1

2

3

4

5

Threadsuns
above the grayblack wastes.
A treehigh thought
grasps the light-tone: there are
still songs to sing beyond
mankind.
…Paul Celan

The famous professor Dumbledore once said, "Happiness
can be found in the darkest of times, if one only remembers
to turn on the light.” Amidst indeed the darkest of times,
we, the second semester of Pailan College of Education,
assembled & strived to turn the lights on by tweaking the
source of power – Artwork, since creative art never sleeps.
We gleefully named it ICHCHHEDANA as we tried to
capture the incredible moments created & spent with our
friends in this college and also the indelible memories with
our teachers etched in our heart. We hope that the
incredible creations of our writers and painters will bring
joy and mirth to our readers. What we had in mind when
we were planning was to do something which will provide
the reader not only with a feeling of trip down memory6

lane but also help them look at life through the glass of
literature and artwork. Something like a souvenir!
We urged our friends and teachers to join in this
journey and the result is a testament of what a creative
mind can do.
It is not only invigorating but refreshing to discover
and taste the perceptions cooked by others. We have put in
relentless efforts to bring excellence to this treasure trove.
The herculean task of editing the collection of artworks
sent by the participants would not have been possible
without the rigorous support of the members of the
editorial panel who sorted out the articles from our
enthusiastic and inquisitive friends, edited them and
finally made a fair draft of them. We are thankful to all our
friends who dipped their oars into the turbulent water of
the journal and have sailed it to the shore of publication.
We are really thankful to our respected principal
ma’am and all the teachers for entrusting us with the
responsibility to publish the magazine. We would like to
humbly thank all the participants for sending their best
wishes for the magazine and encouraging us.
We heartily wish all the readers our best wishes & hope
you enjoy our sincere effort.
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LETTER FOR NON-LIABILITY

with regards,
Editorial Panel
Ichchhedana Magazine
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COPYRIGHT NOTE
Dear readers,

⚫ Audiovisual works, such as TV shows, movies, and online videos
⚫ Sound recordings and musical compositions
⚫ Written works, such as lectures, articles, books, and musical
compositions
⚫ Visual works, such as paintings, posters, and advertisements
⚫ Video games and computer software
⚫ Dramatic works, such as plays and musicals.

©All Rights Reserved (Editorial Panel)
with regards,
Editorial Panel
Ichchhedana Magazine
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Our Respected Teachers and Non-Teaching Staffs

“It

is the supreme art of
the teacher to awaken joy
in creative expression and
knowledge.”
–

Thank you for everything
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স্মৃতিময়
অবশেশে.............!!

দীর্ঘ প্রিীক্ষা, আো-তিরাো, ভাশ া-মন্দ, তিছু পাওয়া বা অশিি তিছু িা
পাওয়ার মধ্য তদশয়ই আমাশদর তব.এড এর প্রথম তেক্ষাবেঘ সমাপ্ত হ ।

আর এই তবোদময় সমাতপ্তক্ষশের মুহূশিঘ, এিটু আিশন্দর খ াোঁশে, বা ব া যায়,
খেশ খরশ আসা এিটা বছরশি আশরিবার তেশর খদ ার িাতিশদ আমাশদর
এই মযািাতেি "ইশেডািা" -এর আত্মপ্রিাে। খক্ষাভ, অতভমাি, দুুঃ তিিংবা
আিন্দ, ভাশ া ািা, ু তে - সবারই আহ্বাি থািশ া ইশেডািা-এর প্রতিতট
পািায়। আর এভাশবই আমাশদর মযািাতেশির প্রতিটা পৃষ্ঠা হশয় উঠুি রতিি।
পপ াি িশ ে অে এডুশিেি িার খিৌরবময় ইতিহাস দীর্ঘিা ধ্শর বোয়
খরশ আসশছ এবিং আো িতর ভতবেযশিও িা খরশ চ শব। আমরা (বিঘমাি
তব.এড তিিীয় খসতমস্টার) ২০১৯ সাশ র মাঝামাতঝ সমশয় িশ শে খযািদাি
িতর। িারপর খথশি খদ শি খদ শি ি ি খয এিটা বছর চশ

খি

িা

বুঝশিও পাতরতি। আর এই খেশ খরশ আসা এিটা বছশর িশ শের সাশথ
আমাশদর বন্ধি আরও অশিি দৃ ঢ় হশয়শছ। এ াশি এশস আমরা অশিি বন্ধু
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খপশয়তছ। এছাড়াও আ াপ হশয়শছ তব.এড চিুথঘ খসতমস্টার, এম.এড তিিীয় ও
চিুথঘ খসতমস্টাশরর দাদা, তদতদ ও বন্ধুশদর সাশথ। খেশ

আসা এই এিটা

বছশর আমরা এই িশ শে খবে তিছু সু ন্দর মুহূিঘ অতিবাতহি িশরতছ।
িশ শের ওতরশয়শেেি খড খথশি শুরু িশর, এশিবাশর িযািংটি ভ্রমে পযঘন্ত,
প্রশিযিটা অিু ষ্ঠাশির প্রতিতট খসশিন্ড তচরস্মরিীয় হশয় থািশব আমাশদর সবার
িাশছ। যতদও এই িশ শে আমরা আরও এিটা বছর আতছ। িবুও সমশয়র
মায়াোশ খসটাও খদ শি খদ শি খিশট যাশব।
আমাশদর সযার ও মযাডামরা আমাশদর িাশছ পরম পূ েিীয়। িাশদর িাছ খথশি
আমরা তবিি এি বছশর অশিি তিছু তেশ তছ ও খেশিতছ এবিং ভতবেযশিও
অশিি তিছু তে ব ও োিব। সবশচশয় বড় িথা হ , আমাশদর িশ শের
মযাডাম ও সযাশররা ু বই যত্নসহিাশর আমাশদর তেক্ষাদাি িশরি, খেহ িশরি,
িারও খিাশিা সমসযা হশ সশে সশে িা সমাধ্াি িরার খচষ্টা িশরি। আমরা
সবাই আমাশদর সযার-মযাডাম খদর িাশছ তচর িৃিজ্ঞ।
সু তমিা মযাডাম, েবা মযাডাম, প্রভাতি মযাডাম, তিতির মযাডাম, অতপঘিা মযাডাম,
প্রদীপ্তা মযাডাম, তপ্রয়াঙ্কা মযাডাম, খমৌতমিা মযাডাম, শুভদীপ সযার, মুতি া সযার,
রতিি সযার, আত

সযার, অতমিাভ সযার, তসদ্ধাথঘ সযার ও অতচন্তয সযার -

আপিাশদর সবাইশি োিাই অসিং য ধ্িযবাদ, আন্ততরি শ্রদ্ধা ও প্রোম।

তবিীি
সিযতেৎ সমাদ্দার
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War Without War

Abhi Naskar
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Krishnendu Mondal

cÖ¨vw±Kvg

mZ¨wRr mgvÏvi

Rxeb mgy`ª

ˆekvLx fÆvPvh©¨

ev¯—‡e b`xi cÖqvm

mykvš— Kvjmvi

‰ewPÎ¨gq Rxeb

kveš—x gÊj

Avlvp gvl

mZ¨wRr mgvÏvi

AU Revoir
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পৈলান কলেজ
সত্যজিৎ সমাদ্দার

পপ াি িশ ে মাশিই, তব.এড বযাচ আর Teachers খদর িথা,
মশি পশড় যায় সবার আশি;
পপ াি িশ ে মাশিই, খেশ খরশ আসা স্মৃতিগুশ া
হঠাৎ িশর মশি োশি।
পপ াি িশ ে মাশিই, সিা দেটা বােশ ই
বন্ধ হশয় যায় সামশির Gate;
পপ াি িশ ে মাশিই, েতমশয় আড্ডা খদওয়া ও েুচিা াওয়া,
আর ভাশ া তিছু Classmate
পপ াি িশ ে মাশিই, অে তপতরয়শড বা সু শযাি খপশ ই
Creek Club এ যাওয়া,
পপ াি িশ ে মাশিই, তটতেশির সময় বন্ধুশদর সাশথ
তটতেি ভািাভাতি িশর াওয়া।
পপ াি িশ ে মাশিই, পপ াি হাশট খিশম,
বন্ধুশদর েিয অশপক্ষা িরা
পপ াি িশ ে মাশিই, িশ ে ছু তটর পর,
বাতড় তেশর আসার ভীেে িাড়া!
পপ াি িশ ে মাশিই, Practicum আর Assignment এর চাপ
থািশিা সবঘদা সাশথ,
পপ াি িশ ে মাশিই, বন্ধুশদর সাশথ আড্ডা খদওয়া
িযাতেশি বশস চা খ শি খ শি।
পপ াি িশ ে মাশিই, স্মৃতির বাোঁধ্শি বাোঁধ্া
তছ দু তট বছর
পপ াি িশ ে মাশিই, খসই ক্লাসরুম, সযার-মযাডাম খদর িথা;
আেও মশি পশড় যায় সচরাচর।
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প্রথম বসন্ত
ৈূ ববাশা মন্ডল

বন্ধু িুতম খিাি রি-এ
রাতিশয় তছশ মি,
রশির খ

ায় খমশি তছশ ম
খসই আতম প্রথম।

খবশ য়াত মশি খোিাশি
িিিা খিামার িল্প;
িশল্পর মাশঝ হারাশি আমায়
িভীশর অিন্তখিামার িীরব িথািত শি
ছু োঁশয় খযি এ হৃদয় র্র,
মশির খিাশি উঠি খবশে সু র
হঠাৎ গুঞ্জি িার।
বসন্ত রূশপ এশসতছশ িুতম
আমার হৃদয় র্শররশির খ

ায় হাতরশয় তছশ ম
আতম খবশর্াশর!

স্মৃতিগুশ া আেও খযি
খভা া যায় িা তিছু ;
অবশচিি মশি খস খিব ই
িশর খবড়ায় আমার তপছু ।
খসই প্রথম বসন্ত
খসই প্রথম রি,
আেও খদা া তদশয় যায়
এ মশি অিারে।
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Abhi Naskar

Where are the pointed M2 Carbines? Where are the alarms??
Where are the familiar signals of battlefield?
“Attack!” “Open fire!” “Coming in from East!”
Where are the infantries? Where are the glistening artilleries?
Can’t hear the Panzers, like the movies
Marching forward with head held high;
Blowing the heads of the enemy
Hundreds at a time!
They didn’t set another Dachau,
Or Auschwitz, or Buchenwald.
There’s no bloodshed this time;
Can’t hear the deafening shrills of bombing either!
No soldier is embracing a blood-stained trauma,
“Hang on mate! You’re going make it.”
Aren’t we tasting blood?
We resemble a healthy scallion now,
Tied, and pinned in one tranquility;
Shuddering like a clump of grass,
Feeling the fiery breath of a minuscule being,
‘Virus’ they call it.
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Playing with a life is a cinch for It;
Makes the decision of who lives and who dies
With elan and ease.
Fidgeting with heart and lung is a sport for It;
Checks which one is strong and which one is not
With patience of two to fourteen days.
Is It a covert disciple of Darwin??
Multiplexes and theatres are closed now,
So, it stands like a colossal glass over the horizon
Reflects memories of Jallianwala Bagh,
The Holocaust, and ‘Little Boy & Fat Man’;
And many of sports we played.
Tears of memories we shed.
Bulletproof are the masks;
I don’t feel fine doctor; I’m not feeling good at all.
Do something, doctor, do it now.
To let them love the loved ones;
To let them share a happy lunch after work.
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মন ককমলনর গল্প
পালেে কেব
ত োমোর শহরর স্মৃত র তিড়
মরের মোরে জমরে ধু র ো।
আমোর শহর িীষণ সহজ
বোাঁতিরে রোতি ইরেগুর ো।
সন্ধ্যো হর ই পোতির ম ে
অতিমোরেরো ঘরর তেরর।
তেরজর কোরেই থোক তসগুর ো
কথোর িোাঁরজ হোতসর ের ।
িোবরেো ু তম এমে কররই
তবোধহে সবোই আরে িোর ো।
তেরজর কোরে তহরর তিরেও
অতিেেটো িোত রে তেরেো।
তবষন্ন োর আড়োর আজ
স্বপ্ন তেিো িীষণ েোতম।
বৃ তি েোমুক তেরের তশরষ
আবোর আতম তিজরবো জোতে।
এই রকমই মুরিোশ পরর
ু তমও বর ো িোর ো আতে।
মে িোরোপ আর হেেো এিে।
হোতররে েোওেোর রোস্তো িুতাঁ জ।
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একতেে তিক ডোকবোরে
তপৌঁরে েোরব তশষ তিতিটো।
আসর সব রোজোর অসু ি
িুব েরকোর িোর ো থোকোটো।
শীর র মরসু ম এর তেমে
পো ো গুর ো েরর পরড়।
বসরে ত ো প োশ বরে
ে ু ে করর জীবে তেরর।
এই ু তমও তিক এরকম
কোাঁেরেো আবোর হোসরেো তজোরর।
তরোজ ক

তে মে মররে

কজে তসসব তহরসব করর।
মুিরিোরো এই সমোজ িোতে
তেির

অরেক রতিে োরি।

আসর সব তমথযো মোেো
সত য গুর োই রো
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জোরি।

Krishnendu Mondal

Silence! Oh no, no ,no, not Dogood!
That's the billet of our very own coral from the lunar sea.
Its a crevasse free zone with no frizziness; by God!
The terms and commands equilaterally form a native LEABelieve it or not, shaping this Bloody Light is a perturbation,
Shrieking against this great raptor is anti-salvation.
Working out, getting your job done, crafts demand.
Magnanimity is just a word before thy impeccable hand;
Seldom I quench glee instead of gloom,
Repassing, is the solicitation for this Thickish Bloom.
Hence, I misled my connectivity upon gracious orbit,
Compelling to adore the prescription, asked us to lit!
At a distant station, free from hustle Aren't you a Poplar, passionate to carry rendezvous?
Yeah? Then you're the apt guy for me to rustle.
& Needn't to sacrifice anything or be clubbish for its acclivitous!
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প্রযাজিকাম
সিযতেৎ সমাদ্দার

প্রাতিিাম মাশিই, খপশের পর খপে
শুধ্ু ই খটািাটুতি,
প্রাতিিাম মাশিই, রাি খেশি ািা খ

া

র্ুম খথশি যায় বাতি।
প্রাতিিাম মাশিই, িিুি group খ া া
শুরু িিুি উশেেিা;
প্রাতিিাম মাশিই, তচন্তার ভাোঁে িপাশ
তি ত

ব আর তি ত

ব িা।

প্রাতিিাম মাশিই, বন্ধুশদর সাশথআড্ডা, হাতস আর ু িশুতট,
প্রাতিিাম মাশিই, েতমশয় াওয়া দাওয়া
িো মািংস আর িন্দুরী রুতট।
প্রাতিিাম মাশিই, খহায়াটসঅযাশপর ইিবক্স
খিাতটতেশিেশি ঠাসা,
প্রাতিিাম মাশিই, আমারটার খথশি খিারটাহশয়শছ খবেী াসা।
প্রাতিিাম মাশিই, Google এর খথশি খসরা
খিই খিউ আর;
প্রাতিিাম মাশিই, No Innovation, No Thinking
াত খ
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াত ত র খপ্রসার।

িীবন সমু দ্র
পবশাখী ভট্টাচার্যবয
েীবিটাশি খদশ মশি হয়, আমার খচাশ খদ া সমুশের িথা।
সমুশে খেউশয়র পর খেউ আশস
েীবশিও তঠি এরিমই,
উপ তি ও অিু ভূতির আসা যাওয়া।
সমুশে খেউ আশসএিটা খছাট এিটা বড়
েীবশিও অশিি ওঠা-িামা আশস;
এিটা সু শ র এিটা দু ুঃশ র।
সমুে মাশিই অসীম েশ র খপ্রক্ষাপট।
খসই িী সে খপ্রক্ষাপশট
খভশস আশস খেউশয়র খ

া,

েীবিও এরিমই এি তবতচত্র মুহূশিঘর, তবতচত্র ক্ষশের খপ্রক্ষাপট।
প্রতিতট মুহূিঘই িিুি,
প্রতিতট ক্ষেই ু ব তবতচত্র।
এিটা সু শ র এিটা দু ুঃশ র
এিটা আিশন্দর এিটা খবদিার।
তিন্ত সমুশের মি েীবিও চ মাি;
ি শিা থাশমিা েীবশির এই চ মাি খরাশির খ
এশসা সিশ খম াই হাি
পৃতথবীর এই বিঘমাি পতরতিতি েয় িরশিখভশস যাই েীবশির সাশথ
েীবশির এই চ মাি খরাশির খ
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ায়।

া।

বাস্তবব নদীর প্রযাস
সু শান্ত কালসার

খহ িদী যাশো খিাথায়?
োতিিা খিাথায় যাতে…
িাহশ িুতম তি েিয যাশো?
যতদ খথশম যায় িাহশ খয েহর হশব সমুে।
আহা! আহা! িাই বুতঝ!
িাহশ বাশরবাশর খথশম যাে খিি?
বইশি তি পারশছািা িুতম এই েহশরর খিািংরা আবেঘিা?
িাহ্! িাহ্!
ভুশ ও খথশম খযওিা খহ িদীযতদ খথশম যাও িাহশ খয এই েহর খিামাশি িশড়
িু শব আবেঘিার স্তূপ।
বইশব িা আর খিামার উপর খিাি খরাশির ধ্ারা।
যাশব িা খিউ আর িোর পতবত্র োশি;
এই িদী িুতম বইশি থাশিা,
িতিেী রাশ া খিামার এই চ ার পথ।
িাহশ ই খপৌঁছাশব এিতদি মহাসমুশে;
িশবই হশব খিামার পতরচয় সাথঘি।
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পবজচত্র্যময িীবন
শাবন্তী মন্ডল

েীবি মাশিই, এি তবতচত্র িাতহিী
যার খিাশিা খেে খিই,
েীবি মাশিই, এি যাযাবর
যা দু ুঃ সু শ ভরা।
েীবি মাশিই, এি তবো আিৃতি,
যা খিব তদোহীি।
েীবি মাশিই, িিুি েিশি যাওয়া;
যা িিুি খচিিার সৃ তষ্ট।
েীবি মাশিই, এি িাশসর র্র
যা ভািা-িড়ার মশধ্য যায়,
েীবি মাশিই, িতিময়যা অদৃ শেয বশয় যায়।
িবুও ঐ মািু েই চ শি খেশ
বাস্তবময় েীবি তদশয়।
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আষাঢ় মাস
সত্যজিৎ সমাদ্দার

আোঢ় মাশিই, বেঘার শুরুিাশ া খমশর্র আিাশিািা,
আোঢ় মাশিই, র্ুরশি যাওয়া
খেশ খরশ সব পড়াশুিা।
আোঢ় মাশিই, চাশের মরসু ম
বীে খবািা শুরু;
আোঢ় মাশিই, দূ র তদিশন্ত
খমর্ ডাশি গুরু গুরু।
আোঢ় মাশিই, পুরীর রথযাত্রা আরি িািার রশথর খম া,
আোঢ় মাশিই, স্কু খেশে
মাশঠ েুটব খ

া।

আোঢ় মাশিই, চাশয়র খদািাশি আড্ডা
বন্ধুশদর সাশথ তিশয়,
আোঢ় মাশিই, রাস্তায় চ া
ছািা মাথায় তদশয়।
আোঢ় মাশিই, তভশে বািাস আরতঝরতঝর িশর বৃ তষ্ট,
আোঢ় মাশিই, িতবিা খ

া
িশল্পর িিুি সৃ তষ্ট।

আোঢ় মাশিই, আবছা আশ ায়
ঝাপসা চাতরতদি,
আোঢ় মাশিই, িাশ র বড়া আর
খোিাতিশদর তঝিতমি।
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Abhi Naskar

With my iris I tried to capture the moist of the city,
Mightier than six packs, they said.
I cried on screen,
Just the way they did in their wet palms, or over pillow
In their own room, alone.
I promised “wait for me”, and I couldn’t keep my word.
I was an uncomely Khan.
I don’t think I was great, but they loved me.
Much to my incredulity, I mustered some foreign eyes too!
They loved my deliverance in ‘Life of Pi’
“What hurts the most is not taking a moment to say goodbye.”
My little cancer was incurable at that time, you know!
Well, they tried at least. And then I left
Just before sunrise; amidst uncanny silence!
Me too sir, me too!
I played cricket; cried in love, and danced like a happy man;
Did them all sir, did them all.
I was Dhoni, Shiv Kakkar, Mansoor Khan
Although I wasn’t Aniruddh Pathak for real!
I tried to be loved, but they didn’t love me,
I yearned to dine with them sir, but
They were off to bed.
And just before unfathomable darkness,
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I was vexed;
How much it takes to turn a man into a shadow?
I closed my eyes; and I realized.
My little telescope awaits me, my dog beweeps;
My bike cries; for one more ignition.
They hailed Kai Po Che with deafening welcome:
“Isse khete hai life Govind, teri noto se lakh guna behtar!”
It was really hot when they set me on fire,
And then there was darkness.
Was it too much to ask for?
To love and be loved in return?
We’re not going back Sushant; we certainly aren’t going back.
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ছ াটববলা
পবশাখী কযাল

খছাট তেশুর সর মশি থাশি এি স্বপ্নশদে
সবুে খর্রা মাশঠ খযি খিা াশপরই সমাশবেশুশিতছ াম অশিি িথা তেশুরা িাতি ভিবাি হয়
খসই তেশুরই খছাটশব া তিশয় পিতর হশয়শছ সিংেয়।
ছয় বছর বয়স খথশিই শুরু হশয় যায় মযারাথি,
খ

িা খিই ওশদর িাশছ, আশছ এিটা খমাবাই খোি।

মাশঠর্াশট যায় িা ওরা, প্রিৃতি ওশদর অোিা;
র্শরর মশধ্য বশস থাশি, ু শ ইোরশিশটর োিা াতেশুরা শুধ্ু এিা িয়, বাবা-মাও সেী হয়আো রাশ খছশ খযি ভাশ ার খচশয়ও ভাশ া হয়
খছাট খছশ র সারশ যও থাশি িাশদর িি ভয়,
িার খছশ শি হাতরশয় যতদ অিয খিউ এতিশয় যায়;
েীবি আর েীবি খিই, হশয়শছ খেিার খ
আে আতম খেরৎ চাই আমার খছাটশব া।
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া

Moumita Bar

The Circadian duties of a teacher
Are as arduous as they can be,
Whether in an elementary or a secondary or a higher secondary school
Or whether the teacher is a he or she;
The teacher must be endowed with in-depth knowledge
Knowledge that will constantly shimmering,
And in addition, must nurture the class discipline
To prolong all the students properly in line.
There are invincible number of questions
To be acknowledged during every period of the day;
And test papers must be prudently graded when
The students bow out of the school and go optimistically on their way.
The contentedness and encounters of an evening outAre few and seldom to be socially shared,
Because of the next day’s lessons must have precedence
Be reevaluated and lessons prudently prepared.
A dedicated teacher gets a personal satisfaction
In this cumbersome and timeless atmosphere,
The role of a teacher is vital in this complicated and dynamic world
Nurturing all students for a bright career.
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কুঁড়ি
কৃলেন্দু মন্ডে

োর েোপ িুাঁরজতে,

ক্রোেীে অররণয পতরশীত

তবষন্ন তেরস পোতথিব িরোিররর তবপরীর

-

একোকী সেো তেরন্ন তকোরেো ু ন্দ্রো পটিূ তমর
ভ্রোে মুির ো তশহরণ জোতিরেরে

োর

তিরেতে।

-

েু তেিবোর, আকোঙ্ক্ষোর ঐকোতেক সম্ভোষণ ডোক তেরেরে বোরবোর।
হের ো বো সংক্রতম
অবকোরশ িূ ু তি
আশোহ

তকোরেো েী বোষ্প তকংবো েিণয তকোরেো সু বোস;
হর প্রোণ িোে, তসই ধরেীর আরপোর।

স্বিূ রম ব্রো য, েো আরে সু উচ্চ তকোরেো অতি োষ,

জীবেরবোরধর

োড়েো তক তরিোতি

এরহে তেত্রেু ির র তবহ্ব

অধযোেটুকুরই েোমোের?

ো, প্রোরণর অেোতি

তিত্তিোঞ্চ য, মোৎসেি? েোতক তেবিোক বো ু

রসেো -

োর প্রকোের?

প্রহসরের মোত্রো তসিোরে অব োরণো করররে এক সূ িেো তে তবেগ্ধ কুাঁতড়তট আজ প্রস্ফুতট
সমোরজর কু শী

হ ,

োর তক খিাত্র?

োর "তসোপোে" িোিরে েোরো ,ওরো ত ো তেষ্ঠ?

োই েো! ত োমোরের System তক করুেো হে;
িদ্রোরবরশর অবগুিেধোরী ঐ ত ো ত োমোরের েপিণপৃষ্ঠ।
একতটবোর সু রেোি তেরে তেির

পোররো? তকোে শশ ীর তররশ েে।

তকোরেো ে -ক ো েে, তেোিয ো ত ো জোতে সোধেোতিি!
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কৃতত্রম োর তমরিো আতিরক তক প্রকৃ

গুণবত্তোও স্তব্ধ?

"সিয", তসর ো ু তমও , রব স্বীকৃত র পতরসরটো তিন্ন তকে?
সীমোতে , তেষ্পোপ মেেও তে কৃরিরই স্বরূপ এই তবড়োজোর

বুও

োরো গ্রহণীে েে তজরেো।

একক েোড়পরত্রর তেিেররিো এরেরত্র প্রোমোণয েে;
সোংিিতেক িতরত্রোতিতেরবরষ িরম পতরেতি আজ বোগ্মে।
বযতি এিোরে তকৌশ তবতেমরের মোধযম বতণি

সোধু ো আর তক োতব রময মোেক োে ু তমই তে সরবিোত্তম।

প্রথো তেরে বোকযবযে প্রশ্নো ী । সন্দরিির প্রোতেক কূপ অতধকোর অজিরের জেয তে Adamantine Chain প্ররেোজয োর তকোরেো কোিোরমো তক ু র ধরো তে
অতি ীে তরপু, অতম বযেী,
এ

োই তেষ্প্ররেোজে সোেু জয।

ত ো পতরব িরের মুিোরপেী,

সব বযতিি

েো?

রব তক তকব েৃ তিিতির াঞ্ছিা?

অেু িূত র প্রকোশক মাত্র, আস্ফো রে স

এটুকু মমত্ব, একটুিোতে স্থোে ও অতিরপ্র

!

তেেীতবেযোসহীে সম্মোে

তবোধহে ঐ মোিিোশ্রী , ক্রমশ পাণ্ডুর অবেবতটরক তেওেো তে ।।
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ভ্রমণ
কমৌড়মতা কন্ডু

েূ র তেিরে আতম ত োমোতর সোরথ,
পোতড় তের

িোই তসই অজোেো পরথ।

তেিোরে তেই তকোে িে বো সমরের জড় ো
আরে মে েু াঁর

পোরো এক অপরূপ তিগ্ধ ো।

েী রং বোহোরর আকোশ সোরজ তেথোে
অজোেো িোষোর তরোর

হোতররে েোরবো তসথোে।

তিন্ন আকোরর েোাঁতড়রে থোকো পোহোরড়
সতি

রে হররক েুর র বোহোরর।

সু িরন্ধ্ মে হরব তেই মোর োেোরো
ৃ তির

িরর ওিোর থোকরব েোরকো

োড়ো।

পোহোরড়র তকো তবরে তস িরররো ো েেী,
বতহ

তরোর র শরে সু র িুাঁরজ পোই েতে।

িোইরবো এক অজোেো িোে ওই পোহোতড় সু রর,
এতিরে েোওেোর পরথ েূ র তথরক েূ রর।
সন্ধ্যোর আকোরশ রতহরব একেোক

োাঁরো

কযোরমরো বন্দী হরব হোজোররো রূপ মুহূ র
ি ো।
ভ্রমরণ মেিরো তসই অমোতেক রোতত্রবোরস;
থোকরব ু তম বযো কতের েোাঁতড়রে আমোরই পোরশ।
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ৈূ বিা প্রস্তুজত্
সত্যজিৎ সমাদ্দার

মা দূ িঘা আসশছি আবার
এিতট বছর পশর,
সাশো সাশো রব উশঠশছ িাইপ্রতি বািাত র র্শর।
চাতরতদশিশি চ শছ শুধ্ু
পূ শোর মন্ডপ পিতরর িাে,
িুশমারটুত এ ি খবোয় বযস্ত
চ শছ প্রতিমার সাে।
পূ শোর খিিািাটা হশয়শছ শুরু;
রাস্তায় খিশমশছ মািু শের ে
প্রচন্ড ভীশর ঠাসা িাই,
বড় বড় েতপিং ম ।
খবহা া খথশি এিডাত য়া আর
দমদম খথশি িািি াসশন্ধযর পর ভীশড়র মশধ্য
িষ্টসাধ্য পথচ া।
সাশবিীআিা খথশি খবতরশয় এশস
সবার ক্ষয িিুি তথম,
হাতিবািাি িাতি িরশছ এবার
আস্ত এিটা খর্াড়ার তডম!
পূ শোর িতদি চ শব আড্ডা
বন্ধুশদর সশে তিশয়;
িতি ডুতবশয় াশবা শুধ্ু
িাতম খরশস্তারাোঁশি তিশয়।
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বাাংো ড়মড়িোম
পালেে কেব

মোেু ষ হরে জরেও আজ মোেু ষ হবোর তিিো
সবোই িোরব আতমই হ োম সব তকেু র তেষ্ঠো।
িোই, তমতডেোম তে বোং ো আমোর,
ইংররতজ টো তিক আরসেো।
রজেিুষ আর তপপতস তি োম,
তের োেো েোতম তকেু বোেেো।
টোকো তেরে তবিোর করো েোে তক িোর োথোকো!
অহংকোররর েোাঁতড়পোল্লোে হৃৎতপন্ড েোাঁকো।
জীবেটো িুব তেোট্ট িোেো সব তক েোে জোেো?
িোর ো িোরব বোাঁির

তির অ

তহরসব কষো মোেো।

হযোাঁ, পশু-পোতি, পরথর তশশু এসবই আমোর সিী,
তসই তেরি েো ক

ত োরকর ক

অি-িিী।

মোেতবক োর েোম তক ত োমোর সমোজ তের
োই ত ো

োরো প্রর যকতেে তজর

পোরর?

তিরেও হোরর।

আমোর কোরের ত োক গুর ো ত ো কোরেই তথরক েোরব,
েূ রর ু তম েোে মোরে েূ ররর ত োকই তের ।
সম্মোে আর অসম্মোরের েোরোক তবোেো কতিে।
তকমে করর বুেরব বর ো জীবে ক

জতট !

তসোেোর িোমি মুরি তেরে তে রেো তিোরি জ ,
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ইস! সোরো তেরশর িতরবরের তক কি ব !
বোেো এ ই েিে মরের বযোথো, কররোেো তকোরেো েোে!
তসন্টু হরে স্ট্যোটোস তেরে িোরবো তেরজর অরেক েোম।
আরর েোম তেরে ত ো অরেক

ু তম তপিো পযোতটস িোরেো,

মোরের হোর র পোরেশ এর স্বোে েতে একটু বুের ো!
তকন্তু এসব ব োর আরে তকোথোে এ

সোহস!

আতম তে িোই বোং ো ব ো সোমোেয এক মোেু ষ।
শোে ু তম িদ্র ু তম সবোই িোর ো বর ,
ত োমোর ম

তমরের তক উত্তর তেেো ির !

সমোরজ ত ো অরেক আরে অসিয আর ববির।
তেরজর জেয বোাঁির

তশিো সত য িুব েরকোর।
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মযাগাড়জন
সু শান্ত কােসার

মযোিোতজরে ত িরবো আতম
িোবতে মরে প্রোরণ,
সকো সরন্ধ্য তিেো কতরএকো ঘররর তকোরণ।
প্রথম প্রথম তিরবতে োম
ক
ত ির

েো তে তসোজো;
বরসই বুের

পোতর

মোথোর উপর তবোেো।
িল্প েো কোতহেী েোতক কতব ো তেরবো;
শুধু তিরব েোই
সবতকেু তেে এর োরমর ো োরি,
তকোেও পথ িুরাঁ জ েো পোই।
অরেক তিরব কপো িুরক
ত ি োম ক'তট োইে,
েোতপরে তেরেো মযোিোতজরে
েতেও ত িোটো হর ো েো fine।
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ভাবলাবাবসা একবার
জনববজদত্া (নীলত্ুজল)

ঝশড়া হাওয়া ঝড়শি ডাশিবাি ডাশি িদীশি।
তদবা হাশস রতবশি
রাতত্র ভাশস েেীশি;
আেও ভশয়শি তেশু চায় মাশি।
খমশর্র ড়াইশয় তবদু যৎ বাোয়,
তবেয় চামড়।
েীশির পরে খিাশ শুিশিা ডাশ ধ্বতি খসই মমঘর।
আেও ভাশ াবাসা আশছ,
খিামার আমার।
ভাশ াবাসা আশছ খসই সবার মাশঝ,
আশস খস বারবার িািাি সাশে;
িািাি রূশপ িািা িাশে।
আেও খোশট েু িশর সমস্ত দু ুঃ তিমূ ঘ ।
আেও আশস খসই অশপক্ষার ে যার স্বাদ এ িও অট ।
আেও চশ খপ্রশম পড়ার খ

া,

মাি অতভমাশির খম া;
বেঘার রাশি তেহরে খিাশ
খভো হাওয়ায় দ ।
আেও খোিা যায়,
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বাদ খমশয়র পাশয়র ম ।
আেও বসন্ত আশস খপ্রম তিশয়,
গ্রীশের রুক্ষিা পাশর িািাশি তিশি খিশড়।
বেঘা খদয় িিুি প্রাে
যায়িা খসই খপ্রম খছশড়;
েরৎ আশি িাশের হাওয়ার্াশসর তেতেশর খপ্রম িশর,
আসা যাওয়া।
খহমন্ত খদয় িিুি সু রেীি হয় খসই টাি,
খহািিা যিই দূ র।
আবার আশস তেশর বসন্ত
সাশথ তিশয় খসই খপ্রশমর তিমন্ত্রে।
িশব খিি ির ভয়
হারাশিার বারবার?
আেও খস এিই আশছ
আমাশদর খসই পৃতথবী;
হশয় উঠশব খস মািবী;
বুঝশব িা িুতম
খহ অজ্ঞাি দম্ভ মিীেী,
খযতদি িাশি ভাশ াবাসশব সতিয এিবার।।
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বন্ধনী
ইন্দ্রনীে কবাস
(B. Ed, 4th Semester)

শোতণ
আঘো

েু তর

ীররর তবরি েু রট

হোরে পুররোরেো ে স্থোরে,

ঘুতড়র সু র ো মুতিররথ িরড়
স্থোতপ

হে অ ীক অবস্থোরে।

সোাঁেরব োে প্রেীপ তজোিোে আর ো,
ম িযর োরক

োরোর অিোব তররি,

পোতিরো সবোই িোাঁিোর তিোাঁজ করর,
মুতি িুর বরন্ধ্র স্বোে তমরি।
এক ো িোরি িোটোর টোরে তেে
বৃ দ্ধ মোতে তজোেোর তেরে িোরস,
িোরের ধোররর তেোট্ট পোথরিোেো
িত র তমোরড় েুিকো তির
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আরস।

আবহমান
ড়বধান হােোর
(M. Ed, 4th Semester)
কোর ো তমঘ িীড় করর তেরক তেে
আকোরশর অসীরমর িী ।
বযথো ু র শহররর বুকিরো তশোক তেরে
রোজপরথ মৃর র তমতে ।
পণয এ জীবরের েরেোম পোল্লোর
তবিোরকেো ড োর বো মুদ্রোে।
তবওেোতরশ োশগুর ো ঘর তেরড় মোরি শুরে
তিোি বুরাঁ জ আরে তিরতেদ্রোে।
সীমোরে তিো োগুত ররির ররি তহোত
বুর রটর ের রো থোরমতে।
সীমোেো ঘুতাঁ িরে তেরে তকউ আজ একসোরথ
হোর

হো এিরেো রোরিতে।

রোর র অন্ধ্কোরর োঞ্ছেো তেোপেোরড়
ধষিণ ি রে, থোরমেো।
েুটপোর

অেোহোরর তরোজ কর ো তশশু মরর
তকউ

কপরটর রোজেীত

োর িবর রোরিেো।
তিক তেে ত োকিীত

েো জোতেরে িুে করর বহু ত োক।
োরের িু র

কোেো আপে প্রোণরক বোাঁিো
তে োগুর ো মহোমোরী তরোিী তহোক।

তেটুকু িো তবাঁরি তি

অবরশরষ

তস তকব েুধোর কবর ।
শহর শোে হরব অেোহোর েূ রর ররব
45

তরশরের িো -তিোর ঘুমোর ।
মৃ ু য উপ যকো িোতরতেক ধূ -ধূ েোাঁকো
বু িোরে েু তেোরট তরোজ।
তপ্ররমর তবেোমী তিতি মৃ ু যর সংরক
কোেুির
প্রকৃত

হরেরে তেরিোাঁজ।

িড়রে তেরজ জীবরের মোরে িুাঁরজ
বুরক তেরে তিহ-িোর োবোসো।

এবোর বুেরব

োাঁরক মোেু রষর ইতন্দ্রে
এই

প্রত

রোর

োাঁর েীণ ম আশো।

রংরুরট অস্ফুরট তপেু হরট
তপ্রম েোতক প্রথো তমরে তকাঁরে েোে।

ডটরপরে তজ বোর কোতহেীটো োশঘরর
তজোর তেরে প্রত তেেই ত িো হে।
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কবলি ছপ্রম
ইন্দ্রাণী লাবযক
(B. Ed, 4th Semester)

য ি খিামায় প্রথম খদত িশ ে িযাম্পাশস;
মি আমার তব ীি হয় খিামার সু বাশস।
তিিীয়বার খদত খিামায় ক্লাসরুশমর খিাশেমি ি ি background এ ভাশয়াত শির সু র খোশি।
3rd time তছশ িুতম friends খদর সাশথ
ব তছশ তি party এর িথা আশছ িাতি রাশি।
চিুথঘবার খদ াটা খিামার খপ াম িযাতেশিব তছশ িার সাশথ এি appo আশছ ৬ টায় িন্দশি;
পঞ্চমবারটা তছ মধ্ু র বৃ তষ্টর খসই তদশি,
Imagination এই খিশট খি খিামায় romantic scene-এ।
6th time ভাব াম যাই propose টা িতর তিশয়হাতের হ াম হাশি িশর rose আর card তিশয়।
বড় shocking তছ boss 7th day টাভাতবতি খিামার gf হ আমার পাশের বাতড়র খমশয়টা।
অষ্টম তদশি খ

াম case বাতড়শি মাশয়র িাশছ;

িবম তদশি বাবা ব শ া ready হ খদ াশোিা আশছ।
আর-তি ভাই দেম তদশি তবসেঘি হ খবে,
আসশছ েশে আবার হশব আপািি,
খপ্রশমর িল্প খেে।
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Nandini Banerjee
(M. Ed, 2nd Semester)

The music I hear is far from me,
Whose voice it is, I cannot see.
It tells me not of rain and birds,
But of life's myriad colours.
It tells me stories of mysteries galore,
I, with rapt attention, asked for more.
Its words took me decades ago,
When we did not each other know.
But it tells me of Déjà vu,
That you knew me and I, you.
Nothing is lost, it whispers away,
It's as true as the night and the day.
So many lives left behind,
My tryst with you is one of a kind.
Somewhere, sometime, we shall meet,
This promise is mine and forever sweet.
Look into my eyes and see the memories gleam,
To prove it is true and not a dream.
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মধু বরন সমাৈবযৎ
জবধান হালদার
(M. Ed, 4th Semester)
এভাশবই খবাধ্হয় সবতিছু খছশড় খযশি হয়!
িযাম্পাশসর তমশঠ খরাদ্দুর, প্রাতিিাম,
অযাসাইিশমে, খসতমিার, িাদা িাদা খেস।
হযাোঁ খর, খিাসঘ-২ এর খিাটস খপশয়তছস?
খপশ তদস মাইতর, তির্ঘাি ডুশব যাশবা িা হশ ।
ািা সাবতমট িরশি হশব, এিতদি বাতি।
খঝা াস িা ভাই, এবার খিা খদ অন্তি ছতব িুশ ।
োতি এসব খিামাশদর ব া হশব িা ি শিাই আর।
অশিি খিা হশ া অতভমাি, অিু রাি, খপ্রম, ভাশ াবাসা।
ছু োঁশি িা পারা খছাটিশল্পর খেেটায় তবরহ থািশব িা,
ইতিহাশসর সব সম্পশিঘ এর তবরূপ তি হশয়শছ ি শিা?
তবরশহ খয খপ্রম বাশড়, টাি বাশড় িশিাতধ্ি তিভৃশি চুতপসাশর।
সব সূ চিার খয উপসিংহার াশি স্বয়িংসম্পূ েঘ হশয় উঠবার খপ্ররোয়।
তবশ্বাস িশরা, খিামাশদর িথা খভশব িষ্ট পাশবা ি িই ভাতবতি।
আে িািপুরার িারগুশ াশি তবশেশদর সু র বােশছ খিমি খযি
খস সু শর তমশে যাশে মি খিমশির মািা িরা তদশির স্মৃতি।
দু পুশরর তটতেশি হযািং ার মশিা ভাি বসাশিা,
িারুর পশিট খঝশড় েুচিার টি েশ েমশিা তবশি ।
েীশির সন্ধযায় চাশয়র িাশপ খয খঠাোঁট চুমুি তদশিা,
আিতস্মিভাশব খস খঠাোঁশটর োোঁশি দীর্ খমর্ েশমশছ।
মহামাতর, দু তভঘশক্ষ খি খিাথায় তিভাশব থািশবা োতি িাতিুঃশ্বাস বশড়া স্বাথঘপর, খছশড় যাবার অিু মতি াশি িা খয িার।
খসতমিার হ -এ সমাবিঘশি যতদ এি হশি পাতর, সমাপিশি খিি িয়?
তবশেদ-টা খিা আশপতক্ষি, সামতয়ি খপ্রমহীি বুভুশক্ষর মশিা।
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আমার বাজ়ি
ঋতুপণণ া চন্দ
(B. Ed, 4th Semester)

আমার এিটা োয়িা চাই,
খ ািা য় খথশি াতিিটা দূ শরখস াশি এিটা বাতড় বািাশবা
এশিবাশর তিশের মশিা িশর।
িাইবা খপ াম বড় র্র
বড় এিটা িাতড়;
িাইবা থািশ া টািা-পয়সা
স্বেঘ ভতর ভতর।
সু , োতন্ত, ভাশ াবাসা থািশব
থািশব সম্মাি পযঘাপ্ত,
থািশব িা খিাশিা অবশহ া
থািশব তবশ্বাস যথাথঘ।
িথায় িথায় ব শব িা খিউচশ যাও আমার বাতড় খথশি;
এটা খিামার বাশপর বাতড় িা
িথা ব শব খমশপ খমশপ।
িাইশিা এিটা বাতড় বািাশবা,
িাম হশব 'আমার বাতড়'
খছাট খহাি িবুও খহািতিশের এিটা বাতড়।

50

উচ্ছ্বাস
ইন্দ্রাণী লাবযক
(B. Ed, 4th Semester)

এিটু পাি হশয় থািিা খর মিত

ত ত শয় হাসশবা এমি।

য ি সবাই পাল্লা তদশয়Laptop তিশয় mouse িাশড়
আমরা িা হয় ঝু শবা িাশছ,
Housing-এর ওই তঝশ র পাশড়।
খপ্রম িরা ওই গুতট গুশ ার
তপছশি এিটু ািশবা িা হয়।
Exam-এর ওই তচন্তা ভুশ র্ুমাশবা রাশি মৃদু আশ ায়।
এিটু তমশথয ব তব িা হয়
শুিতব এিবার মি তি চায়,
আিাে পাশি খচশয় খচশয়সু দুর প্রাশন্ত হাোঁটশবা সবাই।
িািা আমরা তছড়শবা িা র্াস,
খ াি-এ এিটু িরশব উপহাস।
আমরাও এিতদি উঠশবা েুশট
েুশ র ওই িুসু ম হশি।
িা হয় খপ াম এিটু িমতিন্তু ু তে আমরা খবোয় খবদম।
ইট-িাঠ-পাথশরর খিল্লা ভুশ
আমরা েশ খবড়াই েুশ েুশ ।
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প্রজত্দান
ïf`xc gRyg`vi (ড়শক্ষক)
“আমার খমশয় আত্মহিযা িরশি পাশর িা। আতম োতি িুতম ছাদ খথশি তরতঙ্কশি খেশ তদশয়ছ।" সরিাতর
হাসপািাশ র

াের্শরর সামশি, অশ্রুতসক্ত খচাশ

অসহায় ভাশব ব শ ি রামিির হাই স্কুশ র

েীবিতবজ্ঞাশির প্রবীে তেক্ষি, সু িম রায়। তিশের সবশচশয় পছশন্দর ছাশত্রর সশে তিশের খমশয়র তবশয়
তদশয়তছশ ি বছর াশিি আশি।
সু িম

বাবুর িথা শুশি এি পােতবি অতভবযতক্ত তিশয় ডাক্তার োমাই বযাোত্মি িশে বশ ,

"এিদম তঠি বশ শছি, সযার। মাম া িরশবি? িরুি। তিন্তু প্রমাে িরশবি তি িশর? দুশধ্র মশধ্য
rohypnol তমতেশয় াইশয় িারপর ছাদ খথশি খেশ তছ। খপাস্ট মশটঘশম ধ্রা পড়শব িা।" এি তিষ্ঠুর
হাতস খহশস চশ

খিশ া ডুঃ ধ্ীশরি বযািােঘী । এই ধ্ীশরি যাশি তপ্রশমতডিযা

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভাশ া

খরোল্ট িশর, িার েিয তবিা পাতরশ্রতমশি আ াদা িশর বাতড়শি খডশি এশি পতড়শয়তছশ ি সু িম বাবু।
তিশের খমশয়র ু তিশি োতস্ত তদশি পারশবি িা িাহশ ? হিাো য ি িাশ া খমশর্র মিি পুঞ্জীভূি
হতেশ া, মত ি োমািাপড় পড়া এিতট খছশ িার সামশি এশস তেশজ্ঞস িশর, "সযার, তচিশি পারশছি?"
সু িম

বাবু মাথা িাড়াি। বয়স এবিং সন্তাি খোি িার স্মৃতিেতক্ত অশিিটাই ধ্বিংস িশর তদশয়শছ।

"সযার, আতম আতেেু । ক্লাস খটশি আপতি আমাশি পতড়শয়তছশ ি।" িামটা শুিশিই সু িুমার বাবুর মশি
পশর যায় ডািতপশট মুস মাি ছাত্রতটর িথা।
…" এ াশি তি িরশছা, বাবা?"
…"সযার, পড়াশুশিাশি ি শিাই মি বশসতি। খটশির পর পতড়ওতি। খিািওরিশম এই হাসপািাশ র মশিঘ
এিটা চািতর খপশয়তছ।" সু িম
খটশি আতেেু

বশ

বাবুর খিাশিা ছাত্র এি তিম্নমাশির িাে িশরিা। এই ভাবিায় রাে

উঠশ া, "সযার, ধ্ীশরি য ি আপিাশি িথাগুশ া ব তছশ া, আপিাশদর অ শক্ষয

আতম তভতডও িুশ তিশয়তছ। আপিার খহায়াটসযাপ িম্বরটা তদি। েরওয়াডঘ িশর তদতে।"
সু িম
খিম খ

বাবুর মশি পশড় যায় এিতদি তি মার খমশরতছশ ি আতেেু শি ক্লাস চ ািা ীি খমাবাইশ
ার েিয।
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স্বপ্নওযালা
†Wvbvì ivq
আে বছর িুতড় পর তদল্লী খথশি েযামবাোর এর পপতত্রি বাড়ী তেরতছ। আর দুভঘািযবেি আেই
বািং া বিধ্।
খস্টেশি য ি িাতম খবে অবািই হশয়তছ াম। এ শিা ি িািায় বিধ্ এ সাড়া খমশ ....!!
চটে তদ পাশয় য ি টযাতক্সর খ াোঁশে এতদশি ওতদশি খর্ারাশেরা আরম্ভ ির াম ি ি হঠাৎই
এি মোদার র্টিা খচাশ পড়শ া।
বছর ছশয়র এিতট খছশ র্ুশর র্ুশর খেতর িরশছ, স্বপ্ন তবক্রী িরশছ....।
স্বাভাতবি ভাশবই খস হিাে। োোঁিা রাস্তা। খ াি থািশ ও তবশেে পাো তিশ্চই খপশিা িা। িশল্পিতবিায় স্বশপ্নর খেরীওয়া াশি খপশয়তছ অশিিবার, বাস্তশব িাশি সামশি খদশ ঠিবােই মশি
হশ া।
...তিশর খ ািা তি তবক্রী িরতছস িুই?
" স্বপ্ন ..... খিশব বশ া? এিটা িাও....."
এিটা িািে হাশি ধ্রাশ া। তচরিুট প্রিৃতির। িিেতট ু

াম। এিটা িীটাশরর ছতব আোঁিা।

হযাোঁ অশিিটা আমার...... আশর িা িা এশিা আমার িীটারটারই ছতব!
িশ ে েীবশি িে িাি খবোঁশধ্তছ এশি, িে সু র ডািা খমশ তছশ া, িে ভাবিাম এিতদি িায়ি
হশবা।
খসসব তদি খিাথায় চশ খিশ া। চািতরর পর িীটারটাশি ভু

াম। আে...... আে এশিা িা

পর আবার ..... বাড়ী তিশয়ই খ াোঁে ািাশবা ওটার। তিশর খ ািা িুই খিাথা তদশয় খপত এ ছতব?
খিাশিা উের এশ া িা। খছশ তটশি আর ু োঁশে খপ াম িা। খিাথায় খযি উধ্াও হশয় খিশ া।
োোঁিা রাস্তায় এিা দাোঁতড়শয় রই াম।
সাশথ রইশ া ভুশ যাওয়া স্বপ্ন।
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"Stop the World, I Want to Get Off” is the title of an earlier musical that many
can now relate to. Sometimes my inner voice shrieks out "Can't we just cancel 2020?”
That would be a really easy-fix! I wake up with an inescapable urge to sleep again so
that the reality doesn’t bite much. Pretending to behave like everything is normal is
not really working anymore.
While it is too soon to tell if God will push the STOP button on all earthly life
this year, it certainly seems that He has already pressed the PAUSE button.
We are accustomed to seeing world events stream by with fewer interruptions
these days. We are accustomed to treating natural disasters like every day occurring.
But unless we are directly involved or wrecked badly, we are conditioned not to take
thing into consideration. After a brief glance, our attention goes back to the flow of
events known as normal life.
Not this time! A pandemic is not normal!
When we press the pause button on YouTube, the video comes to a halt. We are
left to look at the one picture left on the screen. Today, the world’s screen is
displaying the face of God to all who defied to believe the warnings of impending
doom. This novel Corona virus has given pause to millions. They are confused,
worried; people are left with looking at doctors for a miracle and to governments
for help. The existence itself has become uncertain. All the certainty which we used
to rave about have gone into hiding in some unknown forest. Alas! There isn’t much
of it left either.
It is said that God is always watching you from above. He will punish you for your
misdeeds. It seems we are now facing the wrath of God. A severe punishment for
disrupting the natural order, for wiping uncountable acres of green just to fill the
pockets of capitalist gourmands, for excessive greed for flesh, for destroying mother
Earth – and finally she erupted everything she was given for ages.
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Before this disaster hit, many of us had been too busy, too independent and too
sure of ourselves to have given thought about Earth. But now, as an unseen hand has
pushed the pause button, maybe now we should look up, maybe now we will take
the time to see how feeble our attempts are to control life or prevent death.
Maybe the invisible power which watches and rules over us already knows when
to allow the warning picture to fade from the big screen. He is seemingly waiting for
the right time. Until then, we are on our own. No, you can’t play mudslinging here!
Many countries around the world have taken various steps in addition to
awareness to prevent the rapid spread of COVID-19. Medical scientists, including
the World Health Organization, suggest that the only way to slow down the spread
of this virus is social-distancing.
Right now, with the increasing dearth of resource, more people are dying of fear
than of Corona virus which seems to be a critique of our decadent system. Dying of
hunger is scarier than dying of the infection. They are as confused as the city’s
animal arcadia who are in utter astonishment to the sudden disappearance of people
who used to stomp about all over the city.
No one deserves to die hungry. Citizens who could not tolerate the slumber-party
of the Govt. took initiatives to provide the helpless with the minimum succor. The
daily-wage laborers who keep the slider of economy up are taking the brunt of this
disaster the most. As long as the protection and safety of these people are not
guaranteed, none of us are safe either.
The wise and the arrogant ones who were hollering that smearing one with cowdung and chanting certain mantras would keep the virus at bay are either suffering
from the infection or have died.
When all of this is over, we’ll talk again, walk again without maintaining the social
distancing, without the fear of being infected; without the mask!
We will inhale the fresh air under the clear sun and awaiting rainbows. We will
talk for hours with friends round the table with a fresh meal and a hearty laugh and
fill our hearts with happiness.
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Hope we beat this pandemic with the invincible power of our belief in humanity.
This is what makes us human. Hope we grow out of the dungeon of this pandemic
stronger.
Hope!
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করস্টুলরন্ট রহসয
mZ¨wRr mgvÏvi

শ্রীপণিোর আজ ২০ ম জেতেে। সকো

োই তেোরে আর whatsapp এ বন্ধ্ু-বোন্ধ্ব এবং

তথরক

আত্মীেস্বজে তের শুরিেো উপরি পড়রে। ঘুম তথরক উরিই ও এই তেরেই বযস্ত। সকো

ে'টো

েোিোে ওর তপ্রে বন্ধ্ু তেব ীেো তেোে করর বর ,
...হযোতপ বোথিরড শ্রীপণিো, জেতেরের অসংিয শুরিেো রইর ো।

ো আজ তকোে তরস্ট্ুরররন্ট তিট

তেতেস?
... ু ই ব তেব ীেো।
...আরর

ো তক করর হে! ত োর জেতেে, ু ই-ই ব ।

...আজ

রব ি , বোিোত থোত িোরবো। তসরেরত্র আমরো 'িোাঁতট েোরমোের তসি' তের

পোতর। আতম

সোেে, তরেো, তসৌরি, কযোরমত েো, তপৌ তম ও শ্রী মো তক এেুতে তেোে করর তেতে। ু ই ১২ টোর
মরধয শ তর হরে তেস।
...ওরক তর। আতম শ তর থোকরবো সমে ম । ু ই তকে একটুও তেরী করতব েো।

তিক তব ো ১ টো েোিোে বোতক সবোই তরস্ট্ুররন্টর সোমরে তমট করর ও তসৌরি আর সোেে তকে
িেও তমতসং তে । িোতেক বোরে ওরেররকও তেিো তি , তমও আরমোররর পযোরকট হোর ।

ওরো সবোই তরস্ট্ুরররন্ট েুকর

েোরব এমে সমে বের েশ বো এিোররোর একতট তের

সোেোমোটো জোমো ও িু গুর ো উসরকোিুসরকো িোরব আাঁিরোরেো) এরস শ্রীপণিোরক ব
আমোরক তকেু তির

েোওেো, তসই সকো তথরক তকেু িোইতে।"
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(পররে

, "তেতে তেতে,

শ্রীপণিো তজজ্ঞোসো কর , " ু তম তকোথোে থোরকো? ত োমোর বোবো-মো তকোথোে? "
...আমোর বোবো-মো তকউ তেই। ওরো ি বের একতট েুঘিটেোে মোরো তিরে। আতম তকোেওক্ররম তবাঁরি
তিতে। এই বর তস

োর পো তেিো ।

ওর পোরের একটো তিোাঁড়োত সত যই অসম্ভবরকম বোাঁকো তে ।
...আতম এ তেে এই কোরেই একতট তেোকোরে কোজ কর োম। তকে তেোকোরের মোত ক আমোরক
তেে-রো িুব িোটোে, অথি তপটিরর তির তেে েো........। আমোরক ি কো রোর তবল্ট তেরে িুব
মোরর।

োই আতম ি কো

িুব িিীররোর

মোত ক ঘুরমোরেোর পর আতম ওিোে তথরক পোত রে

এরসতে। আর তেররবো েো কিেও।
এই বর ই তস েুাঁতপরে েুাঁতপরে কোাঁের

ওরক কোাঁের
থোকর ো

শুরু করর।

তেরি হিোৎ শ্রীপণিোর তেরজর িোইরের কথো মরে পরড় েোে। আজ েতে ও তবাঁরি

রব হের ো ওর বেরসরই হর ো। (শ্রীপণিোর িোই আজ তথরক বের িোররক আরি এক

েুরোররোিয বযোতধর মোরো েোে)। শ্রীপণিোর েুরিোি ে ে কররে। তস োর সোমরে েোাঁতড়রে থোকো এই
অসহোে তের তটর মরধয তেে োর িোইরক তেির পোরে। মরে পরড় েোরে িোইরের সোরথ কোটোরেো
সু ন্দর মুহূ িগুর োর কথো।

শ্রীপণিো আর তেরজরক সোম োর

পোরর ো েো। তস তসই অরিেো, অজোেো ও অেোথ তের তটরক িোই

বর সরবোধে করর তজজ্ঞোসো করর ো,
...িোই, ত োমোর েোম তক?
...সন্দীপে।
শ্রীপণিো ওর েোম শুরে িীষণ আশ্চেি হে। ওর িোইরের ও ত ো ঐ একই েোম তে !
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এরপর শ্রীপণিো তসই তের তটরক তডরক তেরে েোে তরস্ট্ুরররন্টর তি র। ওর পেন্দম

এবং ও েো

েো তির িোে, শ্রীপণিো ওরক োই োই িোওেোে। িোওেো েোওেো তশষ করোর পর তের তট, শ্রীপণিোরক
উরেশয করর বর ,
...তেতে, আমোর তপট িরর তিরে। আর তকেু িোরবো েো। ু তম িুব িোর ো। তিক আমোর তেতের মর ো।
আজ

রব আতস, বর ই তিোরির তেরমরষ তরস্ট্ুরররন্টর বোইরর তবতররে তি ।

"িোই তকোথোে েোতেস?" বর শ্রীপণিো ওর তপেে তপেে তরস্ট্ুরররন্টর বোইরর এর ও তকোথোও তকে
তসই তের তটরক তেির

তপ েো।

এরপর ও আর ওর বন্ধ্ুরো তরস্ট্ুররন্ট তথরক তবতররে আরশপোরশ একটু তিোাঁজিবর তের ই জোের
পোরর তে, এই েু'মোস আরিই এরকম েশ-এিোররো বের বেতস একতট তের , িিীর রোর

এই

তরস্ট্ুরররন্টর সোমরেই এক মমিোতেক িোতড় েুঘিটেোে মোরো েোে।

তসতেরের তসই ঘটেোর পর তথরক, শ্রীপণিো আজও মোরেমরধয স্বরপ্নর মরধয তকব
শুের

পোে, "তেতে, ু তম িুব িোর ো।"
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একতট কথোই

Abhi Naskar

“Open the gate, open the gate!” the man in white yelled. The tall, bulky man in suit
who was adjusting the transparent lid on his face rushed to the vehicle and held the
door open. Sougata was helplessly leaning on the shoulder of the middle-sized man
in white, panting restlessly. He struggled to take a quick look at the van and what he
saw inside turned him pale. On the left side, there was a teenager who was shivering
in fever and looking extremely tired. Sougata was almost on the verge of collapse.
The entire neighborhood was watching, from rooftops, tiny windows,
doorways; the onlookers on road stalled in the midway as if they caught the rare
sight of a Polar bear in the city and waiting for it to pass.
Both men in suit took Sougata inside and slowly let him lie on the stretcher. They
closed the door and looked at Nilanjana who was standing and watching from the
balcony of their flat this whole time but was not allowed to accompany Sougata or
come near him.
“He’s going to get better ma’am, don’t worry. We’ll mail you the details ASAP.”
said the middle-sized man and made a victory sign before nestling himself inside
the vehicle. Nilanjana couldn’t make out if the man gave a promising smile as his
entire body was covered in the suit or was it a perfunctory courtesy he is trained to
show to the family members of patients. She just stood there. Her brain wasn’t
working. Her eyes were seamlessly recording everything in front of her and her
brain was falling behind to process the rush of the data. Tear ducts seemed to burst
open, every muscle of her body stiffened as if they all declared war against her. A
huge part of her was being taken away in front of her by two men in hazmat suit and
she couldn’t do anything. The siren howled as the ignition of the ambulance started,
the vehicle began straight in their alley, took a sharp left and vanished.
Sougata, Nilanjana’s fiancé, was struck with COVID-19; the pandemic that was
enveloping the globe with its vicious tentacles and the entire proud civilization was
scampering around in panic. The organized city was turning into a rabble.
148

She felt a light grip in her elbow. “Nilanjana, please come inside”, Sougata’s father
said. He took out a handkerchief from his pocket and rubbed gently on her cheeks.
She realized she was sobbing.
She came inside like she was on autopilot, oblivious to surrounding. She plopped
the hanky on the wooden tea-table & let herself carelessly fall on the single couch
next to the bigger one on which his mother was seated with her face turned to the
checquered floor. She was completely crestfallen.
An invisible thing which the entire country, or better yet, the entire world did not
care about in the beginning put a blanket of gloom all over. The unprecedented and
sudden changes around – people stockpiling food and essentials like there’s no
tomorrow; buying masks like they have been tasked to walk on Eliot’s Wasteland,
few cursing the residents of Wuhan City seemed like they would really savour the
sight of their heads on a big platter, small tea-stalls being worshipped by rockstars
and victims of work-from-home who consider themselves to be of no less in
importance than that of a CIA agent, discussing the origin and the solution of the
pandemic – the deluge of it all came so fast that it was impossible for almost
everyone to fathom at once.
“Did they give you details?” Sougata’s mother asked staidly. Realizing Nilanjana
did not hear a word, Sougata’s father replied “They have her number, they’ll send
the details soon. I’ve already contacted Dr. Sen. He’s five minutes away from the
hospital.” He quickly took a glance at Nilanjana to check if the mention of Dr. Sen
garnered her attention. Her gaze was firmly locked on the floor.
“What have we done?? Why would such a disaster befall us??” Sougata’s mother
asked his father seated next to her. Her eyes were desperately looking for an answer.
He gently put his hand around her shoulder, “I don’t know.”
“God! Poor kids! They just got engaged a month ago.” She almost shrieked in pain.
“I know, I know. In my entire lifetime I have not seen anything like this. I’m as
appalled as you are.” said his father.
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Nilanjana sprang to her feet, “I’m going to take a shower. I can’t breathe.” She
walked towards Sougata’s bedroom, opened the door and stalled. The faint smell of
Sougata’s room filled her, reminded her of the promises they made to each other
before lockdown: “When we walk out of this, we’ll only have the memories of it.
We’ll be telling these stories to our children and they’ll listen to you with utter
disbelief you know!” Sougata firmly said. Nilanjana raised her eyebrow before
replying and gently added: “Mr. Chatterjee, FYI, we have date tonight and after that
I have to prepare for tomorrow’s meeting. And all you are thinking about is
children?? Are you insane??” They both giggled.
These were the early days of city-wide lockdown.
Nilanjana threw her phone on the bed before the memories of Sougata drowned
her, and scuttled towards washroom.
She walked into the shower and when turned the knob, the water came down
upon her in torrents, laving her skin, taking away the patina of successive shocks she
had to go through since last night – Sougata suddenly running out of breath,
coughing, shivering in high fever, telling her again and again that he loved her, men
in hazmat-suit arriving in the morning to take Sougata into hospital and put him in
quarantine zone – everything. Quarantine – the thought of it sent an eerie chill
down her spine and she rotated the knob more to right, she felt like she was sweating
in the shower.
She was reliving every moment spent with Sougata, remembering them, feeling
them, visualizing the city and its streets where they made promises – all before the
pandemic hit Kolkata and tore it apart. She helplessly saw her beloved city breaking
in front of her eyes. The flood of ambulances all over the city, people getting scared
of people, cursing each other for being infected - all of it was too much to take in.
Slowly people were turning into numbers, 56, 31, 62… What number would she be
given for Sougata’s bed??
“Nilu ma, are you okay??” the tensed voice of Sougata’s mother came.
“I’ll be out in a minute.” Nilanjana said from shower. It was a long time before she
stepped out.

150

“Your ringtone is really, really bad.” Sougata said reluctantly as she watched
Nilanjana read her message. Without lifting her eyes, she said “Why?? I like thi…”
Her phone was already in Sougata’s hand. “Let me customize it.” Finding no proper
ringtone for messages and calls, he gave her a few ones from his phone, chose two
tones and set them as default. Nilanjana didn’t change her ringtone thereafter.
“Don’t worry ma.” The voice of Sougata’s mother brought Nilanjana from her
reverie. She found Sougata’s mother standing in front of her, with a spatula still held
in her right hand: “It’ll be alright Nilu. He is going to fight it. I know him since his
birth. A mother knows if her child can survive or not! It’s just an instinct. I have seen
him fighting everytime he faces a challenge.”
“But ma, it’s not a challenge! It’s a disease caused by a virus! Not a rivalry with
colleague or fight with friends.” Nilanjana’s voice was tinged with irritation.
“I don’t know sweetheart. I just know he’s going to recover. My son will return home
soon.” Her frail voice seemed to render a shred of hope between their conversation.
“Please Nilu, have lunch here at least.” His mother pleaded. “You haven’t taken
anything since last night. Had I heard your panic earlier, I’d have come sooner to
your room you know. I’m really sorry. I’m getting old, can’t hear things properly.”
Her guilt-ridden face drooped.
“It’s alright ma. At first, I didn’t realize either”. She stopped for a moment. “I can’t eat
right now. Just give me some time. My head feels like it’s going to explode. I have to
call the hospital. Did anyone call??”
“Your phone buzzed a while ago when you were in the shower!” His mother tensely
added.
“What?? Why didn’t you tell me??” Nilanjana angrily growled.
“Well, I thought it was your usual work thing maybe. It buzzed like before. The same
usual ringtone” she added quickly.
Nilanjana snatched the phone from the charger and unlocked to check who it was.
Her phone flashed ‘You have two new messages’. They were from SSKM hospital.
Her heart started pounding outrageously as she tapped on the first message.
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“Dear Nilanjana Das, we would like to inform you…” She wasn’t reading, her eyes
were running to find the alpha-numeric code. “Mackenzie ward… 47” She stopped.
That was the bed number of Sougata. “For further query, send message on this
number.” The message ended.
She hurriedly opened the second message, “Dear… If the condition of the patient
improves or deteriorates, we will immediately contact you on this number. Stay
alerted for immediate discharge. Stay home. Stay safe.”
The image of her fiancé suffering in the hospital, panting helplessly, attended
upon by nurses and doctors only, hanging onto life-support - she couldn’t bear the
image, her eyes welled up.
“What happened??” his mother reluctantly asked. “Nothing” said Nilanjana, “they
sent me the details. Sougata is in 47 bed.”
His mother stayed silent for a while and then quietly left the room.

.

.

.

It was five o’clock in the evening. Sougata’s father slowly opened the door of their
rooftop and found Nilanjana seated at far end of the roof. His both hands were
occupied by two cups of tea he prepared. Nilanjana loved it when Sougata’s father
made tea. He was exceptionally adept at it. But tea only. He’d vanish in the air if
someone asked to make a meal or light dinner. But during tea-time, he was the head
chef.
Proffering his right hand holding the special tea, he called, “ma”. Nilanjana instantly
got up: “Pa, why did you?? You could have just told me.”
“It’s alright. It’s a little work out for me in the name of exercise during this Draconian
lockdown” he said. A faint smile glistened across her face.
She took a sip, paused a while, took a gander at her tea and said “Again, you nailed it.
It’s really good Pa.” They exchanged a faint smile and both looked at the sun which
was taking its leave for the day.
“It’s a rather shoddy implementation of lockdown you know.” She said in a
complaining voice. “I know. But the fact is…” He took a moment “…things have
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always been like this in this part of the town.” His voice was filled with unwavering
note. He continued, “Always decadent and yet beautiful. But never has it ever been
under such lockdown. The world will never be the same I’m afraid.”
“Pa you remind me of Murakami” said Nilanjana. She took another sip and added:
“Countless lives are falling prey to conspiracy theories, blame game, border-tension
all of which are being bruited about in the air! I’d say more people are falling sick
due to the terror unleashed months ago than the virus itself.”
“I agree, and all these are mostly sponsored by sages who are graduates from
WhatsApp university and take refuge in the tea-stalls like Chotu’s.” He pointed
towards the corner of their alley where the faint light of the makeshift tea stall was
partially visible. The recent visit of cyclone Amphan wreaked havoc upon the city’s
heart, and its wrath not only denuded the city of its trees but flattened almost every
small food stall. Chotu had to make a makeshift stall to keep the flow of few
customers coming. Most customers remained locked in houses. Families of smallscale business like Chotu’s were left on their own.
“And Pa I know I said I’d go back to my place today, but couldn’t. Would you mind
if I stay here a couple of days more?? Plus, who’d look after you guys here. You must
need an errand girl” she said sarcastically.
“Ma, we are grateful to have you here. We couldn’t continue alone, especially when
Sougata ....”
“Nilu, it’s the same ringtone again. Must be from the hospital.” voice of Sougata’s
mother came from downstairs. Nilanjana instantly put the tea on the parapet and
ran to pick up the phone. As soon as she got her hands on the phone, a known voice
came from the other side.
“Hey, wassup!” It was Sougata. The sudden chirpy voice brought a genuine laughter
on her face.
“How are you now?? Is your breathing okay?? How’s your fever??” She was throwing
questions without pause. Negative thoughts and intermittent sobs racked her inside
so much, an ounce of positivity could throw her into the pool of anxiety and pain.
“Calm down, sweetheart. I’m doing just fine. Feeling much better now.” Sougata’s
words poured a bucket of ice cube over the ashes that was burning inside her.
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“I can’t wait to see you, you know. The last ten days have been hellish! I just want you
to come home.” Something inside choked her voice.
“I’m coming home sweetheart. Don’t worry. The doctor said the virus is out of my
system.” He waited for a response and there was none. She was sobbing in joy. He
added, “I’m coming back. I’ll be discharged within a couple of days.” Nilanjana felt a
huge weight being levitated from her chest.
The next couple of minutes witnessed talking, giggling, and exchanging a few
medical details and Nilanjana couldn’t help telling him the alarming number of
infected patients in India. Sougata went silent for a while. A solemn and calm voice
tinged with worry said: “Nila, please stay safe.”
“Don’t you worry. I’m safe. No coming in and going out. By the way, I stayed at your
place this whole time. Couldn’t leave your parents all on their own.”
“Thank you, Nila. Thank you so much for looking after them while I’m in the
hospital.”
“You’re very poor at courtesy you know! What kind of fiancé thanks their would-be
wife??” Nilanjana said. She heard a gleeful chuckle from Sougata’s side.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
It was 2 AM on Friday night and Nilanjana couldn’t sleep. She was restlessly
squirming on her bed, unlocking her phone again and again. She was waiting for a
call from the hospital. Two days ago, Sougata’s symptoms started again. This time
there was no fever but panting increased, and his legs were swollen. Last time she
had a conversation with Dr. Sen, his voice was as clueless as hers. He couldn’t explain
the reason.
He mildly told her, “Look Nilanjana, we are recording every bit of data from almost
every patient, trying to find the pattern, trying to draw a full circle so that we can
work on the vaccine. Please give us time. The whole world is doing their best.
Sougata will get better.” Then he hung up and Nilanjana found herself in the midst
of eternal silence.
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She took a glass of water, came back to bed and unlocked her phone again but
there was nothing; neither a call, nor a text message. The tide of memories with
Sougata was almost about to break the restraints of her eyes. And as the light of her
phone went dark due to inactivity, the ringtone broke the silence of the room with
its deafening shriek. She couldn’t hold any longer. Two drops trickled down
Nilanjana’s moist cheeks and fell upon the pillow held on her lap. She instantly
swiped right.
“Hello?” she said.
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টিউশন জবভ্রাট
mgªvU `vm

এই মযোিোতজরের অেু িব পতরকল্পেো েিে িোবো হে, সবার মি আমাশিও তকেু ত ির
হে। অরেক িোবেো এবং অরেক ধূ মপোে করোর পর,

ব ো

িডাউশির এই বোজোরর মোথোর তপোকোটো

অবরশরষ েরড় উি । মা টো তবতশরিোি সমে র্ুতমশয়ই থাশি। িোবতে একটো রমযরচিাই ত রি
তেত । তকন্তু এর
সিংযিেী

আমার িোষোর প্ররেোি এবং সোব ী

ো পূ রণিন্দু পতত্রর মশিা বা চতিশ র মশিা

ত তস্ত খ উশরর আশো িররবে েো। তিক একজে ২৯ বছর বেতস, ফ্রোরেরটড তব.এড

েোরত্রর মর োই আো রোিরবে। প্রথরম ত িো শুরু কররতে োম একটো তবেেোেোেক িল্প তেরে,
তেমিটো আমোর মোথোে প্রায়ই আরস আর তক! তকন্তু িারপর ভাব াম

াইশে এমতিশিই এি

খবদিা, িা তদশয় মযোিোতজরের পো ো আর তিোরির জর তিতজরে োি তেই। একটু আমোর অতিজ্ঞ ো
গুর ো তেরেই বা আমোরক তিশয়ই হোতস িোট্টো ি ু ক।
তব.িম িরার পর এিটা তবতপওশি চািতর তিই। ঐ খসির োইভ খিাশছর হাই-োই অতেস
আরতি! অতেশস খোিার আশি খযভাশব প্রতিতদি খচতিিং হশিা, মশি হশিা খযি ইতন্ডয়া-পাতিস্তাি
বডঘার। বাথরুশম অিযাধ্ুতিি সব যন্ত্রপাতি, ি , হযান্ড ড্রায়ার , আরও িিতি! িশমাশড বসশ
এিটা তমউতেি হশিা, আর আতম প্রায়েই ওটা শুশি র্ুতমশয় পড়িাম (িাইট তেেট তছ তিিা)।
খিা এই রিংচশি মাতল্টিযাোিা

অতেস মাইশি খদওয়ার খব ায়, িাত র্াট মতন্দশরর বাইশর বশস

থািা তভ াতরশদর মিি হশয় উঠি।
এশিই এি িম মাইশি, িার উপর খদত খযই Shuttle এ িশর খভারশব া বাতড় খছশড় তদি,
মাশসর খেশে মাইশি খথশি ওটাশরা তহশসশব িশর টািা খিশটশছ। অিিযা HR এর েরিাপন্ন
হ াম। িম্পাতির িাতি আমরা সন্তাি। িম্পাতির পাশে আমরা দাোঁড়াব িাশিা তি পাশের বাতড়র
খছশ

দাড়াশব? ইিযাতদ িথা এি ি া িাোঁতপশয় HR বশ
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খি

খয, আমার তিশেরই খচাশ ে

চশ

এশ া। আহাশর! খবচারা খিাম্পাতি! আশমতরিাশি মশি হয় Board of Directors, CEO,

CFO সবাই আ ু তসদ্ধ ভাি খ শয় আশছ। থাক্, আমার মাইশি িা হশ ও চ শব।
খিা এভাশবই আতম আমার িশপঘাশরট েীবশির ইতি টাতি মাত্র দুমাশসই। বুঝ াম তটতচিং তেল্ড
টাই আমার ভা

ািার োয়িা। িাই অতেস ছাড়ার পর মাস্টাসঘ িরার সাশথ সাশথ প্রাইশভট

তটউেতিটাও পুশরাদশম শুরু িতর। খিা খস াশিও িািা রিম অতভজ্ঞিার সম্মু ীি হই। এি
সািংর্াতিি পশ্চাৎপািা খছশ শি পড়াশি খযিাম। পড়াশুিায় মি আিা তছ

আমার িিঘবয, আর

ওর ক্ষয তছ িীভাশব ক্লাস িাটাশিা যায়। অিিযা, প্রায়ই খপট বযথা, মাথা বযথা, ি ায় আিু
তদশয় বতম, এসশব আতম অভযস্ত হশয় খিতছ াম। এিতদি ক্লাস িরাশি তিশয় খদত বাতড়র সামশি
দাোঁতড়শয়, এি বন্ধুশি তিশয়।
‘সযার, ঠািুমা আে সিাশ ই…………..’।
ওর বন্ধু খদত সান্ত্বিা তদশি তদশি আর এি তদশি তিশয় খি ।
আমায় ব

বাতড়র সবাই হসতপটা এ আশছ, আর িাশি িক্ষুতে খস াশি খযশি হশব। আমাশি

ব ার েিযই বাইশর অশপক্ষা িরতছ । পশরর ক্লাস তিশি তিশয় য ি স্বয়িং ঠািুমা দরো খ াশ ,
ি ি আমার অবিাটা বুঝশিই পারশছি – প্রায় তভরমী াবার খোিাড়।
আশরি ছাত্রীশি পড়াশি তিশয় অিযরিম অতভজ্ঞিা হশয়তছ । আমার সামশি খদ িাম
প্রতিতদিই খসশেগুশে পড়শি বসি। ছাত্রীর মাও মশি হয়, িার খমশয়র এই খবিতিি
িশরতছশ ি। এিতদি ছাত্রী আমায় ব

- ‘সযার, আপতি খিা

Avengers তসশিমার দুশটা তটতিট খিশটতছ। িা

ক্ষয

ু ব তসশিমা খদশ ি, খিা আতম

দুপুশরর Show, চ ু ি িা এিটু র্ুশরই

আতস।‘ ব া ভা িশয়িতদি বাশদই পতরিীিা তসশিমাতট খবশড়ায় এবিং ছাত্রীর মা আমাশি এিেি
তেতক্ষিা খোিাড় িশর তদশি বশ ি।
িশব মমঘাতন্তি র্টিা র্শটতছ এি বযবসায়ীর খছশ শি পড়াশি তিশয়। এি মাস পড়াশিার পর
য ি মাইশি খদবার তদি আশস, খদত উতি আমার সামশি এিটা া রশির ািা তিশয় বসশ ি,
তঠি মুতদ খদািাশি খযমি থাশি আরতি! িারপর ব শ ি – ‘িুতম খিব আটতদি পতড়শয়ছ এই
মাশস। খযটা হয় খিামার িথামি মাশস ১৬০০। এই আটতদশি খিামায় খরাে িচুতর, িরিাতর আর
এিটা িশর সশন্দে খদওয়া হশয়শছ’। যার তহশসব হ
তদশ ি। আতম খদ

াম িাশি খ

এই, বশ

ািাটা আমার তদশি এতিশয়

া রশয়শছ আমার এি মাশসর মাইশি খযটা হ
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১৬০০ টািা।

িার খথশি প্রশিযি ক্লাশসর ১৫ টািা িশর িাটা। আবার এক্সট্রা িচুতরর তিছু দামও এর সাশথ
খযাি িরা। সব খেশে প্রশিযি তদশির সশন্দে এর টািা। তহশসব-তিশিে িশর টািার অঙ্কটা
দাোঁতড়শয়শছ ১৩৮২ খি।
এই খদত শয় তিতি আমার হাশি ১৪০০ টািা তদশ ি। আর ব শ ি খয, অতিতরক্ত ১৮ টািা
পশরর মাশস খিশট খিশবি। ব া বাহু য, আমায় ভাতিযস Cold Drinks বা Juice খ শি খদয়তি
বা খিাশিাতদি দুপুশর খ শয় খযশি বশ তি, িয়শিা উশল্ট হয়শিা আমাশিই টািা তদশি হশিা।
আো িতর খয ভতবেযশি স্কুশ চািতর খপশ এরিম অশিি ছাত্রছাত্রীর েরিাপন্ন হশি হশব।
তেক্ষি এবিং তেতক্ষিাশদর িিঘবয হশ া সতঠি অিু েী শির মাধ্যশম িাোঁশদরশি এতিশয় তিশয় যাওয়া,
খস যিই বাোঁধ্া-তবপতের সম্মু ীি হশি খহাি খিি এবিং তিশের দাতয়ত্ব পা ি িশর ওশদর পবতচত্রযময়
ভতবেযিশি আরও উজ্জ্ব

িশর খিা া। সহপাঠীশদর এই অদময ও অিু ভব প্রশচষ্টাশি িুতিঘে

োিাই।

158

Ashish Kumar Shaw

Are you talking at your child or talking with?
The most important question parents and teachers must ask themselves
before proceeding with our conversations further.

Why effective communication is so important?
S– Spare a moment for the above questions, because you already know
the answer. Yes, you do!
To broaden the horizon of your knowledge, come let's go through it
together.
All other skills revolve around this one vital skill. You can call it a hub of
a wheel. You can polish other skills of your child effectively with an
effective communication or a conversation with your child.
Your child’s changed attitude towards you speak volumes of what he
must have been going through mentally and emotionally. A proper
conversation with your child would help in coining out a probable
solution. So, you have, already nipped the problem in the bud itself.
When things get rough, it will save your relationship with your ‘Flower'.
Remember, you are a parent and not a boss. So, keep your ego and
things of these sorts at bay, while dealing with your child.
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Below, two situations have been stated to further the cause of this piece
and, decide by yourself which one you would go for.

⚫ SITUATION 1::
5.00 pm Student: May I go to drink water?
Teacher: Go.
5.20 pm Student: Sir, want to have water.
Teacher: Go, but come fast. Don’t waste any time.
5:45 pm Student: Sir……… Water!
Teacher: What’s wrong with you? No, you won’t. Sit quietly
until the class is over.

Student: (Visibly scared with head facing the floor).

⚫ SITUATION 2:
5.00 pm Student: May I go to drink water?
Teacher: Sure.
5.20 pm Student: Sir, want to have water.
Teacher: Yes, please. Come soon, Sam.
5.45 pm Student: Sir………. Water.
Teacher: Yes, go! (Pondering)
5.50 pm Teacher: Sam, listen, if you take a break every now and then,
don’t you think we would lose on an ample amount of
our valuable time? Since we have a lot to study
together.

Student: Yes, Correct Sir. But I am thirsty.
Teacher: Let’s find a solution together. Okay?
Student: Let’s do it.
Teacher: Have a glass of water before I arrive. You will be
allowed to take a break only twice. Okay?

Student: Sure, Sir.
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Teacher: High five!!

By this time, you must have, already, figured it out which one is more
appropriate.
In the first, the child ended up being frightened and confused. No
solution at the fag end.
Whereas, in the second, finding a way to the solution was a two-way
process without compromising on the mental well-being of the students
and most importantly without hampering the teacher-student bond.
Stay Aware, Parents and Teachers.
Thanks.
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অস্তজমত্ লাববণয
K…†ò›`y gÛj
(জনবনাক্ত কাজহনীর সকল চজরত্র্ কাল্পজনক এবং এর সাবথ বাস্তববর ছকাবনা ঘটনার ছকানওরকম সম্পকব
ছনই। র্যজদ ছকাবনা ঘটনার সাবথ ছকানও জমল ছথবক থাবক ত্া জন কই কাকত্ালীয ও অজনচ্ছাকৃত্।)
One Sun sets so that we can have another beautiful sunrise at dawn.

(১))
খেে িশয়িতদশির তিষ্পতেটা এিটু খযি অস্পষ্টই খথশি খি । অতি তিশেও বযাপারটা
তঠিমশিা ঠাহর িশর উঠশি পার িা। এিগুশ া র্টিাপ্রবাহ এিই সাশথ অল্প সমশয়র
বযবধ্াশি র্শট খি হয়শিা তবতধ্রই উপহাসয খিাি ছ িায়। িিিা খস য ি বাোর
খথশি তেরতছ ি িই বুম্বাদার চাশয়র খদািাশি শুি , পাশের পাড়ার অবিীবাবুর খমশয়,
পৃথার তবশয়র পািা খদ া চ শছ। বুশি এিটা হািুতড় পড়ার অিু ভূতি হ

অতির।

খিাথািার পাত্র! তি িশর! আর োিশি ইো িরশ া িা অতির। উশঠ চশ এশ া ও।
আেিা খিাশিা তিছু ই আর ভাশ া াশিিা ওর। বাবা চশ যাওয়ার পর খথশিই এই
অদ্ভুি খবাধ্টা িাে িশর চশ শছ ওর মশধ্য। তি খযি খদশ তছ খসতদি খেসবুশিশি।
খিউ এিটা খপাস্ট িশরতছশ া খয, এই ধ্রশির খমো খস্টট খি এিটা terminology
তদশয় define িরা যায়, যার বািং াটা অতি োশি- "অন্তুঃসারেূ িযিা"। বাতড় এশস,
অতি িুশয়া খথশি ে

িুশ

োি সার । িারপর আতিি খসশর চা -ডা -আ ু তসদ্ধ

চাতপশয় তদ উিাশি। অপটু হাশি এর খবতে আর খস আশয়ােি িরশি পাশর িা। এিটু
পশর পূ শো িরশি খবশরাশি হশব। ঝটপট পিতর হশয় খিওয়াটাই ভাশ া।
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(২)
মুম্বাই তিশয় আ াদা এিটা obsession আশছ অতির মশধ্য। িা বত উশড আগ্রহী িয়
ও, ওর আগ্রহ বাতেশেয; মুম্বাই খয বাতেশেযর স্বপ্নিিরীও বশট। যাবিীয় তবেশিস
টাইিুিশদরও বাসভূতম। বািাত র অবযাবসাতয়ি তদিটার ও সম্পূ েঘ পতরপন্থী। খছাটশব া
খথশিই তবেশিস তিশয় এিটা পতেতটভ intent ওর মশধ্য িাে িশর। Idol তহশসশব
খসই আচাযঘ প্রেুল্ল চি রায় খথশি হাশ র খসিশিা খিাল্ড এন্ড সন্স, সবাই-ই। ইউতটউশব
তিয়তমি Dan Lok-এর তভতডও খদশ

আর বাড়তি খপ্ররো খ াোঁোর খচষ্টা িশর।

তবশবিািন্দ িশ ে খথশি অযািাউোতন্স খি অিাসঘ িশরশছ ও। ইশে আশছ MBA
িরার। খরাে সিাশ

সাইশিশ

িশর িশ শে খযি। ১৫ তমতিট

ািশিা ওশদর এই

ি ািাতছয়ার িশ াতি খথশি। বাবার ডাশি র্ুম ভািি, িারপর খেে হশয় চা খ শয়
খবতরশয় পড়শিা, মতিঘিং িশ ে তিিা! িশ শের বন্ধুরা, আড্ডা, মাশঝ মাশঝ সবাই তমশ
৪০তব খি িশর সাউথ তসতট, খ ি িাশডঘন্স যাওয়া, সবই খিাথায় তবস্মৃতির অিশ হাতরশয়
খি

হঠাৎ িশরই। িশ ে স্মৃতি ওর িাশছ ু বই অমত ি। এ িও দু'বছরও হয়তি,

তিন্তু খিাথা খথশি তি খয হশয় খি ! আো এইরিম স্বাধ্ীিিা তি আর তেশর পাওয়া
সম্ভব? খিাশিা তিছু র তবতিমশয়? িাহশ

অতি খসটা খযশিািও মূ শ য তেশর খপশি

চাইশিা। খসতদশির খসই খেদ ও অদময স্পৃহা, আে খযি খরে খথশম তিশয়শছ খিাথাও।
(৩)
িা পূ ো খসশর খেরার পর খথশিই অতির েরীরটা আর ভাশ া ািশছ িা। খসই খয
তবিাশ

এশস তবছািাশি িা এত শয় তদ , িারপর খথশি সবটাই খযি েূ িয। খচাশ র

সামশিটা টািা ১৬ র্ণ্টা ধ্শর ঝাপসা হশয় আশছ। সন্ধযারতি, সিাশ র যপ তিছু ই িরশি
ওশঠতি। ওশদর পপতত্রি যেমািরা হ হাোঁসপুিুর অঞ্চশ র বতধ্ঘষ্ণু রােবিংেী পতরবার ও
আশেপাশের তিছু শ্রমেীবী সম্প্রদাশয়র মািু ে। ওর বাবা অতশ্বি প্রসাদ িুোরী, মূ ি
এই হাোঁসপুিুর, তমত টাতর িযাম্প ও সামাত র তদিটাশিই পূ ো িরশিি। পূ বঘবশের
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যশোর খে া খথশি ওর ঠািুরদাদাই প্রথম এ াশি চশ আশসি এবিং বিংোিু ক্রশম প্রাপয
এই প্রথাশি তিশের িথা বিংশের খপো তহশসশব খবশছ খিি। খসই খথশি ওর বাবাও
খসই িিঘবয অিযন্ত তিষ্ঠার সাশথ পা ি িশর চশ শছি। মাশঝ তিছু তদি LIC এর এশেে
হশয়তছশ ি, িাশি

ু ব এিটা খয সু তবধ্া হয়তি খসিথা ব াই বাহু য। িাশেই

িুোরীমোই তিশের ব্রাহ্মেত্ব প্রসাশরই খবতে মশিাতিশবে িশরি। 'িুোরী' পদতবতট খশ্রষ্ঠ
খপৌরতহশিযর প্রিােি িয় যতদও, িবুও এিটা প্রেন্ন িবঘশবাধ্ িাে িরশিা অতশ্বিবাবুর
মশধ্য। ব শিি, স্বয়িং তবশ্বিতব রবীিিাথ ঠািুশরর পূ বপ
ঘ ু রুেরাও যশোর খথশি 'িুোরী'
পদবী তিশয়ই ি িািায় পাতড় খদি। পরবিঘীিাশ 'ঠািুরমোই' সশম্বাধ্ি খথশি িাোঁশদর
পদবী 'ঠািুর' হশয় যায়। অতশ্বিবাবুর পবিুেধ্াশম িমি এই ২১ তদশি পড় । চশ
যাওয়ার মাত্র দুতদি আশিও, অতিরূপশি সশম্বাধ্ি িশর বশ তছশ ি- "শদ

বাবা!

েীবিটা বড়ই িতঠি, সু িরািং বাস্তববাদী হও”। অতি খয বাস্তববাদী িয়, খসরিমটা তিন্তু
িা। ও সদাচারী, তিষ্ঠাবাি ও ু ব তহসাব িশরই চশ । অিযািয বন্ধুশদর মি অবশহ া
িশর িা খিাি তেতিসশি। িাও খয বাবা খিি িথাটা বশ তছশ ি- খসটা ি ি িা
বুঝশ ও, এই মুহুশিঘ এশস তিত ঘপ্ত পতরসশর উপ তি িরশি পারশছ ও। শ্রাদ্ধবাসশর
পাড়ার খ াশিশদর ও সামািয আত্মীয়শদর তপছশি সামাতেিিা রক্ষা িরশি তিশয়ই
সঞ্চয়ীিৃি রাতে প্রায় তিুঃশেে। পযাশন্ড ও খডশিাশরটাসঘ খদর ভাড়া তমতটশয় ওর হাশি
মাত্র ি'টা টািাই সম্ব । খসই তদশয় িশয়ি সপ্তাহ চ শি পাশর। অিুঃপর? ও োশি
এভাশবই হয়শিা পূ োরী হশয়ই ওর েীবিটা খিশট যাশব। ওর, ভাি িাপশড়র অভাব
হয়শিা হশবিা, িা ীমতন্দশরর েিংিরদার মশিা। খবেী উচ্চািাঙ্ক্ষা আসশছ িা এ ি
ওর। খছাটশব ায় পড়া ডারউইশির "Struggle for Existence" িথাটা আে অিযন্ত
পতরস্ফুট আক্ষতরি অশথঘই।
আো, আন্তরতম্ভিার পরবিঘী ধ্াপ তি খিািও ক্ষতয়ষ্ণু পশথর আিম-শি প্রেস্ত িশর?
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(৪)
অতি ও পৃথার সম্পিঘটা িয় িয় িশর ছ'বছশরর। খসই ক্লাস ইশ শভি খথশি। খিা-এড
স্কুশ পড়শ খযমিটা হয়! িশবও খসটা খিহািই পদস্খ ি তছ িা। পৃথা েীবশি আসার
পর সবতিছু ই খিমি আমূ

পতরবিঘি হশি শুরু িশর। এিটা তিছু িরার িাতিদ

ভীেেই অিু ভব িশর। বাড়তি খমাতটশভেি িাে িরশি থাশি সবসময়। েোবতধ্
মািৃশত্বর আস্বাদহীি এই রুক্ষ খছশ টার বা ু িাময় হৃদশয় মরুদযাশির স্পেঘ তিশয়
এশসতছ পৃথা। সবতিছু তঠি ছশন্দ চ তছ , শুধ্ু পৃথার বাবা অবিীবাবুর দাশরািা স্বভাব
তিছু টা বাধ্ খসোঁশধ্তছ । তিন্তু িাও অতির অদময উৎসাহ িাশদর প্রবহমাি ভীশির উপর
ি শিা ভাটা পড়শি খদয়তি। খেে িশয়িমাস যতদও তিছু টা আন্দাে পাতে অতি। খযি
রুেবীোর ঝিংিার খিশম আসশছ, িা িাটশছ খিাথাও। তিন্তু বযবহার, মাি-অতভমাি,
অতভশযাি-অিু শযাি এসবই খিা সম্পশিঘর এিপ্রিার অে। িাই এিটা দুরাো খস
িল্পিাও িশরতি। অতির বাবা তঠি তিি সপ্তাহ আশি য ি পূ ো খসশর দুপুশর আসতছশ ি,
সাইশিশ

তমত টাতর িযাম্পটা সশবমাত্র খপতরশয়শছি, ি তি েেশে ভূপতিি হশ ি।

ি িই খবাধ্হয় পদব-এর ভ্রূিুতট, ওর আর পৃথার মাশঝ এিটা অশমার্ িার তিমঘাে িশর
তদশয়তছ , যার তিতিেী িা প্রশ্নািীি। তবদযাসাির হাসপািাশ য ি তিশয় যাওয়া হশ া
ি ি সব খেে। ডির চশ

যাওয়ার সময় ব শ ি, Cardiac Arrest। িান্নার তপণ্ড

য ি খিািওক্রশম খচশপ িযাওড়াি া খথশি অতি তের , এিটা আশ্রয়িশ যাশব
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তঠিিশর খরশ তছ । িার আেে পতরতচি তচরন্তশির প্রােি।

কিন্তু বাক়ি এসে অকি

ম াবাইল মেি িরল, এিটা হৃদয় কবদারি মটক্সট, পৃ থার : খমাবাই খচি িরশ া।
এিটা
খটক্সট
(পৃথার):

অিয সময় হশ অতি ওশি আশিরবার গুশ ার মশিাই তঠি মাতিশয় তিশিা। এই এবার
পুশোশিই খিা িি ঝাশম া, ঝিড়া-ঝাতট। তিন্তু সব খিশিতটতভতটশি সতরশয় খরশ অতি
সু ন্দশরর উপাসিাশি ভতরশয় তঠি মাতিশয় তিশয়তছ

অন্তুঃপুশরর অতধ্বাতসিীশি। তিন্তু

খসই মুহূশিঘ পৃতথবীটাই খযি এিটা তবস্ময়ির িাি বশ

অবশ ািি িরশ া অতির

তপছশি। এই সাযুযযিার সাশথ আশপাস করো ভ্রোমযমোে তকোে মরীতিকোর অবিোহরের
সোতম বর মরে হর ো অতির।
ভ্রাতন্ততব াস এর অতিরতঞ্জি পরািাষ্ঠা িী খিাশিারিম বা ত
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যিার পতরচায়ি?

(৫)
আে দুপুশর খিািক্রশম অপতরতমি খদশহ অতি খবর হ । মাথাটা ভার, োশিিা খিাথায়
যাশব! তঠি িরশ া সাহশসর সাশথ তিশের পাশয় দাোঁড়াশব খস। হঠাৎ Dan Lok-এর
তভতডওশি খদ া এিটা িথা মশি পড় - "তিশের স্বশপ্নর মশধ্য তিশেশি তমতেশয় দাও,
যাশি খিামার সামশি থািা সামািযিম বস্তুও খিামার স্বপ্নরাশেযর প্রথম খসাপাি তহশসশব
পরীগ্রহ িশর।" অতি খয পুশরাপুতর তেতিসটার সারমমঘ বুশঝতছ িা তঠি পতরষ্কার িয়।
তিন্তু িার তঠি পশরই ওর মশি হশ া 'শডতস্টশিেি'টা বড় িথা িয়। ওর ইমাতেশিেি
টাই আস । িাশেই খসাো চশ এশ া হাওড়া খস্টেশির িিুি প্লাটেশমঘ। ি ি সশন্ধ
৬টা। খসই খথশি বশসই আশছ, আর মাথার মশধ্য অতবরি র্ুশর চশ শছ ভাবিার
অতবতমতশ্রি খরািরাতে। রাি ১১টা িািাদ চক্রধ্রপুর-শবািাশরা তস্ট

তসতট পযাশসঞ্জার

খট্রি ছাড়শ া। অতি খিি োতি ওটার খেিাশর িম্পাটঘশমশে উশঠ বস তটতিট ছাড়াই।
খভার আন্দাে সাশড় চারটা িািাদ বাোঁিুড়া খষ্টেশি খিশম খি । হয়শিা খভশবতছ মুম্বাই
যাশব, তিছু খ য়াত অন্ধিাশরর পরে ওর মশধ্যিার খচিিাশি গ্রাস িরশছ। তচন্তােতক্তর
উপর খথশি ধ্ীশর ধ্ীশর িশন্ট্রা টা হাতরশয় যাশে অতির। আেিা Mental Health,
Stress, Depression তিশয় অশিি িথা হশে, তিন্তু খসটা অযাপ্লাই িরবার মশিা
প্রিৃি িাি ও খ াি প্রশয়ােি।
বিঘমাশি অতি তিশে খসই োয়িায়। বাোঁিুড়া খস্টেশি তিছু ক্ষে পায়চাতর িশর সিাশ র
োস্ট িাডঘ বাশস ছািড়া এ । খিাশটঘর সামশির মাশঠ বশস রই
পাশের খদািাশি চপ-মুতড় খ

সিা টা। মাশঝ

। িারপর খস াি খথশি এিটা খছাট অশটাশি খচশপ

বস ।
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(৬)
মুিুটমতেপুর ডযাম এ এিেি অযািাউেযাে ািশব িা তিশয় এিটা তরক্রুটশমে খিাতটে
আে খবতরশয়শছ। মূ ি ডযাশমর পাশেই খিায়াটঘার। খয সিংিাশি দাতয়ত্ব খদওয়া হশয়শছ
রক্ষোশবক্ষশের িাশদর অধ্ীশিই িাে। এসব তরক্রুটশমে এর িথা খিাথাও খসভাশব
খবশরায় িা, সবই তভিশর তভিশর। প্রািযতহি টহ দাতর খসশর পঞ্চাশোধ্ঘ তসতিউতরতট
তচে তমুঃ রুইদাস তডউতটগুশ াশি ভাি িশর তদতেশ ি েিা তিশিি িাডঘশদর মশধ্য।
েরীরটা আে ভাশ া খিই িার। বাতড় খথশি আসার সময় খমশয়
"বাবা খবতে খরাশদ আর খবতরও িা আে"।

াবেীও ব তছ

খয

াবিী এবার বাোঁিুড়া তমেি িা ঘস খথশি

উচ্চমাধ্যতমি তদ । এবছর েশয়শের খরোশল্টর েিয অশপক্ষা িরশি িরশি আর
িশ ে ভতিঘ হওয়া হ

িা। এতদশি rank ু ব এিটা আহামতরও হয়তি, িাই তঠি

িরশছ পশরর বছর িশ শে অযাডতমেি খিশব। মা মরা এই খমশয়টাই এিমাত্র তচন্তা
িথা সম্ব

তমুঃ রুইদাশসর। তডউতট বুতঝশয় তদশয় এমতিই টহ

তদশি তদশি ডযাশমর

পড়ন্ত খিাধ্ুত শিই প্রিযক্ষ িরতছশ ি তমুঃ রুইদাস আর সািপাোঁচ ভাবতছশ ি। হঠাৎ
দূ শরর পতশ্চম খিাশে বযাতরশিশডর সামশিটায় িার দৃ তষ্ট তিবদ্ধ হ ।
(৭)
পড়ন্ত খিাধ্ূ ত র খেে খসািা ী আভায় চিচি িরশছ মুিুটমতেপুশরর তবস্তৃি ে াধ্ার।
েশ র পিিটয খযি িাোঁশি, মুম্বাইশয়র েুহু তবচ খি মশি িরাশে। বাধ্াহীি পিশোশরর
সীমািা খপতরশয় উদভ্রান্ত এি আশ ািতে ার তদোরী, তিয়ি খিাশিা সত্ত্বা খসই ভাশবর
আতেশি িিুি িশর এিটা অিু ভূতির সঞ্চার িশর। আরব সািশরর সদা ছু টন্ত
ে রাতের দু-এিটা তবন্দুর স্পেঘও খযি অতি অিু ভব িশর তিশের খচাশ

মুশ ।

মুম্বাইশয়র স্বপ্নপুরীশি খযি এি অিীতিয় তমত শয় তদশয়শছ এই অেঘবরাতের
প্রাশোে িার সাশথ। যতদও খস ভতেমা রুঢ়, শুষ্ক; তিন্তু িাও এ িার খিত্রযুি শি ভ্রান্ত
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িশর।শয অশটাশি অতি উশঠতছ খসতটর িন্তবয তছ ছািড়া বাসস্টযান্ড। খস াশি খপৌঁশছ
অতি তিছু টা চতিি হশ া, চাতরতদশির খিা াহশ , তচৎিাশর, যাতন্ত্রি েশের িাড়িায় ও
ভীেে তবমেঘ খবাধ্ িরশি শুরু িরশ া। তঠি ি িই রর্ুিাথপুর রূশটর এিতট বাস
ছাড়ার সময়, িন্ডািশরর হাোঁশির সাশথ পাল্লা তদশয় পুরুত য়ামু ী খ ািেি চরম
আতিসশে, তিশেশদর র্মঘাক্ত িশ বর তদশয় ব পূ বঘি প্রসারশের িারা অতিশি ক্রমািি,
বাশসর সম্মুশ

এশি খেশ

।অিুঃপর অতিও, খসভাশব আর বাধ্া খদয় িা। সমস্ত

চাত িােতক্ত িার মশধ্য ি ি তবচারতবমু

শ্লর্ার েে তদশয়শছ।ি ি অতি

তিিংিত্রবযতবমূ শঢ়র মশিা বাশস উশঠ এিটা তসট খবশছ খিয়। বাশসর প্রবহমাি িতির
সাশথ সাশথ ওর মশধ্য খিমি খযি খবিহীিিা প্রদীপ্ত হয়, অতির বুতদ্ধর অশিাচশর ।
এভাশব ১৫ তিতম যাওয়ার পর, এই মুিুটমতেপুর ডযাম আশস, তবশিশ র সু তিমঘ
খরৌেোি বাতরিূ ওর খপ্রেোশি উদ্দীতপি িশর খিাশ । এি হমায় অতি আরও এি
যাত্রীর সশে খস াশিই খিশম পশড়। িারপর খথশিই ও তভিশর েুশি এই তিেঘি পাড়টার
সামশি এশস বশস আশছ । এই প্রিূ ঢ় এিািীত্বশি অতি আিশে পাি িরশি চায়, ডুব
তদশি চায় সম্পূ েঘরূশপ। িার সামশি বাোঁশের খভতড়, খস াশি রা া দুতট খবাট, টুযতরস্টশদর
মশিারঞ্জশির েিয। যতদও ি ি খবাতটিং বন্ধ, িাশেই পতশ্চশমর এই প্রান্তটা এশিবাশর
াত । অতির তিছু টা হা িা

ািশি শুরু িশরশছ এবার, এি পে া তমশঠ বািাস

প্রািটার তবিুত েুতড়শয় তদশয় চশ খি । ধ্ীশর ধ্ীশর উশঠ যায় খস, 'তসন্ধু' িার স্পশেঘর
েিয খয আিু । ঝপ! ক্ষতিশির তিস্তিিা খভশে খয েে এশস খপৌঁছাশ া িাডঘশদর
ছাউতির তদশি। ওতদশির বযারাি খথশিও বযাপারটা িশয়িেি খদ

। আশিও খয এই

ধ্রশির র্টিার সাক্ষী িারা।
(৮)
তমুঃ রুইদাস হঠাৎ তিধ্াতবভক্ত হশয় পড়শ ি। পতশ্চমািংশের খবাট-শরত িং এর পাে তদশয়
ি ি এিেশির তিমতেি খদহষ্ঠব দৃ েযমাি। তিতি ে তদ এিটা খোি িশর অযাম্বুশ ন্স
আিশি বশ ি খহডশিায়াটঘাশর এবিং িৎক্ষোৎ পশড় থািা তসতিউতরতটর েিয খবাট-টা
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তিশয়ই চাত শয় খদি পতশ্চশমর ও পাটািশির বাম পােটা

ক্ষয িশর। অপটু অতির

খদহটা য ি সামািযিম অতক্সশেি পাওয়ার িাড়িায় আছাড়

াশে এবিং খদশহর

স্বাভাতবি তিয়শমই অে সঞ্চা ি িশর চশ শছ, তপছি খথশিই তিছু খ াি িারস্বশর
তচৎিার শুরু িশর তদশ ি। অশিশিরই দৃ তষ্ট আিতেঘি হ িার েশ , সিশ রই িন্তবয
এ ি এি। তমুঃ রুইদাশসর হুইশসশ র সিিঘধ্েী ি ি অতির ডুশব থািা িেঘরশের
মশধ্য এশস প্রতিধ্বতিি হ । িার মশি হ

মুম্বাই খপাশটঘ খিাশিা বাতেেযিরী খোিার

সাইশরি বােশছ। পরম প্রসন্নিায় তমশে খি িার অবশচিি, ক্রশম তিয়মাি হশি থািা
খদহ এি অি াশন্তর মাধ্ুশযঘ ভশর উঠশ া।

পুিশ্চ: তমুঃ রুইদাস য ি অতির িাতঠিযময় খদহটা িার িশ বশর তিশয় তিছু সহািু ভূতি
সূ চি েেশি উশপক্ষা িশর অযাম্বুশ শন্সর উশদ্দশেয রওিা তদশ ি, খমদুরিায় আেন্ন
এিতট তির িেঘপটহ খভদ িশর দূ শরর খিাশিা িাতড়র ট্রািতেস্টর খথশি খভশস আসা
এিটা িাশির দুিত সু র িথার সশে প্রশবে ির এবিং তিছু টা প্রভাবও খে শি সমথঘ
হ

খবাধ্হয়। খিিিা তমুঃ রুইদাস অিু ভব িরশ ি- এিবার খযি খিোঁশপ উঠ

িার

স্বহৃদয় খচাশ র সামশি থািা এই অপতরতচি যুবশির স্পন্দিহীি স্বরূপ। িাশির
িশয়িটা িথা তছ ...........
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তপ্রেোিো ও তেবোশীষ দু'েিই আশুশিাে কর রজর ইত হোরসর (তব.এ) প্রথম বরষির
Student. তপ্রেোিোর বোবো একজে উচ্চপেস্থ সরকোতর িোকুরর এবিং তেবোশীরষর বোবো
একতট ক কোরিোেোর সোমোেয একজে েতমক মোত্র। তপ্রেোিোরের অথি ও প্রোিুরেির খিািও
অিোব তে েো। তিন্তু অপরতেরক তেবোশীষ, িাোঁর বোবো-মো ও এক তদতদতক তেরে একতট
তেোট ঘরর থাি । পুররো পতরবোরতট

োর বোবোর আশয়র উপর ি

তকোখিাওরকরম।

খদবােীে ও তপ্রয়ািো একই পোড়োে থোক ।
খদবােীে, তপ্রয়াঙ্কাশি

ু ব পছন্দ িরশিা, িশ শের খসই প্রথম তদি খথশিই।

তিন্তু আে পযঘন্ত তপ্রয়াঙ্কাশি খস মু েুশট তিছু ব শি পাশরতি। িারে খদবােীে োিি
খয, তপ্রয়াঙ্কা ু ব বড় র্শরর খমশয়। িাই খদবােীে এর মশি সবঘদা এিটা তিধ্া িাে
িরশিা। খস ক্লাশস তপ্রয়াঙ্কার সাশথ দু‘এি সমশয় পড়া তিশয় িথাবািঘা ব শ ও, িাোঁশদর
মশধ্য খসরিম খিাশিা বন্ধুত্ব তছ িা।
অপরতদশি তপ্রয়াঙ্কা খবে অহিংিারী তছ । খস ক্লাশস িশয়িেি ছাড়া সবার
সাশথ িথা ব ি িা। িশব তপ্রয়াঙ্কার হাতস আর রূশপর মতহমা, ক্লাশসর বাতি খছশ শদরশি
স্তি িশর খদওয়ার ক্ষমিা রা ি। এি িথায় ব া যায় খয, ক্লাশসর সমস্ত খছশ রাই
তপ্রয়াঙ্কার রূশপ মুগ্ধ তছ । তিন্তু তপ্রয়াঙ্কা ওসশব এিদম পাো তদি িা।
িশব খেসবুশি তিন্ত তপ্রয়াঙ্কা, ক্লাশসর সবারই খেন্ড তরশিাশয়স্ট অযািশসপ্ট
িশর তিি। খদবােীেও তঠি এইভাশব তপ্রয়াঙ্কার খেসবুি খেন্ড হশয়তছ । তপ্রয়াঙ্কার সমস্ত
বযতক্তিি ছতবশি খস তরঅযাি িরি, এছাড়াও ু ব ভাশ া ভাশ া িশমেও িরশিা।
এরিম ভাশবই চ তছ সবতিছু ।
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তিছু তদি আশিই ওশদর ইতিহাস তবভাশির পক্ষ খথশি ইতন্ডয়াি তমউতেয়াম
পতরদেঘশির েিয তিশয় যাওয়া হশয়তছ । সবাই য ি তমউতেয়াশম ইতিহাশসর প্রত্নিাতত্ত্বি
তবেয়গুত

খদ শি বযস্ত, এমি সময় তপ্রয়াঙ্কার িান্নামা া তচৎিার সবাইশি বািরুদ্ধ

িশর খদয়। খস ক্রমেুঃ িাোঁদতছ , আর হিাে হশয় তচৎিার িশর ব তছ
খমাবাই

"আমার

খোিটা হাতরশয় খিশছ! খিউ খদশ তছস আমার খোিটা? তপ্লে…… খিউ

খদশ তছস আমার খোিটা?
সবাই ি ি চাতরতদশি খমাবাই
তিন্ত ি িও খিোঁশদ চ তছ

খোশির খ াোঁে শুরু িশর খদয়। তপ্রয়াঙ্কা

সমাশি। াতিি বাশদ খদবােীে ওর সামশি তিশয় দাোঁড়ায়

এবিং পশিশট হাি তদশয় এিতট আইশোি ১১ খবর িশর আশি।
...এই খি খিার খোি। ওতদিটায় এিটা খবশঞ্চর িীশচ পশড়তছ ।
তপ্রয়াঙ্কা খোিটা হাশি তিশয় খোশির চাতরতদিটা এিবার খদশ খিয়। িার িাোঁশদা িাোঁশদা
মু টা হঠাৎ এি মুহূশিঘ তমত শয় তিশয় খচাশ -মুশ ু তের প্রভাব েুশট উশঠ। এরপর খস
াতিিটা ইিস্তিুঃ িরশি াি ।
...Thank You, খদবােীে! Thank You once again। আতম িা আে সতিযই পাি
হশয় খযিাম, খোিটা হাতরশয় খিশ । অশিি আবদার িরার পর বাবা আমাশি
িিমাশসই এই খোিটা তিশি তদশয়তছ ।
এই বশ ই খস আিশন্দ আত্মহারা হশয় তিশের অিয বন্ধুশদর সশে ছতব িু শি
চশ যায়। খদবােীে মুশ আর তিছু িা ব শ ও মশি মশি তিন্ত খস ু ব ু তে হশয়তছ ।
আে সতিযই খস তপ্রয়াঙ্কার েিয তিছু িরশি খপশরশছ...........

এই বের মোিি মোস েোিোে হঠাৎ সোরো িোর
আ ি। প্রধোেমন্ত্রীর তেরেিরশ সোরো িোরর

জুরড় শুরু হ কররোেো িোইরোস

িডাউি শুরু হশয় খি । ের তেবোশীরষর

বোবোর কোরিোেোও তি বন্ধ্ হরে। প্রথম কখয়িতেে িো িোরব ি র ও, োরপর িাশদর
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অবস্থো ক্রমশই িোরোরপর তেরক তের

থোরক। আবোর এতেরক েুিিোিযক্ররম তেবোশীরষর

খমাবাইশ র তেট বযোর ন্সও তশষ হরে েোে। ের

একতেরক তেমে িাোঁর িোর র থো ো

তেরে টোেোটোতে পরড় তিরেতে বোতড়র , তিক ত মতে তেসবুরকর
োর তপ্রে, তপ্রেোিোরক
তেির িা তপরে তস ু বই অতস্থর হরে উশঠতছ । তিন্তু পতরতিতির চাশপ পশড়,
করেকতেরের মরধযই খস তেরজরক সোমর তেরেতে ।
অপরতদশি তপ্রয়াঙ্কাও এই

িডাউি-এ বাতড় বশস বশস ু বই তবরতক্ত অিু ভব

িরতছ । িাই খস তিশেশি হযাতপ রা শি, খেসবুি ও খহায়াটসঅযাপ-এ আশির তবতভন্ন
িাশির

াবার ও খর্ারার ছতবগুশ া আপশ াড িরশি থাশি। এছাড়াও িাোঁর সময়

িাটতছ িশল্পর বই পশড় ও তসশিমা খদশ ।
এভাশব দু’তিি তদি যাওয়ার পর তপ্রয়াঙ্কার হঠাৎই িেশর পড় , খয খদবােীে
িার প্রতি ছতবশি তরশয়ি খদয় বা িশমে িশর, িাোঁর খিািও পাো খিই। প্রথম
িশয়িতদি তপ্রয়াঙ্কা বযাপারটাশি ু ব এিটা আম খদয়তি। এরিমভাশব এিসপ্তাহ
খিশট যাওয়ার পর এিতদি রাশি তপ্রয়াঙ্কা খেসবুশি তরয়ািেি ও িশমে খচি
িরশি তিশয় খদশ , আেও খদবােীশের খিাশিা তরঅযািেি বা িশমে খিই। সশে সশে
খস িাোঁর অিয বন্ধুশদর িাশছ খ াোঁে তিশয় োিশি পার খয, খদবােীেশদর আতথঘি অবিা
ভাশ া িা হওয়ায়, বিঘমাশি ওরা ু ব সমসযার মশধ্য আশছ।
এই িথা খোিামাত্রই খসতদি তপ্রয়াঙ্কার খসই অহিংিারী এবিং অমাতয়ি মিটাও
খিমি খযি িশ
িশপা

তিশয়তছ । িাোঁর খসই িাশ া িাে াবৃ ি খচা

তদশয় অশ্রুধ্ারা িাোঁর

খবশয় ক্রমেই তিশচ িতড়শয় পড়তছ । খসতদি িাোঁর সব দম্ভ ও অহিংিার খযি

চূ েঘ-তবচূ েঘ হশয় তিশয়তছ । তপ্রয়াঙ্কার খিাম হৃদয়টা খসতদি খযি প্রথমবাশরর মশিা খদ া
তিশয়তছ । যতদও িাোঁর খসই খচাশ র ে

খদ ার েিয খিউ তছ

িা খসতদি। খসতদি

রাশি খস ভাশ াভাশব র্ুশমাশিও পযঘন্ত পাশরতি, খদবােীে ও িাোঁর পতরবাশরর বিঘমাি
পতরতিতির িথা খভশব খস ু বই তচতন্তি হশয় পশড়তছ । তবছািায় শুশয় াত ছটেট
িরতছ ।
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পশরর তদি সিা শব া সাহস িশর খস বাবার িাশছ তিশয় পুশরা র্টিাটা ু শ
। বাবা িার খমশয়শি তচিশিি ু ব ভাশ াভাশবই। িাই তিতি প্রথম তদশি এিটু

অবাি হশ ও পশর তিশেশি সামশ খিি। তিছু টািা তদশয় খমশয়শি বশ ি খয, “এই
টািাটা খদবােীেশি তদশয় আয় এবিং ব তব খয, এটা তিন্তু খিাশিা প্রিার দয়া বা দাি
িয়; বরিং বন্ধুর িরশে বন্ধুশি এই অসমশয় খদওয়া সামািয উপহার”।
এি বান্ধবীশি সশে তিশয় তপ্রয়াঙ্কা খসতদি খদবােীশের বাতড় আশস এবিং িাোঁর
পতরতিতি তিশের খচাশ চাক্ষুে িশর হিবাি হয়। তিন্তু খসতদি তপ্রয়াঙ্কার বাবার পাঠাশিা
খসই টািা খদবােীে খিয়তি। খস তপ্রয়াঙ্কাশি উশদ্দেয িশর বশ তছ খয, “খিারা আমাশদর
অবিাটা বুঝশি খপশরতছস, এটাই অশিি আমাশদর িাশছ। িশব আমাশদর খিািও টািা
ািশব িা, আমরা এই িশয়িটা তদি খিািওরিশম চাত শয় তিশি পারশবা। িশব
িশয়িতদি ধ্শর খেসবুি িরশি পারতছ িা, েশ খিাশি ু ব তমস িরতছ”।
খসতদি তপ্রয়াঙ্কা তবিা বািযবযশয় খস াি খথশি তেশর এশসতছ । খদবােীশের
িথাগুশ া খসতদি তপ্রয়াঙ্কার হৃদয় ছু োঁশয় তিশয়তছ । িাোঁর শুধ্ু খদবােীশের ব া িথাগুশ াই
খসতদি বারবার মশি পড়তছ । এি ারাপ পতরতিতির মশধ্য খথশিও খদবােীশের টািাটা
িা খিওয়া, তপ্রয়াঙ্কাশি খবে ভাতবশয় িুশ তছ । খদবােীশের ব া খসই িথাটা “আতম
খিাশি ু ব তমস িরতছ” তপ্রয়াঙ্কার মশি এশিবাশর খিোঁশথ তিশয়তছ ।
এরপর দীর্ঘ পাোঁচ মাস অতিবাতহি হশয় খিশছ। িশরািা ভাইরাশসর ভীতি চশ
তিশয় সমগ্র পৃতথবী আবার িিুি রূশপ খসশে উশঠশছ। ম্বা ছু তটর পর আবার সব স্কু িশ ে ু শ শছ। তিন্তু িশ শের প্রথম তদি সবাই িশ শে এশ ও, এিমাত্র খদবােীে
এশ ািা। অিয িারও খসতদি খদবােীশের িথা মশি িা থািশ ও, তপ্রয়াঙ্কার তিন্তু খ য়া
তছ । িাই খস িশ ে ছু তটর পর িাউশি তিছু িা োতিশয়ই খসাো খদবােীশের বাতড়
উপতিি হ ।
খদবােীশের তদতদর িাছ খথশি খস োিশি পারশ া খয, খদবােীে

িডাউি-

এর ছু তটশি অসু ি ও েুবি হশয় পশড়শছ। খদবােীে যতদও র্শরই শুশয় তছ । খস তপ্রয়াঙ্কার
ি ার আওয়াে খপশয়, খিািওরিশম এশস এিিা
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হাতস তিশয় দাোঁড়াশ া তপ্রয়াঙ্কার

সামশি। তপ্রয়াঙ্কার খিা খদবােীেশি খদশ ই চক্ষু চড়িিাছ। এই িয় মাশস খদবােীে
এিটাই পাশল্ট তিশয়তছ খয, িাশি খচিা যাতে িা। যতদও তপ্রয়াঙ্কা ু ব দ্রুিিার সাশথ
তিশেশি সামশ খিয় এবিং খদবােীেশি তেজ্ঞাসা িশর,”তিশর খিমি আতছস?
…হযাোঁ, এই খমাটামুতট আতছ আরতি! িুই খিমি আতছস ব ?
তপ্রয়াঙ্কা এিপ্রিার অতভমাশির সু শরই উের খদয় এবিং খদবােীে তিছু বুশঝ ওঠার আশিই
তপ্রয়াঙ্কা হঠাৎই খস াি খথশি খবতরশয় যায়।

এরপর খস িাশছরই এিতট মাশিঘশট যায় এবিং িাোঁর িাশছ থািা টািায় তিছু
ে , তডম ও দুধ্ তিশি, আবার খদবােীশের বাতড় তেশর আশস। খদবােীে তিন্তু এিটু
আশির র্টিার আশ্চযঘিায় দরোর সামশি বশসই আিাে-পািা ভাবতছ । হঠাৎ িশর
আবার তপ্রয়াঙ্কাশি আসশি খদশ
হাশি খসই েশ র বযাি তদশয় বশ

খস উশঠ দাোঁড়ায়। এরপর তপ্রয়াঙ্কা এশস খদবােীশের
– “আে তিন্তু আতম খিার খিািও িথাই শুিশবা

িা। এটা খিাশি তিশিই হশব”! খদবােীে তিন্তু খসতদি তপ্রয়াঙ্কার হাবভাব খদশ এিটাই
ভযাবাচািা খ শয় খিতছ

খয, বাধ্য খছশ র মি বযািটা খস তিশয় খিয়। এরপর খথশি

মাশঝমশধ্যই তপ্রয়াঙ্কা এশস খদবােীেশি তবতভন্নরিম ে , তডম ও দুধ্ তিশি তদশয় খযি
এবিং খদবােীেও িা সাদশর গ্রহে িশর তিি।
এরিম এি মাস চ ার পর খদবােীে এ ি অশিিটাই সু ি এবিং এবিং খসতদি
প্রথম িশ শে এ । তপ্রয়াঙ্কাও খসতদি খদবােীেশি খপশয় ু বই আপ্লু ি হশয়তছ । তপ্রয়াঙ্কা
ও খদবােীে িি এিমাশস অশিি িাছািাতছ চশ

এশসতছ । প্রতিতদি িাোঁরা এ ি

এিসাশথ িশ শে আশস, ক্লাশস এিসাশথ বশস, আবার ছু তটর পর এিসাশথ বাতড়ও
যায়।
এরপর এিতদি তপ্রয়াঙ্কা ও খদবােীে িশ শে আসার েিয এিসাশথ তমট িশর।
খসতদি তিন্তু তপ্রয়াঙ্কা ু ব খসশেগুশে এশসতছ । খস খসতদি ু ব সু ন্দর এিটা োতড়,
িপাশ তটপ ও খঠাোঁশট ত পতস্টি পশর এশসতছ । আে অিযরিম সাশে তপ্রয়াঙ্কাশি খদশ
খদবােীে এিটু তবতস্মি হয় এবিং তপ্রয়াঙ্কাশি তেজ্ঞাসা িশর,
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… তিশর, আে হঠাৎ এি খসশেগুশে এত ? িী বযপার ব শিা? আে ু ব ু তে ু তে
ািশছ খিাশি!
খদবােীশের প্রশশ্নর উেশর তপ্রয়াঙ্কা এিটু ো খপশয় যায়। খস মাথা িীচু িশর, াতিিটা
ােুি মুশ ই উের খদয়।
…আে আমরা িশ ে যাতে িা।
…িশব খিাথায় যাতে?
…আে আতম আর িুই এ াি খথশি খসাো তসশিমা খদ শি যাব। িারপর খস াি খথশি
এশিবাশর Lunch খসশর বাতড় তেরব।
…খসতিশর! আমাশি খিা আশি ব তব! িশব আতম আরও তিছু টািা সশে তিশয় আসিাম।
তপ্রয়াঙ্কা সশে সশে খদবােীে খি থাতমশয় তদশয় বশ …আেশি তসশিমা খদ া খথশি শুরু িশর াওয়ার পুশরা রচ আমার। িুই শুধ্ু ব তব
খয িুই তি খ শি ভা বাতসস!
…(খদবােীে

াতিিটা

ো খপশয় মাথা তিচু িশর উের তদ ) আো তঠিাশছ! চ

িশব।
এরপর োরো খসাো তসশিমা হশ এশস তটতিট খিশট তসট তিশয় বসশ া। তপ্রয়াঙ্কা এিতট
া খিা াপ খসতদি খদবােীশের িাশছ আসার আশিই তিশি তিশয়তছ । তসশিমা ি িও
শুরু হয়তি…..
…(হশ র মশধ্য তপ্রয়াঙ্কা খসই খিা াপটা খবর িশর খদবােীেশি তদশয় ব ) খদবােীে,
আতম খিাশি ু ব ু ব ভাশ াশবশস খেশ তছ। খিাশি ছাড়া আতম থািশি পারশবা িা।
খিার তি আমায় পছন্দ?
তপ্রয়াঙ্কার এই িথা শুশি খদবােীে খিা এশিবাশরই বািরুদ্ধ হশয় যায় এবিং িার সমস্ত
েরীশরর মশধ্য তদশয় এিটা তেহরে বশয় যায়। িার শ্বাস-প্রশ্বাস ু ব দ্রুি চ শি থাশি।
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তিশেশি সাম াশি খস

াতিিটা সময় খিয় এবিং িারপর এিপ্রিার সাহস িশরই

তপ্রয়ািংিার প্রশশ্নর েবাব খদয়।
…আতম খিাশি িশ শে প্রথম খযতদি খদশ তছ াম, খসই প্রথম খদ াশিই আতম খিাশি
ভাশ াশবশস খেশ তছ াম। তিন্ত িুই আমায় ারাপ ভাবশি পাতরস, এই ভশয় আতম
খিাশি খিাশিাতদি তিছু বত তি……… আতমও খিাশি ু ব ু ব ভা বাতস; খিাশি ছাড়া
আতমও থািশি পারশবা িা।

খদবােীেশি খসতদি প্রশপাে িরার পর দীর্ঘ প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত হশয়
খিশছ। তপ্রয়াঙ্কা এ ি আশুশিাে িশ শেই ইতিহাশস এম.এ িরশছ। তিন্ত খদবােীে িার
বাতড়র আতথঘি অসেতির িারশে এম.এ খি ভতিঘ হয়তি। খস এ ি তবতভন্ন সরিারী
চািুরীর পরীক্ষা তদশে, যাশি ু ব েীঘ্রই তিশের পাশয় দাোঁড়াশি পাশর। বিঘমাশি
খদবােীশের বাবার েরীরটাও ু ব এিটা ভাশ া যাশে িা। িাছাড়া িার তদতদরও তবশয়র
বয়স হশয় খিশছ- এসব তচন্তাই এ ি িার চািুরী পাওয়ার খেদ ও ইশে আরও বাতড়শয়
তদশয়শছ। েশ খদবােীে এ ি এসব তিশয়ই সদা বযস্ত থাশি।
তপ্রয়াঙ্কা এ িও খদবােীেশি তিয়ম িশর খোি িশর তঠিই, তিন্ত এ ি আর
ওশদর মশধ্য আশির মশিা খসরিম র্োর পর র্ণ্টা িথা হয় িা।
এতদশি তপ্রয়াঙ্কার বাবার িাশছ খমশয়র তবশয়র েিয ভাশ া ভাশ া পাশত্রর
সন্ধাি আসশছ। খসিথা তপ্রয়াঙ্কা োিশি খপশর সশে সশে িা খদবােীেশি োিায় এবিং
যি েীঘ্র সম্ভব খদবােীেশি খদ া িরশি বশ ।
খদবােীে তিন্তু এ ি আর খসই আশির মি খিই। খস আে অশিি পতরেি
এবিং অশিি খবেী দাতয়ত্বেী । িার অতভপ্রায় ও অতভসতন্ধ এ ি এশিবাশর তভন্ন। িা
বাশদ পরশু িার WBCS-এর খমইি পরীক্ষা। খস খোর িদশম প্রস্তুতি তিশে। দম
খে বার মশিা হাশি সময় খিই িার। এবার িাশি খমইি পরীক্ষায় উেীেঘ হশিই হশব।
এর েিযই খিা এিতদি পতরশ্রম িশর আসশছ খস। এিতদশির এই হাড়ভািা পতরশ্রম
খস খিাশিা ভাশবই তবেশ খযশি খদশব িা, খস যশিাই বাধ্া-তবপতে আসু ি।
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িাই খদবােীে সশে সশে তপ্রয়াঙ্কাশি খোি িশর োিায়, সামশি িার অশিি
বড় পরীক্ষা আশছ। এ ি খস, িার সাশথ খদ া িরশি পারশব িা, এমিতি এই মুহুশিঘ
িার সাশথ খোশিও িথা ব ার সময় খিই। এই তবেশয় পশর আশ াচিা িরশব। এমিতি
খদবােীে িাশি আিামী এিসপ্তাহ খিাশিা খোি িা িরশিও োতিশয় খদয়।
খসতদি খদবােীশের খসই িথায় তপ্রয়াঙ্কা ু বই িষ্ট খপশয়তছ । খস বাতড়শি বশস সারাতদি
ু তিশয় খিোঁশদতছ ।
খদবােীে WBCS খমইি পরীক্ষা খেে হওয়ার পশরর তদিই খস িার ু রিুশিা
দাদার তবশয়শি ি যািী চশ তিশয়তছ । খস াশি তিশয় এিসপ্তাহ খস ু ব হই-হুশল্লাড়
িশরই িাতটশয়শছ। আে সিাশ র খট্রশিই খস বাতড় তেশর আশস। খদবােীে এ ি আর
তপ্রয়াঙ্কাশি তিশয় তবশেে এিটা ভাশবিা যতদও, িবুও দাদার তবশয় খথশি বাতড় খেরার
পর খথশিই আে সারাতদি ও খিমি খযি এিটা মিমরা হশয় আশছ। খসতদশির খসই
র্টিার পর প্রায় ১৫ তদি খিশট খিশ ও এিবাশরর েশিযও তপ্রয়াঙ্কার খোি আশসতি।
সন্ধযার সময় খভশবতছ এিটু বাইশর তিশয় খবতরশয় আসশব, তিন্ত আে খট্রি যাতিঘ িশর
ওর মাথাটা এিদম ভার হশয় আশছ। েশ আর বাইশর িা খবতরশয় িাড়ািাতড় তডিার
খসশর তবছািায় শুশয় শুশয় তপ্রয়াঙ্কার পাঠাশিা তিছু পুশরাশিা খমশসে পড়তছ । র্ুশম িার
দুশচা এিটাই ভারী হশয় আসতছ খয খবতেক্ষে আর পড়শি পারশ া িা।
খমাবাই

খোিটা হাশি তিশয় তপ্রয়াঙ্কার িাম্বার চার-পাোঁচ বার ডায়া

ির ।

তিন্ত প্রশিযিবারই তরিং হশয় খিশট যাতে । িার আধ্র্ো পর আবারও ও তপ্রয়াঙ্কাশি
খোি িরশ া তিন্ত ওপার খথশি এবাশরও খিউ খোি িু শ া িা। এরিমটা খিা আশি
ি শিাই হয়তি; িাহ! এবার ওর সতিযই খবে তচন্তা হশি ািশ া। িাই আর খদতর িা
িশর, িাড়ািাতড় পিরী হশয়, তপ্রয়াঙ্কার বাতড়র তদশি রওিা তদ

খদবােীে। আে

খভশবতছ , তপ্রয়াঙ্কাশি সব খস বুতঝশয় ব শব। খিি এিতদি ও তপ্রয়াঙ্কার সাশথ
ভাশ াভাশব িথা বশ তি? খিিই বা ও এি বযস্ত তছ ? সবতিছু আে ু শ ব শব ও।
তপ্রয়াঙ্কাশদর বাতড়র সামশি খপৌঁছশিই িার বুিটা ধ্রাস িশর উঠশ া। এ িী
খদ শছ খস? তপ্রয়াঙ্কাশদর পুশরা বাতড়শি টুতিবাল্ব ািাশিা হশে, আর বাতড়র খিটতটও
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েু

তদশয় সু ন্দরভাশব সাোশিা হশে।

াতিিটা থিমি খ শয় যায় খদবােীে। যারা

খিশটর সামশিটায় েু তদশয় সাোতেশ া, িাশদর এিেিশি তেজ্ঞাসা িরায় খস ব শ া
"আে তপ্রয়াঙ্কা মযাডাশমর তবশয়।" এিথা খোিামাত্র খদবােীশের খচা

ঝাপসা হশয়

আশস। খস খযি সবতিছু অন্ধিার খদ শছ। িাুঃ, এ াশি আর খবতেক্ষে থািা উতচৎ হশব
িা। খস দ্রুি বাতড় তেশর আশস।এশসই খসাো তবছািায় চশ যায় এবিং বাত শের তিশচ
মু গুোঁশে আিাে-পািা ভাবশি থাশি। ভাবশছ পুশরাশিা খসই তদশির িথা। তি তছ ,
আর আে খস াি খথশি তি হশয় খি ! িীভাশব পারশ া তপ্রয়াঙ্কা? খয তপ্রয়াঙ্কা িাশি
এি ভাশ াবাসশিা, িীভাশব ভাবশ া খস ওশি খছশড় অিয এিেিশি তবশয় িরার িথা!
িাহ! তিছু শিই মাথায় আসশছ িা ওর।
িাহ! ভু টা খবাধ্হয় আমারই তছ । আতমই ওশি হয়শিা সময় তদশি পাতরতি।
ওর সাশথ ভাশ াভাশব, ভাশ াশবশস িথা ব শি পাতরতি। হয়শিা আতম তিশেশি তিশয়
এিটাই বযস্ত তছ াম খয ওর িথা ি শিাই মি তদশয় শুতিতি। আতম ওশি
ভাশ াশবশসতছ াম এবিং মশিপ্রাশে আেও ওশিই ভাশ াবাতস শুধ্ু। তিন্ত পতরতিতি আর
সমশয়র খর্রাশটাশপ আতম ওশি হাতরশয় খেশ তছ। পার াম িা আতম ওশি আমার বুশি
আিশ

রা শি। আতম ওশি তচরতদশির মশিা হাতরশয় খে

পো ো িোবর

িোবর

াম। এরকমই আকোশ-

হিোৎ এিটা চাপা িান্না খযি ওর বুি তঠিশর খবতরশয় আসশি

চাইতছ ।

ঘতড়র

ি ি সিা সাশড় ১০টা বাশে। এমি সময় তদতদর ডাশি হঠাৎই খদবােীশের

র্ুম ভাি আর িার সমস্ত দুুঃস্বশপ্নরও সমাতপ্ত র্টশ া।
...িীশর, শুশয় শুশয় ওরিম খিািাতেত স খিি? খিািও ারাপ স্বপ্ন খদ তছত স তিশ্চয়ই।
েীঘ্রই উশঠ বাইশর তিশয় খদ , খি এশসশছ খিার খ াোঁশে!
খিািওক্রশম র্ুমশচাশ , েরীরটাশি খটশি তিশয় বাইশর এশসই অবাি খস! খদ
তপ্রয়াঙ্কা দাোঁতড়শয় দরোর সামশি........
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... Good Morning খদবােীে…….. পরীক্ষা খিমি হ খিার? চ , আে িন্দি যাশবা
মুতভ খদ শি।

খদবােীে খিা ওর িথার মাশিই তিছু বুশঝ উঠশি পারশছ িা। িশব তি
এিক্ষে ও র্ুশমর খর্াশর স্বপ্ন খদ তছ ? তিন্ত........ এমি সময় খদবােীশের তদতদ
খদবােীেশি র্শর খডশি তিশয় তিশয় বশ , খিাশদর দুেশির বযপাশর আতম সব তিছু
োতি। িুই আমাশি িা ব শ ও তপ্রয়াঙ্কা আমায় সব োতিশয়শছ, খয খিারা দুেি এশি
অপরশি ু ব ভাশ াবাতসস। খসতদি য ি িুই তপ্রয়াঙ্কাশি খদ া িরশি বারে িশর
তদশয়তছত , ি ি ও আমাশি িাোঁদশি িাোঁদশি সবই ু শ বশ তছ । আতমই ওশি খিার
বযপাশর সব বুতঝশয় বত । এরপর খথশি ওর সাশথ আমার প্রতিতদিই িথা হি। িুই
ি যািী যাওয়ার পর আতম আর বাবা তপ্রয়াঙ্কাশদর বাতড় তিশয় খিার আর তপ্রয়াঙ্কার
বযপারটা ু শ বত । উতি প্রথম প্রথম ইিস্তিুঃ িরশ ও, ওিার খমশয়র মুশ র তদশি
খচশয় ও খমশয়র ু তের িথা খভশব আর িা িরশি পাশরিতি। িশব ওতি এিতট েিঘ
তদশয়শছি খয, যিতদি িা পযঘন্ত িুই এবিং তপ্রয়াঙ্কা দু’েিই তেরজর পোরে দাোঁড়াতেস,
িিতদি পযঘন্ত খিাশদর অশপক্ষা িরশি হশব। তদতদর িথাগুশ া খোিার পর, খদবােীশের
িাশছ আর তিছু ব ার মশিা ভাো তছ িা। খছাটশব া খথশি তদতদর সাশথ অশিি ঝিড়া
বা মারামাতর িরশ ও, তদতদশি আে িার সতিযই প্রিৃি বন্ধু বশ মশি হ ।
এরপর তদতদর হাশি বািাশিা ু তচ আর আ ু র দম খ শয়, ু ব িাড়ািাতড় পিরী
হশয় তিশয় খদবােীে আর তপ্রয়াঙ্কা খবতরশয় পরশ া ………..
খসৌভািযক্রশম, এই র্টিার তঠি আটমাস পশরই খদবােীে WBCS পরীক্ষায়
সােশ যর সাশথ উেীেঘ হয় এবিং চািুরীশি খযািদাি িশর এবিং খদবােীশের চািুরী
পাওয়ার প্রায় দুবছর পর তপ্রয়াঙ্কাও এিতট খবসরিাতর স্কুশ ইতিহাশসর তেতক্ষিা তহশসশব
খযািদাি িশর।
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োম েো, তডোন্ট টোি তম!

…তকরেো এরিম কররেো? আতমর ো ক বোর সতর ব

োম।

…একই িু বোরবোর িশর, তসটোরক সতর বর কোটোরেো েোেেো আতবর।
তশষ বসরের সূ েিোস্ত

িেও তিিীয় হুি ী ব্রীে এর উপর খথশি উোঁতি তদশে। সূ শযঘর

া আভার আস্তরশে ি িও আিাে খোতভি। আতবর আর পাশয় এই র্াটটায়
প্রায়ই আশস। দুেশিই িাতিশয় থাশি, িোর তবস্তৃি ে রাতের ওপাশর, যিটা খচা
যায়। এ াশি আসার মূ

িারে হশ া, দুেি দুেিশি খদ া এবিং িার খথশিও বড়

প্রাতপ্ত, মি ু শ িথা ব া।
…এবাশর চািতরটা হশয়ই যাশব খদশ া। তপেু দা বশ শছ পাতটঘশি িথা ব শব।
...ওসব িথা অশিি শুশিতছ আতবর। আর শুিশি শুিশি আে এই তদিটা চশ
এশ া।
...এিটু পধ্যঘয ধ্শরা, তপ্লে। ক্ষী খসািা আমার।
...িুতম থাশিা খিামার খ

া তিশয়, খিামার িাি-বােিা তিশয়। এি ভাশ া এিটা

ইোরতভউ তদশি খিশ িা, িাতি! উতি খিতছশ ি গ্রুপ তথশয়টাশরর তরহাসঘাশ । আর
এটা খিা এিবার িয়, বারবার হশয় চ শছ। আতম িষ্ট িশর খিামার ইোরতভউ তেক্স
িশর খদশবা, আর িুতম থািশব তিশের খ য়াশ ।
...এিটু দাোঁতড়শয় যাও, পাতটঘর থ্রুশি তিছু এিটা হশয় যাশব। আর এসব চািতর আমার
খিািতদিই খপাোশব িা িুতম খিা োশিা।
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...আর িি দাোঁড়াশবা ব শি পাশরা? আমার সি খসশে পাত্রপশক্ষর সামশি আর
দাোঁড়াশি ভাশ া ািশছ িা। িা শি যা হ ! বশ তিিা খহোঁশট খদ াও, িাি খিশয়
খোিাও, িাচশি পাশরা? তবশয়র সম্বন্ধ, িাতি সাশরিামাপার অতডেি খি োশি!
...শহ খহ খহ। খ াশিশদর হাশি স্মাটঘশোি চশ এশ া, তিন্তু সামাতেি খিারাতমগুশ া
খি িা।
...আবার বশ তি োশিা? আমার িাতি পড়াশোিা িরার দরিার খিই, চািতর িরশি
খদশব িা। মাশি আতম বাতড়শি বশস বশস শুধ্ু বাচ্চা মািু ে িরব!
...ওহ! িুতম িাহশ এিচুয়াত ভাবতছশ ওই খছশ টার সাশথ সিংসার িরার িথা?
...বাশে খবাশিা িাশিা এিদম।
আতবর পাে তদশয় যাওয়া এি তচশিবাদাম ওয়া াশি ডািশ া। ১০ টািার এিটা
খঠাো তিশি, বাদাম ছাড়াশি ছাড়াশি ব

:

...আো, ধ্শরা আমার চািতর হশ া িা!
...মাশি?
...মাশি, এই ধ্শরা আতম চািতর ির াম িা আরতি! তথশয়টাশর খবে ভা খ াি হশে,
তিছু িতম্পতটেশিও খেিার চান্স আশছ। আর আমার খ

া এি বন্ধু খচশয়শছ। ব শছ

তিছু তডশরির োিা আশছ স্টুতডও পাড়ায়। এিটা তিপ্ট পুে িশর িশর খদ শব।
...এসব তিশয় আমাশদর অশিি িথা হশয় খিশছ আতবর। এিটা তেক্সড ইিিাম িা
থািশ

াবারও েুটশব িা। বাবা খিাি সাহশস খিামার সাশথ তবশয় খদশব বশ াশিা?

...ইিিাম তেক্সড খিাি মািু শেরই খিই। চািতর আে আশছ, িা খিই। সরিাতর
চািতরশিও এ ি প্রাইশভট এর মিই িরািতর। িাছাড়া সরিাতর চািতর তদশে খি?
খিামার তব.এড টা হশয় খিশ স্কুশ র চািতর হশয় যাশব। আর আমার খ
এসব খথশি অল্প চশ আসশব। তি! চ শব িা সিংসার?
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া, তথশয়টার

...আতবর, িা শির খছশ টা চাটাডঘ অযািাউেযাে তছ । িার আশির েি NRI. বাবার
এিটা উোঁচু আো আমার শ্বশুরবাতড় তিশয়।
...িা তঠি, তিন্তু েীবশি পয়সা ছাড়াও অশিি তিছু আশছ পাশয় । ভাশ াবাসা, সু োতন্ত, সহািু ভূতি। এগুশ া তদশি পারশব খিা, খিামার চাটাডঘ অযািাউেযাে?
পাশয় িাতিশয় থাশি িদীর ওপাশর। ওপারটা িি ঝ মশ , িি আশ া। এপারটা
েযািাশস, তিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় মিটা েুতড়শয় তদশে।
আতবর আর পাশয়শ র সম্পিঘটা পাোঁচ বছশরর। আতবর বরাবরই ু ব ভাশ া স্টুশডে
তছ , তিন্তু েীবিটা যাোঁিািশ তপশষ্ট যায়তি। তচন্তাভাবিা বরাবরই উেু ক্ত। িশপঘাশরশটর
টািা-শপাশড়ি িিটা, িাোঁর বন্ধুর াে খদশ ই খস বুশঝশছ িশয়ি বছর আশি। খসৌরভ
তছশ া ওর ভাশ া বন্ধু। এিইসাশথ স্কু , িশ ে পাে িশর খসৌরভ এিটা
মাতল্টিযােিা খিাম্পািীশি চািরী খপশয় বযাোশ ার চশ যায়। আতবশরর সাশথ
খযািাশযািটাও তছ িা। যিবার ও খোি িরশিা, হয় অতেশসর িাশে, িয়শিা র্ুম।
িথা অশিিক্ষে হশয়তছ অবেয এিবারই, খসৌরভ সু ইসাইড িরার আশি। ি ায়
োোঁস ািাশিার আশি আতবরশি খোি িশর বশ তছ , খয িার মাশয়র িথা ু ব মশি
পড়শছ। আর িাশদর বারুইপুশরর বাতড়টা। আ ধ্শর ছু শট খযশি চায় আতবশরর সাশথ
আর এিবার। েীবিটা এই দেটা-আট্টার যাোঁিািশ খস তপশে খমশর খে শি আর
পারশছ িা।
খসৌরশভর াে য ি বারুইপুশর খপৌঁছায়, আতবশরর খচাশ র ে তছ িা, তছ শুধ্ু
অবাি তবস্ময়। এি ভাশ া চািতর, এি ভাশ া মাইশি, িাও েীবশি এি হিাো
খিি? উেরটা খসৌরভ ত শ যায়তি।
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সশন্দশহর তদিরাতেহীি অন্ধিাশর আতবর আর পাশয় খহোঁশট চশ শছ িাশদর মেুঃস্বশ র
রাস্তা ধ্শর। পাশয়শ র হাি েক্ত িশর আতবরশি ধ্রা। বাতড়র খিশটর সামশি আসশিই
পাশয় হাি ছাতড়শয় ব

:

...বাবা বশ শছ, এি সপ্তাশহর মশধ্যই তডতসেি খিশবি; যতদ িুতম তিছু িরশি িা
পাশরা।
বাতড় খেরার আশি, আতবর এিবার তপেুদা খদর ক্লাশব েু খমশর খি । চািতরর এিটা
তহশল্ল িরশিই হশব। খযশিাশিা িাে, যা ু তে িরশব ও। তপেুদারা সশব আসর
বতসশয়শছ ি ি।
...তপেু দা, পাতটঘর সাশথ িথা বশ ছ?
...বশ তছ খর ভাই। িুই বস, তিছু িথা আশছ।
আতবর খচয়ার খটশি বসশিই, তপেুদার ইোরাশি ক্লাশবর বাতি সবাই বাইশর চশ
খি । তপেুদা গ্লাশস হুইতস্ক খেশ , এিটা চুমুি তদশয় ব

:

...শোি ভাই, খিাশি খিা অশিিতদিই তচতি। পাতটঘর হশয় আমরা খযসব িাে িতর,
িুই খসসশবর ধ্াশর িাশছও খিই, আর পারতবও িা। খিাশি বশ তিিা, ওই িতব
খিাশছর মািু ে। খর্াড়া িুই খদ শ ই ভয় খপশয় যাতব, আবার চা াতব তিভাশব! খহ খহ
খহ।
…িা, খসসব খিা……
…চাপ তিস িা ভাই, আতম খিা আতছ। মাতসমা ভাশ া আশছ খর? আো খোি, দাদার
সাশথ িথা বশ তছ। িুই এিটা িাে িরশি পারশ , খিাশি খিাশিা এিটা ভাশ া
খপাশস্ট েুতিশয় খদশব ব

। তসট াত আশছ এ ি, তিন্তু খবতেতদি থািশব িা। মা

িতর িি আশছ?
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…মা িতড় মাশি…. ইশয়…. ু ব খবতে খিই। োশিাই খিা, বাবা মারা যাবার পর
আমার খযটুিু হয়, িাই তদশয় সিংসার চা াই।
…হযাোঁ, িা অবেয তঠি।
তপেুদা হুইতস্কর গ্লাসটা খেে িশর ব শি থািশ া।
…িুই খযই খমশয়টার সাশথ র্ুতরস, খস খিার িাশে আসশি পাশর। ভাশ াই আইশটম
বাতিশয়শছা বাবা!
আতবর চুপ িশর থাি ।
…আিামী রতববার সশন্ধযশব া ওশি তিশয় এিবার আসশি পারতব? দাদা খডশিশছ।
…দাদা খরশ শছ মাশি? খিি? খিাথায়?
…ওই খয বাইপাশসর ধ্াশর, খয খহাশট টা হশয়শছ িা, ও াশি।
…মাশি, খিি?
…খদ ভাই, িুই খিা আর হাোঁদারাম খিাস, সবই বুতঝস। ওশি তিশয় যা, দাদা হয়শিা
খসই তদিই খিাশি চািতরর িন্ট্রাি তদশয় খদশব।
এরপর আতবর আর খবতে িথা বাড়ায়তি। ক্লাব খথশি খসাো খবতরশয় চশ এশসতছ
বাতড়শি। আিামী দুতদি র্ুম- াওয়া সব তবসেঘি তদশয় ছাশদ তিশয় বশস তছ ।
তসিাশরশটর পর তসিাশরট খটশি খি । তবধ্ািা খয এরিম তিষ্ঠুর পথ ু শ খদশব িার
েিয, ভাবশিই িার িা তেউশর উঠশ া। এতদশি পাশয়শ র ক্রমািি খোি, আর
খোশি িান্নািাতট, অবশেশে আতবর মিটা তঠিই িশর খে

।

এিটা চািতরর ইোরতভউ খথশি িাশি প্রায় খোি িশর যাতে । িার মি খ

ি

িাশদর দরিার। আশি আতবর িাতটশয় তদশয়তছ , তিন্তু ওই খিাম্পাতির HR সমাশি
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আতবরশি খোি িশর, িাশি এিবার অতেশস খদ া িরশি ব তছ । অিিযা, খিাি
উপায় িা খপশয়, এিবার ইোরতভউটা তদশয়ই আসশব ভাব আতবর।
আতবর এ ি তেরশছ বারুইপুর খস্টেি খরাশড খথশি। এি হাশি তমতষ্টর পযাশিট,
তপশঠ বযাি, যার মশধ্য “অোর খ টার”। সবার আশিই যাশব পাশয় খদর বাতড়। ওশি
বরটা তদশয়, ওর বাবার সাশথ এিবাশরই িথা বশ আসশব। ব শব খয োি-প্রাি
াতিশয় খদশব পাশয় শি ু তে রা ার েিয। মিটা আে বড্ড চঞ্চ । িি খ াশির
ধ্ার-খদিা খস এ ি খমটাশি পারশব। সবশচশয় বড় িথা, মাশয়র ু তের িান্না তিশ্চয়ই
খস অশিি বছর বাশদ খদ শব।
পাশয় খদর বাতড় যাবার পশথ, আশি আতবর খদর বাতড় পশড়। বযািটা তভিশর
খরশ ,মাশি প্রোম িশরই পাশয় খদর বাতড় যাশব। তিন্ত বাতড়র সামশি এশস এতি
খদ শছ খস! খ াশির এি তভড় খিি? তভড় খঠশ সামশি এশিাশিই খচাশ পড়শ া,
এি সাদা আস্তরশে োিা াে। ােটা আর িাশরাও িয়, স্বয়িং আতবশরর।
ইোরতভউটা এবাশরও উৎরা িা। িাই বারুইপুর খস্টেশিই খট্রশির সামশি ঝাোঁপ
তদশয়শছ আতবর।
তভশড়র মশধ্য পাশয় শি ু োঁশে খপ আতবর। িা, এি খোোঁটাও িাোঁদশছ িা খস। ওর মি
েুশড় আশছ শুধ্ু অবাি তবস্ময়।
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“ Women Celebrities, not wanting to be associated with Feminism
could have just Googled the term ”

Suparna Chatterjee
(B. Ed, 4th Semester)

I, as a woman somehow can’t relate to this motion. I feel, it is completely alright to
choose, not to believe in Feminism. Googling Feminism will not show us the Radical
and Extreme measures that some of the feminists took to establish their opinion or
at times, their demands. And by Feminism on a macro-ergonomic sense, consists of
all Moderate, Radical and Extreme beliefs of Feminism. If someone calls oneself a
Feminist, then the tags of all three levels of Feminism automatically get associated
with one's terminology of belief.

Yes, I am not a Feminist either. Even in this 21st century of the flowing whirl of
Feminism being a normal belief among the general mass, I can't connect myself
with it at all.

I believe in Gender Mainstreaming, Equity and Liberation . I am not against
Moderate Feminism. But I am definitely against Radical and Extreme practices of
Feminism.
My knowledge about Feminism basically developed as an undergraduate student
taking up Sociology as a field of study, but it further introduced me to the term
"Gender Mainstreaming". I feel it's actually a far more farsighted, futuristic and
practical concept, than that of Feminism as a whole.

The definition which I have acquired from Wikipedia suggests:
“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for
women and men of any planned action, including legislation, policies or programs,
in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's
concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation,
monitoring and evaluation of policies and programs in all political, economic and
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societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not
perpetuated.”

Furthermore, I would like to add the encouragement of the basic rights
of LGBTTQQIAAP and Animals and the monitoring and safeguarding of their
Rights to Live.

I believe, it's far more important to Google new terminology bringing together the
betterment of human society than to Google Feminism. Because, it is already a builttried-tested-misused concept. I am sure, the Feminists would not like to take
up Manual Scavenging as their occupation, if it is in the name of equality: Equal
Rights of shares at occupying extremely hazardous occupations.

Below, I have provided with two pictorial representation; the first one being
differentiating between Equality and Equity while the other one showing Liberation.

Photo 1: This is just a pictorial differentiation between Equity and Equality.
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Photo 2: A visual differentiation showing the execution of the concepts of
Equality, Justice and Liberation.

** The title of the article is taken from a report published by Buzzfeed where the content
writer Imaan Sheikh made the remark in response to the comments made by women
celebrities on Feminism.
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সম্পকণ
†jvcvgy`ªv †PŠayix
(B. Ed Batch 2016-18)

বহু স্বপ্ন দিয়ে সাজায় া সংসায়েে ভাঙা টুকয়ো গুয় াে েক্তাক্ত দেমা দেক্ত দৃদিয়ে োদকয়ে
দি জা া াে বাইয়ে। োয়েে অন্ধকায়েে ময়োই এক অজা া, অন্ধকাে ভদবষ্যয়েে দিয়ক,
ভভায়েে অয়েক্ষাে। জীবয় ে বন্ধুে েয়ে একা চ াে সংগ্রায়মে কো ভভয়ব দবহ্ব ভস। অন্ধকাে
ভকয়ট ভভাে হয় া। এবাে োে যাওোে ো া। দ য়জে জামা কােড় ভ ািায়ে ভ ািায়ে, দকিু ভাঙা
স্বয়প্নে টুকয়ো আবােও দবিঁয়ে ভ য় া হায়ে, োয়ে, ভচায়ে। হঠাৎ দেয়ঠ একটা হায়েে ভিািঁো। চময়ক
দিয়ে োকাে দেমা। সু েো িািঁদড়য়ে। ভবাঝাই যায়ে, অদ দ্রাে ভকয়টয়ি োেও সাোটা োে।
সু েো দেমাে হাে দুয়টা দ য়জে হায়ে শক্ত কয়ে েয়ে বয় - "আমাে বাদড়ে ভবৌ েুদম, েুদম
ভক এভায়ব চয় যায়ব? অ য কাউয়ক আদম ভোমাে জাে া কেয় া ভিয়বা া।" দেমাে ময় হয় া,
এক ঠান্ডা ম য়মে প্রয় ে েড়য় া োে েক্তাক্ত ক্ষয়েে ওেে। সু েোয়ক জদড়য়ে েয়ে বািঁে ভাঙা
ভচায়েে জয় দভদজয়ে দিয় া োে শাদড়ে আিঁচ ।
া, দেমা ভসদি োেয়ে োয়েদ সু েোে কো। ভবদেয়ে এয়সদিয় া ভস। দকন্তু অদ্ভূত এক
অদৃশয বন্ধ দি োিঁয়িে। াহয় দববাহ দবয়েয়িে েে ভকা শাশুদড় ভবৌমা ভিায় ল্প কয়ে!
আজ সু েোে শাদেে শবয়িহ টাে সাময় িািঁদড়য়ে এই কো গুয় াই ভাবদিয় া দেমা। মাত্র
দে মাস আয় ই হাদেয়েয়ি ভস োে জন্মিাত্রী মা ভক, আজ এই মা ও চয় ভ য় া োয়ক ভিয় ।
মােৃদবয়োয় ে যন্ত্র াটা ভয একই েকম হয়ে।
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সত্তয়েে িশক। মেযদবত্ত একান্নবেী েদেবায়েে ভিাট ভিয় েদেয়োষ্। দু’ভচায়ে স্বপ্ন ী
সমু য়দ্রে। োজয স্তয়েে ভায়োয়ত্তা প্রদেয়যাদ োে স্বর্ণেিক প্রাপ্ত ওই যু বয়কে শেীয়ে ভয
দসংয়হে ভজাে। োে ক্ষয ভােেীে ভ ৌ-য়স াে ভযা িা কো। দি োে এক কয়ে ভসই প্রয়চিাে
দ য়োদজে ভস। অবয়শয়ষ্ উত্তীর্ণ হয় া ভস োে স্বয়প্নে েেীক্ষাে। এবাে এক বিয়েে প্রদশক্ষর্,
োেেে োদে সমু য়দ্র।
চূড়ান্ত আত্মদবশ্বায়স দৃপ্ত েদেয়োষ্ স্বল্পকায় ই জে কয়ে ভি য় া োে প্রদশক্ষকয়িে হৃিে।
ভিয়হে ও ময় ে ভজায়ে ভস অকতক্রম কয়ে ভি য়ো সব বাো। ভিেয়ে ভিেয়ে প্রদশক্ষর্ কা
ভশষ্ হয় া, একবাে বাদড়য়ে ভিো কয়েই অকিসে ভযা দিয়ে হয়ব। আে ভ ৌ-য়স াে সািা
ইউদ িমণ েয়ড় োদে ভিয়ব োে স্বয়প্নে ী সমু য়দ্র।
োে ময় প্রায়র্ সমু য়দ্রে ভেউ এে ময়োই অিু েন্ত স্বপ্ন আে উচ্ছ্বাস। বায়স দিেয়ি ভস বাদড়।
েয়েে স্টয়েয়জ াময়ে হয়ব োই সু টয়কস টা দ য়ে ভস িািঁড়ায় া বায়সে োিাদ ে ভশষ্ দসিঁদড়য়ে।
বাসটা একটু আসে হয় া, োয়মদ েেয় া, আ য়েে উচ্ছ্বায়স সু টয়কস হায়ে চ ন্ত বাস ভেয়কই
ভিৌয়ড় ভ য়ম েড়য় া েদেয়োষ্। সাময় ে একটা টুকয়ো ইট এ ভহািঁচট ভেয়ে েয়ড় ভ য় া। োেেে
সবটাই অন্ধকাে।
ভচাে েু য় া যে , সাো শেীয়েে অসহয যন্ত্র াে কােোয়ে ভস। সাময় বাবা, িািা, ডাক্তাে,
াসণ। প্রেয়মই দকিু া বু ঝয় ও, কয়েক হমাে ভস বু য়ঝ ভ য় া ভয োে ডা ো টা হািঁটু ভেয়ক
ভ াড়াদ অদি টুকয়ো টুকয়ো হয়ে ভ য়ি। ডাক্তােো ভভয়বদিয় া ো টা বািই ভিয়ব, শুেু অল্প
বেস বয় অ য ভচিা কেয়ি। োেেে িীর্ণ আট মাস েদেয়োষ্ এে স্থা হাসোোয় ে দবিা া।
অয় কগুয় া অোয়েশ , ভ াহাে েড প্রদেস্থাে , ওষ্ু য়েে োহাড়, দিদজওয়েোদেে মােযয়ম সু স্থ
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হয় া বয়ট, দকন্তু ভায়োয়ত্তা কো ভিয় টাে এক বা দে জ ভো াও বাের্ হয়ে ভ য় া
সাোজীবয় ে মে । স্বয়প্নে চাকদেে স্বপ্ন ভো অয় ক আয় ই হয়েয়ি অেো।
সময়েে সায়ে আবাে েড়ায়শা া কয়ে একটি ভবসেকাদে সংস্থাে কাজ োে েদেয়োষ্। জীব
বয়ে চয় , সমে ভকয়ট যাে। শে কঠি সময়েও হাে ভিয়ড় া ভিওো ভপ্রদমকা আজ স্ত্রী। ভসই
স্ত্রী, সন্তা , াদে, ােদ দ য়ে সমৃ দ্ধ েদেবাে, আজয়কে সত্তয়োেণ েদেয়োয়ষ্ে।
েু য়োয় া আ মাদেটা ভ ািায়ে দ য়ে হঠাৎ আজ ভস েুিঁয়জ ভেয় া োে ভ ৌয়স া প্রদশক্ষর্
ভকয়েে ইউদ িমণ েো হ ু ি হয়ে যাওো একটা িদব। মু হূয়েণ ই জ্বা া কয়ে উঠয় া ভচাে দুয়টা।
অজায়ন্তই হাে োেয় া ডা োয়েে ওেে, োয়েে যন্ত্র াটা আজ আে অ ু ভব হে া ভসভায়ব,
আসয় ওই অোে োটা সহয হয়ে ভ য়ি বহুদি , দকন্তু হৃিয়েে ভভয়ঙ যাওো জ েেয়েে ভ া া
জয় আবাে প্লাদবে হয় া োে ভচাে দুয়টা।

(একটি সতয ঘটনা অবেম্বলন কেখা, বযড়িগত কারলণ চড়রলের নাম পড়রবতণ ন করা হলেলে)

192

Sumita Chaudhuri (Teacher-in-Charge)
“There is no chance of the welfare of the world unless the condition of women is
improved. It is not possible for a bird to fly on one wing.”
--- Swami Vivekananda.

⚫

Introduction:

Education is a universal right. Girls are still in the minority in schools in low –
income countries, accounting for more than half the children who do not attend
primary school. Education for girls is one of the best development investments one
can make, having a positive impact on a number of areas. It promotes health and
welfare for the next generation, and can help reduce poverty and slow down
population growth. Girls education is a strategic development priority. Better
educated women tend to be healthier, participate more in the formal labor market,
earn higher incomes, have fewer children, marry at a later age, and enable better
health care and education for their children, should they choose to become mothers.
All these factors combined can help lift households, communities, and nations out
of poverty (Tyagi, 2010). The woman of modern India is liberal, educated and suave.
She is no longer confined to the four walls. They have an opinion on each and every
matter. This has resulted in changed power equations at her home, workplace and
the society. The number of working women is rising day by day. The Indian women
have

been

significantly

progressing

in

obtaining

responsible

position

in

organization. According to the Constitution of India, education is a fundamental
right of every child. Education of a girl child is the first stride towards the
wholesome development of a country (Worah, 2014).
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 Challenges of Girls Education:
Some girls do not start or complete schooling for many reasons. The reasons
for the lack of education of girl child can be mentioned as follows:
 Family Problem: First of all, the birth of a girl child is frowned upon in few
areas of India. People in elements of rural India believe that it is less important to
educating the girl child. Girls are believed to stay at home to take care of the
household works and then get married at a suitable age.
 Societal Views: Education of girl child is regarded as a waste of time and money
by the backward, orthodox sections of the society. The pursuit of education is not
encouraged as girl child has the burden of domestic responsibilities and having a
professional career is seen as a sign of disgrace to the family name. Also, educating
a girl child would mean paying a heavier dowry for her marriage. These are the kind
of ridiculous societal norms that a girl has to face (Sahoo, 2016).
 Financial Struggle: Poor families who earn just enough to feed their children
cannot afford education for a girl child. In their view, a girl has to get married
eventually and educating a girl child is seen as a waste of money (Latha, 2014).
 Child marriage: Child marriage is an important reason which hampered the
girls’ education. Sometimes girls are getting married before attained the minimum
level of education. It is estimated that 15 million girls under the age of 18 are married
each year.
 Gender stereotypes and gender attitudes: Traditional perceptions of
gender roles often mean that educating girls is not regarded as being equally
relevant and vulnerable as educating boys. Society does not equally emphasize the
gender stereotypes and gender attitudes.
 Lack of female teachers: There is a lack of female teachers in the educational
institutes. Some parents do not want to send their daughters to school, or remove
them from school when they reach puberty due to lack of female teachers in schools.
 Lack of sanitary facilities: In pubertal age, girls need extra care about their health
and sanitary also. Many educational institutes are unable to provide good sanitary
system. Due to lack of sanitary facilities many girl students leave the school when
they reach the puberty stage.
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Government Schemes for Girls Education:

Both Central and State government have taken conscious efforts to promote
education for the girl child. All girl children are entitled to free education up to class
VIII under the Right to Education Act, 2009. To address the declining sex ratio and
raise awareness regarding the importance of girl education, Prime Minister
Narendra Modi launched the Beti Bachao, Beti Padhao. Several State Governments
provide free education for the girl child, free text books, educational loan. Sukanya
Samridhi Yojana and many others policies to help girl child obtain a formal
education. Smt. Mamata Banerjee, chief minister of West Bengal launched
‘Kanyashree Prakalpo’ as financial support to the girl child for the education and
protects the early marriage.

 Benefits of Girls Education:
 Girls’ Education Promotes Sustainable Development : When girls gain
access to education, they acquire important knowledge that gives them greater
potential for employment and income earning as adults. Even with limited
schooling, the impact of education can be observed. As a result, girls can also play a
more active role in the political and social debate and in the development of their
own society.
 Improved Health: There is a clear association between education and
improved health. Girls’ education has a positive effect on the level of health in
society. Being able to read and acquire knowledge will enable mothers to better look
after their own and their children’s health. This has a positive impact ion maternal
and child health.
 Gender equality: Equal educational opportunities for girls and boys are a
fundamental human right and the basis of equal opportunities later in life. Equality
in education is about more than equal access. It is then vital to include knowledge
and understanding of gender equality and gender sensitivity in the development of
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the curricula and to include knowledge of human rights and sexual reproductive
health rights (Kumar & Sangeeta, 2013).
 Educated future generations: Educating a girl child results in educating the
entire nation. The first teacher of a child is the mother. Education of a girl child
results in empowering them which makes the community stronger and more
developed.
 Participation in Political Process: Women are not just great home workers,
they are great leaders. Education allows girls to step out of their houses and
participate in the decision-making process, discussions, and political assemblies for
an adequate representative government.

 Pointers for Reform in Girls Education:
➔

School going should be made convenient and acceptable for girls. This can be

done in a number of ways like exempting girls from paying fees, periods of free
education for girls may be made longer than boys, staffing of primary school with
fairly elder and mature women teachers can also increase the holding power of
schools.

➔

A nursery or pre-primary school should be attached to every girls school

where the pupils are allowed to bring their younger brothers and sisters during
school hours etc. As many girls are not sent to school, not because of the social stigma,
but because they are required at home to look after young brothers and sisters and
shoulder the household work.

➔

Special incentives like additional allowances commensurate with hardship of
rural areas should be given to the lady teachers.

➔

Accommodation for lady teachers should be provided near the schools.

➔

A social climate needs to be created among the village community to enroll all
girls of school going age.

➔

Family education should be made an integral part of girls’ education.

➔

Contents of girls’ education should be emphasis the needs of womanhood.

➔

Central and State Governments should join hands and seek the cooperation of
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all voluntary organizations to spread education for girls every nook and corner
of the country.

➔

Post elementary education should enable a woman to become a better wife, a

better mother and a useful citizen. This education should increase the earning
capacity of woman. Therefore, it must definitely be job oriented. Volunteers, NGO,
Women Welfare Associations and Government agencies can help in running short
term, useful and job-oriented courses, Accountancy, Child Care, Nutrition,
Dietician, Para Medical Courses, Interior Decoration, Cuisine, Repairing fuses,
Electronic Goods etc are some of the jobs which prove helpful in the home and also
enable some to get employment.

➔

There are more than six thousand National and State Welfare associations in

India. Government should urge them to take up at least one common item of work.

➔

Voluntary agencies can further play an important role in creating the right

kind of public opinion in favor of women education.
Girls’ education in India plays a very important role in the overall development
of the country. It not only helps in (the development of half of the human resources,
but in improving the quality of life at home and outside. Educated women riot only
tend to promote education of their girl children, but also can provide better
guidance to all their children. Moreover, educated women can also help in the
reduction of infant mortality rate and growth of the population.

 Problems Associated with Girls Education in India::
The concept and phenomenon of education based on school-going is of
modern origin in India. Education in the past was restricted to upper castes.
However, today, to lead a comfortable life in this fast-changing world, education is
seen as the most influential agent of modernization (Bagehi, 2005). The educational
attainments in terms of enrolment and retention in rural India generally
correspond to the hierarchical order. While the upper castes have traditionally
enjoyed and are enjoying these advantages, the Scheduled Caste and other backward
castes children have lagged behind in primary schooling. Studies have revealed that
children of backward castes are withdrawn from school at an early age, by about 8
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or 9 years. An important reason for withdrawal of children from school is the cost
and work need of poor households. Income and caste are typically correlated with
lower castes having lower incomes and higher castes having better endowments in
terms of land, income and other resources. Thus, one fact is certain that there is a
clear divide in the villages, along caste lines, regarding access to schools.
The very poor children are enrolled in the municipal school because it provides
a number of incentives such as lower expenditure on books, uniforms, fees, etc. The
well-off children go to the private school, where English and computers are given
more importance. The tendency in favour of private schools in rural areas is
influenced by people’s perception of private schools, as a means of imparting
quality education in English medium. Moreover, education and the subsequent
attainment of town jobs is often looked upon by many of these rural families,
especially families belonging to lower castes, as a means to break out of their
position in caste hierarchy (Agarwal & Agarwal, 1994).
 Defects of Present System: According to Amartya Sen, ‘Primary education
in India suffers not only from inadequate allocation of resource, but often enough
also from terrible management and organization. To him, management and
organization of schools is still in a terrible State in India. That means, there are three
major defects in the present educational system. The first is the physical
environment in which the student is taught, the second is the curriculum or the
content, which he/she is taught, and the third is the teaching method or the teacher,
who is teaching.
 Physical Environment: Today’s society clings to schools to such an extent that
a co-dependent relationship is created between the broader and friendly notion of
education and the manipulative reality of school. Education should not be limited
to the sphere of the school. It should have to encompass nearly every aspect of life.
Schools are not considered as places, where the students are taught many life skills
that will help them succeed in their future endeavors.
 Defects in Curriculum: The educational system presents a contrasting
experience to these children. These outdated school systems do not allow for a
child’s mind and personality to develop. Moreover, the knowledge imparted is not
continuous and are disjointed fragments of information that are arranged in the
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form of different pieces in the syllabus (NCERT, 2007). The education systems in
this region are highly monopolistic and rigid, and are controlled by bureaucratic
departments that are resistant to change (Bandyopadhyay, 2012).
 Most

Important

Resource-The

Teacher: The protagonist of the

educational system and the most important resource for quality education, the
teacher, in reality has the feeblest voice in the matters of concern. The rural primary
school teacher occupies the lowest position in the hierarchy. Apart from teaching,
he/she is expected to bear the burden of many other assignments such as collecting
census, propagating family planning programmes, conducting poverty surveys, etc.
The teacher in a village acts as the sole multi-purpose village functionary, and is
expected to perform whatever function the government finds necessary at any time.
This problem becomes most acute in the case of village schools, having a single or
at most two teachers. For days together, the school may remain closed because the
teacher has been summoned on ‘duty’, further discouraging children, who in the
absence of support at home need much more attention and extra time (Sudha, 1997).
Another major problem that has come up in recent days is that, due to the
ceiling on recruitments, there is insufficient number of teachers in many of these
schools. A considerable proportion of available teachers do not have the requisite
qualifications. Women teachers constitute only 31 percent of the total number of
teachers in rural areas, which is supposed to be one of the causes for low literacy rate
(Mishra & Yadav, 2013). Lack of motivation on the part of teachers, who generally
are academically low- qualified and have chosen this profession as a last resort, is a
serious problem. Added to this, the teachers are burdened with unmanageable
classes, irrelevant curricula, dismal working conditions, and lack of recognition of
their efforts. Moreover, these teachers are lowly paid. The result is that the teachers
tend to give up.

 The importance
development:

of

school

education

in

child

A school must stimulate curiosity in the young, impressionable minds and
equip them with tools to be better human beings. It is widely accepted that the
learning process is instrumental in shaping one’s personality and the way he/she
deals with situations of life. The shift of thoughts from bookish knowledge to
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knowledge of life, in schools, has brought forth a sea of change. People have warmed
up to the idea of education being the key to a well-rounded development instead of
just a mean to acquire degrees and monetary success in life. Education must
facilitate the cultivation of a healthy thought process and groom our cognitive
abilities (Mondal, 2015). In the present competitive world, education is a basic
necessity for human beings after food, clothes and shelter. School education must
focus on the following aspects, which contribute immensely to the development of
the young minds as they step into adulthood.
 Mental aspect: School is the foremost fountain of knowledge children are
exposed to. It gives a chance for them to acquire knowledge on various fields of
education such as people, literature, history, mathematics, politics, and other
numerous subjects. This contributes to cultivation in the thought process. When one
is exposed to the influences coming from various cultural sources, his/her on world
and existence becomes vast.
 Social aspect: School is the first avenue of socialising for a child. Up till then,
parents and immediate family members are the only people the child has human
interactions with. And familiarity is a breeding ground of stagnancy. With schools,
children are exposed not only to new ideas but also to same aged compatriots. This
instills sociable practices such as empathy, friendship, participation, assistance
which turn out to be important in their adulthood.
 Physical aspect: A child, after conception, goes through various physical
developments. While home provides a restricted outlet, in school, a child can
channelize his energy into more sociable avenues. Studies have pointed out that
while in familiar environment, the child is equipped to deal with sudden bursts of
energy, the learns to be at his/her best behaviour only when exposed to same-aged
individuals. Plus, familiarity leads to taking advantage of situations, while in school,
the playing field is levelled. Also, the presence of activities such as sports, craft helps
children direct their boundless energy into something productive.
 Overall development: In the current educational scenario, a child learns to go
beyond the traditional way of rote learning. They are taught to develop a mind
of their own and through the flexible curriculum, curiosity is promoted. The
child is free from the shackles of mental blocks and lets his/her imagination run
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its courses. Importance of imagination is stressed upon extensively. At school,
children are exposed to various sources from which they can imbibe immense
knowledge, instrumental for their development (Chakraborty, 2010). Hence
school is necessary for children to inculcate the workings of life. Education forms
the foundation of any society. It is responsible for the economic, social, and
political growth and development of society in general. So, schools play an
important role in moulding a nation’s future by facilitating all round
development of its future citizens (Selvan, 2016).

 Conclusion:
Education plays an important role to live with harmony whether it is boy or a girl child.
Education helps an individual to be smarter, to learn new things and to know about the facts
around the world. Especially girls’ education in India is the need of the hour. In terms of
inhabitants, India is the second largest nation in the world but the rate of girls education in
India is extremely low. Overall development of a country depends on the status of girls’
education. So, girl child must be educated for the overall development of the country
because they play an essential role in the all around process of the country. Generally in
rural part of this country, some people rarely want to send their daughters to school, they
think that education is not important for girls as they grow up and eventually get married
and settle down after a certain period. People think that girls should be stay at home to help
their family and nothing else. This mentality is completely wrong and since girl education
can bring around a massive revolution in the society.
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BACKGROUND
In the 21st century, technology is actually taking over education – whether it is skill
building programmes in colleges, real world specialized knowledge and learning of
abstract ideas in schools. The shift from standard ways to experiential techniques of
transacting learning has viewed new age systems such as augmented reality (AR),
virtual reality (VR) and Mixed Reality – a blend of AR/VR – that happen to be playing
a major role in driving learning as well as ed tech engagement.
Understanding AR-VR-MR
Now before discussing additional we should realize the terminologies AR-VR-MR.
AR-The phrase augmented truth was believed to be coined in the first nineties by
Thomas Caudell. The verb augment describes the activity of adding to a thing in order
to really make it much more significant. It derives using the Latin augere meaning’ to
increase’.
Augmented reality uses the earlier phrase virtual reality, popularised with the eighties
by US laptop scientist Jaron Lanier, a first pioneer in the industry.
(https://www.macmillandictionary.com/buzzword/entries/augmented-reality.html)
Virtual Reality or VR (VR) is actually an immersive experience even called a computer
simulated reality. It refers to personal computer technologies with reality headsets to
create the realistic sounds, pictures along with other sensations that replicate a true
setting or even establish an imaginary world. VR is actually a means to immerse
owners in a completely virtual world. A true VR environment is going to engage all
five senses (taste, sound, touch, smell, sight) though it is essential to suggest that this is
not always possible.
Mixed Reality: MR – The phrase “Mixed Reality” (MR) is actually utilized for videos
in which VR content is actually mixed as well as overlapped with real time film
sequences. To be able to do this, the individual in the VR is captured with the help of
green screen technology. The role of the actual digital camera is then hooked up with
the placement of the virtual digicam. Outside parties are then in a position to see what
the individual in the virtual world is now experiencing.
IMPORTANCE OF IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION:
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Immersive technologies are able to help pupils understand theoretical concepts a lot
more quickly, ready them for professions through simulated happenings and keep
them interested in learning.
Immersive reality is actually bumping us within the deep end, essentially speaking.
Colleges and universities big and small are actually launching centres and labs new
devoted to research on the subject areas of augmented reality, 360-degree imaging
and virtual reality. The very first academic conference held entirely in virtual reality
just recently returned for the second year of its, hosted on Twitch by Lethbridge
College found Alberta along with Centennial College found Toronto. Majors in AR and
VR have started showing up inside advanced schooling throughout the United States,
like applications on the Savannah School of Design (GA), Shenandoah Faculty (VA) as
well as Drexel Faculty Westphal (PA).
[Source: https://campustechnology.com/articles/2019/05/15/9-amazing-uses-for-vrand-ar-in-college-classrooms.aspx]
Educationists have most lately positioned the timing for wide adoption of these
systems in training at the two year to three-year horizon. The survey has expected that
by the season 2021, sixty % of advanced schooling institutions within the United States
will “intentionally” be utilizing VR to produce simulations and set pupils into
immersive environments.
[Source: https://campustechnology.com/articles/2019/05/15/9-amazing-uses-for-vrand-ar-in-college-classrooms.aspx]
VR may be used to teach a lot of items, starting from history to anatomy.
Now think you would like to teach history to kids; needless to point out, getting them
enthusiastic about the learning process could be tough. But there is a way out – one
may particularly may make use of an Augmented Reality (AR) movable app via what
pupils will point their smartphone cameras at pictures in the books of theirs and
virtual items will show up on smartphone screens.
Educators are able to make use of augmented reality to teach any subject they need –
using the alphabet to geography to chemical make-up.
ROLE OF AUGMENTED REALITY, MIXED REALITY AND VIRTUAL REALITY
IN EDUCATION
AR, VR, MR are actually the realities of the upcoming classroom teaching systems in
future. Classroom learning is actually in the process of change at an unprecedented
speed. Technology is making the way of its to the classroom, raising the interactive
components which many pupils are benefitting from.
Pupils these days are already familiar with different technologies, which is the reason
computerized resources and apps can be best used in a classroom environment.
A survey of India Today with regards to VR and AR specially in the contemporary
circumstances of COVID-19 says the following. Experiential learning is actually being
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applied in India in the type of virtual labs, social networking platforms, augmented
and virtual reality equipment, as well as gamification of learning.
1. Gamification of learning is actually a good pedagogy which maximises pupil
commitment as well as engagement by integrating game things in learning
environments.
2. Virtual labs are actually interactive environments for producing as well as
conducting simulated experiments grounded on real world phenomena so that
pupils are able to work together with an experimental apparatus or maybe
another activity via a pc interface.
3. This gets rid of the issue of accessibility along with the absence of physical
infrastructures for lab-based learning, particularly in science topics.
4. VR allows pupils using e learning platforms on devices that are mobile to directly
interact with review material. This will keep their engagement levels high and
also inspires them to learn better and more.
5. On the various other hand, AR facilitates trainers and teachers in executing tasks,
they previously have not or maybe can’t, in a secure environment.
Finally, in conclusion it can be said that collectively, all of these are engaging pupils
in ways such as never before and are actually creating their impact and usage in the
future.
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Jaba Ray

(Teacher)

Nagaland is a landlocked state in North-Eastern India. It is bordered by the state
of Arunachal Pradesh in the north, Assam to the west, Manipur at the south and
the Sagaing Region of Myanmar in the east. Nagaland's capital city is Kohima and
its largest and commercial city is Dimapur. It has an area of 16,579 square kilometers
(6,401 sq mi) with a population of 1,980,602 per the 2011 Census of India, making it
one of the smallest states of India.
Nagaland became the 16th state of India on 1st December 1963. The state has
experienced insurgency, as well as an inter-ethnic conflict, since the 1950s. The
violence and insecurity have limited Nagaland's economic development.
Agriculture is the most important economic activity, covering over 70% of the
state's economy. Other significant economic activity includes tourism, insurance,
real estate, and miscellaneous industries. The state is home to a rich variety of flora
and fauna.
Before the European colonialism in South Asia, there had been many war,
persecution and raid from Burma on Naga tribes, Meitei people and others in
India's northeast. The invaders came for "head hunting" and to seek wealth and
captives from these tribes and ethnic groups. When the British inquired Burmese
guides about the people living in the northern Himalayas, they were told 'Naka'. This
was recorded as 'Naga' and has been in use thereafter.
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Between 1880 and 1922, the British administration consolidated their position
over a large area of the Naga Hills and
integrated it into its Assam operations. The
British administration enforced the rupee
as the currency for economic activity and a
system of structured tribal government
that was very different than historic social
governance practices. These developments
triggered profound social changes among
the Naga people. In 1926, it became a part
of Pakokku Hill Tracts Districts of Burma until 1948, January 4.

In parallel, since the mid-19th century, Christian missionaries from the United
States and Europe, stationed in India, reached into Nagaland and neighboring states,
converting Nagaland's Naga tribes from animism to Christianity.
After the independence of India in 1947, the area remained a part of the province of
Assam. Nationalist activities arose amongst a section of the Nagas. Phizo-led Naga
National Council demanded a political union of their ancestral and native groups.
The movement led to a series of violent incidents that damaged government and

207

civil infrastructure, attacked government officials and civilians. The Union
Government sent the Indian Army in 1955, to restore order. In 1957, an agreement
was reached between Naga leaders and the
Indian

government,

creating

a

single

separate region of the Naga Hills. The
Tuensang frontier was united with this
single political region, Naga Hills Tuensang
Area

(NHTA), and

territory directly

it

became

administered

a Union
by

the

Central government with a large degree of
autonomy. This was not satisfactory to the
tribes, however, and agitation with violence increased across the state – including
attacks on army and government institutions, banks, as well as non-payment of
taxes. In July 1960, following discussion between Prime Minister Nehru and the
leaders of the Naga People Convention (NPC), a 16-point agreement was arrived at
whereby the Government of India recognized the formation of Nagaland as a fullfledged state within the Union of India.

It has a glory of its own. It is very mysterious state for every Indian as to get entry
this state is very restricted and to get entry into the state it requires Inner Line permit
(ILP). Due to transferrable job of my husband, I had an opportunity to stay in this
state for four years (from August 2000 to July 2004). During those period I had the
opportunity to mix with the people of this state.
The main sixteen tribal communities living in this state are as follows: Kuki,
Konyak, Lotha, Phom, Pochury, Rengma,
Sumi, Yimchungru, Jeliang, Angami, AO,
Chakhesang, Chang, Sema, Khiamniumgam,
Sangtam.
In the Naga society, there is no caste or
class system. The Christianity is the widely
followed religion of the various Naga ethnic
groups.

The

AO

is

the

most

advanced
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community among all the Naga Community. Socially, a tribe consists of subdivision called clan, each clan traditionally enjoy autonomy in terms of its exclusive
political , judicial and economic rights over this well-defined land and forest areas
including water resources and fishing
areas. A tribe is distinguished by its
language and customs. Each tribe tends to
teach itself as a race apart. The patrilineal
descent is the vehicle of continuity which
provides stability to Naga social structure.
Rivalry, antagonisms and blood feud
among the clan has colored the whole
Naga way of life. Local war fare and head
hunting portrayed only one aspect of the Naga life. Each village has a Chief whom
they considered as the highest authority of the village accordingly to their tradition
and customary law. The Chief has a dual function as the religious and secular head
of the village. He presides over all the religious festivals and is sole authority of the
village affairs. In Naga society, it is expected that the father to work for the unity of
the families of male siblings. Naga kinship system is patriliean in character. The
rights of son and daughter are generally same and they enjoy equal freedom. The
Naga women enjoy almost equal status
with the men.
We stayed at Doyang Hydro Electric
Project located at Pangti village of Wokha
District whose entry point is through the
Golaghat -Meerapani

Road of Assam

state, Golaghat is the district HQ of Assam
and Meerapani is border village of Assam
with Nagaland. The road from Meerapani to Doyang Hydro Electric Project was a
different experience because of bumpy ride. During the rainy season, the hills
become extremely mucky; landslide occurs frequently.
Doyang, which is one of the largest rivers of Nagaland. It is also known as the
world capital of Amur Falcons. Doyang is an important place of Wokha district due
to the location of first hydro Electric project in the state. This river is also called as
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Dzulu by the locals, it is also a tributary of the river Brahmaputra. It is the catchment
of river Dhansiri. This Hydro Electric Project has the capacity of producing 75 MW
electricity. The dam of the reservoir of this project is one of the largest rock fill dam
in Asia and the only one in India. It was initiated by the then leader Mr. L.K.Advani.
It is learnt that the only MP of Nagaland once met Mr. Advani and apprised him that
there is no heavy industry in this state and requested him to set up a power project
for this state. Then, Mr. Adbani decided to set up a hydroelectric project for the
benefit of the state as well as the neighboring states too. As a result, Doyang Hydro
Electric Project came into light.

(The picture of Pangti village)
The staple food for the Nagas are rice and meat. It can be smoked afresh. The
meat features beef, pork, chicken, mithun, dog, cat, fish, spider, birds, crabs, snail,
insect, oyster, frog (except leech, because of its sponginess and elasticity). Even the
elephant is eaten by all and sundry except the AO community of the Naga. They say
intestine and skin are the testiest part of the meat. They don’t use spices and oil while
they cook. Mostly, they take boiled meat or vegetables with salt, chili, local onion,
zinger and leaf. They eat lot of herbs, leaves of the exotic plant. Use of animal fat is
210

very common. Pork is favorite for some community and dog meat for the others.
They don’t prefer milk or milk products, Bamboo soup has famed in the second
position after meat. They eat it with fish or meat. The preparation of duck meat with
bamboo soup is not preferred by myself because of fermented smell. I frequently
went to the local market where various types of meat like dear, field mice, wild boar,
hoppitty-hops and snakes are available. I noticed that the local people were selling
silkworms which is very costly and people were eating them like raw popcorns. The
grass-hopper is another favourite food item for the Naga people. They very often
told us that you eat prawn of water but this is our prawn of land.
The state is famous for jackfruit tree but
they don’t know how to eat either green or
ripe jackfruits properly. Though the trees
contain the branches full jackfruits, nobody
takes a note of that.
One day a python of about 20 ft came out
of the forest. That day was Monday (which
day is a sacred day for the disciple of Lord
Shiva). Our neighbour Mrs.Chameli Singh, wife of Sri.K.Singh, Superintendent
Engineer of the Project requested them not to kill the snake on Monday. But they
denied the words of her and killed it and then it was taken to be chopped.
Their eating schedule is from sun rise to sun set. They use to take lunch when the
sun rises and use to take diner when the sun
sets. They are very early risers. The women
are not allowed to eat monkeys lest they
become extravagant. Pregnant women are
not allowed to eat bear (a symbol of
stupidity) because of the fear that the child
born will be stupid. The tiger and leopard
are not taken because of the old belief that
the man, tiger and leopard were all brothers at the beginning of creation.
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The Naga people follow exogamous principle for marriage. People of the same
clan don’t marry each other (except Konyak Chiefs). Angamai are monogamous,
Sema chose to be polygamous and there is a trend to marry as many girls as possible.
Four to Six wives are permissible in the
Chang community. The Lothas are the
business community and a rich Lotha may
marry multiple time (Maximum three
times). In Naga community land may not
be left permanently to daughters. It may be
left for the daughters to enjoy during their
life time, but it returns to the male heirs
after their death. Boys and girls are allowed
for premarrital sex among most Naga tribe.
The most prominent item of Naga dress is swal. It is very different from every
types of tribe and there are varieties and sub-varieties in each group. In the past, it
was possible to identify the person belonging to which tribe by looking at the swal
of the wearer. His social status and the number of gennas performed were known.
They gift the swal to their respected guests in various ceremonies. We had been
gifted eight different swal from eight different communities. The normal working
dress is kilt which is generally black in colour. They weave swal generally with black,
red, white and yellow colours. The bead jewellary is preferred to the community.

(Dance of Ladies Group at
Hornbill Festival)
The main offensive weapons of
the Nagas are the spear and the daw.
The shape and pattern of both vary
from

tribe

to

tribe.

Daw

is

a

multipurpose weapon. It is used to
cut down tree, slice fowls, divide
meat, curve posts and kill enemies i.e.
for any kind of work regarding cutting. It is lifelong companion of the Nagas.
Usually, it consists a blade of 12 inch long and breadth is 4 inch at the tip and 1 inch
at the base and it has a wooden handle. Spear of Naga is about 6 ft long and made of
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light but strong and long wood, labled with iron tip. It is an effective weapon upto a
range of thirty yards. Thus a Naga is deeply attached to his weapn. They also gift the
Daw to their guest and we had been gifted two Daws by the Nagas which are still with
us.
Hidden among the mountains, Naga’s land is always evoked a sense of mysticism
and awe and the filling has been intensified by the remoteness of the Nagaland's
geographical location. This state is a preserver of man’s early animalistic culture.
The people of Nagaland have always been brave and warriors who love their
independence. The topography is hilly with the highest peak Mount Saramati and
situated at the altitude of 12602 ft above the mean sea level. The main rivers of this
region are Doyang, Dikhu, Milak, Pizu and Zunki .
There is only one MP at the Loksabha and one at the Rajysabha from Nagaland.
The number is small as compared to the population of the vast country, but these
people comprise sixteen Naga tribe and each represents a different culture and
preserves unique customs. The weather is very pleasant like 31 degree in the
summer and 4 degree centigrade in the winter. It has more language diversity than
any other states in India. They speak in thirty six (36) different language and dialect.
The official language is English. We joined in hands with our forever friends; Bijay
Kumar Shome of Tura, Meghalaya, Pradip Kumar Das of Agartala, Tripura, Kamaljit
Singh of Manipur, John Jeliang of Nagaland and K. Saikia of Assam for further
learning about the culture of the North Eastern states. The friendship is still bright
till now as ever.
The week-long festival, from 1st Dec to 10th Dec in every year, unites one and all
in Nagaland and people enjoy the colourful performances, crafts, sports, food fairs,
games and ceremonies. Traditional arts which include paintings, wood carvings,
and sculptures are also displayed.

Festival highlights include the traditional Naga Morungs exhibition along with the
sale of arts and crafts, food stalls, herbal medicine stalls, flower shows and sales,
cultural medley-songs and dances, fashion shows, the Miss Nagaland beauty
contest, traditional archery, Naga wrestling, indigenous games, and musical concert
all under one roof.
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(Dance of Gents Group at Hornbill Festival)

The landscape of this state wears a green carpet and the colourful flowers light up
the trees that points skyward. The Nagas are very warm and hospitable tribe. The
state is nothing but a peaceful, calm and extremely safe place to travel around.
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(Spear used by the Naga community)

(Traditional Daw used by Naga tribe)
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আমার গ্যাংটক ভ্রমণ
সিযতেৎ সমাদ্দার

(আমাদের এবছর অর্থাৎ ২০২০ সাদের Excursion এর গন্তবয ছছে ছসছিদমর রাজধানী গযাাংটি। সযার ও
মযাডামদের ছনদে মমাট প্রাে ৭০ জন এই ভ্রমদে অাংশ ছনদেছছোম। সযারদের মদধয ছছদেন – মুছনোে সযার,
অছমতাভ সযার এবাং আছে সযার। মযাডামদের মদধয ছছদেন – সুছমতা মযাডাম, জবা মযাডাম, ছতছতর মযাডাম
এবাং প্রেীপ্তা মযাডাম। আমরা ৫ই মেব্রুোছর যাত্রা শুরু িছর এবাং ১০ই মেব্রুোছর ছেদর আছস। সযার ও
মযাডামদের সবাইদি অসাংখ্য ধনযবাে জানাই আমাদের খ্ু ব সুন্দর এিছট ভ্রমে উপহার মেওোর জনয)

প্রথম খযতদি মুতি া

সযার ক্লাশস এশস ব শ ি খয, “আমাশদর এবাশরর

Excursion এর িন্তবয হ িযািংটি”, খসতদি খথশিই আতম ু ব excited তছ াম। আসশ
এটাই তছ আমার প্রথম তসতিম ভ্রমে। বন্ধুরা সবাই এিসাশথ যাব, র্ুরশবা আর আিন্দ িরশবাএই তচন্তা ভাবিাই চ তছ সবঘদা আমার মশির তভিশর। বাতড়শি বশস িাই আশি খথশিই তবতভন্ন
পতরিল্পিা খসশর তিতে াম।
অবশেশে খদ শি খদ শি ৫ই খেব্রুয়াতর
আমাশদর যাত্রার তদি এশস খি । সিা
excited তছ াম খয, দুপুশরর
পাতরতি। মুতি া

খথশিই এি

াঞ্চও সতঠিভাশব িরশি

সযাশরর তিশদঘে মি রাি ৮ টার মশধ্য

আমরা তিিবন্ধু ি িািা অথঘাৎ তচৎপুর খস্টেশি খপৌছাই।
আমাশদর খট্রি (তডব্রুিড় সু পার োস্ট পযাশসঞ্জার) তছ রাি
৯ টা ৪০ িািাদ। আমরা খযশহিু অশিি আশিই খপৌশছ তিশয়তছ াম, িাই ধ্ীশর সু শি খয যার
িামরায় তিশয় তসট তিশয় বস াম ও িারপর খস্টেশি খিশম াতিিক্ষে আড্ডা তদ াম।
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এরপর সময়মশিা খট্রি খছশড় তদ । খযশহিু আমাশদর রাশির খট্রি তছ , িাই োিা া
তদশয় তবশেে তিছু খদ ার তছ িা। উশল্ট েীিিা হওয়ায় আমরা োিা া বন্ধ িশর খট্রশির মশধ্যই
আড্ডা তদতে াম ও িল্পগুেব িরতছ াম। মাশঝমশধ্যই
আবার িাশির িাশ িাশ িাচও চ তছ । এরপর সবাই
বাতড় খথশি আিা তটতেি তদশয় তডিার খসশর তি াম। তডিার
খসশর খয যার মশিা শুশয় পশড়তছ । তিন্তু রাশির খট্রি
হওয়ায় আতম আর অতভ আমাশদর িামরায় সবঘদা িের
রা তছ াম। এরিম িশরই রাি খিশট তিশয় ধ্ীশর ধ্ীশর
সিা হশয় এ । আমরা ি িও তিউে পাইগুতড় খস্টেি খথশি ২ র্ো দূ শর তছ াম।
িাড়ািাতড় উশঠ হািমু ধ্ুশয় খট্রশির োিা া
ুশ

বাইশরর সূ যঘদশয়র অপরূপ দৃ েয উপশভাি ির াম।

সূ শযঘর া ছটা আশেপাশের োোঁিা মাশঠ ছতড়শয় পশড়তছ ।
োিা া তদশয় বাইশরর প্রািৃতিি খসৌন্দযঘ উপশভাি িরশি
িরশি অবশেশে আমরা সিা

সাশড় ৮টা িািাদ

তিউে পাইগুতড় খস্টেশি এশস খপৌঁছ াম।
আশি খথশিই খস াশি আমাশদর প্রািরাে িরার েিয এিতট খহাশটশ

বুি িশর

রা া হশয়তছ । আমরা সবাই খস্টেশি খিশম পাশয় হাোঁটা পশথ খস াশি যাই এবিং মযাতি, তডমতসদ্ধ
ও চা সহশযাশি সিাশ র প্রািরাে সাতর। এরপর খস াি
খথশি বাশস খচশপ িযািংটি এর উশদ্দশেয রওিা তদ াম।
যাওয়ার পথ তছ

ু বই খরামাঞ্চির। পাহাতড় রাস্তা বাোঁশি

বাোঁশি ক্রমেই ওপশরর তদশি উশঠ খিশছ। রাস্তার এিপাশে
তছ উোঁচু পাহাড় আর অিয পাড় তদশয় িু ু িু ু খবশি বশয়
চ তছ তিস্তা িদী। তিস্তা িদীর খসই অপরূপ খসৌন্দযঘ তছ
খচাশ

পড়ার মি। বাস যিই উপশরর তদশি উঠতছ

আশেপাশের পাহাড়গুশ ার খোভা িিই খযি বৃ তদ্ধ পাতে । অবশেশে দীর্ঘ সাশড় পাোঁচ র্োর
যাত্রাপথ খপতরশয় আমরা আমাশদর িন্তবয Subhash Regency খি এশস খপৌছা াম। িযািংটি এর
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খয রাস্তায় আমরা খিশমতছ াম খস াি খথশি আমাশদর খহাশটশ র Ground Floor প্রায় তিিি া
বাতড়র সমাি উোঁচুশি তছ ।
আমাশদর েিয এই খহাশট তট আশি খথশিই বুি িশর রা া তছ । আমরা য ি
খহাশটশ

এশস খপৌছা াম ি ি প্রায় অন্ধিার খিশম

এশসতছ েহশরর বুশি। িাই খহাশটশ খপৌঁশছ Lunch
খসশর আমাশদর েিয তিতদঘষ্ট িশর রা া রূশম তিশয়
তবশ্রাম তি াম

াতিিক্ষে। এরপর আমরা িশয়িেি

বন্ধু তমশ ও ািিার তব যাি MG Market পতরদেঘশি
খি াম, যা আমাশদর খহাশট খথশি তে খছাড়া দূ রশত্বই
তছ । এই Market তটর প্রশবেিাশর তসতিশমর োিীয় পশু পান্ডা এর মূ তিঘ তছ । এছাড়াও মহাত্মা
িান্ধীর এিতট বড় মূ তিঘও খস াশি তছ । এই Market এ আমরা অশিিটা সময় িাতটশয় রাশি
খহাশটশ তেশর এ াম। িারপর তডিার খসশর িাড়ািাতড় শুশয় পড় াম।
পশরর তদি ু ব সিা

খব া উশঠ পড় াম, িারে ঐতদি ছািংগু খ ি ও বাবা

মতন্দর যাওয়ার পতরিল্পিা তছ । খসইমশিা সিা ৭টার মশধ্য খবতরশয় এিতট ৯ তসশটর িাতড় িশর
রওিা তদ াম বাবা মতন্দশরর উশদ্দশেয। এই বাবামতন্দর যাওয়ার যাত্রাপথ তছ অিযন্ত খরামাঞ্চির
এবিং অপূ বঘ খসৌন্দশযঘ পতরপূ েঘ। িাতড় িশর যিই উপশর উঠতছ াম িিই খমর্গুশ া খযি িাশছ চশ
আসতছ । আরও অশিশি উোঁচুশি ওঠার পর প্রথম
বরশের খদ া তম শ া। িারপর খথশি রাস্তার দু’ধ্াশর
শুধ্ু বরে আর বরে। দূ শরর পাহাশড়র চূ ড়াগুশ া বরশে
োিা তছ

এবিং িার উপর সূ যঘাশ াি পড়ায় খসগুশ া

আরও চমৎিার
হতে

ািতছ । তিছু সমশয়র েিয মশি

খযি আমরা তহমা শয়র খিাশ

খপৌশছ খিতছ।

খব া বাড়ার সাশথ সাশথ বরেও ধ্ীশর ধ্ীশর ি শি শুরু
িশরতছ । পথ খিাথাও খিাথাও এিটাই সরু তছ

খয, খস াি তদশয় যাওয়ার সময় ভশয় বুি

দুরুদুরু িরতছ । আশেপোরশর বোড়ীগুর োর উপর এমিভাশব বরে েশমতছ , খযি খদশ
হতে

মশি

সু ইোর যান্ড খপৌশছ খিতছ। যাত্রাপশথ আমরা এিোয়িায় িামবুট খিওয়ার েিয

খথশমতছ াম। এ িও মশি পশড়, খস াশি এিটাই ঠান্ডা তছ খয, বাইশর িশয়ি খসশিশন্ডর েিযও
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হাি খবর িশর রা া যাতে

িা। ঠাণ্ডায় হাি পুশরা

েশম যাতে । আমাশদর িাতড়র ড্রাইভাশরর িথা
অিু যায়ী খস ািিার িাপমাত্রা ি ি েূ িয তডগ্রী
খস তসয়াস এর আশেপাশে তছ । দীর্ঘ প্রায় ৩ র্ো
এশিোঁশবশিোঁ উপশর ওঠার পর অবশেশে আমরা বাবা
মতন্দর (১২৬৫১ তেট) এশস খপৌছা াম। িাতড় থাতমশয়
মতন্দর দেঘি খসশর তি াম। খস াশি বন্ধুরা সবাই তমশ
হাশি মুশঠামুশঠা বরে তিশয় খ াো ু তে ির াম। বন্ধুশদর এবিং সযার-মযাডামশদর সাশথ অশিি
ছতবও খিা া হশয়তছ বরশের মশধ্য। খস াশি প্রায় ১ র্ো সময় িাটাশিার পর অবশেশে আমরা
চ

াম ছািংগু খ ি দেঘশির উশদ্দশেয।
িোতড়র বরস েূ র খথশিই প্রথরম েোিু ত ক তক তেরি মরে হতের ো খযি তকোেও

েুরধর সোির। ছােু খ শির ওপরর বররের আস্তরণ ু ব পুরু থোকোে এবং োর উপর সূ রেির আর ো
পড়ায় এক অপরূপ রূপ ধোরণ কররতে । ত রকর
মোেিোরে মোেু রষর হাোঁটার ছাপও স্পষ্ট তছ । খ শির
তেকট তপৌঁরে আমরো িোতড় তথরক তেরম পুখরা খ িটার
িোরপোরশ ঘুর োম। এরপর আমরো িোর বন্ধ্ু তমর
খরাপওশয় চতড়। প্রথমবোর খরাপওশয় চড়ায় িুব মজো
খ শিতছ । খরাপওশয় তথরক ছােু খ শির দৃ েয তে
এক কথোে মশিামুগ্ধির। খরাপওশয় তথরক দূ শরর
রোস্তোগুর ো তেির

পোতে োম এবং

ো তেরি মরে হতে তেে তসল্ক রুরটর ম ে আাঁকোবোাঁকো পরথ

ক্রমশ তেরি তেরম তিরে। এই খ শির চারপাশে অশিি চমরীিাই তছ । এগুশ ার উপর খচশপ
খ শির ু ব িাছািাতছ যাওয়া যায়।
এরপর আমরা তবশি

চারশট িািাদ খহাশটশ

তেশর এশস

াঞ্চ খসশর তবশ্রাম

তি াম। িারপর আবার সন্ধযার সময় বন্ধুরা তমশ তিছু েযাক্স খ শয় এমতে মাশিঘট ও া মাশিঘট
পতরদেঘশি খি াম এবিং খস াি খথশি খসতদি আতম ও আমার বন্ধুরা খবে তিছু তেতিস ক্রয়
িশরতছ াম। িারপর খহাশটশ তেশর তডিার খসশর র্ুতমশয় পর াম।
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পশরর তদি সিা

খব া ৯টা িািাদ

আমরা িযািংটশির আশেপাশের ১০টা তভউ পশয়ে
খদ শি খি াম ৪ তসশটর িাতড় িশর। সবার প্রথম খি াম
Flower Exhibition Centre, খস াশি তটতিট খিশট
খভিশর েুিশিই অপূ বঘ খসৌন্দযঘ িেশর এ । তবতভন্ন
রিশমর বাহাতর এবিং রিং-শবরিংশয়র অতিঘড রশয়শছ
খস াশি। খসগুশ ার খবতেরভািই তছ

আমার অশচিা।

আমার সবশচশয় ি সপত্রী িাছটা ভা খ শিতছ । এরিম অসাধ্ারে িাছ ি িও খচাশ র সামশি
খদ ব িা ভাতবতি আশি।
এিোে তথরক তবতররে আমরো তি োম Ganesh Talk View Point খদ শি। জুর ো
িুর

সবোইরক এিোরে মতন্দররর মূ

প্রোিরণ তের

হরেতে । এিোরে খিশটর মুশ তসতিম তেস ভাড়া পোওেো
েোতে । েোইরহোক উপরর উরি িোতরতেক োতকরে িযোংটক
েহরটাশি িুবই মোেোবী ও শোে োিতে । এ াশি আমরা
এিতট গ্রুপ ছতবও িুশ তছ াম।
এরপর এিোে তথরক তবতররে অল্প েূ ররই
তে kanchenjunga View Point. তসিোে তথরক আমরো তসতেে িাঞ্চিেঙ্ঘার অপরূপ তসৌন্দেি
উপরিোি করর

পোতরতে, কোরণ েূ ররর পোহোড় সম্পূ ণি িুয়ােবৃ ি তে ।

উপিযিার িযোংটক েহরটাশি তকন্তু িুবই সু ন্দর
Conservatory, তকন্তু আমোরের িোতড়র েোইিোর ব
তেিোর তেই,

োই আমরো আর ওই জোেিোে েোইতে।
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রব তসিোে তথখি

োিতে । পররর তিউ পরেন্ট তে

Plant

তে এিোরে এিে েীিিাশ তবরশষ তকেু

এরপর

োই আমরো তসোজো ির

তি োম

Lhasa Waterfalls খদ শি । শী কো হওেোে এিোে
তথরক জ ধোরো সরু তবেু তের ম

করর তেরি তেরম

আসতে । তসিোরে তবশ বশড়া বশড়া তট ো তছ । এই
তট াগুর োর উপর তেরে মূ

জ প্রপোর র কোরে

খপৌঁছাশিা তছ সত যই একটো বড় িযোর ঞ্জ। আতম েতেও
বন্ধ্ুরের সহোে োে জ প্রপো তটর িুবই কোরে তিরেতে োম এবং ে প্রপাি তটর খসই পিিেী
ে ধ্ারায় হো ও তেরেতে োম।
োসো ে স েশিে করোর পর আমরো তি োম Tashi View Point তেির । এিোেকোর
সব তথরক বড় িযোর ঞ্জ তে

তসাঁতড় তবরে ওপরর উঠা।

েোইরহোক খিািওরকরম তসাঁতড় তেরে আমরো সবোই উপরর
উি োম এবং উপরর উির ই সবোর প্রথম তেটো
আমোরের তিোরি পড়র ো ো হর ো মুরিোমুতি েুতট েোিরের
মূ ত ি। আমরো ওিোে তথরক পুররো শহররর পিসতিঘি েৃ শয
উপরিোি কর োম। এি উপর তথরক তেরি মরে হতের ো
তেে পুশরা েহরতট সবুজ তেরে খমাড়া। এ াশি আমরা খবে তিছু গ্রুপ ছতব িুশ তছ াম।
এরপর ও াি খথশি খবতরশয় খি াম Rumtek Monastery খদ শি। এতট তছ এিতট
খবৌদ্ধ সন্নযাসীশদর আশ্রম এবিং মতন্দর। িশয়িেি খবৌদ্ধ
সন্নযাসীর সশে আমাশদর খদ াও হশয়তছ ।
খোিার রাস্তা

এ াশি

ু ব ো ু হশয় তিশচর তদশি খিশম

তিশয়তছ । এই Monastery তটশি খপৌঁছাশিার তঠি
আশি রাস্তার দু'পাশে খবেতিছু বাহাতর িাছপা া তছ ।
এরপর আমরা মূ

মতন্দর দেঘি ির াম।
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এ াি

খথশি

খবতরশয়

আমরা

খি াম

Bakhtang Waterfalls খদ শি। এই ে প্রপািতটও
েীিিা

হওয়ায়

ু ব সরু হশয় পাথশরর মশধ্য তদশয়

এোঁশিশবোঁশি ঝশর পড়তছ । িশব ে প্রপািতটর িাশছ
যাবার খিাি উপায় তছ িা। িাই দূ র খথশিই তিছু ছতব
িুশ ই আমরা খবতরশয় পড় াম খরাপওশয় চড়ার
উশদ্দশেয। এতট আমাশদর খহাশটশ র

ু ব িাশছই তছ ।

খরাপওশয় খথশি খিাটা েহরটার পিসতিঘি খসৌন্দযঘ উপশভাি ির াম। খরাপওশয় খথশি পুশরা
েহরটাশি খযি র্ুমন্ত মশি হতে । অবশেশে খরাপওশয়
খথশি খবতরশয় িাশছই আশরিতট তভউ পশয়ে খদ শি
খি াম। খস ািিার পতরশবে এিটাই োন্ত তছ

খয,

বহু িীচ খথশি বশয় যাওয়া িদীর েশ র েে িাশি
খভশস

আসতছ । এ াি খথশি খেরার পশথ আমরা

তসতিশমর Legislative Hall টাও এিটু র্ুশর
খদ

াম।
িারপর খহাশটশ তেশর াঞ্চ খসশর তবশ্রাম তিশয় তবশিশ আবার া মাশিঘট ও সু পার

মাশিঘট র্ুরশি খবতরশয় পড় াম। খসতদি মাশিঘট খথশি খবে তিছু তেতিস তিশি িাড়ািাতড় আবার
খহাশটশ

তেশর আতস। ঐতদি সন্ধযায় সযার ও মযাডাম রা এিতট সু ন্দর সেীিািু ষ্ঠাি আশয়ােি

িশরি। আমরা মাশিঘট খথশি খেরার পর খসই অিু ষ্ঠাশি খযািদাি িতর। র্ো াশিি খস াশি

িাটাশিার পর, রাশি তচত তচশিি ও োইড রাইস
তদশয় তডিার সার াম। পশরর তদি সিা শব া তবদায়
খিওয়ার আশি খহাশটশ র বযা িতি খথশি িাঞ্চিেঙ্ঘার
অপরূপ খসৌন্দযঘ উপশভাি ির াম। চূ ড়াতটর উপর
সূ শযঘর আশ া পড়ায়, খদশ

মশি হতে

খসািায় মুশড় তদশয়শছ। এরপর বাশস চশড়

খযি খিউ
ু ব মো

িরশি িরশি তিউ ে পাইগুতড় খস্টেি খপৌছা াম। খস াশি খহাশটশ দুপুশরর াঞ্চ খসশর িাশছই
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হিংিিং মাশিঘট র্ুরশি খিতছ াম। িারপর সশন্ধযর তদশি উেরবে এক্সশপ্রশস খচশপ পশরর তদি
সিাশ তেয়া দহ খস্টেশি খপৌছা াম। পুশরা যাত্রাটা খিমি খযি খদ শি খদ শি খেে হশয় খি ।
বাতড় তেশর িাই মি

ু বই ভারাক্রান্ত হশয় পশড়তছ । িশব ধ্ীশর ধ্ীশর খসই অবিা িাতটশয়

উশঠতছ াম। সব তমত শয় আমাশদর পুশরা Excursion টা অসাধ্ারে তছ । এই Excursion তট

খযমি আমাশদর সশে সযার ও মযাডামশদর সু সম্পিঘ িাপশি সহায়ি তছ , খিমতি আমরা
অশিি িিুি িিুি বন্ধুও খপশয়তছ াম। আতম ভতবেযশি এরিম আরও অশিি খরামাঞ্চির
Excursion এর অশপক্ষায় রই াম।

**তথ্য সহায়তায়: পূজা শর্মা
**চিত্র সহায়তায়: শ্রর্ণা নস্কর
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রযজস্থযনের মরুশহর জয়সলমীর
েমণো েস্কর

স যতজৎ রোরের তবিযো

উপেযোস তসোেোর তকল্লো পড়োর পর তথরকই ইেো তে তে, রোজস্থোরের

মরুশহর জেস মীর তেিব। তেরজরক কল্পেো কর োম তে ু েোর জোেিোে। োই ২৯ তশ তসরেবর,
২০১৮ সোর তবতররে পড় োম মরুশহর েশিরের উরেরশয। হোওড়ো তস্ট্শে তথরক রাশির তিে ধরর
তপৌঁরে তি োম রােিাশি। েতেও আমোরের সমগ্র রোজস্থোে সেতরর মরধয জেস মীর েোড়োও তে
তবিািীর, আবুধোতব, খযাধ্পুর ;

রব এবোররর ভ্রমণকোতহেীর

শুধ্ু েয়স মীরশি তিশয়ই ত িব।

রোজস্থোরের এই মায়াবী মরুশহররর তসৌন্দেি তে কোউরক তবরমোতহ
তেমে ররেরে ধু ধু মরুিূতম, ত মেই অেযতেরক ররেরে তবিযো

কররব। শহররর একতেরক

তসোেোর তকল্লো, খসত ম তসিং এর

হাশভত , িাথমুল্লা হাশভত , িোতেসোর ত কসহ আরও তকেু িমৎকোর েশিেীে স্থোে।

তবরকর র পড়ন্ত তরোরে জেস মীর শহরতট
সতিযই তসোেোর শহর বর

মরে হে। জেপুর বা

খযাধ্পুশরর মি রং করো েে। বোতড়ঘর, অতেস-কোেোতর
তথরক মতন্দর, দুিঘ- সবতকেু ই স্থোেীে সযান্ডশস্টাি তেরে
শ তর। হো কো তসোেোত হ ু ে পোথর বোতড়ঘর খবে িোন্ডো
রোরি। িািীয় খ াশিরা মশি িশরি এই পোথররর ঔেতধ্
গুেোগুেও আরে। পোথররর বোতট, গ্লোস ই যোতে তবতক্র হে প্রিুর। বাতট ভতিঘ ে
পখররতেে সকোর তির অরেক অসু ি-তবসু ি এর উপশম হে বর ও শুরেতে।
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সোরোরো

তররি

আমরো তবকোিীর তথরক বোরস করর জেস মীরর তপৌঁরেতে োম তবরক রব ো। ঐতেে রো টো
তহোরটর ই কোতটরে পখররতেে সকো রব ো তসোেোর তকল্লোর উরেরশয রওেো তে োম। েয়স মীশরর
খিল্লাটা সতিযই ু ব বড়। এর আিারটাও খবে অিযরিম।
তত্রিুট পাহাশড়র উপর পিরী এই খিল্লা। েূ র তথরক তেরি
মরে হে তকল্লোর পোাঁতি

আর তি ররর চার-পাোঁচ

ো

বোতড়গুর ো পোহোড়টোরক আরও উাঁিু করর তেরেরে।
পোহোরড়র ধোর বরোবর উাঁিু তসত ন্ডোররর আকোররর পোাঁতি ।
তসটো হ এক রোউন্ড।
তপতররে

োরপর আরও েুই রোউন্ড পাোঁতচ

োরপর েুিি শুরু। আমোরের িোইখডর তথরক এই

েুরিির ইত হোস শুে োম। প্রোে ৮০০ বেররর পুররেো এই তকল্লোতট স্থোতপ

হরেতে

১১৫৬

তিস্ট্োরে।েয়সা মীশরর এই েুিিতট ভাতট্ট রােপুি মহারাও জেসশ র তিতমঘি, যার িাম তথরকই
এতটর েোমকরণ করো হে। রোজস্থোরের তি ীে প্রোিীে েুিি এতট। এতট িোরর র একমোত্র ‘জীবে
দুিঘ’। একমোত্র এই তকল্লোর ই এিরেো অরেক মোেু রষর বসবোস। ‘েয়স ’ আর ‘খমরু’ এই েুরটো
েে তেরেই জেস মীর হরেরে। ‘েয়স ’ হরে রোজোর েোম আর ‘খমরু’ হরে তহমো রের পোহোড়,
এটোই হ

জেস মীর কথোতটর অথি। ইউিাইশটড

খিেিস এর একতট শোিো সংস্থো ইউরেরস্কো ২০১৩ সোর
এতটশি ‘ইউরেরস্কো ওেোর্ল্ি তহতররটজ সাইট' তহশসশব
তঘোষেো করর। অিযািয খোশটঘর মি এ াশিও রশয়শছ
‘তেওেোে-ই-আম’ ও ‘তেওেোে-ই-িোস’ মহ । এেোড়োও
আরে সরবিোত্তম তব োস, আ াই তব োস, িজ-মহ , রংমহ এবিং খমাত মহ । একটো মহ তথরক অেয মহর
েোবোর রাস্তাও আরে। হঠাৎই খচাশ পড় , তসিংহাসরের উপর িশ ায়ার রোিো আরে। িাইডশি প্রশ্ন
িশর জোেো তি , এই তসংহোসে ি িও িোত রোিো যায় িা। খযশহিু, ব িমোে রোজো এ িও জীতব ,
িাই তসংহোসে এবং তকল্লোর মোত রকর প্রত িূ তহরসরব এই িশ ায়ার রোিো। ব োই বোহু য খয,
রােসভা এ ি আর বশস িা।
খবে পযাোঁচাশিা সরু তসাঁতড় তেরে উতঠতে িাইড আমাশদর তিশয় এ

তকল্লোর েোরে।

অসোধোরণ তিউ পোওেো েোে ছাদ খথশি। পরপর সোজোরেো আরও মহ , বোতড় পরপর তেরম তিরে।
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মোরে মোরে রোস্তো, সোরপর মি আাঁকোবোাঁকো। তকল্লোর পোাঁতি

তেিো েোরে, উপর তথরক পরপর

োরপররও আরে তকল্লোর বোইরর িরড় ওিো জেস মীর। আরও দূ শর আিু

তিিসাতর।

তেতিরে

িোইড ব র ে, ওইতেরক পোতকস্তোরের বডিোর আর অিযতেরক তেতল্ল।
এি দুিঘম বোেোরেো সরেও, জেস মীর
েত্রুশদর হো

তথরক তেরজরক রেো করর

পোররতে।

একবোর েে, তবশ করেকবোর শত্রুরের আক্রমরণর
তশকোর হর

হরেরে এই খিল্লাশি। িাইশডর তথরক

শুে োম তসই তরোমহষিক ইত হোস। প্রথমবোর আক্রমণ
কররে ‘আ োউতেে ত

েী’। হযাোঁ, খসই িু যাি তিতিই!

এিার খ া ু প দৃ তষ্ট পড়াশিই তচশিার- এর রািী পতিিী
ইতিহাশস অমর। খসই ত

েী সোরহরবর িোবো পরড়তে েয়স মীশরও, তচশিাশরর ঘটেোর পোাঁি বের

আরি। েোর েশ েুরিির তি র শ তর হে ‘েহর’- এর কুণ্ড, জ্ব ে অতিকুণ্ড। তশশু, বৃ দ্ধাসহ করেক
হোজোর মতহ ো ঝাোঁপ খদয় খসই জ্ব ে আগুরে।
েতেও এই জেস মীর আর জেস মীর-এর খসািার খিল্লা সোরথ বোিো ীরের খযি একটো
তবশেে

সম্পকি আরে। হযোাঁ, তিকই ধ্শরতেে মোতেকবোবু

থো স যতজৎ রোরের ‘তসোেোর তকল্লো’

তসরেমোর জেযই বোিোত রো জেস মীর-এর েোমটো তবতশ
জোরে।

রব আর একটো িবর হের ো অশিশিরই োিা

খিই, তসোেোর তকল্লোর আরিও ত তে েয়সা মীর- এ শুতটং
করররেে। ‘গুপী িোইে, বোঘো বাইি' তসশিমায় ‘হাল্লা’-র
রাোর কথো মরে আরে? তসই ‘হোল্লো’-র মোরে হ
‘েয়স মীর’। তকল্লো খদশ

তহোরটর

তবরকর আবোর ‘মরুিূতমর োহাে' তেির

তেরর এ োম।
েোব।

তবরক রব ো তবতররে পড় াম মরুভূতম খদ ার উশদ্দশেয। িশব িার আশি যাব ‘িোতধ্সোর
খ ি'-এ। মরুিূতমর খ ি! বযোপোরটো অরেকটো তসোেোর পাথর-বাতটর মি তশোেোতে । তকন্তু তিরে
তেি োম, সতিযই খ িতট তিোি জুড়োরেো ও জর এিদম টইটুম্বুর। খ িতটর চারতদশি বাোঁধ্াশিা র্াট
আশছ, খয াশি অশিি মতন্দর, খবে তিছু ‘ছতত্র’ ও তিছু বড় বড় িাছ রশয়শছ। চারপাশের খসািা ী
হ ু শদর মশধ্য ওই িাছগুত ই তছ

এিমাত্র সবুশের খছাোঁয়া। খ শির ধ্াশর এশ , সবশচশয় আশি
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খযটা খচাশ পশড়, খ শির তঠি মাঝ াশি এিটা পাথশরর
মাচা। আর এর এিতদশি রশয়শছ তডোইি িরা খিা
িম্বুে। েশ র ওপশর খযি খিািও অিু ষ্ঠাি িরার েিয
পিতর হশয়শছ। আর িম্বুশের ছাশদ ভতিঘ িািাি রিম
পাত । এই খ িটা বাতিশয়তছশ ি রাো রাওয়া েয়স ।
তিতি েয়স মীর খোটঘ ও েহর-ও প্রতিষ্ঠা িশরতছশ ি।
েিবসতি পিতর হশ , ে

দরিার খসটা রাো আশিই

বুশঝতছশ ি। খসই িারশেই এই িৃতত্রম খ ি পিতর িরা। পশর রাো মহারাও িাদসী তসিং এটার
সিংস্কার িরাি। িাোঁর িাশমই এই িাম হয় খ িতটর।
‘খিপান্তর’ িথাটা খবাধ্হয় এই োয়িাটা খদশ ই পিতর হশয়তছ । খছাটশব ায় ভূশিা
বইশয় পড়া ভারশির পতশ্চমপ্রাশন্ত অবতিি এিমাত্র মরুভূতম ‘থর’- এর সামশি দাোঁতড়শয় আতছ
এ ি। েয়স মীর এর এই োয়িাটার িাম সাম বাত য়াতর। চাতরতদশি শুধ্ু বাত আর বাত । বাস
খথশি খিশমই খদত , চার-পাোঁচটা উট বশস বশস চুইিংিাম তচবাশিার মি িশর মু িাতড়শয় যাশে,
মাশি োবর িাটশছ আর তি! খসই উটগুত র মাত িরাও আশেপাশে ছতড়শয় তছতটশয় বশস িল্প
িরতছ । আমাশদর খদশ ই সাদর আমন্ত্রে, “আইশয় সাব,
উট পিয়ার হযায় “। সূ যঘাস্ত খযশি আর খবতে খদতর খিই,
িাই আমরাও খি খিাি উশটর তপশঠ উঠব তঠি িশর
তি াম। তঠি খসইসময় মশি পশড় খি ‘খসািার খিল্লা’র েটায়ু র উশটর তপশঠ ওঠার িথাটা। আর খসটা খভশবই
এিটু ভয়ও ািশি শুরু ির । িশব িা, খেেপযঘন্ত তঠি
তঠি ভাশবই আমাশদর উটটা খসাো হশয় দাোঁড়া ।
ঝাোঁিুতিটা এিটু িন্ডশিাশ র তঠিই, িশব এিবার উটটা চ শি শুরু িরশ

ভশয়র তিছু খিই।

‘কযোরম ’ শেতট েোতক এরসরে আরবী ‘জোমো ’ তথরক, যার মাশি তসৌন্দেি। শুরে অবোক হ োম,
উশটর িতি িাতি প্রায় তঘোড়োর ম ।

রব তঘোড়ো একটোেো তেৌড়োর

পোরর, তেটো উট পোরর েো।

আরব তেশগুত র , এমিতি পুষ্কশরও শুধ্ু উশটর খদৌড়-ই িা, প্রশিযি বছর উশটর তবউতট িিশটস্টও হয়। উশটর মাত শির খথশিই উট সম্পশিঘ আরও অরেক কথো োি াম। শুশি অবাি হ াম
খয, উরটর তিোরি িাতি মাত্র ত েরট পো ো থোরক, যার েুরটো উপর-তেরি বন্ধ্ হে, একটো সোইরড।
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তিোরি বোত পড়ত িোতড়র ওেোইপোর এর ম
দুশটা খ েোরর থোরক। উট ইশে ম

পতরষ্কোর করর তেে। উশটর ভ্রু খবে পুরু, তসটোও

েোরকর েুশটা-ও বন্ধ্ করর

তথরক তেরজরক প্রত রেো করোর েিয। তবশ অরেকটো েূ র ির

পোরর। আর এই সবতকেু ই ধুর ো
এরসতে, তবশিশ ও তশষ হরে

এরসরে। িশি খদ া তরোরের েরম আর ো, সোমরে উাঁিু-তেিু বোত র তেউ।

োর মোরে েূ রর েূ রর

অল্পস্বল্প তেোট তেোট কোটো িোরের তেোপ আর আকন্দ
িোরের তেিো পোওেো েোরে। এবোর উরটর তপি তথরক
েোমোর পো ো। বাোঁ তেরক

োতকরে তেি োম পতশ্চম

আকোরশ সূ েখি দব অস্ত েোরেে।

ো রি হ ু ে আর োে

পতশ্চম আকোশ রতিে হরে আরে।

ো

রিটা ধীরর

ধীরর আরও িোঢ় হরে িোতরতেরক একটো মোেোবী আিো
েতড়রে তেরে। তসই তেরক

োতকরে এ টোই তবরিোর

হরে তিয়াতছ াম তে, এই শেসতিিক তসৌন্দেিরক কযোরমরোবতন্দ করর প্রোে িু র বশসতছ াম। েূ ররর
বাত র পোহোরড় সূ েিটো খযি ঝুপ িশর ডুরব তি । তেরোটো আমোরের অন্ধ্কোররই হ ।
আর উরটর তপরি েে, উশটর টােো িোতড়র

করর। এবোর েোব আমোরের বহু প্র ীতে

রব এবোর
তডজোটি

িযাশম্প।
তডজোটি িযাশম্পর খিশট বোজেো বোতজরে, আমোরের সবোর কপোর

তটপ পতরশয় বরণ করো

হ । একরোশ তকৌ ূ হ আর উরত্তজেো তেরে কযোরম্পর তি রর েুক োম। তি রর পো বোড়োর ই বড়
অেু ষ্ঠোে মঞ্চ তিোরি পড় । মোেিোরে সোমোেয উাঁিু তস্ট্জ, আর োর িোরপোরশ েশিকরের বসোর জেয
রতিে িাতিয়া-বোত শ তেরে করো সু ন্দর বসোর জোেিো। আমরো আসে গ্রহণ করর ই কতে আর
পখিাড়ো সহরেোরি আমোরের আপযোেে করর ে ে মর
তপোষোক পতরতহ ো েুজে িদ্রমতহ ো। তকেু েণ পররই
অেু ষ্ঠোে শুরু হ । প্রথরম তবশ করেকটো স্থোেীে িোে
শুে োম,

োরপররই শুরু হর ো রোজস্থোরের তবিযো

‘ভাওয়াই' েোি। ে মর

রোজস্থোতে তপোশোক পতরতহ ো

িদ্রমতহ ো মরঞ্চ এশস িাচ শুরু করর ে। আর োর সাশথই
খো

এবং অেযোেয বোেযেন্ত্র সহরেোরি িািও চ শি থাি । িী অসোধোরণ বযোর ন্স করর তেরি

ির রেে আমোরের সোমরে! োর মোথোে এিে একটো-েুরটো িয়, সাি-সািটা মোতটর হোতড় স্তরর স্তরর
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সোজোরেো ররেরে। এরপর আমাশদর সবাইশি অবাি করর তেরে তসই অবস্থোর ই একটো তেোট
তপ র র থো োর উপর উরি অসোধোরণ বযো োন্স তেতিরে েৃ ত্ত প্রেশিে ি

।

োরপর খদ

াম মুশ

আগুে তেরে আর র োেোর তেরে তবশ তকেু তি ো। সবতকেু মুগ্ধ হশয় তেির কিে তে সমে তশষ
হরে তি

বুের ই পোতরতে। এবোর তহোরটর

তেরোর পো ো। বোরস করর আবোর তেরর এ োম

তহোরটর । পরররতেে েোত্রো শুরু করব আবুধোতবর উরেরশয।
মরের মতেরকোিোে সোরোজীবে ররে েোরব।
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রব মরুেহশরর এই সু িস্মৃত

আমোর

মমঘ কু য়াশার মেশশ
পূ ো েমঘা

আতম ঘুরর

িীষণ িোর োবোতস। িূরিোর র েোত্রী হওয়ার সু বাশদ খবে তিছু

তশেোমূ ক ভ্রমণ িশরতছ। মোধযতমরকর পর েিে একোেশ তেতণখি িূরিো তেরে িত ি
হ োম

িে তথরকই Excursion েোমক শেতটর

সোরথ জতড়রে পখড়তছ োম । এই তশেোমূ ক ভ্রমরণর
সবরিরে আেরন্দর তেক হর ো, এিোরে বোতড়র তকউ
শোসে করোর থোরক েো। শুধুমোত্র বন্ধ্ুবোন্ধ্ব ও
তশেক-তশতেকোরো এই ভ্রমরণর সিী। এিাদে খশ্রেী
খথশি তব.এড পযঘন্ত আতম খমাট চারবার এই
তেক্ষামূ ক ভ্রমরণর সিী হরেতে। আমোরের িূরিোর র Excursion এর প্রধোে উরেশয
হশ া সাশভঘ, তে কোররণর জেয আমোরের ঘুরর

েোওেো। আমার েীবশির এই চারতট

ভ্রমেই শী কোর হওয়ায়, ঠান্ডার সোরথ খমর্ কুেোশোরও আমোর সিী তের ো।
২০১৩ সোর

িোেশ তেণীর

পড়ািা ীি প্রথম Excursion তট তে

খদউ তটশি।

খসিোরে আমরো এক তেরের জেয তিরেতে োম। এটাই তছ আমার েীবশি প্রথম বন্ধুশদর
সাশথ ঘুরর
তসিোরে

েোওেো। তস এক অেযরকম অতিজ্ঞ ো।
তিরে

আমরো

Nirala

Resort

এ

উরিতে োম। খস াশি আমরো শরৎিন্দ্র িরট্টোপোধযোরের
বোতড় এবং রূপেোরোেে েেীর অপরূপ েৃ শয
তেরিতে োম।

িারপর

সারাতদি

সোরিি

করর

তসিোেকোর গ্রোমবোসীখদর জেজীবে সম্পরকি অরেক অতিজ্ঞ ো অজিে কতর।
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২০১৬ সোর

িশ শের তিিীয় বশেঘ, আমরো তিরেতে োম উত্তরবরির Dooars,

Chalsa, Bindu, Lava এবং পতশ্চম তসতিশমর
Rinchengpong. জীবরে এই প্রথম এক সিোরহর
জেয বোতড় তেরড় বন্ধ্ুরের সোরথ এিদূ শর ঘুরর েোওেো।
আেরন্দর সাশথ সাশথ, মশি মশি ভয়ও তপরেতে োম।
আমোরের

রোর র

তিে

তে

তশেো েো

তথরক,

িাঞ্চিিিযা এেরপ্রস। সারারাি তিরে েো ঘুতমরে বন্ধ্ুরের সোরথ িল্প করর
কিে খয আমরো তেউ জ পোইগুতড় তপৌেো োম বুের

িরশি

পাতরতি। তসিোরে তিোররব ো খট্রি

তথরক খিশম আমোরের িেবয চা সা েোওেোর জেয
বোরসর বযবস্থো িরো হরেতে । চা সাশি আমরো
Jungle Cottage এ তে োম। আমোরের িশটশের
চারপোরশ িো বোিোে িত ি তে । আমরো সোরিি
কররতে োম Chalsa এর Meteli েোমক স্থোরে। এই
Meteli গ্রামতট িুবই সু ন্দর প্রকৃত র। এর আশেপাশে
খয সব িাি আমরা খদ শি তিশয়তছ াম খসগুশ া তছ - Samsing, Murti River,
Jaldhaka River, Bindu প্রভৃতি। এই অঞ্চ তট হ প্রধ্ািিুঃ ইতন্ডয়া ও ভুটাি এর
বডঘার।
এই অঞ্চ তটর আ োদাই জেতপ্রে ো ররেরে। এ াশি শী কোর
কুেোশোয় আেন্ন পতররবরশ, প্রকৃত র তকো িািারিম
েু

ও স্বাভাতবি উতদ্ভশদ পতরপূ েঘ থাশি। এিতদশির

েিয আমরা

াভা খি তছ াম। ডুয়াসঘ তথরক

াভা

েোওেোর পোহোতড় রোস্তো াড়াই তেরি প্রথরম একটু িে
করর ও িোরপোরশর প্রকৃত র তশোিো, পোহোরড়র তকোর
সাোশিা তেোট তেোট রতিি বাতড়গুত

আমাশি মুগ্ধ
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িোতরতেরক

কররতে । এিোরে রোস্তোর

েোেো ধররের ত োরম েোকো কুকুর ঘুরর তবড়োর

তেিো েোে।

াভাশি খসইসময় িাপমাত্রা তছ ২ তডগ্রী খসতেশগ্রড এর আশেপাশে। েশ এি িোন্ডোে
আমরো সবোই জরম েোতে োম। Lava Monastery
এর পোরশই আমোরের তহোরট তে । একতেে িুবই
কম সমে, োও িুব আিন্দ সহিাশর তবশিশ সবোই
তমর

প্রিুর তকেোকোটো কররতে োম

পরররতেে

াভা মোরকিরট।

াভা তথরক আমরো তসতিশমর উতেরশয

রওেো হ োম। রাস্তোর অবস্থো িোরোপ হওেোর জেয তসতকম তপৌের

রো

হরে তিরেতে ।

এ াশি সব তথরক বড় পোওেো তে তিোররব ো ঘুম তথরক উরিই কোঞ্চেজঙ্ঘোর অপরূপ
তশোিো, যা তেরি আমরো সবোই মুগ্ধ হরেতে োম । এটোই আমোর েীবশির প্রথম
কোঞ্চেজঙ্ঘো েশিে তে । এিোরেই আমোরের ভ্রমে তশষ হয়। এরপর আমরো ওশয়স্ট
তসতিম তথরক েীঘি পথ অত ক্রম করর, তেউ জ পোইগুতড় এশস বোতড় তেরোর তিে ধরর
পররর তেে সকোর তেয়া দা খপৌছা াম।
২০১৯ সোর

োিশিােশর পড়ার সময় আতম আবার সাউথ ও ওশয়স্ট তসতিম

তিশয়তছ াম। তশেো েো তথরক রোর র তিরে করর আমরো তেউ জ পোইগুতড় তপৌেো োম,
তসিোে তথরক বোরস করর রাবািং া খপৌছা াম।
তিউে পাইগুতড় খথশি রাবািং া যাওয়ার দীর্ঘ পথতট
িাছ িাছাত শি ছাওয়া। আমাশদর িেবয ে ই
এতিরে এর ো ,

ই তেে পোহোড় আররো প্রকট হরে

উি । েু'ধোরর পোহোরড়র চূ ড়ায় েশম থািা খমর্
খদশ আতম অবাি হশয় খি াম। সারা রাস্তা েি শে
িশর হাওেো বইতছ , কিেও ে মর
আাঁধোতরর এই তি ো তেির

তেির

খরাদ, আবার কিেও তমরঘর েোেো। আর ো-

কিে তে িেরবয তপৌেো োম বুের ই পোতরতে।

233

আমরা সোউথ তসতকরমর রাবািং ায় তহোরট

‘Blue Spring Residency' খি

িোর তেে তে োম। আমরা সোরিি করোর জেয রোবোং ো তথরক প্রত তেে েোমতচত েো োেো
কর োম। িামতচ েহরতট অপরূপ প্রোকৃত ক তসৌন্দরেি পতরপূ ণি। সাউথ তসতিশম আমরো
তে সমস্ত জোেিোে ভ্রমণ িশরতছ াম খসগুশ া তছ Namchi,

Ravangla,

Rinpoche,
Samdruptse

Statue

Siddheshwara
Hill,

Namchi

of

Guru
Dham,

Helipad,

Ropeway Station, Sunrise View Point
প্রভৃতি। েোমতচ েহরতটখি আমোর িীষণ িো
ত রিতে । এিোরে েোরুে সব সু রেোি সু তবধো ব িমোে। প্রব
ও স্কোইওেোক তেির

েোওেো হেতে। প্রত তেে সকোর

বৃ তষ্টর িারশি বুদ্ধ পোকি

আমরো সোরিি করর

তিরে

তেি োম তেোট তেোট পাহাড়ী তের রমরেরো িািারশির স্কুর র তপোশোক পরর, বযোি তপরি,
বো েো ো হোর , ি শিাও বো তরইেরকোট িাশয় স্কুর র পশথ ির রে।

িে তেরজরক

তবশ মুক্ত মরে হ । েতেও একটু তহংরস হি এই তিরব তে, ওরো তক সু ন্দর আাঁকোবোাঁকো
রোস্তো ধরর পোইে িোরের তেি তেরে তহাঁরট তহাঁরট স্কুর েোরে।
পঞ্চম তদশি আমরা খপত িং এর উরেরশয রওেো হ াম। তসতেে রোর

তপত ং-এ

তপৌরে অরেক তকেোকোটো কর োম। পররর তেে সকোর িোতড় করর আমরো তপত ং এর
সোইট তসে তেির
Kanchenjunga

তবতররে পড় োম। তপত ং এর
Fall,

Pemayangtse

Monastery , Rimbi Waterfall, River
Orange Garden , Temi Tea Garden,
Pelling Helipad প্রভৃতি িাি তেি োম । খপত িং
এর প্রোে সব জোেিোই ঘে কুেোশোে আেন্ন তে । তপত ং তথরক কোঞ্চেজঙ্ঘোর খয
অপরূপ েৃ শয খদশ তছ াম

ো জীবরেও খভা ার েে। প্রত তেে সকোর
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োড়ো োতড় ঘুম

তথরক উরি খযিাম এই িাঞ্চিেঙ্ঘায় সূ শযঘাদয় তেিোর জেয। খভাশর তহোরটর র জোেো ো
তেরে মুি বোতড়রে কোঞ্চেজংঘো তেির

তিরে তেি োম মোরে মোরে এি এিতট খমর্

এশস েুররর পবঘিমা াশি তেরক তেরে। তেরি মরে হি খযি তমরঘর সাশথ িুয়াোরা
ু শিাচুতর তি রে। খরাদঝ মশ , তমঘ ো ও বৃ তি তিজো সবরকম রূপই আমরো তেির
খপশয়তছ াম। খরাে সশন্ধযশব া পাহাতড় রাস্তায় তমরঘর মরধয তেরে তহাঁরট িরম িরম
খমাশমা াওয়া, খস এি অিয অতিজ্ঞ ো তছ , েো ক কো োর

পোওেো েোে েো। প্রকৃত র

এই অপরূপ তশোিো খদশ , সত যই আমোর মে েু াঁরে তিশয়তছ । সব তমত রে আমোর এই
Excursion টোও তেতবয তছ ।
২০২০ সাশ র তেব্রুেোতরর

তব.এড কর জ তথরক আমরো তসতকরমর রোজধোেী

িযোংটক তিরেতে োম। তিন্ত অিযািয ভ্রমেগুত র খথশি এটা এিটু আ াদা তছ , িারে
এ াশি আমাশদর খিািওরিম সাশভঘ িরশি হয়তি। আমরো পোাঁি তেরের জেয
তিরেতে োম। তেউ জ পোইগুতড় তথরক িোতড়র

করর

িযোংটক যাওয়ার েীঘি পথতট বড় বড় পাইি িাছ ও
পাহোরড়র িোরে তবরড় ওিো আিোেো ও বুরেো েুর
পতরপূ ণি তে । এই িোেগুত তেির তবোেো েোে খয,
প্রকৃত র

ক

রকরমর সবুজ হে। আমরো েিে

তেরজরের িেবয স্থর তপৌেো োম

িে প্রোে তবরক হরে এরসতে । এমতে মোরকিরটর

কোরে সু ভাে তরশেতন্সশি আমরো তে োম। তসতেে এিটু তবশ্রাম তিশয় আমরা সকর তমর
এমতে মোরকিট এবং ো মোরকিট ঘুরর
পশরর তদি সিাশ

চশ খি াম।

খবতরশয় পড় াম েোিু ত ক এবং বোবো মতন্দররর উরেরশয।

যিই উপর তেরক উঠতছ, রোস্তোর েু'ধোরর িিই বররের েড়োেতড়। আতম তকোেতেেও
এইিোরব বরে তেতিতে,

োই িুতশর

প্রিন্ড উৎেুল্ল হরে পরড়তে োম। প্রোে ১২ হোজোর

৩১৩ তেট ওপশর ছােু খ ি। চাতরতদশি এ বরে তেরি তক কররবো তিরব পোতে োমেো।
বরে তেরে খ শ তছ, বররের উপর বরসতে ,বরে হাশি তেরেতে। এ াশি বন্ধ্ুবোন্ধ্ব ও
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মযাম-সযোররের সোরথ অরেক েতব ু র তে। আমরো েিে তিশয়তছ াম ত রকর পুররোটোই
বররে আবৃ

তে । এরপর আমরো বোবো হরিজে তসং মতন্দরর তিরেতে োম। তবরকর

আমরো আবোর তহোরটর তেরর তবেোম তেরে এমতে মোরকিরট বন্ধ্ুরের সোরথ র্ুরশি তি োম।
ৃ ীে তেে সকোর

িযোংটখির সোইট তসে উপশভাি িরশি তবতররে পরড়তে োম।

খসগুশ া তছ

- Tashi View Point, Damadar Ropeway,

Waterfall,

Rumtek

Monastery,

Bakhtang

Lhasa

Waterfall, Plant Conservatory Bulbuley,
Ganesh Talk View Point, Kanchenjunga
View Point, Flower Exhibition Centre
প্রভৃতি। এর মরধয আমার সবরিরে িো

ত রিতে

Lhasa Waterfalls এবিং Rumtek Monastery. এই মিাতে এর সামশি এি উচু
পবঘিমা া অবস্থোে িরায় মরেোরম পতররবরশর সৃ তি কররতে । সাহস হয়তি বশ
খরাপওশয় চতড়তি। এরপর তহোরটর তেরর এরস আবার সরন্ধ্যরব ো বন্ধ্ুরো তমর িোওেোেোওেো খসশর মোরকিতটং এ তবতররে পড় োম।

পররর তেে সকোর বোতড় তেরোর উরেরশয আবার অসম্ভব সরু ও াড়াই রাস্তো তেরে
পোহোড় তথরক েোমোর অতভজ্ঞিাতটও খবে তরোমোঞ্চকর তে । তেরোর তেে একটু মে িোরোপ
হতে , জোতেেো আর খিািতদিও excursion এ খযশি পারশবা তিিা! আমোর জীবরের
এই িোরতট তশেোমূ ক ভ্রমণ তিরতেেই স্মৃত
েতবগুর ো তেির

বরস েোই। িতবষযর

সোরথ সোরথ তসতিশমও আবোর ঘুরর

তহরসরব তথরক েোরব। সমে তপর ই আতম

পৃতথবীর আরও অরেক তেশ ঘুরর

েোওেোর ইেো রই ।
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েোওেোর
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1. If you download a PDF file and you see it ends in ‘exe’ delete it. It's usually a
virus.
2. Stop using Google.com to search information for school essays, use
scholar.google.com instead. You will find more relevant information right away!
3. Putting your phone on airplane mode will stop ads while playing games.
4. If you want to buy the cheapest airline tickets online, use your browser's
incognito mode. Prices go up if you visit a site multiple time.
5. Forgot your computer password? Boot up in safe mode (F8 during startup), log in
as administrator and then change your password.
6. If you lost an Android phone in your house and it's on vibrate, you can find it by
going to Google Play > Android device manager > 'Ring'.
7. If you accidentally close a tab, Ctrl+Shift+t reopens it.
8. Accidentally erase something you just typed on your iPhone? To undo that, just
shake it!
9. 10minutemail.com gives you a fake email address so you don't have to use your
own personal email address when signing up for things.
10. On AccountKiller.com you can instantly remove all of your personal data
from websites you don't want having it.
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11. If you type in any flight number into Google you can see exactly where the
plane is.
12. If you have many different online accounts, NameChk.com you can see every
website where your username has been used.
13. If your phone freezes, plug it into a charger. This will free it up again.
14.

Command+shift+3 takes a screenshot on MacBook.

15. If you type ‘Google gravity’ and then hit ‘I'm feeling lucky’ on Google the
entire page will lose its gravity and you can play with it.
16. Hit Alt and click on any google image to have it automatically saved to your
computer.
17.

If you type ‘do a barrel roll’ into your Google search, the whole page will spin.

18. You can search ‘[month] [year]’ in Wikipedia to give you all the major world
news for that month.

19.

You can learn Spanish, French, Italian, German and Portuguese for free on
Duolingo.com

20.

For the best sound in a movie theater, sit 2/3 of the way back and as close to
the middle as possible; this is where the audio engineer sits when they do the
final mix.

21.

TheAmazingJellyfish.com takes the bioluminescent bodies of creatures that
have died of natural causes and encase them in resin, thus preserving not just
their bodies, but also their incredible glow-in-the-dark properties.

22.

When you're at a restaurant, wash your hands after ordering. The menu is
generally, the dirtiest thing you can touch.

23.
24.

Sugar can cure a burnt tongue.
Candles will burn longer and drip less if they are placed in the freezer for a
few hours before use.
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25.

Cutting through aluminum foil will sharpen your knives.

26.

If you bought something on Amazon and the price goes down within 30 days
you can email them and they will send you the difference!

27.

When shopping, the cheapest items will be on the top and bottom shelves;
not eye level.

28. When shopping online, Google the promo codes before making a purchase.
You can get anything, from free shipping to 25% off.
29. DocumentaryHeaven.com is a website that lets you watch thousands of
documentaries for free.
30.

Boiling water before freezing it will give you crystal clear ice.

31. The Calvin Klein ‘Obsession’ scent should never be used when going into the
woods. It attracts cheetahs, tigers and jaguars.
32. Falling air pressure causes pain in bird's ears, so if birds are flying low to the
ground it almost always means a thunderstorm is coming.
33.

Never feed bread to ducks. They can't digest it properly and it could kill them.

34.

Bees can't see you if you aren't moving.

35. When buying something online, only read the reviews that gave it 3 stars—
they're usually the most honest about pros and cons.
36. If you ever go to a zoo, wear the same colors as the employees do. The
animals will come right up to you instead of backing away.
37. If you are buying headphones/speakers, test them with Bohemian Rhapsody.
It has the complete set of highs and lows in instruments and vocals.

38.

Want to know if someone has romantic feelings for you? Look at their eyes!
People's pupils expand by 45% when looking at a love interest.
(Source: Internet)
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QUIZ
(

1.

)

What is the full form of Computer?

2. Name the most luxurious & expensive train among Indian Railways.
3. What is the present name of Hindu College?
4. Which Country is called 'The Britain Of The East'?
5. The Study of Moon is called.
6. What is the usage of Bolometer?
7. What do you mean by Gerontology?
8. Smallest Flower in the World.
9. The largest muscle of the Human Body.
10. Which Protein is mandatory in making clots of Blood?
11. Can you tell me the name of Uttam Kumar starred 1st movie?
12. Rabindranath Tagore produced one & only feature film-drama?
13. Who is the father of WIKIPEDIA?
14. In a Mobile Phone, there are two types of Sim Cards, GSM & CDMA.
What is the full form of CDMA?
15. To secure Copyright Issues (on web) in India, which very legal
Framework was enacted?
16. Do you know the term Silviculture? What does it mean?
17. The World Zoonoses Day is observed on.
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18. Who is the artist of the famous painting ‘Four Apostles’?
19. Name the gas used in refrigerators that destroys the ozone.
20.

Normal saline is an aqueous solution of sodium chloride of strength

______%.
21.

Which gas is called a ‘stranger gas’?

22.

The strongest electropositive element is.

23.

What is the chemical formula of Grignard reagent ?

24.

By which country Hydrogen from sea water was introduced first?

25.

In cell Spindle fibers are made up of ______.

26.

The Dermatomycosis of ear, mouth & tongue is caused by which virus?

27.

Cooly's fracture is associated with ____.

28.

How much percentage of human body is water by weight?

29.

Which country is called the ‘Land Of Flying Fish’?

30.

Which country is called the ‘Mother in law of Europe’?

31.

Name world's largest Chiroptera.

32.

‘Dahikala’ is a tribal Folk dance of which Indian State?

33.

National Meteorological Laboratory is located in which place?

34.

‘All My Yesterdays’ is the famous book of which author?

35.

Who's the first person to present the Economic Budget in Free India ?

36.

Which committee recommended the Student Politics and Student body
Elections in Colleges?

37.

‘Baralachala Pass’ is located in which Indian State?

38.

When did India became the 1st ever country to carry mail by air?

39.

Which Indian Emperor believed in the theory of ‘Kingship has no
kinship’?

40.

Name the Founder Of ‘United India Patriotic Association’.

41.

Name the 1st ever centurion cricketer on Indian soil?

42.

What continent has the fewest flowering plants?
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43.

What element begins with the letter “K”?

44.

What national holiday in Mexico has picnickers munching chocolate

coffins and sugar skulls?
45.

What nation’s military attached dynamite packs to Dobermans before

sending them into Palestinian guerrilla hideouts?
46.

What was the first planet to be discovered using the telescope, in 1781?

47.

How many days does a cat usually stay in heat?

48.

How many U.S. states border the Gulf of Mexico?

49.

What’s the ballet term for a 360-degree turn on one foot?

50.

Alsatian is a breed of which animal?

51.

Dropsy is a disease caused due to adulteration in what?

52.

What is the bulkiest muscle in our body?

53.

Who introduced vaccine?

54.

How many bones present in a new born baby?

55.

Age of fishes was known as.

56.

What is the word for a person with very pale skin and eyes?

57.

How many sweat glands does the average person have?

58.

Which animal doesn’t belong to off-road ungulates?

59.

Which genetic disease is caused by dysfunction of 13th Chromosome?

60.

Which disease did Europeans carry back from America?

61.

Which fish is known as poisonous fish?

62.

For what is the Jurassic period named?

63.

A baby blue whale drinks how many liters of milk per day?

64.

How many facial muscles are involved in speaking?

65.

How many taste buds do young people have?

66.

Beriberi caused by lack of which Vitamin?

67.

What is the oldest surving mammal on the planet?

68.

Which is the only species known to live forever?
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69.

Entomology is the science that studies :

70. Magnetism at the centre of a bar magnet is.
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19.
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IDENTIFICATION
(

)

1.

What is always in front of you but can’t be seen?

2.

What can you break, even if you never pick it up or touch it?

3.

I have branches, but no fruit, trunk or leaves. What am I?

4.

What can you catch, but not throw?

5.

What has to be broken before you can use it?

6.

I’m tall when I’m young, and I’m short when I’m old. What am I?

7.

What goes up but never comes down?

8.

The more of this there is, the less you see. What is it?

9.

What can travel all around the world without leaving its corner?

10.

What question can you never answer yes to?

11.

What is so fragile that saying its name breaks it?

12.

What has 13 hearts, but no other organs?

13.
14.

What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head
but never weeps, has a bed but never sleeps?
What can fill a room but takes up no space?

15.

What has one eye, but can’t see?

16.

If you drop me I’m sure to crack, but give me a smile and I’ll always
smile back. What am I?
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17.

The more you take, the more you leave behind. What are they?

18.

What breaks yet never falls, and what falls yet never breaks?

19.

I am always hungry and will die if not fed, but whatever I touch will soon
turn red. What am I?

20.

What has one head, one foot and four legs?

21.

The person who makes it has no need of it; the person who buys it has no
use for it. The person who uses it can neither see nor feel it. What is it?

22.

I have lakes with no water, mountains with no stone and cities with no
buildings. What am I?

23.

What has a head, a tail, is brown, and has no legs?

24.

Can you name three consecutive days without using the words Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday?

25.

What begins with an “e” and only contains one letter?

26.

What belongs to you, but other people use it more than you?

27.

What can point in every direction but can't reach the destination by itself.

28.

What has many keys, but can't even open a single door?

29.

A man rode out of town on Sunday, he stayed a whole night at a hotel and
rode back to town the next day on Sunday. How is this possible?

30.

What has six faces, but does not wear makeup, has twenty-one eyes, but
cannot see? What is it?

31.

This is as light as a feather, yet no man can hold it for long. What am I?

32.

What runs around the whole yard without moving?

33.

The more you take away, the more I become. What am I?

34.

I have two hands, but I can not scratch myself. What am I?

35.

Poor people have it. Rich people need it. If you eat it you die. what is it?

36.

What goes up when the rain comes down?

37.

I have no feet, no hands, no wings, but I climb to the sky. What am I?
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38.

If you have me, you want to share me. If you share me, you haven't got
me. What am I?

39.

I am full of holes but I can still hold water. What am I?

40.

I can be cracked; I can be made. I can be told; I can be played. What am
I?
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1.

2.

3.

4.
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6.

7.

8.
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10.
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1. New Zealand
2. Raja Rammohan Roy
3. Ishwar Chandra Vidyasagar
4. Uttam Kumar
5. Rabindranath Tagore
6. Okapi
7. Empire State Building
8. Varanasi
9. Darling River, Australia
10. Handball
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263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

Baisakhi Bhattacharya

274

275

276

Pampa Das

277

Abhi Naskar

278

279

Puja Sharma
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281

282

283

284

285

286

Ananya Banerjee

287

288

Sramana Naskar

289

290

291

292

293

Satyajit Samadder

294

295

296

297

298

Krishnendu Mondal

299

300

301

302

303

304

Moumita Kundu

305

306

307

Nivedita Nandy

308

309

310

311

Payel Deb
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নত্ুন ভজত্ব হওযা students ছদর welcome িানাবনার িনয Pailan
Group of Institution একটি সাংস্কৃজত্ক অনু ষ্ঠাবনর আবযািন কবরজ ল
অজিবটাজরযাম হবল। এই অনু ষ্ঠাবন ত্খনকার জব.এি 1st semester অথব াৎ
আমরা অবনবকই অংশগ্রহন কবরজ লাম। বলা র্যায, এখান ছথবকই শুরু হবযজ ল
নত্ুন এক অধযায। অনু ষ্ঠাবন, কবলবির ছবশ কবযকিন জশক্ষক
motivational speech জদবযজ বলন। অনু ষ্ঠানটি কবলবির জসজনযরবদর
ৈারফমব করা নাচ, গান, নাটবক একবাবর িবম উবেজ ল।
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আমাবদর কবলবির 15th August celebration জ ল এককথায
অজবস্মরণীয। এখনও মবন আব , এই জদনটিবত্ আবযাজিত্ সাংস্কৃজত্ক অনু ষ্ঠাবন
আমরা র্যাবত্ জনখুুঁ ত্ভাবব ৈারফমব করবত্ ৈাজর ত্ার িনয আমাবদর প্রভাজত্
মযািাম অবনক র্যত্নসহকাবর আমাবদর জরহাসব াল কজরবযজ বলন। অববশবষ ঐজদন
আমরা নাচ, ছদশাত্মববাধক গান ও আবৃ জির মাধযবম স্বাধীনত্া জদবস ৈালন কজর।
উক্ত জদবন আমাবদর কবযকিন বন্ধু ও সযার-মযািামবদর ৈারফরমযান্স জ ল মবন
রাখার মবত্া।
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একজদন দুৈু বর টিজফবনর জবরজত্বত্ িানবত্ ৈারলাম ছর্য আি কবলবি গা
লাগাবনা হবব। ছসইমবত্া আমরা সবাই নীবচ ছনবম এবস, ৈাুঁচ িবনর group এ
জবভক্ত হবয ছগলাম। এরৈর group অনু র্যাযী আমরা সবাই গা জকবন জনবয ত্া
ছরাৈণ করার িাযগা খুুঁ িবত্ লাগলাম। অববশবষ আমরা িাযগা খুুঁ বি জনবয
group এর সকল বন্ধুবদর সহবর্যাজগত্ায ছসই গা গুজল র্যত্নসহকাবর ছরাৈণ কবর,
িল জদবয ছদই। িাজননা, সবকটা গা আিও ছবুঁ বচ আব জকনা! গা গুজল ছবুঁ বচ
থাকবল, আি ত্ারা হযবত্া অবনক বব়িা হবয জগবযব ।
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এব র আমাবদর কবলবির Teachers' Day Celebration এককথায সজত্যই
অনবদয জ ল। ঐজদন ক্লাবসর students ছদর spontaneous অংশগ্রহন,
চারত্লার হলঘর সু ন্দর কবর ছবলু ন ও রজিন কাগি জদবয সািাবনা, সব জশক্ষকজশজক্ষকাবদর একসাবথ ৈাওযা, ছকক কাটা, জব ছত্ালা, আমাবদর বন্ধুবদর ও
জশক্ষক-জশজক্ষকাবদর সাংস্কৃজত্ক অনু ষ্ঠাবন অনবদয ৈারফরমযান্স এবং সববশবষ
group জব ছত্ালা প্রভৃজত্ সবজক ু ই অনু ষ্ঠানটিবক চরম মাত্র্ায ছৈ ুঁব জদবযজ ল।
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ড্রাগ সম্ববন্ধ সাধারন মানু বষর মবধয সবচত্নত্া পত্জর করার িনয ১৩ই ছসবেম্বর
কবলবির সামবন ছথবক ছবশ জক ু placard জনবয একটি Anti-drug rally শুরু
হয। আমাবদর এই rally এর অজন্তম গন্তবয জ ল ভারত্ ছসবাশ্রম। ঐজদবনর rally
ছত্ আমাবদর বত্বমান B. Ed 2nd semester এর ছবশ কবযকিন students সহ
কবলবির অনযানয জবভাগও অংশগ্রহন কবরজ ল। ছসজদবনর ছসই rally ছত্
অংশগ্রহন সজত্যই অজবস্মরণীয হবয থাকবব আমাবদর কাব ।
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এই অনু ষ্ঠানটি জ ল আমাবদর পৈলান কবলবির সববথবক বব়িা সাংস্কৃজত্ক
অনু ষ্ঠান। র্যজদও এটি প্রজত্বর্যাজগত্ামূ লক জ ল। আমাবদর বত্বমান জব. এি 2nd
semester এর পবশাখী ভট্টাচার্যবয ও ইন্দ্রাণী রাযবচ ধু রী গাবন এবং সৃ জিত্া
চযাটািী ও জনববজদত্া নন্দী ফযাশন ছশা ছত্ অংশগ্রহন কবরজ ল। জবজভন্ন ধরবনর
আধু জনক গান, নাচ, ড্রাম প্রজত্বর্যাজগত্া, জি. ছি, ফযাশন ছশা প্রভৃজত্ সবজক ু ই
অনু ষ্ঠাবনর ছটবম্পাবক এবকবাবর সীমানার শীবষব জনবয জগবযজ ল।
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স্কুল এবং কবলবির students ছদর কাব সরস্বত্ী ৈূ িা হল আকষব বনর প্রধান
ছকন্দ্রজবন্দু । আমাবদর কবলবি প্রজত্ ব বরর নযায এবাবরও ছবশ িাুঁক-িমক
কবরই সরস্বত্ী ৈূ িা হবযব । ছর্য হলঘবর ৈূ িা হবযজ ল, ত্া সািাবনার দাজযবে
আমাবদর বত্বমান জব.এি 2nd semester এর অবনবকই জ ল। এব র ৈূ িার জদন
আমরা অবনবকই নত্ুন সাবি কবলবি জগবযজ লাম।
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২০২০ সাবলর ছফব্রুযাজরবত্ গযাংটক ভ্রমণ জ ল ছর্যন এক রূৈকথার গল্প। দীঘব
ছেন র্যাত্র্া আর ত্ারৈর ৈাহাজ়ি ৈথ ছববয জত্স্তার ধার জদবয আকাুঁবাকাুঁ ৈবথ
ক্রমশ উৈবরর জদবক ওো, ছস এক অনযরকম অজভজ্ঞত্া জ ল। ছহাবটবল বন্ধুবদর
সবে একসাবথ থাকা, খাওযা, আড্ডা ছদওযা, খু নসু টি করা, একসাবথ জববকবল
ঘু রবত্ র্যাওযা, মাবকবটিং করা, রাবত্র্ ছদরী কবর ঘু বমাবনা আবার ৈবরর জদন খু ব
সকাল ছবলা উবে ৈ়িা এসব জ ল জনত্যজদবনর ঘটনা। ১২ হািার জফট উচ্চত্ায
বাবা মজন্দর এবং বরফাবৃ ত্ ােু ছলক দশব ন, ছরাৈওবয চ়িা, বরফ জনবয
ছলাফালু জফ করা, বরবফর মবধয জব ছত্ালা, গযাংটক শহরটাবক ঘু বর ছদখা; সবই
এখন স্মৃজত্ হবয ছগব । রবয ছগব শুধু ছসখানকার কযাবমরাবন্দী জক ু সু ন্দর মু হূত্ব ,
র্যা এই মযাগাজিবনর ৈাত্ায ত্ুবল ধরলাম।
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প্রজত্ ব বরর নযায এবাবরও পৈলান কবলবির ত্রবফ Annual Sports এর
আবযািন করা হবযজ ল। ছসখাবন আমাবদর জব.এি 2nd Semester এর
জনববজদত্া নন্দী ও আরসাদ ছরিা সহ 4th Semester এর কবযকিন বন্ধু এবং
সযার-মযািামরা spontaneously অংশগ্রহন কবরজ ল। ছদ ়ি, টাগ অফ ওযার,
ফুটবল, জক্রবকট, বযািজমন্টন, জমউজিকযাল ছচযার প্রভৃজত্ events গুবলা জ ল
উবেখবর্যাগয। আমাবদর এব বরর ফল খু ব একটা আশানু রূৈ হযজন, ত্াই
আগামীবত্ ভাবলা ফল করার িনয আমরা সবাই মু জখবয আজ ।
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জবজ্ঞাবনর অনবদয আজবষ্কারগুজল একবার চাক্ষুষ করার িনয এবং জবজ্ঞাবনর
আস্বাদ আরও ভাবলাভাবব ৈাওযার িনয আমাবদর জবজ্ঞান ছমথবির ত্রবফ,
িবা মযািাবমর ত্ত্ত্বাবধাবন, ২০২০ সাবলর ২৫বশ February, আমরা প্রায ২৬
িন Science City ৈজরদশব ন কজর। 3D ছশা ছথবক শুরু কবর এবকবাবর ছশবষর
টাইম ছমজশন ৈর্যবন্ত প্রায সাব়ি চার ঘন্টার মবত্া সময শুধু আনন্দ করবত্ করবত্ই
ছকবট ছগব । একটা show ছশষ হবত্ না হবত্ই আবার অনয show আরম্ভ হবয
ছর্যত্। র্যজদও ছসজদন প্রবত্যকটি show ই আমরা খু ব উৈবভাগ কবরজ লাম।
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বত্বমাবন ৈণপ্রথা একটি গুরুেৈূ ণব সমসযা। এই সমসযা সম্ববন্ধ সাধারন মানু ষবক
সবচত্ন করবত্ ২৯বশ February এর ৈণপ্রথা জববরাধী rally টি অত্যন্ত
গুরুেৈূ ণব জ ল। আমাবদর বত্ব মান জব. এি 4th semester এর ত্রবফ এই rally
টি আবযািন করা হয। ত্বব এই rally ছত্ জব. এি 2nd ও 4th semester এর
প্রায সবাই অংশগ্রহন কবরজ ল। Placard হাবত্ জনবয ছলাগান জদবত্ জদবত্
র্যাওযা এবং আবার জফবর আসা, ছগাটা জবষযটাই আমাবদর সবার কাব খু ব
উৈবভাগয জ ল।
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Pailan Group of Institution এর ত্রবফ 7th march, Creek Club এ এই অনু ষ্ঠানটি
উদর্যাজৈত্ হবযজ ল। এই অনু ষ্ঠাবনরই একটি গুরুেৈূ ণব অংশ জ ল Cooking
Competition। এই Competition এ আমাবদর জব.এি 2nd semester এর দুই াত্র্ী
ছমঘা চযাটার্জ্জী ও ইন্দ্রাণী রাযবচ ধু রী ত্াবদর বানাবনা দুটি অসাধারণ ছরজসজৈ মবনাবলাভা মালবৈাযা এবং জচজল ৈজনর জনবয অংশগ্রহন কবর। ওরা হযবত্া ঐ
প্রজত্বর্যাজগত্ায ছসরা হবত্ ৈাবরজন ঠিকই, জকন্ত ওবদর হাবত্ বানাবনা খাবারগুজল ছসজদন
সযার-মযািাম সহ অবনবকরই মন িয কবর জনবযজ ল।
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