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“Winter is not a season, it’s a celebration”.

It is with profound pleasure and anticipation of success that we 

celebrate the launching of the second and winter issue of our ‘Grass 

Table’ -- the newsletter of B.B. College, Asansol. As we step into the 

new year 2021, it is with new hopes that the vaccine will serve as a 

panacea for humanity, saving us from the scourge of pandemic, the 

lurking fear in us finally gives way to hope. Alongside, many beautiful 

flowers blooming all around and the soothing sunshine lift our moods 

all the more in the winters. With such new expectations, dreams and 

aspirations, we bring this second edition of our winter collection of  

‘Grass Table’ which provides a platform to the intellectuals and creative 

persons to pour out some of their latest ideas and feelings from 

different disciplines. This newsletter serves as a kind of potpourri to 

the intellectual world. I take this opportunity to thank one and all who 

have volunteered in the creation of this nice little work of art. On 

behalf of the editorial team, I would also like to extend a very warm 

welcome to the readership of the ‘Grass Table’. We wish you enjoy 

reading. Go on reading and writing. And also keep smiling.

Principal ‘s  MessagePrincipal ‘s  Message

Dr. Amitava Basu
Principal
B.B.College, Asansol



সম্পাদকীয়সম্ পাদকীয়

“Only the old, the hungry and the humbled
Keep at this temperature a sense of place,

And in their misery are all assembled;
The winter holds them like an Opera-House.”

Brussels in Winter, W.H. Auden

সেই কবে অন্নদামঙ্গল কাবেযে ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর েবলছিবলন, োবের ছেক্রমেম 

মাবের ছিমানী! 

এোবরর শীতকাল সেন সেই ছেক্রবমর পূর্ণপ্রকাশ! এই োই োই েমবয়ও সেশ 

জছমবয় রবয়বি শীত। তাবক আরও একটু জমাবত চবল এল এ’োর গ্ােবটছেবলর শীত-

েংখযোও। েযেে, এোর গ্াে সটছেবল ধুছন সবেবল স�াল িবয় েবে পড়বলই ি’ল! মাবে 

ছকিুছদন প্রকৃছতর ছপবচ শীত ছটবমর সখবলায়াড়রা নামবত না নামবতই সেন আউট িবয় 

োছছিবলন, তারপর এবে েযোট ধবরবিন ছটবমর Mr. Dependable। সেমন তার দীে্ণবময়াদী  

ইছনংে, সতমনই মাবে মাবে সমজাছজ সোবড়া েযোছটং। সেই েযোছটংবয়র দাপবট তাপমাত্া’র 

পারা সেবক সেবকই ছনন্ম�ামী! েবর োইবর োঙাছলমাবত্ই এখন তার আলমাছরবত তুবল 

রাখা ‘দাছজ্ণছলং’সয়র সপাশাক-েছজিত, অবনকেমবয় ভ্রম িয়, সেন েম্ণপছরছিত সোদ্া। োঁরা 

অতটা সেৌভা�যেোন ন’ন, তাঁবদর ভরো রাস্ার ধাবর আগুবনর কুন্ড রচনা! সেই কুবন্ড 

মানুবের োবে ওম ছনবত চবল এবেবি পাড়ার ভুলু কুকুরও। রাস্ার ওপবরই সেকার 

সিবলরা সদাকান খুবল সকাোও ছেছক্র করবি, শুলপক্ক কাোে সতা সকাোও ছটিবমর সধাঁয়ায় 

ততছর িবছি সমাবমা। পুবরাদস্তুর োবিছে োজ, েুযেট পছরছিত, মাো ঢাকা টুছপ, �লায় স্াব্্ণর 

নড্ ছদবয় োন্যেকালীন ভ্রমবর সেছরবয়ছিবলন ক োেু! রাস্ার সমাবড় ছটিবমর সধাঁয়া সদবখ 

আচমকা মনটা সকমন কােু িবয় এল! মবন পবর স�ল, দাছজ্ণছলংবয়র ছটিবম টানা সরেন। 

পািাছড় অঞ্চবলর খাদযে। এখন ডাক্াবরর নানা ছেছধছনবেধ আলবতা পাবয় সপছরবয় সমাবড়র 

মাো’র সমাবমা না চাখবল, ছক িয়? তািাড়া শীত মাবনই সতা েড়ছদবনর সকক, সপৌে পাে্ণবর 

ছপবে পুছল: খাোর সমলা, সমলা খাোর। সেমন ধরা োক েধ্ণমাবনর েদরোবটর দাবমাদর 

তীবর, সপৌে েংক্রাছতির েমবয় িওয়া মাে সমলা! এই সমলার প্রধানতম আকে্ণরই িবলা 



শাঁকালু! আবশপাবশর চার গ্াবমর সলাক সমলায় এবে খুছশমত শাঁকালু সখবয় োছড় স্বরন। 

এিাড়াও োবক শালপাতায় েুেছন, োদাম ভাজা, পাঁপড়, না�রবদালা, পুতুল নাচ, মুরছ�র 

লড়াই! 

সজলায় সজলায় এেং কলকাতার ইছতউছত কু্দ্র পছরেবর েইবমলা ি’সলও, 

পযোনবডছমবকর দাপবট মূল কলকাতা এেং আোনবোল েইবমলা এ’েির ছপছিবয় স�বি, 

ছেবনমা উৎেবে কড়াকছড় ছিল, েঙ্গীত েবমেলন ো নাটযে উৎেবের আপাতত সদখা সনই। 

ছকন্তু তেুও আমরা আশাোদী কারর এ’েিবরর শুরুই িবয়বি ভযোকছেন চবল আোর 

খেবর। 

এই েমবয়, ‘সমলা’ মাবনই সেন রাঢ় োংলা ো তার েছন্নছিত অঞ্চল জুবড় এেং 

দাবমাদবরর তীর েরাের সলাকায়ত, োে অল্ান্ণ েংসৃ্ছতর েিতা ধারার উদোপন! মানুবের 

সেই আেিমান উৎেবে োবক মাছটর স্পশ্ণ, প্রকৃছতবক োঁছচবয় রাখার �ান! সপৌে পাে্ণবর 

আোনবোল-েধ্ণমান অঞ্চবলর এক অনযেতম আকে্ণর েুছড়র উৎেে! আকাবশর সেমন 

েীমানা িয়না সতমনই সেখাবন সোশযোল ছডটিযোবসেরও দরকার পবড় না! তাইবতা এই 

েমবয় েুছড় এেং আনুোছঙ্গক পবরযের ছেছকছকছন, উৎেবের সচিারা সনয়! মকবরর আকাশ 

রছঙন িবয় ওবে ছেছভন্ন েবর্ণর এেং আকৃছতর েুছড়বত; েে্ণজনীন এই েংসৃ্ছতর সদখা সমবল 

পছচিমেবঙ্গর েীমানা িাছড়বয় অনযে রাবজযে এমনছক উপমিাবদবশর অনযে প্রাবতিও! 

ঋতুর েময়গুবর সমবত তদনযেছদিন জীেবন ইছতউছত ছপকছনক, েন্যোবেলা’র 

েযোডছমন্টন, িুছটর ছদবনর ছক্রবকট মযোচ, েেই চলবি। আমাবদর সস্পাছট্ণং ছস্পছরবটর আঁচ 

উবস্ ছদবয় গ্াে সটছেবলর এই েংখযোয় েৃছটি কাজ ছনবয় অেদান সরবখবিন, উষ্ণতার সিাঁয়া 

ছদবয়বিন সেমন আমাবদর েিকম্ণীরা, সতমনই আোনবোবলর ছেছশটি েযেছক্ে�্ণ এেং 

কবলবজর প্রাক্ন িাবত্রাও।  

েখন আপছন এরপর ছপবে সরাদু্র সমবখ গ্াে সটছেবলর এই েংখযো পড়বেন এেং 

ছিবমল িাওয়ায় েখন ছদবনর নরম সরাদ সকঁবপ উেবে, এেং আপছন িবেন অনযেমনস্, 

ছনছচিত জানবেন, সেই পাছখর পালবকর মত সোনাছল সরাদু্র ছকন্তু আেবলই আমাবদর শীত 

েংখযো’র োত্ণাোিক, তার ছচরকুবট সলখা োকবি পুরবনা আহ্ান! আেুন, েেুন এবে গ্াে 

সটছেবল,োবে ছনবয় আেুন আপনার োরস্বত ো েৃজনশীল কৃছটি কবম্ণর পেরা! সলখার োবে 

িছে, িছের োবে িদি পাশাপাছশ সিঁবট চলুক গ্াে সটছেবলর পরেত্ণী েংখযোর ছেকানা খঁুবজ।
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Charles Mark Correa (1930-2015), a poet 
among the  modern pioneers of  architecture     
in India is generally recognized in West Bengal 
through his two significant works located in 
Kolkata. The 
first of these 
two buildings 
was designed 
in 1959-1961 
as a private 
bungalow for 
Chini and 
Sanjoy Sen 
which was 
subsequently 
pulled down 
by a public sector bank. The second one has been 
the much celebrated Salt Lake City Centre-I 
which the master-architect had envisaged for 
the Neotias in 2004-2005. The Asansol Heritage 
Research Group, a collective of independent 
researchers from Kazi Nazrul University who 
have been working substantially on both tangible 

For one who doesn’t love a wallFor one who doesn’t love a wall
Santanu Banerjee

Courtesy: Edward Hollis

Dr. Santanu Banerjee 
Assistant Professor 
Department of English
Kazi Nazrul University
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and intangible heritage of the Raniganj – Asansol – Kulti industrial 
areas had very little idea that yet another small but beautiful work 
of art by Correa could be surviving half-hidden from the eye in the 
headquarters of the newly formed Paschim Bardhaman district. No 
wonder, people of this area are of less hint about it as the Charles 
Correa Foundation at Panaji, Goa is still far away from tracing the 
details of this built structure even though it is enlisted as one of 

Correa’s early creations.
Sanjoy Sen and and his brother 

Abhijit Sen alongside their legendary 
father Sudir Kumar Sen of the Sen-
Raleigh and Sen and Pandit groups of 
industries were very close to Correa 
and they had approached him to 
design the present-day Kanyapur 
Polytechnic in 1961-1962. Correa 
was very busy at that time working 
at Pune on the Kasturba Gandhi 
Memorial. Nevertheless, he accepted 
this invitation and eventually made a 
sketch of this “Sudhir Sen Polytechnic” 
building. Later on it was known as 
the “Sen-Raleigh Polytechnic” and 
probably in 1979 the West Bengal 

State Government took over this institution and rechristened it for 
the final time.

The spaces in this unique structure have been organized around 
a large atrium so that the sky and the land kissing each other are 

Courtesy: Charles Correa Foundation
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equally visible from all floors and terraces and an excellent ventilation 
of air as well as play of sunlight on the walls could make any visit 
to this place a highly pleasing experience. The huge open space on 
the top of this structure and the reduced use of bricks, irons and 
glasses make this building different from the popular structures of 
the so called Le Corbusier style. In the early days the Sen-Raleigh 
Polytechnic had to offer three-year diploma courses in Mechanical 
and Electrical Engineering and it was an important seat of technical 
education in West Bengal. Though much poetry of Correa still exists 
in this building, in some aspects it has been spoiled by three most 
predictable reasons: unmindful planning and construction around 
the campus, improper maintenance and use of odd colours, and 
complete ignorance of its heritage value. Foregrounding such cases 
of neglect, the Asansol Heritage Research Group always reiterates the 
sad fact that Asansol does not know what it actually has and also does 
not care for how to conserve the valuables in its possession.

It is to be remembered here that Sudhir Kumar Sen had set 
up the Sen-Raleigh company in 1949. Its Kanyapur factory was 
established in 1951-52. Sen-Raleigh was the first joint venture cycle 
manufacturing company in India when it was called the Sen Raleigh 
Industries of India Limited. “Raleigh Company” in mass idiom used 
to produce 2 lakh cycles every year and all world famous Nottingham 
brands namely Raleigh, Robin Hood and Humber were produced in 
Asansol. The decline of this company is still a mystery. The Central 
Government took over the administration of the company in 1975 
and renamed it as CCI or the Cycle Corporation of India but these 
steps did not stop this industry from disintegrating and melting away.



Grass Table ।। 8 

হিম কুয়পাশপার ডপায়রী 
রাজছে্ণ দাশ

োঙাছলর জীেবন শীত আবে উৎেবের ঋতু সশে িবত 

না িবতই! তীব্র �রবমর সদবশর ছকিুটা স্বছস্মুিূত্ণ, েড় 

ক্ছরবকর। সে এক েময় ছিল, শীত আেবতা মরেুছম ্ুবলর, 

্বলর োজাবর অেো অনযে েমবয় অছমল চুবনা মাি এেং 

িবরক রকবমর শাকেছজিবত। এখন েম্বৎের মজুবতর 

ছদনকাবল এ সনিাতই কল্পকোর মত সশানায়। 

শীত মাবনই তরতাজা একটা েময়! প্রেম প্রেম 

ভাবলাোোয়, একটা পাছখ ছেক সেমন রং সেরবঙর ্ুবলর 

ো�ান খঁুবজ সেড়ায়! গ্ীবমের সদবশ, শীত সতমনই একটা রছঙন 

কাল উপিার ছনবয় আবে, সেন োন্টা ক্লবজর েও�াত! রুকুর 

পাবশর োছড়র অছল আছন্ট তখন েদযে একছট নামজাদা ছমশনারী 

কবলবজ ভছত্ণ িবয়বি! ছবিতীয় েির সেবক আছলপুবরর 

িছট্ণকালচার �াবড্ণন ো আকাশোরীর োমবনর ফ্াওয়ার সশাবত 

অছল আছন্টবক, কবলবজর ছেছনওর কুনাল আঙ্কবলর োবে সদখা 

সেবত োকবলা! মধযে ‘৯০ এর কলকাতা। সদবশ উদার 

অে্ণনীছতর সখালা িাওয়া ঢুকবি; সভা�োবদর দাপবট োমাছজক 

েম্পক্ণগুবলা ওলটপালট িবয় োবছি, পছরেছত্ণত িবছি 

তরুরবদর প্রকাশভছঙ্গও! ছকন্তু তেুও সেন রবয় স�বি 

রক্রশীলতার অদৃশযে ছপিুটান! িয়বতা সে কারবরই, অছল 

আছন্ট রুকুবক োবে কবর ছনবয় সেত কবলবজর োইবর সেবকান 

জায়�ায়, এমনছক েনু্োন্েবদর োবে আড্াবতও! সতমনই 

রাজছে্ণ দাশরাজছে্ণ দাশ  
গ্ন্া�াছরক, সেন্টাল লাইবব্ররী

োনওয়াছরলাল ভাবলাছটয়া কবলজ

আোনবোল
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একোর ইবডন �াবড্ণবসে, অছল আছন্ট কী সেন একটা কো কুনাল আবঙ্কবলর কাবন কাবন 

েবলই,তার �লায় জছড়বয় ছদবয়ছিল করেী মাছের কাবি েদযে ছশবখ, ততরী করা পশবমর 

স্া্্ণ! পছরবয় ছদবয়ই এক িুবট �াবড্ণবনর োইবর; কুনাল কাকু কবয়ক মুিূত্ণ িতোক। 

তারপবরই আনবদি, পরম আদবর রুকুবক সকাবল তুবল ছনবয়ছিল; সেন রেছ্। েড়রা েড় 

অদু্ত িয়, রুকুর মবন িবয়ছিল! 

করেী মাছেবক কখনও েখনও মাবয়র কাবি আেবত সদবখবি রুকু। একোর েবরর 

মবধযে েল আনবত ঢুবক পবর সদবখছিল করেী মাছের সচাবখ জল। আর মাবয়র মুখটা 

অস্বাভাছেক কছেন। শাতি দৃঢ় �লায় মা েবল চবলবিন, এখনও শুনবত পায় রুকু-- “সমবয়রা 

ছক পুরুে মানুবের োঁধা দােী? ো ইবছি তাই করবে! করেী সশাবনা, সকঁবদা না! েমর নটি 

িবয় ছ�বয়ছিল আব�ই! েখন সতামার �াবয় িাত তুলবতা, সতামার ছটউশছনর টাকা সকবড় 

ছনত, তখনই সতামার প্রছতোদ করা উছচত ছিল!” তারপর একটু সভবে, আলমারী খুবল কী 

একটা োর কবর মাছের িাবত গুঁবজ ছদল! করেী মাছে েবল উেবলা “না না ছদছদ, টাকা 

ছনবত পারবো না!” সচাবখর োমবন ছেবনমা চলবি সেন! মা েলবিন, “ধার ছিবেবে নাও; 

েমর সতামায় সিবড় চবল স�বল সতামার জীেন সশে িবয় োবে! তা সকন! তুছম সতা ছশছক্ত 

সমবয়, েুদির িাবতর কাজ জাবনা! নতুন কবর জীেন শুরু কবরা।”তারপর তার ইসু্ল 

ছশছক্কা মা েবনেবি েবল চবলবিন, “সদবখা, আমরা েোই শ্রছমক, সজবন ো না সজবনই! 

পারবে না, একটু পছরশ্রম কবর আছে্ণক ছদকটা গুছিবয় ছনবত! সদবখা, ছেক পারবে।’’ করেী 

মাছে মাবক প্ররাম কবর চবল ছ�বয়ছিবলন। তার ছকিুছদন পবর পাড়ায় �বড় উবেছিল 

‘োোমেী’- মছিলাবদর ছনজস্ব েস্ত্র ছেপছর ও সটলাছরং সকন্দ্র! সেোর শীবত রুকুবদর 

দু’ভাইবয়র জবনযে করেী মাছে দুছট পশবমর পুলওভার ছনবয় িাছজর! মা টাকা না ছদবয় 

ছকিুবতই সনবে না! ওছদবক করেী মাছেও নাবিাড়োদিা! “আছম সতামার ছনবজর সোন িবল, 

ওবদর পাড়াতুবতা মাছে না িবল, ছনবত সতা!” সশবে ওঁর সজদই ছজবতছিল! সিবে েবলছিবলন, 

“গুরুদছক্রা েবলও সতা ছকিুিয় নাছক!” মা সিবে স্বলছিল! ছভতবর সেবত সেবত েবলছিল, 

“চা সখবয় োছে; আর সদখ সটছেবল সতার জবনযে রাখা আবি ‘সোছভবয়ত নারী’-র ছকিুেংখযো, 

ছনবয় োে। �রম সপাশাক ছডজাইন করার নতুন নতুন আইছডয়া পাছে।”

সেই ঋতুবত সনেি, ভাবলাোো েুবন সদওয়া িবতা সোবয়টাবর, স্াব্্ণ। অছল আছন্টর 

োো ছদছলিবত রোসে্ার িবয় োবেন এর দুেির পর। কুনাল কাকু তারপবরর দুই শীবতও 
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এবেছিল, তাবদর দুই ভাইবক ছনবয় ইবডন �াবড্ণবসে ছক্রবকট সখলা সদখাবত। তখনও �লায় 

অছল আছন্টর সদওয়া স্া্্ণটা! ততছদবন অবনক অছভমান জবম স�বি সেই স্াব্্ণ, জীর্ণ িবয় 

এবেবি, তেুও সেই জীর্ণ স্া্্ণ উষ্ণতা ছদত ছনচিয়, েছেক জানা সনই রুকুর!

শীবতর এবককটা েকাল ছিল অননযে! মবন পবর োবছি রুকুর; ছপিবন কছচ �লার 

কলকাকছল শুবন ছ্বর তাকায় সে! সদখবত পাবছি, একটা সিাট্ট ছ্য়াট �াছড়র ছপিবনর 

ডালা ভবর উেবি খাোবরর েুছড়বত, এবক এবক উেবি ছমউছজক সলেয়ার, ছেছিবয় পাতার 

চাদর, ছক্রবকট েযোট, েযোডছমন্টবনর ৱযোবকট, েেই! আপাতত �তিেযে োোর েনু্র োছড় 

এন্টাছলর ছ্ছলপবের কাবি, তারপবর কাকু কাছকমা তাবদর সিবল, সমবয়; োছন ও ছেনাইবক 

ছনবয় নদীর সমািনায়! �াছড় েখন প্রাচী ছেবনমা িাছড়বয় সমৌলাছলর সমাবড়র কাবি তখন 

ছেস্ীন্ণ ্ুটপাে জুবড় িছড়বয় োকা পছরোবরর ছদবক সচাখ পড়বলা রুকুর। তখনও সমাটর 

�াছড় চলার রাস্া ছিল সিাট আর পাবয় চলার পে েড়! শীবতর েকাবল কতগুছল মনুেযেছশশু 

জছড়বয় মছরবয় শুবয় আবি, একছট মা কুকুর তাবদর জছড়বয় ধবর ওম ছদবছি েতটা পাবর! 

রুকু �াছড়র জানলা ছদবয় সদখবি প্রেমোর, আকাশতলায় মানুে! ও শুধু জাবন, ওর সিাট্ট 

েুবকর ছভতরটা সেন মুচবড় উেছিল অেযেক্ েন্ত্ররায়! প্রারপবর সচটিা করবি সচাবখর জল 

আটকাবনার! ভাই সদখবল ছক েলবে? োো সদখবল রা� করবে। সিবলর সচাবখ জল, ছি! 

�াছড় এব�াবছি। ছেলবোবড্ণ িাবত আঁকা ছেবনমার সপাটিার। স্ারগ্াউবন্ড েয়স্ এক 

মছিলার সচাবখ জল! ছেক সেন োকুর োকুর, অবনকটা রুকুর সজছেমার মত সদখবত! রুকু 

েে কো েলবতা তার সজছেমাবক। সজছেমা সকমন সেন অনযেমনস্ িবয় সেবতন। েলবতন 

“জাছনে, ছেবয় কবর এবে, আছমও খুে কাঁদতাম!”

সকাবনা সকাবনা শীবতর সেলা আেবতা আনদিরাব�! িটাৎ আব�র রাবত জানবত 

পারা স�বি, পবরর ছদন ছেলছমল োওয়া, োবক সলাবক এখন েল্বলবকর ছনবকা পাক্ণ েবল 

জাবন, তার আব�র নাম ছিল ছেলছমল! সকাবনা সকাবনা শীবত ছচছড়য়াখানায় এবে জড় 

িবয়বিন মাছে, সমবোমশাই, মামা, মামী কত্ত সলাক! সেই েমবয় প্রেম প্রেম সমশা 

মামাবতা, মােতুবতা দাদা, ছদছদবদর োবে! পুবরা এক �যোং মজা! তখন এবতা ছভড় িত না 

সকাোও!

সকাবনা েমাতিরাল শিবর সকাবনা আবরক রুকু িয়বতা সেই েময় োো মাবয়র িাত 

ধবর সেড়াবত োবছি নবদর ধাবর! সেই শির নতুনতর! ছশল্পায়বনর খাছতবর ততছর িবলও, 
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শিবরর আশপাবশ তখন অবনক ‘প্রকৃছত’! সেই শিবরর রুকুরা, তার োোর ক্লাবের েনু্রা, 

আোর কখনও রাঙা কাকা, কাছকমাবদর োবে চবল োবছি লযেবময়াে্ণ’ পাক্ণ, োেরেুছড়’র 

মাে, অজয় নবদর তীবর অেো দু�্ণাপুর েযোরাজ ো মাইেন োঁধ েছন্নছিত সকান জায়�ায়! 

সে’শিবর সে’েময় তখনও ছপকছনবকর �াবয় আলব�াবি সলব� আবি ‘চডু়ইভাছত’! এ শির 

সিাক ো সে’শির অছভন্ন োঙাছলর তেেছয়ক আবলখযে, তার অে্ণননছতক জীেন ছকন্তু 

ছচরছিবমর সদবশই ছেরাজ করবি! স্ান নামগুছলবত সচাখ সোলাবলই পছরষ্ার িয় েযোপারটা! 

ধরা োক, ছ্ছলপে, েুবলখা, ঊো, সেঙ্গল সকছমকযোল, এইচ.এম.ছভ ো সেন রাবল, োন্ণপুর 

ো ছচত্তরঞ্জন-এই স্ান নামগুছল তাবদর েন্ িবয় োওয়া ো এখন প্রায় ছনভু ছনভু ছঢবম আঁবচ 

বেলবত োকা কল কারখানার পুরবনা সৃ্ছতছচবনের ছিটবক আো আভা ছনবয় অটুট।

শীতকাল ছক ছকিুটা নটিালছজয়ার? এই নটিালছজয়া েতটা িারাবনা েমবয়র 

ততটাই আোর িারাবনা স্াবনরও! পছরোয়ী পাছখ ছক োঙাছল ছনবজই নয়! শীতাত্ণ অঞ্চল 

সেবক তার একটু উষ্ণ উন্নছতর জবনযে উড়ান শুরু িবয় োয় সেই সকান তশশবেই! এ স�ালিা 

সেবক সে স�ালিায় তার ছনরতির িুট, েমাবন চলবি! সিাট সেবকই তারা োো োবধ আোর 

ভাবঙ, িয়বতা সকান সোছড্ণং ইসু্বল, উচ্চতর ছশক্াবে্ণ আোর ছভন্ন শিবরর সিাবটিবল এেং 

কম্ণেূবত্ আরও অনযে সকাোও, অনযে সকানখাবন! স্ান-েম্পছক্ণত সোধ তার কাবি দাবমাদবরর 

সচারাোছলর মবতাই; ক্রমেররশীল! স্ান েন্মবন্ েমৃ্পক্তা ো আত্ীয়তা জন্মাবত না 

জন্মাবতই সে িয়বতা মূলচুযেত, আোরও। 

িয়বতা তার মন জুবড় ছেরাট উদার সেই সিাটবেলার িাদ! সেখাবন শীবতর েকাবল 

সরাদ এবল উবে আেবতন রাশভারী অমলোেু, ছতছন সিবলরও েযোর, োোরও েযোর! সকান 

এক ছেখযোত েরকাছর ইসু্বলর প্রধানছশক্ক ছিবেবে কম্ণজীেন সশে কবরছিবলন অমলোেু! 

তারপর সেবকই এ োছড়র �ৃিছশক্ক উছন। েদ্ েবর কখনও পড়ানছন সিাটবদর! দাদা, 

ছদছদ, ভাই, সোন েোই ছমবল িাবদর ওপর একটা ছেরাট মাদুবর স�াল িবয় েবেবি। একই 

োবে ছেছভন্ন ক্লাবশর ইংবরছজর পােদান চলবি অবক্লবশ! এই িাবদরও ছনজস্ব ছপছরয়ড ছিল! 

অমল েযোর পছড়বয় চবল স�বল এখাবন এবে েেবেন োছড়র মধযেেয়স্রা। তাঁরা সনবম স�বল 

পবর আেবেন োছড়র ছেছনয়র ছেছটবজনরা! োকবেন; েতক্র ছদবনর আবলা োবক, 

ততক্র! োড় সোরাবল সদখা োবে ছদছদ-আমো েকুলকো’ ভাঁজ কবর মাদুর গুছটবয় আনবিন 

পড়তি ছেবকল সেবক। আজ সেখাবন ছ্বর স�বল সদখা োবে পুবরাবনা সলাবকরা সকউ 
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সকাত্াও সনই, তখন োরা সিাট ছিল,আজ তারাও সদবশ ছেবদবশ। সেই শীত োপবনর সেৌে 

িাদটাও সকাোয় সেন িাছরবয় স�বি, েদবল পবড় আবি োবরা কুেুছর, োবরা দরজার একছট 

সপলিায় ফ্যোট। 

একেময় সখলার মাবে, েইবমলায়, েং�ীত েবমেলবন আজীেবনর েনু্ ততরী ি’ত! 

আর এখন তকবশাবরর, সেৌেবনর েনু্রাও স্ানচুযেত, েময়ও চুযেত ছক? তা নািবল োমাছজক 

সো�াবো� মাধযেবমর এবতা সোলবোলা সকন িবে! এ সেন োক্ণাে ময়দাবনর রাছশয়ান 

োক্ণাে! ছকিুছদন পবরই তাঁেু টােু গুছটবয় চবল োওয়া! তেুও েতছদন তাঁেুোকবতা ততছদন 

কী মজা! ওই সতা সিাট মামা দু-ছতন োছড়র কছচ কাঁচাবদর জবনযে ১৫টা ছটছকট সকবট 

এবনবিন; আজ ছেবকবল োক্ণাবে োওয়া। রুকু ইসু্ল সেবক স্রার পবে োক্ণাে তাঁেুর 

আবশপাবশ েুরেুর করত! োক্ণাবের মযোবনজাবরর েিকারী ওর উৎোি সদবখ দু’একোর 

ছনবয় ছ�বয়ছিল, োে ছেংবির খাঁচার োমবন! েছদও রুকুর আেল ইছিা ছিল রোছপজ 

সখবলায়াবরর োমবন দাঁড়াবনার! ততছদবন রুকু মনছস্র কবর স্বলবি সে ও রোছপজ 

সখবলায়ারই িবে! ছকন্তু এক ছেজ়বনর োক্ণাে সকাম্পাছন পবরর ছেজ়বন পাবল্ োয়; ওর 

ছপ্রয় রোছপজ্ সখবলায়াড়বক রুকু আর কখবনাই খঁুবজ পাবে না। পযোনবডছমবকর এই অকাবল 

েখন ঈবদর শুবভছিা, ছেজয়া দশমী, ভাইব্াঁটা ো েড়ছদন েেই েখন ভাচু্ণয়াছল ি’ল, তখন 

অেেবরর েময় জুবড় সৃ্ছত ধুপ-িায়ার এক মায়ােী সদৌরাত্যে রচনা কবর! এখাবন সৃ্ছত 

সেন কুয়াশা-সেরা �বড়র মাে; চছকবত মানেপবট সভবে ওবে ছেছভন্ন েয়বের কত চছরত্, 

কত েটনা, আোর ছমছলবয় োয়!

িটাৎ মাোর ওপর ছট কবর একটা পাছখ সডবক ওবে! রুকুর োো োমবনর সখলার 

মাে সেবক মুখ েুছরবয় ছপিবন তাকান। োবে ছনবয় োওয়া সলেয়াবর খুে িাল্া োজবি জযোজ় 

েঙ্গীত। োঁ-পাবশ �ঙ্গা, সমািনায় ছমবশ অপার ছেস্ার রচনা কবরবি েতদূর দুবচাখ োয়! 

োমবনর ছদবক তাছকবয় মুবখ একটু মুচছক িাছে ্ুবট ওবে ওঁর! একটু আব�ও তাঁবদর দুই 

েনু্র দু’সজাড়া োছিা সখলায় সমবতছিল গ্াবমর কছচকাঁচাবদর োবে। এখন েোই েবে �ল্প 

করবি! একটু আব�ই জয়ন�বরর সমায়া,কমলাবলেু, সকক, চানাচুর ভা�াভাছ� কবর খাওয়া 

িবয়বি! ক্রমশঃ ছদবনর আবলা কবম আেবি, ছকন্তু ওবদর মুবখ এখবনা একটা আবলা সখলা 

কবর োবছি!

েমাতিরাল অনযে শিবরও সখলা সভবঙবি, ছদবনর পাছখরা োোয় স্রার আব� 
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সশেোবরর মবতাই ওড়াউছড় করবি মাোর ওপর! সে শিবরর রুকুর োো, িাছেমুবখ তার 

েনু্বক েলবলন “আমার সিবলটা জাছনে সতা, অনযেরকম িবয়বি! েই পড়বত দাও, ছদছবিছদক 

েে ভুবল োয়! এখুছন সদৌবড় এবে ছক েলবলা জাছনে, োো আমাবক কলকাতার েইবমলাবত 

ছনবয় োবে? এই একটাই আর সকান চাছিদা ওর সনই!” “সেছদন কী সদছখ জাছনে, ‘আবঙ্কল 

টমস্ সকছেন’ মাোর পাবশ সখালা! সিবল েুছমবয় আবি, আর সচাবখ জবলর ধারা শুছকবয় 

আবি!” তারপর একটু সেবম, “মাবের সশে... পাঁচবশাটা টাকা ছদে সতা সর!” রুকুর োোর 

েনু্, রুকুর োোর কাঁবধ িাত সরবখ এছ�বয় োবছিন! কুয়াশায় ছমবশ োবছিন তাঁরা দু’জবন! 

তখন মানুে ছকিুটা সেঁবে সেঁবে,পাশাপাছশ োকবত জানবতা, শীত কম ি’ত তাবত!

োঙাছল এখন েহু সক্বত্ই এছ�বয়বি! েতই এব�াবছি ততই ছপিবন স্বল আেবি 

তার ‘োছড়! দুই শিবরর দুই েমজ রুকু, সক েলবত পাবর, আজ িয়বতা পাল্াপাছল্ কবর 

ছনবয়বি তার ছনবজর ছনবজর শিবরর �ৃিবকার; তাবদর শহুবর আছিাদন! লুবকাচুছর সখলবি 

েমবয়র েবঙ্গ!

েবন্ সশে, রাত নামবি! শীবতর রাতগুবলাবত এখনও টুপ্ কবর খবে পবড় একছট 

তনশতারা, ছশশুর স্ববনে! প্রেল এই শীবতর রাতগুছলবত তারার আছিাদবন োঁরা রাস্ায় সজব� 

োকবত োধযে িবছিন অতযেতিছতক দুদ্ণশায় ো প্রেল সক্াবভ, তাঁবদর স্বনেগুছল এখনও ‘োছড়’ 

খুঁবজ চবলবি! ছেক সেন, ঋছবিবকর ‘েুের্ণবরখা’ ছেবনমার সশে দৃশযে! ছেনু তার মামাবক ছনবয় 

‘নতুন োছড়’র জবনযে পে চলবি; ওই সতা, ওই... নদীটা সপবরাবলই পািাড়তলীর োঁবকই 

তাবদর ‘নতুন োছড়!
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Are rivulets of hardly ten to twenty km length 

enough valuable for protection or restoration on 

war footing now? Such a question is hardly an 

intelligent one as it is self-evident that the origin 

of a large river like the Ajoy or the Damodar 

would not be possible without the limited 

contributions of such unlimitedly numbered 

brooks spread over the fields of every huge 

catchment. Moreover; the amount of ground 

water of such regions being directly related to 

the entire drainage system including the small 

ones; is a significant factor of the health of the 

nationally important rivers.  Our wise ancestors 

knew that very wholesome nature of our physical 

environment. But our activities invariably prove 

that today we have lost all the connections with 

our hereditary intellectual roots. Now we are too 

eager to destroy the rivulets of our surroundings 

in the name of development as they are the soft 

targets of our technology-driven warfare against 

A  Brief Directory   Of  The  Methods  A  Brief Directory   Of  The  Methods  
Of  Killing  The  RivuletsOf  Killing  The  Rivulets :

Experiences  From  the  Poschim  Burdwan  District, West  Bengal, IndiaExperiences  From  the  Poschim  Burdwan  District, West  Bengal, India

Surajit  Sulekhaputra 

Surajit  Sulekhaputra 
Assistant Teacher 
Department of Geography
Kanyapur High School (HS)
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the grand design of nature. Here we are going to develop a brief register of 

real methods of killing brooks; those are being practised within the limits of 

our Poschim Burdwan district of West Bengal; India. We wonder for whom 

will this inventory be a real stuff of encouragement.

As per the SOI toposheets; at least 34 small rivers are there in the 

jurisdiction of the Poschim Burdwan district. Chalnadhara;  Garui; Nunia; 

Singaron; Tamla; Nonir jor; Hortal jor; Damodar Nala; Punta khal; Dhorma 

Nala; Rokto Nala; Borigponta; Tumni; Kunur or Itakhala are some of the 

prominent ones. All of them are endangered in multiple terms. The district 

actually turned to be a lab for experiments on destructing the humble 

courses of water through the age old meadows. The dramatic processes are 

as follows;

1. Killing by burial under the water: Rivers carry water but one can 

drown it easily by constructing a large dam on a major course of river. The 

high water level of the huge reservoir is sufficient to waterlog completely 

as well as permanently a nearby rivulet. Some of such examples are still 

identifiable under the waterbody of the reservoir at Maintain on the river 

Barakar.

2. Killing by suffocating the flow: One can construct large civil structures 

directly on the course of a small river and thereby clog it permanently. A 

tributary of the Garui River flowing in the Nadiha-Sen raleigh region has 

just been stopped fully by the colossal structure of the fly-over beside the 

Asansol Engineering College. The micro ecology of the region has begun to 

be transformed silently.

3. Killing by mutilation: Open cast coal projects physically mutilate 

the crust and total derangement of the local slope aspects causes ultimate 

destructions of the rivers. Origin of the Tumni River was destroyed in this 

manner nearly a decade ago by the pandemonium of the Sonpur-Bazari 
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Open Cast Project.

4. Burial under the surface: Slowly and silently the areas of the courses 

of small rivers are getting handed over to the other land use options. One 

third of the course of the Garui River has been occupied in this manner of 

dumping soil for agro activities in Gopalnagar region near Dhadhka.

5. Chain a river instead of killing: The confluence of the river Tamla and 

its tributary Borigponta has been shifted and controlled by large concrete 

structures for the purpose of the construction of the Kazi Nozrul Airport 

near Andal. At the end of Tamla in the Durgapur city; again it has been 

controlled by concrete structures and even its natural convergence with the 

Damodar has also been shifted to the farther east.

6. Reduce a river to a slave: Four of the tributaries of the Garui flowing 

through a land on which the present city of Asansol has been emerged; have 

been reduced to mere slaves as they now carry only the sewerage of the 

city everyday. Actually they are now converted to the four main drains of 

Asansol metropolis. 

We end the list now. The outcome of the noted processes are small; 

unnoticed or yet to appear. But in the prolonged future the collective effects 

of such malpractices will get an incredible dimension.

Therefore, it would be smart city awaits for an unsmart future.
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একটি অদৃশ্য কথ�পা্ক�ন
েুেল দত্ত

-তুছম সক?

-েছদ েছল আছম এক স্বয়ংচাছলত তজছেক সরাবোট, 
তুছম ছক মানবে?

-সেশ। তাই েছদ,তবে সতামার িাড্ণ ছডস্ সকাোয়?

-িাড্ণ ছডস্ সিাবলা আমার মন। তার অবনকগুবলা 
ড্াইভ। সমন ড্াইবভ সদি চবল,েংোর চবল। সকাবনাটাবত 
্ুছত্ণ আড্া টাকা কামাবনার ইছিা, কাম সপ্রম দয়া দুঃখ 
কটি সভা� অবনক এইরকম ছকিু। এইেে ইন ছেল্। 
েোর েে ড্াইভ চবল না আজীেন। তবে এই িাড্ণ ছডস্ 
শরীবরর ছভতবর সকাোও সনই। েরং এর ছভতবরই 
শরীর। মবনর ছভতবর আবি সদি। মন সদবির োইবর 
সদি েংলগ্ন।

-আর ROM?

-ROM সিাবলা আমার সৃ্ছত। এছটর ছকিুটা োবক 
মাোয় আর সেছশরভা� মাোর ওপবর িাওয়ায়। োরব্ে 
ইবমজ। মাোর ছকিুটা ওপবর,শূবনযে। একছট অদৃশযে 
অেযেক্ ছেছডবত সটিার োবক। সদবির মৃতুযের পর মিাশূবনযে 
ছমছলবয় োয়।

-েযোে এইই?

-না। আর আবি হৃদয়। হৃদয় শরীবর োবক 

েুেল দত্তেুেল দত্ত
প্রকৃছতবপ্রমী ও োছিছতযেক

প্রাক্ন েযোঙ্ক মযোবনজার
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না,মবনর ছভতবরও না। প্রাে্ণনা ও েমপ্ণবর আবে। সৃ্ছত ো্্ণ করবল আবে। অনযে 
কাবরার আবেব� ছনছেড় িবল আবে। ছেবটিম ছনবজ চাইবল আবে।

-তািবল সতামার সৃ্ছত ও হৃদয় ছনবয় এখন সতামার ছক িবছি,ছকিু েবলা।

-এখন অবনক পুবরাবনা আেিা িবয় আো সৃ্ছত হৃদয়বক শূনযে সেবক সডবক 
এবনবি। তাই মন আর শরীবর সনই। অনযেমনস্ িবয় আবি। শুনবে? সশাবনা 
তািবল সেই সৃ্ছতপাে।

আছম েখন েির দবশবকর ছিলাম তখন আমার ছদছদর ছেবয় িয়। ছদছদর 
েবয়ে পবনবরা িবে। ছপবোছপছে ছিলাম তাই তার আমৃতুযে তাবক কখবনা ছদছদ েবল 
ডাছকছন। আজ েির োবতক িবলা �ত িবয়বিন। জামাইোেু োতেির ছনঃেঙ্গ 
জীেনোপন করার পর �তকাল রাবত্ ছতছন �ত িবলন।

ছদছদর ছেবয়র েময় আমার জামাইোেুর েবয়ে একুশ ছক োইশ িবে। খুে 
কম েবয়ে। ছেবয়র পর উছন শ্বশুরোছড়বত আেবতন তখন আমরা িাঁ কবর তাছকবয় 
োকতাম। ধেধবে োদা সপাশাক। ছ�বলকরা পাঞ্জাছের ছক্রজ িুছরর মত ধার। সেই 
্ে্ণা েুদশ্ণন েুেকছট কখন সে আমার সৃ্ছত ও হৃদয়বক একোবে ওতবপ্রাবত সেঁবধ 
ছদবয়ছিল,আমার মবন সনই। আমার ছদছদ ও দাদাবদর োবে েতটা ছরি সোধ করতাম 
তার সচবয় অবনক সেছশ আমার জামাইোেুর োবে আছম েছনটি ছিলাম। সেেমবয় 
স্ান ছিল না। ছচছে সলখার ধৃটিতা পছরোবর আমার মবতা সিাবটার সকাবনা ভাবেই 
ছিল না। শুধু তার সৃ্ছতচারর। তাঁর সনেি, তাঁর সপাশাক সেবক সেবন্টর �ন্, পুকুবর 
নোন করবত ছ�বয় তাঁর �াবয় মাখা োোবনর েযেেিার ও েবঙ্গ কবর ছদছদর 
শ্বশুরোছড়বত আমাবক ছনবয় োোর কো মা ছকংো েড়দার কাি সেবক অনুমছত 
সনওয়া, এইেবের জবনযে আমার দীে্ণ প্রতীক্া ছিল। ছদছদ শ্বশুর োছড় সেবক আোবত 
আমার আনদি ছিল সেখাবনই। গ্াবম ছতছন সে এক তুলনাত্ক দৃটিাতি ছিবলন সেটা 
এখবনা ভােবল �ে্ণ িয়। আমাবদর গ্াবম অবনক োছড়বতই সতা জামাই আো োওয়া 
করবতন ছকন্তু আমার জামাইোেু োছড়বত এবল োরা পাড়ায় সোরব�াল পবড় সেত। 
উছন সেঁবচ োকবত আমার োবে সে েে েবরায়া আচার আচরর করবতন, সেেে 
তখন খঁুছটনাছট মবন োকবতা না। সেটাই স্বাভাছেক। ছকন্তু আজ সেেে েে্ণক্র সৃ্ছত 
সেবক ছরউইন্ড কবর হৃদয় আমার োমবন উপছস্ত করবি। প্রছতছট িছে অস্পটি 
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িবলও ছডবটলে। এবতা সেছশ আমার মন ভারাক্রাতি।

-এই ভাছর মন সৃ্ছত হৃদয় ছনবয় ছক করবে?

-মবনর এছরয়া ছেশাল। আকাবশর মত। তাবত সৃ্ছতগুবলা োকবল োকুক। 
পৃছেেীর ছকিু োয় আবে না। তাঁর মৃতুযের পর তাঁর ছকিু ছচনে পরেত্ণী সেশ ছকিু 
েির সেবক োবে,িয়বতা েহুেির, ছকন্তু মানুবের অনুভবে োকবে না।

-এইেে আবে� সৃ্ছত হৃদয়?

-আমার হৃদয়গ্ািযে অনুভে সৃ্ছত আমার অেত্ণমাবন আর ছক োবক? সক আর 
ওই ছেছড মিাশূনযে সেবক সপবড় চাছলবয় সদখবে?

ছেবটিম োবদ কার এত ক্মতা?

-তুছম েছদ চাও সতা আছম সতামাবক অতীবতর সতামার পিদিমবতা এক ক্বর 
ছনবয় সেবত পাছর। অেশযে সেই তুলনায় সতামার ছনজস্ব ভছেেযেবতর ছকিু েময় 
সতামাবক িারাবত িবে। এটা একধরবনর আত্তযোব�র একটা স�ম। একটা জুয়া। 
িবতপাবর ভছেেযেবতর সকাবনা ছেপদ ো দুছে্ণপাক এছড়বয় স�বল। সতামার জীেবন ো 
েটত তা েটবলা না। তবে এর উবল্াটাও িবত পাবর। িয়বতা সতামার জীেবনর 
েেবচবয় েুখময় ও অছত মুলযেোন েটমান েটনা তুছম িারাবে। িয়বতা সেই েটনা 
সতামার জীেনবক অনযে একটা প্রছতষ্ার পবে ছনবয় সেবত পাবর। েবলা তুছম ছক 
চাও?

-আমাবক একটু ভােবত দাও। তবে শুরুবত তুছম সে প্রশ্ন কবরছিবল আছম 
সেটা সতামাবকই ছ্বর ছজবঞেে করছি। তুছম সক?

আমার মাো িোত্ শূনযে িবয় স�ল। সচাখ খুবল সদখলাম আছম শ্মশাবনর 
চবিবর েবে আছি। একটু দুবরই আগুবনর সলছলিান ছশখা। অধ্ণ দগ্ধ মৃতবদি এখন 
েবরাবে দাউ দাউ। চারপাবশ ছনবরট অন্কার। মড়া সপাড়াবনায় মগ্ন োরা তাবদর 
সচিারা অবধ্ণক দৃশযেমান তাই আত্ীয় সক সক ছচনবত কটি িবছি। আগুবনর ্ুলছক 
ও আকাবশর নক্ত্ ছমবলছমবশ একাকার। আমাবক ছেছন েংোর ও োধারর জীেন 
োপন সেবক েছরবয় অনযে এক মায়ার জ�বত ছেচরর করার এক অছেছছিন্ন পাট্ণনার 
কবর সরবখছিবলন, তাঁর সদি এখন ওই ছচতার আগুবন পুড়বি। আছম এখন একা 
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একাই ক্বর ক্বর অ্ অন অ্ অন অ্ অন িছছি। শ্মশানোত্ী েোই জাবন 
আছম েেেময় সোবর োছক। স্বতন্ত্র। ছেদিাে। তাই আমাবক একাকী েছেবয় 
সরবখবি। এখন আমার হুঁশ ছ্বরবি, সেমন আব�ও িবতা সতমছনই,ছকন্তু আজ 
একটু আলাদা। মুবখর ছভতবর সনানা স্বাদ। না। এটা িযোশ ো এল এে ছড 
মাছরজুয়ানার জবনযে নয়। সচাবখ িাত েুছলবয় সদখলাম। সভজা সভজা। তবে ছক এই 
েৃছটি িাড়া সোবরর জ�বত একা োকার উৎকন্ায় সচাবখ জল? এইভাবেই সতা সিঁবে 
সখবল এক চুটছকবতই কাছটবয় ছদলাম োত োতটা েির? সেই শুরুর ছদনটা সেন 
িাত োড়াবলই সপবড় আনবত পাছর অতীত সেবক। সেই শুরুর ছদনটা? ছেক এমছন 
কবরই শ্মশাবনর এইই চবিবরই জামাইোেু কা�বজর সমাড়ক খুবল সিবরাইবনর 
একটু োদা গুঁবড়া একটা চকচবক রূবপালী কা�বজ সঢবল সেই রূবপালী রাংতা 
কা�বজর ছনবচ লাইটাবরর আগুন ছশখা সরবখ দম ভবর আমাবক শ্বাে ছনবত 
সশখাবলা। আছম এক লাব্ তাঁর িাত ধবর এই ধুছমল জ�বত পা সরবখছিলাম। 
আমাবদর োমবন এমছন কবরই আমার ছদছদর লাশ দাউ দাউ কবর বেলছিল। আছম 
জামাইোেুর কাবি ছশখছিলাম এক ছভন্ন োপন। মাত্ পবনবরা েির েঙ্গ ছদবয় ভরা 
সেৌেবনর আ্বোে �লায় সেঁবধ ছেঁদুবর ছেঁছে লাল কবর আমার ছদছদ পঞ্চভূবত 
ছেলীন িছছিল আর আছম এই েে্ণনাশা পবে পা োছড়বয়ছিলাম।

  আোর আমার সচতন খাছে সখবত লা�বি। সিাঁচট খাবছি আমার শ্বাে। 
পবকট িাতবড় কাঁপা িাবত কা�বজর সমাড়ক োর করলাম। েময় আমার জানা। 
আছম চযোবলঞ্জ কবর েলবত পাছর এখন সেবকন্ড ছমছনট ধবর ছনভু্ণল েময়। এই সনশা 
আমার অছস্বি জজ্ণছরত কবর স্বলবি ছেকই ছকন্তু আমার শরীবরর অেু্ণদ অেু্ণদ 
জীেতি সকাে েছড় আমাবক ছনভু্ণল েমবয়র ঞোন সদয়। অেশযে এটা শরীবররই 
চাছিদা। এই েমবয় আমার একছট কাবলা মাবে্ণল োইবজর গুছল মুবখ স্বল চুেবত 
িবে। আছম ওই কাবলা লবজবসের ৱযোপার খুবল ছজবভ ছনবত ছ�বয় েমবক স�লাম। 
আমার ছজভ আগ্ােী। সোঁট তালু মুধ্ণা �াল েে কাঁপবি ওই গুছল গ্াে করবত। ছকন্তু 
মুবখ ছনবত ছ�বয়ই আমার ওই িযোলুছেবনশবনর কো মবন পবড় স�ল। আমার মতই 
হুেহু সচিারার একজন একটু আব�ই আমাবক প্রশ্ন কবর োছছিল। ও সদখবত 
এবকোবরই আমার ছমরর ইবমজ ছকন্তু উজ্জ্বল ধেধবে োদা। উলঙ্গ �া সেবক 
সজযোছত সেরছছিল। সশবে  আমার োবে একটা কছন্ডশন সরবখছিল, ওটা আমার মবন 
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ধবরবি। সেশ েুছক্। ছকন্তু আছম সে ওবক েললাম তুছম সক, উত্তর সপলাম না সে? 
ছকন্তু আমার মন েলবি ও আোর আেবে। এছদবক ছচতার আগুন সেন প্রায় আকাশ 
িুবয়বি। আছম সজার কবর কাবলা িযোশ গুছল মুবখর ছভতবর সেবল ছদবত চাইলাম, 
ছকন্তু োধা ছদবছি সক? সক আমার িাত ধবর আবি। ভাবলা কবর অন্কাবরর ছভতবর 
আগুবনর পটভূছমকায় সদখলাম আমার উচ্চমাধযেছমবকর অংক েযোর। উছন এখাবন 
ছক করবিন? এই দীে্ণছদবনর েযেেধাবনও উছন সতমছনই আবিন সদখছি। িাবত 
সদখছি ছেওরী অ্ প্রেযোছেছলছটর েই। েইছটর ছদবক তাকাবতই আমার েে ছকিু 
মবন পবড় স�ল। উছন ছস্ত সিবে একটু েবর আমার পাবশ এবলন। সদখলাম 
আমার ছপ্রয় েইগুছল ছনবয় কবয়কছট েনু্ দাঁছড়বয়। োঁ কবর আমার েমস্ পােক্রম 
মবন পবড় স�ল। সকান ছেেবয়র উপর �বেেরা করার আমার তীব্র ইছিা। ছেক 
এইেময়ছটবত একটা অবভদযে েবম্ণর মত পূর্ণবছিদ আমার জীেবন সনবম এবেছিল। 
আমার ের পছরোর সিবড় সলখাপড়া জলাঞ্জছল ছদবয় চবল আেবত িবয়ছিল ছদছদ 
জামাইোেুর কাবি। সেখাবন অেুখী ছদছদর সেো ও েযেছভচারী জামাইোেুর 
মবনারঞ্জন। তারপর েে্ণগ্ােী সনশা। মাটিার মশাইবয়র মুবখর ছদবক তাছকবয় োকবত 
োকবত আমার সেন মবন িবলা আছম অেবচতন মন সেবক েছতযেই অতীবতর এই 
েমবয় আছম ছ্রবত চাইছিলাম? েমস্ ছকিুর ছেছনমবয়? এটাই ছক আমার সেই 
আছিন্ন অেস্ায় ওই মানুেছটর শত্ণ? তািবল তাই সিাক। ভছেেযেবত আছম েছদ 
েে্ণোতিও িবয় োই, �ৃিিারা অন্ন ও িন্নিাড়া োই িই না সকন, অতীবতর এই 
েহুমূলযে েময়ছট েছদ েছতযেই এবে োবক, আছম সকানমবতই িারাবত চাইনা। সদখলাম 
ছচতার আগুন ছনেু ছনেু। আমার ছদছদ সেন আগুবন ছকবশারী ছদছদ িবয় ছচতা সিবড় 
আমার ছদবক দুিাত োছড়বয় সদৌবড় আেবি। ‘আমার রাজা ভাই, আমার সোনা 
ভাই’। সদখলাম মাটিার মশাই আমার পবকট িাতবড় সনশার েেকছট ওেুধগুবলা সের 
কবর আমার িাবত ছদবয় েলবিন, ‘এগুবলা আগুবন ছেেজ্ণন কবর ছদবয় এবো, আছম 
সতামাবক পুনে্ণােবনর মন্ত্রপুত করে’।
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কহি আর এই শির

োঁধ ছদবয়বি ছেেন্নতা

ধাবনর শীবে জমবি সমে

সতামার সেটা দুঃখছেলাে

আমার সেটাই ্ারুখ সশখ।

শির জুবড় সেবললপনা

সচাদ্ আনাই ছমবেযে, ্াঁছক

রাস্া জুবড় িাঁটে চবলা

দু-আনাটার ছিবেে োছক।

নদীর েুবক সেমন োঁবকা

োঁছশর েুবক সেমন রাখাল

আমার সেটা দামালপনা

সতামার সেটাই দীছতি নাভাল।

পর কবরছি আজবক দারুর

স্বনে �াঁেে ছনদ্রাছেিীন

িাবতর ওপর িাতটা োকুক

েৃছটি নামুক মধযেকালীন।

েৃছটি জুড়বি রাস্াগুবলা

ছভজবি, ভাবলাোোর কাঙাল

কছের োবে তুছম-

সেন ্ারুখ সশখ আর দীছতি নাভাল।
Dr. Ranadev Datta 
Assistant Professor 
Dept. of Ocean Engineering and Naval Architecture 
IIT Kharagpur
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प्रेम युद्ध ...

तो क्या प्रेम भी एक युद्ध है!!! 

और प्रेमी एक सनैिक !?! 

जो अिवरत चलती युद्धधों करे  बीच , 

डंटया रहतया है, जसैरे, 

युद्धोत्तर जजजीनवकया कया दयाययतव, 

उसी करे  सर पर हो। 

युद्धधों की अयनि मरे झलुसतरे अरणयधों, 

धवसत होती अट्याजलकयाओं, 

उजड़तरे सयाम्याज्धों करे  बीच भी, 

एक बीज की तरह, 

अपरेक्या करतया है, 

उव्व र समय और जमीि कया, 

और एक बूंद पयािी कया, 

अपरेक्या करतया है, फिर उगिरेको, 

सभयतयारूपी वृक् को, 

पुिजजीनवत करिरेको!!

Dr. Sanjeev Pandey
Associate Professor
Department of Botany, 
Banwarilal Bhalotia College, Asansol
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ইথ্ছে এখন

ইবছি কবর ওড়াই ধুবলা ছেবকল পবের ধাবর

নদীর তীবর একলা েবে �ল্প েছল তাবর।

ইবছি আমার ছশশুবেলার ধাবনর সক্বত িুট–

খড় অেবশে পাবয়র তলায় জা�াক তক্ণ কূট।

ইবছি সতা িয় িাছরবয় সেবত নীল আকাবশর সকাবল

রাবতর আঁধার স্বনে ধাঁধার তারার আবলায় বেবল।

চলুক �ল্প কালপুরুবের লুব্ধক িােুক স্র

েতিছে্ণমণ্ডল আেুক  সজযোৎনোবত চাঁবদর।

নতুন কবর পড়বত েছে ের্ণ পছরচবয়

চাইবন স�াপাল েুবোধ ছশশু কাঁপবে না সে ভবয়।

েরং সচাবখ আকাশ সদখুক দুঃোিবে পবে

এখন স�াপাল লড়বত ছশখুক স্পধ্ণায় শপবে।

ছেোক্ ্ুল ছচনবত িবে আেল এেং সমছক

শীবতর রাবত মশাল িাবত িুটবত পারবে সে ছক?

চলার পবে েীরপুরুবের েঙ্গী িাজার লাখ

নতুন ছশশুবেলায় োকবে ভাবলাোোর ডাক।।

প্রেীর দাশগুতিপ্রেীর দাশগুতি
ছশক্কতা, অে্ণনীছত 

ছেদযোলয়-দু�্ণাপুর এ.ছভ.ছে. উচ্চ ছেদযোলয় (উঃ মাঃ)
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Dr. Siddhartha Singh Deo 
Assistant Professor 
Department of Botany
Banwarilal Bhalotia College
Asansol

‘‘ নদীরা মজিয়া গেছে জদকে জদকে...

তারাবকন পকে আছে জবচূর্ণ গদউল,

জবশুষ্ক পকমের দীজি- গ�াঁপরা মহলা িাট, হািার মহাল

মৃত সব রূপসীরা ’’
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With Principal of the College 
Dr. Amitava Basu hoisted 

national flag in the presence of 
some teaching,non teaching staff 
and students on 15 August, 2020, 
the 73rd independence Day of the 
nation was observed in the physical 
space of the B.B. College adhering to 
all Covid time restrictions. 
Principal delivered his speech on the 
occasion followed by NSS program 
officers Dr. Soma Chakrabarty and 
Dr. Animesh Mondal. NSS volunteer 
Ms. Purbasha Ghosh also joined in 
expressing her opinion. 

This program was supplemented 
by virtual programs organised 
separately by the Cultural Committee 
and NSS. These programs could be 
accessed from the college website.

Central Library, 
B.B.College under the 

aegis of IQAC of the College 
in collaboration with IQAC, 
Asansol Girls’ College 
organised Two-Day National 
e-Workshop on Citations, 
References and Research 
Ethics which saw huge participations from all 
sections of academic community.

B.B. College 
inaugurated it’s 

Cinema Club called 
Meghe Dhaka Cinema 
or Cloud Capped 
Cinema with a webinar 
with the discussion 
primarily held on Indian Cinema, 
Cinema and memory etc. The resource 
persons were eminent cine buff Prof. 
Sanjay Mukhopadhyay and Dr. Parichay 
Patra.

73rd Independence 

Day Celebrated

B.B.College 
Organised 

e-Workshop

B.B. College Inaugurates 
Cinema Club
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Observation of ‘International Day of Persons’ 
With Disabilities’

Our college in collaboration 
with Asansol Braille Academy 

on 3rd December, 2020 observed 
‘international day for persons’ 
with disabilities’ programme in 
the physical space of the college 
adhering all covid-19 guidelines. 
Some differently abled students of 
Asansol Braille academy special 
upper-primary school performed a 
cultural programme on the occasion. 
Many of our faculties, non-teaching 
staffs and students actively took 
part in this programme. The college 
authority awarded five thousand 
rupees (Rs. 5,000) as token-gift for 
every differently abled student who 
participated in the occasion. In 
continuation of this programme, 
our college organized a webinar 

on ‘different aspects of disabilities 
and the importance of observing 
the world disabled day’ on 10th 
December, 2020, the day also 
regarded as ‘human rights day’. 
Eminent speakers impressed upon 
the audience the need of empathy 
while dealing with differently abled 
persons among other things.
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NSS unit of Banwarilal Bhalotia 
College in collaboration 

with Nehru Yuva Kendra, Ministry 
of Youth Affairs and Sports, 
Government of India organised 
on 2nd January, 2021 district level 
youth parliament festival on virtual 
mode. The said program involves 
discourse competition on selected 
topics that have bearing on national 
life.

B.B. College moved on to a 
systematically higher level in 

taking classes during pandemic 
situation. The classes are recorded 
for asynchronous learning. The 
students who can not take part 
in the online live class due to the 
connectivity problem are given the 
recorded link for updation in later 
time

B.B.College inaugurates Beagle, 
the Nature Club with a webinar. 

The lectures were delivered on 
various topics of 
relevance. The nature 
club resolved to strive 
for better future with 
collective welfare.

YouthParliament 
Festival Organised

B.B.College Streamlined 
Online Classes

B.B.College 
Inaugurates Beagle 

Nature Club
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Next Issue : Spring / Summer 
Colour Theme : Saffron

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 1000 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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