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সম্পাদকীয় 

এমন্ গ্রদড্ন্ তাড্র ব্লা যায়  

এমন্  ন্ প্ ার ব্গ্ররষায় 

এমন্ প্ম স্বড্র ব্াদল ঝরঝড্র  

তপন্হীন্   ন্ তমোয় .. 

               - রব্ীন্দ্রন্াথ ঠাকুর  

আেড্কর কগ্রঠন্তম পগ্ররগ্রহহগ্রতড্ত  প্যখাড্ন্ ব্াঙাগ্রল তার পগ্ররড্ব্শ ভাব্ন্া  গ্রন্ড্য়  েড্েতন্ ন্য়  প্েখাড্ন্  আমরা মন্গ্রহহর 
কড্রগ্রি ,  ন্ব্ীন্ প্লগ্রখকাড্দর েৃগ্রষ্টর আড্লাড্ক আড্লাগ্রকত প্হাক এই পগ্রিকা।আমাড্দর  এইব্াড্রর েংখযা শুরু িক্ষয়ক্ষছ 
,  কগ্রব্গুরু রব্ীন্দ্রন্াড্থর প্লখা  োংড্কগ্রতক ন্াটক  রক্তকরব্ী যার মানু্ড্ষর মড্ধয থাকা অেীম প্লাভ  গ্রকভাড্ব্ েীব্ড্ন্র 
স্বাভাগ্রব্কতা  আর প্েৌন্দযজ প্ক  দগ্রমড্য় প্রড্খড্ি প্েকথা  আক্ষলাচোর েক্ষধ্য রদক্ষয়। এছাড়া   ‘েিাত্মা গান্ধীর 
পররক্ষবশভাবো’ আর েুন্দরলাল ব্হুগুন্ার পগ্ররড্ব্শ  ভাবো রবষয়ক নলখা দুরিও েমাে ও পগ্ররড্ব্শ এর েক্ষধ্যকার 
নযাগাক্ষযাক্ষগর ধ্ারাক্ষক আোক্ষদর বুঝক্ষয সািাযয কক্ষর। এর পরব্তজীড্ত  গ্রিন্হাউে  যাে  এব্ং গ্রমড্থন্ -এর ক্ষগ্রতকারক 
রভাব্ , ই- বজথয আর সেসযা রেক্ষয় রলক্ষখক্ষছ আোক্ষদর সিপাঠীরা ।  আর পাত েঞ্চালন্ তড্ের কথা  ব্লা হড্য়ড্ি 
আক্ষরকরি রেবক্ষন্ধ যা আোক্ষদর সাম্প্ররযক যুরস্ক এর ভুরেকক্ষপর নিযু গুরলক্ষক বুঝক্ষয সািাযয কক্ষর। উক্ষেখয পরত্রকা 
প্রকাক্ষশর আক্ষগর রদেই অথথাৎ ২১.০৩.২৩ যাররক্ষখ রদেী শির নকক্ষপ উক্ষঠরছল রকছুেক্ষর্র জক্ষেয। এছাড়াও িাইক্ষরাক্ষজে 
এর সিায়যা রেক্ষয় ও নয রবদুযৎ তযরর করা যায় ও দূষর্ ও কোক্ষো যায় যা রেক্ষয়ও রলক্ষখক্ষছ আোক্ষদর সিপাঠী। 
মানু্ড্ষর োড্থ পগ্ররড্ব্ড্শর প্য অন্তঃরঙ্গ েম্পকজ প্েকথা ব্লা হড্য়ড্ি িগ্রব্র পাতায় আর রকৃগ্রতর  অপরুপ প্েৌন্দড্যজর 
ব্গ্রহঃরকাশ  ঘক্ষিক্ষছ  কগ্রব্তার পাতায় । এর সাক্ষথ  রক্ষয়ক্ষছ এে এস এস এর কথাও। আোক্ষদর নেচার ক্লাক্ষবর 
সম্পক্ষকথও রক্ষয়ক্ষছ রকছুকথা। আমরা প্েষ্টা  কড্রগ্রি  এই পগ্রিকাড্ক  েব্জাঙ্গীন্ভাড্ব্  েুন্দর কড্র তুলড্ত রকন্তু পগ্রিকা 
রকাশ  করড্ত  প্ ড্ল  ভুলত্রুগ্রট অগ্রন্ব্াযজ তাই যাই ত্রুরি োজথেীয়। পাঠক্ষকর  ইরযবাচক উপক্ষদশ আেরা প্রযযাশা 
কররছ, যা আেক্ষদর এই তত্রোরসক পরত্রকার আগােী সাংখযাক্ষক  আরও সুন্দর করক্ষব ।  েব্জড্শড্ষ  আমাড্দর মান্ন্ীয় 
উপাধযক্ষ ড. সন্দীপ কুোর ঘিক েিাশয়প্ক ধন্যব্াদ োন্াই আোক্ষদর এই উক্ষদযাগ-নক উৎসাি দাে করার জক্ষেয। 

ধ্েযবাদসি 

সুক্ষদষ্ণা বকসী এবাং নসাোলী ভাণ্ডারী 

    ৪থথ নসরেস্টার,  বাাংলা রবভাগ (সাম্মারেক) 
     ২২.০৩.২৩ 
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উপাধ্যক্ষের কলক্ষে 

 
অযযন্ত আেক্ষন্দর রবষয় নয, আসােক্ষসাল গালথস কক্ষলক্ষজর নেচার ক্লাব-এর উক্ষদযাক্ষগ ‘েবেুকুল’ শীষথক 
বাাংলা ই-েযাগারজে প্রকারশয িক্ষে।এই  ই-েযাগারজক্ষের সবক্ষচক্ষয় গুরুিপূর্থ রবষয় িল ছাত্রীক্ষদর 
অাংশগ্রির্। আশা করা যায় এই ই-েযাগারজেরি পররক্ষবশ সক্ষচযেযার নেক্ষত্র এক যাৎপযথপূর্থ ভূরেকা 
গ্রির্ করক্ষব। এই েিৎ উক্ষদযাগক্ষক সাধু্বাদ জাোই এবাং সাংরিষ্ট সকলক্ষক ধ্েযবাদ জ্ঞাপে করা 
িক্ষে।  
 

ড. সন্দীপ কুোর ঘিক 
উপাধ্যে 

আসােক্ষসাল গালথস কক্ষলজ 
২২.০৩.২৩ 
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নেচার ক্লাক্ষবর কথা 

আসােক্ষসাল গালথস কক্ষলক্ষজর নেচার ক্লাব কক্ষলক্ষজর উপাধ্যে েিাশক্ষয়র অেুক্ষোদেক্রক্ষে ৩১.০১.২৩ যাররক্ষখ গরঠয িয় 
দুইজে রশেক-নক { শ্রী উত্তে োরন্ড (সিকারী অধ্যাপক, দশথে রবভাগ ) এবাং ড.োলযবাে চক্ষটাপাধ্যায় (সিকারী অধ্যাপক, 
ইরযিাস রবভাগ ) } প্রাথরেক সদসয রিক্ষসক্ষব সক্ষঙ্গ রেক্ষয় । পরবযথী কাক্ষল নেচার ক্লাব  পররক্ষবশ রবষক্ষয় সক্ষচযেযা বাড়াক্ষোর 
োধ্যক্ষে রিক্ষসক্ষব বাাংলা ই- েযাগারজে প্রকাক্ষশর কথা ভাক্ষবে যার োে নদওয়া িয় “ েবেুকুল” এবাং এক্ষেক্ষত্র ছাত্রীক্ষদর 
নথক্ষক রেবন্ধ চাওয়া িয় নোরিক্ষশর োধ্যক্ষে ০১.০৩.২৩ যাররক্ষখ , যাক্ষয বলা িয় নলখকক্ষদর  সকলক্ষকই নেচার ক্লাক্ষবর 
সদসয রিক্ষসক্ষব গ্রির্ করা িক্ষব। নসই েয এই েবেুকুল পরত্রকার প্রথে সাংখযায় যারা নলখা রদক্ষয নপক্ষরক্ষছে যাাঁরাও এই 
নেচার ক্লাক্ষবর সদসয। আগােী রদক্ষে এর সদসয যাক্ষয আরও অক্ষেক উৎসািী ছাত্রীরা  িে নসক্ষেক্ষত্র উক্ষদযাগ নেওয়া িক্ষব, 
আক্ষয়াজে করা িক্ষব পররক্ষবশ রবষয়ক আক্ষলাচোচক্ষক্ররও। এছাড়া  আগােী রদক্ষে নেচার ক্লাব রবরভন্ন সক্ষচযেযােূলক 
অেুষ্ঠাক্ষের আক্ষয়াজে করক্ষব, যার েূল কুশীলব  িক্ষবে রবদযাথথীরাই। নেচার ক্লাব আেক্ষন্দর সাক্ষথ জাোক্ষে নয এই পরত্রকার 
সম্পাদোর কাজ কক্ষরক্ষছে ছাত্রীরাই, শুধু্োত্র সিায়ক ভূরেকা রেক্ষয়ক্ষছে  নেচার ক্লাক্ষবর দুই প্রাথরেক সদসয। এই  বাাংলা 
ই- েযাগারজে প্রকাক্ষশর নেক্ষত্র নেচার ক্লাব কলক্ষজর উপাধ্যে ড. সন্দীপ কুোর ঘিক েিাশয়,  আসােক্ষসাল গালথস 
কক্ষলক্ষজর রিচাসথ কাউরিল-এর নসক্ষক্রিারর ড. সুররজৎ জাো েিাশয় এবাং সিকারী নসক্ষক্রিারর  ড.উত্তে কুোর েণ্ডল 
েিাশক্ষয়র এবাং আই রকউ এ রস এর নকাঅররডক্ষেির ড. বীরু রজক েিাশয় এবাং আসােক্ষসাল গালথস কক্ষলক্ষজর গর্কযন্ত্র 
রবজ্ঞাে এবাং প্রাক্ষয়ারগক গর্কযন্ত্র রবজ্ঞাে রবভাগ সি অেয সকল রবভাক্ষগর রশেক ও রশোকেথীবৃক্ষন্দর সরক্রয় সিক্ষযারগযা 
নপক্ষয়ক্ষছ।    

রবেীয  

নেচার ক্লাক্ষবর সদসযগর্  
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রবীন্দ্রসারিক্ষযয পররক্ষবশ ভাবো : প্রসঙ্গ রক্তকরবী  

নসাোলী ভাণ্ডারী   

৪থথ নসরেস্টার, বাাংলা রবভাগ 

১৯৭২ োড্ল েুইড্েড্ন্র স্টকড্হাম শহড্র রথম আন্তেজাগ্রতক েড্েলন্ অনু্গ্রিত হয় পগ্ররড্ব্শ েংরক্ষড্ের রড্য়ােন্ীয়তাড্ক 
গুরুত্ব রদান্ কড্র। 'Eco- feminism' কথাগ্রট ১৯৭৪ োড্ল Franoise d' Eaubonne তাাঁর 'La feminism on 
Lamart' িড্ে রথম রড্য়া  কড্রন্ । d's Eaubonne রাকৃগ্রতক েংকট ও েমাড্ে ন্ারীড্দর কমগুরুত্ব প্দওয়ার মড্ধয 
একটা প্যা েূি খুাঁড্েড্িন্। Eco- feminism এর মড্ধয একটা মতব্াদ হল cultural Eco- feminism , যার মূল 
রগ্রতপাদয গ্রব্ষয় হল ‘Domination and Exploitation of Nature' এবাং এর সাক্ষথ োরীর অবদরেয িবার  মড্ধয 
সম্পকথ নক  প্দখাড্ন্া।  রবীন্দ্রোথ ঠাকুক্ষরর ভাবোয়  এই সকল রবষয় এক্ষসক্ষছ অক্ষেকিা আক্ষগই।েন্াতন্ ভারতীয় দশজড্ন্ 
রকৃগ্রতড্ক মাতার েড্ঙ্গ তুলন্া করা হড্য়ড্ি। আর ররব ঠাকুক্ষরর জীবক্ষে ভারক্ষযর এই দশথক্ষের প্রভাব সুরবসৃ্তয ।করবগুরু 
ইউক্ষরাপ ভ্রেক্ষর্র সূক্ষত্র  আধু্রেক সভযযার ভয়াংকর পররর্রয পররদশথে কক্ষররছক্ষলে । রযরে  শরিয রছক্ষলে আধু্রেক 
সভযযা ক্রক্ষে রবরভন্ন প্রাক্ষন্ত োেুষ নক রবরছন্ন করক্ষছ পররক্ষবশ নথক্ষক।  এই রবরেন্নযার যন্ত্রর্ার ক্কথা উক্ষঠ আক্ষস রক্তকরবী 
োিক্ষক। 

রক্তকরব্ী রব্ীন্দ্রন্াথ ঠাকুড্রর একরি োংড্কগ্রতক ন্াটক। ন্াটকগ্রট ব্াংলা ১৩৩০ েড্ন্র গ্রশলং-এর  শশলব্াড্ে রগ্রেত। তখন্ 
এর ন্ামকরে হড্য়গ্রিল যক্ষপুরী। ১৩৩১ েড্ন্র আগ্রিন্ মাড্ে যখন্ রব্ােীড্ত রকাগ্রশত হয় তখন্ এর ন্াম হয় রক্তকরব্ী। 
মানু্ড্ষর অেীম প্লাভ কীভাড্ব্ েীব্ড্ন্র েব্ প্েৌন্দযজ ও স্বাভাগ্রব্কতাড্ক অস্বীকার কড্র মানু্ষড্ক গ্রন্িক যন্ত্র ও উৎপাদড্ন্র 
রড্য়ােন্ীয় উপকরড্ে পগ্ররেত কড্রড্ি এব্ং এর ফড্ল তার গ্রব্রুড্ে মানু্ড্ষর রগ্রতব্াদ কীরূপ ধারে কড্রড্ি এরই 
রগ্রতফলন্  ড্টড্ি এ ন্াটকগ্রটড্ত। “রক্তকরব্ী”র মূলকথা হল পৃগ্রথব্ীড্ক গ্রন্ষ্প্রাে, মরুময়, প্লাভড্শাগ্রষত কড্র প্তালা ন্য়, 
ব্রং তাড্ক েুেলা, েুফলা, শসযশযামলা  ভূগ্রমড্ত পগ্ররেত করা। প্েহ, মায়া, দয়া, মমতা, প্রম, ভাড্লাব্াোর মড্ধযই গ্রন্গ্রহত 
আড্ি েন্াতন্ মান্ব্তাড্ব্াধ এব্ং বৃ্হৎ অড্থজ পগ্ররড্ব্শ েড্েতন্তা। 'রক্তকরব্ী' ন্াটড্কর ন্াগ্রয়কা ন্গ্রন্দন্ী হল প্েই 
মান্ব্তাড্ব্াড্ধরই েলন্ত রতীক। 

োিক্ষক বলা িক্ষয়ক্ষছ যক্ষপুরীর এক অথথক্ষলাভী রাোর  কথা । তার প্ে প্লাড্ভর আগুড্ন্ প্রার্ যায় প্োন্ার খগ্রন্র শ্রগ্রমকনদর 
যরদও রাোর দৃগ্রষ্টড্ত খগ্রন্ শ্রগ্রমকরা মানু্ষ ন্য়, তারা স্বেজলাড্ভর যন্ত্রমাি।  এভাক্ষবই মান্ব্তা অব্মান্ন্ায় পগ্রতত িক্ষয়ক্ষছ । 
েীব্ড্ন্র রকাশ যক্ষপুরীড্ত প্ন্ই। েীব্ড্ন্র রকাড্শর েমূ্পেজরূপ-ড্রম ও প্েৌন্দযজ, 'ন্গ্রন্দন্ী' েগ্ররিগ্রট তার রতীক। ন্গ্রন্দন্ীর 
আন্ন্দস্পশজ যক্ষপুরীর রাো পান্গ্রন্ তার প্লাড্ভর প্মাড্হ, েন্ন্যােী পান্গ্রন্ তার ধমজেংস্কাড্রর প্মাড্হ, মেুররা পান্গ্রন্ অতযাোর 
ও অগ্রব্োড্রর প্লাহার গ্রশকড্ল ব্াাঁধা পড্ে, পগ্রিত পান্গ্রন্ দােড্ত্বর প্মাড্হ। যক্ষপুরীর প্লাহার োড্লর ব্াইড্র প্রম ও 
প্েৌন্দড্যজর রতীক ন্গ্রন্দন্ী েব্াইড্ক হাতিাগ্রন্ গ্রদড্য় োকল; এক মুহূড্তজ মুক্ত েীব্ন্ান্ড্ন্দর স্পড্শজ প্যন্ েব্াই েঞ্চল হড্য় 
উঠল। রাো ন্গ্রন্দন্ীড্ক প্পড্ত োইড্লন্ প্যমন্ কড্র গ্রতগ্রন্ প্োন্া আহরে কড্রন্, শগ্রক্তর ব্ড্ল প্কড্ে গ্রন্ড্য়। গ্রকন্তু প্রম ও 
প্েৌন্দযজড্ক এভাড্ব্ লাভ করা যায় ন্া। তাই রাো ন্গ্রন্দন্ীড্ক প্পড্য়ও পান্গ্রন্। একইভাড্ব্ প্মােল, পগ্রিত, গ্রকড্শার, প্কন্ারাম 
েব্াই রােরােুড্যজর মড্ধয ব্াাঁোর েন্য ব্যাকুল হড্য় োড্লর ব্াইড্রর গ্রদড্ক হাত ব্াোল। গ্রকন্তু ন্গ্রন্দন্ী রঞ্জন্ড্ক ভাড্লাব্াড্ে 
তাই তার মড্ধয প্রম োগ্র ড্য় তুড্লড্ি। গ্রকন্তু রঞ্জন্ যড্ক্ষর ব্ন্ধড্ন্ ব্াাঁধা। এ যন্ত্র তার প্রমড্ক েীব্ন্ প্থড্ক গ্রব্গ্রিন্ন্ কড্র 
গ্রদল- এটাই যাগ্রন্ত্রকতার ধমজ এব্ং কগ্রব্ তা গ্রব্িাে কড্রন্। ন্গ্রন্দন্ীর প্রমাস্পদ যাগ্রন্ত্রকতার যূপকাড্ি গ্রন্ঃড্শগ্রষত হড্লা এব্ং 
আব্ার প্যন্ প্রমড্ক গ্রফড্র পাওয়া যায় প্ে লড্ক্ষয েীব্ন্ েয়ী হড্লা।রক্তকরবী োিক্ষকর োরয়কা েরন্দেী। নলাভেয় সোজ 
ও বন্ধেেয় জীবক্ষের জালক্ষক রছন্নরভন্ন কক্ষর নলািার জঞ্জাল নথক্ষক উক্ষঠ আসা এক রক্তকরবীর কথা এই সারিযযকক্ষেথর  
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উপজীবয। োিকরির প্রক্ষযযক ছক্ষত্র-ছক্ষত্র  প্ররযধ্বরেয িক্ষয়ক্ষছ এক যুেুল সদথথক আশাবাদ, ও তেরাশযবাক্ষদর রবোশ। 
অন্ধকার নথক্ষক আক্ষলার পক্ষথ ধ্ারবয িওয়ার এক অকৃরত্রে নপ্ররর্া নেক্ষল এই োিক্ষক।  ‘রক্তকরব্ী' ন্াটড্ক েব্জি 
রগ্রতধ্বগ্রন্ত হড্য়ড্ি এক তুমুল আশাব্াদ। এখাড্ন্ প্শষ পযজন্ত আড্লারই েয় হয়, গ্রব্ন্াশ হয় অন্ধকাড্রর। এখাড্ন্ একগ্রট 
েুগ্রেগ্রন্তত পগ্ররড্ব্শ েড্েতন্তার ব্ােী রকাগ্রশত। গ্রব্শুর েংলাড্পও তা রগ্রতধ্বগ্রন্ত। 

মান্ব্তাব্াদ তথা পগ্ররড্ব্শব্াড্দর। ন্াটড্কর েমাগ্রিড্ত রক্তকরব্ী রলয়কুেুম হড্য় প্দখা প্দয়। তার আত্মরকাশ  ড্ট প্রম 
ও গ্রব্প্লড্ব্র রতীক রূড্প। যক্ষপুরীর ন্ীড্ে শ্রগ্রমকদল তালতাল প্োন্া প্তালার কাড্ে গ্রন্যুক্ত। যন্ত্র আর যাগ্রন্ত্রকতাই এখান্কার 
ব্াাঁোর একমাি রেদ। প্েখাড্ন্ একব্ালক গ্রন্মজল, গ্রব্শুে, রােেুোড্ন্া হাওয়া গ্রন্ড্য় আড্ে ন্গ্রন্দন্ী। েুেঙ্গ প্খাদাইকর ব্ালক 
গ্রকড্শার ন্গ্রন্দন্ীড্ত ব্হু কড্ে, ব্হু যড্ে 'রক্তকরব্ী' এড্ন্ প্দয়। যা তাড্ক যক্ষপুরীড্ত ব্াাঁোর প্ররো প্ো ায়, গ্রকন্তু এটা 
প্েড্ন্ও প্য শােকরা তার এই কাড্যজর কথা োন্ড্ল তাড্ক গ্রন্দারুে শাগ্রির েেুখীন্ হড্ত হড্ব্। গ্রকড্শার ন্গ্রন্দন্ীড্ক ব্ড্ল, 
“তুগ্রম প্য ব্ড্লগ্রিড্ল, রক্তকরব্ী প্তামার োই-ই োই। আমার আন্ন্দ এই প্য, রক্তকরব্ী এখাড্ন্ েহড্ে প্মড্ল ন্া। অড্ন্ক 
খুাঁড্ে প্পড্ত এক োয় ায় এখান্কার েঞ্জাড্লর গ্রপিড্ন্ একগ্রটমাি  াি প্পড্য়গ্রি।” “রক্তকরব্ী' হল প্রড্মর শুেতম রূপ। 
প্ে ফুল ব্যাথার ফুল। অড্ন্ক দুঃখকড্ষ্টর ফেল এই ফুল। ন্গ্রন্দন্ীর রক্তকরব্ীর আভরে প্লাভাতুর রাোর মড্ধয রকৃগ্রত 
তথা প্েৌন্দড্যজর ব্ীে ব্পন্ করড্ত েমথজ হড্য়ড্ি, “প্তামাড্দর ওই রক্তকরব্ীর আভাটুকু প্িাঁড্ক গ্রন্ড্য় আমার প্োড্খ অঞ্জন্ 
কড্র পরড্ত পাগ্রর প্ন্ প্কন্?" যক্ষপুরীর অড্রম ও অরাড্ের রােড্ত্ব রক্তকরব্ী গ্রন্ড্য় আড্ে মুগ্রক্তর েড্তে হাওয়া। ন্গ্রন্দন্ী 
ও রঞ্জন্ হল 'রক্তকরব্ীর' েগ্রঠক অড্থজ েংড্কত অড্থজর ধারক ও ব্াহক। রক্তকরব্ী হল মান্গ্রব্ক রকাড্শর রতীক এব্ং 
তাড্ক োথজক ভাড্ব্ গ্রব্কগ্রশত কড্র ন্গ্রন্দন্ী ন্ামক এক ন্ারীর স্পশজ, আত্মেমপজে ও আগ্রত্মক শুগ্রেতা। উজ্জ্বল আড্লা, েুগ্রন্মজল 
ব্াতাে, েুগ্রন্মজল ব্াগ্রররাগ্রের দাগ্রক্ষড্েয প্য শুে েীব্ন্। তথা পগ্ররড্ব্শ রগ্রেত হয়, তারই অমৃতব্াতজা ব্হন্ কড্র 'রক্তকরব্ী' 
তথা 'ন্গ্রন্দন্ী'। যা েীব্ড্ন্র পূেজতারই রকাশ। এখাড্ন্ই রব্ীন্দ্রন্াথ ঠকুড্রর Eco-feminism এর যথাথজতা। 

‘রক্তকরব্ী' ন্াটড্কর উপেংহাড্র প্দখা যায় যক্ষপুরীর রাো ফযাড্েন্স্টাইড্ন্র মত গ্রন্ড্েরা েৃষ্ট যন্ত্রদান্ব্ড্ক গ্রন্ড্ের গ্রন্য়ন্ত্রড্ে 
রাখড্ত ন্া প্পড্র, তার গ্রব্রুড্ে যুে প্ াষো কড্রড্ি। 'ন্গ্রন্দন্ী রাোর অেলায়তন্ ভাঙার অঙ্গীকার কড্র ব্ড্লগ্রিল, "আমার 
েমি শগ্রক্ত গ্রন্ড্য় প্তামার েড্ঙ্গ আমার লোই।” 

এর রতুযত্তড্র রাো ব্ড্লন্, 

“আমার গ্রব্রুড্ে লোই করড্ত, গ্রকন্তু আমারই হাড্ত হাত প্রড্খ ।... আমারই হাড্তর মড্ধয প্তামার হাত এড্ে আমাড্ক 
মারুক, মারুক, েমূ্পেজ মারুক তাড্তই আমার মুগ্রক্ত।”  

রাো গ্রন্ড্ের েৃষ্ট যন্ত্রদান্ড্ব্র েম্পড্কজ ব্ড্ল ওড্ঠন্, “ঠগ্রকড্য়ড্ি। আমাড্ক ঠগ্রকড্য়ড্ি এরা।  

েব্জন্াশ! আমার গ্রন্ড্ের যন্ত্র আমাড্ক মান্ড্ি ন্া।”  

যন্ত্রেভযতার গ্রব্পরীড্ত পগ্ররড্ব্শব্াতজা েুরগ্রতগ্রিত করড্ত 'ন্গ্রন্দন্ী' -র যথা আজক্ষকর Eco-feminism এর এখাড্ন্ই 
োথজকতা। 
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েিাত্মা গান্ধীর পররক্ষবশভাবো 

বর্থালী োরজ (৪থথ নসরেস্টার, ইাংক্ষররজ রবভাগ), শম্পা েুন্ডা (৪থথ নসরেস্টার, রাষ্ট্ররবজ্ঞাে রবভাগ), রপ্রয়া রায় (৪থথ নসরেস্টার, 
বাাংলা রবভাগ )   

েিাত্মা গান্ধী (১৮৬৯ -১৯৪8) শুধু্ োেুক্ষষর আরথথক উন্নয়ে েয়, পররক্ষবশগয ভারসােয রো কক্ষর প্রাকৃরযক সম্পদ 
বযবিাক্ষরর রবষক্ষয়  রচন্তা কক্ষরক্ষছে আজ নথক্ষক প্রায় ১০০ বছর আক্ষগ। রযরে প্রকৃরযক্ষক নদক্ষখক্ষছে একরি জীবন্ত সত্তা 
রিক্ষসক্ষব। এজেয আজক্ষকর পররক্ষবশবাদীরা গান্ধীরজর রচন্তা নথক্ষক অক্ষেক অেুক্ষপ্ররর্া নপক্ষয় থাক্ষকে। 

 যাাঁর আদশথগ্রাে রবষয়ক ভাবোর রেররক্ষখ এই রবষয়রি নদখা নযক্ষয পাক্ষর।  ১৯৩৭ সাক্ষল  আদশথগ্রাে সম্পক্ষকথ গান্ধীরজ 
রেক্ষজর ভাবোর কথা নলক্ষখে, যা  এক  সাদাোিা গ্রাক্ষের কথাই বক্ষল। যাক্ষয থাকক্ষব  কুরির , সক্ষঙ্গ থাকক্ষব যক্ষথষ্ট আক্ষলা, 
যাক্ষয নখলক্ষয পাক্ষর িাওয়া বাযাস। পাাঁচ োইল বযাসাক্ষধ্থর েক্ষধ্য পাওয়া যায় এেে সব উপাদাে রদক্ষয় তযরর িক্ষব নসগুক্ষলা। 
সােক্ষে থাকক্ষব উক্ষঠাে, ঘক্ষরায়া বযবিাক্ষরর জেয নযখাক্ষে ফলাক্ষো িক্ষব শাকসবরজ, রাখা িক্ষব গবারদ পশু। ধু্ক্ষলাবারল নথক্ষক 
েুক্ত রাখা িক্ষব গ্রাক্ষের গরল ও রাস্তাগুক্ষলা। প্রাথরেক আর োধ্যরেক রবদযালয়, নযখাক্ষে েূল লেয িক্ষব বৃরত্তগয রশোদাে। 
এইভাক্ষব রযরে রেেথল পররক্ষবক্ষশ বাাঁচার কথা ভাবক্ষযে। যাাঁর সরল জীবক্ষের নয ভাবো যাাঁর েক্ষধ্যও আক্ষছ পররক্ষবক্ষশর কাক্ষছ 
, প্রকৃরযর নকাক্ষল জীবে যাপক্ষের যারগদ।  এর িরদস রেলক্ষব যাাঁর আত্মজীবক্ষেক্ষযও । আত্মেীব্ন্ীড্ত  ান্ধীজী তার প্যৌব্ড্ন্ 
পো ব্ইগুড্লার মড্ধয িরে কড্রড্িন্ েন্ রাগ্রস্কড্ন্র আন্নু্ট গ্রদে লাস্ট, এর কথা। এরি তাাঁর েীব্ড্ন্ গ্রন্ড্য় এড্েগ্রিল এক 
তাৎক্ষগ্রেক ও ফগ্রলত রূপান্তর। আক্ষরকজে িক্ষলে এড্োয়ােজ কাড্পজন্টার , যাাঁর নলখাও যাাঁক্ষক প্রভারবয কক্ষররছল।েন্ 
রাগ্রস্কন্ ও এড্োয়ােজ কাড্পজন্টার দুেড্ন্র কাড্িই গ্রতগ্রন্ কৃতজ্ঞতা স্বীকার কড্রড্িন্ ১৯০৯ োড্ল রকাগ্রশত তাাঁর রথম ব্ই 
গ্রহন্দ স্বরাে -এ। রশল্পেমাে  ান্ধী পগ্রিড্ম প্দড্খড্িন্ রকছুিা গ্রন্ড্ের প্োড্খ, আর রকছুিা  প্েড্ন্রছক্ষলে  রাগ্রস্কন্-এর েয 
নলখক্ষকর রেন্া পাঠ কড্র।  নয সোজ  আসক্ষল স্বাথজপর, রগ্রতড্যা ী এব্ং রকৃগ্রতর রব্ল েরযোধক। অেযপথ গ্রহড্েড্ব্ 
 ান্ধী রিাব্ প্রড্খগ্রিড্লন্ প্স্বিারেূত েরলতােয় আেরেগ্রব্গ্রধ পালক্ষের ওপক্ষর, যা নভাক্ষগর োগ্রহদাড্ক  করেক্ষয় রাখড্ব্। ান্ধীর 
দৃগ্রষ্টড্ত এই  ভারত মাড্ন্ই িাম ভারত।গ্রব্িব্যাপী গ্রশল্পায়ন্ ও ন্ রায়ড্ের প্ঝাাঁক উড্পক্ষা কড্র গ্রতগ্রন্ কাে করনয নচক্ষয়প্িন্ 
িামগুগ্রলর ন্ব্রূপায়ড্ে। তার কারে গ্রিল  শন্গ্রতক ও ব্াস্তুোংস্থাগ্রন্ক।গ্রেড্েম্বর ১৯২৮-এ গ্রতগ্রন্ গ্রলড্খগ্রিড্লন্ নয  ঈির ন্া 
করুন্, পগ্রিড্মর ব্াাঁড্ে ভারড্ত প্যন্ কখন্ও গ্রশল্পায়ন্ ন্া হয়। যাাঁর দৃরষ্ট নয যন্ত্র রেভথর সভযযা আসক্ষল প্রকৃরয নথক্ষক 
রবরেন্নযার োোন্তর।  

রাগ্রস্কনের মড্তা  ান্ধীও প্ভড্ব্গ্রিড্লন্ িামাঞ্চলড্ক একড্পড্শ ভাড্ব্ প্শাষে কড্রই ন্ র ও কারখান্ার গ্রব্কাশ হড্ত পাড্র। 
েুলাই ১৯৪৬-এ গ্রতগ্রন্ গ্রলখড্িন্ নয িামগুড্লার রক্তই হড্ি প্েই গ্রেড্মন্ট যা গ্রদড্য় শহড্রর প্েৌধগুড্লা  াাঁথা হয়। গ্রতগ্রন্ 
প্দড্খ প্যড্ত প্েড্য়গ্রিড্লন্, প্য রক্ত আে ন্ রীর ধমন্ীগুড্লাড্ক স্ফীত কড্র তুলড্ি তা প্যন্ আব্ার িাড্মর রক্তব্াহী ন্াগ্রল 
গ্রদড্য় রব্াগ্রহত হয়। আসক্ষল রযরে নভাগবাদী জীবে রবলাস নক এরড়ক্ষয় নযক্ষযই নচক্ষয়রছক্ষলে, এরিই যাাঁর পররক্ষবশ ভাবোর 
েূল রদক বলা চক্ষল। এপ্রসক্ষঙ্গ যাাঁর একরি রবখযায উরক্ত রদক্ষয় আক্ষলাচোয় ইরযিাো নযক্ষয পাক্ষর, 
“The world has enough for everybody’s need, but not enough for one person’s greed”  

সিায়ক গ্রন্থ- 

RAMCHANDRA GUHA, ENVIRONMENTALISM: A GLOBAL HISTORY, PENGUIN, 2014 
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সুন্দরলাল বহুগুর্া : এক পররক্ষবশ নপ্রেীর কথা 

অরিযা েিান্ত এবাং সীো েন্ডল  
ষষ্ঠ নসরেস্টার, ইরযিাস রবভাগ (সাম্মারেক) 

সুন্দরলাল বহুগুর্া একজে ভারযীয় রবরশষ্ট পররক্ষবশরবদ এবাং রচপক্ষকা আক্ষন্দালক্ষের নেযা রছক্ষলে। রযরে একরি সাধ্ারর্ এবাং নিকসই 
জীবেধ্ারা অেুশীলে কক্ষররছক্ষলে যা অক্ষেকক্ষক অেুপ্রারর্য কক্ষর যারা এই কারর্রিক্ষয প্রচুর অবদাে নরক্ষখরছল।  সুন্দরলাল বহুগুো  
১৯২৭ সাক্ষল ভারক্ষযর স্বাধ্ীেযা সাংগ্রাে যখে পুক্ষরাদক্ষে চলক্ষছ যখে উত্তরাখক্ষণ্ডর একরি পািারড় অঞ্চল নযিরর নজলার োরুদা গ্রাক্ষে 
জন্মগ্রির্ কক্ষররছক্ষলে। এরি এেে একরি সেয় রছল যখে যার অঞ্চক্ষলর নলাক্ষকরা নযিররর রাজার অযযাচারী শাসক্ষে অসন্তুষ্ট রছল 
এবাং যার রবরুক্ষে রবক্ষরাি কক্ষররছল। ১৯৩০ সাক্ষলর ৩০ নে, রাজা তসেযক্ষদর রেরস্ত্র রবক্ষোভকারীক্ষদর উপর গুরল চালাক্ষোর রেক্ষদথশ 
নদে। অক্ষেক্ষকর েৃযুয িয় এবাং যাক্ষদর লাশ েদীক্ষয নফক্ষল নদওয়া িয়।যখে বহুগুর্ার বয়স োত্র রযে বছর। দশ বছর পর, রযরে 
নযিররর একই রাজক্ষির রবরুক্ষে রবক্ষরাক্ষি অাংশগ্রিক্ষর্র োধ্যক্ষে ১৩ বছর বয়ক্ষস যার প্রকাশয রাজেীরযক্ষয আশার শুরু । রযরে যার 
রবএ (বযাক্ষচলর অফ আিথস) এর জেয লাক্ষিার যাে এবাং যারপক্ষর স্নাযক্ষকাত্তর রডরগ্রর জেয বারার্সীক্ষয যাে। যক্ষব রযরে স্বাধ্ীেযা 
সাংগ্রাক্ষে নযাগদাক্ষের জেয পড়াক্ষলখা বন্ধ কক্ষর রদক্ষয়রছক্ষলে রকছুকাল। নয সেক্ষয় রযরে নজলও নখক্ষিরছক্ষলে। 

তকক্ষশাক্ষরর শুরুক্ষযই সুন্দরলাক্ষলর উপর প্রভাব রবস্তার করক্ষলে শ্রীক্ষদব সুেে (১৯১৬-১৯৪৪)। যার লড়াই রছল সাোরজক অসাক্ষেযর 
রবরুক্ষে, রাজার অপশাসক্ষের রবরুক্ষে। শ্রীক্ষদব সুেে রকক্ষশার সুন্দরলালক্ষক বুরঝক্ষয়রছক্ষলে প্রথাগয পড়াক্ষশাোর অসারযা সম্পক্ষকথ। 
রাজদরবাক্ষরর চাকররর প্রক্ষলাভেক্ষক গুরুি ো রদক্ষয় োত্র ১৩ বছর বয়স নথক্ষকই সোজক্ষসবার সক্ষঙ্গ যুক্ত িে সুন্দরলাল 
বহুগুো।  অসৃ্পশযযা োেক দুরাক্ষরাগয বযারধ্রি ভারযীয় সোজ জীবেক্ষক পীরড়য কক্ষর আসরছল বহু শযাব্দী ধ্ক্ষর, প্রথে জীবক্ষে রযরে 
অসৃ্পশযযা-রবক্ষরাধ্ী আক্ষন্দালক্ষে শারেল িে। যাাঁর রাজনেরযক গুরু শ্রীক্ষদব সুেক্ষের নেযৃক্ষি অাংশ নেে েধ্যযুগীয় সােন্তযারন্ত্রক রাজার 
অপশাসক্ষের রবরুক্ষে আক্ষন্দালক্ষে। ১৯৪৪-এ রাজার কারাগাক্ষর অযযাচাক্ষরর রবক্ষরারধ্যায় আেরর্ অেশক্ষে েৃযুয িয় শ্রীক্ষদব সুেক্ষের। 
এই ঘিো প্রবলভাক্ষব োড়া রদক্ষয়রছল সুন্দরলালক্ষক।এভাক্ষবই িক্ষয়রছল যাাঁর গর্আক্ষন্দালক্ষের পক্ষথ যাত্রা শুরু।   

পািারড় েরিলাক্ষদর দুুঃখপূর্থ জীবেক্ষক নদখরছক্ষলে খুব কাছ নথক্ষক। েদযপ স্বােীক্ষদর অকেথর্যযা, অযযাচাক্ষর গ্রাক্ষের েরিলাক্ষদর জীবে 
রছল কষ্টকর। যাই পািাক্ষড়র গ্রােীর্ েরিলাক্ষদর সাংগরঠয কক্ষর েদযপাে-রবক্ষরাধ্ী আক্ষন্দালে গক্ষড় যুক্ষল রছক্ষলে রযরে । যক্ষথষ্ট সাড়া 
পাওয়া রগক্ষয়রছল এই আক্ষন্দালক্ষে।এসক্ষবর োক্ষঝই নরল পক্ষথর রবস্তার ঘিক্ষয  থাক্ষক ভারক্ষয। রিরিশ শাসোধ্ীে ভারযবক্ষষথ সাম্রাক্ষজযর 
প্রক্ষয়াজক্ষে  ১৮৫৩ সাক্ষলর নথক্ষক  নরল-এর পথ চলা শুরু িয় । নরক্ষলর রিপার আর জ্বালারের কাঠ সাংগ্রক্ষির জেয ধ্বাংস করা শুরু 
িয় রিোলক্ষয়র বেভূরেক্ষক। এছাড়া সাক্ষিবক্ষদর জেয রবলাসবহুল বাাংক্ষলা, আসবাব ইযযারদ জক্ষেযও েজর পক্ষড়রছল রিোলক্ষয়র ওপর। 
অদৃশয িক্ষয থাক্ষক রেরবড় রিোলক্ষয়র বেভূরে। সুন্দরলাল বুঝক্ষলে রশল্প রবপ্লব পরবযথী পৃরথবী যাক্ষক উন্নয়ে বক্ষল ভাবক্ষছ, যা বাস্তক্ষব 
প্রকৃরয ও পররক্ষবক্ষশর পররপন্থী। পদিক্ষজ ৪৭০০ রকক্ষলারেিার পথ অরযক্রে কক্ষর সুন্দরলাল নদক্ষখরছক্ষলে োেুক্ষষর নভাগবাদী জীবে 
ও সাংসৃ্করয পররক্ষবক্ষশর কযিা েরযসাধ্ে করক্ষছ আর এখাক্ষেই যাাঁক্ষক প্রভারবয কক্ষর গান্ধীজীর সরল জীবোদশথ।  সুন্দরলাল অেুভব 
করক্ষলে সভযযার সাংকি অরেবাযথ। রযরে রঠক করক্ষলে সারা জীবে নভাগবাক্ষদর রবরুক্ষে লক্ষড় যাক্ষবে আর সক্ষঙ্গ  রিক্ষসক্ষব নপক্ষয়রছক্ষলে 
যাাঁর সিধ্রেথর্ী রবেলাক্ষক। রবেলা রছক্ষলে োেুক্ষষর নসবায় রেক্ষবরদযপ্রার্। এসব এর েক্ষধ্য রদক্ষয় নযক্ষয নযক্ষয এই দম্পরয পার করক্ষলে 
১৯৪৭। স্বাধ্ীে িল ভারয।যক্ষব রিোলয়-এর েে  ভাল রছল ো । ১৯৬২-র ভারয-রচে যুক্ষের পর নথক্ষকই ভারয সরকার প্ররযরো 
বযবস্থাক্ষক উন্নয করার জেয কাশ্মীর নথক্ষক অরুর্াচলপ্রক্ষদশ পযথন্ত রবস্তীর্থ এলাকায় সড়ক রেেথাক্ষর্র প্ররক্রয়া শুরু িয়। এই প্ররক্রয়ার 
পররর্রয রিক্ষসক্ষব রিোলয় অঞ্চক্ষলর বৃেক্ষেদে প্ররক্রয়া অক্ষেক গুর্ বৃরে পায়। সুন্দরলাল বহুগুো চরণ্ডকাপ্রসাদ ভাক্ষির েক্ষযা 
পররক্ষবশক্ষপ্রেী োেুক্ষষরা গ্রাক্ষে গ্রাক্ষে রগক্ষয় বৃেক্ষেদক্ষের কুফল সম্পক্ষকথ োেুষক্ষক সক্ষচযে করক্ষয থাক্ষকে। 

১৯৭৪-এ শুরু িয় রবখযায রচপক্ষকা আক্ষন্দালে। রিন্দী ‘রচপক্ষকা’ শক্ষব্দর অথথ জরড়ক্ষয় ধ্ক্ষরা, স্থােীয় োেুষরা রঠকাদারক্ষদর িায নথক্ষক 
গাছ বাাঁচাক্ষয গাছগুক্ষলাক্ষক জরড়ক্ষয় ধ্ক্ষরে। কুঠারাঘায নযে গাক্ষছ লাগার আক্ষগ গ্রােবাসীক্ষদর আিয কক্ষর। স্বযুঃসূ্ফযথ এই আক্ষন্দালক্ষে 
েরিলাক্ষদর অাংশগ্রির্ রছল অযযন্ত যাৎপযথপূর্থ। অরিাংস পেরযক্ষয এই সযযাগ্রি আক্ষন্দালে সারারবক্ষের েজর নকক্ষড়রছল। সুন্দরলাল 
বহুগুোর নেযৃক্ষি সাংঘরিয িক্ষয়রছল সুদীঘথ ৫০০০ রকক্ষলারেিারবযাপী পররক্ষবশ সক্ষচযেযার পদযাত্রা, গ্রাক্ষে গ্রাক্ষে ঘুক্ষর যাাঁরা সাধ্ারর্ 



      

                                                                            নবমুকুল, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্ষ , ২০২৩ 

   নবমুকুল  

                                                                     আসানসসাল গালষস কসলসের ননর্ার ক্লাব কর্তষ ক প্রকাশির্ বাংলা ই- মযাগাশেন 

গ্রােবাসীক্ষক সক্ষচযে করক্ষয থাক্ষকে। অরিাংস লড়াইক্ষয়র যীিযায় রবচরলয উত্তরপ্রক্ষদক্ষশর যৎকালীে েুখযেন্ত্রী নিেবযীেন্দে 
বহুগুো একরি অেুসন্ধাে করেরি গঠে কক্ষরে, যার ররক্ষপািথ গ্রােবাসীক্ষদর পক্ষে যায়। ১৯৭৭ সাক্ষল ওই অঞ্চক্ষলর েরিলারা 
গাক্ষছক্ষদর রারখ বাাঁধ্ার অেুষ্ঠাে কক্ষর। এই আক্ষন্দালে ভারযবক্ষষথর রবরভন্ন প্রাক্ষন্ত ছরড়ক্ষয় পড়ক্ষয থাক্ষক। ১৯৭৭ সাক্ষলর নে োক্ষস 
নিেওয়াল উপযযকায় গাছ কািা বন্ধ করক্ষয গ্রােবাসীক্ষদর সাংগরঠয করক্ষলে রযরে। এই আক্ষন্দালে ও প্ররযক্ষরাধ্ ছরড়ক্ষয় নদওয়া 
িল আশপাক্ষশর অঞ্চক্ষল এবাং পক্ষরর বছর নযইশ জে নস্বোক্ষসবক নগ্রপ্তার িে গাছ কািার রবক্ষরারধ্যার জেয রকন্তু লড়াই থাক্ষে 
রে। রযরে প্রথেবার নগ্রপ্তার িক্ষলে ১৯৭৯ সাক্ষলর জােুয়াররক্ষয। একরদক্ষক চাক্ষোরল এবাং অেযরদক্ষক নযিরর-গাক্ষড়ায়াল এলাকায় 
এই আক্ষন্দালে কখেও যীি, কখেও রস্তরেয আকাক্ষর নদখা নগল আরশর দশক্ষকর েধ্যভাগ অবরধ্। রকছুিা িক্ষলও বহুগুো সক্ষর 
রগক্ষয়রছক্ষলে আক্ষন্দালক্ষের বৃত্ত নথক্ষক। নসই সেয় রযরে নযিরর বাাঁধ্ রেেথাক্ষর্র রবক্ষরারধ্যার কাক্ষজও সেয় রদক্ষেে। ফক্ষল নেযৃক্ষির 
অভাক্ষব েীর্ িক্ষয় পড়ল আক্ষন্দালে। যরদও বলা িয়, বহুগুোর প্রভাক্ষব সবুজ গাছ কািার নেক্ষত্র বড় প্ররযবন্ধকযা সৃরষ্ট করা 
রগক্ষয়রছল। ১৯৮০ সাক্ষল সুন্দরলাল বহুগুো ভারযবক্ষষথর যৎকালীে প্রধ্ােেন্ত্রী শ্রীেযী ইরন্দরা গারন্ধর সক্ষঙ্গ নদখা কক্ষরে।  এরপক্ষর  
শ্রীেযী গারন্ধ গাক্ষড়ায়াল অঞ্চক্ষল পরবযথী ১৫ বছক্ষরর জেয বৃেক্ষেদে রেরষে কক্ষরে। 

সুন্দরলাল বহুগুো নযিরর বাাঁধ্ রবক্ষরাধ্ী আক্ষন্দালক্ষেও দীঘথরদে ধ্ক্ষর যুক্ত রছক্ষলে। রযরে সযযাগ্রি ও অেশক্ষের োধ্যক্ষে যাাঁর 
প্ররযবাদক্ষক নপৌঁক্ষছ রদক্ষয নচক্ষয়রছক্ষলে শাসক্ষকর কাক্ষছ। ১৯৯৫ সাক্ষল রযরে দীঘথ ৪৫ রদে বযাপী অেশে কক্ষররছক্ষলে।ক্ষস সেক্ষয়র 
প্রধ্ােেন্ত্রী রপ রভ েররসো রাও প্ররযশ্রুরয নদে নয, রযরে এই বাাঁধ্ রেেথাক্ষর্র বাস্তুযারন্ত্রক প্রভাব অেুসন্ধাে কক্ষর নদখক্ষবে। 
পরবযথী প্রধ্ােেন্ত্রী এইচ রড নদক্ষবক্ষগৌড়া এই রবষক্ষয় অেুসন্ধাে চালাক্ষোর প্ররযশ্রুরয নদে। আক্ষন্দালক্ষে অাংশ রেক্ষয় যাাঁক্ষক নগ্রপ্তারও 
িক্ষয িয় (২০ এরপ্রল ২০০১)। 

নদক্ষশর দরেক্ষে পররক্ষবশ রোর সাংগ্রাে এ বহুগুোর অবদাে যযিা আক্ষলারচয রছল ো বহুকাল। যক্ষব যাাঁর অেুগােী রছক্ষলে 
দরেক্ষর্ও।  দরেক্ষের সক্ষঙ্গ নযাক্ষগর সূত্রপায নসই দীঘথ রিোলয় যাত্রার সেয়ক্ষয়ই। এই পািাড়পক্ষথই যাাঁর সঙ্গী িক্ষয়রছক্ষলে নযইশ 
বছক্ষরর যুবা, কর্থািক এর পাণু্ডরঙ্গ।ভাোর নরশ রেক্ষয়  পাণু্ডরঙ্গ নপৌঁছাক্ষলে কর্থািক  এর উত্তর  নকান্নর নজলায়। নসখাক্ষে গক্ষড় 
ওক্ষঠ অযারপক য আক্ষন্দালে। ১৯৮৩সাক্ষল কর্থািক্ষকর রসররস অঞ্চক্ষলর সালকারে বোঞ্চক্ষল গাছ কািার রবরুক্ষে অরিাংস আক্ষন্দালে 
গক্ষড় ওক্ষঠ যা অযারপক য আক্ষন্দালক্ষের োক্ষে পরররচয।অযারপক য শক্ষব্দর অথথ িক্ষলা গভীর ভাক্ষব জরড়ক্ষয় থাকা।গ্রাক্ষের ১৬০জে ের 
োরী এবাং বাো গাছ নক জরড়ক্ষয় আরলঙ্গে কক্ষর ও গাছ কািার রবরুক্ষে প্ররযবাদ শুরু কক্ষর।এই ভাক্ষব অযারপক য আক্ষন্দালে শুরু 
িয়।এই ভাক্ষব অযারপক য আক্ষন্দালে শুরু িয়।এই আক্ষন্দালক্ষের নেযৃি নদে পানু্ডরাে নিগক্ষড়।এর সাক্ষথও সঙ্গয রদক্ষয়রছক্ষলে 
সুন্দরলাল।  যাাঁর আশীবথাদ রেক্ষয় পাণু্ডরঙ্গ রবকরশয কক্ষরে েূযে ভাবোর।  যাাঁর নেযৃক্ষি পরিেঘাি পবথযোলার জীব তবরচত্রযক্ষক 
বাাঁচাক্ষোর কথা উক্ষঠ আক্ষস সাধ্ারক্ষর্র েুক্ষখ। এর সুফল  নপক্ষয নদরর িয়  রে। ১৯৮৯ সাক্ষল ঐ এলাকায় গাছ কািার উপক্ষর 
রবরধ্ রেক্ষষধ্ আক্ষরারপয িয়।   এই ভাক্ষব নদক্ষশর দরের্ অাংক্ষশও রেক্ষজর আক্ষন্দালে এর ছাপ নরক্ষখ  রগক্ষয়ক্ষছে বহুগুো। 

যরদও দরেক্ষর্র নথক্ষকও নযিরর বাাঁধ্ এর রেেথার্ আিকাক্ষয সুন্দরলাল বহুগুোর সাংগ্রাক্ষের কথা অবশয ভাক্ষলা ভাক্ষবই জাক্ষে 
নদক্ষশর অরধ্কাাংশ োেুষ। স্বাধ্ীেযা লাক্ষভর পর নথক্ষক ভারক্ষযর অেয অক্ষেক রাক্ষজযর েক্ষযা উওর প্রক্ষদশ এ বাাঁধ্ এর রভড় 
নবক্ষড়ক্ষছ ধ্ীক্ষর ধ্ীক্ষর।  বাাঁক্ষধ্র রেেথার্ আিকাক্ষো যাই রে সরযয রকন্তু বহুগুো যার আক্ষন্দালক্ষের োধ্যক্ষে পররক্ষবশ সম্পক্ষকথ নয 
সক্ষচযেযা ছরড়ক্ষয় রদক্ষয় রগক্ষয়রছক্ষলে যা অিুি থাকক্ষব বহুযুগ। 

উত্তর ভারক্ষযর ‘বীজ বাাঁচাও’ আক্ষন্দালক্ষের সােক্ষের সাররক্ষয নদখা নগক্ষছ সুন্দরলাল বহুগুর্াক্ষক। রাষ্ট্র যাাঁর কাজক্ষক স্বীকৃরয রদক্ষয 
বাধ্য িক্ষয়ক্ষছ, ১৯৮১ক্ষয পদ্মশ্রী, ২০০৯-এ পদ্মরবভূষর্ সম্মাক্ষে সম্মারেয িক্ষয়ক্ষছে রযরে। রকন্তু কযিুকু নশাো িক্ষয়ক্ষছ যাাঁর 
কথা? রযরে এেে  একজে োেুষ রিক্ষসক্ষব যার নগািা জীবেিাই রছক্ষলা পররক্ষবশ রোর বাযথা স্বরূপ। আজও িািক্ষছে রযরে। 
পররক্ষবশ বাাঁচক্ষয অরবরাে পদযাত্রার োক্ষঝ ২০২১ সাক্ষলর ২১ নে যাররক্ষখ  যার েৃযুয একিা সাোেয রবশ্রােরবনু্দ িক্ষয় রক্ষয় যাক্ষব। 
 
 



      

                                                                            নবমুকুল, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্ষ , ২০২৩ 

   নবমুকুল  

                                                                     আসানসসাল গালষস কসলসের ননর্ার ক্লাব কর্তষ ক প্রকাশির্ বাংলা ই- মযাগাশেন 

রেক্ষথক্ষের কথা  

ঋযবীর্া রেত্র, ৬ষ্ঠ নসরেস্টার, রসায়ে রবভাগ  

রেক্ষথে নবশ অপরররচয আোক্ষদর কাক্ষছ । ১৭৭৬ নথক্ষক ১৭৭৮ সাক্ষলর েক্ষধ্য অযালসাক্ষন্দ্রা নভাল্টা োক্ষে এক রবজ্ঞােী (পদাথথরবদ) 
ইউক্ষরাক্ষপর েযারগওর হ্রদ নথক্ষক োশথ গযাস সম্পরকথয অধ্যয়ে করক্ষয রগক্ষয়ই এর  আরবস্কার কক্ষররছক্ষলে। যার রাসায়রেক 
সাংক্ষকয CH4. পৃরথবী সৃরষ্টর আরদ পযথাক্ষয়  রেক্ষথক্ষের েূল উৎস রছল আক্ষেয়রগররর অেুযৎপায। রকন্তু রদে বদক্ষলক্ষছ আজ যাাঁর 
পররক্ষবক্ষশ আসার উৎস নবক্ষড়ক্ষছ আরও। রকন্তু সভযযার উন্নরযর সাক্ষথ সাক্ষথ তযরী িক্ষয়ক্ষছ অসাংখয রশল্প , এক্ষসক্ষছ নোির যাে। 
যার ফলস্বরুপ বৃরে নপক্ষয়ক্ষছ রেক্ষথক্ষের উৎসও । একরি সূত্র নোযাক্ষবক ২০০৭ সাক্ষলর পর নথক্ষক বায়ুেন্ডক্ষল এই গযাস ছরড়ক্ষয় 
পড়ার  প্রবেযা উেথেুখী ও নবশ দৃরষ্টক্ষগাচর  িক্ষয় দাাঁড়ায়। যরদও বযথোক্ষে রশল্প, কৃরষ ও গািথস্থয নেক্ষত্র রবরভন্ন ভাক্ষব বযবিার 
করা িক্ষে রেক্ষথক্ষের । নযেে  তজব সার প্রস্তুরযক্ষয  বযবহৃয িক্ষে রেক্ষথে নযেে  রশল্প নেক্ষত্র রবরভন্ন রাসায়রেক (নযেে - 
অযারসরলিে, ফরেযালরডিাইড) প্রস্তুরযর কাাঁচাোল রিক্ষসক্ষব রেক্ষথে বযবিার করা িক্ষে আর গৃিস্থালীর কাক্ষজ নয বাক্ষয়াগযাস 
বযাবিার করা িয় যাক্ষযও রক্ষয়ক্ষছ প্রচুর পররোক্ষে রেক্ষথে। রেক্ষথে নক কে বায়ুক্ষয অসমূ্পেথ দিক্ষের োধ্যক্ষে উৎপন্ন িয় কাবথে 
ব্ল্যাক যা রবার, নপইন্ট, ছাপার কারল, জুযার কারল  তযরীক্ষয বযবিার করা িয়। এছাড়াও রেক্ষথক্ষের উৎসগুরলর েক্ষধ্য নপক্ষরারলয়াে, 
খরে, কয়লাখরে, প্রাকৃরযক গযাস, জলাভূরে ইযযারদ প্রধ্াে । 

এইরুপ বযবিার ও উৎক্ষসর দরুে বযথোক্ষে বায়ুেন্ডক্ষল রেক্ষথক্ষের পররোে দাাঁরড়ক্ষয়ক্ষছ প্রায় ১৬.৩ শযাাংশ । রকন্তু রেক্ষথক্ষের 
পররোে বৃরে পররক্ষবক্ষশর জেয এক্ষকবাক্ষরই বাঞ্ছেীয় েয় । রেক্ষথে শুধু্োত্র একরি েরযকর বায়ুদূষকই েয়, এরি একরি অেযযে 
প্রধ্াে রগ্রে িাউস গযাসও । বায়ুক্ষয রেক্ষথক্ষের ঘেি বৃরের ফক্ষল োসরক্রয়ার সেয় রেক্ষথে অরিক্ষজেক্ষক প্ররযস্থারপয কক্ষর, ফক্ষল 
শরীক্ষর অরিক্ষজক্ষের োত্রা কক্ষে যাওয়ায় রবরভন্ন নরাক্ষগর সৃরষ্ট িয়। 

এবার রগ্রে িাউস গযাস রিক্ষসক্ষব রেক্ষথক্ষের েরযকারক রদকরি নদখা যাক । শীযপ্রধ্াে নদক্ষশ উরিদ বাাঁরচক্ষয় রাখার উপযুক্ত 
যাপোত্রা প্রদাক্ষের জেয একপ্রকার কাাঁক্ষচর ঘর বযাবিার করা িয় যা রগ্রে িাউস গযাস োক্ষে পরররচয । এই রগ্রেিাউস সূযথ 
নথক্ষক আগয ররশ্ম রভযক্ষর প্রক্ষবশ করক্ষয নদয় রকন্তু রভযর নথক্ষক প্ররযফরলয ররশ্ম বাইক্ষর নযক্ষয নদয় ো, যার ফক্ষল নভযক্ষরর 
যাপোত্রা বৃরে পায় ও উরিদ নবাঁক্ষচ থাকার অেুকূল িয় । বায়ুেন্ডক্ষল রেক্ষথে রঠক এইরুপ ভূরেকাই পালে কক্ষর । রেক্ষথক্ষের 
যাপ ধ্ক্ষর রাখার েেযা অক্ষেক নবশী । রবজ্ঞােীক্ষদর েক্ষয, কাবথে ডাই অিাইক্ষডর যুলোয় রেক্ষথে গযাস বায়ুেন্ডক্ষলর যাপোত্রা 
এক শযাব্দী কাল সেয়বযাপী ৩০ গুে নবশী ধ্ক্ষর রাক্ষখ । ফক্ষল পৃরথবীপৃক্ষষ্ঠ  সূযথররশ্ম এক্ষস নপৌছাবার পর যখে ভূপৃষ্ঠ নথক্ষক 
প্ররযফরলয িক্ষয় রফক্ষর নযক্ষয চায়, যখে বায়ুেন্ডক্ষল উপরস্থয রেক্ষথে গযাস যা নশাষে কক্ষর নেয় এবাং যাক্ষক পুেরায় েিাশূক্ষেয 
রফক্ষর নযক্ষয নদয় ো। ক্রোগয এইরুপ যাপক্ষশাষক্ষের ফক্ষল বায়ুেন্ডক্ষলর যাপোত্রা বৃরে পাক্ষে যা রগ্রেিাউস গযাস এক্ষফক্ট বা 
নলাবাল ওয়ারেথাং োক্ষে পরররচয । যাই বায়ুেন্ডক্ষল রেক্ষথক্ষের ঘেি বৃরের সাক্ষথ সাক্ষথ  বৃরে পাক্ষে যাপোত্রাও। যার ফক্ষল 
জলবায়ুর পররবযথে িক্ষে, েরযগ্রস্ত িক্ষে প্রােীজগৎ ও উরিদজগৎ, রবপন্ন িক্ষে নরইেরডয়ার জাযীয় প্রােী, নেরু অঞ্চক্ষলর 
বরফ গলক্ষছ, বাড়ক্ষছ জলস্তর, রেেরিয িক্ষে সেুরযীরবযথী অঞ্চল, রবজ্ঞােীক্ষদর েক্ষয রেক্ষথক্ষের ঘেি এইভাক্ষব বৃরে নপক্ষয 
থাকক্ষল ভূপৃক্ষষ্ঠর গড় যাপোত্রা বযথোক্ষের নচক্ষয় দুই রডগ্রী নসলরসয়াস বৃরে পাক্ষব যার ফক্ষল বযিয িক্ষব উরিদ ও প্রােীর 
শরীরবৃত্তীয় প্ররক্রয়া, এেেরক রবলুপ্তও িক্ষয পাক্ষর রকছু রকছু প্রজারয। 

সুযরাাং সেগ্র জীবজগৎ ও পররক্ষবশক্ষক এই েরযর িায নথক্ষক বাাঁচাক্ষোর জেয এখে নথক্ষকই রেয়ন্ত্রে করক্ষয িক্ষব  রেক্ষথক্ষের 
পররোেক্ষক, রশল্প নেক্ষত্র রেক্ষথক্ষের পররোে কোক্ষয িক্ষব, জীবাশ্ম জ্বালারের বযবিার কোক্ষয িক্ষব। রবজ্ঞােীরা ইরযেক্ষধ্যই  
বায়ুেন্ডক্ষল রেক্ষথক্ষের রেয়ন্ত্রে সাংক্রান্ত সক্ষম্মলে  আক্ষয়াজে কক্ষরক্ষছে এবাং যাক্ষয  বায়ুেন্ডক্ষলর যাপোত্রার একরি লেযোত্রা রঠক 
কক্ষর নদওয়া িক্ষয়ক্ষছ যা ধ্ক্ষর রাখার জেয অবশযই রেক্ষথক্ষের পররোে বায়ুেন্ডক্ষল সিেসীোর েক্ষধ্য রাখা দরকার। সকক্ষলর 
সােরগ্রক প্রক্ষচষ্টায় রেক্ষথক্ষের েরযকররদক নথক্ষক পররক্ষবশ ও জীবজগযক্ষক রো করা যাক্ষব বক্ষল আশা করা যায়। 



      

                                                                            নবমুকুল, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্ষ , ২০২৩ 

   নবমুকুল  

                                                                     আসানসসাল গালষস কসলসের ননর্ার ক্লাব কর্তষ ক প্রকাশির্ বাংলা ই- মযাগাশেন 

ই-বজথয বযবস্থাপোর কথা 
ঋরিকা কুনু্ড, চযুথথ নসরেস্টার, প্রাক্ষয়ারগক গর্কযন্ত্র রবভাগ (রব রস এ) 

ইক্ষলররেক বা তবদুযরযে যন্ত্রপারয অক্ষকক্ষজা িক্ষল যাাঁর রকছু অাংশক্ষক বা নগািা যন্ত্রই আেরা যত্র যত্র নফক্ষল রদই, আর এগুরলই ই-বজথয োক্ষে 
পরররচয। তবদুযরযে রশল্প ভারক্ষযর েয উন্নয়েশীল সোক্ষজর আথথ-সাোরজক রবকাক্ষশর নেক্ষত্র সািাযয করক্ষলও যা বক্ষয় আেক্ষছ ই-ওক্ষয়স্ট 
বা ই-বজথয এর সেসযাক্ষকও। 
তবদুযরযে বজথয নেরােয, পুেুঃবযবিার এক্ষেক্ষত্র একিা সোধ্াে িক্ষয পাক্ষর, নযক্ষিযু যত্র যত্র ই-বজথয নফলক্ষল যা পররক্ষবক্ষশর েরয করক্ষয 
পাক্ষর। এর েক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষছ স্মািথক্ষফাে, নিরলরভশে, করম্পউিার, রপ্রন্টার, স্কযাোর, বযািারর, কেপযাক্ট রডস্ক ইযযারদ। এগুরলক্ষয থাক্ষক এেে রকছু 
উপাদাে যা সরাসরর জক্ষল নফক্ষল রদক্ষল বা োরিক্ষয নফক্ষল রাখক্ষল োরির নযেে েরয িক্ষয পাক্ষর, নযেে কেক্ষয পাক্ষর উবথরা শরক্ত। নযেেই 
এগুরলক্ষক জক্ষল নফলা িক্ষল,যা জল নক করক্ষয পাক্ষর দূরষয। গয শযক্ষক যথয প্রযুরক্তর অগ্রগরয ভারযীয়,রবক্ষশষ কক্ষর শহুক্ষর োেুক্ষষর 
জীবেীনশরলক্ষয বযাপক পররবযথে এক্ষেক্ষছ। এর অবযবস্থাপোর দরুে গরজক্ষয় উক্ষঠক্ষছ দূষক্ষর্র েযুে েযুে সেসযা। দৃষ্টান্ত রিসাক্ষব, পাক্ষসথাোল 
করম্পউিার -এর কথা যুক্ষল ধ্রা যায়। এই করম্পউিাক্ষর রকছু োরাত্মক রবষাক্ত যন্ত্রাাংশ থাক্ষক। নক্লাররোরয়য এবাং নিারেোরয়য পদাথথ, রবষাক্ত 
গযাস, রবষাক্ত ধ্াযু, অযারসড, প্লারস্টক এবাং প্লারস্টক অযারডরিভ নযগুরল পররক্ষবশ ও স্বাস্থয-এর নেক্ষত্র চযাক্ষলঞ্জ স্বরূপ। রবক্ষের পাক্ষসথাোল 
করম্পউিাক্ষরর রবরক্র নবক্ষড় চলায় এবাং এই করম্পউিাক্ষরর গড় আয়ু দ্রুয কেক্ষয থাকায়, তবদুযরযে বক্ষজথযর পািাড় জেক্ষছ। আর যার উপর 
জেক্ষছ নসই োরিও িক্ষে দূরষয। ১৯৯৭ সাক্ষল করম্পউিাক্ষরর নসন্ট্রাল প্রক্ষসরসাং ইউরেি (CPU) কাজ চালাক্ষযা ৪ নথক্ষক ৬ বছর। ২০০৫ 
সাক্ষল যার আয়ু কক্ষে িক্ষয়ক্ষছ ২ বছর োত্র। ফক্ষল নফক্ষল নদওয়া ই-বজথয এর পররোে বাড়ক্ষছই। অথথেীরযর দ্রুয রবকাশ এবাং নভাগযপক্ষর্যর 
চারিদা বৃরের দরুে তবদুযরযক এবাং তবদুযরযে সাজসরঞ্জাে-এর বযবিার এবাং উৎপাদে দুইই নবক্ষড়ক্ষছ। ভারক্ষয রবক্ষের সবক্ষচক্ষয় উন্নয 
োক্ষের উচ্চ প্রযুরক্তর সফিওয়যার এবাং িাডথওয়যার তযররর রকছু সুক্ষযাগ-সুরবক্ষধ্ থাক্ষক রকন্তু এখাক্ষে ই-বজথয এর পুেুঃবযবিারক্ষযাগয করার 
নেত্র এখেও নযেে সুরবধ্াজেক েয়। করম্পউিার, েরেির এবাং নিরলরভশে ইযযারদ রজরেসগুরল োরিক্ষয পুাঁক্ষয নফলক্ষল এবাং জরে ভরাি 
করার কাক্ষজ লাগাক্ষল এবাং পুরড়ক্ষয় রদক্ষল যাক্ষয আোক্ষদরই রবপদ বাক্ষড়, নযক্ষিযু এসক্ষব রক্ষয়ক্ষছ রবপিেক উপাদাে। তবদুযরযে জঞ্জাল 
রঠকেয দূর ো করক্ষল েরয িয় পররক্ষবক্ষশরও। গয দশক নথক্ষক যথয প্রযুরক্ত রশল্প িক্ষয় উক্ষঠক্ষছ অথথেীরযর এক বক্ষড়া চারলকাশরক্ত। 
ইউোইক্ষিড নেশেস ইউরেভারসথরি প্রকারশয দয নলাবাল ই-ওক্ষয়স্ট েরেির, ২০১৭-এর একরি রিক্ষসব রদক্ষয়রছল। এক্ষয ভারক্ষয রফ বছর ২০ 
লে িে-এর তবদুযরযে জঞ্জাল তযরর িয় এেেিাই বলা িক্ষয়রছল যার প্রায় ৮২ শযাাংশ বযরক্তগয বযবিাক্ষরর যন্ত্রপারয।নবদুযরযে সরঞ্জাক্ষের 
অরধ্কাাংশ উপাদাক্ষে আক্ষছ কযাডরেয়াে, পারা, পরলরভোইল নক্লারাইড(PVC), নক্রারেয়াে, নবরীরলয়াে ইযযারদ। রিরভ, রভরডও এবাং করম্পউিাক্ষর 
কযাক্ষথাড নর রিউব (CRT) বযবিার িয়। এই রিউক্ষব প্রচুর রসক্ষস থাক্ষক এবাং উনু্মক্ত রসসার সােক্ষে বহু সেয় অররেয অবস্থায় থাকক্ষল বৃক্ক, 
িাড় ও স্নায়ু বযবস্থা, প্রজেে এবাং থাইরক্ষয়ড ও অযাক্ষরোল-এর েক্ষযা এেক্ষরাক্রাইে বযবস্থাও েরযগ্রস্ত িক্ষয পাক্ষর। 
     তবদুযরযে বক্ষজথযর জেয বাযাক্ষস দূষর্ ঘক্ষি।নবদুযরযে রজরেক্ষসর রসসা,নবররয়াে, পারা, রলরথয়াে- এর েক্ষযা ভারী ধ্াযু রঠকেক্ষযা অপসারর্ 
ো করক্ষল নসগুরল োরির রছর রদক্ষয় ভূ-গভথস্থ জক্ষল রেক্ষশ যায় এবাং নসই জল েদীোলা বা পুকুর রদক্ষয় োরির উপর উক্ষঠ আক্ষস। োেুষক্ষক 
অক্ষেক সেয় ভূ - গভথস্থ জল বা েদীোলা ও পুকুক্ষরর উপর রেভথর করক্ষয িয়, নসই কারক্ষর্ যারা োো নরাক্ষগ আক্রান্ত িয়। করম্পউিাক্ষরর 
োদারক্ষবাডথ - এ থাক্ষক চড়া োত্রায় পারা এবাং যা রঠকেক্ষযা দূর ো করক্ষল চােড়া ও োস নরাগ ছড়াক্ষয পাক্ষর। রসসা-দূরষয জল নখক্ষল 
নকন্দ্রীয় স্নায়ুযন্ত্র েরযগ্রস্ত িয় এবাং েগক্ষজর যথাযথ রবকাশ িয় ো। শ্রবর্ েেযা কক্ষে, নদক্ষির স্বাভারবক রবকাশ বাধ্া পায়। রকন্তু 
করম্পউিাক্ষরর বযবিার ছাড়া আেরা চলব রক কক্ষর? যাই অবযবহৃয অাংশ নক আোক্ষদর নফলক্ষয িক্ষব রেরদথষ্ট স্থাক্ষে, দরকার িক্ষল সািাযয 
রেক্ষয িক্ষব স্থােীয় প্রশাসক্ষের।  এর সাক্ষথ সাক্ষথ তবদুযরযক বজথয সরঠক অপসারক্ষর্র পথ িল এর উৎপরত্ত এক্ষকবাক্ষর করেক্ষয় নফলা। কে 
রবষাক্ত ধ্াযু বা রাসায়রেক, সিক্ষজ পুেরায় বযবিারক্ষযাগয উপাদাে বযবিাক্ষর নজার নদওয়া উরচয।নবদুযরযে বজথয কোক্ষোর আর এক উপায় 
িক্ষে নফক্ষল নদওয়া উপাদাে নফর বযবিারক্ষযাগয কক্ষর নযালা। উন্নয দুরেয়া নথক্ষক তবদুযরযে বজথয বা রেম্ন োক্ষের  তবদুযরযে যন্ত্রপারযর 
আোক্ষদর নদক্ষশ ঢালাও আেদারে  বন্ধ করক্ষয প্রচরলয আইরে কাঠাক্ষোর ফাাঁকগুরলও  বন্ধ করা জরুরর। পর্য উৎপাদকক্ষদর অবশযই যাক্ষদর 
রজরেক্ষসর জেয আরথথক এবাং আইেগযভাক্ষব দায়ী করক্ষয িক্ষব। রগ্রে িাউস রেগথেে রবে উষ্ণায়ক্ষের এক বক্ষড়া কারর্। এই কাবথে রেুঃসরর্ 
করেক্ষয় নফলা ছাড়াও, বজথয পুেুঃবযবিারক্ষযাগয করক্ষল কাাঁচাোল নথক্ষক েযুে রজরেস তযররর সূক্ষত্র জল এবাং বায়ুদূষর্ও কক্ষে। ভারক্ষযর 
নকন্দ্রীয় দূষর্ রেয়ন্ত্রর্ পষথক্ষদর যথয অেুসাক্ষর, ২০১৭-১৮ সাক্ষল ৬৯,৪১৪ িে তবদুযরযে বজথয সাংগ্রি, নভক্ষে নফলা এবাং পুেুঃবযবিারক্ষযাগয 
করা িক্ষয়ক্ষছ। সব নশক্ষষ বলা জরুরর ভারক্ষযর ই-বক্ষজথযর  োত্র ১.৫ শযাাংশই আবার বযবিার নযাগয করা িক্ষয় ওক্ষঠ। এর পররোে যয 
বাড়ক্ষব যযই সুররেয িক্ষব আোক্ষদর নদক্ষশর সবুজ ভরবষযৎ ।   



      

                                                                            নবমুকুল, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্ষ , ২০২৩ 

   নবমুকুল  

                                                                     আসানসসাল গালষস কসলসের ননর্ার ক্লাব কর্তষ ক প্রকাশির্ বাংলা ই- মযাগাশেন 

ন্যাশন্াল গ্রিন্ হাইড্রাড্েন্ প্রাড্েক্ট-এর কথা 

ঐগ্রিতা প্ াষ, ঈশা দত্ত, প্ ালাপ মাগ্রে, অষ্টমী  রাই, রীগ্রত প্েন্ ( ৪থথ নসরেস্টার, গরর্য রবভাগ ) 

আজকাল আেরা ইক্ষলরিক সু্কিার চরড় অক্ষেক্ষকই, এক্ষয দূষর্ কে িয় বক্ষি, রকন্তু রবদুযৎ উৎপাদক্ষের নেক্ষত্র নয পররোে কাবথে এই গ্রক্ষি 
জো িক্ষে যা আদক্ষয দূষর্ক্ষক আরও রবকরশযই করক্ষছ। যাই পৃগ্রথব্ীর স্বাক্ষথথ গ্রব্দুযতড্ক গ্রে-কাব্জন্াইে করা েমান্ গুরুত্বপূেজ কারে গ্রব্দুযৎ 
কাব্জন্ গ্রন্ জমড্ন্র একগ্রট রধান্ উৎে। রবদুযৎ উৎপাদক্ষের নেক্ষত্র নয দূষর্ িয় যা কোক্ষল বাস্তক্ষব যা পৃরথবীর যাপোত্রা ক্রেশ নবক্ষড় ওঠার 
পথ নকও নরাধ্ করক্ষব।  রগ্রে িাইক্ষরাক্ষজে এক্ষেক্ষত্র গুরুিপূর্থ ভূরেকা পালে করক্ষয পাক্ষর। ভারয সরকার এবযাপাক্ষর একরি প্রকল্প 
রেক্ষয়ক্ষছে।  আ ামী ২০৩০ োড্লর মড্ধয প্দড্শ ৫০ লক্ষ টন্ গ্রিন্ হাইড্রাড্েন্ উৎপাদন্ হড্ব্। এমন্টাই লক্ষয েরকাড্রর। এই ন্ীগ্রত প্দড্শ 
পূন্ন্জব্ীকরেড্যা য শগ্রক্তর প্েভলপড্মড্ন্ট েহায়তা করড্ব্। এক গ্রব্বৃ্গ্রতড্ত এমন্টা োগ্রন্ড্য়ড্ি প্কন্দ্রীয় গ্রব্দুযৎ মন্ত্রক। রিাগ্রব্ত ন্ীগ্রতর অধীড্ন্, 
েরকার ৩০ েুন্ ২০২৫-এর আড্  স্থাগ্রপত হাইড্রাড্েন্ এব্ং অযাড্মাগ্রন্য়া রস্তুতকারকড্দর ২৫ ব্িড্রর েন্য আন্তঃরােয ট্রান্সগ্রমশন্ োেজ 
মুকুড্ব্র প্ াষো কড্রড্ি। ন্ীগ্রতর ব্ািব্ায়ন্ হড্ল আমেন্তা েবু্ে জ্বালাগ্রন্ ও গ্রব্দুযড্তর ন্া াল পাড্ব্। প্েই েড্ঙ্গ েীব্াশ্ম জ্বালাগ্রন্র উপর 
গ্রন্ভজরতা হ্রাে পাড্ব্। ফলস্বরূপ অপগ্ররড্শাগ্রধত প্তল আমদাগ্রন্ও কমড্ব্। অন্যগ্রদড্ক হাইড্রাড্েন্ এব্ং অযাড্মাগ্রন্য়ার রিাগ্রন্ প্কন্দ্র গ্রহোড্ব্ও 
গ্রব্ড্ি শীষজ স্থান্ প্পড্ত পাড্র ভারত। এছাড়াও এরফক্ষল রক লাভ নপক্ষয পারর আেরা ২০৩০ োড্লর মড্ধয? 

১. রায় ১২৫ গ্র  াওয়াট এর োড্থ েম্পগ্রকজত  পুন্ন্জব্ীকরেড্যা য শগ্রক্ত ক্ষমতা েংড্যােন্ েহ ব্াগ্রষজক কমপড্ক্ষ ৫ এমএমগ্রট (গ্রমগ্রলয়ন্ 
প্মগ্রট্রক টন্) েবু্ে হাইড্রাড্েন্ উৎপাদন্ ক্ষমতার গ্রব্কাশ। 
২. প্মাট গ্রব্গ্রন্ড্য়া  আট লাখ প্কাগ্রট টাকা ৷ 
৩. লাড্খরও প্ব্গ্রশ কমজেংস্থান্ েৃগ্রষ্ট ৷ 

এবার আসা যাক রকভাক্ষব তযরর িয় এই রবদুযৎ নসই কারিরেক্ষয। এক্ষেক্ষত্র আসা যাক েল তগ্রেৎ গ্রব্ড্েষে এর কথায়। েবু্ে হাইড্রাড্েন্ 
একগ্রট ইড্লকরলাইগ্রেে রগ্রিয়া ব্যব্হার কড্র উৎপাগ্রদত হয় যা েড্লর অেুগুগ্রলড্ক হাইড্রাড্েন্ এব্ং অগ্রিড্েড্ন্ গ্রব্ভক্ত কড্র 
পুন্ন্জব্ীকরেড্যা য গ্রব্দুযৎ উৎপন্ন্ কড্র।ইড্লড্রালাইগ্রেে রগ্রিয়াগ্রটনক কড্য়কগ্রট ধাড্প গ্রব্ভক্ত করা প্যড্ত পাড্র: 
১.ইড্লড্রালাইগ্রেে রগ্রিয়ায় হিড্ক্ষপ করড্ত পাড্র এমন্ প্কাড্ন্া অশুগ্রে অপোরড্ের েন্য রথড্ম েলড্ক গ্রব্শুে করা হয়। 
২.গ্রব্শুে েল তারপর একগ্রট ইড্লকরলাইগ্রেনসর মড্ধয  প্যা  করা হয়, যাড্ত একগ্রট অযাড্ন্াে এব্ং একগ্রট ইড্লকরলাইট দ্বারা পৃথক করা 
কযাড্থাে থাড্ক৷ েবীকরন্ড্যা য গ্রব্দুযত তারপর প্কাড্ষর মধয গ্রদড্য় যায়, যা েড্লর অেুগুগ্রলর কারে হয় অযাড্ন্াড্ে ইড্লকট্রন্ হারাড্ত এব্ং 
অগ্রিড্েন্  যাে  ঠন্ কড্র। একই েমড্য়, েল কযাড্থাড্ের অেুগুগ্রল ইড্লকট্রন্ লাভ কড্র এব্ং হাইড্রাড্েন্  যাে  ঠন্ কড্র। 
৩.ইড্লড্রালাইগ্রেে রগ্রিয়ায় উৎপাগ্রদত হাইড্রাড্েন্  যাে েংিহ করা হয় এব্ং েংকুগ্রেত করা যায় প্স্টাড্রে এব্ং পগ্ররব্হড্ন্র েন্য। 
এছাড়া থাড্মজাোইন্াগ্রমকযাল ওয়াটার গ্রিগ্রটং হল হাইড্রাড্েন্ শতগ্রর করার একগ্রট পেগ্রত যা উচ্চ তাপমািার রাোয়গ্রন্ক গ্রব্গ্রিয়া। এই 
পেগ্রতড্ত রাোয়গ্রন্ক গ্রব্গ্রিয়া প্রাধ করার েন্য প্েৌর ব্া ভূ-তাপীয় শগ্রক্তর মড্তা ন্ব্ায়ন্ড্যা য উৎে প্থড্ক তাপ ব্যব্হার করা হয় ও 
হাইড্রাড্েন্  যাে উৎপন্ন্ হয়। 

জ্বালান্ী গ্রহোড্ব্ হাইড্রাড্েন্ এক েূযে রদগন্ত উক্ষন্মারচয কক্ষর রদক্ষয়ক্ষছ, নযক্ষিযু  হাইড্রাড্েন্ রকৃগ্রতর েব্ড্েড্য় েুলভ উপাদান্ ও হাইড্রাড্েন্ 
হল অতযন্ত গ্রব্শুে অেু এবাং হাইড্রাড্েন্ শুধুমাি অন্যান্য উপাদাড্ন্র েংগ্রমশ্রড্ে গ্রব্দযমান্ (প্যমন্- েল)। জ্বালান্ী গ্রহোড্ব্ হাইড্রাড্েন্, 
ইড্লড্রালাইোর ন্ামক একগ্রট যন্ত্র ব্যব্হার কড্র ইড্লড্রালাইগ্রেে ন্ামক একগ্রট শব্দুযগ্রতক রগ্রিয়ার মাধযড্ম েল গ্রব্ভক্ত কড্র  গ্রঠত হয়। 

প্ব্শ কড্য়কগ্রট ভারতীয় প্কাম্পাগ্রন্ েবু্ে হাইড্রাড্েন্ উৎপাদড্ন্র পগ্ররকল্পন্াও প্ াষো কড্রড্ি। উদাহরেস্বরূপ, গ্ররলাড্য়ন্স নগাষ্ঠী েবু্ে 
হাইড্রাড্েন্ উৎপাদন্ করার েন্য একগ্রট প্ম া ইড্লকরলাইোর েুগ্রব্ধা শতগ্রর করার পগ্ররকল্পন্া প্ াষো কড্রড্ি এব্ং ইগ্রিয়ান্ অড্য়ল 
কড্পজাড্রশন্ প্দড্শ একগ্রট েবু্ে হাইড্রাড্েন্ প্লযান্ট স্থাপড্ন্র পগ্ররকল্পন্া করড্ি৷ রেুর ন্ব্ায়ন্ড্যা য শগ্রক্তর েম্পড্দর কারড্ে ভারড্তর েবু্ে 
হাইড্রাড্েড্ন্র একগ্রট রধান্ উৎপাদক এব্ং ব্যব্হারকারী হওয়ার উড্েখড্যা য েম্ভাব্ন্া রড্য়ড্ি। েরকাড্রর োতীয় হাইড্রাড্েন্ গ্রমশন্ এব্ং 
েবু্ে হাইড্রাড্েন্ উৎপাদড্ন্র েন্য প্ব্শ কড্য়কগ্রট ভারতীয় প্কাম্পাগ্রন্র পগ্ররকল্পন্া ইগ্রঙ্গত প্দয় প্য প্দশগ্রট হাইড্রাড্েন্ অথজন্ীগ্রতর উন্ন্য়ড্ন্র 
গ্রদড্ক পদড্ক্ষপ গ্রন্ড্ি।  
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   নবমুকুল  

                                                                     আসানসসাল গালষস কসলসের ননর্ার ক্লাব কর্তষ ক প্রকাশির্ বাংলা ই- মযাগাশেন 

ভূগ্রমকক্ষম্পর কথা  

মধুগ্ররমা ব্যান্ােজী, ৬ষ্ঠ নসরেস্টার, ভূক্ষগাল রবভাগ  

মঙ্গলব্ার অথথাৎ ২১.০৩.২৩ যাররখ রাক্ষয ভয়াব্হ ভূগ্রমকড্ম্প প্কাঁড্প উনঠরছল গ্রদগ্রে, দী জ কড্য়ক প্েড্কি ধড্র, েড্ঙ্গ রছল এড্কর পর এক 
আফটারশক। প্কব্লমাি গ্রদগ্রেই ন্য়, কম্পন্ অনু্ভূত হড্য়রছল গ্রহমােলরড্দশ, উত্তরাখি, কাশ্মীর, পঞ্জাব্, রােস্থান্, হগ্ররয়ান্াড্তও। National 
Centre for Seismology-র তরড্ফ পাওয়া খব্র অনু্যায়ী, এই প্োরাল ভূগ্রমকড্ম্পর উৎেস্থল আফ াগ্রন্িাড্ন্র (Afghanistan 
Earthquake) কালাফ ান্ অঞ্চড্লর ৯০ গ্রকড্লাগ্রমটার এব্ং ফইোব্াড্দর প্থড্ক ১৩৩ গ্রকড্লাগ্রমটার দূড্র। গ্ররখটার প্স্কড্ল এর মািা গ্রিল 
৭.৭। ভূরেকম্প বুরঝক্ষয় নদয় প্রকৃরযর কাক্ষছ োেুষ কযিা অসিায়।  এই সাম্প্ররযক ঘিো আোক্ষদর েক্ষে করাক্ষব রকছুকাল আক্ষগর যুরক্ষস্কর 
ভূরেকক্ষম্পর কথা, যার যীিযা রছল আরও নবরশ। নকে িয় ভূরেকম্প? ভূরেকম্প এর উৎস নবাঝার জক্ষেয জরুরী পায সঞ্চালে যত্ত্বক্ষক 
নবাঝার। এক্ষেক্ষত্র উক্ষেখ করক্ষয িয় নিকিরেক নপ্লি এর কথা। নিকক্ষিারেক নপ্লি িল পৃরথবীর ভূিক্ষকর রবশাল িুকক্ষরা এবাং উপক্ষরর 
আবরর্। এগুরল েিাসাগরীয় ভূিক এবাং েিাক্ষদশীয় ভূিক দ্বারা গরঠয। এবার আসা যাক নপ্লি নিকক্ষিারেক রথওররর রবষক্ষয়। নপ্লি 
নিকক্ষিারেি িল একরি তবজ্ঞারেক যত্ত্ব যা বযাখযা কক্ষর নয রকভাক্ষব পৃরথবীর ভূগভথস্থ গরযরবরধ্র ফক্ষল প্রধ্াে ভূরে ফেথগুরল তযরর িয়। পবথয 
রেেথাক্ষর্র ঘিো, আক্ষেয়রগরর এবাং ভূরেকম্প সি অক্ষেক ঘিো বযাখযা কক্ষর যত্ত্বরি। এই ধ্ারর্া ১৯৬০ সাক্ষল সুদৃঢ় িয়। ভূরেকম্প িল 
পৃরথবীর ভূিক্ষকর আকরস্মক েড়াচড়া, ফল্ট লাইে বরাবর ঘক্ষি, পৃরথবীর ভূিক্ষকর ফািল নযখাক্ষে নিকক্ষিারেক নপ্লি রেরলয িয়। যা পৃরথবীর 
রলক্ষথারস্ফয়াক্ষর িঠাৎ শরক্তর েুরক্তর ফক্ষল যা রসসরেক যরঙ্গ সৃরষ্ট কক্ষর।এরি এযিাই দুবথল িক্ষয পাক্ষর নয অেুভব করা যায় ো, রকন্তু সবল 
িক্ষলই িক্ষয পাক্ষর রবপযথয়। আসা যাক রেকি অযীক্ষযর কক্ষয়করি ঘিোর কথায়। এক্ষেক্ষত্র  সাম্প্ররযক গ্রব্ধ্বংেী ভূরেকম্পগুরলর েক্ষধ্য যুরস্ক 
এবাং রসররয়া ভূরেকম্প এর কথা বলা চক্ষল(৬ নফব্রুয়ারী ২০২৩)। এছাড়াও  জাপাে ভূরেকম্প এবাং সুোরে (১১ ই োচথ ২০১১ ) ও িাইরয 
ভূরেকম্প (১২ই জােুয়ারী ২০১০)-এর কথা বলা চক্ষল। রবগয রকছুরদে ধ্ক্ষর যুরকথস্থাে এবাং রসররয়ায় বারাংবার রবধ্বাংসী ভূরেকম্প দ্বারা 
েরয সারধ্য িক্ষয়ক্ষছ। ৬ নফব্রুয়ারী ২০২৩ যাররক্ষখ একরি ভূরেকম্প দরের্ ও েধ্য যুরস্ক নয আঘায নিক্ষেরছল। এর উপক্ষকন্দ্র রছল 
গারঙ্গয়ােক্ষিপ নথক্ষক ৩২ রকরে পরিে-উত্তর পরিক্ষে। ভূরেকক্ষম্পর  োকথারল যীিযা রছল যক্ষথষ্ট এবাং এর ফক্ষল ৫ োচথ ২০২৩ অবরধ্ ৫২৭০০  
জে-এর নবরশ োেুক্ষষর েৃযুযর রবষয়রি রেরিয করা িক্ষয়রছল। এরন্টওক ভূরেকক্ষম্পর পর এরি যুরকথর সবক্ষথক্ষক োরািক ও রবধ্বাংসী 
ভূরেকম্প। এর সাক্ষথ সম্ভবয ১৮২২ সাক্ষলর আক্ষলক্ষপা ভূরেকক্ষম্পরও যূলো িয় ো েরযর রেররক্ষখ। রসসক্ষোলরজস্টরা যুরস্কক্ষক 
নিকক্ষিারেকভাক্ষব সরক্রয় এলাকা বক্ষল েক্ষে কক্ষরে, নসখাক্ষে রযেরি নিকক্ষিারেক নপ্লি - আোক্ষযারলয়া, আরব এবাং আরিকা নপ্লি এক্ষক 
অপক্ষরর স্পশথ কক্ষর যা রবপরত্তর নিযু িয় বারবার। এরিক্ষক রঘক্ষর থাক্ষক দুরি প্রধ্াে েুযগ্রত লাইে। উত্তর আেযরলয়াে েুযগ্রত এবাং পূবথ 
অেযরলয়াে েুযগ্রত যার রিপ নরি প্ররয বছর ৬ নথক্ষক ১০ রেরলরেিাক্ষরর েক্ষধ্য রবদযোে। এই ঘিো  ধ্ীক্ষর ধ্ীক্ষর নদশরিক্ষক পরিেরদক্ষক 
ভূেধ্যসাগক্ষরর রদক্ষক নিক্ষে রেক্ষয় যাক্ষে।   
এসব নযা নগল প্রকৃরযর নখয়াক্ষলর কথা, রকন্তু কৃরত্রেভাক্ষব ভূরেকম্প রক সম্ভব? একিু অিুয েক্ষে িক্ষলও অন্তয দুরি উপাক্ষয় োেুষ ভূরেকম্প 
ঘিাক্ষয পাক্ষর।  বলা চক্ষল িাইক্ষরারলক িযাকচাক্ষরর কারক্ষর্ সৃষ্ট ভূরেকক্ষম্পর ররক্ষপািথ অযযন্ত রবরল। আবার একরি পারোর্রবক রবক্ষস্ফারর্ 
একরি ভূরেকম্প সৃরষ্ট করয পাক্ষর। যক্ষব সব রবক্ষস্ফারর্ই ভূরেকম্প সৃরষ্ট কক্ষর ো।  
এসক্ষবর সূক্ষত্র আক্ষরকরি প্রশ্ন আোক্ষদর োথায় অবশযই আক্ষস যা িল, আেরা রক ভূরেকক্ষম্পর পূবথাভাস রদক্ষয পারর? আসক্ষল ভূরেকক্ষম্পর 
পূবথাভাস সরঠকভাক্ষব আেরা রদক্ষয পাররো এখক্ষো। যক্ষব এর অথথ এই েয় নয আেরা ভরবষযক্ষয ভূরেকম্প নকাথায় ঘিক্ষব নস সম্পক্ষকথ আেরা 
রকছুই জারেো। ভরবষযক্ষযও নয ভূরেকক্ষম্পর সরঠক পূবথাভাস নদওয়া অসম্ভব নসিাও রেরিযভাক্ষব বলা যায় ো। বযথোক্ষে কক্ষয়করি উপাক্ষয় 
ভূরেকক্ষম্পর পূবথাভাস রকছুিা পাওয়া সম্ভব িক্ষে। নযেে পশুপারখক্ষদর আচরর্ লেয কক্ষরও আেরা অক্ষেকসেয় ভূরেকক্ষম্পর সম্ভবো সম্পক্ষকথ 
অবগয িক্ষয় থারক। নযক্ষকাক্ষো প্রাকৃরযক রবপক্ষদর পূক্ষবথ পশুপারখরা অস্বাভারবক আচরর্ কক্ষর থাক্ষক। যাক্ষদর এই আচরর্গয অস্বাভারবকযা 
নদক্ষখও ভূরেকম্প বা অেযক্ষকাক্ষো প্রাকৃরযক েরযর ভরবষযযবার্ী করা যায়। এছাড়া NISAR (Nasa Isro synthetic Aperture  Radar) 
এক্ষেক্ষত্র সিায়ক। এরি িল োসার দ্বারা রেরেথয ও উৎক্ষেরপয একরি কৃরত্রে উপগ্রি যা ভূরেকক্ষম্পর সম্ভবো সম্পক্ষকথ সাংবাদ প্রদাক্ষে সেে। 
এছাড়াও এরি রবরভন্ন প্রাকৃরযক দুক্ষযথাগ, অেুযৎপায, জলপ্রবাি, রিেবাি,ভূরেধ্স, নভৌেজলস্তর বেভূরে ও কৃরেজরে এলাকা প্রভৃরয রের্থক্ষয়ও 
সেে। 
ভুরেকম্প নক আেরা বন্ধ করক্ষয পারব ো রকন্তু আেরা ভূরেকম্প প্ররযক্ষরাধ্ক বারড় রেেথাক্ষর্র োধ্যক্ষে ভূরেকম্প-এর জক্ষেয িওয়া েরযক্ষক 
কোক্ষয পারর এবাং ভূরেকম্প প্ররযক্ষরাধ্ক বযবস্থা সম্পক্ষকথ জেসাধ্ারর্ক্ষক প্ররশেে প্রদাক্ষের োধ্যক্ষেও ভূরেকম্পক্ষিযু েরযক্ষক কোক্ষো সম্ভব। 
আরও জােক্ষয দুইরি ওক্ষয়বসাইি গুরল নদখা নযক্ষয পাক্ষর-• earthquake.usgs.gov. এবাং Seismo.gov.in 
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োেুষ ও পররক্ষবশ : অন্তরঙ্গযার কথা 
ছরব ও নলখায় : যুরিো ধ্ীবর, ষষ্ঠ নসরেস্টার, ইরযিাস (সাম্মারেক)  
 
মান্ব্েভযতার ধারাব্াগ্রহক ইগ্রতহাে পযজাড্লােন্া করড্ল আমরা প্দগ্রখ প্য েভযতার ঊষালগ্ন-ক্ষয রবকরশয হড্য়গ্রিল অরেয-এর গ্রেগ্ধ রমন্ীয়তা। 
বৃ্ক্ষলতা প্শাগ্রভত রকৃগ্রতর  প্েহন্ীড্ে োেব সভযযার রবকাশ ঘক্ষিরছল। রােীন্ কাড্ল মানু্ষ যখন্  রকৃগ্রতর অগ্রত গ্রন্ি োগ্রন্ন্ড্ধয ব্াে 
করড্তা,  তখন্ রকৃগ্রতই তাড্ক েীব্ড্ন্র সারবথক স্বািড্ন্দযর প্ো ান্ গ্রদড্য় তার মৃতুযঞ্জয়ী মগ্রহমাড্ক গ্রব্কগ্রশত করড্ত েহায়তা কড্রগ্রিল। তাই 
অরন্য  ও ব্ন্াঞ্চড্লর েড্ঙ্গ মান্ব্েীব্ড্ন্র েম্পকজ অগ্রব্ড্িদয  ও স্বতঃগ্রেে হড্য় প্দখা  গ্রদড্য়গ্রিল  আরদকাল নথক্ষকই।  
 
মান্ব্েভযতার িমগ্রব্কাড্শর ইগ্রতহাড্ে গ্রেরযািী 
মানু্ষ যু  প্থড্ক যু ান্তড্রর পড্র যািা শুরু কড্র 
অব্ড্শড্ষ আধুগ্রন্ক যুড্ র দ্বাররাড্ন্ত এড্ে উপন্ীত 
হড্য়ড্ি । ন্তুন্ যাগ্রন্ত্রক েভযতার গ্রব্কাড্শ মানু্ষ প্য 
গ্রন্গ্রব্জড্শড্ষ ব্ন্গ্রব্ন্াশ করনছ,  তা শুধু প্েৌন্দযজ 
গ্রব্ন্াশই  ন্য়,যা োেব সভযযার জক্ষেযও 
নেরযবাচক।  দী জ উন্ন্ত  বৃ্ক্ষরাগ্রে,  ভীর অরন্য 
পগ্ররড্ব্ড্শর ভারোময নযেে রক্ষা কড্র  নযেে  
একগ্রট অঞ্চক্ষলর বৃ্গ্রষ্টপাতড্কও গ্রন্য়গ্রন্ত্রত কড্রথাড্ক। 
গ্রন্গ্রব্জোড্র বৃ্ক্ষড্িদন্-এর সূক্ষত্র প্েই বৃ্গ্রষ্টপাতই 
অগ্রন্য়গ্রমত ও অগ্রন্গ্রিত হড্য়  পড্ে,  যার স্বাভাগ্রব্ক 
ফল রিক্ষসক্ষব নকাে অঞ্চক্ষলর আব্হাওয়ায় 
একগ্রদড্ক  প্যমন্ উত্তাপ বৃ্গ্রেপায় নযেরে 
অন্যগ্রদড্ক  েবু্ে মরুভুগ্রমর রুক্ষতায়  গ্রব্লীন্ হড্য় 
যায়। তাই অরন্য  ও ব্ন্ভূগ্রমর  এই েব্জাত্মক 
উপড্যাগ্র তার কথা মড্ন্ প্রখই  ব্ন্ েংরক্ষন্  ও 
বৃ্ক্ষড্রাপড্ন্র তাৎপযজগ্রট আমাড্দর ন্তুন্ কড্র 
অনু্ভব্  ও উপলগ্রি করড্ত হড্ব্। েমীক্ষায় প্দখা 
প্ ড্ি জ্বালাগ্রন্র রড্য়ােড্ন্  ন্া গ্ররক েভযতার 
গ্রব্কাড্শ রগ্রত ব্ির বহুল পগ্ররমাড্ন্ বৃ্ক্ষড্িদন্ ও 
অরন্যভূগ্রমর রবোশ  ড্টড্ি। এরি  অদূর ভগ্রব্ষড্তয 
মান্ব্োগ্রতড্ক রভূত গ্রব্পযজড্য়র েেূখীন্ করড্ব্। 
তাই বৃ্ক্ষড্রাপন্, ব্ন্েংরক্ষন্ এর োধ্যক্ষে আোক্ষদর 
প্রকৃরযর কাক্ষছ আবার েযজােু িওয়া জরুরর।  
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                                                                     আসানসসাল গালষস কসলসের ননর্ার ক্লাব কর্তষ ক প্রকাশির্ বাংলা ই- মযাগাশেন 

 

 

 

                                         

 

প্রকৃরযর একরুপযা 

এক তবশাখ নথক্ষক ,  

আর এক শ্রাবে,  

এিাই নযা নসই  

জীবক্ষের োপ .. 

োরি রেেথাে পাথর নখাদাই ,  

রারশ রারশ সব রাং যুরল নখলা ,  

এক্ষযই স্মরে এক্ষযই পূজা.. 

সারা িক্ষয় যায় বরক্ষে । 

 

প্রকৃরয নপ্রে   

প্রকৃরযর কাক্ষছ েুগ্ধ আরে শীযল বাযাস রদক্ষয ,  

প্রকৃরয নযা গক্ষড় রদক্ষয়ক্ষছ রবধ্াযার আক্ষদক্ষশ .. 

েদীর পাক্ষশ,  নখালা োক্ষঠ ,  গাক্ষছর েীক্ষচ ,  

রেুঃোক্ষস সুগরন্ধর ঘ্রাে োক্ষকর েক্ষধ্য  আক্ষস .. 

প্রকৃরযর নপ্রক্ষে  পাগল আরে ,  আক্ষলা বাযাস প্ররযরেয়য খুাঁরজ.. 

করবযা  নলখার জেয  আরে  নদশান্তক্ষর ছুরি ,  

পদ্মা  েদীর োক্ষঝ অবাক িক্ষয় নদরখ কয গক্ষল্পর োক্ষঝ  নসই েদী .. 

তবরচত্রয েয় প্রকৃরয  িঠাৎ েুহুযথ বদলায় ,  

নসিা নদখার প্রযযাশায় যারকক্ষয় থারক .. 

প্রকৃরযর নপ্রক্ষে রদক্ষশিারা আরে প্রকৃরযক্ষক  আগক্ষল রারখ  েক্ষে ।। 

 

কলক্ষে -সুক্ষদষ্ণা বকসী, ৪থথ নসরেস্টার, বাাংলা রবভাগ 

সবুজ রোয় আসােক্ষসাল গালথস কক্ষলক্ষজর এে এস এস এর উক্ষদযাগ  

রবশাখা রসাংিা, এে এস এস সদসয 

আোন্ড্োল গালথস কক্ষলক্ষজর  এন্.এে.এে যথা োতীয় প্েব্া রকল্প এর নস্বোক্ষসরবকারা  রবরভন্ন  সোজ নসবা েূলক কেথকাণ্ড-এর সাক্ষথ জরড়য। 
যাাঁক্ষদর ব্হু কাযজিড্মর মড্ধয একগ্রট িল  রকৃগ্রত পগ্ররেযজা এবাং এই রবষক্ষয় সক্ষচযেযা তযরর করা। কক্ষলজ সীোোর েক্ষধ্যকার গাছপালার পররচযথা 
এক্ষেক্ষত্র অেযযে রবষয়। শীযকাল ও গরেকাক্ষল গাছগুরলর পররচযথার নেক্ষত্র রবক্ষশষ নজার নদওয়া িয়। কক্ষলক্ষজর েক্ষধ্য একরধ্ক বড় গাছ আক্ষছ। 
এগুরলর যত্ন নেওয়ার সাক্ষথ সাক্ষথ েূযে কক্ষর চারা গাছও লাগাক্ষোর কাজ কক্ষর এে এস এস। নসই চারা গাছ গুরল যাক্ষয েরযগ্রস্থ ো িয় নস 
বযাপাক্ষর এে এস এস এর নস্বোক্ষসরবকারা যযপর থাক্ষকে। দুই এে এস এস পররচালক যথা রশেক ড.গ্রব্ন্ায়ক গ্রমশ্র এবাং শ্রী েীব্ন্ টুেু েিাশয় 
রবদযাথথীক্ষদর সাংগরঠয করার নেক্ষত্র গুরুিপূর্থ ভূরেকা পালে কক্ষর থাক্ষকে। কড্লড্ের কযাম্পাে পগ্ররষ্কার পগ্ররিন্ন্ রাখা, রগ্রত ব্ির  াি লা াড্ন্া, 
কড্লড্ের গ্রন্কটব্তজী গ্রন্ব্জাগ্রেত োয় ায় কযাড্ম্পর মাধযড্ম পগ্ররড্ব্শ রোর রোর এর কাজও  পগ্ররোগ্রলত হয় এে এস এস এর দ্বারা। এে এে 
এস-এর দ্বারা কক্ষলক্ষজর গাছ পররচযথা রবষয়ক  একরি ছরব এক্ষেক্ষত্র নদওয়া িল। 

ঋর্ রস্বকারুঃ ছরব ও যথয রদক্ষয় সিায়যা কক্ষরক্ষছে দুই এে এস এস পররচালক ড.গ্রব্ন্ায়ক গ্রমশ্র এবাং শ্রী েীব্ন্ টুেু 


