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                                                                                            e-Bon Poly 

                                                                             (First Edition) April –May,2020 

‘e-bonpoly’ -a literary platform for students and family members of Bongaigaon 

polytechnic Published by Bongaigaon polytechnic. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Message from the desk of Principal 
                   I am very glad to know that an initiative is taken bythe  magazine cell of Bongaigaon 

Polytechnic for publication of a document in soft form showcasing few arts and literary activities 

of our students during lockdown period. I welcome and appreciate the initiative.  

                  The Annual issue of Our Institute magazine “BON POLY” has been playing a vital role as 

a platform since inception for exhibiting students’ literary and artistic minds. At this hour of crisis 

this is also a reality that publication of our regular Institute annual magazine “Bon Poly” in its 

usual volume is beyond the safety norms of the epidemic virus. I hope that this small issue as a 

maiden attempt will encourage our students to contribute their literary works for showcasing 

their hidden talents in the next editions. 

                   I congratulate the team ‘e-bonpoly’ and sincerely wish that the effort continues to 

inspire the students and family members of our institute in the days ahead. 

 

                                                        Dr.Chakradhar Das, 

                                                           Principal Bongaigaon Polytechnic 
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“e-bonpoly”… 

An Experiment 
” It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most 

responsive to change”—Charles Darwin 

                       Corona Virus—N Covid 19 –The spread of Pandemic in an exponential rate 

…lockdown of all socio-economic-academic activities leading to almost a stand stilled society 

across the globe needs no articulation but questions already started haunting  peoples’ mind 

..How long ? Is it a curse or a blessings in disguise? .The nature of the dreaded virus, the basic 

health care rules to cope up with the virus for survival is nothing but a gentle reminder to the 

phrase ‘Survival of the fittest” by  19th century naturalist Charles Darwin.                     

The very basic survival of the mankind depends not only with the masks, sanitization and other 

precautions but on shifting to an alternative route in meeting our daily needs ,in processing 

teaching-learning environment, literary, entertainment activities as mental food etc …. as a 

whole updating ourselves with the e-world primarily a soft world in an effective way that too in 

a self learning approach. If we analyze different aspects of our life style, day to day activities 

professional or personal we were used to.. ranging from home hygiene, personnel hygiene , food 

habits to our professional areas we feel the shifting to an alternative at this juncture. Youths were 

already used to e-skills, now we all have started learning the introductory lessons in a self learning 

approach, ..yes , for our survival.  

                     This is the beginning..it may take time but we have to go for experiment after 

experiments and search alternatives. The responsibility lies with us all.  

                       e-bonpoly is also a maiden experiment with no previous experience to unfold the 

literary and other activities of our students beyond texts. We know that the first experiment can 

never be error free but will remain as a document of our attempt as well as few art &literary 

activities of students and teachers of Bongaigaon Polytechnic only during lockdown period. The 

blessings and cooperation from Bongaigaon Polytechnic family members is highly solicited for 

continuing our experiment. Thank You 

Birabrata Das Choudhury 
On behalf of Team (e-BonPoly) 
16.5.2020 
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বনপলি ছাত্ৰ একতা সভাৰ আলিাচনী 

সম্পাদকৰ একাষাৰ--- 
 

  এটা জালতৰ জালতসত্বা আৰু লবকাশৰ িগত সালিতয জল়িত হি আলছ।ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকিৰ সালিতয 

কৰ্ মৰ সুপ্ত প্ৰলতভাসৰ্ূি লবকাশৰ এক উপযুক্ত ৰ্াধ্যৰ্  লশক্ষানুষ্ঠান এখনৰ বছলৰকীয়া আলিাচনী 

িগলত লশক্ষানুষ্ঠান খনৰ  সালিতযচচমা গগাট নাইবা ৰ্ালজ সৰ্লয় সালিতয লবষয়ক কায মযক্ৰৰ্।। আৰ্াৰ 

বঙাইগা াঁও পলিলটকলনকৰ বালব গসই ৰ্াধ্যৰ্লটা ি’ি আলিাচনী এখন।নাৰ্-বন-পলি। 

বঙাইগা াঁও পলিলটকলনক ছাত্ৰ একতা সভাৰ  আলিাচনী সম্পাদক লিচালব  লনব মালচত গিাৱাৰ লপছত ,বন-পলি 

২০২০  সম্পাদনাৰ দালয়ত্ব এটট আলছি। অলভজ্ঞতা নাই যলদও লশক্ষক তত্বাৱধ্ায়ক লিচালপ শ্ৰীযুত বীৰব্ৰত 

দাস গচৌধু্ৰী ছাৰ থকাত সািস আলছি গয ভাি আলিাচনী এখন  উলিয়াব পালৰৰ্, কাৰন ছাৰ এই লদশলটাত 

অলভজ্ঞ।ছাৰৰ পৰাৰ্শ ম ৰ্লতই আগবালিলছলিা।ছাৰৰ এটাই কথা. . ভাি গিখা িালগ. .চুটট চুটটকক ি'লিও ছাত্ৰ 

ছাত্ৰীৰ গৰ্ৌলিক লচন্তাৰ লিখা। জাননীলৰ জলনাৱাৰ উপলৰও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ িগলত লশক্ষক সকিলকা অনুলৰাধ্ 

কলৰলছলিা ভাি লিখলন আগবিাবৰ বালব। সকলিা লথলকই থালকলি ব'িাগ লবিুৰ বন্ধৰ লপছলতই কাৰ্ আৰম্ভ 

কৰাৰ কথা।  

লকন্তু িঠাৎ সকলিা স্তব্ধ হি গ'ি। বিিাই গকাৱাৰ প্ৰলয়াজন নাই। চৰকাৰী লনলদমশ ৰ্লত ৰালতলটাৰ লভতৰলতই 

ছাত্ৰাৱাস খালি কলৰ লদব িালগ, লশক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হি গ'ি।  এলকা বুজা-ভবাৰ আৱকাশ নাই,ৰ্ুঠৰ ওপৰত 

ঘৰৰ িৰা ঘৰত যাব িালগ। দৰাচিলত ঘৰত অিাৰ লপছতলি সকলিা কথা  লবলশষকক  ভাইৰাছৰ পৰা  দকূৰত 

থালকবকি  লয নীলত লনয়ৰ্ বালন্ধ লদয়া ি'ি  বুজজ উটঠ  িালি  িালি অনুভৱ ি'ি এলকবালৰ ছাত্ৰাৱাস ৰ পৰা 

গবল িং হি ছাত্ৰাৱাস এলৰ অিাই ভাি আলছি।ইলতৰ্লধ্য লশক্ষক সকলিও অনিাইনত পাঠদান আৰম্ভ 

কলৰলি।ৰ্ালজ সৰ্লয় বন পলি আলিাচনী খনৰ কথাও ৰ্নকি আলি।  

 এলনলত   দাস গচৌধু্ৰী ছালৰ লবিুৰ সৰ্য়ত গ ান কলৰ জনালি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰ ৰ্াজত চুটট গল্প, লনজা অনুভৱ 

ইতযালদ লবষয়ক গিখা  প্ৰলতলযালগতা পালতব পালৰলি ভাি।  বন-পলি-২০২০ এই পলৰলিলতত সম্ভব ি'ব গন 

নিয় নাজালনা, লকন্ত আগবালি থকা যাব। 

আলকৌ নতুন উদযৰ্ত সকলিা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গিাৱাট্চ এপ গযালগ খবৰ লদলিা াঁ।  ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ িক াউনৰ 

সৰ্য়লছাৱাত গতওাঁলিাকৰ িাতৰ কাৰ্, ছলব ছাৰকি পঠালি, পা াঁচটা ৰ্ান গিখা পালিা াঁ। ছালৰ ক'লি ি'ব।  

অনিাইন 'বনপলি' বুলি ভুি নুবুজজবা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলি িক াউনৰ সৰ্য়লছাৱাত কৰা কাৰ্ৰ এটা ছফ্ট 

নলথ (document)গি বনাৰ্।  লকবা অিপ লিলখ লদয়া। 

বন পলি ২০২০ প্ৰকাশ কলৰব গনাৱৰাৰ দুখলটা িয়লতা থালক যাব লকন্তু আৰ্াৰ লশক্ষানুষ্ঠানৰ এটট ভাি উলদযাগ  

 'ই বনপলি' নলথলটাৰ সম্পাদনা গৰ্জত থালকও এক বুজাব গনাৱাৰা আন  অনুভৱ কলৰলছা াঁ যাক ভাষালৰ 

প্ৰকাশ কলৰবকি ৰ্ই অপাৰগ। অলনচ্ছাকৃত ভুিৰ  বালব ক্ষৰ্া লবচালৰ সাৰ্লৰলছা াঁ।জয়তু বন-পলি।  

ৰাকেশ েুমাৰ নাথ, আক াচনী সম্পাদে 
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লশক্ষক তত্ত্বাৱধ্ায়কৰ দুআষাৰ 
 (  ই -বনপলিৰ আাঁৰৰ কথা) 

 

 

 বঙাইগা াঁও পলিলটকলনকৰ বছলৰকীয়া আলিাচনী "বন-পলি" ,২০২০ ৰ সম্পাদক লিচালব দালয়ত্ব 

গপাৱাৰ লপছত  শ্ৰী ৰালকশ কুৰ্াৰ নালথ িগ ধ্লৰ হকলছি 'ছাৰ আগৰবাৰতকক আলিাচনী খন ভাি 

কলৰব  িালগব" . .নতুনকক দালয়ত্ব গপাৱাৰ লপছত সকলিালৱ লবচালৰ নতুনত্ব, আনতকক ভাি কাৰ্ 

কলৰ কৰ্ মদক্ষতা প্ৰদশ মন কলৰবকি।গলতলক ছাত্ৰ লিচালব এয়া শ্ৰীৰ্ান ৰালকশৰ স্বাভালৱক 

প্ৰলতজক্ৰয়া।ককলছলিা াঁ গয, ৰঙীন  লটালৰ নিয় লশক্ষানুষ্ঠান এখনৰ আলিাচনীৰ ৰ্ানদণ্ডৰ িগলত 

সুনাৰ্ লনভমৰ কলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলিাৰ সখুপাঠয লিখলনৰ ওপৰতলি গলতলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ভাি 

লিখলন গযাগাৰ কৰা আৰু অলভধ্ান এখন লকলন গিাৱা কাৰণ সম্পাদকৰ কাৰ্ ি'ি ভাি গিখা 

গযাগাৰ কৰা আৰু গিখালবাৰ সম্পাদনা কৰা। ি'ব ছাৰ বূলি হক শ্ৰীৰ্ান ৰালকলশ অদৰ্য উৎসালিলৰ 

কাৰ্ত িালগি। লকন্ত লবশ্বজলুৰ সন্ত্ৰাস সৃটি কৰা কৰ'নাই িগালি গকৰন । লশক্ষানুিান বন্ধ ি'ি। ছাত্ৰ 

ছাত্ৰীৰ িগলত আলৰ্ও গিৃব ী  ি'লিা। শ্ৰীৰ্ান ৰালকশৰ সকলিা উদযৰ্ আৰু উৎসািত গযন 

কৰ'নাই গচচা পালন ঢালি লদয়াৰ দলৰই ি'ি। 

ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰলত দায়বদ্ধতা আলৰ্ এৰাই চলিব গনাৱালৰা াঁ গলতলক আৰম্ভ ি'ি অনিাইন পাঠশািাৰ 

অনিাইন পাঠদান। এক নতুন বযৱিা। লনজা লনজা লচন্তা ভাৱনালৰ এই অনিাইন পাঠদানত আলৰ্ 

সকলিালৱ বযাস্ত হি পলৰলিা, ইয়াৰ বালিলৰও উপায় নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলিালৰ গযন আিলৰ গনালিাৱা 

ি'ি।  

ৰ্ালজ সৰ্লয় শ্ৰীৰ্ান ৰালকশৰ উৎসাি-উদযৰ্ আৰু 'ছাৰ আগৰবাৰতকক আলিাচনী খন ভাি কলৰব 

িালগব" . কথালবালৰও ৰ্নলটাত পাগুলিয়াই থালক। ভালবলিা াঁ আৰ্াৰ বনপলি আলিাচনীৰ অনিাইন 

সিংস্কৰণ নি'লিও সৰুকক এটা ছফ্ট ক'লপৰ গচিা কৰা যাওক য'ত সলিলবি কৰা যাব পালৰ িক াউন 

সৰ্য়লছাৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকিৰ কিা সালিতয ৰ্ূিক কাৰ্ কাজ সৰ্ূি। এলপ্ৰিৰ ৰ্াজভাগত শ্ৰীৰ্ান 

ৰালকশক লনলদমশ লদলিা াঁ  ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰ্াজত চুটটগল্প আৰু লনৱন্ধ প্ৰলতলযালগতা অনুটষ্ঠত কৰাৰ বালব  

জাননী এখন প্ৰস্তুত কলৰ সকলিা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই  লদবকি। কথাবতৰাত ৰ্ন কলৰলিা াঁ এলকই 

উদযৰ্ আৰু উৎসাি। আলিাচনী সম্পাদক লিচালব এলকালকই কলৰব গনাৱাৰাৰ ৰ্ানলসক কিৰ 

ৰ্াজত গযন লকবা এটা আশাৰ গৰঙলন গদখা পালি এয়া গৰ্াৰ অনুভৱ। লকন্তু গবলচৰা আলকৌ িতাশ 

ি :ি। ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰ লবলশষ সাঁিালৰ নাই। ৰ্াত্ৰ দুজলনলি লিলখলছ।   

২য় ষান্মালসকৰ এশ শতািংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হসলত গযাগালযাগ থকাত গতওাঁলিাককি আহ্বান জনালিা াঁ -

-গলণত নিয়,পিাশুনাৰ বালিলৰ িক াউনৰ সৰ্য়লছাৱাত গকালন লক কাৰ্ কলৰ আলছ গসই লবষলয় 

জনাবকি। ক'বলি পালিা াঁ, িুৰৰ্ূৰকক আৰ্াৰ গিাৱাট্ছ এপ গ্ৰুপ নম্বৰত প্ৰলৱশ কৰা আৰম্ভ ি'ি 

গৰ্লছজৰ গসা াঁত। সু ৰ আটম এন্ড ক্ৰা ট 'ৰ  কাৰ্ কাজৰ  লটা, গকালনাবাই কলৰ্লদৰ ইউ টটউব 
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গচলনি গখািাৰ গৰ্লছজ িগলত লিিংক, গকালনাবাই লভল অ, অল ও লিপ এল টটিং লশলক থকাৰ 

গৰ্লছজ,দুটাৰ্ান লিপ, এজলন আলকৌ লগটাৰখন িাতত হি গান গগাৱাৰ লভল অ, ছাত্ৰী এগৰাকীলয় 

ঘৰৰ সাজলতই কৰা  নতৃযৰ আধ্া লৰ্লনটৰ লভল ও  আৰু বিুলতা। চতুথ ম আৰু ষষ্ঠ ষান্মালসকৰ 

দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলয়ও বন্ধৰ সৰ্য়লছাৱাত গতওাঁলিালক লনলজ অাঁকা সূ ৰ গস্কছ গকইটাৰ্ান 

পটঠয়ালি। 

ৰ্লন ৰ্লন ভালবলিা াঁ, যািওক, লকছূ সৰ্ি গপাৱা গ'ি। আলিাচনীৰ ৰ্ানদন্ড লয িয় ি'ব এলকা 

নি'লিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই কাৰ্লখলন নলথভূক্ত কৰালটা প্ৰলয়াজন।আগকি গতওাঁলিালক ক"ব পালৰব 

িক াউনৰ সৰ্য়লছাৱাত আলৰ্ কৰা কাৰ্লবাৰ এলনদলৰ আৰ্াৰ লশক্ষানুষ্ঠালন নলথভূক্ত কলৰলছ। 

আৰ্াৰ বালবও এয়া এক বুজাব গনাৱাৰা সখুানুভূলত। শ্ৰীৰ্ান ৰালকশৰ দুখ সাৰ্ানয ি'লিও পাতলিব। 

গিপটপৰ িগলত ৰ্'বাইি খুলপয়াই খূলপয়াই লিখা আৰু বন মশুজদ্ধকৰণৰ কাৰ্লটাত ভুি 

নথকালটালৱই অস্বাভালৱক। আশা কলৰলছা াঁ লপছৰ সিংস্কৰণলবাৰত আলৰ্ লবলভি লদশ গবাৰ চালিজালৰ  

চাই  উিত ৰ্ানৰ ই -আলিাচনী প্ৰকাশ কলৰব পালৰৰ্।ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ িগলত লযসকি সিকৰ্ীলয় 

আৰ্াৰ আহ্বানত সাঁিালৰ জনাই গতওাঁলিাকৰ ৰ্ুিযবান লিখলনলৰ 'ই বনপলি'ৰ গসৌষ্ঠৱ বিালি 

গতওাঁলিাক আটাইকি ধ্নযবাদৰ শৰাই আগবিালিা াঁ।  

গশষত ৰ্নৰ কথালৰ সাৰ্লৰব লবচালৰলছা াঁ ,গতানুগলতক ভালব প্ৰলত বছলৰই প্ৰকালশত হি থকা বনপলি 

বালষ মক আলিাচনীখনৰ ২০২০ সিংস্কৰণ বতমৰ্ান অৱিাত গকালনাপলধ্যই প্ৰকাশ কৰা সম্ভব 

নিয়,আগকিও লকৰ্ান লদনকি সম্ভৱ নি'ব সটঠককক গকালনও ক'ব গনাৱালৰব এয়া বিিাই গকাৱাৰ 

প্ৰলয়াজন নাই। গলতলক সৰ্য়ৰ আহ্বানৰ প্ৰলত সাঁিালৰ জনাই আলৰ্ লবকল্প পদ্ধলতলৰই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ 

প্ৰলতভা লবকাশৰ িগলত লশক্ষানুষ্ঠান খনৰ লবলভি অনুষ্ঠান ,কাৰ্কাজৰ খলতয়ানৰ নলথ লিচালব 

এলনধ্ৰণৰ ছয়ৰ্িীয়া সিংস্কৰণ প্ৰকাশৰ লচন্তাচচমা আৰম্ভ কলৰব পালৰা াঁ 

বীৰব্ৰত দাস গচৌধু্ৰী--লশক্ষক তত্ত্বাৱধ্ায়ক 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Index—সূচীপত্ৰ 

My Feelings----Dr.Chakradhar Das

Elated Mind—Mrs. Papiya Ghosh,Lecturer(part Time) English 

Few words-Hitesh Deka,HOD,civil Engg.deptt 

Lockdown- Bapukan Sut,Sc.Asst.,Physics 

িক াউন--উপিলব্ধ --- ভৱান   ুকন--প্ৰৱক্তা(লচলিকশযন গে ) 

িক াউন—অনুভৱ-- পম্পী নাথ ,কায মািয় সিায়ক  

িক াউন-সৰ্য়লছাৱা- ৰালকশ কুৰ্াৰ নাথ, ছাত্ৰ 

লতলনটা অনুগল্প--প্ৰৰ্লথশ ৰায়  াকুৱা,প্ৰৱক্তা(লচলিকশযন গে ) 

ন'টটল লকশযন )গল্প(-  ৰ্াতমণ্ড প্ৰকাশ অলধ্কাৰী , ছাত্ৰ 

তুলৰ্ পিাশ -- ৰ্ই  াগুন. . . (অনুগল্প)-প্ৰবাল বৰুৱা,ছাত্ৰ 

ভয় (গল্প) –লবশাি ৰ্জৰু্দাৰ,ছাত্ৰ 

  Art & Craft works by Students Lockdown Period: Prantika Saha, Jintu kalita, Pritamjit 

Nath,Aniket Dutta,Rahul Ray ,Jahnabi Barman, Puspanjali Ram,Partha Basumatary,Bikram 

phukan,Pradip Kr.Ray, Prashankar Das 

পজজটটভ গন লনলগটটভ?( লনবন্ধ) -- বীৰব্ৰত দাস গচৌধু্ৰী,প্ৰৱক্তা(লচলিকশযন গে  ) 

মই পঢ়িম--হাঢ়িউৰ ৰহমান,ছাত্ৰ ২য় ষান্মাঢ়িক 

জীৱন: এটট লনচুকলন গীত—জজতুি কলিতা,ছাত্ৰ ষষ্ঠ ষান্মালসক 
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My Feelings---- 
 
            Nature  created us all with its plenty of resources, flora and fauna. But we human 

being are ungrateful and continuously  harming  mother nature.The present situation has made us 

realise how helpless we are in front of natural disaster  such as the prevailing Covid-19 pandemic. 

This virus has shown us the level of damage we are doing to  our environment, our surroundings. 

                        During lockdown, nearly all forms of man-made pollutions have ceased to continue, 

at least for the time being and nature has taken the opportunity to rejuvenate it's kingdom. River 

beds are now seen through the crystal clear water, distant mountains are now visible from hundreds 

of kilometres away, animals are roaming around in their dream land where their minds are without 

fear, birds are chirping in the sky and what not to express the happiness of mother nature. How 

green was my valley! How badly bad we people are.... 

Thanks to corona virus. 

Dr.Chakradhar Das,Principal Bongaigaon Polytechnic 
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Elated Mind— 

Eagerly awaiting for a new life to come. The elation fills my heart but the pandemic 

situation let me panic every moment. The somber & starless sky horrifies my earth. The unsung 

truth & the nightmares scare me. 

                   But suddenly the 

cool breeze of nature calms 

my mind with a positivity. 

The wind chime on my 

window whispers a music in 

my ears. It says 'the savior is 

omnipresence & the Storm 

shall pass'. So I indulge 

myself in meditation, feel the 

soul & the new heartbeat in 

me. This feeling is 

inexpressible.  

                   My faith says it's 

time to swot me, to care the 

imminent joy & to perceive 

the most precious Jewel of a 

mother's life. 

                                        

Papiya Ghosh, Lecturer in 

English(Part time) 
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—few words  

The coronavirus situation that 

we find ourselves in has 

brought about a few thoughts 

in my mind. The pandemic has 

shown us that even at this age 

of immense technological 

advancements, mankind still 

remains vulnerable at the face 

of a seemingly minuscule 

virus. However, it is extremely 

heartening to know that people 

from all walks of life have 

come forward and played their part in helping the administration. People have even gone out of 

their way to help the needy. But it is indeed distressing when one realizes that the foot soldiers of 

nation-building such as construction workers, marginal farmers, small industrialists and the like, 

are themselves at the receiving end and are the most affected lot in this situation. It is high time to 

develop a social security net, like free, better and more reliable healthcare, minimum guaranteed 

income, etc. I feel the proposed 'One Nation, One Card' scheme can prove to be great succour for 

migrant workers. In order to tide over COVID, the government should not only turn to aggressive 

strategising but also put forth policies that can uplift the vulnerable sections of the society. 

 

Hitesh Deka, HOD,Civil Engineering Deptt 
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Lockdown 

 
                    Covid--19 of corona virus group which was originated in Wuhan city of China has 

engulfed the whole world posing a threat to mankind. Today most of the countries have been 

reeling under lockdown as an effective step to stop spreading of corona virus. India is also not 

exception to that and has been under lockdown since 24 th March 2020 till today.  

                   No medicine or vaccine has been invented so far for treatment of covid --19 and so 

there is no alternative but to co-exist with corona virus for a few years which experts have predicted 

.We must have to adopt preventive measures to get rid of corona virus. It has changed our 

traditional lifestyle and shattered lives of people of all spheres of society. I believe that every 

stormy night is followed by a beautiful morning. With that hope let us wait. 

Bapukan Sut, Scientific Instructor,Physics 
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 েডাউন—উপ ব্ধি 
 

লকডাউন শব্দট া এঢ়িয়া আমাৰ িকটলাটৰ অঢ়ি পঢ়ৰঢ়িি শব্দ৷ কৰ’না ভাইৰাছ ক’ঢ়ভড-19ৰ 

িংক্ৰমণৰ পৰা মানুহক বছাবলল দিটশ দিটশ জাঢ়ৰ কৰা হল লকডাউন৷ উন্নঢ়িৰ ঢ়শখৰি উঠা 

মানৱ জঢ়িৰ িকটলা দ ৌৰৱ-অহংকাৰ িুৰমাৰ কঢ়ৰ এই কৰ’না  ভাইৰাটছ এফালৰ পৰা িংহাৰ কঢ়ৰ 

গ টছ এখনৰ পাছি আন খন দিশ৷ কৰ’নাৰ িংক্ৰমন স্তিঢ়মি কঢ়ৰবৰ বাটব ঘনাই বৃস্তি কঢ়ৰব ল া 

গহটছ লকডাউন৷পঢ়ৃিৱী এঢ়িয়া প্ৰায় িব্ধ৷ ঢ়নজৰ জীৱনট া বিাবলল মানুহ এঢ়িয়া ঘৰৰ ঢ়ভিৰটি 

আবিলহ িাঢ়কবলল বাধ্য গহটছ৷ এইয়া ঢ়নশ্চয় প্ৰকৃঢ়িৰ ওপৰি মানুটহ অিঢ়িটন কঢ়ৰ অহা অনযায় 

অিযািাৰ এক প্ৰিযাঢ়শি ফিল৷ প্ৰকৃঢ়িৰ ওপৰি মানুহৰ অবাধ্ আৰু অবাস্তিি িখলক িিকক কঢ়ৰ 

ঢ়িবললটক দেন প্ৰকৃঢ়িটয় ঢ়নটজই ঢ়নজৰ ৰািা ঢ়বিাঢ়ৰ গলটছ জন্ম ঢ়িটল কৰ’না  ভাইৰাছ! 

লকডাউনৰ এই িীঘলীয়া িময় দছাৱাি প্ৰকৃঢ়িটয় দেন ঢ়নজৰ ঢ়বধ্বি দিহট া িজীৱ আৰু িটিজ 

কঢ়ৰবলল অকনমান িময় উঢ়লয়াই গলটছট ৷ এয়াও ঢ়নশ্চয় জীৱ দেষ্ঠ মানৱ জাঢ়িৰ কলযাণৰ বাটবই৷ 

কাৰণ প্ৰকৃঢ়ি আমাৰ িটৰ স্বাি কপৰ নহয়৷ আঢ়ম মানুহটবাটৰটহ দকৱল ঢ়নজৰ মিলৱৰ বাটব এটকা 

নভবালক প্ৰকৃঢ়িৰ ওপৰি লুণ্ঠন িলাও৷ জীৱন, জীঢ়ৱকা, মান, েশ আঢ়িৰ ঢ়পছি দিৌঢ়ৰ দিৌঢ়ৰ 

ভা ঢ়ৰ পৰা মানুহটবাৰক দেন অলপ িমঢ়ক গৰ ঢ়নজৰ আটপান মানুহ দবাৰৰ ল ি একান্ত ভাটব 

িকাৰ আৰু িম্পকৰ এনাজঢ়ৰ ডাল িুিৃহ কৰাৰ িুটো  উঢ়লয়াই ঢ়িটল এই লকডাউটন৷ আৰু 

উঢ়লয়াই ঢ়িটল প্ৰকৃঢ়িক স্তজৰাবলল অকণমান িময়৷ হয়িু মানুটহ অঢ়ি দিানকাটল কৰ’না ৰ ওপৰি 

জয় িাবযি কঢ়ৰ িকটলাটক এটন ভয়াবহ পঢ়ৰঢ়িঢ়িৰ পৰা উিাৰ কঢ়ৰব৷ কৰ’না  ভাইৰাটছ িৃষ্টি কৰা 

এই পঢ়ৰঢ়িঢ়িটয় ঢ়নশ্চয় মানৱ জাঢ়িক বহু কিাই ঢ়শকাই গি োব অনা ি ঢ়িনটবাৰৰ বাটব৷ 

ভবানন্দ ফুেন , প্ৰবক্তা লচলিকশযন গে ,লৰ্কালনলকি (অলটা) ইজিলনয়ালৰিং লবভাগ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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িক াউন!—(অনভুৱ) --- 

 

আলগলয় কািালনও সন্মুখীন 

গনালিাৱা এক পলৰলিলত। 

প্ৰকৃলতৰ সন্মুখত আলৰ্লবাৰ 

গযন লকৰ্ান অসিায়।ঘৰৰ 

পৰা বালিৰকি ওিাব গনাৱাৰা 

এক অৱিা। সৰ্ে পলৃথৱীত 

বতমৰ্ান লয পলৰলিলত ,তাৰ পৰা 

এটা কথা বুজজব পালৰ গয এটা 

ভাইৰালছ আজজ ৰ্ানৱ 

সভযতাৰ সকলিা অিিংকাৰ 

চূৰৰ্াৰ কলৰ লদলি। এয়া 

িয়লতা প্ৰকৃলতৰ ওপৰত ৰ্ানৱ 

জালতলয় ইৰ্ান লদলন চিাই 

অিা অতযাচাৰৰ এক গৰ্ৌন 

প্ৰলতবাদ। লকন্ত গৰ্াৰ বযজক্তগত অনুভলৱলৰ এটা কথা কব পালৰা গয এই িক াউনৰ লপছত আলৰ্ 

সকলিাৱ এই পলৃথৱীখনক এক নতুন দৃলিলকালণলৰ চাবকি লশলকৰ্। লকয়লনা এই পলৰলিলতলয় 

আৰ্াক বিু কথা লশকালি।পলৰস্কাৰ পলৰচ্ছিতাৰ উপলৰও ৰ্ানৱীয় প্ৰৰ্ূিযলবাধ্ৰ লশক্ষাও আৰ্াক 

এইলকইটা লদলন উপিলব্ধ কৰালি।ৰ্ই লনজৰ কথাই যলদ কবকি যাও  "আনলনয়ন্ত্ৰণ" , 

 "সিয" ,"কধ্য ময" এই শকলকইটা গযন প্ৰকৃতাথ মত বুজজ। পালিা।িক াউনৰ সৰ্য়ত সম্প্ৰচাৰ কৰা 

ৰাৰ্ায়ণ, ৰ্িাভাৰত চাই অনুভৱ কলৰলিা গয ৰ্ানুলি হদনজ ন জীৱনত সন্মুখীন গিাৱা প্ৰায়লবাৰ 

সৰ্সযাৰ সৰ্াধ্ালনইলচান এই ৰ্িাকাবয দখুনলতই িুকাই আলছ।তািালনৰ ঘটনালবালৰই ঘটট আলছ 

সৰ্াজত।লকয়লনা ৰ্ানুিৰ সিজাত প্ৰবৃলত সদায় এলকই থালকব। গশষত ৰ্ই এটা কথা কব লবচালৰা 

গয অকি িক াউলনই আৰ্াৰ সৰ্সযাৰ সৰ্াধ্ান নিয়।ৰ্ানলসকভালৱ সবি হি আলৰ্ এই যুজখন 

চিাই যাব িালগব। ২০২০ইিং চনৰ আগন্তুক লদনলবালৰ আৰ্াকি লক কলিয়াই আলনব ৰ্ই 

নাজালনা।লকন্তু তথালপও ৰ্ই আশালৰ বাট চাই ৰৰ্   ০ এ.লপ.লজ আকিু কািাৰ্ ছাৰৰ 2020 চনৰ 

সলপানৰ ভাৰতবষ মকি। 

পম্পী নাথ,কায মািয় সিায়ক 
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িক াউন সৰ্য়লছাৱা  

এলতয়া ক'ৰনা ভাইৰাছৰ সিংিাৰত গগালটই লবশ্ব কম্পম্পত। এই ভাইৰাছ সিংক্ৰৰ্ণৰ জটটি পলৰলিলতত 

লবশ্বৰ গকইবাখলনা গদশৰ িগলত ভাৰতবষ মলতা লদনৰ বালব িক াউন গঘাষণা কৰা হিলছ। এই 

সৰ্য়লছাৱাত স্বািয সুৰক্ষাৰ অলথ ম লনজৰ িগলত পলৰয়ািৰ প্ৰলতজন সদসয ঘৰলত আবদ্ধ হি থকালটা 

অতযন্ত জৰুৰী। 

হদনজ ন বযস্ততাপূণ ম জীৱনকশিী লকছু সািসিলন কলৰ এই সৰ্য়লখলন ঘৰৰ ৰ্ানুিৰ হসলত সু ৰকক 

কলটাৱাৰ িগলত লবলভি গঠনৰ্ূিক কৰ্ মৰাজজৰ হসলত লনজলক জল়িত কৰাৰ সুলযাগ িাভ  কলৰলছা াঁ।  

ঘৰৰ সুি বাতাবৰণত  গান শুনা, লচলনৰ্া গচাৱা, লকতাপ পিা, ছলব অাঁকা -ক্ৰা ট গৰ্লকিং, বালগচাত 

কাৰ্ কৰা, ঘৰ পলৰষ্কাৰ কৰা ইতযালদ লবলভি সুি লচন্তা-চচমা তথা কৰ্ মৰাজজত বযস্ত থালক সৰ্য়লখলন 

সু ৰকক অলতবালিত কৰাৰ গচিা কলৰলছা াঁ। 

ঘৰত থাকক , সুৰলক্ষত থাকক।  

ৰালকশ কুৰ্াৰ নাথ , ছাত্ৰ ,ষষ্ঠ ষান্মালসক 
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 (অনু গল্প -১)--িক াউন-১ 

 

আজজ প্ৰণীতা গবািা বাইজনী আলিলছি। অলনলৰ্লশএলপ্ৰি ৰ্ািৰ দৰৰ্িা লদবকি ৰ্ালতলছি | কথা 

প্ৰসঙ্গত অলনলৰ্লশ সুলধ্লি - কি িলিও গতাৰ্াৰ লদন চলিলছলন  গন লকবা কিত আছা? (  ৰ্নলত 

ভালব হথলছি অলনলৰ্লশ গযাৱাৰ্ািৰ লনলচনা এইবালৰা 500 টকা গবলছকক লদওাঁ) . . .  

---দাদা, জীৱনত এই প্ৰথৰ্ আৰাৰ্ত থালকব পালৰলছা াঁ, চৰকাৰী সািায ম, টাউনৰ লবলভি অনুষ্ঠান, 

ৰ্ালিক,বযজক্তলয় কৰা সািায মত  চাউি দালি লৰ্ঠালতি, লনৰ্খ, চয়ালবন, আিু, লপয়াজ, িাতলধ্াৱা 

চালবান আলদলৰ ঘৰ গবাজাই হি আলছ| আজজও ঘৰত এক গৰ্ানৰ্ান চাউি আলছ| ওচৰৰ 

ঘৰলবিাক সলব ধ্নী ,  তালৰ ৰ্াজত আলৰ্ লতলনঘৰ ৰ্ানলি দুখীয়া, গলতলক সকলিালৱ লযৰ্ান পালৰ 

লদলছ, নগদ টকাও লদলছ, দাদা, িাতলধ্াৱা চালবান গকইল াখৰৰ্ান লদব পালৰা আলপানাক গবয়া 

নাপায় যলদ. . . .    

দাদা, আজজ গ ৰৰ্ালি ঘৰলৰ্াচা,লধ্াৱালৰ্িা,ৰন্ধাবািাত লকৰ্ান সিায় কলৰ লদব িগা হিলছ 

আলপানাৰ, গৰ্াৰ গবয়ায় িালগলছ, আৰু এসপ্তাি কি কৰক, আলৰ্ ভালি আলছা াঁ দাদা, 

আলপানাকলি গদলখ গবজাৰ িালগলছ, িক াউন খুলিলি ১৭ তালৰখৰ লপছত ৰ্ই আলিৰ্ , . . . .এলক 

উশািলত কথালখলন হক প্ৰলনতা বাই যাবৰ সৰ্য়ত ক'লি--ঘৰলত থাকক দাদা--- 

 

  (অনু গল্প -২)িক াউন-২ 

 

নাৰীবাদী সৰ্াজলসলবকা গুলণশ্বৰী গদবী নাৰী ৰ্য মযদা ঘুৰাই অনাৰ আল ািনত লদনলটা ঘুলৰ  ুলৰ| 

লদনলতা ঘৰৰ বালিৰলত পাৰ িয় কাৰলন জজৰলণ গিাৱাৰ বালিলৰ ঘৰত এলকা কাৰ্ নকলৰ| আজজ 

দুৰ্াি ধ্লৰ িক াউন চলি থকাত ঘৰত এলনলয় বলি থালকবিগীয়া হিলছ| এলদনাখন সৰু গবাৱাৰীলয় 

কলি- ৰ্া, বালিৰত ইৰ্ান পলৰশ্ৰৰ্ কৰা ৰ্ানুিজনী ঘৰত ইৰ্ান বলি থালকলি গবৰ্াৰকি যাব পালৰ, 

গসলয়লি অিপ-অচৰপ ঘৰৰ কাৰ্ কৰক | শািুৰ্ালক হক উটঠি- িায় ভগবান, ৰ্ই নাৰী জালতৰ 

কাৰলন ইৰ্ান পলৰশ্ৰৰ্ কলৰা াঁ, এই িক াউনত অিপ জজৰলণ িবকি সুলযাগ পাইলছা াঁ অথচ আজজ 

গতাৰ্ালিালক গৰ্াক অতযাচাৰ কলৰবকি ওিাইছা! ও সৰু গসান, গতাৰ্াক ৰ্ই গকান গপটত জন্ম 

লদলছলিা াঁ! ! ! 

 

গকলনকুৱা (অনুগল্প-৩) 

 

সুলশলক্ষতা লিকুৰ্া, গজযালতৰ্া, টুকুৰ্ািাঁতৰ গদউতাক ধ্লৰ্ মশ্বলৰ অৱসৰ গিাৱাৰ লপছত ইজিলনয়াৰ 

জীলয়লক কলৰ লদয়া ল জাইনৰ্লত এটা দুৰ্িিীয়া ঘৰ সাজজ উলিয়ালি | আজজ গিৃপ্ৰলবশ 

অনুষ্ঠানত ওচৰৰ দুজন সু্কি এৰা ৰ্দািী ি'ৰাৰ ৰ্াতৃ অল চাৰনী গদবকণ মালকা ৰ্ালতলছি | 

গদবকণ মাই ঈষ মালিতকি ড্ৰইিং ৰুৰ্ত বলি থকা িগৰীয়া লবিাকক ক'লি- অকি গছাৱািী 

লতলনজনীলি, ি'ৰালতা নাইলয়, ইৰ্ান ধু্নীয়া প্ৰকাণ্ড লবজডিংলটা বনাবকি  লকলিলনা পাইলছি 

ধ্লৰ্ মশ্বৰক? 

 

--প্ৰৰ্লথশ ৰায়  াকুৱা, প্ৰবক্তা লচলিকশযন গে  
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ন'টটল লকশযন                                                       
 

     ৰূৰ্লটাত ৰ্'বাইিলতা হি পায়ছালৰ কলৰ থকা সৰ্য়লত লনিালৰকাই গলৰ্ই নাপালি ৰ্ালয় গয 

তাইক ৰ্ালতলছ| ধ্াতৱ শকত উটট অিা ৰিংচঙীয়া ন'টটল লকশ্চনৰ ৰ্াজত আবদ্ধ হি থকা 

জীলয়ককি অসিায় দৃটিলৰ চালি ৰ্াক অলনৰ্াই |ওিাই আলিব গখাজা িুৰ্ুলনয়ািলটা বুকুলত সাৰ্লৰ 

আলকৌ উভলত গ'ি গতওাঁ  পাকঘৰকি। ৰ্াকৰ অনাকািংলক্ষত আচৰণ গদলখ গৰ্ পালি লনিালৰকাই , 

ৰ্ালক তাইকি চাি এবাটট আলনলছ | লকলৰলি পালৰ লিলিলৰ িাতখন আি ুলি বিাই লদলি বালতলটাকি 

বুলি |আজজ লনিালৰকা অিপ গবলছকক আনজ ত,কাৰণ তাইৰ আজজ জন্মলদন |আজজ তাই ১৮ 

বছৰত ভলৰ লদলি,তাইৰ লচন্তা আলকৌ সুকীয়া,কাৰণ গপাৱািী বুলি গজাকাই থকা দাদালটালৱও 

আজজৰ পৰা তাইক গিলনা গপাৱািী নুবুলি আৰু | 

    জক্ৰিং. . . . . জক্ৰিং. . . .। আন এক ন'টটল লকশযন অিাৰ জাননী। ল টঙলটা সাৰ্ানয গবকা াঁ কলৰ  চালি 

তাই । আলকৌ ৰ্াকৰ অৱলিলতক উলপক্ষা কলৰ বযস্ত তাই অনুভৱিীন আপল টলবাৰৰ হসলত।তাইক 

শুটভচ্ছা জনাইটছ িগৰ গকইটাৰ্ালন | এই সুখ বণ মাব গনাৱালৰ,লনজৰ লবলশষ লদনলটাত |  

"Happy birthday, Niha" ককালয়কৰ আলৱগভৰা ৰ্াতত তন্ময়তা ভালগি তাইৰ। সাৰ্ানয 

আচলৰতভালৱ চাই পটঠয়ালি তাই ৰ্ুখকি। 

লক কলৰ আছ,এলনকক! কাৰ্ বন নাই ,ৰ্জ ৰকি নাযা াঁও গনলক ?ওিাই আি গসানকালি,খািী 

ৰ্'বাইি ৰ্'বাইি! িলগ িলগ কথাৰ পাকঘূৰলণ ককালয়কৰ,তাই আৰু বুজজব গনাৱালৰলি ককালয়কৰ 

স্বভাৱ| 

এয়া আলকৌ গকলন সম্ভাষণ. . .  খিংলৰ্লশ্ৰত ৰ্ৰৰ্ গন আন লকবা!  গবয়া িালগি তাইৰ,লবলশষ লদনলটাত 

শুলনবিগীয়া গিাৱা ককথ মনাৰ বালব  | 

তাই বুজজলছ. . .ককালয়কৰ কথা,নাই আজজ তাই চব কথাই ৰ্ালনব | তাইৰ ভাচুমলৱি জগতৰ কথা 

ভালব িা াঁলিও উটঠি,এইলবাৰ ৰ্ালথা এটা সাৰ্ানয ন'টটল লকশ্চন গি, চালগ লকজিত সৰ্য়ৰ বালব 

কৃজত্ৰৰ্ সুখৰ বািক | তাই সুখৰ সিংজ্ঞা নাজালনলিও বুজজলছ উপিলব্ধলয় সকলিা |সুখ লবচালৰব 

জালনলি সকলিালত সুখ |  

তাই িৰািলৰকক বালিৰকি ওিাই আলিি,ককালয়ক বাটত হৰ আলছ | গশতা াঁ িা াঁলিলৰ চাই পটঠয়ালি 

আকাশকি। বতৰলটা গগাৰ্া লথক ৰ্নলটাৰ দলৰই. . . . . .  

ৰ্াতমণ্ড প্ৰকাশ অলধ্কাৰী, ,ছাত্ৰ,চত্ুথ ম ষাণ্মালসক 
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তুলৰ্ পিাশ  

ৰ্ই  াগুন. . . 

              ইউলনভাৰলচটী গকম্পাচৰ বুৰিী 

লবভাগৰ সন্মুখৰ িীিৰ গবিখনত লস বলি 

আলছি।  াগুন ৰ্াি, সন্মুখৰ পিাশ ািৰ পৰা 

সলৰ পৰা  ুলিলৰ  বাটলটা ৰঙীণ হি আলছি। 

এলনলত িাছ গশষ কলৰ ভূতিংকক কৰবাৰ পৰা 

গদৌলৰ আলি তাৰ ৰচকী পলখিীজনীলয় 

লপছ ািৰ পৰা দুচকুত সাৱটট ধ্লৰ কলি, " তুলৰ্ 

পিাশ গিাৱা , ৰ্ই গতাৰ্াৰ  াগুন হি ৰৰ্ জনৰ্ 

জনৰ্কি. . . . . . . . . . . .।"  

চকৰ্ককক সাৰ পাই উটঠি লস। দুপৰ লনশা 

লচগালৰট াি জ্বিাই িুৰ্ুলনয়াি কালি হক উটঠি, 

 "এৰা চালৰবছৰ আগলত কাি দুঘ মটনাই গশষ কৰা 

জীয়া অতীতলবাৰলচান  সলপান হি নালৰ্ . .  . " 

প্ৰৱাি বৰুৱা  ,ছাত্ৰ,২য় ষাণ্মালসক 
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ভয়                                     

ৰবীন!লপছাত এগৰাকী চৰকাৰী চাকলৰয়াি। দুনীলতৰ পৰা িাজাৰ ৰ্াইি দকূৰত. . সাধ্াৰণ জীৱন যাপলনলৰ 

সাধ্াৰণ ভালৱ সুখী. . আন ১০জনৰ দলৰই সৰ্াজৰ িগত লৰ্লিলছ. .িা াঁলিলছ ৰ্ালতলছ. .  

     চিৰৰ ৰ্াজ ৰ্জজয়ালত তাৰ ঘৰ. . পলৰয়াি বুলিবকি ৰ্াক. .পত্নী ৰীণা আৰু দুই সন্তান ৰ্ীৰা আৰু লদপু. . 

গবচ সুখী পলৰয়াি. . িগলত লৰ্িা প্ৰীলতও আজজৰ যুগত চাব িগীয়া. . . লকন্তু এটালয় অশালন্ত ৰবীনৰ ভয়. . . 

এই ভয় আজজৰ নিয় সৰুলৰ পৰায়. . ৰ্ালকও ক'তনা নগুৰ নাকুটট কলৰলি. . . লকন্তু নাজালনা তাক লকয় এটা 

অলচন ভলয় সদালয় আৰ্লন কলৰ থালক. . বিুবাৰ লস লনলজই লশয়লৰ উলঠ.তালক হি পত্নী ৰীনাও লচলন্তত. .  

       অইন লদনাৰ দলৰ লসলদনাও লস ৰ্ীৰা আৰু লদপুক সু্কিত হথ অল চকি বাট ি'লি. . লকন্তু সদায় গযাৱা 

বাটলটালৰ নিয়. আজজ এটা নতুন বাট. . . লনজান, অকিসৰীয়া. . . লদনলটাও লসলদনা ওল ািাই আলছ. গকাবা 

এটা গগাৰ্া পলৰলৱশ. . . এটা িিুংিঙীয়া ৰাস্তা অাাৰু চকুলৰ গদখা দৰূলণকি গকৱি পথাৰ. . ৰ্ানুি বালদই এটা 

চৰাইও নাই. . তথালপ লস আগবালিি. . . . 

     গখাজকালি কালি িঠাৎ লস ৰ্ন কলৰলি. . তাত গযন লস অকলি নাই . আন গকালনাৱাও আলছ তাৰ 

িগত. . .লস ৰলখলি. . লপছলপলন চাই গদলখ এজনী  বুলি তাৰ লপছ হি আলি আলছ. . চুলিলখলন ৰ্ৰাপাটৰ 

লনলচনাই ব'গা. . গালি ৰ্ুলখ বয়সৰ চৰৰ্ আলচা াঁৰ. . . িাতত িাখুটটএ াি. . কাঁ কািলটা ভা াঁজ ি'গা. . চকুলবাৰ  

ৰঙা. .লপন্ধনত ব'গা গিলতৰা সাজ এলযাৰ. . ওঠদুটা দা াঁতলবাৰ তীব্ৰ ৰঙা. .  

লস উচৱ খাই উটঠ সুলধ্লি "লকান তই. . লক িালগ" তাই লকন্তু লনৰ্াত. . এলকা নলকাৱাত লস পুনৰ ৰাস্তা ি'লি. . 

লকছুদৰূ হগ গদলখ তাই আলকৌ লপলছ লপলছ আলি আলছ. .লস আলকৌ সুলধ্লি গতাক,লক িালগ নক'ৱ লকয়?" 

তাই তথালপও লনৰ্াত . . .  

লস দুগুন গজালৰলৰ গবগ ি'লি. . . লকন্তু লস িঠাৎ ৰ্ন কলৰলি. . বুলি জনীলয় গি তাক এলতয়া বাট গদখুৱাইলছ. . 

লস ৰ্ুক বলধ্ৰ অজ্ঞান গিাৱাৰ দলৰ ি'ি. . তাই লকছুদৰূ হগ এটা লবকট িা াঁলি ৰ্ালৰ িালতলৰ গদখুৱালি সনু্মখত. . . 

য'ত আলছি এখন হন আৰু এখন লবশাি ৰ্লৰশািী. . . গকাঁ চা গতজৰ গগান্ধ. .  

  তাৰ বুজজবলি বাকী নাথালকি. . লস গাৰ সৰ্ে গজালৰলৰ গদৌলৰবকি গচিা কলৰলি. . লকন্তু লস ভলৰ দুটাই 

ি'ৰাব পৰা নাই . . ই ালি বুলিলয় িা াঁলি িা াঁলি আগুৱাই আলিি তাৰ লপলন. .  

লক কলৰব এলকা ভালৱ গপাৱা নাই . . ঘালৰ্লছ লস. . লচ্ঞলৰব খুজজলছ. . লকন্তু পৰা নাই. .  

চকু ৰ্ুলদ িাতদুখলনলৰ গিলচ ধ্লৰলছ ৰ্ূৰলটা. .  

এলনলত তাৰ গটবুিত থকা ঘ়িীলটা প্ৰচণ্ড শক কলৰ বাজজ উটঠি. পুৱা ছয়টা বাজজলছ. . . গশাৱা পাটট এলৰবৰ 

ি'ি তাৰ. এলনও এই গকইলদন অল চত কাৰ্ৰ গবাজা বালিলছ. . .  

ব্ধবশা  মজুমদাৰ,ছাত্ৰ ২য় ষান্মাব্ধসে 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Few Selected  art & craft works  
by Students of Bongaigaon Polytechnic  

during Covid 19 Lockdown Period 
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পজজটটভ  গন  লনলগটটভ  

বতমৰ্ান লবশ্বজলুৰ শাৰীলৰক ভালব পজজটটভৰ আতিংক, ঋণানক হি থকাৰ আশা, প্ৰাথ মনা। গদশ 

পজজটটভৰ্য় হি গযাৱা সিংকটৰ কল্পনা।কালৰাবাৰ ভয়াতম চকুত সিংলকাচ, লচলকৎসকৰ কাষ চপাৰ 

িলগ িলগই  যলদ গৰ্াক পজজটটভ গঘাষণা কলৰ বন্ধ কুঠুলৰত গসাৰ্াই লদলয়?  লনলগটটভ লচন্তা ৰ্নকি 

আলিবই , পজজটটভ আলছ বালবই লনলগটটভ এন্ড ভাইচভাছ মা। দুবাৰ লনলগটটভ ি'লি আলকৌ পজজটটভ 

ও হি যাব পালৰ। গসলয়লি সাম্প্ৰলতক পলৰলিলতত শৰীৰ পজজটটভ -লনলগটটভ লয িয় হি থাকক 

ৰ্ানলসক ভালব সবি হি কৰ্ মক্ষৰ্  হি থকালটা  বৰ জৰুৰী।স্বাভালৱক শালৰৰীক সক্ষৰ্তা আৰু কৰ্ মলৰ  

লয সকলি  Survive কলৰব পালৰ কলৰব। 

ৰ্নলটাক পজজটটভ কলৰ ৰালখবকি সকলিালৱ পজজটটভ কাৰ্ - লচন্তাত বযাস্ত হি থালকলিও এচাৰ্ৰ 

কাৰ্ ি'ি ঋণানক ভাইৰাছ লবয়পাই লদয়া।   এই দুলয মাগৰ সৰ্য়ত  ঋণানক কথালবাৰ লবয়পাই 

থকাৰ সৰ্য়লতা পৰীক্ষাগাৰত , লচলকৎসািয়ত বিুলতই ৰ্ানুিৰ লিতৰ বালব বিুলতা কাৰ্ কলৰলছ। 

গলতলক,লচলকৎসকৰ কাৰ্ লচলকৎসলক কলৰ থাকক,পৰীক্ষাগাৰৰ কাৰ্ চলি থাকক. .ঋণানক 

ভাইৰাছৰ পৰা পলৰত্ৰাণ পাবকি  ৰ্ালজ ৰ্ালজ গসাৰ্াই হগলছা াঁ গীতৰ জগতত। 

ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুলৰ লিলখলছি  . . .  

""সিংলকালচলৰা লবহ্বিতা লনলজলৰ অপৰ্ান---সিংকলটলৰা কল্পনালত গিালয়া না লিয়ৰ্ান 

ৰ্ুক্ত কলৰা ভয়, আলপানা-ৰ্ালে শজক্ত ধ্লৰা, লনলজলৰ কলৰা জয়। 

দুব মলিলৰ ৰক্ষা কলৰা, দুজমলনলৰ িালনা,--লনলজলৰ দীন লনিঃসিায় গযন কভু না জালনা 

ৰ্ুক্ত কলৰা ভয়,লনলজৰ 'পলৰ কলৰলত ভয় না গৰলখা সিংশয় 

ধ্ৰ্ ম যলব শঙ্খৰলব কলৰলব আহ্বান;..নীৰব িলয় নি িলয় পণ কলৰলব প্ৰাণ 

ৰ্ুক্ত কলৰা ভয়,দুৰূি কালজ লনলজলৰ  লদলয়া কটঠন পলৰচয়।.."" 

 

এৰা! সিংলকাচ আৰু সিংকটৰ কল্পনা দুলয়াটাই ঋণানক লচন্তা। ৰ্ানৱজালতকি পৰাৰ্শ ম কলবৰ. . 

সিংকটৰ কল্পনাৰ পৰা ভয় ৰ্ুক্ত হি দবু মিৰ কাষত লথয় লদয়া, শত্ুক িালন গযাৱা।বতমৰ্ান লবশ্বৰ্য় 

লয দুলয মাগ, এই দুলয মাগৰ সন্মুখীন হিলছ  ৰ্ানৱজালত। শত্ুলয় লনিঃশলক - নীৰলব এখনৰ লপছত এখন 

গদশৰ গভৌলগালিক সীৰ্া অলতক্ৰৰ্ কলৰ হগ আলছ। ৰ্ানবজালতলয়ও যুাঁজজ আলছ । লকন্তু এলতয়াও 

বলধ্ব পৰা নাই। কলবৰ কল্পনাত লক আলছি ক'ব গনাৱালৰৰ্ লকন্তু বতমৰ্ান প্ৰসিংগত লবশ্বজলুৰ 

ৰ্ানবজালতৰ আগত গকালনা লবকল্প নাই। " . .সিংকলটলৰা কল্পনালত গিালয়া না লিয়ৰ্ান;ৰ্ুক্ত কলৰা 

ভয়, আলপানা-ৰ্ালে শজক্ত ধ্লৰা , লনলজলৰ কলৰা জয়। লবশ্বজনীন আলৱদনশীি  গীত। 

  িঃ ভূলপন িাজলৰকালদলৱও  ৰ্ানবজালতকি এটট আলৱদন আগবিাইলছি। ৰ্ানুলি ৰ্ানুিৰ কাষত 

লথয় গিাৱাৰ আলৱদন।  িঃ ভূলপন িাজলৰকাৰ কল্পনাত গসই ৰ্ানুি গকালনা গভৌলগালিক পলৰসীৰ্াৰ 

গন্ডীৰ লভতৰত থকা ৰ্ানুি নালছি। যাযাবৰী ৰ্ানুি লিচালবই ৰ্ানৱজালতকি গতলখতৰ আলৱদন 

আলছি  অকনৰ্ান ৰ্ানৱীয় সিানুভূলত প্ৰদশ মনৰ। দুব মি ৰ্ানুিৰ িাতত িালত ধ্লৰ এলকিলগ আগ 
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বালি গযাৱাৰ আহ্বান। বিুলতা ভাষাত এই গীতলটা অনুলদত হিলছ।আজজ চাওাঁক, সকলিা লববাদ , 

অিিংকাৰ পািলৰ এখন গদলশ আন এখন গদশকি সিানুভূলত, সিায়ৰ িাত বিাইলছ। গীতৰ ৰ্ালজলৰ 

 িঃ ভূলপন িাজলৰকাৰ ৰ্ানুলি ৰ্ানুিৰ কাষত লথয় গিাৱাৰ  লবশ্বজনীন আলৱদন   ৰ্ানৱজালতৰ 

সকলিা দুলয মাগৰ সৰ্য়ত প্ৰাসিংলগক হি থালকব।   

 ‘সবাৰ ওপলৰ  ৰ্ানুষ সতয’ ৰ বাণী  উচ্চাৰণ কৰা কলব কাজী নজৰুি ইছিাৰ্ৰ  "কান্ডাৰী িুাঁ লশয়াৰ" 

কলবতাৰ . . . .দুগ মৰ্ লগলৰ কান্তাৰ- ৰ্ৰু দুস্তৰ পাৰাবাৰ গি ,িলিলত িলব ৰাত্ৰী লনশীলথ যাত্ৰীৰা 

িুাঁ লশয়াৰ '" . . 'যাত্ৰী" সকি গকান? কল্পনাৰ ধু্ৰ্ুিাত নদীত নাওাঁ  চিাই গযাৱা নাৱৰীয়াই বাট গিৰুৱাব 

বুলি কৰা  আশিংকাত কলবৰ  যুব সৰ্াজক আগুৱাই অিাৰ আহ্বান. .  

""দুলিলতলছ তৰী,  ুলিলতলছ জি ভুলিলতলছ ৰ্াজেপথ 

লছাঁ ল়িয়ালছ পাি ,গক ধ্লৰলব িাি, আলছ কাৰ লিম্মত'""  

 

কলবতাৰ পটভূলৰ্ লনশ্চয় গবলিগ, আলিালচত প্ৰসিংগৰ হসলত অপ্ৰাসিংলগক ি'গিও নাৱৰীয়াজন( ৰ্াজে) 

গকান?কলবৰ  যাত্ৰী সকি   িঃ ভূলপন িাজলৰকাৰ  ৰ্ানুলিই  নিয় জালনা? কলবতাৰ  গশষত  কলবৰ গজমন 

লি  ুনা ওৰা ৰ্ুছলিৰ্ -ওই জজজ্ঞালস গকান্ জন 

কান্ডাৰী,বি  ুলবলছ ৰ্ানুষ সন্তান গৰ্াৰ ৰ্া'ৰ। 

লবশ্ববযাপী লবৰাজৰ্ান এই কান্ডাৰী ।  

লপট্ লছযগালৰ গাইলছি We Shall overcome.. গকান ঐলতিালসক পটভূলৰ্ত গাইলছি, আলিাচনাৰ 

প্ৰলয়াজন নাই, লপট লছযগাৰৰ কল্পনাৰ ৰ্ানুি গকান আলছি গসয়াও িয়লতা অপ্ৰাসিংলগক লকন্তু লবশ্বৰ 

গকানলটা ভাষাত এই গীতলটা অনুলদত গিাৱা নাই গসইলটালৱা চাকগ আজজৰ লদনত কুইজৰ গি প্ৰশ্ন 

ি'ব। সকলিই গাইলছ, গযলতয়াই ৰ্ানুিৰ আগত লবলভি লদশত প্ৰতযাহ্বান আলিলছ, সাৰ্াজজক ভালব 

ৰ্ানুলি একলগাট হি গাইলছ ৰ্ানলসক ভালব সবি হিলছ। গপ্ৰৰনাৰ উৎস লিচালপ হিলছ 

গীতলবাৰক।আজজৰ লবশ্ব গজাৰা সন্ত্ৰাস লবয়পাই  ুৰা ভাইৰাছ ৰূপী শত্ুৰ লবৰুলদ্ধ যুাঁজ লদ থকা  

ৰ্ানৱজালত লপট্ লছযগাৰৰ "WE"  লিচালপ গকালনা গভৌলগালিক পলৰসীৰ্াৰ গন্ডীৰ লভতৰত গসাৰ্াই 

থকা নাই।  

ৰ্াটটমন িুথাৰ লকিং ৰ গসই লবখযাত বক্তৃতা  I have a dream ..ৰ আাঁত ধ্লৰ কও গয আৰ্াৰ সকলিালৰ 

এটট সলপান আলছ। এৰা! গৰ্াৰ /আলপানাৰ সলপান আলছি, আলছ ,থালকবই িালগব। আলৰ্ জীয়াই 

থালকব লবচালৰা াঁ শালন্তলৰ এই পলৃথৱী খনত  ,এয়াই গৰ্াৰ দলৰ সাধ্াৰণ ৰ্ানুিৰ সলপান। এবাৰ চকু 

 ুৰাবলচান িুথাৰৰ বক্তৃতাৰ  শাৰী গবাৰত। টট লভ ৰ তালত্বক সকলিাৰ কথালবাৰ শুলনবকি ৰ্ন 

নাযাব। উৎসাি পাব, শাৰীলৰক, ৰ্ানলসক ভালব সবি ি'ব, কাৰ্ কলৰবকি ৰ্ন যাব।ৰ্নলবাৰ লনলজ 

লনলজই গছলনটাইজ ্ হি যাব। সলপানলবাৰ  লিয়াব। এই ৰ্ানৱীয় সলপানলবাৰ আলৰ্ স ি কলৰব 

িালগব। আলৰ্ পালৰৰ্ । আৰ্াৰ লবশ্বাস পৰীক্ষাগাৰৰ লবজ্ঞানী লচলকৎসক সকলিাৰ িগলত সাৰ্লেক 

ভালব লচলকৎসা লবজ্ঞান  স ি ি'ব।  

বীৰব্ৰত দাস গচৌধু্ৰী ,প্ৰবক্তা  ( লচলিকশযন গে ) গলণত লবভাগ 
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ৰ্ই  পলিৰ্ 

পূলণ মৰ্াৰ লনশা । আকাশত  লৰিং  ুটা গজান।উদাস লনি মপ্তভালৱ ঘুলৰ  ুৰা গৰ্ঘ, ওখ-পাখ 

লবলৰখলবালৰও গভটা লদব পৰা নাই গজানৰ গপািৰক। গচৌলদলশ শুকুিা গপািৰ ৰ্ালথা াঁ গপািৰ. . . . .। 

লনশালটা গকলতয়াবাই ন বজা অলতক্ৰলৰ্ দি বজাকি আগবালিলছি । একৰ্াত্ৰ ি'ৰা বাপুকন নিা 

গদলখ লপতাক লিলতনৰ ৰ্নলটা বৰ অশান্ত । িবলৰা কথা।"লযলি আজজ-কালিৰ লদন কাি?লকান 

ৰ্ুিতূ মত লক ঘলট গকালনা সালকন নাই।তালত আলকৌ ধ্নলতািা বজাৰ অিিৰ গবাৰ্া  ুটা লদনলৰ পৰা 

ওিপ গবলিলগই। ধ্ান খাওতাক গনাৱালৰ তুি খাওতা এলসকা লদয়া,িিা গছত বালগ কুঠাৰ ৰ্ালৰ বীৰত্ব 

গদখুওৱা বতমৰ্ান আৰ্াৰ গদশৰ লনয়ৰ্ বলুি ক'লিও ভুি নিয়।"কথালবাৰ ভালব ভালব লপতাক 

লিলতনৰ ৰ্নলটা চাটট- ূটট কলৰলছ।বুকুখলনা গৰাপ্ গৰাপাই উটঠলছ।"লধ্িং! লক কলৰ কৰক, ক'ত 

ৰ্লৰ ৰ্াকম লকৰ্ানলনা আৰু ঠায়-ঠায় বায়-বায়।"বাপুকনৰ গদউতাক লিলতলন এবাৰ ভালবলছি যলদও 

লপছৰ্ুিতূ মত ভালব,"নাই, নাই, খিং কৰাৰ সৰ্য় নিয়, খিং কলৰ লববুজদ্ধত পৰাৰ বালিলৰ গকালনলনা 

সুবুজদ্ধ পাইলছ? আৰু গকইলদনৰ্ান গচিা কৰাই ভাি, লকজালন ঈশ্বলৰ সুৰ্লত লদলয়ইবা? "লদউতালক 

কথালবাৰ ৰ্নৰ ৰ্াজত পাগুলি থালকা াঁলত 'তুৰুৰুতু' হক বাপুকন আলি ওিাি।বাৰা াত ভলৰ লদলয় 

গদউতাকক গদলখ, 'লজাকৰ ৰ্ুখত চুণ পৰাৰ দলৰ গকাচ খালি বাপুকন।" বাপুকন, ইৰ্ান ৰালত খন? 

ৰ্ই এলনকক!"লদউতাকৰ গকালনা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লনলদয়াকক তিৰ্ূৰ কলৰ ঘৰ সৰ্ালি বাপুকন।ৰ্াক 

পাব মতীৰ আৰু বুজজবকি বাকী নাথালকি গৰ্ বাপুকন লচলনৰ্া চাই আলিলছ।শুই-শুই ঈশ্বৰৰ কৃপা 

ৰ্ালগ থকা ৰ্াক পাব মতীলয় বাপুকনৰ বালব সাজজ গথাৱা ভাতলখলন উদঙাই লদ," আি বাপুকন,ভাত 

লদলছা াঁ,খাই হব গশাকগ।" 

বাপুকন।লিলতন আৰু পাব মতীৰ একৰ্াত্ৰ সন্তান। গদউতাক লিলতন আগৰ লদনৰ আণ্ডাৰ 

গৰ্টিক,ৰ্াক পাব মতী এি, লপ পাছ। ি'লি লক ি'ব বতমৰ্ান কটঠন যুগখনৰ লবষলয় আকি- আথলন 

কৰাতকক এটট গযাগয সন্তালন গশ্ৰয় বুলি জালনলছ লসিতাঁ ।যাৰ বালব বাপুকনৰ জন্মৰ লপছত পলৰয়াি-

পলৰকল্পনা।বাপুকন গযন গিলতৰী িা াঁিৰ গিাঠৰা কনী, খুউব ভাি ি'ৰাজন। ৰ্াক-লদউতাকৰ কথাৰ 

প্ৰলতউত্তৰ গকালনা লদলন গবয়াকক লনলদলয়। াঙৰ- সৰু ৰ্ালন,ভাি- গবয়া ৰ্ালন চিা সাধ্াৰণ জ্ঞানলখলন 

বাপুকনৰ গনালিাৱা নিয়।লযাৱাবাৰ ভািককলয় গৰ্টিক পাছ কলৰলছ।লকছুলদনৰ পৰালি ৰ্নলটা 

অিপ উৰুঙা উৰুঙা।পিা শুনাত ৰ্ন বিা নাই।লসলদনাও কথা নলকাৱাকক ৰ্লন ৰ্লন আলি ভাতৰ 

পাতত বলিি।ৰ্াক পাব মতীলয়ও আলি কাষত বলি," বাপুকন,তইলতা জানলৱই, গদলখলছা াঁলৱই, আজজ-

কালি গতিীৰ ৰ্ূৰত গতি, বনু্ধ-বান্ধৱীৰ নাৰ্লতা শত্ুতা-। ইৰ্ান ৰালতখন লক দৰকাৰ আলছ 

বালিৰত থকা;নপি নাই,খাই-কব ঘৰলত থকাতলনা গতাৰ আপলত্ত লকিৰ?"পাব মতীলয় আৰম্ভ কৰাত 

গদউতাক লিলতলনও আলি গযাগ লদলি,"বাপুকন গতাক বুজাবকি আৰ্াৰলনা ক'ত জ্ঞানৰ 

উভয়নদী,বৰিং তইলি গবলছ জান, গবলছ বুজ।"বাপুকলন িালিকক ক'লি"লদউতা,আৰ্াৰ গিাকৰ 

পলি-শুলন লক িাভ?িাতত আলছ জালনা িক্ষ িক্ষ টকা?লকৰ্ান লশলক্ষত িালট -বজালৰ পলৰ আলছ।" 

 "লকন্তু বাপুকন"লদউতালক ক'লি"ৰাস্তাত,িালট-বজালৰ বিুত লশিগুটট পলৰ থালকলিও ক'ৰবাত 
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আলছ জালনা গসাণৰ টুকুৰা এটাও পলৰ?নাই কলতা নাই কাৰণ ভাি বস্তুৰ সদায় ভাি দাৰ্। আকাশত 

বিুত তৰা থালকলিও চন্দ্ৰলটা গি চকুত িগা।লদলখছলৱইলতা যতীনৰ চাকলৰলটা গকলনকক পটককক 

হি গ'ি। পিা-শুনা কৰা আৰুলতা বিুত িৰা আলছ?"লদউতাকৰ কথালবাৰ শুলন বাপুকন ৰ্ূৰ তুলি 

চালি। গদউতাকৰ লপলন চাই গদলখলি এখন লচলন্তত ৰ্ুখ,এলযাৰ গসলৰ্কা চকু ক'িা  াৱৰৰ গিলখয়া 

গচলিৰালটাৰ পৰা ওিপ লপছলত গযন এজাক গবদনাৰ বৰষুণ আলিব।" বুইছ বাপুকন" , গদউতালক 

পুণৰ ৰ্াত িগালি " ইচ্ছা থালকলি উপায় ওিায়,কটঠন শ্ৰৰ্ লবকল্পিীন।" " লকন্তু গদউতা!"  বাপুকলন 

এইবাৰ অিপ গজাৰলক ক'লি,"ইচ্ছা থালকলি উপায় ওিায়,লয ৰ্ুিা বালি তাৰ দুপাতলত লচন, 

গসইলবাৰ পুৰলণ কথাৰ বতমৰ্ান সৰ্াজত ৰ্িূযিীন,লকয়লনা ৰালৰ্া গ'ি অলযাধ্যাও গ'ি, শূণযৰ পৰা 

ৰ্ালথা াঁ শূণয গি গপাৱা যায় গদউতা।ৰ্ুঠ কথা ৰ্ই নপলিা গদউতা, পিা-শুনা ৰ প্ৰলত গৰ্াৰ লবতৃষ্ণা 

জজন্মলছ।" " টঠক আলছ," গদউতালক ক'লি" তই নপি নাই, ভুকুলত কি নপলক, লকন্তু ৰ্নত 

ৰালখলব,তিতৰ এই বয়সলটা ভূি কৰালৰ বয়স।লযৌবন কািত উপাজমন নথকা অজিুাত 

গদখুৱাই,সৰ্য়ৰ গান সৰ্য়ত নাগাই,লয ভূি কলৰবকি ওিাইলছা,ইয়াৰ পলৰণাৰ্ গৰ্াৰ দলৰ ভাটট 

বয়সত গভাগ কলৰলব।সৰ্য় গ'লি আৰু নালি। লনলজ লয ভাি বুলি ভাব তালক কৰ। লকন্তু গযৌবনলটাক 

অপচয় নকলৰলব,  গযৌবন জীৱনৰ ৰ্ূিধ্ন।" 

লসলদনা গগালটই লনশা বাপুকনৰ গটাপলন নাই।ৰ্নলত ভালবলছ,এলনকুৱা পানীত িা াঁি নচৰা অবিালতা 

পিা-শুনা কৰা সম্ভৱ গন?কথালটা লযৰ্ান ভালবলছ লসৰ্ালন িাজ পাইলছ বাপুকলন কাৰন গতওাঁতকক 

বিুত দুখীয়া ি'ৰাই পিা-শুনা কলৰ  াঙৰ গিাৱাৰ দৃিান্ত কৰ্ নিয়।বাপুকনৰ ৰ্নত পলৰি ৰঘুন ন 

পুৰৰ এচ লপ অলৰ্তাভ  ুকনৰ কথা।বাপুকনৰ ককা গদউতাই গকাৱা ৰ্নত আলছ," বুইছ বাপুকন 

ৰ্ানুিক ৰ্ালথা াঁ িালগ হধ্য ম ,সািস আৰু শৃঙ্খিা। ককা গদউতাই  অলৰ্তাভ ককাইলদও ি'তৰ 

ঘৰখনৰ আকিআথালনৰ কথা হক শুনাইলছি।বাপুকনৰ  ৰ্নত পলৰি  ৰ্াছ ৰ্ৰীয়াৰ ি'ৰা এসৰ্য়ৰ 

গদশৰ ৰাষ্ট্ৰপলত গিাৱা  °কািাৰ্ৰ কথা। বাপুকনৰ গালটা ৰৰ্জৰ্াব ধ্লৰলি।ৰ্নত পলৰব ধ্লৰলি 

গদউতালক গকাৱা"লযৌৱনলটা জীৱনৰ ৰ্ূিধ্ন,সৰ্য়ৰ গান সৰ্য়ত গাব িালগ,কি আৰু হধ্য মৰ 

গসাৱাদ সদায় লৰ্ঠা। ইচ্ছা থালকলি উপায় ওিায়।" গকালনাবাই গযন লচঞলৰ লচঞলৰ কব 

ধ্লৰলি,"বাপুকন গতাৰ গদউতা গৰ্টিক গ ি কৰাৰ পলৰণাৰ্ আজজ গযলনকক গভাগ কলৰলছ,লকৱি 

লদন লভক্ষা প্ৰাণ ৰক্ষা কলৰ জীৱন কটাইলছ এলক ভূি তই নকলৰলব।" বাপুকনৰ দুচকুলৱলদ লনগলৰ 

আলিি দুধ্ালৰ উষ্ণ গিাতক।টটক টটক কলৰ আগুৱাই গযাৱা ঘ়িীলটালৱ চালৰ বজাৰ সিংলকত 

লদলি।বাপুকলন কাণ পালত শুনাত শুলনলি টটক টটক আগুৱাই গযাৱা ঘ়িীলটালৱ গতওাঁক িাত বাউি 

লদ ৰ্ালৰলছ,আি বাপুকন আি,উঠ,আৰ্াৰ িগত গখাজ লৰ্িাই িালত িাত ধ্লৰ অলবৰাৰ্ভালব অিান্ত 

গলতলৰ আগবালি যাওাঁ। ৰ্নত সিংকল্প কলৰ বাপুকলন গিম্পলটা জ্বিাই হি লকতাপ খন খুলি 

ি'লি।বাপুকনৰ ৰ্নৰ ৰ্াজৰ পৰা দুই ওঠৰ  ালকলৰ সৰলক আলিি," ৰ্ই পলিৰ্ গদউতা, ৰ্ই 

ভািকক পলিৰ্।" --- পুৱাকাশত আন্ধাৰ গনওলচ ওিাই আলিি ৰািংঢািী ৰলবটট। 

হাব্ধদউৰ ৰহমান,ছাত্ৰ ২য় ষান্মাব্ধসে 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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জীৱন: এটট লনচুকলন গীত 

জীৱন গলতশীি, হবলচত্ৰতালৰ ভৰা। জীৱলন গযলনদলৰ গকলতয়াবা আলন সুখ আৰু আন ৰ গজাৱাৰ৷ 

গসইদলৰ জীৱলন গকলতয়াবা লদ যায় দুখ আৰু যাতনাৰ সাগৰ।  

জীৱনৰ প্ৰলতলটা ৰ্ুিতূ মই উপলভাগয ৷ জীৱনৰ বালব পলৃথৱীৰ আলছ অলনক গসৌ য ময-সম্ভাৰ ৷ লয 

জীৱনত দুখৰ  াৱৰ নাই  , আঘাত নাই গসই জীৱনত আগুৱাই গযাৱাৰ  ৰ্সৃণ পথৰ সটৃি নিয়৷ 

এইলবাৰ ভালব থালক ৰ্ালন অৰণযৰ কাষৰ পৰা গছাৱািীজনী গকলতয়াবাই উটঠ যায় ৷  বিুসৰ্য় গতওাঁ 

এলকঠাইলত গতলনদলৰই বলি ৰয় ৷ তাই এলকা কি গপাৱা নাইলতা -এই ভলয় অৰণযক অিৰি গখলদ 

 ুলৰ ৷ 

ৰ্ালজ ৰ্ালজ আলকৌ আন এটা ভলয়ও গতওাঁক গখলদ  ুলৰ ৷ পলৰবাৰৰ অলবিলন গছাৱািীজনীলয়ই 

গতওাঁৰ জীৱনৰ ছা াঁ হি আলছ ৷ গকলতয়াবা  অকলি অকলি অৰণযই ভালব -গদউতাকৰ অবতমৰ্ানত 

ৰ্াকৰ যত্ন ি'বকি  গা াঁৱকি এলকবালৰ গুলচ অিালটা জালনা গতওাঁৰ ভুি হিলছি ৷ পলৰবাৰ প্ৰকৃলতক 

গতওাঁ  গকলতয়াও গিৃস্বাৰ্ীত্বৰ গদালিলৰ  বালন্ধ ৰখা নালছি ৷তথালপ কণৰ্ালন গছাৱািীজনীক অৰণযৰ 

গকািাত লদ গতওাঁ  লচৰলদনৰ কাৰলণ চিৰৰ্ুখী ি'ি ৷ এবালৰা গনভালবলি প্ৰকৃলত অলবিলন 

গছাৱািীজনীক অৰণযই গকলনকক  াঙৰ কলৰব ৷ সৰ্য়লবাৰ হগ থালকি ৷ বতমৰ্ান আইতাকৰ 

অবতমৰ্ানত গছাৱািীজনীলয় ৰ্নৰ কথা এটা খুলি কবকিও িগ এটা গনালপাৱাৰ দলৰই ি'ি ৷ অিা 

ৰ্ািত গছাৱািীজনীৰ লবয়া ৷ প্ৰকৃলত গছাৱািীজনীক চাবকিলকা লবয়াৰ লদনাখলনা গয  আলিব  তাৰ 

আশা খুলবই ক্ষীণ। ৰ্াকৰ আশীবাদ গনালিাৱাকক এই ঘৰখনৰ পৰা লবদায় ি'বিগা ি'গি 

গছাৱািীজনীলয় ৰ্নত বৰ কি পাব ৷ ৰ্ালজ ৰ্ালজ গছাৱািীজনীক চাই অৰণযই লনজলকই গদাষালৰাপ 

কলৰ—ক 'ৰবাত গতওাঁ  গছাৱািীজনীক ভালিলখলন  বজিত কলৰলি গনলক ? 

 

ৰালতৰ আন্ধাৰ নাথালকলি লদনৰ গপািৰৰ ৰ্াদকতা অনুভৱ কলৰব গনাৱালৰ। গসইদলৰ প্ৰলতকূি 

পলৰলিলত অলবিলন অনুকূি পলৰলিলতৰ পৰা ৰ্ুজক্ত গপাৱা পথৰ সন্ধান গপাৱালটা কটঠৰ্ ৷ 

সৰ্য়ৰ গলতত সকলিা সিজ ি'ি ৷ ৰ্াত্ৰ পলৰবাৰ প্ৰকৃলত গা াঁৱকি ঘূলৰ অিাৰ নাৰ্ নি'গি ৷ অৰণযৰ 

ৰ্াকৰ অবতমৰ্ানত গতওাঁ  গছাৱািীজনীক হি চিৰলত পলৰবাৰৰ িগত থালকবকি ইচ্ছা প্ৰকাশ 

কলৰলছি যলদও গছাৱািীজনীলয় গকালনা পলধ্য চিৰকি গযাৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকলৰলি ৷ এই গা াঁৱৰ 

ৰ্াটটৰ গৰ্ালি অৰণযক গৰ্ািাচ্ছি কলৰ ৰখাৰ দলৰ গতওাঁৰ গছাৱািীজনীলকা গৰ্ািাচ্ছি কলৰ ৰালখ ৷ 

 

পৰলিকি কালত লবিু ৷ অৰণয চলিিাৰ ৰ্নলটা বালৰ বালৰ অতীতৰ্ুখী হিলছ ৷ হশশৱ -হকলশাৰৰ 

স্মৃলতলবাৰ সুাঁৱলৰ গতওাঁ  বাৰুককলয় গৰাৰ্াজিত হি উলঠ ৷ 

-কালত ৰ্ািত আকাশবলন্ত  

জ্বিায় শালৰ শালৰ, 

আলঘাণ ৰ্ািত গসাণািী ধ্ান  

 থালক পথাৰ ভলৰ… 
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প্ৰকৃলত-অৰণযিাঁলত আগলত এলকিলগই পালতলছি কালত লবিু ৷ 

 নদীৰ লসলটাপালৰ প্ৰকৃলতিাঁতৰ ঘৰ  ৷ 

 

ৰ্াটট লকলন ইয়াত ঘৰ বলনাৱাৰ লপছত ইখন ঘৰৰ পৰা লসখন ঘৰকি অৰণয-প্ৰকৃলত গদৌলৰ  ুলৰব িগা 

হিলছ। এলৰবও গনাৱালৰ গয ইলটালৱ লসলটাক।  

 

   

  অৰণযিাঁতৰ বালব গসই সৰ্য়লছাৱাত  লযলকালনা এটা উৎসলৱই আন ৰ বতৰা হি আলন ৷ আলি থকা 

বছলৰকীয়া পৰীক্ষালকা গকলৰপ নকৰা অৰণয- প্ৰকৃলতৰ লবশ্বকৰ্ মা পূজাৰ পৰাই গা সাতখন আঠখন 

িয় । লনজৰ লনজৰ চাইলকি গকইখন ধু্ই কিঘৰৰ পৰা অনা জ্বিা  ৰ্ 'লবি সালন চকচকীয়া কৰাৰ 

লপছত  ুিৰ ৰ্ািা লদ কিঘৰৰ পূজাকি গদৌলৰ আটাইলবাৰ । গসইলদনা সকলিালৱ ৰ্কু্ত কলৰ লদলয় 

প্ৰকৃলতিাঁতক ।  

ৰ্াি প্ৰসালদলৰই নিয় িাব্ৰা ভাজজ,লবিািীৰ টক্ আৰু ৰ্চৰ্চীয়া পাপৰৰ িগত গৰৰ্ লখলছলৰলৰ উদৰ 

পূৰাই অিা অৰণযিাঁলত পূজাৰ পৰা আলিালত কাষৰ বজাৰৰ পৰা গবিুন,লপিি লকলন আলন। 

কাগজৰ ঘুৰণীয়া গপলকটত সাপ গযনকক নুলৰয়াই সৰু্ুৱাই গথাৱা  গুলিলবাৰ িক্ষীপূজাকিলক  ুটাই 

ভাগলৰ পলৰ লপিিলটা। গজাঙা টটনৰ নলিচা  ুটা হি টিগাৰ টটলপব গনাৱাৰা গিাৱা লপিিলটা দলিয়াই 

লসিাঁলত হৰ গযাৱা গুলিলবাৰ লশিত গথলকলচ  ুটায় । গকলতয়াবা সৰু লব লুযন খাৰৰ গুলিলটাত লশিৰ 

গথলকচা নপলৰ িাতলতা পলৰ ৷ দুখ পাই নীিা পলৰ নখ। তথালপ উস আস নকলৰ । 

 গছাৱািীলবালৰ বজাৰৰ ওলিাৰ্াই গথাৱা  গিয়াৰ গবন,টটপল া াঁট ,পলকাৱা খাৰু লকলন ঘৰকি আলি ৷ 

অৰণযৰ বালব পূজাৰ ভাি ভাি উপিালৰলৰ ঠাি খাই থকাৰ লপছলতা বজাৰৰ পৰা লকলন অনা নলিচা 

থকা লচকলচলকয়া লপিিলটাকিলি তাৰ গিাঁপাি আলছি ৷ 

গতলনকুৱা বজাৰলত অৰণযই তাৰ  চাকলৰৰ প্ৰথৰ্ দৰৰ্িালৰ লকলন আলনলছি প্ৰকৃলতকি নীিা খাৰু 

এজাপ ৷ বৰ ৰ্ৰলৰ্লৰ ৰালখলছি তাই গসই খাৰুলযাৰ ৷ 

গািত লবয়লপ পৰা িাজৰ ৰঙা আভাকণ অৰণযৰ পৰা িুকাবকি গতওাঁ  আগবলিাৱা নীিা খাৰুলযাৰ 

হি ঘৰকি গদৌৰ লদলছি  ৷ 

 

লবিু আলিি ৰ্ালনই অৰণয -প্ৰকৃলতিাঁতৰ িগলত ওচৰ-চুবুৰীয়া ি'ৰা গছাৱািী কালৰা গাত তত নাইকীয়া 

হিলছি।লবিুৰ দুলদনৰ্ান আগৰপৰাই গা াঁৱৰ এৰ্ৰূত থকা জানৰ কাষত , নতুবা সু্কিৰ সন্মুখত 

সলন্ধয়াৰ িলগ িলগ গঢািলটালৱ গুৰ্গুৰ্াই উলঠ৷ ৰ্ন উলৰ হগ এলকবালৰ গঢািৰ কাষ পাইকগ৷ 

সৰুৰপৰাই িুচলৰ গাই আলিলছা  ৷ সৰুলত চ’ত গসালৰ্াৱাৰ িলগ িলগ কুলি গকলতকীৰ ৰ্াত গঢািৰ 

গচওাঁ  আৰু লবিুকি গকইলদনৰ্ান থকাৰ পৰা চালৰও ালি গঢাঁকীৰ ৰ্াতত ৰজন-জনাই হগলছি ৷লচৰা , 

িুৰুৰ্, সা ি আৰু লপঠাগুলৰ খু াৰ বালব প্ৰতযক  ঘৰৰ পৰা অিা গঢাঁকীৰ ৰ্াতত ৰজনজনাই হগলছি 

গা াঁৱৰ পলৰলৱশ৷ 
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সৰুৰপৰাই গা াঁৱৰ গবাকাপানী গছলক  াঙৰ হিলছলিা ৷ চকুৰ আগত অলিখ বসন্ত পাৰ হি গ’ি৷ 

অলনক পৰম্পৰাই বাগৰ সিালি৷ ৰঙািী লবিুৰ লদনত পাৰ গিাৱা গৰ্াৰ গা াঁৱৰ ছলবখলন প্ৰাণ টালন লনলয় 

৷ য'গতই নাথালকা িালগ বালৰ বালৰ গা াঁওখলন িাত বাউলি ৰ্ালত৷ দলিাবন কাটট কলৰ িলিও লবিুৰ লদনত 

গা াঁৱত হগ উপলিত ি'গিলি ৰ্লন শালন্ত িাভ কলৰ৷ 

ৰঙািীৰ ৰলঙই সুকীয়া ৷ ই কালৰা স'গত  তুিনা নিয় ৷ গৰ্াৰ গা াঁৱৰ বুকুত বিুলদনলৰ পৰা চলি অিা 

ৰঙািী লবিুৰ আদৰলণ উৎসৱটটলৱ সকলিালক আদলৰ আলন৷ বিাগ ৰ্ািৰ ১তালৰখৰ লদনা অথ মাৎ 

ৰ্ানুি লবিুৰ লদনলটালত পািন কৰা িয় ৰঙািী আদৰলণ৷ সৰুলৰপৰা গদলখ অিা এই লদনলটালত অনয 

এক অনুভূলত গসাৰ্াই আলছ গতলন িালগ ৷ 

৷গৰু লবিুৰ লদনা গা াঁৱৰ সৰিভাগ গিালকই গৰু গা ধু্ৱাবকি জানৰ কাষকি ঢাপলি গৰ্লি৷ আগলত 

গকইবা শ গৰু গগাট খাইলছি৷ এলতয়া গৰু নালয়ই ৷ গকইটাৰ্ানলি আলছ হগ৷ িালিাৱা গৰু গদখা 

পাবকিলয় নাই৷ তথালপলয়া লবিুৰ ৰিং, উল্লাস িলবৰ গিাৱা নাই৷  জানলটাৰ কাষত িািনী হি পানী 

ছটটয়াবকি সাজ ুথকা খুৰািাঁতৰ দীঘি উলকলয় ৰজনজনাই হগলছি ৰ্ুকলি পথাৰখনৰ গচৌপাশ ৷ 

গকালনাজলন িলৰধ্বলন লদয়াৰ িলগ িলগ আৰম্ভ গিাৱা গা ধু্ৱাৰ পব মৰ পৰা লনজৰ গৰু লবচালৰ লবচালৰ 

গাত িাও গবলঙনা ৰ্ৰা  ,ইজলন লসজনৰ গাকি িাও, গবলঙনা ৰ্ালৰ স্ ূলতম কৰা  বা াঁিগছৰ গুলৰত ৰ্াটট 

লদয়া  , সৰু-  াঙৰ সকলিালৱ কণী যুাঁজ আৰম্ভ কৰা ইতযালদ পৰম্পৰালৰ  গা াঁৱৰ সৰু-বৰ সকলিালৱ 

উল্লাসৰ ৰ্ালজলৰ  উদযাপন কলৰলছলিা াঁ গৰু লবিু লদলয় আজজকালি   লবিাতী কণী যুাঁজখনলি গবলছকক 

িয়৷ িা াঁি, কুকুৰা কণীৰ অভাৱ ি’ি । 

ৰ্ানুি লবিু লদনলটালতা এলতয়াও সকলিালক আকষ মণ কৰা এক পৰম্পৰা হি আলছ৷ লযলয়ই গযলনকক 

পালৰ িালত িালত দা কটাৰী খন্তী হি কাৰ্ত  ধ্ৰা ৷ কালৰাবাৰ বা াঁিলনৰপৰা বা াঁি কটা  . . কালৰাবাৰ 

ঘৰৰপৰা চাি তালৰ্াি  . .কালৰাবাৰ ঘৰৰপৰা লতিলপঠা , গতিলপঠা গযাগান ধ্ৰা। এখন ৰভা লদয়া যালত 

বৰষুণ আলিলিও পানী নপলৰ৷ ি'ৰালবালৰ লযলয়ই গযলনকক পালৰ িালত কালৰ্ ধ্লৰ সকলিা বযস্ত হি 

লবিু আদৰলণ পালত৷ সকলিালৱ িাত উজান লদয়াৰ বিলত সৰুকক এখন ৰভা লদয়া িয়৷ বতমৰ্ান লবশাি 

লবশাি গপলণ্ডিৰ তুিনাত গতলনই জপুুলৰ িলিও  গা াঁৱৰ ৰ্য মাদাৰ বালব এই আদৰলণ উৎসৱ লিয়াৰ 

আৰ্ঠু, গা াঁৱৰ ঐলতিয, গা াঁৱৰ ভািলপাৱা ৷ 

লবিুৰ বালব প্ৰলয়াজনীয় সকলিা বস্তু  ঘৰলত আলছি ৰ্ৰাপাটকিলক। ককা আৰু গদউতাই গৰুৰ 

পঘালবাৰ বনাইলছি। উৰুকাৰ লদনা গা াঁৱৰ সকলিালৱ লৰ্লি এসাজ ভাত ৰ্াছ-ৰ্ািংসলৰ উদৰ পুৰাই 

খাইলছলিা ৷গৰুলবিুৰ লদনা ৰালত ৰ্ালয় গজতুকা খুজ  ৰ্ৰৰ্ীৰ িাতত বালন্ধ লদলছি। গজতুকাৰ ৰিং 

গবলছকক ধ্লৰবলি পাণ,  ালিৰ্ৰ আগ, গকিাৰাজৰ আগ, গচলন খু াৰ সৰ্য়ত লদলছি । িাতত 

গজতুকা লদ প্ৰথৰ্লত কিপাত গিলৰিাই হি গৰ্লৰয়াই লদ তাৰ ওপৰত কালপালৰ গৰ্লৰয়াই বালন্ধ 

লদলছি। দুলয়াখন িাত বালন্ধ গতলনককলয় ৰালত শুই হগলছি ৷ ৰিং নািালগব বুলি খুলিবও লদয়া নালছি 

ৰ্ালয় ৷ ৰালতপুৱা উটঠলয়ই িাতৰ বালন্ধান খুলিলছি ৷  লৰ্ঠালতি সালন জইুত গসলক লদলছি ৷ যালত 

িগৰলবাৰতকক ৰিং  কািা িয়।  আলবলি িগৰ ি'ৰা- গছাৱািীলবাৰ লৰ্লি  লৰিা-গৰ্লখিা লপলন্ধ লবিু 

ৰ্ালৰবকি ওিাই হগলছলিা ৷ গগালটই গা াঁও লবিু ৰ্ালৰ ি’গি প ইচালখলনলৰ গভাজ খাইলছলিা াঁ।  লকৰ্ান গয 

ভাি িগা আলছি গসই লদনলবিাক ৷ 

চিৰত চাকলৰ কলৰবকি গযাৱাৰ লপছৰ লবিুলটাত 
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লবিুৰ সা াঁজত প্ৰথৰ্বাৰ প্ৰকৃলতক গদলখ গৰ্াৰ চকু থৰ িালগলছি ৷  

 - চকু ক’ত থালক গতাৰ্াৰ অৰণয? প্ৰকৃলতৰ িা াঁলিৰ লখিলখিলনত লসলদনা 

 অনয এখন জগতৰ পৰা ঘূলৰ আলিলছলিা ৷ 

 গসয়াই আলছি গযৌৱনৰ ৰঙীন সৰ্য় ৷ তাৰ লপচৰলটা বিাগত প্ৰকৃলত আলি আৰ্াৰ ঘৰৰ গবাৱাৰী 

হিলছি ৷ ন-কইনা প্ৰকৃলতক হি চাকলৰৰ তালগদাত দুলয়া চিৰৰ্ুখী হিলছলিা ৷ চিৰৰ আদৱ-কায়দাৰ 

িগত  প্ৰকৃলত সিলজ লৰ্লি হগলছি ৷ 

গঢািৰ ৰ্াত শুলনলি ৰ'ব গনাৱাৰা প্ৰকৃলত লবয়াৰ লপচত প্ৰলত সলন্ধয়া িাৱ গনালযাৱাকক থালকব গনাৱাৰা 

হিলছি ৷ 

গদউতাৰ অবতমৰ্ানত ৰ্াক গচাৱা-লচতা কৰালটা একৰ্াত্ৰ পুত্ৰৰ কতমবয আলছি ৷ গসই কতমবয অৰণযই 

সুকিলৰ্ কলৰলি লকন্তু গযাৱা লবশটা বছলৰ প্ৰকৃলতৰ পৰা আতৰত থালকব িগা ি'ি  ৷প্ৰকৃলতৰ কথা 

ভালবলিই অৰণযৰ বুকু দলি ৷ 

আজজকালি আলিনলত পথাৰত পকাধ্ালন ভুৰ্ুলক ৰ্ালৰ আৰু আলঘাণত নঙঠা পথাৰখলন নীৰলৱ 

চকুলিা গটালক । সৰ্য়ৰ গসা াঁলত কালি লনলছ আৰ্াৰ সম্পদ  ৷ 

ধ্ালনই অসৰ্ীয়াৰ ৰ্ান। ধ্ালন আলঘাণৰ পথাৰত িা াঁলি আৰু আৰ্ালকা িাঁিুৱায় । ধ্ান গৰ্ৌচুৰ্ী অিিৰ 

প্ৰধ্ান শসয, অসৰ্ৰ ৰ্ূি সিংসৃ্কলত। কৃলষপ্ৰধ্ান োৰ্য সিংসৃ্কলতৰ গভটট। ধ্ালন আৰ্াৰ সািংসৃ্কলতক 

জীৱনত প্ৰধ্ান ভুলৰ্কা পািন কলৰ আলিলছ । আজজ সৰ্য়ৰ গলতত গযন গিৰাই যাবকি হিলছ 

আলঘাণৰ ধ্ানলন পথাৰৰ সুবাস । আজজ ধ্ানলন পথাৰত শুনা নাযায় গ কা-গাভৰুৰ লকলৰলি । 

দাৱনীলয় দাই হথ গযাৱা পথাৰত ি’ৰা-গছাৱািীলয় গিলছৰী বুটলিবকি গনালযাৱা ি’ি । তাৰ ওপলৰও 

ৰ্’ি লশটঙয়া লবলৰয়া, বৰা, জিা, ৰ্ািলভাগ, চলকাৱা, শিলপানা আলদ ধ্ানৰ  াঙৰী লচপ ৰ্ালৰ তুলি 

গসাণগুটটৰ ৰূণজনু শলকলৰ ঘৰকি কলিওৱা গ কা পথাৰত গনালিাৱা ি’ি । লনলখা াঁজ ি’ি গা াঁৱিীয়া 

বালটলৰ  াঙৰী কলিওৱা গৰু-ৰ্’িৰ গা়িী । গিৰাই গ’ি আজজ চালৰ/পা াঁচ ঠলৰয়া  াঙলৰ । নাজালনা 

আজজ আলঘাণৰ অ ুৰন্ত উন্মাদনা ক’ত গিৰাই গ’ি । পূব মৰ দলৰ গা াঁৱত নাই ন-গখাৱাৰ আলয়াজন । 

পুখুৰী লসাঁলচ অনা ৰ্ালছলৰ আলয়াজন কৰা ন-গখাৱাৰ কথা আজজ অতীত ি’ি ৷ । চুঙা-চাউি, গচৱা 

লদয়া বৰা চাউি আজজ আৰ্াৰ বালব অলচনাকী শক ি’ি । বণ মশিংকৰ ধ্ানৰ পলয়াভলৰ আৰ্াৰ থিুৱা 

ধ্ানৰ ৰ্ূধ্া ৰ্ালৰলি। অসৰ্ীয়াৰ আলঘাণৰ পথাৰখলন বতমৰ্ান লনজস্বতা  গিৰুৱাৰ দলৰ অৰণযৰ 

আজীৱন গপ্ৰয়সী হি ৰ'ব গখাজা প্ৰকৃলতও   লনজস্বতা গিৰুৱাই গিৰাই থালকি ৷ 

কথালবাৰ কালকা ক'ব গনাৱালৰ অৰণযই ৷ ঘৰখনত দুটাই প্ৰাণী ৰ্ালথা াঁ ৷ কাক ক'ব বাৰু?দুলদন লপচলত 

লবদায় লদবিগীয়া গছাৱািীজনীক এইলবাৰ ক'বকি অৰণযৰ সত গনযায় ৷  

অৱলশষত লবয়াকি প্ৰকৃলত আলিি  ৷ আগৰদলৰ িা াঁলি-ৰ্ালত সকলিালৰ িগত কথা পালতলি ৷ অকি 

অৰণযৰ পৰা প্ৰকৃলত দলূৰ দলূৰ ৰ'ি  ৷  অৰণযৰ ছা াঁ হি গৰাৱা গছাৱািীজনীলয় আনৰ ঘৰকি লচৰলদনকি 

গুলচ গ'ি ৷ 

 এই দুৰালত গছাৱািীজনীৰ অনুপলিলতত অৰণযৰ লভতৰৰ শূণযতালখলন  সাৰ পাই উটঠলছ ৷  

গযলনদলৰ আগলত এলদন বা দুলদনৰ বালব প্ৰকৃলত ৰ্াকৰ ঘৰকি গ'গি অৰণযৰ লকবা এটা উকা উকা 

িালগলছি ৷ জীলয়কজনীৰ অনুপলিলতলতা অৰণযৰ গতলনকুৱাই িালগি ৷ গছাৱািীজনী নথকাৰ বালব 
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এইলবাৰ ভাবলতই গতওাঁৰ গটাপলন নিাৰ বালব গছাৱািীজনীৰ খালি হি থকা লবচনাখন এলনই এবাৰ 

চাই আলিি ৷ 

লিতীয় ৰালত গশষৰালতকি জীলয়কৰ অনুপলিলতত অৰণযই বৰ অকিশৰীয়া অনুভৱ কলৰলি  ৷ 

লবচনাত বলি অকলি লনৰলি এলসা াঁতা কাজ লি ৷ 

জীলয়ক দৰুালত নাথালকালকই গতওাঁৰ ইৰ্ান কি ৷ গগালটই জীৱন এলনদলৰ গকলনকক থালকব? প্ৰকৃলতৰ 

ৰ্াতত গতওাঁ  দুগুলণ আচলৰত হি প্ৰকৃলতকি চাই ৰ'ি ৷জীলয়কৰ উপলিলতত গকলতয়াও গতওাঁ  সা াঁচতীয়া 

লবষাদ অনুভৱ কলৰবকি সুলবধ্া গপাৱা নালছি ৷ এই দুৰালত গতওাঁৰ বুকুখন গধূ্ৰ হি পলৰলছি ৷ গধূ্ৰ 

লবষাদেস্ত ৰ্ালতলৰ গতওাঁ  ৰ্াত িগালি!  

: প্ৰকৃলত তুলৰ্? 

: উৰ্,ৰ্ই অৰণয ৷ 

অৱসৰৰ পাছত এলকিলগ বলি কথা পতাৰ চখলখলন পূৰণ কলৰবকি ৰ্ই গুলচ  আলিলিা ৷   

অৰণযৰ বুকুখন খলন্তকলত পাতি হি পলৰি ৷ 

বুকুখলন ৰ্াতলবাৰ লচলন পায় ৷ সকলিা জালন ৷ 

স্তজিুল কঢ়লিা,ছাত্ৰ ষষ্ঠ ষান্মাঢ়িক 
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Principal, Bongaigaon Polytechnic handing over a cheque of Rs.1, 43,583.00 to Dr. MS Lakshmi 

Priya, IAS Hon’ble Deputy Commissioner, Bongaigaon as one day salary donation of faculty and 

employees, Bongaigaon polytechnic towards Assam Arogya Nidhi fund. 

 
 


