
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ৰাজনীতি তিজ্ঞান তিভাগৰ 

তৰপাতিকান 

তিিীয় সংখ্যা 

তিচেম্বৰ, ২০২২ 

মানৱ অডিকাৰ িদৱসৰ উপলডযি 

মানৱ 

অতিকাৰ 

তিৱসৰ 

উপলক্ষ্যি 

সফলিাৰ দিৌৰি 

তনিুল কাকতি 

সম্পািনা 

ৰাজনীতি তিজ্ঞান তিভাগ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 অধ্যয়নৰ সমান্তৰালভাৱে সাহিত্যৰ মাজত্ হনজৱে অেগািন েৰাব পৰাৱ া সেৱলা সময়ৰ হিক্ষাৰ্থীৰ বাৱবই এে 

শুভ লক্ষণ । হিক্ষাৰ উৱেিয কেেল পুহৰ্থৱেহিে জ্ঞান আিৰণ েৰাই নিয়, সামাহজে-সাাংসৃ্কহত্ে হিিৱৰা সমৃহিসাধ্ন 

হিক্ষাৰ আন এে গুৰুত্বপূণণ লক্ষয । সাহিত্য মানুিৰ হৃিয় হনসৃত্ সুহমষ্ঠ অনুভেৰ ভাহিে প্ৰোি । এই সাহিত্যৰ মাজত্ জীেন 

িিণন ৰ্থাৱে, আত্মপ্ৰত্যয় আৰু আত্মজাগৰণৰ েলা-কেৌিল ৰ্থাৱে। হিক্ষাৰ্থীসেলৰ সামহিে উত্তৰণৰ বাৱব আহত্মে জাগৰণ 

খুব প্ৰৱয়াজন। কত্ওঁৱলােৰ হভত্ৰৰ অিময প্ৰেণত্াে জগাই তু্হল সমাজৰ বাৱবই এৱো এৱো া অপহৰিাৰ্ণ িহিলল ৰূপান্তৰ 

েৰাত্ সাহিত্য সাধ্নাই সিায় েৱৰ। 

 ঢকুোখনা মিাহবিযালয়ৰ হিক্ষাৰ্থীসমাৱজ পূবণৰ পৰাই জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ সমহিত্ ৰ্াত্রা অবযািত্ ৰাহখৱে। ৰাজনীহত্ 

হবজ্ঞান হবভাৱগ এই সাহিত্য সাধ্নাৰ কক্ষত্রত্ স্বেীয়ত্া ৰক্ষা েহৰ আহিৱে ।এই বিণৱত্া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানে অহধ্োৰ হিেসৰ 

লগত্ সাংগহত্ ৰাহখ 'হৰপাহিোন' নাৱমৱৰ এখন আৱলাচনী প্ৰোি েৰাৰ খবৱৰ আমাে আপ্লুত্ েহৰৱে । কত্ওৱঁলােৰ পুহৰ্থগত্ 

জ্ঞানৰ সমাৱনই এই আৱলাচনীত্ সৃহিিীল গুণৰাহজৱয়ও প্ৰোি লাভ েহৰব বুহল আহম আিাবািী। । কত্ওঁৱলােৰ কবৌহিে চচণ া 

সিায় অবযািত্ ৰ্থােে । এই শুভোমনাৱৰ, 

 ি° দ াগানন্দ সুি 

অধ্যক্ষ, 

ঢকুোখনা মিাহবিযালয় 

                                                                                                                     

শুচভচ্ছা িািত া 

 



সুচীপত্রঃ 

সম্পািকীয় - 

                     হবহিিা গলগ 

সাক্ষ্াৎকাৰ- ি০ ৰুিুল মাউি 

    শ্ৰুহত্ৱলখা বমণন 

    প্ৰৱন্ধ তিিান-  

                  অসমীয়া চলহিত্র জগত্ৰ প্ৰখযাত্ অহভৱনত্া 

হনপন কগাস্বামী 

            -- ৰহিৱৰখা চাাংমাই 

                   পাৰসযত্ প্ৰহত্বাি  

                         --- হনতু্ল োেহত্ 

                    হিক্ষাৰ্থীৰ মানহসেস্বাস্থ্য                 

----হবহিিা কচহত্য়া 

পহৰৱবি প্ৰদূিণ আৰু আহম 

                               ---- হমত্ালী বৰঠাকুৰ  

                      অনুভেৰ এেলম 

                       ----- ৰাজশ্ৰী কিেী 

                        নাৰীবাি 

            -------- হিবানী বমণন 

                       হনৰে ঘাত্ে “োই - ফাই” 

                                                     ------ মাহনিা িত্ত 

হিক্ষা-সৃহি-বৃহত্ত 

-----মুনমী সহিলে 

 

         Climate Change and India’s Environment 

Worries 

                    ---- Dr. Partha Pratim Borthakur 

 

   My Preparation for Civil Service Examination 

                    ----- Parthajyoti Boruah 

 

             Human Rights 

                     -------- Jyotishman Hazarika 

 

              Patriotism 

                ----- Gyandeep Konch 

 

                                 

 

Is Glass Better Than Plastic?  

 

  ----- Mukundra Madhob Bharali 

গল্প: 
 পহৰেত্ণ ন 

                                              ------ তৃ্ষ্ণা গলগ 

অনুগল্প: 
 এলাতগ 
ধ্ৰুেৱজযাহত্ গলগ 

 

           কুইজ 

                        -------- সুৰহভ বৰুো  

                    

                   কতিিা  

                             

হবনিীয়া প্ৰেৃহত্ 

                                               ---- িাৱয়না পাচনী  

         নাৰী িহি  

                                               ---- উিাৰাণী চুত্ীয়া 

                               

            নালাৱগ কত্ামাৰ হবিািত্া ! 

                                              ----- কজচহমন খহনেৰ  

তিচিষ দলখ্া 

ভাষাৰ গতিি: গতিিৰ ভাষা 

ি০ পংকজ িৰা 
 

 

 

 
 



সম্পািকীয় 

বযহিৰ বযহিত্ব হবোিৰ বাৱব মানে 

অহধ্োৰ এে গুৰুত্বপূণণ হবিয়।মানে অহধ্োৰ 

অহবিৱন বযহিৰ সবণাাংগীন হবোি কেহত্য়াও 

সম্ভেপৰ নিয় । হবাংি িহত্োৰ দুখনলে হবশ্ব ৰু্িৰ 

ভয়ােিত্াই সমি মানে সভযত্াে ভূলহিত্ েৰাৰ 

পােত্ মানে  জাহত্ৱয় ৰ্াৱত্ পুনৰবাৰ হনজৰ 

িাত্ৱত্ হন: কিি হি নাৰ্ায় ত্াৰ বাৱব হবশ্ব 

সম্প্ৰিাৱয় মানে অহধ্োৰৰ ধ্াৰণাে পৃষ্ঠৱপািেত্া 

েহৰবলল বাধ্য িয়। 

মানে অহধ্োৰৰ ধ্াৰণাৱত্া বযহিৰ 

সবণাাংগীন হবোিৰ হসৱত্ জহিত্ হি আৱে । এই 

মানে অহধ্োৰ পৃহৰ্থেীৰ সেৱলা বযহিৱয় জাহত্-

ধ্মণ,বণণ,ভািা হনহবণৱিৱি লাভ েৱৰ । 

বত্ণ মান কপ্ৰক্ষাপ ত্  মানে অহধ্োৰ খবণ 

কিাো হবহভন্ন পহৰঘ না পহৰলহক্ষত্ িয় । ৰাহেয়া 

আৰু ইউৱেইনৰ মাজত্ সাংঘটিত্ হি ৰ্থো ৰু্িৰ 

ফলত্ বযাপে িাৰত্ মানে অহধ্োৰ উলঙ্ঘন 

হিৱে। ৰু্ি ত্ৰ্থা হিাংসাত্মে োৰ্ণেলাপৰ কক্ষত্রত্ 

মহিলা আৰু হিশুসেল হিৱে মূল ভুিৱভাগী। 

সাম্প্ৰহত্ে সময়ত্ হবশ্বৰ প্ৰায় সেৱলা কিিৱত্ 

প্ৰহত্বেৱৰ ১০ হিৱচম্বৰ ত্াহৰৱখ মানে অহধ্োৰ 

হিেস উিৰ্াপন েৰা িয় । এই বিণৰ মানে অহধ্োৰ 

হিেসৰ হবিয়বস্তু িল  ''Dignity, Freedom 

and Justice for All''.আহম সেৱলাৱে এ া 

েৰ্থা মনত্ ৰখা উহচত্ কৰ্ মানে অহধ্োৰৰ 

ধ্াৰণাৱ া সঁচা অৰ্থণত্ ফলপ্ৰসূ িবলল িৱল আহম 

সেৱলাৱে আমাৰ েত্ণ বয সঠিেভাৱে পালন েহৰব 

লাহগব।ৱত্হত্য়াৱি সেৱলাৱৰ মানে অহধ্োৰ 

সুহনহিত্ িব আৰু সঁচা অৰ্থণত্ আহম এে 

স্বাধ্ীনৱচহত্য়া ত্ৰ্থা নযায়সাংগত্ভাৱে এে মৰ্ণযিাপূণণ 

জীেন ৰ্াপন েহৰব  হল সক্ষম িম।  

তিতিিা গগগ 

সম্পাতিকা 

 

 

 

 

 

তিতিষ্ট তিজ্ঞানী 

ৰুিুল মাউি ৰ সসচি সাক্ষ্াৎকাৰ 

আমাৰ সেৱলাৱৰ পহৰহচত্ এে নাম 

হিৱে ি॰ ৰুিুল মাউি।অসমৰ সুৱৰ্াগয সন্তান 

ত্ৰ্থা বত্ণ মান হাভািত  তিশ্বতিিযালয়ি েমণৰত্ ি॰ 

মাউত্ৰ হসৱত্ আহম ই-কমইলৱৰ্াৱগ এে 

সাক্ষাৎোৰ িিণ েহৰবৰ প্ৰৱচিা েহৰহেৱলাঁ।এই 

হবিৱয় কত্ৱখত্ে অেগত্ েৱৰাোত্ অত্যন্ত বযস্ত 

জীেনলিলীৰ মাজৱত্া খুউব েম সময়ৰ হভত্ৰৱত্ 

কত্ওঁ আমাৰ কপ্ৰহৰত্ প্ৰশ্নসমূিৰ উত্তৰ প্ৰিান 

েৱৰ।ইয়াৰ বাৱব আহম ৰাজনীহত্ হবজ্ঞান 

হবভাগ,ঢকুোখনা মিাহবিযালয়ৰ ত্ৰফৰ পৰা 

কত্ওঁে েৃত্জ্ঞত্া জ্ঞাপন েহৰৱলাঁ। 

 1. আহম সেৱলাৱে আৱপানাৰ হবজ্ঞাহনে কক্ষত্রত্ 

আগবৱ াো অেিানৰ হবিৱয় অেগত্, হবজ্ঞানৰ 

লগত্ জহিত্ বযহিৱয় সাহিত্যৰ জগত্ত্ ভহৰ 

হিয়াৰ আঁৰৰ হেেু েৰ্থা জনাব কনহে? অসমৰ 

সাহিত্যৰ ভঁৰাল চিেী েহৰবলল নে প্ৰজন্ম/ৰু্ে 

প্ৰজন্মে আিিী েহৰবলল কেৱনকুো পৰামিণ 

আগব াব?   

উত্তৰ:- হবশ্বৰ কপ্ৰক্ষাপ ত্ হবজ্ঞানৰ হসৱত্ জহিত্ 

কলােে সাধ্াৰণৱত্ সাহিত্যৰ হসৱত্ও জহিত্ হি 

ৰ্থো কিখা নাৰ্ায়, খুব েম বযহিৱয়ৱি এই দুৱয়াটি 

কক্ষত্র সমাৱন বজায় ৰাহখব পাৱৰ। কমাৰ কক্ষত্রত্ 

হবজ্ঞান আৰু সাহিত্য কমাৰ জীেনত্ প্ৰায় এৱে 

সময়ৱত্ প্ৰৱেি হিহেল। হবজ্ঞানত্ গৱেিণা 

েহৰবলল কলাো সময়ৰ পৰাই মই হলখা-কমলা েহৰ 

আহিহেৱলাঁ। “দমাচৰা এটা সচপান আচে” কমাৰ 

হিত্ীয় িন্থৱি। 

                          মই ভাৱবা অসমীয়া সাহিত্যত্ 

ভঁৰাল ইহত্মৱধ্য চিেী।  নতু্ন প্ৰজন্ম বা হৰ্ৱোৱনা 

বযহিৱয় বা হৰ্ৱোৱনা বযহিৱয়ই সাহিত্য অৰ্থবা 

হৰ্ৱোৱনা এ া কক্ষত্রত্ সফলত্াৱৰ কখাজ হিবলল 

সাধ্নাৰ প্ৰৱয়াজন িয়।এই সাধ্না এৱে ৰাহত্ৱত্ 

নাৱি- বহু েি স্বীোৰ আৰু সময় হিয়াৰ অন্তত্ৱি 

কোৱনা না য হবিয়ও পাগণত্ িব পাহৰ। সাহিত্যৰ 

কক্ষত্রৱ া এৱে। 

2. োত্র জীেনত্ আত্মহবশ্বাসৰ হসৱত্ হনজৰ লক্ষযত্ 

উপনীত্ িবলল আহম কেৱনিৱৰ অিসৰ িব 

লাহগব? 

উত্তৰ:- এোিত্া, হবিয়ৱ াৰ প্ৰহত্ ৰ্থো সাাংঘাহত্ে 

 ান ,আৰু হধ্ৰ্ণয অহবিৱন লক্ষযত্ উপনীত্ কিাোৱ া 

সিজ নিয়। এই েৰ্থা কেই া োত্র-োত্রীৱয় মনত্ 

ৰখা উহচত্। 

3. আহজৰ কপ্ৰক্ষাপ ত্ অসমৰ িৱৰ ঠাইৰ পৰা 

হবজ্ঞাহনে হিিত্ ৰু্ে প্ৰজন্ম হৰ্িৱৰ আগবাহ  ৰ্াব 

লাহগহেল কসয়া বাস্তেত্ হি উঠা নাই।এই কক্ষত্রত্ 

আৱপানাৰ মত্ামত্/পৰামিণ হে? 

উত্তৰ:- আমাৰ অসম ত্ৰ্থা ভাৰত্ত্ হবজ্ঞানৰ প্ৰসাৰ 

কত্ৱনই সীহমত্ ।ৱমাৰ কবাৱধ্ৱৰ হবজ্ঞান আৰু 

প্ৰৰু্হিহবিযাৰ অহবিৱন এখন কিি বা এ া জাহত্ 

আগবাহ ব কনাোৱৰ।ৱসৱয়ৱি অসমৰ নতু্ন প্ৰজন্মই 

হবজ্ঞানৰ গৱেিণাৰ প্ৰহত্ আিিী কিাোৱ া অহত্ 

আেিযেীয়।অেৱিয হবজ্ঞানৰ গৱেিণাত্ সফলত্া 

এৱেহিনাই নাৱি - এই েৰ্থাৱ া োত্র-োত্রীৱয় 

উপলহি   েৰা প্ৰৱয়াজন। 

4. আপুহন হেবা নতু্ন উদ্ভােনৰ োম িাত্ত্ হলৱে 

কনহে? 

উত্তৰ:- কমাৰ গৱেিণত্ মানুিৰ িৰীৰৰ হবহভন্ন োও 

আৰু টি-কোি প্ৰস্তুহত্ৰ নতু্ন নতু্ন পৰীক্ষা চহল 

আৱে। 

5. আপুহন হবশ্ববাসীৰ োৰৱণ আগবৱ াো অেিানৰ 

েৰ্থা আহম অেপৱ  স্বীোৰ েহৰব লাহগব।আপুহন 

অসমলল ঘূহৰ আহি ৰু্ে হবজ্ঞানীসেলৰ হসৱত্ োম 

েৰাৰ হেবা পহৰেল্পনা আৱেৱন? 

উত্তৰ:- কমাৰ গৱেিণাত্ অহত্ উি মানৰ সমলৰ 

প্ৰৱয়াজন িয় হৰ্ৱিতু্ মই অসমলল ঘূহৰ কৰ্াো 

েৰ্থাৱ া কেহত্য়াও ভবা নাই।হবজ্ঞানৰ অহৰিণা 

সিায় মানে প্ৰজাহত্ৰ বাৱব- অসমীয়া বা ভাৰত্ীয় 

বা আৱমহৰোন বুহল নিয়। কসৱয়ৱি মই ইয়াত্ 

ৰ্থাহে গৱেিণা েৰাৱ া খুব প্ৰৱয়াজনীয়।অেৱিয ত্াৰ 

মাজৱত্ সময় উহলয়াই মই ইয়াৰ পৰাই অসম ত্ৰ্থা 

ভাৰত্ৰ োত্র-োত্রীৰ বাৱব হবহভন্ন োম েহৰ 

আহিৱো। উিািৰণ স্বৰূৱপ, ভাৰত্ৱে আহি েহৰ 

হবহভন্ন কিিৰ োত্র-োত্রীে হবজ্ঞানৰ পাঠিান েহৰ 



আহিৱো। ঠিে কত্ৱনলে কিওবাৰৰ হিনৱ াত্  

অসম-ভাৰত্ৰ োত্র-োত্রীে হবহভন্ন হিিা পৰামিণ হি 

আহিৱো।  

প্ৰশ্ন উত্তৰ হলহখ সাক্ষাৎোৰ 

িিণ:ৰাজনীহত্ হবজ্ঞান হবভাগ, ঢকুোখনা 

মিাহবিযালয়ৰ সমূি োত্র-োত্রীৰ হি সিোৰী 

অধ্যাপে শ্ৰুতিচলখ্া িমতন । 

 

 

অসমীয়া েলতিত্ৰ জগিৰ প্ৰখ্যাি অতভচনিা 

তনপন দগাস্বামী 

হনপন কগাস্বামী এগৰােী প্ৰখযাত্ 

অসমীয়া চলহিত্র অহভৱনত্া, পহৰচালে আৰু 

না যাহভৱনত্া আহেল। মঞ্চৰ অহভনৱয়ৱৰ অহভনয় 

জীেন আৰম্ভ েহৰ কত্ৱখৱত্ হপেলল অসমীয়া 

কবালেহবত্ নায়েৰ অহভনয় েহৰবলল লয়। অসমীয়া 

চলহিত্রৰ মুহিৱময় ত্াৰো অহভৱনত্া সেলৰ 

মাজত্ হনপন কগাস্বামী আহেল অনযত্ম জনহপ্ৰয় 

অহভৱনত্া। ত্ক়  ় জপুৰৰ েহলবাৰীত্ ১৯৪২ চনৰ 

কেৱেম্বৰ মািত্ হনপন কগাস্বামীৰ জ্ন্ন্ম হিহেল। 

হপতৃ্ চিধ্ৰ কগাস্বামী আহেল এগৰােী অহভৱনত্া 

আৰু মাতৃ্ হনৰুপমা কগাস্বামীৱয় সাংগীত্ চচণ া েহৰ 

জনহপ্ৰয়ত্া অজণ ন েহৰহেল। হনপন কগাস্বামীৱয় 

উপজা ঘৰখনৱত্ই এ া সাাংসৃ্কহত্ে পহৰৱেি 

পাইহেল। কত্ৱখৱত্ হিক্ষা জীেন আৰম্ভ েহৰহেল 

েহলবাৰী হনম্ন বুনীয়ািী হবিযালয়ত্। ত্াৰ হপেত্ 

কত্জপুৰ চৰোৰী উিত্ৰ মাধ্যহমে হবিযালয়ত্ 

মাধ্যহমে হিক্ষা িিণ েৱৰ। 

হব এ চূিান্ত পৰীক্ষা হপেত্ কত্ৱখৱত্ 

েহলেত্ালল হগ পুৱনৰ কপানা হফল্ম ইনহিটিউত্ 

নামভহত্ণ ৰ বাৱব ইন্টাৰহভউ হিৱয়। ত্াত্ হিক্ষা িিণ 

েহৰ ৰ্থো সময়ৱোোৱত্ই হনপন কগাস্বামীৱয় 

সাংিাম কবালেহবত্ অহভনয়ৰ বাৱব আমন্ত্ৰণ লাভ 

েৱৰ। কসই আমন্ত্ৰণমৱমণই কত্ৱখৱত্ 

‛সাংিাম’কবালেহবত্ প্ৰৰ্থৱম নায়েৰ চহৰত্রত্ 

অহভনয় েৱৰ। সাংিামৰ পােৱত্ নায়ে হিচাৱপ 

কত্ৱখৱত্ ১৯৬৯ চনত্ মুহিপ্ৰাে ‛িিৰ 

কবজবৰুোত্’ অহভনয় েহৰ কৰাত্া িিণেৰ হবপুল 

জনহপ্ৰয়ত্া আজণ ন েহৰবলল সক্ষম হিহেল। ত্াৰ 

হপেৰ পৰা কত্ৱখৱত্ ১০০ খনৱৰা অহধ্ে েহবত্ 

অহভনয় েৱৰ। ‛লাংোোণ্ড’ কত্ৱখত্ৰ িাৰা 

অহভনীত্ অন্তীমখন েহব।  

হনপন কগাস্বামীৱয় মঞ্চ অহভনয়ৱি ভাল 

পাইহেল বুহলও উৱেখ েহৰহেল। কসৱয় কত্ৱখৱত্ 

চলহিত্রৰ লগৱত্ মঞ্চাহভয়ৱনা অবযািত্ ৰাহখহেল। 

কত্ৱখৱত্ ভ্ৰামযমাণ, েহিনুৰ, কিঙুল, িকুন্তলা 

হৰ্থৱয় াৰত্ অহভনয় েহৰহেল। ভ্ৰামযমাণৰ সুখযাত্ 

না ে, অসমীয়া সাহিত্যত্ সবণাহধ্ে জনহপ্ৰয়ত্া 

লাভ েৰা উপনযাস অসীমত্ ৰ্াৰ কিৰাল সীমাে 

না যৰূপ হিহেল না যসম্ৰা  প্ৰফুে বৰাৱিৱে ৰ্ত্ 

‛চিন’ৰ িৱৰ মুখয চহৰত্রত্ কত্ৱখৱত্ অহভনয় 

েহৰহেল। ‛বৰুোৰ সাংসাৰ’ আৰু ‘সময়’ কত্ৱখত্ৰ 

উৱেখৱৰ্াগয না যাহভনয়। দুৱয়াখন না েৰ ৰচনা 

আৰু পহৰচালনা আহেল প্ৰফুে বৰাৱিেৰ। 

হনপন কগাস্বামীৱয় অহভনয়ৰ লগৱত্ 

না ে পহৰচালনাও েহৰৱে । ক হলহফৱল্মা 

পহৰচালনা েহৰৱে । মুহনন বৰুোৰ লগত্ কৰ্ৌৰ্থভাৱে 

‛প্ৰহত্মা’ নামৰ কবালেহবখন পহৰচালনা েহৰহেল। 

হনপন কগাস্বামীৱিৱে ৰ্ৱৰ্থি সাংখযে অসমীয়া 

চলহিত্রত্ অহভনয় েহৰহেল, ত্াৰ হভত্ৰত্ 

েোৱিউত্া নাহত্ আৰু িাত্ী, দূৰহণৰ ৰাং, হিয়া হিয়া 

হনয়া, োিম্বৰী, হমঠা হমঠা লগনত্, বৰলাৰ ঘৰ আহি 

উৱেখৱৰ্াগয। কত্ওঁ বাাংলা ভািাৰ চলহিত্রৱত্া 

অহভনয় েহৰহেল। কত্ৱখৱত্ হিিী ভািাৰ চলহিত্র 

‛কিা ভাই ’, ‛কমৌো’, ‛হবৱৰাধ্ী আৰু ‛োলসন্ধ্যা’ 

কত্া অহভনয় েহৰহেল। মৃতু্যৰ আগললৱে কত্ৱখৱত্ 

চলহিত্র আৰু হভ হচ হি েহবত্ অহভনয় েহৰহেল। 

অসমৰ আগিাৰীৰ না যৱগাষ্ঠী আোিন 

হৰ্থৱয় াৰ ২০২১ বিণত্ হনপন কগাস্বামীে ি° ভৱবি 

নাৰ্থ িইেীয়া বঁ াৱৰ সন্মাহনত্ েৱৰ। ২৭ অৱটাবৰ 

২০২২ চনৰ হিনা হৃিৱৰাগত্ আোন্ত হি 

কনমৱেয়াৰ িাস্পত্ালত্ কত্ৱখৱত্ ইিলীলা সম্বৰণ 

েৱৰ। 

ৰশ্মীচৰখ্া োংমাই 

তৃ্ত্ীয় িান্মাহসে 

ৰাজনীহত্ হবজ্ঞান হবভাগ 

 

 

পাৰসযি প্ৰতিিাি 

মধ্যপ্ৰাচযৰ এখন সাাংসৃ্কহত্েভাৱে চিেী 

কিি হিৱে ইৰাণ। ঐহত্িাহসেভাৱব সভযত্া আৰু 

সাংসৃ্কহত্ৱৰ ইৰাণ এখন সমৃহিিালী কিি। 

কিিত্ীয়ালে ইৰাণৰ হিজাব হবৱৰাধ্ী প্ৰহত্বাৱি 

সমি হবশ্বৱৰ দৃহি আেিণণ েহৰবলল সক্ষম 

হিৱে।ইৰানৰ ৰাজলনহত্ে ইহত্িাস লক্ষয েহৰৱল 

কিখা ৰ্ায় কৰ্ ১৯৭৮-৭৯ চনত্ কিাো ইৰাণীয় হবপ্লে 

বা ইেলাহমে হবপ্লৱে পুৰহণ ৰাজলনহত্ে িাসন 

বযেস্থ্া ওফৰাই ইেলাহমে প্ৰজাত্ন্ত্ৰ প্ৰহত্ষ্ঠা েৱৰ । 

কৰািো খুৱমইহন ইৰানৰ সৱবণাি কনত্া হিচাৱপ 

পহৰগহণত্ িয়। 

     কৰািো খুৱমইহনৱয় ইৰাণত্ েৱৰ্থাৰভাৱে 

ইেলাহমে িাসন প্ৰেত্ণ ন েৱৰ। ইয়াৰ লৱগ লৱগ 

নাৰীৰ অহধ্োৰ ভয়াংেৰভাৱে ইৰাণত্ হ্ৰাস পাবলল 

ধ্ৱৰ । ইেলাহমে িাসন প্ৰেত্ণ নৰ হপেত্ ইৰানৰ 

মহিলাসেলৰ  জীেনলল অভূত্পূবণ পহৰেত্ণ ন অিা 

পহৰলহক্ষত্ িয়। ১৯৮৯  চনত্ কৰািো খুৱমইহনৰ 

মৃতু্য িয়।ইয়াৰ হপেৱত্ আহল খাৱমৱনই ইৰানৰ 

সৱবণাি কনত্া হিচাৱপ অহধ্হস্থ্ত্ িয়।ৱত্ওঁ পূবণৰ 

কনত্া কৰািো খুৱমইহনৰ িৱৰই েৱঠাৰ ইেলাহমে 

আইন বলেৎ েৱৰ আৰু মহিলাৰ অহধ্োৰ কত্ৱনই 

সাংকুহচত্ হি আৱি। 

           কিিত্ীয়ালে মািো আহমনীৰ মৃতু্যৰ 

ঘ নাই ইৰানত্ নতু্ন প্ৰহত্বািৰ কজাোৰ তু্হলৱে। 

মািো আহমহন এগৰােী ২২ বেৰীয়া ইৰাণী  মহিলা। 

১৩ কেৱেম্বৰ,২০২২ ত্াহৰৱখ কত্ওঁে কত্িৰান 

চিৰত্ কিোৰ েৰা িয়। কিোৰ েৰাৰ োৰণ িল 

অহমনীৱয় ইেলাহমে নীহত্ অনুসহৰ হিজাব পহৰধ্ান 

েৰা নাহেল। ইৰাণত্  মহিলাসেৱল হিজাব পহৰধ্ান 

েৰাৱ া বাধ্যত্ামূলে।ৱসৱয়ৱি হিজাব  ইেলাহমে  

নীহত্ অনুসহৰ পহৰধ্ান নেৰাৰ অপৰাধ্ত্ আহমনীে 

কিোৰ েৰা িয় আৰু কত্ওঁ পুহলচ অহত্িৰ্যৰ  বহল 

িয়। 

        সামাহজে মাধ্যমত্ কিখা কপাো 

হভজুৱেলচসমূিৰ পৰা অনুমান েহৰব পাহৰ কৰ্, 

পুহলৱচ অহমনীে গুৰুত্বভাৱব প্ৰিাৰ েৱৰ।ইয়াৰ 

ফলত্ অহমনী ে’মা অেস্থ্ালল গহত্ েৱৰ আৰু ১৬ 

কেৱেম্বৰ ত্াহৰৱখ কত্িৰানৰ িস্পত্ালত্ মৃতু্যবৰণ 

েৱৰ।এই ঘ না সামাহজে মাধ্যমত্ হবয়হপ পৰাত্ 



ইৰানৰ সাধ্াৰণ জনসাধ্াৰণৰ হবৱিিলে 

মহিলাসেল ৰাজপৰ্থলল ওলাই আৱি আৰু হিজাব 

হবৱৰাধ্ী েৱৰ। 

                                                                                                                             

তনিুল কাকতি 

প্ৰািন োত্র 

ৰাজনীহত্ হবজ্ঞান হবভাগ 

 

তিক্ষ্াৰ্থীৰ মানতসকস্বাস্থ্য 

              ল'ৰাহল োলৰ পৰা হেৱিাৰ োলৰ 

আৰম্ভহণলল, এই িীঘল সময়ৱোো এজন হিশুৰ 

বাৱব কবে আনিিায়ে সময় হি উৱঠ। কসইসময়ত্ 

এজন হিশুৰ বুহি, হচন্তা-ভােধ্াৰা, দ্রুত্গহত্ত্ 

হপণত্ কিাো হিৱি গহত্ লাভ েৱৰ। ৰ্হি এই 

ভােধ্াৰা সমূিৰ উহচত্ বযেিাৰ েৰা ৰ্ায় কত্হত্য়াই 

এজন হিশুৰ ভহেিযত্ কবে সুিৰ হি উৱঠ বুহল 

ে'ব পৰা ৰ্ায়। 

      ল'ৰাহল অেস্থ্াত্ এজন হিশুৰ ধ্যাণ-ধ্াৰণা সমূি 

সমূ্পণণ পহৰষ্কাৰ হি ৰ্থাৱে। গৰুে বন লৱগাোৰ 

হনহচনালে এই সময়ৱোোত্ এজন হিশুে উহচত্ 

হিক্ষাৱৰ বন লগাব পাহৰ। অসমীয়াত্ এিাহৰ েৰ্থা 

আৱে - কিহখ হিৱে, কঠহে হিৱে। এইিাৰী বচন 

হবৱিিলে হিশুটিৰ ঘৰুো পহৰৱেিৰ ওপৰত্ৱি 

হনভণ ৰ েৱৰ। ঘৰত্ ৰ্হি কবয়া েৰ্থা, কবয়া মাত্, 

অসভয আচৰণ, িাই-োহজয়া ইত্যাহিৱবাৰ কিহখ-

শুহন ৰ্থো ৰ্ায় কত্ৱন্ত হিশুটিৱয় কত্ৱনকুো আচৰণ 

েৰাৱ া স্বাভাহেে। ইয়াত্ হিশুটিে কিাি হি লাভ 

নাই। আহজৰ সমাজত্ কিখা ৰ্ায় কৰ্,এজন ল'ৰা বা 

কোোলীে ভাললে অধ্যয়ন েহৰবলল মাে-

কিউত্াৱে সেৱলা সা-সুহবধ্া প্ৰিান েৱৰ অৰ্থচ 

ল'ৰা বা কোোলীজনীৱয় পৰীক্ষাত্ েম নম্বৰ হেয় 

পায়? এই ফলাফলৰ বাৱব িায়ী কোন কোৱনাবাই 

সুহধ্ৱে কন? ওৱিাঁ নাই সুধ্া! োৰণ সেৱলা সুহবধ্া 

েহৰ হিয়া পােৱত্া হস বা ত্াই েম নম্বৰ পাইৱে। 

ইয়াত্ োত্র জনৱি প্ৰত্যক্ষভাৱে িায়ী বুহল গণয েৰা 

িয়! হেন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ ৰিসয হে এই হবিৱয় 

হবৱেিণ েহৰ কচাো নিয়। বহু সময়ত্ কিখা ৰ্ায় কৰ্ 

ঘৰুো পহৰহস্থ্হত্ৱয়ও োত্র জনৰ মানহসে চাপৰ বাৱব 

জগৰীয়া । ইয়াৰ বাৱব অহভভােে সমূি সৱচত্ন 

কিাো উহচত্। 

     এজন বযহি কত্হত্য়াৱি সমূ্পণণ বুহল ে'ব পাহৰ 

ৰ্হিৱি কত্ওঁ    মানহসে, কবৌহিে, হনহত্ে, 

আধ্যাহত্মে, িাৰীহৰে এই সেৱলা হিিৰ পৰা 

পহৰপূণণ িয়। এই পাচঁহবধ্ৰ লগত্ কফৰ মাহৰব পৰা 

আ াইত্লে গুৰুত্বপূণণ ভাগ হিৱে মানহসে 

ভােধ্াৰা।এজন বযহি ৰ্হি  মানহসে সুস্বাস্থ্যৰ  

অহধ্োৰী িয় কত্ৱন্ত কত্ৱন বযহিৰ জীেন-ৰ্াপনৰ 

বাৱব েৰণীয় োম োজৱবাৰ সুপহৰেহল্পত্ ভাৱে 

েহৰবলল উজু হি পৱৰ। হেেুসাংখযে কলাৱে ভাৱব 

কৰ্ মানহসে কৰাগৰ িািৰী হচহেৎসা নাই। এই 

ভােধ্াৰা হেন্ত িিণৱৰ্াগয নিয়।এ া সুস্থ্ মনৰ 

গৰােীৱি হনজৰ লগৱত্ সমাজৰ উন্নহত্ সাধ্ন েহৰব 

পাহৰব ।ইয়াৰ বাৱবআহম হনজৱে মানহসে চাপৰ 

পৰা মুি েহৰ ৰাহখব লাহগব আৰু হবহভন্ন সময়ত্ 

িািৰৰ পৰামিণও িিণ েহৰব লাহগব। আহজৰ ৰু্গ 

হিৱে ৰ্াহন্ত্ৰেত্াৰ ৰু্গ। মানুৱি হৰ্ৱোৱনা এ া েমণ 

েহৰৱল ত্াৰ ফল লৱগ লৱগ কভাগ েহৰব হবচাৱৰ। 

হে ি'ব,হে েহৰৱলাঁ,কেৱনলে েহৰৱলা, েৰাৱ া 

ভাল িল কন নাই আহি এি এবুহৰ প্ৰশ্নই আমাৰ 

মনৰ মাজত্ ভুমুহে মাৱৰ। এইৱবাৰ হচন্তাই মানহসে 

অিাহন্তৰ সৃহি েৱৰ ৰ্াৰ ফলত্ বযহিৱয় আনহে 

হবহভন্ন সময়ত্ আত্মিননৱৰা পৰ্থ বাহচ লবলল 

কুন্ঠাৱবাধ্ নেৱৰ।হেন্তু ইয়াে বাধ্া হিয়া উপায় হে? 

মই েব হবচাৱৰা কৰ্, এই ৰ্ন্ত্ৰণাৰ পৰা উপেম 

কপাো এেমাত্র উপায় ি'ল হধ্ৰ্ণ। ৰ্াহন্ত্ৰে ৰু্গৰ 

মানুিৱবাৰ ইমাৱনই দ্রুত্ৱবগী হি পহৰৱে কৰ্ 

কত্ওঁৱলােৰ হধ্ৰ্ণয িহি েহম আহিৱে। 

কত্ওঁৱলাৱে পািহৰৱে কৰ্ ভুকুৱত্ েলৱ া পোব 

কনাোহৰ। বহু সময়ত্ কিখা ৰ্ায় কৰ্ কমাবাইল 

কফানৰ অপবযেিাৱৰও মানহসে স্বাস্থ্যত্ বযাঘাত্ 

জন্মাব পাৱৰ।এই কক্ষত্রত্ অহভভােে সেলৱৰা 

েৰণীয় আৱে কৰ্ কত্ওঁৱলাৱে এই হিিৰ প্ৰহত্ 

নজৰ ৰাহখব লাহগব ৰ্াৱত্ লৰা-কোোলীৱয় হনজৰ 

মানহসে সন্তুৱলান বজাই ৰাহখব পাৱৰ।লগৱত্ মই 

েব কখাৱজা কৰ্, এই ৰ্াহন্ত্ৰে পৃহৰ্থেীখনৰ পৰা অলপ 

ফালহৰ োটি প্ৰেৃহত্ৰ মাজত্ অলপ সময়ৰ বাৱব 

হবলীন  ি'ব পাহৰৱল িয়ৱত্া বহু পহৰমাৱণ আমাৰ  

মানহসে চাপ হ্ৰাস পাব। 

                                 তিতিিা দেতিয়া     

                                    প্ৰৰ্থম  িান্মাহসে 

                                             ৰাজনীহত্ হবঞ্জান হবভাগ 

 

পতৰচৱি প্ৰদূষি আৰু আতম 

পৃহৰ্থেীৰ সেৱলা জীেৰ প্ৰাণৰ ধ্াৰে, জীেনীিহি কৰ্াগানোৰী আৰু  

স্বাস্থ্যসম্মত্ জীেন-ৰ্াপনৰ এেমাত্র আেিযেীয় অাংগ ি'ল- পহৰৱেি। সেৱলা 

জীেৰ অহস্তত্ব  ৰক্ষাৰ মূলৱত্ আমাৰ পহৰৱেি, কসইবাৱব পহৰৱেি আৰু জীেৰ 

সম্পেণ  ৰু্গ-ৰু্গান্তৰ ধ্হৰ হনে েত্ী। পহৰৱেি হবনি কিাো মাৱনই আমাৰ 

জীেকূলৰ অন্ধ্োৰ ভহেিযত্ৰ পৰ্থ প্ৰিস্ত কিাো। সৃহিৰ হিন ধ্হৰ আহজললৱে 

হবহভন্ন োৰণত্ পহৰৱেি সলহন হি আহিৱে। বত্ণ মান সময়ত্ মানে জাহত্ৰ 

হবহভন্ন োৰ্ণেলাৱপ পহৰৱেি প্ৰদূহিত্ েহৰৱে। উৱেখৱৰ্াগয কৰ্ পহৰৱেিৰ পৰাই 

আহম জীেনৰ সঞ্জীেনী সুধ্া পাইৱো। হেন্তু আহম এই পহৰৱেিৱে অহধ্েমাত্রাত্ 

ধ্বাংসৰ গৰািলল কঠহল পঠিয়াইৱো।  

              হিনহিন জীেনত্ বযেহৃত্ সেৱলাৱবাৰ সম্পি আহম প্ৰেৃহত্ৰপৰা 

আিৰণ েৱৰা। পহৰৱেিৰ এই সম্পিৱবাৰৰ দ্রুত্ বৃহি,হবোি আৰু প্ৰৱয়াগৰ  

বাৱব আহম নানান ৰাসায়হনে দ্ৰবয বযেিাৰ েৰাৰ ফলত্ পহৰৱেিৰ ওপৰত্ 

কপানপটীয়া প্ৰভাে পহৰৱে। বত্ণ মান সময়ত্ অহধ্েমাত্রাত্ বৃহি কপাো হৃিহপণ্ডৰ  

কৰাগ, কেন্সাৰ আহিৱবাৰ  এই পহৰৱেি প্ৰদূিণৱৰ কুপ্ৰভাে। মানুিৰ অত্ীত্ৰ 

তু্লনাত্ বুহি-বৃহত্তৰ হবোি হিৱে সচাঁ, হেন্তু অত্যাহধ্ে প্ৰৰু্হিৰ বযেিাৰ আৰু 

হবজ্ঞানৰ আহেষ্কাৰসমূিৰ অপপ্ৰৱয়াগৰ ফলত্ পহৰৱেিৰ অেস্থ্া এৱেবাৱৰ 

সাংে জনে হি পহৰৱে।  

                  হবহভন্ন উৎসৰ পৰা পহৰৱেি প্ৰদূিণ হিৱে ৰ্াৰ এেমাত্র োৰে 

ি'কলা আহম মানে জাহত্। জুই আহেষ্কাৰ কিাোৰ হিনৱৰ পৰাই পহৰৱেিৰ ওপৰত্ 

হবৰূপ প্ৰভাে পহৰলক্ষ হি আহিৱে। ত্াৰ হপেত্ লাৱি লাৱি উৱিযাগীেৰণৰ 

ফলত্ জৱধ্-মৱধ্ গে- গেহন োটিবলল কলাোত্ পহৰৱেিৰ ওপৰত্ কু-প্ৰভাে 

পহৰবলল ধ্হৰকল। হিল্পহবপ্লেৰ প্ৰসাৱৰ বাযু়মণ্ডল সমূ্পণণৰূৱপ কধ্াঁোৱৰ আঁেহৰ 

কপলাৱল ৰ্াৰ ফলত্ খৰত্েীয়াভাৱে পহৰৱেি প্ৰদূিণ ি'বলল ধ্হৰৱল। আহম 



মানে জাহত্ৱয় প্ৰৰু্হিে অিাহধ্োৰ হিবলল হগ গম কনাৱপাোলেৱয় িাত্ৰ 

কুঠাৰ ভহৰত্ মাহৰব ধ্হৰৱলা ।  

                     জনসাংখযা বৃহিৰ কিাোৰ পহৰৱপ্ৰহক্ষত্ত্ খািযৰ না হনৱয় কিখা 

হিৱল। ইয়াৰ ফলত্ অহধ্ে উৎপািনৰ বাৱব কখহত্ৰ মাটিৱবাৰত্  ৰাসায়হনে 

সাৰৱে প্ৰমুৱখয  হবহভন্ন েী নািে দ্ৰেয প্ৰৱয়াগ েৰাৰ ফলত্ হবহভন্ন কক্ষত্রত্ 

ইয়াৰ হবৰূপ প্ৰভাে পহৰলহক্ষত্ হিৱে। প্লাহিেৰ কমানা, ব ল আহিৰ িৱৰ মাটিত্ 

লীন কনাৱিাো বস্তুৰ বযেিাৰৰ ফলত্ মাটি প্ৰদূিণ হিৱে আৰু ইয়াৰ গুণাগুণ নি 

হিৱে। অৰ্থণাৎ প্ৰদূিণৰ েবলৰ পৰা ভূ-প্ৰেৃহত্ও সাহৰ কৰ্াো নাই। বৰিুণত্ 

হমিহল হি ৰ্থো হবহভন্ন হবিাি পিাৰ্থণই মাটিৰ এে কিজাৰ হেৱলাহম াৰৱৰা 

অহধ্ে দূৰত্বললৱে হগ মাটিৰ গুণাগুণ নি েহৰব পাৱৰ।  

                   বত্ণ মান সময়ত্ দ্রুত্ উৱিযাগীেৰণৰ ফলত্ হবহভন্ন কক্ষত্রৰ সৃি 

আেজণ নাই নিীৰ পানীে অহধ্ে দূহিত্ েহৰৱে। ইয়াৰ পহৰৱপ্ৰহক্ষত্ত্ ১৯৮০ 

চনৰপৰা ১৯৯০ চন পৰ্ণযন্ত "lnternational Drinking Water Supply and 

Sanitation Decade" হিচাৱপ পালন েৰাৰ োৰ্ণসূচী িাত্ত্ কলাো হিহেল। 

আন্তজণ াহত্ে পহৰৱেি সাংস্থ্াৰ হবৱিিজ্ঞসেৱল জনাইৱে কৰ্ নলা-নিণ মাৰ 

বজণ নীয় পিাৰ্থণ, েৃহিোৰ্ণত্ প্ৰৱয়াগ েৰা নানাহবধ্ ৰাসায়হনে দ্ৰবয, কত্ল আৰু 

অনযানয দূহিত্ পিাৰ্থণই নিী আৰু সমুদ্ৰৰ পানীে েলুহিত্ েহৰৱে ৰ্াৰ ফলত্ 

জনস্বাস্থ্য হবপন্ন কিাোৰ সম্ভােনাও কবহে। জলপ্ৰদূিণ ি'ল অিসৰমান প্ৰজন্মৰ 

বাৱব এে অহভিাপস্বৰূপ।  

                     কুহৰ িহত্োৰ মাজভাগত্ আৰম্ভ কিাো পাৰমাণহেে ৰু্ৱগ 

প্ৰদূিণৰ মাত্রা আৰু কবহেলে বৃহি েহৰৱল। হিত্ীয় মিাৰু্িৰ কিিত্ হিৱৰাহচমা 

আৰু নাগাচাহেত্ হনৱক্ষপ েৰা এ 'ম কবামাই পহৰৱেি প্ৰদূিণ আৰু জীেকূলৰ 

প্ৰহত্ ভাবুহেৰ সৃহি েহৰহেল, ত্ৰ্থাহপও ইয়াৰ পৰা আহম উপৰু্ি হিক্ষা আিৰণ 

েহৰব কনাোহৰৱলা। হবিাি বাযু়মণ্ডল  কিাধ্ন েৰাৰ বাৱব আহম উপৰু্ি 

পিৱক্ষপ লব পৰা নাই এহত্য়ালল, ত্াৰ পহৰেৱত্ণ  আহম অস্ত্ৰ-িস্ত্ৰৰ 

প্ৰহত্ৱৰ্াহগত্াত্ অেত্ীণণ কিাোৰ ফলত্ পহৰৱেি প্ৰদূিৱণ মাৰাত্মে ৰূপ ধ্াৰণ 

েহৰৱে।  

                     বাযু়মণ্ডলৰ প্ৰদূিন ঘৱ  ে'লা কধ্াঁো, ধূ্হল, হবহভন্ন কগে বাযু়ত্ 

হমিহল কিাোৰ ফলত্। বাযু় প্ৰদূিণৰ োৰৱণ মূলত্ েল- োৰখানা, ৰ্ান-বািন 

আহিৱে জগৰীয়া েহৰব পাহৰ। হবহভন্ন অক্সাইি বত্ািৰ জলীয় বাষ্পৰ হসৱত্ 

হমিহল হি োলফাৰ ত্ৰ্থা নাইট্রৱজন অম্ল হত্য়াৰ িয় আৰু বৰিুণৰ লগত্ এহেি 

বৰিুণ ৰূৱপ পৃহৰ্থবীলল নাহম আহি সমি পহৰৱেিৰ ওপৰত্   হবৰূপ প্ৰভাে হবস্তাৰ 

েৱৰ।অত্যাহধ্ে বাযু় প্ৰদূিণৰ ফলত্ সূৰ্ণৰ অহত্ৱবঙুনীয়া ৰহি হবনাহিধ্াই 

পৃহৰ্থেীত্ হবচু্ছহৰত্  হি পহৰৱেি আৰু জীেকূলৰ প্ৰহত্ ভাবুহেৰ সৃহি েহৰৱে। 

হবিহয়ে প্ৰগহত্ৰ প্ৰৱয়াজনত্ হিল্প নগৰীৱবাৰ গহ  উঠিৱে, এইৱবাৱৰ পহৰৱেি 

প্ৰদূিণত্ সিায় েহৰৱে। মধ্য প্ৰৱিিৰ ভূপালত্ সাংঘটিত্ কিাো কগে দুঘণ নাৰ 

েৰ্থা আহম সেৱলাৱে জ্ঞাত্। হিল্প নগৰীৱবাৰত্ এৱন ঘ না পুণৰায় সাংঘটিত্ 

কিাোৰ আিাংো কবহে।  

                         িব্দ প্ৰদূিৱণও বত্ণ মান এে গভীৰ সমসযাৰ সৃহি েহৰৱে। 

ৰ্ান-বািনৰ িণণ, আত্চবাজীৰ িব্দ, নানান উৱিযাগৰ ত্ীব্র িব্দই  হবহভন্ন কৰাগ 

কৰ্ৱন- ৰেৱণহিয়ৰ অোহমলা,হৃিৰ্ন্ত্ৰৰ হেয়া স্তব্ধ েৰা,স্নাযু়ত্ন্ত্ৰৰ কৰাগ আহিৰ 

সৃহি েহৰৱে। " Indian Council of Medical Research"ৰ মৱত্ 

আন্তজণ াহত্ে মান অনুৰ্ায়ী িব্দৰ পহৰমাণ ৩৫ কিহচৱবলৰ পৰা ৪৫ কিহচৱবল 

কিাো উহচত্। বত্ণ মান ঠাইহবৱিৱি ইয়াৰ পহৰমাণ ৬০ৰ পৰা ৬৫ ত্ৰ্থা ৮০ 

কিহচৱবল পৰ্ন্তণ  িয়। েল-োৰখানাৰ িব্দৰ পহৰমাণ মূলত্ ৮৫ কিহচৱবল কিাো 

উহচত্, হেন্তু আমাৰ েল-োৰখানাৰ িব্দৰ পহৰমাণ ১২০ কিহচৱবল পৰ্যন্ত 

িয়লগ। ইয়াৰ ফলত্ হনে েত্ী অঞ্চলৰ জীেৰ প্ৰাণৰ ভাবুহে আহি পৱৰ। িহিৰ 

িাৰাও পহৰৱেি প্ৰদূিণ িয়, কৰ্ৱন-পাৰমাণহেে িহিৰ উৎপািন ত্ৰ্থা ইয়াৰ 

পৰীক্ষা- হনৰীক্ষাৰ ফলশ্ৰুহত্ত্।  

                    পহৰৱেি প্ৰদূিণ কৰাধ্ েহৰবৰ বাৱব ৰাষ্ট্ৰসাংঘৰ উৱিাগযত্ প্ৰহত্ 

বেৱৰ ৫ জুন ত্াহৰৱখ হবশ্ব পহৰৱেি হিেস পালন েৰা িয়। হেন্তু বত্ণ মান সময়ত্ 

ই এ া অন্তসাৰিূনয আনুষ্ঠাহনেত্াৱি মাৱৰ্থান। পহৰৱবি হিেস পালন 

েৱৰাত্াসেৱল প্ৰেৃত্ৱত্ অন্তঃেৰৱণৱৰ পহৰৱেি ৰক্ষাৰ বাৱব োম েহৰব 

লাহগব কত্হত্য়াৱি এই হিেসৰ মূল অৰ্থণ হবেহিত্ ি'ব।  

                       আধু্হনে জীী্নৰ্াত্রাৰ মাপোঠি উন্নত্ েহৰবলল হগ আহম 

পহৰৱেিৱে কিি েহৰ আহিৱো, পহৰৱেি প্ৰদূিণ বৃহিত্ আহমৱয়ই সেৱলা 

ফালৰপৰা িাত্ উজান হি আহিৱো। গহত্ৱে আহম সেৱলাৱে সৱচত্ন হি 

পহৰৱেিে ধ্াংসৰ মুখৰ পৰা আঁত্ৰাই আহনবৰ বাৱব ৰ্ত্নপৰ ি'ব লাহগব। অনযৰ্থা 

কগাপন বযাহধ্ৰ িৱৰ বাহ  অিা প্ৰদূহিত্ পহৰৱেৱি হত্ল হত্ললে জীেকূলে 

অপমৃতু্যৰ গৰািলল কঠহল হি এহিন সমি জীেজগত্ৰ হবনাি েহৰব।  

                              তমিালী িৰঠাকুৰ                                                                                       

                             স্নাত্ে প্ৰৰ্থম িান্মাহসে,                         

 

অনুভৱৰ একলম 

মানে জাহত্ৰ সৃহিৰ প্ৰধ্ানত্ হিৱে নাৰী । নাৰী অহবিৱন সেৱলা অহস্তত্বিীন। 

ত্ৰ্থাহপও আহজৰ সমাজৰ নাৰীৰ মনত্ সিায় এ া প্ৰশ্ন উত্থাহপত্ িয় - আহম 

সুৰহক্ষত্ কন ?  আহম জাৱনা পাহৰৱো পুৰুিৰ িৱৰ হনজৱে আগুোই হনব? এই 

প্ৰশ্ন কবাৰৰ োৰণ িয়ৱত্া সমাজখন । নাৰীৰ প্ৰহত্ সমাজৰ িাসনোৰী মৱনাবৃহত্ত 

আহজও সলহন কিাো নাই ৰ্াৰ বাৱব নাৰী আহজও হনৰ্ণাহত্ত্ হি আৱে। হৰ্খন 

সমাজত্ Hima Das, Lovlina Borgohain, Mirabai, Avani 

Chaturvedi আহিৰ িৱৰ মহিলাই হবশ্ব িৰবাৰত্ হনজৰ লগৱত্ কিিৰ নাম 

উজলাইৱে, কত্ৱন এখন সমাজৱত্ এগৰােী নাৰীৰ হপন্ধ্ন-উৰণ,েৰ্থা কোোৰ 

ধ্ৰণ-েৰণৰ ওপৰত্ হভহত্ত েহৰ সমাৱজ নাৰীৰ চহৰত্র হনধ্ণাৰণ েৱৰ । এগৰােী 

মহিলাৰ চহৰত্রৰ ওপৰত্ আঙুহল উৱঠাোৰ অহধ্োৰ জাৱনা সমাজ খনৰ আৱে ? 

সমাজৰ হেেু আওপুৰহণ হচন্তাধ্াৰাৰ কলাৱে আহজও নাৰীৰ মৰ্ণিা সিায় ওৰহণৰ 

ত্লত্ বুহলৱয়ই গণয েৱৰ। কত্ওঁৱলােৰ এৱন ধ্ৰণৰ মৱনাবৃহত্ত সলহন েৰাৱ া 

অহত্লে প্ৰৱয়াজনীয়। 

            এখন সুস্থ্ সমাজ বা পহৰয়াল কত্হত্য়াৱি গঠন িয় কৰ্হত্য়া নাৰীসেলৰ 

অহধ্োৰ, স্বাভীমান আৰু সন্মানে  গুৰুত্ব হিয়া িয় । হেন্তু, গহত্িীল সমাজৰ 



ভদ্ৰত্াৰ মুখা হপন্ধ্া এচাম অভদ্ৰ কলােৰ নাৰীৰ প্ৰহত্ ৰ্থো মৱনাবৃহত্ত অহত্ 

সাংেীণণ। এচাৱম আৱেৌ Social Media ত্ Women Empowerment ৰ 

ওপৰত্ িাঙৰ িাঙৰ েৰ্থা হে বািঃ বািঃ লয় । হেন্তু , প্ৰেৃত্ জীেনত্ নাৰীৰ 

প্ৰহত্ কত্ওঁৱলােৰ দৃহিভাংগী হবপৰীত্ ।  আধু্হনে সমাজৰ, আধু্হনে পুৰুি বুহল 

প্ৰহত্পন্ন েহৰবললৱি কত্ওৱঁলাৱে কত্ৱনধ্ৰণৰ মন্তবয Social Media ত্ প্ৰচাৰ 

েৱৰ । কত্ৱনধ্ৰণৰ হবেহিত্ সমাজৰ অ - হবেহিত্ হচন্তাধ্াৰাৰ সাংস্কাৰ সাধ্ন 

েহৰব লাহগব উহচত্ হিক্ষাৰ জহৰয়ৱত্।। কসই হিক্ষা কেেল পাঠযপুহৰ্থৰ হিক্ষাৱয় 

নিয় । ইয়াৰ প্ৰধ্ান িাহয়ত্ব বিন েহৰব লাহগব সমাজৰ অিজসেৱল । হেন্তু, 

হেেু কক্ষত্রত্ কিখা ৰ্ায় কৰ্ নাৰীৱয় নাৰীৰ িত্ৰু ৰূৱপ হৰ্থয় হিৱয় ।  উৱেখৱৰ্াগয 

কৰ্ সমাজৰ হেেু এলানু্ধ্ েলীয়া ৰীহত্ - নীহত্ৰ বাৱবও মহিলাসেল হবহভন্ন 

কক্ষত্রত্ হনৰ্ণাহত্ত্ হি আহিৱে। ইয়াৰ বাৱব কেেল পুৰুৱিই জগৰীয়া নিয় । 

কসই ৰীহত্- নীহত্ কবাৰৰ গুহৰধ্ৱৰাত্া  এগৰােী নাৰীও  িব পাৱৰ । পুৰুিত্াহন্ত্ৰে 

সমাজ বযেস্থ্াৰ বাৱব  নাৰীসেল বহুৱক্ষত্রত্ হপেপহৰ ৰ্থো পহৰলহক্ষত্ িয়। 

ফলস্বৰূৱপ এচাম মহিলাই  সিায় হনজৱে পুৰুিত্লে হপেপৰা বুহল গণয েৱৰ 

ৰ্াৰ বাৱব মহিলা সেল হনজৰ ঘৰখন বা সমাজখনৰ পৰা বাহিৰলল ওলাই 

ৰ্াবলল সািসী হি নুৱঠ। কসই মহিলাসেৱল নযায়ৰ বাৱব ৰঁু্হজবললও সক্ষম 

নিয়। ত্াৰ এেমাত্র োৰণ সমাজখন ।হৰ্খন সমাজত্ মহিলাই সফলত্াৰ 

হিখৰত্ আৱৰািণ েহৰৱে , কসইখন সমাজৱত্ই Nirbhaya Case ( Delhi) , 

Disha Case (Hyderabad) , কবাোৰী িত্যাৰ িৱৰ হনমণম আৰু লজ্জাজনে 

ঘ না সাংঘটিত্ হিৱে। এৱনধ্ৰণৰ অবণণনীয় ঘ নাসমূি কনাৱিাো েহৰবলল 

হিহক্ষত্ সমাজখৱন আগুোই কৰ্াোৱ া প্ৰৱয়াজন। 

              নাৰীৱয় এখন সমত্াপূণণ সমাজত্ৱি হনজৱে সুৰহক্ষত্ অনুভে েহৰব, 

ৰ্ত্ কেেল সময় নিয় হচন্তাধ্াৰাৱবাৱৰা হবেহিত্ িব , ৰ্ত্ এজন পুৰুিৰ িৱৰ 

এগৰােী মহিলাইও  স্ব - ইচ্ছাৱৰ হনজৰ অহধ্োৰ সমূি উপৱভাগ েহৰব পাহৰব, 

ৰ্ত্ এগৰােী নাৰীৱয়ও অনয এগৰােী নাৰীৰ িহি ৰূৱপ হৰ্থয় হিব , িত্ৰু ৰূৱপ 

নিয়। আহম সেৱলাৱে হমহল কত্ৱন এখন সমাজ গহ  তু্হলব কনাোৱৰাৱন ?                         

                                                                                               

ৰাজশ্রী দিৱী 

                                                              স্নাত্ে প্ৰৰ্থম িান্মাহসে                         

 

নাৰীিাি (Feminism) 

বত্ণ মান সময়ত্ ৰাজনীহত্ হবজ্ঞানৰ এে বহুল চহচণ ত্ হবিয় হিৱে নাৰীবাি। 

নাৰীবািে নাৰীৰ ৰাজলনহত্ে, অৰ্থলনহত্ে  আৰু সামাহজে ৰক্ষাৰ এে আৱিালন 

বুহলব পাহৰ।  Estelle Freedman  এ হেৱে কৰ্, “ Feminism is a belief that 

although women and men are inherently of equal worth, most 

societies privilege men as a group . As a result, social movements are 

necessary to achieve political equality between women and men, with 

the understanding that gender always intersects with other social 

hierarchies.” 

সময়ৰ পহৰেত্ণ নৰ লৱগ লৱগ নাৰীবািৰ অধ্যয়নেত্া, অধ্যয়নৰ 

হবিয়, অধ্যয়ন হিলী, দৃহিভাংগী আহিৰ পহৰেত্ণ ন কিাো কিখা হগৱে। নাৰীবািৰ 

লক্ষয কেেল নাৰীৰ কৰষ্ঠত্ব প্ৰহত্পন্ন েৰাই নিয়, ই হলাংগৰ সমত্াৰ বাৱব েৰা 

এে প্ৰৱচিা। বহু বেৰ ধ্হৰ সমাজ বযবস্থ্াত্ চহল অিা হলাংগ হবিমযে নাৰীবাৱি 

েৱঠাৰ সমাৱলাচনা েৱৰ আৰু কসইৱবাৰে সাংস্কাৰ সাধ্নৰ প্ৰকচিা িাত্ত্ হল 

আহিৱে। অৰ্থণাৎ এৱন প্ৰৱচিাৰ জহৰয়ৱত্ বহু সময়ত্ মহিলাৰ লগৱত্ পুৰুি 

সেৱলা উপেৃত্ কিাো কিখা ৰ্ায়।  উিািৰণস্বৰূৱপ, মহিলাসেৱল উপাজণ ন 

েহৰবলল অৰ্থণলনহত্ে কক্ষত্রত্ স্বাধ্ীন কিাোৱ া বাঞ্চনীয়। হেন্তু মহিলাসেলৰ 

কবহলো ইয়াে কপািেত্াও েৰা পহৰলহক্ষত্ িয়, ত্ৎসৱত্তও পুৰুিসেলে হেয় 

পহৰয়ালৰ এেমাত্র জীহেোৰ সমল হিচাৱপ গণয েৰা িয়?    

নাৰীবািৰ প্ৰভাে: নাৰীবািী হচন্তাধ্াৰাৰ েমাগত্ হবোৱি মহিলাৰ 

জীেন পহৰেত্ণ নত্ এে সূদুৰপ্ৰসাহৰ প্ৰভাে হবস্তাৰ েহৰৱে। ইহত্িাসলল চাৱল 

আহম কিহখবলল পাওঁ কৰ্ নাৰীবািী আৱিালনৰ ফলশ্ৰুহত্ৱত্ নাৰীকয় 

কভা াহধ্োৰ লাভ েহৰহেল । আধু্হনে নাৰীবািলল লক্ষয েহৰৱল আহম 

কিহখবলল পাওঁ কৰ্ নাৰীবাকি মহিলাসেলৰ হবহভন্ন সমসযা ত্ৰ্থা জীেন হিলীৰ 

পহৰেত্ণ োমী অহভৰ্ানৰ লগত্ কেৱনিৱৰ জহিত্ হি ৰ্থাৱে ত্াে অনুধ্ােন 

েহৰব পাৱৰাঁিে।  উিািৰণস্বৰূৱপ, অবাহঞ্চত্ গভণ পাত্ আৰু প্ৰজনন অহধ্োৰৰ 

সমৰ্থণনোৰী  অহভৰ্াৱন মহিলাসেলে পেিৰ স্বাধ্ীনত্া প্ৰিান েহৰৱে। 

  ত্দুপহৰ নাৰীবাৱি হপতৃ্ত্াহন্ত্ৰে বযেস্থ্াে অিৰি প্ৰশ্ন েৱৰ আৰু 

প্ৰচহলত্ হলাংগ ভূহমোে নসযাৎ েহৰব হবচাৱৰ। এৱেিৱৰ ই LGBTQ  

সম্প্ৰিায়ৱো বহুহখহন সিায় েৱৰ োৰণ নাৰীবাৱি কত্ওৱঁলােৱৰা অহধ্োৰ 

লাভৰ কপািেত্া েৱৰ। নাৰীবাৱি  সমোমীত্াৰ ওপৰত্ গুৰুত্ব আৱৰাপ েৱৰ । 

নাৰীবািৰ মূল বাত্ণ া ি’ব লাহগব নাৰীবািলল বযহিগত্ স্বাধ্ীনত্াৰ পৰ্থ সূচল েৰা 

আৰু পেিে অিাহধ্োৰ প্ৰিান েৰা।  এৱে োম েৰাৰ বাৱব নাৰীৰ অহধ্োৰে 

স্বীেৃহত্ হিয়াৱ াৱেই ি’ল নাৰীবািৰ উৱিৱিয। হবহভন্ন সময়ত্ হি উঠা 

আৱিালনৰ ফলস্বৰূৱপ নাৰীসেলৰ বাৱব  হেেু হেেু বযবস্থ্া িিণ েৰা হিৱে।  

ত্ৰ্থাহপও  দুখৰ েৰ্থাৱ া ি’ল নাৰীবাি এে িহিিালী আৱিালন কিাোৰ 

হপেৱত্া পৃহৰ্থেীৰ এৱন হেেুমান অাংি আৱে ৰ্’ত্ নাৰীৰ হবিময আৰু কিািণ 

সাংঘটিত্ হি আহিৱে। আহজও আহম নাৰী ওপৰত্ হবহভন্ন  প্ৰোৱৰ কিাো 

অত্যাচাৰ কিহখবলল পাঁও।  

আ াইত্লে িাঙৰ েৰ্থাৱ া ি’ল ৰু্েে-ৰু্েত্ীসেৱল নাৰীবািী 

আৱিালনৰ লগত্ ঘহনষ্ঠভাৱে জহিত্ কিাোৱ া অহত্ প্ৰৱয়াজনীয়।  এইিৱৰকি 

আহম দ্রুত্ ফলাফল লাভ েহৰব পাহৰম।  সমত্াৱৰ ভৰা এখন পৃহৰ্থেীত্ জীয়াই 

ৰ্থোৱ া সৱপানত্লেও েম েৰ্থা নিয়। এইিৱৰ এই সৱপানৱ াে বাস্তেত্ 

পহৰণত্ েৰাৰ বাৱব আহম সেৱলাৱে হনজৰ হনজৰ সাংসৃ্কহত্ আৰু সম্প্ৰিায়ে চাব 

লাহগব।  আহম এহত্য়াও ফলাফলত্ উপনীত্ কিাো নাই ৰ্হিও আহম এে ৰ্াত্রাত্ 

আগবাহ ৱো, গহত্ৱে সফল ফলাফল লাভৰ বাৱব আহম এই অহভৰ্ানত্ 

আগবাহ ব লাহগব।  

তিৱানী িমতন 

স্নাত্ে প্ৰৰ্থম িান্মাহসে,  

ৰাজনীহত্ হবজ্ঞান হবভাগ 

 



শিক্ষা - সৃশি - বৃশি 

"জীৱনত পাব পৰা সুখ, সন্তুষ্টি আৰু সফলতা ষ্টনৰ্ভ ৰ কৰৰ উপযুক্ত ষ্টিক্ষা, 

সৃষ্টিিীল মৰনাবৃষ্টি আৰু শুদ্ধ বৃষ্টি ষ্টনবভাচনৰ ওপৰত।" 

ষ্টকন্তু, মানুিে ককৱল নজনা কথা ষ্টিৰকাৱাৰ াৰৱই ষ্টিক্ষাৰ অথভ 

নহয়। ষ্টিক্ষাৰ অথভ হহৰে মানুহক নজনা আচাৰ-বযেিাৰৰ ষ্টিক্ষা ষ্টি ষ্টযৰকাৰনা 

পষ্টৰষ্টিষ্টতৰ লগত খাপ খাবলল ষ্টিৰকাৱা। ষ্টকয়ৰনা প্ৰগষ্টতৰ পথ প্ৰিস্ত কৰাত 

মানুহৰ সৰু সুৰা বযৱহাৰ পাষ্টতৰবাৰৰও প্ৰৰ্াৱ কপলায়। সজ আৰু উচ্চ ষ্টচন্তাইৰহ 

মানুহক প্ৰকৃত মানুহ কষ্টৰ কতাৰল। সৎ ষ্টচন্তাক কাযভত পষ্টৰণত কষ্টৰব পাষ্টৰৰলৰহ 

ইয়াৰ সুফল কপাৱা যায়। পষ্টৰয়াল হহৰে প্ৰথম  সামাষ্টজক সমল।কসৰয়ৰহ 

পষ্টৰয়ালৰ সিসযসকৰল কতওঁৰলাকৰ সন্তানক হনষ্টতক ষ্টিিাচাৰৰ ষ্টিক্ষা প্ৰিান 

কষ্টৰব লাৰগ। ককৱল পৰীক্ষাত উিীণভ কহাৱাৰ াৰৱই ষ্টিক্ষাৰ মূল উৰেিয বুষ্টল 

ৰ্ৱাৰ া অনুষ্টচত। আনহাৰত ষ্টয ষ্টিক্ষাই আনৰ হাতত ষ্টবক্ৰী যাবলল ষ্টিকায় 

কতৰন ষ্টিক্ষাক প্ৰকৃত ষ্টিক্ষা বুষ্টলব কনাৱাষ্টৰ। ষ্টিক্ষা হহৰে এৰন এক অষ্টবৰত 

প্ৰষ্টক্ৰয়া ষ্টয জন্মৰ লৰগ লৰগ আৰম্ভ আজীেন হনৰহবহচ্ছন্নভাৱে চহল ৰ্থাৱে। 

আনুষ্ঠাষ্টনক ষ্টিক্ষাৰ সাধ্াৰণৱত্ এে হনহিণ ি সময়সীমা ৰ্থাৱে, ষ্টকন্তু অনানুষ্ঠাহনে 

হিক্ষাই জীেনৰ প্ৰহত্ৱ া পলৱত্ নতু্ন জ্ঞানৰ সঞ্চাৰ কৰৰ। ষ্টনজৰ মাজত থকা 

জ্ঞাৰনৰৰ ষ্টনজৰ লগৰত সমাজৰ আন িহজনৰ মংগলাৰথভ ষ্টবষ্টনৰয়াগ কষ্টৰব 

পৰাৰ াৰহ ষ্টিক্ষাৰ প্ৰধান উৰেিয কহাৱা উষ্টচত। 

জীৱৰেষ্ঠ মানুহৰ স্বপ্নই হহৰে সৃষ্টিৰ কগাপন আকাংক্ষা। আষ্টম সিায় 

ষ্টনজৰক এক সৃহিধমী মৰনাৰ্াৱত আবৃত কষ্টৰ ৰখা উষ্টচত। প্ৰষ্টতৰ া কালজয়ী 

সৃষ্টিৰ বাৰব মানুহক প্ৰৰয়াজন অৰলখ হধযভয, কি, সাহস আৰু অধযৱসায়ৰ। 

মৰনই মানুহৰ মানষ্টসক ক্ষমতা সমূহৰ প্ৰধান উৎস। কসৰয়ৰহ মনৰ াক আহম 

সিায় ষ্টহহৰ কষ্টৰ ৰাষ্টখব লাৰগ। সকৰলা মানুৱিই কম-কবষ্টে পষ্টৰমাৰণ সৃষ্টিিীল 

কমভ কষ্টৰব পাৰৰ। অন্তৰৰ বযাকুলতা নিৱল  বাষ্টহযক ষ্টিিৰ পৰা ককাৰনও আমাে 

সৃষ্টিিীল কষ্টৰ তু্হলব কনাৱাৰৰ।তাৰৰাপষ্টৰ সুি ষ্টচন্তাৰ দ্বাৰা সৃষ্টিিীল মৰনাৰ্াৰৱৰৰ 

কেষ্ঠ কমভত মৰনাষ্টনৰবি কষ্টৰৰল গৰ্ীৰ মানষ্টসক প্ৰিাষ্টন্ত লাৰ্ েহৰব পাহৰ। 

মানুহ প্ৰকৃতাথভত সুখী কত্হত্য়া হয় কযষ্টতয়া মৰন ষ্টমলা বৃষ্টিত 

আত্মষ্টনৰয়াগ কষ্টৰ জীষ্টৱকা অজভ ন কষ্টৰবলল পায় ত্ৰ্থা সৎ উপাজভ ৰনৰৰ জীৱনৰ া 

পষ্টৰচালনা েহৰব পাৱৰ।ষ্টনৰু্ভ ল,ষ্টনষ্টিত আৰু প্ৰকৃত কমভ জীৱন বাষ্টে কলাৱাৰ বাৰব 

সাহসৰ প্ৰৰয়াজন। এইৱক্ষত্রত্ েব পাহৰ কৰ্ ষ্টনচা আৰু কপচা যাৰ এে, কত্ৱন 

বযহিৰ ষ্টবকাি পষ্টৰসৰহীন। পৃষ্টথৱীৰয় কতওঁৰলাকক হাত চাপষ্টৰ বজাই 

অষ্টৰ্নন্দন জনায়। গষ্টতৰক মানুহৰ জীৱনত অপষ্টৰৰময় সুখ, সফলতা ষ্টনৰ্ভ ৰ 

কৰৰ উপযুক্ত ষ্টিক্ষা, সৃষ্টিিীল মৰনাবৃষ্টি আৰু শুদ্ধ বৃষ্টি ষ্টনবভাচনৰ ওপৰত।  

মুনমী সশিকৈ 

পঞ্চম িান্মাহসে 

 

        

 

Climate Change and India's Environmental 

Worries: 

On 4 November 2022, the Delhi Government 

announced closure of primary schools in the national 

capital. This was done because the Air Quality Index 

(AQI) in Delhi had reached the ‘Severe’ category. 

An AQI between zero and 50 is considered ‘good’, 

51 and 100 ‘satisfactory’, 101 and 200 ‘moderate’, 

201 and 300 ‘poor’, 301 and 400 ‘very poor’, and 

401 and 500 ‘severe’. Same was the case in 

November 2021 too, when air pollution had reached 

‘severe’ level and several large power plants around 

Delhi had to be shut down. 

This situation in Delhi is just an example of 

the environmental challenges that are being faced by 

our country today. From air and water pollution to 

biodiversity loss, India is facing the severe brunt of 

climate change. According to the 2021 World Air 

Quality Report, India is home to 63 of the 100 most 

polluted cities. The Report states that New Delhi is 

the capital with the worst air quality in the world. 

India has been dependent of fossil fuels for 

its energy needs. Every year our country contributes 

over 2.65 billion metric tonnes of carbon to the 

atmosphere. And this has made India the third-

largest polluter in the World (Source: Earth.org). 

The main reasons for air pollution here are crop 

burning, vehicular emissions, smoke from cooking, 

industrial emissions as well as pollution via the 

construction and power generation sector. Just like 

air, the water in the country too has become polluted. 

It is estimated that 70 per cent of surface water in 

India is unfit for consumption. This water pollution 

has led to the spread of several water-borne diseases 

like cholera, typhoid and hepatitis. Around 4 crore 

(40 million) Indians are affected by these diseases 

and around 4 lakh people lose their life because of 

them every year. It also causes damages to crops, 

and, freshwater biodiversity too is damaged. 

Industrial waste, which contains several toxic 

substances like pesticides and herbicides, oil 

products and heavy metals, are dumped into rivers 

and lakes and this has been a major contributor to 

water pollution in India. 



It is estimated that water pollution costs the Indian 

government between 6.7-7.7 billion USD per year. 

And it has led to a 9 per cent drop in agricultural 

revenues as well as a 16 per cent decrease in 

downstream agricultural yields (Source: Earth.org). 

India also stands second among the top 20 countries 

having a high proportion of riverine plastic 

emissions globally. Brahmaputra and Ganga are two 

rivers which carry and drain most of the plastic 

debris in the country. 

The future impact of climate change in India 

has been mentioned by several reports. A 2019 

Report by NITI Aayog had stated that 40 percent of 

India's population will have no access to drinking 

water by 2030. The Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) has warned that India is one 

the countries expected to be worst hit by the impacts 

of climate crisis. 

Biodiversity loss is another major concern for India. 

The State of India’s Environment Report 2021, 

published by the Centre for Science and 

Environment (CSE) in June 2021, states that India 

has lost almost 90 per cent of the area under four 

major biodiversity hotspots in the country (the 

Himalayas, the Western Ghats, the Sundaland and 

the Indo-Burma region). Apart from this, 1212 

animal species in India are currently monitored by 

the International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) Red List and it has been found that 25 

species within these four hotspots have become 

extinct in recent years. 

Forest loss is another major issue in the 

country. According to the data from Global Forest 

Watch, India lost 1.93 million hectares of its tree 

cover between 2001 and 2020. And the top five 

states that accounted for the highest tree cover loss 

during this period were all Northeast Indian states - 

Assam, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh and 

Manipur. According to the World Wild Fund for 

Nature (WWF) and the Zoological Society of 

London (ZSL), freshwater biodiversity in India too 

has experienced an 84 per cent decline. 

These statistics and analyses sum up the 

challenge and potential environmental crisis faced 

by our country in the near future. Urgent steps are 

now needed to be taken by the Central and State 

governments so that we do not face an apocalyptic 

future where our citizens have to face the wrath of 

nature. 

Dr. Partha Protim Borthakur 

Assistant Professor 

Department of Political Science 

Dhakuakhana College. 

 

 

My Preparation for Civil Service Examination.  

                Firstly, I started with the motivational 

quote "Believe in Yourself". We live in a highly 

competitive world. A competitive world offers two 

possibilities you can lose or if you want to win, you 

can change. My name is Partha Jyoti Boruah. I have 

completed my graduation in Political Science from 

Dhakuakhana College and pursuing my Master 

degree in Political Science from Dibrugarh 

University. Presently I am preparing for civil service 

examination. Now I am going to share my whole 

journey of preparation for civil service examination. 

As an Assamese medium student initially, we faced 

lots of obstacles but without faith nothing is possible 

and with faith nothing is impossible. We know 

Assam Public Service Commission conducted CCE 

(Combine Competitive Examination) in three phases 

as prelims, mains and interview. 

                    In the Preliminary examination of APSC 

CCE contains two papers. One paper is General 

Studies and other one is CSAT (Civil Service 

Aptitude Test). Each paper contains 200 marks. GS 

paper includes Current affairs, History, Geography, 

Economy, Polity, Science and Environmental 

Studies etc. CSAT paper includes Comprehension, 

Basic Math’s, Logical Reasoning etc. In CSAT 

paper out of 200 Mark's we have to secure 66 or 

above to qualify in the paper. In APSC 30 to 35% of 

the question in the preliminary examination is 

related to Assam. For that book related to Assam 

History, Geography, Polity and current affairs need 

to be collected and studied. There have been many 

changes in the pattern of APSC for couple of years 

now. Only hard work with right techniques and 

planned strategy required to crack the examination. 



Generally, class VI to XII NCERT study materials 

are ideal start for APSC preparation. Solving 

previous year’s questions papers is very affective for 

preparation. There are several online platforms like 

unacademy, Study Iq, etc helps us for preparation. 

Regarding CSAT, all candidates should not ignore 

the CSAT paper. If candidates feel that their English 

comprehension and basic math, quantitative aptitude 

skills are not up to the mark they should spend a 

decent amount of time for this paper. 

Second stage is mains. Unlike APSC CCE 

prelims mains paper is descriptive in nature and 

hence effective answer writings plays a vital role in 

creating a good impression in examiners mind. The 

APSC CCE mains consist of Eight (8) papers such as 

Essay paper, Paper II to Paper VI General Studies 

and two optional papers. An APSC CCE mains is 

about the expression of our views on the topics 

asked in the examination. So, practicing good 

answers is very important to crack mains. 

Candidates should also try to focus on more specific 

areas and writing the answers. 

 The Third and final stage is Interview. 

Unlike APSC prelims and mains examination 

interview question have no defined standard and 

format and thus is difficult to prepare and generalize 

questions as it depends solely on APSC interview 

boards. However, several interview mock tests are 

available in online platforms.  

At last, failure is not the opposite of success 

as it is part of success. You have to set goals that are 

almost out of reach. If you set a goal that is 

attainable without much work or thought, you will 

end up in something below your true talent and 

potential.  

Parthajyoti Boruah 

Ex Student 

 

 

 

 

 

Human Rights 

Human rights are those rights which are 

fundamental for living and for normal human 

existence. They are based on the concept that every 

human being irrespective of caste, creed, color, race 

and nationality is born with certain fundamental 

rights such as, right to live, freedom of speech, 

justice, etc. The UN adopted Universal Declaration 

of Human rights on 10th December, 1948 which 

enumerates some of these basic rights of every 

human being. Most of these rights are, 

therefore,adopted by most of the countries in their 

constitution which were implemented after this 

declaration. Some of these are right to life and 

liberty, right to freedom of speech, right to 

work,right to edcation ,right to religion etc. 

In recent time we have seen different cases of 

human rights violation at different parts of the world. 

In some counties political and civil rights are not 

given or guaranteed to all its citizens. Again, in some 

other countries, economic and social rights are not 

enforced properly. Therefore, the governments of 

different countries should play an active role in 

protection of the human rights. 

 Protection and maintenance of human rights 

is a fundamental duty of every government. In this 

regard international organisations have been playing 

a vital role in ensuring the implementation of these 

basic rights of human being. Countries must stand 

together in this respect. 

                             Jyotishman Hazarika 

                             B.A. 1st semester 

 

Patriotism 

The profound and deep love for one's country is 

known as patriotism. It is the spirit of trying to do all 

one can for the betterment and progress of one's 

country. It is not merely a love for the physical who 

once graced the country rather patriotism is the spirit 

of affection and concern for the well-being and 

progress of one's country. Basically, it is putting 

national feeling above personal feelings and national 

concerns above personal gains. It is the deep fervor 

coupled with the spirit of working for the 

advancement of one's country. 

In October, 1930, Jawaharlal Nehru, from the 

Nainital prison, wrote to his daughter, Indira Gandhi 

thus, "We have India's honour in our keeping and 

that honour is a sacred trust". Keeping the honour 



and the name of the country "ever high and ever 

flying" is the fundamental duty of every citizen. 

The spirit of patriotism is not merely a noble 

sentiment within the heart. If it is so, then it is only 

sham patriotism. True patriotism calls for certain 

concrete actions and external expressions. First and 

foremost, it requires offering our valuable services 

when national integrity and independence is 

threatened by external forces. True patriotism also 

would means doing all one can, when natural 

calamities strike any part of country. Patriotism finds 

expressions in fulfilling our fundamental duties 

entrusted upon us by the constitution. It calls for 

holding the name of the country "high and flying" in 

international arenas. It therefore, calls for taking 

steps to promote national unity, integration and 

peaceful co- existence of all religions and races. 

In India today, we find many bad elements 

contributing to the rise of communalism, religious, 

fanaticism, regionalism, etc. This disintegrity within 

the nation, in term, promotes outside forces to spread 

terrorist activities in different parts of country. As 

responsible citizens of the country we should be 

aware of the forces that are threatening our national 

unity. 

Let the prayer of Rabindranath Tagore "Into 

the heaven of freedom, my Father, let my country 

awake" become a non- stop chorus on every Indian's 

lips.       

                Gyandeep Konch 

                  B.A.1st semester 

 

 

Is Glass Better Than Plastic?  

Is it easier to recycle glass in comparison to 

plastic? Is glass an eco-friendly material or not? 

How much glass is recycled in a year? And how 

much is wasted?  Mostly in the market, zero waste 

products come in containers. So, is glass a better 

alternative for plastic? Or is a petroleum-based 

material. This is made from crude oil, Gas and 

chemicals. Which is not material? 

Recycling- Glass is 100% recycling. Which 

means it can be recycled numerous times without 

any quality loss. On the contrary, plastic is a material 

which quality deteriorates by recycling.  

Which material is cheap? To make glass 

products, it costs more as it requires a lot of heat to 

shape it. Whereas plastic can be molded into any 

shape while using less energy. 

            Impact on Health:  Harmful chemicals are 

leached from plastic which get transferred into food 

that impacts our health negatively. But glass is such 

a material through which no harmful chemicals are 

released. So, undoubtedly for food items, glass is 

safer than plastic. 

          Durability: Glass breaks easily and plastic is 

more durable. This is a major reason due to which it 

is difficult to replace plastic with glass. 

         Impact of Environment: Although glass 

products require more energy but it can be used 

multiple times until it’s broken. It can be turned into 

the same product again. Wherein plastic’s quality 

gets worse due to which recycled products quality 

gets down. So comparatively it converts into waste 

faster. Hence it can be said that glass is a better 

alternative than plastic. 

MukundraMadhob Bharali 

Ex Student 

 

 

 

গল্প তিিান 

পতৰৱিত ন 

বুৱিশ্বৰ েো ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৱত্ বহি আৱে। আহজ ৰাস পূহণণমা। গাঁেত্ 

প্ৰৱত্যে বেৰৰ িৱৰ এইবাৱৰা ৰাস পাহত্ৱে। হেন্তু, কত্ওঁৰ মনত্ ৰাস পূহণণমাৰ 

হিনৱ াৱে আগৰ হিনৱবাৰৰ িৱৰ আনি হিব পৰা নাই। কত্ওঁৰ মনত্ পহৰল ৪০ 

বেৰ আগৰ সময়ৰ গাওঁখনলল........ 

ৰাস বুহল েৱলই কগাৱ ই গাওঁখনত্ এে উৎসেমুখৰ পহৰৱেৱি 

হবৰাজ েহৰহেল। গােঁৰ সৰু হিশু, জীয়াৰী- কবাোৰী, কিো-বু া সেৱলা বযস্ত 

ৰাসৰ আৱয়াজনত্। সেৱলাৱে কেৱনিৱৰ হনজৰ অহভনৱয়ৱৰ িিণেৰ মন মুহিব 

পাৱৰ ত্াৱে হল বযস্ত। গােঁৰ খৱগন েোইৱিউ োংসৰ ভাওৰ বাৱব হবখযাত্। 



কত্ওঁৰ িৱৰ োংসৰ ভাও হিব পৰা বযহি িয়ৱত্া কগাৱ ই অঞ্চলৱ াৱত্ পাবলল 

নাই। গােঁৰ জুহৰ, সীমা, মমীিতঁ্ৰ নৃত্যৱয়ও িিণেে সচালেৱয় আপ্লুত্ েৱৰ। 

হেন্তু এহত্য়া ৰাসত্ কৰ্ন কত্ৱন আনি নাই। আহজোহল গােঁৰ 

কলােসেৱল হনৱজ অহভনয় েৰাত্লে হিল্পীৰ িাৰাৱি ৰাস পাহত্ব খুৱজ। 

কোনখন ৰাসস্িলীৱয় কোনজন হিল্পীে আহন ৰাসত্ অহভনয় েৰাব পাৱৰ 

ত্াৱে হল বযস্ত। ৰাস আৱয়াজন েৰা সেলৰ মাজত্ কৰ্ন ই এে অৱঘাহিত্ 

প্ৰহত্ৱৰ্াহগত্াৱি। আগৰ িৱৰ গােঁৰ বযহিসেলৰ অহভনয়ৰ প্ৰহত্ আিি কৰ্ন 

েহম হগৱে। 

:েো অ' েো, হে ি'ল তু্হম অৰ্থহনৱৰ পৰা এৱনলে মৱন মৱন বহি 

আো কৰ্.... 

:নাই অ', এৱো কিাো নাই, এৱনই বহি আৱো। (নাহত্ৱয়েৰ 

মাত্ত্ৱি বুৱিশ্বৰৰ সহম্বত্ ঘূহৰ আহিল, কত্ওঁ কৰ্ ইমান সমৱয় কত্ওঁৰ হিিেৰ 

সময়ৰ মাজত্ বুৰ হগহেল।) 

:েো, আহজ ৰাস চাবলল ওলাবা কিই। মাৱয় হেৱে আহজ ৰাসত্ টি. 

হভ. ত্ ওৱলাো মানুি আহিব। 

:অ' কবাপাই েৰ্থািাৰ মৱয়া শুহনৱো। ত্ৱয়ই হগ চাহবলগ, মই ি'কলা 

বু া মানুি, ত্াৱত্ ৰাহত্ আৰু এইৱবাৰ কচাোৰ ইচ্ছা নাই। 

:েো মই এহত্য়া কিাওঁলগ, নি'কল ৰাহত্ ক াপহন ধ্হৰব। 

:ৰ্া কবাপাই। 

   নাহত্ৱয়ে হভত্ৰলল কসামাই কৰ্াো হপৱন চাই বুৱিশ্বৰ েোৰ 

হুমুহনয়াি এ া ওলাই আহিল। 

     আৱবহলৱত্ বুৱিশ্বৰ েো ৰাস পত্া ঠাইৱিাখৰ চাবললৱে বুহল 

ওলাই আহিল। ৰাহত্ আৰু ৰাসলল অিা নি'ব। ৰাসত্ টি. হভ. ত্ ওৱলাো হিল্পীে 

চাবলল মানুিৰ হৰ্মানৱি হভৰ ি'ব ত্াৰ কিচাঁ-কঠলাত্ এইৱ া বয়সত্ ৰাসলল 

আহিব কনাোৱৰ। ত্াৱত্ আহজোহল হেবা এ া পাহত্ৱলই মি-ভাাং খাই হুলসু্থ্ল 

েহৰ অৰাজে পহৰহস্থ্হত্ সৃহি েৰা এচাম আৱেই নিয়। 

     আৱিাৱত্ বা ত্ পদূহলৰ পৰাই কিহখৱল খৱগন েোইৱিউ ঘৰৰ 

কচাত্ালৱত্ আমন-হজমনলে বহি আৱে। ত্াৱৰা িয়ৱত্া মনত্ পহৰৱে আগৰ 

ৰাসৰ হিনৱবাৰলল........ 

     বুৱিশ্বৰ েো ৰাসত্লীৰ পৰা ঘৰলল বুহল হবিণ্ণ মৱনৱৰ কখাজ লৱল, 

অত্ীত্ আৰু বত্ণ মান সময়ৰ পহৰেত্ণ নৰ েৰ্থাৱবাৰ ভাহব ভাহব........ 

িৃষ্ণা গগগ 

তৃ্ত্ীয় িান্মাহসে 

 

 

তনৰৱ ঘািক ''ৱাই-ফাই'' 

হনত্য-নতু্ন প্ৰৰু্হিৰ বযেিাৰ হিনে হিৱন বৃহি পাইৱে । আহজৰ 

হিনত্ কেত্ৱবাৰ প্ৰৰু্হি আমাৰ জীেনৰ অাংগস্বৰূপ হি পহৰৱে । ঠিে কসই 

অহধ্োাংি প্ৰৰু্হিৱয়ই আমাৰ জীেন - ধ্াৰণ পিহত্ আগুোই হনয়াৰ কক্ষত্রত্ 

গুৰুত্বপূণণ হি পহৰৱে  । ম'বাইল কফান, কিস্ক প, কলপ প, ইন্টাৰৱন  আহিত্ 

বত্ণ মান প্ৰায় সেৱলা কক্ষত্রৱত্ লাগহত্য়াল হি পহৰৱে । হেন্তু এইৱবাৰ প্ৰৰু্হি 

বযেিাৰৰ সমাৱন বৃহি পাইৱে স্বাস্থ্যৰ প্ৰহত্ অিা মাৰাত্মে ভাবুহে । 

এহত্য়াৱত্া জীেন মাৱনই ি'ল ইন্টাৰৱন , কসইিৱৰ স্বাচ্ছৱিয 

ইন্টাৰৱন  বযেিাৰৰ সবাৱত্ালে জনহপ্ৰয় প্ৰৰু্হি ি'ল "ৱাই-ফাই"। হেন্তু এই 

"োই-ফাই" কৰ্ মানে িৰীৰৰ হনৰে ঘাত্ে স্বৰূপ কসই েৰ্থা  িয়ৱত্া আহম 

বহুৱত্ মন েৰা নাই। হবৱিিজ্ঞৰ মৱত্, োই-ফাই হবহেৰণৰ নানা ক্ষহত্ োৰে 

প্ৰভাৱে মানেৱিিৰ মাৰাত্মে ক্ষহত্ েহৰ আৱে। হবৱিিলে হিশুৰ কক্ষত্রত্ ইয়াৰ 

হবহেৰৱণ সবাৱত্ালে কবহে হবৰূপ প্ৰভাে কপলাইৱে। 

আহজৰ হিনত্ বযস্ত জীেনলিলীত্ "োই-ফাই" ৰ প্ৰৱয়াজনীয়ত্া 

অহধ্ে । হবপিৰ আিাংো েহৰৱলও এইৱবাৰ প্ৰৰু্হিৰ সিায় কনাৱলাোলে 

জীেনৰ প্ৰহত্ৱৰ্াহগত্াত্ আগবাহ  ৰ্াব কনাোৱৰ । গহত্ৱে এইৱবাৰ প্ৰৰু্হি 

আমাে লাহগব। হেন্তু আহম ৰ্হি প্ৰৰু্হিৱবাৰ প্ৰৱয়াগত্ সত্েণ ত্া অেলম্বন েৱৰা 

আৰু প্ৰৱয়াজন সাৱপৱক্ষৱি বযেিাৰ েৱৰা, কসই কক্ষত্রত্ উপৱৰাি 

আিাংোৱবাৰ িয়ৱত্া দূৰ েহৰব পাহৰম । 

মনীষা িত্ত 

পঞ্চম িান্মাহসে 

কতিিা 

নালাচগ দিামাৰ তিষািিা! 

নালাৱগ কত্ামাৰ হবিািত্া ! 

কত্ামাৰ হবিাি  ভৰা 

আিাৰ অনুভূহত্ নালাৱগ, 

মই জনা নাহেৱলা 

তু্হম হিয়া 

প্ৰহত্ৱ া আিাৰ অনুভূহত্ 

বুজা নাহেৱলাঁ! 

কত্ামাৰ প্ৰত্াহৰত্ িব্দ 

অনুভবৰ ভািা কবাৰ, 

হবিািত্াৱৰ অাংকুহৰত্, 

ভাহবব পৰা নাহেৱলাঁ ৷ 

তু্হম হিয়া প্ৰহত্ৱ া 

অনুভে, প্ৰহত্ৱ া আিা 

কেেল অহভনয়! 

কেেল আিাৰ বা ত্ হৰ 

ভাল পাই গৱলা। 

আৰু এহিন মই 

আিাৰ  বা ত্, 

কত্ামাৰ লগত্ হনৱজ 

প্ৰত্াহৰত্ িৱলা! 

আহজ কেেল উো 

হৃিয়ৰ কেেল হবিািত্া 

ঠিেনা হি ৰ'ল। 

 

 দজেতমন খ্তনকৰ 

তৃ্ত্ীয় িান্মাহসে 

 



 

পতৰৱিত ন 

পহৰেত্ণ ন 

এৱেই পন  

এৱেই অনুিীলন 

এৱেই কোগান 

এৱেই প্ৰহত্শ্ৰুহত্ বনযাই িব জাৱনা পহৰেত্ণ ন ! 

দুচকুত্ ভাহিৱে অহস্তত্ব িীন অসম 

চাহৰওফালৰ প্ৰােৃহত্ হবৰি কবিনাত্ োত্ৰ  

মাজৰাহত্ আই অসমী আত্ণ নাি.... 

গণত্ন্ত্ৰ কন ৰাজত্ন্ত্ৰ  

ভয় িয় কেহত্য়াবা,কন  

ই পহৰেত্ণ ন হিল অসমৰ ৰিসযময়ী হবিয় ? 

অসৱম হবচাৱৰ হে হিাংসা,ৰু্ি কন কপ্ৰম ! 

এে জটিল কমৰপােত্ আেি আহমৱবাৰ 

জটিল এই োৰৱণ কৰ্ ,কিািণ হনৱস্পিনত্ 

জজণ হৰত্ হি পৰা মানুৱি 

কেহত্য়বা ৰু্িৱো স্বাগত্ম জনাই । 

উলঙ্গ হি পৰা অসৱম প্ৰশ্ন েহৰহেল  

হনজৰ অসৃ্তত্ে হল,অহধ্োৰে হল.... 

জাহত্ মাটি আৰু গণত্ন্ত্ৰ প্ৰাপয হল । 

িল সলহন হিৱে,কনত্া সলহন হিৱে  

হেন্তু এই প্ৰশ্ন কবাৰ প্ৰশ্ন হি হৰৱে.... 

হেন্তু এে চৰম হনমণমত্া 

িিে িিে ধ্হৰ চহল আৱে 

আই অসমী লগত্ এই ৰিাি সাংিাম 

আৰু এই সাংিামী গণত্ন্ত্ৰে পহৰেত্ণ ন মুহখ  

মানুৱি কচাো দৃহি হনৱক্ষপ েৱৰ। 

পহৰেত্ণ ন 

পহৰেত্ণ ন এইয়াই পহৰেত্ণ ন....।। 

                                                                                                                                               

তৰকুমতি দগাোঁ হাই                                                                                                                                                     

তৃ্ত্ীয় িান্মাহসে 

 

   

নাৰী- িতি 

হধ্ৰ্ ণ আৰু সিযৰ আেৰৱণ  

আলফুৱল ঢাৱে 

কসউজীয়া কিঁপাি 

আইত্াৱে হিোই 

মাৱে হিোয়। 

 

হেত্াপৰ পাত্ৰ "নাৰী- িহি" 

বাগৱৰ বয়স! 

ধ্ীৱৰ-ধ্ীৱৰ লুোয়। 

লাগীৰ কজাঁোইৱয় 

কনপুৰ হপন্ধ্াই 

উেমুেহন উৱঠ 

উিাি-হবিীন চ ফৱ াো  

েহলজাত্ 

সমাজ িাঙৰ, লাজ িাঙৰ 

মাৱে বুজায়। 

 

হনৰাপি সময় হবচাহৰ 

আগহল েলপাত্ৰ কঁপহন 

েহলজাত্ 

ভুত্ হপিাচৰ ভৱয় চুো মাৱে বুজাই 

হচলনীৰ জীৱয়ে 

গেৰ কখাৱৰাাংত্ লুোয়। 

মাটি ফাটি কসামাই সীত্া 

কজৱৰঙাৰ পৰ্থাৰত্ খমলা-খমল কত্জ। 

েৃহত্রম িাঁহি আৰু ে'লা োজৱল িাহল কপৱলাো দুচকুৱে  

ক্ষণ গৱণ 

সিয় নিয় সময় 

ঘূহৰ নাৱি উিাি।। 

উষাৰািী েুিীয়া                                                                                                     

তৃ্ত্ীয় িান্মাহসে 

                                                                                                     

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিনন্দীয়া প্ৰকৃতি 

েৃষ্ণচূিা সৰা চিৰত্ এহত্য়া  

এজাৱৰ কবজাৰ েৱৰ, 

কসাণাৰুৰ িালধ্ীয়া িাঁহি কিহখ 

নািৱৰ কঠিঁ পাৱত্। 

বকুলৰ কগান্ধ্ত্ বাউলী িয় 

হনিাৰ দুেহৰ, 

দুভণ গীয়া ৰধ্াচুৰাই মাৱৰ্থা 

নীৰৱে চাই ৰয়।। 

                           িাচয়না পােনী 

                           তৃ্ত্ীয় িান্মাহসে 

                        

 

কুইজ 

1."Cell" িব্দৱ া কপান প্ৰৰ্থৱম কোৱন প্ৰেত্ণ ন েহৰহেল? 

উত্তৰ:ৰবা ণ   হুৱে। 

2.উৰাজািাজৰ অাংি হনমণাণৰ বাৱব বযেিাৰ েৰা সাংেৰ ধ্াতু্হবধ্ৰ নাম হে? 

উত্তৰ: িুৰ আৱলাহমন । 

3. কোনহবধ্ চৰাৱয় হপেফাৱল উহৰব পাৱৰ? 

উত্তৰ:িাহমাং বািণ  । 

4."ASEAN" ৰ সমূ্পণণ নাম হে? 

 উত্তৰ: ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS. 

5.ভাৰত্ৰ প্ৰৰ্থম "CDS" কোন? 

উত্তৰ:হবহপন ৰাে । 

                                              সংগ্ৰাহকঃ  সুৰতভ িৰুৱা 

                                             পঞ্চম িান্মাহসে 



 

 

তিচিষ দলখ্া 

 

 ভাষাৰ গতিি: গতিিৰ ভাষা 

কৰ্াো কেই ামান িিেত্ উত্থাহপত্ 

কিাো দুই এ া আৰ্থণ-ৰাজলনহত্ে ত্ৰ্থা জাত্ীয় প্ৰশ্নৰ 

কক্ষত্রত্ অসমীয়া মধ্যহবত্তৰ কিাৱধ্াৰ-কমাৱধ্াৰ 

অেস্থ্াৱ া অহত্িয় পুৱত্ৌলগা। সাধ্াৰণৱত্ 

হৰ্ৱোৱনা েৰ্থা হল ভীমৰ ভাও হি ৰ্থো অসমীয়া 

মধ্যহবত্তৰ সনু্মখত্ হৰ্থয় কিাো দুই এ া প্ৰশ্নই 

এওঁৱলােে বাৰুলেৱয় হবব্রত্ েহৰৱে। কত্ৱন এ া 

প্ৰশ্ন ি'ল হনজৰ সন্তানে অসমীয়া মাধ্যমত্ কন 

ইাংৰাজী মাধ্যমত্ প ুোব? অসমৰ চৰোৰী অসমীয়া 

মাধ্যমৰ হবিযালয় হবলােৰ ত্লৰ্থবচ অেস্থ্া, চৰোৰী 

হবিযালয় বাি হি অসমীয়া মাধ্যমৰ কবচৰোৰী 

হবিযালয় সমূিত্ হেমান িত্াাংি োত্র োত্রীৱয় পৱ , 

বযহিগত্ খণ্ডৰ হবিযালয়ৰ হৰজাল্ট ভাল কন 

ইাংৰাজী মাধ্যমৰ হৰজাল্ট ভাল ইত্যাহি হবিয়ৰ 

সমযে ধ্াৰণা এ া নললও কবাধ্েৱৰা কবহেভাগ 

অসমীয়া মধ্যহবত্তই উপৱৰাি প্ৰশ্নৱ াৰ কক্ষত্রত্ 

আহজ ইাংৰাজী মাধ্যমৰ সপৱক্ষই ৰায়িান েহৰব। 

অেৱিয এৱেসময়ৱত্ কত্ওৱঁলাে কৰ্ অসমীয়া 

জাহত্ ৰক্ষাৰ ৰঁু্জখনৱৰা সহেয় কসনানী ত্াৰ 

কঘািণাও আগব াব ! এৱন এ া সময়ৱত্ অসম 

চৰোৱৰ গহণত্ আৰু হবজ্ঞানৰ হিক্ষা তৃ্ত্ীয় কৰণীৰ 

পৰা ইাংৰাজী মাধ্যমত্ প্ৰিান েৰা ি'ব বুহল জাহৰ 

েৰা হনৱিণ িনাই হবিয়ৱ াৰ গুৰুত্ব গভীৰ েহৰ 

তু্হলৱে। অেৱিয এৱে সময়ৱত্ কেিীয় গৃিমন্ত্ৰীৱয় 

মাতৃ্ ভািাত্ৱি হিক্ষা ফলপ্ৰসূ িয় বুহল আগবৱ াো 

কঘািণাই ত্ৰ্থা ত্ৰ্থা ৰাষ্ট্ৰীয় হিক্ষা নীহত্ ২০২০ কয় 

মাতৃ্ভািাৰ গুৰুত্বৰ েৰ্থা কিািাহৰ হবিয়ৱ াে 

মৱনািািী েহৰ তু্হলৱে। 

হিশুৱে কোন মাধ্যমত্ হিক্ষা িিণ 

েহৰৱল অহধ্ে ফলপ্ৰসূ ি'ব? এই প্ৰশ্নৱ াৰ উত্তৰ 

হবচাহৰ আহম কোৱনা িাঙৰ ত্ত্ব বা নতু্ন হিক্ষানীহত্ 

২০২০ ৰ উিৃহত্ হনহিৱলও িয়। ইয়াৰ উত্তৰ 

স্পি।কত্ৱনিৱল অসমীয়া মধ্যহবত্তৰ মাজত্ এই 

কিাৱিাো-হপেলা হেয়? ইয়াৰ োৰণ ভািাৱ াৰ 

লগত্ জহিত্ ৰ্থো অৰ্থণলনহত্ে প্ৰশ্নসমূি আৰু 

লগৱত্ এই প্ৰশ্নসমূিে কেৱনধ্ৰণৰ ৰাজলনহত্ে 

নীহত্ৱৰ কমাোহমলা েৰা হিৱেএই হিিৱ া।খুব 

সাধ্াৰণভাৱে চাৱল কিখা ৰ্ায় কৰ্ কিিত্ীয়া ভাৱব 

কবহেসাংখযে অসমীয়া মধ্যহবত্তই হনজৰ সন্তানে 

ইাংৰাজী মাধ্যমত্ প ুোই সামাহজে আৰু 

অৰ্থণলনহত্ে ভাৱে গহত্িীল েহৰ তু্হলৱে আৰু 

ভািাৰ প্ৰশ্নৱ া কৰ্হত্য়াই ৰাজলনহত্ে ভাৱব 

উত্থাপন িয় কত্হত্য়াই ভািা-জাহত্ ৰক্ষাৰ সমূ্পণণ 

ঠিোৱ া দুখীয়াে প্ৰিান েহৰ মাতৃ্ভািা হিক্ষাৰ পাঠ 

হি ফুহৰৱে।হেন্তু এই মধ্যহবত্তীয় ভণ্ডাহমৱ াৰ 

আৱলাচনা অেণমান হপেলল ৰাহখ ৰ্হি অসমৰ 

ৰাজহুো খণ্ডৰ মাতৃ্ভািা মাধ্যমৰ হবিযালয়সমূি 

আৰু বযহিগত্ খণ্ডৰ ইাংৰাজী মাধ্যমৰ হবিযালয় 

সমূিৰ এে তু্লনামূলে হবৱেিণ েৰা ৰ্ায় কত্হত্য়া 

হেেু অনয েৰ্থা পহৰসু্ফ  িয়। চাইৱেলৰ কিৱণ্ডলত্ 

িলীয় পত্াো এখন বাহন্ধ্ অমুে িইেীয়া 

হজিাবাি, ত্মুে মিন্ত জিাবাি হচঞহৰ, িাত্ত্ 

বিুে হল কিি স্বাধ্ীন েহৰবলল হগ 

কেইমািমানৱত্ কমািভাংগ হি বাহল্মেী কিাো 

সেলে, হবধ্ায়েৰ পুৱত্ে-কবাোৰীৱয়ে-

খুলখাহলৱয়ে বুহল আখৰৱেই াও ভাললে হচহন 

কনৱপাো সেলে হিক্ষে হনৰু্হিৰ পৰা আৰম্ভ েহৰ, 

ত্লৰ্থবচ আন্তঃগাঁঠহন, প্ৰসাবগাৰ-লাই -কফনৰ 

অভাব, কিস্ক কবঞ্চৰ অভাে, এজন হিক্ষৱে অেসৰ 

কলাোৰ বেৰৰ হপেত্ বেৰ ধ্হৰ পি পূৰণ কনাৱিাো, 

হিক্ষে সেলে এি এ া অনালিহক্ষে োমত্ 

হনৰু্ি, হিক্ষানুষ্ঠান হবলােত্ অিৰোৰী চৰোৰী 

ত্ৰ্থা িলীয় অনুষ্ঠান পাহত্ হিক্ষাৰ পহৰৱবি আৰু 

সময় নি ইত্যাহি এে িীঘলীয়া পহৰেমাৱৰ 

পিহত্গত্ভাৱে ৰাজহুো খণ্ডৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ 

হবিযালয় সমূিে কৰ্াো চাহৰ া িিেত্ এৱেবাৱৰ 

কিি েহৰ কপৱলাো ি'ল। বযেস্থ্াৱ াৰ হবভাগীয় 

চুপাৰহভজন ভালিৱৰ লক্ষ েহৰৱল আৱপানাৰ চকু 

েপালত্ উঠিব। পহৰিিণনৰ নামত্ বেৰত্ এবাৰ বা 

দুবাৰ পইচা তু্হলবলল কোৱনাবা অিাৰ বাৱি 

কোৱনা হবিয়া হবিযালয়লল নাৰ্ায়।উহনফমণৰ 

োৱপাৰ আহনবৰ বাৱবও প্ৰধ্ান হিক্ষৱে হিবলগা 

িয় কঘাঁচ।অনযৰ্থা হে োৱপাৰ ে'ৰ পৰা হেহন োৰ 

কিাোনত্ হচলাব ত্াৰ বযেস্থ্া অহফচৰ ফালৰ পৰাই 

েহৰ হিৱয়। অেৱিয গুৱণাত্সেৰ সময়ত্ ত্াৰ হিচাপ 

আৰু ৰ্াবত্ীয় নহৰ্থপত্র আৱেৌ প্ৰধ্ান হিক্ষে জৱনই 

কৰ্াগাৰ হিব লাৱগ। পহৰিিণনৰ নামত্ হিক্ষেসেলৰ 

মাজৱত্ এ া মধ্য কৰণীৰ সৃহি েৰা ি'ল। 

কত্ওঁৱলােৰ আৱেৌ বহুৱত্ হনজৱে হচ ই হচ বুহল 

হে হনৰু্হি প্ৰাে হবিযালয়ত্ ক্লাে পত্র নেহৰ হি 

অ', হব অ', এোউৱেনৱিন্টে কত্ল মৰা বা 

চাহৰআহল আড্ডাহপত্াত্ বযস্ত হি ৰ্থাৱে।মুঠৱত্ 

িীঘণহিনীয়া এে চূিান্ত অবযেস্থ্া, অেৱিলাৱৰ 

ধ্াংসস্তুপ এ াত্ হৰ্থয় হি আৱে আমাৰ চৰোৰী 

মাতৃ্ভািাৰ হবিযালয় হবলাে। কেেল ভািা ৰক্ষাৰ 

স্বাৰ্থণৱত্ কোৱনাবাই এৱন হবিযালয়ত্ হনজৰ সন্তানে 

পহ বলল পঠিয়াবৱন? মাতৃ্ভািাৰ প্ৰশ্নৱ াৰ লগত্ 

গভীৰভাৱে সাংপৃি এই হবিয়ৱ া আৱলাচনা 

নেৰালে কেেল মধ্যহবত্তে গাহলপাহৰ ৰ্থাহেৱল বা 

বযহিৱেহিে ভাৱব কোন সভাপহত্-সম্পািে -

মন্ত্ৰীৰ ল'ৰা কোোলী হে মাধ্যমত্ পহ ৱেত্াৰ হিচাপ 

েহৰ ৰ্থাহেৱল আহম হবিয়ৰ গভীৰত্ালল ৰ্াব 

কনাোহৰম। 

প্ৰৱত্যেৱ া ভািাৰ এ া অৰ্থণলনহত্ে 

হিি আৱে।নবয উিাৰ আৰ্থণ-ৰাজলনহত্ে বযেস্থ্া 

এ াত্ ভািা এ াৰ স্থ্াহয়ত্ব বহুপহৰমাৱন হনভণ ৰ েহৰব 

ভািাৱ াৰ হনজা অৰ্থণলনহত্ে হভহত্ত হে ত্াৰ ওপৰত্। 

অসমীয়া ভািাৰ এখন পহৰপূণণ বজাৰ আৱেৱন? 

অসমীয়া মাধ্যমত্  বত্ণ মানৰ বযেস্থ্াৱৰ পহ  হবশ্বৰ 

বজাৰখনত্ হনজে ত্ম্ভাই ৰাহখব পাহৰবৱন? 

বত্ণ মানৰ নবযউিাৰবািী হিক্ষাবযেস্থ্াৰ মূল লক্ষয 

হিৱে প্ৰৱত্যেৱে এে উপৰু্ি পণয েহৰ গহ  

কত্ালা। এই পণয আৱেৌ জ্ঞানৰ পহৰবৱত্ণ  িক্ষত্া 

কেহিে।এই বযেস্থ্াত্ সেৱলা পৰ্ণায়ৱত্ হিহক্ষত্ৰ 

অহত্-উৎপািন েৰা িয় আৰু ৰ্ৰ্থাৰ্থণৱত্ ই এে 

অহত্হৰি বাহিনীৰ সৃহি েৱৰ।এৱন পহৰহস্থ্হত্ত্ 

েমণসাংস্থ্াপন এে অহত্-প্ৰহত্ৱৰ্াহগত্ামূলে দুষ্প্ৰাপয 

পণয হি পৰাৰ ফলত্ েমণসাংস্থ্াপনৰ 

হনৰাপত্তািীনত্াৰ সৃহি িয়। েমণসাংস্থ্াপনৰ এই 

চূিান্ত হনৰাপত্তািীনত্াৰ সময়ত্ মধ্যহবত্তই হনজৰ 

সন্তানে ে'ত্ প ুোব? 

ভািা এ া বহুপহৰমাৱন ৰাজলনহত্ে 

হবিয়। এে সাাংসৃ্কহত্ে ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ আহিণ ৱ া 

ইউৱৰাপত্ হবাংি িহত্োৰ আৰম্ভহণৱত্ হবফল ি'ল 

ৰ্হিও তৃ্ত্ীয় হবশ্বৰ এেীয়-আহিেীয় ৰাষ্ট্ৰ হবলাৱে 

এই কচিা এহত্য়াও অবযািত্ ৰাহখৱে। ত্দ্রুপ ভাৰত্ 

ৰাষ্ট্ৰৱয়ও স্বাধ্ীনত্াৰ আগত্ ভািা হভহত্তে ৰাজয 

গঠন বা অনযানয েৰ্থা হেহেল ৰ্হিও স্বাধ্ীনত্া 

পৰেত্ী সময়ত্ 'এে কিি-এে জাহত্-এে 



সাংসৃ্কহত্'ৰ কোগান আওৰাবলল লাহগল। হবহভন্ন 

ৰাজলনহত্ে পহৰেমাৰ অন্তত্ হত্রভািাৰ সূত্র আহিল 

বা ৰাজযহবলাৱেও হনজা ৰাজযত্ চৰোৰী ভািা 

হনধ্ণাৰণৰ ওপৰত্ গুৰুত্ব হিৱল ৰ্হিও িল হনহবণৱিৱি 

কেিৰ সেৱলা চৰোৱৰই এে ভািাৰ নীহত্ৱেই 

প্ৰাধ্ানয হিয়া কিখা গ'ল। এৱনৱয়ও সৰু সৰু ভািা-

জাহত্-সাংসৃ্কহত্ৰ উত্থাৱন ৰু্িৰাষ্ট্ৰীয় বযেস্থ্া এ াৰ 

ক্ষমত্াৰ ভাগ হবত্ৰণত্ ৰ্ৱৰ্থি আউল 

লগাই।কত্ৱনৱক্ষত্রত্ হৰ্ৱোৱনা ৰাষ্ট্ৰীয়ত্াবািী 

ৰাজলনহত্ে িহিৱয়ই সৰু সৰু ভািা সাংসৃ্কহত্ৰ 

উত্থানে নঞৰ্থণে দৃহিৱৰ িিণ েৰাৱ াৱেই 

স্বাভাহেে।এৱন এে ৰাজলনহত্ে পহৰোঠাৱমাত্ 

আমাৰ ৰাজযৰ আঞ্চহলে ৰাজলনহত্ে িহি সমূিৰ 

িহিিালী ৰাজলনহত্ে কুচোোজ অহবিৱন ইমান 

সৰু ভািা এ া বত্ণ াই ৰখাৱ া সিজ িবৱন? 

সাধ্াৰনভাৱব চাৱল অসমীয়া মাধ্যমৰ 

চৰোৰী হবিযালয়ত্ প ুওো আৰু ইাংৰাজী মাধ্যমৰ 

বযহিগত্ খণ্ডৰ হবিযালয়ত্ প ুওো অহভভােে 

সেলৰ মাজত্ অৰ্থণলনহত্ে কৰণী হবভাজনৱ া প্ৰায় 

স্পি ৰ্হিও এই হবভাজনৱ াত্ অসমীয়া মাধ্যমৰ 

বযহিগত্ খণ্ডৰ হবিযালয়ত্ প ুওো অহভভােে 

সেল বাি পহৰ ৰ্ায়। কিখা হগৱে কৰ্ এে বুজন 

সাংখযে অহভভােৱে অসমীয়া মাধ্যমৰ বযহিগত্ 

খণ্ডৰ হবিযালয়ত্ হনজৰ সন্তানে 

প ুোইৱে।উিািৰণ স্বৰূৱপ গুোিাটীৰ অসম 

জাত্ীয় হবিযালয়ৰ েৰ্থা ে'ব পাহৰ। উৱেখয কৰ্ 

অসমীয়া মাধ্যমৰ বযহিগত্ খণ্ডত্ প ুওো এই 

বুজন সাংখযে অহভভােৱো কত্ওঁৱলােৰ সন্তাৱন 

ৰ্াৱত্ মাতৃ্ ভািাৰ লগৱত্ ইাংৰাজী ভািাও  ভাললে 

আয়ত্ত েহৰব পাৱৰ ত্াৰ প্ৰহত্ সিা সৱচত্ন বা এই 

হবিযালয় সমূৱিও কসই হনহিহত্ প্ৰিান েহৰৱে। 

কেেলচৰোৰী হবিযালয়ৰ হিক্ষাৰ মাধ্যম 

ি'কলই ভািা এ া জীয়াই ৰ্থাহেবৱন? সামহিে 

ভাৱে আহজ অসমীয়া জাহত্ৱ াৰ ভািাৱ াৰ প্ৰহত্ 

িায়বিত্া কেৱনধ্ৰণৰ ? হেমান সাংখযে অসমীয়াই 

আহজ হনজৰ সন্তানে অসমীয়া ভািাৱ া ভালিৱৰ 

হলহখবলল, ে'বলল হিোইৱে? ঘৰত্ মাে 

কিউত্াৱে হনজ সন্তানৰ লগত্ মাতৃ্ভািাত্ েৰ্থা 

নাপাৱত্। আমাৰ 'বাবু'কয় অসমীয়া ে'ব নাজাৱন 

বুহল কগৌৰে েৰা মধ্যহবত্তীয় ভণ্ডাহমৰ হভৰৰ মাজত্ 

ভািাৱ া জীয়াই ৰখাৱ া আহজ ইমান সাধ্াৰণ েৰ্থা 

হি ৰ্থো নাই। অসমত্ আহজ হিহনে বাত্হৰ োেত্ 

কেইখনৰ মুঠ িািে হেমান, 'বহুল 

প্ৰচহলত্'আৱলাচনী কেইখনৱৰই বা িািে হেমান, 

কলােহপয়লৰ পহৰসাংখযাই অসমীয়া ভািীৰ সাংখযা 

হেমান বুহল েয় (ত্াৰপৰাই আহম হেেুসাংখযেে 

অসমীয়া নিয় বুহলবলল সাজু হি আৱোৱেই !) 

ইত্যাহি েৰ্থাৱবাৰ পহৰসাাংহখযে ভাৱবই হবচাৰ েৰাৰ 

সময় আহি পহৰৱে।অেৱিয এই ঘ না হবলাে কৰ্ 

কেেল অসমীয়া ভািাৰ কক্ষত্রৱত্ হিৱে কত্ৱন 

নিয়, পৃহৰ্থেীৰ সৰু সৰু সেৱলা ভািাৱৰই আহজ এই 

এৱেই অেস্থ্া। 

অসমীয়া জাহত্ৱ া হিৱে এ া ভািা 

কেহিে জাহত্।ভািাৱ াৰ সুৰক্ষা হনহিত্ েহৰব 

কনাোহৰৱল আহম সত্ৱত্ জাহত্ ৰক্ষাৰ বাৱব হিয়া 

'ৰনহুাংোৰ'বা 'ব্রজহননাি' অৰ্থণিীন আস্ফালনলল 

ৰূপান্তৰ ি'ব। গহত্ৱে অসমৰ সবণস্তৰৰ জনসাধ্াৰণ 

এই কক্ষত্রত্ সৱচি কিাোৰ সময় আহি পহৰৱে। 

মাতৃ্ভািাৰ সুৰক্ষা হিৱে ভাৰত্ীয় নাগহৰেৰ 

কমৌহলে অহধ্োৰ। হনজৰ ভািাৱ াৰ প্ৰহত্ ভাবুহে 

েহ য়াই আহনব পৰা হৰ্ৱোৱনা হসিান্তৰ কক্ষত্রত্ 

প্ৰশ্ন উত্থাপন েৰাৰ অহধ্োৰ সেৱলা নাগহৰেৱৰই 

আৱে। ভাৰত্ীয় সাংহবধ্ান, নতু্ন হিক্ষানীহত্ ২০২০ 

ইত্যাহি সেৱলাৱেই হিক্ষাৰ মাধ্যমৰ কক্ষত্রত্ 

মাতৃ্ভািাৰ গুৰুত্ব স্বীোৰ েৰাৰ সময়ত্ হৰ্ৱোৱনা 

এখন জনেলযাণমুখী চৰোৱৰই মাতৃ্ভািাৱ াৰ 

সুৰক্ষাৰ কক্ষত্রত্ ৰ্াবত্ীয় বযেস্থ্া িিণ েৰাৱ া 

কমৌহলে িাহয়ত্ব।এৱন এ া সময়ত্ চৰোৱৰ 

মাতৃ্ভািা মাধ্যমৰ হবিযালয় সমূিৰ সেৱলা হিিৰ 

উত্তৰণ ঘ াই হবিযালয় সমূি বযহিগত্ খণ্ডৰ 

হবিযালয় সমূিৰ কফৰমাহৰব পৰা েহৰ গহ  তু্হলব 

লাহগব। নতু্ন হিক্ষানীহত্ৱয় হিক্ষাৰ কক্ষত্রত্ 

হজহিহপৰ েয় িত্াাংি বযয়ৰ হৰ্ পৰামিণ 

আগব াইৱে ত্াে ত্ৎোৱল োৰ্ণেৰী েহৰব লাহগব। 

অনযৰ্থা মাতৃ্ভািাৰ মাধ্যম- ইাংৰাজী মাধ্যম আৰু 

চৰোৰী খণ্ড-বযহিগত্ খণ্ডৰ হৰ্ বৃিৎ বযেধ্ান 

ইহত্মৱধ্যই সৃহি হিৱে হস েমাগত্ বাহ ৱি হগ 

ৰ্থাহেব। 

িঃ পংকজ িৰা 

মুৰব্বী অিযাপক 

ৰাজনীতি তিজ্ঞান তিভাগ 

 

অনুগল্প 
এলাতগ 

 

২ ন োিণ ত্ নলে হনমণাণ েৰা পৰ্থটিৰ 

িাঁহত্ত্ প্ৰহত্ঘৰ মানুৱি পদূহলত্ এৱজাপালে গে 

ৰুৱল। কখনুৱে দুৱজাপাও ৰুৱল। গেৱবাৰ মৱনাৱমািা 

হি জী উঠিল। পদূহলৱবাৰ শুেহন িল।  

         বয়সৰ লৱগ লৱগ বু া গেৱবাৱৰ পাত্ 

এহৰৱল। বৰিুণ বত্ািৰ কোবত্ সৰাপাৱত্ পৰ্থটি 

েিৰ্ণময় েহৰ কপলাৱল, ত্াৱে হল চুবুৰীৱ াত্ 

আৱলাচনা ি'ল -- প্ৰৱত্যৱেই হনজ হনজ পদূহলৰ 

জাবৰহখহন পহৰষ্কাৰ েহৰব- হিক্ষে বৰুোৰ েৰ্থাত্ 

সেৱলাৱে িয় ভয় হিৱল।  

        েৰ্থা মৱত্ই োম। বৰুোই সৰা পাত্ৱবাৰ 

োিৰীয়া ঘৰৰ পদূহললল কঠহলৱল; উেীলজৱন 

জাবৰ কগা াই বৰুোৰ বাৰীলল িহলয়াৱল আৰু িামী 

গািীৰ মাহলেৱবাৱৰ পাত্ এহখলা ভহৰৱৰও লৰচৰ 

নেহৰৱল। 

  হৰ্জন মানুৱি হনজৰ পদূহলৱ া 

হনয়মীয়ালে পহৰষ্কাৰ েহৰ গ'ল কত্ওঁৱেই চুবুৰীৱ াৰ 

এেমাত্র অহিহক্ষত্ আৰু এলাহগ বযহি। 

ধ্ৰুৱচজযাতি গগগ 

সিোৰী অধ্যাপে 

ৰাজনীহত্ হবজ্ঞান হবভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitanjali Konch, 73.5% 

Mukunda Madhab 

Bharali, 78.2% 

Rahul Handique, 72.5% 

Popee Saikia, 72.64% Manoj Dutta, 79.50% Parismita Dutta, 75.86% 

Our Pride 

 

Madhusmita 

Buragohain, 72.14% 

Phiruj Doley, 70.64% 

Raja Bharali, 71.5% 

Khitap Das, 73.5% 

Popi Priya Patir, 74.05% 

Secured First Class- 2018-2021 Batch  

Secured First Class- 2019-2022 Batch 

Prostuti Patir, 72.36% 

Biswajit Boruah, 80% 

Aitumoni 

Dihingia,71.86% 

Nitul Kakoti, 86.2% Montu Patir, 79% 

Madhusudhan 

Panging, 76.36% 
Jayashree Das, 75.5% 

Mayuri Chutia, 75.10% 

Dagsiri Gum Kutum, 

68.30% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সম্পািনা সতমতি 

সম্পাতিকাঃ 

 তিতিিা গগগ, পঞ্চম ষান্মাতসক 

িত্ত্বাৱিাতয়কাঃ 

 শ্ৰুতিচলখ্া িমতন 

অংগ সজ্াঃ 

দকৌতিক িত্ত, জ্ঞানিীপ দকাোঁ ে, দজযাতিষ্মান হাজতৰকা, ৰুতনপল 

গগগ, সুন্দৰ কুমাৰ দসাচিাৱাল। 

দিটুপািঃ 

 উৎপল গগগ 

সিসয-সিসযাঃ 

 তমিালী িৰঠাকুৰ, তিৱানী িমতন, ৰাজশ্রী দিৱী, তিতিিা দেতিয়া  

উপচিষ্টাঃ 

 ি০ পংকজ িৰা, ধ্ৰুৱচজযাতি গগগ, ি০ পাৰ্থতপ্ৰিীম িৰঠাকুৰ  

 

  

  

 

 

 

 


