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সম্পাদকীয়সম্ পাদকীয়

“The air I breathe, in a room empty of you, is unhealthy.”

- John Keats

গত বছর থেকে উচ্চ শিক্ষায় যষারষা পদষাপ্পণ েরকছন, তষাঁরষা থযন শিক্ষাজগকতর বৃহৎ 

আশিনষায় একে অন্তজ্পষাকের চকরে হটষাৎ জশিকয় পকি এে আজব িূন্যতষায় একে প্রকবি 

েরকেন; থযখষাকন শনশবি হকয় আেষা ক্ষােরুম বষা েষাইকরেশর থনই, ভষাচ্্পয়ষাে থেই জীবকন 

েকেজ ে্যষাশটিন এবং েমন রুকমর প্রকবি শনশিদ্ধ!  জীবকনর এই গুরুত্বপূণ্প বছরগুশে 

প্রশতশনয়ত পশরবশত্পত হয়, রশজিত হয় নত্নতর অশভজ্ঞতষায়! গত প্রষায় এে বছকরর থবশি 

েময় ধকর থেই প্রশরেয়ষা রুদ্ধ হকয় আকছ। একের পর এে শবশভন্ন রকির ‘ইকভটিে’ বষাশতে 

হকয় থগে । ননিকভষাকজর শনমন্ত্রণগুশে স্থশগত রষাখকত হকেষা! অেচ, বছকরর শুরু শুরুকত 

নম নম েকর হকেও, ে্যষাম্ষাকে বষাগকদবীর আরষাধনষা হকেষা, হকেষা উশভিদশবদ্যষা শবভষাকগর 

েষাশট্পশিকেট থেষাকে্পর েষায্পরেম। ভষািষা শদবকের অন্ষ্ষান এবং উদূ্প শবভষাকগর থেশমনষার, 

ে্যষাম্ষাে থেকেই থেষাশভড শবশধ থমকন পষােন েরষা হকয়শছে। ভষাবষা যষাশছিে, আবষার েবশেছ্ 

স্ষাভষাশবে হকয় উঠকব । পশরশস্থশত খষারষাপ হকত শুরু েরকেষা তষার পকর পকরই! প্রষায় অচে 

ে্যষাম্ষাকের বষাইকর গত ে’মষাকে থযন েষান্নষার শবিতীয় থেউ উঠকেষা । থছষাট থছষাট থছকে বষা 

থমকয়কে থরকখ েত পশরবষাকরর অশভভষাবে, অশভভষাশবেষা বষা থেষান থেষান থক্করে বষাবষা-মষা, 

উভকয়ই মহষামষারীকত চকে থগকেন নষা থিরষার থদকি! ঈশ্বর আর েরেষার এই েঙ্কটেকনে 

এেষােষার; মকন হয় থযন অন্যশদকে ম্খ ঘ্শরকয় রষাখকতই তষাঁরষা ব্যস্ত আকছন। নদনশদিনতষার 

এেকঘকয়শমকত অতীকত েখনও েখনও দীঘ্প অবেষাকির িখ হকয়কছ; শেন্তু েশত্য শে এই 



জীবন আমরষা থচকয়শছেষাম! এই পশরণশত আমষাকদর দ্ঃস্কনেরও অকগষাচর শছে! আমরষা থযন, 

শবধষাতষার অদৃি্য পষািষা থখেষার ঘ্ঁশট মষারে! থেই ঘ্ঁশট শবধষাতষার হস্তচ্্যত হকয় পিকছ থতষা 

পিকছই! তষারপর... থেই থদিভষাকগর েমকয়র মকতষাই, েত মষান্ি থয এই েষােেমকয়র 

িষাটকে হষাশরকয় যষাকছিন! আর যষাঁরষা স্জন হষাশরকয় থবঁকচ রইকেন, ধস্ত তষাঁকদর মনগুশে শে  

শবিণ্ণতষার থচষারষাবষাশেকতই তশেকয় যষাকব ?

েময়টষা অিষােীন হকয় উকঠকছ! থেষান থেষান শরউশনয়ন আর হকব নষা, শেছ্ তে্প 

শবতে্প অেমষাপ্তই থেকে যষাকব, থেষান থেষান নম্বর থেকে আর েে আেকব নষা বষা থটক্সকটর 

উত্তর পষাওয়ষা যষাকব নষা!  বেকন্তর চ্শতিভঙ্গ স্ষাভষাশবে, শনয়শমত হকয়কছ! থিেব্কের থয 

থপ্রষািষাইে থেকে আর থেষান নত্ন থপষাস্ট হকব নষা,থেই থদয়ষাকে থেউ শেকখ থরকখ আেকব, 

‘Not fair’! মহষামষারীর এই েব্পগ্ষােী ঋত্কত গ্ীকমের দহন থপষািষাকত পষারকছ নষা আঘষাকত 

অেষাি হকয় যষাওয়ষা মন, িরীর! তব্ও, তষাপ বষািকছ, থপষািষা গকধে েট্ হকছি ‘মেয় বষাতষাে’; 

েবকর, জ্বেন্ত শচতষায় আজ জত্গৃহ গঙ্গষা অববষাশহেষা, আমষার থদি!

থপ্রকমর েশবতষা অে্পহীন িব্দ িৃঙ্খে রচনষা েকর পষাকয়র েষাকছ পকি রকয়কছ! গষাকন, 

শেকনমষায় যষা বেষার শছে, থিষানষা হকয় থগকছ! শভশডও থগমে প্রষাশে্পত িষাশন্ত শদকত নষারষাজ! থখেষা 

থদখষার িষাঁকে িষাঁকে থদখকত পষাওয়ষা শপ্রয়জকনর পশরশচত নষািষাচষািষা, থভকে আেষা ঘ্ষাকনর 

আরষাম বষা িরীকরর শেে্্যকয়ট ছষায়ষাছশব আজ শনরুশদিষ্ট; গৃহকেষাকণর অনষােষাশঙ্খত শনঃস্তব্ধতষা 

েষাকন তষােষা েষাশগকয় শদকছি! 

আি্কের িষাঁে শদকয় ঝকর পিষা এই জীবন েতটষা আেষাশঙ্খত, এই প্রশ্ন উঠকছ মকন!  

থয স্জকনর ম্কখর শদকে তষাশেকয় আমরষা উষ্ণতষা থপতষাম, প্রষাণবষায়্ শনতষাম েষাহচয্প থেকে, 

তষাকে/তষাকদর হষাশরকয় এখন হৃদয়গ্শথি আবষার স্পশদিত হকব শে! এত-িত প্রকশ্ন মন আজ 

শনরন্তর ক্তশবক্ত! শেন্তু সৃ্শত থয েত্যদ্রষ্টষা হকয় তষাশেকয় আকছ থভকিচ্কর যষাওয়ষা ম্কখর 

শদকে! বেকছ, জীবন পশরশমত বকেই ে্দির , অেমকয় হষাশরকয় যষাওয়ষা মষান্িশট শে েহ্য 

েরকত পষারকতষা থিকে আেষা শপ্রকয়র শবিণ্ণ, হকতষাদ্যম হকয় রেমিঃ অকস্ত যষাওয়ষা! সৃ্শত 

জষাদ্ঘকর েংরশক্ত থপ্রমজ গ্শথি,বধেনগুশে শে েষাতর প্রষাণগুশেকে থবঁকচ ওঠষার রেদ আকদৌ 

থযষাগষাকব নষা; আকেষা হকয় পে থদখষাকব নষা! 

আমরষা থদখকত থপেষাম এই অেমকয়, বহু মষান্ি শনকজর শবপদ আপদ ত্ছি েকর 

পকে থনকম একেন, দূকর েশরকয় নষা থরকখ হষাত বষাশিকয় শদকেন আকত্পর শদকে। এই আকেষা 

ছশিকয় পিকত েষাগকেষা এে মষান্ি থেকে অপরজকন! প্রকত্যেশদন এই েংখ্যষা বৃশদ্ধ পষাকছি! 



শনকজকে শনকজই ছষাশপকয় যষাওয়ষা এই বৃশদ্ধই আমষাকদর েষামূশহে শবপয্পকয়র ধষাক্ষায় টষােমষাটষাে 

মনকে েষামকে শনকয় উকঠ দষাঁিষাকত থিখষাকব! এে শবিণ্ণ হষাত যখন অন্য আকরে শবিকণ্ণর 

হষাত ধরকব, তখনই শুশ্রূিষা পষাকব ব্যষাহত মন, উপিম নষামকব েন্তপ্ত নচতন্য জ্কি! মষান্কির 

শনজস্ এে দ্ম্পর আিষাবষাদ এই জীবনয্কদ্ধ হষাে থছকি নষা শদকয় শ্বষাে প্রশ্বষাকের শমেশ্রিয়ষা 

চষাশেকয় শনকয় থযকত থিখষাকছি প্রশতশনয়ত! 

গ্ষাে থটশবকে আমরষাও এই ঝকির েম্্কখ আমষাকদর প্রষােশমে একেষাকমকেষা, শবপয্পস্ত 

ভষাব েষাশটকয় উকঠশছ। আমষাকদর েংেল্প, ওঠষা পিষার এই অেষামজিে্যময় চেষার পকে আমষাকদর 

যষারেষা অব্যষাহত রষাখষা! এই েংখ্যষাকতও আমরষা পষাঠেকে শনকয় থযকত চকেশছ ,গল্প, প্রবধে, 

েশবতষা, ছশবর রংধন্র থদকি। 

ে্স্থ েষাে্ন, েষাকে েষাে্ন।



With Great Sadness 
We Mourn the Covid Martyrs 

Who Passed Away during this Pandemic 
Our Kind Thoughts and Prayers  

Are With Their Beloved Ones
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ফুরুক ও ্লপাশ 
শদবষাের দষাে

ি্রুে িব্দটষা আমষাকদর েভ্য (?) েমষাকজ খষাশনে অপশরশচত।  থে হে তষাে পষাতষার 

থদষানষা। থদষানষা যষাকদর েষাকছ এেটষা নূতন িব্দ শহেষাকব েষাকন বষাজকছ, তষাকদর জন্য... শরেি 

বছর আকগ আমরষা ি্চেষা থখতষাম িষাে পষাতষা ম্কি বষাশটর মত বষাশনকয়। তষাকে বকে থদষানষা। 

বষাচ্চষারষা েষাঁঠষাে পষাতষা ম্কিও এই হষাকতর থচকটষার মত বষাশট বষানষাকতষা তষাকদর রষান্নষাবষাশট 

থখেষার েময়। ি্রুে নতশর হয় িষাে পষাতষার বদকে পেষাি পষাতষা শদকয়। তষাকতই জকম তরে 

মহুয়ষার ঝষাঁজ আর ন্ন েঙ্কষা থপঁয়ষাকজর আনদিকভষাজ। আধ্শনে েষাগকজর থলেট আর থঠষািষা 

ভ্শেকয়কছ আমষাকদর েভ্যতষার থেই আশবস্ষার। ি্রুকের েষাকে জ্কি আকছ পেষাি ি্ে। 

পেষাি আকে এেবছকরর েব পষাতষা ঝশরকয়। েব ি্ে ঝকর থগকে নূতন পষাতষা আকে গষাকছ 

আর হেকদ েব্জ পষাতষায় গষাি রং েষাগকে আকে ি্রুকের শদন। থেই পষাতষায় বষানষাকনষা  

শ্রী শদবষাের দষাে 

েষাশহশত্যে, শচরেশিল্পী
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থদষানষা বষা ি্রুকের েদর বষাকি মহুয়ষা বষা হষাঁশিয়ষার থনিষার েময়।  েময় ি্রুকের প্রকয়ষাজন 

শনশচিহ্ন েকরকছ। অকপক্ষা পেষাকির... বষািষাশে মনকন পেষাকির জন্ম থেই পদ্ম প্রষাকণ। 

েশবর েল্পনষায়   অশনেকদব িষাপভ্রষ্ট হকয় পৃশেবীকত পেষাি রূকপ  জন্ম থনন। গল্পটষা ভষাশর 

মজষার।

ে) েষাম ও গষাঁজষার থনিষা

শরপ্র টষানষাকপষাকিকনই েৃশষ্ট এই েমষাজ ও তষার জশটেতষা।  প্রষাণেষাকরর থেখণীকত 

এমনটষাই ি্কট উকঠকছ। গকল্পর শুরু শিকবর থবডরুকম। এেশদন পষাব্পতী  ও শিব ে্রত 

রেীিষায় মত্ত শছকেন। নষানষান ছেষা েেষায় েময় যষাপন। থমকয়কদর এই েময়টষা এেষাগ্তষার 

েষাধনষা। শিকবর েষান্ডেষারখষানষা  থদকখ থবষাঝষা যষাকছি থেেষাকেও প্রুি বহুকভষাগী। েষামেেষার 

উৎেি্পতষায় তষার চষাই থনিষা। থে য্কগ আর থেষােষায় হুইশস্ বষা রষাম, ওশদকে ভষাি এেষা 

থেবন চকে নষা। শেগষাকরট -শবশি- চ্ট্ষার জন্ম  হয়শন। তষাই শতশন ধশরকয় থিেকেন গষাঁজষার 

েককে। থেেব থেষােষা থেকে থে েষালেষাই  েকরশছে প্রষাণেষার শেকখ যষানশন। আর আমরষাও 

নষাকে্পষাশটক্স শডপষাট্পকমকটির মকতষা উৎে  খঁ্জবনষা। আমরষা শুধ্ েল্পনষায়  থদখকত চষাইব, রেীিষা  

চেষােষােীন বষাবষাজীর েককে থেবন েী েী অঘটন থডকে একনশছে।

‘পদ্ম প্রষাণ’ - এর উত্তর খকন্ডর ১৬০ তম অধ্যষায়...

“পষাব্পতীশিবকয়ষাকদ্পবব ে্রতং ে্ব্পকতষাঃ শেে।

অশনেং রেষাহ্মণকবিন থপ্রি্য শবঘ্ন·ং েৃতং প্রষা।।

ততস্তু পষাব্পতী র্েদ্ধষা িষািষাপ শরেশদকবৌেেঃ।

থরতঃকেেে্খভ্রংিেম্মষানষা তদষা রুিষা”।।

অে্পষাৎ,  ‘পষাব্পতী  ও শিব এেদষা ে্রত রেীিষায় রত শছকেন, রেষাহ্মণকবিী অশনে থে 

েময় শবঘ্ন েৃশষ্ট েকরন, ে্রত-ে্কখ শবঘ্ন ঘটষায় র্েদ্ধষা পষাব্পতী  অশনেকে িষাপ থদন’। প্রষাকণর 

গকল্প েব পষাশে্পব ঘটনষার মন্ি্য চশরকরের েষাকে শমে খ্ঁকজ পশরকবশিত হকয়কছ। এই থযমন 

গষাঁজষার েককেকত থয আগুকনর শিখষা তষার েষাকে শে অেম্ভব অন্েরণ শপ্রয়তষায় খঁ্কজ পষাওয়ষা 

যষায় পেষাকির শমে।  ওই আগুন(অশনে থদব) নষাশে থদবষাশদকদকবর রশত রেীিষা ে্শেকয় 

থদখশছকেন। আর তষাকতই িষাপষান্ত হকেন। শনব্পষােন পৃশেবীকত। এমন েব শবদঘ্কট 
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অশভিষাকপর িকে আমষাকদর েভ্যতষায় আরও অকনে উপন্যষাকের েৃশষ্ট হকয়কছ। শেন্তু তষাকদর 

জন্ম শছে মন্ি্য বষা পশু জন্ম। শেন্তু একক্করে ি্ে জন্ম। গকল্পর মষাকঝ প্রশ্ন েরকত থনই, 

তষাই থেন েীভষাকব এেকবর মকধ্য ে্েশছ নষা। শুধ্ অন্ভব েরকত চষাইশছ, েী অেম্ভব 

স্নেদৃশষ্ট ও প্রেৃশত পয্পকবক্ণ েষােকে তকব দ্কয়র মকধ্য শমে খঁ্কজ পষাওয়ষা যষায়। ঋশিকদর 

রচনষায় এই প্রষাকণর েেষা, থেমন েকর থয আধ্শনে মনস্তত্ত্ব রচনষা েকর ভষাবকে স্তশম্ভত 

হকতই হয়। েশত্যই থতষা থেষান থমকয় েষামেেষার েময় তৃতীয় েত্তষার উপশস্থশত েহ্য েকর ? 

থেই ম্হুকত্প থদবষাশদকদব শিকবর অেহষায় অবস্থষাও থযন আমষাকদর অশত পশরশচত। েষামষাহত 

প্রুকির শচরন্তন থচহষারষা। থদবতষার েষামষাশজেীেরণ। অশনেরুপী েককের আগুনকে পষাব্পতী 

বেকছন-

“শরেশমেীটষাদকয়ষাহকপ্যকত জনষাশন্ত ে্রকতঃ ে্খম।

তস্ষান্মন ে্খভ্রংিদয্য়ং বৃক্ত্বমষাপ্্যে” ।।

অে্পষাৎ, ‘েৃশম েীট ও জষাকন ে্রত-ে্কখর মম্প, ত্শম থেই ে্কখ শবঘ্ন উপশস্থত েকরছ 

বকে বৃক্ত্ব প্রষাপ্ত হকব’। নষা শুধ্ বৃক্ নষা, েককে আগুকন শিখষার েষাকে পেষাি ে্ঁশির শমেও 

থযন আমরষা থদখকত পষাশছি। এই থয ভষাব রচনষা, এমনটষা থতষা আর অন্য থেষােষাও পষাই নষা। 

অশনে বষা থনিষা েঙ্গকম বষাধষা হকয় দষাঁশিকয়শছে তষাই তষার এমন জন্ম হকছি থয জকন্ম েষামেেষার 

স্থষান থনই। েষাম অন্ভূশতর স্থষান থনই। জন্ম আকছ শেন্তু থে শুধ্ই অকযষাশন েমূ্ভত জীবন। 

আমষাকদর প্রষাকণ এমন অকনে ঘটনষা আকছ থযখষাকন েষাম েেষায়  বষাধষা থদওয়ষাকে অপরষাধ 

শহেষাকবই ধরষা হকয়কছ। এমনটষা থতষা আকছ মহষাভষারকতর শুরুকতই। 

খ ) েষাম ও মৃগয়ষার থনিষা

মহষাভষারকতর মূে গকল্পর শুরুকতই আমরষা জষানকত পষারশছ এেবষার মৃগয়ষাকত শগকয় 

রষাজে্মষার পষান্্ড এে েঙ্গমরত মৃগকে পষাঁচশট বষাকন শবদ্ধ েকর হত্যষা েকরন। আহত প্রুি 

মৃগ নষাশে এে ঋশি। শেশমদিম ম্শন। শতশন তখন প্রেেষামনষায় হশরণ রূকপ েঙ্গম েরশছকেন। 

আহত ম্শন বকেন, ‘আশম থেষাে েজ্ষার ভকয় মৃগরূপ ধষারণপূব্পে মৃগী-েঙ্গকম শেপ্ত শছেষাম। 

ত্শম আমষাকে উতি অতৃপ্ত অবস্থষাকতই থবষাধ েরকে। একত থতষামষার রেহ্ম হত্যষাজশনত পষাপ নষা 

হকেও আমষার অশভিষাকপ স্তী- েঙ্গম  েষাকে ত্শমও থদহত্যষাগ েরকব।’ ---- এর পকরর ঘটনষা 

আমষাকদর জষানষা। শেন্তু এই ঘটনষাটষাই যশদ এেট্ তশেকয় থদখষা যষায় তষাহকে খষান েতে প্রশ্ন 

থতষা মকন জষাকগই।
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১) এেটষা হশরণ বধ েরকত পষাঁচ বষান থেন ? নষাশে যষা েল্পনষায় থদখকত পষাশছি বষাকনর 

আঘষাত থেকে শপ্রয়ষা হশরণীকে রক্ষা েরকত হশরণরূপী ম্শন শনকজর গষাকয় েব আঘষাত গ্হণ 

েরকেন। 

২) ম্শন হশরণ রূপ থেন ধরকেন ? 

৩) হশরণী শে ম্শনর স্তী ?

৪) অতৃপ্ত অবস্থষা শুধ্ ম্শনর শছে নষা, মৃগীরও েষােষার েেষা।  তষার েেষা েশব ভ্কে 

থগকেন শে ভষাকব ? 

৫) ম্শন শনচিয়ই  রেষাহ্মণ তষাই রেহ্মহত্যষার েেষা উঠকছ। শেন্তু রষাজে্মষাকরর রেহ্মহত্যষার 

পষাপ থেন েষাগকব নষা? েষাগকব শুধ্ অতৃপ্ত থপ্রকমর হষাহষােষার। 

এেব শনকয় শনচিয়ই পকর থেষাকনষা পশন্ডত আকেষাচনষা  েরকবন, আপষাতত আমরষা 

শবচষার েরব েষামষাত্র অবস্থষায় ঘটষা দ্শট ঘটনষার। প্রেম থক্করে, নষারীর অশভিষাকপ অশনেকদকবর 

মকত্প আগমন।  অন্য থক্করে এে েষামষাত্র ম্শনর অশভিষাকপর েষারকণ পষাঁচ থদবতষার ঔরকে 

জন্ম পষাঁচ থদব শিশুর। পষাঁচ বষাকণর উকলেকখর েষাকে এর শে থেষানও থযষাগ আকছ?  নষাশে 

উকলেখ প্রশক্প্ত ?

তকব যষাই থহষাে, পেষাি শনকয় থয গকল্পর শুরু েকরশছেষাম, পেষাকির মকতষাই তষা 

ছশিকয় থগে অন্য ভ্বকন। পেষাি িকব্দর মকতষা। ‘পেষাি’ - েংসৃ্ত ব্যষােরণ  অন্যষায়ী ‘পে’ 

িকব্দর েকঙ্গ ‘অে’ ধষাত্ থযষাকগ েম্প পদবষাকচ্য অনপ্রত্যয়ষান্ত পেষাি িকব্দর অে্প স্তী শেকঙ্গ বৃক্ 

ও রষাক্ে।  আবষার  ‘থমশদনীকেষাি’ - এ বেষা হকছি ‘পেষাি’ িকব্দর িকব্দর অে্প হশরৎবণ্প 

শবশিষ্ট  অে্পষাৎ েব্জ রং শবশিষ্ট।  ‘পে’ িকব্দর অে্প পরে বষা পষাতষা,  মষাংে, গশত। তষাই 

পেষাি িকব্দর অে্প  পরেময় বৃক্, মষাংে ভক্ণেষারী  রষাক্ে বষা গশতর বিষারষা ব্যষাপ্ত। আবষার 

‘অে’ ধষাত্ যখন আত্মকনপদী তখন তষার অে্প ‘ব্যষাপ্ত’ হওয়ষা, ‘অে’ ধষাত্ যখন পরবস্পদী, 

তখন  তষার অে্প ‘খষাওয়ষা’।

েবই শবদ্িকত শেধ্ে দি্পকনর  মকতষা। এে চ্ম্কে গ্হণ  েরষা তরে মহুয়ষা  জ্বেকত 

জ্বেকত নষামকব উদকর। পষােস্থেীকত  থপঁকছ  থয ভ্শেকয় থদকব জষাগশতে দ্ঃখ।  ি্রুকে 

অবস্থষানেষাকে যষাকে থনহষাতই েরে িষান্ত মকন হকয়শছে। জষাশরত হকে থেই থপঁকছ  থদকব 

েল্পনষার জগকত... পরবস্পদী থেকে  আত্মকনপদী...
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The first time I read ‘The Little Prince’ by Saint Exupery, I 
was captivated by its illustrations that forced me to step out of my 
“intellectual” normativity and perceive visuals through the eyes 
and the imagination of a child. The author deeply feels the inability 
of humans to acknowledge what is of true value in their lives. He 
believes that since a child is free of inhibitions from the scientific and 
physiological world, its mind is more receptive to the multitude of 
emotions, feelings and other such sensations, whose values we find 
depreciating in our modern society. As a passionate aviator, Saint-Ex 
himself was a wanderer lost in the mysteries of the sky. In this novel, 
we find his imagination floating amongst the celestial bodies in inter-
galactic space. The emergence and disappearance of the Little Prince, 
with his promise to come back again, can be considered a kind of 
spirituality that is not uncommon, but a sensation that binds one to 
the material and abstract realities of the world. To think that this same 
man was sent to the battlefield, and instrumented according to the 
megalomaniac tendencies of warlords, is not only heart-breaking but 
violence to humanity. A person who has touched countless hearts from 
across borders and languages for his humanitarian and philosophical 
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approach to life and arts was not exempted from being a puppet in the 
hands of state machinery and was finally executed by the same.

The book begins with a child’s frustration with adults who 
miserably fail at connecting with his imaginative wavelength. Not 
even a single grown-up had been able to really ‘see’ through his 
picture of a snake that had swallowed an elephant, which was rather 
stupid of them, according to him. The striking difference between the 
artist’s and the viewer’s perception and imagination becomes apparent 
here. A question that is bound to arrive as one goes through these 
first four chapters of the book is, ‘what is art?’ As we embark on this 
journey of learning the histories of something that is not very well 
defined (scientifically speaking), this question keeps lurking behind 
the back of my head. On what some of us can agree is that art is a 
form of communication. If we consider cave paintings as one of the 
primordial arts, we can find resemblances of their lived experiences in 
the form of men dancing or hunting-- as can be seen in the cave-walls 
of Bhimbhetka, India. What we can assume from this is that even in 
during the initial phases of human evolution, humans felt the urge 
to share their stories. Their expression was in the form of lines and 
curves that wove an image before the eye, which has been of relevant 
significance, both then and now. Yet, the concept of ‘art’ is not as 
primitive as all that. It is much later that we started categorizing these 
stories as ‘art’, but they existed even before that. So what we can gather 
is that the concept of ‘art’, as we understand today, is a production of 
human civilization, more precisely the European Enlightenment. It 
can be a language with which we convey ideas; however, it is not only 
a mode of expression but also requires a certain amount of perception, 
to identify something as ‘art’.
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Seen from this aspect, we can say that art is all-pervasive. Apart 
from writing, painting, singing or sculpting, art is in our daily lives, 
more than we give it credit for. As living beings we are constantly in the 
process of communication, be it with other humans, animals, nature, 
or even with oneself! And this communication is constantly changing 
us, shaping our perceptions and formulating the fundamentals of our 
expressions. If the cave-paintings are today considered as ‘art’, then it 
is likely that the invention of fire was art; the invention of agriculture, 
machinery and the entire struggle for existence. Therefore, art can 
be considered a necessary tool for survival. However, art is not god. 
Art also belongs to the unholy and darker impulses of the mind. For 
example, a fine thief can excel in the art of stealing, and the planes that 
can be made to fly in the sky can also be made to destroy lives and 
cities. Art, maybe, lies in the eye of the beholder. 

A piece of art is incomplete without its artist. It is only when 
we look at it through the contextual layer of the artist’s perception, 
do we succeed in paying it its deserved value. Once we perceive the 
message on an artwork from the perspective and context of the artist, 
its position in the larger view of the societal framework gets clearer 
inside our head; what might have seemed to be a trifle, moments ago, 
starts metamorphosizing as a ‘work of art’. Thus, a work of art is a 
continuous process that keeps going on as people discover and re-
discover them at different space, time and language. Coming back 
to the story that we had started with, the fate of the great humanist, 
writer and artist, Exupery, as he disappeared one day while on a 
reconnaissance mission led by the Allied Forces in World War II. 
Though for a long time it was not known how he died, continuous 
research and fieldwork discovered a wrecked aircraft that contained 
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the bracelet with Exupery’s name inscribed on it. 
During World War II, the German troops that fought against 

the Allies had to face bitter consequences too. It too contained 
soldiers, who were equally free-spirited and believers in humanity. 
Many of them have been able to re-join their personal interests after 
the war was over. Amongst them, there was another Luftwaffe pilot, 
Rippert Horst, who was not only an avid reader of Exupery but also 
admired him as his hero. Exupery was his inspiration for learning to 
fly planes, even before the war had started. He says in an interview 
with the researchers, “He knew admirably how to describe the sky, 
the thoughts and feelings of pilots” (Nytimes.com). Though Horst was 
imaginative and creative to have felt the wonder in our author, he too 
was a scapegoat to the war and what is most tragic is that the aircraft 
that shot Exupery’s was piloted by him. Even before the researchers 
could gather sufficient evidence to solve the mystery, Horst was aware 
of what he had done. The trauma that was inflicted on him thereafter, 
would leave a shadow for the rest of his life.

 It is the tragedy of civilization that it is faced with such 
gruesome realities, it is a shameful failure on the part of humanity. 
What had the potential to create new lives and possibilities, was 
attacked, broken and dispersed. 

The broken aircraft that brought down Exupery still lies 
underwater, probably a little modified with the years of ageing. Some 
people say that there’s no point in searching the remains of the wrecks, 
as all the jewels are hidden away in his books. Yet, this discovery 
pushes us to the edge of realization that is more than just a toggle of 
historical anecdote. This is how an artwork continues to live and grow, 
even after years of its creation.
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তক্ক  বড় অসতক্ক  
রষাজীব বকদি্যষাপষাধ্যষায়

থেষাট্পকমষাি িশন মশদিকরর েষাকছ এেটষা থছষাট রষাজবনশতে দকের ভষািষা থনওয়ষা 
দ্ েষামরষার আস্তষানষা। এেটষা ঘকর পষাশট্প অশিে, অন্যটষাকত শনকজর  দ্কটষা মষা-মরষা 
থমকয়কে শনকয় থহষােটষাইমষার ে্ধষােকরর বষাে।মষাশটকত শবছষানষা, থদওয়ষাকে আিষাআশি 
টষািষাকনষা দশিকত ঝ্শেকয় রষাখষা জষামষা েষাপি,আর ঘকরর এে থেষাকণ পষাম্কস্টষাকভ 
রষান্নষাবষান্নষা।বি থমকয় থিষাভনষা শব শে েকেজ থেকে শব এ পষাে েকর বষাকপর েংেষার 
েষামেষায়।আিষাকে বষাপকে পষাশট্পর েষাকজ এেট্ আধট্ েষাহষায্য েকর। শবকিি েকর 
পষাশট্পর পষাশক্ে ম্খপরে েদে্যকদর বরষাদি মকতষা আেষাদষা েকর গুশছকয় রষাখষা, েদে্যরষা 
শনকত একে তষাকদর হষাকত ত্কে থদওয়ষা, টষােষা পয়েষার শহকেব রষাখষা,শঠে েময়মকতষা 
থেষােেষাতষায় থেেব পষাঠষাবষার ব্যবস্থষা েরষা- তষার ভেষাটিষাশর অ্যষােষাইনকমটি। থছষাট 
থমকয় অহনষা মশণমষােষা স্্কে ক্ষাি িষাইকভ পকি। দ্কবেষা পষাশট্প অশিকে হকরে 
মষান্কির আনষাকগষানষা। চষাকয়র িরমষাে খ্ব এেটষা হয়নষা।তকব শেঞ্চন একে েরকত 
হয়।ে্ধষাের বকে, েরব শেঞ্চন।ে্ধষােকরর পষাশট্পর থেউ নয়।েিস্ত শবলেকবর শদকে 
থবি শেছ্শদন ঝঁ্কে েষােষার পর শভন্নতর শবশ্বষাকের ভরকেক্রে শেত্ হবষার থচষ্টষা 
েরকছ। এেব েরে ব্যষাখ্যষা তষার শনকজরই থদওয়ষা। ে্ধষাের রশেেতষা েকর 
বকে,শবতষাশিত মষাে্পেবষাদী ইকেষায়ষােে ট্ য্শতিবষাদী মষানবতষাবষাদী। শে েূকরে থয 
দ্জকনর আেষাপ থে জষাকন। এশদে শদকয় যষাবষার েময় জষানষােষায় উঁশে শদকয় 
ে্ধষােরকে িষাঁেষা থদখকত থপকেই গষান গষাইকত গষাইকত ে্কে পকি- পকে এবষার নষাকমষা 
েষাশে পকে হকব এপে থচনষা। আর ে্ধষােরও গেষা ত্কে থগকয় ওকঠ, আশম পে 

শ্রী রষাজীব বকদিষাপষাধ্যষায় 
থেখে
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থভষােষা এে পশেে একেশছ। তে্প শুরু হয় দ্জকন। পষাশট্পর থহষােটষাইমষার হকেও 
ে্ধষাের েম েেষার মষান্ি। এেমষারে শেঞ্চকনর েকঙ্গই রষাজনীশত শনকয় তে্প েকর। 
অবি্য থে আর বকে েতট্ে্? ে্কযষাগই পষায়নষা। শেঞ্চন এেষাই বকে যষায়। ত্কখষাি 
বতিষা। শুনকত ভষাকেষা েষাকগ।থপষািখষাওয়ষা মষান্ি। প্রচ্র অশভজ্ঞতষা। প্রশ্ন েরষার জন্যই 
থযন পিষাকিষানষা েকর। উত্তর শনকজর মকধ্যই থখষাঁকজ। আর তষার অন্কমষাদকনর জন্য 
েত থেষােজকনর েষাকছ থয ছ্কট ছ্কট যষায়। পষাতষার পর পষাতষা শেকখ যষায়। েষামষান্য 
েংকিষাধকনর জন্য েষাটষাে্শট নষা েকর আবষার থগষাটষাটষা থেকখ। থবি শেছ্ পরে পশরেেষার 
েকঙ্গ আেষাপ পশরচয় আকছ। তষারষা আগ্কহর েকঙ্গ থেেব থেখষা পকি। ম্কখ 
প্রিংেষােূচে অশভমতও থদয়। শেন্তু ছষাপকত চষায়নষা। এমনশে ছষাপষার েেষা বকেও 
থেখষা থিরৎ শদকয় থদয়। শেঞ্চন দ্ঃখ পষায়নষা। হষােকত হষােকত বকে ‘এ-ও এে 
ধরকণর েংিয়ষাছিন্ন মষান্যতষার শনয়মহীনতষা।থযটষা স্ীেষার েরকছষা থেটষা প্রেষাি েরকত 
পষারকছষানষা। ে্ধষােরকে বকে, ‘অেম শবেশিত মষানব েমষাকজর শনয়মহীনতষার েকঙ্গ 
থরেশণ েংগ্ষাকমর থয এেটষা েম্ে্প আকছ, এটষা থতষা স্ীেষার েকরষা?‘ তষারপর 
ে্ধষােকরর স্ীেষার েরষা নষা েরষার থতষায়ষাক্ষা নষা েকরই পষাল্ষা প্রশ্ন েকর, ‘এবষার ত্শম 
বকেষা,এই থরেশণেংগ্ষাম অেম শবেশিত মষানব েমষাকজর শনয়মহীনতষার েষারণ? নষা 
িে?’ শুরু হয় য্শতি আর খন্ডন।আবষার েখকনষা বকে,’ রষাক্রের েশঠে চশররে েংস্ষাকরর 
জন্য এত থয তত্বেেষা, মতবষাদ,প্রকয়ষাগকেৌিে,শনব্পষাচন,শবলেব, অভ্্যত্ষান- অেচ 
আশদ্যেষাে থেকে েষারষা পৃশেবী জ্কি রষাক্রের অমষানশবে,অগণতষাশন্ত্রে, 
েষামশরে,েষাম্ষাজ্যবষাদী চশরকরের থেষাকনষা পশরবত্পন থয হয়নষা, থেটষা থভকব থদকখকছষা? 
রষাজবনশতে দেগুকেষা ে্িেী তৎপরতষায় এই চশররেকে শুধ্ থয আত্মস্থ েকরকছ তষা 
নয়,তষারষা মকন েকর, তষাকদর েষািে্য এই চশরকরের ওপর শনভ্পর েকর। থতষামষার শে 
মকন হয়নষা, মষানব জষাশতর েষামশগ্ে উন্নয়ন বষা শবেষাকির পকে রষাক্রের এই 
িষান্ডষাকমটিষাে ে্যষাকরেটষারটষাই েব থচকয় বি বষাধষা? আর এই খষাকন পশরবত্পন 
আনষাটষাই েবকচকয় গুরুত্বপূণ্প।শেন্তু শেভষাকব থেটষা েম্ভব? ত্শম আমষাকে প্রশ্ন েরকত 
পষাকরষা। অকনে বি থক্রে থতষা।স্্যষাকটশজে ইউশনিরশমশট নষা েষােষাই স্ষাভষাশবে। তে্প 
আকেষাচনষা এখন এই স্তকর হওয়ষা উশচত। ত্শম েহমত হকত পষাকরষা, নষা হকতও 
পষাকরষা, আমষার থযমন মকন হয়,ভষারতবকি্পর মতন থদকি এটষার জন্য পষাে্পষাকমটি ও 
রষাজ্য আইনেভষাগুকেষার  তত্বষাবধষাকন আর এেটষা স্ষাধীনতষা আকদিষােন হওয়ষা উশচত। 
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তষাকত েমস্ত রষাজবনশতে দে, শিক্ষাপ্রশতষ্ষান, েষামষাশজে েংগঠন,এমনশে 
ব্যশতিগতভষাকব প্রশতশট নষাগশরকের মতষামত গ্হণ শনশচিত েরকত হকব। দীঘ্পকময়ষাদী 
েষাজ। েষাশব্পে শচন্তষার শভশত্তকত েহমকত থপঁকছষাকনষা েহজ নয়।েষাউকে এশিকয় থগকে 
চেকবনষা। থদখকত হকব,থযন, মষানশবে স্ষাে্পকে শবেজ্পন শদকয় রষাজবনশতে স্ষাে্প 
অগ্ষাশধেষার নষা পষায়। তষািষাহুকিষা েকর থেষােকদখষাকনষা শেছ্ েরকত থগকে আবষার ভ্ে 
হকব।‘ ে্ধষাের প্রশ্ন েকর, ‘তষাহকে আমরষা েবষাই থয এতটষা পে থহঁকট এেষাম থেটষা 
শে ভ্ে পে? েবটষাই পন্ডরেম হকেষা?’ শেঞ্চন ভ্রু ে্ঁচকে শেশরয়ষাে।‘তষা থেন? 
েশঠে নবজ্ঞষাশনে েকত্য থপঁকছষাকত থগকে অকনেগুকেষা প্রষাে-নবজ্ঞষাশনে স্তর থপকরষাকত 
হয়।গ্যষাশেশেও,থেষাপষারশনেষােকে গ্হণ েরষার পকরও শে টকেশমকে প্করষাপ্শর 
অস্ীেষার েরকত পষাকরষা? েকচতনতষার আকগ প্রষাে- েকচতন পকব্পর অন্িীেন এখকনষা 
চেকছ। শবিতীয় শবশ্বয্কদ্ধর পকরই এেব ভষাবনষা শুরু হওয়ষা উশচত শছে। থেউ 
েকরশন,তষা বেকবষানষা।তকব যষারষা েরকে ভষাবনষার অন্িীেন েশঠে অশভম্কখ েষায্পেরী 
হকতষা তষারষা েকরশন।িকে এেটষা ক্মতষার প্রশতকযষাশগতষা থিি হকে আর এেটষা 
ক্মতষার প্রশতকযষাশগতষা শুরু হকেষা। আর ত্শম আশম েেকেই েতগুকেষা ক্মতষােব্পস্ 
রষাজবনশতে প্রিষােকনর নতশর েকর থদওয়ষা থেৌিকের ে্ম্ভীপষাকে ঘ্কর মরশছ। 
হয়,মীশটং,শমশছে, শনব্পষাচন,নয় পষাের থছষাঁিষা,থবষামষাগুশে, ভষািচ্করর শবকদ্রষাহ বষা শবলেব। 
এই শজশনি আর েতশদন চেকব? েমকরড, নবয্গ আনকবনষা?’ আর এই েব েেষার 
মষাকঝ নীচ্ গেষায় চষাকয়র থখষাঁজ েকর। থিষাভনষা এেবষাকর দ্ শতন েষাপ েকর রষাকখ। 
অল্প অল্প েকর বষার বষার থদয়। অকভ্যেটষা, নষা বেকেও, শে েকর থযন থিষাভনষা থজকন 
থগকছ। চষা, চষারশমনষার আর ত্বশির মকতষা েেষা। থিষাভনষার েষাকণ আকে। নত্ন 
ধরকণর েেষা।শচন্তষা এেট্ উজ্ীশবত হয়।

শেঞ্চকনর বয়ে ে্ধষাের আর থিষাভনষার মষাঝষামষাশঝ। ব্যবধষান েমকবশি পকনকরষা 
বছর।ে্ধষাের এেবষার শজকজ্ঞে েকরশছে,’শবকয় েকরষাশন থেন?’ েহষাে্য উত্তর – 
েকরশছেষাম থতষা। থটঁকেশন। যষার শনকজর মকধ্য এত ঝষাকমেষা তষাকে দ্ম েকর এেটষা 
শনয়কমর মকধ্য ে্শেকয় শদকে থে ভষারেষাম্য রষাকখ শে েকর? থমে বষাশির ততিকপষাকিই 
আমষাকে মষানষায়।‘

শনয়শমত চষা খষাওয়ষাকেও বষা আিষাে থেকে েেষা শুনকেও থিষাভনষার েকঙ্গ 
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শেঞ্চকনর বষাে্যষােষাপ থনই। ে্ধষাের নষা েষােকে শেঞ্চন আকে নষা। এেশদন 
একেশছে।ে্ধষাের তখন পষাশট্পর েষাকজ থেষােেষাতষায়। রষাকত থিরষার েেষা। েকধে্যর 
ম্কখ রষাস্তষা শদকয় যষাবষার েময় মশণেষােকে থচষাকখ পকিশছে।থিষাভনষা দরজষা আগকে 
দষাঁশিকয় আকছ।মশণেষাে হষাত থনকি শেছ্ থবষাঝষাবষার থচষ্টষা েরকছ।  শেঞ্চন এশগকয় 
আকে।ে্ধষােকরর দূর েম্কে্পর ভষায়রষাভষাই মশণেষাে। থিষাকি টষাইকপর থেষাে।শদলেী 
পষাশট্পর এে থেষাশেয়ষারী ইউশনয়ন েীডষাকরর থেজ্ি। দ্ এেবষার থনতষার েকঙ্গ শদলেী 
থগকছ।তষার থদৌেকত ে্ধষােকরর েষাকছ একে ব্েশন েকর যষায়। মদ্যপষাকন আেশতি 
আকছ। শেশঞ্চৎ পশরচকয়র ে্বষাকদ শেঞ্চন তষার স্ভষাব চশরকরের থখষাঁজখবর রষাকখ।এশগকয় 
একে ব্ঝে,থবেষামষাে মশনেষাে ঘকর ে্েকত চষাইকছ। থিষাভনষা রষাজী নয়। শেঞ্চনকে 
থদকখ খ্শি হকেষানষা। শবকদয় েরকত চষাইে। শেঞ্চন থচষাকখর ইিষারষায় থিষাভনষাকে 
দরজষা থছকি শদকত বেে,আর শনকজও ঘকর ে্েে। এর পর থিষাভনষাকে বেকতই 
হয়,’আপনষারষা বে্ন।আশম চষা বেষাশছি।‘ মষাতষাে েষামেষাকত শেঞ্চকনর থবশিক্ণ 
েষাকগশন। শদলেীর প্রেঙ্গ ত্কে শদকতই শমশনট ে্শি এেনষাগষাকি বেবে েকর মশণেষাে 
এেট্ ধষাতস্থ হকেষা। শেঞ্চন ে্কযষাগ ব্কঝ বেে,’চে্ন ওঠষা যষাে।‘ মশণেষাে থহকে 
বেে,’আমষার যষা অবস্থষা। থযকত পষারকে হয়। রষাত দিটষা নষাগষাদ এেজনকে আেকত 
বকেশছ।‘ শেঞ্চন েষাশমকয় শদকয় বেে,’আশম আপনষাকে েষাইকেকে চষাশপকয় বষাশি  শদকয় 
আেশছ। চে্ন।‘ েষাইকেকের রকড থমষাটষাকেষাটষা মশণেষােকে বশেকয় উদ্ধ্পশ্বষাকে ছ্ট। 
থিষাভনষা তখন ঘকরর এেকেষাকণ অহনষাকে পিষাকছি।

এরপর শেঞ্চন আর থেষাকনষাশদন আকেশন। হয়কতষা ে্ধষােকরর েকঙ্গ ওর েেষা 
ি্শরকয়শছে বষা অন্য থেষােষাও থদখষা হকতষা। থে যষাই থহষাে, থিষাভনষার েষাকছ এেট্ 
রহে্যময় থেকগশছে নবশে। দ্ এেটষা প্রশ্ন মকনর মকধ্য দষানষা বষাঁধশছে। থেগুকেষা 
থতষােষা েষােকেষা।

বছর পষাঁকচকের থচষ্টষার পর থিষাভনষা এেটষা প্রষাইমষাশর স্্কে চষােশর থজষাটষাকে 
ে্ধষাের পষাশট্প অশিকের ভদ্রষােন থছকি এেটষা ঘর ভষািষা শনে। থমকয়র শবকয়র েেষা 
দ্ এে বষার ত্কেশছে। থিষাভনষা গষা েকরশন। পষাশট্পর থেষাকেরষা েদে্যপদ থনবষার 
অন্করষাধ  জষানষাকে ে্ধষাের বকেশছে, ‘থতষার যষা ইকছি।’  শেঞ্চকনর য্শতিগুকেষা 
মষাকঝমষাকঝ মষােষায় শেেশবে েকর। বষাধষা হকয় উঠকত পষাকর,এতটষা গুরুত্ব নষা শদকে 
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আর থিষাভনষার েদে্যপদ থনওয়ষায় অে্শবকধ হয়নষা।পষাশট্পর পষাশক্ে ম্খপকরের 
শবশেবটিকনর দষাশয়ত্ব থে থস্ছিষায় থনয়।পষাশট্পেম্পীকদর মকধ্য তষাকদর বরষাদি অন্যষায়ী 
েষাগজ বটিকনর পর থে শনকজ বষাশি বষাশি শগকয় থবি শেছ্ েষাগজ শবশে েকর।পশরেেষায় 
প্রেষাশিত থেখষার পষাঠষান্তর প্রশতশরেয়ষা বষা প্রেষাশিতব্য থেখষা েম্কে্প থেৌত্হে নতশরর 
জন্য আেষাপ জমষাকত হয়,মত শবশনময় েরকত হয় যষার শভশত্তকত েম্ষাদেীয় দপ্তকর 
শনয়শমত প্রশতকবদন পষাঠষাকত হয়। খ্ব উৎেষাহ শনকয় েষাজটষা েকর। মষান্কির মকধ্য 
শবশ্বষাকের বীজ থরষাপণ, েযত্ন েষােন,এবং রেমি তষার বৃক্েম শবস্তষাকরর েম্ভষাবনষা 
তষাকে উকত্তশজত েকর। ইশতমকধ্য থবি েকয়েজন গ্ষাহেও হকয়কছ। শনয়মষাধীন 
প্রশরেয়ষার প্রশত ে্ন্ষাহীন আন্গত্য শনকয় েষাজ েরকত েরকত েষািে্য থপকে েন্তুশষ্ট 
বষা আত্মপ্রেষাকদর পষািষাপষাশি শনয়কমর প্রশত মষান্যতষা থবকি থতষা যষাকবই। শেঞ্চকনর তত্ব 
শনকয় প্রকশ্নর পষাহষাি নতশর হয়।

শরটষায়ষাড্প ব্যষাঙ্ক েম্পচষারী ে্শবমে তষার বহুশদকনর গ্ষাহে। েময় হষাকত শনকয় 
ওঁর েষাকছ থযকত হয়। স্ষামী-স্তীর েংেষার। থছকেকমকয়রষা দূকর। েষাশেমষার েষাকছ 
েষািকে্যর, প্রশতষ্ষার পষািষাপষাশি শবকছিকদর, দূরবত্পীতষার গল্প থিষাকন। শনকজও বকে, 
থবষাকনর ভষাকেষা শবকয় থদওয়ষার গল্প, গভ্পেষাকে থবষানকে েষাকছ একন তষাকে থেবষা েরষার 
গল্প, আনষাশি, অনশভজ্ঞ থমকয়কে তটস্থ বষাবষার ম্হুম্্পহু হুঁশিয়ষাশরর গল্প। আদর-দৃশষ্ট- 
েষাশেমষা শজকজ্ঞে েকরন,’থতষামষার েংেষার েরকত ইকছি েকরনষা?’ থিষাভনষা জবষাব 
থদয়,’েংেষারই থতষা েরশছ েষাশেমষা।‘ েষাশেমষা থনেকহর হষাত ব্শেকয় থদন গষাকয়।  
েষাে্র েকঙ্গ এেব গল্প হয় নষা। থেখষাকন প্রকশ্নর ি্েঝ্শর।উত্তর শদকত শদকত প্রষাণষান্ত 
অবস্থষা। েষাে্ েষাঁিষাশির মকতষা থচকপ ধকরন। পষাশট্পর থেষাকনষা শেদ্ধষান্ত শনকয় তষাঁর 
অেশহষ্্ণ অেম্শত এত তীরে হকয় ওকঠ থয েম্কে্পর উষ্ণতষা থভদ েকর অস্শস্তর 
েষাঁটষা শবদ্ধ েকর। অেতে্প ম্হূকত্প থিষাভনষা বকে থিকে, ‘এেব থতষা উচ্চ থনতৃকত্বর 
শবকবচনষা, আমরষা আর শে েরকত পষাশর?’ েষাে্ থক্কপ েষাে। থে্রেীভূত 
গণতন্ত্র,ে্কযষাগেধেষানী থনতৃকত্বর তষাৎক্শণে েষাভ-প্রত্যষািষা, আর ধষামষাধরষা েংগঠকনর 
বষাপষান্ত েকর ছষাকি। থদওয়ষাকে শপঠ থঠকে থগকে থিষাভনষার নম্স্কর শেঞ্চকনর েেষার 
প্রশতধ্বশন। ে্শবমে অন্কমষাদন থতষা েকরই নষা,বরং পরস্পরশবকরষাধী শবশ্বষাকের েষােন 
ও েহষাবস্থষাকনর শবরুকদ্ধ আত্মপ্রতষারণষার অশভকযষাগ একন ত্ম্ে আরেমকণ উদ্যত হয়। 
থিষাভনষা চমকে ওকঠ। ে্শবমকের স্তী তখন ঘকর থেষাকে- ‘থিষাভনষাকে থদখষার পকরও 
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ত্শম থেন থয বকেষা, ‘দ্কচষাখ শভশজকয় থদবষার মকতষা থেরেম শভখষারী বষা শভক্্ণী 
থদশখশন’- আেকে ওর ‘অখন্ড অধ্যষায়’ থতষা থতষামষার জষানষা থনই।“শনকজর েকঙ্গ থদখষা 
নষা েকরই” যষারষা চকে যষায় ‘অনষায়ষাে মষায়ষাবী শমশছকে’ ও শেন্তু তষাকদর মকতষা নয়।’ 
ে্শবমকের েেষা ে্ন্ষাকবষাকধ বধে হয়।

শেঞ্চকনর জন্য থিষাভনষার মকনর মকধ্য জশমকয় রষাখষা প্রকশ্নর পষাহষাি থভকঙ্গ গুঁকিষা 
গুঁকিষা হকয় যষায়। স্তুপীেৃত পষাে্কর ধ্কেষা থেকে এেশটই প্রশ্ন উঁশে থদয়। যশদ 
থেষাকনষাশদন থদখষা হয়, থিষাভনষা থভকব রষাকখ,শেঞ্চনকে শজকজ্ঞে েরকব-আপনষার 
শরপষাশলিকে এন আর শের থবশেে রেষাইকটশরয়ষাটষা শে হকব?

* তষারে থেকনর েশবতষার নষাম ও েশবতষার েষাইন গকল্প ব্যবহৃত হকয়কছ।



Painting
on

 the Wall
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Title: Golden fronted leafbird (Chloropsis 
aurifrons)

Size: 8.4” x 6.5”
Media: Watercolor on Paper 

শবনীতষা
অধ্যষাশপেষা, শব.শব. েকেজ

Title: Scarlet finch (Carpodacus sipahi)
Size: 9.5” x 6.5”

Media: Water Colour on Paper

“Always be yourself unless you can be 
a bird, then always be a bird...”



Poetic
Licence
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শুভম চরেবত্পী

শমেন

েধে্যষার গ্ষামীণ থমেষায়, চষাশবর শরং এ থপ্রশমে থেখষাকছি থপ্রশমেষার নষাম আর থপ্রশমেষা থপ্রশমকের৷ 

েতিত বছকরর প্রষাকনষা বটতেষা থেকে হশরধ্বশন জষাগকছ৷ ভষািকছ িীত, আিকমষািষা। এেময় মষাশটর 

থভতকর চকে যষাই যশদ অেবষা অধেেষাকর, শনেকগ্পর থেষাকনষা থপষািষাদষাকগ। তষাহকে এেব থেকে খ্ব থবশি 

দূকর চকে যষাব। থযমন িীকতর পর চকে যষায় িীত, স্পি্প েকর িরীকরর ওম । থেরেম েকর যষাওয়ষা 

শেন্তু আশম চষাই নষা েখকনষা।

মৃত্্যর মতন ে’থর

একেবষাকর খষাকদর শেনষাকর একে থেকমকছষা এখন। ‘শবপ শবপ’ িব্দ হয় ব্কের শেছ্টষা েষাকছ থঘঁকি। 

শ্বষাে খ্ব ওকঠনষাকম। চেকে যষায় থয থেষাকনষা ক্শণে থযন চকে যষায় পে শচকন শনকয়।  তষাকে ডষাকেষা। 

শজজ্ঞষােষার মকতষা েকর, েমষাশপ্তর মকতষা েকর ডষাকেষা। এবষার অন্তত থে েতষাপষাতষাজিষাজশি বষািষাে 

দ্’হষাত, একে আমষাকদর েবষােষার থিকির থমৌতষাকত।

শ্রী শুভম চরেবত্পী
েশব
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অশমতদ্্যশত থঘষাি

নষারীশদবকের প্রষাক্ষাকে

থেষামে নষাকম আেকতষা েকর ডষাশে 

নষারীর থচষাকখ থেষাহষাগ মষাখষামষাশখ  

থতষামষায় বশে ভীিণ ভষাকেষাবষাশে 

ঝণ্পষা ঝরষায় ে্দি ি্কের হষাশে ৷

নষারী ত্শম িষান্ত নদীর মকতষা 

জেকে ছ্ঁকেই চেকে ওকঠ থরষাদ 

থতষামষায় শদেষাম িীতে গৃহস্থষাশে 

গন্ডীকরখষায় জীবন থদখষার থবষাধ৷

প্রুি থতষামষার শবশ্বভ্বন থখষােষা 

থতষামষার ঘষাকমই শভজকছ েষারষাকবেষা 

নষারী শুধ্ই ে্িীে েরেতষা 

িষাগুনরষাকত েষাশব্য থেখষার খষাতষা!

নষারীর েষাকছ শনেগ্ধ শিশির খ্ঁকজ 

প্রুি থেবে শমকে্য জগৎ গকি 

নষারীর আকছ অশনেক্রষা থ্ষাত 

মরুর ব্কে েম্দ্র থদয় ছ্ঁকি ৷

শ্রী অশমতদ্্যশত থঘষাি

শিক্ে

শব শব েকেকজর প্রষাতিন ছষারে, েশব ও গদ্যেষার



Photography,

Mon 
Amour
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Mr. D. K. Lakra, AGM 
Steel Authority of India Limited 
Photos captured @ Iceland
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Ms. Amrita Pal  
Assistant Professor, Department of Economics 
B.B. College, Asansol

“থপ্রম থনই, নববি্প থনই। 
এভষাকব বয়ে বষাকি, আেমষাশরর পষাকি ক্ীণভষাকব থবকি ওকঠ 

মষাশনলে্যষাটি, শরেকের থগষােষাপ, আর প্করষাকনষা স্তব্ধতষা।”

-েষােীেৃষ্ণ গুহ, মধ্যরষাশরের জন্য দ্’শট েশবতষা
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Career 
Briefcase
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Employment News PDF versions
 
https://www.jobriya.in/employment-newspaper-this-week-pd-
f/#Download_Latest_Weekly_Employment_Newspaper_PD-
F_E-Version

https://www.jobriya.in/employment-newspaper-this-week-pdf/#Download_Latest_Weekly_Employment_Newspaper_PDF_E-Version
https://www.jobriya.in/employment-newspaper-this-week-pdf/#Download_Latest_Weekly_Employment_Newspaper_PDF_E-Version
https://www.jobriya.in/employment-newspaper-this-week-pdf/#Download_Latest_Weekly_Employment_Newspaper_PDF_E-Version


Local 
Academic

News
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On the 21st of January 
2021 at CMERI, 

Durgapur, B. B. College, 
Asansol had signed an 
MOU agreement with the 
CSIR-CMERI, Durgapur 
in order to felicitate hands-
on training experience 
and capacity building 
in college students. The 
agreement has begun its academic journey of 
germination from the 4th March 2021. The 
College authority possesses a strong conviction that it would definitely 
mature into a giant tree with a strong and woody bark and green 
leaves. With the fruition of the MOU agreement and the first batch 
started its training from 4th March, B.B.College exposed its would-be 
science graduates to CSIR labs for the best outcomes where students 
would be groomed and trained by the best.

B. B. College, Asansol has signed an MOU with
CSIR-CMERI, Durgapur

On the day of Dol Purnima, 28th March, 
the collections of lyrics, rhythms, 

and melodies as contributed by various 
colleagues and students were duly curated 
and offered online by the cultural committee 
of the college for the recreation of larger 
B.B.College family.

Basanta Utsav (the Spring Festival) celebrated
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International women’s day 
was observed on 8th March 

2021 in collaboration with 
Women’s Cell, Banwarilal 
Bhalotia College, Nehru Yuva 
Kendra, Durgapur, and Lion’s Club of Asansol.  An online seminar 
was organized to discuss and deliberate on relevant issues pertaining 
to girl students and women. The speakers included Dr. Amitava Basu, 
Principal, Banwarilal Bhalotia College Asansol, and Ms. Madhumita 
Jajodia, Principal, Durgapur Women’s College. The program also saw 
a drawing competition participated by forty-five students.

International Women’s Day observed

International Mother Language Day 
was observed from the physical 

space of the college maintaining all 
Covid guidelines. The august program 
was organized jointly by the Cultural 
Committee and Department of 
Bengali. The day was suitably observed 
with dance performances prepared 
by students, musical renditions by 
various colleagues. And relevant 
speeches delivered by students and 
teaching and non-teaching colleagues, 
the recitations in Bengali, Hindi, 
Urdu, Rajbangshi, and Bhojpuri made 
the day wholesome.

International Mother Language Day observed
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The seminar on Wahshat kalkatvi: Hayat-
o-Fun granted by NCPUL MHRD govt 

of India, Delhi organized on 25 February 
2021. The Seminar was inaugurated by 
Prof. Damodar Mishra, Vice-Chancellor, 
Hindi University, Howrah, West Bengal, 
the key-note address delivered by Prof. S.S. 
Haseen Ahmad, HoD, VKSU, Ara, Bihar, 
welcome address was delivered by  Prof. Dr. 
Amitava Basu, Principal, B. B. College, and Dr. Md. Mashkoor Alam 
(Mashkoor Moini) Assistant Professor & Coordinator, Department of 
Urdu conducted this session. After the Inaugural Session, the papers 
were presented by several Scholars on the concerned topic in the 
second and third Sessions. Many Students and literary personalities 
participated in the Seminar.

The Department of Urdu, Banwarilal Bhalotia College 
Asansol organized a One Day State Level Seminar

UG students from any discipline 
of Banwarilal Bhalotia College, 

Asansol, and also from other Colleges 
were welcome to attend the thirty-two 
hours course that held from 23. 02. 
2021 to 26. 02. 2021. This courseware encompasses various facets of 
the mushroom culture. The said course would enable students to be 
self-reliant. Seventy eight students have enrolled for the Certificate 
Course of forty five hours of duration.

Department of Botany, B.B.College, Asansol started offering 
a Certificate Course on Mushroom Cultivation
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The Department of Physics, B.B. 
College, Asansol 28th February 

2021 as National Science Day (NSD) 
to mark the discovery of “Raman 
Effect” by Indian Physicist and Nobel 
laureate Sir C V Raman and also to 
motivate the students and science 
aspirants. The program consists of 
two keynote addresses “the life of Sir 
C.V. Raman” & “Science literacy & its 
importance” delivered respectively by 
our faculties followed by a welcome 
address. The students, faculties from 
other departments and colleges, participants from other public 
domains have also attended the program.

The Department of Physics observed
the National Science Day
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Next Issue : Rain
Colour Theme : Green

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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