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Message
essage from President, spttc & stbc
Secretary, Siliguri Terai Educational Society

It gives me great pleasure in sending this massage to the ‘Annual
Magazine’- that is being published for this year. It is the tribute to the past

and an expression of grateful thanks to those who had untiringly laboured
to make the institutionn great a
and honour those who contributed to its
greatness.

Cover the past – years ‘Siliguri Primary Teachers’’ Training College’

& ‘Siliguri
Siliguri Terai B.Ed College
College’ has served the nation by producing
p
leading

personalities who have held high position in the field
ld of education.
e
The
college has held high the lighted torch
h of teaching and learning and has
not failed in its duty in the hour of need. The students imbibe qualities of an
excellent teacher and researcher to set academic standards.
tandards.

I have no doubt
bt that the college will continue with its good work,

meeting the aspirations of our comm
community.
nity. I wish the Principal, Teachers
and Students
tudents success in their ende
endeavour.

Mr. Puspajit Sarkar
Siliguri Primary Teacher
Teachers’ Training College
&

Siliguri Terai B.Ed College

Message fr
from Principal

Ii is a great honour and privilege to write for this college

‘Annual Magazine’.

The middle partt of secretary’s message. In addition there

has been tremendous
dous growth in Academics, Extra Curricular
Activities, use of ICT
ICT, Language Laboratories.
tories. Alumni are
making important contribution in various areas.

I wish and pray the college fraternity may join hands to

take the college to newer hheights of outstanding excellence.
Dr. Vijay Kr. Exambi(Principal)
Siliguri Primary Teachers’ Training College
&

Siliguri Terai B.Ed College

কৃ ত তা ীকার
বাৎসিরক পি কা কাশ যেকান িশ া িত ােনর

ে একিট র পূণ িশ নীয় পদে প।
মৗিলক দৃ ি ভ ীেত তুেল ধের। আমােদর

যখােন সকল ছা ছা ীরা তােদর সু িতভােক িনজ
মহািবদ ালেয় চতুথ বেষর গৗরবাি ত সূচণা মু হূেত এই পি কা আেরা এক িবেশষ সংেযাজন র েপই
কাজ করেব বেল আশা রাখিছ।

এই ভ মু েত তাই িবেশষ ভােব যােদর সহেযািগতা ও অনুে রণার কথা উে খেযাগ , তারা
হেলন িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ এবং িশিল িড় তরাই িব.এড কেলেজর অধ
ীযু িবজয় কুমার এ াি মহাশয়, মহািবদ ালেয়র সভাপিত ে য় দয় ম ল মহাশয়,
মহািবদ ালেয়র স পাদক ীযু পু পিজৎ সরকার মহাশয়, ীযু
েসনিজৎ সরকার মহাশয়,
ে য় সুজন সাহা মহাশয়, ীযু কািতক বমন মহাশয় সহ সকল ে য় কতৃপ গণ। সই সে
ধন বাদ জানাই সকল

ে য় সহকম বৃ দ এবং অিশ ক কম বৃ দগণেক। যােদর অকৃি ম

আ িরকতা মহািবদ ালেয়র পিরেবশেক উ িতর িদেক এিগেয় িনেয় গেছ।
সই সে

কৃত তা জানাই আমােদর সকেলর

েহর ছা , ছা ীেদর। যােদর

েচ া ও

ঐকাি ক সৃি শীল মেনাভােবর ফল িত আজ এই পি কা "অভী া"। িবেশষ কের রচনা সং হ,
মু ণ সহ িবিভ

ে সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেয় তারাই এই সৃজনশীল সৃি েক সাথকতার

িদেক এিগেয় িনেয় গেছ।

সবেশেষ এটুকুই বলার অিন ছাকৃত ভুল
িনঃসে দেহ এই " অভী া " নবজাগিরত মু
টানিছ।

িটর জন আ িরক ভােব

মা াথ । িশ া েন

বাহেক স ািরত করেব এই আশায় ইিতেরখা

-ধন বাদাে মহািবদ ালেয়র বাৎসিরক পি কা সিমিত
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ এবং িশিল িড় তরাই িব এড কেলজ, ২০২০

উৎসগ প –“িশ া ন”

উ িশের কনকজ

া িনত দাঁড়ােয় হরী ায়,,

ু
অরণ াণীর ব েভিদয়া সসি

ত এই িশ ালয়।

প ু েশািভত শ ামল বণানী উ িসত াণ,

অটট বাঁধন, কৃ সাধন, মধরূ ভাস রিচেব ঐকতান।
ূ গাঁেয়, তরাই িশ া ন...
খিড়বািড় নােম, অপরপা
ু
সদা েচ , কেম িন -সিবমল
া ণ..
ি

ূ
-িশতল, মধর-িবমল
রিঙন

মাখা,,

দিখন য়াের ইমারত গােয় নামখািন তার আঁকা,
সাৎসাহী ঐ, উ াসী ঐ সি িলত ছা -ছা ী-

স ৃ র মােঝ উ
িশ াে

ল তিম মানষু গড়ার যা ী।

মি রতল স

ূ স ৃ , িমলনমন
অপরপ

ীিতর িমলনভিম,,
- ণাম িশ াে মী।।
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িশ ক
ার সৃ

মােঝ

িবরাজমান

এ মানু ষ গড়া হয়
েহর পরশ ভের

াণ কুেল এ মানবজািত।

মান হুেশর সম েয়-

লেয় িশ া ম ণা গ িত।

সু ভািশষ দান কের

িশ ক গেড়ন ভিবষ ৎ।

িবনা য সর ােম

িদেয় যােব নানা অিভমত।

কলরেব কলতােন

সােজ,

িশ াদান মন ােম,

চেয় থেক মু খপােন,

এভােবই ধ ের ধ ের
কভ জােগ অিভমান
ায় িশর অবনত
মানু ষ গেড়ন িযিন

কেট যায় সানাল িদন।
সময় হেয় যায় িবল ন।
িশ া

ে য় হন সব ােন।

হনীেড়,

কখেনা বা িপছটান,

র অিভমু েখ।

ছা জ বন কােট সু েখ।

শাসেন ও

হেয় ায় অনু গত,
িশ ক রূ েপই িতিন,

ভােলা নািক ম তার

সদাই পূ ণ

যায় পাওয়া িশ েকর অিভধােন।

িকংকতব িবমূ ঢ় হেয়
িনেজরই অ াতসাের
জ বন গড়ার পেথ
িনবািচত কের পথ

চেয় থাকা কিচ কিচ মু খ।
িদেয় যায় অযািচত সু খ।

অসহায় মু খ লেয়

িদন শেষ বাের বাের,

ধােপ ধােপ কােট িশ া র।
মানু ষ গড়ার কািরগর।

ধ ের ধ ের এই মেত

গেড় উ

ল ভিবষ ৎ

রচনায়-মিণ চ বত , িব.এড-তত য় পাঠ ম,
িশ ল

ড় তরাই িব.এড কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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ানভার,

আগমিন
কাঁশফু েলর ভলায় খবর এেলা মা আসেছন মেত ।
পৃিথবী এবার উঠেব ভের,
পূেজা পূেজা গে ।
শরৎ মেঘর নীল আকাশ,
আর মন কমন করা ঢােকর সুর,
মন যন পািড় দয় আজ িদকশূণ পুর।
মা দূগা অভয় দািয়নী,
অ ভ শি র িবনাশ কািরনী,
তামার আগমেন ঘুচুক এ জগেতর অ কার।
ভদােভদ ভুেল এই ধরার মােঝ,
মহািমলন হাক সবার।
বেজ উঠুক সবার কােন আগনিনর সুর।
র েপ রেস গে ,
ধরা আবার হেয় উঠুক অপর প।
রচনায়-িনপা ম ল
িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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ছ দময় এ জীবন তােন মন খারােপর সুর,
মেঘর ধূসর চাদের খাঁজা এক মুেঠা রা ু র

অিভশ মহামারীেত অশা আজ িদন

থমেক যাওয়া জগেত তাই বাঁচা বড়ই কিঠন।
তবু আশায় বাঁিধ বুক

জােগ আজ?

আবার কেব পােব ধরনী নব ধূসর সাজ

অেপ ারত গৃহেকােণ মন ফেলেছ দীঘ াস।

কেব এ পৃিথবী পােব বুক ভরা তার ি

বাতাস?

ভেয়র আেবশ জড়ােনা এই শৃ ল য ণা,

একরিত িশ মন িল হেয়েছ আনমনা।

িদন িত রাজেগের ঘেট খাওয়া লাক,

অ াভােব িনমি ত আর অযািচত শাক।

কেব? আর কেব তারা গাইেব সুের গান?
কেব কর নাময় ভু ভাঙেবন এই িনরব অিভমান!!!
মৃত ায় মৃি কা কেব িস

হেব জেল?

িনভৃ ত ােণ একা িচে

ধু এই তী াই কের।

রচনায়-রীতা রায় সরকার
িব.এড-ততীয় পাঠ ম

িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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নীরবতা
অ কাের শধু ইু অ

নীরবতা এক শাি র নামিনকষ িনশীেথ আকােশর সাদােমঘ,
িন

৷৷

ঘিড়েত এখন বােরাটা বেজ িবশ-

তা এক কালাহেলর নাম,

নীরবতায় একমা এই সমেয়র সা ী ৷

জলরেঙ ছেয় থােক জাড়ােলা আেবগ।

ের কাথাও থেক আবছা ভেস আসেছ,

এক কা ার সরু ৷

আমােদর একলা পেথর িনজনতাদি েণর িঝিরিঝির শ সাঁেজ

কউ এই সময়েক সা ী রেখ-

আ না তব ু দেয় সাজাই,

হয়েতা পািলেয় যেত চাইেছ!

ু
একটা পেরােনা
থেম যাওয়া ঢউেয়র মােঝ।

িনেজর ঃখ থেক ৷৷

ৃ
অবাক এই পিথবী,

আিম একা ঘিড়র শ

িকছ মানষু বঁেচ থােক,

আর

মতৃ র অেপ ায় ৷৷

ণিপন নীরব অ

উপেভাগ করিছ ৷৷

ু তারই দখা পল তারা ৷৷
এই বিঝ

ঠক এই অ ে র মেতা

ৃ
সিত িব য়কর এই পিথবী,

জীবেনর পেথ আমােক

কউ মতৃ র জন বঁেচ নই ৷৷

অ কার াস কেরেছ ৷

ু হেয় আেছ
সবাই উ খ

আজ আিম একা,

ু ভােলাবাসার জন ৷৷
একমেঠা

অসহায় আিম-

আিম অেনকেক িচিন,

সমেয়র তােড় ৷৷

যারা এই অ কাের লেছ অনবরত-

হািরেয় সব া আিম,

তব ু হঁ েট চেলিছ,

এক িচলেত আেলার জন ৷
তেব কী তারা জােন না

দখেত চাই এর শষটা ৷৷

রচনায়-ধৃিতকণা রায়,

িব.এড-তৃতীয় পাঠ ম, িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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য়ী ু পৃ িথবী জেগ উঠেব একিদন
হ িন ু র িবষবা প কেরানা ভাইরাসতুিম এই পৃিথবীর িতিট মানুেষর াস,
জীিবত মানুষেক

মশ বািনেয়ছ মৃ ত,
পিরসমা কেরছ কতশত ােণর দীঘ াস।

ব অগিনত মানুষ পায়িন তােদর ি য়জেনর লাশ।
হ মহামারীর মৃ ত দূত কেরানা ভাইরাস,
য দেশই হাক তামার উৎপি
সারা িবে কেরেছা অজ অগিনত িত।
আ া , মৃ ত পৃিথবীবাসীর ৃ িতেত বড় হয় ডর,
ভেয় ভেয় িনয়ত কি পত অ র।
হ িন ু র াণ হ ারক তুিম কেরানা ভাইরাস,
মানুষ ভােলা নই, মানুষ আজ িত েণ বরই ভীত আর
মৃ তু েক অিত ম কের আসেব িক জীবেন নতুন আশার আেলা !!!!!
স িচ ায় ধনী হেত দীন আজ ব ািতব ।
জীবন র ার তািগেদ ঘর হেত বিরেয়ই,
তাই িতিট মু হূেতই হািতয়ার হেয়েছ মা ,
সই সােথ লাগেছ হ স ািনটাইজার আর হ া

াভস।

হ ধ ংেশর িতভূ াণ হ ারক ভাইরাস তুিম,
ব নােম পিরিচিত পেয় ন কেরছ এ ধরাতল ভূিম।
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।

তামার কারেণই মানুষ হািরেয়েছ মানিবক স পেকর সকল সীমানা,
মানব জািতর উপর িন ুরতার কুঠার হেনেছ ভাইরাস কেরানা।
িশ া হেত া

সকল িবষেয় কেরেছ ব াপক সবনাশ।

তুিম হেয় উেঠছ সভ তার অিভশাপ।
কেব মু ি

পােব মানুষ তামার দংশন হেত, িনিমত করেব ভ াকিসন?

সবকােজ আমরা হব পুনরায় াণ ধারায় আসীন।
হ িবষা

িবষ তুিম ত িবদায় নাও,

ছেড় এ িব মাঝার সমূ েল চেল যাও ।
তাই পিরেশেষ কিব র র জীবন দী ার বানীেতউ ৃ ত কির উদা কে , সকেল িমিল গািহ ভরবী রাগীিনেত“ মিরেত চািহনা আিম সু দর ভুবেন

মানেবর মােঝ আিম বাঁিচবাের চাই।“
রচনায়-দীপা িসংহ
িড.এল.এড-ি ত য় বষ
িশ ল

ড় াইমাির টচাস

িনং কেলজ

িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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নারী শ
মানুষ কন বেল মােদর,
নারীর িনজ নাই িকছু!
আিমেতা দিখ জগৎ চেল...
নারীর িপছু িপছু।
বােপর ঘের ল ী নারী,
ামীর ঘের অ পূণা।
ছেলর ঘের জননী নারী,
নারী ছাড়া জগৎ অস পূণা।
নারীর থেক আপন করেত,
আর িক কউ পাের?
বাবার ঘরেক ছেড় এেসও,
পরেক িনেয় ঘর বােধঁ আপন কের।
গা থেক গা া ের,
পিরবিতত হয় নারী।
তবুও যন জননী র েপ,
সকল দুঃখ একাই সয় নারী।
ভারতমাতা সওেতা নারী,
নারী জগৎ া ী।
নারী হল এ জগেতর,
সবার জ দা ী।
রচনায়-কিবতা রায়
িড.এল.এড-ি ত য় বষ
িশ ল

ড় াইমাির টচাস

িনং কেলজ

িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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মেনর সাধ
সকােল উেঠ দিখ িশিশর ঝরা ঘােস
বাগােন িগেয় দিখ ফু ল ফুেট আেছ।

আকােশ তািকেয় দিখ পািখরা বিরেয়েছ।
ক জােন ওেদর বাসা কাথায় আেছ।

ওেদর দেখ ঈশা হয় কন হলামনা পািখ,

পািখ হেল উেড় যতাম সকলেক িদেয় ফাঁিক।
আবার মেন হয় যিদ হতাম বাগােনর সু দর ফাটা ফু ল,
আমায় তুেল রাজকন া বািধঁত তার চুল।

আবার কখেনা মেন হয় যিদ হতাম পিূ নমার চাঁদ,
যতই কল থাকনা, কউ িদতনা অপবাদ।

কননা চ মায় য কল আেছ, কয় জেনর মেন পেড়,

সু দর আননেকই সবাই চ মার ন ায় তুলনা কের।
আবার ভািব যিদ এক তালগাছ হতাম,

মেন হয় আকাশটা িন য়ই ছঁ ুেত পতাম।
কত সাধ হয়, মেন আজ কত আশা,

ূ ণ হলনা, হল ধুই িনরাশা।
কান সাধই পর

এই পয কান িকছু িদেত পারলামনা পািড়,
শষ পয পেড় রইলাম হেয় এক নারী।
রচনায়-ল ী সাহা

িড.এল.এড-ি তীয় বষ, িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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বৃি
কেনা পুকুরটা আবার যন,
তার কূপ িফের পায়।

সকাল থেকই কমন

যন িছল আকাশটা।

হাওয়া নই বাতাস নই,
আেছ ধু ত

ল রৗ ।

খরতােপর িদন েলায়,
বৃি র আশায় হর িল।
অসহ গরেম কৃিত যন,
হেয় রেয়েছ।

অবেশেষ অেপ ায় ণ ফু েরাল,
িঠক িবেকেল এল বৃি ।
সারািদেনর রৗে

পুেড় যাওয়া মন।

ঋতুর বিচ তায় অপর প সােজ,
সেজ উেঠেছ কৃিত আজ।
বৃি েত িভেজ পাতারা িনেয়েছ
গাঢ় সবুজ রঙ্।
ঝুম ঝুম বৃি

যন

না থােম আর

আকাশ ভরা মেঘর নৃত দেখ,
ই ছা জােগ মেন।

বৃি েত িভেজ কির নৃত ,
চািরিদেক বইেছ,

বৃি র শীতল ছায়ায়,

ধু িশতল হাওয়া,

মন াণ জুিড়েয় যায়।

পািখেদর ডাক যাে ছ শানা।

রচনায়-লিলতা িব াস
িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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পিরযায়ীেদর আ দহন
অভু

িশ আর কম া

িমেকর কা া,

রল লাইেন কাটা দহ তবুও িফরেত চায় ঘের।
বড়া জােল আটেক তবু
তােদর আর ঘের ফরা হলনা।

পেট দুর

ু ধার ালা, এিদেক বঁেচ থাকার লশা

এত পযা িব াম আর সহ হয়না।

যারা িফেরেছন ঘের এত িব াম এখন,

কাজ চাই, কাজ চাই বেল অিবরত কাঁেদ।

ফর ওই ঝু ঁিক িনেয় কােজ যাে ছ যারা,

দুিদেনর সুখ, আর মায়া ত াগ কের দুিনয়া হেয়েছ সবহারা।

রচনায়-নীিতশ বমন
িব.এড-তৃতীয় পাঠ ম

িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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িমেকর অিধকার
আমরা য জীবন যুে র একিন

িমক , কাজেক মারা কিরনােকা ভয়-

তবু কন ঘেট যায়, জীবন যুে

আমােদরই িনমম পরাজয়।

চেল িনত মােদর িদন সামান তম রাজগাের,
বিশ িকছু আশা কিরনা, িক আর হেব িবফল আশা কের।
মােঝ মােঝ তা অ নই, বল অথাভােবও জােটনা কাজ , িদন চেল যায় ফাঁিক!!!!
ধােরর বাঝা বেয় চেল কউ িদেত চায়না বািক।
িক ু হায়! তােত কী?
মািলকেতা কেরই চেল অন ায় পূবক অকথ ভাষায় অিবচার।
িফিরেয় িদেত চায়না তারা িমেকর ন ায অিধকার।
আমরাই তা তােদর সােধর াসাদ গিড়, মটাই তােদর সবিবধ েয়াজন,
িনেজরা থািক ভাঙা কু িটের, িদনাে

া , ু ধাত, ব থ জীবন।

হতাশা ভরা জীবন মােদর, কউ নই শানার অিভেযাগ।
তাই িমেকর সব অিধকার িফিরেয় তােদর মূল বান াপ স ান,
আর সব কার অিধকার িফিরেয় দওয়া হাক।
ু তা রায়
রচনায়-মধিম

িব.এড-ততীয় পাঠ ম
িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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কােলর িবপযেয় কেরানা
মহামারী মহামারী চািরিদেক হাহাকার
সাবান িদেয় হাত ধুেত হয় বারবার।

মুেখ পেড়া মা , আর হােত পেড়া াভস্

তা না মানেল র কের দয় তার কাজ কেরানা ভাইরাস।
সিদ, কািশ, হািচঁ সােথ হয় াসক ,
ভয়াবহ মহামারীেত কত মানুেষর জীবন ন ।
নই কান অসুধ, নই কান তার ভ াকিসন,
মানুেষর জীবেন আজ নেমেছ িবপযেয়র িদন।
নাস, ডা ার সহ সকেলই আজ িদন-রাত পির ম করেছ,
লকডাউেনর মােঝ সবাই আজ ঘের বেস আেছ।
নই কান কাজ, নই কান খাবার,

িদেনর পর িদন বেড় চেলেছ মৃতু র হার।
সরকার থেক কউ িদে ছ চাল, কউ বা ডাল,
িক ু অপযা এই খােদ অধভূ

রচনায়-অপণা পাল
িব.এড-তৃতীয় পাঠ ম

িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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ােণর চলেব কতকাল?

আমার ঘুম ভাঙা
মেনর হিদশ খুজ
ঁ েত িগেয়,

ঘিনেয় আেস দুঃখ,

আজ পাইনা কান রা া।

সময় এখন বরই খারাপ

সবার হে ছ এখন সং মণ দুদা ।

সময় এখন এমন পযায়,

খু ব খারাপ মানুেষর অব া।

রাজ িদনই এমন একই কথা,

ধের যায় আমার মাথা ব াথা।

উফ... তাইেতা ভেবই মির
িক থেক য িক কির,

ইে ছ কের সব ছেড় যাই দূের,

িমিলত হেবা হাজার লােকর ভীেড়।
তাইেতা এই রহস ময় কৃিতর,

হাত পা য আজ ঘের বাঁধা,
ঘেরর িজিনস দখেত দখেত,

চােখ লােগ িবষম ধাঁধা।

সবাই দখেছ কত খলা।

খালা বাতােস না পাির কশ মলেত,
না পাির খালা মােঠ

আজ

ব দী খাঁচার মানুষ

আর আকােশ পািখর মলা।

মেনর মত দৗড়ােত,
দয় চায় বাইের যেত

সু হেয় যাওনা পৃিথবী,
িবপযয়েক িন া কের তাড়াতািড়,

যইনা ভািব এমনটা,

এই আশািট রাখলাম যে তুেল।
আজ তেব থাক এটুকু বাসনা মেল।

জািনসনা বাইের যেত মানা।

কারণ আমার চােখর পাতায়

ঠােটর হািস খুেঁ জ িনেত।

পাশ থেক মা বেল ওেঠ

রাত হেয়েছ অেনক

ঘুম এেসেছ েণক।

মু খটা আমার কাঁেদা কাঁেদা
রচনায়-সুমা ম ল
িড.এল.এড-ি তীয় বষ

িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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িপতা
িনেজর সু

পতাকার মেল উড়িন।

ে র বাসের
স ােনর

চেল দূর হেত দূরা েরর আকুল াণ,

েক উে ষ কের,

আদেশর কাঠগড়ায় িনেজর িভত শ

কের,

িচর ায়ী তাঁর কম পুরান।

ঝড় ঝ ায় বপেরায়া গিতেত,
দূিভ , মহামারী সব উেপ া কের।
িযিন িদেয়েছন আ িনভরতার আেলাক

নানা র েপ নানা দশেন, যুেগর নানা পিরবতেন,
শরীেরর র ে ােত, চহারার িত ভাঁেজ,

ান

হারােনা হািস, বদনার অিভঘােত,

িতিন িপতা, িতিনই মহান।
যুগ যুগ ধের মােয়র আদেরর আঁচল ধের,

লুিকেয় রাখা আেবগী দয় বান।
িদেনর পর িদন কেট যাওয়ার ফাঁেক,
সবটুকু িনঃ , িনঃস তার মােঝ,

স ােনের প াত থেক আড়াল কের
চািরপােশর অ কার থেক মু

আেলার পথ

পিরপূণ জলরািশর বুদবুদ হেয় ওঠা,

দিখেয়,
িনেজেক কেরেছন সব উজার।
সই অদম অন ীকায অবদান

জীব এক অ া পিথেকর িদশারী।
কপােলর ভাঁেজ নই িব দুমা আে েপর উে গ
দশ মাতার চরণ তেল মূত িতদান,

িতিনই িপতা, িতিনই মহান।

িপতা সত , িপতা অন , িপতাই বসত

পেটর ু ধা, বষেনর গিতহীন ধারা,

মহান।

রৗে র খরতা, বন ার উ াল জলধারা।

রচনায়-মাধুরী রায়

যার পােয়র দুর গিতেবেগ কের নিত ীকার।

িব.এড-তৃতীয় পাঠ ম
িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ

কপােলেত তাঁর গেবর ভাঁজ, িবজয় রেথর জয়

িশ াবষ-২০১৯-২০২১

15 / 97

ন

িবদায়

হাক সু িবচার সকল ভারতবাসীর াথনা,
আজ সকল সামা জক যাগােযাগ মাধ েম জনতা
িব বাসীর একই

, উৎক ত-

াগান-‘justice for SSR’

হেব নাই বা কন? িছল এক উদার, দয়াশ ল, মহান ব
চােখ উ

তামার।

ময়,সদা হাস ে াল ভাব যার।

ল ভিবষ েতর

ধািন নােম তামােকই জাত য়

েকট দেলর অিধনায়ক রূ েপ ম হত জনতার।

অসমেয় চেল গেল,সকেলর দেয়

িনত কের িবষ হাহাকার।

মায়ানগরীর মায়ায় মু েখাশধারী,ববরতায় যারা কেড় িনেয়েছ,
যারা কেড় িনেয়েছ মা

চৗি শ ট অিত া

ণাল বস

তামার!

যারা কেড় িনেয়েছ তামার অধ শতািধক ে র চািবকা ঠ!
যসকল সু েযাগ স ািনরা িনেয়েছ তামার িবন তার সু েযাগ,
হাক িবনাশ তােদর। কত অব

েবদনােক অ কািশত রেখ,

সকেলর অেগাচের িনম হেয়িছেল মহাকাশ গেবষণায়।
জব চাষাবােদর মােঝ িনম

ত হেত চেয়িছেল বারবার।

িক হায়! মহাকােলর রেথর চাকায় থমেক িদেয়েছ যারা তামার জ বন,
মেন িনেত পািরিন আমরা, মেন িনেত পারেবানা কানিদন।
তামার িত ব নার িতবােদ তাই িব ু

দেয়,

হাজােরা সা ার বানীর মােঝও ব ািথত হই িনত িদন।
তাই তামার িত সহমিমতায়,ন ে র য অসীম িনয়ায়
চেল িগেয় পেতছ তামার আসন।
পৃ িথবী থেকই আমরা তামার সােথ িম লত হেবা,
যথায় রেব তামার সবকােলর অমর অিধ ান।
রচনায়- মানা লসা দাস
িশ ল

িড.এল.এড-ি ত য় বষ

ড় াইমাির টচাস

িনং কেলজ,

িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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তুিম এেল বেলই

কেরানা

আতে আ হারাই।

তামার জন িব বাসী

ঘুম িগেয়েছ ছুেট।

ু ল কেলজ ব সব

ব হাট বাজার।

ধিন গরীব একসােথ আজ

হেয়েছ য িভখারী।
সারা পিৃ থবীটা বদেল গল

বদেল গল মানিসকতা।

কেরানা তুিম কেড় িনেয়ছ

সবার শাি সুখ।

এবার তুিম িবদায় হও

িনেয় সবার যাতনা।

িবলীন হেয় যাও আকােশ

এটাই কির াথনা।

রচনায় –ির ী দাস
তৃ তীয় পাঠ ম, িশিল িড় তরাই িব এড কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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সই মেয় ট
সই মেয়িট জ িনল,
সই মেয়িট বড় হল-

মােয়র গভ থেক।
বাবা মােয়র হাত ধের।

সই মেয়িট আর ছাট নয়,
দখেত যন মা দূগা,

এখন স এক অ াদশী যুবিত।
অপর প সৗ দযময়ী।

দখেল তার মুখ খািন,
িমি হািস িদেয় স,

জুড়ায় সবার মন।
জয় কেরেছ সবার াণ।

িক ু ওরা ক? কাথা থেক এল,
সই িহং প র দল!
করল কন তার সবনাশ,

এক িনেমেষই বল?
এইভােব সমােজ কত আর হেব...
জননী র পী দশভুজা নারী,

লা না আর িবসজন!
কেব করেব কৃত স ান অজন?

রচনায়-িনেবিদতা িসংহ
িড.এল.এড-ি ত য় বষ

িশ ল

ড় াইমাির টচাস

িনং কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১

18 / 97

পৃ িথবীর লয় ঘূ িনপাক
থাকেবা এবার ব ঘের,
দখেবা নােকা জগৎটােক
কমন কের ঢু বেছ মানুষ

ভাইরােসরই ঘূিণপােক।
দশ হেত দশ দশা ের
নই মেণর আশা ওেরিনত মানুষ মরেছ আহা!

পািখর মত ঝাঁেক ঝাঁেক।
নইেকা আশা দখা আমার
সময় এখন

হবার।

আসেছ ধেয় মহািবপদঝড় তুলেত জীবন বােক।

িনয়ম ভা ার বািতক ভুেল
িশকল দাের দইের তুেল।
অকারেণ য বাইের যােব-

করেবা মানা এবার তােক।
থাকেবা এবার ব ঘের

চাইেবা মা সবার তের।
মহান ভু হওেগা সদয়,

নাও তুেল এই কেরানােক।
রচনায়- মহ দ মনসরু আলম
িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির টচাস

িনং কেলজ

িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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শশেবর সুখ ৃ িত
ছেলেবলার সানািল অতীত বড় মানহর িছল,
আজও মেন পের,
আজও তার ৃ িত েলা নাড়া দয় ােণ।
খলাধুলা দু ুিমেত ভরা িছল িদন,
আজও মার ৃ িতেত হয়িন তা ীণ।
িন পাপ িদন েলা কাথা গল আজ,
জীবেনর

মবধ্মান গিতপেথ বেড় গেছ কাজ।

শশেবর

ীড়ায় রাজা হতাম রাজ-

আজও যন মেনর অবেচতেন িনত চেল তার খাঁজ।
অসীম দুরে র আনে দ অবগািহত হতাম রাজ,
আজও তাই জীবন পথ াে স সুখ ৃ িত হাতের
চেল কলতােন মু খিরত ভােতর খাঁজ।
রচনায়-রূ পা িসংহ
িড.এল.এড-ি ত য় বষ
িশ ল

ড় াইমাির টচাস

িনং কেলজ

িশ াবষ-২০১৯-২০২১

20 / 97

ে য় বাবা
যিদন আিম জে িছলাম,
খুিশ িছেলন বাবা।
সিদন থেকই র হল
আমােক িনেয় তার ভাবা।
বাবার থেকই শখা
এক-পা দু-পা কের এিগেয় চলা।
একটু একটু কেরই র হেয়েছ
আেধা অেধক কথা বলা।
বাবার হােতই হােত খিড়,
থম পড়া লখা।
জগৎটােক থম আমারবাবার চােখই দখা।
বাবা তুিম ক

পেলও

বুঝেত পািরিন আিম।
তাইেতা তামার খুিশ
আমার কােছ সবেচেয় দামী।
রচনায়-িদথীকা িসং
িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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লকডাউেনর ইিতবৃ
আজ কত তািরখ ভাই বলেত পােরন?
বলুন দিখ িক কের?

িক লাভ বেলা বার দেখ ভাই,
দখবার কান দরকাই নাই।

শিনবাের যমন দশা,
রিববােরও তাইেতা

সাম থেক বুধ বৃহ পিত
ে তফাৎ নাইেতা!!!

ঘেরর ভতর র সকাল,
দুপুর বলাও তাই য

িবেকল বলায় বারা দােত,

স ায় ওেঠ হাই য।

সূয তখন অ মূখী
উে তুেল হাতেক

িন া কু সুম তেলর ঘুেম,
পার কের দই রাতেক।

মাঠ ভু েলিছ পথ ভু েলিছ
আর ভু েলিছ জনেক

ঘেরর লাকই ঘুের িফের
মানুষ চনায় মনেক।

এমিন কেরই িদন চেল যায়

যাে ছ চেল মােসর পর মাস
চলেছ দালান নামক

ােটর হায়

লকডাউেনর িনযাতনময় বাস।

রচনায়-মানিস বমন
িড.এল.এড-ি তীয় বষ, িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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পিরবার
জে র পর থম আিম ,

মােক দিখিছ।

মা ছাড়া হয়না আপন,

আিম আজ বুেঝিছ।

বাবা যখন পােশ থােক,

মেন হয় আেছ ছাদ।

তােক দেখ আমার শ

হেয় যায় কুেপাকাত।

িদিদর মত হয়নােকা কউ,

আমার ভাকা ী।

সব কােজেত সই হয়,
দাদার মেতা ব ু ,

আমার কােজর সা ী।
কাথায় পােবা বেলা?

সবখােনেতই পাহারা িদেত,

তােক িনেয়ই চেলা।

ভাই, বান আর ছাটেবানেদর,

আিম ভােলাবািস।

সবচাইেত ভােলালােগ

তােদর মু েখর হািস।

রচনায়-সুষমা িসংহ
িড.এল.এড-ি তীয় বষ, িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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িবদ লেয়র রিঙন ৃ িত
ছেলেবলার িদন িল আসত যিদ িফের,
বেধ রাখার চ া করতাম শ

রিশ িদেয়।

িবদ ালেয়র ৃ িত িল এখেনা মেন পেড়,
হািরেয় তা যায়িন, রেখিছ যতন কের।
ি য় িটউশন ব াচ েলায় আর হেবনা যাওয়া,
হেবনা আর পড়ার শেষ ফু চকা, আর ঝালমুিড় খাওয়া।
ইউিনফমটা পেড় থােক ঘেরর কােণ একলা,
র হল নতুন পেথ চলা, ছেড় ছা ছেলেবলা।
সই ঘেরেতই রইলনা আর কান অিধকার,
সখান থেকই গেড়িছ কত ে র পাহার।
দূের কাথাও যখন িবদ ালেয় াথনার ঘ ট া পেড়,
সই ু ল বািড়িট আেজা আমার ব
জীবেনর

মেন পেড়।

মু ত িল কেব য হল শষ,

এখন মেন হল ছা িছলাম ভােলাই িছলাম বশ।
রচনায়- র পা সরকার
িড.এল.এড-ি তীয় বষ,িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ,িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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হার
িব জুেড় হায় এিক হাহাকার
মানব জািতের কেরানা কেরেছ হার।
চািরিদেক জনশূণ িন ু প জনতার ভীড়,
বাচাঁর তািগেদ ভাই আ য় িনজ নীড়।
গৃহপােন চেলেছ সবাই হেয় দীন হীন কম া ,
নই ু ধার অ তা দেখও কেরানা হয়িন শা ।
অদৃশ এক নর ভ ক, সুিদেনও এেনেছ দূিদেনর রাতমানব জািতেক িনত কেরেছ িবকলা , কেড়েছ অনাহােরর ভাত।
িদেক িদেক িনত ই শানা যায় আতনােদ কর ণ মৃ তু র উৎেরাল,
শবেদহ পশ কেরনা কহ, ছেড়েছ যারা আপনজেনর িনরাপদ কাল।
িব মােয়র চােখ জল দেখ চলেছ হাহাকার অিবরত,
মানুেষর মােঝই আজ বািড়েয়েছ শত যাজন ব াপী দুর ।
রচনায়-তুলসী ম ল
িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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মহামািরর করাল

ােত ‘কেরানা’

কেরানা ভাইরাস সং মেণ ধ ংস

কত শত িন পাপ বদনাহত জীবন,

আজ পৃিথবীর সব মানব জীবন।

ছাট-বড় কান িচিকৎসালেয়
িচিকৎসা নই যার।

উ ত-সব ছাট-বড় দশ
জুেড় আেছ আতে র বাঁধন।

াণ িনেয় ছুেটা-ছুিট কেরই সার।

এবার এই কেরানা মহামারী করেছ

অেনক

ধনী গরীব সব িনধন,

ষার পরও নই কান সমাধান,
পৃিথবীর সব উ ত

শহর িলেত চলেছ লকডাউন।

একবার আ া হেল
নই কান য তার িন ার।

গরীব-দুঃখী কত অসহায়
না খেয় মরেছ সব পেটর ালায়।

মানব জীবেনর ইিতহােস এভােব হেয়েছ
কেরানার থম িব ার।

না জািন কেব আবার সখােন মানুষ
িফের পােব নতুন আেলার জীবন।

সারা পৃিথবী জুেড় মানুেষর সা াত িমেলেছ,
নতুন এক ভয় র মহামািরর সােথ।

মানব জীবন কত য অসহায়,

কেরানায় াণ হািরেয়েছ

িত শতা ীর আগত মহামািরেত িমেলেছ
তার

রচনায়-দীপা রায়
িড.এল.এড-ি ত য় বষ
িশ ল

ড় াইমাির টচাস

িনং কেলজ

িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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িলত মাণ।

িঠকানা
গালািপ কাগেজ লখা,
িনল খােম ভরা,
গত জে র এক িচ ঠ,
পের আেছ এই জে র ডাকঘের!
সময়-থাবায় নীল- গালাপী
হেয়েছের রংহারা!

ূ হেত হেত
কােলা ত লখা ঠকানাও ধসর

ু
অদশৃ হেত হেত, মাহর য গেছ মেছ!

ওের িচ ঠ তই যািব কার কােছ?
গত জে র স িক আর আেছ?
নতন জ িনেলও, হয়েতা পালেট গেছ!

ূ র আসা,
ওের কির ন আর িবনামেল

কাঁিদসেন আর কাঁিদসেন
চােখর জল আর ফিলসেন
জ াল হেয় যা য উেড়
য কান ডা িবেন!

মানািলসা সরকার

িব.এড-তৃতীয় পাঠ ম, িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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মানুষ তির হেল গেড় উঠেব স ীিতর দশ
একিদন ে য় আচায িবেনাবা ভােবর

কােছ তাঁর কেয়কজন ছা
কােজ

িকছ

এেসিছল। িতিন

পূ ণ

ছা েদর

সে

জে স করেলন “এত

ত এত সু র ভােব

তিম এটা িকভােব করেল?” যু বক ট উ ের
জানােলন-এ টকেরা কাগজ

ল একিদেক

কেথাপকথন করেত করেত িকছ কাগেজর

ভারেতর মানিচ

ধমিনরেপ

িদেয় এক কার মানু ষেক জড়লাম।

টকেরা িদেয় বলেলন “এ ট এক ট আদশ
কাগজ

লেক এক

মানু েষর ছিব িছল,আিম মানিচ

খা টেয় চ া করল, িক

তির করেত

ায়

অসফল হল।

তিরর মধ

কের ভারতবেষর

তির কর। ” ছা রা দীঘ ণ ধের

মানিচ
বু

ভারতবেষর মানিচ ,এই টকেরা

এবং অন িদেক এক ট

পূ ণ মানিচ

েত ক ছা ই এক কার

ফল ু িতেত একিদেক

হল

সু িবশাল

মানিচ , তমিন

যমন িনিমত

অখি ত

অবয়ব

ভারতবেষর

পল

মানু ষ টর

িতকৃিত। এই কথা শুেন িবেনাবাজ মু

হেলন,”িতিন বলেলন একেশা শতাংশ সত
এক ট

িক

ছা

ইিতমেধ
এেস

তােদর পােশ অন

সম

দখিছল,িবেনাবা জেক

কায ণাল ট

ছেল ট

অত

কথা বেলছ। ছিব টর মত যিদ আমরাও

দশেক জড়েত চাই তাহেল মানু ষেক ,তার

মানিবকতা,সংহিতেক আেগ ঐক ব

করেত

িবন

ের বলেলন-“আপিন যিদ অনু মিত

হেব। মানু ষ একি ত হেল , তােদর এেক
সহেযািগতা,

সহানু ভিত,

পূ ণা

মানিচ

সহমিমতা জা ত হেব, সংঘব

হেব দশ,

দন তাহেল আিম এই টকেরা

লেক জেড়

িত

তিরর

চ া

অনু মিত

দওয়ার পর

মজবু ত হেব শষ শ ামলা ভারতবেষর জাত র

ঠক মত জেড় ভারতবেষর স ঠক মানিচ ট

পরবত েত ছা েদর ভিবষ ত পেথর পােথয়

পাির। ”িবেনাবাজ

ছেল ট কাগেজর টকেরা

ল এক

তির কের ফলল। িবেনাবাজ িব

করেত

অপেরর

কের

ত হেয়

স

িত িভ

। ” িবেনাবাজ র এই িশ াই

রূ েপ িবেবিচত হেয়েছ।

রচনায়-পূজারী রায়
িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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িশ ার আেলা
“িশ ার আেলা ঘের ঘের ােলা”
ু
এই উ িতর মধ িদেয়ই আমরা বঝেত

পাির িশ ার আেলাক বিতকা িত ট ঘের ঘের
স

া

দীেপর মত

ালােত হেব। আর সই

দীেপর আেলার িশখায়

মানবজাতী।

ঘেঁ ু চ

যােব

েল উঠেব সম

ৃ
পিথবীর

সম

কািলমা। িশ ার আেলােত আেলািকত হেব
সম

িব । একমা

িশ াই পাের আগত

ােণর ভিবষ ত পথ ক মসণৃ করেত। তাই

ামা েলর

ু
িত ট মানষেক
িশি ত কের

তালাই মানবধেমর ইি তবাহী।

এক ট িশশ ু ভিম হওয়ার পর তার মন

সদা শণূ ক ানভােসর মত পির ার পিরছ ও
পিব

থােক, তােক

শশব

থেক

যভােব

পিরচািলত করা হয়, য িশ ায় িশি ত করা
হয় সই িশ াই তার ভিবষ েতর চলার পেথর

একজন

া

বয়

ব ি র পিরচয়

পাওয়া যায় তার ব বহাের অথ াৎ তার ব বহার
ূ তা ভােলা না খারাপ এসব িকছ তার
িকরপ
িশ ার উপর িনভরশীল। িশ ার উে শ

ু
শধু মা
পরী ায় পাশ করা বা ভােলা ফলাফল
লাভ করাই নয়, িশ ার
কান িবষয় স

েক যিু

ারা আমরা নতন

বিু

ারা িবচার

িবে ষণ করেত পাির। যােত নতন এক ট পেথর
স ান পেত পাির। সই পথ ধেরই আমরা

ােণর আেলায় িনেজেক রািঙেয় িনেত স ম

হই। অিশি তরা

মষ পােলর ন ায় একই

সািরেত দ ৃ হীন ভােব চলেত থােক। তােদর
িনজ

কান যিু

িশি ত ব ি রা

বিু থােকনা। অপর িদেক
থাগত িনয়ম শ ৃ লােক

ভেঙ ফেল। নতেনর আিব াের ম
দেশর

হয়।

িত ট মানষু যিদ িশি ত হয় তাহেল

ূ িনবািচত হয়। যেকান িশশেক
ু
পােথয় রেপ

আমােদর দশ অ গিতর চড়ায় িবরাজ করেব।

িশ ক হেলন তার জ দা ী মা, বাবা ও

সমােজ িবিভ ধরেনর মানষু ল

ু
ূ
সমােজর সনাগিরক
রেপ
িত ত করার থম

করা

পিরবার। িশ ক বা িশি কার ভিমকা এরপর

ু
যায়, কউ সিশ
া লাভ কের বড় বড় কমযে

িশ া

কােজ িনেজেক িনেয়ািজত রােখ। অন িদেক

অি হায হেয় ওেঠ। একজন ছাে র কােছ তার
পথ

দশক িহেসেব তার ল

েক

ূ
পণতা
িদেত সহায়তা কেরন। ভােলা িশ া
পেল স িনেজই িনেজর

ু
পাের। শধু মা

ূ করেত
পরণ

পিঁ ু থগত িশ ায় আব

না

থেক ব াবহািরক িশ াও অজন করেত হেব।

িনেজেক সমিপত কের, কউবা ছাট খােটা
কউ কউ ত রবিৃ , রাহাজািন সহ অন ান

কােজ িল
অব

হেয় সামািজক গিতশীলতােক

ু
কের চায়। এসকল মানষেদর
মেধ

অপরাধ বনতা চর পিরমােন ল
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করা

যায়, িক এরা শশব থেক এমন কােজ িল

থােকনা। পিরেবশ, পিরি িত তােদর এসকল

কাজ করেত অন ু ািণত কের। এই সমস ার
কারণ উ ার করেত গেল ল

করা যায় য

ভােলা ডা ার, ইি িনয়ার, িশ ক হেয়ও
অেনেক তােদর িপতা মাতার সে
আচরেণ িল
ব বহার হয়।

পিরবার বা পিরেবশ থেক য িশ া তােদর
লাভ করােনার কথা, তার উপয ু পিরকাঠােমা
তােদর পািরপাি ক পিরেবেশ িছলনা। তাই

খারাপ

হয়, এেত তার িশ ার অপ-

স ু ও াভািবক পিরেবশ গঠন করেত

ু
স-নাগিরেকর

ু
েয়াজন। আর এই স-নাগিরক

অ সং ােনর আশায় তারা িনেজেক িনেয়ািজত

ু
গ ঠত হেব সিশ
া পেল। তাই গিতমান নদীর

ু
ু
হেল সষম
খােদ র পাশাপািশ স-িশ
ার

গিতপেথ, শহর

থেক

িব িবদ ালয় থেক তা অজন করেত হেব। তাই

জীবন

উপেভাগ

একজন

স

ু
কেরেছ এই পেথ। একজন স-নাগিরক
হেত

ু
েয়াজন। শধু মা
পিরবারই নয়, ল, কেলজ,

একা

ু
ভােলা মানষু হেত হেল স-িশ
ার

েয়াজন।

াতি নী ধারার মত িশ ােক
ত

িত ট

ামা েলর

িত ট কােণ ছিড়েয় িদেত হেব। তেবই স ু র

িশ ার মেধ ও িকছ ভােলা খারাপ

িদক রেয়েছ। য ভােলা িশ া অজন কের তার
ব বহাের তার পিরচয় পাওয়া যায়, আর খারাপ
িশ ার ল ণ হল সই ব ি র ব বহার।

যমন

হেব,

সািরত হেব মানব সভ তার িবজয় পতাকা।

রচনায়-র মকী ধর

িব.এড-তৃ তীয় পাঠ ম
িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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তমিন

এক য িছল রাজা
এক রাজা িছল তার নাম িছল গাপাল।

রাজা তার সম
েত ক

জােদর র ক ও ব ু িছেলন।

জােদর অত

িবনেয়র সে

দখেতন।

ু
ু
রাজ বাসী পশপালন
আর চাষাবাদ কের সেখ

স ু পাতও হেয় গল। শ ুরা িনেজেদর মেধ লড়াই
কের িসংহাসন দখল করার িবষেয় উেদ াগী হেলন।
রােজ

বল অরাজকতা চলেত থাকল।

গরীব কৃষেকরা িছল অত

ু ।
অসখী

গৗরেবর ছেলেবেল এক কার সখু সমিৃ

শাি েত বসবাস করেতন। রাজা গাপাল এক

আর

স ু রী মিহলা গৗতমীেক িববাহ কেরন। িববােহর

িনরাপ ার মেধ

জ হয়। িশশ ু টর জে র কেয়ক বছর পর রাজা ও

ন ায়পরায়ণ, শি শালী হেয় ওেঠ। এমন ভােব ায়

চার থেক পাঁচ বছর পর তার এক ট প ু স ান
রািন মতৃ বরণ কেরন। স ট িছল তার ক ঠন
সময়। শ ুেদর মেধ অেনেকই িসংহাসন দখল
করার আশায় িছল। রাজা

গাপােলর

জন

পরামশদাতা িছল। একজেনর নাম িছল রাম,

অন জেনর নাম িছল নবীন। রাজা তােদর উপর

ু
অেনক িব াস করেতন। রাম ও নবীন সেবােধর
সে

দখা করেলন।

ু
সেবাধ
িছল মতৃ রাজার িব াসী জা। রাম

ু
ও নবীন জেনই জা সেবােধর
বািড়েত িগেয় তার

হােত িশশ ু টেক তেল িদেলন। িশশ ু ট িছল তােদর
রােজ র রাজা রানীর প ু । রাম বলেলন আমরা
তামােক আর তামার

ীেক আেদশ করিছ এই

িশশ ু টেক এমনভােব লালনপালন পালন করেব

যন মেন হয়, স তামােদর িনেজর ছেল। নবীন

বলেলন ছেল টর নাম হেব গৗরব।
কান

ু
জা সেবাধ

করেলননা এবং রাজার পরামশদাতােদর

আ া মেন চলার িত া করেলন। রাম ও নবীন
যমন মেন কেরিছল। রাজার মতৃ র পর রােজ

অশাি

শু

সে

কেট যায়। স বয়স বিৃ র সে

তার িপতার মেতাই ন , ভ , দয়াল,ু

কুিড় বছর পিরেয় গল। শ ুেদর লড়াইেয়র ফেল
রােজ আজ

বল অচলাব া। কউ আদশ রাজা

হেয় উঠেত পােরিন। রাজা গাপােলর অিধেন শাি
আর সমিৃ র সই িদন িলর কথা ভেব
আজ বরই হতাশ। একিদন গীজার মেধ

জারা
ানীয়

অিধবাসীরা দখেত পল একটা পাথেরর উপর
ািথত িছল এক ট বড় রাজিসক তেলায়ার।

পাথেরর উপর

লখা িছল

য ব াি

এই

তেলায়ারেক পাথর থেক বর করেব, িতিনই এই
রােজ র রাজা হেবন। ফেল সকেলই রাজা হবার

জন ধা াধাি শ ু করল। িক আ েযর িবষয়
তেলায়ার টেক

কউ পাথর

থেক

বর করেত

পারল না। অবেশেষ কুিড় বছর বয়েসর গৗরব

পাথর থেক তেলায়ার টেক উ ার করেত স ম

হেলন। রাজ বাসী যমন নতন রাজােক পেয়
আ ুত হল, তমিন উ রািধকার সেূ

যাগ ব ি

রাজা িহেসেব িসংহাসেন অিধ ত হেলন। নতন
ু
রাজার জেয়া িনেত চািরিদক মখিরত
হল।

হেব, তােদর আশ া মেতাই তার

রচনায়- সেহর ন বগম ,

িড.এল.এড-ি তীয় বষ,িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ,িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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দজা-ভূ
“এখেনা

ন আসেত পেনর িমিনট দ ড় আেছ”-

মেন মেন ভাবল অিভেষক। অিভেষক এখন বেস

ব

শেন। িবজয় নগেরর মত

আেছ িবজয় নগর

ছাট এক অজ-পাড়াগাঁ এর

শন টও তমিন

ছাট। বসার জন মা

ট ব , তার উপের

ছাট টেনর ছাউিন,

শন মা ােরর ঘরটাও

িনতা ই

িচৎকার কের অিভেষক একবার ডাকল

ছাট।

অিভেষক

এখােন

লাক ট যন শু েনও শু নেলানা।

বল গিতেত ছটেত শু কেরেছ, এিদেক

পা

গল

ট র পা ার

বাবা মােক িক কের িব
ভাবেতই

ন। বা ড়েত িগেয়

অিভেষেকর। অবাক হেয় ঘ ড়র িদেক তািকেয়
দেখ এগারটা এক বােজ, অিত ত ব াগপ সহ
অন ান

জিনস

িনেয়

হডলাইেটর আেলায় উ
িদেক তাকােতই
আগ কেক

অ কাের

ব

বেজ গেছ। জেগ জেগ এমন

িদেক!

শেনর আেলায় স

দখেত পল

সত ই স লাক ট দাঁ ড়েয় আেছ রললাইেনর
ধাের। িকছ েণর জন অিভেষক থমেক গল,
ের যন শু নেতও পল

ণ হুইেসল।

েনর

স এক অেচনা

অবেচতন মেনর আেলাড়েন যা ঘটল তার

দখেত পায়।

রললাইেনর খু ব

ব াখ

ত গিতেত

কৃত

খাঁজার মেতা সময় এখন তার হােত নই,

মনু ষ ে র বেল বল য়ান হেয় আপন অবেচতন

দখেত না পেলও এটকু দখেত
ন তখন

কর

মানিসকতা িনেয় স ঘু ের তাকাল রললাইেনর

থেমই

লাক ট।

শেনর

স কন দখল ভাবেত ভাবেত এক অ

পল য, রললাইেনর খু ব কােছই দাঁ ড়েয় আেছ
লাক ট।

ান ফের এল, সি ত

হেয় ঘ ড়র িদেক তাকােতই দখল তখন

দশটা আটা

ল হওয়া রললাইেনর

কােছই দাঁ ড়েয় আেছ আগ ক
অিভেষক

েনর

ভেয় অিভেষেকর

ছাট বে ই স অধস ান অব ায় বেস রেয়েছ।

ত করেব এসব ভাবেত

েনর হুইেসেলর আওয়াজ কােন এল

েনর সামেন ঝাঁিপেয় পড়ল।

ফের পেয় স দখল এখেনা ফাঁকা

ন থামেল তা িনতা ই

পয়তাি শ, রাত এগারটায়

ন টও

সই আ য ঘটনা ট, আর তৎ ণাৎ

চ

থম স বা ড়র উে েশ

িসং এর জন । এখন বােজ রাত দশটা

ত

লাকটার সামেন এেস গেছ, ঠক তখনই ঘেট

হল। বদ লর পর এই
ন আেস, বািক কান

ন টও

গিতেত এিগেয় আসেছ দেখ অিভেষক দৗেড়

লাক টও চল

শেন িদেন

ন আসেছ”। িক

টেক “ দাদা সের যান

অ ফেসর বদ লর চাকির িনেয় এেসেছ মাস ছেয়ক
রওনা িদেয়েছ। এই

সই

খয়ােল

স শু ধু জােন যিদ

লাকটােক বাঁচােনা এখেনা তার পে

শেন চলেছ,

রচনায়- সালাি দাম,
শাখা-ক - রামা অনুগ , িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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স দৗেড় যায়
স ব।

তা
উদাস হেয় বাতায়েন বেস সামেনর
াণব

বড় রা ার

ােণা ল

তা

িব ােনর

সকল

হেয় যায়। স সকল মহামারীর

অপযা

মনেক আজ বরই নাড়া িদেয় ব াকুল কের

ইিতহাস বার ার আমােদর

তেলেছ।

মৃ ত

কারণ

বতমান

মহামারীেত আজ আমরা
পয

িবে র

েত েকই

, আজ আমরা

ায়

পৃ িথবীর

বড়াজােল কবলই অবু ঝ মনেক

া না

েচ া কের চেলিছ। এই দীঘ

দওয়ার

ময় পিরি িত আমােদর

াভািবক

জ বন বাহেক কাথায় যন অব

কের

রণ করায় এ

ল লা সভ তার আিদল

অব াহত ,

থেক

রণ করায় মৃ ত র অিনেণয়

পিরনামেক। সম
আর মৃ ত িম
সৃ

ফুৎকাের

আিব ার

িব ব াপ যার আত
ল মানব

দেয় িশহরণ

কের। এযু েগর মহামারীেত আ া

ভারতবষ থেক িবিভ

দশ, মহােদশ,

উপমহােদশ। গৃ হব

এক

দশা ও

চেলেছ। িক

আজ কন এই পৃ িথবীর

দন দশা?

িত ট যু েগ মানব সভ তার

করেত আজ মানব সভ তােক বল সংঘষ

ক

করেত হে । যা আমােদর জ বন যা ােক

অ যা ােক

কের আমরা যতই

আ ালন কিরনা কন কখেনা না কখেনা
াকৃিতক িনয়েমর কােছ আমােদর নিত
ীকার করেত হয়। কৃিত বার বার
কিরেয়

দয়

মানু েষর

এক

সভ তা াসী

বদনার মূ ল কারণ। যু েগ যু েগ

কার ব ড় প ড়েয় অব

কের

িদেয়েছ। আর এই বঁ েচ থাকার লড়াইেয়

রণ

মানিসকতাই এই অধঃপিতত পৃ িথবীর
অব

মহামারীর কবল থেক বাঁচার কৗশল র

পূ ণ ভিমকা িনেয়েছন সমােজর থম
সািরর

যা ারা, যােদর চরেণ সকল

িব বাসী
কৃত তােক

নত

ম েক

ণাম

আর

ীকৃিত িদেয়েছন।

যারা

আিবভত হয় সভ তা াসী মারণ মহামারী,

িনেজেদর মৃ ত ভয়েক জয় কের অেন র

যা এক লহমায় িছ কের দয় মহাকােলর

জ বন র ােকই মানবধম রূ েপ গন

রেথর চাকােক। িনঃসািরত হয় জন-

কেরেছন।

বােহর অিভমূ খ। কেলরা,

গ,

ািনশ

ু , কেরানা নােম যা আমােদর নতম ক

করেত বাধ কের। মহামারীর সহসাগমেন

সসকল স দয় আ

আমােদর শতেকা ট
তােদর আ

ণাম। যু েগ যু েগ

ত ােগই আগামী িদেনর

ইিতহােস তারা িচর
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ােক

রণ য় হেয় আেছন।

এই মন উদােসর িদেন তাই আজ

িব

যন িব ােনর অনাগত আিব ােরর

বারবার অত ত ন ােলা জয়ায় িবচরণ

িত দৃ

িনে প কেরেছ। িব ােনর এই

। আজ এই

অনলস

েচ ার িবজয় পতাকা একিদন

করেত করেত আ ু ত হ
মহামারীময়
ব

েণ দীঘ পাঁচ মাস ব াপ

দশা উ ল গিতময় জ বনেক

উ

গগ ন ডানা মেল িব বাসীেক নতন

আ

িব াস যু িগেয়েছ আর ভিবষ েতও

কের িদেয়েছ। মেনর িচেলেকাঠায় বার
বার উিক িদেয় যায় স সকল সানাল
অত ত

ল।

ব

বা ড়

তা,

িশ াজ বেনর
ফরা,

সহপাঠ েদর সাি ধ

এসব

থেক আজ আমরা বহু উে

আমরা িব াস রািখ মানবায়েনর অ

িনত

র ায়, একিদন ফের আসেব রাগ িনমূ ল

পড়ােশানা,
দনি নতা
িবরাজমান।

আমরা কউ জািননা কেব ফের আসেব
পৃ িথবীর

াভািবক

ফের আসেব
িদন

যাগােব, সই িদন আর বিশ ের নই,

িব পৃ িথবী, যা
উ ু

মু খর

ল!!! তবু ও বঁ েচ থাকার তািগেদ

মানু ষেক নতন ভিবষ েতর বাসনায় এই
মারণ মহামারী থেক মু

বািহত হেব নতন াণ িত ার

ভিম। তাইেতা সদেপ ঘািষত কির-

িত িব!!! কেব

স সকল আন

“আমরা করব জয়
আমরা করব জয়
আমরা করব জয়

র আশায় সম

িন য়।। “

রচনায়-সুমনা পাল,
শাখা-মন াি ক ব , িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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ােণর কােছ

করেব গতময় জ বেনর ােণা ল

গিত।

িভ

িত ট

উ ািসত উেদন
িহমালেয়র

কােল চা বাগােনর সবু জ

গা লচায় মাড়া ছা

াম, ধাতের।

এক ট

আয়তেন ছাট হেলও জনসংখ া নহাত কম নয়
এখানকার। এখেন পাইন, ফার ,মাচ,

ভিতর

াচেয ভরপু র রা ায় সূ যােলাক লু েকাচির

খেল।

ের অপরূ প কা ন-জ

রূ পেক মেনর

েম ব

ার মায়াবী

করেত হেল আসেতই

হেব ধাতের। এইরকম নসিগক ােনর রা ায়
হাঁটেত হাঁটেত ” আজ মন চেয়েছ আিম হািরেয়
যাব, হািরেয় যাব...। “ এই ভসেগর মােঝই জ

লপচার। বাবা, মা ও বানেক িনেয়

উেদন

চারজেনর সংসার তােদর। বাবা বােশঁ র তির
ব ািদর ব াবসা কেরন আর বছেরর বািক সময়

হামে র কােজ িনযু

থেকই উেদন িছেলন

থােকন।

ছাটেবলা

মধাবী। পড়ােশানার

পাশাপািশ ফুটবল খলাটাও স আপন কের
িনেয়েছ পরম একা

তায়। শয়েন

অভােব সমেয়র কােছ স পরাজয় ীকার কের ।
ভারত য়

পিরকাঠােমা বা অথৈনিতক অনু দান তখেনা এই
তণমূ ল

চেয়িছল।

ের কতটা িছল তা বলার অেপ া

রােখনা। একসময় বা ড় থেক বল চাপ আসেত
শু

কের িবক

আেরা আেরা অনু শ লন করেব স। পির েমর
অি কুে

িনেজেক ত

সে ই তার খলার

দ তাও বাড়েত থাকল। চািরিদেক তার খ ািত

ছড়ােত থাকল। য জায়গায় পৗছবার অিভলাষী
স, সই পিরকাঠােমা সই

াম থেক পাওয়া

স ব িছলনা। ২০০৮-২০০৯ সাল নাগাদ িড

কের জ বনেক সানাল

করেব। আর এিদক ওিদক িকছ কের িনজ

েক

বাঁিচেয় রাখেব স। ২০১০ থেক ২০১১ সাল

নাগাদ ে র ফেম খলিছল স, খ িত স সময়

তার গগনচ । ভ ষন ভােব স চ া করিছল

িকছ টাকা পয়সা জাগার কের স ‘িতেলা মা’র
বু েক পা ড় দেব।

এমন সময় এক খ াতনামা মািন মােক টং
কা

ািনর লালু প দৃ

পড়ল তার সু নােমর

উপর। উেদেনর িতভােক , তার সু নামেক মূ লধন
কেরই তারা তােদর

বয়স বাড়ার সে

ব ব া নওয়ার। ফুটবলেক

ঁ কেড় ধের স। মনি র কের
আেরা দৃ ঢ় ভােব আ

পেন স

িনেজেক একজন বড় ফুটবলার িহেসেবই দখেত

েকেটর তলনায় ভারত য় ফুটবেলর

বৃ

করেত উেদ াত হয়।

সহজ সরল ফুটবল খেল বেড় ওঠা ছেলটা
মািন মােক টং এর ফাঁেদ পা িদল। কা
িকছ উ

পদ

কম কতারা তােক

িকছিদন কাজ কের তার

ািনর

বাঝায়

েয়াজন মত অথ স

উপাজন কের িনেত পারেবয যােত তার আর তার

িনেজেক মাণ কের স, সু েযাগ পায় কলকাতার

ে র মােঝ অথ বাঁধা হ য় না দাঁড়ায়।

িবখ াত

খলাধু লার পাশাপািশ মন- াণ িদেয় কাজ কের

াব

লেত খলারও। িক

অেথর
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ছেল ট। িক

হঠ াৎ কের স কা

মাঠ ছাড়েত বাধ হয়। যথাযথ িচিকৎসার পর

ািন ব

হেয় যায়। মািন মােক টং নামক কালৈবশাখ
তার

ািভলাষী জ বনেক িকছিদেনর মেধ ই

তছনছ কের দয়। পাওনাদাররা তার বা ড়র
লাকজনেক অপমািনত কের। তার বানেক িনেয়

খারাপ ম ব কের, যা তার বাবা সহ না করেত

পের হাট অ াটাক কের। যিদও বাবােক এ

যা ায়

ফের পায়

স

স, জ বন তােক এরূ প

স ার স ু খ ন করেব কানিদন তা হয়ত
ঃ ে ও ভােবিন স। তেব তার রে
বািহত
াটসম ান

র তািগেদ খলার

মাধ েম উপািযত অেথ কনা বাইক ট স িব

কের নতন ভােব জ বনেক সাজােত এক কার
জদ িনেয়ই ‘িস ট অফ জয় ‘এ

েবশ

কের। সখােন ভাড়া নওয়া ছাট ঘের থেকই
িকছিদন পর

ছাট

াব

দশকেদর মেন িব য় সৃ

লেত তার

তা ওনােক তাক লািগেয় দয়।

অবেশেষ স চা
খলার।

পায় এক ট বড়

স উপলি

ােবর হেয়

করেত থােক য জ বন

তােক আবার রামধনু র সাতরেঙ রিঙন কের
তেলেছ। সাফেল র চরায় থাকা উেদন এই সময়
ভােলা

অথ

উপাযন

করেত

থােক

এবং

পাওনাদারেদর সকল অথ িম টেয় দয়। মা, বাবা
ও বানেক কলকাতায় আনার পিরক না করেত
থােক।

ে র ফেম থাকা উেদেনর চােখ তখন

ভারত য় জাত য় দেলর জািস ভাসেছ। এরকম
চলেত চলেত এক ট
এবং

াস ম ােচ স পােয়

তর চাট পায় এবং য ণায় কাতর হেয়

খলেত

েলা এক লহমায় ান

াব কতারা তার িচিকৎসার জন

ােব খলার পরও পু নরায় ফুটবল মােঠ ফরার

জন

েয়াজনীয় িচিকৎসার খরচ জাগােত স
হয়।

অসমথ

ফুটবেলর

ভারত য়

আিথক

পিরকাঠােমার িদক টও এরই মাধ েম আবার
কট হেয় যায়।

ভে র য ণা িনেয় বা ড় ফের স।

জ বন বা বতােক রে

রে

উপলি

করেত

কেট যায়।

করেত তার কেয়কটা মাস

স

িনেজেক সামেল িনেয় আবার নতন ভােব জ বন
করেত চায়। ইিতমেধ

শু

সৗ য

ান টর নসিগক

আর আিতেথয়তােক মূ লধন কের

হামে র কাজ শু

কেরেছ স, আর বািক সময়

ছাট ছাট ছেল মেয়েদর িবনামূ েল ফুটবল

কের স।

ােবর কমকতার সে । উেদেনর

স আর ফুটবল

সাধ মত চ া করেত থােকন। এক ট খ াতনামা

খলা

এভােবই সময় অিতবািহত হয়, যাগােযাগ হয়
ি ব লং,

হেয় যায়।

কের। আবােরা

জ েবানেক ইিতবাচক ভােব দখেত শু
এক ট বড়

পারেবনা। সানাল

িরট থাকায় স হার মােননা,

জ বনেক নতন ভােব উপল

অদম

ডা ার জানায়

িশ েণর মাধ েম িনেজর জ বনেক এিগেয়

িনেয়

যেত থােক উেদন। তার না পাওয়া

অস ূ ণ

ল এই

ু েদ ছেল মেয়েদর

মাধ েমই পূ রণ করেত চায় স। এভােবই চলেত
চলেত একিদন তার জ বেন

দব েতর মত

ব ানা জর। িতিন

মেণ আেসন।

আিবভাব হল হুগ ল জলার িড,এম অিভ জৎ
ধাতেরেত

উেদেনর সােথ তার পিরচয় হয়। উেদেনর
এখেনা য

দীপ

লত তা িতিন উপলি

কেরন। এমিনেতই উেদেনর
চােখ চর

দেয়

দয় অি দ ,

, বল ই া মানু েষর জন িকছ

করার। অিভ জৎ বাবু র জ বনদশন উেদেনর
অি দ

দেয় ঘৃ তাহুিত

দয়। িতিন তােক

পু নরায় কলকাতায় আসার জন এবং ভারেতর
সেবা
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চাকিরর পরী ায় বসেত বেলন, যােত

পরবত েত এরমাধ েম ফুটবেলর উ িতকে
কাজ করেত পাের। আ াস

চর

জেদর কােছ অবেশেষ হার মানেত বাধ হেলন।

দন কলকাতায়

তত য় বাের সফল হল স, সফল হল নতনতর এক

আসার পর সম রকম সাহােয র।
অিভ জৎবাবু র

জ বনদশন

ভািবত কের। তবু ও বার

িব

উেদন পু নরায়

মানিসক ি ধা,

উেদনেক

ভে র য ণায়

দখেত ভয় পায়।

এসব চলেতই থােক তার

মেন। হঠাৎ একিদন কাকেভাের ঘু ম ভেঙ যায়
তার। তার মেনর

চলেত থােক। ঘেরর

জানালাটা খু লেত

ের অহংকারী কা নজ

া

নতন সূ েযর উ ােস িনেজেক রািঙেয় িনেয়েছ।
ত য় িচে

স দেখ য এরকমই

গগনচ

উ তায় পৗছেত চেয়িছল। সকােলর অ িনমা াত কা নজ

ার না িনক সৗ য দখেত
দখা শু

দখেতই স আবার

মতই িস া

কের। সই

নয় স আবার জ বনযু ে অবতরণ

করেব। আরও দৃ ঢ়

িত

হেয় পা রােখ ‘িস ট

অফ জয়’-এ অিভ জৎ বাবু র সে সা াত কের।

জ বন যু ে । ভারেতর সেবা

তার সাফেল র খবর ট দাবানেলর মত ছ ড়েয়
পড়ল। ব িত ম নয় ধাতেরও, এই
াম

হয় আই.এ.এস এর

িত।

থেক

কউ সবভারত য়

লড়াকু

মানিচে

িতেযািগতায়

যা ার জ

ান িহেসেব ভারেতর

এক ট িচর ায়ী জায়গা কের িনল।

ানীয় মানু ষেদর কােছ অপমািনত ও লাি ত হেয়
ঘর ছেড়িছল স, আজ তারাই উেদনেক িনেয়

গবেবাধ করেছ। অবেশেষ তার অিভশ জ বেনর শাপেমাচন হল। সমােজর সকল জ টলতা,
সং ার,

িতকূলতােক অিত ম কের উেদেনর

জ বন সাথকতা খুঁ েজ পল। বঁ েচ থাক উেদন
েত েকর

দেয়, জ বন যু ে

সফল উেদেনর

অবেচতন মনও হয়ত এই সময় কিব
বেল ওেঠ-

িনিবড়

অনু শ লেন িনেজেক সঁ েপ দয় স। চর ত াশা
ি ত য় বােরর েচ ায় স আবারও পায় ব থতার
ভে র য নায় ির

উেদন তখন

িনেজর জ বনেক অিভশ ই ভাবেত শু

কের।

অিভ জৎ বাবু তােক নতন কের উৎসাহ দন
আরও একবার জ বন িনেয় লড়ার। আবার শু

কের স লড়াই, দাঁেত দাঁত চেপ পেনরটা মাস স
িনেজেক িনংেড় দয়। ভগবানও ছেল টর অদম
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র সু ের

“মিরেত চািহনা আিম সু র ভবেন
মানেবর মােঝ আিম বািচঁবাের চাই। “

িনেয় বেস পরী ায়। থমবার স ব থ হয়, িক
ািন।

থম এই

সফল হল এবং তারই সােথ সােথ ধাতের এক ট

এক ট ছাট বসরকারী ফােম কাজ কের এবং
শু

চাকরীর পরী ায়

রচনায়-অর নাং দাস
িব.এড-তৃ তীয় পাঠ ম

িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১

সিত দবদূত
ধনপিতবাবু মারা গেছন হমে , আর
এখন চলেছ শ তকাল। পশায় িতিন িছেলন
াথিমক িবদ ালেয়র িশ ক। তাঁর

কুমারগ

মৃ ত েত পিরবার সহ পু েরা

াম আজ

শাকাহত। ধনপিতবাবু মারা যাওয়ার পর
তার পু

করল। জানালার বাইেরর দৃ শ
হ

দেখ মেন

ল যন লালমা টর ওপর সবু জ ঘােসর

চাদর জড়ােনা। আবার কাথাওবা সানার
ফসেলর কাজ করা। সত ই আমােদর দশ
অেনক

সু র,

“ধনধােন

পু ে

ভরা

যন তাঁর চাকরীর উ রািধকারী হয়

আমােদরই বসু রা তাহার মােঝ আেছ দশ

িতিন স ব ব া কের যান। এরফেল ধনপিত

এক সকল দেশর সরা। “ তাই হয়েতা বহু

এই চাকরী ট পায়।

বাবু র যাগ পু

মশ আকাশ

িবেদশ শ ু আমােদর এই দশেক আ মণ

লত হল, পূ বরিবর

ছটা ছ ড়েয় পেড়েছ চতিদেক।

িতিদেনর

ন ায় আকােশর িদক টও আজ খু ব মায়াময়।
এমিন এক িদেন বৃ াপু রী রল

শেনর মােঝ

িনে জ ভােব বেস রেয়েছ

। আজ তার

িশ কতার

পশায় যু

িদন। হাতঘ ড়েত তখন

হওয়ার

থম

যাওয়ার

কের। িকছ ণ পর কুমারগ
ন আেস।

বাইের এেস

ন টেত িছল চ
পয

তার ভাবনার

েন উেঠ কান মেত জানালার

পােশর জায়গা

যাগার কের বেস পেড়।
ভ ড়, পা রাখার জায়গা

নই বলেলই চেল। এই দেখ স ভাবল

য তার বাবা

িতিদন সত ই কত ক

করেতন। ভাবেত ভাবেত তার মন খু ব খারাপ
হেয় গল।

ছেলরা লড়াই কেরেছ, হাজার হাজার স ান
হািরেয়েছ আমােদর বসু রা মা। তবু ও
এখেনা

ন চলেত শু

করল, এরমেধ

স ,জানালার বাইের চাখ রাখেতই

কৃিতর

সাজােনা চহারায় তার মন ভােলা হেত শু

স আপন

খয়ােল হাসেছ শুধু ই

কা লা লত মানু েষর জন ।

মৃ

ে র

অবেচতেন এসব খয়াল আসিছল। আবার
ােন ােন সাির সাির তাল গাছ দ ায়মান।

বেজ উেঠেছ ঠক

নটা, আর স এক দৃ েত তািকেয় গভ র িকছ
ভাবেত শু

কেরেছ, তার হাত থেক র া পেত দেশর

যন তােদর পাতায় হাত না ড়েয় আমােদর
ব

ছট

ন টেক িবদায় জানাে

আর

বলেছ “অত ত ভেল একট হাসেত শেখা। “
কৃিতর এমন হািস অনু ভব করার সু েযাগ স
আেগ কখেনা পায়িন। সত ই
মেনাহর

েপর সা

কৃিতর এমন

হেত পেয় তার

দেয়

ফের আেস। এভােব দখেত দখেত
চল

ন ট িকছ ণ পর কুমারগে র

মা টেত এেস পৗছায়। িতিন নেম পেড়ন
কুমারগে র মা টেত। আেগ কখেনা
এিদক পােন আেসিন। িতিন িব
রলে শন নািক অন

ত হন, এ ট

িকছ?

মানু ষ ছাড়া িতিন আর কাউেকই
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স

ট কতক
দখেত

পেলননা। জৈনক এক ব
লন কুমারগ

বল কনকেন শ ত। এমন অচলাব ায় স

েক জে স কর-

াথিমক িবদ ালেয়র রা াটা

কান িদেক? িতিন জানােলন “সাহাব এ যা

এক কার ভ ত

আেছ উখােন জে স করেবন” তার

রণ

করেত করেত এেগােত থােক। িকছ ণ পর

রা া আেছনা এিহ পকরেক িসধা চেল যােবন
এক ব

হেয় ঈ রেক

ের এক আেলাক িব

মশ অ কার ও

কুয়াশা কা টেয় তার কােছ আেস,

সই

কথানু সাের এিগেয় িগেয় িতিন এক িনজন ,

আেলা ট িছল এক টচ িবে তার। স তার

অসমতল, পােশর ঝাপঝাড়পূ ণ পেথ চলেত

বা ড় ফরিছল। স তােক অ কাের থাকার

লাগেলন। এভােব

কারণ জানেত চাইেলন?

পর

ায় ঘ

া খািনক হাটার

েল পৗছল।

তার

িশ ক সহ অন ান

েলর

ধান

সহিশ কগণ তােক

াগত জানােলন। পু েরা কুমারগে র এ টই
একমা
শা

ল।

ল ট অিত জ ণ, তলনামূ লক

পূ ণ, পঠনপাঠেনর এক উপযু

যন শা

নেকতন।

েলর সকল িশ াথ রা

পিরিচত হন। িশ াথ রাও

িছল আ হশ ল। ফেল খু ব অ সমেয়ই তাদর সে

ে র ব ু পূ ণ এক স

ক গেড়

ওেঠ। তাই বা ড় ফরেত তার িনিদ সমেয়র
থেক িকছটা ায় দ ড় হেয় যায়।
আশায় স তাই
শেনর িদেক।
ঘিনেয় আেস

ন ধরার

বল গিতেত এিগেয় চলল
যেত

যেত মাঝপেথই

বল শ েতর স

েলর

া। চািরিদক

অ কাের পিরপূ ণ হল। িনজন, অ কারময়
পেথর মাঝ বরাবর স এিগেয় চেলেছ। বাইের

স বলেলন আিমও বা ড় ফরিছ,
কােছই

বা ড়।

আমার

তামার

কােছেতা দখিছ কান আেলা নই। এই নাও
এক ট টচ তামােক পথ দখােব।

ান ঠক

নতন িশ কেক পেয় খু বই আনি ত। িতিন
সকেলর সে

যাে ।

জানাল স বা ড়

এই বেল

েক এক ট টচ িদেয় িতিন

চেল গেলন। সিদন স ভােলাভােবই বা ড়
ফের, পেরর িদন

স

িশ াথ েদর িবে তার স

েলর িশ ক,
েক

জে স

করেল কউ তার খাঁজ িদেত পােরনা। স
জানেত পারল এ অ েল কান টচ িবে তা
থােকনা। তারা সকেলই কৃষক। স চেয়িছল
একবার সই অপিরিচত ব

টেক ধন বাদ

জািনেয় তার কৃত তা কাশ করেব এবং তার
টেচর দাম মটােব, িক

স আর কখেনা তার

দখা পায়িন। মেন মেন তােকই িতিন দব ত
রূ েপ ান িদেয়েছন।

রচনায়-কােবরী িসংহ,

িড.এল.এড-ি তীয় বষ, িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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নব উ ােনর আেলােক অেযাধ ার রাম মি দর
রাম মি র িনিমত হয় একাদশ শতা ীর

ূ
না। এরপর হমায়েনর
রাজ কােল দশ বার

ু
লািদেক পরািজত কের মঘল

ূ রাম জ ভিমেত মি র উ ােরর
ভগবান রপী

মেধ । ১৫২৬ সােল
ই ািহম

সা ােজ র

থম পািনপেথর যেু

িত াটা বাবর িদি

দখল কের।

ু
এরপর মসিলম
শাসকেদর য িচরাচিরত থা,
মতা দখল কেরই ইলমােমর িবজয়

উ ীয়ণ করা, িহ

উপাসনা

জা

ল ভেঙ িদেয়

ূ র করণ করা, বাবর
মসিজদ িনমাণ বা রপা
শাসন ব ব া পিরচালনার পাশাপািশ সসব
িদেকও িবেশষ দ ৃ পাত কের। এরজন বাবেরর

এবং আকবেরর রাজ কােল কুিড় বার িহ রা
জন লড়াইেক অব াহত রােখ। শেষ স াট

আকবর এক ট আেপাষ িন ি কের মি েরর
পােশই রাম মি র

এরপর ছাট এক ট মি র িনিমত হয়। এসকল
তথ উি িখত হেয়েছ আকবেরর রাজ কােলর
ঐিতহািসক দিলল ‘ দওয়ান-ই-আকবির’ কাআকবর

১৫২৮ সােল অেযাধ ায় আ মণ কেরন, থেম
কেরন। এরপর ভারেতর

ধান মি র ‘রাম

মি র’, যা িহ েদর উপাস

দবতা

উপ রর অংশেক িনমভােব

ংশ কেরন এবং

পণূ

রােমর

জ ভিম অেযাধ ােতই অবি ত। তার

ূ িভি র উপর মসিজদ
মি েরর মল
কেরন। যা

ূ
পেব

পিরিচিত পায়।
বাবর

‘বাবির

মসিজদ’

য রামমি র

বািনেয়েছ, এর ঐিতহািসক

তির

নােম

ভেঙ মসিজদ

মাণ হল, বাবেরর

আমেলই িহ রা একুশ বার লড়াই কেরিছল রাম
মি র উ ােরর
ৃ
ভেঙ পথক

েচ ায়। বাবর যিদ মি র না

ােন মসিজদ

িত া করেতন

পণূ তেথ র মেধ ।

বর

িনেদেশ তার সনাপিত মীর বািকখাঁ, ১৫২৭িকছ িহ েদর হত া কেরন, বািকেদর ব ী

ু
াপেনর অনমিত
দন।

দওয়ায়

এবং

মি র

মি েরর

কান লড়াই, সং াম বা বাকিবত ার স ৃ

হয়িন। িক

ঔর েজেবর আমেল এ িনেয়

িবে াভ চরেম ওেঠ, িহ

িবে ষী মেনাভােবর

কারেণ ঔর েজেবর তা সহ হয়না। স তার
সন দেলর একাংশেক স মি ের

মি র

ংেশর মেনাবা ায়।

রণ কের

ায় দশ হাজার

সন িনেয় ব বদাস মহারাজ নােম এক সাধ ু

ঔর েজেবর এ বািহনীর িব ে
িতবাদ

জানান।

েখ দািড়েয়

ফেল

সবােরর

মত

রামমি র র া পায়। এরপর আেরা বশ
কেয়ক পযােয় ঔর েজব মি র

একুশবার লড়াই করার মত ঃসাহস দখােতা

পায়।

াপন করার জন

রােমর

জাহা ীর ও শাজাহােনর আমেল এই িনেয়

তার শি শালী বািহনীেক

সখােন মি র

পােশ

আরাধনার এক ট ছাট মি র িনিমত হওয়ায়

তাহেল িক িহ রা স াট িনিমত মসিজদেক
ভেঙ

ু
িনমােণর অনমিত
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িতবারই তা িহ

ংেশর জন

রণ কের, িক

িশখেদর নতে

তা র া

এরপর ১৮৫৭ সােল িসপাহী িবে ােহর

ু
ু
েচ ার পর ১৯৯২ সােল িহ রা পেরাপ
ির

ু
সময় হনমান
গিড়র মাহ উ ব দাস অ হােত

ূ র ও অসিহ ু তায়
ভােব তা উ ার কের। রপা

অেযাধ ার নবাব ফরমান জাির কের এক ট

িক

ু
উপাসনার অনমিত
িদেয় যেু র অবসান ঘটান।

ু
ু রাম মি র মিু পায় মসিলম
ু
সােল পেরাপ
ির

রাম জ ভিম উ ােরর চ া কেরন। স সময়

ূ
াচীর ঘরা জায়গায় মি র িনমাণ ও পেজা

এমনিক িহ

ু
ও মসিলম
সন রা িমিলত ভােব

ু
তীক বাবির মসিজদেক ধেলায়
িমিশেয় দয়,
এই শষবােরর

ই বছেরর। িহ রা থেম ২০ সে

স াসীেদর নতে বহ ােণর িবিনমেয় জ ভিমর একাংশ উ ার কের এবং বািক অংশ

উ ােরর জন লড়াই হয় ১৯৩৪ সােল। এরপরই
ইংেরজরা অেযাধ ার ঐ
সকেলর

ােন িহ

ু
মসিলম

েবশািধকার িনিষ কের দয়। সই

সময় থেকই বারিব মসিজেদ আর কউ নামাজ
পড়েত

যতনা। ফেল মসিজদ জ ল ও

গাছপালায় ভের যায়।

অবেশেষ ১৫২৭ সাল থেক য িহ রা

রাম মি র উ ােরর জন
উ ােরর চ া করেছ,

ু

লড়াই কের তা

ৃ িমিলত ভােব
বহৎ

ায় সায়া
র ১৯৯০

সা ােজ র অিধনতা থেক।

ইংেরজ সন েদর িসপাহী িবে ােহ অংশ হণ
কের। ১৯২১ সােল িহ রা িনেমাহী আখরায়

েচ া িছল

পিরেশেষ এ কথাই বলা যায়, অব শেষ
অেযাধ ার রাম মি র সম

লড়াই য ু সব

িকছেক অিত ম কের আবার নতন ছে , নতন
ােণর

েশ অেযাধ ায় ভগবান

রােমর

জ ভিমেত রাম মি র িনমাণ ও এর নব যা ার
িন উ ািরত হেয়েছ ৫ই আগ ২০২০ সােল।

িদন ট তাই শধু ু মি র

িত ার মাহা

েকই

ু
জাগ ক কেরিন, এ যন আমােদর স খীন

কিরেয়েছ ঐক ব , আ িব াসী এক দীঘ
যা ার ইিতব ৃ েক। কােলর গেভ যা িন ি

ত

ূ িবলীন হেত চেলিছল নতে
ৃ র গেবষণায়,
রেপ
বহ

েচ ার পথ অিত ম কের তা বহ সমেয়র

ব বধােন পল এক নতন জীবনদী নব আশার

িছয়া র বার লড়াই কের সাতা রতম বাের দীঘ

িলত ভাষা।

রচনায়-স ীতা ঘাষ
িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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বাতায়েনর বাইেরর পৃিথবী
ূ ও
আিম য ঘরটায় থািক তার পেব
দি ন িদেক

খালােমলা

আেছ। সকােল সযূ উঠেল

ট জানালা

থেমই আমার

নয় িবম ু

অন জগেত িবচরণ কির।

এভােবই জীবনযেু র

জানালা িদেয় রাদ আেস। রােদর আেলা

ু
গােয় মেখ দি েণর জানালা খেল
দিখ
িতিদেনর মেতা আম গাছটার ডােল বেস

েটা পায়রা বকম্ বকম্ শে

গান গেয়

কের তােল, আিম িনেমেষই

নায়

বল তাড়-

িতিদন পিরিচত হই নতন

নতনতর অিভ তার দপেণ

দখা

িবময় ইিতহােসর সে । ঐ জানালা

থেক

িতট

ু
চেলেছ। আম গােছর মাথার উপর সিবশাল

আমার মেনর

ু ুর, ঘর থেক বাতায়েনর য়ার
অবি ত পক

আমােক এভােবই নতন অিভ তায় িহে া-

উ ু

আকাশ। পােশ বাশঁগাছ, তারপােশ

ভদ কের ভােতর শীতল বাতাস ঘের ঢেক

মন

াণেক জিড়েয় িদেয় যায়। শ ু

হয়

ূ
াত িহক কমযে র সচনা,
মােয়র দন-

ি ন কেমর লখােজাখা।

ু ুর
বাতায়ন থেকই দ ৃ পাত কির পক

ু িনত
পােড়র রা া ঘষা পথ িদেয় মানেষর

যাতায়াত। রাখাল বালেকরা চেলেছ কাঁেধ

জায়াল চাপােনা গাভী িনেয়, এমিন কের
ু
কেট যায় িদেনর পর িদন। গাধিললে

ঝাঁেক ঝাঁেক িবহেগরা বাসায়

ত াবতন

য়ার উে াচেন বার বার

সহায়তা কের চেল।

কৃিত যন বার বার

ল আে ািলত কের তােল। তাই কৃত -

তায় নতম ক হই এই িব

লীলায় যা আমােক সম ৃ
ু ।
দীি র স েখ

ূ
কৃিতর অপরপ
কেরেছ

নব

রচনায়-সাহানাজ পারভীন
িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১

কের। তােদর কলকাকিল আমােক শধু ু ম ু
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কেরানা বদেল িদে
২০২০ সালটা মানব সভ তার ইিতহােস

িচর রণীয় হেয় থাকেব, এ শধু ু িবশ নয়, এ যন
িবষময়। ভাইরাস িবষ যা চীেনর উহান শহের থম
ু তা সম
দখা যায় এবং িব ায়েণর যেগ

িবে

ছিড়েয় পড়েত বিশ সময় লােগিন। আর িবষময়
এই

সময়,

অিচেরই

জীবনযা া।

বদেল

ু
মানেষর

িদল

থেমই সাধারণ মানষু পিরিচত হেলা িকছ

নতন শে র সােথ। যমন: সাশ াল িডসট াি ং,
লকডাউন, কায়াের াইন

ভিত, মানব জীবেনর

ু জীবনযা া
মানেষর
যানপিরবহেনর থেক সব আজ গািড়র ব বহার
বেড় িগেয়েছ বহ ণ।
দিখেয় িদল

িকভােব ভােবর

সাশ াল িডসট াি ং

ের থেকও আ িরকতার সােথ
লনেদন করা যায়,

দাকােন

দীঘলাইেন দাঁিড়েয়ও ধয ধের িজিনস কনা যায়।
এ েলা সবই আগামীেতও অেনকিদন পয

ু
মানেষর
িনত িদেনর অভ াস হেয় থেক যােব, যত
িদননা কেরানা ভীিত র হে ।

যেকােনা খারাপ িজিনেসর মােঝও অেনক

ু
ভােলা লিকেয়
থােক, এে ে তার ব িত ম নয়।

িনত িদেনর স ী হেয় উঠল মা , স ািনটাইজার ,

মানষু আজ পিরবার ও আি ক স

মতৃ ভয় ,

রাজগার ,

যারা পিরবার থেক িবচ িত থেক িছলন তারাও

ু দাঁড়ােলা
ে র মেখ

হাজােরা মাইল, বািড় িফের িনেজর এলাকােতই

হ া ওয়াশ,

ভিত।

াভস,

দীঘব ীজীবন,

জন হারােনার ভয়, ব

ু
সামেন অিনি ত জীবন বদেল িদল মানেষর
িচ াধারােক। একক ঠন

মানবসভ তা- জীবননাজীিবকা?

ভারেতর মেতা িবশাল জনবহল

দশ

উপলি

ু
করেত পারেছ। শধু মা

আজ ঘেরর টােন পােয়

েকর

জীিবকার টােন

হঁ েটই পািড় িদে ন

করেছ জীিবকার স ান। মানষু আজ সামািজক
ু
দায়ব তা বঝেত

পেরেছ, শধু ু িনেজ ভােলা

কেরানার মেতা মহামারীর গিত রাধ করা সহজ

থাকেলই

ু
ৃ
িব র, যেদেশ একমা মতৃ ভয়ই মানষেক
গহব
ী

আমরা িনেজরাও ভােলা থাকেত পারেবা, দরকাের

িবষয় নয়। যেদেশ িশ া ও সেচতনতার অভাব
ু
কের দয়, বাধ কের বারবার হাত ধেত,
সেচতনহেত।

া

ােম শৗচালয় ব বহার বেড় যায়

বহ ণ,খাবার আেগ হাতেধায়ার কথা আমােদর
ু
দেশ হয়েতা আর িশশপাঠ
প ু েক অ ভ
বদেল

িদেয়েছ

অেনক

পাশাপািশ

িতেবশীও

আেশপােশর লােকেদর ভােলা রাখেত হেব, তেবই
সাহােয র হাত বািড়েয় িদেত হেব সবরকম।
অনাহার, দাির , অসহায়তা অেনক
আমােদর

ত

িকছই

করেলা কেরানা, যা দীঘিদন

করেত

িনয় ণ করেব আমােদর। ধীের ধীের মানষু িফরেছ

িকছই।

তার সকল আ িরক ভীিতেক ের সিরেয় রেখই।

হেব না। মানষু আজ অেনক সেচতন কেরানা
মহামারী

য হেবনা,

“িনউ নরমাল” জীবেন, কেরানােক স ী কেরই ,

রচনায়-িকরনিজৎ রায়
িব.এড ততীয় পাঠ ম, িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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আমরা র মেমট

ু
সগার
ি

ািড

টিবেলর উপর চােয়র কােপ

মশােত

মশােত

মঘা দরজা

খালার আওয়াজ পল। ঠক নবিদই এসেছ।

রাজ রােত না জািন নবিদ সই নাইট স ু েটই,

পােয় ঘের পরার ি পার কােনারকম গিলেয়ই
ু তাড়াহেড়া কের বিড়েয় যায়, ফের
দরজা খেল

সই সকােল। নবনীতা ঘের ঢকেতই মঘা

বলল, “নবিদ চা খেয় নাও”। এই বেল কাপ ট
নবনীতার িদেক এিগেয় িদেতই নবনীতা চা

ভরিত কাপ ট ছেড় ফেল িদল এবং আবার
সই একই ভােব উি

ু ঘর থেক বিড়েয়
মেখ

গল। নবনীতার এই ব বহাের

মঘার মন

খারাপ হেয় গল। স মেন মেন ভাবল নবিদ

থেম ব ু , তার থেক

বেয়জ হে েল,

ম। আকাশ থাকত

মঘা গালস।

জন

রাজ

ােসর পর একসােথ িফরত। িবভাগ থেক

বিড়েয় িকছটা হঁ েট িগেয়ই গালস হে ল,

তারপর গট িদেয় বিরেয়ই রা ার ওপাের
বেয়জ হে ল।

াস শেষ

জেন একসােথ

ক া েন যত , খাবার খত, গ করত। অেনক

সময় তারা নাটস্ ও শয়ার করত। একিদন

ােস আসার সময় এক ট বাইক তী গিতেত

তােদর পাশ িদেয় চেল যায় এবং বাইেকর

আচমকা আওয়ােজ মঘা চমেক উেঠ পােশ

থাকা আকােশর হাত ট চেপ ধের। সই িদনই
হ স ােরর

াস চলাকালীন আকাশ সই

িক কােনা সমস ায় পেড়েছ! না হেল হঠাৎ

িচরকু ট মঘার িদেক বািড়েয় দয়, স ট পেড়

ভাবেত ভাবেত মঘা িনেজর পড়ার টিবল

অনভু িতেক কাশ না কের পাের না, এই ভােবই

এমন করেছ কন গত

িদন ধের। এই সব

গাছােনার জেন বই খাতা েলা এক এক কের

িবছানায় নািমেয় রাখেত লাগল। সই সময়

ু
বইেয়র ভতর থেক এক ট পরেনা
িচরকুট তার
চােখ পড়ল। তােত লখা, “ বষার আকােশ

আজ মেঘর মলা তিম এেস শষ িবেকেল
িদেল দখা। ত াত

দেয়র যতটকু িপপাসা,

হঠাৎ কেরই িবলীন হল- অনতু

তামার ছাঁয়া পেয়”। লাইন

মন শা হল

মঘাও িনেজর মেন আকােশর

তােদর স

ক শু

হয়। িক

িত স ু

িদন ধের

আকােশর সােথ মঘার কােনা যাগােযাগ
নই। মঘার ফান থেক ফানই যাে

কথাও হে

না।

না , এই িদেক নবিদ এমন করেছ,

তাই নবিদ কও িকছ বলেত পারেছ না। এইসব
মেন ভাবেত ভাবেত দখল নবনীতা ঘের ঢকেছ
সােথ জয়ীতা । তােদর থেক বছর িতেনক বড়

িল পেড়ই

জয়ীতা সই একই িব িবদ ালেয় িপ. এইচ. িড

মঘা িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগ পেড়।

কন জািন না মঘার জয়ীতােক খবু একটা

মঘার ঠাঁেট হা া হািস ফুেট উঠল। আকাশ ও
একমাস আেগ তােদর স

ক গেড় ওেঠ।

লার। স ু রী, িম ভাষী এবং মধাবী। িক

পছ নয়। জয়ীতা মঘার সােথ বরাবরই ভাব
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করার চ া করেলও, মঘা এিড়েয় যায়।

লািগেয় দয়, রােত খাবার পর তারা অেনক

জয়ীতা িকছ বলেল ওই শধু ু হ াঁ না উ র

দয়। ব স, এইটকুই স

ক মঘা ও জয়ীতার।

নবনীতা ঘের ঢেকই িবছানায় ছিড়েয় থাকা বই
প

দেখ একরকম িচৎকার কেরই বলল

“ দেখা িদিদ ! িক অব া কের রেখেছ! ও চায়
িক!” এই বেল ধপ্ কের িবছানায় বেস পড়ল।
জয়ীতা িকছ ণ

ে র মতন দাঁিড়েয় থাকল

তারপর স নবনীতা ক বলল “তই একট শা

হা, চল আমার ঘের িগেয় বসিব”। এই বেল

তারা জন ঘর থেক বিরেয় গল।

মঘা

অবাক হেয় গল য স এমন িক অপরাধ

করল? িনেজর টিবলই তা গা ািছল, এেত
এত ওভার িরয়া করার িক আেছ!!!

েলা মেন

করিছল। মঘা নবনীতার চেয় বছর েয়ক

ছাট হেলও মঘার হে েল আসার পর থেক

তারা একদম বা বীর মতন হেয়

গেছ।

নবনীতা মঘােক িনেজর ছােটা বােনরই মতন
ভােলাবােস।
িবভােগর

মঘা িব িবদ ালেয়র বাংলা

থম বেষর ছা ী, নবনীতা আবার

িফিজে র ি তীয় বেষর ছা ী। সাম থেক
শিন তােদর

াস থাকায় তারা খবু একটা সময়

পায় না। তাই ছ টর িদেন তারা একসােথ শিপং

এ যায়, ফুচকা খায়, মােঝমেধ হে েলর ব া
পচা খাবার থেক মিু

কের। কখেনা

মঘা িবিভ

ূ রচনা গে র আকাের নবনীতা ক
সািহত মলক

পেড় শানায়। নবনীতা স েলা মন িদেয়
শােন। নবনীতার ল াপটেপ তারা মােঝমেধ

িসেনমাও দেখ। সব িমিলেয় তােদর স

ক

ু ভােলা। এই সব পেরােনা
ু
খবই
কথা ভাবেত
ভাবেত ঘিড়র িদেক তাকাল। নাহ! অেনক রাত

ু
হল এবার ঘেমােত
যাই, এই ভেব মঘা চয়ার
ু গল। হে ল থেক
থেক উেঠ িবছানায় শেত

ঘের আলাদা

েটা িসংেগল খাট

দওয়া

ু গ
থাকেলও তারা যন রােত পাশাপািশ শেয়

করেত পাের তার জন খাট েটা টেন জাড়া
লািগেয় িনেয়েছ। মঘা এই হে েল আসার পর

ু
থেক তারা ওই ভােব এক খােটই ঘমায়,

ঘিড়েত তখন রাত 11 টা। মঘা চপচাপ

চয়াের বেসিছল। আেগর কথা

রকম গ

পেত র েরে িগেয়

জেনরই ফভািরট িবিরয়ািন খায় আেরা কত

িক। নবনীতার মাথা ভিত ল া চেল মঘা তল

এমনিক এই আট মােস চাদর টও আলাদা

করার কথা ভােবিন তারা । তাই রাজকার
ু িগেয় পােশ শেয়
ু থাকা
মেতা আজও শেত
নবনীতার গােয় ঢাকা চাদর টা িনেজর িদেক

একট িদেক টেন িনল মঘা। ওমিন নবনীতা

িবছানা ছেড় উেঠ সই একই ভােব নাইট স ু েট
পােয় ি পার গিলেয়ই দৗেড় বিরেয় িগেয়

পােশর জয়ীতার ঘেরর দরজায় ধা া মারেত
ু
লাগল। জয়ীতা দরজা খলেতই
নবনীতা তােক

ায় ঠেলই ঘেরর ভতর ঢেক িবছানায় বেস

ভীত স

হেয় কাঁদেত কাঁদেত বলল, “জয়ী

িদ.. শধু ু আজেকর রাতটা তামার কােছ থাকেত
ু
দাও, হে ল সপারেক
বলা হেয় িগেয়েছ, আিম
কালই অন

েম িশফট্ করব…।”

জয়ীতা

নবনীতার অমন অব া দেখ বলল, “নব..
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তার কাথাও ভল হে

িতন িদন হল

না তা, গত

মঘা আ কিসেডে

মারা

আর ওর আ া সই জগেতই আটেক রেয়েছ..

তােক য ও এত ভােলাবােস নব.. ”। এই বেল

িগেয়েছ… আর তই বলিছস!!!.. ” নবনীতা

তারা পর

কাপা কাপা গলায় বলল, “ হ াঁ িদিদ িক ও

স ের

ওই ঘেরই আেছ.. না হেল ক ঠক ওরই মতন

ু
েরর মেখর
িদেক তাকাল। বাইের

কুকুেরর

গল।ঘর জেড় এক ভয়াবহ িন

কের আমার চাদর টানিছল… আিম জািন ও
ওখােনই আেছ।” জয়ীতা এক ট দীঘ াস ছেড়

বলল, “হয়েতা মতৃ র পরও একটা জগত আেছ

রােতর

( িব : - গ ট স

তা।

শানা

নূ কা িনক, বা বতার

সােথ এর কােনা িমল নই)

রচনায় - ি য় ী দবনাথ
তৃ তীয় পাঠ ম
িশিল িড় তরাই িব এড কেলজ, িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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আতনাদ

এক বি ক মহামারী
১৯১৯-২০২০ কেরানা ভাইরােসর
ভােব সারা িবে

হেয়েছ। এক িবেশষ
স ৃ কারী

ব াপক চা ল স ৃ

ভাইরােসর

িদেয়

তর াসযে বাধা
কারেণ

সং ািমত হয়। রাগ টর

কািশর মাধ েম িক া ভাইরাস য ু

রাগ ট

া ভাব িচেনর

যিদ তা

সােলর

১১ই

মাচ

িব

া

েবশ করেত পাের।

সং া
ভাইরাস টর িব ার

ীকৃিত িদেয়েছ। ২০২০ সােলর ২৮ শ

ু
তথ অনযায়ী
িবে র

া

১৮৫ টরও বিশ দশ এই মারণ ভাইরােসর
ারা ব াপক

হেয়েছ। আ া

িত

হেয়েছ ৩০ লে র বিশ মানষু । এর মেধ ২
ল
ল

১৫ হাজার জেনর মতৃ হেয়েছ এবং ৯
১৮ হাজােরর অিধক মানষু স ু

হেয়েছন। বতমােন আ াে র এই সংখ া ২
কা টেক বিশ অিত ম কের ফেলেছ।
কেরানা ভাইরােস আ া
ব ি র সিদ, কািশ, হাঁিচ

বাতাস াস

হেল

দবার ফেল

বাতােস শ া কিণকা ভাসেত শ ু
ফেল িনকটবত ব ি

কের,

সই ভাইরাস য ু

ােসর মাধ েম হণ করেল

তার দেহ খবু সহেজই ভাইরাস ট সং ািমত
হেয় যায়। সাধারণত াস
খবু

শ কের তাহেল সও আ া হেত

ি ক িঝি র মধ িদেয় ভাইরাস শরীের

রাগ টেক এক ট বি ক মহামারী িহেসেব
এি ল পয

কান ব ি

ু বা চােখ হাত িদেল ঐ ব ি র
পাের। মেখ

েদেশর উহান নগরীেত। ২০২০

হেবই

েশর মাধ েম বা অন

হাত

ােসর কারেণ

পিরমাণ ভাইরাস কিণকা বাতােস

ভাসেত পাের। এছাড়াও ভাইরাস কিণকা

েচ ায়

সারা

িনেষধা া,

িবে

কায়াের ন

িতেরােধর

মেনর

উপর

থা, সা

আইন ব ব া, সামািজক অন ু ান িপিছেয়
ু
দওয়া বা কম মানেষর
সমাগম করা,

িবেদশ ফরত ব ি েদর িবেশষ ব ব া, সহ
িবিভ

িত ান ব রাখা হেয়েছ। এরমেধ

উে খেযাগ

দি ণ

কািরয়া ভাইরাস

িনয় েণ ব াপক পিরমাণ পরী া, কড়া

িনেষধা ার মাধ েম পিরি িতেক িনয় ণ
কের িবে

এক উ

ল দৃ া

াপন

কেরেছ। তাই অিধক আ া অ েল মণ
সতকতা অবল ন কের , যথা িবিধ মেন
িবে র

িবদ ালয়,

ায় ১১৫

টর অিধক

মহািবদ ালয়,

িলেক জাতীয় িক া

এক কার ব

িব িবদ ালয়

ানীয় পযােয়

রেখ অলনাইন

মাধ েম পঠন পাঠনেক সচল
ফেল

ায় ১২০
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ি য়ায়

রেখেছ।

কা টর অিধক ছাত্ র

ছা ীেদর উপর এর ভাব পেড়েছ।

টিবেল বা অন য কান ব েত হাঁিচ,

দশ

তাই পিরেশেষ একথাই বলা যায় এই

বি ক মহামারীর কারেণ সারা িবে আথসামািজক কমকা

িবেশষ ভােব ব াহত

ীড়া

িতেযািগতা, সাং িতক

হেয়েছ। বহ

অন ু ান িপিছেয় গেছ বা বািতল করা
হেয়েছ। অেনক দেশ ব
অসধু কনার িত

যমন খাদ বা

ী মেনাভােবর কারেণ

ু
মানেষ
আতি ত হেয় অিধক পিরমান
িজিনষ

ূ েক িবি ত
য় কের বাজারমল

কেরেছ। ভাইরাসেক িনেয় ভল বা িমেথ

ূ তথ ই ারেনেট
তথ িদেয় ও ষড়য মলক

ছিড়েয় িদেয় িব াি র স ৃ কেরেছ। সেবা-

পির পবূ এিশয়া ও দি ণ পবূ এিশয়া, উ র
ভারত সহ বহ

ােন সাধারণ অসহায়

ু
মানষেদর
িব ে জািত িবে শী মেনাভােব-

র স ৃ কের মানিবকতা- ক আঘাত কেরেছ
বহ মানষু । তাই এর ছ ছায়া থেক মিু র
জন সবার িমিলত
উপয ু

ব ব ার

েচ ার মাধ েমই ,

হণ কের তােক

িতহত

কের এিগেয় চলার বানী উ ারণ কির
উদা কে ।

রচনায়-গীতা ওরাও,
িড.এল.এড-ি তীয় বষ
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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কু মারডু িব
ু
মারডিব নামটা একট অ ত। শেন
মেন হয় জায়গাটায়

কান ‘রাজার

কুমার’ বা কান ‘জিমদােরর কুমার’
জেল ডেব মারা িগেয়িছল। তাই হয়েতা
জায়গাটার নাম কুমারডিব।
িবেয়র

পর

আমার

ূ
সরা পজা।
ম েপর িবষয়ব

ু ম প িছল কেয়ক হাজার
‘জ ’। পেরা
মা টর কলস িদেয় তির এবং সই সব
কলেস যে র সাহােয জল ভিত ও
খািল হে , সে

থম

ূ
গাপজা।
তাই ঠক করা হেলা এবােরর

িছল

আবহস ীেত আেছ

জেলর ম ৃ কলকল শ ।

ষ ীর সকাল ১১ টায় আমােদর

ূ ‘ধানবাদ’ আমার মািসর বািড়েত
পজা

ন জ ু তাবী এ ে স কলকাতা

কাটােনা হেব।

শন থেক রওনা হল ধানবাদ এর

যমন ভাবা

তমন

কাজ। ষ ীর িদন আিম ও আমার বর
কলকাতা

থেক

িদেক। পেথর কেয়ক ট

ন ধের ধানবাদ

রলে শন

হল

বধমান,

পণূ

ু
গাপর,

রওনা হলাম। তেব আেগর িদন আমরা

আসানেসাল ও বরাকর। ধানবাদ হেলা

প মীেত দি ণ কলকাতার গিড়য়া

ঝাড়খ

অ েলর

এই শহরেক বলা হয় ভারেতর কয়লার

িকছ

নামকরা

দখলাম- নব গা, প
সংঘ। নব গা এবং প
বড় বড়

ঠাকুর

গা এবং উদয়ন
গা মা গার

ূ
িতমা এবং তার নানা রপ

দা হেলও ম প িছল সাধারণ িক

রােজ র ি তীয় বহৃ ম শহর।

রাজধানী। টাটা,
আরও িশ

সল এবং অন

িত ান েলার কয়লাখিন

ধানবাদ এ অবি ত। আমার মেসা
চাকির কেরন টাটা

ল-এ। উিন

অসাধারণ িছল উদয়ন সংেঘর ম প

থােকন টাটােদর কেলািন ধানবাদ এর

এবং

কােছ ‘িদগওয়াডী’ অ েল। আমােদর

িতমা।

িশ াম ী

পাথ

চে াপাধ ায় এর নতে উদয়ন সংেঘর
ূ
এবােরর পজা
আমার জীবেন

দখা

ন

ধানবাদ

পাঁচটায়।
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পৗঁছেলা
শেন

আমার

িবেকল
মািস

আমােদর িনেত এেসিছেলন। ধানবাদ

বািড়ঘর, দাকানপাট ন

শহর

এরকমই এক

থেক িদগওয়াডী

ই ঘ ার

রা া।এই িদগওয়াডীেত টাটা

েলর

কয়লার খিন আেছ। ই ঘ ার রা া

পেড় এবং

হেয় যায়।

েস সই দাকান ভেঙ
দাকােনর মািলক মারা

যায়। িদগওয়াডীেত টাটা

েলর য

যেত হয় কয়লার খিন এবং খাদান

কয়লা খিন আেছ তার িভতর আেগ

পিরেয়।খাদান েলার মেধ সবেথেক

মেসার সােথই যাওয়া যত িক এখন

ঝিরয়া।িদগওয়াডী

িনয়েমর অেনক কড়াকিড়। শধু ু কম

যাওয়ার সময় ঝিরয়ার কয়লা খাদান

বাদ িদেয় কােরা যাওয়া িনেষধ।

এবং টলা-পাহাড় পির ার ভােব দখা
যায়। উঁচ িনচ রা া িদেয় বড় বড় ােক

কম েদরও ব

কের এইসব খাদান থেক কয়লা িনেয়

পরী া হয়। খিন থেক কয়লা বর

যাওয়া হয়। ঝিরয়া িদেয় যাওয়ার সময়

করার পর ফাঁপা জায়গা ভরাট করার

িস

হেলা

সই করেত হয় খিনর

িভতের ঢাকার আেগ এবং পের া

দখলাম টলা েলা থেক অনবরত

জন

ধাঁয়া বেরাে

িদগওয়াডীর এই কয়লার খিনর পােশই

আ ন

যন সারা ণ িভতের
য িকছিদন আেগ

বািল

রাখা

থােক।

ু হয়।
মেসােদর পাড়ার গা পেজা

েল আেছ। এই ধায়া দেখ

মািস বলেলন

চর

স মী

থেক

আমরা

ম েপ

এখানকার এক দাকান কয়লার খিনর

ু ঘের
ু গাপেজা
ু
ম েপ ঘের
দখেত বর

মেধ

হলাম। িদগওয়াডীর এই অ েল মােড়

েস পেড় যায়। আসেল এখােন

অৈবধ কয়লা খনেনর রমরমা।অৈবধ

ু
ূ
মােড় গা পেজা
হয়, পজার
সংখ া

কয়লা খনন করার পর সই খিনর

নহাত কম নয়, তেব ম প এবং

ফাঁকা জায়গা বািল িদেয় ভরাট করা হয়

আেলাকস

না, ফেল সখােন সহেজই আ ন লেগ

গািড়

যায় এবং
অ েল

স নােম। এইরকম

স এই

ায়ই নােম এবং রা াঘাট,

া সাধারণ। মেসা িনেজই

চািলেয়

ু
পেজা

দখােত

বেরােলন, সােথ সােথ বণনা করেত

ু
লাগেলন এখােন টাটােদর সিবশাল
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কমকাে র ব াপাের। কয়লার খিন
ছাড়াও তারা এখােন হসিপটাল,
জল

পিরেশাধন

ক ,

ল,

িডয়াম,

হেলন বাঙািল এবং কিম টর সদস রা
কউ

ু
পেরা

ূ
কউ বাঙািল। সি পজােতও
অবাঙািল

মিহলােদর

ভীড়,

রলে শন, উদ ান, কেলািন ইত ািদ

তােদর মেধ আিম ও মািস িকছ দীপ

তির কেরেছ। ঝিরয়া, িদগওয়াডীর

ালালাম, সােথ চলল অবাঙািল

সােথ জামােডাবা এবং আেশ পােশ

ু
মিহলােদর নারেকাল ফাটােনার ধম।

কয়লা খিনর কাজ

অ মীর স

১৯১০সােল।

থম শ ু হেয়িছল

শতা ী

কয়লার খিন

াচীন

এই

থম চাল ু কেরন

জামেসদজী টাটা এবং দরাবজী টাটা।

ু নাচ ও শ
ােত ধনু িচ

িতেযািগতার
হেয়িছল। শ

আেয়াজন
বাজােনার

করা
িতেযািগ-

তায় অংশ হণকারী পাওয়া গেলও

অ মীর সকােল আমরা যখন অ িল

ু নাচ কউ নােচিন। এই নাচ হয়েতা
ধনু িচ

িদেত

ব

গলাম

তখন

অবাঙািলেদর িভেড় শধু ু

দখলাম
টকেয়ক

দেশই স ব।
অবেশেষ

বাঙািল। বা ালীেদর এই অত

দশমীেত

বেরালাম িকছ দশনীয়

আমরা
ান

যমন

ু
ি য়পেজা
বাংলার বাইের এই িভন

কল ােণ রী মি র, মাইথন ও পাে ত

রােজ র অবাঙািলরা পরম

ার সােথ

বাঁধ দখেত। ধানবাদ থেক আমরা

আপন কের িনেয়েছ। তার কারণ

রল

বা ালীেদর শারদীয়

গলাম কুমারডিব। কুমারডিব

ূ
গাপজার
সময়

শন যাওয়ার জন

অবাঙািলরা পালন কেরন নবরাি

কান মল বা এ ে স

সকাল ন'টায়
ন িছল না।

ূ
এবং নয় িদন ধের পেজা
কের দবী

অ তা ধানবাদ থেক লাকাল

ূ
িদন ওেদর নবরাি পজা
শষ হয় এবং

আমরা একটা অেটা ভাড়া করলাম য

ূ
গার নয় রপেক।
আমােদর নবমীর

ু
নবমীর িদনই কুমারী পেজা
করা হয়।

ু
এখােন বিশরভাগ ম েপই পেরািহত

েনই

গলাম। কুমারডিব রলে শন থেক

িকনা আমােদর পাে ত, মাইথন এবং

ু
কল ােণ রী মি র ঘিরেয়
আবার
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কুমারডিব রলে শেন িফিরেয় আনেব।

পাহাড় আেছ এবং চারপাশটা পাহাড় ও

অেটা কের আধ ঘ ায় আমরা পাে ত

জ েল ঘরা যা পাে ত এ িছল না।

পৗঁছলাম। সখােন যা দখলাম তা

তাই

মাইথেনর

াকৃিতক

সৗ য

আমােদর রীিতমত অবাক কের িদেলা।

পাে ত এর থেক বিশ, সােথ আেছ

এত বড় জলাধার য দখেবা সটা
ক না কিরিন। ৪৫ িমটার উঁচ বাঁধ

নৗকা িবহােরর ব ব া, বনেভাজেনর

দওয়া জলাধােরর অন

জায়গা, হিরেণর জন উদ ান, খাবােরর

িদক আর

দখা যায় না। ৬.৭ িকেলািমটার ল া
এই বাঁেধর তির জলাধােরর জল বাঁেধর

দাকান এবং থাকার জন
মাইথন জলাধার এর মেধ
পাহািড়

মধ িদেয় পেড় তির করেছ জলিব ৎ
এবং বেয় যাে

দােমাদর নদ হয়। তেব

পাে ত বাঁধ এর সৗ যায়েনর অভাব

হােটল।
ছাট ছাট

ীেপও আেছ র ের

এবং

হােটল। এরকম ীেপর হােটেল থাকা
এবং

াকৃিতক দশৃ উপেভাগ করা য

ল

করা যায়। এখােন পযটকেদর

দা ণ ব াপার হেব সটা না িলখেলও
চেল। ৫০ িমটার উঁচ এবং ৪.৭

জন

কান খাবােরর দাকান বা জেলর

িকেলািমটার ল া মাইথন বাঁধ িদেয়

ব ব া নই। জলাধাের মািঝরা মাছ

যাে

ধরেলও চােখ পরেলা না পযটকেদর

বাঁেধর মেধ িদেয় পেড় তির করেছ

জন

জলিব ৎ এবং সই জল পের বেয়

নৗকা িবহােরর ব ব া। তেব

মাইথন বাঁধ এ গেল পযটকেদর জন

যাে

বরাকর নদী। জলাধােরর জল

বরাকর নদী হেয়।

াকৃিতক

সবরকম ব ব া দখেত পাওয়াযায়।

সৗ য এবং সবু ব ার জন এখােন

পাে ত থেক মাইথন হেলা এক ঘ ার

পযটকেদর িভড় অেনক বিশ। পাে ত

রা া, কুমারডিব

রলে শেনর

ঠক

উে া িদেক। কুমারডিব থেক মাইথন

যেতও আধ ঘ া লােগ। মাইথন বাঁধ

থেক মাইথন যাওয়ার পেথ পেড়
কল ােণ রী মি র। দবী কল ােন রী

ূ
হেলন মা শি র এক রপ।
স ান

এর জলাধার এর মেধ িকছ ছাট ছাট
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াি র জন

ূ
মলত
মিহলারা এই

ু
মি ের পেজা
িদেয় থােকন। মি র ট

ওর ভােলা ব বহার আমােদর সিত ই

াপন কেরেছ প েকাট রাজারা। র

মু

রা

আমােদর

ু িদেত আেস
থেকও ভ রা পেজা

কেরিছল।

এই মি ের। সিদনও ভ েদর এমন

ধানবাদ

িভড় হেয়িছল

এ।

য আমরা মি েরর

িভতের ঢকেত পারলাম না বাইের,
থেক ণাম কের চেল এলাম।
কুমারডিব

থেক ধানবাদ হেয়

মািসর বািড় িফরেত িফরেত িবেকল

পাঁচটা িতিরশ হেয় গল। কুমারডিবর
ু
অেটাওয়ালা সরজ
এর

ফান ন র

নওয়া হেলা। তার স ু র ব বহােরর

ফরার

সময়ও

ন জ ু তাবী এ ে স,

শেন আসেব সকাল ১১.৩০

আমরা

ধানবাদ

রলে শেন

পৗঁছলাম সকাল দশটায়।

নটা

কুমারডিবেতও থামেব। সখােন হয়েতা

ূ
আবার সরজ-এর
সােথ দখা হেয় যেত
পাের কারণ ওর অেটা

া

রল লাইেনর পােশ। ধানবাদ
এর

একদম
শন

াটফেম বেস এইসব কথা ভাবিছ

হঠাৎ আমার বর একটা ১২-১৩ বছেরর

জন আমার বর ঠক করল য পেরর

বা া মেয়েক দখল। মেয়টার পরেন

বার যিদ আসা হয় তা তােকই ফান

স ু র ভােলা

ক, সাজেগাজও কেরেছ

কের

িক

ডেক

কুমারডিব

নেব।

ু
সরজ

থােক

রলে শেনর কােছই এক

পােয় কান জেতা বা চ ট নই।

ু
হনমান
মি েরর পােশ। সই মি রটা

শেনর

াটফেম খািল পােয় ইত ত

ু
ু
ঘরেত
ঘরেত
আমার বরেক িজে স

মহাবীর মি র নােম িস ।

করল য

ন কখন আসেব। আমার

পেরর িদন একাদশীেত আমােদর
কলকাতা
পাে ত,

কুমারডিব

বর মেয়টােক পা া িজে স করল য

ফরার পালা। মাইথন,
কল ােণ রী

মি র,

শন, গতকাল

বড়ােনা

ান েলার দশৃ এখেনা মাথার মেধ

ু
ু
ঘরেছ।
সরজ
এর কথাও মেন পড়েছ

স কাথায় যােব এবং তার সােথ ক
ক আেছ। জবােব মেয়টা বলল য স

কুমারডিব যােব এবং

স একলাই

আেছ। খািলপােয় থাকােত আমার মেন
হল য মেয়টা বািড় থেক রাগ কের
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পািলেয় এেসেছ। কুমারডিব ত থােক
ু
ু
শেন
কন জািন মেন হল সরজ
ক
ফান কের একট খবর দওয়া দরকার।
তাই আিম

ভেবিছল সীমা হয়েতা

একট পের িনেজ থেকই িফের আসেব

বািড়েত। তাই কুমারডিব এবং ধানবাদ
ু
শেনর রল পিলেশর
কােছও এই

মেয়টােক িজে স

কুমারডিবেত

করলাম

কারণ ওরা

তার

বািড়

ব াপাের কান খবর িছল না। এইবার

তার

বািড়

াটফেমর সই মেয়টার নাম িজে স

রলে শেনর কােছ, মহাবীর মি েরর

কের জানা গল তার নাম সীমা। ওর মা

কাথায়।

স

বলল

ু
পােশ। এমন সময় এক পিলশ
অিফসার

এেস আমােদর িজে স করল কান

বাবার নামও িমিলেয়

দখা হেলা।

অবেশেষ বাঝা গল য এই মেয়ই হল

সমস া আেছ িক না। আসেল সই

ু এর পােশর বািড়র মেয় সীমা।
সরজ

মেয়টােক

সীমা সকাল থেকই জদ ধেরিছল য

দখিছল

স ধানবােদ মলা দখেত যােব, তাই

ু
পিলশ
অিফসারও ওই
ইত ত

হেয়

ু
ঘরেত

অেনক ণ। আমার বর অিফসারেক

ু বলল এবং সরজ
ূ
সব কথা খেল
এর

ূ
ফান ন রও িদল, হেতও পাের সরেজর

জন

ওর বাবা রািজ না হওয়ায় স রাগ কের
বািড়

পাড়ায় থােক এইেমেয়, রাগ কের
পািলেয় গেছ বািড় থেক, কাছাকািছ
রল

শন থাকায় কান

তাই।

ু
সই পিলশ
অিফসার তখনই

ু
সরজ
ক ফান কের আর জানেত পাের
থেক পাওয়া যাে

না।

ু
ু
সরজরা
এখনও পিলশেক
খবর কেরিন

বিরেয় যায়। সকাল

কুমারডিব

যাওয়ার অেনক
লাকাল

থেক

ধানবাদ

ন চলাচল কের।

েন এই

র

মা

িমিনেটর। এরকমই কােনা

৪০

েন বেস

সীমা কুমারডিব থেক ধানবাদ চেল
এল িক

য ওর পােশর বািড়র মেয় সীমােক
সকাল

থেক

থেকই

েন কের

ধানবাদ চেল এেসেছ। এবং সিত ই হল

স সেজ েজ বেসিছল। িক

রলে শন

থেক অন

কাথাও যাওয়ার সাহস স পায়িন।
এরপর
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ধানবাদ

থেক

ু
শেনর রল পিলশেক

কুমারডিব

যাগােযাগ

করা হেলা। সীমার মা-বাবােকও খবর

ূ
দওয়া হল সরেজর
মাধ েম। এরই

ু
মেধ িকছ মিহলা পিলশ
চেল এেলা,
ঠক হেলা আমরা য
সই

েন যাব তারা

েন সীমােক িনেয় কুমারডিব

যােব। ইিতমেধ

ন চেল এেলা এবং

ু
মিহলা পিলশ
সীমােক িনেয় িপছেনর

একট অবাক হল, তারপর িচনেত পের
হাত নাড়ােলা আমােদর িদেক, আমরাও
হাত

নেড় তার উ র িদলাম। তেব

আমরা

ন

থেক নািমিন।

ন

ূ
থামার সােথ সােথই সরজরা
দৗড় িদল
িপছেন মিহলা কামরার িদেক।
থেকই

র

দখলাম সীমা ওর মােক

িদেক গল, বাধহয় মিহলা কামরায়

ু
জিড়েয় ধেরেছ, বঝেত
পারলাম মা-

শন

মেয় জেনই কাঁদেছ এবং ওর বাবা ও

উঠেব ওরা। যখন কুমারডিব

ঢকেব আিম ও আমার বর কামরার

ু
অন আ ীয়রা রল পিলেশর
সােথ

দরজার কােছ এেস দাঁড়ালাম।

কথা বলেছ। ইিতমেধ ই

াটফম

ু
ু
ঢকেতই দখলাম সরজ,
রল পিলশ

এবং আেরা কেয়কজন মিহলা ও প ু ষ
দাঁিড়েয়, বাধহয় সীমার মা-বাবা ও
আ ীয়রা। আমােদর কামরা

িদল। আে
াে

আে

ন

ছেড়

াটফেমর শষ

দখা িদল হলদু ফলেক কােলা

রেঙর বড় বড় অ ের লখা কুমারডিব।

াটফেম

েনর গিত বাড়ার সােথ সােথ সই

ু
দাঁড়ােনা সরজেদর
ছািড়েয় আে আে

ফলটা িমিলেয় যেত লাগল, সব শেষ

এিগেয় চলল। দরজায় দাঁিড়েয় থাকার

িমিলেয় গল বড় বড় অ ের লখা

জন

ু
সরজ
আমােদর

দখেত

পেয়

কুমারডিব নামটা।

রচনায়-ি য়া া ব ানািজ
িব.এড-তৃতীয় পাঠ ম

িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ
িশ াবষ-২০১৯-২০২১
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নেভল কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯)
গঠনগত ভােব কেরানা ভাইরাস একটা

িবশাল RNA ভাইরােসর পিরবার। 'কেরানা'

কথা টর আ িরক অথ হেলা মু কুট। অন সকল
ভাইরােসর মেতা এরাও জ বন ধারণ
বংশবৃ

র জন

বা উ দ

কােনা না কােনা এক ট

ও

ানী

কােষর উপর িনভরশ ল হেয়

থােক। এই ভাইরােসর সবেচেয় বাইেরর অংেশ
থােক
য

াইেকাে া টেনর

লর সাহােয

াইক বা কাঁটা

ভাইরাস ট জ ব

ক আ িসড বা RNA। জ ব

কােষর িভতের েবশ কের ভাইরাস ট RNA এর

িত লিপ তির কের বংশ িব ার কের। আর

তত য় উপাদান ট হেলা একটা লিপড

র, যা

ভাইরােসর অন ান অংশেক ধের রােখ।
নেভল

কেরানা

ভাইরােসর

মানু েষর দেহ য ছাঁয়ােচ রাগ সৃ

সং

েশ

া ভাব

হয়। ভাইরাস সং মণ সব বয়েসর মানু েষর মেধ
হেলও যােদর রাগ

িতেরাধ

মতা কম এবং

যারা বয় , তােদর এই রােগ আ া
স াবনা বিশ।

রােগর উপসগ মূ লতঃ
া

এছাড়া সিদকািশ,

তারপর ধ ের ধ ের বাড়েত থােক। কখেনা কখেনা
এর পিরণােম িনউেমািনয়া ও শেষ দেহর িবিভ
ত

িবকল হেয় মৃ ত ও ঘটেত পাের। আবার

কান

কান

ে

আ া

ব

হওয়ার

াসক , গলাব থা,

ডােয়িরয়াও হেত পাের। সাধারণ ু বা সিদ েরর

কানও

কািভড ১৯ এক ট ছায়ােচ রাগ। নেভল
কেরানা ভাইরাস সং িমত ব
আসা সু
িক

মানু েষর শরীের

র সং

েবশ করেত পাের।

কািভড ১৯ রােগর উপসগ সে

আর

েশ

শরীের ভাইরাস ঢাকা মােনই এই নয় য
করেব। কােরার

েএ

স াহ েয়ক।

ফুটেত

সে

-একিদেনর

েএ আবার

আেগই বলা হেয়েছ কািভড ১৯ রােগর
উপসগ মূ লত :

র, শুকেনা কািশ,

াসক , গলাব াথা, তাই এই উপসগ

থাকেল ডা ার কােছ িগেয় িন

া

,

ল

ত হওয়া উিচত

য রাগ র কেরানা পরী া করা েয়াজন িকনা,

পরী ায় রাগ আেছ

মািণত হেল রাগ েক

আলাদা কের রাখেত হেব যােত তার
ভাইরাস অন সু

র, শুকেনা কািশ,

র

উপসগই থােক না বা তারা অসু ও বাধ কের না।

হয়, সই

িড জজ। ২০১৯ এর িডেস র মােস চীন দেশর
েদেশ সব থম এই ভাইরােসর

হওয়ার পর থম িদেক উপসগ খু বই কম থােক,

মেধ ই উপসগ দখা দয়, কেরার

রােগর নাম কািভড-১৯ বা কেরানা ভাইরাস

উহান

এর অেনক িমল পাওয়া যায়। আ া

কােষ

আটেক িগেয় সং ািমত হয়, ি ত য় উপাদান ট
হেলা রাইেবািনউ

সে

থেক

মানু েষর দেহ সং িমত না

হয়। ব র য কােনা জায়গােতই এই পরী ার
জন নমু না সং হ করা স ব। রাগ র গলার

িভতের এক ট তেলার ডলা েবশ কিরেয় সটার
সাহােয লালা সং হ কের তা পরী াগাের
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পাঠােনা হয়। এছাড়া রািপড টে
উপি িত ল

করার জন র

যেত পাের।
িব

ভাইরােসর

বিডর

পরী া করা

া

সং া W.H.O নেভল কেরানা

েকােপ উ ব হওয়া পিরি িতেক
আ া

ঘাষণা কেরেছ। এ পয
সংখ া

২৩

িম লয়ন

ছা ড়েয়েছ যখােন ভারেত আ াে র সংখ া ৩

িম লয়েনর উপের। যিদও আশার আেলা এই
রােগ মৃ ত র হার অেনকটাই কম। শুধু মা

প

সবদা পির

মবে আ াে র সংখ া দড় ল ।

সাবান িদেয় ভােলা কের হাত ধু েত হেব। হােতর

শাসন নয়,

ভােলা কের সাবান

য স ািনটাইজার ব াবহার করেত হেব, তােত

আ লেকাহেলর পিরমাণ ৭০%
হওয়া

থেক ৯৫%

েয়াজন। কেরানা ভাইরাসসহ অন ান

রােগর িব ার সীিমত রাখেত মিডেকল মা

সাহায কের। সবেশেষ বলা যায়, িনয়িমত হাত
ধাওয়া এবং স াব সং িমত ব া

র সােথ

মলােমশা না করা এই ভাইরাস সং মেণর ঝুঁিক

কমােনার সেবা ম উপায়।

রচনায়-ির ু ম ল

বশ িকছ সতকতা অবল ন করার কথা বেলেছ
শু ধু মা

পয

িদেয় ঘেষ ধু েত হেব। হাত পির ার করার জন

এই পিরি িতর মাকােবলা করার জন
WHO। িক

রাখেত হেব। িনিদ সময় পর পর

তালু , আঙল ও ক

অিতমাির িহেসেব
সারািবে র

অা

েত ক

মানু ষেক িকছ সতকতা অবল ন করেত হেব। হাত
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িড.এল.এড-ি ত য় বষ
িশ ল

ড় াইমাির টচাস

িনং কেলজ

িশ াবষ-২০১৯-২০২১

__ বৃ

া েমর এক িপতার িচিঠ ___

বাবা সানা তুই কমন আিছস? তার, বৗমা ও নািত-নাতিনর কথা খু ব মেন পেড়, ওরা এখন

ু েল পেড় তাই না র? িতিদন ু েল িদেয় আসিব আবার িনেয় আসিব িক ু রা াঘাট দেখ িঠক
আিম যমন করতাম, আর ওেদর না পিরপূণ মানুষ তির কিরস ধু চাকিরর জন পড়ােশানা করাস
না যটা আিম তােক কিরেয়িছলাম, তাই তা আজ আিম বৃ া েম, ওেদর পিরপূণ মানুষ করেত না
পারেল একিদন তােক ও এখােন আসেত হেত পাের।

আর জািনস বাবা এখােন ভােলা লােগনাের সকােল যখন সূয ওেঠ, তখন সূেযর মেধ তােক
দখেত পাই, কারন তার নাম তা সূয তার মেন পেড় ছাটেবলায় মঘ ডাকেল তুই আমায় জিড়েয়
ধরিতস আজ তুই বড় হেয়িছস, তার মেন পেড় দূ গাপূজােত সাইেকেল চেপ তােক ঘুরাতাম আর
তার বায়না েলা পুরণ করেত খু ব আন দ পতাম র, আর বলিতস বাবা বাবা আজেক আবার চেলা
না ঠাকুর দখেত! জািনস আজ আর কউ বাবা বেল ডােক না র, এই ডাকিট শানার জন আমার
কানিট আজ ওত পেত বেস আেছ, ও একটা কথা বলার জন মা চাইিছ আিম না আসার সময়
তার একটা ছিব চুির কের এেনিছ, িতবার জ িদেন তার ছিবেত চ দেনর িটপ িদেয় তােক সাজাই
িঠক তার মা যমন সাজােতা আর পােশর ঘেরর একজেনর কাছ থেক দশ টাকা ধার কের দু েটা
রসেগা া িকেন তার ছিবর সামেন িদই, জািনস তুই না ছাটেবলায় খু ব রসেগা া ভােলাবাসিতস।
একটা অনুেরাধ করব রাখিব? আিম মারা গেল একবার আিসস আর তার মােক যখােন
দাহ কেরিছ সখােনই আমােক দাহ কিরস, তার টাকা লাগেব না আমার িবছানার বািলেশর িনেচ একটা
খােম পাঁচ হাজার টাকা রেখ এেসিছ, আর তা িদেয় না হেল ওই য অেনেকর বঁেচ যাওয়া কাজ েলা
পেড় থােক স েলা িদেয় িদস, আর িলখেত পারিছ না র চােখর জেল ঝাঁপসা দখিছ, আর সং হ
করা একিটমা পৃ া িভেজ গল, চােখর জল পের দু একটা অ র বাঝা যাে ছ না ক কের পেড়
িনস কমন, ভােলা থািকস আর সু থািকস আর ওেদর দেখ রািখস ।
রচনায়-অিচ িব াস (সহকারী অধ াপক)
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ এবং িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ, ২০২০
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কিব র রবী নােথর িত---কিবতা---" রণ"---বাইেশ াবণ আসেল চােখ আেস জল,
ফিল 'দীঘ াস'', িব 'মানেবর' মােঝ-কিব মার অ ের ি য়|

ূ
চাখ রািখ সবদাই পণতার
তীক কিবেক;
তামােত ' রণ' থাকেব সবার-------

ধনী, গরীব, িব ান, কুলীন ও মজেরর কােছ৷

তামার রচনা- শলী,গ -গান
কিবতা-উপন াস গাঁথা আেছ
সকল দয় ও মানেবর মােঝ।
ূ
তিম 'ধমেকত
' সম; নও শা দীিঘর মেতা
সকল অ ের বেয় চেলেছা আজও।

সই বাইেশ াবন তিম চেল গেল ---তামার ি য় বাংলােক ফেল!

হ ' িব কিব'
তামােত কউ ভােলিন--তিম অমর হেয় রেয়েছা মােদর মােঝ;
আজও নীরব হেয় ' রেন' রেখিছ তামােক।

িবকাশ বমন
(সহকারী অধ াপক)
িশিল িড় াইমাির িটচাস িনং কেলজ এবং িশিল িড় তরাই িব.এড কেলজ
২০২০
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"बाबा"
आमाको अ घ ज त नै लड़ीबड़ी

पटुक ले घरको खु ट मा बाँधे ताप न

गरे प न

सट
ु ु क पटुक खोल

मख
ु बंगाई

जा_ _ _ भात खा_ _ _ भनी

ला,_ _ _ भनी गोजीबाट
५

आमासँग मख
ु ा-मख
ु ी पन प न त

पयाँ नकाल दने बाबा नै त हो,

बाबा नै त हो,

साइकलको अ घको नलमा

कूल टाडो छ भनी जानेरै

सानो सीट थ प,

ट टलापुर घाममा

अ घ बसाई आइतबारे बजार घम
ु ाउने

काम नागा गर

केह नभनी

अ न फे र

कूल चनाउने

यह साईकल को हा डल मा

नयाँ साईकल कनी

मठाईको पोको झु डाई

''चैन कोबर" मा छा◌ेरा को नाम ले ख

घर फ कने प न त बाबा नै त हो,

घर नै च काउने प न त

आमाले ड डा दे खाई कुदाए प न

बाबा नै त हो।

घरको खाना ब द गर

इि दरा सु बा

D.El.Ed- 2nd Year
Siliguri Primary Teachers’ Training College
Session-2019-2021
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वह दो त
ना बाप का ना मां का बस आपका वह दो त|
ना बा रश ना धूप रोक सकता बस एक तूफान सा वह दो त|
ना सोने दे ता और ना ह खुद सोता वह दो त |
हं सता, रोता , लाता और मारता वह दो त|
गलत के साथ साथ सह राह दखाता वह दो त |
यार का असर इतना िजसका खाल एट एम भी चलने लगता वह दो त|
सात समद
ुं र जैसा गहरा और कभी साथ ना छोड़े वह दो त|
आपका फोन नंबर याद ना हो ले कन रोल नंबर याद हो वह दो त|
मैयत का पता नह ं पर शाद म ज र बुलाना वह दो त|
हं सने के लए वजह क नह ं बस एक इशारा काफ हो वह दो त |
गलत सह का वकालत छोड़ कर बस अभी जीना वह दो त|
ना कल का ना याद का अभी या मांगता है बोल वह दो त |
ेकअप का गम, ड ेशन और कल क फकर बुलाता वह दो त |
कसको कतना चढ़ता, छोड़ता और रोता सब पता वह दो त|
जो रोज बात ना करता हो ले कन जब कर सामने से सब
ु ह हो जाए वह दो त |
अमीर, गर ब, जात ,धम, सरहद सब बल
ु ाता वह दो त|
बस दो त और दो ती नभाता वह दो त।

Pu j a G u p t a
B.Ed-3rd Semester, Siliguri Terai B.Ed College, Session-2019-2021
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कृ त
आमा तु य हुनुहपु छ कृ त यहाँ
जगतकै सबै भार आ नो काँधमा लई उ भनु भएको छ
तर आज यो भार नै बोझामा

प रणत भई उनलाई दबाब दई रहे को छ भने
एकाप ट मानव जा तको ग त त
यसको वप रतमा कृ तको वप

यहाँ ।

कृ तको वकृत अव था मा थ

सचेत भएका सबै नै छन ् यहाँ

तर केवल कृ तको यातनाह लाई
बझ
ु ने मा छै नन ् यहाँ

क हले स म ओ म गण क हले स म
कृ तको घाउह दे ख दे ख आ नो
आँखालाई ओझल राखने,
क हले स म ओ म गण क हले स म
कृ तको चचाहट सु न दे ख आ नो

कानलाई ब हरा राखने अब अबेर
नगरौ गुंगा नहौ हामी
ब

कृ त को प मा हामी सबै बोलो
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आऊ म लजल
ु अ सर ह

अब वछ वातावरणको सजना गरौ
कृ तको चोट र पीडाह हामी सम

नै छ

बस जुटाउनु छ एक लहर साहसको
कृ त वनाश व

धमा

कृ तको अपार दे नको ऋ ण छौ मानव यहाँ
बस चक
ु ाउनु छ पयावरणलाई सध
ु ार ग रकन
हो यो समयको माग आएको हामीमा

कृ तको सौ दयमा बाँ ने मौका पाएकोमा

अब यो कृ त मा थ को बोझालाई हटाउने
पालो हामी मानव जा तमा ।।

Ganga Tamang
B.Ed-3rd Semester,
Siliguri Terai B.Ed College,
Session-2019-2021
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WORLD WITHOUT US ..
Can you even imagine a world without us ?
A child without a mother ,
A world without love ,
A world without sympathy,
A world without care ,
A music without beat .
Oh! Never it can be never .
Without her presence in the world ,
It’s like a bird without wing ,
That wishes to fly
But cannot, even after a try .
She is a candle , who brightens the world .
From evil to an angle ,
From dark to light .But ,
She is crying and dying today
For her dreams that someone have shattered
For her desires that some have taken .
For some have threatened her
And some have exploited over .
Get up .. wake up .. wipe her tears .
The pillar of everyone’s world .
Only you can change a woman’s world ..Only you !

Swata Yadav

D.El.Ed-2nd Year, [Hindi Version]
Siliguri Primary Teachers’ Training College, Session-2019-2021
66 / 97

While , I look On
The night is over now
The Sun rises over the
Horizon, its colour fiery red
The birds chirp, and the
World wakes , and people rush
While, I look on.
The sun is now overhead
Its once pleasant warmth is now
Scorching heat . Life on the
Surface is hard, people cry out
for some relief,

While , I look on.
T he southern breeze sweeps through
Its sweetness pleasant to the body
The sun sets down the horizon
Its colour fiery red
Night creeps in , it's time
To get some sleep
While, I look on .

Lily Kumari Bara

D.El.Ed-2nd Year [Hindi Version]
Siliguri Primary Teachers’ Training College, Session-2019-2021

67 / 97

The golden leaf falls,
Down and down,
To touch the ground,
Without uttering any sound,
And it drops down,
Whirling, twirling all around,
And yet it doesn't make a sound,
For it knows it's weight,
No longer weighs of the heavy traits,
Which could split it into fragments,
And hence the fall,
Of the golden leaf,
Is a peaceful one indeed!
Pooja kumari Sha
B.Ed 3rd Semester
Siliguri Teari B.Ed College
Session-2019-2021
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PENSIVE
On a dull rainy morning
I was lost in my pensive mind,
My sad musing gaze amazed me!
I was rapt while looking
outside the windowthe tiny drops of rain slowly
but silently-trickling down the
glass-panes....
A sudden thought crossed my mind;
Is it really me or the whole world
is at a pause?
The earth is still rotating-butthe day and night seems nothing
but same....
As if there's some deep-rooted magic
that has made our eyes probably like
a b/w filter.
Time has finally stopped and
we are still trying to tread.
And in the end, we are still somehow alive,
But are we really living
the best life?

Shrutee Chakraborty
B.Ed-3rd Semester, Siliguri Terai B.Ed College, Session-2019-2021
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A little closer to a long-sought dream
“One remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never
give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without
it. Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don’t
throw it away.”
By
Stephen Hawking.
Everyone has a dream, a
dream that shines brighter than the
sun, since childhood aims of
becoming something, to be respected,
to live a luxurious life, but not
everyone accomplishes, not everyone
becomes what they want to.
A successful person arises
after a ‘blood- sweat’ hard work.
Scarifies that is necessary to be
made. Life isn’t easy, life isn’t hard.
The passionate ones must pass every
single difficulty that comes on their
way. Though not everyone is strong
enough to face it, that doesn’t mean
that he cannot, he just has to face it.

All of us have a dream when
we are young, childish yet ambitious.
The dream changes as we start
realizing our capability, but a
determined focus and will power can
overcome the inability.
Everyone should remember
‘Not all fingers are same’. Similarly
not all the people over the world
have to some ability and intelligence.
One should never give up thinking
he cannot and isn’t capable. But one
must overcome all of it. There are
problems, without problems your life
isn’t a life. People fail but then they
come up much stronger and determined.

Pankaj Kumar Singha

D.El.Ed-2nd Year [Hindi Version]
Siliguri Primary Teachers’ Training College,
Session-2019-2021
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Story Of Migrant Workers
We celebrate labour Day on 1st

during their 700 km walk to home

May. Labour day is typically meant to

highlights the plight of workers today.

highlight the protection of worker

It was also reported that migrants with

right. This year, it came at a time when

their belongings ride on bicycles on the

labourers are struggling to survive and

Mumbai-Nashik highway.

their rights need protection more than
ever.

It's very painful for any human
to see a fellow being eat a dead animal

Indian migrant workers during

for want of food, to see him walk

this covid-19 pandemic have faced

thousands of kilometres in scorching

multiple hardships. With factories and

heat for want of shelter. States such as

workplace

the

Odisha, West Bengal and Bihar which

lockdown imposed in the country,

contribute a large share of migrant

millions of migrant workers had to

workers have taken some measures to

shortages and uncertainly about their

States in this pandemic situation.

future. Thousands of them began

Though our Government have promised

walking back home with no means of

to transfer cash into their bank

transport due to the lock down. Some

accounts for 4 to 5 months and deliver

have already perished on the way. The

ration without much hassle, we all

heart rending death of 16 workers who

should come forward and try to save

were sleeping on rail tracks, exhausted

those innocent people's precious life.

shutdown

due

to

deal with the loss of income, food

protect migrants in the destination

Modhumita Saha
B.Ed 3rd semester, Siliguri Terai B.Ed College, session-2019-2021
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A visit to Golden Temple
Travelling is my hobby and
Nature attracts me to do
it.Usually, we love to travel in
the mountainous or coastal areas
but historicalplace is always
preferable to get vast knowledge
and exciting experience. Since, 4th
feb, 2018, during the excursion of
University when I visited to
Amritsar. To explore something
new, with my friends and
supervisor, I reached Amritsar by
train from Ambala station.
Amritsar (Punjab) is a
historical city and located wth
the GPS coordinates of 31 0 38’
2.3280’’ N and 74 0 52’ 20.1396’’
E. Here, the main attraction of
tourists is Golden Temple. Sri
Haramandir Sahib is the official
name of the Golden Temple. The
temple is so Surrounded by a
sacred pool and group of buildings
important to the sikh religion. The
complex is the most important
pilgrimage site in Sikhism and it
is also called Darbar Sahib. One

of these buildings is the complex
is the Akal Takht, the highest
religious outhority for Khalsa
Sikhs.Another building is the
langer, where a free simple
vegetarian meal is served to all
without any discrimination.The
temple is a place of worship for
men and women from all walks of
life and all religions to come and
worship God. Thr four entrances
(representing the four directions)
to get into the Harmandir Sahib
also symbolise the openness of the
Sikhs towards all people and
religions.
We had a lot of fun and
mesmerising experiences as well as
got so much knowledge about this
place. After 7 days of excursion,
we returned back to home. It was
a wonderful journey.

L u ck e y T i r k e y

B.Ed 3rd Semester
Siliguri Terai B.Ed College
Session-2019-2021

72 / 97

JOY INSTEAD OF A TOY
In the family of Mr. and Mrs.
Sen Samita, their little daughter is the
centre of their love and affection, hope
and aspirations. She is the only child
whom they bring up with all care.
Naturally, her birthday brings a new
spirit of joy to the family.
On 10th February, all the
members and family friends assemble
there to enjoy the birthday party. This
year, there was no expectations. On
the occasion of the 10th birthday of
Samita, all enjoyed the day with pomp
and splendour. This year, she got
many gifts. But her uncle gave her a
thousand rupee note to allow her to
buy a toy of her choice. The next day,
Samita, accompanied by her parents,
went to the market to buy a toy, as
desire by her uncle. Samita was in
high spirit in the prospect of a new
toy to be purchased. While her parents

were looking for a fashionable toy
shop, she was lagging behind as her
searching glance fell on the colourful
items on the display boards of the
shops. Once she stopped before a toy
shop and began to shout.
Her mother let her go to another
market. There, in one corner of the
market, Samita saw a little boy,
begging with his mother. They looked
pale and hungry. Their misery touched
the soft heart of the little girl, Samita.
She really felt for them with tears
rolling down her cheeks. She said,- "
Mother, Father, I will but food for
them. They are hungry." Her parents
at once allowed her to buy food for
the poor little boy and his mother.
Then she handed over the food to them
and returned home. At night, her
uncle about the toy," bought joy
instead of toy " replied the girl.

Keya Roy

D.El.Ed-2nd Year,
Siliguri Primary Teachers’ Training College, Session-2019-2021
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Visit to Kolkata
This writing contains my
experience over a journey to Kolkata with my mother in the
previous year, in the month of
June. My mother is everything
in my life,so for that reason, I
can't even imagine to go anywhere without my mother. It
was our nice and safe journey.
We went to Kolkata for
the first time. We visited many
places in Kolkata such as,
Victoria Memorial, Dakshineswar Temple, Kalighat Temple,
some shopping malls and so on.
We even came to watch the busy
schedule of Kolkata's citizens.

They struggle a lot in their
daily life. They even work hard
for getting daily public transport on the busy street of
Kolkata. It becomes little for
most of the people about why I
am writing for a place which is
so easy to travel for everyone.
But, this is the best trip in my
life till now.
Last, but not the least, I
am very grateful to them for
whom I got this opportunity to
write something. My journey to
Kolkata got over within 4 days,
but the sweet memory of this
voyage is still cherishing my
mind.

Monoswita Saha

D.El.Ed-2nd Year
Siliguri Primary Teachers’ Training College
Session-2019-2021
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Interesting facts about Astrology
We probably know which star sign we are and what this could
say about us,but there is a lot more that we most likely don't know about
Astrology.
The moon affects the body just like it affects the ocean (Take notice
of how your mood might change during a full moon)
... your zodiac sign is determined by the sun~ As well as your date
of birth, your zodiac sign also relates to the position of the sun at the time
of which you were born.
....you are either water,fire, Earth or Air~ The twelve sign of zodiac
are divided into four groups which can greatly influence you and your
personality.
Astrology is the relationship of celestial configuration and life on
Earth.
Lagna is divided from the state of rising of sun and location of the
moon at the time of birth.
Nakshatra is defined by the movement of the moon.
Anjali Prasad

B.Ed 3rd Semester
Siliguri Terai B.Ed College,
Session-2019-2021
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Social Media: Its impact on today’s youngster
From
sending
letters
through pigeon, to post office to
phone call to email, there is a
sweeping change in how we
communicate. In this modern era,
social media has engrossed a
separate place in our life and
became a intrinsic part of every
individuals. We all live in a time
and age where information is
just a button press away. Social
media such as Facebook,
Instagram, Whatsapp, Twitter,
LinkedIn etc ingrained into our
society at such extent that
today’s youngster are much
habituated in it that they
couldn’t forbear without their
cell phones a single day. They are
always frenzy when it comes
about social media and they
can’t refrain a single day

without a single post or story
from their account.
The whole world is at our
fingertips all thanks to social
media. It has made our lives
convenient, easier and much
faster. Being socially connected
has great advantages for the
psychological development of the
teenagers. It has great benefit
such as it connects each other
across distances, feel less
isolated, develop better social
skills and can get every
information about the world.
Even political parties are
promoting their policies, agendas
and procuring support for their
campaign to influence citizens
and gaining their votes. Social
media has played a major role
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during
this
COVID-19
pandemic. Students continued
their academic classes through
online mode with the help of
social media. It also provides a
platform to raise our voices
against injustice and inequality
tweeting hash tags.
It is verifiable that social
media has helped in many ways
but that doesn’t mean that there
isn’t a dark side of it. Due to
addiction on social media,
youngster are facing many
serious consequences such as poor
study habits, living away from
reality, anxiety, depression,
reducing their productivity due
to totally dependent on social
sites. They are exposed on gore
contents and explicit sexual
content in daily basis that results
in serious mental behavior. These
days’ social media has become a

main stream to apprise
information’s but due to the
posting of fabricated news,
spreading false rumors, trolling
each other has brought many
repercussions such as conflicts
between communities, religions
of that of recent news of
Bangalore riots where such or
information can hurt the public
sentiments that results to public
violation.
Another,
Cyber
bullying has become quotidian
and must of the target victims
were teenagers which causes
anxiety, fear, depression and
lower self- esteem.
Current generation youngster want to achieve much more
social currency i.e. Like, Share,
React, Comments on their posts
such as in photos, videos, blogs
which they upload on social
media. But if this social currency
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does not go upon the mark of
their expectations then they may
feel self obsessed, depressed and
can lower their self-esteem.
In this new era called as
Digital Revolution, Internet and
social media has become the
routine for each and every person
that they become addicted with
this technology every day. Social
media has various merits but it
also has its demerits which
affects us negatively that’s why
it has become arguable topic to

everyone whether it has become
“Boon or Bane” for youngster.
Use of social media is beneficial
but should be used in a limited
and constructive way without
getting addicted. If it is use
correctly it is life changing, and
there is so much you individual
can make a difference. So, think
twice about what you post on
social media today. It is open for
the entire world to see.
“Don’t use social media to
impress people, Use it to impact
people”

B i v ek R a i

B.Ed 3rd Semester
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Brief History of Cooch Behar and the Buckingham palace of India
‘Coochbehar’ is one of the
districts of North Bengal located in the

providing us the glimpses of their
magnificent kingdom.

northeastern part of the state and

First important event in the

bounded by the districts of Jalpaiguri

history of Coochbehar dated back to

and Kokrajhar districts of Assam in

(considered as the first ‘Koch’ king)

the east and by Bangladesh in the west

defeated the Turkish army. He was

as well as in the south. The district

formally coronate on 1515. The word

forms part of the Himalayan Terai of

‘Coochbehar’ comes from the combin-

West Bengal. Cochbehar is also the

ation of two words Koch+Behar. ‘Koch’

name of its capital city. This city is an

is an ancient tribe. They are also

important commercial centre in the

known as Koch Rajbongsh, where the

region and is well connected by

word ‘Rajbongshi’ literally means

roadways and railways. In fact the

‘royal community’. The word ‘Behar’

New Cooch Behar junction railway

comes from the Sanskrit word ‘vihara’

station of the city is the largest junction

meaning to wander or to roam. The

station of the Northeast Frontier

word ‘Coochbehar’ is derived from

Railway Zone with railway routes to 6

Koch Behar and is officially adopted

different destinations. Coochbehar has

by the state of West Bengal later on in

The kings of the Coochbehar state ruled

The greatest king of ancient

and Alipurduar in the north, Dhubri

a glorious historical past to remember.

around 1508 AD, when Biswasingha

1950.

for more than 430 years, in which they

Coochbehar

was

Maharaja

Nara

independently ruled for about 257

Narayana. He was the son of the first

years. Monuments built by these kings

Koch king Biswasingha. He reigned

are now carrying their glory and

from 1533 to 1587. He consolidated the

kingdom by winning Assam, Kachar,
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Manipur,

Tripura,

and

built by him. All the government

introduced

buildings (like High Court, Judge

‘Narayani’ coin. Apart from being a

Court, Treasury Commissioner Office,

great warrior, he was tolerant to all

School Inspector Office, Police Office,

religions and a patron of art and

S.D.O Office, Registration Office and

culture. He had rebuilt the famous

others) were built at that time. He had

km long double deck bridge over

throughout his kingdom. He had also

mighty

Dimudiar.

He

Srihatta
had

Kamakhya Temple of Assam. The 2.3
Brahmaputra

built and renovated roads and bridges

River

at

built a railway line from Mogolhut to

Assam

is

Cooch Behar (1894). He was a great

named on him as ‘Naranarayan

patron of education, art, culture and

Setu’. The bridge was inaugurated

literature. He had established Victoria

on15 April 1998 by Shri Atal Bihari

College in 1888 and high schools at

Vajpayee, the then Prime Minister of

Dinhata,

India.

Mekhliganj in 1890.

Jogighopa,

Goalpara,

The Koch kings had built several

Mathabhanga

and

The Cooch Behar palace is the

temples, sarovars and monuments

greatest

during their reign. Maharaja Pran

dynasty. Chief architect of the palace

Narayan (1632-1665) was noted in

was Mr. Martin, who designed it

history as builder of temples like

according to the environment and

Jalpeshwara, Baneswara, Jateshwa-

climate of the region. The palace was

Gosani

of London, where the Queen of England

ra Shiva temple and Gosanimari
Devi

temple.

Maharaja

monument

if

the

Koch

modeled after the Buckingham Palace

Nripendra Narayan (1863-1911) can

lives.

be compared to as ‘Shah Jahan’ of

construction of palace, Mr. F Barkley

Koch dynasty. He was the greatest

said in his report, published in1887,

king of modern Coochbehar. The

that the palace carried an effect of

fabulous Cooch Behar palace and the

Italian and Classical Western style.

famous Madan Mohan temple were

Impacts of Venice, Florence, and
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Chief

clerk

during

the

Roman School of art and architectures

carved in step pattern and rests on four

were present. The total cost of building

arches supported by huge Corinthian

the main dome of the palace was 14

columns adorned with a lantern on the

thousand rupees. Construction started

top. This adds variegated colors and

in 1882 and finished in 1887 while

designs to the entire surface. Several

paintings, decoration and marble

small yet elegant balconies also

The Cooch Behar palace is known

There are various vestibules, halls and

for its elegance and grandeur. It is a

rooms in the palace. The ground floor

brick-built double storied structure

consists of 24 rooms, noted ones are the

covering an area of 51,309 square feet

Billiard hall, the Library, the Guest

(4,766.8sq.m). The whole structure is

room and the Dining hall. The first

395 feet (120m) long and 296 feet

floor has 15 Bed rooms, 3 Drawing

(90m) wide and is rests on 4 feet 9

rooms, 4 Torsha Khana and 11 Bath-

inches (1.45m) above the ground. The

rooms. A section of the palace has now

palace is fronted on both the floors by a

been converted into a museum by the

series of arcaded verandahs with their

Archaeological Survey of India. In the

piers arranged alternately in single

museum, oil paintings are there in

and double rows. It has the entrance

abundance hanging in the wall,

on the ground floor with a splendid

chandeliers, antique figurines further

projected porch at the center that leads

add the required significance. A tribal

has an elegantly shaped metal dome

casing items that are particularly

which is topped by a cylindrical louver

inspired from the lives of local people.

type ventilator to avoid dampness. This

Other galleries of the museum consist

is 124 feet (38m) high from the ground

of photographs of the Kings and the

and is in the style of the Renaissance

Royal Kingdom, musical instruments

architecture of St. Peter’s Basilica of

used at that time, idols and stone

Rome. The dome is also beautifully

sculptures, guns and weapons used by

fittings were fully completed in1898.

to the Durbar Hall. The Durbar Hall

surround the dome of the Durbar Hall.

gallery is also present there, show-
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the British and their contemporary

Madan Mohan temple. In the central

people and other exhibits. Floor of

room of the main temple, on silver clad

Durbar Hall has a fabulous drawing

chowdola (four-stand cradle) there are

of the Royal Symbol of the Koch

two idols- Bara Madan Mohan and

Kingdom.

gardens

Chhoto Madan Mohan. Generally

surrounding the palace are another

devotees could see Bara Madan

The Madan Mohan temple is

behind the scene and could be seen for

The

beautiful

charm here.
another

notable

monument

Mohan, Chhoto Madan Mohan stays

of

three days (lying on Shayan ekadashi

Coochbehar. As mentioned earlier, the

in Harishayan and rising on Uthyan

temple was rebuilt by Maharaja

ekadashi). It is believed that Maha-

Nripendra Narayan in 1890. Due to

raja Nara Narayan had established

the construction of new palace, all the

this idol. The second Bara Madan

important temples were to be shifted.

Mohan was established by Maharaja

So the Maharaja built a new Madan

Nripendra Narayan in the present

Mohan temple nearby the palace,

temple admist pomp and splendor. The

opposite of Bairagi Dighi (a big pool).

idol of Lord Madan Mohan is golden

The temple has different Sanctum

color (made of Astadhatu or amalg-

Sanctorum (Garbha Griha) for the

amation of eight metals). A Shala-

deities Madan Mohan, Maa Tara, Maa

gram Shila (a type of stone) named

Katyayani, Maa Anandamoyee Kali

Anantadeb or Ananta Narayan is

the comples for Maa Bhavani. The

Madan Mohan. Beside this two, other

temple complex has Raas Mancha or

Shilas-

Raas Chakra, two dome shaped

Lakshmi Narayan are also worshipped

temples of Lord Madan Mohan and

daily.

etc. Another small temple is present in

worshipped every day before the Bara
Janardan

Narayan

and

Maa Bhavani, wide verandahs and

Raas Yatra is the grandest

beautiful flower garden. Lord Madan

celebration of the people of Coochbehar,

Mohan is the main attraction of the

associated with the Madan Mohan
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temple. Of 12 yatras of Lord Madan

Parade Ground (presently called Raas

Mohan (Lord Krishna) like the Dol

Mela ground). The main attraction of

Yatra, Ratha Yatra, Raas Yatra is

the Raas Yatra is the Raas Mancha or

celebrated here every year during the

Raas

auspicious occasion of Raas Purnima

framework all around a 30 feet tall

with great pomp and show. Starting

wooden pole, the Raas Chakra is made

worship/offerings

Madan

cut-out along with posters of various

Mohan is carried out for continuous 15

Gods and Goddess. The Raas Chakra

days. Lord Madan Mohan is seen

is the ancestral craft of a Muslim

seated on His beautifully decorated

family. Direct influence of Buddhism

throne with golden umbrella atop, in

and Islam religions can be observed on

the front corridor of the temple. Madan

the Raas Chakra which symbolizes the

Mohan temple lights up admist special

communal harmony viewpoint of the

light decorations and exhibition of

Koch Maharajas. On the auspicious

various

to

moment of Raas Purnima, after

is

completion of the worship of Maa

from the day of Raas Prnima, special

clay

Krishna-lila

to

Lord

statues
and

related
Puranas

Chakra.

Built

on

bamboo

with sophisticated paper designs finely

organized. During this time, Madan

Katyayani

Mohan temple turns into a fusion of

Maharaja Nripendra Narayan used to

religious, social and aspects of the

declare the opening of the festival by

people of Coochbehar. It is popularly

rotating the Raas Chakra. At present,

in

Harendra

performs the inauguration of the

Narayan. After completion of the

festival. People gather in huge number

present, the fair related to Raas Yatra,

at the temple during Raas Yatra

also popularly known as Raas Mela,

because rotating the Raas Chakra is

used to take place around four sides of

believed to be holy duty of the devotees.

said that the Raas Yatra was started
1812

Bairagi

by Maharaja

Dighi.

Later

from

and

Raas

Mancha,

the District Magistrate of Coochbehar

1912

onwards the fair was shifted to the
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The Baneswara Shiva temple is

decorated narrow strips on the walls.

also a notable temple of Coochbehar. It

It has a raised platform in the front.

is located about 10 km away from

There is a bull made of cement on the

Coochbehar city, on the Alipurduar-

right. On the northern side there is a

Coochbehar main connecting road,

tin shed housing idols of Lord Shiva

near Baneswara railway station. The

and ‘Ardhanariswar’. There are some

Pran Narayan. The present structure is

idol in another shed. A week-long fair

square with a dome and a slightly

is held during Shiva Chaturdashi.

curved corner. It has two entrances-

Another attraction of the temple is a

one on the west and other in the east.

big

The temple has a Shiva Linga and a

(Tortoises of Lord Mahadev). These

‘Gouripat’ in the Garbha Griha, 3.1

tortoises are believed to be living from

metres below the surface level. The

the reign of Maharaj Pran Narayan,

temple was slightly tilted on the east

for about 300 years.

during an earthquake in 1897. It has a

(Source-

height of 10.9 metres and the base

‘Coochbeharer Raj Kahini o Raj

measuring 9.6 metre square. The walls

Prasad’ by Smt. Saswati Deb)

temple was renovated by the Koch king

other idols also including Maa Kali

pond

with

Bengali

are 2.5 metres thick. There are some

Priyanka Banerjee

B.Ed-3rd Semester,
Siliguri Terai B.Ed College,
Session-2019-2021
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many

book

tortoises

titled

as

NEW EDUCATION POLICY - 2020
TRANSFORMING THE REGULATORY SYSTEM AND TEACHER EDUCATION
NIRU
UPA KUJUR
TRANSFORMING THE REGULATORY SYSTEM OF
HIGHER EDUCATION
Regulation of higher education has been too heavy-handed for
decades; too much has been attempted to be regulated with too little
effect. The mechanistic and disempowering nature of the regulatory
system has been rife with very basic problems, such as heavy
concentrations of power within a few bodies, conflicts of interest
among these
se bodies, and a resulting lack of accountability. The
regulatory system is in need of a complete overhaul in order to re
reenergize the higher education sector and enable it to thrive.
To address the above-mentioned
mentioned issues, the regulatory system of higher education will
ensure that the distinct functions of regulation, accreditation, funding, and academic standard
setting will be performed by distinct, independent, and empowered bodies. This is considered
essential to create checks-and-balances
balances in the system,
system, minimize conflicts of interest, and
eliminate concentrations of power. To ensure that the four institutional structures carrying out
these four essential functions work independently yet at the same time and work in synergy
towards common goals. These ffour
our structures will be set up as four independent verticals
within one umbrella institution, the Higher Education Commission of India (HECI)
HIGHER EDUCATION COMMISSION OF INDIA

NHERC

NAC

HEGC

GEC

National Higher Education Regulatory Council (NHERC)
This body is a regulator of Higher Education Sector including Teacher Education and excluding
the legal and medical sector. It regulates in a ‘light but tight’ and facilitative manner. Their regulatory
focus is on the following areas namely; financial probity, good governance, full online and offline public
self disclosure of all finances, audits, procedure, infrastructure, facilities, faculties/staff, courses and
educational outcomes. The council also addresses to the complaints or grievances from stakeholders
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and others arising out of information provided in public domain and feedback from randomly selected
students including differently abled.
National Accreditation Council (NAC)
The Accreditation is based on bbasic
asic norms, public self disclosure, good governance and
outcome. This is carried out by independent eco
eco-system
system of accrediting institutions supervised and over
seen by the National Accreditation Council. By this measure of accrediting the institutions achie
achieve set
levels of quality, self governance and autonomy. The institutions must aim through the institutional
development plan.
Higher Education Grants Council (HEGC)
This body carries out funding and financing of higher educational institutions based on
transparent criteria based on the institutional developmental plan prepared by the institutions and the
progress made on the implementations. Secondly it over sees the disbursement of scholarship and
developmental funds for launching new focus areas and ex
expanding
panding quality program offered at higher
educational institutions across various disciplines and fields.
General Education Council (GEC)
It frames expected learning outcome for Higher Educational program which is also referred as
‘graduate attributes’. Further
urther it sets up norms for issues like credit transfer. This body is mandated to
identify specific skills that the students must acquire during their academic programs. Under the
umbrella of GEC the following bodies function;
National Higher Educational
Educatio
Qualification Framework (NHEQF)
National Skills Qualification Framework (NSQF)
These two bodies sync well to work towards the integration of Vocational education into higher
education.
The following bodies are restructured into one body which is as follows;
ICAR

ICAR – Indian Council for Agricultural Research
VCI - Veterinary Council of India
NCTE – National Council for Teacher Education
CoA – Council of Architecture
VCI

NCTE

CoA

PROFESSIONAL STANDARD SETTING BODIES (PSSB)
Professional Standard Setting Bodies (PSSBs will play a key role in the higher education system
and will be invited to be members of the GEC. These bodies, after restructuring as PSSBs, will continue
to draw the curricula, lay down academic standards and coordinate between teaching, research and
extension of their domain/discipline, as members of the GEC. As members of the GEC, they would
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help in specifying the curriculum framework, within which HEIs may prepare their own curricula. Thus, PSSBs
would also set the standards or expectations in particular fields of learning and practice while having no
regulatory role. All HEIs will decide how their educational program responds to these standards, among other
considerations, and would also be able to reach out for support from these standard-setting bodies or PSSBs, if
needed.

TEACHER EDUCATION
According to the Justice J S Verma Commission (2012) constituted by the Supreme Court, regulatory
efforts have failed to neither curb the malpractices in the system nor enforce basic standards for quality education.
Therefore there is a need to revitalize through radical action in order to raise standards and restore integrity,
credibility, efficacy and high quality to the teacher education system. So the revised structure proposed is as
follows with a proposal to establish scholarships for outstanding students;
4 Years Integrated B.Ed
2 Years B.Ed for those who finished Bachelors degree
1 Year B.Ed for those who finished 4 years UG degree in a specialized certificate
Higher Educational Institutions (HEI) must ensure experts in education. It also will have a network of
Government and private schools to work closely with, to teach along with participating in other activities such as
community service, adult and vocational education. In order to maintain uniform standard the admission to preservice teacher program shall be through reliable subjects and aptitude tests conducted by the National Testing
Agency and shall be standardized in view with the linguistic and cultural diversity of the country. It would
further value teaching/field/research faculty experience.
Ph.D students have to take credit based course in teaching/education/pedagogy/writing related to their
chosen Ph.D subjects during their doctoral training period. Exposure to Pedagogical practices, designing
curricular, credible evaluation systems, communication will be ensured since many research scholars will go on
to become faculty or public representatives communicators of their chosen discipline. Further in-service
professional development will be emphasized along with the training in use of technology platform for online
teaching and mentoring and professional support to university/College teachers will be give due importance also.
Each research scholar will have minimum number of actual hours of actual teaching experience gathered through
teaching assistantship and other meaning.
In conclusion I appreciate the restructuring done to Higher Education with the view to bring about
integrity, credibility, efficacy, transparency, accountability and standard. However what is required further is a
proper implementation and evaluation. So that the desired result by the Government may be achieved within the
stipulated time.

Nirupa Kujur
B.Ed 3rd Semester
Siliguri Terai B.Ed College, Session-2019-2021
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COVID 19, A DESTROYER OR A TEACHER
For past few centuries ,several
pandemics have been hitting the human
civilisation , challenging the social and
mental ability of people around the
globe. 2020 has seen one of the most
threatening disease spreading (C0VID19) ,which has forced the global
population to lock themselves inside
their homes.
Every time such crisis hits, it
exposes the limited human power and
infrastructure . Not only developing
countries but also the finest medical
srtuctures of many developed countries are now struggling against this
threat. By the time i m writing this,
over 2.3 crore population around the
world is infected and almost 8 lakh
people lost their lives.
Discussing about this pandemic
outbreak ,we have to first know about
the basics of this disease. This corona
disease is caused by a virus called
SARS C0V2 or C0VID19 which is a
novel (new) strain of SARS virus
family. Now the question is why is
it so threatening ? This is because it is
highly contagious, even more than
influenza virus . It attacks the lungs
leading to Pneumonia, even death.This
virus mostly affects the elderly
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population. The only way to detect it
is testing, as it does not have any
different symptoms. C0VID19 has
the symptoms of flu, bodyache,
headache....shortness of breath etc.
How can we prevenl it ? this is
probably the most asked question
now . But unfortunately since it is
RNA based virus, it has the ability to
mutate. So the vaccination is very
hard to get, though it is not impossible seeing the improvement of
medical science of modern world. The
only way to prevent il now is
SOCIAL DISTANCING and accepting wearing MASKS as the new
common. Hygine plays an important
role preventing this disease.
How can we prevenl it ? this is
probably the most asked question
now .But unfortunately since it is
RNA based virus, it has the ability
to mutate. So the vaccination is very
hard to get, though it is not impossible seeing the improvement of
medical science of modern world. The
only way to prevent il now is
SOCIAL DISTANCING and accepting wearing MASKS as the new
common. Hygine plays an important
role preventing this disease.

How did it come into existance? This virus was first detected
in December 2019 in Wuhan, a city
of the Hubei province of china.
WHO
(WORLD
HEALTH
ORGANISATION) declared it as
global pande-mic in 11th march
2020. You know there are various
unproven facts but mostly accepted
reasons for this outbreak is the
irresponsible ‘bio-weapon’ research
in wuhan lab of virology or the
unusual food habit of chinese
population. All of these theories are
not proven yet.

challenges the nature it definately
backfires. Mother nature is the supreme power that has blessed us wilh
so many beautiful things, still we are
playing with the nature due to the
hunger of power. Remember one thing, this pandemic surely teaching us
that the nature can destroy us if we
do not stop destroying our mother
earth and the natural rules of life.
Hope this ends very soon. you
know what ,it will end very soon for
sure. We will be able to find our
regular lifestyle. Hope we will not
be that irresponsible person again
after all of this.

This indicates that each and
every time when the human power

The theory is “LOVE YOUR NATURE, NATURE WILL LOVE YOU IN RETURN"

Sauradip Ganguli
B.Ed-3rd Semester
Siliguri Terai B.Ed College,
Session-2019-2021
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PARADIGM SHIFT IN ‘THE NEW NORMAL’ EDUCATIONAL SCENARIO
The term ‘Paradigm shift’ was coined by Thomas Kuhn, an American
philosopher of Science, in 1962 in his book “The structure of Scientific Revolution”. In
the present perspective of education changes have taken place enormously in every
stages of school & higher educations keeping in mind an all round holistic development
for children. So the paradigm has shifted to life centered learning from artificial
methods. The teacher is now a co learner in the process for the extensive use of modern
information and communication tools which are part and parcel of modern teaching
learning process. As of now in this pandemic situation we are standing at a junction
where all the ways to restore the situation seems to be vague. It is obvious that some
major changes will occur in the education sector for the enhancement of education,
creating scopes for access and avail instruction among students and trainees has been
a major challenge of the Govt. and the agencies in this catastrophic situation. The
absence of conventional face to face mode of instruction had a negative impact on the
psychological traits of the children. To overcome from the crisis situation a common
platform for teaching and learning through online mode of instruction has been
arranged by the various educational institutions to combat with the situation. But
inadequate scope and barriers in the technological perspective is a major setback in
this process. So, in this respect the engagement of students, teachers, curriculum along
with parental involvement and technology should be the major concern to impart
education. To negotiate with the situation importance should be laid upon Blended
learning i.e education in which students learn via electronic and online media as well
as traditional face to face teaching. So we may conclude that a ‘new normal’
paradigm shift is to be the savior of our existing education system to be more accessible
to the students.

Subhranil Dey (Asst Professor) SPTTC & STBC
EMAIL : asksubhranil@gmail.com, MOB NO-9563926036
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Relegion or Humanity

Firstly we have to know what religion is ? And what it actually teaches us.
Now a days most of us not even understand the original meaning of it. That's why
there are few people use it wrongly to divide people.
Religion is very difficult to define, but it is basically refers to what we belief
about human beings relationship to higher power. It teaches us practices to live,
being kind to others, and always telling the truth.
Humanity and religion are two sides of coin because there are no religion
without Humanity. Religions helps us to grow humanity.
It teaches us to spread love. Real religion will allow humanity to properly
understand nature, our self and god. When humanity combines with genuine
religions both became good for health.
So, Humanity should be our religion and human should be our God.

Raka Guha Neogi
(Asst Professor)
Siliguri Primary Teachers’ Training College
&
Siliguri Terai B.Ed College
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College Album

1. Exhibition Opening Ceremony 2020(Annual Sports),
Sports 2. Annual Sprots Lamp

Lighting-2020, 3. ‘Basant Uthsab’-2019,
Ut
4. Independence Day Celebration-2019,
Celebration
5.
Independence Day Special Drama-2019,
Drama
6. Community Based Activities(B.Ed)Activities
2019.
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7. Honourable Management Member
Members Mr. Puspajit Sarkar, Mr. Sujan
an Saha, Mr.
Sanjoy Saha, Mr. Amrita Debnath (Annual Sports)-2020, 8.. Community Kitchen
Activities(B.Ed)-2019, 9.. ‘‘North Bengal Book Fair’ Programme-2019,
Programme
10.

Honourable President sir Mr. Hriday Mandal’s speech in State Level SeminarSeminar

2019, 11. Independence Day Special ‘Dance Drama Team’-2019, 12.. Saraswati
Puja Celebration-2018.
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13. ‘State Level Seminer’- participants and teachers
teachers-202, 14. Annual Sprots ‘Nepali
Dance Group’(B.Ed)-2020,, 15. Awareness Rally on HIV Aids-- 2019, 16.

Publication of Wall Magazine Celebration-2019,
Celebration
17. Tree Plantation Activities2019, 18. College Bus.
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19. Annual Sprots-‘Traditional
Traditional Nepali Dance Group’(B.Ed)-2020, 20.
20 Freshers
Wellcome Programme-2019,, 21. Scouts and Guide programme-2019,, 22. ‘South

Indian Lavani Dance Group’ leading by Payel
el Guha and team (D.El.Ed)-2020,
(D.El.Ed)
23.
Tree Plantation Activities took
to place under the supervision by Mrs. Madhumita

Majumder & Mr. Mehmud Sarkar-2019,
Sarkar
24. Annual Sports Management
Members-2019.
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25. Bhanivakta Jayanti-2018
2018, 26. Opening Computer Laboratory
ry-2020, 27.
Excursion Team-‘kaziranga’’, ‘Guwahati’-2019,, 28. ‘Wall Magazine Publication

Ceremony’(B.Ed)-2019,
2019, 29. ‘Wall Magazine Publication Ceremony’(D.El.Ed)
Ceremony’(D.El.Ed)2019
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30. Freshers Wellcome Celebration
Celebration-2018
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