
 



 

PRINCIPAL DESK 

Its gives me immense pleasure to share my views on 
“Rajniti” an e-magazine from the Department of 
Political Science.“Rajniti” feature writings on 
important concepts of political theory, international 
issues and developments, views of Indian and 
western political thinkers and the current Indian 
political scenario.  

I extend my best wishes to the 
students who contributed in this 
issue through their writings. 

I also congratulate the Department of 
Political Science for their endeavor 
and wish “Rajniti” an immense 
success. 
  
 
Dr. Indranil Kar 

Principal 

Surendranath 

Collage. 

 



 
 
 
 
 
 
 

I am glad to know that Department of Political 

Science, Surendranath College is 

going to publish the first issue of 

their e-magazine “Rajniti”.I 

heartily congratulate all the 

faculty members and students 

of that department for their 

contribution and sincere effort 

in publishing this wonderful issue and extend 

my best wishes to all of them. Hope all the 

readers will enjoy going through this volume. 

Happy reading to all! 

Dr. Suchandra Chatterjee, 

IQAC Coordinator, 

Surendranath Collage. 



 
 
 
 
 
 

Political science is the scientific study of politics. It is a social science 

dealing with systems of governance and power, and the analysis of 

political activities, political thought, political behavior, 

and associated with constitutions and laws, as a citizen 

which are part of our daily life. 

 
In addition to syllabus-based studies, department of 

Political Science always try to motivate our students 

to utilize their creative entity in highest way. Our first 

e- magazine “Rajniti” is the fruit of that endeavor of 

our beloved students. “Rajniti” is not just a political 

magazine but also rich in facts. 

 
We are very grateful to our Principal Sir, IQAC Coordinator Ma’am, 

esteemed faculties and all the members of our Surendranath College 

family, for their support and motivation. On behalf of Department of 

Political Science we cordially request all the readers to read the first 

issue of our e-magazine and give your valuable feedback. Your 

feedback, blessing and love will be the path of our students for their 

bright future. 

 
Nabamita Banerjee 

Head of the Department   

Department of 

Political Science 



SANTA CHATTERJEE DR.  DEBJANI GHOSAL DR. PAROMITA CHAKRABORTY 

    
 

The discipline of Political Science deals with the study of political phenomena. Its goal is to deepen human 

understanding of the forms and nature of political action and to develop theoretical tools for interpreting 

politically meaningful phenomena. Political science is important because politics is important. Politics is the 

study of power—who gets what, and how. Political Science focuses on the theory and practice of government 

and politics at the local, state, national, and international levels. The discipline is dedicated to developing 

understandings of institutions, practices, and relations that constitute public life and modes of inquiry that 

promote citizenship. 

The Department of Political Science of Surendranath College is one of the oldest departments of the college. 

As faculty members we not only focus on curriculum based teaching but we also encourage our students to 

read newspapers, news-magazine and various journals to enhance the depth of their knowledge. Our 

departmental students are extremely talented and creative and they are publishing the first E-Magazine of the 

department. They have worked very hard and the E-Magazine itself highlights the creative potentials of our 

students. 

On behalf of the department of Political Science, Surendranath College, we are extremely thankful to our 

Principal Sir, IQAC coordinator madam, our esteemed colleagues and non-teaching staff members who have 

been a constant source of inspiration and support for us. 

Last but not the least we would like to thank our dear students for putting in such hard work and effort behind 

publishing this E-Magazine. 

 

 



Our College – 
 

In 1882 Surendranath Banerjee, eminent scholar, orator and statesman 

and one of the pioneers of India’s struggle for self-government and 

freedom, took over the charge of Presidency School. In January 1884, it 

was renamed Presidency Institution and became affiliated to the 

Intermediate Standard of the University of Calcutta. Later in the same 

year, with permission from Lord Ripon, it was renamed as Ripon 

College and became a full-fledged degree College under the University 

of Calcutta. The College was recognized by the University Grants 

Commission (UGC) in 1972. 

 
 
 

 

OUR DEPARTMENT – 

Department of POLITICAL SCIENCE is one of the oldest, Pre- 

Independence departments of the college. It had started its 

journey jointly with department of Economics in the erstwhile 

Ripon College since 1884.In 1960-61, the Calcutta University 

had separated the two as independent departments. We have 

both POLITICAL SCIENCE Honours and General course in Under 

Graduate level. The faculty members of the department are the 

source of inspiration, which cares, shares and ensure that the 

students are guided to the right direction. 
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WE ALL ARE UNDER RULE OF 

LAW 

                         “We are in Holy Orders 

and recognize only one law, the law 

of Dharma the law of life embracing, 

sustaining and unifying all activities 

of life”. Sankaracharya 

 The rule of law is a common 

aspiration, proclaimed by 

international organizations and 

national governments as a pre- 

condition for acceptable modem 

governance, but in India It is only in 

the British Rule the concept of ‘Rule of Law’ was implanted in the land which was ruled by 

Dharma. Basically Indians are very practical minded never gave undue importance to dead 

letter of Law they were abide by the living norms of ‘Dharma’. Unfortunately due to impact 

of English education so called learned leader of Independent India failed to access the lofty 

ideals of their ancestors, which governed the justice administration in pre-invasion era i.e 

between 300 A.D to 1200 A.D. Implication of this development is that the Constitution of 

India is substantially built on western notions, it fail to hold Social, Political, Cultural, moral 

and Spiritual ethos of peoples into it. 

Today in India ‘Rule of Law’ is on its verge of losing its grounds as a potent norm of Social 

Order because it is not ‘the government of law’ can rule the country rather it is the 

‘Government of wise man’ rule the country, ‘rule of law failed to achieve equality in 

pluralistic society like India, it failed for the reason that most benevolent law can be 

executed in most tyrannical manner, rule of in India failed to build confidence among the 

people even after almost 300 hundred years of its rule in this country, still more than 70 % 

cases solved outside the Law Courts. Today we see a discontent between people and the 

legal system and discontent among a large number of people because they do not get 

justice or, where it is delivered its comes too late. Problem of corruption in judiciary, 

politics, and of bureaucrats of the country exposed the lacunas of ‘rule of law’. Problem of 

white collar crimes, Scams, ‘funding for politics’ by which capitalist influenced the legislature 

thereby plundering resource of the country. In light of these unhealthy developments 

hampering nation’s growth, the purpose of this article is to assess the relevance of ‘rule of 

law’ in India and to deconstruct the concept of `the rule of law'. It is to analyse some of the 
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weaknesses of the idea, aiming to build better 

legal system for the people in India based on 

their own legal thought. 

Above all we most reconstruct our education 

system without which any new change will not 

be commenced, studying western ideas 

manipulates mind of our young generation 

they still think that our cultural practice are 

quite inferior to west, they think that we must 

dress like west, eat like west, and live like west, but forgets we the people of India were 

dominated the world for thousand years, we were the sources of knowledge to the whole 

world, our science, arts, was unique in itself. This negative tendency is because of our 

education system we must inculcate in them a sense of pride about our nation and her fast 

glory. Today career of our students depends on their academic performance this fact forces 

them to be limited to text books, which are but bundle of western ideas. 

‘Rule of law’ is not an end in itself, it is one of the means to an end, the means to impart 

justice must be inconsonance with beliefs of the people, we cannot altogether impose a 

alien system on them, for this reason it is need of the day to give statutory recognition to 

Sanathanic Panchayat system, if it is done at least more than 50% cases will be solved by the 

peoples themselves without approaching law courts this will lessen the burden on existing 

Law Courts. 

 

 

 

 

 

 

 

SAYAN MAJUMDER 

SEM 3 
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POLITICAL PERSPECTIVES OF MAGAZINES & 

JOURNALS 

Some periodicals will have a specific political or cultural bias. This may 

be reflected in their choice of issues to report on, their tendency to 

express certain political or cultural opinions and advocate certain types 

of solutions to social problems, or both. If your research project requires 

you to examine a given topic from one or more political perspectives, the 

following list of titles might be useful. 

Please note, however, that the categories listed below are quite broad 
and not all periodicals in a given category will necessarily be in close 

agreement on all issues. 

 

Many popular magazines will attempt to include a variety of perspectives 

within every issue, and therefore cannot be identified on the whole with 

any specific political agenda. Examples include Time, U.S. News and 

World Report, and Rolling Stone. However, each of these periodicals may 

reflect other biases, not identifiable on a simple conservative-liberal 

scale, which determine what type of news and opinions they are likely to 

contain and how the writers tend to treat their subjects. 

-- SAINA BANO 

                                           (3rd Sem) 
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LATEST CRISIS IN AFGANISTAN 

  
 Since the collapse of the Afghan government and the Taliban’s takeover of Kabul more than three 

weeks ago, tens of thousands of Afghans, along with U.S. citizens and U.S. permanent residents, 
have desperately tried to flee the country and the Taliban’s oppressive rule. This humanitarian crisis 
continued to worsen as the emergency evacuation operation ran up against the deadline of U.S. 
withdrawal on August 31, 2021. Some of the most vulnerable Afghans at risk of imminent harm from 
the Taliban include those who previously supported the U.S. military or government, promoted 
democracy in Afghanistan, or worked on behalf of women’s rights, as well as members of ethnic and 

religious minorities. As of today, thousands of Afghans continue to search for safe pathways out of 
the country.  
Over the past few weeks, Gibson Dunn sprang into action to help individuals at heightened risk of 
Taliban reprisals evacuate to safety. Section I of this report briefly summarizes some of the events on 
the ground in Afghanistan, with a particular focus on the humanitarian crisis that has resulted from 
recent developments. Section II highlights the Firm’s efforts, which are still ongoing and evolving to 
meet the rapidly changing situation in Afghanistan and across the globe. Understanding that many 
families are in urgent need of short-term evacuation from Afghanistan as well as long-term 
immigration relief, our teams are taking a holistic approach that focuses both on helping at-risk 
individuals pursue pathways to enter the United States 
as expeditiously as possible and on identifying ways 
they can obtain lawful immigration status in the 
United States on a permanent basis. Additional 
information detailing several avenues of legal relief—
humanitarian parole, Special Immigrant Visas 
(“SIVs”), refugee resettlement, and asylum—can be 
found in Section III of this report. If you are 
interested in learning more about these efforts or how 
to get involved, please reach out to Katie Marquart, 
Partner & Pro Bono Chair.  
 
I. Overview of the Current Situation in Afghanistan  
The United States completed its military withdrawal ahead of its August 31 deadline, which had been 
set pursuant to an agreement with the Taliban signed in February 2020. Since the evacuation 
operation began on August 14, more than 123,000 people, most of them Afghans, have been 
evacuated, according to the U.S. government. But thousands more have been left behind, including 
Afghan interpreters and others who worked directly alongside U.S. military and government 
officials. In acknowledging that it did not get everyone out of the country that it wanted to, the 
United States has promised to find other ways for individuals to leave Afghanistan that do not require 
a U.S. military presence.  
Even before the withdrawal of troops, the Taliban made it more difficult for civilians to flee the 
country and find safe harbor by erecting checkpoints and controlling access to Hamid Karzai 
International  
Airport and Afghanistan’s land borders. Those who were able to reach the airport faced additional 
dangers of being crushed by crowds, abused by the Taliban, and targeted by terrorist attacks like the 
August 26 ISIS-K suicide attack that killed nearly 200 people.  
With U.S. and allied forces now gone, the road to safety has gotten even more challenging. Despite 

this, thousands of people are continuing to search for pathways to safety. Gibson Dunn will not stop 
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working on behalf of these families. Rather, we will pursue all legal avenues to ensure that Afghans 

eligible to travel to another country will be not be turned away. 

 

 Even before the latest escalation in violence, half the population required humanitarian 
assistance. Forty years of war, chronic poverty, climate change-driven natural disasters, and 
now COVID-19 are a deadly combination for people in Afghanistan. Fifty percent of those in 
need in Afghanistan are women and girls.  

              As Kabul airport remains the epicenter of global attention in Afghanistan, world 
leaders must not forget the urgent needs of Afghan women and girls. The world cannot afford 
to turn its back. Here’s a look at what women and girls in Afghanistan need right now and  

what can be done to help. 

Women and girls in Afghanistan   

The International Rescue Committee (IRC) is particularly concerned about the situation in 
Afghanistan for women and girls. Women’s rights must be respected. Critical services for 
women and girls must continue to be delivered, and this requires female aid workers who 
are able to access communities and create safe spaces for women and girls. Women must be 
allowed to work and to move freely, and girls must be allowed to continue to go to 
school.Women and children are increasingly bearing the brunt of the violence and make up 
around half of all civilian casualties. They continue to be at risk of targeted attacks. 
Afghanistan has been the deadliest place for children for the past six years. 
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Women and girls in humanitarian crisis 

Women in Afghanistan face rising levels of domestic violence, abuse and exploitation. 

“We know that during times of crisis, violence against women and girls increases," says 
Elinor Raikes, IRC vice president and head of program delivery. "With uncertainty mounting 
throughout Afghanistan, the IRC is concerned that we could see an increase in violence 
against women as well as an increase in child marriage." World leaders must fill the wide gap 
in aid funding so that women and children can receive protection and meet their essential 
needs. 

As of August 2021, the international humanitarian response plan for Afghanistan is only 38 
percent funded. That shortfall could mean that 1.2 million children will lose specialized 
protection services, making them more vulnerable to violence, recruitment, child labor, early 
and forced marriages, and sexual exploitation. And 1.4 million women—many of them 
survivors of violence—will be left without safe places to receive comprehensive support. 

 

Girls’ education in Afghanistan 

Over the past 20 years, progress has been made on the number of girls receiving 
an education in Afghanistan, but over the past few months attacks on schools and villages 
dramatically increased while international support has slowly withdrawn. It is feared that 1 
million children will miss out on education.In July, we spoke with a group of Afghan 
schoolgirls who shared their fears with us. "As the fighting increases day by day, it's a 
concern that we'll go back in time," one 15 year old said. 

Women aid workers in Afghanistan 

Humanitarian organizations like the IRC have stayed in Afghanistan through crisis after 
crisis, and we will stay and deliver now: 165 humanitarian actors continue to operate in 
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Afghanistan and reached nearly 12 million people with assistance in each of the country’s 
401 districts last year. 

“If our teams are to reach women and girls within communities, the role of women aid 
workers is critical," says Elinor Raikes. "Without women working in the humanitarian 
response in Afghanistan, aid organizations are unable to create safe spaces where the needs 
of women and girls can be met." 

"It is absolutely crucial that the international community, including the United States, UK and 
European Union, recognize this and push for unfettered humanitarian access and ensure that 
all aid workers, including female staff at all levels of management, can safely operate across 
the country.” 

 

India-Afganistan Relation after Taliban takeover 

Taliban leader Sher Mohammed Abbas Stanekzai has said the group wants to continue 
Afghanistan’s political, economic and cultural ties with India, the first time a member of the 
Taliban’s top hierarchy has spoken on the issue since the takeover of Kabul. 

In a nearly 46-minute video posted on the Taliban’s social media platforms on Saturday, 

Stanekzai spoke extensively in Pashto on the end of the war in Afghanistan and the 

Taliban’s plans for forming an Islamic administration based on Shariah. He also spoke 

about the Taliban’s views on relations with key countries in the region, including India, 
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Pakistan, China and Russia.Since the Taliban assumed power in Kabul after the collapse of 

the Ashraf Ghani government on August 15, the group’s spokesmen Suhail Shaheen and 

Zabiullah Mujahid have spoken to Pakistani media about the group’s views on relations 

with India. However, Stanekzai is the first senior leader to make a statement on relations 

with other countries. “India is very important for this subcontinent. We want to continue 

our cultural, economic and trade ties with India like in the past,” he said. “Trade with India 

through Pakistan is very important for us. With India, trade through air corridors will also 

remain open,” he said, outlining the Taliban’s plans for trade in the region. 

However, he didn’t say whether trade via India should be two-way. Pakistan has allowed 

Afghan traders to ship their goods to India through its territory but has never permitted 

Indian goods to be transported via Pakistani soil to Afghanistan. 

“We give due importance to our political, economic and trade ties with India and we want 

these ties to continue. We are looking forward to working with India in this regard,” 

Stanekzai added.   

 
There was no immediate response from Indian officials to Stanekzai’s remarks, which were 

widely shared on social media. While speaking about Afghanistan’s relations with 

Turkmenistan, Stanekzai mentioned the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) 

gas pipeline project and said the Taliban would work to address the problems holding up 

the venture once a government is formed. Stanekzai also referred to the Chabahar port 

developed by India while speaking about relations with Iran and highlighted its importance 

for trade. 
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He also spoke about relations with China, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan and Russia. He 

thanked Pakistan for hosting millions of Afghan refugees and said Afghanistan wants to 

have brotherly relations with Pakistan. 

As reported by HT, Stanekzai had informally reached out to the Indian side after the 

Taliban took over Afghanistan and made a surprise request for New Delhi to retain its 

diplomatic presence in Kabul. He had also referred to reports that fighters from Pakistan-

based Lashkar-e-Taiba (LeT) and Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) were in Kabul and deployed at 

check posts on routes to the airport, and contended that all check posts, including those at 

the airport, were firmly in the hands of the Taliban. However, the Indian side concluded 

Stanekzai’s message couldn’t be taken at face value and went ahead with plans to pull out 

nearly 200 diplomats, officials and security personnel, including the ambassador, from 

Kabul. 

People familiar with developments said on condition of anonymity that it was uncertain 

whether Stanekzai’s remarks were made in a personal capacity or represented the thinking 

of the Taliban’s top leadership. They come at a time when there are reports of differences 

among various factions of the group over issues such as the formation of the next set-up 

and appointments to key positions. 

The people also said the remarks could be part of efforts to seek legitimacy for the Taliban 

and attain some sort of autonomy from Pakistan, which has considerable influence on the 

group’s leadership. However, the people also noted that Stanekzai’s remarks had not 

addressed India’s security concerns, including the presence of Pakistan-based terror 

groups on Afghan soil. Stanekzai, who is seen as the number two in the Taliban’s 

negotiating team and third overall among leaders based in Qatar, trained for several years 

at the Indian Military Academy (IMA) in Dehradun in the early 1980s. The people cited 

above said he appeared to be taking on a key role in foreign relations though he has not 

been fully involved in recent decision-making in Kabul. 

Concerns 

The United States has an interest in attempting to preserve the many political, human 

rights, and security gains that have been achieved in Afghanistan since 2001. The Taliban 

takeover of the country could once again turn Afghanistan into a terrorist safe haven, as the 

group is believed to maintain ties with al-Qaeda. The takeover also threatens to reverse 

advances made in securing the rights of women and girls. Moreover, increasing internal 

instability, a mass exodus of refugees, and a growing humanitarian crisis could have 

regional ramifications as neighboring countries respond. In addition, Pakistan, India, Iran, 

and Russia are all likely to compete for influence in Kabul and with subnational. 

Sujukto Ghosh , Sem-III 
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ক ৌটিল্যের মন্ডযতত্ব ও  ূিনীতত 

 

--               (SEM 3) 

 

ভূতম া : কূটনীতি বা তবদেলনীতি ংক্সান্ত ককৌটটদের ধারণা মূি মন্ডিত্বদক ককন্দ্র কদরই গদশ 

উদেদে। িাাঁর মন্ডিদত্ব দ্বােল রাজা অবস্থান কদরন। 

 ূিনীততল্ত ক ৌটিল্যের দ্বাদশ মন্ডয তত্ব : প্রথদম তিতন অনে রাজাদক জয় করদি ইচু্ছক 

লক্তিলাী রাজাদক তবক্তজগীু নাদম তিতিি কদর িার ামদনর াাঁিটট রাদজের রাজা িার তেদনর 

াাঁিটট রাদজের রাজা এব ং তনকটবিী ও েরূবিী েুটট রাদজের রাজা – এই কমাট বাদরাজন রাজার 

মন্বদয় ‘রাজমন্ড’ গদশ িুদদেন। 

দ্বাদশ মন্ডয ও ক ৌটিযে: ককৌটটে বতণিত রাজমন্ডদর রাজারা দন- (১)তবক্তজগীু এবং িার 

ম্মুখ ভাদগর (২) অতর (৩)অতর (৪)অতরতমত্র (৫) তমত্রতমত্র (৬) অতরতমত্র তমত্র (৭)া তনগ্ৰা(৮) 

আক্সন্দ (৯)া তনগ্ৰাার (১০) আক্সন্দার এবং (১১) তনকটবিী ার্শ্ তভাদগর রাদজের রাজা মধেম 

এবং (১২) েরূবিী রাদজের রাজা উোীন। 

I. তিজিগীষু: রাজমন্ডদর ককন্দ্রস্থদ অবতস্থি রাদজের রাজা দন, ‘তবক্তজগীু’ তযতন 

অনেকদর উর প্রাধানে তবস্তাদর আগ্ৰী এবং অনোনে রাদজের রাজাদের জয় করদি 

ইচু্ছক। 

II. অতর: তবক্তজগীু রাজার রাদজের ম্মুখভাদগর প্রাদন্তর কলদ অবতস্থি রাদজের রাজা দন 

তবক্তজগীুর ‘অতর’ বা লি ু। 

III. তমত্র: অতরর রাদজের মু্মখভাদগর প্রাদন্তর কলদ অবতস্থি রাদজের রাজা দন তবক্তজগী ু

রাজার ‘তমত্র’ অথি অতরর লি ু। 

IV. অতরতমত্র: তমত্র রাজার রাদজের ম্মুখ প্রাদন্ত অবতস্থি রাদজের রাজা দন তবক্তজগীু 

রাজার অতরর স্বাভাতবক তমত্র অথি িার স্বাভাতবক লি ু।িাই তিতনই দন তবক্তজগীুর 

‘অতরতমত্র’। 

V. তমত্রতমত্র: অতরতমদত্রর রাদজের ম্মুখ প্রাদন্ত অবতস্থি রাদজের রাজা দন অতরতমদত্রর 

স্বাভাতবক ‘লি ু' অথি তযতন তবক্তজগীু রাজার তমদত্রর স্বাভাতবক তমত্র বা বনু্ধ এবং কই 

কারদনই িারও স্বাভাতবক তমত্র। িাই তিতন দন তবক্তজগীু রাজার ‘তমত্রতমত্র’। 

VI. অতরতমত্রতমত্র: তমত্রতমত্র রাজার ম্মুখপ্রাদন্ত অবতস্থি রাদজের রাজাই দন অতরতমদত্রর 

স্বাভাতবক বনু্ধ অথি কই কারদনই তমত্রতমদত্রর লি ু বা অতর এবং তবক্তজগীুরও লি ু। 

িাই তিতনই দন তবজীতগ ুরাজার ' অতরতমত্রতমত্র’। 

VII. পাষ্তনগ্ৰাহ: তবক্তজগীু রাদজের টেক শ্চাৎ তেদকর প্রাদন্তর অব তি রাদজের রাজা দন 

‘া তনগ্ৰা’ তযতন তবক্তজগীুর অতরর মঙ্গাদথ ত তবক্তজগীুর া তন বা শ্চাদি অবস্থান 

কদরন। িাই তিতন দন তবক্তজগীু রাজার লি ু বা অতর। 

VIII. আক্সন্দ: ‘আক্সন্দ’ দন ান  তনগ্ৰাদর রাদজের টেক শ্চােবিী, রাদজের রাজা তযতন 

া তনগ্ৰার স্বাভাতবক লি ু এবং কই কারদনই তবক্তজগীুর একান্ত স্বাভাতবক তমত্র। 
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IX. পাষ্তনগ্ৰাহসার: 'া তনগ্ৰাার' দন আক্সদন্দর টেক 

শ্চােবিী রাদজের রাজা তযতন আক্সদন্দর টেক তেদন 

অবস্থান করায় িার স্বাভাতবক লি ু এবং কই 

কারদনই তবক্তজগীুরও স্বাভাতবক লি ু, অথি 

া তনগ্ৰাদর  স্বাভাতবক তমত্র।িাই া তনগ্ৰাদর 

স্বাভাতবক তমত্র বদই তিতন দন ‘া তনগ্ৰাার'। 

X. আক্সন্দসার: ‘আক্সন্দার’ দন া তনগ্ৰাাদরর টেক 

শ্চাৎবিী রাদজের রাজা তযতন স্বাভাতবকভাদবই তবক্তজগীু 

ও আক্সদন্দর তমত্র, তকন্তু া তনগ্ৰা ও 

া তনগ্ৰাাদরর স্বভাতবক লি ু। 

XI. মধ্েম: ‘মধেম’ দন তবক্তজগীু ও অতর এই েুই রাজার 

রাদজের তনকটবিী রাদজের রাজা, তযতন তবক্তজগী ু ও 

অতর উভদয়র মদধেকার তন্ধ বা লাতন্তদি এবং যদু্ধতবগ্ৰদ 

উভয় কেদত্রই উভদয়র কথদক েদূর থাদকন এবং তযতন 

িাদের ককাদনা একজদনর দ্বারা আক্রান্ত দ তনদজ একা কই আক্রমনদক প্রতিি করদি 

অেম। 

XII. উদাসীন: ‘উোীন’ রাজা দন তবক্তজগীু,অতর ও মধেম রাজার রাজেগুত কথদক েরূবিী 

রাদজের অিেন্ত লক্তিলাী রাজা, তযতন তবক্তজগীু,অতর ও মধেম রাজাদের মদধে লাতন্ত বা 

তন্ধদি এবং যুদ্ধ তবগ্ৰদ উভয় কেদত্রই িাদের াাযে করদি অথবা বাধা তেদি েম 

এবং তনদজ এদের ককাদনা একজদনর দ্বারা অথবা কযৌথভাদব কদর দ্বারা আক্রান্ত দ 

কই আক্রমনদকও লি াদি প্রতিি করদি যদথষ্টই েম। 

এইভাদবই ককৌটটে িাাঁর অথ তলাস্ত্র গ্ৰদে রাজমন্ডদর বাদরাজন রাজার মদধে আন্তরাজে 

ম্পদকতর গতি প্রকৃতিদক বাস্তব-ম্মিভাদব আদািনা কদরদেন। 

মন্তিে: ুিরাং ককৌটটে তবক্তজগীু রাজাদক ককন্দ্র কদর বাদরাজন রাজার মবাদয় রাজমন্ড 

গদশ িুদদেন এবং তিতন মদন কদরন, তবক্তজগী ুরাজার কিতবে  অর একে রাজার 

কাজকম ত ও গতিতবতধর উর জাগ েৃটষ্ট রাখা, যাদি তিতন িাদের শযন্ত্র ও আক্রমনদক 

প্রতিি কদর িার তনদজর রাদজের লাতন্ত ও ুতস্থতি বজায় রাখদি াদরন। ককৌটটে এই দ্বােল 

মন্ডদর দ্বােল রাজার মটষ্টদক রাজপ্রকৃতি তাদব তিতিি কদরদেন। 
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Sustainable development can be defined 
as an approach to the economic 
development of a country without 
compromising with the quality of the 
environment for future generations. In the 
name of economic development, the price 
of environmental damage is paid in the 
form of land degradation, soil erosion, air 
and water pollution, deforestation, etc. 
This damage may surpass the advantages 
of having more quality output of goods 
and services.
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DECENT WORK &ECONOMIC 
GROWTH 

NO POVERTY

ZERO HUNGER

GOOD HEALTH AND WELL BEING FOR 
PEOPLE

QUALITY EDUCATION

GENDER EQUALITY

CLEAN WATER AND SANITATION

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
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The Club of Rome was founded in 

1968, by Italian industrialist Aurelio 

Peccei and Scottish scientist 

Alexander King, as an information 

association of independent  leading 

personalities from politics, business 

and science, men and women who are 

long term thinkers interested in 

contributing in a systemic 

interdisciplinary and holistic manner 

to a better world.  

17



▪ The human ecological footprint cannot continue to 
grow at the rate seen from 1900  - 1972, for more than 
a hundred years from 1972
▪ It is possible, and even likely, that the human 
ecological footprint will overshoot the sustainable 
limits (= the carrying capacity) of planet earth.
▪ Once sustainable limits have been overshot, 
contraction is unavoidable.
▪ Overshoot can be avoid through forward looking 
global policy.
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The water(prevention and control of 
pollution)Act,1974 and rules,1975 .

The Air(Prevention and control of pollution) 
Act,1981 and Rules,1982

The environment (protection) Act and 
Rules,1986 

Hazardous Waste (Management and 
handling) rules,1986

The forest (conservation) Act,1980 and 
Rules,1981 ……etc.
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Through we have significant environment protection laws, 
in India yet it is not followed due to following reasons:

▪ Absence of political will.
▪ Lack of public awareness 
▪ All our environment laws are human centric and not 
explicitly meant for the protection of environment.

Having an RO water purifiers or Air purifies at ours home is 
not a demonstration of progress mankind has made but 
indeed it is sign that we are on the verge of destroying our 
home and in the process - our beloved earth.
We need public awareness as no law works best unless that 
interaction is voluntary.  
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VIOLENCE AGAINST WOMEN 

Women are pillars of society. They have the power to 

create new life, yet people tend to believe that women are 

fragile and that they can treat them however they want. 

Sadly one in three women 

worldwide face violence 

everyday in their own home . 

Women for ages have been 

tortured by their husband, 

some were tortured for 

reasons like dowry and others were tortured because of 

various factors like:- 

● lower levels of education ; 

● harmful masculine behaviours, including having 

multiple partners or attitudes that condone violence ; 

● community norms that privilege or ascribe higher 

status to men and lower status to women; 

● low levels of 

women’s access to 

paid employment; 

and 

● low level of gender 

equality . 
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● Contact your local school board and ask them to 

address sexual harassment in schools 

● Speak out against all forms of violence 

● Question gender roles and assumptions 

● Respect and embrace 

diversity 

● Respect a person’s-even 

a child’s- right to say no 

● Respect your partner’s 

right to disagree or have their own opinion 

● Don’t blame victims, and reinforce that rape is 

never the victim’s fault 

● Strive for equality for everyone 

● Understand that putting boys and men down by 

calling them “ladies” and “girls” hurts everyone 

● Speak out against the media’s portrayal of violence 

● Learn how racism, se ism and homophobia are 

connected 

● Learn about power and control tactics 

● Teach kids that violence will not solve problem. 

● Praise women and girls for something other than 

the way they look 

● Speak out against racist, se ist or homophobic 

jokes 
23



For ages women were treated like an object as if 

they don’t have any value. Our society was or 

rather still is a patriarchal society where earlier 

in the 90s men used to think that women’s only 

job is to get married and take care of her husband 

and children . Earlier women didn't knew their 

rights but now things have slightly changed, girls 

are getting educated and know their basic rights. 

But still in the 21st century our society is a 

patriarchal society because women before doing 

anything have to take permission from their 

father, brother or  husband . Many women are 

not allowed to make decisions for themselves. 

Women are harassed not only physically but also 

mentally which is leading to suicide. 

So what can we all do to prevent Violence 

Against Women;- 

● Educate yourself on violence against women; 

learn the facts and the prevalence 

● Contact your local legislators and political 

leaders and advocate for tougher laws 

against perpetrators of violence against 

women. 
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● Advocate for more youth violence prevention 

programs 

WE ALL CAN STOP THE VIOLENCE AGAINST 

WOMEN TOGETHER IF WE ALL FOLLOW THE 

STEPS THAT ARE MENTIONED ABOVE. 

REMEMBER A SOCIETY IS CREATED BY BOTH 

MEN AND WOMEN . HENCE , BOTH SHOULD BE 

TREATED EQUALLY. ONLY THEN WE CAN CREATE 

A BETTER WORLD FOR OUR FUTURE 

GENERATIONS. 

 
 

PRIYA SEN 

SEM: 5 
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Female feticide is the process of finding out the sex of the fetus and 

undergoing abortion if it is a girl. Although it is illegal, many people 

continue to practice it. Female feticide is a curse in today’s India, 

especially in rural areas. The frequency of female feticide in India is 

increasing day by day. 

Why people hate girl child? The irony is even elderly women hate 

girl child. They do not realize one thing, that they too were born as a 

girl child and became women as they get aged. But totally forget 

everything and straightaway hate girl children. 

The preference for a son continues to be a prevalent norm in the 

traditional Indian household. Parents also give too much importance 

to a boy child; groom him by giving all attention, all facilities thinking 

that they would take care of them when they get aged. Now the 

reality is most of such boys once they attain manhood and when 

they settled in life with lots of wealth and other facilities totally 

forget their parents and go away with their wives and kids to lead an 

independent life. 

Even today one can witness and see a number of temples specifically 

built only for women deities. There are also specific Women Deity 

Hindu festivals like Navratri, which is celebrated a whole 9 days and 9 

nights. Everyone knows about the world famous Durga puja kolkata, 

West Bengal. 

 

FEMALE FOETICIDE 
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But when it comes to 

bearing a girl child, 

everyone  neglect them  

as if a girl has no worth 

of being alive and  too 

that only boy child 

should be given birth. I 

do not understand the dirty logic behind this expectation. Another 

important evil practice, which is very much prevalent even today in 

many parts of India, is that giving dowry to a groom from girl’s side is 

the biggest problem for poor families and also it is an idiotic practice.  

As a result, daughters are considered to be an economic liability. In 

some families, if a woman after marriage did not give birth to a boy 

child, either she would be tortured or sent out of home to her 

parent’s place.  

How to stop this evil practice? 

The government on its part launched “Save the girl child 

campaign”. Various Non-Governmental Organizations (NGOs) are 

already taking an active lead in this area. And their all motive is to 

remove the myth that girl child is a burden from the minds of those 

who practice it even today by giving them right knowledge about 

the thoughts stuck into their minds and also bring in the awareness 

that it is against law. 

Need to show the proof that even women too can achieve in various 

fields by giving examples like Sarojini Naidu who was an Indian 

independence activist, poet and politician. A renowned orator and 

accomplished poet, she is often known by the moniker ‘The 

Nightingale of India 
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Feminism And Equality 
Feminism is one theory of the political, economic, and 
social equality of the sexes, even though many feminist 
movements and ideologies differ on exactly which 
claims and strategies are vital and justifiable to achieve 
equality. 

  

  Difference Feminism And Freedom 
Difference feminism holds that there are differences 
between men and women but that no value judgment 
can be placed upon them and both genders have equal 
moral status as persons. Difference feminism is based 
on the assumption that women and men are different, 
that for women to be equal to men means to be like 

men, which is not desirable. Instead of equality, difference feminism is based on  
 
    Women's Education 

Female education is a catch-all term of a complex set of issues and debates surrounding 
education (primary education, secondary education, tertiary education, and health education 
in particular) for girls and women. It is frequently called girls' education or women's 
education. It includes areas of gender equality and access to education.  

  

Women's Rights  
We are all entitled to human rights. These include the right to live free from violence and 
discrimination; to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health; to be 
educated; to own property; to vote; and to earn an equal wage.  

● Sexual and Reproductive Rights 
Everyone should be able to make decisions about their own body. Every woman and girl has 
sexual and reproductive rights . 

10  Indian laws that protect women and their Rights  
● The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 

According to the International Research Centre for Women, almost 47 percent of girls are 
married before the age of 18. Currently, India ranks 13 in the world when it comes to child 
marriages. Since child marriage has been steeped into the Indian culture and tradition since 
centuries, it has been tough eliminating it. The Prohibition of Child Marriage Act was made 
effective in 2007. This act defines child marriage as a marriage where the groom or the bride 
are underage, that is, the bride is under 18 years of age or the boy is younger than 21 years. 
Parents trying to marry underage girls are subject to action under this law. Since the law 
makes these marriages illegal, it acts as a major deterrent.  

● Special Marriage Act, 1954 
The objectives of this act is to provide – a special form of marriage in certain cases, provide 
for registration of certain marriages and, to provide for divorce. In a country like India and 
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with the diverse religions and cast, when people from different faiths and caste chose to get 
married they do it under the Special Marriage Act. It is not applicable to the state of Jammu 
and Kashmir and also extends to intending spouses who are Indian nationals and living 
abroad. 

● Dowry Prohibition Act, 1961 
According to this act, taking or giving of dowry at the time of the marriage to the bride or the 
bridegroom and their family is to be penalised. Dowry system, giving and taking of dowry, is 
a norm in India. Dowry is often asked of the bride and her family by the groom and his 
family. The system has taken strong roots because women after marriage move in with their 
spouse and in-laws. Also, over the centuries, the lack for economic independence of women 
and the taboo towards divorce has resulted in bride burning. When demands for dowry even 
after marriage are not met by the girl’s families, many women are tortured, beaten and even 

burnt. It is one of the major challenges that our society is grappling with. Women openly 
complaining about it has helped to spread the word and encourage other women to take a 
stand.  

● Indian Divorce Act, 1969 
The Indian Divorce Act allows the dissolution of marriage, mutual consent, nullity of 
marriage, judicial separation and restitution of conjugal rights. Family Courts are established 
to file, hear, and dispose of such cases. 

● Maternity Benefit Act,1861 
This act regulates the employment of women and maternity benefits mandated by law. It 
states that a woman employee who has worked in an organisation for a period of at least 80 
days during the 12 months preceding the date of her expected delivery is entitled to receive 
maternity benefits, which includes maternity leave, nursing breaks, medical allowance, etc.  

● Medical Termination of Pregnancy Act,1971 
The Act came into effect into 1972, was amended in 1975 and 2002. The aim of the Act is to 
reduce the occurrence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. It 
clearly states the conditions under which a pregnancy can be ended or aborted and specifies 
the persons qualified to conduct the same. 

● Sexual Harassment of Women at 
Workplace (Prevention, Prohibition 
and Redressal) Act, 2013 

To ensure women’s safety at workplace, 

this Act seeks to protect them from sexual 
harassment at their place of work. Thirty-
six percent of Indian companies and 25 
percent among MNC’s are not complaint 

with the Sexual Harassment Act according 
to a FICCI-EY November 2015 report. 
Sexual harassment at workplace also 
includes – the use of language with sexual 
overtones, invasion of private space with a 
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male colleague hovering too close for comfort, subtle touches and innuendoes.  
● Indecent Representation of Women(Prevention) Act,1986 

This Act prohibits indecent representation of women through advertisement or in 
publications, writings, paintings, figures or in any other manner. 

● National Commission for Women Act, 1990 
The National Commission for Women (NCW) is a statutory body of the Government of 
India, established in January 1992. Lalitha Kumaramangalam was appointed its Chairperson 
in 2014. The NCW represents the rights of women in India and provides a voice for their 
issues and concerns. The National Commission for Women Act aims to improve the status of 
women and worked for their economic empowerment. 

● Equal Remuneration Act, 1976 
This Act prevents discrimination in terms of remuneration. It provides for payment of equal 
recompense to men and women workers. It is necessary to know these and other laws in place 
to protect the interests of women. Only if you are aware of your rights can you fight against 
any injustice meted out to you at home, at the workplace, or in the society. 

 
 

 APARUPA GHOSH 
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The Cold War was a period of geopolitical tension 
between the United States and the Soviet Union and their 
respective allies, the Western Bloc and the Eastern Bloc, 
which began following World War II. Historians do not fully 
agree on its starting and ending points, but the period is 
generally considered to span the 1947 Truman 
Doctrine (12 March 1947) to the 1991 Dissolution of the 
Soviet Union (26 December 1991). The term cold war is 
used because there was no large-scale fighting directly 
between the 
two superpowers, but they 
each supported major 
regional conflicts known 
as proxy wars. The conflict 
was based around the ideological and geopolitical struggle 
for global influence by these two superpowers, following 
their temporary alliance and victory against Nazi 
Germany in 1945.] Aside from the nuclear arsenal 
development and conventional military deployment, the 
struggle for dominance was expressed via indirect means 
such as psychological warfare, propaganda 
campaigns, espionage, far-reaching embargoes, rivalry at 
sports events and technological competitions such as 
the Space Race. 

ROHIT GHOSH 
SEM 5 
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INDIANS PLACE IN THE 

WORLD 

As India’s economy has revived, its international trade and military 
posture around the world have grown. With the election of Narendra 
Modi, who has pursued an active foreign policy both within the 
South Asia region and around the world, India has emerged as an 
increasingly important player on the world stage. For the most part, 
Indians are moderately supportive of India’s global engagement. 
Many, however, voice no opinion about such global affairs, again a 
reminder that for large numbers of Indians living in disparate rural 
villages or vast urban squatter settlements, international relations 
are quite removed from the concerns of their daily lives. 

Indians acknowledge their country’s growing international stature. 
About two-thirds (68%) say India plays a more important role in the 
world today compared with 10 years ago. Only 15% believe India plays a 
less important role. Notably, only 13% express no opinion, suggesting 
that most of the public has views on general international issues 
involving pride in country, even if they may not express views about the 
specifics of foreign policy. There is no generation gap in this perception 
of India’s eminence. Young, middle-aged and older Indians all see their 
nation as more important today. And strong majorities of both Indians 
with only a primary school education or less and those with some 
college or more think India is a bigger player in the international arena 
than it did a decade ago. 
Publics in a few other countries generally have a similarly positive take 
on India, though a somewhat less enthusiastic one. But there is no 
appreciable evidence in these countries of a positive bounce in India’s 
stature thanks to Prime Minister Modi’s extensive public diplomacy in 
his first two years in office. 

33



  

34



India's Position in the  

World 

• 1 st to introduce government supported family planning in the  
world. 

• Largest postal network in the world. 

• Largest livestock population. 

• Largest consumer of gold  jewellery . 

• India has the second largest arable land in the world. The USA  
has the largest arable land in the world. 

• India is the third largest producer and second largest  
consumer of fertilizer in the world. 

• India has the largest deposits of Thorium in the world. 
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STUDENT’S  LIFE  IN  LOCKDOWN 

 

I being an Intermediate student, I want to 

share my experience on the Covid-19 

Lockdown and Unlock for student’s life. 

During this corona virus time as being 

students, have advantages and 

disadvantages. I was initially happy about the 

virus because there was a lockdown all over 

India, there were no schools and colleges, 

had an ash life initially enjoying all the day with playing games, watching 

movies right from the morning to the night. At once, an instant of time, I 

thought there was no movie for me to watch. Waiting for unlocking situation 

to meet friends and relatives. Still, things are not settled to meet the friends 

and relatives 

Slowly taking online class after some time in the lockdown period onwards. 

Initially Online classes feel better. Where 

there was a complete change in the 

situation of the class’s atmosphere. After 

a month came to know that there are lots 

of disadvantages and advantages to this 

type of education. Finally came to know 

that this virus is not a blessing to students 

but a foreshadow of the student’s further 

life to adjust the Online mode of 

education. The shift in education is totally 

different from all my education career. This type of online course seen in 

Software Engineers attending from home. Taking time to adjust in college 

courses. 
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Describing the few of the advantages and disadvantages during the Covid-19 

pandemic. 

ADVANTAGES: 

There are no significant advantages because there is a huge loss in jobs, lives, 

and the economy of the Country. But speaking about the children, there are 

some advantages. 

School and Collages holidays 

Students can use their quality time 

in studying and the other activities 

in which they are interested. 

Spend time in the house by not 

going out and enjoy watch movies 

and do some craftwork. 

Time to spend with family 

Best time to spend with 

grandparents, cousins, mother, father, and other relatives as there is ample 

time to spend (if possible, as per government norms). Moreover, everyone is 

doing working from home. There is no need to step out of the house and meet 

with relatives you can pick the phone and call them and talk with builds more 

family relations. 

Watching a movie along with the family and enjoying it can only happen now 

at this time. Spend time with parents and explain career planning views and 

brainstorm them for stepping towards proper feature path. 

Saving Time 

Saving time to avoid transportation time, prayer, sports, chatting with friends. 

Spending five to six hours of the quality time for the online classes. Whereas in 

school, spent 10 hours. Getting more time for the self-study if we use in the 

proper way to avoid watching movies and playing mobile games 
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DISADVANTAGES 

There are significant disadvantages because there is a huge loss in jobs, lives, 

and the economy of the Country. Main disadvantages for students are 

Online Classes 

Online classes, the adoption rate is around 50-60% whereas in the classroom 

the adoption was around 80-90%. Online classes affect the eyes of the 

students due to long hours in front of the blue screen 

Small children like the playschool and the primary grades must not have this 

type of class because they have low concentration power, and these small kids 

do not have the ability to sit for a longer time in front of the blue screen. 

Lots of poor students do not have access to laptops and computers; all these 

students are naïve, think there should not be this disparate education. 

Surely there are lots of disadvantageous factors like there are no exams; 

students are being given marks by the internals. This may impact their career 

in the feature. These factors are going to be a foreshadow to the child further 

life. On this note, want 

to say that students are 

missing the days in the 

schools and colleges. 

Hoping the government 

take good decisions on 

education with clear 

instructions as early as 

possible to avoid the 

situations that occurred 

by Covid-19 pandemic. 

 

 

SAYAN MAJUMDER 

SEM 3 
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CYBER CRIME 

1. What is Cyber  Crime : 

Cyber crime is a crime that involves a computer and a network. 

The computer may have been used in the commission of a crime, 

or it may be the target. Cybercrime may harm someone's security 

and financial health. There are 

and financial health. There are 

surrounding cyber crimes. 

2. Types of Cyber Crime: 

o Phishing: using fake 

email messages to get 

personal information 

from internet users; 

o Misusing personal 

information (identity theft); 

o Hacking: shutting down or misusing websites or computer 

networks; 

o Spreading hate and inciting terrorism; 

o Leaking someone’s photos or videos without their consent. 

3. Tips to prevent Cyber Crime: 

• Use Strong Passwords. 

• Secure your computer. 

• Block spyware attacks. 

• Be Social-Media Savvy. 

• Secure your Mobile Devices. 
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• Protect your Data. 

• Secure your wireless network. 

• Beware of hackers. 

• Keep personal stuff private. 

Above mentioned tips can reduce the chances of Cyber Crime. 

 

4. Laws in Indian to prevent Cyber crimes: 

The Indian government has the Information Technology Act, 2000, 

in place. Here are some of its sections that empower Internet 

users and attempt to safeguard cyberspace. 

 

1. Section 65 – Tampering with computer Source Documents. 

2. Section 66 - Using password of another person. 

3. Section 66E - Publishing private Images of Others. 

4. Section 43A - Data protection at corporate level.             

PRIYA SEN (SEM-5)             
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সমাজ সংস্কারক হিসসসে ঈশ্বরচন্দ্র হেদ্যাসাগসরর অেদ্ান 

উনহেংশ  শতসক ভারসত হেরল যে ক’জন ধম মহনরসেক্ষ সমাজ-সংস্কারসকর 

আহেভমাে ঘসেহিল তাসদ্র মসধয সে মসেষ্ঠ হিসলন েন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র হেদ্যাসাগর। 
হেদ্যাসাগর সারা জীেন ধসরই সমাসজর েহুমুখী সংস্কাসর ব্রতী হিসলন। হতহন হিসলন 

একজন োস্তেোদ্ী সমাজ সংস্কারক এেং নারী হশক্ষা প্রসার তথা নারী মুন্ডি 

আসদালসন হতহন হিসলন অগ্রগামী।১৮২০ 

হিস্টাসের ২৬ যসসেম্বর হব্রটেশ ভারসতর োংলা 
যপ্রহসসেন্ডির েীরহসংি গ্রাসম ঈশ্বরচন্দ্র 

েসদযাোধযায় জন্ম গ্রিণ কসরন। তার হেতা হিসলন 

ঠাকুরদ্াস েসদযাোধযায় ও মাতা হিসলন ভগেতী 
যদ্েী। কুসংস্কার ও হেহভন্ন হনয়ম কানুসনর 

যেডাজাসল আেদ্ধ হিদ ুসমাসজর নারীসদ্র সাহে মক 

উন্নয়সনর জনয তার প্রসচষ্টা হিল অহেস্মরনীয়। 
 

১. যকৌহলনয প্রথার হেসরাহধতা:তৎকালীন হিদ ুসমাসজ প্রচহলত যকৌহলনয প্রথার ফসল 

কুল রক্ষার উসেসশয েহু হেতা-মাতা তাসদ্র োহলকা কনযাসক খুে েয়স্ক, এমনহক েৃদ্ধর 

সসে হেোি হদ্সতন। এর ফসল তৎকালীন সমসয় নারীসদ্র জীেসন যনসম আসসতা চরম 

দ্দু্মশা। হেদ্যাসাগর এই প্রথার হেরুসদ্ধ প্রহতোদ্ জানান। যকৌহলনয প্রথার সুসোগ হনসয় 

ব্রাহ্মণরা হকভাসে নারীসদ্র সে মনাশ করসি তা হতহন হুগহল যজলার ১৩৩ জন ব্রাহ্মণ 

এর বেোহিক সম্পসকমর তাহলকা বতহর কসর প্রমান যদ্ন। 
 

২. হেধো হেোসির প্রেতমন:হেধো নারীসদ্র জীেসনর করুণ দ্শা হেদ্যাসাগরসক খুেই 

েযহথত কসরহিল। হিদ ুশাস্ত্র “েরাশর সংহিতা" অধযায়ন কসর হতহন হেধোসদ্র 

েুনহে মোসির জনয জনমত গঠন কসরন। হতহন হেধো হেোসির সমথ মসন েযােক প্রচার 

শুরু কসরন এেং আসদালন গসড যতাসলন। যশষ েে মন্ত হব্রটেশ সরকার হেদ্যাসাগসরর 

েসক্ষ দ্াাঁডায় এেং ১৮৫৬ হিস্টাসের ২৬ জুলাই েডলাে লেম োলসিৌহস ১৪০ নং 
যরগুসলশন দ্বারা হেধো হেোি আইন োশ কসরন। হেদ্যাসাগর এর উসদ্যাসগ সংসৃ্কত 

কসলসজর অধযােক শ্রীশচন্দ্র হেদ্যারত্ন ১৮৫৬ হিস্টাসে েধ মমান যজলার 

েলাশোঙার  ব্রহ্মানদ মুসখাোধযাসয়র 10 েিসরর হেধো কনযা কালীমহত যদ্েীসক 

হেোি কসরন। হেদ্যাসাগর হনজ  েুত্র নারায়ন চসন্দ্রর সসে অষ্টাদ্শী হেধো ভেসুদরীর 

হেোি যদ্ন।  
 

৩. োলযহেোি যরাধ: উনহেংশ শতসক ভারসতর হিদ ুসমাসজ োলযহেোসির প্রসকাে 

হিল েযােক। হিদ ুধসম মর যমসয়সদ্র োলয হেোি নামক সামান্ডজক েযাহধ দ্রূ করার 

জনয হেদ্যাসাগর হনরলস সংগ্রাম কসরন। োলযহেোসির অহভশাে যথসক সমাজসক 

মুি করার উসেসশয হেদ্যাসাগর ‘সে মশুভকরী েন্ডত্রকা'র প্রথম সংখযাসতই 
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‘োলযহেোসির যদ্াষ' নাসম একটে প্রেন্ধ প্রকাশ কসরন। হেদ্যাসাগর োলযহেোসির 

হেরুসদ্ধ যজারাসলা প্রচার ও যসাচ্চার প্রহতোদ্ শুরু কসরন। োলযহেোসির ফসল 

যমসয়রা খুে কম েয়সসই হেধো িত। এই অল্প েয়সী যমসয়সদ্র জীেসনর দ্ুুঃখ 

যমাচসনর জনয হেদ্যাসাগর হেধো হেোসির প্রচলন করসত যচসয়হিসলন। হেদ্যাসাগসরর 

আপ্রাণ প্রসচষ্টার ফলশ্রুহত স্বরূে হব্রটেশ সরকার ১৮৬০ হিস্টাসে একটে আইন োস 

কসর যমসয়সদ্র হেসয়র নূনযতম েয়স ১০ েির ধাে ম কসর। 

৪. েহু হেোসির হেসরাহধতা:তৎকালীন েুসগ হিদ ুসমাসজ েুরুসষর েহু হেোি করার 

অহধকার হিল। ফসল কুলীন সমাসজ এই প্রথার েহুল প্রচলন হিল। হেদ্যাসাগর এই 

প্রথার হেরুসদ্ধ সরে িন এেং জনমত গসড যতাসলন। জনসাধারণসক েহুহেোসির 

ক্ষহতকর হদ্ক গুহল সম্বসন্ধ ধারণা যদ্ওয়ার জনয হেদ্যাসাগর দ্ ু- খসের  ‘েহুহেোি 

রহিত িওয়া উহচত হকনা এতহদ্বষয়ক প্রস্তাে'নামক একটে গ্রন্থ রচনা কসরন। 
েরেতীকাসল হব্রটেশ সরকার হেদ্যাসাগর সি কসয়কজন যক হনসয় েহু হেোি েসন্ধর 

লসক্ষয আইন প্রণয়সনর জনয একটে কহমটে গঠন কসর। হকন্তু মিাহেসরাসির ের 

সরকাহর তরসফ হিদ ুসামান্ডজক প্রথায় িস্তসক্ষসে হদ্বধা থাকায় এই েযাোরটে খুে 

যেহশদ্রূ এসগায়হন। 
 

৫: অনযানয সামান্ডজক সংস্কার:হেদ্যাসাগর যসই সময়কার সমাসজর অনযানয যেশহকিু 

সংস্কারসক দ্রূ করসত যচসয়হিসলন। গোসাগসর সন্তান হেসজমন প্রথা, কুষ্ঠ যরাগী 
িতযার হনয়ম, জাহতসভদ্ প্রথা, অস্পৃশযতা ইতযাহদ্র হেরুসদ্ধ হতহন সেসময়ই সরে 

িসয়হিসলন। এই সমস্ত কু-প্রথা গুহল দ্রূ করার জনয হতহন জনগসণর সসচতনতা েৃন্ডদ্ধর 

জনয েসথষ্ট যচষ্টা চাহলসয়হিসলন। তার সমাজ সংস্কার ভারতীয় সমাসজর সাংসৃ্কহতক ও 

যেৌন্ডদ্ধক হেকাশ ঘোয়। ফসল ভারতীয়সদ্র মসধয দ্শ মন আধুহনকতা েুন্ডিোদ্ গণতন্ত্র 

মানেতাোদ্ হেজ্ঞানসচতনা প্রভৃহতর প্রসার ঘসে। যকৌহলনয প্রথার েহল িসয় নারীরা 
সমাসজ কতো অসিায় িসয় যোঁসচ থাসক তা হতহন অতযন্ত যেদ্নার সসে অনুভে 

কসরহিসলন। 

সমাজ সংস্কারক রূসে হেদ্যাসাগসরর যে সমস্ত যক্ষসত্র সফলতা যেসয়হিসলন তা নয়। 
তসে মৃতুযর আসগ েে মন্ত হতহন সমাজ সংস্কাসর হনসেহদ্তপ্রাণ হিসলন। উহনশ শতসক 

োংলার নেজাগরসণর োসদ্র অসামানয অেদ্ান রসয়সি তাসদ্র মসধয সে মাহধক 

উসেখসোগয হিসলন ঈশ্বরচন্দ্র হেদ্যাসাগর। োংলার অচলায়তন সমাজ েযেস্থার 

লডাই করার যে সািহসকতা হতহন যদ্হখসয়সিন তা অভূতেূে ম। মাইসকল মধুসূদ্ন দ্ত্ত 

তারমসধয যদ্খসত যেসয়হিসলন এমন একজন মানুষসক-“োর মনীষা প্রাচীন ঋহষর মত, 

কম মদ্ক্ষতায় ইংসরজসদ্র মত এেং হৃদ্য় েে জননীর মত”। 

                                                      

 PAPPU DAS, REKHA MONDAL, PRATIK NASKAR 
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আল োর দিশোরী রোজো রোমলমোহন রোয় 

ভূদমকো : নবপ্রভোলের স্বন নমুকু  রোজো রোমলমোহন রোয় উজ্জ্ব  জজযোদেষ্ক 

দহসোলব ধরোয় আদবভূনে হন।যোলক দবশ্ববলরণ্য রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর “ভোরে 

পদথক” আখ্যো দিলয়লেন। জ োটো জ ৎ যখ্ন দনদিে অবস্থোয় অন্ধ 

সংস্কোর , 

কুসংস্কোর ইেযোদির মলধয আচ্ছন্ন দে  ঠঠক জসই সময় আদবভনোব ঘলট এই 

দবশ্ব জপ্রদমলকর দযদন ভোরে েথো জ োটো দবশ্ব জক আল োর পলথর সন্ধোন 

জিন, জযই আল োর মলধয দিলয় দনলজর 

পদরচয় খ্ুুঁলজ পোওয়ো যোয়।যদি দেদন 

এই ধরোয় আদবভূনে নো হলেন েোহল  

দবশ্ববোসী কখ্নই দবশ্বজ্ঞোলনর জখ্োুঁজ 

জপে নো। দবশ্ববোসীর মলধয একোধোলর 

জযমন দেদন আত্মজ্ঞোলনর সঞ্চোর 

কলরলেন অনযদিলক, অবক্ষলয়র চূডোন্ত 

পয নোলয় জপ ৌঁলে যোওয়ো সমোলজ দেদন 

প্রকোশ ঘঠটলয়লেন নবজো রলণ্র, দমথযো কুসংস্কোলরর জবডোজো  জথলক 

জবদরলয় 

এলস একমোত্র আত্মজো রলণ্র মলধয দিলয়ই সমোজ নেুন ভোলব জোগ্রে 

হলব , 

এই উলেলশই জীবনবযোপী েোর যোবেীয় কোয নক োপ পদরচোদ ে হলয়লে। 

রবীন্দ্রনোথ ওনোর পথলকই পোলথয় কলর দবশ্বকদব হলয়লেন।েোই দেদন এই 

দবশ্বলপ্রদমকলক উলেশয কলর ব ল ন – “ েুদমই হল  আল োর দিশোরী এবং 

পথপ্রিশ নক ,েুদম নো এল  দবলশ্বর প্রদে জপ্রম আসলেো নো, েুদমই 

সদেযকোলরর মোনবেো শলের অথ ন জবোঝোল  “। েোই দেদন েোলক উলেশয 
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কলর ব ল ন – “অদ  বোর বোর দিলর যোয়, অদ  বোর বোর দিলর আলস / 

েলব, 

জেো িু  দবকোলশ”।। এখ্োলন দবকোশ শলের অথ ন হল ো “আত্মজো রণ্”। 

অথ নোৎ অন্তজন লের সন্ধোন পোওয়ো।যো দবশ্বলপ্রদমক রোজো রোমলমোহন রোয় 

জপলয়দেল ন। অন্তজন লের সন্ধোন জপলয়দেল ন বল  জিশবোসীলক জসই 

সন্ধোলনর প্রদে বযোকু েো আনোর জচষ্টো কলরলেন। আদম জয দ খ্দে েোর 

কথো 

এলেো ওনোদর কথো। আদম ধনয ওনোর কথো দ খ্লে জপলর, আরও ধনয হব 

যদি 

এই জ খ্োলক গুরুত্ব জিয় সক  েোত্র – েোত্রী । 

বহুমুখ্ী কোয নপ্রণ্ো ী : দবশ্বলপ্রদমক রোজো রোমলমোহন রোলয়র জ লের 

মঙ্গল র জনয কোলজর পদরদধর জকোলনো দনদিনষ্ট  ণ্ডির মলধয সীমোবদ্ধ 

থোলকদন েোর দচন্তোভোবনো দে  সুিরূ প্রসোরী ।সমোলজর রলে রলে 

জযসক  ক্ষে সমোজলক অবক্ষলয়র পলথ পদরচোদ ে করদে  জসই সক  

ক্ষে 

সমূল  দবনোশ করোর জক্ষলত্র রোজো রোমলমোহন রোয় দে  িৃঢ়প্রদেজ্ঞ। এবং 

সমোলজর অন্ধকোর দিকঠট িরূ করোর জনয দশক্ষোর প্রসোলরর 

প্রলয়োজনীয়েো 

দেদন অনভুব কলরন এবং জসই দশক্ষোর আল োয় আল োদকে হওয়োর 

সুলযো  

জথলক যোলে নোরীরো বণ্ডঞ্চে নো হয় এবং নোরীলির প্রোপয সম্মোন দিদরলয় 

জিওয়োর জনয দেদন আজীবন  ডোই কলরলেন। এবং েোর সোলথ সোলথ 

দেদন 

দেল ন আত্মলপ্রমীক।বহু  লবষণ্োর মধয দিলয় , দেদন ি ু নম পথলক সু ম 

কলর” নবজো লণ্র “ মধয দিলয় নেুনলির আহ্বোন কলর ব ল ন – 
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“আদম – ই জিবেো ,অনয জকহ নোদহ,আদম – ই ব্রহ্ম, জশোলকর জভোক্তো 

নদহ, 

আদম সণ্ডিিোনন্দ স্বরূপ,দনেয মুক্ত স্বভোব সম্পন্ন ।।“ 

রোজননদেক কোয নোব ী: দব্রঠটশ শোসনকোল  ভোরেীয় সমোলজর 

রোজননদেক 

জপ্রক্ষোপট দে  অলনক আ োিো।বণ্ ন ববষময , জেণ্ী ববষময , ইংলরজলির 

একোদধপেয ইেযোদির দবরুলদ্ধ রোজো রোমলমোহন রোয় জসোিোর 

হন।আইলনর 

অনুশোসন দব্রঠটশ শোসন ও সমোজ 

বযবস্থোর অনযেম প্রধোন স্তম্ভ 

,দকন্তু 

ভোরলের শোসন বযবস্থো 

পদরচো নোর জক্ষলত্র েোরো 

ববষমযমূ ক নীদে 

অনুসরণ্ কলরন।এই দবষয় দেদন 

প্রদেবোি জোনোন এবং বল ন – “ 

জযো য 

ভোরেীয়লির উিপলি দনলয়ো  করো প্রলয়োজন ,কোরণ্ উিপলি দনলয়োল র 

জক্ষলত্র একমোত্র মোপকোঠঠ হলব জযো যেো ,জকোলনো বণ্ ন বো 

জোদেনয়।“সরকোলরর কোয নক োপ , ৃহীে নীদে ইেযোদি দবষয় 

জনসোধোরণ্ যোলে 

অবদহে হলে পোলর েোর জনয দেদন সংবোিপলত্রর স্বোধীনেো ও স্বীকৃদের 

প্রলয়োজনীয়েো দব্রঠটশ সরকোলরর কোলে েুল  ধলর।দেদন িঠুট সোপ্তোদহক 

পণ্ডত্রকোও প্রকোশ করলেন – বোং োয় “সংবোি জক মুদি” ও িরোদস ভোষোয় 
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“দমরোে – উ  – আকবর”। সলেযর সোধক রোজো রোমলমোহন রোয় নোরী 

পুরুলষর 

জভলি দবশ্বোসী দেল ন নো, জসই কোরলণ্ই নোরীলির েৎকো ীন সমলয়র 

দবভীদষকোময় বব নর, কুপ্রথো যোলক নোম জিওয়ো হয় “ সেীিোহ প্রথো” 

অথ নোৎ স্বোমীর সোলথ স্ত্রীলকও সহমরলণ্র জ্বো ো জভো  করলে হয় ,এই 

কষ্ট রোজো রোমলমোহন রোয় আণ্ডত্মকভোলব অনুভব কলরন।এই সহমরণ্ 

প্রসলঙ্গ রোমলমোহন রোয় দ লখ্দেল ন – “ জমোক্ষ োভ, জবিোন্ত যো বযখ্যো 

কলর 

কুচক্রীরো জসঠটলক অপবযোখ্যো কলর, সহমরলণ্ কখ্নই জমোক্ষ োভ হয় নো, 

েো 

দবজ্ঞজলনরো জবোলঝনো? এর প্রদেবোি দক করলবন নো ?” এই বপশোদচক 

মলনোভোবলক িরূ করোর জনয সমোলজর প্রদে স্তলর জ খ্নীর মলধয দিলয় 

প্রদেবোলির ঝড েুল দেল ন। এবং অবলশলষ ১৮২৯ সোল   র্ন জবদটংক 

সপ্তিশ দবদধর আইলনর দ্বোরো এই প্রথো দনদষদ্ধ কলরন। এেোডোও 

 ঙ্গোসো র- এ সন্তোন দবসজনন , নরবদ  ইেযোদি কুপ্রথোর দবরুলদ্ধও দেদন 

জসোিোর হন। 

➢ উপসংহোর:   রোজো রোমলমোহন রোলয়র দবষয় যেই ব ো যোয় েেই কম। 

েোর 

কলর যোওয়ো সক  কোলজর গুরুত্ব আজও আমরো অনুভব করদে।আজ 

নোরীরো 

জয স্বোধীনেো ও অদধকোর জভো  করলে েোর দপেলন রোজো রোমলমোহন রোলয়র 

অবিোন অনস্বীকোয ন।দেদন েোর প্রলেযকঠট কোলজর মলধয দিলয় আমোলির 

মলধয জীদবে রলয়লেন । সংস্কোর মুক্ত ,দহংসো মুক্ত , সন্ত্রোস মুক্ত 

সমোজলক অপসোদরে কলর শোদন্ত ,জপ্রম , একোত্মলবোধ , আণ্ডত্মক জপ্রলমর 
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দ্বোরো সমোজলক নেুন ভোলব  লড জেো োর জনয আমোলির েোর জিখ্োলনো 

সলেযর 

পথলকই অনুসরণ্ করলে হলব।েোর কৃদেলত্বর মলধয দিলয়ই আমরো জোনলে 

পোদর দবশ্ব শণ্ডক্ত জক েখ্নই অনুভব করো যোলব যখ্ন দবশ্ব জপ্রদমক হওয়ো 

যোলব । ওনোর এই বযোপক েথয আমোলিরলক ওনোর কোলে দচর ঋণ্ী কলর 

রোখ্লব। 

ABHISIKTA DASGUPTA,  

                  SEM-3 
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1863 সালের 12 ই জানুযারর বাাংোর বুলে েেোতায রসমো অঞ্চলে জন্মগ্রহণ েলররিলেন 

স্বামী রবলবোনন্দ। রিতা রবশ্বনাথ দত্ত রিলেন পিশায আইনজীবী রেন্তু তার সলেও রতরন 

রিলেন উদার বযক্তি এবাং মাতা ভুবলনশ্বরী পদবী রিলেন ভগবতী  স্বরূিা মহীযসী মরহো। 

অরনে সাধ্য সাধ্নার ির োশীধ্ালমর বীলরশ্বর রশলবর দযায িুত্র োভ েলররিলেন বলে বাবা-

মা তার নাম রালেন বীলরশ্বর সাংলেলি রবলে  এই নালমই রতরন িরররিত রিলেন পিাটলবোয 

এিাডাও রতরন নানা নালম অরভরহত হন পেমন নলরন্দ্রনাথ স্বামী রবলবোনন্দ প্রভৃরত। 

পিাটলবোয রতরন রিলেন েুবই দদুদান্ত েেন রতরন পরলগ পেলতন তেন মা ভুবলনশ্বরী তার মাথায 

রশব রশব বলে জে ঢােলত রেন্তু আশ্চে দ রবষয রিে এই পে রতরন শান্ত হলয পেলতন এবাং 

মালযর রদলে তারেলয থােলতন। 

রতরন েেলনা রবনা রবিালর পোন রেিু পমলন রনলত িারলতন না। োরণ রিতা রবশ্বনাথ দত্ত 

পেলহতু পিশায আইনজীবী 

রিলেন তাই তার োলি সাধ্ারণত 

নানা জারতর মানুষ আসলতন। 

এেরদন এে মুসরেম মলেে 

তালে এেটট সলন্দশ রদলত 

রতরন মলনর আনলন্দ পেলত 

োগলেন। রেন্তু মা ভুবলনশ্বরী 

পদবী তা পদেলত পিলয তালে 

ধ্ম দোলতই।রবরে বলেন পেন মা? -

-এবাং রতরন তেন ক্তজজ্ঞাসা েলরন 

মুসেমালনর পদওযা সলন্দশ 

পেলে রে হয?তার উত্তলর মা বলেন অলনযর জারতর পিাোঁযা পেলে জাত োয তেন স্বামীক্তজ 

আর রেিু বেে না। 

আর এেরদন রতরন বাবার ববঠরে থানায অলনেগুলো হুোঁ লো রলযলি রতরন মলনর আনলন্দ 

এেটার ির এেটা টান রদলত োগে। এবাং েেন বাবা তালে ক্তজজ্ঞাস েরে রে েররিস পর 

রবলে তেন রতরন রনভদয উত্তর রদলেন রেভালব জাত োয তা পদেরি? রিতা সব ঘটনা শুলন 

গম্ভীর হলয পগলেন এবাং রতরন বুঝলত িারলেন রবলে পোন সাধ্ারন পিলে নয। 

েলেজ জীবলন তাোঁর দশ দন এবাং ইরতহালসর উির রিে রবলশষ অনুরাগ ইাংলরজ অধ্যািে তার 

প্ররতভা পদলে আশ্চে দ হলযরিলেন িডার িাোলনার িাশািারশ রতরন ব্রাহ্মসমালজ োত্রা শুরু 

েলরন এবাং রতরন রিলেন এে রবলশষ সু েলের অরধ্োরী তার গান পেশুনলত পস মুগ্ধ হলতা 

টঠে পসই সময তার জীবলন আমূে িররবতদন দরেলনশ্বর পথলে এলেন শ্রী রামেৃষ্ণ। 

নলরন্দ্রনাথ এর গান শুলন রতরন সমারধ্লত োবার সময রতরন নলরন্দ্রনাথ পে দরেলণশ্বলর আসার 

জনয অনুলরাধ্ জানান। রেন্তু রতরন ভুলে পগলেন শ্রী রামেৃলষ্ণর েথা। রেন্তু মলনর মালঝ 

উঠলো তার প্রবে ঝড পজলগ উঠলো।তার প্রেৃত তথয ক্তজজ্ঞাসা ঈশ্বর দশ দলনর প্রবে 

আোঙ্ক্ষা তালে বযােুে েলর তুেে ফরের দাশ দরনে বা ধ্ম দপ্রিারে োলে সামলন পিলতন 
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ক্তজজ্ঞাসা েরলতন আিরন ঈশ্বর পদলেলিন রেনা? সবাই বলে না। পশলষ মলন িলড োয 

শ্রীরামেৃলষ্ণর েথা রতরন েেন িাগে হলয িুলট োয দরেলণশ্বলরর তার োলি এবাং শ্রীরামেৃষ্ণ 

িরমহাংসলদব এর োলি এলস তালে ক্তজজ্ঞাসা ক্তজজ্ঞাসা েলর পে পস ঈশ্বরলে পদলেলি রেনা 

এবাং রতরন হযালর পদলেরি এই পেমন পতালে পদেরি পতমন ঈশ্বরলে পদলেরি। পতালেও 

পদোলত িারর েরদ তুই আমার েথা শুরনস এরির ধ্ীলর ধ্ীলর নানা িরীোর মলধ্য রদলয িেে 

গুরু- রশলষযর অবলশলষ এর ফেস্বরূি পিলজ দীপ্ত পতজ প্রোশ োভ েরে স্বামী রবলবোনন্দ 

রূি এে ভারত িরথে রতরন হলেন বতদমান মলনর প্রতীে ভারত িরথে রহলসলব রবলবোনন্দ 

িলেলিন রহমােয পথলে েনযােুমারী ো িে দন্ত নবজাগরলণর বাতদা রনলয রতরন িলেলিন এই 

রবশাে ভারলতর িথ প্রালন্ত গ্রাম-নগর িব দত এবাং গভীর অরণয অরতক্রম েলর তার হালত 

িররব্রাজলের োটঠ মাথায বগররে িাগডী বগররে বসন ধ্ারী 1 দীপ্ত পতজস্বী িুরুষ ঘুলর 

পবডালেন এে প্রান্ত পথলে অির প্রান্ত িে দন্ত তার োলি অসম্ভব বলে রেিু পনই েেলনা 

রদলনর বারাসাত রশরেত বা অরশরেত বযক্তির গৃলহর পেোলন আলিন পসোলনই আশ্রয গ্রহণ 

েলরলিন এজনয তার পোন দুুঃে রিে না শান্ত পসৌময ভালব পোনরদনই িররবতদন হযরন। সারা 

ভারত ভ্রমণ েলর পশলষ রতরন সমুদ্র ববধ্ েনযােুমারী োর এে রশোেণ্ড বলস ধ্যানমগ্ন হলেন 

সহসা তার রদবযদৃটির সামলন পভলস উঠলো মাতৃভূরম ভারতবলষ দর অতীত বতদমান এবাং 

ভরবষযত রতরন িঞ্চে হলয উঠলেন রফলর এলেন ভারতবাসীলে পেলে বেলেনুঃ পতামরা ওলঠা 

জালগা পিলয পদলো দীঘ দ অমারনশা অবসান প্রায িূব দািলে অরুলণাদয হলযলি আর ঘুরমলয 

পথলো না সারারবশ্ব পতামালদর প্রতীো েরলি। 

তারা এই আহ্বালনর অলনলেই সাডা রদলে আবার অলনলে সাডা রদে না রেন্তু তালত রতরন 

হতাশ হলেন না রতরন এরগলয পেলত োগলেন তার অগ্রগরতর িলথ। 

স্বামীক্তজ রফলর এলেন িূণযভূরম ভারলতর বহু বাদা রবিদ দুুঃে েলির মলধ্য রদলযও প্ররতষ্ঠা 

েরলেন পবেুড মঠ দীঘ দরদন পদশ ও দলশর পসবায রনলজলে রনলযাক্তজত পরলে সহসা িারড 

রদলেন মহাপ্রস্থালনর িলথ। 

স্বামীক্তজ ভারতবাসীলে আত্মতযাগ েরলত রগলযরিলেন রতরন বেলতন পদশ পপ্রম মালন রেিু 

শাসন েমতা আদায েরার জনয রবলদরশলদর পতাষালমাদ েরা নয এর জনয েডাই েরলত হলব 

বরেদান রদলত হলব হযলতা পসই জনয পনতাক্তজ সুভাষিন্দ্র অনুসরণ েলরলি স্বামীজীর মদ এবাং 

িথলে শুধু্ তাই নয রনলজলে তার রশষয বলেও রতরন মলন েরলতন এবাং স্বামীজীর 

সমাজতারিে রিন্তার প্রেৃরত সম্পলেদ পনতাক্তজ সুভাষিন্দ্র বলেলিন ভারলতর সমাজতি োে 

মােদস এর বই পথলে জন্ম পনয রন ভারলতর সমাজতি রবলবোনলন্দর রিন্তায আরবভূদত 

হলযলি। 

এই প্রিন্ড রবপ্লবী দশ দলনর সামলন পরলেই রতরন ভারত তথা িৃরথবীর ইরতহাস বযােযা েলর পগলি 

তার ররিত বতদমান ভারত বইটট িডলে িররষ্কার সব বুঝলত িারা োলব এরদলে পথলে 

স্বামীজীলে শুধু্ ধ্লম দর প্ররত বেলেই ভুে েরা হলব রতরন বলেলিন িৃরথবীর ইরতহালস 

সমাজতলির প্ররতভূ। 

ধ্ম দ প্রসলে রতরন বলেলিন ধ্লম দর সলে রেন্তু সমাজতলির পোলনা রবলরাধ্ পনই রেন্তু রতরন 

বুলঝলিন অদরূ ভরবষযলত এমন এেরদন আসলব পেরদন ধ্লম দর সলে সমাজতলির রবলরাধ্ 

অবশযম্ভাবী হলয উঠলব এই োরলণই আর রেিুই নয ধ্লম দর মূে েথা না জানা ধ্লম দর নালম 

অলনলেই রনজ রনজ স্বাথ দ রসক্তি েলর পগলিন বহু েুগ ধ্লর তাই স্বামীক্তজ বলেলিন েরদ এই 
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অবস্থায িররবতদন না হয তাহলে মানুষ রনলজই প্ররতটষ্ঠত প্ররতটষ্ঠত হলে ধ্ম দলে এেটা পশাষণ 

েি মলন েলর তযাগ েলর রতরন ধ্ম দলে রবসজদন রদলত বলেনরন তার োলি রহন্দ ুমুসেমান 

রিস্টান প্রভৃরত পোন রবরশি নাম রিরিত ধ্ম দ রিে না তার োলি পবদান্ত ধ্ম দ পবদান্ত বো হলযলি 

মানুলষর অন্তরন দরহত পদবলের সন্ধান এর নামই ধ্ম দ মানুষ েরদ এই সন্ধান পথলে রবরত হয 

তাহলে িৃরথবীর সভযতা েুপ্ত হলয পসই আরদম েুলগ িলে োলব মানুষ তাই রতরন বলেলিন পহ 

ভারত, ভুরেও না রনজ জারত মূে দ দররদ্র মুরি পমথর পতামার রি পতামার ভ রতরন আলরা 

বলেলিন এই িৃরথবীলত িারটট জারত পদো োয এবাং েম দ অনুোযী সমগ্র মানব পগাষ্ঠীলে িারটট 

বণ দ বা জারতলত ভাগ েরা হলযলি িারটট জারত হলো ব্রাহ্মণ েক্তত্রয ববশয শূদ্র এলদর মলধ্য 

জ্ঞানরবদযা ব্রাহ্মণ েক্তত্রয বযবসা-বারণজয োরা েলরন তারা ববশযএবাং বদরহে িররশ্রম 

োরীগণ শূদ্র। 

স্বামীক্তজ ধ্ম দ এবাং ঈশ্বর রশো জীবন এবাং মৃতুয েমী এবাং েম দ ও রহাংসা এবাং 

আর মাযা এবাং জগত প্রভৃরত সম্পলেদ রবরভন্ন বাণী পপ্ররণ েলর পগলি পসগুরে হে:- 

ধ্ম দ এবাং ঈশ্বলরর সম্বলন্ধ স্বামীজীর পেসব উিলদশ রদলয পগলিন তার মলধ্য রেিু অনযতম 

হলো আমালদর রবশ্বাস সব প্রাণী সূে দ পেমন পমলঘ ঢাো থালে পসই রেম প্রলতযে মা-ই পমলঘ 

ঢাো সূে দ তাহলে এেজলনর সলে আলরেজলনর তফাৎ পেন জালনা পেমন পোথাও সলূে দর 

উির আবরণ আবরণ িাতো আমালদর রবশ্বাস জ্ঞাতসালর বা অজ্ঞাতসালর এই হে সেে 

ধ্লম দর পোে নাস েলর পদওযা। 

এবাং রতরন বলেলিন আরম এলতা তিসযা েলর ো বুলঝরি পে জীলব জীলব তার অরধ্ষ্ঠান 

এিাডাও ঈশ্বর রেিু পনই জীলব পপ্রম েলর পেইজন পসইজন পসরবলি ঈশ্বর। 

এবাং রশলবর পসবা েরলত ইো হলে আলগ তার সন্তানলদর পসবা েরলত হলব জগলত জীবলনর 

পসবা েরলত হলব শালে বো হলযলি োরা ভগবালনর দাসলদর পসবা েলর তারাই ভগবালনর 

পশ্রষ্ঠ দাস। 

এিাডাও পনতা হলত পেওনা পসবা েলর োও পনতৃলের মলধ্য রলযলি িালশ উিবৃরত্ত উিবৃরত্ত 

জীবলন অলনে বড বড জাহাজ েুরবলয রদলযলি। 

এবাং রতরন ধ্লম দর সম্পলেদ আলরা বলেলিন পে পে ধ্ম দ বা ঈশ্বর রবধ্বালদর পিালের জে মুলি 

রদলত িালরনা রিতৃ-মাতৃহীন অনালথর মুলে এেটু রুটটর রদলত িালর না পসই ধ্ম দ এবাং ঈশ্বলরর 

আরম রবশ্বাস েররনা েত সুন্দরই পহাে েত গভীর দাশ দরনে তথয ইতযারদ থাে েত েুন তা 

বইলযর িাতায আবি হলয থােলব ততেণ তালে আরম ধ্ম দ বেলবা না। এিাডাও ধ্ম দ ও ঈশ্বর 

সম্পলেদ আরও নানা বাণী েেয েরা। 

এিাডাও রশো সম্পলেদ রতরন বেলত রগলয বলেলিন মানুলষর রভতলর পে িূণ দতা প্রথমলথলেই 

রবদযমান রশো হলে তারই প্রোশ মানুলষর রভতলর প্রথম পথলে ব্রহ্মে রবদযমান ধ্ম দ হলে 

তারই প্রোশ ধ্ম দরশোর রভতরোর ক্তজরনস বলে মলন েররনা রবদযারশো রে বই িডা 

নানারেম জ্ঞান অজদন না তা নয পে রশো দ্বারা ইোশক্তি পবগ ও দ্ররুতর রনলজর আযত্তাধ্ীন 

ও সফেোম হয না তালে বলে রশো। 

এবাং সাংগ্রাম ও শক্তি সম্পলেদ বলেলিন সারারবশ্ব েরদ তরবারর হালত পতামার রবরুলি দাডায 

তাহলে োলে সতয বলে বুলঝি তাই েলর োও েরদ ধ্ন-মন সব োয তবুও সতযলে ধ্লর রােলত 
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হলব। েুলি পনলম োও রিিু ফলটা না জগত পতামার রবরুলি দাোঁডালেও আোশ পথলে নেত্র 

েসেলস িডলেও েুি েরলত হলব রেিু হলেও রবিদ এডালনা োযনা সাংগ্রাম সাংগ্রাম েতেণ 

আলো পদেলত না িাও ততেণ সাংগ্রাম েলর পেলত হলব এবাং রতরন বলেলিন আরম এমন মানুষ 

িাই োলদর পবরশ পোহার মত স্নায ুইস্পাত এর মত এবাং মনটা হলব বলজদযর উিাদালন গটঠত। 

এবাং জীবন এবাং মৃতুয এই সম্পলেদ বেলত রগলয রতরন বলেলিন জীবন আর মৃতুযর িৃথে নয 

শুধু্মাত্র এেটা বযািারই দলুটা রদে পেমন এেটা টাোর এরিট ওরিট এই দলুটাই মালনই হলো 

মাযা এেরেম বাোঁিবার পিিা আর িরেলনই রনবাস বা মৃতুযর পিিা। 

শুনাও পপ্রম সম্পলেদ বেলত রগলয রতরন বলেলিন এই জগলত সবাই সুন্দর উিাসে মৃতুযলে 

উিাসনা েলর েজন এলসা আমরা মৃতুযর উিাসনা েরর আমরা পেন ভীষণ পে ভয না েলর 

ভীষণ পজলনই আরেেন েরর দুুঃে িাবার জনয এসব আমরা দুুঃেলে বরণ েরর সবাই এই 

েথাটট সমূ্পণ দ ভুে রবিার েলর পদেলত িালব অরধ্োাংশ পোলে বরণ েলর পনওযা জনয 

জন্মায। ধ্ম দ সম্পলেদ স্বামীক্তজ বেলত রগলয বলেলিন প্ররতটট ধ্ম দ আলন্দােলনর রভতর রদলয 

এেটা অথ দননরতে দ্বলের ধ্ারা বলয িলেলি মানুলষর উির ধ্লম দর রেিুটা প্রভাব থােলেও তা 

িররিারেত হয অথ দনীরতর দ্বারা পে পোলনা ধ্ম দমত সব দােসুন্দর না হলেও তার রিিলন েরদ 

অথ দননরতে িটভূরমো থালে আর পসই সলে রেিু উৎসাহী প্রিালরর জনয উলদযাগী হয 

তাহলে এেটা পগাটা পদশলে এই ধ্ম দ মলত রনলয আসা সম্ভব এবাং ধ্ম দ সম্পলেদ স্বামীজীর 

এেটট উলেেলোগয ঘটনা হলো 1893 সালে 11 পসলেম্বর অনুটষ্ঠত ধ্ম দসভা। এই সবাই রবরভন্ন 

রালের রবরভন্ন মতাবেম্বীগলণ সভাস্থলে িররিূণ দ। পসই সলে রলযলি সাধ্ারণ মানুষ শুরু হলো 

ধ্ম দ সভার োে দ রবরভন্ন ধ্লম দর প্রিারে এলে এলে মলঞ্চ উলঠ বে্তৃতা রদলেন এবার মলঞ্চ এলেন 

বগররে বলণ দর পবশ ধ্ারী পজযারতষময স্বামী রবলবোনন্দ। সেে মানুষ তার রদলে তারেলয 

ভাবলত োগে পে পোথায রিলেন এতেণ বগররে বলণ দর পিাশাে-িররলেদ বগররে উষ্ণীষ 

মাথায তালদর সামলন তলব রে পদবদতূ এর আরবভদাব হলেন। এবাং সবাই েেন এই রিন্তায 

রবলভার টঠে পসইসময স্বামীজীর েণ্ঠস্বর পশানা পগে পহ আলমররোবারস ভরগ্ন ও ভাতৃ রবন্দ ু

সলে সলে েরতারে ধ্বরনলত িূণ দ হলয পগে পসই রবরাট ধ্ম দসভাস্থে । সেলেই অরভনন্দন 

জ্ঞািন েরলেন স্বামীজীলে। 

দীঘ দ 17 রদন োবত তার এই সলেেন ভাষণ দালনর ফলে সারা আলমররোয শুধু্ আলমররো 

পেন সমগ্র প্রািয িাশ্চাতয পদলশ এেটা আলোডন সৃটি হয পে রহন্দধু্ম দ প্রািযলদশ রনন্দনীয 

রিে সারা রবলশ্বই রহন্দধু্ম দ প্রশাংসনীয হলয ওলঠ এইভালব রহন্দ ুধ্ম দলে জগত সভায পশ্রষ্ঠ 

আসন দান েলরন ফারুে নাযে স্বামী রবলবোনন্দ। 
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                                                            ভগিনী গনবেগিতা 
 

গনবেগিতার পূে ব নাম মাি বাবরট এগিজাবেথ ননাবেি। তার জন্ম উত্তর 

আযারিযাবের  ডানিযানন  শহবর 1867 সাবির 28 নশ অবটাের। তার 

গপতার নাম সযামুবযি গরচমে ননাবেি,গতগন নপশায গিবিন একজন 

ধম বযাজক। তার মাতার নাম নমগর ইসাবেি। মাি বাবরট যখন মাত্র 10 েির 

েযস তখন তার গপতার মৃতয য হয। তারপর তার িািামশাই হযাগমিটন তাবক 

িািন পািন কবরন।হযাগমিটন আযারিযাবের স্বাধীনতা সংগ্রাবমর একজন 

গেগশষ্ট ননতা গিবিন। 

মাি বাবরট তার গপতা সযামুবযি গরচমে ননাবেবির কাি নথবক এই গশক্ষা 

পান নয, মানে নসোই ঈশ্ববরর নসো। গপতার এই কথা মাি বাবরবটর পরেতী 

জীেবন িভীর প্রভাে গেস্তার কবরগিি। অনযগিবক মাি বাবরবটর  মবধয নিখা 

গিবযগিি সতযগনষ্ঠা, ধবম বর প্রগত অনুরাি, নিশাত্মবোধ এেং রাজনীগতর প্রগত 

আকর্ বণ। 

মাি বাবরবটর  গশক্ষা জীেন কাবট চাবচবর অধীবন িেবনর এক নোগডং সু্কবি 

কব ার গনযম শৃঙ্খিা র মবধয 

গিবয। মাি বাবরট পডাবশানার 

পাশাপাগশ সাগহতয, সঙ্গীত, 

কিাগেিযা, পিাথ বগেিযা, 

উদ্ভিিগেিযা সবেবতই তার সমান 

আগ্রহ গিি। 

মাত্র 17 েির েযবস সু্কিজীেন 

নশর্ কবর গতগন গশক্ষকতা 

কবরন। গকিয গিবনর মবধয উইম্বিডবন একটট সু্কি খুবি গনজস্ব পদ্ধগতবত 

গশক্ষা গিবত আরম্ভ কবর। গশগক্ষকা গহবসবে গতগন গেবশর্ খযাগত অজবন 

কবরন। 

ধবম বর প্রগত তার আকর্ বণ গিি নিাটবেিা নথবকই।োস্তে জীেবন যবথষ্ট 

সাফিয িাভ করবিও চাবচবর অধীবন প্রথািত ধম ব জীেন তাবক শাগির 

সন্ধান গিবত পাগরগন। 

1895 গিস্টাবের নবভম্বর মাবস িেবন এক পাগরোগরক আসবর মাি বাবরট 

স্বামী গেবেকানবের কাি নথবক নেিাি িশ ববনর েযাখযা নশাবনন। 

গেবেকানবের মুবখ ধম ব েযাখযা ও তার েযদ্ভিবে গতগন মুগ্ধ হন। 

গেবেকানবের প্রগতটট েক্তৃতা ও প্রবনাত্তর ক্লাবস মাি বাবরট উপগিত 

থাকবতন। 

স্বামীদ্ভজ ও ক্রমশ মাি বাবরবটর সতযগনষ্ঠা, িৃঢ়তা ও সোর ওপবর তার 

মানেিরিী মবনর পগরচয নপবিন। স্বামীদ্ভজ মবন করবতন, ভারতবক যগি 

উন্নগত করবত হয তাহবি সাধারণ মানুর্ এেং নারীবির অেিার উন্নগত 
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করবত হবে। নারীবির অেিার উন্নগতর একমাত্র উপায হি তাবির মবধয 

উপযুি গশক্ষার গেস্তার। মাি বাবরট নক এই কাবজ গেবশর্ েবি মবন হবযগিি 

স্বামীজীর। তাই তাবক গতগন ভারতেবর্ বর সাধারণ মানুবর্র গেবশর্ কবর 

নারীবির গশক্ষার কাবজ আহোন কবরন। 

1898 গিস্টাবের 28 নশ জানুযাগর স্ববিশ পগরোর-পগরজন তযাি কবর 

মাি বাবরট চবি আবসন ভারতেবর্ ব। এইসময গেবেকানবের কাবি ভারবতর 

ইগতহাস, িশ বন, সমাজতত্ত্ব প্রাচীন মহাপুরুর্বির 

জীেন কথা শুবন মাি বাবরট ভারতবক গচবন ননন। 

25 নশ মাচব মাি বাবরটবক স্বামী গেবেকানে িীক্ষা 

নিন। গতগন মাি বাবরবটর নতযন নাম রাখবিন 

“গনবেগিতা”। 

নমবযবির গশক্ষািাবনর জনয গনবেগিতা উত্তর 

কিকাতার োিোজার অঞ্চবি 16 নম্বর নিবন 

একটট সু্কি নখাবিন। েতবমাবন যার নাম রামকৃষ্ণ 

সারিা গমশন ভগি গনবেগিতা োগিকা গেিযািয। 

1902 গিস্টাবের 4 জুিাই গনবেগিতার পরম গুরু গেবেকানবের মৃতয য হয। 

1905 গিস্টাবের েঙ্গভঙ্গ গেবরাধী আবোিবনর সময নিাপবন গেপ্লেীবির 

সাহাযয করবত শুরু কবরন গনবেগিতা। এইসময অরগেে ন ার্, রেীন্দ্রনাথ 

 াকুর, অেগনন্দ্রনাথ  াকুর, জিিীশচন্দ্র েস ুপ্রমুখ গেগশষ্ট ভারতীয েযদ্ভিবির 

সবঙ্গ তার পগরচয  বট। এর পাশাপাগশ মডান ব গরগভউ, িয নস্টটসমযান, 

অমৃতোজার পদ্ভত্রকা, প্রেুদ্ধ ভারতী প্রভৃগত পদ্ভত্রকায ধম ব, সাগহতয, 

সমাজতত্ত্ব,রাজনীগত ইতযাগি গের্বয প্রেন্ধ গিখবতন। তার নিখা 

উবেখবযািয েই গুগি হি- ‘কািী িা মািার', ‘ওবযে অফ ইদ্ভেযান িাইভ’, 

‘িা মাস্টার  অযাস আই স গহম' ইতযাগি। 

ভারবতর গ্রীষ্ম প্রধান আেহাওযায অগতগরি পগরশ্রম করার ফবি কবযক 

েিবরর মবধযই অসিু হবয পবডন গনবেগিতা। 1911 সাবি েসু পগরোবরর 

সবঙ্গ িাদ্ভজবগিবে নেডাবত যান গনবেগিতা। 1911 সাবি 13 অবটাের নশর্ 

গনিঃশ্বাস তযাি কবরন গনবেগিতা। মাত্র 44 েির েযবস গতগন নিহতযাি কবরন। 

ভগিনী গনবেগিতা ভারবতর সেবচবয  প্রভােশািী মগহিাবির মবধয অনযতম। 

তার েই মাতৃরূপা কািী পবড অনুপ্রাগণত হবয অেনীন্দ্রনাথ  াকুর 

“ভারতমাতা” িগেটট আঁবকন। তার নাবম একাগধক গেিযািয ও কবিবজর 

নামকরণ করা হবযবি। 

তার অবনকগুগি  োনীর মবধয কবযকটট হি : 

 গনবজরা গচিা কবর পথ োর কবরা। গনবজর গচিাবক কাবয ব পগরণত কবরা। অতীবতর ভ্রাগি 

নথবক গশক্ষা নাও।  জীেন, জীেন, জীেন আগম জীেন চাই। আর জীেবনর একমাত্র প্রগতশে হবিা 

স্বাধীনতা। তা না থাকবি মৃতয য ও নশ্রয। 
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স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসসসে   

ননতাজি সুভাষচন্দ্র েস ু

সুভাষচন্দ্র েস ু   ছিলেন ভারলের স্বাধীনো সংগ্রালের একজন ছকংবদন্তী ননো, যুলে যুলে 

বাঙ্গােীলদর জনয ছেছন অনুলেরণার উৎস হল়ে নেলকলিন। োর জন্ম ভারলের উহ়িষযা 

রাসিযর কটক শহলর ১৮৯৭সালের ২৩ নশ জানু়োছর। োাঁর ছিো ছিলেন নিশা়ে আইনজীবী 

নাে িানকীনাথ েসু ও ো প্রভােতী নেেী। োাঁর সু্কলের নহডোস্টার ছিলেন নবণীোধব দাস, 

যার েভাব সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবলন খুব নবছশ রকে িল়েছিে। সু্কেজীবলন আলরক বযক্তি োর 

উির ব়ে ধরলনর েভাব  নেলেছিলেন, ছেছন হলেন স্বামী হেসেকানন্দ। 

 নেধাবী িাত্র সুভাষচন্দ্র বসু নেট্রিক িরীক্ষা়ে খুব ভালো েে করার ির ভছেি হন কলকাতা 

নপ্রহসসেজি কসলসি। ছকন্তু ওই নােী কলেজ নেলক ঘটনাচলে োলক বছহষ্কার করা হল়েছিে 

োাঁর জােী়েোবাদী নচেনার বছহিঃেকালশর কারলণ। ওই কলেলজর ইংলরজ অধযািক েলেসর 

উলটন নক  ছেছন েহার কলরছিলেন োর ভারে ছবলরাধী েন্তলবযর জনয। নসই ঘটনা়ে 

সংছিষ্টোর জনয নেছসলডক্তি কলেজ নেলক োাঁলক বছহষ্কার হলে হল়েছিে। িলর ছেছন 

কেকাোর স্কটটশ চাচচ কলেজ নেলক দশ িনশালে ছিেী়ে স্থান নিল়ে স্নােক িাস কলরন। 

সুভাষ চন্দ্র বসুর নিাটলবো নেলকই  ছিে ইংলরজ ছবলরাধী স্বভাব। োই িছরবালরর ছবরুলে ছেল়ে 

স্বাধীনো  সংগ্রােীলদর সাহাযয করলেন। যছদও এই কালজ ছিোর কাি নেলক ভৎসনা নিলেও, 

নেলে োলকছন সংগ্রােীলদর নোিলন সাহাযয করা। 

সুভাষ চন্দ্র বসু  ১৯১৯ সালের নসলেম্বলর ভারে নিল়ে ইংেযালে িাছ়ে নদন জাে িান উচ্চছশক্ষার 

উলেলশয। নকমহিি হেশ্বহেেযালয় নেলক ছসছভে সাছভিস িরীক্ষা়ে ভালো নম্বর নিল়ে িাশ 

কলরও, ছেছন ছিট্রটশলদর  অধীলন কাজ না করার ছসোন্ত ননন। োই ছনল়োেিত্র িাও়োর িরই 

ছেছন নসই কালজ ইস্তো নদন  ১৯২১ সালে এবং ছেলর আলসন ভারলে। কে ব়ে নোভনী়ে 

একটা িদ িছরেযাে কলরছিলেন ছেছন নদলশর স্বালে ি। এটা বাঙাছের েলন একটা তরঙ্গ সটৃ্রষ্ট 

কলরছিে। 

নদলশ ছেলর ছচত্তরঞ্জন দালসর ননেৃলে সুভাষচন্দ্র বসু নযাে নদন স্বাধীনো আলদােলন। ির ির 

দু'বার ছেছন সব িভারেী়ে জােী়ে কংলগ্রলসর সভািছে ছহসালবও ছনব িাছচে হন। 

স্বরাি নালে একট্রট সংবাদিত্র শুরু কলরন, ছেছন ভারলে ছেলর আসার ির  বঙ্গী়ে েলদশ 

কংলগ্রস কছেট্রটর েচারণার দাছ়েে গ্রহণ কলরন। ছিট্রটশলদর ছবরুলে রাজননছেক েছেবালদ 

অংশ গ্রহলণর কারলণ অলনকবার োলক নজে খাটলেও হল়েছিে। 

সুভাষ চন্দ্র বসু শুধু স্বাধীনো সংগ্রােী  ছিলেন না,  ভারলের স্বাধীনো সংগ্রালের একটা অনয 

ধারার েবিাও ছিলেন। কেকাো নিৌরসভার নে়ের নেলক জােী়ে কংলগ্রলসর সভািছে সব 

নক্ষলত্রই ছেছন কে ব়েলস োর ছনজস্ব ছচন্তাধারার েোণ ছদল়েছিলেন। অধযািক অেলেদ ুনদ 

বলেন - িাত্র অবস্থা নেলকই সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন বযছেেেী। োর েলে, েরুণ েজলন্মর কালি 
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বারবার ছেছন আদশ ি বা নরাে েলডে ছহলসলব ছবলবছচে হল়েলিন োর ননেৃে দালনর ক্ষেোর 

জনয। 

  ছেছন বলেছিলেন, 'ভারত পুনরায়  স্বাধীন িইসে এেং স্বাধীনতার সূর্ চ উেসয় খুে নেহশ 

হেলম্বও নয়।' তাাঁর অন ুগাহমসের কাসে সুভাষচন্দ্র েসু হেসলন ননতাজি। পরাধীন 

ভারতেষ চসক স্বাধীন করার িনয ভারসতর োইসর হগসয় হতহন হেসেহশ শজির সািার্য 

নচসয় হেসলন। 

সুভাষচন্দ্র েসু নেলক োাঁর নয, ননতাজি নে উত্তরণ, নসটার প্রথম র্াত্রা শুরু হল়েছিে 

কেকাোর এেছেন নরাড এর বাছ়েলে, নয রালে ছেছন ওই বাছ়ে নেলক িোেক হল়েছিলেন। 

িলর জাে িাছন নেলক সাবলেছরন কলর ছেছন নিৌৌঁিন জািালন এবং োরির ছসঙ্গািুর ছেল়ে েঠন 

কলরন আিাে হিন্দ সরকার। নসটাই ছিে ভারলের বাইলর নদশটর  েেে অস্থা়েী স্বাধীন 

সরকার। 

  বাঙাছের ববপ্লছবক উত্তরাছধকার এবং অদ্ভুে নরাোছিকোর নেেবন্ধন ঘলটছিে সুভাষচন্দ্র 

বসুর জীবলন। তাাঁর ঐহতিাহসক আহ্বান "নতামরা আমাসক রি োও, আহম নতামাসের 

স্বাধীনতা নেে, োঙাহলসক উে্েুদ্ধ কসরহেল এই নলাগান।" 

সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, কলব ছিট্রটশরা ভারেী়েলদর স্বাধীনোর অনুলোদন নদলব, োর জনয 

বলস না নেলক হিতীয় হেশ্বর্ুসদ্ধর রাজননছেক অছস্থরো 

নেলক সুছবধা ননও়ো উছচে। ছেছন ছবশ্বাস করলেন 

ভারেবলষ ির স্বাধীনো ছনভির কলর না অনয নদলশর 

রািননহতক, সামহরক ও কূটননহতক সমথ চসনর উির। 

ননোক্তজ সুভাষচন্দ্র বসু নক েেলে আেরা গ্রহণ কলরছিোে 

েুক্তিযুলের একজন নযাো ছহলসলব। ছকন্তু আজাদ ছহদ 

নেৌজ ছনল়ে নয সংগ্রাে ছেছন িছরচােনা কলরছিলেন 

ভারলের িূব ি সীোলন্ত, িলর ছেছন শুধু ভারলের েুক্তি 

সাধনা়ে কলরনছন, েুি ভারেবষ ি ছক রকে হলব োরও 

একট্রট িছব ছেছন এাঁলকছিলেন। োাঁর নয আদশ ি, নয ধযান-

ধারণা ছেছন ভছবষযলের জনয নরলখ ছেল়েছিলেন, নসখালনও 

োাঁলক আেরা একজন নেষ্ঠ বাঙাছে ছচন্তাছবদ বলে গ্রহণ 

করলে িাছর। 

   

সুভাষচন্দ্র বসুর মৃতয য নক হিসর আিও রসয় নগসে একটা রিসয। োাঁর জীবলনর নশষ 

ছদনগুলো ছনল়ে আজও ছবেলকির নশষ ননই। 

জানা যা়ে সায়গন নেলক মাঞু্চহরয়া যাক্তিলেন ননোক্তজ। ছকন্তু নয নপ্ললন উছন উলঠছিলেন, 

নসটা েখন তাইয়ন ছবোনবদলর একট্রট দুঘ িটনার কবলে িল়ে।  
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ননোক্তজ খুবই অছি দগ্ধ হল়েছিলেন, এবং নয ডািার নদলখছিলেন, ছেছন বলেন নয েভীর ভালব 

িুল়ে যাবার েলে োাঁর েেুৃয হল়েছিে ১৯৪৫ সালে ১৮ই আেস্ট সন্ধযা নবো। হকন্তু সুভাষচন্দ্র 

েসুর পহরোসরর অসনসকই মসন কসরন ওই হেমান েিু চটনায় ননতাজি -র মৃতয য িয়হন। 

ভারলের স্বাধীনো অজিলনর েলক্ষয ছিেী়ে ছবশ্বযুলের সে়ে নাৎহস িাম চাহন ও সাম্রািযোেী 

িাপাহন শক্তির সালে হাে নেোলনার নয নকৌশে সুভাষ চন্দ্র বসু অবেম্বন কলরছিলেন ো ছনল়ে 

ছবেকি োকলেও োাঁর েভীর নদশলেে ও েযাে অেছণে বাঙাছের হৃদল়ে বীলরর আসলন 

বছসল়েলি। 

ননোক্তজ োলন শুধু একটা োনুষ ন়ে, একটা দশ িন। এমনহক মানুসষর েশ চন র্ার অন্তধ চান নক 

আিও নমসন হনসত পাসরহন নকাটট নকাটট মানুষ। সকসল িানসত চায় ননতাজি 

সুভাষচন্দ্র েসুর কথা। ি়োর নটছবলের উিু়ে কলর চলে ছবলিষণ- নকাো়ে নেলেন ছেছন?, ছক 

হলো োর িছরণছে?। স্বাধীনোর অধ িশেক িার কলরও ভারেবাসীর নচালখ আজও নসরা বীলরর 

নাে ননোক্তজ। োাঁর নেলে যাও়ো এেন ছকিু কো এবং দশ িন যা আজও উদ্বুে কলর 

নদশবাসীলক।   

 োাঁহার অলনকগুছে বানীর েলধয কল়েকট্রট হে:   

 

 ১) "স্বাধীনতা নকউ নেয় না হেহনসয় হনসত িয়!" 

 

 ২ ) " স্বাধীন ভারসতর স্বসে  কখসনা আস্থা িাহরও না। হেসশ্ব এমন নকান শজি 

ননই  নর্ ভারতসক  পরাধীনতার হশকসল নোঁসধ রাখসত সমথ চ িসে, ভারত স্বাধীন 

িসে এেং নসটা খুে শীঘ্রই।" 

 

 ৩) ভারত োকসে। রি আিোন করসে, উসে োাঁ়িাও, নকান ওহকেয  

িারাসনার সময় ননই। িাসত  অস্ত্র  তযসল নাও, হেহি র্াওয়ার রাস্তাটাই 

িসলা স্বাধীন িওয়ার রাস্তা।  "চসলা  হেহি " 
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George Walker Bush (born July 6, 1946) is An American politician 
who served as the 43rd president of the United States from 2001 to 
2009. A member of the Republican Party, Bush previously sal as 
the 46th governor of Texas from 1995 to 2000. He was born into the 
Bush family, his father, George H.W.Bush, was the 41st president 
of the United States from 1989 to 1993. 

 
George Walker Bush I was born on July 6, 1946, Grace- New haven 
hospital (now Yale New Haven hospital) in New haven, 
Connecticut, while his father was a student at Yale. He was the first 
child of George Herbert walker Bush and Barbara pierce. He was 
raised in Midland and Houston, Texas, with four siblings, John, 
Neil, Marvin and Dorothy. Another young sister, Robin, diet form 
leukemia at the age of three in 1953. His paternal grandfather, 
Prescott Bush, was a US senator from Connecticut. His father was 
Ronald Reagan's vice President from 1981 to 1989 and the 41st US 
President from 1989 to 1993. Bush has English and some German 
ancestry, along with more distant Dutch, Welsh, Trish, French, and 
Scottish roots. 

 
Bush flew warplanes in the Texas and Alabama National Guard. 
After graduation from Yale College in 1968 and Harvard business 
school in 1975, he works in the oil industry. Bush married Laura 
Welch in 1977 and successful run for the US House of 
Representatives shortly thereafter. He later co-owned the Texas 
Rangers baseball team before defeating incumbent ann. Richards 
in the 1994 Texas gubernatorial election. As governor, whoosh 
successfully sponsored legislation for tort reform, increased 
education funding, set higher standards for schools and reformed 
the criminal justice system. Bush also helped make taxes the 
leading producer of wind powered electricity in the US. Bush was 
elected president in 2000 when he defeated democratic incumbent 
vice president al Gore after in narrow and contested win that 
involved a supreme court decision to stop a recount in Florida. He 
became the fourth person be elected president without a popular 
vote victory. Upon taking office, Bush pushed through a $1.3 
trillion tax cut program and the no child left behind act, a major 
education reform bill. He also pushed for socially conservative 
efforts, search as a partial-birth abortion Ban act and faith-based 
welfare initiatives. 

GEORGE  WALKER BUSH 
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A decisive event reshaping his administration was the terrorist 
attacks on September 11, 2001. In response Bush created the 
United States department of homeland security and declared 
and invasion Afghanistan beginning the war in Afghanistan to 
overthrow the Taliban, destroy the terrorist to Al- Qaeda, and 
capture Osama bin Laden. He also signed the controversial 
patriot act in order to authorize surveillance of suspected 
terrorist. In 2003, Bush ordered an invasion of Iraq which began 
the Iraq war, arguing that the Saddam Hussein regime 
possessed weapons of mass in destruction. Intense criticism 
theme when no WMD stockpiles were ever found no evidence 
of an operational relationship with Al- Qaeda. Bush also signed 
into law the Medicare modernization act, which credit Medicare 
part D, and funding for the AIDS relief program, PEPFAR. 
 
 
Bush was re-electric to a second term in 2004, defeating 
democratic senator John Kerry. During his second term, Bush 
reached multiple free trade agreements and successfully 
appointed John 
Roberts and Samuel Alito to the Supreme 
Court. He sought major changes to social 
security and immigration laws, but both air 
force failed in congress. The wars in 
Afghanistan and Iraq continued, and in 2007 
he launched a surge of troops in Iraq. Bush 
received criticism from across the political 
spectrum for his handling of Hurricane 
Katrina and for the midterm dismissal of US 
attorney's. In the midst of Bush's 
unpopularity, the Democratic Party resigned 
control of Congress in 
the 2006 elections. In December 2007, the US entered the great 
Recession, prompting the Bush administration to obtain 
Congressional approval for multiple economic programs 
intended to preserve the country's financial system, including 
the Trouble Asset Relief program (TARP) to buy toxic Assets 
from financial institutions. 

 
 
 

Bush was among the most popular, as well as unpopular, us 
presidents in history, he received the highest recorded approval 
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ratings in the woke of the 9/11 attacks, but on the lowest search 
ratings during the 2008 financial crisis. Bush finished his second 
term in office in 2009 and returned to taxes. In 2010, he published 
his memoir, derision points. Is presidential Liberty opened in 
2013? His presidency has been rated as below-average INR 
historical rankings of us presidents, although public and scholarly 
favorability of his presidency have improved since leaving office. 

 
 

 

SAGAR SARDAR 
SEM-3 
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অমর সৈনিক কযাপ্টেি হরভজি নৈিং 

নিপ্টরন্দ্র নৈিং িাপ্টম একটি ছেপ্টে ছে ৈপ্টি ৈপ্টি ইন্ডিযাি আনম িপ্টে ছোগ 

নিপ্টযপ্টেি, োর নৈনকম ছ ানটিং এর জিয গযািংিক োন্ডিে ছেপ্টি কপ্টর। 

ছৈ ছিখে োর ৈামপ্টির নৈপ্টির কাপ্টে এপ্টৈ িহ ুআনম ি হাে ছজাড় কপ্টর 

প্রণাম করপ্টে। নকন্তু নৈিিা এপ্টকিাপ্টরই খানে, োর ছৈই নৈপ্টির নিপ্টে িপু্টিা 

িযাগ আপ্টে। িীপ্টরন্দ্র নৈিং নকেুই িুঝপ্টে  ারনেে িা, োই ছৈ ঘুনমপ্টয 

 রে। হঠাৎ গভীর রাপ্টে োর ঘুম ছভপ্টে ছগে, ছৈ ছিখে োর ৈামপ্টির 

নৈপ্টি আনম ির ছ াশাক  প্টড় একজি িপ্টৈ আপ্টেি।এিিং,োর নিপ্টক 

হানৈমুপ্টখ ছেপ্টয আপ্টে। িীপ্টরন্দ্র একিু ভয ছ প্টয ছগে। োর র উপ্টঠ 

িাাঁনড়প্টয োপ্টক ন্ডজজ্ঞাৈা করে- “এই নৈিিা নক ছোমার?” ছোকটি ছকাি 

কথা িেে িা। শুধু মাথা ছিপ্টড় হযাাঁ িেে। িীপ্টরন্দ্র োপ্টক আিার ন্ডজজ্ঞাৈা 

করে- “ছোমার নৈপ্টির কাপ্টে 

এপ্টৈ ৈিাই হাে ছজাড় কপ্টর 

প্রণাম করপ্টে ছকি?”। নকন্তু 

ছোকটির কাে ছথপ্টক ছকাি 

উত্তর িা  াওযায িীপ্টরন্দ্র ছোখ 

িন্ধ কপ্টর শুপ্টয  ড়ে। নকেুক্ষণ 

 র েখি ছৈ ছোখ খুেপ্টো, 

ছিখে নৈপ্টি ছকউ ছিই।এইৈি 

ঘিিা িীপ্টরন্দ্রপ্টক খুিই আশ্চে ি 

কপ্টরনেে। ছৈ ৈারারাে ওই ছোকটির কথা ছভপ্টি ছভপ্টি একিুও ঘুমাপ্টে 

 াপ্টরনি। ৈকাপ্টে েখি ছেিটি ছটশপ্টি থামপ্টো,নকেু আনম ি অনিৈার োর 

ৈামপ্টির নৈপ্টির নিপ্টে রাখা িযাগ িপু্টিা ছক নিপ্টে এে। েখি িীপ্টরন্দ্র োপ্টির 

কাপ্টে ছৈই ছোকটির কথা িেে। োপ্টির কথা শুপ্টি িীপ্টরন্দ্র অিাক হপ্টয 

ছগে। অনিৈার গুপ্টো িেে-“এই নৈিটিপ্টে নেনি িপ্টৈনেপ্টেি নেনি হপ্টেি 

িািা হরভজি নৈিং,১৯৬৮ ৈাপ্টে োর মৃেুয হপ্টযপ্টে। িািা হরভজি নৈিং 

১৯৬৬ ৈাপ্টে ইন্ডিযাি আনম িপ্টে ছোগ নিপ্টযনেপ্টেি, নকন্তু িভুিাগযিশে 

39;িের  র জপ্টে ডুপ্টি োাঁর মৃেুয হয। নকন্তু নেিনিি হপ্টয োিার  রও 

েখি োর মৃেপ্টিহ খুাঁপ্টজ  াওযা োযনি, েখি োপ্টক ‘কা ুরুষ’ িপ্টে 

অ মাি করা হয। এক রাপ্টে নেনি োর িনু্ধর স্বপ্টে আপ্টৈি এিিং োর 

মৃেপ্টিপ্টহর ৈন্ধাি ছিি।  প্টররনিি আনম িরা ছৈই নিনিিষ্ট স্থাপ্টি িািা 
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হরভজি নৈিং এর মৃেপ্টিহটিপ্টক খুাঁপ্টজ  ায। নেনি একজি আনম ি 

অনিৈার নেপ্টেি োই ছৈইজপ্টিযই ছিাধহয োর ছিহ ছেপ্টড় 

 ানেপ্টয ছেপ্টে  ারপ্টেও একজি আনম ি অনিৈাপ্টরর ছে িানযত্ব 

ছৈই িানযত্ব ছক ছেপ্টড়  াোপ্টে  াপ্টরনি। োই আজও আনম িপ্টির 

স্বপ্টে এপ্টৈ নেনি শেররুপ্টির আগমপ্টির আগাম ৈেকিিােিা ছিয। 

এইভাপ্টি নেনি ইপ্টদা- োযিা িডিাপ্টর ৪০ িের ধপ্টর  াহারা নিপ্টয 

োপ্টি। ইন্ডিযাি আনম িরাও নিশ্বাৈ কপ্টরি ছে োর আত্মা এখপ্টিা 

 ে িন্ত িডিাপ্টর িদকু হাপ্টে িাাঁনড়প্টয নডউটি করপ্টে। এমিনক 

োপ্টক “কযাপ্টেি ও ‘িািা’ িামক উ ানধ নিপ্টয ৈম্মানিে করা 

হপ্টযপ্টে। োর িাপ্টম একিা মন্ডদরও িািাপ্টিা হপ্টযপ্টে। ছৈখাপ্টি 

একিা ঘপ্টর োর ইউনিিম ি ও জুপ্টো রাখা আপ্টে। িীপ্টরন্দ্র োর 

ছৈন্টাপ্টর ছ  ৌঁপ্টে আপ্টগ নেনি িািা হরভজি নৈিংএর মন্ডদপ্টর ছগে, 

ছৈখাপ্টি নগপ্টয রাপ্টে োর ৈপ্টে ঘপ্টি োওযা ঘিিার কথা ভািপ্টে 

োগপ্টো। ভািপ্টে ভািপ্টে ছৈ আর একিার িািা হরভজি নৈিং এর 

প্রনেিনি ছিখপ্টে ছ ে।গপ্টি ি িীপ্টরন্দ্র োর হােিা ক াপ্টে েুপ্টে 

ছৈেুি  জািাপ্টো। ো ভারেীয আনম ির ইনেহাপ্টৈ এক স্বণ িময 

অধযায। ো কৃেজ্ঞনেপ্টত্ত ৈকে ভারেীয সৈনিক স্মরণ কপ্টর 

েপ্টেপ্টে। 

DIPAK SARDAR 

SEM-3 
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FEW INDIAN FREEDOM FIGHTERS 

WHO DISAPPEARED IN THE 

PAGES OF HISTORY 

Our independence was hard fought. The British 

ruled over our lands for a long time. But then, there 

are heroes, aren't there? There are always heroes. 

The ones who stand up and fight. Some get the 

spotlight while some stay in the dark and 

contribute just as much as the others. This bodes 

true for India's freedom fighters as well. For those who fought 

equally hard but never got any share of the limelight, because they 

simply never cared. Their only focus was seeing an independent 

India. But as citizens of this country, we should know about some of 

them. Here are some freedom fighters you probably haven't heard 

of: 

 

1. Matangini Hazra 

Hazra was part of the Quit India Movement and Non-

Cooperation Movement. During one procession, she 

continued to advance with the Indian flag even after 

being shot thrice. She kept shouting "Vande 

Mataram" . 

2.Begum Hazrat Mahal 

She was a vital part of the 1857 Indian Rebellion. 

After her husband was exiled, she took charge of 

Awadh and even seized control of Lucknow during 
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the rebellion. Later, Begum Hazrat had to retreat to Nepal, where 

she died.  

 

3.Tirupur Kumaran 

Kumaran was the founder of the Desa Bandhu Youth 

Association. He was killed during a protest march 

against the colonial government on 11th January, 1932, 

for holding a flag of Indian nationalists that was banned 

by the British. Though he succumbed to injuries, he was 

found dead holding the flag. 

4. Raj Kumari Gupta 

She and her husband worked with Mahatma Gandhi and 

Chandrashekhar Azad and she player a crucial role in 

the Kakori case as well. She was in charge of 

supplying revolvers to those involved in the 

operation. Raj Kumari hid the firearms in her 

undergarment and went to deliver them, with her 3 

year old son alongside. Ironically though, on being 

arrested, she was disowned by her marital home. 

5.Birsa Munda 

He was born on a Thursday and therefore, named after 

it. Though he died at the young age of 25, he had some 

remarkable achievements in his short time. The most 

notable one being heading the Millenarian movement 

that inspired the tribal belt of modern day Bihar and Jharkhand to go 

against the British Raj in the late 19th century. 
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6.Abadi Bano Begum 

Born in 1852, she was one of the first few Muslim 

women to join the fight. Abadi Bano Begum 

addressed a political gathering from behind 

a purdah and was one of the first women to do it. 

 

7.Kushal Konwar 

The President of Sarupathar Congress Committee 

was an Indian Tai-Ahom freedom fighter from 

Assam. He is the only martyr who was hanged in 

the last phase of the Quit India Movement of 

1942-43. 

 

 

 

 

SAYAN MAJUMDER 
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SL 
no. 

Country President/ Monarch Prime Minister 

01. Bangladesh Abdul Hamid Sheikh Hasina 

02. Bhutan JigmeKhesarNamgyelWangchu
ck 

LotayTshering 

03. Cambodia Norodom Sihamoni Hun Sen 

04. China Xi Jinping - 

05. India Ram NathKovind Narendra Modi 

06. Indonesia Joko Widodo - 

07. Iran EbrahimRaisi - 

08. Iraq BarhamSalih Mustafa Al-Kadhimi 

09. Israel Isaac Herzog Naftali Bennett 

10. Japan Naruhito Fumio Kishida 

11. South Korea Moon Jae-in Kim Boo-kyum 

12. Kuwait Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah 

Sabah Al-Khalid Al-Sabah 

13. Lebanon Mitchel Aoun NajibMikati 

14. Malaysia Abdullah Ismail SabriYaakob 

15. Maldives Ibrahim Mohamed Solih - 

16. Myanmar MyintSwe Min Aung Hlaing 

17. Nepal Bidhya Devi Bhandari Sher BahadurDeuba 

18. Pakistan ArifAlvi Imran Khan 

19. Palestine Mahmoud Abbas Mohammad Shtayyeh 

20. Qatar Tamim bin Hamad Al Thani Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani 

21. Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud Salman bin Abdulaziz Al Saud 

22. Singapore HalimahYacob Lee Hsien Loong 
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SL 
no. 

Country President/ Monarch Prime Minister 

23. Srilanka GotabayaRajapaksa Mahinda Rajapaksa 

24. Turkey RecepTayyipErdoğan - 

25. United Arab 
Emirates 

Khalifa bin Zayed Al Nahyan Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

26. Armenia Armen Sarkissian NikolPashinyan 

27. Azerbaijan IlhamAliyev Ali Asadov 

28. Belgium Philippe Alexander De Croo 

29. Croatia Zoran Milanović Andrej Plenković 

30. Denmark Margrethe II Mette Frederiksen 

31. France Emmanuel Macron Jean Castex 

32. Georgia Salome Zurabishvili IrakliGaribashvili 

33. Germany Frank-Walter Steinmeier Angela Merkel 

34. Greece Katerina Sakellaropoulou Kyriakos Mitsotakis 

35. Italy Sergio Mattarella Mario Draghi 

36. Netherlands Willem-Alexander Mark Rutte 

37. Portugal Marcelo Rebelo de Sousa António Costa 

38. Russia Vladimir Putin Mikhail Mishustin 

39. Spain Felipe VI Pedro Sánchez 

40. Sweden Carl XVI Gustaf Stefan Löfven 

41. United 
Kingdom 

Elizabeth II Boris Johnson 

42. Algeria AbdelmadjidTebboune AymenBenabderrahmane 

43. Egypt Abdel Fattah el-Sisi MoustafaMadbouly 

44. Ethiopia Sahle-Work Zewde Abiy Ahmed 
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SL 
no. 

Country President/ Monarch Prime Minister 

45. Ghana Nana Akufo-Addo - 

46. Ivary Cost AlassaneOuattara Patrick Achi 

47. Kenya Uhuru Kenyatta - 

48. Morroco Mohammed VI Aziz Akhannouch 

49. Namibia HageGeingob SaaraKuugongelwa 

50. Niger Mohamed Bazoum OuhoumoudouMahamadou 

51. Nigeria MuhammaduBuhari - 

56. Senegal MackySall - 

57. Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed Mohamed Hussein Roble 

58. South Africa Cyril Ramaphosa - 

59. Sudan Abdel Fattah al-Burhan AbdallaHamdok 

60. Tunisia Kais Saied NajlaBouden 

61. Zimbabwe Emmerson Mnangagwa - 

62. Canada Elizabeth II Justin Trudeau 

63. Costa Rica Carlos Alvarado Quesada - 

64. Cuba Miguel Díaz-Canel Manuel Marrero Cruz 

65. Mexico Andrés Manuel LópezObrador - 

66. Panama LaurentinoCortizo - 

67. United States Joe Biden - 

68. Argentina Alberto Fernández - 

69. Brazil Jair Bolsonaro - 

70. Chilie SebastiánPiñera - 
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SL 
no. 

Country President/ Monarch Prime Minister 

71. Colombia Iván Duque Márquez - 

72. Ecuador Guillermo Lasso - 

73. Guyana Irfaan Ali Mark Phillips 

74. Paraguay Mario AbdoBenítez - 

75. Peru Pedro Castillo MirthaVásquez 

76. Uruguay Luis LacallePou - 

77. Venezuela NicolásMaduro - 

78. Australia Elizabeth II Scott Morrison 

79. New Zealand Elizabeth II JacindaArdern 

80. Papua New 
Guinea 

Elizabeth II James Marape 

81. Jordan Abdullah II Bisher Al-Khasawneh 

82. Mongolia UkhnaagiinKhürelsükh LuvsannamsrainOyun-Erdene 

83. Philippines Rodrigo Duterte - 

84. Thailand Vajiralongkorn Prayut Chan-o-cha 

85. Uzbekistan ShavkatMirziyoyev Abdulla Aripov 

86. Vietnam NguyễnPhúTrọng Phạm Minh Chính 

87. Bulgaria Rumen Radev Stefan Yanev 

88. Hungary JánosÁder Viktor Orbán 

89. Ireland Michael D. Higgins Micheál Martin 

90. Luxembourg Henri Xavier Bettel 

91. Moldova Maia Sandu Natalia Gavrilița 

92. Norway Harald V Jonas GahrStøre 
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SL 
no. 

Country President/ Monarch Prime Minister 

93. Poland Andrzej Duda Mateusz Morawiecki 

94. Romania Klaus Iohannis Florin Cîțu 

95. Serbia AleksandarVučić Ana Brnabić 

96. Ukraine VolodymyrZelensky Denys Shmyhal 

97. Gabon Ali Bongo Ondimba Rose Christiane Raponda 

98. The Gambia Adama Barrow - 

99. Madagascar AndryRajoelina Christian Ntsay 

100. Mali AssimiGoïta ChoguelKokallaMaïga 

101. Mauritania Mohamed OuldGhazouani Mohamed Ould Bilal 

102. Mozambique Filipe Nyusi Carlos Agostinho do Rosário 

103. Sierra Leone Julius Maada Bio Jacob JusuSaffa 

104. South Sudan SalvaKiirMayardit - 

105. Tanzania John Magufuli KassimMajaliwa 

106. Uganda Yoweri Museveni RobinahNabbanja 

107. Guatemala Alejandro Giammattei - 

108. Honduras Juan Orlando Hernández - 

109. Jamaica Elizabeth II Andrew Holness 

110. Marshall 
Islands 

David Kabua - 

111. Tonga Tupou VI PohivaTu'i'onetoa 

112. Solomon 
Islands 

Elizabeth II Manasseh Sogavare 

113. Bolivia Luis Arce - 

114. Guyana Irfaan Ali Mark Phillips 
115. Finland SauliNiinistö Sanna Marin 

 
Mustaqim Molla 

(SEM-3) 
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                                                                           RUBINA KHATOON       SEM 3 

SL. 
No 

STATES/ UNION 
TERROTORIES 

NAME OF CHIEF 
MINISTERS 

NAME OF THE 
GOVERNOR 

1 Andhra pradesh Y.S Jagan Mohan Reddy Shri Biswa Bhusan 
Harichandan 

2 Andaman and nicobar 
islands 

- Devendra Kumar  
Joshi 

3 Arunachal pradesh Pema Khandu B.D. Mishra 

4 Assam Himanta Biswa Sarma Jagdish 
5 Bihar Nitish Kumar Phagu Chauhan 

6 Chhattisgarh Bhupesh Baghel Anusiya Uikey 

7 Chandigarh - Shri Banwarilal Purohit 

8 Delhi Arvind Kejriwal Anil Baijal 
9 Dadra and nagar haveli - Shri Praful Patel 

10 Daman and diu - Praful Khoda Patel 

11 Goa Pramod Sawant P.s Sreedharan Pillai 
12 Gujarat Buendrabhal Patel Acharaya Devvrat 

13 Himachal Pradesh Jai Ram Thakur Rajendra Arlekhar 

14 haryana Hemant Soren Bandaru Datterya 

15 Jharkhand Hemant Soren Ramesh Bais 
16 Jammu and kashmir - Shri Manoj Sinha 

17 Karnataka Basavaraj Bommai Thawar Chand Gehlot 

18 Kerala Pinarayi vijayan Arif Mohammad Khan 

19 Lawshdweep - Manoj Sinha 
20 Ladhakh - Radha Krishna Mathur 

21 Madhya Pradesh Shivraj Singh  Chouhan Mangubhai C. Patel 

22 Maharasthra Uddhav Thakeray Bhagat Singh Koshyari 

23 Manipur N.Biren Singh Lal. Ganesan 

24 Mizoram Zoramthanga Kambhampati Hari Babu 

25 Meghalaya Onrad Sangma Satya Pal Malik 
26 Nagaland Neiphui Rio Jagdish Mukhi 

27 Odisha Naveen Patnaik Ganeshi Lal 

28 Puducherry N.Rangaswamy Tamilisai Soundarajan  

29 Punjab Haranjit Singh Channi Banwarilal Purohit 
30 Rajasthan Ashok Gehlot Kalraj Mishra 

31 Sikkim Prem Singh Tamang Ganeshi Lal 
32 Tamilnadu M.K.Stalin R.N. Ravi 

33 Telangana K.chandrashekhar Rao Tmilisai Soundarajan  

34 Tripura Biplab Kumar Satyadev Narayan Arya  

35 Uttar pradesh Yogi Adityanath Anandiben Patel 

36 Uttrakhand Pushkar Singh Dhami Gurmit Singh  

37 West bengal Mamta Banerjee Jagdeep Dhankhar 
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1. Jawaharlal Nehru (1947–64) 

2. Gulzarilal Nanda (1964; 1st time) 

3. Lal Bahadur Shastri (1964–66) 

4. Gulzarilal Nanda (1966; 2nd time) 

5. Indira Gandhi (1966–77; 1st time) 

6. Morarji Desai (1977–79) 

7. Charan Singh (1979–80) 

8. Indira Gandhi (1980–84; 2nd time) 

9. Rajiv Gandhi (1984–89) 

10. V.P. Singh (1989–90) 

11. Chandra Shekhar (1990–91) 

12. P.V. Narasimha Rao (1991–96) 

13. Atal Bihari Vajpayee (1996; 1st time) 

14. H.D. Deve Gowda (1996–97) 

15. Inder K. Gujral (1997–98) 

16. Atal Bihari Vajpayee (1998–2004; 2nd time) 

17. Manmohan Singh (2004–14) 

18. Narendra Modi (2014–TILL DATE ) 
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MOUSAMI MONDAL 

SEM 3 

 1.Dr.Rajendra Prasad January 26th, 1950 

2. Dr Sarvepalli Radhakrishnan May 13th, 1962 

3. Dr Zakir Hussain May 13th, 1967 

4. Varahagiri Venkata Giri May 3rd, 1969 

5.Mohammad Hidayatullah July 20th, 1969 

6.Varahagiri Venkata Giri August 24th, 1969 

7. Fakhruddin Ali Ahmed August 24th, 1974 

8.Basappa Danappa Jatti February 11th, 1977 

9.Neelam Sanjiva Reddy July 25th, 1977 

10. Giani Zail Singh July 25th, 1982 

11.Ramaswamy Venkataraman July 25th, 1987 

12.Shankar Dayal Sharma July 25th, 1992 

13. Kocheril Raman Narayanan July 25th, 1997 

14. Dr. A.P.J. Abdul Kalam July 25th, 2002 

15. Pratibha Patil July 25th, 2007 

16.Pranab Mukherjee July 25th, 2012 

17. Shri Ram Nath Kovind July 25th, 2017 
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Union Council Of Ministers in India 

Cabinet Ministers: 
 

 

NO. 
Minister Name Office 

1.  

Narendra Modi 

Prime Minister, Minister of Personnel, Public 
Grievances and Pensions, Department of 
Atomic Energy 
Department of Space 
(All important policy issues and all other portfolios not 
allocated to any minister) 

2. Rajnath Singh Minister of Defence 

3. Amit Shah Minister of Home Affairs & 
Ministry of Co-operation 

4. Subrahmanyam 
Jaishankar 

Minister of External Affairs 

5. Nirmala Sitharaman Minister of Finance & 
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  Minister of Corporate Affairs 
6. Nitin Gadkari Minister of Road Transport and Highways 
7. Piyush Goyal Minister of Commerce and Industry 

Minister of Consumer Affairs, Food and 
Public Distribution 
Minister of Textiles 

8. Smriti Zubin Irani Minister of Women and Child Development 
9. Arjun Munda Minister of Tribal Affairs 
10. Kiren Rijiju Minister of Law and Justice 
11. Dharmendra 

Pradhan 
Minister of Education 

Minister of Skill Development and 
Entrepreneurship 

12. Narendra Singh 
Tomar 

Minister of Agriculture and Farmers Welfare 

13. Dr. Virendra Kumar Minister of Social Justice and Empowerment 
14. Mansukh L. 

Mandaviya 
Minister of Health and Family Welfare 
Minister of Chemicals and Fertilizers 

15. Bhupender Yadav Minister of Environment, Forest and Climate 
Change 

Ministry of Labour and Employment 

 Mukhtar Abbas 
Naqvi 

Minister of Minority Affairs 

17. Mahendra Nath 
Pandey 

Minister of Heavy Industries and Public 
Enterprises 

18. Pralhad Joshi Minister of Parliamentary Affairs 
Ministry of Coal 
Ministry of Mines 

19. Gajendra Singh 
Shekhawat 

Minister of Jal Shakti 

20. Narayan Tatu 
Rane 

Minister of Micro, Small and Medium 
Enterprise 

21. Parshottam 
Rupala 

Minister of Animal Husbandry, Dairying 
and Fisheries 

22. Ashwini Vaishnaw Minister of Railways 
Minister of Communications 

Minister of Electronics and Information 
Technology 

23. Sarbananda 
Sonowa 

Minister of Ports, Shipping and 
Waterways Ministry of AYUSH 
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24. Giriraj Singh Minister of Rural Development 
Minister of Panchayati Raj 

24. Jyotiraditya 
Scindia 

Minister of Civil Aviation 

25. Ramchandra 
Prasad Singh 

Minister of Steel 

26. Pashupati Kumar 
Paras 

Minister of Food Processing Industries 

27. Raj Kumar Singh Minister of Power 
Minister of New and Renewable Energy 

28. Hardeep Singh 
Puri 

Minister of Petroleum and Natural Gas 
Minister of Housing and Urban Affairs 

29. Kishan Reddy Minister of Culture 
Minister of Tourism 

Minister of Development of North 
Eastern Region 

30. Anurag Thakur Minister of Information and 
Broadcasting 

Minister of Youth Affairs and Sports 
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Government of West Bengal Council of Minister List 
 

NO. Minister Name Office 
1.  

Mamata Banerjee 

(Chief Minister), Home & Hill Affairs 
Personnel & Administration 
Health and Family Welfare 

Land and Land Reforms 
Refugee and Rehabilitation 

Information & Cultural Affairs 
North Bengal Development 

2. Subrata Mukherjee Panchayat and Rural Development 
Public Enterprises and Industrial 

Reconstruction 
3. Partha Chatterjee Industry, Commerce and Enterprise 

Information Technology and Electronics 
Parliamentary Affairs 

4. Amit Mitra Finance 
Planning and Statistics 
Programme Monitoring 

5. Sadhan Pande Consumer Affairs 
Self Help Group and Self Employment 

6. Jyotipriya Mallick Forest 
Non-Conventional and Renewable Energy 

Sources 
7. Bankim Chandra 

Hazra 
Sundarban Affairs 

8. Manas Bhunia Water Resources Investigation and 
Development 

9. Somen Mahapatra Irrigation and Waterways 
10. Moloy Ghatak Law, Judicial 

Public Works 
11. Aroop Biswas Power 

Youth Affairs and Sports 
12. Ujjal Biswas Correctional Administration 
13. Arup Roy Co-operatives 
14. Rathin Ghosh Food and Supplies 
15. Firhad Hakim Transport 

Housing 
16. Chandranath Sinha Micro, Small and Medium Enterprises 
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17. Sovandeb 
Chattopadhyay 

Agriculture 

18. Bratya Basu School and Higher Education 
19. Pulak Roy Public Health Engineering 
20. Shashi Panja Women and Child Development and Social 

Welfare 
21. Md. Ghulam 

Rabbani 
Minority Affairs and Madrasah Education 

22. Biplab Mitra Agricultural Marketing 
23. Javed Ahmed Khan Disaster Management and Civil Defence 
24. Swapan Debnath Animal Resources Development 
25. Siddiqullah 

Chowdhury 
Mass Education Extension and Library 

Services 
26. Becharam Manna Labour 
27. Subrata Saha Food Processing Industries and Horticulture 
28. Humayun Kabir Technical Education, Training and Skill 

Development 
29. Akhil Giri Fisheries 
30.  

Chandrima 
Bhattacharya 

Urban Development & Municipal Affairs 
MoS in Health and Family Welfare 

MoS in Land & Land Reforms 
MoS in Refugee and Rehabilitiation 

31. Ratna De (Nag) Environment 
Science and Technology and Bio-Technology 

32. Sandhya Rani Tudu Paschimanchal Unnayan Affairs 
MoS in Parliament Affairs 

33. Manoj Tiwary Youth Affairs and Sports 

34. Srikanta Mahata Micro, Small and Medium Enterprises and 
Textiles 

 
 
 

 

ARCHANA GHORAI & SAKIL SARDAR 
SEM 3  
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১.ভারতের বেতমান প্রধান ববচারপবের 

নাম বি? 

২. সাম্প্রবেি দাবা খেলায় ভারতের ৭০ 

েম গ্র্যান্ডমাস্টার খি হতয়তে? 

৩. খলানার হ্রদ খিান রাতযয অববিে? 

৪. গুযরাতের বেতমান মুেযমন্ত্রী খি? 

৫. ভারতের সব তবৃহৎ খনানা যতলর 

হ্রতদর নাম বি? 

৭. ভারে িে সাতল রাষ্ট্রপুতের সদসয 

পদ লাভ িতর? 

৮. পশ্চিমবতের প্রথম মবহলা মুেযমন্ত্রী 

খি? 

৯. ভারেীয় খসনার মুেয এম. এন. 

নারভাতন সম্প্রবে খিান খদতের খসনার 

েরতে “GUARD OF HONOUR” 

খপতয়তেন? 

১০. সব তভারেীয় দাবা খেডাতরেতনর 

সভাপবে বহতসতব সম্প্রবে খি বনব তাবচে 

হতয়তেন? 

১১. সাম্প্রবেি খিান দটুে অঞ্চল 

ভারতের খিন্দ্রোবসে অঞ্চতলর মর্ তাদা 

লাভ িতরতে? 

১২. খোবিও অবলম্পিি ২০২১- এ 

ভারে িেগুবল পদি শ্চযতেতে? 

১৩. ববশ্ব “ওযন বদবস” িতব পালন 

িরা হয়? 

১৪. পশ্চিমবতের নেুন এডতভাতিে 

খযনাতরল খি বনর্ুক্ত হতয়তেন? 

১৫.NCRB এর বরতপােত অনুর্ায়ী 

ভারেবতষ তর সবতচতয় সুরবিে েহর 

খিানটে? 

 

১৬. প্লাবস্টি বযতয উৎপাদতন খিান 

খদে প্রথতম? 

১৭. খিান রাযয সরিার ১৭ খসতেম্বর 

খি সামাশ্চযি নযায়ববচার বদবস 

বহসাতব পালন িরার বসদ্ধান্ত বনতয়তে? 

১৮.২০২১ টে-খোতয়বি ববশ্বিাতপর 

যনয ভারেীয় দতলর খমির বহসাতব 

বনতয়াগ িরা হতয়তে িাতি? 

১৯) ইশ্চন্ডয়ান অতয়ল িতপ তাতরেন 

বলবমতেড এর সদর দপ্তর খিাথায় 

অববিে? 

২০. আেগাবনস্তাতনর নেুন নাম বি 

হতব? 

২১. ভারতে িয়টে যীববববচত্র হেস্পে 

রতয়তে? 

২২. ভারতের খিাথায় এবেয়ান বসিংহ 

পাওয়া র্ায়? 

২৩. ভারেবতষ তর খিান প্রতদতে “নাচুতন 

হবরণ” খদো র্ায়? 

২৪. ভারতের বৃহত্তম খবাোবনিযাল 

গাতডতন খিানটে? 

২৫. ভারতের খিান েহতর প্রথম খমতরা 

পবরতষবা চালু হয়? 

২6. িলিাোয় পাোল খরল িতব চালু 

হয়? 

২7. ভারতের নবীনেম অেরাতযযর 

নাম বি? 

২8.BRICS এর চেুথ ত সতেলন খিাথায় 

অনুটিে হয়? 

২9. “বসটে অে যয়” খিান েহরতি 

বলা হয়? 

30. পশ্চিমবতের বেতমান অথ তমন্ত্রী খি? 
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৩১. যােীয় মানবাবধিার িবমেতনর 

বেতমান সভাপবে খি? 

৩২.“িাবাবড” খেলা খিান খদতের 

যােীয় খেলা? 

৩৩. পশ্চিমবে ববধানসভার বেতমান 

ম্পস্পিার খি? 

৩৪. পশ্চিমবতের সতব তাচ্চ পব তে েৃতের 

নাম বি? 

৩৫. িলিাোর সবতচতয় পুরতনা 

খসৌধ খিানটে? 

৩৬. পশ্চিমবতের িুদ্রেম 

খযলার নাম বি? 

৩৭. হাওডা বিতযর দদর্ঘ তয িে? 

৩৮. ভারতের দীর্ঘ তেম খরলওতয় 

প্লােেম ত খিানটে? 

৩৯. ভারতের বৃহত্তম ঝুলন্ত 

খসেুর নাম বি? 

৪০. ভারতের বৃহত্তম পব তে 

েৃতের নাম বি? 

৪১. সিংববধাতনর খেষ সিংতোধন 

িতব হয়? 

 

 

Archana Ghorai 

 & Rekha Mandal 

Sem-3 

 Rekha Mandal (Sem-3) 

  

িুইয উত্তর 

১) এন. বভ. রামন, ২) রাযা ঋবিি, ৩) 

মহারাতষ্ট্র, ৪) ভূতপন্দ্র ভাই পযাতেল, 5) বচল্কা হ্রদ, 

৬) ১৯৪৫ সাতল, 7) মমো বত্যাপাধযায় (২০১১ 

সাতল প্রথম বনব তাবচে হন), ৮)  দবিণ খিাবরয়া, 

৯) দবিণ খিাবরয়া, ১০) সেয় িাপুর, ১১)  যেু 

িাশ্মীর ও লাদাে, ১২) ৭টে, ১৩) ১৬ খসতেম্বর, 

১৪) খগাপাল মুতোপাধযায়, ১৫) িলিাো, ১৬)  

মাবিতন র্ুক্তরাষ্ট্র, ১৭) োবমলনাডু সরিার, ১৮) 

মতহন্দ্র বসিং খধাবন, ১৯) মুম্বাই, ২০) ইসলাবমি 

এবমতরে অে আেগাবনস্তান, ২১) ৪ টে, ২২) 

গুযরাতের বগর অরণয, ২৩) মবনপুর, ২৪) 

আচার্ ত যগদীেচন্দ্র খবাস খবাোবনিযাল গাতডতন 

(বেবপুর, পশ্চিমবে), ২৫)িলিাো, ২৬)  

১৯৮৪ সাতল, ২৭) খেতলোনা, ২৮) নেুন 

বদবিতে, ২৯)িলিাো, ৩০) অবমে বমত্র, ৩১) 

অরুণ িুমার বমশ্রা, ৩২) বািংলাতদে, ৩৩)ববমান 

বত্যাপাধযায়, ৩৪)  সা্ািুেু(৩৬৩০ বমোর), 

৩৫)োউন হল, ৩৬) িলিাো, ৩৭) ২১৫০ েুে, 

৩৮)  েডগপুর, ৩৯) রববন্দ্র খসেু, ৪০)  গডউইন 

অবস্টন (৮,৬১১ বমোর), ৪১) ২০১৯ সাতল…. 
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My Experience of Learning a Foreign Language 
 
Ever since I learned Japanese, my 4th language(2nd Foreign Language), and being able to 
watch Anime in Japanese voice without subtitles, many people specially friends have asked me 
to share the details about how I approach language-learning. Thus, here, I'd mentioned some 
points on how I learn languages. 
 
First of all, I would like to thank my elder brother, he always helps me and he is the one who 
raised me into it, Without him I couldn’t even stared learning it. I was excited about writing this 
since I’ve become quite good at new language. However, I started learning Japanese few 
months ago in this covid-19 pandemic situation, I wasted whole 2020 year worrying for country 
and my family from this dangerous corona virus. This 2021 New Year I promised myself not to 
waste any time and started learning language, My interest towards this happened when I finished 
some anime. I’ll share my methods of language-learning along with some tips and suggestions. 
Although I can write a whole book about it but here I will cover every important points in this short 
place. 
 
I spent a lot of money around 20 thousand to purchase Japanese Course Lesson. There are 
many course available in online but I choose PIMSLEUR, it is the best out there in internet and 
for book I prefer Tae Kim’s Japanese grammar book. 
 
Requirements :  

➢ First of all, you need patience because it takes months or even years to learn a new 

language. 
➢ Dedication and action. Without starting, it can’t finish. 
➢ Don’t compare your progress with polyglot.  ➢ Have a reason: I love to watch Anime and wanted to watch ONE PIECE and NARUTO 

without subtitle, so that it was a great strong point for me to keep ahead of it. 

➢ Engage At least 30 minutes a day. 
 
1 1. Inspiration 

 
I usually started by getting a feel of it. In this phase, I try to convince my brain that it’ll indeed be 
cool to learn the new language. 
 

• Listen to some beautiful songs in the language. E.g. “Lemon” and “Orange” song is 
my favorite.  

• Watch nice movies or TV series in the language. E.g. I would love to learn Japanese so 
that I can watch One Piece and Naruto without subtitles.  

• “IKENNA D. OBI”, a youtuber, polyglot, inspired me a lot. 
 
I am already quite convinced, so I usually skip this stage. 
 
2 2. Planning 

 
If you don’t set measurable, achievable goals, you will not feel satisfied with what you learn. 
Also, without a practical plan, you’ll simply be preparing yourself for disappointment. Hence, this 
step is very important. 
 

• Create a routine: Put some time for learning the language. For example, I had put 
aside 1 hour every day.  

• Set a deadline: I set 1 year for Japanese to get Intermediate level. 
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3. Grammar 

 
Thinking of a language, many people imagine themselves having fluent conversations. If they 
cannot speak well, they feel demotivated. However, one cannot speak unless one knows what 
they’re saying. Grammar is more important thing than fluency. 
 

Knowing the concepts is very helpful instead of just memorizing words and 
expressions. 
 

4. Reading 
 
In Japanese there are 3 different script. Someone scares but it looks cool for me. I personally 
love Japanese Writing System specially Kanji. 
 

5. Listening 
 
For Listening I watch Japanese Anime everyday. 
 

✓ Self-evaluation 

 
• Can you understand 80% or more of what you hear?  
• If you can’t understand something, can you understand it if it is repeated once 

more, maybe at a slower speed?  
• Can you understand the target language despite background noise? 

 
Naruto: The anime that inspired me to learn Japanese.  

6. Speaking 
 
Personally, I never say a sentence unless I understand what each word means. That said, if you 
don’t know enough of a language, you cannot say much in it. All I can do is imitate and say 
sentences that I have already memorized. 
 

Speech is merely a vocal expression of one’s thoughts. 
 

❖ Conclusion 

 
As with anything, learning a language takes time and discipline. I usually spend 30 minute 
learning everyday it took me 8 months to become intermediate in Japanese. Absolute  
knowledge is beyond human reach. 
 
When I get bored I tell myself, Set your priorities, set a routine, and give it a try! Besides, if you 
don't start, you'll never finish. 
 

__________________ 
 
DEBANGSHU BISWAS 
 
B.A. POLITICAL SCIENCE HONOURS 
 
COLLEGE ROLL NO. 233 SEC. C 
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85



ফুটবল নিয়ে মাতামানত 

         চলযে এখি ববশ, 

 ব াি দল হযব চযাম্পি়েি 

          নহসাযবর বিই বশষ। 

প্রনতনদি জ়ে - পরাজ়ে 

         নপ্র়ে দযলর নবদা়ে, 

 াযরার  াযে ফলাফল 

        বমযি বিও়ো দা়ে। 

নপ্র়ে দল -নপ্র়ে বখযলা়োড় 

          থায  সবার আযে, 

উযটাপাটা  থা শুযি 

       মযি নহিংসা জাযে। 

বফসবু  আর ইউটটউব 

        ফুটবল নিয়ে েরম, 

হার-জজযতর নবত কটা 

 জযম উযেযে চরম। 

বখলযব যারা ভাযলা বখলা 

        তারাই এনেয়ে যাযব, 

বশযষর হানস হাসযব তারা 

জয়ের স্বপ্ন টা পাযব। 

এটা নিয়ে ন যসর ঝেরা 

ন যসর মারামানর, 

বদশযপ্রমটা বাড়াও মযি 

নবযদশ প্রীনত োনড়। 

নবশ্ব াযপ ইজি়ো 

স্বপ্ন আোমীর তযর, 

বখলা বদখার আিন্দটা 

আসযব আবার ঘযর ঘযর। 

জিয ট নিয়ে েব ক বযমি 

   ফুটবল নিয়েও হযব তাই, 

ফুটবল নবশ্ব াপ জযুড় 

       2022 এ ইজি়োয ই চাই। 

 
 

 

 

Subhadip Naskar 

Sem-3 

আমার নপ্র়ে নবশ্ব াপ ফুটবল 
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APARUPA GHOSH 
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