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ডৰ পা ডি কা ন  

সম্পাদনা সডমডি

িত্বাৱিািক: ধ্ৰুৱচজযাডি গগগ  

সম্পাদক: ডনিুল কাকডি  

অংগ সজ্জা: ন্কৌডশক দত্ত  

ন্িটুপাি: পপীডপ্ৰিা  ডপ্ৰিদশীনী পাডিৰ  

উপচদষ্টা: ি° পংকজ িৰা, ি০ পাথথপ্ৰিীম িৰঠাকুৰ, শ্ৰুডিচলখ্া িমথন
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সুচীপত্ৰ:  

সম্পাদকীয়- 

         নিতুল কাকনত  
প্ৰৱন্ধ- 

 পনলটিককল ন্িেকেটিভ আেু গণস্বাৰ্থ 

          ড০ অনিল েঞ্জি দত্ত 
 বাাংলাকদশী সাম্প্ৰদানিকতাবাদ 

         ড০ পাংকজ বো 
 বনু্ধ আেু শত্ৰুে েূপত পতাংগ 

              ইনিবে বুঢাকগাোঁহানি 
 LGBT Rights are Human Rights: UN to India 

           বিশ্ৰী দাস 
 মাদক দ্ৰবে আেু সমাজত ইিাে প্ৰভাৱ 

               নবশ্বনজত বেুৱা 
 অসমে উচ্চ নশক্ষা আেু নিবিুৱা সমসো  

               মিূেী চুতীিা 
  

অনুভৱৰ স্বৰ- 

 সফলতাে আোঁেত 

    েীিাশ্ৰী িাউণ্ড  

 ন্সউজীিা বেনিজিে কৰ্াকে 

     নিপি পাাংনগাং 

 জীৱি আেু নকছু সামানজক নচন্তা 

     মিীষা দত্ত 

অনুগল্প   

 গ োৱোলোসোপ 

      ধ্ৰুৱকজোনত গগগ 

কবিতা 

 ন্সউজে পৃনৰ্বী ক’ত 

    লীিামনণ বেৱুা 

 ভাললগা জিে অকপক্ষাত 

      দাকিিা পাচনি 

 অনভমািকবাে ন্িকহেুৱাবা 

       োজা ভোলী 

     প্ৰকৃনত             মনু্ট পানতে 
 The Rivulet  Mige Kambu 

   

 

সাাঁথৰ, মহতল াকৰ িাণী আৰু কুইজ 

 সাংগ্ৰাহক- মুকুি মাধৱ ভোলী 

সফলতাে আোঁেে নকছু অিুভৱ 
ন্দৱাঙ্গীিী বেৱুা 
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শুচভচ্ছা িাণী 

 

 

  ঢকুৱাখ্না মহোবিদ্যোলয়ৰ ৰোজনীবি বিজ্ঞোন বিভো ৰ ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসকল ‘ Republican ’ নোমমমৰ এখন বিদ্যযবিন 

জোমনেল প্ৰস্তুি কবৰ উবলওৱো খিমৰ গমোক আনন্দ প্ৰদ্োন কবৰমছ । সোম্প্ৰবিক সময়ি জ্ঞোনৰ পবৰবি গেণীমকোঠোৰ চোবৰমিৰ অথিো 

পোঠযপুবথৰ পৃষ্ঠোৰ পৰো বিশ্বমুখী যোত্ৰোমৰ সম্প্ৰসোবৰি বহমছ। আিুবনক সময়ৰ আহ্বোমন নিুন নিুন িৰণৰ কলো-গকৌশল জ্ঞোনৰ 

জ িখনলল কব়িয়োই আবনমছ । সোবহিযৰ বিদ্যযবিন িোৰণো আৰম্ভ গহোৱোম ো এই সময়ৰ এক নিুন পৰম্পৰো আৰু ই জোিীয় জীৱনৰ 

িোমিই শুভ লক্ষণ । এই িোৰোৰ সমোন্তৰোলভোমৱ ঢকুৱোখনো মহোবিদ্যোলয়ৰ ৰোজনীবি বিজ্ঞোন বিভো ৰ ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসকমল Republican 

নোমমমৰ বিদ্যযবিন জোমনেল এখন প্ৰস্তুি কবৰ উবলওৱো খৱৰম ো সঁচোলকময় আশোপ্ৰদ্ ।   
 গিওঁমলোকৰ  এই নিয গিৌবিক যোত্ৰো অিযোহি থোকক। অনো ি সময়মিো নিুন নিুন বচন্তোমৰ গিওঁমলোক জীপোল বহ পৰক I 

জোমনেলখন বচন্তো উদ্দীপক, িথয সমৃি িথো কলোত্মক গলখোমৰ উৎকৃষ্ট বনদ্শেন বহচোমপ স্বীকৃি হওঁক.  

 

শুমভচ্ছোমৰ,  

ড০ গযো োনন্দ সুি 

অিযক্ষ,  

ঢকুৱোখনো মহোবিদ্যোলয়  
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সম্পাদকীয় 
        

 মানৱ সভেতাই আেম্ভনণকে পো প্ৰকৃনতে লগত সহাৱস্থাি কনে আনহকছ । প্ৰকৃনত োজেে পো 
আধুনিক সাবথকভৌম োষ্ট্ৰ সৃনিগলকক, আধুনিক সাবথকভৌম োষ্ট্ৰ সনৃিে পো নিবথিনিকেণ নবকোধী পনেকৱশ 

আকিালিগলকক প্ৰকৃনত অৰ্থাৎ পনেকৱশ সাংেক্ষণ মািৱ ইনতহাসে এক অপনেহাৰ্থ অাংগ । বতথ মাি সমিত 
পৃনৰ্ৱীে নবনভন্ন স্থািত নবনভন্নজকি পনেকবশ সাংেক্ষণ তৰ্া জলবািু পনেৱতথ িে নবষকি সজাগতা অিাে 

প্ৰিাস কনেকছ । ছুইকডিে ন্গ্ৰটা ৰ্ুিবাকগথ জলবািু পনেৱতথ িে ভিাৱহতাে নবষকি নবশ্ববাসীক সজাগ 

কোে প্ৰিাস কনেকছ । ন্গালকীি উত্তাপ বৃনি, জলবািু পনেৱতথ কি ইনতমকধে পৃনৰ্ৱীে নবনভন্ন আন্ত:োষ্ট্ৰীি 

অিুষ্ঠাি আে ুসামানজক মাধেমে জনেিকত নিজে মত প্ৰকাশ কনেকছ । আিহাকত  উগাণ্ডাে ভাকিছা 

িাকাকটই জলবািু পনেৱতথ িে নবষকি সজাগতা অিাে প্ৰিাস কনেকছ । ন্শহতীিাগক প্ৰকানশত "A Bigger 

Picture : My Fight to Bring a New African Voice to the Climate Crisis" গ্ৰন্থত িাকাকটই আনিকাত 
জলবািু পনেৱতথ কি ন্ককি প্ৰভাৱ ন্পলাইকছ, কৃষকসকল ন্ককিদকে প্ৰভানৱত হহকছ ইিাে নবসৃ্তত বোিো 

আগবঢাইকছ।  ভােতবষথকতা ন্গৌেী ন্দৱী, সিুেলাল বহুগুণা ইতোনদকি নচপককা আকিালিে জনেিকত 

পনেকৱশ সাংেক্ষণে নবেল িনজে দানি ধনেনছল   । 

             একনবাংশ শনতকাে ন্গালকীি সমসোসমূহে নভতেত জলবািু পনেৱতথ ি অিেতম । নবশ্বে 

ন্িতাসকলে বাকবও ই আকলাচিাে নবষি হহ পনেকছ । এই বষথকত স্কটকলণ্ডে গ্লাছগ চহেত অিুনষ্ঠত 

'Conference of Parties 26 (COP26)  ত নবশ্বে ন্িতাসককল এই নবষকি আকলাচিা কনেকছ । নবশ্বজনুে সনৃি 
ন্হাৱা পনেকবশ সাংক্ৰান্তীি সমসোে লগত ন্মাকানবলা কনেবগল 'ই-গাড়ী(EV) ধােণা আনহকছ । বতথ মাি 
সমিকছাৱাত নবশ্ব সমাজে বুনিজীৱী মহলে পো োজগিনতক ন্িতাগল,পনেকবশ কমীে পো সকচতি 
জিসাধােণগল সককলাকৱ জলবািু পনেৱতথ ি পনেকবশ সাংেক্ষণ ইতোনদ সম্পককথ  সহমত ন্পাষণ কো ন্ৰ্ি 

অিুমাি হি  । বিানিকেকণকে ন্সউজীিাকবাে উভতাই আিক । এই আশাকে--- 

বনতু  কাকবত 
                                     অল াচনী সম্পাদক 

                                      পঞ্চম ষান্মাবসক 
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পব টিলক  ননলৰটিভ আৰ ুগণস্বাথথ 
ড° অবি  ৰঞ্জন দত্ত 
      মুৰব্বী অধ্যাপক 

       ৰাজনীবতবিজ্ঞান বিভাগ,গুৱাহাটী বিশ্ববিদযা য় 

     

 হঠাৎ অসম চেকােে ন্কনবকিকট এক হবপ্লনৱক নসিান্ত ল'কল-  এনতিাকে পো চেকােী সভা-সনমনতত ৰ্লুৱা িাদে ন্ৰ্কি- নপঠা-পিা 

পনেকবশি কো হ'ব আেু সম্বধথিা আনদে বাকব ন্কৱল ৰ্লুৱা নশনপিীকি ন্বাৱা গাকমাচা ন্হ বেৱহাে কো হ'ব । লকগ লকগ চানেওফাকল জাতীি আকৱগ 

উন্মাদিাে এক ন্ ৌ আনহল । একি ঐনতহানসক পদকক্ষপে বাকব চেকােক প্ৰসাংসাকে ওপচাই ন্পলাকল । ন্মাে দনৃিত এইকটা এটা ভাল আেু আদেণীি 

নসিান্ত । ইিাে দ্বাো ৰ্লুৱা ন্লাক উপকৃত হ'ব । নকন্তু ন্মাে বাকব সমসোকটা ন্বকলগ । এই ন্ৰ্ নপঠা-পিা অৰ্বা ৰ্লুৱা গাকমাচাে কৰ্া হঠাৎ 
ওলাইকছ,আেু তাকো নসিান্ত হলকছ কাৰ্থপানলকাে উচ্চতম কতৃথ পক্ষ অৰ্থাৎ ন্কনবকিকট - এইকটা নকি হ'ল ? নৰ্কটা সমিত সভা-সনমনত নিকষধ কো 
হহকছ,োজহুৱা স্থািত িাদে পনেকবশি কনম আনহকছ, নদকি নতনি লাি ন্ভকনচি নদিাে প্ৰনতশ্ৰুনত চেকাকে েক্ষা কনেব পো িাই আেু ক'নভড 
পনেনস্থনতকি এক ভিাবহ েূপ হলকছ , হাইসু্কল নশক্ষান্ত আেু উচ্চতে মাধেনমক চূড়ান্ত পেীক্ষাে ন্ক্ষত্ৰত সঠিক নসিান্ত ল'ব ন্িাৱাোে পনেকপ্ৰনক্ষতত 
নশক্ষাৰ্ী আেু অনভভাৱকে মাজত অনিশ্চিতা আেু উকত্তজিা বৃনি পাইকছ, ন্তকি সমিত হঠাৎ নপঠা-পিা অৰ্বা গাকমাচাে প্ৰসাংগ নকি ন্কনবকিটগল 

আনহল ? ই এক ধেণে প'নলটিককল ন্ি েকেটিভ,আকবগ নিমথাণে ন্ি োকেটিভ । একিকুৱা অজস্ৰ ন্ি োকেটিভ নিকতৌ নিনমথত হহকছ ।  

      নিবথাচিে সমিত 'সভেতাে সাংঘাত'ে ন্ি োকেটিভ এনতিা বেগক িচকল । গনতকক িতুি িতুি ন্ি োকেটিভ লানগবই । ড° শামোপ্ৰসাদ মুিাজীক 
হলও এনতিা চেকাে হঠাৎ সেৱ অতনদকি আনম দীিদিাল উপাধোিে 'একাত্ম মািৱতাবাদ'ে কৰ্া শুনি আনহনছকলাোঁ । ন্সইকটাও লাকগ লাকগ ন্বাধহি 
আচল হ'ল । ন্সকিকহ অসমীিা ভাষাক ন্কন্দ্ৰ কনে িতুি ধেণে ন্ি োকেটিভ নিমথাি কনেব ন্িাজা হহকছ । ন্কতকবাে ঐনতহানসক সনন্ধক্ষণত ন্কতকবাে 
বেনিকি গ্ৰহণ কো ভূনমকাই এটা জানত,এটা ভাষা অনৰ্বা এিি সমাজক সহাি ককে । নবাংশ শনতকাে আেম্ভনণকত কলকতা নবশ্বনবদোলিত অসমীিা 
ভাষাক স্বীকৃনত নদিাত নবশ্বনবদোলিে ন্সই সমিে উপাচাৰ্থ অধোপক ছাে অশুকতাষ মুিাজীকি গ্ৰহণ কো ইনতবাচক ভূনমকাক  ভাষাকপ্ৰমী অসমীিা 

সমাকজ স্বীকৃনত নদিাত কৃপিানল কো িাই । হশকলি বেকটকীকি 'আমাে অসম'  কাকতে ১৩ জলুাই ন্হাৱা সাংি োে 'প্ৰৰ্ম কলম'ত ঐনতহানসক তৰ্েে 

নভনত্তত এই নবষকি নবস্তে আকলাচিা আগবঢাইকছ । এই প্ৰনতনষ্ঠত প্ৰনক্ৰিাকটাক ৰ্ৰ্ােীনত পেৱতী নৰ্ককাকিা উপাচাৰ্থই আগবঢাই নিব লানগব আেু 

নবশ্বনবদোলিে পেৱতী উপাচাৰ্থ অধোপক শোমাপ্ৰসাদ  মুিাজীকি ন্সই কামই কনেনছল । এনতিা হঠাৎ ছাে আশুকতাষ মুিাজীে এই ঐনতহানসক ভূনমকাক 

তল ন্পলাই পেৱতী উপাচাৰ্থ অধোপক শোমাপ্ৰসাদ মুিাজীক সককলা কৃনতত্ব নদিাে নৰ্ ন্কৌশল,নসও এক পনেকনিত ন্ি োকেটিভ ।         

      শাসক দকল জাকি ন্ৰ্ এই কৰ্াকটা ওকলাৱাে লকগ লকগ নবতকথ  হ'ব, নবকোধ হ'ব আেু ন্তকি পনেকপ্ৰনক্ষতত ন্কতকবাে ন্মৌনলক প্ৰশ্ন তল পনে ে'ব 
। ন্ৰ্কি চেকাকে অনত স্পিগক হকনছল ন্ৰ্ োজেিিত নিকিামীিাগক নতনি লাি ন্ভকনচি নদিা হ'ব । আগিে নভতেত এই ন্ক্ষত্ৰত োজেিি এক নিনদি 
লক্ষেত উপিীত হ'ব । নৰ্ককইনদি নতনি লাি বা তাতগক ন্বনছ ন্ভকনচি নদকল ন্সইককইনদিত চানেওফাকল প্ৰচাে হ'ল । এনতিা ন্সই িবে িাই। আনম 
আচলকত িাজাকিা নদকি নকমাি ন্লাকক ন্ভকনচি নদিা হহকছ । ৮ জলুাইত ন্কন্দ্ৰীি স্বাস্থে সনচকব অসম চেকােে মুিেসনচবগল জেুেী পত্ৰ ন্প্ৰেণ কনেকছ 
আেু োজেে অনধকাাংশ নজলাকত ১০ শতাাংশতগকও অনধক হােত ক'নভড সাংক্ৰমণ হহ ৰ্কাক হল গভীে উনিগ্নতা প্ৰকাশ কনেকছ । ন্কন্দ্ৰীি চকােেে 
স্বাস্থেমন্ত্ৰী ডাাঃ হষথবধথিক নকি আপসােণ কো হ'ল ? নিশ্চি ক'নভড পনেনস্থনত ন্মাকানবলা কোে ন্ক্ষত্ৰত ন্দিুৱা বেৰ্থতাে বাকবই।  লক্ষনিি ভাকব 
নশক্ষামন্ত্ৰীককা অপাসােণ কো হল।  তাে কােণকবাে মুকনলগক আকলানচত ন্হাৱা িাই নকন্ত অিুমাি কনেব পানে ন্ৰ্ ক'নভডকানলি পনেনস্থনতত নৰ্ 
তৎপেতাকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সমসো আেু প্ৰতোহ্বাি সাংকবদিশীলতাকে মুকানবলা কনেব লানগনছল ন্সই ন্ক্ষত্ৰত নিশ্চি ন্বকমজানল হহকছ । িহকল এককা 
এককাজি অনত গুেুত্বপূণথ দপ্তেে মন্ত্ৰীক,নবকশষগক নশক্ষা আেু স্বাস্থেমন্ত্ৰীক এই গভীে পনেনস্থনতত অপহেণ কোে প্ৰশ্ন িুকঠ । এই ন্ক্ষত্ৰত  অসমে প্ৰানপ্ত 
নক ? হাইসু্কল নশক্ষান্ত আেু উচ্চতে মাধেনমকে চূড়ান্ত পেীক্ষাক হল চেকাকে এক অৰ্থত অনত ন্কজকুৱল দনৃিভাংগী গ্ৰহণ কনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আেু 
অনভভাৱকসকলক নবপািত ন্পলাকল । নিজে নস্থনত সঘকি সলনি কনে ন্তওোঁকলাকক উকিগ-উকত্তজিা মাজত োনিকল । সকদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা,অসম 
জাতীিতাবাদী ৰ্ুৱ-ছাত্ৰ পনেষদ আেু নিনিল বকড়া সন্থাে দকে কাইটামাি নিবথানচত জাতীি সাংগঠিক োজকীি কািদাকে আকলাচিাে মাজগল আনি আেু 
চেকােে ন্ঘানষত নসিান্তে সাল-সলনি কনে এটা  সূত্ৰ নিমথাি কো হ'ল । নকন্তু তাে পাছকতা নশক্ষাৰ্ী আেু ন্তওোঁকলাকে অনভভাৱকসকলক আশ্বস্ত হ'ব 
পো িাই । এইকবাে কৰ্াক হল সমাজত ৰ্কৰ্ি ন্ক্ষাভ আকছ । এই ন্ক্ষাভে পো জিতাে দনৃি আোঁতে কনেবে বাকবই িতুি িতুি ন্ি োকেটিভ নিনমথত 
হি ।  
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    মিত েিা ভাল ন্ৰ্ এইকবাে এককা এককাটা োজগিনতক ফাি - প'নলটিককল ন্েপ । সমাজে নৰ্কবাে শনিকি সাধােণ মািুহে জীৱি-জীনৱকা 

ন্মৌনলক প্ৰশ্নকবােক হল চেকােে সফলতা-নবফলতা নবষকি প্ৰশ্ন তুনলব ন্িাকজ,কতওোঁকলাককা এই ফািত পকে । নবগত ন্কইনদিমাি ধনে অসমে বাতনে 
কাকত আেু অিে গণ মাধেমত তাকেই চচথ া হহকছ । চেকােে ন্কৌশল এই ন্ক্ষত্ৰত সফল হহকছ । শোমাপ্ৰসাদ মুিাজীে প্ৰসাংগকটা উত্থাপি ন্হাৱা 
পটভূনম বা সমি মি কনেব লগীিা । ১ জলুাই ২০২১ তানেকি 'নিিা' ে নবকশষ আদালকত ১২০ পৃষ্ঠাে এক গুেুত্বপূণথ োি প্ৰদাি কনেকল । এই 
োকি ন্ৰ্ ন্কৱল অনিল গগগ বা ন্তওোঁে আি নতনিজি সতীৰ্থক োষ্ট্ৰকদ্ৰাহে অনভকৰ্াগে পোকহ ন্কৱল মুি কনে তাৎকাকল জানমি নদিাে নিকদথশ 

নদকল ন্তকি িহি । এই োিত নবচােপনতকি 'নিিা'ে কাম-কাজে ওপেত ৰ্কৰ্ি গুেুত্বপূণথ মন্তবেও নদকল । তাে পূকবথ নদল্লী উচ্চ িোিালকিও UAPA ে 
অধীিত ন্গ্ৰপ্তাে ন্হাৱা নতনিগোকী সামানজক োজগিনতক কমীক জানমি নদ সাংনবধািপ্ৰদত্ত প্ৰনতবাদে অনধকােক োষ্ট্ৰকদ্ৰাহে হসকত ন্ৰ্ একাকাে 

কনেব ন্িাৱানে ন্সইকৰ্া স্পি কনে নদনছল । ১ জলুাই, ২০২১ তানেকি গুৱাহাটীনস্থত'নিিা'ে নবকশষ আদালতে োি ভােতীি িোনিক ইনতহাসে এক 
গুেুত্বপূণথ োি । কােণ িোিাধীকশ আইি ে সককলা নদশ আকলাচিাে মাজগল আনি এক গুেুত্বপূণথ োি প্ৰদাি কোে সমান্তোলভাকব োষ্ট্ৰকদ্ৰাহ 
সম্পকথ ত উচ্চতম িোিলিে বহু োি তন্ন তন্নগক আকলাচিা কনেকছ । অনিল গগগকক প্ৰমুিে কনে অনভৰ্ুিে  নবেুকি উত্থানপত সককলা অনভকৰ্াগ 

তৰ্া সাক্ষীসকলে সাক্ষাদািকক ধনে সককলা নদশ নবস্তানেতভাকৱ আকলাচিা কনেকছ । এই োইদাকি এই কৰ্াও আিুনলিাই নদকছ ন্ৰ্ অনভৰ্ুিে নবেুকি 

উঠা বহু অনভকৰ্াগ 'নিিা' আইি সূচীভুি কো অপোধে  নভতেকত িপকে । ( দফা ১১৭, পৃষ্ঠা ১০৯) । োষ্ট্ৰকদ্ৰাহে আইিক ঔপনিকবনশক 
ধাোবানহকতা  বুনল উকল্লি কনে নবচােপনত গোকীকি হককছ - 'Through the law of sedition continues in our statute book, its colonial legacy 

cannot be overlooked, Nevertheless, as long as it remains on the statute book in the present from, for enforcing the law on sedition, it is de-

sirable for the investigating authorities to be continually trained to conform to the parameters of the law of sedition....' ইিাে অৰ্থ একি ন্ৰ্ 

োষ্ট্ৰকদ্ৰাহে অনভকৰ্াগ জানপ নদিাে ন্বনলকা সাংনিি কতৃথ পক্ষই  োষ্ট্ৰকদ্ৰাহে আইকি নিমথাণ কনে নদিা সীমা ন্েিাও অনতক্ৰম কনেকছ । এিি গণতানন্ত্ৰক 
ন্দশত এইকবাে প্ৰশ্নে মুকনল নবতকথ  িহকল গণতন্ত্ৰ বনতথ  ৰ্ানকব ন্ককিগক ? োনজেক ন্কনবকিট অৰ্বা নবধািসভাে মনজিাকতা এইকবাে প্ৰশ্নে ওপেত 

নবতকথ  হ'ব লাকগ। ন্তনতিাকহ মহােজত জিন্তী বষথ গেকা আমাে স্বাধীিতা সোঁচা অৰ্থত সুদঢৃ হ'ব । 

       অসম চেকাকে ইনতমকধে নবধািসভাত ন্গা সুেক্ষা নবকধি উত্থাপি কনেকছ । লক্ষে- গেুে ন্চাোাং ব েৱসাই ন্োধ কো আেু ৰ্'কত-ত'কত 

গেুে মাাংস নিনষি কো । এই নবকধিকে লগত শাসিানধনষ্ঠত চেকােে নহিতু্বে মতাদশথ জনড়ত হহ আকছ । মানি লকলাোঁ এইিি এিি প্ৰকিাজিীি 
নবকধিক। নকন্তু অসমত নকমাি গেুকৱ প্ৰকিাজিীি িাদে ন্িাৱাে সুনবধা লাভ কনেকছ? ভে বানেষা নকমাি ন্িনতিকক গেু-গাই ন্পাহে িামত ৰ্মে 

ৰ্ন্ত্ৰণা  ন্ভাগ ককে । নকমাি গেু চবকাত পনে েুগীিা হহকছ আেু মানেকছ ? কৃষকক নিঠেুৱা কনে নকমাি গেু বািপািীত উটি হগকছ ? গে ু
চনেবে বাকব নকমাি সাংেনক্ষত চেণীিা পৰ্াে বানণকে হাতগল হগকছ ? গােুহালককঅৱলম্বি কনে জীনৱকা অজথ ি কো নকমাি ন্িনতিকক উৎপানদত 

শসেে মূলে পাইকছ ? চেকােে অেুকিাদি আোঁচনিে অধীিত বহু লক্ষ পনেিালগল নবিামূলীিা চাউলে ন্ৰ্াগাি ধনে ৰ্কা হহকছ । এই চাউল ৰ্লুৱা 
কৃষকে পো নকিা হহকছকি ? ন্তকি ন্কাকিা পনেকিিা চেকােে আকছ ন্ি ? একি নবষিে ওপেত ন্কনবকিটত আকলাচিা হহকছ ন্িনক ? মকিােম 

গগগে দকে নশনক্ষত ন্লাকক মেসাহ কনে স্থািীি কৃষকে উৎপানদত সামগ্ৰীে বজাে সৃনিে  বাকব 'ৰ্লনগনে'ে দকে বেৱসািত ধনেকছ । ৰ্লুৱা 
জলপাি,চাউল, নপঠা-পিা নবক্ৰীে বেৱস্থা কনে আনহকছ । ক'নভড কালত বহু প্ৰতোহ্বািে সমু্মিীি হহকছ । ন্তওোঁকলাকে বাকব নকবা আোঁচনি আকছ 
ন্িনক ? গেুিুোঁটিে ৭৭,০০০ নবঘা নবশাল ভূনমত ন্িনতে কোে  নৰ্ অনভলাষী আোঁচনি তাে অধীিত সোঁচা অৰ্থত এক সমবািনভনত্তক ন্িনতে বেৱস্থা 
কো হ'বকি ? 

      ন্গা েক্ষাে ৰ্া-ন্ৰ্াগাে চনল ৰ্াককাকতই অসমত নকডিী ব েৱসাইে ভিাবহ বাতনে ওলাইকছ । ক'নভড মহামােীকি আনি নদিা দকুৰ্থাগকে 
মুকানবলা কনেব ন্িাৱানে সাধােণ মািুকহ ন্দহে অাংগ নবক্ৰী কনেবগল বাধে ন্হাৱাে িবকে োষ্ট্ৰীি পৰ্থািকতা ন্জাকােনণ তুনলকছ ।  'দে নহি'ুে দকে 
প্ৰিোত োষ্ট্ৰীি বাতনে কাকতত সনবস্তাকে তাে বাতনে পনেকবনশত হহকছ । ছি লাি টকাে নবনিমিত নিজে নকডিী নবক্ৰী কনেব ন্িাজা দভুথ গীিাই 
লাভ কনেকছ ৫০ হাজাে টকা । আেক্ষী সুত্ৰই প্ৰকাশ কো অিুসনে এই নকডিী কলকাতানস্থত েবীন্দ্ৰিাৰ্ ঠাকুে আন্তজথ ানতক হৃদকোগ নচনকৎসা 
প্ৰনতষ্ঠািগল পঠিওৱা হহকছ । ভুিকভাগীসকলে একাাংশই হককছ ন্ৰ্ মাইক্ৰ'ফাইকিন্সে ঋণ পনেকশাধ কনেব ন্িাৱানেও  ন্তওোঁকলাকক একি ভিাবহ পদকক্ষপ 
লবগল বাধে হহকছ । (উৎস - The Honshu, 'Three held over kidney racket in Assam',13 July 2021) এই ঘটিাই প্ৰমাণ ককে আনম নকমাি 
ভিাবহ সমিে ফাকল গনত কনেকছাোঁ।   

                  ন্সকিকহ একি সমিত অপ্ৰকিাজিীি প'নলটিককল ন্ি েকেটিভে পো আোঁতনে ৰ্কাকটাকৱই সবথজিে বাকব মাংগল । 

সমাকলাচকসককলও একিকুৱা ন্ি েকেটিভে নপকছ নপকছ ন্বনছগক ন্দৌনে ন্সই ন্ি েকেটিভ ফলপ্ৰসূ কোত অনেহণা ন্ৰ্াগাব িালাকগ । আনম সককলাকৱ দটুা 
কৰ্া অন্তত মিত েিা উনচত - (ক) জীিাই ৰ্কাতকহ নশহেণ আকছ, মৃতুেে নসপােে সেগ আমাে কামে িহি; (ি) মািুহ আেু সমাজ 

ৰ্ানককলকহ োজিীনত ৰ্ানকব আেু শানন্ত-সম্প্ৰীনতে োজিীনত কনেকলকহ আমাে ভনৱষেত প্ৰজন্মে জীৱি-জীনৱকা সুেনক্ষত হ'ব । ক্ষমতা অৰ্বা প্ৰচােে 
লালসাই আমাক কাককা ভনৱষেতে প্ৰনত অন্ধ কনে তুনলব িালাকগ । (পূকবথ প্ৰকানশত) 
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 LGBT Rights are Human Rights to India 

Banashree Das 
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 "Some say that sexual orientation and gender 

identity are sensitive issues. 

I understand .like many of my generation; I did not 

grow up talking about these issues, but I learned to 

speak out because lives are at stake, and because it is 

our duty Under the United Nation charter and the 

universal Declaration of Human rights to Protect the 

rights of everyone, everywhere"- UN Secretary Gen-

eral Ban Ki-moon. 

 LGBTQA+ stands for Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, Queer or Questioning, Intersex, Asexu-

al or Ally, the community that experiencing most dis-

crimination and violence  because of their sexual ori-

entation or gender identity .LGBT people to experi-

ence violent, victimization including rape ,sexual as-

sault and aggravated or simple assault. As a commu-

nity LGBT face higher rates of poverty, stigma and 

marginalization. They considered as sham for the so-

ciety as society doesnt want to accept them 

 At this point a question rises about the rights 

of LGBT people, their safely, equality and opportuni-

ty. The struggle of LGBT people for equal rights has 

moving to center stage. They are battling for their 

civil rights.  

 With the increased global media attention on 

violent acts of persecution inflicted on LGBT persons, 

a racial question before the world community today 

is whether gay rights are included under our basic 

human rights. At the united Nation, this question is 

slowly taking enter stage.  

 Making the occasion of Human Rights Day on 

December 9, 2010, UN Secretary General Ban ki-

moon spoke at Ford Foundation event in New York 

City entitled, Speak up, Stop Discrimination. In this 

speech Mr. Ban called for individuals to stand up for 

the rights of people failed for their sexual orientation. 

This statement clearly identified his advocacy for the 

issue of gay rights in the context of human rights, and 

in so doing, placed this issue on the agenda of the 

United Nation. 

 The following year in a Human Rights Day ad-

dress to the United Nation in Geneva, Switzerland on 

December 6, 2011 the United States Secretary of state 

Hillary Clinton, stated that one of the remaining human 

rights challenges before the world today is guaranteeing  

the equality and dignity of members of the LGBT com-

munity. She spoke of this invisible minority. Whose hu-

man rights were in jeopardy throughout the world and 

in this way she called for greater protection of LGBT 

persons. She asserted that gay rights and human rights 

are not distinct. 

 The OHCHR report was released in anticipation 

of Human Rights council meeting scheduled for March 

2012. Ban ki-moon opened the council meeting by stat-

ing:- The High Commissioners report document dis-

turbing abuses in all regions. We see a pattern of vio-

lence and discrimination directed at people just because 

they are gay, lesbian, bisexual or transgender. There is 

widespread bias at jobs, school and hospitals and appal-

ling violent attacks, including sexual assault. People 

have been imprisoned, tortured, even killed. This is 

monumental tragedy for those affected and a stain on 

our collective conscience. It is also violation of Interna-

tional law. To those who are LGBT person let say: You 

are not alone. Your struggle for end violence is shared 

struggle. Any attack on you is an attack on the universal 

values of the United Nations been imprisoned, tortured, 

even killed. This is monumental tragedy for those af-

fected and a stain on our collective conscience. It is also 

violation of International law. To those who are LGBT 

person let say: You are not alone. Your struggle for end 

violence is shared struggle. Any attack on you is an at-

tack on the universal values of the United Nations. 

 The United Nation has been working with mem-

ber states to reject discrimination and criminalization 

based on homophobia and transphobia. While the deni-

al of human rights for LGBT person persists though out 

the world today, over 30 countries have decriminalized 

homosexuality in past 20year. 
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 In India in this case section 377 verdict is historical. On Sept. 6, 2018 a five-judge Constitution Bench 

of the Supreme Court led by Chief Justice of India Dipak Misra, decriminalised homosexuality by partially 

striking down the colonial era provision of section 377of the Indian Penal Code. The Court note that section 

377 of the IPC was used as weapon to harass the members of the LGBT community resulting in discrimina-

tion. Section 377 is arbitrary. LGBT community posses rights like others Majoritarian views and popular mo-

rality cannot dictate constitutional rights, the court said. 

 Since 2018 the legal status of LGBT people in India is, Gender Identity: Transgender people have a 

constitutional right to change their legal gender and a third gender is recognized  Military: No (though as of 

2021 they are not explicitly banned from the military) Discrimination protections: Sexual orientation and 

gender identity protections nationwide. Adoption: Adoption by single LGBT people recognized, but not by 

same-sex couples. 

 That is how United Nations and some members country legally recognizing the rights of LGBT people. 

But there is miles to go. We as a society need to accept them as a human. They are as natural as we are. They 

are gods creature like us. When we goanna stop calling them hijra, chakka and etc etc? When we goanna stop 

our homophobic and transphobic behaviour? They have the rights to live as one of us. At the end LGBT peo-

ple has the equal rights of like non LGBT people.  

                                          

 

                               [Ref- Journal and articles available on Internet regarding the rights of LGBT people] 

 

College Week 2019-2020 
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 'বাাাাংলাদেশী' 

সাম্প্ৰোয়িকতাবাে 

 ড°পাাংকজ বৰা 

মুৰব্বী অধ্যাপক,ৰাজনীয়ত য়বজ্ঞান 

য়বভাগ 

ঢকুৱাখনা মহায়বেযালি  

                 

 

বাাংলাদেশৰ কুমিল্লা জিলাৰ এটি 

েুৰ্ গাপূিা িণ্ডপত হানুিানৰ িূমত গৰ 

ভমৰত এখন ককাৰান পমৰ থকা এটি 

মভডও সপ্তিীৰ মেনা উদেশযপ্ৰদ ামেত 

ভাদব প্ৰচাৰ কৰা আৰু তাদক ককন্দ্ৰ 

কমৰ সিগ্ৰ বাাংলাদেশত ৰ্মি উঠা 

সাম্প্ৰোমিক সাংঘাত তথা মহন্দধুি গালম্বী 

সকলৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰা বব গৰ 

অতযাচাৰৰ ঘিনাৰ ওপৰত সিগ্ৰ 

পমৃথৱীদি এইদকইমেন েৃটি মনবদ্ধ 

ৰামখদে । চুবুৰীিা ৰািয মহচাদপ 

ৰ্ যকৰা ৰািয মহচাদপ বা মহন্দ-ু

িুেমলি কনদৰটিদভদৰ সিাি-ৰািনীমত 

তলবল কমৰ থকা ৰািযমহচাদপ এই 

ঘিনাৰ প্ৰভাৱ আিাৰ ইিাত 

পৰাদিাদৱই স্বাভামৱক আৰু কাদিই 

অসিৰ মবমভন্ন ঠাইত এই ঘিনাৰ 

প্ৰমতবাদো ৰ্মি উটঠদে । অৱদশয এচাি 

কিৌলবােীৰ এই অিানৱীি আক্ৰি ৰ 

বীৰুদদ্ধ মহন্দ ু িুেমলি মনমব গদশদে 

বাাংলাদেশৰ  যুৱপ্ৰিন্মই সাংৰ্টঠত 

প্ৰমতবাে অবযাহত ৰামখদে । 

এদনধৰ ৰ  প্ৰমতবাে,শামি সিদবশ 

আমেদি আশাৰ সঞ্চাৰ ঘিাইদে যমেও 

স্বাভামৱক আৰু কাদিই অসিৰ মবমভন্ন 

ঠাইত এই ঘিনাৰ প্ৰমতবাদো ৰ্মি 

উটঠদে । অৱদশয এচাি কিৌলবােীৰ 

এই অিানৱীি আক্ৰি ৰ বীৰুদদ্ধ মহন্দ ু

িুেমলি মনমব গদশদে 

বাাংলাদেশৰ  যুৱপ্ৰিন্মই সাংৰ্টঠত 

প্ৰমতবাে অবযাহত ৰামখদে । 

এদনধৰ ৰ  প্ৰমতবাে,শামি সিদবশ 

আমেদি আশাৰ সঞ্চাৰ ঘিাইদে যমেও 

বাাংলাদেশ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসদন 

তৎকালীনভাদৱ যাবতীি বযৱস্থা গ্ৰহ  

কমৰ পমৰমস্থমত মনিন্ত্ৰনলল আমনব 

কনাৱামৰদল ভাৰতবে গদতা ইিাৰ প্ৰভাৱ 

পমৰব িন কমৰব লৰ্া কথাদিা হ'ল কয 

বাাংলাদেশৰ মহন্দসুকলৰ ওপৰত কহাৱা 

এই আক্ৰি ৰ মবৰুদদ্ধ আমি 

ককদনধৰ ৰ প্ৰমতবাে ৰ্মি তুমলি ? 

আমি ইিাত িুেমলি মবদৰাধী 

কলাৰ্াদনদৰ উত্তাল কমৰ আিাৰ 

সিািখনত ধিীি উন্মােনা আৰু 

অমস্থৰতা মবিদপাৱাৰ লৰ্দত 

বাাংলাদেশৰ ধি গান্ধ কিৌলবােী মবলাকক 

উৎসামহ কমৰ তুমলি কন ভাৰতৰ েদৰ 

বহৃৎ ৰাষ্ট্ৰখনৰ পৰা কূিলনমতক কহেঁচা 

আশা কমৰি? ইমতিদধযই  ৰাষ্ট্ৰসাংঘৰ 

িানৱ অমধকাৰ  আদিাৰ্দক ধমৰ 

আদিমৰকা আমে ৰাষ্ট্ৰই এই আক্ৰদিক 

ৰ্মৰহ া মেিাৰ লৰ্দত ৰ্ তামন্ত্ৰক ৰাষ্ট্ৰ 

এখনত িনসাধাৰ ৰ সাাংমবধামনক 

অমধকাৰৰ কথা বাাংলাদেশক কসা েঁৱৰাই 

মেদে। 

 

               বাাাংলাদেশৰ এই 

সাম্প্ৰোমিকতা বা ধিীি সাংখযালঘু 

মহন্দসুকলৰ ওপৰত ঘিা এই 

আক্ৰি ৰ এক েীঘলীিা ঐমতহামসক 

কপ্ৰক্ষাপি আদে । স্বাধীন বাাংলাদেশৰ 

প্ৰথি ৰাষ্ট্ৰপমত বাংৰ্বনু্ধ  কেইখ 

িুজিবুৰ ৰহিানৰ 

ধি গমনৰদপক্ষ,ৰ্ তামন্ত্ৰক বাাংলাদেশ 

মনি গা ৰ আধাৰদিা িাজিবুৰ ৰহিানৰ 

হতযাৰ লদৰ্ লদৰ্ অি পমৰমেল আৰু 

ক্ৰিান্বদি পামকস্তান সিমথ গত ধিীি 

কিৌলবােী ৰিাকাৰ তথা িািাত ই 

ইেলািী সকদল শজিশালী ৰূপত 

আত্মপ্ৰকাশ কমৰমেল । উদল্লখয কয 

ভাোৰ মভমত্তত ৰ্িদলাৱা বাাংলা 

িাতীিতাবােৰ সিগ্ৰ ধাৰ াদিাদকই 

পামকস্তান সিমথ গত িািাত িািাত ই 

ইেলািৰ কনতৃত্বত ধিীি কিৌলবােী 

সকদল নসযাৎ কমৰ ধি গৰ মভমত্তত একত্ৰ 

পামকস্তানৰ কপােকতা কমৰমেল আৰু 

কসইবাদব এই ধি গান্ধমবলাদক িুজিযুদ্ধৰ  

তীব্ৰ মবদৰামধতা কমৰ ৰািকাৰৰ মনমচনা 

সাংৰ্ঠনৰ দ্বাৰা িুজিকািী বাাংলা 

িনৰ্ ৰ নৰদিধ যজ্ঞৰ সূচনা 

কমৰমেল । কিৌলবােী এই  ধি গান্ধ 

সকলৰ এই প্ৰমতদৰাধী বাাংলাদেশৰ 

স্বাধীনতাত বাধা মেব কনাৱামৰদল যমেও 

িাত্ৰ চামৰবেৰৰ মভতৰদত ভামেক 

িাতীিতাবাে তথা ধি গমনৰদপক্ষ 

বাাংলাদেশৰ আধাৰ মনি গাতা কেইখ  

িুজিবৰৰ হতযা আৰু কিদনদৰল 

জিিাউৰ ৰহিানৰ অৱদশদেদক 

এওেঁদলাকৰ কিৌলবােী তথা ধিীি 

বাাংলাদেশ ৰ্ঠনৰ সদপানদিা সাথ গক 

কমৰ তুমলদল । উদল্লখদযাৰ্য জিিাউৰ 

ৰহিান ৰাষ্ট্ৰপমত হহদিই সাংমবধান 

সাংদশাধনৰ দ্বাৰা বাাংলাদেশৰ 

ধি গমনৰদপক্ষ চমৰত্ৰ ধাংস কমৰ 

বাাংলাদেশক ইেলামিক ৰাষ্ট্ৰ মহচাদপ 

কঘাে া কৰাৰ আধাৰ  ৰ্মিদতালা আৰু 

পৰৱতী সিিত কিদনদৰল এৰোেৰ 

শাসন কালত বাাংলাদেশক এখন 

সমূ্প গ ইেলামিক ৰাষ্ট্ৰলল ৰূপািমৰত 

কৰা হি । এক েীঘ গমেনীিা সু-

পমৰকমিত প্ৰদচিাদৰ প্ৰমথত 

বাাংলাদেশৰ এই ধিীি কিৌলবাদে 

কবৰ্ি খাদলো িীিাৰ শাসন কালত 

অমধক শজিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ 

কমৰদল । কশহতীিালক কেইখ হামেনাৰ 

কনতৃত্বৰ আৱািীলীৰ্ৰ শাসদন 

বাাংলাদেশত ধি গ মনৰদপক্ষ ৰ্ তামন্ত্ৰক 

পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাদব ময যুিেঁ  

মেদে আৰু কযাৱা ৬-৭ বেৰত ধিীি 

কিৌলবােী সকলৰ প্ৰমত কযদন ধৰ ৰ 

কদঠাৰ মস্থমত অৱলম্বন কমৰদে ই 

বাাংলাদেশৰ অমভিৰী  ৰািনীমতত 

ডাঙৰ কিাকাৰী ৰ সৃটি কমৰদে। 

উদল্লখয কয এদন এিা পমৰদবশত 

কিৌলবােী সকলৰ হাতত তীব্ৰ 

সাম্প্ৰোমিক ঘ ৃা সৃটিৰ িমৰিদত 

সিািখন মবভি কৰাৰ মবকি নাই। 

প্ৰধানিন্ত্ৰী কেইখ হামেনাই েশিীৰ 

মেনা আদিািন কৰা পৰম্পৰাৰ্ত 

সম্প্ৰীমত কভাি উপলদখা সাাংবামেক 

সকলক সদম্বাধন কমৰ উদল্লখ কৰা 

িনসাধাৰ ৰ আস্থা লাভ কমৰবলল 

সক্ষি কনাদহাৱা অপশজি সিূদহা 

এইদবাদৰই। ৰ্মতদক এই ঘিনাক এক 

কপ্ৰখাপিৰ মবদলে  কৰাদিা অতযি 

িৰুৰী। 
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           িাাং ালদশৰ এই সাম্প্ৰদাবয়ক 
ঘটনাৱ ীৰ ওপৰত সমগ্ৰ বিশ্বই তীক্ষ্ণ 
নজৰ ৰাবিলে আৰু সাংঘৰ মানৱ 
অবধ্কাৰ আলয়াগলক ধ্বৰ আলমবৰকা 
প্ৰমুলিয ৰাষ্ট্ৰই ইবতমলধ্য বনজৰ 

প্ৰবতবিয়া প্ৰকাশ কবৰলে। বপলে 
সাংিযা ঘু বহন্দ ু সক ৰ ওপৰত নহাৱা 
এই বনমথম আএমনৰ নেত্ৰত ভাৰতৰ 
বহন্দতু্বিাদী শাসকসি , বিসকল  
বহন্দৰু সুৰোৰ িালি আনবক 
নাগবৰকত্ব আইনিনলৰ সাংলশাধ্ন 
ঘটাইলে, বিসক ৰ আদশথৰ আধ্াৰ 
অনুষ্ঠালন নদশৰ সাংবিধ্ানৰ নমৌব ক 
গাঠাঁবন সাংলশাধ্ন কবৰ ভাৰতকএিন 
বহন্দ ু ৰাষ্ট্ৰ বহচালপ নঘাষণা কবৰিল  
সতলত তৎপৰ হহ থালক নতওাঁল াক 

বপলে আবজ বনমাত। িাাং ালদশৰ বহন্দ ু
সক ৰ ওপৰত নহাৱা অবিচাৰ 
আএমলন আবজ ভাৰতৰ শাসক 
সক ক বহন্দ ু সুৰো অবভিানত 

জাঁ বপয়াই পবৰিল  উৎসাবহত কবৰি 
পৰা নাই আনবক এবতয়াল লক ভাৰলত 
চৰকাৰী ভালি এই ঘটনাৰ বনন্দা িা 
সমাল াচনামূ ক বিিৃবত এটা পিথন্ত 

বদি পৰা নাই। প্ৰকৃতলত 
নশহতীয়াভালৱ ভাৰতিষথত বনলতৌ 
ঘটি থকা সাম্প্ৰদাবয়ক সাংঘাত, 
সাংিযা ঘু সকল  হদনবন্দন আনুষ্ঠাবনক 
ভালিই সন্মিুীন নহাৱা নদশ কী 
গডডাৰলকা, গু ী মালৰা ো ালকা 
ৰকমৰ সন্ততা, সিেণ তুচ্ছ 
তাবচ্ছ যলৰ ভৰপৰূ বি ঘৃণাৰ পবৰলিশ 
নতলন নপ্ৰিাপটত িাাং ালদশৰ 
ঘটনাৱ ীৰ সমাল াচনা কৰাৰ 
হনবতক সাহস ভাৰতীয় শাসক পেই 
উলেবশয অবত তাৎপিথপণূথ মন্তিয 

আগিঢ়াইলে। ঘটনাত জব়িত 
নদাষীসক ক শাবি বদয়াৰ প্ৰবতশ্ৰুবত 
আগিঢ়ালয়া নতওাঁ মন্তিয কবৰলে নি 
িাাং ালদশৰ বহন্দসুক ৰ সুৰোৰ 
নেত্ৰত ভাৰলতও সতকথ তা অি ম্বন 

কৰা উবচত। ভাৰতিষথত এলনকুৱা 
ঘটনা ঘটা উবচত নহয় িাৰ প্ৰভাৱ 

িাাং ালদশৰ বহন্দসুক ৰ ওপৰত পলৰ। 
ভাৰতিষথত নশহতীয়াভালৱ বনৰন্তৰ 
সাংিযা ঘুসকল  সন্মিুীন হি  গা 
নহাৱা বনলেশলনও ইয়াত প্ৰভাৱ 

নপল াৱাৰ আকাাংো নথকা নহয়। 
নকালনা কূটলনবতক কাৰণলতই হওক 
িা বি কাৰণলতই নহওক ভাৰত 
চৰকালৰ এলন ঘটনাৰ নেত্ৰত নীৰৱতা 
অৱ ম্বন কবৰলে িবদও কততৰ 
বহন্দতু্বিাদী সকল  এই ঘটনাৰ 
আ মত ভাৰতলতা ধ্মীয় নমৰুকৰণৰ 
নচষ্টালৰ সাম্প্ৰদাবয়ক উন্মাদনা 

বসাঁবচিল  িত্ন কবৰি। বিলহতু এই 
ঘটনাৰ বনবিত প্ৰভাৱ অসমত পবৰি 

িা পবৰলেই। গবতলক নকালনা 
সাম্প্ৰদাবয়ক শবিলয়ই িালত নতলন 
পবৰলিশ সৃবষ্ট কবৰি ননাৱালৰ তাৰ 
িালি অসমৰ জনসাধ্াৰলণ সলচতন 

দবৃষ্ট ৰিালটা জৰুৰী। 
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 িনু্ধ আৰু শত্ৰু ৰূপত পতাংগ 
ইবন্দিৰ িুঢ়ালগাহাবি 

       মুৰব্বী অধ্যাপক,প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগ 

            প্ৰাণীজগতত পতাংগ এবিধ্ বিলশষধ্ৰণৰ প্ৰাণী । আমাৰ 
িাসগহৃত সদায় নদবি থকা মাবি,ম'হ আৰু পাঁইতালচাৰাৰ পৰা আৰম্ভ 
কবৰ পৰুৱা,উাঁই, ৰাং-বিৰঙৰ পবি া,ফবৰাং,শসয আবনষ্টকাৰী 
পতাংগল লক  পতাংগৰ এিন বিশা  জগত আলে । অবত বিবচত্ৰ এই 
পতাংগৰ জগতিন । ইহাঁতৰ সাংিযাও সকল া প্ৰাণীতলক নিবে । এটা 
সমীোমলত এক িগথ বকল াবমটাৰৰ এল কাত সিথমুঠ বিবভন্ন প্ৰজাবতৰ 
পতাংগৰ সাংিযা পবৃথৱীৰ সমুদাই মানুহৰ জনসাংিযাৰ এলহজাৰ গুণতলক 
নিবে ।  
         নমৰু অঞ্চ  আৰু মহাসাগৰৰ িাবহলৰ পবৃথৱীৰ সকল ালত 
পতাংগ নপাৱা িায় । অৱলশয মহাসাগৰৰ উপকূ ীয় অঞ্চ ৰ পানী আৰ ু
মাটিৰ সাংগমস্থ ত,িৰফময়  অঞ্চ ত অবভলিাবজত পতাংগৰ সন্ধান 
নপাৱা হগলে । অ ৱনাি পানীত জ জ পতাংগই িাস কলৰ । গে, 
ঘাাঁহিনৰ পাত,পাতৰ িা কাণ্ডৰ ৰস,পাঁচা হজবৱক পদাথথ,মৃত জীৱ, েুদ্ৰ 
প্ৰাণী ইহাঁ লত ভেণ কলৰ ।  
                অবত প্ৰাচীন কা লৰ পৰা আমাৰ ঋবষ আৰু মুবনসকল  
ভাৰতৰ গে-বিবৰষ, পিথত-পাহাৰ তথা বনসগথৰ নসৌন্দিথক প্ৰশাংসা 
কবৰ আবহলে । গুৰুত্ব প্ৰদান কবৰ আবহলো আবজও আমাৰ অৰণয তথা 
গে-গেবনৰ নসৌন্দিথ আৰু সম্পলদ আমাক নমাবহত কবৰ ৰাবিলে । 
িনবনৰ বিিৃবত আৰু প্ৰাচুিথতাই আকষথণ কবৰ আবহলে । এই 
সকল ালিাৰৰ সৃবষ্টৰ মূ লত আলে পতাংগৰ অপবৰসীম কষ্ট আৰু বসহাঁতৰ 
অৱদান । ফ ,শসযৰ গুটি আৰু নানা তৰহৰ ৰাং বিৰঙৰ ফু ৰ 
িাংশিৃবি পতাংগৰ অৱদান । পবৃথৱীৰ সমগ্ৰ পবৰলিশ ভাৰসাময ৰো 
কৰাত পতাংগৰ অৱদান সলিথাচ্চ ।  
          নৰচম কীটৰ পৰা আবম এ়িী,মুগা,পাত আৰু তচৰ দলৰ 
মূ যিান সূতা তথা কালপাৰ পাওাঁ । ন টাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা নত  
প্ৰশাধ্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণত িযৱহাৰ কৰা হয় । মগুা সতূা এলৰালেনৰ 
টায়াৰ প্ৰস্তুত কলৰাাঁলত বভতৰফাল   লগাৱা হয় । ই প্ৰসাৰণ প্ৰবতলৰাধ্ী 
বহচালপ কাম কলৰ । প ু আৰু ন টাৰ পৰা দবেণ পিূ এবেয়াৰ 
নদশসমূলহ তৃবিকৰ িাদয প্ৰস্তুত কবৰ নৰলষ্টাৰাত পবৰলিশন কলৰ । 
এইলিাৰ হ'  প্ৰ'টিনিিু িাদয । নৰচম উলদযাগৰ প্ৰবতষ্ঠাতা হ'  পতাংগ । 
আমাৰ গ্ৰাময অথথনীবত সৱ ীকৰণত নৰচমৰ িৰঙবণ অসীম ।  
              আমাৰ হাবিত থকা  া- কীলট আমাক মূ যিান  া উপহাৰ 
বদলয় । এই  া- এবিধ্ আঠাজাতীয় পদাথথ । নকইটামান দশকৰ 
আগলত  া- ৰ পৰা গ্ৰালমালফান নৰকডথ  প্ৰস্তুত কবৰবে  । হিদযুবতক 
সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কবৰবে  । কাৰণ ই এবিধ্ ভা  বিদযুতৰ কুপবৰিাহী । 
নজাতা পব ে প্ৰিতকৰণত  া িযৱহাৰ কৰা হয় । 
ডাকঘৰ,বনিথাচন,পৰীোৰ কাম-কাজ অথথাৎ নগাপনীয় তথযপাবত িান্ধ 
কলৰালত  া িযৱহাৰ কৰা হয় । নমৌ-মাবিলয় আমাক সু-স্বাদ ুআৰু 
পবুষ্টকৰ দ্ৰিয নমৌ-ৰস বদলয় । নমৌ নকৱ  িাদয দ্ৰিযই নহয় , িহুবিধ্ 
ঔষধ্ৰ মূ  দ্ৰিয । ভাৰতৰ আয়ুথলিদ বচবকৎসাশাস্ত্ৰত নমৌৰ িহু  
িযৱহাৰৰ বিষলয় উলেি আলে ।  

             নকন্থাৰৰাইবডন' নামৰ হজৱ 
ৰাসায়বনক পদাথথ(িাক সঞ্জীৱনী স্বৰূপ িুব  
নকাৱা হয়) পতাংগৰ নদহত নপাৱা িায় । 
বিবচত্ৰ ৰঙৰ পবি া,মহ,গুিৰুৱা জাতীয় 
পতাংগৰ নসৌন্দিথই আমাক সতলত আকষথণ 
কলৰ । ন বডিাডথ  নামৰ গুিৰৱুা জাতীয় 
পতাংগবিলধ্ই সৱালটাতলক ধ্ুনীয়া পতাংগ 
িবু  পবৰবচত । কম া িৰণৰ নদহ,তাত 
ক' া ৰঙৰ বিন্দৰ বনবচনা নফাাঁট আলে 
ন বডিাডথ  নদহত । পবি ালিাৰ নকৱ  
ধ্ুনীয়াই নহয়, বসহাঁতৰ নামলিালৰা ধ্ুনীয়া 
। নিলন - নপইলেড ন বড,লজজাি  
ইতযাবদ । 
  পতাংগৰ নসৌন্দিথত নমাবহত হহ 
মানুলহ বসহাঁতৰ আকৃবতৰ ওপৰত বভবত্ত 
কবৰ প্ৰস্তুত কবৰলে - নসান, ৰূপ আৰু 
হীৰাৰ নানাধ্ৰণৰ গহনা । বচত্ৰকৰৰ 
বচত্ৰ,ভাষ্কিথ বশল্পীৰ সৃবষ্টত,কবিৰ ন িাত 
স্থান পাইলে পবি াই। িস্ত্ৰত হি উব য়াইলে 
পবি াৰ আবহথ  । পবি াবিহীন িাবগচা 
নসৌন্দিথহীন । পবি াই পবৰভ্ৰমণ কলৰ । 
এই পবৰভ্ৰমনত নকাটি নকাটি পবি াই 
অাংশগ্ৰহণ কলৰ । প্ৰািাতযৰ িহু নদশত 
পবি াৰ পবৰভ্ৰমণ। চািল  পিথটলক বভৰ 
কলৰ । আমাৰ িহু গীত-মাতত পবি াৰ 
িণথনা আলে । পতাংগৰ অৱদান মানৱ 
সমাজৰ িালি আশীিথাদ । 
             অইনহালত পতাংগ আমাৰ পৰম 
শত্ৰু । বকয়লনা পতাংগই িহুত নিমাৰৰ 
িাহক বহচালপ কাম কলৰ । মাবিলয় 
কল ৰা,টাইফয়ডলক আবদ কবৰ নসাাঁচৰা 
নৰাগ বিয়পাই । ম'লহ নমল বৰয়া, 
এনলকলফ াইটিচ, নডাংগু,ফাইল ৰীয়া আবদ 
এজনৰ পৰা আন এজনৰ গাল  সাংিবমত 
কলৰ । িাব  মাবিলয় নগা ঘাাঁ ৰ সবৃষ্ট কলৰ 
। উ'ৰলহ কালমাৰাৰ ফ ত বৰ াপবচাং জ্বৰ 
হয় । কুাঁ দ,ুিৰ  আবদলয় বিষাি শলূ লৰ 
দাংশন কলৰ । বচকৰা,চাাঁহী,উৰহ,মূৰৰ 
ওকবণ, ো  ওকবণ আবদলয় ঘৰচীয়া জন্তু 
আৰু মানুহৰ নদহত পৰজীবৱ বহচালপ িাস 
কলৰ । পাঁইতালচাৰা । বচ ভাৰবফচ 
(ল বপচমা) আবদ পতাংগই আমাৰ বকতাি 
কাগজ , কালপাৰ আৰু নানা ঘৰুৱা সা-
সামগ্ৰী অবনষ্ট কলৰ ।  
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       গান্ধীলপাক,চৰহা নপাক,পাতকটা নপাক,ভূাঁ ৰ,গে 
বিন্ধা কৰা নপাক আবদ নানাবিধ্ পতাংগই আমাৰ পথাৰ 
আৰু িাবগচাৰ শসয অবনষ্ট কবৰ অথথনীবত দিুথ  কবৰ 
নতাল  । ম ূযিান গে-গেবন,ডা -পাত অবনষ্ট কলৰ । 
কাকবত ফবৰাং এবিধ্ অবত অবনষ্টকাৰী পতাংগ । ইহাঁত 
পবৰভ্ৰমী পতাংগ । উলনশ বত্ৰশ দশকৰ মাজ ভাগলত এই 
কাকবত ফবৰাং অসমল  আবহবে  । নগাাঁৱৰ পথাৰসমহূত 
ইহাঁতক নদিা হগবে  । ইহাঁত বি ফাল  িায় বসহাঁতৰ োাঁ 
মাটিত ডাৱৰৰ দলৰ পবৰ িায় । নকাটি নকাটি কাকবত 
ফবৰাং এইদলৰ আলহ িায় । বিিন পথাৰত ইহাঁত পলৰ মাত্ৰ 
নকইঘণ্টামানৰ বভতৰত সমগ্ৰ পথাৰ তবহ াং কলৰ । 
বিফাল  উবৰ িায় বসহাঁতৰ নদহৰ কাাঁইট  াবগ গৰু-ম'হ 
আঘাতপ্ৰাি হয় । মানহু আঘাত প্ৰাি হয় । গেৰ ো -
িাকব  আৰু পাত বেবগ-ভাবগ িায় । পতাংগই 
িহুসময়ত অশাবন্ত আৰ ুআমবন দায়ক পবৰবস্থবতৰ সৃবষ্ট 

কলৰ । পৰৱুা আৰ ুউাঁইৰ হিিাবহক উৰণৰ সময়ত ঘৰৰ 
িাবহৰ-বভতৰ সকল ালত আমবন কলৰ । আনবক পথৰ 
িাত্ৰীক আমবন কবৰ দঘুথটনাত পবতত কৰাই । 
            পতাংগৰ উপকাৰীতা আৰু অপকাৰীতা 
দলুয়াধ্ৰণৰ গুৰুত্ব আলে । তু নামূ ক বিচাৰত 
উপকাবৰতাৰ পবৰমাণ অবধ্ক । অপকাৰবিবনৰ নেত্ৰত 
বনয়ন্ত্ৰণ িযৱস্থা প্ৰলয়াগ কবৰি  ালগ । নশহতীয়ালক 
ফলৰনবচক বিজ্ঞানত  অপৰাধ্ী বচনািকৰণত পতাংগ 
িযৱহাৰ কৰা হহলে । পতাংগৰ জীৱনচিৰ বিবভন্ন অৱস্থা 
আৰু সময় বনণথয় কবৰ হতযাকাণ্ড িা অইন মৃতুয 
সাংিান্তীয় তথয উদ্ঘাটন িুি পৰা হহলে । অদৰূ 
ভবৱষযলত মানৱ সভযতাৰ হক  যানৰ হলক পতাংগৰ 
িযৱহাৰ নহাৱা িাঞ্চনীয় । 
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মাদক দ্ৰিয আৰু সমাজত ইয়াৰ প্ৰভাৱ 

 বিশ্ববজৎ িৰুৱা 
        পঞ্চম ষান্মাবসক 

 বিবি াক দ্ৰিয নসৱণৰ ফ ত মানুহৰ বনচা  ালগ, মানবসক শাৰীবৰক ভাৰসাময নাইবকয়া হহ িায় সাধ্াৰণ অথথত 

এইবি ালকই মাদক দ্ৰিয । মদ, ভাাং,কাবন, বচগালৰট,লগাটিা, বিবভন্ন প্ৰকাৰৰ ড্ৰাগে(লিলন-কলকইন,লহৰইন) ইতযাবদ 

মাদক দ্ৰিযৰ উদাহৰণ । মাদক দ্ৰিযত আসি নহাৱা িযবিলয় মাদক দ্ৰিযৰ নসৱন নকৰালক থাবকি ননাৱালৰ । মাদক 
দ্ৰিয দীঘথবদন ধ্বৰ নসৱন কৰাৰ ফ ত িযবিৰ শৰীৰত নানা ধ্ৰণৰ নৰালগ নদিা বদলয় আৰু ইলয় িযবিজনৰ মৃতুযৰ 

গৰাহল  নঠব  বদলয় । িতথ মান সময়ত মাদক দ্ৰিযৰ িযৱহাৰ ইমালনই িযাপক হহ পবৰলে ই এক মাৰাত্মক সামাবজক 
িযাবধ্ত পবৰণত হহলে ।  
           প্ৰাচীন কা ৰ  ভাৰতত মাদক দ্ৰিযৰ প্ৰচ ন আবে  িবদও অবত সীবমত আবে  । ইাংৰাজ সক  
ভাৰতল  অহাৰ পােৰ পৰা মাদক দ্ৰিযৰ িহু  প্ৰচ ন হিল  ধ্বৰল  । িতথ মান সময়ত ভাৰতল  হাংকাং,মা লয়বেয়া, 
আলমবৰকা,পাবকিান আবদ নদশৰ পৰা বিবভন্ন প্ৰকাৰৰ  'নাকথ টিক ড্ৰাগে'ৰ আমদাবন ঘলট । আন িহুলতা মাদক দ্ৰিয 

ভাৰতত ঘৰুৱাভালৱ উৎপাদন হয় । ইয়াৰ ফ  স্বৰূলপ জনসাধ্াৰণৰ িালি মাদক দ্ৰিয সহজ ভয হহ পবৰলে আৰু ইয়াৰ 

িহু  প্ৰলয়াগ ঘটিি ধ্বৰলে ।  

িতথ মান সময়ত মাদক দ্ৰিযৰ িযৱহাৰ ইমালনই িযাপক হহ পবৰলে নি ই মানৱ সভযতাৰ িালি এক ভািুবক হহ পবৰলে । 
মাদক দ্ৰিযৰ আটাইতলক নিবে প্ৰভাৱ পবৰলে িৱু-প্ৰজন্মৰ ওপৰত । িহু িৱুলক ড্ৰাগেৰ দলৰ মাৰাত্মক মাদক দ্ৰিয 
নসৱন কবৰ বনজৰ  গলত পবৰয়া ল  অমাবনশা নমাই আবনলে । িৱু-প্ৰজন্মৰ মাজত মাদক দ্ৰিযৰ প্ৰবত িৃবি নপাৱা 

আসবিলয় িৱু-উশৃাংি তা নদিা বদলে । িহুলতা িৱুলক বনচাসি হহ বিবভন্ন ধ্ৰণৰ অলনবতক তথা অসমাবজক কাম-

কাজত ব ি হহ পবৰলে ফ ত সামাবজক আসবিলয় নদিা বদলে ।  
          মাদক দ্ৰিয নসৱনৰ বিবভন্ন ননবতিাচক বদশ আলে: 

       প্ৰথলম-মাদক দ্ৰিযৰ নসৱনৰ ফ ত মানৱ শৰীৰৰ বিবভন্ন ধ্ৰণৰ নিমাৰ-িযাবধ্লয় নদিা বদলয়। বিতীয়লত-মাদক 

দ্ৰিযৰ নসৱন কৰা িযবি বনচাসি হহ বিবভন্ন ধ্ৰণৰ অসমাবজক কাম-কাজত জব়িত হি পালৰ । তৃতীয়লত-মাদক 

দ্ৰিযলয় মানুহৰ মন-মগজতু বিৰূপ প্ৰভাৱ নপ াই,মানুলহ বহতাবহত জ্ঞান নহৰুৱাই নপ ায় । িহুলত মাদক দ্ৰিয নসৱন 
কবৰ কাবজয়াৰ সৃবষ্ট কলৰ,ফ ত সামাবজক পবৰলিশ বিনষ্ট হয় । চতুথথলত- মাদক দ্ৰিয আসি িযবিলয় শাৰীবৰক শবি 

আৰু কমথ উেীপনা নহৰুৱাই নপ ায় ফ ত নানা সমসযাই নদিা বদলয় । পঞ্চমলত-মাদক দ্ৰিয িযৱহালৰ িযবিৰ নপৌৰুষত্ব 

হ্ৰাস হয় আৰু হিিাবহক জীৱনলটা বিষন্নময় হহ পলৰ ।  
             নশষত,আমাৰ সমাজৰ পৰা এই মাদক দ্ৰিযৰ প্ৰভাৱক মু ুৎপাতন কবৰি পাবৰল লহ এিন সুস্থ-

সি ,সিথাাংগ-সুন্দৰ,শৃাংি ািি সমাজ প্ৰবতস্থা হ'ি । ইয়াৰ িালি জনসাধ্াৰলণা সলচতন হি  াবগি আৰু চৰকাৰ তথা 

প্ৰশাসলনও কলঠাৰ পদলেপ গ্ৰহণ কবৰি  াবগি । 
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অসমৰ উচ্চবশো আৰু বনিনুৱা সমসযা 

 ময়ূৰী চুতীয়া 
                পঞ্চম ষান্মাবসক 

এিন নদশৰ সামবগ্ৰক বিকাশৰ িালি নদশিনৰ মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নৰ প্ৰলয়াজন । এিন উন্নয়নশী  নদশ বহচালপ ভাৰতিষথৰ 
িালি মানৱ সম্পদ উন্নয়ন সাম্প্ৰবতক সময়ত এক প্ৰতযাহ্বানক অবতিম কবৰ নদশিনৰ সামবগ্ৰক বিকাশ সম্ভৱপৰ কবৰ তুব িল  

বিবভন্ন সময়ত বিবভন্ন পদলেপ গ্ৰহণ কৰা হহলে িবদও নদশিলন এই নেত্ৰত সফ তা আবনিল  এবতয়াও িহুত িাকী । বস বি বক 
নহওাঁক নদশ এিনৰ মানৱ সম্পদ বিকাশত উচ্চবশোৰ বভবমকাক অস্বীকাৰ কবৰি ননাৱাবৰ । উচ্চ বশোই উন্নত কাবৰকৰী জ্ঞান 
সম্পন্ন ন াক,পবৰচা নাৰ দেতাৰ অবধ্কাৰী িযবি,উচ্চ পিথায়ৰ গলৱষক,বিজ্ঞানী আবদৰ সবৃষ্ট কলৰ আৰ ুমানৱ সম্পদৰ বিকাশ 

িািৱত ৰূপাবয়ত কলৰ । 
           সমসযলৰ জজথ বৰত অসমৰ উচ্চবশো -- 
    অসমৰ বশো আৰু বনিনুৱা সমসযাৰ সম্পকথ ত সামবগ্ৰকভালৱ আল াচনা কৰাৰ পলূিথ অসমৰ উচ্চবশোৰ নেত্ৰিনৰ সন্দভথ ত 

আল াচনাৰ প্ৰলয়াজনীয়তা আলে । বিবভন্ন সমসযালৰ ভাৰািান্ত অসমৰ উচ্চবশো ৰ নেত্ৰিনত বিগত দশকলটাত বকেুমান নতুন 
সমসযালৰ অসমৰ বশো িযৱস্থালটাক এক ভয়াৱহ সাংকটৰ বদলশ হ  হগলে । সম্প্ৰবত নামভবত্তথৰ সমসযালটা  অসমৰ উচ্চবশোৰ এক 

অনযতম সমসযা । বিবভন্ন সমীোত প্ৰকাশ পাইলে নি  প্ৰবতিেলৰ অসমত হাইসু্ক  বশোন্ত পৰীোত উত্তীনথ নহাৱা োত্ৰ-োত্ৰী 

সক ৰ সাংিযাৰ অনুপালত সকল ালৱ নামভবত্তথ  কবৰি পৰালক অসমত উচ্চ বশোনষু্ঠান নাই । বি এক িজুন সাংিযক োত্ৰ-োত্ৰীক 
এক অবনবিত ভবৱষযতৰ বদলশ নঠব  বদলে । ফ ত এক গুৰতু্বৰ হশবেক আৰ ুসামাবজক সমসযাৰ উদ্ভৱ হহলে  । এিন নদশৰ ১৮ৰ 
পৰা ২৩ িেৰৰ িয়সৰ িৱুক-িৱুতীৰ বকমান শতাাংশই উচ্চবশো গ্ৰহণ কলৰ তাৰ ওপৰত বভবত্ত কবৰ "Gross Enrollment Ratio"  

অথথাৎ মুঠ নামভবত্তথৰ অনপুাত বনণথয় কৰা হয় । পবৃথৱীৰ উন্নত নদশসমূহৰ তু নাত উন্নয়নশী  নদশসমূহত এই হাৰ অতযন্ত কম । 
আলমবৰকা িিুৰাষ্ট্ৰ, কানাডা,েুইলদন আবদ নদশত এই হাৰ ৯০%তলক নহাৱাৰ বিপৰীলত ভাৰতিষথৰ এই হাৰ মাত্ৰ ১১% । অথথাৎ 
ভাৰতিষথত ওাঁঠৰৰ পৰা নতইে িেৰৰ বভতৰত বিমান সাংিযক োত্ৰ-োত্ৰী আলে তাৰ নকৱ  এঘাৰ শতাাংশইলহ উচ্চবশো  াভ 

কবৰলে । অসম হ  ভাৰতৰ অবত বপেপৰা অঞ্চ  । বনিনৱুা সমসযাৰ সবৃষ্টৰ নেত্ৰত আমাৰ নদশ তথা অসমৰ বশোনীবত 

িহুপবৰমালন দায়ী । আমাৰ নদলশ স্বাধ্ীনতাৰ ৭৪ িেৰ পােলতা এক সদুঢ়ৃ জাতীয় বশোনীবত গ্ৰহণ কবৰি পৰা নাই । ফ শ্ৰুবতত 
বনিনুৱা সমসযা সাম্প্ৰবতক অসমৰ বিপ ু সম্ভাৱনাৰ অপমৃতুয ঘটাইলে । এই বনিনৱুা সক ৰ িহৃৎ অাংশ হ'  বশবেত বনিনৱুা । 
বনলয়াগ বিবনময় নকন্দ্ৰৰ ২০১০ চনৰ এক তথয অনুসবৰ অসমৰ মঠু চাকবৰ  প্ৰত যাবশত হাৰ ৭৫% হ  বশবেত বনিনৱুা । মঠু 
১৪,৩৩,২১৮ গৰাকী বশবেত বনিনৱুাৰ বভতৰত ২,৮৩,৪৭১ গৰাকী হ'  স্নাতক (মঠু বশবেত বনিনৱুাৰ হাৰ ২০%) ২১,৩৫২ 

গৰাকী হ'  স্নাতলকাত্তৰ বডগ্ৰীৰ অবধ্কাৰী আৰ ু২৮৩ জন হ  ইবঞ্জবনয়াবৰাং বডগ্ৰীৰ অবধ্কাৰী। বকন্তু এই সাংিযাই নকৱ  চৰকাৰী 
বনলয়াগ বিবনময় নকন্দ্ৰত নামভবতথ  কৰা বনিনৱুাসক লহ প্ৰবতবনবধ্ত্ব কবৰলে । তদপুবৰ িলথষ্ট সাংিযক বনিনৱুা আলে বিসকল  

বনলয়াগ বিবনময় নকন্দ্ৰত নামভবত্তথ  কৰা নাই । 

   বশো িযৱস্থাৰ সাংস্কাৰ সাধ্লনলৰ বনিনৱুা সমসযাৰ সমাধ্ান- 
        সঠিক বশো হহলে এজন মানুহৰ এলন এটা অপবৰহািথ অাংগ বি নতওাঁক বিচাৰ বিলিচনা আৰ ু কািথেমতালৰ সৎ পথত 

আগিঢ়াই বনয়াত সহায় কলৰ । আমাৰ সমাজৰ নামমাত্ৰ এটা অাংশৰ িাবহলৰ প্ৰায় সকল া িৰ অথথলনবতক অসমতা,জনসাংিযাৰ 

বিলফাৰণ ,বনিনুৱা সমসযা আবদলৰ ভাৰািান্ত । য়াৰ মূ ত হহলে প্ৰকৃত বশোৰ অভাৱ । অসমৰ বশোিযৱস্থাই নি বনিনৱুা 
সমসযা সবৃষ্টত অবৰহণা আগিঢ়াই এইলটা ওপৰত কবৰ অহা আল াচনাৰ পৰা স্পষ্ট হয় । এই বদশৰ পৰা অসমৰ বনিনৱুা সমসযা 
বনমূথ ৰ িালি সমগ্ৰ বশো িযৱস্থালটাৰ এক আমূ  পবৰিতথ ন প্ৰলয়াজন হি । অসমৰ উচ্চবশোৰ পাঠযিমত প্ৰালয়াবগক বশোৰ 
পাঠযিমৰ সাংলিাজন কবৰি  াবগি । পৰীো িযৱস্থালৰা আমূ  পবৰিতথ নৰ প্ৰলয়াজন ।  
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আচ লত বশো িযৱস্থালটা বশোথীৰ মানবসক আৰু নিৌবিক প্ৰৱণতা অনুসবৰ হ'িা  ালগ।কাবৰকৰী বশো সম্প্ৰসাৰণৰ 

িালি বকেুমান বিলশষ পদলেপ  ি  াবগি । কাবৰকৰী বশোৰ এটা বিলশষ গুণ হ  নি নকালনা চাকবৰত বনলয়াবজত 
ননালহাৱালক এজন মানুলহ এলন বশোৰ জবৰয়লত বনজৰ িৃবত্তৰ সহায়ত স্বাধ্ীনভালৱ উপাজথ ন কবৰিল  সেম হয় । 
কাবৰকৰী বশো  াভৰ িালি  উপিিু পবৰলিশ অসমত গবঢ় তুব িল  হ'ল  প্ৰথলম অসমত বিবভন্ন কাবৰকৰী বশোৰ 

প্ৰবতষ্ঠান স্থাপন হ'িা িা কবৰি  াবগি । এই নেত্ৰত চৰকালৰ বিলশষভালৱ গুৰুত্ব বদি  াবগি ।      

 অসমত চৰকাৰী চাকবৰৰ নেত্ৰিন বিলহতু অবত সীবমত গবতলক কৃবষ,উলদযাগ-িাবণজযৰ ওপৰত বভবত্ত কবৰ 

স্ববনলয়াবজৰ এক সম্ভৱনাপণূথ পথ । বিবভন্ন নসৱাবভবত্তক উলদযাগ নিলন- বিউটি পা থাৰ,লমািাই  নমৰামবত 

নদাকান,আবদ আৰম্ভ কবৰ স্বাৱ ম্বী হ'ি পাবৰ । অসমৰ পিথযটন উলদযাগৰ এক প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপণূথ অঞ্চ  বকন্তু কথালটা 
হ'  অসমৰ বশবেত বনিনুৱা সক ৰ স্ববনলয়াজনৰ পবৰিলতথ  চাকবৰমুিী স্বভাৱৰ িালি অনানয নেত্ৰ সমূহ িবহৰাগতই 

দি  কবৰলেবহ । অসমৰ িৱুক-িৱুতীলয় সাংস্থাপনৰ আশাত িবহিঃ ৰাজযল  কৰা প্ৰিজলন সাম্প্ৰবতক অসমৰ এক আথথ 

সামাবজক সমসযা বহচালপ বচবিত হহলে । িবদও বনিনুৱা উৎপবত্তৰ িালি িহু পবৰমালন অসমৰ বশো িযৱস্থা দায়ী বকন্তু 
তাৰ সমান্তৰা  ভালৱ বশবেত িৱুক-িৱুতী সক লৰা দষু আলে। ৰুবচ বি াসীতাৰ বপেত নদৌৰা আবজৰ সৰহভাগ 
িৱুক-িৱুতীলৰ জীৱনলিাধ্ অগভীৰ পবৰশ্ৰমবিমুিীতা,লধ্িথহীনতা, অসহনশী তা আবদ িৱুক-িৱুতী সক ৰ সাধ্াৰণ 

হিবশষ্টয । অথথসিথস্ব জীৱন এটাৰ কামনা কৰা এইসক  িৱুক-িৱুতীলয় নিবত িা িযৱসায় নকলৰ । ফ ত অসমৰ 
অথথসামাবজক অৱস্থা ইয়াৰ ননবতিাচক প্ৰভাৱ গভীৰভালৱ পবৰলে । এক কথাত অসমৰ বনিনৱুা সমসযা সমাধ্ানৰ 
িালি অসমত এক কমথ সাংসৃ্কবতৰ প্ৰলয়াজন আৰু এই কমথ সাংসৃ্কবত গবঢ় নতা াত নৱ নৱপ্ৰজন্মই হাতউজান বদি  াবগি ।  
                অসমত চাবৰ িেৰৰ পৰা েয় িেৰৰ িয়সলতই এটা বশশুলৱ বশোনুষ্ঠানৰ নচৌহদ গৰবকিল  আৰম্ভ 

কলৰ। বকেুমান ি যবিগত বশোনষু্ঠান এই নেত্ৰত আৰ ু এলসাপ চৰা । তাৰ পােত হয় এক বিৰবতহীন িাত্ৰাৰ । িাৰ 
নকালনা বনবদষ্ট সমাবি নাই । বকন্তু বকেুসাংিযলক উচ্চ মাধ্যবমক, উচ্চতৰ মাধ্যবমকৰ পােত  িবৃত্তমিুী,কাবৰকৰী 
পাঠযিমত অধ্যয়ন কবৰ িুি কম সাংিযলক আত্মসাংস্থাপন  াভ কলৰ । বকন্তু গবৰষ্ঠ সাংিযলক স্নাতক, স্নালকাত্তৰ পিথায় 
অবতিম কবৰও সাংস্থাপনহীন হহ ৰয় । পৰীোৰ নমৰপাকত আিি এক দীঘ ীয়া প্ৰবতলিাবগতাৰ অন্তত এক অবনবিত 

ভবৱষযত, এক অসহায় অৱস্থা হয় । িবদও ইয়াৰ িালি আমাৰ বশোিযৱস্থা দায়ী বকন্তু তাৰ সমালন আমাৰ 

বশোথীসকল া এই বিষয়ত সজাগ আৰু সলচতন নহাৱা উবচত । আমাৰ উচ্চবশোত বডগ্ৰীলটা নকৱ  এটা স্বীকৃবতলহ, 

তাৰ সমান্তৰা ভালৱ প্ৰবতগৰাকী বশোথীলয় বনজক অনয বকেুমান বদশত পাগথত কবৰলতা াৰ প্ৰলয়াজন । িালত 
িতথ মানৰ প্ৰবতলিাবগতাৰ পবৃথৱীিনত প্ৰবতষ্ঠা  াভ কবৰি পালৰ। 
 
সহায়ক গ্ৰন্থ:-১.উচ্চ বশবেতসক ৰ দিুঃি আৰ ু নদাষ-অৰবিন্দ ৰাজলিাৱা, স্নালকাত্তৰ মহ াৰ আল াচনী,বডব্ৰুগ়িৰ 

বিশ্ববিদযা য়,২০১৬-১৭ িষথ। 
২.অসমৰ উচ্চবশোৰ ভয়ািহ সাংকট-ড৹ চু তান আব  মামুদ, সাতসবৰ, নেলেম্বৰ ২০১৩,পষৃ্ঠা-৩১ ।  
৩.ভাৰতৰ উচ্চবশোৰ নেত্ৰল  প্ৰতযাহ্বান-ড৹ জয়কান্ত শমথা,প্ৰাবন্তক,লফব্ৰুৱাৰী,২০১৪,পষৃ্ঠা-১০ 



 17 

 

সফলতাে আোঁেে 
নকছু অিুভৱ 

নদৱাঙ্গীনী িৰুৱা 
               তৃতীয় ষান্মাবসক 

     

সমাজ' বা 'Society' এটি সুিে 

শব্দ । ভ্ৰাতৃত্ব, বনু্ধত্ব, জানত-

জিজানতকে এক বাকন্ধাি । নকন্তু এই 
সমাজ বেৱস্থাত নকছু একি সাংিেক 
ন্লাক বা বেনি আকছ ৰ্াে নচন্তা 
ধাোই সমাজ বেৱস্থত লনিত কনেকছ 

। একি ন্লাক সকলে নচন্তাধাো 
বতথ মাি ঠিক কনেব পো িাই,ৰ্াে 
ফলত নকছু সাংিেক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক 

অনতগক প্ৰভানৱত কনেকছ । এজি বা 
এগোকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমাজে এই 
ন্লাকক নদকছ অতেনধক Depression বা 

মািনসক অতোচাে । এই Depres-

sion ন্বালা শব্দকটা অনত মাোত্মক । 
ইিাে বশৱতী হহ নকছু সাংিেক ছাত্ৰ 

বা ছাত্ৰীকি চেম পন্থা বানছ লি । 
তৰ্ানপও সকল ন্লাকে ব েনিত্ব একক 

ৰ্াকক । ন্কাকিাধেণে সাল-সলনি 

িহি । ৰ্নদ ন্কাকিা এজি ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীকি পেীক্ষাত উত্তীণথ হ'ব 
ন্িাৱানেকল তাক বা তাইক একিকুৱা 
এটা আচেণ কনে ন্দিাব তাই বা 
তাক মািনসক এটা নচন্তা ভোই 
নদব,নকন্তু তাে সলনি ৰ্নদ ন্কাৱা 
হি,পুিে অধেিি কো ভাল ফল 
পাবা ন্তনতিা এটা জীৱি ধাংশ হহ 
িাৰ্াব,একি মািনসকতাে িুকবই 

প্ৰকিাজি । ৰ্নদ নকছু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী একি 
depression ে বশৱতী হহ চেম পন্থা 
হাতত লি ৰ্নদও ন্সই সকল সমাজে  
বেনিকি কব লোজি বা ন্ছাৱালীজিী 
ঠিক িানছল িানছল ন্সইবাকব একিকুৱা 

কনেকল । মুঠকত ন্তওোঁকলাক এই কাৰ্থে 
বাকব ন্ৰ্ দিুী ন্কাকিা কােণকত 

প্ৰভাৱীত িহি । নকন্তু প্ৰভানৱত হি 

মাক-ন্দউতাক দজুি ।  আনজ 
সমাজিিত  একি নকছুমাি ৰ্নিত্বে 
ন্লাক আকছ, এজি বা এগোকী 
ছাত্ৰীকি মই Arts ত পনঢ আকছা বনুল 
ককল ন্তওোঁকলাকে উত্তে হব- "নক" 
"আনজে ৰ্ুগত Arts ত পনঢ নক 
কনেবা","Arts ত পনঢ ন্কাকিা Future 

িাই" িািা তেহে qusetion,মুঠকত 
ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী গোকীক ন্কাকিা 
কােণকত ন্িকে Depression ত 

ন্পলাবগল । Science পনঢ ৰ্নদ 60% 

ও পাই বহুত ভাল নেজাল্ট । 
ন্সইনদিা ন্তওোঁকলাকে ঘেকবােত পাটিথ  

চনলব । নকন্তু Arts ত পঢা লো-

ন্ছাৱালীজিী ঘেত আছুতীিা । Arts 

ত পনঢ 80% পাকলও পাটিথ  নদকল কব
-"Arts ন্ত ন্হ পনঢকছ নকহে পাটিথ  

নদব লাকগ" । লকগ লকগ মাক-
ন্দউতাকে হাতত ন্কাকিা উত্তে িাই 
কােণ সমাজে আগত মাত নদিাে 

সাহস িাই,নছ:নছ:ছা:ছা: কনেব । 
নকন্তু এই সককলাকবাে মািনসক 
অতোচাে ন্িওনচ ৰ্নদ নিজকক 
প্ৰনতনষ্ঠত কনেব পাকে ন্তোঁ ওকগল মাক
-ন্দউতাক ন্গৌেৱ কনেব নকন্তু ন্সই 
সমিত সমাজে আগত মাত নদব 

ন্িাৱাকে । একি বেনিত্বে মািনসকতা 
বতথ মকিও চনল আকছ, একি মািনসকতা 

সমূহ দেূ ন্হাৱাকটা জটিল । ছাত্ৰ বা 
ছাত্ৰী এগোকীকি নক পনঢব ন্সইকটা 

ন্তওোঁে নিজস্ব অনধকাে । ন্তওোঁকলাক 
ন্কািকটা কাৰ্থে প্ৰনত উচ্চানসত ন্সইকটা 
জানি ন্তওোঁকলাকক উৎসানহত কনেবগল 

ন্চিা কনেব লাকগ । একি মািনসকতা 
সমূহ দেূ হকলকহ সমাজিি বহুদেূ 

আগবানঢ ৰ্াব পানেব । 
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"সফ তাৰ আাঁৰত" 
ৰীনাশ্ৰী িাউণ্ড 

সহকাৰী অধ্যাবপকা,ৰূপহী মহাবিদযা য় 
ৰূপহী,নগাাঁও 

       এক ম ব বিিল  ভালিালতই হাজাৰটা স্মবৃতলয় মনত 

আবহ নদা া বদলেবহ । আচ লত ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কবৰম- এফাল  

জীৱনৰ প্ৰতযাহ্বান আনফাল  জীৱনৰ সফ তা । আমাৰ 

জীৱনলিাৰ এলনকুৱাই,ি'ত সময়ৰ সফ তা । আমাৰ জীৱনলিাৰ 
এলনকুৱাই,ি'ত সময়ৰ চাকলনয়াত পাৰ হয় জীৱনৰ িহু ঘাট-

প্ৰবতঘাত ।  
          ২০২১ চনৰ নফব্ৰুৱাৰী মাহৰ ৫ তাবৰি- এই বদনলটা 
নমাৰ আৰু নমাৰ ঘৰিনৰ িালি অবত আনন্দৰ বদন; কাৰণ এই 
বদনলটালত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই নষ্টবডয়ামত L P, U P আৰু HS 

সু্ক ৰ এলক লগ বতবনিন বনিবুিপত্ৰ  াভ কবৰবেল া, মনলটা 

িুজাি ননাৱাৰালক ভা   াবগবে  । বকন্তু এটা কথা ভাবি 
মনলটা অ প নিয়া  াবগবে  কাৰণ অসম চৰকালৰ নমধ্া 
তাব কাৰ পৰা নাম কতথ নৰ   সবুিধ্া বনবদয়া িালি নমাৰ দলৰ 
িহুলত হয়লতা নকইিািলনা বনিবুিপত্ৰ  াভ কবৰলে,িাৰ ফ ত 

িহুলতা বনিনৱুা হহ নয় ৰ' ।  চৰকালৰ নকৱ  এককা ীন 
বশেকৰ (Contractual teacher) নমধ্াৰ তাব কাৰ পৰালহ নাম 

কতথ নৰ সবুিধ্া বদবে  । ইয়াৰ নকইবদন মানৰ বপেলত ১১ 
নফব্ৰুৱাৰী ২০২১ তাবৰলি ৰূপহী মহাবিদযা য়,(নগাাঁও) ৰ 
ৰাজনীবত বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাবপকা বহচালপ 

বনিবুিপত্ৰ  াভ কবৰবেল া । আমাৰ ঘৰ মনৰ আনন্দৰ 

হাাঁবহলিালৰ নমাৰ মন আৰ ুআত্মাক শাবন্তৰ বনশ্বাস বদবে  । এই নি 
এলনকুৱা এটা সময়ৰ িালি মই বকমান িেলৰ অলপোৰত 

আবেল া । িহু তযাগ,কষ্ট আৰু অধ্যৱসায়ৰ  নশষত এই সময় 
আবহ পবৰলে বি সময়ত মই বিলমাঢ় হহবেল া মই চাকবৰ কত 
কবৰম; বিলশষলক ঘৰৰ পৰা আাঁতৰত নন ওচৰত বিবধ্ৰ বিধ্ান 
এবতয়া মই নগাাঁৱৰ ৰূপহী মহাবিদযা য়ত কমথৰত এগৰাকী 

অধ্যাবপকা । 
             নমালৰা এটি সলপান আবে , নিবতয়া সৰ ু
আবেল া - মা-নদউতা, িা-ভেীৰ হসলত ৬ জনীয়া পবৰয়া টিৰ 

মই আবেল া মাজ ুনোৱা ী । ঘৰত নদউতা নথকা সময়ত মইলয় 
িবৰ ফ া, নকাৰ মৰা, পথাৰত ভূাঁ ই নৰাৱা কামত মাক সহায় 

কৰা ইতযাবদ কামলিাৰ কবৰবেল া । গাাঁৱলত থকা বিদযা য় 

জামুৱনী প্ৰাথবমক বিদযা য়ত সু্ক ীয়া বশো  াভ কবৰবেল া  । 
নমাৰ আিৰ ব লিাাঁলত সদায় নিাঁকালক ওপৰৰ ফাল  গবত কৰা 
নদবি কম  মহাশলয় হকবে  - তই ব িা আিৰ নিলনলক ওপৰল  
গবত কবৰলে তইলয়া িহু ভা লক আগল  পবঢ়ি আৰু ভা  মানুহ 

হি পাবৰবি । এই কথাষালৰ মন চুই হগবে  আৰ ুনিবেলক পবঢ়ি 

হ বেল া । তাৰ বপেত ননমুটঙানী 'M.E'  সু্ক ত পবঢ়ল া । 
সকল া বশেকৰ অবত মৰমৰ আবেল া,কাৰণ মই সু্ক ল  সদায় 
হগবেল া আৰু ভা লক পবঢ়বেল া তাৰ বপেত ঘৰৰ পৰা অহা 
নিাৱা ১৫ বক.বম দৰূুত্বৰ সাপতীয়া হাইসু্ক ত নাম ভবতথ  

কবৰবেল া । ইমান  দৰূ চাইলক  মাবৰ  িাওাঁলত নকবতয়ািা 
িৰষুণৰ িতৰত নগালটই বদনলটা বভজা চাদৰ-নমলি ালৰই ক্লােত 

থাবকি  গা হহবে  । নসই সময়লতই ড°িসন্ত গলগ চাৰ, পবিন 
গলগ চাৰ,বমঠাৰাম নচবতয়া চাৰ, ৰবিন নচবতয়া চাৰ, ন ালকন্দ্ৰ 

গলগ চাৰৰ তত্বাৱধ্ানত িহু জ্ঞান  াভ কবৰবেল া । নমবিক 
পৰীোত প্ৰথম স্থান  াভ কবৰ ঢকুৱািনা উচ্চতৰ মাধ্যবমক 
বিদযা য়ৰ পৰা হাই নচলকণ্ডাৰী পৰীোত ষ্টাৰ মাকথ ে হ  
কল জীয়া জীৱন আৰম্ভ কবৰবেল া ২০১২ চনত ঢকুৱািনা 

মহাবিদযা য়ত ৰাজনীবত বিজ্ঞান বিভাগত  । 
             ঘৰৰ আবথথক অৱস্থাৰ কথা ভাবি উচ্চতৰ 
মাধ্যবমকত পবঢ় থকাৰ পৰা টিউচন ক্লাে কবৰবেল া সৰু  ৰা-

নোৱা ী নিাৰক হ  । সকল া মানুহৰ জীৱনত ননালহাৱা বকেু 
প্ৰত যাহ্বানিৰ মুিা-মুিী হি  গা হহবে  কল জীয়া জীৱনত । 
বিলিাৰ প্ৰত যাহ্বানৰ মুিা-মুিী হিল  নমাক মাই িহুত সাহস 

বদবে  প্ৰবত মুহূতথ ত । বিজয়া িাইলদউ আৰু নমাৰ সহপাঠী প্ৰাঞ্জ  
সবন্দলক ৰ  গলত িনশ্ৰী,িন্দনা,বনতু ,ৰাবমজ এওাঁল ালকই হহ 

পবৰবে  সাহস ।  
           ইয়াৰ বপেৰ পৰাই আৰম্ভ হহবে  কাাঁইটীয়া পথত 

অবিৰত নমাৰ সাংগ্ৰাম । িহু প্ৰতযাহ্বানৰ মূিা-মুিী হহবেল া, 
তথাবপ নমাৰ সৰুলৰ পৰা মনত পুাঁবহ ৰিা সলপানলটা মৰবহ িািল  

বদয়া নাবেল া । মনত এটাই দঢ়ৃ প্ৰবতজ্ঞা হ বেল া,মই নমাৰ 
জীৱনৰ এক অধ্যায়ৰ অন্ত নপ াম  নমাৰ অধ্যৱসায়ৰ 

জবৰয়লত,তাৰিালি নমাক  াবগি সময় আৰু হধ্িথয । এবদন 
িবুিৰত্ন শইকীয়া চালৰ হকবে  নি - 'ৰীনাশ্ৰী তই কল জৰ টপাৰ 

হি  াবগি' । চাৰৰ এইষাৰ কথাই নমাক ১০গুণ সাহস বদবে  
আৰু নশষত কল জৰ টপাৰ হহ বডব্ৰুগ়ি বিশ্ববিদযা য়ত স্নালকাত্তৰ 
পাঠযিমত নাম ভবতথ  কবৰ ৰাজনীবত বিজ্ঞান বিষয়ত 

স্নাতলকাত্তৰ বডগ্ৰী  াভ কালৰা ২০১৭ । 
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 M.A পনঢৰ্কা সমিকচাৱাত মা ে বহুত কি হহনছল কােণ গেেু 
গািীে নবক্ৰী কনে,বােীে তাকমাল নবক্ৰী কনে ন্মাক পঢাবে বাকব পইচা 

ন্গাটাইনছল । ন্মাে বা এগোকী TET নশক্ষিত্ৰী । ন্তওোঁ ন্মাক মাকজ-

সমকি সহাি কনেনছল । তাে উপনে  কুৱািিা মহানবদোলিে োজিীনত 
নবজ্ঞাি নবভাগে নবজিা বাইকদউ,পাংকজ চাে, দীপক চাে আে ু

ধ্ৰুৱকজোনত চাে এওোঁকলাকে সোঁহানে আনছল ন্মাে বাকব অিবদে ।  
        বহু অধেৱসািে ন্শষত ২০১৮ চিত NET(UGC) পেীক্ষাত 

উত্তীণথ হওোঁ ।ঘেে আনৰ্থক অিাটিে বাকব M. Phil আেু P.hd কনেবগল 

ওলাই ন্ৰ্াৱাে কৰ্া ভানববই ন্িাৱানেনছকলা । তৰ্ানপও নডব্ৰুগড়ে 

নবশ্বনবদোলিত ন্চিা কনেনছকলা নকন্তু আসি িাপাইনছকলা । তােনপছত 
উপাজথ িে বাকব মহানবদোলি আেু জনুিিে ককলজে নশক্ষকতা 

কনেনছকলা।  তাে মাজকত b.ed  ে পাঠেক্ৰমত িামভনতথ  কনেনছকলা 

মািুহে পো পইচা ধােগল হল । উকেশে আনছল এটাই সু্কলে চাকনে 
এটা ন্ৰ্াগাে কনে হকলও মািুহ ন্বােক পইচা ন্বাে ঘূোইনদ p.hd কনে 

ককলজে চাকনে লাভ কো । বহু দীঘলীিা আেু ন্বোঁকা এটা পৰ্ বানছ 

লব লগা হহনছল ন্মাে মিত পুনহ েিা সকপাি পূেণে বাকব । এই 
কৰ্াকবাে নলনিবগল হল ন্মাে বহু মািুহে মুি মিগল আনহকছ নৰ্ সকলে 

িাম নলনি গকল ন্শষ িহি । ন্সই সকল বেনিক মই ন্মাে অন্তেে পো 

শ্ৰিা জিাইকছা । আকপািাকলাকে ওচেত মই নচেকৃতজ্ঞ । ৰ্নদও মই এই 
ধাে পনেকশাধ কনেব পানেকছা তৰ্ানপ আকপািাকলাকক ন্মাে বাকব ভগবাি 

। 
       B. ed ে ন্বাজা ন্শষ িহওোঁকত আনহ পনেনছল অিে এক ডািে 

বুজা - ককলজে ইন্টােনভও । Assam Tribune ত ওকলাৱা এডভােতাইজ 
ন্বাকে মিকটা গধুে কনে তুনলনছল, ন্ৰ্ ক'ত পাম ইণ্টােনভউে ফমথ 

নফলআপ ে বাকব ইমাি পইচা।  কােণ ন্সই সমিত বহু মািুহে পো 
পইচা ন্লাৱাই আনছল b.ed ে বাকব । তৰ্ানপ ১৪ িি ককলজত ২০০০ 
বা ২৫০০ টকাগক প্ৰনতিি ফমথ নফলআপত ন্ককিগক ন্মকিজ কনেনছকলা 

ভানবকল  এনতিাও মুে ঘূোই ৰ্াি । ইণ্টােনভউ নদবগল ৰ্াওকত ন্হাৱা 

িেছকবাে আকছই ক'বগল,ইমাি নিনিগল িাৰ্াও । মিত প্ৰচি  সাহস 

আেু হধৰ্থকে নদ হগনছল এটাে নপছত এটা ইণ্টােনভউ । ন্চকলকচি 
িাপাইনছকলা বহু ঠাইত,তৰ্ানপও মিকটাক প্ৰনতবাকে বুজাইনছকলা । 
আিফাকল B.ed ে ককঠাে বুজা আেু ভাতমুঠি পূোবগল কো নশক্ষকতাে 

গধুে দানিত্বই ন্মাে বাকব নদিকটা চুটি কনে তুনলনছল । োনতপুৱাই ভাত
-পািী বিাই ওলাই ন্মনল ককলজত ল'ো-ন্ছাৱালীক পঢুৱাই নিকজ B.ed 

হল হগ গধূনল উভটি আনহ নিজে মুি িি আইিাত ন্দনি ভাগনে 

পনেনছকলা । োনত ন্বনছভাগ সমি নিনছনে িাইনছকলা অককল অককল । 
ভাড়াঘেত ৰ্কা োনতকবাে ন্মাে বাকব দীঘলীিা হহ পনেনছল । বহু 
োনত নচন্তাকত ন্টাপনি িহাগক কানি কানি পাে কনেনছকলা । ভানবনছকলা 

মা-ন্দউতাই নৰ্মাি পাকে ন্মাে বাকব কি কনেকল - এনতিা ৰ্নদ মই 

এককা কনেব ন্িাৱাকো নক হ'ব । এই নচন্তাই ন্মাে ন্টাপনি কানঢ নিনছল 
। কােণ ন্সই সমি নিনিত মাে চুগাে ধো পনেনছল,কমাে একিকুৱা 
লানগনছল ন্ৰ্ি মাই ন্মাে বাকব কি ককোকত নিজে ৰ্তি লব 

ন্িাৱাোে বাকবই আনজ এই অৱস্থা হল । মাহে মূেত মই নি ন্কইটা 
দেমহা পাইনছকলা মাে ঔষধকক ধনে ন্িাৱা-ন্বাৱাে বাকব নচন্তা হহনছল 

। ন্সই সমিতে পাছকত এল.নপ আেু এম.ই ে TET পেীক্ষাত উত্তীণথ 
হহনছকলা, ৰ্'ত  ন্মাে হাতত এটকা পইচা িানছল tet ে গাইড বুক 

নকনিবগল । লগে ন্বােে পো ভিা ন্মাবাইল ন্টাকত ন্তওোঁকলাকক ন্লাৱা 
নকতাবে অলপ অলপ ফকটা তুনল আনি োনত সমি উনলিাই পনঢনছকলা  

। একিগককি গাইড বুক ন্িাকহাৱাগক LP, UP আেু HS ন্লকভলে tet 

পেীক্ষাত ভাল িম্বেসহ উত্তীিথ হহনছকলা । এই ন্ক্ষত্ৰত  মই ৰ্কা 
ভাড়াঘেে বেতা-বেমা হতে িানত নমলনমনলকি ন্মাক সু্কলে পো দইু 

এিি নকতাব আনি নদ সহাি কনেনছল পেীক্ষাে আগত । ন্সই সমিত  
ঘেে সককলাকে মুিত হাোঁনহ নবনেনিনছল ন্ৰ্ মই এটা চাকনে পাম । 
       এইনিনিকত এটা কৰ্া মিগল আনহকছ,বহুকলাকক ন্মাক হাোঁনহনছল 

িা M.Phil িা P. hd ককলজে ইন্টােনভউ নদ ফুনেকছ । ন্সই সমিত ন্মাে 
মিত অলকপা ন্বিা লগা িানছল কােণ ন্তওোঁকলাকককতা িাজাকি এনতিা 

ইণ্টােনভউ ে বেৱস্থা ন্ককিকুৱা । ইিি ককলজে নপছত নসিি ককলজত 
ইণ্টােনভউ নদ হগনছকলা পইচাে ন্জাো-ফুটা মানে । একিগক আনহ 
পনেনছল ন্সই নবকশষ নদিকটা ২৩ অকটাবে ২০২০ েূপহী মহানবদোলিে 
োজিীনত নবজ্ঞাি নবভাগে সহকােী অধোপকে বাকব ন্হাৱা ইন্টােনভউত 

ন্চকলকচি পাইনছকলা । ন্সইনদিা ন্মাে সককলা কি আেু ন্চিাই সাৰ্থকতা 

লাভ কনেনছল । জীৱিে সকপাকি বাস্তৱ েূপ পাইনছল ন্মাে জীবকি,কমাে 
ঘেিকি ন্হেুৱা সত্তাক ঘূোই পাি পুিে জীৱি লাভ কনেকল । সমাজে 
আগত মা-ন্দউতা হহ পনেল আদশথ নপতৃ-মাতৃ । এিাই ন্মাে জীৱি । 
জীৱিে প্ৰনতকটা অনভজ্ঞতাই  ন্মাক নশকাই হগনছল বহু কৰ্া । 
ন্কাকিানদকি সমসো ন্বাকে ন্মাক ভাগনেবগল নিনশকাকল আেু মূেে 

ওপেত ৰ্কা দানিত্ব ন্বাকে  সাহসী আেু হধৰ্থেশীল হবগল নশকাকল । 
এনতিা এটা কৰ্া ভানব ৰ্াককা মই আেু ভনন্ট পনঢ ৰ্কা সমিত মাকি 

বহু কি কনেব লগা হহনছল । দিুে সমিকবাে এনতিা আেু িাই কােণ 
ন্িকদিা জিে কৃপাত মাে চাকনেকটা ন্মাে হসকত এককটা মাহকত হহনছল 
এটা কৰ্া উপলনি কনেকছা টকা-পইচা অভাকৱ মািুহক বাধা নদ োনিব 
ন্িাৱাকে,মািুহে ন্বোঁকা হাোঁনহকবাে েূপান্তে কনেব পানে সাৰ্থকতাে চানব 

কাঠি নহচাকপ । বহু ঘাট-প্ৰনতঘাতে  অন্তত সফলতাে চানককবাে এনতিা 
মাকৰ্াোঁ ন্মাে ন্চৌপাকশ নবোজমাি ।। 
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নসউজীয়া িযবিজনৰ কথালৰ 

 
 বনপন পাাংবগাং                         

সহকাৰী অধ্যাপক, ইবতহাস বিভাগ                               
 বিমপৰু িাব কা মহাবিদযা য় 

       ১৯৭৯ চনৰ পৰা পবৃথৱীৰ িালি,জীৱকু ৰ 
িালি,তথা মানুহৰ িালি িতথ মানল লক 'উেবগথত' এক জীৱন 

। নসই  উেবগথত জীৱনলৰ ফচ  হহলে আমাৰ সকল ালৰ 

পবৰবচত 'মূ াই কাঠবন' । 'ম ূাই কাঠবন' এবতয়া এিন 
নকৱ  অৰণযৰ নাম নহয় । ই হহলে মানহুৰ প্ৰকৃবতৰ প্ৰবত 
থকা দায়িিতাৰ বচন । মানহু নি প্ৰকৃবতৰ সন্তান ই তালৰই 
এক বনদশথন । আৰ ু মানহুক মানৱীয় গুণ িা মলনাষ যত্বৰ 
আভাস বদয়া এই িযবিগৰাকী এবতয়া আমাৰ বনলচই 
আলপান, বনলচই বচনাবক 'ভাৰতৰ অৰণয মানৱ', পদ্মশ্ৰী 

িাদৱ পালয়াং । 'ম ূাই' নতলিতক আলপানসকল  মতা নাম । 
নসই 'মূ াই' এ ব্ৰহ্মপতু্ৰৰ চাপবৰলটা 'মূ াই কাঠবন'ল  

ৰূপান্তবৰত কবৰ 'প্ৰকৃবত মানুহ'ৰ শাৰীল  উঠি  । প্ৰকৃবতৰ 
মাজত জীৱন  কলটাৱা িাদৱ পালয়াং নদলৱ িুৱ-প্ৰজন্মৰ 
মাজত  প্ৰকৃবতৰ প্ৰবত নপ্ৰম,দায়িিতাক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ 

কবৰ আবহলে । তাৰ  গলত িৱু-প্ৰজন্মই 
মাতৃভূবম,মাতৃভাষা আৰু সমাজৰ প্ৰবত থকা দায়িিতালকা 

বচবনিল  নতওাঁ আশা কলৰ । মাতৃভাষাই নি বশশুৰ মনৰ 
বচন্তাশবিক বিকাশ কবৰ নতা াত সহায় কলৰ,মাতৃভূবমক 

ভা  পািল  বশকাই নসয়া নতওাঁ বিশ্বাস কলৰ । 'টাইৱান'ত 
পবুথভাঁ ৰা  উলন্মাচন কবৰিল  আমবন্ত্ৰত নহাৱা পালয়াং নদৱৰ 
মাতৃভাষাৰ প্ৰবত থকা নচলনহৰ িালিই উলন্মাচনৰ সময়ত 

প্ৰদান কৰা ভাষণ অসমীয়া ভাকাশগ আবে  । বকন্তু 
চৰকাৰক এই বিষয়ত থকা দাবয়ত্ব নসাাঁৱৰাই মাতৃভাষাক 

উচ্চ-মাধ্যবমকল  িাধ্যতামূ ক কৰালটা নতওাঁ বিচালৰ । 
সামাবজক আৰু হনবতক অৱেয় এবতয়া বচন্তাৰ বিষয় । 

সকল া নিন অথথল াভী  হহ পবৰলে । এই অথথল াভত 
প্ৰকৃবতৰ  গলত সমাজলৰা অবনষ্ট সাধ্ন হহলে । পিূথৰ  
'বপতা স্বগথ, বপতা ধ্মথ, বপতাবহ পৰমাং গুৰু ' হহ পবৰলে 'টকা 

স্বগথ, টকা ধ্মথ ,টকাবহ পৰমাংগুৰ'ু। এয়া পালয়াং নদৱৰ দিুৰ 
হুমুবনয়াহ । তথাবপ িুৱ-প্ৰজন্মৰ ওপৰত ভৰসা কৰা 
পালয়াং নদলৱ িৱু-প্ৰজন্মক গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ জবৰয়লত, পবৰলিশ 
প্ৰকৃবতৰ অধ্যয়নৰ জবৰয়লত তথা সমাজমুিী মলনাভালৱলৰ 
বনজ বিলিকৰ িাৰা পবৰচাব ত হিল  বিচৰালটা িলথষ্ট 

আশাি যঞ্জক । Social media ৰ নেবি, াইক,কলমণ্টৰ িগুত 

িৱু-প্ৰজন্মই এই সমহূ কথাও বচন্তা কবৰ চাওক । নকৱ   
'বিশ্ব পবৰলিশ বদৱস'ৰ  গত সাংগবত ৰাবি গেপবু  
নৰাপনলত আিি হহ নাথকালটালৱই নতলিতৰ  গলত 

আমালৰা কাময । গেক বশপা মাব িল  সলুিাগ বদয়া 
িযবিগৰাকীলয় 'সমাজিলন' বশপা নহৰুৱািল  ধ্ৰা বিষয়ত 

জালনা ঠিলৰলৰ থাবকি পবৰলে । সমাজিনৰ প্ৰবতগৰাকী 
িযবিএ জালনা সমাজৰ প্ৰবত দাবয়ত্ব নাই । নসউজীয়া 
সমতা, প্ৰকৃবত,সমৃবি, প্ৰগবত, সলতজতা আবদক িুজাই আৰু 
িাদৱ পালয়াং নদৱলকা নসই অথথত আবম 'লসউজীয়া 
িযবি',লসউজ মনৰ'অবধ্কাৰী িুব  কল  বনিয় অতু যবি 

কৰা নহি । সমাজিনত শুভ কামলিাৰ বিয়বপ পৰক । 
শুভ িাতথ ালিাৰ সকল ালৱ ইজলন-বসজনক বি াই বদয়ক । 
পালয়াং নদৱৰ বচন্তা আৰু কমথৰ জবৰয়লত আবমও এই ন িাৰ 

জবৰয়লত নসয়াই বিচাবৰলোাঁ । 



 21 

 

 

জীৱন আৰু বকেু সামাবজক বচন্তা 

মবনষা দত্ত 
                                                            তৃতীয় ষান্মাবসক 

 

সময় গবতশী ,পাবি গা সময়ৰ অবিৰাম গবতত আবম এিন বিশা  নাটকৰ 

জবৰয়লত সময়ৰ নসাাঁতত প্ৰবতলটা নিাজ অবতিম কবৰলো । সময়ৰ নসাাঁতত 
প্ৰবতলটা নিাজ অবতিম কবৰ আবম জীৱন নাটকৰ িৱনীকা নপল াৱাই িবদ 
আমাৰ জীৱনৰ প্ৰিীণ  েয হয়,লকৱ  িািৰ িালিই জীয়াই থকা িবদ আমাৰ 
উলেলশয হয় নতলন্ত প্ৰকৃবতৰ হাজাৰটা বিনন্দীয়া সৃবষ্ট,পশু-পেী কূ ৰ জীৱনতলক 

বভন্ন নহয় মানৱ জীৱন ।  
           জীৱনৰ এলন নকালনা এটা বদশ নাই বিলটা আবম সমাজৰ পৰা 

আহৰণ কৰা নাই । গবতলক অতীত সাংসৃ্কবত,সভযতাৰ িাহক সমাজিনক িতথ মান বস্থবতৰ আৰু ভবৱষযত 

প্ৰজন্মল  বকদলৰ সাংৰেণ কৰা হি নসই বচন্তাও আমালৰই । 
           আমাৰ প্ৰবতলটা কািথই বিনষ্ট কবৰলে এই বিনন্দীয়া পবৃথৱীক । নষ্ট কবৰলো সামাবজক 
পবৰলিশ । গে কাটি বচৰ-নসউজীয়া প্ৰাকৃবতক  ধ্াংস কবৰ বনজৰ কমথৰ িালি িযৱহাৰ কবৰ আবহলো 

স্বাথথপৰৰ দলৰ । প্ৰবতলটা জীৱ-জন্তুক মৃতুযৰ মিুল  নঠব  বদলো,লকবতয়ািা িাদয,লকবতয়ািা অৰণয ধ্াংস 

িা আন নকবতয়ািা অনয ৰূপত । এিাৰল  ও বচন্তা কৰা নাই আমাৰ ভাৰসামযৰ কথা । 
             জীৱনৰ  গত জীৱনৰ,জীৱন সমাজৰ জীৱনৰ  গত ওপজা মাটি,পানী আৰ ুিায়ুৰ সম্বন্ধ 

অবতশয় বনবি়ি । গবতলক আবম আধ্ুবনক জীৱনৰ িাত্ৰাৰ  গত সাংগবত ৰাবি,বিজ্ঞান আৰু প্ৰিবুিবিদযাৰ 
প্ৰবতলটা বদশ জীৱনৰ  গত সাং গ্ন কবৰ নদাপত নদালপ প্ৰবতলটা বদশলত প্ৰগবত তথা উন্নবতৰ পথত আগুৱাই 
িািল  নচষ্টা কবৰি  াবগি,িতথ মান িৱু সমালজ সমাজৰ পৰা অজ্ঞানতালৰ ভৰা ক ীয়া ডাৱৰ বনিথাবপত 

কবৰি  াবগি । অমাবনশাৰ বপেত বিদলৰ পবূণথমা হয় নসই দলৰই আবম আশািাদী হি  াবগি । পনুৰ এিন 
শাবন্ত প্ৰকৃবত সমাজ পাম িত থাবকি নকৱ  একতা আৰ ুশাবন্ত । পিূ আকাশত উদয় নহাৱা নতজৰঙা 

নিব লটা পবিম আকাশত নহঙু  িৰণ ধ্বৰ ডুবি িায় । বকন্তু তাৰ বপেলতই আলকৌ আৰম্ভ হয় পবূণথমা 

ৰাবতৰ মন মত ীয়া কৰা নজানাকৰ বস্নগ্ধতা, ি'ত ৰাসবিয়া কলৰ কৃষ্ণ সম্ববন্ধত গকু ৰ হাজাৰ ৰমণী । 
মন মত ীয়া কৰা সিুাস আৰ ুপ্ৰাণৰ উলন্মষণ । পনুৰ নসই ৰাবতৰ মায়াময় নসৌন্দিথ নাবম আহক আবজ 

মৰতল  । হহ উঠক হওাঁ সুন্দৰ প্ৰকৃবত । তাৰ িালি আবম আশালতা কবৰি পালৰা.....।।। 
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নসউজৰ পবৃথৱী ক'ত 

ব নামবণ িৰুৱা 
                 প্ৰথম ষান্মাবসক 

  

 নসউজীয়া নিাৰ ক'ত নহৰাই গ' ?  
নকাঁ চা আব ৰ নদাকালষ দশুাৰী িকু  
দিুবৰৰ পাতত বজকবমক বনয়ৰ, 
এচাটি িতালহ উৰৱুাই বনি নিাজা 

নমাৰ চাদৰৰ আাঁচ  ।  
নসউজীয়া নিাৰ ক'ত নহৰাই গ'  

 
আবজ িহু িেৰ হ'  

নমাৰ ঘৰৰ নচাতা ৰ মুিল  
ৰঙা,লজাঙা নঠাাঁটৰ , ধ্ূসৰ িৰণীয়া 

মৰম গা চৰাইজনীলয় 

   নচাতা ত নপাক বিচাবৰ িািল  নহা হ'  ।  
নসউজীয়ালিাৰ িাৰ ুক'ত নহৰাই গ' ? 

 
িৰষুণ ভা   াবগবে , 

নসউজীয়া গেৰ পালত নটাপা-টুলপ িথলষাৱা পানীৰ 
শীতকা ৰ ঘন কুাঁ ৱ ীৰ  

মাদকতা ভৰা প্ৰভাবতৰ । 
দৰূৰ পৰা পিথত সদশৃ 

বশম ,ুপ াশ,কৃষ্ণচূ়িা,ৰাধ্াচূ়িাৰ 

মলনালমাহা দশৃয । 
আ: বক নি নমাহনীয়া! 

 
  এই নি কাাঁইটীয়া,গু পীয়া সৰু সৰ ুফু   
বন াজী িন, চুই বদল ই জয় পবৰ নিাৱা, 

িহুবদন নদিা নাই। 
কবৰব  পাবৰ থকা শাব কী নকইজনীলয় 

িহুবদন নমাক আমবন কৰা নাই। 
নসউজীয়ালিাৰ িাৰ ুকত নহৰাই গ' ? 
কৃবত্ৰম ভািৰ মানৱতাৰ মনলিাৰ 
পকা নদৱা ৰ মাজলতই আিি হ'  
নসউজীয়ালিাৰ কত নহৰাই গ ! 

নসউজীয়ালিাৰ কত নহৰাই গ । 

নগাৱা াসাপ 

      ধ্ৰুৱলজযাবত গলগ 
     সহকাৰী অধ্যাপক, ৰাজনীবত বিজ্ঞান বিভাগ 

 
  'েমি, গািীেনিনি পাগ কনে নদনব' নদিিাৰ্ 
বুঢাে আকদশ পালি কনেকল ৰ্নদও অলপ গািীে  

নিকজ নগনল পািী নমহলাই বাকীনিনি মানলকক নদকল।  
      সেুকতই ঘেগল হল অহা অতেন্ত নবশ্বাসী 

বিকো ল'োকটাকৱ নদিা পািী নমহনল গািীে নপ নপ 
নদিিাৰ্ বুঢাই এনদি নবছিা ল'কল স্বাস্থেে ৰ্কৰ্ি 

অৱিনত ঘটিল । েমি নকন্তু ন্িাকদাকা হহ পনেল ।  
       - ন্ভাক লানগকছ অ', গািীেনিনি ন্দ',কানল 
োনত নিনদনলকিই । শৰ্োশািী বুঢা নদিিাৰ্ বুঢাই 

অসু্ফট শ্বেকে হক উঠিল । েমকি হা িা এককা শব্দ 
উচ্চােণ িকনে আইিিি বধথকেে সৃ্মনতনবভ্ৰকম স্পশথ 

কো দীিিাৰ্ে সন্মিুত দানি ধনেকল । বুঢাে দানড় 
আেু ওোঁঠত লানগ ন্োৱা গািীেে সেনিনি ন্দিুৱাই 

ক'কল- চাওোঁক প্ৰমাণ । োনতে গািীেে 
       ন্বেে জলিাইনদ ন্সামাই অহা ন্পাহেত 

েমিক ন্ফোঁ ট তুনল ৰ্কা ন্গাৱালা সাপ ন্ৰ্ি লানগল। 

অিগুি 
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ভা   গাজনৰ অলপোত 

  দালয়না পাচনী 
                        প্ৰথম ষান্মাবসক 

ভা   গা নতওাঁৰ গহীন হাাঁবহলিাৰ 
দচুকুলত পবঢ় নপ াল া, 

 
মাবতম িুব  ভাবি হৰ নিাৱা  শব্দ নিাৰ 

মলয়ই সাবজ নপ াল া  
 

সাবজ সাবজ নটালপা াত ভৰাই নথাৱা অনুভৱ নিাৰৰ 
ভলৰা সবহি ননাৱাৰা হ'ল া 

 
িামত সলজাৱা সলপানলিালৰা 
সিতলন সাৱটি ৰাবিল া,  

 
নকালনািা পৱুাৰ নকালনািা সুৰত 

আবম  গ হম, 
শব্দ িুটব ম নপ্ৰমৰ চহৰত 

অবভমান নিাৰ ননলহৰুৱািা 

ৰাজা ভৰা ী 
                  পঞ্চম ষান্মাবসক 

মুি নহয় নমাৰ মনৰ বচন্তা 
বকয় জালনা? 

কুাঁ ৱ ীৰ ফাাঁলকলৰ নি নদিা নাই 
নতামাৰ অি আকাশৰ 

ৰলিাময় মুিায়িৰ ।। 
 

নকবতয়ািা পৱুবত বনশাৰ  
পেীৰ কলো  শুবনোলন 
শুবনোলন িসন্তৰ আগমন 

কুব ৰ বিনবন 
িবদ শুবনো, বনবিয় িুবজিা 

নতামাৰ প্ৰবত নমাৰ  

নপ্ৰমাস্পন্দনৰ গভীৰতাই িা বকমান ।  
 

তুবম হহলে  
এটা গানৰ কব   
ি'ত  ুকাই থালক 

অসীম নপ্ৰমৰ িাসনা  শব্দৰ নকাাঁলহ নকাাঁলহ 
এলনলিাৰ নিলিবৰিাাং কলথাপকথন 

নতামাৰ বনিয় বপ্ৰয় নহয় 
নতুিা শুবনিল  সমলয় নাই নতামাৰ হাতত 
ননলহৰুৱািা মালথাাঁ নতামাৰ অবভমানৰ  

পিুুৰীৰ িাং নিাৰ 
বিলয় নমাক বদ িায়  

নতামাৰ আৰু নমাৰ মাজৰ  

নপ্ৰমৰ সুবিশা  সাবন্নধ্য ।। 

প্ৰকৃবত 
মেু পাবতৰ 

 পঞ্চম ষান্মাবসক 
ৰাজনীবত বিজ্ঞান বিভাগ 

বকয় িাৰু নসৌন্দিথৰ সুিাস বি াই ধ্ৰণীক ৰঙীন িালটলৰ দব চা 
পাবৰ বদয়া? 
নতামাৰ এই সলপানৰঙী নসৌন্দিথৰ িবদ নকালনও সন্মালনই নকলৰ! 
নকলৰ অ লপা কুণ্ঠালিাধ্,নকাঁ লপ এিাৰল ও শৰীৰ,লতামাৰ 
নসৌন্দিথলৰ নচাৱাৰ মানলসই নকলৰ,লিবতয়া নতামাক বিনাবিধ্াই 

নষ্ট কলৰ। 
 
তুবমলয় নধ্ৰা জালনা মানৱৰ প্ৰলয়াজনীয় সকল ালিাৰৰ নিাগান? 
িতথ মানত প্ৰলয়াজনৰ মূ য নকালন িুবজ পায়? 

নাপায় নতামাৰ অমূ য দানৰ গুৰুত্ব। 
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 The Rivulet 

 

Mige Kambu 

PhD Research Scholar 

  

Down the valley beautiful in ripples  

Enjoying the touch of pebbles in all angles,  

With the boulder, on the way I mingle  

Creates the sound of joys which jingle;  

I pass through the diverse villages  

Impartial throughout the ages  

A boon for who urge to quench their thirst,  

Make them content and choose me first.  

I’m a life giver to the entities below,  

In every single flow they happily glow  

Bushes in the bank greet me waving,  

They comprehend, as I’m saving  

I fly swiftly to reach my destination,  

Imprinting for mankind a paramount lesson  

I never remain identical once I flow,  

Neither I, make my race slow.  

Oh! Mortals you are like my single flow,  

Once you flow, you’ll never reflow  

Lend your ear to the lear and follow,  

Never flow in one fold and hollow  

Let flow with services which’ll glow  

On the path, whether someone is high or low  

Inculcate me in your flow.  

To progress with time, when you’ll grow.  
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*সাাঁথৰ:- (1) নিবে হ'ল ও বিপদ,নাথাবকল ও বিপদ ,বিলটা জীৱন আধ্াৰ,প্ৰকৃবতৰ সম্পদ- 

Ans-পানী ।  
(2) শুকান হ'ল ও ৰসা পাত আলে জ্ঞান সাঁফুৰা তাত পালত পালত অমূ য ধ্ন,হাতলত পািা 
কবৰল  িতন-- 
Ans-বকতাি 
 
*মহৎ ন াকৰ িাণী 

(1) সুস্থ নদহত সুস্থ মনৰ বিকাশ ঘলট । - এবৰষ্টট'  । 
(2)বশোই জ্ঞান আৰু জ্ঞালনই শবি - চলিটিে । 
 
*কুইজ 
(1) নমািাই  নফানৰ বপতৃ িুব  কাক নকাৱা হয়? 

Ans- মাটিথ ন কপাৰ । 
(2)UNSECO ৰ সম্পণূথ অথথ বক ? 
Ans- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

(3) 2011 চনৰ ন াকবপয়  অনুসবৰ অসমত বশবেত হাৰ বকমান ?  

Ans- 73 শতাাংশ ।  
(4) শূনয(0) ৰ আবিষ্কাৰ নকালন কবৰবে  ?  
Ans- গবণতজ্ঞ ব্ৰহ্মগুি (Brahma Gupta) 

 

                                               

                         সাংগ্ৰাহক 
                                         মুকুন্দ মাধ্ৱ ভৰা ী 
                                       পঞ্চম ষান্মাবসক 
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Our Pride 

 

First Class with Honors: 

 

2016-2019 batch 

1. Aparupa Chetia 

2. Parthajyoti Boruah 

3. Amiya kumar Doley 

4. Romance Buragohain 

5. Akshya Gogoi 

 

2017-2020 batch 

 

1. Manoj Kalita 

2. Khitap Das 

3. Madhu Panging 

4. Madhusmita Borgohain 

5. Parismita Dutta 

6. Banashree Konch 

7. Popi Saikia 

8. Prastuti Patir 

9. Popi Priya Patir 

10.  Jayashree Das 

11.  Aitumoni Dihingia 

12.  Swastika Gogoi 

13. Phiroj Doley 


