
wngyt  GK cvwj Pvj, GK LyuwP Wvj, GK Pzewo Avjy Avi GKUv gyiwM w`I|
VvKzgvt  me †`‡ev... Avgvi P¤cv †m‡i †M‡j †Zvgvq Lykx K‡i †`‡ev|
wngyt  Avwm Zvnwj| 
  

 [cÖ¯’vb ]
(UvUzo¨vUzi wgDwRK) 

VvKzi`vt  n¨vu Pj AvwM‡q w`B| (cÖ¯’vb)
VvKzgvt nvu-K‡i `vuwo‡q AvQ †Kb, Ii †b N‡i hvI| X‡O Avi evuwP‡b ûu/ût – (cÖ¯’vb mevB) 

P¤cv‡K wb‡q gvi cÖ‡ek
gvt I‡i evev Avgvi GwK me©bvk n‡jv †i... I P¤cv ZzB GKUz `vuov... I †mvbv ZzB `vuov‡Z 

cviw”Qm bv †Kb? I evev Avgvi GwK n‡jv |
                      

[kvwš—w`i cÖ‡ek]
(¯^v¯’¨Kg©x)

kvwš—t  †eŠw`,I †eŠw&`, Zzwg GZ Kvu`Q †Kb?  
gvt  †`Lyb bv kvwš—w`, Avgvi P¤cv Avi cv †c‡Z `vuov‡Z cvi‡Q bv| 
kvwš—t KB †`wL †`wL... G¨vu G¨vu bv †eŠw` Ii Bb‡RKkb¸‡jv w`‡qwQ‡j? †cvwjI LvB‡qwQ‡j?
gvt bv †Mv w`w`... G evwo‡Z nvmcvZv‡j hvIqvi †Kvb †iIqvR †bB| 
kvwš—t Avgvi g‡b nq †Zvgvi  P¤cvi †cvwjI n‡q‡Q| Z‡e  nvmcvZv‡j wb‡q †`Lv‡Z cvi 

GLbI wKQz Kiv hvq wKbv| Z‡e †cvwjI n‡j wkï wPiw`‡bi Rb¨ c½z n‡q hvq| 
gvt  Avwg GLywb hve kvwš—w`, Zzwg Avgv‡K wb‡q P‡jv... Avwg hve... Avwg (Kvu`‡Z _v‡K)
VvKzgvt bv, G evwo †_‡K †Kvb †g‡q‡Q‡j GKv GKv evB‡i hvq bv| †LvKv‡i Lei w`w”Q I gvV 

†_‡K evo AvmyK, `iKvi n‡j I GLywb wngy ISv‡K †W‡K evwo eÜ K‡i †b‡e|
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gvt  bv , AvR Avwg Avcbv‡`i †Kvb K_v ïbe bv| Avgvi P¤cv Avi Uzeyb‡K evuPv‡Z Avwg 
                    nvmcvZv‡j hve| Wv³vieveyiv hv ej‡eb ZvB Ki‡ev|
VvKzgvt  Avi †Kvb w`b G evwo XzK‡Z cviwe bv| 
gvt ZvB n‡e| P‡jv kvwš—w` †`wi n‡q hv‡”Q|

(cÖ¯’vb)

VvKzgvt Avgvi gywL Svgv N‡l †` P‡j †Mj... AvmyK Av‡M †LvKv evwo... Ii e¨e¯’v bv KiwZ 
cvwi †Zv Avgvi bvg gw¶ivwb bv|

(cÖ¯’vb)
[evevi cÖ‡ek]

evevt  gv| I gv| gv| Int hvq †h me †Kv_vq gv| P¤cvi gv Rj `vI| 
VvKzgvt  I‡i †LvKv‡i †Zvi wK meŸbvk Ki‡j‡i|
evevt  KB n‡q‡Q Av‡i ej‡e †Zv|
VvKzgvt  IB †Zvi †eŠ †Zvi †g‡q †b nvmcvZv‡j †Mj|
evevt  †m wK Zzwg gvbv K‡ivwb wngyKvKv †`L‡Q| 
VvKzgvt  KZ evi ewjwQ| †LvKv DË‡i gv‡V Av‡Q, Lei †`B †m evox AvmyK †m hv fvj †ev‡S 

ZvB Ki‡e| Zv Avgvi K_v ïbj bv e¨vM Kvu‡a †Nv‡i †mB †g‡q‡jv‡Ki mv‡_ P‡j 
†M‡jv|I‡i nvmcvZv‡j gvbyl mv‡a hvq| gigi nwj ZLb hvq| Avwg eQi eQi GKUv 
K‡i we‡qwQ, †Kvb w`b nmwcUv‡j hvwZ nqwb| n¨v-‡i †LvKv Avwg bv nq GB msmv‡ii 
†KD bv wKš‘ ZzB †ZviI GKUv K_v e‡j  bv, Agwb †Ws †Ws K‡i P‡j †M‡jv| 

evevt  RvgvUv `vI| †g‡q‡Q‡j KZUv †e‡o‡Q †`‡L Avwm| 

 (mevB cÖ¯’vb)

VvKzgvt  e¨e¯’v Avwg K‡i †d‡jwQ, Avgv‡i Agvwb¨ Kiv Avgvi bvg gw¶ivbx|

(cÖ¯’vb)
(P¤cv‡K wb‡q gv I kvwš—i cÖ‡ek)

kvwš—t  Wv³vi evey Avme? 
Wv³vit  kvwš— G‡mv wK e¨vcvi ?
kvwš—t  Wv³vi evey GB ev”PvUv‡K GKUz †`Lyb| 
Wv³vit Kx n‡q‡Q Ii? 
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kvwš—t ej †eŠw`|
gvt  Avgvi ev”PvUvi AvR K‡qK w`b n‡jv R¡i, Lye Kvk‡Q, Kvk‡Z Kvk‡Z ewg K‡i 

†dj‡Q, fxlY Kó n‡”Q| 
Wv³vit  †`wL-‡`wL- G‡Zv ûwcs Kvwk Avi wKQz – 
gvt  Avi AvR mKvj †_‡K GB cv-Uv †c‡Z `vuov‡Z cv‡”Q bv| 

(evevi cÖ‡ek, `vuwo‡q mevi K_v ïb‡e)

gvt  Avcwb Avgvi P¤cvi Ilya w`b Wv³vi evey, hZ UvKv LiP nq Kie| 
Wv³vit  I‡K †cvwjI LvB‡qwQ‡jb?
gvt  bv|
Wv³vit  we.wm.wR|wW.wc.wU.-i †WvR¸wj †`Iqv n‡q‡Q? 
gvt  †m wK? 
kvwš—t  Av‡Á bv Wv³vi evey, Ii †Kvb cÖwZ‡laK †bIqv †bB| Ggb wK Ii gvi Mf©eZx 

Ae¯’vq †Kvb cÖwZ‡laK †`Iqv nqwb| GLbI Avgv‡`i MÖv‡gi avB Gi nv‡Z ev”Pv nq|
gvt  GLb Kx n‡e Wv³vievey? 
Wv³vit  Avgv‡`i wKQzB Kivi †bB| Avcbvi P¤cv Avi †Kv‡bv w`bI fv‡jv n‡e bv wPi c½z n‡q 

_vK‡e| 
evevt  bv G n‡Z cv‡i bv,Wv³vievey Avcbvi cv‡q awi Avgvi P¤cvi cv fv‡jv K‡i w`b| hZ 

UvKv jv‡M Avwg †`‡ev| 
Wv³vit Avi wKQzB Kivi †b&B, hv nIqvi n‡q †M‡Q| eÇ †`wi n‡q †M‡Q| 
evevt Wv³vievey Avgvi fz‡ji Rb¨ Avgvi P¤cv †Lvuov n‡q _vK‡e?
Wv³vit Avgv‡`i Avi wKQzB Kivi †bB, GiKg fzj Avi Ki‡eb bv| 
evevt Avgv‡`i 2 gv‡mi GKUv †Q‡j Av‡Q|
gvt Zvi Rb¨ †KvbI cÖwZ†laK †bB? 
Wv³vit  n¨vu wW∙wc∙wU-i †WvR¸wj w`‡q wbb| Avi AvMvgx 7B wW‡m¤^i I -----B Rvbyqvix 

Avgv‡`i cvjm& †cvwjI K¨v¤c Av‡Q, Avcbvi †Q‡j‡K †cvwjI LvIqv‡Z fzj‡eb bv| 
Gevi Avcbviv Avmyb

(cÖ¯’vb)

kvwš—t  †eŠw` g‡b †i‡Lv AvMvgx 7B wW‡m¤^i I -----B Rvbyqvix cvjm& †cvwjI LvIqv‡bvi w`b| 

(mevi cÖ¯’vb)
[kvïwoi cÖ‡ek]
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kvïwot  Avgv‡`i g~L©Zvi Rwb¨ Avgvi P¤cv AvR c½z| mg¯— †eŠgv‡`i ejwQ Avgvi †eŠgvi 
mv‡_ †ZvgivI †hI cvjm& †cvwjI LvIqvwZ Avi hv‡Z ev”Pviv c½z bv nq| 

                                      
                                       (kvwš—, gv, evev, VvKzi`v, Wv³vieveyi cÖ‡ek)

Mvb
kvwš—t ¯^v¯’¨ fvj ivLv Avgv‡`i Lywe `iKvi (2evi)

Av‡i Rv‡Mv‡i Rv‡Mv MÖv‡gi mš—vb  
†Kvivmt- Av‡i Rv‡Mv Rv‡Mv Rv‡Mv‡i

Rv‡Mv MÖv‡gi mš—vb||
kvwš—t- mg‡q wkï‡K wUKv w`‡Z nq| 

†Kvivmt- wUKv w`‡Z nq wUKv w`‡Z nq|
 kvwš—t- wUKv bv w`‡j fvB ûwcs Kvwk nq| 
†Kvivmt  ûwcs Kvwk nq, ûwcs Kvwk nq|

kvwš—t  I--- wU. we. I wWc‡_wiqv nq Zvici (2evi)
Av‡i Rv‡Mv‡i Rv‡Mv‡i Rv‡Mv MÖv‡gi mš—vb|

†Kvivmt  Av‡i Rv‡Mv Rv‡Mv Rv‡Mv‡i
Rv‡Mv MÖv‡gi mš—vb||

kvwš—t  mg‡q wkï‡K †cvwjI LvIqv‡Z nq|
†Kvivmt- †cvwjI LvIqv‡Z nq (2evi)

kvwš—t- †cvwjI bv LvIqv‡j c½z n‡q hvq| 
†Kvivmt- c½z n‡q hvq, c½z n‡q hvq|

kvwš—t I--- miKvwi nvmcvZvj Avgv‡`i Rb¨ mevi (2evi)
Av‡i Rv‡Mv--------mš—vb 

†Kvivmt- Rv‡Mv--------mš—vb 

(bvP‡Z bvP‡Z mevi cÖ¯’vb)
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mI`vMi
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cÖ_g `„k¨
(mI`vMi I Zvi mv_x‡`i cÖ‡ek)

1gt  bg¯‹vi... ïi“ KiwQ AvR‡Ki bvUK|
2qt  bvUKwU KvíwbK n‡jI m¤c~Y© Avev¯—e bq|  
3qt  bvU‡K †h mgm¨v Av‡Q Zv Avgv‡`i mevi mgm¨v|  
4_©t  Av”Qv hw` Zv Avcbvi mgm¨vi mv‡_ wg‡j hvq ? 
mI`vMit  Zvn‡j Avmyb mevB wg‡j mgvav‡bi iv¯—v LyuwR|

(Mv‡bi Zv‡j Zv‡j gvB‡g mevB wg‡j mgvav‡bi iv¯—v LyuR‡e †bŠKv ˆZwi n‡e| mevB Pj‡e|) 

Mvb
- †Kvivm -

P‡jv  P‡jv mI`vMi| bvI fvwm‡q `vI mI`vMi 
†`‡k †`‡k LyuRe hZ| mgm¨vi IB Kvj cvnvo

†XD evnvi †XD evnvi †XD evnvi 
†nuBI †nuBI †XD evnvi||

†XD evnvi †XD evnvi †XD evnvi

mI`vMit  mvMi R‡j cvj Zz‡j †`| Avgiv ne wbi“‡Ïk
†Kvivmt  mvMi R‡j cvj Zz‡j †`| Avgiv ne wbi“‡Ïk
mI`vMit  mvZ mgyÏyi †Z‡iv b`x| †cwi‡q hve bZzb †`k|
†Kvivmt  mvZ mgyÏyi †Z‡iv b`x| †cwi‡q hve bZzb †`k|
†Kvivmt  mvMi R‡j---------------bZzb †`k|
mI`vMit  mgm¨vi H cvnvoUv‡K| fvO‡Z †`e †PZbv
†Kvivmt  mgm¨vi H cvnvoUv‡K| fvO‡Z †`e †PZbv
mI`vMit  e¨v½gv Avi e¨v½gx †mB| †`‡e †`‡ki wVKvbv|
†Kvivmt  e¨v‡½vgv Avi e¨v‡½vgx †mB| †`‡e †`‡ki wVKvbv|
†Kvivmt  mgm¨vi H cvnvoUv‡K-------------wVKvbv|
mI`vMit  g‡bi my‡L _vK‡e gvbyl| Ki‡e wb`ªv Avnvi
†Kvivmt  †XD evnvi||| (3) †nuBI †XD evnvi|| (2)
1gt  Pvwi w`wK cvwb Avi cvwb|
2qt  KZ w`b gvwU †`wLwb| K‡e gvwU †`LwZ cv‡ev ?
3qt  Ni evwo, MvQ cvjv, gvbyl †`LwZ cv‡ev ?
4_©t  IB `~wi – MvQ cvjv Avi Ni evox †`Kv hv‡”Q bv ?
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†Kvivmt  n¨vu n¨vu  MvQcvjv Avi Ni evwoB †Zv|
mI`vMit  IBLv‡bB bvI †fov‡bv hvK|
†Kvivmt  †nuBI †nuBI †XD evnvi|| (2)

(g„Z‡`n wb‡q K‡qKR‡bi cÖ‡ek I cÖ¯’vb| wcQ‡b †Lvuovi cÖ‡ek)

GKRbt  e‡jv nwi 
†Kvivmt  nwi e‡jv||||

(cÖ¯’vb)

mI`vMit  I fvB, gvbylUv wK K‡i gviv †Mj? 
†Lvuovt  IjvD‡Vv n‡q‡Q| g‡b n‡”Q wfb †`wk| GB Øx‡c goK †j‡M‡Q gv‡b gv‡b †K‡U c‡ov|   
mI`vMit  GUv †Kvb Øxc?  
†Lvuovt  GUv mRb Øxc  GLvbKvi ev`kvi bvg kv‡nbkv, Avgiv ewj ev`kv ûRyi|   
mI`vMit  b`xi NvU †Kv_vq ?  
†Lvuovt  IB †nv_vq (cÖ¯’vb) 
†Kvivmt  †nuBI †nuBI †XD evnvi||

(cÖ¯’vb)

wØZxq `„k¨
(jvjv jv jv Zv‡j Zv‡j ivR`ievi ˆZwi n‡e )

†NvlKt  mevB m‡i `vuovb ev`kv ûRyi Avm‡Z‡Qb| 
DwRit  mvjvg ev`kv... ûwR‡i mvjvg|    
†Kvivmt  mvjvg ev`kv... ûwR‡i mvjvg|    
†Kvivmt  Avm& mvjvgy Avjvq Kzg| 
ev`kvt  Iqv‡j Kzg Avm& mvjvg... †`‡ki Lei †kvbvI|
1gt  ev`kv ûRyi... L‡Mb evMw`i †QvU e¨vUv AvR †fv‡i G‡š—Kvj K‡i‡Q| 
2qt  †mv‡jgvb KvRxi wewe †f` eg‡b giYvcbœ| 
DwRit  ev`kv ûRyi| GB fv‡e gvbyl gi‡Z _vK‡j, †`k †h Rb gvbe k~b¨ n‡q hv‡e| 
†NvlKt  wfb †`wk GK Rb mI`vMi, ev`kv ûRy‡ii mv‡_ †`Lv Ki‡Z Pvb| 
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ev`kvt  cvwV‡q `vI| 

(mI`vM‡ii cÖ‡ek)

mI`vMit  Av`ve Rvunvcbv| Avwg wfb †`wk mI`vMi, Avcbvi †`‡k wKQzw`b _vK‡Z PvB| hw` 
AbygwZ †`b, Zvn‡j b`xi Zx‡iB Zvuey †dwj|

ev`kvt  wKš‘ GLv‡b †h gnvgvix... 
mI`vMit  Avwg Rvwb| 
ev`kvt  gnvgvix †R‡bI _vK‡Z PvI ? †Kb ? 
mI`vMit  gnvgvixi KviY Rvb‡Z PvB, eyS‡Z PvB Ges Zvi cÖwZKvi Ki‡Z PvB|
ev`kvt  †ek †Zv hZ w`b B”Qv _v‡Kv mI`vMi| wKš‘ Zzwg Avgvi †`k †_‡K wK mI`v Ki‡e, 

(AÆnvwm) nv nv  nv... gnvgvix ? 
mI`vMit  bv... gneŸZ| 
ev`kvt  gneŸZ ? (†bc‡_¨ Kvbœvi AvIqvR) A›`i gnj †_‡K Kvbœvi AvIqvR Avm‡Q †Kb ?

(avBgvi cÖ‡ek)

avBgvt  ev`kv ûRyi... ev`kv ûRyi... 
ev`kvt  wK n‡q‡Q avBgv ? 
avBgvt  kvnvRv`v †mwj‡gi... | 
ev`kvt  wK n‡q‡Q Avgvi †mwj‡gi ? 
avBgvt  me©bvkv †ivM †`Lv w`‡q‡Q... cvqLvbvi mv‡_ i³|
DwRit  i³ ? 
B‡Kvt  i³ ? i³ ? i³ ?
ev`kvt  nvq Avj v, †Zvgvi GB wePvi ? Avgvi GKgvÎ cyÎ mš—vb‡K Zzwg `ywbqv †_‡K Zz‡j 

†b‡e? Avwg wK cvc K‡iwQ †Lv`v ? Zzwg `ywbqv †_‡K Zz‡j †b‡e ? Avwg wK cvc K‡iwQ 
†Lv`v ? (Kvbœv) nv nv nv

mI`vMit  Avcwb †f‡O co‡eb bv Rvunvcbv| kvnvRv`vi Avwš¿K n‡q‡Q| Ilya †L‡j wVK n‡q 
hv‡e| Avcwb hw` AbygwZ K‡ib  

ev`kvt  Zzwg wK ˆe`¨, bvwK KweivR ? 
mI`vMit  bv †Zgb wKQz bB| Z‡e GB mg¯— AmyL hv‡Z bv nq Zvi cÖwZ‡la gš¿¸wj Avwg Rvwb|
ev`kvt  Ilya w`‡q cv‡iv Avi gš¿ w`‡q cv‡iv, †hgb K‡i †nvK Avgvi †mwjg‡K Zzwg evuPvI 

mI`vMi| Zzwg hv cyi¯‹vi PvI Avwg †`e K_v w`jvg|
†Kvivmt  (my‡i) P‡jv P‡jv mI`vMi, †iv‡Mi K‡iv cÖwZKvi|

(ej‡Z ej‡Z mevi cÖ¯’vb)

স্বোস্থ্য রবষয়ক



59এস�ো আমরো নোটক করর

Z…Zxq `„k¨
(mI`vMi I A‡b‡Ki cÖ‡ek)

1) ey‡ovt  mI`vMi I mI`vMi Avgvi 3evi cvqLvbv Avi 4evi ewg n‡q‡Q| GKUz Ilya `vI †Mv 
evev| 

2) gvt  mI`vMi Avgvi †g‡qi cvqLvbvi mv‡_ i³ co‡Q| Ilya `vI bv fvB| 
3qt  Avgv‡K K…wgi Ilya `vI mI`vMi|
4_©t  Avnt Avgvi †c‡U e¨_v Ilya `vI| 
5gt  Avgvi eyK KbKb Ki‡Q Ilya `vI|
6ôt               Avnt Amn¨ gv_vi hš¿Yv  
†Kvivmt  Ilya `vI| Ilya `vI| Ilya `vI|
mI`vMit  bv, Avwg Avi Ilya †`e bv| GB AmyL¸‡jv hv‡Z bv nq Zvi gš¿ †`‡ev †b‡e ?
†Kvivmt  `vI... 
mI`vMit  e‡jv, kix‡ii ewR©Z gj Zvi †_‡K `~‡i ivLe Rj|
†Kvivmt  kix‡ii ewR©Z gj, Zvi †_‡K `~‡i ivLe Rj|
mI`vMit  gv‡V Nv‡U cyKzi cv‡o Z¨vM Kie bv gj, evuPve mewR dj| 
†Kvivmt  gv‡V Nv‡U cyKzi cv‡o Z¨vM Kie bv gj, evuPve mewR dj|
mI`vMit  ivLe Lvevi XvwK, i“Le hZ gvwQ| 
†Kvivmt  ivLe Lvevi XvwK, i“Le hZ gvwQ|
mI`vMit  †kŠ‡Pi ci I Lvevi Av‡M mvevb w`‡q nvZ, Zvici cvoe cvZ| 
†Kvivmt  †kŠ‡Pi ci I Lvevi Av‡M mvevb w`‡q nvZ, Zvici cvoe cvZ| 
†NvlKt  ïbyb ïbyb kvnvRv`v †mwj‡gi Rxeb evuPv‡bvi Rb¨ AvR ev`kv ûRyi mI`vMi‡K 

cyi¯‹…Z Ki‡eb

(cÖ¯’vb)
 
†Kvivmt  (my‡i) P‡jv P‡jv mI`vMi| MÖnY K‡iv cyi“¯‹vi| (ej‡Z ej‡Z cÖ¯’vb)

PZz_© `„k¨
(jv jv  jv jv  Zv‡j Zv‡j ev`kvi cwievimn ivR`ievi ˆZwi n‡e)

†mwjgt  Av¤§vRvb| mI`vMi †Zv GLbI Gj bv|
†eMgt  G‡m hv‡e AveŸy †mvbv| 
†mwjgt  Avwg mI`vMi‡K GB ZievwiwU Dcnvi †`e| AmyL¸‡jv‡K †K‡U UzK‡iv UzK‡iv K‡i 

†`‡e|
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(mI`vM‡ii cÖ‡ek)

mI`vMit  Zievwi w`‡q RxevYz‡`i KvUv hvq bv kvnvRv`v| KviY Zv‡`i Lvwj †Pv‡L †`Lv hvq bv|   
†mwjgt  Zvn‡j Avgiv evuPe †Kgb K‡i ? mI`vMi?
mI`vMit  m‡PZb n‡q| 
†mwjgt  m‡PZb ? †mUv wK ? 
B‡Kvt  †mUv wK ? †mUv wK ? 
†mwjgvt  †mUv wK mI`vMi eywS‡q ejyb ? 
mI`vMit GB †ivM¸wj †Kb nq, wK fv‡e Qovq ? Avi wK wK Ki‡j †ivM¸wj n‡eB bv| †mUv 

Rvbv I cÖwZKvi Kiv| Avcwb Avgv‡K cyi“¯‹vi †`‡eb bv ? kvnRv`x †mwjgv| 
†mwjgvt n¨vu GB †h †Rvov †Mvjvc...| 
mI`vMit Avwg †`‡k †`‡k w`wN fiv kvjyK cÙ †`‡LwQ| †Rvov †Mvjvc †Zv †`wLwb KL‡bv|   
†mwjgvt  GB bvI mI`vMi| Zzwg Avgv‡K PvI Zzwg Avgv‡K PvI|  
ev`kvt  e‡jv mI`vMi Zzwg Avgvi †_‡K wK cyi“¯‹vi PvI ?   
†mwjgvt (Bw½‡Z) Avgv‡K PvI 
ev`kvt wK n‡jv e‡jv 
†mwjgvt (Bw½‡Z) Zzwg Avgv‡K PvI
ev`kvt e‡jv mI`vMi| 
mI`vMit Avwg... | 
ev`kvt n¨vu e‡jv| 
mI`vMit Avwg PvB... | 
ev`kvt wK? †gvni  ?  
mI`vMit bv| 
ev`kvt Zvn‡j GB wmsnvmb ?
mI`vMit bv| Avwg PvB kvnvRv`x †mwjgv†K|
ev`kvt Am¤¢e| GB †K AvwQm GB `yivÍv‡K GLywb e›`x Ki| 
†eMgt ïay e›`x Ki‡j n‡e bv Rvunvcbv| Avgvi †mwjgvi Dci bRi Ii c‡o‡Q| ZvB Ii 

†PvL `y‡Uv Zz‡j wbb|  
mI`vMit Avgvi †PvL `y‡Uv Zz‡j wb‡jI, gb †_‡K kvnvRv`xi QweUv gyQ‡Z cvi‡eb †Zv ? †eMg 

mv‡nev ?  
ev`kvt †Zv‡K GB `ywbqv †_‡K gy‡Q †`e Bewjm&... kqZvb...| 
†mwjgvt AveŸv ûRyi Avwg †`‡ki ¯^v‡_©B mI`vM‡ii cÖvY wf¶v PvBwQ|  
ev`kvt †`‡ki ¯^v‡_© ?  
†mwjgvt n¨vu †`‡ki ¯^v‡_©B, I‡K evuwP‡q †i‡L; Ii †PZbvi gš¿ mevB wk‡L †b‡ev| I g‡i †M‡j 

gnvgvix †h Avevi wd‡i Avm‡e AveŸvRvb|  
DwRit kvnvRv`xi K_vUv †f‡e †`Lvi Av‡Q ev`kv ûRyi|    
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ev`kvt wVK Av‡Q| gvbyl‡K m‡PZb Ki‡Z †Zvgvi KZ w`b mgq jvM‡e mI`vMi ?  
mI`vMit Zvi †Kvb wVK †bB| 5 wgwbUI jvM‡Z cv‡i, 5 eQiI jvM‡Z cv‡i, Avevi mviv Rxeb 

a‡i †Póv K‡i bvI n‡Z cv‡i| wbf©i Ki‡Q mg¯— gvby‡li gwR©i Dci| 
†eMgt Rvunvcbv I‡K GK eQi mgq w`b, Avi Aciv‡ai kvw¯— wnmv‡e mnmª †eÎvNvZ...| 
†mwjgvt Avt 
ev`kvt wVK Av‡Q| mI`vMi Zzwg gnvgvixi KviY¸wj e‡jv| Zvici wm×vš— †b‡ev|  
mI`vMit Rvunvcbv, GB mg¯— Amy‡Li g~j KviY n‡”Q, Avgv‡`i kix‡ii ewR©Z gj| hv Z¨v‡Mi 

ci wewfbœ fv‡e Avgv‡`i gy‡L Av‡m, kZ kZ RxevYy wb‡q †c‡U †Xv‡K|  
ev`kvt †hgb... 
mI`vMit †hgb gj Z¨v‡Mi ci Zvi RxevYy e„wói R‡ji ay‡q km¨, mâx, dj I R‡j wg‡k hvq| 

Zvici †mB km¨ mâx dj †L‡j, †mB Rj cvb Ki‡j ev gyL ay‡j RxevYziv Avgv‡`i 
kix‡i cÖ‡ek K‡i|   

ev`kvt Avi wK fv‡e Qovq ? 
mI`vMit Avgv‡`i nvZ †_‡K| 
†Kvivmt nvZ †_‡K ?  
mI`vMit n¨vu cvqLvbvi Rj †kŠ‡Pi ci nvZ fvj K‡i mvevb w`‡q bv ay‡q, †mB nv‡Z Lvevi †L‡j 

RxevYziv †Zv XzK‡eB| †hgb ai“Y gv Zvi ev”Pvi cvqLvbv KvMR w`‡q cwi®‹vi K‡i 
Zv‡K ay‡q w`‡q nv‡Z mvevb bv w`‡q ivbœv Ki‡Z †Mb, RxevYziv evoxi mevi †c‡UB Xz‡K 
co‡e| 

ev`kvt †Zvgvi Szwj‡Z Avi †Kvb hyw³ Av‡Q ?  
mI`vMit n¨vu RjI GKUv eo KviY| cvbxq Rj me©`v bv XvKv w`‡q ev cvÎ bv ay‡q nvZ ï×y 

Wzwe‡q Rj Zz‡j LvIqvi d‡jI RxevYy †Xv‡K| Zvici cyKzi cv‡o cvqLvbv K‡i †mB 
cyKz‡ii R‡j A‡b‡K †kŠP K‡i| †mB cyKz‡i gvbylI Pvb K‡i Mi“I Pvb K‡i, Avevi 
†mB cyKz‡i †bvsiv RvgvKvco Kv‡P, evmb gv‡R, kvK gvQ †avq, Avevi †mB R‡j fvZ 
Wvj ivbœv K‡i| G‡Z gnvgvix Avcbvi †`‡k bv †Zv wK m‡PZb †`‡k n‡e ? AviI 
GKRb †ivM Qovq †m fxlY gvivÍK|    

†Kvivmt †K †m ? 
mI`vMit gvwQ| 
†Kvivmt gvwQ ? 
mI`vMit gvwQ n‡”Q GK b¤^‡ii bvi`| me©N‡Ui KvuVvjx Kjv Avi wK| cvqLvbv‡ZI e‡m, 

ewg‡ZI e‡m, Avi Lvev‡ii MÜ †c‡j †Zv K_vB †bB, Kvjvgy‡Lv n¨vsjvi g‡Zv Qz‡U 
wM‡q e‡m|    

DwRit Gm‡ei Rb¨ mevB‡K wK Ki‡Z n‡e ?   
mI`vMit gv‡V Nv‡U cyKzi cv‡o cvqLvbv Kiv Pj‡e bv| 
ev`kvt Zvi Rb¨ ¯^v¯’¨ m¤§Z †kŠPvMvi cÖwZ N‡i N‡i wbg©vY K‡i w`‡qwQ| ¯^v¯’¨ m¤c‡K© m‡PZb 
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Kivi Rb¨, ¯^v¯’¨ K¨v¤c, ¯^v¯’¨ †gjv, †cvóvi, n¨vÊwej BZ¨vw` BZ¨vw` K‡iwQ| ZeyI 
†Kb GZ †ivM Avi GB gnvgvix ?  Reve `vI| 

mI`vMit wbðqB Avcbvi cÖRvM‡Yiv mevB †kŠPvMvi e¨envi K‡ib bv| cvqLvbvq Rj †kŠ‡Pi 
ci mevB mvevb w`‡q nvZ †avq bv| me gv‡qiv ev”Pvi cvqLvbv cwi®‹vi K‡i nv‡Z 
mvevb †`q bv| LvIqvi Av‡M mevB nvZ mvevb w`‡q †avq bv| cvbxq Rj I ivbœv Lvevi 
mevB †X‡K iv‡L bv| 

ev`kvt mevB bv Ki‡jI wKQz Rb †Zv K‡iB| 
mI`vMit IB mevB Gi †_‡K wKQz R‡bi g‡a¨ †ivMUv Qwo‡q hvq| 
ev`kvt wKš‘ Avgvi GB Lvm gnj †Zv SK S‡K ZK Z‡K cwi®‹vi cwi”Qbœ wUc Uc... Zvn‡j 

GLv‡bI †Kb gviY †ivM n‡jv ? Reve †`‡e ? 
mI`vMit Avcbvi cvK gn‡j nq‡Zv †KvbI MjwZ _vK‡e| Avi cÖRv‡`i †_‡K †ivM Avbvi Rb¨ 

gvwQivB h‡_ó|  
ev`kvt wK? Zzwg Avgvi cÖRv‡`i mv‡_ msNvZ evav‡Z PvB‡Qv ? Avgvi gn‡j cvKkv‡ji 

Agh©v`v K‡i Avgvi Kg©Pvix‡`i Awek¦vm Ki‡Z ejQ ? Zzwg †Zv ïay Bewjm& kqZvb 
bI, Zzwg GKUv Kv‡diI e‡U| †Zvgv‡K Avkªq †`Iqv AvgviB fzj n‡q‡Q| kqZvb‡K 
wK fv‡e kv‡q¯—v Ki‡Z nq Avwg Rvwb, wmcvnx wmcvnx ... |

wmcvnxt Rx ûRyi|  
ev`kvt I‡K mnmª †eÎvNvZ K‡i e›`x Ki| AvR †_‡K wVK 365 w`‡bi gv_vq I‡K gyw³ 

†`‡e| gyw³i ci †Zvgv‡K Avwg †Pv‡L †`L‡jB g„Z¨`Ê|  
DwRit gv‡b †K‡U co‡e eyS‡j ?  
†mwjgvt AveŸvRvb Avwg hw` cÖgvY K‡i w`‡Z cvwi IB mI`vM‡ii me K_vB mwZ¨, Zvn‡j I‡K 

gyw³ †`‡eb †Zv ? 
ev`kvt kvnvRv`x †eqv`cx ...| 
†mwjgvt Avcwb KL‡bv gvd K‡ib bv| wKš‘ ï‡b ivLyb ev`kv kv‡nbkv, AvwgI eywS‡q 
                    †`‡ev †h Avwg Avcbvwi Jim RvZ mš—vb| 
ev`kvt Avn `vuwo‡q iB‡j †Kb| G¶zwb †eÎvNv‡Z kqZvbUvi kixiUv‡K ¶Z we¶Z K‡i i³ 

†mªvZ eB‡q †`| Avwg IB †mªv‡Z †Mvmj K‡i cvKmve n‡Z PvB| wK n‡jv ? 
wmcvnxt nv nv (gvi‡Z _v‡K) 
†mwjgvt Avn Avn... 
wmcvnxt nv nv
`yR‡bt Avn Avn  (gvi Pj‡Z _v‡K mI`vMi gvwU‡Z jywU‡q c‡o Av nv Ki‡Z _v‡K) 
†mwjgvt (Qz‡U m`vM‡ii Dci c‡o) bv I‡K Avi †g‡iv bv 
†eMgt kvnRv`x 
ev`kvt (Pz‡ji gywU a‡i) A›`‡i Pj nvivgRv`x (÷¨vPz) (÷¨vPz fvO‡e Mvb K‡i)
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Mvb
gymvwdi †gvQ‡i AvwL Rj
wd‡i Pj Avcbv‡i jBqv 

(MvB‡Z MvB‡Z mevi cÖ¯’vb)

cÂg `„k¨
(jv jv jv jv Zv‡j Zv‡j `yR‡bi cÖ‡ek| GKRb cyKzi cv‡o I Ab¨Rb gv‡V wewo  Uvb‡Z Uvb‡Z 

cvqLvbv Ki‡e)
(QÙ‡e‡k )

ev`kvt †`L‡ev Avgv‡K ev`kv e‡j †Pbv hv‡”Q wK bv|   
†mwjgvt GK`g bv| Avi Avgvq ? 
ev`kvt IB †jvKUv cyKzi cv‡o e‡m cvqLvbv Ki‡Q bv ? 
†mwjgvt û– (bv‡K nvZ) (‡jvKUv jv jv Zv‡j cyKz‡i R‡j †kŠP K‡i cÖ¯’vb)
ev`kvt Avevi cyKz‡ii cvwb‡ZB cvwb LiP K‡i P‡j hv‡”Q ? GB e¨vUv cvwb †bvsiv KiwQm ?
†mwjgvt Pzc Avcwb GLb ev`kv bb| Avi cvwb bq Rj ejyb|  
ev`kvt I n¨vu Pj †Zv GKevi gv‡Vi w`‡KB hvB (jv jv Zv‡j Iiv Pvwiw`K †`L‡Z †`L‡Z 

G‡Mv‡e) 
†mwjgvt IB †`Lyb GKUv †jvK Rwgi Av‡j wcQb Szwj‡q cvqLvbv Ki‡Q Avi g‡bi my‡L weuwo 

Uvb‡Q| (‡mwjgv Avovj K‡i `vuovq) 
ev`kvt Dûu – cvqLvbvi M‡Ü gv‡Vi w`‡K †Zv Avmvi g‡Zv †bB| GB †Zvgiv cvqLvbv Ni 

e¨envi Ki‡Z cv‡iv bv ?  
†jvKt (‡jvKUv D‡V `vuwo‡q) bv e‡Çv MÜ bv‡M evey| `g eÜ n‡q Av‡m| gv‡V Nv‡U †Lvjv 

AvKv‡ki wb‡P gy³ evZv†m e‡m e‡m evw¾ Kiv, Zv‡Z Avevi weuwoUvb... Avc‡b evey 
Gevi hvb|  

ev`kvt †Zvgv‡`i ev`kv †h cvqLvbv Ni K‡i w`‡q‡Q †mLv‡b  wK Ki?   
†jvKt †Kb Avgvi eD KvVKz‡Uv iv‡L| G‡`‡k †KD H N‡i cvqLvbv K‡i bv| †KD QvMj 

iv‡L †KD ev nvum gyiMx iv‡L| 
ev`kvt Igv... †m wK?  
†mwjgvt evcRvb †Mv AviI †`wi n‡e bvwK ? 
†jvKt nvq Avjjv, †g‡q‡bv‡K Avgvi evw¾ †div †`‡K †b‡P ? ZIev  ZIev ZIev  ZIev|

(cÖ¯’vb)
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†Kvivmt (nvwm) nv nv nv  
†mwjgvt AveŸvRvb cÖ_‡g †`L‡jb Rj `~lY, Zvici †`L‡jb km¨ mewR dj `~lY| †kŠPvMvi 

mevB e¨envi K‡i bv, G K_v wVK? 
ev`kvt GK`g wVK

(jv jv jv jv Zv‡j Zv‡j cÖ¯’vb)

lô `„k¨ 
(jv jv jv jv Zv‡j Zv‡j wUDI‡qj I K‡qK R‡bi cÖ‡ek Mv‡bi Q‡›` Kjwm Kvu‡L j¶xi cÖ‡ek, 

jywK‡q ev`kv †mwjgvi cÖ‡ek) 

Mvb
Rj Avwb‡Z যোয় †i| cjj xi evwjKv

Kvu‡L‡Z Kjwm Zvi| gy‡L‡Z bvB XvKbv
kZ kZ RxevYz evZv‡m‡Z †Nv‡i †h| 

D‡o D‡o R‡ji mv‡_ †Mj Zviv wg‡k‡i
XK XK XK XK XK XK| cvb K‡i †h me Rbv  
RxevYyy‡`i Lvwj †Pv‡L †`Lv †Zv fvB hvq bv|

ev`kvt †Zvgvi bvg wK, gv ?    
j¶xt  j¶x  
ev`kvt e‡ov Aj¶xi g‡Zv KvR Ki‡j †h gv| LvIqvi Rj Avb‡j XvKbv bv w`‡q ? Rv‡bv KZ 

RxevYy I‡Z co‡jv ? Avi Zzwg hv‡`i hv‡`i LvIqv‡j mevi †c‡U †Mj ? 
j¶xt  fzj n‡q †M‡Q evev| Avi KL‡bv n‡e bv| 
ev`kvt GB †Zv j¶x †g‡qi g‡Zv K_v| ZzwgI hv‡K †`L‡e wkwL‡q †`‡e, †Kgb|
j¶xt n¨vu evev| 
†mwjgvt Zvn‡j cvbxq R‡jI MjwZ ?  
ev`kvt R‡ji g‡Zv mwZ¨ (jv jv Zv‡j mevi cÖ¯’vb)
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mßg `„k¨
(jv jv Zv‡j Ni n‡e| ev`kv I †mwjgvi cÖ‡ek)

ev`kvt Gevi Avgiv evwoi Kv‡QB G‡m †MwQ| G evwoUv b~i Bmjv‡gi bv ?
†mwjgvt   n¨vu, Ii wewe b~ievby| †ewU b~iRvnvb, †eUv b~ign¤§`| I‡`i w`‡K bRi ivL‡e ? 
ev`kvt ivLvB hvK| 

Mvb
†Kvb GK Mvu‡qi ea~i / K_v †Zvgvq †kvbvB †kvb 

iƒc K_v bq †m bq / Rxe‡bi gay gv‡mi Kzmyg wQu‡o 
Mvu_v gvjv wkwki †fRv / Kvwnbx †kvbvB †kvb  

b~i gn¤§`t gvg gvg gvg gvg / `¨v `¨v `¨v `¨v  
b~ievbyt  b~iRvnvb...

(b~iRvnv‡bi cÖ‡ek)

b~iRvnvbt  wR Av¤§v... 
b~ievbyt fvBWv‡i GKUz †`LwZ cviwZwQm †b ? 
b~iRvnvbt GB w`wK hvmwb cwo hvwe| Avq ZvB ZvB †Lwj|ZvB ZvB gvgvi evwo hvB| 
b~i gn¤§`t (`yj‡e) †`v †`v †`v‡`v` †`v Avn... 
b~iRvnvbt I †`vj †`vj †Ljwe ? Dt MÜ... Av¤§v, fvB cvqLvbv Ki‡Z†Q|
b~ievby  t I‡i awi ivL| †hb Nvu‡U bv| Avwg KvMR †b AvmwZwP| KB †`wK G¨vu G¨vu  ai ay‡q 

†`B| 
b~iRvnvbt †L‡jv †mvbv... †`vj †`vj `yjywb 
†mwjgvt  †`L‡jb AveŸvRvb| Dwb KvMR w`‡q cvqLvbv cwi®‹vi Kij| KvMR i‡m cvqLvbvi im 

†Zv Ibvi nv‡Z jvMj| Zvici ev”Pv‡K ay‡q w`‡q nv‡Z mvevb bv w`‡q gvwU‡Z nvU N‡l 
G‡m †mB nv‡Z ivbœv Ki‡Q ? 

ev`kvt Gici wK K‡i †`wL| 

(jv jv Zv‡j b~i Bmjv‡gi cÖ‡ek)

b~i Bmjvgt b~ievby GK Mjvm cvwb `vI †`wK| 
b~ievbyt GB w`w”P GB bvI| 
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ev`kvt †`Lwj M v‡mi Mv‡q KZ RxevYy| M vmUv bv ay‡q nvU ï×y M vm ï×y Wzwe‡q evjwZ †_‡K 
cvwb Zz‡j wb‡q †Mjv‡”Q| 

†mwjgvt Zvici wK nq †`Lv hvK|   
b~ievbyt b~iRvnvb †Zvi ev‡ci KvQ †_‡K †R‡b LvwZ Avq| 

(Mv‡bi Zv‡j mevB Lv‡e †MvQv‡e)

Mvb
GKUz Lvwb k¨vgj †Niv| KzwU‡i Zvi ¯^cœ kZ kZ 

†`Lv w`Z av‡bi wk‡li Bkviv‡Z| w`ev †k‡l wKlvY hLb AvmZ wd‡i 
wN gD gD Avg KvuVv‡ji| wcwiwU‡Z emZ ZLb 

meLvwb gb DRvo K‡i w`Z Zv‡i wKlvYx, †m Kvwnbx †kvbvB †kvb| 
  
b~ign¤§`t (Kvu`‡e) G¨vu G¨vu G¨vu 
b~ievbyt I evev‡j Nyg †c‡q‡Q NygywZ Pj evcab Avgvj Nygy‡e| (mevB Nygy‡e| WvwKwb †hvwMbx 

wckv‡Pi cÖ‡ek)

Mvb
WvwKwb †hvwMbx Gj kZ bvwMbx| G‡jv wckv‡Piv Gj‡i – 

kZ cv‡K evuwaqv bv‡P Zv_v Zvw_qv| bv‡P Zv_v Zvw_qv bv‡P‡i| 

(WvwKbx‡`i cÖ¯’vb)  

b~iRvnvbt Avnt †cU KbKb Ki‡Q, IqvK... IqvK...    
b~ievbyt wK n‡q‡Q ? 
b~iRvnvbt Avw¤§ †Mv cvqLvbvq hve 
b~ievbyt H D‡Vv‡bi †Kv‡Y †evm| 
b~iBmjvgt Avn †Rvo †c‡U e¨_v IqvK IqvK| cvqLvbvI cv‡”Q| Zzwg wkMÖx mI`vMi †i Wv‡Kv| 
b~ievbyt Zv‡i cve K‡b ev`kv †h e›`x Kwi †b‡K‡P| I evev AvgviI †Zv Mv cvK †`‡”Q, IqvK 

IqvK| 
b~iBmjvgt me H kqZvb ev`kvWvi Rwbœ n‡q‡Q|  
ev`kvt Z‡e †i e¨vUv -  
†mwjgvt  Pz&c, AveŸvRvb H †`Lyb Kviv Avm‡Q|  
†Kvivmt fzu Du Du  
1) gv gvwQt  Puj evuQviv Puj| †Kvu_vq †Muwj `ujeuj| †Mui¯’iv †du‡j‡Q KuZ euwg Avui guj| nui  w`ub 

†ivuR nu‡e gunv †fvuR| Lvu Lvu Lvu †cuU fu‡i Lvu| 
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†Kvivmt         fzu   Du Du D   
2) gvwQt Avun evu`kv evuwoi cvuKkvuj †_u‡K Kvuwjqv †Kvußvi MuÜ Avum‡Q †Zvuiv hvuwe ?   
†Kvivmt  n¨v fzu Du Du D (cÖ¯’vb)  
ev`kvt Rjw` Pj, Iiv Avgv‡`i cvKkv‡j hv‡”Q|

(†mwjgv mn cÖ¯’vb)
(jv jv jv Zv‡j Ni I I‡`i mevi ewg Ki‡Z Ki‡Z cÖ¯’vb)

অটিম `„k¨
(jv jv jv Zv‡j ivR`ievi ˆZwi n‡e ev`kv cvqPvix Ki‡e)

ev`kvt GB †h e¨vUv eveywP© Lyi‡k` Avwj|   
Lyi‡k`t  Rx ûRyi| 
ev`kvt Zzwg ivbœv K‡i XvKv `vI bv, KzUbx Rqb~i ?
Rqb~it Rx ûRyi|
ev`kvt Zzwg mâx KvUvi Av‡M nvZ †avI bv ? c‡i ay‡q bv †X‡K `vqmviv K‡i P‡j hvI ? 
                    evUbv mvwKbv ?
mvwKbvt  Rx ûRyi| 
ev`kvt †Zvgvi evUbv evU‡Z evU‡Z cvqLvbv †c‡q‡Q, †MQ, wVK Av‡Q| ZvB e‡j cvwb Li‡Pi 

ci nv‡Z mvevb bv w`‡q evU‡Z e‡m †M‡j ? 
†Kvivmt Gev‡ii g‡Zv Kmyi, gvc Ki“b ûRyi| Avi Rxe‡bI n‡e bv 

(QzU‡Z QzU‡Z `~‡Zi cÖ‡ek)

`~Zt ev`kv ûRyi... ev`kv ûRyi|  
ev`kvt wK Lei `~Z ? 
`~Zt mI`vMi gyw³ †c‡q †n‡m ej‡j †h -ÒGZ Rjw` gyw³ 365 w`‡bi †Zv †Xi evwK ? hvB 

Ab¨ †`‡k wM‡q †`wL mgm¨vi Kvjvcvnvo fvO‡Z cvwi wKbv|Ó †MvQ MvQ Pj‡Q ûRyi, 
AvRB iIbv †`‡e| 

ev`kvt Zzwg e‡jvwb †h Avwg Zv‡K `vIqvZ w`‡qwQ ?  
`~Zt n¨vu,Dwb ej‡jb ev`kv‡K Avgvi mvjvg w`I| Avi Rvwb‡q w`I Ibvi cyi¯‹vi †eÎvNvZ 

Avwg GLbI nRg Ki‡Z cvwiwb, Zvi Dci ev`kv evwoi `vIqvZ e‡j K_v| †Kvßv 
Kvwjqv Avgvi †c‡U mB‡e bv e` nRg n‡e| Avi GB ïK‡bv †Rvov  
†Mvjvc kvnvRv`x‡K †diZ w`‡Z ej‡jb| 

ev`kvt mevB P‡jv I‡K AvUKvI... mI`vMi †hI bv wd‡i G‡mv|  
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†Kvivmt  mI`vMi †hI bv wd‡i G‡mv|

(cÖ¯’vb) 

beg `„k¨
(‡nuBI †XD evnvi Zv‡j †bŠKv, b`x I evua ˆZwi n‡e)

ev`kvt wd‡i G‡mv mI`vMi Avwg †Zvgv‡`i kv`x †`‡ev Kmg Lvw”Q| 
†Kvivmt wd‡i G‡mv mI`vMi Avg‡`i ¶gv Ki Gevi †_‡K †Zvgvi gš¿ †g‡bB Pje 
ev`kvt gv †mwjgv ZzB I‡K GKgvÎ AvUKv‡Z cvwim| †hgb K‡i †nvK ZzB I‡K wdwi‡q Avb 

gv| 
†eMgt hv †div †`wL †Kgb jvqjv gRby †Zviv ? 
†mwjgvt Mvbt 

mI`vMi I mI`vMi|
mI`vMi I mI`vMi||

†hI bv †hI bv Zzw&g, wd‡i Gm mI`vMi|
†hI bv †hI bv Zzwg wd‡i Gm mI`vMi||

¶gv K‡iv †`kevmx‡i, ¶gv K‡iv wcZv‡i||
†Zvgv webv G fze‡b, bvg‡e Nb AvuÜvi||

†Zvgvi Av‡jvK wkLvq Av‡jvwKZ n‡Z PvB ||
†ZvgviB PiY Z‡j, `qv K‡i `vI VvB

†hI bv †hI bv Zzwg, wd‡i Gm mI`vMi|
†hI bv †hI bv Zzw&g, wd‡i Gm mI`vMi||

mI`vMit Zzwg wd‡i hvI kvnvRv`x| 
†mwjgvt Avwg wdie e‡j Avwmwb| Zzwg hw` Avgv‡K MÖnY bv K‡iv †Zv b`xi cvwb‡Z Wz‡e 

AvÍNvZx ne| 
mI`vMit Avgv‡K gvc K‡iv , Zzwg wd‡i hvI|  
†mwjgvt (jvd †`q) AveŸv...  
mI`vMit (jvd) kvnvRv`x...
†eMgt Avgvi †mwjgv ...
†mwjgt Avgvi eyeyRvb ... |
†Kvivmt kvnvRv`x...

স্বোস্থ্য রবষয়ক
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(ZZ¶‡Y `yR‡bB †bŠKvq DV‡e)

†mwjgvt Avgiv Avi wdi‡ev bv AveŸvRvb... †`‡k †`‡k gvbyl‡K †PZbvi gš¿ †`e| mRb Øx‡ci 
evwm›`viv g‡b †iL †PZbvi gš¿|  

†Kvivmt mâx dj Rj Zv‡Z wgk‡Z †`e bv gj||
 RxevYy gy³ nvZ, Z‡eB Lve fvZ| 
 i“Le hZ gvwQ, my¯’ kix‡i evuwP||   
mI`vMit Avcbviv hviv GZ¶Y ˆah© a‡i †`L‡jb GB bvUK Kv‡iv `iKvi n‡e bv †Zv ? 
†mwjgvt †PZbvi gš¿... |

(P‡jv P‡jv Mv‡bi mv‡_ †bŠKv Pj‡e... cÖ¯’vb)

- mgvß -

স্বোস্থ্য রবষয়ক
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MvQ gv
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cÖ_g `„k¨
(GKUz myi n‡e| †mB Zv‡j Zv‡j nv‡Z Av‡gi Wvj wb‡q MvQ XzK‡e)

Zv‡j myit (S¨vK S¨vbvKv S¨vbv‡i| S¨vbKz S¨vbvK S¨vbv‡i| (S¨vK S¨vbvKv| S¨vbv‡i S¨vbKz S¨vbv 
S¨vbv‡i|)

MvQt  Avwg MvQ, gv MvQ|
†LvKbt  Avwg †LvKb, †Zvgvi †LvKb †mvbv (e‡j MvQ‡K Rwo‡q a‡i Av`i Ki‡e Pzgy Lv‡e|)

Mvbt
(GB Mv‡bi Zv‡j Zv‡j †LvKb Mv‡bi K_v Abyhvqx A½ f½x Ki‡e|)

gv †h wQj MvQ
†LvKb †mvbv ZviB Qvqvq

KiZ ïay bvP|
Avevi nVvr KLb

WvjwU a‡i †`vjb `y‡j
†`vj †LZ †mB †LvKb|

S‡i cov Av‡gi cvZvq gyKzU evbv‡Z|
e‡bi ivRv †m‡R †LvKb gv‡K †`Lv‡Zv

gv †h wQj .......... ïay bvP|
KvuPv Wvukv AvacvKv Avi, UzmUz‡m Avg †L‡q

jy‡KvPzwi †Lj‡Zv †LvKb
MvQ gv‡qiB m‡b

MvQt UzwK
†LvKbt  U–wK 

KL‡bv ev ¸uwo †e‡q PoZ Zvnvi †Kv‡j
MvQwUI ZvB Lywk n‡Zv †LvKb Kv‡Q G‡j|
nvuwc‡q c‡o gv‡qi †Kv‡j †LvKb Nygv‡Zv,

`yR‡b `yRb‡K fvwi fvjevmZ|

wØZxq `„k¨

MvQ gvt          †LvKb IV evev --- Avi Nygvm bv, †Zvi eÇ Nyg...|
 (†LvKb †PvL wgU wgU K‡i ZvKv‡e gv‡qi w`‡K, nvB Zzj‡e, Avo †gvov fvO‡e|)
†LvKbt  GZ ZvovZvwo D‡V Kx K‡¤§vUv Kie Avwg MvQ gv ? 

পরিসবশ রবষয়ক
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MvQ gvt  A‡bK eo KvR Avwg †Zv‡K w`w”Q|
†LvKbt  Kx KvR gv ? 
MvQ gvt  ZzB †h MvQcvKv AvgwU †L‡qwQwj, Zvi AvuwUUv IB c‡o Av‡Q - Avgvi GB cv‡kB fvj 

K‡i cyu‡Z †`| †`Lwe wK my›`i bZzb Av†gi Pviv n‡e| 
†LvKbt  Av”Qv gv, GZ Zvov Kx‡mi, Avwg †Zv GLbI A‡bK eo n‡ev| GLbKvi KvR ZLb 

Kiv hv‡e| GLb AvuwUUv †`wL‡Zv (†LvKb AvuwUUv nv‡Z Zz‡j †b‡e) evt ! Kx my›`i †fucy 
evbv‡bv hv‡e|  gv Avwg †Lj‡Z Pjjvg (‡fucy evRv‡Z evRv‡Z P‡j hv‡e)|

Z…Zxq `„k¨
m~Îai
1g Rbt  w`b hvq †LvKb eo n‡Z _v‡K|
2q Rbt eo Av‡iv eo,A‡bK eo| 
3q Rbt  †ek wKQz w`b †LvKb Avi Av‡mwb|
4_© Rbt  MvQ gv ZvB gbgiv| 
†Kvivmt  Zvici GKw`b †LvKb `v`v Gj, MvQ gv‡qi Kv‡Q|
 (ej‡Z ej‡Z P‡j hv‡e)
MvQ gvt  †LvKb †mvbv G‡mwQm?
 AvR Avgvi wK Avb›`| KZ gRv n‡e| Kx †i Mv‡Q Powe ‡Zv? †`vj Lvwe †Zv? Avg 

†c‡o Lvwe †Zv ?
†LvKbt Avwg wK Avi †mB †QvUwU AvwQ? GLb Avwg Avi Mv‡Q Pwo bv| †`vjI LvB bv| Avg 

LvB, Z‡e _vjvq K‡i| MvQ gv Avgvi wKQz UvKvi `iKvi, Zzwg avi †`‡e?
MvQ gvt `~i †evKv, Mv‡Qi wK UvKv Av‡Q? Z‡e Avgvi Wv‡j A‡bK Avg Av‡Q †c‡o wb‡q hv| 

nv‡U †e‡P †`| A‡bK UvKv cvwe| UvKv w`‡q ZzB hv Lykx ZvB wKb‡Z cviwe| ZzB Lykx 
n‡j AvwgI myLx n‡ev evQv| Avi Gevi Avgvi K_vUv ivwLm|  

†LvKbt Kx K_v MvQ gv ?
MvQ gvt ZzB wKQz MvQ jvMv| †Zvi MvQ n‡e, A‡bK DcKv‡i jvM‡e|
†LvKbt n¨vu jvMv‡Z n‡e|
 (gv †h wQj MvQ -----Mv‡bi Zv‡j Zv‡j Avg †c‡o Szwo f‡i wb‡q †LvKb P‡j hv‡e|)

PZz_© `„k¨

m~Îai
1g Rbt Gici A‡bK eQi †K‡U †M‡Q| 

পরিসবশ রবষয়ক
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2q Rbt †LvKb KvKzi Avi †KvbI Lei †bB ... |
3q Rbt MvQ gv ïay †Pv‡Li Rj †d‡j...|
†Kvivmt Zvici GKw`b †LvKb KvKz wd‡i G‡jv MvQ gv‡qi Kv‡Q| (ej‡Z ej‡Z P‡j hv‡e|)
MvQ gvt Kx‡i, G‡Zv w`b c‡i eywo gv‡K g‡b coj ? Avq Kv‡Q Avq evev|
 †Kv‡j Powe †Zv ? †`vj Lvwe †Zv ? Avi Avg ?  
†LvKbt Avg Avi nRg nq bv MvQ-gv| Avgvi LyeB `yie¯’v| †Zvgvi Kv‡Q wKQz UvKv n‡e ? 
MvQ gvt  ZzB †`LwQ †evKvB i‡q †Mwj| Mv‡Qi Kv‡Q wK UvKv _v‡K ? Zv UvKv wb‡q ZzB wK Kiwe 

Zv  ïwb|  
†LvKbt  Avgvi GKUv evwo evbv‡Z n‡e MvQ-gv| Avgvi eD Avi †LvKv LyKz  Zv‡Z _vK‡e|
MvQ gvt  Igv ZzB Avevi we‡q K‡iwQm? Zv eDgv‡K GKevi wb‡q Avwmm| Avi Avgvi bvwZ 

bvZwb‡KI wb‡q Avwmm| Iiv Avgvi †Kv‡j Po‡e| †`vj Lv‡e| Avg Lv‡e| KZ Avb›` 
Ki‡e, ZzB †hgb KiwZm|   

†LvKbt †m bv nq GKw`b Avbv hv‡e| wKš‘ Avgvi UvKvi Dcvq Kx n‡e gv †Mv| 
MvQ gvt Avgvi wKQz Wvj †K‡U wb‡q hv eis| ZvB w`‡q Kv‡Vi evwo evbv‡Z cviwe †Kgb ? Z‡e 

n¨vu G‡K ev‡i me Wvj †hb KvwUm bv evev| Zvn‡j... Zvn‡j Avwg gvivB hve| Avi 
AveviI ejwQ MvQ jvMv, †Zvi †Q‡j †g‡q‡`i DcKv‡i jvM‡e|   

†LvKbt †`‡Lv gv Gevi Avwg wVK MvQ jvMv‡ev|  
 (gv †h wQj MvQ -----Mv‡bi Zv‡j Zv‡j †LvKb Mv‡Qi Wvj cvjv †K‡U wb‡q evwo hv‡e|)

cÂg `„k¨

m~Îai
1g Rbt †LvKb KvKz ZLb A‡bK A‡bK Wvj †K‡U wb‡q †Mj|  
2q Rbt †QvU †QvU `y Pvi‡U Wvj ïay wb‡jv bv| 
3q Rbt Zv Lye mi“|
4_© Rbt Zv‡Z KvV †bB|
†Kvivmt Z‡e| H Wvj cvZv wb‡qB MvQ gv †eu‡P iBj|
†LvKbt  A‡bK A‡bK eQi †K‡U †M‡Q, MvQ gv‡qi mv‡_ †`Lv nqwb|  Avwg GLb †LvKb †RVz 

mevi †RVz| gv_vq KZ ¸i“fvi| KZ `vwqZ¡| msmv‡ii hv Ae¯’v, Afve AbUb †j‡MB 
Av‡Q| 
Gevi †h Avi kixi eqbv| wK K‡i †h ev”Pv Kv”Pv evuP‡e| GK KvR Kwi MvQ gv‡qi 
Kv‡Q GKevi wM‡q †`wL| MvQ gv... MvQ gv I MvQ gv? 

MvQ gvt  †LvKb †mvbv G‡mwQm? †eŠgv Avi bvwZ bvZwbiv KB ? ZzB GKv Gwj ? Zv †nvK 
GZw`b c‡iI ZzB hLb wd‡i G‡mwQm evev, Avwg Lye Lywk| Avq Avq †Kv‡j Avq| 
jy‡KvPzwi †Ljwe †Zv ? 

পরিসবশ রবষয়ক
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†LvKbt Zzwg wK cvMj n‡q †M‡j MvQ gv ? Avgvi wK Avi jy‡KvPzwi †Ljevi eqm Av‡Q ?   
MvQ gvt  (†i‡M wM‡q) Z‡e †Kb G‡mwQm GLv‡b ? ZzB wK Pvm Avgvi Kv‡Q ? 
†LvKbt  ivM K‡iv bv gv †Mv| Avgvi AvR eo wec`| 
MvQ gvt  (kvš— n‡q) †Kb †i †mvbv, wK n‡q‡Q †Zvi?
†LvKbt gv, Avgvi AvR eo `yw`©b| †Zvgvi bvwZ bvZwb‡`i gy‡L `y‡ejv `ygy‡Vv fvZ w`‡Z cviwQ 

bv| ZvB fvewQ †h †bŠKv wK‡b IB †mvbvB‡qi ey‡K †Lqv cvivcvi K‡i A‡`i evuPv‡ev| 
†`‡k G‡Zv Mixe, KvR cvIqvi AvKvj| †Zvgvi Kv‡Q wKQz UvKv n‡e bv? bv Avi †h 
evuPvi Avkv †`wL‡b| mevB‡K wb‡q wK AvÍnZ¨v Kie gv ?  

MvQ gvt  AvÍnZ¨v Kiwe †Kb †i cvMj ? †Zvi †`v‡lB AvR †Zvi GZ Afve| ZzB hw` Avgvi 
K_vUv ivLwZm, Zvn‡j †Zvi AvR GZ Afve n‡Zv bv| Avi wK Ki‡ev ej meB Avgvi 
`yf©vM¨|

†LvKbt  n¨vu gv, Gevi Avgv‡K MvQ jvMv‡Z  n‡e| Zzwg †`‡L wbI Gevi Avwg MvQ jvMveB| 
Avm‡j Rv†bv ‡Zv, msmv‡ii mg¯— KvR Ki‡Z wM‡q Avi MvQ jvMv‡bvi mgq nq bv| 
Avj‡mwg a‡i| 

 MvQ Avwg jvMve| wKš‘ GB gyn~‡Z© evuPvi Dcvq wK n‡e gv ? 
MvQ gvt  n¨vu AvR Avgvi bvwZ bvZwb‡`i‡K †Zv evuPv‡Z n‡e| ZzB eis Avgvi ¸uwoUvB †K‡U wb‡q 

hv| Zv w`‡q †bŠKv evbvm|  
†LvKbt  In evuPv‡j, MvQ gv Avgvi cwievi‡K evuPv‡j| Zzwg Agi in, gv †Mv Agi in|

 (gv †h wQj MvQ -----my‡ii Zv‡j Zv‡j Mv‡Qi ¸uwowU †K‡U wb‡q, †LvKb P‡j hv‡e|)
                                              

lô `„k¨

m~Îai
1g Rbt   Gici A‡bK eQi †K‡U †M‡Q| 
2q Rbt  †LvKb `v`yi Avi †Kv‡bv cvËv †bB|
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3q Rbt MvQ gv wkKo m‡gZ 6 BwÂ ¸uwo wb‡q c‡o Av‡Q| 
4_© Rbt MvQ gv‡qi g‡b A‡bK `ytL| 
5g Rbt MvQ gv‡qi g‡b A‡bK e¨_v| 
†Kvivmt Ae‡k‡l GKw`b jvwV Vz‡K Vz‡K †LvKb `v`y G‡jb MvQ gv‡qi Kv‡Q| (ej‡Z ej‡Z 

P‡j hv‡e|)
MvQ gvt GZw`‡b †Zvi eywo Avagiv gv‡K g‡b coj? AvR †Zv‡K wK w`B ej‡Zv ? Avgvi cvZv 

†bB †h ZzB gyKzU evbvwe| AvR Avwg wbt¯^-‡i|
†LvKbt  wK cvMj Zzw&g, GB †a‡o eq‡m wK †KD cvZvi gyKzU c‡i ? 
MvQ gvt  Avgvi Wvj †bB †h †`vj Lvwe| 
†LvKbt  wK †evKv Zzwg! ey‡ov eq‡m †KD †`vj Lvq ? 
MvQ gvt  Avgvi ¸uwoUvI †bB †h †Kv‡j Powe| 
†LvKbt †Zvgvi gv_vUvB Lvivc n‡q‡Q| GB ey‡ov _yi _y‡i †Q‡j wK †Kv‡j DV‡Z cv‡i? Z‡e 

Avwg eo nvuwc‡q c‡owQ gv| Avi Pj‡Z cviwQ bv| †ivÏy‡i gv_vUv Nyi‡Q, Mv Uv wSg 
wSg Ki‡Q| †Kv_vq GKUz ewm ej‡Zv ? 

MvQ gvt  †Kb evev Avgvi KvUv ¸uwoUvi Dc‡i em| 
†LvKbt  ZvB ewm MvQ gv| ZvB ewm|(Pviw`‡K ZvwK‡q wb‡Ri g‡bB ej‡e) Av‡M Pvwiw`‡K KZ 

MvQ wQj, GLb meB †bov †bov, Zviv me †Kv_vq †Mj ej‡Zv ? 
MvQ gvt  †Kv_vq †Mj eyS‡Z cviwQm bv  ? †Zvi g‡Zv †LvKbivB †Zv me †kl K‡i‡Q| †Zvi 

VvKzi`v Avgv‡K i‡_i †gjv †_‡K wK‡b G‡b GB GBLv‡bB ewm‡q wQj| AvR ZzB Zv 
†kl K‡i w`‡Z cviwj? wKš‘ ZzB †Zvi bvwZ bvZwb‡`i Rb¨ KUv MvQ †i‡L hvwe ïwb ? 

†LvKbt  n¨vu gv, Avwg mwZ¨ eo fzj K‡iwQ| ¯^v_©c‡ii gZ KvR K‡iwQ, MvQ †kl K‡iwQ| wKš‘ 
GKUvI jvMvBwb| Avi wPš—v Ki‡Z cviwQ bv gv, gv_vUv †Kgb Nyi‡Q| (‡LvKb `v`y 
wS‡gv‡Z _vK‡e)

mßg `„k¨

m~Îai
1g Rbt MvQ gv Pzc K‡i _v‡K bv |  
2q Rbt Zvi `yt‡Li K_v e‡jB †d‡j|  
3q Rbt MvQ gv ¯^cœ †`‡LwQj| Zvi exR †_‡K bZzb MvQ n‡e| Zvi esk eRvq _vK‡e|  
4_© Rbt Zvi  ¯^cœ ¯^cœB i‡q †Mj| 
†Kvivmt  †m AvR mš—vb nviv| me©nviv| (ej‡Z ej‡Z P‡j hv‡e)

 (GKUv †QvU †Q‡ji MvQ jvMv‡bvi LyU LvU AvIqvR, `v`yi Nyg †f‡O hv‡e|)
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`v`yt  GB ZzB †K ‡i ? Uzg Uzg n‡q e‡m ILv‡b wK KiwQm ? 
†QvU †Q‡jt (Pg‡K D‡V gyL Zz‡j ZvKvq) Avwg Av‡gi Pviv cyuZwQ †Mv `v`y|
`v`yt  ZzB †Zv fvwi †eqv`c ? wK bvg †Zvi ? 
†QvU †Q‡jt  Igv Zzwg ZvI Rv‡bv bv, Avgvi bvg †LvKb †mvbv| 

m~Îai
1g Rbt MvQ gvI eywo n‡q †M‡Q|
2q Rbt Zvi †PvL †bB, ZvB †m Kvu`‡Z cv‡i bv|  
3q Rbt  Z‡e Kv‡b ïb‡Z cvq| 
4_© Rbt fvjevm‡ZI cv‡i| 
5g Rbt  ZvB bZzb †LvKvi K_v ï‡b| 
†Kvivmt giv¸uwoi cvk w`‡q Wvj MRvq (ej‡Z ej‡Z `v`yI P‡j hv‡e, bZzb WvjwU †LvKb 

†mvbv‡K Qzu‡o w`‡q|)
MvQ gvt U– wK †LvKb †mvbv U– wK
 

Mvb/bvP
Avgiv †QvÆ wkïi `j|

†gviv gv‡V Nv‡V Ny‡i †eovB||
Avb›` PÂj|

Avgiv †QvÆ wkïi  `j||
MvQ jvMv‡bv i¶v Kiv|
†gv‡`i evovq gbej||

†QvÆ wkïi `j
Avgiv 

(MvbUv n‡Z n‡Z wcivwgW n‡e)
cÖ_‡g GKR‡bi wc‡V GKwU eo MvQ (Zvi ci eo †QvU †Nulv‡Nuwl MvQ)

 
†Kvivmt  Avgv‡`i MvQ gv bvUK GLv‡bB †kl| 

পরিসবশ রবষয়ক
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R½j Avgvi gv
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cÖ_g `„k¨

(jvjv jv Zv‡j Zv‡j A‡bK gv-MvQ I Pviv Mv‡Qi cÖ‡ek)
(Mv‡bi Zv‡j Zv‡j Av‡iv A‡b‡K cÖ‡ek Ki‡e|)

Mvb 

gvbylivt- R½j Avgvi gv - 
R½j Avgvi gv 

Mv‡Qivt- †gv‡`i Wv‡j dj †c‡K‡Q gRv K‡i Lv|
gvbylivt- R½j Avgvi gv - 

R½j Avgvi gv 
Mv‡Qivt- kvjcvZv Zz‡j Zz‡j evRv‡i wb‡q hv| 

gvbylivt- R½j Avgvi gv - 
R½j Avgvi gv 

Mv‡Qivt- mw`© Kvwk R¡i K…wg e¨_v Avgvkv 
wkKo evকo jZv cvZv Zz‡j wb‡q hv|

gvbylivt- R½j Avgvi gv - 
R½j Avgvi gv

mjgvt- Av‡i Av Wzgwb Zzi û‡jv, Avi Kz‡Zv kvjcvZv wjwe ZzB?
Wzgwbt- Qzay kvjcvZv bq wKQz QvZzI Zz‡jwQ| Zz Avi wKQz cvmwb mjgv? 

mjgvt- nu – GKUz Avjy Avi wKQz Kzuawi| GB Zziv wK wK cvBwj? 
1gt- Avwg Kvu‡ivj Avi Av`v|

2qt- Avwg AvgjKx Avi gûqv|
3qt- Avwg fzoi“ Avi †LRyi|

4_©t- Avwg PviKzj Avi Kvj‡gN, †gBqv‡Uvi K…wg nB‡Q|
mjgvt- GB hv, Avwg GKUz kv‡ji im wje|

Wzgwbt- †K‡bv Zzi wK Avgvkv nB‡jv, bv cvZjv cvqLvbv nBj?
1gt- Zziv ï‡bwQm& kv‡ji wMiv nB‡Q|
mjgvt- †K‡bv? Kz‡bv Lvive †Lv‡evi?

2qt- bv wkKv‡i wMiv nB‡Q|
3qt- evnt gûqv Lve, gvsm Lve| 

4_©t- gv‡`vj evBR‡e, †mvevB jvP‡ev| 
(†bc‡_¨ gv`j evR‡e, mevB Zv‡j Zv‡j R½j Avgvi gv e‡j cÖ¯’vb|)
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wØZxq `„k¨
(wkKvixiv Zv‡j Zv‡j wkKvi LyuR‡e|)

cvLxivt wKwPi wgwPi Kv - R½j Avgvi gv|
†kqvjt  û°v ûqv ûqv... R½j Avgvi gyqv|
ï‡qvit  †Nvur  †Nvur †Nvur NvuZv... R½j Avgvi gvZv|
Li‡Mvkt  KzP KzP KzP KzuZv - R½j Avgvi gvZv| 
wkKvixivt  (Li‡Mvk‡K wN‡i †dj‡e) Bqv 
KzKzit †ND  
Li‡Mvkt  (f‡q cvjv‡Z wM‡q wkKvi n‡e) KzuP 

(wkKvixiv jvwV‡Z †eu‡a gv`‡ji Zv‡j Zv‡j wb‡q hv‡e|)

Z…Zxq `„k¨
(†bkv K‡i)

eyaivBt eyawb, G eyawb? Av‡i G eyawb?
eyawbt  wK eyjwe †evj|
eyaivBt  B dzj¸jv Zz‡K Lycvq †eu‡a w`e, Avq †Zv| 
eyawbt (†bkv) w`we †Zv †` bv, jvP‡Z hve| 
 (eyaivB †Lvcvq civ‡e)
myLjvjt  Av‡i eyaivB, BLb †Zvi eû‡K dzj civBwQm, jvPwe bvB
eyaivBt  n‡Mv myLjvj `v`v GLbB hvBwQ|
 bvP/Mvb (gDj dz‡j †gŠ wc‡q)

PZz_© `„k¨

m~Îait 
1)  GB R½j Avgv‡`i gv|
2)  GB R½j †_‡K kvjcvZv Zz‡j Avgiv nv‡U wewµ K†i msmvi PvjvB|
3)  R½‡ji wewfbœ dj †hgb PviKzj, fzoi“, †K›`y, †LRyi, †ej, Wvwjqv Avgiv LvB|
4)  Avi QvZz, KvuK‡ivj, Kzu`ix, ey‡bv Avjy, ey‡bv Av`v Avgiv ivbœv K‡i LvB| 
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5)  Avi AmyL Ki‡j R½j gv‡qi KvQ †_‡K cvB KZ Ilya| 
1)  Kvj‡gN, evmK, Zzjwm, Ilywa †cuqvR, AvgjKx, nwiZKx Avi A‡bK A‡bK Ilya| 
2)  gv Avgv‡`i †bkvi wRwbmI †`q - gûqv dj, ev‡Lvi Avi KziwP Qvj w`‡q wb‡Riv 

evbvB|
3)  G Qvov kvj, gûqv KziwP d‡ji †Zj, gûqv dz‡ji j¨vVv, gûqv d‡ji †Lvmvi ZiKvix|
4)  cï cvwLi gvsm, my›`i evZvm, kxZj Qvqv Avi R¡vjvwbi KvV|
†Kvivmt GZ me myL †Kv_vI cve bv, R½j †gv‡`i gv| 
 (ej‡Z ej‡Z cÖ¯’vb)

cÂg `„k¨

(wab wab Zv‡j Zv‡j `m¨y‡`i cÖ‡ek)      

m`©vit  GB †gvUv †gvUv ¸uwo MvQ hZ Av‡Q kvj, cjvk, gûqv me me †K‡U †d‡jv| 
  (Iiv gvB‡g `wo Uwo evua‡e) 

kvjt  Avgv‡K †K‡Uv bv Avwg cvZv w`B, AvVv †_‡K a~‡bv w`B, im w`‡q Avgvkv mvivB|
gûqvt  Avgv‡K †K‡Uv bv| AvwgI A‡bK wKQz w`B|
†Kvivmt Avgv‡`i †K‡Uv bv| Avgiv cwi®‹vi ï× Aw·‡Rb w`B, ZvB †Zv †Zvgiv †eu‡P Av‡Qv|
m`©vit Av‡i Kv‡Uv (mevB KvU‡e)
Mv‡Qivt  Avn Avn Av...  |
Pvivivt  gv... |
cvLxivt  wKwPi wKwPi Kv cvjv evQviv|
k~Kit  †Nvur  †Nvur †Nvur †Nvur - cvjvI dU dU  
Li‡Mvkt  KzP KzP KzP KzP cvjvI mevB dzP|
mÏ©vit GB gv‡iv †Vjv|
†Kvivmt †nuBI 
m`©vit  gvi †Rvqvwb|
†Kvivmt †nuBI 
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m`©vit  †evj †evj
†Kvivmt †nuBI
  

(cÖ¯’vb)

lô `„k¨
  
m`©vit  GB R½‡ji gvbyliv, †kvb|
†Kvivmt  †ev‡jv evey|
m`©vit GB Mv‡Qi Pviv¸jv wb‡q mviv R½‡j jvMv| †Zviv †`Lv ïbv Ki, gRywi cvwe| nvuwoqv 

Lvwe| 
†Kvivmt evey BUv wK MvQ? 
m`©vit  BDK¨vwjcUvm| ZvovZvwo eo n‡e, ZvovZvwo KvUv hv‡e, wn wnu wn wn ... | 
†Kvivmt BDK¨vwj †cvUvk 
WvKvZivt  dUvk hv Av‡Q ZvB †ei Ki| 
†Kvivmt  Avgiv †Kv_vq cv‡ev? 
WvKvZivt Rvwb bv hv cv‡ev ZvB †b‡ev| †g‡i †K‡U Lve| Avgiv hv‡K cv‡ev| Bq¨v
†Kvivmt Av (wd«R) 

(wd«R fvO‡e Mv‡b ÒR½j †gv‡`i gv Zv‡K evuP‡Z w`‡jv bv|Ó
(cÖ¯’vb) 

mßg `„k¨

m~Îait
1)  AvRI GLv‡b cie nq|
2)  wKš‘ Av‡Mi g‡Zv bq| 
3)  †mB R½j †bB, †mB cïiv †bB, cvLxiv †bB, †bB ey‡bv Avjy Av`v||
4)  †bB †mB ebev`v|
1)  †mB gv`‡ji Zvj †bB| 
2)  †Lvcvq Kv‡iv dzj †bB|
3)  Mv‡bi †mB ie †bB|
4)  †bB †mB nvIqv| 
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†Kvivmt hZ`~i †PvL hvq ïay BDK¨vwjcUvm| cï‡Z Lvq bv| cvLx‡Z †Qvuqbv| gvwU gvi mvi nq  
bv| ZvB Avgiv mevB nZvk| 

†Kvivmt  GB cie Av‡Q, gv`jUv †ei Ki|

Mvb/bvP
gûj‡K bvwn - - - - - - - - -  

- mgvß -
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gv‡K †g‡iv bv
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cÖ_g `„k¨

(K‡qKRb Awf‡bÎx Mv‡Qi Wvj wb‡q XzK‡e myi Ki‡Z Ki‡Z)
(wUwUs, wUwUs, wUwUs, wUwUs, wUs wUwUs) 

Avwg Mv‡Q Mv‡Q dzj Zz‡j ZvB 
VvKzi cz‡Rv Kwi

Avwg SvuUv w`‡q cvZv Zz‡j  
fvZ ivuwa‡Z Pwj 

jvOj †d‡j Pvwli †Q‡j 
Mv‡Qi Qvqvq wewo Uv‡b||
Mv‡Q nvIqv †c‡j mevB 

A‡Nv‡i Nyg cvwo|

(GB Mv‡bi Zv‡j Zv‡j †g‡qiv dzj Zzj‡e| GKRb Awf‡bÎx SvuUv w`‡q cvZv Kz‡ov‡e|)
(H Zv‡j Zv‡j GKRb †Q‡j QvM‡ji cvj wb‡q XzK‡e|)

†Q‡jt  Pj evev Pj, H evMv‡bi w`‡KB Pj| gvV NvU me †iv‡` cy‡o QvB  n‡q †M‡Q| Kx K‡i 
†h †Zviv evuPwe| †b evev †b GB KvuVvj cvZvB Lv| `vuov `vuov w`w”Q evev, w`w”Q w`w”Q ... 
†Zv‡`i †h Avi meyi mq bv| 

†eŠw`t  mB‡e wK K‡i †Mv VvKzi †cv| AvKv‡k Rj †bB, gvV NvU me †iv‡` Lvu Lvu Ki‡Q| 
†jv‡K ej‡Q Liv eB‡Q| 

†Q‡jt  n¨vu †Mv †eŠw`, Mi“ evQzi †Zv bv †L‡q gi‡e| Gevi GB Abve„wó‡Z gv‡V †Zv dmj †bB| 
Avi K‡qK gvm c‡i  gvbylI gi‡e| 

†eŠw`t  Avi ej bv| Avgvi e‡bw` MvBUv bv †L‡Z †c‡q mviv ivZ e¨v e¨v K‡i‡Q| wK Kie, 
Aejv Rš‘ †Pv‡Li mvg‡b †Zv Avi gi‡Z †`Lv hvqbv| ZvB `y‡Uv Kjv cvZv †K‡U w`‡q 
Gjvg| 

†Q‡jt  Kjv cvZv ? ZvI wK cvIqvi g‡Zv Av‡Q ? `Ë‡`i evMv‡b †Zv nvu nvu Ki‡Q| hv GKUz 
Av‡Q, KvU‡Z †M‡j wMbœx MvjvMwj †`q, e‡j gvS cvZvI †Zviv KvUwe ? ¸wó ï× k¥kv‡b 
hvwe, †`‡k Liv †W‡K Avbwe, eb¨v †W‡K Avbwe, IjvI‡Vvi e¨vUviv †Zviv AKv‡j 
wbcvZ hvwe| 

†eŠw`t  I eywo UzbwKi IiKg K_vq wel| GB †`‡Lv bv fvB, GB †h cvZv Kzovw”Q IB eywo hw` 
†`‡L| Kjv cvZv †Zv Mv‡Qi †LivK gvwUi mvi| MvQ bv evuP‡j †Zv‡`i †h bv †L‡q 
†P‡Uv gi‡e| hZ me AvR¸we K_v IB eywoi gy‡L| Qvbv‡`i fvZ ivuavi KvV †bB| 
Zv‡Z Avevi Mv‡Qi †LvivK|SvuUv gv‡iv SvuUv gv‡iv| 

†Q‡jt  GB Pj Pj Pj nv‡i ûU ûU ûU 
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(wUwUs wUwUs Gi Zv‡j †eŠw` I †Q‡jUv P‡j hv‡e| Mv‡Qiv _vK‡e|)

wØZxq `„k¨
(wUwUs Gi Zv‡j 1Rb Mv‡Qi Wvj fvO‡e, Avi GKRb cvwLi ev”Pv cvo‡e|)

gayt  Av‡i Av‡i GB U¨vbv GB U¨vbv GB GB, IB Wv‡j D‡VwQm †Kb ? wK KiwQm ILv‡b? 
GB Kvg‡o †`‡e Kvg‡o †`‡e| wekvj †gŠPvK †`LwQm bv? wekvj †gŠPvK?

U¨vbvt Av‡i gay `v †h... GB KvV fvO‡ZwQ †Mv, Avgvi eD `y‡Uv Mig fvZ ivua‡e| 
gayt KvV fvOwQm ? Zv Ab¨ Wv‡j wM‡q hZ Lykx fvO bv, †`LwQm bv KZ eo PvK, ZzB †b‡g 

Avq Avwg gay fvO‡ev| †`Lwe KZ gay n‡e| Avgvi gv bv Mig Mig i“wU Ki‡e| AvR 
Avwg gay w`‡qB i“wU Lv‡ev| Av‡i GB nvey, ZzB IB Mv‡Q wK KiwQm ? bvg bvg, †QvU 
gvbyl c‡o †M‡j nvZ cv fvOwe,bvg Av‡M bvg| 

nveyt ev‡i, Avwg kvwjK Qvbv ai‡ev bv ? 
gayt ai Zv ai ai|  

(wUwUs wUwUs Gi Zv‡j Zv‡j gay, gay fvO‡e| U¨vbv `wo w`‡q KvV evua‡e|
nvey kvwjK Qvbv cvo‡e| mevB Zv‡j Zv‡j †ewi‡q hv‡e| Mv‡Qiv _vK‡e|)

(wUwUs wUwUs Gi Zv‡j Zv‡j GKRb Awf‡bZv MvQ
wd‡Z w`‡q gvc‡e, Avi GKRb Awf‡bZv LvZvq wjL‡e|)

gvwjKt  bv, evey 50 nvRv‡ii Kg n‡e bv| 

eveyt  e‡jwQj †Zv 35 nvRv‡ii †ewk DV‡e bv|  ZvB Avgvi jvf _vKvB `vq| 
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gvwjKt  bv evey, Avi GKUz bv DV‡j n‡e bv| †mB evc-VvKzi`vi Avg‡ji MvQ| †`L‡Qb bv 
cvKv... iMiM Ki‡Q... GB UvKv‡Z Avwg †`‡ev bv| 

eveyt wVK Av‡Q GB 40 nvRv‡iB bvI, †Zvgvi K_vI _vK Avi Avgvi K_vI... Avi bv K‡iv 
bv fvB, Avi bv K‡iv bv|

(wUwUs wUwUs Gi Zv‡j Zv‡j evey I gvwjK P‡j hv‡e|)

Z…Zxq `„k¨
(Pviv MvQ I eo MvQ K_v ej‡Q|)

Pvivt  I gv, gv‡Mv...
gv-MvQt  wK‡i evQv, ZzB GLv‡bv Ny‡gvmwb ? 
Pvivt  bv gv, AvR Avgvi Nyg Avm‡Q bv|
gv-MvQt  †Kb †i evQv, wK n‡q‡Q †Zvi ?
Pvivt  gv, IB †jvK¸‡jv †Kb G‡mwQj ? 
gv-MvQt  I wKQz bv, I wKQz bv, ZzB Nyg&v, A‡bK ivZ n‡q †M‡Q| 
Pvivt  bv, gv Zzwg e‡jv bv gv| Iiv †Zvgv‡K wd‡Z w`‡q gvc‡jv| KZ wK me ejj| †Kb 

Ggb Ki‡jv Ii&v, e‡jv bv gv|  
gv-MvQt  Av”Q&v, ejwQ evev ejwQ| Iiv Avgv‡K †K‡U †dj‡e †i|
Pvivt  Zvi gv‡b? Zvi gv‡b Iiv †Zvgv‡K Lyb Ki‡e ? Zzwg I‡`i wK ¶wZ K‡i‡Qv gv? 
gv-MvQt  gvbyl Ggwb Rxe †i, hviv I‡`i me †_‡K †ewk DcKvi K‡i , I‡`i cÖvY evuPvq ,†kl 

ch©š— Zv‡KB Iiv Lyb K‡i|  
Pvivt  gv‡Mv, Zzwg g‡i †M‡j Avwg wK K‡i _vK‡ev gv ? 
gv-MvQt  wK Kie ej ? gvbyl‡`i wbqg GB iKgB| Avgvi gv‡KI Iiv GKw`b †g‡i †d‡jwQj, 

AvR Avgv‡K †g‡i †dj‡e| GKw`b †Zv‡KI †g‡i †dj‡e| 
Pvivt  gv, gvbyl GZ cvlvY, KB Iiv Avgv‡`i †Kv‡bv DcKvi K‡i  bv| Avgiv †Zv cÖK…wZi 

`v‡bB evuwP, Avi Iiv Avgv‡`i †_‡K A‡bK wKQzB †bq| Avgv‡`i dzj, dj, cvZv, Qvqv 
Avgv‡`i ïK‡bv Wvj, me †_‡K eo K_v gvby‡li `~wlZ wbk¦vm AvgivB †Zv †U‡b wb‡q, 
cwi®‹vi ï× Aw·‡Rb w`w”Q| ZvB †Zv gvbyl †eu‡P Av‡Q|  

gv-MvQt  gvbyl †Zv gyL©| Iiv MvQ KvU‡Z cv‡i wKš‘ jvMv‡Z cv‡i bv| †`LwQm bv hZ MvQ †K‡U 
†K‡U dvuKv K‡i‡Q, ZZB I‡`i KwVb e¨v‡gv n‡”Q| gvwU ¶‡q hv‡”Q| †`‡k eb¨v n‡”Q, 
Liv n‡”Q| GLb ev` †` IB Avn¤§K‡`i K_v| ZzB Nygv evev, A‡bK ivZ n‡q †M‡Q| 
Avwg †Zvi gv_vq nvZ eywj‡q w`B ZzB Ny‡gv| j¶x †mvbv Avgvi Ny‡gv| 

Pvivt   gv Avnv...Avnv...gv (Nywg‡q c‡o Pviv MvQ)|
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PZz_© `„k¨
(GKUv hš¿ m½x‡Zi Zv‡j Zv†j MvQ KvwU‡qiv †Xv‡K| `y Rb Awf‡bZv KivZ Pvjvq, Avi GKUv Mv‡Qi 
†Mvovq K‡qKRb Kzo–j w`‡q MvQ KvU‡e( gyKvwfb‡qi gva¨‡g)| `y Rb †_‡K wZb Rb Awf‡bZv KvwQ 

w`‡q MvQ Uvb‡e| MvQ  c‡o †M‡j MvQ wb‡q P‡j hv‡e| )

Pvivt  (Av‡¯— Av‡¯— †PvL Ly‡j †`L‡e, cv‡k gv †bB|) gv, gv KB? Avgvi gv KB, Avgvi gv 
KB? gv †Zvgv‡K Iiv Lyb  Kij?  gv gv‡Mv, Avgvi gv...gv... (Kvu`‡Z Kvu`‡Z c‡o 
hv‡e) 

 (K‡qKRb Awf‡bZv Awf‡bÎx Mvb Ki‡Z Ki‡Z G¨vixbvq cÖ‡ek Ki‡e|)

Mvb
Avgvi gv †K KvU‡jv hviv 
Avgv‡KI †Zv KvU‡e Zviv
wK K‡i mwne G †e`bv

†e`bv wK K‡i mwne G †e`bv||
 gv hLb wQj †eu‡P
GB evMv‡bi †Kv‡j 

DcKvi K‡i †M‡Q mviv Rxeb a‡i
mviv Rxeb a‡i

cvwLiv me Ki‡Zv evmv
KvV Kzovbxi hvIqv Avmv
cw_‡Kiv nZ †h kxZjv 

hvZbv Kx w`‡q †evSv‡ev G †e`bv|
†R‡b †i‡Lv I‡n gvbyl 

mviv Rxeb a‡i 
MvQ †K‡U †Zvgvi ¶wZ

Ki‡Qv ev‡i ev‡i||
Mv‡Qi cvZv wbj Zviv

Mv‡QiB Lyb Ki‡jv †h †mRbv
†e`bv wK K‡i mwne G †e`bv|

(Mvb †k‡l mevB G¨vixbv †Q‡o P‡j hv‡e)
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cÂg `„k¨ 
(m~Îa‡iiv cÖ‡ek K‡i)

m~t1-  Mv‡Qi wkKo gvwU‡K k³ K‡i a‡i iv‡L| 
m~t2-  Mv‡Qi cvZv e„wói Rj‡K AvUKvq, gvwUi ¶q †iva K‡i| 
m~t3-  eo gvby‡liv MvQ †K‡U †d‡j wKš‘ jvMvq bv| 
m~t4-  Iiv UvKvi †jv‡f MvQ‡K Lyb K‡i| 
m~t5-  ZvB R½j K‡g hv‡”Q, gi“f‚wg GwM‡q Avm‡Q| 
m~t6-  mv‡_ mv‡_ Liv Avi eb¨v| 
mevBt  eb¨v Avm‡Q... eb¨v Avm‡Q... eb¨v Avm‡Q...|

(eb¨vi `„k¨)

(mevB gvB‡g eb¨vi `„k¨Uv †`Lv‡e| †Kvb †Kvb Awf‡bZv R‡j  c‡o nveyWzey Lv‡e,
GKRb Awf‡bÎx †Kv‡j ev”PvUv‡K †P‡c a‡i Avi GKUv ev”Pv †f‡m hv‡”Q, Zvi
Rb¨ †PuPv‡Z _vK‡e Ges GKUv Mv‡Qi Wvj k³ K‡i a‡i evuP‡e|) (mevB w¯’i)|

gwnjvt  mywg...Avgvi mywg...Avgvi mywg †f‡m hv‡”Q mywgBBBBBBB (w¯’i)| 
 (Pvi‡U jvwV w`‡q wUwf ˆZwi Ki‡e GKRb| †Pqv‡ii Dci GKRb Awf‡bZv Lei 

co‡e|)
msev` cvVKt  bg¯‹vi| AvR‡Ki we‡kl we‡kl Lei nj, DËie‡½ eb¨v c vweZ GjvKvq eû gvby‡li 

cÖvYnvwb n‡q‡Q| A‡bK Ni evwo †f‡m †M‡Q| mv‡_ mv‡_ cÖPzi Mevw` cïiI cÖvYnvwb 
n‡q‡Q| Le‡i cÖKvk, gvbbxq gyL¨gš¿x eb¨v KewjZ GjvKv cwi`k©‡b wM‡q gš—e¨ 
K‡i‡Qb, †h cÖPzi cwigv‡Y MvQKvUvi d‡j DËie‡½i eb¨vi GKgvÎ KviY| eb¨v 
KewjZ GjvKvq D×vi Kvh© I ÎvYKvh© cy‡iv`‡g ïi“ n‡q‡Q| Lei †kl nj| bg¯‹vi| 

†Kvivmt  nv..nv...Abvnvi..Abvnvi......
m~Îait  Lvevi Avm‡Q, †nwjKÞvi Avm‡Q ... | 

(†KD GKRb gy‡L †nwjKÞv‡ii AvIqvR Ki‡e Avi mevB Dc‡ii w`‡K nvZ Zz‡j 
`vI..`vI..`vI...............ej‡Z _vK‡e|)

gwnjvt  GwK? Avgvi Szwg †Kgb Ki‡Q, Szwg..Szwg ?..
 (†PuwP‡q D‡V w¯’i n‡e|)
 (G¨vixbvi mevB w¯’i n‡q hvq|)
 Mvb ïi“ nq, wd«R fvO‡e Ges jvBb w`‡q MvbwU Ki‡e| 
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Mvb
Abvnv‡i †M‡Q P‡j

Avgvi Szwgi cÖvYLvwb||
mywg Avgvi ev‡bi R‡j hvq †f‡m

¯^vgx Avgvi Ni Pvcv‡ZI hvq †f‡m||
†eu‡PwQjvg †`‡L ïay
Pvu`cvbv H gyLLvwb

Avgvi Szwgi cÖvYLvwb||
(Mvb †kl n‡j jvBb w`‡q G¨vixbv †Q‡o †ewi‡q hv‡e|)

- mgvß -
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স্বণ্নলতো
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cÖ_g েৃশ্য
(গোসনি তোসল তোসল িোজ েিবোি ততরি হসব)

গোন
গোছ রিসে লোি রক বসলো
রকসট রিললোম যসবই
িোজসকোষ হরীসি মোরণসক 

িরত্ন হসলো তসবই

ততরি হসলো অট্োরলকো
�বই িোজপর

ধূসলো বোরল কোেো মোরট
রেশ হসত রনপোত

রমোিো গসড়রছ মোরনক নগি
েোঁতন করি রমোহি

মোরনক রেোকো রশোন েুকু
েোসচ্ছ মুক্ো মোেো িোত

মোরট েুইসয় রপলোম রমোিো
হরীসি জহিত

জয় জয় জয় জয়
মোরনক িোজোি জয়।

িোজোঃ (হোত তুসল গোন রোরমসয়) সকমন রেশ বোনোলোম মন্তরী মশোই?
মন্তরীঃ স�োনোয় বোঁধোসনো হরীসিয় জড়োসনো। মোরণসক রমোড়ো এ রেশ। মহোিোজ আপনোি গুসণি  

রনই রতো তুলনো, মোরপসলও হয় নো রশষ।
িোজোঃ আহো - রবশ - রবশ - রবশ।

(কসয়কজসনি প্রসবশ)

রকোিো�ঃ (হোঁরপসয়) িোজোমশোই ----- িোজোমশোই �ব্ননোশ হসয়সছ।
িোজোঃ (গম্রীি হসয়) সতোমোসেি আবোি করী হসয়সছ।
১ম জনঃ আমোি একমোত্র রছসল শ্ব্ো�কসটি মোিো রগসছ।
২য় জনঃ আমোি রমসয়।
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৩য় জন্যঃ আমোি রবৌ।
৪র্ন জনঃ আমোি স্বোমরী।
রকোিো�ঃ মসি রগসছ শ্ব্ো�কসটি, অসনক িুসগছ্  আমোিোও ধঁুকরছ। আমরন আমোসেি বোঁচোন।
িোজোঃ মূসে্নি েল - আমোি কোসছ রকন, সেসশ করবিোজ তবে্য রনই রযন। তোসেি কোসছ যোন 

রচরকত�ো কিোন।

মুসক্োি িু�িু� লোরগসয় রেসব
ঐ িু�িু� �িোও

আমোি রেসশি রচরকত�ো এেন
এই রবশ্ব্ নরম

এটো আরম জোরন।

(িোরনি প্রসবশ কোঁেসত কোঁেসত)

িোরনঃ িোজোমশোই -----িোজোমশোই -----আমোি মোরনক।
িোজোঃ (সিসগ) চুপ কসিো --- িোজ েিবোসি এসল রকন? (একটু নিম হসয়) এরক কিসল িোরন? 

---তুরম চুল বোঁসধোরন, হরীসি পসিোরন। সকন িোজ েিবোসি এস�সছো, প্রজোিো রক বলসব, 
তুরম আমোি িোরন নো রিেোরিনরী?

িোরনঃ (সকঁসে) সহ িোজন, মোরনক কুমোসিি শ্ব্ো�কটি হসচ্ছ, আপরন ওসক বোঁচোন।
িোজোঃ এরক িোজপুিরীসতও ঢুসকসছ? (চমসক)

(মোরনক কুমোিসক ধসি স্বণ্নকুমোিরীি প্রসবশ)

স্বণ্নঃ িোজ েিবোসিও চসল আ�সত রবলম্ব রনই রপতো।
মোরনকঃ রপতো, আরম রকন প্রোণ িসি শ্ব্ো� রনসত পোিরছ নো? আমোি শ্ব্ো� রুদ্ধ হসয় আ�সছ, 

আমোসক একটু বোতো� এসন রেন।
িোজোঃ হ্যোঁ, বোবো কত বোতো� তুরম চোও রেব। এই রক আরছ� মোরনক কুমোিসক বোতো� কি। 

মন্তরী?

(�সঙ্গ �সঙ্গ কসয়কজন পোেো হোসত বোতো� কিসব)

মন্তরীঃ আসজ্ঞ মহোিোজ!
িোজোঃ আপরন রনসজ রগসয় রেসশি �মস্ত হোরকম, করবিোজ, ববে্যসেি ধসি রনসয় আ�ুন - মোরনক 

কুমোিসক �ুস্থ কিসত নো পোিসল �ব ব্যোটোসেি গে্নোন রনব।
মন্তরীঃ রজ আসজ্ঞ হুজুি (প্রস্থোন)।
মোরনকঃ আহ ----আ -----আ ----- (শ্ব্ো�কটি হয়)
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িোরনঃ সতোিো আসিো রজোসি রজোসি বোতো� কি।
মোরনকঃ রকছু হসচ্ছ নো মো। হসবও নো।
িোরনঃ চুপ কি বোবো।
মোরনকঃ রেরে তুই আমোি হোসত েুসটো রশিোলরী িুল রেরব? শিতিোরনসক রেেোরব? সশোনোরব নরীল 

মলুয়ো পোরেি গোন?
স্বণ্নলতোঃ আমোি র�োনো িোই, মোরনক িোই চুপ কি, কটি হসচ্ছ?
মোরনকঃ নো - তুই আমোসক রেেরব বল।
স্বণ্নলতোঃ েূি রবোকো ও �ব রতো গপে করো। শিত, সশিোলরী, নরীল মলুয়োপোরে ওিো রতো �রত্য নয়। 

ও রতো রূপকরোি গপে। গোছ, মোরট, পোরে, িুল,িল এ�ব রক আরম রেসেরছ? বইসত 
পসড়রছ, ওিো �ত্য নয়, ও রয গপে িোই।

মোরনকঃ (কটি কসি) স�ই বইটো আমোসক আবোি পসড় রশোনো। ছোয়োয় রঘিো �বুজ ঘন আহঃ
িোজো িোরনঃ মোরনক!
মোরনকঃ রশরশি রিজোসনো রেশ - রূসপি রনই রতো রশ-এ-ষ (মৃতু্য)
িোরনঃ (আত্ননোে কসি) মোরনক ---- এরক - আ-রম রকন রনঃশ্ব্ো� রনসত পোিরছ নো? 
িোজো              িোরন আমোিও েম বন্ হসয় আ�সছ রকন?
মন্তরীঃ (হোঁপোসত হোঁপোসত) িোজো মশোই - ওনোিো এস�সছন (এসেিও শ্ব্ো�কটি)
িোজোঃ এরক রতোমোিও হসচ্ছ?
মন্তরীঃ শ্ব্ো�কটি শুরু হসয়সছ।
িোজোঃ আপনোসেিও?
রকোিো�ঃ হ্যোঁ, শ্ব্ো�কটি... ।
িোজোঃ আহঃ তোড়োতোরড় রকছু ওষুধ রেন।
রকোিো�ঃ          রকোন ওষুধ রনই।
িোজোঃ অন্য রকোন রচরকত�ো রক রনই?
রকোিো�ঃ রক?
রকোিো�ঃ অরসিসজন, রবশুদ্ধ বোতো�।
িোজোঃ অরসিসজন? স� আবোি রক?
রকোিো�ঃ বোতোস� রোসক।
িোরনঃ আমোসক রশঘ্রী রেন আি পোিরছ নো আ - হ - (পসড় যোসব)।
স্বণ্নোঃ (ছুসট যোসব) মো (ধসি কোঁেসব) মোসগো - মো ......আ -হ ... রনঃশ্ব্ো� রনসত পোিরছ নো।
িোজোঃ স্বণ্নো - তোড়োতোরড় রেন আমিো রয িরীষণ কটি পোরচ্ছ।
রকোিো�ঃ আপনোি িোসজ্য রতো রনই -
িোজোঃ সকন? সনই রকন?
রকোিো�ঃ মোরট রনই, গোছ রনই, তোই রবশুদ্ধ বোতো�ও রনই।
িোজোঃ            রকোরোয় রগসল পোসবো?
রকোিো�ঃ ছোয়োিোরনি রেসশ। িোজোমশোই প্রোণ বোঁচোসত আমিো রক যোব?
িোজোঃ রনশচয়ই যোব। আমোি মোরনক কুমোিসকও রনসয় যোব যরে রবঁসচ যোয়। চল �বোই।
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রকোিো�ঃ (হোটসত রোসক লোইন কসি)রবশুদ্ধ বোতো� চোই, চোই ছোয়োিোরনি রেশ, সকোরোয় পোই?

(বলসত বলসত প্রস্থোন)

wØZxq েৃশ্য
(চুল ছোড়ো আঁচল লুটোসনো ... হোঁপোসত হোঁপোসত স্বণ্নলতোি প্রসবশ)

স্বণ্নলতোঃ ছোয়োিোরনি রেসশ যোব। সকোরোয় র� রেশ আরম রক েুঁসজ পোব? আঃ অ�হ্য শ্ব্ো�কটি আি 
পোিরছ নো। সচোসেি �মুসে িোই হোিোলোম। বোবো, মো, প্রজোিো �ব এসক এসক মোিো রগসছ। 
িোজপুিরী েোঁ েোঁ কিসছ। ধবং� হসয় রগল মোরনক িোজ্য, কৃরত্রম ঐশ্য্ন্য। প্রকৃরত তুরম 
আমোসক রতোমোি রকোসল েোঁই েোও। আি পোিরছ নো আ-হ--আ-হ, আরম চললোম। (পসড় 
যোসব)

(পরশ্রোন্ত শোহরুল কুমোসিি প্রসবশ)

শোহরুলঃ কতেূি মোরনক িোজ্য?......আি কতেূি , আি কত পর? কেন রেেো পোব আমোি প্রোণ 
রপ্রয়ো স্বণ্নলতোসক। নো নো ও রতো এেন স্বণ্নোবতরী। িোজকুমোিরী স্বণ্নোবতরী। ওি নোরক বড় 
রবপে, নরীল মলুয়ো পোরে আমোসক �ব বসলসছ। �োত �মুদু্ি রতসিো নেরী রপরিসয় 
রতপোন্তসিি মোে।তোি পসিই মোরনক িোজ্য। আরম রতো �োতরট �মুদ্র আি রতসিোরট নেরী 
রপরিসয় এলোম। এটো রতো শুধুই মোে। ধূ ধূ তসব রক এটোই রতপোন্তসিি মোে? হ্যোঁ, তোই 
হসব। তোহসল রকোরোয় িোজপর? যত েূি রচোে যোয় শুধুই মোে। এরক শুসয় আসছ একো 
রকোন িমণরী? (একটু এরগসয় রগসয়) বোরলকো? নো কোরমনরী? (কোসছ রগসয়) উঃ িোজকুমোিরী 
বসট, সযই রহোক রহ রবধোতো বোঁরচসয় েোও ওসক। সহঁইয়ো - (রকোসল তুসল রনয়) (প্রস্থোন)।

Z…Zxq েৃশ্য
(ছোয়োিোরনি রেশ গোছ-গোছোলরী রেসয় রঘিো)

গোন ও নোচ
ছোয়োিোণরীি িোজপুিরীসত

হসিক িকম গোছ
িল িুসলি গন্ রনসয়
বোতো� রবলোয় �ুবো�।
গোসছ গোসছ প্রজোপরত
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রিোমিো শুনোয় গোন
রমৌচোসকসত মধু জসম
আসছ পোরেি কলতোন।
ছোয়োিোণরী রোসকন রহরোয়

গোসছি মোসঝ বো�
�বোি উরন আেি কসিন

�বোই ওনোি বশ।
ছোয়োিোণরীি িোজপুিরীসত 
হসিক িকম গোছ।

(গোন রশসষ �বোই গোসছি রনসচ রগোল হসয় ব�সব)

ছোয়োঃ আচ্ছো বোছোিো বসলো রতো, আমোসেি গোসছি পোতোি িঙ রক?
রকোিো�ঃ �বুজ।
ছোয়োঃ আমোসেি মনটো রকমন?
রকোিো�ঃ �সতজ।
ছোয়োঃ তোই আমোসেি শিরীি রকমন?
রকোিো�ঃ �ুস্থ -
ছোয়োঃ আমোসেি রবঁসচ রোকোি জন্য �বসচসয় প্রসয়োজনরীয় �ম্পে রক?
রকোিো�ঃ রবশুদ্ধ বোতো�।

(স্বণ্নোবতরীসক রকোসল রনসয় শোহরুসলি প্রসবশ)

শোহরুলঃ (�বোি মোঝেোসন শুইসয় রেসয়) রবশুদ্ধ বোতো� এনোি বড়ই প্রসয়োজন।
ছোয়োঃ (মোরোয় হোত বুরলসয়) আহো বোছো তুরম কোি বুসকি ধন?
স্বণ্নলতোঃ (আসস্ত আসস্ত রনঃশ্ব্ো� রনসব, সচোে েুলসব) আহো.....কত শোরন্ত - আরম রকোরোয়?
ছোয়োঃ তুরম ছোয়োিোরনি রেসশ।
স্বণ্নলতোঃ (উসে বস�) আরম ছোয়োিোরনি রেসশ? সবঁসচ আরছ অবসশসষ।
ছোয়োঃ মুেেোরন রযন কত কোসলি রচনো। সক তুরম মোয়োবতরী। (আসস্ত আসস্ত স্বণ্নোবতরী উেসব)
স্বণ্নলতোঃ (ছোয়োি বুসক মোরো রিসে) মোসগো আরম িোজকুমোিরী স্বণ্নোবতরী।
শোহরুলঃ (সছসড় রেসয়) তুরম আমোসক রচনসত পোিসছো নো?
স্বণ্নোবতরীঃ নো - আপনোসক আসগ কেসনো রেরেরন।
শোহরুলঃ আরম রতোমোি শোহরুল।
স্বণ্নোবতরীঃ শোহরুল র� আবোি রক?
শোহরুলঃ সতোমোি স্বোমরী-
স্বণ্নোবতরীঃ আপরন িুল কিসছন আরম িোজকুমোিরী।
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শোহরুলঃ স� রতো এ জনসম। আরম গত জনসমি করো বলরছলোম। মোরনক িোসজ্য গত জনসম আরম 
রছলোম শোহরুল গোছ। আি তুরম আমোসক জরড়সয় উসে রছসল স্বণ্নলতো। আমোসেি রবসয়ও 
হসয়রছল, নরীল মলুয়ো পোরে আমোসক �ব মসন করিসয় রেসয়সছ। আি বলসছ স্বণ্নলতো এেন 
িোজকুমোিরী স্বণ্নোবতরী, ওি বড় রবপে তুই যো ওসক বোঁচো। তোই রতো ছুসট যোরচ্ছলোম। রকন্তু 
রতপোন্তসিি মোসেি মোসঝ রতোমোসক রয অমনিোসব পোসবো স্বণ্নলতো, আমোি স্বণ্নলতো।

স্বণ্নলতোঃ চুপ করুন আপরন একটো বদ্ধ পোগল। আরম গত জসমে রবশ্ব্ো� করি নো।
শোহরুলঃ তুরম একটু মসন কিোি রচটিো কসিো।
স্বণ্নলতোঃ (একটু রচটিো কসি) নো - রকছুই মসন পড়সছ নো।
ছোয়োিোরনঃ আমোি রচোসেি রেসক তোকোও আি মসন কিোি রচটিো কসিো (ছোয়োিোরন রপছু হোঁটসব ও বশ 

হসয় �বোই হোঁটসব)
ছোয়োিোরনঃ ছোয়োয় রঘিো �বুসজ রমোড়ো রছল মোরনক িোজোি রেশ। স�রোয় রছল শোল, স�গুন, মহুয়ো,  

পলোশ, রশশু, লজ্োবতরী, অজু্নন েোেো আি মোধবরী রবৌ। রেক তোি পোশরটসত শোহরুল 
গোছটোসক জরড়সয় রছল স্বণ্নলতো।

স্বণ্নলতোঃ স্বণ্ন -লতো!
ছোয়োিোরনঃ হ্যোঁ, স্বণ্নলতো - স্বণ্নলতো -

(�বোি প্রস্থোন)

PZz_© েৃশ্য
(নোসচি তোসল তোসল শোল, স�গুন, মহুয়ো, পলোশ,শোহরুল,

স্বণ্নলতো, অজু্নন, মোধবরীলতো, তরুলতো ও লজ্োবতরীি প্রসবশ)

গোন 
শোল র�গুসনি এ জঙ্গসল

মহুয়ো পলোশ আসছ
শোহরুলটোসক জরড়সয় ধসি

স্বণ্নলতো বোঁসচ
রতোিো যো�সন ওসেি কোসছ
ওরোয় অজু্নন েোেো আসছ
লোল পলোসশ িোঙো হসলো

কেম রজরনয়ো
লজ্োবতরী লজ্ো পোসব

ওসক ছুঁসয়ো নো
তরুলতো মোলতরী লতো
রশশু  রশরিষটোসক
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জরড়সয় ধসি আেি কসি
বো� কসিসছ �ুসে

রতোিো যো�সন ওসেি কোসছ
ওসি যো�সন ওসেি পোসশ

অজু্ননঃ মহুয়ো-
মহুয়োঃ বসলো অজু্নন েোেো।
অজু্ননঃ সতোি বয়� কত হসলো?
মহুয়োঃ বোহোন্ন রক রতপোন্ন। সতোমোিটো মসন আসছ?
অজু্ননঃ হ্যোঁ, এই ষোসটি কোছোকোরছ।

(মোধবরীলতো অজু্ননসক জরড়সয় রোকসব)

মোধবরীঃ মহুয়ো - ননেরী - শোহরুল আি স্বণ্নলতোসক রনসয় রকছু রিসবছ নোরক?
মহুয়োঃ মোধবরী রবৌরে। িোবোিোরবি আি রক আসছ। স� যোসক জরড়সয় বোঁসচ, রবসয় লোগোও তোসেি 

�োসর।
মোধবরীঃ সেে রচসয় শোহরুসলি রকোসল রকমন স্বণ্নলতো রেোসল।
মহুয়োঃ ও িোই শোল, স�গুন, পলোশ, রশশু, শোহরুল আি স্বণ্নলতোসক রনসয় িোবসছো রকছু?
রকোিো�ঃ হ্যোঁ, মহুয়োরে আজ িোসতই ওসেি রবসয় রেসয় রেই।
স্বণ্নলতোঃ (লজ্ো রপসয়) রক রয বসলো রতোমিো।
অজু্ননঃ হ্যোঁ রবোন, রবসয় রেসয় আজ িোসত আনন্দ কিসবো আমিো।
মোধবরীঃ আচ্ছো রবসয়সত রক রক রেসব? আরম রেসবো উলু।
অজু্ননঃ আমোি রবৌ মোধবরীলতো উলু রেসব যেন, �ম্প্রেোন আি আরশব্নোে কিসবো আরম তেন।
পলোশঃ লজ্ো পো�নো রবোন, লোল পলোসশ িোরঙসয় রেসবো রতোসেি েুরট মন।
মহুয়োঃ আমোি িুসলি রমৌ রপসয় িইরব মোতোল �োিোক্ষণ।
রশশু ঃ আরম রশশু  নইসতো রছোট। হোওয়ো রেসব ঝসটোপসটো।
শোল ও র�গুনঃ শোল, স�গুন েুই িোই, বিযোত্ররী হলোম তোই।
লজ্োবতরীঃ সছোট্ আরম লজ্োবতরী। বি কসনি রচোে িোেব ঢোরক।

(উলু, শঙ্খ, গোন হসব)

গোন
রক আনন্দ রক আনন্দ
আজসক রবসয়ি িোত

রজোতস্ো  রহস� লুসটোপুরট
হো�সছ রেসেো চোঁে।
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নরীল মলুয়ো পোরে রতোসেি
কিসছ আশরীব্নোে

ছোয়োিোণরী আ�সব জোরন
�ূরয্ন্য মোমোি �োর

�বোই রমসল বি কসনসক
কিসব আশরীব্নোে

রমোিো কিরছ আশরীব্নোে।

অজু্ননঃ (হোই তুসল) মোধবরীলতো আরম ঘুরমসয় পড়লোম।
রকোিো�ঃ আমিোও ঘুমোসবো, তুরম একো বস� বো�ি জোরগও।
মোধবরীঃ শোহরুল, স্বণ্নলতো, শুনরল ওসেি করো? বি কসনি মোসঝ একো রজসগ িব, সশসষ রকনো 

রেোসষি িোরগ আরম শুধুই হসবো?
শোহরুল ও স্বণলতোঃ (রহস�) হো ....হো....হো....
রকোিো�ঃ (নোক ডোসক) ঘি ঘি িি িি -
মোধবরীঃ �বোই ঘুসম কোত। আরম রকন যোই বোে। (ঘুরমসয় পসড়)
শোহরুলঃ (স্বণ্নলতোসক আেি কসি) আমোি স্বণ্নলতো তুরম আমোসক আসিো শক্ কসি জরড়সয় 

ধসিো।  আসিো রজোসি... আসিো রজোসিো... যুগ যুগ ধসি।
স্বণ্নলতোঃ চুপ কসিো, সক রযন �ব শুনসছ।
শোহরুলঃ নো - রগো - নো �বোই ঘুসম ঢুলসছ।
লজ্োবতরীঃ        (রহস� ওসে) রেঁক --- রেঁক --- রেঁক।
স্বণ্নলতোঃ সক রি তুই েুরক? লজ্োবতরী নোরক? লজ্ো রনই রতোি? সছোট্ রমসয় বো�ি রজসগ কিরল 

িোত রিোি? �কোল হসলই রেসবো �বোইসক বসল। তুই বকো েোরব েুব রজোি।
লজ্োবতরীঃ নোক মুলরছ, কোন মুলরছ, জোগসবো নো আি বো�ি। যোও রগো রেরে, গপে কসিো, িোগসছ 

রতোমোি রেো�ি (ঘুরমসয় পসড়)।

(শোহরুল আি স্বণ্নলতো আেি কিসব, একটু ঘুরমসয়ও পড়সব, সনপসর্য পোরেি ডোক...
রিোি হসব, একটো িয়ঙ্কি রমউরজক হসব, তোসল তোসল কসয়কজন মোনুসষি েল প্রসবশ কিসব)

স্বণ্নলতোঃ (চমসক উসে) কোিো রযন আ�সছ।
শোহরুলঃ মোনুসষি েল, বনসেবরীি পূজো রেসত আ�সছ।
স্বণ্নলতোঃ নো রগো - নো এসযন রকোন অশুি �ংসকত। আহঃ করী িয়ঙ্কি শব্দ, আরম আি শুনসত 

পোিরছ নো।
শোহরুলঃ সকন রমরছরমরছ িয় পোসচ্ছো। আরমও আরছ স্বণ্নলতো, এই স্বণ্নলতো... পোগলরী রকোরোকোি।
স্বণ্নলতোঃ মসন হসচ্ছ রকোন ে�ু্যি েল এই রেসকই আ�সছ। ওই রতো... ওই রেসেো। (িসয় 

শোহরুলসক জরড়সয় ধিসব, বুসক মুেটো লুরকসয় রিলসব, ে�ু্যিো ওসেি কোসছই আ�সব)।
ে�ু্যসেি ১ম জনঃ (শোহরুলসক রেরেসয়) এই গোছটোয় েোগ েোও... এি মোপটো নোও।
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রকোিো�ঃ মোপ রনব রকমন কসি লতো আগোছোয় রঘসি রিসেসছ রয।
ে�ু্যসেি ১ম জনঃ লতো আগোছোসেি রছঁসড় রিসল েোও।
শোহরুলঃ নো... নো... ওসক রছঁসড়ো নো।
রকোিো�ঃ (রছঁড়সত রোসক) সহঁ ...রহঁ
শোহরুলঃ স্বণ্নলতো আমোি রবৌ। আমোি বুক ররসক ওসক রছরনসয় রনও নো।
স্বণ্নলতোঃ বোঁচোও ----- বোঁচোও ----- শোহরুল আমোি শোহরুল -
শোহরুলঃ স্বণ্নলতো -
স্বণ্নলতোঃ আহঃ (অজু্নসনি পোসয়ি কোসছ পসড় যোয়) (ে�ু্যিো েোগ রেয়, মোপ রনয়)
গোসছসেি রকোিো�ঃ বোঁচোও ----- বোঁচোও -
১ম জনঃ ব্যো� (রচঁরচসয়) (গোসছিো চুপ হসয় যোয়)
রকোিো�ঃ যত েুশরী গোছ কোটব, সকউ যোসব নো বোে।
 িোজসকোসষ বোড়সব রমোহি, িোজো রবঁসচ রোক।

(প্রস্থোন)

স্বণ্নলতোঃ (কোঁেসত কোঁেসত) অজু্নন েোেো আমোি স্বোমরীসক বোঁচোও -
অজু্ননঃ রক কসি বোঁচসবো রবোন? আমোি গোসছিো রয মোনুসষি কোসছ বড় অ�হোয়। একবোি যরে 

ওসেি মসতো হোঁটোচলো কিসত পোিতোম রতো বুরঝসয় রেতোম - কোসেি শরক্ রবরশ। 
একরেন আ�সব র�রেন ওিো বুঝসব কোি প্রসয়োজন আসগ, গোসছি নো রমোহসিি, সবইমোন 
- শয়তোন - রতোসেি িোসগ্য রু - রু -

শোহরুলঃ স্বণ্নলতো...
স্বণ্নলতোঃ ও নোম ধসি আি রডসকো নো, আরম ধরষ্নতো।
শোহরুলঃ স� কলঙ্ক মোনুসষি । তুরম আমোি স্বণ্নলতো। ওসেো আমোি বুসক আবোি রিসি এস�ো 

যতক্ষণ রবঁসচ আরছ আমোসক জরড়সয় িোসেো।
স্বণ্নলতোঃ ওসগো আরম রকমন কসি উেসবো ে�ু্যগুসলো আমোি রমরুেন্ডটোই ররঁতসল রেসয় রগসছ 

,রেসেো আমোি ডোল পোতোগুসলো রকমন ঝুলসছ।
শোহরুলঃ সতোমোি মূলটো রতো আসছ। সচটিো কসি উসে এস�ো। ওসেো -
স্বণ্নলতোঃ (উেসত যোয়) আঃ-----আঃ------পোিরছ নো রগো, পোিরছ নো।
লজ্োবতরীঃ রেরে আমোি কোঁসধ িি রেসয় আসস্ত আসস্ত রচটিো কসিো।
শোহরুলঃ হ্যোঁ, সচটিো কসিো।
স্বণ্নলতোঃ আঃ-----আঃ----আঃ---- কত শোরন্ত (রচটিো কসি কসি শোহরুসলি বুসক মোরো িোেসব)
 সতোমোি চোিরেক রেসয় কত িক্ ঝিসছ। েুব রলসগসছ নো? যন্তণো হসচ্ছ? 

(ে�ু্যসেি প্রসবশ)

১ম ে�ু্যঃ স্বণ্নলতোটো রতো বড্ড রঢঁটো, আবোি গোছটোসক রপঁরচসয়সছ? সে ওি মূলশুদ্ধ উপসড় রে। 
আি... ওই  লজ্োবতরীটোসকও তুসল রে।
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২য় ে�ু্যঃ (রছসড় রেয়) সহঁ ----রহঁ-----সহঁ
স্বণ্নলতোঃ বোঁচোও - আ- (পসড় যোয়)।
শোহরুলঃ স্বণ্নলতো -
১ম ে�ু্যঃ চোলোও কিোত্। (কিোত্ চসল)
শোহরুলঃ আঃ-----আঃ-----আঃ

(স্বণ্নলতোি উপসি পসড় যোয়)
(পি পি �ব গোছগুরলসক রিসল রেয়)
(গোসছসেি গরড়সয় গরড়সয় রনসয় যোয়)

১মঃ এই গোছ কোসটো... গোছ রগো -
রকোিো�ঃ সহঁইসয়ো মোরি রহঁইসয়ো
১মঃ এই েোও রি রেলো।
রকোিো�ঃ সহঁইসয়ো -
১মঃ মোসিো রেলো।
রকোিো�ঃ সহঁইসয়ো (বলসত বলসত চসল যোসব)।

cÂg েৃশ্য
(কসয়কজসনি প্রসবশ)

১ম জনঃ অ�হ্য রিোদু্ি।
২য় জনঃ েোঁ েোঁ মোে।
৩য় জনঃ সকোরোও রনই মোরট।
৪র্ন জনঃ একরটও রনই গোছ।
রকোিো�ঃ ছোয়ো... ছোয়ো রকোরোয় পোই।
রনপসর্যঃ সকোরোও পোসব নো িোই।
রকোিো�ঃ ছোয়ো তুরম রকোরোয়?
রনপসর্যঃ অসনক েূসি...
রকোিো�ঃ আমিো রতোমোসক চোই। সকমন কসি রয পোই... চল িোই চল ছোয়োি রেোঁসজ যোই। (েুঁজসত 

েঁুজসত প্রস্থোন)
স্বণ্নলতোঃ (ছুটসব রচঁচোসব) শোহরুল আমোি মসন পসড়সছ, �ব মসন পড়সছ।
শোহরুলঃ (ছুটসব) স্বণ্নলতো, আমোি স্বণ্নলতো (েুজন েুজনসক জরড়সয় ধিসব) (�বোই উলু, শঙ্খ, 

বোরজসয় প্রসবশ কিসব, ওসেি রঘসি ধসি রগোল হসয় ঘুিসব।
১ম জনঃ আজ আপনোিো করী রেেসছন?
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২য় জনঃ শোহরুল স্বণ্নলতোি রবসয়?
রকোিো�ঃ নো বোবুমশোইিো আজ রয শোহরুল পূজো (মোেল বোজসব... শোহরুল পূজোি গোন হসব, 

�বোই হোত ধসি নোচসব)।

 -�মোপ্ত-
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cwi‡ek cwiPq
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cÖ_g `„k¨ 

(G‡mv †LvKb †mvbv Mv‡bi my‡i jv jv jv Zv‡j Zv‡j 5Rb Awf‡bZv Awf‡bÎxi nv‡Z Mv‡Qi Wvj wb‡q 
bvP‡Z bvP‡Z cÖ‡ek) 

(Pvi †Kv†Y PviwU MvQ, gvSLv‡bi Rb Avg MvQ)

(Mv‡Qiv Mvb MvB‡e... †mB Zv‡j Zv‡j †LvKb †mvbvi cÖ‡ek)

Mv‡Qivt- (Mvb) "G‡mv †LvKb †mvbv/G‡mv †LvKb †mvbv
             Ny‡i Ny‡i †`‡Lv n‡e/cwi‡ek‡K Rvbv"|(3 evi)
†LvKbt-  †Zvgiv Kviv? wK †Zvgv‡`i cwiPq? 
Mv‡Qivt-  (Mvb) Avgiv Mv‡Qi `j/Avgiv Dw™¢` 
 Dw™¢` Dw™¢` Avgiv Dw™¢`/gvwU †f` K‡i DwV ZvB
 bvgwU Dw™¢`/Dw™¢` Dw™¢` Avgiv Dw™¢` 
 [me© †jv‡Ki Avnvi †hvMvB/AvgivI †Zv Rxe] (2 evi)
   [AvgivI †Zv Rxe] (3 evi)
†LvKbt-  wK ej‡j †ZvgivI Rxe? †Zvgv‡`i wK Rxeb Av‡Q? 
1g MvQt-  n¨vu †LvKb †mvbv AvgivI Rxe| Avgv‡`iI Rxeb Av‡Q|
2q MvQt- AvgivI †QvU †_‡K eo nB|
3q MvQt- AvgivI LvIqv `vIqv Kwi| 
†LvKbt- (†n‡m) nv  nv nv  nv  †Zvgiv Lvevi LvI? †Zvgv‡`i nvZ KB? gyL KB? `vuZ KB? 

avàvevwR bv?
4_© MvQt- avàv bq †LvKb †mvbv| Avgiv mwZ¨ ejwQ| gvwUi bx‡P Avgv‡`i ¸uwoi †k‡l A‡bK 

wkKo Av‡Q|
1g MvQt- Avi †mB wkK‡oi mvnv‡h¨ Avgiv gvwU †_‡K Rj I LwbR c`v_© ï‡l wb‡q cvZvq 

†cŠu‡Q w`B|
2q MvQt- ZLb Avgv‡`i cvZvi meyR Ask, m~‡h©i Av‡jvi mvnv‡h¨ Lye my›`i ivbœv K‡i|
3q MvQt- Zvici mg¯’ kix‡i †cŠu‡Q †`q|
4_© MvQt- †mB Rb¨B †Zv cvZv‡K Avgiv ivbœvNi ewj|
†Kvivmt-  Gevi ey‡SQ?
†LvKbt-  GKUz GKUz cy‡ivUv bq| Av”Qv †Zvgiv G‡j †Kv_v †_‡K?
Avg MvQt- Avwg ejwQ †LvKb| Avgvi Kv‡Q G‡mv|
†LvKbt-  (Qz‡U Kv‡Q Av‡m) Gevi e‡jv|
Avg MvQt  Avwg Av‡gi AvuwU wQjvg| gvwU gv‡qi ey‡K c‡o AvwQ, Zvici Rj G‡jv, evZvm G‡jv, 
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Zvc G‡jv, mevB wg‡j Avgv‡K dzwU‡q w`‡jv| Avwg †QvÆ A¼zi njvg| Zvici KwP KwP 
wkKo gvwUi wb‡P Mvu_‡Z jvMjvg, Rj Avi LwbR c`v_© †L‡q Pviv MvQ n‡q †Mjvg| 
Zvici hZ wkKo Qov&B, ZZB Lv`¨ cvB ZZB eo nB| ax‡i ax‡i Avwg eo AvgMvQ 
n‡q †Mjvg| †`LQ bv Avgvi Wv‡j GLb KZ Avg Szj‡Q|

†LvKbt  n¨vu †Zv, Gevi Avwg eyS‡Z †c‡iwQ| Zvi gv‡b hviv Rb¥ †bq Avi LvIqv `vIqv Ki‡Z 
Ki‡Z eo nq, Avevi Rb¥ †`q hv‡`i Rxeb Av‡Q ZvivB nj Rxe ZvB †Zv MvQ? 

†Kvivmt n¨vu wVK ZvB wVK ZvB|
Avg MvQt n¨vu †LvKb †mvbv|
 Rb¥ †`q GUv Zzwg †Kgb K‡i eyS‡j? 
†LvKbt  †Kb? †Zvgvi Wv‡j †Zv KZ cvKv cvKv Avg Szj‡Q, H Av‡gi AvuwU †_‡KB †Zv Avevi 

†QvÆ Avg Pviv n‡e ZvB bv?
Avg MvQt n¨vu †LvKb Avwg gviv †M‡jI Iiv †eu‡P _vK‡e IivB †Zv Avgvi mš—vb †Mv|
†LvKbt Av”Qv MvQ †Zv mevB gviv hvq| ZLb Zviv wK nq?
†Kvivmt  ZLb Zviv Ro c`v_© n‡q hvq †LvKb| 
†LvKbt Ro c`v_©? †m Avevi wK wRwbm? Avwg †Zv wVK eySjvg bv| 
†Kvivmt AvgivB eywS‡q †`‡ev|
†LvKbt  KB †evSvI 
1gt ai, GKUv MvQ‡K †K‡U UzK‡iv UzK‡iv Kiv n‡jv|
†LvKbt n¨vu n‡jv|
2qt  ZLb †m¸wj wK n‡e? 
†LvKbt †Kb KvV n‡e|
3qt  Av‡i †mB KvV †Zv Ro c`v_©|
†LvKbt  eyS‡Z cviwQ bv|
4_©t  ai, †mB Kv‡Vi UzK‡iv¸‡jv w`‡q †Zvgv‡`i evwoi `iRv Rvbvjv †Pqvi †Uwej Uzj 

evbv‡bv n‡jv|
†LvKbt n¨vu n‡jv|
Avg MvQt  †Zvgv‡`i evoxi †Pqvi, †Uwej, LvU¸‡jv wK eo nq?
†LvKbt bv 
1gt †Zvgv‡`i †QvÆ wcuwowU wK evo‡Z evo‡Z eo †PŠwK n‡q †M‡Q?
†LvKbt KB bv †Zv?
2qt  Avi †Zvgv‡`i †cqviv PvivwU eo nqwb?
†LvKbt          n¨vu, †Zv Rv‡bv MvQ Avgvi KvKv i‡_i †gjv †_‡K G‡bwQ‡jb H †cqviv MvQwU, Avi 

Avgvi Rb¨ GKUv †QvÆ Kv‡Vi i_|  †cqviv MvQwU ZLb GB GZUzKzb wQj| I GLb 
KZ eo n‡q‡&Q,  cÖPzi †cqviv a‡i‡Q| wKš‘ Avgvi Kv‡Vi i_wU †hgb wQj wVK 
†ZgbwUB Av‡Q , Zvi gv‡b H †cqviv MvQwU GLb Rxeš— -  

†Kvivmt wVKB †Zv, wVKB †Zv|
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†LvKbt  Zvn‡j e¨vcviUv `vuov‡jv| hviv †QvU †_‡K eo nq bv| Rb¥ †`q bv| hv‡`i Rxeb †bB 
ZvivB n‡jv Ro c`v_©|

†Kvivmt  mwZ¨B †Zv, mwZ¨B †Zv| mÜ¨v n‡q G‡jv Zzwg GLb G‡mv †LvKb †mvbv|
              (my‡i) UvUv evB evB (2) G‡mv †LvKb †mvbv ----------- (Zv‡j Zv‡j †LvK‡bi cÖ¯’vb)

wØZxq `„k¨ 

(G‡mv †LvKb †mvbv Mv‡bi my‡i wewfbœ Wv‡K cï‡`i cÖ‡ek| cï‡`i gy‡Lvk _vK‡j fvj nq|)

wkqvjt  (my‡i) û°v ûqv ûqv -û°v ûqv ûqv - û°v ûqv û°v ûqv - û°v ûqv ûqv |
QvMjt   f¨v f¨v f¨v f¨v f¨v - f¨v f¨v f¨v - f¨v f¨v  
 f¨v f¨v f¨v f¨v f¨v - f¨v f¨v f¨v - f¨v f¨v|
Mi“t nv¤^v nv¤^v nv¤^v| nv¤^v nv¤^v nv¤^v||  nv¤^v nv¤^v nv¤^v| nv¤^v nv¤^v nv¤^v||
weovjt  g¨vI g¨vI g¨vI g¨vI g¨vI|  g¨vI g¨vI g¨vI g¨vI g¨vI|
 g¨vI g¨vI g¨vI g¨vI g¨vI|  g¨vI g¨vI g¨vI g¨vI g¨vI|
KzKzit  †ND †ND †ND †ND †ND| †ND †ND †ND †ND †ND|
            †ND †ND †ND †ND †ND| †ND †ND †ND †ND †ND|

(†LvKb †mvbvi cÖ‡ek) (mg¯— cïiv R½‡j em‡e Abyôvb †`Lvi Rb¨, Avi †kqvj gvB‡µv‡dvb nv‡Z 
Abyôvb cwiPvjbv Ki‡e|)

cï‡`i †Kvivmt Mvb
G‡mv †LvKb †mvbv ---------cwi‡ek‡K Rv‡bv| 
wkqvjt û°v ûqv û û û | bg¯‹vi bg¯‹vi bg¯‹vi myi“ n‡”Q Avgv‡`i cÖvbx ms‡Ni mvs¯‹…wZK 

Abyôvb| GB Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wnmv‡e Avwg †LvKb †mvbvi bvg cÖ¯—ve KiwQ| 
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QvMjt  e¨v e¨v e¨v (D‡V gvB‡µv‡dvb) Avwg GB cÖ¯—ve mg_©b KiwQ| e¨v e¨v e¨v 
†Kvivmt  (nvZ Zvwj) Mvb G‡mv †LvKb †mvbv 

(†LvKb †mvbv Zv‡j Zv‡j G‡m cÖavb AwZw_i Avm‡b em‡e) 
wkqvjt  û°v ûqv û û û cÖavb AbygwZ wb‡q ïi“ KiwQ| AvR‡Ki D‡Øvabx m½xZ I D‡Øvabx 

b„Z¨ cwi‡ekb Ki‡eb Avgv‡`i cÖvYx mvs¯‹…wZK ms‡Ni wkíxe„›`, Zejvq mn‡hvwMZv 
Ki‡eb kªxgvb Kz-Kzi|  (_vwK‡j †Wvev Lvbv Mv‡b my‡i KzKzi Zejv evRv‡e)

KzKzit  †ND †ND †ND †Nv---------------

(me cï‡`i bvP ïi“ n‡e, _vwK‡j †Wvev my‡i Mvb  †LvKb †mvbvI D‡V Zvj †`‡e)

†Kvivmt (cï‡`i myi) (_vwK‡j †Wvev Lvbv)

Mvb
Avgiv cÖvYx bvbv| Avgiv cÖvYx bvbv| (2)
Avgiv GK  RvMv‡Z| K‡¶v‡bv †h _vwKbv

GK_v Rv‡b me©Rbv, `v`v GK_v Rv‡b me©Rbv|
Avgv‡`iB ¯^fve n‡jv, bvbvb w`‡K hvB

Avi g‡bi g‡Zv Lv`¨ †c‡j, †cUwU f‡i LvB|
Avevi ev”Pv Kv”Pv eo Kivi| ev”Pv Kv”Pv eo Kivi Sv‡gjv †cvnvB|

†KDev ev”Pv cÖme Kwi, †KD wWg †c‡o †dvUvB|
Avgiv cÖvYx-------------me©Rbv|

†LvKbt (Zvwj w`‡q) evn evn evn PgrKvi Mvb| Av”Qv, †Zvgiv ej‡Qv †Zvgiv cÖvYx? †Zvgiv 
Rxe bI? 

Mi“t  nv¤^v... Avgiv Rxe †Zv e‡UB, Avevi cÖvYxI e‡U| nv¤^v ... |
†LvKbt †m wK K_v| Mv‡Qiv ej‡jv Iiv Rxe wKš‘ Dw™¢`| Avevi †Zvgiv ej‡Qv †ZvgivI Rxe 

wKš‘ cÖvYx| Avwg †Zv wVK eyS‡Z cvijvg bv| 
weovjt-  g¨vI g¨vI Mv‡Qiv †h gvwU‡Z Rb¥vq †mLv‡bB eo nq| Avevi †mLv‡bB gviv hvq| 

Mv‡Qiv †Zv Avi Pjv †div Ki‡Z cv‡ibv| Iiv gvwU †f` K‡i I‡V, ZvB Iiv Rxe 
n‡jI Dw™¢`| g¨vI g¨vI

KzKzit †ND D D †ND| (Qovi X‡O) Avi Avgiv †hLv‡b Lywk B”Qv g‡Zv †h‡Z cvwi| †KD 
Avgv‡K gvi‡j †KDu †KDu Ki‡Z cvwi| Avi †Kvb wec` n‡j †ND D †ND †ND †ND 
K‡i WvK‡Z cvwi ZvB Avgiv cÖvYx |

†LvKbt  Gevi Avwg me eyS‡Z †c‡iwQ| Zvi gv‡b †h mg¯— Rxe †hLv‡b Rb¥vq, †mLv‡b eo nq 
Avevi †mLv‡bB gviv hvq| hviv gvwU †f` K‡i I‡V ZvivB n‡jv Dw™¢`| Avi †m 

পরিসবশ রবষয়ক
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mg¯— Rxe GK RvqMv †_‡K Ab¨ RvqMvq B”Qv g‡Zv †h‡Z cv‡i| D‡ËRbvq mvov w`‡Z 
cv‡i ZvivB n‡jv cÖvYx, ZvB †Zv? 

†Kvivmt e‡UB †Zv, e‡UB †Zv|
†LvKbt Av”Qv †kqvj cwÛ&Z, Avgiv Zvn‡j  wK? Rxe †Zv? 
†kqvjt n¨vu †LvKb †Zvgiv, gv‡b gvbyliv Rxe †Zv e‡UB Avevi cÖvYxI e‡U| Avi †Zvgiv ïay 

Rxe bI, †kªô Rxe|  
†LvKbt (†b‡P †b‡P) wK gRv, wK gR&v,  Avgiv †kªô Rxe, AvgivI cÖvYx    

[Mvb] (Avgiv cÖvYx bvbv -----)(bvP‡Z bvP‡Z mg¯— cÖvbx‡`i cÖ¯’vb)
Mv‡Qit  (Mvb) Dw™¢`... Dw™¢`... Avgiv Dw™¢` (bvP‡Z bvP‡Z me Mv‡Q‡`i cÖ¯’vb)

- mgvß -

পরিসবশ রবষয়ক
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cÖK…wZ gv
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cÖ_g `„k¨

(Mv‡bi  m‡½ mevB †Mvj n‡q Nyi‡e, Zvi g‡a¨ †_‡K GK †Kv‡Y Ni n‡e, iZb KvKv Zvi †eŠ †Q‡j 
†g‡q Nygv‡e| cÖK…wZ gv †b‡P †b‡P mevB‡K Nyg fvOv‡e| evB‡i †_‡K †KD cvLx WvK‡e, †KD †gviM 

WvK‡e| cÖK…wZ gvi meyR †ek G‡jv‡Kk _vK‡j fvj nq|)

Mvb
Avgvi †fv‡ii cvLx| WvK‡Q Mv‡Q

†fvi n‡q‡Q fvB m~wh¨© gvgv w`‡”Q DuwK
AvuaviI Avi bvB|

(mevi Nyg fvO‡e, DV‡e, `vuZ gvR‡e AvOzjw`‡&q, gyL †av‡e|)

Mvb
†fv‡ii Av‡jv ej‡Q †kvb

†LvKv LyKziv Rv‡Mv
nvZ gyL ay‡q co‡Z e‡mv

NywgI bv‡Kv
(‡LvKv LywK `y‡j `y‡j co‡e -  cÖK…wZ gvi cÖ¯’vb)

(weózi cÖ‡ek)

weózt  iZb KvKv?  D‡V‡Qv bvwK?
iZbt KLb D‡VwQ|
weózt gv‡V hv‡e  †Zv ?
iZbt gvV hve gv‡b? GLywb hve| 
weózt AvR Kx KvR Kie KvKv? 
iZbt Rj †Mvi“i Mvwo Ryo‡ev| †Mvei mvi fi‡ev| `w¶Y gv‡V Qov‡ev| 
 (Mvwo Ryo‡e, mvi fi‡e, Mvwo Pj‡e, _vg‡e mvi Qov‡e me gvB‡g) (GK †Kv‡Y GK 

R‡b jvOj Pl‡e, †KD wbov‡e, †KD †Kvcv‡e|)

Qov
Avgiv hZ Pvlx
jvOj w`‡qB Pwl

AveR©bv †Mvei cPv
w`w”Q gvwU gv‡K

পরিসবশ রবষয়ক
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gvwU gv Lv‡e
MvQ ¸‡jv `ya cv‡e

Iiv e‡ov n‡e
dmj †`‡e Z‡e
gvbyl †eu‡P i‡e|

GB †Zv wbqg f‡e|

(bex‡bi cÖ‡ek Kv‡jv Kvco A_ev gy‡Lvk civ)

bexbt  nv nv nv (we`Ny‡U nvwm) †Zviv Rwg‡Z †Mvei cPv w`w”Qm?
†Kvivmt n¨vu w`w”Q|
bexbt ‡`vKv‡b hv, e¯—v fiv ivmvqwbK mvi †`| 
†Kvivmt ivmvqwbK mvi? 
bexbt BDwiqv, mydjv, dm‡dU Av‡iv A‡bK Av‡Q| exR wK jvMvm †`kx exR †Zv? 
†Kvivmt n¨vu †`kx exR|
bexbt bv nvBweªW exR jvMv dm‡j, †cvKv ai‡j Kx Kwim? 
†Kvivmt †cvKv‡`i Zvwo‡q Qvwo - 
bexbt ‡cvKv Zvovm,  nv nv nv  †m Avevi †Kgb K‡i?

†Kvivmt

Mvb
imyb fvuU †`v³v  

cvU exR wbg cvZv
wgwk‡q wb‡q cwP‡q R‡j 

wQUv gvwi 
dm‡ji †cvKv ¸‡jvi 

Zvwo‡q Qvwo Zvwo‡q Qvwo|

bexbt e¨vm _vg _vg †Zv‡`i †`Šo †evSv †M‡Q| †Kb? wW‡gµb, †di“Wb  _vB‡gW Av‡iv 
A‡bK Av‡Q Rvwbm| 

†Kvivmt bv Avgiv Rvwb bv| wKš‘ Zzwg †K?  
bexbt Avwg bexb| G‡mv Avgvi wc‡Q| nvBweªW exR †`e| ivmvqwbK mvi †`e| ivmvqwbK 

KxUbvkK †`e|jvf wØ¸Y evwo‡q †`e| G‡mv bZzb K‡i Pvl K‡iv| bZzb fv‡e 
evu‡Pv| cyiv‡bv me †d‡j `vI G‡mv -  

†Kvivmt we`vq cÖexY Avgiv AvmwQ  (‡¯¬v  †gvmv‡b nvuU‡e) Avgiv  bexb , †Zvgv‡K
 Rvb‡Z PvB wkL‡Z PvB ...

পরিসবশ রবষয়ক
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 bZzb Pvl Ki‡Z PvB
 wØ¸Y fv‡jv Ki‡Z PvB
 evey‡`i g‡Zv evuP‡Z PvB|

(cÖ¯’vb)

wØZxq `„k¨ 

(‡fv‡ii cvLx Mv‡bi my‡ii Zv‡j Zv‡j MvQ n‡e, dzj n‡e, cÖRvcwZ Avm‡e †b‡P †b‡P|)

cÖRvcwZt
Mvb

Avwg †h cÖRvcwZ
dz‡j dz‡j gvZvgvwZ

KZ †h Mí ewj (dz‡ji †Kv‡j ï‡q)
GKz‡j civM wb‡q
IKz‡j w`B †h we‡q

ZvB †Zv dz‡j dj a‡i‡Q ivZvivwZ|

dz‡jivt
(Qov Mvb)

cÖRvcwZ cÖRvcwZ
G‡mv †gv‡`i Kv‡Q
e‡mv GKUz cv‡k,
MÜ bvI gay LvI 

B‡”Q g‡Zv Ny‡i †eovI

পরিসবশ রবষয়ক
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cÖRvcwZt
AvmwQ mwL dzjKwj
hvw”Q mLv Kzmyg Kwj

gay †Zv‡`i Lve
we‡q w`‡qI hve

(‡Xvj evRv‡bvi Zv‡j Zv‡j †¯cÖ †gwkb Kvu‡a iZ‡bi cÖ‡ek)
 

dz‡jivt
Pzc Pzc Pzc Avm‡Q gvby‡li Qv

B‡”Q n‡jB dzj wQuo‡e
†Zvgv‡K a‡iI †`‡e `y Nv 

cÖRvcwZt
wVK Av‡Q H meyR cvZvi Av‡o 

Mv XvKv w`B GLb 
wd‡i G‡m gay Lve 
gvbyl hv‡e hLb|

(jywK‡q c‡o)

(iZb †¯cÖ K‡i, gy‡L mx mx AvIqvR)
(Ab¨ w`‡K †gŠgvwQ Avi Qvbvi cÖ‡ek)

Qvbvt
Mvb

I‡Mv Avgvi gv †gŠgvwQ‡`i gv
†e¸b dz‡ji gay Lve †h‡Z `vI bv 

 
†gŠgvwQ gvt I‡i Avgvi †mvbv
 †QvÆ KwP Qvbv
 gay †L‡qB P‡j G‡mv 
 Kie bv †Zv gvbv 

(iZb KvR †kl K‡i P‡j hv‡e Qvbv D‡o Rwg‡Z hv‡e gay Lv‡e|)
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†gŠgvwQt Avnt R¡‡j †Mj Av Av Av (c‡o gviv hv‡e)

cÖRvcwZt-   (cvZvi Avovj †_‡K †ewo‡q G‡m)
 Avi cviwQ bv Avnt e‡ov R¡vjv 
 Av Av Av (gviv hv‡e)

(cyi“l cvqivi cÖ‡ek)

Qov Mvb/ bvP
eK eKzg eK eKzg

eKzg eKzg eK
†cvKv ¸wj a‡i a‡i
LvB Ucv Uc Uc|

(Lv‡e)

(kvwjK gwnjvi †b‡P †b‡P cÖ‡ek)

wKwPi wKwPi Kv 
†cvKv a‡i Lv 

Lv Lv Lv| (Lv‡e)

(A‡bK cvLxi cÖ‡ek)

†Kvivmt
cÖRvcwZ †gŠgvwQ wSu wSu M½v dwos 

ai‡Z †M‡j e‡Çv †Zviv 
Kwim wZwos wewos

Rã evQviv Gevi a‡i Lv
n‡iK iKg †cvKv

Lv Lv Lv Uc Ucv Uc Lv 
Avn Avn Av

(mevB gviv hv‡e)

(‡gŠgvwQ gvi cÖ‡ek)
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Qvbv †gŠgvwQ 
gvwbK †mvbv †Kv_vq Zzwg 

mÜ¨v n‡q G‡jv Pv‡K G‡mv 
`yózwg K‡iv bv j¶x †mvbv| Qvbv 

Qvbv (gvB‡K WvK‡e LyuR‡e)

(cÖRvcwZ gvi cÖ‡ek)

cÖRvcwZ gvt   cÖRvcwZ wZZjx 
 Avgvi wZZjx ivbx 
 †Kv_vq †Mwj mÜ¨v n‡q G‡jv 
 evmvq wd‡i Avq †mvbv (LyuR‡e)
kvwjK Qvbvivt (Kvu`‡e) I gv kvwjK gv †i
 Avgv‡`i †Q‡o P‡j †M‡j
 (kvwjK †eŠ‡K a‡i Kvu`‡e)
†gŠgvwQ gvt  GwK evQv †Zv‡`i gv kvwjK †eŠ gviv †M‡Q? Avgvi Qvbv KB? 
cÖRvcwZ gvt  Avgvi wZZjx KB? 
†Kvivmt  cÖRvcwZ †gŠgvwQ gv
 gviv †M‡Q †Zv‡`i Qvbviv| 
cÖRvcwZ gv + †gŠgvwQ gvt bv bv †Mv bv 
†gŠgvwQ gvt (Qvbv †`L‡Z †c‡q Qz‡U wM‡q Qvbv Rwo‡q a‡i Kvu`‡e)
  Qvbv Avgvi †mvbv ZzB Avgv‡K †Q‡o P‡j †Mwj †i evev (gvB‡K)
cÖRvcwZ gvt (Qvbv‡K Rwo‡q) wZZjx 
         Avgvi wZZjx ivwb Avgvq †d‡j P‡j †Mwj gv Avwg wK wb‡q evuP‡ev| 
         gv awiÎx Avgv‡KI †g‡i †d‡jv †g‡i †d‡jv| (gv_v Vz‡K)
†Kvivmt †Ku‡`vbv cÖRvcwZ gv| I‡Vv †gŠgvwQ gv| †P‡q †`‡Lv GB †¶‡Z j¶ j¶ jvk c‡o 

Av‡Q| 
gv‡qivt (Av‡¯— Av‡¯— I‡V) j¶ j¶ jvk
 (‡`‡L Pvwi w`‡K AvuZ‡K I‡V) Avnt 
 wK exfrm †Kb GB me©bvk?
cvqiv gvt wel w`‡q‡Q gvbyl, g‡i‡Q A‡bK †cvKv 
 †mB †cvKv †L‡q gviv †M‡Q, Avgvi cvqiv †LvKv| 
kvwjK Qvbvivt Avgiv kvwjK Qv, fv‡jv Do‡Z cvwi bv 
 GB †h g‡i c‡o Av‡Q, †gv‡`i kvwjK gv| 
 I gv gv †Mv (Kvu‡`)
P›`bv eit Avgvi †eŠ P›`bv / mv_x wQj hãbv 
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 H †h †eovi cv‡k / g‡i c‡o Av‡Q
 (GK GK Rb ZvovZvwo)
1g Rbt Avgvi ¯^vgx eveyB 
2q Rbt Avgvi fvB Po–B
3q Rbt  Avgvi KvwK wd‡O 
4_© Rbt Avgvi wcwm NyNy
5g Rbt-  Avgvi w`w` UzbUzwb 
†Kvivmt  gviv †M‡Q GLywb|
wkqvjt û°v ûqv ûqv| cvqiv †L‡q gviv †M‡Q Avgvi †evb wiqv|
eb weovjt  gvc gvc fzk †kvb RMr evwm cvLx †L‡q gviv †M‡Q eb weovj ivwb cywl|
†Kvivmt  (Kvu`‡e) Av-nv-nv-nv- 
cÖRvcwZ + †gŠgvwQ gvt  Pzc K‡iv mevB 
†Kvivmt (Pzc Ki‡e)
cÖRvcwZ gvt
 Avgiv †KB Avi Kvu`‡ev bv|
†gŠgvwQ gvt  wKš‘ gvbyl‡K ¶gv Kie bv|
†Kvivmt wK K‡i gvby‡li kvw¯— †`‡ev?
cÖRvcwZ gvt kvw¯— †`‡eb cÖK…wZ gv| Avgiv ïay Awfkvc †`‡ev| †n †jvfx gvby‡li `j| †Zviv KxU 

cZ½ †g‡iwQm Gevi ¸wó gv‡V LvUwe D`q A¯— LvUwe ZeyI fvZ cvwe bv| 
†gŠgvwQ gvt dm‡ji dzj QzuB‡q civM wgjb †ZvivB NUvwe, bB‡j dmj cvwe bv|
†Kvivmt n¨vu †Zviv †Zviv †Zviv  eQi eQi cvwe eb¨v Liv| cÖK…wZi fvimvg¨ KiwQm bó GK 

w`b aŸsm n‡e †Zv‡`iI esk| 
wkqvjt cÖK…wZ gvi Kv‡Q| wePvi wbðqB Av‡Q|
ebweovjt G‡mv mevB ewj gv‡qi PiY awi| 
†Kvivmt  †n cÖK…wZ gv Zzwg wb‡Ri †Pv‡L †`‡Lv Avi Lywb gvby‡li wePvi K‡iv|

(g„Z mevB MvQ dzj D‡V co‡e)

†Kvivmt Lywb gvby‡li wePvi K‡iv|

(ej‡Z ej‡Z †Mvj n‡e)

(Mvb)
iZb KvKv wel w`‡q‡Q
 †e¸b cUj Rwggq 
jv‡Lv jvk c‡o Av‡Q 
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KvKvi Rwgi mxgvbvq
cÖRvcwZ †gŠgvwQ gv 
ej‡Q †Ku‡` †Ku‡` †i 

†Kv_vq †Mwj gvwbK Avgvi
eyKUv dvuKv K‡i †i|
†Ku‡Pv nvu`v Pvlvi `v`v 
Ki‡Z wQj DcKvi 

we‡li †Qvej gvij Lvej 
Ae‡k‡l Kz‡cvKvr 

UzbUzwb †eŠ †e¸b cvZvq
†eu‡a wQj NiLvwb 

giv †cvKv LvIqvi d‡j
cÖvY w`j †mB UzbUzwb|

cvqiv †`v‡qj kvwjK Po–B
mvc †kqvj e¨vO fvB
mevB g‡i c‡o Av‡Q 
ev` †Mj bv eb weovj 
GB NUbv †ivRB N‡U 
me Pvlx‡`i Rwg‡Z 

cÖK…wZ gvi iƒ‡ci QUv
gwjb we‡l we‡l‡Z|
el©vivbx e„wó Avwb

fvwm‡q †`q meLv‡b
gv‡V wel wg‡k †h hvq 
b`x bvjv Lvj we‡j 

gv‡Qi esk n‡”Q aŸsm 
†R‡j †e‡P ˆL †i 

cyKzi Lv‡j Avi †g‡j bv 
wkwO gv¸i ˆK †i| 

iZb KvKv -------mxgvbvq

(Mvb †kl mevB cÖ¯’vb)

পরিসবশ রবষয়ক
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Z…Zxq `„k¨
(Mvb †k‡l GK Ni ˆZix n‡e iZb KvKv Awbgv †Q‡j †g‡q Nygv‡e)

m~Îai 1t AvRI GLv‡b †fvi nq|
m~Îai 2t  wKš‘ †gviM Wv‡K bv, cvLx Wv‡K bv|
m~Îai 3t  cÖK…wZ gvi b~cy‡ii Q‡›` †LvKv LyKziv Rv‡M bv|
m~Îai 4t cÖK…wZ gv cvqbv LvuwU meyR Mqbv|
m~Îai 5t gv awiÎx AvR Afz³ Amy¯’ we‡l we‡l welv³| 
m~Îai 1t  AvR †Zvi i“¶ †ek ï®‹ †Kk| 
m~Îai 2t  Av”Qv ej‡Z cv‡iv, fwel¨‡Zi wkïiv cv ivL‡e wK‡m?
†Kvivmt †Kb? ïayB we‡l we‡l we‡l (ej‡Z ej‡Z cÖ¯’vb)
iZbt  (nvB †Zv‡j D‡V Avj‡gvov fv‡O) †LvKv LywK †i IV †ejv n‡jv| (eªv‡k †có †b‡e `vuZ 

gvR‡e)  wK †i K_v Kv‡b †M‡jv 
†LvKv+LywKt  (cvk wd‡i †kvq) DVwQ m‡e †Zv mvZUv|
AwYgvt (ZvovZvwo D‡V) mvZUv †e‡R †M‡Q? IV IV ZvovZvwo IV cU‡j dzj †VKv‡Z n‡e|
†LvKvt  (D‡V) gv Avgvi AvR cix¶v|
LywKt AvgviI A‡bK cov evwK|
AwYgvt PvjvwK bvwK dzj †VKvwe Z‡e cvš—v cvwe e¨vm|
†LvKvt GB fv‡e Kx nq covïbv?
iZbt  covïbv `iKvi †bB Pz‡jvq hvK PvlUv Avgvi †eu‡P _vK Pv‡l LiPv †M‡Q †e‡o LvUzbx 

†M‡Q †e‡o jvf hv nq? †Kvb iK‡g w`b hvq| dmj bv n‡j giwe Abvnv‡i
†LvKv+LywKt  AZ K_v eywSbv / dzj †Qvuqv‡Z cvi‡ev bv|  
iZbt  Z‡e †i †Qvuov Qzuwo / Kv‡Ri †ejvq dvuwKevR | 
 ïay K_vi dzjSzwi / Avi Kiwe evnv`ywi (gvi‡Z _v‡K)
 G¨vu G¨vu n¨vu | Avi Kiwe ZK©evRx | 
†eŠt  (Qz‡U G‡m) GwK KiQ Mv ? 
†LvKv+LywKt  Avn Avn Av (wd«R ) 

[wd«R fvO‡e] 

(Mvb)
cÖRvcwZ †gŠgvwQ Avi cZ½ hviv

dz‡j dz‡j gay Lvq Avi wgjb NUvq Zviv

পরিসবশ রবষয়ক
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Ggb my›`i cwi‡ek bó n‡q hvq
we‡l we‡l Pvwiw`K we‡l welgq

(cÖ¯’vb)

PZz_© `„k¨
(Rwg ˆZwi n‡e n‡e, gvB‡g iZb I Zvi †eŠ AwYgv mewR Zzj‡e Szwo‡Z  Xvj‡e q

iZbt  SzwoUv a‡i `vI, f¨v‡b †i‡L Avwm| 
AwYgvt  n¨vu †Mv AvR meRx †e‡P Avgvi Kv‡bi `yj †RvovUv Qvwo‡q G‡b †`‡e ? 
iZbt  (‡K‡k) `y‡ji K_v GLbB ej‡Qv wK K‡i Awbgv ?   
AwYgvt  (‡i‡M) eje bv Avgvi evevi †`Iqv †kl ¯§„wZ| (‡Ku‡`) evev †Zv Rwg wewµ K‡i me 

w`‡q wQj, †k‡l GB `yj †RvovUvI! G‡KB e‡j Kcvj evev †Mv †`‡L hvI| 
iZbt  Avnvt Kvu`‡Qv †Kb ? Avwg wK †Póv KiwQ bv ? Gw`K w`‡q Avm‡Q, Avi Iw`K w`‡q 

†kl, D‡ë avi †`bv| (‡K‡k) Avgvi kixiUvI ----------- (Kv‡k)|
AwYgvt  KvwkUv Avevi †e‡o‡Q| Zv k¨vg Wv³v‡ii Kv‡Q †M‡jB †Zv cvi| 
iZbt  k¨vg KvKvi Kv‡Q hvIqvi gyL Av‡Q ? KZ UvKv evwK c‡o †M‡Q Zzwg †Zv Rv‡bv| 
AwYgvt  ZeyI GKevi hvI| 
iZbt  †M‡j ev wK, Rvwb †Zv †mB GKMv`v Ilya †`‡e, GB cix¶v †mB cix¶v| KZ Avi 

cix¶v Ki‡ev|   
AwYgvt  Zzwg wel †¯cÖ Kiv eÜ K‡iv| KvKv evi evi K‡i evib K‡i‡Q, Zzwg ï‡b‡Qv †m K_v? 
iZbt  eÜ Ki‡j dmj n‡e bv | dmj bv n‡j ------ DV‡e| 
AwYgvt  e¨v‡gv †Zvgvi dzmdz‡m,
 Wv³vi KvKv e‡j‡Q| 
 Ibvi K_vI †Zv ïb‡e bv, Gw`‡K †`bv †`bv †`bv 
 †Kv_vq †bB †`bv, gyw`Lvbv, Wv³vi Lvbv,
 mvi we‡li †`vKvb 
 †mjy‡bi UvKv bv w`‡j KvU‡e †Zvgvi `yKvb
 gnvR‡bi avb `v`b, my‡` wb‡q‡Qv UvKv| 
 g‡bvnvwi G‡j c‡i, `vI †h Mv XvKv|
 Kvco †`vKvb wewoi †`vKvb, AviI †h KZ †`bv 
 Zvi g‡a¨I †ev‡bi we‡q, evwK Av‡Q †mvbv    
iZbt  (Kv‡b nvZ w`‡q) Avnt Avi e‡jv bv hvI| Avgvi gv_v LvI|  
AwYgvt  N‡i †bB hvi ab| Zvi Avevi KZ gvb|| (cÖ¯’vb)
iZbt  (cÖPzi Kv‡k) nvq fMevb, w`bKvj wK n‡jv ? 
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(A‡bK R‡bi cÖ‡ek)

Kv‡jvt  Avwg Gjvg Kv‡jv 
iZbt  †K Kv‡jv ? (gvSLv‡b)
Kv‡jvt  (Ny‡i Ny‡i) hvi †`vKv‡b avi †L‡qQ fvj fvj gvj| 
 dmj D_‡j †kva †`‡ev e‡j‡Qv wPiKvj| 
 g‡b †bB Pvu`y ? Avwg gyw`Lvbvi `v`y |  
iZbt  GKUz meyi Ki|
k¨vgt  Avwg k¨vg Wv³vi| 
1gt  Avwg †mjyb|
2qt  Avwg gnvRb| 
3qt  Avwg my`‡Lvi|   
4_©t  Avgvi Kj mviv eQi †Zvi Rwg‡Z av‡i w`‡jv Rj|
 GLb UvKv †Kv_vq ej ?  
iZbt  `qv K‡i GKUz mgq `vI| (nvZ †Rvo K‡i) 
jLvt  Avwg jLv Pvlxi mLv mv‡ii †`vKvb`vi| mviv eQi avi evwK‡Z wb‡q‡Qv wel mvi| 
 Kvj wQj nvj LvZv mevB w`j wKQz wKQz UvKv| Zzwg e¨vUv d°v| G¶zwb †` UvKv bB‡j 

†bB †Zvi i¶v (gvi‡Z hv‡e) 
iZbt  (nvZ †Rvo K‡i)GKUz mgq `vI| wek¦vm K‡iv †gv‡i| 
†Kvivmt  wek¦vm Ki‡ev †Zv‡i| e¨vUv avàvevR e‡U 
 Mi nvUev‡i dmj Zz‡j †ewPm Ab¨ nv‡U 
iZbt  jvf †bB Avi Pv‡l| 
†Kvivmt  Zv‡Z Avgv‡`i wK hvq Av‡m ?  
1gt  Avgvi UvKv PvB 
2qt  Avgvi UvKv PvB
3qt  Avgvi UvKv PvB
4_©t  Avgvi UvKv PvB 
jLvt  Avgvi UvKv AvRB PvB| wb‡q †Mjvg †Zvi f¨vb fwZ© cUj †e¸b| UvKv w`we f¨vb 
 wbwe, bB‡j †Zvi es‡k R¡vjv‡ev| 
iZbt  jLv †kvb, jLv wb‡q hvm bv| 
†Kvivmt  nv nv nv (cÖ¯’vb)
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†bc‡_¨  Mvb 
jv‡fi †jv‡f mij Pvlx 

cv w`‡jv †mB dvu‡`
†`bvi R¡vjvq R¡‡j  

iZbt   (Kvu`‡e) Avnt gv emyÜiv Zzwg `yfvM (dvuKv) nI, Avwg †Zvgvi ey‡K gyL jyKvB, GZ 
†`bv , Avi Acgvb mn¨ Ki‡Z cviwQ bv| msmv‡i byb Avb‡Z cvš—v dzivq, w`‡b kªg 
†e‡o‡Q, iv‡Zi Nyg P‡j †M‡Q| n¨vu wel (Qz‡U G‡m we‡li †KŠUv Lyj‡e) wel ZzB 
Avgv‡K wPi w`‡bi g‡Zv Nyg cvwo‡q w`m& (Lv‡e) Avn Avn gv awiÎx †Zvgvi †Kv‡j 
Avwg hvw”Q, my‡L wb`ªv Av Av Av

†LvKv+LywKt  evev (g„Z †`‡ni Dci co‡e)

(mevB Avm‡Z Avm‡Z XzK‡e ev”Pv¸‡jv‡K Zzj‡e, g„Z †`n †b‡e Pj‡e|) 

(†bc‡_¨ Mvb)

GB AvKvk GB evZvm 
MvQ b`x GB gvwU

we‡l we‡l wewl‡q Av‡Q
(‡Kvb Lv‡bI †bB LvuwU) (2)

Avgiv mevB g„Z †`n 
K¼vjUv wb‡q 

ayu‡K ayu‡K P‡jwQ AvR 
(Kei wPZvi  cv‡b -) ej‡Z ej‡Z cÖ¯’vb

cÂg `„k¨

m~Îai 1gt  K_vq e‡j avi Ki‡j ïa‡Z nq/ Avi cvc Ki‡j fzM‡Z nq|
m~Îai 2qt  †`bvi N‡i cvIbv|
m~Îai 3qt  †hgb Kg© †Zgb dj|
4_©t  Avkvq g‡i Pvlv|
†Kvivmt  cÖvK…wZK fvimvg¨ bó K‡i, gvbyl ZzwgI evuP‡e bv|
             Avgiv I‡`i kvw¯— PvB, kvw¯— `vI cÖK…wZ gv| 
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Mvb
(cÖv_©bv)

cÖK…wZi fvimvg¨ bó K‡i
gvbyl bv †hb evu‡P

AKvi‡b gvi‡Q †cvbv gvQ
evuP‡j mevB wg‡j evuP

gvbyl KZ †evKv
Zzwg `vI †Mv †gv‡`i †`Lv|

†Kvivmt  (i“¶ †Kk, Avjy _vjy a~mi †ek Uj‡Z Uj‡Z cÖK…wZ gv) †Zvgvi AvR GB `kv?
cÖK…wZ gvt  wkw½, gv¸i, cyuwU 
               †Zv‡`iI w`‡q‡Q QzwU 
               Kvuw`m †Kb fvB 
               cÖK…wZ cy‡o QvB
               gv hw` bv i‡e
               Qvu n‡q‡Q K‡e ?
               meyi K‡iv mevB 
              gvbyl wb‡RI n‡e RevB| (c‡o hv‡e)
†Kvivmt  (Qz‡U wM‡q) Kx n‡q‡Q gv‡Mv aie nvZ `ywU ? 
cÖK…wZ gvt  bv‡i fvB cyuwU| R¡j‡Q mviv MvwU| we‡l we‡l †kl bxj n‡jv †gvi †ek| Avgvi `y‡aI 

wel Rvwbm KvuKov KvwQg Bwjk ? Avwg n‡Z P‡jwQ eÜ¨v, ïbwj iRbx MÜv?
†Kvivmt  Zzwg †Kv_vq hv‡”Qv gv ?
cÖK…wZ gvt  imvZ‡j Zwj‡q hvw”Q, Avwg †`L‡Z cvw”Q GwK? (Pg‡K)
†Kvivmt  wK †`L‡Qv e‡jv ?
cÖK…wZ gvt  gvby‡li Kei †Lvuov, wPZv R¡vjv cÖvq †kl nj|  (wd«R)
†Kvivmt  cÖK…wZ aŸsm †nvK| gvby‡li evo‡Q †jvf||

Mvb
cÖK…wZ gv‡qiB e‡¶

gi‡Yi hZ wel Xvj‡Qv
AeyS gvby‡li †`‡Lv KxwZ©  
wb‡R‡`i Kei †Zv Lyuo‡Qv

cÖK…wZ gv‡qiB e‡¶
gy‡Q †M‡Q cvLx‡`i KzÄb
†_‡g †M‡Q †fvgivi ¸Äb

পরিসবশ রবষয়ক



122 এস�ো আমরো নোটক করর

†gŠgvwQ †gŠPvK evu‡a bv
e¨vO fvqv Avi Mjv mv‡a bv

gvbyl †Zvgiv GB fz‡ji
gvïj ¸wb‡q‡Q mviv wek¦

ˆRe mvi †`kx exR ev` w`‡q
wb‡R‡`i--------

mgq †Zv GZUzKz †bB Avi
†RvU evu‡av cÖK…wZ evuPvevi
fwel¨‡Zi wkï‡`i ivL‡Z
PvB †gviv bexb‡K fzj‡Z

- mgvß -
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†ejv †k‡li Mvb
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(ev`j miKv‡ii †fvgv bvU‡Ki Kvwnbx Aej¤^‡b)
[Òabav‡b¨ cy‡®cfivÓ GB Mvb Ki‡Z Ki‡Z wcivwgW nq| ]

m~Îait ‡K †Zvgiv?
†Kvivmt  Avgiv gvbyl|
m~Îait  wK ej‡Z PvI †Zvgiv?
†Kvivmt  A‡bK------A‡bK K_v| 
 m~Îait wK K_v?
†Kvivmt  †h, K_v Av‡M ejv nqwb|
 m~Îait  ej †m K_v? 
†Kvivmt  (wcivwgW fvO‡Z fvO‡Z) gv‡Qi i³ VvÛv-----gvby‡li i³I VvÛv (G¨vixb¨vi Pviav‡i 

nvuUz gy‡o emj)|
GKt bv, gvby‡li i³ Mig (D‡V ejj msjvc)| 
`yBt  Av‡M wQj| GLb VvÛv| weeZ©b| WviDB‡bi w_Iix| i³ VvÛv bv n‡q †M‡j gvbyl 

wUKZ bv| 
wZbt  Z‡e Kx KiZ?
Pvit  g‡i †h‡Zv, jyß n‡q †h‡Zv| WvB‡bvmiv‡mi g‡Zv|
cvuPt  WvB‡bvmiv‡mi i³ VvÛv wQj, bv Mig?
Qqt  Rvwb bv| 
GKt WvB‡bvmivm †Zv mixm„c wQj? mixm„‡ci i³ †Zv VvÛv?
`yBt n‡Z cv‡i| 
wZbt Z‡e WvB‡bvmivm wUK‡jv bv †Kb? 
†Kvivmt  Rvwb bv--------Rvwb bv-------(mevB ¯’vb cwieZ©b K‡i)|
Pvit Avgvi evwo‡Z Av‡Q ¯¿x, `ywU †Q‡j GKwU †g‡q, gv, `yB fvB, GKwU †QvU †evb, †gR 

fvB, we-Gm-wm cvm, PvKwi †bB----`yU wUDkvwb K‡i †Kvb iK‡g P‡j| gv ---Avagiv 
n‡q g„Z¨yi w`b ¸b‡Q----|

wZbt (wPrKvi K‡i) Pzc K‡iv-------|
†Kvivmt  nvt nvt (AÆnvm¨)|
GKt BwÛqv-----Av-----Av-----Av|
`yBt fviZel©----A------A-----A|
wZbt g‡n‡Äv`‡iv A‡hva¨v cvUwjcyÎ|
Pvit bMi gnvbMi----------|
 `yB+Pvi+cvuP+Qqt- KjKvËv|
 [GKRb Awf‡bZv mvK©v‡mi wis gvóv‡ii g‡Zv PveyK AvQov‡”Q| `yB+Pvi+cvuP+Qq 

mvK©v‡mi †Nvovi g‡Zv PµvKv‡i QzU‡Q--------ÒPviÓ †hb av°v †L‡q †ewi‡q †M‡Q 
P‡µi evB‡i|]
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wZbt †Rb, wd‡qU, Uq‡Uv, wgrmywewm------gv‡m©wWR|
Pvit   AvB-‡dvb-----3------G‡mv †Mj Avi fq †bB| 
cvuPt  †g‡Uªv †ij-------Dovjপুল-----kwcs gj--------| 
Qqt (wPrKvi K‡i) Pzc K‡iv--------
 (mevB gv_v wbPz K‡i bxie n‡jv)| 
GKt  fviZe‡l©i evi Avbv †jvK wKš‘ bM‡i _v‡K bv, _v‡K MÖv‡g|
wZbt  Zv‡Z wK Av‡m hvq?  
GKt  MÖvg 
 [`yB------Pvi-------cvuP-------Qq PµvKv‡i Nyi‡Q|]
Pvit  পল্লরীMÖvg   ------পল্লরীkªx-------পল্লরীmgvR|  
cvuPt  †iwWI i cj xg½j Avmi|  
 `yB---Pvi---cvuP---Qqt- (Mvb) MÖvg Qvov H ivOvgvwUi c_ , Avgvi gb fzjvq †i-----|
wZbt  Kx MÖvg--MÖvg Ki‡Qv?  MÖvg †Mj wK _vKj wK Av‡m hvq? dwKi‡`i wK ivRv nevi kL 

hvq bv|
Pvit  hvq----wKš‘----fvjevmv----m¤cK©----mnvbyf‚wZ| 
GKt  wQj!  g‡i †M‡Q----G¸‡jvi †Kvb g~j¨ †bB----UvKv----UvKvB GLb me----UvKv Qvov
†Kvivmt  c„w_ex APj-----  
`yBt gvby‡li i³ †Kgb VvÛv n‡q †M‡Q----
 [mevB---Av---Av---myi a‡i]
 (mevB--wewfbœ RvqMvq nvuUz gy‡o e‡m----cvuP nVvr jvwd‡q DV‡jv-----)
cvuPt  wg_¨v K_v----fviZe‡l©i gvby‡li i³ Mig n‡q I‡V, hLb i³ †jvjyc cvwK¯—vb fviZ 

AvµgY K‡i|
`yBt  hLb mvgªvR¨†jvfx Pxb fviZ AvµgY K‡i|
wZbt  hLb fviZxq wUg wµ‡KU †Ljvq †n‡i hvq|
Pvit hLb †Uªb †jU K‡i-----
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cvuPt  gvby‡li i³ Mig n‡q I‡V---- 
`yBt  Avwg †`‡LwQ|
wZbt Kx †`‡L‡Qv?
`yBt †fvi‡ejv mgy`ª †_‡K D‡V Avmv iwOb m~h©|
Pvit Avi Kx †`‡L‡Qv?
`yBt mKvj‡ejv KvÂbR•Nvi iƒcvjx †iv‡`i wSwjK|  
cvuPt Avi Kx †`‡L‡Qv?
`yBt MÖx‡®§i `ycy‡i kvje‡bi Wvjcvjvq wkniরণি név|  
wZbt Avi Kx †`‡L‡Qv? 
`yBt Pvu‡`i Av‡jvq wZ¯—vi D”Q¡vm-----wZ¯—v cv‡ii Mvb। 

(GKUv fvIqvBqvi myi------ÒI---‡gvi wZ¯—v ‡iÓ)
[kixi w`‡q †bŠKv evbv‡bv nq| Mv‡bi mv‡_ ev‡R|]

`yBt পূরণ্নমোি Av‡jvq w`Mš—‡Qvuqv †Lvjv gv‡Vi GK রকোণোয়(hš¿ণো) we‡q evwoi Gu‡Uv cvZv 
 Lywi--‡Mjvm wfরেরি Avi KzKz‡ii SMov|   
GKt I SMov Wzwe‡q `vI iwek¼‡ii †mZv‡ii SsKv‡i PUzj wn›`x Mv‡bi †eªKWv‡Ý|
 [mevB GKUv wn›`xMv‡bi my‡i †eªKWvÝ Ki‡Q---‡k‡l gvZv‡ji g‡Zv mevB GK 

RvqMvq G‡m wcivwgW K‡i|] 

`yBt Pvwiw`‡K ïay †fvM-----G Rxeb †fvM K‡i hvI-----‡PvL †gj‡jB †`L‡Z cv‡e| 
Rxe‡bi †`Iqv‡j A‡bK ZvK, A‡bK Kzjw½, _‡i _‡i mvRvb n‡iKiKg g‡bvnvwi 
wPR| †`‡L bvI wP‡b bvI, †e‡Q bvI---- 

 (K‡qKRb bxj, meyR---nj‡`---jvj wd‡Z wb‡q Nyi‡Q---K‡qKRb `vI `vI----
`vI---- GwM‡q hv‡”Q wd‡Zi Kv‡Q wKš‘ bvMvj cv‡”Q bv-----)

`yBt G me Avgvi----
wZbt nvZ cvw”Q bv †h----
GKt †Póv Ki---Lyu‡R P‡jv, nvZ‡o P‡jv| †`Iqvj †f‡½ P‡jv|
wZbt H Zv‡K, H Kzjw½‡Z, fvjevmv Av‡Q! 
GKt (M¤¢xi n‡q) Zv‡K †bB| Kzjw½‡Z †bB|
wZbt Z‡e †Kv_vq Av‡Q?
GKt Ak¦ত্থ Mv‡Qi Pviv| ïK‡bv †`Iqv‡j wkKo ¸u‡R dvUj Avb‡Q| fv‡jvevmvq wek¦vm 

†Kv‡iv bv| 
wZbt Z‡e wK‡m wek¦vm Ki‡ev?  
GKt wRwb‡m| Avi wRwbm-----e¯‘‡Z--------
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wZbt  ïay wRwbm-----ïay e¯‘-----
GKt fMev‡bI wek¦vm Ki‡Z cv‡iv| †h fMevb wRwbm cvB‡q †`q| †h fMevb Awek¦vmx‡`i 

wRwbm †K‡o †bq|
wZbt GB Rv‡bv - Avwg GKUv †g‡q‡K fvj‡e‡m wQjvg-
 [mevB nvwm‡Z †d‡U co‡jv] 
Pvit †fvgv†`i fvjevm‡Z †bB ----------(wPrKvi K‡i)|
 [Av-----Av-----Av-----]     
mevBt  †fvgv †K? Zzwg †`‡L‡Qv?
GKt †fvgv‡K Avwg †`wLwb| wKš‘ †fvgv Av‡Q| Avwg Rvwb †fvgv Av‡Q| Avi Rvwb-‡fvgv bv 

evuP‡j, Avwg evuwP bv----Avgiv evuwP bv----‡KD evu‡P bv|

[G¨vixb¨vq GK av‡i K‡qK Rb mvwi w`j, †hb †`Šo cÖwZ‡hvwMZv ïi“ n‡e|]

`yBt  †fvgv †bB, Avwg AvwQ|
 [‡`Šo Avi¤¢ হল| cÖ‡Z¨‡K Ab¨‡K †V‡j †d‡j G‡Mv‡Z †Póv Ki‡Q|] 
wZbt bv, Avwg-   
Pvit bv, Zzwg bv, AvwgB
cvuPt  GB bv, Avwg---Avwg
Qqt  bv, bv, Avwg---Avwg 
GKt (I‡`i K_vi Dc‡i K‡qKRb nvuUzgy‡o emj Zvi Ici GKRb D‡V) 
 Avwg--Avwg--Avwg 
 Avi GKUz Avivg| Avi GKUz ¯^v”Q›` I Avi GKUz wejvm| 
 (wcV †_‡K †b‡g) †fvgv Zzwg---Avwg 
 Giv mevB wg‡j  কসব ‘Avgiv’ হসবো ej‡Z cv‡iv?  
`yBt Avwg GKUv †QvU Lv‡Uv KvR Kwi---Avgvi gvB‡b 2 nvRvi UvKv| Bswjk wgwWqvg ¯‹z‡j 

cov _vK‡j, BswjkUv Si Si K‡i ej‡Z cviZvg, Avgvi gvB‡b হসতো 20 nvRvi  
UvKv|  

GKt †Kb?
`yBt †Kb Kx? fv‡jv BsivwR ej‡Z cvi‡j GLv‡b c‡o _vwK? eûRvwZK †Kv¤cvwbi eo 

mv‡n‡ei wc-G n‡q †hZvg K‡e| 
Pvit wVK e‡jQ---Avgvi †Q‡j‡K Bswjk wgwWqvg ¯‹z‡j cov‡ev| Zvici cov‡ev AvB AvB 

wU-‡Z LoMcy‡i| [Ab¨ R‡biv GK GK K‡i jvwd‡q D‡V e‡j...|] 
wZbt Kvbcyi|
Pvit w`wj , †PbœvB...  
GKt n¨vu--n¨vu--covI---covI
`yBt NwU evwU †e‡P cov‡ev|
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wZbt n¨vu--n¨vu--NwU evwU †e‡Pv| 
Pvit †Zvgvi †`kI Zv‡K cov‡Z NwU evwU †eP‡e|
cvuPt bv  n‡j n‡iKiKg †PvL avuav‡bv kwcs gj †_‡K wRwbm wKb‡e †Kgb K‡i? †Zvgvi 

†fvgv †h Kó cv‡e| 
Qqt nvRvi nvRvi NwU evwU LiP n‡e, †Zvgvi †Q‡j‡K gvbyl Ki‡Z| 
cvuPt gvbyl n‡q †Q‡j m‡MŠi‡e P‡j hv‡e Av‡gwiKv| 
`yBt Zzwg Av‡gwiKv cÖevmx cy‡Îi Rb¨ cvÎx †P‡q cwÎKvq weÁvcb †`‡e|
cvuPt BwZg‡a¨ †Zvgvi †Q‡j bxj †PvL, †mvbvjx Pzj Av‡gwiKvb †g‡q we‡q Ki‡e|
`yBt  hw` K‡i †g‡b †b‡ev| †Q‡j †Zv gvbyl হল| 
wZbt wKš‘ gv, Zzwg †h wf‡¶ Ki‡e----ZeyI gvbyl n‡jv? 

[mevB D‡V `vuwo‡q gvP© Ki‡Z Avi¤¢ K‡i]

gvbyl---gvbyl---gvbyl---Wjvi---Wjvi---Wjvi---

`yBt  †n Ck¦i Wjvi `vI---
GKt  (mv‡nex D”Pvi‡Y) Wjvi jBqv Kx Kiwe? 
`yBt  Avgvi kni কসল্লোরলনরী wZ‡jvËgv n‡e| 

[mevB Zv‡j Zv‡j bvP‡Z jvM‡jv---কসল্লোরলনরী wZ‡jvËgv n‡e GB msjvc  ej‡Z ej‡Z|] 

GKt  Avi Avgvi Wjvi †kva w`‡e †K?  
`yBt Zzwg †`‡e cÖf‚| Zzwg আিও avi †`‡e, Av‡iv �ুে †b‡e| h‡Zv †`‡e Z‡Zv  �ুে| kZKiv 

lvU| 
wZbt  mËi| 
Pvit Avwk|
cvuPt beŸB|
`yBt †n, Ck¦i, Avgv‡K Wjvi `vI|
 wZb+Pvi+cvuP+Qqt- GK‡kv|
GKt Zvi gv‡b Zzwg GLb †`Dwjqv?
`yBt evjvBlvU| †`D‡j n‡e †`k, Avwg †Kb n‡Z hv‡ev? Avgvi UvKv Av‡Q myBRvij¨v‡Ûi 

e¨v‡¼|  
GKt †Zvgv‡K †h †`‡ki †jvK †`k‡`ªvnx ej‡e? 
`yBt †Kvb kvjv e‡j? Avwg †`k‡cÖwgK----Avwg AvwQ----Avwg _vK‡ev|
GKt Kx K‡i?
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`yBt  gvB‡µv‡dvb| Le‡ii KvMR| †iwWI| †Uwjwfkb| m‡e©vcwi gvby‡li ÒAvwg‡ZÓ| 

`yB-wZb-Pvi-cvuP-Qqt- Avwg| Avwg| Avwg| [Zv‡j, Zv‡j, bvP]

`yBt  cÖ‡Z¨K Avwgi  †Pv‡Li mvg‡b Avjv`v K‡i †g‡j †`e-myBRvij¨v‡Ûi e¨v‡¼i iv¯—v|
wZbt  KUv Avwg myBRvij¨v‡Û †cŠuQv‡e? 
`yBt  `y‡Uv, GKUv - wKš‘ Zv‡Z Kx? Gi bvg D”PvKv•¶v| Gi bvg gvbyl nIqv(‡nu‡K) †n 

fviZe‡l©i gnvb gvbeMY, †Zvgiv kvwš—c~Y©fv‡e my‡Li c‡_ GwM‡q P‡jv| AvR‡Ki 
AvUv †Mvjv AvMvgxKvj gvs‡mi †Kvg©v n‡e|

Pvit  wKš‘ ¸i“, Avgv‡`i gvBwi AvUv †Mvjv nRg nq bv| 
`yBt  †Zvgiv KvU‡jU cv‡e| wKš‘ †`L - gvbeiv †hb kvwš—i c‡_ _v‡K| 
Pvit †m, Avi ej‡Z n‡e bv, ¸i“|  
 (mevB †fov n‡q hvq, GKRb Zvwo‡q wb‡q hvq)
Qqt I †fovi cvj †Zvgvi †cQ‡b Zvwo‡q wb‡q †h‡Z AvgivB evwK AvwQ| 
cvuPt evey|
GKt (Pg‡K wd‡i) †K?
Pvi-Qqt  (f‡q Pg‡K) G fvB, †K? †K? 
cvuPt Avwg †fvgv|
GKt †K †fvgv? Kx †fvgv?
Pvi+Qqt (‡Qviv; wc¯—j evwM‡q) G fvB---Lei`vi kvjv 
 (cvu‡Pi w`K)
Pvi+Qqt  fvZ Pvm---- Lei`vi kvjv ----fvZ bv †P‡q wUwf Pv, wd«R Pv---- †mj‡dvb Pv----fvZ 

PvB‡j i³M½v eB‡q †`‡ev----|
cvuPt  i³?
`yBt gv‡Qi i³
wZbt gvby‡li i³
mevBt VvÛv---Av---Av---VvÛv---Av---Av---
 
[`yB-Pvi-cvuP-Qq ci¯c‡ii Kvu‡a nvZ †i‡L e„ËvKv‡i Nyi‡Q, †hb c„w_ex GK Ab¨ w`‡K nvuUz †M‡o e‡m 

Av‡Q| wZb ï‡q wQj, nVvr jvwd‡q DV‡jv|]

wZbt   gvby‡li i³ hw` VvÛv nq, Z‡e gvbyl fvjev‡m Kx K‡i? e‡jv? Reve `vI| fvjev‡m 
bv gvbyl? fvjevmv wK g‡i †M‡Q? †Zvমিো fvjevmv‡K †g‡i †dj‡Z PvI? cvi‡e †g‡i 
†dj‡Z? cvi‡e? GK ax‡i ax‡i weKjv½ GKUv gvby‡l cwiYZ n‡q‡Q|] cvi‡e bv| Zvi 
Av‡M c„w_ex g‡i hv‡e| 
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`yB-Pvi-cvuP-Qqt GB c„w_ex|

wZbt  n¨vu n¨vu, Zvi Av‡M c„w_ex|

[GK Kv‡Q GwM‡q G‡m‡Q, wZb fxlY Pg‡K DV‡jv|]

 GKx! Zzwg †K?
GKt  Avwg wek jv‡Li GKRb| 
wZbt Kx wek jvL? †Kvb wek jvL?
GKt Dwbk‡kv evlwÆ ch©š— †h KwU AvণweK †evgvi cix¶v n‡q‡Q GB c„w_ex‡Z-
`yB-Pvi-cvuP-Qqt GB c„w_ex|  
GKt Zvi †ZRw¯ŒqZvi d‡j wek j¶ weKjv½ wkï R‡b¥‡Q| Avwg Zv‡`i cÖ_g `dvi 

GKRb| 

`yB-Pvi-Qqt-Avb›` msev`----Avb›` msev`| 

cvuPt  18B †g 1974|
Qqt fviZel© cigvYy-kw³ai হল|  
`yB-Pvi-Qqt Avb›` msev`----Avb›` msev`|
cvuPt we‡k¦i `iev‡i Qq b¤^i (Avevi mevB c„w_ex n‡q Nyi‡Q|) 
GKt Avwg kvwš—‡Z R‡b¥wQ----Avgiv mevB kvš—fv‡e Rb¥vw”Q|
GKt kvwš—---kvwš—----Avgiv mevB kvš—|
kvwš—c~Y© Rb¥| kvwš—c~Y© g„Z¨yI| gvSLv‡b-kvš— weKjv½ Rxeb|
`yBt  hZ †evgv AvR ch©š— R‡b¥‡Q c„w_ex‡Z, Zv w`‡q GB c„w_exUv‡K aŸsm Kiv hvq-Pvi‡kv 

evi|
mevBt Pvi‡kv evi|
GKt wKš‘ `iকোি n‡e bv| GKeviB h‡_ó| 

`yB-Pvi-cvuP-Qqt- GB c„w_ex---GKUvB c„w_ex|

wZbt  Avwg wek¦vm Kwi bv|
GKt wek¦vm K‡iv bv?
wZbt bv, Kwi bv|
GKt  Zzwg Z‡e Kx wek¦vm K‡iv? kvwš—c~Y© e¨envi?
wZbt  n¨vu Kwi|
GKt  †evgvB dvUvI Avi kvwš—c~Y© e¨envi K‡iv| f¯§ve‡kl _vK‡eB| A¨vUwgK I‡q÷| 
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wZbt  †m me bó K‡i †djv n‡e|
GKt Kx K‡i? mx‡mi ev‡· f‡i by‡bi Lwb‡Z ¸u‡R †i‡L? ZvB ivLv nq| wKš‘ KUv by‡bi 

Lwb Av‡Q GB c„w_ex‡Z? †ZRw¯ŒqZv bó n‡Z me‡P‡q Kg mgq jvM‡e-Pvi‡kv eQi| 
me‡P‡q †ewk mgq KZ jvM‡Z cv‡i Rv‡bv?   

wZbt K‡Zv? 
GKt PweŸk nvRvi eQi| 
wZbt  PweŸk nvRvi eQi|
            ev‡iv eQ‡i GK hyM ai‡j `ynvRvi hyM| c„w_exi AvণweK Awfhvb-hyM hyM a‡i 

[Iiv, c„w_ex †Q‡o  †ei‡jv, †hb gvP© Ki‡Q|]

`yBt hyM-hyM-hyM|
Pvit  `k hyM
cvuPt  wek hyM
Qqt  GK‡kv hyM|
`yBt   `y‡kv hyM|
Pvit  nvRvi hyM|
cvuPt `y-nvRvi hyM|
Qqt  nvRvi---nvRvi---hyM|

`yB-Pvi-cvuP-Qqt-  nvRvi---nvRvi---hyM|

wZbt  (wPrKvi K‡i) Pzc K‡iv--I--I| 
 [Iiv Òc„w_exÓ হল Avevi| GKgyn~Z© bxieZv| ÒGKÓ I‡`i Kv‡Q †M‡jv|]  
GKt Avgvi ürwcÊUv ïwK‡q Pvgov n‡q †M‡Q| GK †dvuUv Rj †`‡e wfwR‡q †b‡ev?
`yBt gvি K‡iv, Av‡M hvI| 
GKt  Av‡M| Av‡M| Avi Av‡M| `k wek GK‡kv `y‡kv nvRvi `ynvRvi hyM Av‡M wek †_‡K 

wÎk j¶| চরল্লশ j¶| Pvi †KvwU| Pvi †KvwU| GK †dvuUv Rj †`‡e evev! 
Pvit  gvি K‡iv, Av‡M hvI|   
GKt Av‡iv Av‡M? Pvi‡kv †KvwU? c„w_exi RbmsL¨v?  Pvi‡kv †KvwU n‡jB gvbyl LZg| hy× 

jvM‡e bv ïay cÖ¯‘wZ| ïay cix¶v| ïay kvwš—c~Y© e¨envi|

[wZb GwM‡q G‡m †hb wf¶v w`‡jv nv‡Z|]    

wZbt  GB bvI! hvI! 
GKt fMevb †Zvgvi fv‡jv Ki‡e evev| †Zvgvi †Q‡j Av¯— Rb¥v‡e|  
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wZbt w`‡qwQ †Zv| Avevi †Kb ev‡R eK‡Qv?
GKt  GK †dvuUv Rj †P‡qwQ evev, Av‡R ev‡R ewKwb| Avgvi ürwcÊUv ïwK‡q Ry‡Zvi 

myKZjv n‡q †M‡Q|

[Iiv Òc„w_ex Ó †f‡O jvwd‡q co‡Q G‡K G‡K]

`yBt mveavb| mveavb| †h †Kv‡bv gyn~‡Z© †`k Avµvš— n‡Z cv‡i, cÖ¯‘Z †_‡Kv|  
Pvit h‡Zv e‡ov kÎ“B †nvK, Zv‡K i“Levi kw³ Avgiv ivwL|
Qqt Avgv‡`i †`kvÍ‡eva| 
`yBt  Avgv‡`i †`k‡cÖg| 
cvuPt  (‡nu‡K) I‡Vv Rv‡Mv, c„w_exi h‡Zv Mf©avwiYx| M‡f© M‡f© †U‡b bvI AvণweK 

†ZRw¯ŒqZv| Rb¥ `vI c•¸ weKjv½ AvYweK mš—vb‡`i|  
`yBt  Rb¥vI! nvgv `vI| nvu‡Uv| 
                    I  nvuUz †M‡o nvuU‡Q| IivI †hb weKjv‡½ cwiYZ n‡”Q|]
Pvit nvuwU nvuwU cv cv---   
Qqt  A¨vUg& nvu‡U †`‡L hv--- 
wZbt bv, G n‡e bv| G n‡Z cv‡i bv| G n‡Z †`‡ev bv| 
GKt †K n‡Z †`‡e bv? 
wZbt  gvbyl| gvbylB evwb‡q‡Q, G me; gvbylB eÜ Ki‡e| 
GKt  wK‡mi †Rv‡i! 
wZbt  fv‡jvevmv! gvbyl †Zv AvRI gvbyl‡K fv‡jvev‡m, ZvB bv? e‡jv e‡jv! fv‡jvev‡m bv?  
GKt  n¨vu, ev‡m! GL‡bv ev‡m| 
wZbt Zv n‡j?  
GKt  wKš‘ i³ VvÛv n‡q Avm‡Q gvby‡li| KZ w`b fv‡jvevm‡Z cvi‡e Rvwb bv| 
wZbt †Kvb Dcvq wK †bB Zvn‡j?  †Kvb Dcvq wK †bB? i³ Mig ivLevi? fv‡jvevmv 

wdwi‡q Avbevi? `ywbqvUv‡K fv‡jvevmvq fwi‡q w`‡Z! Zvn‡j †fvgiv fvZ cv‡e|  
GKt  (K¬vš— ¯^‡i) Kx K‡i cv‡e fvZ? †fvgiv fvZ †c‡j Avgv‡`i A‡b‡Ki †h †cvjvI RyU‡e 

bv| AvRe GK Qwe evwb‡qwQ Avgiv| GK UvKvi Qwe, cvuP UvKvi Qwe, `k, wek, 
GK‡kv, cvuP‡kv, nvRvi UvKvi Qwe - ZvB w`‡q †Zvgvi i³ wK‡b wb‡qwQ †fvgv, †Zvgvi 
gy‡Li fvZ †Zvgvi fv‡jvevmvq wnsmvi exR cyu‡Z w`‡qwQ bv bv, Avevi me ¸wj‡q 
hv‡”Q| GB gvwUUv‡K cÖ_‡g, GB c„w_exUv‡K| 

`yB-wZb-Pvi-Qqt GB c„w_ex|

GKt GB c„w_exUv †Zv mK‡ji, ZvB bv †fvgv? GB c„w_exUvi K…cY nvZ †_‡K fvZ Lyu‡o evi 
Ki‡Z †Zv Zzwg iv¯—v evwb‡q‡Qv, †ejPv nv‡Z Qz‡U †MQ R½j †_‡K cvnv‡o|  
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`yBt n¨vu, n¨vu, GB c„w_exi gvwjK †Zv Avgiv mevB, ZvB bv! Avgiv mevB hw` cÖvYc‡Y †L‡U 
me wKQz evbvZvg, hv wb‡q mevB wg‡j fvM K‡i wbZvg, Zvn‡j AvRe QweUv-hvi †Rv‡i 
†fvgv †Zvgvi i³ Avgiv wK‡b LvB, Avi hvi Afv‡e Zzwg fvZ cvIbv, H AvRe অশ্রীল 
QweUvi cvV R‡b¥i g‡Zv PzwK‡q w`‡q Avwg †evSv‡Z cviwQbv †fvgv, ïay eyS‡Z cviwQ 
†fvgviv D‡V bv `vuov‡j , bv LvU‡j GB ¯^‡cœi eywbqv` ˆZwi n‡Zv bv| 

Pvit  Avgiv Rvwb †fvgv Av‡Q| ZvB Avgv‡`i ¯^cœ Av‡Q| Avmyb, Avgv‡`i g‡bi ¯^cœUv‡K 
fv‡jvevmvq ivwO‡q w`‡q GK my›`i c„w_exi Rb¨ RqMvb MvB| 

(jvj‡bi "wgjb n‡e KZw`‡b" Mvb w`‡q GKUv wcivwgW K‡i bvUK †kl n‡e|)
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cÖ_g েৃশ্য
(বো� চলোি আওয়োজ/শব্দ)

কন্ডোকটিঃ জরীবনপুি রমোড় ( ২বোি ঘণ্োি আওয়োজ) 
কন্ডোকটিঃ আসস্ত রলরড� । (ঘণ্োি শব্দ) 
কন্ডোকটিঃ এই ! চসল - চসল - (বো� চলোি শব্দ)
মোঃ (েূি ররসক কোসছ আ�সব, অসনকটো রেৌসড় আ�োি মসতো) বো�ন্তরী ! বো�ন্তরী ! আরম আ�রছ 

মো । আরম রয রতোসি এরগসয় রনসত এস�রছ । তুই রয অসনক রেন পি বোরড় আ�রছ� । 
বোরড় আয় মো । বো�ন্তরী ! বো�ন্তরী ! কইসি ? আমোি বো�ন্তরী কই ? আমোি রমসয় আমোি 
বো�ন্তরী ! (কোঁেসত রোসক ) ।    

বোবোঃ    বো�ন্তরীি মো । 
মোঃ    কই রগো !  আমোি বো�ন্তরী কই ? বো� ররসক নোসমরন রকন ? ও আ�সছ নো রকন ? (কোন্নো 

রিজো গলোয়)   
বোবোঃ    বো�ন্তরী আি রকোসনো রেন বোরড় রিিসব নো । সতোমোসক রক কসি রবোঝোসবো বসলো ।                                                                
মোঃ    হ্যোঁ রগো, বো�ন্তরীি বোবো ? আমোি বো�রন্ত বোবুি বোরড় েুসবলো রপট িসি িোত েোসচ্ছ রতো ?
বোবোঃ   উফ্; ! মোরোটো এসকেবোসি রগসছ। হোয় িগবোন ! আরম রক কসি রয ওসক রবোঝোসবো । 

আমোসেি বো�ন্তরী বোবুি বোরড় ররসক রকোন অজোনো পসর হোরিসয় রগসছ.... ( কোন্নো), 
বো�ন্তরীিো হোরিসয় রগসল আি রকোন রেন রিসি আস� নো। ওিো রিিসত পোসি নো ...... 
(কোন্নো)   

মোঃ    এরক ! বো�ন্তরীি বোপ, তুরমও কোঁেসছো। বোরড় আয় মো, রিসি আয় - বো�ন্তরী, - বো�ন্তরীসি 
রিসি আয়, তুই রিসি আয় মো.......(কোন্নো)।   

বোবোঃ   (রনসজি রচোে মুসছ, ধিো গলোয়)বো�ন্তরীি মো ! চসলো, ঘসি চসলো । (করুণ রমউরজক চলসব, 
কোন্নোি রিোঁ� রিোঁ� শব্দ)   

wØZxq েৃশ্য
গোনঃ জরীবনপুসিি মোনুসষিো........... 

Z…Zxq েৃশ্য
মরনিোঃ    আহ্ ! আহ্ ! আি পোিরছ নো আ -আ -    
নো�্নঃ    এরক ! �্যোলোইন েুসল রিলসছন রকন ? 
মরনিোঃ    আরম আি পোিরছ নো ,ও রেরে ... এবোি আরম আি বোঁচব নো ।
নো�্নঃ    রছ; ! অমন করো বলসত রনই রবোন

স্বরনি্নি গ্রুপ রবষসয়
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মরনিোঃ    আহ্ .....আহ......আহ্......
আজগিঃ    আ�সবো  ডোক্োি বোবু ?
ডোক্োিঃ   আ�ুন -  
আজগিঃ    ৫ নং রবসডি মরনিো রবগম রকমন আসছ ?
ডোক্োিঃ    িোল নয়, ওনোি প্রচন্ড অপুরটি । ওি শিরীসি িক্ রনই । আরম জোরননো উরন বোচ্োরট প্র�ব 

কিসবন রক কসি ? আপনোিো এেুরন রকছু িসক্ি ব্যবস্থো করুন, আরম রলসে রেরচ্ছ ।  
আজগিঃ    আরম গিরীব মোনুষ, িক্ রকনব রক কসি ? আি রকোনও ব্যবস্থো কিো যোয় নো ? 
ডোক্োিঃ    নো, তো আি এেনই �ম্ব নয় । আসগ ররসক যরে ওনোসক পুরটিকি েোবোি েোওয়োসতন, 

তোহসল ওনোি আজ এই অবস্থোই হসতো নো । 

আজগিঃ    আমিো গিরীব মোনুষ, আসপল,সবেোনো, হিরলসি,কমপ্োন .... রকোরোয় পোব ? 
ডোক্োিঃ    িুল, িুল, আপনোসেি ধোিণোটোই িুল । পুরটিকি েোবোি �ব আসছ আপনোসেি গ্োসমি 

বোগোসন । িোস্তোি ধোসি ।
আজগিঃ    নো । কই ! রনই রতো ।
ডোক্োিঃ    কত রকছুি নোম বলব ! রমোচো, ডুমুি, কুসলেোড়ো, �জসন, কচুশোক, সপয়োিো, রোনকুরন আি      

শু�রন। সগরড়, গুগরল, চুসনোপুরট,েুধ, রডম .... এ�ব রক রনই আপনোি গ্োসম ?
আজগিঃ    হ্যোঁ আসছ রতো ।  
নো�্নঃ    ডোক্োিবোবু, শরীঘ্রী আ�ুন । 
ডোক্োিঃ    চসলো চসলো ! রেরে রেরে .... হ্যোঁ হ্যোঁ আমোি গ্োি� ! .....  হ্যোঁ হ্যোঁ রেন ।    
মরনিোঃ  আহ্ .....আহ......আহ্...... (  ওঁয়ো .....ওঁয়ো ...... বোচ্োি কোন্নো )  
আজগিঃ    রক হসয়সছ ?
নো�্নঃ    রমসয় হসয়সছ ।
আজগিঃ  আি মরনিো?  
নো�্নঃ    হ্যোঁ, উরন এ যোত্রো রবঁসচ রগসছন । রকন্তু, ওনোি শিরীসিি রেসক লক্ষ্য নো রেসল রক হসব বলো 

যোয় নো । 
আজগিঃ   আমোসেি অজ্ঞতোি জসন্য �ং�োসি কত ক্ষরত হয়, আি এিুল হসব নো । পুরটিকি েোবোি 

আমোসেি �োসধ্যি মসধ্যই আসছ । রেসে শুসন েোওয়োসল ..... মো,সছসল,সমসয় �বোই বোঁসচ ।

(েৃশ্যোন্তি রমউরজক হয় ) 
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PZz_© েৃশ্য 
(গিরীি িোত, রঝঁরঝঁ রপোকোি ডোক, ব্যোসঙি ডোক, রশয়োসলি ডোক, �োসর েিজোি কড়ো নোড়োি শব্দ )

বড় রবৌঃ     িোঙো রবৌ - ও িোঙো রবৌ... েিজো রেোল, আমোি েুব রবপে । েিজো রেোল .....ও িোঙো  
 রবৌ।

িোঙো রবৌঃ    (আড়োসমোড়ো ও হোই তুসল) সক ? ও ! বড়রে, রক হসয়সছ টুম্পোি ?
বড় রবৌঃ     আমোি  টুম্পোি েুব বোড়োবোরড় । একসশোটো টোকো ধোি রেনো রবোন, িতন ডোক্োসিি  

 কোসছ যোই । 
িোঙো রবৌঃ    বড়রে, একসশো টোকো রকোরোয় পোব ? তুরমই বসলো ? 
বড় রবৌঃ    নো হয়, ৫০টো টোকো রে, পসি রশোধ কসি রেসবো ।
িোঙো রবৌঃ     েুব েোিোপ লোগসছ বড়রে । রমসয়টো আজ �োিোরেন পোতলো পোয়েোনো বরম কসিসছ:  

 স� রতো  আরম  জোরন । যরে রেওয়োি মসতো ক্ষমতো রোকসতো, সতোমোসক এত কসি  
 বলসত হত নো । 

বড় রবৌঃ    যোই ! রেরে রকোরোয় পোই। 

(পোসশি বোরড়ি েিজোয় আঘোসতি শব্দ) 
    গরীতোি মো ....  ও গরীতোি মো .... েিজো রেোল ।
গরীতোি মোঃ    এত িোরত্রসত  রকোন আনোমুেরী রি   
বড় রবৌঃ    রকছু টোকো ধোি েোও নো , আমোি টুম্পোি অবস্থো েুব েোিোপ । 
গরীতোি মো;   সশোন করো..... রনসজি েুসবলো রজোসটনো,আরম রেব টোকো ধোি ... বরল িোত েুকুি রবলো  

 রছনোলরী করতিরছ� আমোি �োসর । (েিজো বন্ হওয়োি শব্দ)  
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(পসিি বোরড়ি েিজোয় আবোি রটোকো মোসি)

বড় রবৌঃ    কোরকমো, ও কোরকমো ....েিজো রেোল, আমোি েুব রবপে । কোরকমো, কোরকমো -  নো!  
 অসঘোসি ঘুসমোসচ্ছ শুনসত পোসচ্ছ নো ।

স্বোমরীঃ     পোড়োয় রকোরোও টোকো রপসল নো ?
বড় রবৌঃ    নো । তুরম রকছু কসিো .... নো হয় মহোজসনি কোসছ যোও । হোসত পোসয় ধসি অন্তত  

 রকছু টোকো আসনো । 
স্বোমরীঃ    হ্যোঁ যোরচ্ছ তুরম টুম্পোসক রেসেো । আবোি বরম কসিসছ ।  
বড় রবৌঃ    এরক ! আমোি টুম্পোি হোত পো েোন্ডো হসয় যোসচ্ছ রকন ? ও রচোে রমলসছ নো রকন ?  

 টুম্পো ...টুম্পো ...টুম্পো -  নো নো এ হসত পোসি নো । িগবোন ! তুরম এত বড় শোরস্ত  
 আমোয় রেসল? ( করুণ রমউরজক) 

(গ্োম �ে�্যোি প্রসবশ)

গ্োমবো�রীঃ    এই রতো আমোসেি পঞ্চোসয়সতি �ে�্যো রেরে আ�সছ ।
�ে�্যোঃ   টুম্পোি রক হসয়রছল ? 
স্বোমরীঃ    পোয়েোনো, বরম ।
�ে�্যোঃ    র�রক ! নুন রচরনি �িবত েোওয়োওরন, ডোক্োি রেেোওরন ।
স্বোমরীঃ    নো েোওয়োসনো হয়রন । আি, ডোক্োি ....পয়�ো রকোরোয় পোসবো রেরে ?
বড় রবৌঃ    ও �ে�্যো রেরে....... আমোি টুম্পো িোঁরক রেসয় চসল রগসছ (কোন্নো রিজো  

 গলোয়) আরম �বোি দ্োসি দ্োসি ঘুসিরছ । রকউ আমোসক টোকো ধোি রেয়রন ।  
 আরম টোকোি অিোসব ডোক্োি রেেোসত পোরিরন । তোই ...আমোি র�োনো িোগ 

  কসি চসল রগসছ । গ্োমবো�রী (মরহলো);  আমিো রেন আরন, রেন েোই, পয়�ো  
 রকোরোয় পোসবো ? রয আমিো ধোি রেসবো। 

�ে�্যোঃ    আজ টুম্পো চসল রগসছ, কোল আি একজন যোসব ,পিশু  আিও একজন !  
 এইিোসব পয়�োি অিোসব রবনো রচরকত�োয় রতোমিো রতসল রতসল মিসব । 

গ্োমবো�রী (মরহলো)ঃ   আমিো রক কিসত পোরি ! আমিো রয রনঃস্ব ।    
�ে�্যোঃ    রনঃস্ব বসল হোত গুরটসয়  বস� রোকোি রেন আি রনই । আরম রতোমোসেি  

 আসগই বসলরছলোম স্বরনি্নি গ্রুসপি করো ।  রকন্তু রতোমিো কিরন : রিসব  
 রেে.... আজ যরে এপোড়োয় একটো েল রোকসতো .... রবপে ছোড়োও রতো  
 সতোমোসেি একটো পুঁরজ রোকত । রিোজগোসিি পরও বোি কিো রযত। তোহসল  
 টুম্পো রবনো রচরক?�োয় মোিো রযত নো । এেনও �ময় আসছ: জোসগো ....  
 জোসগো রতোমিো । 

আি একজন গ্োমবো�রী (মরহলো)ঃ  আমিো েল কিব রেরে ।
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২য় জন (মরহলো)ঃ     আমোসেি রক কিসত হসব তোই বলুন ? 
�ে�্যোঃ    রেক আসছ । আগোমরীকোল গ্োম উন্নয়ন �রমরতি পূণ্ন �িো আসছ, সতোমিোও   

এস�ো ।
বড় রবৌঃ   রেরে রগো ! �বই হসব ,রকন্তু আমোি টুম্পো আি রকোসনো রেন রিসি আ�সবনো (কোন্নো)
�ে�্যোঃ   শোন্ত হও রবৌরে । তধয্ন্য ধসিো । টুম্পো চসল রগসছ রকন্তু চম্পোসক রতো বোঁচোসত হসব । 
বড় রবৌঃ    হ্যোঁ, আমোি চম্পোসক বোঁচোসতই হসব । আি .... র�জন্য আরম �ব রকছুই কিসত চোই, 

রতোমোি করো যরে আসগ শুনতোম তোহসল হয়ত এই ক্ষরত আমোি হত নো । 
�ে�্যোঃ  আি রযন এমন ক্ষরত নো হয়, তোি জন্যই স্বরনি্নি গ্রুপ করুন ।  
বড় রবৌঃ    আমোি টুম্পোি মত রবনো রচরকত�োয় রকোনও বোচ্োসক আমিো আি মিসত রেব নো । এস�ো 

�বোই েল গরড় ।    

cÂg েৃশ্য
(ঝড় - বৃরটি - বজ্রপোসতি শব্দ ) নেরীি গুন গুন শব্দ

১ম জনঃ    রক রকোরোয় আসছো ....জোসগো, বতিরী হও । নেরীি বোঁধ রিসঙ রগসছ ...... গ্োসম জল 
ঢুসকসছ। �ব্ননোশ, আবোি �ব্ননোশ । উন্নয়ন �রমরতি �বোই, গ্রুসপি �বোই ... রয রযেোসন 
আসছো রবরিসয় এস�ো ।  

রকোিো�ঃ    নেরীি বোঁধ রিসঙ রগসছ .... চসলো �বোই চসলো -  (রকোেোল রকোপোসনো বোঁশ কোটোি 
আওয়োজ) 

১ম জনঃ    হ্যোঁ-  হ্যোঁ (মোরট কোটসবো)  
২য় জনঃ    তোড়োতোরড় রে..... সহঁইও .....
১ম জনঃ   এই ধি ধি ......
৩য় জনঃ    রচসপ রে, সজোসি চোপ 
৪র্ন জনঃ    (রেোঁটো কই , বোঁশ কই )
৫ম জনঃ    এই ... এই রতো -   (রকছুক্ষণ বৃরটিি শব্দ ও রকোেোসলি শব্দ হসত হসত ররসম যোসব)

(পোেরীি গোন শুরু হসব) 

১ম জনঃ    এই ে্যোে ,বোঁধরট েুব মজবুত হসয়সছ নো ? 
২য় জনঃ   হ্যোঁ, স�ই জন্যই রতো গ্োসম জল ঢুকসত পোসিরন ।  
৩য় জনঃ    রেেসল রতো !  সজোট রবঁসধ অসনক রকছুই কিো যোয় । 
১ম জনঃ    হ্যোঁ, �রত্যই তোই । আমিো যেন একো রছলোম, এই নেরী কতবোি আমোসেি গ্োম 

িোর�সয়সছ, ি�ল নটি কসিসছ, ঘি ছোড়ো কিসছ , অসনক প্রোণও রনসয়সছ ।  
২য় জনঃ    নেরীি র�ই িয়ঙ্কিরী রূপ আমিো আি রেেসত চোই নো ।
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৩য় জনঃ    আসি িয় পোসবো রকন ,আমিো রতো একো নই ,রজোঁট রবঁসধরছ, েল গসড়রছ, নেরীসক জয় 
কসিরছ ...

(গোন)
"ও নেরীসি"

lô েৃশ্য  

১ম জনঃ    এই ! আমোসেি রবসঞ্চ তুই ব�রল রকন ? 
২য় জনঃ    রবশ কসিরছ ।
৩য় জনঃ    রেরে  .... রেরে, �ুসলেো মোিসছ (আসধো আসধো)   
১ম জনঃ    কই , চল রতো । 
৪র্ন জনঃ    অ্যোঁ- অ্যোঁ -    আমোসক মোিসলো (রকঁসে রকঁসে) 
এক জন মোঃ এই ! রতোিো মোিরপট রচঁচোসমরচ কিরছ� ? মোটিোি, রেরেমরণ কই ?   
১ম জনঃ    আস�রন রতো । 
২য় জন মোঃ   রেক আসছ । রেরে চসলো ,আমিোও বোচ্োসেি কোসছ বস� রোরক : রেরে ... মোটিোি মশোই 

আি রেরেমরণ কেন আস�ন ?  
রেরেমরণঃ   এরক ! আপনোিো রকন ? মোসন, সু্সল আস� বোচ্োিো .... রকন্তু আজ বোচ্োসেি �সঙ্গ মোসয়িো 

রকন ?  
রকোিো�ঃ    কটো বোসজ রেরেমরণ ?   
রেরেমরণঃ    নো , মোসন বোসিো ... মোসন .... 
রকোিো�ঃ    বোসিো মোসন বোসিোটোই বোসজ ।
১ম জনঃ    আি আমোসেি বোচ্োসেিও  বোসিোটো রবসজ যোসচ্ছ ।  
রেরেমরণঃ    রক বলসত চোইসছন আপরন ?  
২য় জনঃ    এমন রকছুই নয় । আমিো েরীঘ্নরেন ধসি রেসে আ�রছ  আপনোিো ইচ্ছোমত সু্সল আস�ন 

আি যোন । এটো রতো আি রবশরী রেন চলসত রেসত পোরি নো । 
রেরেমরণঃ    তোি মোসন ?  
৩য় জনঃ    তোি মোসন আমিো এেন বুঝসত রশসেরছ ।
রেরেমরণঃ   তো, রক বুঝসত রশসেসছন আপনোিো ?
৪র্ন জনঃ    ধরুন ,আমোসেি িোসলো মন্দটো বুঝসত রশসেরছ । 
রেরেমরণঃ    আরম ক্ো� শুরু কিব : আপনোসেি �সঙ্গ বোসজ বকোি আমোি �ময় রনই, আ�ুন 

আপনোিো। 
১ম জনঃ    অত উসতিরজত হসবন নো রেরেমরণ । এই বোচ্োগুসলো আমোসেি, তোই নো ? 
রেরেমরণঃ    হ্যোঁ , তোসত করী হসয়সছ ?
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১ম জনঃ    আি সু্লরট ? 
রেরেমরণঃ    �িকোসিি ।   
১ম জনঃ    রেক, �িকোসিি মোসন এই গ্োসমি, আি  এই গ্োসমি �িকোি হসচ্ছ গ্োম পঞ্চোসয়ত, তোই 

গ্োম পঞ্চোসয়ত আি জনগসণি উসে্যোসগ ততিরী হসয়সছ গ্োম উন্নয়ন �রমরত। আি স্বরনি্নি 
গ্রুপ মোসন আমিোও। সু্সলি চোল রেসয় জল পড়ত, সেওয়োল রিসঙ পড়রছল, এই 
আমিো... গ্োম উন্নয়ন �রমরত, স্বরনি্নি গ্রুপ, পঞ্চোসয়ত,এবং ক্োসবি রছসলিো রমসল রমসশ 
সু্লরট রেক কসিরছ ।  

রেরেমরণঃ    আমোসক জ্ঞোন রেসত এস�সছন ?  রযমন আমোসেি এেন ররসক সু্লরটও আমোসেি ।  
১ম জনঃ    রমোসটই নয়, রেক উলসটোটো, মোসন আপনোসেি কোছ ররসক আমোসেি বোচ্োিো যোসত রকছু 

রশেসত পোসি তোি রচটিো কিসত এস�রছ মোত্র ।    
২য় জনঃ   শুনুন রেরেমরণ, এবোি ররসক আপনোসেি রেক �ময় আ�সত হসব এবং আমোসেি 

বোচ্োসেি পড়োসশোনোি রেসক লক্ষ্য রেসত হসব ।   
রেরেমরণঃ    হুকুম কিসছন ?  
২য় জনঃ    নো রেরেমরণ,অনুসিোধ কিরছ। কোিণ আমোসেি বোচ্োসেি িরবষ্যত রনি্নি কিসছ 

আপনোসেি ওপি।   
৩য় জনঃ    আচ্ছো মোটিোিমশোইসক  রেেরছ নো, উরন আ�সবন নো বুরঝ ? 
রেরেমরণঃ    রেেুন, আমিো �িকোিরী কম্নরী । আপনোসেি অত করোি জবোব রেসত আমিো বোধ্য নই ।  
৩য় জনঃ    রনশ্চয়, আপনোিো জবোব রেসত বোধ্য। �িকোি আপনোসেি মোস� মোস� রবতন রেয় । 

�িকোসিি টোকো মোসন জনগসণি টোকো। আচ্ছো রেরেমরণ, আমিো রক জনগণ নই ?  
রেরেমরণঃ    আপনোিো রকছুই িোবসবন নো । এবোি ররসক সু্ল রেকেোক চলসব । আপনোিো আজ 

আমোি রচোে েুসল রেসলন । িুল ধরিসয় রেসলন । আপনোসেি কোসছ আজ রবিোট রকছু 
রশেলোম । জরীবনপুসিি মোসয়িো রজসগসছ  ।   

১ম জনঃ    রকছু মসন কিসবন নো রেরেমরণ । 
রেরেমরণঃ    নো নো , রকছুই মসন করিরন ।  
২য় জনঃ    রেরেমরণ, সকোসনো �ম�্যো হসল বলসবন আমিো মোসন উন্নয়ন �রমরত, স্বরনি্নি গ্রুপ 

আপনোসেি পোসশ আসছ । 
রকোিো�ঃ    আ�রছ রেরেমরণ, নমস্োি । 
রেরেমরণঃ    আ�ুন নমস্োি। ( েৃশ্যোন্তি রমউরজক বোসজ ) 
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mßg েৃশ্য

গোন
 অন্কোি হসত এস�ো ..................এস�ো রমরল ..............

�হসযোগরীঃ   আচ্ছো কোল আমিো রক রশসেরছলোম ?
রকোিো�ঃ    আমিো কোিো ?
�হসযোগরীঃ    আি আজ আমিো রশেব ‘আমোি ঘি’ । এই রেসেো 
               আ   মো   ি  - আমোি,  ঘ   ি  - ঘি
               আমোি ঘি -  করী বললোম ?  
রকোিো�ঃ    আমোি ঘি
�হসযোগরীঃ    আবোি বসলো  
রকোিো�ঃ    আমোি ঘি
�হসযোগরীঃ    �বোই বসলো 
রকোিো�ঃ    আমোি ঘি
�হসযোগরীঃ    রজোসি বসলো
রকোিো�ঃ    আমোি ঘি
�হসযোগরীঃ   (হোততোরল রেসয় ) বোহ; বোহ;, েুব িোসলো বসলছ ।

(কসয়ক জসনি প্রসবশ)

১ম জন (মরহলো)ঃ  আচ্ছো, এটোই রক জরীবনপুি ?
�হসযোগরীঃ    এটোই জরীবনপুি ।
২য় জন (মরহলো)ঃ  �ৃরটি মরহলো েলরট রকোরোয় ? 
�হসযোগরীঃ    এই রতো ! আমিো �বোই �ৃরটি মরহলো গ্রুসপি �ে�্যো ।
মরহলো গ্রুসপি �ে�্যোঃ আপনোিো রকোরো ররসক এস�সছন ?
১ম জন (মরহলো)ঃ   এই রতো , পোসশি গ্োম �োপলোপুকুি ররসক 
মরহলো গ্রুসপি �ে�্যোঃ   রক চোই বলুন ? 
২য় জন ( মরহলো)ঃ   জোনসত চোই, রশেসত চোই, সতোমোসেি মসতো রনসজসেি পোসয় েোঁড়োসত চোই ।
�হসযোগরীঃ    ব�ুন ব�ুন।
১ম জন (মরহলো)ঃ   প্রধোন রেরে পোেোসলন। সতোমোসেি নোরক আজ রমরটং আসছ ? এস� রেেরছ  

 রক �ব রলেো পড়োি ব্যোপোি ।
মরহলো গ্রুসপি �ে�্যোঃ   হ্যোঁ আমিো যোিো রলেো পড়ো জোরননো,তোিো �বোই রিোজ েুপুসি এেোসন আর�।  

 আি ঐ রবৌমোি কোসছ পড়ো রলেো রশরে। ও রতো রতোমোসেি গোঁসয়ি রমসয়  
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 রগো। রমরটং এি রেন রমরটং করি ।  
২য় জন ( মরহলো)ঃ   (সহস�) বুসড়ো বয়স� আবোি রলেোপড়ো । 
মরহলো গ্রুসপি �ে�্যোঃ   রশক্ষোি রকোন করচ বুসড়ো লোসগনো রবোন, রশক্ষোই আসন আসলো । 
১ম  জন (মরহলো)ঃ   তসব রয রক �ব পয়�োকরড় জমো কিোি ব্যোপোি শুনলোম ? 
�হসযোগরীঃ     হ্যোঁ, রেকই শুসনসছন । 
১ম  জন (মরহলো)ঃ  ব্যোপোিটো আমোসেি যরে েুসল বসলন ।
�হসযোগরীঃ     রনশ্চয়, আমিো আমোসেি ক্ষমতো অনুযোয়রী মোস� ২ বোি পয়�ো জমো করি ।  

 তোি ররসক ধোি রনই, আবোি রশোধ করি এই আি রক ।  
মরহলো গ্রুসপি �ে�্যোঃ   এই রতো েল ররসক রলোন রনসয় আি পঞ্চোসয়সতি �হসযোরগতোয় আমিো পুকুি  

 চোষ কসিরছ ।
১ম জন মরহলোঃ    পুকুি আবোি চোষ হয় নোরক ?
মরহলো গ্রুসপি �ে�্যোঃ সকন হসব নো ? একটো পুকুিসক যরে আমিো রেক মসতো চোষ কিসত পোরি,  

 তসব তোি ররসক আমিো অসনক িকম ি�ল রপসত পোরি । 
২য় জন মরহলোঃ    মোছ ছোড়ো রতো রকছুই রেেসত পোরচ্ছ নো । 
মরহলো গ্রুসপি �ে�্যোঃ   শুনুন তোহসল মোছ,কোঁকড়ো, শোমুক, রঝনুক ,রগরড়, কত শোকপোতো,আবোি  

 পুকুি পোসড় �ব্রী চোষও কসিরছ । আি তো ছোড়ো পুকুি আসছ বসল হোঁ�ও  
 িোেসত রপসিরছ।   

টুরনি মোঃ    আরম একটো করো বলরছ। আমোি টোকোটো জমো কসি আমোসক আজ যরে  
 একটু আসগ ছোসড়ো ,তোহসল িোসলো হয় ।

�হসযোগরীঃ     রকন রগো টুরনি মো ? 
টুরনি মোঃ     আমোি টুরনি পোয়েোনো বরম হসয়সছ । 
�হসযোগরীঃ    র�রক করো ! নুন রচরনি �িবত েোওয়োসচ্ছো রতো ?
টুরনি মোঃ   হ্যোঁসি বোবো। আসগ জোনতোম নো কত ক্ষরত হসয়সছ। এেন আি িুল হসব  

 নো। বোসি বোসি েোওয়োরচ্ছ। আি বোসি বোসি হসল েল রতো আসছ । 

( গ্োম প্রধোন ও �ে�্যোি প্রসবশ )

প্রধোনঃ    রক রমরটং হসচ্ছ নোরক ? 
গ্রুসপি �ে�্যোঃ    আ�ুন প্রধোন রেরে, ব�ুন �ে�্যো রেরে ।
প্রধোনঃ     হ্যোঁ ব�রছ । ( ব�সত যোয় ) এরক মোর�মো আপনোি রকোচসড় ওগুসলো রক  ? 
মোর�মোঃ     আমোি রবৌমোি বোচ্ো হসব রতো -  তোই েুসটো কুসলেোড়ো শোক তুসল রন  

 যোরচ্ছ। বরল এসকবোসি পড়োটো রশসে যোই, রমরটংটোও কসি যোই, টোকোটোও  
 জমো কসি যোই। একপসর �ব কোজ �োিো আি রক ?   

�ে�্যোঃ     শুধু কুসলেোড়ো েোওয়োসচ্ছন রবৌমোসক ? আি রকছু নয় ? 
মোর�মোঃ     হ্যোঁসগো মো, সমোচো, ডুমুি, সপঁসপ, কোঁচকলো, �বিকম শোক �ব্রী, ডোল, মোছ,  

 গোসছি ডোঁ�ো রপয়োিো । েল ররসক রলোন রনসয় মুিগরীও পুসষরছ। ছোগল  
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 পুসষরছ,তোি �বটুকু েুধটোই েোওয়োরচ্ছ । আি িুল হসবনো। সতোমিোই রতো  
 সচোে িুরটসয় রেসয়সছো মো ।  

�হসযোগরীঃ     প্রধোন রেরে, �ে�্যো রেরে আমোসেি একটো আরজ্ন আসছ। 
প্রধোনঃ     বসলো, বসলই রিল ।
�হসযোগরীঃ     ওই নেরী বোঁধ ররসক রয েোলরট আমোসেি গ্োসমি উপি রেসয় চসল রগসছ  

 আমোসেি পোড়োি �রীমোনো রেসয়, যরে ওি পোড়টো আমোসেি চোষ কিোি ব্যবস্থো  
 কসি রেন তোহসল েুব িোসলো হয় । 

গ্রুসপি �ে�্যিো �বোইঃ হ্যোঁ রেরে, েুব িোসলো হয় । 
প্রধোনঃ      েুব িোসলো প্রস্তোব । আগোমরী উন্নয়ন �রমরতি রমরটং এ রতোমিো রতোসলো,  

 স�েোসন আসলোচনো কসি রতোমিোই র�দ্ধোন্ত রনসব । আি পঞ্চোসয়সতি পক্ষ  
 ররসক আমিো িোরজ আরছ । আমিো রতো এটোই চোই । তসব ,একো কোউসক  
 রেওয়ো যোসব নো । েলসক রেসবো ।

�ে�্যোঃ     শোপলোপুকুসিি রেরেিো রকমন রেেসলন আমোসেি জরীবনপুিসক ।
১ম জন (মরহলো)ঃ  জরীবনপুি �রত্যই রযন জরীবন্ত । জরীবনপুসিি মোসয়সেি কোসছ বোঁচোি পর  

 েুঁসজ রপলোম । 
�ে�্যোঃ     জরীবনপুসিি মোসয়িো আজ গসড় তুসলসছ রয গ্রুপ, তোি নোম �ৃরটি । রতোমিো  

 যরে ওসেি ডোসকো, তোহসল ওিো রগসয় রতোমোসেি �োহোয্য কিসব । 
প্রধোনঃ    আপনোিোও পোড়োয় পোড়োয় গসড় তুলুন �ৃরটিি মসতো মরহলো গ্রুপ । 

গোন
‘‘রমোসেি জরীবন রমোসেি হোসত ’’
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�োররী
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(রনৌকো চলোি ছলোত ছলোত শব্দ) 
গোন 

আরম মনু মোরঝ রি
নোও েোন রমোি �োররী রি

( সহো হোই হো  হো ) (৪ বোি ) 

রূপ�রী এই নোও এি বুইসক্য
বই�্যো বইে্যো বোই

মোঝ েরিয়োি রঢউ এি তোসল
নোও রয টলমল

নোরচ চসল রেইসন িোরত রি
নোও েোন ..............

ওসগো তুরম রূপ�রী নোও
নো যোও রমোসি ছোইড়ো

বছি বছি িঙ করি তোই 
িোেরছ যতন কইিো 

মন রকসন রমোি ছলো? ছলো?
নরীল েরিয়োি রঢউ

তুিো কইসত পোরি� রকউ
মন রি ........

জরীবনঃ    মনু িোই -       
মনুঃ    কও জরীবন
জরীবনঃ    আরম রতোমোি নোও এ আি কোম করুম নো ।
মনুঃ    ক্যোন ? হইল টো রক ?
জরীবনঃ    এত গুলোন বছি, সতোমোি লসগ কোজ কিরছ, আি তুরম হকেল �ময় গোন রকোিবো ‘ নোও 

রতোমোি �োররী’ । আমোি করো, �রিনো িোরবি করো কও নো রতো ? সতোমোি মুসে েোরল 
রূপ�রী আি রূপ�রী । 

মনুঃ    জরীবন রি, আমোি রমহনসতি নোও, এই রূপ�রী । এই েুরনয়োি রয এত রূপ, স�ইটো 
রূপ�রী আমোসি ে্যোেোইসছ । আসগ রূপ�রী , তোিপি তিো -  বুঝরল ।  

জরীবনঃ    রতোমোি নোও- এি গোয় রতো ল্যোেোই আসছ রূপ�রী, তসব -  মসন রক ল্যোেো আসছ রূপ�রী ? 
নো �রিনো ?   রকোনডো ?  

মনুঃ    েুই ডোই, অিো রতো েুই �রতন ( হোস� হো... হো....) -   ব্যোটো জরীবন -  তুই রতো েুব 
িোরজল হইরছ� । গোঁসয় রিিো মেন কোকো রি কইসত হইব ।  
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জরীবনঃ    তোসি তুরম রক কইবো । 
মনুঃ    ক্যোন তি �োেরীি করো । 
জরীবনঃ     কোি লসগ ? 
মনুঃ     আরম রক বুরঝ নোই আমোসগো �রহনোি �ই জবোি লসগ ( হো...হো....হোঁস�)
জরীবনঃ    িোসলো হইব নো মনু িোই ।
মনুঃ    শিম লোগতোসছ হো  -  হো  -  হো -  
জরীবনঃ    আইয়ো রগরছ মনু িোই আইয়ো রগরছ । 
মনুঃ    রেেরছ রি রেেরছ । জরীবন রনোঙ্গি িোলো ।
জরীবনঃ    এ্যোঁ -    এ্যোঁ -   এ্যোঁ -    
মনুঃ    রূপ�রী িোগ কইসিো নো । েশটো রেন নেরীি ঘোসট বো-েো রোক, আরম রিোজই একবোি কইিো 

রেইে্যো যোমু রতোমোসি । এইবোি আমোসি ছোসড়ো, �রিনোি কোসছ যোই । 
জরীবনঃ    আস�ো মনু িোই, জলরে আস�ো, কত রেন গ্োসম আর� নোই । 
মনুঃ    আইতোরছ -  ( ছোগসলি ডোক ) �রিনো নো ? হ, ওই রতো - �রিনো, �রিনো -     
�রিনোঃ    মোরঝ ? মোরঝ রিিসছ ? হ -  মোরঝই রতো । 
মনুঃ    �রিনো -    
�রিনোঃ    মোরছ -   মোরঝ   -   মোরঝ তুরম আইসছো মোরঝ ( কোঁসে ) । 
মনুঃ    কোইনসেো নো �রিনো, েুরশি েবি কও । পোড়োি েবি কও ।
�রিনোঃ    পোড়োি েবি েুবই িোসলো ।
মনুঃ    তুরম ছোগল বোঁধসত আছ, ছোগল কই পোইলো ?
�রিনোঃ    আসি, সহই েবি রতো কমু । শুইনো রতোমোি মোরো ঘুইিো যোইব । 
মনুঃ  কও রেরহ েবিটো । রেরহ রকমসন মোরো রঘোসি । 
�রিনোঃ    রশোন মোরঝ আমোসগো গ্োসম -  গ্োম উন্নয়ন �রমরত হইসছ ।
মনুঃ    রক হইসছ ? 
�রিনোঃ    গ্োম উন্নয়ন �রমরত । গ্োসমি উন্নরত হবোি লইগ্যো । 
মনুঃ     গ্োসমি উন্নরতি জন্য রতো পঞ্চোসয়ত আসছ ?
�রিনোঃ    হ আসছ, পঞ্চোসয়ত আসছ । তোিোও রোকব, ব?ুি মসতো �হসযোগরীতোও কিব । তসব 

আমোসগো রনসজি কোম, আমোসগোই কিসত হইব - বুঝলো মশোয় । 
মনুঃ    রকছুই বুঝলোম নো -  একটু েুইল্যো কও নো । 
�রিনোঃ     েুইল্যোই কই - এই গ্োসম যোিো যোিো রিোট রেয়, তোসগো �বোইসি এক জোয়গোয় ডোইক্যো, 

বোইছ্যো বোইছ্যো, মোসন যোি গ্োসমি কোসজ �ময় রেসত পোিব, জোসগো একটু বুরদ্ধ �ুরদ্ধ আসছ 
এমন মোনুষ লইয়ো । হ মোইয়ো মিে রমলোইয়ো একেোন করমরট হইল, এইটোই হইল গ্োম 
উন্নয়ন �রমরত । 

মনুঃ    এইবোি একটু বুঝরছ । তো রতোমোি উন্নয়ন �রমরত নো রক তো রতো হইল । তো ছোগল 
রকনলো রকমসন ?

�রিনোঃ   এই গ্োম উন্নয়ন �রমরত পোড়োয় পোড়োয়, মোইয়ো রগো লইয়ো স্বরনি্নি গ্রুপ কিসছ । আরমও 
গ্রুপ কিরছ, আমিো হপ্তোয় একরেন কইিো রমরটং করি আি টোকো জমো করি এক জোয়গোয়। 
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র�ই�ব ররকো রলোন রনয়ো রকোন কোম করি, আবোি রশোধও করি । এই ছোগল, সলোন কইিো 
রকনরছ । রলোন রশোধ কইিো আবোি রবশরী টোকো রলোন রনমু । আরম শু টরক মোসছি কোিবোি 
করুম মোরঝ । 

মনুঃ    কও রক �রিনো, আমোসগো মোরঝ পোড়োি মোইয়োিো এত িোসলো কোম কিতোসছ ? 
�রিনোঃ    শু ধু রক তোই ? রেসহো মোরঝ রেসহো, নেরী বোঁধ ররকো গ্োসমি �ব িোস্তোি ধোসি গোছ 

লোগোইরছ । 
মনু;     তুরম লোগোইছ ?
�রিনোঃ   আরম আি একো নোই মোরঝ । আমিো । আমিো লোগোইরছ । মন্ডল পোড়োি মরহলো মন্ডলরী 

আমোসগো মোরঝ পোড়োি মোতরঙ্গনরী েল । এই িকম আট টো েল রমলো - বুসঝছ ? 
মনুঃ    আরম িোবসতই পোিতোরছ নো, আমোসগো মোরঝ পোড়োি এত উন্নরত হইতোসছ । আি রতোমোিও 
�রিনোঃ   হ মোরঝ আরম েসলি �ে�্যো হইরছ । রলোন কিরছ, টোকো জমো কিরছ, তুরম িোগ কিলো নো 

রতো মোরঝ । 
মনুঃ    েুবই িোসলো কিছ -   রকন্তু আব্োজোন রকছু কয় নোই ।  
�রিনোঃ    রতোমোি আব্োজোন রক কইব ? উরনই রতো গ্োম উন্নয়ন �রমরতি �ে�্য হইসছন ।
মনুঃ    (রহস�) কও রক ? আমোসগো আব্োজোন -  আি রকোসনো েবি নোই ? 
�রিনোঃ    আসছ - তুরম বোবো হইবো ! 
মনুঃ    রক কইলো আরম বোবো হমু । ও আল্লো এইবোি গ্োসম আই�্যো �বই েুরশি েবি পোইতোরছ । 

�রিনো রি এইবোি রতো নরীল েরিয়োয় যোইসত মন চোইব নো । 
�রিনোঃ  রক্যন ? আসগ রতো কইতো - এই মোরঝ পোড়োি রকছুই হইব নো -  রকস�ি লইগ্যো এইেোসন 

রোকুম ? ঘসি রিিসত পিোণ চোয়নো । আমোি মোঝ েরিয়ো িোসলো, আমোি রূপ�রী নোও 
িোসলো । অহন যোও রতোমোি রূপ�রীি কোসছ । 

মনুঃ    যোমু রকন্তু রতোমোসি রকডো রেেব ।  
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�রিনোঃ    রক্যন ? এই পোড়োি েসলি �বোই আসছ, উন্নয়ন �রমরত আসছ , তোিোই রেেব । এইেোসন 
�বোি রবপসে �বোি পোসশ �বোি েুঃসে �বোই আসছ । এেনসতো একটোই জোত - মোনুষ 
-  এই গ্োম উন্নয়ন �রমরত র�ইিোসব উন্নরতি করো িোবতোসছ, তোসত আমোসগো �বোি 
উন্নরত হইব । আরম আমোসগো করো িোবতোরছ নো - যত িোবনো রতোমোি লইগ্যো । 

মনুঃ           আমোি তসি িোইসবো নো । 

wØZxq েৃশ্য

মনুঃ    �রিনো আমোসি গুছোইয়ো েোও । রেেসত রেেসত েশটো রেন কোইট্যো রগল । 
�রিনোঃ    (কঁসে) নো মোরঝ, নরীল েরিয়োয় তুরম আি যোইবো নো । কও যোইবো নো ।
মনুঃ    �রিনো, নরীল েরিয়োয় নো যোইসল রকমসন বোচুম ? 
�রিনোঃ    বোচুম । মোরঝ, আমিো �বোই বোচুম । আমিো িোবসত আরছ । এই গ্োসমি পরতত জরম, 

মজো পুকুি, িোস্তোি ধোি, েোলপোড়, নেরীি বোঁধ, সকমসন কোসজ লোগোন যোয় । মোইনসষি 
অিোব রকমসন যোইব । গ্োসম কোম কিব মিসেিো, আি বোইসি যোইব নো । 

মনুঃ     এইডো হয়নো �রিনো । আমিো হইলোম মোরঝি বংশ । মোছ ধিো আমোসগো িসক্ি রনশো ।
�রিনোঃ    রেক আসছ, তুরমও মোছ ধিবো আমোসগো এই রছোট নেরীসত ।
মনুঃ    এইেোসন কয়ডো মোছ হইব আি আড়? কই ? 
�রিনোঃ    রক্যন -   যো মোছ হইব তুরম বোজোসি রবচবো । আি রছোট রছোট  মোছ শু কোইয়ো আরম    

শুঁটরকি ব্যব�ো করুম, বোরক �ময় আমিো েুইজসন রমলো ঘসিি কোম, পোড়োি কোম, গ্োসমি 
কোম আি ে্যোসশি কোম করুম । 

মনুঃ    নো �রিনো, আবোি এই কোসম পুষোইব নো, নরীল েরিয়ো আমোসক ডোকতোসছ -
জরীবনঃ    মনু িোই, সতোমোি হইল ? তোড়োতোরড় কসিো । 
মনুঃ    আইতোরছ - �রিনো রবেোয় েোও -   আসি যোওসনি �ময় রতো রকছু কও ।
�রিনোঃ    (রকঁসে) আরম আি রক কমু -   আমোি কওসনি আি রকছু নোই ।
মনুঃ    আঃহ  কোেসত আছ ক্যোন ? আরম রক জনসি মসতো যোইসত আরছ । 
�রিনোঃ    (রজোসি রকঁসে ) কইও নো মোরঝ ওই করো কইও নো ( কোন্নো )
জরীবনঃ    মনু িোই রক হইল ? 
মনুঃ    আরম আইসত আরছ - চল রি জরীবন পোড়োি �কসল বোইি হইসছ । 
জরীবনঃ    নো, অসনসকই যোইসতসছ নো, সমোসট পোচেোন নোও বোইি হইসছ । 
মনুঃ    পসনিটো নোও আমোসগো পোড়ো ররকো যোয় নরীল েরিয়োয় । এইবোি পোচটো রক্যন ?
জরীবনঃ    রক�ব �রমরত কিসছ, স্বরনি্নি গ্রুপ কিসছ �ব গ্োসম রোইক্যো উন্নরত কিব ।
মনুঃ    হ বুঝরল, আমোসগো �রিনোও কইসত আরছল, আরম রতো শুরন নোই, অিো এক একটো 
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রিরুয়ো, বুঝরল -  মোইয়োসগো করোয় উসে আি বস�, িরীরু কোপুরুসষি েল চল চল রনোঙ্গি 
রতোল -

জরীবনঃ   অ্যোঁ -  অ্যোঁ -  অ্যোঁ 
রকোিো�ঃ    বেি ...   বেি ...    বেি ...   বেি ...

(গোন) 
�রিনোঃ       ও মোরঝ ছোইড়ো নো যোও রমোসি  

Z…Zxq েৃশ্য
(ঝড় শুরু)

মনুঃ    জরীবন, আকোসশি অবস্থো িোসলো রেকতোসছ নো, পোল গুটো ।
জরীবনঃ    হ  মনু গুটোইতোরছ -  আসি এ রতো আই�ো রগল
 

(প্রবল ঝড় হসব, বজ্রপোত�হ বৃরটি) 

মনুঃ    জরীবন - আহ ...    আহ ...     আহ ...
জরীবনঃ    ম -   মনু --  িোই ( বজ্রোঘোসতি শব্দ) ( প্রবল ঝড় ) ( ঝড় রশষ �ব শোন্ত )
�ংবোেঃ    আজসকি রবসশষ রবসশষ েবি হল বসঙ্গোপ�োগসি উপকূলবত্নরী এলোকোয় রনম্নচোসপি িসল 

�মুসদ্র মোছ ধিসত যোওয়ো অসনক মত�জরীরব রনৌকো�হ রনসেোজ। এ পয্নন্ত রনৌবোরহনরী 
পোঁচরট রনৌকো ও ২০ জসনি মৃত রেহ উদ্ধোি কসিসছন । র�োনোলরী, রেশো ও রূপ�রী নোসমি 
রনৌকোগুরল এেনও রনসেোজ, তল্লো�রী চলসছ ।    
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�রিনোঃ     নো -   এ হইসত পোসি নো, আমোি মোরঝ তুরম আমোসি ছোইড়ো �রত্যই জনসমি মসতো 
চইল্যো রগলো -  (কোন্নো) 

(েসলি রমসয়িো)

১মঃ    শোন্ত হও রবৌমো -
�রিনোঃ    (রকঁসে) ও চোরচমো রকমসন শোন্ত হমু -  
২য়ঃ    আমিো রতো আরছ, তুরম িোইঙো পইসড়ো নো ।
৩য়ঃ    ব্যোটোি বোচ্োটোসি রতো বোচোইসত হইব । কোই-ে নো িোরব ।

(একটো করুণ রমউরজক চলসব , �রিনো িুঁরপসয় কোঁেসব)  

শ্ব্শুিঃ    রবৌমো -  আজ পোঁচরেন হইয়ো রগল তুরম রকছুই েোইতোছ নো । উে মো েোইয়ো নোও । 
�রিনোঃ    ও আব্োজোন, আমোসগো এরক হইল । 
শ্ব্শুিঃ    (রকঁসে) আমি ব্যোটো রতো রগসছই তোিপি তুরম যরে এমন কি, আরম কোসি লইয়ো বোচুম
  মো । আজ ররকো তুরম আমোি ব্যোটো, তুরমই আমোি রবৌমো । ওে মো, আল্লোসি ডোক, শোন্ত 

হও, রনসজি পোসয় েোড়োও । আমোি বংশধিসি বোঁচোও মো, আরম রতোমোি পোসশ আরছ ।
রকোিো�ঃ    আমিো �বোই রতোমোি পোসশ আরছ । 

স্বরনি্নি গ্রুপ রবষসয়



152 এস�ো আমরো নোটক করর

�রিনোঃ    হ আরম বোচুম ( রমউরজক) আমোি বোচ্োটোসি আরম বোচোমু আমোি মোরঝি �ন্তোন, ওসি 
আরম বোচোমুই । 

(রমউরজক) 

PZz_© েৃশ্য

মনুঃ    �রিনো -    আব্োজোন, �রিনো 
�রিনোঃ    আব্োজোন ডোসক রকডো -   মোরঝি গলো মসন হয় ।
শ্ব্শুিঃ    তোই রতো , মনুি গলোই মসন হয় ।
মনুঃ    আব্োজোন আরম রিইিো আইরছ �রিনো আরম --আরম ।
শ্ব্শুিঃ    মনু - তুই বোইচো আছ� বোবো ।
�রিনোঃ    (রকঁসে) মোরঝ ! আমোি মোরঝ, তুরম আমোসি ছোইড়ো আি যোইবো নো মোরঝ । 
মনুঃ     (রকঁসে) আরম আি জরীবন বোইচো রিিরছ রকন্তু আমোি রূপ�রী, আরম তোসি বোচোইসত 

পোিলোম নো । আরম বোইচো রোইক্যো করী করুম, সতোমোসগো রবোঝো হইয়ো বোচুম । তোি ররকো 
মিণ অসনক িোসলো রছল । 

�রিনোঃ    ও করো আি কইও নো মোরঝ, আল্লো যেন রতোমোসি রিিোয় রেসছ । তুরম আি �মুসদ্র যোইও 
নো, গ্োসমি রপোলো গ্োসমই রোকবো । 

মনুঃ    আরম রতো পোরনি পুকো, রূপ�রী নোই রক কোম করুম । 
�রিনোঃ    আরম গ্রুপ ররকো রতোমোসি রলোন কইিো রেমু, তুরম একেোন রছোট নোও বোনোও আি আমোসগো 

এই রছোট নেরীসতই মোছ ধসিো । হোসট রবইচো রলোন রশোধ কিবো । 
শ্ব্শুিঃ    রবৌমো রেকই কইসছ, তুই রূপ�রীসি িুইলো যো, বোঁচসনি জন্য আবোি নোও বোনো, শক্ হ, 

মোইনসষি মসতো বোঁচসত রশসেো ।
মনুঃ    রকন্তু আমোি �োররী -
রকোিো�ঃ     আমিো রতোমোি �োররী, গ্োম উন্নয়ন �রমরত স্বরনি্নি গ্রুপ �বোই পোসশ আরছ, আমিো �ব্োই 

�বোি �োররী
 

(রমউরজক)

জরীবনঃ    ও মনু িোই নতুন নোও এি গোয় রক আকসত আছ ?
মনুঃ     আকসত আরছ নোসি । রলেসত আরছ ।
জরীবনঃ    তুরম আবোি রলেো পড়ো রশেলো কসব ? 
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মনুঃ    তি িোবরী মল্ডলো েসল রশেো আই�্যো আমোসি িোইসতি রবলো রশেোয় । অেন আরম একটু 
একটু রলেসত পড়সত পোরি 

জরীবনঃ    তো রক রলেতোছ -   রতোমোি নোও এি নোম ? 
মনুঃ    হ
জরীবনঃ     করী রূপ�রী -    
মনুঃ     নো �োররী । এই গ্োসমি �বোই আমোি �োররী । অসগো জসন্য এই নোও পোইরছ তোই এও 

আমোি �োররী -   
�রিনোঃ     মোরঝ -  েোইবো নো ?
মনুঃ     আসগ �োররীসি �োজোয় রন ।

(সনপসর্য গোন)
�রিনোঃ  ও মোরঝ ছোইড়ো নো যোও রমোসি  

- �মোপ্ত -
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যোত্রোপোলো

অহল্যোসেি ঘুম িোঙসছ
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চরিত্ররলরপ

পুরুষ

১। রলেক
২। পোগল
৩। রনরশকোন্ত রঘোষ -  মে ব্যব�োয়রী -রকোন এক িোজবনরতক েসলি রনতো, ধনরী রলোক
৪। বরুণ    - আেশ্ন রশক্ষক 
৫। িহমোন   -  গ্োমবো�রী
৬। �োগি    -  গ্োমবো�রী
৭। শসঙ্ক    -  রনরশকোসন্তি �োগসিে  
৮। মেনো    -  চোকি
৯। মোধব    -  �ুেসেোি মহোজন
১০। রবটু্    -  মোধসবি রছসল
১১। চন্দন    -  রনরশকোসন্তি রছসল
১২। জগু্ মস্তোন  -  �মোজ রবসিোধরী, কন্টোক্োি  
১৩। কমসলশ ব্যোনোজ্্নরী  -  পলোশডোঙ্গো রোনোি  ও র� 
১৪। েু জন কসস্টেবল 

স্তরী

১। মরীনোক্ষরী  - রনরশকোসন্তি স্তরী 

২। আসলো  -  মরহলো স্বরনি্নি েসলি রনত্ররী

৩। তচতোলরী  -  রনরশকোসন্তি রমসয়

৪। মরেনো  -  গ্োমবো�রী - স্বরনি্নি েসলি �ে�্যো

৫। রিিরনকো  -  গ্োমবো�রী - স্বরনি্নি েসলি �ে�্যো

৬। ই�মতোিো  -  গ্োমবো�রী - স্বরনি্নি েসলি �ে�্যো 
রনপসর্য ঃ (মরহলোি কন্ঠস্বি) মো ..... ি্যোন রেসব ......একটু রুরট .....
বোচ্োসছসলঃ মো একটু রেসত েোও নো মো । কতরেন রপটপুসি েোইরন.....েোওনো মো ............. 
মোঃ মি ........ মি ........ মিসত পোরি� নো, েোরল েোই েোই ...... এক এক �ময় মসন হয় 

বোচ্োগুসলোি গলো রটসপ রমসি রিসল আরম আত্মঘোতরী হই, এ জ্োলো আি �য় নো ।   
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[রলেসকি প্রসবশ]

রলেকঃ  ধনধোসন্য পুসপে িিো..... 
               �কল রেসশি িোরন র� রয
               আমোি জমেিূরম । 

[পোগলোি প্রসবশ ]

পোগলঃ হো ........ হো ....... আমোি জমেিূরম �কল রেসশি র�িো ..... �ব ঝুট .......�ব ঝুট ..... এ 
করবি কপেনো .....করবতো আি বোস্তব �ব গুরলসয় রিসলসছো রেেরছ ...... বল করবতো 
আজসক রতোমোয় রেলোম ছুরট, পূরণ্নমোি চোঁে রযন ঝল�োসনো রুরট।

রলেকঃ (চমসক ওসে) সক তুরম ?  
পোগলঃ আরম ... এই ঘুণধিো �মোসজি .... হোরিসয়  যোওয়ো .. .িুরিসয় যোওয়ো এক ইরডসয়ট ..... 

করবতো আওড়োসত এস�সছো। পোিসব ...... এক টুকসিো রুরট রেসত ...... একটু গিম 
িোত.... কতরেন েোইরন । জোসনো স্বোধরীনতোি বয়� হসলো ৫৭ বছি... কই রুরটি স্বোধরীনতো 
....... িোসতি স্বোধরীনতো .... কসব রয এ যন্তণোি অব�োন হসব রক জোসন ........ তো বোবো 
তুরম রক ?  

রলেকঃ আরম ...... আরম একজন রলেক । রবরিন্ন গ্োম পরিেশ্নন কসি    
রলেো �ংগ্হ করি ।

পোগলঃ সলেো �ংগ্হ কসিো ..... বোঃ বোঃ বোঃ রবশ রবশ এই পলোশডোঙ্গোি      
রনিন্ন বুিুকু্ষ রপরছসয় পড়ো মোনুসষি ইরতহো� রলেসত পোিসব ......    
পোিসব এক নতুন জরীবসনি গপে রলেসত রযেোসন আঁধোসিি বুক রচসি    
জমে রনসব এক িুটন্ত �কোল । 

রলেকঃ পোিসবো ...... আমোসক রয পোিসতই হসব, পলোশডোঙ্গোি পুিোসনো ইরতহো� পোসটে  রলেসবো 
এক নতুন ইরতহো� আি র�ই ইরতহোস�ি নোয়ক হসব ।  

পোগলঃ কোিো ?
রলেকঃ এই গ্োসমি রপরছসয় পড়ো েরিদ্র ..... রনপরীরড়ত েুব্নল মোনুষ ।
পোগলঃ আঃ বড় শোরন্ত ... রশোন রশোন মূসে্নি েল আমোসক আি মোিসত    

পোিরব নো।   
 

রপ্রয়োসক আমোয় রকসড়রছ� রতোিো
রিসঙরছ� ঘি বোরড়

র� করো রক 
জরীবসন মিসণ কেসনো িুলসত পোরি

আরেম রহংস্র মোনরবকতোি
যরে আরম রকউ হই 
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স্বজন হোিোসনো শ্মশোসন রতোসেি
রচতো আরম তুলবই
রচতো আরম তুলবই  

[প্রস্থোন]

রলেকঃ তোহসল পলোশডোঙ্গোি গসপেি নোম রক হসব (রচন্তো কসি) সপসয়রছ..... আরম রপসয়রছ (রচতকোি 
কসি) গসপেি নোম হসব অহল্যোসেি ঘুম িোঙসছ ।

[ররিজ] 
(যোত্রোি কন�োট্ন শুরু হসব) 

১ম অঙ্ক

cÖ_g েৃশ্য
[রনরশকোসন্তি প্রসবশ]

রনরশকোন্তঃ মরীনোক্ষরী ....... মরীনোক্ষরী  
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[পচোি প্রসবশ]

পচোঃ আসজ্ঞ বোবু ।
রনরশকোন্তঃ আরম মরীনোক্ষরীসক ডোকরছ, তুই ছুঁসচো হোরজি হরল রকন ? 
পচোঃ আসজ্ঞ র�ই করো বলরত ।
রনরশকোন্তঃ সকোন করো রি হোিোমজোেো । রবসিো এেোন ররসক । আরম মিরছ আমোি জ্োলোয় আি পোজরী 

হতচ্ছোড়ো রগোসেি উপি রবষ রিোঁড়ো হসয় বস� আসছ । েূি হ রচোসেি �োমসন ররসক । 
পচোঃ রজ আসজ্ঞ । 
রনরশকোন্তঃ বড় মোসক রডসক রে । 
পচোঃ স�ই েপি রতো রেসত এনু । বড় মো পূসজো রেসত রগসচন ।
রনরশকোন্ত ঃ ওহ..... পূসজো .... পূসজো .... পূসজো .... আমোি টোকোগুসলো ধবং� কিসছ । তো চোরড্ড িল 

রমরটি আি েরক্ষণো রনসয় রকোন েোকুসিি উেি িিোসত রগসছন রতোি বড় মো?
পচোঃ উই মো বগলো কোলরীি মরন্দরি ..... । (হোত রজোড় কসি কপোসল    

রেরকসয়) আইজ শরনবোি রতো তোই ।
রনরশকোন্ত ঃ ওই বগলোি কোসছ যোয় আমোি রপরন্ড চটকোসত .... িোগ ব্যোটো ছঁুসচো 
পচোঃ রজ আইসজ্ঞ । 

(প্রস্থোন)

পচোঃ রজ আইসজ্ঞ ।
রনরশকোন্ত ঃ যত �ব আপে রজোসট আমোি কপোসল ।
              [হোঁপোসত হোঁপোসত শসঙ্কি প্রসবশ]
শসঙ্কঃ বোবু ... বোবু ... জবি েবি .... রকন্তু বলসবো নো ... আমোি িয় কিসছ । 
রনরশকোন্ত ঃ শসঙ্ক িরণতো নো কসি চটপট বসল রিল । ব্যোটো আিসশোলো উড়সত রশরেসয়রছ বসল 

রনসজসক পোেরী িোবসত শু রু কসিরছ� নো, ডোনোটো রছঁসট..  
শসঙ্কঃ নো বোবু নো, িয় .... িয় .... 
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রনরশকোন্ত ঃ িয় । তুই বোসঘি �োগসিে হসয় ইঁেুসিি বোচ্োসেি িয় পোরচ্ছ� হো ......    
হো.......

শসঙ্ক ঃ আজ গ্োম উন্নয়ন �রমরতি রমরটং-এ রতোমোি রছসল রমসয়সক রেেলোম।
রনরশকোন্ত ঃ রক বলরল (চমসক ওসে)
শসঙ্ক ঃ আরম রেক বলরছ বোবু। 
রনরশকোন্ত ঃ চন্দন আি তচতোলরী ? তুই রেক রেসেরছ�? 
শসঙ্কঃ হ্যোঁ, বোবু রবশ্ব্ো� নো হয় তুরম আটচোলোয় চসলো, রনসজি রচোসে রেেসব ।
রনরশকোন্তঃ ব্যোস্ ব্যোস্ ... তুই এেন আ�সত পোরি� ।  
শসঙ্কঃ রেক আসছ বোবু । 

(প্রস্থোন)

রনরশকোন্ত ঃ নো .... নো ..... নো .... আরম রকছুসতই মোনসবো নো আমোি রছসল রমসয় কিসব গ্োম উন্নয়ন 
�রমরত আি মূে্ন্য গ্োমবো�রীিো আমোসেি মোরোয় পো রেসয় চলসব । বোসঘি ঘসি ছোগল 
রপোষোনরী, হোঁ ... হোঁ ....হোঁ মহোজরন.... িোহোজোরন আমোি জোত ব্যব�ো । আমোি েোকুিেো 
িোধোনোর রঘোষোসলি নোসম বোসঘ হরিসণ এক ঘোসট জল রেসতো। আমোি বোবো �ূয্নকোন্ত 
রঘোষোল রছসলন জোত রকউসট। তোই আরমও রনরশকোন্ত রঘোষোল বোসঘি মসতো রহংস্র আি  
রকউসটি মসতো রবষধি । নো নো আমোি রেসহ এক রবনু্দ িক্ রোকসত আরম তো হসত 
রেসত পোরি নো । আমোি িক্ আজও টগবসগ তোজো িুটন্ত, আি আমোি রছসল রমসয় ওই 
িরীরু মোসছসেি �সঙ্গ রমসশ পূব্ন পুরুসষি উতিপ্ত গিম িক্ গুরলসক শরীতল বিি কসি  
রেসব ? এত বড় পেধ্নো । রকোরো ররসক রপল এত �োহ�? 

[প্র�োসেি রোলো রনসয় মরীনোক্ষরীি প্রসবশ] 

মরীনোক্ষরীঃ আমোি ররসক । 
রনরশকোন্তঃ ওঃ তোহসল আ�ল কোলরপ্রট তুরম ।  
মরীনোক্ষরীঃ হ্যোঁ, আরম ..... এই নোও প্র�োে েোও ।  
রনরশকোন্তঃ (প্র�োসেি রোলো উলসট  রিসল রেসয়) রনকুরচ কসিসছ প্র�োে েোওয়োি। 
মরীনোক্ষরীঃ (চমসক উসে জল িিো কসন্ঠ) তুরম মো বগলো কোলরীি প্র�োে রিসল রেসল! 
রনরশকোন্তঃ হ্যোঁ, রেলোম, সয মো তোি �ন্তোনসক িক্ষো কিসত পোসি নো তোসক আরম মোরন নো ।
মরীনোক্ষরীঃ (করেন স্বসি) মোনসব, একরেন তুরম মোনসব । আি র� রেসনি আি রবরশ রেরি রনই । 
রনরশকোন্তঃ চন্দন আি তচতোলরী এেন রকোরোয় ?  
মরীনোক্ষরীঃ জোরননো ।  
রনরশকোন্তঃ জোসনোনো মোসন ? মো হসয় রছসল রকোরোয় রগসছ র�টো জোসনোনো? 
মরীনোক্ষরীঃ সতোমোি রতো িোবসণি মসতো ২০ টো রচোে চোিরেসক ঘুসি রবড়োসচ্ছ । তুরম যেন রেেসত 

পোওরন - আমোি রতো েুসটো রচোে রকমন কসি রেেসবো ।        
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রনরশকোন্তঃ সবশ রবশ - বড় বড় করো রশসেছ। �ব জোসনো তুরম, আমোি কোসছ তুরম নো জোনোি িোন 
কিসছো । �োিো জরীবন তুরম আমোি কোসজি রবসিোধরীতো কসি এস�সছো । তুরম জোসনো নো 
মরীনোক্ষরী, তুরম রকোরোয় হোত রেসয়ছ শুসন িোসেো রকউসটি বোচ্োিো রকউসটই হসব । রকোন 
অরধকোসি তুরম তোসেি রবষহরীন জলসঢোঁড়ো কিোি জন্য গ্োম উন্নয়ন �রমরতসত পোরেসয়ছ । 
রঘোষোল বোরড়ি বউ হসয় এই বংসশি বংশধিসেি রেসল রেসচ্ছো ওই চোষো িুষোসেি েসল 
রছঃ রছঃ রমনোক্ষরী রছঃ   

মরীনোক্ষরীঃ সকন গ্োসমি মোনুষ রহ�োসব মোনুসষি অরধকোসি । আরম চোই এই গ্োসমি অগরণত মোনুসষি 
আশরীব্নোে রনসয় আমোি চন্দন তচতোলরী মোনুসষি মোসঝ মোনুসষি মত মোরো উঁচু কসি রবঁসচ 
রোকুক । গ্োসমি �োরব্নক উন্নয়সনি কোসজ ওিো আত্মরনসয়োগ করুক । ওসেি শিরীসিি 
রবষোক্ কোসলো িক্ শুদ্ধ লোল িসঙ টুকটুসক হসয় উেুক ।  

রনরশকোন্তঃ মরীনোক্ষরী তুরম �সহ্যি �রীমো অরতক্রম কিসছো । 
মরীনোক্ষরীঃ হুংকোি রেও নো বোসঘি বোচ্ো । রতোমোি হুংকোসি আরম আি িয় পোই নো। আজ আরম 

মোনুসষি �োমসন রচতকোি কসি বলব । রতোমিো রশোসনো রতোমিো জোসনো নো এই রঘোষোল 
বোরড়ি প্ররতরট ইট,কোে, পোরসি কত মোনুসষি অশ্রু, ঘোম, িক্, অরিশোপ, কোন্নো, হোহোকোি 
লুরকসয় আসছ ।   

রনরশকোন্তঃ মরীনোক্ষরী (রচতকোি কসি) 
মরীনোক্ষরীঃ রচতকোি কসি আি মুে বন্ কিসত পোিসব নো । তুরম রক শুনসত পোও নো কত অ�হোয় 

নোিরীসেি আত্ননোে, রশশুসেি কোন্নো ঘুসি ঘুসি গুমরিসয় গুমরিসয় ডুকসি ডুকসি করকসয় 
ওসে । আহঃ রক যন্তণো, রক বরীিত� - তুরম একটো মোনুষ নো রপশোচ ।      

রনরশকোন্তঃ মুে �োমসল করো বলসব । 
মরীনোক্ষরীঃ ৪৫ টো বছি ধসি আরম অসনক �হ্য কসিরছ । অসনক রেসেরছ রতোমোি কেোকোি রনোংিো 

রূপ, আজ তুরম চোষো িুষোসেি ঘৃণো কি তোই নো । রকন্তু যেন রিোসট েোঁড়োসত- ক্ষমতোি 
রলোসি গরেি রলোসি জনেিেরীি মুসেোশ পসি ওই চোষো রছোট রলোকসেি দ্োসি দ্োসি রিোট 
রিক্ষো কিসত - িোসতি আঁধোসি টোকো ছরড়সয় রিোট রকনসত তুরম।      

রনরশকোন্তঃ হ্যোঁ, টোকো রেসয় রলোসক মোল রকসন, আরম রিোট রকনতোম ।    
মরীনোক্ষরীঃ রকন্তু রবরশ রেন তুরম মোনুষসক রকসন িোেসত পোসিো রন । মোনুষ তোসেি িোসলোমন্দ বুঝসত 

রশসেসছ । তোই রতোমোি মত রনোংিো রলোকসক পঞ্চোসয়সতি ক্ষমতো ররসক ছুঁসড় আস্তোকুসড়ঁ 
রিসল রেসয়সছ । পঞ্চোসয়সত আজ পঞ্চ মসতি জমোসয়ত হসচ্ছ - েল,মত, জোরত,ধম্ন 
রশসকয় তুসল মোনুষ এক হসয়সছ । নোিরী পুরুষ �বোই রমসল গ্োসমি �োরব্নক উন্নয়সনি ব্রত 
রনসয় গসড় তুসলসছ গ্োম উন্নয়ন �রমরত ।  

রনরশকোন্তঃ আরম মোরন নো এই গ্োম উন্নয়ন �রমরত । 
মরীনোক্ষরীঃ তুরম নো মোনসল রক আস� যোয় । এটো �িকোিরী রনয়ম । ইসচ্ছ  কিসল তুরম রিসঙ রেসত 

পোসিো নো । মসন রিসেো গ্োসমি উন্নয়ন এেন গ্োমবো�রীসেি হোসত । 
রনরশকোন্তঃ মরীনোক্ষরী তুরম পোগসলি প্রলোপ বকছ । গ্োমবো�রীিো কিসব গ্োসমি উন্নয়ন? সশোসনো মরীনোক্ষরী 

ক্ষমতো আমোসেি হোসত রছল, আসছ, িরবষ্যসতও রোকসব।       
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(প্রস্থোন)
[বচতোলরীি প্রসবশ আি চন্দসনি প্রসবশ]

তচতোলরীঃ মো .... মো .... একটো েোরুণ েবি আসছ । 
চন্দনঃ মো মরহলো রজোসটিো পঞ্চোসয়ত ররসক িোস্তো রমিোমরত কিোি কোজ রপসয়সছ ।
মরীনোক্ষরীঃ তোই, েুব িোসলো হসয়সছ । মোনুষ  আজ কত �সচতন হসয়সছ বল । রতোমিো মোনুসষি 

মোসঝ রমসশ মোনুষ ততিরী হও । তোসেি �ুে েু;সেি �োররী হও, বুসঝ নোও রতোমোসেি �ুস্থ 
িোসব রবঁসচ রোকোি অরধকোি ।  

চন্দনও তচতোলরীঃ (মোসক জরড়সয় ধসি ) রতোমোি আশরীব্নোে রোকসল আমোসেি নতুন জরীবন গসড় তুলবই ।

[মোসক রঘসি িোই রবোন হোত পো ছুঁসড় গোন কিসব, মো হো�সব]  

গোন
আমিো �বোই রমসল

গসড় তুলসবো
আমোসেি নতুন জরীবন

রহং�ো জোত পোত
আসিো যত উতপোত
আমিো কিব রনধন
�বোই আপনজন

wØZxq েৃশ্য
[�োগি ও চন্দসনি প্রসবশ] 

(েুজসনই মসঞ্চি েুরেক রঘোিোঘুরি কিসব)

চন্দনঃ রকসি �োগি তুই এেোসন ঘুি ঘুি কিরছ� রকন রি ?
�োগিঃ নো, মোসন এই আসলোরেিো আজ পোঁড়ুই পোড়োয় মরহলো েসলি রমরটং কিসত রগসছ রতো তোই 

.....
চন্দনঃ তোই রঘোিোঘুরি কিছ? তোই রতো? তো আসলোিো রগসছ রতোি তোসত রক ? 
�োগিঃ নো, আমোি রকছু নয় তসব �সন্্য হসয় রগসছ রতো । আরম রতো উন্নয়ন  �রমরতি   

�ম্পোেক- েোরয়ত্বটো একটু ররসকই যোয়, তোই নো চন্দনেো? তো তুরমও রতো এেোসন 
অসনকক্ষণ ঘুি ঘুি কিসছো । রতোমোি মতলবটো রক বসলো রতো । কোসিো রক আ�বোি করো 
আসছ নোরক? (মুে রটসপ হো�সত রোসক)   

চন্দনঃ কই নো রতো! আমোি আবোি রক আ�সব ?
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�োগিঃ (মুে রটসপ রহস�) সকউ আ�সব নো রতো তুরম এিকম চংমং কিসছো রকন?
চন্দনঃ চংমং কিরছ ? আরম ? নো নো রক রয বরল� ( মোরো চুলসক) ও হ্যোঁ, ওই রতোি মসতো রক� 

আি রক ।
�োগিঃ (অবোক হসয়) আমোি মসতো রক� মোসন ?
চন্দনঃ বচতোলরী
�োগিঃ (চমসক) বচতোলরী ?
চন্দনঃ আমোি রবোন তচতোলরী আসলোি �সঙ্গ  রগসছ নো রমরটং কিসত, তোই মো, মো মোসন আমোি মো 

েুব বকোবরক কিসব িোত হসয় যোসচ্ছ নো ।
�োগিঃ মোর�মো রতো ? হ্যোঁ, েুব বকসবন । তোহসল একটু পোসশি মোসেি রেসক এরগসয় যোই ।
চন্দনঃ যোও িোই যোও ।
�োগিঃ (েশ্নকসেি কোসছ চুরপ চুরপ) আসলোরেসক গপেটো একটু ির�সয় ির�সয় বলসত হসব রতো তোই 

তোড়োতোরড় যোই 
চন্দনঃ বোঁচো রগল এসকবোসি উরকসলি মসতো রজিো শুরু কসিরছল । আসলোটো নো শুধু শুধু রকন 

এত রেরি কসি রক জোসন । এই রমসয়টোি নো রকোন টোইম জ্ঞোন রনই । �ব �ময় গ্োম 
উন্নয়ন �রমরত, স্বরনি্নি গ্রুপ আি পঞ্চোসয়সতি কোজ রনসয়ই আসছ । আসি বোপু আমিোও 
রতো গ্োসমি উন্নয়সন �োরমল হসয়রছ, নো রক ও রযন একোই উন্নয়ন কিসব, ধ্যোত্ রতরি 
করোি রকোন েোম রনই । র�ই ৫টো ররসক বস�ই আরছ । রলোসক বসল নোিরী অবলো শুধু 
কসি ছলোকলো । আরম বরল, আমোি আসলো িোনরী �বলো তবু কিসছ ছলনো ।

[ চন্দন গোন ধসি]

চন্দনঃ
গোন

ও আমোি  ল - ল নো
কসিো নো ছলনো

বসলরছসল তুরম ওসগো
আ�সব - (২)

আরম রয রেওয়োনো
রতোমোরি পর রচসয়

রপ্রসমি প্রহি রোরক গুনসত
তুরম রয বসলরছসল আ�সব ।

[আসলোি প্রসবশ]

আসলোঃ আরম রয এস�রছ রগো
 করো রতো রিসেরছ রগো
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 রতোমোসক চোই শুধু রেেসত
 মন চোয় শুধু িোলবো�সত ।
চন্দনঃ �রত্য -
আসলোঃ �রত্য �রত্য �রত্য...
চন্দন ঃ এইিোসব লুরকসয় লুরকসয় রেেো কিো িোসলো লোসগ নো । আরম আমোি    

কসি কসব পোসবো র�ইরেন কসব আ�সব?
আসলোঃ স�ইরেন রনশচয়ই আ�সব চন্দন । গ্োসম এেন অসনক �ম�্যো, সু্সলি চোলটো ঝসি পসড় 

রগসছ । বোচ্োিো গোছতলোয় ক্ো� কিসছ । রমসয়িো স্বরনি্নি গ্রুপ কসি পয়�ো জমো   
কিসছ । রকন্তু শুধু পয়�ো জমো কিসল রতো আি হসব নো, পয়�োগুরলসক বোড়োসত হসব, 
তোই রছোট রছোট কোজ কিোি রচটিো কিরছ। আমিো �ব মরহলো গ্রুপ রমসল পঞ্চোসয়সতি 
কোসছ রকছু পুকুি রলজ রনসয় মোছ, হোঁ�, পুকুি পোসড় �ব্রী ও িসলি গোছ লোগোসনোি 
পরিকপেনো কসিরছ । পোঁড়ুই পোড়োি মরহলো েল নোিসকসলি ব্যব�ো কিসব বসল রেক 
কসিসছ । রমরটং এ রেক হসয়সছ রতোমোি বোবোি কোসছ রগসয় রতোমোসেি �েিটো আমিো 
চোইব । আপোতত বোচ্োিো র�েোসন সু্ল কিসব।

[মেনো ও শসঙ্ক পো রটসপ রটসপ মসঞ্চ প্রসবশ কসি ]

মেনোঃ েোইসছ, শঙ্কো ওই রেে আবোি রজোড়ো শোরলক ।
শসঙ্কঃ রেনটো িোল যোসব । হ্যোঁ সি আমোসগো েোেোবোবু লয় ।
মেনোঃ তোই রতো কইত্যোরছ কোন্ডেোন রেে, বচতোলরী আমোসগো কত্নোি মোইসয় �োগসিি লসগ ইসয় 

রেেলোম পোসশি মোসে । আি চন্দন েোেোবোবু ও আসলোি লসগ ইসয় মোসন । কত্নোি কোসন 
েবিটো রেসত হইব যরে রকছু বকরশ� রমসল । এ হল ঘটনোটো রেরহ নয়ন রমসল ।

চন্দনঃ আমোি বোবো রেসব বসল বস� আসছ ।
আসলোঃ আমিো ওনোসক রবোঝোসবো। রনশ্চয় িোসলো কোসজ এরগসয় আ�সবন । 
চন্দনঃ সচোিো নো রশোসন ধসম্নি কোরহনরী । রগসয় রেসেো ।
মেনোঃ এই তোড়োতোরড় চল কত্নোসি বলসত হসব । 
শসঙ্কঃ চল ...... চল .....
আসলোঃ এই রি, �োগি আ�সছ । (চসল যোয়)
চন্দনঃ কই রকোন রেসক ( িয় রপসয়)
আসলোঃ (হোর�) এই তুরম বরীি পুরুষ?
চন্দনঃ যো িয় পোইসয় রেসয়রছসল নো? ও ব্যোটো রেরে র�ই রবকোল ররসক ঘুি ঘুি কিসছ ।
আসলোঃ ঘুি ঘুি কিসব নো? ওিও রতো রতোমোি মসতো রক� ।
চন্দনঃ আমোি মসতো রক� মোসন ?
আসলোঃ মোসন তচতোলরী, সতোমোি রবোসনি জন্য ও অসপক্ষো কিরছল ।
চন্দনঃ বরল� রক ?
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আসলোঃ আমিো রযমন েুজন েুজনসক একরেন নো রেসে রোকসত পোরি নো, ওিোও রেক রতমরন । 
এবোি রনসজসেি রেসয় রবচোি কি । রক মহোশয় রক িোবছ ?

চন্দনঃ আরম িোবসত পোিরছ নো �োগি তচতোলরী েুজন েুজনসক িোলবোস� ।
আসলোঃ নো বো�োি রক আসছ । তুরম অত বড় বোরড়ি রছসল হসয়ও আমোি মসতো গিরীব রনচু জোসতি 

রমসয়সক যরে িোলবো�সত পোি, বুক িুরলসয় বলসত পোি, চোই নো বোসপি ওই অরিশপ্ত 
�ম্পরতি, রনসজি পোসয় েোঁরড়সয় রতোমোয় রবসয় কিব, তোসত যরে গিরীব হই তোই িোসলো, 
�ুসেি িোত নুন রেসয় রমসে েোসবো ।

চন্দনঃ স�টোই আরম কসি রেেোব ।
আসলোঃ আি রতোমোি রবোন হসয় তচতোলরী রকন পোিসব নো রনচু জোসতি �োগিসক বিণ কসি রনসত?  

আজ েোরিদ্রসক জয় কিোি জন্যই রতো আমোসেি এই উন্নয়ন �রমরত স্বরনি্নি গ্রুপ ।

[তচতোলরী ও �োগসিি প্রসবশ]

তচতোলরীঃ সকন পোিসবো নো েোেো? 
চন্দনঃ বচতোলরী?
তচতোলরীঃ েোেো, আরম রতো রতোিই রবোন রি । (নমস্োি কসি)
চন্দনঃ সতোি স্থোন আমোি পোসয় নয় রি রবোন । রতোি স্থোন আমোি বুসক ( জরড়সয় ধসি)
�োগিঃ আমোসেি আশরীব্নোে কি েোেো ।
চন্দনঃ শুধু আশরীব্নোে নয় �োগি । আজ ররসক আমিো চোিজন একই রনৌকোি যোত্ররী ।
�োগিঃ েোেো ।
চন্দনঃ হ্যোঁ, �োগি, বচতোলরী আরম আসলো এক হসয় রঘোষোল বোরড়ি অরিজোত্য ররসক আমোসেি 

বোঁচোি অরধকোি আমোসেি েোম্পত্য জরীবন রছরনসয় রনসবো। 
তচতোলরীঃ রকন্তু েোেো আমোি িয় কসি । বোবো যরে রবটু্সক রেসয় -
চন্দনঃ িয় পো� নো রবোন । বোবো রতোি রবসয়টো ওই মোধব রজোদ্োসিি রলোিোি রছসলি �সঙ্গ 

পোকোপোরক কসি রিসেসছ রেকই । রকন্তু �োগি আি তুই রেক রোক, আরম আি আসলো 
রতোসেি পোসশই িইলোম । আজ পৃররবরীসত এমন রকোন শরক্ রনই রয আমোসেি আলোেো 
কিসব । 

আসলোঃ চন্দন রেকই বসলসছ । রেেছ নো আজ গ্োসমি মোনুষ এক হসয় রজোট রবঁসধ রছরনসয় 
রনসয়সছ তোসেি �ুস্থ িোসব বোঁচোি অরধকোি । কোিও আশোয় নো ররসক মোনুষ রনসজি কোজ 
রনসজ কিসত রশসেসছ , মোনুষ তোসেি রনসজসেি �ম�্যো রনসয় িোবসছ এবং তো রনসজিোই 
�মোধোন কিোি রচটিো কিসছ । মোনুষ েুঁসজ রপসয়সছ রবঁসচ রোকোি �রেক পর । মোধব ও 
রনরশকোন্ত বোবুসেি কোসছ হোত পোতসত আি যোয় নো রকউ। যোয় নো বন্ক িোেসত র�োনো, 
রূপো, রোলো, বো�ন, জরম... মোন ইজ্ত আি রেোয়ো যোয় নো । আমিো আজ স্বরনি্নি এটোই 
আমোসেি অহংকোি ।

চন্দনঃ স�ই অহংকোসিই বলরছ । রতোমিো েুই িোই রবোন অসর্নি প্রোচুয্ন রছসড় যেন মোরটি 
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পৃররবরীসত পো রিসেছ, তেন আমিো রতোমোসেি এই মোরটি আ�সন প্রোণ রেসয় আগসল 
িোেসবো তচতোলরী ।

 
      [িহমোন,সিিরনকো,রশউরল ও মরেনো িোবরীি প্রসবশ]

রকোিো�ঃ আমিো �বোই রতোমোসেি আগসল িোেব ।
�োগিঃ এরক িহমোন ?
আসলোঃ সিিরনকো ?
চন্দনঃ রশউরল ? 
তচতোলরীঃ মরেনো িোবরী রতোমিো ?
িহমোনঃ হ্যোঁ, আমিো গ্োম উন্নয়ন �রমরত, স্বরনি্নি গ্রুপ শুধু রনসজসেি উন্নয়ন করি নো। �মস্ত 

গ্োমবো�রীি উন্নরতি মসধ্য রেসয়ই রতো আমোসেি উন্নরত হয়।
 

গোন
হোসত হোত রিসে শপর রনলোম 

আমিো �বোই বনু্
�বোই �বোি রবপে এসল লড়ব

জোসতি রবসিে েলোেরল
শপর রনলোম িুলব

েুষমনসেি িোঁসে নোই আি পড়ব
অন্ন বস্ত রশক্ষো স্বোস্থ্যসত 

হব রয স্বরনি্নি 
েুঃে করি রমোচন 

স্বিোব করিব রশোধন
পলোশডোঙ্গো নতুন কসি গড়ব

েুষমনসেি িোঁসে নোই আি পড়ব ।

[�বোই প্রস্থোন]

Z…Zxq েৃশ্য
[রনরশকোন্ত আি মোধব িোয়সচৌধুিরীি প্রসবশ]

রনরশকোন্তঃ বুঝসলন মোধববোবু ।
মোধবঃ বলুন েোেো ।
রনরশকোন্তঃ এই উন্নয়ন �রমরত আি স্বরনি্নি েলগুরলি বড্ড বোড় রবসড়সছ। শুনলোম পঞ্চোসয়ত  নোরক  

ওসেি পোসশ আসছ। শরক্শোলরী কিোি বড় অস্ত গ্োম উন্নয়ন �রমরত। 
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মোধবঃ আসি গ্োম উন্নয়ন �রমরত রতো পঞ্চোসয়সতি একরট অঙ্গ । জোসনন আমোি কোিবোি লোসট 
উসেসছ ।

রনরশকোন্তঃ স� রক করো? তুরম চুপ কসি বস� আসছো? 
মোধবঃ হ্যোঁ, েোেো, সকউ আি টোকো ধোি রনসত আস� নো, বন্কও িোেসত আস� নো, এমনরক 

চোষরীিোও আি েোেন রনসচ্ছ নো ।
রনরশকোন্তঃ বরল� রক? ব্যোটোিো িোতোিোরত টোকোি েরন রপল নোরক ?
               [মরহলো েলবল রনসয় তচতোলরীি প্রসবশ] 
তচতোলরীঃ বোবো -বোবো - এই রতো বোবো ।
রনরশকোন্তঃ রক হসয়সছ মোমরণ, রকছু বলসব? 
তচতোলরীঃ আমিো রতোমোি �সঙ্গ একটু আসলোচনো কিতোম রকন্তু কোকোবোবুি �োমসন...
মোধবঃ লজ্ো পোসচ্ছো তোই রতো মো । হোজোি রহোক শ্শুি মশোই বসল করো ।  
তচতোলরীঃ কোকোবোবু (িোসগ)
মোধবঃ আহো চটসছো রকন - ও �বোি �োমসন বললোম তোই, তো একরেন রতো �বোই জোনসব মো । 

রেক বরলরন রবয়োই মশোই?
রনরশকোন্তঃ মোধববোবু - আপরন একটু চুপ কিসবন । বল মো, রক বলসত চোও । যো বলসব রছোট কসি। 

এটো রতোমোি বোগোন রতো ।
আসলোঃ নো, মোসন আমিো আপনোি বোরড়সতই এস�রছলোম, সজরেমো বলসলন আপরন এেন বোগোসন 

পোইচোিরী কসিন । তোই এেোসনই চসল এলোম । 
রনরশকোন্তঃ আরম রতো এই �ময় মরন্নং ওয়োক করি । 
রিিরনকোঃ (হোর�) এই �ময় মরন্নং ওয়োক? তো আবোি রবকোল রবলোয়? হো হো হো ... 
রনরশকোন্তঃ এত হোর�ি রকছু হয় রন। রকন্তু রতোমিো রজসন রিসেো এই রনরশকোন্ত রঘোষোল রবকোল 

রবলোয় রযমন �কোসলি হন্টন কিসত পোসি, সতমরন প্রসয়োজসন �কোল রবলোয় রবকোল, 
�ন্্যো, এমনরক গিরীি কোসলো অমোব�্যোি অন্কোিও নোমসত পোসি । মোমরণ তুরম রিতসি 
যোও রতো ।

তচতোলরীঃ সকন যোসবো আরমও রতো ...
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রনরশকোন্তঃ যোও বলরছ, নইসল আরম এেন কোসিো করো শুনসত পোিসবো নো ।
 (চসল যোয় তচতোলরী) বসলো রক বলসত এস�সছো ।
আসলোঃ জ্যোেো বোবু ।
রনরশকোন্তঃ বলসত আজ্ঞো রহোক ।
আসলোঃ আমিো আপনোি কোসছ এস�রছলোম ।
রনরশকোন্তঃ সচোেটো আমোি এেোসনো েোিোপ হয় রন । তসব আগমসনি রহতুটো রক জোনসত পোরি?
ই�মোতোিোঃ গোঁসয়ি একমোত্র সু্সলি চোলোঘিটো কোলসকি িোরত্রি ঝসড় রিসঙ পসড়সছ।
রনরশকোন্তঃ আহো রি, তো মসিসছ কটো?
মোধবঃ অসনক বোচ্ো মোিো রযত িোসলো হত, রকছু রতো কসম রযত ।
রকোিো�ঃ মোধববোবু? 
রনরশকোন্তঃ আসি রতোমিো এত চটসছো রকন ... রতোমিো হসল র�রবকো, সতোমোসেি িক্ অত গিম হসল 

চসল? মোসয়িো মোরো েোন্ডো কসিো।
মোধবঃ েোন্ডো মোরোয় ডোন্ডো মোিো উরচত্ ।
রনরশকোন্তঃ আপরন একটু চুপ কিসবন ? রতোমিো বসলো, আমোসক রক কিসত হসব ।
ই�মোতোিোঃ রকছু রেসনি জন্য আপনোিো ওই �েি েোলোনটো যরে একটু ব্যবহোি কিসত রেন ।
আসলোঃ আমিো যত তোড়োতোরড় পোরি সু্ল ঘিটো ততরি কিব। 
রনরশকোন্তঃ (হোর�) আচ্ছো তসব এই করো ? রতোমিো রক রিসবসছো এটো �িকোিরী েোলোন ? রতোমোসেি 

মসন িোেো উরচত রছল, এটো আমোি বোপ েোকুিেোি �ম্পরতি  মোসন তপতৃক �ম্পরতি। এ 
রকোন েো� জরম েেল কিো নয়। অসনক জরম রতো েো� বসল আইন রেরেসয় রতোমিো েেল 
কসিসছো ।

আসলোঃ জ্যোেো বোবু রছোট রছোট রশশুিো ক’রেসনি জন্য পড়োসশোনো কিসব আপনোসেি েোলোসন । 
রেেসবন এি জন্য  �বোি কোসছ আপরন অসনক মহত হসয় উেসবন। 

রনরশকোন্তঃ স�রন্টসমসন্ট �ুড়�ুরড় রেসয় আমোসক রিোলোসত পোিসব নো । আরম েোতোকণ্ন   
নই । 

আসলোঃ জ্যোেোবোবু, গিরীব অ�হোয় বোচ্োগুসলো এেন গোসছি তলোয় সু্ল কিসছ ক’রেন বোসেই বষ্নো 
নোমসব । আপরন একটু রবোঝোি রচটিো করুন ।

রনরশকোন্তঃ তো রবশ রতো, তুরম রতো গিরীব েিেরী রনত্ররী, তোসেি মো । এবোি তোসেি বোচ্োসেি মো হসয় 
যোও ।

আসলোঃ জ্যোেোবোবু আপরন রক বলসত চোইসছন? 
মোধবঃ এমন রকছুই নয়, সতোমোি গ্োম র�বোি একটু প্র�ংশো কিসছ মোত্র । বোঁেি বোচ্োিো যরে 

রলেোপড়ো কসি মোনুষ বসন যোয় তোহসল মোনুসষি বোচ্োিো করী কিসব শুরন । 
ই�মোতোিোঃ �োিো জরীবন রতো শকুসনি মসতো এই বোঁেি বোচ্োসেি িক্ চুসষ এস�সছন, এবোি একটু 

এসেি পোসশ েোঁরড়সয় পোসপি প্রোয়রশ্চতি করুন ।
মোধবঃ করী বলরল ? রতোসেি রেেরছ অসনক বড় বড় করো িুসটসছ ।
রনরশকোন্তঃ সশেোসনো বুরল আওড়োসচ্ছ ।
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মোধবঃ বরুণ মোটিোি রতোসেি রশরেসয় পরড়সয় �োইজ কসি রেসয়সছ নো ? বোহ বোহ  ওই এেন 
রবন্দোবসনি রকটি ।

মরেনোঃ েবিেোি মোটিোি মহোশসয়ি নোসম বোসজ করো বলসবন নো ।
মোধবঃ ও, বোবো রপসিম এসকবোসি উরসল উেল রেেরছ ।
আসলোঃ মুে �োমসল করো বলুন ।
মোধবঃ নো, বলসল রক কিসব ?
আসলোঃ রকছুরেন পসিই বুঝসত পোিসবন ।
রিিরনকোঃ চসলো আসলো । কয়লো হোজোি ধুসলও তোি ময়লো যোসব নো । আি এই শকুনসেি তুরম শু 

ক�োরি ব্যোঙ্গমো ব্যোঙ্গমরী রকছুই কিসত পোিসব নো। এসেি িোগোসড় জমে, রচিরেন িোগোসড়ই 
রোকসব । 

রনরশকোন্ত ঃ (রনরশকোন্ত হোত রতোসল। বচতোলরী প্রসবশ কসি। বোবোি হোতটো ধসি রিসল) সতোি এত বড় 
পেধ্নো ।

তচতোলরীঃ উহু বোবো হোত নোমোও । হোত ওেোসনোি রেন রশষ । রবশরী শক্ কিসত রগসলই রিসঙ্গ  
যোসব। চসলো আসলোরে,সিিরনকো মরেনো এেোসন �ময় নটি কিোি রকোন মোসনই হয় নো । 
আমোসেি �মসয়ি অসনক েোম আসছ ।

মরেনোঃ চসলো �বোই, আমিো �বোই রমসল শ্রম রেসয় বোঁশ, েড় রজোগোড় কসি সু্ল ঘি ততিরী কিব। 
চসলো চসলো ।

[মরহলো েসলিো প্রস্থোন কসি]

মোধবঃ হু - হোরত রঘোড়ো রগল তল, মশো বসল কত জল । 
রনরশকোন্তঃ কত রেেলোম কোসল কোসল রবড়োল মসলো
রনরশ ও মোধবঃ (হোসত হোত রিসে) হলুে বসন । হো হো হো

(প্রস্থোন)

(আসলো রনসি) [আসলো জ্লসল রেেো যোসব আসলোি হোসত শঙ্খ, সমসয়সেি লোইন রেসয় প্রসবশ]
 

মরেনোঃ রকসগো আসলোরে আজ হেোত শঙ্খ বোরজসয় জরুিরী তলব । রকোন েোিোপ  েবি বুরঝ ?
আসলোঃ আচ্ছো মরেনো িোবরী, শুধু েোিোপ েবি রেসতই আমিো জরুিরী রমরটং ডোকব?   

িোসলো কোসজি জন্যও নয় রকন ?
রিিরনকোঃ িোসলো কোজটো রক একটু তোড়োতোরড় বল আসলো । বোরড়সত অসনক কোজ আসছ রিসল চসল 

এস�রছ । 
আসলোঃ আগোমরী পিশু ৮ ই মোচ্ন আন্তজ্নোরতক নোিরী রেব� ।
রকোিো�ঃ তো আমিো রক কিব ?
আসলোঃ ওই রেনটোসক পোলন কিব ।
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রকোিো�ঃ রক িোসব ?
আসলোঃ কোজ কসি ।
তচতোলরীঃ কোজটো রক েুসল বসলো আসলোরে ।
আসলোঃ আচ্ছো আমোসেি পোড়োয় মসেি, �োট্োি কোিবোি িমিরমসয় চলসছ তোইনো? স্বোমরীিো মে 

রেসয় এস� স্তরীসেি উপি অত্যোচোি কিসছ । এগুরল যরে আমিো বন্ কসি রেসত পোরি 
রকমন হয় ?

�বোইঃ (ই�মোতোিো ছোড়ো) রনশচই পোরি ।
ই�মোতোিোঃ রকন্তু !
তচতোলরীঃ রকন্তু রকন ই�মোতোিো ?
ই�মোতোিোঃ রকছু মসন কসিোনো তচতোলরীরে তুরম জোসনো আি আরমও... আি �মস্ত গ্োমবো�রীও জোসন এই 

�সবি মোরলক রক ।
তচতোলরীঃ আমোি বোবো রনরশকোন্ত রঘোষোল আি মোধব শকুন তোই রতো ?
ই�মোতোিোঃ সতোমোি বোবো যরে রতোমোি উপি রকোন অত্যোচোি কসিন... তোই বলরছলোম কোজটো রক রেক 

হসব ?
তচতোলরীঃ রছঃ ই�মোতোিো রছঃ রতোমোি কোছ ররসক এই করো আশো করি রন । আমোসেি উপি 

অত্যোচোি হসব র�ই িসয় রতোমিো ওই রনোংিো রলোক েুসটোি �মস্ত অন্যোয় অত্যোচোি মুে 
বুসজ �হ্য কিসব ? ওই নিসকি করীটগুসলোসক প্রশ্রয় রেসব ?নো নো ই�মোতোিো এটো 
আমোসেি প্ররত রতোমোসেি অন্ িোসলোবো�ো । আমিো রতো আি ব্যরক্সকর্রিক হসত পোরি  
নো। এই রতোমিো গ্োমসক িোসলোবোস�ো?

রিিরনকোঃ বচতোলরী ।
তচতোলরীঃ সহোক রনরশকোন্ত রঘোষোল আমোি বোবো, আরম বলরছ রতোমিো রতোমোসেি �ং�োি বোঁচোসত, 

গ্োম বোঁচোসত, �ুস্থব্ গ্োম গড়সত এরগসয় এস�ো। ওই �ব কোল�োসপি রবষেোঁত একটো একটো 
কসি রিসঙ েোও। বুরঝসয় েোও নোরগনরীিোও িণো তুলসত পোসি। িরবষ্যত প্রজমেসক উপহোি 
েোও একটো �ুস্থব্ �ুন্দি �মোজ।

রকোিো�ঃ বচতোলরী। 
তচতোলরীঃ করী মশোই এরগসয় আ�সত পোিসবো নো ।
�বোইঃ হ্যোঁ, পোিসবো ।
তচতোলরীঃ তোহসল শপর নোও ।
�বোইঃ শপর রনলোম ।

�বোই হোসত হোত রমরলসয় শপর রনয়।।

রনপসর্যঃ (ও আসলোি পরযোত্ররী গোনটো হয়। আসলো রনসি)
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PZz_© েৃশ্য
[মোধসবি প্রসবশ]

মোধবঃ পলোশডোঙ্গোি প্রধোন রিসবসছটো রক ?

[রনরশকোসন্তি প্রসবশ]

রনরশকোন্তঃ রক িোসবরন তোই বল মোধব ।
মোধবঃ এতবড় পেধ্নো প্রধোসনি । আপনোি কন্টোক্ি রোকসত িোস্তোি কোজ রেল রকনো স্বরনি্নি 

েসলি মরহলো রজোসটসেি ।

[প্রধোসনি প্রসবশ] 

প্রধোনঃ ওিোই রতো পোবোি রযোগ্য মোধব বোবু ।
রনরশকোন্তঃ আি আমিো রক �ব বোসনি জসল রিস� এস�রছ ।
প্রধোনঃ ওিো কিসব িোস্তো । আমোসেি র�টো রমসন রনসত হসব । তোহসল রতো আমোসেি শোড়রী 

পড়সত হয় । নো নো এটো রমসন রনওয়ো যোয় নো । 
প্রধোনঃ সমসন রনওয়ো ছোড়ো আি রকোসনো উপোয় রনই । স্বরনি্নি েসলি রজোসটিোই রতো আসগ গ্োম 

উন্নয়সন এরগসয় এস�সছ । কোেোসমোি রতো আমূল পরিবত্নন ঘসটসছ । ক্ষমতোি 
রবসক্রিরীকিণ হসয়সছ ।

রনরশকোন্তঃ নরীরত করো বসল আমোসক বশ কিো যোসব নো, শুনুন প্রধোন �োসহব, মসন িোেসবন অর্ন যোি 
ক্ষমতো তোি । রচিরেন ক্ষমতো আমোসেি হোসত রছল, আসছ এবং িরবষ্যসতও রোকসব । 
আচ্ছো যোসেিসক িোস্তো ততিরীি বিোত রেসয়সছন তোিো রেক রেক পোলন কিসত পোিসছ 

               রতো ?
প্রধোনঃ মোসনটো রেক বুঝলোম নো ।
মোধবঃ বুঝসলন নো । মোসন টোকোটো গোসয়ব কসি রেসচ্ছন রতো ।
প্রধোনঃ মোধব বোবু (রিসগ) সজসন শুসন করোটো বলুন, সকোন প্রমোণ আসছ রক আপনোি কোসছ?
মোধবঃ এিজন্য রকোন প্রমোণ লোসগ নো । একটু িোবসলই ব্যোপোিটো পরিস্োি হসয় যোয় ।
প্রধোনঃ আপরন রক জোসনন কোজ কিোি মজুিরী রহ�োসব তেরনক ১০ রকরজ চোল ও ২ টোকো বিোদ্ 

কিো রছল । তোিো তোসেি মজুিরীি টোকোটো নো রনসয় তোঁসেি মরহলো রজোসট জমো কসিসছ । 
চোসলি মসধ্য ১০ রকরজ চোল ররসক বোরক ২ রকরজ চোল জমো কসিসছ । অ�হোয় বৃদ্ধ 
বৃদ্ধোসেি রবতিণ কিোি জন্য। আি মরহলো রজোসটিো �প্তোসহ ১ ঘন্টো কসি শ্রম েোন কসি ।

রনরশকোন্তঃ করলকোসল এ �ম্ব । রনসজিো রেসত পোয় নো । আবোি েোতোকণ্ন র�সজসছ।
প্রধোনঃ প্রশং�ো নো হয় নোই কিসলন । রকন্তু তরীিস্োি কিোি অরধকোি আপনোি রনই । 

রনরশকোন্তবোবু িোল কোসজি ময্নোেো রেসত রশেুন ।
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রনরশকোন্তঃ সতোমোি কোসছ রক রশটিোচোি রশেসত হসব ?
প্রধোনঃ নো জোনসল রশসে রনওয়োটো বুরদ্ধমোসনি কোজ । 
রনরশকোন্তঃ জনগণসক রশেোন । যোসেি রিোসট আপনোিো রজসতসছন তোসেিসক রশেোন। আমোসক 

রশেোসত আ�সবন নো ।
প্রধোনঃ জনগসণি মসধ্য আপরনও বোে নয় ।
মোধবঃ আপরন কোসক রক বলসছন ?  মসন িোেসবন উরন একজন প্রোক্ন প্রধোন ।
প্রধোনঃ স�টো আমোি মসন আসছ বসলই �সহ্যি �রীমো অরতক্রম করি রন । শুনুন রনরশকোন্তবোবু 

মোধব বোবু, ওসেি কোসজ বোধো নো রেসয় �হসযোরগতো করুন, সেেসবন এই গ্োসমি 
রচহোিোটোই পোসটে  যোসব, মসন িোেসবন যোিো রপরছসয় রছল আজ তোিো এরগসয় এস�সছ, 
রেন বেসলি পোলো শুরু হসয়সছ, রক রেসয় রুেসবন তোসক? তোই বলরছলোম �বোি �সঙ্গ 
কোঁসধ কোঁধ রমরলসয় গসড় তুলুন এক স্বরনি্নি গ্োম, সযেোসন �বোি স্বোর্ন একই �ুসতোয়  
বোঁধো। �বোই আমিো একই রনৌকোি যোত্ররী । 

(প্রস্থোন)

রনরশকোন্তঃ স্বপ্ন রেেসছ মোধব । প্রধোন স্বপ্ন রেেসছ।

 [পোগসলি প্রসবশ]

পোগলঃ স্বপ্ন রেেোি �োহ� কসিো রনরশকোন্ত, স্বপ্ন ছোড়ো মোনুষ বোঁসচ নোরক । স্বপ্ন ছোড়ো রকমন কসি 
গোন গোইসব পোরে।

মোধবঃ পোগল ররসক তুই কসব �োরহরত্যক হরল রি ? 
পোগলঃ সহঁয়োলরী কিছ মোধব। সতোমিো রতো রকোন রেন স্বপ্ন রেেসত পোিসল নো, উসটে  মোনুসষি 

স্বপ্নগুসলোসক েু’পোসয় ডসল রপসশ রশষ কসি রেসয়ছ। পোষোণরী অহল্যোসেি রেসেো, ওিো রজসগ 
উসেসছ মুরক্ি পর রেেোসচ্ছ । 

[হোসত প্রেরীপ রনসয় মরহলোিো মসঞ্চ রঢোসক �োরি রেসয়। মসঞ্চ এস� একটো রকোরিওগ্োরি কসি। সনপসর্য 
গোন] 

গোন
ওসি নতুন যুসগি রিোসি

রে� রন �ময় কোরটসয় বৃরো
[রনরশকোন্ত ও মোধব অবোক হসয় রচসয় রোসক। আসলো রনসি] 
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[িহমোন ও চন্দসনি প্রসবশ]

িহমোনঃ নো নো নো এই সু্ল রতোমিো রেক কিসত পোিসব নো ।
চন্দনঃ িহমোন িোই তুরম উন্নয়ন �রমরতি �ে�্য হসয় এ করো বলছ রকন ?
িহমোন ঃ মরহলোিো হুট হোট র�দ্ধোন্ত রনসব আি আমিো ব্যোটোসছসলিো তো রমসন রনসবো ?
�োগিঃ পঞ্চোসয়ত, গ্োম উন্নয়ন �রমরত �বোই রমসল মরহলো েলসক েোরয়ত্ব রেসয়সছ।   

তোই তোঁিো সু্লটো রেক কিসছন । 
িহমোনঃ এই রতোমিো বল আমোসেি মসধ্য েলমত জোতপোসতি রবসিে রোকসব নো... আমিো �ব 

রকছুি উসধ্ন... আমোসেি স্বচ্ছতো েোয়বদ্ধতো রোকসব... যত বড় বড় বুরল ।
চন্দনঃ হ্যোঁ, রোকসব । আসছ।
িহমোনঃ সঘোড়োি রডম আসছ । তোহসল আরমও রতো �রমরতি �ে�্য, আরম রকন জোনসত পোরিরন?
�োগিঃ আচ্ছো তুরম গত রমরটং-এ উপরস্থত রছসল ?
িহমোনঃ আরম রোকসল এটো হসত রেতোম নো ।
বরুণঃ সকন ?
িহমোনঃ আজ সু্ল ঘি ততরি কিসব, কোল অন্য কোজ কিসব, পিশু �মস্ত গ্োসমি কোসজি েোরয়ত্ব 

পোসব রমসয়িো।
বরুণঃ তোসত রতোমোি অ�ুরবধো রক আসছ, িহমোন ?
িহমোনঃ এি পি রমসয়িো রস্বচ্ছোচোিরী হসয় উেসব । আি আমিো পুরুসষিো ওসেি পোসয়ি তলোয় 

রোকব ? �ং�োসি �মোসজ রমসয়িো হসব রমোড়ল তোই রতো মোটিোি মশোই ।
বরুণঃ রছঃ িহমোন রছঃ, সতোমোি কোছ ররসক এই ধিসণি মন্তব্য আশো করিরন ।   

আমোসেি েুি্নোগ্য রতোমোসক আমিো রেক রবোঝোসত পোরিরন । 
িহমোনঃ এসত রবোঝোসনোি মত রকছুই রনই তো রবোঝোসব রক কসি । আমিো �ব অবুঝ আি েুরেন 

বোইসি রবরিসয় রমসয়িোই যত বুঝেোি... এই রতো ?
বরুণঃ তুরম রেেসত পোওনো রেসনি পি রেন বোচ্োিো গোছতলোয় ক্ো� কিসছ, সিোসে জসল ঝসড় 

তোসেি সু্ল বন্ রোকসছ, এসত আগোমরী প্রজমে রপরছসয় যোসচ্ছ । 
িহমোনঃ স�টো আমিো রক কিব? রকন্তু এত বড় কোজ একো উন্নয়ন �রমরতি দ্োিো রক �ম্ব ?
বরুণঃ হ্যোঁ, �ম্ব। আি র�ই অ�ম্বসক �ম্ব কিসত চসলসছ আমোসেি স্বরনি্নি েসলি রমসয়িো। 

উন্নয়ন �রমরতি রমরটং-এ সু্লরটি েোরয়ত্ব আমোসেি উপি রেসত চোইসলন। রকন্তু আমিো 
পুরুসষিো নোনো কোসজি অজুহোসত রকসট পড়লোম কোিণ পঞ্চোসয়ত রেসচ্ছ রমোট ১০ হোজোি 
টোকো এত কম টোকো কোজ হোসত রনসত �োহ� রপলোম নো ।

চন্দনঃ রকন্তু রমসয়িো এরগসয় এসলো েোরয়ত্ব রনসলো, বোরড় বোরড় ঘুসি বোঁশ রজোগোড় কিল। রকছু 
চোঁেোও তুসলসছ তোিো ।

�োগিঃ �ব রচসয় বড় করো �ং�োি �ন্তোন �োমসলও রস্বচ্ছোয় শ্রম েোন কিোি অঙ্গরীকোি কসিসছ 
ওিো। তোই ওসেি �সঙ্গ আমিোও ররসক আমোসেি অক্ষমতোসক ঢোকসত এস�রছ িহমোন 
িোই।

বরুণঃ আচ্ছো িহমোন । জরীবন জরীরবকোি অজুহোসত আমিো রয কোজরট কিসত পোরিরন �ং�োসিি 
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স্বোসর্ন ,�মোসজি স্বোসর্ন ,আমোসেি ঘসিি মো রবোসনিো যরে র�ই কোসজি েোরয়ত্ব রনসয় কসি 
র�টো রক েোিোপ ? এই রতো গত কসয়ক রেন আসগ ৮ই মোচ্ন রমসয়সেি েল এলোকোি 
�মস্ত মসেি রেক রিসঙ গুরড়সয় রেসয় রয নরজি �ৃরটি কসিসছ... তুরম বলসব র�টো 
রস্বচ্ছোচোিরীতো? সতোমোি কোসছ এই রমসয়সেি মসনি রজোি ও ঐক্যশরক্ি অপব্যোে্যো শুসন 
আমোি িোবসত লজ্ো কিসছ রয তুরম আমোসেি উন্নয়ন �রমরতি �ে�্য... রছঃ িহমোন 

               রছঃ ।
িহমোনঃ (হোত রজোড় কসি) আমোয় ক্ষমো কি মোটিোিেো... আরম রেক এইিোসব িোরবরন । আমোসক 

রতোমোসেি �োসর নোও, আরমও শ্রমেোন কিব । রতোমোসেি কোসজ �হিোগরী হসবো । একটো 
বোি �ুসযোগ েোও ।

      [ই�মোতোিো ও মরেনোি প্রসবশ]

ই�মোতোিোঃ রেক আসছ আমোসেি রকছু টোরল কম পড়সব... মসন হসচ্ছ ওটো...
িহমোনঃ আমোসকই রেসত হসব তোই রতো? আরম বসত্ন রগলোম । 
মরেনোঃ এিপসিও তুরম শ্রম েোন কিসব ?
িহমোনঃ রনশ্চয় রবরবজোন... জোন লরড়সয় রেসবো । িোসলো কোসজ �বোি আসগ আরম রোকব । 

মোরোসমোটো রতো তোই একটু রলসট বুরঝ ।
�বোইঃ (সহস� ওসে রমউরজসকি তোসল তোসল মোইসম কোজ কসি, সু্ল ঘি ততরি কসি)

[আসলো রনসি] 

cÂg েৃশ্য

[রনরশকোন্ত, শসঙ্ক আি মেনোি প্রসবশ । রনরশকোন্ত দ্রুত পোয়চোিরী কিসব, শসঙ্ক আি মেনো রপছন রপছন 
ঘুিসব। রবটু্ ও মোধব বোইসি েোঁরড়সয় শুনসব ]

রনরশকোন্তঃ এতবড় পেধ্নো এ রতো আরম িোবসতও পোিরছ নো । �োগি রজসলি রছসল, জোমোই হসব ? 
আি আসলো িতন রপোসেি রমসয়, আমোি রছসলি বউ হসব ? আমোি চন্দন রতো চোঁে । 
চোঁসেি �োসর রপোসেি রমলন । হো হো হো এ র�োনোি পোরি বোরট... েু’পোতো রলেোপড়ো রশসে 
মোরো রকসন রনসয়সছ । শসঙ্ক ঐ রজসলি ব্যোটো করী হসয়সছ বলরল ?

শসঙ্কঃ আসজ্ঞ বোবু উন্নয়ন �রমরতি �ম্পোেক ।
রনরশকোন্তঃ বোঁেি - শোলো বোঁেিটোসক রক কসি নোচোই রেে । আি ঐ ছুঁরড়টো -
মরেনোঃ আসজ্ঞ স্বরনি্নি েসলি রনত্ররী ।
রনরশকোন্তঃ রপরন্ড - রক কসি চটসক রেই রেে । করী রিসবসছ স্বরনি্নি গ্রুপ, গ্োম উন্নয়ন �রমরত... 
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ওিোই গ্োমবো�রীসক উ�সক রেসয় আমোি পঞ্চোসয়সতি ক্ষমতো রকসড় রনসয়সছ । আরম �মুসদ্র 
রবচিণ কিতোম এেন কুসয়োয় এসন রিসলসছ। আবোি আমোি �ং�োসিও হোত রেসয়সছ, 
আমোি রবৌ, সছসল রমসয়সক বশ কসিসছ, আমোি িোসতি ঘুম রকসড় রনসয়সছ। 

রবটু্ঃ আসেশ করুন কোকোবোবু ওসেি রচিতসি ঘুম পোরড়সয় রেই ।
রনরশকোন্তঃ ঘুম পোড়োসনো যোসব নো রবটু্ । রনসচি তলোি মোনুষগুরল রজসগ উসেসছ ।  আবোি রোনোয় 

নতুন ও.র� এস�সছ । ওসেিসকই �োসপোট্ন কসি । শুসনরছ রতরন আবোি ঘুষ েোন নো । 
রবটু্ঃ কমসলশ  ব্যোনোজ্্নরী রেক আসছ আমোি উপি রছসড় রেন । �োগিসক শুধু একটু কড়সক 

রেব । আি আসলো িতন রপোসেি রবধবো রবৌ-এি একমোত্র রমসয়... মো রবরটসত রোসক । 
িোসতি অন্বকোসি একটু ডসল রেসয় আ�ব ।

রনরশকোন্তঃ সেসেো রযন কোকপক্ষরীসতও রটি নো পোয় । 
মোধবঃ তুরম রবটু্ি উপি িি�ো কিসত পোসিো । রছসল আমোি কোঁকড়োরবছো... ধিসল রবষ ঢোলসবই। 

রহঁ সহঁ রহঁ... আয় রেোকো... চরল রবয়োই ।
 

প্রস্থোন

রবটু্ঃ বোই বোই কোকোবোবু ........

(প্রস্থোন)
[হোঁপোসত হোঁপোসত শসঙ্কি প্রসবশ,মেনোি প্রসবশ]

শসঙ্কঃ বোবু �ব্ননোশ হসয় রগসছ । 
রনরশকোন্তঃ করী হসয়সছ তোই বল শসঙ্ক ।
শসঙ্কঃ চুলু্লি রেক প্রয়ো� মরহলো েল রিসঙ রেসয়সছ ।
মেনোঃ আি ছোরতম তলোি ৫ টো রেকই রিসঙ্গ গুসড়ো গুসড়ো কসি রেসয়সছ �োিেো মোইয়োসেি 
               গ্রুপ ।
রনরশকোন্তঃ ওই আসলোটোসক...

জগু্ি প্রসবশ

জগু্ঃ িুঁ রেসয় রনরিসয় রেসত হসব । 
রনরশকোন্তঃ শুি�্য শরীঘ্ম । শসঙ্ক, মেনো রতোমোসক �হসযোরগতো কিসব । 
জগু্ঃ রেক হ্যোয়... কুসনো রচন্তো রনই কোম হইসয় যোসব । েোরল আমোি হোতটো একটু িোিরী কসি 

রেসবন ।
রনরশকোন্তঃ কোজ হসয় রগসলই রতোমোি রপসমন্ট রতোমোি কোসছ চসল যোসব । 
জগু্ঃ চরল �োসহব । চসলো শসঙ্ক আি মেনো ।
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 শসঙ্ক,মেনো ও জগু্ি প্রস্থোন

রনরশকোন্তঃ  �কোল হসলই গোঁসয়ি রলোক আসলো রেেসত পোসব নো... সেেসব অোঁধোি ।

মরীনোক্ষরীি প্রসবশ

মরীনোক্ষরীঃ নো নো... �কোল হসল এই গোঁসয়ি মোনুষ রেেসব আসলো । রতোমোসেি �মস্ত করোই আরম 
শুসন রিসলরছ ।

রনরশকোন্তঃ (চমসক)মরীনোক্ষরী তুরম ?
মরীনোক্ষরীঃ হ্যোঁ, আরমও স্বরনি্নি েসলি নরীিব �ে�্যো ।
রনরশকোন্তঃ করী বলসল ?
মরীনোক্ষরীঃ রেকই বলরছ... সতোমোি জরীবসন �ন্্যো এস� রগসছ রনরশকোন্ত রঘোষোল । িোরত্র আ�সতও আি 

রবরশ রেরি রনই । �োিোরেন ধসি িুঁ রেসয়ও আসলো রনিোসত পোিসব নো ।
রনরশকোন্তঃ মরীনোক্ষরী (হুংকোি রেসয়)...
মরীনোক্ষরীঃ হুংকোি রেও নো । সেেছ নো এই পলোশডোঙ্গোি �ূয্ন্যটো এই মূহুসত্ন রেক মোঝ গগসন েোউ 

েোউ কসি জ্লসছ । এই েোবোনসলি  জ্লন্ত রলরলহোনরশেোসক তুরম ও রতোমোি গুরট কসয়ক 
চোমসচ িুঁ রেসয় রনিোসব রকমন কসি !

রনরশকোন্তঃ জল রঢসল... েিকোি হসল বিসিি পোহোড় চোপো রেসয়... ।
মরীনোক্ষরীঃ হো হো হো যতই জল ঢোসলো ততই র�গুরল রকসিোর�ন, সপস্োল, রডসজসলি রূপ ধোিণ কসি 

রদ্গুণিোসব জ্লসব । তোি আগুন ররসক তুরম রিহোই পোসব নো । আি রশোসনো আরম রবঁসচ 
রোকসত আসলোি এত বড় �ব্ননোশ কিসত রেসবো নো । সতোমোি �মস্ত পরিকপেনো আরম 
ওসেি একু্ষরন জোরনসয় রেসবো । (রযসত যোসব)

রনরশকোন্তঃ (চুল ধসি রনসড়) তো আি রবোধ হয় হল নো কোলনোরগনরী ।
মরীনোক্ষরীঃ ছোসড়ো ছোসড়ো বলরছ ।
রনরশকোন্তঃ েুধ কলো রেসয় এত বছি কোল�োপ পুসষরছ ছোড়ব বসল? অন্কোি ঘসিই হসব রতোি 
               জরীবন । ধুঁসক ধুঁসক তুই মিরব। (টোনসত টোনসত রনসয় রযসত চোয়)
রমনোক্ষরীঃ বোঁচোও... সক আসছো বোঁচোও... ।
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রনরশকোন্তঃ এেোসন উন্নয়ন �রমরত, স্বরনি্নি গ্রুপ রকউ রনই,কোসক েবি রেসব? �োংবোরেক?  চল 
চল... 

(প্রস্থোন)

রশষ পব্ন
[�ন্্যো হসয় যোসব। বচতোলরী আি চন্দসনি প্রসবশ]

তচতোলরীঃ আমোি েুব িয় কিসছ রি েোেো । 
চন্দনঃ শুধু শুধু তুই িয় পোরচ্ছ� । সু্ল ঘি ততরি রতো িোসলোয় িোসলোয় রমসট রগল ।
তচতোলরীঃ নোসি শুধু শুধু নয়, আরম মোি জন্য িয় পোরচ্ছ ।
চন্দনঃ হ্যোঁসি, মো হেোত আজই কোশরী চসল রগসছন । আমোসেি রতো রকছু বসল রগল নো ।  আমোি 

রতো রেক রবশ্ব্ো� হসচ্ছ নো ।
তচতোলরীঃ আরমও রবশ্ব্ো� কিসত পোিরছ নো । বোবো রনশ্চয় আমোসেি কোসছ রকছু    

লুসকোসচ্ছন । েোেো, মোসয়ি মসন হসচ্ছ েুব রবপে (কোঁসে)
চন্দনঃ কোঁরে� নো রবোন । আচ্ছো তুই রক রকোন কু্ সপরল?
তচতোলরীঃ পুসিোসনো িোঁড়োি ঘি ররসক আরম রগোঙোরনি আওয়োজ রপসয়রছ ।
চন্দনঃ রেক শুসনরছ� রবোন?
তচতোলরীঃ হ্যোঁ, েোেো আরম পেটি শুনসত রপসয়রছলোম... সগোঙোরনি আওয়োজটো ওই িোঁড়োি ঘি ররসক 

আ�সছ । আরম ঘসিি রিতিটো রেেোি রচটিো কিলোম। রকন্তু জোনোলো রিতি ররসক বন্ , 
আি েিজোয় বড় তোলো। বোবো  ছুসট এস� বলসলন, ও রকছু নো রবোধ হয় রবড়োল আটকো  
পসড়সছ । ওটো পচো রেসে রনসব, তুরম রতোমোি কোসজ  যোও মোমরণ ।

চন্দনঃ তোিপি ।
তচতোলরীঃ তোিপি মোসয়ি নোসম ইরনসয় রবরনসয় কত করো । মো আমোসেি �সঙ্গ পিোমশ্ন নো কসি 

রগসছ । যোওয়োটো উরচত হয়রন ইত্যোরে । 
চন্দনঃ রনশ্চয় বোবো একটো নতুন চোল রচসলসছ । আি র� হয়সতো েুব িয়ঙ্কি, মো হয়সতো রকোন 

করো রজসন রিসলরছল । কোিো মসন হয় এরেসক আ�সছ... চুপ কসি এেোসন েোঁরড়সয় 
 রোরক ।
                            

[শসঙ্ক ,মেনো ও জগু্ি প্রসবশ]

শসঙ্কঃ ওই রতো চন্দন েোেোবোবু আি আসলো রেরেমরণ ।
মেনোঃ অন্কোসি রপসিম রনসবেন কিতোসছ ।
জগু্ঃ রেক হ্যোয় ... ইয়ো... (একটো রকছু ছুঁসড় রেসব, তোিপি রেৌসড় চসল যোসব) 
তচতোলরীঃ আ; েোেো (রচতকোি কসি ওসে)
চন্দনঃ করী হসয়সছ তচতোলরী ?
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মেনোঃ েোইসছ... আমোসগো রেরেমরণ তচতোলরী ।
তচতোলরীঃ আঃ েোেো জ্সল যোসচ্ছ... আমোি মুে গলো �ব জ্সল যোসচ্ছ... সক রক ছঁুসড় রমসিসছ । উহু 

অ�হ্য জ্োলো... েোেো তুই আমোসক বোঁচো, েোেো । আমোি রয বোঁচসত বড় শে রি ... আরম 
রয বোঁচসত চোই ।

[শসঙ্ক ছুসট চসল যোয়]

চন্দনঃ তুই বোঁচরব রবোন । একটু শোন্ত হ । আরম �বোইসক ডোকরছ । রক রকোরোয়   
আসছো? বোঁচোও... বোঁচোও... । আমোি রবোনসক বোঁচোও... ।

[আসলো ও �োগসিি প্রসবশ]

�োগিঃ কই রকোরোয় করী হসয়সছ । রচোি রচোি... ধি ধি... এই রতো ওই রেসক, ধসিরছ।   
(মেনোসক ধসি রিসল)

আসলোঃ করী হসয়সছ ? এরক চন্দন তচতোলরী রক হসয়সছ রবোন? মুেটো এমন হসয়    
রগসছ রকন ? 

চন্দনঃ কোিো রযন তচতোলরীি মুসে অ্যোর�ড ছুঁসড় রমসিসছ ।
আসলোঃ তোহসল রতো �ব্ননোশ হসয় রগসছ... সেরে রেরে ।
�োগিঃ এই ব্যোটো মেনোই অ্যোর�ড রমসি পোলোরচ্ছল, সমসি রিল শোলোসক ।
মেনোঃ (হোত রজোড় কসি) আমোয় ক্ষমো কি । আমোসি রতোমিো রপিোসন রমসিো নো । আরম 

রেরেমরণি মুসহ অ্যোর�ড মোরি নোই । জগু্ মস্তোন রেসছ । রবশ্ব্ো� করুন আরম মোরি রন ।
রকোিো�ঃ সতোসেি রবশ্ব্ো� রনই, মোি শোলোসক । (েু এক ঘো পড়সব)
চন্দনঃ (হোত উঁচু কসি) রোম । 
মেনোঃ েোেোবোবু আরম �ব কইব । আমোসি বোঁচোও ।
চন্দনঃ মেন কোকো এেোসন তুরম রক কিরছসল ?
মেনোঃ কত্নোবোবু পোরেসয়রছল আসলো রেরেমরণসক রচনোয় রেসত । তোই আরম আি শসঙ্ক তুমোি লসগ 

মোইসয় গপে কিতোসছ রেইে্যো আসলো রেরেমরণ িোইব্যো তচতোলরীসি রেেোই রেরে । তচতোলরী 
রেরেমরণি �ব্ননোসশ আরমও রছলোম । রতোমিো আমোসক শোরস্ত েোও। সপসটি লসগ এই 
রনোংিো কোম কিরছ (কোঁসে)

তচতোলরীঃ নো আরম আি বোঁচসত চোই নো । সশষ পয্নন্ত বোবো... ।

    [রনরশকোসন্তি প্রসবশ]

রনরশকোন্তঃ সকোরোয় আমোি মোমরণ ?
চন্দনঃ সছোঁসব নো । একেম ওসক পেশ্ন কিসব নো তুরম ।
আসলোঃ শোন্ত হও চন্দন, উরন রতোমোি বোবো ।
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রনরশকোন্তঃ মো আসলো, ওসক একটু বুরঝসয় বল মো, আরম রেক বুঝসত পোরিরন । আরম অসনক পোপ 
কসিরছ । আমোসক প্রোয়রশ্চতি কিসত েোও মো । সতোমিো �বোই আমোসক ক্ষমো কি । 

তচতোলরীঃ নো আসলোরে, ওই রনোংিো রলোকটোি করোয় রতোমিো গসল রযওনো। ওই রলোকটো রতোমোি 
মুেটো পুরড়সয় রেসত রচসয়রছল ।

রনরশকোন্তঃ হ্যোঁ, মো আরম আসলোসক অন্কোি কিসত রগসয় আমোি বংসশি মুে পুরড়সয় রিসলরছ । 
রতোমিো আমোসক শোরস্ত েোও ।

  [উেভ্োসন্তি মসতো মরীনোক্ষরীি প্রসবশ]

মরীনোক্ষরীঃ সতোমোসক শোরস্ত রেসবো আরম রনরশকোন্ত রঘোষোল ।
রনরশকোন্তঃ মরীনোক্ষরী তুরম !
চন্দনঃ মো, তুরম রকোরোয় রছসল ?
মরীনোক্ষরীঃ আসলোি �ব্ননোশ কিসব র�ই িরন্দ আরম শুসন রিরল... তোই �বোইসক �োবধোন কসি রেসত 

যোরচ্ছলোম । আি ওই শয়তোন আমোসক মুে বন্ কসি হোত রবঁসধ িোঁড়োি ঘসি আটসক 
রিসেরছল ।

তচতোলরীঃ মো...
�োগিঃ বচতোলরী রতোমোি রকছু হয় রন । 
তচতোলরীঃ আমোি �ব রশষ হসয় রগসছ �োগি ।
�োগিঃ সতোমোি রকছুই রশষ হয় রন... একু্ষরন হো�পোতোসল রনসয় যোব। িহমোন িোই গোরড় আনসত 

রগসছ । আমিো নতুন কসি ঘি বোঁধব তচতোলরী ।
তচতোলরীঃ তুরম আমোয় ক্ষমো কি �োগি আরম এই রপোড়ো মুে রনসয় রতোমোি ঘি বোঁধোি স্বপ্ন রেেোসত 

পোিব নো । তুরম আমোি মোসক উদ্ধোি কসিছ তোি জন্য ধন্যবোে, তুরম চসল যোও । 
�োগি,�োিো জরীবন রতোমোি করুণোি পোত্ররী হসয় রবঁসচ রোকসত চোইনো ।

িহমোনঃ গোরড় এস� রগসছ । চসলো তচতোলরী ।
�োগিঃ বচতোলরী...
চন্দনঃ আচ্ছো (েশ্নকসেি) সতোমিো রকউ কেসনো শুসনসছো ... স্বোমরী তোি স্তরীসক বন্দরী কসি, বোপ 

তোি রমসয়ি মুেটোসক অ্যোর�ড রেসয় পুরড়সয় মোসি । শয়তোন রতোি রবঁসচ রোকোি রকোন 
অরধকোি রনই ।

[ছুসট বোবোি গলো রটসপ ধসি]
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[�োগি, আসলো �বোই ছুসট যোয় বোধো রেয়]

আসলোঃ ছোসড়ো ছোসড়ো... চন্দন তুরম এরক কিসছো?

  [ধ্বস্তোধ্বরস্ত হসত রোসক]

মরীনোক্ষরীঃ (সকঁসে) সে রে রশষ কসি রে চন্দন । আমোি এই র�ঁররটো �োেো কসিসছ। েুটুি গরুি রচসয় 
শূন্য রগোয়োল অসনক িোসলো ।

[কমসলশ ব্যোনোজ্্নরীি প্রসবশ]

কমসলশঃ আইন রনসজি হোসত তুসল রনসবন নো । রনরশকোন্তবোবু ইউ আি আন্ডোি অ্যোসিটে ।
রনরশকোন্তঃ আমোসক রনসয় চলুন েোসিোগোবোবু । শুধু যোওয়োি আসগ রকছু করো বসল রযসত চোই ।
কমসলশঃ একটু তোড়োতোরড় কিসবন ।
রনরশকোন্তঃ মরীনোক্ষরী রতোমোি মো বগলোকোলরী রনশ্চয় জোগ্ত, আমোসক িোসলো কিোি জন্য তুরম �োিো 

জরীবন ওনোি র�বো কসিছ । তুরম আজ তোি িল রপসয় রগসল হোসত নোসত । আরম আমোি 
�মস্ত �ম্পরতি  চন্দন, আসলো, বচতোলরী, �োগসিি মসধ্য িোগ কসি রেব । এবোি রতোিো রেক 
কিরব �েসি সু্ল কিরব আি রকোনটো গ্োম উন্নয়সনি জন্য ব্যবহোি হসব । আি রকোনটো 
স্বরনি্নিেল চোষ কিসব আসলো, �োগি ।

আসলোঃ বলুন জ্যোেোবোবু ।
রনরশকোন্তঃ আরম রতোমোসেি হোসত আমোি তচতোলরী চন্দনসক রেসয় রগলোম । রতোমিো ওসেি গ্হণ কসি 

আমোসক ক্ষমো কসিো । উন্নয়ন �রমরত আি মরহলো েল িক্ষণোসবক্ষণ কিসবন । আমোি 
�ম্পরতি  আি আমোি মরীনোক্ষরীসক, কোিণ আপনোিো রয আমোি  রমনোক্ষরীি িগবোন ।

মরীনোক্ষরীঃ তুরম (কোঁসে)।
রনরশকোন্তঃ সকঁসেো নো মরীনোক্ষরী, আরম রতো প্রোয়রশ্চতি কিসত যোরচ্ছ... আরম আেোলসত আমোি কুকসম্নি 

করো স্বরীকোি কিব এবং আেোলসতি কোসছ এমন শোরস্ত প্রোর্ননো কিব যো েৃটিোন্ত হসয় 
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রোকসব ।  পৃররবরীি রকোন মোনুষ রযন আি আমোি মসতো রলোিরী রনঠুেি রহংস্র হওয়োি �োহ� 
নো পোয় । আমোি হোসত হোত কড়ো লোগোন েোসিোগো বোবু ।

[েুই কনসটেবল হোতকড়ো লোগোসলো]

মরীনোক্ষরীঃ ওসগো আরম রতোমোি জন্য অসপক্ষো কিব ।
রকোিো�ঃ আমিো আপনোি জন্য অসপক্ষো কিব ।
কমসলশঃ চলুন । 
রনরশকোন্তঃ হ্যোঁ, চলুন ।
মরীনোক্ষরীঃ েোকুি আমোি তচতোলরীসক রিরিসয় েোও । আমোসক রিক্ষো েোও ।

[পোগসলি প্রসবশ]

পোগলঃ ওসেো মো, রিক্ষো নয়... আমিো �বোই �ুস্থিোসব রবঁসচ রোকোি অরধকোি রপসয়রছ । রতোমোি 
তচতোলরী �ুস্থব্ হসয় রিসি আ�সছ ।

মরীনোক্ষরীঃ কই আমোি তচতোলরী ....... তচতোলরী

তচতোলরী ও �োগসিি প্রসবশ

তচতোলরীঃ (েুজন েুজনসক জরড়সয় ধিসব । রচোসে অশ্রু) মো.....
মরীনোক্ষরীঃ (বচতোলরীি রপোড়ো মুসেি রেসক তোরকসয়) আ - হো   নো... নো আরম আি রেেসত চোই নো ।
�োগিঃ মো, শোন্ত হও ।
মরীনোক্ষরীঃ �োগি এরক হসলো বোবো । তুরম ওসক -
�োগিঃ গ্হণ কিসবো মো ।
মরীনোক্ষরীঃ �োগি ।
�োগিঃ হ্যোঁ, মো । আপরন আমোসেি আরশব্নোে করুন মো । (পোসয় নমস্োি কিসত যোয়)
মরীনোক্ষরীঃ পোসয় নয় বুসক এস�ো তোই রতো তুরম �োগি । (আসলোি রেসক রিসি) আয় হতিোগরী, 

রেেরছ� রক আমোি বুকটোসক আসলোয় িরিসয় রে, স্বরনি্নি েসলি রমসয়িো কই উলু েোও 
শোঁে বোজোও । (রনপসর্য উলুধ্বরন, শঙ্খধ্বরন  ) 

মরেনোঃ বচতোলরী রতোমোি �োগসিি �রীমোনো রকোরোয় ? 
তচতোলরীও�োগিঃ  এই পলোশডোঙ্গোি ঘসি ঘসি... সতোমোসেি �বোি মসনি রকোসণ ।

[মেনোি প্রসবশ]

মেনোঃ রগন্নরী মো, কত্নোবোবুি িোঁর� হয় নোই । ১০ বছি রজল হসয়সছ ।
[েোতো হোসত রলেসকি প্রসবশ ]
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রলেকঃ সশষ হসয় আ�সছ 
 অত্যোচোসিি রবিরীরষকো
 যোিো পসড়রছল পোসয়ি তলোয় 
 রেে তোিো আজ ওপসি উসে এস�সছ
 রক্রিরীিূত ক্ষমতোি পতন হসয়সছ ।
 বধূ মোতোিো আজ স্বরনি্নি
পোগলঃ অহল্যোসেি ঘুম রিসঙ রগসছ .....

(�বোই রমসল "আমিো কিব জয়" এই গোনটো কিসব। আসস্ত আসস্ত আসলো রনিসব)

- �মোপ্ত -
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Pcjvi msmvi
(cyZzj bvUK)
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cÖ_g `„k¨

¯^vgxt  bg¯‹vi bg¯‹vi, `v`v‡`i RvbvB bg¯‹vi, ïi“ KiwQ Pcjvi msmvi|
Pcjvt  bg¯‹vi bg¯‹vi, w`w`‡`i RvbvB bg¯‹vi।  
mvbyt  নg&ZKvj bg&ZKvj e‡jv e‡jv fvB †ev‡b †`j bg&ZKvj Avj †mv‡Zv †mv‡Zv fvB †ev‡b 

†`j `ej `ej †cbœvg `ej `ej †cbœvg| 

wØZxq `„k¨
mvbyt  G¨vu G¨vu Avwg fvZ Lve... Avgvj fvZ `vI|  
Pcjvt  GLb fvZ †Kv_vq cv‡ev gv ? 
mvbyt  Avwg `vwb‡b Avgvi wL‡` †c‡q‡Q gv, Avgv‡K byb w`‡q `y‡Zv fvZ `vI|   
Pcjvt  †Zvi evev evox Avm‡e Pvj wb‡q, ZLb fvZ ivbœv K‡i †Zv‡K  WvKe| ZzB GLb Ny‡gv 

evev| 
mvbyt  Avgvj Nyg Avm‡Q bv gv, wL‡`q †cU R¡‡j hv‡”Q G¨vu G¨vu| Zzwg†ivR †ivR wg_¨v K_v 

e‡j Nyg cvovI Zvici Avi Wv‡Kv bv| 
Pcjvt  Kvu‡` bv gv †mvbv gv Avgvi Ny‡gv Avwg Nyg cvwo‡q w`w”Q| 
mvbyt  evev G‡j fvZ n‡j WvK‡e †Zv ?
Pcjvt  fvZ n‡j wVK WvKe gv †Zv‡K Av‡M LvB‡q Avwg Lve| Ny‡gv gv| 
mvbyt  Iu------Iu------
Pcjvt  Avq Avq Pvu` gvgv wU w`‡q hv| (Kvu`‡e) VvKzi Avi ZK Kó †`‡e VvKzi| GKUv ev”Qv 

ZvI †Kvb w`b †cU f‡i †L‡Z w`‡Z cvwi bv| 
¯^vgxt  (g` †L‡q) GB Pcjv `iRv †Lvj, †Lvj kvwj / †`wL Rvbjv w`‡q, I †g‡q wb‡q †mvnvM 

n‡”Q ? `iRv †Lvj kvwj|     
Pcjvt  †g‡qUv Avgvi wL‡`i R¡vjvq †Ku‡` †Ku‡` Nywg‡q‡Q| Pvj bv wb‡q g` wM‡j G‡m‡Qv j¾v 

K‡i bv †Zvgvi ? 
¯^vgxt  GB †ekx iO wbwe bv kvwj, UzwU wU‡c †`‡ev| 
Pcjvt  Pj mvby, †h w`সK `y‡PvL hvq P‡j hv‡ev G evox‡Z Avi GK gyn~Z© bq| fvZ †`evi 

fvZvi bq, wKj gvivi †MvumvB| Pj Pj|  
¯^vgxt  GwK P‡j hv‡”Q †h Pcjv hvmwb Pcjv †kvb Avi †Zv‡K gvie bv / GB †g‡q Mv Qzu‡q 

ejjyg|  
Pcjvt  Qvo... A‡bK evi Zzwg †g‡qi Mv Qzu‡q e‡jQ ,Zvici Avevi hv-ZvB|  
¯^vgxt  AvR Avwg Kx ïay g` †L‡q wdwiwQ GKUv fvj LeiI GwbwQ| †kvb †kvb bv GB...|    
Pcjvt  Xs bv K‡i ej| 
¯^vgxt  †kvb Zvnwj| g‡`i †V‡K e‡m g` Lvw”Q Avi GK `j Zv 20-25 Rb †eŠ †g‡qiv wg‡j 

স্বরনি্নি গ্রুপ রবষসয়
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g‡`i †V‡K G‡m †f‡½Pz‡i gvwU‡Z wgwk‡q w`‡j, Avi ej‡j Avi †Kvb w`b GLv‡b g` 
wewµ Ki‡j V¨vs †f‡½ †`‡ev Avi hviv Lv‡e Zv‡`iI V¨vs †f‡½ †`‡e 

Pcjvt            Zvici Zvici ? 
¯^vgxt  Zvici Avwg fvejyg| ev‡ci R‡b¥I †Zv ïwbwb †g‡qiv `j †eu‡a g‡`i †VK fv‡O Giv 

Kviv ? †LvuR wbjyg †c‡qI †Mjyg| 
Pcjvt  Iiv Kviv †Mv ? 
¯^vgxt  Iiv gwnjv MÖ“‡ci †g‡qiv 
Pcjvt  †m Avevi wK wRwbm ? 
¯^vgxt  MÖv‡g MÖv‡g MÖvgmsm` wK me n‡”Q bv ? Iiv cvovq cvovq Avevi gwnjv‡`i wb‡q `j 

Ki‡Q| H me gwnjviv GK RvqMvq e‡m cqmv Rgvq| Zvi †_‡K avi †bq| †jvb 
†bq| †Qv‡UvLv‡Uv e¨emv K‡i msmv‡ii Avq evovq। I‡`i msmv‡ii mgm¨v, cvovি 
mgm¨v Iiv wb‡RivB mgvavb K‡i| Iiv `j †eu‡a Av‡iv A‡bK fv‡jv fv‡jv KvR K‡i| 
H †h ejjyg bv g‡`i †VKUv †f‡½ ¸uwo‡q w`j bv , GB iKg Avi wK| ZvB ejwQjyg 
ZzB I‡`i m‡½ †hvMv‡hvM Ki| 

Pcjvt  Zzwg ejQ ? 
¯^vgxt  n¨vu †i ZzBI I‡`i m‡½ wg‡k Iiv wKfv‡e `j K‡i‡Q wk‡L †b| Zvici Avgv‡`i 

cvovi †g‡q‡`i wb‡q GKUv `j Ki| cqmv Rgv Ki| msmv‡ii Avq evovwe| Av‡iv 
Avgv‡`i cvovq †h mg¯— mgm¨v Av‡Q †Zviv `j †eu‡a mgvavb Kiwe| Avgiv GB †hqvU 
†Q‡jiv †Zv‡`i †cQ‡b AvwQ| †`L msmv‡i hw` Afve bv _v‡K Zvn‡j Avwg Avi †Kvb 
w`b g` Lve bv| GB †Zvi Mv ....

Pcjvt           _vK Avi Mv Qzu‡Z n‡e bv| Avwg Kvj mKv‡jB hv‡ev| I‡`i m‡½ †hvMv‡hvM Kie| me 
wk‡L †be| gwnjv‡`i wb‡q `j Mo‡ev| cqmv Rgv Ki‡ev| Zvi †_‡K †jvb †be| Zzwg 
Avi Avwg wg‡j gywoi e¨emv Ki‡ev| ZLb †g‡qUv‡K †cU f‡i †L‡Z w`‡Z cvi‡ev| 
Avgv‡`i msmv‡i Avi Afve _vK‡e bv †Mv| Nygv‡e Pj A‡bK ivZ nj Pj Pj|

(cÖ¯’vb)

স্বরনি্নি গ্রুপ রবষসয়



185এস�ো আমরো নোটক করর

Mvb
I cvovq VvKzi _v‡b
†g‡qiv wgwUs K‡i
20 Rb †g‡q wg‡j
cqmv R‡ov K‡i

R‡ov UvKv e¨v‡¼ Rgv †`q †`q †Mv-----
UvKzi †eŠ Pcjv 
MÖ“‡ci m`m¨v

†jvb †c‡q `yRbv
Kwi‡Q e¨emv

Pcjv b~cyi cv‡q 
Szb Szb ----- hvq

hvq †Mv -----
Rgv UvKv ------

¯^vgxt  Pcjv I Pcjv gvj¸‡jv ZvovZvwo wb‡q Gm nv‡Ui †ejv n‡q †Mj| 
Pcjvt  hvB| 
¯^vgxt  `vI gv_vq Zz‡j `vI|  
†Kvivmt  GB-----GB-----n¨vu| (Zz‡j †`q) 
Pcjvt  mveav‡b †hI `~M&Mv `~M&Mv| mvby fvZ Lvwe Avq| †`‡Lv KvÊ N‡i hLb Pvj wQ‡jv bv 

†g‡qUv Avgvi ïay byb w`‡q fvZ Lvevi Rb¨ KZ Kvu`Z| GLb N‡i fvZ n‡q‡Q †g‡qi 
Avgvi LveviB ûuk †bB|  

mvbyt  gv Avgvj W‡KQ 
Pcjvt  n¨vu 
mvbyt  wK ejQ ej 
Pcjvt  fvZ Lvwe bv ?   
mvbyt  wK jvbœv K‡jQ ? 
Pcjvt  Wvj, kvK fvRv gv‡Qi Svj 
mvbyt  Avwg ïay `ya Avj ¸j w`‡q fvZ Lve| 
Pcjvt  ZvB Lvwe †mvbv ZzB ZvB Lvwe| †`L‡jb †Zv Avcbviv Avgvi †g‡qi GLb KZ evQzwb 

n‡q‡Q| gv j²xi `qvq Avgvi mš—vb GLb `y‡a fv‡ZB Av‡Q| Avcbviv Avcbv‡`i 
                    mš—vb `y‡a fv‡Z ivL‡Z Pvb bv ? ZvB me gv‡q‡`i ejwQ| Avcbviv gwnjv ¯^-wbf©i 

MÖ“c ˆZwi Ki“b| cqmv Rgvb Zvi †_‡K †jvb wbb wKQz GKUv K‡i msmv‡ii Avq 
evovb| Avcbvi mš—vb‡KI `y‡a fv‡Z ivL‡Z Pvb †Zv ?
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Mvb
†kvb †kvb gv Rbbx

†kvb bv †kvb bv
†kvb †kvb gv Rbbx †Mv

`y‡a fv‡Z ivL‡Z PvI †Zvgvi †QvU wkïi
GLb †_‡K gv †Mv nI †Mv mveavb I ||

†kvb ---------- †Mv -------
gwnjv MÖ“‡c bvg wjwL‡q cqmv Rgv K‡iv bv

Avnv cqmv Rgv K‡iv bv
†jvb wb‡q ci wKQz K‡i msmv‡ii Avq evovI bv

†jv‡bi UvKv †kva w`‡j wVK
Avevi †jvb cv‡ev †Mv

¯^vgxt  Pcjv I Pcjv|  
Pcjvt  AvmwQ, n¨vu, `vI ----- `vI n¨vu (SzwoUv wbj)
¯^vgxt  AvR gywo †e‡P 100 UvKv jvf K‡iwQ| †Zvgv‡`i AvR wgwUs Av‡Q bv|  
Pcjvt  n¨vu †Mv AvR †Zv wgwUs-Gi w`b  
¯^vgxt  50 UvKv wb‡q Rgv w`‡q w`I 
Pcjvt  n¨vu †Mv Rgv †Zv †`eB| Av”Qv ZvovZvwo IB †jvbUv hw` †kva K‡i w`‡Z cvwi Av‡iv 

†ekx UvKv †jvb cv‡ev| KvieviUv Avgiv Av‡iv eo Kie|    
¯^vgxt  Av‡iv †ewk †`vKvb aie| Avwg GKUv f¨vb wKb‡ev| GB gywo nv‡U wb‡q hvevi Rb¨ nvU 

†_‡K Pvj wK‡b Avbvi Rb¨| A‡bK †ewk †ewk Pvj wKbe Zzwg gywo †f‡R †`‡e| f¨vb 
fwZ© K‡i Avwg gywo wb‡q nv‡U hve| A‡bK eo gywo Kvievwi ne Avgiv| 

Pcjvt  Avi Avwg gywo fvRvi Rb¨| `yRb †jvK †be A‡bK A‡bK gywo fvRe| 
mvbyt  evev, Avgvj `b¨ nvZ †_‡K wK G‡bh 
¯^vgxt  GB †b we¯‹z‡Ui c¨v‡KU| Avi Wvumv †cqviv nvt nvt nvt 
mvbyt  Avgvj evev, gv KZ fv‡jv  
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Mvb
†Kvivmt 

Zzwg Avwg †g‡q
wZb R‡b‡Z wg‡j

Avgv‡`iB msmvi Moe wZ‡j wZ‡j

¯^vgxt  bg¯‹vi --- bg¯‹vi †kl Kijvg Pcjvi msmvi 
Pcjvt  bg¯‹vi --- bg¯‹vi †kl Kijvg Pcjvi msmvi
mvbyt  bgZKvj --- bgZKvj †QP Kijvg Pcjvi _s_vi|
 

jv------jv------jv------my‡i †kl n‡e| 
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আকোশরী 
পুতুল নোটক
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প্ররম েৃশ্য
( রবজয় রমরছসলি �োমসন িুসলি মোলো গলোয় আকোশরী �বোইসক নমস্োি কিসত কিসত এরগসয় চসলসছ )

�ূত্রধিঃ  এবোি রিোসট রজতসলো রক ?
রকোিো�ঃ  আকোশরী ছোড়ো আবোি রক ।
�ূত্রধিঃ  আকোশরী আমোসেি ঘসিি রমসয় ।
রকোিো�ঃ  রিোট রেসয়রছ রহস� রেসল ।
�ূত্রধিঃ  আমোসেি �ে�্যো হসলো রক ?
রকোিো�ঃ  আকোশরী ছোড়ো আবোি রক ।

(বলসত বলসত �বোি প্রস্থোন )

wØZxq েৃশ্য

রছসলঃ  মো ও মো... মোসগো... 
আকোশরীঃ  রক ? সক রি? ও রছোট রেোকো ?
রছসলঃ   মো আরম। 
আকোশরীঃ  হেোত? এত মো মোসগো বসল ডোকরছ� রকন রি ?
রছসলঃ  নো এমরন।
আকোশরীঃ  - ও - ( চসল রযসত যোসব )
রছসলঃ  মো রশোসনো... 
আকোশরীঃ  (ঘুসি েোঁরড়সয় ) বল, রক বলরব?
রছসলঃ  তুরম রতো নতুন �ে�্যো হসয়সছো... । 
আকোশরীঃ  হ্যোঁ হসয়রছ - তোসত রক হসলো? 
রছসলঃ  নো মোসন তুরম যরে একটু রলোসনি ব্যবস্থো কসি েোও... 
আকোশরীঃ  অ�ম্ব। 
রছসলঃ  মো আমোি বসড়ো অিোব... সতোমোি নোরত নোতরনিো নো রেসয় মসি যোসব... 
আকোশরীঃ  ও আজ রতোি রছসল রমসয়ি রেোহোই রেসয় আমোি কোসছ �ুসযোগ রনসত এস�রছ� আরম 

�ে�্যো হসয়রছ বসল নো?
রছসলঃ  মোসগো িোগ কসিো নো। 
আকোশরীঃ  রকোন রেন তুই মোসয়ি রেোঁজ রনসয়রছ�,নো মোসক রেসত পড়সত রেসয়রছ� বল... ।
রছসলঃ  েুব অন্যোয় কসিরছ ক্ষমো কসিো মোসগো... । 
আকোশরীঃ  যো রবসিো রবসিো এেোন ররসক ।

পঞ্চোসয়ত
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(আকোশরী কোঁেসত রোসক... সছসল চসল যোয়)

আকোশরীঃ   এ আরম রক কিলোম? সছসলটোসক তোরড়সয় রেলোম? আরম রকন এত রনঠুেি হসয় 
                  রগলোম? অন্য রছসলিো রতো আমোসক রেসত পিসত রেয়... একজন নোইবো রেল, তবু রতো 

আরম মো । নো নো আরম এটো রেক করিরন । আরম ওি �ম�্যোি করো শুনব রনশ্চয় শুনব 
আি তো �মোধোন কিোিও রচটিো কিব। আজ পঞ্চোসয়সত আসলোচনো হরচ্ছল... �ব গ্োম  
উন্নয়ন �রমরত আি স্বরনি্নি গ্রুপসকও র�টো নো রক িোসলোিোসব িোবসত হসব ।

বুসড়োঃ  আকোশরী মো, বোড়রী আসছো ?
আকোশরীঃ  রক? ও  েুসড়ো, তো রক মসন কসি? 
বুসড়োঃ  মো আকোশরী, আমোসেি পোড়োয় েোওয়োি জসলি েুব কটি। তুরম একটু রেসেো মো। 
আকোশরীঃ  রকন আরম রেেব রকন ?
বুসড়োঃ  তুরম রতো আমোসেি �ে�্যো। এেন ররসক আমোসেি িোল মন্দ রতো তুরমই রেেসব মো।  
আকোশরীঃ  নো েুসড়ো, সতোমোসেি পোড়োি জন্য তুরম আমোি কোসছ আি রকোনও রেন আ�সব নো। 
বুসড়োঃ  রকন রি মো?
আকোশরীঃ  রতোমোসেি পোড়োয় রতোমিো এক রচরটসয় ওসেি রিোট রেসয়ছ... আমোসক েোওরন। 
বুসড়োঃ  তুরম রক কসি রজতসল মো? 
আকোশরীঃ  মন্ডল পোড়ো মু�লমোন পোড়ো রজরতসয়সছ, সতোমিো েো� পোড়োিো আমোসক রজতোও রন। 
বুসড়োঃ  রক কসি বুঝসল? 
আকোশরীঃ  অনুমোসন রেক রবোঝো যোয়... রনসজি বুসক হোত রিসে বসলো রতো েুসড়ো, তুরম রিোটটো কোসক 

রেসয়রছসল? 
বুসড়োঃ   -অ  -  আরম যোই ।
আকোশরীঃ  রছঃ রছঃ এ আরম রক কিলোম? আরম রতো এেন �মস্ত জনগসণি প্ররতরনরধ । জনগণ 

দ্োিো রনব্নোরচত । আরম রতো তোই শপর কসিরছলোম... �মস্ত মোনুসষি র�বো কিব ন্যোয় 
এবং রনঠেোি �সঙ্গ । রক আমোসক ছোপ রেল আি রক রেল নো এই রবচোি আরম কিসত 
পোরি নো। আরম েো� পোড়োসেি বরঞ্চত কিসত পোরি নো  । নো নো আরম এটো রেক করিরন। 
�কোসল েুসড়োি কোসছ ক্ষমো রচসয় রনসত হসব এবং েো� পোড়োিো যোসত রনসজি পোসয় 
েোঁড়োসত পোসি তোি রচটিো আমোসক কিসতই হসব । আ  -  হো  হো  - আরম আি িোবসত 
পোিরছ নো - আ  - হো - হো -  (ঘুরমসয় পড়সব ) ।

গোন
পিরী বোনু যোয় ঐ
রুমঝুমো ঝুম পোয়

রঝরলক রঝরলক রচকন শোরড়
র�োনোি চোঁেি গোয়

চোঁসেি িোসত পিরীি রচোসে
ঘুম রতো আস� নো
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িোসলো মোনুষ রেেসল পিরী
বুরদ্ধ রেসয় যোয় ॥

পিরীবোনুঃ  আকোশরী !
আকোশরীঃ  রক ? সক তুরম? 
পিরীবোনুঃ  আরম পিরীবোনু, সতোমোি বনু্।
আকোশরীঃ  পিরীবোনু !
পিরীবোনুঃ হ্যোঁ পিরীি রেসশি �ে�্যো। 
আকোশরীঃ  �ে�্যো  -  আরমও রতো �ে�্যো । জোসনো রতো, আরম িোসলো কোজ কিসত চোই । রকন্তু রক 

কসি কিব ।
পিরীবোনু;  তুই আমোি রেশ রেেসত যোরব - চল রতোিো রযমন রেশ চোইরছ� রেক রতমন ।
আকোশরীঃ  আরম রতোমোি রেশ ররসক রশসে এস� আমোি রেসশি জনগসণি র�বো কিসত পোিব ।
পিরীবোনু;          রনশ্চয় তুরম রতো �মস্ত জনগসণি মো। 
আকোশরীঃ  মো?
পিরীবোনু;  হ্যো,ঁ মো । তুরম মোসয়ি মসতো ওসেি পোসশ রোকসব, ওসেি রনসজি পোসয় েোঁড়োসত রশেোসব। 

েরিদ্র... হত েরিদ্র জনগণসক আসগ রেেসব, সযমন মো েূব্নল রছসলসক আসগ রেসে রেক 
রতমন কসি।

আকোশরীঃ  হ্যোঁ আরম যোব। 
  আয়  --- আয় --- আয় --- তসব --- আয় ---
পিরীবোনুঃ       রতোমোসক আমোসেি রেসশ  রনসয় রযসত এস�রছ  । হ্যোঁ, সতোমোি স্বপ্ন- আরম । আরমই রতো 

পিরীবোনু, পিরীি রেসশি �ে�্যো । 
আকোশরীঃ  �ে�্যো? আরমও রতো নতুন �ে�্যো ।
পিরীবোনুঃ  আচ্ছো আকোশরী, সতোমোি প্ররতদ্ন্দরীসেি হোরিসয় এই রয তুরম �ে�্যো হসয়সছো তো রকমন 

লোগসছ রতোমোি ?
আকোশরীঃ  েুব ..... েুব িোসলো লোগসছ । রকন্তু আরম রয রকছুই জোরননো ।
পিরীবোনুঃ  জোসনো নো মোসন !
আকোশরী;  এই রয পঞ্চোসয়ত, আইন কোনুন রনয়ম এমন রক আমোসক রক কিসত হসব তোও জোরন 

নো।
পিরীবোনুঃ  র�রক করো? �মোসজ একজন �ে�্যোি িূরমকো রক তুরম তো জোসনো নো?
আকোশরীঃ  নো, হরিপেেো বসলসছন রতোি এত রকছু জোনবোি েিকোি রনই । যেন রযটো কিসত বলব 

তেন র�টো কিরব... ব্যো� ৫ টো রতো বছি ।
পিরীবোনুঃ  ৫ টো বছি অসনক �ময়... ইচ্ছো রোকসল অসনক কোজ কিো যোয় । আচ্ছো আকোশরী, তুরম 

মোনুসষি মসন মোনুসষি মোসঝ �োিোজরীবন অমি হসয় রোকসত চোও নো ?
আকোশরীঃ  মোসন ?
পিরীবোনুঃ  মোসন েরিদ্র রেসট েোওয়ো, নো রেসত পোওয়ো মোনুসষি জন্য রকছুই কিসত চোওনো?
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আকোশরীঃ  হ্যোঁ, চোই, েুব চোই, �ব �ময় কিসত চোই । আমোসেি �দ্্নোি পোড়োি হোড় রজিরজসি 
মোনুসষি জন্য আরম রকছু কিসত চোই ।

পিরীবোনুঃ  রকন ? মন্ডল পোড়োি রুগ্ন রশশুগুসলোি জন্য নয় রকন ?
আকোশরীঃ  রকন ওসেি জন্য কিব ? ওিো রতো আমোসক রিোট রেসয় রজতোয় রন ।
পিরীবোনুঃ  রকমন কসি বুঝসল ?
আকোশরীঃ  আন্দোজ কসি ।
পিরীবোনুঃ          রছঃ আকোশরী রছঃ রতোমোি মুে ররসক এই করো শুনব আরম আশো করিরন । তুরম এত নরীচ 

রতোমোি মন এত রছোট... চললোম আরম । 
আকোশরীঃ  পিরীবোনু রযওনো, সযওনো বলরছ, তুরম আমোসক ক্ষমো কসিো, িুল কিসল রেক পসর চোরলত 

কসিো । রযওনো, সযওনো রমতো ।
পিরীবোনুঃ  রমতো? আকোশরী তুরম আমোসক আজ যেন রমতো বলসল তেন আরম রতোমোি রমতোি কোজই 

কিব। সশোসনো আকোশরী, সতোমোি কটো রছসল রমসয় ? 
আকোশরীঃ  রমসয় রনই, শুধু রতনরট রছসল ।  
পিরীবোনুঃ  �বোই রতোমোসক �মোন রেসত রেয় ? �মোন িোসলোবোস� ?
আকোশরীঃ  নো রগো, আমোি বড় রছসলই রেসত রেয়। আি েুসটো তোসেি �ং�োি রনসয়ই ব্যস্ত, মোসক 

রেেোি �ময় রকোরোয় ?
পিরীবোনুঃ  তোহসল তুরমও রতোমোি ঐ রছসল েুসটোসক একেম িোসলোবোস�ো নো ?
আকোশরীঃ  ওমো, তোই করী হয় । হোসতি পোঁচটো আঙুল �মোন হয় নো রেকই রকন্তু কোটসল রতো জ্োলো 

কসি ।
পিরীবোনুঃ  বোঃ চমতকোি বসলসছো। আি একটো প্রশ্ন - রতোমোি ওই রছসলিো অ�ুস্থব্ হসল তুরম ওসেি 

কোসছ যোসবনো , রেেসব নো, স�বো কিসব নো ?
আকোশরীঃ  এরক বলসছো ? আরম রতো মো... ।
পিরীবোনুঃ   মো  - হ্যোঁ এেন ররসক তুরম এ গোঁসয়ি প্রসত্যকরট মোনুসষি মো । �বোই রতোমোসক রিোট 

নো রেসলও রবরশিিোগ জনগণ দ্োিো তুরম আজ রনব্নোরচত �ে�্যো, তোই তুরম এ গোঁসয়ি 
প্রসত্যকরট জনগসণি �ে�্যো। তুরম �বোি পোসশ রোকসব। েরিদ্র হতেরিসদ্রি পোসশ আসগ 
েোঁড়োসব। মসন রিসেো তুরম মোনুসষি পোসশ মোসয়ি  মসতো রোকসব ।

আকোশরী;    রকন্তু উপি ররসক রবরশ রবরশ টোকো নো রপসল আরম রক কসি রবরশ রবরশ কোজ কিব ?
পিরীবোনুঃ  েোন, সডোল, রিক্ষো আি নয়, তুরম রতো মো... সতোমোি রছসল রমসয়সেি হোঁটসত রশেোও 

রনসজি পোসয় েোঁড়োসত রশেোও । স্বরনি্নি হসত রশেোও । 
আকোশরীঃ  রকমন কসি তো �ম্ব ?
পিরীবোনুঃ   �ম্ব । গ্োম উন্নয়ন �রমরত কসিো । মরহলোসেি রনসয় স্বরনি্নি গ্রুপ কসিো । গ্োসমি 

�ম্পে রযগুরল অনোেসি অবসহলোয় পসড় আসছ, স�গুরল কোসজ লোরগসয় েোে্য �ম�্যো 
রমটোসনোি রচটিো কসিো । মসন িোেসব �ম�্যো যোসেি, তোিোই রনসব র�দ্ধোন্ত তোিোই কিসব 
পরিকপেনো, তোিোই কিসব কোজ।  তুরম শুধু তোসেি �ংগরেত হসত রশেোসব। 

                সতোমোি �োসধ্যি মসধ্য তোসেি �হসযোরগতো কিসব । যোসব আমোসেি রেশ রেেসত?
আকোশরীঃ  হ্যোঁ, হ্যোঁ, যোসবো, সেেসবো রেেসবো ... ।
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পিরীবোনুঃ  এস�ো ... এস�ো ... এস�ো ...

(প্রস্থোন)

Z…Zxq েৃশ্য

(পিরীি রেশ)

পিরীবোনুঃ �বুজ পিরী �বুজ চোেি গোসয় রেসয়সছ িোই 
               চোরিরেসক এত �বুজ �বুজ �বুজ তোই
               িুল পিরীিো িুল রতোসল নো 
               িল ধসিসছ কত ।
পিরীসেি রকোিো�ঃ পোকো এ িল �মোন িোসগ িোগ কসি �ব েোব, িোগ কসি �ব েোব ।
পিরীবোনুঃ  ঘুম পিরীিো ঘুরমসয় পসড় নো 
                সজসগ রগসছ তোিো 
পিরীসেি রকোিো�ঃ েল গসড়রছ িোন্ড কসিরছ 
                  স্বরনি্নি রয রমোিো ॥
                  অসনক মিণ অসনক রক্ষসে হজম কসিরছ 
                  নো রেসয় আি মিব নো রকউ শপর রনসয়রছ 
                  আমিো শপর রনসয়রছ ।
আকোশরীঃ  ওিো ...... ওিো ........ আবোি কোিো ?
রকোিো�ঃ  আমিো করচ পিরীি েল 
                 পড়রছ িল রলেরছ জল 
                কিরছ রেলোধূলো 
                এ রমতো পিরী রশেোয় রমোসেি 
                রিোজই �কোল রবলো ।
আকোশরীঃ  ও........ মো বই কই ?

রমতো পিরীঃ  বই রকন রগো, ওিো এেন
 রছোট্ করচ পিরী, 
                নোসচ গোসন পড়ো রশেোই
               মসনি মসতো গরড়
                আরম মসনি মসতো গরড় ।
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আকোশরীঃ  আহোঃ রক �ুন্দি ... এমন যরে হসতো আমোি র�োনোি গোঁসয়।
পিরী রকোিো�ঃ  রকন হসব নো বল ! এক হসয় েল গসড়ো ঐ গোঁসয় 
বুরড় পিরীঃ  রমোিো �কল পিরী রমসল করমরট কসিরছ রি । এই গোঁসয়িই �মস্ত �ম্পে কোসজ লোরগসয়রছ 

রি, তোই রতো মোে িিো ধোন, পুকুি িিো মোছ । রকোনও জরম পরতত রনইসি, �বই কিরছ 
চোষ ।

রকোিো�ঃ  আমিো নই হোিোসত, আজ হসয়রছ স্বরনি্নি,  সমোটো িোত রমোটো কোপড় এই রতো �ুসেি 
ঘি।

আকোশরীঃ  বোঃ পিরীবোনু বোঃ ধন্য তুরম ধন্য, পিরীি রেসশি এত উন্নরত �বই রতোমোি জন্য।
পিরীবোনুঃ  নো আকোশরী... নো... আমিো রকছুই করিনো, গ্োম উন্নয়ন �রমরত আসছ । আসছন গ্রুসপি 

মরহলোিো। ওনোিোই �ব রচন্তো কসিন, কসিন পরিকপেনো । আমিো ওসেি পোসশই আরছ 
প্রধোন পিরী িোণরী আি �ে�্যিো ।

(িোষোটো হেোত বেসল রগল)

আকোশরীঃ  তোহসল রতোমোসেি স্থোন রকোরোয় ?
রকোিো�ঃ  �কল পিরীি মসন, �কল পিরীি প্রোসণ, �কল পিরীি গোসন যুসগ যুসগ রবঁসচ আসছন 

পিরীবোনু, পিরী িোণরী �কল পিরীি মোসঝ ।
রকোিো�ঃ  �ুসেি পিরী �ুসেি চোরব রেসয় রগসছ িোই 
                র�োনোি পিরী র�োনোি েরন �োরজসয়সছ তোই 
                লক্ষরী পিরী লক্ষরী রপঁচোয় আর�য়োসছন চরড়
               আমিো �বোই �মোন �ুেরী, আমিো পিরী িোণরী 
               আমিো পিরী িোণরী ।

(পিরীি েৃসশ্যই রবলুন রেসয় রেরেসয় েোও )

PZz_© েৃশ্য
(কোসলো কোসলো রবলুন আকোসশি রকোসন র�ঁসট আসছ)

( িূত, সপ্রত, বেত্য, েোনব, ডোইরনি প্রসবশ)

রকোিো�ঃ  হো হো হো হো ... রহ রহ রহ রহ ... আঁমিো রতোঁসক েোঁসবো ।
আকোশরীঃ  রকন ? আমোয় েোসব রকন ?
রকোিো�ঃ  তুঁই পঁিরীি রেসশ রগরছ�, �ব রেসেরছ�, �ব রশসেরছ� ?
আকোশরীঃ  হ্যোঁ, �ব রেসেরছ, �ব রশসেরছ, �রত্য চমতকোি । 
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রকোিো�ঃ  চমতকোি নো ছোই... এবোি রতোসক েোই হোলুম... । 
আকোশরীঃ  িস�ো....িস�ো....িস�ো একটুেোরন বস�ো, করী রতোমোসেি নোম, সকোন েোসনসত ধোম?
রকোিো�ঃ  রমোিো রছলোম পিরীি রেসশ/ মসনি �ুসে কোটরছল রেন এেন পররক রশসষ... । 
আকোশরীঃ  রকন ? রকন ? রকন ? এমন েশো রকমন কসি হসলো?
একজনঃ  পিরীিো �ব এক হসয়সছ, সজোট রবঁসধসছ, েল গসড়সছ, হসয়সছ �সচতন ।
২য় জনঃ  রেশটোসক কসিসছ উন্নরত, তোইসতো আমোসেি এই পরিণরত ।
৩য় জনঃ  ওিো জ্োলোসলো আসলো/ আমোসেি তোড়োসলো ।
পিরীঃ  তুরম রক ?
অিোবঃ  আরম অিোব... �বোি ঘসি রোকো আমোি স্বিোব । আমোসক ওিো তোড়োসলো ।
অলক্ষরীঃ  আরম অলক্ষরী... শকুন আমোি বোহন। ওসেি আ�সন  রছলোম, আমোসক তোরড়সয় রপঁচোি 

রপসেসত লক্ষরীসক ব�োসলো রেেলোম । 
অপুরটিঃ  আরম অপুরটি... সমসি রেই রগোটো গুরটি। পিরীিো এেন অসনক �সচতন, েোসচ্ছ রবষমুক্ 

শোক, ডোল, �ব্রী । তোইসতো আমোি মুসে লোরর রেল ঐ হতিোগো পুরটি ।
অরশক্ষোঃ  আরম অরশক্ষো... পিরীিো এেন রবদ্োন হসয়সছ, চুসনো পুঁরট রবৌ ব্যোটো বুরড় বুসড়ো �বোই 

ধসিসছ বই, কিসছ পড়োশুনো, জ্োলসছ জ্ঞোসনি আসলো । আমোি বংশ রগল ।
বন্যোঃ  আরম বন্যো... েূিন্ত এক বন্যো, েুকুল ছোরপসয় ছল ছল রবসগ �বোইসক রেতোম আতঙ্ক আি 

কোন্নো রকন্তু হোয় আজ আরম রকোরোয়,  পিরীিো রবঁসধসছ রজোট । নেরীসত রেসয়সছ বোঁধ, আরম 
এেন কোত ।

আকোশরীঃ  তুরম তোহসল রক ?
তেত্যঃ  আরম এক তেত্য, কুঠে নোসম রোরক। এম.রড.রট রেসয় ওিো আমোসক তোরড়সয় ছোড়সব নোরক?
যক্ষোঃ  আরম িোকু্ষ�রী, নোমরট যক্ষোিোণরী ...বুসকি মোসঝ বোঁ�ো রবঁসধ িক্ রেসত জোরন । আমোি 

�ব বংশ কিসছ ওিো ধং� ।
রপতরীঃ  আরম রপতরী, কঁরচ কোঁচোিো আঁমোি নোঁরত নোঁতরন, আঁরম তোঁসেি কঁরচ কঁরচ হোঁত পোঁ কঁড়মঁড় 

কসি রচরবসয় েোঁই, আঁমোি আঁি এঁক নোঁম রপোঁরলও তোঁই ঁওিো রেঁসচ্ছ রটঁকো, কঁিসছ পোঁল� 
রপ্নোঁরলও ক্যোঁম্প ( রকঁসে রকঁসে), আঁমোসক তোঁড়োসলো ওঁিো । তুঁরম জোঁসনো আঁমোি িোঁই হুঁরপং 
কোঁরশ, রডঁপসররিয়ো তোঁসেিওঁ রেসয়সছ রধোঁকোঁ, রনঁসচ্ছ প্রঁরতসষধক রটঁকো, এঁরট আঁমোি রেরে।

ধনুটিংকোিঃ  ধনুটিংকোি আমোি নোম । প্র�বকোলরীন মোসক রচরবসয় রেতোম েোঁসত । এেন রনসচ্ছ 
প্ররতসষধক েোসচ্ছ আয়িন, ক্যোলর�য়োম ।

ডোইরনঃ  আরম হলোম ডোইরন । তোসেি কোসছ েোঁই রনই যোসেি আসছ কু�ংস্োি অন্রবশ্ব্ো�, আরম 
তোসেি করি ধুরল�োত । এেন পিরীি রেসশ, জোনগুরু ওঝো গুরনন কসিসছ তোিো রনসকশ। 
কিসছ নো তোসেি মোরন্য, শুনরল রমোসেি কোরহনরী, আরম হলোম ডোইরন।

আকোশরীঃ  ইস্ রতোমিো করী কুতর�ত, রবরচ্ছরি �ব রবশ। 
রকোিো�ঃ  আমিো রতোসক েোসবো । রমোসেি তোরড়সয় রেসয় বোঁরচসয়সছ র� রেশ ।
আকোশরীঃ  পিরীিো রতোমোসেি তোরড়সয়সছ । তসব রতোমিো রকন আমোয় েোসব ?
১ম জনঃ  রশোন তসব করো, পিরীসেি কোন্ড রেসে রতোি ঘুসিসছ মোরো ।
২য় জনঃ  তুই যেন রেসশ রিসি যোরব । পিরীি রেসশি িন্দরীগুসলো মোনুসষি মোরোয় রেরব । 
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আকোশরীঃ  হ্যোঁ, সেসবো তোসত রতোসেি রকসি ।
৩য় জন;  সতোসেি রেসশ বো� কিসছ রমোসেি জ্ঞোরতিোই িরগনরী ও অসনক িক্। মোনুসষিো �ব 

�সচতন হসল ওসেিও রতো বোঁচো শক্ ।
রকোিো�ঃ  তোই আমিো রতোসক েোসবো   -  হোলুম - হোলুম রহ...রহ...রহ/ হো... হো.... হো...
আকোশরীঃ  নো...নো.....নো রেও নো...... সেও নো... বোঁচোও বোঁচোও..... বোঁচোও পিরীবোনু( ঘুম রিসঙ যোয়) 

এরক আরম স্বপ্ন রেেরছলোম? তসব পিরীবোনু গ্োম উন্নয়ন �রমরত ? মরহলোসেি স্বরনি্নি 
গ্রুপ ? �ব... �ব স্বপ্ন... নো নো শুধু স্বপ্ন রেেসল হসব নো, বোস্তসব রূপ রেব আরম । এই 
গোঁসয় �বোই অন্তত েুসবলো েুমুসেো রপট িসি রেসত পোসব । রকোনও পরতত জরম রোকসব 
নো । ৫ বছসিি নরীসচ �ব বোচ্োিো অঙ্গনওয়োড়রী রকস্রি যোসব । পুরটিকি েোবোি েোসব । 
রশক্ষোয়,স্বোসস্থ্য �বোই �সচতন হসয় উেসব । র�দ্ধোন্ত রনসব গ্োমবো�রীিোই। আরম তোসেি 
বনু্ি মসতো পোসশ রোকসবো, মোসয়ি মসতো হোঁটসত রশেোসবো, রনসজসেি পোসয় েোঁড়োসত 
রশেোসবো। আজ ররসক আরম এই র�োনোি গোঁসয়ি মো, জনগসণি মো। তুরম েুরশ রতো 
পিরীবোনু, আমোি স্বপ্ন, আমোি রমতো?

গোন
এই গোঁসয়ি যত জনগণ
�বোই আমোি আপনজন
এ করো যোব নো িুসল
পিরীবোনু রতোমোি করো,
চলব রমসন আরম �ে�্যো

পোঁচরট বছি ধসি,
তোই রজোট বোঁধ িোই রবোন
পয়�ো জমোও, নোও রলোন

গোঁসয়ি কোজ নোও কোঁসধ তুসল
�ব তেত্য েোসনো রোকসব নো আি

পোরলসয় যোসব অলক্ষরীিোও
অিোব অরশক্ষো ওসি
এই গোঁসয়ি ..........

-----
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রবৌ প্রধোন
স্বোমরী শয়তোন



198 এস�ো আমরো নোটক করর

(নয়নতোিোি প্রসবশ)

নয়নতোিোঃ  নো নো নো রমজ রবৌসয়ি ঔদ্ধত্য রকছুসতই �হ্য কিব নো । উন্নয়ন �রমরত কিসছ বসল রক 
মোরোয় পো রেসয় চলসব? আ�ুক বোরড় ওি একরেন রক আমোি একরেন ।  একটো রহস্তসনস্ত 
কসিই ছোড়ব -  নো হসল আমোি নোম....

(অ�রীসমি প্রসবশ)

অ�রীমঃ  নয়নতোিো নয় এই রতো ! বরল, কোসক গোল মন্দ কিছ ?
নয়নতোিোঃ  কোসক আবোি, ওই অলক্ষসণ রবৌসক ।
অ�রীমঃ  রকন রগো ? সবৌরে রতোমোি রকোন পোকোধোসন মই রেসয়সছ ?
নয়নতোিোঃ  রক কসি রন শুরন । মরহম নো হয় একটু আধটু রনশো িোঙ্ কসি । পুরুষ মোনুষ এমন 

একটু আধটু কসিই রোসক । তো বসল ওসক �রমরতি রমটং -এ �বোি �োমসন অপমোন 
কিল ।

অ�রীমঃ  বো; বো; চমতকোি, তুরম নো মো ! সছসল যরে কু পসর যোয় তোসক স্বোশন কিসব নো, তোসক 
আেি কিসব ! রশোন মো, সতোমোি রছসল শুধু রনশো কসিরন র� উন্নয়ন �রমরত রিসঙ্গ রেবোি 
জন্য রজোট পোকোসচ্ছ ।

(মহরীসমি প্রসবশ)

মহরীমঃ  রবশ কসিরছ । আমোসক অপমোন কিোি �োহ� ওসক রক রেসয়সছ ? প্রধোন হসয়সছ বসল রক 
�কসলি মোরো রকসন রনসয়সছ ?

অ�রীমঃ  রবৌরে যো কসিসছ রেক কসিসছ । আরম হসল ..........
নয়নতোিোঃ  তুই হসল রক কিরত� ?
অ�রীমঃ  ওসক গোঁ ছোড়ো কিতোম ।
নয়নতোিোঃ  জোসনোয়োি রকোরোকোি । িুসল যো� নো মরহম রতোি েোেো ।
অ�রীমঃ  অন্যোসয়ি কোসছ েোেো বসল রকছু রোসক নো । আবোি শু সন িোসেো মো - অন্যোয় রয কসি 

আি অন্যোয় রয �সহ ত োিো ঘৃনোিও অসযোগ্য । েোেোি উরচত্ রবৌরেি পো ধসি ক্ষমো রচসয় 
রনওয়ো ।

(রমজ রবৌসয়ি প্রসবশ)

রমজ রবৌঃ আমোি কোসছ ক্ষমো চোইসত হসব নো । ক্ষমো যরে চোইসতই হয় তোহসল গ্োমবো�রীসেি কোসছ 
ক্ষমো চোওয়ো উরচত্ ।

অ�রীমঃ সবৌরে !
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নয়নতোিোঃ  রবৌমো, এ তুরম রক  বলছ ! ওসি ও মরহম, তুই একটো রকছু রবরহত কি: নো হসল আরম 
মসিওসয শোরন্ত পোব নো।

মহরীমঃ সশোন আেুিরী, গ্োম উন্নয়ন �রমরতসত যোওয়ো রতোমোি বন্  কিসতই হসব ।
রমজ রবৌঃ এটো রক রতোমোি হুকুম ?  
মহরীমঃ  হ্যোঁ, আমোি হুকুমই । মসন রিে আরম রতোমোি স্বোমরী ।
রমজ রবৌঃ  রেকই ,ঘসি তুরম আমোি স্বোমরী । রকন্তু বোরড়ি বোইসি আরম জনগসণি প্ররতরনরধ । 

জনগসণি �ুে-েুসে; পোসশ রোকোি অরধকোি আসছ । আি র�ই অরধকোি তুরম রকসড় রনসত 
পোি নো। 

মহরীমঃ  আেুিরী । তুরম �সহ্যি �রীমো রপরিসয় যোচ্ছ  ।
নয়নতোিোঃ সতোি হোতটো রক জসন্য  আসছ রেোকো । েু ঘো চরড়সয় রেনো ।
অ�রীমঃ  ও যরে রবৌরেি গোসয় হোত রতোসল । র�ই হোতটো আরম মুচসড় রিসঙ রেসবো । েোেো বসল 

আরম ক্ষমো কিব নো । 
নয়নতোিোঃ ও; িগবোন রক কোলশোপ আরম রপসট ধসিরছলোম । আমোি রছসল হসয় পসিি রমসয়ি 

�োিোই গোইসছ ।
মহরীমঃ  আেুিরীি �সঙ্গ ওসকও ঘোি ধসি বোইসি বোি কসি েোও ।
অ�রীমঃ আমোসক ঘোি ধসি বোইসি বোি কিসত হসব নো েোেো আরম রনসজই চসল যোরচ্ছ । যোবোি 

�ময় একটো করো বসল যোই মোসগো  যরে আেশ্ন মো হসত চোও, ওই রবৌরেি কোসছ রশসে 
রনও আেশ্ন মো রকিকম হওয়ো উরচত্ ।

(প্রস্থোন হইসত উে্যত)

রমজ রবৌঃ  েোকুিসপো ! েোঁড়োও আরম রতোমোি �সঙ্গ যোসবো । 
অ�রীমঃ আমোি �োসঙ্গ রকোরোয় যোসব রবৌরে  ?
রমজ রবৌঃ  তুরম রযেোসন যোসব র�েোসন ।
অ�রীমঃ নো, সবৌরে তো হয়নো । রতোমোসক এই অ�ুসিি রবরুসদ্ধ  লড়সত হসব । তুরম রয েূগ্নো । 

েূগ্নোিো এই পৃররবরীসত আস� অ�ুিসেি রবনো� কিোি জন্য । রতোমিো নো জমেোসল এই 
ধিরীরত্রসত শোরন্ত রিিসব নো । সতোমিো মোনুসষি মঙ্গল কসিো, আি এই �ব অ�ুিসেি 
রবনো� কসি মোনুসষি মসধ্য শোরন্ত কোসয়ম কসিো । শোরন্ত কোসয়ম কসিো

(প্রস্থোন)

নয়নতোিোঃ তুই কোলোমুেরী মুেপুরড় েোঁরড়সয় িসয়রছ� রকন ? আমোি রছোট রছসলটোসক রতো রেসয়রছ�,  
বড়টোসক েোরব বসলও িোবরছ� ।

রমজ রবৌঃ  মো ! তুরম এ�ব রক বলছ ?
নয়নতোিোঃ েবিেোি, মো বসল আমোয় ডোকরব রন । যো ওই গ্োম উন্নয়ন �রমরতসত যো, চসল যো । 
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ওেোসন রতোি অসনক মো আসছ, ওসেি মো বসল ডোক রগ । সেোকো আরম রতোি আবোি রবসয় 
রেসবো। এই বোঁজো রমসয়ি মুে রেেোও পোপ ।

মহরীমঃ সেসেো মো, স� রযন আেুিরীি মসতো নো হয় । এিকম হসল  �ং�োসি আবোি আগুন   
জ্লসব । আরমও জ্লরছ তুরমও জ্লছ তোই আগুন ররসক �োবধোন রোকসত হসব । 
রেসেশুসন �ম্বন্  রেক কসিো । (প্রস্থোন) 

রমজ রবৌঃ মো, এই আগুন রনিোসত আেুিরীি মত রমসয়সেিসক আবোি আ�সত হসব এই �ং�োসি । 
তেন তোসেিসক প্ররতমোি মতন বড়ন কসি রনসত রতোমোসেি লজ্ো পোসব নোসতো মো ! হোত 
েুসটো রকঁসপ উেসব নোসতো ?

নয়নতোিোঃ যত বড় মুে নয় তত বড় করো (চড় মোিসত যোয়) 
রমজ রবৌঃ আরম আজ চসল যোরচ্ছ মো, তসব একটো করো বসল যোই - এই �ং�োি িঙ্গমসঞ্চ রতোমোি 

মত অরিনয় আরম কিসত পোরিরন রেক । তসব র�ই রেনরট আ�সব রযরেন এই িঙ্গমসঞ্চ 
প্রধোন  অরিসনত্ররীি িূরমকোয় অরিনয় কিব আরম আি তুরম হসব নরীিব েশ্নক ।

(রবসবসকি প্রসবশ)

গোন
�ুসেি আশোয় বোঁধরল রি ঘি

অনসল পুরড়য়ো ছোই
আপন  রিসব রচরনরল যোসেি 

তোিোই করিল পি
�ুসেি আশোয় বোঁধরল এ ঘি

অনসল পুরড়য়ো ......

রশবু গোসয়নঃ ঘসিি প্ররতমোসক আজ রব�জ্নন রেচ্ছ রগো মো !
নয়নতোিোঃ সবশ কিরছ, এসত রতোি গো জ্োলো রকন ? রতোি যরে এতই র�োহোগ, তোহসল রতোি ঘসি 

ওসক রনসয় রগসয় পূজো কিসগ যো ।
রশবু গোসয়নঃ কোসক রক বলছ একটু রিসব রেসেছ ? রতোমিো নো মোসয়ি জোত ।  রমসয় হসয় আি একটো 

রমসয়ি �ব্ননোশ কিসত চসলছ । রেবরীি রচোে ররসক যতটুকু জল ঝরড়সয়ছ, একরেন এি 
শতগুন রতমোি রচোে ররসক ঝড়সব । 

           
(প্রস্থোন)

নয়নতোিোঃ শকুসনি অরিশোসপ গরু কেনও মসি নো ।

(প্রস্থোন)
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wØZxq েৃশ্য
(বঙু্কি প্রসবশ)

বঙু্কঃ এসকই বসল করলকোল । জোত ধম্ন বসল রেসশ আি রকছু রোকসলো নো !

(িরিসকি প্রসবশ)

িরিকঃ জোত, ধসম্নি আবোি রক হসলো রগো েুসড়ো ?
বঙু্কঃ  রক হসলো নো শুরন । রহঁেু, সমোচিমোন, অজোত-কুজোত �ব রমসলরমসশ একোকোি হসয় রযসচ্ছ।
িরিকঃ  রকোরোয় ।
বঙু্কঃ  আকোশ ররসক পিরল নোরক ? এমন িোব কিরছ� রযন িোজো মোছটো উসলট  রেসত জোরন� 

নো । শোক রেসয় আি মোছ ঢোরক� রন িরিক ।
িরিকঃ  রতোমোয় রক পোগল কুকুসি কোমসড়সছ ।
বঙু্কঃ   কোমড়োসল রতো রবঁসচ রযতোম ।
িরিকঃ  মসি রবঁসচ রযসত বসলো ।
বঙু্কঃ  রতোিো বড্ড বোি রবসড়রছ� । রতোসেি টোইট কিসত নো পোিসল আমোি নোম বঙু্ক ।
িরিকঃ  রবহোিরী নয় । এই রতো ? টোইট আমোসেি কিসত হসব নো েুসড়ো টোইট রতোমোিই হসব ।
বঙু্কঃ  রক হসব শু রন ?  এই রতো মরহসমি রতোিো রক টোইট রেরল উসলট  ওি রবৌটোই টোইট 

হসয় রগল ।
িরিকঃ   ও এবোি বুসঝরছ । গ্োম উন্নয়ন �রমরত র� রতোমোসেি �হ্য হসচ্ছ নো ।
বঙু্কঃ  হসব রক কসি �মোসজি িরীরত নরীরত রতোিো মোনরছ� রশোন িরিক রতসল আি জসল কেসনো 

রমশ েোয় নো । 
িরিকঃ  রতোমোসেি ক্ষমতোি রলোিটো রগল নো । বয়� রতো হসয়সছ ক্ষমতোটো ছোড় । তোহসল গ্োসমি 

অন্তত; রকছুটো উন্নরত হয় 
বঙু্কঃ  হসব নো । হসব নো । সতোসেি দ্োিোয় উন্নরত আি হসব নো । 
িরিকঃ  এত রেন রতো রতোসেি রেেলোম । পোনরীি আশোয় রকমন চোতসকি মসতো বস� রোসকো কত 

রয রতোমোসেি মুসিোে রবোঝো রগসছ ।
বঙু্কঃ  রতোসেি মুসিোে রয কত রবোঝো রগসছ ।
িরিকঃ অন্তত; আমিো মোনুষসক এইটুকু রবোঝোসত রপসিরছ রনসজসেি িরবষ্যত্ রনসজসেিসকই 

গড়সত হসব।

(িোেোসলি প্রসবশ)

িোেোলঃ  রনসজসেি গ্োম রনসজসেিই গড়সত হসব ।
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বঙু্কঃ  রক রতোমোসেি গড়সত বোিণ কসিসছ । গড়  নো । তসব রেসেো রশব গড়সত রগসয় বোঁেি 
গসড়ো নো । 

িোেোলঃ  জ্যোেো, আপরন আমোি ররসক বয়স� অসনক বড় । আপনোিোই নো একরেন রশেোসতন রয 
�মোসজ রতোমিো জসমেছ র�ই �মোজটোসক উন্নরত কিোি েোরয়ত্ব যুব �মোজসক রনসত হসব । 
�বোই রমসল রমসশ গোঁসয়ি কোসজ আত্মরনসয়োগ কিসত হসব। ক্ষমতোি েসম্ আজ আপরন  
�ব িুসল যোসচ্ছন । জ্যোেোবোবু ওই ক্ষমতোি চূড়ো ররসক রনসম এস� আমোসেি হোত ধরুন 
রেেসবন এই মোরটি স্বগ্নটোয় কত শোরন্ত । এেোসন রকোন জোত, ধম্ন, েল রনই । 

বঙু্কঃ  রক আসছ শু রন ।
িোেোলঃ  শুধুই মোনুষ । আজ আমিো গরব্নত এই কু�ুমপুসিি মোরটসত আজ নতুন প্রোসণি ডোক 

রেসয়সছ । ধনরী, েরিদ্র, জোত, ধম্ন, েল, মত �ব একোকোি হসয় রগসছ ।
িোেোলঃ যোিো পোড় রোকত রপছসন । িোন্নোঘি যোসেি জরীবন রছল । তোিোও আজসক ...

(েুলোরলি প্রসবশ)

েুলোরলঃ  পুরুষ শোর�ত �মোসজি রলৌহ করেন েূগ্ন রিসঙ রবরিসয় পসড়রছ গ্োম গড়োি কোসজ ।
বঙু্কঃ  েুলোরল । তুইও ওসেি েসল ! 
েুলোরলঃ  এ েল নয় রগো বোবো । গ্োসমি উন্নরত কিোি, পরিবোসিি উন্নরত কিোি মঞ্চ । 
বঙু্কঃ  মসন িোরে� েুলোরল । আরম র�ই মসঞ্চ রিসলসনি িুরমকোয় অবতরীণ্ন । িোসলো চো� রতো 

চসল আয় েুলোরল । ওেোসন রকছুই রনই । শুধুই মিরীরচকো । 
েুলোরলঃ  এতরেন আমিো রতোমোসেি কোসছ হোত রপসতরছ । রবরনমসয় হোরিসয়রছ রনসজসেি 

আত্মময্নোেো । চোওয়ো পোওয়োি অসি্য�সক কসিরছ িপ্ত । আজ আি নো । এবোি বুসঝরছ 
রকউ রকছু রেসব নো রনসজসেি পোসয়ি উপি রনি্নি কসি স্বরনি্নি হসয় চলোি নোমই জরীবন। 

বঙু্কঃ  আসবগ রেসয় বোস্তবসক রবোঝো যোয় নো েুলোরল । বোস্তব বড় করুণ । বড় রনম্নম । বড় 
করেন । একটো করো মসন িোরে� েুলোরল র�োজো আঙুসল রঘ নো উেসল আঙুলটোসক রক 
কসি রবঁকোসত হয় র�টো আরম জোরন ।

(প্রস্থোন)

েুলোরলঃ  আোরমও জোরন । যোও যোও ...........
িরিকঃ  বো; বো; েুলোরল । এই রতো চোই । িোেোল িোই ওিো আজ অবলো নয় ওিো রজসগসছ । আজ 

রমসয়সেি রেসে �রত্যই িোরি আনন্দ  লোগসছ । কু�ুমপুি গ্োম আজ আি রপরছসয় রোকসব 
নো । উন্নয়ন �রমরতি মসঞ্চ এস� আজ ওিো স্বোধরীন । রযন মুক্ আ�মোসন রবহঙ্গ ডোনো 
রমসল �ুসেি রেসশ পোরড় রেসচ্ছ । 
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(রশবুি প্রসবশ)

গোন
রশবু গোসয়নঃ     নব অরুসণোেয় রেেরব যরে

মুরক্ পসরি গোন গোও
ঘুম িোঙোসনোি গোন জোসনো রক

র�ই গোন �সব গোও,
আজ রচতনো ঘুরমসয় রকন 

কোটুক ঘুসমি রঘোি
অজোনোসক জোনোি মোসঝ
আ�ুক আসলোি রিোি 

আজ রচতনো ঘুরমসয় রকন
কোটুক ঘুসমি রঘোি

অজোনোসক জোনোি মোসঝ
আ�ুক আসলোি রিোি

িুসলি িোঁসে পো নো রেসয়
�সত্যি জয় গোও �বোই রমসল 
আশোি আসলো উরেসব িুসট 

পুসবি পোসন চোও,
ঘুম িোঙোসনোি গোন জোসনো রক র�ই গোন 

�সব গোও

[আেুিরীি বোরড়]
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(আেুিরী মোসক ডোকসত ডোকসত প্রসবশ কসি)

আেুিরীঃ  মো... ও মো

(লক্ষরীি প্রসবশ)

লক্ষরীঃ  ও মো ! তুই ? কতরেন পি এরল ! ছোসড়নো বুরঝ ! তো রনসজি �ং�োি রশসকয় তুসল আ�ো 
রক �হজ । হ্যোঁ সি, জোমোইসক আনরল নো ! বড় ব্যস্ত বুরঝ । তো বসল একরট রেন আ�সত 
পোসি নো ।

আেুিরীঃ  বোবো রকোরোয় মো ?
লক্ষরীঃ  রেোকোসন রগসছ । হ্যোঁ সি আেুিরী রতোি রচোে মুে এত শু কসনো রকন ? রকছু রক হসয়সছ ? 

বল আমোসক েুসল বল ।
আেুিরীঃ  রতোমোি জোমোই আমোসক তোরড়সয় রেসয়সছ (কোঁেসত রোসক)
লক্ষরীঃ  চুপ কি মো চুপ কি । হোজোি রহোক রমসয় মোনুষ কপোলটো রক আলোেো হয় রকছু ।
আেুিরীঃ  মো, আজ আরম ওসেি কোসছ রহসি রগরছ রেকই রকন্তু রনসজি রবসবসকি কোসছ আরম 

রজসতরছ মো ।
লক্ষরীঃ  রতোি বোপ আমোয় কত রমসিসছ । আরম রক �ং�োি রছসড় রগরছ? সজে কিসত রনই । 

রমসয় মোনুসষি পসিি িোসগ্য েোওয়ো পিো ।

(প্রব্িরতসবশরী গুরপি প্রসবশ)

গুরপঃ  হরি হরি তো শুনলোম আেুিরীসক নোরক তোরড়সয় রেসয়সছ জোমোই ।
লক্ষরীঃ  েূি হ েূি হ শকুসনি বোচ্োিো । র� রকোন লসটবি আমোসক তোড়োয় । 
গুরপঃ  আরমও তোই কই । ব্যোটোিো হোসট বোজোসি গুলতোরন পোকোসচ্ছ । রমোহনপুসিি রমসয় বসল 

করো ইজ্ত আসছ নো । 
লক্ষরীঃ  ক’রেন রবড়োসত এস�সছ । কোসকি েল অমরন ডোক পোড়সছ । মিণ মিণ । রমসয় আমোি, 

আরম বুঝব, সতোসেি রক রডসকসছ রি ।
গুরপঃ  তবু আ�সত হয় প্ররতসবশরী রতো ।
আেুিরীঃ  কোকো আমোসেি ব্যোপোসি নোক গলোসত এস�ো নো রনসজি চড়কোয় রনসজ রতল েোও ।
লক্ষরীঃ  গু সেসকোি ব্যোটোয় আমোি রমসয়ি িোসলো মন্দ রন রতোসেি এত আরেসে্যসত রকস�ি ? 

রবসড়ো একু্ষরন নয়সতো ....
গুরপঃ  রক কিসব শু রন । 
লক্ষরীঃ  কোটোরিি এক রকোসপ রতোমোি উঁচু মোরোটো রনসচ নোরমসয় রেসবো । 
গুরপঃ  কোটো কইসয়ি ছটপটোরন ? বুঝসব ে্যোলো হরি হরি ....... (প্রস্থোন)
লক্ষরীঃ  �ত্য কেসনো চোপো রোসক নো মো । পই পই কসি বসলরছ । রমসয় মোনুষ হসয় জসমেরছ� 
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যেন অসনক কটিই �হ্য কিসত হয় । পোসয় ধসি ক্ষমো চোইরব রমটসত কতক্ষণ তোসত মোন 
যোয় নো রি !

আেুিরীঃ  আরম �ব পোিব । ওই রনোংিো মোনুসষি কোসছ রযসত পোিব নো ।
লক্ষরীঃ   রজে, সমসয় মোনুসষি শতুিি ওটোই রশসষ রতোি কোল হসয় েোঁড়োসব । 
আেুিরীঃ  আরম কোউসক িয় পোইনো মো । আমিো আজ আি একো নই । রনসজসেি জরীবনসক 

রনসজসেি হোসত রনবোি রেন এস�সছ । আমোসেি বোঁচোি পর রয আমোসেিসকই েুঁসজ রনসত 
হসব । 

লক্ষরীঃ  রক বলরছ� তুই মো । অসনক কটি কসি রতোি বোবো জরম রবরক্র কসি �ব্নশোন্ত হসয় রতোসক 
রয রবসয় রেসয়রছলোম । রতোি �ুেরী মুেটো রেেব বসল । 

আেুিরীঃ  আরম এেন অসনক �ুেরী মো । কু�ুমপুসিি মোরটসত রয আজ নতুন প্রোসণি রজোয়োি 
এস�সছ।

লক্ষরীঃ   র�ই রজোয়োসি যরে রকছু অ�ত্ রলোকসক স্তব্দ কসি রেয় ।
আেুিরীঃ  পোিসব নো মো । গুরপ কোকোি মত রকছু অ�ত্ রলোক �ব �ময় �মোসজ আসছ রোকসব । 

আি এই ঘুণ ধিো �মোজটোসক িোল কসি গসড় রতোলোি জন্য পুরুষসেি পোশোপোরশ 
আমিোও ততরি । 

লক্ষরীঃ  র�ই েসল আমোসকও �সঙ্গ রন । সমোহনপুসিি মোরটসত র� েল কসব হসব রি ?
আেুিরীঃ  এ রকোনও েল নয় মো । �িকোি নতুন আইন কসিসছ �ব গ্োসমই গসড় উসেসছ গ্োম 

উন্নয়ন �রমরত রনসজসেি িোগ্য রনসজ গড়োি আহ্োন রনসয় এই �রমরতি যোত্রো শুরু 
হসয়সছ। স�ই যোত্রোয় তুরমও �োরমল হসব মো । এই রমোহনপুিও বোে যোসব নো ।

(বোবোি প্রসবশ)

বোবোঃ  আমোসকও রতোিো বোে রে� নো আেুিরী, আরমও রতোসেি �সঙ্গ রোকসত চোই ।
লক্ষরীঃ  বোবো !

বোবোঃ  হ্যোঁসি  মো, সতোি এই বুসড়ো বোপটোও আজ রতোসেি পসর �োরমল হসত চোয় । গ্োম গড়োি 
কোসজ আত্মরনসয়োগ কিসত চোয় কসন্ঠ কন্ঠ রমরলসয় বলসত চোয় । 

(রশবু গোসয়সনি প্রসবশ গোন ধসি )
গোন 

আমিো যত কু্ষদ্র রবনু্দ
জমো হসয় হসবো র�নু্ 
হোসত হোত রিসে বোঁরচ
মু�লমোন রক রহনু্দ

জোসতি রবসিে েসলি েলোেরল
মোনসবো নো রকোনরেন
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েসশি শব্দ রিিরীি বোে্য
এসকি আওয়োজ অরত ক্ষরীণ
রবপসে আপসে �ুসে েুঃসে 
রযন  �বোই  �বোি  বনু্ 
আমিো যত কু্ষদ্র রবনু্দ
জমো হসয় হসবো র�নু্  

�োঁঝ যরে আস�
আমোসেি ঘসি

আর�সব একই �সন
এক�োসর রমরল আসলো রেসবো জ্োরল

�বোকোি ঘসি ঘসি
রমসয়িোও ওসি বস� রনই ঘসি

তোিোও হসয়সছ �োরমল
আমোসেি কটি আমিোই িোবসবো

হই মজুি রক িূরমহরীন
রবপসে আপসে �ুসে েুঃসে রযন 

�বোই �বোি বনু্  
আমিো যত কু্ষদ্র রবনু্দ
জমো হসয় হসবো র�নু্  

                                  (মরহসমি প্রসবশ অ�ুস্থ্য শিরীি রনসয়)

মরহমঃ মরিসত চোরহনো আি এই �ুন্দি িূবসন, মোনুসষি মোসঝ আরম বোঁরচবোসি চোই (কোসশ) আি 
পোিরছ নো । বুসকি রিতি অ�হ্য যন্তণো । আরম রবশ বুঝসত পোিরছ আমোি জরীবন 
প্রেরীপটো আসস্ত আসস্ত রনিসত চসলসছ (কোসশ)

(নয়নতোিোি প্রসবশ)

নয়নতোিোঃ  রেোকো রতোি েুব কটি হসচ্ছ নো ! িগবোন এ তুরম রক শোরস্ত রেসল । 
মরহমঃ  িগবোনসক রেোষ রেসয় রকোন লোি রনই মো । সেোষ যরে রেসত হয় আমোসক েোও ।
নয়নতোিোঃ  রেোকো রক বলরছ� তুই ।
মরহমঃ  আরম রেক বলরছ মো,  নো হসল....

(অ�রীসমি প্রসবশ)

অ�রীমঃ  লক্ষরী প্ররতমোি মত রবৌসক তোরড়সয় রে� ।
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মরহমঃ  অ�রীম, তুই এস�রছ� িোই, সেসেো রেসেো মো অ�রীম রিসি এস�সছ । (কোসশ) আমোসক তুই 
ক্ষমো কি িোই ।

নয়নতোিোঃ  রক কসি েবি রপরল বোবো ।
অ�রীমঃ  েোেোি েবি রযমন কসি িোই পোয় । রিসবরছলোম আরম আি বোরড় রিিব নো রশবু 

গোসয়সনি মুসে শুনলোম েোেোি  অ�ুসস্থ্যি েবিটো । মনটোসক রকছুসতই আি ব� কিসত 
পোিলোম নো । তোই রতো ছুসট চসল এলোম ।

মরহমঃ  রবশ কসিরছ� । নো হসল রতোি েোেোসক তুই রেেসত রপরত� নো ।
নয়নতোিোঃ  চুপ কি রেোকো ও করো বলসত রনই । (কোঁেসত রোসক) এেন রক হসব বোবো । রতোি েোেোি 

রচরকত�ো কিোসত কিোসত আমিো �ব রনস্ব হসয় রগরছ রি । রিক্ষো ছোড়ো আমোসেি আি 
রকোন পর রনই ।

অ�রীমঃ  আরম রবৌরেি কোসছ চললোম । 
নয়নতোিোঃ  রকোরোয় পোরব তোসক ?
অ�রীমঃ   রযেোসনই রোক পৃররবরীটোসক তন্ন তন্ন কসি আরম রেক রেবরীসক েুঁসজ বোি কিবই । 
নয়নতোিোঃ  আরমও রতোি �সঙ্গ যোসবো বোবো । তোঁি পোসয় ধসি ক্ষমো রচসয় রনসবো ।
মরহমঃ  রকোন মুসে তুরম তোঁি �োমসন রগসয় েোঁড়োসব মো । সয অত্যোচোি আমিো কসিরছ র� রক 

আমোসেি ক্ষমো কিসব ।
অ�রীমঃ  বোঃ বোঃ চমতকোি ! আবোি বরল, ঔিঙ্গসজব চমতকোি িোসগ্যি রক পরিহো� ।

 (বড় রবৌ এি প্রসবশ)

বড় রবৌঃ  িোগ্যসক রেোষ রেসয় রকোন লোি রনই েোকুিসপো ।
অ�রীমঃ  রবৌরে তুরম এস�ছ ।
নয়নতোিোঃ  তুরম এস�ছ মো । আমিো রতোমোসক িুল বুসঝ অসনক অত্যোচোি কসিরছ । তুরম আমোসেি 

ক্ষমো কসিো । বোঁচোও আমোি রছসলসক । 
মরহমঃ  রকোন মুসে আরম ক্ষমো চোইব । শুধু এইটুকু শুসন িোে আজ আমিো রনঃস্ব, �ব্নশোন্ত, 

অ�হোয় । আমোসেি পোসশ আজ রকউ রনই । মৃতু্য েুয়োসিি �োমসন েোঁরড়সয় । 
               (উন্নয়ন �রমরতি রতনজন �েস�্যি প্রসবশ তোি মসধ্য েুরট আসছ)
�ে�্য ও �ে�্যোিোঃ রক বসলসছ তুরম অ�হোয় । আমিো রতোমোি পোসশ আরছ, উন্নয়ন �রমরত রতোমোসেি 

পোসশ আসছ ।
বড় রবৌঃ  আমিো রোকসত রতোমোসক রকছুসতই মিসত রেব নো ।
অ�রীমঃ  মো রেবরীসক এবোি বিণ কসি নোও ।
মরহমঃ  আজ আমোি রক শোরন্ত, মসন হয় আরম বোঁচসবো । রেসেো মো, িোরত্রি অোঁধোি রকসট রগসয় 

রিোসিি �ূয্নটো পুব গগসন রকমন উঁরক রেসচ্ছ ।
রশবুঃ  শিসতি আগমনরী গোন রশোনোসত আরম এস� রগরছ । আজ রয রেবরীি রবোধন । �বোই রমসল 

এস�ো আমিো রবোধসনি গোন গোই । আি রচতকোি কসি মোনুসষি েুয়োসি েুয়োসি বরল ... 
রমোসেি জরীবন রমোসেি হোসত , গ্োম উন্নয়ন �রমরত �বোি �োসর ।
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গোন 
গ্োম উন্নয়ন �রমরত রেসচ্ছ ডোক 
নতুন কসি গড়সত হসব গ্োম 

র�ই গড়োি কোসজ আমিো �বোই
(ও িোই ও রবোন) সলেোই এস�ো নোম
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†LvuR
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cÖ_g `„k¨

Mvb
Avgiv mevB wg‡j

 LyuRwQ GLb 
evuPvi †m †Kvb c_

†h c_ w`‡q Uvbe †gviv 
(Dbœq‡bi i_)

njy` cvwU meyR cvwU 
gymjgvb wK wn›`y 

AvR‡K †gviv †RvV †eu‡awQ 
(mevB mevi eÜy) 

evuP‡Z n‡j mevB wg‡j wg‡k 
Ki‡Z n‡e KvR 

†h c_ w`‡q Uvbe †gviv 
(Dbœq‡bi i_ )  

Rwg †Zvgvi MZi †gv‡`i 
G‡mv Kwi fvB Pzw³ 

gvby‡li Z‡i gvbyl Avgiv 
(Afve cv‡e gyw³)

 Avm‡e bvwK `‡j Av‡Qv hZ 
†L‡U LvIqv RvZ

†h c_ --------- i_

(Mvb †kl wcivwgW)

m~Îait  †Zvgiv Kviv ?
†Kvivmt Avgiv †L‡U LvIqv gvby‡li `j 
m~Îait  †Zvgiv †Kgb K‡i GK n‡j ?
†Kvivmt  Avgiv †RvU †eu‡awQ e‡j| 
m~Îait Av”Qv †Zvgiv wK Ki‡Z PvI?
 
†Kvivmt  wb‡R‡`i Rxeb Mo‡Z PvB| †L‡U †L‡q evuP‡Z PvB| gvby‡li g‡Zv gv_v DuPz K‡i 

_vK‡Z PvB|
(‡kl jvBbwU ej‡Z ej‡Z †f‡½ wcivwgW †Mv‡j e‡m hv‡e|)
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wØZxq `„k¨

(jv jv Zv‡j Zv‡j wZbwU Ni n‡e| gvSLv‡b GKUv `yB cv‡k `ywU Ni n‡e|)

1) RvbKx I Ab¨‡KD, 2) k¦vïwo †eŠ (‡R¨vrøv), 3) cve©Zx I Ab¨ †KD
(gvSLv‡bi N‡i k¦vïwo jv jv jv jv i Q‡›` gvB‡g RvuwZ‡Z mycvwi KvU‡e, cvb mvRv‡e Lv‡e| †R¨vrøv 

Q‡›` D‡Vv‡b SvuU †`‡e, gvB‡g _vjv evmb wb‡q K‡ji av‡i hv‡e|) (RvbKx gvB‡g Ni b¨vZv †`‡e 
Zvici Kjmx wb‡q K‡j Rj Avb‡Z hv‡e| gvB‡g †R¨vrøv Avi RvbKx Mí Ki‡Z Ki‡Z K‡ji 

Pvicv‡k evuav‡bv PvZvjwU ay‡q cwi®‹vi Ki‡e, Kjmx‡Z Rj f‡i cv‡k †i‡L †R¨vrøvi evmb †avqvi 
Rb¨ cv¤c K‡i †`‡e `yR‡bB Q‡›` evox wdi‡e|) 

†kl Ask

1) RvbKx, 2) k¦vïwo I †R¨vrøv, 3) cve©Zx 
(cv‡ki evwo‡Z cve©Zx jv jv jv jv i Zv‡j gvB‡g wb‡Ri kvwowU †mjvB Ki‡e|) RvbKx Avi †R¨vrøv 

KvR †m‡i †hB N‡i wdi‡e|

cve©Zxt  RvbKx, †R¨vrøv, b‡ib ZvovZvwo Avq Kv‡R hvwe bv ?
RvbKxt  cve©wZw` -  †Kv`vj †b‡ev bv wbovbx †b‡ev ?
†R¨vrøvt  AvR †Zv Avgiv cv‡Ui RwgUv wbove| ZzB wbovwbB wbwe| 
†Kvivmt  GB Pj Pj ZvovZvwo Pj 
 (jv jv jv jv i Zv‡j `ywU jvBb n‡e|)

bvP/Mvb
mevB wgBj¨v Pvl KiwQ 

MvRxcx‡ii Rwg/cÂv‡q‡Zi Rwg
iv¯—vi av‡i Lv‡ji cvo 

(dmj QovQwo †Mv)
wjR w`qv‡Qb L‡Mb KvKv 

my‡ib Kvgvj wgTv 
cvBK‡j dmj fvM Kwie
Avgiv mevB wgBj¨v †Mv
Avgiv mevB wgBj¨v †Mv

msmv‡ii my‡Li jvBM¨v / AvB‡mv bv Avgiv `j Mwo 
iv¯—vi av‡i --------- dmj QovQwo †Mv
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cyKzi wj‡R gvQ QvBo¨vwQ 
gv‡V dj‡Q avb 

†jv‡bi Mi“ `ya w`‡Q fvB 
meRx †eovi cvb

Mvu‡qi gvbyl GK nBqvwQ
(Kie bv †KD Avwo)

iv¯—vi av‡i --------- dmj QovQwo †Mv
(bvP-Mvb †kl mevB P‡j hv‡e †R¨vrøv evox XzK‡e|)

k¦vïoxt  `vuovI `vuovI ejwQ 
†R¨vrøvt  gv bv gv‡b / AvR‡K Avgvi GKUz †`ix n‡q †Mj|
k¦vïoxt  †`wi †Zv †Zvgvi †ivRB nq| †Kvb w`b wgwUs †Kvb w`b cqmv Rgv Kiv, Zv AvR †Kvb 

Rwg`vix †`Lv †kvbv KiwQ‡j, †h G‡Zv †`ix nj ?  
†R¨vrøvt  AvR Avgiv `‡ji mevB wg‡j cvU Rwgi Nvm¸wj wbovw”Qjvg| 
k¦vïoxt  wQt wQt wQt j¾v K‡i bv †Zvi| N‡i †eŠ n‡q c‡ii Rwg‡Z hvm Pvl Ki‡Z ?   
†R¨vrøvt  c‡ii Rwg †Kb ejQ gv ? I Rwg †Zv Avgiv wjR wb‡qwQ|  
k¦vïoxt  Avgiv evcy bv †L‡Z †c‡q g‡i hve, Zv †g‡q gvbyl IB gÏ‡`i g‡Zv Pvl Ki‡Z hve 

bv| gvb m¤§vb e‡j wKQzB ivLwj bv ? 
†R¨vrøvt  gvb m¤§vb hvIqvi g‡Zv Ggb †Kvb KvR Avgiv Kwiwb gv| w`b GLb e`‡j †M‡Q| 

Avgiv Avgv‡`i fvj g›`Uv eyS‡Z wk‡LwQ|    
k¦vïoxt   I Avgiv Zvn‡j me †evKv Avi †ZvivB ïay eyw×gvb bv 
†R¨vrøvt  Avwg †Zv Zv ewjwb 
k¦vïoxt  Pzc Avi GKUvI K_v bq gv_vq †NvgUv †bB gv‡V gv‡V Ny‡i †eov‡”Q ej‡j Avevi eo 

eo K_v| ev‡R †g‡q‡Q‡j †Kv_vKvi|  
†R¨vrøvt  †kvb gv Avgiv ev‡R †g‡q‡Q‡j bB| IB †NvgUvi wfZi †LgUv bvPvi †_‡K †L‡U 

LvIqv A‡bK m¤§v‡bi  eyS‡j (KvR Ki‡Z _v‡K) 
k¦vïoxt  I evev GwK me©‡b‡k †eŠ-‡i! gy‡L †ek eywj dz‡U‡Q| GKUv K_v ej‡Z †Mjyg †Zv 

nvRviUv K_v ïwb‡q w`‡j| AvmyK   Avgvi e¨vUv evox| †Zvi e¨e¯—v Kie| 
gnv‡`et   (g` †L‡q Uj‡Z Uj‡Z) †R¨vrøv GB †R¨vrøv 
k¦vïoxt  e¨vUv gnv‡`e evwo Gwj evev (Kvu`‡e)?

gnv‡`et  gv I gv Kvu`‡Qv †Kb gv‡Mv?
 
k¦vïoxt  evev gnv‡`e †Zvi †eŠ gvVNvU †Nu‡U GB GLb evwo G‡jv| Avwg GKUz ej‡Z †Mjyg Zv 

Avgv‡K ej‡j wKbv (‡Ku‡`) Avwg bvwK †NvgUvi wfZi †LgUv bvPvB  (Kvu`‡e) 
gnv‡`et  wK G‡Zv eo K_v Ii wRe †U‡b wQu‡o †b‡ev|  
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†R¨vrøvt  Zzwg wek¦vm K‡iv Avwg gv‡K G K_v ewjwb| 
gnv‡`et  GB †Zv‡K bv e‡jwQ IB me `jevwR‡Z ZzB hvwe bv| 
†R¨vrøvt  Avwg wK Ggwb †MwQ GB msmv‡ii DbœwZi Rb¨B †Zv `‡j †MwQ|  
gnv‡`et  Avevi gy‡L gy‡L ZK© †Zv‡K †g‡iB †dje (gvi‡Z _v‡K) 
†R¨vrøvt  Avnt Avnt (Ki‡Z _v‡K)
k¦vïoxt  gvi gvi... Av‡iv gvi...  
gnv‡`et  †`wL AvR †Zvi †Kvb evev evuPvq [ wd«R ] 
†R¨vrøvt  Av [ wd«R ] 
k¦vïoxt  (gvB‡g) wVK  [wd«R]  
†Kvivmt  Avgiv I‡K evuPve| 
cve©Zxt  Qvo  D‡V Avq †evb (nvZ a‡i Zz‡j Av‡b) 
1g Rbt  wQt gnv‡`e Avevi ZzB g` †L‡q †eŠ †cUvw”Qm| 
2q Rbt  ZzB bv cÖwZÁv K‡iwQwj Avi KL‡bv g` Lvwe bv| 
cve©Zxt  Dbœqb mwgwZi mevB‡K WvKe ? 
RvbKxt  bv †Mv Ibv‡K cywj‡k `vI gvgvi evoxi fvZ wKQzw`b †L‡j wVK n‡q hv‡e|   
gnv‡`et  †Zviv wek¦vm Ki g` Avwg GK`g †L‡Z PvB bv| wKš‘ IB †V‡Ki KvQUv G‡jB Avgvi 

gbUv †Kgb QzuK QzuK K‡i| †Zviv ïay ïay Avgv‡K kvmb Kwim| IB g‡`i †VKvUvi 
†Kvb e¨e¯’v Kiwj bv| 

1g Rbt  I GB K_v 
2q Rbt  GB Pj †Zv Avgiv mevB wg‡j GLwb IB g‡`i †VKUvi e¨e¯’v K‡i Avwm|  
†Kvivmt  n¨vu Pj Pj... †mUvB fv‡jv| 
gnv‡`et  AvwgI †Zv‡`i m‡½ hv‡ev| 
 (jv jv jv jv-i Zv‡j Zv‡j IB `„k¨Uv †f‡½ hv‡e) 

Z…Zxq `„k¨
(jv jv jv jv-i Zv‡j wKQz Awf‡bZv iv¯—vi `ycv‡k MvQ ˆZwi n‡e|) (GKUv QvMj g¨v g¨v WvK‡e Ny‡i 

Ny‡i MvQ¸wj Lv‡e|)(Zvov Ki‡e QvMj‡K)

†Kvivmt   GB ai ai| cvjv‡jv cvjv‡jv| IB w`‡K| ai ai  n¨vu (a‡i †dj‡e)
QvMjt  f¨v G¨v (WvK‡e) 
KvKvt  GB Avgvi QvMj †Zviv a‡iwQm †Kb ? 
†Kvivmt  †Zvgvi QvMj Avgv‡`i MvQ¸wj †L‡q bó Ki‡Q| 
KvKvt  †Zv‡`i MvQ gv‡b ? 
1g Rbt  GB †h A‡ovi MvQ¸wj Avgiv jvwM‡qwQ KvKv| 
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KvKvt  †Zviv †K nwi`vm cvj †i ? iv¯—vi av‡i MvQ jvwM‡qwQm ? Avevi †PvL iv½vw”Qm ? †kvb 
iv¯—v miKv‡ii ZvB GB MvQ¸wjI miKv‡ii| 

†Kvivmt  bv †gv‡UB bq iv¯—v Avgv‡`i Avi MvQ¸wjI Avgv‡`i|  
KvKvt  iv¯—v †Zv‡`i gv‡b ? 
1g Rbt  cÂv‡q‡Zi mn‡hvMxZvq Avi Avgv‡`i Dbœqb mwgwZi D‡`¨v‡M Avgiv GB iv¯—vUv 

ms¯‹vi K‡iwQ Avgiv kªg w`‡qwQ| 
KvKvt  n¨vu wewbgq gRywi †c‡qwQm? 
2q Rbt  bv KvKv, Avgiv kªg `vb K‡iwQ| 
†Kvivmt  ZvB iv¯—vwU Avgv‡`i|  
KvKvt  A Zvn‡j QvMjwUI †Zv‡`i?
 
†Kvivmt  bv QvMj †Zvgvi|
KvKvt  Zvn‡j a‡i †i‡LwQm †Kb ? I‡K †Q‡o‡` I Ny‡i Ny‡i MvQcvjv¸wj LvK 
3q Rbt  Avgv‡`i kª‡gi dmj †Zvgvi bó Kivi AwaKvi Av‡Q wK KvKv ?   
KvKvt  ˆKwdqZ Avwg †Zv‡`i †`‡ev bv| ˆKwdqZ hw` w`‡ZB nq Avwg cÂv‡qZ cÖavb I 

m`m¨†KB †`‡ev|

(cÖav‡bi cÖ‡ek)

cÖavbt  bv KvKvevey ˆK‡dZUv Avcwb Ibv‡`i †`‡eb| 
KvKvt  `x‡bk Zzwg cÖavb n‡q GB K_v ejQ ? Iiv †eAvBwb fv‡e iv¯—vi av‡i MvQ jvwM‡q‡Q| 
cÖavbt  bv Iiv AvBwb fv‡eB MvQ jvwM‡q‡Qb| Avcwb Rv‡bb bv ? 
KvKvt  ˆK bv †Zv 
cÖavbt  Zvn‡j ïbyb, cÂv‡q‡Zi hZ cwZZ Rwg Av‡Q| iv¯—vi avi, Lv‡ji cvo, b`xi evua GB 

me Avi wK| cÂv‡qZ GB¸wj wewfbœ `j‡K wjR w`‡”Qb| G‡Z cÂv‡qZiI wKQz Avq 
n‡”Q, Avi MÖvgevmxiI GKUz Lv`¨ mgm¨v wgU‡Q| wKš‘ KvKvevey GLb †_‡K Avcbvi 
QvMj¸wj †h GKUz †eu‡a cyl‡Z n‡e|   

KvKvt  n¨vu wbðqB Avwg †Zv RvbZvg bv| Zv AvR‡Ki g‡Zv QvMjUv †` evev| Avi †Zv‡`i 
`‡j Avgv‡K wbwe evev ?  

†Kvivmt  wbðqB †b‡ev 
 (jv jv jv jv-i Zv‡j mevi cÖ¯’vb)
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PZz_© `„k¨

Mvb
MÖvg Dbœqb mwgwZ w`‡”Q WvK
bZzb K‡i Mo‡Z n‡e MÖvg 

†mB Movi Kv‡R Avgiv mevB 
†jLvB G‡mv bvg 

Mo‡Z n‡e MÖvg I fvB
Mo‡Z n‡e MÖvg| 

(GB MvbwU MvB‡Z MvB‡Z mevB wg‡j A‡a©K †Mvj n‡q em‡e|) 

1g Rbt  AvR †h Avgiv GB MÖvg Dbœqb mwgwZi wgwUs-G G‡mwQ †mB cyKzi wj‡Ri e¨vcv‡i igv 
wKQz ej‡e|   

igvt  Avgiv Avgv‡`i ¯^wbf©i `‡ji gwnjv‡`i w`‡q hw` dwb KvKvi IB eo cyKziwU wj‡R 
Pvl Kwi †Kgb nq| 

†Kvivmt  Lye fvj Lye|   
dwbt  wKš‘ evev Avwg †h †Zv‡`i IB cyKzi w`‡Z cvie bv|  
†Kvivmt  †Kb KvKv ? 
dwbt  Avgvi cyKzi¸jv cÖ‡Z¨K eQi ax‡ib evMw` Pvl K‡i A‡bK UvKv †`q|  
2q Rbt  Avgiv Rvwb ax‡ib evMw` hv UvKv †`q AvgivI †mB UvKvB †`e| 
dwbt  †Zviv Qv †cvlv Mixe gvbyl, AZ UvKv cvwe †Kv_vq ?  
3q Rbt  †Kb Avgv‡`i ¯^wbf©i `‡ji †g‡qiv wZj wZj K‡i Rwg‡q‡Q|
dwbt  ZeyI I‡K K_v w`‡qwQ I cÖ‡Z¨K eQi †bq| 
1g Rbt  ax‡ib evMw`i A‡bK cyKzi wjR †bIqv Av‡Q I Avgv‡`i GjvKvq eo gvQ e¨emvqx 

†Zvgvi 1wU cyKzi P‡j  †M‡j Ii †Kvb ¶wZ n‡e bv| ZvQvov ax‡ib Avgvi eÜy Avwg 
Ii m‡½ K_v e‡jwQ|  

†Kvivmt  cvovi Mixe gvby‡li ¯^v‡_© cyKziwU `vI KvKv| 
dwbt  wVK Av‡Q Avwg cyKziwU †Zv‡`iB w`jvg|
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2q Rbt  GB ¯^cb Kvj Avgiv mevB wg‡j ag©‡Mvjvq `y  e¯—v K‡i avb Rgv Kijvg| ZzB Kiwj 
bv †Zv? 

¯^cbt  Avwg avb Rgv Kie bv| 
†Kvivmt  †Kb †i †Zvi N‡i wK Afve co‡e bv ? 
¯^cbt  †m c‡ii K_v c‡i n‡e| Avwg wKQz avb †e‡P †LvKv LywKi Rvgv-c¨v›U Ii gv‡qi 

Zvu‡Zi kvwo Avi Rwg GB wRb‡mi c¨v›U wK‡bwQ †Kgb jvM‡Q †i  
†Kvivmt   Lye fvj jvM‡Q †i (Mvb- bZzb K‡i Mo‡Z n‡e MÖvg Mv‡bi Zv‡j Zv‡j mevi cÖ¯’vb) 

cÂg `„k¨

1g Rbt  †K †Kv_vq Av‡Qv mevB †ewi‡q G‡mv| me©bvk n‡q †M‡Q b`x evua †f‡½ †M‡Q ˆfie 
KvKvi †Q‡j †f‡m †M‡Q|  

†Kvivmt  (K‡qK Rb) me©bvk n‡q †M‡Q iZb †f‡m †M‡Q| evua †f‡½ †M‡Q (wd«R)
ˆfiet  (‡Ku‡` †Ku‡`) iZb... iZb... Avgvi iZb... ˆK Avgvi iZb? 
 (K‡qKRb ax‡i ax‡i iZ‡bi g„Z‡`n wb‡q XzK‡e)
ˆfiet  (g„Z‡`‡ni Dci co‡e) iZb (Ki“b wgDwRK n‡e †mB m‡½ g„Z‡`n ax‡i ax‡i wb‡q 

hv‡e| GKRb ˆfie‡K a‡i †b‡e mevB ax‡i ax‡i cÖ¯’vb|)  
m~Îai 1t  AvR ˆfie KvKvi †Q‡j iZb Avgv‡`i †Q‡o wPiw`‡bi Rb¨ P‡j †M‡Q| 
m~Îai 2t  Kvj nq‡Zv AvwgI P‡j hv‡ev| 
m~Îai 3t  ciï AvcwbI hv‡eb|
m~Îai 4t  Av”Qv GB fv‡e Avgiv mevB IB b`x M‡f© Zwj‡q hv‡ev ? [ mgvß]
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রবকসপেি �ন্োসন
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গোন 
ধন ধোসন্য পুসপে িিো আমোসেিই ব�ুন্বিো

তোহোি মোসঝ আসছ রেশ এক �কল রেসশি র�িো
ওস� স্বপ্ন রেসয় ততরি র� রেশ সৃ্রত রেসয় রঘিো
এমন রেশরট রকোরোয় েুঁসজ পোসব নোসকো তুরম
 �কল রেসশি িোরন র� রয আমোি জমেিূরম 

পুসপে পুসপে িিো শোরে পুসঞ্জ পুুসঞ্জ গোসয় পোরে 
গুঞ্জরিয়ো আস� আরল পুসঞ্জ পুসঞ্জ রধসয়   

ও  স� িুসলি উপি ঘুরমসয় পসড়
িুসলি মধুু সেসয়

এমন রেশরট রকোরোয় েুঁসজ পোসব নোসকো তুরম 
�কল রেসশি িোরন র� রয আমোি জমে িূরম 

পুসপে পুসপে িিো শোরে পুসঞ্জ পুুসঞ্জ গোসয় পোরে 
িোসয়ি মোসয়ি এত রস্হ রকোরোয় রগসল পোসব রকহ 

ওমো রতোমোি চিন েুরট বসক্ষ আমোি ধরি 
আমোি এই রেসশসত জমে রযন এই রেসশসত মরি
এমন রেশরট রকোরোয় েুঁসজ পোসব নোসকো তুরম
�কল রেসশি িোনরী র�সজ আমোি জমেিূরম 

র� রয আমোি জমে িূরম ॥  (গোন রশষ একটো রপিোরমড ততরি হয়) 

�ূত্রধিঃ  �োিো পৃররবরীটোই আমোসেি রচোসেি �োমসন রেসন রেসন পোসটে যোসচ্ছ। আকোসশ চ্রি �ূয্ন 
আি তোিো এেনও আসছ রেকই । রকন্তু মোনুসষি অরবিোম অত্যোচোসি অরতঠে  হসয়, প্রকৃরত 
আি আসগকোি মত েয়োলু রনই ।  রোকসবই রকন ? রনসজসেি প্রসয়োজসনি জন্য 
রনসজসেি রলোসিি জন্য মোনুষ হোজোি হোজোি বন রকসট কসিসছ ব�ত। বড় বড় বোঁধ । 
রয মোরটসত একরেন রবনো রচটিোয় র�োনোি ধোন িলত, িো�োয়রনক �োি আি রতসলি চোসপ 
এবং এতটুকু  রবশ্রোম নো রেসয়  �োিো বছি চোষ কসি,স�ই জরমি উব্নিতো আমিো রশষ 
কসি রেসয়রছ । 

রকোিো�ঃ  হ্যোঁ  এই �ুন্দি প্রকৃরতসক আমিো রশষ কসি রেসয়রছ । আমিো শুধু বলরছ, সহ প্রকৃরত 
আসিো েোও আসিো েোও আসিো েোও (আসিো েোও বলসত বলসত রপিোরমড রিসঙ এরিনোয় 
বোইসি চসল যোয় ।)
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রদ্তরীয় েৃশ্য 

(একজন কসি এরিনোি মসধ্য ঢুসক েশ্নসকি রেসক মুে কসি �ংলোপ বলসব )

১.ঃ আমোসেি অতরীসত মোরট রছল র�োনোি মত েোঁরট 
২.ঃ আমোসেি রনজস্ব বরীজ রছল 

৩ঃ. কৃষকসেি একটো স্বপ্ন রছল । 
৪.ঃ মোসে মোসে িলত র�োনোি ি�ল । 

৫ঃ. নবোন্ন হত, সমসয়িো রঢঁরকসত ধোন িোনত । 
রকোিো� - জরীবনটো আনসন্দ িিো  রছল, উমেোেনো রছল । (৩ বোি)

(সকোিো� রশসষ ধোন কোরট কোরট গোন শুরু হয়)

 
 গোন

হোয় ধোন কোরট কোরট ধোন ধোন কোরট (২বোি)
ধোসন ধোসন র�োনো িসল (২বোি)
মোরট হইল �ুসেি শরীতল পোরট

ধোসন ধোসন র�োনো িসল মরট হইল েোঁরট(২বোি)
হোয় ধোন কোরট কোরট ধোন কোরট 

(ধোন কোরট কিসত কিসত রিগোি ততরি হল)

কৃরষ �ম�্যো
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গোন

রঢঁকুচ, কুচ রঢঁকুচ রঢঁরকসত পো পসড়
�ুন্দি চিনও পোইয়ো
রঢঁরক গোসছ চসড়

রঢঁরক নোসচ কন্যো নোসচ 
নোসচ তোসল তোসল �ুন্দি চিন পোইয়ো 

রঢঁরক  গোসছ চসড় ।
ওঃ ওঃ ওঃ নবোসন্ন কুরটসত কুরটসত ধোন লোবণ্য রক রেোসল

রঢঁরকসত পো রেয়সি কন্যো অঙ্গ রহসল েুসল (২বোি)
(গোনটোসক ধসি নোচসত নোচসত এরিনোয় বোরহসি চসল যোয়)

তৃতরীয় েৃশ্য

 প্রধোন ঃ রনসজসেি রেসশি মোরট রতো আমিো �ব্ননোশ কসিরছ, পৃররবরীি আিও কত জোয়গোয় বোরক । 
আি র�েোসন রগসড় ব�সত নো পোিসল আমোসেি চলসব রক কসি ?  

১ ঃ            রেক ।
২ ঃ            রেক ।
৩ঃ             রেক ।
প্রধোনঃ তুরম রক রেচ্ছ ? 
১ ঃ আরম রেব উচ্িলনশরীল �ব বরীজ
প্রধোন ঃ      হ্যোঁ  তোসত িলন হসব রবরশ, রকন্তু তোি জন্য লোগসব অসনক িো�োয়রনক �োি ?
২ঃ র�ই �ব েোমরী �োি রেব আরম । 

কৃরষ �ম�্যো
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প্রধোন -  র�ই �ব বরীসজি রজোি রোকসব কম । গোসছ রনসয় আ�সব নুতন নুতন রপোকো । তোি জন্য 
লোগসব িোরশ িোরশ িো�োয়রনক করীটনোশক । 

৩-ঃ র�ই�ব করীটনোশক রেব আরম। 
প্রধোন ঃ  ব্য�,  আি রক  চোই ।  রনসজসেি  রেশরীয়  বরীজ  �ব নটি হসয় যোসব । �ব রেসশি �ব 

মোরটসত ি�ল িলসব আমোসেি করো মত । আি বছি বছি রবরশ েোসম �োি ও রতসলি 
জন্য আ�সত হসব আমোসেি কোসছ। �ব রমরলসয় ব্যোপোিটো েোঁড়োসব এই ি�ল িলোসব 
চোষরী আি লোি ? 

রতনজন ঃ  আমোসেি ।

কৃরষ �ম�্যো
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চতুর্ন েৃশ্য
১ - আজ কৃষক আি স্বপ্ন রেসে নো ।
২- কৃষসকি স্বোধরীনতোয় হোনল আঘোত ।
৩- কৃষসকি রনয়ন্তন রগল ি্যোক্িরীি মোরলসকি হোসত ।
৪- রনপসর্য রবসেশরী রকোম্পোনরীি রবষোক্  রোবো ।
৪জন রকোিো� - জরীবনটো িসি উেল শুধুই হতোশো । হতোশ  ।

(রকোিো� বলসত বলসত এরিনোি বোইসি চসল যোয়)

পিোণ -  এই হ্যোট হ্যোট যো যো যো (অমল বোবুি প্রসবশ)
অমল -  পিোণ, এইপিোণ, (পিোণ গরু  রোরমসয় অবোক হসয় রেসে) রকসি আমোয় রচনসত পোিরছ� 

নো? 
পিোণ ঃ  কই নো রতো বোবু।

অমল -  আসি আরম এই  গ্োসমি অমল েতি রি. ঐ রয পোঁচ বছি আসগ কলকোতোয় এক  
ি্যোক্িরীসত কোজ রপসয়রছল নো ?

পিোণ -  ওঃ অমল বোবু
অমল -  হ্যোঁ হ্যোঁ আরম র�ই অমল বোবু । তো পিোণ জরমসত রতো লোঙ্গল রেরচছ�, রক লোগোরব রি !
পিোণ -  এই রমরঘধোন লোগোব বোবু ।
অমল -  রমরঘধোন র� আবোি রকসি ? তো রক �োি রেরব রিসবরছন ?
পিোণ -  আসজ্ঞ রগোবি �োি রেব রিসবরছ । রগোবি িোল কসি পরচসয়রছ ।
অমল -  (হো�সত হো�সত) সেে পিোণ রতোিো র�ই েোকুিেোি আমসলই িসয় রগরল । আজকোল চোসষ 

কত উন্নরত হসয়সছ জোরন� । রেে পিোণ তুই যরে িো�োয়রনক �োি, উন্নত মোসনি  
বরীজ,িো�োয়রনক করীটনোশক ব্যবহোি কিসত পোরি� তসব রতোি ি�ল পোঁচগুণ রবসড় যোসব। 
পোঁচ বস্তোি জোয়গোয় ২৫ বস্তো পোরব । 

পিোণ -  (অবোক হসয়) রক বলসছন বোবু ! পোঁচ  বস্তোি জোয়গোয় ২৫ বস্তো ।
অমল -    হ্যোঁ সি আরম যো বলরছ �রত্য বলরছ
পিোণ -  তো বোবু এসতো পয়�ো রকোরোয় পোব রয �োি বরীজ, করীটনোশক রকনসবো ?
অমল - হুঁ এটো রতোি একটো বড় �ম�্যো আসছ । আচ্ছো  পিোন, এেন  ব্যোংসক রলোন রেসচ্ছ নো  ?
পিোণ -  হ্যোঁ 
অমোল-  রেসচ্ছ রতো, তোহসল তুই একটো কোজ কি । রতোসেি গ্োসমি পঞ্চোসয়ত বোবুসক ধসি একটো 

েিেোস্ত রলরেসয় রন, তোিপি ব্যোংসক  জমো রেসয় একটো রলোন রনসয় রন । সেে পিোন 
রলোন কসি হসলও তুই যরে এইিোসব চোষ কিসত পোরি� তোহসল রতোি  লোি হসবই হসব। 

পিোণ -  �রত্য বলসছন বোবু লোি হসবই হসব ।
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অমল-  হ্যোঁ  পিোণ, লোি হসবই হসব ।
পিোণ -  রক করি এেন । হ্যোঁ  যোই পঞ্চোসয়ত বোবুি �সঙ্গ রেেো কসি আর� । তোিপি যো হয় 

হসব।

(িোস্তোি মসধ্য পঞ্চোসয়ত বোবুি �সঙ্গ রেেো হল)

পঞ্চোসয়ত বোবু - রক পিোণ রকমন আসছো ?
পিোণ -  এই রতো আপনোি করো িোবরছলোম ।
পঞ্চোসয়ত বোবু - আমোি করো ? রকন রি ! রক হল আবোি   
পিোণ -  বোবু চোষ কিব টোকো রনই তোই িোবরছ একটো রলোন রনব ।
পঞ্চোসয়ত -  একটো েিেোস্ত রলসে রেসত হসব এইসতো ।
পিোণ -  হ্যোঁ বোবু ।
পঞ্চোসয়ত-  সেে পিোণ, আরম এেন একটো কোসজ যোরছ , তুই �ন্্যোি  �ময় আমোি বোরড়সত চসল 

আর�� রলসে রেব, সকমন ।
পিোণ -  রেক আসছ বোবু 

পঞ্চম েৃশ্য
                                    (ব্যোংক) (অরি�োি বস� আসছ)

পিোণ -  আ�ব �্যোি?
অরি�োি -  এস�ো রক ব্যোপোি?
পিোণ -  রলোসনি জন্য েিেোস্ত জমো রেসয়রছলোম।
অরি�োি -  ও আচ্ছো  আচ্ছো ,তো রতোমোি নোম রক?
পিোণ -  পিোণ মন্ডল।
অরি�োি-  হুঁ রতোমোি রেেরছ �োসি্ন রলসটি নোম রনই।
পিোণ -   তো হসল রক আরম রলোন পোব নো বোবু?
অরি�োি-  েোঁড়োও  রেেরছ । পঞ্চোসয়ত প্রধোসনি �সঙ্গ করো বরল ।

(রিোসন পঞ্চোসয়ত বোবুি �সঙ্গ করো বসলন)

 হ্যোসলো আরম ব্যোসঙ্কি ম্যোসনজোি বলরছ, মোসন ওি রতো �োসি্ন রলসটি নোম রনই। বুঝসতই 
পোিরছ ওসতো গিরীব মোনুষ, টোকোটো ওি অত্যন্ত প্রসয়োজন । আপরন যরে বসলন আরম রেসয় 
রেসত পোরি । হ্যোঁ হ্যোঁ রেক আসছ । পিোণ রলোনটো রতোমোি পো� কসি রেরচ্ছ  রকন্তু 
তোড়োতোরড় রশোধ রেসয় রেও ।

পিোণ -  হ্যোঁ হ্যোঁ বোবু ধোন উেসলই রশোধ রেসয় রেসবো ।
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অরি�োি -  এই  নোও একসশো টোকো
পিোণ -  হ্যোঁ  হ্যোঁ েোও (টোকো রনয়)
অমল -  (টোকো রছরনসয় রনয় ) পোঁচ বস্তোি জোয়গোয় ২৫ বস্তো ।
রবসেশরী -  রপছসন আমিো আরছ  িিতুরক আমিো রেব (টোকো রনয়)

(এইিকম িোসব রতনবোি েৃশ্যটো  চসল)

অমল -  এই রন পিোণ রডসমক্রন।

(রতন িকসমি করীটনোশসকি মোলো পরিসয় রেয় পিোসণি গলোয়)

[ররিজ]
("এমন রেশ রট রকোরোও েুঁসজ পোসব নোসকো তুরম" গোসনি তোসল রপিোরমড িোসঙ নতুন েৃশ্য শুরু হয় )  

ষঠে েৃশ্য
(একরেসক  লোরে রেসয় রকোনোসকোরন কসি কোিেোনোি রগঁট  ততরি কসি, তোি রপছসন একজন হোঁটু রগসড় 

হোত েুসটো �োমসনি রেসক রিসে বস� তোি উপি একজন উসে েোঁড়োসব ।
 মুসে  একটো িোক্ষস�ি  মুসেোশ পসি রোকসব । তোি গলোয় একটো রপজসবোড্ন রঝোলোসনো রোকসব। 
তোসত রলেো রোকসব ইউরনয়ন কোব্নোইড  আি এরিনোয় রতন পোসশ লোরে রেসয় রতনসট ঘি ততরি  কিসব । 

েুজন েুজন কসি র�ই ঘসি শুসয় রোকসব । মসন হসব রযন িোসত্র ঘুমোসচ্ছ।

�ুত্রধি -   (রনপসর্য ) আপনোিো জোসনন কৃরষ কোসজি জন্য রয করীটনোশক ওষুধ রেওয়ো হয়, স�ই 
করীটনোশসকি কোিেোনো আসছ মধ্যপ্রসেসশি িূপোল শহসি ১৯৮৪ �োসল ২িো রডস�ম্বি মধ্য 
িোসত্র এক িয়ঙ্কি েূঘ্নটনো ঘসট রগসয়রছল । হেোত্ ইউরনয়ন কোব্নোইড কোিেোনো ররসক রমক 
গ্যো� রনগ্নত হল ।িোরত্রি রনস্তবতো রিে কসি রবসজ উেসলো �োইসিন) 

                            
(সঢোসলি আওয়োসজ অরিসনতোিো কোশসত কোশসত রবরিন্ন িরঙ্গঁমোয় ররিজ হসয় রোসক)

�ুত্রধি -  িূপোসলি গ্যো� েুঘ্নটনোয় বরল হল হোজোি হোজোি মোনুষ । চোি হোজোসিও রবরশ মোনুষ 
তেনই মোিো যোয় । আকোসশ বোতোস� শকুসনি আনোসগোনো শুরু হল । বহু মোনুষ রবকোলোঙ্গ 
হসয় রগল ।

 এেনও রয রশশুিো জমেোসচ্ছ  তোসেি রকউ পঙু্গঁ হসয়ই  জমেোসচ্ছ , �োিো জরীবসনি মত 
অ�ুস্থব্  হসয়ই বোঁচসছ।

(�ূত্রধসিি করো রশষ হসল, অরিসনতোিো আসস্ত আসস্ত এরিনো ররসক চসল যোয়)।
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(এরিনোি এক রকোসণ রতনরট লোরে রেসয় ঘি ততরি  কিসব । পিোণ মন্ডসলি স্তরী রমউরজসকি তোসল তোসল 
ঝোড়ু রেসব । পিোসণি রছসল ডোকসত ডোকসত ঢুকসব ।)

রছসল -   মো, মো
চোঁপো -   রক হসলোসি
রছসল -   আরম আি সু্সল যোসবোনো মো ।
চোপো -  রকনসি রতোি আবোি রক হসলো ।
রছসল -  মোটিোি মশোই বসলসছন বই রকসন নো আনসল সু্ল ররসক তোরড়সয় রেসব ।
চোঁপো -  তোহসল রক কিরব ।
রছসল -  মসন কিরছ শহসি চসল যোব । চোসষ রতো রেেরছ রকোসনো লোি রনই, তোই িোবরছ শহসি 

রগসয় রকোসনো চোসয়ি রেোকোসন কোজ কিব।
চোঁপো -   রেোকো,
রছসল -  অন্তত  রপসটি িোতটো রকোসনো িকসম হসয় যোসব ।
পিোন -  যোও, যোও, যোি রযরেসক রচোে যোয় চসল যোও । জোসনো চোঁপো, এ রয বড় করেন �ময় যোও 

যোও রতোমিো রযেোসন পোি চসল যোও ।

(রছসল মোসক বোবোসক প্রণোম কসি । বোবো ও মো কোন্নোয় রিসঙ পসড় । রনপসর্য একটো গোন রিস� আস� । 
রছসল আসস্ত আসস্ত এরিনো ররসক রবরিসয় যোয়)

গোন
শ্যোমল গোঁসয়ি র�োনোি রছসল
রপসটি েোসয় যোয় রগো  চসল

রছসড় রেসশি ঘি
রস্সহি েুলোল যোয় শহসি - ২ বোি

বোঁধসত �ুসেি ঘি - ৩  বোি

(পিোণ ও চোঁপো আসস্ত আসস্ত কুঁসড় ঘসিি মসধ্য শুসয় ঘুসমি মসধ্য স্বপ্ন রেসে । একরেসক রছসলসক চো 
রেোকোনেোি মোিসছ । অন্যরেসক বোবো রেোকো বসল রচঁরচসয় ওসে ।)

�ুত্রধি -  রহ রমোি িোিতবসষ্নি েুি্নোগো কৃষক, পিোসনি এই হোহোকোি, আসক্ষপ, অনুতোপ ও হতোশো 
আজ বোংলোি ঘসি ঘসি । আজ আমোসেি অনোহোি, অধ্নোহোি রনত্য�ঙ্গরী । েোসে্যি রচন্তোই 
আমোসেি একমোত্র রচন্তো, আজ রবংশ শতোরব্দি রশষ প্রোসন্ত েোঁরড়সয় এরক রনম্নম রচত্র 
রেেসত পোই, সকন চোষরী চোষ কসিও �ুস্থ িোসব রবঁসচ রোকসত পোিসছ নো ? রশশুিো রবগোি 
শ্ররমসক পরিণত হসচছ ।তোই আজ রবকসপেি রেোঁজ কিো অত্যন্ত  জরুিরী হসয় উসেসছ , 
তোই আ�ুন আমিো রবকসপেি রেোঁজ করি ।
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[গোন] 
মোরট আমিো িোেব েোঁরট
এই আ�সি কিরছ পণ

রবকপে চোসষসত িলোসবো ি�ল (২ বোি) ।
(গোসনি �সঙ্গ  �সঙ্গ  অরিসনতো অরিসনত্ররীিো রপিোরমড ততরি  কিসব । তোিপি গোন চলসত  রোকসব।

 তোিপি আসস্ত আসস্ত  রপিোরমড রিসঙ্গ এরিনোি বোরহসি চসল যোসব ।)

- �মোপ্ত -

কৃরষ �ম�্যো
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 যোত্রোপোলো

 কু�ুমপুসিি
র�োনোলরী �কোল
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    িূরমকো
এই পোলোি মূল ঘটনোরট কোপেরনক এবং �মস্ত পোত্র পোত্ররী �বই কোপেরনক। কু�ুমপুি নোসম একরট 
কোপেরনক গ্োমসক রক্রি কসি ঘটনোরট ঘটসনো হসয়সছ। এই পোলোি ঘটনো এরগসয় চসল রিোটসকর্রিক 
ক্ষমতোি িোজনরীরত এবং মোনুসষি মোনরবক �োংসৃ্রতক িোজনরীরতি েসন্দি টোনোসপোসড়সনি মসধ্য রেসয়। 

িোজনরীরত যরে হয় নরীরতি রশ্রঠে, নরীরতি িোজো, তোহসল আজসকি �মসয় েোঁরড়সয় রেশ, �মোজ, নরীরত হোরিসয় 
মোনরবকতোসক রব�জ্নন রেসয় এ রকোন িোজনরীরতি রেলো চলসছ। এটো রক �রত্যই  মূল্যসবোসধি িোজনরীরত? 

নো রকছু মোনুসষি ক্ষমতো রিোগ কিোি িোজনরীরত! 
তোই কোসয়মরী স্বোসর্নি প্রোচরীিসক িোঙোি জন্য কু�ুমপুসিি গিরীব মোনুসষিো এক রজোট হল। মোনরবক 

�োংসৃ্রতক িোজনরীরত রিরিসয় আনল কু�ুমপুি গ্োসম।  কু�ুমপুি গ্োসম রিসি এসলো র�োনোলরী �কোল।
রব; দ্র; - এই যোত্রোপোলোরট রয রকউ মঞ্চস্থ কিসত পোসি, শুধু একটু েবসিি অসপক্ষোয় রোকসবো।

         সলেক -

চরিত্ররলরপ

পুরুষ

১। রনরেসলশ  -  ধনরী ব্যব�োয়রী/প্রিোবশোলরী িোজবনরতক রনতো
২। অরুণ  - ঐ পুত্র
৩। আশিি  - আেশ্ন রশক্ষক
৪। নরীলু   - িোজবনরতক রনতো
৫। বংশরী  - গ্োমবো�রী
৬। মঙ্গল  - গিরীব কৃষক
৭। গসণশ  - ঐ পুত্র
৮। অরনসমষ  -  অরুসনি বনু্ব
৯। পটলো  - �মোজরবসিোধরী
১০। রলোটন  - প্রিোবশোলরী িোজবনরতক েসলি �মর্নক
১১। রকটি  - রনরেসলসশি চোকি
১২। পলোশ  - পোরট্ন র�সক্রটোিরী
১৩। র�োমনোর  - কু�ুমপুি রোনোি ওর�
১৪। একজন কনসটেবল
১৫। রবশু   - গ্োমবো�রী

স্তরী

১। তহমন্তরী   - রনরেসলসশি স্তরী
২। িোত্ররী   - অরনসমসষি রবোন
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৩। রমেু   - অরুসণি রবোন
৪। িরকয়ো   - আশিসিি কন্যো

প্ররম েৃশ্য
[রিোট রক্রি]

[সনপসর্য রবোসমি আওয়োজ, অরনসমষ, রবশু, গসণশ, রমেু মসঞ্চ প্রসবশ কিসব, সছোটোছুরট কিসব।

রকোিো�ঃ সবোম িোটসছ, সবোম, পোলোও পোলোও ........
রবশুঃ রনকুরচ কসিসছ এমন রিোট রেওয়োি।
গসণশঃ চল, আসগ রতো পোলোই।
অরনসমষঃ (গমন পসরি রেসক রচসয়) িসকয়ো ....... িসকয়ো চসল আয়।

[ছুটসত ছুটসত িরকয়োি প্রসবশ]

িরকয়োঃ আ�রছ....... আ�রছ রি। রমেু রতোিো রিোট রেরব নো? 
রমেুঃ মোরো েোিোপ, রনসজ বোঁচসল বোসপি নোম। চল, চল পোরলসয় চল।
িরকয়োঃ রকন্তু িোত্ররী রতো আমোি আসগই রছল, ও বুসরই ঢুকসতই রতো -
রবশুঃ ওি রকছু হয় রন রতো?
অরনসমষঃ িোত্ররী আস� রন ওি রক রকছু -
িরকয়োঃ বোলোই ষোট ....... িোত্ররী....... িোত্ররী....... িোত্ররী

[িোত্ররী ছুসট প্রসবশ কসি]
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িোত্ররীঃ এই রতো আরম।
রকোিো�ঃ রকছু হয়রন রতো?
িোত্ররীঃ িোত্ররীি গোসয় হোত রেসব- স� এেসনো এই পৃররবরীসত জমেোয় রন।

[�সঙ্গ �সঙ্গ রনপসর্য রবোমোি আওয়োজ]

রকোিো�ঃ পোলোও ........ পোলোও........

[�বোইকোি প্রস্থোন]
 
পটলোঃ িটোশ .... িটোশ ... েুম েুম িটোশ ...... �বোই রনলু র�নসক রিোট রেসব? এই পটলো 

রবঁসচ রোকসত? সপসটো রেসয় রকমন রচসটো রমসি রেলোম?

[সলোটসনি প্রসবশ]

রলোটনঃ েোরুণ পটলো ... েোরুন, রকন্তু অরুনসক রতো রেেসত পোরচ্ছ নো র� রকোরোয়   
রগল?

[অরুসণি প্রসবশ]
 
অরুণঃ বোন্দো হোরজি, আসেশ করুন জোঁহোপোনো।
রলোটনঃ ইয়োিকরী িোে, এরন প্রবসলম ?
অরুণঃ সনো, প্রবসলম।
রলোটনঃ জয় আমোসেি (হোত বোড়োয়)।
অরুণঃ অরনবোয্ন (হোসত হোত িোসে)।
রলোটনঃ সিোসটি রিজোটে  ।
অরুণঃ আমোসেি হোসত।

[রতনজন রহস� ওসে]

রলোটনঃ এবোি রেরেসয় রেসবো িোজনরীরত কোসক বসল। রনলমরন র�ন ওিসি নরীলু   
তুরম ঘুঘু রেসেসছো -

অরুণঃ তোি িোঁে রেসেোরন -
পটলোঃ সিোসট রগো হোিো রহসি এবোি রবটো ঘসি ঢুকসব চুনকোরল মুসে রনসয়।

[রতনজন হোর�সত রিসট পড়সব। ররিজ - আসলো রনসি যোসব]
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রদ্তরীয় েৃশ্য

[গ্োসমি চন্ডরীমন্ডপ প্রোঙ্গন]
[নরীলুি প্রসবশ]

নরীলুঃ নো ..... নো..... নো..... আরম আি িোজনরীরতসতই রোকব নো।

[আশিসিি প্রসবশ]

আশিিঃ সকন রোকসব নো নরীলু!
নরীলুঃ মোটেোিমশোই, সয মোনুষসেি জন্য আরম আমোি �োধ্যমত পোসশ রোকোি রচটিো কসিরছ �ুে 

েুঃসেি �োররী হসয় গ্োসমি উন্নয়সন �বোইসক রনসয় ঝোরপসয় পসড়রছলোম, তোিোই  আমোসক 
েূসি রেসল রেল?

[রশবুি প্রসবশ]

রশবুঃ আচ্ছো, এটো রক একটো রনব্নোচন?

[বংশরীি প্রসবশ]

বংশরীঃ নো রি রশবু, প্রহ�ন।
রশবুঃ রক বলসছন কোকো ?
বংশরীঃ আরম রেক বলরছ রশবু। িোজনরীরত রক চোরড্ডেোরন করো? নরীরতি মসধ্য    
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িোজো মোসন �বোি বড় নরীরত। ন্যোয়, রনঠেো, �সত্যি শরীষ্ন চূড়ো বলসত পোসিো।   
যোি উপসি আি রকোন �ুস্থনরীরত রনই র�ই মোনরবক নরীরতই িোজনরীরত।

আশিিঃ তোহসল তুরম বলসত চোইসছো অন্যোয়, অ�ততো, শেতো এ�ব রকছুই    
রোকসব নো?

বংশরীঃ এক রতলও নয়। িোজবনরতক কম্নরীসেি রিোসটি বোসি রশষ করো নয়।    
জনতোি প্ররত স্বচ্ছতো েোয়বদ্ধতো �বোি �সঙ্গ উন্নয়সনি কোসজ হোত    
লোগোসনো ... রপ্রয় বনু্বি মসতো েুব্নল মোনুসষি পোসশ রোকোটো রশষ করো। এই নরীরতসত রকোন 
রহং�ো, সলোি, ব্যরক্ স্বোর্ন রোকসব নো।

নরীলুঃ রকন্তু এেন রয িোজনরীরত মোসন উসটেো কোকো। জোল রজোচু্রি, েুন িোহোজোরন, মস্তোরন �ন্তো�, 
রপশরীশরক্ি আস্োলন ছোড়ো রকছুই নয়।

বংশরীঃ স�টো িোজনরীরত নয় নরীলু, তোি নোম েুন্নরীরত, কুটনরীরত, ভ্টিনরীরত।

[গোন ধসি বংশরী ]

গোন
নরীরত যরে রেক নো রোসক

িুল পসর র� চসল-
রলোি লোসলো�ো ছল চোতুিরী

েুন্নরীরতসত পসড়
িোজনরীরত রক বসল।

তোসক িোজনরীরত রক বসল?
মোনুষ হসয় বোঁচসত রশসেো

মোনুসষিই তসি
অনোহোি আি অরশক্ষোসক

েোও গোঁ ছোড়ো কসি।
�বোই রমসল বোঁচসত রশেোি

পর যরে যোও িুসল
িোজনরীরত রক বসল

তোসক িোজনরীরত রক বসল।
মন রি ........ ও মন রি....

রিোলো মন রি
িোজনরীরত রক বসল ........

 
[প্রস্থোন]

আশিিঃ আহোঃ রক চমতকোি করো। িোিরী মনটো রযসনো হোল্ো হসয় রগল। তুরম নোই বো রিোসট  
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রজতসল নরীলু। �বোই রমসল বোঁচসত রশেোি পর িুসল রগসল চলসব নো। আমোসেি �বোইসক 
অহঙ্কোসিি অন্ব গরল ররসক রবরিসয় আ�সত হসব। মোনুসষি মোসঝ রোকসত হসব তোসেি 
�ুে েুঃসেি �োররী হসত হসব। আমিো �বোই রমসল রমসশ এক �োসর বোঁচব, এটোই রহোক 
আমোসেি মূল মন্ত, একমোত্র নরীরত।

রশবুঃ তোহসল এই নরীরতই হসব িোজনরীরত।
নরীলুঃ হ্ঁযো রশবু, এবোি মসন হসচ্ছ আমিো রেক পসরই এসগোরচ্ছ। আমোসেি নরীরতটোই আ�ল 

িোজনরীরত। জনগণ আজ েুন্নরীরতি রশকোি হসচ্ছ মোত্র।     
বংশরী কোকো আমোি রচোে েুসল রেসয় রগসছ। আরম আপনোি আেশ্ন নরীরত ররসক এক চুলও 
�িরছ নো মোটেোি মশোই (মোরো ধসি) এরক মোরোটো ঘুসি রগল রকন?

আশিিঃ যো ইসলকশসনি ধকল রগল। তুরম বোরড় যোও নরীলু, সতোমোি রবশ্রোসমি বড় প্রসয়োজন।
নরীলুঃ আ�রছ মোটেোিমশোই তোহসল �কোসল রেেো হসব।
রশবুঃ েোঁড়োও, আরমও যোব নরীলু েো।
নরীলুঃ চল, (সযসত যোসব)।
আশিিঃ সতোমিো �েোই মসন রিসেো। সতোমিো মোসন তরুণিোই এই �মোসজি রমরুেন্ড।
নরীলু+রশবুঃ মসন িোেব মোটেোিমশোই । আর� -

[প্রস্থোন]

আশিিঃ [গমন পসরি রেসক রচসয়]  (করবতোি ঢসঙ বসল)
 সতোমিো যত তরুণ েল
 বোড়োও �বোি মসনো বল
 রেসশি তসি েসশি তসি
 করিও প্রোণপণ।
 েুঃরেজসনি েুঃে রঘোচোও  
 বোঁচোও মো রবোসনসেি মোন -

[রনপসর্য মরহলো কন্ঠ বোঁচোও ..... বোঁচোও.......]

আশিিঃ এরক নোিরীি আত্ন রচতকোি রকোন রেক রেসয় রধসয় আ�সছ।

[সনপসর্য  বোঁচোও ..... বোঁচোও.......]

আশিিঃ মসন হসচ্ছ রঘোসষসেি বোগোসনি রেসক রযন -

[রনপসর্য  অরুসণি গলো]
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এ রচোপ শোলরী, এি মুেটো েুসল রগসছ পটলো িোসলো কসি রবঁসধ রে.... সযন িো নো রবসিোয়।

মরহলোঃ আমোয় রছসড় েোও ....আ....আ....মো....আ....আ....উঁ.... উঁ....
রলোটনঃ এই শোলরী রতো আি নড়োচড়ো কিসছ নো।
পটলোঃ আসি এ রতো রটঁস� রগসছ।
অরুনঃ চল একু্ষরন পোলো।
পটলোঃ সিঁস� যোরব রি শোলো -
৩ জনঃ চল চল পোলোই -

[আশিি উঁরক রেসয় চোিরেসক রেেসব আি করোগুসলো শুনসব হেোত্ ওসেি রতনজসনি পো রটসপ রটসপ 
প্রসবশ, আশিি রেেসত রগসয় ওসেি রেসে চমসক ওসে]

আশিিঃ এরক রলোটন, পটলো, অরুণ তুরমও !
অরুনঃ [স্বোিোরবক হসয়ছ] মোটেোিমশোই এসতো িোসত আপরন এেোসন?
রলোটনঃ (মতি  অবস্থোয়) পোহোিো রেরচ্ছসল গুরু।
আশিিঃ তুরম নো জনপ্ররতরনরধ হসয়সছো। এক অ�হোয় নোিরীি �ব্ননোশ কিসত এতটুকু   

রবসবসক বোঁধল নো?
রলোটনঃ �ব্ননোশ রকন বলসছো গুরু, সিোসট রজসত একটু র�রলসব্রট কিলোম।
আশিিঃ সলোটনসক (চড় মোসি) (সলোটন পসড় যোয়) (অরুণ এতক্ষণ মোরো রনচু কসি রছল চড় 

মোিসত চমসক ওসে)
পটলোঃ (আশিসিি জোমোি কলোি ধসি) শোলো - রলোটনেোসক চড় মোিরল?
রলোটনঃ (উেসত ...উেসত) সে শোলোি রপসট েোনো িসি।
অরুণঃ (ছোরড়সয় রেয়) পটলো ছোড় ওনোসক .... ছোড় বলরছ .... মোটেোিমশোই আপরন বোরড় যোন -
আশিিঃ েবিেোি, সতোমোি ঐ অপরবত্র মুে রেসয় মোটেোিমশোই করোটো আি    

রদ্তরীয়বোি উচ্োিণ কসিো নো। আমোি িোবসতও রঘন্নো হসচ্ছ, একরেন    
তুরম আমোি ছোত্র রছসল। আমোি আেশ্নসক তুরম হত্যো কসিসছো আরম    
রতোমোসক ছোড়সবো নো। যো রেসেরছ �ব বসল রেসবো  �বোইসক, পুরলশসকও   
বলসবো।

অরুণঃ বড্ড রবশরী উসতিরজত হসয় পসড়সছন। আপরন রকন্তু রকছুই রেসেন রন    
মোটেোিমশোই।

আশিিঃ ইরডসয়ট, আরম রকছুই রেরেরন?
অরুনঃ নো, রকছুই রেসেন রন। আপরন রক �রত্যই রকছু রেসেসছন? রকছু    

শুসনসছন?
আশিিঃ আরম পরিষ্োি শুনলোম একটো রমসয়ি -
অরুণঃ নো (রচঁরচসয়) রকছুই রশোসনন রন। আজ িোসত আমোসেি �োসর রেেোও    

হয় রন।
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আশিিঃ শয়তোন (রচঁরচসয়) আরম রতোমোসক -

অরুণঃ (গলোটো রটসপ ধসি) পুরলসশ রেসবন তোই রতো? আমোসক এটো কিসত    
বোধ্য কিসলন  আপরন। এেনও বলরছ আপরন রকছুই রশোসনন রন, সেসেন   
রন। সবরশ ন্যোকড়োবোরজ কিসল িরকয়ো (গলোটো রছসড় রেসয়) আপনোি    
একমোত্র রমসয় তোই নো?

আশিিঃ করী হসয়সছ িরকয়োি?
অরুণঃ হয়রন এেনও
রলোটনঃ রকন্তু হসত কতক্ষণ
পটলোঃ রেন কোল িোসলো নয়
অরুণঃ আজ িোসতি করো রযন কোকপক্ষরীসতও রটি নো পোয় তোহসল -
রলোটনঃ িরকয়ো -
অরুণঃ এই চসল আয়

[প্রস্থোন]

পটলোঃ অরুণেোি বুরদ্ধ অস্ত। সলোটনেোি বুরদ্ধ লোরে। পটলো রেসব রপসটো রমসি,    
জমসব িোটোিোরট। (হোঁস�) ি্যো.......(সলোটনসক ধসি)। আমোসক ধসিো েোেো রলোটন মোরোয় 
পসিসছো রনতোি রঝোটন .....রুরড় .... টুরপ

[প্রস্থোন  েুজসনি]

আশিিঃ আরম এ রকোন রেশ রেেরছ আল্লো? এেোসন নোরক জসমেরছসলন রগৌতম বুদ্ধ? রতরন নোরক 
অরহং�োি বোণরী ছরড়সয় রগসছন? িোমকৃষ্ণপিমহং� রেব, রবসবকোনন্দ, বচতন্য, গুরু নোনক, 
লোলন িরকি, নজরুল ই�লোম, িবরী্রিনোর, মোতরঙ্গনরী, কু্ষরেিোম, মহোত্মো গোন্রী, সনতোজরী 
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�ুিোষচ্রি ব�ু, শত শত মহোমোনব মোনবরীি পেধূরলসত রয পুণ্যস্থোন গরেত। আজ র�েোসন 
পোসপ পোপোচোি। মোনুষ রবসবকহরীন মনুষত্বহরীন, হোয় আল্লো রচোে েুসটো অন্ কসি েোও আি 
কোন েুসটো বরধি কসি েোও ... বরধি কসি েোও

[কোঁেসত কোঁেসত প্রস্থোন ]

তৃতরীয় েৃশ্য 

[নেরীি ধোি]
[গোন গোইসত গোইসত বংশরীি প্রসবশ]

গোন
েোলোন রকোেো রোকসব পরড়

হরীসি মোরনক রগরন -
বোঁসশি রেোলোয় চসড় তুরম 

যোসব রনসজো বোরড়।
ও .... িসিি হোসট রব�োরত রতোি

হসব রয রেন রশষ
ধনসেৌলত �োজ�জ্ো
যোসব নো রতোি রবশ।

িোসলো রযটুক �সঙ্গ যোসব
মন্দ িসব পরড়

যোসব রনসজো বোরড়।
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[অরুসনি প্রসবশ]

অরুণঃ হো ...হো... হো... হো�োসল বংশরীবেন। এই েুরনয়োয় বোঁচসত রগসল বোরড় চোই, গোরড় 
চোই, আি চোই টোকো ... শুধু রগোছো রগোছো টোকো। টোকো ছোড়ো-

[িোত্ররীি প্রসবশ]

িোত্ররীঃ �বই িোঁকো। �ুে,ঐশ্য্ন, মোন, �মেোন, মোয়ো মমতো, িোলবো�ো �ব �ব িোঁকো, তোই 
নো ডোরল্নং। 

অরুণঃ িোত্ররী তুরম?
িোত্ররীঃ সকন? রেসনি রবলোয় িোত্ররী আ�সত পোসি নো?
অরুণঃ আচ্ছো িোত্ররী িোত েুপুি হয় রকন্তু েুপুি িোত হয় রক?
িোত্ররীঃ (অরিমোন কসি) আচ্ছো তসব চসলই যোরচ্ছ।
অরুণঃ (হোতটো ধসি) আসি একটু মজো কিলোম।
িোত্ররীঃ হোত ছোসড়ো, সেেসছোনো বংশরী েুসড়ো -
অরুণঃ ও বুসড়ো এেন নেরীি জল রেেসছ আি নরীরতি গোন বোঁধসছ হো... হো... হো...
িোত্ররীঃ আি তুরম রক রেেসছো?
অরুণঃ সতোমোসক -
িোত্ররীঃ ধ্যোত্ - আরম আ�োি আসগ তুরম এই রনজ্নন নেরীি ধোসি করী রেেরছসল মশোই?
অরুণঃ স্বপ্ন রেেরছলোম।
িোত্ররীঃ স্বপ্ন? 
অরুণঃ হ্যোঁ,স্বপ্ন  নেরীি ধোসিি ঐ পিমোরনক আি মন্ডলসেি জরমগুসলো আমোসেি হসব।  

ওেোসন একটো �ুন্দি রছমছোম বোগোন বোরড় কিব। নরীসচ একটো রছোট ঝুল বোিোন্দো। 
�ুন্দি একটো রবসেশরী গোড়রী...

িোত্ররীঃ উঃ অরুন আি বসলো নো, িোবসত পোিরছ নো তোহসল আমোসেি জরীবসনি অর্নটোই 
বেসল যোসব। রকন্তু ওসতো বোস্তব নয়, আমোসেি মসতো �োধোিণ মোনুসষি কোসছ ওটো 
শুধুই রূপ করোি গপে মোত্র।

অরুণঃ মোনুষ চোইসল রকনো হসত পোসি।
িোত্ররীঃ করী বলসছো তুরম?
অরুণঃ তুরম চোইসল আরম আশমোসনি চোঁেটোসকও মোরটসত নোরমসয় আনসত পোরি।
িোত্ররীঃ এ�ব পোগসলি প্রলোপ।
অরুণঃ টোকো রোকসল �ব রকছুই �ম্ব।
িোত্ররীঃ স�টোই রতো বলোি রচটিো কিরছ, সকোরোয় পোসবো অত অত টোকো?
অরুণঃ তুরম যরে আমোি �সঙ্গ রোসকো, মোসন আমোি ব্যব�োয় �হসযোরগতো কি তোহসল 

কসয়ক বছসিি মসধ্য রেেসব আমোসেি জরীবন যোত্রোি মোন হোই রলসবসল রপঁসছ 
রগসছ।
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িোত্ররীঃ �রত্য ?
অরুণঃ �রত্য .... �রত্য .... �রত্য।
িোত্ররীঃ আরম আরছ আরম রোকব অরুণ।
অরুণঃ প্ররম� (হোত বোরড়সয় রেসয়)।
িোত্ররীঃ (হোসত হোত রিসে) প্ররম�।
অরুণঃ ব্য� এেন শুধু রতোমোি �হসযোরগতো -
িোত্ররীঃ টোকো শুধুই টোকো তোি পি।
বংশরীঃ (এতক্ষসণ রযন অন্য মসন রছল হেোত্) তোিপি রতোমিো আি মোনুষ রোকসব রতো?
অরুণঃ রক বলসত চোও তুরম?
বংশরীঃ সতমন রকছুই নয় স্বপ্ন  রেসেো অন্যসকও রেেোও �ুস্থিোসব বোঁচোি স্বপ্ন  - রলোসিি 

পর, পোসপি পর ত্যোগ কসি মোনুষ হওয়োি স্বপ্ন। 
িোত্ররীঃ তসব রক বলসত চোন আমিো অমোনুষ?
বংশরীঃ অমোনুষ রকন হসব মো। �বোই মোনুষ। মোন আি হুঁশ রনসয়ই একরট পরিপূণ্ন মোনুষ। 

যোি একটো আসছ তোি আি একটো রেক কোনো, যোি েুসটোই রনই র� পুসিোই অন্।  
টোকো �বোি ঘসিই আসছ রয রেসন এক টোকো আয় কসি তোি ঘসিও আসছ আি রয 
রেসন লোে টোকো আয় কসি তোি ঘসিও, টোকোি েোঁরড় পোল্লোয় রক আি মোনুসষি 
মনুষ্যত্বসক মোপো যোয় মো?

অরুণঃ তোহসল এক টোকোি মোনুষ আি লোে টোকোি মোনুষ রক �মোন �ুেরী ? �মোন রিোগরী?
িোত্ররীঃ হ্যোঁ, বলুন রক জগসত �ুেরী? 
বংশরীঃ �ুেটো তুরম মোপসব রকোন মোপকোরেসত? সিোসগ রতো মুরক্ রনই। স� মোনুষসক 

আকোরঙ্খত কসি লোসলো�ো বোড়োয়।
িোত্ররীঃ মোনসত পোিলোম নো েুসড়ো উন্নত জরীবসনি স্বোে পোওয়ো যোয় এক মোত্র রিোসগ।
বংশরীঃ নো, মো রিোগ একটো জ্লন্ত অরগ্নরপন্ড, জ্লসত জ্লসত রবসড় যোয়। মোনবতো, রবসবক 

নরীরত ঐ�ব যত িোল রকছুসক জ্োরলসয় পুরড়সয় রশষ কসি রেয়। এ পসর রকোন 
আনন্দ রনই। শুধু চোরহেো আসছ নো পোওয়োি রবেনো আসছ। মিরীরচকো শুধুই 
মিরীরচকো তোি রপছসন ছুসট রগসয় মনুষত্বসক অধসম্নি হোসট রবরকসয় রেও নো রবরকসয় 
রেও নো। (সযসত যোসব)

অরুণঃ শুসন যোও মনুষ্যত্ব রবসবক এ�ব রনসয় িন্ডোরম কসি পোগসলিো, বত্নমোন �মোসজ 
এ�সবি কোনোকরড়ও মূল্য রনই, বুসঝসছো বংশরীবেন।

[আশিসিি প্রসবশ]

আশিিঃ বংশরীবেন নয় অরুণ, ওনোি নোম বংশরী মন্ডল।
অরুণঃ ঐ হসলো যো রেসয় চোল িোজো তোই রেসয়ই মুরড় হোঃ হোঃ হোঃ (হোস�) 
আশিিঃ বন্  কসিো রতোমোি ির�কতো। বয়ঃসজ্যঠে মোনুসষি �সঙ্গ রক কসি করো বলসত হয় 

র�টোও িুসল রগসল রেেরছ। 
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বংশরীঃ সচোিো নো রশোসন ধসম্নি কোরহনরী। আর� মোটেোি-

[প্রস্থোন]

আশিিঃ রছঃ রছঃ রছঃ আমোি িোবসতও - 
অরুণঃ (হোত তুসল) ব্যো� বোরকটো আরম বলরছ। আরম এককোসল আপনোি ছোত্র   

রছলোম র�টোই আপনোি িোবসত ঘৃণো হসচ্ছ তোই রতো?
আশিিঃ রেক তোই।
অরুণঃ শুসন শুসন কোন েুসটো ঝোলোপোলো হসয় রগসছ একই ডোয়োলগ বোি বোি শুসন মুেস্থ 

কসি রিসলরছ এবোি নতুন রকছু ছোড়ুন �্যোি।
আশিিঃ (সচঁরচসয়) অরুণ -
িোত্ররীঃ আরম আর� অরুণ পসি রেেো হসব বোই

[রযসত যোসব]

আশিিঃ শুসন যোও িোত্ররী।
িোত্ররীঃ (রবিক্ হসয়) আপরন িুল কিসছন। আরম রকন্তু করস্নকোসলও আপনোি   

ছোত্ররী রছলোম নো - মোটেোিরীটো আপনোি এই �ব ছোত্রসেি উপি িলোসবন নো - 
িোরবশ

আশিিঃ িুল আরম করিরন মো, আরম জোরন তুরম আমোি ছোত্ররী রছসল নো রকন্তু আমোি রপ্রয় 
ছোত্র অরনসমসষি একমোত্র রবোন তুরম, আমোি রমসয় িরকয়োি বোন্রবও বসট, সতোমোি 
রকোন ক্ষরত -

িোত্ররীঃ (হোত তুসল) ব্যো�, আি জ্ঞোন নয় লতোয় পোতোয় �ম্পক্ন ধসি রকউ আমোসক জ্ঞোন 
েোন কিসবন, আি আরম রিেোিরীি মসতো র�ই েোন গ্হণ কিব িোবসলন রক কসি 
আপরন? আশ্চয্ন !

আশিিঃ আশ্চয্ন আরমও কম হরচ্ছ নো মো। অরুসনি হোওয়োয় রনসজসক রকোরোয় রনসয় 
চসলসছো? অরনসমষ জোসন?

িোত্ররীঃ এবোি আপরন জোরনসয় রেসবন, েোরয়ত্বটো আরম আপনোসকই রেলোম।
আশিিঃ সকোন েোরয়ত্ব মো, তুরম ঐ নে্নমোয় রনসমসছো র�ই েবসিি, নো যেন ঐ নে্নমোি 

করীসটি েংশসন তুরম হোবুডুবু েোসব যোসত তরলসয় নো যোও তোি জন্য, প্রস্তুরত 
রনওয়োি েোরয়ত্ব রকোনটো -

অরুণঃ (সচঁরচসয়) মোটেোি মশোই -
আশিিঃ সচঁরচওনো রচোসিি মোসয়ি বড় গলো নো?
অরুণঃ রলরমট অরতক্রম কিসবন নো -
িোত্ররীঃ সেেুন আপরন রকন্তু শুধু শুধু পোসয় পো রেসয় ঝগড়ো কিসছন।
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আশিিঃ তুরম জোসনো নো মো ও একটো লম্পট েুঃচরিত্র শয়তোন রতোমোি জরীবনটো   
ও নটি কসি রেসব। সকোনও রেন ও রবসয় কিসব নো।

অরুণঃ তোই নোরক - রেক আসছ এক  �প্তোসহি মসধ্য রবসয় কসি আরম রেরেসয়   
রেসবো। করী িোত্ররী এেনও �ংশয়?

িোত্ররীঃ অমন কসি বসলো নো অরুণ। আচ্ছো আমোি জন্য আপনোি েিে এত উরসল উেসছ 
রকন? বুলন রতো? আপনোি রতো রববোহসযোগ্য রছসলও রনই, আি আপরন রতো -

আশিিঃ রছঃ মো রছঃ আি নরীসচ নোই বো নোমসল।
িোত্ররীঃ সেেুন আমিো এ্যোডোলট , আমোসেি িোসলো মন্দটো আমোসেিসকই বুঝসত   

রেন। রপ্জ (হোত রজোড় কসি)

[প্রস্থোন]

আশিিঃ িোত্ররী রযও নো একরট বোি শুসন যোও রঘোসষসেি বোগোসন পোওয়ো �নোতন বোগেরীি 
রমসয়ি লোশটোি করো আরম -

অরুণঃ (গলো রটসপ ধসি) জোসনন নো। সেসেনরন । রকছুই রশোসনন রন । সবশরী পোঁয়তোিো 
কিসল িরকয়োি লোশটো নেরীি জসল িো�সব, হোঃ হোঃ হোঃ

[প্রস্থোন]

আশিিঃ অরুণ রকস�ি ইরঙ্গত কসি রগল, তসব করী িরকয়োসকও ওিো -- নো নো আরম রক 
রনসয় বোঁচসবো। িরকয়ো ...... িরকয়ো ..... িরকয়ো......

 
[প্রস্থোন]

চতুর্ন েৃশ্য
[অরনসমসষি বোরড়]
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অরনসমষঃ িোত্ররী ..... িোত্ররী ..... িোত্ররী ..... রকোরোয় রয রগল িোত্ররী। এত িোত রতো কেনও কসি 
নো। আজ বোরড় আ�ুক - আেি রেসয় রেসয় বোোঁেি -

[িোত্ররী আি অরুসনি প্রসবশ, িোত্ররীি মোরোয় র�ঁেুি, গলোয় মোলো]

িোত্ররীঃ নো রি েোেো বোঁেিরী
অরনসমষঃ িোত্ররী (চমসক উসে) সতোি মোরোয় র�ঁেুি গলোয় মোলো �সঙ্গ অরুণ আরম রতো রেক -
অরুণঃ বুঝসত একটু অ�ুরবধো হসচ্ছ নোসি অরনসমষ? আরম িোত্ররীসক -
অরনসমষঃ (ছুসট অরুসনি জোমোি কলোি ধসি) নো - নো - নো তুই আমোি এত বড় �ব্ননোশ 

কিসত পোরি� নো। আরম রতোসক রকছুসতই -
িোত্ররীঃ ছোড় েোেো। ওি জোমোি কলোিটো ছোড় । ও আমোি স্বোমরী।
অরনসমষঃ (সছসড় রেসয়) স্বোমরী? তুই এত বড় হসয় রগরছ� রবোন - একরট বোি বল আরম যো 

রেেরছ �ব িুল। �ব রমসর্য।
অরুণঃ রনসজি রচোসে যো রেসেরছ� �ব রমসর্য? তুই নো আমোসক জ্ঞোন রেরত�, রনসজি 

রচোসে রযটো রেেরব র�টোই রবশ্ব্ো� কিরব, স�টোই বোস্তব। যোি মসধ্য লরজক রনই 
র�টো ম্যোরজক। আি ম্যোরজক মোসনই -

অরনসমষঃ ক্ষরণসকি ভ্ম। অেৃশ্য । রনই ।
অরুণঃ সতোি এই মুহুসত্ন রক মসন হসচ্ছ আমিো রনই?
অরনসমষঃ নো আমোি রবোসনি বুরদ্ধি -
অরুণঃ তোরিি কিরছ আরম।
অরনসমষঃ কোিণ -
অরুণঃ কোিণ আমোি মসতো একজন ময্নোেোশরীল রছসলসক ও পোকড়োও কিসত   

রপসিসছ বসল -
অরনসমষঃ অরুন - িোত্ররীি নোসম আি একটোও বোসজ করো -
অরুণঃ বলসবো নো - আি রকন বলসবো ওসতো এেন আমোি স্তরী।
অরনসমষঃ নো - এ রবসয় আরম মোরন নো মোনরছ নো, তুই আি রছসল েঁুসজ রপরল নো   

িোত্ররী? সেরে রতোসেি রিরজস্রেশোন �োরট্নরিসকট?
অরুণঃ সিরজস্রেশোন ? পোরব - পোরব কসয়করেন পসি পোরব।
অরনসমষঃ িোত্ররী, স�োনো রবোন আমোি, এরবসয়ি রকোন আইনতঃ স্বরীকৃরত রনই। তুই   

রছঁসড় রিল এ কোঁটোি মোলো (রজোি কসি রছঁসড় রেয়)।
িোত্ররীঃ েোেো এ তুরম রক কিসল?
অরনসমষঃ মুসছ রিল, এই রমসর্য রবসয় রবসয় রেলোি র�ঁেুি।
 

[মুছসত যোয়]
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িোত্ররীঃ নো - নো েোেো আি এরগও নো। বোবো, মো মোিো যোবোি পি রয হোত েুসটো রেসয় তুরম 
আমোসক রমসয়ি মসতো কসি পোলন কিসছো র�ই পরবত্র হোত েুসটো কলরঙ্কত কসিো 
নো।

অরনসমষঃ (এরগসয় যোয়) সতোসক মুছসতই হসব।
িোত্ররীঃ নো তো আি হয় নো েোেো, রহনু্দ রমসয়সেি র�ঁররসত একবোি র�ঁেুি উেসল   

র� েোগ আি রমোছো যোয় নো।
অরনসমষঃ আরম �োবোন রেসয় একেম �োেো কসি রেসবো।
িোত্ররীঃ েোেো শ্যোমু্প �োবোন রেসয় র�ঁেুসিি লোল িঙটো তুলসত পোিসব। রকন্তু কলসঙ্কি 

েোগটো তুরম লুকোসব রকোরোয়?
অরনসমষঃ (চড় মোসি) িোত্ররী - (িোত্ররী পসড় যোয়) সবহোয়ো, সবশিম -

[অসনক  কসটি কোন্নো �োমলোয় অরনসমষ]

িোত্ররীঃ (উেসত উেসত) (সকঁসে) েোেো আজ তুরম আমোসক মোিসল। আরম অরুনসক 
িোলবোর� ওসক ছোড়ো রয বোঁচসবো নো েোেো।

অরনসমষঃ তুই যত তোড়োতোরড় পোরি� আমোি রচোসেি �োমসন ররসক চসল যো -
িোত্ররীঃ আরম রতোমোসক ছোড়োও বোঁচসবো নো েোেো।
অরনসমষঃ নেরী রকোন রেন েুকুল �মোন কসি চলসত পোসি নো এক কুল িোসঙ আি এক কুল 

গসড়। তুই যরে জরীবনটোসক গড়সত চো� রতো অরুসনি হোত রছসড় ঘসি আয়, েুয়োি 
রেোলো -

অরুণঃ আি যরে িোঙসত চোয়?
অরনসমষঃ র�দ্ধোন্ত রনসব িোত্ররী, সকননো র� এ্যোডোলট ।

      [প্রস্থোন]

িোত্ররীঃ (সকঁসে) েোেো ..... েোেো আমোসক রবোঝোি রচটিো কসিো েোেো। একটো বোি আমোয় 
ক্ষমো কসিো েোেো।

অরুণঃ সকঁসে রকোন লোি রনই চল, িোত্ররী আমিো আগোমরী রেসনি করো িোরব।

[িোত্ররী িুঁরপসয়  িুঁরপসয় কোঁসে অরুণ হোত ধসি রনসয় প্রস্থোন]
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পঞ্চম েৃশ্য
[রনরেসলসশি বোরড়]
[রনরেসলসশি প্রসবশ]

রনরেসলশঃ বহমন্তরী ....তহমন্তরী রকটি ....রকটি এই ব্যোটো রকটি

[রকটিি প্রসবশ]

রকটিঃ আসজ্ঞ বোবু।
রনরেসলশঃ বহমন্তরীসক রডসক রে।
রকটিঃ বোবু, আংরট রতো ক্োসপ রপরটসত রগসছ।
রনরেসলশঃ আংরট নয় গোধো আরন্ট। ক্োপ নয় ক্োব। সপরট নয় পোরট্ন। গে্নি রকোরোকোি।
রকটিঃ আংরট লয় আসিরন্ট, ক্োপ লয় ক্যোলোপ, সপরট লয় রপোরট।

[প্রস্থোন]

রনরেসলশঃ হোঃ  হোঃ  হোঃ

[তহমন্তরীি প্রসবশ]

তহমন্তরীঃ হেোত  রনসজ রনসজ পোগসলি মসতো হো�সছো। সহড অরিস�ি রকোন নোট রঢলো হসয় রগল  
নোরক? িোঁচরীি রটরকট -

রনরেসলশঃ (গম্রীি হসয়) স্ব-পরিবোসিি জন্য রকসটো।
তহমন্তরীঃ রনরেসলশ তুরম র�রিয়ো� রনসল আরম জোটে রজোসি ক িলোম।
রনরেসলশঃ আই অ্যোম নট এ রজোকোি�।
তহমন্তরীঃ ও - হ রনরেসলশ, তুরম শুধু শুধু পরিসবশটো িোিরী কিসছো। রক হসয়সছ বলসব রতো -
রনরেসলশঃ রমেু রকোরোয়?
তহমন্তরীঃ রমেু?
রনরেসলশঃ কটো রপগ রনসয়সছো রয রনসজি রমসয়সক রচনসত পোিসছো নো। �োিো রেন িোত ক্োব আি 

পোরট্ন রনসয় রোকসল রচনসব রক কসি।
তহমন্তরীঃ রনরেসলশ ইন�োলট  কসি করো বলসব নো আরম �োধোিণ ঘসিি রমসয় অ�োধোিণ রবৌ 

হসতও চোইরন। তুরম - তুরম রতোমিো ব্যব�োি জোল রবোনোি জন্য আমোসক মোকড়�োি মসতো 
কোসজ লোরগসয়সছো। র্রংক কিসত বোধ্য করিসয়সছো। আরম র্রংক করি, ্রোঙ্কোি নই। আি 
যরেও হই র� রতোমোি রতোমোি জন্য। যোক পুিোসনো কো�ুরন্দ আরম ঘোঁটসত চোই নো। রক 
হসয়সছ রমেুি? রক কসিসছ?
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রনরেসলশঃ এেনও হয়রন তসব েুব রশঘ্রীই হসব।
তহমন্তরীঃ সহঁয়োলরী ছোসড়ো, আ�ল করো বসলো। রমেু -
রনরেসলশঃ উতিি রেসব রক কসি। সতোমোি রমসয় এেন মঙ্গল চোষোি বড় রছসল গসনসশি �সঙ্গ নেরীি 

ধোসি বস� রপ্রসমি হোওয়ো েোসচ্ছ।
তহমন্তরীঃ করী, সশষ পয্নন্ত চোষোি ব্যোটো রগোবি গসনসশি �সঙ্গ ? কোল �কোসলই আরম ঐ রগোবসিি 

বোচ্োসক ঘুঁসট বোরনসয়ই ছোড়ব। নইসল আমোি নোম -

[অরুন ও িোত্ররীি প্রসবশ]

অরুণঃ বহমন্তরী মজুমেোি নয় তোই রতো মো।
িোত্ররীঃ মো রযসনো একটু রিসগ আসছন, পোরটসত রকছু হসয়সছ নোরক?
তহমন্তরীঃ নো - িোত্ররী - রমেু এেনও -
অরুণঃ বোরড় রিসিরন রতো।
তহমন্তরীঃ েোকুি েোকুি কসি আজ িোসত রিিসলই ঘসি তোলো রেসয় িোেব। কোল রলোটসনি �সঙ্গ করো 

বল আরম ওসকই জোমোই কিব।
অরুণঃ সলোটন?
তহমন্তরীঃ হ্যোঁ, ঐ মঙ্গসলি ব্যোটো রগোবি গনশোি রচসয় অসনক অসনক করিতকম্নো রছসল। এই বয়স�ই 

রনতো হসয়সছ, কত রেসক ব্যব�ো। 
অরুণঃ রকন্তু মো -
রনরেসলশঃ সকোন রকন্তু নয়, অরুণ। সলোটন জোমোই হসল ব্যোঙ্ক রলোন রকোন কোসলও রশোধ কিসত হসব 

নো। িোস্তো, সু্ল ততিরী, রটউবওসয়ল ব�োসনো, েোল �ংস্োি এইিকম যত �িকোরি রপ্রোগ্োম 
আসছ তোি কন্ব্যোকট গুরলও রকোন রেন হোত ছোড়ো হসব নো। তুরম শুধু কোল রলোটনসক 
রনমন্তণ কসি বোরড়সত আসনো িোত্ররী মো, সলোটসনি �সঙ্গ �িো�রি করো বলসব।

িোত্ররীঃ আরম?
তহমন্তরীঃ হ্যোঁ, তুরম। 
িোত্ররীঃ আরম রকমন কসি -
তহমন্তরীঃ সযমন কসি আমোি রছসলটোসক পোকড়োও কসিসছো।
িোত্ররীঃ মো -
তহমন্তরীঃ আসি চটসছো রকন, রবসয়ি করো রবৌরেিোই রতো বসল তোই নো?
িোত্ররীঃ সলোটনেো যরে নো কসিন।
অরুনঃ ছসল বসল কসল রকৌশসল ওসক িোরজ কিোসব।
রনরেসলশঃ শুধু রমেু এসল হয়।
তহমন্তরীঃ তোলো রেসয় বন্দরী -
রনরেসলশঃ নো, নজি বন্দরী।
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[রমেুি প্রসবশ]

রমেুঃ স� গুসড় বোরল - বোবো
রনরেসলশঃ রক বলসত চোও তুরম?
রমেুঃ সতমন রকছুই নয়, শুধু মসন করিসয় রেসত চোইরছ, আরম ১৮ বছি রপরিসয়   

এস�রছ �ুতিোং -
রনরেসলশঃ িুসল রযও নো তুরম আমোসেি �ন্তোন, সতোমোি িোলমন্দ রেেোি েোরয়ত্বটো   

আমোসেি উপি বত্নোয়।
তহমন্তরীঃ কোল ররসক আমোসেি অনুমরত ছোড়ো তুই রকোরোও যোরব নো -
রমেুঃ সকন?
তহমন্তরীঃ অত রকসনোি জবোব রেসবো নো েিকোি হসল -
রমেুঃ করী কিসব, পোসয় রবড়রী রেসব?
তহমন্তরীঃ হ্যোঁ, তোই রেসবো। 
রমেুঃ স� আইনও রনই।
রনরেসলশঃ আমোসক আইন রেরেও নো, িোত্ররী ওসক ঘসি রনসয় যোও তোলো লোরগসয়    

চোরবটো তহমন্তরীি কোসছ রেসয় যোসব, রবসয়ি রেন রেোলো হসব।
রমেুঃ রবসয়? কোি রবসয় ?
তহমন্তরীঃ সতোি রবসয়।
রমেুঃ কোি �োসর?
তহমন্তরীঃ সলোটসনি �োসর।
রমেুঃ রক ঐ বেমো�, েুঃচরিত্র, লম্পট, শয়তোন রলোকটোসক আরম রবসয় কিব? কক্ষসনো নয়। 

অন্যোয়িোসব রবশুেোসক হোরিসয়সছো, সচোট্োবোজ, রচরটংবোজ।
অরুণঃ (সহস�) সছোট রবলোয় লুসডো রেলসত রগসয় রচোট্োরম কিরত� নো?
রমেুঃ ও রতোমিো তোহসল রেশটোসক রনসয় রেলসছো এই রবশোল �ংে্যক জনগণ রতোমোসেি  

লুসডোি ঘুঁরট তোহসল।
অরুণঃ তুই বুঝরব নো এটোই িোজনরীরত ।
রমেুঃ নো, সতোমিো কিসছো কূটনরীরত, েূন্নরীরত। িোজনরীরত করোটো অসনক বড়, অসনক স্বচ্ছ উেোি  

�ুন্দি। সতোমোি রনোংিো মুসে ঐ পরবত্র করোরট উচ্োিণ কসিো নো েোেো।  তোহসল নিসকও 
েোঁই পোসব নো।

অরুণঃ রমেু - রজি রটসন রছঁসড় রনসবো।
রমেুঃ অসনক রজি রছঁসড়সছো। শত শত মোসয়ি বুক িোঁকো কসিসছো। কত কঁুরড়সক আধ রিোটো 

অবস্থোয় ধূসলোয় মোরড়সয় রেসয়সছো রতোমিো --- রতোমিো --- রতোমিো। সতোমোসেি পোসপি 
পোল্লোটো এত িোরি হসয় রগসছ রয কু�ুমপুসিি মোরট পয্নন্ত রতোমোসেি �হ্য কিসত পোসি 
নো। মোনুষ আি রবশরী রেন �ময় রেসব নো। সতোমোসেি পতন হসবই হসব।

অরুণঃ রমেু (চড় মোসি) যত বড় মুে নয় তত বড় করো। িোত্ররী ওসক ঘসি রনসয় যোও --যোও 
বলরছ-
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িোত্ররীঃ আচ্ছো, ওরক বোচ্ো রমসয় রয -
অরুণঃ িোত্ররী - অত জ্ঞোন রেওনো এই চল চল (চুসলি মুরে ধসি)। চল ঘসি বন্ রোকরব, মো  

তোলো চোরব রনসয় এস�ো (রমেুসক রনসয় অরুসনি প্রস্থোন)।
িোত্ররীঃ অরুন রক হসচ্ছ রছসড় েোও- সছসড় েোও রপ্জ। অরুন ..... অরুন

[ডোকসত...ডোকসত িোত্ররীি প্রস্থোন]

তহমন্তরীঃ �মোসজ পোঁক আসছ রছল রোকসব। সমসয়টো একটু পোঁক রঘঁসট রিসলসছ তুরম রচন্তো কসিোনো 
পোঁক ধুসয় মুসছ পরিস্োি কসি রেসবো। কসয়করেন ঘসি বন্  রোক নো গনশোসক িোলবো�ো 
একেম ছুসট যোসব।

রনরেসলশঃ রক রয কিসছ রছসল রমসয়টো একটো �োধোিণ বুরদ্ধ রনই, করোয় বসল আপন িোল  পোগসলও 
রবোসঝ। সছসলটো একটো হো িোসত ঘসিি রমসয়সক রনসয় এসলো রবৌ কসি।

তহমন্তরীঃ নো - নো আমোি রছসল ওসক ব্যব�োি মরক্ষিোণরী কিসব তোই রতো �োমোরজক   
রবসয় নো কসি নেরীি ধোসি রগসয় র�ঁেূি পরিসয়, গলোয় মোলো রেসয় রনসয় এস�সছ। কোক 
পক্ষরীও �োক্ষরী রনই। অরুন বসলসছ মো হসতও রেসব নো। ব্যব�োয় �হসযোরগতো কিসল 
র�োনোলরী হোঁ� হসয় রোকসব নইসল জবোই। হোজোি রহোক রতোমোি রছসল রতো - বোপকো ব্যোটো 
-

রনরেসলশঃ বহমন্তরী -
তহমন্তরীঃ গোসয় রযন রিোস্ো পড়ল, জ্োলো কিসছ,েোঁড়োও মলম রনসয় আর�। হোঃ হোঃ হোঃ

[প্রস্থোন]

রনরেসলশঃ �ব �ময় রেোঁচো রেসয় করো বলো। স্বিোব রকোন রেন যোসব নো। আরম রক রয কিব রকছুই 
বুঝসত পোিরছ নো। একটোি পি একটো প্্যোন রিসস্ত যোসচ্ছ। মসন হসচ্ছ ঘুঁরটগুরল অন্য ছসক 
�োজোসত হসব। সলোটনসক আমোি চোই -ই অরুণ .....অরুণ.....অরুণ (ডোকসত ডোকসত 
প্রস্থোন)
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ষঠে েৃশ্য
[অরনসমসষি বোরড়]

   [আধুরনক রপোষোক পসি িোত্ররীি প্রসবশ]

িোত্ররীঃ কোজ কোজ আি কোজ, এই রলোকটো নো এত কোজ পোগলো রয বলোি নয়। আমোসক রিোন 
কসি বলল �ুন্দি কসি র�সজ গুসজ ততিরী ররসকো, ররসয়টোি রেেসত যোসবো। ২ঘন্টো ধসি 
পর রচসয় বস� আরছ, বোবুি পোতিো রনই। বোবো-মোও রকোরোয় রকসটসছন। বুসড়ো বয়স� রযন 
লোয়লো মজনু হসয়সছন। রকন্তু আমোি মজনুরট এেনও আ�সছ নো রকন? আচ্ছো অরুণ এস� 
আমোসক রক বলসব? বলসব - নোই� -নোই� রিিরী নোই�, রবউরট িুল ডোরল্নং। সতোমোি 
রবউরট িুল লোগসছ তেন আরম চুরপ চুরপ বলব -

গোন
নোইস্ নোইস্ রিিরী নোইস্

রবউরট িুল-
কঙ্কন, সনকসলশ, হরীিোি এই েুল

রবোকো রবোকো রবোকো
িোসব যোিো রবোকো

�ব রকছু রিোগ কসিো/আয় কসিো টোকো
টোকো রেসয় রকসন রিসলো পো ররসক চুল

কঙ্কন, সনকসলশ, হরীিোি এই েুল

[রলোটসনি প্রসবশ]

রলোটনঃ বোহঃ  বোহঃ  বোহঃ রিিরী নোইস্ রবউরট িুল 
িোত্ররীঃ (হকচরকসয়) রক?
রলোটনঃ সতোমোি গোসনি গলো �রত্য রবউরটিুল। (একটো হোসিি র�ট েুসল রেেোয়) বসলো এটো 

রকমন লোগসছ?
িোত্ররীঃ �রত্য রবউরটিুল। রমেুসক রগফ্ট কিসবন? তোলো েুসল রেসবো?
রলোটনঃ নো, সতোমোি মসনি তোলোরট েুলসলই আরম ধন্য হই।
িোত্ররীঃ মোসন -
রলোটনঃ মোসন আমোি তিি ররসক রতোমোয় উপহোি, নো রনসল কটি পোসবো।
িোত্ররীঃ অরুণ ...অরুণ... সকোরোয় আ�সছ নো রকন?
রলোটনঃ আ�সব - একু্ষরণ আ�সব, ঐ রতো পছন্দ কসি রেল।
িোত্ররীঃ অরুণ জোসন?
রলোটনঃ অব রকো�্ন। এই নোও পসিো (রনকসলশটো রেয়)।
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িোত্ররীঃ সেরে (পিসত যোসব)
রলোটনঃ উঁ - এইিোসব লোগোও (জরড়সয় ধসি)
িোত্ররীঃ আসি রক কিসছন, ছোড়ুন -
রলোটনঃ ছোড়সবো বসল রতো ধরি রন।
িোত্ররীঃ আহঃ ছোড়ুন ... আরম রলোক ডোকসবো -
রলোটনঃ সকউ রনই, বোরড় িোঁকো।
িোত্ররীঃ অরুণ, আমোসক বোঁচোও .... অরুণ (ধস্তোধরস্ত হয়)

[রেল হোসত রমেুি প্রসবশ]

রমেুঃ (সলোটসনি মোরোয় বর�সয় রেয়) শয়তোন
রলোটনঃ আঃ(পসড় যোয়)
িোত্ররীঃ (উসে) রমেু (রমেুসক জরড়সয় ধসি কোঁসে)
রমেুঃ সকটিেো রকটিেো ...

[রকটিি প্রসবশ]

রকটিঃ আসজ্ঞ রেরেমরণ -
রমেুঃ সেসেো রতো রলোকটো রবঁসচ আসছ রকনো?
রকটিঃ রেরেমরণ রবঁসচ আসছ।
রমেুঃ তোহসল একটো ডোক্োি রডসক আসনো। রক হল যোও -
রকটিঃ আনরছ।

[প্রস্থোন]

িোত্ররীঃ রমেু - তুরম - রকটিেো
রমেুঃ সকটিেো রেলো রেেসত যোরচ্ছল, বোরড়সত ও ছোগলটোসক ঢুকসত রেসে রকমন �সন্দহ হয়, 

তোই নো রগসয় রিসি আস� তোি পি �ব রেসে রকোন কুল রকনোিো নো রপসয় আমোি ঘসিি 
তোলো েুসল রেয় আরম ও আসগি ররসক রতোমোসেি রকছু রকছু করো শুনসত পোরচ্ছলোম।

িোত্ররীঃ রমেু ঐ রলোকটো রতোমোি েোেোি নোসম রমর্যো বসলরন, �ব �রত্য েোেো রতোমোসক রলগোল রবসয় 
কসিরন। এমনরক, সতোমোসেি রবসয়ি রকোন প্রমোণ িোসেরন, সকন জোসনো, সতোমোসক ও 
রবজসন� প্রপোরট্ন কসি িোেসব বসল।

িোত্ররীঃ রক বলসছো রমেু?
রমেুঃ রেকই বলরছ, তুরম েোেোসক কতটুকু রচসনো, আরম এসেি �বোইসক হোসড় হোসড় রচরন।  

আি �ময় রনই আরম এবোি যোব।
িোত্ররীঃ সকোরোয়? রমেু -
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রমেুঃ ছোড়ো যেন রপসয়রছ, মুক্ আকোসশ উেোি বোতোস� রেহ মন িোর�সয় রেসবো।
িোত্ররীঃ আরমও যোসবো?
রমেুঃ সকোরোয়?
িোত্ররীঃ সতোমোসেি �োসর।
রমেুঃ রকন্তু রবৌরে, স�েোসন রতো অর্ন রনই, প্রোচুয্ন্যও রনই, আরিজোত্য, সিোগরবলো� এ�ব  

রকছুই রনই।
িোত্ররীঃ সতমরন েগ, সজোচ্োি, প্রতোিক রনই। সনই রলোিরী মোনুসষি েল।
রমেুঃ সবৌরে -
িোত্ররীঃ আি রবৌরে নয় বল িোত্ররী - আরম রমসর্য আরিজোসত্যি অহঙ্কোসি রনসজসক েরকসয়রছ আি 

নয় এেনও �ময় আসছ তোই রিসি রযসত চোই র�ই মুক্ আকোসশ, উেোি বোতোস�, মোরটি 
আরঙনোয়, শরীতল পোরটি রবছোনোয় -

রমেুঃ আি রেরি রকন, চল -
িোত্ররীঃ হ্যোঁ, চসলো।

[েুজসনি প্রস্থোন]

রলোটনঃ (আসস্ত আসস্ত রচোে েুসল) আহঃ....... আহঃ - আরম এেোসন রকন? (উসে) ও মসন পড়সছ 
.... িোত্ররী (রনকসলশটো কুরড়সয় রনসয়) �তরীপনো রেসে রনব। ঘুঘু রেসেসছো তোি িোঁে 
রেসেোরন িোত্ররী।  তুরম িোসন্দ পরড়য়োসছো হোঃ...... হোঃ.....হোঃ... (হোস�)। (গুনগুন কসি গোন 
গোয়) িোসন্দ পরড়য়ো বগো কোঁসন্দসি - 

[প্রস্থোন]

�প্তম েৃশ্য
[মঙ্গসলি বোরড়]
[মঙ্গসলি প্রসবশ]

মঙ্গলঃ ওসি শোঁে বোজো, উলু রে, আমোি মো লক্ষরী এস�সছ। আমোি ঘসি লক্ষরী আ�সছ রি -

[সনপসর্য উলু ধবরন শঙ্খ ধবরন]
[বড় রবৌ, সবসশ গসণশ ও রমেু �সঙ্গ িোত্ররী ও রশবুি প্রসবশ]

রমেুঃ (রমেু মঙ্গলসক প্রণোম কসি)
মঙ্গলঃ (ধসি রতোসল) রোক মো রোক, রচি�ুেরী হও, এই নোও �ং�োসিি চোরব, আমোি মো মিো রছসল 

রমসয়সেি তুরম রেে। ওসেি একটু িোল কসি শো�ন কসিো রতো।
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রমেুঃ বো রি আপনোি রছসল রমসয়সেি শো�ন কিসত রগসয় আমোি রছসলটোি র�বো যত কিসবো 
কেন? আমোি রছসল বসল রক শো�সনি রবলোয় ছোড় রেসবো?

[আশিি িরকয়োি প্রসবশ হোসত উপহোি]

আশিিঃ কক্ষসনো নয় একেম ছোড়সব নো শুধু গ্োসমি কোসজ বোধো রেওনো। এরক িোত্ররী মো, ও 
কন্যোপক্ষ বুরঝ?

িোত্ররীঃ নো কোকোবোবু, আরম বি পক্ষই।
আশিিঃ আরম রতো রেক -
মঙ্গলঃ বুঝসল মোটেোি আমোি মো লক্ষরী রনসজি পোসয় রহঁসট এস� অ�রীমোি পোতো আ�সন বস�সছ। 

আরম এেন রনরশ্চন্ত, আমোি ঝোড়ো হোত পো। এেন ররসক গোঁসয়ি কোসজি জন্য পুসিো �ময় 
পোসবো। েুঃে শুধু িসয় রগল। অ�রীমো রেেসত রপল নো আজ তোি িোঙো হোসট চোঁসেি আসলো 
পসড়সছ। তুরম ওসেি স্বগ্ন ররসক আরশব্নোে কসিো অ�রীমো (রচোে রমোসছ)।

রমেুঃ েুঃে কসিো নো বোবো আরমও �ং�োি �োমসল যতটুকু �ময় পোসবো গোঁসয়ি কোজ কিসবো।
          

[অরনসমসষি প্রসবশ]

অরনসমষঃ বোঃ বোঃ বোঃ (হোত তোরল রেসয়) রক মসনোিম পরিসবশ মঙ্গল কোকোি মোরটি ঘি েসড়ি চোল 
রনকোসনো উসেোন আি �বোি প্রোণ ঢোলো হোর�। রমসল রমসশ মসন হসচ্ছ এই মুহুসত্ন আমিো 
স্বগ্নবো�রী - এরক িোত্ররী !

িোত্ররীঃ েোেো - আরম চসল এস�রছ।
অরনসমষঃ চসল এস�রছ� মোসন?
িোত্ররীঃ আরম একো নিসক রোকসত পোিলোম নো েোেো। তোই রতোমোসেি �বোি �সঙ্গ রোকসত 

অট্োরলকো রছসড় এই মোরটি স্বসগ্ন চসল এলোম।
অরনসমষঃ (অবোক হসয়) মোরটি স্বসগ্ন মোসন?

[নরীলুি প্রসবশ]

নরীলুঃ মোসনটো বুঝরল নো, সযেোসন েয়ো, মোয়ো, সস্হ, িোলবো�ো, �ততো আসছ। আি জনশরক্ি 
জোগিণ রযিোসব হসচ্ছ, রনরেসলশ - রলোটন - অরুনসেি িোসতি ঘুম একটু একটু কসি 
চসল যোসচ্ছ।

রমেুঃ বলসছো রক নরীলুেো!
নরীলুঃ সতোমোি কটি হল রবৌরে?
রমেুঃ নো - রেক উসটেোটো। আমোি িরীষণ আনন্দ হসচ্ছ। িোবসতও িোল লোগসছ রয, �সত্যি  

পসর ন্যোয়, নরীরত, রবসবক, বচতন্য রিসি আ�সছ।
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[বংশরী প্রসবশ হোসত জংলরী িুসলি রতোড়ো রনসয়]

বংশরীঃ আঃ, এই জংলরী িুসলি মোতোল গসন্ি  মসতো রমরটি করোগুরল রক রশোনোরল মো?
মঙ্গলঃ আমোি রবৌমো।
বংশরীঃ এসতো পঙ্কজবসনি পদ্ম। �বই রতনোি রেলো। সকোরোয় পোঁক আি রকোরোয় পদ্ম। এই নোও 

মো আমোি উপহোি।
রমেুঃ (িুল রনসয় প্রণোম কসি) রক �ুন্দি গন্। 
মঙ্গলঃ জনম এসয়োস্তরী হও মো। জংলরী িুসলি গসন্ি মসতো গ্োসমি িোসলো কোসজি মধ্য রেসয়  

চোরিরেসক �ুবো� ছরড়সয় রেসত হসব। হ্যোঁ মো, সতোমিোই পোিসব কোিণ রতোমিো �বোই রয  
�ৃরটি কত্নো।

[ঢোসকি আওয়োজ রবসজ উেল]
[রনরেসলশ, বহমন্তরী, অরুণ, পুরলশ র�োমনোসরি প্রসবশ]

রনরেসলশঃ এসেি �বোইসক অ্যোসিটি করুন ইনসপেক্ি এিো আমোি রমসয়সক রকডন্যোপ কসি এসন 
রজোি কসি রবসয় রেসচ্ছ।

রমেুঃ এক রমরনট ইনসপেক্ি। এনোিো রকউ আমোসক রকডন্যোপ কসিন রন। আরম রনসজি ইচ্ছোয় 
চসল এস�রছ।

তহমন্তরীঃ রমেু রক উসটেো পোটেো বকরছ�। সতোি রতো এেসনো রবসয়ি বয়�ই হয় রন।
রনরেসলশঃ আমোি রমসয় নোবোরলকো। ওিো ওসক িু�সল এসনসছ রবশ্ব্ো� করুন।
রমেুঃ সবৌরে আমোি বোর্ন �োরট্নরিসকটটো েোও রতো।
িোত্ররীঃ (কোঁসধি ব্যোগ ররসক রবি কসি) এই রনন অরি�োি।
তহমন্তরীঃ ও - ঘি শত্রু রবিরীষণ?
র�োমনোরঃ আই অ্যোম �রি অরুনবোবু। আপনোি রবোন ১৮ বছি রপরিসয় রগসছ।    

শুধু শুধু হ্যোিো�সমন্ট।

[প্রস্থোন]

অরুণঃ কোজটো িোল কিরল নো অরনসমষ।
অরনসমষঃ আমোসক শুধু শুধু এি মসধ্য জরড়সয় রতোি রকোন লোি হসব নো। িোত্ররীি �সঙ্গ আমোি রকোন 

�ম্পক্ন রনই। আরম ওসক এেোসনই রেেলোম। আমোি রবোন আমোি হৃেয় ররসক অসনক 
রেন আসগই মোিো রগসছ। (সচোে ছল ছল কসি আস�)।

অরুণঃ িোত্ররী ..... বোরড় এস�ো।
তহমন্তরীঃ কোসক বোরড় রনসয় যোরব। একটো হোড় হোিোসত ঘসিি রমসয় আরিজোত্য আি ঐশসয্নি কেি 

ও বুঝসলো?
অরুণঃ মো, আরম বলরছ িোত্ররী বোরড় যোসব।
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তহমন্তরীঃ এতবড় �ব্ননোশ কিোি পসিও।
অরুণঃ হ্যোঁ, িোত্ররী যো কসিসছ রেকই কসিসছ। 
িোত্ররীঃ অরুন !
অরুণঃ িোত্ররী তুরম রবশ্ব্ো� কসিো রলোটন যো বসলসছ -
িোত্ররীঃ রমর্যো - �ব রমর্যো একরট বোি বসলো তুরম, �ব রমর্যো।
অরুণঃ এি পিও যরে তুরম রবশ্ব্ো� কসিো।
িোত্ররীঃ নো - নো - ওকরো বসলো নো।
অরুণঃ (হোত ধসি) চসলো বোরড় চসলো।
িোত্ররীঃ আ�রছ রমেু �বোই আ�রছ।

[প্রস্থোন]

রনরেসলশঃ িোত্ররীি উপিটো বেসল রতোমিো গুপ্তচি রহ�োসব আমোি �ং�োসি    
পোরেসয়সছো।

অরনসমষঃ িোত্ররী রনসজি ইচ্ছোয় রমোহসত পসড়ই রগসয়রছল রিসিও এস�রছল। আবোি রগসছ, আবোি 
রিসিও আ�সব।

আশিিঃ সজসন িোেুন রনরেসলশবোবু বন ররসক জোসনোয়োি তুসল আনো যোয় রকন্তু জোসনোয়োসিি মন 
ররসক বন তুসল রিলো যোয় নো।

রনরেসলশঃ আি র�ই জোসনোয়োি বরলি প্ররো অতরীসতও রছল, বত্নমোসন আসছ। িরবষ্যসতও রোকসব। 
তহমন্তরী চসল এস�ো।

[প্রস্থোন]

তহমন্তরীঃ সেেসবো এবোি কটো ধোসন কটো চোল। মঙ্গল চোষোি ঘসিও রমসয় আসছ। আি মোটেোি 
আশিি আলরী আপনোি রমসয় িরকয়ো নো - আবোি মুলোকোত হসব - ঘুঘু রেসেসছো মোটেোি 
তোঁি িোঁে রেসেো রন।

[প্রস্থোন]

রমেুঃ সবৌরেি রক পরিণরত হসব জোরন নো ও আবোি বড় িোঁসে পো রেল।
অরনসমষঃ তুরম রক বলসছো রমেু -
রমেুঃ আরম রেকই বলরছ অরনেো, আরম হোসড় হোসড় রচরন রবৌরেসক ওিো �হসজ ছোড়সব নো।
অরনসমষঃ িোত্ররীসক ওিো রমসি রিলসব নো রতো?
িরকয়োঃ সমসি রিলোটো রক অত র�োজো।
অরনসমষঃ ও - বোঁচসব?
িরকয়োঃ বোঁচসবো েোেো, আমিো �বোই রমসল বোঁচসবো।
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[রবশুি প্রসবশ]

রবশুঃ এই একটোি পি একটো বোঁধো আি িোসলো লোসগ নো। আমিো রক রকোন রেন িোসলোিোসব 
বোঁচসত পোিসবো নো?

আশিিঃ রনশ্চয়ই পোিসবো। বোঁধোি পসরই আ�সব মুরক্। মসন িোেসব �ংঘসষ্নি মসধ্যই  লুরকসয় 
আসছ রনম্নোসণি পর। �বটো হয়সতো আমিো কসি রযসত পোিসবো নো।

মঙ্গলঃ আমোসেি অনু�িণ কিসব আগোমরী প্রজমে মোসন নোরত পুরতিো তোইসতো মোটেোি?
রবশুঃ স�ই রেন আি কসব আ�সব মোটেোি? সকোন রেন রক আ�সব? কোটসব এই রঘোি 

অমোব�্যো?

[বংশরী গোন ধসি]

বংশরীঃ িোত্ররীি অোঁধোি হসব অব�োন
 রিোসিি পোেরীিো গোরহসল গোন
 রহনু্দ, মু�রলম, বজন্, খ্রীটিোন
 নোিরী, পুরুষ হও �মোন।
মঙ্গলঃ বোঃ  বোঃ িোত্ররীি আঁধোি হসব অব�োন 
বংশরীঃ ও রতোি মন পোেরীটো রপঞ্জি েুসল
 উড়োই রেনো আকোসশ -
 মুক্ পবসন উেোি গগসন
 গোন শুনোসব ঊষোসক -
 কোসলি চোকো রোসক নো ররসম
 গরড়সয় চসল রচিকোল।
রবশুঃ সকমন কসি?
বংশরীঃ সেবতোিো রজোট রবঁসধরছল
 স্বগ্নটোসক বোঁচোসত
 অ�ুি রনধন হসয়রছল
 েুগ্নো রেবরীি হোসত রত
 মনুষ্যত্ব জোরগসয় রতোসলো
 রমসি রিল পোপ শয়তোন।

[ররিজ]
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অটিম েৃশ্য

[অরুসণি বোরড়]
[িোত্ররী মুে কোসলো কোপসড় বোঁধো, হোত েুসটো বোঁধো,মোিসত মোিসত অরুসণি প্রসবশ]

অরুণঃ যোরবনো - যোরবনো তুই - রবরশ চোলোক নো? র�ংসহি গসত্ন ঢুসকসছো তোি েোে্য হসব নো তো রক 
হয়?

[পটলো আি রলোটসনি প্রসবশ]

পটলোঃ বস্ গোরড় রিরড।
অরুণঃ ্রোইিোি রক?
পটলোঃ �ব রেক আসছ । আরম েোলো�রী রোকরছ।
অরুণঃ ও রক?
রলোটনঃ এরক রি, অজ্ঞোন হসয় আসছ রতো।
অরুণঃ নো, হসল রনসয় যোসবো রক কসি !
রলোটনঃ ধ্যোত্ পোগল অজ্ঞোন কিোি জন্য এত মোিসত  হয়? এই রুমোলটো রেে। নোসক রচসপ 

ধিরব। ব্যো� রকল্লো িসত। আরম তোহসল আর� পুিরীসত রেেো হসব। �োবধোসন যো�। বোই -

[প্রস্থোন]

অরুণঃ (িোত্ররীসক েুহোসত তুসল) চল রতোসক পুিরীি �মুসদ্র হরনমুন করিসয় আরন। হোঃ হোঃ হোঃ

[প্রস্থোন]
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নবম েৃশ্য 
[রনরেসলসশি বোরড়]

[ধুনুচরী হোসত তহমন্তরীি প্রসবশ]

তহমন্তরীঃ অলক্ষরী রবেোয় হসয়সছ তোই বোরড়ময় ধুসনো রেসয় পরবত্র কসি আমোি মো লক্ষরীসক রিরিসয় 
আনসবো। তসবই আমোি নোম তহমন্তরী মজুমেোি। িোরত্রি অন্বকোি ঘুরচসয় রকিোসব আকোসশি 
�ূয্নটোসক কোন ধসি রহড় রহড় কসি রটসন মোরটসত নোমোসত হয় তো আরম জোরন। সয রেন 
ররসক ঐ লক্ষরীছোড়রী, হোড় হোিোসত রিেোিরীি বোচ্ো আমোি �ং�োসি পো রেল অমরন �ব 
তোস�ি ঘসিি মসতো একটো একটো কসি ে�সত শুরু হসলো। এই রবশ হসয়সছ যো  - যো 
- অলক্ষরী তুই রনপোত হসয় যো।

[রনরেসলসশি প্রসবশ]

রনরেসলশঃ ধুনুরচ হোসত রনসয় কোসক রনপোত কিসছো?
তহমন্তরীঃ কোসক আবোি রতোমোি ঐ অলুক্ষসণ রবৌমো িোত্ররীসক।
রনরেসলশঃ িোত্ররী আবোি আমোি রছসলি রবৌ হসলো কসব? ব্যব�োি �রঙ্গনরীি জন্য অরুন ওসক  রনসয় 

রমরছ রমরছ একটু বি রবৌ রেলরছল।
তহমন্তরীঃ আচ্ছো, এই রেলোি করী রকোন প্রসয়োজন রছল?
রনরেসলশঃ রনশ্চয়ই মোটেোি রহ�োসব িোত্ররীি বোবোি �মোসজ অসনক ে্যোরত রছল। ওি েোেো অরনসমসষিও 

একটো িোব মূরতি্ন আসছ। আমিো ওসক একবোি ইসলকশসন েোঁড় কিোসত পোিসল এক চোসসে 
রজত। তোছোড়ো িোত্ররী রশরক্ষতো। �ুন্দিরী বুরদ্ধমরত স্োট্ন আমিো রিসবরছলোম েোরিসদ্রি মসধ্য 
বড় হসয়সছ ওি মসধ্য টোকো ধন রেৌলত ঐশসয্ন্যি রলোি রেরেসয় ওসক রস্বচ্ছোচোরিতো কসি-

তহমন্তরীঃ রকরস্ত মোত কিসত রচসয়রছসল তোই রতো?
রনরেসলশঃ একেম রেক।
তহমন্তরীঃ রকন্তু িোত্ররী রতোমোসেি েোবোি ছক উসলট  রছল। পোসয়ি তলোি মোরট �রিসয় রেল। আমোি 

রমসয়টোি �ব্ননোশ কিল। রক েিকোি রছল পোসয়ি চরটসক মোরোয় রতোলোি?
রনরেসলশঃ ও তুরম বুঝসব নো। এসকই বসল িোজনরীরত।

[পলোসশি প্রসবশ]

পলোশঃ নো কোকো বোবু এসক বসল েুন্নরীরত - কূটনরীরত - রনোংিো নরীরত - ভ্টি নরীরত।
রনরেসলশঃ পলোশ তুরম জোসনো তুরম রক বলসছো?
পলোশঃ হ্যোঁ, আরম জোরন িোজনরীরত অসনক পরবত্র করো। েয়ো কসি ওই শব্দরট উচ্োিন কসি আি 

কলরঙ্কত কিসবন নো - প্রীজ। 
রনরেসলশঃ পলোশ তুরম পোরট্নি রবপসক্ষ করো বলসছো।
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পলোশঃ িোজনরীরতি অসনক ওপসি �মোজ। �মোসজি অসনক ওপসি মোনুষ। মোনুসষি অসনক ওপসি 
মোনরবকতো, মনুষ্যত্বসবোধ।

রনরেসলশঃ রক বলসল।
পলোশঃ মোটেোিেো কতবোি বসলসছন - মোনুষ, মনুষ্যত্ব, মোনরবকতো বোে রেসয় রয িোজনরীরত গসড় 

ওসে র� িোজনরীরত মোনুসষি কল্যোণ কসি নো। সকোন মঙ্গল কোসজ লোসগ নো। িোজনরীরত 
তেন নরীরত হোরিসয় রিসল েুন্নরীরতি জয় মোল্য পসড়।

রনরেসলশঃ পলোশ মসন করিসয় রেসত বোধ্য হরচ্ছ তুরম পোরট্নি র�সক্রটোিরী হসয়সছো আমোসেিই রিোসট।
পলোশঃ পোরট্নি নরীরত রতো মোনুসষি করো বসল, স�বোি করো বসল।
রনরেসলশঃ নো - প্রসয়োজন মসন করি নো।
পলোশঃ আপনোি আলমোরিসত রনোংিো হসয় রয বইগুসলো পসড় আসছ, স�গুসলো রঝসড় ঝুসড় �ময় 

কসি পসড় রেেুন, সেেসবন র�েোসন রলেো আসছ �মতো, গণতন্ত, স্বচ্ছতো, েোয়বদ্ধতো, 
রপরছসয় পড়ো গিরীব মোনুসষি কল্যোসণি করো।

রনরেসলশঃ রোম - রতোমোি ঐ�ব নরীরতবোন বতৃিব্তো রশোনোি জন্য আরম রডসক পোেোইরন।
পলোশঃ বলুন করী জন্য আমোসক রডসকসছন।
রনরেসলশঃ প্রধোনসক বসল আমোি িোস্তোি কন্টোকগুসলো পোইসয় রেসত হসব।
পলোশঃ স��ব পরিকপেনো �ং�ে হসয় এস� গ্োম উন্নয়ন �রমরতি হোসত।
রনরেসলশঃ এলোকোি সু্ল বোরড় ততিরীি কন্টোক্।
পলোশঃ �ব উন্নয়ন �রমরত রেক কসিসছ।
রনরেসলশঃ তোহসল রক তুরম গোবজোল রেসত আসছো।
পলোশঃ রলরমট ইওি ল্যোঙু্গসয়জ। �িকোসিি রনসে্নশ অনুযোয়রী �হমসতি রিরতিসত কোজ হয়। 

র�েোসন পোরট্ন ও প্রধোসনি রকোসনো িূরমকো রোসক নো। র�দ্ধোন্ত উসে আস� একেম নরীচ 
ররসক আি যোসেি �ম�্যো তোিোই রতো �মোধোন কিসব আমিো বনু্ি মসতো পোসশ রোকসবো। 
যোসত কোজটো আসিো িোসলো হয়। 

রনরেসলশঃ আরম েুঃরেত পলোশ। তুরম একটু আমোি রেসক রেসেো। এসক এসক �ব রশষ। ব্যোঙ্ক রলোন 
রনসয় কলগুরল বর�সয়রছলোম। সিসবরছলোম রকোন রেন রশোধ কিব নো, ক্ষমতোি রজোসি েোন্ডো 
কসি িোেব। রকন্তু �ুসে আ�সল আইসনি রজোসি ব্যোঙ্ক �ব চোল কল, সতল কল, ময়েো 
কল র�ল কসি রেসয় রগসছ। এেন যরে পঞ্চোসয়সতি কন্টোক্গুরল হোসতি বোরহসি চসল যোয় 
তোহসল আমোসক রয পসর ব�সত হসব।

পলোশঃ আমোি রকছুই কিোি রনই। �িকোরি রুল অনুযোয়রী �মস্ত উন্নয়নমূলক কোজ হসব উন্নয়ন 
�রমরত ও �ং�সেি রিোটোিসেি �হমসতি রিরতিসত।

রনরেসলশঃ �িকোি অসনক রনয়মই কসিন তোি �বটো রমসন চলো যোয় েোতো কলম রেক রোকসল 
�িকোিও রেক রোকসব। েোরল প্রধোনসক রতোমোয় কব্ো কিসত হসব। আি র�টো তুরমই 
পোিসব কোিণ -

পলোশঃ কোিণ -
রনরেসলশঃ তুরম পোরট্ন র�সক্রটোিরী পঞ্চোসয়ত চসল রতোমোি করোয়।
পলোশঃ িুল কিসছন। এটো পোরট্নি নরীরত নয়। আমোি ক্ষমতো রেরেসয় পোরট্নি নরীরতসক িুল পসর 
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চোরলত কিসত পোরি নো। এেন তসর্যি অরধকোি আইনও রেসশ চোলু হসয়সছ। জনগণ যেন 
তেন পঞ্চোসয়সতি কোসছ তর্য জোনসত চোইসত পোসিন। আি পঞ্চোসয়তও জোনোসত বোধ্য। 
�ুতিোং লুসকোচুরিি আি রকোন পর নোই।

রনরেসলশঃ আরম তোহসল রশষ (বস� পসড়)

[বহমন্তরী ছুসট আস�]

তহমন্তরীঃ রক হসলো রনরেসলশ (ধসি রতোসল)
পলোশঃ সশষ ররসকই রতো শুরু হয় কোকোবোবু। যো রকছু অন্যোয় রনোংিো, রমসর্য মুসছ যোক। শুধু 

মনুষত্ব, িোলবো�ো, রবসবক যতরকছু িোল রবঁসচ রোক। কোকোবোবু এবোি ররসক মোনুসষি 
মোসঝ �বোই রমসল আ�ুন মোনুষ হসয়ই বোঁচসত রশরে। নোইবো রপলোম প্রোচুয্ন, প্রচুি অর্ন। 
আি নো হসল মসন িোেসবন আগোমরী প্রজমে আমোসেি ক্ষমো কিসব নো। ক্ষমতো রেসয় 
মোনুসষি হৃেয়সক রকোন রেন জয় কিো যোয় নো। 

রনরেসলশঃ তুরম রতো বংশরী গোসয়সনি মত প্রলোপ বকসছো। তুরম রক র�ই পলোশ?
পলোশঃ হ্যোঁ, আরম র�ই পলোশ। বংশরী েুসড়োি গোনই আমোি রপ্রিণো। পোিসল ওনোি গোনগুসলো  

শুনসবন। শোরন্তি পর েুঁসজ পোসবন। মোনুষ হসয় ওেোি এক নতুন রেশো পোসবন।

[প্রস্থোন]

তহমন্তরীঃ (সিংরচ রকসট) বংশরী গোসয়সনি গোন শুনসবন - জ্ঞোন রেসয় রগল - হ্যোঁ সগো কোসল কোসল 
রেেসবো কত পুরল রপসেি ল্যোজ গজোসলো।

রনরেসলশঃ জ্ঞোন নয় জুসতো রমসি রগল। স�ই রেসনি পুঁচসক রছসল রয আমোি হোত ধসি িোজনরীরতসত 
এসলো র� আমোসক রশরেসয় রগল িোজনরীরত কোসক বসল। হোরত যেন  পোঁসক পসড় 
চোমরচরকসতও লোরর মোসি- ছোড়ব নো কোউসকই ছোড়ব নো। বংশরী, মঙ্গল, আশিি, নরীলু, 
অরনসমষ-

[অরনসমসষি প্রসবশ]

অরনসমষঃ িোত্ররী .....িোত্ররী ...... িোত্ররী রকোরোয়? একটু রডসক রেসবন? সেেো কিসবো (উঁরক রেসয়) িোত্ররী-
রনরেসলশঃ িোত্ররী? সক িোত্ররী? সকোন িোত্ররী?
তহমন্তরীঃ আসি তুরম শোন্ত হও আরম বলরছ। সছসল রবৌ-এি উপি িোগ হসয়সছ তো রবৌমোি েোেোি 

উপি ঝোড়সল চলসব - এস�ো বোবো এস�ো।
অরনসমষঃ ব�সবো নো িোত্ররীসক যরে -
তহমন্তরীঃ ডোকসবো রকোরো ররসক বোবো তোিো রতো পুিরীসত।
অরনসমষঃ পুিরীসত?
তহমন্তরীঃ হ্যোঁ, পুিরী রগসছ। হ্যোরনমুন কিসত রগসছ। তোই রতো উরন অত রিসগ রগসছন। 
অরনসমষঃ কসব রিিসব?
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তহমন্তরীঃ আমোসক রক �ব করো বসল যোয় বোবো। ওিো এেন প্রোপ্ত বয়স্।
অরনসমষঃ রেক আসছ, রিিসল বলসবন রয রতোি েোেো - নো রোক (রচোে মুসছ) আর� নমস্োি।

[প্রস্থোন]

তহমন্তরীঃ হ্যোঁ, এস�ো এস�ো (হোর�) হো; হো; হো; সতোমোি রবোন রকোনরেন রিিসব নো। জগন্নোর, বলিোম, 
�ুিদ্রোি লসঞ্চ চসড় নিসক মো�রীি বোরড় যোসব। স� পোঁক ররসক রকোন রেন রিিো যোয় নো।

রনরেসলশঃ করোয় বসল রপপরীরলকোি পোেো ওসে মরিবোি তসি। িোত্ররীি ডোনোগুরল বড্ড রবসড় যোরচ্ছল। 
আকোসশ ওড়োি আসগই তোই -

[রচরে হোসত রকটিি প্রসবশ]

রকটিঃ (হোঁপোসত হোঁপোসত) বোবু ..... বোবু ....মো ...... মো.....আংরট, অংসকল
তহমন্তরীঃ এই ছোগল বোবু ..... বোবু ..... মো ..... মো .... রকন আসঙ্কল আি আরন্ট বলসত পোরি� নো।
রকটিঃ আবোি �ব্্ননোশ - আবোি রচরে !
রনরেসলশঃ রচরে ? কই রেরে।
রকটিঃ (রচরেটো রেয়) হ্যোঁ, বোবু তোইসতো িয় পোরচ্ছ একটো কসি রচরে আস� আি একটো  কসি 

কল বন্ হসয় যোয়। এবোি রয রক অঘটন ঘটসব রক জোসন।  
তহমন্তরীঃ এই রচোপ -
রনরেসলশঃ (বস� পসড়) হোয় ঈশ্ি - 

তহমন্তরীঃ সকোরো ররসক এসলো রগো?
রনরেসলশঃ সকোট ররসক রটেট ব্যোঙ্ক অফ্ ইরন্ডয়োি রক�টো (শুসয় পসড়)।
তহমন্তরীঃ এরক তুরম শুসয় পড়সল রকন?
রনরেসলশঃ এই বোরড় - রতল রতল কসি গড়ো আমোি িোজ প্রো�োে রনলোসম উেসব - তহমন্তরী .....আমিো 

এেন ররসক িুটপোতবো�রী। (মোিো যোসব)।
তহমন্তরীঃ (সকঁসে) করো বলসছো নো রকন? তুরম করো বসলো .... করো বসলো (কোন্নোয় রিসঙ পসড়)
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রকটিঃ মো, বোবুি রক হসয়সছ? বোবু - বোবু -
তহমন্তরীঃ সতোি বোবু আি রনই (কোন্নো)
রকটিঃ বোবু চসল রগল, এেন রক হসব মো? েোেোবোবু আি রবৌরেমরণি -
তহমন্তরীঃ েবিেোি ঐ অনোমুেরীি নোম আমোি �োমসন উচ্োিণ কিরব নো।
রকটিঃ রেক আসছ গোঁসয়ি রলোকসেি রতো ডোরক।
তহমন্তরীঃ নো - ওিো আমোসেি শত্রু।
রকটিঃ মো, রমরছ রমরছ িোগ কিসছো। বোবুসক তুরম আি আরম রমসল রক েোহ কিসত পোিসবো?
তহমন্তরীঃ েিকোি রনই েোহ কিোি ও এেোসনই পচসব। তবু ঐ শত্রুসেি আরম ডোকসবো নো। তুই েূি 

হসয় যো আমোি রচোসেি �োমসনি ররসক - রক হসলো যো েূি হ-
রকটিঃ যোরচ্ছ -

                          [রমেু, আশিি, অরনসমষ, মঙ্গল রবশুি প্রসবশ]

রমেুঃ (সকঁসে) বোবো ...... বোবো..... বোবোসগো -
তহমন্তরীঃ আি রদ্তরীয়বোি ওসক বোবো বসল ডোকরব নো -
রমেুঃ (রপরছসয় এস�) সবশ -
তহমন্তরীঃ চসল যোও রতোমিো আরম কোউসক চোই নো। আরম একো শুধু একো (কোঁসে)।

[অরুসণি প্রসবশ]

অরুণঃ আরম এস� রগরছ মো। আরম আরছ।
তহমন্তরীঃ অরুন -
অরুণঃ মো (েু’জনসক জরড়সয় ধসি কোঁসে)।
অরনসমষঃ তুই একো! িোত্ররী কই?
অরুণঃ �ব্ননোশ হসয় রগসছ অরনসমষ।
রকোিো�ঃ রক হসয়সছ?
অরুণঃ িোত্ররী আি রনই।
রকোিো�ঃ িোত্ররী রনই রক হসয়সছ ওি?
অরুণঃ �মুসদ্র স্োন কিসত কিসত রঢউ-এি তোসল তরলসয় -
অরনসমষঃ নো - আি শুনসত চোই নো।
আশিিঃ আরম রবশ্ব্ো� করি নো - তুরম িোত্ররীসক -
অরুণঃ নো -নো আপনোিো আমোসক মড়োি উপি েোঁড়োি ঘো রেসবন নো। বোবোি মৃতসেহ ছুঁসয় আরম 

বলরছ িোত্ররীি �রলল �মোরধ হসয়সছ এই রেেুন পুরলসশি রিসপোট্ন। এই রেেুন আমোসেি 
পুিরীসত রোকো ছরব (ছরব রেেোয়)।

অরনসমষঃ (সকঁসে) িোত্ররী - আমোি িোত্ররী র�োনো রবোন আমোি িোত্ররী ..... িোত্ররী
[প্রস্থোন]
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তহমন্তরীঃ (পোগলরী হসয়) হো;  হো;  হো; িোত্ররী চসল রগসছ। আি রকোন রেন ঘুসি আ�সব নো- তোহসল 
এেন ররসক শুধু রেন - রিোদু্ি .......রিোদু্ি (নোচসব)।

রমেুঃ মো - এমন কিসছো রকন?
মঙ্গলঃ শোন্ত হও রবৌমো। অরুণ অনুমরত কি শ্মশোসন রনসয় যোই।
অরুনঃ যোন - তসব আত্মরীয় রহ�োসব নয় গ্োমবো�রী রহ�োসব।
রবশুঃ চসল এস�ো বোবো -
মঙ্গলঃ রবপসেি রেসন �বোই মোরো গিম কিসল হয় নো রবশু । এস� ধি, সতোল ওনোসক।

 [�বোই ধসি তহমন্তরী, রমেু ও অরুণ বোসে]

রকোিো�ঃ বসলো হরি - হরি রবোল।

[প্রস্থোন]

রমেুঃ তুই যো েোেো, বোবোি মুেোরগ্ন -
তহমন্তরীঃ ঐ রেে পোলরক চসড় যোসচ্ছ। পোলরক চসল হুনহুনো। হুনহুনোসি হুনহুনো।
রমেুঃ (কোঁসে) মো - মোসগো মো -
অরুণঃ বোবোি মৃতু্য, মোি এই পরিণরত, সবোসনি �ব্ননোশ কোউসক কোউসক ছোড়সবো নো - আজ 

ররসক প্ররতসশোসধি রচতো জ্লসব।
রমেুঃ েোেো শোন্ত হ - শ্মশোসন যো (হোত ধসি)।
অরুণঃ ছোড়, তুইসতো যত নসটিি রগোড়ো। আরম এি প্ররতসশোধ রনবই রনব।

[প্রস্থোন]

তহমন্তরীঃ পোলরক চসল হুন হুনো হুন হুনো -
রমেুঃ মো -

[ররিজ]

েশg েৃশ্য
[গ্োসমি চন্ডরীমন্ডপ]

[আশিি, মঙ্গল, রমেু, গসণশ ও রশবুি প্রসবশ]

আশিিঃ িরকয়ো .... িরকয়ো (ডোকসত রোসক)
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মঙ্গলঃ শ্রোবন্তরী .....শ্রোবন্তরী
আশিিঃ িরকয়ো ..... িরকয়ো
রমেুঃ শ্রোবন্তরী ...... শ্রোবন্তরী
আশিিঃ িরকয়ো .....
গসণশঃ শ্রোবন্তরী .....
মঙ্গলঃ রক হসয়সছ িরকয়োি?
আশিিঃ (সকঁসে) েুঁসজ পোরচ্ছ নো।
গসণশঃ আমোসেি শ্রোবন্তরীসকও?
আশিিঃ েুঁসজ পোচ্ছ নো?
রবশুঃ নো, সকোরোও েুঁসজ পোরচ্ছ নো।
আশিিঃ এ রেক অরুসণি কোজ।
গসণশঃ নো মোটেোিমশোই যত রেোষ নন্দ রঘোষ। একো রেক নয় । নো রজসন কোউসক রেোষোিপ কিো 

উরচত নয়।
আশিিঃ আরম ঐ বোঁেিটোসক হোসড় হোসড় রচরন।
রবশুঃ তবুও প্রমোণ ছোড়ো কোউসক রেোষরী কিো যোয় নো।
রমেুঃ আমোিও মসন হসচ্ছ েোেোি করীরত্ন।
গসনশঃ রমেু - রবোকোি মসতো করো বসলো নো।
রমেুঃ পসি রমরলসয় রনও /ঐ ওসেি রকছু -
রবশুঃ রোক নো রবৌরে ও�ব করো।
রমেুঃ সকন রতোমিো িয় পোসচ্ছো? আরম রোনোয় যোসবো আপরন রক আমোি �সঙ্গ যোসবন 

মোটেোিমশোই?
আশিিঃ রনশ্চয়ই যোব।
মঙ্গলঃ হ্যোঁ, ডোসয়িরী রতো একটো কিসতই হসব।
আশিিঃ (সকঁসে) আমোি বুক ররসক িরকয়োসক রকসড় রনরল। অরুন, সতোসক আরম ছোড়সবো নো 

রপসলই জবোই -

[বংশরীি প্রসবশ]

বংশরীঃ নো, মোটেোি নো। কন্যো রস্সহ অন্  হসয় নরীরত ভ্টি রহোসয়োনো, রহং�ো রেসয় রক রহং�োসক জয় 
কিো যোয়?

আশিিঃ �ব বুরঝ �ব জোরন রকন্তু আি রয পোিরছ নো। বুকটো রিসঙ চুিমোি হসয় যোসচ্ছ। (কোঁসে)
মঙ্গলঃ (সকঁসে) আমোসেি �ইসতই হসব মোটেোি। আমিো রয বটবৃসক্ষি মত বড়।

[অরনসমসষি প্রসবশ]
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অরনসমষঃ আসগ আমোসেি উপি আ�সব তোইসতো? আি আমিো মুে বুসঝ তো �হ্য কিসবো কতরেন? 
আি কতরেন -

গসনশঃ যতরেন নো আমোসেি রমরুেন্ড র�োজো হয়। যতরেন নো �মোসজ একটোই জোত হয় মোনুষ 
জোত।

রবশুঃ ঐ মোনুষরূপরী পশুগুসলোই যরে পৃররবরীসত আি নো রোসক?
বংশরীঃ আবোি উসতিরজত।
রমেুঃ আরম রোনোয় চললোম।
�বোইঃ আমিোও যোব চল -

[�বোি প্রস্থোন]

একোেশ েৃশ্য

[গ্োসমি বটতলো]
[গোন গোইসত গোইসত বংশরীি প্রসবশ]

গোন
গন্ যো তো েোওনো রিসল 

রহোক নো গোওয়ো রঘ
পচো আলু িোঁধসল �বোই 

রেসত পোিসব রক
বলসব রতোমোয় রছঃ 

ও রতোি রিতি যরে হয় রি পচো
উপি যতই িোসলো

অন্কোসি তরলসয় যোরব
পোরব নো রতো আসলো
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বনু্  �জন রযই রেরেসব
বলসব রতোসক রছঃ 
রহোক নো .........

[আশিি, আিরীি, নরীলু, গসনশ, রমেু, অরনসমষ, মঙ্গসলি প্রসবশ]

�বোইঃ আমিো এস� রগরছ ....
বংশরীঃ রমরটং-এ রকউ এস� রপঁছোয়রন রেসে একটো গোন বোঁধরছলোম।
রবশুঃ সতোমোি আসগ রকউ রকোনরেন রমরটং-এ আ�সত রপসিসছ নোরক?
নরীলুঃ আচ্ছো মোটেোিমশোই েু’েুসটো রমসয় একই রেসন একই �ময় পোড়ো ররসক উধোও - পুরলশ 

এেনও রকোসনো হরেশ রপল নো।
আশিিঃ পুরলশ রকছুই কিসত পোিসব নো। যো কিসত হসব আমোসেি। লক্ষ্য কসিসছো অরুন আি 

রলোটনও র�ই রেন ররসক রব পোতিো -
গসণশঃ আপরন রকন্তু আবোি আন্দোসজ রঢল ছুঁড়সছন।
আশিিঃ সকন রতোমোি শোলো বসল গোসয় রিো�কো পড়সছ?
রমেুঃ রেকই বসলসছন ও বোস্তবটোসক আরবস্োি কিসত চোইসছ।
গসণশঃ রমেু - বোস্তবটো রয রক তো আমিো রকউ এেনও পয্নন্ত জোনসত পোরি রন। জোনোটো �ময় 

�োসপক্ষ্য।
রমেুঃ আরম জোরন বোস্তবটো রক েূি্নোগ্য ঐ মজুমেোি পরিবোসি আরম জসমেরছলোম তোই করেন 

বোস্তবটো আন্দোজ কিসত আমোি �ময় লোগসছ নো। িোত্ররীরেি �রলল �মোরধ হয় রন, ওসক 
মোড্নোি কিো হসয়সছ।

অরনসমসষঃ িোত্ররী মোড্নোি হসয়সছ?
রমেুঃ অরুণ মজুমেোিসক আরম যতটো রচরন -
আশিিঃ আমোিও তোই মসন হসচ্ছ -
মঙ্গলঃ মোটেোি রতোমোি রকন মসন হসচ্ছ? তুরমও রক রকছু -
আশিিঃ জোরন - রঘোসষসেি বোগোসন পসড় পোওয়ো �নোতন বোগেরীি রমসয়ি    

লোশটোি করো- (কোঁসে)
নরীলুঃ বলুন আপরন রক জোসনন -

[রলোটসনি প্রসবশ]

রলোটনঃ উরন রকছুই জোসনন নো। �ব আরম জোরন।
নরীলুঃ রক জোসনো তুরম?
রলোটনঃ আরম আমোি �মস্ত রেোষ স্বরীকোি কিরছ আপনোিো আমোসক বোঁচোন। মোটেোিমশোই আরম 

িোসলো হসয় যোসবো একটো �ুসযোগ রেন।
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[র�োমনোর, অরুণ, একজন কনসটিবসলি প্রসবশ]

অরুণঃ �্যোি ঐ রলোটন -
র�োমনোরঃ আই-র� - ইউ আি আন্ডোি অ্যোসিটি রলোটন বোবু -
�বোইঃ রক ব্যোপোি?
র�োমনোরঃ শুনুন আপনোিো। অরুণবোবু আি রলোটনবোবু, েরীঘ্নরেন ধসি নোিরী পোচোিকোিরীসেি �সঙ্গ 

যুক্।
�বোইঃ নোিরী পোচোি?
র�োমনোরঃ হ্যোঁ, ওনোিো রবরিন্নিোসব নোিরীসেি �ংগ্হ কসিন। কোউসক কোজ রেসবন বসল, কোউসক  

রকডন্যোপ কসি। আবোি কোউসক রমসর্য রমসর্য রবসয় কসি।
অরনসমষঃ রবসয় কসি?
র�োমনোরঃ হ্যোঁ, ওনোিো একোরধকবোি রবসয় কসিসছন, রকন্তু আইনত নয় শুধু র�ঁেুি মোলো রেসয়। 
অরনসমষঃ তোিপি !
র�োমনোরঃ পসি �বোইসক রবরক্র কিো হয় রবরিন্ন েোসম, রবরিন্নিোসব -
নরীলুঃ আপনোিো এসেি ধিসলন রকিোসব?
র�োমনোরঃ িোত্ররী রেবরীি �হসযোরগতোয়।
�বোইঃ িোত্ররী -
অরনসমষঃ সবঁসচ আসছ, সকোরোয় িোত্ররী?
র�োমনোরঃ সবঁসচ আসছন! রকন্তু -
আশিিঃ রকস�ি রকন্তু?
র�োমনোরঃ �মস্ত ঘটনো রশোনোি পি -
মঙ্গলঃ রক ঘটনো বলুন?
র�োমনোরঃ িোত্ররীসেবরীসক হ্যোরনমুসন রনসয় যোওয়ো হয়রন। পুিরী ররসক ওনোসক পুনোয় চোলোন কিোহয়। 

পুিরী পুরলসশি রনকট অরুনবোবু িলস্ ডোসয়িরী কসিন।
অরনসমষঃ শয়তোন -
র�োমনোরঃ আসস্ত, বলসত রেন। পুনোি পরততোলয় ররসক অসনক কসটি উরন পোরলসয় মুম্বোই পুরলসশি 

�হসযোরগতোয় নোিরী পোচোি চসক্রি একটো রবিোট অংশসক রগ্িতোি করিসয় রেন উরড়ষ্যোি 
গেোই মহোরন্ত ও তোি �োসঙ্গো পোসঙ্গোিো, রবহোসিি হলধিরজ ও তোি েলবল, কলকোতোি 
গুপ্তোজরীি রকছু রলোক তোি �সঙ্গ অরুনবোবুও -

আশিিঃ িরকয়োি রকোন েবি -
র�োমনোরঃ পোওয়ো রগসছ।
�বোইঃ পোওয়ো রগসছ?
র�োমনোরঃ �বই িোত্ররীসেবরীি জন্য �ম্ব হসয়সছ ওসেি পোটনোি একটো রিডলোইট এলোকো ররসক 

উদ্ধোি কিো হসয়সছ।
�বোইঃ সকোরোয় ওিো?
র�োমনোরঃ বোইসি অসপক্ষো কিসছন।
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�বোইঃ বোইসি রকন?
র�োমনোরঃ �ব রকছু জোনোি পি রশোনোি পি আপনোিো মোসন �মোজ যরে গ্হণ নো কসিন তোই-
আশিিঃ �মোজ আরম মোরননো আমোি রমসয়সক আরম রিসি রপসত চোই।
র�োমনোরঃ অরত উতিম িোত্ররীসেবরী। িরকয়ো আ�ুন।

[তোরল বোজোয়]
[িোত্ররী ও িরকয়োি প্রসবশ]

িোত্ররীঃ েোেো (অরনসমষসক জরড়সয় ধসি)।
িরকয়োঃ আব্ো রগো (আশিিসক জরড়সয় ধসি)।
আশিিঃ আজ ররসক অন্কোি -

[আঁচল লুটোসত লুটোসত ছুটসত ছুটসত তহমন্তরী রপছসন রপছসন রকটিি প্রসবশ]

তহমন্তরীঃ নো - নো আরম অন্কোসি রোকসবো নো আরম আসলোয় যোসবো।
রকটিঃ মো - রশোসনন বোরড় আস�ন রশোসনন মো।
তহমন্তরীঃ নো ওেোসন এেন িোত - আি এেোসন রেে �-কোল -
অরুণঃ মো -
তহমন্তরীঃ সবঁসধ রিসলসছ? সবশ কসিসছ �ব অন্কোসি ধসি রিসলসছ।
িোত্ররীঃ মো -
তহমন্তরীঃ সক ? ও - সজোতস্ো নো - আরম রতোমোি কোসছই রোকসবো (িোত্ররীি বুসক মোরো রেসয়)।
িোত্ররীঃ রোকসব মো -
অরুণঃ িোত্ররী রতোমোি কোসছ ক্ষমো চোওয়োি মসতো মুে আমোি রনই। মোসক রেসেো। আি রতোমোসেি 

কোসছ হোত রজোি কসি রিক্ষো চোইরছ যরে রকোন রেন রিসি আর� তোহসল আপনোসেি মোসঝ 
একটু েোঁই রেসবন। মোটেোিমশোই আপরন অসনক রচটিো কসিরছসলন আমোসক মোনুষ কিোি, 
পোসিন রন। এবোি যরে রিসি আপনোি পোসয়

[নমস্োি কসি]

আশিিঃ রোক বোবো।
অরুণঃ মঙ্গলকোকো, গসনশ, রমেু ওিো রোকসলো, অরনসমষ ক্ষমো করি� - িোত্ররী-
িোত্ররীঃ অসপক্ষো কিসবো, আরম রয রতোমোি �ন্তোসনি -
বংশরীঃ মো -
অরুণঃ বংশরী েুসড়ো আমোি �ন্তোনসক তুরম মোনুষ কসি তুসলো। টোকো পয়�ো, ধন রেৌলত ঐশয্ন 

ওসক রযন পেশ্ন কিসত নো পোসি। সলোি লোসলো�োি রিেোিরী নো হসয় ও রযসনো অরহং�ো 
রনসল্নোি ত্যোগ �ব্ন�ুন্দসিি প্রতরীক হয়।
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তহমন্তরীঃ অন্কোি চসল রগসছ কু�ুমপুসিি �কোল হসয়সছ। সেসেো রেসেো রক �ুন্দি রিৌদ্রমোেো 
�কোল।

বংশরীঃ মনুষত্ব, রবসবক আর�সছ রিসি তচতন্য হসলো উেয়।

�বোইঃ িোসতি অোঁধোি হসলো অব�োন।
বংশরীঃ জয় রহোক মোনুসষি, জয় রহোক মোনবতোি, মুরছয়ো েু;ে, ঘুরচয়ো আকোল।
�বোইঃ রিসি এসলো কু�ুমপুসিি র�োনোলরী �কোল।
র�োমনোরঃ চলুন -

[অরুণ, স�োমনোর, কনসটিবল রযসত রোসক,  টে্যোচু। তেন বংশরী গোন ধিল, �বোই টে্যোচু]

বংশরীঃ
গোন

�ত্য পসর চলব �বোই
�সত্যি গোন গোইব
অর্নসলোসি অন্ব হসয়

পোসপি পর নোরহ ধিব
�সত্যি গোন গোইব॥

                                                
�-মো-প্ত
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(ঝোঁটো হোসত রক্ষরন্তি প্রসবশ)

রক্ষরন্তঃ  জ্যোটো মোসিো জ্যোটো মোসিো এমন র�োং�োসিি মুসহ । নুন আসছ রতো পোন্তো কই । পোন্তো 
রজোসট তো লবণ নোই । রকবল অিোব অিোব আি অিোব । আি রতমরন ওই হেচ্ছোড়োি 
স্বিোব মোইনুষ কিসত পোিলোম কই আে পোগলো । ওই রয আমোি ক্যোবলো রবয়োি িোইসত 
আমোসগো হোসত হোত ধইিো বোপটো রমোি কইরছলো । রক্ষরন্তসি তসি ক্যোবলোি হোসত তুইল্যো 
রেলোম অসি মোরন্য গরণ্য করি চরল� । ও বসড়ো িোসলো রপোলো । উঃ - িোলো নো ছোই 
মোতোয় এসকেবোসি রগোবসিি ডোঁই র�ই রবয়োন রবলোয়ো জ্োলোনরীি রেোঁসজ রগইসচ তো রগইসচ 
। আি আরম চোইি চো�িটো বোরড়ি কোম �োইয্নো ঘি রিিরছ । তোি কুসনো েবি নোই । 
আহুক মুে পুড়ো রবনস� আইজ জ্যোযো মোইয্নো অি রবষ ঝোড়ুম । হু - হু - আরম হলোম 
র�ই - (গুরট গুরট পোসয় হোপ প্যোন্ট পসি েঁরড় রবঁসধ �োমলোসত �োমলোসত �োমলোসত) 
কোবলোি প্রসবশ ।

ক্যোবলোঃ সকসন্ট বোলো ডোরট ।
রক্ষরন্তঃ (সিংরচ রকসট) সকরন্ট বোলো ডোরট । অনোমুসকো ডোর� নয় েোর� েোর� তি রচোদ্ গুরটি েোর�। 

কোে কই । কোে আরন� রন ক্যোন । এহন উনোসন তি পো ঢুইকেো িোন্নো করুম । আইজ 
তি একরেন রক রমোি একরেন । (ঝোঁটো রেসয় মোিসত যোয় আি ক্যোবলো ছুসট ছুসট মসঞ্চি 
চোিরেসক পোলোয়) ।

ক্যোবলোঃ   মোরিট নো মোরিট নো রকরন্ট । এই কোন ধিরট তি পোসয় পড়রট । িুল অসয়সট িুল 
অসয়সট। আি অসব নো । 

রক্ষরন্তঃ    কোে নো কু ইড়্যো রক কিতোরছরল� । ক - ক - তুই ।
ক্যোবলোঃ   মোটিোি বোবুি লসগ কটো কইরেলোম ।
রক্ষরন্তঃ    অ - ঐ অসশোক মোটিোি তি মোরোটোসক েোইরছলো তো রক কইরছলো শুরন ।
ক্যোবলোঃ    রে অসনক রকোেো । 
রক্ষরন্তঃ    েবিেোি ওসগো করো শুইন্যো তুই কুসনো রমরটন রমরছসল যোইরব নো । 
ক্যোবলোঃ   ডোইব নো ।
রক্ষরন্তঃ   নো - আমোসিও কইরছলো ঐ মোটিোি ।
ক্যোবলোঃ    রক কইরেলো রকরন্ট ।
রক্ষরন্তঃ   (রিংরচ রকসট) সক্ষরন্ত রি - এই রগিোসম উন্নয়ন �ুরমরত অয়সবো মোইয়্যো রগো েল অয়সবো 

কত উন্নরত অয়সবো র�োং�োসি আয় বোড়সবো অিোব যোইসবো । তুি নোমডো রলইে্যো রেরব 
রমরটং এ আই�রব ।

ক্যোবলোঃ    ডোনো রকসন রকরন্ট আইজ রমরটন আসছ ।
রক্ষরন্তঃ   নো - এসকেবোসিই নো ।
ক্যোবলোঃ    রক্যন -
রক্ষরন্তঃ    নো ক্যোবলো নো ইডো উসেি লতুন চোইল উ �বই িোজনরীরতি ব্যোপোি আমিো বুঝুম 

রকমসন। উহোিো রলচ্ছই কুসনো লতুন পোরট অসব ।
ক্যোবলোঃ   ক্যোমসন বুইডল্যো ।
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রক্ষরন্তঃ   বুঝুম নো আরম পোরট ল্যোতোি গসি কোম করি রকোসতো রকোতো শুরন । উয়োিো �ব 
ধোন্দোবোজরীি েল আমোসগো মোরোয় কোঁটোল িোরঙইয়ো অিো রকোষ তুইল্যো েোইব । আি 
আমিো বুিো আঙু্গল চুইষ্যো বোবুসগো রমরটন রমরছসল িরীি জমোইসত যোমু আি আমু । �বই 
ব্যোটো �মোন, গিরীব রগো রকউ নোই ।

ক্যোবলোঃ   আমোি রটো টুই আরটট নো রকরন্ট ।
রক্ষরন্তঃ    (ক্যোবলোসক জরড়সয় ধসি) হ আরছ রতো । তুমোি লসগ আরম আরছ আি আমোি লসগ   

তুরম। কও আি কু সনো রেন অই �ব উন্নয়ন �ুরমরতি রকোরোয় কোন রেবো নো ।
ক্যোবলোঃ   টসি ছুঁইয়ো কমু - এই কইলোম কোন রডমু নো কোন রডমু নো । রমরটন রমরেসল ডোমু নো ।
রক্ষরন্তঃ   আরম গতসি েোটুম যো জুসট েুজসন িোগ কইয্নো েোমু তোই নো । (সিসগ) মইয্নো রগসলও 

অয় �ব �ুরমরত বো রযকুসনো পোরট্নি কোজ করুম নো েুজসনি আইজ রমরটন ।
রকোিো�ঃ   রক্ষরন্তঃ   যোমুনো যোমুনো নোমুনো
ক্যোবলোঃ    ডোমুনো ডোমুনো ডোমুনো

(পোরট্নি পুসিোসনো রনতো ব্রজ রশেসিি প্রসবশ)

ব্রজঃ    যোরব যোরব রি রক্ষরন্ত - উন্নয়ন �রমরতি রমরটং-এ আজ তুইও যোরব । 
রক্ষরন্তঃ    এরক বোবু এই গিরীসবি গসি রক মসন কইয্নো ।
ব্রজঃ    কোসজ এস�রছসি কোসজ ।
রক্ষরন্তঃ    রক  সয কসহন আরম যোই আপসনি গসি কোসমি লোরগ । আপসন আমোসগো মুরনব । 

রিেোিরী রগো �সন মুটকিো কিসছন বোবু ।
ব্রজঃ   নোসি রক্ষরন্ত আরম রতোি �সঙ্গ েোট্ো কিসত আর�রন ।
রক্ষরন্তঃ  তয়-
ব্রজঃ   রতোসক একটো কোজ কিসত হসব । 
রক্ষরন্তঃ   রক কোম বোবু ।
ব্রজঃ   রতোসক গ্োম উন্নয়ন �রমরতি মসধ্য রোকসত হসব । ওেোসন রক রক আসলোচনো হসচ্ছ নো 

হসচ্ছ ওসেি �মস্ত প্োন রপ্রোগ্োম পরিকপেনো তুই �সঙ্গ �সঙ্গ আমোসক জোরনসয় রেরব ।
রক্ষরন্তঃ   নো বোবু এ কোম আরম পোরুম নোই । আপরন অইন্য মোইনস�ি রেকুন ।
ব্রজঃ   নো এই কোজ তুই কিরব । তুই প্ররতরেন আমোি বোরড়সত কোসজ যো� । �মস্ত েবি তুই 

রেসল রকউই রটি পোসব নো কোকও নয়, পক্ষরীও নয় । হো হো হো ---
রক্ষরন্তঃ    আমোসি ছোড়োন রেন বোবু 
ব্রজঃ    নো রতোসক এটো কিসতই হসব । 
রক্ষরন্তঃ    আপসনি পোয় ধিরছ (পোসয় ধিসব)
ব্রজঃ   (এক লোরর রমসি) যো - ব্রজ �িকোি কোসিো প্যোন প্যোনোরনসত রিোসল নো বুঝরল - আমোি 

করো নো শুনসল (তসট তোরল রেসব)

(সেৌসড় িোজুি প্রসবশ হোসত রপস্তল রক্ষরন্তি বুসক রেসয়)
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িোজুঃ    েোেো রগঁসর রেসবো । (ক্যোবলো িসয় পসড় যোসব)
রক্ষরন্তঃ  (রঢোক রগসল) নো মোসন আরম করুম করুম । বোবু যো কোম রেসবন �বই করুম । 
ব্রজঃ    (হো হো হো (সহঁস�) িোজু -
িোজুঃ  ইসয়� �্যোি (ইসয়� �্যোি)
ব্রজঃ  রোম বোবো রোম ।
িোজুঃ   (ও রক �্যোি) ওসক �্যোি
ব্রজঃ  তুরম এেন আ�সত পোি ।
িোজুঃ  (গুড বোই �্যোি) গুড বোই �্যোি (র�লুট রেসয়)
ব্রজঃ    তোহসল রক্ষরন্ত বোলো েো�রী তুরম আজ উন্নয়ন �রমরতি রমরটং-এ যোসচ্ছো  । এি �ে�্যো 

হসচ্ছো ।
রক্ষরন্তঃ  (িসয় িসয়) হ বোবু । রকন্তুক যরে আমোসি �ে�্যো নো কসি । 
ব্রজঃ  কিসব কিসব তোি ব্যবস্থো �ব পোকো কিো আসছ । ও হ্ঁযো এই পোড়োয় রয মরহলোসেি 

স্বরনি্নি েল ততিরী হসচ্ছ তুই র�ই েসলিও �ে�্যো হরব আি �মস্ত নোড়রী নক্ষত্র আমোয় 
জোনোরব বুঝরল ।

রক্ষরন্তঃ   রকন্তুক -
ব্রজঃ   আবোি রকন্তুক রকন ।
রক্ষরন্তঃ   মোইয়োয্নো কইররলো অসগ েসল টোকো লোগমু ।
ব্রজঃ   এই রশোন রক্ষরন্ত রবশরী চোলোরক কিরব নো । টোকো লোগসব আরম জোরন । রন ধি ৫০ টোকো 

আসছ । প্রসত্যক মোস� পোরব । রেক রেক েবি রেরব । রকউ রযন জোনসত নো পোসি মুে 
েুলসল িটোশ - হো হো হো।

রক্ষরন্তঃ   কমু বোবু, �ব েবি কমু । 
ব্রজঃ   রেসট েোওয়ো মোনুষ এক রজোট হসব গোঁসয়ি উন্নরত কিসব । আি আমিো ি্যোিোন্ডো িোজব 

নো । আমিোও জোরন করীিোসব কোঁটো রেসয় কোঁটো তুলসত হয় । (হো হো হো হোর�) প্রস্থোন ।
ক্যোবলোঃ   ডোন করী রড় রকরন্ট -
রক্ষরন্তঃ   (রকঁসে রকঁসে) ক্যোবলোসি আমোসগো এহন ডোঙ্গোয় বোঘ আি জসল কুরমি রক রয করি ।
ক্যোবলোঃ   ক্যোন �ব কটো কইয়্যো রডরব বোবু টোহো রডসব ।
রক্ষরন্তঃ    (রিসগ) টোহো রডসব । কইয়ো রেসল অিো জোইনসল অিো রক ছোড়ব ? আি নো কইসল বোবু 

মোিসবো িগবোন আরম করী করুম । কপোলডো শোঁসেি কিোত্ আইসত কোইটসবো যোইসতও 
কোইটসবো । ও িগবোন রগো (কোঁসে)

ক্যোবলোঃ    (হোত ধি) টল রকরন্ট গসড় টল তুই কোঁডসল আমোিও কোন্নো পোয়  অ্যোঁ -অ্যোঁ অ্যোঁ

(কোঁেসত কোঁেসত রক্ষরন্তসক ধসি)
প্রস্থোন
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wØZxq েৃশ্য
গোসনি তোসল তোসল চোষরীি েল কোসস্ত হোসত নোচসত নোচসত প্রসবশ)

গোন
ধোন রপরকসচ মোসে মোসে 
কোসস্ত ধি চোষরীি েল

পোকো ধোসনি �ুবোস� আজ 
মন হইয়োসছ রমৌ মোতোল 
ও - িোইসি - িোইসি -
�ব আয় রি আয় রি ।

নবরীনঃ    (ি�্োসমি উপি উসে) আসি ও কোসেি িোই নূি আলরী, কোরলপে, হসিন - এস�ো গোসছি 
ছোয়োয় রজরিসয় নোও । রবরড় রটরড় েোও - চসল এস�ো ।

কোসেিঃ   রেও নবরীন রবরড় েোও একেোন ।
নবরীনঃ  (রগঁট ররসক রবরড় রেসত রেসত) আজ উন্নয়ন �রমরত রমরটং রডসকসছ যোসব রতো ?
কোরলপেঃ   রনশচয় যোসবো । ও হসিন তুই রতো হলুে পোরট করি� । করী বলসছ রতোসেি রনতোিো আি 

রতোিোও বো রক রেক কিরল । 
হসিনঃ   ওেোসন রগসয় আমোসেি রকছুই হসব নো কোকো ।
কোসেিঃ   রকন এটো রতো েল মত জোরত ধসমেি মোনুসষি েল ।
হসিনঃ   এ এক নতুন হুজুগ কোসেি িোই - এ নতুন হুজুগ আরম হলোম আেোি ব্যোপোিরী জোহোসজি 

েবি রিসে রক লোি বসলো ।
নবরীনঃ   তো নূি আলরী চুপ রকন ? রকছু বসলো । তুরম রতো আবোি নরীল পোরটি বনু্ব । গ্োম উন্নয়ন 

�রমরত �ম্পসক্ন রতোমোসেি মতোমত রক ?
নূি আলরীঃ   আরম িোই এ ব্যোপোসি এেনও পয্নন্ত কোসিো �োসর রকোন আসলোচনো করি রন কোিণ -
রকোিো�ঃ   কোিণটো রক -
নূি আলরীঃ   আরম রনসজই এেনও রদ্ধো গ্স্থ
রকোিো�ঃ  রদ্ধো গ্স্থ ?
নূি আলরীঃ   হ্ঁযো িোই একবোি মসন করি যোই নো রগসয়ই রেরে ওেোসন রক হসচ্ছ নো হসচ্ছ । পিক্ষসনই 

মসন হয় রগসয়ও রক লোি র�ই রতো ররোড় বরড় েোড়ো আি েোড়ো বরড় ররোড় ।
নবরীনঃ  মোসন ?
নূি আলরীঃ   মোসন যোিো ক্ষমতোয় আসছ, সবসছ রবসছ তোসেি রনসয়ই করমরট হসব এই আি রক । আমিো 

রক পোতিো পোসবো ? আমোসেি েল রতো আি ক্ষমতোয় রনই ।
কোরলপেঃ   র� রক তুরম রশোসনো রন �িকোসিি নতুন আইসনি করো ?
নূি আলরীঃ  রক করো ?
নবরীনঃ   রবসিোধরী েসলি রলোক রোকসতই হসব । আি তো ছোড়ো এটো েল মত জোরত ধম্ন পোরটি 
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উসদ্ধ্ন উসে। গ্োসমি তরো পরিবোসিি ুন্নরতি স্বোসর এই �রমরত ।
কোসেিঃ  এেন বলসছ পোরটি নয় । রকন্তু করমরট কিোি �ময় রলোক রবসছ রবসছ রনসজসেি রকোসল 

রঝোল রটসনই করমরট হসব । বুঝসল মশোই -
নবরীনঃ   তো যরে হয় আমিো এি তরীব্র প্ররতবোে কিব । মোনুষসেি রবোঝোব ।
কোসেিঃ   রকোন লোি রনই -

(অসশোক মোটিোসিি প্রসবশ)

অসশোকঃ  লোি আসছ কোসেি 
কোসেিঃ  মোটিোি মশোই -
অসশোকঃ  নবরীন রেক করোই বসলসছ - কোসেি, নূি আলরী, হসিন রতোমিো তোজো তরুনসেি েল 

রজসগ ওসেো আি �মস্ত পোড়োি মোনুসষি জোরগসয় রতোসলো এই গ্োসমি প্রসত্যকরট বোরড়ি 
নি নোিরী রক রবোঝোও । �ুসযোগ বোি বোি আস� নো রয �ুসযোগ একবোি এস�সছ আমোসেি 
হোসত তোি রযোগ্য ব্যবহোি আমিো কিব । এক হসয় রজোট রবঁসধ রহং�ো রেসয় নয় । রকোন 
রপস্তল গুরল ছুিরী রেসয় িক্ ঝরিসয় নয় । জোত পোত পোরট্নি িং িুসল । মোনুসষি জন্য 
মোনুসষি জরীবসনি জন্য �বোই রমরলত হসয় �োিল্য কসি তুলব আমোসেি বত্নমোন 
�িকোসিি এই �ুস্থ্য �ুগরেত আইন - রশোন আজ সু্ল ঘসি রমরটং আসছ ।

(�বোই কোসস্ত হোসত উসে েোঁরড়সয় হোত তুসল)
রকোিো�ঃ  আমিো �বোই যোসবো মোটিোি মশোই (গোসনি তোসল তোসল নোচসত নোচসত)

গোন
এই পোঁকো ধোসনি িংরট রযন 
নতুন রবৌ-এি রশোনোি মল
(অোঁরট মোরোয় রকোমি েুসল)
চলরছ যত চোষোি েল ।
ও িোইসি - িোইসি -
�ব আয়সি - আয়সি - 

(প্রস্থোন)
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Z…Zxq েৃশ্য
(ব্রজসশেসিি স্তরী ঈশোনরীি প্রসবশ)

ঈশোনরীঃ   রছঃ রছঃ রছঃ লজ্ো লজ্ো লজ্ো । নোিরী হসয় আমোি এ লজ্োি করো আরম কোউসক বলসত 
পোরি নো �হ্য কিসত কিসত আজ আমোি তধসয্ন্যি বোঁে রিসঙ যোসচ্ছ জ্লসত জ্লসত আরম 
জ্সল পুসড় েোক হসয় যোরচ্ছ । আমোি ঐ গুণধি স্বোমরীি জসন্য বুঝসলন নো । ব্রজ রশেি 
রচৌধুিরী �োত পোঁসক রবঁসধ িরীরত মত অরগ্ন �োক্ষরী কসি আমোসক রবসয় কসি এসনরছসলন 
আজ ররসক ১০ বছি আসগ । শয়তোন রচরটংবোজ েুনরী িোহোজোরন গুন্ডোমরী রনতোগরীরি 
েোেোগরীরি মে রমসয় মোনুষ আি কত গুসণি করো বলব আপনোসেি আরশব্নোসে �মস্ত গুসণ 
গুিধি উরন । রশষ পয্নন্ত কোসজি রমসয় রক্ষরন্ত র�ও বোে রনই । রেসন েুপুসি ঘসিি 
েিজো এঁসট রছঃ রছঃ রছঃ। বলসল বসল রক্ষরন্তি �সঙ্গ কোসজি করো হসচ্ছ । বরল রক এমন 
কোসজ করো শুরন (রকঁসে) সক্ষরন্তসক বলো যোয় । আি আমোসক বলো যোয় নো হোয় িগবোন 
আরম এেন রক কিব আত্বঘোতরী হব নো -

(ক্যোবলোি প্রসবশ প্যোন্ট রেক কিসত কিসত)

ক্যোবলোঃ  পোরট বোড কিরট । অসব-
ঈশোনরীঃ   ক্যোবলো তুই । 
ক্যোবলোঃ   রকরন্টি লসগ আইরটলোম । আমোি রকরন্ট রকোটোয় ।
ঈশোনরীঃ   বোবুি মোরোয় রচরবসয় েোসচ্ছ বুঝরল রতোি রকরন্ট বোবুি �োসর ঘসি েিজো এঁসট ি�রট ন�রট 

কিসছ । শো�ন কিসত পোরি� নো নটিো রমসয় মোনুষটোি ।
ক্যোবলোঃ   েবিডোি আমোি রকরন্টসি নটিো কইসবন নো । আমোি বউ নটিো লয় । নটিো আপসনি বি । 

রবরট কটো কইসল ডোনো েোইসয় রবি হ্ঁযো কইসয় রডলোম ।
ঈশোনরীঃ  রক�ব ডোনো মোনো বলসছ পোগলো ছোগল রকোরোকোি ।
ক্যোবলোঃ   পোগলো হইসলও �ট আরছ । �ইরট্টো রক টো আসগ জোইনব্যো টোি পি বুইঝব্যো নটি রক     

রকরন্ট নো আপনোি বি । আরম এসহোন আরট । রকরন্টসি কইসবন আরম আইরটলোম ।(ছড়ো 
রকসট) রমরটন রেকো গসড় আই�্যো রবি গুপন কটো িোঁ� কইসি নো কইসল টুমোি বোবু - 
(প্যোসট রবি ডোনো িইসি-কটো)

(প্রস্থোন)

ঈশোনরীঃ   নো নো নো আরম আি মুে বুসঝ �হ্য কিব নো । এতরেন বোইসি অসনক কোন্ড কসিসছ আি 
আজ ঘসিি রিতসি তোও রক্ষরন্ত - পোগলোটোও আমোসক জ্ঞোন রেসয় রগল । রক্ষরন্ত - রক্ষরন্ত 
-এই মুে পুরড় রক্ষরন্ত -
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(রেঁসড় রক্ষরন্তি প্রসবশ)

রক্ষরন্তঃ   আমোসি ডোকরতসছন রবৌরেমরণ ।
ঈশোনরীঃ   (মোিসত রোসক) বল বল আমোি স্বোমরীি �সঙ্গ এতক্ষন েিজো বন্ব কসি রক কিরছ� । রতোি 

এতবড় পেধ্নো ।বোমন হসয় চোঁসে হোত রে� আমোি েোট েেল করি� । রক রেল রতোি এত 
বড় অরধকোি ।

রক্ষরন্তঃ   (উঃ হ আঃ হ কিসত রোকসব) (কোঁেসব) কইসবন নো ওই পোসপি করো । আি কইসবন নো 
রবৌরে মরন আপসনি পোসয় পরড় । (পোসয় ধিসব)

ঈশোনরীঃ   (এক লোরর রমসি) যো রবসিো রবরড়সয় যো রতোি ওই হোসতি পেসশ্ন আমোি পো েুসটোসক আরম 
কলরঙ্কত কিসত চোই নো ।

(ব্রজ রশেসিি প্রসবশ রক্ষরন্তসি ধসি তুলসব)

ব্রজঃ   ওসেো, সক্ষরন্ত রবচোিরীসক শুধু শুধু মোিসছো । 
ঈশোনরীঃ   রতোমোি বুক রিসট যোসচ্ছ নো । স�োহোগ উরসল উেসছ রছঃ রছঃ রছঃ রতোমোি এত অধঃ 

পতন রুরচি প্র�ংশো নো কসি পোিরছনো রশষ পয্নন্ত রক্ষরন্তি �োসরও -
ব্রজঃ  ঈশোনরী - চুপ কসিো চুপ কসিো তুরম এত নরীচ রতোমোি মন এত রনোংিো ?
ঈশোনরীঃ  আরম নরীচ আমোি মন রনোংিো । একটো প্রমোণ রেেোও রস্রি একটো । আি আরম রতোমোি 

হোজোি হোজোি প্রমোসণি রলটি এই বুসক কসি বসয় রবড়োরচ্ছ । চরিত্রহরীন রচরটংবোজ লম্পট।
ব্রজঃ   ঈশোনরী তুরম রকন্তু আমোি �সহ্যি �রীমো রিসঙ রেচ্ছ । আ�ল �ত্যটো বলসত বোধ্য কিছ ।
ঈশোনরীঃ   িোসঙো রিসঙচুসি রবি কসিো রতোমোি আ�ল �ত্যটো রক ? যুরধরঠেি নো েুঃশো�ন ।
ব্রজঃ  যো রবোঝ নো তো রনসয় মোরো ঘোমোসত এস�ো নো চরট জুসতো পোসয়ই রোসকো ।
ঈশোনরীঃ   রক আরম চরট জুসতো আি রক্ষরন্ত মোরোি মুকুট (েপ কসি রক্ষরন্তি চুসলি মুরট ধসি) বল 

রক মসন্ত আমোি স্বোমরীসক বশ কসিরছ� িোকু্ষ�রী ।
রক্ষরন্তঃ  উঃ হুঃ লোগতোসছ রবৌরেমরন আমোসি ছোড়োন রেন । বড় ব্যোরো লোগতোসছ ।
ব্রজঃ  ঈশোনরী রক হসচ্ছ এ�ব ছোড় ছোড় ওসক ।
ঈশোনরীঃ   নো আসগ বল �ব করো তোি পি ছোড়ব ।
রক্ষরন্তঃ   নো কইসল আপসনি প্যোেোনরী - আি কইসল বোবু েোনো িইসি রেব । 
ঈশোনরীঃ   (চুল রছসড়) েোনো িিসব মোসন ক্যোবলোও
ব্রজঃ  গুরল কিব । ওসক গুরল কসি রমসি রেব ।
ঈশোনরীঃ   কোিণটো রক জোনসত পোরি ।
ব্রজঃ   কোিণ ও আমোি নতুন গুপ্তচি ।
ঈশোনরীঃ   গুপ্তচি -
ব্রজঃ   হ্যোঁ গুপ্তচি । উন্নয়ন �রমরত আি স্বরনি্নি েসলি �মস্ত েবিো েবি আমোি চোই । 
ঈশোনরীঃ  আি র�ই েবি �ংগ্হ কিোি জন্য তুরম রক্ষরন্তসক �োংবোরেক রহ�োসব বহোল কসিছ িোইট।
ব্রজঃ   িোইট ।
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ঈশোনরীঃ   এতক্ষসণ বুরঝলোম তুরম রগসছো রবড়োল রকন গোছ ররসক নোসচ রনসম পোত রচবসচ্ছ ছোগল -
ব্রজঃ  রক বলসল -
ঈশোনরীঃ   বলরছ তুরম একটো আস্ত িোম ছোগল উন্নয়ন �রমরত আি স্বরনি্নি গ্রুপ রতোমোি �হ্য হসচ্ছ 

নো র�টো তুরম আমোসক বলসব রতো -
ব্রজঃ   ঈশোনরী তুরম -
ঈশোনরীঃ   হ্ঁযো আরম রতোমোি ঐ রক্ষরন্তি ররসক রিসপোটোি রহ�োসব মসন হয় েুব একটো েোিোপ হসবো 

নো।
ব্রজঃ   (ঈশোনরীি হোত ধসি) ঈশোনরী তুরম পোিসব । 
ঈশোনরীঃ রনশচই রতোমোি িোসলোি জন্য আরম নিসকও রযসত িোরজ আরছ ।
ব্রজঃ   প্ররম� - (হোত রপসত)
ঈশোনরীঃ   (হোসত হোত রিসে) প্ররম�
ব্রজঃ   এই তুই এেোসন রক কিরছ� । যো রতোসক মুরক্ রেলোম । তুই রকন্তু রকছুই জোরন� নো 

(সক্ষরন্ত রযসত যোসব) মুে েুলসল -
ঈশোনরীঃ  চুপ কি । রক্ষরন্ত কোল �কোল �কোল কোসজ আর�� রকমন । 
রক্ষরন্তঃ   নো রবৌরেমরণ আপসন রগো লসগ আি কোম করুম নো । 
ঈশোনরীঃ   রকন আমোি উপি িোগ কসিরছ� ।
রক্ষরন্তঃ   নো রবৌরে িোগ করুম ক্যোন । আপসন রহো অসনক টোহো আসছ বইল্যো িোগ ব্যোজোি মোন 

�মেোন �ব আপসন রগো �ম্পরতি  । আপসনিো যো কোম রেসবন আমোসগো তোই কিসত অইব। 
নো করিসল রপস্তসলি েোনো েোমু । আবোি রপিোসণি েোসয় করিসলও অপবোে রেসবন মোি 
রধোি করিসবন আমোসগো উপি রনয্নোতন কিো �কেল িকম অরধকোি িগবোন আপসন রগো 
রেইসছ নো রবৌরেমরন । 

ঈশোনরীঃ   (রক্ষরন্ত হোত ধসি) তুই আমোসক ক্ষমো কি রবোন । আরম রতোসক িুল বুসঝ অসনক 
রমসিরছ।তুই  আমোসক রয শোরস্ত রেরব আরম মোরো রপসত রনব । 

ব্রজঃ   রক হসচ্ছ ঈশোনরী । এি রকোন মোসন হয় । রশষ পয্নন্ত রক্ষরন্ত -
রক্ষরন্তঃ   হোত ধইিবোি েিকোি নোই রবৌরেমরণ । আমিো গিরীব টোহো পয়�ো নোই রেকই রকন্তু 

িগবোন আমোসগো মনটো অসনক অসনক বড় কইয্নো পোেোইসছন । আমিো মোি েোইসতও 
জোরন আবোি ক্ষমো কইিসতও জোরন ।

ঈশোনরীঃ   ক্ষমো কসিরছ� তোহসল কোসজ আ�রব করো রে । 
রক্ষরন্তঃ   করো রেলোম ।
ব্রজঃ  ঈশোনরী তুরম এত -
ঈশোনরীঃ   রশোসনো (েুজন চুরপ চুরপ করো বসল, ঈশোনরী ব্রজসক রবোঝোসচ্ছ এমন রকছু )
রক্ষরন্তঃ   রেেসলন রতো বোবুিো ! বড় রলোসকি রেয়োল আি কোঁসচি রেয়োল েুসটোই �মোন । 
ব্রজঃ   রক বলরল রক্ষরন্ত -
রক্ষরন্তঃ   নো এমন রকছুই নয়, কইরছলোম আম েুধ রমই�্যো রগসলো আি শুধু িগিোনরী রেসলো।

(প্রস্থোন)
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(ব্রজ ও ঈশোনরী েুজন েুজসনি রেসক রচসয় রহঁস� উেসব)

ব্রজঃ   রয করো বলরছলোম ডোরল্নং আরম িোবসতও পোিরছ নো রয তুরম র�ই রবসয় িোত ররসক 
আমোসক ঘৃণো কসিো । আমোি �কসলি কোসজি রবসিোরধ কসি এস�সছো র�ই তুরম -

ঈশোনরীঃ  হ্ঁযো র�ই আরম রতোমোি কোসজি �োররী হসয় রতোমোসক কোসছ রপসত চোই । আপন কসি 
রপসত চোই ।

ব্রজঃ   আঃ হঃ আজ আমোি রক শোরন্ত । (আেি কিসব ঈশোনরী) (ঈশোনরীসক রছসড় ) তুরম জোসনো 
নো ওিো আমোসেি িোসতি ঘুম রকসড় রনসয়সছ । েল, মত, জোরত, ধম্ন রনরব্নসশসষ �মস্ত 
মোনুষ যরে রজোট বোঁসধ । তোহসল আমোসেি অরস্থত্বটো রকোরোয় । ওই রছোট রলোক হোিোসতিো 
জোনসত বুঝসত রশেসল আমোসেি আি মোরণ্যগুরণ্য কিসব েোেো বসল িয় পোসব । 

ঈশোনরীঃ   রমোসটই নয় -
ব্রজঃ   তুরম িোবসত পোিসছো ঈশোনরী -(হেোর রিোসনি রিং হসব ব্রজ পসকট ররসক রমোবোইল রবি 

কসি)। হ্যোসলো - ব্রজ রশেি ইরপেরকং । হ্ঁযো - হ্ঁযো রকোরোয় - পোরট অরিস� আরম এেুরন 
যোরচ্ছ । হ্ঁযো - হ্ঁযো ও রক - ঈশোনরী আরম একটু রবরুরচ্ছ । রিিসত িোত হসত পোসি । 
এেন রেরে রকিোসব রতোমোসক উন্নয়ন �রমরতি মসধ্য রঢোকোসনো যোয় কোিণ করমরট 
অলসিরড ততিরী - রতোমোসক লোইন কসি রঢোকোসত হসব ।

ঈশোনরীঃ   রতোমোসক রকোন লো�ন কিসত হসব নো আরম রেক �ঁুচ হসয় ঢুসক যোসবো তোি পি কোল হসয় 
রবরুসবো ।

ব্রজঃ   তুরম পোিসব -
ঈশোনরীঃ   রনশ্চই - আরম রতো রতোমোি অধ্নোঙ্গরীরন নো । তুরম রতো আমোি গুরু ।
ব্রজঃ   গুরু -
ঈশোনরীঃ   হঁযো পরত পিম গুরু । তুরম আমোি উপি িি�ো িোসেো প্রোসণশ্ি। 
ব্রজঃ   আজ আরম রনরশ্চসন্ত - আ�রছ - �োবধোসন ররসকো লক্ষরীরট - বোই -

(প্রস্থোন)

ঈশোনরীঃ   বোই - ব্রজসশেি রচৌধুিরী তুরম রনরশ্চসন্ত ঘুমোও । রতোমোসক ঘুম পোরড়সয় আরম আমোি ঘুঁরট 
�োজোসবো । তুরম যেন রজসগ যোসব তেন রেেসব রতোমোি ঘুঁরট �ব উসলট পোসলট  তুরম 
র�োজো �োইজ হসয় রগসছো । অসনক রেলো তুরম রেসলছ রতোমোি ঐ রনোংিো রেলো আরম বন্ব 
কিবই আরম ও ঈশোনরী - অসশোক মোটিোসিি ছোত্ররী - ন্যোয় নরীরত আেশ্ন প্ররতঠেো কিসত 
মোনুসষি মোসঝ মোনুষ হসয় রবঁসচ রোকসত গ্োম উন্নয়ন �রমরতি গোসয় আমোি রেসহ প্রোণ 
রোকসত আরম এতটুকু  অোঁচড় লোগসত রেব নো । তুরম চসলো পোতোয় পোতয় আরম চলসবো 
রশিোয় রশিোয় । আজ ররসক শুরু হল আমোি অরিনয় - কেসনো রমোরহনরী ছলনোময়রী 
- কেসনো চন্ডরী - িণঙ্গরীরন রছন্ন মস্তো । রতোমোসেি রমর্যোি রবড়ো জোলসরসক �মস্ত মোনুষসক 
�সচতন কসি �বোি প্রসচটিোয় গসড় তুলব এক �ত্য �ুন্দি �ুেরী গ্োম । তুরমও একরেন 
আমোসেি আেসশ্নি পসর হোঁটসত চোইসব । র�ই রেন আরম রতোমোি পরিস্োি হোত েুরট ধসি 
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েুজসন এক পসর চলব আরম র�ই অসপক্ষোয় িইলোম । ন্যোয় রনঠেো �সত্যি আরম হসবো 
রেশোিরী - রতোমোি ঈশোনরী - তোি জন্য তুরম যরে হও �োপুসড় আরম হব রবরেনরী -

(প্রস্থোন)

PZz_© েৃশ্য
(ব্রজসশেি রমোবোইল রনসয় প্রসবশ)

ব্রজঃ   নো নো নো এটো রকছুসতই হসত পোসি নো একটোি পি একটো প্্যোন আমোসেি রিসস্ত যোসচ্ছ । 
�মস্ত রপ্রোগ্োম আমোসেি হোসতি বোইসি চসল যোসচ্ছ । তোহসল রক রমন কোলরপে আমোি 
ঘসি - ঈশোনরী - িোইট । (রমোবো�সল রিং হসব) হ্যোসলো ব্রজ রশেি রপেরকং হ্যোঁ হ্যোঁ -  
রহোয়োট - িতন বসলসছ ? রেক আসছ - আরম রেেরছ ওি প্রধোন রগরি ঘুরচসয় রেরচ্ছ । নো  
নো আপরন রকোন রচন্তো কিসবন নো । হ্যোঁ হ্যোঁ রনশ্চই - আপরন রটন্ডোি নো রপসল আমোি   
করমশন - নো নো এটো আরম হোত ছোড়ো হসত রেসত পোরি নো । একু্ষরন অ্যোকশোন রনরচ্ছ 
ওসক ওসক । (রমোবোইসল রকছু নম্বি রটসপ) হ্যোসলো িতন আরম ব্রজেো একু্ষরন একবোি 
আয় িোই । েুব রবপসে পসড়রছ  রতোি রবৌরে মোসন ঈশোনরী হেোত্ অ�ুস্থব্ হসয় পসড়সছ । 
মসন হয় রট্োক - করী রয করি । এ্যোমু্বসলসে - অর�ত ডোক্োি আি নো নো ও�ব কিোি 
আসগ তুই িোই একবোি বোরড় চসল আয় । আসগ রেে, তোিপি েুজসন র�দ্ধোন্ত রনব । 
তোড়োতোরড় আয় িোই । তুই এসল িি�ো পোই । িোেরছ - আ�ুক িতন ওসক বুরঝসয় রেব 
কটো ধোসন কটো চোল । আমোি রবরুসদ্ধ চোল চোলো তোও আমোি রবৌসক �সঙ্গ রনসয় । 
রবইমোন - ঈশোনরী - ঈশোনরীসকও রতো ছোড়ো যোসব নো । 

ব্রজঃ   ঈশোনরী - ঈশোনরী -
ঈশোনরীঃ   (অোঁচসল হোত মুছসত মুছসত প্রসবশ) রক হসয়সছ �োত �কোসল এসতো রচঁচোসচ্ছো রকন ?
ব্রজঃ   (ঈশোনরীি মুসে এক চড়) তুরম রতোমোি প্ররতশ্রুরত) তুরম রতোমোি প্ররতশ্রুরত িঙ্গ কসিসছো । 

আমোসক প্রতোিণো কসিসছো । আমোসেি েসলি �োসর রবইমোরন কসিসছো - রবশ্ব্ো� ঘোরতনরী -
ঈশোনরীঃ   (রকঁসে) নো আরম প্রতোিণো কিসত চোইরন রতোমোসক িোসলোিোসব বোঁচোি জন্য আরম িোসলো 

কোসজ �োরমল হসয়রছ । তুরম ও রতোমোি রনোংিো মসনি কোরল মুসছ রেসয় অগনরীত মোনুসষি 
মোসঝ রনসজসক রবরলসয় েোও রেেসব িোসলো কোসজ কত শোরন্ত কত �ুে । 

ব্রজঃ   (আবোি চড় মোসি) নটিো রমসয় মোনুষ অগরণত মোনুসষি মোসঝ রনসজসক রবরলসয় রেসয় আমোি 
�ব্ননোশ কিো হসচ্ছ ।

ঈশোনরীঃ   (রকঁসে) ওসগো তুরম আিও মোসিো, তবু একরো বসলো নো, এ রয রশোনোও পোপ । আরম চোই 
তুরম িোসলো হও ।

ব্রজঃ  রক আরম েোিোপ ?  অসশোক বুসড়ো আি রতোমোি িতন নোগি েুব িোসলো নো ? গ্োম উন্নয়ন 
�রমরত কিসছ । ধোপ্ো বোরজ গ্োসমি উন্নরত কিোি নোম কসি । েুহোসত পয়�োগুসলো 

�োমোরজক �ম�্যো



278 এস�ো আমরো নোটক করর

লুসটপুসট েোসচ্ছ । আি স্বরনি্নি রগোঠেরীি রপরন্ড কিোি নোম কসি ঘসি রমসয় রবৌরেি বোইসি 
রটসন িরটি নরটি কিসছ ।

ঈশোনরীঃ   েবিেোি বোসজ করো বলসব নো ।
ব্রজঃ   গোসয় রিোস্ো পড়ল নোরক পিরকয়ো রপ্রম বসল করো ।
ঈশোনরীঃ   রয রনসজ নে্নমোি করীট যোি �মস্ত রেহ রনোংিো রবঠেো মোেো । তোি রচোে েুসটো রক কসি 

পরিস্োি �ুদ্ধ হসব -
ব্রজঃ   করী এত বড় করো (ঈশোনরীসক মোিসত রোসক) 
রক্ষরন্তঃ   (উঁরক রেসয়) সবৌরে মরনসি মোিতোসছ যোই েবিটো জোনোন রেই । েুঃচরিত্রো পরততো আবোি 

গলোবোরজ কিসছ । রচিরেসনি জন্য গলোবোরজ বন্ কসি রেব। (গলো রটসপ ধসি)

(িতসনি প্রসবশ)

িতনঃ   করী কিসছো ব্রজেো ?
ব্রজঃ   যো শোরল বসল রেসল রেয়, িতন ধসি রনয় ঈশোনরী িতসনি বুসক পসড় অজ্ঞোন হসয় পসড়)
িতনঃ   ঈশোনরী ঈশোনরী - এরক অজ্ঞোন হসয় রগসছ । 
ব্রজঃ   নো রি রতোি ধ্যোন কিসছ (িসটো তুসল রনয়) ।
িতনঃ   এটো রক কিসল ব্রজেো ? 
ব্রজঃ   রকটিলরীলো তুসল িোেলোম িোল মোনোসচ্ছ রি িতন । এটো রতোি রবৌ অরনতোসক রেেোব । 

আি িসটোও কোসজ লোগসব । তোহসল পুরলশসক একটো রিোন করি ।(রমোবোইসল নম্বি 
রটপসব)

িতনঃ  (তোড়োতোরড় ঈশোনরীসক রিোটেোসমি উপি শুইসয় রেসয়) (ব্রজ হোসত রোবো রমসি) রক কিসছো 
ব্রজেো । পুরলশ ডোকসছো রকন রতোমোি রক মোরো েোিোপ হসয় রগসছ ।

ব্রজঃ   েোিোপ হসত আি রক বোরক রিসেরছ রতোি ।
িতনঃ   আমিো -
ব্রজঃ   হ্যোঁ উতিি রে - িোস্তোি রটন্ডোি রমোহনলোল পোয়রন রকন ? সু্সলি রমড রড রমসল তত্বোবধোসন 

রজসল পোড়োি রমসয়িো রকন ? �িকোি পোড়োি মরহলোিো রক মসি রগসছ -
িতনঃ   ব্রজেো উসতিরজত নো হসয় তুরম আমোি করোগুসলো েোন্ডো মোরোয় শুসন রবচোি কসিো । �িকোি 

পোড়োয় রকোন মরহলো স্বরনি্নি েল রনই ।
ব্রজঃ   েল রনই রতো রক হসয়সছ ওিো আমোসেি এক রচরটয়ো রিোটোি মসন িোরে� ওসেি রিোসটও 

তুই আজ প্রধোন (সু্সল িোন্নো যোসত �িকোি পোড়োি মরহলোিো কিসত পোসি তোি ব্যবস্থো 
রতোসক কিসতই হসব) ।

িতনঃ  আরম �িকোসিি আইসনি বোইসি কোজ কিসত পোরি নো, আি আরম জনগসণি প্ররতরনরধ 
জনগণ দ্োিোই রনব্নোরচত । কোিো আমোসক রিোট রেসয়রছসলন আি কোিো রেন রন , এ রবচোি 
কিোি অরধকোি আজ আমোি রনই । আরম �িকোরি নরীরত আি জনগসণি কোসছ েোয়বদ্ধ ।

ব্রজঃ   ছোগসলি মত করো বরল� নো । অসনক বড় বড় বুরল কপচোসত রশসেরছ� �িকোি রযমন 
আইন কসিসছন । করুন । আমোসেি কোজ আমোসেিই কিসত হসব । যোসত �োপও নো 
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মসি লোরেও নো িোসঙ । রকৌশলটো ঘুরিসয় রে িোতোিোরত আমোসেি রলোক ঢুরকসয় নতুন 
কসি করমরট কি । পুিোসনো করমরট ছসল বসল কসল রকৌশসল রিসঙ রে । েোতো কলসম 
�িকোসিি নরীরত রেক েোক রোকসলই চলসব । �িকোি রতো আি গোঁসয় গোঁসয় ঘুসি রেেসত 
আ�সছ নো । আি হ্যোঁ িোস্তোি রটন্ডোিটো ঘুরিসয় রমোহনলোলসক রেরব ।

িতনঃ   রতোমোি একটো করোও আরম িোেসত পোিরছ নো । 
ব্রজঃ   রহোয়োট -
িতনঃ  আরম আমোি রবসবসকি কোসছ রছোট হসয় যোসবো । 
ব্রজঃ   এসতো বড় পেধ্নো রতোি । জোরন� তুই কোি �মুেসে এতবড় করো বলরছ� ।
িতনঃ   হ্যোঁ পোরটি রলোকোল করমরটি র�সক্রটোিরীি �মুেসে। 
ব্রজঃ   আমিো রতোি মত রনমক হোিোমসক ঐ প্রধোসন গরেসত বর�সয়রছলোম । ৫ রমরনসট রতোি 

প্রধোনরগরি আরম ঘুরচসয় রেসবো ।
িতনঃ   যরে বসলো আজই রিজোইন রেসবো ।
ব্রজঃ   তুই রিজো�ন রেরব রক রি উলু্লক - তহরবল তছরুপ আি নোিরী রনয্নোতসনি েোসয় আমিোই 

রতোসক রশোকজ কিব । পুরলসশ রেসবো এেন রজসল ঘোরন রতো টোন ।
িতনঃ   তহরবল তছরুপ - নোিরী রনয্নোতন - আরম - 
ব্রজঃ   হ্ঁযো তুরম । তহরবল তছরুপ র�টো  আেোলসত প্রমোন �োসপক্ষ । রকন্তু নোিরী রনয্নোতসনি 

জ্লন্ত প্রমোণ ঈশোনরী -
িতনঃ   ঈশোনরী -
ব্রজঃ   হ্ঁযো আমোি �তরী স্বোদ্ধরী স্তরীি উপি তুরম রয পোশরবক অত্যোচোি কসিছ হোয় রি (পো রেসয় 

ঈশোনরী রেসল রেসয়) ব্যোচোিরী - এেনও অজ্ঞোন হসয় আসছ । জ্ঞোন রিসি রটঁিরীসমিরী কিসলই 
এই িসটো রকটিলরীলো কোসজ লোগসব । রতোি রবৌ অরনতোও রেেসব । তেন অরনতো আি 
ঈশোনরী বোন্ববরীত্ব ঘঁুসচ যোসব - হো  - হো হো -

িতনঃ    তুরম এত নরীচ -
ব্রজঃ  আমোি স্বোসর্ন রবনু্দমোত্র ঘো লোগসল আরম রনোংিোি র�নু্বসতও �োঁতোি কোটসত জোরন 

প্রধোনবোবু।
িতনঃ   ব্রজেো ঈশোনরীি এেনও জ্ঞোন রিসিরন চলুন ওসক -
ব্রজঃ   ডোক্োসিি কোসচ রনসয় যোসবো যোও মজনু রেওয়োনো । লোইলরীসক -
িতনঃ   ব্যো� আপরন আি একটো করোও বলসবন নো । আরম ঈশোনরীসক ডোক্োসিি কোসছ রনসয় 

চললোম (রকোসল তুসল রনসব) । 
ব্রজঃ  ওসগো রক রকোরোয় আসছো রেসন েুপুসি আমোি স্তরীসক রমসি করীডন্যোপ কসি রনসয় যোসচ্ছ এই 

এলোকোি প্রধোন । বোঁচোও বোঁচোও ।

(অরনতো রপছসন েলবল রনসয় প্রসবশ)

অরনতোঃ   হ্যোঁ আমিো বোঁচোসত এস�রছ ।
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ব্রজঃ   অরনতো রতোমোি স্বোমরীি হোত ররসক আমোি স্তরীসক বোঁচোও আি র�ই �সঙ্গ রতোমোি কপোল 
আমোি �ং�োি বোঁচোও ।

অরনতোঃ   বোঁচোসবো রকন্তু আমোি স্বোমরীি হোত ররসক নয় । আপনোি মসতো জোসনোয়োসিি হোত ররসক 
আমোি বোন্বরী ঈশোনরীসক । 

ব্রজঃ   তুরম জোননো অরনতো আমোি কোসছ ছরব �হ প্রমোণ আসছ ।
অরনতোঃ   রোমুন ওই প্রমোণ আপরন রিোজ ধুসয় জল েোসবন । এ�ব আপনোি ষড়যন্ত । আরম আমোি 

স্বোমরীসক রচরন । আি আমোি র�ই রছোট্সবলোি রেলোি �োররী ঈশোনরীসক আপনোি রচসয় 
িোলিোসব জোরন। বুরঝ আপনোি রেসে আমোি আজ করুনো হসচ্ছ । আপরন ঈশোনরীসক 
রচনসত পোিসলন নো । বুঝসত পোিসলন নো । 

রক্ষরন্তঃ   (রকঁসে) তুমিো পসি ঝগড়ো কইিব্যো । আসগ ডোক্োসিি লসগ চসলো রগো - আমোি 
রবৌরেমরনসি বোঁচোও-

রকোিো�ঃ   হ্যোঁ, চসলো চসলো - ঈশোনরী আমিো রতোমোি পোসশ আরছ ।

(প্রস্থোন)
 
ব্রজঃ   (রিংরচ রকসট) আমিো রতোমোি পোসশ আরছ । রেেব কত রেন রতোমিো ওি পোসশ রোসকো । 

আরম ব্রজ রশেি রচৌধুিরী জরীবসন রকোসনো কোসজ হোিসত রশরেরন । ওই উন্নয়ন �রমরত 
আরম রিসঙ চুসি েোন েোন কসি রেসবো । ওসেি �মস্ত কোঝ আরম পন্ড কসি রেসবো । 
িোস্তো রতোিো জরীবসনও কিসত পোিরব নো। িোতোিোরত মোল �োিো হসয় যোসব রটিও পোরব নো। 
আজ িোসতই �িকোি পোড়োয় ততিরী হসব মরহলো েল । কোল �কোসলই সু্সলি বোচ্ছোসেি 
জন্য িোন্নো কিসব আমোি নতুন েল �োিেোময়রী র�বব্রতরী । আমোি রপ্রয় জনগণ �িকোরি 
আইন আপনোিো জোনুন । আি র�ই আইন ঘুিোইবোি রিিোইবোি রকৌশলটোও মোনুন । 
আমোি শ্রসদ্ধয় গ্োমবো�রীবৃন্দ আপনোিো রনরশ্চসন্ত ঘুরমসয় রছসলন এেনও ঘুমোন - আসগ 
রযমন চলরছল এেনও রতমন চলসব - উঁ - হুঁ - জোগসত যোসবন নো এসকবোসি   ঘুম 
পোরড়সয় রেসবো - হো হো হো

(প্রস্থোন)

রবসবসকি গোন
রবহঙ্গ তুই েোঁচোি রিতি

বন্দরী রোরক� নো 
ওই রপঞ্জিেোনোি িোঙসি তোলো 

রেেসি েুরনয়ো -
রবহঙ্গ রি - ও - রবহঙ্গ রি 
রবহঙ্গ তুই রমলসি ডোনো 

মুক্ আকোসশ
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যতই ওিো করুক মোনো
েসল িরীরড়সত

ও রতোি েসল িরীরড়সত
রবহঙ্গ রতোি রনসজি জরীবন

রনসজি হোসত গসড়ো -
অসন্যি েয়োয় বোঁচসত রগসল 

বন্দরী েোচোয় মসিো -
রবহঙ্গসি - ও - রবহঙ্গ রি

cÂg েৃশ্য

রনম্নলোঃ   (একটো হোঁরড় হোসত) আসি উতপলো, িবোনরী, �ুিিরী রতোিো রকোরোয় রগরল । জল  কোে রনসয় 
আয় । চোল, ডোল কই �ব ।

(জসলি বোলরত কসয়কটো কোে ইত্যোরে রনসয় কসয়কজসনি প্রসবশ)

রকোিো�ঃ   এই রতো আমিো এস� রগরছ । 
রনম্নলোঃ   রেক আসছ �বোই চটপট কোসজ হোত লোগোসব । রজসল পোড়োি রমসয়সেি িোন্নোি কোজ আজ 

ররসক বন্ ।
 

(বো�রক, মধুমরত, রবলরক�, রুরমনোি প্রসবশ রকোমসড় কোপড় জরড়সয়)

রকোিো�ঃ   মসগি মুলু্লক রপসয়সছো । সু্সলি বোচ্ছোসেি েোবোি আমিো িোন্নো করি আজও আমিো িোন্নো 
কিব ।

উতপলোঃ   যো যো রতোসেি ঐ বোসিো জোসতি হোসতি িোন্নো আমোসেি �িকোি পোড়োি বোচ্ছোিো েোসব নো। 
রবলরক�ঃ   রকন জোত পোসতি বরীষ ঢুরকসয় করচ মনগুরল কলুর�ত কিসছো রবোন ।
বো�রকঃ   ওসি রবলরক� রচোি নো রশোসন ধসম্নি কোরহনরী ওসেি রবোন রটোন বসল রকছুই হসব নো । 

ওিো অন্য রজরন� রি । 
�ুিিরীঃ   বো�রক তুই রকন্তু েুব বোড় রবসড়রছ� । 
রুরমনোঃ  রমজোজ রেরেসয় লোি রনই �ুিিরী । আমিো রজসল পোনোি মসধ্য বো� কিসলও েল, মত, 

জোতপোত িুসল স্বরনি্নি েল গসড়রছ । বোঁচোি েল । তোইসতো গ্োম উন্নয়ন �রমরত ররসক 
র�দ্ধোন্ত রনসয় আমোসেি এই সু্সলি বোচ্োসেি েোবোি েোবোি ততিরী কিোি েোরয়ত্ব 
রেসয়সছন।

িবোণরীঃ   আমোসেিও উন্নয়ন �রমরত েোরয়ত্ব রেসয়সছন । 
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মধুবতরীঃ  রকন্তু রতোমোসেি রতো রকোন েল রনই । রক বসলসছ আমিোও েল গসড়রছ �োিেোময়রী র�বো 
ব্রতরী।

বো�করীঃ   রতোমোসেি েল আসছ । রতোমিো উন্নয়ন �রমরত ররসক েোরয়ত্ব রপসয়সছ । রচরটংবোজরী কিোি 
জোয়গো পোসচ্ছো নো । 

�ুিিরীঃ   এই েবিেোি রচলো কোে রেসয় মুে রিসঙ রেসবো । 
রজসল পোড়োি রকোিো�ঃ  রে রেরে, কত মোসয়ি েুধ রেসয়রছ� ।

(িতন, ঈশোনরী, অসশোক মোটিোসিি প্রসবশ)

ঈশোনরীঃ   এরক রতোমিো মোিরপট কিসব নোরক ? রছঃ রছঃ রনসজসেি মসধ্য যরে রকোন �ম�্যো হসয় 
রোসক র�টো আসলোচনো কসি �মোধোন কিসত হয় । নইসল রতো আমিো রকোন রেন এরগসয় 
রযসত পোিব নো । �োিো জরীবন রপরছসয়ই রোকব । করী রতোমোসেি �ম�্যো বসলো রবোনিো ।

বো�রকঃ   রেরেমরন আমিো রতো গ্োম উন্নয়ন �রমরত ররসক অনুমরত রপসয়ই বোচ্ছোসেি েোবোি ততিরী 
করি নোরক । 

িতনঃ   হ্যোঁ তোসত �ম�্যোটো রক হসলো । রুরমনো বসলো রতো ।
রুরমনোঃ   িতনেো আজ আমিো িোন্নো কিসত এস� রেেরছ �িকোি পোড়োি মরহলোিো এস�সছন িোন্নোি 

েোরয়ত্ব রনসত । ব্যোপোিটো রকমন হসলো ।
রনম্নলোঃ   হ্যোঁ আমিোও েোরয়ত্ব রপসয়রছ বসট । 
িতনঃ   রক রেসয়সছ আপনোসেি েোরয়ত্ব ?
রনম্নলোঃ   রকন আপনোসেি গ্োম উন্নয়ন �রমরতি রকোষোধ্যক্ষ ।
               �িকোি পোড়োি 
রকোিো�ঃ  �নোতন কুনু্ড ।   
ঈশোনরী, িতনঃ  �নোতন কুণু্ ।
�ুিিরীঃ   হ্যোঁ �নোতন বোবুই আমোসেি েোরয়ত্ব রেসয়সছন । 
িতনঃ   রকন্তু রবোন রতোমিো রতো রকোন েল গসড়োরন আরম রনসজ অসনকবোি রতোমোসেি পোড়োয় েল 

গড়োি রচটিো কসিরছ । 
িবোনরী ঃ   রক বসলসছ আমিো েল গরড়রন। এই আমোসেি স্বরনি্নি েসলি �মস্ত কোগজ পত্র । আি  

রকছু বলি আসছ । (�িকোি পোড়োি মরহলোিো মুে রটসপ হো�সব)  ।
ঈশোনরীঃ   হ্যোঁ  সবোন অসনক রকছুই বলোি আসছ প্ররমত �নোতন কূণূ্ ব্যরক্গতিোসব রকোন র�দ্ধোন্ত 

রনসত পোসিন নো। এমনরক আরম িতন অন্য রকোন �ে�্য �ে�্যোবৃন্দ বো মোটিোিমশোই ও 
নন। এটো উন্নয়ন �রমরতি নরীরত রনয়ম । এেোসন �বোই রমসল আসলোচনো কসি র�দ্ধোন্ত 
রনসত হয় । 

বো�রকঃ   ওিো িোতোিোরত েল গসড় িোন্নোি েোরয়ত্ব রপল । আি আমিো এতরেন েল কসি র�ই 
েোরয়ত্ব ররসক বরঞ্চত হলোম রকন ?

অসশোকঃ   বো�রক, ঈশোনরীসক বলসত েোও ।
িতনঃ   আরম এেটো করো বলরছ ।
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অসশোকঃ   (হোত উঁচু কসি) আমোি মসন হয় িতন আমোসেি করো নো বলসলও চলসব । 
িতনঃ   রেক - রেক - বসলো ঈশোনরী তুরম বসলো । 
ঈশোনরীঃ  আমোি রদ্তরীয় করো হসচ্ছ �িকোি পোড়োি মরহলোিো যরে েল গসড় রনসজসেি পোসয় েোঁরড়সয় 

�ং�োসিি রকছু আয় বোড়োসত পোসিন বোচ্োসেি মুসে  হোর� রিোটোসত পোসিন । েুব িোসলো 
করো । আমিো রতো এটোই চোই রক বল বো�রক । 

বো�রকঃ   রনশ্চয় - রকন্তু -
ঈশোনরীঃ   রকন্তু সু্সলি িোন্নো কিোি আয় ররসক আপনোসেি আি কতটুকু ই বো আয় হসব রনম্নলোরে । 

তোি ররসক আ�ুন ঝগড়ো কসি নয় এসক অপসিি �হসযোগরীতো কসি অন্য েসলি মসতো 
আপনোিোল রকিোসব আয় বোড়োসত পোসিন তোি রচটিো করি । 

রনম্নলোঃ  রকন্তু ঈশোনরী আমিো এত রকছুই িোরবরন ।
ঈশোনরীঃ   িোসবনরন এবোি িোবসত হসব । এই রেেুন নো রবলরক�, রুরমনো, বো�রক, মধুরমতোিো এক 

পোড়োি মসধ্য বো� কসিন ওিো জোত ধম্ন মোরোয় রিসে েল গসড়সছন, ওিো েো� েরীরঘটো 
পঞ্চোসয়ত ররসক রলজ রনসয় মোছ চোষ কসি �ং�োসিি আয় বোড়োসচ্ছ । রঘোষ পোড়োি 
মরহলোিো েল রবঁসধ গরু পুসষ রডয়োড়রী কসি আরর্নক উপোজ্নন কিসছন ও এলোকোি েুসধি 
�ম�্যো রমরযসয়সছন । এইিকম অসনক নজরীি পোসবন, গপে নয় বোস্তব । 

িবোনরীঃ    তোহসল এই িোন্নোি কোজটো আমিো পোসবো নো ?
ঈশোনরীঃ   করো রেসত পোিরছ নো রবোন । তসব আমোসেি আগোমরী রমরটং -এ রতোমোসেি েল ররসক 

কসয়কজন উপরস্থত ররসক আসলোচনো কসি রনশচই রকোন র�দ্ধোন্ত হসব । তসব আরম 
রতোমোসেি হসয় অনুসিোধ কিব যরে ১ মো� রতোমিো আি ১ মো� রজসল পোড়ো রমসল রমসশ 
কোজটো কিসত পোসিো । রক রবলরক�, বো�রক রিসগ যোচ্ছ -

রবলরক�ঃ  িোগ কিব রকন ? রেরে আমিো রতো এেন ররসক একই রনৌকোি যোত্ররী নো । 
ঈশোনরীঃ   হ্ঁযো, আমিো একই রনৌকোি যোত্ররী । অসনক বড় মসনি করো বসলছ রবলরক� এটোই রতো 

েিকোি। 
রনম্নলোঃ  আমিো বুঝসত পোিরছ নো বুসঝ কোসিো করোয় নোচো রেক নয় । রতোমিো িোন্নো কসিো, আমিো 

চসল যোরচ্ছ ।
বো�রকঃ   নো- এস�ো রেরে আজ আমিো �বোই রমসল িোন্নো করি ।
রবলরক�ঃ   তোিপি রমরটং - এ যো র�দ্ধোন্ত হয় আমিো তোই কিব । 
রুরমনোঃ   িোসলোই রতো  যরে রতোমিো ১ মো� আমিো ১ মো� কোজ করি ক্ষরত রক ? আমিো �বোই রতো 

গিরীব । িোগ কসি েোব ।
িবোণরীঃ   রতোমিো এত বড় মসনি মোনুষ ।  
�ুিিরীঃ   আমিো েুটুি রলোকসক রমরটি করোয় িুলব নো । 
উতপলোঃ   আমিো �বোই বনু্ হলোম । 
রনম্নলোঃ   রবোন হলোম । 
রকোিো�ঃ   (হোসত হোত রিসে) �বোই রবোন হলোম ।
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গোন
রবোন বসল আজ রজসনরছ
হোত ধসি তোই ধন্য ।

রবপসে আপসে �ুসে েুঃসে
�বোই �বোকোি জন্য-

আ�ুক যতই ঝড় - ঝঞ্জোি আি প্রলয়
এই একতো অটুট রিসে 
কিব র� �ব জয় - 
েুহোত িসি পসি িোরে 
কিু নো রমোিো রছড়ব -
রবোন বসল---- ধন্য ।

(প্রস্থোন)

(িতন মোটিোি  হো�সত হো�সত প্রস্থোন)

lô েৃশ্য

(ষরটি েুহোসত েুসটো ইঁট রনসয় পো রটসপ রটসপ প্রসবশ)

ষরটিঃ   �িকোরি ইঁট রনসবো নো রতো করী কিব । �বোই রনসয় কত রক ততিরী কিসছ । আি আমোি 
রবলোয় রেোষ রবৌটো বড্ড বকোবরক কসি । আরম রক লসন্ড িসন্ড রলোক আরছ, বোবুসেি 
�োসর ওেো ব�ো করি । বোবুিোই বলসলন একটু �োমসল �ুমসল রনরব রকউ রযন -

(কসয়ক জসনি প্রসবশ)

রকোিো�ঃ   রটি নো পোয় তোই রতো (টসচ্নি আসলো মুসে রিসল)
িোমঃ   তুরম রচোি -
ষরটিঃ   রকন �িকোসিি ইঁট েুসটো রনরচ্ছ বসল আরম রচোি হসবো রকন -
রনমোইঃ   রছঃ কোকো তুরম িোসতি অন্কোসি চুরপ চুরপ িোস্তোি ইঁট রনসয় যোচ্ছ র�টো চুরি কিো হল নো। 
ষরটিঃ   ওসতো �িকোসিি ইঁট, তো রতোসেি অসতো গোয় জ্োলো ধিসছ রকন ?
রনমোইঃ   নো কোকো �িকোসিি ইঁট নয় । এগুরল এই গ্োমবো�রীি ইঁট । িোস্তো আমোসেি এটো ব্যবহোি 

করি আমিো এটো রমিোমত কিব । তোই ইঁটগুরলও আমোসেি । 
ষরটিঃ    রেে রনমোই আমোি অত জ্ঞোন রে�নো । েসগন, িোেোল, ইয়োকুব ওসেি বোরড় রচক কি 

িোস্তোি ইঁট কত পোরব । আরম হোসত নোসত ধিো পসড়রছ বসল আমোি যত রেোষ নো ।
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বো�রকঃ   রক হসয়সছ রি রনমোই ।
রনমোইঃ   রেসেো নো কোরক কোকো ইঁট চুরি কসি ধিো পসড়সছ আবোি চ্যোটোং চ্যোটোং করো কইসছ ।  
বো�রকঃ   ব্যোটোি মোরো মুরড়সয় রঘোল রঢসল �োিো গ্োম রঘোিো ।
ষরটিঃ   বো�রক এমন  করো বলরবরন । আরম রতোি স্বোমরী । রতোি মুসে কুঠে হসব ।
বো�রকঃ   পই পই কসি মোনো কসিরছলোম রশোনরন । িোলই হসয়সছ এেন ধিো যেন পসড়ছ রেোকো, 

রনমোই, িোমু রতোিো রক কিরব কি ।
িোমঃ   চল রনমোই রোনোয় যোই ।
ষরটিঃ   বোবো িোমু রনমোই রোনোয় রকন বোবো । কোন মুলরছ আি কেসনো এমন কোজ কিব নো 

বোবুিো বসলরছল তোই ।
রনমোইঃ   রকোন বোবু -
ষরটিঃ   ওই �নত  কুনু্ড বলসল, ষরটিপে ইঁটগুসলো �োপো কসি যরে িোস্তোি কোজটো পন্ড কসি রেসত 

পোরি� । তসব ওই ইঁট রেসয় রতোিো যো ততিরী কিরব তোি বোরল র�সমন্ট রমস্তরী েিচ 
পঞ্চোসয়ত রেসব ।

রনমোইঃ   হোরতি মোরো রেসব রস্রি িোঁওতো । বুঝসল কোকো রতোমোসেি টুরপ রেসয়সছ । পঞ্চোসয়সত 
টোকো ঘুমোসচ্ছ ।

ষরটিঃ   রকন রেসব নো পঞ্চোসয়সত নোরক অসনক টোকো আস�, এই িোস্তোি নোরক অসনক টোকো 
এস�সছ ।

িোমঃ   নো কোকো িোস্তোি যো েিচ হসব তোি ১/২ িোগ মোসন হোি টোকোও আস� রন । আমিো চোঁেো 
তুসল শ্রম রেসয় িোস্তো ততিরী কিব । তুরমও �োরমল হও কোকো । 

ষরটিঃ   আরম রতো এতরকছু জোনতোম নো রতোি কোরক বলসতো রেকই । রকন্তু রবশ্ব্ো� কিতোম নো 
উসলট  ওই �ব কিোি জন্য কত মোি রধোি কসিরছ । বোবুিো বলসতো রবৌসি রযসত রেরব 
নো নটি হসয় যোসব । আি মোিব নো আরমও রতোসেি েসল কোজ কিব ।

বো�রকঃ   শুধু কোজ কিসল হসব নো �নত্ রকন্তু রতোমোসক যো যো বসলসছ �ব রমরটং-এ �বোি �োমসন 
বুক রচরতসয় বলসত পোিসব ।

ষরটিঃ   রনশ্চই - �ব বলব -
িোমুঃ   এই রতো কোকো ব্যোটোসছসলি মসতো করো বলসব । 
বো�রকঃ   আরম জোরন তুরম মোনুষটো িোল শুধু ওিো রতোমোসক পোঁকো পোয়েোনো, ঘি কিোি রলোি 

রেরেসয় মোরোটো রবগসড় রেসয়রছল ।
রনমোইঃ   জোসনো কোকো রতোমোসেি মসতো িোল মোনুষসেি িোল মোনুষরীি �ুসযোগ রনসয় ওিো আমোসেি 

উন্নয়নসক স্তব্ধ কসি রেসত চোয় ।
ষরটিঃ   নো তো আি �ম্ব নয় রি রনমোই । বো�রক আমোসেি মোচোি তলোয় িোস্তোি লুকোসনো 

ইঁটগুসলো রেসয়  েোও । আরম ও ষরটিপে পোত্র ওিো মুসেো� পসি উন্নয়ন �রমরতি মসধ্য 
ঢুসক পসড়সছ । আরম ওসেি মুসেো� রটসন রছসড় ধুসলোয় রমরশসয় রেসবো । �নত্ কুনু্ড হসলো 
ধি রবশ্ব্ো� রতোমিোই রবশ্ব্ো� ঘোতক । ওসেি পোসলি রগোেো রক জোরন� ?

রকোিো�ঃ   রক  ?
ষরটিঃ  ব্রজসশেি রচৌধুিরী ।
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বো�রকঃ   রেরেমরণ -

(ঈশোনরীি প্রসবশ)

ঈশোনরীঃ   স্বোমরী । হ্যোঁ, আমোি স্বোমরী ব্রজসশেি রচৌধুিরী । 
বো�রকঃ   রেরেমরণ তুরম এত িোসত্র  ?
ঈশোনরীঃ   হ্যোঁ, আরম রেেসত এলোম আমোি রছোট রবোন রকিোসব িোমু আি রনমোইসক �োসর রনসয় তোি 

স্বোমরীসক আসলোি পসর আনসলো, আমোসক তুরম আরশব্নোে কসিো রবোন আরমও রযন আমোি 
স্বোমরীসক ওই অন্কোি িোস্তো ররসক আসলোি পসর আনসত পোরি ।  

বো�রকঃ   রেরেমরণ -
ঈশোনরীঃ   হ্যোঁ, আরম পোিব । পোিসত আমোসক হসবই, আরম পোিবই ।

(প্রস্থোন)

ষরটিঃ   িদ্রমরহলো েুবই িদ্র ।
রনমোইঃ   রবৌরেি মসতো মোনুষ হয় নো । 
িোমুঃ   করোয় বসল নো �তরী নোিরী পসড় যরে কোপুরুসষি হোসত �োিোরট জরীবন যোয় তোহোি কোরেসত 

কোরেসত।
বো�রকঃ   আমোি রকমন হসচ্ছ হোত পো অবশ হসয় আ�সছ (বস� পসড়)
ষরটিঃ   (ঘসি রতোসল) নো বো�রক নো রিসঙ পিসল চলসব নো শক্ হসয় রমরুেন্ড র�োজো কসি  

েোঁড়োসত হসব, আমিো রতোমোি পোসশ আরছ । 
রনমোইঃ   হ্যোঁ, কোরক আমিো �বোই �বোি পোসশ আরছ রোকব ।  
িমোঃ   উন্নয়ন �রমরত �বোি জন্য মোনুসষি জন্য । 
ষরটিঃ   চসলো ঘসি চসলো বো�রক (ধসি রনসয় চসল যোয়) ।

(প্রস্থোন)

রনমোইঃ   িমো চল বনু্ অসনক িোত হসলো, ঘসি চসলো িোমু + রগরন্ন আবোি িোসত জল রঢসল শুসয় 
পড়সব। েুজসন হো - হো -হো (হো�সব)

(প্রস্থোন)
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mßg েৃশ্য
(রতঁতুসলি আচোি রেসত রেসত রক্ষরন্তি প্রসবশ)

রক্ষরন্তঃ   রতঁতুসলি আচোি েোইত্যোরছ । রকছু রতো েোইসত পোিতোরছ নো । শুধু বরম পোইত্যোসছ । এই 
আচোি রটো েুবই িোলো টক টক ঝোল ঝোল আবোি রমরটি - আমোি বোচ্ছোি হোঁর� মুেেোন 
বড়ই রমরটি অয়সবো নো । আঃহ রক শোরন্ত - এত বছি পি �বই আমোসগো গ্রুসপি লোরগ । 
িগবোন আমোি �ন্তোনসি আমোি রকোসল রেও - আি উন্নয়ন �রমরত স্বরনি্নি েল যুগ যুগ 
ধইয্নো রযন মোনুসষি মোসঝ বোইচ্যো রোসয়। (আচোি রেসত রোসক)

(ক্যোবলোি প্রসবশ রকোমসি বোঁধো হোি প্যোন্টটো তুলসত তুলসত)
(গোসনি ঢসঙ)

ক্যোবলোঃ   আমোি রকরন্ট হসব মো আরম অসবো বোপ মোইয়্যো অসব নো রপোলো অসব কোনটো রেসয় ড্যোক  
(রক্ষরন্তি রপসট কোন রেসব ক্যোবলো)

রক্ষরন্তঃ   অ মিণ - কোন রেয়ো মোইয়্যো রপোলো রবোঝো যোয় ।
ক্যোবলোঃ   হ আরম রেইে্যোরছ আমোি মন রেয়ো রপোলো অয়সবো ।
রক্ষরন্তঃ   নো মোইয়্যো ।
ক্যোবলোঃ   নো রপোলো - রপোলো - রপোলো আরম কইটোরছ রপোলোই অয়সবো ।

(ব্রজসশেসিি প্রসবশ)

             রকছুই অ�ম্ব নো রি ক্যোবলো -  
রক্ষরন্তঃ   বোবু আপসন এত িোইসত -
ব্রজঃ   আ�সত হসলো- করোয় বসল নো লোসি রলোহো বয় রবনো লোসি রকউ তুসলোও বয় নো ।
রক্ষরন্তঃ   আরম রতো রেক -
ব্রজঃ   বুরঝ� নোই রতো বুঝসত পোিোি করোও নয় । যোক রযটো বুঝসত পোিরব মন রেয়ো রশোন 

- আমোসক একটো কোজ কসি রেরব । আি এই কোজটো রতোসক কিসত হসব নইসল... কই 
রগল (পসকট ররসক রপস্তল রবি কসি)

রক্ষরন্তঃ   (এতটুকু িয় নো রপসয় রহস�) েোনো িসি রেসবন এই রতো -
ক্যোবলোঃ   ওসি বোবো রকরন্টসি ডোনো কোইসয় রডসব ।

(রেৌসড় প্রস্থোন)

রক্ষরন্তঃ   (েুব গম্রীি হসয়) কোজটো রক আসগ কসহন ।
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ব্রজঃ   রতোি রবৌরে মোসন আমোি স্তরী ঈশোনরী আি িতনসক জরড়সয় রতোসক রমর্যো �োক্ষরী রেসত 
হসব।

রক্ষরন্তঃ   নো পোরুম নো র�োনোি  প্ররতমোি মসতো রবৌরেমরণি গোসয় আরম শুকরি রবঠেো মোেোইসত 
পোরুম নো । আপসন উয়োি স্বোমরী নো শতুিি ।

ব্রজঃ   শতুিি - ও এেন আমোি এক নম্বি শত্রু । রেে রক্ষরন্ত রতোি এই র�দ্ধোসন্তি উপি রনি্নি 
কিসছ। সতোি রপসটি �ন্তোন পৃররবরীি আসলো রেেসব রক নো ? সিসব ে্যোে ।

রক্ষরন্তঃ   িোইব্যোি ঐোইজ রকছুই নোই । রবৌরেমরন আি েসলি �কলোি প্রসচ টিোয় আরম আি 
ক্যোবলো শহসিি িোসলো ডোক্োি রেেোইসত পোরি । তোইসতো আরম আইজ রবয়োি ১০ বছি 
পিও মো হইত্যোরছ । যোসগ পরিশ্রসম আরম এত রকছু পোইলোম । র�ই মোনুষ রগো আরম 
রকোন ক্ষরত কইিসত পোরুম নো । আি রবৌরেমরন র� আমোি রেবরীি �মোন । 

ব্রজঃ   রেবরী - রেবরী রতোি জন্য কসিসছ । রজসল পোড়ো, �িকোি পোড়ো, সঘোষ পোড়ো �মস্ত পোড়ো 
গ্োসমি উন্নরত কসিসছ । আমোি জন্য রক কসিসছ । আমোি �ং�োসিি জন্য রক কসিসছ । 
বোঁজো রমসয়সছসল রপসিসছ আমোসক বোবো কিসত । আমোি কোসজি �হসযোরগতো কিসব বসল 
প্ররতশ্রুরত রেসয় রশসষ রবইমোরন কিল । আমোি ডোন হোত �নোতন কুনু্ড হসলোধি রবশ্ব্ো�  
তোসেি চক্রোন্ত কসি গ্োম উন্নয়ন �রমরত ররসক রবি কসি রেসয়সছ । রতোি রতো রকোন 
রকছুই অজোনো নয় । তুই শুধু একটু �হসযোরগতো কি রক্ষরন্ত । তোি পি রেেরব আরম 
ওসক পচো নে্নমোি গন্ জসল ঘুঁরচসয় েুঁরচসয় মোিসবো ।  

রক্ষরন্তঃ   পোিসবইন নো বোবু । রবৌরেমরনি গোসয় যতেূি গন্ রছটোইসবন ততই �ুগন্ রবিোইসব ।   
ওসয মৃগ নোিরী েুশবু রবলোয় ।

ব্রজঃ   অ - তোহসল �োক্ষরী রেরব নো ? 
রক্ষরন্তঃ   িসদ্োি মোইনস�ি এক কতো রেমু নো । 
ব্রজঃ   (রপস্তল তোক কসি রক্ষরন্তি রেসক) হ্যোঁ, তুই �োক্ষরী রেরব  আমোি উরকল যো যো রশরেসয়   

রেসব �ব বলরব । িতন রিোজ আমোি রশোয়োি ঘসি আস�  ঈশোনরী �োসর ি�রট ন�রট 
কসি তুই কোজ কিসত রগসয় প্ররতরেন এই �ব রেরে� । আরম বুঝোসত রগসল ঐ 
প্রধোনবোবু আমোয় রমসি রিলোি হুমরক রেয় । এই িকম �ব করো বলরব ।

রক্ষরন্তঃ   নো বলুম নো ।
ব্রজঃ   রতোসক কুকুসিি মসতো গুরল কসি মোিব । 
রক্ষরন্তঃ  আইজ আরম িয় পোই নো বোবু । চোরিরেসক মশোল জ্লতোসছ । রপস্তল রেয়ো তো রনিোইসবন 

রকমসন । 
ব্রজঃ   তসব রি -
                               (ক্যোবলো, ঈশোনরীি প্রসবশ)

ঈশোনরীঃ   নো তুরম রক্ষরন্তসক মোিসত পোসিো নো । (সক্ষরন্ত �োমসন গোড্ন কসি রেেোয়) ওসগো মোিসত 
হসল আমোসক রমসি রিসলো ।

ব্রজঃ   রতোসক আরম রতসল রতসল মোিব । নটি রমসয় মোনুষ �সি যো আসগ রতোি �োগসিেসক মুসছ 
রে -
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ঈশোনরীঃ   (েপ কসি ব্রজি রপস্তল �সমত হোতরট ধসি) সেোহোই রতোমোি তুরম এই কোজ কসিো নো । 
লক্ষরীরট রনসজসক আি রছোট কসিো নো ছোসড়ো ছোসড়ো বলরছ । ( ধস্তোধরস্ত হসব)

ব্রজঃ   ছোসড়ো বলরছ -
ঈশোনরীঃ   (রকঁসে) সতোমোি কোসছ রিসক্ষ চোইরছ তুরম িোসলো হও ( হেোত্ গুরলি আওয়োজ)
ব্রজঃ  নো ঈশোনরী নো । তুরম নও এই রেসেো রপস্তল এেসনো আমোি হোসত ।

(�বোি প্রসবশ)

রকোিো�ঃ   রক হসয়সছ ? রক হসয়সছ ?
ব্রজঃ   িগবোন আমোি পোসপি শোরস্ত রেসয়সছন । আ- আরম রক্ষরন্তসক ঈশোনরী আি িতসনি 

রবরুসদ্ধ রমসর্য �োক্ষরী রেওয়োি জন্য বলসত এস�রছলোম । আহ -
ইশোনরীঃ   চুপ কি -
ব্রজঃ   নো আমোসক বলসত েোও ঈশোনরী - রক্ষরন্ত �োক্ষরী রেসত িোরজ নো হওয়োয় আরম ওসক গুরল 

কসি মোিোি িয় রেেোই । এমন �ময় ঈশোনরী ওি �োমসন এস� েোঁড়োয় । ধস্তোধরস্ত ব্যো� 
আমোি হোসত আঙু্গসলি চোপ পসড় রটগোসি  অমরন িটোশ আমোি রপসট রগঁসর রগসলো । 
রবধোতো রনসজই রবচোি কসি রেসলন । ঈশোনরী তুরম আমোয় ক্ষমো কি লক্ষরীরট আরম িোসলো 
হসয় রগরছ ।

ঈশোনরীঃ   (রকঁসে) করো বসলো নো । ডোক্োি ডোসকো রতোমিো ।
ব্রজঃ   তোি আি েিকোি হসব নো আি - িতন রক্ষরন্ত । আপনোিো �বোই আমোসক ক্ষমো করুন । 

আমোয় আরশব্নোে করুন পি জনসম রযন আপনোসেি েসল িরীড়সত পোরি ।
ঈশোনরীঃ   আরম কোসক রনসয় বোঁচসবো । আমোসক তুরম রক রেসয় যোচ্ছ । বোঁজো কসি রিসেই যোচ্ছ ।
ব্রজঃ   নো এই গোঁসয় অগণরীত মোনুষ রতোমোি �ন্তোন । তুরম ওসেি পোসশ ররসকো ওিোই রতোমোসক 

রেেসব। আ - আমোি একটো অনুসিোধ এটো িোেসব ?
ঈশোনরীঃ   বসলো রক বলসত চোও ।
ব্রজঃ   তুরম রনসজি হোসত আমোি মুসে আগুন রেসয় চরীতো রজ্সল েোঁরড়সয় ররসকো আরম রতোমোি 

মুেটো রেেসত রপসল যরে স্বসগ্ন ঢুকসত পোরি ঈশোনরী - আমোি ঈশোনরী - আ- আ - আ-

�োমোরজক �ম�্যো
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ঈশোনরীঃ   নো - (আছসড় পিসব স্বোমরীি উপি) (সকঁসে) আরম রতো এটো চোইরন - তসব রকন এমন 
হসলো-

(�বোই কোঁসে বো�রন্ত, সক্ষরন্ত, রনম্নলো �বোই । রেরে শোন্ত হল চুপ কসিো) ।

অসশোকঃ   শোন্ত হও মো । ব্রজি রশষ ইচ্ছোটো পূিণ কিসব নো ।
ঈশোনরীঃ   (শক্ হসয়) হ্যোঁ, মোটিোি মশোই আরম ওি রশষ ইচ্ছো পূিণ কিসবো তোসত আমোি যতই কটি  

রহোক । (ওি হোসত একজন একটো মশোল রেসব) (আসলো রনসি যোসব)

(সচঁরচসয়) ওসগো পৃররবরীি মোনুষ রতোমিো রচসয় রেে -

রকোিো�ঃ   িোসগ্যি রবোঝো রচিরেন
               িোগ্যহরীনোই বইসছ
 �তরী নোিরী রনসজি হোসত 
 স্বোমরীি -রচতো- জ্োলসছ -

 

ররিজ - �মোপ্ত

�োমোরজক �ম�্যো
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bqv Rgvbv
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(‡LjIqvjv, gv›`vix I `k©K‡`i cÖ‡ek) 
(gv›`vix is P‡O †m‡R _vK‡e)

†LjIqvjvt (nv‡Z WzMWzMx evRv‡e) G evey †Ljv †`-‡Lv| fvbygwZi †L-jv †`-‡Lv, gv›`vix Kv †Lj 
†`-‡Lv-

†Kvivmt  fvbygwZi †Ljv, fvbygwZi †Ljv, †Ljv †`Lwe †Zv Avq|
†LjIqvjvt G evey Avc‡jvK †L-jv †`L‡e- 
†Kvivmt  (e‡m, e‡m) n¨vu †`Le-
†LjIqvjvt  G nvgvi gv›`vix Av‡Q, D †L-jv †`-Lvq| Ai nvwg ‡K †L-jvB| KLy‡bv ev›`i jvQ, 

KLy‡bv fvj y jvQ| Ai KLy‡bv wf hv`y-G `v`y - †L-jv †`L‡e †Zv †Rvi‡m Zvwj jvMvI- 
†Kvivmt (nvZ Zvwj) 
†LjIqvjvt e¨vm e¨vm, eûZ Av”Qv (nvZ Zz‡j)
 G gv›`vix, Zzg †L-jv †`-Lv‡e- 
gv›`vix: Ri“i †`-Lve-
†LjIqvjvt †Zv‡e †`LvI ev›`i jv-Q-
 (m‡½ m‡½ gv›`vix evu`‡ii g‡Zv AvPiY Ki‡e)
 (Mv‡bi Zv‡j bvP‡e)
  
†LjIqvjvt

Mvb

jvQ †i fvby jvQ †i-
†nBj¨v `yBj¨v jvQ †i-
evey †jvK †cvBQ¨v w`‡e
LvBwe †Mv‡ivg fvZ †i|  

†LjIqvjvt G evey, nvgvi fvbygwZ †K-‡gvb jvQ‡jv?   
†Kvivmt  fvj - 
†LjIqvjvt  fv‡jv jvBM‡j Zvwj jvMvI - 
†Kvivmt    (Zvwj)
†LjIqvjvt  e¨m e¨m| G-gv›`vix, Zzg Ai jvQ †`Lv‡e?
gv›`vixt n¨vu  n¨vu, †`-Lv‡ev -

†LjIqvjvt ‡Zv‡e †`LvI fvj y jvQ - 

তর্য জোনোি অরধকোি রবষয়
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Mvb 
gv›`vix I gv›`vix 

Zz hvwe bvwK QQzi evox| 
(gv›`vix Zv‡j Zv‡j bvP‡e, Zvici gv_v bvo‡e c‡o wM‡q Kvuc‡e) 

†LjIqvjvt I-hvwe bv?
  (Mvb) QQzi evoxi bvg Qzwb‡j R¡i Av‡m, Avi Kvucybx| gv›`vix I gv›`vix---- 
†LjIqvjvt nvgvi gv›`vix GLwb my¯’ nB‡q hv‡e †Rvi †m Zvwj jvMvI- 
†Kvivmt    (Zvwj) (gv›`vix D‡V `vuovq mevB‡K bg¯‹vi Rvbvq)
†LjIqvjvt e¨m e¨m e¨m| gv›`vix- G gv›`vix - Av‡f m¨vjv gv›`vix
gv›`vixt   (jvwd‡q) n¨vu I¯—v` - 
†LjIqvjvt   Bevi †`-LvI hv`y| evey‡jvK a¨vb‡Q †`-‡Lv hv`y| nvgvi gš¿ e‡j G gv›`vix †K-‡gvb 

†L-‡j (GKUv MvgQv †`wL‡q) nvgvi nv‡_ BVv wL Av‡Q
†Kvivmt  MvgQv-
†LjIqvjvt  B evey DwV AvB‡mv| Av‡i AvB‡mv bv| Kz‡bv fq jvB AvB‡mv-

(`k©K †_‡K GK Rb hv‡e)

`k©Kt wK Kie? 
†LjIqvjvt B MvgQv w`‡q †Uv w`‡q Dqvi †PvL ev‡Üv| Av‡i ev‡Üv bv| eûZ †P‡c ev‡Üv e¨vUv 

†h-‡bv KzQz †`-L‡Z jv cvq| evuÜv †kl? 
`k©Kt  n¨vu 
†LjIqvjvt Zzg eq‡Vv| (gš¿) Bovs Kv gvZv  weovsKv gvwi  Sv  Sv  Sv  dz  
                  (gv›`vix c‡o wM‡q nvZ cv wLuP‡Z _v‡K) 
†LjIqvjvt (ey‡K Po †g‡i) Av‡f m¨vjv †Pvc (gv›`vix †_‡g hvq)
†LjIqvjvt G gv›`vix 
gv›`vixt n¨vu 
†LjIqvjvt Zzg KzQz †`LZv n¨vq?
gv›`vixt bvB
†LjIqvjvt QzbZv n¨vq?
gv›`vixt ‡_vov †_vov  
†LjIqvjvt (GK R‡bi gv_v Qzu‡q) †evj nvwg wK ay‡iwQ 
gv›`vixt gv_v - 
†LjIqvjvt (Zvov w`‡q) wVK †Q †evj e¨vUv 
gv›`vixt eyjwQ †Zv  gv_v - 
†LjIqvjvt (GK R‡bi c‡KU †_‡K Kjg Zz‡j wb‡q) B evi wK wj‡qwQ  

তর্য জোনোি অরধকোি রবষয়
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gv›`vixt  †Kv‡jvg -  
†LjIqvjvt Zvwj jvMvI †Rvi‡Q|
†Kvivmt  (Zvwj)
†LjIqvjvt e¨vm e¨vm nvwg B evi gv›`vixi AvÍv‡K †f-wbm KB‡i w`‡ev| (gš¿) BgvsKv wPsKvov 

wbgvsKv Sv evey me †`-‡Lv †`-‡Lv Dqvi Kz‡bv k¦vm cBo‡Q jvB|
1gt mwZ¨B †Zv -
2qt n¨vu †Zv - 
3qt GwK kvš— - 
†LjIqvjvt G evey Bevi †cvBQ¨v †d‡Kv ZvgvQv †`-‡Lv| †QvevB iƒwcqv w`‡e †Zv‡e nvwg G gv›`vixi 

Rvb wdivB w`‡Z cvBi‡ev| †h Av`gx gv›`vixi AvÍv‡K eKwQQ w`‡eK jvB D Av`gx 
Ni‡K wdievi wZb w`‡bi gB‡a¨ †iv³ ewg nB‡q gviv hvB‡e| 

(Pvi w`K †_‡K cqmv c‡o)

†LjIqvjvt  (Kzwo‡q c‡K‡U f‡i) †d‡Kv †d‡Kv AvDi †d‡Kv AvDi †d‡Kv 
 (gv›`vix Av‡¯— K‡i †PvL Ly‡j cqmv †`‡L D‡V c‡o cqmv Kzovq)
gv›`vixt  G - evev G‡Zv G‡Zv †cvBQ¨v - 

†LjIqvjvt (Qz‡U wM‡q Kjvi a‡i) Av‡f Q¨vjv Zz Pz‡Li evÜb LyBwj  †K-‡bv ? 
gv›`vixt Av‡i Qvi Qvi evuÜb jv LyBj‡j †UiB cvBZvg jv | Zz G‡Z †ev‡Qvi ay‡i nvgv‡K 

†VvKvBwQm?
†LjIqvjvt nvwg Zz‡K †VvKvBwQ? 
gv›`vixt  n¨vu - Zz gy‡K †VvKvBwQm| Zz gy‡K w`‡q ev›`i jvPvm, fvj y jvPvm| wg‡_¨ gš¿ ey‡j nvgvi 

†cvivb fvwbm †Kvivi bvg KB‡i evey‡`i †avKv w`m&| nvwg †Kv‡Zv¶Y k¦vm †evÜ KB‡i 
cB‡o _vwK| Zzi †QLv‡bv ms‡KZ Abyhvqx n¨vu eywj, bv eywj | Zz nvgv‡K eyKv evwb‡q, 
†PvL ev‡Ü G‡Zv †cvBQ¨v Kvgvm Ai eywjm wK bv - 

†LjIqvjvt  Av‡f m¨vjv BUvB wbqg nvwg †L-jv †`Lve Ai Zz †Ljwe| KzQz †`Lwe bvB, eySwe bvB| 
nvwg LywQ‡Q hv w`e ZvB wjwe| †nvVvr AvBS †Pv‡Li evÜb Lyjwj †K-‡bv- †K w`j Zzi 
G‡Zv †ev‡ov AwaKvi -AvR †K civ‡eb bv?

gv›`vixt ‡K-‡bv- H †mviKvi - 
†LjIqvjvt  †mviKvi? 
gv›`vixt nu †mviKvi w`qv‡Qb cÖ‡Z¨KwU gvBby‡li RvBbevi AwaKvi| Zv nvwg jv †`BL‡j 

RvBš—vg †K-g‡b? 
†LjIqvjvt Dj yKv cvuV¨v, †mviKvi AvBb wKi‡Q †Zv_¨ RvBbevi AwaKvi †mve †Rv‡bv‡Mv‡bi| 

†jwKb †mviKvwi †`vd‡Zv‡i ev Kz‡bv cÖwZôv‡b| Zz nvgvi Kv‡Q AvBb djvBwQm? 

তর্য জোনোি অরধকোি রবষয়
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gv›`vixt  nu - Zzgvi Kv‡Q Qzi“ KBijvg, Bi †cvi †mveLv‡b hvBe| †Zv‡e †L-jvi †mv‡gvq nvgvi 
†PvL evÜv n‡e bv, LyjvB _vBK‡e| 

†LjIqvjvt bv, †evÜ _vBK‡e 
gv›`vixt bv Lyjv _vBK‡e 
†LjIqvjvt bv, evÜv _vBK‡e
†Kvivmt bv - †Lvjv  gv›`vixi †PvL LyjvB _vK‡e|
†LjIqvjvt G gv›`vix Qzb - Av‡i Qzb bv| B‡Zv Zzi nvgvi †ecvi, BKUv idv KBi‡j †nvq jv - 
gv›`vixt  jv Kz‡bv †ivdv jq, mg‡SvZv jq - 
†LjIqvjvt (gv_v PzjwK‡q) gyQwKj nBj †mviKvi evov fv‡Z QvB w`j| 
gv›`vixt  †LjIqvjv Zzgnv‡`i †Lj †Lv‡Zvg| fvBI, e‡n‡b, AvBR †_B‡K nvgvi gy‡Zv †Pv‡Li 

evÜb Ly‡j †djyb| †`Lyb AvcKv †cvÂv‡qZ ¯‹zj nvmwcUvj _v-bv B iKg †Rv‡bv ¯^v_© 
wK›`ª ¸jvb †K-‡gvb PBj‡Q| Avcbvi †Qv‡gvQ¨v †Qvgvavb jv nB‡j †K-‡bv nBbvB 
Rvbyb|  

1gt  Av”Qv gv›`vix Avwg Bw›`iv Avevm †hvhbvi UvKvUv cvw”Q bv †Kb Rvb‡Z cvie? 
gv›`vixt  Ri“i cvBi‡eb| 
2qt  Avgvi evoxi †KD Re KvW© cvqwb †Kb? Rvb‡Z cvie? 
gv›`vixt wjðB - 
3qt Avgvi gv weaev fvZv cvq bv †Kb? 
gv›`vixt ‡mI wf RvBb‡Z cvBi‡e †LvKv evey| 
4_©t  Avgvi †cbkb 
5gt  Avgvi e„× fvZv  
†Kvivmt  Avgv‡`i eb¨vi Îvb| Avgv‡`i iv¯—vi Kj?  
gv›`vixt  †Qve †Qve RvBb‡Z cvBi‡eb| †Rv‡bvZ_¨ AvwaKvix‡Ki wjKU Av‡e`b Ki“b| gy‡b 

ivBL‡eb B.P.L. nB‡j exbv †cvBQ¨vq Ai Dbœiv †`vk i“wcqvi B÷¨v¤c w`‡q Av‡e`b 
Ki“b| GLb †Zv‡_¨v Rvbv †mvevi -  

†Kvivmt AvBbZ  AwaKvi - 
gv›`vixt GK `g QvQ evZ| 
†Kvivmt gv›`vix, †LjIqvjv cvjv‡”Q - 
gv›`vixt Av‡f Qvjv †Lj‡b Iqvjv| 
†¯¬vMvbt  GB jyV‡b Iqvjv 
†Kvivmt hvq Mv - 
gv›`vixt bqv †Rvgvbv - 
†Kvivmt AvqMv-wd«R

তর্য জোনোি অরধকোি রবষয়
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পটল পটলরী নং ১
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প্ররম েৃশ্য

(গোসনি তোসল তোসল পটল আি পটলরী রবোঁচকো মোরোয় চলসব, পটসলি রবোঁচকোয় রলেো রোকসব টোটকো  
েবি আি পটলরীি রবোঁচকোয় তোজো েবি)

গোন
                                               
পটল বোবুি �সঙ্গ পটলরী/ চলসছ মোরোয় েবসিি পুঁটলরী

রেেুন গুণরীজসন / টোটকো তোজো েবি আসছ
েুজসনিই �সন -/ রেেুন গুনরীজসন -/ রেেুন �ব্নজসন।

(েুজসন রবোঁচকোি রগঁটটো েুলসব  আি রলেো রবরুসব একটো ররসক রমড রড । অন্যটো ররসক রমল। এক 
�োসর রমড রড রমল।

পটলঃ  নমস্োি  আন্দোজপুি েূিেশ্নন রক্রি ররসক আজসকি টোটকো েবি রেেোব আরম রমঃ পটল 
বো -বু -

পটলরীঃ  আি তোজো েবি রেেোব আরম রমস�স্ পটলরী রবরব (কোট)

রদ্তরীয় েৃশ্য

(রহডমোটেোি,অন্য মোটেোি ও রেরেমরন সু্সল আসছন সু্সলি েৃশ্য ) রকন্তু রকোন বোচ্ো রনই।

রহডমোটেোিঃ আচ্ছো রেরেমরণ শরনবোি কসি বোচ্োিো সু্সল আ�সছ নো রকন ?
রেরেমরনঃ েোবোি রেওয়ো হয় নো বসল।
অন্য মোটেোিঃ �্যোি আরম এই রমড-সড-রমসলি ব্যপোসি আপনোসক  রকছু বলসত চোই।
রহডমোটেোিঃ আরম রয আপনোি রনকট হইসত এই ব্যোপোসি রকছুই শুনসত বোধ্য নই।
অন্য মোটেোিঃ আহো করোটো অমনিোসব রনসচ্ছন রকন?
রহডমোটেোিঃ  কোিণ রমড-সড-রমসলি েোরয়ত্বটো রি.ই.র�. করমরট আমোসকই রেসয়সছন, আপনোসক নয়।
অন্য মোটেোিঃ  রকন্তু �্যোি -
রহডমোটেোিঃ সকোন রকন্তু নয়।
অন্য মোটেোিঃ সু্সলি ক্ষরত হসচ্ছ �্যোি।
রহডমোটেোিঃ (সচঁরচসয়) আি একটো করোও নয়, ব্য� (কোট)

তর্য জোনোি অরধকোি রবষয়
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Z…Zxq েৃশ্য

পটলঃ সেেসত রোকুন আজসকি টোটকো তোজো েবি। তোি আসগ একটুেোরন রবঞ্জোপসনি রবিরত।
রবঞ্জোপনঃ (একটো বোচ্ো রমসয় কোঁেসব)
পটলরীঃ রক হসলো েুরক কোঁেসছ রকন ?
পুপেঃ  আমোি হোসত রেঙোরন রেসলো।
পটলরীঃ সকন ? রকন?
পুপেঃ সু্সল ররসক রয পোরলসয় এসলো।
পটলরীঃ সকন রি পুটলরী পোরলসয় এরল ? 
েুরকঃ  েোবোি রকন রেসব নো ।
পুপেঃ শরনবোসি সু্সলসত েোবোি রেসত রেয় নো রজসন রগসছ বোচ্োিো �ব, সু্সল তোই যোয় নো।
পটলরীঃ রকন্তু আজ রতো বুধবোি।
পুপেঃ �প্তোসহ রয রকোন একরেন বন্  রোসক েোবোি। সু্সলসত রগসয় েবি রযই পোয় বই রোলো  

রিসল রিসে এসক এসক পোলোয়।
পটলরীঃ  সু্সলসত েোবোি রয রেন রেোকো েুরক পোসচ্ছ নো। পোরলসয় এস� েোসচ্ছ মোি, বই রোলো 

আনসছ মো ।
পুপেঃ �রত্য- আি িোল লোগসছ নো। �িকোসিি রক েিকোি রছল এই িোসব রেসত রেওয়ো।  

রেসল রিোজই  েোও নইসল রেও নো । এ রযন এক যন্তনো ।
পটলরীঃ গ্োম উন্নয়ণ �রমরত স্বরনি্নি েল �বোই রমসল রেসেো নো ব্যোপোি েোনো রক? �িকোি রেসচ্ছ 

নো ? নো রনসপোয় েোসচ্ছ রঘ ।
পুপেঃ বসলো রক পটলরী েোকুি রঝ। জোনসত রগসল মোটিোিসেি কোসছ/ধমক রেসব �বোি মোসঝ,  

সু্ল ররসক তোরড়সয় রেসব , কোটসব েুরকি নোমরট ।
পটলরীঃ নো - নো - নো রতোমিো রকছুই জোসনো নো । �ব রকছুই জোনসত বোধ্য ওনোিো।/ �িকোি 
             রেসয়সছন অরধকোি - �ব তর্য �কসলি জোরনবোি ।
পটলরী ও পুপেঃ  �ুসযোগ যেন রপসয়রছ িোই/অজোনোসক জোনব, জন তর্য আরধকোরিকসক - আসবেনরট  

রলেব। (রমউরজক) (টুং - টং কোট)।

PZz_© েৃশ্য

পটলঃ নমস্োি রবজ্ঞোপসনি পি রেেুন আজসকি টোকটো তোজো (কোট)

(সহডমোটেোি অন্য মোটেোি আি রেরেমরণি প্রসবশ)

রহডমোটেোিঃ  (রলেসত রলেসত) যোক বোবো শরনবোি হসল তবু সু্লটো িোঁকো রোসক। রমড-সড-রমসলি 
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               রহ�োবটো র�সিই রন।
অন্য মোটেোিঃ �্যোি আজ শরনবোি নয় মঙ্গলবোি , আজ বোচ্োিো এস�রছল, িোন্নো হসচ্ছ নো রেসে বই  

রোলো রিসে পোরলসয় রগল। 
রহডমোটেোিঃ  অ রেসত পোসব নো বসল পোরলসয়সছ ? ওিো  রক শুধু রেসত আস� ? আি ঐ বোবো মো
               গুসলো রক রকোন রেোঁজ েবি িোসে নো ।
রকোিো�ঃ আমিো এলোম �্যোি --
রহডমোটেোিঃ আপনোিো রকন ?
রকোিো�ঃ সেোঁজ রনসত এলোম ।
রহডমোটেোিঃ কোসেি ?
রকোিো�ঃ রমড-সড-রমসলি ।
রহডমোটেোিঃ সকন আপনোসেি রেেোব রকন ? রি.ই.র� করমরটসকই রেসবো
রকোিো�ঃ নতুন আইনটো রশোসননরন বুরঝ ?
রহডমোটেোিঃ  নতুন আইন ? 
রকোিো�ঃ হ্যোঁ তর্য জোনো প্রসত্যকরট জনগসণি আইনত অরধকোি আমিো রক জনগসনি বোইসি �্যোি-
রহডমোটেোিঃ প্রধোনবোবুসক রনসয় পসি েোন্ডো মোরোয় হসতো রন ?
রকোিো�ঃ �রচবসক রেেোসত রকন আপরতি ?  েয়ো কসি েোতোটো রেসল �বোই রেসে রনতোম এেরন।
রহডমোটেোিঃ ও মোটিোি রেরেমরন এিো বসল রক। 
রকোিো�ঃ স�োজো আঙুসল নো উেসল বোঁরকসয় তুলব রঘ।
মোটেোি ও রেরেমরনঃ  আমিো করী আি বরল আজ তোহসল চরল (হোত রজোড় কসি)
রকোিো�ঃ নো আপনোিো যোসবন নো/আপনোিোিও মোটেোি/রহ�োবগুসলো রেসে িোেো আপনোসেিও  

েিকোি। রহ�োবগুসলো পোসবো? নো আইসনি িোস্তোয় যোসবো।
রহডমোটেোিঃ হ্যোঁ, রেরচ্ছ রেরচ্ছ রক রবপে - এই - এই - এই - নোও। (মোইসম অন্য মোটেোি রেরেমরন  

�রচব এবং আসিো কসয়কজন রহ�োবগুসলো রেেসব ততক্ষণ একটো ব্যোসঙ্গো রমউরজক  
চলসব)।

�রচবঃ তোহসল মোটেোিমশোই রেরেমরন শরনবোি ও �প্তোসহ আসিো একরেন েোবোসিি রহ�োব  
ধিসল রহ�োবটো েোঁড়োসচ্ছ রহড মোটেোি মহোশসয়ি রনকট রমড-সড-রমসলি ৩০,০০০ টোকো 
রবঁসচ আসছ।

রহডমোটেোিঃ রত- রত- রত-রত রত্রশ হোজোি মসি যোসবো। কোসছ আসছ রেসয় রেসবন।
পুপেঃ সকন আপরন মোিো যোসবন রকন? টোকোটো আপনোি কোসছ আসছ রেসয় রেসবন।
রহডমোটেোিঃ রেসয় রেসবো রকোরো ররসক রেসবো? 
রকোিো�ঃ সকোরো ররসক মোসন? টোকোটো রক আপরন ব্যরক্গত েিচ কসিসছন?
রহডমোটেোিঃ েিচ? তোসতো হসয়সছ। ব্যরক্গত? নো নো ব্যবহৃত হইয়োসছ।
রকোিো�ঃ রক রক উন্নরত করিসয়সছন বরলসবন রক?
রহডমোটেোিঃ রক রক কোসজ েিচ হসলো রযন অ-মোটেোি-
অন্য মোটেোিঃ আরম রকমন কসি জোনসবো �্যোি।
রহডমোটেোিঃ মসন পসড়সছ হঁযো মসন পসড়সছ িোন্নোঘি। ওই িোন্নো ঘসিি রপছসন �ব টোকো েিচ হসয়  
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রগসলো রলসে রনন।
রেরেমরণঃ িোন্নোঘসিি জন্য রতো আলোেো টোকো এস�রছল।
রহড মোটেোিঃ বো বো রঝোপ বুসঝই রকোপরট রেসলন। �ুসযোগ রনসচ্ছন রেরেমরণ। এসয রগোসেি উপি রবষ 

রিোঁড়ো।
রকোিো�ঃ টোকোগুসলোি ে্যোং গজোসনো হসয় রগল নোরক টোটু্ রঘোড়ো।
রহডমোটেোিঃ (হোত রজোড় কসি) আমোসক একটো বছি �ময় রেন আরম মোস� মোস� একটু একটু কসি 

রশোধ কসি রেসবো। হসব রতো?
রকোিো�ঃ  নো -
রহডমোটেোিঃ তোহসল রক আত্ম হত্যো কিব?
�রচবঃ রেক আসছ টোকোটো আপরন ১২ মোস�ই রশোধ কিসবন রকন্তু রেেসবন রযসনো ১৩ মো� নো  

হয়।
রকোিো�ঃ শোরস্ত একটো রনসতই হসব।
রহডমোটেোিঃ টোকো যেন রশোধ রেরচ্ছ শোরস্ত রনসবো রকন?
পুপেঃ শোরস্ত নয়, আবেোি মসন করুন বোচ্ছোসেি েোওয়োি টোকো রচোট বসল করো আপরন বিং  

একমো� গোঁসটি টোকোয় বোচ্োসেি েোইসয় রেসবন। 
রহডমোটেোিঃ এক মো�!
রকোিো�ঃ ১৫ রেন।
রহডমোটেোিঃ পোিসবো নো।
�রচবঃ রেক আসছ এক �প্তোহ।
রহডমোটেোিঃ �রচব যেন বলসছন অগত্যো।
�রচবঃ এই সু্সলি রমড-সড-রমসলি েোরয়সত্ব রোকসবন তরুণ মোটেোিমশোই আি কপেনো রেরেমরণ।
রহডমোটেোিঃ েুব িোসলো েুব িোসলো।
�রচবঃ রকন্তু রহ�োবটো রয আপনোসকই রেেসত হসব।
রহডমোটেোিঃ েুব িোসলো। আবোি রহ�োব।
অন্য মোটেোিঃ রকন্তু রহড মোটেোি মহোশসয়ি রিিত্ রেওয়ো রত্রশ হোজোি টোকোি রক হসব?
রেরেমরনঃ উরন রয এক �প্তোহ বোচ্ছোসেি েোওয়োসবন র� রবঁসচ যোওয়ো টোকোগুসলোও বো রক হসব?
�রচবঃ রি.ই.র� করমরটি �সঙ্গ আসলোচনো কসি সু্সলি উন্নরতকসপে েিচ কিসবন।
পুপেঃ সচয়োি, সবঞ্চ, জোনোলো, েিজো এ�ব রেক কিসবন। টোরল েুসল ছোে অোঁটসবন কত কোজ  

আসছ।
�রচবঃ রকন্তু মসন িোেসবন এই গ্োসমি রয রকোন মোনুসষি অরধকোি আসছ সু্ল �ম্পসক্ন রয রকোন 

তর্য জোনবোি। আি আপনোিও জোনোসত - 
রহডমোটেোিঃ বোধ্য। (কোট)
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পঞ্চম েৃশ্য
পটলঃ সশষ কিোি আসগ রবসশষ রবসশষ টোটকো তোজো েবিগুরল আি একবোি বলরছ। �িকোি  

নতুন আইন কসিসছন তর্য জোনো প্ররতরট জনগসণি অরধকোি। সযমন - সু্ল, হো�পোতোল, 
পঞ্চোসয়ত এইিকম জনস্বোর্ন রক্রিগুরলসত রয রকোন তর্য রয রকোন মোনুষ জোনসত 
পোসিন। �রচব তর্য জোনসত জন তর্য আরধকোরিসকি রনকট আসবেন করুন।

পটলরীঃ আন্দোজপুসিি রমড-সড-রমল রকসলঙ্কোিরী রনসজিোই রমরটসয় রিসলছন। এেন র�োম  
ররসক শরনবোি সু্সল িোন্নো হসচ্ছ। বোচ্ছোিোও বোরড়সত মোি নো রেসয় সু্সল রপট িসি 
েোবোি েোসচ্ছ।

পটলঃ রব.রপ.এল হসল রবনো পয়�োয় আি অন্যসেি ১০ টোকোি টে্যোম্প লোগসব। 
পটলরীঃ মসন িোেসবন তর্য জোনো প্ররতরট জনগসণি আইনত অরধকোি।
রকোিো�ঃ নমস্োি (রবোঁচকো বোঁধসব রনপসর্য গোন হসব)।

গোন
আন্দোজপুসিি এই ঘটনো

যরে রকোরোও ঘসট
�বোই রমসল রমরটসয় রিলুন

যো িসট তো বসট।

-�মোপ্ত-
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পটল পটলরী নং - ২
প্ররম েৃশ্য

(গোসনি তোসল তোসল পটল আি পটলরী রবোঁচকো মোরোয় চলসব, পটসলি রবোঁচকোয় রলেো রোকসব টোটকো 
েবি আি পটলরীি রবোঁচকোয় তোজোি েবি)

গোন
পটল বোবুি �সঙ্গ পটলরী

চসলসছ মোরোয় েবসিি পুঁটলরী
রেেুন গুরন জসন -

টোটকো তোজো েবি আসছ  
েুজসনিই মসন ।

রেেুন গুরন জসন রেেুন �ব্নজসন

(েুজসন রবোঁচকোি রগঁট েুলসব একজসনি রবোঁচকো ররসক বৃদ্ধ অন্যটো ররসক িোতো রলেো রবরিসয় এক�োসর 
বৃদ্ধ িোতো -)।

পটলঃ নমস্োি আন্দোজপুি েূিেশ্নণ রক্রি ররসক আজসকি টোটকো েবি রেেোসবো আরম রমঃ  
পটল বোবু।

পটলরীঃ আি তোজো েবি রেেোসবো আরম রমস�� পটলরী রবরব। (কোট)

রদ্তরীয় েৃশ্য
(কসয়কজন রচয়োি রটরবসল বস� কোজ কিসবন)

১ম জনঃ (সহঁসক) ননরীবোলো মন্ডল -

(একজন বৃদ্ধোি প্রসবশ)

ননরীবোলো মন্ডলঃ  (লোরে হোসত) হ্যোঁ, এই রতো আরম আরছ বোবো আরছ। 
২য় জনঃ এইেোসন রটপ রেন (হোত ধসি রটপ রেসয় রনয়)।
৩য় জনঃ এই রনন টোকো। গুসন রনন বুরড়মো।
ননরীবোলোঃ আি গুনরত হসব নো বোবো। �িকোসিি �োসর রেেো হরল বসলো আি একটু টোকো নো 

বোড়োসল  এসত চসল? রজনুসষি যো েোম। 
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(একজন বৃদ্ধি প্রসবশ, নোম রেেোি বসসিো)

রেেোিঃ উুঁ - ব�রত পোিরল শুরত চোয়।
ননরীবোলোঃ রক বইসল্ল।
রেেোিঃ এমন রকচু নো। বলরতরচ কোরুি রমোসট হসচ্ছ নো যোি হসচ্ছ তোি আবোি রপোষোসচ্ছ নো।
ননরীবোলোঃ করো শুনসল গো রপরতি  জ্ইসল যোয়। (সেেোসিি রছোঁয়ো বোঁরচসয়) িোম িোম িোম িোম (প্রস্থোন)
১ম জনঃ এরক বলো রনই কওয়ো রনই আপরন রিতসি ঢুসক পসড়সছন।
রেেোিঃ আমোি টোকোডো এইসয়সচ বোবোিো।
২য় জনঃ আ�সল রতোমোি নোম ডোকো হসতো।
৩য় জনঃ আজসকি মসতো টোকো রেওয়ো রশষ।
রেেোিঃ আবোি কসব রেবো?
১ম জনঃ জোরনসয় রেওয়ো হসব।
রেেোিঃ স�রেন আমোি নোম ডোকপো রতো?
২য় জনঃ সতোমোি নোসমই টোকো এসলই রতোমোি নোম ডোকো হসব।
রেেোিঃ কসব? আরম মইসি রগরল?
১ম জনঃ আচ্ছো যন্তনো রতোমোি নোম পোরেসয়রছসল রতো?
রেেোিঃ কতবোি রতো রবরিদ্ধ িোতো পোবোি জরন্ন নোম রলকোলুম উন্নয় �রমরতি রমরটরন নোম রলসক 

রলসলো রতোমিো আমোি নোমডো রলসে িোসকো রেেোি বসসিো।
৩য় জনঃ রবশোল নোম রেেোি বসসিো।
রেেোিঃ হ্ঁযো বোপ ঘসি রন একটোও বসসিো বোপ আমোি নোম রিকোসলো রেেোি বসসিো।
রকোিো�ঃ (হোঁস�) (কোট)।

তৃতরীয় েৃশ্য

পটলরীঃ সেেসত রোকুন আজসকি টোটকো তোজো েবি তোি আসগ একটুেোরন রবজ্ঞোপসনি রবিরত।
রবজ্ঞোপন
রেেোিঃ (গোসছি গুরড়সত মোরো েুকসত রোসক) সিসঙ রিলসবো হুঁ -সমট) িোটো কপোল রিসঙ যোক  

হুঁ - সমট) সবঁসচ ররসক করী লোি মইসি যোই রমট) মইসি যোই রমট) আল্লো আঙ্গো তুসল  
নোও রমট), তুসল রলও রমট, তুসল রলও রমট)

িোমুঃ আসি আসি কপোলটোসক িোটোসচ্ছো রকন?
রেেোিঃ কপোল রিটসক রে রিসকসচ �িকোি আরম তোসত িক্ ছুটসক আল্লোি রডইকসতরচ। িোমু  

রছইসি রে আি বোঁচরত চোইসন।
িোমুঃ সকন চোচো রতোমোি করী হসয়সছ?
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রেেোিঃ �বোই রবরিদ্ধ িোতো পোয় আরম আি আঙ্গো রগোলোরপি মো পোইসন আমিো �িকোসিি কোসচ 
রক রগিস্ত হইসয় রগরচ তোই আঙ্গো টোকো পোেোয় নো। কতবোি রতো নোম রলকোলুম।

িোমুঃ সতোমোিসেি নোমটো আসেৌ রলসটি আসছ রক নো রেসেসছো? সজসনসছো?
রেেোিঃ কসন জোনসবো, কোি কোসচ রেকসপো?
িোমুঃ সকন? পঞ্চোসয়ত �রচসবি কোসছ, পঞ্চোসয়ত অরিস�।
রেেোিঃ সেকোসব? গলো রঢকেো রে রবি কইসি রেসব।
িোমুঃ নো রেসবন নো। �িকোি আইন কসিসছন তর্য জোনো �বোি অরধকোি।
রেেোিঃ রক গত্ন রেোঁড়ো �বোি অরধকোি তোি আবোি আইন।
িোমুঃ গত্ন নয় চোচো তর্য- তর্য জোনবোি অরধকোি।
রেেোিঃ (সহঁস�) ও গত্ন নয় তর্য? তো আমিো আবোি রক তর্য জোনসবো?
িোমুঃ যো রতোমোি জোনোি েিকোি রতোমোি নোমটো বৃদ্ধ িোতোি রলসটি আসেৌ পোেোসনো হসয়সছ 

রকনো?
রেেোিঃ িোমু জোনরত পোিসবো? আমোি রল চল বোপ রকোন জোয়গো রগরল জোনরত পোিব রল চল।
িোমুঃ চসলো চোচো পঞ্চোসয়সত �রচসবি কোসছ। টু্যং টু্যং (কোট)

চতুর্ন েৃশ্য

পটলঃ রবজ্ঞোপসনি পি রেেসত রোকুন টোটকো তোজো েবি।

(পঞ্চোসয়ত অরি� �রচব বস� কোজ কিসছন) (িোম ও রেেোসিি প্রসবশ)

িোমুঃ আ�ব েোেো?
�রচবঃ আ�ুন - ও িোমু রক ব্যোপোি।
িোমুঃ বৃদ্ধ িোতোি রলসটি এই চোচোি নোমটো আসছ রকনো রেেসত চোই।
�রচবঃ সবশ রতো রনসজি রচোসেই রেসে যোও।  (হসিনসক ডোসক) হসিন - েো -

(হসিসনি প্রসবশ)

হসিনঃ যোই -
�রচবঃ বৃদ্ধ িোতোি িোইলটো িোমুসক েোও।
হসিনঃ বৃদ্ধ িোতোি িোইল এই - এই - এইসতো।
িোমুঃ কই রেরে রেরে (েোতোটো রনসয়)- র�সকন্দি আলরী - উুঁ -  সমসহরুন রনছো - উুঁ - িরহমো  

রবরব কুদু্� রমঞো - এ্যোঁ - এব্ঁযো এব্ঁযো নো চোচো রতোমোিসেি একজসনিও নোম রনই।
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রেেোিঃ অ - কুদু্র�ি �োত রছইসল্য িরহমো িোবরীি পোঁচ রছইসল্য রনসকো শুধু একেোন রমইসয়  
রগোলোপরী তোও রতন রতনসট �ন্তোন রল রবধবো পসিি রেোসি রেসট রকোন রেন রজোটোরত  
পোসি রকোন রেন রজোসটই নো রিসট ডো ছোড়ো আঙ্গো রকছু রন। তো আঙ্গো কোরুি নোম উেসলো 
নো।

িোমুঃ েুঃে কিোসনো চোচো এবোি উন্নয়ন �রমরতি রমরটং-এ রতোমোি ব্যোপোিটোি আসগ �মোধোন  
হসব তোিপি অন্য কোজ।

রেেোিঃ কতবোি রতো রমরটং-এ আসলোচনো হসলো তোি এই িল হইল?
িোমুঃ সকোন কোিসণ রম�সটক হসয়সছ আমিো রতোমোি �ম�্যোি �মোধোন কসিই ছোড়ব করো 

রেলোম।
রেেোিঃ পঁচোতি ি বছি বয়� হসলো। কত রলোক কতো রেসলো �বোই রকমন িুসল রগল।
িোমুঃ এবোি তুরম রেসে রনও - (কোট)

পঞ্চম েৃশ্য
(টোকো রেওয়োি েৃশ্য ১ম ২য় ও ৩য় জন রচয়োি রটরবল রনসয় কোজ কিসব)

১ম জনঃ রেেোি বসসিো - 

(লোরে হোসত রেেোসিি প্রসবশ)

রেেোিঃ এ�রতরছ - এই রতো আরম।
২য় জনঃ এইেোসন রটপ েোও।
রেেোিঃ (সহস�) নো বোপ আরম �ই কিব।
৩য় জনঃ এই নোও টোকো গুসন নোও। সশষ পি ্যন্ত টোকো রপসল রতো?
রেেোিঃ (টোকোটো রনসয়) এমরন রক আি পোলুম।
৩য় জনঃ  তো রক কসি রপসলন?
রেেোিঃ সকন ওই গত্ন -
রকোিো�ঃ গত্ন !
রেেোিঃ হ্যোঁ, রচরটং বোজগো পোঁসক রিলোি জরন্য ওই �বোই জোনরত পোিসব �ব তর্য। ওই আইরনি 

রেৌলসত রজরনলুম ওিো নোম �ই ডোই পোেোইরন। তোিপি উন্নয়ন �রমরতি �ে�্যিো 
ব্যবস্থো কসি রেসলো আরম রবরিদ্ধ িোতো পোলুম। (কোট)
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ষঠে েৃশ্য

পটলঃ সশষ কিোি আসগ রবসশষ রবসশষ টোটকো তোজো েবিগুরল আি একবোি বলরছ। �িকোি  
নতুন আইন কসিসছন তর্য জোনো �মস্ত জনগসণি অরধকোি রযমন - সু্ল - পঞ্চোসয়ত 
- হো�পোতোল একিকম জনস্বোর্ন রক্রিগুরলসত রয রকোন তর্য রয রকোন মোনুষ জোনসত 
পোসিন-

পটলরীঃ রব.রপ.এল হসল রবনো েিচোয় আি অন্যসেি ১০ টোকোি টে্যোম্প লোগসব।
পটলঃ �রেক তর্য জোনসত তর্য আরধকোরিসকি রনকট আসবেন করুন।
পটলরীঃ আন্দোজপুসিি বৃদ্ধ িোতোি �ম�্যোটো উন্নয়ন �রমরত েোরয়ত্ব রনসয় রমরটসয় রিসলসছন।  

রেেোি বসসিো এেন রনয়রমত বৃদ্ধ িোতো পোসচ্ছন।
পটল ও পটলরীঃ  মসন িোেসবন তর্য জোনো আপনোি আইনত অরধকোি। নমস্োি (রবোঁচকো বোঁধসব)

গোন

আন্দোজপুসিি এই ঘটনো/ সকোরোও যরে ঘসট
�বোই বস� রমরটসয় রিলুন

যো িসট তো বসট।

-�মোপ্ত-

তর্য জোনোি অরধকোি রবষয়
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fviZ gvZv



308 এস�ো আমরো নোটক করর

cÖ_g `„k¨

(Mv‡bi Zv‡j Zv‡j cZvKv nv‡Z fviZ gvZv †Mi“qvavix, †gŠjex, cvÄvex I cv`ªxi cÖ‡ek|)

Mvb
fviZ Avgvi fviZel© --------

mvu‡i Rvunv‡m Av”Qv-----
(Mvb MvB‡Z MvB‡Z fviZ gvZv Qvov mevi cÖ¯’vb|)

(PviRb Bs‡i‡Ri cÖ‡ek `yR‡bi nv‡Z wkKj)

†Kvivmt  wn-wn-nv-nv-nv-(nvm‡Z nvm‡Z fviZ gvZvi Pviw`‡K Nyi‡e fviZ gvZv fq cv‡e GK 
Rb cZvKv †K‡o wb‡q †d‡j †`‡e `yRb fviZ gvZv‡K wkKj cwi‡q †`‡e|)

†Kvivmt  nv  [wd«R ]
1gt  AvS nB‡V Vzwg nvgv‡Xo AwXb
2qt  nvgov Vzgvi fz‡L ov‡SvÆ †Lviv‡fv|
3qt  QvQb †Lvi‡fv| 
4_©t  †QvQb †Lvi‡fv|
†Kvivmt  G fviV nvgv‡Xo (ej‡Z ej‡Z fviZ gvZv‡K Uvb‡Z Uvb‡Z cÖ¯’vb|)

wØZxq `„k¨

(av‡bi exR cvZv gv_vq wb‡q Pvlx, Pvlxi †eŠ Gi `‡ji cÖ‡ek Mv‡bi m‡½ avb †ivcY Ki‡e)

Mvb
Avev` evovI evuPvi Avkv‡Z –

Gevi wb‡Ri nv‡Z a‡iv jvOj `ytL hv‡e Zv‡Z|
(`vjv‡ji cÖ‡ek †Nvovq P‡o) 

`vjvjt  avb †ivqv eÜ K‡iv | ejwQ avb †ivqv eÜ K‡iv| bxjKi mv‡ne‡`i Av‡`k mevB‡K 
bxj Pvl Ki‡Z n‡e|

†Kvivmt  bxjKi mv‡n‡ei ûKzg Agvwb¨ Ki‡j mevB giwe|
†Kvivmt  Av‡i hv  hv  hv  Bs‡iR mv‡n‡ei cv PvUv KzKzi ZzB hv|
`vjvjt  AvwgI †`‡L †b‡ev (‡Nvov QzwU‡q cÖ¯’vb)
†Kvivmt   Gevi wb‡Ri - - - - - - - (avb †iv‡e)

রেশোত্মকসবোধক রবষয়ক
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(‡Nvovq P‡o `vjvj, bxjKi mv‡ne Avi Ab¨ GKR‡bi cÖ‡ek)

mv‡net  Vzgiv Avi bxj PvQ †Lvi‡f bv ? 
†Kvivmt  bv 
mv‡net  †L‡bv  
1gt  bxj Pvl K‡i Avgv‡`i Rwgi cÖPzi ¶wZ n‡q‡Q|
2qt  †Zvgiv Avgv‡`i w`‡q †Rvo K‡i bxj Pvl Kwi‡qQ| 
3qt  Avgv‡`i mvgvb¨ cqmv w`‡q Avgv‡`i VwK‡q we‡`‡k †ewk `v‡g bxj wewµ K‡iQ|
†Kvivmt  Avgiv Avi bxj Pvl Ki‡ev bv|
mv‡net  †Lvi‡VB †nv‡e †QvfvB †LB wbwnj PvQ †Lvi‡V †nv‡e †nB †L Avwkm †Qvf e¨vUv‡Kv 

†eub‡X wbwnj †KvwV‡Z †j AvI (‡Nvov QzwU‡q `vjvjmn cÖ¯’vb)|
Ab¨ `vjvjt  (nvZ †eu‡a) GB Pj Pj e¨vUv Pj|    

†bc‡_¨ Mvbt
A‡bK cvuRi ¸uwo‡q ¸uwo‡q

A‡bK i‡³i wewbg‡q|
ey‡SwQ Avgiv evuPe bv ïay

g„Z¨yi †evSv e‡q
(nvZ evuav Ae¯’vq U‡j U‡j hv‡e|)

`vjvjt  GB m¨vjv wVK‡m `vuov|

(PveyK nv‡Z mv‡ne QvovI Av‡iv K‡qK R‡bi cÖ‡ek) 

mv‡net  †QvfvB †evj nvgvo nv‡V BXv wL Av‡k|
†Kvivmt  PveyK  
mv‡net  (GKR‡bi _yZwb‡Z †VwK‡q) Bfvi †evj wbwnj PvQ †Lvi‡f ?
†Kvivmt  bv  
mv‡net  †RwV ev½vjx Bqvi †dvj ev‡jv I‡e bv| †evj PvQ †Lvi‡f – 
†Kvivmt  bv  bv  bv  
mv‡net  Bq¨v  (PveyK gvi‡Z _v‡K)
†Kvivmt  Avn  Avn  Av  (wd«R)

(wd«R fvO‡e A‡bK cvuR‡i Mv‡b mevi cÖ¯’vb)

রেশোত্মকসবোধক রবষয়ক
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Z…Zxq `„k¨

(jv  jv  my‡i ÒGKevi we`vq †` gvÓ jv  jv  Zv‡j dvuwm)
(KvV Avi Av`vjZ ˆZix n‡e Av`vj‡Z ¶zw`ivg emy Kv‡jv †cvlvK c‡i `vuwo‡q _vK‡e|)

m~Îait  AvR ¶zw`ivg emyi dvuwmi w`b| dvuwmKv‡V hvIqvi Av‡M Zvi gayi KÚ¯^i Avgiv ïb‡Z 
cvB 

¶zw`ivgt  e‡›` gvZv ig (ej‡Z ej‡Z dvuwmi w`‡K GwM‡q hv‡e|) 
 e‡›`  gv  Zv  Av (dvuwm n‡q hv‡e|)

wd«R
(wd«R fvO‡e ÒGKevi we`vq †` gvÓ  Mv‡bi m‡½ Kvu`‡Z Kvu`‡Z fviZ gvZv cÖ‡ek Ki‡e| ¶zw`ivg‡K 

†Kv‡j Zz‡j cÖ¯’vb|)

PZz_© `„k¨

Bs‡iRmn fviZ gvZvi cÖ‡ek Bs‡iRiv wkKj a‡i fviZgvZvi Dci AZ¨vPvi Ki‡Z _vK‡e Avi 
fviZgvZv

Bs‡iRt  Bq¨v Bq¨v  (gvi‡e)
gvZvt  Avn  Avn (mv‡ne GwM‡q Avm‡e) bv  bv  bv  wd«R

রেশোত্মকসবোধক রবষয়ক
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wd«R fvO‡e
Mvb/bvP

gv-‡Mv fvebv †Kb
Avgiv †Zvgvi kvwš—wcÖq 
kvš— †Q‡j Zey kÎ“ G‡j 
A¯¿ nv‡Z ai‡Z Rvwb  
†Zvgvi fq †bB gv 

Avgiv cÖwZev` Ki‡Z Rvwb 
Avgiv nvi‡ev bv nvi‡ev bv 
†Zvgvi gvwUi GKwU KbvI 

Qvoe bv 
Avgiv AvKvk †_‡K eRª n‡q  

Si‡Z Rvwb  †Zvgvi  
(Mvb †k‡l mevi cÖ¯’vb)

  

cÂg `„k¨

(ÒK`g K`g evov‡q hvÓ  my‡ii Zv‡j Zv‡j GK w`‡K Bs‡iR Ab¨ w`‡K fviZevmx †jdU ivBU Ki‡e 
gvSLv‡b †bZvRx †Nvov QzwU‡q Pj‡e Mvb †k‡l †bZvRx `vuwo‡q hv‡e|)

†bZvRxt  †n Avgvi fviZevmx †Zvgiv Avgv‡K i³ `vI Avwg †Zvgv‡`i ¯^vaxbZv †`e Pj w`j x 
Pj (÷¨vPz)

mv‡net  dvqvi  (hy× Pj‡e `yB w`‡KB gi‡e Zvici GKR‡bi Ki“b AvZ©bv‡` ( wd«R)

m~Îai‡`i cÖ‡ek

1g Rbt  webq, ev`j, w`‡bk gviv †Mj|
2q Rbt  gvóvi`v m~h© †mb, †mI gviv †M‡jv| 
3q Rbt  gviv †Mj evNv hZxb|
4_© Rbt  cÖvY w`‡jb gvZw½bx nvRiv|
5g Rbt  i³ i³ Pvwiw`‡K ïay i³B e‡q †Mj| 
6ô Rbt  A‡bK i‡³i wewbg‡q Ae‡k‡l 1947 mvj 15B  AvM÷
†Kvivmt  fviZ gvZv ¯^vaxb n‡jb (ej‡Z ej‡Z 15B AvM‡÷i `„k¨ ˆZwi n‡e| nvwm gy‡L cZvKv 

nv‡Z fviZ gvZv cÖ‡ek Ki‡e, cZvKv D‡Ëvjb n‡e|)

রেশোত্মকসবোধক রবষয়ক
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Mvb
15B AvMvó cyY¨ w`b

¯^vaxb fvi‡Z Rv‡M bexb
†n‡iv wZb bxj cZvKvi Dci

wgwjZ wn›`y gymjgvb 
(e‡›` gvZig)

1gt e‡›`gvZig 

†Kvivmt e‡›`gvZig

(K‡qKRb †ew` ˆZwi Ki‡e, fviZgvZv cZvKv wb‡q †ew`i Dci DV‡e ( wd«R)

(Mvb Pj‡e mevi cÖ¯’vb)

- mgvß -
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AvR‡Kি িমো
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[GKUv †g‡q †`Šo‡Z †`Šo‡Z G¨vwib¨vq †Xv‡K nVvr `k©‡Ki gvSLv‡b †PuwP‡q I‡V................]

†g‡qt evuPvI| IB Iiv G‡m coj| Avwg GLb wK Kwi, †Kv_vq cvjvB?

[GKUv †Q‡j gvjv wb‡q †Xv‡K, †g‡qUvi mvg‡b `vuovq]

†Q‡jt †Kv_vI cvjv‡Z n‡e bv| Avwg G‡mwQ †Zvgv‡K D×vi Ki‡Z|
†g‡qt †Zvgiv fvjevmvi AN¨© wb‡q, dz‡ji gvjv wb‡q c_‡iva K‡i `vuwoI bv| Avwg al©‡Y 

al©‡Y K¬vš—, Avgvi fq Ki‡Q| Avwg †`‡LwQ nvqbvi `‡j‡`i ee©i Dj½ bvP| IB †Zv 
Avm‡Q........

[4 Rb cywjk G‡m `vuovq nvm‡Z nvm‡Z GKUv Kv‡jv Kvco w`‡q †g‡qUv‡K †X‡K †`q,
Avi Kv‡jv KvcoUv‡K wb‡q Uv‡b wewPÎ A½fw½ K‡i|]

†g‡qt †Zvgiv Avgv‡K wee¯¿ KiQ †Kb?

[Iiv †Rv‡i nvm‡Z nvm‡Z P‡j hvq|]

†Kb Avgvi †`ªŠc`xi g‡Zv c‡Y evuav G Rxeb? †Kb mg¯— fviZel© Ry‡o †`ªŠc`xiv jvwÃZ wbnZ n‡e 
cÖwZw`b? mywekvj †`kgq mymf¨ we‡eK wbtmvo, wbðzc n‡q _vK‡e| Avi Avgiv we‡e‡Ki `sk‡b 

Aw¯’i GKjv MvÜvixi g‡Zv wbtmxg| GKjv fx®§ †`ªvY KY© hZ gnvi_x we‡eK weKv‡q PzcPvc?

†Kvivm `‡ji cÖ‡ek

1g Rbt GB bvix †h Zzjmx Mv‡Qi g‡Zv cweÎ Avi c~Rbxqv|  
2q Rbt GB bvix †h myMwÜ †Mvjvc n‡q AvwObvi Pvwiw`‡K iƒc-im M‡Ü gvwZ‡q w`‡Z cvi‡Zv|  
3q Rbt GB bvix †h Avcb AvuP‡j KZ em‡š—i Rb¥ w`‡Z cviZ| 
4_© Rbt ‡Kb †m ey‡K cv_i †P‡c fvOv Wv‡ji g‡Zv ay‡jvq c‡o Av‡Q|
1g Rbt ‡Kb? 
2q Rbt ‡Kb?
3q Rbt ‡Kb?
4_© Rbt ‡Kb? kã Pjvi Q‡›` 
1g Rbt LwÛZ Rxe‡bi ¯^‡cœ
2q Rbt mf¨Zvi cvlvY dj‡K
†Kvivmt R¡jR¡‡j GKwU bvg †jLv _v‡K AvR‡Ki igv|
[‡Kvivm `j †ewi‡q hvq| Gwibvi gvSLv‡b †g‡qUv] 

মরহলো �ম�্যো রবষয়



315এস�ো আমরো নোটক করর

igvt Avwg MÖv‡gi GKwU †g‡q| ˆkk‡ei w`b¸wj‡Z Avwg wQjvg mij, m‡ZR| mevB †hgb 
ˆkk‡e _v‡K| GKw`b Avwg †Kvb GK em‡š— †Q‡j‡`i m‡½ †LjwQ|

[eo igv e‡m c‡o| †QvU †ejvi igv †Q‡j‡`i m‡½ †Xv‡K|]

wZbRbt GB †Ljv n‡e,  †Ljv n‡e|

[wZbRb Avb‡›` †Ljv K‡i| nVvr igvi gv Av‡m|]

gvt igv, igv wK nj ïb‡Z cv‡”Qv bv|
igvt n¨vu, gv [‡Ljv eÜ K‡i]
gvt Pj, N‡i Pj|
igvt †Kb gv? Avwg †Zv eÜy‡`i m‡½ †LjwQ| GKUz c‡o hv‡ev 

[Avevi †Ljv Avi¤¢ K‡i]

gvt  wK nj, ïb‡Z cv‡”Qv bv? Zzwg bv †g‡q| †g‡q‡`i IiKg K‡i †Ljv gvbvq bv|
igvt  Avgvi eÜyiv †Zv †Lj‡Q|
gvt †nvK| Zey Zzwg †g‡q| †Q‡j‡`i m‡½ †Ljv gvbvq bv|
igvt bv hv‡ev bv|
gvt hv‡e bv| Pj  [gv Uvbv n¨vuPov K‡i wb‡q P‡j †h‡Z Pvq| wd«R|

†Q‡jiv igv e‡j evuav †`q| wd«R| wgDwRK| wd«R fv‡O|]
[eo igv Gwibvi gvSLv‡b Av‡m|]

igvt GB fv‡e Abv`‡i Ges Ae‡njvi †K‡U hvq  
Avgvi ˆkke|wbZ¨w`‡bi AwfÁZvq Avwg †`wL cyi“l‡`i Rb¨ GK wbqg Avi Avgv‡`i 
Rb¨ GK wbqg| †Kb Ggb nq?  †Kb? [fve‡Z _v‡K] 

[m~Îa‡iiv †Xv‡K]

1g Rbt fve‡ZB _v‡K igv| 
2q Rbt †Kvb DËi Lyu‡R cvq bv| 
3q Rbt GB fve‡Z, fve‡ZB igv eo n‡q hvq|
4_© Rbt exbv †iLvi c_wU a‡i Mv‡Q GK w`b dzj †dv‡U| igvi g‡b GK ARvbvi Bkviv †`Lv 

†`q|

মরহলো �ম�্যো রবষয়
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1g Rbt wb‡Ri †QvU N‡ii gvcv MwÊi A‡bK `~i †_‡K wK GK  Abyf‚wZ|
mevBt nvZQvwb †`q igvi fxi“ g‡b [‡Kvivm `‡ji b„Z¨MxZ bxj w`M‡š— H dz‡ji Av¸b 

jvMj......Ó bvP †kl n‡j †g‡qwU Qvov mevB P‡j hvq| Zvi evev I gv‡qi cÖ‡ek]
evevt  igv, †b gv ZvovZvwo| †m‡R¸‡R †b| Iiv G‡m co‡e †h GLywb|
igvt Avwg evi evi †m‡R ¸‡R em‡Z cvie bv|
gvt  I iKg K‡iv bv gv| Avgvi evevI †Zv Avgv‡K IiKg K‡i we‡q w`‡q‡Q|  
igvt  Avwg wK †Ljbv? hLb Lywk evRv‡e| bv evRv‡ii AvjycUj?
evevt  H Iiv G‡m coj| Avmyb

[GKRb NUK I †Q‡ji evev XzK‡Q| av-wZbv, av-wZbv, av-GB myi K‡i bvP‡Z bvP‡Z|]

†g‡qi evevt GB n‡”Q Avgvi †g‡q|

[NUK  av-wZbv, av-wZbv, av-myiUv Ki‡Z Ki‡Z †g‡qi Pzj, nvZ, wRe, `vuZ, cv I Pjv †`‡L|]

†g‡qi evevt †`L‡jb †Zv Avgvi †g‡q‡K| Gevi ejyb Avcbv‡`i `vex|

NUKt  †ewk Avgv‡`i `vex †bB| Z‡e 1 jvL UvKv bM` PvB| we‡qi LiP †Zv Av‡Q| †ev‡Sb 
†Zv wRwblc‡Îi `vg Av¸b|

[‡g‡qi evev GKUzLvwb e‡m]
Avi Ggb wKQz bq  GKUv Gj-B-wW iwOb wUwf  

[Avi GKUzLvwb e‡m] 
Lye †ekx `vex †bB Avgv‡`i  20 fwi †mvbv †`‡eb  LvuwUB †`‡eb| Lv` †hb bv _v‡K| 

 [Avi GKUzLvwb e‡m]
Avi GLb d¨vkb D‡V‡Q, GKUv †gvUi mvB‡Kj †`‡eb|

[‡g‡qi evev G‡Kev‡iB e‡m c‡o]
Av‡i e‡m co‡jb †h! DVzb GKUz †Póv Ki“b| wVK n‡q hv‡e|

[‡Q‡ji evev Avi NUK jvwV µk K‡i `vuovq| Avi †mB jvwV Kó K‡i cvi nq|]
[‡g‡qi evev GKUv µk K‡i]

`yR‡bt my‡` UvKv

[NUK Avi †Q‡ji evev GKUz GwM‡q G‡m Avevi µk K‡i `vuovq| †g‡qi evev wØZxq evi µk Kó 
K‡i cvi nq|]

মরহলো �ম�্যো রবষয়
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`yR‡bt Rwg eÜK|

[‡g‡qi evev c‡o| Avevi GKUz GwM‡q G‡m `yR‡b jvwV µk K‡i]

 `yR‡bt wewµ wf‡U gvwU 
 [‡k‡l †g‡qi evevi ey‡K Dci cv Zz‡j †Q‡ji evev I NUK nv‡m –‡g‡qwU Kvbœvq †f‡O 

c‡o| wd«R/ wgDwRK] jvBb K‡i mevB †ewo‡q hvq|  

we‡qi `„k¨

[‡Rv‡i mvbvB ev‡R| igv I †Q‡jUv mvgbv-mvgwb e‡m Av‡Q| Zv‡`i Mjvq gvjv| eªvþ‡Y `ynvZ wgwj‡q 
w`‡”Q| we‡q n‡q †M‡j evev Avi gv we`vq Rvbv‡”Q †g‡q I RvgvB‡K| gv-evev-‡g‡q Kvu`‡Z _v‡K| 

†g‡q I RvgvB P‡j †h‡Z †h‡Z wd«R| GK GKRb K‡i evev‡K av°v w`‡q welv˜Mvi Ki‡Z Ki‡Z P‡j 
hvq|]

1)  ayi ayi ev‡R gvsm|
2)  GB fv‡e KL‡bv cwi‡ekb K‡i? 
3)  wK ev‡R wgwó gy‡L †Zvjv hvq bv|
4)  IUv `B bv †Nvj n‡q‡Q?

[Ae‡k‡l wd«R †f‡O wgDwR‡Ki Zv‡j Zv‡j P‡j hvq|]  

dzjkh¨v

[G¨vwib¨vi GK †Kv‡Y GKUv Ni ˆZix K‡i †g‡qUv mvbvB‡qi mv‡_ mv‡_ Av‡m Pvicv‡k †`‡L 
wegyl©gy‡L e‡m| ¯^vgx Av‡m|]

¯^vgxt evt! evt! †ek †Zv K‡b †m‡R e‡m AvwQm? †f‡ewQm Avgvq wb‡q my‡L Ni msmvi 
Kiwe? †mUv n‡”Q bv KvjbvwMbx| Avm‡j †Zv‡K Avgvi cQ›`B nqwb|

igvt wK ejQ Zzwg? Avgvq cQ›`B nqwb? Avgvq †Zvgvi cQ›`B nqwb?
¯^vgxt n¨vu †Zvgvq ejwQ †Zv? 
igvt Zvn‡j Avgvi evevi GZ¸‡jv UvKv, GZ Mnbv Avi Avgvi RxebUv GB fv‡e bó Ki‡j 

†Kb?

মরহলো �ম�্যো রবষয়



318 এস�ো আমরো নোটক করর

¯^vgxt  †`L Avwg †Zv we‡qB Ki‡Z PvBwb| Avgvi evevi wKQz UvKvi `iKvi wQj, Avi †Zvgvi 
evev `vqgy³ n‡Z †P‡qwQj| ZvB n‡q †Mj  hvK Avgvi GLb †ekx K_v ejvi mgq 
†bB| Avgv‡K †h‡Z n‡e SY©vi evox‡Z|

igvt SY©v ? 
¯^vgxt n¨vu SY©v †m Avgvi c_ †P‡q e‡m Av‡Q|
igvt (cv‡q a‡i) AvR‡K †hI bv|
¯^vgxt mi (jvw_ †g‡i| igv wQU‡K c‡o) †ewk c¨vbc¨vbvwb fv‡jv jv‡M bv| [P‡j hvq]
igvt  †hI bv †Mv----[Kvu`‡Z Kvu`‡Z ï‡q c‡o]  
 (‡Mvj n‡q †Kviv‡mi `j jvj wd‡Z I meyR wd‡Z wb‡q bvP K‡i I Mvb K‡i igv 

G¨vwibqvi gvSLv‡b Mv‡bi Zv‡j Zv‡j bv‡P  

Mvb
{†QvÆ †ejvq igv wQj
†fv‡ii dz‡ji gZ|)

[Mvb †kl n‡j ï‡q c‡o †hb ¯^cœ †`L‡Q]

 [wZbRb nvuUz †Mu‡o e‡m jvwV w`‡q eªxR ˆZix K‡i| †mB eªxR a‡i †g‡qwU nvu‡U| hLb nvuUv 
†kl nq ZLb GKUv †Xv‡ji Zv‡j Zv‡j Amyi Av‡m| `~M©v I Amy‡ii jovB P‡j| Ae‡k‡l Amyi‡K 

ea K‡i `~M©v| m~Îai ej‡Z _v‡K †g‡qUv eªxR cvi nq|]

m~Îait  Rxeb igv‡K gvwU‡Z wgwk‡q w`‡”Q|
                    wKš‘ i³gvLv ey‡KI ¯^cœ Av‡m| `yt‡Li b`x †cwi‡q Avmvi mvu‡Kv g‡b g‡b ˆZwi nq| 

fvi‡Zi †g‡q Avk¦vm cvq nq GB †f‡e †h †`ex `~M©vI GKRb †g‡q wQj| `k nv‡Z 
A¯¿ a‡i AwZkq ¶gZvkvjx GK cyi“l‡K whwb ea K‡iwQ‡jb wZwb †g‡q (‡Xv‡ji 
AvIqvR nq| Amyi Av‡m) 

[eªxR †_‡K jvwd‡q †g‡qUv `~M©v n‡q wM‡q jovB K‡i|]
[kvïoxi cÖ‡ek]

kvïoxt  Kx nj †eŠgv| GZ‡ejv n‡q †Mj Nyg †_‡K IVwb?

              [‡g‡qwUi PgK fv‡O| `y‡PvL KP‡j Avcb g‡b K‡qKevi weo weo K‡i e‡K| `~M©v – Amyi| 
Gevi ev¯—‡e wd‡i Av‡m Qz‡U hvq kvïoxi Kv‡Q| jw¾Z fw½‡Z e‡j - ]

igvt GB †Zv D‡V †MwQ|

মরহলো �ম�্যো রবষয়



319এস�ো আমরো নোটক করর

1g Rbt wK nj cvš—vUv `vI| gv‡V A‡bK KvR Av‡Q| wK nj? K_vUv Kv‡b hv‡”Q bv [av°v †g‡i 
†d‡j †`q|] 

igvt n¨vu w`w”Q----
2q Rbt  †eŠgv cyKzi †_‡K _vjv evmb †g‡R Av‡bv  

[av°v gv‡i, Ab¨R‡bi Kv‡Q hvq|]

3q Rbt  Mi“i `yaUv †`vqv n‡q‡Q?

[av°v gv‡i, Ab¨R‡bi Kv‡Q hvq|]

4_© Rbt avbUv ïKz‡Z †`Iqv nqwb, KLb †`‡e?

[av°v gv‡i, G¨vwib¨vi gvSLv‡b G‡m c‡o|]

igvt KvR, KvR Avi KvR|
†Kvivmt  n¨vu mKvj †_‡K m‡Ü¨, m‡Ü¨ †_‡K mKvj| mevi Av‡M DV‡e, mevi c‡i Nygv‡e| 

†g‡qiv †`exi RvZ| †Zvgiv `vmx| †Zvgiv mZx, mZx,mZx, mZx|

[GKUv wPZv ˆZwi nq| wZbRb nvuUz †M‡o e‡m wPZv ˆZwi K‡i| †mB wPZvq GKUv †kvqv‡bv †g‡q‡K 
`yw`K †_‡K Av¸b †`Iqv n‡”Q| Xvu‡Ki evRbv ev‡R| igv f‡q f‡q †`L‡Q, wcwQ‡q fqvZ© fv‡e P‡j 

hvq|]

[G¨vwib¨vi GK‡Kv‡b Ni ˆZwi nq| kvïwo gvB‡g Kvu_v †mjvB Ki‡Q| igv Av‡¯— Av‡¯— cv wU‡c cÖ‡ek 
K‡i|]

kvïwot  †eŠgv †gjv †`‡L wdi‡j? 
igvt  n¨vu gv|
kvïwot  ewj KvR Kvg KLb n‡e?  
igvt  GLywb KiwQ, GLywb|
kvïwot  AvmyK Av‡M Avgvi †Q‡j e¨e¯’v K‡i Qvoe|
igvt  GLywb KiwQ gv|

[gvB‡g wgDwR‡Ki Zv‡j Zv‡j Dby‡b dzu †`q| ivbœv K‡i Ges Kjwm K‡i Rj Avb‡Z hvq| GKRb 
wUDeI‡qj nq| Kvco Kv‡P]
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[¯^vgxi cÖ‡ek]

¯^vgxt  GB †L‡Z †`| 
igvt  GKUz e‡mv w`w”Q|
¯^vgxt  Av‡M †L‡Z †`|
igvt  w`w”Q|
¯^vgxt  wK nj? 
kvïwot  n‡e Avevi wK| †eŠgv †gjv †`L‡Z wM‡q wQj| ivbœv n‡e wK K‡i?
¯^vgxt  wK ej‡j †gjv †`L‡Z evt – evt – Z‡e †i †` †L‡Z †` [gvi‡Z _v‡K] wVK Av‡Q Avwg 

Pjjvg| Avi gv I‡K evox †_‡K Zvwo‡q `vI| I iKg †eŠ i gyL †hb bv †`L‡Z nq| 
igvt  I‡Mv †hI bv

[wd«R/kvïwo igvi m¤§y‡L wcQb wd‡i `vuov‡e, evav †`‡e GK nvZ w`‡q Avi GK nv‡Z gy‡L AvOzj w`‡q 
`vuov‡e| wgDwRK/wgDwR‡Ki Zv‡j †ewi‡q hv‡e|]

cÂv‡q‡Zi `„k¨

cÖavbt  Av‡i n‡i, wbt¯^_© Znwej KZ Av‡Q †i ?
n‡it  Av‡Á evey 50 nvRvi
cÖavbt  Bw›`iv Avevm‡b‡Z KZ Kwgkb †cjvg Avgiv ? 
n‡it  10 †_‡K 15 nvRvi| 
cÖavbt  eÇ Kg n‡q †Mj †i| (K_v bv e‡j gyLf½x‡Z hyw³ K‡i|)
igvt  cÖavb mv‡ne Av‡Qb ? 
`v‡ivqvbt  Av‡Qb, †fZ‡i hvb| 
igvt  Avm‡ev evey

[cÖavb Mí K‡i|]

cÖavbt  †K ? G‡mv|
igvt  Av‡Á evey Avgvi ¯^vgx `y‡Uv we‡q K‡i‡Q ZvB| 
cÖavbt  Zzwg †mB †MvKz‡ji eDgv ? 
igvt  Av‡Á n¨vu evey| 
cÖavbt  Av‡i n‡i, †MvKzj Avgv‡`i `‡ji †jvK bv ? 
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n‡it  n¨vu 
igvt  Av‡Á n¨vu evey, Gevi †fv‡U Avcbvi n‡q I Lye †L‡U‡Q| Avcwb hw` I‡K GKUz eywS‡q 

e‡jb| I wVK Avcbvi K_v -----  
cÖavbt  Av‡i K‡i‡QUv wK ? 
igvt  evey `y‡Uv we‡q K‡i‡Q ZvB|
cÖavbt  Av‡i Zv‡Z n‡q‡QUv wK ? AvwgI †Zv wZb‡U we‡q K‡iwQ| 
n‡it  Av‡i AvwgI †Zv Pvi‡U we‡q K‡iwQ| 
igvt  evey, Avgv‡K Lye gvi‡avi K‡i| 
cÖavbt  Av‡i, GKUz g¨v‡bR K‡i wb‡Z cvi‡Qv bv ? †Zvgiv †Zv †g‡q‡Q‡j, gv‡b gv‡qi RvZ| 

hvI, hvI GKUz g¨v‡bR K‡i bvI| 
igvt  wK K‡i g¨v‡bR Ki‡ev ejyb ? †mB we‡qi ivZ †_‡K Avgvi Dci AZ¨vPvi, gvi‡avi, 

Avi bv LvIqvi Kó Avwg Avi mn¨ Ki‡Z cviwQ bv| Avcwb Gi GKUv e¨e¯’v Ki“b|  
cÖavbt  GLb Lye e¨¯— AvwQ| Zzwg Gi Rb¨ †Kv‡U© hvI, AvBb Av`vjZ Av‡Q †mLv‡b hvI| 

wei³ K‡iv bv| 
n‡it  †K‡U co w`wK wb|
igvt  †Kv‡U© †M‡jI †Zv AvRKvj wKQz nq bv | †mLv‡b ïay cqmvi †Ljv| Zvi †_‡K Avcwb 

hw` GKUz eywS‡q e‡jb| Zvn‡j nq‡Zv AZ¨vPviUv eÜ n‡Z cv‡i| 
cÖavbt  ejwQ †Zv GLb hvI| h‡Zv me| 
igvt  Avcwb †Zv Avgv‡`i cÖavb| Avgv‡`i †fv‡U wR‡Z Mw`‡Z e‡m‡Qb| Avgv‡`i †Kvb 

`ytmg‡q Avcbvi hZ KvR _v‡K, bv ? 
cÖavbt  †eiI †eiI ejwQ| 
igvt  wK  ej‡jb Avcwb ? Avcbvi N‡i gv, †ev‡b‡`i hw` GiKg Ae¯’v nZ, Avcwb wK 

cvi‡Zb, Zv‡K GB fv‡e †ei K‡i w`‡Z ? 
cÖavbt  wK ej‡j, Avgvi gv-‡evb Zz‡j K_v ? hZ eo gyL bq ZZ eo K_v ? n‡i – †ei K‡i †` 

G¶zwb| †Zviv `vuwo‡q †`LwQm wK ?

[ZLb `v‡ivqvb igv‡K †Rvo K‡i evi K‡i †`q, igv e‡j]

igvt  GKk evi ej‡ev, nvRvi evi eje|

[Uvb‡Z Uvb‡Z wb‡q wM‡q wd«R]

1)  igv †Kv_vI VvuB †cj bv|
2)  Ae‡k‡l Avkª‡qi mÜv‡b †mB †QvÆ Ni †Q‡o igv cvwo w`j eo kn‡i|
3)  †mLv‡b †m KvD‡K †P‡b bv, †KD Zv‡K †P‡b bv|
4)  wKš‘ †kvlK Avi AZ¨vPvix wVK †R‡b hvq Zvi Amnvq wkKvi †Kv_vq|

মরহলো �ম�্যো রবষয়



322 এস�ো আমরো নোটক করর

[Gwibvi g‡a¨ GKUv †Kv‡b Ni ˆZwi K‡i †mB N‡i igv Nygv‡”Q| Aci w`‡K 4 Rb jvwV w`‡q _vbv 
ˆZwi K‡i| Zvi wfZ‡i 2 Rb cywjk hyw³ K‡i| Ae‡k‡l †ewi‡q wM‡q igvi N‡i Kov bvov †`q – ]

cywjkt  GB igv IV, GB igv, IV 
igvt  [‡PvL KPjv‡Z KPjv‡Z Nyg †_‡K I‡V, `iRv †Lv‡j Pg‡K hvq e‡j] evey, Avcwb GZ 

ivwÎ‡Z 
cywjkt  Pj †Zv‡K _vbvq †h‡Z n‡e|
igvt  Avwg, †Kb ? GZ ivwÎ‡Z _vbvq hv‡ev ? 
cywjkt  Pj, eo evey †Zv‡K †W‡K‡Q| 
igvt  bv, evey Avwg GZ ivwÎ‡Z _vbvq hv‡ev bv|
cywjkt  Rvwbm Kvj †Zvi Szcwo D‡”Q` n‡e|
igvt  bv, evey Szcwo D‡”Q` Ki‡eb bv| Zvn‡j Avgiv  

†Kv_vq hv‡ev ? 
cywjkt  †mB Rb¨B †Zv eoevey †Zv‡K †W‡K‡Q| 
igvt  bv, evey GZ iv‡Î Avwg †g‡q‡Q‡j _vbvq, Zvi †P‡q Avcwb eoevey‡K e‡j †`‡eb, Avwg 

Kvj mKv‡jB hv‡ev| 
cywjkt  †Zvi g‡b c‡o `y eQi Av‡Mi †KmUvi K_v Avq Avq, ZzB hw` hvm †Zvi Szcwo evuP‡e 

Avq -----

[Avq Avq e‡j _vbvq wb‡q †h‡Z _v‡K| igv f‡q f‡q _vbvq Av‡m| nVvr _vbvi wfZ‡i cywjk †`‡L 
AvuZ‡K I‡V| cywjkiv  ZLb GK wewPÎ nv‡m I f‡q wcQ‡Z _v‡K| Ae‡k‡l cywj‡kiv Svuwc‡q c‡o| 

[wd«R |]

[cywjkiv P‡j hvq| †g‡qUv f‡q Av‡¯— Av‡¯— I‡V, †Pv‡L Rj-----]

1)  bvix †Zvgiv Avi KZKvj †g‡b †b‡e AwePvi I AZ¨vPvi ? 
2)  Zzwg cÖK…wZi `vb, Abb¨v, A‡Rqv Zzwg|
3)  Zey †Kb GZ bx_i bxie| 
4)  †a‡q G‡mv †jwjnvb AwMœwkLv n‡q 
5)  Av¸‡bi dzjwK n‡q †d‡U hvI| aŸsm Ki kvmK I †kvl‡Ki ee©i ivR|
1)  †hgb K‡i wQ‡j †ZfvMvi cÖvš—‡i 
2)  g‡b c‡o †ZfvMvi cÖvš—‡i mvMi †Niv KvKØx‡c, `y‡aj av‡bi kx‡l i³ Swi‡q bxie 

n‡q wM‡q wQj Anj¨v 
3)  DËgx, evZvmx, m‡ivwRbx, Awk¦bxi †`n| 
4)  Pwj ‡ki `kK wK ïayB BwZnvm| 
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5)  lv‡Ui `k‡Ki bi“‡ji gv‡qi ey‡K Av¸b, mvZ ZivB Kb¨vi AvÍ`vb wK †Kvb `vM 
†i‡L hvq wb ? 

mevB †Kvivmt   Rbbx‡Mv Kvu‡`v kZ knx‡`i gv wngvjq †_‡K Kb¨vKzgvix Kvbœvi my‡i †Zvjcvo  
 †nvK| 

Mvb
ÒKvu‡`v kZ knx‡`i gv, wngvjq n‡q Kb¨vKzgvwiKv n‡q †Zvjcvo Ki bvv"

[g~j Mvbt Abyc gy‡Lvcva¨vq]

[‡g‡qUv D‡V `vuovq| GK cÖwZev‡`i f½x K‡i Ges 

Mvbt
m‡¼v‡Pi wenŸjZv wb‡R‡i Acgvb 
m¼‡Ui Kíbv‡Z nqI bv wgªqgvY 

gy³ K‡iv fq, Avcbv gv‡S kw³ ai
 wb‡R‡i Ki Rq 

`ye©‡j‡i i¶v K‡iv, `yR©‡b‡i nv‡bv
wb‡R‡i `xb wbt¯^ n‡q †hb Kfz bv Rv‡bv 
gy³ K‡iv fq, wb‡Ri c‡i Kwi‡Z fi 

bv †i‡L mskq
ag© h‡e k•L i‡e, Kwi‡e AvnŸvb 

bxie n‡q bgª n‡q cY Kwi‡qv cÖvY 
gy³ Ki fq, `yiƒn Kv‡R wb‡RiB 

w`‡qv KwVb cwiPq|]
(mevB GK mv‡_ cÖwZev‡`i GKUv †KvwiIMÖvwd nq|)

 
mgvß
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cyZzj we‡q
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cÖ_g `„k¨

(Mv‡bi Zv‡j Zv‡j K‡qK R‡bi cÖ‡ek `yRb `yRb K‡i Pvi †Kv‡b bvP‡e Avi gvSLvb
mvnvbv, my‡jLv `yB mLx cyZzj mvRv‡e (gvB‡g)

Mvb
Avjyi cyZzj gvwUi cyZzj 

b¨vKov cyZzj wb‡q 
KvV cyZz‡ji we‡q n‡e

†Uvci gv_vq w`‡q 
GKUv †Qv‡Æv †g‡q `ycyi †ejv 

cyZzj wb‡q Ki‡Q †Ljv 
AvR‡K †h Zvi

†g‡qi we‡q 
jMb G‡m‡Q 

†NvgUv gv_vq †Kvgo †eu‡a
wMbœx †m‡R‡Q 

GKUv ----------------
Mvb †kl

†Kvivmt  GB ei Avm‡Q ei Avm‡Q Dj‚ j‚  j‚  j‚   (Djy †`‡e e‡m hv‡e)
mvnvbvt GB my‡jLv eihvÎx‡`i Av‡M †L‡Z †`| Av‡i gkjv gywoi †VvOvUv KB? †Kv_vq †h 

ivwLm| 
my‡jLvt ‡`L mvnvbv †Zvi ïay LvIqv Avi LvIqv| we‡qUv bv n‡j †KD Lvq ZzB wK”QzB Rvwbm 

bv|  
mvnvbvt I gv ZvB †Zv GB †Zvi †g‡q‡K Avgvi †Q‡ji cv‡k emv †Zv we‡qUv cwo‡q †dwj| 
my‡jLvt a¨vr - ZzB bv †Q‡ji gv Avi Avwg bv †g‡qi gv| Avgiv we‡q cov‡j nq bvwK 
mvnvbvt I Z‡e Szgv we‡qUv cov †Zv 
Szgvt Avwg evcy we‡q wU‡q cov‡Z cvwi bv| Avgvi fv‡Mi Avg gvLvUv †L‡q P‡j hvB 
iwKqvt  Avwg we‡q covw”Q mi mi| GB †` †Zvi †Q‡j Avi †Zvi †g‡q‡K
mvnvbv + my‡jLvt GB †b ai - 
iwKqvt GuZz‡j cvZv †ZuZz‡j 
              evuo–‡R¨ cvovi cyZz‡j 
              Av‡o ev‡o avb `vI
              gv_vq Kvco Uvb `vI
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               wewe Zzwg Keyj? 
my‡jLvt  (Av‡¯—) Keyj| 
†Kvivmt G Keyj e‡j‡Q – Keyj e‡j‡Q – [‡eŠw`i cÖ‡ek]     
†eŠw`t my‡jLv my‡jLv GB my‡jLv ZzB GLv‡b †LjwQm? Avi Avwg mviv ivwR¨ Lyu‡R †eovw”Q| 
 (nvZ a‡i) Avq evwo Avq|
my‡jLvt (nvZ Qvwo‡q wb‡q) GKUz Lvwb c‡i hvw”Q| 
†eŠw`t bv GLywbB Pj| 
my‡jLvt  Avwg †h‡Z cvi‡ev bv| Avgvi †g‡q GLb k¦ïi evox hv‡e|
†eŠw`t  Avi †g‡q‡K k¦ïi evox cvVv‡Z n‡e bv nq‡Zv †Zv‡KB †h‡Z n‡e| 
mvnvbvt †Kb Ggb K_v ej‡Qv †eŠw`? 
†eŠw`t I‡i mvnvbv Avgv‡`i my‡jLv‡K †`L‡Z G‡m‡Q †i 
†Kvivmt †`L‡Z G‡m‡Q? 
†eŠw`t  (‡PvL ivwO‡q †Rv‡o) P‡jv  
my‡jLvt  †eŠw` 
†Kvivmt  my‡jLv (wd«R) (wd«R fvO‡e) (Mvb Ki“Y my‡i) 
  

GKUv  †Qv‡Æv †g‡q  
`ycyi †ejv   

cyZzj  wb†q Ki‡Q  †Ljv  
AvR‡K †h Zvi wb‡Ri we‡q 

jMb G‡m‡Q------
(MvB‡Z MvB‡Z cÖ¯’vb) 

wØZxq `„k¨ 

(‡bc_¨ mvbvB evR‡e)
(GK †Kv‡Y Ni n‡e my‡jLv e‡m _vK‡e cv‡k mvnvbv e‡m gv Avwke©v` Ki‡e)

(cÖwZ‡ekx‡`i cÖ‡ek)

1gt  KB Avgvi my‡jLv gv KB?
2qt  Avwke©v` n‡”Q|
3qt hviv hviv Avwke©v` Ki‡e P‡j G‡mv|
4_©t ei emvi RvqMv Ki‡Z n‡e|
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†Kvivmt P‡jv P‡jv (cÖ¯’vb)
my‡jLvt †`L †`L Avgvi Avwke©v‡` KZ UvKv n‡q‡Q| Avwg GZ UvKv K‡¶v‡bv †`wLwb| mvnvbv 

GB mwL †`L bv GB Avgvi nvi, GB `yj, GB Pzwi, GB evDwU evev w`‡q‡Q  me †mvbvi| 
KZ kvwo n‡q‡Q †`L, Nov,  _vjv, evwU, †Mjvm, evjwZ, Mvgjv KZ wK| †eŠw` e‡j‡Q 
ciï Avgvi dzj kh¨v n‡e ZË¡ hv‡e Avi †eŠ-fv‡Z Avwg bvwK Av‡iv A‡bK wRwbl 
cv‡ev| Av”Qv mwL †eŠ-fv‡Z wK †i?

mvnvbvt  (‡Ku‡`) Rvwb‡b G‡Zv  †mvbv Mqbv †`‡L †Zvi Lye Avb›` n‡”Q bv? (D‡V hv‡e)
my‡jLvt (D‡V A‡K Rwo‡q a‡i) Lye Avb›` n‡”Q †ZviI hLb we‡q n‡e G‡Zv wRwbm †c‡j 

†ZviI Avb›` n‡e|
mvnvbvt †NuPz n‡e| GK eviI †f‡ewQm Avgvi K_v| ZzB P‡j †M‡j Kvi mv‡_ †Lje, Kvi 

cyZz‡ji mv‡_ Avgvi cyZz‡ji we‡q †`‡ev? †Zv‡K †Q‡o †Kgb K‡i _vKe mB  (Kvu‡`)
my‡jLvt mwL †i (‡Ku‡`) Avwg †Zv †f‡e †`wLwb mwZ¨B †Zv Avwg Avi †Kvb w`b wK cyZzj †Lj‡Z 

cvi‡ev? (`yRb `yRb‡K Rwo‡q Kvu`‡e)

(gv‡qi cÖ‡ek)

gvt  GB ïf w`‡b `y‡Uvq c‡o GZ Kvu`wQm †Kb? hv N‡i †evm GLywb ei G‡m co‡e| I‡i 
eib WvjvUv ¸wQ‡q ivL (‡h‡Z hv‡e)

m~Îait
1gt  eÜ Ki“b GB cyZzj we‡q|
gvt †Kb? GB we‡q eÜ n‡e †Kb? 
†Kvivm/2qt  Avcbvi †g‡qi eqm KZ?
3qt Z‡e? GLbI I ev”Pv wkï  
2qt  I msmv‡ii wKBev eyS‡e?
3qt ïay ïay kïo evoxi MÄbv Lv‡e| 
4_©t  eQi bv Nyi‡Z ev”PvI  n‡Z cv‡i|
3qt  Ii †Zv GLb covïbv-‡Ljva~jv Kivi mgq|
4_©t Avcwb gv n‡q †g‡qi Rxeb bó Ki‡Qb?
†Kvivmt I‡K ewj w`‡”Qb? Avcwb †Zv GKUv KlvB      
gvt wK? Avwg KlvB? †e‡ivI †e‡ivI Avgvi evox †_‡K| Avgvi gyiMx Avwg †hw`K w`K 

w`‡q KvU‡ev, †Zv‡`i Zv‡Z wK h©v  - gvi †cv‡o bv gvwmi †cv‡o, cvovi †jv‡Ki aveov 
I‡o – ivL bv †Zv‡`i ¸‡jv avox K‡i, †K evav w`‡”Q AvgviUv ZvovZvwo cvi n‡”Q e‡j 
Mv‡q R¡jywb P‡o‡Q bv, wnsmvq eyK †d‡U hv‡”Q ? 

†Kvivmt bv f‡q eyK ïwK‡q hv‡”Q|
gvt  Z‡e hv bv cyKz‡i wM‡q wfwR‡q Avq|
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1gt  Avcwb Rv‡bb bv 18 eQ‡ii bx‡P †g‡qi we‡q †`Iqv †eAvBwb?
gvt AvBb †`Lvw”Q †e‡iv Av‡M †e‡iv  †e‡iv ejwQ (‡Z‡o hv‡e  wd«R)
 (Mv‡bi Zv‡j wd«R fvO‡e)
 GKUv -----‡Ljv AvR‡K -------wb‡Ri-----
 

mevi (cÖ¯’vb)

Z…Zxq `„k¨

(Aci w`‡K Ni ˆZix n‡e g` †L‡q Uj‡Z Uj‡Z my‡L‡bi cÖ‡ek)

my‡Lbt gv Igv GKUz Rj `vI †Zv †Zóvq QvwZ †d‡U hv‡”Q| 
 (my‡L‡bi gv‡qi cÖ‡ek)
kvïoxt Rj? †Kv_vq cve evev? †Zvi †eŠ AvR Avevi Kjwm †f‡½ †d‡j‡Q| GB wb‡q Q QUv 

Kjwm fvO‡jv| G‡°ev‡i nw¯—bx †g‡q‡Q‡j Kcv‡j RyU‡jv Mv 
my‡Lbt my‡jLv, GB my‡jLv †Kv_vq †Mj e‡jv †Zv?
kvïoxt ‡`L cvov Piv‡Z †M‡Q †eva nq ?
my‡Lbt my‡jLv, GB my‡jLv, GB kvjx|

(my‡jLvi cÖ‡ek)

my‡jLvt (f‡q f‡q) wK n‡q‡Q, GB †Zv Avwg|
my‡Lbt  †Zv‡K wK cvovq †Uvu †Uvu K‡i †Nvivi Rb¨ Avbv n‡q‡Q? 
my‡jLvt  ev †i cvovq KLb †Mjvg †QvU KvwKgvi Kv‡Q kvwoUv ci‡Z †MwQjvg bv? 
my‡Lbt †Kb wb‡Ri kvwo wb‡R ci‡Z cvwim bv?
my‡jLvt  bv   
my‡Lbt wb‡Ri Pzj wb‡R evua‡Z cvwim bv? 
my‡jLvt  bv 
kvïoxt gv-KvwKiv †kLv‡j †Zv cvi‡e? 
my‡Lbt  AvR Avevi Kjwm †f‡OwQm? 
my‡jLvt  n¨vu 
my‡Lbt †Kb?
my‡jLvt AZ eo eo Kjwm wb‡Z cvwi bv  ZvB? 
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my‡Lbt  Ab¨vq K‡i Avevi gy‡L gy‡L ZK© KiwQm? 
my‡jLvt †ek K‡iwQ|
my‡Lbt †ek K‡iwQm (Po gvi‡Z _vK‡e) n¨vu †ek K‡iwQm gyL †f‡O †`‡ev n¨vu n¨vu n¨vu 
my‡jLvt Avnt -Avnt -Avnt

 (my‡jLvi gvi cÖ‡ek|  my‡jLv gv‡qi cv‡qi Kv‡QB co‡e|)

my‡jLvt              gv {wd«R}

(wd«R fvO‡e wgDwRK gv †g‡q‡K a‡i a‡i a‡i Zzj‡e Kvu`‡Z Kvu`‡Z)

gvt my‡jLv gv Avgvi|
my‡jLvt  gv †Mv  (Rwo‡q a‡i Kvu`‡e)
gvt (‡Ku‡`) evev my‡Lb I‡K AZ gvi‡Qv †Kb? 
my‡Lbt  cÖkœUv Avgv‡K bv K‡i Avcbvi ¸Yai †g‡q‡KB Ki“b bv| APj cqmv, iƒ‡cvi UvKv 

e‡j Avgvi Nv‡oB Pvwc‡q w`‡jb ûu

(cÖ¯’vb)

gvt  my‡Lb †kvb evev ivM K‡ivbv Zzwg GKUz †evSvi †Póv Ki| 
kvïoxt Avgvi †Q‡j‡K bv eywS‡q wb‡Ri †g‡qUv‡K †evSvb KvR †`‡e|
gvt Kx †`vl K‡i‡Q Avgvi my‡jLv| Avgv‡K ejyb †eqvb Avwg I‡K kvmb Kie| 
kvïoxt ‡`vl? bv  bv  Avcbvi †g‡qi ¸‡bi K_v KB‡q †kl Kiv hv‡e bv †ivR GKUv K‡i 

Kjwm fv‡O| fv‡Zi d¨vb –Mvj‡Z cv‡i bv| Kvco KvP‡j cwi®‹vi nq bv| evUbv evUv, 
gvQ †KvUv, i“wU †ejv, Ni wb‡Kv‡bv cv‡i bv| Ggb wK wb‡Ri kvwo civUv, PzjUv evuav 
ch©š— cv‡i bv| 

gvt Avwg ewj wK †eqvb 
kvïoxt bv Avcwb wKQzB ej‡eb bv ïayB ïb‡eb|
gvt wVK Av‡Q ejyb? 
kvïoxt GB cvovi †Psov †Pswo‡`i wb‡q wKwZ&KZ& †L‡j, cvK`wo †L‡j, cyKz‡i mvuZvi †K‡U 

Gcvi Icvi K‡i|
gvt I GLbI     
kvïoxt bv  Avgvi GLbI †kl nqwb| gv_vq †NvgUv †`q bv| Avgvi †Q‡ji †mev hZœ K‡i bv| 

Avgv‡K †Zv †Zvqv°vB  K‡i bv, gy‡L gy‡L †Pvciv K‡i GB Avcbv‡`i wk¶v? 
gvt meB gvbwQ †eqvb, I †Zv GLbI †QvU ev”Pv †g‡q| 
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kvïoxt Kx ej‡jb †QvU? Zv gyLUv AZ eo †Kb? ev”Qv? Zv we‡q w`‡q wQ‡jb †Kb? Rv‡bb bv 
we‡qi ci cÖ‡Z¨KwU 

             †g‡q‡K ¯^vgxi Ni Ki‡Z nq? K_vq e‡j Av‡K wc‡V `‡ov †Nvovi wc‡V P‡ov Z‡eB 
¯^vgxi Ni K‡iv| wVK Av‡Q ev”Qv hLb evwo wb‡q hvI| PzwlKvwV gy‡L w`‡q †`vjbvq 
ïB‡q hZ Lykx †`vj `vI †M hZ me Avw`‡L¨Zv|

gvt Avcwb ivM Ki‡eb bv w`w` Avwg Ii n‡q ¶gv PvBwQ| ejwQjvg wK I‡K hw` Avgvi 
mv‡_ cvVvb gv‡b cÖ_g ev”Pv †Zv Avgvi Kv‡Q cÖme n‡e GUvB †Zv wbqg| 

kvïoxt bqg? wbqg †kLv‡”Qb Avgv‡K? Avcbvi †g‡q †Kvb wbqg †g‡b P‡j? IB Mf©eZx 
Ae¯’vq So DV‡j Avg                

            Kzov‡Z †Qv‡U| †cqviv Mv‡Q D‡V †cqviv †c‡o Lvq| Avcwb Avcbvi †g‡q‡K wPiw`‡bi 
Rb¨ wb‡q hvb| Avwg H AK¤§v waw½ †MQz‡o †eŠ wb‡q msmvi Ki‡Z cvi‡ev bv| `iKvi 
n‡j †LvKv‡K Avevi we‡q †`‡ev|

gvt  Avcwb GKUz wkwL‡q cwo‡q wbb †eqvb|
kvïoxt bv †kLv‡bv cov‡bv Avgvi KvR bq IUv Avcbvi KvR| wb‡q hvb I‡K| 
gvt †eqvb Avwg Avcbv‡K nvZ †Rvo K‡i ejwQ Gev‡ii g‡Zv I‡K ¶gv Ki“b| Avcbvi 

cv‡q VvuB w`b w`w`|

       (nvZ ai‡e)

kvïoxt wVK Av‡Q wVK Av‡Q GB †klevi Avi †Kvb w`b †e‡MvoevB Ki‡j †mvRv Nvo a‡i 
iv¯—vq Zz‡j †`‡ev|

gvt Avwg Avwm w`w`|
my‡jLvt (Qz‡U) gv Avwg hve
gvt Zv wK K‡i nq Ibv‡`i Ag‡Z Avwg wK †Zv‡K wb‡q †h‡Z cvwi?
my‡jLvt bv Avwg evwo hve|
gvt GUvB †Zv †Zvi evwo gv|
my‡jLvt bv Avwg _vKe bv Giv ïay e‡K Avi gv‡i|
gvt my †jLv (Po gv‡i) (‡h‡Z hvq)
my‡jLvt (‡Ku‡`) gv GLv‡b _vK‡j Avwg g‡i hve|
gvt ZvB g‡iv

(cÖ¯’vb)

(kvïox my‡Lb `y‡Uv jvwVi Zv‡j Zv‡j nvuwo KvV)

my‡jLvt-  bv bv bv bv gv 
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†Kvivmt Pzc (wd«R)

 wd«R fvO‡e 

Mvb 
nvwi‡q Avgvi †Kv_vq †Mj 

†mB †h gayi w`b ¸wj 
†ZuZzj gvLv †jey cvZv 

Wze mvuZvi Avi jy‡KvPzwi
†mB ----------¸wj
nvwi‡q ----------

mvuS bvwg‡Zv gv‡qi Wv‡K 
f‡q f‡q ¸wU cv‡q

VvKzi gv‡qi †Kv‡ji c‡i
bvgZv cov ïi“ Kwi

†mB ----------

(cÖ¯’vb)
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PZz_©© `„k¨
(ev”Pv †Kv‡j my‡jLvi cÖ‡ek)

my‡Lbt G  c½‚ mš—vb Avwg PvB bv|
my‡jLvt  Agb K‡i e‡jv bv|
kvïoxt  Ii †`vl †j‡M‡Q|
my‡jLvt bv  bv Ii AmyL K‡i‡Q| 
my‡Lbt  GUv †Zvi †`vl 
my‡jLvt bv 
kvïoxt ‡Zvi cv‡ci dj
my‡jLvt bv|
my‡Lbt ZzB cvcx 
kvïoxt ZzB cvcx 
my‡Lbt  ZzB cvcx 
my‡jLvt bv  bv bv 
†Kvivmt n¨vu (wd«R)

m~Îai  
1gt  GB †g‡q GLbI ev”Pv|
2qt  KviY Ii eqm GLb 12 eQi 4 gvm 15 w`b gvÎ 
3qt  Av”Qv AvcbvivB ejyb †Zv GK Rb ev”Pv †Kgb K‡i Avi GKUv my¯’ ev”Pv‡K Rb¥ 

†`‡e? 
4_©t AKv‡ji dmj ZvB mKv‡jB Si‡e|
†Kviv‡mt  mf¨Zvi wkL‡i `vuwo‡qI AvRI Pj‡Q we‡q we‡q †Ljv| Avcbvi N‡i Avgvi N‡iI 

Aev‡a P‡j‡Q †Ljv| 
                †g‡q‡`i Rxeb wb‡q giY †Ljv|

(cÖ¯’vb)

Mvb
GKUv †Qv‡Æv †g‡q 

`ycyi †ejv 
cyZzj wb‡q Ki‡Zv †Ljv 
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cÂg `„k¨

(nvmcvZvj †eW n‡e †Pqvi †Uwej bvm©) 
(my‡Lb, kvïwo I my‡jLvi cÖ‡ek)

†Kvivmt  Wv³vievey Av‡Qb?
bvm©t  wK n‡q‡Q? I †jevi †c‡k›U? KB KvW©Uv w`b|
my‡Lbt Av‡Á KvW© †Zv †bB 
bvm©t KvW© †bB gv‡b?
my‡Lbt KvW© †bB gv‡b, Kiv‡bv nqwb|
bvm©t ‡mwK Avqib, K¨vjwmqvg U¨ve‡jU LvIqv‡bv nqwb? 
my‡Lbt bv|
bvm©t wUKv¸wjI †`Iqv nqwb?
kvïwot Ime wKQzB nqwb evcy| 
bvm©t †mwK K_v| 
kvïwot  Gi Av‡M Pvi Pvi‡U evox‡ZB n‡q‡Q| Gevi †bnvZ Mvu‡qi avB Reve w`‡j ZvB G‡bwQ 

hv Ki‡j nq ZvovZvwo Ki evcy e‡Çv Kó cv‡”Q| 
bvm©t  evwo wb‡q hvb 
my‡Lbt †Kb?
bvm©t Avgiv fwZ© †b‡ev bv|
my‡Lbt nvmcvZvj K‡i‡Q i“Mx fwZ© †b‡e bv ? gvg‡`vevRx?
bvm©t ‡Kvb cÖwZ‡laK wUKv †bbwb KvW© ch©š— Kivbwb Avevi †PvL ivOv‡”Qb|
my‡Lbt Avgiv hw` me wVKVvK KvR Kie Zv Avcbviv nvmcvZv‡j e‡m wK Ki‡eb? wcuqvwR 

fvR‡eb?
bvm©t f`ª fv‡e K_v ejyb (‡PuwP‡q)
  

(mvnvbv Wv³v‡ii cÖ‡ek)

Wv³vi mvnvbvt wm÷vi wK n‡jv GZ †PuPv‡gwP wK‡mi?
bvm©t g¨vWvg GB †jevi †c‡k‡›Ui †Kvb KvMRcÎ †bB A_P     
Wv³vi mvnvbvt my‡jLv  mB ZzB? wm÷vi Ibv‡K GLywb †jevi i“‡g wb‡q hvb KvMRcÎ c‡i n‡e| 
bvm©t Av‡Á g¨vWvg  Avmyb Avmyb Avcwb| (wb‡q hvq †e‡W ïB‡q †`q)
mvnvbvt (‡PK K‡i) †`wL †`wL   
my‡jLvt mvnvbv mwL ZzB Wv³vi? 
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mvnvbvt n¨vu KUv ev”Pv?
my‡jLvt GUv n‡j 5Uv †Zvi we‡q n‡q‡Q? ev”Pv KUv †i? 
mvnvbvt n¨vu n‡q‡Q (‡cÖmvi †PK Ki‡e) GKUv †g‡q 
my‡jLvt Avi wbwe  bv ?
mvnvbvt bv ZzB K_v ewjm bv mB| 
my‡jLvt  †Q‡j †bB †Zvi ei gv‡i bv?
mvnvbvt  a¨vr ei Avevi gv‡i bvwK †m †Zv Avgvi eÜy †i| Gevi GKUz Pzc Ki| 
my‡jLvt  Av gvi e i Av gv †K Ly D e gv †i  
mvnvbvt mB ZzB Pzc Ki wm÷vi  wm÷vi 
bvm©t Av‡Á g¨vWvg
mvnvbvt Aw·‡Rb kxNªB 
my‡jLvt  Avgvi LyDe Kó evev gv Avgvi RxebUv bó  Avnt 
Avnt Av (gviv hv‡e)   
mvnvbvt mB mB my‡jLv (‡PuwP‡q DV‡e Kvu`‡e) (wd«R) 

(‡bc‡_¨ Mvb)
GKUv †Qv‡Æv †g‡q 

`ycyi †ejv 
cyZzj wb‡q Ki‡Zv †Ljv

mevB g„Z †`n wb‡q ax‡i ax‡i hv‡e| mvnvbv wcQ‡b Kvu`‡Z Kvu`‡Z hv‡e|
(cÖ¯’vb)
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cyZzj bvUK 

evuPvi wVKvbv
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cÖ_g `„k¨
ïi“ (‡h †Kvb GKUv Zvj w`‡q ïi“ n‡e)

cUjt  bg¯‹vi Avgvi bvg wg÷vi cUjevey| Avwg Avgvi `j ej wb‡q Avcbv‡`i GB MÖv‡g 
GKUv bvUK †`Lve| G bvUK Avgv‡`i bvUK|  G bvUK  n‡jI ev¯—e| ZvB Avmyb 
emyb bvUK †`Lyb| Zvn‡j †`Lyb bvUK - ÒevuPvi wVKvbvÓ|wK ev”Pviv, cyZzj bvP †`L‡e 
Zvn‡j Zvwj w`‡Z fzj‡e bv, †Kgb| †Zvgiv hw` fz‡j hvI Avwg ivM Ki‡ev Avi †Kvb 
w`bI Avm‡ev bv Gevi Zvn‡j Avwm Uv - - Uv UzwK AvmwQ †LvKvLywK GB †i mybxj`vI 
†`LwQ GB w`‡KB Avm‡Q, Avwg Pwj I _wo|

 
(cÖ¯’vb)---------- (Zvj)

mybxjt  P›`bv – †Kv_vq †M‡j| 
P›`bvt  Kx n‡jv Zzwg ? AZ †PuPv”Q †Kb ?  
mybxjt wUDI‡qj †_‡K GK NwU  †P‡c †P‡c Rj LvIqvI †`wL| 
P›`bvt wb‡Ri Kj emv‡bvi gy‡iv` †bB, hLb ZLb eveyi VvÊv Rj PvB| Avwg c‡ii K‡j Avi 

hve bv| cyKz‡ii Rj †M‡jv| (‡Ku‡` †Ku‡`) †jv‡Ki K‡j Avwg Avi †h‡Z cvi‡ev bv| 
mybxjt †Kb ? eo †eŠw` wK wKQz e‡j‡Q †Zvgvq ?  
P›`bvt  Z‡e bv‡Zv wK, Avwg evwb‡q ejwQ ?  
mybxjt Kx e‡j‡Q ?  
P›`bvt †Zvgvi †Q‡j GK RM Rj Avb‡Z †MwQj| bv nq GKUz †ekx cv¤c K‡i †d‡j‡Q Zv‡Z 

†Zvgvi †eŠw` †Q‡jUv‡K wK-bv ej‡j......... (Kvu`‡e)
mybxjt Avtnv c¨vb c¨vb bv K‡i wK e‡j‡Q ZvB ej bv|  
P›`bvt  e‡j wKbv GB †Qvuov AZ n¨vuKPvw”Pm †Kb ? fvj K‡i Kj Pvc‡Z cvwim bv, †Zv ZzB 

Avwmm †Kb? GKUv K‡ji Dci hZ kvB ¸wói Pvc, I Avi KZ mn¨ Ki‡e ? Lvivc 
nj e‡j| ewj Lvivc nwj †Zvi evev UvKv †`‡e, bv mvwi‡q †`‡e ïwb (‡Ku‡` †Ku‡`) 
†Q‡ji †Vm w`‡q I †Zv Avgv‡i †LvuUv w`j‡Mv|   

mybxjt  eo †eŠw`i AvRKvj †`LwQ Lye K_v n‡q‡Q| `y‡Uv cqmvi gyL †`‡L‡Q †Zv| wVK Av‡Q 
AvR †_‡K †Zviv I‡`i K‡j Avi hvwe bv| †LvuUv †`Iqv exR gvie, K‡ji e¨e¯’v  bv 
Kwi †Zv Avgvi bvg mybxj bq eySwj| `y-cqmvi Kj cyu‡Z Mig †`Lv‡”Q| GK gv‡N 
kxZ hvq bv ey‡SQ  (‡i‡M P‡j †h‡Z wM‡q `vuovq)|  

P›`bvt  I †Mv Zzwg †Kv_vq hv”Q ? Rj †L‡q hvI| 
mybxjt  †d‡j `vI I Rj| Avwg AvRB emve Kj|
 

(cÖ¯’vb) ------ (Zvj)
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P›`bvt  hvK Gevi Zvnwj Avgvi evoxI Kj n‡e| K‡e †_‡K bq‡bi evev‡K ewj Afve †Zv 
Rxe‡bi m½x avi †`bv K‡i GKUv wUD A‡qj emvI, bv nq GK Ava gy‡Vv Kg †L‡q 
GK Ava‡ejv bv †L‡q †`bv wVK D‡V hv‡e| bq‡bi evev gyL w`‡q e‡j‡Q hLb avi 
†`bv K‡i n‡jI Kj I wVK emv‡e| hvK GZ w`‡b VvKzi gyL Zz‡j PvBj| Kj AvgivI 
emvw”Q, w`b mevi mgvb hvq bv, AZ †`gvK a‡¤§ mB‡e bv GB e‡j w`jyg|

(cÖ¯’vb) ------ (Zvj)

wØZxq `„k¨

mybxjt  (cv¤c Ki‡e)  bqb ---- GB bqb|  
bqbt  AvmwQ evev| 
mybxjt  P›`bv  I P›`bv GB gv‡K WvK| 
bqbt  I gv, gv, evev WvK‡Q K‡j Rj †ei“‡”Q †`L‡e G‡mv| 
P›`bvt  Dt û nv‡Zi KvRUvI mvi‡Z †`‡e bv evc †eUv‡Z †PuPv‡”Q †Kb wK n‡q‡Q ej|  
mybxjt  †Zvgvi K‡ji Rj †`‡Lv KZ cwi®‹vi|
P›`bvt  mwZ¨B †Zv| n¨vu †Mv gy‡L w`‡q †`‡L‡Qv †Zv ? eU&Kv MÜ †bB †Zv ? 
mybxjt  n¨vu n¨vu †`‡LwQ †Kvb MÜ †bB, Zzwg GKUz gy‡L `vI bv †Mv|
P›`bvt  Avt nvt giY, ey‡ov eq‡m fxgiwZ a‡i‡Q| 
bqbt  gv Avwg GKUz cv¤c Kie| (evqbv)
P›`bvt  Ki evev †Zvgvi ev‡ci wUDeI‡qj Zzwg hZ Lywk cv¤c Ki evev, Avwg wKQz eje bv 

(Av`i K‡i)|

Mvb I bvP
Avwg P›`bv †Mv P›`bv †Mv P›`bv †Mv -----------
Kv‡iv gyL bvov Avwg ïbe bv †Mv ïbe bv  bv  bv     

 bv ïbe bv †Mv ïbe bv 
mybxjt GLb †_‡K †Zvgvi nj wb‡Ri Kj

P›`bvt XK& XK& XK& Lv‡e Zzwg VvÊv Rj 
bqbt hLb ZLb cv¤c Kwie Qjvr Qj 

†Kvivmt Avgiv mevB Lve VvÊv Rj 
Avwg †h P›`bv †Mv P›`bv †Mv P›`bv †Mv -----------
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P›`bvt  Avwg Kv‡iv gyL bvov mn¨ Kie bv eyS‡j|

(cÖ¯’vb) ------ (Zvj)

cUjt  mybxj`v I mybxj`v evox‡Z Av‡Qv ? 
mybxjt  †K ? 
cUjt  Avwg cUj| 
mybxjt  I cUj Avq fvB Avq em em| 
cUjt  bv `v`v AvR Avi em‡ev bv| GKUv Ri“ix Kv‡R hvw”Q| ïbjvg Zzwg bvwK wUDeI‡qj 

ewm‡q‡Qv ? 
mybxjt  n¨vu Zv IB avi †`bv K‡i Avi wK ? 
cUjt  hvK fvjB n‡q‡Q, wKš‘ RjUv GKUz cix¶v Kwi‡q wbI| 
P›`bvt  †Kb GZ cwi®‹vi Rj Zvi Avevi cix¶v †Kb ? 
cUjt  †eŠw` _v‡Kv †Zv N‡i, Rvb‡e wK K‡i ? Avgv‡`i GB GjvKvq A‡bK wUD A‡qj R‡j 

Av‡m©wbK bv‡g GK iK‡gi wel cvIqv †M‡Q| GB Av‡m©wbKhy³ Rj †L‡q bvwK KwVb 
KwVb †ivM n‡”Q, A‡b‡K gvivI hv‡”Q| ZvB ejwQjvg, †Zvgv‡`i K‡ji RjUv GKUz 
cix¶v K‡iB †LI| Avwg GLb AvmwQ mybxj`v, †eŠw` Avwm| 

†Kvivmt  n¨vu G‡mv|
P›`bvt  G‡Zv UvKv LiP K‡i Kj Kiv|
mybxjt  KZ UvKv †`bv n‡q †Mj cix¶v K‡i hw`| 
P›`bvt  †Kv‡bv `iKvi †bB | G‡Zv my›`i cwi®‹vi R‡j †Kv‡bv wel _vK‡Z cv‡i bv| 
bqbt  wKš‘ gv cUj KvKz †h ejj|
P›`bvt  GB ZzB _vg‡Zv I‡`i wPb‡Z Avgvi evwK †bB| Rj cix¶vi bvg K‡i wKQz UvKv 

Svovi av›`v|  Pj Pj †L‡Z Pj †jv‡Ki K_vq Kvb bv †`IqvB fvj, hZme|  
mybxjt  Zzwg wVK ej‡Q Pj Pj|

(cÖ¯’vb) ------ (Zvj)

P›`bvt  (RM wb‡q Kj †_‡K Rj †b‡e) bqb, GB bqb ¯‹z‡j hvwe †Zv ZvovZvwo Ki evev (Rj 
Lvq)| 

bqbt  gv Zzwg mvivw`b AZ Rj LvI †Kb ? 
P›`bvt  ev‡i Lve bv wb‡Ri K‡ji Rj e‡j K_v| Avevi  

Avgvi †h A¤^j M¨vm| ïwbm bv Wv³vi evey e‡jb A¤^‡j †cU dvuKv †i‡Lv bv| Avi hZ 
cvi †ewk †ewk K‡i Rj Lv‡e| †Zvi evev avi †`bv K‡i GB Kj K‡i‡Q| Afv‡ei 
msmvi †cU f‡i Rj Lv‡ev bv †Zv wK Lve ïwb| Av -------- Av -------- 

bqbt  GwK gv †Zvgvi wK n‡q‡Q P‡jv P‡jv N‡i P‡jv| 
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(cÖ¯’vb) ------ (Zvj)
 (mvc I P›`bvi cÖ‡ek wgDwRK jv ----jv---- P›`bv †Ljv‡e mvc †k‡l †Qvej †`‡e|) (mv‡ci 

evukx evR‡e wgDwRK|)

P›`bvt Av----- Av-----mvct nvu---nvu---nvu--- †ek †LjwQm ZzB bv nvu---nvu---Gevi †Zvi w`b 
†kl nvu---nvu---

P›`bvt  †K  ? †K Zzwg ? 
mvct  Avwg Av‡m©wbK nvu---nvu--- nvu---
P›`bvt  Av‡m©wbK †m Avevi wK wRwbm ? 
mvct  Av‡m©wbK gv‡b Rvwbm bv ? †mu‡Kvwel| 
P›`bvt  wel Zzwg †Kv_vq _vK ? 
mvct  †Kb †Zvi mviv kixi Ry‡o Avwg Avgvi eD ev”Pv  wb‡q msmvi †c‡ZwQ| †Zvi gv_vi 

Pzj D‡V hv‡”Q, nvZ cv‡qi Zjv †du‡U cyuR †ei“‡”Q| ZzB bvbv †iv‡M fzMwQm Avgiv wK 
Ggwb Ggwb †Zvi kix‡i ivRZ¡ KiwQ nvu---nvu--- nvu---

P›`bvt  Zzwg †Kv_v †_‡K G‡j ? 
mvct  †Kb gvwUi Zjv †_‡K, gvwUi Zjvq †Zv Avgv‡`i Avw` evwo| †Zviv gvbyliv Avgv‡`i 

LyuwP‡q LyuwP‡q Zz‡j G‡bwQm|  
P›`bvt  KB Avwg †Zv †Zvgv‡`i †LvuPvBwb| Zvn‡j Zzwg Avgvi kix‡i G‡j wK K‡i ?
mvct  (‡fswP †K‡U) †LvuPvmwb| †Zviv †h wUD A‡qj cyZwj, ZLb cvBc w`‡q Avgv‡`i 

†LvuPvmwb ? GLb Avgiv R‡ji mv‡_ wg‡k †Zv‡`i mevi kix‡i Xz‡K c‡owQ| nvu------ 
nvu------  

P›`bvt  A‡b‡KB †Zv GB K‡ji Rj Lv‡”Q, Z‡e Zzwg Avgv‡K †Kb ¶U w`‡”Qv ?  
mvct  †`e bv, ZzB †Kb GZ Kg Kg Lvm †Kb ? 
P›`bvt  ev‡i Kg Lve bv, G‡K †Zv Afv‡ei msmvi| Zvi Dci avi †`bv K‡i GB hg Kj 

†cvZv n‡q‡Q| †`bv †kva Ki‡Z wM‡q msmv‡i Av‡iv Afve, ¯^vgx LvU‡Z hvq Avi 
†Q‡jUv †QvU| ZvB I‡`i wL‡` wgwU‡q hv _v‡K ZvB LvB| bv _v‡K †Zv--------   

mvct  †cU f‡i Rj Lvm ZvB †Zv ? †kvb, Zvn‡j GB Rj hviv hviv cvb K‡i‡Q Avgiv 
Zv‡`i kix‡i AvwQ| wKš‘ hv‡`i hZ‡ekx Acywó Zv‡`i Avgiv ZZ‡ekx  
ZvovZvwo Kvey K‡i †dwj| Avgiv `vcv`vwc †QvUvQzwU evm Kwi, GB †hgb †Zvi 
kixiUvB Avgv‡`i ivRavbx| nvu------ nvu------  †dvum-------- †dvum|

P›`bvt  fvB Avgvi, Zzwg Avgv‡K gyw³ `vI| Avwg gyw³ PvB `v`v|  
mvct  gyw³ ? nvu-----nvu------nvu-----`v`v ? ï‡b ivL Av‡m©wbK KviI fvB, `v`v, evc nqbv| 

Av‡m©wbK Avµvš— †ivMxi †kl cwiYwZ gyw³ bq‡i g~L©, g„Z¨y| 
P›`bvt  g„Z¨y! bv bv Avwg gi‡Z PvB bv, Avwg evuP‡Z PvB| †Zvgiv Avgvi me© kix‡i †Q‡q †MQ| 

cÖ_‡g Kzô †f‡e jywK‡q †i‡LwQjvg| †kl ch©š— cvijvg bv, GLb me †c‡K †d‡U cyuR 
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†ei“‡”Q, im †ei“‡”Q Av----Av---- Amn¨ hš¿Yv Avi cviwQ bv, `qv Ki, ¶gv Ki, 
Av‡m©wbK Avgvq evuP‡Z `vI, Avwg ¯^vgx, mš—vb wb‡q evuP‡Z PvB, Avwg †Zvgvi cv‡q

mvct Zv Avi nqbv| Av‡m©wb‡Ki Pig cwiYwZ K¨vÝvi| †Zvi †Zv GLb n‡q †M‡Q K¨vÝvi|  
P›`bvt  bv bv †m n‡j gvbyl bvwK Avi evu‡P bv|   
mvct  n¨vu wVK e‡jwQm ZzB K¨vÝvi – hvi †bB †Kvb A¨vÝvi| 
P›`bvt  K¨vÝvi! Z‡e AviI Kó †Kb ? gyw³ PvB bv g„Z¨y `vI Avwg g„Z¨y PvB Av-----Av-----Avi 

cviwQ bv Av------Av------  
mybxjt  wK n‡q‡Q P›`bv ? Avwg †Zvgvi ¯^vgx mybxj| wPb‡Z cvi‡Qv bv (‡Ku‡` †Ku‡`) ? 
bqbt  (‡Ku‡` †Ku‡`) gv - gv‡Mv †Zvgvi †Kv_vq Kó n‡”Q gv| 
P›`bvt  †Zviv cvwj‡q hv, I Avgv‡K wb‡Z G‡m‡Q| 
bqbt  KB †KD †Zv †bB gv ? †K †Zvgvq wb‡Z G‡m‡Q ? 
P›`bvt  Av‡m©wbK  †`LwQm bv ? Kvj mv‡ci iƒc a‡i `vuwo‡q Av‡Q †dvum †dvum Ki‡Q| 
mybxjt  fzj eK‡Q †i †Zvi gv, fzj eK‡Q| 
P›`bvt  †Kv_vq Zzwg ? 
mybxjt  GB †Zv Avwg P›`bv | 
P›`bvt  K_v `vI Zzwg Avi bqb AvR †_‡K cyKz‡ii Rj Lv‡e wKš‘ H h‡gi Rj Avi Lv‡e bv,  

K_v `vI| 
mybxjt K_v w`jvg| 
P›`bvt  bqb evc Avgvi ZzB eo n‡q H wUD A‡q‡ji weKí †Kvb R‡ji e¨e¯’v Kwim evc 

†Zvi gZ †Kvb bqb †hb gv nviv bv nq| †mB Rj †hb Av‡m©wbK gy³ nq| ZLb †`Le 
Av‡m©wbK gy³ nq ZLb †`Le Av‡m©wbK Zzwg †Kv_vq ivRZ¡ Ki †`‡L †be †Zvgv‡`i| 
gvby‡li fz‡ji my‡hvM †bIqv kqZvb  Av----Av------- 

mvct  (‡Qvej gv‡i)
bqbt  n¨vu gv ZvB n‡e Zzwg Pzc Ki| 
mybxjt  P›`bv kvš— nI P›`bv|  
P›`bvt  Av----Av---- 
bqbt  gv (Kvbœv)| 
mybxjt  P›`bv Zzwg P‡j †M‡j (Kvbœv)| 
 (`v`y I cU‡ji cÖ‡ek) - - - - - - - (Zvj)
cUjt  kvš— nI bqb| ˆah¨© ai mybxj`v|  
mybxjt cUj fvB †mB Rj cix¶v Kijvg, hw` Av‡M †Zvgvi K_v ïbZvg, Avgvi msmvi †f‡m 

†hZ bv‡i cUj (Kvbœv)|
cUjt Pzc Ki mybxj`v †f‡½ co‡j n‡e, bqb‡K †`L‡e †K| 
bqbt KvKz GB Av‡m©wbK †_‡K evuPvi †Kvb weKí iv¯—v  

†bB ? 
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cUjt  n¨vu Av‡Q bqb| weÁvb m¤§Z fv‡e we‡`kx wWRvB‡b ˆZwi K‡i w`‡”Q welgy³ cvbxq 
R‡ji Kz‡qv| c‡i Avwg †Zv‡`i m‡½ †hvMv‡hvM Kwi‡q †`e Zv‡`i|  

bqbt  n¨vu KvKz Avgvi gv‡qi AvÍvi kvwš—i Rb¨ Avi AvgivI cÖv‡Y evuPvi Rb¨ H Kz‡qv ˆZix 
Kie| gv gv‡Mv Zzwg P‡j †M‡j evuPvi Rb¨ R‡ji Kz‡qv G‡m‡Q| gv Zzwg P‡j †M‡j Zzwg 
eo Rj †L‡Z fvjevm‡Z gv ------------

cUjt  (Kvbœv) Qvo †eŠw` A‡bK Kó hš¿Yv †c‡q‡Qb| Gevi Qvo evev Avgv‡`i wb‡q †h‡Z †`| 
bqbt gv gv‡Mv (Kvbœv)
mybxjt P›`bv (Kvbœv) (Mvb G †Ljv Ni ------)

Z…Zxq `„k¨

cUjt  GB MÖv‡gi mg¯— gv †ev‡b‡`i ejwQ| Avcbviv 20 wU cwiev‡ii 20 Rb gwnjv wg‡j 
GKwU ¯^wbf©i `j ˆZwi Ki“b| 

`v`yt  ¯^í mÂq Ki“b gv‡b wb‡Riv GKUz GKUz K‡i mÂq Ki“b| Zvi †_‡K †jvb wbb, 
Avevi †kva Ki“b Ges cwiev‡ii cywói Rb¨ mewR evMvb Ki“b I msm‡`i 
mn‡hvwMZv †bIqvi †Póv Ki“b| GB Kz‡qv weÁvbm¤§Z fv‡e we‡`kx wWRvB‡b ˆZwi|

†Kvivmt 
 bvP/Mvb

ïbyb ïbyb eÜyM‡Y Kwi †gviv eY©bv
cvovq cvovq Kz‡qv Ki‡Z fz‡j †hIbv||
Kz‡qvi Rj †L‡j Z‡e †ewkw`b iB‡e f‡e

             wUDK‡ji IB wel R‡j gi‡Q KZ P›`bv|| 
cvovq cvovq------------------------------
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bqbt  Av”Qv `v`y weÁvb m¤§Z fv‡e ˆZwi †m Avevi †Kgb Kz‡qv ?  
`v`yt  evt evt Lye fvj cÖkœ| GB †`L GwU GKwU Kz‡qv, Kz‡qvi gy‡L Rvj w`‡q XvKv, Zvi Dci 

wU‡bi XvKbv Avevi Zvjv jvMv‡bv|
bqbt  ev‡i Rj Zzj‡ev wK K‡i ?   
`v`yt  †Kb cvBc wdU& K‡i n¨vÊ cv‡¤ci mvnv‡h¨ Kj cv¤c K‡i Kz‡qv †_‡K Rj Zz‡j †b‡e| 
cUjt  ïay Kz‡qv Ki‡j n‡ebv bqb IB 20wU cwiev‡ii gwnjv‡`i wb‡q GKUv KwgwUI ˆZwi 

Ki‡Z n‡e|   
mybxjt  †Kb, KwgwU †Kb ?
cUjt  ev‡i IB msMVb¸wj KZ UvKv LiP K‡i GB Kz‡qv ˆZwi K‡i †`‡eb| Kz‡qvwU 

i¶bv‡e¶b Kivi Rb¨B †Zv, KwgwU Av‡M `iKvi| 
bqbt   i¶bv‡e¶‡bi Avevi `iKviUvB ev wK Av‡Q ? IUvi †Zv XvKbv †`IqvB Av‡Q| †bvsiv 

AveR©bv †Zv co‡Z cvi‡e bv| 
`v`yt  ZeyI `iKvi Av‡Q fvB| KviY 15 w`b Aš—i IB Kz‡qvi R‡j w_‡qvwjb bv‡g GKUv 

Ilya w`‡Z n‡e| KviY IB Ily‡ai mg¯— Rxevby †g‡i †`‡e| 
bqbt  I evev wK K‡i Ilya †`‡e, Kz‡qvq †h Zvjv gviv| 
cUjt  wKš‘ PvweUv _vK‡e KwgwUi GKR‡bi Kv‡Q|  
mybxjt  Avi Ily‡ai LiPv ? 
`v`yt  IB 20wU cwievi †`‡e| 
bqbt   hw` Zv‡`i †Kbvi gZ ¶gZv bv _v‡K Zvn‡j †Zv Ily‡a w`‡Z cvi‡e bv |  
`v`yt  wbðqB cvi‡e| †Kbbv IlyawUi `vg Lye Kg|  
cUjt  cÖ‡Z¨K cwievi hw` 10 UvKv K‡i Pvu`v †`q Zvn‡j GB Kz‡qvwU fvjfv‡e i¶Yv‡e¶Yv 

Ki‡eb KwgwU, eyS‡j| 
mybxjt  gvbyl wUD A‡qj emv‡Z nvRvi nvRvi UvKv LiP Ki‡Qb, ZvI wel hy³ Rj|  
`v`yt  Avi welgy³ R‡ji Rb¨ gvbyl gv‡m 10 UvKv LiP Ki‡Z cvi‡e bv ? GUv Avevi nq 

bvwK| Zzwg gvbyl‡K G‡Zv †QvU †febv| 
bqbt  GLb R‡ji mgm¨v Avgvi Kv‡Q R‡ji g‡Zv cwi®‹vi|
†Kvivmt  welgy³ Rj PvB, cvovq cvovq Kz‡qv ZvB| 
bqbt  VvÊv †m Rj Lv‡e fvB ? 
mybxjt  Avgiv Kie R‡ji Kz‡qv, AvcbvivI wK fve‡Qb Ly‡ov| 
cUjt  †ivMv †gvUv ejevb, Av‡m©wbK n‡Z mveavb| 
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Mvb/bvP
Av----- nv------- nv------- 

 AvR Av‡m©wbK †_‡K mevB, mveavb nI
g„Z¨y fq n‡Z mevB, mveavb nI

mveavb nI, mveavb nI, mveavb nI
nI fvB mveavb nI

Av----- nv------- nv-------
AvR we‡l we‡l ayK‡e †Kb †Zvgiv ------- †Zvgiv 

AvR AKvj †ejvq gi‡e †Kb †Zvgiv ------- †Zvgiv
†jvK jv‡R fz‡j mevB, GwM‡q G‡m

Kz‡qvi R‡j XK& XK& XK&, cÖvY Rywo‡q bvI 
mveavb nI-------------------------

 - mgvß -
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