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Principal ‘s Message
“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.

Dr. Amitava Basu

Principal
B.B.College, Asansol

সম্পা দক ীয়
“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 কাব্যে ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর বলেছিলেন, বাঘের বিক্রমসম
মাঘের হিমানী!
এবারের শীতকাল যেন সেই বিক্রমের পূ র্ণপ্রকাশ! এই যাই যাই সময়েও বেশ
জমিয়ে রয়েছে শীত। তাকে আরও একটু জমাতে চলে এল এ’বার গ্রাসটেবিলের শীতসংখ্যাও। ব্যস, এবার গ্রাস টেবিলে ধু নি জ্বেলে গ�োল হয়ে বসে পড়লেই হ’ল! মাঝে
কিছু দিন প্রকৃতির পিচে শীত টিমের খেল�োয়াড়রা নামতে না নামতেই যেন আউট হয়ে
যাচ্ছিলেন, তারপর এসে ব্যাট ধরেছেন টিমের Mr. Dependable। যেমন তার দীর্ঘমেয়াদী
ইনিংস, তেমনই মাঝে মাঝে মেজাজি ঝ�োড়ো ব্যাটিং। সেই ব্যাটিংয়ের দাপটে তাপমাত্রা’র
পারা থেকে থেকেই নিন্মগামী! ঘরে বাইরে বাঙালিমাত্রেই এখন তার আলমারিতে তুলে
রাখা ‘দার্জিলিং’য়ের প�োশাক-সজ্জিত, অনেকসময়ে ভ্রম হয়, যেন বর্মপরিহিত য�োদ্ধা। যাঁরা
অতটা স�ৌভাগ্যবান ন’ন, তাঁদের ভরসা রাস্তার ধারে আগুনের কুন্ড রচনা! সেই কুন্ডে
মানু ষের সাথে ওম নিতে চলে এসেছে পাড়ার ভুলু কুকুরও। রাস্তার ওপরেই বেকার
ছেলেরা দ�োকান খুলে ক�োথাও বিক্রি করছে, শুলপক্ক কাবাব ত�ো ক�োথাও স্টিমের ধ�োঁয়ায়
তৈরি হচ্ছে ম�োম�ো। পুর�োদস্তুর সাহেবি সাজ, স্যুট পরিহিত, মাথা ঢাকা টুপি, গলায় স্কার্ফের
নড্ দিয়ে সান্ধ্যকালীন ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ক বাবু! রাস্তার ম�োড়ে স্টিমের ধ�োঁয়া দেখে
আচমকা মনটা কেমন কাবু হয়ে এল! মনে পরে গেল, দার্জিলিংয়ের স্টিমে টানা ট্রেন।
পাহাড়ি অঞ্চলের খাদ্য। এখন ডাক্তারের নানা বিধিনিষেধ আলত�ো পায়ে পেরিয়ে ম�োড়ের
মাথা’র ম�োম�ো না চাখলে, কি হয়? তাছাড়া শীত মানেই ত�ো বড়দিনের কেক, প�ৌষ পার্বণে
পিঠে পুলি: খাবার মেলা, মেলা খাবার। যেমন ধরা যাক বর্ধমানের সদরঘাটের দাম�োদর
তীরে, প�ৌষ সংক্রান্তির সময়ে হওয়া মাঘ মেলা! এই মেলার প্রধানতম আকর্ষণই হল�ো

শাঁকালু ! আশেপাশের চার গ্রামের ল�োক মেলায় এসে খুশিমত শাঁকালু খেয়ে বাড়ি ফেরেন।
এছাড়াও থাকে শালপাতায় ঘুঘনি, বাদাম ভাজা, পাঁপড়, নাগরদ�োলা, পুতুল নাচ, মুরগির
লড়াই!
জেলায় জেলায় এবং কলকাতার ইতিউতি ক্ষুদ্র পরিসরে বইমেলা হ’লেও,
প্যানডেমিকের দাপটে মূ ল কলকাতা এবং আসানস�োল বইমেলা এ’বছর পিছিয়ে গেছে,
সিনেমা উৎসবে কড়াকড়ি ছিল, সঙ্গীত সম্মেলন বা নাট্য উৎসবের আপাতত দেখা নেই।
কিন্তু তবুও আমরা আশাবাদী কারণ এ’বছরের শুরুই হয়েছে ভ্যাকসিন চলে আসার
খবরে।
এই সময়ে, ‘মেলা’ মানেই যেন রাঢ় বাংলা বা তার সন্নিহিত অঞ্চল জুড়ে এবং
দাম�োদরের তীর বরাবর ল�োকায়ত, সাব অল্টার্ন সংস্কৃতির বহতা ধারার উদযাপন! মানু ষের
সেই আবহমান উৎসবে থাকে মাটির স্পর্শ, প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার গান! প�ৌষ পার্বণে
আসানস�োল-বর্ধমান অঞ্চলের এক অন্যতম আকর্ষণ ঘুড়ির উৎসব! আকাশের যেমন
সীমানা হয়না তেমনই সেখানে স�োশ্যাল ডিস্ট্যান্সেরও দরকার পড়ে না! তাইত�ো এই
সময়ে ঘুড়ি এবং আনু ষাঙ্গিক পণ্যের বিকিকিনি, উৎসবের চেহারা নেয়! মকরের আকাশ
রঙিন হয়ে ওঠে বিভিন্ন বর্ণের এবং আকৃতির ঘুড়িতে; সর্বজনীন এই সংস্কৃতির দেখা মেলে
পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য রাজ্যে এমনকি উপমহাদেশের অন্য প্রান্তেও!
ঋতুর সময়গুণে মেতে দৈন্যন্দিন জীবনে ইতিউতি পিকনিক, সন্ধ্যাবেলা’র
ব্যাডমিন্টন, ছু টির দিনের ক্রিকেট ম্যাচ, সবই চলছে। আমাদের স্পোর্টিং স্পিরিটের আঁচ
উস্কে দিয়ে গ্রাস টেবিলের এই সংখ্যায় সৃ ষ্টি কাজ নিয়ে অবদান রেখেছেন, উষ্ণতার ছ�োঁয়া
দিয়েছেন যেমন আমাদের সহকর্মীরা, তেমনই আসানস�োলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং
কলেজের প্রাক্তন ছাত্রেরাও।
যখন আপনি এরপর পিঠে র�োদ্দু র মেখে গ্রাস টেবিলের এই সংখ্যা পড়বেন এবং
হিমেল হাওয়ায় যখন দিনের নরম র�োদ কেঁপে উঠবে, এবং আপনি হবেন অন্যমনস্ক,
নিশ্চিত জানবেন, সেই পাখির পালকের মত স�োনালি র�োদ্দু র কিন্তু আসলেই আমাদের শীত
সংখ্যা’র বার্তাবাহক, তার চিরকুটে লেখা থাকছে পুরন�ো আহ্বান! আসু ন, বসু ন এসে গ্রাস
টেবিলে,সাথে নিয়ে আসু ন আপনার সারস্বত বা সৃ জনশীল কৃষ্টি কর্মের পসরা! লেখার সাথে
ছবি, ছবির সাথে ছন্দ পাশাপাশি হেঁটে চলু ক গ্রাস টেবিলের পরবর্তী সংখ্যার ঠিকানা খুঁজে।

For one who doesn’t love a wall
Santanu Banerjee

Dr. Santanu Banerjee
Assistant Professor
Department of English
Kazi Nazrul University

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
Courtesy: Edward Hollis
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
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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 SenRaleigh 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
Courtesy: Charles Correa Foundation
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
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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.
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হিম কু য়াশার ডায়রী
রাজর্ষি দাশ

বাঙালির জীবনে শীত আসে উৎসবের ঋতু শেষ হতে
না হতেই! তীব্র গরমের দেশের কিছু টা স্বস্তিমুহূর্ত, বড়
ক্ষণিকের। সে এক সময় ছিল, শীত আসত�ো মরসু মি ফুলের,
ফলের বাজারে অথবা অন্য সময়ে অমিল চুন�ো মাছ এবং
হরেক রকমের শাকসব্জিতে। এখন সম্বৎসর মজুতের
দিনকালে এ নেহাতই কল্পকথার মত শ�োনায়।
শীত মানেই তরতাজা একটা সময়! প্রথম প্রথম
ভাল�োবাসায়, একটা পাখি ঠিক যেমন রং বেরঙের ফুলের
বাগান খুঁজে বেড়ায়! গ্রীষ্মের দেশে, শীত তেমনই একটা রঙিন
কাল উপহার নিয়ে আসে, যেন সান্টা ক্লজের সওগাত! রুকুর
পাশের বাড়ির অলি আন্টি তখন সদ্য একটি নামজাদা মিশনারী
কলেজে ভর্তি হয়েছে! দ্বিতীয় বছর থেকে আলিপুরের
হর্টিকালচার গার্ডেন বা আকাশবাণীর সামনের ফ্লাওয়ার শ�োতে
অলি আন্টিকে, কলেজের সিনিওর কুনাল আঙ্কলের সাথে দেখা
যেতে থাকল�ো! মধ্য ‘৯০ এর কলকাতা। দেশে উদার
অর্থনীতির খ�োলা হাওয়া ঢুকছে; ভ�োগবাদের দাপটে সামাজিক
সম্পর্কগুল�ো ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে
তরুণদের প্রকাশভঙ্গিও! কিন্তু তবুও যেন রয়ে গেছে
রাজর্ষি দাশ

রক্ষণশীলতার অদৃ শ্য পিছু টান! হয়ত�ো সে কারণেই, অলি

গ্রন্থাগারিক, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী

আন্টি রুকুকে সাথে করে নিয়ে যেত কলেজের বাইরে যেক�োন

বানওয়ারিলাল ভাল�োটিয়া কলেজ
আসানস�োল

জায়গায়, এমনকি বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডাতেও! তেমনই
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একবার ইডেন গার্ডেন্সে, অলি আন্টি কী যেন একটা কথা কুনাল আঙ্কেলের কানে কানে
বলেই,তার গলায় জড়িয়ে দিয়েছিল করবী মাসির কাছে সদ্য শিখে, তৈরী করা পশমের
স্কার্ফ! পরিয়ে দিয়েই এক ছু টে গার্ডেনের বাইরে; কুনাল কাকু কয়েক মুহূর্ত হতবাক।
তারপরেই আনন্দে, পরম আদরে রুকুকে ক�োলে তুলে নিয়েছিল; যেন ট্রফি। বড়রা বড়
অদ্ভু ত হয়, রুকুর মনে হয়েছিল!
করবী মাসিকে কখনও সখনও মায়ের কাছে আসতে দেখেছে রুকু। একবার ঘরের
মধ্যে বল আনতে ঢুকে পরে দেখেছিল করবী মাসির চ�োখে জল। আর মায়ের মুখটা
অস্বাভাবিক কঠিন। শান্ত দৃ ঢ় গলায় মা বলে চলেছেন, এখনও শুনতে পায় রুকু-- “মেয়েরা
কি পুরুষ মানু ষের বাঁধা দাসী? যা ইচ্ছে তাই করবে! করবী শ�োন�ো, কেঁদ�ো না! সমর নষ্ট
হয়ে গিয়েছিল আগেই! যখন ত�োমার গায়ে হাত তুলত�ো, ত�োমার টিউশনির টাকা কেড়ে
নিত, তখনই ত�োমার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল!” তারপর একটু ভেবে, আলমারী খুলে কী
একটা বার করে মাসির হাতে গুঁজে দিল! করবী মাসি বলে উঠল�ো “না না দিদি, টাকা
নিতে পারব�ো না!” চ�োখের সামনে সিনেমা চলছে যেন! মা বলছেন, “ধার হিসেবে নাও;
সমর ত�োমায় ছেড়ে চলে গেলে ত�োমার জীবন শেষ হয়ে যাবে! তা কেন! তুমি ত�ো শিক্ষিত
মেয়ে, সু ন্দর হাতের কাজ জান�ো! নতুন করে জীবন শুরু কর�ো।”তারপর তার ইস্কুল
শিক্ষিকা মা সস্নেহে বলে চলেছেন, “দেখ�ো, আমরা সবাই শ্রমিক, জেনে বা না জেনেই!
পারবে না, একটু পরিশ্রম করে আর্থিক দিকটা গুছিয়ে নিতে! দেখ�ো, ঠিক পারবে।’’ করবী
মাসি মাকে প্রণাম করে চলে গিয়েছিলেন। তার কিছু দিন পরে পাড়ায় গড়ে উঠেছিল
‘বাসামসী’- মহিলাদের নিজস্ব বস্ত্র বিপণি ও টেলারিং কেন্দ্র! সেবার শীতে রুকুদের
দু ’ভাইয়ের জন্যে করবী মাসি দু টি পশমের পুলওভার নিয়ে হাজির! মা টাকা না দিয়ে
কিছু তেই নেবে না! ওদিকে করবী মাসিও নাছ�োড়বান্দা! “আমি ত�োমার নিজের ব�োন হলে,
ওদের পাড়াতুত�ো মাসি না হলে, নিতে ত�ো!” শেষে ওঁর জেদই জিতেছিল! হেসে বলেছিলেন,
“গুরুদক্ষিণা বলেও ত�ো কিছু হয় নাকি!” মা হেসে ফেলেছিল! ভিতরে যেতে যেতে বলেছিল,
“চা খেয়ে যাবি; আর দেখ টেবিলে ত�োর জন্যে রাখা আছে ‘স�োভিয়েত নারী’-র কিছু সংখ্যা,
নিয়ে যাস। গরম প�োশাক ডিজাইন করার নতুন নতুন আইডিয়া পাবি।”
সেই ঋতুতে স্নেহ, ভাল�োবাসা বুনে দেওয়া হত�ো স�োয়েটারে, স্কার্ফে। অলি আন্টির
বাবা দিল্লিতে ট্রান্সফার হয়ে যাবেন এর দু বছর পর। কুনাল কাকু তারপরের দু ই শীতেও
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এসেছিল, তাদের দু ই ভাইকে নিয়ে ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেট খেলা দেখাতে। তখনও গলায়
অলি আন্টির দেওয়া স্কার্ফটা! ততদিনে অনেক অভিমান জমে গেছে সেই স্কার্ফে, জীর্ণ হয়ে
এসেছে, তবুও সেই জীর্ণ স্কার্ফ উষ্ণতা দিত নিশ্চয়, সঠিক জানা নেই রুকুর!
শীতের একেকটা সকাল ছিল অনন্য! মনে পরে যাচ্ছে রুকুর; পিছনে কচি গলার
কলকাকলি শুনে ফিরে তাকায় সে! দেখতে পাচ্ছে, একটা ছ�োট্ট ফিয়াট গাড়ির পিছনের
ডালা ভরে উঠছে খাবারের ঝুড়িতে, একে একে উঠছে মিউজিক প্লেয়ার, বিছিয়ে পাতার
চাদর, ক্রিকেট ব্যাট, ব্যাডমিন্টনের ৱ্যাকেট, সবই! আপাতত গন্তব্য বাবার বন্ধুর বাড়ি
এন্টালির ফিলিপসের কাছে, তারপরে কাকু কাকিমা তাদের ছেলে, মেয়ে; সানি ও সিনাইকে
নিয়ে নদীর ম�োহনায়! গাড়ি যখন প্রাচী সিনেমা ছাড়িয়ে ম�ৌলালির ম�োড়ের কাছে তখন
বিস্তীর্ন ফুটপাথ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পরিবারের দিকে চ�োখ পড়ল�ো রুকুর। তখনও ম�োটর
গাড়ি চলার রাস্তা ছিল ছ�োট আর পায়ে চলার পথ বড়! শীতের সকালে কতগুলি মনু ষ্যশিশু
জড়িয়ে মরিয়ে শুয়ে আছে, একটি মা কুকুর তাদের জড়িয়ে ধরে ওম দিচ্ছে যতটা পারে!
রুকু গাড়ির জানলা দিয়ে দেখছে প্রথমবার, আকাশতলায় মানু ষ! ও শুধু জানে, ওর ছ�োট্ট
বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে উঠছিল অব্যক্ত যন্ত্রণায়! প্রাণপণে চেষ্টা করছে চ�োখের জল
আটকান�োর! ভাই দেখলে কি বলবে? বাবা দেখলে রাগ করবে। ছেলের চ�োখে জল, ছি!
গাড়ি এগ�োচ্ছে। বিলব�োর্ডে হাতে আঁকা সিনেমার প�োস্টার। ফ�োরগ্রাউন্ডে বয়স্ক এক
মহিলার চ�োখে জল! ঠিক যেন ঠাকুর ঠাকুর, অনেকটা রুকুর জেঠিমার মত দেখতে! রুকু
সব কথা বলত�ো তার জেঠিমাকে। জেঠিমা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। বলতেন
“জানিস, বিয়ে করে এসে, আমিও খুব কাঁদতাম!”
ক�োন�ো ক�োন�ো শীতের বেলা আসত�ো আনন্দরাগে! হটাৎ আগের রাতে জানতে
পারা গেছে, পরের দিন ঝিলমিল যাওয়া, যাকে ল�োকে এখন সল্টলেকের নিক�ো পার্ক বলে
জানে, তার আগের নাম ছিল ঝিলমিল! ক�োন�ো ক�োন�ো শীতে চিড়িয়াখানায় এসে জড়
হয়েছেন মাসি, মেস�োমশাই, মামা, মামী কত্ত ল�োক! সেই সময়ে প্রথম প্রথম মেশা
মামাত�ো, মাসতুত�ো দাদা, দিদিদের সাথে! পুর�ো এক গ্যাং মজা! তখন এত�ো ভিড় হত না
ক�োথাও!
ক�োন�ো সমান্তরাল শহরে ক�োন�ো আরেক রুকু হয়ত�ো সেই সময় বাবা মায়ের হাত
ধরে বেড়াতে যাচ্ছে নদের ধারে! সেই শহর নতুনতর! শিল্পায়নের খাতিরে তৈরি হলেও,
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শহরের আশপাশে তখন অনেক ‘প্রকৃতি’! সেই শহরের রুকুরা, তার বাবার ক্লাবের বন্ধুরা,
আবার কখনও রাঙা কাকা, কাকিমাদের সাথে চলে যাচ্ছে ল্যমেয়ার্স’ পার্ক, ঘাঘরবুড়ি’র
মাঠ, অজয় নদের তীরে অথবা দু র্গাপুর ব্যারাজ বা মাইথন বাঁধ সন্নিহিত ক�োন জায়গায়!
সে’শহরে সে’সময় তখনও পিকনিকের গায়ে আলগ�োছে লেগে আছে ‘চড়ুইভাতি’! এ শহর
হ�োক বা সে’শহর অভিন্ন বাঙালির বৈষয়িক আলেখ্য, তার অর্থনৈতিক জীবন কিন্তু
চিরহিমের দেশেই বিরাজ করছে! স্থান নামগুলিতে চ�োখ ব�োলালেই পরিষ্কার হয় ব্যাপারটা!
ধরা যাক, ফিলিপস, সু লেখা, ঊষা, বেঙ্গল কেমিক্যাল, এইচ.এম.ভি বা সেন রালে, বার্নপুর
বা চিত্তরঞ্জন-এই স্থান নামগুলি তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া বা এখন প্রায় নিভু নিভু ঢিমে আঁচে
জ্বলতে থাকা কল কারখানার পুরন�ো স্মৃতিচিহ্নের ছিটকে আসা আভা নিয়ে অটুট।
শীতকাল কি কিছু টা নস্টালজিয়ার? এই নস্টালজিয়া যতটা হারান�ো সময়ের
ততটাই আবার হারান�ো স্থানেরও! পরিযায়ী পাখি কি বাঙালি নিজেই নয়! শীতার্ত অঞ্চল
থেকে তার একটু উষ্ণ উন্নতির জন্যে উড়ান শুরু হয়ে যায় সেই ক�োন শৈশবেই! এ গ�োল্লা
থেকে সে গ�োল্লায় তার নিরন্তর ছু ট, সমানে চলছে! ছ�োট থেকেই তারা বাসা বাধে আবার
ভাঙে, হয়ত�ো ক�োন ব�োর্ডিং ইস্কুলে, উচ্চতর শিক্ষার্থে আবার ভিন্ন শহরের হ�োস্টেলে এবং
কর্মসূ ত্রে আরও অন্য ক�োথাও, অন্য ক�োনখানে! স্থান-সম্পর্কিত ব�োধ তার কাছে দাম�োদরের
চ�োরাবালির মত�োই; ক্রমসরণশীল! স্থান সন্মন্ধে সম্পৃক্ততা বা আত্মীয়তা জন্মাতে না
জন্মাতেই সে হয়ত�ো মূ লচ্যুত, আবারও।
হয়ত�ো তার মন জুড়ে বিরাট উদার সেই ছ�োটবেলার ছাদ! যেখানে শীতের সকালে
র�োদ এলে উঠে আসতেন রাশভারী অমলবাবু, তিনি ছেলেরও স্যার, বাবারও স্যার! ক�োন
এক বিখ্যাত সরকারি ইস্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শেষ করেছিলেন অমলবাবু!
তারপর থেকেই এ বাড়ির গৃ হশিক্ষক উনি। বদ্ধ ঘরে কখনও পড়াননি ছ�োটদের! দাদা,
দিদি, ভাই, ব�োন সবাই মিলে ছাদের ওপর একটা বিরাট মাদু রে গ�োল হয়ে বসেছে। একই
সাথে বিভিন্ন ক্লাশের ইংরেজির পাঠদান চলছে অক্লেশে! এই ছাদেরও নিজস্ব পিরিয়ড ছিল!
অমল স্যার পড়িয়ে চলে গেলে এখানে এসে বসবেন বাড়ির মধ্যবয়স্করা। তাঁরা নেমে গেলে
পরে আসবেন বাড়ির সিনিয়র সিটিজেনরা! থাকবেন; যতক্ষণ দিনের আল�ো থাকে,
ততক্ষণ! ঘাড় ঘ�োরালে দেখা যাবে দিদি-আম্মা বকুলকথা’ ভাঁজ করে মাদু র গুটিয়ে আনছেন
পড়ন্ত বিকেল থেকে। আজ সেখানে ফিরে গেলে দেখা যাবে পুর�োন�ো ল�োকেরা কেউ
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ক�োত্থাও নেই, তখন যারা ছ�োট ছিল,আজ তারাও দেশে বিদেশে। সেই শীত যাপনের য�ৌথ
ছাদটাও ক�োথায় যেন হারিয়ে গেছে, বদলে পড়ে আছে বার�ো কুঠু রি, বার�ো দরজার একটি
পেল্লায় ফ্ল্যাট।
একসময় খেলার মাঠে, বইমেলায়, সংগীত সম্মেলনে আজীবনের বন্ধু তৈরী হ’ত!
আর এখন কৈশ�োরের, য�ৌবনের বন্ধুরাও স্থানচ্যুত, সময়ও চ্যুত কি? তা নাহলে সামাজিক
য�োগায�োগ মাধ্যমের এত�ো ব�োলব�োলা কেন হবে! এ যেন সার্কাস ময়দানের রাশিয়ান
সার্কাস! কিছু দিন পরেই তাঁবু টাবু গুটিয়ে চলে যাওয়া! তবুও যতদিন তাঁবুথাকত�ো ততদিন
কী মজা! ওই ত�ো ছ�োট মামা দু -তিন বাড়ির কচি কাঁচাদের জন্যে ১৫টা টিকিট কেটে
এনেছেন; আজ বিকেলে সার্কাসে যাওয়া। রুকু ইস্কুল থেকে ফেরার পথে সার্কাস তাঁবুর
আশেপাশে ঘুরঘুর করত! সার্কাসের ম্যানেজারের সহকারী ওর উৎসাহ দেখে দু ’একবার
নিয়ে গিয়েছিল, বাঘ সিংহের খাঁচার সামনে! যদিও রুকুর আসল ইচ্ছা ছিল ট্রাপিজ
খেল�োয়ারের সামনে দাঁড়ান�োর! ততদিনে রুকু মনস্থির করে ফেলেছে যে ও ট্রাপিজ
় নের সার্কাস ক�োম্পানি পরের সিজ
় নে পাল্টে যায়; ওর
খেল�োয়ারই হবে! কিন্তু এক সিজ
প্রিয় ট্রাপিজ্ খেল�োয়াড়কে রুকু আর কখন�োই খুঁজে পাবে না। প্যানডেমিকের এই অকালে
যখন ঈদের শুভেচ্ছা, বিজয়া দশমী, ভাইফ�োঁটা বা বড়দিন সবই যখন ভার্চুয়ালি হ’ল, তখন
অবসরের সময় জুড়ে স্মৃতি ধু প-ছায়ার এক মায়াবী দ�ৌরাত্ম্য রচনা করে! এখানে স্মৃতি
যেন কুয়াশা-ঘেরা গড়ের মাঠ; চকিতে মানসপটে ভেসে ওঠে বিভিন্ন বয়সের কত চরিত্র,
কত ঘটনা, আবার মিলিয়ে যায়!
হটাৎ মাথার ওপর টি করে একটা পাখি ডেকে ওঠে! রুকুর বাবা সামনের খেলার
়
মাঠ থেকে মুখ ঘুরিয়ে পিছনে তাকান। সাথে নিয়ে যাওয়া প্লেয়ারে খুব হাল্কা বাজছে জ্যাজ
সঙ্গীত। বাঁ-পাশে গঙ্গা, ম�োহনায় মিশে অপার বিস্তার রচনা করেছে যতদূ র দু চ�োখ যায়!
সামনের দিকে তাকিয়ে মুখে একটু মুচকি হাসি ফুটে ওঠে ওঁর! একটু আগেও তাঁদের দু ই
বন্ধুর দু ’জ�োড়া বাচ্ছা খেলায় মেতেছিল গ্রামের কচিকাঁচাদের সাথে। এখন সবাই বসে গল্প
করছে! একটু আগেই জয়নগরের ম�োয়া,কমলালেবু, কেক, চানাচুর ভাগাভাগি করে খাওয়া
হয়েছে! ক্রমশঃ দিনের আল�ো কমে আসছে, কিন্তু ওদের মুখে এখন�ো একটা আল�ো খেলা
করে যাচ্ছে!
সমান্তরাল অন্য শহরেও খেলা ভেঙেছে, দিনের পাখিরা বাসায় ফেরার আগে
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শেষবারের মত�োই ওড়াউড়ি করছে মাথার ওপর! সে শহরের রুকুর বাবা, হাসিমুখে তার
বন্ধুকে বললেন “আমার ছেলেটা জানিস ত�ো, অন্যরকম হয়েছে! বই পড়তে দাও, দিগ্বিদিক
সব ভুলে যায়! এখুনি দ�ৌড়ে এসে কি বলল�ো জানিস, বাবা আমাকে কলকাতার বইমেলাতে
নিয়ে যাবে? এই একটাই আর ক�োন চাহিদা ওর নেই!” “সেদিন কী দেখি জানিস, ‘আঙ্কেল
টমস্ কেবিন’ মাথার পাশে খ�োলা! ছেলে ঘুমিয়ে আছে, আর চ�োখে জলের ধারা শুকিয়ে
আছে!” তারপর একটু থেমে, “মাসের শেষ... পাঁচশ�োটা টাকা দিস ত�ো রে!” রুকুর বাবার
বন্ধু, রুকুর বাবার কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন! কুয়াশায় মিশে যাচ্ছেন তাঁরা দু ’জনে!
তখন মানু ষ কিছু টা ঘেঁষে ঘেঁষে,পাশাপাশি থাকতে জানত�ো, শীত কম হ’ত তাতে!
বাঙালি এখন বহু ক্ষেত্রেই এগিয়েছে! যতই এগ�োচ্ছে ততই পিছনে ফেলে আসছে
তার ‘বাড়ি! দু ই শহরের দু ই যমজ রুকু, কে বলতে পারে, আজ হয়ত�ো পাল্টাপাল্টি করে
নিয়েছে তার নিজের নিজের শহরের গৃ হক�োণ; তাদের শহুরে আচ্ছাদন! লু ক�োচুরি খেলছে
সময়ের সঙ্গে!
সন্ধে শেষ, রাত নামছে! শীতের রাতগুল�োতে এখনও টুপ্ করে খসে পড়ে একটি
নৈশতারা, শিশুর স্বপ্নে! প্রবল এই শীতের রাতগুলিতে তারার আচ্ছাদনে যাঁরা রাস্তায় জেগে
থাকতে বাধ্য হচ্ছেন অত্যন্ততিক দু র্দশায় বা প্রবল ক্ষোভে, তাঁদের স্বপ্নগুলি এখনও ‘বাড়ি’
খুঁজে চলেছে! ঠিক যেন, ঋত্বিকের ‘সু বর্ণরেখা’ সিনেমার শেষ দৃ শ্য! বিনু তার মামাকে নিয়ে
‘নতুন বাড়ি’র জন্যে পথ চলছে; ওই ত�ো, ওই... নদীটা পের�োলেই পাহাড়তলীর বাঁকেই
তাদের ‘নতুন বাড়ি!
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A Brief Directory Of The Methods
Of Killing The Rivulets :
Experiences From the Poschim Burdwan District, West Bengal, India
Surajit Sulekhaputra

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
Surajit Sulekhaputra
Assistant Teacher
Department of Geography
Kanyapur High School (HS)

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
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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�োপকথন
সু বল দত্ত

-তুমি কে?
-যদি বলি আমি এক স্বয়ংচালিত জৈবিক র�োব�োট,
তুমি কি মানবে?
-বেশ। তাই যদি,তবে ত�োমার হার্ড ডিস্ক ক�োথায়?
-হার্ড ডিস্ক হ�োল�ো আমার মন। তার অনেকগুল�ো
ড্রাইভ। মেন ড্রাইভে দেহ চলে,সংসার চলে। ক�োন�োটাতে
ফুর্তি আড্ডা টাকা কামান�োর ইচ্ছা, কাম প্রেম দয়া দু ঃখ
কষ্ট ভ�োগ অনেক এইরকম কিছু । এইসব ইন বিল্ট।
সবার সব ড্রাইভ চলে না আজীবন। তবে এই হার্ড ডিস্ক
শরীরের ভিতরে ক�োথাও নেই। বরং এর ভিতরেই
শরীর। মনের ভিতরে আছে দেহ। মন দেহের বাইরে
দেহ সংলগ্ন।
-আর ROM?
-ROM হ�োল�ো আমার স্মৃতি। এটির কিছু টা থাকে
মাথায় আর বেশিরভাগ মাথার ওপরে হাওয়ায়। সারফেস
ইমেজ। মাথার কিছু টা ওপরে,শূ ন্যে। একটি অদৃ শ্য
অব্যক্ত সিডিতে স্টোর থাকে। দেহের মৃত্যুর পর মহাশূ ন্যে
মিলিয়ে যায়।
সু বল দত্ত
প্রকৃতিপ্রেমী ও সাহিত্যিক
প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

-ব্যাস এইই?
-না। আর আছে হৃদয়। হৃদয় শরীরে থাকে
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না,মনের ভিতরেও না। প্রার্থনা ও সমর্পণে আসে। স্মৃতি সার্ফ করলে আসে। অন্য
কার�োর আবেগে নিবিড় হলে আসে। সিস্টেম নিজে চাইলে আসে।
-তাহলে ত�োমার স্মৃতি ও হৃদয় নিয়ে এখন ত�োমার কি হচ্ছে,কিছু বল�ো।
-এখন অনেক পুর�োন�ো আবছা হয়ে আসা স্মৃতি হৃদয়কে শূ ন্য থেকে ডেকে
এনেছে। তাই মন আর শরীরে নেই। অন্যমনস্ক হয়ে আছে। শুনবে? শ�োন�ো
তাহলে সেই স্মৃতিপাঠ।
আমি যখন বছর দশেকের ছিলাম তখন আমার দিদির বিয়ে হয়। দিদির
বয়েস পনের�ো হবে। পিঠ�োপিঠি ছিলাম তাই তার আমৃত্যু তাকে কখন�ো দিদি বলে
ডাকিনি। আজ বছর সাতেক হল�ো গত হয়েছেন। জামাইবাবু সাতবছর নিঃসঙ্গ
জীবনযাপন করার পর গতকাল রাত্রে তিনি গত হলেন।
দিদির বিয়ের সময় আমার জামাইবাবুর বয়েস একুশ কি বাইশ হবে। খুব
কম বয়েস। বিয়ের পর উনি শ্বশুরবাড়িতে আসতেন তখন আমরা হাঁ করে তাকিয়ে
থাকতাম। ধবধবে সাদা প�োশাক। গিলেকরা পাঞ্জাবির ক্রিজ ছু রির মত ধার। সেই
ফর্সা সু দর্শন যু বকটি কখন যে আমার স্মৃতি ও হৃদয়কে একসাথে ওতপ্রোতে বেঁধে
দিয়েছিল,আমার মনে নেই। আমার দিদি ও দাদাদের সাথে যতটা ফ্রি ব�োধ করতাম
তার চেয়ে অনেক বেশি আমার জামাইবাবুর সাথে আমি ঘনিষ্ট ছিলাম। সেসময়ে
ফ�োন ছিল না। চিঠি লেখার ধৃ ষ্টতা পরিবারে আমার মত�ো ছ�োট�োর ক�োন�ো ভাবেই
ছিল না। শুধু তার স্মৃতিচারণ। তাঁর স্নেহ, তাঁর প�োশাক থেকে সেন্টের গন্ধ, পুকুরে
স্নান করতে গিয়ে তাঁর গায়ে মাখা সাবানের ব্যবহার ও সঙ্গে করে দিদির
শ্বশুরবাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবার কথা মা কিংবা বড়দার কাছ থেকে অনু মতি
নেওয়া, এইসবের জন্যে আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা ছিল। দিদি শ্বশুর বাড়ি থেকে আসাতে
আমার আনন্দ ছিল সেখানেই। গ্রামে তিনি যে এক তুলনাত্মক দৃ ষ্টান্ত ছিলেন সেটা
এখন�ো ভাবলে গর্ব হয়। আমাদের গ্রামে অনেক বাড়িতেই ত�ো জামাই আসা যাওয়া
করতেন কিন্তু আমার জামাইবাবু বাড়িতে এলে সারা পাড়ায় স�োরগ�োল পড়ে যেত।
উনি বেঁচে থাকতে আমার সাথে যে সব ঘর�োয়া আচার আচরণ করতেন, সেসব
তখন খুঁটিনাটি মনে থাকত�ো না। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ সেসব সর্বক্ষণ স্মৃতি
থেকে রিউইন্ড করে হৃদয় আমার সামনে উপস্থিত করছে। প্রতিটি ছবি অস্পষ্ট
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হলেও ডিটেলস। এত�ো বেশি আমার মন ভারাক্রান্ত।
-এই ভারি মন স্মৃতি হৃদয় নিয়ে কি করবে?
-মনের এরিয়া বিশাল। আকাশের মত। তাতে স্মৃতিগুল�ো থাকলে থাকুক।
পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কিছু চিহ্ন পরবর্তী বেশ কিছু
বছর থেকে যাবে,হয়ত�ো বহুবছর, কিন্তু মানু ষের অনু ভবে থাকবে না।
-এইসব আবেগ স্মৃতি হৃদয়?
-আমার হৃদয়গ্রাহ্য অনু ভব স্মৃতি আমার অবর্তমানে আর কি থাকে? কে আর
ওই সিডি মহাশূ ন্য থেকে পেড়ে চালিয়ে দেখবে?
সিষ্টেম বাদে কার এত ক্ষমতা?
-তুমি যদি চাও ত�ো আমি ত�োমাকে অতীতের ত�োমার পছন্দমত�ো এক ক্ষণে
নিয়ে যেতে পারি। অবশ্য সেই তুলনায় ত�োমার নিজস্ব ভবিষ্যতের কিছু সময়
ত�োমাকে হারাতে হবে। এটা একধরনের আত্মত্যাগের একটা গেম। একটা জুয়া।
হতেপারে ভবিষ্যতের ক�োন�ো বিপদ বা দু র্বিপাক এড়িয়ে গেলে। ত�োমার জীবনে যা
ঘটত তা ঘটল�ো না। তবে এর উল্টোটাও হতে পারে। হয়ত�ো ত�োমার জীবনের
সবচেয়ে সু খময় ও অতি মুল্যবান ঘটমান ঘটনা তুমি হারাবে। হয়ত�ো সেই ঘটনা
ত�োমার জীবনকে অন্য একটা প্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যেতে পারে। বল�ো তুমি কি
চাও?
-আমাকে একটু ভাবতে দাও। তবে শুরুতে তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে আমি
সেটা ত�োমাকেই ফিরে জিজ্ঞেস করছি। তুমি কে?
আমার মাথা হঠাত্ শূ ন্য হয়ে গেল। চ�োখ খুলে দেখলাম আমি শ্মশানের
চত্বরে বসে আছি। একটু দু রেই আগুনের লেলিহান শিখা। অর্ধ দগ্ধ মৃতদেহ এখন
সর�োষে দাউ দাউ। চারপাশে নিরেট অন্ধকার। মড়া প�োড়ান�োয় মগ্ন যারা তাদের
চেহারা অর্ধেক দৃ শ্যমান তাই আত্মীয় কে কে চিনতে কষ্ট হচ্ছে। আগুনের ফুলকি
ও আকাশের নক্ষত্র মিলেমিশে একাকার। আমাকে যিনি সংসার ও সাধারণ জীবন
যাপন থেকে সরিয়ে অন্য এক মায়ার জগতে বিচরণ করার এক অবিচ্ছিন্ন পার্টনার
করে রেখেছিলেন, তাঁর দেহ এখন ওই চিতার আগুনে পুড়ছে। আমি এখন একা
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একাই ক্ষণে ক্ষণে অফ অন অফ অন অফ অন হচ্ছি। শ্মশানযাত্রী সবাই জানে
আমি সবসময় ঘ�োরে থাকি। স্বতন্ত্র। বিন্দাস। তাই আমাকে একাকী বসিয়ে
রেখেছে। এখন আমার হুঁশ ফিরেছে, যেমন আগেও হত�ো তেমনিই,কিন্তু আজ
একটু আলাদা। মুখের ভিতরে ন�োনা স্বাদ। না। এটা হ্যাশ বা এল এস ডি
মারিজুয়ানার জন্যে নয়। চ�োখে হাত বুলিয়ে দেখলাম। ভেজা ভেজা। তবে কি এই
সৃ ষ্টি ছাড়া ঘ�োরের জগতে একা থাকার উত্কন্ঠায় চ�োখে জল? এইভাবেই ত�ো হেঁসে
খেলে এক চুটকিতেই কাটিয়ে দিলাম সাত সাতটা বছর? সেই শুরুর দিনটা যেন
হাত বাড়ালেই পেড়ে আনতে পারি অতীত থেকে। সেই শুরুর দিনটা? ঠিক এমনি
করেই শ্মশানের এইই চত্বরেই জামাইবাবু কাগজের ম�োড়ক খুলে হের�োইনের
একটু সাদা গুঁড়�ো একটা চকচকে রূপ�োলী কাগজে ঢেলে সেই রূপ�োলী রাংতা
কাগজের নিচে লাইটারের আগুন শিখা রেখে দম ভরে আমাকে শ্বাস নিতে
শেখাল�ো। আমি এক লাফে তাঁর হাত ধরে এই ধু মিল জগতে পা রেখেছিলাম।
আমাদের সামনে এমনি করেই আমার দিদির লাশ দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আমি
জামাইবাবুর কাছে শিখছিলাম এক ভিন্ন যাপন। মাত্র পনের�ো বছর সঙ্গ দিয়ে ভরা
য�ৌবনের আফস�োস গলায় বেঁধে সিঁদুরে সিঁথি লাল করে আমার দিদি পঞ্চভূ তে
বিলীন হচ্ছিল আর আমি এই সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়েছিলাম।
আবার আমার চেতন খাবি খেতে লাগছে। হ�োঁচট খাচ্ছে আমার শ্বাস।
পকেট হাতড়ে কাঁপা হাতে কাগজের ম�োড়ক বার করলাম। সময় আমার জানা।
আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এখন সেকেন্ড মিনিট ধরে নির্ভুল সময়। এই নেশা
আমার অস্তিত্ব জর্জরিত করে ফেলেছে ঠিকই কিন্তু আমার শরীরের অর্বুদ অর্বুদ
জীবন্ত ক�োষ ঘড়ি আমাকে নির্ভুল সময়ের জ্ঞান দেয়। অবশ্য এটা শরীরেরই
চাহিদা। এই সময়ে আমার একটি কাল�ো মার্বেল সাইজের গুলি মুখে ফেলে চুষতে
হবে। আমি ওই কাল�ো লজেন্সের ৱ্যাপার খুলে জিভে নিতে গিয়ে থমকে গেলাম।
আমার জিভ আগ্রাসী। ঠ�োঁট তালু মুর্ধা গাল সব কাঁপছে ওই গুলি গ্রাস করতে। কিন্তু
মুখে নিতে গিয়েই আমার ওই হ্যালু সিনেশনের কথা মনে পড়ে গেল। আমার মতই
হুবহু চেহারার একজন একটু আগেই আমাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। ও দেখতে
একেবারেই আমার মিরর ইমেজ কিন্তু উজ্জ্বল ধবধবে সাদা। উলঙ্গ গা থেকে
জ্যোতি বেরচ্ছিল। শেষে আমার সাথে একটা কন্ডিশন রেখেছিল, ওটা আমার মনে
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ধরেছে। বেশ যু ক্তি। কিন্তু আমি যে ওকে বললাম তুমি কে, উত্তর পেলাম না যে?
কিন্তু আমার মন বলছে ও আবার আসবে। এদিকে চিতার আগুন যেন প্রায় আকাশ
ছু য়েছে। আমি জ�োর করে কাল�ো হ্যাশ গুলি মুখের ভিতরে ঠেলে দিতে চাইলাম,
কিন্তু বাধা দিচ্ছে কে? কে আমার হাত ধরে আছে। ভাল�ো করে অন্ধকারের ভিতরে
আগুনের পটভূ মিকায় দেখলাম আমার উচ্চমাধ্যমিকের অংক স্যার। উনি এখানে
কি করছেন? এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও উনি তেমনিই আছেন দেখছি। হাতে
দেখছি থিওরী অফ প্রব্যাবিলিটির বই। বইটির দিকে তাকাতেই আমার সব কিছু
মনে পড়ে গেল। উনি স্মিত হেসে একটু সরে আমার পাশে এলেন। দেখলাম
আমার প্রিয় বইগুলি নিয়ে কয়েকটি বন্ধু দাঁড়িয়ে। ঝাঁ করে আমার সমস্ত পাঠক্রম
মনে পড়ে গেল। ক�োন বিষয়ের উপর গবেষণা করার আমার তীব্র ইচ্ছা। ঠিক
এইসময়টিতে একটা অভেদ্য বর্মের মত পূ র্ণচ্ছেদ আমার জীবনে নেমে এসেছিল।
আমার ঘর পরিবার ছেড়ে লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে চলে আসতে হয়েছিল দিদি
জামাইবাবুর কাছে। সেখানে অসু খী দিদির সেবা ও ব্যভিচারী জামাইবাবুর
মন�োরঞ্জন। তারপর সর্বগ্রাসী নেশা। মাষ্টার মশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে
থাকতে আমার যেন মনে হল�ো আমি অবচেতন মন থেকে সত্যিই অতীতের এই
সময়ে আমি ফিরতে চাইছিলাম? সমস্ত কিছু র বিনিময়ে? এটাই কি আমার সেই
আচ্ছন্ন অবস্থায় ওই মানু ষটির শর্ত? তাহলে তাই হ�োক। ভবিষ্যতে আমি যদি
সর্বসান্তও হয়ে যাই, গৃহহারা অন্ন ও ছন্নছাড়া যাই হই না কেন, অতীতের এই
বহুমূ ল্য সময়টি যদি সত্যিই এসে থাকে, আমি ক�োনমতেই হারাতে চাইনা। দেখলাম
চিতার আগুন নিবু নিবু। আমার দিদি যেন আগুনে কিশ�োরী দিদি হয়ে চিতা ছেড়ে
আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দ�ৌড়ে আসছে। ‘আমার রাজা ভাই, আমার স�োনা
ভাই’। দেখলাম মাষ্টার মশাই আমার পকেট হাতড়ে নেশার সবকটি ওষু ধগুল�ো বের
করে আমার হাতে দিয়ে বলছেন, ‘এগুল�ো আগুনে বিসর্জন করে দিয়ে এস�ো, আমি
ত�োমাকে পুনর্বাসনের মন্ত্রপুত করব’।
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Painting
on
the Wall

Anubhav Som
Artist, Visting Faculty, Illustrator, Graphic Designer

Title: Nature
Size: 36” x 48”
Media: Acrylic on Canvas

Title: Nature
Size: 11.7” x 16.5”
Media: Water Colour on Paper

Title: Nature
Size: 8.3” x 11.7”
Media: Water Colour on Paper

Poetic
Licence

কবি আর এই শহর

বাঁধ দিয়েছে বিষন্নতা
ধানের শীষে জমছে মেঘ
ত�োমার যেটা দু ঃখবিলাস
আমার সেটাই ফারুখ শেখ।
শহর জুড়ে বেলেলপনা
চ�োদ্দ আনাই মিথ্যে, ফাঁকি
রাস্তা জুড়ে হাঁটব চল�ো
দু -আনাটার হিসেব বাকি।
নদীর বু কে যেমন সাঁক�ো
বাঁশির বু কে যেমন রাখাল
আমার যেটা দামালপনা
ত�োমার সেটাই দীপ্তি নাভাল।
পণ করেছি আজকে দারুণ
স্বপ্ন গাঁথব নিদ্রাবিহীন
হাতের ওপর হাতটা থাকুক
বৃ ষ্টি নামুক মধ্যকালীন।
বৃ ষ্টি জুড়ছে রাস্তাগুল�ো
ভিজছে, ভাল�োবাসার কাঙাল
Dr. Ranadev Datta

কবির সাথে তুমি-

Assistant Professor
Dept. of Ocean Engineering and Naval Architecture
IIT Kharagpur

যেন ফারুখ শেখ আর দীপ্তি নাভাল।
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प्रेम युद्ध ...

तो क्या प्रेम भी एक युद्ध है!!!
और प्रेमी एक सैनिक !?!
जो अनवरत चलती युद्धों के बीच ,
डंटा रहता है, जैस,े
युद्धोत्तर जिजीविका का दायित्व,
उसी के सर पर हो।
युद्धों की अग्नि मे झुलसते अरण्यों,
ध्वस्त होती अट्टालिकाओं,
उजड़ते साम्राज्यों के बीच भी,
एक बीज की तरह,
अपेक्षा करता है,
उर्वर समय और जमीन का,
और एक बूंद पानी का,
अपेक्षा करता है, फिर उगनेको,
सभ्यतारूपी वृक्ष को,
पुनर्जीवित करनेको!!

Dr. Sanjeev Pandey

Associate Professor
Department of Botany,
Banwarilal Bhalotia College, Asansol
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ইচ্ছে এখন

ইচ্ছে করে ওড়াই ধু ল�ো বিকেল পথের ধারে
নদীর তীরে একলা বসে গল্প বলি তারে।
ইচ্ছে আমার শিশুবেলার ধানের ক্ষেতে ছু ট–
খড় অবশেষ পায়ের তলায় জাগাক তর্ক কূট।
ইচ্ছে ত�ো হয় হারিয়ে যেতে নীল আকাশের ক�োলে
রাতের আঁধার স্বপ্ন ধাঁধার তারার আল�োয় জ্বলে।
চলু ক গল্প কালপুরুষের লু ব্ধক হাসু ক ফের
সপ্তর্ষিমণ্ডল আসু ক জ্যোৎস্নাতে চাঁদের।
নতুন করে পড়তে বসি বর্ণ পরিচয়ে
চাইনে গ�োপাল সু ব�োধ শিশু কাঁপবে না সে ভয়ে।
বরং চ�োখে আকাশ দেখুক দু ঃসাহসে পথে
এখন গ�োপাল লড়তে শিখুক স্পর্ধায় শপথে।
বিষাক্ত ফুল চিনতে হবে আসল এবং মেকি
শীতের রাতে মশাল হাতে ছু টতে পারবে সে কি?
চলার পথে বীরপুরুষের সঙ্গী হাজার লাখ
নতুন শিশুবেলায় থাকবে ভাল�োবাসার ডাক।।

প্রবীর দাশগুপ্ত
শিক্ষকতা, অর্থনীতি
বিদ্যালয়-দু র্গাপুর এ.ভি.বি. উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)
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Photography,

Mon
Amour

Dr. Siddhartha Singh Deo
Assistant Professor
Department of Botany
Banwarilal Bhalotia College
Asansol

‘‘ নদীরা মজিয়া গেছে দিকে দিকে...
তারাবনে পড়ে আছে বিচূর্ণ দেউল,
বিশুষ্ক পদ্মের দীঘি- ফ�োঁপরা মহলা ঘাট, হাজার মহাল
মৃত সব রূপসীরা ’’
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Local
Academic
News

73rd Independence
Day Celebrated

W

ith 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.

C

B.B.College
Organised
e-Workshop

entral

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 Inaugurates
Cinema Club

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.
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Observation of ‘International Day of Persons’
With Disabilities’

O

ur 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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YouthParliament
Festival Organised

N

SS 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 Streamlined
Online Classes

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
Nature Club

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.
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Dr. Amitava Basu, Editor-in-Chief
Principal
B.B.College, Asansol

Dr. Soma Chakraborty
Associate Professor
Department of Bengali
B.B.College

Sri Rajarshi Das
Librarian, Central Library
B. B. College

Dr. Santanu Banerjee
Assistant Professor
Department of English
Kazi Nazrul University

Dr. Arunabha Sengupta
Medical Practitioner and
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Contact Us
GT Rd, Ushagram,
Asansol, West Bengal
India - 713303,
0341-2274842, 2275414,
Fax No. : 0341-2274529,
e-mail : grasstableofb.b.college@gmail.com
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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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