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মুখ্য সম্পোদতের েলম
চ্ছদখ্ত চ্ছদখ্ত েতলতের বয়স আে ৫৬ বছর। ১৯৬৫ সোতলর ১৯চ্ছে
আগস্ট েন্মোষ্টমীর দদন েন্ম দনতয়দছল আেতের দ ংলো থোনো মহোদবদযোলয়। চ্ছন তথয ভূ দমেো
দছল স্বপ্ন চ্ছদখ্ো চ্ছসই মোনু র্গুতলোর যোর মতযয অনয ম শ্রী গতনে চন্দ্র মোইদ , শ্রী হদর দ
েোনো, ডোক্তোর দনমোই চোাঁদ চ্ছ োর্ ও ডোক্তোর েেীেোন্ত সোমন্ত প্রমূ খ্। োর্শ্ষব ষী গ্রোম রোেবল্লতভর
েোমো ো শ্রী নন্দদেতেোর চ্ছ োতর্র সোহোযযোনু েূতলয সম্ভব হয় েদলেো ো দবর্শ্দবদযোলতয়র
অনু তমোদন। েতলতের েদম দোন েরত এদগতয় আতসন শ্রী সু যীর চন্দ্র মোদি ও শ্রী গুণযর
মোদি। অযযক্ষ অরুণ েুমোর চ্ছচৌযুরী চ্ছসই চোরোগোছদিতে দরণ েতরন মহীরুতহ। দেক্ষেদেক্ষোেমষী দমতল ১০০ েতনরও অদযে আমোতদর দরবোর। এই বৃ হৎ েমষেোলোর হোেোতরো
সমসযোর মতযয আমোর দপ্রয় দেক্ষে ও দেক্ষোেমষীরো েখ্তনোই দ ছ ো হন নো েতলতের েলযোণ
চ্ছেদন্দ্রে েোে চ্ছথতে।েতলতের প্রোক্তন অযযো ে ডক্টর চ্ছসৌতমন েুমোর মহো োত্র মহোেয়
দিমবঙ্গ সরেোতরর মদিসভোর সদসয হতয়ও দরচোলন সদমদ র সভো দ দহসোতব এই
দবেোল দোদয়ত্বভোর দনত দ ছ ো হনদন। সব সময় আমোতদর দোদোর মত ো োাঁতে েোতছ োই
আমরো।
েতলে থো রোেয থো চ্ছদতের ইদ হোতস আে আমরো এে অদ্ভু
রীক্ষোর
সম্মুখ্ীন। েোরণ- েতরোনো নোতমর ভোইরোস। অনলোইন দেক্ষো বযবস্থো আমোতদরতে ন ু ন
প্রস্তুদ র মোতি দোাঁড় েদরতয়তছ। এ দদন যষন্ত ৩০-৪০ েন ছোত্রছোত্রীতে চ্ছেদণেতক্ষ
সোমলোত দন ুন দছতলন দেক্ষে-দেদক্ষেোরো। দনতেতদরতে ত দরও েরত ন োরো চ্ছসই ভোতব।
দেন্তু নো, দ ছতনর দচরোচদর প্রথো চ্ছেতল ত দর হত হতব এে ন ু ন অনলোইন দনয়তমর
সোতথ। অনলোইন ক্লোতসর চ্ছছতলর োতে অদভভোবে। েোতেই অদভতযোগ-অনু তযোগ অতনে
অদভভোবেতদরই। উদন এ খ্োরো
ড়োন, উনোর এই রেম উচ্চোরণ ই যোদদ ই যোদদ।সমস্ত
অদভভোবেতদর উতেতেয োই আমোর বো ষো সবোইতে সময় দদত হতব ন ু ন এই দনয়তমর
সোতথ দনতেতদর যতথো তযোগী েরোর েনয। আমোতদর এই গ্রোমীণ এলোেোয় এেদি ছোত্র দেন্তু
দদদল্ল বো েলেো ো েহতরর ম বড় বড় আদযেোদরেতদর চ্ছদতখ্ বড় হয় নো। আমোতদর েনয
আমোতদর প্রোইমোদর দবদযোলতয়র দেক্ষেই আমোতদর আদেষ। আমোতদর েতেয় দেক্ষে আমোতদর
েোতছ নমসয। োই চোইব, এেদি ছোত্র চ্ছযন দেক্ষেতে অেেো েরোর মোতি ন ু ন দেছু েরোর
আনন্দ নো োয়। আসু ন আমরো সবোই দমতল সমোেতে গতড় ু দল, সবোই দমতল দনতেতদরতে
ন ু ন বযবস্থোর েনয ত দর েদর, ন ু ন ৃ দথবীতে স্বোগ েোনোই।
ন ু ন চ্ছচষ্টোর মোতি প্রথোগ মযোগোদেতনর বোইতর োই আে আমরো প্রেোদে
েরত চতলদছ e-মযোগোদেন । নোম রোখ্ো হতলো eচ্ছেম । সবোইতে ড়োর আমিণ রইল।
ড. সু েুমোর চন্দ্র
অযযক্ষ
দ ংলো থোনো মহোদবদযোলয়
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সম্পাদকের েলম
এেদদন দিে সসকর যাকে মহামারী। সহকর যাকে ভাইরাস। দিকে যাকে
দেজ্ঞান। দিেকে ধৈয্য, শ্রম, দনষ্ঠা, অৈযেসায়। এেদদন দিে সহকর যাকে ভয়- সহকর যাওয়ার
ভয়, হাদরকয় সেলার ভয়। স্কুল-েকলকির সেকে ৈূ কলা িমকে না আর। রাস্তায় সেকরাকল
িোেদদদহ েরকে হকে না পুদলকের োকে। সলাোল সেকনর ৈাক্কাৈাদক্ক দভড় থােকে।
অযাকেন্ড্যান্স খাোয় লাল োদলর দিন্তা থােকে। সসৌরভকে সদখকে উপকি পড়কে ইকেকনর
গ্যালাদর। ইস্টকেঙ্গল দিেকল লাল-হলুদ আদেকর ভাসকে যুে ভারেী। োদড় সথকে অদেদথ
দেদায় দনকল সযাদনোইি েরকে হকে না ঘর। েরং েলা যাকে, "আোর একসা।"
এেদদন দিে সসকর যাকে মহামারী। অদেশ্বাকসর মহামারী। দেশ্বাসভকঙ্গর
মহামারী। স্ব-অথ্ অস্তািকল সগ্কল উদয় হকে শুভেুদির। মানু ষ েুঝকে, অপকরর ভােনার
অনু েরকে দ্রুে োয্দসদি হকলও িয়ী হওয়া যায় না, োরে ো অনু েরেই, সৃ িন নয়।
েীদে্র দেখর সোোঁয়ার ইোঁদুর সদৌড় থােকে না আর। থােকে না অপরকে সোকো েকর েকড়া
হওয়ার প্রকিষ্টা। ‘েৃেজ্ঞোকোৈ’, ‘সহানু ভূদে’ েব্দগুকলা সেোঁকি উিকে অদভৈাকনর োইকরও।
মানু ষকে পাকে পাকে মানু ষ- দুুঃকখ দেংো আনকে, দেপকদ দেংো সােকলয। ‘আদে’ সথকে
‘সনই’-এ দেলীন হওয়ার পকথ দিে দাগ্ সেকে যাে আমরা। সিকগ্ উিকে সিেনা- মাস্কদেহীন।
এেদদন দিে সসকর যাকে মহামারী। অসামঞ্জকসযর মহামারী। মনু ষযত্বহীনোর
মহামারী। সভদাকভদ থােকে না মানু কষ-মানু কষ, স্ত্রী-পুরুকষ - সামাদিে দেংো অথ্ননদেে।
থােকে না দহংসা, অেজ্ঞা, ঘৃো, সরাৈ, প্রদেকোৈস্পৃহা। মানু কষর ৈম্ হকে সেেল মনু ষযত্ব।
েসয়ে সোোঁো সযাদনোইিাকরর প্রকলকপ দে দেশুি হকে না দেকেে?
এেদদন দিে সসকর যাকে মহামারী। সিৌয্েৃদির মহামারী। োলা থােকে না
োদড়র দরিায়। পাসওয়াে্ থােকে না সোকন। েযদিগ্ে েথয ‘হযাে’ েকর োয়দা লুেকে না
সেউ। িীেকনর ‘ইদন্সওকরন্স’ রাখার প্রসয়ািন পড়কে না আর। দেলুপ্ত হকে ‘প্ল্যাদগ্য়াদরিম’
েব্দো। দনম্াকের পাহাড় গ্ড়া েৃদেত্ব নয়, খযাদের সলাভ নয়, সৃ দষ্টর উল্লাস থােকে। সোকনা
সফ্টওয়যাকরর সাৈয সোথায় সৃ দষ্টর মানদন্ড্ দেিার েরার!
এেদদন দিে সসকর যাকে মহামারী। দিকে যাে আমরা। এই সমস্তোই ইকে।
েেু ইকে দদকয়ই সো শুরু। ইকেকদর ভাদগ্যস লেোউন থাকে না!
শ্রীমদে অদিেীয়া সিৌৈুরী
সহোরী অৈযাপে, প্রােীদেদযা দেভাগ্
দপংলা থানা মহাদেদযালয়
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বিশেষ কলম
অবিবিত
অধ্যাপক প্রিীর ঘ াষ রায়
জঘয়ন্ট বিশরক্টর অি পািবলক ইন্স্ট্রাকেন্স
বিপার্টশমন্ট অি হায়ার এিুশকেি
গভিটশমন্ট অি ওশয়স্ট ঘিঙ্গল

অবিবিত জশিযই সু ন্দর
চশল যাশিা িশলই আসা
তাই ভাশলািাসা
অসম যু শের ঘেশষ
ঘজশগ থাকা ঘেষ তৃণ-িাণ।
একর্ু িৃ বি হশি িশল
মৃতপ্রায় ঘয িগরী
সহস্র িৎসর িশস আশে প্রাথটিায়
আজ এক ঘপ্রবমশকর িেটাফলক
ঘমশ র িুক বেিঁশ়ে
তার জিয প্রলয় এশিশে।
ঘেষ পযটন্ত ভাশলািাসারই জয়,
অশষৌবহণী ঘসিার িীভৎস আ়েম্বর
ঘকিল িাতাশস ঘভশস আসা
খ়েকুশর্ার মশতা লষযভ্রি হয় সকশল তা জাশি,
তিুও োসক অশের দী ট অভযাশস চায়
কবি আজও ভয় পাক তাশক।
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বিশেষ কলম
মুশে বিশে হশি নেুন সৃ ষ্ট দ্বীপ
ড. ককৌবেক ক োষ
সহশ োগী অধ্যোপক, িোাংলো বিভোগ, খড়গপুর কশলজ
সিসয, পবরচোলন সবমবে, বপাংলো থোনো মহোবিিযোলয়
প্রধ্োনমন্ত্রী িূ রিেশশনর পিশোয় এশস উত্তরীয় বিশয় মুখ কেশক জনগশের 'সোথ
চোইশলন সোে বিষশয়'। পৃবথিীর এই গভীরের অসু শখ আমরো প্রস্তুে েোাঁর 'সোথ' বিশে।
ঝোাঁবপশয় পড়লোম সিোই ডোউনশলোড করশে 'আশরোগয কসেু'। আর েোর জনয একোন্ত আপন
স্মোর্শশ োনবর্ হশয় উঠশলো অেযন্ত জরুরী। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ভোরে িোশি কজশগ রইল আর
এক ভোরে; বিশ্বকমশোর ভোরে। োশির 'কর্পো' ক োশন ব্লুর্ুথ আশে বকনো সশেহ, আশরোগয কসেু
কেো মঙ্গল গ্রহ। এবিশক অথশনীবে, বেক্ষো কভশে পশড়শে মহোমোরীর হোে ধ্শর।
স্কুল,কশলজ,বিশ্ববিিযোলয় িন্ধ। িন্ধ সোধ্োরে পঠন পোঠন প্রবিয়ো। বরভলবিাং কচয়োর কথশক
আশিে এল, অন লোইন পড়োশে হশি। এর জনয চোই কবিউর্োর িো বনশিনপশক্ষ ওই
স্মোর্শশ োনবর্। আিোর ডোউনশলোড জুম, গুগুল ক্লোস রুম ইেযোবি ইেযোবি। এক জন মোত্র
উপোচো শ মহোেশয়র বিরুদ্ধ মে েোড়ো সিোই কমশন বনশলন বিনো মন্তশিয। ক মোস্টোর মেোইরো
এেবিন েোত্রশির ক োশন সময় কোর্োশনোর জনয িকোিবক করশেন, এখন েোাঁশির ক োশন নোনো
গ্রূপ, নোনো অযবিশকেন। স্কুশলর সমসযো িূ র হল বকেু র্ো বর্বভ চযোশনশলর কসৌজশনয ( বিও
স্কুশলর পড়োশেোনোর আশলোচনো িী শবিন ধ্শর আকোেিোেীশে হশয় আসশে)। কশলজ,
বিশ্ববিিযোলশয় বকন্তু ওই অন লোইন পোঠিম। ককউ একিোরও কভশি কিখশলো নো প্রোয় ১১০
ককোবর্ ভোরেিোসী ককোথোয় িোস কশর। িোিো, িোিোর বভন রোশজয কোজ িো বনজ রোশজয সোমোনয
করোজগোশর একর্ো সস্তোর কমোিোইল বকনশে পোরশলও কবিউর্োর িূ র অস্ত। নোনো ক োজনোর
হোে ধ্শর কসই গ্রোশম বিিুযৎ, পোকো রোস্তো, কমোিোইল ক োন কপৌঁেশলও পবরশষিো কের্ো পোওয়ো
োয়? এই ভোরশের োরো উচ্চ বেক্ষো বনশে কশলশজ পশড়, েোরো িড় েু বর্শেও িোবড় োয় নো
এই অসু বিধ্োর কথো মোথোয় করশখ। বকন্তু আজ েোরোও িোধ্য হশয় সু েরিশনর ককোন দ্বীশপ,
উত্তরিঙ্গ িো জঙ্গল মহশলর গ্রোশম ব শরশে। আজ েোরোও হোশে স্মোর্শশ োন বনশয় পড়োশেোনোয়
মশনোশ োগী। বকন্তু ওই িযবেিমী উপোচো শ মহোেয় ক িলশলন এই অন লোইন বেক্ষো িযিস্থো
সৃ বষ্ট করশি নেুন সোমোবজক বিষশমযর, েো ককোথোয় হল? সিোই কেো কবিউর্োর িো স্মোর্শশ োন
বনশয় পোঠ বনশে। প্রশ্নর্ো এখোশনই লোখ নয় ককোবর্ র্োকোর; "সিোই পোশে?" স্বরোষ্ট্র মন্ত্রশকর
সোিধ্োন িোেীশে 'জুম' কেশড়শেন িো নো কেশড়শেন েো বনশয় এশির সমসযো কনই। এশির
সমসযো অনযত্র- বিিুযৎ থোকো, কনর্ কোশনকেন থোকো এিাং সশিশোপবর এশির ক োশনর কমমবর।
িহু কশষ্ট (উপোজশনহীন অিস্থোয় বনেয প্রশয়োজনীয় িস্তুর ক োগোন ক খোশন অসম্ভি) হয়ে একর্ো
কনর্ পযোকও কিওয়ো কগল, বকন্তু কমিোমী ক োশন কেস কেো আর িোড়োশনো োয় নো। অনয
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সময় অনু পবস্থে ক্লোশসর কনোর্স িন্ধুর খোেো কথশক র্ুশক কনওয়ো কগশলও এখন কস িন্ধুও
িূ শর। বিও িো কনশর্র সোহোশ য িন্ধু েো পোঠোশলো, বকন্তু পশরর ক্লোসশক জোয়গো বিশে ওই
কমিোমী ক োন েো মুেশে িোধ্য হল। অশনযর ঝোাঁ চকচশক িোমী কমোিোইশলর পোশে বনশজর
কমিোমী ক োনর্ো কেো আশগই কহশর িশস আশে, আজ নেুন কশর কসই গ্লোবন ব শর এল।
িূ রশক বনকর্ করোর ন্ত্র সৃ বষ্ট করশলো আর এক সোমোবজক দ্বীশপর। অধ্যোপক/ মোস্টোর
মহোেশয়র কোশে কথশক বদ্বেীয়িোর কনোর্সর্ো চোওয়োর মে আত্মসম্মোনর্োই েখন চুরমোর হশয়
কগশে। পরম কলযোেময় নো করুন, বপবেশয় পড়োর ভশয় হোবরশয় ক ন নো োয় ককোন কমধ্ো।
এখোশনই আমোশির িোবয়ত্ব আরও কিশড় কগল। অন লোইশন ক্লোস কনওয়োর
পশরও আমোশির এই ক্লোসগুশলো সাংরক্ষে করশে হশি এশির কথো কভশিই। স্বোভোবিক েশে
পৃবথিী ব রশলই এরোও ব রশি মোথো নীচু কশর আমোশির ক্লোশস। এবগশয় ক শে হশি
আমোশির, েুশল বিশে হশি এশির হোরোশনো ক্লোশসর বিনগুশলো। েশিই িূ র হশি নেুন সৃ বষ্ট
হওয়ো বিষশমযর। নো হশল কনর্, বিিুযৎ িো ক োন কেশসর অভোশি হোবরশয় োশি নেুন ভোরে
গড়োর বেল্পীরো। আমরো আজও এক একর্ো দ্বীশপ িোস কবর। এই বিষশমযর হোে ধ্শর বেবর
হশি আর একর্ো দ্বীপ। কশরোনো পরিেশী ভোরশে আমোশির আর একর্ো নেুন কোশজর দ্বোবয়ত্ব
উপবস্থে। আমোর বস্থর বিশ্বোস এই দ্বোবয়ত্ব পোলশন আমরো বপবেশয় োশিো নো।
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সূ চীপত্র
"এবার কঠিন কঠিার গঠযে হাঠনা”
জাতীয় ঠিক্ষানীঠত ২০২০: একঠি পর্যাঠ াচনা --- ড. জয়ঠযব ববরা --- ১১
সম্পকয --- ড. বগাপা কৃষ্ণ গাঙ্গুঠ --- ১৭
মানব ‘মন’- একঠি সংঠক্ষপ্ত প্রঠতঠবযন --- ড. সতেনারায়ণ জানা --- ১৯

Śauca and Saṃtoṣa: Application in Modern Life -- Dr. Rajarshi Kayal--- ২১
আরাবাঠি: স্বপ্ন-সৃ জন-সফ তা --- অঠপযতা সামন্ত --- ২৪
বতযমান সমাঠজ নারীঠযর অবস্থান --- রামপয সাউ --- ২৮

ইঠতহাঠসর আঠ াঠক ‘বমঠযনীপুর পাবঠ ক াইঠেরী --- মৃণা প্রধান --- ৩০
সমসো --- অমৃতা মা --- ৩৩
অনে বসন্ত --- বেয়সী কুন্ডু --- ৩৪
কঠরানাময় ঠবশ্ব-- এক সাঠহতে সৃ ঠির বপ্রঠক্ষত --- বিাভন ব াষ --- ৩৭
ঠবজয়ী বনাম ঠবঠজত --- ঠমজযা বমাজাঠি --- ৪৪
স্কু িাই ভা ঠি --- বসৌরাঠিষ রাউৎ --- ৪৮
সমাজ জীবঠন নোয় নীঠত ও মূ েবাঠধর অবক্ষয় --- সু যীপ্তা মান্না --- ৫৪
পুরাঠনা বসই ঠযঠনর কথা --- সমাঠপ্ত পাত্র --- ৫৮
৭ই বসঠেম্বর: ‘নী আকাঠির জনে ঠনময বাতাস’—আন্তজযাঠতক ঠযবস -ঠিল্পা করিমযা - ৬৯
সীমান্ত --- সু ভািীষ মণ্ড --- ৭০
পঠরর্ায়ী --- বগাপা ববরা --- ৭৬
কাঠগয ৯৯ --- সু মন্ত ববরা --- ৭৮
বিষ আ াপ --- কাঠতযক হাজরা --- ৮১

"এই অরঠণে কঠবর জঠনে আমরা থাঠক”
সময় বেঠিগত নয় --- ড. সবযশ্রী বঠ্োপাধোয় --- ১৬
বফরা ---- ঠমতা ী বভৌঠমক --- ১৬
আেয় --- অধোপক (ড.) প্রকাি কুমার মাইঠত --- ১৮
শিিঠবর ঠববতযন --- রাঠকি ববরা --- ২২
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ঠনষ্ঠুর পৃঠথবী --- চয়ন কুমার মন্ড --- ২৩
হয়ঠতা একঠযন --- অনু শ্রী গুিাইত --- ২৩
Balance Sheet of life --- Mirja Majammil --- ২৭
নযীর কান্না --- িঙ্কর যাস --- ৪২
বষযা --- বসামা সীি --- ৪৩
সমঠয় –অসমঠয় --- সু মন ববরা --- ৪৩
মাঠগা এবার তুঠম জাঠগা --- বসামনাথ ভট্টাচার্য --- ৪৫
তুঠম আসঠব বঠ (২০২০) --- ঠবশ্বঠজৎ আযক --- ৪৬
মুঠখ্াঠির আিাঠ --- সরস্বতী ববরা --- ৪৭

বতামার মত বন্ধু বপঠ --- বসক নাঠসম মহিয --- ৫০
পণ প্রথা --- বসক নাঠসম মহিয --- ৫ ১
Naughty Beloved --- Debabrata Utthasini --- ৫২
মা আমার মা --- অঠনমা সামন্ত --- ৫২
নব প্রঠ প --- সঞ্জয় প্রামাঠনক --- ৫৩
Covid-19: Not A Bliss --- Subhasis Mandal --- ৫৫
মা --- িুম্পা পাত্র --- ৫৭
জীবন --- বশ্বতা বভৌঠমক --- ৫৭
ঠপ্রয় মুখ্ --- পুঠে্ু মণ্ড --- ৬১
ঠকিু মন ঠয াম --- পঠরম মান্না --- ৬২
ক ম --- পুঠে্ু মণ্ড --- ৬৬
বাং া ভাষা --- প্রিান্ত যাস --- ৬৮
পঠথর ঠযিা --- মঠনযীপা ববরা --- ৬৮
সঠতেই ঠবস্ময়কর --- সু মন ববরা --- ৭৩
র্ু ঠগর হাওয়া --- সু মন ববরা --- ৭৪

বন্ধুর বখ্াোঁঠজ --- বসৌরভ যাস --- ৭৪ 
এঠগঠয় র্াও --- বগাপা ববরা --- ৭৫
মা --- চ্ন মাজী --- ৮৪
ঠযনকা --- পাঠপয়া মন্ড --- ৮৪
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কঠরানার থাবা --- বসামাশ্রী সামন্ত ---- ৮৫
র্ানবাহন --- িংকর চক্রবতযী --- ৮৫
ঠপ্রয় বান্ধবী --- রাহু বযব বমযন --- ৮৬
হারাঠনা ঠজয়া --- সু মন্ত ঠমে --- ৮৭
প্রথম কঠ জ াইফ --- সু মন্ত ঠমে --- ৮৭ 
সু পার সাইঠলান 'আমপান’ --- সাঠহব ঠযন্ডা --- ৮৮
িরৎ --- অঠনমা সামন্ত --- ৮৮

বকমন আঠিা ঠিল্প?
মাঠির পাত্র ঠনমযাণ পদ্ধঠত ও বেবহার প্রকল্প --- গঠনি চন্দ্র পা --- ৬৩

“বহ বন্ধু, ঠবযায়”
র্ত নী পাগ পাহাি --- ড. পীর্ূ ষ কাঠন্ত ভট্টাচার্য --- ৮৯
তবু অনন্ত জাঠগ --- অঠিতীয়া বচৌধুরী --- ৯০

"এই এববিা-বখ্ববিা রং”
বৃ ঠি পবি িাপুর-িুপুর --- যুগযা ববরা --- ৯১
চাই উিান --- িম্পা ঠসং --- ৯২

ফঠিা-ঠসঠেঠসস
ব ন্স: সায়ন্তন ঠয্া --- ৯৩-৯৬
ব ন্স: বসৌমযীপ মান্না --- ৯৭-৯৮

ব ন্স: সঞ্জয় প্রামাঠনক --- ৯৯-১০০

বফরা (২০১৯-২০২০) --- ১০১
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জাতীয় শিক্ষানীশত ২০২০: একশি পর্যাল াচনা
ড. জয়লেব ববরা
বকা-অশডযলনির, আই.শকউ.এ.শি. এবং িহলর্াগী অধ্যাপক, বাশিজয শবভাগ
শপং া থানা মহাশবেযা য়
বকন্দ্রীয় মানব িম্পে উন্নয়ন মন্ত্রক ২০২০ িাল র ২৯ জু াই ব াষিা কলরলে
বহু প্রশতশক্ষত জাতীয় শিক্ষানীশত - ২০২০। অবিয মানব িম্পে উন্নয়্ন মন্ত্রক না বল এখন
বথলক ব লত হলব শিক্ষা মন্ত্রক। ইিলরার প্রাক্তন প্রধ্ান ডক্টর কৃষ্ণস্বামী কস্তুরীরঙ্গলনর
বনতৃলে গশিত কশমশি ২০১৯ িাল র ৩১বি বম তাশরলখ বকন্দ্রীয় মানব িম্পে উন্নয়্ন
মন্ত্রলকর কালে জাতীয় শিক্ষানীশতর বর্ ৪৮৪ পাতার খিড়া জমা শেলয়শেল ন তারই প্রশতচ্ছশব
" াইট্ বাি িাইট্" ৬৬ পাতার িেয পর্কাশিত জাতীয় শিক্ষানীশত। অলনলক এই শিক্ষানীশতর
পলক্ষ ব লেন, আবার অলনলক এই শিক্ষানীশতর শবপলক্ষ ব লেন। তলব এিা িনা বর্,
জাতীয় শিক্ষানীশতর মলতা এলতা বড় শবষয় ব াষনার আলগ িংিলে বকান আল াচনা হয়শন।
শিক্ষা িংশবধ্ালনর র্ু গ্ম তাশ কা হওয়া িলেও রাজয িরকারগুল ার মতামতলক গুরুে বেওয়া
হয়শন। স্বলে বপা াও বখল খরলচর কথা না বভলব ভা ব্রালের ী আর চা শেলয় বানালনা
বপা াও খাওয়াই ভা , বতমশন অথয িংস্থান না কলর মানু ষলক শুধ্ু স্বে বেখালত হল িু ন্দর
িু ন্দর কথা তুল ধ্রাই ভা । অলনক ভাল া ভাল া কথা ব া রলয়লে এই শরলপালিয। শবজ্ঞান
মনস্কতার কথা ব া আলে, িমতার কথা ব া আলে, অন্তভুযশক্তকরলির কথা ব া আলে, শিক্ষা
খালত বযয় বরাদ্দ বৃ শির কথা ব া আলে, প্রশতশি শবেযা লয় োত্র-শিক্ষক অনু পাত ৩০:১ করার
শনশ্চয়তা বেওয়া আলে, শিক্ষা শনলয় বকানরকম বাশিজয করার উলদ্দিয বরোস্ত করা হলব না
ব া রলয়লে ইতযাশে। ইংলরশজলত একশি প্রবাে আলে "শে বডশভ ইি ইন শে শডলি "
অথযাৎ, িয়তান ু শকলয় থালক শবিলের শভতর। বর্লহতু জাতীয় শিক্ষানীশত রূপায়লির পর
প্রচশ ত প্রাথশমক শিক্ষাবযবস্থা, মাধ্যশমক শিক্ষাবযবস্থা এবং উচ্চ শিক্ষায় আমূ বে
িলব
তাই বেলখ বনওয়া ভা জাতীয় শিক্ষানীশতলত শিক শক আলে, আর তার প্রভাব শিক্ষালক্ষলত্র
তথা িমালজ শক হলত পালর।
শবেযা য় শিক্ষা (প্রথম বেিী বথলক দ্বােি বেিী):
নতুন জাতীয় শিক্ষানীশতলত শবেযা য় শিক্ষার কািালমালক আমূ বেল বে ার
কথা ব া হলয়লে। বতযমান ১০+২ পিশতর বেল ৫+৩+৩+৪ পিশতর কথা ব া হলয়লে।
(ক) শভশি স্তর হলব পাাঁচ বেলরর র্ার মলধ্য রলয়লে েুশি ধ্াপ। শতন বের বথলক েয় বের
পর্যন্ত হলব প্রাথশমলকর প্রথম ও শদ্বতীয় বেিী। (খ)প্র স্তুশত স্তর (শপ্রপালরিশর বেজ) হলব
শতন বেলরর র্ার মলধ্য থাকলব তৃতীয় বেিী বথলক পঞ্চম বেিী।(গ) মধ্য স্তর (শমড
বেজ) হলব শতন বেলরর র্ার মলধ্য থাকলব ষষ্ঠ বেিী বথলক অষ্টম বেিী।( ) মাধ্যশমক
স্তর (বিকোরী বেজ) হলব চার বেলরর র্ার মলধ্য থাকলব আবার েুশি ধ্াপ। প্রথম ধ্ালপ
থাকলব নবম এবং েিম বেিী আর শদ্বতীয় ধ্ালপ থাকলব একােি এবং দ্বােি বেিী।
আরশ চাইল্ডহুড বকয়ার অযাে এডুলকিন (ই.শি.শি.ই.) বযবস্থার মাধ্যলম
অঙ্গনওয়াড়ী বকন্দ্রলক িশক্তিা ী করার কথা ব া হলয়লে। শভশি স্তলর শতন বথলক েয়
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বেলরর শিশুলের োশয়ে থাকলব অঙ্গনওয়াড়ী কমযীলের। তাাঁলের শিক্ষাগত মান অনু র্ায়ী
প্রশিক্ষি বেওয়া হলব। শকন্তু বাস্তব অবস্থািা ববি করুি। তারা নূ যনতম ববতন পান না।
তালের বপনিন বনই, বনই বকান িু রক্ষা। তাহল তারা শকভালব অনু প্রাশিত হলবন এই
কালজ? বেলির প্রায় ১৪ ক্ষ অঙ্গনওয়াড়ী বকলন্দ্রর পশরকািালমা উন্নয়ন আর তাাঁলের
কর্ম্যীলের প্রশিক্ষি আর ববতলনর জনয বর্ প্রচুর অলথযর প্রলয়াজন তা আিলব বকাথা বথলক?
মাধ্যশমক স্তলর নবম বেিী বথলক দ্বােি বেিী পর্যন্ত নযািনা বিশেং
এলজশির গাইড বমলন বেলর েুশি বিলমোর কলর বমাি আিশি বিলমোলর পরীক্ষা বনওয়ার
কথা ব া হলয়লে। আরও িমিযা হ বেলির প্রচুর িংখযক শবেযা লয় এখন একােি-দ্বােি
বেিী পড়ান হয়না। বিই িমস্ত শবেযা লয় একােি-দ্বােি বেিী চা ু হল পশরকািালমা ও
শিক্ষক িমিযা শক ভালব পূ রি করা হলব তা ব া বনই। ে স্বরুপ অিংখয বকাশচং বিন্টার
গলড় উিলব। শিক্ষা বযবিায়ীলের বেৌরাত্ম বাড়লব। িরকাশর বযবস্থাপনার শবেযা য়গুশ তালের
গুরুে ও আস্থা হারালব। স্বীকৃত ববাডয বা পষযলের পরীক্ষা পিশত তুল শেলয় তৃতীয়, পঞ্চম
আর অষ্টম বেিীলত পরীক্ষা বনওয়ার োশয়ে বকালনা একশি মূ যায়ন িংস্থযার হালত তুল
বেওয়ার প্রস্তাব বমালিই শবজ্ঞানির্ম্ত নয়। শিক্ষা িংক্রান্ত জাতীয় নমুনা িমীক্ষার ২০১৭-১৮
িাল র তথয বথলক জানা র্ালচ্ছ পশশ্চমবলঙ্গ ৭৫.২ িতাংি োত্র-োত্রী প্রাইলভি শিউিন
শনভযর।
উচ্চশিক্ষা:
জাতীয় শিক্ষানীশতলত ব া হলয়লে শতন রকলমর উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান থাকলব(ক) গলবষিালকশন্দ্রক শবশ্বশবেযা য় (শরিাচয ইউশনভাশিযশি), (খ) পড়াশুনালকশন্দ্রক শবশ্বশবেযা য়
(শিশচং ইউশনভাশিযশি), এবং (গ) স্বিাশিত কল জ (অলিানমাি কল জ)। আগামীশেলন
িাহার্যকারী (অযাশেশ লয়লিড) কল জ আর থাকলব না। প্রলতযক শবশ্বশবেযা য় তার অধ্ীন
কল জগুশ র্ালত শবশভন্ন শবষলয় েক্ষ হলয় উিলত পালর তা বেখলব। শিক্ষা ও পািযক্রম
শবষলয়, পড়াশুনা ও মূ যায়লনর বক্ষলত্র, প্রিািশনক িংস্কালরর বক্ষলত্র, আশথযক স্বিািলনর
শবষলয় এবং প্রিািশনক েক্ষতার শবষলয় নূ যনতম মালন বপৌঁেলত পালর তার বচষ্টা করলব।
শবশ্বশবেযা লয়র অধ্ীন িমস্ত কল জ ঐ নূ যনতম মালন বপৌঁেলত শকেু িা িময় পালব। তারপর
ঐ কল জগুশ পশরিত হলব অলিানমাি শডগ্রী গ্রাশন্টং কল জ (এ.শি.) অথবা কনিশিিুঅযান্ট
কল জ অে এ ইউশনভাশিযশি (শি.শি.ইউ)। এই কল জগুল ার স্বাধ্ীন শডগ্রী বেওয়ার ক্ষমতা
থাকলব। বিাজা কথায় বতযমান শবশ্বশবেযা য় কািালমা বভলে বে া হলব। উপর্ু ক্ত স্বীকৃশত
শনলয় এই কল জগুশ ভশবষযলত হলব গলবষিালকশন্দ্রক শবশ্বশবেযা য় বা পড়াশুনালকশন্দ্রক
শবশ্বশবেযা য়। পিন-পািন এবং গলবষিা েুলিাই-বর্ শবশ্বশবেযা লয় চ লত পালর তা জাতীয়
শিক্ষানীশতলত অস্বীকার করা হলয়লে। পড়াশুনার িলঙ্গ িলঙ্গ গলবষিা িারা পৃশথবীলতই স্বীকৃত।

স্নাতক-স্নাতলকাির:
স্নাতক স্তর হলব শতন বা চার বেলরর। অবিয শতন বের কল লজ না থাকল ও
চ লব। কল লজ ভশতয হওয়ার পর এক বের বিষ হল পালব িাশিশেলকি, েু-বের পর
শডললামা, শতন বের বিষ হল পালব স্নাতক শডশগ্র, আর গলবষিািহ চার বেলরর স্নাতক হল
স্নাতলকাির হলব এক বের। বিাজা কথায় োত্র-োত্রীলের ববাঝালনা বর্, কল লজ ভশতয হল
িাকািা পুলরাপুশর নষ্ট হলব না। বর্ বেলি োলরায়ান বপালষ্টর জনয হাজার হাজার স্নাতলকাির
শডগ্রীধ্ারীরা আলবেন কলর বিখালন োত্র-োত্রীলের িাশিশেলকি বা শডললামা বকান কালজ
াগলব বক জালন।
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উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান োত্র-োত্রীলের স্নাতলকাির বপ্রাগ্রাম শেলত পারলব শতন
ভালব: (ক) র্ারা শতন বেলরর স্নাতক শডশগ্র বপলয়লে তালের জনয েু-বেলরর স্নাতলকাির
বপ্রাগ্রাম, র্ার শদ্বতীয় বের বরাদ্দ থাকলব গলবষিার জনয, (খ) র্ারা চার বেলরর স্নাতক
শডশগ্র বপলয়লে গলবষিািহ তালের জনয এক বেলরর স্নাতলকাির বপ্রাগ্রাম, আর (গ) পাাঁচ
বেলরর ইশন্টলগ্রলডড স্নাতক/স্নাতলকাির বপ্রাগ্রাম। অবিয বাস্তব হ বর্, স্নাতক স্তলর গলবষিা
করার মত পশরকািালমা কল জগুল ালত বনই ব ল ই চল । ২০১৮-১৯ িাল র অ ইশেয়া
িালভয অব হায়ার এডুলকিলনর (এ.আই.এি.এইচ.ই.) প্রশতলবেন ব লে বকব মাত্র ২.৫
িতাংি কল লজ শপএইচ.শড. বপ্রাগ্রাম আলে।
এম.শে .-শপএইচ.শড.:
জাতীয় শিক্ষানীশতলত এম.শে . তুল বেওয়ার কথা ব া হলয়লে। গত পাাঁচ
বেলর িারা ভারলত ১৮৩৯৬২ জন (২০১৪-১৫ বত ৩৩৩৭১ জন, ২০১৫-১৬ বত ৪২৫২৩
জন, ২০১৬-১৭ বত ৪৩২৬৭ জন, ২০১৭-১৮ বত ৩৪১০৯ জন এবং ২০১৮-১৯বি ৩০৬৯২
জন ) এম.শে . বকালিয শনবন্ধীকৃত োত্র-োত্রীর ভশবষযলতর প্রশত অশবচার করা হলব না
বতা!
িারা বেলির িব শবশ্বশবেযা লয় শপএইচ.শড. বপ্রাগ্রামলক নতুনভালব িাজালনার
কথা ব া হলয়লে। শপএইচ.শড. শনবন্ধীকরলনর জনয স্নাতলকাির শডশগ্র অথবা চার বেলরর
গলবষিািহ স্নাতক শডশগ্র থাকলত হলব। িমস্ত শবষলয়র শপএইচ.শড. বপ্রাগ্রালম শনবন্ধীকৃত
োত্র-োত্রীলের গলবষিার কাজ চ াকা ীন বক্রশডি-ববিড বকািয শনলত হলব তালের পেলন্দর
গলবষিার শবষলয়। অশতশরক্ত িতয শহিালব শপএইচ.শড. বপ্রাগ্রালম শনবন্ধীকৃত োত্র-োত্রীলের
নূ যনতম ন্টা শিক্ষাোলনর অশভজ্ঞতা তালের শডগ্রী অজযলন বয াত িালব। ২০১৮-১৯ িাল র
অ ইশেয়া িালভয অব হায়ার এডুলকিলনর (এ.আই.এি.এইচ.ই.) প্রশতলবেন ব লে
বকব মাত্র ২.৫ িতাংি কল লজ শপএইচ.শড. বপ্রাগ্রাম আলে। জাতীয় শিক্ষানীশতলত স্বীকার
কলর বনওয়া হলয়লে ভারলত গলবষিাখালত খরচ হয় মাত্র ০.৬৯ িতাংি, বর্খালন
আলমশরকালত হয় ২.৮ িতাংি এবং েশক্ষি বকাশরয়ালত হয় ৪.২ িতাংি।
বোি কল লজর অব ু শি:
ইনিশিিুিনা শরস্ট্রাকচাশরং এে কনলিাশ লডিন চযাপ্টালর ব া হলয়লে
উচ্চশিক্ষার বকন্দ্রগুশ হলব বড় নানাশবষয়ক (মা শিশডশিশলনাশর) শবশ্বশবেযা য়, মহাশবেযা য়,
উচ্চশিক্ষার ক্লাোর/ নল জ হাব র্ালের প্রলতযলকর থাকলব অন্ততঃ ৩০০০ োত্র-োত্রী। এই
ভালবই শেশরলয় আনা র্ালব প্রাচীন ভারলতর না ন্দা, তক্ষিী া, বল্লাভী, এবং শবক্রমিী া
শবশ্বশবেযা লয়র ঐশতহয বর্খালন বেি-শবলেি বথলক হাজার-হাজার োত্র-োত্রী পড়াশুনা করলত
আিত।ব া হলয়লে ভারলতর জরুরী শভশিলত প্রলয়াজন ঐ মহান ভারতীয় ঐশতহয র্া িৃ শষ্ট
করলব িৃ জনিী মানু ষ, বতযমালন র্া শিক্ষাগতভালব এবং অথযননশতকভালব শবলেলি পাশড়
শেলচ্ছ। শকন্তু ২০১৮-১৯ িাল র অ
ইশেয়া িালভয অব হায়ার এডুলকিলনর
(এ.আই.এি.এইচ.ই.) প্রশতলবেন ব লে বেলির বমাি ৩৯৯৩১ কল লজর মলধ্য ৩০০০-এর
ববশি োত্র-োত্রী রলয়লে মাত্র ১৫৩৬শি কল লজ - র্া মাত্র প্রায় ৪ িতাংি। ২৪৫৮৪ শি
কল লজ বা ৬৪.৪ িতাংি কল লজ োত্র-োত্রী িংখযা ৫০০ বা তারও কম। আবার বমাি
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কল লজর ৬০.৫৩ িতাংি কল জ গ্রামীি এ াকালত অবশস্থত। তাহল ববাঝাই র্ালচ্ছ গ্রামবাং ার বহু কল জ আগামী শেলন উলি র্ালব। োত্র-োত্রীরা র্ারা অনায়ালি বাশড়র কালে
বকালনা কল লজ ভশতয হলত পারত তালেরলক বর্লত হলব িহলরর বড় কল লজ। ব াই বাহু য
বিই িমস্ত কল জগুশ র ববশিরভাগ হলব ববিরকারী মাশ কানাধ্ীন, বর্খালন পড়াশুনার খরচ
অতযন্ত ববিী। কার্যত পড়াশুনা বেলড় শেলত বাধ্য হলব ববশিরভাগ োত্র-োত্রী। আর ধ্াক্কা
খালব জাতীয় শিক্ষানীশতলত স্বে বেখালনা উচ্চশিক্ষায় োত্র-োত্রী ভশতযর হার (গ্রি
এনলরা লমন্ট বরশিও) ২০১৮ িাল র ২৬.৩ িতাংি বথলক ২০৩৫ িাল র মলধ্য ৫০
িতাংিলত বপৌঁোলনা।
মাশি-শডশিশলনাশর বা নানা-শবষয়ক শিক্ষা:
মাশি-শডশিশলনাশর বা নানা-শবষয়ক শিক্ষার উপর অতযন্ত গুরুে বেওয়া হলয়লে
জাতীয় শিক্ষানীশতলত। শভন্ন শভন্ন শবষয় ববলে শনলয় পড়ার কথা শুনলত র্তিা ভাল া, রুপায়ন
করািা ততিা িহজ নয়। এই পশরকািালমা শক িশতয-ই আমালের বেলি আলে! তাোড়া এলত
বকান একশি শবষলয় গভীর জ্ঞালনর ািশত বেখা শেলত পালর। রিায়লনর িলঙ্গ িাশহতয বা
েিযন পড়ল উচ্চশিক্ষা এবং গলবষিার বকাথায় াভ নীশত রুপায়নকারীরা একিু বুশঝলয়
ব লবন? কথায় কথায় আলমশরকা, জামযাশন, েশক্ষি বকাশরয়ার িংলগ তু না করবার িময় ঐ
বেিগুল ার িরকার শিক্ষালক্ষলত্র কত িতাংি অথয বযয় কলরন আর আমালের বেলির িরকার
শিক্ষালক্ষলত্র কত িতাংি অথয বযয় কলরন তা মলন রাখল ভা হয়।
হায়ার এডুলকিন কশমিন অে ইশেয়া (এইচ.ই.শি.আই):
উচ্চশিক্ষা আর ইউ.শজ.শি. প্রায় িমাথযক হলয় উলিশে শিক্ষালক্ষলত্র। নতুন
জাতীয় শিক্ষানীশতলত শবশ্বশবেযা য় মঞ্জু রী কশমিন (ইউ.শজ.শি.), অ ইশেয়া কাউশি ের
বিকশনকযা এডুলকিান (এ.আই.শি.শি.ই.) -এর মত স্বিাশিত বকন্দ্রীয় শনয়ামক িংস্থাগুশ
তুল বেওয়ার কথা ব া হলয়লে। উচ্চশিক্ষায় িামশগ্রক শনয়ন্ত্রলির জনয গিন করা হলচ্ছ
হায়ার এডুলকিন কশমিন অে ইশেয়া (এইচ.ই.শি.আই)। র্ার োতার ত ায় থাকলব চারশি
িংস্থা - (১) নযািনা হায়ার এডুলকিন বরগুল িশর কাউশি (এন.এইচ.ই.আর.শি.), (২)
নযািনা অযাকশরশডলিিন কাউশি (এন.এ.শি.), (৩) হায়ার এডুলকিন গ্রান্টি কাউশি
(এইচ.ই.শজ.শি.), এবং (৪) বজনালর এডুলকিন কাউশি (শজ. ই.শি.)। এই চারশি িংস্থার
মাধ্যালম উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠালনর মান শনধ্যারি, আশথযক অনু োন এবং পড়াশুনার মান র্াচাই
করা হলব। প্রবতযন করা হলব শিক্ষা শনরীক্ষা (অযাকালডশমক অশডি), র্ার মাধ্যলম
প্রলতযকিা উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠালন শনয়শমত পড়াশুনার মান অশডি হলব। চা ু হলব িামাশজক
শনরীক্ষা (বিািযা অশডি), র্ার মাধ্যলম িমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠালনর প্রশত বেলরর আয়বযালয়র শহিাব জনিমলক্ষ (অন াইন এবং অে াইন) রাখার শনোন বেওয়া আলে। বিাজা
কথায় উচ্চশিক্ষার প্রায় িব শনয়ন্ত্রি থাকলব বকন্দ্রীয় িরকালরর হালত, র্শেও শিক্ষা রলয়লে
িংশবধ্ালনর র্ু গ্ম তাশ কায়। নযািনা অযাকশরশডলিিন কাউশি (এন.এ.শি.) প্রবতযন হল
বতযমান চা ু থাকা নযািনা অযালিিলমন্ট অযাে অযাকশরশডলিিন কাউশি ( এন.এ.
এ.শি.)-এর কাজ শক হলব বি িম্পলকয বকালনা কথা ব া বনই।
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জাতীয় শিক্ষানীশতলত স্বিািলনর কথা ব া হল ও শবশ্বশবেযা য় মঞ্জু রী
কশমিন (ইউ.শজ.শি.), অ ইশেয়া কাউশি ের বিকশনকযা এডুলকিান (এ.আই.শি.শি.ই.)এর মত স্বিাশিত বকন্দ্রীয় শনয়ামক িংস্থাগুশ তুল শেলয় উচ্চশিক্ষালক ববাঁলধ্ বে া হলচ্ছ
চরম বকন্দ্রীকতায়। বকাশচং বিন্টারগুল ার রমরমা কমালনার কথা ব া হল ও শবেযা য়স্তলর
অশধ্ক িংখযক পরীক্ষা চাপালনায় োত্র-োত্রীরা বাধ্য হলব বকাশচং বিন্টালরগুল ায় বর্লত। বর্
বেলির বড় অংলির মানু ষ "আিা" শকনলত পালরনা তালেরলক "ডািা" শকনলত ব া, বর্
বেলির বড় অংলির মানু লষর েুই বব া "বপি" ভলরনা তালেরলক "বনি" ভরলত বল "অন
াইন" ক্লালি বজার বেওয়া কতিা র্ু শক্তর্ু ক্ত তা িরকার বভলব বেখুক। বড় বড় শবশ্বশবেযা য়
আর অলিানমাি কল জ গড়ার স্বে বেশখলয় অশধ্ক িংখযক অযাশেশ লয়লিড কল জ তুল না
শেল ১০০শি শবলেিী শবশ্বশবেযা য় ভারলত শিক্ষা বযবিা করলব শক কলর? তারা বতা বিবা
করলত আিলে না, মুনাো করলত আিলে। ক্ষশতগ্রস্ত হলব আিল গরীব বাশড়র োত্র-োত্রীরা।
শিক্ষাখালত শজ.শড.শপ.- র ৬ িতাংি খরলচর প্রস্তাব খুবই ভা । তাহল শিক্ষার িশতয-ই
উন্নশত হলব। শকন্তু তথয ব লে গত বালজলি শিক্ষাখালত বরাদ্দ শে শজ.শড.শপ.-র মাত্র ০.৪৪
িতাংি। শবলেিী শবশ্বশবেযা য়গুল ালক ভারলত আমন্ত্রি না কলর এই িাকায় বেলির কল জশবশ্বশবেযা য়গুশ লক িশক্তিা ী করল ই জাতীয় শিক্ষানীশতলত স্বে বেখালনা উচ্চশিক্ষায় োত্রোত্রী ভশতযর হার (গ্রি এনলরা লমন্ট বরশিও) ২০১৮ িাল র ২৬.৩ িতাংি বথলক ২০৩৫
িাল র মলধ্য ৫০ িতাংিলত বপৌঁেলব, আর তাহল ই, "ভারত আবার জগৎ িভায় বেষ্ঠ
আিন লব।"
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সময় ব্যক্তিগত নয়
ড. সব্বশ্রী ব্ন্দ্যোপোধ্যোয়
সহন্দ োগী অধ্যোপক, ইক্ততহোস ক্তব্ভোগ
ক্তপিংলো থোনো মহোক্তব্দ্যোলয়

সময় আর ব্যক্তিগত নয়,
ক্তিসক্তিক্তসন্দয় কথো ব্ন্দল সব্োই—
জক্তমন্দয় রোখো হোজোর অনু ভব্,
ক্তনন্দমন্দে চুরমোর নীরব্ ইক্তিন্দত।
তব্ুওন্দতো থথন্দম থোন্দক নো চলন,
ইন্দেমন্দতো ক্তহন্দসন্দব্র খোতো ভন্দর —
অনন্ত থগোপন অশোন্ত ক্তজহ্বো,
সক্তিয় হয় সকল অক্তিরতোয়।
‘সব্ক্তিক’ হন্দয় োয় উলট পুরোণ!
এখনও অনয পৃক্তথব্ীর আন্দলো,
সকল ক্তমথযোন্দক পরোভূ ত কন্দর।
অমৃন্দতর সন্তোন আন্দে প্রহরোয় —
আব্োর ক্তব্শ্বোন্দস ক্তনিঃশ্বোস ভন্দর,
গভবব্তী হয় সকল মিলকোব্য!

থিরো
ক্তমতোলী থভৌক্তমক
ক্তিতীয় থসন্দমস্টোর, দ্শবন ক্তব্ভোগ (স্নোতক, সোম্মোক্তনক)
ক্তপিংলো থোনো মহোক্তব্দ্যোলয়
তুক্তম তব্োর ক্তজন্দতে, আক্তম ততব্োর থহন্দরক্তে;
সভযতোর ঘর খুুঁজন্দত খুুঁজন্দত শকুন্দনর ঝোপটো থখন্দয়ক্তে!
ক্তনন্দেন্দধ্র থব্ডোজোন্দল এক ধ্বিংন্দসর ব্ীজ থদ্ন্দখক্তে,
শুন্দনক্তে তোন্দদ্র হোহোকোর!!
তব্ুও ব্লন্দত পোক্তরক্তন...
মৃতুয, তুক্তম ব্ড সু ্র একটুকন্দরো আকোশ...
এই দ্ুগবম পন্দথ এক অসম্পূ ণব থব্য়োন্দকন্দে অক্তভমোন
কত সহস্র ব্ের পর শ্বোস থরোধ্ কন্দর,
অন্ধকোন্দর থজোয়োন্দরর মন্দতো ক্তিন্দর ক্তিন্দর আন্দস...!
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সম্পর্ক
ড. গ োপোল র্ৃষ্ণ োঙ্গুলল
সহয ো ী অধ্যোপর্, লিত লিভো , র্লযোিী মহোলিদ্যোলয়
(প্রোক্তন রীডোর, লিত লিভো , লপিংলো থোনো মহোলিদ্যোলয়)
সম্পর্ক এর্লি শব্দ ো লদ্যয় গ গর্োযনো দ্ুলি লিলনস িুয়ে গদ্ওয়ো োয়। গ মন- ছোত্র লশক্ষর্
সম্পর্ক, মো গমযয় সম্পর্ক, লিলর্ৎসর্ রু ী সম্পর্ক আিোর গলোহো িুম্বর্ সম্পর্ক। আলম গ
সম্পর্ক লনযয় িলি তো হল আত্মীযয়র সম্পর্ক। প্রোয়শই গলোর্যর্ িলযত গশোনো োয় িোযনন
গতো, আলম নো লির্ সম্পর্ক লিষয়িো িুলি নো। সলতয লর্ তোই? তোহযল গতো তোযদ্রযর্ লিজ্ঞোসো
র্রো োয়, আপলন লর্ লপতো পুযত্রর সম্পর্ক গিোযিন? হোইযরোযিন ও অলিযিন লমযল গ মন
িল পোওয়ো োয়, গস রর্ম সি সম্পর্কই লর্ছু গমৌললর্ সম্পযর্কর সমন্বয়। এই সম্পর্কগুলল
স্বোমী-স্ত্রী ,সন্তোন ও লপতো-মোতো। লিত শোযস্ত্র inverse িযল এর্লি র্থো আযছ, োযত িলো
হয় ৩ এর inverse ১/৩ িো অনয ভোযি -৩, গতমলন িোিো মোর লিপরীত সম্পর্ক সন্তোন।
এিোর লর্ছু সম্পর্কযর্ গমৌললর্ সম্পর্ক র্যর গদ্খোযনো োর্। ধ্রুন আপলন এর্ িন পুরুষ,
আপনোর শ্বশুরমশোইযর্ লদ্ গমৌললর্ সম্পর্ক লদ্যয় িলযত হয়, তো হযি স্ত্রীর লপতো। আিোর
লপসতুযতো ভোযয়র গক্ষযত্র হযি লপতোর লপতোর র্নযোর পুত্র। গদ্খুন এখোযন সমস্তিোই গমৌললর্
সম্পর্ক লদ্যয় প্রর্োশ র্রো হযলো। তযি হযোাঁ অযনর্ সহি সম্পর্কযর্ িলিল র্যর িলো োয়,
গ মন, র্োউযর্ প্রশ্ন র্রুন লপযসমশোই এর শ্বশুরমশোই গর্? উত্তর আসযি িোর্ুরদ্ো। োরো
পোলি লিত অঙ্ক র্রযত ভোযলোিোযসন, তোরো এগুযলো লিযেষি র্রযত ভোযলো পোরযিন, এযত
মলস্তযের িযোয়োম হযি।
এিোর এর্িু মিোর প্রশ্ন র্লর, িলুন গতো িোিোর খু়েতুযতো ভোই লর্ গছযলর
মোসতুযতো ভোই হয়? হয় বিলর্, লদ্ িোিো ও তোর র্োর্োর এর্ই িোল়ের দ্ুই গিোযনর সোযথ
লিযয় হয়। দ্লক্ষি ভোরযত মোমো ভোলির লিযয়র রীলত আযছ, গসখোযন এমন তোলয োল পোর্োযনো
সম্পর্ক বতলর হয় ভোিযত গ যল মোথো িি পোলর্যয় োযি। িোমোইিোিু হযিন শ্বশুরমশোই, লদ্লদ্
হযিন শ্বোশুল়ে আর ভোযি হযয় োযিন মোমোযতো ভোই।
এিোর আসলছ অনয র্থোয়। লিজ্ঞোনীরো িলযছন, আধ্ুলনর্ মোনু যষর (Homo
sapiens sapiens) উদ্ভি হযয়লছল আি গথযর্ লতন লক্ষ িছর আয মরযকোযত। আমরো
সিোই তোযদ্র গথযর্ এযসলছ। লদ্ ভোিো োয়, এর্লি প্রিযের সোযথ পযরর প্রিযের য়ে
৩০ িছযরর তফোৎ, তযি ৬০০ িছযর ২০ লি প্রিে হযি। আমোর িোিো মো, োযদ্র গথযর্
আলম এযসলছ তোরো দ্ুিন, আিোর তোযদ্র িোিো মো ২x২=৪, তোযদ্র িোিো মো ৪x২=৮, এভোযি
৬০০ িছর আয আমোর পূ িক পুরুষ এর সিংখযো হযি প্রোয় দ্শ লক্ষ। আমোর স্বিোলতর আযরর্
িযনর এযর্িোযর আলোদ্ো দ্শ লক্ষ পূ িকপুরুষ থোর্ো সম্ভি নয়, তোর মোযন গিলশর ভো িোই
এর্ হযি, ো খুযাঁ ি গির র্রো অসম্ভি। তোই আসু ন, আমরো সিোই সম্পলর্কত হযয় লিশ্ব মোনি
িন্ধযন আিদ্ধ হই।
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আশ্রয়
অধ্যাপক (ড.) প্রকাশ কুমার মাইতি
অধ্যাপক, বাাংলা তবভাগ, ববনারস তিন্দু তবশ্বতবদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপক, তপাংলা থানা মিাতবদ্যালয়
ওর মননও বিা ইনে ডানা তননের কুুঁন়ে ঘর
ওর ব ানেও বিা ব াট্ট গাুঁ-তি বেলার সবুে মাঠ
ওর স্মৃতিনিও ান রা ভাই, ববাননর েুনসু তি
সনযয ববলায় গা ম ম ভূ নির ভয়াল গয
গরম গরম বপা়ো রুতি সনে বাইগন
বদ়্েশ তকতম মাত্র বিা পথ তপন লঙ্কা বেি
সবুে সবুে গান র মাথায় লাল তমত ির ঝুুঁতি
তদ্ননর বশনে োমনলা পায় তিননি দ্নশর বনাি।
নরম বিামার ব াট্ট পানয় উপল ভরা পথ
ওই বদ্ো যায় পলাশ রাঙা তিলার বাুঁকা ূ ়ো
ওর পনরই তক বসানার গাুঁ-তি বাবার ব ানে েল
েুতশর তঝতলক োমনলা ব ানি মাত্র ঘন্টা কয়…
িা ঈশ্বর ! আর কি পল তিন রাি বিা পার
োমনলা বগানন একদ্শ সাি… য়…পাুঁ … ার
েল শূ নয ব াট্ট শরীর শুকননা পািার শযযা
উেীর মাতর নাতের মাতর আন তক আর লজ্জা?
[পতরযায়ী শ্রতমক োমনলা মকদ্তমর (১২ ব র বয়স) স্মৃতিনি। বস বিনলোনায় লঙ্কাবাগানন
শ্রতমনকর কাে করি।]
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মানব ‘মন’- একটি সংটিপ্ত প্রটিববদন
ড. সিযনারায়ণ জানা
সহব াগী অধ্যাপক, দর্শন টবভাগ
টপংলা থানা মহাটবদযালয়
আমরা মানু ষ, আমাবদর মন আবে। মানু বষর মবনর গগাপন রহবসযর কথা গক
না জানবি চায়? এ রহসয কি গ গভীর, কি টবটচত্র, --িা ভাববিও পারা ায় না।
রহসযজনক ববলই মানু বষর মনবক মানু ষ জানবি গচষ্টা কবরবে গসই আটদকাল গথবক। টকন্তু
মানু বষর মনবক জানার এি সাধ্না সবেও আমরা িিটদন অজানার অন্ধকাবরই টেলাম,
িটদন টসগমন্ড ফ্রবয়ড (Freud) অটিয়ায় ১৮৫৬ সাবলর ৬ই গম সকাল ৬:৩০ টম:
আমাবদর কাবে সবশপ্রথম ববজ্ঞাটনক দৃ টষ্টভটি গথবক মবনর অজানা দুই প্রবকাবের —অববচিন
ও অবচিন মবনর দ্বাবরাদ্ঘািন না করবিন। আধ্ুটনক মবনাটবজ্ঞাবন িাই ফ্রবয়ড একটি
টচরস্মরণীয় নাম।
ফ্রবয়বডর মবি আমাবদর মন টিনটি স্তবর টবভক্ত— গচিন, অববচিন এবং অবচিন।
(ক) গচিন: আমরা খন স্বপ্নহীন গভীর ঘুবম মগ্ন হই িখন আমরা া নই এবং জাগ্রি
অবস্থায় আমরা া হই, িাই হল গচিনা। আমরা খন ধ্ীবর ধ্ীবর স্বপ্নহীন ঘুবমর মবধ্য ডুবব
গ বি থাটক, িখন আমরা ধ্ীবর ধ্ীবর া হারাবি থাটক এবং গভীর ঘুম গথবক ধ্ীবর ধ্ীবর
গজবগ উবে আসার সময় ধ্ীবর ধ্ীবর আমরা া টিবর গপবি থাটক িাই হল গচিনা। গচিনার
গকন্দ্র গথবক শুরু কবর গচিনার পটরটধ্ প শন্ত গিত্রবক গচিনার গিত্র বলা হয়।
(খ) অববচিন (Sub-concious): গচিনার গকবন্দ্রর পর গথবক শুরু কবর গচিনার পটরটধ্
প শন্ত গিত্রবক অববচিন বা (Sub-concious) ববল। ফ্রবয়ড এই গিত্রটির নাম টদবয়বেন
আসংজ্ঞান। আমরা অবনক সমবয় অবনক টবষবয়র কথা ভুবল াই, আবার একিু গচষ্টা
করবলই এসব টবষয় স্মরণ করবি পাটর। গ মন, স্মৃটি, অভযাসজাি টিয়া ইিযাটদ।
(গ) অবচিন (Un- concious): অববচিন মবনর পবর আর একটি গভীরির স্তর আবে ার
সম্পবকশ জাগ্রি অবস্থায় আমরা সম্পূ ণশভাবব অবচিন। ফ্রবয়ড মনবক একটি ভাসমান বরি
স্তুবপর সবি িুলনা কবরবেন। এই ভাসমান বরবির স্তুবপর এক-দর্মাংর্ জবলর উপবর
প্রিযি গগাচর হয়, বাটক নয়-দর্মাংর্ জবলর টনবচ থাবক। অনু রূপভাবব, আমাবদর মবনর
গচিনবলাবকর নীবচ একটি গভীরিম অববচিন স্তর আবে, া আমাবদর গচিনবলাকবক
প্রভাটবি কবর। ফ্রবয়ড মবনর এই অন্ধকার িলবক অববচিন মন আখযা টদবয়বেন। িাাঁর
মবি বর্র্বকাল বা িারও পবর, বযটক্তর অবনক অনযায় কামনা-বাসনা স্বাভাটবক ও সমাজঅনু বমাটদি পবথ আত্মপ্রকাবর্র সু ব াগ পায় না। র্াটস্ত, টনন্দা প্রভৃটির ভবয় এই সব অনযায়
কামনা-বাসনা অবদটমি (Repressed) হবয় অবচিন মবন আশ্রয় গ্রহণ কবর এবং
আত্মপ্রকাবর্র সু ব াগ গখাাঁবজ। টকন্তু স্বাভাটবক পবথ প্রকাটর্ি হবি না গপবর টবকৃি রূপ
টনবয় েদ্মবববর্ প্রকাটর্ি হয়। বদনটন্দন জীববন ভুলভ্রাটন্ত, স্বপ্ন, মানটসক গরাগ প্রভৃটির
মাধ্যবম এগুটলর আত্মপ্রকার্ ঘবি। কাবজই ফ্রবয়বডর মবি, অবচিন মন অবদটমি ইচ্ছার
আশ্রয়স্থল।
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ফ্রবয়ড মবন কবরন, মবনর গেন বা বযটক্তত্ব সম্পবকশ একটি সামটগ্রক ধ্ারণা
করবি হবল মবনর সদা সটিয়িাবক আমাবদর লিয রাখবি হবব। মবনর সটিয়িার টিনটি
ভাগ হবলা এক আদম্ বা ইদ্(ID), অহম্ বা ইবগা(Ego), অটধ্সত্তা বা সু পার ইবগা(SuperEgo)।
(১) ইদ্ বযটক্তর কামনা-বাসনা ও আটদম প্রবৃ টত্তর প্রিীক। সু খ গভাবগর নীটির দ্বারা ইদ্
পটরচাটলি হয়। এই প্রকৃটি পার্টবক। গকান ু টক্তবি টবশ্বাসী নয়। সামাটজক নযায়—নীটি
িার কাবে অথশহীন। সমস্ত অবাটিি কামনা—বাসনা া সমাবজ অনু বমাটদি নয়, গসগুটলবক
ইদ্ অবদটমি কবর অবচিন মবন সটিি কবর। গ ৌন প্রবৃ টত্তর সকল র্টক্ত এবি জমা থাবক।
(২) ইবগা সবচিনভাবব ইদ্-এর আবদর্ পালন কবর। বনটিক টনবদশর্গুবলা ইবগা গমবন
চলবি চায়। স্থান-কাল একমাত্র ইবগাই বুঝবি পাবর। ইবগা বাস্তবিা বজায় রাখবি চায়।
আমাবদর ঘুবমর মবধ্য ইবগা খন ঘুটমবয় পব়ে, িখন ইদ্ িার গখয়াল খুটর্ মবিা াবি িার
ইচ্ছা (কামনা—বাসনা) চটরিাথশ (স্ববপ্ন) করবি না পাবর, গসজনয প্রহরী গসনসসশ গরবখ গদয়।
(৩) সু পার ইবগার উৎপটত্ত ইবগার গথবক। এটি ইবগার সমাবলাচনা কবর এবং িাবক
পটরচালনাও কবর। এটি ইদ্-এর টবপরীি ধ্মশী। আমাবদর টবববকবক অবনবক সু পার ইবগা
ববল থাবকন। ফ্রবয়ড ববলন গ , ঘুবমর গঘাবর খন সু পার ইবগা এবং Censor বা প্রহরী
ক্লাটন্ত অনু ভব কবর, িখনই ইদ্ িার মবধ্য থাকা অবাটিি কামজ—বাসনাগুটলবক খুব
িা়োিাট়ে এবং টবকৃিভাবব মবনর গচিনা স্তবর এবন গদয়। িবল আমরা টনদ্রার মবধ্য মবনর
গচিনবলাবক টবকৃি কামজ স্বপ্ন গদটখ।
সববর্বষ, মবন রাখবি হবব গ , মন এমন টজটনস নয় াবক েু টর টদবয়
আবপল কািার মবিা ভাগ করা ায়। গচিন, অববচিন ও অবচিন এমন টিনটি প্রবকাে নয়
াবদর মবধ্য ািায়াি গনই। গিমটন ইদ্, ইবগা, সু পার ইবগা এমন নয় গ , এবদর মবধ্য
সম্পকশ গনই। অংক কবষ মনবক এমন টবটভন্ন অংবর্ ভাগ করা ায় না। মন হল একক।
একই মবনর টবটভন্ন টদকগুবলা গবাঝার জনযই গকবলমাত্র টবটভন্ন নাবম নামকরণ করা হবয়বে।
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Śauca and Saṃtoṣa: Application in Modern Life
Dr. Rajarshi Kayal
Assistant Professor, Department of Physical Education,
Pingla Thana Mahavidyalaya
Śauca and Saṃtoṣa – these two words are in Niyamas in Patanjal
“Yoga Sutra”. Śauca means cleanliness or purification. It is of two types –
External and Internal. External purity is related to cleanliness of our body.
Internal cleanliness is related to mind – thoughts and intentions. On the other
hand, Saṃtoṣa means contentment. According to Maharshi Patanjali, we have
to be satisfied with whatever we have or whatever the situation is, but it
doesn’t mean to accept bad situation rather we should strive to improve them
maintaining contentment or excel ourselves.
Now-a-days, we are repeatedly rubbing our hands with or without
causes. We suspect others for carrying ‘virus’. We repeatedly blame others as
the cause of our unhappiness. Somehow we are worried about our situation
and future. We are not satisfied with us, our life style or even we blame our
destiny too.
We are very much aware about the term ‘sanitization’ due to the
present scenario of pandemic. In the form of Śauca, Rishi Patanjali said it
around five thousand years ago. Apart from this, he emphasized on the
internal purity for achieving happy disposition. At the same time, a question is
obviously come up. Are we satisfied with our present status or situation?
Should we ‘fight’ or ‘flight’?
Different answers may arise. If yes, then shall we not proceed
further or not to encourage creativity! Here is the conflict. How far shall we
proceed? A primary school teacher may prepare himself or herself to be
absorbed in the teaching post of high school, college or even university. A
bright student of engineering may establish him/her in the ‘challenging’ film
industry. Some of us may be able to shine, some may not or even someone
quits even after achieving ‘stardom’. There may be so many reasons, so many
arguments and counter arguments, but frequently we step into different traps
intentionally or accidentally.
If we do not follow ‘Samatvam’ - the balanced state, in the
practical world, then there will be so many reasons of quitting. Almost every
year, we have to lose our beloved students for quitting lives. We want no more
such news in the sessions ahead.
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শৈৈবের বেের্তন
রাবেৈ বেরা
বেট এবেে েবেজ বটচার, ৈারীরবেদ্যা বেভাগ
ব িংো থানা মহাবেদ্যােয়

শৈৈবে ের্তা বিে, বনম্নচা বিে না।
বিে ঝরঝর বদ্বন স্কুে োমাই।
এখনোর মবর্া ােবজ বগম বিে না, বেন্তু
বখো বিে, বখেনা বিে না।
র্াই আমরা োগবজর বনৌো োবনবয় োব়ির সামবন উব াবন েৃ বির জবে বনৌো ভাসার্াম।
বখচুব়ি বিে অেধাবরর্ আর বেম ভাজা েম ়িবে মাবয়র োবি াওনা েুবঝ বনর্াম।
বসই সময় স্কুবে এর্ প্রবজক্ট অযাসাইনবমন্ট বেখার চা থাের্ না।
এর বরই আবি োৈফুে, বসটা এখবনা আবি।
এখনোর মবর্া বসেবফ আর ব িবন োৈফুবের বভেবে বিে না।
ের্তার িু বটবর্ বেৈে নাবগর অিংে বিে , ব . বে. বদ্’র ইিংবরবজ বিে।
এমন ের্তাবর্ বেগুবন আর মুব়ি বিে, বিে োাঁথামুব়ি বদ্বয় ঘুমাবনা।
ি াৎ ি াৎ োব়ির িাবদ্ দ্াোবনা বিে গল্প দ্াদ্ুর আসর।
এে.ই.বে আবোর েদ্বে ১০০ াওয়াবরর োল্ব জ্বের্।
জযাবমবর্র োক্সবে োবন ধবর ‘হযাবো হযাবো’ েো বিে।
জীেনবোবধর সহজ বথ চো বিে।
বথম বিে না , মা বিে , এে চাোবর্ই বদ্খা বদ্র্,
েু ন িা়িাই প্রসাদ্ বদ্র্।
সে হারাোম, এবগবয় বগোম, হবরে রেম ফবি।
জীেন আজ মুব াবফাবন েিী।
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নিষ্ঠুর পৃনিবী
চয়ি কুমার মন্ডল
স্টেট এডেে কডলজ নটচার, ভূ ড াল নবভা
নপিংলা িািা মহানবদ্যালয়
তুনম স্টকি নিডয় জন্ম?
এই বততমাি নিষ্ঠুর পৃনিবীডতস্টতামাডর স্টকউ স্টদ্ডব িা খাডদ্যর সিংস্থাি,
স্টদ্ডব িা স্টবেঁডচ িাকা িু িযতম স্থাি,
তুনম প্রনতনট পডদ্ পডদ্ অবমািিায়–
বড় হস্টয় উঠডব নিজ মনহমায়,
নকন্তু স্টতামাডর স্টকউ স্টদ্ডব িা সম্মাি।

হয়ডতা একনদ্ি
অিু শ্রী গুছাইত
প্রাক্তিী, জীবনবজ্ঞাি নবভা (স্নাতক, সাধারণ)
নপিংলা িািা মহানবদ্যালয়

বসু ধরার বুডক সবাই জন্মগ্রহণ কডর,
ভাইডক ভাই বডল গ্রহণ িা কডর,
স্টতামাডর স্টদ্ডব কদ্তমাক্ত পডি স্টঠডল,
তুনম পারডব িা এর প্রনতবাদ্ করডত,
পারডব িা ওডদ্র নবরুডে দ্ােঁড়াডত।
তুনম একজি অসহায়তার প্রতীক।

হয়ডতা স্টকাডিা একনদ্ি
নঠকই স্টদ্খা হডয় যাডব,
রডক্ত স্টভজা মনলি পৃনিবীর বুডক।
ঝডর স্ট ডছ অডিক জীবি,
ক্ষত নবক্ষত দ্ূ ষডণ ভরা মি,
তবুও মুডখামুনখ,
আলাপি বে আিডকারা সময়।
শুধু স্টবেঁডচ িাকার কামিায়
মডর স্টযডত স্টযডত মডি হয়,
স্টহাক িা িতুি কডর পনরচয় ।

যখি তুনম বিস্পনত রূডপ দ্ন্ডায়মাি,
তখি স্টতামায় নিডর িাকডব অডিক বৃ ক্ষলতা।
কাডলর পনরহাডস তুনম যখি নিিঃস্ব,
তখি স্টতামায় ওডদ্র হডত করডব নবনিন্ন।
আর নিক্ষা!
তা হডত তুনম িাকডব অডিক দ্ূ ডরপারডব িা এই জ্ঞাডির আডলায় উডন্মানচত
হডত,
বততমাডি এই নিষ্ঠুর পৃনিবীডত।
সনতয নক নিষ্ঠুর সমাজ!
সনতয নক নিষ্ঠুর পনরহাস!

হয়ডতা একনদ্ি
জীবি ানড়ডত চডলনছ জীবডির পডি,
স্টচিা অডচিা িািা মুখ সাডি।
মুডখাি খুডল স্টদ্নখ,
সামডি এডস দ্ােঁড়াডল
অিানবল হানসডত ভনরডয় হৃদ্য়,
নচডি নিডত ভয় হয়।
অিান্ত দ্ুনট স্টচাখ পাহাড় স্টভডে
কডরডছ িপি,
জীবি যু ডে স্টমডি স্টিডব িা পরাজয় ।
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আরাবাড়ি: স্বপ্ন-সৃ জন-সফলতা
অড়পিতা সামন্ত
স্টেট এডেে কডলজ ড়টচার, ভূ ড াল ড়বভা
ড়পিংলা থানা মহাড়বদ্যালয়
“You cannot protect the environment unless you empowered people, you
inform them and you help them understand that these resources are their own,
that they must protect them.”- Wangari Maathai (Nobel Laureate in Peace,
2004)
স্টমড়দ্নীপুর শহর স্টথডক প্রায় ৩০ ড়কডলাড়মটাডরর মডযয স্টমড়দ্নীপুর-রাণী ঞ্জ
জাতীয় সিডকর যাডর স্টদ্খা স্টমডল স্টে সু ড়বস্তীণি বনাঞ্চডলর, তার নাম আরাবাড়ি সিংরড়িত
বনাঞ্চল, োর ড়বস্তার স্টসই ঝািখডের দ্লমা ফডরে স্টরডঞ্জর সীমানা পেিন্ত। শালবনী
এলাকার শাল াডের এই জঙ্গডলর হন ভীর রূপ ড়কন্তু আদ্ডত এক ড়ফড়নক্স পাড়খর
পুনরুজ্জীবডনর ল্প। স্টকাডনা ড়নজিন স্তব্ধ সন্ধ্যায় ওই বনভূ ড়মর বুডকর উপডর দ্াাঁড়িডয় বন
মমিডর কান পাতডল স্টশানা োডব আরাবাড়ির অকড়থত আখযান।
ত শতাব্দীর সাডতর দ্শডকর এডকবাডর স্ট ািার কথা। পড়িমবডঙ্গর ভা যাকাডশ তখন
রাজননড়তক োমাডোল এবিং উগ্রবাদ্ীডদ্র দ্াপট। স্টসই ক্রাড়ন্ত কাডল অড়জত কুমার
বড্যাপাযযায় নাডমর এক তরুণ বনাড়যকাড়রক, ড়েড়ভশনযাল ফডরে অড়ফসাডরর দ্াড়য়ত্ব ড়নডয়
এডলন স্টমড়দ্নীপুডর। আদ্শিবাদ্ী অড়ফসাডরর স্টচাডখ সৃ ড়িশীলতার স্বপ্ন, মডন নতুন ড়কেু করার
তাড় দ্। অল্প ড়দ্ডনর মডযয তাাঁর নজডর এল এই আরাবাড়ি অঞ্চল। ততড়দ্ডন আড়দ্ম প্রকৃড়তর
আশীবিাদ্ পুি এই অরণযভূড়ম ধ্বিংস হডত হডত প্রায় নযািা মরুডত পড়রণত হডয়ড়েল। তার
স্টপেডন অবশয অথিননড়তক কারণই ড়েল প্রযান। এই অঞ্চডলর হতদ্ড়রদ্র অড়যবাসীরা
ইড়তহাডসর জন্মলগ্ন স্টথডকই জীবন যারডণর জনয এই শাল জঙ্গডলর উপর ড়নভিরশীল ড়েডলন।
বাড়ি-ঘর ততড়র স্টথডক শুরু কডর জ্বালানী সিংগ্রহ, ৃ হপাড়লত পশুচারণা এবিং াে স্টকডট ড়বড়ক্র
কডর তাাঁরা বনভূ ড়ম প্রায় সাফ কডর এডনড়েডলন। জঙ্গল স্টকড়িক জীবডনর োবতীয়
প্রডয়াজনীয়তা স্টমটাডনার জাদ্ু দ্ে ড়েল ওই বনভূ ড়ম। েু েু যডর তাাঁডদ্র ড়তড়মরাবৃ ত
অবস্থার স্টেমন পড়রবতিন হয়ড়ন, বা বলা ভাল পড়রবতিন করার স্টচিা হয়ড়ন, তাাঁরাও স্টতমড়ন
এই অতুল বনজ সম্পদ্ডক মন্থন করডত করডত ড়নিঃডশষই কডর স্টফডলড়েডলন। অড়জতবাবু
স্টদ্খডলন স্টে এই রকম চলডত থাকডল এই বনাঞ্চডলর অরনয সম্পদ্ ও বাস্তুতন্ত্র খুব শীঘ্রই
ইড়তহাডসর পাতায় ঠাাঁই স্টনডব আর জঙ্গল ড়নভির বাড়স্ারা তখন আিড়রক অডথিই পডথ
বসডব। এই সব স্টভডব অড়জতবাবু ড়বচড়লত হডয় পিডলন। পাডশ স্টপডলন আডরক পদ্স্থ
বনাড়যকারীক সু ড়বমল রায়ডক। তাাঁরা ভাবডলন েড়দ্ স্থানীয় বাড়স্াডদ্র সাহাডেয নতুন বনাঞ্চল
ততড়র এবিং সিংরিণ করা োয়, তাহডল জঙ্গল ও মানু ষ উভয়ডকই রিা করা োডব।
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তাাঁডদ্র ভাবনার তাড়িক ড়দ্কড়ট খুবই উবির হডলও মূ ল বাযা ড়েল বাস্তবায়ন।
এত ড়দ্ন স্টেসব গ্রামবাসীরা জঙ্গলডক প্রায় তপতৃক সম্পড়ি জ্ঞাডন ড়নড়বিচাডর ধ্বিংস কডরডেন
তাাঁরা ড়ক রাতারাড়ত স্টসইসব রিায় মন স্টদ্ডবন? তডব উপায় একটাই, স্থানীয় বাড়স্াডদ্র
এই সতযটা পাড়খ পিার মডতা কডর উপলড়ব্ধ করাডনা স্টে, জঙ্গল বাাঁচডল তাাঁরাও বাাঁচডবন এবিং
জঙ্গল স্টথডকই তাাঁডদ্র তদ্ড়নক চাড়হদ্া ড়মটডব এবিং উপাজিনও হডব। অড়জতবাবু ও সু ড়বমলবাবু
পাডয় স্টহাঁডট স্টহাঁডট প্রতযন্ত গ্রামগুড়লডত ড় ডয় জনসাযারণডক এই কথাটাই স্টবাঝাডত শুরু
করডলন – পুরুষডদ্র পাশাপাড়শ মড়হলাডদ্রও (পরবতিী কাডল স্টদ্খা স্ট ডে, আরাবাড়ির
সাফডলযর স্টপেডন মড়হলাডদ্র অবদ্ান পুরুষডদ্র স্টথডক স্টকাডনা অিংডশই কম ড়েল না)। আডস্ত
আডস্ত গ্রামবাসীরা উপলড়ব্ধ করডলন অড়জত বাবুডদ্র প্রস্তাডবর সারবিা। তখন চূ িান্ত করা
হল প্রকডল্পর রূপডরখা এবিং তা গ্রামবাসীডদ্র মতামত ড়নডয়ই। কাকতালীয় ভাডব এই সময়
স্টকিীয় সরকার ‘সামাড়জক বন সৃ জন’ প্রকল্প গ্রহণ করডলন । স্টসই প্রকডল্প অন্তভুিক্ত করা
হল এড়টডক।
আনু ষ্ঠাড়নক ভাডব প্রড়তষ্ঠা হ’ল ‘আরাবাড়ি সামাড়জক বন সু রিা কড়মড়ট’।
বনাঞ্চল লাড ায়া ১১ড়ট গ্রাডমর ৬১৮ড়ট পড়রবারডক েু ক্ত করা হ’ল এই কড়মড়টডত। গ্রাম গুড়ল
হ’ল – চাাঁদ্মুিা, সাতডশাল, মাড়ঝ ি, সাকরই, সাফাড়েহা, গুড়তয়ামারা, সড়খডশাল, গুাঁড়চডশাল,
উরাড়ম, স্টজািা স্টকউড়দ্ ও মড়হষেুড়ব। গ্রামবাসীরা এককাট্টা হডয় প্রড়তশ্রুড়ত ড়দ্ডলন নতুন াে
লা াবার ও স্টসই াে বাাঁচাবার। পড়রবডতি তাাঁরাও স্টপডলন জঙ্গডলর ড়কেু ড়কেু সম্পদ্
বযবহাডরর অড়যকার, স্টেমন – জ্বালানীর স্টো ান, পশু চারডণর তৃণভুড়ম ইতযাড়দ্। শাল াডের
পাশাপাড়শ মহুয়া. আম, ড়নম, ইউকযাড়লপটাস, স্টসগুন প্রভৃড়ত ােও লা াডনা হল। তা োিা
গ্রামবাসীরা বডনর মাডঝ মাডঝ ফাাঁকা জায় ায় বাবুই ঘাস, পাট, মাশরুম ইতযাড়দ্র চাষ শুরু
করডলন। বাাঁশ ােও লা াডনা হল। বাবুই দ্ড়ি, বাাঁডশর ঝুড়ি, মাশরুডমর মাযযডম অথি
উপাজিন শুরু হল। কড়মড়টর সু ষ্ঠ বযবস্থাপনার মাযযডম গ্রামবাসীরা, পুরুষ-মড়হলা ড়নড়বিডশডষ,
প্রডতযডকই ড়কেু না ড়কেু কাজ স্টপডত লা ডলন। যীডর যীডর স্টসই রুি, নগ্ন প্রান্তর ক্রমশ
আবার সবুজ বনানী স্টশাড়ভত হডয় উঠডত লা ল। গ্রামবাসীরা জান-প্রাণ ড়দ্ডয় লডি োড়েডলন
াে বাাঁচাডনার জনয। ‘দ্াও ড়ফডর স্টস অরণয, লও এ ন র’ – এই কড়ব বাকয স্টেন ড়ভন্ন ভাডব
মূ িি হডয় উঠল আরাবাড়ির বুডক।
১৯৭১ সাডল (মতান্তডর, ১৯৭২ সাডল) শুরু হডয়ড়েল এই জঙ্গল বাাঁচাডনার
সিংগ্রাম। আর প্রতযাড়শত সাফলয এল ১৯৮৭ সাডল। স্টসই বেরই প্রথম জঙ্গডলর একড়ট
অিংডশর কাঠ ড়বড়ক্র কডর, লভযািংডশর ২৫% সমান ভাডব বন্টন করা হল গ্রামবাসীডদ্র মডযয।
প্রডতযক গ্রামবাসী মাথাড়পেু ৭০০ টাকা কডর স্টপডলন । অডথির পড়রমাণড়ট খুব স্টবড়শ না হডলও
স্টস ড়েল তাাঁডদ্র ‘সু ডরর স্টিডতর প্রথম স্টসানার যান’। তাই স্টস ড়দ্ন আনড্র স্টেউডয় স্টভডস
ড় ডয়ড়েল সিংড়িি গ্রামগুড়ল। সফল হল আরাবাড়ি মডেল। স্বপ্ন সাথিক হল অড়জত কুমার
বড্যাপাযযাডয়র।
এই সাফডলয উৎসাড়হত স্টকিীয় সরকার আরাবাড়ি মডেল প্রডয়া করডলন
হড়রয়ানায়। স্টসখাডনও এল সাফলয। গ্রামবাসীডদ্র ড়দ্ডয় বন সৃ জন ও রিা করার এই
বযবস্থাডক ‘স্টেৌথ বন বযবস্থাপনা’ বা ‘Joint Forest Management’ (সিংডিডপ JFM) নাম
ড়দ্ডয় ভারত সরকার ১৯৯০ সাডল এই প্রকল্প রূপায়ডণর জনয এক ড়নডদ্িড়শকা জাড়র কডরন,
ো এখনও সারা স্টদ্ডশ অনু সৃত হয়।
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ক্রমশিঃ আরাবাড়ি মডেডলর কথা স্টদ্ডশর ড়ে োড়িডয় পিল বড়হড়বিডের
আড়ঙ্গনায়। এল ড়বরাট মাডপর আন্তজিাড়তক স্বীকৃড়ত। ১৯৯২ সাডল ড়বে খযাত ‘J. Paul Getty
Wildlife Conservation Prize’ স্টপল ‘পড়িমবঙ্গ বন সু রিা কড়মড়ট’ ো আদ্ডত
‘আরাবাড়ি বন সু রিা কড়মড়ট’। পড়রডবশ সিংরিডণর স্টিডে স্টনাডবল প্রাইডজর সমতুলয এই
পুরস্কারড়ট তার আড মাে এক বারই এডসড়েল ভারডত – ১৯৭৫ সাডল প্রবাদ্ প্রড়তম
পিীতিড়বদ্ োিঃ সাড়লম আড়ল’র পুরস্কার প্রাড়ির মাযযডম। স্টহায়াইট হাউডসর লডন প্রাক্তন
মাড়কিন স্টপ্রড়সডেন্ট স্টরানাল্ড স্টর ন েখন এই পুরস্কার তুডল ড়দ্ড়েডলন আরাবাড়ির স্টমডঠা
স্টমডয়-পুরুষডদ্র হাডত, োাঁরা ড়নডজডদ্র স্টদ্হাড়ত মাতৃভাষার বাইডর একড়ট বণিও জানডতন না,
তখন বািংলা তথা ভারডতর মুখ আরও একবার ড়বডের দ্রবাডর স্ট ৌরডবাদ্দীি হডয় উডঠড়েল
এই মহাঘিয ড়শডরাভূ ষডণর স্বণিাভায়।
একড়ট পড়রসিংখযান বলডে অড়জতবাবুরা কাজড়ট শুরু কডরড়েডলন ১২৭২ স্টহক্টর
বনাঞ্চল ড়নডয়, এখন োর আয়তন দ্াাঁড়িডয়ডে প্রায় ৭৬০২ স্টহক্টর। বন সু রিা কড়মড়ট এখন
৪০% শতািংশ লভযািংশ পায়। স্টসই লভযািংশ স্টথডক গ্রামবাসীরা স্টেমন লাভবান হডেন, স্টতমড়ন
গ্রামগুড়লর পড়রকাঠাডমার উন্নয়ডণও বযড়য়ত হডে। এক ড়দ্ন োাঁরা স্টপডটর দ্াডয় স্টচারা-স্ট ািা
াে স্টকডট ড়বড়ক্র কডর ড়দ্ডতন, তাাঁরাই আজ বন দ্িডরর সম্পদ্। শুযু বন দ্িডরর নয়,
স্টদ্ডশরও সম্পদ্।
পেিটক ড়প্রয় আরাবাড়ি আজ সারা ড়বডেই সমাদ্ৃ ত, তডব শুযু ‘স্টেৌথ বন
বযবস্থাপনা’ বা ‘Joint Forest Management’ এর উদ্গাতা ড়হসাডব নয়; আরাবাড়ির
প্রাসড়ঙ্গকতা এখাডনই স্টে, স্টস আমাডদ্র ড়শড়খডয় স্টদ্য় ‘দ্ডশ ড়মড়ল কড়র কাজ / হাড়র ড়জড়ত
নাড়হ লাজ’; স্টস আমাডদ্র মডন কড়রডয় স্টদ্য় ‘ড়বডের ো ড়কেু মহান সৃ ড়ি ড়চর কলযাণকর /
অডযিক তার কড়রয়াডে নারী, অডযিক তার নর’; স্টস আমাডদ্র জাড়নডয় স্টদ্য় ‘ড়ফডর চল্, ড়ফডর
চল্, ড়ফডর চল্ মাড়টর টাডন / স্টে মাড়ট আাঁচল স্টপডত স্টচডয় আডে মুডখর পাডন’।
(তথযসূ েিঃ আন্বাজার পড়েকা, পড়িম স্টমড়দ্নীপুর স্টজলা ওডয়বসাইট, উইড়কড়পড়েয়া ইতযাড়দ্)
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Balance Sheet of life
Mirja Majammil
State Aided College Teacher, Department of Commerce
Pingla Thana Mahavidyalaya

Our Birth is our Opening balance.
Our Death is our Closing balance.
Honesty and Faith are our Intangible assets.
Work and Behaviour are our Goodwill.
Education is our Patent.
Commitments are our Investments.
Heart is our fixed asset.
Character and Moral are our stock in trade.
Patience is our Interest Earned.
Prayers are our deposit account.
Happiness and sorrows are our current accounts.
Smiles are our prepayment.
Excuses are our overdraft.
Sympathy is our creditors.
Tears are our interest paid.
Suffering and pain are our taxes.
Apology is our Accrual.
Promises are our loan.
Kisses are our dividend.
Ambitions are our convertible Loan.
Achievements are our capital.
Gifts are our Bonus share.
Experience is our General Reserve.
Our life partner is our suspense account.
Always remember GOD is our Auditor.
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বর্তমান সমাজে নারীজের অবস্থান
রামপে সাউ
স্টেট এজেে কজেে টটচার, রাষ্ট্রটবজ্ঞান টবভাগ
টপিংো থানা মহাটবেযােয়
একটট স্টমজয় েন্ম স্টথজক বড় হজয় ওঠা ,েীবনযাপন সবই টনভতর কজর
সমাজের গঠন,কাঠাজমা ও প্রকটর্র উপর। নারী টনযতার্ন ও র্ার প্রটর্কাজরর স্টচষ্টা নারীর।
সমানাটিকার ,নারীর ক্ষমর্ায়ন টনজয় আজোচনা , ভাষণ, অঙ্গীকাজরর অন্ত স্টনই, টকন্তু হাজর্
স্টগানা কজয়ক েজনর কথা বাে টেজে, আপামর নারীর অবস্থা স্টয টর্টমজর টিে, স্টসই টর্টমজরই
স্টথজক টগজয়জি। আমাজের সমাে টপর্ৃর্াটিক কাঠাজমার উপর োাঁটড়জয়। টপর্ৃর্াটিক সমাজে
স্টমজয়র েন্ম মাজনই পটরবাজরর ভয়, টনরাপত্তার অটনশ্চয়র্া। স্টমজয় মাজনই েুবতে, যা র্াজক
পরটনভতরশীে কজর স্টর্াজে। সমাে টনজের প্রজয়ােজন স্টিাজটাখাজটা পটরবর্তন এজন স্টমজয়জের
টকিু সু জযাগ সু টবিা টেজেও মুে কাঠাজমাজর্ স্টকাজনা পটরবর্তন আনজর্ পাজরটন। বেোয়টন
সমাজের মানটসকর্াও। থমসন রয়টাজসতর একটট টরজপাটত অনু সাজর, ভারর্ মটহোজের েনয
টবজের চর্ুথত টবপেজ্জনক স্টেশ। ৯ই মাচত ২০১০ সাজে আন্তেতাটর্ক মটহো টেবজসর একটেন
পজর রােযসভায় মটহো সিংরক্ষণ টবে পাস হয়, যা ভারজর্র সিংসে ও রােয
টবিানসভাগুটেজর্ মটহোজের েনয ৩৩% আসন সিংরক্ষণ কজর। যটেও অটিকািংশ রাজেয র্া
কাযতকর হয়টন।
যটেও ভারজর্ মটহো সাক্ষরর্ার হার দ্রুর্গটর্জর্ বৃ টি পাজে , র্বু কাটির্
হাজর সাক্ষরর্া এখনও বাজড়টন। সাক্ষরর্ার হার নারীজের স্টক্ষজে ৬০.৬% এবিং পুরুষজের
স্টক্ষজে ৮১.৩%। ২০১১ সাজের আেমশুমাটর অনু যায়ী, ২০০১ স্টথজক ২০১১ সাজের মজিয
সাক্ষরর্া ৯.২% বৃ টি স্টপজয়জি, যা আজগর েশ বিজরর বৃ টির র্ুেনায় কম। যটেও ভারর্
সরকাজর ‘স্টবটট বাাঁচাও,স্টবটট পড়াও’, পটশ্চমবঙ্গ সরকাজরর ‘কনযাশ্রী’ ইর্যাটে টবটভন্ন সরকাটর
প্রকল্প সাম্প্রটর্ চােু হজেও এর সু ফে এখনও আমাজের ভারর্ীয় সমাজে সামাটেক
সজচর্নর্ার অভাজব পুজরাপুটর সফের্া পায়টন৷ ইউটনজসজফর টবজের টশশুজের অবস্থা, ২০০৯
এর প্রটর্জবেন অনু সাজর , ২০-২৪ বির বয়সী ৪৭% ভারর্ীয় মটহো ১৮ বির বয়জসর
আজগ টবজয় কজরন। গ্রামাঞ্চজে র্া স্টবজড় হয় ৫৬%। টরজপাজটত আরও স্টেখাজনা হজয়জি স্টয
পৃটথবীর ৪০% বােযটববাজহর ঘটনা ভারজর্ ঘজট থাজক।
এখন স্টেখা যাক নারীরা আে আমাজের সমাজে স্টকমন আজিন :
*নারীজের সব পটরশ্রজমর মজিয রান্না-বান্না কজর টনজে স্টখজর্ হয়, সবাইজক খাওয়াজনার পজর।
খাবার টকিু থাকে টক না স্টকউই স্টেজখন না। নারীজের স্টয স্টকাজনা টকিু করজর্ই পুরুজষর
অনু মটর্ টনজর্ হয় । মজন হয়, নারীজের ইো-অটনো এখনও পুরুষ টনভতর।
* সমাজে পণ প্রথা ও টনযতার্জনর বটে আেও নারীরা।
*নারীজের সবটকিু জর্ই অজযাগয টহসাজব োয়ী করা হয়। র্া না হজে এমনটক টবমান েুঘতটনায়
পাইেটজক স্টোষাজরাপ না কজর নারীজক স্টোষাজরাপ করা হজর্া না। র্জব, নারীজের টনজয়
আমাজের টচন্তা-িারনা স্টকমন হওয়া উটচর্ র্ার বযাখযা পাওয়া যায় আমাজের সব মহান
বযটিজের িযানিারনায়। স্টযমন২৮
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“বউজয়রা ঘজরর েক্ষী হয়। এাঁজেরজক যর্ স্টবটশ ভাজোবাসা স্টেওয়া হয়, র্র্ স্টবটশ সিংসাজর
শাটন্ত আজস” -হুমায়ু ন আহজমে।
“স্টসই পুরুষই কাপুরুষ স্টয স্ত্রীর কাজি স্টপ্রটমক হজর্ পাজরটন”-কােী নেরুে ইসোম।
“মন ভাজো রাখজর্ বউজক স্টফসবুক, স্টফানবুক, স্টনাটবুকসহ সবিরজনর অযাকাউজের
পাসওয়ােত টেন”-মাকত েুকারবাগত।
এর্ টকিু োনার পরও যাাঁরা নারীজের যজথষ্ট সম্মান টেজর্ নারাে,র্াাঁজের
উজেজশ বেজর্ চাই, আমাজের সমাজের টবচাজর এর্ অ স্টযাগয নারীরাও টকন্তু না ঘুটমজয়,
স্টখজয় না স্টখজয় ১৫-২০ ঘো কাে করজর্ পাজরন র্াাঁজের েুটট স্টকামে হাজর্। স্টসই নারীরা
এর্ অক্লান্ত পটরশ্রম করার পরও স্টচহারার যত্ন টনজর্ পাজরন টনখুাঁর্ভাজব এবিং মজনর সব
কষ্ট, যিণা ও একাটকজের প্রকাশ কজরন নীরজব টনভৃজর্ স্টচাজখর েজে। কারণ নারীরা
শাটন্তকামী। স্টকান স্টকান স্টক্ষজে নারী টনজেজের সমাজের উন্নর্র অবস্থায় টনজয় যাওয়ার েনয
স্টয সমস্ত টবটভন্ন পন্থা অবেম্বন করজিন র্া অজনক সময় নারী সমােজক প্রজের মুজখ এজন
টেজে। টকন্তু র্ার সিংখযা অর্যন্ত নগনয।
যাই স্টহাক, নারী-পুরুষ সমানাটিকার প্রটর্ষ্ঠা করা মানব সমাজে আমাজের
প্রজর্যজকর োটয়ে ও কর্তবয। স্টমজয়জের েীবজন স্টযসব সমসযা আজি র্া মুের্ সামাটেক
কাঠাজমা র্থা মানু জষরই সৃ টষ্ট। উন্নর্ ও প্রগটর্শীে সমাে গঠজন নারীজের প্রটর্ সম্মান ও
শ্রিা প্রেশতজনর মািযজম উন্নর্ মানটসকর্া অটর্ আবশযক।
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ইতিহাসের আস াসে ‘মেতিনীপুর পাবত ে াইসেরী’
েৃণা প্রধান
মেট এসেে েস জ তটচার, ইতিহাে তবভাগ
তপিং া থানা েহাতবিযা য়
াইসেতর বা গ্রন্থাগার েোজ ও েভযিার এেতট গুরুত্বপূ ণণ অিংশ। ভারিীয়
েোসজ যার অতিত্ব েু -প্রাচীন ো মথসে েু তবতিি। িক্ষশী া (তরিঃপূ িঃ ষষ্ঠ শিে-পঞ্চে
শিে), না ন্দা (পঞ্চে-দ্বািশ শিে), বল্লতভ (ষষ্ঠ-দ্বািশ শিে), ওিন্তপুরী (অষ্টে-দ্বািশ
শিে), তবক্রেশী া (অষ্টে-দ্বািশ শিে), জগদ্দ (এোিশ-ত্রসয়ািশ শিসের প্রথে িশে
পযণন্ত) েহ উত্তর ভারসির তবতভন্ন মেসে গ্রন্থাগারগুত রাজেীয় আনু গসিয প্রতিষ্ঠা াভ
েসরতি । আ সবরুতন (৯৭৩তরিঃ-১০৪৮তরিঃ) িৎোত ন েেসয় িক্ষশী ায় েেৃদ্ধশা ী
অতি্স খ্যাগার ও গ্রন্থাগাসরর েথা উসল্লখ্ েসরসিন। যতিও িার অতিত্ব পরবিণীোস পাওয়া
যায় তন। তেন্তু প্রাচীন বা েধযো ীন েেসয়র গ্রন্থাগারগুত োধারনি পতিি, মবৌদ্ধ তভক্ষু, রাজ
পতরবার, বািশা বা অতভজািসির প্রসয়াজসন বযবহৃি হি। মে অসথণ েবণজনীন বা োধারন
োনু সষর বাবহার ও প্রসয়াজসন উন্মু ক্ত হসয়তি পরবিণীোস । তবশ্ব ইতিহাসে পঞ্চিশ মথসে
উতনশ শিসের েসধয আধুতনে াইসেতরগুত জনোধারসনর জনয গসে উঠসি শুরু েসরতি ।
এসক্ষসত্র তেসটন পথ প্রিশণে। ভারসির প্রেসে ব া যায়, ঔপতনসবতশেিা েূ সত্র উতনশ শিসে
তেতটশ প্রশােন েিৃণে পাবত ে াইসেতরর বা োধারণ গ্রন্থাগাসরর েূ চনা হসয়তি ।
পাবত ে াইসেতর বা গ্রন্থাগাসরর েিেগুত ববতশষ্টয উসল্লখ্ েরা হয়।
প্রথেি, জনোধারসণর প্রসিয় ের বা অসথণ তনতেণি। তদ্বিীয়ি, পাবত ে াইসেতর শব্দতটর
বািং া িরজো েরস হয় েবণজনীন গ্রন্থাগার। এই ধরসণর গ্রন্থাগার জনোধারসনর উসদ্দসশয
উন্মু ক্ত হসি হয়। িৃিীয়ি, জনতপ্রয় ও পাতিিযপূ ণণ উভয় গ্রন্থাব ীর েোহার। চিুথণি, এেতট
পতরচা ে েতেতির উপতিতি। ১৮৫২ তরষ্টাসব্দর অসটাবসর িৎোত ন েযাতজসেট ও োস টর
H.V. Bayly মেতিনীপুর শহসর ‘পাবত ে াইসেতর’ প্রতিষ্ঠা েসরন। উক্ত ববতশষ্টযাব ীর
তনতরসখ্ গ্রন্থাগারতটসে বািং ার প্রথে মজ াতভতত্তে েরোরী গ্রন্থাগাসরর োনযিা মিওয়া যায়।
উতনশ শিসের শুরুসি ইউসরাপীয়সির োহাযযা াসভ োদ্রাজ, মবাম্বাই ও
ে োিায় গ্রন্থাগারগুত গসে উসঠতি । ১৮৩৫ তরোসব্দ ে োিায় ভারসির প্রথে আধুতনে
পাবত ে াইসেতরর েূ চনা হসয়তি (১৯৫৩তরিঃ গ্রন্থাগারতট ভারসির ‘জািীয় গ্রন্থাগার’
তহসেসব ম াষণা েরা হয়), যা খ্ুবই িাৎপযণপূণণ তি । ক্রসে মজ াগুত র প্রধান শহরগুত সি
েরোরী ও বযাতক্তগি উসিযাসগ গসে উঠসি শুরু েসরতি । এই উসিযাসগ মেতিনীপুর
পাবত ে াইসেতর তি প্রথে।

মেতিনীপুসর গ্রন্থাগারতট গসে ওঠার মক্ষসত্র েরোতর ও মবেরোরী উসিযাগ
খ্ুবই িাৎপযণপূণণ তি । গসে মিা ার েরোতর উসদ্দশয তি , মোম্পাতনর ঔপতনসবতশে
প্রশােতনে বযবিা পতরচা নার জনয এসিশীয় তেিু েেণচারী প্রতশতক্ষি েসর মিা া। এবিং
প্রশােসনর তবতভন্ন িফিসর তনযু ক্ত েরা। মেই েসে উতনশ শিসের তিন এর িশে মথসে
ইিংসরজী োধযসের েরোরী ও বযাতক্তগি উসিযাসগ তবিযা য় তশক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রোর টসি
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শুরু েসরতি ।১৮৩৪ তখ্ষ্টাসব্দ ‘েস তজসয়ট স্কু ’ (১৮৩৫ মথসে েরোর অতধগ্রহন েসরতি )
এবিং ১৮৫০ তরষ্টাসব্দ তবিযাোগর েিৃণে ‘বািং া স্কু ’ (মযতট ‘তবিযাোগর তবিযাপীঠ’ নাসে
পতরতচি) গসে ওসঠ। ১৭৬০ তরষ্টাসব্দ মেতিনীপুর ইে ইতিয়া মোম্পাতন অতধগ্রহসণর পর
মেতিনীপুর েির মজ ার প্রধান প্রশােতনে মেসে পতরণি হসয় যায়। ইউসরাপীয় প্রশােে
এবিং োেতরে েিণা শহসর অবিান েরসি থাসেন। মেই েসে মোম্পাতন শােসন এসিশীয়
এেি অতভজাি মেণী (জতেিার ও বযবোয়ী) গসে উসঠতি । ফ স্বরুপ মোম্পাতনর নীতি
ও আধুতনে তশক্ষা বযবিার প্রোসরর জনয াইসেতর বা গ্রন্থাগাসরর প্রসয়াজন অনু ভূি হয়।
Bayly েিৃে
ণ প্রতিতষ্ঠি াইসেতর গসে মিা ার মক্ষসত্র এসিশীয়সির গুরুত্বপূ ণণ
ভূ তেো তি । নাসের আত খ্াাঁ (Henry Ricketts এর প্রতিসবিসন Nussur Allee Khan
এবিং মযাসগশ বেু েিৃণে নাজারথ আত খ্াাঁ উতল্লতখ্ি হসয়সি) গ্রন্থাগারতট তনেণাসণ ভূ তেিান
েসর েহসযাগীিা েসরন। মিশীয় জতেিারসির েসধয নাোসজাস র জতেিার রাজা অসযাধযা া
খ্ান, মশাভাবাজাসরর রাধাোন্ত মিব এবিং বা াসোসরর ববেুণ্ঠনাথ মিব উসল্লখ্সযাগয। িািাো
রাজনারায়ন বেু গ্রন্থাগার তনেণাণ ও পতরচা নায় গুরুত্বপূ ণণ অবিান মরসখ্সিন। ২,৭০০ টাো
বযসয় গ্রন্থাগারতট গসে মিা া হয়। গৃহ তনেণাসণ খ্রচ হয় প্রায় ১,৬৫৮ টাো। W.W. Hunter
এর প্রতিসবিন মথসে জানা যায়, ভবনতটর এেতিসে গসে মিা া হসয়তি মিাট এেতট
বাগান এবিং অনযতিসে জ াধার।
শুরুসি গ্রন্থাগারতট পতরচা নার জনয Bayly েভাপতি ও রাজনারায়ণ বেু
েম্পািে তহসেসব তনযু ক্ত হন। তেিু েেয় পর এেজন ইউসরাপীসয়র মনিৃসত্ব োি েিসেযর
এেতট োযণ তনবণাহে েতেতি গঠন েরা হয়। যার েসধয তিন জন তহন্দু ও তিন জন েুেত ে
েম্প্রিায়ভুক্ত তিস ন। এেজন গ্রন্থাগাতরে তনযু ক্ত েরা হি, যার োতেে মবিন তি ১০
টাো।

গ্রন্থাগারতটর গ্রাহে বা েিেয িুভাসব হওয়া মযি, প্রথে মেতণ ও তদ্বিীয় মেতণ।
প্রথে মেতণর জনয োতেে ১ টাো ও তদ্বিীয় মেতণর জনয ৮ আনা অথণ প্রিান েরসি হি।
Ricketts এর প্রতিসবিন মথসে জানা যায়, পাঠাগারতট শুধু োত্র এসিশীরাই গ্রাহে হি িা
নয়। শুরুসি গ্রাহে েিংখ্যার এেটা বে অিংশ তি ইউসরাপীয়। যতিও পরবিণীোস
ইউসরাপীয়সির েিংখ্যা হ্রাে মপসয়তি । ১৮৫৩ তরষ্টাসব্দর মশসষ ১৪ জন ইউসরাপীয় ও ১৩ জন
এসিশীয় গ্রাহে তি । ১৮৮৫ তরষ্টাসব্দ গ্রাহে েিংখ্যা মপৌঁিায় ৪৮জন-এ, যার েসধয ৪ জন
ইউসরাপীয় এবিং ৪৪ জন এসিশীয়।
গ্রন্থাগারতট প্রতিষ্ঠার তেিু েেসয়র েসধয েেৃদ্ধ হসয় উসঠতি িুস্প্রাপয বই ও
পািুত তপর েোহাসরর জনয। ১৮৫৩ তরষ্টাসব্দ ১,৮৭০ এবিং ১৮৭১ তরষ্টাসব্দ মোট বইসয়র
েিংখ্যা হসয়তি ৩,১২৮। ১৮৩৯ তখ্ষ্টাসব্দ (২৯মশ জুন ‘েোচার িপণণ’) ে োিা পাবত ে
াইসেতরসি বইসয়র েিংখ্যা তি ১,৮০০। যা মথসে মেতিনীপুর পাবত ে াইসেরীর েেৃতদ্ধ ও
গুরুত্ব উপ তি েরা যায়। িৎো ীন Ricketts গ্রন্থাগারতট মিসখ্ ভূ য়েী প্রশিংো েসরতিস ন।
তিতন বস ন “…the Midnapore Public Library, for I think it affords an
example which might be followed with much advantage at all large
Stations.” মেতিনীপুর শহসর আো ইউসরাপীয় প্রশােসেরা মেউ গ্রন্থাগারতটসি বই িান না
েসর মযসিন না, যা েেৃতদ্ধর আর এেতট োরণ তি ।
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Bayly েিৃে
ণ প্রতিতষ্ঠি গ্রন্থাগারতট প্রথসে ‘Midnapore Public Library’
নাসে পতরতচি হয়। প্রতিষ্ঠায় িাাঁর অবিাসনর োরসন ১৯৩৮তরষ্টাসব্দ পাঠাগারতটর নাে
পতরবিণন েসর ‘Bayly Hall Public Library’ রাখ্া হয়। স্বাধীনিা আসন্দা সন তবসশষি,
গুপ্ত েতেতি ও স্বশস্ত্র িাত্র আসন্দা ন পতরচা নায় অনযিে মেে তহসেসব এতট গসে উসঠতি ।
পরবিণী েেসয় গ্রন্থাগারতটর নাে পতরবিণন েসর ‘রাজনারায়ণ বেু স্মৃতি পাঠাগার’ রাখ্া
হসয়সি।
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সমসযা
অমৃতা মাল
স্টেট এডেে কডলজ টটচার, প্রাণীটিদ্যা টিভাগ
ট িংলা থানা মহাটিদ্যালয়
রুটচরা মুখাজজী, সরকাটর অটিডসর গ্রু টস স্টত চাকুটররতা স্টি ডরায়া, দ্ুরন্ত,
প্রাণিন্ত, স্টিেঁডটখাডটা গড়ডনর স্টমাটামুটট সু শ্রী িছর েঁটচডের তরুণী, যার িতজমান জুডড় শুধু
সমসযারই রাজত্ব। অিেয তা তার স্টমাডটই মাথািযাথার কারণ নয়। িরিং স্টযটদ্ন সকাল স্টথডক
সডযয যজন্ত সমস্ত টদ্নটটই সমসযা ছাড়া অটতিাটহত হয়, স্টসটদ্ন স্টস িড় একাকীত্ব অনু ভি
কডর। িাটড় স্টথডক একা দ্ূ ডর থাকার জনয নতুন নতুন সমসযা স্টয তার কাডছ টনছক সময়
কাটাডনার ন্থা তা নয়, িরিং সমসযাই তার স্টদ্াসর। িড্ড অডগাছাডলা রুটচরার কাডছ ৃ টথিীর
সমস্ত স্টগাছাডনা কাজই এক িড় ধরডণর সমসযা। তডি এমন নয় স্টয স্টস এই সি সমসযা
স্টথডক টকছু টেক্ষা স্টনয় না। প্রডতযক নতুন সমসযাই তাডক একটু একটু কডর নতুন রুটচরাডত
টরণত কডর। আসডল স্টছাট স্টথডক টরিাডরর স্টচাডখর মটণ হডয় িড় হডয় ওঠা রুটচরার
কাডছ িাইডরর জগৎটা িড় টনষ্ঠুর। তার শুধু মডন হয়, হাডত স্টগানা কডয়কজন িযাটি ছাড়া
িাটকরা তাডক শুধু নানা অটছলায় সমসযার মডধয স্টিলডত চায়।
অটিস স্টথডক এডস আজ স্টস অনযটদ্ডনর স্টথডক একটু আডগই টিছানায় স্টগল।
কাল তাডক একটু সকাল কডর উঠডত হডি। অটিডসর প্রটতষ্ঠা টদ্িস কাল। তার ও র তাডক
আিার িিৃতাও টদ্ডত হডি।
ডরর টদ্ন সকাডল টঠক অপ্রতযাটেতভাডি স্টদ্টরডত ঘুম ভাঙল। িলস্বরু
নরম দ্ু-গাল স্টভজা স্টনানাজল ও হাডত াডয় ঝডড়র িযস্ততা টনডয় স্টমাটামুটট ততটর হডয় িাইল
ত্র, টটটিন স্টকৌডটা টনডয় স্টেেডনর টদ্ডক রওনা টদ্ল। িাটক সমস্ত কাজই অনয টদ্ডনর মডতা
স্টেডন ততটর কডর সমডয় অটিস স্ট ৌঁডছ যায় স্টস। টদ্ডনর স্টেডে স্টঠােঁডটর স্টকাডণ চওড়া হাটস
টনডয় িাটড় টিডর আডস রুটচরা। সকাডলর স্টিডল যাওয়া ঘরটা স্টদ্ডখ তার স্টসই হাটস উধাও
হডয় ক াডল ভােঁজ ডড়, সডে একরাে মনখারা ও মুহূডতজ তাডক স্ট ডয় িডস। সকাডলর
স্টিডল যাওয়া ঘরটা তার কাডছ এমন এক টরতযি স্টনািংরা জায়গা িডল মডন হয়। স্টযখাডন
স্টসখাডন ছটড়ডয় থাকা ঢাকনা টিহীন জডলর স্টিাতল, টিস্কুডটর স্টকৌডটা, তাডত লাইন টদ্ডয়
স্টলডগ থাকা লাল ট েঁ ডড়র সাটর স্টদ্ডখ তার দ্ুই অশ্রু গ্রটন্থডত স্টনানা জডলর স্টজায়ার আসার
উ ক্রম। টঠক এই সময়ই তার টপ্রয় স্ট ােয োয়নার প্রভু আসার আনডে উচ্চস্বডর োকাোটক
ও আনে প্রকাে স্টগাটা ঘর প্রাডণর উচ্ছাডস ভটরডয় স্টদ্য়। সমস্ত কাজকমজ স্টসডর এক হাডত
এক স্ট য়ালা গরম চা ও স্টকাডল োয়নাডক টনডয় আদ্র করডত করডত দ্ূ র আকাডের টদ্ডক
তাটকডয় রুটচরা টনডজডক প্রশ্ন কডর, আচ্ছা, সমসযাটিহীনও কী জীিন হয়? যটদ্ হয়, স্টসটা কী
আগামী স্টকাডনা িড় সমসযার টনডদ্জেক নয়? এ সি আকাে কুসু ম ভািডত ভািডত তার হঠাৎ
এক মহৎ িাণী মডন ডড় যায়“The problem is not the problem; the problem is your attitude about the
problem.”
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অন্য বসন্ত
শ্রেয়সী কুন্ডু
শ্রেট এডেে কডেজ টটচার, প্রাণীটবদ্যা টবভাগ
ট িংো থান্া মহাটবদ্যােয়
একান্নবর্তী দ্মর্তাদ্া সমটির্ ও বডন্টদ্য়ান্ায় বড় হওয়া টরবাডরর একমাত্র
ু ত্র সন্তান্ শ্রসৌডমন্দু চট্টরাজ । মাধ্যটমক ও উচ্চ মাধ্যটমক রীক্ষায় রাডজযর মডধ্য অভূ র্ ূ বত
ফোফে কডর, মডন্ এক আবছা কটমউটন্জডমর গন্ধ শ্রমডে শহডরর এক ন্ামী কডেডজ ভটর্ত
হে। সােটা টছে ১৯৯০, এেন্কার মর্ স্মাটত শ্রফান্, আন্টেটমডটে োটা যাক-এর র্ু গ টছে
ন্া। টছে টচরকােীন্ েযান্ডোইন্ ও কদ্াটচৎ BSNL-এর র্ু গ। অডন্ক শ্রবাডন্র একমাত্র সম্মান্,
ভাডোবাসা, ভরসা, আদ্ডশতর এডহন্ দ্াদ্ার আ ন্ শ্রবান্ ন্া থাকার অভাব র্েন্কার টদ্ডন্ েুব
একটা অন্ু ভুর্ হডর্া ন্া প্রর্যন্ত টরবারগুডোডর্। টরবাডরর েুড়র্ুডর্া শ্রবান্ শমতী র্ার শ্রচডয়
বছর াাঁডচডকর শ্রছাট হডেও শ্রস টছে র্ার বন্ধু। ফডে শ্রসৌডমন্দুর মডন্র েবরােবর সবই র্ার
জান্া। শটমতর টপ্রয় বান্ধবী সমট তর্া টছে শ্রসৌডমন্দুর একমাত্র ভাডোবাসা।
স্কুে ফাইন্াডে শমতীও ভাডো ফোফে করে, আর র্ার র শ্রস ও র্ার টপ্রয়
বান্ধবী সমট তর্া দ্ুজডন্ই গ্রাডমর চট্টরাজডদ্র প্রটর্টির্ টবদ্যােডয়র উচ্চমাধ্যটমক অিংডশ ভটর্ত
হে। শমতীর বুটিদ্ীপ্ত শ্ররজাল্ট সহডজই অডন্ক ভাডো ভাডো স্কোরটশ  আর ভাডো ড়াশুন্ার
সু ডর্াগ এডন্ টদ্ডো। সমট তর্া টছে গরীব মুোজতীবাবুর কটন্িা কন্যা। শ্রকরাটন্র চাকটর শ্রথডক
অবসডরর ূ ডবতই কন্যাদ্ায় মুক্ত হবার জন্য ট র্া অর্যন্ত বযস্ত হডয় র্াড়ার্াটড় টবডয়র সম্বন্ধ
স্থা ডন্ আগ্রহী হডেন্। সমট তর্া সু ন্দরী, সাধ্ারণ শ্রমধ্ার শ্রমডয়। টকন্তু র্ার মডধ্য টছে
অসাধ্ারণ টশল্পীসত্ত্বা। শ্রর্মন্ আসন্ তর্টর, টবটভন্ন শ্রফডে শ্রদ্ওয়া টজটন্স ত্র টদ্ডয় ন্ান্ান্
ধ্রডন্র অসামান্য ও প্রডয়াজন্ীয় সামগ্রী ইর্যাটদ্ তর্টর, এছাড়া এমব্রয়োটর শ্রসোই ইর্যাটদ্।
চট্টরাজ টরবাডরর টশমুে োডশ শ্রেরা স্কুে মাডের অদ্ূ ডর রাধ্াডগাটবন্দ
মটন্দডরর বসন্ত উৎসডব শ্রগাটা গ্রাম র্থা জটমদ্ার মহল্লার সকডেই সমডবর্ হডর্ন্। টর্ন্টদ্ন্
বযা ী এই টবেযার্ উৎসব চডে আসডছ। ন্দ্ীর ধ্াডর এই োশবটন্র মাডে এক টন্ভৃর্ টশমুে
গাডছর র্োটট শ্রসৌডমন্দু সমট তর্ার শ্রপ্রডমর সাক্ষী টছে। গডল্পর ছডে বাস্তববাদ্ী সমট তর্া
একটদ্ন্ শ্রসৌডমন্দুডক বডে টশমুডের রঙ কর্ রাঙা, অথচ বৃ ক্ষ ভটর্ত কন্টক - শ্রপ্রডমর মর্।
র্েন্ শ্রসৌডমন্দু একমুডো োে আটবডরর রিং-এ রাটঙডয় টদ্ডয় র্াডক বডে, শ্রপ্রম শ্রর্া বণতময়ই,
র্ডব কন্টক র্ার আোডর্ শ্রপ্রমডক টরণটর্র টদ্ডক টন্ডয় র্ায়। শ্রসই বসন্তই টছে র্াডদ্র
শ্রপ্রডমর শ্রশষ বসন্ত। উচ্চমাধ্যটমক শ্রশষ করার র তবশাডের এক েডে টবডয় হয় সমট তর্ার
বাবার সম্বন্ধ করা াডত্রর সাডথ। শ্রসই বছরই শ্রসৌডমন্দু টবশ্বটবদ্যােডয় প্রথম হডয় টবডদ্ডশ
উচ্চটশক্ষার জন্য চডে র্ায়। র্ার র আর শ্রকান্টদ্ন্ র্ার গ্রাম টরবার- টরজন্ শ্রকউই গ্রাডম
শ্রটডন্ আন্ডর্ াডরটন্ র্াডক। এডকর র এক টেটগ্র, উচ্চস্থান্, উচ্চটশক্ষা, মর্তাদ্া োভ করডর্
করডর্ কেন্ র্ার জীবডন্ও াঁটচশটা বসন্ত ার হডয় র্ায় সমডয়র শ্ররাডর্।
এটদ্ডক শমতী দ্াদ্াভাইডক অডন্ক বার টফরডর্ বেডেও শ্রস আর শ্রকান্টদ্ন্
টফরডর্ চায়টন্, আর র্ার শ্রকান্ কথাই শ্রর্ন্ শুন্ডর্ চাইর্ ন্া। এটদ্ডক শমতী উচ্চটশক্ষা োভ
কডর প্রধ্ান্ টশটক্ষকা টহডসডব গ্রাডমর টবদ্যােডয় র্ু ক্ত হয়, আর বাটড়র সকডের মধ্যমটণ ও
শ্রবাঁডচ থাকার একমাত্র সম্বে হডয় ওডে।
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এটদ্ডক সমট তর্ার জীবডন্ টবডয় টছে একটা অটভশা । শ্বশুরবাটড়ডর্ ডণর
টাকার জন্য প্রটর্টদ্ন্ অশাটন্ত, গঞ্জন্া, র্ার ও র কন্যা সন্তাডন্র জন্মদ্ান্ - র্ার জীবডন্ শ্রসই
ের আর সম্পকতগুডো হডয় উেে জ্বেন্ত টচর্া। ট র্া-মার্াহীন্ এরকম ন্ারীরা সবার জন্যই
শ্রস সময় টছে গেগ্রহ। এই অবস্থা শ্রস শ্রকান্রকডম মাটন্ডয় চেটছে টকন্তু হোৎ মদ্য অবস্থায়
স্বামী মারা র্ায় বাইক দ্ুেতটন্ায়। শ্বশুরবাটড়ডর্ র্ার আর জায়গা জুটডো ন্া, র্াই শ্রস র্ার
কন্যা সন্তান্ডক টন্ডয় বাড র বাটড় আসডর্ বাধ্য হডো। টকন্তু শ্রসোডন্ও র্ার দ্াদ্া শ্রবৌটদ্রা
দ্ূ র-দ্ূ র কডর র্াটড়ডয় টদ্ে র্াডক। র্েন্ ওই মটন্দডর শ্রমডয়ডক শ্ররডে একটটবার টশমূ ের্োয়
েুডর এডস ন্দ্ীডর্ ভরা বষতায় আত্মহন্ডন্র সু ডর্াডগ শ্রর্ন্ স্বগত শ্র ে শ্রস। হোৎ প্রার্ঃভ্রমণ
শ্রসডর শটমত মটন্দডর প্রণাম করডর্ টগডয় টশশুর কান্নার আওয়াজ ও সমট তর্ার আত্মহর্যার
শ্রচষ্টা শ্রদ্ডে। টন্ডজ সমস্ত টবষয়টট শ্রকান্মডর্ সামাে টদ্ডয় অডন্ক বুটিডয় বন্ধুডের টদ্টবয টদ্ডয়
টন্ডজর বাটড়ডর্ টন্ডয় আডস সমট তর্াডক।
সমট তর্ার শ্রসোই ও এমব্রয়োটরর কাডজর জন্য handicraft training ও
স্বটন্ভতর দ্ে গেন্ হয়, টবদ্যােডয়র এক প্রাডন্ত উক্ত টবষডয়র জন্য উ র্ু ক্ত বডন্দাবস্ত ও
শ্রভাডকসন্াে টে াটতডমন্ট শ্রোডে। সমট তর্া ও র্ার কন্যার জীবন্ সমাডজর রক্তচক্ষু, হীন্দ্ৃ টষ্ট
এবিং শ্রোেু র্া শ্রথডক রক্ষা ায়। শমতী অডন্কবার শ্রচষ্টা কডরডছ দ্াদ্াভাইডক সমট তর্ার
টবষডয় সব টকছু জান্াডর্। টকন্তু দ্াদ্াভাই বিংশমর্তাদ্া, শ্রমটক সম্মান্ডবাধ্, অহিংকার ও ভুে
বুিাবুটির শ্রবািায় সব সর্য ও বাস্তব শ্রথডক সর্ডে টন্ডজডক সটরডয় রাোর শ্রচষ্টা কডর শ্রগডছ
সব সময়।
শমতী টদ্টদ্ টহডসডব সব শ্রবাডন্ডদ্র টশক্ষাটদ্ক্ষা সম্পূ ণত কডর র্াডদ্র প্রটর্টির্ ও
াত্রস্থ কডর সব কাজ শ্রসডর শ্রর্ন্ টর ূ ণত হডয় উডেটছে। র্ার সাডথ গ্রাডমর শ্রমডয়ডদ্রডক
স্বটন্ভতরর্ার ডথ অগ্রণী হডর্ সাহার্য করা এবিং ছাত্র ছাত্রীডদ্র উ র্ু ক্ত টশক্ষার বযবস্থা
সবটকছু ই র্াডক ভটরডয় শ্ররডেটছে। সমট তর্ার কন্যা শ্রসৌটমর্া টছে র্াডদ্র দ্ুজডন্র জীবডন্র
এক অটির্ীয় সাহারা।
হোৎ একটদ্ন্ টেডসম্বডরর সকাডে টবডদ্শ শ্রথডক শ্রফান্ আডস দ্াদ্াভাইডয়র।
শ্রস টবডদ্ডশ শ্রথডক ক্লান্ত , গ্রাডম টফরডর্ চায়। শহডরর ন্ামী কডেডজ অধ্যা ন্া কডরই বাটক
জীবন্ কাটাডর্ চায়। শমতী আন্ডন্দ আত্মহারা হডয় ওডে।
প্রটর্ বছর টবদ্যােডয়র সমস্ত অন্ু িান্ সু ন্দর ও বণতময় কডর শ্রর্াডে সমট তর্া
র্ার অসাধ্ারণ টশল্পীসত্ত্বা টদ্ডয় এবিং র্ার সঞ্চােন্ ভূ টমকা থাডক উডল্লেডর্াগয। আগামী মাডচত
বসন্ত উৎসডবর টদ্ন্ র্ার টবদ্যােডয়র ১২৫ বছর ূ টর্ত। অন্ু িাডন্র কডয়ক মাস আডগ
সমট তর্ার অসহয শ্র ডটর র্ন্ত্রণা এবিং রক্তবটমর মাধ্যডম র্ার জীবডন্ কযান্সাডরর উ টস্থটর্ শমতী
ও সমট তর্াডক েুব আহর্ কডর। শ্রকডমা টন্ডয় ন্র্ুন্ কডর এই বসন্ত উৎসডব শ্রর্ সমট তর্াডক
সাটমে হডর্ই হডব!
শ্রসই ১২৫ বছর ূ টর্তডর্ শহডরর সব ন্াটমদ্াটম বযটক্তে, ু রার্ন্ ছাত্র-ছাত্রীর টন্মন্ত্রণ আর
টবডশষ অটর্টথ হডয় শ্রসৌডমন্দু চট্টরাজ গ্রাডম আডস ২৫ বছর র। বসন্ত উৎসডবর সকাডে
শ্রসই টশমূ ে র্োয় টগডয় শ্রস শ্রদ্ডে, শ্রকউ র্ার আডগই ন্ীে-শ্রগাো ী- বাসন্তী আটবডর রাধ্া
শ্রগাটবডন্দর প্রর্ী কীর মাধ্যডম র্ার সমট তর্ার আাঁকা আে ন্ার ট এাঁডক শ্রগডছ।
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গ্রাডমর টবদ্যােডয়র ১২৫ বছর ূ টর্ত অন্ু িাডন্র মহাসমাডরাডহ র্ার মডন্ ডড়
২৫ বছর আডগর টপ্রয়র্মার মুে, শ্রর্ন্ প্রদ্ী হাডর্ র্ার টদ্ডক এটগডয় আসডছ। বাসন্তী
সাজ ,শ্রোাঁ ায় োশ আর ক াডে আটবর। শ্রস টন্ডজডক টস্থর রােডর্ াডরন্া। অন্ু িাডন্র
সূ চন্া কডরই শ্রবান্ডক শ্রটডন্ টন্ডয় র্ায় টশমূ ে গাডছর র্োয়। জান্ডর্ চা য়, র্ার ন্া শ্রশান্া
অসমাপ্ত কথাগুডো। শমতী বডে, “থাক, আজ আর ২৫ বছর র ওই গল্প শুডন্ টক হডব? ওই
শ্রর্ শ্রমডয়টট, সমট তর্ার কন্যা শ্রসৌটমর্া, র্ার শরীডর বইডছ এই চট্টরাজবিংডশর রক্ত,আর ওই
টশমূ ের্োয় সমট তর্ার টচর্া ভস্ম টচরটন্দ্রায় টন্মে”।
কথাগুডো শুডন্ আত্মগ্লাটন্ডর্, অ রাধ্ডবাডধ্ কুক
াঁ ডড় ডড় শ্রসৌডমন্দু। র্ার র
ভৎসন্ার সু ডর শমতী বডে,"ন্া! আমার ভুে টছে শ্রর্, আমার দ্াদ্াভাই টবদ্যাসাগডরর মডর্া
বযটক্তডদ্র মহে বহন্ কডর, রামডমাহডন্র মডর্া ন্ারী টশক্ষা ও প্রগটর্র প্রর্ীক। র্া ন্য় শ্রসটা
২৫ বছডর শ্রসই ভুে ধ্ুডয় মুডছ শ্রগডছ। র্ুই শ্রর্া শ্রসই র্ু ডগও টছটে, টবদ্যাসাগডরর টবডরাধ্ীডদ্র
দ্ডে, রামডমাহডন্র টরবার- টরজন্ডদ্র মর্ টমথযা বিংশমর্তাদ্াডোভী সম্মান্ীয় মান্ীডদ্র দ্ডে।
শ্রর্ার কাডছ কটমউটন্জম শুধ্ু শ্রেটন্ডন্র বই, শ্রর্ার বক্তৃর্া, আর শ্রর্ার বড় ডদ্ অবস্থান্ এবিং
র্ার উন্নটর্ডর্ই সীমাবি শ্রর। টকন্তু সাধ্ারণ মধ্যটবত্ত বাটড়র মধ্যডমধ্ার সামান্য ন্ারী
সমট তর্া, শ্রসৌটমর্ারা আজ এই কটমউটন্জম, টবদ্যাসাগর ও রামডমাহডন্র বযটক্তডের প্রর্ীক
বাস্তটবকই, র্াডদ্র শ্রোাঁজ শ্রকউ রাডে ন্া, র্াডদ্র শ্রকাডন্া টরটচটর্,বিংশ মর্তাদ্া,সম্মাডন্র ভয়
শ্রন্ই,র্বু র্ারা আজ জয়ী। জীবডন্র ও াডর টগডয় শ্রর্মন্ সমট তর্া আজ জয়ী, টেক শ্রর্মটন্!"
এই ভৎতসন্া আর র্ার আসে শ্রসৌডমন্দু সত্ত্বা সমট তর্া শ্রক হাটরডয় সবতহারা
হডয়ও র্ার জীবডন্র শ্রেি উ হার "ট র্ৃডের স্বাদ্" ায় শ্রসৌটমর্ার মাধ্যডম। শ্রসই অ রাডধ্র
ক্ষমা স্বরূ শ্রসৌটমর্ার কাডছ ট র্ৃডের অটধ্কার সবতসমডক্ষ টভক্ষা কডর শ্রসৌডমন্দু। শ্রসৌটমর্া,
সমস্ত অন্যায় অটবচাডরর ঊডবত টগডয় সমট তর্ার সম তডণর প্রটর্মূ টর্ত হডয় ট র্ৃ টরচয়
সসম্মাডন্ স্বীকার কডর এক সাধ্ারন্ডক অসাধ্ারন্ডে উন্নীর্ কডরটছে র্ার টশক্ষা সিংস্কার ও
টবচাডরর টন্টরডে, এই ক্ষটয়ষ্ণু সমাডজ।
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কর োনোময় বিশ্ব--- এক সোবিত্য সৃ বি প্রেবিত্
প্র োভন প্র োষ
প্রেট এরেে করেজ বটচো , িোাংেো বিভোগ
ব াংেো থোনো মিোবিদ্যোেয়
েরত্যক সৃ বি ই শ্চোরত্ রয়রে একটো প্রেিো ট। আম ো যবদ্ প্রকোন বকেু
গভী ভোরি প্রভরি প্রদ্বি, ত্োিরে িুঝরিো - েরত্যক সৃ বি আরে একটো িসয, রয়রে একটো
ইবত্িোস। এই িযো ো টো শুধু সোবিত্য বকাংিো বিজ্ঞোরনই সীমোিদ্ধ নয়, সমস্ত বকেু প্রিরেই
সমোনভোরি েরযোজয। এই মিোবিরশ্ব সরে েবত্বনয়ত্ সাংরযোগ-সোধন কর চরেরে মোনু ষ।
মোনিবিশ্ব এিাং বিশ্বেকৃবত্ মন্থরন ফরে যো বকেু উরে আসরে, ত্োই হৃদ্য়িৃ বি সাংরযোরগ
এিাং মন ও িুবদ্ধ স্পর ে রূ েোভ কর রে নোনোন সৃ বিকরমে- ব ল্পকেোয়। একই টনোরক
অিেম্বন কর প্রকউ সোবিত্য চনো কর রেন, প্রকউ বচে অঙ্কন কর রেন, প্রকউ সাংগীত্ চনো
কর রেন, প্রত্ো প্রকউ চেবিে বনমেোণ ক রেন, প্রকউ িো আিো ত্োরকই বিজ্ঞোন সোধনোয়
অেীভূ ত্ ক রেন। প্রযমন উদ্োি ণস্বরূ িেো প্রযরত্ োর , একবট গোে প্রদ্রি প্রকউ বচে চনো
ক রেন, প্রকউ কবি ভোষোয় রূ বদ্রেন, আিো প্রকউ ভোিরেন সবত্যই প্রত্ো গোরে েোণ
আরে বকনো! এই প্রদ্িো বভন্নত্োয় মোনু ষরক বভন্ন বভন্ন সৃ বি ও ব ল্পকরমে প্রে ণো প্রযোগোরে।
যু গ যু গ ধর অরনক িযথেত্ো, অরনক দ্ুুঃি-প্রিদ্নো মোনু ষরক সৃ বি অবভমুিী কর রে। বন ন্ত
অন্ধকো জগৎ প্রথরক আরেো সন্ধোরন ব্রত্ী িরয়রে মোনু ষ। অি য মোনু রষ আনন্দ িো
েোণেোচুযেও সৃ বিরিরে একটো বদ্ক; িেোিোহুেয প্রসই প্রিে আমোরদ্ িত্েমোন আরেোচনো
বিষয় নয়।

প্রচোরি সোমরন রট যোওয়ো অরনক হৃদ্য়বিদ্ো ক টনো প্রথরক, িহুবদ্ন ধর ই
মুবি প্রচরয়রে মোনু ষ। ত্ো প্রসই প্রিদ্নোমুবি
থ'ই ত্োরক প্রে ণো জুবগরয়রে নোনো
সৃ জন ীেত্োয়। প্রযমন মোনু রষ বিবভন্ন প্র োগিযোবধ েভৃবত্ ফরে অকোে-ম ন প্র োরধ ভোিনো,
ো ীব কভোরি সু স্থ-সু ন্দ থোকো প্রচিো, বচবকৎসোবিজ্ঞোরন দ্ জো িুরে বদ্রয়রে। েকৃবত্
প্র োষোনে প্রথরক মুবি বচন্তো,বিরশ্ব নোনো িসয উদ্ঘোটরন েয়োস, অজোনোরক জোনিো অরদ্িোরক প্রদ্িিো দ্ুদ্েম িোসনো ইত্যোবদ্ মোনু ষরক দ্োথেবিদ্যো, সোয়ন োস্ত্র, প্রজযোবত্বিেজ্ঞোন
েভৃবত্ সোধনোরত্ বনযু ি কর রে। আ সিেরদ্ ও সিেকোরে মোনু ষরক, মোনু রষ মরত্ো কর
কোরে প্র রত্, ত্ো দ্ুুঃি-প্রিদ্নোরক বচ কোেীন কর ত্ুরে এক অ োবথেি প্রেোরক প্র ৌঁরে বদ্রত্,
অগ্রণী ভুবমকো বনরয়রে ব ল্প-সোবিত্য েবেত্কেো।
সৃ জন ীেত্ো প্রিে যেরিিণ ক রে প্রদ্িো যোয়, স্রিো হৃদ্রয় এক উরেেত্ েমোেো অবভ োত্ প্রথরক সৃ বি জন্ম। এই অবভ োত্ যত্ িযো ক এিাং আ োত্ যত্ গভী ,
সৃ বি বেক ত্ত্িোবনই উৎকৃি এিাং প্রেষ্ঠ; অি য ত্ো সোরথ েবত্ভো সবিেন রট থোরক।
িত্েমোন এই কর োনোময় বিশ্ব আজরক, মিোসমুরে মরত্ো উরেে ত্ েমোেো বনরয় অর িমোন।
স্রিো কোজ িরি ত্োরক হৃদ্রয় গ্রিণ কর , বত্বন প্রকোন এক মুবি বদ্ ো প্রদ্িোরিন বকাংিো
ত্োাঁ কোেরক সৃ বিকরমে মধয বদ্রয় গ্রবথত্ ক রিন বচ কোরে সরে। স্রিো মৃত্ুয আরে, সৃ বি
মৃত্ুয প্রনই।িত্েমোন এই ব বস্থবত্ শুধু সোবিত্যই নয়, জন্ম বদ্রত্ োর এমন অরনক নত্ুন
দ্ েন, নত্ুন ইবত্িোস, নত্ুন বিজ্ঞোন সি আর ো অরনক বকেু ।
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করয়কটো টনো কথো িবে আবম গত্িো আরমব কোরত্ প্রিডোরত্ বগরয়বেেোম। প্রসিোরন প্রি বকেু মোনু রষ
সোরথ ব চয় িরয়বেে আমো । ত্োরদ্ মরধয বথরয়ট্রো' কথো আমো সো ো জীিন মরন
থোকরি। বথরয়ট্রো এক প্র রস্তো োাঁ িোিো
ব রি ক। আবম প্রয কবদ্ন ওিোরন বেেোম, ওই
প্র রস্তো োাঁরত্ই প্রিরয়বেেোম। বথরয়ট্রো যিন িোিো
ব রি ন ক ত্, বক দ্োরুণ অবভভোিকত্ব
ৃ বথিী ত্ো মূ েয িুঝরি নো
বেে ত্ো মরধয; বেে বক গভী অনু োগ। এই প্রদ্নো- োওনো
কিরনো। আবম ত্োরদ্ সমস্ত টোকো য়সো বমবটরয় বদ্রয়বে। বকন্তু ত্ো প্রসই গভী ভোরেোিোসো
ঋণ আবম ব র োধ ক রত্ োব বন, ো ি নো কিরনো। সু দ্ূ েিোরস এই বিরদ্ব নী জনয
আমো মন আজও িযোকুে িরয় ওরে। এই কর োনোময় ব বস্থবত্রত্ আমো িুি জোনরত্ ইরে
ক রে, প্রকমন আরে ওই ব ত্ৃ-মোত্ৃিো ো বিরদ্ব নী বথরয়ট্রো।
প্রসিো আম ো করয়কজন োব য়ো উ োে িেরত্
োদ্রদ্র
থ িোব রয়
প্রফরেবে। ভোিবে প্রকোন বদ্রক যোরিো, িেোৎ প্রদ্িো িরেো নোত্ো ো সরে। ভ্রোমযমোণ জীিন
নোত্ো ো । নোত্ো ো সরে করয়কটো িোিো প্রেরে-প্রমরয় এিাং ত্ো অসু স্থ স্বোমী। আম ো একটো
থ বেক কর প্রফরেবে যোি িরে, বকন্তু নোত্ো োরক বজরজ্ঞস ক োরত্, ও িেে ওবদ্রক যোরিন
নো িোিু, ওবদ্রক েকোণ্ড সি বিষধ সো আরে। আ নো ো ি াং আমোরদ্ সোরথ চেুন;
আম োই থ প্রদ্বিরয় প্রদ্ি। ওরদ্ কথো িেো মরধযই িেোৎ, নোত্ো ো প্রেোট্ট প্রমরয়টো আমো
বদ্রক িোত্ িোবডরয় বকেু চোইরে; আবম বক প্রদ্রিো বক প্রদ্রিো ভোিবে। িেোৎ আমো এক িন্ধু
আমোরদ্ সযরে বিত্ িোিোর
একটো যোরকট বদ্রয় বদ্ে, আবমও ত্ো সরে একটো
প্রকোর ক ( োব য়োন মুেো) প্রযোজনো ক েোম। কৃত্জ্ঞত্োয়, েোবিরত্ ওরদ্ দ্ুরচোি ভর উেরেো।
প্রক জোরন প্রসবদ্ন নোত্ো ো সরে প্রদ্িো নো িরে, ও রথ ো িোবডরয় স দ্
ে াং রন মৃত্ুয টত্
বকনো! ৃ বথিীরত্ মোনু রষ এমন অরনক অিদ্োন থোরক, যো ঋণ সো োজীিনই অ ব র োধয।
িুি সূ ক্ষ্ম অনু ভূবত্ েোডো প্রিোঝো যোয় নো প্রস সি িযো ো । প্রকোর ক েোবি
িরণই, নোত্ো ো
গরিেোজ্জ্বে মুিটো আমো প্রি মরন ডরে। ওই বদ্রয় িয়রত্ো ও বকেু টো িণ িরেও সাংসো
আনরন্দ ভর উেরি। দ্য়ো-মোয়ো,প্রেি-মমত্োয় ূ ণে মোরয় সাংসোর , এই অরনক। এিন নোত্ো ো
আ ত্ো
ব িো প্রকমন আরে জোবননো। প্রকমন আরেন ত্ো প্রসই অসু স্থ স্বোমী! োব য়োন
গভরমেন্ট বক যোযোি রদ্ বটকো প্রদ্ওয়ো িযিস্থো কর রে?প্রকোন িি প্রনই আমো কোরে। নোবক
কর োনো থোিোরত্ িোব রয় প্রগরে প্রকউ নোত্ো ো সাংসোর ! প্রকমনই িো আরে প্রসই োব য়োন
বভিুবকনী।
িে করয়ক আরগ আবম প্রিডোরত্ বগরয়বেেোম ইত্োবে। ইত্োবে প্রথরক বফ ি,
চরে আসো বদ্ন দ্ুরয়ক আরগ আবম একটু প্রিব রয়বে, যবদ্ চো ো টো আ একটু প্রদ্রি প্রনয়ো
যোয়। আবম প্রযিোরন থোকত্োম, ত্ো বেক োর ই, একটো ফুটিে গ্রোউন্ড বেে। িোাঁটরত্ িোাঁটরত্
মোেটো এরকিোর সোমরন এরস দ্োাঁবডরয়রে। বেক প্রসই সময়ই, একটো প্রেরে প্রগোে বদ্রয়
িসরেো। দ্োরুন প্রগোে এরকিোর । আবম আনরন্দ বচৎকো কর উেেোম। ত্ো
প্রজোর
সরে 'িোই' িরে প্রেরেটো দ্ৃ বি আকষেরণ প্রচিো ক েোম। আবম প্র ষ যেন্ত দ্োাঁবডরয় প্রিেো
প্রদ্িবেেোম। প্রিেো প্র রষ প্রেরেটো আমো কোরে এে, আেো
ব চয় িে। প্র ষ যেন্ত প্রসটো
দ্োাঁডোে বগরয় িন্ধুরত্ব। প্রেরেটো নোম েুইস। আবমও বফর চরে এরসবে, ত্ো
অরনক িে
প্রকরট প্রগরে, বকন্তু েুইরস সোরথ আমো িন্ধুত্ব রয়রে অটুট। আ িন্ধুত্ব িওয়ো সু িোরদ্
বনয়বমত্ প্রযোগোরযোগ বেে। করয়ক িের ওরদ্ িোবড অরনরক সোরথই ব চয় িরয়বেে
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আমো । মোস দ্ুরয়ক ূ রিে িি প্র েোম, কর োনোয় আক্রোন্ত িরয় মো ো প্রগরে েুইস। মরন
ডরেো ূ রিেকো প্রসই দ্ৃ র য কথো, এক ত্রুণিয়স্ক যু িো েোরণোেেত্ো। েুইরস মৃত্ুয
সাংিোদ্ প্র োনিো
আবম প্রকমন বিমষে িরয় রডবে।এিরনো প্রয আবম বনরজ প্রিাঁরচ আবে,
এটোই সিরচরয় িড বিস্মরয় । ধনযিোদ্ ঈশ্ব রক, ত্রকোবট েণোম। এ
আ কোরক প্রফোন
ক ি আবম? কী িরে সোন্ত্বনো প্রদ্ি েুইরস ব িো রক!
এিন আবম প্রযিোরন থোবক, প্রসটো ভো ত্িরষে
বশ্চমিে োরজয এক আধোি । আমোরদ্ িোবড
োর ই, আমো প্রেরেরিেোকো িন্ধু স্ব রন িোবড। স্ব ন কমেসূরে
বভন োরজয েবমরক কোজ কর । আবমও এিন আ িোবডরত্ থোবক নো, কমেসূরে অনযে থোবক।
এই বকেু বদ্ন আরগ িোবডরত্ বগরয়বেেোম, িি প্র েোম অরনকবদ্ন প্রথরকই স্ব রন আ প্রকোন
িি
োওয়ো যোরে নো। প্রকউ প্রকউ িেরে এই বকেু বদ্ন আরগ প্রট্ররন কোটো রড প্রয অরনক
'েবমক'এ মৃত্ুয িরয়রে,ত্ো মরধয নোবক স্ব নও বেে। স্ব রন প্রিৌরকও জোনোরনো িয়বন
একথো। প্রেোট প্রেোট দ্ুরটো প্রেরেরমরয় বনরয় প্রকোন করম বদ্ন গুজ োন ক রে। প্রসই
প্রেরেরিেোরত্ই করি িোব রয় প্রগরেন স্ব রন িোিো, িো োন-কোকু। প্রিচো ো স্ব ন ত্িনই
ডোর োনো প্রেরড, সাংসোর দ্োবয়ত্ব সোমেোরত্ কোরজ ঢুরক রড। এিন স্ব রন সাংসো িুবড
'মো' আ ত্ো িউ এিাং দ্ু'প্রটো প্রেরে-প্রমরয় বনরয় িুি করি সাংসো । আবম িোবড প্রযরত্ই
স্ব রন িউ আমো কোরে এরসবেে, আবম প্রেিো ডো জোনো প্রেোক, যবদ্ স্ব নরক িুাঁরজ প্রি
ক রত্ োব । বকন্তু স্ব রন প্রিৌরক বক কর প্রয প্রিোঝোই, স্ব ন সমস্ত স্বপ্নরক চু মো কর
বদ্রয় এ ৃ বথিী প্রেরড চরে বগরয়রে। অনযোনযরদ্ মত্ আবমও, স্ব রন মৃত্ুয সাংিোদ্ ত্ো
ব িো রক বদ্রত্ োব বন। আ োয় িুক প্রিাঁরধরে সিোই, আিো বফর আসরি স্ব ন, - " িৃ থো
আ ো মব রত্ মব রত্ও মর নো "। আবম সোমোনয করয়কটো টোকো েোডো, আ প্রকোন সোিোযয
ক রত্ োব বন স্ব রন
ব িো রক। প্রেরেরিেো স্মৃবত্গুরেো এিরনো আমো চো োর , প্রকাঁরদ্
প্রকাঁরদ্ ু র প্রিডোরে। ভোিবে, েরত্যক মুিূরত্ে ঝর যোরে এমন কত্ জীিন। আকোর
িরস
ডো ত্ো ো মত্, িেোৎ আরেো ঝেকোবন প্রমর িোব রয় যোরে ত্ো ো; অত্ে িরসয গভী
অন্ধকোর । এ োর সরে ও োর
আ প্রকোন প্রযোগ প্রনই। কোরক প্রিোঝোি আমো জীিরন
এই যন্ত্রণো কথো,বক ভোষোয় েকো ক ি আবম ত্োরক!
আমো িত্েমোন িোসো িোবড
োর ই প্রচৌ োস্তো প্রমোড। এই বদ্নকরয়ক আরগ
োস্তো প্রমোরড,আবম একবদ্ন একটো চোরয় প্রদ্োকোরন চো িোবে। একটো প্রমরয় োর
প্রদ্োকোন
প্রথরক বকেু একটো বজবনস বকনবেে। প্রমরয়টো িয়স কুবড-িোই িরি। িেোৎ একটো ষন্ডোমোকেো
প্রেোক এরস প্রমরয়টোরক ই ো ো ক ে। প্রমরয়টো বগরয়, বকেু টো দ্ূ র প্রমরয়টো প্রেোকটো সোরথ
কথোিোত্েো িেরে। প্র োনো যোরে নো বেকই, ত্রি প্রি িুঝরত্ ো বে, প্রেোকটো কথোিোত্েোয়
প্রমরয়টো মুি ক্রম
োাংশুিণে িরয় যোরে; আ প্রকমন প্রযন ভয় প্র রয় যোরে প্রমরয়টো। চো
প্রদ্োকোবনরক বজরজ্ঞস ক েোম, -প্রক িেুন প্রত্ো প্রেোকটো ? চো প্রদ্োকোবন যো িেে ত্ো সো মমে
এই - প্রেোকটো নোম কেকো, সু রদ্ কো িো কর থোরক। প্রমরয়টো িোিো এই বকেু বদ্ন
আরগ, কর োনো-আক্রোন্ত িরয় মো ো প্রগরেন। বচবকৎসো জনয প্রমরয়টো
ব িো কেকো কোে
প্রথরক, সু রদ্ করয়ক িোজো টোকো ধো বনরয়বেে। আ ো বেে ব ত্ো সু স্থ িরয় বফর এরেই,
বকেু বদ্রন মরধয টোকো বমবটরয় প্রদ্রি। বকন্তু িত্েমোন এই সাংকটকোরে ব িো বট এরকিোর
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ধরন-েোরণ মো ো রডরে। প্রদ্োকোবনরক আ প্রিব বকেু বজজ্ঞোসো ক রত্ িে নো। কেকো চরে
প্রগরে প্রদ্োকোবন িেরত্ থোকরেন, - কেকো এক নোম্বোর চব েিীন িদ্মোই প্রেোক। আমোরক
িেরেন, প্রদ্িরেন নো প্র ো বনরক প্রকমন সি অেভবে কর বক সি প্রিোঝোে। প্র ো বন
প্রমরয়বট নোম। িয়রত্ো কেকো টোকো চোইরে, নয়রত্ো টোকো বিবনমরয় চোইরে অনযবকেু । মরন
ডে ইবত্িোরস ডো প্রসই েোচীন সভযত্োয়, বিবনময় েথো কথো। আজও এ বি োম প্রনই,
যু গ-যু গোন্ত ধর চেরত্ থোকরি। অনযবকেু ব্দটোরত্ মোথো ু র প্রগে আমো , োরয় ত্েো
প্রথরক ক্রম মোবট সর যোরে। যত্টুকু প্রদ্িো যোয়, প্রদ্িেোম, ত্ো িোবড
রথ গোঢ় অন্ধকো
োস্তোয়; প্র ো বন ক্রম বমবেরয় যোরে। ওরগো ভগিোন, অন্ধকোর এইভোরিও িোব রয় যোয়
আরেো ?
এমন ত্-সিস্র টনো উরেি ক ো প্রযরত্ োর , যো েরত্যক মুিূরত্ে এই
বিরশ্ব রট চরেরে। বকন্তু গল্প িেো আমো উরে য নয়। গল্প প্রেিো , গল্প িোনোরনো িো
সোবিত্য চনো প্রেিো টরকই ত্ুরে ধ রত্ চোইবে আবম। উ র োি টনোগুরেো প্রথরক একথো
স্পিত্ই প্রিোঝো যোরে প্রয, এমনভোরি েত্যি প্রভরে যোরে কত্ জীিন। কুাঁবডরত্ই ঝর যোরে
কত্ কুসু ম,ত্ো ো মরত্ো িরস ডরে কত্ আরেো; ত্ো ইয়িো নোই। আমোরদ্ প্রচোরি
সোমরনই রট যোরে এসি। িত্েমোন কর োনো-আক্রোন্ত বিরশ্ব ত্ো আ ও িযো ক ও জবটেত্
রূ ধো ণ কর রে। চোব বদ্রক একটু কোন প্র রত্ শুনরেই, ম রণ
দ্ধ্ববন প্র োনো যোয়।
একটু প্রচোি প্রমরে প্রদ্িরে প্রদ্িো যোয়, বক গভী অসিোয়ত্ো মরধয বদ্ন কোটোরে
মোনু ষ। ৃ বথিীটো প্রযন একটো অজোনো আত্রঙ্ক প্রিোিো িরয় প্রগরে। এ প্র ষ ব ণোম বক, প্রকউ
জোরন নো। সমগ্র মোনিজোবত্ এই দ্ুুঃসি ব বস্থবত্ প্রয সোবিত্য চনো ম সু ম, এ কথো
কিরনো িেবে নো আবম। আবম িেরত্ চোইবে সৃ জন ীে মোনু রষ ো ত্োরদ্ চনোয়, এই সময়কোেরক এমন রূ প্রদ্রিন, যো প্রথরক মোনু ষ মুবি প্র রত্ োর । গভী অন্ধকোর
মোরঝও
প্রদ্িরত্ োয় আরেো প্র িো। একজন বিজ্ঞোনী এই ব বস্থবত্রত্ ভোিরিন সৃ বি এমন এক
প্রিে, যো মোনু ষরক এই দ্ুদ্ে ো প্রথরক মুবি প্র রত্ সোিোযয ক রি। একজন ঐবত্িোবসক
চনো ক রিন এমন ইবত্িোস, যো মোনিজোবত্ ভবিষযত্রক অরনক প্রি ী সমৃদ্ধ ও
অবভজ্ঞত্োসম্পন্ন কর ত্ুেরি। একজন সোবিবত্যক িো ব ল্পী সৃ বি ক রিন এমন এক কোেজয়ী
ব ল্পকমে, যো মোনু ষরক েোরণ বদ্ ো িুাঁরজ প্র রত্ সোিোযয ক রি। িোজো ও অন্ধকোর মরধয,
গভী দ্ুরযেোরগ প্রভরে নো রড, িুক বচবত্রয় েডরত্ প্র িোরি। প্র োষণ- োসন, েোঞ্ছনো-বন ীডন,
অসিোয়ত্ো এসি প্রথরক মুবিই প্রত্ো ব িো সো কথো। সরিেো ব এক সোবিেক আনরন্দোজ্জ্বে
বিশ্ব গেরন সিোয়ক িরি এই ব িো। ব িো েিয ত্োই িওয়ো উবচত্ িরে আবম মরন কব ।
আমো ব িো শুধু আবম, আ আমো
ব িো রক আরেোবকত্ ক রত্ প্র র রে; িৃ িি
জীিরন সরে আ প্রকোন প্রযোগ প্রনই ত্ো । আবম মরন কব এমন ব িো প্রকোন মূ েয প্রনই।
প্রয ব িো মোনু ষরক মোনু রষ িযথো-প্রিদ্নোরক উ েবি ক রত্ প্র িোয় নো, মোনু রষ অসিোয়ত্োয়
মোনু ষরক মোনু রষ
োর দ্োাঁডোরত্ প্রে ণো প্রদ্য় নো, ত্ো আ যোয় বকেু প্রিোক, আমো কোরে ত্ো
মূ েযিীন। িত্েমোন এই প্রেিো রট আমোরদ্ অরনক প্রিব সাংরিদ্ন ীে িরত্ িরি। মোনু রষ
দ্ুুঃি-প্রিদ্নোরক, বনরজ মরন কর উ েবি ক রত্ িরি। আ যবদ্ সম্ভি িয় িো েবত্ভো
প্রথরক থোরক ত্োিরে এমন বকেু ক রত্ িরি, প্রযিোরন ত্ অন্ধকোর মরধযও অসিোয় মোনু ষ
আরেো ব িো প্রদ্িরত্ োন। প্রসই প্রত্ো ব িোজীিরন সোধনো।
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আম ো যো ো মোনু ষরক সোিোযয ক রত্ বগরয়, নোনোন বি ীত্ অিস্থো সিু িীন
িরয়বে; ত্ো ো জোবন বকেু মোনু ষ অকৃত্জ্ঞ, কৃত্ঘ্ন। বকন্তু শুধু ত্োরদ্ জনযই বনরজ জীিরন
এই মিৎ কমেেরচিোরক থোবমরয় বদ্রে চেরি নো, এবগরয় প্রযরত্ িরি বনরজ েরিয। েিয যত্
িৃ িৎ,ত্ো
থ ত্ত্ দ্ুগেম। মোনু রষ জীিন অরনক িরডো। প্রসিোরন অনবভজ্ঞত্ো,
সাংকীণেত্ো,অজ্ঞত্ো প্রিত্ু, প্রক বক িেে, প্রক বক ক ে ত্োরত্ বকেু যোয় আরস নো। বনরজ
উরে য সৎ ও বিে িরেই চেরি। আবম ূ রিেই িরেবে, হৃদ্রয় ত্ েোবভ োত্ যত্ গভী ও
িৃ িৎ, সৃ বি ত্ত্ কোেজয়ী ও প্রেষ্ঠ। িত্েমোন মোনিজীিন ও সভযত্ো মিোসোগ কর োনো এই
ূ ণেোিরত্ে উিোে িরয় উরেরে। ত্োই স্বোভোবিকভোরিই িোইর এই অবভ োত্ প্রয সাংরিদ্ন ীে
হৃদ্রয় আরেোডন ত্ুেরি, ত্ো িেো অর িো োরি নো। জীিনসোধনো সিেরিরে
েবত্ভোিোনরদ্ থ প্রচরয় থোকি আম ো, ত্োাঁরদ্ সৃ বি অর িোয়।
িযোাঁ, একটো কথো িেরত্ ভুরে প্রগবে, এই ভো ত্িরষে িোইর কিরনো প্রকোথোও
যোইবন আবম, আসরে যোওয়ো প্রসৌভোগয িয়বন আমো । ত্োই উ র োি টনোগুরেো কোল্পবনক,
প্রকোনটোই আমো প্রচোরি প্রদ্িো সত্য টনো নয়। এগুরেো সত্য টনো নয় বেকই, বকন্তু
এগুরেোরক বমথযোও বক িেো চরে ? ভোে থোকুন সিোই, সু স্থ থোকুন।
রমশ্বর কোরে এই
আমো ঐকোবন্তক েোথেনো।
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নদীর কান্না
শঙ্কর দাস
স্টেট এডেে কডেজ টটচার, প্রাণীটিদযা টিভাগ
ট িংো থানা মহাটিদযােয়
এখনও মাডে মাডে, খুি সকাডে আটম কিংসািতীর তীডর যাই,
আমার গডিষণা-কাডযের তডর
টগডয় স্টদটখ শঙ্কডরর মডতা ধ্যানমগ্ন জগৎ,
নদীর ারািাডর।
িডসডে ধ্িে িক িৃ ডের মডতা, মােরাঙা ওঁৎ স্ট ডত আডে।
টনিঃশডে যাডে উড়ে কত াটখ, নীোকাশ মাডে।
এডসডে গরীি স্টজডে, জাে েডয় হাডত।
দূ ডর, রক্তডশাষডকর মডতা িাটেডচার হডে প্রস্তুত, তুেডি িাটে নদীিক্ষ হডত।
দূ ডর টক জাটন টক সা , কাটডে সাঁতার;
িযাঙগুডো চু কডর আডে।
উ়েডে ফট়েিং ঘাডস ঘাডস, স্টসানােী োনা স্টমডে তার।
তখডনা ভাডঙটন ঘুম কাডরা, টশশু রটি এডসডে আকাডশ।
ড়েডে অরুণ আডো টির জডে তার, স্টযন িৃ োর মুডখ -ড়েডে শীডতর স্টসানােী স্টরাদখাটন।
নীরি-কান্নার অশ্রুজে, ঘাডস-চাটর াডশ ড়ে আডে টশটশডরর মডতা।
স্টযন কতটদন আডগ এই িুট়ে নদী, হারাডয়ডে স্টযৌিন তার।
নদীর তীডর িৃ ডক্ষরা সি, এখনকার সন্তটতর মডতা হডয় আডে চু !
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বর্ষা
স ামা ীট
বাাংলা ববভাগ (স্নাতক, াম্মাবিক)
ব াংলা থািা মহাববদ্যালয়
চাবিবদ্কক স ািা যায় সমকেি গর্ষি,
েি েিহয় বাবিি বর্ষণ।
তরুণ কবব স ািাি িবব, মাকত সি করুণ ছকে,
সেলায় সেলায় মত্ত হকয়, বিকে িাকচ আিকে।
সদ্ো যায় সভক আকছ কলাি সভলা;
কবচ কবচ ধাি গাছ, মাথা সিক়ে সদ্য় সদ্ালা।
মাকছিা ব অগাধ র্কল আ ি মকি সেকল,
এই সদ্কে ব মাছ ধিকত, র্কলকত বছ সিকল।
চািধাি র্কল ভিা, সকহ িাবহ হয় াি;
মািু র্ মবিকছ যত, ককি হাহাকাি।
র্কল সভক যায় ব সকহ িাবহ াক ,
েিবাব়ে বর্বি ত্র ব কেি িযায় ভাক ।

মকয় -অ মকয়
ু মি সবিা
প্রাক্তিী , দ্ ষি ববভাগ (স্নাতক, াম্মাবিক) (ব ক্ষাবর্ষ : ২০১১ – ২০১৪)
ব াংলা থািা মহাববদ্যালয়
এম. এ. (সিৌ য দ্ক), সিট এবাং স ট সকায়াবলিাকয়ড
চলাি কথ হাকত তুকল বিলাম
সছাট দ্ু'বট াথি।
কবচ দ্ু'হাত ভকি সগল,
ভকি সগল হাকত অতীত।
সকাি শ কবি অতীত,
সকাি প্রািবিক বালযকাকলি অতীত,
অতীত ত বছকিি।
গাছ সথকক িল া়ো আিআদ্াি-প্রদ্াি হকয় সগল কত স্মৃবত।

িকমাবি মকয়ি কথা,
ব শুহাকত েুকি সব়োয় কত আিে হকয়।
কথ সযকত সযকত সিকল বদ্লাম তাকদ্ি,
অদ্ৃ য মকয়ি াকথ চকল সগল তািা,
চকল সগল বতিকাল স বিকয়।
কথ আবম এবগকয় যাই,
আবম িক্ষকত্রি আকলায় িীিকব ছু কট যাই,
ককয়ক তাব্দী স বিকয়,
মকয় –অ মকয়।
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বিজয়ী িনাম বিবজত
বমজজা মমাজাবিল
মেট এডেে কডলজ বটচার, িাবিজয বিভাগ
ব িংলা থানা মহাবিদ্যালয়
বিজয়ী: সিজদ্া সমাধাডনর একবট অিংশ।
বিবজত: সিজদ্া সমসযার একবট অিংশ।
বিজয়ী: সিজদ্া একবট কার্জক্রম থাডক।
বিবজত: সিজদ্া একবট অজুহাত থাডক।
বিজয়ী: িডলন আ নার জনয এবট করডত বদ্ন।
বিবজত: িডলন এবট আমার কাজ নয়।
বিজয়ী: প্রবত সমসযার সমাধান মদ্খডত ান।
বিবজত: প্রবত সমাধাডন সমসযা মদ্খডত ান।
বিজয়ী: িডলন কাজবট কষ্টকর, বকন্তু হডত াডর।
বিবজত: িডলন হয়ত হডত াডর, বকন্তু খুি কষ্টকর।
বিজয়ী: ভুল করডল ভুল স্বীকার কডরন।
বিবজত: ভুু্ল স্বীকার না কডর অনযডদ্র ও র চাব ডয় মদ্ন।
বিজয়ী: এডদ্র স্বপ্ন থাডক জীিডন।
বিবজত: এডদ্র নাম মাত্র বরকল্পনা থাডক জীিডন।
বিজয়ী: মদ্ডখন লাভ।
বিবজত: এরা এরা মদ্ডখন িযথা িা কষ্ট ।
বিজয়ী: এরা মদ্ডখন দ্ায়িদ্ধতা ।
বিবজত: এরা মদ্ডখন সমসযা ।
বিজয়ী: এরা ভাডিন ভবিষ্যৎ বনডয় ।
বিবজত: এরা ভাডিন অতীত বনডয় ।
বিজয়ী: এরা কবিন র্ু কবতডত সহজ শব্দ িযিহার কডরন ।
বিবজত: এরা সহজ র্ু বিডত কবিন শব্দ িযিহার কডরন ।
জীিডন আমাডদ্র প্রডতযকডকই হডত হডি বিজয়ী ।
না হডল দ্ুুঃডখ কডষ্ট জীিন হডি বিবজত।
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মাগ া এবার তুমম জাগ া
স ামনাথ ভট্টাচার্য
চতুথয স গমস্টার, ংস্কৃত মবভা (স্নাতক, ান্মামনক)
ম ংলা থানা মহামবদ্যালয়
মমথযা বল, মমথযা বল, বা গব সতামায় বাই ভাগলা ।
তয কথা বলগল গর মদ্গত হগব মা ু ল ।
আর কতমদ্ন সশাভার তগর রাখগব হাগত মিশূ ল !
|| মাগ া, এবার তুমম জাগ া || ১
মরব র্ারা, মগরগে তারা ফুট াগত অনাহাগর!
বাবুরা র্মদ্ এক আনা খায়, বামক ব নষ্ট কগর।
ওগদ্র জনয এক মুগ া চাল রাগখা না সকন মশখায় তুগল,
অন্ন ূ র্যা নাম সর্ সতামার স কথা মক স গে ভুগল?
|| মাগ া এবার তুমম জাগ া || ২
কমলর করাল গ্রাগ , লাজুক বধু াগহমব সেগ
ু মল ফাইল তাই ভগরগে নামক শ্লীলতাহামন সকগ !
আর কতমদ্ন সদ্খব এ ব, কগব হগব ইমত!
কাগদ্র ভগয় মনরব আগো বগলা ভ বতী!
|| মাগ া এবার তুমম জাগ া || ৩
মদ্র জনয সদ্গশর সনতা ধগময মদ্গয়গে সজার!
ধময মনগয় চলগে দ্াঙ্গা, রগে মাখাগনা সভার।
রগের সজাগর হল্লা কগর সকগ়েগে স্বাধীনতা,
“ মরিার্ায় াধুনাং মবনাশায় চ দ্ুষ্কৃতাম্
ধময ংস্থা নাথযায় ম্ভবামম র্ু গ র্ু গ ”
সকবলই মক মমগে কথা।
|| মাগ া এবার তুমম জাগ া ||
|| মাগ া এবার তুমম জাগ া || ৪
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তুমি আসবে েবে (২০২০)
মেশ্বমিৎ আদক
মিতীয় সসবিস্টার, ইংবরমি মেভাগ (স্নাতবকাত্তর)
ম ংো থানা িহামেদযােয়
৩১’সস মিবসম্বর, ২০১৯…
রাবত কত আবয়ািন, কত সোক, শুধু তুমি আসবে েবে।
কত আবো, কত হইহুবলাড়, শুধু তুমি আসবে েবে।
িাবনা, সসোর যখন তুমি আসবে িানাবে, আিাবদর স াব া িন্টু,
ম মিবনর াকা িমিবয় োমত মকবনম ে।
আর ও াড়ার গুেেু,
সস সতা সবযয সথবকই শুধু সেেুন িুমেবয়ব ।
১ো িানু য়ামর, ২০২০...
কত খাওয়া দাওয়া, আনন্দ শুধু তুমি এবে েবে।
প্রথি ক’মদন সেশ ভােই চেম ে,
তার র একমদন তুমি আসে রূব সদখা মদবে।
শুনেুি কবরানা এবসব সদবশ,
ভােোি এ আোর মক! ও মিক সসবর যাবে।
মকন্তু তুমি তা হবত মদবে না।
এবক এবক কত প্রাণ
তুমি মনবয় মনবে,
তেু আিও সতািার মখবদ মি বো না।
২৫ সস িুোই, ২০২০
আি দু’মদন হবয় সগে,
িন্টুর োো িারা সগে।
ও সতা েুঝেই না সয এ সতািারই েীো।
যারা সসোর োমত িামেবয় সতািায় সিবকম ে, তারা আি আকাবশর তারা।
হয়বতা ওবদরই ভুে ম ে,
তেু সোই চু কবর আব , হয়বতা ওবদর ভাষা াই হামরবয় সগব ।
আিও সোই অবনক আশা মনবয় ঘুবিাবত যায়,
হয়বতা এক নতুন সভাবরর উদয় হবে।
ওরা কখবনা ভাবেমন একমদন সে হামরবয় সিেবে,
শুধু তুমি আসবে েবে।
শুধু তুমি আসবে েবে।
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মুখ োখের আডোখে
সরস্বতী বেরো
দ্বিতীয় বসখমস্টোর, ইংখরদ্বি দ্বেভোগ (স্নোতখ োত্তর)
দ্ব ংেো থোনো মহোদ্বেদ্যোেয়
মুখ োখে আমরো বেখ দ্বি মু , বহেঁখেদ্বি অদ্বেরত,
অন্ধ োখর প্র ৃ ত মুখ র দ্বমদ্বিে েত েত।
মুখ োখের রঙ দ্োরুণ রদ্বিন – নীে, োখেো আর সোদ্ো,
ৃ দ্বথেীর েুখ মহোমোরী বদ্ োখেো মস্ত বগোে ধোেঁধো।
দ্বেশ্বিুখড মোরণ থোেো, বনই বতো ব উ সু খ ,
সমোি আি েদ্খে বগখি, মুখ োে সেোর মুখ !
মুখ োে শুধু মুখ নয় িোয়গো দ্বনখয়খি মখন,
িগৎ ভুখে িোয়গো দ্বদ্খয়খি, এ েো ঘখরর ব োখণ।
েন্দী িীেন দ্বদ্খয়খি নতুন ভোেনোর অে োে,
নেরূখ নেভোখে মখনর েদ্বহিঃপ্র োে।
বেনো-অখেনো সে মু ই আি নেয মুখ োখে েো ো,
' খরোনো', তুদ্বম েুদ্বিখয় দ্বদ্খয়খিো মোনু ষ ত এ ো।।
মুখ োে দ্বদ্খয় যতই েোদ্ব , হখে মুখ র প্রদ্বতফেন,
য ন মুখ র সোমখন েদ্বষিত হখে সমখয়র দ্ িণ।
মোখের ভোেঁখি েন্দী থোখ নো মোনে সভযতোর ঘদ্বড,
দ্বনরে েোখ য থমখ বগখি অগ্রগদ্বতর দ্বসেঁদ্বড।
মু বেখ খি মোনে সমোি,দ্বে ন্ন সোরো দ্বেশ্ব,
অথিোভোখে হোিোখরো মোনু ষ সেিস্বোন্ত, দ্বনিঃস্ব!
স্তব্ধ স ে রোস্তো-ঘোে, েোন্ত অদ্বে-গদ্বে,
বেোখ র সোমখন িে ে খর মোনে অদ্বস্তখের আ ু দ্বে।
গৃখহর গদ্বিখত খয়দ্বদ্ আমরো নোনোন আখেো আেঁদ্ব ,
প্র ৃ দ্বতর মুক্ত শ্বোস দ্বনখত মুখ োখের প্রখে মোদ্ব ।
অসহোয় আি দ্বেশ্ব সমোি, বমোডখ র দ্ুিঃসহ আঘোখত,
তেুও নে ৃ দ্বথেীর স্বপ্ন বদ্দ্ব , মুখ োখের আডোে হখত।

৪৭

eসেমকতা, প্রথম বষম, প্রথম িংেযা, ২০২০

স্কুলটাই ভাল ছিল
স ৌরাছিষ রাউৎ
প্রাক্তনী, বাছিজ্য ছবভাগ (স্নাতক াত্তর, সনট স ায়াছলফাকয়ড)
ছ িংলা থানা মহাছবদ্যালয়
াল িটার এলামম শুকন ছনকজ্ই ঘুম সথক উকে ক়ে বুবুন। ব্রাি রকত
রকত ঘুম জ়্োকনা স াকেই রান্নাঘর সথক সভক আ া মাকয়র ণ্ঠস্বর শুনকত ায় স । মা
বলকি, ‘আজ্ আর স্কুকলর জ্নয সরছড হকত হকব না।' থাটা াকন আ কতই ট কর ঘুম
স কট যায় বুবুকনর। ব়ে ব়ে স াকে মাকয়র ছদ্ক তাছ কয় থাক স । মা াকি এক মু ছ
সহক বুবুকনর গাল ছটক বকল, ‘আর অবা হকত হকব না, জ্াছন জ্াছন েুব আনন্দ হকে
সতার। তকব শুধু আজ্ নয়, করানা ভাইরা এর জ্নয এই এছপ্রল মাক র ৩০ তাছরে অছি
স্কুল িু ছট থা কব সতাকদ্র। '
ছতয, আনন্দ হকে বকট বুবুকনর মাকয়র থা শুকন। অফুরন্ত আনন্দ। এত্তছদ্ন
স্কুল িু ছট, মাকন বাছ়েকত সথক শুধু সেলা রা, ছটছভ সদ্ো, ড্রইিং রা এ ব ত্ত মজ্া হকব,
এই ব ভাবকত থাক বুবুন। আকরা অকন ঘুরকত যাওয়ার প্ল্যান কর সফকল স । স্কুল
ছবষয়টা এ দ্ম িন্দ নয় বুবুকনর। িহকরর নামজ্াদ্া এ ইিংকরছজ্ মাধযম বা ইিংছলি
ছমছডয়াম স্কুকলর ক্লা সফাকরর িাত্রী স । স্কুকলর ার সদ্ওয়াকল ঘণ্টার র ঘণ্টা বদ্ধ থা া,
র র ক্লাক র র ক্লা , ছম কদ্র থায় থায় ব া সদ্ওয়া, গাদ্া গাদ্া সহামওয়া ম সদ্ওয়া
এ ব এ টুও িন্দ কর না বুবুন। তাই প্রায়িই স্কুল যাওয়া ছনকয় ান্না াছট কর স ।
তকব বুবুন আরও ছদ্ন কর সিাকন সয করানা ভাইরাক র ারকি ল ডাউন
না ছ সযন এ টা হকয়কি। স টার মাকন হল এেন সবি ছ িু ছদ্ন বাছ়ে সথক সবকরাকনা
যাকবনা। তকব তাকত ছবকিষ এ টা দ্ুুঃে সনই বুবুকনর। ারি বাছ়েকত তার সয ু তুল
সমকয়রা রকয়কি স ই ছমছন, তুতুল একদ্র সতা ময়ই ছদ্কত াকরনা বুবুন। তািা়ো এত
িকন্দর ড্রছয়িং বু , ালার স ছিল স ট স গুকলা ছনকয়ও সতা ব কত হকব বুবুনক । স্কুকলর
হাত সথক মুছক্ত সদ্ওয়ার জ্নয এ প্র ার মকন মকন ধনযবাদ্ই জ্ানায় বুবুন করানা
ভাইরা ক ।
এভাকবই ছদ্ন লকত থাক । মা বাবার মুকের আকলা নায় বুবুন জ্ানকত াকর
ওই সয করানা নাকম সরাগটা, ওটা ছদ্ন ছদ্ন নাছ আকরা াওয়ারফুল হকয় যাকে আর ওটার
ওষু ধ নাছ আছবষ্কার রার স ষ্টা রকি ছবজ্ঞানীরা। তাই ল ডাউন নাছ বা়োকনা হকয়কি।
ছ ন্তু এছদ্ক সতা বুবুকনর ব ু তুল ু রকনা হকয় সগকি। ড্রছয়িং বু , ালার স ছিল ও ব
সিকষর মুকে। াটুমকনর সিাটা ভীমও আর বুবুকনর মন াক়ে না। ব স মন সযন এ কঘকয়
হকয় ছগকয়কি বুবুকনর। স মা-বাবার াকি বায়না রকত থাক ঘুরকত যাওয়ার জ্নয।
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সবি অকন ছদ্ন এভাকবই লকত থাক । বুবুকনর মকন, বযবহাকর এ অদ্ভুত
ছরবতমন লক্ষ্য করন বুবুকনর মা। সমকয়টা আকগর সথক অকন িান্ত হকয় সগকি। ইছতমকধয
আনল
বম শুরু হকয় যায়। বুবুনকদ্র প্রাইকভট ার থা ায় গাছ়ে কর দ্াদ্ু-ছদ্দ্ুন, া াইাছ ন বার াকথ সদ্ো রকত যায় বুবুনরা। বার াকথ সদ্ো হওয়ায় অকন আনন্দ ায়
বুবুন। ইছতমকধয বুবুকনর স্কুকল অনলাইন ক্লা শুরু হকয় যায়। নাক র ছম -ও ছভছডও কলই
না সিোকত শুরু করন।
এ ব এ
ম্পূ িম নতুন অছভজ্ঞতা বুবুকনর। স্কুকলর ছমছল ছম , ু জ্াতা ছম
ছভছডও কল ়ো সবাঝান, ়ো ধকরনও, ছ ন্তু ই ক্লাক র বাইক সতা সদ্েকত ায়না
বুবুন। ছমেু, ছরিংছ , ছরতম যাকদ্র াকি ও ব কতা ক্লাক , ছটছফন ছ ছরওকড যাকদ্র োওয়াকর
ভাগ ব াকতা, মাকে সেলকত সেলকত প্রাি সোলা হাছ হা ত ওরা, ই অমন সতা হয় না এই
অনলাইন ক্লাক ! স্কুকলর ছদ্নগুকলা, বন্ধুকদ্র েুব ছম
কর বুবুন। স াকে জ্লও এক যায়
তার। িু কট ছগকয় মাক ছজ্কজ্ঞ
কর- 'মা, স্কুল কব যাব আমরা?’ মা উত্তকর বকলন'জ্াছননা’। এভাকবই বাবা, োম্মা বাইক এ প্রশ্ন কর বুবুন। ছ ন্তু উত্তর ায়না। এমনছ
গত াল অনলাইন ক্লাক
বকথক রাগী অ িমা ছম ক
যমন্ত ছজ্জ্ঞা া কর বক বুবুন'ছম , স্কুল কব যাব ?’ ছ ন্তু এ ইর ম ভাকব উছনও হতাি করন বুবুনক ।
এ ছদ্ন হোৎ ঘুকমর সঘাকর বুবুন শুনকত ায় মা বলকি- 'এই বুবুন
তা়োতাছ়ে উকে সরছড হকয় সন সটছবকল সব্র ফাস্ট সরছড আকি সতার িকন্দর ছ জ্
যান্ডউই , সেকয় ইউছনফমম কর সন তা়োতাছ়ে, স্কুল বা
কল আ কব সতা’। বুবুন মকনর
আনকন্দ স েঁছ কয় বকল- 'হযােঁ মা আ ছি’। হোৎ মাকয়র সেলা সেকয় ঘুমটা সভকে যায়। ঘুম
জ়্োকনা স াকে মাকয়র গলার আওয়াজ্ শুনকত ায়- 'এই বুবুন ওে ওে, ছ
ব বলছি
ঘুকমর সঘাকর, স াথায় যাছব তুই?’ ঘুমটা সভকে যায় বুবুকনর। আবার এ রাি ছনরািা ছঘকর
ধকর তাক । মকনর মকধয এ টা ভয় জ্মকত থাক সয তার এই স্বপ্নটা ছ স ানছদ্ন ছতয
হকব না আর?
বুবুন সবাকঝনা ছ সযন এ টা ফােঁ া ফােঁ া লাকগ ওর। এমনই সতা এ টা
জ্ীবন স কয়ছিল ও। স্কুল সযকত হকব না, স াথাও সবকরাকত হকব না, ারাছদ্ন শুধু সেলা, ছটছভ
সদ্ো, ড্রইিং রা এ ব ছনকয়ই মত্ত থা কব ও। তকব ছ ক র জ্নয ওর এত্ত মকন ক়ে স্কুকলর
ছদ্নগুকলাক এেন? স ন প্রািটা িটফট কর স্কুকল ছফকর যাওয়ার জ্নয? উত্তর হাতক়ে
সব়োয় বুবুন ছনকজ্ ছনকজ্ই। এেন আর এ ব প্রশ্ন কর াউক ছবরক্ত কর না স । োকটর
াকির জ্ানালাটা সথক প্রায়িই তাছ কয় থাক বাইকরর সোলা আ াকির ছদ্ক সযোকন
ছবক কল এ ঝােঁ ছটয়া ইকে মকতা উক়ে সব়োয়, সেকল সব়োয় সোলা আ াকি। স ছদ্ক ই
এ দ্ৃ কষ্ট তাছ কয় থাক সরাজ্ বুবুন আর ভাবকত থাক স ও কব তার বন্ধুকদ্র হাত ধকর
দ্লকবেঁকধ িু কট সব়োকব, প্রজ্া ছতর মকতা ডানা সমকল উক়ে সব়োকব। বুবুকনর মা অকন ছদ্ন
ধকরই সেয়াল করকিন সমকয়র মকধয ার এই ছরবতমনক । মকন-মকন সমকয়র এই ছরবতমকন
ষ্ট স কলও এ ছদ্ সথক
ন্তুষ্ট হন এই সভকব সয, করানা এত মানু ষক এত ছিক্ষ্া
সদ্ওয়ার াকথ াকথ তার সিাট্ট বুবুনক স্কুলক ভালবা কত, ছনকজ্র াকি থা া ছজ্ছন ক
দ্র রকত ছিছেকয় ছদ্কয়কি।
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ত োমোর ম

বন্ধু তেলে

তেক নোসেম মহম্মদ
সি ীয় তেলমস্টোর, দর্শন সবভোগ (স্নো ক, েোম্মোসনক)
সেিংেো থোনো মহোসবদযোেয়
ত োমোর ম বন্ধু তেলে
বোাঁচলবো অলনক সদন,
ভুেব েকে তেনো-তদনো,
শুধোব প্রোলের ঋে।
ত োমোর ম বন্ধু তেলে
করলবো দুুঃখ জয়,
ঘুসচলয় তদব জ্বর-জ্বোেো,
ভুলে যোলবো েকে ভয়।
ত োমোর ম বন্ধু তেলে
জগৎ তেলয় যোলবো,
েকে েরোজয় কোসিলয়
জলয়রই গোন গোলবো।
ত োমোর ম বন্ধু তেলে
থোকলব হোল হো ,
মোনব োর ফুে ছস়িলয়
ভুেলবো তগো জো েো ।

৫০

eসেমমতা, প্রথম ির্শ, প্রথম েিংখযা, ২০২০

পণ প্রথা
সেক নাসেম মহম্মদ
সিতীয় সেমমস্টার, দর্শন সিভাগ (স্নাতক, োম্মাসনক)
সপিংলা থানা মহাসিদযালয়
স াট্ট খুকু জন্ম সনল
দসরদ্র েিংোমর,
িািা-মাময়র ভামলািাোয়
সদন সদন িাম়ে।
খুকুর িয়ে িা়েমত থামক
ক্রমম সদমন সদমন,
িািা-মাময়র সিন্তা িাম়ে
সিন্তা সিময়র পমণ।
পাত্রপক্ষ সদখমত আমেন,
হমরক রকম দািী,
গয়নাগাসি, নগদ িাকা,
সিজ, সরসিও, সিসভ।
ু
ু
খকর িািা সিন্তা কমর
সকমন কমর সদমি,
সিন্তা িাম়ে, কূলসকনারা
পায় না সক ু ই সভমি,
পমণর জ্বালায় জ্বমল পুম়ে
েিামর মুক্ত ক’সর,
িািা-মাময়র সস্নমহর প্রদীপ
জ্বলস ল যা ঘমর,
হঠাৎ সেসি সনমভ সগল
পণ প্রথারই ঝম়ে।
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Naughty Beloved

মো আমোর মো

Debabrata Utthasini
4th Semester
Department of English (P.G.)
Pingla Thana Mahavidyalaya

অনিমো সোমন্ত
নি ীয় চ্ছসতমস্টোর
রোষ্ট্রনবজ্ঞোি নবভোগ (স্নো ক, সোন্মোনিক)
ন ংলো থোিো মহোনবদ্যোলয়
মো, মো, ও-মো
ডোনক শুধু মো,
আজ আনম বত ো হতয়নি।
চ্ছিইতকো োতে ু নম,
চ্ছ োমোর কথো মতি ত ,
সোরোটো সময় মো।
চ্ছসই চ্ছে ু নম খ্োইতয় নদ্ত ,
আদ্র কতর শুইতয় নদ্ত ।
মতি ত শুধু চ্ছসই কথোগুনল,
চ্ছসই চ্ছে ু নম বলত আমোয়
ব হনব ু ই চ্ছখ্োকো,
নবশ্ব চ্ছ োতক নিিতব শুধু
ু ই আমোর চ্ছখ্োকো,
আনম খ্ি আদ্র কতর
জন তয় ধরতবো চ্ছ োতক।
আজ আনম বত ো হতয়নি
নবশ্ব আমোয় চ্ছিতি,
আমোর কোতি সবই আতি
শুধু চ্ছিইতকো ু নম মো।
ু নম চ্ছ ো বতলনিতল –
সোরোটো সময় আদ্র করতব আমোয়,
ভোতলোবোসতব আমোয়।
এখ্ি তব আদ্র,
চ্ছকতিো কতরো িো মো?
চ্ছসই চ্ছে ু নম চ্ছিত িতল চ্ছগতল আমোয়,
বোবোও থোতক একো একো।
োইত ো সোরো সময় ডোকত থোনক
মো, মো – ও মো, আমোর মো।

I always find strange her,
My heart whispers forever.
Oh! Her smile is a flowing stream,
She always doth my dream.
O God, how did you make her!
The conjunction is so far.
She attracts my attention
And then makes me a fun.
Oh! That of the eyes,
Always brings only lies.
Though she is my dream girl,
She is full of curl.
Oh! I am obsessed with pain,
I never shall her gain.
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নব প্রলেপ
সঞ্জয় প্রামাননক
প্রাক্তনী, উনিদনবদযা নবভাগ (স্নাতক, সাম্মাননক)
নপিংো থানা মহানবদযােয়
প্রকৃনত হাসলে প্রাণখুলে!
ঋতুর ববনিত্র্য গগে িলে।
বৈৈলবর পাঠ্য বই,
ঋতুর নমে গপে কই!
অবাক করা এই ববনিত্র্য গড়ার;
অবদান নলভে কলরানার।
নবহ্বে গমারা, গেলননে রাৈ;
মুলেনে কত ৈত অবকাৈ।
ননওওয়াইজ ও পারলসলেলদর ৈত আগমন,
এলনলে মহাকাৈভরা অনয জাগরণ ।
নব নকৈেয় গখেলে আজদুেলে নৈকে খুলে,
মুনক্তর স্বালদ নসক্ত হৃদয় ;
উঠ্লে আজলক দুলে।
গেলে পড়ে ধরা অনভসালরর ভ্রমরকূে,
প্রাঞ্জে ওরা, সু লখর তলর বযাকুে!
এ মলনর সীমানা োনড়লয় ;
ওলদর পালন গেরাই মুখ,
সকে নহলসব নমনেলয় গদনখ নিনু ক মাোর অতীত সু খ।
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সমাজ জীবনে েযায় েীতি ও মূ ল্যবানের অবক্ষয়
সু দীপ্তা মান্না
চিুর্থ সসনমস্টার, প্রাণীতবদযা তবভাগ (স্নািক, সাম্মাতেক)
ত িংল্া র্াো মহাতবদযাল্য়
আমরা সে সভৌগতল্ক অঞ্চনল্ বাস কতর সসই অঞ্চনল্র প্রকৃতি ও সমাজনক
সকন্দ্র কনর গনে ওনে আমানদর তরনবশ। তরনবনশর সু তিতির ও র মােব সমানজর
কল্যাণ তেভথর কনর। একটা সু ি সমাজ মােু নের জীবনে অনেক প্রভাব সেনল্ সেমে বযতিত্ব ,
মােতসক তবকাশ প্রভৃতি। আমানদর জীবনের সনে জতেি মােু েজে ও িানদর সু খ-দুুঃখ
সবই সমানজর সনে ওিনপ্রািভানব জতেি। আর এখানে েযায়-েীতি ো সমাজ জীবেনক
প্রভাতবি কনর। কর্ায় বনল্, "সবার ও নর মােু ে সিয "। মােু ে েতদ েযায় -েীতিনক আদশথ
কনর ো বাাঁনচ িাহনল্ সমানজর অবক্ষয় অবোতরি। মেু েযনত্ব উদ্বুদ্ধ মােু ে অ নরর কল্যানণ
তেনজনক উৎসগথ করুক এটাই সচনয়তিনল্ে স্বামী তবনবকােন্দ। মােনবর েমথ হনল্া মােনবর
কল্যাণ তচন্তা করা ও িার ানশ দাাঁোনো। স্বামী তবনবকান্দ বনল্তিনল্ে “ নরা কারই কমথআর সবই অকমথ”। মূ ল্যনবাে মােু েনক সশখায় জীবনে সৎ ভানব চল্ার মূ ল্য ও সৎ নর্
জীবে োরণ করা। িাই প্রনয়াজে জীবনের শুরুনিই মূ ল্যনবাে সম্পনকথ সনচিে
হওয়া। সামাতজক মূ ল্যনবাে ,েযায় সবাে ,েীতিনবাে আর সিংেনমর মহাে আদশথনক জীবনের
চল্ার নর্ সার্ী করা উতেি। এই মূ ল্যনবােনক োরা আদশথ তহসানব ো সমনে চনল্ িার
জীবনে ু াঁতর্গি তশক্ষা তেস্ফল্। বিথমাে সমানজর 'মূ ল্যনবাে 'একতট অবনহতল্ি শব্দ মাত্র।
এই শনব্দর প্রকৃি অর্থ উ ল্তি করনি অক্ষম সমানজর সবতশর ভাগ মােু ে। োর েনল্
সমানজ স ানক মূ ল্যবানের অবক্ষয়। তহিংসা ,ল্োই ,সমানজর মূ ল্যবানের অবক্ষয় এর তশকার
িরুণ েু ব সমাজ। এনদরনক কানজ ল্াতগনয় মােু ে কু নর্ োো টাকা উ াজথে করনি। এক
সেণীর মােু ে অ র সেণীর মােু েনক সশােণ করনি। এর সর্নক রক্ষা
াওয়ার এক মাত্র
উ ায় সমানজর সব মােু নের সনে তমনল্ তমনশ র্াকা, তব নদ সাহানেযর হাি বাতেনয় সদওয়া,
মহাে মেীেীনদর জীবেী াে করা প্রভৃতি। সবাইনক হানি হাি তমতল্নয় সমানজর মূ ল্যনবানের
অবক্ষয় সরাে করনি হনব। েযায়-েীতি সবার মনেয িতেনয় তদনি হনব। িানি সমাজ ও
তরনবশ জীবে সবার জেয মেল্ময় হনয় উেনব। মনে রাখনি হনব, 'সে তশক্ষা অন্তনর অমৃি,
িাহার সাহানেযই আমরা মৃিুযর হাি এোইব'।
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Covid-19: Not A Bliss
4th

Subhasis Mandal
Semester, Department of English (P.G.)
Pingla Thana Mahavidyalaya

Nature says Corona is my curse,
You people made me ruthless farce.
I know you are not for love,
Only in fear of death you do shove.
You're a stupid selfish human being,
You don't have any idea about my mighty sting.
I'm the destroyer and the preserver;
Don't try to go too far.
Look at Italy, China, America and Spain;
Beloved India is too in agony and pain.
Look at Italy, a number of wounded and dead;
Unfortunate men can't get enough bed.
We live in the world of fate,
Like them we can't stake.
It is again and again told,
Look at the child and the old.
They want to learn, they want to live.
Give them chance to better survive.
A frown peeps in village and town,
As we have to follow this long lockdown!
Shall we be able to maintain this fast?
Government says you have to do it, keep trust.

If you stay at home in lockdown days,
You can come out from Corona cage.
On your behalf, follow every task;
Wash your hands and wear a mask.
Don't go outside and don't roam.
Please stay safe and stay at home.

৫৫

Forget religion, race and caste.
We have to win this living fast.
There is no politics beyond death,
You should live first and then have faith.
Now all glories are in utmost vain.
The proper study of mankind is man.
Do some supportive and creative job,
Please don't create any more mob.
We were patient in our mother's womb,
A man is patient even in his tomb.
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িা
টুম্পা াত্র
মিতীয় শ্বেমিস্টার
বামিজয মব াগ (স্নাতক, োম্মামনক)
ম িংলা র্ানা িহামবদ্যালয়
শ্বস্নহিয়ী ‘িা' আিার িামটর প্রমতিা,
গ থযামরিী িাময়র শ্বনই শ্বকান তুলনা।
েু ে-দ্ুুঃমের েিংোমরমত শ্বনইমকা তুলনা যার,
োরাজীবন মনল প্রমতশ্রুমত েন্তানমদ্র িানু ষ করবার।
টাকা-কম়ে যন-েম্পদ্ েবমকছু ই মদ্মলও
িাময়র ঋি শ্বিায হমব না োরা জীবন যমরও।
োরা শ্বদ্মি ‘িা' ডাকমট শুনমত ব়ে ামলা,
‘িা' ছা়ো শ্বয শ্বিামদ্র গমত েব মদ্মকমতই কামলা।

জীবন
শ্বেতা শ্ব ৌমিক
চতুর্থ শ্বেমিস্টার
বামিজয মব াগ (স্নাতক, োম্মামনক)
ম িংলা র্ানা িহামবদ্যালয়
িানু ষ মিক ফুমলর িমতা হয়।
মকছু ামলাবাো ায়, মকছু মবমবমচত হয়,
মকছু যত্ন ায়, আর মকছু স্মরিাতীত হয়,
তারই িমযয মকছু আিামদ্র শ্বচনা-জানা, আর,
মকছু নয়।
িানু ষ একদ্ি ফুমলর িমতা।
আিরা েবাই শ্বেৌষ্ঠ ামব জন্মগ্রহি কমর,
আিামদ্র মনজস্ব ছমে,
মকন্তু েবাই তা শ্বদ্মে না।
মকছু শুকমনা ফুমলর িমতা
মকছু ম্লান হময় যায়, আর মকছু প্রাি হারায়,
কারি তারা হাল শ্বছম়ে শ্বদ্য়।
মকন্তু তারইিমযয মকছু উজ্জ্বল ামব মবকমিত হয়।
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পুরানো সেই দিনের কথা
েমাদি পাত্র
চতুথথ সেনমস্টার, ইংদিশ দিভাগ (স্নাতক, োম্মাদেক)
দপংিা থাো মহাদিিযািয়
“আজ মঙ্গিিার, পাডার জঙ্গি োফ কিার দিে।" তনি আজ মঙ্গিিার েয়,
কযানিন্ডার মনত আজ রদিিার । আর সকানো পাডার জঙ্গি োফ করনত হনি ো সেৌদরমানক।
তনি তানক আজ তার িাদডর সস্টার রুমটা পদরস্কার করনত হনি। গত িুদিে ধনর োরা
িাদডময় এক অেহয দিিঘুনট গনের আোনগাো অেু ভি করনেে িাদডর েিেযরা। আর তার
মনধযই িাদডর কতথা আদিষ্কার করনিে গেটা সস্টার রুম সথনকই আেনে তার িৃ ঢ় দিশ্বাে
সকানো ইঁিুরই হি এই ঘটোর প্রকৃত আোদম। িাদডর েকি েিনেযর েিথেম্মদতনত এই
রহেয সভনির িাদয়ত্ব পডি সেৌদরমার উপর।
আজ রদিিার – েু দটর দিে। আজই এই অেহযকর গনের েমাধাে করনত
হনি। গত এক েিাহ হি কানজর মােী েু দট দেনয়নে, তাই েংোনরর েকি কাজ এনে
পডি সেৌদরমার কাঁনধ, আর সেৌদরমাও সেে িশভূ জা, েংোর-অদফে িুই-ই দিক দিক েমাে
তানি োমনি দেনয়নে। তাইনতা গে রহেয সভি করার জেয িাদডর েিেযরা সেৌদরমানকই
উপেু ক্ত সফিুিা মনে কনরনে।
“এই সোোই, পাপা এনি িরজাটা খুনি দিে সতা। আদম এখে সস্টার রুনম োদি। আর হযাঁ,
সতার ড্রদয়ং হনয় সগনি খাদি সিাতিগুনিা জি ভনর দিনজ সরনখ দিদি। িুঝদি...”
“হযাঁ মাম্মা, দিক আনে তুদম এখে োও সতা।”
“হযাঁ, হযাঁ, োদি। সশাে গযানের কানে োদি ো দকন্তু, আদম দিদরয়াদে চাদপনয় এনেদে। একটু
পনর সিনখ োনিা। এখে োই সিদখ দগনয় সস্টাররুনমর দক অিস্থা হনয়নে...” দটদভর দেনচর
ড্রয়ার সথনক একটা সোনটা িাি রনের িযাগ সথনক একনগাো চাদি সির করি সেৌদরমা এিং
তার সথনক খুঁনজ একটা সোনটা চাদি দেনয় সস্টার রুনমর দিনক চনি সগি। “ ইে! অেহয
গে", োনক হাত চাপা দিনয় সমািাইনির ফ্ল্যাশ িাইটটা জ্বাদিনয় খাদেকটা এদগনয় সগি
সেৌদরমা। রুনমর জাোিাগুনিা আনগ খুনি দিি, তারপর েু ইচ সিানডথর কানে দগনয়
িাইটগুনিা জ্বাদিনয় দিি। রুমদট আগানগাডা পুনরানো আেিািপত্র, পুনরানো িই, ফাইি,
পুনরানো খিনরর কাগজ, সোোই আর তাতানের পুনরানো সখিো ইতযাদি োোে পুনরানো
অিযিহৃত োমগ্রীনত িাো। “ইে! দক কনর সরনখনে রুমটানক ! দজদেেপত্রগুনিা োদজনয়
গুদেনয় রাখার োম সেই একটুও। এমে িাোিাদে গািাগাদি কনর রাখনি ইঁিুর-েু ঁনচা হনি ো
সকে?" িিনত িিনত দজদেেপত্রগুনিা েদরনয় ঝাডাঝাদড করনত িাগনিা সেৌদরমা। “ দক
অিস্থা! কত দিে সে সস্টার রুম পদরস্কার হয়দে তা সিাঝাই োনি, সে দিনক েজর সিনিা ো
সেই দিক অচি হনয় পনড থানক...।” গজগজ করনত করনত সেৌদরমা পুনরানো কানির
িুকনেিফগুনিার দিনক সগনিা। সেৌদরমা খুি আধুদেক রুদচশীি সমনয়, তার িাদডর দেখুঁত
োজ পদরনিশ সিখনিই তা সটর পাওয়া োয়। তাই পুনরানো সেনকনি মাোতা আমনির
আেিািপত্র িাঁই সপনয়নে িাদডর সস্টার রুনম।
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“উফফ! কতিার সেৌরভনক িিিাম অপ্রনয়াজেীয় পুনরানো কাগজপত্রগুনিা জ্বাদিনয় িাও।
ো! উদে তা শুেনিে সকে সেই েনের ধনের মনতা এখানে জমা কনর সরনখনেে, এখে
এগুনিানক সে সকাথায় রাদখ...”
ধপ্ !! ধপ্ !! ধপ্ !!
“ো! ো! এদক হি? এনতা িাডদত কাজ হনয় সগি! ধুর!”
উপনরর ঝুিগুনিা ঝডনত দগনয় অেযমেস্ক ভানি হাত সিনগ সেিনফর উপনর
থাকা একটা মাঝাদর কাগনজর িাক্স ধপ্ কনর সমনঝনত পনড সগি। তাডাহুনডা কনর
দজদেেগুনিা তুিনি িনি সেই ো সেৌদরমা েীচু হনিা হিাৎ সেৌদরমার িুনকর মানঝ উত্তাি
সেউ তরঙ্গ িনয় সগনিা। মাথা দঝমদঝম করনত িাগনিা, চঞ্চি সেৌদরমা এক দেনমনর্ পাথুনর
প্রদতমা হনয় ধপ্ কনর িনে পডি। হাত-পা দেনমনর্ শীতি হনয় সগি, সচানখর িৃ দি দস্থর হনয়
সগি, িুনকর মানঝ তখে প্রিি জনিািাে।
ধীনর ধীনর সেৌদরমার হাতিুনটা এদগনয় সগনিা একদট হািকা সগািাদপ কভানর
সমাডা অযািিানমর দিনক। আনশপানশ েদডনয় দেদটনয় থাকা দজদেেগুনিাও তার িড্ড সচো।
িুনকর োগনর এখে ভাঁটা পনডনে, কানে আেনে হৃৎদপনন্ডর ধুকপুক স্পন্দে ধ্বদে। আিনতা
সোঁয়ায় োমনের অেকার কুয়াশা েনর দগনয় স্পি হনয়নে সভানরর েূ নেথািয়। আযািিানমর
প্রনতযক ভাঁনজ সেৌদরমা খুঁনজ পানি সেই সচো রুপ-রে-গে ।
“এই সেৌদরমা, তুই দকন্তু দচদটং করদেে, আদম আর সখিনিা ো িনি িুনডার গুদটগুনিা সঘঁনট
দিনয় দেশা সরনগ উনি পডি।
“আনর থাম! ভাই, এনতা রাগ করদেে সকনো ? সতারা সতা জাদেে আমানির সেৌদরমা হারনত
পেন্দ কনর ো। িনি রাহুি দেশার কানে কানে দগনয় িিি “আজ মুদভ সিখার খরচ সেৌদরমা
সিনি”।
“ইটে েট সফয়ার! তা িনি সখিাটা েি করনত হনি?” প্রদতিানির েু নর মদিকা িনি উিার
োনথ োনথই অদমত িনি উিনিা আিা সতারা মুদভ সিখনত োদি সে? চি সরদড হনয় সে।
সতানির সতা সেই সিট। ৫-৬ ঘন্টা িানগ সিনরানত..."
সচানখর োমনে পুনরানো দিেগুনিা সেে জীিন্ত হনয় উিনত িাগি সেৌদরমার
কানে। হিাৎ কনর দেনজর অজানন্তই সচানখর োমনেটা ঝাপো হনয় উিি। দচর িেনন্তর
মানঝ এদক! ির্থা এনিা কী কনর? োমনে পনড থাকা দগফটগুনিার দিনক। তাকানতই
সেৌদরমার সিহ—মে সভনে সগি স্বনের রানজয সেখানে সেৌদরমানক দঘনর রনয়নে তার িেুরা,
োনির োনথ আড্ডা, খুেেু দট, মজা, তামাশা কনর সেদরমা সপদরনয় এনেনে তার স্কুি ও
কনিজ জীিে। জীিনের প্রনতযক ধানপ সেৌদরমা সপনয়নে তানির েঙ্গ, সেই তারা আজ
হাদরনয় সগনে িযস্ততার দভনড। আধুদেক িযস্ততার করাি োয়া সেনক দিনয়নে িেুনত্বর আনিাক
উৎেনক। তনি আজও তারা আনে । সফানের কন্টাক্ট দিনস্ট আজও সিখা োয় সেই সচো
োম্বারগুনিানক। চযাট দিনস্ট সেই ‘সিন্ডে ফর এভার’ গ্রুপদট আজও আনে। তনি আনগর
মনতা দটং দটং কনর অজস্র সোদটদফনকশে আনে ো।
োদম কনপথানরট অদফনে কমথরতা সেৌদরমা কাজ ও েংোনরর মনধয দেনজনক
এমে আনিপৃনে জদডনয় সফনিনে সে সেখানে দেনজর ইিাগুনিা সজনগ ওিার আনগই
অেহায়ভানি মারা োয়। আনগর মনতা েময় দিনত পানর ো পুনরানো েম্পকথগুনিানক।
িযস্ততার সমাডনক সকানো মনত সিঁনচ আনে িেুনত্বর গল্পগুনিা।
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সমনঝনত উনটা কনর পনড থাকা ফনটা সিমদটনক তুনি দেনজর িুনক জদডনয় ধনর সেৌদরমা
েশনে সকঁনি উিনিা। আর সে দেনজনক োমিানো োয় ো। সেে এক মা িহু দিে পর তার
হারানো েন্তাে আিার দফনর সপি। সচানখর জনি দভনজ সগি ধূ নিা মদিে সেই ফনটানিমটা।
সকাথা সথনক সেে সভনে আেনে এক মৃিু েু র... “পুরানো সেই দিনের কথা, ভুিদি দক সর
হায়-- ও সেই সচানখর সিখা, প্রানের কথা, সেদক সভািা োয় ...”
“মাম্মা! তাডাতাদড চনিা সিনখা ওদিনক দক হনয়নে! ও মাম্মা!"
হযাঁ! প্রায় চমনক উিনিা সেৌদরমা। িরজার পানশ িাঁদডনয় থাকা সোোই এর কথা এই মাত্র
শুেনত সপি সে।
“দক সে করনো! দিদরয়াদে সে পুনড সগি! চি তাডাতাদড!”
সোোই এর ডানক সেৌদরমা িাস্তনির মাদটনত সেনম এনিা। োনক এনিা
দিদরয়াদের সপাডা গে। “ইে! একিম সখয়াি সেই সর, চি দশগদগর চি সিদখ দগনয়..." পুনরা
কথা সশর্ হনত ো হনতই সেৌদরমা দ্রুত ঘর সথনক সিদরনয় সগি। সমনঝনত পনড থাকা
কাডথ, দগফটগুনিার উপনর সেই আধ সভজা পুনরানো ফনটানিম মুখ থুিনড পনড রইি।
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প্রিয় মুখ
পুষ্পেন্দু মণ্ডল
প্রিতীয় সেষ্পমস্টার, ইংষ্পরপ্রি প্রিভাগ (স্নাতষ্প াত্তর)
প্রপংলা থানা মহাপ্রিদ্যালয়
সভষ্পেচুষ্পর স্বপ্নগুষ্পলা, আি ধীষ্পর ধীষ্পর ও'গপ্রলষ্পত প্রগষ্পয় হাপ্রির,
ৃ প্রিম আষ্পলার িগৎটাষ্প খাপ্রল সচাষ্পখ সদ্খা যায় না।
দ্ু’সচাষ্পখ ছায়ার মষ্পতা প্রপষ্পে থাষ্প সধাোঁয়াশা, ছাই সপাডা দ্াষ্পগ।
আপ্রম চষ্পল যাি, মৃতুযপুরীষ্পত।
ভুষ্পল যাি এ িগষ্পতর যত মায়া-আমার রাগ, ভুষ্পল যাষ্পি তাষ্পদ্র,
যারা আমায় আোঁ ষ্পড ধষ্পর, আমায় সশােণ ষ্পরপ্রছল।
আমার েৃ প্রি, আমার ঋণ, আমার ভাষ্পলািাো, এ িগষ্পতর িুষ্প সেষ্ঠ হষ্পয় থা ষ্পি।
শুধু পৃপ্রথিী আমায় ফাোঁপ্র সদ্ষ্পি।
নতুন সভার আমার মষ্পতাই পডন্ত সিলায় িীিষ্পনর সশে ডাষ্প ।
তষ্পি সে আিার প্রফষ্পর আষ্পে, আষ্পলা জ্বালাষ্পত।
প্র ন্তু আপ্রম আর আেি না।
আমার দ্ুুঃখগুষ্পলার গভীরতা, এত অিষ্পহলা েহয রষ্পত পাষ্পর না।
ভাষ্পলািাো প্রফপ্ররষ্পয় প্রনও আমার িু সথষ্প ।
আপ্রম সয িপ্রতচ্ছপ্রি এোঁষ্প প্রছলাম, সতামার ভরা ছাষ্পদ্,
তার স্বচ্ছতা ঝাপো হষ্পয় সগষ্পছ।
সনষ্পপার আোঁতুডঘষ্পর আপ্রম ঠাোঁই সপলাম না।
প্রেষ্পন পদ্দার আডাষ্পল আমার িপ্রতভা হয়ষ্পতা প্রফষ্প ই রষ্পয় যাষ্পি।
পাহাড ছু োঁষ্পত সচষ্পয়,
ত চাপা ি িুষ্প মরষ্পত থাষ্প প্রদ্ষ্পনর পর প্রদ্ন।
আপ্রম সমিাষ্পরর যু দ্ধ সহষ্পরও,
ইপ্রতহাষ্পের পাতায় দ্ুএ টা আোঁচষ্পডর দ্াগ হয়ষ্পতা সরষ্পখ যাি।
িপ্রতষ্পশাষ্পধর আর িপ্রতিাষ্পদ্র পথ আত্মহতযা নয় আপ্রম িাপ্রন।
আপ্রম রািপুত, ভয় ডর আমার লাষ্পগ না।
ত পপ্রথ পথ হাপ্ররষ্পয় যায়, এই প্রিশাল িনেভায়,
প্রিিণদ আস্তা ু োঁষ্পড আপ্রম এ িীিন্ত লাশ।
ওষ্পদ্র োষ্পথ লডাই রার ক্ষমতা আমার আর প্রছল না।
তিুও িাোঁচষ্পত সচষ্পয়প্রছলাম, স্বচ্ছভাষ্পি।
প্র ন্তু মাথার সভতর ঘুরপা সখষ্পত থাষ্প আত্মহতযার বিধতা,
প্রনুঃশ্বাষ্পের সঠাোঁষ্পট চুমুর মতই আমার িাণনাশ হষ্পত থাষ্প িপ্রতপ্রদ্ন।
আ াষ্পশর মাথায় উোঁচু মৃতুযর রাস্তায় আমার রূষ্পপর আষ্পলাটু ু সনই।
সদ্হটা প্রনরুত্তর হষ্পয় পষ্পড থাষ্প ।
প্রিয়মুখটা ছপ্রি হষ্পয় যায়।
(েু শান্ত প্রেং রািপুত স্মরষ্পণ)
৬১

eপেমপ্নতা, প্রথম িষণ, প্রথম েংখযা, ২০২০

কিছু মন কিলাম
েকরমল মান্না
কিতীে পেপ্নমস্টার, ইংপ্নরকজ কিভাগ (স্নাতি, োম্মাকনি)
কেংলা থানা মহাকিিযালে
কিছু স্বপ্নের রং কিলাম-ফ্যািাপ্নে িযানভাপ্নে
ভাঙা ভাঙা কিষ্ট মুখগুপ্নলার
কিির্ণ পেনকেল-পেচ এর ওের
তুকল পেপ্নন এিেু উজ্জ্বল িপ্নরা।
কিছু শব্দ কিলাম-কমকছল এ পশখাপ্ননা পলাগান কিপ্নত কিপ্নত
যারা জীিপ্ননর েহজ িুকল হাকরপ্নেপ্নছ,
তাপ্নির মুপ্নখ জীিপ্ননর ভাষা
ফ্ুকেপ্নে িাও।
কিছু পজানাকি জ্বালা রাত কিলাম-হতাশার অন্ধিাপ্নর
িাাঁচার েথ খুাঁপ্নজ খুাঁপ্নজ
হাকরপ্নে যাপ্নে যারা,
তাপ্নির োমপ্নন জ্বাপ্নলা
এিখণ্ড চাাঁিনী আপ্নলা।
কিছু মা কিলাম-অস্তকমত েমাপ্নজর জনয
জন্ম কিি কিছু প্রতীি!
গড়প্নি নতুন েমাজ।
কিছু মন কিলাম-শতঘাত িীর্ণ োাঁজপ্নরর আড়াপ্নল
েন্তেণপ্নন িকেপ্নে িাও,
িযাপ্নখা আিার আপ্নগর মপ্নতাই
স্পকিত হপ্নি
ওপ্নির হাকরপ্নে যাওো শুভ পচতনা।

৬২

eসেমনিা, প্রর্ম ব্র্ম, প্রর্ম েিংখযা, ২০২০

মাটির পাত্র টিমমাণ পদ্ধটি ও ব্যব্হার প্রকল্প
গনিশ চন্দ্র পাল
চিুর্ম সেনমস্টার, কলা টব্ভাগ (স্নািক, োধারণ)
টপিংলা র্ািা মহাটব্দ্যালয়
মাটির সে সকাি পাত্র ব্া টব্টভন্ন ধরনির টিটিে তিটর করনি আমানদ্র টব্টভন্ন
রকম পদ্ধটি ও টব্টভন্ন ধরনির সকৌশল ব্যব্হার করনি হয়। প্রর্নম আমানদ্র প্রনয়ািিীয়
েরঞ্জাম আনয়ািি করনি হয়। সেমি(১) চাকা(i) ইনলকটিক চাকা হনল পটরমাি মনিা গটি রাখনি হনব্।
(ii) হাি টদ্নয় স ারানিানি খুব্ ভানলা ভানব্ সশখা েম্ভব্ হয়।
(২) মাটি(i) এঁনিল মাটির েনে পটরমাণ মনিা পটলমাটি টমটশনয় অর্ব্া সিািা মাটির
োনর্ পটরমাি মনিা এঁনিল মাটি টমটশনয় করা েম্ভব্ হয়।
(৩) িলমাটিনি টিটদ্মষ্ট পটরমাণ মনিা িল টদ্নি হনব্, োনি িরম িা হনয় োয়। িরম
হনয় সগনল শক্ত করনি হনব্।
(৪) েু নিা- ১২—১৫ ইটির মনিা েু নিার প্রনয়ািি।
(৫) অিযািয- একটি ব্া দ্ুটি ছু টর প্রনয়ািি, চি ব্া র্নল, সকাদ্াল, সচৌটক, ও অিযািয
েরঞ্জাম ইিযাটদ্।
প্রর্নম আমরা টিমমাণ পদ্ধটি শুরু করার আনগ প্রস্তুটির স্তরনক কনয়কটি ধাপ ব্া পেমানয় ভাগ
কনর সিনব্া।
১ম পেমায়- (i) িরম মাটিনক ভানলা ভানব্ টমটশনয় সরৌনে শক্ত করার িিয টদ্নি হনব্।

(ii) সেই মাটিনক ভানলা ভানব্ উনেপানে ৪ - ৫ ব্ার মাডানি হনব্।
(iii) িারপর ভানলাভানব্ পটরমাি মনিা মাটি টিনয় চাকার ওপর ব্োনি হনব্।

৬৩

eসেমনিা, প্রর্ম ব্র্ম, প্রর্ম েিংখযা, ২০২০

২য় পেমায়- (i) চাকার গটি প্রনয়ািি মনিা রাখনি হনব্। এখানি আটম একটি িব্ তিটর করটছ।
হানির োহানেয তিটরর পর েু নিা টদ্নয় সকনি রাখলাম।

(ii) এই িব্টিনক শক্ত করার িিয সরৌনে টদ্লাম। এরপর িক্সা করা হয়। এব্িং োইি করা
হয়। এরপর িব্টিনক পুনরা শুকনিা করলাম।

৬৪

eসেমনিা, প্রর্ম ব্র্ম, প্রর্ম েিংখযা, ২০২০

৩য় পেমায়- সরৌনে শুকনিার পর রিং টদ্নি হনব্। আমরা এই িনব্ মাটির রিং টদ্লাম।
৪র্ম পেমায়- এই িব্টিনক ভানলাভানব্ োইি কনর সপাডানিার িিয ভাটিনি টিনয় োওয়া হয়।

অটিম পেমায়-

সপাডানিার পর ব্ািানর টব্টি করা হয়। চাইনল রিং করা োয়।

ব্যব্হার- মাটির তিটর টব্টভন্ন টিটিে টব্টভন্ন মূ নলয টব্টি করা হয়। টব্টভন্ন চারাগাছ ও ব্াগানি
ফুনলর ও ব্াটডর সেৌন্দেম ব্ৃ টদ্ধ কনর।

৬৫

eসেমষ্পতা, প্রথম িেব, প্রথম েংিযা, ২০২০

কলম
পুষ্পেন্দু মণ্ডল
দ্বিতীয় সেষ্পমস্টার, ইংষ্পরদ্বি দ্বিভাগ (স্নাতষ্পকাত্তর)
দ্বপংলা থানা মহাদ্বিদ্যালয়
কদ্বির িুষ্পক তুদ্বমই প্রথম আশা সদ্দ্বিষ্পয়দ্বিষ্পল,
ইদ্বতহাষ্পের ললাষ্পে েভযতার মুষ্পিাষ্পশর িাষ্পপ।
মষ্পনর কাদ্বলমা সেদ্বদ্ন ফুষ্পে উষ্পেদ্বিল সতামার দ্বনষ্পি,
কলষ্পমর কাদ্বলষ্পত ঝষ্পরদ্বিল অিস্র িযথা, পাতায় পাতায় সকান একদ্বদ্ষ্পন।
সেষ্ঠ জ্ঞানী সেইিন োর কাষ্পি তুদ্বম অস্ত্র োষ্পিা,
স্রষ্টার েৃ দ্বষ্টষ্পক তুদ্বম একমুষ্পো স্বাধীনতা দ্বদ্ষ্পয়ষ্পিা।
তাষ্পদ্র িুষ্পক আগুন জ্বালাও প্রদ্বতিাষ্পদ্র আঘাষ্পত আঘাষ্পত,
সতামার দ্বমদ্বিষ্পল দ্বিষ্পরাহী েু র কত অনু তাপ সলষ্পি প্রদ্বতরাষ্পত।
অপ্রকাদ্বশত শতশত কথাষ্পদ্র দ্বিহ্ন জ্বাদ্বলষ্পয় রাষ্পিা অন্ধকাষ্পর,
সদ্ওয়াল সভষ্পে, মাদ্বের সদ্ষ্পহ নরম সস্রাতধারা দ্বমথযাগুষ্পলার ঝষ্প়ে।
সতামার ভাো সোোঁষ্পে আোদ্বমর শাদ্বি পাোঁির ভাষ্পে।
সফাোঁো সফাোঁো কাষ্পলা ঘাষ্পম কষ্ট সমোও নীল দ্বদ্গষ্পে।
ভােষ্পত সশিাও গ়েষ্পত সশিাও, িাগাও শদ্বি প্রাষ্পে,
অো়ে সদ্ষ্পহ মৃত আষ্পলা িদ্বন্দ থাষ্পক অদ্বভমাষ্পন।
হৃদ্য় ভােষ্পল তুদ্বম সিা়ো দ্াও পরস্পষ্পরর অিষ্পহলা,
অট্টহাদ্বে সতামার দ্বনষ্পি নীরি থাষ্পক, েত সপ্রম সিলা।
অক্ষষ্পর অক্ষষ্পর রি িুষ্পে সনতাষ্পদ্র প্রষ্পলাভন,
ক্লাদ্বেহীন শরীর িুষ্প়ে সতামার সলিার দ্বমথযা প্রিারে।
অিেষ্পরর িায়া সপষ্পল আরাম-সকদ্ারাই িষ্পে সলিক,
শষ্পের ঝষ্প়ে ডাইদ্বর ভরায় সতামার িীষ্পির প্রহষ্পর।
শতােীর পর শতােী ধষ্পর িদ্ব়েষ্পয় োয় পাষ্পয়র দ্াগ।
সমাহনামুষ্পি িাদ্বলর সেউষ্পয় িামষ্পিয়ালী িদ্বি আোঁষ্পকা,
তিুও সকন িল সিাোঁয় না িীিন অদ্বভ-োষ্পর।
কলম, তুদ্বম একিন্ড সিাষ্পির িষ্পল দ্ুুঃদ্বিষ্পদ্র গাষ্পয়র িৃ দ্বষ্টপাত সমষ্পপ,
নামহীন সকান ফুষ্পলর গষ্পন্ধ দ্বিদ্বে দ্বলষ্পি োও ঘুমে সদ্ষ্পহ।
সিয়ালীগায়ক আদ্বদ্অেহীন েু ষ্পর েু ষ্পর সফরার রািায় গান ধষ্পর,
মরীদ্বিকার িালুিষ্পর িৃ দ্বষ্ট নামষ্পল, পুরাষ্পনা সেষ্পক োয় নিযষ্পের িষ্পর।
প্রানিে তুদ্বম, উদ্ােীন কষ্পরি আমায় োিবষ্পভৌমষ্পের সনশায়,
কত অপরাধ, কত দ্বহংস্রতা সতামাষ্পক দ্বনষ্পয়ই, তিুও তুদ্বম কাদ্বল ঝদ্বরষ্পয় োও েংষ্পকািহীনতায়।
৬৬

eসেমষ্পতা, প্রথম িেব, প্রথম েংিযা, ২০২০

সতামার িীষ্পেব দ্বনিস্ব সদ্হ উত্তপ্ত হষ্পয় ওষ্পে সরাি,
েমাষ্পির দ্বভ়েো সকালাহষ্পল িুোঁইষ্পয় িলষ্পক ওষ্পে।
এষ্পলাষ্পকশী সমঘ আোঁষ্পকা অষ্পিনা মুষ্পির--একষ্পফাোঁো কাদ্বলর রে োরা েমুষ্পর িদ্ব়েষ্পয় পষ্প়ে রিষ্পভিা গল্প দ্বলিষ্পত।
আমার িন্ধু তুদ্বম, দ্য়া কষ্পরি হৃদ্ষ্পয়র েু ষ্পি,
মানিী-েত্ত্বায়--তুদ্বম সপ্রম হষ্পয় আমার আেু ল-স্পষ্পশব প্রদ্বতধ্বদ্বনত হও এই েভযতায়।
মন আমার আকাষ্পশর িুষ্পক, তুদ্বম কিষ্পনা িলনা কষ্পরাদ্বন,
আিও লুদ্বকষ্পয় সরষ্পিি, প্রতযাশী সিাষ্পি েু ষ্পির দ্বিষ্পলষ্পকাোয়।
রাষ্ট্র গান এিনও রদ্বেন, সিাৎস্নামািা সিানাদ্বকর মষ্পতা,
আদ্বম দ্বলদ্বি, িগত সদ্ষ্পি, আমার মৃত সিাষ্পি উোঁদ্বকঝুোঁদ্বক অনিরত।
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বাাংলা ভাষা
প্রশান্ত দাস
চতুর্থ সসমেস্টার
বাণিজ্য ণবভাগ (স্নাতক, সাম্মাণিক)
ণ াংলা র্ািা েহাণবদযালয়
বাাংলা আোর োতৃভাষা,
বাাংলা আোর সব,
ণশশুর েুমে প্রর্ে স ামে
বাাংলা ভাষার রব।
বাাংলা আোর োতৃভাষা,
বাাংলা আোর প্রাি।
বাাংলা আণে ভালবাণস,
বাাংলামত গাই গাি।
বাাংলা সোমদর োতৃভাষা,
বাাংলামত হয় জ্ঞািী,
সরণিও তরঙ্গ েুুঁমজ্ স ময়ণিমলি
বাঙাণল এক ণবজ্ঞািী।
ঈশ্বরচন্দ্র ণবদযাসাগর
বাণিময়ণিমলি বিথ ণরচয়,
বাাংলা ভাষা ণশেমল মর
অমিক জ্ঞািলাভ হয়।

মর্র ণদশা
েণিদী া সবরা
ণিতীয় সসমেস্টার
বাাংলা ণবভাগ (স্নাতক, সাম্মাণিক)
ণ াংলা র্ািা েহাণবদযালয়
অসীে সাগমর তুণে ধমরমিা হাল,
ণিক মর্ চালিা কমরা সিৌকার াল।
উত্তাল সেুমে সদণেময়মিা মর্র ণদশা,
সসই মর্ অন্ধকার কাণেময় স ময়ণি
রণবর সদো।
ণশণির সিাুঁয়ায় সেেি েূ ণতথ ায় প্রাি,
সতেণি সতাোর সিাুঁয়ায় হয় ণশশুর কলযাি।
আজ্মকর ণশশু হয় আগােীর ণদশা,
সসই ণদশা সদণেময় তুণে
ধরিীমত কাণেময়মিা ণিশা।
ণশক্ষার স্তম্ভ তুণে, জ্াণতর সেরুদণ্ড
জ্াণতর জ্ীবি মর্ আমিা অগ্রগণতর িন্দ।
ণশক্ষক েহাশয় তুণে,
িাত্রমদর অলাংকার,
বন্ধু, দাশথণিক, র্প্রদশথক হময়
সদোও আোমদর মর্র ণদশা।
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৭ই সেপ্টেম্বর: ‘নীল আকাপ্টের জনয ননর্মল বাতাে’—আন্তজমানতক নিবে
নেল্পা করের্মা
নিতীয় সেপ্টর্স্টার, প্রাণীনবিযা নবভাগ, (স্নাতক, োন্মাননক)
ন িংলা থানা র্হানবিযালয়
প্রায় নতনে বছর আপ্টগর নেল্প নবপ্লব ৃ নথবীর আর্ূ ল নরবতমন এপ্টন
নিপ্টয়নছল। ধীপ্টর ধীপ্টর নবজ্ঞান ও প্রযু নির োহাপ্টযয র্ানবেভযতার অগ্রগনতও ঘপ্টে চপ্টলপ্টছ।
যার ফলস্বরূ
নরপ্টবপ্টের ক্ষনত ক্রর্বধমর্ান। উন্নত বা উন্নতেীল সকান সিপ্টের প্টক্ষই এই
ক্ষনত এখনও সরাধ করা েম্ভব হয়নন।
ক্রর্াগত বায়ু িূষপ্টণর ফপ্টল অনত েু ক্ষ ও অিৃ েয িূ নষত কনা র্ানবপ্টিপ্টহর
ফুেফুপ্টের ক্ষনত োধন কপ্টর। রি েিংবহপ্টন বযাঘাত ঘোয়। হাাঁফানন ও শ্বােকষ্ট হয়।
হৃিপ্টরাগ, শ্বােযপ্টের ের্েযা ও ফুেফুে কযানোপ্টর র্ৃতুযর জনয এই িূ নষত কণা একতৃতীয়ািংে
িায়ী। এই বায়ু িূষপ্টণর জপ্টনয প্রনতবছর লক্ষ লক্ষ র্ানু প্টষর র্ৃতুয ঘপ্টে চপ্টলপ্টছ। এছাড়া
বায়ু িূষপ্টণর জপ্টনয বায়ু র্ণ্ডপ্টলর ওপ্টজান স্তর ক্রর্ে নষ্ট হপ্টে। েূ প্টযমর অনতপ্টবগুনন রনি
র্ানবজগপ্টতর ক্ষনত ঘোপ্টে। নবপ্টশ্বর উষ্ণায়ন ঘপ্টেই যাপ্টে।
েম্প্রনত ঘপ্টে চলা কপ্টরানা ভাইরাে অনতর্ানরর জনয নবশ্ব জুপ্টড় িীঘম লকডাউন
প্টবম কলকারখানা ও নরবহন বন্ধ থাকার ফপ্টল আকাে বাতাে ননর্মল ও শুদ্ধ হনেল।
নবপ্টেষজ্ঞরা আোর আপ্টলা সিখানেপ্টলন। এই িূ ষপ্টণর হাত সথপ্টক ৃ নথবীপ্টক বাাঁচাপ্টত িীঘম
প্রপ্টচষ্টার প্টরও যা েম্ভব হয়নন তা লকডাউপ্টনর প্রভাপ্টব েম্ভব হপ্টয়প্টছ। জীবজন্তু, শু ক্ষী
েবাই স্বনস্তর ননিঃশ্বাে সফলপ্টছ।
তপ্টব লকডাউন বম কােপ্টল র্ানবজানত যনি েু স্থ নরপ্টবে ততনর করপ্টত না
াপ্টর তাহপ্টল ের্ুপ্টের জপ্টলর উত্তা বাড়প্টব, নহর্বাহ গলপ্টত শুরু করপ্টব এবিং প্রাকৃনতক
নব যময় ও সরাগ জ্বালার প্রপ্টকা সবপ্টড় যাওয়ার আেঙ্কাই থাকপ্টছ।
এই বায়ু িূষপ্টণর হাত সথপ্টক ওপ্টজান স্তর সক রক্ষার জনয ১৬ই সেপ্টেম্বর নবশ্ব
জুপ্টড় ওপ্টজান নিবে ানলত হয়। এছাড়াও রাষ্ট্র ু ঞ্জ েপ্টচতনতা বৃ নদ্ধর জনয কপ্টরানা কাপ্টলর
ূ প্টবম ২০১৯ োপ্টলর নডপ্টেম্বর র্াপ্টে বেু ন্ধরা েীষম তবঠপ্টক 'ইন্টারনযােনাল সড অব নিন এয়ার
ফর ব্লু স্কাইজ' ালন করার নেদ্ধান্ত সনয়। অথমাৎ নীল আকাপ্টের জনয ননর্মল বাতাপ্টের
প্রপ্টয়াজন। তার জনয প্রনত বছর ৭ই সেপ্টেম্বর নিননে বাছা হয়। সযপ্টহতু এই বছর ৭ই
সেপ্টেম্বপ্টরর নিননে প্রথর্বার ানলত হপ্টব, তাই বযানিগত সথপ্টক েরকানর প্রপ্টতযকনে স্তপ্টরর
র্াধযপ্টর্ বায়ু িূষপ্টণর ক্ষনত ও নিননের গুরুত্ব েকলপ্টক বুনিপ্টয় জনগপ্টনর েপ্টচতনতা বৃ নদ্ধর
িারা একপ্টযাপ্টগ এই ের্েযার ের্াধান প্রপ্টয়াজন।

৬৯
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সীমান্ত

সু ভাশীষ মণ্ডল
চতুর্থ সসমমস্টার, ইংমরজি জিভাগ (স্নাতম াত্তর)
জ ংলা র্ানা মহাজিদ্যালয়
স ন্দ্রীয় চজরত্র সীমাম স ন্দ্র মর আমার এই াজহজন। অর্থাহার ও অনাহার
যার জনতযসঙ্গী। িাজিমত ঙ্গু িািা ও মা। আর আমে এ সোট ভাই সয ক্লাস নাইমন িমে।
জিষয়সম্পজত্ত সতমন জ েু সনই। র্া ার মমর্য আমে শুর্ু সোট্ট এ জট ু ুঁমিঘর যার
সিজশরভাগ অংশ আিার সীমার সহায়সম্বলহীন হতদ্জরদ্র ঙ্গু িািা জনিারমের মমতা
িরািীেথ। দ্াজরদ্রতা সয জনিারমের স ামনা িারেই সশামন না। সীমার ভাই ল্টু সমর্ািী
োত্র। সিথদ্াই স্কুমল ফাস্টথ হয় সস। ক্লামস তার িুজিমমলা ভার। এ জদ্ন স্কুমল তাম
গজেমতর জশক্ষ উদ্াত্ত জচমত্ত প্রশ্ন রমলন।
" ল্টু, সতামার িাজির source of income ী? "
ল্টু হাজস মুমে উত্তর জদ্মলা...
"সযার... আমার মা..."
"আর সতামাম সলো িা স সশোয়?"
"সযার... আমার জদ্জদ্ভাই..."
সীমার মা সারাজদ্ন অ মরর িাজিমত াি মর স ানর মম সংসার চালান।
সজতয এ িন সহায়-সম্বলহীন নারীর মক্ষ সংসার চালামনা সয তটা ষ্ট র তা সু নয়না
সদ্িীর সচহারায় ফুমট উমেমে। সীমার ভাইময়র মমতা সীমাও েুিই সমর্ািী োত্রী।
উচ্চমার্যজম
াশ রার র িামশানা আর এজগময় জনময় সযমত ামরজন সস। িাজির িি
সমময় সতা তাই সস মাময়র ষ্টটা সহমিই হৃদ্য়ঙ্গম রমত স মরমে। জনমির স্বার্থ জিসিথন
জদ্ময় মাম সাহাযয মর সস এেন। তাোিা স্বার্থ ূ রে রমত হমলও সতা এ টা সামর্থযর
প্রময়ািন যা সীমার জরিামরর জেল না। তাই জিদ্যা জদ্ময় মজিষ্ক ভরামনার র্া না সভমি ষ্ট
ভরা মাময়র িু জটম হাল া রার র্া ভামি সস। সীমা িাজির ামশ এ িযিসায়ীর
সেমলম প্রাইমভমট ইংমরজি িায়। মামস হািার টা া মর ায়। সীমার মা সু নয়না সদ্িী
সসই িাজিমত সর্ায়া-সমাোর াি মরন। সীমা তার োত্রীর োতায় স্বাক্ষর রার সময়
িাজির সদ্য়াল গুমলার জদ্ম প্রায়শই তা ায় । তার সচাে মি যায় িাজির সদ্য়ালগুমলামত
তার মাময়র হামতর আলমতা স্পশথ। সু নয়না সদ্িীর সু নয়ন সয িাজিমত
মিমে তার সতা
এ টা আলাদ্া রূ র্া মিই। সীমা লজ্জা না স ময় িরং এটা সভমি গিথমিার্ রমত শুরু
রমলা। সভিা সচামে সীমা তার োত্রীর োতায় স্বাক্ষর রমলা যা তার ামে স্বেথাক্ষর এর
মমতা মমন হমলা।

এজদ্ম প্রজতমিশী সলাম রা সীমার িয়স জনময় নানা টাক্ষ রমত শুরু
রমলা। সীমার মাম উেমত-িসমত শুনমত হয় সমময়র জিময়র িযা ামর। ারে গজরমির
িাজিমত সমময়মদ্র িয়স সয ঘজির সসম মের াটার মত মর ঘুরমত র্াম । ামের মত
এত সরাগা সচহারা ওর। উচ্চতা সদ্মে স উ স উ তাম সেজঙ্গ িমল ডাম । গাময়র রংটাও
িাজির অর্থনীজতর মমতা উজ্জ্বল নয়। সযোন সর্ম ই াত্র আমে স ান ামত্ররই সীমাম
েন্দ হয় না। ভাল ন জদ্মত ারমল হয়মতা টা ার সিামর সমময়টার জিময় হময় সযত আি।
সীমার সয স ািা
াল। সীমাম জনময় জচন্তা রমত রমত সীমার মাও সযন জনিারমের
মমতা ক্রমশ অসাি হময় সযমত লাগমলা।
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সীমাম সযমনা এই িাজির জত্রসীমানায় িাইমর না সির রমত ারমল এই
িাজির ফাুঁিা সযন স ান মমতই াটমি না । জ ং তথিযজিমূ ঢ় সু নয়না সদ্িী দ্জরদ্রতার চা না
সামলামত স মর মামেমমর্য সীমাম গালমন্দ মরন।

" তুই জ আমাম শাজন্ত জদ্জি না মুে ু জি? আজম অমনম র িাজিমত র্ুমলা ময়লা সাফ মরজে
জ ন্তু সতার মমতা িঞ্জাল সাফ রার মমতা সামর্থয সনই সর মুে ু জি আমার...! মরমত াজরস
না তুই! ”
জনমির প্রজত সক্ষামভ-দ্ুুঃমে অজভমানী সীমা িাজির সর্ম সিজরময় সগল। এমত
ওরই িা জ
রার আমে। এমতািস্থায় প্রলয় নামমর এ যু ি এমস সীমাম প্রেয় প্রিাি
সদ্য়। সীমা সযন তার সীমানায় এ টা শক্ত েুুঁজট সদ্েমত স ল যা র্মর সীমা এ যাত্রায়
উদ্ধার হময় যামি ভািমত শুরু রমলা। প্রলয় সোটমিলা সর্ম ই িািা মা হারা। আত্মীয় স্বিন
িলমত সতমন স উ সনই। র্া ার মমর্য আমেন এ িন া া জতজনও আিার প্রলয়-এর প্রজত
উদ্াসীন। সীমার িাজির মতনই সোট্ট এ জট িাজিমত প্রলময়র িাস।
প্রলয় সযজদ্ন সীমার িাজিমত এমস জিিাহ প্রিাি জদ্ল সু নয়না সদ্িী এটা ওটা
না সভমি রাজি হময় সগমলন। এই অভাজগনীর িীিমন সযন প্রলয় তার প্রলময় সীমার িীিমন
সমি িঞ্জাল সাফ মর জদ্মলা। সীমা আর প্রলময়র জিময় হল।
সীমা সযন তার ভাগয জফমর স ল। জ ন্তু জনষ্ঠুর ভামগযর জরহাস' সীমার
সীমানায় সু েম র্া মত জদ্ল না সিজশজদ্ন। এ দ্ুঘথটনায় প্রলয় আি আর সনই। এ িের
র সীমার মতনই সদ্েমত সীমার এ
নযা সন্তান হমলা। সীমার দ্ুুঃে সযন স ামনা সীমাই
মানমে না। প্রলয় মারা জগময় তার িীিমন সযন আিার এ নতুন প্রলয় সৃ জষ্ট মর সগল।
িাচ্চা স ামল জনময় িাম র িাজিমতও আসার মত জরজস্থজত ও সয সনই তার। েয় মাস আমগ
সীমার িািাও সশষ জনুঃশ্বাস তযাগ মরমেন। সু নয়না সদ্িী অসাি হময় জগময়মেন।
এজদ্ম ভাই ল্টু উচ্চমার্যজম
াশ মরমে। সীমা স্বামীর ওই সামানয
জভমটটু ু জিজক্র মর িাম র িাজিমত এমসই োুঁই জনময়মে। জভমট জিজক্রর টা ায় ল্টুম সস
ভামলা এ জট সিাজডথং স্কুমল ভজতথ মরমে। ারে সস সয জরজস্থজতর জশ ার হময়মে সস তার
ভাইম সসই জরজস্থজতর সামমন আনমত চায় না। তার মতনই তার ভাইময়র ভাগয সহা সস
এটা স ান মমতই চায়না।
সংসামরর চা সামলামত না স মর সীমা মানজস ও শারীজর ভামি ক্রমাগত
দ্ুিথল হময় সযমত লাগল। নতুন ামির সন্ধামন সির হওয়ার মমতা শজক্তটু ু ও সয আি আর
তার সনই। জ ন্তু সংসার সতা আর অভাি সশামন না। সিমরামত সয তাম আি হমিই। সীমা
দ্ুিথল শরীর জনময় র্ চলমত শুরু রল। ক্ষীে া দ্ুজট তার শরীমরর ভার জনমত সক্ষম হমলা
না। িমস িমলা রািার ামশ এমস। সচামে-মুমে ক্লাজন্তর আভা স্পষ্ট। সীমা তার অজভমুমে
সদ্েল এ
জততালয়। সীমা মুমে এ অসহয হাজস জনময় িলমত শুরু রল...
" এই জততালয় সতা সু ন্দরী সমময়মদ্র িনয... আজম সতা এরও উ যু ক্ত নই! সদ্হ িযিসা
রার মত সদ্হ ভগিান সতা আমাম সদ্য়জন... আজম সয এোমনও মানানসই নই, জ অর্থ
সিুঁমচ র্া ার!”
সীমা আি আর ামির সন্ধামন সগল না। এ রাশ ভািনা জনময় সীমা িাজি জফরল সসজদ্ন ার
মত। িাজি জফমর এমস সদ্েল ভাই ল্টু সহামস্টল সর্ম িাজি জফমরমে সমি। তার হামত
রময়মে এ জট াগমির সমাি ।
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সীমা ভাই ল্টু স
"জ

জিজ্ঞাসা

রল,

সর, তুই এেন সহামস্টমল সর্ম ?"

"জদ্জদ্ সতার িনয এ টা সু েির আমে।"
"আমার মত অভাজগজনর িনয আিার জ
"এই

সু েির সর?"

াগিজট িমল তুই সি িুেমত ারজি।"

"আমর এত সোট গল্প সলোর প্রজতমযাজগতা..."
"এটা সিথসার্ারমের িনয। আজম সতার নাম জলমে জদ্ময়জে। প্রর্ম সয হমি তাম
ু রস্কার সদ্য়া হমি।"
"না ভাই, তুই আমায় ক্ষমা

"না জদ্জদ্ সতাম

অমন

টা া

র। আমার দ্বারা এসি জ েু হমি না..."

জলেমতই হমি! িি আশা

মর এমসজে সর..."

"জ ন্তু আজম জ ..."
" সতার দ্বারাই হমি। তাোিা সতার সলো গল্প আজম অমন জদ্ন জিজন..."
ভাইময়র আিদ্ার রােমত জগময় সীমা লম র্রল। স্কুলেু ট িালম র মমতা সস
জলেমত শুরু রমলা। জ ন্তু জ জলেমি সস? সসর ম স ামনা জিষয়িস্তু না স ময় সস জনমির
িীিমনর এমলামমমলা গল্পজটম ই সািামত শুরু রমলা। মার্াও র্মরমে েুি। সসজদ্ন সস
সারা রাজত্র সিমগ জলেমলা। লম র্রার ক্ষমতাটু ু ও সযন তার সনই আর। জনমির িীিমনর
গল্প িলমত িলমত াগিজট তার জভমি সগল। সরস্বতী স্বয়ং এমস সীমার লম র্রমলন।
সীমার গল্প সশষ হল।

ভাই ল্টু জদ্জদ্র সলো আত্মিীিনী েুজশ মমনই স্কুমল িমা জদ্ল।
মনমরা জদ্ন র ফল
িলল... "আমর আমার
ফাস্টথ হময়জেস। াল
প্রশংসা ু িাল
াে মদ্র হৃদ্য়
সাজহতযচচথার এ
স জরময় দ্ূ র আ

প্র াশ হমলা। ভাই ল্টু িাজি জফমর এমস জদ্জদ্ম
িজিময় র্মর
জদ্জদ্র িায়গা সনওয়ার ক্ষমতা আমে নাজ
ামরা আিার! জদ্জদ্ তুই
ু রস্কার জিতরেী অনু ষ্ঠান।"

ুঁজচশ হািার টা া ু রস্কার স ল সীমা। সিিায় েুজশ তার জরিার। প্রচুর
সীমার সলো সোটগল্প "সীমান্ত"। সীমা সযন তার দ্ুুঃমের সীমান্ত স জরময়
িয় মর জনময়মে। িরািীেথ অভাজগনী এই ু ৎজসত সমময়জট সযন াে মদ্র
মাত্র আর্ার। সীমা আি আর স িল তার সীমানায় সনই সস সয সীমান্ত
ামশ জ রে জদ্মে ।
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সড়েযই ড়বস্ময়কর
সু মন্ দবরো
ড়িেীয় দসশমস্টোর, সংস্কৃে ড়বভো (স্নোেক, সোম্মোড়ন্ক)
ড়পংলো থোন্ো মহোড়ব যোলয়

একুশের দ োরশ োড়োয় োাঁড়ড়শয়
সমগ্র সমোজ পূ র্ণ পুাঁড়জবো ীশে;
রীশবর হোহোকোর শম যোশে
ড়েল্পপড়েশ র জঘন্য কোরসোড়জশে।
ড়করূপ এই ছলন্োর রুন্
প্রেোড়রে হশে সোধোরন্ মোন্ু ষ।
সময় ড় শয়শছ থমশক আজ;
জীবন্ পোেলো কো শজর ফোন্ু স।
দছোট্ট দছোট্ট আেো প্রেযোেোয়
এক একড়ি ড় ন্ যোশে দকশি;
ড় ন্ মজুড়রর আয় হোড়রশয়
রীবরো বশসশছ পশথ।
ু মশ ো আন্শের রুন্
চশল অন্েশন্র কমণসূড়চ;
এই প্রোর্পন্ দচষ্টোর ফল
অবশহড়লে েূ কররূপী।
কমণ সন্ধোশন্ দবড়রশয় ড়পেো
মন্মরো হশয় দফশর;
ু ড়ি িোকোর ড়বড়ন্মশয়
ড়বলোড়সেো দ য় দছশড়।

েোলপোেোর ছোউড়ন্শে
জীবন্ভর কোশি;
প্রলশয়র ড়েকোর েোরোই হয়
যোরো এরূপ ভোশব বোাঁশচ।
চোরজশন্র পড়রবোশর
ড়ন্শজরো ন্ো দেশয় থোশক;
দছশলশমশয়শ র মুশে একগুে
হোড়স দফোিোশন্োর েশর।
ড়বলোড়সেো যোশ র রোজকীয় মযণো ো,
কোশন্ো যোশ র দপেো,
কশষ্টর েণন্ কশর ন্ো েোরো,
পোয় ন্ো একিুকুও সোজো।
যে দব ন্ো ড়রশবর দকন্,
দহ ঈশ্বর! োও আমোয় বশল!
প্রশেযক ড়রশবর কমণফল দযন্
ফশল েোলপোেোর ওই ছোউড়ন্র ডোশল।
প্রশেযক জীবশক বোন্োও সমোন্,
এই প্রোথণন্োই কড়র,
সবোই দযন্ চোলোশে পোশর
ড়বধ্বংসী ঝশড়র মোশঝও েরী।
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যুগের হাওয়া

েন্ধুর বখাাঁগজ

সু মন বেরা
দ্বিতীয় বসগমস্টার
সংস্কৃত দ্বেভাে (স্নাতক, সাম্মাদ্বনক)
দ্ব ংলা থানা মহাদ্বেদ্যালয়

বসৌরভ দ্াস
দ্বিতীয় বসগমস্টার
দ্শবন দ্বেভাে (স্নাতক, সাম্মাদ্বনক)
দ্ব ংলা থানা মহাদ্বেদ্যালয়

ক্রমশ েদ্গল যাগে যু ে
াল্টাগে দ্বদ্ন দ্বদ্ন...
েইগে হাওয়া উগল্টা দ্বদ্গক
সংস্কৃদ্বত দ্বেহীন।
এ যু গেগত নাগম না েৃ দ্বি
কান্না বভজা রাগত;
আগস না েসন্ত আ ন ইোয়,
দ্বকংো বকাদ্বকগলর ডাগক।
হাদ্বরগয় যাগে জনজীেন
কদ্বিন েযস্ততার দ্বভগে;
সমগয়র কদ্র থাকগে না,
াগশর োদ্বের তগর।
কাাঁচা োদ্বে আজ দ্বনদ্বিহ্ন
স্তূ
েবগতর তগল;
বমাঘল আমগলর বদ্য়াল ঘদ্বেটাও
স্মৃদ্বত বসৌগের দ্গল।
কলকারখানার বোাঁয়ায় কমগে
অদ্বিগজগনর দ্াম,
ভুলগে মানু ষ এই অেস্থার
দ্বক ভয়ানক দ্বরনাম!
কালগকর বসই সঙ্গী শহর,
আজ েযস্ত নেরী;
েযস্ততার জাাঁতাকগল
বমাোইল ব ান প্রহরী।
দ্বচরদ্বনদ্রায় যাগে সময়
মায়াদ্বে জাদ্ুর স্পগশব,
ু গরাগনা স্মৃদ্বত ভুলগত
নতুন আগলাকেগষব।

আদ্বম মগনর অন্ধকার েদ্বলগত থ চদ্বল,
একাকী আদ্বম একা একা কথা েদ্বল,
বকউ বনই আমার কথা শুনোর,
আমাগক আমার মগতা কগর েুঝোর।
আদ্বম থ হাাঁদ্বট, দ্বেশ্রাম খুাঁদ্বজ, আর হাাঁদ্ব গয় উদ্বি।
আমার অেযক্ত কথা হৃদ্গয় ঝে তুগল কগর বোটােু দ্বট।
আদ্বম দ্বভে বিগল চদ্বল, চাদ্বরদ্বদ্গক কত আনাগোনা।
তেুও আমার একাকীগের অদ্বভশা ঘুগচ না।
আমার েুগক োগে অেযক্ত ভাষার যন্ত্রণা।
চাই না দ্বনেক সহানু ভূদ্বত আর দ্বনেক সান্ত্বনা।
আদ্বম েন্ধুহীন নই, েন্ধুে হীন,
আদ্বম েন্ধুে খুাঁগজ চদ্বল সারাদ্বদ্ন।
কতশত দ্বরচয়, তেুও আদ্বম একা, শুেু একা।
কন্টাক্ট দ্বলগস্ট ট্রাদ্ব ক জযাম, কাগনকশন তেু াাঁকা।
বহ ৃ দ্বথেী, তুদ্বম বভগেগো একদ্বট একদ্বট তগর,
আদ্বম আদ্বে তেু বনই, বতামার অোে মানু গষর দ্বভগে।
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এগিয়ে যাও
গিাপাল গেরা
গিতী়ে গেযেস্টার, োাংলা গেভাি (স্নাতয াত্তর)
গপাংলা থানা েহাগেদ্যাল়ে
পথ দ্ুিগে, োেযন গেপদ্পযথর প্রগতগি পদ্যেপই, গি েযতা গেলযত হযে।
গ ন্তু আজ োেযনর গদ্য এযিাযত হযে,
না এযিাযল ালয র গদ্ন েু ন্দর হযে গ
যর!
আজ োনে প্রজাগত লডাই রযে অগিযের জনয।
িব্ধ যাত্রা, ারািাযর েগন্দ প্রাণগ ন্তু গথযে থা যল চলযে না।
লডাইয়ের গনতৃযে ডাক্তার, নােগ, পুগলশ, গেজ্ঞানী
োেযনর গদ্য পথ গদ্খাযে োহযের োযথ।
পযথর প্রগতগি েুহূযতগ ইন্ধন গযািাযে চাষী ভাই,
যাযত আেরা দ্ুেগল হয়ে না পগড।
এযদ্র েোই আোযদ্র াযে েম্মাযনর, শ্রদ্ধার।
েোই গেযর পাযো গেই আযির েে়েএই আশা েোর েযন,
আর ভাল লাযি না এভাযে থা যত।
এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!
েযচতন হও, েযচতন রাও!
আেরা োনু ষ, আেরা গজতেই।
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পরিযায়ী
গ াপাল গেিা
রিত়ীয গেমেস্টাি, োাংলা রেভা (স্নাতম াত্তি)
রপাংলা থানা েহারেদ্যালয
গুজিামেি এ গস্টশমন মিানা পরিরিরতমত ত়ীব্র আতমেি েমযয এ োমথ
অমন গলা জম া হমযমে। এিা েোই পরিযায়ী শ্ররে । গয যাি রনমজি িামজয রিমি
যাওযাি জনয আপ্রাণ গেষ্টা োলামে। আজ এিা প্রমতযম ই াজ হািা। এই শরে মদ্ি দ্মল
রেল এ েরহলা েমে দ্ুই েেমিি েন্তান। এ ো পুেরল াাঁময মি োচ্চাম গ ামল রনময
দ়্ীর্ঘ পথ গহাঁমে গস্টশমন এমেমে। শ্ররে িা েোই োর গিিাি জনয েরিযা, রভ ো মত
লা মলা, পুরলশ রভ জনতাম গদ্মে লারিোজঘ িমে, আি রেৎ াি মি েলমে, “েোই
োোরজ দ্ূ িত্ব গেমন েলুন োক্স েযারনোইজাি েযেহাি রুন”। শ্ররে েরহলারে থাগুমলা
শুনরেল, েযারনোইজাি থারে গে এই প্রথে শুনল। র েু ক্ষণ পমি গেন গস্টশমন দ্াাঁ ামলা,
েরহলারে তাি েন্তানম রনময রেহাি যাওযাি গেমন উিল। রতন োি রদ্মনি পথ র ন্তু েমে
োওযাি র েু রেল না। ল ডাউন এি প্রথে ময েপ্তামহি েমযয ো া েে িুরিমযমে।
অমন
মষ্ট এ ো রেস্কুমেি পযাম ে গজা া
মি গিমেরেল গে।
গেন ন্তমেযি রদ্ম িওনা রদ্ল, শ্ররে েরহলারে তাি েন্তানম গ ামল রনময
গেমনি জানালাি পামশ েমে োইমিি রদ্ম তার ময ভােমত লা ল- ময রদ্ন আম গতা
েে রি িা ই রেল, র ন্তু এিেমযয র গয হল রি েুঝমত পািমে না, োর র ময র ভামে
োংোি োলামে গে রেন্তাও র্ুিপা োরেল। আজ গযন গে অজানা পমথি পরথ । গেন
েেমযি োমথ তাি ন্তমেযি রদ্ম আপন রতমত েু েমত লা মলা, রদ্ন হয িাত হয র ন্তু
এরদ্ম গেমন পযঘাপ্ত োওযাি গ ান েযেিা গনই। রেমদ্ি জ্বালায শ্ররে িা েে েেিে িমে।
েরহলারেিও রি গতেন অেিা। এেনর পযঘাপ্ত জলও গনই। েরহলারে পুোঁ রলমত োাঁযা রেস্কুে
পযাম ে গেি মিমে োওযাি জনয। হিাৎ তাি গ ামলি োচ্চারে রেৎ াি মি ান্না শুরু
িল, ো েন্তামনি ান্না শুমন গ ামল দ্ুলামত দ্ুলামত েলল, “েুে রেমদ্ গপমযমে না োো,
এই গন রেস্কুে ো” েমল রনমজি েুমেি ামে আনা রেস্কুে োচ্চাি েুমে রদ্ময গদ্য। গে আজ
ময রদ্ন র েু ই োযরন, গেমন গ ান েযেিা গনই। তাই গে ভােল রেহামি গপৌঁমেই গ ান না
গ ান েযেিা িা যামে।
এরদ্ম যাত্র়ীমদ্ি গেমনি যাত্রা েেমযি োমথ রেষে হময উমিমে । এ রদ্ম
মিানা
আতে অনযরদ্ম োোি োং ে শ্ররে মদ্ি জাপমে যমিমে। েরহলারে পাশাপারশ োওযাি
োহাযয োইল র ন্তু োর মদ্িও অেিা এ ই। েেমযি োমথ োমথ তাি লারে গযন শুর ময
যামে, শি়ীিো গ েন রঝরেময যামে, হাত-পা াাঁপমে।
িামতি গেন আমলা জ্বারলময অন্ধ াি গভদ্ মি োেমনি রদ্ম এর ময
যামে, ালম ই রেহাি গপৌঁমে যামে। িামতি রশতল হাওযায েরহলারে জানালাি পামশ েুে
গিমে শুময আমে। িাত গ মে গভাি হল,রেম মলই গস্টশমন গপৌঁোমে। গে র ন্তু আি গোে

৭৬

eগেেমতা, প্রথে েষঘ, প্রথে োংেযা, ২০২০

েুলল না। পাশাপারশ েোই ময র্ণ্টাি েমযয েুঝমত পািল গে আি গনই। তাি গ ামলি
োচ্চারে তাি পামশ েমে গেলা িমে। মিানা আতমে ারুি োহে হযরন াময হাত রদ্ময
গদ্োি।
গেন ন্তমেয গপৌঁোমলা। েোই এ এ
মি গনমে প ল। রেআিরপএি
গেন গথম েৃত গদ্হরে এমন প্লােিমেঘ িােল। োচ্চারেও গেোমন রেল। প্লযােিমেঘ েৃত গদ্হরে
অমন ক্ষণ পম িইমলা। োচ্চারে তাি োম ওভামে শুময থা মত গদ্মে হাত রদ্ময ডা মত
লা ল। ডা না গশানায েলেল পাময এ েু এর ময আোি রপেমন এমে ডা মত লা মলা।
গে জামন না তাি ো তাি ডাম আি গ ানরদ্ন ো া গদ্মে না। োচ্চারেি োেমন এ
অজানা পথ, গে আজ অজানা রেপমদ্ি োেমন দ্াাঁর ময। োিা গদ্মশিও ঐ এ ই অেিা।
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কার্গিল ৯৯
সু মন্ত বেরা
চতুর্ি বসমমস্টার, প্রাণীর্েদ্যা র্েভাগ (স্নাতক, সান্মার্িক)
র্ িংলা র্ািা মহার্েদ্যালয়
১
মাতলা িদ্ীর ামে রময়মে একর্ি গাাঁ, গাাঁময়র িাম র্দ্গন্তগঞ্জ। িামমর সামর্
র্মল আমে েইর্ক, আর িা আমে বসই গাাঁ-এর বেষ, িা আমে শুরু। আর কারই ো বেষ আর
শুরু র্িময় মার্া েযার্া। এমতা েম া গাাঁ-এ র্ামক মাত্র কময়কজি। বে-োর মমতা দ্ু’বেলার
ব ারাক বজাগা করমত েযস্ত। সর্তয েলমত র্ক এ ািকার মািু ষগুমলা দ্ুমেলা ব ি ভমর
ব মত ায় িা। তামদ্র আোর িাম র্িময় চচিা!
হঠাৎ-ই োর্ র োইমর বর্মক রজত-এর োো ডাক বদ্য়,
- “সার্েত্রী, তা াতার্ োইমর এমসা, বদ্ম া র্ক এমির্ে!”
- “র্ক এমিমো বগা ?”
- “বদ্ম াই িা! দ্মার ইর্লে! মমি হয় আমামদ্র ব াাঁমজ এমসর্েল।”
- “তুর্ম বে র্ক েল িা! তা াতার্ মু -হাত ধুময়, ই রা া আমে ব ময় িাও।”
বদ্েভামগর র র্ভমিমার্ি তযাগ কমর সু েীর-োেু দ্ুই বেমল আর বেৌমক র্িময়
এ ামি এমস ওমঠ। বকামিা রকম কমেসৃ মে র্দ্ি কামি। তারাই ো র্ক করমে। প্রর্ত েের
েিযায় সে ‘মাতলা’-র গমভি চমল োয়। তামদ্র বেমল রজত আর অিীক দ্ুজমিই গ্রামমর
াঠোলায় ম । দ্ুজমি একসামর্ োয় আর একসামর্ই র্িমর আমস। োর্ র্িময় এমস
দ্ুজমিই কী ু র্ে! অমিক র্দ্ি তারা ইর্লে ায়র্ি।
রজত েমল, “মা ব মত দ্াও! র্ মদ্ ামে।”
মা েমল, “োো হাত-মু ধুময় েস্, র্দ্র্ে!”
র্কন্তু মা বতা জামি বে, োর্ মত াোর বিই। র্কন্তু বেমলরা োমত েুঝমত িা ামর বসইজিয
মা ােিতী-র োর্ বর্মক দ্ু-মুমঠা মুর্ ধার কমর এমি দ্ুই বেমলমক বদ্য়। এইভামে কমে
তামদ্র র্দ্ি কামি। মা-বতা এই আোয় কতর্দ্ি ব ি ভমর ায়র্ি তার র্হসাে বিই। মা ভামে
বে দ্ুমিা বেমল েম া হময় চাকর্র করমল ত ি িা হয় ব ি ভমর ামে।
২
বদ্ মত বদ্ মত রজত ও অিীক েম া হময় উমঠ। অিীক এ িও
াশুিা
বেষ কমরর্ি, র্কন্তু রজত বেমহতু েম া তাই তাই উ র সমস্ত দ্ার্য়ত্ব এমস ম । তাই রজত
অল্প েয়মস ভারতীয় বসিাোর্হিীমত বোগ বদ্য়।
ইিকামমর সামর্ সামর্ রচও এ ি অমিক বেম মে। োোর েরীরিা ারা
আর ভাইময়র জিয মামস মামস িাকা াঠামত হয়। র্কন্তু োর্ র অেস্থা আমগর বর্মক সেল।
এ ি তামদ্রমক আর অিাহামর র্দ্ি কািামত হয় িা।
রজমতর মা রজমতর োোমক েমল, “বেমলিা েম া হময়মে, র্েময়র েযেস্থা করমত হমে বতা?
আর তুর্ম বতা োো, বতামার বতা বদ্ র্ে বকামিা বহল বদ্াল বিই।”
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- “কমে আর আমামক োোর জায়গািা র্দ্ময়মো! বোমিামেলা বর্মকই বতা তুর্ম ওমদ্র
াওয়া-দ্াওয়া,
াশুিা ও স্বােমযযর দ্ার্য়ত্ব র্িময়ে। বকাির্দ্ি বকাি র্জর্িস র্ক আমামক
েুঝমত র্দ্ময়ে? র্ঠক আমে রজত এোমরর েু র্িমত োর্ এমল ওমক িা হয় েলে।”
র্কেু র্দ্ি মরই েু র্িমত রজত োর্ আমস।
মা েমল, “োো আমগর বর্মক অমিক বরাগা হময় বগর্েস, র্ঠকঠাক াওয়া-দ্াওয়া কর্রস র্ি।
ও ামি বতার ব য়ালই ো বক রা মে!”
- “তুর্ম বে র্ক েল িা মা! ও ামি র্িমজর ব য়াল র্িমজমকই রা মত হয়।”
- “তুই বে র্ক ের্লস িা ো ু ! র্িমজর ব য়াল আোর র্িমজ বকউ রা মত ামর িার্ক! ওসে
কর্া োদ্ বদ্। তুই োইমর বর্মক এমসর্েস, এ ি তা াতার্ স্নাি কমর বি। আর্ম ভাত
োর্ ।”
- “তাই েরিং কমরা। আর্ম চি কমর স্নাি কমর আর্স।”
স্নাি বসমর রাজত ব মত েমসমে, আর ত িই রজমতয় মা রজমতর োোমক ব াাঁচা বমমর
েমল, “েমলা িা বস েযা ারিা !”
- “বকি তুর্ম েলমত ারমো িা?”
- “কী েযা ার মা?”
- “আমর োো, আমরা বতা আর সারা জীেি র্াকমো িা, তাই ভাের্ে এোর বতার র্েময়িা
র্িময়...”
- “মা, বতামরা বে র্ক েল িা! ওসে আমায় দ্বারা হমে িা।”
রাজমতর োো েমল, “হমে িা েলমল র্ক হমে? আমরা চমল বগমল বতামক বদ্ মে বক?”
রজত ব ময় উমঠ র্েোিায় র্গময় র্েময়র েযা ারিা র্িময় ভােল, র্কন্তু লজ্জায় কাউমক র্কেু
েলমত ারল িা।

৩
র্কেু র্দ্ি র দ্ূ র গাাঁময়র এক বমময়র সামর্ রজমতর র্েময় র্ঠক হল। বমময়র্ির িাম কমলা,
বেমর্ি সু যর বদ্ মত বতমর্ি তার েযেহার। একাই োর্ র সে ব য়াল রাম । র্কেু র্দ্ি র
বরর্জমমন্ট বর্মক ডাক আমস বে, তামক এোর বেমত হমে। রজত সরাসর্র তার মামক িা
েমল তার স্ত্রীমক েলল বে, “আমায় কাল সকামল বেমত হমে।”
- “বেমতই হমে ? আর কময়কর্দ্ি বর্মক বগমল হত িা?”
- “িা, আর মামক এ র্ি েলার দ্রকার বিই, কাল েলমে।”
মররর্দ্ি সকামল িয়ি-জমল মা ও স্ত্রী র্েদ্ায় জািায়, আর োো বতা কাাঁদ্মত
ামরিা, তাই হয়মতা োরাযায় এক বকামি েমস আিমিা হময় আকামের র্দ্মক তার্কময়
র্ামক। কময়কমাস র রজমতর বেমল হয় । আর রজমতর োো বেমলমক এই সিংোদ্ র্চর্ঠ
র্লম জার্িময় বদ্ি। আমিকর্দ্ি র রজত োর্ র্িমর আমস, এমস বদ্ম তার বেমলিা ে
হময় বগমে । বেমলমক বদ্ম রজত মমি মমি ভামে বে, বেমলমক র্েক্ষক করমে। এইভামেই
র্কেু র্দ্ি র রজত আোর র্িমর োয়। এোর বোধহয় তামক বেমত িা বদ্ওয়ায় দ্মল বেমলও
সার্মল হয়। র্কন্তু তামক বে বেমতই হমে।
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রজত মমি মমি ভামে এ জমন্ম ভারত-মাতার ঋণ বোধ করমো আর র জমন্ম বতামার।
হঠাৎ-ই কমার্ডিং অর্িস বর্মক র্িমদ্িে আমস বে, কার্গিমলর চূ ায় ব মরার্লিং-এ বেমত হমে।
তামত রজমতর িামও সার্মল র্ামক। স্বাভার্েক ভামেই রজত ও তার র্তি েন্ধু কার্গিমলর
চূ ায় ব ৌঁোয় এেিং অিু প্রমেেকারী চার ার্কস্তার্ি বসিা তামদ্র ের্য োিায়। এোর বে
কাজর্ি কমর, তা েু দ্ধ র্েমরাধী। তারা ওই চার ভারতীয় বসিার বদ্হমক র্েন্নর্ভন্ন কমর েস্তা
ের্য কমর াহাম র চূ া বর্মক বিমল বদ্য়।
৪
হঠাৎ-ই একর্দ্ি ের আমস তামদ্র বেমল কার্গিমলর েু মদ্ধ েহীদ্ হময়মে।
রজমতর োো েুঝমত ারমে িা বে, বস র্ক ভামে রজমতর মামক তার বেমলর মৃতুযর
সিংোদ্র্ি বদ্মে।
দ্ূ র বর্মক তার বেৌমা প্রশ্ন কমর, “োো কার বিাি?”
োো ধরা গলায় েমল, “বহড বকায়ািিার বর্মক।”
- “র্ক ের োো?”
- “আমার বেমল, আমার বেমল রজত কার্গিমলর েু মে েহীদ্।” সমে সমে োোর বচা র্দ্ময়
জল গর্ ময় আমস। বে োো এমতার্দ্ি বেমলর আসা-োওয়া বদ্ম মে, বস োো বেমলর মৃতুয
সিংোদ্ শুমি আর র্স্থর র্াকমত ারল িা। আর রাজমতর মা ও স্ত্রী বেি এমকোমর ার্র
হময় বগমে। রজমতর মা মর্র র্দ্মক বচময় রইল, হয়মতা সে সিংোদ্ র্মমর্য কমর তার বেমল
আোর তার বকামল র্িমর আসমে।
তার বেমল র্িমর এল, তমে াময় বহাঁমি িয়, েরিং োক্স ের্য হময়। বেমলর
র্েন্নর্ভন্ন েরীরিামক বদ্ম মাময়র বচাম জল ভমর উঠল। তার র র্িমজমক েক্ত কমর এক
অর্িসারমক প্রশ্ন করল, “আ িারা বতা ভর্তির সময় এক ইর্িও কম বিি িা ? তাহমল
আর্ম বকি আমার বেমলর র্েন্নর্ভন্ন েরীর বিে?” এর র তার েহীদ্ বেমলর ব েি ব েি
আমস অসিং য রাজনির্তক দ্মলর বিতা-বিত্রীরা। তামদ্র কত সে প্রর্তশ্রুর্ত আর
প্রর্তমেেীমদ্র অর্ভিয় ভরা বচাম র জল, আয় সামািয র্কেু অর্ি। অর্ি র্ক ামর একর্ি
মাময়র েুমকর সন্তািমক র্ির্রময় র্দ্মত? িার্ক ারমে একজি স্ত্রীর র্সাঁর্র্র র্সাঁদ্ুর র্ির্রময়
র্দ্মত? িার্ক ারমে একর্ি সন্তািমক তার োো র্ির্রময় র্দ্মত? এমির্ক প্রর্তশ্রুর্তর মমধযও
র্ামক রাজিীর্ত। আমরা র্ক তার র বসই র্রোমরর বকামিা ের রার্ ? এমির্ক বে সিংোদ্
মাধযম এমতা েযস্ত হময় ম র্েল তারাও েুর্ঝ অদ্ৃ েয োতামস র্েলীি হময় োয়। আর বোধহয়
বস মা আজও ব াকার র্িমর আসার অম ক্ষায় রাস্তার র্দ্মক তার্কময় র্দ্ি কািায়।
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শেষ আলাপ
কার্তিক হাজরা
চতুর্ি শেমেস্টার, প্রাণীর্িদ্যা র্িভাগ (স্নাতক, োন্মার্িক)
র্পিংলা র্ািা েহার্িদ্যালয়
১
র্পমচর েড়ক িাাঁক র্িময়মে শেখামি, শেখামিই রময়মে একর্ি গুদ্াে ঘর। আর
তারই পামে রময়মে একর্ি কমলজ। ওই গুদ্াে ঘমর িার্ক েি শচারাই োমলর আিামগািা।
তারপর র্জর্িেগুমলা শকার্ায় োয় তা শিাধহয় েিারই অজািা। আর শে গুদ্াে ঘরর্ির র্দ্মক
তাকামল র্িেষি েভযতার েুখ েমি পমড়। শোি শেমলিার চাউর্ি শেি শকেি উগ্র প্রকৃর্তর,
শচহারার্ি র্েপর্েমপ, গাময়র রিং কামলা, শদ্খমলই শকেি শেি ঘৃণা হয়। পমর র্ির্খমলর কাে
শর্মক পুমরা িযাপারিা জািলাে, ওর িাে িার্ক র্িজয়, র্ভখারীর িাে িার্ক র্ি-জ-য়-। ওর
িার্ক ো, িাপ শকউ শিই। িার্ড় িািংলামদ্মের শিায়াখালী। শেখাি শর্মকই ওর কাকা এখামি
শরমখ শগমে ।
- চল দ্াদ্া কামজ শলমগ পড়, আজ র্ক জার্ি শকার্া শর্মক দ্ুমিা িাইক এমেমে আর িািু
িমল র্দ্ময়মে কালমকর েমধয কাজ শেষ করা চাই।
- ওমদ্র কর্া িাদ্ শদ্ িা, ওরা শতা িমলই খালাে। আর শতার িািুমক িমল র্দ্র্ি আমগর
োমের দ্ুমো িাকা িার্ক আমে। িা র্দ্মল এই র্িশু ভাইময়র ক্ষেতা ওরা জামি িা। িাকার
জিয এই র্িশু েি র্কেু করমত পামর।
কাজ শেমষ র্িজয় গুদ্ামে রান্না কমর খায় আর তারই এক শকামণ ঘুোয়, এই ভামিই তার
র্দ্ি কামি।
২
একর্দ্ি হঠাৎ র্িশুদ্ার েুমখ র্িজময়র িামে ভামলা ভামলা কর্া শুিলাে,
তখিই আোর েমি গভীর েিংেয় ততর্র হময়র্েল, আর শেিাই ের্তয হল। কময়কর্দ্ি ধমর
র্িজয় আর কামজ আেমে িা। শকার্ায় শে শগল! এিা ভািমত ভািমতই হাতুর্ড়র ঘা-িা
হামতর ওপর পড়মতই শেি েেস্ত ভািিার অিোি ঘিল। আর এমতা শভমিই িা র্ক হমি?
শকউ শতা হয় িা আোর! তিুও কষ্ট হয় অেি িাপ-ো েরা শেমলিা! একর্দ্ি হঠাৎই
কমলমজর পামে চা শদ্াকামি র্িজময়র োমর্ শদ্খা।
- আর্ে িললাে র্কমর এখামি িমে? কামজ আর্েে র্ি িহুর্দ্ি, র্ক কর্রে এখি ?
- শতাোয় শকি িলমত হমি?
- এখি তুই অমিক িদ্মল শগর্েে! কর্ািাতিা, চলামেরা, এেির্ক শপাোমকও।
- র্কেু উত্তর িা র্দ্ময় হামত একিা র্েগামরি র্িময় িািমত লাগল ।
পমর গুদ্ামের একর্ি শেমলর কাে শর্মক জািমত পারলাে, ও িার্ক র্িশুদ্ার দ্মল িাে
র্লর্খময়মে। আর এখি িার্ক র্িজয় শোমিাখামিা ধেকার্ি, পমকিোর এইেি কাজ কমর। র্ক
জার্ি র্ক হমি র্িজয়িার ?
হঠাৎ-ই একর্দ্ি শুর্ি শক
একিু খুর্ে হলাে। এিার হয়মতা র্িজয়
তার উমটা। শুর্ি র্িজয় র্িশুদ্ার খুর্িমক
ভয় আমরা িাড়ল, পামে র্িজময়র র্কেু
গুদ্ামের কাজ শেমড় র্দ্ই।

শেি র্িশুদ্ামক খুি কমর র্দ্ময়মে। শুমি েমি েমি
দ্ল শেমড় ভামলা শকামিা কাজ করমি। র্কন্তু হল
োরা জিয রীর্তেত িযস্ত হময় পমড়মে। আোর শতা
িা হময় োয়। আোর িয়ে হময়মে, ভার্ি এিার
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৩
হঠাৎ-ই কমলমজ োওয়ার পমর্ রোর শচামখর োেমি একিা খুি হময় োয়।
র্কন্তু শে কাউমক িমলর্ি, পামে তামক ঝামেলায় পড়মত হয়! রোর িার্ড় শর্মক কমলমজর
দ্ূ রত্ব শোিােুর্ি একোইল। তাই রো পাময় শহাঁমিই কমলমজ োয়।
একর্দ্ি রো কমলমজ োওয়ার পমর্ পামের চা শদ্াকামি র্িজয়মক শদ্মখ শেমক িমল, - এই
তুর্ে এইর্দ্মক এমো।
র্িজয় ভময় ভময় তার োেমি এমে িমল, র্ক হময়মে ?
কারণ, র্িজয় জািত শে ঐ শেময়র্ি েি জামি। রো িমল,
- তুর্ে আজ র্িমকমল ের্িমরর োেমি শদ্খা করমি।
রীর্তেমতা র্িমকমল র্িজয় শেখামি োয়, আর র্গময় শদ্মখ রো তার আমগই শেখামি শপৌঁমে
শগমে। র্িজয় ভময় ভময় রোর কামে োয় আর িমল,
- র্ক িলমি তাড়াতার্ড় িমলা ।
- শকি, শকামিা তাড়া আমে িার্ক?
- িা, তা িয় র্কন্তু অমিক কাজ আমে।
- আজ আিার কাউমক খুি করার কাজ আমে িার্ক ?
- িামজ কর্া িমলা িা, র্ক িলার আমে িমলা, আোর তাড়া আমে।
- শেইর্দ্মির িযাপারিা র্কন্তু তুর্ে আর আর্ে জার্ি। শতাোর কামে র্িশ্চয়ই অজািা িয় শে,
এর পর্রণর্ত র্ক হমত পামর।
- তুর্ে র্ক আোমক ব্ল্যাকমেইল করে ?
- তুর্ে তা ভািমত পামরা। র্কন্তু এিার শর্মক প্রর্তর্দ্ি শতাোমক এখামি আেমত হমি।
- শকি ?
- আর্ে িললাে তাই।
৪
এরপর রীর্তেমতা র্িজয় ও রো প্রর্তর্দ্ি শেখামি আমে। রো জািমত চাইল,
- শতাোর িার্ড় শকার্ায় ?
- আোর িার্ড় িািংলামদ্মের শিায়াখালী।
এমক এমক র্িজয় েি ঘিিা রোমক িলল, র্ক কমর তার এখামি আো এিিং শিমড় ওঠা।
স্বাভার্িক অমর্ি র্িজয় েোজিামক কমঠার দ্ৃ র্ষ্টভর্ি র্দ্ময় শদ্মখমে। তার কর্ায় েোজ োমি
খুি, োরাোর্ে, চুর্র, রাহাজার্ি ইতযার্দ্ ।
- তুর্ে এগুমলা শকি কমরা? এর শর্মক র্ক পাও ?
- র্ক আিার! িাকা! অমিক িাকা।
- শকার্ায় িাকা? কত জর্েময়মো? শদ্র্খ! শদ্র্খ!
র্িজয় খুি অিাক হময় রোর র্দ্মক তার্কময় র্ামক। রো িমল তুর্ে আজ শর্মক এেি কাজ
করমি িা।
- শত র্ক করি ?
- ভামলা শকামিা কাজ কমি।
- এেি আোয় দ্বারা হমি িা।
- তাহমল কাল শর্মক আেমত হমি িা, ের্দ্ িা আোর কর্া শোমিা।
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পমরর র্দ্ি রো দ্ৃ েযিা শদ্মখ চেমক শগল। শদ্খল শে কমলমজর পামের
র্গ্রমলর শদ্াকামি কাজ করমে র্িজয়! র্িমকমল আিার রো ও র্িজয় ের্িমরর োেমি
গােতলায় িমে আমে। র্কন্তু কময়কর্দ্ি ধমর রো ও র্িজময়র শচামখ এক রিং ধরা পমড়মে।
এ শেি শকামিা এক অিয রিং, ের্ঠক ভামি শচিা োমে িা ।
রো ও র্িজময়র িন্ধুত্ব শেি ধীমর ধীমর অিয এক েম্পমকির শোড় শিয়, র্কন্তু
পামে তামদ্র িন্ধুমত্ব শকামিা আঘাত িা লামগ শে জিয রো র্িজয়মক র্কেু ই িলমত চাইমে
িা। রো েমি েমি ভামি শে, হয়মতা শুধুোত্র িন্ধুত্ব শেষ হময় োমি িমল কত ভামলািাো
আজ অপ্রকার্েত। র্িজময়র েমি রিং-এর োপ শদ্খা র্দ্মলও র্িজয় এ জগমত েদ্য পদ্াপিণ
কমরমে। তাই হয়মতা এই জগৎ-িা র্িজময়র অমিকিা আজািা। র্িজময়র রোমক র্িময়
একিাই চাওয়া শে শে শেি এভামিই রোর শচামখর র্দ্মক তার্কময় োরািা জীিি কার্িময়
শদ্য়। র্কন্তু েেময়র শরাত আর কারও িাধা োমি িা। আর কারও কর্াও শোমি িা। তাই
হয়মতা িময় চমল র্িরন্তর গর্তমত, র্ির্দ্িষ্ট র্দ্মক।
৫
হঠাৎই একর্দ্ি রো শেখামি আমের্ি, র্িজয় র্কেু ক্ষণ অমপক্ষা কমর র্িমজমক
এিা িমল োন্তিা শদ্য় শে, হয়মতা রোর েরীরিা খারাপ। পমররর্দ্ি স্বাভার্িক ভামিই র্িজয়
খুিই চঞ্চল, রো শতা আজ কমলজ আমের্ি? এখামি আেমি শতা? ভািমত ভািমত শদ্খল
রোর এক িান্ধিী র্ক শেি একিা হামত কমর র্িময় তার র্দ্মক এর্গময় আেমে। তারপর তার
হামত একিা র্চর্ঠ র্দ্ময় িমল, ‘রো আর আেমি িা’। তৎক্ষিাৎ র্িজয় র্চর্ঠিা িুমল শদ্মি
তামত শলখা আমে শে এিাই হয়মতা আোমদ্র শেষ আলাপ। র্কেু র্কেু েম্পকি শতা কযামলন্ডামরর পাতার েমতা
পর্রিতিিেীল হয়! প্রর্ত োমেই শতা অর্িিােিভামি কযামলন্ডামরর পাতায় িদ্ল ঘমি, র্ঠক
শতেিই েেময়র ঝরা পাতার েমি তাল র্ের্লময় িদ্মল োয় েম্পকি। র্িিণি হময় োয়
েম্পমকির িাে, িদ্মল োয় পর্রচয়৷ ক্ষীণ হময় আমে শোগামোগ। স্মৃর্তর আস্তাকুড়
াঁ গুমলা
র্িিিার্েত হয় একেুখী ভামলািাোয়। িতুি আমে উত্তাল িাতামে ঝরা িকুমলর েমতা, পমর্র
ধুলায় লুর্িময় পমড় অতীত। প্রার্ির খাতায় পমড় র্ামক শুধুই অতীত, পমড় র্ামক শুধুই
স্মৃর্ত। িদ্মল োয় শতা আোমদ্র জীিমির অর্িিােি ভর্িতিয। আজমক র্িলার্েতাই হয়মতা
আগােীর ‘পর্রহাে'।
ভামলা শর্মকা।
ইর্ত
শতাোর র্প্রয়
রো
র্চর্ঠিা পড়ার পমরই, শেের্ি কমর শগাধূ র্লর শেঘ র্দ্মির আমলামক গ্রাে কমরর্ঠক শতেিই হয় র্িজময়র শেি তার দ্ৃ র্ষ্ট ের্িমক গ্রাে কমরমে। র্িজময়র িুমকর িযার্ািা
শিমড় ওমঠ। শে োর্িমত লুর্িময় পমড়, তার েুখ র্দ্ময় উচ্চার্রত হয় ক্ষীণ কমে রো! রো!
এভামিই প্রর্তর্ি ভামলািাোয় েকাল আমে, তারপর দ্ুপুর, র্িমকল অিমেমষ েন্ধযা। আর
এেি কার্হর্িগুমলা দ্ূ র আকামে শেমঘ ঢাকা শকামিা এক অলে কর্ির কলমে আিমক পমড়,
আর তা হময় ওমঠ এক একর্ি শেলুলময়ে। এভামিই হয়মতা র্িজময়র জীিমি েন্ধযা ঘর্িময়
আমে, আর ঝরা পাতাগুমলা িা-হয় তামদ্র র্িষ্পাপ েম্পমকির োক্ষী হময় র্াকল।
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মা

দ্বদ্নকাল

চন্দন মাজী
দ্বিতীয় সেমমস্টার
কলা দ্বিভাগ (স্নাতক, োধারণ)
দ্ব িংলা থানা মহাদ্বিদ্যালয়

াদ্ব য়া মন্ডল
চতুথথ সেমমস্টার
ইিংমরদ্বজ দ্বিভাগ (স্নাতমকাত্তর)
দ্ব িংলা থানা মহাদ্বিদ্যালয়

মামক সকউ দ্বদ্ময়া না কষ্ট
েিাই িােমি ভামলা।
মাময়র জনয সদ্খলাম আমরা
এই জগমতর আমলা।
প্রথম যখন হাাঁটমত দ্বিদ্বখ
মাময়র আঙ্গুল ধদ্বর।
মাময়র হাতটা ধমরই দ্বকন্তু
জীিনটামক গদ্বি।
স াট্ট সিলায় ঘুমমর সঘামর
মাময়র আাঁচল সচম ধদ্বর।
ঘুম ািাদ্বন কমতা গামন
মা আনত সেমক ঘুমমর দ্বর।
মা’সক সতামরা িােমি ভামলা
সকউ সকামরা না অিমহলা।
মা ািা জীিন হমি
মরুভূ দ্বমমত থ চলা।
েন্তানমক মা খাওয়ায় সিদ্বি
দ্বনমজই খায় কম।
সেই েন্তানরাই আজ স্থান দ্বদ্ময়ম
মা-সক িৃ দ্ধাশ্রম।
মামক আমরা সদ্ি না সযমত
সদ্ি সস্নমহর িন্ধন।
মাময়র কমষ্টর কথা দ্বলমখম
দ্বলমখম আজ চন্দন।

সকমন েি দ্বদ্নকাল এল,
দ্বিমর দ্বক আর ামিা
আমগর দ্বদ্নগুমলা ?
মানু মের এত অতযাচামর,
প্রকৃদ্বত হময়ম ক্ষুব্ধ।
কমরানা াদ্বিময় তাই,
মানু েমক কমরম জব্দ।
তার উ র আিার িৃ দ্বষ্ট,
এ সযন এক নতুন দ্বদ্মনর েৃ দ্বষ্ট।
হায় সর দ্বদ্নকাল, মানু ে অেহায়,
সরাজগার সনই, ঘমর িমে,
মিম হাহাকার।
েিাই আজ ঘরিদ্বন্দ,
সিমরামত ারম না।
চরম এক দ্বরদ্বস্থদ্বত
দ্বক ু করাও যামি না।
কত মানু ে কমথহীন,
কত মানু ে িমে,
মামি সয চাে করমি,
েি সগম জমল সভমে।
কমি হমি আিার দ্বিক
সকউ জামননা।
কতজনমক হারালাম
দ্বিমর আর ামিা না।
প্রকৃদ্বত এত ক্ষুব্ধ,
দ্বনমে প্রদ্বতমিাধ।
তিুও মানু ে সিামে না
হাদ্বরময়ম দ্বনমজর সিাধ।
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কররোনোর থোবো
স োমোশ্রী োমন্ত
দ্বিতীয় স রমস্টোর
দর্শন দ্ববভোগ (স্নোতক, োম্মোদ্বনক)
দ্ব িংলো থোনো মহোদ্ববদযোলয়
স্বোথশ রতোয়, নৃ র্িং তোয়, নোনো জোদ্বতরত দ্ববরভদ দোঙ্গোয়,
বশরেষ্ঠ হরয় ওঠোর লড়োইরয়,
বোর বোর রক্তোক্ত হরয়রে ৃ দ্বথবী।
আজ হঠোৎ এক লহমোয় ব দ্বকেু সকমন থমরক সগল!
স্বরের র্হর ইতোদ্বল আজ কবর স্থোরন রূ োন্তদ্বরত ।
কোরণটো,
নো নো, সকোরনো দ্ববশ্বযু দ্ধ নয়, মহোমোরী! ভোইরো !
হযোাঁ! হযোাঁ! ভোইরো অদ্বত ক্ষুদ্র এক ভোইরো
মোনু রের এত বড়োই, অহিংকোররক এক দ্বনরমরে
চুরমোর করর দ্বর্ক্ষো দ্বদরয়রে।
ৃ দ্বথবীরত মোনু রের সকোরনো জোত োত হয় নো।
গরজশ গরজশ স প্রদ্বতদ্বনয়ত বরল চরলরে,
ওরর অদ্বত দ্বর্দ্বক্ষরতর দল! ভোইরো জোত মোরন নো।
মোরন নো স মদ্বির, ম দ্বজদ, সভদোরভদ,
কদ্বব ু কোরন্তর "সদর্লোই কোদ্বঠ"র মরতো ক্ষুদ্র ভোইরো
োরো ৃ দ্বথবীর বুরক তোর দ্ববধ্বিং ী নৃ তয করর চরলরে।
রোহু , সকতুর মতই
গ্রো করর সেরলরে স মোনু রের র্রীর।
ভোররতর বোতোর ও আজ দ্বব রদর কোরলো সমঘ,
আজ োরো ৃ দ্বথবীর বুক দ্বচরর একটোই আতশনোদ“Dear God! Please save our lives!”
জোনো সনই, কোররোর জোনো সনই,
ৃ দ্বথবী করব দ্বরত্রোণ োরব,
বশনোর্ী এই ভোইরোর র মরণ কবল সথরক....?
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যোনবোহন
র্িংকর চক্রবতশী
চতুথশ স দ্বমস্টোর
িংস্কৃত দ্ববভোগ (স্নোতক, োম্মোদ্বনক)
দ্ব িংলো থোনো মহোদ্ববদযোলয়
দ্বক দোদো খুব তোড়ো,
গোদ্বড় চোলোরেন সহলরমট েোড়ো।
যদ্বদও বো সহলরমট দ্বনরলন,
গোদ্বড়রতই তো ঝুদ্বলরয় দ্বদরলন।
ড্রোইভ কররেন সমোবোইল কোরন,
ঝুাঁদ্বক আরে দ্বনরজর প্রোরণ।
টোদ্বনশিং সনরবন দ্ব গনযোল র্হীদ,
নইরল হরব দ্বহরত দ্বব রীত।
সরড দ্ব গনযোরল দোাঁদ্বড়রয় যোন,
দ্বনরজর জীবরনর সময়োদ বোড়োন।
গোদ্বড়র দ্বিড ধীরর করুন,
এরেরলটর নয়, সেক ধরুন।
টোদ্বনশিং-এরত দ্ব দ্বট মোরুন,
নো সমরর দ্ব দ্বট মররে তরুণ।
গোদ্বড় চোলোরনো খুব ভোরলো,
দ্বকন্তু মোনরবন দ্বনয়ম গুরলো।
সতোমোর জীবরনর বহুমূ লয দোম,
দ্বনরজর ভুরলই যোরে জোন।
তোইরতো বদ্বল দ্বরে দ্বনরয় নয়,
এরত আ নোর জীবরনর ভয়।

eদচ্ছর্মতা, ির্র্ বর্ম, ির্র্ েিংেযা, ২০২০

প্রিয় বান্ধবী
রাহুল দেব বর্মন
চতুর্ম দেমর্স্টার, কলা প্রবভাগ (স্নাতক, োধারণ)
প্র িংলা র্ানা র্হাপ্রবেযালয়
এ দকর্ন প্রবপ্রচত্র ৃ প্রর্বী!
যামক তুপ্রর্ আ ন দভমব কামে দেমন প্রনচ্ছ,
প্ররপ্রিপ্রত তামক দতার্ার দর্মক েূ মর েপ্ররময় প্রেমচ্ছ।
দেমেপ্রেলার্ ির্র্ দতার্ায় স্কুমল,
দেইোমনই দতার্ার েমে বন্ধুমের প্রবকাশ ঘমে।
েুবই ঘপ্রনষ্ঠ বন্ধু হময় প্রগময়প্রেলার্ আর্রা,
েবপ্রকেু রার্শম প্রনতার্ এমক অ মরর কামে,
আর প্রকেু ই প্রেল না েুজমনর বন্ধুমের ফাাঁমক।
েবাই ভাবমতা প্রেল অনয প্রকেু েুজমনর র্ামে!!
আপ্রর্ জানতার্ দতার্ার ওই দকার্ল হৃেয়,
র্মনর ওই েী ান্তমর রঙীন দশাভায় দশাপ্রভত হমচ্ছ
র্ামে র্ামে ওই েব কর্া শুমন।
প্রকন্তু তুপ্রর্ ওো আর্ামক বা কাউমক বুেমত োওপ্রন,
আপ্রর্ আজও জাপ্রন না দতার্ার র্মনর র্মধয েপ্রতয আপ্রর্ প্রক প্রেলার্,
দতার্ার েমে আমগ দরাজ কর্া হমতা দফামন,
প্ররপ্রিপ্রত এেন বাধয কমরমে কর্া কপ্রর্ময় প্রেমত।
ভাপ্রবপ্রন এর্ন দকানপ্রেন আেমব দতার্ার আর্ার
দেই ঘপ্রনষ্ঠ বন্ধুমের র্ােোমন।
আর প্রকেু প্রেন মর তুপ্রর্ অ মরর বাপ্র়ির বধূ হমব,
তেন হয়মতা ভুমলই যামব আর্ামক,
প্রকন্তু আপ্রর্ র্মন রােমবা দতার্ায় ঘপ্রনষ্ঠ বন্ধু প্রহোমব।
কষ্ট হমব ির্র্ দতার্ার ু রমনা কর্া দভমব,
জাপ্রন না দকর্ন ভামব কাোমবা ির্র্ ওই প্রেন গুমলা,
প্রকন্তু দতার্ার ওই বযবহারগুমলা আর্ার োরা জীবন র্মন রমব।
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হারান া জিয়া
সু মন্ত জমশ্র
জিতীয় সসনমস্টার
দর্শ জিভাগ (স্নাতক, সাম্মাজ ক)
জ িংলা থা া মহাজিদযালয়
জিয়া সকাথায় হাজরনয় সগল!
িন্ধ মন র দরিা স ানলা।
রাগ কনর া আমার ও র,
তুজম আমার িুনকর জভতর।
এস আমার একটু কানে,
ম টা তনি রান িাাঁনে।
ত ু র সথনক হৃদয় সকনে,
যাচ্ছ সক অমায় সেনে!
মন র মানে ডাকনে জিয়া,
সকাথায় িনস জিয়ার জহয়া?
ম সয কাাঁনদ সতামার তনর।
জিয়া ু াঁনি সস সকাঁনদ মনর!
তৃষ্ণা সমটাও সাো জদনয়,
যাও া তুজম আমায় জ নয়।
সতামার সনে সদি সে,
করজে আজম মা ভে।
হাজরনয় সযও া জিনর এস,
কানে এনস ভানলািানসা।

িথম কনলি লাইি
সু মন্ত জমশ্র
জিতীয় সসনমস্টার
দর্শ জিভাগ (স্নাতক, সাম্মাজ ক)
জ িংলা থা া মহাজিদযালয়
স্কুল স জরনয় িীি তু , তু
নথর জদর্া
আন া কাাঁ া িুনকর তু গোর স র্া
কম্পানসনত তু িন্ধু, সে া জকেু মজি;
টাে জিন নত ু াঁনি াওয়া হাজরনয় যাওয়া
সদাজি
তু  ারার অ যা া, তু  োর স্টাইল,
অযানসনেন্ট জদনত জগনয় হাজরনয় যানচ্ছ োইল
কত দিার সিম হয়, সদজ সয কত সেক
আ 
কত তু সানির িাহার, কত গভীর সমক
আ ।
অিা ানক িা ার তনর কনলি নথ াজে,
এর মন য েলনে ীনর আমার জর্ক্ষার গাজে

৮৭

eসেমমতা, প্রথম ির্ষ, প্রথম সিংখযা, ২০২০

সু ার সাইমলাি 'আম াি’

শরৎ

সামহি নদ্ন্ডা
নিতীয় সসমমস্টার
রাষ্ট্রনিজ্ঞাি নিভাগ (স্নাতক, সান্মানিক)
ন িংলা থািা মহানিদ্যালয়

অনিমা সামন্ত
নিতীয় সসমমস্টার
রাষ্ট্রনিজ্ঞাি নিভাগ (স্নাতক, সান্মানিক)
ন িংলা থািা মহানিদ্যালয়

দ্ুরন্ত আক্রমমে সভমঙ চুরমারসভমঙ যায় গাে- ালা, ের-িান়ি নটমির চাল,
শাখা-ডাল- াতা গামের,
আকামশ, তীব্র আক্রমমে!
আম াি! সতামার সভযতার
িানতস্তম্ভ ম়িমে উ ম়ি সভমঙ।
গহীি আঁধামর িঙ্গমদ্শ,
খাদ্য ািীয়হীি, িী়িহারা
আিাহার নলষ্ট মািু র্!
সগমে উম়ি ক্ষুদ্র কুঁম়ি।
উৎ ানটত িৃ ক্ষ ধরাশায়ী,
চা া ম়িমে কুঁম়ি সহ
নশশু-িৃ দ্ধ-িারী সারা নরিার।
সভমসমে ফসল নমর,
উত্তাল সিািা মলাোস
কমরমে গ্রাস গ্রাম, সদ্শ,
রুম ানল সম্পদ্ ু কুমরর!
হাহাকার আকামশ িাতামস!
সতামার সু তীব্র সাঁ়িানশ েূ নেষ আক্রমমে
সু ার স্লাইমলাি তীক্ষ্ণ রুষ্ট
ধ্বিংস যজ্ঞ করল সমা ি!
িমঙ্গা কূমল জ মযযর প্রথম
মিষই উদ্রস্ত কমর সগল
শতানধক মািু র্!
প্রকৃনত, থামাও রুদ্রতা সতামার,
শানন্ত আসু ক সিমম ধরায়।

এমসমে শরৎ রমরনমময়,
কাশ ফুলমক সখী কমর।
নশউনল এল সু িাস নিময়
শুভ্র সমমের সকামল,
েু টমে িায়ু , েু টমে কাশ,
শরৎ-এর ইশারায়
নশউনল তার সু িাস নিময়,
করমে সখলা হদ্য় নিময়।
মি মাতামিা আিন্দ নিময়
আসমে ু ম ার গন্ধ,
শুভ্র সমমের উজ্জ্বল স াৎস্নামত
মি মাতমি আিমন্দ।
আসমি মা অস্ত্র হামত
ধনরিীর িুমকমত।
আসমি সু নদ্ি, ভাঙমি নিমভদ্
মা-এর আগমমি,
আসমি শরৎ রমরনমময়
কাশফুলমক সখী কমর।

৮৮

eস্টচ্ছমডতা, েথম বষয, েথম সাং যা, ২০২০

যত নীল পাগল পাহাড়
ড. পীযূ ষ কান্তি ভট্টাচাযয
স্টেট এডডড কডলজ ন্তটচার, বাাংলা ন্তবভাগ
ন্তপাংলা থানা মহান্তবদ্যালয়
আন্তিতম জন্মন্তদ্ন উপলডযয রবীন্দ্রসদ্ন স্টেযাগৃডহ এক সাংবর্যনা অনু ষ্ঠাডন শ্রীজাত পাঠ
কডরন্তিডলন–
‘পাডয়র তলায় সডষযদ্ানা, হাডত কলম স্ট ালা,
স্টল ারা তাাঁর ভাবনা জডল ভাসাডনা গডডালা,
এই স্টদ্ন্ত এই স্টচৌকাডঠ, স্টতা ওই স্টদ্ন্ত ওই দ্ূ ডর,
স্টজৌলুডস তাাঁর র্াক্কা স্টলডগ সময় থুরথুডর…’ (আদ্র)

সহাসয, োড াচ্ছল, সু দ্ূরন্তপয়াসী, ডাকাবুডকা, স্বতঃস্ফূতয আবার ন্ততন্তনই ক নও
ন্ততযযক, ক নও ক্রুদ্ধ, েডয়াজডন কডঠার ন্তকন্তু সমস্ত ন্তকিু র পডরও ‘স্টিাডটা কথা, বডড়া কথা,
স্টিাডটা দ্ুঃ , বডড়া স্টবদ্না/ সব িান্তড়ডয়/ মস্ত এক হান্তসর পাহাড়।’ তাইডতা ন্ততন্তন মৃতুযর
কডয়কন্তদ্ন আডগ (৯ অডটাবর, ২০১৯) অবলীলায় বলডত পাডরন ‘না হয় কযান্সারই হডয়ডি।…
হঠাৎ অিীন্ততপর নবনীতার জডনয এত স্টিাক কীডসর! তার স্টতা যাবার সময় এমন্তনডতই
হডয়ডি। ন্তকন্তু বন্ধুবান্ধডবর হাবভাব স্টদ্ড মডন হডচ্ছ কন্তচ বাচ্চার মহােয়া হডত চডলডি।’
ন্তনডজর অসু স্থতা ও মৃতুয ন্তনডয় চূ ড়াি রন্তসকতা কডরন্তিডলন। বডলন্তিডলন– ‘কযান্সার হডলা
মৃতুযর একন্তট অজুহাত।’ তাাঁর কাডি ‘জীবন নয় জীবনসাংগ্রাম’ ন্তকন্তু ভয় তাাঁর ন্তিডলা, স্টস ভয়
কন্তবর ভয় ‘বার্যডকযর ন্তনঃসঙ্গতাডকও আন্তম ভয় কন্তর না, আমার একটা ভয়, কন্তবতা স্টযন
আমাডক স্টিষন্তদ্ডনও পন্তরতযাগ না কডর।’ না কন্তবতা তাাঁডক স্টকাডনান্তদ্ন তযাগ কডর ন্তন। সু ডতা
িাড়া ঘুন্তড়র মডতা িূ নযডলাডক লাট স্ট ডয় স্টভডস যায়ন্তন তাাঁর কন্তবতা। তাাঁর স্টল ার ভাষা ন্তিডলা
সরল ন্তকন্তু মনডন বৃ হৎ। ‘স্টতামার কন্তবতা’ ‘স্টতামারই কন্তবর সম্পদ্’।
আপন্তনই বলডতন ‘সব মানু ষ বুডড়া হয় না। বুডড়া হওয়ার স্টকাডনা ন্তিক্সড এজ
আসডল স্টনই।’ আপনারও ন্তিল না। ‘পাাঁন্তজর বয়স’ আপনাডক ‘স্টবড়া গডল’ নাগাডলর বাইডর
ন্তনডয় স্টগডি।
‘সময় িুরায়।
তবুও অডিাকিুল লাল হডয় স্টিাডট।
ন্তকন্তু কন্তবরা মডর না।’

৮৯

eচচ্ছমগতা, প্রথম বেে, প্রথম সিংখযা, ২০২০

তবু অনন্ত জাগে
অদ্বিতীয়া চ ৌধুরী
সহকারী অধযাপক, প্রাণীদ্ববদ্যা দ্ববভাে
দ্বপিংলা থানা মহাদ্ববদ্যালয়
মৃতুযর সমুগে কগয়ক দ্বলটার রক্ত বুগক দ্বনগয় চবেঁগ আদ্বি। খাগদ্র োগয় ঝুগল
থাকা মাদ্বটর ােঁই-এর মগতা। দ্বিগজর বাইগর রাখা বরগের মগতা। মৃতুযকূগপর বাইক
আগরাহীর মগতা। কগল আটগক পড়া ইেঁদ্ুগরর মগতা। চক জাগন আর কতক্ষণ! হঠাৎ কগরই
হাদ্বরগয় যায় চ না মানু গের দ্বনিঃশ্বাগসর েন্ধ। দ্বনথর চদ্গহ বাতাস চ াগক না আর। এগহন
স্তব্ধতার সগে শীতকাল বড্ড মানানসই। পাতা ঝরার মরশুম...

এক মাত্র শূ নযতাই শৃ ঙ্খলা দ্বদ্গত জাগন। তাই হয়গতা অদ্বস্তগের কাগি
জবাবদ্বদ্দ্বহ কগর না মৃতুয। লকডাউগনর ভারতবগেে হঠাৎ লাল হওয়া ট্রাদ্বেক দ্বসেনাল সবুজ
হগত ায় না। পথ চথগম যায় মাঝপগথ। আদ্বশর দ্শগক দ্বরভদ্ব্ভিং চেগজ ‘ওম্ শাদ্বন্ত ওম্’
োওয়া সু পুরুেদ্বট চথগক যান বহু নারীর হৃদ্চয়। গল যান ঋদ্বে কাপুর। মগন আগি,
চিগলগবলায় ঘুগমাগনার সময় মাগয়র আেঁ ল ধগর রাখতাম মুগঠায়। মা ওঠার সময় মুগঠা খুগল
দ্বদ্গলই মন খারাপ। তগব সব মাগয়রা মুগঠা চখাগলন না বুদ্বঝ। মা সাঈদ্া চবেগমর মৃতুযর ার
দ্বদ্গনর মগধযই গল চেগলন অদ্বভগনতা ইরোন খান। হয়গতা মাগয়র কাগিই । আচ্ছা, মৃতুযগত
চপৌঁিগল জীবন দ্বমসড্ কল চদ্য়?
দ্বঠক যতটা সু র থাকগল োগন আর কথার প্রচয়াজন পচড় না, ককগশাগরর
চতমন দ্বকিু সু র এগস হঠাৎ একদ্বদ্ন বগল যায়, ওয়াদ্বজদ্ খান আর চনই। দ্বঠক কগতাটা কষ্ট
চপগল মৃতুযগক সবগ গয় চবদ্বশ আপন মগন হয়? সু শান্ত দ্বসিং রাজপুত জাগনন দ্বনশ্চয়ই!
তারকাগদ্র বুদ্বঝ ভক্ত থাগক শুধু, বন্ধু থাগক না। ভেবাগনরও দ্বক একলা লাগে তগব?
চকাদ্বভড-১৯ সিংক্রান্ত ওগয়ব চপজ এক-একবার দ্বরগিশ করগলই মৃতুযর সিংখযা
বাগড়। মগন হয়, মৃতুয কগতা সহজ! কশশগবর হাদ্বসর মগতা। ককগশাগরর ভুগলর মগতা।
চযৌবগনর চপ্রগমর মগতা। তবু সব দ্বকিু রই চশে থাগক। জ্বর চসগর ওঠা স্নাগনর মগতা। চরদ্বসিং
ট্রযাগক দ্বেদ্বনশ লাইগনর লাল দ্বেগতর মগতা। সমুগের তীগর বন্দগরর মগতা। জীবগনর চশগে
মৃতুয থাগক, আর মহামারীর চশগে জীবন...

৯০

eড়েেমতা, প্রথে বর্গ, প্রথে েিংখ্যা, ২০২০

চিত্র: বৃ চি পড়ে টাপুর-টুপুর
চিত্রাঙ্কণ: দুর্গা ড়বরা
চিতীয় ড়েমেস্টার, দর্গন চবভার্ (স্নাতক, োম্মাচনক)
চপিংলা থানা েহাচবদযালয়
৯১

eসেেমতা, প্রর্ে ির্থ, প্রর্ে িংখ্যা, ২০২০

চিত্র: িাই উড়ান
চিত্রাঙ্কণ: শম্পা চ িং
িতুর্থ স মেস্টার, প্রাণীচিদ্যা চিভাগ (স্নাতক, াম্মাচনক)
চ িংলা র্ানা েহাচিদ্যালয়
৯২

eলেেন্সতা, প্রর্ে ির্থ, প্রর্ে সিংখ্যা, ২০২০

‘েুন্সতা’-দচন্তা

লভন্সস যায় আিন্সরর লনৌন্সকা
লেন্সে: সায়ন্তন দিন্দা
ু
চতর্থ লসন্সেস্টার, প্রাণীদিিযা দিভাগ (স্নাতক, সাম্মাদনক)
দ িংো র্ানা েহাদিিযােয়
৯৩

eলেেন্সতা, প্রর্ে ির্থ, প্রর্ে সিংখযা, ২০২০

প্রজা দত, লকার্ায় ল দে ভাই এেন রঙীন াখা

ওয়াহ্ তাজ
লেন্সে: সায়ন্তন দিন্দা
চতুর্থ লসন্সেস্টার, প্রাণীদিিযা দিভাগ (স্নাতক, সাম্মাদনক)
দ িংো র্ানা েহাদিিযােয়
৯৪

eলেেন্সতা, প্রর্ে ির্থ, প্রর্ে সিংখ্যা, ২০২০

ঘন্সর লেরার গান

দিউদি-েুে
লেন্সে: সায়ন্তন দিন্দা
চতুর্থ লসন্সেস্টার, প্রাণীদিিযা দিভাগ (স্নাতক, সাম্মাদনক)
দ িংো র্ানা েহাদিিযােয়
৯৫

eলেেন্সতা, প্রর্ে ির্থ, প্রর্ে সিংখ্যা, ২০২০

অন্ধকান্সরর উৎস হন্সত উৎসাদরত আন্সো

কাোর-ফুে
লেন্সে: সায়ন্তন দিন্দা
ু
চতর্থ লসন্সেস্টার, প্রাণীদিিযা দিভাগ (স্নাতক, সাম্মাদনক)
দ িংো র্ানা েহাদিিযােয়
৯৬

eলেমন্সতা, প্রথম ির্ষ, প্রথম িংখ্যা, ২০২০

িুজ

মান্সের াজ
লেন্সে: ল ৌমদীপ মান্না
দ্বিতীয় ল ন্সমস্টার, প্রাণীদ্বিদযা দ্বিভাগ (স্নাতক, াম্মাদ্বিক)
দ্বপিংো থািা মহাদ্বিদযােয়
৯৭

eলচ্ছমন্সতা, প্রথম ির্ষ, প্রথম িংখ্যা, ২০২০

ক্ষুদ্র আদ্বম, তুচ্ছ িই

িুিি
লেন্সে: ল ৌমদীপ মান্না
দ্বিতীয় ল ন্সমস্টার, প্রাণীদ্বিদযা দ্বিভাগ (স্নাতক, াম্মাদ্বিক)
দ্বপিংো থািা মহাদ্বিদযােয়
৯৮

eলেমন্সতা, প্রথম ির্ষ, প্রথম সিংখ্যা, ২০২০

কাে লস লমেন্সি ডািা

রাগ ল ন্সে
লেন্সে: সঞ্জয় প্রামানিক
প্রাক্তিী, উনিদনিদযা নিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
ন িংো থািা মহানিদযােয়
৯৯

eলেমন্সতা, প্রথম ির্ষ, প্রথম সিংখ্যা, ২০২০

নদি ফুন্স ান্সে

লমন্সেন্স া ডািা
লেন্সে: সঞ্জয় প্রামানিক
প্রাক্তিী, উনিদনিদযা নিভাগ (স্নাতক, সাম্মানিক)
ন িংো থািা মহানিদযােয়
১০০

eচ্ছেমযতা, প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা, ২০২০

চ্ছেরা, ২০১৯-২০২০

৫৫তম প্রততষ্ঠা তিবস উিযাপন এবং আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট প্রততযযাতিতা, ২০১৯
১০১

eচ্ছেমযতা, প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা, ২০২০

তবিযাসাির তবশ্বতবিযালযের চূ ড়ান্ত বযর্টর পরীক্ষাে তপংলা থানা মহাতবিযালযের কৃতী
ছাত্র-ছাত্রীবৃ ন্দ:
কলা তবভাি, সযবটাচ্চ নম্বর প্রাপক: ঝনটা মাইতত, তিক্ষা তবভাি (স্নাতক, সাম্মাতনক), প্রাপ্ত নম্বর:
৫৭২ (৭১.৫০%)
তবজ্ঞান তবভাি, সযবটাচ্চ নম্বর প্রাপক: নতন্দতা িাস, জীবতবজ্ঞান তবভাি (স্নাতক, সাধারণ), প্রাপ্ত
নম্বর: ৯৮৯ (৭৩.২৫%)
বাতণজয তবভাি, সযবটাচ্চ নম্বর প্রাপক: অযলাক মহাপাত্র, বাতণজয তবভাি (স্নাতক, সাম্মাতনক),
প্রাপ্ত নম্বর: ৫৩১ (৬৬.৩৭%)
ছাত্রীযির মযধয সযবটাচ্চ নম্বর প্রাপক: নতন্দতা িাস, জীবতবজ্ঞান তবভাি (স্নাতক, সাধারণ), প্রাপ্ত
নম্বর: ৯৮৯ (৭৩.২৫%)
ছাত্রযির মযধয সযবটাচ্চ নম্বর প্রাপক: অযলাক মহাপাত্র, বাতণজয তবভাি (স্নাতক, সাম্মাতনক),
প্রাপ্ত নম্বর: ৫৩১ (৬৬.৩৭%)

তপংলা থানা মহাতবিযালযের ৫৫তম প্রততষ্ঠা তিবস উপলযক্ষ ১৯চ্ছি আিস্ট, ২০১৯ এ প্রথম
অনু তষ্ঠত হে আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট প্রততযযাতিতা।
আর্ট প্রততযযাতিতা
প্রথম : িম্পা তসং - তৃতীে চ্ছসযমস্টার, প্রাণীতবিযা তবভাি (স্নাতক, সাম্মাতনক)
তিতীে : সােন্তন তিন্দা- তৃতীে চ্ছসযমস্টার, প্রাণীতবিযা তবভাি (স্নাতক, সাম্মাতনক)
তৃতীে : অতিতা মাইতত- প্রথম চ্ছসযমস্টার, সংস্কৃত তবভাি স্নাতক, সাম্মাতনক)
ক্রাফ্ট প্রততযযাতিতা
প্রথম: িযনি চন্দ্র পাল - তৃতীে চ্ছসযমস্টার, কলা তবভাি (স্নাতক, সাধারণ)
তিতীে: কলযান িাস - প্রথম চ্ছসযমস্টার, কলা তবভাি (স্নাতক, সাধারণ)
তৃতীে: চ্ছসৌরভ িাস- প্রথম চ্ছসযমস্টার, িিটন তবভাি (স্নাতক, সাম্মাতনক)

১০২

eচ্ছেমযতা, প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা, ২০২০

নযািনাল অযাযসযেন্ট এন্ড অযাযক্রতিযর্িন কাউতিযলর অথটানু কুযলয
আই.তকউ.এ.তস িারা আযোতজত জাতীে স্তযরর আযলাচনা চক্র (৬ই
তিযসম্বর, ২০১৯)
১০৩

eচ্ছেমযতা, প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা, ২০২০

নযািনাল অযাযসযেন্ট এন্ড অযাযক্রতিযর্িন কাউতিযলর অথটানু কুযলয
আই.তকউ.এ.তস িারা আযোতজত জাতীে স্তযরর আযলাচনা চযক্রর তকছু
স্বীকৃতত
১০৪

eচ্ছেমযতা, প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা, ২০২০

জাতীে ক্রীড়া তিবস উিযাপন এবং েুর্বল প্রততযযাতিতা, ২০১৯
১০৫

eচ্ছেমযতা, প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা, ২০২০

বার্ষিক ক্রীড়া প্রততযযাতিতা, ২০১৯
১০৬

eচ্ছেমযতা, প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা, ২০২০

স্বাধীনতা তিবস উিযাপন, ২০১৯

আই.তকউ.এ.তস. এর উযিযাযি আযোতজত চ্ছপযরন্ট-তর্চার তমর্, ২০১৯

কযলযজর তরযে সামানয অবিান

চ্ছিালযাত্রা
১০৭

eচ্ছেমযতা, প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা, ২০২০

২১চ্ছি জুন, ২০২০: আন্তজটাততক চ্ছযাি তিবস উপলযক্ষ িারীরতিক্ষা তবভাি িারা আযোতজত জাতীে স্তযরর ওযেতবনার
৩০চ্ছি জুন, ২০২০: অথটনীতত এবং রাষ্ট্রতবজ্ঞান তবভাযির চ্ছযৌথ উযিযাযি আযোতজত জাতীে স্তযরর ওযেতবনার
১লা জুলাই, ২০২০: জাতীে তচতকৎসক তিবস উপলযক্ষ প্রাণীতবিযা তবভাযির উযিযাযি আযোতজত আন্তজটাততক স্তযরর ওযেতবনার
১৯চ্ছি ও ২০চ্ছি জুলাই, ২০২০: উতিিতবিযা তবভাি িারা আযোতজত আন্তজটাততক স্তযরর ওযেতবনার
২৭চ্ছি জুলাই, ২০২০: বাতণজয তবভাযির উযিযাযি আযোতজত আন্তজটাততক স্তযরর ওযেতবনার
২৯চ্ছি জুলাই, ২০২০: ইংযরতজ তবভাি িারা আযোতজত জাতীে স্তযরর ওযেতবনার

১০৮

eচ্ছেমযতা, প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা, ২০২০

তপংলা থানা মহাতবিযালে
e-পতত্রকা

eচ্ছেমযতা
প্রথম বর্ট, প্রথম সংখ্যা
আিস্ট, ২০২০

এই e-পতত্রকার সকল চ্ছলখ্া কতপরাইর্ সু রতক্ষত।এই e-পতত্রকার সকল চ্ছলখ্ার চ্ছমৌতলকযের িাে
চ্ছলখ্যকর। প্রকািক বা সম্পািক চ্ছকাযনা প্ল্যাতিোতরজযমর জনয িােী থাকযব না।

১০৯

