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পিভাগ, প িংলা থানা
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মুখ্য সম্পাদ্তকর কলম

প্রকাপশ হত চতলতে কতলজ মযাগাপজন eচ্ছেমত া। এপট
পি ীয় সিংখ্যা। সিাইতক জানাই আমার আিপরক শুতভো ও ভালিাসা।
একপিিংশ শ াব্দীর িাপস্ারা আমরা, ারা পিজ্ঞাতনর েিোয়ায়
িড় হপে, কতলজ কযাপিতন রিীন্দ্র সু কাি িা নজরুল জীিনান্ ভাপি না,
পরিত ষ চাই চ্ছমািাইতলর খ্ুুঁপটনাপট উদ্ধার করত । পদ্ও নু ন চ্ছমাড়তকর
ন ু ন ভািনা আসতল ুরাতনা সিপকেু র-ই ন ু ন উ স্থা ন িা প্রপ স্থা ন।
খ্ািার চ্ছহাতটল আজ পরপচ চ্ছরততারাুঁ িতল। এমপনত ই পিতয় িাপড়ত
খ্ািার পরতিশন াড়ার চ্ছেতলরা কতর চ্ছেল । এখ্ন চ্ছ া চ্ছসটা কযাটাপরিং।
চ্ছোটখ্াতটা একটা িযিসা, টাকার পিপনমতয় চ্ছকাতনা কাজ করা, াতক
কন্ট্রাক্টপর িলা হ , াতক আজ আমরা িপল পিলযান্সার। পডপজটাল ু তগ
আমরা চ্ছ ন পডপজটাল না হতয় াই। মানু র্ ত পর করতে চ্ছরািট। ারা নাপক
মানু তর্র মত াই চলাতেরা কতর। মানু তর্র ম ই কাজ করত
াতর। তি
াতদ্রতক চালাত পগতয় মানু র্ চ্ছ ন চ্ছরািতটর ম না হতয় ায়। মানু র্ আর
চ্ছরািতটর মাতের িযিধ্ান চ্ছ ন অটুট থাতক।
চ্ছোটগল্প, প্রিন্ধ, কপি া, কািয, নাটক আমাতদ্র মননশপি
সু দ্ৃঢ় কতর। আমাতদ্র পচিাশপিতক পডপজটাল করত চ্ছদ্য় না। আমাতদ্র
মযাগাপজন eচ্ছেমত া, মানু তর্র ভাল লাগার পজপনসগুপলর মননশপির
প্রকাশ। eচ্ছেমত া-এর e পকন্তু e চ্ছমইল, e চ্ছ তমি, e শপ িং িা e লাপনষিংএর e-এর ম নয়।

ড. সু কুমার চন্দ্র
অধ্যক্ষ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
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সম্পাদ্তকর কলম
একটা চ্ছলখ্া থাক অন্ধকাতরর জনয৷ চ্ছ অন্ধকাতর আকাশ ঢাকতল িৃ পি
নাতম েমেপমতয়৷ চ্ছ অন্ধকাতর সাগর ডুিতল পদ্ক হারায় নাপিক৷ চ্ছ অন্ধকাতর চ্ছচাখ্
িুজতল আগুণ জ্বতল ওতে পচ ায়৷ অন্ধকার জাতন হাপরতয় াওয়ার গল্প৷ পেরি িতলও
চ্ছেরা হয়পন চ্ছ চ্ছেতলপটর, মাতয়র মুতখ্র আদ্ল মতন ড়তল মন চ্ছকমন কতর ার৷
শহর জুতড় সতন্ধয নাতম৷ চ্ছলাডতশপডিং-এ আর ভয় ায় না চ্ছস৷ ার চ্ছচাতখ্ জল েরতল
দ্ূ তরর াহাতড় চ্ছজানাক জ্বতল৷ চ্ছস চ্ছদ্খ্ত
ায়, সিাতনর জনয ভা চ্ছিতড় পদ্তে
চ্ছকাতনা এক মা৷ ঘুতমরা অন্ধকার ভাতলািাতস৷ একটা চ্ছলখ্া থাক চ্ছসই অন্ধকাতরর জনয৷
চ্ছ অন্ধকাতর পপ্রয়জতনরা ারা হতয় জ্বতল ওতে আকাতশ৷
একটা চ্ছলখ্া থাক অসু তখ্র জনয৷ চ্ছ অসু তখ্ জল পট্টর চ্ছসাহাগ জতম ওতে
জ্বতরর সাতথ৷ চ্ছ অসু তখ্ শ্বাস-প্রশ্বাতসরা পহতসি কতর্ জমা-খ্রতচর৷ চ্ছ অসু খ্ পশয়তর
িসত চ্ছদ্য় না পপ্রয় মাতক৷ অসু খ্ খ্ুুঁতজ চ্ছনয় মানু র্তক, নাপক মানু র্ খ্ুুঁতজ ায়
অসু খ্তক, া পনতয় চ্ছজার কষ চতল চাতয়র আড্ডায়৷ অসু খ্ চ্ছকিল পনয়প র কথা
চ্ছশাতন৷ হাস া াতলর পিোনা জাতন অসু খ্ শুধ্ু ওর্ু তধ্ সাতর না৷ একটা চ্ছলখ্া থাক চ্ছসই
অসু তখ্র জনয৷ চ্ছ অসু তখ্র চ্ছশতর্ দ্ইওয়ালার সাতথ চ্ছের চ্ছদ্খ্া হয় অমতলর৷
একটা চ্ছলখ্া থাক মৃ ু যর জনয৷ চ্ছ মৃ ু য চ্ছ ল েুপরতয় আসা লন্ঠতনর
পশখ্ার মত া অপনপি ৷ চ্ছ মৃ ু য মাতয়র আুঁচতলর গতন্ধর মত া সু ্র৷ চ্ছ মৃ ু য গাপড়র
চাকা চ্ছথতক পেটতক আসা কাদ্ার মত া দ্ুুঃসহ৷ চ্ছ মৃ ু য চ্ছপ্রপমতকর িযথষ ার মত া
অিশযম্ভািী৷ সি মৃ ু যর সাপটষপেতকট থাতক না৷ জন্মপদ্ন াতদ্র মতন থাতক না,
অপিচুয়াপর পলখ্ত চ্ছভাতল না ারাও৷ চ্ছেসিুতক কতমি ক জমতলা, া পদ্তয় চ্ছিাো
ায় চ্ছকান মৃ ু য ক টা আকপিক৷ পন য ািীর পভড় চ্ছথতক দ্ু-চারতট মুখ্ িাদ্ চ্ছগতল
চ্ছ মন পকেু ায়-আতস না কারও৷ মৃ ু যর তরও চ্ছোতটাগতল্পর চ্ছশর্ লাইতনর মত া
প্রশ্নপচহ্ন পনতয় চ্ছ দ্াুঁপড়তয় থাতক, ার নাম সম্পকষ৷ একটা চ্ছলখ্া থাক চ্ছসই মৃ ু যর
জনয৷ চ্ছ মৃ ু য পশপখ্তয় চ্ছদ্য়, জ্বরা-িযাপধ্-মৃ ু যর আতগর অিংশটুকুর নাম জীিন৷
আর িাপক সি চ্ছলখ্া থাক ইতেতদ্র জনয — মাস্কপিহীন, ইতেমত া৷
শ্রীমপ অপি ীয়া চ্ছচৌধ্ুরী
সহকারী অধ্যা ক, প্রাণীপিদ্যা পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
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পিতশর্ কলম
মতন তড়
অধ্যা ক প্রিীর চ্ছঘার্ রায়
জচ্ছয়ি পডতরক্টর অি ািপলক ইন্স্ট্রাকশন্স
পড াটষতমি অি হায়ার এডুতকশন
গভনষতমি অি ওতয়স্ট চ্ছিঙ্গল
মতন তড় ায় অতনক আতলার পদ্ন
অতনক রতের ভাতলািাসা পদ্তয় আুঁকা,
মতন তড় ায় চ্ছমঘ-ভাো আপশ্বন
প্রপ মার মুতখ্ মাতয়র আদ্ল মাখ্া।
মতন তড় ায় কাশিন ার হতয়
নদ্ীর চরায় চ্ছগা ন পনমন্ত্রণ,
মতন তড় ায় সাদ্া-ডানা াপখ্তদ্র
সতঙ্গ দ্ু ু র পনপিড় আপলঙ্গন।
মতন তড় ায় আকাতশর পচতলতকাো
চ্ছমতঘতদ্র কথা শুনপেল মন পদ্তয়
মতন তড় ায় অপিকল রূ কথা
রী চ্ছনতম আতস জাদ্ুকাপে হাত পনতয়।
মতন তড় ায় একা খ্ুি চ্ছনৌতকায়
চ্ছখ্য়া- ারা ার ারা-চ্ছনভা চ্ছভারতিলা
অতনক প েতন চ্ছেতল আসা তকতশার
মতন তড় ায় চ্ছসপদ্তনর ধ্ুতলাতখ্লা।
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পিতশর্ কলম
চ্ছদ্তশর মুপিত প্রতয়াজন চ্ছদ্তশর পশক্ষার
ড. চ্ছকৌপশক চ্ছঘার্
সহত াগী অধ্যা ক, িািংলা পিভাগ, খ্ড়গ ু র কতলজ
সদ্সয, পরচালন সপমপ , প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
ইপ হাতসর চ্ছপ্রক্ষা তট আমরা িড় হতয় উপে। পকন্তু ইপ হাতসর োতচ আমরা
সিাই এক রকমভাতি ত রী হই না। অথচ একদ্ল সু ত াগ সন্ধানী মানু র্ চ্ছসই চ্ছপ্রক্ষা ট
পনতজর ম িযিহার কতর পরতিশ পনমষাণ করত চাতইেন। আর চ্ছসই পির্ময় পরতিতশর
উ াদ্াতন প্রভাপি হতে মানতির ধ্মষতচ না, পশক্ষাপচিা, উৎ াদ্ন ও জীপিকা। েল স্বরূ
পিপি হতে সম্পূ ণষ িাস্তু ন্ত্র(Total Ecology)।
এই সমসযার কথা রিীন্দ্রনাথ অতনক আতগই িুতেপেতলন। াপরিাপরক আনু ষ্ঠাপনক
ধ্মষপচিা চ্ছথতক সতর এতস মানু তর্র ধ্তমষ চ্ছ ৌঁেত হতি - আত্মার মতধ্য রমাত্মার অিস্থান, এ
চ্ছিাধ্ প পন আমাতদ্র মতন জাগাত চ্ছচতয়তেন। আনু ষ্ঠাপনক মন্ত্রচচষা চ্ছথতক মানিচচষা-ই একমাি
াতর পিশ্বমানিতিাধ্তক চ্ছ ৌঁতে পদ্ত গভীর পস্থপ শীল ায়। মন্ত্রহীণ ব্রা য ায় মপ্র, পগজষা,
মসপজতদ্র উ াসনার িাতইর মতনর মানু তর্র অিস্থান। প পন মতনর মানু র্তক খ্ুতজ পনত
িতলতেন, 'মতনর মানু র্ মতনর মাতে কতরা অতের্ণ।' মতনর মানু তর্র চ্ছজযাপ ষময় জাগরণই
াতর পিশ্বমতনর (Universal Mind) উতন্মাচন।
রিীন্দ্রনাতথর এই মূ লযতিাধ্ াুঁর পনতজর চ্ছদ্শ, আমাতদ্র ভার ির্ষ অতনক আতগই
নসযাৎ কতর পিখ্পন্ড হতয়তে। ি ষমাতন আর া-ই অনু সরণ কতর খ্পন্ড হতে পিতশ্বর অনয
চ্ছদ্শ সকল। পকন্তু কপির মানি চচষা পনেক াপিক চচষা নয়।
ই আমরা জাপ সিার কথা
িপল, জা ীয় ািাতদ্র কথা িপল না চ্ছকন, সিংহপ িাদ্ পদ্তয় া অসম্ভি, অিাতি। প পন
একথাও িতলতেন সিংহপ মাতন একাকার নয়। "একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। ...স যকার
স্বা তন্ত্রযর উ র স যকার ঐতকযর প্রপ ষ্ঠা।" ন ু ন ু তগর চ্ছন ারা
ই স্বা তন্ত্রযর সাধ্নায়
মা ু ন না চ্ছকন, রিীন্দ্রনাথ িতলতেন, ঐতকযর সাধ্নার জনযই স্বা তন্ত্রযর সাধ্না। তন ারা
একম হত
াতরন, না াতরন। প পন আরও মতন কপরতয় পদ্তয়তেন, মুপি জাপ পিতশর্এর নয়, পনপখ্ল মানতির মুপি। এ মুপির চ্ছক্ষিও প পনই পচপহ্ন কতর িতলতেন, গ্রাতমর সি
ততরর মানু র্ পদ্ চ্ছ ৌথ জীিন গতড় চ্ছ ালার পশক্ষা ায় তি জা
া , ধ্মষতগাষ্ঠীর পিতরাধ্
পমটত
াতর। চ্ছসই সহত াপগ ার মানপসক া িৃ হত্তর চ্ছক্ষতি চ্ছ সামযতিাধ্ ত রী করতি াতক
সিংকীণষমনা রাজননপ ক চ্ছন া িা পহিংসাশ্রয়ী ধ্মষতগাষ্ঠী নি করত
ারতি না।
"মুহূত ষ ু পলয়া পশর একি দ্াুঁড়াও চ্ছদ্পখ্ সতি
ার ভতয় ু পম ভী চ্ছস অনযায় ভীরু চ্ছ ামা চ্ছচতয়,
খ্পন জাপগতি ু পম খ্পন চ্ছস ালাইতি চ্ছধ্তয়।"
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াুঁর এই পশক্ষায় পশক্ষা- সাপহ য-সিংস্কৃপ এতক অ তরর চ্ছথতক পিপেন্ন নয়। াুঁর এই পশক্ষা
পচিার থাথষ অনু ধ্ািন করতল চ্ছিাো ায় প পন স্পি ই িতলতেন, থাথষ পশক্ষা লাভ োড়া
মানু র্ থাথষ সিংস্কৃপ র আতলাক প্রাপ্ত হন না। 'কালাির'-এ 'িইতয়র সমাধ্ান' প্রিতন্ধ অকুন্ঠ
ভার্ায় িতলতেন, "...চ্ছদ্শতক মুপি পদ্ত হতল চ্ছদ্শতক পশক্ষা পদ্ত হতি...।" আমাতদ্র মনস্বী
সভয ার হৃ চ্ছগৌরি পেতর চ্ছ ত এই পশক্ষার একাি প্রতয়াজন। মানি সভয ার রক্ষাতথষ শুধ্ু
আমাতদ্র চ্ছদ্শই নয়, পিতশ্বরও াুঁতক আজ িরণ করার আশু প্রতয়াজন।
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পিতশর্ কলম
৭৫

ম স্বাধ্ীন া

ড.পনমষল িমষন, পড.পলট
কপি, সাপহপ যক এিিং সহকারী অধ্যা ক, িািংলা পিভাগ
চ্ছদ্শপ্রাণ মহাপিদ্যালয়
স্বাধ্ীন ার ৭৫ ম িতর্ষ কূটকচাপল চ্ছ োুঁেরা ভার ির্ষ।
সিংগ্রামীতদ্র রতির চ্ছোুঁটা পদ্তয়
চা িাগাতন, কপে িাগাতন
কয়লা খ্পনত , িষত জঙ্গতল
কপ চ্ছ ি চ্ছ ভালিাসা
ার নাম স্বাধ্ীন ভার ির্ষ।
মানু তর্র হৃদ্তয় রিাি ভািনা জতম আতে
চ্ছমতসনজার চ্ছডতমর কিংপিট িাুঁতধ্র োয়া
হলপদ্য়ার িুক পচতর উতে আসা চ্ছ তল
ভাসতে মহান চ্ছন ার শরীর ।
শরীর চ্ছথতক দ্াঙ্গার রি পরষ্কার কতর
ভার চ্ছক সামতনর সাপরত পনতয় এতসতে
চ্ছশাভািাজাতরর সু ত াকতলর মজদ্ুর।
রিীন্দ্র নৃ ত য কথাকপলর েত্
মহুয়ার রতস ভােড়ার চ্ছদ্াতল
চ্ছজতগ উেতি চ্ছমহপেতলর রা ।
ভাো চ্ছচারা হা , হৃদ্য় শূ নয , উ তড় আনা পহিংসা
লিণাি অশ্রু, রি রস, ভাতলািাসার ঘাম, িুকোটা অপভমান আর হৃদ্তয়র নাম
স্বতদ্শ পনরন্ন িুভুক্ষু মানু তর্র স্বাধ্ীন ভার ির্ষ।
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সূ চী ি
"এিার কপেন কতোর গতদ্য হাতনা”
চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ ত

ড়াশুনা : কতয়কপট কথা --- ড. জয়তদ্ি চ্ছিরা --- ১১

কমষ ও কমষী - একপট অপ সিংপক্ষপ্ত প্রপ তিদ্ন --- ড. স যনারায়ণ জানা --- ১৬
হৃদ্য় চ্ছ ত

রই --- ড. সিষশ্রী িত্যা াধ্যায় --- ১৯

সূ -চ্ছ াগ -- ড. রাজপর্ষ কয়াল --- ২৩
িৃপ

তট একপট নাম --- ড. চ্ছগা াল কৃষ্ণ গাঙ্গুপল --- ২৫

নযান্সী চ্ছশাতডাতরা --- সু জা া মাইপ

--- ২৭

‘জাদ্ুকর’ জজষ চ্ছমপলস ও পিতশ্বর প্রথম কল্পপিজ্ঞান চলপিি ‘আ পি টু দ্য মুন’ --- অপ ষ া
সামি --- ৩০
মহাকপি কাপলদ্াতসর সতঙ্গ নাটযকার ভিভূ প র ু লনা --- রাজকুমার চিি ষী --- ৩৬
কতরানা িনাম রাজনীপ

--- রাম দ্ সাউ --- ৪১

চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরাতয়র ভার্া আত্ালতনর নাটক --- ড. ী ূ র্ কাপি ভট্টাচা ষ --- ৪৯
অনু ভূপ

--- চ্ছশ্রয়সী কুন্ডু --- ৫৯

পশক্ষা পেরুক ক্লাসরুতম --- পশল্পা করশমষা --- ৬৪
চ্ছকাপভড পরপস্থপ ত

অনলাইন পশক্ষা: এক পশক্ষাথষীর দ্ৃ পিভপঙ্গ --- অপর্ম ভট্টাচা ষ --- ৬৮

ক ষিয --- সাগপরকা সাুঁ রা --- ৭২
মানু তর্র সিষতশ্রষ্ঠ িন্ধু হতলা িই --- সু দ্ীপ্তা মান্না --- ৭৮
সু খ্ --- অপর্ম ভট্টাচা ষ --- ৮১
Scientific Sensibility in time of Novel Corona Virus --- Subhasis Mandal -- ৯৭
আতিগী মন --- চ্ছগা াল চ্ছিরা --- ১০৩
লকডাউন ডাতয়পর : Covid-19 এর সময়কালীন জীিতনর একপট কাল্পপনক ঘটনা --সু নপ্ া মন্ডল --- ১০৬

পশক্ষা প্রপ ষ্ঠাতন রাজনীপ

প্রতিশ গ্রহণ চ্ছ াগয নয় --- চ্ছসৌপভক মান্না --- ১১১

স্বপ্ন ঘা ক কতরানা --- প্রীপ ল া সামি --- ১১৪

"এই অরতণয কপির জতনয আমরা থাপক”
প্রহরী ---- পশিনাথ মুমুষ --- ২৬
চ্ছক ু পম --- প্রণি কুমার মাইপ

--- ২৬
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মতনর আশা --- চয়ন কুমার মন্ডল --- ২৯
িৃ ত্তহীন --- রাতজশ জানা --- ৩৫
ভিঘুতর --- ু তে্ু মণ্ডল --- ৪০
কতরানা'র প্রপ

কপি --- চ্ছশাভন চ্ছঘার্ --- ৪৩

কি --- শঙ্কর দ্াস --- ৫৭
চ্ছখ্লা হতি --- অনু শ্রী গুোই  --- ৫৭
সাতেলযর জনয সিংকল্প --- পমজষা চ্ছমাজাপম্মল --- ৫৮
চ্ছমঘ িাপলকা --- াতয়ল প্রধ্ান --- ৬৭

অভ্র জড়াতনা চ্ছমঘ --- সু মন চ্ছিরা --- ৭১
জীিন ু দ্ধ --- সরস্ব ী চ্ছিরা --- ৭৬
কথা পদ্লাম --- চ্ছসক নাপসম মহম্মদ্ --- ৭৭
আমাতদ্র কথা --- চ্ছসৌরাপশর্ রাউৎ --- ৭৭
Destiny --- Debabrata Utthasini --- ৭৯
মধ্যপিত্ত --- পম ালী চ্ছভৌপমক --- ৮০
চ্ছেতলতিলা --- অঘষয ভট্টাচা ষয --- ৮০
আমার মা --- চ্ছসক নাপসম মহম্মদ্ --- ৮৪
শ্রািণ --- সু মি পমশ্র --- ৯৬
রতির িন্ধন --- সু পি া সামি --- ৯৬
রিীন্দ্রনাতথর প্রপ

--- শযামল প্রধ্ান --- ১০২

আমাতদ্র গাুঁ --- প্রশাি দ্াস --- ১০২
আত্মশুপদ্ধর তথ --- সু তদ্ষ্ণা সামি --- ১০৫
চ্ছিকার --- টুম্পা াি --- ১১০
রপেন জীিন --- প্রীপ ল া সামি --- ১১০

মাতসর মজা --- চ্ছগা াল পদ্্া --- ১১৩
কতরানা ভাইরাস --- চ্ন মাজী --- ১১৬

চ্ছকমন আতো পশল্প?
চ্ছ াড়া মাপটর পশল্প --- গতনশ চন্দ্র াল --- ৬২
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িাপড় --- চ্ছসৌরভ দ্াস --- ৮৫

"এই এিচ্ছড়া-চ্ছখ্িচ্ছড়া রিং”
শ্রািতণর ধ্ারার মত া ড়ুক েতর --- দ্ুগষা চ্ছিরা --- ১১৭
রে-রপেন --- শম্পা পসিং --- ১১৮
মধ্ুিনী কতন --- সমাপপ্ত াি --- ১১৯

আজ চ্ছজযাৎস্না রাত

--- চ্ছসৌরভ দ্াস --- ১২০

কপিগুরু রিীন্দ্রনাথ োকুর --- অ ষণ কুমার দ্ত্ত --- ১২১
মাধ্িীল া --- মুনমুন চ্ছসনা --- ১২২

েতটা-পসতেপসস
চ্ছলন্স: সঞ্জয় প্রামাপনক --- ১২৩-১২৬
চ্ছলন্স: পশল্পা করশমষা --- ১২৬-১২৭
চ্ছলন্স: সমাপপ্ত াি --- ১২৮

চ্ছেরা (২০২০-২০২১) --- ১২৯
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চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ ত

ড়াশুনা : কতয়কপট কথা

ড. জয়তদ্ি চ্ছিরা
চ্ছকা-অপডষতনটর, আই.পকউ.এ.পস. এিিং সহত াগী অধ্যা ক, িাপণজয পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
োি-োিীতদ্রতক শুধ্ু সু নাগপরক পহতসতি নয়,
াুঁতদ্রতক "ভারচুয়াল
পসপটতজন" পহতসতি গতড় চ্ছ ালিার স্বপ্ন পনতয় পশক্ষা জগত আপিভষাি চ্ছেতন্ডড লাপনষিং-এর।
চ্ছেতন্ডড লাপনষিং (Blended Learning সিংতক্ষত BL) পনতয় ইদ্াপনিং পশক্ষাজগত অতনক চচষা
চলতে। সহজ কথায় চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ ত
ড়াশুনার মাতন হল পশক্ষার মাধ্যম হতি পমশ্র,
ার পকেু টা হতি চ্ছশ্রণীকতক্ষ অথষাৎ ক্লাসরুতম ( াতক আমরা অে লাইন চ্ছমাড িপল) আর
পকেু টা হতি চ্ছশ্রণীকতক্ষর িাইতর অথষাৎ ক্লাসরুতমর িাইতর ( াতক আমরা অন লাইন চ্ছমাড
িপল)। পিশ্বপিদ্যালয় মঞ্জু রী কপমশন (UGC) গ ২৯ চ্ছশ চ্ছম ২০২১ াপরতখ্ াতদ্র ৫৪৭- ম
সভাত চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ ত
ড়াশুনা পনতয় পিতাপর আতলাচনা কতরতে এিিং ঐ সভাত
পসদ্ধাি পনতয়তে চ্ছ , সমত উিপশক্ষাপ্রপ ষ্ঠান পসতলিাতসর চপিশ শ ািংশ (৪০%) অনলাইন
চ্ছমাতড এিিং র্াট শ ািংশ (৬০%) অেলাইন চ্ছমাতড পনত
ারতি। অতনতক এর প্রশিংসা
করতেন আিার অতনতক এর সমাতলাচনা করতেন। আমরা এখ্াতন আতলাচনা করি চ্ছেতন্ডড
লাপনষিং পির্য়পট পক, ার কাোতমা পকরু এিিং আমাতদ্র চ্ছদ্তশ ার প্রতয়াতগর িাতি া
ক টা।
চ্ছেতন্ডড লাপনষিং-এর তিপশিয এিিং কাোতমা:
চ্ছেতন্ডড লাপনষিং-এর মূ ল তিপশিয পহসাতি া িলা হতয়তে- চ্ছশখ্ার চ্ছক্ষতি
োিতদ্রতক চ্ছিপশ পরমাতন পনতয়াপজ করা, পশক্ষক এিিং োতির মতধ্য চ্ছ াগাত াগ িৃ পদ্ধ,
চ্ছশখ্াতনার জনয পশক্ষকতদ্র দ্াপয়ত্বতিাধ্, সময় িযিস্থা না (Time Management, চ্ছশখ্াতনা
এিিং চ্ছশখ্ার চ্ছক্ষতি আরও নমনীয় া, প্রপ ষ্ঠাতনর সু নাম িৃ পদ্ধ, ধ্ারািাপহক পশক্ষায় চ্ছজার
চ্ছদ্ওয়া, রীক্ষামূ লক পির্য় চ্ছশখ্ার চ্ছক্ষতি োিতদ্র সামতন অতনক সু ত াগ ই যাপদ্। িলা
হতয়তে োিতদ্র অতনক সু পিধ্া হতি, চ্ছ মন- চ্ছশখ্ার চ্ছক্ষতি দ্ক্ষ া িৃ পদ্ধ াতি, থয াওয়ার
দ্রজা খ্ুতল াতি এিিং অনযতদ্র সিংতগ চ্ছশখ্া ও অনযতদ্রতক চ্ছশখ্াতনার সু ত াগ সৃ পি হতি।
চ্ছেতন্ডড লাপনষিং-এর কাোতমা পহসাতি ু তল ধ্রা হতয়তে চ্ছেস-টু-চ্ছেস ক্লাস (face-to-face
class), অন লাইন ক্লাস (on line class) এিিং পি ড ক্লাসরুতমর (flipped classroom)
কথা। পি ড ক্লাসরুম হল প্রথাগ ক্লাসরুতমর পি রী । প্রথাগ ক্লাসরুতম চ্ছ মন পশক্ষক
োিতদ্রতক ড়ান এিিং িাপড়ত চ্ছহামওয়াকষ চ্ছদ্ন, পি ড ক্লাসরুতম চ্ছসভাতি নয়। পি ড
ক্লাতস োিরা অনলাইতন short lecture video চ্ছদ্খ্তি এিিং ার র ক্লাসরুতম আসতি
গ্রু ওয়াকষ, প্রতজক্ট ই যাপদ্ কাজ সম্পন্ন করত ।
মূ লযায়ন রূ তরখ্া:
মূ লযায়ন পনতয় অতনক ভারী ভারী কথা িলা হতয়তে। এখ্াতন চারপট দ্ধপ র
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কথা িলা হতয়তে।
(ক) Open book examination: প্রথাগ
রীক্ষার িাইতর চ্ছখ্ালা িই পনতয় রীক্ষার কথা
িলা হতয়তে। োিরা াত িাতি জীিতনর সিংতগ াল চ্ছমলাত
াতর ার জনয এই দ্ধপ র
কথা িলা হতয়তে।
(খ্) Group examinations even for conventional theory papers: প্রতজক্ট এিিং
লযাতিাতরটরী মূ লযায়তনর চ্ছক্ষতি Group examination-এর দ্ধপ
অনু সরণ করা হতলও
পথওপর চ্ছ াতর এটা করা হয় না। িলা হতয়তে এই দ্ধপ প্রতয়াগ করতল ক্লাতসর গড়
েলােল-এর উন্নপ হতি। োিরা উৎসাপহ হতি াতদ্র জ্ঞান চ্ছশয়ার করত ।
(গ) Spoken/Speaking examinations: সমত ধ্রতনর োিতদ্র কাতে সহতজ এিিং দ্রু
রীক্ষা চ্ছনওয়ার জনয এই দ্ধপ র কথা িলা হতয়তে।
(ঘ) On demand examinations: ি ম
ষ াতন চ্ছ ভাতি কতলজ এিিং পিশ্বপিদ্যালতয় রীক্ষা
সূ চী অনু ায়ী একসেতগ রীক্ষা চ্ছনওয়া হয় ার পরিত ষ োি-োিীতদ্র দ্ািীম সমতয়
রীক্ষা চ্ছনওয়ার কথা িলা হতয়তে।
আমাতদ্র চ্ছদ্তশর সরকার ধ্তরই পনতয়তে োি-োিীতদ্র কাতে চ্ছমািাইল চ্ছোন িা অনযানয
ইতলকিপনক চ্ছগতজট রতয়তে, পিদ্ুযৎ সরিরাতহর মান ভাতলা এিিং ইিারতনট সিংত াগ
ষাপ্ত।
প্রকৃ িাতি পচি পকন্তু া নয়।
আমাতদ্র চ্ছদ্তশর িাতি া:
ইিারতনট িযিহারকারীর পদ্ক চ্ছথতক সারা পিতশ্ব ভার পি ীয় এটা পেক।
এই থযতক সামতন চ্ছরতখ্ চ্ছকন্দ্রীয় সরকার আমাতদ্র চ্ছদ্তশর সমত উিপশক্ষাপ্রপ ষ্ঠাতন
চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ আনত চাইতে। আর ভুপলতয় পদ্ত চাইতে আসল থয।
আমাতদ্র চ্ছদ্তশ জনসিংখ্যার ক শ ািংশ ইিারতনট িযিহার করতে, আর চ্ছ
সমত চ্ছদ্শতক আমাতদ্র চ্ছদ্তশর সরকার অনু করণ করত চাইতে চ্ছসই সমত চ্ছদ্তশ
জনসিংখ্যার ক শ ািংশ ইিারতনট িযিহার করতে ার পদ্তক াকাতল চ্ছিাো াতি আসল
পচি। ইিারতনট িযিহারকারীর সিংখ্যায় পিতশ্বর প্রথম দ্শপট চ্ছদ্তশর জনসিংখ্যা এিিং ক
শ ািংশ জনসিংখ্যা ইিারতনট িযিহার করতে ার ু লনা করতলই চ্ছিাো াতি আমাতদ্র
চ্ছদ্তশর অিস্থান পেক চ্ছকাথায়।
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ইিারতনট িযিহারকারীর সিংখ্যা এিিং জনসিংখ্যা অনু াত
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আমাতদ্র চ্ছদ্তশ জনসিংখ্যার মাি ২৮.০৬ শ ািংশ মানু র্ ইিারতনট িযিহার
করতে এিিং চ্ছিপশরভাগটাই হতে চ্ছমািাইল চ্ছোতনর মাধ্যতম। চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ চালু
হতল চ্ছিপশরভাগ োি-োিীতকই পশক্ষাপ্রপ ষ্ঠান চ্ছথতক দ্ূ তর চ্ছেতল চ্ছদ্ওয়া হতি।
িাড়তি পডপজটাল পডভাইড:
পডপজটাল এডুতকশাতনর জনয পিদ্ুযৎ একপট প্রতয়াজনীয় পজপনস। Saubhagya
Scheme চ্ছ খ্াতন উজ্জ্বল েপি চ্ছদ্খ্াতে ভারত ৯৯.৯ শ ািংশ িাপড়ত রতয়তে পিদ্ুযৎ
সিংত াগ, চ্ছসই েপি অনু জ্জ্বল চ্ছদ্খ্াতি পদ্ আমরা াকাই পিদ্ুযতৎর মান এিিং পদ্তন ক ঘিা
পিদ্ুযৎ থাকতে ার পদ্তক। ভার সরকাতরর গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রতকর (Ministry of Rural
Development) ২০১৯ সাতলর সমীক্ষায় চ্ছদ্খ্া াতে ১৬ শ ািংশ িাপড়ত পিদ্ুযৎ থাকতে ১
চ্ছথতক ৮ ঘিা, ৩৩ শ ািংশ িাপড়ত পিদ্ুযৎ থাকতে ৯ চ্ছথতক ১২ ঘিা, এিিং মাি ৪৭ শ ািংশ
িাপড়ত পিদ্ুযৎ থাকতে ১২ ঘিার চ্ছিশী। অন লাইন ক্লাতসর জনয প্রতয়াজন কপম্পউটার অথিা
িাটষতোন, সিংতগ ইিারতনট সিংত াগ। আমাতদ্র চ্ছদ্তশ মাি ২৪ শ ািংশ মানু তর্র রতয়তে
িাটষতোন, আর মাি ১১ শ ািংশ িাপড়ত রতয়তে চ্ছ চ্ছকাতনা ধ্রতনর কপম্পউটার ার মতধ্য
রয়তে চ্ছডস্কট কপম্পউটার, লযা ট , চ্ছনাটিুক, চ্ছনটিুক, ামট এিিং টযািতলট। ২০১৭-১৮
সাতলর National Sample Survey Report on Education অনু সাতর চ্ছকিলমাি ২৪
শ ািংশ িাপড়ত রতয়তে ইিারতনতটর সু পিধ্া। এই সু পিধ্া আিার সি জায়গায় সমান নয়।
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গ্রামীণ ভারত চ্ছ খ্াতন ৬৭ শ ািংশ মানু র্ িাস কতরন, চ্ছসখ্াতন মাি ১৫ শ ািংশ িাপড়ত
রতয়তে ইিারতনতটর সু পিধ্া। আিার শহতর ৪২শ ািংশ িাপড়ত রতয়তে ইিারতনতটর সু পিধ্া।
রাজযগুপলত ও এই িযিধ্ান প্রকট। চ্ছকরালাত ২৩.৫ শ ািংশ িাপড়ত রতয়তে ইিারতনতটর
সু পিধ্া, পদ্িীত ৩৫ শ ািংশ িাপড়ত রতয়তে ইিারতনতটর সু পিধ্া, আিার পিহাতর মাি ৪.৬
শ ািংশ িাপড়ত রতয়তে ইিারতনতটর সু পিধ্া। চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ চালু হতল এই পডপজটাল
পডভাইড আরও িাড়তি।
িাড়তি চ্ছজন্ডার গযা :
শুধ্ু ইিারতনট সিংত াতগর সমসযা নয়, চ্ছসই সিংত াতগর সু পিধ্া কারা াতে
চ্ছসটাও িড় কথা। Internet and Mobile Association of India-এর ২০১৯ সাতলর
প্রপ তিদ্ন অনু ায়ী ারা ইিারতনট িযিহার করতে ার ৬৭ শ ািংশ ু রুর্ আর ৩৩ শ ািংশ
মপহলা। এই তির্ময আরও প্রকট গ্রামীণ ভারত চ্ছ খ্াতন ইিারতনট িযিহারকারীর ৭২
শ ািংশ শ ািংশ ু রুর্ আর ২৮ শ ািংশ মপহলা। সরকার পদ্ চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ
অনু সরণ করত িাধ্য কতর াহতল পশক্ষাথষীতদ্র মতধ্য পশক্ষাগ অসাময আরও িাড়তি, স্কুলকতলজ েু ট োিীর সিংখ্যা িাড়তি। আর "চ্ছিপট িাুঁচাও চ্ছিপট ড়াও" চ্ছলাগান মুতখ্ই চ্ছথতক
াতি, িাততি প্রপ েপল হতি না।
কমতি পশক্ষক দ্, িাড়তি পশপক্ষ চ্ছিকাতরর সিংখ্যা:

চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ চালু হতল অথষাৎ অন লাইন ক্লাতসর সিংখ্যা িাড়তল
আগামীপদ্তন সরকাপর পশক্ষাপ্রপ ষ্ঠাতন িহু পশক্ষক দ্ ু তল চ্ছদ্ওয়া হতি। িহু চ্ছিসরকাপর
পশক্ষাপ্রপ ষ্ঠাতন পশক্ষক োুঁটাই হতি। পশক্ষক তদ্র সিংখ্যা কমতল পশপক্ষ চ্ছিকাতরর সিংখ্যা
িাড়তি। পরতিশার িা ওপরতয়তিশন চ্ছকাতসষ চ্ছ খ্াতন চপিশ জন অিংশগ্রহণ করত ন, এখ্ন
আট শ পশক্ষক-পশপক্ষকাতদ্র পনতয় চলতে অন লাইন পরতিশার িা ওপরতয়তিশন চ্ছকাসষ।
একপদ্তক চ্ছ মন পশপক্ষ চ্ছিকাতরর সিংখ্যা িাড়তি চ্ছ মপন পশক্ষা িযিসায়ীতদ্র মুনাোর
পরমানও িাড়তি। চাকরী না াওয়া পশপক্ষ চ্ছিকাররা ন ু ন চ্ছনাতমনতক্লচার "ভারচুয়াল
পসপটতজন" পনতয় চ্ছদ্তশর “চ্ছগৌরি” িৃ পদ্ধ করতি।
কমতি মানি উন্নয়ন সূ চক:
চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ চালু হতল চ্ছজন্ডার গযা এিিং পডপজটাল পডভাইড িৃ পদ্ধ
াতি। চ্ছজন্ডার গযা িাড়তল এিিং পডপজটাল পডভাইড িৃ পদ্ধ চ্ছ তল সামগ্রীকভাতি জ্ঞান অজষন
কম হতি। জ্ঞান অজষন কম হতল মানি উন্নয়ন সূ চক হ্রাস াতি। কারণ মানি উন্নয়তনর
প নপট মূ ল পির্য়- দ্ীঘষ এিিং স্বাস্থকর জীিন (a long and healthy life), জ্ঞান
(knowledge), এিিং তথাপচ জীিন ািার মান (a decent standard of living)
অজষতনর গড়তক পনতয় ত পর হয় মানি উন্নয়ন সূ চক (Human Development Index িা
HDI)।
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ইিারতনট িযিহারকারীর সিংখ্যায় পিতশ্বর প্রথম দ্শপট চ্ছদ্তশর মানি উন্নয়ন সূ চক
চ্ছদ্শ
চীন
ভার
মাপকষন ু ি রাষ্ট্র
ব্রাপজল
জা ান
রাপশয়া
চ্ছমপিতকা
জামষাপন
ইত্াতনপশয়া
পব্রতটন

মানি উন্নয়ন সূ চক
০.৭৬১
০.৬৪৫
০.৯২৬
০.৭৬৫
০.৯১৯
০.৮২৪
০.৭৭৯
০.৯৪৭
০.৭১৮
০.৯৩২

মানি উন্নয়ন রযাপঙ্কিং
৮৫
১৩১
১৭
৮৪
১৯
৫২
৭৪
৬
১০৭
১৩

সূ ি: Human Development Report, 2020
মানি উন্নয়ন সূ চতক প্রথম, পি ীয় এিিং ৃ ীয় থািতম নরওতয় (০.৯৫৭),
আয়ারলযান্ড (০.৯৫৫) এিিং সু ইজারলযান্ড (০.৯৫৫)-এর কথা িাদ্ পদ্লাম। িাকী চ্ছদ্শগুপলও
মানি উন্নয়ন সূ চতক আমাতদ্র চ্ছদ্তশর ু লনায় অতনক এপগতয়। আমাতদ্র চ্ছদ্তশর অিস্থান
১৩১ ম। চ্ছেতন্ডড লাপনষিং দ্ধপ চালু হতল অতনক োি-োিী ড়াশুনা চ্ছেতড় পদ্ত িাধ্য হতি।
ারা চ্ছেতন্ডড চ্ছমাতড ক্লাস করতি াুঁতদ্রও ক্লাসরুতমর ু লনায় জ্ঞান অজষন কম হতি। আর
সামগ্রীকভাতি জ্ঞান অজষন কম হতল মানি উন্নয়ন সূ চক আরও হ্রাস াতি। াত পিতশ্বর
সামতন আমাতদ্র চ্ছদ্তশর সু নাম িৃ পদ্ধ াতি পক? নীপ পনধ্ষারণকারীরা একটু চ্ছভতি চ্ছদ্খ্তিন।
পশক্ষা ু গ্ম াপলকাভুি হওয়া সতিও জা ীয় পশক্ষা নীপ র রু ায়তনর পির্তয়
রাজযগুপলর সিংতগ চ্ছকাতনা আতলাচনা না কতর চ্ছকন্দ্রীয় সরকার ার পসদ্ধাি চাপ তয় চ্ছদ্ওয়ার
চ্ছচিা করতে। সিংস্কার অিশযই প্রতয়াজন। একপট প্রচপল পশক্ষা িযিস্থা অনি কাল ধ্তর
চলত
াতরনা। তি ার সিংস্কাতরর জনয চাই উ ু ি পরকাোতমা, আর চাই সু পরকপল্প
ু পিপনভষর প্রতাতির সু ষ্ঠু িাতিায়ন। আর া পদ্ না হয় ার েল ভুগত হতি সমগ্র
সমাজতক। গুগল আর জুম কখ্নও ক্লাসরুতমর পিকল্প হত
াতর না।
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কমষ ও কমষী - একপট অপ সিংপক্ষপ্ত প্রপ তিদ্ন
ড. স যনারায়ণ জানা
সহত াগী অধ্যা ক, দ্শষন পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
‘কমষ’ কথাপটর সহজ অথষ হতলা, া করা হয় অথষাৎ কা ,ষ চ্ছ -চ্ছকাতনা কাজ
করাতক িুোয়। আিার ঐপেক পিয়া, অননপেক পিয়া- শ্বাস-প্রশ্বাস, ওো,িসা, চ্ছশায়া,
ঘুমাতনা, পনতজর কাজ করা, অতনযর কাজ কতর চ্ছদ্ওয়া- সিই কতমষর মতধ্য িতল আমরা
জাপন। কাতজই আমরা ‘কমষ’- পক া জাপন, িুপে এিিং কমষ কপর। অথষাৎ চ্ছ কমষ কতর
চ্ছস কমষী। আমরা মানু র্, াই আমাতদ্র পিয়া-কমষই তনপ ক আতলাচনার অিভুষি হয়,
শু াপখ্তদ্র পিয়া-কমষ তনপ ক ার অিভুষি হয় না। অথষাৎ মানু তর্র পিয়া-কতমষরই তনপ ক
পিচার হয়। কমষ করা িা না করার স্বাধ্ীন া থাকার জনয ওই কাতজর দ্ায়ভার আমাতদ্র
গ্রহণ করত হয়। আর চ্ছ কাজ এর দ্ায়-দ্াপয়ত্ব আমাতদ্র পনত হয়, চ্ছকিল ওই সি
কাতজই ভাতলা-ম্, নযায়-অনযায়, উপচ -অনু পচ প্রভৃপ তনপ ক গুণাগুণ প্রতয়াগ করত
াপর। চ্ছ মন, ‘সদ্া স য কথা িপলতি’- অথষাৎ স য কথা িলা ভাতলা, ‘না িপলয়া তরর দ্রিয
লইতল চুপর করা হয়, চুপর করা িড় চ্ছদ্ার্’- অথষাৎ চুপর করা উপচ কমষ নয় ই যাপদ্।
স যকথা িলা িা চুপর করা আমাতদ্র কাতে িাধ্য ামূ লক নয়- অথষাৎ আমরা চ্ছ মন স য কথা
িলত
াপর, চ্ছ মপন পমতথয কথা িলত
াপর। আিার অতনযর সম্পদ্ চুপর করত
াপর, নাও
চুপর করত
াপর। এতক্ষতি আমরা স্বাধ্ীনভাতি কমষ করত
াপর। স্বাধ্ীন া থাকায় আমরা
স্বাথষ ু ি কমষ কপর, আিার পনুঃস্বাথষ কমষ ও কপর। কমষ আমাতদ্র সিষদ্াই হয়, চ্ছস ঐপেক ও
অননপেক াই চ্ছহাক। কমষ না করতল আমাতদ্র শরীর ািাও পনিষাহ হয় না। েতল
চ্ছদ্হাভযিতর পিয়া সম্পতকষ- শ্বাস-প্রশ্বাস পিয়া, পর াক পিয়া, কৃ প্রভৃপ গ্রপের পিয়া,
প্রপ ি ষ পিয়া, ই যাপদ্ অননপেক পিয়া সম্পতকষ আমাতদ্র পকেু করার চ্ছনই। চ্ছকননা, এখ্াতন
ভাতলা-ম্, উপচ -অনু পচত র প্রশ্ন চ্ছনই। এগুপল অননপেক পিয়া িা কাজ। এগুপল অননপ ক
কমষও িতট। অনযপদ্তক, মানু তর্র ঐপেক পিয়া িা চ্ছস্বোকৃ কমষ হল তনপ ক কমষ। চ্ছকননা,
অভািতিাধ্, লক্ষয, কামনা, পিতিচনা প্রভৃপ কতমষর সতঙ্গ উপচ -অনু পচ , ভাতলা-ম্ জপড় ।
ার মাতন আমরা স্বাধ্ীন ভাতি আমাতদ্র ঐপেক কমষ থা তনপ ক কমষ করত
াপর এিিং
কপরও। আমরা িপল, ‘আপম’ এই কমষ করলাম, ‘আপম’ ওই কমষ করলাম, ‘আপম’ ওতক এপট
াইতয় পদ্লাম, ‘আপম’ আজ গাপড় করলাম, ‘আপম’ এিের এক লা িাপড়, তরর িের
চ্ছদ্া লা িাপড় করলাম - এ কাতজর র ওই কাজ, ার র চ্ছসই কাজ- শুধ্ু কাজ আর কাজ
- রাত ে-ঘিা ঘুমটা োড়া শুধ্ু কাজ, কাতজর চ্ছেলায় চার- াুঁচ ঘণ্টা ঘুতমর তর ঘুম চ্ছভতে
াতে - ওর এই কাজ, ার চ্ছসই কাজ – ‘আপম’ কাজ করত খ্ুি দ্ক্ষ – ভাতলািাপস, াই
করপে। অতনকজনতক িলত শুতনপে – ‘ ু পম পক কাজ কতরা’, ‘আপম ক কাজ কপর জাতনা’িাুঃ প্রকৃ কমষীই িতট । প্রশ্ন: আো, এ কাজ কতরা চ্ছকন? উত্তর, আতর আপম অতনযর
কাজ করত ভালিাপস – চ্ছ -চ্ছকাতনা কাতজই সু পন ু ণ দ্ক্ষ - চ্ছকাতনা সমসযাই ‘আপম’ সমসযা
মতন কপরনা। িাুঃ এতকিাতরই পনতভষজাল কমষীই িতট। এ হল কমষীর কতমষর নমুনা।
প্রকৃ

উ পরউিভাতি কমষ ও কমষীর সম্পতকষ প্রাথপমক পকেু কথা জানলাম। আমরা
কমষীর কথায় আপ্লু , অপভভূ । এমন প্রচুর কমষী আমাতদ্র প্রপ পদ্তনর জীিতন চ্ছচাতখ্
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ড়তে। ভাতলা কথা অ যি ভাতলা পদ্ক। আুঃ চ্ছখ্াুঁচা মারতো চ্ছকন? আো সি কমষ যাগ
করলাম। এ চ্ছগল আমাতদ্র কতমষর িাপহযক পদ্ক। এই কতমষর একপট অভযিতরর পদ্কও (িা
াপিক পদ্ক) আতে। চ্ছসপটর পদ্তক দ্ৃ পি পদ্ত
াপর। কতমষ স্বাধ্ীন া আমাতদ্র আতে - এ
পির্তয় চ্ছকাতনা সত্হ চ্ছনই। আমরা কমষ আতদ্ৌ িাপহযকভাতি নাও করত
াপর। অথষাৎ
কমষ যাগ করত
াপর। হযাুঁ, এপট আমরা াপর। া না হয় হতলা। পকন্তু িাহযশরীতরর কমষ
করা না চ্ছগতলও, িাহযকমষ যাগ করতলও মানপসক পচিনপিয়া িা প্রিহমান মতনর কমষ িন্ধ
করি পক কতর। ার মাতন, মতনর কমষ িা কাজ িন্ধ করত
ারপে না আমরা। মন চ্ছ
অনির কমষ কতর, চ্ছসই কমষগুপল ও কমষ। অপনিা ষভাতি প্রশ্ন এতস ায়, াহতল কমষ কতর
চ্ছক? উত্তর হতলা, প্রকৃপ র প নগুণ। প্রশ্নুঃ প্রকৃপ পক? উত্তর, আমাতদ্র মতধ্য িা মনু র্য
প্রকৃপ র মতধ্য ভাতলা-ম্ এিিং আলসয - এই প নপটগুণ াতদ্র নাম হল সি, রজুঃ ও মুঃ
- এই প নপট গুতণর সমেতয় গপে প্রকৃপ । একটু পিতৃ কপর। এই গুণসঙ্গিশ ুঃই মানু র্
কমষ কতর। সিগুতণর মুখ্যধ্মষ সু খ্ ও জ্ঞান। এর পিয়ার েতল মানু র্মাতিই পির্য়সু খ্ ও
তির্পয়ক জ্ঞাতন আিদ্ধ হতয় ‘আপম সু খ্ী’, ‘আপম জ্ঞানী’ ই যাপদ্ অপভমান কতর। রতজাগুতণর
ধ্মষ আসপি িা আকাঙ্ক্ষা ু ি হওয়া। এর পিয়ার েতল ৃ ষ্ণা ও কামনা-িাসনায় মানু র্
নানাকতমষর সতঙ্গ ু ি হতয় দ্ুুঃখ্তভাগ কতর। আর তমাগুতণর ধ্মষ, চ্ছমাহ ও অজ্ঞান া। এর
পিয়ার েতল মানু র্ প্রমাদ্, আলসয ও পনদ্রা প্রভৃপ র িারা আিদ্ধ হয়। মানতির মতধ্য সিগুণ
প্রিল হতল সকল ইপন্দ্রয়িাতর প্রকাশ িা পনমষলজ্ঞান উৎ ন্ন হয়। রতজাগুণ প্রিল হতল
পির্য়স্পৃহা, সিষদ্া কমষপ্রিৃ পত্ত, অপস্থর া প্রভৃপ সৃ পি হয়। আর তমাগুণ প্রাধ্ানয লাভ করতল
অনু দ্যম, ক ষতিযর পিিৃপ , িুপদ্ধ পি ষয় ই যাপদ্ লক্ষণ মানু তর্র মতধ্য উ পস্থ হয়। সিংতক্ষত
িলা ায়, সাপিক কতমষর েল সু খ্, রাজপসক কতমষর েল হল দ্ুুঃখ্ এিিং ামপসক কতমষর েল
হতলা অজ্ঞান া।
প্রকৃপ র পরণামই হতলা এই পিপচি জগৎ। িুপদ্ধ, মন, চ্ছদ্হ, ইপন্দ্রয়
( ঞ্চজ্ঞাতনপন্দ্রয় চক্ষু, কণষ, নাপসকা, পজহ্বা, ত্বক; ঞ্চকতমষপন্দ্রয়- িাক-কথা, াপন-হা , াদ্া, ায়ু ও উ স্থ – জনতনপন্দ্রয়) ই যাপদ্ প্রকৃপ রই পরণাম। পির্য় (সম্পপত্ত, টাকা- য়সা,
জপম-ভূ পম, গাপড়, িাপড় অথষাৎ স্থাির-অস্থাির সিই) - এর সতঙ্গ মানু তর্র মন, িুপদ্ধ ও
ইপন্দ্রয়সকতলর সিংত াতগই কতমষর উৎ পত্ত। কমষ প্রকৃপ র িারাই সম্পন্ন হয়। আমরা
মনু র্যরূ ী জীি, া চ্ছথতক স্ব ন্ত্র িা ৃ থক নই। আমরা চ্ছ মানু র্ মাতিই ‘আপম’, ‘আপম’,
‘আপম’ কপর া এই প্রকৃপ র গুতণর কারতণ। অথষাৎ কপিগুরুর কথায়-‘চ্ছোট আপম’, ‘স্বাথষ র
আপম’, ‘ক্ষুদ্র আপম’, ‘অসহায় আপম’, ‘দ্ম্ভ- দ্ ষ -অহিংকাতরর আপম’। আর “িতড়া আপম’ িা
‘আত্মা রমাত্মা’ াই িপল না চ্ছকন, প পন আমাতদ্র সকল মানু র্ থা সকল জীতির
হৃদ্য়গুহায় অিপস্থ (“অঙ্গুষ্ঠমাি ু রুর্ আত্মপন প ষ্ঠপ ” – কতো পনর্দ্) – সাক্ষীস্বরূ ,
পনপিয়, অক ষা, অতভািা, পন য-শুদ্ধ-িুদ্ধ-মুি-অসঙ্গ-অিযয়। চ্ছ িযপি পনতজতক প্রকৃপ চ্ছথতক
ৃ থক িতল জাতনন, প পন প্রকৃ জ্ঞানী িযপি অথষাৎ িপিদ্। প পন জাতনন চ্ছ , প্রকৃপ ই কমষ
কতর অথষাৎ মানু র্তক িা জীিতক কমষ করায়, ‘আপম’ পকেু কপর না। কমষেল আকাঙ্ক্ষা ও াুঁর
থাতক না। প্রকৃপ র গুতণ অিশ হতয় জীি থা মানু র্ কমষ কতর। এই প্রকৃপ ত অথষাৎ চ্ছদ্হ মন- ইপন্দ্রয় প্রভৃপ ত চ্ছ আত্ম-অপভমান (“আপম” অথষাৎ ক্ষুদ্র আপম) এপটই অহিংকার। জ্ঞানী
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িযপি অথষাৎ প পন অহিংকাতর দ্তম্ভ-দ্ত ষ-মুগ্ধপচত্ত প পন মতন কতরন- ‘আপম কমষ কপর’, অ এি,
‘আপম ক ষা’, ‘আপমই চ্ছভািা’, ‘আমার গাপড়’, ‘আমার িাপড়’, ‘আজ এপট আপম অপধ্কার
কতরপে’, ‘কাল ওপট আপম অপধ্কার করতিা িা ওপট আমার হতি’ ই যাপদ্ । অ এি, আমরা
পকেু কাজ কতরই িপল ‘আপম কপর’, ‘আপম কপর’ আসতল এই ‘আপম’ হল দ্ম্ভ-দ্ ষ-অহিংকাতরর
‘আপম’ িা স্বাথষ র ‘আপম’। চ্ছ আপম পনতজর স্বাথষ োড়া আর পকেু জাতন না। এই ক ষা িা
কমষী প্রকৃ কমষী নয়, চ্ছমকী িা নকল কমষী। এরা মূ প ষমান ধ্বিংস। কপিগুরুর কথায় িপল,
“ক িড় আপম কতহ নকল হীরাপট ,
াই চ্ছ া সত্হ কপর নহ ু পম খ্াুঁপট।”
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হৃদ্য় চ্ছ ত

রই

ড. সিষশ্রী িত্যা াধ্যায়
সহত াগী অধ্যা ক, ইপ হাস পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
আমরা সকতলই জাপন চ্ছ পিতশর্ সমতয়র আরও একটা িের অপ িাি, পকন্তু
প্রায় সিপকেু ই অন লাইন থা অনযভাতি চলমান জীিতনর শ ষতক প্রিহমান চ্ছরতখ্তে। এটাও
একধ্রতণর ডকুতমতিশান, িহুপদ্ন রও পনতজতদ্র খ্ুুঁজত চ্ছচিা করতল ন্ত্রজীিতনর চ্ছদ্ৌলত
াওয়া াতি সিপকেু ই, পডপজটাল হৃদ্য় পচতহ্নর মত াই, সিপকেু ধ্রা আতে চ্ছসখ্াতন সকতলর
জনযই, অনু ভূপ র মািাগ
ার ময মাথায় না চ্ছরতখ্ খ্াপনকটা অদ্ভু ু তড় ভাতিই! আপম ও
আমরা এিিং ু পম ও চ্ছ ামরা াতদ্র সম্পতকষর প্রধ্ান শ টষ াই রস্পতরর প্রা যপহক চাক্ষুর্
চ্ছ াগাত াগ পনভষর- াতদ্র মতধ্য চক্ষু-কতণষর পিিাদ্ভঞ্জন কতর প্র যাপশ ভাতি উতে আতস
এইসি আলা চাপর া-“পক িযা ার কাল আসপন চ্ছকন? ু পম চ্ছ া সচরাচর অনু পস্থ হও না,
িাড়ীর খ্ির ভাতলা চ্ছ া?” অথিা, “ কাল পকন্তু সকতল তড় আসতি,
টা ড়া হতয়তে...
পক িলতো, সাতজশান পদ্ত হতি? আতগ তড় এস চ্ছসখ্ান চ্ছথতকই পিপভন্ন প্রশ্ন ত রী
হতি...।” চ্ছকাথায় চ্ছগল সারা িের ধ্তর রীক্ষা এিিং ার প্রস্তুপ র জনয নানা আতয়াজন?
পকিংিা, অতনকপদ্ন র চ্ছকান োি িা োিীতক চ্ছদ্তখ্, “... আতর পক িযা ার! হোৎ কতলতজ?
চ্ছকান নূ ন খ্ির?” াশা াপশ ওপদ্ক চ্ছথতক কখ্তনা িৃ পির ধ্ারা াত র মত া কতলজতগট
চ্ছথতক লম্বা রাতা চ্ছ পরতয় দ্তল দ্তল োি-োিীতদ্র কল ান, রেীন প্রজা প র মত া াতদ্র
পিতৃ কযাম্পাস ধ্তর আনাতগানা, অথিা নিীন িরণ অনু ষ্ঠান চ্ছথতক পশক্ষক পদ্িস ালন,
সরস্ব ী ূ জা চ্ছথতক িাৎসপরক সািংস্কৃপ ক অনু ষ্ঠান, পকিংিা িসি উৎসি পঘতর চ্ছ
পরতিশ
ত রী হত া চ্ছসইসি প্রাতণর উৎসি চ্ছকাথায় চ্ছগল? সি, সিপকেু ই ন্ত্র পনভষর- কারণ িুও
চ্ছিুঁতচ থাকত হতি িাুঁপচতয় রাখ্ত হতি, চ্ছসজনযই চলমান মানি সভয ার আকপিক এই
সিংকটতকও অহরাি চ্ছচিা কতর সামতল চলতে মানু র্, আপিস্কার হতয়তে টীকার, পদ্ও
েলােল ও ার প্রপ পিয়া সম্পতকষ পি কষ চলতেই, িুও আ া
চ্ছ া িাুঁচা সম্ভি, এমন
এক পিশ্বাতস ভর কতরপে আমরা, িাকীটা সমতয়র হাত ।
উ তরাি একটা দ্ীঘষ চ্ছপ্রপক্ষ , পকন্তু এইিার আসল কথা, চ্ছোট কতর, মূ ল
োি-োিীতদ্র জনযই। এই চ্ছ আমরা ারা চ্ছিুঁতচ চ্ছগলাম িা এই সিংকতটর সমতয়ও পটতক
রইলাম ারা পক িুেলাম চ্ছশর্ ষি? জীিন- সম্পকষ এসি দ্ম া ায় পশপশর পি্ু, এই
আতে, এই চ্ছনই- াহতল রইতলা পক? রইতলা কমষ – িযপি চ্ছথতক পরিার এিিং ার তরও
িৃ হত্তর পরসতর চ্ছিুঁতচ থাকা। আমরা সকতলই েু তট চতলপে, শুধ্ুই পক অন্ন িস্ত্র আশ্রতয়র
কারতণ? এটা চ্ছ া মানু তর্র চ্ছমৌপলক প্রতয়াজন, পকন্তু এর সাতথ সমতয়র সতঙ্গ ািা পদ্তয়
চ্ছিতড় চতলতে আতরা চাই, চ্ছ তকান উ াতয় চাই –এই দ্ানিীয় প্রিৃ পত্ত। প্রাচীন গ্রীক কাপহনীর
যাতন্ডারা িতির গতল্পর কথা চ্ছ ামরা জাতনা হয়ত া অতনতকই, পনপর্দ্ধ িস্তুর (আজতকর
িাততি া পকেু ই হত
াতর) প্রপ সীমাহীন চ্ছকৌ ূ হল ও ার পরণপ সমগ্র মানিজাপ তক
সকল প্রকার চ্ছনপ িাচক প্রিৃ পত্তর দ্াতস পরণ কতরতে, এই দ্াসত্ব সিষাত ক্ষা ক্ষপ গ্রত কতর
চতলতে পিপভন্ন সম্পতকষর মূ লযতিাধ্তক । আমাতদ্র সু তকামল িৃ পত্তগুপল িমােতয় গ্রাস কতর
চতলতে পহিংসা, রশ্রীকা র া, সীমাহীন আকাঙ্খা ও া চপর াথষ করত চ্ছ তকান উ ায়
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অিলম্বতন পিধ্াহীন, তনপ ক াহীন ঔদ্ধ য। এই গুপল পকন্তু চ্ছ তকান দ্ূ রাতরাগয িযাপধ্র চ্ছথতকও
ভয়ঙ্কর কারণ এর চ্ছকান ঔর্ধ্ িাইতর চ্ছথতক প্রতয়াগ করা সম্ভি নয়,
ক্ষণ না হৃদ্য় া
গ্রহণ করার মত া উ ত াগী হয়, পির্য়পট অতনকটাই মহাত্মার স যাগ্রহ দ্শষতণর মত া, এই
ভািটুকু পনতজর জীিন চচষায় ধ্তর রাখ্াটাও সহজ নয়, চ্ছ তকান সমতয়ই থভ্রি হত
াতর
মানু র্, পকন্তু সিংতশাধ্তনর সু ত াগ ও উ ায়পট জানা থাকতল এিিং প্রতয়াগ করা সম্ভি হতল
আিার মানু র্রূত পনতজতক প্রমাণ করা হয়ত া চ্ছ ত
াতর।
এই সম্পতকষর কথাই খ্ন উেতলা খ্ন আ া
দ্ুতটা পির্য় এখ্াতন
প্রাসপঙ্গক- প্রথম , চ্ছ ামাতদ্র এই স্বণষসমতয়(তকতশার ও চ্ছ ৌিন চ্ছ খ্াতন সপন্ধ কতর সকতলর
জীিতনই, চ্ছসই কপি সু কাতির আোতরা চ্ছোুঁওয়া প্র যাশা খ্ন প্র যয়ী হত
াতর সকল
অসম্ভিতক সম্ভি করত ) খ্ন সকল পনম্নমাগষীয় প্রিৃ পত্তর দ্ূ পর্ পনশ্বাস চ্ছথতক পনতজতদ্র রক্ষা
করত প্রপ জ্ঞািদ্ধ হও, এজনয চ্ছকান অথষিযায় িা শুধ্ুমাি ু ুঁপথগ পিদ্যার দ্রকার তড় না,
এ হতলা রম্পরা অপজষ জাগ্র পিতিক(চ্ছদ্শ ও কাল, সমাজ, ধ্মষ ও িযপি চ্ছভতদ্ পদ্ও
পকেু ারস্পপরক াথষকয থাকত
াতর), খ্ন চ্ছ ামরা িা আমরা সকলতকই চ্ছকান
challenge এর মুতখ্ামুপখ্ হই, খ্ন এই জাগ্র পিতিক আমাতদ্র “পক করণীয়” িা
“চ্ছকানপট পেক িা চ্ছকানপট ভুল” চ্ছসই কথাপট একাতি প্রপ পট মানু র্তক জাপনতয় চ্ছদ্য় এিিং
চ্ছসই অনু সাতর কাজ করত
ারাতকই আমরা অিতরর পনতদ্ষশ ালন করপে িতল থাপকএিিং খ্নই আমরা সপ যই চ্ছ চ্ছকিলমাি biological তিপশতিযই মানু র্ নয়, সকল ক্লীি ার
িাইতর পনতজরা মানু র্ পকনা চ্ছসকথা িুেত
াপর, কপি শ্রীজা ’র কথায় স্পি হতয় ায়
“আমরা মানু র্, চ্ছ ামরা মানু র্, োৎ শুধ্ু পশরদ্াুঁড়ায়।”
পি ীয় , চ্ছ ামাতদ্র সতঙ্গ আমাতদ্র সম্পতকষর মূ ল ন্ত্রীটুকু আসতল মনু র্যতত্বর
এই উতিাধ্তনর পশক্ষাত ই িাুঁধ্া, কারণ পসতলিাস- রীক্ষা- েন- ােন, অথষননপ ক
সািলম্বন, নূ ন জীিতনর নানা স্বপ্ন ও িাতি া এসি পকেু র ূ ণষ া (চ্ছ গুপল িাতি জীিতন
প্রতয়াজন) খ্নই চ্ছসৌ্ ষযরূত প্রকাপশ হয় খ্ন া শুধ্ুমাি পশক্ষাগ কাগুতজ পডপগ্র
অজষন িা অথষননপ ক মানদ্তণ্ডর সামি াপন্ত্রক পরচতয়র গণ্ডীগুপল অপ িম কতর এিিং
মনু র্যত্বতিাধ্ পনপদ্ষি িা িৃ হত্তর সম্পতকষর সিংপিি মানু র্গুপলতক আ ন মাধ্ুত ষয থাথষভাতিই
হৃদ্য়ি্ী কতর, এই হৃদ্য় পডপজটাল হৃদ্তয়র কারিারী নয়, নয় সহজলভযও, এই হৃদ্য়
আ ন দ্াপয়ত্বতিাধ্ ও ক ষিয ালতনর অলঙ্কার সপি , দ্ূ মূষলয ও দ্ূ লষভ। এই হৃদ্য় দ্াতনর
সহজ াে শুরু হয় পরিাতরর আপেনায় ( াতক আমরা এক অতথষ পরতিশ িতল থাপক),
পিজ্ঞানীরা অিশয এর সাতথ পিতশর্ কতর চ্ছ াগ কতরন চ্ছিাতমাতজাতমর আপধ্ যতক। পকন্তু
সিপকেু র তরও মানু র্ পহতসতি আমরা মানিজপমনতক প
িা িধ্যভূ পমত
পরণ হত
ু
চ্ছদ্ি না, এটকুই পদ্তনর চ্ছশতর্ (জীিতনর চ্ছশতর্ও) আমাতদ্র পশপক্ষ হওয়ার পরচয় িহন
কতর।
ঐ চ্ছ চ্ছ কথা িলপেলাম চ্ছ
পরিার চ্ছথতকই শুরু হয় হৃদ্য় দ্াতনর সহজ
াে! এখ্ন নানা িাতি ার কারতণই িৃ হত্তর পরিাতরর একিিাস পিতশর্ চ্ছদ্খ্া ায় না
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ূ ণষ নাগপরক জীিতন)- িয়স্ক িািা-মা, দ্াদ্ু- োকুমা, জযাো-চ্ছজপেমা, কাকা(পিতশর্
কাকীমা, প পসমা-মাসীমা, মামা-মামীমা ই যাপদ্ অপধ্কািংশ সিংসাতরই অচল য়সা- হয়ত ািা
আতেন, দ্ূ র চ্ছথতক সামাপজক কারতণ চ্ছ াগাত াগ িা চ্ছসৌজনয পিপনময়ও হয়ত া থাতক – পকন্তু
িাততি
পদ্
াুঁতদ্র হা খ্াপল হতয় থাতক িা ‘পচপনর ু টপল’ হতািপর হিার চ্ছকান
সম্ভািনা না থাতক াহতল াুঁরা অচল য়সাই িতট! িযপ িম সি সমতয়ই থাতক, পকন্তু
আমার কথায় চ্ছসই সিংরক্ষণত াগয মানু র্গুপলর কথা চ্ছনই, সমাতজর মূ লতরাত র িমাগ
চলমান ার অিরাতল আসতল চ্ছ একটু একটু কতর েুপরতয় াওয়ার লক্ষণগুপল চ্ছদ্খ্ত
াওয়া াতে চ্ছসখ্াতনই আমার াপখ্র চ্ছচাখ্! আপম এই চ্ছ সম্পকষগুপলর কথা িললাম,
এগুপলর মতধ্য আজতকর পদ্তন সিতথতক প্র যক্ষ ও পি দ্া ন্ন হতলন িািা-মা। অথচ আমরা
অপভজ্ঞ ায় চ্ছদ্তখ্পে ক কি কতর সিান প্রপ ালন কতরন মানু র্। পকন্তু মানু র্ হওয়ার
মা কাপে পক চ্ছকিলমাি উি দ্ লাভ ও প্রচুর অথষ উ াজষন হত
াতর? আমরাও, াুঁতদ্র
চ্ছ ামরা পশক্ষাগুরুরুত স্বীকার কতর চতলে ইপ হাতসর চ্ছসই চ্ছকান সু দ্ূর অ ী চ্ছথতক,
আমরাও পক অস্বীকার করত
াপর সমাতজর এই অিক্ষতয়র দ্ায়? অিশয এমন পরিার,
োি-োিী চ্ছদ্তখ্পে চ্ছ খ্াতন সাধ্ারণ অথষননপ ক ক্ষম া পনতয়ও পরিাতরর সম্পদ্ হতলা
সম্পতকষর জমাট িুনন, থাথষ পশপক্ষ হওয়ার সাথষক িাতি া। চ্ছসই টুকুই আমার মূ ল কথা,
পশক্ষার উতিাধ্ন ও প্রাণপ্রপ ষ্ঠা চ্ছহাক হৃদ্য় মপ্তর- সিংিাদ্ ি, দ্ূ রদ্শষনসহ পিপভন্ন চ্ছসাশাল
পমপডয়ায় িারিংিার উতে আসতে অসহায় িািা-মাতয়র কথা – একই সিংসাতর চ্ছথতকও
প্রপ পষ্ঠ সিানতদ্র ঔদ্াপসনয িৃ দ্ধ মানু র্তদ্র ক টা একাকী- গুরুত্বহীন কতর চ্ছদ্য় চ্ছসকথা
আজ আর নূ ন কতর িলার অত ক্ষা রাতখ্না - িৃ দ্ধাশ্রতম চ্ছজার ূ িক
ষ
াোতনা চ্ছথতক (সি
সময় না হতলও) চ্ছকান অতচনা পনজষন স্থাতন াুঁতদ্র চ্ছরতখ্ আসা, আিার চ্ছকান চ্ছকান সময়
শারীপরক ও মানপসক পন ষা ন সহ াুঁতদ্র আ িংতকর পদ্ন া ন করত হয় অথিা চূ ড়াি
দ্ানিীয় প্রিৃ পত্তর প্রকাশ ঘতট খ্ন সম্পপত্তর জনয পরকল্পনা কতর াুঁতদ্র হ যা
ষি করা
হয়- এ চ্ছকান ৃ পথিীত িাস করপে আমরা? মতন তড় ায় চ্ছ ভার সরকাতরর সামাপজক
নযায় পিচার এিিং ক্ষম ায়ন দ্প্তর চ্ছথতক জাপর হওয়া Maintenance and Welfare of
Parents and Senior Citizens Act, 2007 এর কথা, চ্ছ খ্াতন ু ি / কনযা/ জামা া/
ু িিধ্ূ / অথিা পনুঃসিান মানু র্ হতল াুঁর িা াুঁতদ্র আইন উত্তরাপধ্কারী আত্মীয়স্বজন সকলতকই প া-মা া এিিং িয়স্ক মানু র্তদ্র রক্ষ্ণাতিক্ষনসহ াুঁতদ্র ভাতলা রাখ্ার পির্য়পটর
উ র দ্ায়িদ্ধ থাকত গুরুত্ব চ্ছদ্ওয়া হতয়তে। পকন্তু আইন পক হৃদ্তয়র উ তর? সম্ভি নয়,
চ্ছসকারতণই হৃদ্য় রিাি হতয় খ্ান খ্ান হতলও প া-মা া সিাতনর পিরুতদ্ধ আইতনর িারস্থ
হতয়তেন এমন উদ্াহরণ পন ািই স্বল্প। আমাতদ্র ভার ীয় রম্পরায় প নপট প্রজতন্মর
মানু র্ও একসাতথ িাস কতরতেন, িটগাতের মত া মাথার উ তর চ্ছথতকতেন িয়স্করা,
সিংসাতরর সকল া প্রিাহ চ্ছথতক রক্ষা কতরতেন পশশু িা রুণ প্রজন্মতক- রি ষী প্রজন্ম
পশতখ্তে কীভাতি পরিার ও সমাজতক রক্ষা করত হয়, খ্তনা চ্ছিাধ্হয় যাতন্ডারা িািপট
সম্পূ ণষ উন্মু ি হয়পন, আমরা আমাতদ্র প্রিৃ পত্ততক পকেু টা হতলও পনয়ন্ত্রতণ রাখ্ত চ্ছ তরপেলাম,
ব্রা য হতয় ায়পন মনু র্যতত্বর অঙ্গীকার। চ্ছসই মনু র্যত্ব আজ পি ন্ন, আমাতদ্র হৃদ্য়জুতড় ার
আসন আজ শূ ণয- চ্ছসই রাজার ইো ূ রতণর মত া! সকল পকেু স্বণষরু ধ্ারণ করত করত
পনজ কনযাও প্রাণহীন স্বণষপ্রপ মা হতয় উেতল রাজার হাহাকার শুরু হতয়পেল, চ্ছসরকমই
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রিীন্দ্রনাতথর ‘চ্ছ া াকাপহনীর’ প্রাসপঙ্গক া আজও অমপলন, হয়ত া একটু অনযভাতি- আমরাও
চ্ছ া া াখ্ীর মত া, িমােতয় পশপক্ষ হতয় চতলপে (চ্ছসই পশক্ষা চ্ছকান চ্ছকান সময় আমাতদ্র
ধ্নী- স্বণষশৃঙ্খলািদ্ধও কতরতে), পকন্তু চ্ছসই পদ্নপট পদ্ আতস - খ্ন আর াখ্ীপটর মত া
আমরা উড়তিা না, গান গাইতিা না, হাুঁ- হুুঁ করতিা না, চ্ছকিল সামাপজক আিজষনা িস্তুর মত া
খ্স খ্স করতিা, চ্ছসইপদ্ন এই পশক্ষক ও োি-োিীর সম্পকষপটর কঙ্কালসার হতয় ড়ার
আশঙ্কাই আমার আজতকর এই চ্ছলখ্ার চাপলকাশপি, া চ্ছশর্ ষি অলতক্ষয সািধ্ান কতর,
জাগ্র পিতিতকর দ্ধ্বপন চ্ছশানার আশায় হৃদ্য় চ্ছ ত রাতখ্।
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সূ -চ্ছ াগ
ড. রাজপর্ষ কয়াল
সহকারী অধ্যা ক, শারীরপশক্ষা পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
আক্ষপরক অতথষ সম্ভিনা িা উতেশয চ্ছিাোত সু ত াতগর চ্ছ িানান িযিহার করা
হয়, পশতরানাতমর সূ -চ্ছ াগ সরাসপর পেক চ্ছ মপন নয়। িরিং দ্ুতটা শব্দ - সূ ত ষর 'সূ ' আর
'চ্ছ াগ' - এর পমপশ্র এক রূ । আর সূ এর জায়গায় পদ্ সু চ্ছলখ্া হ , াহতল িলা চ্ছ
সু চ্ছ াগ। খ্ন ভািাই চ্ছ
চ্ছ াতগর সু ত াগ সু পিধ্ার কথা। অিশয সূ থাকাত পক চ্ছস আতলাচনা
করা ায় না! চ্ছ ত ই াতর। থাকপথ চ্ছ াগচচষা সূ ষানমস্কার পদ্তয়ও শুরু হত
াতর।
চ্ছকাপভডকাতল চ্ছ মন 'ই' ু ি শব্দ ও শতব্দর িযিহাপরক প্রতয়াগ চ্ছিপশ চ্ছিপশ
হতে, চ্ছ মপন হযান্ডতশতকর িদ্তল শুদ্ধ ভার ীয় সিংস্কৃপ চ্ছজাড় হাত র নমস্কার আিজষাপ ক
চ্ছক্ষতি আজ সিষজনপিপদ্ । আর সপ্তম পিশ্ব চ্ছ াগ পদ্িস চ্ছ পরতয় আমরা চ্ছ াগী না হতলও কম
চ্ছিপশ চ্ছ াগ পিশারদ্। িলা ভাতলা 'চ্ছ াগা' পিশারদ্। চ্ছসাশযাল পমপডয়ার িন্ধু, ার িন্ধু িা
ারও হাজার িন্ধুর হাজার হাজার রকতমর 'চ্ছ াগা' -র েপি সপ যই চ্ছ াগ অনু শীলতন
অনু প্রাণী কতর। আর ১০৮ সূ ষনমস্কার হতল চ্ছ া কথাই চ্ছনই, শুধ্ুই লাইক–কতমি–চ্ছশয়ার।
চ্ছিপশ পকেু জানত চাইতল 'ইনিি' করুন।
নামমাি চ্ছরপজতরশন পে-চ্ছ এক সপ্তাহ িা এক মাতসর 'ই' ওয়াকষশ । চ্ছক
িা কারা করাতে? চ্ছকন জান না! আয়ূ র্ মন্ত্রতকর ক শ সিংস্থা চ্ছথতক YCB টযাগ লাগাতনা
চ্ছিইনার Level 1: Yoga Protocol Instructor, Level 2: Yoga Wellness
Instructor এিিং Level 3: Yoga Teacher and Evaluator. সতঙ্গ আতে 200 Hours
Yoga Certified Teacher এিিং RYT মাতন Registered Yoga Teacher by Yoga
Allience U. S.
াোড়াও আতে চ্ছদ্শীয়, প্রাতদ্পশক িা চ্ছজলা িা েক িা াড়ার পিপভন্ন
সিংগেন। আর একটু চ্ছিপশ চ্ছখ্াুঁজ করতল জানত
ারতিা চ্ছ এখ্ন অতনক পিশ্বপিদ্যালয়
চ্ছ াতগর ও র পডতপ্লামা, প . পজ. পডতপ্লামা, পডগ্রী, মাস্টার পডপগ্র, এম. পেল., প এইচ. পড.
চ্ছকাসষ করাতে। পদ্ও মহপর্ষ
ঞ্জপলতদ্র এমন পডপগ্রর দ্রকার চ্ছনই।
আয়ু তিষদ্ - আয়ূ র্ মন্ত্রতকর পনয়ন্ত্রণাধ্ীন িতল সহতজ চ্ছভতি চ্ছিাস না চ্ছ চ্ছ াতগর চ্ছকাতনা সাইড
এতেক্ট চ্ছনই। চ্ছিলা হতলই চ্ছটর াতি। তি একটু পশতখ্ তড় পনতল চ্ছকিলমাি তদ্পহক জ্বরািযাপধ্-মৃ ু যর প্রতকা চ্ছথতক পকেু টা হতলও চ্ছরহাই াতিা া নয়, াশপিক আহার-পনদ্রা-ভয়তমথূ ন চ্ছেতড় 'স য' িািুর কাতে চ্ছ ৌঁেত
াপর।
শাতস্ত্র িলা আতে চ্ছ স যিািুর কাতে চ্ছ ৌঁেত হতল 'োড়ত ' হতি। চ্ছ াতগর
পশক্ষক মহাশয়রা িতলন, "চ্ছসাজা হতয় িস, চ্ছচাখ্ িন্ধ কর। এিার ভাি, আপম চ্ছক?" প্রথতম
িাদ্ দ্াও চ্ছ ামার দ্ - পডপগ্র ( পদ্ থাতক), ার র এতক এতক প ৃ দ্ত্ত দ্পি, চ্ছ ামার
নাম, চ্ছশতর্ শারীপরক অপতি। অনু ভি কর চ্ছ ামার সূ ক্ষ অপতি। চ্ছক ু পম? চ্ছকাথা চ্ছথতক
এতসে? চ্ছ ামার কাজ পক?...... এ সহতজ পদ্ PLR (Past Life Regression) হ ,
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াহতল প্রাচীন মুপন ঋপর্রা সি পকেু চ্ছেতড় পদ্তয় পহমালতয় চতল চ্ছ ত ন না। অিশয ঋপর্
অরপি্ চ্ছ াগসমেতয় িতলতেন, সিংসার না োড়তলও চ্ছ াগ হত
াতর। তি ার জনয হতয়
উেত হতি(becoming), ত পর হত হতি। আর ত পর হত চ্ছগতল োড়ত হতি, িাদ্ পদ্ত
হতি। একটা চ্ছ াগ হত চ্ছগতল অি ুঃ দ্ুতটা পিতয়াতগর দ্রকার।
থও াুঁরা চ্ছদ্পখ্তয় চ্ছগতেন অনু সরণ করার জনয - অপহিংসা, স য, অততয়,
ব্রহ্মচ ,ষ অ পরগ্রহ আর চ্ছশৌচ-সতিার্- -স্বাধ্যায়-ঈশ্বর প্রপণধ্ান। স্বামীপজর কথায় িলত
হয়, ও তর উেত চ্ছগতল হাল্কা হত হয়। না োড়তল হাল্কা হতি পকভাতি? অিশয 'োড়া' টা
অ যাধ্ুপনক সমাতজ না - স্। এখ্ন চ্ছ া buy one get one or more অথিা Add-on
প্রায় সিপকেু ত ই। আতরা চাই, অতনক চাই, অতনক অতনক চাই।
চ্ছকাতনা পদ্ক চ্ছথতক প পেতয় ড়া াতি না। চ্ছ াগা করত হয়, নইতল প পেতয়
ড়ত হয়, অি ুঃ করত না াতরা চ্ছদ্খ্াত হয়।তসই চ্ছেতলটা এক াতয় চ্ছ াগা করতে,
আমাতক দ্ু া ু তল করত হতি। একপট োিী মাতে অনু শীলন করতে, চ্ছ া আর একজন
িাপড়র োতদ্ চ্ছদ্খ্াতে। হযাুঁ, চ্ছদ্খ্াত
হতি, চ্ছসাশযাল পমপডয়ার গ্রূত গ্রূত চ্ছদ্খ্াত হতি।
অদ্ভু এক সাকষাস। চ্ছ
ারতে, চ্ছ খ্াতন ারতে, চ্ছ মন ভাতি ারতে আসন করতে। অথচ
চ্ছশ্ব াশ্ব র উ পনর্তদ্ িলা আতে চ্ছ , চ্ছ স্থান সম ল ও পিি, চ্ছ খ্াতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতর
খ্ণ্ড, অপি িা িালুকা চ্ছনই, চ্ছ স্থান মধ্ুর শব্দ, জল ও আশ্রয়াপদ্ িারা মতনারম এিিং চক্ষুপস্নগ্ধকর – এইরূ িায়ু তিগশূ নয গুহা প্রভৃপ স্থাতন উ পিি হতয় মনতক রমাত্মায় সমাপহ
করতি।
অতনতক িলতি, এটাত া আর উ পনর্তদ্র কাল নয়, এমন জায়গা াতিা
চ্ছকাথায়? এমন জায়গায় চ্ছদ্খ্াতিা কাতক? অ শ মানত
ারতিা না। অিংশগ্রহন করপে
চ্ছসটাই তথষ্ঠ। ইম্প্রভাইতজশন দ্রকার। শারীরপশক্ষার োি পহসাতি অস্বীকার করত
াপর না
অিংশগ্রহন ও ইম্প্রভাইতজশন, পকন্তু চ্ছ াতগর পশক্ষাথষী পহসাতি ভয়
াই। চ্ছ াতগর
িাপণপজযকীকরণ ও ািাত্তায়তন সূ ষতদ্ি চ্ছ ন ূ িষ চ্ছথতক সতর না ান।
।।ওুঁ পমিায় নমুঃ।।
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িৃ প

তট একপট নাম

ড. চ্ছগা াল কৃষ্ণ গাঙ্গুপল
সহত াগী অধ্যা ক, গপণ পিভাগ, কলযাণী মহাপিদ্যালয়
(প্রািন রীডার, গপণ পিভাগ, প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়)
সি মানু তর্রই িতয়স িাড়ার সাতথ সাতথ চ্ছোটতিলার িৃপ গুতলা মতনর
আনাতচ কানাতচ উপক েুুঁপক মাতর।তসই িৃপ চ্ছথতক এক টুকতরা আজ পরতিশন করত চাই,
াত সু খ্ দ্ুুঃখ্ উভতয়রই পমশ্রণ থাকতি।
আমার িাপড়র াতশ একপট আশ্রম পেল, আমাতদ্র িড় হওয়া চ্ছস আশ্রম চ্ছক
চ্ছকন্দ্র কতর। আশ্রতমর রীপ নীপ অনু শাসন আমরা চ্ছমতন চল াম , াত আমাতদ্র জীিতন
শৃ ঙ্খলার চ্ছ মন অনু শীলন হত া াশা াপশ ওই জীিতনর একপট আত্ম ৃ পপ্তও পেল। ওই
আশ্রতম আর াুঁচটা আশ্রতমর ম িহু মানু তর্র আনাতগানা পেল, চ্ছকউ চ্ছকউ আিার আিাপসক
পহতসতি চ্ছথতক চ্ছ ত ন , াতদ্র প্রত যতকর চাপরপিক তিপশিয পভন্ন পভন্ন পেল, সিার কথা
আজ আর মতন তড় না। পকন্তু ওই মানু র্ গুতলার মতধ্য একজন আমার কাতে ধ্রুি ারার
ম ভাস্বর। আজ চ্ছচাখ্ িন্ধ কতর ার উ পস্থপ অনু ভি কপর। পিতশর্ পরচয় চ্ছদ্িার ম
পকেু ই ার পেল না, শুধ্ু িতলপেতলন কপি সু কাি ভট্টাচা ষ ওনার সহ ােী পেতলন। চ্ছোটতিলায়
চ্ছিতলঘাটাত থাকা, চ্ছখ্লাধ্ুলা , পিতশর্ পিতকট, সঙ্গী চচষা, ড়াতশানা একইসাতথ
দ্ক্ষ ার সতঙ্গ করত ন। ভাতগযর পি জষতয় এই প্রপ ভািান মানু র্পট আমাতদ্র আশ্রতম এতস
হাপজর হন, ার াি ীয় খ্রচ িহন করত ন ার অগ্রজ। আশ্রতম চ্ছ া আর পিতকট চ্ছখ্লা
হয় না, হয় না চ্ছ মন সঙ্গী চচষা, াই প পন আশ্রতমর কৃপর্ কাতজর সতঙ্গ পনতজতক জপড়তয়
পনতয়পেতলন। পদ্ও আজীিন শহরিাসী মানু র্পটর এিযা াতর চ্ছকাতনা অপভজ্ঞ া পেল না। পকন্তু
প পন চ্ছ া সঙ্গী
াগল! এত পক ার মতনর পখ্তদ্ চ্ছমতট! াই আশ্রতম প্রাথষনা চ্ছশতর্
সঙ্গীত র সু র াল লয় সম্পতকষ চ্ছোট চ্ছোট গল্প কতর কমলমপ চ্ছেতল চ্ছমতয়তদ্র চ্ছিাোত ন।
ধ্ীতর ধ্ীতর প পন সিার নয়তনর মপন হতয় উেতলন। আর ার সৃ পিসু তখ্র উিাতসর অপভিযাপি
ওই চ্ছোট িতয়স িুেত
ার াম। খ্ন চ্ছথতক চ্ছকমন কতর জাপন না ভার ীয়ও শাস্ত্রীয়
সিংগী -এর প্রপ শ্রদ্ধা ভাতলািাসা জতন্ম চ্ছগতলা। এমন কতরই হয়ত া প্রকৃ গুরু পির্তয়র
প্রপ ভাতলািাসা জতন্ম পদ্ত
াতর। পনতজর জীিতন চ্ছসই চচষা আর কতর ওো হয়পন, শুধ্ু
ভাতলািাসাটাই পটতক রতয়তে। াক চ্ছস কথা, সৃ জনশীল মানু র্রা সিসময় অ ৃ প্ত থাতকন। াই
হয় ারা এপগতয় চতলন ন ু িা পির্ণ্ণ ার পশকার হন। ার জীিতন পি ীয়পট চ্ছনতম এতসপেল।
একপদ্ন রি চ্ছিলায় কতে সু তরর িদ্তল ু তল পনতলন পির্, আর াতক চ্ছেরান চ্ছগতলা না,
চতল চ্ছগতলন না চ্ছেরার চ্ছদ্তশ।
আজ চ্ছথতক অধ্ষশ াব্দী আতগ চতল াওয়া চ্ছখ্াকনদ্াতক চ্ছচাখ্ িুতজ চ্ছদ্খ্ত
াই, গুনগুন কতর ার সৃ পিতক অ পরপশপল কতে চ্ছ ালার চ্ছচিা কপর।
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প্রহরী
পশিনাথ মুমুষ
সহকারী অধ্যা ক, িািংলা পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
চ্ছ ৌিন উত্তীণষ
িুও িালয িৃপ র হা োপন।
েুল েল, জল কাদ্ায় ভরা
আমার চ্ছসই গ্রাম।
িযাকুল মন ক্ষণ মাি
ায় না দ্ূ তর।
জীিন কিকাকীণষ
ইো অপনোর পিসজষন
চ্ছেতল আসা মাতয়র মুখ্।
জীিন প্রিাপহ
িযাত া আর প্রতয়াজনী া,
প্রপ ষ্ঠা আর প্রস্তুপ র দ্ন্দ্ব।
পিতেদ্, চ্ছিদ্না, মহামারী
এখ্াতন মৃ ু য
েমষাপলপটর হুইল চ্ছচয়াতর িতস।
ধ্ারাতলা কলতমর মুতখ্া মুপখ্
সদ্া জাগ্র তসপনক।

চ্ছক ু পম

প্রণি কুমার মাইপ
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, িািংলা পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়

অধ্তর চ্ছমতখ্ে ু পম পর ক্ক পিম্বেতলর ঘ্রাণ
পচনত
াপরপন, ু পম পক চ্ছসই ?
না চ্ছকান এক উদ্ ভ্রাি চ্ছমঘ িাপলকার গান ৷
ক িার চ্ছদ্তখ্পে চ্ছ ামায় িাতস, চ্ছিতন, ক্লাতস,
পসুঁপড়র পনতচ, চ্ছকালাহতল, োপ ম লায়, কযাপিতন,
খ্াওয়ার চ্ছটপিতল িুেত
ারাপন, ু পম পক চ্ছসই?
না চ্ছকান এক রাজকনযার পভতজ সু শী ল হা ৷
দ্ুহাত
তরে ু পম িন্ধনহীন কনক কুসু ম চুপড়,
কাতন দ্ুপলতয়ে ু পম অন্ধ িাউতলর এক ারা ৷
ক িার চ্ছদ্তখ্পে চ্ছ ামায় দ্ূ র চ্ছথতক িারা্ায় চ্ছরােুতর,
ু পম পক চ্ছসই? না চ্ছকান এক িলাকার সমুদ্র স্নান ৷
পচিুতক চ্ছমতখ্ে ু পম চ্ছগাধ্ূ পলর উষ্ণ রাগতরণু,
আর দ্ু ু তরর ক্লাি চ্ছরৌতদ্রর অপভমাতন িুেত
াপরপন
ু পম পক চ্ছসই? না চ্ছকান এক হালভাো নাপিতকর নীলকে াপখ্র ালক৷
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নযান্সী চ্ছশাতডাতরা
সু জা া মাইপ
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, ইপ হাস পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
নযান্সী চ্ছশাতডাতরার মত , নারীসিা অতনক সহতজই স্বীকৃপ
ায়। চ্ছমতয়রা
সিান ধ্ারণ কতরন িতল ু ি সিান ু রুতর্ পরণ হত
া সময় চ্ছনয়, ার ু লনায় কনযা
সিান অতনক সহতজই নারীসিা লাভ কতর। পকন্তু ু ি সিানতক মাতয়র সতঙ্গ একাত্ম াতক
পেন্ন কতর অনয ু রুতর্র সতঙ্গ একপি হত হতল সতচ ন প্রয়াস পনত হয়, না হতল ার
ক াতল চ্ছজাতট ‘মাতয়র আুঁচতলর লায়’ জীিন কাটাতনার জনয িযঙ্গ। ু ি চ্ছথতক ু রুতর্
পরণ হওয়ার প্রপিয়াতক সামপজক অনু ষ্ঠাতনর মধ্য পদ্তয় প্রকাশ করা হয়। এই অনু ষ্ঠাতনর
অঙ্গাঙ্গী হল রি া এিিং অনযানয ধ্রতনর ন্ত্রণাদ্ায়ক আচার। কারণ ু রুর্ িতল স্বীকৃপ
চ্ছ ত হতল সহনশীল া চ্ছদ্খ্াত হতি।
নারী চ্ছ মন ঋ ু ম ী হতয় সিান ধ্ারতণর মধ্য পদ্তয় ার নারীত্বতক প্রপ ষ্ঠা
কতর, ু রুতর্র চ্ছক্ষতি অনু রূ চ্ছকাতনা প্রাকৃপ ক প্রপিয়া চ্ছনই। কারণ াতক চ্ছকান কা ষ
সম্পাদ্ন কতর চ্ছ ৌরুতর্র স্বীকৃপ চ্ছ ত হতি। প ৃ তত্বর স্বীকৃপ র জনয ু রুর্তক নারীর
উ র পনভষর করত হয়, াই মনতাপিক এপরক এপরকসন িতলতেন, ু রুতর্র ু রুর্ প্রাধ্ানয
রক্ষার জনয এ চ্ছজার-জুলুতমর কারণ হতলা নারীর প্রপ ঈশষা - চ্ছ নারী ার মা ৃ ত্ব সম্বতন্ধ
সি সময় পনপি , পকন্তু ু রুর্ নারীর গপ পিপধ্ পনয়ন্ত্রণ করতল তিই পনতজর প ৃ ত্ব সম্বতন্ধ
পনপি হত
াতর। নযান্সী চ্ছশাতডাতরার মত রযাপডকযাল নারীিাদ্ীরা িতলতেন চ্ছমতয়তদ্র
ু রুর্তক ভয় াওয়ার ু লনায় ু রুর্তদ্র চ্ছমতয়তক ভয় াওয়ার কারণ অতনক চ্ছিপশ। প পন
ু তদ্ধর সৃ পি কতরপেল । সিান ধ্ারতণর
আতরা এপগতয় িতলতেন চ্ছ , এই ভয়ই সু দ্ূর অ ীত
ক্ষম ার প্রপ িন্দ্বী পহতসতি ু দ্ধ এিিং ু দ্ধ জতয়র মাধ্যতম ু রুর্ পনতজতদ্র চ্ছশ্রষ্ঠত্ব প্রমাণ
করত চ্ছচতয়পেল। সভয ার ইপ হাস ু রুতর্র চ্ছসই সতচ ন প্রয়াস এর ইপ হাস।
পমতচল িতলতেন, পরিার প্রথা চ্ছভতে চ্ছগতল মুপি আসতি। চ্ছশাতডাতরার মত ,
পশশু ালতন সিংস্কার, পিভাজন কমাতি। এখ্ান চ্ছথতক একটা আশঙ্কা থাতক চ্ছ , নারীর
চ্ছমৌপলক নারীত্ব, স্বপনভষর ৃ পপ্তর উৎতসর সন্ধান, মা চ্ছমতয়র সম্পকষতক খ্ুুঁপটতয় চ্ছদ্খ্া, ার
সিান ধ্ারণ, ার অিশযম্ভািী মা ৃ তত্বর কাতে পেপরতয় পদ্তে না? পিমী সমাতজর তিভি,
আইন, পিচার- িযিস্থা, প্রশাসন এিিং কমষস্থতল আ া সম ার প্রপ ষ্ঠা সতিও তির্ময চ্ছথতক
াতে। চ্ছ খ্াতন এই ধ্রতনর িাতিপিমুখ্, পিমু ষ আত্মানু সন্ধাতনর প্রাসপঙ্গক া থাকত ই াতর।
এখ্াতন এই দ্াপি চ্ছনই চ্ছ নারী- ু রুতর্র মতধ্য চ্ছকান তজপিক াথষকয চ্ছনই িা
ভপির্যত চ্ছলা
াতি। উপন শুধ্ু িলত চ্ছচতয়তেন ৃ পথিী জুতড় ু রুর্ শাসন কাতয়ম হতয়পেল
চ্ছকন? চ্ছস সম্বতন্ধ চ্ছকাতনা িযাখ্যা ক দ্ূ র স্বীকৃ িা পি কষ চ্ছকাথায় আতে? হয়ত া চ্ছস পি কষ
চ্ছক অ যি সরল ভাতি, চ্ছমাটা দ্াতগ প্রকাশ করত পগতয় াতদ্র প্রপ পকেু টা অপিচার ও
করা হতয়তে। ু রুর্ আগ্রাসী, নারী আজ্ঞািহ হতি চ্ছসটা প্রকৃপ , জীন, হরতমান িা
অিতচ তনর পিধ্ান হতয়ও থাতক, চ্ছসটাতক মানয করত হতি চ্ছক িতলতে? খ্াদ্য সিংগ্রহ
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চ্ছথতক কৃপর্ শুরু হওয়ার িযা ারটাই চ্ছ া প্রকৃপ র পিধ্ানতক প্রথম অমানয করা। ার র
সভয ার ইপ হাস তদ্ তদ্ প্রকৃপ র পিধ্ানতক অমানয করারই ইপ হাস। আজ পচপকৎসার
মাধ্যতমই মানু র্ চ্ছিুঁতচ থাকার সম্ভািনা চ্ছক িাপড়তয়তে, গভষপনতরাধ্ক প ল চ্ছখ্তয় নারীর সিান
সম্ভািনাতক চ্ছরাধ্ কতরতে।
াহতল শুধ্ু নারীর হীন ার চ্ছক্ষতি প্রকৃপ র পিধ্াতনর চ্ছদ্াহাই
চ্ছকন চ্ছদ্ওয়া হতি? মানু র্ পদ্ ার অধ্যয়ন, সামাপজক অনু শাসতনর মাধ্যতম িারিার
প্রকৃপ র পিধ্ানতক অপ িম করত
াতর, াহতল আজও ২১ শ তকর মুতখ্ামুপখ্ দ্াুঁপড়তয়
পনজষন রাতায় একা হাুঁটা, চ্ছকান এক নারীর দ্ূ রাহ স্বপ্ন চ্ছথতক ায়?
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মতনর আশা
চয়ন কুমার মন্ডল
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, ভূ তগাল পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
জীিতনর প্রথম চ্ছদ্খ্াত
মতনর মতধ্য িতয় পগতয়পেল এক েড়।
চ্ছ েতড়র মতধ্য গতড় ওতে
ভাতলািাসা আর ভাতলািাসা।
চ্ছসরূ আপমও চ্ছচিা কতরপেলাম
দ্ৃ ঢ়িন্ধতন আিদ্ধ হত ,
চ্ছচিা কতরপেলাম চ্ছ ামায় পনতয় স্বপ্ন চ্ছদ্খ্ত ...
আর মতনর মতধ্য ভাতলািাসার মালা গাুঁথত ।
পকন্তু চ্ছ ামার মতধ্য চ্ছসই মুহূত ষ,
চ্ছকাতনা প্রপ পিয়ার পচহ্ন চ্ছদ্খ্ত চ্ছ লাম না।
িতম িতম মতনর মতধ্য হত লাগল
সিংতকাচ চ্ছিাধ্…
হাওয়ার তব্ধ াত গাতেতদ্র মতধ্য
চ্ছ মন পেুঁতড় ায় ভাতলািাসা চ্ছিাধ্
চ্ছসরূ আমার স্বপ্ন চ্ছভতঙ্গ পগতয়পেল।
চ্ছভতঙ্গ পগতয়পেল আকাঙ্খা
আর ভাতলািাসা চ্ছিাধ্…
পকন্তু, চ্ছ ামায় আপম ভুলত
াপরপন
ভুলত
াপরপন চ্ছ ামার মুখ্খ্াপন।
জাপন না ু পম কাতর কতরতো চয়নেুতলর রূ ময় গন্ধতক,
না কণ্টক ু ি থতক ?
সি আকাঙ্খা আর চ্ছ ামার ভাতলািাসা,
আমার মনতক কতরতে ভারািাি
পকন্তু ু পম চ্ছক?
চ্ছ ামার জনয আমার মতন ওতে সমুতদ্রর ম স্ফীপ ।
চ্ছ ামার প্রপ কল্পনাময়ী মন পনতয়
আমার এখ্াতন চ্ছলখ্ার ইপ ।
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‘জাদ্ুকর’ জজষ চ্ছমপলস ও পিতশ্বর প্রথম কল্পপিজ্ঞান চলপিি ‘আ পি টু দ্য মুন’
অপ ষ া সামি
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, ভূ তগাল পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
কল্পনা এিিং পিজ্ঞান চ্ছ খ্াতন রস্পতরর সতঙ্গ পমপল হয়, াই হল
কল্পপিজ্ঞান। পিজ্ঞানতক পভপত্ত কতর কল্পনা খ্ন ডানা চ্ছমতল রিার আ ন মতনর মাধ্ুরীত
রাোতনা আকাতশ, খ্নই চ্ছলখ্া হয় কল্পপিজ্ঞাতনর গল্প, সৃ পজ হয় কল্পপিজ্ঞাতনর চলপিি।
পহহর পচি রূত াপল দ্ষার িুতক চলমান হওয়ার মাি আট িেতরর মতধ্যই জন্ম পনতয়পেল
প্রথম কল্পপিজ্ঞান পভপত্তক চলপিি। ১৯০২ খ্ীুঃএ পকিংিদ্পি েরাসী চলপিি পনমষা া জজষ
চ্ছমপলস ত পর কতর চ্ছেতলপেতলন ‘চ্ছল ভতয়জ দ্যুঁস লা লুন’ (েরাসী ) িা ‘আ পি টু দ্য মুন’
(ইিংতরজী) নামক চ্ছসই ু গািকারী চলপিিপট। মানু তর্র চন্দ্রাপভ াতনর এক কাল্পপনক
কাপহনীতক চলপিতির চ্ছসই আপদ্ ু তগ চ্ছমপলস অপিশ্বাসয ভাতি রূত ালী দ্ষায় েুপটতয়
ু তলপেতলন; প পন াুঁর পেতে একটা আত চ্ছস্পসিযাফ্টতক চ্ছসাজা নাপমতয় পদ্তয়পেতলন চাুঁতদ্র
মাপটত !
১৮৬১ খ্ীুঃ এর ১৮ই পডতসম্বর মযাপর জজষ জুঁ চ্ছমপলস জন্মগ্রহন কতরন
যাপরতসর এক সম্ভ্রাি িযিসায়ী পরিাতর। প্রথাগ পশক্ষা চ্ছশর্ করার তর চ্ছমপলস পকেু পদ্ন
াপরিাপরক িযিসাতয় পশক্ষানপিশী কতরন। এর তর প নিের িাধ্য ামূ লক সামপরক সাপভষতস
কাটান প পন। ার তর লন্ডতন ইিংতরজী ভার্া ভাতলাভাতি আয়ত্ত করত পগতয় চ্ছমপলস আকৃি
হতলন মযাপজক িা জাদ্ুপিদ্যার পদ্তক। আসতল চ্ছমপলস চ্ছোটতিলা চ্ছথতকই তশপল্পক সৃ পিশীল ার
পদ্তক ীব্র আকর্ষণ চ্ছিাধ্ করত ন, িযিসায় াুঁর খ্ুি একটা আগ্রহ পেল না। প পন যাপরতস
পকেু পদ্ন েপি আুঁকাও পশতখ্পেতলন।
১৮৮৮ খ্ীুঃ এ াপরিাপরক িযিসা সূ তি প্রাপ্ত অিংশীদ্াপরত্ব পিপি কতর পদ্তলন
চ্ছমপলস এিিং প্রাপ্ত অথষ পদ্তয় যাপরতসর পিখ্যা ‘রিাটষ-হুপডন পথতয়টার’পট পকতন পনতলন।
এর তর চ্ছসখ্াতন প পন াকা াপক ভাতি মযাপজক চ্ছদ্খ্াত শুরু করতলন। অধ্ী পিদ্যা,
পনতজর সৃ পিশীল পচিাভািনা এিিং পচিকলার জ্ঞানতক কাতজ লাপগতয় চ্ছমপলস াুঁর মযাপজকতক
কতর ু লতলন আধ্ুপনক, আকর্ষণীয় ও পশল্পসম্ম । রি ষী িের দ্তশক চ্ছমপলস, িান্স থা
ইউতরাত র অনয ম চ্ছশ্রষ্ঠ মযাপজপসয়ান পহসাতি প্রভূ
শ ও অথষ লাভ কতরন।

াগাদ্া পদ্ত
করার জনয।

এইভাতি চ্ছকতট চ্ছগল চ্ছিশ পকেু কাল। পভ তর পভ তর চ্ছমপলতসর পশল্পী মন
আরম্ভ করল মযাপজতকর িাইতর ন ু ন চ্ছকাতনা সৃ পিশীল মাধ্যতমর অনু সন্ধান

ইপ মতধ্য পিখ্যা লুযপমতয়র ভ্রা ৃ িয় ১৮৯৫ খ্ীুঃ এ মাচষ মাস চ্ছথতক যাপরতসর
পিপভন্ন জায়গায় চলমান পচতির প্রদ্শষনী শুরু কতরন। এত পি ু ল আতলাড়ন তড় চ্ছগল
চাপরপদ্তক। খ্িরপট চ্ছমপলতসর কাতনও পগতয়পেল। চ্ছকৌ ূ হলী চ্ছমপলস একপদ্ন দ্শষক হতয়
চ্ছগতলন এমনই একপট চ্ছশা’চ্ছয়। াপরখ্টা পেল ১৮৯৫ খ্ীুঃ এর ২৮ চ্ছশ পডতসম্বর। িযাস,
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পমরাকল ঘতট চ্ছগল চ্ছমপলতসর জীিতন। চ্ছসই চ্ছ চলপিতির চ্ছমাহ আিত ষ ড়তলন প পন,
ার তর আর প েন পেতর াকানপন। মনপ্রাণ সি সুঁত পদ্তলন পেে পনমষাতণ।
১৮৯৬ খ্ীুঃ এর আগস্ট মাতস মুপির আতলা চ্ছদ্খ্ল াুঁর ত পর প্রথম পেে –
‘চ্ছপ্লপয়িং কাডষস’, ার তদ্ঘষয পেল মাি ৬৭ চ্ছসতকন্ড। ঐ িেরই চ্ছমপলস ত পর করতলন াুঁর
পনজস্ব প্রত াজক ও পরতিশক সিংহহা ‘স্টার পেে চ্ছকাম্পাপন’।
১৯০২ খ্ীুঃ এর মতধ্য জজষ চ্ছমপলস ত পর কতর চ্ছেতলন ২৫০ পটর চ্ছিপশ
পেে, পদ্ও চ্ছসগুপল সিই পেল খ্ুিই স্বল্প তদ্তঘষযর এিিং চ্ছকানও াৎক্ষপনক িাতি ঘটনার
পচিায়ন। পকন্তু চ্ছমপলতসর ইো পেল ু লনায় অপধ্ক তদ্তঘষযর এিিং কাপহনী িা নযাতরপটভ পনভষর
পেে ত পর করার। চ্ছসই উতেতশয প পন মাথা খ্াপটতয় ১৯০২ খ্ীুঃ এর চ্ছগাড়ার পদ্তক একপট
কাপহনী ও পচিনাটয খ্াড়া কতর চ্ছেলতলন। কাপহনীপট পকন্তু চ্ছকানও চ্ছপ্রম–ভাতলািাসা পকিংিা
ু দ্ধ-পিগ্রহ পকিংিা রাজননপ ক আখ্যাতনর পভপত্তত চ্ছলখ্া হয়পন; িরিং কল্পপিজ্ঞানতক পভপত্ত কতর,
মানু তর্র পচরকলীন এক েযািাপস – সশরীতর চন্দ্রাপভ ান - পেল এর মূ ল উ জীিয। চ্ছমপলস
নাম পদ্তলন ‘চ্ছল ভতয়জ দ্যুঁস লা লুন’ (েরাসী ) িা ‘আ পি টু দ্য মুন’ (ইিংতরজী)।
জজষ চ্ছমপলস রি ষীকাতল স্বীকার কতরপেতলন চ্ছ কাপহনীপটর অনু তপ্ররণা পেল
াুঁর পপ্রয় চ্ছলখ্ক জুতল চ্ছভনষ এর দ্ু’খ্াপন উ নযাস – ‘িম দ্য আথষ টু দ্য মুন’ এিিং ‘অযারাউন্ড
দ্য মুন’। তি পেে াপিকরা িতলন চ্ছ , কাপহনীর চ্ছশর্ািংতশর সতঙ্গ এইচ.পজ.ওতয়লতসর
পিখ্যা উ নযাস ‘দ্য োস্টষ চ্ছমন ইন দ্য মুন’ এরও চ্ছিশ সাদ্ৃ শয আতে।
পেতের আখ্যানভাগপট সিংতক্ষত এইরূ :- প্রখ্যা চ্ছজযাপ পিষদ্ চ্ছপ্রাতেসর
িাতিষনতেৌপিস একপট চন্দ্রাপভ াতনর পরকল্পনা কতরতেন। অতনক োড়াই িাোই এর তর
প পন াুঁর সঙ্গী নভির পহসাতি আরও াুঁচজনতক পনিষাপচ কতরন, এরা হল- নস্ত্রাদ্ামুস,
মাইতিাতমগাস, অযালতকাপিসিাস, ওতমগা ও যারাোরাগ্রামুস। অপভ াতনর জনয ত পর করা
হল িুতলট আকৃপ র এক পিতশর্ মহাকাশ ান। নভিরতদ্র ার মতধ্য ঢুপকতয়, চ্ছসপটতক
একপট পিশাল কামাতনর মুতখ্ ঢুপকতয় চ্ছদ্ওয়া হল। তর এক তসপনক কামাতন আগুন পদ্ত ই
হাউই িাপজর মত া চন্দ্র ানপট আকাশ াতন ধ্াপি হল। আকাতশ খ্ন চাুঁদ্মানু তর্র হাপস
মুখ্। চ্ছসই িুতলটাকৃপ চন্দ্র ান চ্ছসাজা চাুঁদ্মানু তর্র চ্ছচাতখ্ ঢুতক পগতয় ‘লযান্ড’ করল। এর তর
ঐ েয় নভির চন্দ্র ান চ্ছথতক চ্ছিপরতয় চাুঁতদ্র মাপটত ঘুতর চ্ছিড়ান। চ্ছসখ্ান চ্ছথতকই প্র যক্ষ
কতরন ৃ পথিীর উদ্য়, শপন, ধ্ূ মতক ু ই যাপদ্। এমন সময় ু র্ার েড় শুরু হতল াুঁরা একপট
গুহায় আশ্রয় চ্ছনন। চ্ছসখ্াতন আিার িতড়া িতড়া িযাতের ো া। আর পেক চ্ছসই মুহূত ষ
আপিভষাি ঘতট পিপচি চ্ছচহারার চাুঁতদ্র অপধ্িাসীতদ্র। ধ্ুন্ধুমার ু দ্ধ চ্ছিতধ্ চ্ছগল দ্ুই তক্ষর
মতধ্য। একটু চ্ছজাতর আঘা করতলই চাুঁতদ্র জীতিরা ‘েটাস’ কতর চ্ছেতট পগতয়, চ্ছধ্াুঁয়া চ্ছিপরতয়
াপেল। িুও চাুঁতদ্র জীতিতদ্র কাতে নভিররা চ্ছহতর চ্ছগতলন। খ্ন াুঁতদ্র পনতয় াওয়া
হল ঐ জীতিতদ্র রাজার কাতে।
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রাজদ্রিাতর িাদ্ানু িাতদ্র তর এক নভির চ্ছখ্াদ্ রাজাতকই ু তল পদ্তলন
এক আোড়, রাজাও চ্ছগল চ্ছেতট। আর চ্ছসই ডামাতডাতল নভিররা পদ্তলন চ্ছদ্ েু ট, চন্দ্র াতনর
পদ্তক। প েতন চ্ছ তড় এল চাুঁতদ্র জীিরা। াুঁচজন নভশচর ঢুতক ড়তলন াতন। স্বয়িং
চ্ছপ্রাতেসর িাতিষনতেৌপিস চন্দ্র ান চ্ছথতক েুলি একপট দ্পড় ধ্তর েুতল ড়তলন। পেক ঐ
সমতয় একজন চাুঁতদ্র জীিও চ্ছদ্ৌতড় এতস চতড় িসল চন্দ্র াতনর ও তর। দ্পড়র টাতন
চন্দ্র ানপট এতস ড়ল ৃ পথিীর এক সমুতদ্র। একপট জাহাজ াুঁতদ্র উদ্ধার কতর। এর তর
চাুঁদ্তের নভিরতদ্র সম্মাতন একপট সম্বধ্ষনা সভার আতয়াজন করা হয় এিিং চ্ছসখ্াতন
চাুঁতদ্র জীিপটতকও হাপজর করা হয়। চ্ছসখ্াতন একপট সম্মানজ্ঞা ক কুচকাওয়াজ ও
িৃপ তম্ভেলক উতন্মাচতনর মাধ্যতম েপিপট চ্ছশর্ হয়। এই েলতক চ্ছলখ্া পেল ‘Labor Omnia
Vincit’ অথষাৎ ‘Work Conquers All’ ।
আজতকর আধ্ুপনক, সিংস্কৃপ মান, রুপচশীল মনতনর কাতে হয়
এই
‘নযাতরপটভ’ পরহাস রল মতন হত
াতর, পকন্তু মতন রাখ্ত হতি চ্ছ
খ্ন চলপিি পশতল্পর
এতকিাতর তশশিািস্থা। িরিং চ্ছসই সমতয় দ্াুঁপড়তয়, চ্ছমপলস চ্ছ কাপহনী পহসাতি মহাকাশ থা
চন্দ্রাপভ াতনর কথা চ্ছভতি পেতলন ও চ্ছসলুলতয়তডর দ্ষায় া সেল ভাতি ু তল ধ্তর পেতলন,
চ্ছসই জনয অকুন্ঠ প্রশিংসাই াুঁর প্রা য।
পেেপটর কুশীলিতদ্র মতধ্য চ্ছকন্দ্রীয় চপরি ‘চ্ছপ্রাতেসর িাতিষনতেৌপিস’ এর
চপরতি অপভনয় কতরন স্বয়িং জজষ চ্ছমপলস। অনযানয চপরতি অপভনয় কতরন চ্ছস ু তগর েরাসী
পথতয়টাতরর একোুঁক অপভতন া, থা – পেউতয়ট চ্ছিনষন, িাতঙ্কাইস লাতিতমুঁ, চ্ছহনপর চ্ছডলান্নয়,
জুলস িাতজষন চ্ছলগ্রস, পভক র আুঁতদ্র, চ্ছদ্ল প তয়তর প্রমুখ্। েপির পসতনমাতটাগ্রাপের দ্াপয়তত্ব
পেতলন ু গ্ম ভাতি পথতয়াপেতল পমচাউল্ট ও লুপসতয়ন চ্ছটঙ্গাই। চ্ছপ্রাডাকশান ও পডপরপিউশাতনর
দ্াপয়তত্ব পেল ‘স্টার পেে চ্ছকাম্পাপন’। সামপগ্রক ভাতি েপিপট পনমষাতণর দ্াপয়তত্ব পেতলন চ্ছমপলস
পনতজই।
‘আ পি টু দ্য মুন’ এর শুযপটিং শুরু হয় ১৯০২ খ্ীুঃএ চ্ছম মাতস, চ্ছশর্ হয় ওই িেতররই
আগস্ট মাতস। েপিপটর শুযপটিং এ চ্ছকাতনারূ কা ষণয কতরনপন চ্ছমপলস। েপির িাতজট পেল চ্ছস
ু তগর পনপরতখ্ অপিশ্বাসয – ১০,০০০ িাুঁ! িযিহৃ হতয়পেল সতিষাি মাতনর কযাতমরা ও
‘চ্ছস্পশাল এতেক্টস’। এোড়াও চ্ছমপলস স্বউদ্ভাপি অতনক ন ু ন চ্ছটকপনক ও কলাতকৌশল
িযিহার কতরপেতলন েপিপটর পনমষাতণ।
ার তর এল চ্ছসই মাতহন্দ্রক্ষণ। ১৯০২ খ্ীুঃ এর ০১ চ্ছসতেম্বতর প্রথম
প্রদ্পশষ হ’ল - ‘চ্ছল ভতয়জ দ্যুঁস লা লুন ’ (েরাসী ) িা ‘আ পি টু দ্য মুন’ ( ইিংতরজী );
চ্ছসপদ্ন চ্ছমপলতসর মাপলকানাধ্ীন ‘রিাটষ-হুপডন পথতয়টার’এ েপিপট চ্ছদ্খ্ান হতয়পেল জুলস
ইউতজন চ্ছলপগ্রস নাতমর এক মযাপজপসয়াতনর ‘মযাপটপন চ্ছশা’এর পেক তরই। দ্শষকরা অিাক
পিিতয় চ্ছদ্খ্তলন ‘জাদ্ুকর’ জজষ চ্ছমপলতসর কম চ্ছিপশ ১৩ পমপনতটর এই ‘পসতনমযাপটক
মযাপজক’। ত পর হল চলপিতির ইপ হাতস এক অননয মুহূ ষ।
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পেেপট সাধ্ারণ ুঃ িৃ হস্পপ িার ও শপনিার ‘মযাপজক চ্ছশা’ এর োুঁতক োুঁতক
প্রদ্পশষ হ ‘রিাটষ-হুপডন পথতয়টার’এ। তর দ্শষকতদ্র আগ্রতহ আরও পিপভন্ন জায়গায় এর
প্রদ্শষনীর িযিস্থা করত হয়। চ্ছ তহ ু ‘পনিষাক’ েপি, াই এপট খ্ন প্রদ্পশষ হ , খ্ন
একজন কথক থাক দ্শষকতদ্র গতল্পর ধ্ারা িুপেতয় চ্ছদ্ওয়ার জনয এিিং সতঙ্গ থাক ‘লাইভ
পমউপজক’। িমশুঃ এই েপির জনপপ্রয় া এমন জায়গায় ায় চ্ছ , রীপ ম ‘পেে াইতরপস’
শুরু হতয় ায় ইওতরা ও আতমপরকা জুতড়!
চ্ছমপলস ১৯১২ খ্ীুঃ
ষি ৫২০ পট পেে পনমষাণ কতরন। ার র পিপভন্ন
কারতণ াুঁর অথষননপ ক অিস্থার িমািনপ ঘটত থাতক। ইপ মতধ্য প্রথম পিশ্ব ু দ্ধ শুরু হয়।
১৯১৭ খ্ীুঃএ েরাসী তসনযিাপহনী াুঁর অপেস ও স্টুপডও দ্খ্ল কতর চ্ছনয় এিিং াুঁর চ্ছিপশর
ভাগ েপির পপ্রি নি কতর চ্ছদ্য়। ১৯২৩ খ্ীুঃএ চ্ছমপলতসর সাতধ্র ‘রিাটষ-হুপডন পথতয়টার’ িন্ধ
হতয় ায় এিিং চ্ছসখ্াতন রপক্ষ পেতের পপ্রিগুতলা চ্ছকপজ দ্তর পিপি হতয় ায়। অিস্থা
পি াতক চ্ছমপলস গ্রাসাোদ্তনর জনয যাপরতসর রাতায় রাতায় ু ু ল পিপি করত থাতকন।
এই সমতয় একপদ্ন হ াশাজপন চ্ছিাতধ্র িশি ষী হতয় চ্ছমপলস পনতজর িাপড়ত রপক্ষ
অিপশি পেে চ্ছরালগুপলতকও আগুতন ু পড়তয় চ্ছদ্ন। এই ভাতিই হাপরতয় ায় ‘আ পি টু দ্য
মুন’। ধ্ীতর ধ্ীতর জনসাধ্ারতণর মন চ্ছথতক মুতে ায় ‘জাদ্ুকর’ জজষ চ্ছমপলতসর নামও!
পকন্তু চ্ছকাতনা মহৎ সৃ পিই এতকিাতর পনুঃতশর্ হতয় চ্ছ ত
াতর না এই ৃ পথিী
চ্ছথতক। ১৯২৮-’২৯ খ্ীুঃ নাগাদ্ েরাসী চলপিিতিত্তা ও াপিকরা ু নরাপিষ্কার করত থাতকন
চ্ছমপলসতক। এই সমতয়ই যাপরস ও লন্ডন চ্ছথতক ‘আ পি টু দ্য মুন’ এর দ্ুপট অসম্পূ ণষ পপ্রি
উদ্ধার হয়। এগুতলাই চ্ছদ্খ্াতনা হত থাতক সারা পিশ্ব জুতড়। মানু র্ আিার উতিল হতয় ওতে।
১৯৩১ খ্ীুঃএ েরাসী সরকার জজষ চ্ছমপলসতক ‘পলপজয়ুঁ দ্য’নর’ ু রস্কাতর ভূ পর্ কতরন। ১৯৩৮
খ্ীুঃ এর ২১ জানু য়ারী চ্ছমপলস রতলাক গমন কতরন।
এর দ্ীঘষকাল তর ১৯৯৩ খ্ীুঃএ আকপিক ভাতি এক অজ্ঞা
পরচয় পেে
সিংগ্রাহতকর সিংগ্রহ চ্ছথতক ‘আ পি টু দ্য মুন’ এর একপট সম্পূ ণষ ‘হযান্ড কালাডষ পপ্রি’ উদ্ধার
হয়। আধ্ুপনক প্র ু পির সাহাত য এর ‘চ্ছরতস্টাতরশান’ কতর ন ু ন রূ চ্ছদ্ওয়া হয়। ২০১১
খ্ীুঃএ ‘কান পেে চ্ছেপস্টভযাল’এ এপট প্রদ্পশষ ও হয়।
চলপিতির ইপ হাতস ‘আ পি টু দ্য মুন’ পেেপট চ্ছকিল প্রথম কল্পপিজ্ঞান চলপিি পহসাতিই
গুরুত্ব ূ ণষ নয়, চলপিি চ্ছিাদ্ধা ও সমাতলাচকরা এতকই প্রথম আখ্যানধ্মষী েপি িা ‘নযাতরপটভ
পেে’ পহসাতি পচপহ্ন কতরতেন। অতনতকই আিার এই েপিপটতক প্রথম ‘ পলপটকযাল
সযাটায়ার’ পহসাতিও উতিখ্ কতরতেন। এোড়া এর অনয িৃ হত্তর াৎ ষযও আতে। এই েপিপট
মুপি াওয়ার ৬৭ িের তর, ১৯৬৯ খ্ীুঃ এর ২১ জুলাই মানু র্ সপ যই চাুঁতদ্র মাপটত
া
রাতখ্! হয় এই পেতের মতধ্য অজাতিই লুপকতয় পেল চ্ছসই ভপির্যৎ সােতলযর অনু তপ্ররণা!
সতিষা পর, ‘আ পি টু দ্য মুন’ এর চ্ছদ্খ্াতনা থ ধ্তরই, রি ষী কাতল এতক এতক পনপমষ
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হতয়তে – ‘টুতয়পি থাউতজন্ড পলগস আন্ডার দ্য পস’, ‘ওয়ার অি দ্য ওয়ার্ল্ষস’, ‘টু থাউতজন্ড
ওয়ান : এ চ্ছস্পস ওপডপস’, ‘চ্ছসালাপরস’, ‘স্টার ওয়াসষ’, ‘স্টার চ্ছিক’, ‘ই.পট’ – র ম কালজয়ী
ও ধ্রু দ্ী সি কল্পপিজ্ঞান চলপিি। াই চলপিতির ইপ হাতস পচরকাল স্বণষাক্ষতর চ্ছলখ্া
থাকতি ‘জাদ্ুকর’ জজষ চ্ছমপলতসর অপিিরণীয় সৃ পি ‘চ্ছল ভতয়জ দ্যুঁস লা লুন ’ (েরাসী) িা
‘আ পি টু দ্য মুন’ (ইিংতরজী) এর নাম।
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িৃ ত্তহীন
রাতজশ জানা
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, ইিংতরপজ পিভাগ (স্না তকাত্তর)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
শহতর চ্ছরাজ িাতম-িাতস োুঁ াপে –
চাকপর চ্ছ া নয়, চ্ছ ন চ্ছরতসর মরনোুঁ !
ভীর্ণ চ্ছরাতদ্ েলতস পগতয় া াপে,
িলতে শরীর : “িৃ পি নামুক গরম াক!”

সামতল পনতয় িাপেক-জযাম ও অশাপি,
চ্ছদ্ৌতড় চ্ছিড়াই এপদ্ক চ্ছথতক ও প্রাি…
পথমতধ্য ধ্মষঘতটও চ্ছলাগান পদ্ই –
পকন্তু ু পলশ চ্ছ চ্ছ টাতি চ্ছক জান ?
শাটষ পভতজ ায়, শরীর জুতড় দ্ুগষন্ধ…
দ্ু-প স্ রুপটর গাতয়র চ্ছজাতর গান িাুঁপধ্,
িািার শরীর, মাতয়র গয়না া িন্ধক..
এ সিই চ্ছরাজ স্বতপ্ন চ্ছদ্পখ্, সািংঘাপ ক!
জুত ার লা খ্ুইতয় চ্ছেপল সপ্তাতহই,
চ্ছমরুণরো জামাও িুপে ায় পেুঁতড়…
চ্ছকউ পদ্ িা কাজ পদ্ শিদ্াতহর
পকিংিা পডউপট সকাতল িা রাপত্ততর..
উ াজষতনর পচহ্ন খ্ুুঁতজ কর জমাই
চ্ছহতরই পেপর ঘতরর পদ্তক; পজ চ্ছ া চ্ছনই…
আমরা এখ্ন জীিনতিাতধ্র জষমায় –
চ্ছকন্দ্রমুখ্ী পকন্তু চ্ছকানও িৃ ত্ত চ্ছনই…
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মহাকপি কাপলদ্াতসর সতঙ্গ নাটযকার ভিভূপ র ু লনা
রাজকুমার চিি ীষ
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, সিংস্কৃ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়

পিভাগ

সিংস্কৃ
নাটযসাপহত য মহাকপি কাপলদ্াতসর র শপিশালী নাটযকাররূত
ভিভূ প র খ্যাপ
সু পিপদ্ । নাটযকাররূত
াই কাপলদ্াতসর সতঙ্গ ভিভূ প র ু লনা
স্বাভাপিকভাতিই অপভতপ্র । কপি পহতসতি উভয়তক রস্পতরর প্রপ িন্দ্বী মতন করা চ্ছ ত
াতর। তি নাটযকাররূত মহাকপি কাপলদ্াতসর স্থান পনুঃসিংশতয় ভিভূ প র উ তর এ পির্তয়
চ্ছকাতনা সত্হ চ্ছনই। কাপলদ্াস রচনা কতরতেন প নপট দ্ৃ শযকািয।
থা “মালপিকাপিপমিম্”,“পিিতমািষশীয়ম্” এিিং “অপভজ্ঞান-শকুিলম্”। আর নাটযকার ভিভূ প ও
রচনা কতরতেন প নপট দ্ৃ শযকািয।
থা - “মাল ীমাধ্িম্”,“মহািীরচপর ম্” এিিং
“উত্তররামচপর ম্”। “অপভজ্ঞান-শকুিলম্” চ্ছ মন কাপলদ্াতসর চ্ছশ্রষ্ঠ রচনা “कालिदासस्य
सर्वस्र्मलिज्ञान-शकुन्तिम ्, পেক চ্ছ মপন “উত্তররামচপর ম্” ও ভিভূ প র চ্ছশ্রষ্ঠ রচনা “उत्तरे रामचररते िर्ितू त वर्लशष्यते”।
কাপলদ্াতসর “অপভজ্ঞান-শকুিলম্” এিিং ভিভূ প র “উত্তররামচপর ম্” - এই
দ্ুইপট রূ ক রচনার পির্য়িস্তু পনিষাচতন উভয় নাটযকারই গ ানু গপ ক ার থ অনু সরণ কতর
থািতম - “মহাভার ” ও “রামায়তণর” আশ্রয় পনতয়তেন। কাপলদ্াস চ্ছ মন মহাভারত র
দ্ুর্যি-শকুিলার কাপহনীর কাোতমাপটত অতনক ন ু ন ন ু ন ঘটনা ও চপরতির সমাতিতশ
াতক একপট ূ ণষাঙ্গ সাথষক নাটতকর রূ পদ্তয়তেন, পেক চ্ছ মপন ভিভূ প ও রামায়তণর রামসী ার কাপহনীত ন ু ন সিংত াজন এিিং প্রতয়াজন ম
পরি ষন সাধ্ন কতর অপ উিাতঙ্গর
নাটক রচনা কতরতেন। নাটযকার ভিভূ প রামায়তণর মূ ল কাপহনীর পকেু পকেু পরি ষন কতর
নাটযকাপহনীত তিপচিয সৃ পির জনয আতলখ্যদ্শষন, রাতমর সতঙ্গ জনস্থান অরতণয িনিাসকাতলর
পপ্রয়সখ্ী িাসিীর সাক্ষাৎকার, োয়াসী া দ্শষন, লি ও চন্দ্রতক ু র ু দ্ধ ই যাপদ্ আকর্ষনীয়
ঘটনার সিংত াজন কতরতেন। অ রপদ্তক কাপলদ্াসও চ্ছ মপন মহাভারত র কাপহনীত দ্ুিষাসার
অপভশা , হিংস পদ্কার গী , সানু ম ী ও মা পলর িৃ ত্তাি, এিিং অনসূ য়া, পপ্রয়িংিদ্া, শাঙ্গষরি,
শারি প্রভৃপ ন ু ন চপরতির সমাতিতশ উ াতদ্য় তিপচিয সম্পাদ্ন কতরতেন।
কাপলদ্াস এিিং ভিভূ প - এই দ্ুজন মহাকপিতকই সাধ্ারণ ুঃ সিংস্কৃ
নাটযসাপহত য ু তরাধ্া নাটযকাররূত ম ষাদ্া চ্ছদ্ওয়া হয়। উভয় কপিই উিতশ্রণীর প্রপ ভাসম্পন্ন
চ্ছমৌপলক কপি। কাপলদ্াস াুঁর রচনায় লপল ,মধ্ুর শব্দ এিিং প্রসাদ্গুতণ মপণ্ড া তিদ্ভষী রীপ র
েতল ভিভূ প র দ্ীঘষ সমাসিহুল দ্ ও দ্ুরূহ শব্দ সহৃদ্য় ােতকর কাতে অ যি পিরপিকর
মতন হয়। াুঁর দ্য অত ক্ষাকৃ কৃপিম া ু ি। ভিভূ প র প্রাকৃত ও অপ মািায় কৃপিম া
লক্ষয করা ায়। প পন প্রাকৃত ও সিংস্কৃ চ্ছগৌড়ীরীপ র পনয়ম অনু সরতণ দ্ীঘষসমাসাপদ্র প্রতয়াগ
কতর াতক কৃপিম কতর ু তলতেন। অথচ কাপলদ্াতসর রচনানশলীর প্রধ্ান গুণ হল “িযঞ্জনা”। প পন কখ্তনা িাহুতলয প্রতিশ না কতর , চ্ছ ভািটুকু প্রকাশ করত হতি া সামানয
দ্ুতয়কপট কথায় িযি কতরতেন। সিষিই প পন িাহুলযিজষন কতর আি ষ পরপমপ তিাতধ্র
পরচয় পদ্তয়তেন।
৩৬

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

মহাকপি কাপলদ্াতসর কল্পনাশপি এিিং ভািনিপচিয অসাধ্ারণ। পকন্তু ভিভূ প
এই দ্ুইপট পির্তয় কাপলদ্াতসর সমকক্ষ নন। আিার ভিভূ প চ্ছ মন অ যপধ্ক ভািপ্রিণ ও
আতিগপিহ্বল,কাপলদ্াস পকন্তু চ্ছ মনপট নয়। কাপলদ্াস প্রধ্ান ুঃ শৃ ঙ্গার রতসর কপি, শৃ ঙ্গার
রতসর িণষনায় প পন চ্ছ মন পসদ্ধহত, ভিভূ প প্রধ্ান ুঃ করুণরতসর কপি, তি করুণ রতসর
কপি হতলও িীরত্ব ূ ণষ এিিং পিিয়কর ঘটনার িণষনায় প পন ার মহৎসূ পরতকও অপ িম কতর
চ্ছগতেন। কাপলদ্াস প্রধ্ান ুঃ শৃ ঙ্গার রতসর কপি হতলও করুণ রতসর িণষনায় ও প পন কম দ্ক্ষ
নন। অপভজ্ঞান-শকুিলম্ নাটতকর চ ু থষ অঙ্ক অথষাত্ শকুিলার প গৃহ ািার দ্ৃ শযপটই ার
উজ্জ্বল দ্ৃ িাি। সিংস্কৃ
আলিংকাপরকতদ্র মত শতব্দর লক্ষযাথষ িা িযঙ্গাতথষর মাধ্যতম
কাপলদ্াতসর রচনায় “রস” অপভিযি লাভ কতর, আর ভিভুপ র রচনায় “রস” িযি হয়
শতব্দর িাচযাতথষর মাধ্যতম।
মানু তর্র আতিগ ও আপদ্ম িৃ পত্তগুপলর রূ ায়তণ কাপলদ্াস সিং । াুঁর নায়ক
দ্ুুঃতখ্ কা র হন, পকন্তু মূ পেষ হন না, পকিংিা িাগাড়ম্বর ূ ণষ মিিয কতরন না। চ্ছ মন "রঘুিিংশম্" মহাকাতিযর রামচন্দ্র পনিষাপস া সী ার মমষন্তুদ্ িা ষা শ্রিতণ িযপথ হতয়তেন।
প পন সহসা ু র্ারির্ষী চ্ছ ৌর্মাতসর চতন্দ্রর ম িাোকুল হতয় উেতলন, চ্ছলাকপন্ার ভতয়
প পন মা জানকী সী াতক পনিষাসন পদ্তয়তেন, গৃহ চ্ছথতক, মন চ্ছথতক নয়। াই িলা হতয়তে “र्िर्
ू रामः सहसा सर्ाष्पस्तुषारर्षीर्सहस्यचन्रः ।
कौिीनिीतेन गह
ु ा मनस्तः ॥”(१४/८४)
ृ ान्न्नरस्ता न तेन र्ैदेहसत

এই একপট মাি চ্ছিাতক মহাকপি কাপলদ্াস রামচতন্দ্রর করুণ অিস্থা িণষনা কতরতেন। প পন
রামচতন্দ্রর কা র ার সিটুকু িণষনা কতরনপন, ােতকর অনু ভূপ র উ র চ্ছেতড় পদ্তয়তেন।
ভাতির গভীর া চ্ছ মন অল্পকথায় অ তরর হৃদ্তয়র অিস্থল স্পশষ কতর, িাগাড়ম্বতর চ্ছ মনপট
কতর না। অ রপদ্তক নাটযকার ভিভূ প র "উত্তররামচপর ম্" নাটতকর রামচন্দ্র মুহুমুষহুুঃ মুপেষ
হতয় ড়তেন , এমনপক ক না চ্ছশাকিযঞ্জক কথা িলতেন।
চপরি-পচিতণর পদ্ক চ্ছথতক পিচার করতল কাপলদ্াস এিিং ভিভূ প উভয়তকই
ু
সম ষায়ভি িতল মতন করা ায়। "অপভজ্ঞান-শকুিলম্" নাটতক রাজা দ্ুর্যি, মহপর্ষ কণ্ব,
অনসূ য়া, পপ্রয়িংিদ্া এিিং শকুিলার চপরি-পচিতণ কাপলদ্াস চ্ছ মন তন ু তণযর পরচয় পদ্তয়তেন,
অ রপদ্তক চ্ছ মপন ভিভূ প ও াুঁর "উত্তররামচপর ম্" নাটতক রামচন্দ্র, জানকী সী া এিিং
লতির চপরি অিংকতন উতিখ্ত াগয ারদ্পশষ া প্রদ্শষন কতরতেন। রাজা পহসাতি রামচতন্দ্রর
ক ষিয রায়ণ া ও স্বাথষ যাগ, মানু র্ পহসাতি সী ার জনয াুঁর " ু ট াকপ্র ীকাশ",
"অিগূ ষঢ়ঘনিযথা" এিিং অনু া ানতলর অিদ্ষাহ অ যি মতনাজ্ঞভাতি িণষনা কতরতেন
ভিভূ প । "উত্তররামচপর ম্" নাটতক মা জানকী সী ার পিরতহ চ্ছশাকা ু র রাতমর আ ন
ষ াতদ্
াথরও গতল ায় , িতের ম কপেন হৃদ্য়ও অপভভূ হয়। াই িলা হতয়তে –
“अवप ग्रार्ा रोददतत अवप दितत र्ज्रस्य हृदयम ् ।”
হৃদ্য়পিদ্ারক করুণরতসর কী চমৎকার িণষনা। াই িলা হতয়তে –
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“कारुण्यं िर्ितू तरे र् तनत
ु े ।”
নাটযতকৌশল প্রতয়াতগর পদ্কতথতক কাপলদ্াসতক চ্ছশ্রষ্ঠ নাটযপশল্পীর ম ষাদ্া চ্ছদ্ওয়া
হয় এিিং া সঙ্গ এিিং সমীচীন। চ্ছকননা "অপভজ্ঞান-শকুিলম্" নাটতকর চ ু থষ অতঙ্ক
দ্ুিষাসার অপভশা , ঞ্চম অতঙ্কর আপদ্ত হিংস পদ্কার সিংগী , অনসূ য়া-পপ্রয়িংিদ্া পিরপহ া
শকুিলাতক রাজপ্রাসাতদ্ চ্ছপ্ররণ, রাজা দ্ুর্যি ক ৃ ক
ষ প্র যাখ্যা া শকুিলাতক ু নরায় কণ্বাশ্রতম
পেপরতয় না আনা ই যাপদ্ ঘটনা অি ারণার মাধ্যতম মহাকপিকাপলদ্াস অদ্ভু নাটযপ্রপ ভার
পরচয় পদ্তয়তেন। অ রপদ্তক নাটযকার ভিভূ প র নাটযতকৌশলও অতনতকর কাতে প্রশিংসনীয়।
"উত্তররামচপর ম্" নাটতকর প্রথমাতঙ্ক আতলখ্যদ্শষতন সী ার অরণযদ্শষতনর সিংকল্প অপ
স্বাভাপিকভাতিই রামচন্দ্র ক ৃ ক
ষ মা জানকী সী া পিসজষতনর মাধ্যতম সী ার অরণযিাতসর
সু ত াগ ঘপটতয় পদ্ল। ৃ ীয়াতঙ্ক োয়াময়ী সী া রামচতন্দ্রর চ্ছশাতকর গভীর া ও আিপরক া
অনু ভি করতলন, ভপির্যত রাতমর সতঙ্গ াুঁর পমলতনর থ সু গম হল।
চ্ছকাতনা চ্ছকাতনা পিিজতনরা মতন কতরন ভিভূ প র নাটযকৃপ ত নাটযতকৌশতলর
চ্ছচতয় কপিত্বশপি অপধ্ক র প্রশিংসনীয়। কথাপট এতকিাতর অথষহীন নয়। াুঁর রূ তকর
অতনকস্থতল কপিতত্বর উজ্জ্বল পনদ্শষন চ্ছদ্খ্া ায়। চ্ছকাতনা ভািাতিতগর িণষনায় পিতশর্ ুঃ করুণ
রতসর এিিং অতনক চ্ছক্ষতি শৃ ঙ্গার আপশ্র ভাতির প্রকাতশ, চ্ছ মন - "উত্তররামচপর ম্" নাটতক
োয়াসী ার দ্ৃ তশয ূ িষিৃপ র উদ্তয় রামচন্দ্র ও মা জানকী সী ার মতনাভাতির কপিত্বময়
প্রকাশ ঘতটতে। অনযপদ্তক কাপলদ্াতসর চ্ছক্ষতিও একথা পমথযা নয় চ্ছ
াুঁর দ্ৃ শযকাতিযর
চ্ছকাথাও চ্ছকাথাও নাটযগুতণর চ্ছচতয় কািযগুণ একটু চ্ছিশী প্রকাশ চ্ছ তয়তে। চ্ছ মন "অপভজ্ঞান-শকুিলম্" নাটতকর চ ু থষ অতঙ্ক। তি া নাটযকার ভিভূ প র ম নয়। প্রভূ
নাটকীয় া থাকা সতিও নাটযকার ভিভূ প র "উত্তররামচপর ম্" নাটকপট গীপ কাতিযর
সু রমূ েন
ষ ায় প্রপ ধ্বপন , মধ্ুর করুণরতসর গীপ মাধ্ুত ষ অপভপর্ি। াইত া সমাতলাচতকর
দ্ৃ পিত ভিভূ প
িড় নাটযকার, ার চ্ছচতয় িড় কপি। ভািপ্রিণ া কপির তক্ষ গুণ িতট,
নাটযকাতরর তক্ষ নয়। কািযগুতণ সমৃদ্ধ হওয়ায় ভিভূ প র নাটতকর গপ অতনকস্থতল িযাহ
হতয়তে।
িণষনায় মািাতিাতধ্র পদ্ক চ্ছথতক ভিভূ প কাপলদ্াতসর চ্ছচতয় চ্ছহয়। অতনক
চ্ছক্ষতি প পন মািাতিাধ্ হাপরতয় অসিং তমর পরচয় পদ্তয়তেন। এইপট ভিভূ প র রচনার একপট
প্রধ্ান ত্রুপট। তি মহাকপি কাপলদ্াস পনুঃসত্তহ এই ত্রুপট চ্ছথতক মুি। িণষনায় াুঁর
পরপমপ তিাধ্ খ্ুিই প্রশিংসনীয়। নাটযকার ভিভূ প
াুঁর পির্য়িস্তুতক চ্ছকিল পিশদ্ভাতি িণষনা
কতরন না, অতনক স্থতল াুঁর িণষনা মািা অপ িম কতর। অ র তক্ষ পকন্তু মহাকপি কাপলদ্াস
চ্ছকিল দ্ু-চার কথায় আভাস চ্ছদ্ন। ভিভূ প র "মাল ীমাধ্িম্" প্রকরতণ নায়ক মাধ্তির
চ্ছশাতকাচ্ছ্বাস ও পিলা ই যাপদ্র অি ারণা গ্রেখ্ানাতক অনািশযক ও অিাপি রূত দ্ীঘষাপয়
কতরতে। "উত্তররামচপর ম্" নাটতক রামচতন্দ্রর চপরতি ও এ িযা ার লক্ষয করা ায়। াুঁর
নায়ক প্রায়ই মূ পেষ হন, সিংজ্ঞালাভ কতরন, ু নরায় মূ পেষ হন। এত ধ্ীতরাদ্াত্ত নায়তকর
চ্ছ ৌরুর্ অক্ষুন্ন থাতক না। নাটযকার ভিভূ প অতনক িলত
াতরন। পকন্তু মহাকপি কাপলদ্াস
না িতলই িলার কাজ চ্ছসতর চ্ছনন।
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ভিভূ প র সিষাত ক্ষা িড় ত্রুপট এই চ্ছ , প পন ােকতক কখ্তনা লঘু হাসযরতসর
তিপচতিযর আস্বাদ্ চ্ছদ্নপন। মহাকপি কাপলদ্াতসর গ্রতে জীিতনর সহজ-স্বে্গপ , আতমাদ্আহ্লাদ্ প্রপ েপল হতয়তে। পকন্তু নাটযকার ভিভূ প র রচনায় চ্ছকিল জীিতনর দ্ুুঃখ্ তদ্নয,
হ াশা-পির্াদ্ পদ্তক পদ্তক েুতট উতেতে। কাপলদ্াতসর রচনায় রুপচসম্ম এিিং উ তভাগয হাসয
রস পরতিপশ হতয়তে। পকন্তু নাটযকার ভিভূ প র রচনাসমূ তহ হাসযরস চ্ছনই িলতলই হয়।
কতোর ক ি
ষ য রায়ণ া, মহান দ্াম্প যতপ্রম প্রভৃপ র সাথষক রূ পদ্ত পগতয় প পন জীিতনর
হাসযরপসক াময় লঘু অথচ িাতি পদ্কপটতক উত ক্ষা কতরতেন।
প্রাকৃপ ক দ্ৃ শয িণষনায় ভিভূ প পসদ্ধ হত। মহাকপি কাপলদ্াতসর প্রকৃপ
িণষনার মাধ্ু ষ িা লাপল য হয়ত া ভিভূ প র প্রকৃপ িণষনায় চ্ছনই, পকন্তু প্রকৃপ র িাতিরূ পট
এমন কতর আমাতদ্র সম্মু তখ্ কাপলদ্াসও অতনকস্থতল ু তল ধ্রত
াতরনপন। কাপলদ্াস
চ্ছকিল প্রকৃপ র মধ্ুর ও কমনীয় রূ পট িণষনা কতরতেন। পকন্তু অ রপদ্তক ভিভূ প র রচনায়
প্রকৃপ র রুক্ষ, ককষশ এিিং ভয়ঙ্কর রূ পটও ধ্রা তড়তে। ভিভূ প র প্রকৃপ র ভীর্ণ ও
ভীপ জনক রূত র িণষনায় ভাতির সতঙ্গ ভার্ার অ ূ িষ সিংপমশ্রণ লক্ষয করা ায়। চ্ছ মনদ্ণ্ডকারতণযর িণষনায় িলা হতয়তে “कण्डुिद्वर्पगण्डवपण्डकषणोत्कम्पेन सम्पाततलिः
घमवस्रंलसतर्न्धनैः स्र्कुसम
ु रै चवन्न्त गोदार्रीम
छायापन्स्करमाणवर्न्ष्करमख
ु व्याकृष्टकीटत्र्चः
कुजत्कान्तकपोतकुक्कुटकुिाः कुिे कुिायरम
ु ाः ॥”(उत्तररामचररतम ्/२/९)
নাটযকার ভিভূ প র উি প্রকৃপ
িণষনার সতঙ্গ মহাকপি কাপলদ্াতসর
ু
প্রকৃপ িণষনার লনামূ লক পিচার করতল উভতয়র প্রকৃপ িণষনার মতধ্য াথষকয সহতজই সহৃদ্য়
ােতকর কাতে স্পি হতয় ওতে। এিিং সতিষা পর উভয় কপির ু লনামূ লক পিচাতর চ্ছিশপকেু
কপিতত্বর াথষকয অনায়াতসই সকতলর দ্ৃ পিতগাচতর আতস।
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ভিঘুতর
ু তে্ু মন্ডল
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, ইিংতরপজ পিভাগ (স্না তকাত্তর)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
আিার খ্ন পেরতি রাখ্াতলর দ্ল চ্ছগাধ্ূ পল তথ,
চ্ছকাপকল কৃষ্ণ চ্ছোুঁতট িাুঁপশর সু র ু লতি।
িযত সকল রাতাঘাট, চ্ছধ্াুঁয়াশায় চ্ছঢতক ায়,
চ্ছগালতমতল ৃ পথিীর আনাতগানা আমাতক আরও প্রলুব্ধ কতর।
িা াতসর মাদ্ক ায় আমার চ্ছদ্তহ
দ্ািানতলর মত া েপড়তয় তড় ভিঘুতরর দ্তক।
ইতেরা িন্ধিাতর আিদ্ধ থাকত চায় না।
মুতোভরা িৃ পির সু খ্,
ঘুমহীন েুতলর গতন্ধ আিার জন্ম চ্ছনয়।
পেুঁপেুঁ চ্ছ াকার মা াল রি,
চ্ছজানাপকতদ্র চ্ছ াির,
আমার চ্ছচাতখ্ আটতক ায় মরীপচকা।
চ্ছভতি চ্ছভতি অলস া গুতলার কাতে
অিসর চাইি চ্ছকান একপদ্ন।
এখ্ন ে্ োপড়তয় ে্হীতন উড়নচন্ডী।
চ্ছোুঁতটর চ্ছকাতণ চা া হাপস, চ্ছরাজ প্রপ শ্রুপ চ্ছদ্য়,
“কখ্তনা চ্ছস মরতি না।“
চ্ছমতঘর নীল পশরায়
চ্ছপ্রতমর উ তঢৌকন প্রপ রাত জ্বাপলতয় রাতখ্ সান্ধযিাপ ।
হৃদ্তয়র পগপরখ্াত , অসাড় হত থাতক অত ক্ষাগুতলা।
কখ্ন চ্ছনতমতে চ্ছরাতদ্র চ্ছমলা, আমার নরম শরীতর
পমথযা দ্ুুঃস্বতপ্ন।
একটুকতরা হাপস চ্ছিুঁতচ থাক দ্ু-চ্ছোুঁতট, স্বপ্নতভজা আপঙ্গনাত ।
আতিগটুকু প্র যাশীর মত া প্রানিি হতয় থাকুক আমার দ্ুতচাতখ্।
আপম ভিঘুতর, একলা চাুঁতদ্র আতলায় গল্প খ্ুুঁপজ।
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কতরানা িনাম রাজনীপ
রাম দ্ সাউ
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, রাষ্ট্রপিজ্ঞান পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
পিগ প্রায় এক িেতররও চ্ছিপশ সময় ধ্তর নাটকীয় ঘটনা প্রিাহতক প েতন
চ্ছেতল কতরানা ভাইরাস পিশ্বজনীন মহামারীত
পরণ হতয়তে। এিার িন্ধ চ্ছহাক কতরানাতক
পনতয় রাজনীপ র টালিাহানা। এই মহামারীর মতধ্য পদ্ রাজনীপ র চ্ছগালত াগ মািাপ পরি
চ্ছিতড় চতল তি হয়ত া ভপির্যত র সকালপট কাতরার তক্ষ সু খ্ময় হতয় উেতি না। রাজনীপ
পদ্ রাজার নীপ হয় তি চ্ছসই রাজাতক হত হয় প্রজা পহন সী রাজা। আর আজতক জা ীয়
ও আিজষাপ ক ততরর রাজনীপ ত চ্ছদ্খ্া ায় এক আলাদ্া ধ্রতনর রাজনীপ , চ্ছ খ্াতন রতয়তে
এতক অ তরর কাজতক রাত করার প্রিণ া। ার প্রভাি তড়তে আ ামর জনসাধ্ারতনর
মতধ্য। ার প্রভাি তড়তে এই মহামারীর মতধ্যও।
এই মহামারী পিশ্বিয ী প্রপ পট চ্ছদ্তশর পনজ পনজ জনপ্রশাসন এিিং চ্ছসসি
চ্ছদ্তশর কমী পজনারা আিজাপ ষক সিংস্থাসমূ তহর জনয অথষননপ ক ও আপথষক িযিস্থায় িড়
চা ও ত পর কতরতে।
পিতশ্ব েপড়তয় ড়ার রি ষী েলােল আনু মান করা এখ্নও দ্ুতরর িয ার।
িুও পকেু প্রাথপমক পহসাি পনকাশ এখ্নই করা ায়। খ্ারা হতলও একথা স য চ্ছ চ্ছসসি
পহতসি অপ ি হ াশা জনক।

আজ একপট পির্য় স্পি চ্ছ অতনক অতনক মানু তর্র জীিন জীপিকা পিভাপজ
হতয় াতি 'আতগ' এিিং ' তর ' এই দ্ুই ভাতগ। কাউতক কাউতক হয়ত া াতদ্র ভ্রমতণর
অভযস োড়ত হতি, কাউতক কাউতক ু রতনা চ্ছ শায় পেতর চ্ছ ত হতি অথিা
তনর েুুঁপক
িারা াপড় হত হতি।
এখ্ন খ্ন মানি া একপট পিশ্ব জুতড় মহামারী অপ কর্ম করতে, আমরা
চ্ছদ্খ্ত
াপে রাজনীপ পিদ্রা আিজাপ ষক পির্য়গুপলত পনজ পনজ অব্স্স্থা পরি ন
ষ করার
িয াতর পস্থর হতয় আতে। কতরানা ভাইরাতসর এই পিতার না চ্ছ তরতে পসপরয়া পরপস্থপ র
ীব্র া চ্ছেকাত , না চ্ছ তরতে পলপিয়ার ু দ্ধ পিরপ চুপির োটল ধ্রাত । ইরান এই
মহামারীর একপট অ যি প্রধ্ান চ্ছকন্দ্র হওয়ার েতলও ওয়াপশনটন চ্ছ তহরাতনর প্রপ
ার
িাপনজয পনতর্ধ্াজ্ঞা পশপথল করত চ্ছমাতটও াপড় হয় পন। এই সকল পির্তয় এিিং আরও
অতনক পির্তয় মানিতগাষ্ঠী আত্মসিংরক্ষতণর তিশ্বক স্বাথষতক প েতন চ্ছেতল চ্ছদ্ওয়া হতে
রাজনীপ , অথষনীপ এিিং অ রা র চ্ছগাষ্ঠী স্বাস্থয-এর সু ত াগ সু পিধ্ার জনয।
সিপকেু র উ তর, এই মহামাপর শুরুর এক িের তরও আমাতদ্র অিশয
স্বীকার করত হতি চ্ছ পিশ্ব এখ্নও প্রপ পদ্নই ক্ষনস্থায়ী পিতরাধ্ ক্ষুদ্রাপ ক্ষুদ্র আত্অহিংকার,
চ্ছকৌশলগ অজষন এিিং ক্ষয় ক্ষপ পনতয় েগড়া েযাসাদ্ কতর াতে।
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াই চ্ছহাক, আমতদ্র ু তরা পির্য়পটর জনয পিতিকহীন রজনীপ পিদ্, অপ তলাপভ
প্রপ রক্ষা কত ষাতরশন এিিং দ্াপয়ত্বহীন অথষ জাপলয়া তদ্র দ্াপয় করা হতি পকনা া পনতয়
সিংশয় রতয়তে। কারণ সমাজটা আমতদ্র সকতলর। াই সিাইতক চলমান মহামারীর অহরহ
মানি চপরতির সাতথ সি পদ্ক পিচার পিতিচনা কতর এই মহামারীর প্রপ তরাধ্ করত হতি।
সাধ্ারণ চযাতলতঞ্জর মুতখ্ মানু তর্র সমপে প্রয়াস - চ্ছহাক চ্ছসটা পিশ্বজনীন
মহামারী, প্রাকৃপ ক দ্ুত ষাগ অথিা মানিসৃ ি দ্ুত ষাগ - সাধ্ারণভাতি পনম্নগামী। জা ীয় ািাতদ্র
পনয়মািদ্ধ চচষা এিিং জা ীয় ার স্বা ন্ত্রয, অভযিরীণ অথিা িাপহযক পিতদ্শা ঙ্ক িৃ পদ্ধ,
আিজষাপ ক আইন অমানয করার দ্াপম্ভক া, চ্ছকৌশলগ স্বাতথষর চ্ছচতয় ু দ্ধতকৌশলগ স্বাথষতক
প্রাধ্ানয প্রদ্ান-এসিই পিশ্ব রাজনীপ র তিপশিযসমূ হ, া আমরা
ষতিক্ষণ কতরপে চ্ছ ,
পরণপ র চ্ছভ র পদ্তয় োড়া া অগ্রসর হয় না।
ৃ পথিীর চ্ছিপশর ভাগ চ্ছদ্তশর সমাজ আিজষাপ ক সিংস্থাসমূ তহর ও র আস্থা
হাপরতয় চ্ছেতলতে, চ্ছসগুতলাতক আর চ্ছকউ চ্ছ তকান মহামাপর এিিং সিংকট চ্ছমাকাতিলার জনয
ভরসা করার মত া িতল চ্ছদ্খ্তে না। এমনপক ইউতরাপ য়ান ইউপনয়তনও কতরানা ভাইরাস
সম্পতকষ সিতচতয় গুরুত্ব ূ ণষ চ্ছ পসদ্ধাি গৃহী হতয়তে, া স্ব স্ব চ্ছদ্তশর রাজধ্ানীত ,
ব্রাতসলতস নয়। পকন্তু সমাজ পনজ পনজ সরকাতরর ও রও আস্থা চ্ছ ার্ণ করতে না। কারণ,
ারা মতন করতে, সরকার াতদ্র কাতে স য চ্ছগা ন করতে এিিং এই মহামারীতক হীন
রাজননপ ক স্বাথষ হাপসতলর অস্ত্র পহতসতি িযিহার করতে। াতদ্র পদ্ক চ্ছথতক সরকারগুতলা
এতক অ রতক পিশ্বাস করতে না এিিং া শুধ্ুমাি সম্ভািয প্রপ িন্দ্বীতদ্র চ্ছক্ষতিই নয়,
সহত াগী ও অিংশীদ্ারতদ্র চ্ছক্ষতি পিতৃ হতয়তে। েতল, অপিশ্বাতসর একপট দ্ুিচি পিয়াশীল
রতয়তে া চ্ছ চ্ছকাতনা মহামারীর জনয আদ্শষ এক পরতিশ।
এপট মতন হতে চ্ছ , জনগতণর পদ্ক চ্ছথতক চরম চা প্রতয়াগ োড়া
সরকারসমূ হ পনতজরা এমন চ্ছকান উতদ্যাগ গ্রহতণর ইো চ্ছ ার্ণ করতি না। কারণ, ারা
এখ্নও কতরানা ভাইরাসতক ‘আ দ্’মতন করতে না, িরিং এপটতক পিশ্ব রাজনীপ র একপট
পিপশি পির্য় মতন করতে। এ ধ্রতনর একপট মতনাভাি মানি জাপ তক অধ্ুঃ তনর পদ্তক
চ্ছেতল চ্ছদ্তি এিিং চূ ড়ািভাতি পনপিহ্ন কতর চ্ছদ্তি। এপট শুধ্ু পিমূ ষ ‘ াতদ্রতকই’মাতন সরকার
িা কত ষাতরশনতকই অিভুষি কতর না, িরিং সু পনপদ্ষিভাতি িলতল ‘আমাতদ্রতক’ও। আজ পদ্
না-ও হয়, এপট দ্শ পকিংিা ঞ্চাশ িেতর ঘটতিই। পদ্ কতরানা ভাইরাস চ্ছথতক না-ও হয়,
এপট হতি জলিায়ু পরি ষন অথিা পিশ্বিযা ী ারমাণপিক ু তদ্ধর কারতণ। পনতজতদ্র রক্ষা
করার াপগতদ্, া সকল প্রাণীকুতল সহজা ভাতি পিদ্যমান, চূ ড়ািভাতি জাপগতয় চ্ছ ালার জনয
মানিজাপ র আর চ্ছকান্ সিংতক দ্রকার?
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কতরানা'র প্রপ

কপি

চ্ছশাভন চ্ছঘার্
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, িািংলা পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
"কাল প্রসন্ন, সু িন িপহত তে চ্ছদ্পখ্য়া জা ীয়
'শ্রীমধ্ুসূদ্ন' ।" ------িপঙ্কমচন্দ্র।

াকা উড়াইয়া দ্াও।

াহাত

নাম চ্ছলখ্,

মহাকপি শ্রী মাইতকল মধ্ুসূদ্ন দ্ত্ত িরতণ, পনকতট-দ্ূ তর সকল 'িঙ্গভার্ী' -চ্ছক রম
শুতভোিা ষা রূত ।
ধ্পরলা কতরানা রাজা, অশ্বতমধ্-হতয়
মানতির। জয়- ি চ্ছদ্পখ্ ভাতল ার,
িযতঙ্গ, হাপসলা নীরতি; হাতসন চ্ছ মপ ,
িেগভষ - ক্ষণপ্রভা, ঘন - অিরাতল।
পকন্তু তি, িপরর্ণ কতর িতে ার,
সকতল তশ চ্ছর গৃতহ; চ্ছ মপ কতরানা
রাজা,চ্ছঘাপর্তল আহি; লুকাইল সতি।
ডাকাত র দ্ল চ্ছদ্পখ্, গভীর পনশীতথ,
গৃহস্থ চ্ছ মপ দ্রু , িন্ধ কতর িার;
চ্ছ মপ , শত্রুরা চ্ছেতয় চ্ছগতল চাপরপদ্তক;
কারাি্ী চ্ছ ন চ্ছকহ, কপরল মানতি।
পিদ্ুযৎগপ অতশ্ব, চ্ছ ন আপনলা িাুঁপধ্য়া,
প্রভু ার ম্ুরায়; মুিতক্ষি হত ।
পকিংিা িনভূ তম িুপে, কুরঙ্গী পড়ল
িাুঁধ্া, পনর্াতদ্র জাতল। হত দ্ িাুঁপধ্,
পশকাতর াহার, চ্ছেপল চ্ছগলা িযাধ্ পক চ্ছর;
িনভূ তম ! রুদ্ধশ্বাস হল প্রাণ ার ।
মতনারথ-গপ জীি, মানি চ্ছ মপ ;
থাপমল পনতমতর্। চ্ছ ন গ্রাপসল চ্ছমপদ্নী,
কতণষর রতথ,চ্ছশাপধ্ত অপভশা
ার।
িন্ধ হল স্থতল ান,জতলত জাহাজ,
অি রণ কপরল তিমাপনক, উধ্বষ
হত । চঞ্চল কাতলর গপ ,চ্ছ ন ওতর,
সহসা থাপমল িুপে,অদ্ৃ শয ইপঙ্গত ।
সাজাইলা রাজা ার,তসনয িহুপিধ্;
জতল-স্থতল-অিুঃরীতক্ষ, অ ীি সত্বতর;
চ্ছক াতর গপনত
াতর,ক লক্ষ-চ্ছকাপট!
শব্দহীন রনিাদ্য, িাজাল দ্াপম্ভক;
সমগ্র মানি ভতয়, প্রমাদ্ গপনল।
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মানতির ক্ষ হত , দ্াুঁড়াইলা রতণ,
ু তরাভাতগ; ঈশ্বতরর তর উিাপর
নাম াুঁর, জাতন সতি, চ্ছসই পচপকৎসক।
পচিগুতপ্ত লতয় তি, মুমূর্ুষর িাতর,
সমাগ
ম-রাজ; পেরায় চ্ছর চ্ছদ্াুঁতহ,
এই িুপদ্ধমান প্রাণ; া আর কাতরার
তক্ষ, কভু না সম্ভতি।িতড়া,ভাতলািাপস
শ্রদ্ধা কপর, আপম এই িুপদ্ধমান জীতি।
আইলা েু পটয়া রতণ, চ্ছসপিকারা দ্রু ;
রামচন্দ্র াতশ্বষ পমি, পিভীর্ণ চ্ছ ন।
আর শ স্বাস্থযকমষী, আইল ধ্াইয়া;
লাপগতল আগুন চ্ছগতহ,আতসন চ্ছ মপ
সতি, পনভাত
ািতক; নানাপিধ্ লতয়।
িাপহপরয়া শ শ ,আইলা রক্ষক;
পনিাপরত মূ ঢ়জতন,ঘনজন হত ।
নগর াল আইল েু পটয়া, চ্ছরাপধ্ত
নগরজতন; প্রচাপর সত্শ াহার।
পষ্ঠ চালাইল চ্ছকহ,চ্ছকহ চ্ছদ্খ্াইল
ভয়, ধ্পরয়া িন্ধুক।তকহ িা সদ্াই
সতি ধ্মপক-চমপক, গরপজল চ্ছরাতর্;
ঘন চ্ছমঘ গরজায়, চ্ছ মপ চ্ছর সদ্া;
ু নুঃ, িপরর্ার কাতল। আিার চ্ছকহ িা,
চ্ছজাড়-হত কপর সতি,িপ্ল নীরতি
চ্ছচিা কপর িার িার, িযথষ হতয় তি
দ্ুুঃতখ্, কাুঁতদ্ িযথা ু র; চ্ছ মপ চ্ছরাপদ্ল
চ্ছর চ্ছস, জনতরা মাতে, হইয়া পিেল।
আতরা ক গুণীজন, দ্াুঁড়াইলা এতস,
রণভূ তম চ্ছজাগাইত ,অতস্ত্রর সম্ভার;
রণকুশলীতর,- কপর প্রাণ ন সতি।
চ্ছ মপ
রমাত্মীয়, আতস চ্ছর েু পটয়া;
চ্ছদ্পখ্তল পি দ্ কভু,রপক্ষত আত্মীতয়।
ু ু ধ্ান দ্ুই ক্ষ,কতরানা-মানি;
দ্াুঁড়াইলা রতণ। হল তব্ধিাক্ ধ্রা;
প্রলতয়র ূ ি-ষ কাতল, চ্ছমৌন চ্ছ ন মহী।
পকন্তু লতয় পভপ্ াল,চ্ছক কতি পনিাতর
চ্ছর, সমতর প র্াতজ? চালাইলা অপর,
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অপ খ্র িাণ ার, পক্ষপ্র ম চ্ছিতগ;
হায়! কি া কাহাতর, মপরল মানি
ক । ইন্দ্রপজৎ চ্ছ ন, প রস্করণীর
চ্ছিতশ, লক্ষশর ু পে, ইতন্দ্র পনতক্ষপ লা।
কাুঁপদ্য়া উপেল ধ্রা, মুহুমুষহুুঃ, হু-হু
হা-হা রতি। মা া িুপে, উপেলা কাুঁপদ্য়া;
সিাতনতর চ্ছকাতল লতয়, চ্ছদ্পখ্য়া পি দ্।
সারঙ্গ-জননী চ্ছ ন, লইয়া শািতক;
সসম্মু তখ্ িযাঘ্ররাতজ, চ্ছদ্পখ্ চমপকলা।
পকন্তু কৃ াতির পহয়া, অনু ভতি কতি;
জননী-হৃদ্য় কথা ? পিলাপ লা মা া,
প্রাণাপধ্ক পপ্রয় ু তি, হারাইয়া রতণ।
চ্ছ ন প্রাণ,োপড় চ্ছগলা চ্ছদ্তহ – জল ল
হত িুপে, মা ৃ -মৎতস ু পললা ধ্ীির;
ন্ত্রনায় আ ষনাদ্ী, আুঁধ্ার চ্ছদ্পখ্লা।
পপ্রয়া-হৃপদ্ পিদ্পরল, পপ্রয় ম চ্ছশাতক;
পিুঁপধ্লা পনর্াদ্ তি- চ্ছিৌঞ্চিাতক, ীতর
মসার, পিলাপ লা চ্ছ ন চ্ছিৌঞ্চিাকী।
ু ি হারাইল, মা া। ভ্রা া ভপগনীতর।
প া আধ্তিাল পশশু, পশশু জনতকতর।
আর ক জন সদ্া,চ্ছরাদ্পনল দ্ুতখ্;
হারাইয়া পপ্রয়জতন, এ ৃ পথিী হত ।
চ্ছশাকাতিতশ, পিিশার মত া, ভূ পম তল
পড়ল চ্ছকহ, পনিাপর অশ্রুধ্ারা; হায়!
গভীর পনদ্াতঘ শুষ্ক, চ্ছরা পস্বনী থা।
আর কপি পহয়া হত ,িপহয়া রুপধ্র;
পড়ল চ্ছলখ্নী মুতখ্,অক্ষর প্রকাপশ।
ধ্পরয়া কতরানা-রূ , কাল িুপে আপজ,
প্রতিপশলা মানতির ঘতর। অমাপনশা,
ঘনতঘার েঞ্ঝাক্ষুব্ধ তি, ভাগযাকাতশ
মানতির; পনতভ চ্ছগতে চাুঁদ্- ারাদ্তল।
পমপহতর গ্রাপসতে রাহু, চ্ছজানাপকরা ভুতল
চ্ছগতে, জ্বালাইত আতলা; পশল নীরতি,
কাতকাদ্র ! ক্ষীনীতড়, হতয় সিষগ্রাসী।
বৃথায় মানব জন্ম, এ সংসার এবব;
দুঃবের সাগবর সদা, ননমনিত ধরা।
ভানসবে কাল-সমবে আনজ, ঊনমিঘাত
৪৫

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

লতয়, ক চ্ছ
রণী; কপহি কাহাতর?
উতে রি, এই িুপে চ্ছগল জল তল।
হািুডুিু, সিরতণ- িাুঁপচতে জীিন!
ক চ্ছ সাধ্না ার, িুপেপি পক ু ই।
পি্ু পি্ু জতম জল, হয় চ্ছর পসন্ধুর
ধ্ারা। মানি-পসন্ধুর খ্াত , িপহত তে
চ্ছ িাপর আপজ,জাপনস! ক শ -চ্ছকাপট
ির্ষ, আরাধ্না ার, এ ভুিন মাতে।
মধ্ুতচার ভাতি পক'চ্ছর কভু, মধ্ুকর
কথা; ক না ভ্রপময়া চ্ছস, প্ত পনদ্াতঘ;
প্রপ েুল হত কতর, আহরণ াতর?
চ্ছ মপ , আপজতক এই পি তদ্র কাতল;
হপরপল চ্ছর মধ্ু ু ই, মধ্ুতচার রাজা;
মানি-কানন হত । কুুঁপড়ত কুসু ম অকাতল পড়ল েল; পকশলয় সহ।
মধ্ুর কানতন ার, চ্ছিপড়পল চ্ছর ু ই
আপজ; দ্ািানল লতয়। চ্ছ াতড় মহীরুহ,
িনস্পপ , পশশুদ্ল মাতে অসহায়।
মপহর্াসু তরর চ্ছিতশ িাপহপরল, শত্রু
তসনয, নানারূ ধ্পর; দ্ুিষার-দ্ুজষয়।
একাপকনী ািষ ীতর, চ্ছিপড়ল পঘপরয়া।
পকন্তু জাতন সিষজতন, ধ্রণীর তর;
ভীম-ভীমানতল গপজষ, সমর তভরতি;
মপহর্াসু রমপদ্ষনী পিজপয়নী সদ্া।
ইপ হাস িুতক লতয়, িাুঁপচতে সকতল;
আুঁধ্ার চ্ছঢতকতে কতি,আতলাতকর চ্ছরখ্া?
েিভঙ্গ হতল রতণ, মানি-মানিী ;
চ্ছদ্পখ্য়া পিজ্ঞানাগাতর, পশল পিজ্ঞানী;
সাধ্নায় পিশ্বভূ তম। ব্রহ্মার আতদ্তশ,
সৃ জপনত প তলাত্তমা; পিশ্বকমষা চ্ছ ন,
আ ন সাধ্তন মি; হইলা একাকী।
পিশ্বপিদ্যালয়-ধ্াতম, পকরীট সদ্ৃ শ
অিতোডষ, সৃ জপনতে, চ্ছ মতহৌর্ধ্ আপজ,
রপক্ষত মানতি; নাপহ জাপন ওতর, হতি
পক চ্ছস? পিশলযকরণী! প্রাণদ্ায়ী সতি।
পদ্ হয় চ্ছহাক তি, গাপহতি ভুিন,
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জয়গাথা ার; সদ্া, পশতরা পর লতয়।
িহুপদ্ন, িৃ পিহীন হতল িসু ন্ধরা,
ঘনায় অম্বর তি; চা ক চ্ছ মপ ,
উৎসু ক িযাগ্র া লতয়, চাতহ ার াতন;
চ্ছ মপ আপজতক ভতি, চাপহতে সকতল,
ার াতন সদ্া;- িুপে িুভুক্ষু পভক্ষুক,
দ্াুঁড়াতয়তে রাজ-িাতর, আশা লতয় িুতক।
কতরানা চ্ছর- ক ক্ষরা, ক মহামারী,
ক প্রলয় চ্ছদ্তখ্তে ধ্রা। আপসয়াতে,
মহাপ্রলয় গ্রাপসত সকতল; করাল
মূ প ষ লতয়। খ্তনা চ্ছ া, িাুঁতচ প্রাণ ক !
িষ -ক্তর, উি-ভূ পমভাতগ, গুপ্ত
মৃপত্তকা গভীতর, সু প্ত সাগতরর মাতে।
সিষদ্া চ্ছঘাপর্ জয়, ার, পিভুিন
মাতে। এমপন প্রাতণর মপহমা সিার।
পক চ্ছদ্পখ্য়া, তি ু ই, চ্ছদ্খ্াস্ সকতল
ভয়; মূ ঢ়? িৃ পিধ্ারা তি, িে া
সহ, পিধ্বিংসী েঞ্ঝাতর লতয়; আোপড়য়া
তড় িৃ তক্ষা পর। থা পিহগা কুলায়,
শািতকতর লতয় জাতগ, ক্ষ ু তট ঢাপক;
থাপকত মাতয়র প্রাণ, না স্পপশষত
াতর
চ্ছকহ শািতক াহার; পেতর আতস ারা
সতি, রাভি মাপন। পক চ্ছদ্পখ্য়া তি
ু ই, াইপল সাহস? লইপি কাপড়য়া,
মা ৃ -অঞ্চল হইত ; সিাতন সিার।
ওতর ামর, মাপরপি এতক এতক ু ই!
আর দ্াুঁড়াতয় চ্ছদ্পখ্তি, জগৎিাসী সতি?
তধ্ ষ ধ্র ক্ষণকাল - প র্াতজ সাপজ,
তি চ্ছস আপসতি, চ্ছ ার কাতে; আিপমতি
চ্ছ াতর, চ্ছকশরীর মত া; লাইপি তি
ু ই, শৃ গাল-কুক্কুর সম, মহাভতয়
দ্ূ তর। কপির মনীর্া, িযথষ হয় পদ্;
তি, এ জগত , আর পকেু স য নাপহ।
চ্ছশান্ ওই কলতরাল, দ্ূ র সাগতরর
াতর, রাপশয়ায়; চ্ছ থা ভল্গার পকনাতরপমপলতে নগরিাসী; সাপজতে সকতল,
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চ্ছ ার মৃ ু যিাতণ লতয়। এলাব্রাস পশতর,
ভাপ তে, শশাঙ্ক-চ্ছজযাপ , কাল-চ্ছমতঘ চ্ছভপদ্;
পিনাপশত পিভািরী, জগত র মাতে।
মুপেত কলঙ্কতরখ্া, জন্মভূ পম ভাতল,
দ্ূ র রণতক্ষতি, - রাজ রািতম অপর,
ধ্রাশায়ী হতল। পকিংিা গ্রাপসতে শত্রুতর,
অগ্রগামী তসনযদ্ল, জলপধ্-গজষতন;
াইয়া সিংিাদ্ তি, সাতজ মতহাৎসতি;
রাষ্ট্রিাসী ার, সদ্া। চ্ছ মপ আপজতক,
সাপজতে, অিনী-চ্ছশ্রষ্ঠ; আন্ উৎসতি।
__________________________________________________________________
অপমিাক্ষর েত্ রপচ এই কপি ায় - পকেু শতব্দর দ্ুতিষাধ্য ার কারতণ, কতয়কপট জপটল
শতব্দর অথষ পনতম্ন চ্ছদ্ওয়া হল। ারা জাতনন ারা এটাতক অপ পরি িা অনািশযক রূত
পরহার করতিন --------অশ্বতমধ্ হতয় - অশ্বতমধ্ চ্ছঘাড়াতক, িেগভষ-ক্ষণপ্রভা - িে ু ি পিদ্ুযৎ, ঘন-অিরাতল - চ্ছমতঘর
আড়াতল, িপরর্ণ - ির্ষণ, চ্ছঘাপর্তল - চ্ছঘার্ণা করতল, আহি - ু দ্ধ, ম্ুরায় - চ্ছঘাড়ার
আতািল, কুরঙ্গী - হপরণী, পনর্াদ্ - িযাধ্, মতনারথ-গপ - দ্রু ায়,মতনর মত া গপ পিপশি
রথ। চ্ছমপদ্নী - ৃ পথিী, তিমাপনক - পিমান চালক, ু তরাভাতগ - সিার আতগ িা সামতন, চ্ছগতহ
- গৃতহ, ািক - আগুন, রক্ষক - রক্ষাকারী অথষাৎ ু পলশ, মূ ঢ়জতন - চ্ছিাকা চ্ছলাকতক, ঘনজন
- জনঘনত্ব ূ ণষ, নগর াল - নগতরর ু পলশ, সত্শ - িা ষা িা খ্ির, পষ্ঠ - লাপে, গরপজল গজষন করল, িপরর্া - ির্ষা, িপ্ল,চ্ছরাদ্পনল,পিলাপ ল - কান্না,
ু ু ধ্ান - পিিাদ্মান অথষাৎ ু দ্ধ করত প্রস্তু , পভপ্ াল - িিাম িা পিশূ ল জা ীয়
অস্ত্র,প র্াজ - ধ্নু কধ্ারী,প রস্করণী - অদ্ৃ শয হওয়ার পিদ্যা,সারঙ্গ - হপরণ,কৃ াি ম,চ্ছিৌঞ্চিাক্ -একজা ীয় াপখ্ অথষাৎ িক,পনদ্াঘ-গ্রীষ্ম, চ্ছরা পস্বনী - নদ্ী, রুপধ্র - রি,
পমপহর - সূ ,ষ কাতকাদ্র -পির্ধ্র সা ,ঊপমষঘা - চ্ছঢউতয়র আঘা , রণী - চ্ছনৌতকা, সিরণসাুঁ ার,পিশ্বভূ তম - পিতশ্বর সিষি, প তলাত্তমা - চ্ছ ৌরাপণক প্রসঙ্গ আতে। সিংতক্ষত , সু ্উ সু ্ নামক দ্ুই রাক্ষসভ্রা াতক হ যা করত পিশ্বকমষা এ পিতশ্বর সিপকেু চ্ছথতক প ল প ল
চ্ছসৌ্ ষ আহরণ কতর অিণষনীয়া সু ্রী প তলাত্তমাতক সৃ পি কতরন। ার েতল কাতমান্মত্ত দ্ুই
ভ্রা া, ারস্পপরক ু তদ্ধ পনহ হয় এিিং চ্ছদ্িতলাক দ্ানিমুি হয়।
পকরীট - মুকুট, সৃ জপনতে- সৃ পি করতে, পশতরা পর - মাথার ও তর, অম্বর - আকাশ,করাল ভয়ানক দ্িপিপশি, িৃ তক্ষা পর - িৃ তক্ষর ও তর,পিহগা - াপখ্,কুলায় - িাসায়,চ্ছকশরী - পসিংহ,
ভল্গা - রাপশয়ার নদ্ী, এলব্রাস/এলাব্রাস - রাপশয়ার সতিষাি িষ শৃ ঙ্গ, শশাঙ্ক-চ্ছজযাপ - চাুঁতদ্র
পকরণ, পিভািরী - রাপি, জলপধ্ - গজষতন - সমুদ্র গজষতন, অিনী চ্ছশ্রষ্ঠ - ৃ পথিী চ্ছশ্রষ্ঠ অথষাৎ
মানু র্।
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চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরাতয়র ভার্া আত্ালতনর নাটক
ড. ী ূ র্ কাপি ভট্টাচা ষ
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, িািংলা পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
এক সময় িৃ হৎ কাোড় চ্ছজলা পেল িমষণ রাজাতদ্র িারা শাপস । ১৮৩২ সাতল
পব্রপটশ শাসক লডষ চ্ছিপিতঙ্কর শাসনামতল চ্ছশর্ িমষণ রাজা অ ু িক চ্ছগাপি্চতন্দ্রর মৃ ু যর র
াুঁর পিধ্িা ত্নী ই্ুপ্রভার হা চ্ছথতক ইিংতরজরা কাোতড়র শাসনভার গ্রহণ কতর। ইিংতরজ
শাপস এই কাোড় চ্ছজলা ৎকাতল িঙ্গতদ্তশর অিভুষি হয়। এর ূ তিষ রাজস্ব আদ্াতয়র
সু পিধ্াতথষ পব্রপটশ শাসনামতল ১৮৭৪ সাতল িািংলার িৃ হৎ চ্ছজলা শ্রীহট্টতক অসতমর সতঙ্গ ু ি
করা হয়। িঙ্গতদ্তশর িাোপল অধ্ুযপর্ প ন চ্ছজলা শ্রীহট্ট, কাোড় ও চ্ছগায়াল াড়া অসতমর
অিভুষি হয়। ১৯৪৭ সাতল পিজাপ তির পভপত্তত ভার ির্ষ পিভি হতয় ভার ও াপকতান
নাতমর দ্ুপট আলাদ্া রাষ্ট্র গেতন পব্রপটশ রাজশপি এিিং কিংতগ্রস ও মুসপলমলীগ ঐকম য
চ্ছ ার্ণ কতর। চ্ছস পসদ্ধাি চ্ছমা াতিক পসতলট ভার না াপকতাতনর সতঙ্গ ু ি হতি া
পনধ্ষারতণর জনয ১৯৪৭ সাতল ৭ জুলাই িৃ হত্তর পসতলতট গণতভাট অনু পষ্ঠ হয়। ৫৫,৫৭৮
চ্ছভাতটর িযিধ্াতন পসতলট াপকতাতন থাকার পসদ্ধাি গৃহী হয়। তি পসতলতটর কপরমগঞ্জ
মহকুমার প নপট থানা ভারত র আসাম রাতজযর সতঙ্গ ু ি হয়। চ্ছস সময় অসতম িাোপলরাই
পেল সিংখ্যা গপরষ্ঠ। পকন্তু রি ষী ষাতয় িাোপলরা সিংখ্যায় কমত শুরু কতর।
আদ্মশুমাপর অনু ায়ী অসতমর ভার্াপভপত্তক জনসিংখ্যা হতলা :
১৯৩১ সাতলর আদ্মশুমাপর
িাোপল ৩৯,৫৪,০৩৫ জন
অসপময়া ১৯,৮৫,৫১৫ জন
াহাড়ী জনজাপ ১২,৫৩,৬১৩ জন
পিপভন্ন ভার্াভার্ী ৭,৫৬,১৫০ জন
১৯৫৬ সাতলর আদ্মশুমাপর
অসপময়া ৫৯,৬৫,১৫৯ জন
িাোপল ১৭,১৯,১৫৫ জন
াহাড়ী জনজাপ ৭,৫৬,১৫০ জন
অনযানয ভার্াভার্ীর সিংখ্যা উতিখ্ চ্ছনই
জাপ গ দ্াঙ্গা, ১৯৫০-এর ‘িঙ্গাল চ্ছখ্দ্া’ আত্ালন ও ১৯চ্ছশ চ্ছম ভার্া আত্ালতনর েতল
আসাতম িাোপলতদ্র অিস্থান ও ইপ হাস ন ু ন খ্াত িইত শুরু কতর।
১৯৫৩ সাতল আসাতমর মুখ্যমন্ত্রী পিমলা প্রসাদ্ চাপলহা-র সময় পিধ্ানসভায় এক পিল াশ
কতর ন ু ন আইন প্রণয়ন করা হয়। ঐ আইতন িলা হয় : ‘The business of the
House shall be transacted in Assamese or in English.’ এর আতগ
ষি
পিধ্ানসভায় অনসপময়াতদ্র চ্ছিলায় িািংলা, ইিংতরপজ পকিংিা পহপ্ ভার্ায় িিিয উ স্থা তনর
পিধ্ান পেল। ১৯৫৩ সাতলর চ্ছম মাতস কামরূ চ্ছজলার নলিাপড়ত এক সভায় অসপময়া চ্ছন া
৪৯

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

শ্রী মপ রাম চ্ছিারাই িতলন, ‘আসাতমর খ্াুঁপট অসপময়াতদ্র জনসিংখ্যা মাি ৩০ লাখ্।’
ৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চ্ছগা ীনাথ িড়দ্লুই পনুঃশঙ্কপচতত্ত চ্ছঘার্ণা করতলন, ‘আসাম অসপময়াতদ্র
জনয। িাোপলরা িন-কাতের’। অসপময়াতদ্র এই ভার্াগ পিতির্ চ্ছকিলমাি ভার্ার মতধ্য
সীমািদ্ধ থাতকপন সামাপজক, রাজননপ ক, অথষননপ ক – া তনর প্রপ পট চ্ছক্ষতিতক প্রভাপি
কতরপেল। আসাতমর িাোপল অপধ্িাসীতদ্র উ র চ্ছনতম এতসপেল অ যাচার পন ষা ন। মুখ্যমন্ত্রী
পিমলা প্রসাদ্ চাপলহা পিধ্ানসভায় িলতলন, এই দ্াপি রাতজযর অসপময়াতদ্র। “If therefore,
Assamese has to become the official language in any part of the India,
Where else can it so become if not in Assam?” অথষাৎ পদ্ অসাপময়াতক ভারত র
চ্ছকাতনা রাতজযর সরকাপর ভার্া রূত স্বীকৃপ লাভ করত হয় াহতল া আসাতম না হতল
আর চ্ছকাথায় হতি? এই ভাপর্ক আিমতণর পিরুতদ্ধ আসাতমর িাোপলরা ীব্র প্রপ িাদ্
জানায়, আত্ালন-সিংগ্রাম গতড় চ্ছ াতল। সমগ্র আসাম জুতড় এই আত্ালতনর প্রভাি
থাকতলও এই আত্ালন পেতলা মূ ল িরাক উ যকা চ্ছকপন্দ্রক। আসাম রাতজযর কাোড়,
হাইলাকাপ্ ও কপরমগঞ্জ চ্ছজলায় দ্ীঘষকাল ািৎ িাোপলতদ্র িসিাস। িারক নদ্ীর উ কুল
জুতড় এই প নপট চ্ছজলার অিস্থান হওয়ায় এতক িরাক ভযাপল িা িরাক উ যকা িলা হয়।
িরাকিাসী িাোপল িতল এক িরাকিঙ্গও িলা হয়। সরকাতরর দ্মন— ীড়ন
ই িাড়ত
থাতক, মা ৃ ভার্ার ম ষাদ্া রক্ষার আত্ালন
ই মারাত্মক আকার ধ্ারণ কতর। আত্ালতনর
কমষসূপচর অিংশ পহতসতি ১৯৬১ সাতলর ১৯চ্ছশ চ্ছম পশলচর শহতর ধ্মষঘট চলত থাতক। ভার্া
তসপনতকরা পশলচতরর চ্ছরল থ অিতরাধ্ করতল আসাম রাজয সরকাতরর রাইতেলস িাপহনী
অিতরাধ্কারীতদ্র উ র গুপল চালায়। ঘটনাস্থতলই গুপলপিদ্ধ হতয় ১১ জন প্রান হারান, আহ
হন অতনতক। এগাতরা জন ভার্াশহীতদ্র আত্মিপলদ্াতনর পিপনমতয় আসাম সরকার িরাক
উ যকার চ্ছজলা
ষাতয় সরকাপর ভার্া পহতসতি িািংলা ভার্াতক স্বীকৃপ চ্ছদ্য়। ার র চ্ছথতক
প্রপ িের ১৯চ্ছশ চ্ছম ভার্াশপহদ্তদ্র িরতণ ‘ভার্াশপহদ্ পদ্িস’ াপল হয় িরাক উ যকায়।
১৯চ্ছশ চ্ছম-র ভার্া আত্ালন রি ষী উ নযাস, চ্ছোটগল্প, নাটক, সঙ্গী অথষাৎ
সাপহ য ও সিংস্কৃপ র প্রপ পট শাখ্া ভার্া আত্ালতনর িারা চ্ছকাতনা না চ্ছকাতনা ভাতি প্রভাপি
হতয়পেল িা আজও হতয় চলতে। পকন্তু স্বাধ্ীন ভারত িািংলা ভার্ার জতনয আত্মাহুপ দ্াতনর
এই চ্ছগৌরি আজও পিমিতঙ্গ থাত াগয ম ষাদ্া লাভ কতর না, --এ পক শুধ্ু পিিৃপ ?
উত ক্ষা? অজ্ঞ া? উন্নাপসক া? না অনয পকেু –এ প্রতশ্নর উত্তর জানা চ্ছনই; অথচ িরাতকর
ভার্া সিংগ্রাতম পিমিঙ্গিাসীরাই পেতলন অ ন্দ্র প্রহরী ও সিংগ্রামী সহচর। ভার্া সিংগ্রাম পনতয়
িরাকিাসীর এরূ নানা প্রশ্ন ও সিংশতয়র পচি ু তল ধ্তরতেন চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরায় াুঁর থনাটক
‘কাতলর দ্ািলী’চ্ছ ।
নাটযকার চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরায় (১৯৫৭)-এর জন্ম আসাতমর কাোড় চ্ছজলার পশলচর
শহতর। এই িরাকিঙ্গিাসীর আত্ালন-সিংগ্রাম এিিং ঐপ তহযর আিতহর সতঙ্গ চ্ছিতড় উতেতেন
চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরায়। একাধ্াতর প পন নাটযকার, নাটয পরচালক, অপভতন া, গীপ কার, গায়ক।
রিাটষ ব্রাউপনিং সম্বতন্ধ লযান্ডর এিিং কালষাইল িতলপেতলন : ‘আইন পকিংিা কূটননপ ক া অথিা
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াত মাথার দ্রকার হয় এমন চ্ছ চ্ছকাতনা চ্ছ শায় প পন িুযৎ পত্ত চ্ছদ্খ্াত
ারত ন’ চ্ছশখ্র
চ্ছদ্িরায় সম্পতকষও একই কথা িলা চতল। চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরায় িািংলায় এম. এ. কতরতেন
আসাতমর চ্ছগৌহাপট পিশ্বপিদ্যালয় চ্ছথতক। োি জীিন চ্ছথতকই নাটক রচনা শুরু কতরন প পন।
১৯৮৭ সাতল প পন াুঁর প্রথম মঞ্চনাটক ‘অপিতমর সু র’ রচনা কতরন। এর র এতক এতক
প পন রচনা কতরতেন- ‘িিংশধ্র’ (১৯৮৭), ‘সমাগ মহাকাল’ (১৯৯৮), ‘মনসার কথা’
(২০০১), ‘আত্মারাতমর আত্মকথন’ (২০০২), ‘রইদ্ রাজার কইনযা রূ ি ী নাম’ (২০০৫),
‘রূ াির’ (২০০৯), ‘পশলাপলপ ’ (২০১১), ‘আরও এক অপভমনু য’ (২০১৪) ই যাপদ্। িরাক
উ যকায় িাোলী জনতগাষ্ঠীর লড়াই সিংগ্রাতমর ইপ হাস ও সাম্প্রপ ক ঘটনািলী পনতয় রচনা
কতরতেন থ নাটক ‘কাতলর দ্ািলী’ (১৯৮৫), ‘চ্ছ া া কাপহপন’ (১৯৯১), ‘চ্ছ াস্টমতটষম’
(২০০৩), ‘ তথর সন্ধাতন’ (২০০৪), ‘মৃ ু যকূ ’ (২০০৮), ও ‘প্রজন্ম’ (২০১০)। এর মতধ্য
‘কাতলর দ্ািলী’, ‘চ্ছ াস্টমতটষম’ ও ‘প্রজন্ম’ িািংলা ভার্া আত্ালতনর চ্ছপ্রক্ষা তট রপচ ।
 কাতলর দ্ািলী
চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরাতয়র ‘কাতলর দ্ািলী’ িরাক উ যকার ভার্া আত্ালতনর পির্য়তক চ্ছকন্দ্রকতর
রপচ । নাটকপট প্রথম মঞ্চায়ন হয় ১৯চ্ছশ চ্ছম ১৯৮৫ সাতল। পশলচর কালচারাল ইউপনট'-এর
প্রত াজনায় ‘কাতলর দ্ািলী’ কাোড় চ্ছজলার পশলচর শহতর ভার্াশপহদ্তদ্র চ্ছিদ্ী প্রাঙ্গণসহ
সারা িরাক উ যকার পিপভন্ন স্থাতন ১৯৮৫ সাল চ্ছথতক ২০০৫ সাল
ষি িহুিার অপভনী
হতয়তে। নাটকপট মূ পদ্র আকাতর প্রকাপশ হয় ‘সাপ্তাপহক িরাককে’—চ্ছ ১৯চ্ছশ চ্ছম ২০১০
সাতল। ‘কাতলর দ্ািলী’ ভার্া আত্ালতনর ুঁপচশ িের ূ প ষত অপভনী প্রথম থনাটক।
নাটযকার এই নাটতকর কাপহপনত সময়তক নানান চ্ছকৌপণক পদ্ক চ্ছথতক িযিহার কতরতেন।
নাটতকর কাপহপন সময়তক ধ্ারণ কতর এপগতয় চতল। অ ী , ি ষমান, ভপির্াৎ ও সময় এ
নাটতকর াি ািী। এর সতঙ্গ ু ি হয় প নজন চ্ছকারাস ও সাধ্ারণ জনগণ। সময় এ নাটতক
অ ী ও ি ষমান-এর িপণষ কাপহপনর সমেয় সাধ্ন কতর। চ্ছকারাস নাটতকর সমগ্র ঘটনার
সতঙ্গ সহত াগী রূত পিয়াশীল থাতক। প্রথতমই চ্ছকারাসতদ্র সতঙ্গ পনতয় স্বরিণষ াে করত
করত মতঞ্চ আতস অ ী ও ি ম
ষ ান। ার র মাদ্ারী চ্ছখ্লার সাজ চ্ছ ার্াক পরধ্ান কতর
মতঞ্চ আতস সময়। সময় দ্শষকতদ্র আহ্বান কতর, প্রণাম জানায়, িািংলাতদ্তশ ২১চ্ছশ
চ্ছেব্রুয়াপর, িরাক উ যকায় ১৯চ্ছশ চ্ছম-এর াৎ ষ এিিং মানু র্ ও অমানু তর্র পচি ু তল
ধ্তর। নাটযকার এর তরই অ ী (অ ীত র অনয নাম ইপ হাস) নামক চপরতির মাধ্যতম
ভার্া আত্ালতনর ইপ হাস দ্শষক সম্মু তখ্ উ স্থান কতরন। অ ী িতল, ‘নানান চ্ছদ্শ নানান
নাতম আপম ভূ পর্ । কখ্নও ২১চ্ছশ চ্ছেব্রুয়াপর। কখ্নও ১৯চ্ছশ চ্ছম। তি এই চ্ছদ্তশ আমার
নাম ১৯চ্ছশ চ্ছম’। প্রপ িের এই পদ্তন সাধ্ারণ মানু তর্র মাতে উ পস্থ হতয় চ্ছস ার
অনু ভূপ প্রকাশ কতর এভাতি –‘আ... আজ আমার চ্ছভ রটায় পক শাপির হাওয়া লাগতে। হযাুঁ
আপম এতসপেলাম চ্ছসই ূ ণয প পথ ১৯চ্ছশ চ্ছম চ্ছ আপম এতসপেলাম চ্ছদ্তশ রাতজযর এই চ্ছোট্ট
চ্ছজলাত পেক দ্ু ু র ২:৩০ পমপনতট। ার র এক এক কতর আমার এগাতরাপট শপিশালী িীজ
হাপরতয় চ্ছগল। ড়তলা দ্শটা িীর আর একপট িীরঙ্গনা। ঐ িিষর িুতলতটর আঘাত মৃ ু যর
চ্ছকাতল ঢতল --- জান চ্ছদ্তিা জিান চ্ছদ্তিা না। মাতয়র ভার্া-প্রাতণর ভার্া মা ৃ ভার্া
পজ্ািাদ্’।
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ভার্া আত্ালতনর পিভীপর্কাময় ঘটনািলী মতন কপরতয় চ্ছদ্য় ি ষমান প্রজন্মতক
ি ষমান মা ৃ ভার্ার জনয ারা প্রাণ পদ্তয়তেন াতদ্র চ্ছসই িািংলা ভার্া এ কাতল চ্ছকমন আতে
ার চালপচি ু তল ধ্তর দ্শষক ও ােকতদ্র কাতে। ি ষমান িাোপলতদ্র িািংলা ভার্ার
চ্ছিহালপচি চ্ছদ্তখ্ হ পিহ্বল হতয় তড়। ারা ভার্া আত্ালতনর দ্াপিতক উত ক্ষা কতরপেল,
রাইতেতলর গুপলত ১১ জন িাোপলর াজা রি চ্ছশার্ণ কতরপেল ারা এিিং াতদ্র
চ্ছদ্াসররা আজও িাোপল ও িািংলা ভার্াতপ্রমীতদ্র ভয় চ্ছদ্খ্ায়, চ্ছলাভ চ্ছদ্খ্ায়, চিাতির িীজ
ি ন কতর। ারা িাোপলতদ্র মুতখ্র ভার্া গ্রাস করত চায়, ধ্বিংসস্তুত
পরণ করত চায়
িাোপল সিংস্কৃপ তক। ভতয় ও দ্ুিষল ায় িাোপল ার িািংলা ভার্ায় কথা িলত চ্ছ তয়ও চ্ছকুঁত
ওতে। এরূ অিস্থায় ি ষমান আ ষ পচৎকার কতর িতল-- 'চ্ছকন চ্ছ ামরা এভাতি আমাতক
ন্ত্রনা পদ্ে, ভয় চ্ছদ্খ্াতো? আপম চ্ছ আমার মতধ্যই সু ্র অ ী তক পনতয় চ্ছিুঁতচ থাকত
চাই।--- আপম চাই আমার প্রাতণর মতধ্য জন্ম পনক এক একটা সু ্র ভপির্য '। এ সময়
চ্ছকারাস ও দ্শষকতদ্র মধ্য চ্ছথতক আওয়াজ উতে ‘কারা িাোপলতদ্র মুতখ্র ভার্া গ্রাস করত
চায়? কারা িাোপলর ঐপ হযতক ধ্বিংস করত চায়?’ ি ষমান খ্ন িতল ‘হযাুঁ আপম পচপন
ওতদ্র সিাইতক জাতনা ওরা িড়ই চ ু র। াইত া ওরা সিার সামতন সু ্র কথার িণষমালা
সাজায়আর সময় সু ত াগ চ্ছ তলই চ্ছসই মালাতক আিার চািুক িানায়। ---ওতদ্র কাতলা
হা তক চ্ছভতঙ্গ পদ্ত
ারপে না চ্ছকন—পকতসর জনয ওরা আমাতক এপগতয় চ্ছ ত পদ্তে না।
ওরা পক জাতন না আমার দ্ুুঃসমতয়র কথা? ওরা পক এখ্নও িুেত
াতর না? চ্ছ ামরাই
িল?’
উপিপখ্ সিংলা চ্ছশর্ হওয়ার সতঙ্গ সতঙ্গ উ পস্থ জন া সমস্বতর িতল ওতে
‘জাপন ওরা কালনাপগনীর ম পির্াি’। িাোপলরা জাতন, ওরা সু ত াগ চ্ছ তল আিার চ্ছোিল
মারতি। পকন্তু াত ও িাোপলরা ভয় ায় না, সামতনর পদ্তক এপগতয় ায়। ‘ভয় করতো চ্ছকনু পম চ্ছ ামারই ঐপ হযভরা অ ী তক অিলম্বন কতর আরও আরও দ্ৃ ঢ় পচতত্ত এপগতয় াও—
আরও এপগতয় াও’। ার র ি ষমান নাটকপটর ােক দ্শষক চ্ছশ্রা াতদ্র সতঙ্গ পনতয় সামতনর
পদ্তক এপগতয় চতল এিিং িতল- ‘শপহদ্ পিজয়ী হয়, চ্ছস পিজয় গাঢ়রতি মাখ্া’। এর সতঙ্গ
সমতি কতে উিাপর হয় ‘মহতির ইপ হাস চ্ছলখ্া হয় / রতির অক্ষতর- / রিিাণী চ্ছলখ্া
থাতক পচরিন কাতলর সূ পচত ’। এভাতিই নাটযকার াুঁর ‘কাতলর দ্ািলী’ নাটতক ভার্া
আত্ালতনর ইপ হাস অ ী ও ি ষমান পরপস্থপ র সতঙ্গ ু তল ধ্তরতেন। একই সতঙ্গ
ভপির্যত িাোপল সিংস্কৃপ ও িাোপলর মা ৃ ভার্া িািংলাতক আরও দ্ূ যপ ময় করার লতক্ষ সকল
চ্ছ শার মানু র্ ও নিীন প্রজতন্মর পক করণীয় া নৃ যগী ও গদ্য- দ্য সিংলাত প্রকাশ
চ্ছ তয়তে আতলাচয নাটকপটত ।
 চ্ছ াস্টমতটষম
‘চ্ছ াস্টমতটষম’ নাটকপট একপট থ নাটক। নাটকপটত নাটযকার চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরায় পভন্ন পভন্ন
প্রজতন্মর পভন্ন পভন্ন ততরর মানু তর্র মতধ্য সিংলাত র মধ্য পদ্তয় ি ষমান সমাজ িযিস্থার
চ্ছপ্রপক্ষত ১৯চ্ছশ চ্ছম’চ্ছক ু তল ধ্তরতেন।
দ্ুই প্রজতন্মর দ্ুই প্রপ পনপধ্ িািা ও চ্ছেতলর মতধ্য কতথা কথতনর মধ্য পদ্তয় নাটতকর শুরু—
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চ্ছেতল :
িািা :
চ্ছেতল :
চ্ছকারাস :
চ্ছেতল :
চ্ছকারাস :

িািা উনারা পকতসর গান গাইতেন?
িািংলা গান, আজত া ১৯চ্ছশ চ্ছম াই এই গানখ্াপন চ্ছগতয় শপহদ্ পদ্িস
ালন করতেন।
শপহদ্ পদ্িস!
হযাুঁ, শপহদ্ পদ্িস। স্বাধ্ীন ভার িতর্ষর প্রথম ভার্া শপহদ্ ।
চ্ছকমন কতর হতলা?
মা ৃ ভার্ার সম্মান রক্ষাতথষ ু পলতশর িুতলতট পিদ্ধ হতলা এগাতরাপট াজা প্রাণ’।

এইভাতি িািা—চ্ছেতল—চ্ছকারাতসর সিংলা ও গাতনর মধ্য পদ্তয় নাটক পকেু দ্ূ র এপগতয়
াওয়ার র আমরা চ্ছদ্খ্ত
াই আতরক প্রজতন্মর প্রপ পনপধ্ এক িৃ দ্ধতক।
িৃ দ্ধ :
চ্ছকারাস :
িৃ দ্ধ :
িৃ দ্ধ :

চ্ছগল চ্ছগল— সি চ্ছগল
পক চ্ছগল দ্াদ্ু? আজত া ১৯চ্ছশ চ্ছম।
চ্ছসজতনযই িলপে চ্ছদ্শটা রসা তল চ্ছগল। েুট া চ্ছনই, রাতা চ্ছনই,
লাইট চ্ছনই, শুধ্ু লম্বা-চাওড়া িুপল। চ্ছচাতখ্ তড় েুপল।...
চ্ছনই চ্ছনই, মানু র্ চ্ছনই, আতগর পদ্তনর মত া সৎ, পনষ্ঠািান, সিষ যাগী,
রপহ কারী সদ্া জাগ্র চ্ছচ নার এমন মানু র্ চ্ছনই। এখ্নত া চ্ছকিল
দ্ালাতলর েড়ােপড়’।

িৃ তদ্ধর কথা চ্ছথতক আমরা িুেত
াপর প পন াুঁর সমতয়র সাতথ ি ম
ষ ান সময়তক চ্ছমলাত
াতরন না। সমাতজর ি ষমান অিস্থা চ্ছদ্তখ্ প পন পিরি। চ্ছকারাতসর মধ্য পদ্তয় নাটযকার
একপট গুরুত্ব ূ ণষ প্রশ্ন ু তল চ্ছদ্ন,
চ্ছকারাস :

াহতল এই অিস্থার জনযও দ্ায়ী চ্ছক? আপম, ু পম, না এই িযিস্থা?

হ াশািাদ্ী মধ্য িয়স্কতক চ্ছকারাতসর প্রশ্ন ‘চ্ছকাতনা পদ্ন একক পকিংিা সিংগপে
প্রপ িাতদ্র পমপেতল সাপমল হতয়পেতলন িড়ভাই?’
চ্ছকারাতসর এই প্রশ্ন শুধ্ু চ্ছকাতনা িড়ভাইতক নয়। প্রশ্ন আমাতদ্রতকও, আমরা ারা
‘অন্ন ায়ী িঙ্গিাসী
তনয ায়ী জীি
জন-দ্তশতক জটলা কপর
িত াতশ ি’চ্ছস
ভদ্র চ্ছমারা, শাি িতড়া,
চ্ছ ার্-মানা এ প্রাণ
চ্ছিা াম-আুঁটা জামার পনতচ
শাপিত শয়ান’
–কতরই জীিনটা কাপটতয় চ্ছদ্ই িা কাপটতয় চ্ছদ্ওয়ার কথা ভাপি।
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আধ্ুপনক প্রজতন্মর প্রপ পনপধ্ ১৫-১৬ িেতরর এক োতির মাধ্যতম আধ্ুপনক
প্রজতন্মর পচি ু তলধ্তরতেন চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরায়।
চ্ছেতল :

চ্ছকারাস
চ্ছেতল :

আিার
ু িক :
ধ্তরন ু িক :

দ্াদ্ু চ্ছগতলন দ্ুুঃখ্ চ্ছ তয়
িািা চতলন নীরতি
আপম হতলম ন ু ন ু রুর্
সিাই িতল ভাপি প্রজন্ম
:
চ্ছহ ন ু ন ু রুর্/ ু পম পক জাতনা / আজ ১৯চ্ছশ চ্ছম?
পক কতর জানি H.L.S.C পদ্তয়পে এখ্তনা ষি চ্ছরজাল্ট আউট হয়পন
পকন্তু H.S 1st year-এর পটউসন শুরু।
ু িতকর কাতে ১৯চ্ছশ চ্ছম’র অনু ষ্ঠান পনেক আনু ষ্ঠাপনক া—
হকতলর লতগ আমরাও চ্ছকারাস গাতন গলা পমলাইমু।
আিার িুপদ্ধজীিী চপরতির িারা সমাতজর িুপদ্ধজীিীতদ্র থাথষ মুখ্পট

ু তল

ই াতর কয় আসল পসয়ানা িুপদ্ধজীিী। িুপদ্ধ কপরয়া াও যাুঁচ কপরয়া
হকল সু ত াগ সু পিধ্া লইয়যা ারা জীিন ধ্ারণ করেন... ারাতর োড়া
আমাতদ্রও চতল না।

আিার একজন চ্ছিকার ু িক ার ঐপদ্ন ইিারপভউ আতে, চ্ছ একজন
ভপির্যত র সরকারী কমষচারী ভার্াশপহদ্ পদ্িস সম্পতকষ ার নু নয ম জ্ঞান
ষি চ্ছনই, চ্ছ
ভার্ায় আমরা কথা িপল চ্ছসই ভার্ার সম্মান রক্ষাতথষ চ্ছ এগাতরাপট াজা প্রাণ েতর চ্ছগল
ি ষমান প্রজন্ম াতদ্র নামপট ষি ভুতল চ্ছগতে। পকন্তু ঐ ু িক িতল, চ্ছস িুেত
াতর --‘এর
জনয আপম দ্ায়ী নই। মা িািা ইিংতরপজ স্কুতল এডপমশন পদ্তয়তেন, চ্ছসখ্াতন চ্ছকাতনা পদ্ন
২৫চ্ছশ তিশাখ্, ১৯চ্ছশ চ্ছম পনতয় চচষা হয়না, াহতল জানা িা চ্ছশখ্ার সু ত াগ চ্ছকাথায়?’ পকন্তু
ি ষমান পরপস্থপ র সামতন দ্াুঁপড়তয় িািার মতন হয়—
একটা কথা চ্ছকন িার িার ভুতল াও আমরা সিাই একটা পিতশর্
অথষ—সামাপজক—রাজননপ ক পরপস্থপ র চাত পনতজতদ্র জীিন সিংসার পনতয়
Compromise adjustment করত িাধ্য। এই জীিন ন্ত্রণা চ্ছথতক
চ্ছিতরাতনার চ্ছকাতনা শটষকাটষ রাতা চ্ছনই। চ্ছসখ্াতন আমার সিানতক ইিংতরপজ
চ্ছসখ্াতনা অনযায় নয়।...সিাই িুতক হা পদ্তয় িলুকত া আমরা পক শখ্ কতর
হাজার হাজার টাকা খ্রচ কতর ইিংতরপজ মাধ্যতম ড়াপে? আসতল আমরা
সপ যই অসহায়। চ্ছশর্
ষি িািা আসতল আমরা মুতখ্ামুপখ্ হই ১৯চ্ছশ চ্ছম’র
শপহদ্তদ্র,-শপহদ্:
...আমরা প্র যকিার ১৯চ্ছশ চ্ছম চ্ছ আপস চ্ছদ্খ্ত চাই আমাতদ্র অঙ্কুর চ্ছথতক
ন ু ন চ্ছকাতনা গাে জন্ম পনতয়তে পকনা। চ্ছ ামাতদ্র সিাইতক িরণ কপরতয়
পদ্তয় াই, ১৯ মাতন চ্ছজতগ থাকা / ১৯ মাতন জাগাতনা।
—এই চ্ছজতগ থাকা ও জাগাতনা প্রপ পট ১৯চ্ছশ চ্ছম-চ্ছক সামতন চ্ছরতখ্ পনতজতক চ্ছ াস্টমতটষম
করার, পনতজতক পেতর চ্ছদ্খ্ার।
িািা :
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 প্রজন্ম

২০০৮ সাতলর ১৯চ্ছশ চ্ছম-র প্রাক্কাতল চ্ছশখ্র চ্ছদ্িরায় ‘প্রজন্ম’ নাটকপট রচনা
কতরন। নাটকপটর শুরুত ই চ্ছঘার্তকর মাধ্যতম চ্ছলখ্ক জাপনতয় চ্ছদ্ন—
চ্ছঘার্ক :
...আজ চ্ছথতক পেক ৪৮ িের আতগ পশলচর চ্ছরল চ্ছস্টশতন ু পলতশর গুপলত
ারা প্রাণ পিসজষন পদ্তয় মা ৃ ভার্ার অপধ্কার রক্ষা কতরপেতলন আমরা হলাম
াতদ্রই রি ষী প্রজন্ম’।
‘চ্ছঘার্ক (2) : প্রজন্ম মাতন শুধ্ু শরীতরর ধ্মনীত রি প্রিাহ নয় িরিং িলা ায় চ্ছগৌরিিল
অ ী ইপ হাস চ্ছথতক পশক্ষা পনতয় ি ষমাতনর প্রাণ প্রপ ষ্ঠা কতর চ্ছমধ্া ও শপি
পনতয় ভপির্যত র পদ্তক এপগতয় চলা’।
‘চ্ছঘার্ক (৪) : মানু তর্র পচি-চ্ছচ না—চ্ছিাধ্-িুপদ্ধ পদ্তয় জীিন রতথর চাকা ঘুরত ই থাতক।
চ্ছ পদ্ন চ্ছথতম াতি চ্ছসপদ্নই হতলা মানু তর্র মৃ ু য’।
চনরতিপ -ই আমাতদ্র জীিন। একপট মধ্যপিত্ত সিংসাতরর েপি ু তল ধ্তরন চ্ছশখ্রতদ্ি। চ্ছ খ্াতন
িািা পমতথয িতল সহকমষীতক আিার চ্ছেতল পমতথয িতল িািাতক। এইভাতিই পমতথযর উ র
একপট সিংসার পটতক থাতক। চ্ছকারাতসর মাধ্যতম প পন েপিপট ু তল ধ্তরন—
চ্ছকারাস :
ঘর িাপড় অপেস কাোরী
মােখ্াতন খ্াওয়া দ্াওয়া ঘুম
ঘুম পনপলষপ্ত, পনপিি ঘুম’।
১৯চ্ছশ চ্ছম-র পমপেল চ্ছদ্তখ্ িািা চ্ছক চ্ছেতল (সপন)’র প্রশ্ন—
সপন :
আো িাপ এই পদ্নটা চ্ছসপলতব্রট না করতল চ্ছকাতনা প্রিতলম হতি ?
সপন শপহদ্তিপদ্ত মালা পদ্ত চ্ছ ত চাইতল িািা িতল—
িািা :
নানা এখ্ন এইসি করার সময় নয়, সামতনই চ্ছ ামার entrance Exm
ু মাতর চ্ছ মন কতরই চ্ছহাক ভাতলা চ্ছস্কার করত ই হতি।
মা ৃ ভার্া মা ৃ দ্ুগ্ধসম, চপরপদ্তক শুধ্ু সু খ্ সােত্র পেলপমল হা োপন, রপেন স্বপ্ন চ্ছদ্পখ্তয়
পনতজতদ্র ঐপ হয ভুপলতয় রাখ্ার পিশাল পিশাল চ্ছনটওয়াকষ। ‘প্রজন্ম’ নাটতক আমরা চ্ছদ্খ্ত
াই সমাতজর আতরক প্রপ পনপধ্ িযিসায়ী। চ্ছ িাপড়ত খ্াওয়ার জনয হাজার হাজার টাকা
খ্রচ করত
াতর চ্ছস সামানয ২০ টাকা চাুঁদ্া পদ্ত
াতর না। িযিসায়ীর প্রশ্ন ‘১৯/২০
কইরয়্াা পক া হই ?’
এইভাতি চতল আমাতদ্র মা ৃ ভার্ার প্রপ
সম্মান জানাতনা প্রপিয়া।
এমনভাতিই নাটতকর অগ্রগপ র সাতথ উতে আতস চ্ছন া চপরি, আতস পশলচর চ্ছস্টশতনর নাম
পরি ন
ষ কতর ‘ভার্াশপহদ্ চ্ছস্টশন’ করার কাপহপন। মানু তর্র প্রপ পদ্নকার প্রতয়াজন উতে
আতস ৃ ীয় িযপি এিিং চ্ছকারাতসর কতথা কথতনর মাধ্যতম। ‘...এক পদ্তক পদ্তনর র পদ্ন
পন য প্রতয়াজনীয় পজপনস- তির দ্াম অইনযপদ্তক ভাঙ্গা চুড়া রাতা, মরণ া ধ্ুলািাপল খ্াইত
খ্াইত আমরা হতল পজ্া শপহদ্ হই াইয়ার ই ার পক া হইি?’ চ্ছ সমসযার মুতখ্ামুপখ্
প্রপ পট মানু র্তক প্রপ পদ্ন প্রপ মুহুত ষ হত হতে। পকন্তু এর সমাধ্ান পক?—
ৃ ীয় িযপি : আত্ালন োত্ালতন কাম হই না? খ্ন অইনয রাতা চ্ছদ্খ্ত হইতিা।
আি ষয, আমরা পক া মানু র্ না পন ? সরকার, পেকাদ্ার, আমলা, চামলা,
চ্ছন া, মন্ত্রী ারা পক া এই ভাঙ্গা রাতা পদ্য়া াওয়া আসা কতর না পন?’
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রি ষী প্রজতন্মর কাতে াুঁর আতিদ্ন-- ‘আ তনরাই কইন আমরাত া িুড়া
হইতগপে—অখ্ন ু মরা ু িসমাজরা পকেু কর’। এই ভাতিই চ্ছলখ্ক সকতলর প্রপ আতিদ্ন
জাপনতয় মা ৃ ভার্ার সকল শপহদ্ িীর চ্ছসনানীতদ্র প্রণপ জাপনতয়–পনতজতদ্র ঐপ হাপসক,
সামাপজক, সািংস্কৃপ ক অপতত্ব রক্ষার তর সিাই পমতল এপগতয় আসার আহ্বান জানান।
সমগ্র নাটকপটত গতদ্য, তদ্য, গাতনর মধ্য পদ্তয় নাটকপটর মধ্য পদ্তয় ি ষমান
প্রজতন্মর কাতে ১৯চ্ছশ চ্ছম’র ভূ পমকা ু তল ধ্তরন।
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কি
শঙ্কর দ্াস
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, প্রাণীপিদ্যা পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
আ ন মতন িতস চ্ছস
জাতন না চ্ছস পক কতর!
চ্ছচনা সিপকেু অতচ ন া পঘতর,
আকুল মতন িযাকুল হতয়,
মন ময়ূ রী চ্ছখ্াুঁতজ!
চ্ছচনা ৃ পথিীত আজও চ্ছস একা !
চ্ছকউ চ্ছিাতে না াতক।
সিাই খ্ন িযত থাতক
এই রপেন দ্ুপনয়াত ,
চ্ছগাধ্ূ পল লতি ধ্রা পদ্ল
আমার চ্ছচাতখ্র া াত !

চ্ছখ্লা হতি
অনু শ্রী গুোই 
প্রািনী, জীিপিজ্ঞান পিভাগ (স্না ক, সাধ্ারণ)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
চ্ছখ্লা হতি
তশশতির চ্ছখ্লা ঘতর চ্ছখ্লায় চ্ছখ্লায়।
পিতজ ার পরচতয় চ্ছকতট ায়
অভাতির চ্ছঘরাতটা জীিন।
পিরূ প্রপ ত াপগ ার ময়দ্াতন
শুতনপে িারিংিার,
“চ্ছখ্লা হতি, চ্ছখ্লা হতি...”
চ্ছখ্লত চ্ছখ্লত িলটা া েসতক
চ্ছগাতল চতল াতি ভািা পক ায় !
িুও িলটা চ্ছগাতল !
শুরু হতয় ায় জীিন নাতটযর ন ু ন চ্ছখ্লা।
চ্ছখ্লত পগতয় পডতস্কায়াপলোইড !
িাুঁপশ িাতজ ।
মাথা পনচু কতর মাতের িাইতর দ্াুঁপড়তয় শুপন ,
“চ্ছখ্লা হতি, চ্ছখ্লা হতি …”
চ্ছখ্লা চ্ছ া শুরু হতয় ায়অ মাতনর চ্ছখ্লা, দ্ায়িদ্ধ ার চ্ছখ্লা, িযাতলতন্সর চ্ছখ্লা।
েু ুঁত চ্ছচতয়পে মন ;
হৃদ্য় জুতড় মাতে লালকাডষ চ্ছদ্পখ্,
আর শুধ্ু শুপন ,
চ্ছখ্লা হতি,
আিারও চ্ছখ্লা হতি।
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সাতেলযর জনয সিংকল্প
পমজষা চ্ছমাজাপম্মল
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, িাপণজয পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
পকেু ই অসম্ভি না পদ্ আ নার থাতক ইো,
প্রপ পট িাধ্া সতর াতি পদ্ দ্াও ধ্াক্কা!
ভুল করতিন না সু ত াগ আতে।
আ পন জাতনন চ্ছ ইপ মতধ্য িড় াড়া আতে।
আ পন কাউতক নাড়াচাড়া না কতর এপগতয় ান উচছ্বাস পনতয়,
উতদ্যাগ এিিং দ্ৃ ঢ় সিংকল্প ত পর হতি সপ যকাতরর পশক্ষা পদ্তয়।
ৃ পথিীর পস্থর নয়, গপ শীল- এপট আ নার সাতথ এপগতয় াতি।
শুধ্ুমাি ইোর সিংকল্প হতল লক্ষয অজষন সম ন্ন হতি।
সিংকল্প হল একক পনধ্ষারক।
সিংকল্প পরি ষনশীল নয়, এপট ধ্রুিক।
সিংকল্প চুড়াি েলােল পনধ্ষারন কতর,
অতনক প্রপ ত াগীর মতধ্য পিজয়ী ও রাজয়ী পনণষয় কতর।
ভাগয পরিষ নশীল, পরিষ নশীল নয় সিংকল্প।
সেল া এিিং িযথষ ার মতধ্য াথষকযই হল সিংকল্প।
পশক্ষা পদ্ক্ষা জ্ঞাতনর মাধ্যতম করত
ারতিন সিংকল্প।
সু -সিংকতল্পর চুড়াি েল হতি আ নার সােলয।
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অনু ভূপ
চ্ছশ্রয়সী কুন্ডু
চ্ছস্টট এতডড কতলজ পটচার, প্রাণীপিদ্যা পিভাগ
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
পন যননপমপত্তক জীিন ািার ধ্ারািাপহক ে্
ন ঘপটতয় সু দ্ূর চীন চ্ছদ্শ
চ্ছথতক corona নামক ভাইরাস মানু র্ চ্ছথতক মানু তর্ িান্সোর হতয় অনযানয কতয়কপট চ্ছদ্শ
ঘুতর স্বতদ্তশ চ্ছ ৌঁতে িহু মানু তর্র প্রাণ চ্ছকতড় পনতে। ২০২০, মাচষ মাস। প্রচপল ধ্ারা চ্ছভতঙ্গ
সারাতদ্শ জুতড় শুরু হল লকডাউন নামক একপট পনয়ম। এম ািস্থায় সি মানু র্ চ্ছ
দ্ূ তর
থাকুক না চ্ছকন িাপড় চ্ছেরার জনয িযাকুল হতয় ওতে। এরমতধ্য আপমও িযাপ িম পেলাম না।
একপদ্ন পনতজর কমষতক্ষতি চ্ছেতড় সকাল সকাল রওনা পদ্লাম িাপড়র উতেতশয। দ্ীঘষ ৯ িের
র প্রায় পকেু টা াকা াপক ভাতি ু রাতনা জায়গাটাতক পনতজর ম কতর ু নরায় পেতর
চ্ছ লাম কতরানার চ্ছচাখ্ রাোতনা অঙ্গুপলতহলতন। িলত
াপর কতরানার ভতয় ভী হতয়ই
একপ্রকার গ্রাতমর িাপড়ত চ্ছেরা।
এ পদ্তনর এ িযত া, এ
াড়াহুতড়া, সিপকেু র সাতথ প্রপ ত াপগ ার র
হোৎ গৃহিপ্ আমরা সিাই। িপ্জীিন ভীর্ণভাতি পিরপিকর। তি গ্রাতমর পস্নগ্ধ শী ল
মতনারম পরতিশ সি রকতমর কি ন্ত্রণা চ্ছথতক মুপি পদ্ত
াতর। এপদ্তক অতনক িের র
মাতয়র হাত র রান্না, িািা-মাতয়র সাপন্নধ্য, সি ভাইতিান পমতল একসাতথ থাকা, এটা একটা
অনয অনু ভূপ । এই ভাললাগাটার াশা াপশ কতরানার করালগ্রাস চ্ছ মানু তর্র উ র োয়া
চ্ছেতলপেল চ্ছসই কিটা অনয জায়গায়। জীিতন ড়ুয়া পহতসতি, পশপক্ষকা পহসাতি অতনক জীিি
অপভজ্ঞ া হতয়তে। পকন্তু মানু র্ োড়া অনয চ্ছকান প্রাণীতক খ্ন ঘর িাুঁধ্ত চ্ছদ্পখ্ চ্ছসই চ্ছদ্খ্া
পদ্তয় চ্ছ অপভজ্ঞ া হয় চ্ছসটা ভার্ায় প্রকাশ করা খ্ুি কপেন।
আমাতদ্র িাপড়টা আমগাে, পনমগাে, চ্ছ য়ারা গাে ই যাপদ্ পিপভন্ন রকতমর
চ্ছোট িড় গাে পদ্তয় চ্ছঘরা। েতল িহু ধ্রতনর প্রাণীর সাতথ আমরা িাস কপর একই জায়গায়।
পিতকতলর পদ্তক চ্ছ মন চ্ছকাতনা পিতশর্ কাজ না থাকায় চ্ছসই সি প্রানীর গপ পিপধ্ লক্ষয
কর াম োদ্ চ্ছথতক। একপদ্ন হোৎ িািা িলল, "আমাতদ্র োতদ্র পদ্তক চ্ছহতল থাকা আম
গাতের ডালটায় িুলিুপল াপখ্ িাসা চ্ছিুঁতধ্তে।" শুতনই ভীর্ণ উৎসাতহর সাতথ িািাতদ্র ম
সিাই পমতল েু তট চ্ছগলাম োতদ্। চ্ছ ত চ্ছ ত পসুঁপড়ত আতলাচনা হতয় চ্ছগল চ্ছক আতগ াতি
আর চ্ছদ্খ্তি। কারণ ওতদ্র চ্ছ ন আমাতদ্রতক চ্ছদ্তখ্ ভয় না হয়, াহতল হয়ত া আর িাসায়
পেরতি না। পদ্ চ্ছোট িািা থাতক াহতল ারা চ্ছখ্ত
াতি না! াইতহাক আপম আতগ
চ্ছগলাম, পগতয় চ্ছদ্পখ্, খ্ুি চ্ছোট চ্ছোট, দ্ুিষল চ্ছগাতের প নতট িািা আতে ওই চ্ছোট্ট িাসায়।
আমার উ পস্থপ ত
ারা মা চ্ছভতি হাুঁ কতর খ্ািাতরর আশায় পচক পচক কতর ডাকতে। চ্ছদ্তখ্
ু
চ্ছ া খ্পশত মনটা ভতর চ্ছগল। র র সিাই চ্ছদ্খ্লাম। আর আমার আেতসাস হপেল এই
চ্ছভতি চ্ছ আপম চ্ছকন আতগ চ্ছদ্খ্ত চ্ছ লাম না, অথচ প্রপ পদ্নই এই োদ্টায় এতস দ্াুঁড়াই।
াহতল হয়ত া ওই ু ুঁচতক পডমগুতলাতকউ চ্ছদ্খ্ত চ্ছ াম! াইতহাক এিার শুরু হতলা াতদ্র
রক্ষণাতিক্ষতণর ালা। প্রপ পদ্ন আমরা পনয়ম কতর মা-িািা িুলিুপল চ্ছদ্র জনয জতলর িাপট
চ্ছরতখ্ আস াম। কখ্তনা চ্ছখ্ত া কখ্নিা চ্ছখ্ না। াতদ্র িািা-মা কাোকাপে না থাকতল
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একপ্রকার চুপর কতরই চ্ছদ্তখ্ আস াম ক টা িড় হল। মানু র্ োড়া অনযানয
প্রাণীরও চ্ছ সিাতনর প্রপ চ্ছস্নহ, ভাতলািাসা সমান হয় চ্ছসটা িইত
তড়পে পকন্তু পনতজর
ু
ু
চ্ছচাতখ্ চ্ছদ্খ্ার সু খ্ অনয সি পকেু তক োপ তয় ায়। পদ্ন পদ্ন একট একট কতর চ্ছোট্ট শরীর
দ্ুপট একটা একটা কতর কুতটাকাটা সিংগ্রহ কতর চ্ছোট্ট দ্ুপট চ্ছোুঁতট কতর িতয় পনতয় এতস
িারিার চ্ছভতে গতড় ক না পরশ্রম কতর স্বতপ্নর একটা সু ্র িাসা িাপনতয়তে এিিং অ ীি
সু ্র পশল্পকলা পদ্তয় ও পিজ্ঞানসম্ম ভাতি, চ্ছ ন েতড়র হাওয়ায় সহতজ চ্ছভতে না তড়।
আমার িাপড়র ২ পকতলাপমটার এর মতধ্য চ্ছকান ু কুর না থাকায় ওতদ্র জল
চ্ছখ্ত , স্নান করত চ্ছ ত হয় িহুদ্ূ তরর ু কুতর িা খ্ািার সিংগ্রহও করত হয় দ্ূ তর দ্ূ তর।
ািার আতগ চ্ছকাতনা একজন অনয ডাতল িতস স কষ াহারায় থাতক। িাসার কাোকাপে চ্ছগতল
প্রথম পদ্কটায় পনতজর মত া কতর পকপচরপমপচর কতর িাধ্া চ্ছদ্ওয়ার চ্ছচিা কর । তর ওরাও
িুতে চ্ছগতে ওতদ্র প্রপ আমাতদ্র ভাতলািাসা। মাতেমতধ্য রাত র চ্ছিলা ঘুমাত
ািার আতগ
ও দ্ূ র চ্ছথতক শুতন আস াম িািাগুতলার পচকপচক ডাক। চ্ছকমন চ্ছ ন চ্ছমাহােন্ন কতরপেল
আমায়। এপদ্তক আতরক চ্ছ য়ারা গাতের একটু উচু ডাতল দ্ুপট শাপলক দ্ম্পপ
াতদ্র সু তখ্র
সিংসার কতরপেল। ওতদ্রতক চ্ছদ্খ্ত না চ্ছ তলও ওতদ্র আসা- াওয়া লক্ষয কর াম। প্রায়ই
রাত র চ্ছিলা হোৎ হোৎ শুনত চ্ছ াম ককষশ গলায় ভীর্ণভাতি গাপলগালাজ করতে। িাপড়র
িাইতর চ্ছিপরতয় চ্ছদ্পখ্ চ্ছ ুঁচা এতস াতদ্র িাসায় িািাতদ্র পনতয় াতি িতল দ্াপি জানাতে।
চ্ছ ইনা দ্াপি করা ওমপন ওই পিশাল আকার যাুঁচার ও র চ্ছ তড়তমতড় চ্ছলতগ ড়ত া। অতনক
ু তদ্ধর র, অতনক কষা পকষর র চ্ছ ুঁচা চ্ছক াপড়তয় পনতজর কপচ িািা গুতলাতক পঘতর
আিার সিপকেু শাি।
এপদ্তক সকাল হতলই িুলিুপল, শাপলক োড়াও আতরা অতনক ধ্রতনর াপখ্
চ্ছদ্খ্ত চ্ছ াম। প্রচুরসিংখ্যক চ্ছমৌটুসী াপখ্ াতদ্র সূ তচর ম সরু চ্ছোুঁট পনতয় আমাতদ্র
কলতক গাতের েুতল, কখ্নও িা মাধ্িীল ার েুতল েুতল সামতন-চ্ছ েতন উতড় উতড় মধ্ু চ্ছখ্
আনত্। একোুঁক পটয়া াপখ্, শাপলতকর সিংসার চ্ছ চ্ছ য়ারা গােটায় চ্ছসই গাতে চ্ছ য়ারা
চ্ছখ্তয় একপট চ্ছ য়ারা সাতথ কতর পনতয় উতড় চ্ছ
পনতজর গিতিয। দ্ুধ্রাজ ( যারাডাইস িাই
কযাচার) ার সু ্র সাদ্া লম্বা চ্ছলজ পনতয় এডাল ওডাল কতর খ্ািার সিংগ্রহ কর । ায়রা
গুতলা আ ন-মতন িকম িকম কতর দ্ানা চ্ছখ্তয় চ্ছিড়াত া। ঘুঘু াপখ্ পনজষন দ্ু ু তর পনতজতদ্র
মতধ্য আলা চাপর ায় িযত থাকত া। আর দ্ুিু হাুঁপড়চাচা এতস, সিার দ্ু ু তরর ঘুম নি কর ।
সিাতনর প্রপ
ত্ন াতদ্র রি ষী প্রজন্মতক িাুঁপচতয় রাখ্ার াড়না চ্ছ পক, চ্ছসটা শত্রুতদ্র
হা চ্ছথতক পনতজর জীিন পদ্তয়, িুক পদ্তয় আগতল রাখ্া চ্ছদ্তখ্ চ্ছিাো ায়। চ্ছোটতিলায়
কপি ায় তড়পে- "আপম পদ্ হই েুল হই েুুঁপট িুলিুল হাুঁস", ক িার সাধ্ হতয়তে াপখ্
হতয় উতড় াি আকাতশ। পশশু িয়তস হয়ত া এমন সাধ্ সিারই হয়। পকন্তু আমার চ্ছস সাধ্
চ্ছমতটপন চ্ছকানপদ্ন। পকন্তু জীিন ু দ্ধ চ্ছিাধ্হয় মানু র্ সহ অনযানয জীতির াশা াপশ এতদ্রও
কম পকেু নয়। ওড়ার মজা আতে পেকই, াশা াপশ ু দ্ধটাও সমান ভাতি করত হয় ৃ পথিীর
িুতক জীিকুতল পনতজতদ্র অপতত্ব রক্ষাতথষ। শত্রু প্রাণীর াশা াপশ প্রকৃপ চ্ছদ্িী মাতে মাতে
রুি হতল চ্ছ া রতক্ষ চ্ছনই। েড় ার রাক্ষুতস দ্া ট পনতয় এতস নাপড়তয় পদ্তয় চতল ায় িহু
ক্ষী দ্ম্পপ র চ্ছসানার সিংসার। চ্ছকউ থাতক চ্ছকউ িা নীড়হারা হয়। অসম্ভি মন খ্ারা আর
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ন্ত্রণা পনতয় কাতট চ্ছিশ কতয়কটা পদ্ন। চ্ছদ্তখ্পে পনতজর কপচ িািাতদ্র জল েতড়র দ্া ট
চ্ছথতক পক কতর রক্ষা করত হয়। কালনিশাখ্ী েতড়র াশা াপশ মতন তড় চ্ছসিার ভয়ঙ্কর
আম্ফান েড় িাুঁকুড়া চ্ছজলাত ও কম চ্ছিপশ াণ্ডি চাপলতয়পেল। েড় চ্ছশতর্ টচষ হাত চ্ছদ্ৌতড়
াই োতদ্, চ্ছদ্পখ্ িািা ও মা িুলিুপল াপখ্ দ্ুতটার িািা ও িাসা উভয়তকই িাুঁচাতনার চ্ছসপক
আপ্রাণ চ্ছচিা। চু চুত হতয় পভতজ চ্ছগতে দ্ুতটা শরীর, িুও অসম্ভি কি সহয কতর িাুঁপচতয়
চ্ছরতখ্তে পনতজর আুঁত র ধ্নতক।
এমপন কতর িড় হত থাকল ওরাও। একপদ্ন চ্ছদ্পখ্ ওতদ্র মা-িািা ওতদ্র
উড়ত চ্ছশখ্াতে। প্রথতম পনচু ডাল ার র ধ্ীতর ধ্ীতর উুঁচু ডাতল উতড় এতস িসত
চ্ছশখ্াতে। রি ষী প্রজন্মতক পিশ্বসিংসাতর পটপকতয় রাখ্ার চ্ছচিায় ব্র ী ওরা। িািাতদ্র উড়ত
ারার সােতলয আনত্ আপ্লু হতে ওরাও। পশখ্ত না চাইতল চ্ছস্নতহর চ্ছোক্করও চ্ছ ত হতে
িািাতদ্র। খ্ািার সিংগ্রহ করত চ্ছশখ্াতনা ই যাপদ্ সি পমপলতয় সু খ্ী দ্াম্প য জীিন কাতট
ওতদ্র। সু খ্ানু ভূপ ওতদ্র কম পকেু নয়।
এমপন কতর পদ্ন ায়। ওরা আরও িড় হয়। প্রকৃপ র পনয়তম হোৎ একপদ্ন
চ্ছদ্পখ্ িাসা োুঁকা কতর ওরা স পরিাতর অনয চ্ছকাথাও চতল চ্ছগতে। অতনকিার পগতয় চ্ছদ্তখ্পে
পকন্তু আর কখ্তনা চ্ছসই স্বপ্ন পদ্তয় কতি গড়া িাসাটায় চ্ছেতরপন। হয়ত া িা জানাত চ্ছচতয়পেল
ািার আতগ আমাতদ্র! পনতজতক সান্ত্বনা পদ্লাম এমপন কতরই চ্ছ া সিপকেু এপগতয় ায়
প্রকৃপ গ ভাতিই... আমরা ...ওরা... সিাই....সব্বাই...। মতন মতন ভািলাম কতরানার মত া
অপ মাপরতকও প্রকৃপ র পনয়তমই অপ িম কতর সামতন এপগতয় াি। িপ্ জীিন কাটতি
আমাতদ্র। ভাইরাস মুি হতি আমাতদ্র পপ্রয় ৃ পথিী। ড়ি পিতকল, সূ ষ অত ায়। আ নমতন চ্ছগতয় উেলাম রপি োকুতরর গান"আসা- াওয়ার তথর ধ্াতর চ্ছকতটতে পদ্ন গান চ্ছগতয় চ্ছমার।
ািার চ্ছিলায় চ্ছদ্তিা কাতর িুতকর কাতে িাজতলা চ্ছ িীন।।
সু রগুপল ার নানাভাতি চ্ছরতখ্ াি ু েরাতগ,
মীড়গুপল ার চ্ছমতঘর চ্ছরখ্ায় স্বণষ চ্ছলখ্ায় করি পিলীন।।
পকেু িা চ্ছস পমলন মালায় ু গল গলায় রইতি গাুঁথা,
পকেু িা চ্ছস পভপজতয় চ্ছদ্তি দ্ুই চাহপনর চ্ছচাতখ্র া া।
পকেু িা চ্ছকান তচি মাতস িকুল-ঢাকা িতনর ঘাতস
মতনর কথার টুকতরা আমার কুপড়তয় াতি চ্ছকান উদ্াসীন।"
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চ্ছ াড়া মাপটর পশল্প
গতনশ চন্দ্র াল
র্ষ্ঠ চ্ছসতমস্টার, কলা পিভাগ (স্না ক, সাধ্ারণ)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
এক সমতয় কুতমার াড়ায় কাুঁচা মাপটর গতন্ধ,
মাত ায়ারা থাকত া সিাই মন মা াতনা েত্।
িযত সদ্াই থাকত া ারা পনতজর পনতজর কাতজ!
পহমপশম চ্ছখ্ত া অডষার পনতয়, সকাল চ্ছথতক সতন্ধয।
নানা রকম চাপহদ্া পনতয় আসত া হাজার
ঘুম পেতলা না রাত
াতদ্র ঘুরত া হাত
সাপজতয় রাখ্ত া সরা ারা মৃৎপশতল্পর
আনত া ারা হাট িাজাতর ত পর পজপনস
কুতমার াড়ায় থাকত া
িাহাপর সি পজপনস ি ,
িা -দ্াদ্ার এ পশল্প চ্ছ
চ্ছিপশর ভাগই কুতমার চ্ছ

চ্ছি া,
চাকা।
ত া,
কত া।

ূ ণষ নানা রকম চ্ছখ্লনা,
মাপটর গড়া চ্ছদ্ালনা।
আজ হতে ধ্ীতর জীনষ,
আজ থ ধ্তরতে পভন্ন।

কুতমার াড়ার িীত চ্ছসই চ্ছ াড়া মাপটর গন্ধ,
আতস না আর নাতকত আজ, িাজার িতড়া ম্।
হাপরতয়তে আজ াল াড়ার কাুঁচা মাপটর গন্ধ,
আধ্ুপনক সি পজপনস ি কতরতে এসি িন্ধ।
মাপটর ঘড়া, কলপস, হাুঁপড়, পকিংিা সরাই-মটকা,
ত পর করত চ্ছনয়পন সময়, লাতগপন চ্ছ া খ্টকা।
িাসন চ্ছকাসন চ্ছ য়ালা সরা পন য ারা গড়ত া,
প তে ত পরর োুঁচও ারা মতনর মত া করত া।
মৃৎপশল্প প্রাচীন পশল্প, কুতমার জাপ র প্রাণ,
আসু ন সিাই িাুঁচাই আিার এই পশতল্পর মান।
মাপটর িারা ত পর পশল্প, মাপটই াতদ্র সি,
মাপটর মাতেই চ্ছখ্াুঁতজ কুতমার মাপটর কলরি।
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মাপটর ত পর পজপনস ি ঘতরর চ্ছকাতণ চ্ছকাতণ,
সাপজতয় রাতখ্ গৃপহনীরা ার চ্ছসৌপখ্ন ার জতনয।
িাুঁচাত হতি এই পশল্প, মৃৎপশতল্পর জনয,
ধ্িংস হত িাুঁচাত
ারতল চ্ছদ্শও হতি ধ্নয।
ত পর করুন চ্ছজলায় চ্ছজলায় মৃৎপশতল্পর িাজার,
সতচ ন করুন সিাইতক, উৎসাহ পদ্ন আিার।
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পশক্ষা পেরুক ক্লাসরুতম
পশল্পা করশমষা
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, প্রাণীপিদ্যা পিভাগ, (স্না ক, সান্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
ভয়ািহ অপ মাপর চ্ছকাপভড-১৯ শুধ্ু স্বাস্থয িযিস্থা িা অথষনীপ ত ই নয়, পশক্ষা
িযিস্থাত ও প্রভাি চ্ছেতলতে। অথষননপ ক ু নরুদ্ধার প্রপিয়া চ্ছজারকদ্তম চলতে ও ঘুতর
দ্াুঁড়াতনার প্রতচিা সদ্া পিদ্যমান। শুধ্ু ভার ির্ষ নয়, সমগ্র পিতশ্বই পশক্ষাখ্াত এ িড় পি ষয়
আতগ কখ্তনা আতসপন, হয়ত া আসতিও না। সিষপ্রকার ক্ষপ ই চ্ছকাতনা না চ্ছকাতনা ভাতি ূ রণ
করা সম্ভি। পকন্তু কতরানা পশক্ষায় চ্ছ প্রভাি চ্ছেতলতে, া সপ যই অ ূ রণীয়।
কতরানা চ্ছমাকাপিলায় চ্ছদ্তশর র চ্ছদ্শ খ্ন লকডাউনতকই একমাি হাপ য়ার
কতরপেল, খ্ন ইিারতনট িা অিজষাল পভপত্তক পশক্ষাই একমাি উ ায়। স্কুল, কতলজ
ই যাপদ্ িন্ধ থাকায় দ্ুতধ্র স্বাদ্ চ্ছঘাল পদ্তয় চ্ছমটাতনার মত া অনলাইন, চ্ছটপলপভশন ই যাপদ্
তিদ্ুযপ ন মাধ্যতম পশক্ষাথষীতদ্র ড়াতনার চ্ছচিা চলতে। পকন্তু ৃ পথিীর প্রায় ৭৮ চ্ছকাপট োিোিীর জীিন এই কপেন মরণিযাপধ্র জনয চ্ছদ্াদ্ুলযমান। পদ্ও এই িযাপধ্ পশক্ষাথষীর তথি
ক্ষপ সহয করত িাধ্য কতরতে, থাপ পশক্ষা িযািস্থায় এই রূ ািতরর পকেু িযািহাপরক
সু পিধ্া আমরা অস্বীকার করত
াপরনা।
পশক্ষার মূ ল

প নপট প্র ীয়মান পদ্ক রতয়তে-

১. পিপভন্ন রীক্ষা পনরীক্ষার মাধ্যতম পশক্ষাথষীতদ্র দ্ৃ পি আকর্ষণ ও মতনাহাপর াে ত পর করা।
২. ক্লাস িা চ্ছলকচার িা স্ব াে িা আতলাচনার মাধ্যতম পশক্ষাদ্ান চ্ছদ্ওয়া।
৩. নানান দ্ধপ র মাধ্যতম পশক্ষাথষীর কাতজর মূ লযায়ন করা।
কতরানার আপিভষাতি এই প নপট পদ্কই পিরূ প্রভাি পিতার কতরতে।
পদ্ও ভার িতর্ষর মত া চ্ছদ্তশর পিপভন্ন জায়গায় ইিারতনতটর লভয া পনতয়
প্রশ্নপচহ্ন চ্ছথতকই ায়। এখ্তনা পি ু ল সিংখ্যক োি োিীতদ্র কাতে ইিারতনতটর সু পিতধ্ চ্ছনই।
াই অনলাইন পশক্ষার সু পিধ্া পনত
ারা অক্ষম। ভার িতর্ষর মাি ৭০ শ ািংশ মানু র্ মুতো
চ্ছোন িযিহার কতরন। াই অনলাইন পশক্ষা িযিস্থা সিষজনীন করার মত া উ ু ি
পরকাোতমা এখ্তনা ত পর হয়পন িা সকল পশক্ষাথষীর কাতে চ্ছ ৌঁোয়পন। তি এটাও সপ য চ্ছ
পদ্ কতরানা অপ মাপর আমাতদ্র আিমন না করত া াহতল অনলাইন পশক্ষা চ্ছিপশরভাগ
চ্ছক্ষতিই একপট স্বপ্ন হতয় চ্ছথতক চ্ছ ।
পদ্ও অনলাইন ক্লাতসর িযািস্থা রতয়তে পকন্তু সি জায়গা চ্ছথতক অনলাইন
ক্লাস সম্ভি নয়। কারণ চ্ছদ্তশর প্র যি এলাকায় এখ্তনা চ্ছনটওয়াকষ চ্ছসরকম াওয়া ায় না।
ার েতল ভুগত হতে আমাতদ্র চ্ছদ্তশর িড় সিংখ্যক োি-োিীতদ্র। চ্ছসইরকমই কণষাটতকর
দ্পক্ষণ কন্নড় চ্ছজলার একপট েপি সম্প্রপ োদ্াসষ চ্ছড চ্ছ পিপভন্ন চ্ছসাশযাল পমপডয়া ও তিদ্ুযপ ন
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মাধ্যতম ভাইরাল হতয়পেল। চ্ছসখ্াতন অপ ভারী িৃ পির মতধ্য েুট াতথ এক োিীতক অনলাইন
ক্লাস করত চ্ছদ্খ্া াতে। আর িৃ পির জল আটকাত মাথার উ র াুঁর িািা ো া ধ্তর
আতেন। তর োিীপটর চ্ছথতক জানা ায় প পন পি.এ পডপগ্রর জতনয ড়াতশানা কতরতেন। াুঁর
গ্রাতম ইিারতনট চ্ছ ৌঁোয়পন। াই ার মত া আতরা ৩০-৪০জন োি-োিী এই কতরানা
অপ মাপরত ির্ষাকাতলও রাতার েুট াতথ এতস ক্লাস কতরন সকাল 9 টা চ্ছথতক দ্ু ু র 1 টা
ষি। একইভাতি দ্শম ও িাদ্শ চ্ছশ্রণীর োি-োিীতদ্রও অপ ির্ষতণ চ্ছখ্ালা জায়গায়
অনলাইন ক্লাস করত হয়। এর মাধ্যতমই প্র যি এলাকার োি োিীতদ্র দ্ুদ্ষশার েপি
সামতন চতল এতসতে। আর গ আম ান ও ইয়াস েতড়র প্রভাতি পিমিতঙ্গর পিপভন্ন চ্ছজলার
োি োিীতদ্র অিস্থাও পিপভন্ন নাপম ইিারতনট সিংস্থার অপ জঘনয পরতর্িার েতল খ্ুিই
চ্ছশাচনীয় হতয় উতেতে।

কতরানার কারতণ এই িের মাধ্যপমক, উিমাধ্যপমক, পসপিএসই চ্ছিাডষ সহ িহু
সিষভার ীয় রীক্ষা িাপ ল হতয়তে। অথষাৎ রীক্ষা োড়াই পশক্ষাথষীতদ্র পকেু পনপদ্ষি
মূ লযায়তনর িারা েলােল চ্ছঘার্ণা হতি। মাধ্যপমক রীক্ষাথষীতদ্র কাতে এপট চ্ছ মন জীিতনর
প্রথম িড় রীক্ষা চ্ছ মন উিমাধ্যপমক রীক্ষাথষীতদ্র কাতে এপট আিার উিপশক্ষায় প্রতিতশর
চ্ছশর্ রীক্ষা। এোড়াও এই উিমাধ্যপমতকর েলােতলর পভপত্তত উিপশক্ষায় ভপ ষ ও পিপভন্ন
িৃ পত্ত মূ লক চ্ছকাসষ, চ্ছদ্শ পিতদ্তশ ড়াতশানা ও স্কলারপশ ই যাপদ্ পনধ্ষাপর হয়। এইসি
চ্ছক্ষতি আিার চ্ছ াগয পশক্ষাথষী িপঞ্চ হত ও াতর। পদ্ও সরকার িাহাদ্ুতরর পকেু ই করার
চ্ছনই। পশক্ষার চ্ছচতয় জীিতনর মূ লয অতনক চ্ছিপশ। কতরানা খ্ন সারা পিশ্বতক কািু কতরতে
খ্ন পশক্ষাথষীতদ্র জীিতনর েুুঁপক চ্ছনওয়ার আর চ্ছকাতনা সু ত াগ চ্ছনই।
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গ িেতরর মাচষ মাস নাগাদ্ খ্ন কতরানা চ্ছরাগীর সিংখ্যা িাড়ত থাতক খ্ন
আমরা সিাই অপস্থর হতয় উতেপেলাম পশক্ষাপ্রপ ষ্ঠানগুতলা কতি িন্ধ হতি। আিার িতন্ধর
চ্ছময়াদ্ খ্ন প্রায় 6 মাস চ্ছ তরাত থাতক খ্ন চ্ছথতকই চ্ছ ৌপিক কারতণই আমরা আিার
অপস্থর হতয় উপে কতি পশক্ষা প্রপ ষ্ঠান খ্ুলতি? পশক্ষাথষীরা সাধ্ারণ েু পট ে্ কতর পকন্তু
নপজরপিহীন ভাতি এই দ্ীঘষ েু পটত
ারাও অপস্থর হতয় উতেতে। আসতল িাপড়ত সারাক্ষন
অপভভািতকর কড়া নজরদ্াপরত থাকত থাকত োি-োিীরা ক্লাি ও পিরি হতয় উতেতে।
াই ারা এখ্ন ক্লাতস চ্ছ ত চায়। আর পশক্ষা প্রপ ষ্ঠাতনর ক্লাসরুমগুতলাত শুধ্ুমাি
ড়াতশানা োড়াও পশক্ষাথষীতদ্র গতড় চ্ছ ালার সু ত াগ থাতক। স্কুতল ারা একাতডপমক পশক্ষার
সাতথ সাতথ জীিতনর পশক্ষাও ায়। সামাপজক চ্ছন ৃ ত্ব, তনপ ক া, িন্ধুত্ব ই যাপদ্ সকল গুতণর
পিকাশ ঘতট।
িাপড়ত িতস চ্ছকউ মুখ্স্থ করতল রীক্ষায় হয়ত া অতনক নম্বর াতি পকন্তু
জীিতনর রীক্ষায় াশ করা ার মুশপকল। স্কুল কতলজ িন্ধ থাকায় শুধ্ু ড়াতশানার গপ
নি হতয়তে াই নয়। অতনতকর মনত াগ নি হতয়তে, জীিতনর লক্ষযও িদ্তল চ্ছগতে। দ্পরদ্র
পরিাতরর অতনক পশক্ষাথষীর হয়ত া আর কখ্তনা স্কুতল চ্ছেরা হতি না। এইসময় পকেু তক্ষতি
ু নরায় পেপরতয় আনা অতনক
িালযপিিাহ ও পশশুশ্রতমর সিংখ্যা চ্ছিতড়তে। াই পশক্ষার গপ
কপেন কাজ। পদ্ও কপেন থাপ আমাতদ্র সমগ্রভাতি চ্ছচিা চাপলতয় চ্ছ ত হতি। প্রপ পট
পশক্ষাথষীতক ক্লাসরুতম পেপরতয় আনার প্রতচিা চালাত হতি। োি-োিীরা পেরতলই তি
ন ু নভাতি প্রাণ পেতর াতি ক্লাসরুম।
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চ্ছমঘ িাপলকা
াতয়ল প্রধ্ান
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, িািংলা পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
চ্ছমঘ িাপলকা, ু পম চ্ছদ্খ্ত চ্ছকমন?
চ্ছ ামার ভিনা চ্ছ মন, মায়াপিনী চ্ছচাখ্, সু হাপসনী চ্ছোুঁট, আর কত া কী !
চ্ছমঘ িাপলকা, ু পম চ্ছপ্রম কতরতো ?
চ্ছস আিার কী? ও িুতেপে
চ্ছমািাইল চ্ছোতন রা দ্ু ু তর পমপি কতে ডাকাডাপক, "হযাুঁ চ্ছগা পক করতো?" ই যাপদ্ ই যাপদ্...
না, মশাই এসি চ্ছথতক মাে চাই ।
চ্ছমঘ িাপলকা, চ্ছ ামার জা কী? ু পম পহ্ু না মুসপলম ?
কী জাপন চ্ছগা? সি ু রুর্ই আমায় পনতয় স্বপ্ন আুঁতক, সু ত াগ চ্ছ তল কাতে ডাতক, সু খ্ চ্ছখ্াুঁতজ
শরীতরর ভাুঁতজ!
িুেতিা পক জা কী চ্ছস…।
চ্ছমঘ িাপলকা ু পম পিতয় করতি ?
পিতয়! ওতর িািা, পনতজর অপধ্কার অনযতক চ্ছদ্ওয়া, পিপনমতয় সামানয াওয়া,
কথায় কথায় চ্ছ ৌ ু ক চাওয়া, না চ্ছ তল াপড়তয় চ্ছদ্ওয়া...
আমার িান্ধপি কপি া, ও একিার কতরপেল পিতয়
চ্ছ ৌ ু ক না পদ্ত চ্ছ তর মতরপেল গলায় দ্পড় পদ্তয় ।
এ চ্ছ িতড়া অপভশা , াই মশাই, পিতয় চ্ছথতক চাই মাে !
চ্ছমঘ িাপলকা, এিার কাতে এতস হা পট ধ্তরা।
ও... চ্ছ ামার চালাপক সি িুতেপে
এিার ভাতলায় ভাতলায় চ্ছকতট তড়া।
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চ্ছকাপভড পরপস্থপ ত

অনলাইন পশক্ষা: এক পশক্ষাথষীর দ্ৃ পিভপঙ্গ

অপর্ম ভট্টাচা ষ
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, ইিংতরপজ পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
চ্ছকাপভড-১৯ এই শব্দপটর সাতথ এখ্ন চ্ছগাটা পিতশ্বর আিাল-িৃ দ্ধ-িপন া
সকতলই পরপচ । ভারত প্রথম চ্ছরাগপট ধ্রা ড়ার কথা চ্ছজতনও আমরা
টা স্বপতর
পনুঃশ্বাস চ্ছেতল পেলাম, ১১-ই মাচষ, ২০২০ WHO প্রধ্াতনর এই চ্ছরাগতক মহামারী পহতসতি
চ্ছঘার্ণা করা চ্ছথতক শুরু কতর আজ ২০২১ এর জুলাই মাতস দ্াুঁপড়তয় ভার
থা চ্ছগাটা
পিতশ্বর পদ্তক াপকতয় পির্য়পটতক আর হালকাভাতি চ্ছনওয়া চতল না।
চ্ছ খ্াতন ৃ পথিীর সমত চ্ছক্ষতির ও তরই চ্ছকাতরানার থািা তড়তে চ্ছসখ্াতন
ৃ পথিীর প্রথম সাপরর চ্ছদ্শগুতলার মত া
পশক্ষা িযিস্থাই িা আর িাদ্ ায় পকভাতি। েলস্বরূ
ভার তকও ২০২০র ২৩ চ্ছশ মাচষ চ্ছথতক ধ্াত ধ্াত সমত পশক্ষাপ্রপ ষ্ঠানগুতলাতক িন্ধ করত
হয়। া িতল পক প্রগপ রতথর মূ ল চাকা পশক্ষা থমতক থাকতি? এক পশক্ষাথষী পহতসতি আপম
া কখ্নই চাইি না। চ্ছস পদ্ক চ্ছথতক পিকল্প দ্ধপ পহতসতি চ্ছিতে পনত হতয়তে অনলাইন
পশক্ষা দ্ধপ িা E - learning ।
E - learning আমাতদ্র অতনতকর কাতে ন ু ন হতলও ািাত য িহু আতগ
চ্ছথতক এর িযিহার হতয় আসতে। ভারত প্রথম সাপরর পকেু পশক্ষা প্রপ ষ্ঠাতন E- learning
িযিহার হতয় আসতে পকন্তু এর সািষজনীনভাতি িযিহার শুরু হতয়তে এই কতরানাকাতল
পশক্ষািযিস্থাতক অিযাহ রাখ্ার জনয। স্বশরীতর উ পস্থ না চ্ছথতকও চ্ছকিল ইিারতনট
মাধ্যমতক কাতজ লাপগতয় পশক্ষা প্রদ্ান িা পশক্ষা গ্রহতণর সামপগ্রক দ্ধপ পট E-learning নাতম
পরপচ ।
হাভষাডষ পিশ্বপিদ্যালতয়র অধ্যা ক BF.Skinner-এর হা ধ্তর ১৯৫৪ পখ্স্টাতব্দ
"Computer Based Training Programme " ৃ পথিীর কাতে আত্মপ্রকাশ কতর। ১৯৮২
সাতল প্রথম এপটতক পশক্ষামূ লক ভাতি িযিহার কতর কযাপলতোপনষয়ার "Western
Behavioral Science Institute" নাতম এক পিশ্বপিদ্যালয়। এর র এপটতক াকা াপক
ভাতি িযিহার কতরন পিখ্যা Glen Jones এিিং Barnand Luskin াতদ্র সৃ ি মুি
পিশ্বপিদ্যালয় (open university)"Jones International University"। ১৯৯৯ সাতল
Elliott Masie এই "Computer Based Training Programme" এর নাম পরি ন
ষ
কতর E- learning শব্দপট িযিহার কতরন। া আজ আমাতদ্র সকতলর কাতেই পরপচ ।
এই E-learning প্র ু পিপট ভারত আতস "Indira Gandhi Open University" এর
উতদ্যাতগ E-Gyankosh নাতম। এর র চ্ছথতক সরকাপর উতদ্যাতগ চ্ছদ্তশর চ্ছিপশরভাগ
পিশ্বপিদ্যালয়, মহাপিদ্যালয় ও পকেু প্রথম সাপরর স্কুতল এই প্র ু পি িযিহার শুরু হতয়তে এিিং
ভপির্যত চ্ছদ্তশর সমগ্র প্রপ ষ্ঠানগুপলত এই সু পিধ্া চতল আসতি।
িযিহাপরক পদ্ক চ্ছথতক চ্ছদ্খ্ত চ্ছগতল E-learning োি সমাতজর কাতে পিজ্ঞাতনর এক
পিতশর্ আশীিষাদ্ কারণ - এর মাধ্যতম চ্ছকান পশক্ষাথষী ৃ পথিীর চ্ছ তকান প্রাি চ্ছথতক ইিারতনট
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মাধ্যম চ্ছক কাতজ লাপগতয় ার প্রতয়াজনীয় ক্লাস করত
াতর এিিং চাইতল চ্ছ তকান প্রাি
চ্ছথতক চ্ছ তকাতনা অধ্যা তকর সাতথ সরাসপর কথা িলত
াতর। এোড়া এই E-learning
িযিস্থায় সমতয়র চ্ছকান চ্ছঘরাতটা থাতক না েতল পশক্ষাথষীরা সময়মত া ড়াতশানার সমগ্র
থয হাত র কাতেই চ্ছ ত
াতর।
২০১৭-২০১৮ পশক্ষািতর্ষ আতমপরকাত একপট সমীক্ষা কতর চ্ছদ্খ্া চ্ছগতে
প্রত যক পশক্ষাথষীর িই খ্া া পকনত প্রায় ১২০০ মাপকষন ডলার খ্রচ হয়। া ভার ীয় মুদ্রায়
প্রায় ৯০০০০ টাকা, চ্ছসখ্াতন ভারত র প্রত যক পশক্ষাথষীর মাথাপ েু খ্রচ প্রায় ৫০০০ ৩০০০০ টাকা। এতক্ষতি E-learning িযিস্থায় পশক্ষাথষীরা িই ও প্রতয়াজনীয় চ্ছনাটস soft
copy পহতসতি চ্ছ তয় ায়। েতল াতদ্র খ্রতচ অতনক সাশ্রয় হয়।
E-learning এর আতরা একপট িড় সু পিতধ্ হল পশক্ষাথষীরা াতদ্র পির্তয়র
ও র সাম্প্রপ ক ঘতট াওয়া িা চলত থাকা ঘটনা সম্পতকষ ওয়াপকিহাল থাকত
াতর।
াোড়া কমষতক্ষতির সতঙ্গ ু ি চ্ছকান িযপি চাইতল ার অসম্পূ ণষ পশক্ষা ার পনতজর
সু পিধ্ামত া E-learning মাধ্যমতক িযিহার কতর সম্পূ ণষ করত
াতরন । ি ষমান পশক্ষা
িযিস্থার সাতথ ু ি থাকা এক পশক্ষাথষীর দ্ৃ পিভপঙ্গর পদ্ক চ্ছথতক চ্ছদ্খ্ত চ্ছগতল এই Elearning িযিস্থার ইপ িাচক পদ্কগুতলা াশা াপশ চ্ছিশ পকেু চ্ছনপ িাচক পদ্ক ও আমাতদ্র
দ্ৃ পি আকর্ষণ কতর।
সাধ্ারণ
E-learning প্র ু পিপট থা থ িযিহার করার জনয পকেু
অ যািশযকীয় উ করণ, চ্ছ মন একপট ভাতলা কপম্পউটার িা িাটষতোন, ইিারতনট সিংত াগ,
এোড়াও পকেু আনু র্পঙ্গক উ করণ প্রতয়াজন। পকন্তু ১৩০ চ্ছকাপটর চ্ছদ্তশ চ্ছ খ্াতন আজও প্রায়
১৭ শ ািংশ মানু র্ দ্াপরদ্রযসীমার পনতচ িাস কতর, চ্ছ খ্াতন ২০ চ্ছকাপট মানু তর্র িাপড়ত আজ
অস্থায়ী পিদ্ুযৎ সিংত াগ চ্ছনই, চ্ছ খ্াতন চ্ছদ্তশর িৃ হত্তর জনসিংখ্যা আজও স্থায়ী কমষসিংস্থানহীন ও
চ্ছরশন জা ীয় তণযর ও র পনভষর কতরই জীিন অপ িাপহ কতর চ্ছস জায়গায় দ্াুঁপড়তয় Elearning প্র ু পি আমার মত সু কাি ভট্টাচাত ষর মহাজীিন কপি া অনু সরতণ ূ পণষমার চাুঁদ্
চ্ছ ন েলসাতনা রুপট-র মত াই ি ষমান একটা িৃ হৎ অিংতকর মানু তর্র কাতে।
E-learning িযিহার করার জনয নূ নয ম ইিারতনট পস্পড ৮-১০
এমপি/চ্ছসতকন্ড হওয়া উপচ , চ্ছসখ্াতন ২০১৭ সাতল "State Internet Report Akamai
Q1" এর সমীক্ষা অনু ায়ী ভারত র গ্রাম অঞ্চতলর পদ্তক গড় ইিারতনট পস্পড ৬.০৫
এমপি/চ্ছসতকন্ড া সাধ্ারতণর চ্ছথতক অতনকটাই কম, এমনপক ভারত র পকেু এলাকা
এলাকায় আজও ইিারতনট িযিস্থা চ্ছ মন ভাতি কা ষকর নয়। েতল িহু োি-োিী আজও
এই পরতর্িা চ্ছথতক িপঞ্চ ।
ি ষমান কতরানা আিতহ দ্াুঁপড়তয় ভারত র প্রায় ১২.২ চ্ছকাপট মানু র্
কমষসিংস্থান হাপরতয়তে েতল িহু িািা-মা চাইতলও াতদ্র সামথষয কুতলাতে না
চ্ছেতলতমতয়তদ্র এই পরতর্িার আও ায় পনতয় আসত অক্ষম।
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সরকার িাহাদ্ুর প্রত যক পিশ্বপিদ্যালয় ও মহাপিদ্যালতয় Virtual Class
Room িযিস্থা এতনতেন পেকই, পকন্তু সপেক প্রপশক্ষণ ও প্রপশক্ষক-এর অভাতি া োিতদ্র
িারা থা থ িযিহার করা সম্ভি হতে না। চ্ছকান প্র ু পি িাততির মাপটত স্থা ন করা ভাতলা,
তি চ্ছসটা সপেকভাতি িযিহার হতে পকনা এিিং া জনজীিনতক উন্নপ র তথ এপগতয় পদ্তে
পকনা চ্ছসপদ্তকও ওয়াপকিহাল থাকা সরকার িাহাদ্ুতরর পিতশর্ প্রতয়াজন িতল আমার মতন
হয়।
পশক্ষা প্রত যতকরই জন্মগ অপধ্কার, াই চ্ছসই পশক্ষা জাতনা চ্ছকিলই
ু ুঁপজ প তদ্র কুপক্ষগ না হতয় তড় চ্ছসপদ্তকও সরকারতক নজর রাখ্ত হতি। উন্ন
চ্ছদ্শগুপলর ম প্রত যক গ্রাতম িা প্রত যক াড়াত লাইতব্ররীর াশা াপশ পদ্ সরকাপর
উতদ্যাতগ সাইিার কযাতে িানাতনা হয়, চ্ছ খ্াতন পশক্ষাথষীরা পিনামূ তলয িা কম খ্রতচ Elearning সিংিাি াি ীয় কাজ করত
ারতি। াহতল মতন হয় এই সমসযাগুপল একটা
সমাধ্াতনর থ চ্ছিপরতয় আসতি।
পশক্ষা পদ্ জাপ র চ্ছমরুদ্ণ্ড হতয় থাতক তি চ্ছসই চ্ছমরুদ্ণ্ডতক রক্ষার দ্াপয়ত্ব
শুধ্ু িািা-মাতয়র নয় ার াশা াপশ পকেু টা সরকাতরর উ তরও ি ষায়। তি ি ম
ষ াতন
সরকাপর উতদ্যাতগ োি-োিীতদ্র অতনক সু ত াগ-সু পিধ্া চ্ছদ্ওয়া হতে পেকই পকন্তু চ্ছকাপভড
আমাতদ্র পশক্ষািযিস্থার আতরাএকটা দ্ুিষল পদ্ক আমাতদ্র পচপনতয় পদ্তয়ে।
ি ষমান পশক্ষা িযিস্থার সাতথ ু ি এক পশক্ষাথষী পহতসতি এটাই চাইতিা আগামী
পদ্তন পদ্ এই সমসযা গুতলার সমাধ্ান কতর প্রত যক োিোিীর কাতে E-learning প্র ু পিপট
থা থ ভাতি চ্ছ ৌঁতে চ্ছদ্ওয়া ায় তি চ্ছ মন পশক্ষািযিস্থার এক আমুল পরি ন
ষ আসতি
চ্ছ মপন িহু োি-োিী উ কৃ হতি ।
পরতশতর্ একটা কথাই িলত
াপর চ্ছ এই মহামারী চ্ছ মন আমাতদ্র কাে
চ্ছথতক িহু মানু তর্র প্রাণ, সু খ্-শাপি ও িাুঁচার রসদ্টুকু চ্ছকতড় পনতয়তে পেকই চ্ছ মপন অতনক
ন ু ন প্র ু পির সাতথ আমাতদ্র সিংত াগ ঘপটতয় পদ্তয় াতে া ভপির্যত অগ্রগপ ত
আমাতদ্র আতরা এক ধ্া এপগতয় রখ্তি।
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অভ্র জড়াতনা চ্ছমঘ
সু মন চ্ছিরা
প্রািনী , দ্শষন পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক) (পশক্ষাির্ষ : ২০১১ – ২০১৪)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
এম. এ. (চ্ছরৌ য দ্ক), চ্ছনট এিিং চ্ছসট, পসতটট-১, পসতটট-২, এপ এস-প আরপট
চ্ছকায়াপলোতয়ড
পশরীর্ গাতের োয়ায় দ্াুঁপড়তয় পেলাম।
কাগতজর টুকতরা হাওয়ায় চ্ছভতস এতলা,
মধ্ুভার্?
জানত চাইলাম।
আটতক চ্ছগল চ্ছচ না মাকড়সার জাতল।
পভন গ্রতহর জাল, কতোর চ্ছস িাুঁধ্ন।
প্রজা প জপড়তয় পেল,
উতড় চ্ছগল দ্ু'দ্ন্ড আতগ।
চ্ছচতয় চ্ছদ্পখ্ অভ্রজড়াতনা চ্ছমতঘ চ্ছভতস ায়,
ালত ালা রী।
ীর চ্ছথতক দ্ূ তর ঐ পদ্গতি....
মহা ল চ্ছভদ্ কতর এপগতয় চতলতে চ্ছস,
গাতয় ার অভ্রআিীর।
চাপরপদ্তক িৃ পির জতল,
ধ্ুতয় চ্ছগতে অভ্র।
চ্ছকউ চ্ছ ন িতল চ্ছগল,
রী চ্ছিতয় মাপে চতলতে সপ্তপর্ষমন্ডতলর পদ্তক।
হাত
ার সু তরর িাুঁপশ।
কুহু রতি চ্ছডতক চ্ছগল ক
াপখ্,
উতড় ায় প্রজা প র মত া,
অভ্র জড়াতনা চ্ছমতঘর পদ্তক।
স্বতপ্নর কাগতজ চ্ছ পন্সল পদ্তয়,
হতয় চ্ছগল আুঁকা ক শ েপি !
অভ্র জড়াতনা চ্ছমতঘ চতড়,
আপম াপড় পদ্লাম স্বতপ্নর জগত ।
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ক ষিয
সাগপরকা সাুঁ রা
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, িািংলা পিভাগ (স্না তকাত্তর)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
-নীপলমা......
-হযাুঁ মা আসপে।
-কী করপেপল?
-এই চ্ছ কতলতজ একটা মযাগাপজন প্রকাশ করা হতি, ার জনয Covid-19 পনতয় পকেু
চ্ছলখ্াতলপখ্ করপেলাম। িতলা মা পক িলপেতল।
-জাপনস, চ্ছ ার িািা কাল রাত হোৎ আমায় িলপেল, "জাতনা, আজ মনটা চ্ছিশ খ্ুপশ খ্ুপশ
লাগতে।" আপম পজতজ্ঞস করলাম , "চ্ছকন? আজ আিার পিতশর্ পক হতলা? "চ্ছ ার িািা িলল,
“আজ চ্ছিশ ভাতলা দ্ুখ্ানা প্রতাি চ্ছ লাম -আমাতদ্র চ্ছ জায়গা টা ভাতলা দ্াম না াওয়ার
জনয পিপি হপেল না, আজ একজন চ্ছিশ ভাতলা দ্াম পদ্ল।”
নীপলমা খ্ুি আনপ্ হতয় মা চ্ছক জপড়তয় ধ্তর িলল- িাহ্!চ্ছিশ ভাতলাই হল মা। এিার এটা
পিপি হতলই িতড়া রাতার াতশ জায়গাটা পকতনই একটা িতড়া িাপড় িাপনতয় ওখ্াতনই থাকতিা
আমরা। তি দ্পক্ষণ পদ্তকর চ্ছদ্া লায় একটা চ্ছিশ িতড়া আমার মতনর মত া রুম করতিা
মা। ওটা শুধ্ু মাি আমার হতি িতল পদ্লাম। ওহ্ া হতি না মা!আমার চ্ছ া চ্ছভতিই আনত্
মনটা ভতর াতে। আর একটা প্রতাি পক চ্ছগা মা? িতলা না াড়া াপড়। আমার চ্ছ
র
সইতে না আর, িতলা না মা।
মা মুতখ্ এক প্রশত হাপস পনতয় িলল-"আমাতদ্র খ্ুপকর পিতয়। রুপি মামা চ্ছোন কতর প্রতািটা
পদ্ল। ভাতলা চ্ছেতল, ভাতলা িাপড়,টাকা য়সা ও চ্ছিশ ভাতলাই।"
সূ ত ষর চমপক দ্ীপ্ত আভার মত া উজ্জ্বল মুখ্পট চ্ছ ন হোৎ কতর আর্াতঢ়র
ঘনঘটা কাতলা চ্ছমতঘর আড়াতল চ্ছকাথায় হাপরতয় চ্ছগল। ক্ষনকাল মানিরু ী প্রতর হতয় দ্াুঁপড়তয়
চ্ছথতক খ্ুপক ধ্ীতর ধ্ীতর জানত চাইল-" ু পম পক িতলতো মা?"
-খ্ুপক চ্ছ া ড়াতশানা করত চাইতে। জাপননা মাথায় পক ভূ চ্ছচত তে, হাজার িার িলতলও
চ্ছস পিতয় করত রাপজ নয়।
খ্ুপক পির্ন্ন মুতখ্ মাতয়র পদ্তক াপকতয় িলল-"আো মা, চ্ছমতয় জন্ম পদ্তয়তো মাতনই পক
চ্ছমতয়র 'পিতয়' চ্ছদ্ওয়াটাই চ্ছ ামাতদ্র সিষ িৃ হৎ ও সিষ প্রধ্ান ক ি
ষ য? াতক প্রপ পষ্ঠ কতর
সমাতজ উুঁচু হতয় িাুঁচার থ প্রশত কতর চ্ছদ্ওয়া নয় চ্ছকন? আপম ক িার িতলপে মা, এখ্ন
আমার পিতয়র সময় নয়; ড়াতশানা কতর প্রপ পষ্ঠ হওয়ার সময়। াই দ্য়া কতর িারিার
পিতয়র কথা শুপনতয় চ্ছখ্াুঁচা পদ্ও না আমায়।“
মা রাগাপে হতয় িলল-"হযাুঁ হযাুঁ, এখ্ন চ্ছকন, আর কখ্তনাই পিতয়র কথা ু লতিা না। ু ই
আমাতদ্র কাতেই সারাজীিন তড় থাকপি।“
নীপলমার চ্ছচাতখ্ জল এল। েলেল চ্ছচাতখ্ নীপলমা িলল-"আপম চ্ছ ামাতদ্র কাতে 'চ্ছিাো' হতয়
পগতয়পে, াই না মা? আমায় আর পকেু পদ্ন চ্ছটতন পনতয় চ্ছ ত
ারতো না চ্ছ ামরা? চ্ছ ামাতদ্র
পক ইতে হয় না আপম প্রপ পষ্ঠ হই? আত্মপনভষরশীল হতয় িাুঁপচ? নাপক চাও িািা চ্ছ মন রাত
Drink কতর এতস চ্ছ ামার ও র শারীপরক ও মানপসক অ যাচার কতর; আপমও চ্ছসই
পরপস্থপ র স্বীকার হই?"
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চ্ছমতয় মাতনই পক Compromise? চ্ছমতয় মাতনই পক ার প্রথম এিিং প্রধ্ান কাজ পিতয়,
সিান ধ্ারণ আর সিংসাতরর সিার চ্ছসিা করা? একটা চ্ছমতয়র পক চ্ছকাতনা ইতে িা স্বপ্ন
থাকত
াতর না? নাপক চ্ছমতয় হতয় স্বপ্ন চ্ছদ্খ্াটা া ? নাপক একটা চ্ছমতয়র স্বপ্ন গুতলা চ্ছক
িাতিাপয় করাটা অ রাধ্? ু গ াল্টাতে, পকন্তু চ্ছ ামাতদ্র মানপসক ার চ্ছকাতনা রূ
পরি ষন লক্ষয করলাম না মা। চ্ছকন মা??
একটা চ্ছজারাতলা ধ্মক..........
"চু কর ু ই.........."
কড়াইতয় খ্ুপি নাড়াতনার শব্দটা পিগুণ হতয় চ্ছগল। "আজকালকার চ্ছেতলতমতয়তদ্র কাতে িািামাতয়র ম ামত র চ্ছকাতনা মূ লয চ্ছনই। িাপড়ত চ্ছমতয় থাকতল প্রতাি আসতিই। চ্ছ ার পির্তয়
আমরা আর চ্ছনই। া াপরস কর চ্ছগ া।"
নীপলমা পকেু টা উগ্র হতয় িলল, প্রতাি আসতি পেক; পকন্তু চ্ছ ামরা চ্ছকন সিষদ্া আমায় চ্ছদ্াহাই
পদ্তয় এপড়তয় াও? চ্ছ ামরা পক সরাসপর িলত
াতরা না-এই চ্ছ া সতি ২০-২১।এই চ্ছ া
সতি জীিনটা িুেত পশখ্তে। ড়াতশানাত চ্ছিশ মতনাত াগ। াই এখ্ন ড়াতশানা করুক,
পনতজর াতয় দ্াুঁড়াক; ার র না হয়…….
আমায় পনতয় পক চ্ছ ামাতদ্র চ্ছকাতনা স্বপ্ন চ্ছনই? চ্ছ ামাতদ্র চ্ছ া দ্শ পিশটা সিান চ্ছনই; একপট
মাি সিান। াতশর িাপড়র সঙ্গী ার িািা-মাতক চ্ছদ্তখ্ পকেু চ্ছশখ্া উপচ চ্ছ ামাতদ্র।তমতয়
মাধ্যপমক পদ্ত না পদ্ত ই ারা প্লযান কতর চ্ছরতখ্তে চ্ছকাথায়, কীভাতি,কী ড়তল াতদ্র
চ্ছমতয় ভপির্যত িতড়া হত
ারতি, প্রপ পষ্ঠ হত
ারতি। আর চ্ছ ামরা........

মা রিিণষ চক্ষু সহকাতর কালনিশাখ্ীর িে াত র মত া এক প্রিল ধ্মক পদ্ল......
"চু কতর া ু ই......"
আর একটাও কথা িলপি না িতল পদ্লাম। অতনক জ্ঞান শুনলাম চ্ছ ার।
"হযাুঁ, চ্ছ ামার জ্ঞান মতন হতি সি। চ্ছ ামাতদ্র কাতে চ্ছমতয় মাতনই ড়াতশানা কতর পক হতি?
চ্ছসই চ্ছ া খ্ুপি ধ্রত হতি। M.A াশ, B.A াশ আর ধ্ াস........"
এই িতল রাতগ,দ্ুুঃতখ্, কতি চ্ছকুঁতদ্ চ্ছকুঁতদ্ চ্ছমািাইলটা পনতয় পিোনায় শুতয় ড়ল নীপলমা।
নীপলমার খ্ুি কাতের িন্ধু আকাশ। খ্ুি ভাতলা সম্পকষ ওতদ্র।এতহন পজপনস চ্ছনই চ্ছ টা দ্ুজন
দ্ুজনতক না জাপনতয় কতর। নীপলমা এতসই আকাশতক চ্ছোন করল.....
-হযাুঁ নীলু িল.......
নীপলমা কাুঁদ্ত কাুঁদ্ত িলল-"জাপনস আকাশ, আমার সি স্বপ্ন গুতলা মতন হয় অন্ধকাতর
পলতয় াতি চ্ছর।"
-চ্ছকন চ্ছর? পক হতয়তে? ও……. িুতেপে; আিার পিতয়র প্রতাি পনিয়?
-হযাুঁ চ্ছর, আজ মাতয়র সাতথ এই পনতয় এক কম্প হতয় চ্ছগল। আর াতশর িাপড়র কাপকমার
পক মজা; শুতনই চ্ছকমন গান ধ্তরতে চ্ছশান... ু ই চ্ছ া জাপনস আপম রীক্ষার সময়গুতলা
কীভাতি কাপটতয়পে। িাপড়ত পদ্তনর র পদ্ন িািা-মাতয়র অশাপি; া পিতেতদ্র
ষায়
ষি
পগতয়পেল। িািা রাত Drink কতর িাপড় পেতর এতস মাতয়র ও র অ যাচার করত া। আপম
অনযাতয়র প্রপ িাদ্ করত চ্ছগতল অতনক ধ্মক, ভ্রুকুপটও শুনত হতয়তে। এমনপক ড়াতশানা
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িন্ধ কতর চ্ছদ্ওয়ারও উ িম হতয়পেল। চ্ছ খ্াতন সকতল রা চ্ছজতগ রীক্ষার প্রস্তুপ ত িযত,
চ্ছসখ্াতন আপম কান্নাকাপট কতর রা কাপটতয়পে। িুও পনতজতক পেক চ্ছরতখ্পে, খ্ারা
তথ
ু
চাপল কপরপন। াও চ্ছদ্খ্ আজ আমার এই অিস্থা। মাতে মাতে খ্ি কি হয়। ভাপি অনয
চ্ছমতয়তদ্র মত া িািা-মাতয়র মুতখ্ চুনকাপল চ্ছদ্তিা, না হয় আত্মহ যা করতিা।
-চু !এইসি কথা একদ্ম মাথায় আনপি না নীলু। ু ই কাুঁপদ্স না চ্ছর াগপল। িতড়া পকেু
Achieve করত চ্ছগতল এইরকম অতনক িাধ্া পি পত্ত আসতি।এই গুতলা চ্ছ া হাপস মুতখ্
কাপটতয় উেত হতি। া না হতল িতড়া হপি পক কতর? এই রকম ভাতি চ্ছভতে ড়তল হয়
নাপক িল৷ অন্ধকাতরর র চ্ছ মন চ্ছসানালী চ্ছভাতরর সু মধ্ুর আভা চারপদ্ক আতলাপক কতর,
চ্ছ মপন একপদ্ন ু ই ও এই অন্ধকার কাপটতয় চ্ছসানালী চ্ছভাতরর উজ্জ্বল আতলা রূত েুতট উতে
সিাইতক রাপেতয় পদ্পি। পনতজর ও র এই ভরসা রাখ্।
িাধ্া পি পত্ত আসু ক একদ্ম
চ্ছভতে ড়পি না িতল পদ্লাম। আর একদ্ম কান্নাকাপট নয়। আো চ্ছশান না নীলু, মযাগাপজতনর
জনয পকেু ভািপল?
-হযাুঁ ৷ Covid-19 পনতয় একটা Article পলতখ্পে।
-ও িাহ্....আমায় চ্ছদ্খ্াপি না িুপে?
-চ্ছদ্খ্াতিা চ্ছর। আো WhatsApp এ াপেতয় চ্ছদ্তিা, চ্ছদ্তখ্ পনস।
-আো পেক আতে। মন খ্ারা কপরস না আর। রাখ্পে চ্ছর। Bye....
পকেু িের র.................
Sir, May I come in?
Yes, come in. Proud of you নীপলমা! কযাপরয়াতরর শুরুত ই ু পম চ্ছ ভাতি নারী
প্রাচারকারীতদ্র এত ািতড়া একটা গযািং চ্ছক ধ্রত
ারতল; Just unbelievable! We are
proud of you নীপলমা! এইভাতি আতরা ভাতলা ভাতলা কাজ কতরা আর পড াটষতমতির গিষ
হতয় ওতো। Best wishes for you নীপলমা।
আকাশ গরীি িাপড়র চ্ছেতল। অতনক কি কতর একটা চ্ছকাম্পাপনত কাজ
জুপটতয়তে।তি ন ঐ চ্ছটতন টুতন দ্শ চ্ছথতক িাতরা হাজার। আকাশ মতন মতন নীলুতক খ্ুি
চাইত া; প্রচুর ভাতলািাসত া। পকন্তু চ্ছসটা নীলুতক িলার মত া সাহস িা মুখ্ পকেু ই হতয়
ওতেপন।মতন একটা সু প্ত ভয়ও পেল। াতে াতদ্র এত া ভাতলা িন্ধুতত্বর সম্পকষ টা চ্ছভতে
ায়। আর আকাশ এও জানত া চ্ছ
ার এই ইনকাতম পনতজর খ্রচটাই পেক ভাতি চতল না;
াত নীলুর মত া চ্ছমতয়র মাপনতয় চলা এক কথায় অসম্ভি। াই চ্ছস নীলুর চাকপরর র
পনতজতক অতনকখ্াপন আড়াল কতর পনতয়পেল নীলুর চ্ছথতক। অিশয ন ু ন কাতজ ু ি হওয়ার
র নীলুতকও িযত া গ্রাস কতর। েতল াতদ্র মতধ্য অতনকটাই দ্ূ রত্ব ত পর হয়।
আকাশ াড়া াপড় কতর অপেস চ্ছথতক চ্ছিপরতয়ই নীলুতক চ্ছোন করল.......
-কী চ্ছর নীলু, Busy নাপক খ্ুি?
-না না, Busy নয় চ্ছর। িল.......
ু ই পক করপল নীলু! পনউতজ IPS নীপলমা চ্ছক িারিার চ্ছদ্খ্পে আর ভািপে--এটাই পক চ্ছসই
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পকেু িের আতগর নীলু, চ্ছ দ্ুই আুঁপখ্ ভরা িৃ পির ধ্ারা পনতয় আমার কাতে আসত া! চ্ছসই
নীলু-ই পক আজতকর IPS নীপলমা চ্ছচৌধ্ুরী!!
নীপলমা মৃদ্ু চ্ছহতস িলল- না চ্ছর, এটা আকাতশর সৃ পি করা এক ন ু ন
"নীপলমা"। চ্ছ নীপলমাতক চ্ছসপদ্ন ভােত না পদ্তয় ঢাল হতয় দ্াুঁপড়তয়পেপল, সি অন্ধকার দ্ূ র
কতর চ্ছসই নীপলমা-ই আজ IPS নীপলমা চ্ছচৌধ্ুরী রূত চ্ছ ার চ্ছদ্খ্াতনা চ্ছসানালী চ্ছভাতরর আতলা
হতয় েুতট উতেতে। াক চ্ছগ, ু ই এখ্ন আসত
ারপি একটু?
-অিশযই।তকাথায় চ্ছ ত হতি িল?
-আমাতদ্র চ্ছসই ু তরাতনা কালী মপ্তর.......
-আো; এখ্ুপন আসপে.......
টুিং টুিং কতর কপলিং চ্ছিল চ্ছিতজ উেল।দ্রজা খ্ুলত ই এক পসুঁপথ লাল টকটতক
উজ্জ্বল পস্ুর আর একরাশ ৃ পপ্ত ূ ণষ হাপস পনতয় দ্ু-চ্ছজাড়া হা
া স্পশষ করল।
-"মা, আমায় ক্ষমা কতরা। চ্ছ ামায় চ্ছসপদ্তনর এই উ হারপট পদ্ত চ্ছদ্পর করলাম।"
মা িাকরুদ্ধ! মতনর মতধ্য চ্ছ ন এক অ রাধ্তিাধ্ চ্ছজতগ উেল। অ ীত
চ্ছমতয়র স্বপ্ন ভঙ্গকারী পসদ্ধাি গুতলা চ্ছ ন িারিার মতনর মপণতকাোয় চ্ছখ্াুঁচা পদ্তয় পদ্তয় অ রাধ্
চ্ছিাতধ্র মািাতক ীব্র চ্ছথতক ীব্র র কতর ু লল। চাপরপদ্ক চ্ছ ন ঘন কুয়াশার মত া এক
প্রিল পনুঃতব্ধ ার মায়াজাতল আিদ্ধ হতয় চ্ছগল।

মা ার 'খ্ুপক'-র াতন চ্ছচতয় াথর হতয় দ্াুঁপড়তয় থাতক আর দ্ুতচাখ্ ভতর
অিহীন ভাতি িতয় চতল অশ্রু গঙ্গা। হয়ত া এই অশ্রু িাপর ই হাজার হাজার িািা-মাতয়র
কাতে িা ষা পদ্তয় ায়; চ্ছমতয়র প্রপ িািা-মাতয়র আসল "ক ষিয"!!
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জীিন ু দ্ধ
সরস্ব ী চ্ছিরা
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, ইিংতরপজ পিভাগ (স্না তকাত্তর)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
জীিন মাতন ভাো-গড়া, জীিন মাতন প্রাতণর আধ্ার ;
ৃ পথিীটা এক নাটযমঞ্চ, পিধ্া া একাই নাটযকার ।
রিং-চ্ছিরিং-এর সমাতরাহ, িুও চ্ছমাতদ্র জীিন জাপর ;
পিশ্বিযা ী মারণতখ্লায়, চ্ছিুঁতচ থাকাটা খ্ুি জরুপর ।
ধ্রণী এখ্ন চ্ছিজায় অসু তখ্, পনুঃশতব্দ চ্ছঘাতর অি-ধ্বপন ;
দ্ূ র্ণ িাড়তে মানপিক ার, পিি গঙ্গা শি-িাপহনী ।
আকাশ-িা াস-মাপটর িুতক, পিশ্ব-সমাজ অসহায় ;
মৃ ু য হাতস অট্টহাপস, লাশগুতলা সি চ্ছভতস ায় ।
চ্ছিপহসািী মৃ ু যপমপেতল, জীিন হারায় িাকয িতম ;
আগামীর আশার িা ষা, ঢাকা তড়তে কাতলািাজাপরর নাতম ।
সিুজ রিং-এর পেতক আভায়, রূদ্ধশ্বাতস কাটতে পদ্ন ;
অসহয তব্ধ া াই, মুপির কাতে অথষহীন ।
পিভীপর্কার আ তঙ্ক কাুঁতদ্ হাজারও খ্ুপশর ক্ষ ;
শ্বাস-প্রশ্বাতস ক্লাপি পমতশ, হানতে আঘা ক শ ।
অদ্ৃ শয শত্রুর আিমতণ, ভােতে আকাশ চ্ছকালাহতল ;
ন ু ন আতলার অপিপশখ্া, দ্ীপ্তপশখ্ায় উেুক জ্বতল ।
দ্ুুঃসমতয়র চ্ছঘার অমাপনশা, চ্ছহাকনা
ই কাতলা ;
পিদ্ায় চ্ছনতি অিতশতর্, েুটতি আশার আতলা ।
দ্ূ পিষ াতকর অধ্ীতন চ্ছমারা থাকতিা না চ্ছ া পচরিন;
জীিন ু তদ্ধ জয়ী হতিা, এটাই চ্ছমাতদ্র দ্ৃ ঢ় ণ।
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কথা পদ্লাম

চ্ছসক নাপসম মহম্মদ্
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, দ্শষন পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
াপখ্রা সি াতে উতড় শহর চ্ছথতক দ্ূ তর,
চ্ছক আর তি গান চ্ছশানাতি পমপি মধ্ুর সু তর?
চ্ছোট্ট িািান জানালা পদ্তয় ডাকতে, “ াপখ্ আয় না ---“
ডাক শুতন ার থমতক দ্াুঁড়ায় মনমরা এক ময়না ।
চ্ছচাখ্ েলেল িািান াতক শুধ্ায় কাতে চ্ছডতক,
“চ্ছ ামায় োড়া প্রাণটা আমার চ্ছকমন কতর িাুঁতচ?”
ময়না িতল, “সাধ্ কতর পক পদ্পে দ্ূ তর াপড়!
গােগুতলা সি ড়তে কাটা, উেতে পিরাট িাপড়।
লাগাও পদ্ গাতের চারা সারা শহর পঘতর,
কথা পদ্লাম চ্ছ ামায় আপম আসতিা আিার পেতর।“

আমাতদ্র কথা
চ্ছসৌরাপশর্ রাউৎ
প্রািনী, িাপণজয পিভাগ (স্না তকাত্তর, চ্ছনট চ্ছকায়াপলোতয়ড)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
চ্ছ ামরা ক িড় মানু র্
ক ই চ্ছ কতরা মান,
চ্ছনই আমাতদ্র চ্ছকাতনা সম্মান
শুধ্ুই অ মান ।

চ্ছনই আমাতদ্র চ্ছকাতনা ইপ হাস
চ্ছনই চ্ছ ভপির্যৎ ,
গিষ আমাতদ্র শুধ্ু এটাই
আমরা িড়ই সৎ ।
চ্ছনই গরীতির চ্ছকাতনা মান
চ্ছনই চ্ছ া সপেক মূ লয,
াই চ্ছ া আমরা চ্ছখ্তট খ্াওয়া শ্রপমক
দ্াসানু দ্াতসর ু লয ।
চ্ছ ামরা আমাতদ্র করে ঘৃণা
াতি নাতকা কভু ভুতল,
আমরাই চ্ছ সমাজ গপড়
শ্রম পদ্তয় প তল প তল।
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মানু তর্র সিষতশ্রষ্ঠ িন্ধু হতলা িই
সু দ্ীপ্তা মান্না
র্ষ্ঠ চ্ছসতমস্টার, প্রাণীপিদ্যা পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
"জ্ঞান ভান্ডাতরতর চাপিকাপে চ্ছস চ্ছ া িই। সু তখ্-দ্ুুঃতখ্ জীিতনর সাথী আর আতে কই?"
িী কপি জপসমউপেন িতলতেন, "িই জ্ঞাতনর প্র ীক, িই আনত্র
প্র ীক।" মানি জীিতন সিতচতয় িতড়া সম্পদ্ িই। িই তড়ই মানু র্ অজানাতক জানত
াতর, অতচনাতক পচনত
াতর। জ্ঞাতনর প্রসাতরর চ্ছক্ষতি িই হতলা একপট িতড়া মাধ্যম।
পশপক্ষ মানু তর্র চ্ছিুঁতচ থাকার অনয ম রসদ্ হতলা িই। াই ইিংলযান্ড, আতমপরকা, জামষাপন
প্রভৃপ স্থাতন প্রপ িের জা ীয় চ্ছমলার অঙ্গ-স্বরু িই-এর প্রদ্শষনী িতস। িই হতলা আয়নার
মত া, াত আমাতদ্র মতনর প্রপ পিম্ব ধ্রা তর। পিদ্যাথষীতদ্ষর প্রপ চ্ছদ্িী সরস্ব ীর দ্ুপট
প্রধ্ান দ্ান-িীণা ও ু তক। িীণা অথষাৎ সু র ও গান, া মানু তর্র অির এিিং িাইতরর সঙ্গী
আর িই ার পচিা, আতিগ, চ্ছিাতধ্র অ পরহা ষ পদ্গদ্শষন। িই ড়া সিষ কাতলর সি চ্ছদ্তশর
মানু তর্র শখ্। মতনর সু স্থ ার ও র অতনককািংতশ চ্ছদ্তহর সু স্থ া পনভষরশীল। মনতক সু স্থ
রাখ্ত ভাতলা িই-এর প্রতয়াজন। মানু তর্র জীিতনর চলার তথ চ্ছ মন ভাতলা িন্ধুর প্রতয়াজন,
চ্ছ মপন প্রতয়াজন ভাতলা িই। িইতক চ্ছ িন্ধু পহতসতি গ্রহণ কতর ার শত্রু অতনক কম।
িািংলায় একপট প্রিাদ্ আতে, ‘ধ্নিাতন চ্ছকতন িই, গুণিাতন তড়।' রিীন্দ্রনাথ োকুর িতলতেন,
"মানু র্ িই পদ্তয় অ ী ও ভপির্যত র মতধ্য সাুঁতকা চ্ছিুঁতধ্ পদ্তয়তে।" পভক্টর হুতগা
িতলতেন,"িই পিশ্বাতসর অঙ্গ, িই মানি সমাজ চ্ছক সভয া পটপকতয় রাখ্ার জ্ঞান দ্ান কতর।
অ এি িই হতে সভয ার রক্ষা কিচ।" িই চ্ছকনা চ্ছ মন চ্ছনশা চ্ছ মপন িই ড়া ও চ্ছনশা।
চ্ছ প্রকৃ গুণিান, চ্ছস অতনক সময় পনতজতক পনুঃস্ব কতর িই চ্ছকতন। িই এর মাধ্যতম পিশ্ব
মানি এর সতঙ্গ চ্ছ াগ ঘতট। াই আমাতদ্র চ্ছক িই ড়ত হতি। সি পমপলতয় িই মানু তর্র
সিষতশ্রষ্ঠ িন্ধু - এ কথা িলাই ায়।
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Destiny
Debabrata Utthasini
Ex-student, Department of English (Post Graduate)
Pingla Thana Mahavidyalaya

O Destiny, let thee be seen.
Thou art irrevocable.
Is it not so mean?
And all thou leave: some incapable !
Really, how strange thee are!
Ye, a pretence,
Ye, a rough shower;
Have no reverence.
Let me see
Please be slow,
Allow to be free.
Destiny, you’re the utmost truth,
Me thee make a booth.

৭৯

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

মধ্যপিত্ত
পম ালী চ্ছভৌপমক
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, দ্শষন পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
হযাুঁ, আমরা মধ্যপিত্ত - খ্াপে, ঘুরপে, চ্ছিড়াপে
আর পনতজর স্বপ্নগুতলাতক মারপে।
খ্ন চ্ছকাতনা িড় স্বপ্ন চ্ছদ্খ্ত
াতিা,
িতড়া চ্ছলাকরা িতল, এরা কারা!
এ ৃ পথিী স্বপ্ন নয়, টাকায় চ্ছমাড়া।
ার কাতে টাকা আতে, ার কাতে সম্মান,
আর ার কাতে টাকা চ্ছনই, চ্ছস াতি অ মান।
পসতনমা চ্ছদ্খ্ত চ্ছগতল পহতরাতদ্র
মতধ্য পনতজতদ্র পহতরা মতন হয়;
আর পসতনমা চ্ছশর্ হতল,
এটা চ্ছ া স্বপ্ন পেতলা, এটা চ্ছকাতনা স য নয়।
ওরা চড়তি গাপড়, থাকতি ঘতর A.C!
আপম না হয় ড্রাইভার হতিা, াত ও আপম খ্ুপশ।।
চ্ছপ্রতমর আকাতশ ু তরাটাই োুঁকা,
ারা গুতলা সি চ্ছমতঘ ঢাকা,
মতন ার েপি আুঁকা,
হয় চ্ছস পিলুপ্ত,
কারণ, আমরা মধ্পিত্ত।

চ্ছেতলতিলা
অঘষয ভট্টাচা যষ
র্ষ্ঠ চ্ছসতমস্টার, কলা পিভাগ (স্না ক, সাধ্ারণ)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
চ্ছেতলতিলা ভাল পেল,
আজও তড় মতন।
আজও ার িৃপ গুতলা নাড়া চ্ছদ্য় প্রাতণ।
চ্ছখ্লাধ্ুতলা, দ্ুিুপমত ভরা পেল পদ্ন,
আজও চ্ছমার িৃপ ত হয়পন া ক্ষীণ।
পনো পদ্নগুতলা চ্ছকাথা চ্ছগল আজ,
িয়তসর সাতথ সাতথ চ্ছিতড় চ্ছগতে কাজ।
চ্ছখ্লািাপট চ্ছখ্লনায় মজা হ চ্ছরাজ,
আজও াই মনটা চ্ছ কতর ার চ্ছখ্াুঁজ।
হুতটা ু পট, আনত্ মজা হ চ্ছরাজ,
আজও আপম ঘুতরপেতর কপর ার চ্ছখ্াুঁজ।
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সু খ্
অপর্ম ভট্টাচা ষ
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, ইিংতরপজ পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
সু তখ্র স্থাপয়ত্ব পনতয় আতলাচনা করত পগতয় পদ্ আমরা এতক আত পক্ষতকর
কমা পদ্ই, মতন হয় না খ্ুি একটা ভুল হতি,কারণ এই সু খ্ প্রত যক মানু তর্র চাপহদ্া
চ্ছমা াতিক পিভন্ন িস্তুর ও র পনভষরশীল। চ্ছকউ ৫০০টাকা দ্পক্ষণা পদ্তয় ২ ঘিা লাইতন
দ্পড়তয় এক পিগ্রতহর উ র দ্ুধ্-েল পদ্তয় পনজতক সু খ্ী ূ নষাত্মা মতন কতর, অ র পদ্তক
একজন পনতজর ক্ষুধ্া পনিারতণর আশায় চ্ছরস্টুতরিগুতলার িাইতর থাকা ডাস্টপিন গুতলা
হা তড় মতর আর ভাতি এতিলা পদ্ চ্ছ টটা ভরাত
াপর াহতল আমার চ্ছথতক সু খ্ী আর
চ্ছকউ হতিনা।
ি ষমান সভয ার িুতক দ্াুঁপড়তয় এটা িলা সপ যই কপেন চ্ছ আমরা পেক ক টা
সু খ্ী! না, সিার সামতন নয়, পনপরপিপলত পনতজতকই প্রশ্ন করুন, আ নার মনই সপেক
উত্তরটা চ্ছদ্তি। িাততি সু খ্ কী? আমায় প্রশ্ন করতল আপম শুধ্ু এ টুকুই িলত
াপর ভগিান
প্রদ্ত্ত ক্ষুদ্র ধ্ারনশীল মপততষ্কর অপধ্কাপর চ্ছহ ু আমার কাতে এ উত্তরটা না থাকাটাই
স্বাভাপিক। চ্ছদ্খ্া াক অনাপমকা ও আপশতর্র মত প্রকৃ সু খ্ কী?
িাুঁকুড়া চ্ছজলার এক প্র যি গ্রাম পশমুলেুপল। চ্ছমাতটর ও র গ্রামটা চ্ছ খ্ুি
িতড়া া নয়, তি গ্রাতমর
দ্ূ র চ্ছচাখ্ ায়, এ টুকু চ্ছিাো ায় চ্ছ সৃ পিক ষা চ্ছ ন খ্ুি তধ্ ষ
পনতয় পন ু ণ ু পলর টাতন এই স্বপ্নতলাতকর সৃ পি কতরতেন। চ্ছগাটা গ্রাম পঘতর রতয়তে িট,
মহুয়া, চ্ছদ্িদ্ারু গাতের প্রকান্ড প্রাচীর। সৃ পিক ষা চ্ছ ন াুঁর সৃ পিত এ টুকু খ্ুুঁ রাখ্ত
নারাজ, াই গ্রামপটর চ্ছসৌ্ ষ আতরা একটু িাপড়তয় পদ্তয় গ্রাতমর াশ পদ্তয় িতয় চলতে
চ্ছকশিপ চ্ছমতয়র চুতলর পিনু পনর নযায় একচপলত চ্ছোট নদ্ী গতন্ধশ্বরী। আধ্ুপনক সভয ার
চ্ছোুঁয়ার সাক্ষী পহসাতি দ্াপড়তয় রতয়তে কতয়কটা গযাসিাপ র চ্ছ াি আর গ্রাতমর াতশ সিুজ
প্রািতরর িুক পচতড় সু দ্ূর শহতরর পদ্তক চতল াওয়া একপট সড়ক থ। এই গ্রাতমরই
একপ্রাতি জনাদ্ষন ার পরিার পনতয় ত পিক পভতটত িসিাস কতর আর চ্ছ টুকু জলাজপম
আতে াত চার্ািাদ্ কতর চ্ছমাটা ভা চ্ছমাটাকা তড় স্বােত্ পদ্ন া ন কতর। পরিার িলত
আতে ার স্ত্রী মপনকুিলা, িের চপব্বতশর চ্ছেতল আপশর্ ও চারতট হাতলর গরু। চাতর্র সময়
গরুগুতলার ও র পদ্তয় খ্ুি ধ্কল ায়, াই চার্ চ্ছথতক উেতল আপশর্ ওতদ্র পনতয় ায়
নদ্ীর াতড়।এিাতর সদ্য ধ্ান ঘতর উতেতে, আর েলনটাও ভাতলাই হতয়তে, পনয়ম কতর
প্রত যকপদ্ন আপশর্ গরুগুতলাতক পনতয় চ্ছির । চ্ছ মনই একপদ্ন নদ্ী াতড় গরুগুতলাতক চ্ছেতড়
পদ্তয় একপট িটগাতের নীতচ িতস চ্ছকামতর চ্ছগাুঁজা িাুঁতশর িাুঁপশটা চ্ছির কতর আ ন মতন
িাজাত লাগল আপশর্। িতল রাখ্া ভাতলা আপশর্ িাুঁপশটা ম্িাজায় না, জতলর কল ান আর
আপশতর্র িাুঁপশর সু র পমতলপমতশ এমন এক আিহ সৃ পি করল, চ্ছ ন মতন হয় িহুকাতলর সাক্ষী
হতয় দ্াুঁপড়তয় থাকা িটগাতের পনুঃসঙ্গ া কাটাতনার চ্ছচিা। সমতয়র প্রিাতহ ূ তিষর সূ ষ
সারাপদ্তনর াপরশ্রতমর র ধ্ীতর ধ্ীতর ক্লাি শরীরটাতক এপলতয় পদ্তে পিম পদ্গতি, এমন
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সময় হোৎ চ্ছচনা সু রগুতলার মাতে এক অতচনা ে্ এতস কাতন িাজল। আপশর্ চ্ছ েতন
াপকতয় চ্ছদ্তখ্ একটা চ্ছমতয় ার অজাতি নদ্ী চ্ছথতক জল পনতয় াতশর চ্ছমতো থ পদ্তয়
চ্ছহুঁতট াতে, আর চ্ছথতক চ্ছথতক উৎসু খ্ দ্ৃ পিত
াকাতে ার পদ্তক। আপশর্ পিপি হতলও
চ্ছস ভািল গ্রাতমর আর াুঁচটা চ্ছমতয় িউতয়রই ম নদ্ীত জল আনত এতসতে। তরর পদ্নও
খ্ন আপশর্ গাে লায় িতস, ও লক্ষয করল গ পদ্তনর চ্ছসই দ্ুপট চ্ছচাখ্ আজও ওর পদ্তক
াপকতয় আতে। চ্ছসই পদ্ন আপশর্ ভাতলা কতর লক্ষয করল াতক। আোতরা-উপনশ িেতরর
এক অ রু সু ্রী চ্ছমতয়, সিতথতক অদ্ভু
ার চ্ছচাতখ্র অ লক দ্ৃ পি। হাজার চ্ছহাক
আপশর্ও আর াুঁচটা মানু তর্র মত া রি মািংতস গড়া আতিগভরা ু িক, চ্ছমতয়টা ার র
পনতজ চ্ছথতকই আপশতর্র পদ্তক এপগতয় এতস িলল,
-িাুঃ চ্ছিশ িাুঁপশ িাজাও চ্ছ া ু পম! আমার খ্ুি ভাতলা লাতগ। নাম কী চ্ছ ামার ?
স্বভাতি চ্ছিশ লাজুক আপশর্ মুখ্ পনচু কতর শুধ্ু উত্তর পদ্ল,
-আ-আ- আপশর্৷ চ্ছ ামার?
চ্ছমতয়পট মুচপক চ্ছহতস িলল, অনাপমকা। গ্রাতমর ূ তিষ শযামাচরণ অপধ্কারীর চ্ছমতয়।
আপশর্ নামপট শুতনতে।
এই ভাতি প্রত যকপদ্ন আপশর্ িাুঁপশ িাজা আর অনাপমকা মন্ত্রমুগ্ধ হতয়
শুন । আতত আতত াতদ্র ক্ষপণতকর পরচয় গপড়তয় চলল একটা পরণপ র পদ্তক।
একসময় এমন হল আপশতর্র জগৎ িলত অনাপমকা আর অনাপমকার আপশর্। চ্ছ ন ারা
একই য়সার এপ ে-ওপ ে। আপশর্ ভাি ও পনতজ হাত অনাপমকাতক পকেু চ্ছদ্তি পকন্তু
সামথষ থ আটতক দ্াুঁড়া । অনাপমকা সি িুেতলও চ্ছস আপশর্তক কখ্তনাই পকেু িুেত পদ্
না। এমনই একপদ্ন অনাপমকা চতল াওয়ার র পির্ন্ন মতন নদ্ীর পদ্তক াপকতয় িতস পেল
আপশর্। হোৎ পকেু দ্ূতর সড়তকর পদ্ক চ্ছথতক এক প্রকান্ড শব্দ চ্ছ তয় চ্ছস েু তট চ্ছগল।একটা
গাপড়র দ্ুঘষটনা ঘতটতে, গাপড়র ািীরা আর চ্ছকউ চ্ছিুঁতচ চ্ছনই। আর এও চ্ছদ্খ্ল ািীতদ্র
শরীতর অতনক গয়না। পিদ্ুযৎস্ফুপলতঙ্গর মত া একটা িুপদ্ধ চ্ছখ্তল চ্ছগল আপশতর্র। সতঙ্গ সতঙ্গ
দ্রু হাত চ্ছকামতরর গামোটা মাপটত চ্ছ ত গয়নাগুতলাতক একটা ু টপল কতর সি ষতণ
িাপড়র পদ্তক চ্ছদ্ৌড় পদ্ল। এই সমত গয়না চ্ছস অনাপমকাতক উ হার চ্ছদ্তি চ্ছভতি খ্ুি খ্ুপশ
হতয়পেল পেকই, পকন্তু একটা অজানা ভয় াতক াড়া কতর চ্ছিড়াপেল ‘চ্ছকউ চ্ছদ্তখ্ চ্ছেতলপন
চ্ছ া াতক’ ? আন্ ও আ তঙ্কর টানাত াড়তন চ্ছগাটা রা ঘুম হতলা না ার। চ্ছসপদ্ন
অনাপমকা আতগই চতল এতসপেল, আপশর্ এতলা পকেু তর৷ প্রথমটায় আপশর্তক চ্ছদ্তখ্ থমতক
পগতয়পেল অনাপমকা, চুল উতস্কাখ্ুতস্কা, অপনদ্রায় চ্ছচাখ্ চ্ছকাটতর িতস চ্ছগতে, মুতখ্ েুতট উতেতে
আন্ ও আ তঙ্কর পমশ্রভাি।
আশ াশটা একিার ভাতলা কতর চ্ছদ্তখ্পনতয় ু টপলটা অনাপমকার সামতন চ্ছরতখ্ িলল ‘এ-সি
চ্ছ ামার’।
অনাপমকার চ্ছচাখ্ প্রায় ক াতল উেল, পকন্তু ওত া আর াুঁচটা চ্ছমতয়র ম নয়।ও পজজ্ঞাসা
করল,
-‘সপ য কতর িতলা এগুতলা চ্ছকাথায় চ্ছ তল’?
সতঙ্গ সতঙ্গ আপশতর্র মুতখ্র হাপসটা পমপলতয় চ্ছগল। চ্ছনকতড়র মত া দ্াুঁত দ্াুঁ চ্ছচত পহিংর
ভাতি োুঁপেতয় উেল,
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-‘চ্ছকাথায় চ্ছ লাম এ সি চ্ছজতন চ্ছ ামার পক লাভ, সি তকপেয় পক চ্ছ ামাতক পদ্ত

হতি’।

এ পদ্তনর চ্ছচনা আপশর্তক আজ িড্ড অতচনা লাগতে অনাপমকার, ার
চ্ছচাতখ্র চ্ছকাতণ জল। পকন্তু হায়! আপশতর্র অ সতি আর ভ্রুতক্ষ চ্ছনই, চ্ছস চ্ছজার কতর
একটা িালা অনাপমকার হাত
রাত
াপেল। এক েটকায় হা োপড়তয় পনতয় চতল চ্ছগল
অনাপমকা, শুধ্ু াওয়ার সময় একিার আপশতর্র পদ্তক াপকতয় কাুঁতদ্া-কাুঁতদ্া গলায় িলল,
-‘আপম চ্ছ ামার সামথষতক নয়, চ্ছ ামাতক ভাতলাতিতসপেলাম’।
আপশর্ প্রথমটায় পকেু িুেত
াতরপন, খ্ন িুেল অতনক চ্ছদ্পর হতয় চ্ছগতে।
ার সু তখ্র কথা চ্ছভতি চ্ছস এসি করল, আজ চ্ছসই অনাপমকাই াতক চ্ছেতড় চতল চ্ছগল৷ কাল
িষ খ্ন চ্ছস পনুঃস্ব পেল, খ্ন চ্ছ চ্ছমতয় ার হা চ্ছরতখ্ িতলপেল াতশ থাকতি, পকন্তু
আজ? ার চ্ছচাতখ্ জল আসত চ্ছদ্তি না িতল আপশর্ পনতজর কাতে প্রপ জ্ঞা কতরপেল, আজ
চ্ছসই অনাপমকার চ্ছচাতখ্র জতলর কারণ চ্ছকিল চ্ছস-ই। চ্ছস চ্ছসানার পিপনমতয় সু তখ্র সওদ্া
করত চতয়পেল, পকন্তু ার পরণপ এই৷ খ্ন চ্ছস জীিতনর রুঢ় িাতিটা উ লপব্ধ করল।
‘চ্ছকাতনা াপথষি সম্পপত্ত মানু র্তক সামপয়ক সু তখ্র আপেনায় পনতয় চ্ছগতলও চ্ছস চ্ছকিলই
মরীপচকা। রস্পতরর সম্পতকষ পিশ্বাস আর ভাতলািাসাই াতর মানু র্তক প্রকৃ সু খ্ পদ্ত '।
এিার সপ যই পনতজর কৃ কতমষর প্রপ ঘৃণা হপেল ার। াতয়র কাতে তড়
থাকা গয়নার ু টপলটা হাত পনতয় মতন মতন িলল, এসতির জনয এ-ই দ্ায়ী, িতল সতজাতর
েু ুঁতড় পদ্ল নদ্ীর জতল।
অতনক পদ্ন চ্ছকতট চ্ছগতে, অনাপমকা আর আতস না, আপশর্ িুও চ্ছরাজ গাতের
নীতচ িতস চ্ছেতল আসা পদ্নগুপলর কথাভাতি আর আ নমতন িাুঁপশ িাজায়। এমপন একপদ্ন
িাুঁপশর সু তরর সাতথ এক অপ
পরপচ শব্দ, চ্ছ েতন পেরত ই চ্ছদ্তখ্ ড়ি পিতকতলর রপিম
আভা গাতয় চ্ছমতখ্ পকেু দ্ূ তর দ্পড়তয় এক নারীমূ ষী৷ আপশর্ পকেু িলার আতগ সমত পকেু তক
উত ক্ষা কতর চ্ছস চ্ছদ্ৌতড় এতস জপড়তয় ধ্রল াতক। ার িুতক মুখ্ গুুঁতজ ডুকতর ডুকতর
কাুঁদ্তে অনাপমকা আর িলতে,
-‘এইত া আমার চ্ছচনা আপশর্, চ্ছকাথায় হাপরতয় চ্ছগপেতল’। আপশতর্রও চ্ছচাতখ্ জলপি্ু ধ্ীতর
ধ্ীতর গপড়তয় ড়ত থাকল অনাপমকার মাথার ও র, ও শুধ্ু িলল- ‘ক্ষমা কতর দ্াও'।

৮৩

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

আমার মা
চ্ছসক নাপসম মহম্মদ্
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, দ্শষন পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
প্রথম স্পশষ চ্ছ ামারই চ্ছ চ্ছগা মা,
প্রথম শব্দ ু পম,
ু পমই আমার জগৎ মাতগা
জন্মদ্ািী মা ....
“ মা, মাতগা মা,
আপম এলাম চ্ছ ামার চ্ছকাতল!
চ্ছ ামার োয়ায়, চ্ছ ামার মায়ায়
মানু র্ হতিা িতল।”
হলুদ্ মাখ্া হা দ্ুখ্াপন,
ঘাতম চ্ছভজা মুখ্,
চ্ছ ামার আুঁচল গাতয় জপড়তয়
আমার ত া সু খ্।
চ্ছ ামার শাপড়র আুঁচল মাতগা
আমার মাথার োয়া;
ু পম আমার অমূ লযধ্ন,
সিতচতয় দ্ামী াওয়া ।
ু পম োড়া চ্ছক পন চ্ছমার
জন্ম ন্ত্রণা?
চ্ছ ামার নাতম পক পলপখ্ চ্ছগা মা
আপম চ্ছ া চ্ছ ামারই চ্ছলখ্া।
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িাপড়
চ্ছসৌরভ দ্াস
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, দ্শষন পিভাগ পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
আমার নাম চ্ছসৌরভ দ্াস। আপম প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়-এর দ্শষন পিভাতগর
োি। আমার হাত র কাজ িানাত খ্ুিই ভাতলা লাতগ। াই আপম আজ ই- পিকার জনয
কাে কাগতজর ত পর একপট িাপড় িাপনতয়পে। এপট িাপড়ত সাপজতয় রাখ্ার জনয। এপট িাপড়র
চ্ছসৌ্ ষ িাপড়তয় ু লত সাহা য করতি।
চ্ছ সি উ করণ আমার চ্ছলতগতে া হল িাপড়র পকেু অপ্রতয়াজনীয় পজপনস।
এপট িানাত আমার চ্ছ সি উ করণ চ্ছলতগতে া হল1) কাে কাগজ, 2) একপট কাুঁতচর পশপশর, 3) রিং, 4) ইতলকপিক পচট, 5) কাুঁপচ, 6) ু পল
ই যাপদ্।

এই মাত র দ্ুতটা কাে কাগজ কাটত

হতি।

এই মাত র দ্ুতটা কাে কাগজ কাটত

হতি।
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এই মাত র দ্ুতটা কাে কাগজ কাটত

হতি।

এই মাত র (1cm/2cm) চ্ছিশ অতনকগুতলা কাে কাগজ কাটত
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হতি।
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পশপশর দ্ুই জায়গায় এই ভাতি টুকতরা কাগজ লাপগতয় পনত

হতি।

এই ও তরর পশরা িরাির এই ধ্রতনর টুকতরা কাগজগুতলা িপসতয় পনত
৮৭

হতি।
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এই মাত র (এই ভাতি চ্ছগাল ) পকেু কাে কাগজ কাটত

এর র হালকা সিুজ রিং পদ্ত

হতি।
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এই মাত র (3cmিযাসাধ্ষ)একপট কাে কাগজ কাটত

এই মাত র একপট কাে কাগজ কাটত

হতি।
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এর র ঘতরর চাল িাপনতয় পনত

হতি।

এই মাত র (1cm/4cm) পকেু কাে কাগজ কাটত
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এপট একপট দ্রজার মাত র কাে কাগজ চ্ছকতট িাপনতয় পনত

হতি।

চ্ছগাটা চাল িরাির এই টুকতরা (1cm/2cm) গুতলা এই ভাতি িপসতয় পনত
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এই মাত র একপট কাে কাগজ কাটত

হতি।

ু তরা চাল িরাির পড সিুজ রিং পদ্ত

হতি।
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সামতন এই টুকতরা (1cm/4cm) পচট পদ্তয় িপসতয় পনত

হতি।

প্রথতম ঘরপটর চ্ছদ্ওয়াল এর জনয এই ভাতি পচট পদ্তয় পনত
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প্রথতম ু তরা চাল িরাির এই রিং(কাতলা+লাল) পদ্ত
চ্ছদ্ওয়াতল কাতলা রিং পদ্ত হতি।

হতি।আর পশপশর এর োুঁকা অিংশ ও

সামতন িাদ্ামী রিং পদ্ত হতি।ও পশপশর এর কাতলা রিং এর ও র (কাতলা+সাদ্া) রিং পদ্ত
হতি। দ্রজা চ্ছ পড পনল পদ্ত হতি।
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পকেু অপ্রতয়াজনীয় পজপনস পদ্তয় ত পর এই িাপড়পট ঘতরর চ্ছসৌ্ ষ িৃ পদ্ধ করত
করতি।
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শ্রািণ
সু মি পমশ্র
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, দ্শষন পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
িৃ পি চ্ছোুঁটায় চ্ছপ্রতমর সু িাস পমপি মুতখ্ হাতস,
পনেুম কাতলা চ্ছমতঘর দ্ল আকাশ চ্ছকাতল ভাতস।
কদ্ম ভরা গাতের ডাতল মন চ্ছকমতনর সু র,
চ্ছমঘলা পদ্তন একলা মন াতে অতনক দ্ূ র।
কাজল আুঁকা চ্ছচাতখ্র া ায় অশ্রু জতলর ধ্ারা,
েুলকপলরা ওপলর াতন চ্ছপ্রতম াগল ারা।
শ্রািণ জতল দ্ুিু মন কপি া হতয় ভাতস,
চ্ছখ্য়াল সু তি িাতর িাতর চ্ছপ্রতমর গান আতস।
কাপমনী েুতলর গন্ধ সারা আকাশ জুতড় চ্ছোতট,
সিুজ ঘাতস আদ্র মাতখ্ লাল চ্ছগালাত চ্ছোুঁতট।
চ্ছকয়া া ার চ্ছনৌতকা চ্ছজাড়া চ্ছনতচ চ্ছনতচ চতল,
শা লা েুল হা োপন চ্ছদ্য় চ্ছমতো জতলর চ্ছকাতল।
িৃ পি খ্ুপশ শ্রািণ চ্ছ তল ঘুতমা হাপসর চ্ছরখ্া,
রপিি চ্ছকাতল াহাড় তল রামধ্নু তকর চ্ছদ্খ্া ৷

রতির িন্ধন
সু পি া সামি
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, কলা পিভাগ (স্না ক, সাধ্ারণ)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
আমরা সিাই এতসপে এই সু ্র ৃ পথিীত ,
চ্ছিুঁতধ্পে চ্ছমারা সকলতক চ্ছসৌভ্রা ৃ তত্ব।
চ্ছকউ আমরা পভন্ন নয়, এক ঈশ্বতরর সৃ পি ,
কাতরা দ্ুুঃতখ্ দ্ুুঃখ্ চ্ছ তল চ্ছচাতখ্ নাতম িৃ পি ।
সকতলরই রি লাল নয়ত া কাতরা পভন্ন ,
পখ্তদ্ চ্ছ তল সিাইত া চাই এক মুতো অন্ন !
পি তদ্ চ্ছকউ ড়তল চ্ছমারা থাপক না চ্ছ া িতস,
এক েু তট পগতয় দ্াুঁড়াই াতদ্রই াতশ।
াতদ্র দ্ুুঃখ্ ভাগ কতর পনই চ্ছমারা সকতল ,
াতদ্র সতঙ্গ চ্ছমাতদ্র রতির িন্ধন আতে িতল!
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Scientific Sensibility in time of Novel Corona Virus
Subhasis Mandal
Ex-student, Department of English (Post Graduate)
Pingla Thana Mahavidyalaya
Almost one and a half years have passed, still we can't overcome
this corona boredom, still we don't get relief from the clutches of Corona
pandemic. It now arises a horrible question in the minds of human beings
that what will be the future of human civilization! Covid-19 is regarded a
curse on human civilization. Though according to some intellectuals, Covid-19
has too a learning process; to them, it is a blessing as it decreases the
environment pollution as well as it imparts peace to such people who were
utterly busy from dawn to dusk before the emergence of this Novel corona
Virus. It is like science which has bless and curse as well. The Covid-19
pandemic has brought to the fore the importance of a thriving scientific
ecosystem for dealing with global crises. We are using masks in order to
protect ourselves from the attack of this virus. Really it is a thought provoking
matter to us that Covid-19 has stated as an obstinate mask on the mouth of
human civilization and through which it cannot breathe well. Scientific
sensibility is very important in order to protect ourselves from this ruthless
virus as the entire world was waiting for corona vaccine and it is worth noting
that science can only bring that miracle. In the diverse social structure that
characterizes India, misbelieves and superstitions are still as active as in
earlier days. Social media in particular has been swamped by hundreds of
beliefs and superstitions during the COVID-19 pandemic, primarily 'infecting'
digitally literate people who are unable to check the fake and unthinkingly
passing on suspect messages going viral. Common people in general have
been found wanting in responding to calls for greater awareness
and
necessary
behavioural
change
towards
adopting
safe
practices. Mainstream media in India has been largely playing its role
in educating people about the pandemic and thereby contributing towards
inculcating scientific temper, but more needs to be done. Five highly
circulated superstitions and misbeliefs on social media about the corona virus
have figured in this observation, while public awareness campaigns like 'hoax
busters' by Indian Scientists.
Response to Covid-19 (ASRC) and 'Infodemic vis-a-vis Pandemic'
by Dr. Anamika Ray Memorial Trust (ARMT) has been highlighted as the sort
of responses that can be mounted to counter misinformation and
superstitions.
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superstitions.
In the book “Superstition: Belief in the Age of Science”, author
Robert L. Park (2008) explained the concept of faith and superstition:
“…scientists use the word “faith” to express their confidence that the laws of
nature will prevail, beginning with the law of cause and effect. The religious
use of “faith” implies belief in a higher power that makes things happen
independently a physical cause. This defines superstition. The two
meanings of “faith” are thus not only different, they are exact opposites”. As
the author makes it clear here, faith has two meanings and these are exactly
opposite.
Although various superstitions are discernible rather viral in
various social media platforms on Covid-19.We can note few instances in this
respect. In the pre-lockdown period, particularly mentioning on the tenth day
of first phase of nationwide lockdown, our prime minister Shri Narendra
Modi addressed the country in a short video message at 9 pm. He requested
the citizens to turn off lights for 9 minutes at 9 pm on April 5 and light a
candle/earthen lamp/torch or the flashlight on mobile phones to mark
the country's fight against COVID-19 (ET Online, 2020). The Prime Minister's
message was about making a gesture of gratitude to corona virus warriors
and give them mental strength during the crisis. Such a move would also
remind people they are not alone, and thereby help mitigate the sense of
isolation a lockdown brings. But many people reacted on social media by
arguing that lighting lamps is a very good gesture, because it creates an
'ethereal aura' that is very calming and effective — which is but a belief.
Many people also discovered a significance in the number 9.
They sought to explain it 'scientifically' but ended up purveying superstition
— about the timing of the PM's address at 9 am, his exhortation to the
people to light lamps or flash light for 9 minutes at 9 pm on April 5 (5th day+
4th month = 9), the address made after 9 days of beginning of lockdown, 9
days left from April 5th, 9 Planets, No. 9 = Mars (Mangal — the Planet of Light
& Fire). There are a lot of nines in this paragraph, even for a coincidence! A
former Head of the Indian Medical Association took to social media to
“explain the science” behind the Prime Minister’s announcement – “…[the
announcement] is based on Yoga Vasistha, Chapter 6, the principle of
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collective consciousness. …This collective consciousness has the power to
heal the ACE2-receptors in our bodies. If we all think together that the
corona virus must not attach itself to our ACE2-receptors, then our collective
consciousness will make sure this doesn’t happen” (The Wire Analysis, 2020).
Unfortunately, it ended up creating more confusion than elucidation. The fact
remains there is no relevance of number 9 in killing the novel coronavirus.
Another belief that the virus will not survive in hot temperatures
also created confusion. A social media post claimed quoting a scientist that
lighting 130 candles together will increase temperature by 9 degrees. Such a
claim is surely vague and unscientific. The World Health Organisation (WHO)
has said: “From the evidence so far, Covid-19 can be transmitted in all areas,
including areas with hot and humid weather. This means, you can catch
coronavirus no matter how sunny or hot the weather is. Countries with hot
weather have reported cases of Covid- 19“.
Not only the first two ,there are so many unscientific activities
taken by the people of India in this deplorable condition. For another
instances such as clapping and clanging utensils, cow urine and dung and
water of Ganges etc. There is no doubt that all these activities have an
auspicious meaning but in time of Novel corona virus, these activities are
utterly fruitless and unscientific as they only Carry out stupidity and
depression in minds of people.
In some cases, people are more conscious about the past rather
than present and the future. They believe in religion, myth and magic. One
possible reason is that in times of heightened stress, people tend to resort to
magical thinking and absurd behaviour, particularly when there seem to be
few ways to exert control over situation which creates psychological
weakness. In this connection I would like to mention a Kannada novel
entitled "Samskara" where we see superstitions Brahmin people of Agrahara
village who were reluctant to cremate the dead body of Naranappa, another
Brahmin. Naranappa was an independent Brahmin who had no faith in
Brahmanism. People were much superstitious and unscientific and for their
vague beliefs, there had been spreading the plague disease. In this
deplorable condition, people of Agrahara village were much conscious about
their religion and caste rather than disease. For their misinterpretation of the
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situation, there had been spread plague everywhere in the Agrahara village.
They used to beat the gongs in order to save themselves from the plague
disease.
A rural woman spoke about the rituals that she was performing
which was published in a report."I have received information from my
relatives via whatsapp which says you should light one diya each per sibling
of yours. You are also supposed to pour that many buckets of water into a
well. I have been doing his for my family,” she said, adding, “A few days ago,
my sister who lives in Mumbai, called me and asked to search for a certain
kind of hair. If you find it, then it belongs to Lord Hanuman. Now, we have to
dip the hair in water and sprinkle it inside the entire home, as it will keep the
coronavirus away. I tried to find the hair, but could not find one” (Sharma,
2020). Some people believe the pandemic is a test by Allah of their faith,
while some others assert that it is a sign of Allah's divine anger and
punishment (Abderrahmani, 2020).
These are but a few examples of the superstitions and beliefs
among thousands flooding social media during the ongoing crisis. Sometimes
it is difficult to identify whether a message is based on superstition or some
beliefs/misbeliefs or faith. But a scientific temperament would surely help to
understand whether a message should be believed or avoided.
It is truly pathetic that some irrational people are treating with
Corona patients or victims in an unauthentic manner as they are outsiders
and their ruthless activity doesn't prove that it is in terms of maintaining
social distancing. In the name of corona virus they are creating unscientific
activities and riots. They are making gossips about a covid patient who is
suspected in their eyes and consequently torturing his family and don't let
them to take a clear breathe. For their unscientific behaviour and
superstitious outlook, it apparently seems to the corona patients "To be or
not to be-That is the question; Whether it is nobler in the mind to suffer the
slings and arrows of outrageous fortune or take arms against a sea of
troubles and by opposing end them?" They have taken corona virus as racial
problem. What is very much necessary and indispensable in this crucial
moment is consciousness. But it is a miserable that most of the people are
not conscious. They are more superstitious in lieu of being conscious.
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It is well to be said that we live in the age of science, reason and
enlightenment. Still it is deplorable that Some people use science as a
fashion. We use the dress of science but our body or mind is still
superstitious. Religious people can not accept it whole heartedly as they are
bound to believe in superstition on account of religious fervour. Although our
birth is scientific but when we grow up, we prone to believe in superstition.
People believe in religious faith as religious implications compel them to
believe it's conquest. superstition lies in our tradition and existence. It is
really difficult task on our part to give up our tradition. We love to read
science, we love to achieve degrees in science. But we are obstinate and
reluctant to accept scientific thought and beliefs. We can't keep faith in
scientific process because we need Speedy recovery and we believe magic
can only bring speedy recovery. It reminds us the contrast between science
and faith in Victorian age. Coleridge has stated a well known remark in his
critique "Biographia Literaria" ,"Willing suspension of disbelief".
Actually science and scientific sensibility are two different things.
Science depends on discovery; on the other hand, scientific sensibility
depends on discussion. Science depends on knowledge; on the other hand
scientific sensibility depends on wisdom.
What we need most in this crucial moment is awareness and self
consciousness. We should maintain lockdown and use essential things
related to awareness on this Covid-19. It has no race and religion. We should
believe in scientific theory. The Government, state and central altogether,
heart and soul is trying to find out the proper solution in respect of this crux.
In this deplorable moment we should believe in science, let scientific
sensibility prevail in our heart. All the preparations are going on for creating
remedy on account of abolition of this harmful virus is nothing but the fruit
of science...so believe in science and scientific thought. We should create
scientific temper to secure our post covid future. The rise of scientific
sensibility can only save us from our destruction.
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রিীন্দ্রনাতথর প্রপ
শযামল প্রধ্ান
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, ইপ হাস পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
আজ ু পম ক দ্ূ তর আে, চ্ছহ মহান,
ধ্রার সকল চ্ছলাক গাতহ জয়গান।
পিতমর জয়মালা এতনে পেপনয়া,
াই চ্ছ া চ্ছ মায় ভাতলািাপস হৃদ্য় ভপরয়া।
ক চ্ছ কপি া ু পম কতরে রচনা,
মানু তর্র সাধ্য চ্ছনই কপরত গননা।
ৃ পথিী তপম্ভ হয় ি প্রপ ভাত ,
মাথান হতয় ায় ি চরতনত ।
চ্ছশ্রষ্ঠ সিংগী ঙ্গ ু পম হও সিষকাতল,
উজ্জ্বল পকরীট রাতয়তে ি িঙ্গভাতল।
ভার গপিষ আপজ ি কৃ কতমষ,
ু পম সিষ হৃপদ্মতমষ!
াই পচরপজ
চ্ছ ামার কাতে আজ চ্ছমাতদ্র পমনপ ,
আশীিষাদ্ পদ্তয়া ু পম আমাতদ্র প্রপ ।

আমাতদ্র গাুঁ
প্রশাি দ্াস
র্ষ্ঠ চ্ছসতমস্টার, িাপণজয পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
আমাতদ্র গাুঁতয় পেল
মন ভরা সু খ্,
আর পেল পশশুতদ্র
হাপস ভরা মুখ্।
গাতে পেল েল-েুল
জতল পেল মাে,
মাতে পেল চার্িাস
পেল িড় গাে।
গাুঁতয় পেল চ্ছোতটা ঘর
আর চ্ছক্ষত পেল ধ্ান,
চ্ছভার চ্ছিলা চ্ছশানা চ্ছ
সু মধ্ুর কল ান ।
সিষদ্া সু তখ্ পেল
আমাতদ্র মন,
প্রিল দ্ুত ষাগ চ্ছকতড় পনল
এ গাুঁতয়র ধ্ন।।
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আতিগী মন
চ্ছগা াল চ্ছিরা
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, িািংলা পিভাগ (স্না তকাত্তর)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
শুভ খ্ুি উতত্তজনার সাতথ চ্ছোতনর কাোকাপে ঘুতরাঘুপর করতে। কখ্ন একটা চ্ছোন কল
আসতি ার অত ক্ষায়। একটা গুরুত্ব ূ ণষ চ্ছোন কল। এইজনয চ্ছস কাল সারারাপি চ্ছজতগতে।
চ্ছচাতখ্মুতখ্ রা জাগার ো , মতন ভয় ও উতত্তজনা সতঙ্গ ঔৎসু কয ভরা। পনতজতক পস্থর রাখ্ত
ারতে না। অদ্ভু একটা টান, হাটষপিট িাড়তে কমতে।
শুভ একটা কতলতজ তড়, তি কতলতজর সাতথ চাকপরর রীক্ষার জনয প্রস্তুপ পনপেল। চ্ছস
ার িন্ধু সু মতনর চ্ছোন কতলর অত ক্ষায় পেল। সু মন াতক গুরুত্ব ূ ণষ খ্ির এতন চ্ছদ্তি।
আসতল আজ অতনকপদ্ন হতলা অনু র চ্ছকান খ্ির চ্ছনই। অনু , াতক শুভ খ্ুি ভাতলািাতস, চ্ছসও
শুভতক আশা পদ্তয় অত ক্ষায় চ্ছরতখ্তে। শুধ্ু রীক্ষাটা চ্ছশর্ চ্ছহাক, ার র াতদ্র চ্ছদ্খ্া হতি,
কথা হতি। অনু স্কুতল তড়। শুভ অনু তক পনতয় অতনক স্বপ্ন চ্ছদ্তখ্তে। মতন মতন অতনক কথা,
অপভমান জপমতয় চ্ছরতখ্তে চ্ছদ্খ্া হতল িলতি িতল। িন্ধু সু মন াতক এই অনু র খ্ির এতন
চ্ছদ্তি ার জনয এ অত ক্ষা।
অত ক্ষার অিসান ঘটতলা। সু মন চ্ছোন করতলা। শুভ চ্ছোন ধ্রা মািই াতক পজতজ্ঞস করল
– িল, পক পকেু খ্ির চ্ছ পল? িন্ধু খ্াপনকক্ষণ পনিু । চ্ছস আিার পজজ্ঞাসা করল – পকতর, পক
খ্ির? িন্ধু িলল, ার চ্ছদ্খ্াতশানা চলতে, পিতয় হতি শীঘ্র। শুভ এমন কথা চ্ছশানার জনয
এতকিাতরই প্রস্তু পেল না। িন্ধুতক আিার পজতজ্ঞসও করতলা - িলপি চ্ছ া চ্ছস চ্ছকমন আতে!
িন্ধু িলল, া পেক িলত
ারতিা না, তি ার পিতয়র জনয চ্ছদ্খ্াতশানা চলতে। পি ীয়িার
এই কথাপট চ্ছশানার র চ্ছস চ্ছ ন হোৎ সপম্ব পেতর ায়। সারারা চ্ছস চ্ছ জনয আশা,
অত ক্ষা করপেল া চ্ছ া হল না, উতল্ট ার িুতকর চ্ছভ রটা ধ্ড়াস ধ্ড়াস করত লাগতলা।
সু মন িলল, আপম একজনতক পদ্তয় খ্ির পনতয়পে চ্ছসই আমাতক জানাতলা কথাগুতলা। শুভর
মাথায় চ্ছ ন এতকিাতর আকাশ চ্ছভতে ড়তলা। এ কথাটা চ্ছস কখ্তনা মাথায় আনত
াতরপন।
কারণ চ্ছস চ্ছ
াতক আশা ভরসা পদ্তয়তে। ার হা
া চ্ছকমন চ্ছকুঁত উেল চ্ছস আর কথা
িলার মত া অিস্থায় চ্ছনই। চ্ছস চ্ছ অনু তক খ্ুি ভাতলািাতস। ভতয়, দ্ুুঃতখ্, পিরি হতয়, হোৎ
কতর চ্ছস িন্ধুর কল চ্ছকতট পদ্তলা। ঘিা আতধ্ক ার মাথায় এক অদ্ভু চ্ছিাধ্ কাজ করপেল।
চ্ছস চ্ছ ন একটা গভীর অন্ধকাতর ডুতি। ার চ্ছচাতখ্র সামতন চ্ছভতস ওতে অনু র চ্ছচাখ্ দ্ুতটা।
ার মতধ্য আতে ার প্রপ গভীর ভাতলািাসার অনু ভূপ ।
আিার চ্ছস সু মনতক চ্ছোন লাগাল। চ্ছস াতক অতনক রকম ভাতি ভরসা চ্ছদ্ওয়ার চ্ছচিা করল।
পকন্তু সি পিেতল, আতিপগ মন অ শ পকেু মানত চায় না। সু মতনর কাতে েলেল নয়তন,
চ্ছভজা গলায় শুভ িলল –িল না িন্ধু সি পমতথয কথা িলপেস। সু মন এতকিাতর চু । শুভ
গভীর আতিতগ িতল চ্ছেলতলা অনু তক োড়া আপম এক মুহূ ষ থাকত
ারতিা না। এভাতিই
াতদ্র মতধ্য চ্ছদ্ড় ঘিার ম কথা চলত থাতক।
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শুভ িাপড়ত ই পেল, পকন্তু চ্ছস চ্ছটনসতন তড় পডতপ্রশন হতয় কখ্ন চ্ছ চ্ছোতন কথা িলত
িলত িাপড়র িাইতর চ্ছিপরতয় চ্ছহুঁতট চ্ছ ত লাগতলা ার আর হুুঁশ থাকতলা না। রাতায় চলত
চলত কখ্ন চ্ছ মাপটর পটলায় চ্ছহাুঁচট চ্ছখ্তয় ার আঙ্গুল চ্ছথতক রি েতর তড়তে চ্ছসপদ্তকও
নজর চ্ছনই ার। অতনক রাতা এপগতয় অতনকক্ষণ কথা িলার চ্ছশতর্ িুতক একরাশ হ াশা
আর রাজতয়র ভাি পনতয় িন্ধুর কলটা চ্ছকতট পদ্ল।
চ্ছস আতরা কতয়ক া এপগতয় াওয়ার র িুেত
ারল চ্ছ িাপড় চ্ছথতক অতনকটা দ্ূ তর চতল
এতসতে। সামতন একটা িাুঁধ্, চ্ছসই িাুঁতধ্র উ র উতে সামতনর পদ্তক চ্ছচতয় চ্ছদ্তখ্ সামতন
জলভরা িড় োুঁকা মাে, অতনক দ্ূ র
ষি োুঁকা। হালকা হওয়া পদ্তে। চ্ছোট চ্ছোট চ্ছঢউ
িাুঁতধ্র ধ্াতর আেতড় তড়তে। মােরাঙ্গা পনতজর গপ ত জলতক চ্ছভদ্ কতর মাে ধ্রায় িযত।
অতনক দ্ূ তর আকাতশ অতনক উুঁচুত ঘপড় উড়তে। জনমানিহীন শূ নয চ্ছস স্থান। প্রকৃপ র
পনরাপিল িা াতস াপখ্রা মুি আনত্ পকপচরপমপচর করতে। মাপটর উ র চ্ছোত চ্ছোত দ্ূ িষা।
চ্ছস চ্ছসখ্াতন মাপটর উ র িতস তড় এক দ্ৃ পিত এসি চ্ছদ্খ্ত থাতক। খ্াপনকক্ষণ র চ্ছস
হা
া েপড়তয় চ্ছসই দ্ূ িষার উ র শুতয় তড়। আকাতশর পদ্তক চ্ছচতয় চ্ছদ্তখ্ নীলাকাশ। চ্ছসই
নীলাকাতশর িুতক াপখ্রা চ্ছখ্লা করতে। ু তলার মত া চ্ছদ্খ্ত চ্ছমঘগুতলা উতড় চতলতে। এক
মুহূত ষর জনয সমত পচিা, চা
ার মাথা চ্ছথতক উধ্াও হতয় চ্ছগল। এক উদ্াসীন মুপির
হাওয়া আর চ্ছনশা মাখ্াতনা আনত্র আহ্লাদ্ হোৎ চ্ছ ন ার মনতক েু ুঁতয় চ্ছগল।
আকাতশর পদ্তক াকাত
াকাত শুভর কখ্ন চ্ছ চ্ছচাতখ্র া া িুজতলা চ্ছস পনতজও চ্ছটর
চ্ছ ল না। খ্ন ঘুম ভােতলা ার মতন হল সিসিপকেু ই স্বপ্ন পেল।
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আত্মশুপদ্ধর তথ
সু তদ্ষ্ণা সামি
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, সিংস্কৃ পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
চ্ছ স্বপ্নতক সামতন চ্ছরতখ্ স্বাধ্ীন া এতনপেল
পিপ্লিী িীর চ্ছসনারা,
আপম চ্ছদ্খ্ত চাই চ্ছসই স্বাধ্ীন া।
স্বাথষতের্ী, নযায়-নীপ জ্ঞানহীন মানু তর্র
স্বে্ পিচরণ ভূ পম চ্ছদ্খ্ত চাই না।
অপশক্ষার নাগ াশ চ্ছথতক মুপির দ্াপিত চ্ছসািার খ্ন,
খ্ন চ্ছ া চ্ছদ্পখ্ চিিুহয রচনা কতর চতলতে
অপভমুনয িতধ্র ালা৷
পিশ্ব সমাজ আজ সন্ত্রাসিাতদ্র স্বীকার,
পকন্তু চ্ছকন অমানপিক কাতজ পলপ্ত ারা –
অনু সন্ধান কতর চ্ছদ্তখ্ে পক চ্ছকউ?
অখ্ণ্ড ভারত র অনি আশা প্র যাশায় সিাই খ্ন পিতভার,
চ্ছসখ্াতনও পমথযা প্রিঞ্চনাময়
অপ রপঞ্জ আশ্বাস আপম চাই চ্ছিহুলা, লপক্ষ্তরর মত া।
পশশু, নারীর পনপিদ্র পনরা ত্তা।
মুতে াক মসােন্ন ভয়াল ভয়িংকর কালরাপি
চ্ছ ামার প ৃ ু রুতর্র শ্রীচরণ ু গল।
ওইখ্াতন খ্ুুঁতজ তি পচর আকাপঙ্খ অমূ লয সম্পদ্,
পিি গঙ্গায় অিগাহন পনেতয়াজন৷
আত্মশুপদ্ধই চ্ছহাক জীিন তথর াতথয়।
পির্াি ানীয় চ্ছেতল অমৃ চ্ছহাক সঞ্জীিনী সু ধ্া৷
পনতজতক ভাতলাতিতস অ রতক ভাতলািাতসা।
াই চ্ছ ন হয় ভা ৃ তত্বর চ্ছস ু িন্ধন।
অত াধ্যা প রামচতন্দ্রর ভাতলািাসা
আজ শুধ্ু কাপিযক কাপহপনত
পরন ।
প ৃ ,মা ৃ ,ভ্রা া, প্রজািগষ এিিং ত্নী
সকতলই পেল ার পপ্রয়জন।
পিতভদ্ পিতেদ্ মুতে াক পচর তর,
চ্ছপ্রম প্রীপ চ্ছহাক মূ লমন্ত্র।
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লকডাউন ডাতয়পর : Covid-19 এর সময়কালীন জীিতনর একপট কাল্পপনক ঘটনা
সু নপ্ া মন্ডল
র্ষ্ঠ চ্ছসতমস্টার, রাষ্ট্র পিজ্ঞান পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
একপট ডাতয়পর হতলা স্বভাি ই একপট ীব্র িযপিগ পজপনস। এপট আমাতদ্র
চার াতশর পিশ্ব সম্পতকষ আমাতদ্র সিতচতয় অিরঙ্গ পচিা ভািনা এিিং উতিগ চ্ছরকডষ করার
জায়গা। অনযকথায়, এপট আমাতদ্র মতনর অিস্থাপটর েলক।
চ্ছকাপভড-19 প্রাদ্ুভষাি
2020 সাল
খ্ন আপম প্রথম চ্ছকাপভড-19 এর কথা শুতনপে, চ্ছভতিপেলাম মৃ ু যহার কম
হওয়ার আ ঙ্কপট অপ্রতয়াজনীয় । পকন্তু খ্ন আপম লকডাউতনর সম্মু খ্ীন হলাম খ্ন এর
গুরুত্ব িুেত
ারলাম।
পনজস্ব প্রপ তিদ্ন:কতরানাভাইরাস এর চ্ছজতর চ্ছগাটা চ্ছদ্তশ লকডাউন। এতক চ্ছ া সারা চ্ছদ্তশ
সিংিমণ েপড়তয়তে আগুতনর ম । ার ও র আিার লকডাউন-এর চ্ছজতর মানু তর্র চ্ছ তট
টান। উভয় সিংকট, আর এই সিংকট কতি কাটতি চ্ছকউ জাতন না। পিশ্ব স্বাস্থয সিংস্থা জানাতে,
কতরানা এ সহতজ াতি না। মানি জাপ তক এই প্রাণঘা ী ভাইরাসতক সতঙ্গ পনতয়ই িাুঁচত
পশখ্ত হতি। তি Covid-19 এর াণ্ডতি অপ ষ্ঠ হতয় উতেতে এই মানি জীিন।
আপম শুনত আগ্রহী পেলাম পকভাতি চ্ছলাতকরা এই সম্পূ ণষ ন ু ন জীিন ািার
অপভজ্ঞ া অজষন কতরতে। ২২চ্ছশ মাচষ চ্ছথতক এই লকডাউন শুরু হতয়তে। চ্ছ খ্াতন স্কুলকতলজ, শপ িং মল, িাজার, চ্ছদ্াকান িাস-চ্ছিন অপেস ই যাপদ্ সিই িন্ধ।
মাচষ মাস:প্রথতম 15 পদ্ন েু পটর কথা শুতন চ্ছিশ ভালই চ্ছলতগপেল। ার র চ্ছমাদ্ীপজ
খ্ন আিার এপপ্রল মাতসর মাোমাপে
ষি সিষভার ীয় লকডাউন চ্ছঘার্ণা কতরতেন। আপম
এটা পিশ্বাস করত
াপরনা, তি ভািলাম লকডাউতন পকভাতি পদ্নগুতলা কাটতি।
পচপকৎসতকর রামশষ:পিশ্বজুতড় কতরানা আ ঙ্ক করুনা চ্ছমাকাপিলা করত িাপড়ত থাকার রামশষ
পদ্তেন পচপকৎসতকরা, ডািাপর ভার্ায় াতক িতল চ্ছহাম চ্ছকায়াতরিাইন। এিিং পকেু পনয়ম
চ্ছমতন িাপড়ত থাকত িলা হতয়তে, চ্ছ মন১০৬
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কতরানা ভাইরাস প্রপ তরাতধ্র উ ায় :হা সিসময় সািান িা জীিানু নাশক পদ্তয় পরষ্কার করা
হা না ধ্ুতয় মুখ্, চ্ছচাখ্ ও নাক স্পশষ না করা
োন্ডা িা িু হওয়া িযপির চ্ছথতক পনরা দ্ দ্ূ রত্ব িজায় রাখ্া
িনয জীিজন্তু পকিংিা গৃহ াপল
শুতক খ্াপল হাত স্পশষ না করা
হাুঁপচ িা কাপশ চ্ছদ্ওয়ার সময় অিশযই মুখ্ চ্ছঢতক রাখ্া
ঘতরর িাইতর অিশযই মাি িযিহার করা
অনলাইন চ্ছকাসষ :লকডাউন-এর পদ্ন গুতলা পকভাতি ড়াতশানা করা ায় ার জনয Sir Madam রা একপট অনলাইন চ্ছকাসষ শুরু করতলন। াইতহাক, এইভাতি ক্লাস কতর এিিং
িন্ধুতদ্র সাতথ অনলাইতন ক্লাস করত ভাতলাই লাগ ।
সপ্তাতহ রপিিার িাদ্ পদ্তয় িাপক 6 পদ্ন আমার 10-12 জন িন্ধু িান্ধিীতদ্র
সাতথ ও সযার িা মযাডাম চ্ছদ্র পনতয় আমাতদ্র অনলাইন ক্লাস হয়।
এপপ্রল মাস:-

এ গুতলা পদ্ন াই চ্ছহাক ু তরা পরিাতরর সাতথ দ্ূ রদ্শষন, পিপভন্ন চ্ছগম- চ্ছসা ,
এিিং গতল্পর িই ড়া ও অনলাইতন ক্লাস কতর সকাল সন্ধযা গুতলা চ্ছকতট চ্ছ ত লাগতলা।
গুজি শুতনপেলাম লকডাউন পক িাড়াতনা হতি! চ্ছদ্খ্ত চ্ছদ্খ্ত লকডাউন দ্ীঘষপদ্তনর জনয
চ্ছিতড় চ্ছগল।
এরইমতধ্য শুনত থাকলাম চ্ছ প্রশাসন আটতক াওয়া শ্রপমকতদ্র চ্ছদ্তশ
পেপরতয় চ্ছনওয়ার জনয িাতসর িযিস্থা কতরতে। চ্ছকন্দ্রশাপস অঞ্চতল আটতক তড় থাকা
শ্রপমকতদ্র িাপড় চ্ছেরাতনার জনয িহু িাতসর িযিস্থা করা হয়। এিিং াতদ্রতক পকেু পদ্তনর
মতধ্য িাপড় পেপরতয় পনতয় আসা হয়। শ্রপমকতদ্র সাতথ সাতথ অতনক ড়ুয়ারা িাইতর থাকায়
াতদ্রও িাপড় পেপরতয় আনা হয়।
চ্ছকায়াতরিাইন:পর ায়ী শ্রপমকতদ্র এিিং ড়ুয়ারা িাপড় পেতর আসতলও াতদ্র পকন্তু িাপড়ত
ঢুকত চ্ছদ্ওয়া হয়পন। াতদ্র জনয এলাকািাসী একপট পনপদ্ষি জায়গা চ্ছদ্তখ্ চ্ছকায়াতরিাইন
চ্ছসিার িাপনতয় াতদ্র ১৪ পদ্তনর জনয রাখ্া হয় এিিং চ্ছসখ্াতনও াতদ্র পরিার পরজতনর
সাতথ ও এই সময় চ্ছদ্খ্া করত চ্ছদ্ওয়া হত া না। আিার, কতরানা হত
াতর এমন িযপিতক
সরকাপর চ্ছকায়াতরিাইন-এ পনতয় াওয়া হত া, ওখ্াতনও কম তক্ষ ১৪ পদ্তনর সময়সীমা।
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চ্ছম মাস:এই ভাইরাতসর ম পদ্ন কাটত কাটত হোৎ আতরকটা ন ু ন পি দ্ চ্ছনতম
এতলা ১৬ই চ্ছম আমোন েড়। এর প্রভাতি প্রচুর ঘরিাপড় গাে ালা ই যাপদ্ ধ্বিংস তূ ত
পরণ হতয়তে। এিিং অতনক মানু র্ এই েতড় প্রাণ হাপরতয়তে। আম্ফান এর র আিার
পনসগষ েড় চ্ছদ্খ্া পদ্ল। এরই সতঙ্গ চ্ছদ্খ্া পদ্ল
ঙ্গ াল া পিঘার র পিঘা জপমর েসল
িযা ক ক্ষয়ক্ষপ কতর পদ্তয়তে।
লকডাউন এর জনয আপম খ্ন পদ্ন গণনা করপেলাম, অনযপদ্তক পদ্নপদ্ন
ভাইরাতসর প্রভাতি মানু র্ চ্ছ ভাতি আিাি হতে এর মৃ ু যর সিংখ্যা িাড়তে। পচপকৎসতকরা
রা পদ্ন এক কতর চ্ছরাগীতদ্র সাপরতয় চ্ছ ালার আপ্রাণ চ্ছচিা করতেন। গতির্তকরা িলতেন
এই মহামারী ১০০ িের অির পেতর আতস।
এখ্ন আর টানা লকডাউন চ্ছনই। াই রাজয সরকার এখ্ন সপ্তাতহ দ্ুপদ্ন
কতর িন্ধ করার কথা িলতেন। ধ্ীতর ধ্ীতর পকেু পদ্ন কাটার র চ্ছদ্খ্পে িাপড়র আতশ াতশ
অতনতকরই কতরানা হতয়তে। চ্ছকউ চ্ছকউ চ্ছকায়াতরিাইতন আতেন। চ্ছকউিা সরকাপর
চ্ছকায়াতরিাইতন, আিার পকেু জন এই ভাইরাতসর জনয প্রাণ হাপরতয়তেন। আিার অতনতকই
সু স্থ হতয় িাপড় পেতর এতসতেন।
লকডাউন চ্ছকতট চ্ছগতলও চ্ছদ্াকান, িাজার হাট ,কল-কারখ্ানা, অপেস খ্ুলতলও
মানু র্ িাপড়র িাইতর চ্ছিতরাতলই মাি রা িাধ্য ামূ লক পেল।
কতরানা ভাইরাস পকভাতি পিশ্বজুতড় েপড়তয় তড়তে। ক মানু তর্র জীিন
ধ্বিংস কতরতে এিিং ক চ্ছলাতকর পরকল্পনা এিিং স্বপ্নতক নি কতর পদ্তয়তে।
লকডাউন- আপম জাপন না এপট Covid-19 িা চ্ছিাকা লকডাউন। া আমার জীিনতক এই
কতয়ক মাতস এক দ্ুুঃস্বতপ্নর পরকল্পনা কতর ু তলতে।
২০২১ সাল
চ্ছদ্খ্ত চ্ছদ্খ্ত আতগর িেতরর ু লনায় এ িেতরর প্রথতম Covid-19 এর
প্রভাি কম চ্ছদ্খ্া পদ্তলও া একদ্ম পনমূ ল
ষ হতলা না। আমাতদ্র চ্ছদ্তশ (ভার ) চ্ছভাট
পনিষাচতনর জনয পিপভন্ন দ্তলর চ্ছন া মন্ত্রীরা াতদ্র পনতজতদ্র স্বাতথষর জনয পিপভন্ন জায়গায়
পগতয় চ্ছভাট প্রচার চাপলতয় চ্ছগতেন। এিিং এর জনয অসিংখ্য মানু র্ Covid-19 এ আিাি
হতয়তেন এিিং এর পরণপ মৃ ু যও হতয়তে।
ধ্ীতর ধ্ীতর আিার লকডাউন হওয়া শুরু হয়। প্রথতম প্রথতম এপট খ্ুি
চ্ছজারাতলাভাতি প্রতয়াগ করা হয়পন। ার র মাতসর মতধ্য প্রথতম শপিশালী হতয় আিার
এখ্ন লকডাউন থাকতলও দ্ুিষল হতয় তড়। পদ্ও এখ্ন Covid-19 এর জনয Vaccine
চ্ছদ্ওয়া হতে।
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পিতশ্বর অনযানয অতনতকর মত া Covid-19 ইপ মতধ্য আমার জীিতন প্রভাি
চ্ছেতলতে। ভ্রমণ পরি ন
ষ এিিং সরকাপর পিপধ্ পনতর্তধ্র কারতণ আপম িাপড়ত অপনপি
সমতয়র জনয থাকত িাধ্য হতয়পে, চ্ছসতমস্টার রীক্ষা অনলাইতন হতয়তে। এপট একপট
উতত্তজনা ূ ণষ সময়, গ্রাতমর চ্ছক্ষতি িাপড়ত িন্ধ হতয় থাকা সহয করা কপেন পেল। Covid-19
একপট পিশাল পি ষয় এতনতে। এপট জীিন চ্ছকতড় পনতয়তে। এিিং পিতশ্বর শপিশালী কতয়কপট
চ্ছদ্শ ও সিংস্থাতক চযাতলঞ্জ কতরতে। এপট চ্ছিশ কতয়কপট পশল্প এিিং চ্ছদ্শগুপলর জনয িৃ হৎ
আপথষক ও অথষননপ ক সিংকট ত পর কতরতে।
তি এই Covid-19 পরপস্থপ টা আমাতদ্রতক পকেু গুরুত্ব ূ ণষ পির্য়
পশপখ্তয়তে। প্রথম আমাতদ্র সিষি মানু তর্র জীিনতক মূ লয পদ্ত িরণ কপরতয় চ্ছদ্ওয়া
হতয়তে। পি ীয় , এই মহামারী তিপশ্বক দ্ূ র্ণ কমাত সহায় া কতরতে। রাতায় কম গাপড়
এিিং আকাতশ কম পিমান রতয়তে, ৃ পথিী পনরামতয়র জনয এক মুহূ ষ াতে। ৃ ীয় , এপট
আমাতদ্র জীিতন চ্ছোট চ্ছোট পজপনসতক মূ লয পদ্ত পশপখ্তয়তে া আমরা ভাল স্বাস্থয, সু ্র
প্রকৃপ এিিং উভয়তক অিাতধ্ উ তভাগ করার সু ত াতগর জনয ম ষাদ্া কপর। আজও আমরা
আশা কপর একপদ্ন সি পেক হতয় াতি।
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চ্ছিকার
টুম্পা াি
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, িাপণজয পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
কাজ করত চাইতে ারা
ায় না ারা কাজ,
এইভাতি চ্ছ া িাড়তে চ্ছদ্তশ
লক্ষ চ্ছিকার আজ।
চ্ছোটােু পট চ্ছঘারা ঘুপর
করতে অতনক জন,
এইভাতি সারা চ্ছদ্তশ
চলতে সারাক্ষণ।
িাধ্য হতয় ওরা সিাই
কুসঙ্গত চ্ছমতশ,
চ্ছকউ িা চ্ছভতড় চ্ছচাতরর দ্তল
চ্ছকউ িা ডাকা চ্ছশতর্।
চ্ছকউ িা খ্ন চ্ছেরার হতয়
চ্ছমতশ গুণ্ডা দ্তল,
চ্ছকউ িা আিার োুঁপ তয় তড়
চ্ছরতলর চাকার তল।

রপেন জীিন
প্রীপ ল া সামি
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, িাপণজয পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
ভীর্ন আঘাত অশ্রু সাগর, অনথ জতল ভাপস
কখ্তনা আতস সু তখ্র রসদ্, পনতভষজাল হাপস;
ভীর্ন চ্ছক্ষাতভ দ্ুগষম াহাড়, পডোতনা সহজ নয়,
আিার তর শাি নদ্ী, সহজ ভাতি িয়।
নানা রতের নানা প্রকাশ, জীিন চ্ছ ন রতের িাহার
জীিন এভাতি চলুক, পেরুক, জীিন এভাতি চিাকার।
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পশক্ষা প্রপ ষ্ঠাতন রাজনীপ

প্রতিশ গ্রহণ চ্ছ াগয নয়

চ্ছসৌপভক মান্না
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, ভূ তগাল পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
মত র তক্ষ :
রাজনীপ তদ্নপ্ন জীিতন মানু তর্র চ্ছ শা হতয় দ্াুঁপড়তয়তে। এখ্নকার
মানিসম্প্রদ্ায় প্রত যকপট কাতজর সাতথ রাজনীপ তক জপড়তয় চ্ছেতল, পেক চ্ছ মনই পশক্ষা
প্রপ ষ্ঠাতনর ম জায়গায় কখ্তনাই রাজনীপ মানায় না। োিসমাতজ পশক্ষা খ্ুিই গুরুত্ব ূ ণষ
পির্য়। আজকাতলর ু তগ চ্ছদ্খ্া ায় চ্ছিপশরভাগ োিোিীতক ১৮ িের হতলই রাজনীপ র
খ্া ায় নাম চ্ছলখ্াত হয়। ারা সমাতজর চ্ছমরুদ্ন্ড, ারাই একসময় অ ল লায় পলতয়
ায় রাজনীপ করত পগতয়। স্কুল ও কতলতজ সিাই ড়াশুনা করত আতস না। পকেু পকেু
োিোিীরা রতয়তে ারা ড়াশুনার িদ্তল পকেু অপ্রাসপঙ্গক কাজ কতর চতল া পশক্ষা
প্রপ ষ্ঠাতন কখ্তনা মানায় না। চ্ছ মন ক্লাসরুম এর মতধ্য মারামাপর, পশক্ষক-পশপক্ষকাতদ্র
অ মানজনক কথা িলা, াতদ্র পনতয় সমাতলাচনা করা এমনপক চ্ছকাতনা চ্ছকাতনা চ্ছক্ষতি
আিার পশক্ষক পশপক্ষকাতদ্র গাতয় হা চ্ছ ালা। এই কথাগুপল আমার মনগড়া কথা নয়,
োিসমাতজ োিোিীতদ্র আপম চ্ছদ্তখ্পে এরু আচরণ করত । চ্ছসই অভজ্ঞ া চ্ছথতকই আপম
কথাগুতলা িলপে। অনয প্রসতঙ্গ পদ্ িলা ায় পশক্ষা প্রপ ষ্ঠাতন সমসযা হত ই াতর, সমসযা
হওয়াটাই স্বাভাপিক, স্কুতল িা কতলতজ পদ্ চ্ছকাতনা সমসযা চ্ছদ্খ্া চ্ছদ্য় চ্ছসটা পনয়ন্ত্রণ পশক্ষক ও
পশপক্ষকারা করতিন িা কতলতজর পপ্রপন্স াল করতিন। পকন্তু আপম আমার Educational life–
এ চ্ছদ্তখ্পে ার পি রী ঘটনা। পশক্ষা প্রপ ষ্ঠাতন রাজনীপ প্রতিশ করল এিিং কতলজ
প্রাঙ্গণতক একপট অসপতকর পরতিতশ পরণ করল রাজননপ ক দ্ল। এমনটা চ্ছকন হতলা!
চ্ছকনই িা হতি! পশক্ষাপ্রপ ষ্ঠাতনর ম জায়গায় এটা কখ্তনাই কাময নয়। এতক্ষতি আমার
মতন হয় চ্ছ রাজনীপ চ্ছিপশরভাগ কতলজ প্রাঙ্গতণ পরলপক্ষ হয়। োিোিীরা পদ্ িমাগ
অপ্রাসপঙ্গক কাজ কতর থাতক িা চ্ছকাতনারকম ভুল ত্রুপট কতর থাতক ার পিরুতদ্ধ চূ ড়াি
দ্তক্ষ চ্ছনতি কতলজ ক ৃ ষ ক্ষ। পকন্তু চ্ছসখ্াতন চ্ছ ন আিার রাজনীপ প্রতিশ না কতর। কারণ
পশক্ষা প্রপ ষ্ঠান হতলা মপ্র ু লয জায়গা, চ্ছসখ্াতন পেক এইরূ
পরপস্থপ কাময নয়। াই
সমত রাজননপ ক িযপিতদ্র আপম িলতিা এইরূ আচরণ চ্ছ ন িারিংিার না করা হয়।
মত র পি তক্ষ :
রাজনীপ োি সমাতজর তক্ষ খ্ুিই ক্ষপ কর পদ্ক এিিং োিোিীতদ্র সপিনয়
মতনাভািতক পনতমতর্র মতধ্য দ্ুনষীপ গ্রত কতর চ্ছ াতল এই রাজনীপ । আিার পিপভন্ন পদ্ক
পিতিচনা কতর চ্ছদ্খ্া ায় চ্ছ রাজনীপ শুধ্ু োিসমাতজর ক্ষপ কতর া নয়, এোড়াও অনযানয
পদ্ক উ কার কতর থাতক। স্কুল ও কলতজ লক্ষয করা ায় চ্ছ োি-োিীতদ্র মতধ্য চ্ছ পহিংসা
রায়ন মতনাভাি একসময় খ্ন িমাগ চ্ছিতড় ায় খ্ন পশক্ষক পশপক্ষকারা সামাল পদ্ত
াতর না পেক খ্ন ই চ্ছ অসপতকর পরতিতশর সৃ পি হয়, চ্ছসই অসপতকর পরতিশতক সভয
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সমাতজ পশক্ষার উ ু ি পরতিতশ পরণ করত োি সমাতজর কথা মাথায় চ্ছরতখ্ কতলজ
প্রাঙ্গতণর মতধ্য রাজনীপ র প্রভাি লক্ষয করা ায়। পকন্তু এই প্রসতঙ্গ িলা ায় চ্ছ স্কুল ও
কতলতজ াই সমসযা চ্ছহাক না চ্ছকন, চ্ছসই সমত োিোিী চ্ছদ্র পিরুতদ্ধ চূ ড়াি দ্তক্ষ
চ্ছনওয়া উপচ । আিার রাজনীপ র মূ ল চ্ছরাত র পদ্তক পদ্ লক্ষয করা ায়, রাজননপ ক
িযপিিতগষর মানু তর্রা পিপভন্ন সূ তি কতলতজর মতধ্য প্রতিশ কতরন এিিং অসপতকর পরতিশ
সৃ পি কতরন, েতল পশক্ষাথষীতদ্র মানপসক পরি ষন হয় এিিং সৃ জনশীল মতনাভাতির পরি ষন
হয়। ারাও একসময় রাজনীপ ত চ্ছ াগদ্ান কতর। চ্ছ সমত োি-োিীরা আগামীকাতলর
সমাতজর মুখ্ উজ্বল করতি, াতদ্র চ্ছদ্তখ্ সমাতজর মানু র্ পদ্ পকেু পশখ্ত ই না ারল,
াহতল কীতসর এই োিসমাজ! আমার জাপন, রাজনীপ মানু তর্র কলযাণ কতর। আজতকর
ি ষমান ু তগ ার পি রী ঘটনা চ্ছদ্খ্া ায়। আজকাতলর মানু তর্রা রাজনীপ করত পগতয়
চ্ছদ্খ্া ায় মানু তর্র মূ লযতিাধ্ চ্ছলা চ্ছ তয়তে, া সমাতজর তক্ষ খ্ুিই ক্ষপ কর। এই ধ্রতনর
রাজনীপ আমরা চাই না। রাজনীপ এমন হতি া মানু তর্র কলযাণ করতি। মানু তর্র পকেু
অপধ্কার রতয়তে া াতদ্র প্রা য, পকন্তু আজকাতলর ু তগ রাজননপ ক দ্তলরা াতদ্র চ্ছসই
অপধ্কার পেপনতয় পনতয়তে। এই রাজনীপ কখ্নই মানু তর্র কলযাণ করত
াতর না। োি
সমাতজর চ্ছ া এতকিাতরই কলযাণ করত
াতর না। াহতল এই রাজনীপ র পক চ্ছকাতনা দ্াম
আতে পদ্ মানু র্ সু খ্ শাপি না চ্ছ ল! সমাতজর মূ ল চ্ছরা চ্ছথতক ারা হাপরতয় ায়। পকন্তু
এটা চ্ছদ্খ্ত হতি এখ্নকার সমাজ পক িলতে মানু র্ ূ িক
ষ াল ধ্তর ু তগর সতঙ্গ াল পমপলতয়
চতল আসতে। মানু র্ পক ার পনতজর চপরি, স্বভাি এখ্নও িদ্তলতে? আমার চ্ছ া া মতন
হয় না। চ্ছ রাজননপ ক দ্ল পশক্ষা প্রপ ষ্ঠাতনর পশক্ষাথষীতদ্র ও র চ্ছজার চ্ছকাতর রাজনীপ
করত িাধ্য কতর৷ চ্ছক রাজনীপ করতি কী করতি না চ্ছসটা ার পনজস্বই িযাপিগ িযা ার।
পকন্তু চ্ছ সমত রাজননপ ক চ্ছন ারা চ্ছজার কতর রাজনীপ করত িাধ্য কতর ারা অ যি
কুৎপস িতগষর মানু র্৷ পকন্তু আজকাতলর মানু তর্র সাহস চ্ছদ্তখ্ অিাক হত হয় া সাধ্ারণ
মানু র্ কখ্তনাই আশা কতরপন। পকন্তু আজকাতলর ু তগ মানু র্ পশক্ষা পনতয়ও রাজনীপ কতর
এটা কী চ্ছকাতনা চপরিিান মানু তর্র প্রকৃ আচরণ? সতিষা পর আপম চ্ছশর্ একটা কথা িপল।
কথাপট সমত রাজননপ ক চ্ছন াতদ্র জনয থাথষ ম ষাদ্ার সহকাতর পির্য়পট উ স্থা ন করা
হতলা। পির্য়পট সম্পতকষ অিগ হওয়া আিশযক। কথাগুতলা হতলা রাজনীপ পনতয় কখ্তনাই
খ্ুতনাখ্ুপন, মারামাপর কতরা না, চ্ছকাতনা মাতয়র চ্ছচাতখ্র জল েপরও না। পদ্ াতরা মানু তর্র
উ কাতর এতসা, এখ্তনা অতনক মানু র্ রতয়তে ারা পনতজতদ্র অপধ্কার চ্ছথতক িপঞ্চ , াতদ্র
চ্ছসই প্রা য অপধ্কার াইতয় দ্াও। মানু তর্র সু তখ্ দ্ুুঃতখ্ াতদ্র াতশ চ্ছথতকা, পদ্ াতরা
াতদ্র চ্ছচাতখ্র জল মুপেতয় দ্াও। রাজনীপ মাতন শুধ্ু পহিংসা রায়ন মতনাভাি নয় রাজনীপ
িা Politics হতলা এতক ও তরর প্রপ সহত াপগ া, া মানু তর্র জন্ম জন্মাির ধ্তর মতন রাখ্া
উপচ । আপম মতন কপর এটাই প্রকৃ রাজনীপ ।

১১২

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

মাতসর মজা
চ্ছগা াল পদ্্া
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, সিংস্কৃ পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
তিশাতখ্ত আম্র ভীর্ণ
াকতে ডাতল ডাতল,
ভািপে িতস ড়তি কখ্ন
খ্াইতিা মতন মতন।
তজষ্ঠযত আিার িড্ড গরম
ড়তি কতি েু পট,
থাকতিা িতস ঘতরর চ্ছকাতণ
লাগতি দ্পক্ষতণর এপস।
আর্াতঢ়ত চ্ছমঘ এতস ওই
করতি গুড়ুগুড়ু,
শ্রািণত িৃ পি হতয়
ভরতি নদ্ী ু কুর।
ভাদ্রত ওই ভদ্র মানু র্
থাকতে পমতল পমতশ,
াতে ারা একসতঙ্গ
কৃর্ক িন্ধুর সাতথ।
অপশ্বতনত রিংিাহাপর
ক রকম েুল,
ার চ্ছথতকও লাগতে ভাতলা
পশউপল আর কাশেুল।
কাপত্তষতকর ওই ময়ূ র ক্ষী
ঘুরতে ডাতল ডাতল,
অঘ্রাতণত চ্ছহমি সু র
িাজতে সিার কাতন।
চ্ছ ৌতর্র হওয়া লাগতলা গাতয়
আসতে িুপে শী
মাতঘ আিার োন্ডা ভীর্ণ
চ্ছলত র সাতথ পেট।
িসতির ওই চ্ছকাপকল ডাতক
এতসতে োল্গুন মাস,
ন ু ন রিং এ সাজতি সিাই
চ্ছদ্খ্তিা আতরক িার।
তচিত আিার পশতির ূ জা
িািার মাথায় জল,
চড়ক পদ্তয় চ্ছশর্ করতিা
িসতির চ্ছকালাহল।
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স্বপ্ন ঘা ক কতরানা
প্রীপ ল া সামি
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, িাপণজয পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
হাস া াতলর দ্ালাতনর চ্ছমতেত এক চ্ছকাতণ িতস আপে আপম, চ্ছকাতল দ্ুতচাখ্ িুতজ পনপিতি
ঘুমাতে আমার স্বামী। িাইতরর ঘপড়ত চ্ছদ্খ্ত চ্ছদ্খ্ত একটা চ্ছিতজতে, চাপরপদ্তক পনতব্ধ ার
আপলঙ্গতন অন্ধকার চ্ছনতমতে। রা জাগা াপখ্ গুতলাও চ্ছকমন চু চা , চ্ছনই পেুঁপেুঁর শব্দ,
আকাতশ চাুঁদ্ আতে, ঔিলযহীন। মহামারী এতস চ্ছ ন সি তব্ধ, রাতায় চ্ছলাক চলাচল চ্ছনই,
িন্ধ িাপড়র সদ্র, হাস া াতল চ্ছভ রটাত আতলা আতে, িু ধ্ুক
ুঁ তে ক প্রাণ। চ্ছভার হত
না হত ই রাক্ষসী অপ মারী পদ্ন আসতি, চ্ছকতট াতি এই নীরি া।
‘চ্ছিড চ্ছনই, অপিতজন চাই' আমার ম স্বামীহারাতদ্র কান্না, িীভৎস া। গ সপ্তাহটা কী
ভাতলা চ্ছকতটপেল! চ্ছমতয় জামাই এতসতে অতনক িের র- াতশর িাপড়র পমনপ র চ্ছমতয়র
পিতয় পেল পকনা! সিাই পেল আন্মুখ্র। আন্ আর রইল না, চ্ছসপদ্ন রাত হোৎই ওনার
শুকতনা কাপশ, গা ু ড়তে জ্বতর।কপদ্ন ধ্তরই িলপেতলন মাথাটা ধ্তর আতে িড্ড, ন্ত্রণা াতয়
আর চ্ছকামতর। চ্ছভতিপেলাম কতম াতি, ন্ত্রণা হয়ত া পিতয় িাপড়ত খ্াটাখ্াটপনর চ্ছরতশ, পকন্তু
হোৎ িাড়ািাপড়! চ্ছরজাল্ট পজপটভ, ঐ অ য়া ভাইরাতস ধ্রল চ্ছশতর্।
ঔর্ধ্ খ্াওয়াতনা হতলা, লাভ হল না, শুরু হতলা পনদ্ারুণ শ্বাসকি, হাস া তল ভপ ষ এিার
করত ই হতি। আর না সময় নি। এই চ্ছভতি অযাম্বুতলন্স খ্ুুঁপজ, পকন্তু াইপন জাতনন, চ্ছোন
কতরপে অতনক, সিগুতলাই িুক হতয় চ্ছগতে, পকিংিা আসত অতনক চ্ছদ্পর হতি, অসু স্থ ক
শত ক।
অযাম্বুতলন্স না চ্ছ তয় অগ যা একপট চ্ছটাতটা চ্ছডতক আতন আমার জামাই, চ্ছটাতটা চালকও নারাজ
কতরাণা চ্ছরাগী পনতয় চ্ছ ত , িাধ্য হতয় হাত
াতয় তড় াই। চালক রাপজ হতল ওনাতক
ু পল আপম আর জামাই পমতল, কতরানার ভতয় পসুঁটতক পমনপ র ম
চ্ছটাতটাত
ড়শীরা সি
চ্ছগতে চতল। াদ্ি ু তর আমাতদ্র িাপড় চ্ছথতক চ্ছডিরা হাস া ালটা কাতে, পড়ঘপড় কতর
ওখ্াতনই পনতয় াই, িমশ শরীতরর দ্ুগষপ হতে।
পি পত্তর শুরু এখ্াতন, ওখ্াতনর ডািাররা চ্ছরোর কতরন কলকা াত কারণ ‘চ্ছিড চ্ছনই’।
রপদ্ন কলকা াত েু তট াই, একই প্র যাখ্যান, 'চ্ছিড চ্ছনই' কারণ একটাই। দ্ুপট হাস া ল
চ্ছঘারার র লাগা ার চ্ছোন কপর স্বাস্থয দ্প্ততর িুও চ্ছকান সাহা য চ্ছমতলপন ভপ ষর িযা াতর।
এপদ্তক ওনার চ্ছস পক শ্বাসকি! অপিতজন চ্ছদ্ওয়ার চ্ছচিা কতরপে মুতখ্ মুখ্ পদ্তয়। অপিতজন
লাগতি! ক্লাতি সিংস্থায় সমাজকমষীতদ্র কাতে সাহা য চ্ছচতয়তে চ্ছমতয়। অিস্থা গুরু র হত ,
পনতয় াই কলকা া চ্ছমপডতকল কতলতজ ু পলপশ সহাতয়।
ঘিা চাতরক র ভপ ষ করাতনা হতলা চ্ছশর্-চ্ছমর্ অতনক অনু নয় পিনতয়। পচপকৎসা শুরু হত
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হত চ্ছকতট ায় চ্ছিশ কতয়ক ঘিা, আতরা চ্ছরাগী ন্ত্রনায় কা রাতে ভ্রুতক্ষ কতরপন চ্ছকউ
একপটিারও। হাস া াল ক ৃ ষ ক্ষতকউ চ্ছদ্ার্ পদ্তয়ও িা পক হতি। শ শ চ্ছরাগী আসতে
চ্ছরাজ কাতক চ্ছেতড় ওরা কাতক চ্ছদ্খ্তি? উপন ন্ত্রণায় েটেট করতেন। আপম খ্ন পক কপর
চ্ছকাথায় াই, 'ইপমপডতয়ট অপিতজন লাগতি' জাপনতয়তেন ডািার। অপিতজন চাই পকন্তু
চ্ছকাথাও না াইক্ষতণ অপিতজন এল,
আতে চ্ছদ্তহর অিতশর্।

ক্ষতণ সি চ্ছশর্ - িাুঁচাত

ারলাম না, প্রাণিায়ু চ্ছিপরতয়

তড়

প্রকাণ্ড একটা াহাড় চ্ছ ন িুতকর ও র ড়ল হোৎ! ওনাতক পনথর চ্ছদ্তখ্ চ্ছ ন হাপরতয়
চ্ছেতলপে সপম্বৎ। অদ্ভু িযা ার পক জাতনন! চ্ছলাকটা চতল চ্ছগতে প্রায় দ্শ ঘণ্টা আতগ, চ্ছদ্হ
এখ্নও তড়, 'অযাম্বুতলন্স অনয কাতজ িযত’ চ্ছ ৌরসভা এই এক কথাই জানাতে িাতর িাতর।
চ্ছদ্হ চ্ছকাতল পনতয় িতস আপে, ঘুরত আসা সময় গুতলা ভািপে। প উ চ্ছক িড্ড চ্ছিপশ
ভাতলািাসত ন, স্বপ্ন চ্ছদ্খ্ত ন আই প এস িানাতিন, চ্ছমতয়টা াই পিতয়র রও ড়াতশানা
করতে। িািার স্বপ্ন ূ রণ করাটাই ার ইতে। হায়! চ্ছসই স্বপ্নতক রাক্ষসী ভাইরাস চ্ছখ্তয়
চ্ছেতলতে পগতল! এইভাতি চ্ছরাজ স্বপ্ন িুতক পনতয় ক মানু র্ াতেন চতল!
মানু র্ এিার সতচ ন চ্ছহাক, ৃ পথিী আিার সু স্থ চ্ছহাক, চতল াক মারণ কতরানা ভাইরাস।
আিার সিাই স্বপ্ন চ্ছদ্খ্ুক চ্ছসানালী ভপির্যত র, চ্ছকতট াক এই মহামারী িাস।

১১৫

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

কতরানা ভাইরাস
চ্ন মাপজ
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, কলা পিভাগ (স্না ক, সাধ্ারণ)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
চীন আপিষ্কৃ ভাইরাস নাম কতরানা।
িাপড় পভ র থাকতি সিাই,
চ্ছকউ িাইতর চ্ছ ও না।
রাতাঘাট চ্ছ া পনতব্ধ ,
চ্ছনই চ্ছকান সাউন্ড;
ভাইরাস চ্ছথতক িাুঁচাত সরকার
কতরতে লকডাউন।
স্কুল-কতলজ চ্ছদ্াকান-িাপড়
সি হতয়তে িন্ধ,
িা াতস চ্ছ া ভাইরাস!
রতয়তে আ তঙ্কর গন্ধ।
লক্ষ লক্ষ মানু র্ শুধ্ু
মরতে পদ্নরা ,
ভাইরাস চ্ছথতক িাুঁচত মানু র্
ধ্ুতে সািান পদ্তয় হা ।
কাতজর জনয িাইতর চ্ছিতরাতল
ু পলশ মারতে আিার ধ্তর,
চার্িাস চ্ছ া সিই িন্ধ
মানু র্ মরতে অনাহাতর।
মৃ ু যর র মৃ ু য চ্ছদ্তখ্
মানু র্ হতয়তে আজ অন্ধ,
চ্ন একা িতস আতে
দ্রজা রতয়তে িন্ধ।

১১৬

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

পচি: শ্রািতণর ধ্ারার মত া ড়ুক েতর
পচিাঙ্কণ: দ্ুগষা চ্ছিরা
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, দ্শষন পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১১৭

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

পচি: রে-রপেন
পচিাঙ্কণ: শম্পা পসিং
র্ষ্ঠ চ্ছসতমস্টার, প্রাণীপিদ্যা পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১১৮

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

পচি: মধ্ুিনী কতন
পচিাঙ্কণ: সমাপপ্ত াি
র্ষ্ঠ চ্ছসতমস্টার, ইিংতরপজ পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১১৯

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

পচি: আজ চ্ছজযাৎস্না রাত
পচিাঙ্কণ: চ্ছসৌরভ দ্াস
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, দ্শষন পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়

১২০

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

পচি: কপিগুরু রিীন্দ্রনাথ োকুর
পচিাঙ্কণ: অ ষণ কুমার দ্ত্ত
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, দ্শষন পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১২১

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

পচি: মাধ্িীল া
পচিাঙ্কণ: মুনমুন চ্ছসনা
পি ীয় চ্ছসতমস্টার, ইিংতরপজ পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়

১২২

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

জল েুতরাতল

চ্ছমতলতো ডানা
চ্ছলতন্স: সঞ্জয় প্রামাপনক
প্রািনী, উপদ্ভদ্পিদ্যা পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১২৩

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

েুতল েুতল

চ্ছসানা চ্ছরাদ্
চ্ছলতন্স: সঞ্জয় প্রামাপনক
প্রািনী, উপদ্ভদ্পিদ্যা পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১২৪

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

িাজ-ই মা

নাম না জানা
চ্ছলতন্স: সঞ্জয় প্রামাপনক
প্রািনী, উপদ্ভদ্পিদ্যা পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১২৫

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

প্রজা প , চ্ছকাথায় চ্ছ তল ভাই এমন রপেন াখ্া

চ্ছলতন্স: সঞ্জয় প্রামাপনক
প্রািনী, উপদ্ভদ্পিদ্যা পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়

Flower Garden at Khirai

চ্ছলতন্স: পশল্পা করশমষা
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, প্রাণীপিদ্যা পিভাগ, (স্না ক, সান্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১২৬

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

Common tailorbird

Palestine Sunbird
চ্ছলতন্স: পশল্পা করশমষা
চ ু থষ চ্ছসতমস্টার, প্রাণীপিদ্যা পিভাগ, (স্না ক, সান্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১২৭

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

মক্ষীরাপন

পদ্ন েুতরাতল
চ্ছলতন্স: সমাপপ্ত াি
র্ষ্ঠ চ্ছসতমস্টার, ইিংতরপজ পিভাগ (স্না ক, সাম্মাপনক)
প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
১২৮

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

চ্ছেরা, ২০২০-২০২১

প িংলা থানা মহাপিদ্যালতয়র ৫৬ ম প্রপ ষ্ঠা পদ্িস উদ্ া ন এিিং eপিকা eচ্ছেমত া, প্রথম ির্ষ, প্রথম সিংখ্যার উতিাধ্ন
১২৯

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

আই.পকউ.এ.পস িারা আতয়াপজ জা ীয় ততরর আতলাচনা চি (১২ই
চ্ছসতেম্বর, ২০২০) এিিং একপট কমষশালা (৪ই জুলাই, ২০২১)
১৩০

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

ইপ হাস পিভাগ িারা আতয়াপজ
অতক্টাির, ২০২০)

আিজষাপ ক ততরর আতলাচনা চি (১৯চ্ছশ
১৩১

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

২১চ্ছশ জুন, ২০২০

২৫চ্ছশ চ্ছসতেম্বর, ২০২০: প িংলা থানা মহাপিদ্যালতয়র এমপ্লপয়জ চ্ছকা-অ াতরপটভ চ্ছিপডট চ্ছসাসাইপটর উতদ্যাতগ এিিং পিদ্যাসাগর চ্ছসন্ট্রাল
চ্ছকা-অ াতরপটভ িযাতঙ্কর অথষানু কূতলয আতয়াপজ পিতশর্ আিজষাপলক আতলাচনা সভা ও সািংস্কৃপ ক প্রপ ত াপগ া
২৬চ্ছশ চ্ছসতেম্বর, ২০২০: দ্াথষ পিদ্যা পিভাগ িারা আতয়াপজ আিজষাপ ক ততরর আতলাচনা চি
৮ই জুন, ২০২১: Webinar on “Explore Career Opportunitiesin Govt. Sector and Unlock the Potentials in You
jointly organised by RICE Education- Kharagpur and Pingla Thana Mahavidyalaya
১৬ই আগস্ট, ২০২১- ১৮ই আগস্ট, ২০২১: প িংলা থানা মহাপিদ্যালতয়র লাইতব্ররীর উতদ্যাতগ আতয়াপজ রাজয ততরর কমষশালা

১৩২

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

স্বাধ্ীন া পদ্িস এিিং সরস্ব ী ু তজা উদ্ া ন, ২০২১
১৩৩

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

পিশ্ব পরতিশ পদ্িস উদ্ া ন (৫ই জুন, ২০২১)
১৩৪

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

আিজষাপ ক চ্ছ াগ পদ্িস উ লতক্ষ শারীরপশক্ষা পিভাগ িারা আতয়াপজ
জা ীয় ততরর ওতয়পিনার এিিং NSS-এর উতদ্যাতগ আতয়াপজ চ্ছ াগ
প্রদ্শষনী (২১চ্ছশ জুন, ২০২১)
১৩৫

eচ্ছেমত া, পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা, ২০২১

প িংলা থানা মহাপিদ্যালয়
e- পিকা

eচ্ছেমত া
পি ীয় ির্ষ, পি ীয় সিংখ্যা
আগস্ট, ২০২১

এই e- পিকার সকল চ্ছলখ্া কপ রাইট সু রপক্ষ । এই e- পিকার সকল চ্ছলখ্ার িিিয এিিং
চ্ছমৌপলকতত্বর দ্ায় চ্ছলখ্তকর। প্রকাশক িা সম্পাদ্ক চ্ছকাতনা প্লযাপগয়াপরজতমর জনয দ্ায়ী থাকতি না।

১৩৬

