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সম্পাদকীয়সম্ পাদকীয়

পাশ্াত্যে অতপরা সঙ্গীত্র নিজস্ব ঋ্ু আতে! নরিসমাস উৎসতের সময় েুনির 
আতমতজ অতপরা সংগগীত্র পসরা নিতয় সসতজ ওতে সপক্াগৃহগুনি! শুধু নি 
সসখাতিই?  সারা নেশ্বজুতেই মিুষযে সমাজ সিতে সগতয় গল্প-িনে্া েতি ওতে 
মূি্ঃ ঋ্ু পনরে্্ততির সময়গুতিাত্! এই সময়গুনি  ভূপ্রিৃন্ অিুযায়গী আিাদা 
আিাদা। সগািায় ি্ুি ফসি ওতে ো েেরভর িাতজর ফাঁতি অেিাতের সূেিা 
হয়, উৎসতের হা্ ধতরই! অিুমাি িরা সযত্ই পাতর ভূপ্রিৃন্র নেনভন্ন্ায় নেিযেস্ত 
এই উৎসে ক্ণগুনি সতে্ি মািুতষর সামানজি উদ্ভতের সাতেই অঙ্াঙ্গী; 
রিমনেিােমাি। পরে্্তগীত্ প্রািৃন্ি মািুতষর স্ব্ঃসূ্্্ত উদযাপি সগাষ্গী মািুতষর 
ধম্ততে্িার সতঙ্ যুক্ত হতয় উৎসেগুনির ে্্তমাি প্রন্মা নিম্তাণ হতয়তে।

এই েঙ্তদতে েরৎ প্রিৃন্ এি নেনেত্র খুনের পরে নিতয় আতস; িদগীমা্ৃি 
সদতে েৃনটিিািগীি েিযোর দুগ্তন্ অততে পনি সফতি যাওয়া মানিত্ উপ্ত োতি উে্তর্ার 
আগমিগী গাি, স্বাচ্ছতদ্যের হা্োনি সভতস আতস সমঘমুক্ত িগীি আিাে সেতি। 
ধম্তগীয় উৎসতের মাধযেতম সগাষ্গীেদ্ধ মািুষ ্ার প্রাতণ খুনের এই প্রিৃন্ প্রদত্ত 
্ুফািতিই ধরত্ সেতয়তে। ্ার েহুধা নেসৃ্ত্ সৃজিগী প্রন্ভা নদতয় সযি সস 
েনহঃপ্রিৃন্র সৃনটিিাতয্তর সদাসর হত্ সেতয়তে! োতে্তর সদওয়াতির অঙ্কি, সরেত্া  
্ার িযোরি সংগগী্, সেতি আমাতদর সদতের সুনফ ঘরািার সংগগী্ ো োরতদাৎসে 
উপিতক্ োংিা সজাো গ্াম গ্ামাতেতরর মন্ডতপ মন্ডতপ সিৌনিি নেতল্পর সয পসরা 
সদখা যায়,্া সস হস্তনেতল্পই সহাি ো  ্ার হরতোিা, োউি - ফনির গাতি; প্রস্তু্ 
িতর অতেঃপ্রিৃন্র সতঙ্  েনহঃপ্রিৃন্র এি অিেদযে সযাগনেহ্ন! সাম্প্রন্ি ইন্হাতস 



মুদ্রণ নেতল্পর প্রে্্ততির সাতে সাতে এই ঋ্ু হতয় দাঁনেতয়তে সানহত্যেরও, ্ার 
োরদ সংখযোয় ো পূজাোনষ্তিগীর সমাতরাতহ! এই েের দুই োংিা নমনিতয় প্রায় 
এিে্ োরদ সংখযো প্রিানে্ হতয়তে! আমাতদর Grass Table এর সূেিাও হতিা 
autumn issue ো োরদ সংখযো নদতয়ই! অন্মারগীর িারতণ সে্তজিগীি নভেভাট্া 
সেতি এেের যনদ দূতর োিত্ হয়ই, ্াহতি োরদ সংখযোগুনির সাহেয্ত নিতয় পাে 
পনররিমার উপযুক্ত নেিল্প খুে িমই হয়!

Grass Table এ আমাতদর িক্যে হতিা ম্াম্ সম্বনি্ কু্দ্র ধরতণর আনি্তিি 
এেং সৃনটিিতম্তর এিনি মঞ্চ ত্রগী িরা! পরগীক্ার খা্া সদখত্ সদখত্ ক্াতে 
আপনি, সিনেতি মাো সরতখই ক্নিতির জতিযে হয়ত্া ্ন্দামগ্ন! সসই ্ন্দামতধযে নি 
শুিত্ সপতিি হানরতয় যাওয়া  অ্গীত্র পদধ্বনি; েিিা সভতে উতে,যনদ োইতেি 
্খিই গল্প ো িনে্াচ্ছতি সেঁতধ রাখত্ সসই হারাতিা সময়-সুর; ো অেসতরর 
মুহূত্্ত ‘িািা রতের  িান্না হানসর নদিগুনি’ নি নভে জমাতচ্ছ মতির মতধযে; অতিিনদি 
পতর মতি হতচ্ছ রং ্ুনি নিতয় েনস! আসুি, েসুি গ্াস সিনেতি! আপনি নি 
নসনরয়াস এিাতেনমি, িযোপিপ খুতি নেতোমগ্ন, পাতে িনফর িাতপ িনফ জুনেতয় 
জি; জাি্তাতি সিখা পাোতিার সেেিাইি এনগতয় আসতে সয! ওনদতি  মূি সিখার 
আতে পাতেই োখা প্রোখা নেস্তার িরতে সমাতেরাি নেতোসূত্র যা এখিও দািা 
োঁতধনি, ওই সদযে ফুনি ফুনি  নেতো িুঁনেনি আপনি গ্াস সিনেতি রাখুি! আপিার 
ম্াম্ (interpretations, impressions, opinion and perspective of 
a given issue ) গতেষণার সক্তত্র অগ্ে্্তগী সযতিাি নেতোভােিা (introducing 
current trends/ developments and its impact, practicality and 
process) সামানজি এিাতেনমি জগীেতি এমি নিেু যা দ্রু্ মতিাতযাগ দানে িতর 
(Highlighting the issues/research areas  that need quick attention) 
ো পেুয়াজগত্র সযাগাতযাগ েযেেস্ার  (scholarly communication) উন্নন্ 
সাধি িরত্ পাতর এমি প্রতয়াগপদ্ধন্ ই্যোনদ সযতিাি নেষতয় নহউমযোনিনিজ, 
সসােযোি সাইন্স, সাইন্স ো সিিতিািনজর দৃনটিতিাণ সেতি অিূযেি ৫০০ েতদে আপনি 
ম্াম্ রাখত্ পাতরি গ্াস সিনেতি। ধরা যাি, আপনি ফতিাগ্ানফ েে্তা িতরি; 
িাগনরি জগীেি ো নদিেূিযেপুতরর, মািুষ ো িা-মািুতষর, প্রািৃন্ি, সামানজি 
মুহূ্্ত-সৃ্ন্ আপিার োর সেৌতিা সরেতম েদ্গী! আমরা োইতো, আপিার েনে, 



রূপিো েতি উেুি গ্াস সিনেতি এতস! এই পয্ততে পতে নি আপনি এিিু 
েমিাতিি! মতি ঘনিতয় উেতিা নে্তি্তর সমঘ; মতি হতচ্ছ নি, হিাৎ  ‘রূপিো’ 
সিি; ‘সযখাতি শুধুই রাজপুতত্রর জয়গাি, রাজিতিযের সিাতিা িো সিই’; এমিিা 
স্া  হত্ই পারত্া ‘রাজিিযো, রাজপুতত্রর অতপক্ায় িা সেতি, মতি িতরা, সযি 
নেতদে ঘুরত্ সেনরতয় পতেতে! আিাপ হতিা নগতয় ্ার িৃষি সতোতির সাতে, নি 
মজাই িা হত্া ্া’হতি !’ নিন্তু ‘সোিতেিা সেতিই রূপিোগুনি সযি সিেিই 
গত্ োঁধা জগীেি সেখায়, েহুত্বোতদ নেশ্বাস োোয় িা স্া!’ অতিিনদি হতিা 
সহিম্তগীতদর পারস্পনরি সদখা সাক্া্ হয় িা! োতয়র ো িনফর িাতপর ্ি্ত-
নে্ি্তগুতিা জমতে িা! সমসযো নি! েতি এতসতে ‘Grass Table’! েহুস্বর এতস 
জমা সহাি, ‘গ্াস সিনেতি’, সভাতরর নেনের সযমি েরৎ ঘাতসর ওপর।

‘সেে সপাতয়িস সসাসাইনি’ নসতিমায় জি নিনিং েনরতত্র অনভিয়র্ রনেি 
উইনিয়ামস সযমি উদৃ্ধ্ িতরনেতিি, ‘Carpe diem’ ো seize the day 
এিইভাতে আমরা েিত্ োইনে seize the moment with your reflection 
on Grass Table। এই নিউজতিিার আপিারই জতিযে, এিাতেই আপিার হতয় 
উেত্ োওয়া মুখপত্র।

আসন্ন উৎসতের ঋ্ুত্ সোইতি শুতভচ্ছা জািাই; সুস্ োিুি, সুরনক্্ 
োিুি, আিতদ্ োিুি।



The outbreak of covid-19 in recent times 
is a great setback for the whole world. 

This virus has brought the developed and 
developing countries under the same bracket. 
Scientists all over the world are trying to find 
vaccines for this virus.  Governments at their 
level have resorted to lockdown to prevent 
this spurt of virus to save lives. The other 
side of the story is that due to lockdown 
many people lost their livelihood, which has 
brought them on the brink of starvation. The 
economies of the world are shattered as a 
consequence of lockdown. Vaccines may be 
developed but the impact of Covid-19 on the 
economy and the resultant unemployment 
will pose another challenge in the aftermath 
of Covid-19. Its all-round repercussions have 
been much discussed everywhere. However, 

Covid-19 : A Brief Overview

Dr. Amitava Basu

Principal
Banwarilal Bhalotia College, 
Asansol
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every cloud has a silver lining. On the positive side, pollution levels 
have reduced considerably. People have learnt to do their own work 
and we have learnt to be concerned for not only our family but also 
neighbours, colleagues and humanity as a whole. We have also learnt 
the lesson of sanitation and personal hygiene. We have learnt to dole 
out part of our earnings for the economically distressed. We have got 
lesson which will no doubt, make us a better human being. 

On the economic front, people may have lost their jobs but new 
avenues of new kind of jobs will also crop up in the aftermath of 
covid-19. Many companies have shifted their base from China and 
we can well hope that they may shift to India. Already we have a very 
good demographic profile which we can use to our best advantage. 
In the education sector, online education has been quite effective 
and many new web based virtual platforms have opened up to cater 
to the needs of the student community. More and more people are 
understanding the need to be adept in technology.  Already during 
this time of pandemic, we have understood that technology is the 
only solution for providing education in this time of crisis, where 
offline education is not possible. However, in India still many do not 
have access to technology due to the problem of remote location or 
economic paucity. The Government should make the technology 
accessible to all and for this more funds should be spent on education. 
The goal of Digital India will remain elusive unless the constitutional 
commitments of ensuring quality education for all, are fulfilled. 
Without doubt, there has been a massive proliferation of computing 
devices and internet connections in India since low-cost digital devices 
and cheap internet flooded the Indian market. Yet, it significantly 
differs from what we need for digital India, that is, computing ability. 
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We need to understand the subtle difference between the ability to 
forward messages on WhatsApp and to fill out an online application 
form, with documents attached, through a digital device. The latter 
entails a set of technical skills, such as installing apps, browsing 
websites, scanning documents, and successfully attaching documents 
of required size and resolution.

Covid-19 has also brought into focus the lacuna in the health 
sector. We should definitely learn our lesson from it and prepare 
ourselves in such a way that if in the future any such calamity strikes 
us, we should be able to thwart it with all the resources at our disposal. 
The Governments will not only have to frame right policies but good 
governance will be needed at all levels to implement those policies to 
bring the economies on track and give the citizens a decent life where 
they can survive not on charity but by earning their livelihood.

Dr. Amitava Basu



The Fall versus The Rise

Autumn is the season of transition from 

summer to winter, a season of rain and 

sunshine, a season of vibrant greenery melting 

into glowing twilight and sunset, a season when 

gracefully swaying, white and sparkling ‘Kaash’ 

flowers welcome the patches of sailing clouds in 

the blue sky, the season of our ‘big’ Puja. Leaving 

aside all engagements we strive to indulge in 

its ‘mellow fruitfulness’, we enjoy the autumnal 

sunshine moving out of our hearths and homes, 

energy, hope and expectation filling our hearts. 

And we definitely agree with John Donne:

“No spring nor summer beauty hath such grace,

  As I have seen in one autumnal face.”*

However the present ‘autumnal face’ seems 

macabre as fear of infection and death has 

infiltrated the hearts of people. The transition 

is now from vibrant, busy, stable, expectant, 

confident, buoyant, mechanised lifestyle to an 

isolated, homebound, uncertain, morose life 

retarding progress in almost all spheres of life. It 

is always human life at stake where discrepancy 

Dr. Arundhati Chatterjee

Ex-Associate Professor, 
Department of English
Banwarilal Bhalotia College, 
Asansol
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and pandemic in such large scale have permeated the earth. All smiles, 

laughter, affection, intimacy seem enveloped in the four corners of the mask.

Americans call Autumn the season of ‘Fall’. In this year (2020), spring 

and summer, all at once, virtually collapsed into a literal ‘Fall’. The pandemic 

of coronavirus has diseased and devastated mankind haunting almost every 

household, compelling people to remain confined, secluded, isolated, and 

mask bound. Nature and natural habitat revived and rejuvenated after man’s 

negligence of the earth. Undisturbed by too much honking and screeching 

of vehicles, unhampered by human encroachment, animals and birds are 

making the best use of the vacant space, vacant gardens, hills and meadows 

and basking in the glory of peace and sunshine.

The pandemic has taken away innumerable lives, many have been left 

maimed, many homeless, many penniless. And yet life goes on. It is up to 

man to transform the ‘Fall’ into a ‘Rise”. Let us awake from slumber and 

notice that, as Friedrich Nietzche says, “Autumn is more the season of the 

soul than of nature.” Let us realize how beautiful it is to let go of things, to 

rise above strife, money and power, uplifting ourselves in the echelons of 

love, harmony, peace and brotherhood. Let us ‘Rise” above all delusion, for 

sunrise after the dusk is always welcome.

Autumn is the season of shedding of leaves. Let us, too, shed our 

disagreements and conflicts, let us find contentment at home and outside, 

by paying attention to what we already have. The transition ought to be from 

‘Fall’ to ‘Rise’: rise of a new dawn, new relationship, new building-up of the 

infrastructure of education and economy.

Dr. Arundhati Chatterjee

* Poem: The Autumnal; Book: John Donne: The Complete Poetry and Selected Prose 
Editor: Charles M. Coffin, Pub. Modern Library, 2001  (First Pub. 1929) 



আজককর শপান্তিন্িককতি

আমরা সিউ সিউ ্াঁতি েুনিইনি।আর সিউ 

সিউ ্াঁতি েুতিও েুিত্ োইনি।্তে 

সোই ্াঁতি েযেেহার িতরনে --িুন্াহগীি, নবিধাহগীিভাতে।

্াঁর অে্তাৎ রেগীন্দিাতের নেতো ও দে্তি নেি এি 

উনু্ক্ত প্রাতেতর সখািা হাওয়ার ম্।্াঁর নেক্াভােিার 

দে্ততি নেিিা িনে-েগ্তা সদওয়াতির জায়গা।ভার্েষ্ত 

সযমি,স্মিই নিতজর সৃনটির নেক্া-অঙ্তিও সেতয়নেতিি 

মুক্তজ্াতির সসই অঙ্ি সযখাতি প্রােগীর-নেনচ্ছন্ন্া ‘েসুধাতর 

খন্ড কু্দ্র িনর’ রাখতেিা।ন্নি ‘সে হত্ আপি আমাতদর 

োনতেনিতি্ি’-এ সদখতেি ‘সমাতদর ্রুমূতির 

সমিা,সমাতদর সখািা মাতের সখিা’।

ন্নি েরাের প্রানতেি্ার অেস্ািতি ঋদ্ধ িতর 

সিতন্দর সচ্ছি্ার সাযুতজযে আিত্ সেতয়তেি।প্রানতেি 

মািুষতদর,োরপাতে নঘতর োিা গ্াতমর মািুষতদর নেক্ায়,

স্বাতস্যের,পনরচ্ছন্ন্ায় আনে্তি স্বয়ম্ভর্ায় উত্তরতণর পে 

সদখাত্ সেতয়নেতিি।এ েযোপাতর আমাতদর ভার্েতষ্ত 

ন্নি নেতিি এি পেপ্রদে্তি।

এই ভােিার প্রেম পতে্ত ন্নি নিতজর জনমদানরর 

অতেগ্ত্ নেিাইদহ ই্যোনদ অঞ্চতি গ্ামসমূতহর উন্নন্ত্ 

ে. ে. অরুণাভ সসিগুপ্তঅরুণাভ সসিগুপ্ত
নেনিৎসি, সং্ৃন্িম্তগী
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েযোপৃ্ হতয়নেতিি।

পতরর পতে্ত োনতেনিতি্তি রেগীন্দিাে শ্রীনিতি্ি স্াপি িতরি সুরুি গ্াতমর 

নসংহপনরোতরর িুনে খনরদ িতর।সসখাতি শুরু িতরি হস্তনেতল্পর নেিাতের,িৃনষগ্ 

নেদযোনেক্তণর উতদযোগ।সেতি রেগীন্দিাে ও জামাই িতগন্দিােতি এই উতদেতেযেই িৃনষনেদযোয় 

নেক্ািাতভর জিযে পাোি নেতদতে।

১৩৪৬ সাতির ভাদ্র মাতস ন্নি শ্রীনিতি্তির িম্তগীতদর সভায় েতিনেতিি--’ ..

আনম এিিা সমস্ত ভার্েতষ্তর দানয়ত্ব নিত্ পারেিা।আনম সিেি জয় িরে এিনি ো 

দুনি সোি গ্াম।...  আনম যনদ সিেি দুনি-ন্িনি গ্ামতিও মুনক্ত নদত্ পানর অজ্্া 

অক্ম্ার েন্ধি সেতি,্তে সসখাতিই সমগ্ ভারত্র এিনি সোি আদে্ত ত্নর হতে-- এই 

িো ্ খি মতি সজতগনেি, এখতিা সসই িো মতি হতচ্ছ।’(রেগীন্দরেিােিগী, নেশ্বভার্গী,ে্ুদ্তে 

খন্ড,পৃ-৩৮০)

্াঁর যাপতির দে্ততি নেি েনেতয় োঁোর আিদ্ ।সসই আিদ্-েগীজ ন্নি সরাপি 

িতরনেতিি োনতেনিতি্তির মানিত্।সসই মানিত্ জিনসঞ্চতির দায়  নেি 

উত্তরানধিারগীতদর।সসই দায় নি আমরা নেিোি পািি িরত্ সপতরনে?

রেগীন্দিাে সমিার গুরুত্ব অিুধােি িতরনেতিি প্রাতণর অিুভতে।ধম্ত ো সিৌনিি 

অিুষঙ্তি োনপতয় সমিাতি সদতখনেতিি েৃহত্তর সপ্রনক্ত্--- মািুতষ মািুতষ, প্রাতণ প্রাতণ, 

সিতন্দ ও প্রাততে নমিতির আতয়াজতি।্াঁর সিখা ‘জগীেিসৃ্ন্’-স্ পাই--’আমাতদর োনের 

সাহাতযযে নহদু্তমিা েনিয়া এিনি সমিা সৃনটি হইয়ানেি... ভার্েষ্ততি স্বতদে েনিয়া ভনক্তর 

সনহ্ উপিনধির সেটিা সসই প্রেম’।এখাতিই ন্নি প্রায় সেৌদে েের েয়তস ‘নহদু্তমিার 

উপহার’ িাতম এিনি িনে্া পাে িতরি।১৮৭৫এর ২৫ সফব্রুয়ানর নবিভানষি অমৃ্োজার 

পনত্রিায় স্বিাতম প্রিানে্ এনিই ্াঁর প্রেম িনে্া।

্াঁর জনমদানরতত্ব নেিাইদতহ ১৯০৫-এ হতয়নেি  িা্যোয়িগী সমিা,পতর রাজরাতজশ্বরগী 

সমিা।

োনতেনিতি্ি প্রন্ষ্ার ট্াস্ট নেে-এ মহনষ্ত সদতেন্দিাে েতিনেতিি, ‘ধম্তভাে 

উদেগীপিার জিযে ট্াস্টগীগণ েতষ্ত েতষ্ত এিনি সমিা েসাইোর উতদযোগ িনরতেি।..’ সসই 

অিুযায়গী ১৮৯৪ সাতি ৭সপৌষ শুরু হয় সপৌষতমিা।এই সমিাতি সাে্তজিগীি রূপ সদওয়ার 

সেটিায় সফি হি রেগীন্দিাে।োংিা ১৩২৬ সতি োনতেনিতি্ি পনত্রিার প্রেম েতষ্তর দেম 

সংখযোয় ১৯১৯ সাতির সমিার েণ্তিা--’দৃরাতের হইত্ েহু সিাতির সমাগম হয়।আশ্রনমতির 
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সনহ্ জিসাধারতণর যাহাত্ নমিি সানধ্ হয় এ েৎসতরর সেটিা িনরোর সঙ্কল্প নেি।...’।

১৯০৪ সাতি রেগীন্দিাে ‘স্বতদেগী সমাজ’ প্রেতন্ধ নিতখনেতিি--’আমাতদর সদে 

প্রধাি্ঃ পল্গীোসগী।এই পল্গী মাতি মাতি যখি আপিার িােগীর মতধযে োনহতরর েৃহৎ 

জগত্র রক্তেিােি অিুভে িনরোর জিযে উৎসুি হইয়া উতে,্খি সমিাই ্াহার প্রধাি 

উপায়।এই সমিাই আমাতদর সদতে োনহরতি ঘতরর মতধযে  আহ্াি।..’। (রেগীন্দ 

রেিােিগী,নেশ্বভার্গী, নবি্গীয় খন্ড, আত্মেনক্ত,পৃ-৬৩৯)

আজ,এই েের সেতি সসই সমিা, োনতেনিতি্তির সপৌষতমিা নি েন্ধ হত্ েতিতে?

শুরুর িোয় নফতর যাই।আসতি আমরা সিউ সিউ ্াঁতি,্াঁর আদে্ততি 

েুনিইনি।্াই অিযোিযে নেশ্বনেদযোিতয়র ম্ই েিোঁধা পতে সদওয়াতি সদওয়াতি সখাপেদ্গী 

িতর সফিত্ সেতয়নে নেশ্বভার্গীতি। নেনগ্প্রদাতির মামুনি গত্ধরা পতেই হাঁিাত্ সেতয়নে 

্াতি।

আোর আমরা সিউ সিউ ্াঁতি েুতিও েুিত্ োইনি।্াই োনতেনিতি্ি সেতি 

হানরতয় সযত্ োতি মানির সসৌরভ। সপৌষতমিায় নি জানি সিান্ োধযেোধি্ায় সিাণোসা 

হতয় োতি গ্ামগীণ নেল্প, হস্ত ও িুনিরনেতল্পর আতয়াজি।েযেেসানয়ি সিিতদতির সং্ৃন্, 

িগরসং্ৃন্, িতপ্তাতরি সং্ৃন্ আগ্াসগী েযোদতি নগিত্ োতি সমিাতি। সভািেযেেসায় 

আর রাজিগীন্র োরণভূনম হত্ োতি োনতেনিতি্ি, োনতেনিতি্তির সপৌষতমিা।

ে. অরুণাভ সসিগুপ্ত



প্রবপাকস, দদকবর বকশ :

মধুিনের িো মতি পেতে অতিতিরই । অতিি 

ভার্গীয় োতত্রর ম্ আনমও গ্ ৫ েের  হি 

মানি্তি  মুিুতি গতেষণার্, নেষয় আধুনিি সানহ্যে । 

গতেষণাপে্ত প্রায় েুনিতয় এতিনে এমি সময় সোি্া এতস 

হুি ফুনিতয়  িতরািািাতির সূেিা িরি । সদতে সফরার 

সম্ভােিা এই মুহূত্্ত ক্গীণ (এয়ার ইনন্ডয়ার নেতেষ নেমাি 

শুধু দুি্তভই  িয় , অ্গীে নেপজ্জিিও ) ফতি গ্ ে’মাতস 

মানি্তিগীতদর িতরািা-সমািানেিা সদখার সুতযাগ হি। যখি 

এ সিখা নিখনে ্ ্নদতি সংখযোর নেোতর যুক্তরাত্রের পতরই 

ভার্ উতে এতসতে, ব্ানজিতি িপতি, সোিাল্ড ট্াম্প, 

সমানদ ও েিতসিাতরাতি নিতয় ত্নর নেনেধ “নমম “ও 

পুতরাতিা হত্ েিি । গুনণজতি েতি োতিি এম্ ঘর 

েদ্গী অেস্ায় নেশ্বসংসাতর িািা জাগন্ি সমসযো খানিি 

নিতম্তাহ দৃনটিত্ সদখা যায়। এই ি’মাতস আতমনরিাতি যা 

নেিিাম ্া ভুিোর িয়।

আজ, ২২সে সসতটেম্বর, ২০২০, আতমনরিায় িতরািায় 

ভুতগ মৃ্ মািুতষর সংখযো নগতয় দাঁনেতয়তে ২ িতক্র নিেু 

সেনে। স্বাস্যেতক্তত্র নেপুি েযেয়  , িািা নেনিৎসা প্রযুনক্তর 

অভােিগীয় উন্নন্র পতরও। এই ভয়ঙ্কর নেপয্ততয়র প্রিৃ্ 

শ্রী দগীপাঞ্জি তমত্রশ্রী দগীপাঞ্জি তমত্র
ইংতরজগী নেভাগ
সস্টি ইউনিভানস্তনি অফ নিউ ইয়ি্ত, 
োতফতিা
মানি্তি যুক্তরা্রে
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িারণ নিশ্য়ই নেতলেষণ িরতেি সিাি ইন্হাসনেদ নিন্তু সোতখর সামতি যা ঘিত্ সদখিাম 

্া আশ্তয্তযের। সফব্রুয়ানর মাতস প্রেম িতরািা সরাগগীর সন্ধাি পাওয়া সগতিও, আনম সয 

রাতজযে োনি (নিউ ইয়ি্ত সস্টি) , সসই রাতজযে অতে্ িাতরার মতধযে স্মি নেিার  িক্যে 

িনরনি। মাে্ত মাতস সগাোর নদতিও যোরগীন্ সসনমিার িরত্ অিযোিযে রাতজযে উতে সগনে 

সলেতি সেতপ । ্খিও সয েহতর োনি (োতফতিা, নিউ ইয়ি্ত) সসখাতি সরতস্তারাঁ , েইতয়র 

সদািাি, নেশ্বনেদযোিয়, ্ুি , সমস্তই সখািা, স্ািগীয় ভার্গীয় োতত্ররা নরিতিি সখিতেি 

হইহই িতর। এখিও সদখত্ পানচ্ছ মধযে মাতে্তর এি নদতির িো। স্ািগীয় আইনরে পাতে 

সেে ধুমধাম িতর পািি হতচ্ছ ্াতদর  নপ্রয় উৎসে সসন্ট পযোনট্ি’স সে । েিতে 

খািানপিা, িারও স্মি মিতযাগ সিই ্েুও পাতের েহতরর সিাি িাম-িা-জািা আইনরে 

েযোন্ড  আপি সখয়াতি সিাি সিািগগীন্র সুর োনজতয় েতিতে। আর শুিত্ পানচ্ছ আইনরে 

সানহত্যের যুগপুরুষ  সজমস জতয়তসর িামানঙ্ক্ এি ি্ুি নেয়ার পাি িরত্ িরত্ 

আমাতদর নেশ্বনেদযোিতয়র ইংতরনজর অধযোপি আমায় েিতেি, “গেপে্া স্বাতস্যের মািুতষর 

মতি হয় িা স্মি নেতোর িারণ রতয়তে,এ্ নেতো সিাতরা িা, িুে পতরায়া সিই !”

হায় , মা নি নেতিি আর নি হইয়াতেি ! ্ার িতয়ি নদতির মতধযেই িিোউি োিু, 

েন্ধ হতিা ্ ু ি - িতিজ। সয অধযোপতির িো েিিাম, ন্নি ইন্মতধযেই স্বজি হানরতয়তেি 

িতরািাত্। পাে- সরতস্তারাঁ , সসনদতির সংগগী্ মুখর সন্ধযো ,সিহা্ই নদোস্বপ্ন মতি হয়। 

আর রতয়তে মৃ্ুযের নমনেি, িা্াতর িা্াতর মািুষ িম্তহগীি , সেিার ভা্ার দানেত্ 

রাস্তায়। নিন্তু ্েুও মতি হয় এ সদতের মতধযে দু’নি সদে আতে। এিনদতি সদখত্ পানচ্ছ 

নেতশ্বর ্ােে ্ােে নেজ্ািগীতদর এিিাট্া হতয় নেনভন্ন গতেষণাগাতরর মতধযে প্রন্তযানগ্া 

ভুতি এনগতয় আসা , েত্ি  েুতিনিি, েত্ি প্রন্তষধি নিতয় নিরগীক্া। অিযেনদতি 

আতরি সগাষ্গী যাতদর সদখা আতমনরিা োো অিযেত্র  পাওয়া নিনঞ্চৎ মুেনিি। এঁতদর 

অতিতি িতরািা অন্মারগী দূতর োি সিাি অসুখ েতিই মািত্ োি িা । এিিা ঘিিা 

েনি।

িতয়িনদি আতগ আমাতদর োনের ওপতরর ফ্যোতি সদনখ সেে উদোম িৃ্যে-িিা, সতঙ্ 

নেনেত্র সংগগী্। হতেদতে হতয় েুতি নগতয় সদনখ িতিজ োত্রতদর পানি্ত। পানি্ত, সিািসমাগম 

সম্পনি্ত্ নেশ্বনেদযোিতয়র িো নিতদ্তে(আপনি েনহ্ৃ্ও হত্ পাতরি) মতি িরাত্ 

্াতদর এিজি সয অিািযে যুনক্ত নদতিি ্া ্জ্তমা িরতি দাঁোয় “সিানভে এিিা মস্ত 

ধাপ্া , ওত্ নেশ্বাস িরাত্া মুখ্তানমর সানমি !” নিন্তু ওই সয প্রায় দু িক্ মািুষ মৃ্? 
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“্াতদর অিযে অসুখ নেি !” নফতর এিাম। ভানগযেস মুতখাে পতরনেিাম ্ াই দাঁ্ নিেনমেিা 

শুিত্ সপতিি  িা োত্র মতহাদয়।

আসতি, আতমনরিার রাজিগীন্র ম্ই এখাতি োস্তে্াও সযি দুভাতগ নেভক্ত; নিেু 

মািুষ নিয়নম্ খের রাতখি, আর োনিরা আশ্য্ত রিতমর নিনে্তিার ো মতি িতরি িতরািা 

সিাি গভগীর সরিানর ো রাজনিন্ি েরিাতে। সতঙ্ রতয়তে অন্ধ ধম্তনেশ্বাস যার ফতি েহু 

মািুষ অতের সেতি নেশ্বাস িতরি ঈশ্বর ্ াঁতদর রক্া িরতেি িতরািা সেতি। সমাজ্ান্বিিরা 

েিতেি এর মূতি রতয়তে রা্রে ো রা্রেগীয় প্রনরিয়াগুনির প্রন্ গভগীর অনেশ্বাস। হয়্ সস 

িারতণই যুেসমাতজর প্রন্ সভাি প্রনরিয়ার প্রন্ও আস্া িম। এই িতরািািাি এমি 

এিনি জা্গীয় নেপয্তয় সয এখি মানি্তি সমাতজর সেতেতয় অন্ধিার নদিগুনি সামতি 

আিতে।  আনরেিাি-আতমনরিািতদর প্রন্ েণ্তনেতবিষ ও েঞ্চিা মানি্তি ইন্হাতসর শুধু এি 

িিঙ্কময় অধযোয়ই িয়, অতিতি েতি োতিি সমাতজর সমৌনিি অঙ্ েিতিই েতি। এই 

সিখা যখি নিখনে ্খিই আরও এিোর “ব্যোি িাইভস মযোিার” (যা নিিা যুতগর পর 

যুগ হতয় েিা মানি্তি সশ্ব্াঙ্ পুনিতের অ্যোোতরর নেরুতদ্ধ আতদ্ািি) ্া আোরও দািা 

োঁধতে, আজও সিন্টানি প্রতদতের িুইনভি েহতর ে’সয়-ে’সয় মািুষ পতে িামতেি নেোতরর 

আোয়। আর েেরতেতষ মানি্তি রাজিগীন্র সেোইত্ েে ঘিিা, রা্রেপন্ নিে্তােি স্া 

আতেই ! িাি পা্তিই সোিা যাতচ্ছ এোতরর নিে্তােি উদার, শুভেুনদ্ধসম্পন্ন মািুতষর জিযে 

মরণ-োঁেি িোই, িারণ সিতিই স্বগীিার িরতেি, ট্াম্প মহােতয়র রাজত্বিাতি সদতে 

েণ্তনেষমযে সেতেতে আর সতঙ্ যুক্ত হতয়তে এই অন্মারগী সমািানেিায় গগিেুম্বগী অপদাে্ত্া।

্াই আমার নরসাে্ত গাইে সসনদি েিনেতিি, নিভাতে সযি আমরা নেতদেগী োতত্ররা 

অজাততেই আতমনরিার সেোইত্ িনেি, পনরে্্তিেগীি এিরিম রিানতেিাতির স্বাক্গী হতয় 

পতেনে।  শুতি আনম েিিাম, স্বাক্গী-সােুদ নিিুনে িতরতে, আপা্্ জগীে-্ারানি সযি িা 

খুইতয় সদতে নফরত্, এ নমিন্ই িনর পতদ !

শ্রী দগীপাঞ্জি তমত্র
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ন্শউন্ি ফুি ও ন্কছু একিপাকেকিপা টুককরপা কথপা...

--েরৎ েিত্ ্ুনম িগী সোতিা ?   

--....এই ধতরা িগীি আিাে, সরাদুের আর েৃনটির সোঁয়ােঁুনয় সখিা...  

নিংো িাে ফুি!   

--আর নেউনি?  নেউনি েিতি িা ্ুনম ! নেউনি োো েরৎ হয় 

িা িতক্াতিা!   

---েি্াম স্া !  নেউনি েি্াম !  ্ুনমই  স্া মািপতে 

োনমতয় নদতি!   

--েিত্ !  ওহ !  জাতিা, সোিতেিায় আমাতদর োনের সামতির 

মাতে এিিা নেউনি গাে নেি!  েরৎ এতিই আনম রেতির সিাঁেে 

ভতর নেউনি আি্াম সভাতর উতে  

----খুে সভাতর উেত্ েুনি ্ুনম সোি সেিায়?   

--িা, ্তে খুে সিাতি। ্ুতি সযত্ সহাত্া...স্ামার মতি আতে, 

মাতি মাতি স্ামার পোর সিনেতি নেউনি রাখ্াম  আনম!                 

--হযোঁ, আনম স্া নজতজ্স িতরনেিাম, সি এমি িতর...   

--নিন্তু ্ুনম স্া জািত্ েতিা, েুনপেুনপ সি নেউনি সরতখ যায়!  

্াও ্ুনম  

---আহা রাগ িতর িা!  আমারও স্া শুিত্ ইতচ্ছ ির্! আনম 

স্া স্ামায় মতি মতি ্খি সেতিই নেউনি ফুি েতি সেতিনে!   

---সেতিে েুনি?  েতিানি স্া িক্তিা!   

ে. সসামা েরিে্্তগী
সহিারগী অধযোনপিা, 
োংিা নেভাগ 
োিওয়ানরিাি ভাতিানিয়া 
িতিজ
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----ও স্া আমার নিজস্ব োি!  মতি মতি স্ামায় োি্াম, নেউনি ফুি...    

----আনম শুিত্ সপ্ুম। আর যখি আনশ্বতির িগীি আিাতের ওপাতর সরাদুের িাঁ িাঁ িরত্া, 

স্ামার ঘতর  েইেই ির্ দুপুর,  আনম এতস দাঁো্াম... আর...   

--আর নিচু্ছনি  েিত্ িা ্ুনম। আনমও অেেযে সিতজা িোর োইতর েনিনি নিেু স্ামায়...   

---শুধু আমার হা্ েুঁতয় েুপনি িতর েতস োিত্  

---মতি মতি িো েি্াম সভার !    

---সভার েিতি এখি আমায় ?   

----ফুি েিত্ও পানর,  সরাজ স্ামায় ি্ িাতমই স্া োনি নেউনি ফুি!   

---এখি আর নেউনি িুতোই িা, আমার োনের আতেপাতে  সিাত্াও নেউনি সিই জাতিা!  আর 

এেের স্া... 

---এেের মারণ সরাগ এতস সে েন্ধ িতর নদতিা। িতে সয আোর সে নেি হতে...  

---্খি নেউনি সফািা ফুনরতয় যাতে।   

--যাি িা। ্ুনম স্া আে। ্ুনম দাঁোতিই গন্ধ পাতো ফুতির  

---পুতজা আসতে?   

--পুতজা আসতে।  

---েরৎ আসতে?    

--েরৎ আসতে।  

---মহামারগী সিতি যাতে ?   

---মহামারগী  সিতি যাতে। 

--আগামগী েরত্, িগীি আিাতের িগীতে িাতের গুচ্ছ ্ুতি নিতয় স্ামার সতঙ্ নিরুতদেতে যাে 

্তে! 
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B.B. College Joins the Corona Fight by Producing 
and Donating Sanitizers to Corona Fighters

B.B. College believes in reaching out to 
the community. As Principal Dr. Amitava 
Basu opines that the war against corona is 
not for the governments to wage alone but 
it is also the duty of the citizen to actively 
participate and bolster the morale of front 
line corona warriors. Keeping with this 
vision and under his able stewardship the 
department of Chemistry produces and 
donates 50 litres of sanitizers to police and 
health staff those who are toiling tirelessly 
in the streets and hospitals.

B.B. College Distributes Food Materials to Tribal 
Families

B.B. College believes in awakening spirit of serving humanity in its 
stakeholders through various noble deeds. During the locked down, B.B. 
College extends its hands of empathy by providing necessary food items to 
the tribal people of Namo Jamdoba village.
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On the first day invited speeches was 
delivered on issues pertaining  to 
women. This program was followed 
by debate competition. On the second 
day, women themed  Kavya natya was 
performed.

B.B. College Organized a One Day Limited Over 
Friendly Cricket Match Between Teachers and 

Guardians in the Month of February

B.B. College Observed International Women’s Day 
with Two Day Program
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e-contents. The online library ensures 
ceaseless learning during pandemic.

True to its core values and 
guidelines provided by Dr. 
Amitava Basu, Principal, B. B. 
College, website monitoring 
committee initiated and 
fulfilled arduous task of 
reaching out to the students 
in the time of Covid-19 
with the creation of online 
library of study materials and 

Being committed to fight Covid-19 pandemic in academic realms and pioneer 
in online teaching & learning process, website monitoring committee under 
the aegis of IQAC, B.B. College organised two day International e-Conference, 
e-ConSus 2020 to deliberate on sustainable development from the viewpoints 
of natural sciences, social sciences and humanities.

B.B. College Inaugurates Online Portal for 
Remote Learning

B.B. College Organizes Two Day International 
E-Conference on Sustainable Development
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Next Issue : Winter  
Colour Theme : White

Send your comments, suggestions and entries at
grasstableofb.b.college@gmail.com

Notes
 ► The contribution is open to all.

 ► You may consider sending your write up in not more than 500 words

 ► Selected languages for submission : Bengali, English and Hindi

 ► The creative work should convey a Title and the mention of creative genre

 ► One person may send single entry for one issue.

 ► The submission needs to be accompanied by a photograph of the contributor and 
the mention of the affiliated institution

 ► Grass Table would not send any acknowledgement against any submission.

 ► The decision of editorial board is final in matters pertaining to publication
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