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এড়ট মালা বউড়ি� শ্বশু�বাড়ি। পড়�স্া� পড়�পাড়ট ড়িকানিা ঘ�।



খুব ভাল ব�, আ� শ্বশু�-শাশুড়িনক 
ড়িনয় এক সুনখ� সংসা�। একড়ট 
মাত্র িিি, ড়বনয় হনয়নে ওপািায়। 





আ� এড়ট মালা বউড়ি� পুড়টি বাগাি। ড়ক রিই 
এখানি খুনঁে বলনত হনব। শাক-সড়জি, ফল, 
েীবন্ত রবিা, বনিৌষড়ি ড়কেুই বাি রিই। 

মালা বউড়ি� এই  সড়জি বাগানি� শাক-সড়জি ফল পিড়শনি� িে� এিায় িা ।



মালা বউড়ি আে অনিক শাক-সড়জি তুনলনে বাগাি রথনক। ড়কেুটা রস শাশুড়ি� হানত রিয়। 
িিড়িড়িনক পাঠানিা� েি্য। 



গানে� ি�ম ড়মড়টি পাকা রপঁনপ 
শ্বশু�-শাশুড়ি রখনত খুব ভালবানস। 
কানলা কানলা বীেগুনলা মালা বউড়ি 
হালকা র�ানি শুনকানত রিয় রহনস 
রহনস।

মালা বউড়ি� এই সড়জি বাগানি� 
শাক-সড়জি, ফল পিড়শনি� িে� 
এিায় িা।



পিড়শ�া আ� রথনম থানকিা, এবা� চাইবা� পালা । রকউ বনল, উনছে রিনব ? শুন্া খাব। নকউ 
বনল, নপায়াড়ত বউমা লাউ শাক রখনত রচনয়নে রগা মা। পানশ� বাড়ি� টুড়ি পান্তা রখনত রগনলই কাঁচা 
লঙ্া তুনল ড়িনয় যায়, চাইবা� িা� িান� িা। 



মালা বউড়ি ভানব, এনতা ভাল 
কথা িয়। কথায় বনল িানি� 
ফসল কুলায় িা, আ� পড়�শ্রনম� 
ফসল ফু�ায় িা।

রস ব�নক বনল, আছো  গ্ানম� 
মড়হলানি� যড়ি সড়জি বাগাি ততড়� 
ক�া রশখানত পাড়�, তাহনল 
আগামী ড়িনি পঞ্ানয়নত� অনিক 
সম্পি ততড়� হনত পান�, ড়ক বল?



আ� এড়ট মালা বউড়ি� পুড়টি বাগাি। ড়ক রিই এখানি খুনঁে বলনত হনব। শাক-সড়জি, ফল, েীবন্ত 
রবিা , বনিৌষড়ি ড়কেুই বাি রিই । 



প�ড়িি একেি পুঁই শাক আ�  কুমনিা চাইনত এল মালা বউড়ি� কানে। মালা তানক শাক-সড়জি� 
সানথ ড়কেু বীেও ড়িল, আ� বনল ড়িল কখি ড়কভানব লাগানত হনব। 



ড়িনি ড়িনি মালা বউড়ি� সড়জি 
বাগাি সবা� িে� কািল । তাই 
রতা পঞ্ানয়ত সিস্য এনলি মালা 
বউড়ি� বাড়ি। উড়ি বাগাি রিনখ 
খুব খুড়শ।

এ� প� গ্াম সিস্য প্রস্াব ড়িনলি 
রয যড়ি প্রড়ত গ্ানম� প্রড়তড়ট 
পড়�বা� ও সু্নল পুড়টি বাগাি ক�া 
যায়, তাহনল রকমি হয়? ড়কন্তু তা� 
েি্য মালা রবৌঠানি� সহনযাড়গতা 
চায়। কা�ণ উড়ি সড়জি বাগাি 
সম্পনককে অনিক ড়কেু োনিি। 
বাড়ি� সবাই �ােী। মালা বউড়ি� 
শাশুড়ি ড়িনে� রথনক িাড়য়ত্ব ড়িনলি 
রয আে ড়বনকনলই পািা� সবাইনক 
ডাকনবি। 



ড়বনকনল সবাই েনিা হয় পািা� ঠাকু� থানি। সিস্য আনলাচিা শুরু কন�ি। মালা বউড়ি বুড়িনয় বনলি 
রকি অপুড়টি হয়, আ� তা রুখনত ড়ক ড়ক পুড়টিক� খাবা� রখনত হয়।





ড়বনকনল সবাই েনিা হয় পািা� ঠাকু� থানি। 
সিস্য আনলাচিা শুরু কন�ি। মালা বউড়ি 
বুড়িনয় বনলি রকি অপুড়টি হয় আ� তা 
রুখনত ড়ক ড়ক পুড়টিক� খাবা� রখনত হয়। 
ড়ক ভানব রসগুনলা সহনেই আম�া উঠানি 
আিানচ কািানচ ফলানত পাড়�।
লাল হলুি সবুে সািা
আম�া খাব গািা গািা
বে� ভ� থাকনব খাবান�� ড়ি�াপত্া ।

মালা বউড়ি� িিড়িিী� ড়ক কান্া! তা� গানে� রস�া ফল পিড়শ�াই রকউ চুড়� কন�নে। বউড়ি 
বুড়িনয় ড়িনলি রয সবা� ঘন� যড়ি থানক পযকোপ্ত শাক-সড়জি, ফল, তাহনল রক কা� ফসল চুড়� 
ক�নব বল? �ড়ববা� ড়মড়টং ডানকা, নসখানি আনলাচিা হনব, সিস্যাও থাকনব।



একড়িি গ্াম পঞ্ানয়নত প্রিাি সানহব 
সবাইনক রডনক বলনলি, মালা রবৌঠাি 
গ্ানম গ্ানম রয সমস্ মড়হলানি� হানত 
কলনম ড়শড়খনয় ততড়� কন�নে, তানি� রক 
ড়শক্ািড়বশ ড়হসানব সংসনি সংসনি 
ব্যাবহা� ক�নল রকমি হয় ?
সবাই বলল, খুব ভাল হয়, ও�াই হনব 
পঞ্ানয়নত� বি সম্পি।  



সু্নল� ফাঁকা মাঠ আ� রফনল �াখা িয় । এই মন্ত্র-নক ভ� কন� সু্নল� মাস্া�মশাইনি� সনঙ্গ 
আনলাচিা হল পুড়টি বাগাি ড়িনয়। নসখানি গ্াম সিস্য এবং ড়শক্া ও েিস্াস্্য  উপ সড়মড়ত� 
সঞ্ালকও ড়েনলি।



রোট রোট ড়শশু�া কড়চ কড়চ হানত 
মাড়ট রখাঁনি, বীে েিায়, েল 
ঢানল। তানত বীে রথনক অঙু্�, 
পন� ড়কশলয় ফুনল ফনল গােগুনলা 
পূণকেতা পায়/ শুিু বইনয় পিা িয়, 
ড়িে হানত রশখা/ ড়িে রচানখ 
বীনে� অঙু্ন�াদ্গম রিখা। 

ফুল আনস, ড়শশু হানস, ফল হানত 
পায়, গানে� পড়�চযকো ক�া মালা 
বউড়ি রশখায়।



আে প্রথম সড়জি রতানল ড়শশু�া। ড়মড–নড ড়মনল সবাই খানব ড়খচুড়িনত ড়িনয় ফুলকড়প-টনমনটা-ড়বি- 
গাে�-নপঁনপ/ ড়বশু কড়�ম সালমা রতানল রহনস রহনস । রবগুি রতানল মী�া-পলাশ-পূো, ড়খচুড়ি� 
সানথ হনব গ�ম গ�ম ভাো।



ইড়তমনি্য মালা বউড়ি পািায় পািায় ততড়� কন�নে অনিক ড়শক্ািড়বশ, তা�া ড়িনে� বাড়িনত রযমি 
সড়জি বাগাি কন�নে, নতমিই পািায় পািায় গ�ীব পড়�বান�� বাড়িনতও পুড়টি বাগাি ততড়� এবং তা 
�ক্ণানবক্ণ ক�াও ড়শড়খনয় ড়িনছে।

একড়িি মালা বউড়ি পািা ড়মড়টং 
রসন� ড়ফ�নে। হঠাৎ  রিনখ কনল েল 
ড়িনত আসা মড়হলানি� মনি্য তুমুল 
িগিা। ড়কেু মড়হলা� ব্ব্য, মালা 
বউড়ি ও পঞ্ানয়নত� রলানক�া রতলা 
মাথায় রতল ড়িনছে। যানি� বাড়িনত 
োয়গা আনে, তানি� পুড়টি বাগাি 
হনছে। আ� যানি� ড়ভনটয় োয়গা 
রিই, তা�া? অপুড়টি ড়িনয়ই বাঁচনব ?





মালা বউড়ি ভানব, ড়ঠক কথা ! রকািও একটা পািা-ড়মড়টংনয় সিস্য িািা-ই রতা ড়িনেই বনল ড়েনলি,     
গ�ীবনি� েি্য োয়গা ব্যাবস্া কন� রিওয়া� েি্য পঞ্ানয়ত সাহায্য ক�নব।



তাহনল পঞ্ানয়নত� পনি থাকা অিাবািী েড়ম, �াস্া� িা�, খাল পাি, পুকু� পাি আম�া ব্যাড়্গত 
উনি্যানগ এবং  রযৌথ ভানব রকাি ব্যাড়্ বা পঞ্ানয়ত রথনক ড়লনে চাষ ক�নত পাড়�।  যানি� ড়ভনটয় 
োয়গা রিই, তানি� সমস্যা ড়কেুটা হনলও ড়মটনব।



মণ্ডল পািা� ড়মড়টংনয় আনলাচিা 
কন� গ্ানম� উন্ড়ত� েি্য 
পড়�কল্পিা ক�া হল - রকাি রকাি 
োয়গা পনি আনে এবং তা� 
মাড়লক রক রক, যড়ি ড়লনে চাষ 
ক�া যায়, নকাি রকাি পুকু� পানি 
সড়জি চাষ হনত পান�।

�াস্া� িা� ও খাল পানি অিহর্  
এবং ফনল� ও আসবাড়ব গাে 
লাগানিা রযনত পান�। তা� 
�ক্ণানবক্ণ ড়কভানব হনব, কা�া 
কা�া ক�নব। তা� খসিা ততড়� হল।



িাস পািা� ড়মড়টংনয় ড়ঠক হল, তা�া আসবাড়ব ও ফনল� িাসকোড়� ক�নব �াস্া� িা� ও খালপানি 
লাগানিা� েি্য।





রমাল্া পািা� ড়মড়টংনয় ড়ঠক হল - পুড়টি বািানিা� 
েি্য ড়কেু গ�ীব পড়�বা� অিহ�, ড়বউড়ল, মুগ, 
মুসু�, মট� চাষ ক�নব। কনয়কেি বয়স্ মড়হলা 
বলনলি, আনগ ড়বড়ভন্ ি�নি� ডাল, যব  
ফলাতাম। আম�া বীে �াখতাম। এখি আ� চাষ 
হয় িা, তাই বীে �াখা হয় িা। বীে পাব 
রকাথায়? 
সবাই ড়সদ্ান্ত ড়িনলি রয তাঁ�া পঞ্ানয়নত� কানে 
সাহায্য চাইনবি।

মাড়ি পািা� ড়মড়টংনয় ড়সদ্ান্ত হল - পুকু�গুড়লনত রবড়শ ড়িি েল থানক িা। তাই খাড়ঁক 
ক্যানবেল হাঁস পুষনব। আ� আই আ� মু�গী ক�নব। আ� ড়ডনম� অভাব থাকনব িা গ�ীব 
পড়�বা�গুড়লনত।



কাহা� পািা� ড়মড়টংনয় ড়সদ্ান্ত হল, গািল োনত� রভিা রপাষা হনব। কা�ণ এ�া বাচ্া রিয় রবড়শ। 
তাই লাভও অনিক রবড়শ।

পািা ড়মড়টং রথনক উনঠ আসা পড়�কল্পিা 
গুড়ল এক সানথ কন� সংসি সভায় রপশ 
ক�া হল।





সংসি সভা রথনক রয সব পড়�কল্পিা উনঠ এল, তা� সবগুড়ল ড়বষয় ড়িনয় গ্াম পঞ্ানয়ত অড়ফনস 
আনলাচিা হল। এ্যাকশি প্্যাি ততড়� হল।



আে আ� মালা বউড়ি একা িয় । অনিক মড়হলানক ড়িনে� হানত কাে ড়শড়খনয় ড়শক্ািড়বশ ততড়� 
কন�নে।  তা�া আে গ্ানম� গ�ীব মািুনষ� পানশ রথনক হানত কলনম কাে ড়শড়খনয় সাহায্য ক�নে।



গ্ানম� �াঙা বউড়ি , পারুল�া , মালা বউড়িনক রডনক বলল , রতাম�া আমানি� মত গ�ীব 
পড়�বান�� পানশ রথনক হানত কলনম কাে িা রশখানল আম�া সুনখ� মুখ রিখনত পা�তাম িা । 
রতামানি� ড়ক বনল রয  আশীবকোি ক�ব !

আে মালানি� গ্ানম সব পড়তত েড়ম 
আ� �াস্া� িা� ম�সুমী ফসনল ভন� 
থানক।







এখি মালা বউড়িনি� গ্ানম� প্রড়তড়ট সংসনি ডাল 
চাষ হয়,  �াস্া� িান� ও খাল পানি হয় অিহ�। 
রকািও োয়গা বা েড়ম পড়তত রিই আ�।





বাড়ি বাড়ি সড়জি বাগাি, ৫ ি�নণ� ফনল� গাে রপঁনপ, কলা, নপয়া�া, নলবু, নবিািাসহ 
খাঁড়ক ক্যানবেল, আ� আই আ� মু�গী ও গািল রভিাও রপাষা হনছে।



পাশাপাড়শ ড়কেু ড়কেু পড়�বা� শুরু ক�ল োগল পালি।



কনয়কড়িি বানি মালা বউড়ি� এক 
পিশী এনস বলল রয তা� 
কনয়কড়ট মু�ড়গ মা�া রগনে, আ� 
অি্য কনয়কটা র�ানগ ভুগনে।

পঞ্ানয়নত� ড়চড়ঠ ড়িনয় কনয়কেি 
ড়শক্ািড়বশ প্রাণী সু�ক্া িপ্তন� 
রগল। ড়ব ড়ড ও – � সানথ বনস 
তা�া গ্ানম পশু ড়টকাক�ণ ক্যাম্প 
ক�া� েি্য পড়�কল্পিা ততড়� 
ক�ল।





ড়শক্ািড়বশ আ� গ্াম পঞ্ানয়নত� 
কমকেী�া ড়মনল সা�া গ্ানম পশু ড়টকাক�ণ 
ড়শড়ব� ড়িনয় প্রচা� ক�ল।

ড়বশালএক বট গানে� োয়ায় পশু ড়টকাক�ণ ড়শড়বন�� আনয়ােি হল। গ্ানম� মড়হলা�া তানি� হাঁস-
মু�গী, নভিা আ� োগল ড়িনয় এনলা। এই সুনযানগ মালা বউড়ি ও ড়শক্ািড়বশ�া পশু ড়টকাক�ণ ক�া� 
পদ্ড়ত ড়শনখ ড়িল।



ব্লক অড়ফস রথনক ড়টকা রিওয়া� ওষুি সংগ্হ কন� ড়শক্ািড়বশ�া ড়িো�াই পশু ড়টকাক�ণ শুরু কন� 
ড়িল।



প্রথম পশু ড়টকাক�ণ ক্যানম্প� প� 
সা�া গ্াম েুনি ড়শক্ািড়বশ�া এই 
কাে চালু কন� ড়িল। পঞ্ানয়ত 
তানি� পুন�া সহনযাড়গতা ক�ল।





ড়কেুড়িি প� রয সব পড়�বা� সড়জি বাগাি কন�ড়েল তা�া ড়শক্ািড়বশনি� বীে রফ�ত 
রিওয়া শুরু ক�ল।



গ্াম পঞ্ানয়ত কনয়কেি ড়শক্ািড়বশনি� বীে সং�ক্ণ ক�া ও প্রনয়ােনি অি্য গ�ীব পড়�বা�নি� 
মনি্য ড়বড়ল ক�া� িাড়য়ত্ব ড়িল। এই ভানব ড়কেু ড়শক্ািড়বশ বািড়ত র�ােগান��ও পথ খুঁনে রপল।



রয সব পড়�বা� গািল রভিা, শুনয়া�, হাঁস-মু�গী রপনয় ড়েল,  তা�া ড়িয়মািুযায়ী  
ড়শক্ািড়বশনি� ড়কেু বাচ্া রফ�ত ড়িল। এই ভানব পঞ্ানয়নত� অি্য গ�ীব পড়�বা�গুড়লনকও 
গবাড়ি পশু, হাঁস-মু�গী রিওয়া� সুনযাগও বািল।



কনয়ক মাস প� মালা বউড়ি তা� িলবল ড়িনয় ব্লনক� কৃড়ষ িপ্তন� রগল, ড়ক ভানব রকঁনচা সান�� মনতা 
তেব সা� ব্যবহা� কন�, জেব পদ্ড়তনত চানষ� ফলি বািানিা যায়, তা ড়িনয় আনলাচিা ক�নত। 
এোিা তা�া অ্যানোলা� মনতা অড়ত পুড়টিক� পশু-খাি্য� ব্যবহা� ক�া� ড়বষয় ড়িনয়ও আনলাচিা 
ক�ল।



ওনি� উৎসাহ রিনখ 
কৃড়ষ আড়িকাড়�ক খুব 
খুড়শ হনলি, ড়তড়ি 
বলনলি রয গ্ানম� 
মািুষ যড়ি এই ভানব 
চাষ ক�নত �াড়ে হয় 
তাহনল ড়তড়ি অবশ্যই 
রসই ড়বষনয় প্রড়শক্ণ 
রিনবি।



প্রথনম ব্লক রথনক অ্যানোলা চানষ� উপকাড়�তা ড়িনয় প্রচা� শুরু হল।



মালা বউড়ি ও তা� িল রকঁনচা সা� 
বািানিা ও অ্যানোলা চানষ� পদ্ড়ত 
ড়শখল। 

তা�প� তা�া গ্ানম� অি্য মািুষনি� 
রশখানত শুরু ক�ল।



গ�ীব পড়�বান�� মড়হলা�া মালা বউড়ি ও তা� িলবনল� কানে কৃতজ্ঞতা োিানত এনলা। তা�া বলল, 
আপিানি� সাহায্য োিা আম�া স্ড়িভকে� হনত পা�তাম  িা। আপিা�া আমানি� েীবি পালনট 
ড়িনয়নেি, নসেি্য অসংখ্য িি্যবাি।

একড়িি মালা বউড়ি ড়শক্ািড়বশনি� 
ড়েজ্ঞাসা ক�ল “রকমি লাগনে এই 
কাে ক�নত?” তা�া বলল “িারুণ! 
আম�া  গ�ীবনি� সাহায্য ক�নত 
পা�ড়ে। আ� আমানি� সামাড়েক 
অবস্ািও বিনল রগনে। গ্ানম� সবাই 
আ� পঞ্ানয়ত আমানি� বনু্  মনি 
কন�। তাই  এ কাে কন� আম�া 
সবাই খুব খুড়শ।”









গ্াম পঞ্ানয়নত� সািা�ণ সভায় পঞ্ানয়ত প্রিাি গ্ানম� খাি্য ও পুড়টি সু�ক্া� কাে ক�া� েি্য 
মালা বউড়ি ও তা� িলবনল� অনিক প্রশংসা ক�নলি। সবাইনক ড়তড়ি বলনলি রয ড়শক্ািড়বশ�া 
এখি পঞ্ানয়নত� বি সাহায্যকা�ী ও মািুনষ� প্রকৃত বনু্।



মালা বউড়ি ও তা� ড়শক্ািড়বশ িলবনল� কাে কমকে রমনি চনল আপড়িও আপিা� গ্াম পঞ্ানয়নত  
গ�ীব মািুনষ� খাি্য ও পুড়টি সু�ক্া ড়িড়চিত ক�নত পা�নবি এবং গ্ানম সুখ শাড়ন্ত ড়ফড়�নয় আিনত 
পা�নবি।










