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প্রকাশিত হদে  উশিদশৈদযা শৈভাদের সাশহতযপশিকা “তৃণকুসুম” এর তৃতীয় সংখ্যা। এই 

পশিকাশির সদে উশিদশৈদযা শৈভাদের ছাি-ছািীদদর আদৈে জশ়িত রদয়দছ। যারা শুরু 

কদরশছল এই পশিকাশির প্রকািনা তারা আজ সকদলই প্রাক্তনী হদয় কেদলও ৈততমান ছাি-

ছািীরাও প্রাক্তনীদদর কসই সাশহতয   তার ধারাদক আন্তশরকতার সাদে অকু্ষণ্ন করদখ্দছ। ৈরাৈরই 

এই পশিকাশির শৈশৈধ শৈষয় শনৈতা ন পশিকাশি কক মদনাগ্রাহী কদর কতাদল। প্রোেত পাঠ্যক্রম 

অন্তেতত শিক্ষা  তার ৈাইদর শেদয় এরা কয মুক্ত ৈাতাদসর স্পিত কদয় তা সশতযই প্রিংসনীয়। 

আশম আিারাশখ্ উশিদ শৈদযা শৈভাদের ছাি-ছািীদদর এই প্রদ ষ্টায় তাদদর সহপাঠ্ীরাও উদু্বদ্ধ 

হদৈ। এর মাধযদম ছািছািীদদর মদধয কমৌশলক শ ন্তা ভাৈনার শৈকাি  িদৈ। আশম অশভনন্দন 

জানাই উশিদশৈদযা শৈভােদক এই পশিকাশিদক এশেদয় শনদয় যাওয়ার জনয। 

ডঃ ইন্দ্রনীল কর 
অধযক্ষ, 

সুদরন্দ্রনাে কদলজ, 
কলকাতা 

 

অধযক্ষ মহািদয়র ৈক্তৈয 



 

 

উৎসদৈর কিষ আর িীদতর এর সূ না, এর মদধয 
খ্াশনকিা মন ভাদলা করা আদমজ শনদয় এদসদছ 
উশিদশৈদযা শৈভাদের সাশহতযপশিকা তৃণকুসুম। এই 
পশিকাশি যািা শুরু কদরশছল উশিদশৈদযা শৈভাদের 
ছাি-ছািী এৈং শিক্ষক-শিশক্ষকাদদর অশৈরাম 
উৎসাহদক পাদেয় ককর। ছাি-ছািীদদর ভাৈনা শ ন্তা 
প্রকাদির একিা উনু্মক্ত কক্ষি শহদসদৈ শৈেত কদয়ক 
ৈছর ধদর এই পশিকাশি প্রকাশিত হদয় আসদছ। 
অশতমারীর প্রভাদৈ আমরা যখ্ন প্রদতযদক শকছুিা  

 

ডঃ সু ন্দ্রা  যািাজতী 

IQAC CO-ORDINATOR 

সুদরন্দ্রনাে কদলজ 
 

 

হদলও মানশসক ভাদৈ শৈপযতস্ত হদয় পদ়িশছ তখ্ন েতানুেশতকতার ৈাইদর শেদয় ছাি-ছািীদদর 
এই কাাঁ া হাদতর অপশরপক্ক কলখ্াগুশল প়িদত মদন হয় ভাদলাই লােদৈ। এ কযন আদিপাদির 
কশঠ্ন পশরশিশতর মদধয এক িুকদরা মুক্ত ৈাতাস। কছািখ্াদিা ভুলত্রুশি গুদলা মাজতনা কদর ওদদর 
উৎসাহ শদদল মদন হয় এরা ভশৈষযদত আমাদদর আদরা অদনক সুন্দর কলখ্া উপহার শদদত 
পারদৈ। আশম আিা কশর এইভাদৈ ওরা মহাশৈদযালদয়র অনযানয শুভ উদদযাদেও অংিগ্রহণ 
করদৈ। উশিদশৈদযা শৈভাদের এই প্রদ ষ্টার প্রশত আমার রইল অফুরন্ত শুদভো। 
 



 

 

“তৃণকুসুম” আর উশিদশৈদযা শৈভাদের সম্পকত কৈি 
কদয়ক ৈছদরর পুরদনা। এই পশিকাশির শৈষয়ৈস্তু 
ককানশদনই শুধুমাি উশিদশৈদযা শৈষদয় সীমাৈদ্ধ োদকশন। 
এখ্াদন আমাদদর ছাি-ছািীরা তাদদর নানান ধরদনর 
সৃজনিীল কলখ্া, শ িকলা এৈং আদলাকশ ি প্রকাি কদর 
োদক আর সঞ্চয় কদর রাদখ্ অদনক মধুর সৃ্মশত। 
আমাদদর শৈভাদের শিক্ষক শিশক্ষকারাও এই পশিকাশির 
সদে শনশৈ়িভাদৈ জশ়িত োদকন। তাই এই পশিকাশির 
ককান সংখ্যার প্রকাি ও শৈকাি আমাদক ৈ়িই আনশন্দত 
কদর। প্রাক্তন ও ৈততমান ছাি-ছািীদদর শমশলত 
প্রদ ষ্টাদতই ৈরাৈর এশি প্রকাশিত হয়। কসই  

 

ধনযৈাদাদন্ত, 
অধযাপক ককৌশিক ক াষ 

শৈভােীয় প্রধান, 
উশিদশৈদযা শৈভাে, 

 

 

অদেত এই পশিকাশি একরকম গ্রশিদত আমাদদর ছাি-ছািীদদর কৈাঁদধও রাদখ্। স্বতঃসূ্ফততভাদৈ 
এখ্াদন তারা শনদজদদর সৃজনিীলতার ছাপ করদখ্ যায়। আমরা শুধু তাদদর ৈশল ‘ ররদৈশত, 
 ররদৈশত’। আিাকশর আমাদদর এই প্রদ ষ্টা প্রশতৈাদরর মত এৈাদরও আপনাদদর ভাদলা লােদৈ। 
কদাষ ত্রুশি গুদলা মাজতনা কদর যশদ আপনারা ওদদর আিীৈতাদ কদরন তদৈ তা আমাদদর ছাি-
ছািীদদর ভশৈষযদত  লার পদের পাদেয় হদয় উঠ্দৈ। 

 

 



 



 

 

সূশ পি 
শৈষয়          পৃষ্ঠা 

সম্পাদকীয়      ৭ - ৯ 

কশৈতা       ১০ - ২৩ 

প্রৈন্ধ       ২৪ - ৩৫ 

কছািেল্প      ৩৬ - ৩৯ 

শ িকলা সংকলন    ৪০ - ৫৫  

আদলাকশ ি সংকলন   ৫৬ - ৭৩ 

পশরশ শত      ৭৪ 



 

 

অশতমারীর কারদণ প্রায় কদ়ি ৈছর ৈন্ধ োকার পর 

আমাদদর অনুপশিকা তৃণকুসুম আৈার প্রকাি করদত 

কপদর অভূতপূৈত আনন্দ হদে। স্বাধীনভাদৈ এই 

পশিকাশি সম্পাদনা করার সুদযাে কদৈার জনয আশম 

আমাদদর অধযক্ষ শ্রী ইন্দ্রনীল কর মহািয়, সু ন্দ্রা 

মযাডাম এৈং আমাদদর শৈভােীয় প্রধান শ্রী ককৌশিক 

ক াদষর কাদছ অতযন্ত কৃতজ্ঞ োকৈ। এই পশিকাশি 

প্রকাদির শপছদন একমাি উদেিয শছল উশিদশৈদযা 

শৈভাদের ছাি ছািীদদর পাঠ্যক্রদমর ৈাইদর শ ন্তন এর 

েশত প্রকৃশত প্রকাদির একিা ময়দান কদর কদওয়া।  

এই শৈভাদের ছাি-ছািীদদর এই পশিকাশির প্রশত অনাশৈল ভাদলাৈাসা প্রমাণ কদর কয এর 
প্রদয়াজন আজও কতিা েভীর। কলখ্ার মদধয শদদয় ফুদি ওঠ্া তাদদর মূলযদৈাধ সশতযই আিা 
জাোয়। অশতমারী কতা শুধু প্রাণহাশন  িায়শন সদে শনদয় এদসদছ সৈ কলাকসমাদজর জনয এক 
শৈরামহীন আত্মদীক্ষার ভাষয। ৈযশক্তশৈদিদষর মানৈজশমদন তার প্রভাৈ পদ়িদছ শৈশ ি রূদপ। 
কদরানা এদস ৈন্ধ কদর শদদয়শছল কতশকছু - শ শকৎসা কতা পদরর কো, হাসপাতাদল একখ্ানা 
কৈদডর জদনয, একিুখ্াশন অশিদজদনর জনয মাো খু্াঁদ়ি মদরদছ মানুষ! েো শদদয় কভদস এদসদছ 
িৈ। এর খ্াশনকিা স্ব দক্ষ কদখ্া আর ৈাশক কৈশির ভােিাই কজদনশছ কযিুকু সংৈাদ ও সামাশজক 
মাধযদম কদখ্াদনা হদয়দছ, কসই অনুসাদর। এমশন কদরই কজদনশছ, মাদন জানাদনা হদয়দছ, একি 
ৈছদর এই প্রেম একখ্ানা অশতমাশর। জীৈন শেদয়দছ  দল একিশি ৈছদরর পার - শকন্তু এমনশি 
কযন আর কখ্দনাই হয়শন। ককননা ককউই কদখ্ায়শন, শক্ষদদর এক ক ারাদরাত ককমন ৈদয়  কলদছ। 
করল লাইন ধদর মাইদলর পর মাইল কহাঁদি  লা নানান ৈয়সী পশরযায়ী শ্রশমদকর পাদয়র সাশর তা 
জানান শদদয় কেদছ। অসুখ্ না কহাক, অ-সুখ্ কতা ৈদিই - যা ৈদয়  দলদছ আমাদদর প্রাতযশহক 
যাপদনর শঠ্ক শন  শদদয় শখ্দদর অশতমারী রূদপ ফল্গু নদীর মদতা। আশেতক ও সামাশজক ভাদৈ 
ৈহু পশরৈার অপশরসীম যন্ত্রণার সমু্মখ্ীন হদয়দছ পৃশেৈীৈযাপী।  
 

৭ 

 



 

 

 
মানশসকভাদৈ আমরা সমাজৈদ্ধ জীদৈরা শছলাম ভীষণ যন্ত্রণায়। মাশনক ৈদন্দযাপাধযায় একদা 
ৈদলশছদলন, ''মানুদষর মদনাজেদতর জদম আদছ অদনক পাপ, অদনক কেদ, সশপতল তার 
েশতপ্রৈণতা। কসখ্াদন জদম আদছ আশদম শহংরতার অন্ধকার।'' অশতমারী কযন সৈ সশরদয় কসই 
অন্ধকার আদরা ৈাশ়িদয় তুদলদছ। এর ৈশহঃপ্রকাি আমরা কদদখ্শছ েত কদ়ি ৈছদর ৈহুৈার। 
লকডাউদন ৈা ককাশভদড শনঃসেতায় আক্রান্ত নারী-পুরুষ শনশৈতদিদষ হদয়শছ শৈষন্নতার শিকার। 
অন্তঃপুর াশরনী ৈহু কমদয়রা আর েৃহৈন্দী ৈহু শিশুরা হয়দতা শকছুশদন ৈাদদ েদৈষণার শৈষয় হদয় 
উঠ্দৈ কয এই সমদয় তারা শক অন্ধকারােন্ন অতযা ারময় জীৈন কাশিদয়দছ। সহজ কোয় যাদক 
ৈদল োহতিয শহংসা। অ-সুদখ্র কদাহাই শদদয় সমাজ তাদদর ৈদলদছ 'এই কমদয় তুশম সহয 
কদরা'।অশতমারীর প্রােশমক আতঙ্ক কাশিদয় আৈার অদনক শিল্পী-সাশহশতযক এই ভয়াৈহ মানশসক 
সংকদির প্রশতৈাদও কদরদছন, নতুন কদর ৈাাঁ ার ল়িাইদয়র কো ৈদলদছন। তদৈ সমাজ সৈ সময় 
কতা কস ল়িাই কক কুশনতি কদরনা। যুদে যুদে ৈহুৈার শৈশভন্ন শিল্পী সাশহশতযক এর সৃশষ্টর প্রশত 
সমাদজর মদনাভাদৈই তা কৈাঝা যায়। কযমন একিা উদাহরণ এখ্াদন মদন প়িদছ; জনশপ্রয় নািযকার 
ইৈসদনর একশি নািক শছল 'ডলস হাউস', কযখ্াদন কনারা কৈশরদয় এল সংসার কছদ়ি কস্বোয় শকন্তু 
নািযকার প়িদলন তুমুল সমাদলা নার মুদখ্। তাই পদরর নািদক শতশন শক কদখ্াদলন এমন একশি 
কমদয়র কো যার পশরৈাদর তার স্বামী পুি সকদলর শসশফশলস হদয়দছ আর কস সৈার কসৈা কদর 
শনদজর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আিাদক কমদর কসই সংসাদর শিদক রদয়দছ মৃদতর মত। মৃতুয কতা মানুদষর 
শুধু বদশহক হয়না মনদনরও হয় তাই নািকশির নাম করদখ্শছদলন শতশন 'ক াস্ট'। লকডাউদন ৈহু 
জীৈন্ত মানুষই এরকম শনমতনন ও শনশৈতদৈকী যাপনায় অভযস্ত হদয় পদ়িশছদলন। সদৈতাপশর শছল স্বজন 
হারাদনার কৈদনা। অশতমারী আমাদদর আদরা কিখ্াদলা কয দুশৈতপাদকর তীব্রতায় শৈপুল অদেতও জীৈন 
ৈাাঁদ  না। আর করােীর সাহাযয করার সময়, কশফন শকংৈা মৃদতর খ্াি ৈইৈার জনয কাদরা জন্ম 
পশর য়পি লাদেনা। তদৈ হযাাঁ, রাষ্ট্র আমাদদর জন্ম পশর য় পদির এৈং পাশরৈাশরক ইশতহাদসর শক 
গুরুত্ব তা কিখ্াদত মদনহয় আজ ৈদ্ধপশরকর। শুধু শক তাই? কখ্দনা আসাদম, কখ্দনা ৈাংলাদদদি 
এৈং আদরা কত অজানা গ্রাদম কখ্দনা জশমর নাদম কখ্দনা ধদমতর নাদম কখ্দনা ৈা শুধু অশধকার 
প্রদয়াদের নাদম কযভাদৈ মানুষ তার শনজ প্রজাশতর উপর অশতমারীর মদধযই ধ্বংসলীলা  াশলদয়দছ 
তা কদদখ্ একিা পুরদনা োন মদন পদ়ি.... "মনদর কৃশষ কাজ জাদনা না এমন মানৈ জশমন রইল 
পদ়ি আৈাদ করদল ফলদতা কসানা।" 
 
তৈু শকছুিা হদলও স্বশস্তর শৈষয় হদলা এই একিা মহামারী নতুন প্রজদন্মর মদধয কস্বোদসৈার 
অনুভূশতও জাশেদয় তুদলদছ। মানুষ মানুদষর পাদি এদস দাাঁশ়িদয়দছ শৈশভন্ন ধরদনর কশমউশনশি  

৮ 
 



 

 

শকদ ন এৈং নানান কসৈা মূলক সশদোর মাধযদম। তৈু মানৈজশমন যশদ সশতযই আৈাদ হদয় কযত 
তদৈ এই যুদের কশৈ শ্রীজাত কক শক আর ৈলদত হদতা-  
এই যুদের কশৈ শ্রীজাত কক শক আর ৈলদত হদতা-  

"কাি না ফুিুক, সৈার  দর 
ভাত কযন শনশিদন্ত কফাদি 
সৈার পাদত করাজ অন্তত 

হাত রুশি আর সৈশজ কজাদি। 
 

এ-কদি ৈহু মাইলৈযাপী 
 াাঁদদর সুদতায় কসলাই করা। 
কাাঁিাতাদরর রুদপাজখ্ম 
ৈাাঁদিায়ারার ৈসুন্ধরা।" 

তদৈ স্বপ্ন কতা আমরা কদখ্দতই পাশর সাধতিতৈষত পার করা শ িদলখ্ক অৈনীন্দ্রনাে ঠ্াকুদরর ছশৈর 
মত মায়াদলাদকর িাশন্তর পৃশেৈীর।  আিাদতা কদখ্ান আমাদদর আদিপাদির মানুদষরাই কযমন 
ৈনযাদুেততদদর কাদছ সাাঁতার ককদি ওষুধ কপৌঁদছ কদওয়া কসই আিা কমতীরা, সমূ্পণত অপশরশ ত 
মানুদষর জনয হাসপাতাদলর কৈড কজাো়ি করদত সারারাত ল়িাই করা, অশিদজন শসশলন্ডার 
কজাো়ি করদত এলাকা ক াদষ কফলা,  শ শকৎসার অেত কযাোদনর জনয সামাশজক মাধযদম আদৈদন 
করা নতুন প্রজদন্মর ছাি-ছািীরা। ছাি-ছািীরা নতুন ভাদৈ ভাৈদত পাদর, সমাজ কক নতুন শদিা 
কদখ্াদত পাদর ৈদল আমরা শনশিন্ত োকদত পাশর কয শসদলৈাস কেদক মহাদেতা কদৈী ৈাদ কেদলও 
'কদাপ্দী োদয়ন' কদর কো শঠ্ক মানুদষর কাদন কপৌঁছদৈ যশদ সংসৃ্কশত   তার একিা সশঠ্ক পশরসর 
বতশর কদর কদওয়া যায়। 

 

ডঃ সুরঞ্জনা সরকার 

অধযাশপকা, উশিদশৈদযা শৈভাে, 

সুদরন্দ্রনাে কদলজ 
 

 

৯ 



 

 

হারাদনা কছদলদৈলা 

~অনাশমকা শৈোস 

পঞ্চম কসশমস্টার 

 

পাদির মদধয এক কক্রািিায়, 

কোলাশপ ছাতার হাাঁিা লা ৈারণ ৈহুশদন। 

ভাাঁদজ ভাাঁজ প়িা করাদ কপাহাদনা িাশ়িগুদলায়, 

প্রশতশনয়ত নুন-হলুদদর অসাৈধানতার দাে। 

ৈুশ়ির  ুল হাওয়ায় কভদস কতপান্তদরর পাদ়ি, 

কৈগুনৈশ়ি কফদর না আর রাংতা কােজ ভুশলদয়। 

শমশষ্ট শৈনুশনর আাঁকার সু্কল এখ্ন দাশয়দত্ব আৈদ্ধ, 

িহর আজ শনরুপায় অশভমাদন অিূত িান্ত। 

কাাঁিা ফুদলর সুর কভদস আদস শন ুতম দুপুদর, 

দূদরর সন্ধযার শমশষ্ট ৈাতাদস পাহাশ়ি সুর ভাদস। 

শিদক োকার ৈযস্ত ল়িাই, ভীষণরকম শৈপশি, 

কৈলাদৈাস শপ্রয়দৈলার কোপন স্বেতপ্রাশি। 
 

১০ 



 

 

স্বদপ্নর িহর 

এ কক ওৈাইদুল্লা আজমী 
পঞ্চম কসশমস্টার 

সকাল কেদক িরীরিা ভাদলা কনই, 
েতকাল রাদত জ্বর এদসশছল, 

ভাইরাল শফভার, তারপর আৈার কদরানা, 
ভয় শক আর হয়না! 

অে  ওষুধ কসৈন করদত ইদে কদর না আমার, 
 

েত শতন ৈছর আদে এই িহদর এদসশছলাম, 
 

ৈ়ি  াকশতর মদতান কদখ্দত এই িহদরর 
মাঝখ্াদন, আশম একিু খ্াশন একা, 

ছাদদ -ৈারান্দায়- দরর কমদঝদত কযিুকু স্পিত কলদে আদছ, 
ওিুকু শনদয়ই কতা কৈাঁদ  োশক, 
মা ৈাৈা করাজ কফান কদর, 
ৈনু্ধরা মাদঝ মাদঝ আদস, 

কদখ্া কদর, 
অে  যতৈার অসুি হদয়শছ, 

মাোয় হাত ৈুশলদয় কদওয়ার কাউদক পাইশন, 
 

এদতা ৈ়ি িহদর শক একশিও মানুষ কনই, 
শযশন এদস পাদি দাাঁ়িাদৈন, 

 
 

ককাোয় কশৈতা, ককাোয় কপ্রম! 

সৈাই ছুিদছ, ককানখ্াদন জাশননা, 

১১ 



 

এদতা ৈ়ি মদঞ্চ শক তাহদল শুধুই নািক, 

সৈাই ৈদল কপ্রদমর িহর, কশৈতার িহর, 

 

ককাোয় কশৈতা, ককাোয় কপ্রম! 

সৈাই ছুিদছ, ককানখ্াদন জাশননা, 

শকন্তু ছুিদছ, 

 

আশমও করাজ ধাদনর জশমর ধাদর হাাঁিদত োকা রাখ্াল ৈালক কক ভুদল যাই, 

 

ওলা- উদৈর, হলুদ িযাশির শভদ়ি 

একশিও ধাদনর িীষ কনই, 

ভাদলাৈাসার শ হ্ন আাঁকৈার মদতা জশমর আল কনই, 

 

তৈুও ৈারৈার শফদর আশস এই ভাঙা আয়নাওয়ালা িহদর, 

স্বপ্ন কদখ্ৈার আিায়, 

ককালকাতা শকছু না পারদলও, 

স্বপ্ন কদখ্ায়…   
 

১২ 



 

 

দিভুজা 

ঐশন্দ্রলা শসংহ 
পঞ্চম কসশমস্টার 

 

মাদয়র ভীষণ প়িদছ মদন কছাট্ট কৈলার কো, 

মাশির  দর শদন কািদতা আি জদনদত একা। 

মাশির প্রদীপ, অদনক আিা তুলসী তলায় কজ্বদল, 

কাদজর পাদিও প়িাশুনা  লদতা একমদন। 

ৈ়ি হদয় যাওয়ার সাদেই পাদে কেদলা সৈ, 

আশম, ৈাৈা হলাম আপন আর ওরাই হদলা পর। 

কছাট্ট কৈলায় রাখ্দতা আমায় আেদল শনদজর ৈুদক, 

কষ্ট হদলও ফুিত হাশস আমার মাদয়র মুদখ্। 

িত শ ন্তা, িত ঝঞ্ঝাি `মা’ ই আসল পে, 

শঠ্ক কযন `মা দুগ্গা ঠ্াকুর’ করদছ অসুর ৈধ। 

একলা হাদত সামদলও সৈ হাশস কফািায় সৈার মুদখ্, 

মা ই আমার `দিভুজা’ কেদকা মাদো অদনক সুদখ্।। 
 

 

 

 
 

১৩ 



 

 

মহামারী ২০-২১ 

রাদকি মন্ডল 
প্রাক্তনী 

কপশরদয় এদসশছ কুশ়ির মহামারী, 

আমরা ভাদলা আশছ, ভাদলা আদছ পশরৈার; 

জাশননা কত িত, হাজার, লক্ষ জন, 

হাশরদয়দছ শপ্রয়জন; 

না কখ্দয় মদরদছ কত দশরদ্র অসহায়, 

জীৈদনর ঝুাঁশক শনদয় ৈাাঁশ দয়দছ প্রাণ যারা; 

িত ককাশি প্রণাম তাদদর, কযাদ্ধা কয তারা । 

শিক্ষার হাল আজ অজানাই ৈদি, 

হাদত হাদত স্মািত কফান োসরুম ফাাঁকা। 

রাজনীশত অত িত ৈুশঝনা, 

রমরমা  দলশছল শমশিং শমশছল 

হাজার কলাদকর ভী়ি; 

মহামারী, কস ককান কয নীশতদত  দল! 

সৈ নাশক হদয়শছল কপ্রাদিাকল কমদন! 

তাই ৈন্ধ তালা শছল সু্কল কদলদজ, 

জাশন পুদরাপুশর যায়শন  ুদ  

শকন্তু কদমদছ ভয়, ককদিদছ শৈপদ 

একুদির কিদষ.... ।। 
 

১৪ 



 

অন্তহীন 
শতয়াসা মণ্ডল 
পঞ্চম কসশমস্টার 

আকাদির তারার মদতা তুশম 
ৈ়ি উজ্জ্বল আজ। 

তৈু মাদঝ রদয় কেদছ  
ৈহু দূরদত্বর ছা়িা ছাশ়ি।।  
ক াদখ্র তলায় কাজল শদদয়  

হাসদত আজও পাশর,  
স্বদপ্নর হলুদ িযাশি শফদক হদৈ, 

একশদন, শফদক হদৈ  
কতামার আমার সম্পদকতর হলুদ রঙ,  
শঠ্ক কযমনিা আশম ৈদলশছলাম। 

শফদক হদৈ সমস্ত রং,  
আর তারই মদধয 

 হঠ্াৎ কদর জ্বদল উঠ্দৈ 
 লাল আভার হাশস।  

উাঁহু, কসতাদরর তাদর হাত শদদয়  
ভুলদত পারদৈা না সৈ, 
কারন কসতাদরর তাদর  

হাত শদদত কেদলও কয কযােযতা লাদে 
একশদন কসিা ও কৈদজ উঠ্দৈ 
হয়দতা অনয কাদরার হাদত। 

কসশদন শুনৈ ৈদস  
ভাদলা-মদন্দর কদাদুল কদালার মাদঝ।। 
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পশর য় 

কমশরনা সুলতানা 
প্রাক্তনী 

আমার অপরাধ শক এিাই কয আশম কমদয় মানুষ? 

শকন্তু শলে শনধতারন কতা আশম কশরশন, 

আশম কতা মানুষ কতামাদদর মত, 

এিা শক আমার ভুল কয কছদল হদত পাশরশন? 

শক ক দয়শছ আশম সৈার কেদক, 

ককৈল একিু সম্মান ছা়িা 

শৈশনমদয় ককদ়ি শনদল কলম, ৈই, খ্াতা, 

ক াদখ্র স্বপ্ন ককদ়ি ছাশ়িদয় শদদল প়িা। 

কমদয় ৈদল যশদ ৈন্ধ করদত হয় প়িাদিানা 

ককদ়ি কনওয়া হয় খ্াতা ৈই। 

তাহদল ৈাশ়ির কমদয় কৈৌ এর জনয 

ককন এদস ক াঁ াও কমদয় ডাক্তার কই? 

কমদয় ৈদল আজ খু্াঁজছ রূপ, 

কদখ্ছ োদয়র সাদা কাদলা ৈণত, 

আর কমদয় যশদ হয় কমািা ৈা খ্াদিা, 

শৈদয়দত  াইছ পণ দি ভশর স্বণত। 

কমদয় ৈদল আজ অদনক ৈাধা 

ৈাইদর যাওয়া প্রায় ৈন্ধ। 

ৈাইদর কেদলই হদৈ েনধষতন, 
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কারণ আইন কয সশতযই অন্ধ। 

কমদয় মানুষ তুই সংসার কর, 

মুখ্ ৈুদজ কর সৈশকছু সহয 

পুরুদষর পাদয় হ তুই পদদশলত, 

আিা রাশখ্সনা অশধকার পাওয়ার নযাযয 

আজ স্বাধীন কদি স্বাধীন সমাজ, 

পরাধীন ককৈল নারী জাশত, 

পুরুষতাশন্ত্রক সমাদজ কমদয়রা যশদ হয় নী ু 

তাহদল ৈশল নারীরা শকন্তু পুরুষদদরও জন্মদািী। 

শকদসর এত শলেদভদ, 

সমসযা সৈার ককাোয়? 

আমরা সৈাই মানৈ জাশত 

এিা নয় শক আমাদদর পশর য়? 
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সদন্ধয নামার আদে 

ইন্দ্রানী দাস 
প্রাক্তনী 

অদপক্ষাদতই হাশরদয় যাদৈা একশদন, কমদ র তারায়… 

কসশদনও সদন্ধয নামদৈ, 

কোধূশল আকািপাদন ক দয় রইদৈ তুশম, 

কসশদনও আশম োকদৈা । 

 

স্বীকার কদরা আর নাই কদরা; ভাদলা কতা আমায় কসশদনও ৈাসদৈ… 

শক… ৈাসদৈ না… ? 

না হয় কসশদন একাই ভাদলা কেদকা… 

আশম না হয়… 

কোধূশল আদলায় লুদকা ুশর কখ্লদৈা কসশদন, শঠ্ক কছাট্টদৈলার মদতা.. 

মদন পদ়ি…! 

কাঠ্ কোলাদপর েদন্ধ আমার কখ্াাঁপা সাশজও কসশদন…. 

কসশদনও োকদৈা আশম, 

কতামার অদপক্ষায়… 
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ভাদলাৈাসা 

রঞ্জন সাউ 
প্রাক্তনী 

কতামার নজরই শ নদত কপদরদছ 
আমার মদনর শভতদরর কো 

 
কয কৈদনায় আশছ আশম 

শুধু তুশমই কতা কদদখ্দত কপদরদছা 
 

কতামার মদনর ভাদলাৈাসাই কতা 
ৈাশনদয়দছ আমায় ভাদলা মানুষ 

 
তুশমই কতা আমার সৈ 
আশমই কতা কতামার সৈ 

 
এই ভাদলাৈাসাই কতা নজদর পদ়িদছ 

এই দুশনয়ার কলাদকর ক াদখ্ 
 

ৈইদছ ঝ়ি শকন্তু আর ভয় কনই 
তুশম কতা আদছা কাদছ... 

 
কতামারই কতা ভাদলাৈাসা আদছ সাদে 

তাই কতা এশেদয় আশছ আজও 
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কতামার নজরই কতা শ নদত কপদরদছ 
আমার মদনর ভাদলাৈাসা কক 

 
কতামার কেদকই কতা আমার সকাল 
কতামার কেদকই কতা আমার সন্ধযা 

 
শেদয় ৈদল দাও ককউ সােদরর কেউ কক 

আমরা মাশঝ হদয় পারাপার কদর কনদৈা সমুদ্র কক 
 

আর কাদরার পদরায়া হয় না..... 
যদৈ কেদক তুশম সেী কহাদয়দছা আমার ।। 
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শৈেউষ্ণায়ন 
ঈশিতা ভঞ্জ 

পঞ্চম কসশমস্টার 
 

পৃশেৈী জুদ়ি এদতা কয শৈেউষ্ণায়ন 

ধীদর ধীদর কদতা প্রাণী তাদত হদয়দছ খ্তম! 

কস্বোয় কাদি োছ, কনয়না ককা কখ্াাঁজ; 

তাই আজ উষ্ণায়দনর ৈা়িদছ কয কৈাঝ৷ 

োছ ককদি ৈযশভ াদর ৈসায় িহর-কারখ্ানা 

কৈাদঝনাদকা খু্লদছ কয মরদণর কদার খ্ানা৷ 

পাহাদ়ি পাহাদ়ি কয কত নাদম ধ্বস 

কত প্রাণ হয় তাদত মৃতুযর ৈি; 

ৈা়িদছ মরুভূশম আর কমদছ সৈুজ 

তাও ককন মানুষ আজ এত অৈুঝ!! 

ক্ষত-শৈক্ষত হদয়দছ আজ কয ওদজান স্তর, 

তাই এৈার সইদত হদৈই UV-RAY এর হুংকার৷ 

পুকুর ৈুশজদয় কদয় শনদজরই ইোয় 

একিু ৈৃশষ্টদতই তাই ভাদস ৈনযায়৷ 

েলদছ কয ৈরফ আর ৈা়িদছ কয সমুদ্রতল; 

এভাদৈ  লদল হদৈ পৃশেৈী সমুদদ্রর অতল 

আজও আদছ সময় এৈার জাদো জনেণ, 

যত পাদরা োছ লাোও আর ৈাাঁ াও কয প্রাণ৷ 

মদন করদখ্া পৃশেৈীদত প্রশতশি জীৈই গুরুত্বপূণত 

সৈাই শমদল কদর খ্াদয ক্র সমূ্পণত৷৷ 
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অ-সুি মন 
প্রতযয়ী লাশহ়িী 
পঞ্চম কসশমস্টার 

রাতজাো শনৈতাক ক াখ্ দু’কিা আজকাল আর নতুদনর অদপক্ষায় োদক না, 

কযন েতানুেশতদকই তাদদর কৈশি স্বশস্ত । 

শকছু শৈষাদগ্রস্ত সুর শনয়শমত কান-মেদজ খ্াৈার কজাোয়, 

কযন তাদত আনন্দ-উচ্ছ্বাদসর প্রদৈি শনশষদ্ধ । 

 ারপাদির পৃশেৈীিা কযন ৈ়িই অদোছাদলা, অিাশন্তপূণত । 

হাত-পা গুদলা কযন ৈড্ড োন্ত, অৈি, পেু । 

সারা িরীরিা এমনই িশৈর, কয তা সরদত  ায় না, ন়িদত  ায় না। 

তদৈ শক সৈিাই আলসয? ৈয়স ৈা়িদছ? কমতক্ষমতা হারাশে? 

 

সকাদলর আকাি কদখ্দত আমার কৈি লােত, 

ককৌতুদক হাশস ফুদরাদতা না, 

শিখ্দত ইদে করত নতুন শকছু, 

পাহাশ়ি ঝণতা ৈা সমুদদ্রর কেউদয়র স্পিত  াইতাম— 

শকন্তু এইসৈ শদদনর কিষ-কদখ্া কদৈ কপদয়শছ মদন পদ়ি না। 

তদৈ শক অসুি হদয় প়িশছ? িরীরিা শক তদৈ ভাদলা কনই? 

কই না কতা! 

হাত-পা-সৈতাে কতা শদশৈয আদছ। 

োদয় জ্বর কনই, ককাোও ৈযো কনই, ককাোও যন্ত্রণা কনই, ককাদনা অশিরতা কনই, 
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তদৈ?! 

নাহ্ একিু কযন ভুল ৈলশছ 

সৈিাই কতা আদছ, শকন্তু ‘িরীদর’ কতা কনই, ‘মদন’ আদছ। 

তদৈ শক মন অসুি? মন ভাদলা কনই? 

মদন ৈযো? মদন যন্ত্রণা? মদনর অশিরতা? 

ধুস্! তাও আৈার হয় নাশক! 

সৈিাই আসদল মদনর ভুল। 

 

ককন? 

কদদহর যশদ জরা-ৈযাশধ হয়, তদৈ মদনর অসুিতা অসম্ভৈ ককন? 

িারীশরক রুগ্নতা যশদ স্বাভাশৈক হয়, তদৈ মদনর করাদে এত সংদকা  শকদসর? 

কদদহর ৈযাশধর যশদ এত গুরুত্ব, তদৈ মদনর কৈলায় এত তাশেলয ককন? 

অদহতুক, অদযৌশক্তক, অপমানজনক ককন মদনর শ শকৎসা? 

কদদহর সুিতা যশদ কৈাঁদ  োকায় অপশরহাযত হয়, তদৈ মদনর সুিতা অপ্রদয়াজনীয় 

ককন? 

মন-কদহ শমদলই কতা মানুষ, তদৈ সমূ্পণত সুিতায় মদনর ভূশমকা এত অপ্রাসশেক 

ককন?? 
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কপাদেিঃ অৈনীন্দ্রনাে ঠ্াকুর শিল্পীঃ প্রতযয়ী লাশহ়িী, পঞ্চম কসশমস্টার 
 

ব্রততী সরকার 
তৃতীয় কসশমস্টার 

 

শ িশিল্পী ও কলখ্ক অৈনীন্দ্রনাে ঠ্াকুরদক আমরা মূলত জাশন আধুশনক ভারতশিদল্প 

পুনরুজ্জীৈনৈাদী ধারার অনযতম পুদরাধা শহদসদৈ। স্বদদিী আদন্দালদনর সৃজনিীল 

অনুদপ্ররণা তৎসহ ৈাংলা সাশহতয এৈং শিল্পকলায় তাাঁর অনস্বীকাযত অৈদাদনর প্রশত 

কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ওনার সাধতিততম জন্মৈাশষতকীদত জানাই শিল্পগুরুর  রদন িতদকাশি 

প্রণাম।  
   
অৈনীন্দ্রনাে ঠ্াকুর একজন খ্যাশতমান ৈাঙাশল শ িশিল্পী, নন্দনতাশত্বক, এৈং কলখ্ক। শতশন ৭ 

আেস্ট, ১৮৭১ সাদল জন্মগ্রহণ কদরন। শতশন শপ্রন্স দ্বারকানাে ঠ্াকুদরর প্রদপৌি এৈং মহশষত 
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অৈনীন্দ্রনাে ঠ্াকুর একজন খ্যাশতমান ৈাঙাশল শ িশিল্পী, নন্দনতাশিক এৈং কলখ্ক। 
শতশন ৭ আেস্ট, ১৮৭১ সাদল জন্মগ্রহণ কদরন। শতশন শপ্রন্স দ্বারকানাে ঠ্াকুদরর প্রদপৌি 
এৈং মহশষত কদদৈন্দ্রনাে ঠ্াকুদরর তৃতীয় ভ্রাতা শেরীন্দ্রনাে ঠ্াকুদরর কপৌি ও গুদণন্দ্রনাে 
ঠ্াকুদরর কশনষ্ঠ পুি।  
 

শ িশিল্পী ও সাশহশতযক শহদসদৈ শতশন যদেষ্ট খ্যাশত লাভ কদরন। ১৮৯৬ সাদল 
ককালকাতা আিত সু্কদলর সহকারী অধযক্ষ শহদসদৈ শনযুক্ত হন। প্রেদম শতশন পািাতয 
শ িকলার প্রশত আকৃষ্ট হদলও পদর ভারতীয় শ িকলার প্রশত শৈদিষ ভাদৈ আকৃষ্ট হন। 
ককালকাতা শৈেশৈদযালদয়র অধযাপক োকাকালীন সময় শিল্প সম্পশকতত কয সমস্ত ৈকৃ্ততা 
কদন কসগুশল পরৈততীকাদল ‘ৈােীেরী শিল্প প্রৈন্ধাৈশল’ নাদম প্রকাশিত হয়। 
  

কলকাতা শৈেশৈদযালয় তাাঁদক ডক্টর অফ শলিাদর ার শডশগ্র প্রদান কদর ১৯২১ 
সাদল। ৈুদ্ধ ও সুজাতা (১৯০১),  তুভূতজা ভারতমাতা (১৯০৫), কিষযািা (১৯১৪), 
সাজাহান, ঋতুসংহার তাাঁর শকছু শৈখ্যাত শিল্পকলা। 
      
শপিৈয রৈীন্দ্রনাে ঠ্াকুর অণুদপ্ররণায় কলখ্াদলশখ্র সূিপাত।শ িকলায় ধারাৈাশহকতায় 
কলখ্াদলশখ্র জেদতও আপন ঐশতদহযর অনুরােী শছদলন অৈনীন্দ্রনাে। িকুন্তলা 
(১৮৯৫), রাজকাশহনী (১৯০৯), ক্ষীদরর পুতুল (১৮৯৬), ৈুদ়িা আংলা (১৯৪১) প্রভৃশত 
গ্রিগুশল শৈদিষ উদল্লখ্দযােয। শতশন ১৯৫১ সাদল ৫ই শডদসম্বর কলকাতায় মৃতুযৈরণ 
কদরন। যতকাল ৈাংলার শ িকলা জীশৈত োকদৈ, ততকাল তারই মধয শদদয় প্রৈাশহত, 
প্রকীশততত হদৈ অৈনীন্দ্রনাে ঠ্াকুদরর নামশি। 
 
তেযসূি: ▪︎আধুশনক ৈাংলা সাশহদতযর ইশতহাস,  
              ▪︎ঠ্াকুর, অদলাদকন্দ্রনাে। ছশৈর রাজা ওশৈন ঠ্াকুর। ৈাংলা একাদডশম। 
পৃষ্ঠা ২৪। 
              ▪︎ ৈাংলা একাদডমী  াশরতাশভধান, শদ্বতীয় সংস্করণ. 
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‘কমাহনৈাোন’- এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাদমর ইশতহাস 

শুভম মুখ্াশজত 
প্রাক্তনী 

আঠ্াদরাদিা সাদলর কিষভাদে উির ককালকাতার শতন প্রভাৈিালী পশরৈার; কৈাস পশরৈার 
(িযাম পুকুর), শমি পশরৈার (ফশরয়া পুকুর) এৈং কসন পশরৈার (ৈাে ৈাজার) একশি 
তৎকালীন কনশিভ োৈ প্রশতষ্ঠা কদরন (১৫ই আেস্ট, ১৮৮৯ সাল) এই োৈশি তৎকালীন 
সমদয় ফশরয়া পুকুর শিদি ‘কমাহন শভলা ‘নাদম পশরশ ত শছল। এই শভলার প্রশতষ্ঠাতা শছদলন 
কীশতত শমি। 
          সালিা তখ্ন ১৯০৫ সাল, সমগ্র সংগ্রাদমর হাদত কেদক করহাই কপদত ৈেভদের 
কো উঠ্দল কোিা ৈাংলা জুদ়ি উঠ্দলা ৈেভে করাদধর আদন্দালন। শব্রশিিরা কসই আদন্দালন 
রুখ্দত সকদলর ক াদখ্র আ়িাদল ক দল শদদলা আদরকিা  াল। যুৈ সমাজদক আকৃষ্ট করদত 
শনদয় এদলা ফুিৈল। বতরী হদলা ইশন্ডয়ান ফুিৈল এদসাশসদয়িন। এদকর পর এক কনশিভ 
োৈ েদ়ি উঠ্দত োকদলা কোিা কদি জুদ়ি। শুরু হদলা কু শৈহার কাপ, ডুরান্ড কাপ ৈরদদৌশল, 
আই.এফ.এ  শিল্ড এর মদতা িুনতাদমন্ট;এদদর মদধয আই.এফ.এ শিল্ডই শছল সৈদ দয় ৈদ়িা 
ও ঐশতহযিালী কখ্লা, ইশতমদধয আই.এফ.এ শিদল্ডর কসশমফাইনাদল কপৌঁদছ কেদলা কনশিভ 
োৈ কমাহনৈাোন। শ ন্তার ভাাঁজ প়িদলা সকল শব্রশিিদদর কপাদল, তাদদর আিকাদনার 
অদনক ক ষ্টা করা হদলা কসশমফাইনাদল শকন্তু তা সম্ভৈ হদলা না; শমডল কসি করশজদমন্টদক 
হাশরদয় ফাইনাদল কপৌঁদছ কেদলা কমাহনৈাোন। কসই কখ্লার মাদঠ্ই  দি কেদলা এক দু তিনা; 
অশভলাষ ক াদষর সাদে সং দষত ক াখ্ হারাদলন শৈপদক্ষর কোলশকপার ইের। এই  িনাদক 
ককন্দ্র কদর ফায়দা কতালার ক ষ্টা করদলা েভণতদমন্ট। ক ষ্টা করা হদলা অশভলাষ কক কগ্রিার 
করার শকন্তু কসশদদনর করফাশরর অকুতভয় মানশসকতা এৈং শৈপদক্ষর কোলশকপার ইেদরর 
সাক্ষযর কজদর পারদলানা তারা অশভলাষদক কগ্রিার করদত। নানাভাদৈ ক ষ্টা  লদত োদক 
কখ্দলায়া়িদদর দুৈতল কদর কদওয়ার, অনযায়ভাদৈ কজদল ৈশন্দ কদর হতযা করা হদলা কাদরা 
 শনষ্টজনদক,  াকশর হারাদলন ককউ, ককউ ৈা হারাদলন প্রাদণর শপ্রয় ‘স্বদদিী’ তকমািা। 
তৈুও ২৯কি জুলাই ১৯১১ সাদল ফাইনাদল মুদখ্ামুশখ্ হদলা কমাহনৈাোন োৈ এৈং ইস্ট 
ইয়কতিায়ার করশজদমন্ট। কসই শদন উিরৈে এৈং পূৈতৈদের োকা, শৈহাদরর পািনা, উশ়িষযার 
ভুৈদনের শকংৈা সুদূর আসাম কেদক জনসমুদ্র এদস কমদি ময়দান  ত্বদর।  
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শব্রশিিদদর ওই শদন যাই মদনর অৈিা কহাক জানা কনই তদৈ করল, ৈাস,  াশলদয় কসশদন 
অদনক িাকা তারা করাজোর কদরশছল কসিা ৈলার আর উদপক্ষা রাদখ্ না। 
 
কখ্লা শুরু হদলা শনশদতষ্ট সমদয়ই শুরুদতই এদকর পর এক শদদিহারা আক্রমদন কসনাদলদক 
কখ্দনা ৈাাঁ াদত  াইল করফাশর কখ্দনা আৈার কোলদপাস্ট এর পদরও কখ্লার মাদঠ্ রক্ত 
ঝরদলা কখ্দলায়া়িদদর পা কেদক ;ফায়দা তুলদত  াইদলা খ্াশল পাদয়র শকন্তু করফাশরর ৈাাঁশি 
তখ্দনা ৈাদজশন; উপরন্ত প্রেমাদধতর কিদষ জযাকসদনর করা কোল শপশছদয় শদদলা 
কমাহনৈাোনদক। মাদঠ্ উপশিত সকল দিতকদদর উেীপনা শঠ্ক কসই মুহূদতত উধাও হদয় 
যায়, প্রেমাধত কিষ হয় এভাদৈই। শদ্বতীয়াদধতর কখ্লা শুরু হদল প্রশতআক্রমণ কেদক শিৈদাস 
ভাদু়িীর করা কোদল সমতা কফদর কখ্লাদত। এরপদর কহড করার সমদয় একিা সং দষত 
রাদজন জ্ঞান হারাদল কখ্লা শকছুক্ষদনর জনয ৈন্ধ োদক। এরপদর পুনরায় কখ্লা শুরু হদল 
ক াদখ্ পদ়ি এক নতুন কমাহনৈাোন।। কখ্লা কিষ হৈার শতন শমশনি আদে রাদজদনর 
ৈা়িাদনা একিা ৈদল ভশল কমদর এক কিাকায় ৈল সামদন শনদয় আৈাদরা একিা ৈযাকভশল 
মাদর অশভলাষ ক াষ। কসিা কপাদস্ট লােদল সৈাই ক াখ্ সশরদয় কনয় এৈং কসই সুদযাদে 
শরৈাউদন্ড মাো ছুাঁইদয় ৈল জাদল জশ়িদয় কদয় কস। শঠ্ক কসই সমকয়ই সারা মাঠ্ জুদ়ি 
“ৈদন্দমাতরম” ধ্বশন উঠ্দত োদক। কহমদাকান্ত কদ কখ্দলায়া়িদদর শজদজ্ঞস কদরন কয 
“শব্রশিিদদর ইউশনয়ন জযাক কদৈ ককালকাতা কেদক নামদৈ?” কখ্দলায়া়িরা তাাঁর প্রতুযিদর 
ৈদলন কয “আজ এিা সম্ভৈ হদয়দছ... কাল ওিাও সম্ভৈ হদৈ।” 
 
শৈসৃ্মত কহমদাকান্ত কদ-এর মত কাদলর েদভত হাশরদয় শেদয়দছ! ইশতহাস এই শদনশিদক 
স্বাধীনতা সংগ্রাদমর িশরক শহসাদৈ স্বীকৃশত কদয়শন। শকন্তু একো অনস্বীকাযত এই ফুিৈলই 
আপামর জনেণদক প্রেম জাতীয়তাৈাদদর শিকদ়ি ৈাাঁধদত কপদরশছল। ১৯১১ সাদলর ১২ 
ই শডদসম্বর ইংদরজ সরকার ৈেভে রদ কদরন। কসই সদে রাজধানী সশরদয় শনদয় কযদত 
ৈাধয হয় সুদূর শদল্লীদত। ৩৬ ৈছর ধদর অশৈরত সংগ্রাদমর পর অৈদিদষ ১৯৪৭ সাদলর 
১৫ই আেস্ট ভারতৈষত স্বাধীন হদলা। 
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আমাদদর সূযত কমরুন, নাশ়ির কযাে সৈুজ  াদস ।। 

           আমাদদর খু্াঁজদল পাদৈ, কসানায় কলখ্া ইশতহাদস ।। 

           আমাদদর রদক্ত কখ্লা, কখ্লার ছদল শৈপ্লৈী কৈি ।। 

           আমরাই কখ্দনা মুখ্, কখ্দনা দল, কখ্দনা কদি ।। 

           জদন্মশছ মাোয় শনদয়, কখ্দলায়া়িী পদরায়ানা ।। 

          ৈুদকর এই কলদজ ৈদল, ল়িাই কদরা হার না মানা ।। 

          কদদখ্া ঐ ওদ়ি শনিান, কখ্লার আকাি কছাাঁয়ার কসাপান। 

আমরাই কমাহনৈাোন...কমাহনৈাোন… 
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অঙু্কশরত প্রাদণর সু্ফিন 
অশপততা হালদার 
প্রেম কসশমস্টার 

প্রদত যদকর  জীৈদনর  সূ নাদত অঙু্কশরত অধ যাদয়র পিভূশমকা িীদরাধাযত। মা-ৈাৈার 
হৃদয়প্রােদন কছাট্ট  শিশু  কেদক শুরু কদর, শিশু  ারাোছ সৈাই একিু একিু  কদর কৈদ়ি  
ওদঠ্। জীনত নদী তার  আপন েশত শফদর  পাওয়া  কেদক  শুরু কদর, মরুর ৈুদক  শিশু  
 ারাোছ েদ়ি  কতালা, এই সৈশকছুর প্রদ ষ্টায় আমাদদর  সুন্দর  মমতাময়ী মাতৃভূশমদত 
গুরুজনদদর ভূশমকা  অপশরসীম। তাদদর  কেহ, মায়া, মমতা শদদয় আমাদদর  অঙু্কশরত 
প্রাদনর সঞ্চার   দি। যাদদর  প্রদ ষ্টায় ডানাভাঙা পাশখ্িাও উদ়ি  কযদত  পাদর  দূর -
ৈহুদূর আকাদি, আৈার জীৈদন   লার পদে অনযতম পেপ্রদিতক শহসাদৈও কাজ কদর। 
এইভাদৈ সাত রামধনু রং এর মদতা আমাদদর  জীৈদন  অঙু্কশরত প্রাদণর প্রসূ্ফিন  দি।।  
 

 

হাশত ও মানুদষর দ্বন্দ্ব 
দীপ দি 

তৃতীয় কসশমস্টার 
ভারদত, হাশতরা তাদদর ৈদনর আৈাস হাশরদয়দছ এৈং তারা ক্রমি মানুদষর মুদখ্ামুশখ্ 
প়িদছ। প্রশতৈছর ভারদত মানুদষর সাদে সম্পশকতত কাযতকলাদপর কারদণ প্রায় ১০০শি হাশত 
মারা যায়, তারমদধয শকছু কেদন  াপা পদর ও অনযরা মানুদষর ফসল এৈং সম্পশির ক্ষশতর 
প্রশতদিাদধর কারদণ; এইরকম শকছু  িনা নীদ  উদল্লখ্ করা হল, 
 
২০২১ সাদলর জানুয়াশর মাদস, তাশমলনা়ুির নীলশেশর এলাকায়, একশি হাশতদক তা়িাদনার 
জনয গ্রামৈাসী একশি জ্বলন্ত িায়ার শনদক্ষপ কদরশছল। জ্বলন্ত িায়ারশি হাশতর কাদন আিদক 
যায়, পদর ফদরস্ট করঞ্জাররা দগ্ধ হাশতশিদক খু্াঁদজ কপদয়শছল। দুভতােযৈিত, শ শকৎসা শিশৈদর 
শনদয় যাওয়ার সময় হাশতশি মারা যায়। নীলশেশরর এই  িনা সশতযই খু্ৈ মমতাশন্তক। 
 
 
২০২০ সাদল কম মাদস, ককরালায় আরও এক মমতাশন্তক  িনা লক্ষয করা যায়, শৈদস্ফাশরত 
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২০২০ সাদল কম মাদস, ককরালায় আরও এক মমতাশন্তক  িনা লক্ষয করা যায়, 
শৈদস্ফাশরত আতিৈাশজ ভরা আনারস ফল কখ্দয় ১৫ ৈছর ৈয়সী একশি েভতৈতী ৈনয 
হাশতর মৃতুয হদয়শছল। 
 
সমাধান:- 
১. হাশত কখ্দত পছন্দ কদর না এমন ফসল করাপণ করা। কযমন, মশর , কলৈু, আদা 
ইতযাশদ। 
২. আদিপাদির হাশতদদর সতকত করার জনয অযালামত শসদস্টম িাপন করা। 
৩. হাশতগুশলদক ৈদনর শদদক এৈং ফসল কেদক দূদর শনদয় যাওয়ার জনয প্রশিক্ষণ 
কদওয়া প্রভৃশত। 

৩০ 

ঝ়ি উদঠ্দছ 
উপাসনা ৈযানাজতী  

প্রাক্তনী 
খু্ৈ কৈশি শদন আদের কো নয়। শকছুশদন আদে কদলদজ কেদক শৈকালদৈলা যখ্ন ৈাশ়ি 
শফরলাম, কদখ্লাম আকাি কৈি কম লা। হঠ্াৎ শকছুক্ষদনর মদধযই পশিম আকাি কাদলা 
কাজদলর মত  ন কমদ  কছদয় কেদছ। সন্ধযার পর আৈহাওয়া ক্রমি ক ার হদয় উঠ্দত 
লােদলা। শুরু হদলা কমদ র দুনু্দশভ। কদখ্া কেদলা শৈদুযদতর ঝলকাশন।  াশরশদদক 
েমেদম পশরদৈি। শঝরশঝর কদর ৈৃশষ্ট শুরু হল। ৈৃশষ্ট কদদখ্ই মনিা ককমন কযন 
করামাশন্টক হদয় উঠ্ল। মদনর মদধয কৈদজ উঠ্ল রশৈঠ্াকুদরর কসই োন – 

"কযদত কযদত একলা পদে শনদভদছ কমার ৈাশত 
ঝ়ি উদঠ্দছ ওদর এৈার ঝ়িদক কপদলম সােী"।। 

ৈই এর তাক কেদক ভূদতর েদল্পর ৈই নাশমদয় প়িদত শুরু করলাম। কখ্ন রাত হদয় 
কেদছ ৈুঝদতই পাশরশন। মা কখ্দত ডাকদলন। এশদদক ৈৃশষ্টর কৈে ক্রমি কৈদ়িই  দলদছ। 
সাদে রদয়দছ প্র ন্ড কৈদে কধদয় আসা স্বিব্দ ৈাতাস, জানলায় ধাক্কা মারদছ। রাদতর 
করলাম। জানলার কাাঁদ  ক াখ্ করদখ্ কদখ্লাম  ারশদক অস্পষ্ট,আৈছা। ৈাইদর কযন 
দক্ষযজ্ঞ শুরু হদয়দছ। 



 

 

খ্াওয়া কিষ করলাম। জানলার কাাঁদ  ক াখ্ করদখ্ কদখ্লাম  ারশদক অস্পষ্ট,আৈছা। 
ৈাইদর কযন দক্ষযজ্ঞ শুরু হদয়দছ। শৈদুযদতর আদলা কযন মহাদদদৈর শিনয়ন এর 
আগুদনর মত কধদয় আসদছ। ইশতমদধয োছ কভদঙ প়িার িদব্দ  মশকত হলাম। 
কর-কর িদব্দ ৈ়ি ৈ়ি োছগুশল কভদঙ পদ়িদছ। দুদযতাে ক্রমি ৈা়িদত োকদলা। 
ৈাইদরর দুদযতাদের দৃিয কদখ্দত কদখ্দত কখ্ন  ুশমদয় পদ়িশছ জাশন না। যখ্ন  ুম 
ভাঙদলা কদখ্লাম সকাল হদয় কেদছ। আমাদদর গ্রাদমর কৈশির ভাে কুাঁদ়ি  র-ই 
ধ্বংসস্তুদপ পশরণত হদয়দছ। পুকুদরর জল গ্রাদমর কমদঠ্া-পেদক জলমগ্ন কদরশছল। 
ঝদ়ির রাতদক আরও দুঃখ্জনক কদর তুদলশছল েৈাশদ পশুগুশলর আতত শ ৎকার। 
কসই রাদত ঝদ়ির প্রদকাপ শছল এইরকম ভয়ংকর। 

           কঝাদ়িা হাওয়ার সাদে ৈৃশষ্ট অদনদকর মনদক করামাশন্টক কদর কতাদল, 
আনন্দ কদয় আৈার ঝদ়ির প্রৈল ঝ়ি ৈৃশষ্ট অদনদকর জীৈদন সৈতনাি কডদক আদন। 
মানুদষর জীৈন অদনক সৃ্মশত সমহার। একগুে শহশজশৈশজ করখ্া মানুদষর মদনর 
মদধয শভ়ি কদর। জীৈদনর অদনক অশভজ্ঞতার একগুে শহশন্দৈাশজ করখ্ার মাদঝ 
কয দু  ারশি কমািা করখ্া রদয়দছ, তার মদধয অনযতম হল এই ঝদ়ির রাদতর 
অশভজ্ঞতা ।। 

 
৩১ 



 

 

সমুদ্র সংকি ও পুাঁশজৈাদ 
কুিল কদ 
প্রাক্তনী 

সাম্প্রশতককাদলর কয ককাদনা বদশনদক একৈার ক াখ্ ক ারাদলই আমরা যমুনা নদীর ‘কফনা’ 
জদলর দৃিয কদখ্দত পাদৈা। তাছা়িা কসই ছশৈদত সরেরম শছল কোিা কসািযাল শমশডয়াও। 
“ওসৈ জলদূষদণর জনয হয়.... ‘ ইতযাশদ ইতযাশদ ৈলা এৈং ভাৈািা যতিা কসাজা ৈাস্তশৈক 
শ িিা হজম কদর হাত – পা গুশিদয় ৈদস োকা ততিাই কশঠ্ন। নদীর দুষদণর কেদকও 
ইদাশনংকাদল সামুশদ্রকদূষণ ৈা সমুদ্রদূষন শ ন্তা ৈা়িাদে ৈহু শৈজ্ঞানীর ও পশরদৈিশৈদদদর। 
কযদহতু আমরা আদস্ত আদস্ত সু্কদলর েশন্ড িপদক কদলদজ এদসশছ কসইজনয কযদকাদনা শৈষদয়র 
সম্পদকত জানদত হদল তার অেতরনশতক, রাজরনশতক ও আেত – সামাশজক কারণগুদলাও জানা 
দরকার নাহদল আোমীশদদন তা ‘অল্প শৈদদয ভয়ংকরী’ রূপ শনদলও শনদত পাদর। শৈষয়শি 
শনদয় মূল আদলা নায় যাৈার আদে আমাদদর ‘পুাঁশজৈাদ’ িব্দশি সম্পদকত অৈেত হওয়া 
দরকার। 
 

সমাজ শৈকাদির ধারা যশদ আমরা কদশখ্ তাহদল কদখ্দৈা মানুষ আদে একসাদে গুহায় োকদত, 
একসাদে শিকার কদর কখ্দত অভযস্ত শছল। এদক ৈদল আশদম সামযৈাদী সমাজ। তারপর 
সমাদজ কশ্রশণ শৈভাজন কদখ্া কদয়। শুরু হদয় দাস ও মাশলক প্রো যাদক ৈদল দাস সমাজ। 
তারপর এই কশ্রশণ শৈভাজন তার রূপ ৈদদল আদস সামন্ততাশন্ত্রক সমাজ শহদসদৈ। তারপর 
কেদক এখ্দনা পযতন্ত সময়কালদক পুাঁশজৈাদী ৈযৈিা তো পুাঁশজৈাদী সমাজ ৈলদত পাশর। এই 
সমাজৈযৈিায় ৈ়ি ৈ়ি ৈাজার বতশর কদর ৈদ়িা শিল্পপতীরা এৈং কস ৈাজাদর মুনাফা লাদভর 
লক্ষয শনদয় করষাদরশষ  দল ককাদনা  শজশনদষর উৎপাদনদক ককন্দ্র কদর। শনদজদদর লাদভর 
জনয এরা শৈপুল পশরমাদণ পশরদৈদির ক্ষশত কদর  দলদছ যা আোমী প্রজদন্মর কাদছ অশভিাপ 
হদয় আসদত  দলদছ।  
 

শৈেসমুদ্র পৃশেৈীর উপশরতদলর ৭০% জুদ়ি রদয়দছ।এই জলরাশি মানৈসমাদজর এক অদেদয 
অংি কতা ৈদিই এর সাদেসাদে তা মানুষদক খ্াদয ও পশরদৈিেত সহায়তাও শদদয় এদসদছ। 
একশৈংি িতদকর কো়িায় েদৈষকরা সমুদদ্র মাদছর দ্রুত কদম যাওয়ার শৈষয়শি দৃশষ্টদোদছাদর 
আদনন। ৈলা হয় মৎসযভান্ডারগুশলর ৭৫% অশতমািায় ৈযৈহৃত হদে ও ক্ষয়প্রাি হদে, 
আন্দাজ করা হদে ৯০% শিকাশর মাছই হাশরদয় শেদয়দছ। সামুশদ্রক ৈাস্তুতদন্ত্রর কয একিা 
শৈরাি পশরৈততন  দিদছ তা উপদরর কোগুশল সহদজই ৈুদঝ কনওয়া  
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যায়। এৈাদর আমাদদর এদকৈাদর িান্ত হদয় ভাৈদত হদৈ। সামুশদ্রক পশরদৈদির শৈদিষ 
সমসযাগুশলদক শৈশেন্নভাদৈ মানুদষর উিাৈনী ক্ষমতার ত্রুশি শহসাদৈ কদখ্দল  লদৈ না ৈরং 
ৈাস্তুশৈজ্ঞাদনর এই সমসযাগুশলদক পুাঁশজর সুপশরকশল্পত প্রসার এৈং মুনাফার জনয আদরা 
কৈশি করার প্রাসশেকতাদকই ৈুঝদত হদৈ।  
 
অতলাশন্তদকর তলদদদি প্রায় ৭৯৮শি প্রজাশতর ৯০,৬৭২শি প্রাণী/উশিদ কপদয়দছন 
শৈজ্ঞানীরা, যারমদধয ৪৬০শি প্রজাশতর কো আদে জানা শছলনা। প্রৈলভাদৈ মানুদষর 
শিকার হওয়ার পর শতশমরা তাদদর পূৈত সংখ্যায় শফদর আসদৈ শকনা তা এখ্ন সামুশদ্রক 
শ ংশ়ির (krill) লভযতার উপর শনভতরিীল। যশদও শতশম শিকার ৈযাপকহাদর কদমদছ শকন্তু 
কপ্রাশিদনর উৎস ও পশুখ্াদয সংদযাজক শহসাদৈ ৈযাপক সামুশদ্রক শ ংশ়ি শিকাদরর ফদল 
শতশম সংখ্যা ৈা়িৈার পে কফর রুদ্ধ হদত ৈদসদছ। 
 
পুাঁশজৈাদী শিল্পায়দনর সাদে সাদে মাছধরার পদ্ধশতদত লক্ষণীয় ও গুরুত্বপূণত পশরৈততন 
এদসদছ। যদন্ত্রর ৈযৈহার, অদিাদমিন প্রভৃশতর ফদল মূলধদনর শৈশনদয়াে শুরু হয়। ১৯০৬ 
সাদল ইংলযাদন্ড প্রেম ৈাস্প াশলত েলার ৈযৈহার করা শুরু হয়, যারা এদস পালদতালা 
সু্কনার কক হশিদয় কদয়। এরফদল েভীরজদলর মৎসযশিকাদরর এক আমূল পশরৈততন 
আদস। পশরৈশততত প্রযুশক্ত ও উন্নত পে মৎসযশিকার শিদল্পর ৈৃশদ্ধ সূ না করল। শহম রগুশল 
শনশিত করল কয ধরা মাছ তাজা োকদৈ ফদল মাল নষ্ট হদয় পুাঁশজর কলাকসান  িদৈ না। 
যতশদন এদোদলা শৈশনদয়াে তত ৈা়িদত োকদলা যার দরুন আদস্ত আদস্ত লাোম ছা়িা 
হদত শুরু করল সভযসমাজ। ১৯৩০ সাদল হাভাডত শৈেশৈদযালদয়র এক সমীক্ষায় জানাদে 
ওই ৈছর েভীর জদল মাছ ধরার ফদল প্রায় ৩.৭ ককাশি হযাডক ককৈল ৈস্টন ৈন্দদরই 
ধরা পদ়ি, ৭-৯ ককাশি কছাি হযাডক মাছদক মরা অৈিাদতই সমুদদ্র কফদল কদওয়া হয়। 
এরপদর কনৌৈহদর সংদযাশজত হয় ফযাক্টশর েলার। যা মৎসযভান্ডাদরর কিাষণদক ৈাশ়িদয় 
কদয় অনযমািায়। ফযাক্ট্রশর েলার ও এক হাজার ফুি লম্বা নাইলদনর জাদল এদককৈার 
৪০০ িন কদর মাছ উঠ্ত। ১৯৫৮ সাদল কজশনভায় রাষ্ট্রপুঞ্জ সমুদ্র সংক্রান্ত একশি আইন 
পাি করায় যাদক ৈুদ়িা আেুল কদশখ্দয় ৈদ়িা ৈদ়িা রাষ্ট্রগুদলা এই কিাষণ  াশলদয় কেদছ। 
খ্াদয ও কৃশষ সংিা এক সমীক্ষায় ৈদলদছ কয পৃশেৈীৈযাপী মাছ ধরার পশরমাণ ১৯৫০ 
সাদল প্রায় দু’ককাশি িন কেদক কৈদ়ি ২০০৫ সাদল ৮.৪২ ককাশি িন হদয়দছ। িুনা, কডত 
ও মাশলতন মাদছর সংখ্যা ভীষণভাদৈ কদম কেদছ। 
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২০০০ সাদল ৪ ককাশি িন মাছ ধরদত খ্র  হদয়দছ ১৩ শৈশলয়ন েযালন জ্বালানী এৈং তার 
ফদল প্রায় ১৩৪ ককাশি িন কাৈতন – ডাই – অিাইড মুক্ত হদয়দছ। আশির দিদকর সময় 
ৈাজাদর আদস স্বয়ংশক্রয় GPS যার মাধযদম নূনযতম সমদয় সৈদ দয় কৈশি মাছ ধরৈার ক্ষমতা 
অদনকিা কৈদ়ি যায়, আর ৈততমাদন তারই আধুশনকীকরন হদয়দছ। উপকূলৈততী ৈাস্তুতদন্ত্র 
অতযাশধক মৎসযশিকাদরর ফদল সৈদ দয় নতুন কয পশরৈততন এদসদছ তা হল জীৈানুসংখ্যা 
লাশফদয় কৈদ়ি কেদছ। এই জীৈানু শিত ফাাঁস (microbial loop) যা ভাৈা েদয়শছল তারদ দয় 
অদনক কৈশি জশিল ও সুক্ষ। ক সাপীক উপসাের এখ্ন ৈযাকদিশরয়া অধুযশষত এক ৈাস্তুতন্ত্র 
যার কপৌশষ্টক ক হারা এক িতক আদেও যা শছল তারদ দয় সমূ্পণত আলাদা। এই দ্রুত আমূল 
পশরৈততদনর জনয অতযাশধকহাদর মৎসযশিকার কক কারণ শহসাদৈ মদন করা হয় ককননা, এমন 
সৈ মাছ ধরা হদয়দছ (suspension feeders) যারা জীৈাণুগুশলদক দ্রুত কখ্দয় কফলত।  
 
পুাঁশজৈাদী প্রশক্রয়ায় একৈার অন্তভুতক্ত হদয় কেদল প্রাণী/উশিদকূদলর জীৈন ক্র অেতরনশতক 
 দক্রর েশত দ্বারা শনয়শন্ত্রত হয়। েদৈষকরা ক ষ্টা করদছন ৈাজার-কযােয মাদপ কপৌঁছদত মাদছর 
ৈৃশদ্ধর সময়কাল কীভাদৈ কশমদয় আনা যায়। শরকশম্বনযান্ট কোরুর ৈৃশদ্ধ হরদমান (r BGH) 
কক শকছু মৎসযখ্াদদয কযাে করা হদয়দছ যাদত মাদছর কৈশি ৈৃশদ্ধ  দি। এক প্রজাশতর DNA 
অনয প্রজাশতদত প্রশতিাপন কদর  ালু হদয়দছ মাদছর ওজন ৈৃশদ্ধ করা। DNA প্রশতিাশপত 
মাছ সাধারণ মাদছর তুলনায় ৬০% - ৬০০% ৈদ়িা হদে। 
 
পুাঁশজৈাদী মৎসযশিল্প ও জলজ  াদষর সাদে শৈেসমুদদ্র পশরদৈিেত ক্ষয় এৈং ক্রমােত প্র ুর 
মৎসযশিকাদরর ফদল ও অনযানয সামুশদ্রক প্রাণীর সংখ্যা দ্রুতহাদর কমদছ। অৈিা এতিাই 
গুরুতর কয যশদ এমনভাদৈই  লদত োদক তদৈ পৃশেৈীর মৎসযভান্ডার ২০৫০ সাল নাোদ 
মুখ্ েুৈদ়ি প়িদত পাদর। সমুদ্রগুশলদক জদলর কৈরখ্ানা পশরণত না করদত  াইদল এখ্নই 
আমাদদর এই ৈযৈিার শৈরুদদ্ধ ঐকযৈদ্ধ হদত হদৈ। শৈকল্প রাস্তা ৈার করদত হদৈ যাদত 
মানৈসমাজ ও ৈাস্তুতন্ত্র পারস্পশরক সম্পকত করদখ্ এশেদয় কযদত পাদর।  
 
তেযসূি :  A monthly review collection (Pbs Publication) 
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রাস পূশণতমা 

কদৈদজযাশত  ক্রৈততী 
প্রাক্তনী 

১ 

 

“শিং” । 
কমাৈাইদলর মযাদসজদিানিা কৈদজ উঠ্ল। কমাৈাইল কফানিা সঞ্জদয়র। ড: সঞ্জয় কৈাদসর। 
ৈাংলায় ইশলয়াস িাশহ সাম্রাদজযর ইশতহাস শনদয় তার নতুন কলখ্ািা প্রকাি পাওয়ার পর 
কেদক তার কফাদনর শৈরাম পাওয়া মুিশকল হদয় যাদে। কফসৈুক মযাদসঞ্জার, কহায়ািসঅযাপ 
মযাদসঞ্জার ভশতত হদয় যাদে মযাদসদজর। শদদন প্রায় নয় নয় কদর শতনদিার কৈশি মযাদসজ 
আসদছ। আর কফাদন কদলর কোদতা ৈাশদই শদলাম । মযাদসদজ ভাদলা কো, খ্ারাপ কো 
দুইই আদছ, কযদহতু এই কদদি অন্ধ মানুদষর কতা অভাৈ কনই। 
 
সঞ্জয় শৈরক্ত হদে শকন্তু রােদছ না। অদন্ধর ৈাততার কেদক তার অনুরােীর পাল্লা ভারী। 
সৈাইদতা সৈ ৈুঝদৈ একো ভাৈা এ কপা়িা কদদি কৈাকাশম। এই ক্রমআেত মযাদসজ 
কফানকদল তার প়িাদিানা, প়িাদনা, কলখ্াদলশখ্র ক্ষশত হদে। তাই শতশন কফানিা ৈযাদে 
করদখ্ই োদস কেদছন। প়িাদেন মধযকআলীন ৈাংলার কৃশষ ৈযাৈিা। তদৈ হযাাঁ শতশন 
প্রদতযক মযাদসদজর শরপ্লাই কদন কারণ শতশন জাদনন একতরফা ভাদলাৈাসা, আকাঙ্ক্ষা 
কদতািা কৈদনাদায়ক। 
 
কোয় কোয় সঞ্জয় কৈাদসর পশর দয়ই কদওয়া হল না। দশক্ষণ  শিি পরেনার এক 
প্রতযন্ত গ্রাদমর কছদল কস। কমধাৈী, মধযকআলীন ৈাংলার ইশতহাস েদৈষক। প্রেমজীৈদন 
হাশসখু্শি শছল শকন্তু জীৈদনর োদজশড তাদক হাসদত ৈাধা কদয়। যাক কস কো! 
 
সু্কদল যদেষ্ট সম্মাদনর সাদে উিীণত হয় সঞ্জয়। ৈাৈার সাদে প্রেমৈার ভশতত হওয়া 
ককালকাতার কদলদজ। কাশহনীর শুরু এখ্াদন। কস কাশহনী আসশছ পদর। 
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এখ্ন রাত ৈাদরািা। সারাশদদনর করমৈযাস্ততআর পর কস শনদজর জনয সময় কপদয়দছ। 
কমাৈাইলিা হাদত শনল কস। সৈার মযাদসদজ একিা কছাি ধনযৈাদ শলদখ্ ফদরায়াডত 
করদছ। হয়দতা কদয়কিা মযাদসজ প়িদছও। এমন সময় একিা মযাদসজ এল – 
 
“কীদর, শ নদত পারশছস? কপয়ারা” 
 
হক শকদয় কেল সঞ্জয়। ‘কপয়ারা ‘নামিা কতা অদনক পুদরাদনা নাম তার। ৈলা ভাদলা 
ভুদল যাওয়া নাম তার। কস শনদজও ভুদলদছ কিষ কদৈ শুদনদছ এই নামিা। 
“আপশন?” সংশক্ষদি শলদখ্ পাঠ্াল। কস প্রদতযক মযাদসশজই ৈাংলা হরদফ শলদখ্ পাঠ্ায়, 
কারণ কস ৈাঙাশল েরদৈ েরশৈত। 
“শ নদত কতা পারশৈই না এখ্ন। কসই রাদত ৈৃশষ্টর জদলর সাদে আমার নামিাও হয়দতা 
ভাশসদয় শদদয়শছস মন কেদক। “অপর প্রান্ত কেদক উির এদলা। 
 মদক উঠ্ল সঞ্জয়। একলহমায় কস শফদর কেল পদনদরা ৈছর আদে। 
 

২ 
ৈাইদি জুন ২০০৫। উচ্চমাধযশমদকর ফল প্রকাি হদয়দছ। সঞ্জয় আিতস শৈভাদে 
শডশস্টংিনসহ পাি কদরদছ। তার স্বপ্ন ইশতহাস শনদয় প়িার। ৈাংলার ইশতহাস। কসানার 
ৈাংলা! যার সম্পদদর কলাদভ ৈারৈার ছুদি এদসদছ শৈশভন্ন িাসক শঠ্ক কযমন মাশিদত 
প়িা শ শনর িুকদরা কনওয়ার জনয শপপদ়িদত হূদ়িাহুশ়ি পদ়ি যায় শঠ্ক কতমনভাদৈ। কস 
শনদজ গ্রাদমর কছদল। এই মাশিদত কসানা ফদল। 
 
কস ভশতত হল ককালকাতার এক নামজাদা কদলদজ। কস শনদজও খু্ৈ শমশুদক, 
ইয়ারশকৈাজ। সৈসময় হাশসখু্শি োকদত পছন্দ কদর। ৈনু্ধও জুদি কেল। প়িাদিানাও 
এদোদে। তার কমধার কজার কদখ্দত পাদে শিক্ষক, সহপাঠ্ীরা। শদন এদোদে। কস 
বকদিার কপশরদয় কযৌৈদন পা করদখ্দছ। তার হাশসখু্শি মজা করা কশৈতা ৈলা স্বভাৈ 
তার অদনক সহপাঠ্ীশনর মন শজদত শনদয়দছ। শকন্তু তার মন? কজন জাদন তার মন 
কাদক  ায়? 
 
 
 
কস ভশতত হল ককালকাতার এক নামজাদা কদলদজ । কস শনদজও খু্ৈ শমশুদক, ইয়ারশকৈাজ। 
সৈসময় হাশসখু্শি োকদত পছন্দ কদর। ৈনু্ধও জুদি কেল। প়িাদিানাও এদোদে। তার 
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কস ইশতমদধয একজনদক মন শদদয় ৈদস আদছ। নাম তার অশদশত। তারই সহপাঠ্ীশন। 
একই ৈযাদ  পদ়ি। কদখ্দত যদেষ্ট সূন্দর। 
 
না তখ্ন শছল ককাদনা বৈদুযশতক সমাজমাধযম, না শছল কযাোদযাদের সুলভ ৈযাৈিা। যা 
হয় কাদলর শনয়দম দুজন দুজদনর শনকি হয়। এইভাদৈ কৈি শদন  লশছল। শকন্তু সৈ 
কাশহনীই কী কিষ পযতন্ত শমলনান্তক হয়? হয়দতা নয়। অশদশতর পশরৈার জানদত পারল 
তাদদর সম্পদকতর কো। তারা ওদক অনয রাদজয পাশঠ্দয় শদদলা প়িাদিানা করদত। 
 
কসশদন শছল ৈদ়িা কম লা। এক কছাি করসু্টদরদন্ট ৈদস অশদশত, সঞ্জয়। পরস্পদরর 
মুদখ্ামুশখ্। কী অসহয নীরৈতা দুজদনর মদধয। 
“আজই কী আমাদদর কিষ কদখ্া?” সঞ্জয় নীরৈতা কভদঙ ৈলল। 
“হয়দতা। তদৈ পৃশেৈী কোল। একশদন ককাদনা না ককাদনা জায়োয় আমরা শমশলত হৈই।” 
ৈুদজ আসা েলায় উির শদল অশদশত। 
কসশদন সদন্ধয কেদকই শঝমশঝম কদর ৈৃশষ্ট প়িশছল। রাত ৈা়িার সাদে সাদে ৈৃশষ্টর কৈে 
ও ৈা়িল। অদনক রাত পযতন্ত কসই ৈৃশষ্ট শভজল সঞ্জয়। ক াখ্ তার লাল, েলা কভদে কেদছ। 
এইভাদৈ  লল একমাস। তারপর ককমন কযন ৈদদল কেল সঞ্জয়। 
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আজ ২০ ই নদভম্বর ২০২০ । েতরাদতর কসই মযাদসদজর পর আর দু ক াদখ্র পাতা 
এক করদত পাদরশন সঞ্জয়। রাতিা কস ৈদসই কাশিদয় কদয়। ৈলা ভাল এক লহমায় 
শনদজর কযৌৈদনর শুরুিা তার ক াদখ্র সামদন কভদস ওদঠ্ কসই রাদত। সকাদল কশলং 
কৈদলর িদব্দ তার হুাঁি কফদর। ক াখ্ মুদখ্ জল শদদয় কস খ্ৈদরর কােজ শনদয় ৈদস। আজ 
যাদৈ না শৈেশৈদযালয়। ছুশি কনদৈ। এই প্রেম শনদজর জনয ছুশি শনল। 
“সুপ্রভাত” শলদখ্ শপং করল সঞ্জয়। 
“সুপ্রভাত। শ নদত পারশল তাহদল!” ওপার কেদক উির এল আধ ণ্টা পর। 
“এখ্ন আশছস ককাোয়?” ককৌতুহদল ৈদল কফলল সঞ্জয়। 
“ককালকাতায় আশছ। অশভ ৈদশল হদয় এদসদছ এখ্াদন।” 
“অশভ কক?” সঞ্জয় অৈাক হল। 
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 “অশভশজৎ। আমার স্বামী। আইশি কত আদছ। ভাদলা কো সন্ধযা কৈলায় ফ্রী আশছস?” অশদশত 
ৈলল। 
“হুম। শকন্তু ককন?” সঞ্জদয়র উির। 
“তাহদল কযাদফ ককালকাতায় সন্ধযা সাতিায় রাশজ?” অশদশত প্রস্তাৈ শদল। 
 
প্রেদম একিু েতমত কখ্লায় সঞ্জয়। কেতা কক কী ৈলদৈ? ওদক শমেযা ৈদল যাওয়া উশ ত 
হদৈ? ৈদল রাখ্া ভাদলা কেতা সঞ্জদয়র স্ত্রী। 
শ ন্তা করদল। অৈদিদষ রাশজ হল। 
“শঠ্ক আদছ।” পাশঠ্দয় শদল সঞ্জয়। 
 

৪ 
আজ রাস পূশণতমা। সন্ধযা কেদকই িীদতর আদমজ প়িদছ। হালকা ঠ্ান্ডা হাওয়াও শদদে। সঞ্জয় 
আধ ণ্টা আদেই কপৌদছ কেল কযাদফদিশরয়ায় । কযাদফদিশরয়ািা কৈি। রুফিপ। কৈি আদলা 
শদদয় সাজাদনা। শেদয়ই কস অৈাক হদয় কেল। কসই পুদরাদনা অশদশত। নীল রদঙর িাশ়িদত 
অপরূপ লােদছ। দুজদনই পয়শিি কপশরদয়দছ। দুজদনই সংসারী। তাও আজ আৈার কযন 
কপ্রদম প়িদত ইো হদে।। পদনদরা ৈছর পর দুজদন একসাদে। এদখ্াদনা অশদশতর কসই 
একুদির লাৈণযর আি আনা আদছ। অৈিয সঞ্জদয়র  ুদলও পাক ধদরদছ। 
দুজদন কিশৈদল ৈসল। এ কযন ইশতহাদসর পুনরাৈৃশি। েল্প করদছ। 
“ককমন আশছস?” সঞ্জয় শজজ্ঞাসা করল। 
“কদখ্দত পাশেস না?  শদশৈযই আশছ” উিদর ৈলল অশদশত। 
উিরিা কদওয়ার ধরণিা শঠ্ক পছন্দ হল না সঞ্জদয়র। ককমন একিা কতজ অহংকার কমিাদনা 
আদছ কোয়। 
“তা এদতাশদন পদর? কী মদন কদর? ” সঞ্জয় প্রশ্ন করল। কস আিাহত। ভাদলা লােদছ না 
তার। এ এক অিুত শৈ়িম্বনা। কযমন কদদখ্শছল অশদশতদক কিষৈার, কযমন কভদৈ এদসশছল এ 
কযন অনয অশদশত। সাজ কপািাকই আলাদা আর কোৈাততা কতা ৈাশদই শদল। সাজ কপািাক 
কতা মানুদষর ৈশহঃরাৈরণদক কেদল সাজায় আর ৈযাৈহার কোৈাততার ধরণ কৈাঝায় অন্তর এর 
মানুষদক। 
“মদন হল তাই। কতার নাম কৈশরদয়দছ সংৈাদপদি। মদস্তাৈদ়িা মানুষ হদয়শছস, তাই কদখ্া 
করলাম।” কশফর কাপ িা নাশমদয় ৈলল। 
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নাহ সঞ্জয় রাদেনা সহদজ। শকন্তু এখ্ন কস বধদযতযর  রম সীমায় কস। অদেতর দ্বম্ভ মানুষদক 
ককাোয় শনদয় যায়, কী ৈাশনদয় কদয়। অেত সঞ্জয় যদেষ্ট পশরমাদণ আয় কদর হয়দতা 
শৈপরীদত ৈসা মশহলার স্বামীর কেদকও কৈশি তাও কস কদখ্নদাশর কদর না। এিাই তার 
 শরদির ৈদ়িাগুণ। এদতা খ্যাশত কপদয়ও কস শনদজদক ৈদলায়শন, কনহাত কযিুকু না 
করদলই নয় কসিুকু ছা়িা।  
 
সৈদেদক আিযতজনক শৈষয় ৈারৈার তার মদন কেতার মুখ্িা কভদস উঠ্দছ। এই জনযই 
হয়দতা ৈদল ভেৈান সৈাইদক সৈশকছু কমদপই কদন। 
 
রাত ৈা়িদছ।  শ়ি কদখ্ল সঞ্জয়। সাদ়ি আিিা ৈাদজ। 
“এৈার কতা যাওয়ার পালা।” সঞ্জয় ৈলল। 
“পূশণতমা হদলও  াাঁদদর আদলা কী রকম শমদয়াদনা না?” অশদশত ৈলল। 
সঞ্জয় ওর শদদক তাকাল। মু শক হাসল। আপন মদনই ৈদল উঠ্ল 
 

“কতামার োদলর কিাল আদলায় ভরল অনয কাদরার আকাি, 
আর আাঁধার? 

কস নাহয় রইল আমার অমাৈসযা হদয় 
সৃ্মশতর আকাি জুদ়ি। 

এই আাঁধার না হয় োকল 
আমার আকাদি জুদ়ি 

এদতই না হয় গুনৈ আশম, 
ভুদলর তারা, আদছ যদতা 

আমার সৃ্মশতর আকাি আদলা কদর।” 
 

সমাি 
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শ িকলা সংকলন 

 

শিল্পী ~ অনাশমকা শৈোস, পঞ্চম কসশমস্টার 
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শিল্পী ~ আশরশিকা শসনহা, প্রাক্তনী 

৪১ 



 

 

 

শিল্পী ~ সাশমমা নাসশরন, প্রেম কসশমস্টার  
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শিল্পী ~ আশরশিকা শসনহা, প্রাক্তনী
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শিল্পী ~ শদ্বতীয়া তাপলী, পঞ্চম কসশমস্টার

৪৪ 



 

 

 

৪৫ 

শিল্পী ~ সাশমমা নাসশরন, প্রেম কসশমস্টার  



 

 

 

শিল্পী ~ জামাইমা জশসম, প্রাক্তনী 

শিল্পী ~ সাদলহার সুলতানা, তৃতীয় কসশমস্টার 
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শিল্পী ~ প্রতযয়ী লাশহ়িী, পঞ্চম কসশমস্টার
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শিল্পী ~ অন্তরা নাে, তৃতীয় কসশমস্টার
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    শিল্পী ~ দীদপনু্দ কুমার ক াষ, পঞ্চম কসশমস্টার 
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  শিল্পী ~ শরয়া মন্ডল, পঞ্চম কসশমস্টার 
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শিল্পী ~ তনুশপ্রয়া দাস, প্রেম কসশমস্টার
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শিল্পী ~ সাদলহার সুলতানা, তৃতীয় কসশমস্টার
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শিল্পী ~ শতয়াসা মন্ডল, পঞ্চম কসশমস্টার 
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শিল্পী ~ শদ্বতীয়া তাপলী, পঞ্চম কসশমস্টার

৫৪ 



 

 

 

শিল্পী ~ শমতালী পাল, পঞ্চম কসশমস্টার

৫৫ 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

জাগ্রত শহমরিল 

প্রসু্ফশিত ফুদলর সম্ভার জানাদলা ৈসন্ত এদস কেদছ  
 

~ ডঃ শনদলাফার খ্াতুন, অধযাশপকা, উিদশৈদযা শৈভাে 

আদলাকশ ি সংকলন 

৫৬ 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

~ শ্রীমতী বৈিালী পশন্ডত, অধযাশপকা, উিদশৈদযা শৈভাে 

ৈুদ্ধং িরণং েোশম  
 

~ শ্রীমতী কসানালী রায়, অধযাশপকা, উিদশৈদযা শৈভাে 

নদীর ৈুদক পে শেদয়দছ কৈাঁদক 

 

 

৫৭ 



 

 
 
 
 

 
    
 
 
 

 
 
 
 

 

শৈমূতত ইশতহাদসর প্রশতেশৈ - রিৈােত হাউস, কৈািাশনকযাল োদডতন, শিৈপুর, হাও়িা 

পরজীৈী  
 

~ ডঃ দীপশ্রী রায়দ ৌধুরী, অধযাশপকা, উিদশৈদযা শৈভাে 

~ ডঃ অশমত সাহা, অধযাপক, উিদশৈদযা শৈভাে 

৫৮ 



 

 
 
 
 
 

 
  
 

 

ভািার িাদন সাের পাদন, তুশম যাও ছুদি,  
সামদন যত আদছ িত িত ৈাধা -- সৈ িুদি।  

 

~ ইৎলুফা খ্াতুন োজী, প্রেম কসশমস্টার 

৫৯ 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

িহদরর উষ্ণতম শদন 

 

 

সৈুজ ৈাংলার িান্ত সন্ধযা আর কনদম আসা রং এর ভাষা, 
শদদনর কিদষ অৈকাদি এক ঝলক প়িদত আসা। 

~ ইৎলুফা খ্াতুন োজী, প্রেম কসশমস্টার 

~ সায়ন সাহা, পঞ্চম কসশমস্টার 

৬০ 



 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ন কমদ  আাঁধার হল কদশখ্ 

 

 

সৈুজ কভাদর সৃ্মশতর ধুদলার দমক 
 

 

~ কসাশনয়া সরকার, তৃতীয় কসশমস্টার

~ সায়ন সাহা, পঞ্চম কসশমস্টার

৬১ 



 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 

রাজকীয় 

 

শদেদন্ত ওই শদক হারা সৈ করাত কয শমলায় 

 

~ সাশমমা নাসশরন, প্রেম কসশমস্টার 
 

~ কজযাশতশস্মতা ক াষ, প্রাক্তনী

৬২ 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ভাদলাৈাসার শভদক্টাশরয়া 

 

কাি ফুল শদদে উাঁশক িরৎ এদলা নাশক…!   
 

 

~ দীদপনু্দ কুমার ক াষ, পঞ্চম কসশমস্টার 

~ কসৌশভক পাাঁজা, প্রেম কসশমস্টার

৬৩ 



 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

সূযত যখ্ন অস্তা দল, গ্রাম গুশলদত সদন্ধয নাদম,  
ৈসন্তদতও কতা ৈৃশষ্ট নাদম, ককই ৈা রাদখ্ কসই খ্ৈর !   

 

ৈদয় শনদয় যায় একরাি হাশস, কান্না, দুঃখ্, শৈদদ্বষ; 
তাইদতা তার েল্পিাও হয়না কিষ… 

 

 

~ কসাশনয়া সরকার, তৃতীয় কসশমস্টার

~ কসৌশভক পাাঁজা, প্রেম কসশমস্টার

৬৪ 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

 

আাঁধার রাদত আদলার কখ্লা, একিু ভাদলাৈাসা আর একিু ক ষ্টা।   
 

 

হলুদদ কমদতদছ সারা কক্ষত,  
তার আনদন্দর প্রশতেশৈ ফুদি উদঠ্দছ সারা আকাদির রংধনুদত। 

 

~ দীদপনু্দ কুমার ক াষ, পঞ্চম কসশমস্টার 

~ কসৌশভক পাাঁজা, প্রেম কসশমস্টার

৬৫ 



 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

 

মধুেদন্ধ ভরা 

~ রাজরূপ কুনু্ড, প্রেম কসশমস্টার 

৬৬ 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

প়িন্ত শৈদকদলর নােরদদালা 

 

~ সাশমমা নাসশরন, প্রেম কসশমস্টার 

৬৭ 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
~ প্রীতম ক াষ, পঞ্চম কসশমস্টার 

অিুত মায়াময় তুশম! 
জীৈদনর সুখ্ এৈং অশন্তম সময় দুদিাই, তুশম ছা়িা পূণততা পাওয়া ভার। 

 

কুয়ািায় ভরা আকাি, একশ লদত আদলা উাঁশক শদদয়দছ পুৈ আকাদি। 
দূর শদেদন্ত তাশকদয় কদশখ্, মশলন হদয়দছ সৃ্মশতর অকপি। 

৬৮ 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

শকিলয় মাদঝ নৈপ্রাণ 

‘আমাদদর কছাি নদী  দল আাঁদক ৈাাঁদক, 
বৈিাখ্ মাদস তার হাাঁিু জল োদক।‘ 

~ করাশহত দাস, পঞ্চম কসশমস্টার 

৬৯ 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

য 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

শনশিত কিষদৈলার অস্তোমী সূযত 

৭০ 

~ সায়শন্তকা রায়, পঞ্চম কসশমস্টার 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ৈার ৈার প্রাণ ছুাঁদত  ায় ওই সীমাহীন নীল শদেদন্ত, 
কযখ্াদন মদনর পদর মন কমদল, হাদতর পদর হাত। 

 

 

দূর ৈহুদূর পাশর কদয় মন, অন্তদরর  কু্ষ কমশলয়া কদশখ্ সৃ্মশতর হাতছাশন। 

 

শতয়াসা মন্ডল, পঞ্চম কসশমস্টার 

৭১ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

জনমানৈিূনয রাস্তা গুদলা কযন মদন কশরদয় কদই কদরানার কসই শৈষন্নতার ছশৈ 

 

৭২ 

~ কসাশনয়া সরকার, তৃতীয় কসশমস্টার



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

দুই িহদরর েভীর ৈনু্ধত্ব, সূযতাস্ত কদখ্ার অদপক্ষায়..   
 

 

~ এ কক ওৈাইদুল্লা আজমী, পঞ্চম কসশমস্টার 

কলকাতার ৈুদক কহাঁদি  লা এক প্রা ীন ঐশতহয   
 

 

৭৩ 



 

 

তৃণকুসুদমরা 

৭৪ 

পশরশ শত :- 


