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“The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled.” Said Plutarch.
‘Sristi’ our E-Magazine of Physics Department kindles the imagination of our
learners. Cradled in the lap of nature on the one hand and archaeological edifice on
the other, swaying from serious thinking to playful inventiveness, almost two hundred
students of Physics Department at Srikrishna College are brimming with a zeal for
life empowering themselves with skills and creativity.
I congratulate all the students and faculties of Physics Department who used various
mediums of expression to present their ideas. As long as our ideas are expressed
and thoughts kindled, we can be sure of learning, as everything begins with an idea.
I appreciate every student who shared the joy of participation in co-curricular and
extracurricular activities along with their commitment to curriculum. That little
extra we do, is the icing on the cake.
‘Do more than belong – participate. Do more than care – help. Do more than believe –
practice. Do more than be fair –be kind. Do more than forgive – forget. Do more than
dream – work.’ Just as our mother earth gives us more and more, ‘Sristi’ will enable
our learners to give and get a little more of learning.

Happy Reading!
Dr. Sukdeb Ghosh
Principal
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Nurturing creativity and inspiring innovation are two of the key elements of a
successful education, and a college magazine is the perfect amalgamation of both.
From this point of view, the Department of Physics has taken initiative to publish a
wall magazine ‘SRISTI’ every year.
I am pleased to announce that this year we are publishing ‘SRISTI’ as a wall emagazine on our College website. True to its name, this e-magazine delivers an insight
into the range and scope of the imagination and creativity of our students and faculty
members.
I heartily congratulate all the students and the faculty members of this department
for their tireless efforts and contributions that have come to completion in the form
of this magazine. I wish it all success and hope that this tradition that has been set
by the current year's efforts will be carried through by all of us in the upcoming
years.

Dr. Ankita Indra
Department of Physics
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Anniversary Tribute (2021)

Hermann von Helmholtz, 200th Birthday
Born in Potsdam (in the kingdom of Prussia) in 1821, Helmholtz was
one of the 19th century’s most versatile scientists having significant
contribution in multiple scientific fields and specialties. In physics,
he is known for his theories on the conservation of energy, work on
Maxwell’s theory of electromagnetism, chemical thermodynamics
and meteorology. Some of his notable doctoral students who won the
Nobel Prize are Max Planck, Heinrich Hertz, Gabriel Lipppmann.

Ernest Rutherford, 150th Birthday
Born in New Zealand in 1871, Rutherford attended the University of
Cambridge and soon became the world’s premier experimental
physicist. His early work at McGill University in Montreal established
the basic principles of the newly discovered phenomenon of
radioactivity. In 1911, at the University of Manchester in England, he
deduced the existence of the atomic nucleus in analyzing results of
experiments by his assistants Hans Geiger and Ernest Marsden. It was
one of the most astounding and significant insights into the ultimate
architecture of microscopic nature since the Greeks proposed the idea
of atoms. He is best known for discovery of alpha and beta
radioactivity, Discovery of atomic nucleus (Rutherford model).
When he died in 1937, the great atomic physicist Niels Bohr, who had
studied under Rutherford at Manchester, remarked that, like Galileo,
Rutherford had “left science in quite a different state from that in
which he found it.” Some of his notable doctoral students are Edward
Appleton, James Chadwick, Daulat Singh Kothari, Cecil Powell.
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প্রবন্ধ / Article

উচ্চতর বিক্ষা বনাম চাকবরর পড়া
অন্তু শবশ্বাস, ষষ্ঠ জসশমস্টার, শিস্মেক্স অনাস ম
গরবষনায় নতয ন নতয ন জ্ঞারনর সৃষ্টি হয়। অরনক অোনা শকিয আমারের সামরন আরস। আর এটা করর থারক আমারের
মরতা মানুরষরাই। সুতরাাং আমরাও সষ্টিক পরথ এরগারল জ্ঞান সৃষ্টি কররত পাররবা। আর এই পথটার নামই ববজ্ঞাশনক
পদ্ধশত। তরব বতমমারনর জ্ঞান-শবজ্ঞান তার সূচনালগ্ন জথরক হাষ্টট হাষ্টট পা পা করর অরনক েূর এশগরয় শগরয়রি। জ্ঞানশবজ্ঞারনর পশরশধ জবরড়রি অরনক। শেন শেন তা আররা জবরড়ই চরলরি। অথাৎ
ম অরনক শকিয োনা হরয় জগরি। সাধারণ
ভারব কৃত অরনক প্ররের উত্তর আমারের োনা। আরলা কী? গারির পাতা জকন সবুে হয়? শকাংবা সূ জকন
ম
আমারের
মাথার উপর শেরয় শগরয় অস্ত ায়?
এমন সব প্ররের উত্তর শকন্তু আমারের োনা। এক সময় এই সব প্ররের উত্তর খুে
াঁ রত শগরয় শচিািীল মানুষরের নানা
শনয়ম বা সূরের কথা ভাবরত হরয়রি। মূলত, জসই সব শনয়ম বা সূরের মধি শেরয়ই এশগরয়রি শবজ্ঞান। এশগরয়শি আমরা।
তাহরল শক বতমমারন োনার েনি জকারনা প্রে জনই —আরি। তরব জসই প্রে বুঝরত জগরল আমারের তার পূরবরম অরনক
শকিয োনা প্ররয়ােন। খাশনকটা এই েনি, গরবষনা বলরত আমরা া বুস্মঝ, আমারের একারডশমক শিক্ষায় তার অবস্থান
এরকবারর উপরর।
আসরল আমরা শবজ্ঞান শবজ্ঞান করর এই জ

এরতা শচৎকার জচাঁ চারমশচ কশর, তার আসল হরচ্ছ এই গরবষনা।

ববজ্ঞাশনক েৃষ্টিভশি তথা মানশসকতা অেমন বলরত একটা কথা আরি।

াইরহাক, ও বিাপারটারত পরর আসা

শেও
ারব।

এখারন আমার বক্তবি হল, গরবষনা জ শুধু জমৌশলক শবজ্ঞারনই হয় তা শকন্তু নয়। সাশহতি, রােনীশত, অথনীশত,
ম
ইশতহাস
এবাং জ্ঞারনর অনি সব িাখারতই গরবষনা আরি। এবাং এই গরবষনায় জসই শবষরয়র অগ্রগশতর একমাে পথ।
সুধী পািকবৃন্দ, এতক্ষরণর আরলাচনায় একটা শবষয় শনশ্চয়ই আমরা উপলশি কররত পারলাম, জকারনা শবষরয়র গভীরর
প্ররবি বা জসই জ্ঞানরক প্রকৃত অরথ ম অগ্রগশতর হাশতয়ার কররত জগরল আমারেররক গরবষনা কররত হরব। আমরা
আমারের সমারের কথা ভাশব আর জেরির কথা ভাশব শকাংবা শনিক শবজ্ঞারনর কথা ভাশব। জমৌশলক জ্ঞানচচমা অবিিই
েরকাশর এবাং অতিি েরকাশর। এইটা বুঝবার আরগ একটা প্রাসশিক প্রে আমারের মাথায় এরস ধাক্কা খায়, জসই
গরবষণার ঘারট আমারের তরী কতটা শভড়রি? তার অবস্থা? অথাৎ
ম এত গুরুত্বপূণ শকি
ম
য রত আমারের মরনার াগ কতটা?
এ শবষরয় আমার করয়কষ্টট অশভজ্ঞতা এখারন বণনা
ম করা শবরিষ প্ররয়ােন জবাধ হরচ্ছ। আমরা উচ্চমাধিশমক পাি
কররই অরনকটা ষ্টিক করর জিশল জক কী শনরয় পড়রবা। আমার এক বন্ধু,গশণরত ার রথি আগ্রহ এবাং জস েক্ষও।
প্রথরম গশনরত অনাস ম শনরয় ভশতম হরয় পরর জিরড় শেরলা। এবাং জিরড় শেরলা এই েনি নয় জ , জস গশণত জবারঝ না বা
তার কারি িক্ত। তার প্রথম প্রে, অনাস শনরয়
ম
কী কররবা? শুধু শিক্ষকতা িাড়া আর শক করা ারব? আশম োশন আমার
আরিপারি এই মরনাভারবর অরনরকই আরি, ারের এই মরনাভাব শকভারব বতশর হরয়রি জসটা অনুসশন্ধৎসার শবষয়
হরলও, আমার প্রে, প্রকৃত অরথ জমধাবীরা
ম
শে এই শেরক না আরস তরব শকভারব আমরা এরগারবা?
আমার পশরসর জিাট হরত পারর। তবুও এই পশরসরর আররকষ্টট কথা বশল, আশম জেরখশি আমার অরনক বন্ধু, ারা
জমশডরকল বা ইস্মিশনয়াশরাং এর েনি প্রাণপরণ জখরট অবরিরষ হাল জিরড় জেয়। এটা ষ্টিক, জমশডরকল এন্ট্রান্স পরীক্ষা
শেরয় ডাক্তার হবার েরকার আরি, তাই বরল ভারলা িাে হরলই ডাক্তাশর পরীক্ষা শেরত হরব এটা কীভারব মানা ায়!
তরব বাস্তব সতি হল, আমারের চাশরশেরক এই চলরি। ভারলা িাে মারনই জস শবজ্ঞান শনরয় পড়রবই, জমশডরকল পরীক্ষা
জেরবই। এটা শনিক, অনুকরণ িাড়া আর শকিযই না। াইরহাক, সব শকিয এর সারথ অশভর াস্মেত হরয় জগরি। আসরল
শে তারের েীবন শবজ্ঞারন বা মানুরষর জেহ বা তার জরারগ আগ্রহ থাকরতা তাহরল তারা েুলস্মে শনরয় এরগারত পাররতা!
াইরহাক, আমরা জ ভযল পরথ হাটশি এটা শনস্মশ্চত। এবাং এই ভযরলর মূলি ইশতমরধি আমরা শেরত শুরু কররশি। চতয শেমরক
শচিািূনিরের সমাগম! আর শচিািূনিরা জ পশরবতমন আনরত পারর না, এ শিতীয়বার বলবার মরতা জকারনা শবষয় নয়!
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শচিািীলতার পরথ হাাঁটা তাও শকন্তু নয়। জসখারনও প্রে

শবমুখরের সাংখিা জবশি। ারের আগ্রহ নতয নরত্ব জনই। প্রথারতই জবশি।
এই কথাগুরলার মধি শেরয় আশম এটা জবাঝারত চাইলাম, শবজ্ঞাপন শকাংবা প্রথার িাাঁরে না পরড় আমারেররক জভরব
শসদ্ধাি শনরত হরব আমরা জকানশেরক এরগারবা এবাং জকন এরগারবা? এটা আমারেররক পশরষ্কার কররত হরব।
এইবার আর একটা প্রে এরসই ারব, উচ্চতর শিক্ষা জিষ কররলই জ চাকশর হরব এমন জতা জকারনা কথা জনই। তাহরল
এই উচ্চতর শিক্ষায় শিশক্ষত একেন জ পরীক্ষা শেরত পাররব, শসিল গ্রােুরয়িন কররলও জতা জস জসই পরীক্ষা শেরত
পাররব? তািাড়া, টাকা অেমনই জতা জিষ কথা। তা

তটা আরগ পারা

ায় ততটাই শক ভারলা নয়। জসই েনি

প্রশতর াশগতামূলক পরীক্ষা অবিিই আমারের গুরুরত্বর। এই মত জ অশধকাাংরির তা আশম োশন। এবাং একটা চাকরী
জ

কতটা েরকারী তাও আশম োশন। তরব একটা শবষয় আশম োশন না, জ্ঞানচচমারক

শে একািভারব এবাং

ওরতারপ্রাতভারব আশথক
ম েুরবস্থার সারথ শমশলরয় জিশল তাহরল ভযল করা হরব। জকননা, তয শম জ নতয ন জ্ঞারনর সৃষ্টি
কররব তা জতামার অরথরম উপর শনভমর করর না। তা শে হরতা তাহরল পৃশথবীর সব শবজ্ঞানীই বরড়ারলাক হরতা জিাট
জবলা জথরক। সুতরাাং জতামার আশথক
ম স্বচ্ছলতার জোহাই শেরয় তয শম জ্ঞানচচমারক জকারনাভারব জিাট কররত পাররা না।
জকননা, জতামার উচ্চতর জ্ঞানচচমাও জতা সমারের েরনি প্ররয়ােন।

Savior of Mother India, Paromita Barman, 6th Semester, B.Sc. Programme
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Talent is on the verge of destruction today
Aishani Chakraborty, Soumyadip Mitra
1st semester, Physics(H)
In the next few decades, our nation will rise as the leader of the world with the maximum young
workforce, but for this, we need some good pilots who can take us through this.
But in today’s India, thousands upon thousands, millions upon millions of talents are
gradually being lost. Adolescents & Youths have to sacrifice their talents for various reasons. India
is the home to a large number of middle-class families. There have a lot of children & adolescents
who can’t express their talents due to financial problem & lack of family support in those families.
Because of these, they are not able to practice their talents properly and after a time they become
bore to give time behind it. Besides that, Communication and transport system of many rural areas
have not improved yet. Children and youths in such areas are getting lost due to these problems.
There has also some class of people in our society who do not allow many talents to develop by
abusing their power & here talent is lost to power. In many cases talent is lost due to lack of proper
grooming. There is a conventional word to establish oneself that is ‘Biblical Teaching’. In all
government and non-governmental lines, the competition has now increased due to this. So, they
have to work hard in study. The future pressure is destroying their passion in lot of cases.
Such extinction of talent is affecting the society in a very bad way and it is directly harming
the economy and culture of our nation. In a lot of cases, the society’s backdated thoughts become
a hindrance to their children’s dreams, just as it their intimacy, children suffer from frustration and
depression day after day. The frustrations directly harm their confidence and willpower to do
something. Moreover, dirty politics and partiality are killing the talents in a horrible way. That is
why the number of strikes is increasing day by day, which is sharply condemning the country’s
governance. Thus, our society is killing the talents from the minds of the youth and teenagers
continuously. In last 15 years, 1.6 million students aged 10-27 have committed suicide in India,
and 52% of them have died due to mental depression.
Only we, the youths can prevent such a loss of country’s talent and in this situation of losing
talent continuously, it is very important to take the first step on this as soon as possible. First of
all, we need to expand our knowledge about the future directions in those lines. The second urgent
step is to make a group in which the members will practice their skills with proper dedication and
will have a minimum experience. Then we can go to our surrounding rural areas in small groups
and raise awareness among the locals about the importance of preserving talent. We need to
convince them by counseling that it is possible to make a living by following the talent if someone
has the right dedication. And one thing I am ensuring you that, by overcoming all these adversities,
a boy/girl will develop his/her talents, will improve more, will be an example to all and this will
be the greatest victory of this war.
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Our society is constantly getting polluted and it is selfish to flee our nation for fear of
pollution. The nation, the society are ours, we have to make this pollution free, have to make it
pure. We are the hustlers and we can do anything for our nation.
“It is not our abilities that show what we truly are, it is our choices.”

The Old Man, Soumik Dalal, 6th Semester, Physics(H)
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ONLINE CLASSES DURING LOCKDOWN
Rahul Mandal, 1st Semester, B.Sc. Programme
Online learning is one of the imminent trends in the education sector around the world. The
COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. Globally, over 1.2 billion children are
out of the classroom. As a result, education has changed dramatically with distinctive rise of elearning whereby teaching is undertaken remotely and on digital platform.
In e-learning one can study from home or any other places that is more convenient to them. It has
eliminated the cost required for transportation, lodging and meals, which helped many
economically weaker families, especially this year as lockdown was imposed. It has also prevented
the loss of self-study. Moreover, it helps us to continue our learning maintaining social distance
and being safe, which is most important in present situation.
However, besides the benefits of this method of study, it has various drawbacks too. The biggest
problem is that internet connectivity is not proper in many places. So, students can’t connect to
their classes. Many are unable to purchase a smartphone for online classes. Another big problem
is the lack of one-to-one teaching, due to it students find it very difficult to ask question if they
have any doubt. Also, the overuse of electronic devices for students has resulted in various health
issues. The atmosphere of face-to-face meeting is lost. It may lead to laziness and lack of discipline
with students being at home.
With this sudden shift away from the classroom in many parts of the globe, some are wondering
how such a shift would impact on the worldwide education system. However, during the lockdown
period for COVID-19, online learning is the best platform to continue the educational activities.
Government of India has initiated many different online learning platforms which are also been
recognized by UNESCO and World Bank. If we can resolve some obstacles related to this model,
it would be a big revolution in coming years. High speed internet connection should be ensured in
order to improve smooth virtual learning. Government should take proper steps to minimize the
gap between privileged and unprivileged learner. And students should interact with the educators
without any hesitation. Most importantly we all have to maintain the guidelines by UNICEF and
WHO to get over the pandemic COVID-19.
References:
1) “The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how”
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-onlinelearning/

digital-

2) Online Learning During Lockdown Period For Covid-19 In India, Dr. Pravat Kumar Jena,
Internationaljournal Of Multidisciplinary educational research, :Volume:9, Issue:5(8), May:2020.
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জেনাররিন
অন্তু শবশ্বাস, ষষ্ঠ জসশমস্টার, শিস্মেক্স অনাস ম
১
জসানাইরয়র বাবা জেরল আরি। খন জেরল ায়, ও তখন খুব জিাট। পাড়ার মরধি এক প্রকাররর সবার অবজ্ঞার পাে
হরয় উরিরি ওরা। আরি পারির প্রায় সব গ্রারমর মানুষই জেরন জগরি, জসই শেন রাস্মের জবলায় খুনটা জসানাইরয়র
বাবাই কররশিল। জসানাইরয়র মা একটযও বুঝরত পারর শন। তরব এটা ষ্টিক মরন আরি, অরনক রারে শিররশিল। ঘন ঘন
শবশড় িুাঁকশিল। জররগ শগরয় আিা বরলশিল, “বাচ্চাটা জতা ঘুরমারচ্ছ? একটয বাইরর শগরয় জখরল কী হয়?”
পটয জররগ ায় তৎক্ষনাৎ। ওর গলা জচরপ ধরর বরল, “জতারক আেরক জমররই জিলরবা। আমার ঘরর আশম া-ই কশর
জতার কী?”
আিা চযপ করর ায়। মরন মরন ভাবরত থারক কী হরয়রি ওর। তরব খুন করবার মরতা জকারনা কাে কররত পারর তা
কখরনাই মাথায় আরসশন আিার।
পরর এসব ঘটনা পুশলরির কারি অরনকবার বরলরি জস। জস শকিযই লুরকাই শন। া া সতি সবই বরলশিল। জিষ রারের
শেরক পটয বরল, “আশম জবর হস্মচ্ছ। জকাথায় ারবা োশন না। জকউ খুে
াঁ রত এরল বলরব, কাল জথরকই আশম বাশড় জনই।
আশম জ বাড়ী এসশিলাম,তা কখরনা বলরব না।”
শকন্তু পুশলরির কারি শকিযই লুরকারত পারর শন জস। শেও জভরবশিল, শকন্তু তা পারর শন।
এই েরনি মরন মরন আিার একটয অপরাধরবাধ হয়। তার েরনিই জবাধহয় তার স্বামী আেরক জেল খাটরি! শে
জসশেন শমরথি কথাটযকু বলরত পাররতা! তরব আিা হয়রতা োরন না, পুশলরির প্ররের তীর কতভারব আসরত পারর! ওই
সব প্ররের উত্তর শেরলই পুশলি বুরঝ জনরব সব।
সাো জঘাষণার শেন, শবচারকরক্ষ আিা শগরয়শিল। পটযর মা,আিার িাশুড়ী শিল। তখন জসানাই জকারল। পটযর মা
জসানাইরক জকারল শনরয় জস কী কান্না! বরল, “এর আর বাবারক জেখা হরব না জর, আমারও বয়স হল। আে াই কী কাল
াই। তয ই জ

জকন এ কাে কররত জগশল পটয। জতার শক ওরা িত্রু শিল? জতারক শেরয়

ারা করারলা, তারা জকাথায়

আেরক?”
শকন্তু আোলত করক্ষ এসব হাহাোশরর খুব একটা মূলি জনই। প্রশতশেনই এসব ঘটনা ঘরট। প্রশতশেনই জকউ না জকউ
েস্মিত হরচ্ছ। জ মন ডাক্তার-নাসরের
ম
মৃতযির সারথ থাকরত থাকরত মৃতযিটা এক সময় স্বাভাশবক হরয় ায়।
২
আিা জকারনা কথা বলরত পাররশন জসশেন। তরব পটযর জচারখ রারগর ভাবটা স্পি জবাঝা াস্মচ্ছল। শকন্তু রাগটা কী
েরনি—এতশেন ধরর জকারনা খবর শনরত না পারার েরনি? নাকী সব সতি বরল শেরয়শিল বরল?
পটয খন ধরা পরড় ওর েরলর অনিরাও শিল। তরব তারা এক এক করর জবর হরয় জগরি। একষ্টটবাররর েরনিও তার
িিাশমশলর জকউ জখাাঁে শনরত আরস শন। এই রাগটা ওরক শবদ্ধ করশিল। আিারক জেখার পরর, ওরকও মাররত ইরচ্ছ
হস্মচ্ছল পটযর। শকন্তু হারত তার হাতকড়া।
এই কয়শেন আিা জ বরস শিল বা শেশবি শিল তা নয়। পটয এমন শকিয জররখ াই শন া শেরয় েুই শেন চলা ায়। শতন
শতনরট মুরখ জবাঁরচ থাকরত জগরল শকিয জতা জোটারত হরব। আরিপারি জকউই কাে দেবে না। তাইই জসানাইরক ওর
িাম্মার কারি জররখ েূর গ্রারম শগরয়রি। জবশিরভাগ শেন জকারনা কাে পায় না। জকারনা শেন মাি জথরক শুধু িাকসবস্মে
এরন শসদ্ধ করর জখরয় রাত কাষ্টটরয় শেরয়রি। জিরলটারক বুরকর েুধও শেরত পারর শন। একবার কান্না শুরু কররল ওরক
থামারনাই মুসশকল হয়। এক প ারয়
ম ওর িাম্মাই কান্না শুরু করর জেয়। বরল, “কী করশব োো? জতার ভারগি শিল এই!
কত খােি নি হয়। আমরা তা পাই না।”
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৩
জকরট শগরয়রি করয়ক বির।
আিা জসানাইরক শনরয় কয়শেন জেরলর জগরট এরস শিরর শগরয়রি। পটয দ াাঁ ধরর বরস আরি, জস আর জকারনাশেন কাররা
সারথ জেখা কররব না। ারের েরনি জস এরতা করররি, তারা তার েরনি একটা উশকল প ি
ম ধররত পারল না। তারের
সারথ সিকম জররখ কী লাভ? জেলখানার করয়েী বন্ধুরা েুই একেন এরস বরল, “পটা ো, জবৌশে জগরট োাঁশড়রয় আরি?
জতামারক জ রত বলরি। াও না।”
পটয ায় না। জিরলটারক জেখরত জ ইরচ্ছ করর না তা নয়। তরব আিার 'পরর রাগ করর জস ারব না। একশেন কী
একটা খাবার জ ন এক করয়শের হাত শেরয় পাষ্টিরয় জেয়। জস ওই করয়শের উপর জররগ ায়, বরল, “জতারক োলাশল
কররত জক বরলরি? তয ই জখরল খা, না হরল জে আমার কারি, আশম জিরল শেই।”
বরলই ওর হাত জথরক ধরর শনরয় জ খারন ময়লা জিলা হয়, জসখারন পরড়।
হিাৎ মরন পরড় জসানাইরয়র কথা। ভারব, জসানাই ষ্টিকিাক খায় জতা—কী কী রান্না করররি তা জেরখ খাশনকটা আন্দাে
করা জ রত পারর সাংসার জকমন চলরি! ওই ময়লায় একটয আরগ জ খাবার জিরলরি তা একটয িশড়রয় পরড়রি। জেরখ
জেরলর জথরকও খারাপ চারলর ভাত, আর কী একটা তরকাশর জ ন।
প্রথম প্রথম পটয ভাবরতা, জকনই বা জস খুনষ্টট করল? জস জতা খুন না কররও সাংসার চালারত পাররতা। খুন করর শেরল
জ বরলশিল অরনক টাকা জেরব, জস জতা এখন শেশবি আরি। অথচ জস-ই পড়ল শবপরে, এই ি’বির হল। এখরনা আট
বির। আঙযল জগারন পটয, এক, েুই, শতন......
৪
কীভারব জ ন জসানাইটা পড়া শিরখ জগরি। খন ওর িয় বির বয়স হরয়শিল, ওর িাম্মা বাশড় জথরক একটয েূরর একটা
প্রাইমাশর স্কুরল ওরক ভশতম কশররয় শেরত শগরয়শিল। ভশতম করারত করারত ভাবশিল, ওর বাপ, জস এখন জেরলর ভাত
খারচ্ছ, ওরকও জতা একশেন এই স্কুরল শেরয়শিল। এক েুই ক্লাস পরড় আর পড়ল না।

শে একটয পড়রতা তাহরল কী
আেরক ও জেরল থাকরতা! মরন মরন মানত করর িাম্মা, আমার জসানাই পড়ারলখায় ভারলা জহাক িাকুর।
জসানাই সশতিই পড়ারলখায় ভারলা হল। এক েুইবার

া পরড় তারতই মরন থারক সব। স্কুরলর সিার-মিাডামরাও ওর

প্রিাংসা করর। আিা মরন মরন ভারব, আমার রতা কি জহাক আশম জিরলটারক মানুষ কররবা। জসানাইরয়র মা বরল
ইশতমরধি কতেরন একটয একটয খাশতর করা শুরু করর শেরয়রি। তাহরল জসানাই
পড়ারলখা করর তাহরল জকমন হরব?

শে আররা বড় হয়, আররা ভারলা

জসানাইরয়র মারক স্কুল জথরক শকরসর েরনি জ ন জডরকরি। জসানাইরয়র পড়ারলখার সব শকিয ওর িাম্মাই জেরখ। তাহরল
ওর মারক হিাৎ জকন ডাকল? জসানাই বুঝরত পারর না। তবুও বাশড় শিরর মারক বরল, মা, “জতামারক স্কুরল জ রত বরলরি
শেশেমশণরা।”
আিা বরল, “জতার িাম্মারক শনরয় া?”
জসানাই বরল, “না, জতামারকই জ রত বরলরি।”
আিাও বুঝরত পারর না শকরসর েরনি? তাহরল শক ওর বাবার বিাপারর শকিয স্মেরজ্ঞস কররব?
আিার এই কয়বিরর মুখটা একবাররর েরনিও হারস শন। এমন েীবরনর স্বপ্ন জস জকারনাশেন জেরখ শন। জস ভাবরতা,
তার স্বামী তারক খুব ভারলাবাসরব। সবাইরক শনরয় একটা সুরখর পশরবার হরব তার। শকন্তু জস সরবর শকিযই হয় শন।
শুধুমাে জপরটর েরনিই তারক এত কাে কররত হরয়রি। কতবার মরর াবার কথা জভরবও জসানাইরয়র মুরখর শেরক
তাশকরয় তা কররত পারর শন। এই গ্রারম জস কাউরক তার মুখ জেখারত চায় না। তাই খুব জভার করর জবশররয় ায় কারে।
জসশেন আর কারে জগরলা না। হাোর হরলও ওর স্কুল জথরক জডরকরি। স্কুরল শগরয়ই বুঝরত পারল, তার জসানাই সবার
কত শপ্রয়। এক মিাডাম বলল, “আপনার কথা আমরা সব শুরনশি। আপনারক একটা কাে শেরত চাই, কররবন?”
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আিা জ ন আকাি জথরক পড়ল। তার মুরখ কথা আটরক জগল। মাথা নাশড়রয় বলল, “হিাাঁ।”
মিাডাম বলরলন, “আমারের স্কুরলর শমড-জড শমরলর রান্নার কাে।”
আিার জচারখ েল চরল এরলা। মিাডামরা সবাই বলল, “আপশন কাাঁেরবন না। আপনার জসানাই সশতিই জসানা। ও বড়
হরল জকারনা েুুঃখই থাকরব না, আপনার। ওর পড়ারলখাটা

ারত ষ্টিকমরতা চরল, তাই আমরা আপনারক কােষ্টট

শেলাম।”
৫
বাশড় শিরর ইরচ্ছ হল, জসানাইরয়র বাপরক এই খবরটা জেওয়া েরকার। কয়শেন আরগ জসানাইরয়র জরোল্ট জবশররয়রি,
জস িাস্টম হরয়রি তাও োনারনা হয় শন। কালরক ারব জেখা কররত। জসানাই এখন স্কুরল ারচ্ছ। ওরক জনরব না। শনরে
শনরেই ারব। শকন্তু জেখা কররব জতা? নাশক আরগর মরতাই থাকরব। তবুও এমন খবর শেরল শনশ্চয়, জস আসরবই।
জসশেনও প্রথরম এরলা না। একেন করয়শেরক বলল, “জতামার োোরক একটয জডরক শেরব? বলরব, জসানাই িাস্টম
হরয়রি। আর আশম স্কুরল রান্নার কাে জপরয়শি।”
করয়শেটা বরল, “জবৌশে, োোর জতা িরীর খুব খারাপ। ডাক্তার এরস জেরখ জগরি। তবুও আশম বলশি।”
উতলা মনটা মুহুরতমই জ ন চমরক জগরলা।
করয়শেটা শগরয় বলরতই, আর শস্থর থাকরত পারল না পটয। এরতাশেন রাগ শিল। জ্বররর পরর জসসব রাগ জকাথায় জ ন
হাওয়া। জসানাই তার ক্লারস িাস্টম হয়—ভাবরতই তার কত ভারলা লাগরি।
িরীরর অরনক জ্বর। একটা পুররারনা ধুরলামাখা কম্বরল জমাড়া িরীর। একটা শবকট েুগন্ধ
ম তারত। তাইই শনরয়

ায়,

আিার সারথ জেখা কররত। টানা েুই-শতন বির জেখা করর শন। আিা অরনকবার এরস শিরর জগরি। জিরষ এই িয়মাস
বারে এরলা।
আিা পটযরক জেরখই দকাঁ বে জিরল। োশড় অরনকশেন কারট না। চযলগুরলা এরলারমরলা। মরন হরচ্ছ, িরীরর বয়রসর িাপ
পরড়রি। তািাড়া িরীর এরকবারর ভারলাও না। জচাখ মুিরত মুিরত বরল, “একটয ত্ন শনও শনরের। আর সাত বির। এর
মরধি জতামার জসানাই অরনক বড় হরব। ওর জরোল্ট শেরয়রি। ও িাস্টম হরয়রি ক্লারস। এবার টয'র জথরক শিরত জগরলা”।
পটযর জচাখ শেরয়ও েল ঝরর।বরল, “ও কত বড় হরয়রি?”
“জবি বড় হরয়রি। একশেন শনরয় আসরবা। স্কুল থারক জতা ওর। স্কুরল আমার রান্নার কাে হরয়রি।”
পটয কী বলরব জভরব পায় না। একটয বারেই সাক্ষারতর সময়সীমা িুররায়। ঘন্টা জবরে ায়।
পটয ওর োয়গায় শিরর এরস শুরয় পরড়। অরনকশেন পরর জেখরলা আিারক। ওর িরীরও ভারলা জনই। জসানাইরয়রই
জসই েুইবির আরগর মুখখাশনও বারবার মরন পড়রি। ওর েরনি মরনর মরধি জকমন আলাো একটা অনুভূশতর সুন্দর
সুিীল হাওয়া বরয় ারচ্ছ। এই অনুভূশত জ ন একার েরনি নয়। তাই পারির করয়শে লক্ষণরক জডরক বরল, "শুনশিস
ভাই। জিরলটা আমার জলখাপড়ায় োরুণ হরয়রি। এক জরাল হয়।"
এখন শুধু অরপক্ষা আর অরপক্ষা। শুধু ভারব, করব এখান জথরক জবররারব জস? সরব জতা সাত বির হল! এখরনা সাত
বির! ততশেরন জসানাই অরনক বড় হরয় ারব। শহরসব করর ওর মাধিশমক পরীক্ষার আরগ জবররারত পাররব শক না!
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িত্রু
কশপল জেব শবশ্বাস, ষষ্ঠ জসশমস্টার, শিস্মেক্স অনাস ম
প্রায় রাত শতনরট োজবে শকিযটা সময় বাশক। এর মরধি আমার হিাৎ ঘুম জভরঙ জগল স্বপ্ন জেখরত জেখরত। আর আশম
স্বপ্ন জেখরল খারাপটাই জেশখ। জ

স্বরপ্ন শুধু মারামাশর, কাটাকাষ্টট ও হাহাকার থারক। হরব হয়রতা আমার মরনর

বশহুঃপ্রকাি, জ কােগুরলা আশম শেরন সহি করর শকিয বশল না শকন্তু রারত স্বরপ্ন জসই োয়গারত শিরর াই।
ঘুরমারনার জচিা কররও পাশর শন। প্রায় স্মেি শমশনট ধরর এপাি ওপাি কররত লাগলাম। জবশসরন শগরয় মুখ ধুরয় আয়নারত
মুখ জেখশিলাম আর ভাবশিলাম—সশতি এটা আশম জতা? জচহারা আমার থাকরলও, আশম হাশররয়শি আমার স্বভাব,
সহনিীলতা, বধ ,ম পশরেম। শকন্তু জবরড় শগরয়রি আমার শক্ষপ্রতা ও আমার একাকী ঘুরর জবড়াবার জনিা।
আমার আরগর মরতা মানুরষর সারথ জমিার অভিাস ররয় শগরয়রি। জসই সারথ ঘুরর জবড়াবার জনিা জবরড় জগরি। হয়রতা
শনরেরক ভারলা রাখা শকাংবা শকিয োনা ও জবাঝার েরনি ঘুরর জবড়ারনা। এই বারে স্বভাব (অরনরকর কারি) বা প্রকৃশতই
আমারক এমন করর তয রলরি। আরস্ত আরস্ত আমার জচনা মানুষগুরলার বিবহার জকমন জ ন হরয় ারচ্ছ। আশম জ ন
পৃশথবীরত একা হরয় াস্মচ্ছ। আমার সহর াশগতার জলারকর খুব অভাব। তাই আমার সিী হরচ্ছ—অশরস্মেৎ শসাং, অনুপম
রায়, জেয়া জঘাষাল, রূপম ইসলারমর গান ।
জবশসন জথরক রুরম শিরর জমাবাইল জিান জেখরত শুরু করলাম। জিসবুক খুরল জেখরত জেখরত জেখলাম, আমার েুরটা
বান্ধবীর শবরয় হরয় শগরয়রি। ওখারন আশম বারে অরনরকই উপশস্থত। প্রায় সবাই উপশস্থত। োশন না শকভারব শবরয়
হরয়রি—পাশলরয় না বাশড়রত অনুষ্ঠান করর। প্রায় িয় সাত মাস ওরের শবরয় হরয়রি। ওরের প্ররতিরকর জমাবাইল নম্বর
আমার কারি শিরলা। শকন্তু জকউ জকারনা জিান বা এসএমএস করর শন। ওরের সারথ আমার করলরে ক্লারস পশরচয়।
তাই করয়কটা বির কাটারনা। শকন্তু আশম ওরের কারি জতমন গুরুত্বপূণ মমানুষ না। এর মারন এই না জ , ওরা আমার
সারথ কথা বলরতা না শকাংবা জিান কররতা না। আড্ডাও হরতা। শকন্তু এই সব কররতা, খন আমারক জকারনা কারের
েরনি েরকার হরতা, ষ্টিক তার শকিযশেন আরগ জথরক। খন জকারনা কম্পিউটার জপ্রাগ্রাম, জপ্রারেক্ট বা প্রাশক্টকিারলর
কারের েরকার হরতা, তখন। ওরের প্রধান কাে শিল শনরের কােটা ষ্টিক করর জনওয়া। তাই ওরের শবরয়র বিাপারটা
শনরয় আমার মাথাবিাথা জনই। খারাপ লাগল, আমারের গ্রারমই এক বান্ধবীর বাশড় শিরলা, তাই কী করর আশম োনারত
পাররলা না! না োনারও একটা কারণ আরি। আশম জতা বাশড়রতই থাশক না। ঘুরর জবড়ারনার জনিায় জবশররয়শি বাশড়
জথরক। বাশড় াই মারঝ মরধি। শকন্তু জবশি শেন থাকা হয় না। আর জকারনা স্থায়ী চাকশর না করায় এখারন ওখারন জ রত
হয়।
েুই শতন শেন আরগ আমার েীপুর সারথ জেখা হরয়শিল। শকিযক্ষণ কথাবাতমা হরলা। বলরত বলরত স্মেরজ্ঞস করলাম,
বাড়ীর সবাই জকমন আরি?
উত্তর জেওয়ার সময় একটয চযপ জথরক বলল, ষ্টিক আরি!
আশম মরনর সরন্দরহ বরল উিলাম, কাকু-কাশকমার শকিয হয় শন জতা?
ও েীঘশ্বাস
ম
শনরয় বলল, বাবা আর জনই। সুইসাইড করররি।
আশম আর কারণ োনরত চাইশন। তার আরগ আমার জচাখ শেরয় েল পড়রত শুরু কররশিরলা। এটা ও জেরখ বলল, চল,
া হবার তা হরয়রি। জিরড় জে বিাপারটা।
তারপর আমার ঘারড় হাত শেরয় হালকা করর চাপড় শেরত লাগল। জচাখ মুরি বললাম, কী েনি এটা করল?
েীপু বলল,মানশসক অবস্থার অবনশত হরয়শিল। আর আমারের পাশরবাশরক কারণ, অথননশতক
ম
বিাপার, এই সব শকিয
শনরয় ঝারমলা চলশিল। শকিযক্ষন কথা বলার পর আমরা আমারের কারে বিস্ত হরয়, ার ার গিবিস্থরল চরল াই।
েীপুর বাবার কথা শুরন আমার বাবা, মা ও ভাই জবানরের েরনি কি হস্মচ্ছল। এই েুুঃরখর সময় েীপুর পারি োাঁড়ারত
পাশর শন। খারাপ লাগরি। শকন্তু কী কররবা, আমারক জতা সষ্টিক সমরয় খবরগুরলা জেয় না। আর আনরন্দর সময় আমার
কথা ভযরল ায়। আসরল সবশেন আমারক জকউ গুরুত্বপূণ ভারবই
ম
জনয় শন। হাসারত ভারলা লাগত, তাই হাসাতাম, মোর
পাে হতাম। শকন্তু শেনরিরষ মরন রারখ শন জকউ। আর রাখরতও জকউ চায় না। আমার বন্ধুগুরলা —এই েুরটা বান্ধবী
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আর েীপুর মরতা সবাই ভাবরত পাররা। শকন্তু ষ্টিক তা নয়, আমার িত্রু আরি। ার সারথ আমার জিাটরবলা—আমার
দেষ্ঠ সময় জকরটরি। তাহরল বলাই ায় তার কথা।
আশম শরিান। আমার জ িত্রুর কথা বলরত াস্মচ্ছ তার নাম রণেয়। আমারের পশরচয়টা হাইস্কুরল হয়। পঞ্চম জেশণরত
প্রথম শেন জেরখশিলাম শকন্তু কথা হয় শন। সামরনর জবরঞ্চ বসা এক সভি-িাি জিরল, সিার-মিাডামরের অনুগামী।
আশম একটয জেশর করর াওয়ায়, শপিরন বরসশিলাম। আমার সারথ রণেরয়র পশরচয় হয় ষ্টটশিরন মারি স্মিরকট জখলরত
শগরয়। তখন স্মিরকটই আমার েীবরনর সারথ অি প্রতিরির মরতা েশড়রয় শিরলা। জখলরত শগরয় আমারক জকউ না
শনরলও আমরা জিাটরা অনি োয়গারত জখলরত শুরু কশর। আশম বল শকনরত টাকা শেরয়শিলাম আর বিাট বাশনরয়শিলাম
একটা ভািা জবরঞ্চর কাি শেরয়। আমরা একই ষ্টটরম জখলশিলাম। ওর ভারলা বিাষ্টটাং, জবাশলাং ও শিস্মডাং আমারের েয়ী
হরত শবরিষ ভূ শমকা জনয়। এইভারব আমরা িুটবল, স্মিরকট, বিাডশমন্টন ইতিাশে এক সারথ জখলতাম। েুেন প্রায়ই
একই সারথ থাকতাম, এমন শক পরীক্ষার েরনি একই োয়গায় বসতাম। আমার সারথ জকারনাশেন ও পরীক্ষায় জপরর
ওরি শন। শকন্তু আমারের মরধি জকারনা জভোরভে শিল না এটা শনরয়। প্রায়ই আমরা স্কুরল শগরয় বসতাম শিতীয় জবরঞ্চ,
আর শে জিরষ বসতাম সিার/মিাডাম আমারেররক জডরক সামরন বসাত। ধীরর ধীরর আমারের চারষ্টট বির জকরট ায়,
জকারনা বাধা আরস শন।

খন ক্লাস নাইরন উিলাম তখন রণেরয়র কথাবাতমা, চলারিরা,বন্ধুরের সি বেরল ায়।
আমার অনি বন্ধু শিরলা না তা নয়, আররা অরনক বন্ধু শিল। তারের মরধি প্রতাপ, শমিযন, শুভ আর অনুরপর সারথ
জেখা জমরল ক্লাস ইরলরভরন। নাইরন থাকা কারল আমরা জমাবাইল জিান শকশন েু'েরনই। একটা শমসকল মারন ঘুররত
াওয়ার সাংরকত, েুরটা শমসকল মারন জখলরত াওয়া। আর আমারের টাইম ষ্টিক শিরলা কখন কী কররত হরব। জতমন
জকারনা এশেক ওশেক হরতা না বলরলই চরল। অরনক সময় রণেয় স্কুল পাশলরয় বাশড় আসরতা, আশমও একই সারথ
তাল জমলাতাম।
স্কুল পালারত শগরয় আমারের একশেন প্রধান শিক্ষক জেরখ জিরল। জ রহতয আমারের শচনরতা, তাই পররর শেন ডাকা
হরল সিাররর রুরম। আমরা শগরয়শিলাম এবাং রণ'র চালাশকরত আমারের শকিয বরল শন। সিাররক ও বলল, সিার, আমার
িরীর খারাপ লাগশিল। সাইরকল এরনশিলাম না। তাই ওরক শনরয় শগরয়শিলাম।
আসরল অনি পাড়ার জিরলরের সারথ আমারের জসশেন স্মিরকট মিাচ শিরলা। আমরা েুেরনই অনি ষ্টটরমর হরয় মারঝ
মারঝ জখলরত জ তাম। মাধিশমরকর দরজজবেশবের শেন চরল আরস। এবাং আমরা একই সারথ অথাৎ
ম পর পর িমগুরলা
ম
েমা কশর।
েিম জেশণরত উবে আমরা একটয অনিরকম হরয় জগলাম। কাউরক ইচ্ছা করর সিাররর কারি মার খাওয়ারনা, শনরেরা
িব্দ করর অরনির উপর জোষ চাপারনা এমনশক বাাংলা ক্লারস সিাররক শডস্টাব করা।
ম
ইাংররস্মে সিার জররগ জগরল সিাররক
বলতাম, সিার, আপনার একটা কশবতা জিানান। আর সিার জিানারত শুরু কররল আমরা শপিন জবরঞ্চ শগরয় হাসতাম।
একশেন রণ স্কুরল আরস শন। ওইশেন আশম শপিরনর জবঞ্চ জিরড় মারঝর শেরক একটা জবরঞ্চ বশস। শকন্তু জসশেনই সিার
শবনা কাররণ শপষ্টটরয়শিল লাষ্টি শেরয়। ওই শেন জভরবশিল 'িব্দ'টা আশম কররশি, শকন্তু ওটা আশম কশর শন। ষ্টিক আমরা
জ টা করতাম ওটাই আে আমারের সারথ হরয়রি।
এইভারব শেনগুরলা কাটশিল জবি করর। জকারনা অসুশবধা িাড়া শনরের মরতা। আমার এখরনা মরন আরি, ইউশনট
জটরস্টর আরগ আমারের স্মিরকট জখলা শিল ১৬ েরলর। জসখারন আমরা জখলরত শগরয়শিলাম। তাই পরীক্ষার আরগ
েুইশেন স্কুরল াই শন। আমরা জসই জখলায় িাইনারল উরিশিলাম। আমারের েরলর শিস্মডাং। জিষ বরল শতন রান লাগরব
প্রশতপরক্ষর। রণ জবাশলাং করশিল, বলষ্টট করা মােই সুইপ কররশিল এবাং জসষ্টট আকারির হারত শগরয়শিল। আর ও শক
বুরঝ জ

ওভাররিা কররশিল োশন না। জ রহতয শপাংপাং বরল জখলা শিল, তাই জিাটা না কররলও পাররতা। তরব বলষ্টট

আশমই ধরর মিাচষ্টট স্মেশতরয় শিলাম। েরয়র কী অসাধারণ অনুভূশত!
মিাচ জসরা রণই হরয়শিল। শকন্তু আমার শিস্মডাং এর েরনি সবাই খুশি শিল, আশম শনরেও। আমারের আনন্দগুরলা
ভাগাভাশগ কররশিলাম গলায় হাত শেরয়। এর আনন্দ একমাে জখরলায়াড়ই জবারঝ। আমারের প্রাইে শিরলা েুই হাোর
টাকা আর একষ্টট ট্রশি। পররর শেন রারত রণ'র কথায় শপকশনক হয়। আমারক জিান করা হরলও পরীক্ষার েরনি াওয়া
হয় শন। পরীক্ষা জেবার েরনি রণ আমার েরনি পািাপাশি োয়গা জররখ জেয়, বসব বরল, জ কথা জসই কাে।
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েুরটা পরীক্ষা জেওয়ার পর সিার বুরঝ জিরল আমারের আর এক োয়গায় বসরত জেয় শন। তাই আলাো বসরতই হরলা।
পররর িলািল জঘাষণার শেন আমার জথরক কমই শিরলা অরনক। একটয েুুঃখ জপরলও, পরর আবার আমার সারথ শমরি
ায়। শকন্তু এটা শনরয় আমারের জকারনা মাথা বিথা শিরলা না। এইভারব আমারের এরক এরক সব ইউশনট জটস্ট ও জটস্ট
পরীক্ষা জিষ হয়। জ রহতয আমরা আলাো োয়গারত প্রাইরভট পড়তাম, তাই রণ আমার কারি প্ররতিক শেনই পড়রত
আসরতা। জরস্মেরেিন একই োয়গায় হওয়ায় রণ আমার খাতা এরকবারর প্ররতিকটা িব্দ শমশলরয় জলরখ। জভৌত শবজ্ঞান
পরীক্ষার শেন ওর ওই রকম অবস্থা জেরখ মিাডাম বরলশিল, বাবা তয শম অরনক বড় ভযল কররিা। এসব কররা না। এখন
না বুঝরলও পরর বুঝরব। জতামার সািলি তয শম অনিরক শেরয় শেরচ্ছা।
আশম তখন জকারনা কথায় কান না শেরয় সাহা ি কশর এই ভারব। জভরবশিলাম, সিার মিাডামরা জতা বলরবই। এটযকু
সাহা ি করা জ রতই পারর। ইশতহাস পরীক্ষার শেন রণরক বরলশিলাম, বরল জে। মরন পড়রি না।
রণ বরলশিল, পরর বলশি। জ টযকু পাশরস। জসটযকু আরগ জলখ।
এইভারব েু'ঘন্টা জপশররয় জগরলও আমারক ওই একই কথা বলা হয়। পরীক্ষা জিষ হবার সময় বরল, অরনকটা বাশক
আমার। তয ই া পাশরস শলরখ জে। ততক্ষরণ আশম রথি শলরখ জিরলশিলাম, ারত আশম পাি কররও আররা জবশি পারবা।
তাই আর জকারনা শকিয বশল শন। বাশড় জিরার সময়ও একষ্টট কথা বশল শন। পরীক্ষার িলািরল ওর জথরক জবশিই পাই।
আশম সারয়ন্স আর রণ আটম স শবভারগ ভশতম হওয়ায় আমারের সিটা পুররা আলাো হরত থারক। আমার তখন জেখা হয়
অনুপরমর সারথ। শবরকরল সময় জপরল আমরা জখলতাম, ঘুররত জ তাম, আড্ডা শেতাম। গররমর িযষ্টটর শেনগুরলারত
চলরতা পুররােরম আড্ডা।
এক শবরকরল ঘুররত শগরয় শুশন রণ জকারনা একটা জমরয়র সারথ সিরকম েশড়রয় জগরি। তাই জসশেন শবরকরল শুরভচ্ছা
োনালাম। সবাই শমরল জিাট একষ্টট খাওয়া োওয়ার আরয়ােন হরয়শিল।
এইভারব একােি জেশণ জিষ হরয় ায়। শকন্তু পরীক্ষার আরগ রণ বরল, ভাই, কাল জতা আমারের বাাংলা পরীক্ষা। শকন্তু
আমার জতা বাাংলা-ইাংররস্মে বই জনই।
সারথ সারথ ওরক বললাম, চরল আয় আমার বাড়ী। েুেন এক সারথ পড়রবা। জ কথা জসই কাে। শকন্তু আমার একষ্টট
সহাশয়কা বই থাকায় শবপরে পরড় জগলাম। শকন্তু ষ্টিক সমাধান জবর করর জিললাম। বইষ্টট িযশর শেরয় জকরট েু'ভাগ করর
শনলাম। এক ভাগ আশম, ও অনিভাগ ররণা পড়ল। এইভারব ইাংররস্মের শেনও পার করলাম। িােি জেশণ উত্তীণ হওয়ার
ম
সারথ সারথ আমারের চাপটা আররা জবশি জবরড় ায়। তাই সবাই একটয মরনার াগ সহকারর পড়া শুরু কররশিল।
এর সারথ আমার শবরকলগুরলা জনরম এরলা অন্ধকাররর মরতা। কাররা সারথ জকারনা জ াগার াগ িাড়া,জকারনা আড্ডা
িাড়া ও হাশসহীন শবরকল। অরনক সময় অরনক শবকাল আমার একা থাকরত হরয়রি। আরস্ত আরস্ত জকমন জ ন েুরত্বটা
বাড়রত থারক। েুভাম গিবিত কখনও জেখা হরল েুই একটা কথা বলরতা আর তািাড়া অনিানি কারি খুব বিস্ত। বন্ধু
বলরত জতমন জকারনা মানুরষর সারথ জতমন জকারনা জ াগার াগই রাখরতা না শনরের েরকার িাড়া। পরীক্ষা হরল পরীক্ষা
সবাই জকমন শেরয়রি বলাবশল করশিলাম, তখন ও পরীক্ষার হল জথরক জবশররয় এরস বলল, ভাই িাষ্টটরয় শেরয়শি।
পরীক্ষার পর ওরা ঘুরর জবড়ারলও আমার াওয়া হল না। জকননা আমার এনট্রান্স পরীক্ষা শিল। ইশতমরধি রণ জকাথা
জথরক শুরনরি, পশলরটকশনরকর কথা। ওরক আশমও বশল, তয ই শেরত পাশরস এটা, জকারনা বিাপার না, শুধু মাধিশমক
পাি থাকরলই হরব। তাই আমারক রীশতমরতা জোর করা হল ওর সারথ িম ম শিল আপ কররত।
োয়গারত বসরত পারা

ারত পর পর এক

ায়। েীপ োো আমারের রাত েু'জটার শেরক িম ম শিল আপ করর শেরয়শিল। পরীক্ষার প্রে

গুরলা আলাো জসরট পরড়, তাই আরগ সারা রাত ধরর ভাবশিলাম, কীভারব ওরক জহল্প কররবা। তারপর ষ্টিক জবর করর
শনলাম উপায়। পরীক্ষা জেবার সময় সিার বলল, জতামারের প্রে গুরলা শক এক? এই জিরলটা জতামারটা জেরখ শলখরি?
জক জিারন কার কথা। আশম জতা ওরক জেখারনার েরনিই এরসশি। পরীক্ষাটার েুরটা ভাগ শিল। প্রথম অরধরম পর আশম
ষ্টটশিশনর খাবার শকরনশিলাম এবাং ভাড়া শেরয় ওরক শনরয় এসশিলাম। ও বলল, শে হরয় ায়, তাহরল একটা জিাটখারটা
অনুষ্ঠারনর আরয়ােন করা হরব। আশম বরলশিলাম, া পরীক্ষা হরয়রি, হরয় ারব। এখনই খাওয়া োওয়া টা শেরয় জে।
শবশ্বাস হয় শন বরল বরল, জেখা াক কী হয়। এর শকিযশেন পরর রণ আমারক বলল জ , এক হাোর টাকা লাগরব, একটা
কাে আরি। আশম শেরয়শিলাম এবাং শকিযশেন পরর জেখলাম, আররা করয়কেনরক শনরয় ও েীঘারত ঘুররত শগরয়রি।
আমার ভীষণ কি হস্মচ্ছল অনুভব করশিলাম, একবার আমারক বলরল, আশম জ তাম জতারের সারথ ঘুরতাম। শকন্তু এই
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বিাপারটা শনরয় আশম কখরনা জকারনা শকিয বশল শন শুধু মরনই জররখশি। িলািল প্রকারির পর আশম পশলরটকশনরক
জগলাম না, শকন্তু রণ জগরলা।রমাটামুষ্টট ভারলাই র্িাঙ্ক এসশিল। কাউস্মন্সশলাং কররত েীপ োোরের বাশড় াওয়ার পরথ
আমারের এস্মক্সরডন্ট ঘরট, তারত আমার সামানি পা জকরট ায় এবাং বুরকর হারড় বিাথা পাই। ওইশেনই কাউস্মন্সশলাং কশর
এবাং খুব ভারলা করলরে ভশতম হয়। তারপর আমারক জিান করর বা জেখা করর বরল আশম এসব পারশি না, জিরড়
জেরবা। শকন্তু আশম বুস্মঝরয় বলতাম, িাশড়স না। একশেন এরস আমার সাইশন্টশিক কিালকুরলটরটা শনরয় ায় েি শেরনর
েরনি। তারপর আমার সারথ েরকার না হরল আর জকারনা কথা হয় না। িূনিতা গ্রাস করর আমারক। কাররা সারথ
জতমন জেখা হয় না। তািাড়া এন্ট্রাস পরীক্ষায় ভারলা র্িাঙ্ক না আসায় জতমন জকারনা ভারলা করলে জমরল শন।
ইস্মিশনয়ারাং এ হরলও জ রত জেয় শন মা।
এ সমরয় বাশড় জথরক আমার পারি োাঁশড়রয় জকউ উৎসাহ শেরতা না। আর প্ররয়ােন িাড়া জকউ কথাও বলরতা না।
আমার জথরক জিাট জিাট মানুষগুরলা সবাই আমারক জেরখ বিাি কররতা জ

আশম পাশর শন কােষ্টট কররত। তাই

শনরেরক সব সময় চারষ্টট জেওয়ারলর মরধি বস্মন্দ করর রাখতাম। বন্ধুরা জকউ ডাক শেরল জেৌড় শেরয় চরল জ মন একটয
আনরন্দর েরনি। এমনই একশেন বৃষ্টির পর শবরকরল জবর হরয়শিলাম, শুনলাম, রণ জমরয়ষ্টটর সারথ সিকমষ্টট জিরড়
শেরয়রি জকারনা কারণ িাড়াই। আর জমরয়ষ্টট আমারক জেখরল 'োো' বরল ডাকরতা। তাই আশম রণর কারি শুশন, জকন
এমন কররশিস? কারণটা শক? জতার মরতা মানশসকতার েনি অনি জকউ ভযগরব আরগ জথরক োনা শিল না। আররা
অরনক তকমাতশকম হয়, োশন না জকন আমার মরন োোর োশয়ত্ব-কতমবি জবাধটা চরল আসল। রণর উত্তর শিল, হিাাঁ আশম
সবাইরক খারাপ কররশি, তাই না?
ওই কথা বলার পরর পুররাটা শবরকল আশম কাররা সারথ কথা বশল শন। শকিযশেন পরর ওর বাশড়রত েন্মশেন পালন হজিল।
আশম োশন না। রারত শতন চারেন আমারক জিান করর বরল, াশব না ওর বাড়ীরত অনুষ্ঠান। আশম বশল, জেখশি। রণ
শকন্তু শকিযই বরল শন আমারক এটা শনরয়। তাই ওর বাশড়রত শগরয় সবাই আমারক জিান করর শকন্তু আশম আর জিান ধশর
শন। পরর একশেন আমারক অনি নম্বর জথরক জিান করর অরনকবার ভযল স্বীকার করর। শকন্তু আশম জতমন জকারনা
সাড়া শেই শন। আসরল আমারের এখন েুরত্বটা জবরড় জগরি। আর ও জপরয়রি নতয ন মানুষ। এশেরক আশম জতা
জিাটরবলার িৃশত শনরয় পরড় আশি।
সমরয়র সারথ সারথ আমারেরও বেলারনা উশচত। শকন্তু আশম জতা এখরনা পরড় আশি চার জেওয়ারলর মারঝ। আরস্ত
আরস্ত আশম করলরের সারথ তাল শমশলরয় শনরেরক প্রায় এক বির েু মাস পরর আশম আমার ধার জেওয়া টাকাগুরলা
ও আমার কিালকুরলটর জিরত চাই।
একশেন আমার টাকার খুব েরকার থাকায়, আশম ওইশেন শতন জথরক চারবার জিান কররশিলাম, আর বলল, শবরকরল
শেরবা টাকাগুরলা। তাই শবকারল জ স্থারন োাঁড়ারত বরলশিল ওখারনই অরপক্ষা করশিলাম। শকন্তু আসার জকারনা বালাই
জনই। তাই আবার জিান করর বলল, আসশি। এই বরল আশম আররা কুশড় শমশনরটর মরতা োাঁশড়রয় শিলাম। শকন্তু আরস
শন। তাই বাশড়রত চরল আশস। আর রারগ জিান বন্ধ করর রাশখ। রণ আমারের বাশড়রত আরস আর প্রথরমই আমারক
বরল, শুধু টাকার েনিই জিান কশরস? এমশনরত জতা কশরস না?
তারপর আমারক সারথ সারথ মাে েুইিত টাকা ধশররয় শেরয়শিল। আশম শনরত অস্বীকার কররশিলাম এবাং জতমন জকারনা
কথা বলরত চাই শন ওর সারথ। শুধু বরলশিলাম, আমার আর টাকা লাগরব না, আমার কিালকুরলটরটা শেরয় াস।
এটা হরয় াওয়ার শতনশেন পর আমার আররক বন্ধু অনুপরমর বাড়ীরত াই। জেশখ ওর জটশবরলর উপর সুন্দর কারির
হশরণ রাখা আরি। আশম শুনরল বলল, ওটা রণ'র আমার না। আশম বললাম, তাহরল জতার বাড়ীরত জকন? কত োম
শনরয়রি? অনুপম বলল, শুনলাম কারক জেরব। আর োম প্রায় শতন হাোর টাকা। এটা জেরখ আররা জবশি রাগ হল
আমার জ শনরের ধার না শমষ্টটরয় কত শকিয করা হরচ্ছ। পরর একশেন েুপুরর শগরয় এক প্রকার জোর করর কিালকুরলটর
শনরয় আশস এবাং বলল, পরর টাকা শেরয় জেরবা।
আমারক জিসবুরক এবাং Whatsapp এ অরনকবার ভযল স্বীকার কররলও আশম আর কথা বশল শন। জিান করর অরনক
সময় কথা বরলশিল। শকন্তু আমার উত্তরগুরলা শিল, হিাাঁ অথবা না। তাই জিষরমি আমারক টাকা পাষ্টিরয়শিল অনি
একেরনর হাত শেরয় শকন্তু জসই টাকা আমার প্ররয়ােরনর সময় জকারনা কাে হয় শন।
একই ভারব প্রায় এক বির জকরট জগরলা। তারপর একশেন আশম, শবশ্ব, প্রতাপ আর অনুপম ঘুরর্ত জবশররয়শিলাম।
রাস্তায় রণর সরি জেখা। আমার সারথই জগরলা, শকন্তু আমার সারথ জকারনা কথাই বলল না। সবাই এক োয়গায় োাঁশড়রয়
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কথা বলশিরলা। আর আশম সবার কাি জথরক একটয েূরর োশড়রয়। আর আশম মরন মরন অরনক শকিয ভাবশিলাম। রণ
আমারক উরেিি করর আমারক শুশনরয় শুশনরয় বলল, আমার পুশলরির চাকুশর হরয় জগরি, জতারের সবাইরক পাষ্টটম
জেরবা চরল আশিস। আর জকউ না আসরলও চলরব।
এই কথা জিানার পর আশম শনরেরক ষ্টিক রাখরত পাশরশন। আমার েীবরনর সবরচরয় খারাপ শেন শিল। জমরন শনরত
পারশিলাম না জ জিষপ ি
ম আমারক এই কথাগুরলা শুনরত হল। জচাখ শেরয় জকমন েল জবশররয় াস্মচ্ছল। এবাং আররা
অরনক কথা বলশিল, শুনরত না জপরর আশম েূরর সরর জগলাম। সবার সামরন কাোঁ রত ইরচ্ছ কররলও পাশরনা।
ভাবশিলাম, েীবন বাস্মে জররখ আশম কার েরনি শবনা স্বারথ এরতা
ম
শকিয করলাম! বিাপারটা বুরঝ অনুপম আমার কারি
এরস োাঁড়াল আর বলল, মাথা িািা কর, সব ষ্টিক হরয়

ারব। পররর েু'শেন আমার জিান বন্ধ শিল। ঘরর প্রায় বন্ধ

জররখশিলাম শনরেরক। কাররা সারথ জ াগার াগ রাশখশন। বাড়ীর জলাক শকিয শুনরল বলতাম, পরীক্ষার চারপর েনি
পড়শি। অনুপম সব শকিয বন্ধ জপরয় বাশড় চরল আসশিল, আমারক ঘুররত শনরত চাইরলও আশম াইশন। েুুঃখটা এরতাটাই
কাোাঁস্মচ্ছল জ সবার সারথ জ াগার াগই বন্ধ করর শেই আর রণর কথা জতা বােই শেলাম।
ভযলরত শুরু করলাম সব িৃশত। জেখরত চাইশন আর জচনামুখগুরলা। হাসরত চাইশন এক সারথ। ও হরত চাইশন শি
ইশডয়টস শিরের মরতা। অনি জকারনা গুরি শিেরক অনুসরণ কররত।
স্মিরকট জখলা ভারলা লাগরলও আর জখলা হয় না আমার। আর বন্ধ হরয় ায় জখলা শনরয় আরলাচনাও। করলে জিষ
হবার সারথ সারথ আশমও বাড়ী জিরড় শেরয়শি। মারঝ মারঝ বাড়ীরত এরলও আশম কাররা সারথ জেখা কশরনা ইরচ্ছ করর।
কাউরক বশলনা জকাথায় থাশক বা কী কশর। শকন্তু আশম জকারনা সরকাশর চাকুশর কশরনা এটাই বশল। করলে জিষ হবার
পর জকরট জগরি শতনষ্টট বির। শুধু ঘুরর জবড়াই আর জেশখ মানুরষর েীশবকাধাররনর উপায়গুরলা। এই করয়কবির
জেরখশি অরনক শকিয। ভযলরত বরসশি পুররারনা স্মেশনসগুরলা, বুঝরত শিরখশি আমারের শহরসব মরতা সব শকিয চরলনা
খন তখন সবশকিয মাশনরয় শনরত হয় পশররবরির সারথ। লিামারকমর মতবারের মরতা, শনরের অস্মস্তত্ব বা স্বাথ ম রক্ষা
করার েনি সবো
ম জচিা কররত হয়। জ খারন পরথর জিষ জেখা ায়, আর জসখান জথরকই অনি জকারনা পরথর জখাাঁে
জমরল।
আমার ঘুমটা না আসার কারণ বড় অে্ভযত। এই চার শেন আরগ আশম বাাঁকুড়া-অর াদ্ধা হাইররাড শেরয় াস্মচ্ছলাম।
তখন জেখলাম, রাস্তার পারি শভড় েরম আরি। একটয এরগারতই জেখলাম একষ্টট বাইক ও একষ্টট গাড়ীর মুরখামুশখ
সাংঘরষ ম আহত অবস্থায় পরড় আরি একেন জলাক। জলাকটারক জেরখ আমার জচনারচনা মরন হল। তাই আররা দ্রুত
এশগরয় জগলাম। জহলরমটটা সবাই ধরর খুলরতই জবশররয় এরলা আমার এক অশত পশরশচত জচনা মুখ। তার পা জকরট
শগরয় শিনশক শেরয় রক্ত ঝররি। হাত মরন হল জভরি শগরয়রি, বুরকও বিাথা জপরয়রি। এবাং মাথায় সামানি আঘাত
জপরয়রি িরল জচাখ খুলরত পাররি না। ইশতমরধি অরনক রক্ত জবশররয় জগরি। খুবই গুরুতর অবস্থা। আপাতত জতমন
শকিয আর জবাঝা

ারচ্ছনা। অরচতন অবস্থায় পরড় আরি। তাই আশম তারক

ত তাড়াতাশড় সম্ভব, বাাঁকুড়া জেলা

হসশপটারল শনরয়

াই। আশম তারক সব োশয়ত্ব শনরয় ভশতম করাই এবাং ওর বাড়ীরত খবর োনাই। জ রহতয পুশলরির

চাকশর কররতা তাই খবরটা শেরত জবশি জেশর হয়শন। এর মরধি ডাক্তারবাবু োনারলা, অশতশরক্ত রক্তক্ষররণর েরনি
ররক্তর প্ররয়ােন। তারপর বােবাশক সব করা হরব। ররক্তর গ্রুপ একই হওয়ায় আশম শেরত রাস্মে হরয় াই। তাই আর
জকারনা সমসিায় পড়রত হয়শন। শকিযক্ষণ পরই পুশলিষ্টটর বাড়ীর জলাক, তার স্ত্রী ও সিান হাসপাতারল আরস। পুশলরির
চাকশর জতা? তাই ট্রান্সিার হরয় এখারন আসরত হরয়শিরলা।
পুশলিষ্টটর স্ত্রী আমার কারি োনরত চাইরলা, আপশন জক? আপনার নাম কী? এত শকিয করার েরনি অরনক ধনিবাে।
আশম জকারনা প্ররের উত্তর শেলাম না, শুধু বললাম, এটা আমার মানুষ শহরসরব কতমবি। আমারক জ রত হরব। কাে
পরড় আরি আমার।
এটা বলার পর জবশররয় আসরত চাইলাম, শকন্তু শপিন জথরক োো বরল ডাক শেরলা আর শিরর োড়ালাম। বললাম,কী
হরয়রি, জকারনা শচিা কররবন না সব ষ্টিক হরয় ারব।
উত্তরর বলল, ও জতা আইশসইউরত আরি। বাড়ী জথরক জলাক আসরত জেশর হরব। আশম একা এখারন আশি। েয়া করর,
রাতটা শে জথরক জ রত।
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ষ্টিক আবোরটা আশম জিলরত পাশর শন, তাই আশম রাতটা থাকলাম। সকারল বাড়ীর জলাক জপৌৌঁিারব, আশমও তারের
জেখা জেরবা না জভরব প্রস্তুত হস্মচ্ছলাম চরল

াওয়ার েনি। রারত ঘুরমাই শন এক জিাাঁটাও। শকিয সময় ওরের বাচ্চাষ্টট

আমার জকারল ঘুশমরয় শিরলা।
কাাঁেশিরলা জবানষ্টট আর আমার কারি অরনক শকিয োনরত চাইরলা। শুধু বললাম, ওর কাি জথরক শুরন শনও।
আর নামষ্টট বরলশিলাম, জিহবাগ। জ টা আমারক ও স্মিরকট জখলার সময় ডাকত।
পুশলিষ্টটর জ্ঞান শিরল আর োনরত চাইশিল, জক হসশপটারল শনরয় এরসরি?
সিান জকারল করর আমার শেরক জেৌরড় আসরল আমারক পাই শন। কারণ আশম বুঝরত জপরর একষ্টট জেওয়ারলর শপিরন
লুশকরয় পরড়শিলাম। তার আরগ আমার বিাগ জথরক ডায়শর জবর করর শলরখ জররখশিলাম, “জতার সব জথরক বড় িত্রু,
জচাখ বুঝরল আমারক জেখরত পাশব।”
আশম লুশকরয় জেখশিলাম এরক এরক আইশসইউরয়র সামরন বাড়ীর জলাক হাস্মের হল। আর জভতরর জবানষ্টট ওরক
আমার জলখা জেখারলা এবাং জেরখই মুসশক হাশস শেরয় জচাখ বন্ধ করল, সারথ সারথ জচাখ শেরয় েল পড়রত থাকল।
জবানষ্টট জবশররয় আমারক আবার খুে
াঁ রত লাগল। শকন্তু আমারক আর জপরলা না। হাসপাতাল জথরক আশম লুশকরয় জবশররয়
পড়লাম। স্মেি শমশনট বারে আমার মা আমারক জিান করর বলল, রণ নাশক এস্মক্সরডন্ট করররি, জতার জখাাঁে কররি।
মারক বললাম, হিাাঁ আশম োশন। সুস্থি হরল আমারক োশনরয় শেও। আর নম্বরটা কাউরক বরলা না।
ঘুমটা আর হল না। সকাল হরতই আমার নতয ন গিরবির উরেরিি জবশররয় পড়লাম নতয ন জকারনা োয়গারত।

সবতিই বক স্বপ্ন বিল !
সুমন সাধুখাাঁ, চতয থ জসশমস্টার,
ম
শিস্মেক্স অনাস ম
কারন জহডরিান শেরয় ঘরর বরস একা একা গল্প প্রায়ই শুরনই থাশক। জকানশেন জভৌশতক জকানশেন রহসি
জকানশেন অরলৌশকক আর তার সরি জতা হাশস মোর গল্প আরিই। ষ্টিক একশেন মধিেুপুরর ঘরর থারীশত
মত কারন জহডরিান শেরয় এক জভৌশতক গল্প শুনরত থাকলাম। গল্প শুনরত শুনরত কখন জ ঘুশমরয় পড়লাম
তা আশম উপলশি কররত পাশরশন। পরর ঘুম জথরক উরি আশম া হতভম্ব হরয় শিলাম তা বরল জবাঝারনা
কল্পনাতীত।
গল্পটা শুরু হয় সাধারণ কাশহনী শনরয় -- েুরটা 17 বির বয়সী জিরল YouTube শভশডও কররব বরল নানান পুররনা
বাশড় খুে
াঁ রত জবর হয় । আর তারের YouTube video এর কনরটন্ট শিল পুররনা বাশড় প রবক্ষণ।
ম
জসখারন তারা
প রবক্ষণ
ম
করর শবশভন্ন নতয ন শকিয অরচনা শবষয় ইউষ্টটউব শভশডওরত তয রল ধররব। পুররনা বাশড়রত িাাঁকা
োয়গা খুে
াঁ রত ওরের বড্ড জেশর হরয়শিল শবরকরল বার হরয় শভশডও শুট কররত প্রায় সরন্ধি। এরের একেরনর
নাম করুন আর অনিেরনর নাম শিল জেিাশত। করুন আর জেিাশত জসশেন েুেরন একসারথ বার হরয়শিল
সরি আর কাউরক পায়শন, ারা তারের সরি কাে করত তারা সব ভ্রমরণ শগরয়শিল। করুন জেিাশতরক বলল,
ষ্টিক এই প ি
ম গল্পটা খনই শুরনশি বাশকটা আবিা হরয় আসরি। জচারখ ভীষন ঘুম আর পারলাম না ঘুশমরয়
পড়লাম জমাবাইলটা অি করর ।
(ঘুরমর মরধি ঘটনাষ্টট………………)

Published by Department of Physics, Srikrishna College, Nadia

Sristi 2021

20 of 61

এই জেিাশত আে পুররনা বাশড়রত আমরা রারতর শেরক শরসাচম করব। শকরর কথা বলশিস না জকন?
- আরর না জতার শক জকান ভূ ত-জপরতর ভয় জনই।
-জেখ ভাই জেিাশত আমরা শে শভশডও শুষ্টটাং এর কাে রারতর শেরক কশর তাহরল লাইক, শভউে, সাবস্ক্রাইব
এর শচিা কররত হরব না । জেিাশত একটয জভরব শনরয় আমারক বলল- জসটা ষ্টিক শকন্তু আশম আর তয ই একা ারবা? শুরনশি বাশড়টারত অরনক বির জলাকেরনর আসা- াওয়া বন্ধ
তািাড়া রারতর শেরক জগরল শে শকিয হরয় ায়। তারপর জেিাশত আবার এশেক ওশেক ঘুরর এরস আমারক
বলল, আমরা শবরকরল াব আর ষ্টিক সরন্ধির শেরক শুট করর সাতটার মরধি বাশড় চরল আসব।
- ষ্টিক আরি তাইই হরব।
শবরকল চাররটর শেরক আমরা ওই পুররনা বাশড়রত এরস জপৌিালাম। সরি শিল েুরটা সাইরকল আর শভশডও
শুষ্টটাং এর শকিয স্মেশনসপে। বাশড়টা গ্রারমর জথরক েু'মাইল মরতা েূরর শিল। জেিাশত আমারক বরল উিরলা,
- এই জেখ আকারির অবস্থা খুব খারাপ, মরন হরচ্ছ বৃষ্টি হরব।
বলরত বলরত মুষলধারর বৃষ্টি এরস জগল। আশম আর জেিাশত ঘররর জকারণ আেয় শনলাম জকান রকরম বৃষ্টিরক
উরপক্ষা করর। বৃষ্টি থামরত প্রায় ঘন্টা েুরয়ক জলরগ জগল্। প্রায় সরন্ধি আশম জেিাশতরক বললাম জন শভশডও শুট
এর কােটা কমশিট করর শনই।
- হিাাঁ তয ই কিারমরা টা ষ্টিক করর ধর বাশকটা আশম জেখশি।
শুরটর কাে জিষ হরত আররা ঘন্টা খারনরকর সময় জলরগ জগল। জেিাশত বলল,
- এবারর বাশড়র শেরক াওয়া াক, তািাড়া সরন্ধিরতা রারতর শেরক পাড়ী শেরচ্ছ।
-চল তাহরল, এই জেিাশত রাস্তায় জতা েল আর কাো। সাইরকল চাশলরয় াওয়া ারব না মরন হরচ্ছ। জেিাশত
বরল উিল,
- তারত শক হরয়রি েরকার হরল সাইরকল মাথায় শনরয় াব।
- এই কথা বরল জেিাশত সাইরকলটা শনরয় হাাঁটরত শুরু করল আর আমারক বলরি আমার শপিন শপিন আয়।
জবি অন্ধকার জকমন জ ন অস্বস্মস্তকর পশররবি, বাশড়র জভতরর অরনকগুরলা রাস্তা াবার পরথ লক্ষি
কররশিলাম। জেিাশত রাস্তা ধরর চরলরি আর আমারক বরলরি,
- ভাই শভশডও এশডষ্টটাং টা ভাল করর কশরস।
-হিাাঁ করব। আর শভশডওটা েুই-শতন শেরনর মরধি আপরলাড করার জচিা করব। খাশনকক্ষণ হাাঁটার পর আশম
জেিাশতরক বরল উিলাম এই তয ই শক আমার সরি মো করশিস।
-জকন মো কররবা ভাই।
জসই োয়গায় জতা আমারক শনরয় আসশল জ খান জথরক আমরা শভশডও শুষ্টটাং এর কাে করশিলাম। জেিাশত
চমরক বলল,
-শক করর হরলা এটা! আশম জতা ষ্টিক পরথই াস্মচ্ছলাম।
-ষ্টিক আরি আবার চল, এবার ভারলা করর পথ জেরখ াশব। জেিাশত আবার চলরত শুরু কররলা।
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শকন্তু অবাক করা কাি, জসই স্থারনই এরস পরলাম। আশম জতা শবরক্ত হরয় জগলাম, আর জেিাশত পায়চাশর
কররত লাগরলা সরি আবার শক সব শবড়শবড় কররত লাগল। জেিাশত জচারখ মুরখ শকিযটা ভয় শনরয় আমারক
বলল,
-মরন হরচ্ছ পথ হাশররয় জিরলশি।
-আশম জমাবাইরলর ফ্লাি লাইট টা ধরর এশেক-ওশেক জেখরত লাগলাম, এই জেিাশত এটা জকান অরলৌশকক
বিাপার নয় জতা? একটা শবশ্রী োয়গায় এরস আমরা জিাঁ রস জগশি মরন হয়। এবার জেিাশত বরল উিল,
- এই লক্ষি কর রাত বাড়ার সরি সরি বৃষ্টির পর িাণ্ডা বাতারসর শমশেত পশররবিটা জকমন জ ন ঘুমরস
গররমর অস্বস্মস্তকর পশররবরি রূপািশরত হরচ্ছ। বাশড়র চারপারির ভািা জেওয়াল, িুাঁরটা িাে, কাশনিম জ ন
শনরমরষর মরধি পারল্ট জগল এক রােবাশড়র মরতা সুন্দর বাশড় বতশর হল।
আশম আর জেিাশত ভরয় চিাাঁচারত শুরু করলাম। শকন্তু জকান লাভ হল না। িব্দ এশেক ওশেক ঘুরর আমারের
কারিই শিরর এল্। কী শবিয়কর েৃিি! জেিাশত জেৌরড় পালারনার জচিা কররত শগরয় জেখল রাস্তা আর খুরাঁ ে
পারচ্ছ না, আরগর রাস্তা অেৃিি হরয় জগরি। পলরকর মরধি এক জঝারড়া হাওয়া উরি জগল। িরম তা আররা
বাড়রত শুরু কররলা। জঝারড়া হাওয়া জথরক জরহায় জপরত েরোর শেরক ঢযরক পড়লাম শকন্তু আশ্চর রম শবষয়
এই জ বাশড়র শভতরর পুররাটাই শনস্তি। জেিাশতর মুখ জথরক বাকি হাশররয় জগরি, প্রায় অজ্ঞান হরয় াওয়ার
ূ ।ম আমার গারয়র জলাম শিউরর উরিরি, হাত পা অবি। এই অবস্খায় শক কররবা শকিয বুঝরত পারলাম না
মুহত
। আশম জেিাশতর পারি োাঁড়ারত াস্মচ্ছ ষ্টিক তখনই একটা গুনগুন িব্দ শুনরত জপলাম। জভতররর শেরক ডান
শেরকর একটা গশল রাস্তা শেরয় িব্দ টা জধরয় আসরি এই শেরক। জেিাশতরক বললাম শকিয শুনরত পাস্মচ্ছস?
- হিাাঁ জর পাস্মচ্ছ। আে মরন হরচ্ছ আমারের অশিম শেন।
- চযপ কর জেিাশত িক্ত হরয় োাঁড়া। আর চলরতা জেশখ জক এই মন্ত্র গুন গুন করর রব কররি। জেিাশত শকিযরতই
জ রত আগ্রহ জেখায় না। রাস্তার আরিপারিটা লন্ঠরনর আরলায় আরলাশকত। শকিযটা এশগরয় জেশখ এক
পুররাশহত মন্ত্র পড়রি। ত এশগরয় াস্মচ্ছ পশররবিটা ততই িািা এবাং একটা অস্বস্মস্তকর পশররবি অনুভব
করশি। একটা মস্মন্দরর েরোয় এরস জপৌিালাম, পুররাশহতরক আরও কাি জথরক জেখরত পাস্মচ্ছ। এক প্রশতষ্টষ্ঠত
মূশতমরক পূো কররি। মূশতমটা অরনক পুররনা বুঝরত পারলাম শকন্তু শক মূশতম জসটা শচনরত সক্ষম হলাম না।
জেিাশত আমারক শিসশিস করর বলল,
- আমার বাবা বরলশিল এখারন জকউ থারকনা, অরনকশেন ধরর এই বাশড় েনবসশতহীন হরয় পরড় আরি। শকন্তু
এই পুররাশহত শক করর এরলা?
আশম জেিাশত জক শকিয বলরত াস্মচ্ছ ষ্টিক এই সময় উত্তর এল গম্ভীর গলায় –
- এই বাশড়র মস্মন্দর প্রশতষ্টষ্ঠত হওয়ার সময় জথরক আশম পূরো করর আসশি।
জেিাশত ভূ ত ভূ ত বরল আবার চিাাঁচারত শুরু করল। আশম থতমত জখরয় জঢাক শগরল আবার বলরত াস্মচ্ছ-আবার একই স্বরর উত্তর এল,
-আর তশেন এই মস্মন্দর থাকরব ততশেন আশম একই সমরয় পুরো করর াব।
পুররাশহত তখনও শপিন ঘুরর পুরো কররি। জেিাশত এতক্ষরণ অজ্ঞান হরয় পরড় জগরি। আমারও গলা িমি
শুশকরয় আসরি। শুকরনা গলায় চাপা স্বরর বললাম -এই রকম জকন হরচ্ছ, আর আমরা বাশড় জ রত পারশি না
জকন?
এবারর পুররাশহত বরল উিল জতামারের জকারনা শবপে জনই, ভয় পাওয়ারও েরকার জনই।
এতক্ষরণ ভয় শকিযটা করমরি। আশম বলরত াস্মচ্ছ, শকন্তু পুররাশহত এর আরগই বরল উিল-
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- বুরঝশি আর বলরত হরব না এমন ঘটনা জকন ঘটল তাইরতা?
আশম আবারও অবাক হরয় জগলাম। পুররাশহত বলল,
- তক্ষণ এতশকিয জতামারের জচারখর সম্মুরখ ঘরটরি তাহরল বাশকটা বলরত আর শক….। এরপর পুররাশহত
পুরোর কােটা প্রায় সমাপ্ত করর বাশক ঘটনা শববৃত কররত শুরু কররলা –জস জেড়রিা বির আরগর ঘটনা খন এই বাশড়টারত জকবল শনমারণর
ম
কাে শুরু হরয়শিল। বাশড়টারত
শনমারণর
ম
কারের োশয়ত্ব শনরয়শিল েুই েশমোর সারহব। তারা েুেরন শমরল এই বাশড়টা গ্রারমর জথরক একটয
েূরর শনমাণ
ম কররশিল। তখন েুই েশমোররর মরধি খুব ভারলা বন্ধুরত্বর সিকম শিল। জ রকারনা কাে তারা
শমরল শমরি করত। জ রহতয েশমোররর বাশড় বতশর হস্মচ্ছল জসখারন জতা একটা মস্মন্দর বতশর হরবই, এটা বড়ই
স্বাভাশবক। তরব েুই েশমোররর মস্মন্দরর পুরো এইসব সাংস্কার এর একেম শবশ্বাস শিল না। আর তার জথরকও
বড় কথা জকারনারূপ ইরচ্ছ শিল না। মস্মন্দর একটা হল বাশড়র মরধি। তরব একটা অকল্পনীয় ঘটনা ঘটরলা।
বাশড় শনমাণ
ম জিষ হওয়ার পরর রাতারাশত এক অরলৌশকক ঘটনা ঘরট ায়। বাশড়র মস্মন্দরর মাষ্টটর বুক শচরর এক
মূশতম জবশররয় আসরলা। সবাই হতভম্ব হরয় ররয়রি মূশতমটারক জেরখ। আরও অবাক করা শবষয় শিল মূশতমটা
জসানার। মস্মন্দর মূশতম খন সবই রইল, পুরোর শবষয়টা জতা এবারর উরি আরস। েুই েশমোর শমরল পুররাশহত
খুে
াঁ রত থারক, তখন আমার কাাঁরধ এরস পরর পুরোর োশয়ত্বটা। মূশতমর পশরচয়, পূরোর পদ্ধশত সবশকিয
েশমোররক বুস্মঝরয় বলরল আমারক জররখ জেওয়া হয় পুরোর েনি। পুরোর শুরু জথরকই েুই েশমোর সি
শেরত থারক- জ খারন েুই েশমোররর কাররারই পুরোর ইরচ্ছ প ি
ম শিল না। খনই পুরো শুরু হরতা মস্মন্দররর
চাশরশেরক পশররবি িািা হরয় পড়রতা। আবার পুরো জিষ হওয়ার পরর স্বাভাশবক পশররবিটা শিরর আসত।
সবই ষ্টিকিাক চলশিল করয়ক মাস। তরব ওরা েুেরন পূরোরত আসা বন্ধ করর শেল জবি করয়কশেন ধরর।
শনরেরের মরধি শক একটা স্মু ক্ত শস্থর কররশিল ওরা। আশমও তখন শবষয়টা সিূণ বু
ম ঝরত পাশরশন। শবরকরলর
শেরক পুরোর েরকাশর সামগ্রী জ াগাড় কররত শগরয়শি। সরন্ধির শেরক শিররত, েশমোর বাশড়র চারপাি শঘরর
জেশখ গ্রারমর মানুরষর জকালাহল চলরি। মানুরষর মরধি আরলাচনা চলরি শক করর মরল েুই েশমোর তাও
আবার একই সরি। তাড়াতাশড় ভীর জভরঙ বাশড়র মস্মন্দরর ঢযরক জেশখ েুই েশমোররর মৃতরেহ পরড় আরি।
মূশতমসহ মস্মন্দররর আরিপারি েৃষ্টি শগরয় পড়ল। জেশখ আররকটা মূশতম ররয়রি, জ টা একই রকরমরই জেখরত।
মূশতমর কারি এরস জেখলাম, আসল মূশতমটারক জতালার জচিা করা হস্মচ্ছল, িাবরলর শকিয ঘা মূশতমর চারপারি
শচশিত হরয় আরি। জ খারন একই রকরমর জসানাশল রাং করর মুস্মক্ত বসারনার কথা শিল।
-শক করর মরল শবষয়টা কাররা কারি পশরষ্কার না হরলও, আমার বুঝরত একটযও শবলম্ব হরলা না। একটয গম্ভীর
গলায় পুররাশহত বলল --েুশেরনর ঈশ্বরভস্মক্ত।
- সরি সরি মূশতমরক প্রণাম করর পুররাশহত বলল াও জতামরা শিরর াও।
-আশম পুররাশহত জক একটয সাহরসর সরি বললাম তাহরল পূরোর পদ্ধশত, আপনার সরি েশমোররর জেখা,
শকিযই জতা বুঝরত পারলাম না।
পুররাশহত জহা জহা জহা করর জহরস উিরলা। াও জতামরা বাশড় শিরর াও। আশম তাড়াতাশড় করর জেিাশতরক
তয রল শনরয় বাইররর রাস্তার শেরক জ রত থাকলাম। জেিাশত আরস্ত আরস্ত জচাখ খুলল আর বলল,
আমরা ষ্টিক আশি জতা? ভূ তটা জকাথায়?
-আশম জকারনা কথার েবাব এখন না শেরয় বললাম, এবার চলত বাইররর রাস্তার শেরক। বাশড় জথরক জবর
হওয়ার মুহরূ তমর মরধিই বাশড়র জচহারার আবার পশরবতমন স্পি বুঝরত পারলাম। চাশরপারির আবহাওয়া
আবার আরগর অবস্থায় শিরর আসরত লাগরলা। জঝারড়া হাওয়ার প্রকাণ্ড জতে ধীরর ধীরর শমশলরয় জ রত
থাকরলা। আশম আর জেিাশত জেৌড়ারত থাকলাম তক্ষণ না বাশড়র জচৌকাি জপশররয় আসলাম। এতক্ষরণ
জেিাশত হাোররা প্রে আমারক বলরত শুরু করররি। আশম জেিাশতর হাত ধরর এশগরয় াস্মচ্ছ, হিাৎ েরল
কাোয় পশরপূণ রাস্তায়
ম
শপিরল পরড় জগলাম।

Published by Department of Physics, Srikrishna College, Nadia

Sristi 2021

23 of 61

-জচাঁ শচরয় ঘুম জথরক উরি খারটর উপর বসলাম। এ শক স্বপ্ন! মরন পরড় জগল জমাবাইরলর জিানা গরল্পর কথা।
ূ ,ম
ভরয় ভরয় জমাবাইলটা তয রল জেশখ জহডরিান লাগারনা অবস্থায় পরড় আরি। ষ্টিক ঘুমারনার আরগর মুহত
জ খারন গল্পটা আশম pause করর জররখশিলাম। মরনর মরধি জকমন অে্ভযত অস্বস্মস্ত কাে কররি। আশম
জমাবাইরলর pause করা অাংিটা আবার অন করর গল্পটা শুনরত থাকলাম। পারয়র পাতার জলাম জথরক মাথার
চযল প ি
ম শসউরড় জগল। স্বরপ্ন জেখা অাংরির সরি হুবহু শমরল ারচ্ছ। পড়ি শবরকল জকউ জ ন গভীর
অন্ধকার রাত মরন হরচ্ছ। শপিরল পরড় াওয়ার আরগ প ি
ম সমস্ত স্বরপ্নর ঘটনা জ ন আমার সম্মুরখ ঘরটরি
শুধু আমার োয়গায় ‘করুন’ বাশক সব একই। শকিযক্ষণ হতভম্ব হরয় বরস থাকার পর মরন হল আশম জতা
রাস্তায় শিলাম তরব জমাবাইরলর গল্পটা এখরনা জতা বাশক আরি। বাশক অাংিটা চালারত শগরয় জেশখ-- করুনরক
জেিাশত বলল া পরড় জগশল! মরন হয় ভযরত জিরল শেরয়রি। একথা অগ্রাহি করর মরন মরন ভাবরত থাকল
পুররাশহতটারক জতা একবারও সামরন জথরক জেখরত পারলাম না। এরই মরধি জেিাশত করুন জক আরও অবাক
করা শবষয় বরল উিল করুন, ঘশড়রত সাতটা বারে সময় জতা একটযও পশরবতমন হয়শন…..।

Alpona, Didhiti Raha, 6th Semester, B.Sc. Programme
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মহাপাপপষ্ট
সুমন সাাঁধুখা, চতু র্ সসমমস্টার,
থ
মিজিক্স অনাস থ
মাঝে মাঝে মিঝেঝের মিঝে আমম আর সুিীপ িাাঁো সোন মাঠ িা নিীর ধাঝর ঘুরঝত যায়। অমিঝসর প্রচুর
োঝির চাঝপ িযস্ত িীিনঝে মিঝেঝের সঝতি িায়ুঝত সাঁঝপ মিই আরমে। আমরা িুিঝন সিমিরভাগ মিন
নিীর ধাঝরর িাাঁো সোঝনা স্থানঝে সিঝে মনই। নিীর ধাঝরর ঠান্ডা িাতাস সযন পুঝরা িরীর, মনে অনয মাত্রা
এঝন সিয়। তঝি িঝে রামখ আমরা সয নিীর ধাঝর িঝস র্ামে সসখাঝন এেটা সোট্ট শ্মিান ঘাট আঝে, গ্রাঝমর
এঝেিাঝর সিষ প্রাঝে। সযখাঝন মৃতঝিহ সপাডাঝনা হয় খুি েম মাঝন, মিঝিষ োরঝে মৃতঝিহ িূঝরর সোঝনা
স্থাঝন না মনঝয় সযঝত পারঝে এখাঝন পুমডঝয় সিওয়া হয়। ঘাঝটর পাঝি এেটা সোট সোট ধাপ েঝর মসাঁমড
সিওয়া আঝে। মাস চাঝরে সিাধহয় সোন মৃতঝিঝহর অিমিষ্ট ছাই ওই নিীঝত পঝডমন। নিীর ওপাঝর এেটা
সোট্ট ঘর আঝে সযখাঝন এেটা সোে র্াঝে, সয োঠগুঝো সরিরাহ েঝর আর এেটা সনৌো মনঝয় মেেু
সোেিনঝে পারাপাঝরর োি েঝর।
সিি েঝয়েমিন োঝির চাঝপ িমডঝয় আমে। মঝধয চার মিন মত হঝয়ঝে, সোর্াও ঘুরঝত যাওয়া সম্ভি হঝয়
ওঝঠমন। আি এেটু সুঝযাগ হঝয় উঝঠঝে। সিমরঝয় পডোম আমম, সুিীপ এেটু িযস্ত র্াোর িনয আিঝে
সিঝরাঝত পারে না আমার সঝে। নিীর ধাঝরর ওই িায়গাটা এত মমষ্টষ্ট সয ওখাঝন যাওয়ার িনয মনটা
েটিট েঝর ওঝঠ। মেেুক্ষে পর সসই স্থাঝন এঝস উপমস্থত হোম। েুাঁঝড িামডটার চারপাঝি এেটু মভড
িঝমঝে, সমাটামুষ্টট চার পাাঁচটা সোে মনঝিঝির মঝধয মে সি মিডমিড েরঝে। এপার সর্ঝে সনৌো মনঝয়
যাওয়ার িনয হাাঁ ে পারঝে এেিন। আর এেটা মাজে নিীর এপাঝর সনৌোটা মনঝয় যাওয়ার িনয প্রস্তুমত
মনঝে। আমম মিষয়টা িুেঝত না সপঝর, মে হঝয়ঝে জিঝেস েরঝত িেে,
-ওই আি সোে সর্ঝে োঝো মাজের িড্ড িরীর খারাপ, তাই আমরা েঝয়েটা মাজে মমঝে ডাক্তার সিখাঝত
মনঝয় যাজে। তাোডা ওনার সতা সেউ সনই এো র্াঝেন এখাঝন। সনৌো সিঝয় আর োঠ সিাঁঝচ সোঝনা রেঝম
খািার িযিস্থা েঝর সমাটামুষ্টট মিন চামেঝয় সনন।
-আমম আর মেেু জিঝেস েরোম না, িেোম -তাহঝে তাডাতামড ডাক্তার সিমখঝয় মনঝয় আসুন। এরেম
ের্া শুঝন আি মনটা এেটু খারাপ হঝো। ভাডা িামডঝত মিঝর আসোম মেেুক্ষঝের মঝধয।
সঝযযর পর মডনার টাইঝম আমম আর সুিীপ মাজে সে মনঝয় এেটু আঝোচনায় িসোম। খাওয়া
সিষ হঝে সুিীপ মনঝির মঝতা েঝর গুমেঝয় মনঝয় ঘুমমঝয় পডে। আমমও এেটু অমিঝসর োিেম থ েঝর
ঘুমমঝয় পডোম। হঠাৎ ঘুম সভঝে সগে এেটা সিিনািায়ে োতঝরর িব্দ শুঝন। সিখোম পাঝি শুঝয় সুিীপ
সপঝট হাত মিঝয় সগােরাঝে। আমম িেোম মে হে সর তু ই এমন েরমেস সেন?
- আর পারমেনা খুি সপঝট যন্ত্রো েরঝে সর। -আমম আর সিমর না েঝর সুিীপঝে োঝের এেটা হসমপটাঝে
মনঝয় সগোম। সুিীপ সে ভমতথ েমরঝয় মেেুক্ষঝনর িনয িাইঝর এঝস িসোম। হাঝতর ঘমডটার মিঝে তামেঝয়
সিমখ ঘমডর োাঁটা 2.30 a.m.। মনস্তব্ধ রাঝত আমম এেটু হসমপটাে এর িাইঝর সখাো মাঝঠর ধাঝর এেটা
গাঝের গুমডঝত এঝস িসোম। মমমনট িঝিে পর সিমখ মাঝঠর ডান পাি সর্ঝে এে িুঝডা আমার মিঝে
এমগঝয় আসঝে। ধীঝর ধীঝর মুখটা স্পষ্ট হঝত োগে। মচনঝত পারোম, এ সতা সসই শ্মিান ঘাঝটর মাজে।
এখাঝন মে েরঝে, সিমখঝতা এেটু জিঝেস েঝর। আমম জিঝেস েরঝত যাওয়ার আঝগই িুঝডা এমিঝে
এঝস িেে-সপঝটর যন্ত্রনায় খুি েষ্ট পাজেোম। এখাঝন মনঝয় আসঝো েঝয়েিন তারপর মে সি েরঝত র্ােঝো।
িরীঝর সূঝচর পর সূচ মিাঁধঝত র্ােঝো, েঝয়েটা ওষুধ খাওয়াঝো, এিার এেটু সুস্থ সিাধ েরমে। আমম
িেোম,
- আপনার সতা এখঝনা ভমতথ র্াোর ের্া। আর এত রাঝত এখাঝন মে েঝর এঝস পডঝেন। মাজে িেে,
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- ওরের কথা অনু ায়ী এখনও জবরড শুরয় থাকার কথা, তাও চরল এরসশি এখারন। ওখারন থাকরত আর
ভারলা লাগরি না। এই িাাঁকা মারি একা বরস শিলাম তারপর জেখলাম তয শম বরস আরিা তাই চরল আসলাম,
এই শেরক।
আশম বললাম তার মারন আপশন লুশকরয় চরল এরসরিন।
- হিাাঁ ঐরকমই শকিযটা বলরত পাররা।
-এটা জতা আপনার একেম ষ্টিক কাে হয়শন।
-জস পররর কথা মাস্মঝ বলল। তরব োরনারতা আশম জভরবশিলাম আমার জকউ ডাক্তারখানায় শনরয় ারব না
আশম হয়রতা ওখারন মারা াব। শকন্তু তা হরলানা আশম জবাঁরচ আশি জেরখা।
শকিযক্ষণ চযপ থাকার পর বললাম আশম আপনারক প্রায়ই শেনই লক্ষি করতাম খন শবরকরলর শেরক
শ্মিান ঘারট ঘুররত জ তাম।
-ও তাহরল আপশন আমারক ভারলাবারসন।
োরনন জতা আমারক ভালবাসার মত জকউ জনই, তরব আে আমার খুব আনন্দ হরচ্ছ জকউ জতা আরি, জকউ
জতা আরি জ আমারক ভালবারস। আপনারক একটা কথা বলব, আপশন বড্ড ভারলা মানুষ।
আশম একটয জহরস বললাম,
- আচ্ছা বলুন শক বলরবন।
-হিাাঁ শুনুন তাহরল আমার একটা েশম পরড় আরি, আর জসটা করয়কেন েখল করর শক সব ফ্লাট ট্ লাট
বতশর কররি। আশম অতিত বুস্মঝনা তরব আমার কাি জথরক জোর করর েশম জকরড় শনল ওরা। োরননরতা
আমার কত েশম শিল আর জ েশমটযকু আমার সম্বল শিল জসখারন কত িুল গাি শিল, কত জিাট জিাট গাি
শিল আর একটা জিাট সময় কাটারনার মত একটা ঘরও শিল। আশম ওখারন অরনক ভারলা শিলাম। আররা
অরনক কথা, না থাক।
-জকন বলুন? তরব আপশন শক একাই থাকরতন, আপনার িিাশমশল মারন আপনার আর জকউ শিলনা।
-হিাাঁ শিল। আমার েুরটা নানা একটা জিরল শিল। আর আমার স্ত্রী একটা শেন আমারক জিরড় ইহ জলারক গমন
করররি।
-ও……। তাহরল আপনার জিরল জকাথায়?
-জিরল ও জতা পাগল হরয় জগরি। ওরক ওই ওরা পাগল করর শেরয়রি। এখন ও জকাথায় আরি আশম শকিয
োশননা।
জচারখর েল িল িল কররি মাস্মঝর। আবার শকিযক্ষণ জথরম বলরত শুরু করল
আমার সরি ারাই এমন করররি তারের জকান শেন ভারলা হরব না আমার মত অবস্থা তারের হরবই। হিাাঁ
আমার মত অবস্থা তারের হরতই হরব।
বরল মাস্মঝ উরি চরল জগল। অন্ধকাররর মরধি ধীরর ধীরর শমশলরয় জ রত লাগল। আশম মরন মরন ভাবলাম
এটা মাস্মঝর সরি একেম ষ্টিক হয়শন।
সরি সরি জিান আসরলা সুেীরপর। আশম জিানটা জকরট শেরয় সুেীরপর রুরম জপৌিালাম। সুেীরপর পারি
একটা জচয়ার শনরয় বসলাম। জকমন জবাধ করশিস?
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-হিাাঁ ষ্টিক হরয় জগরি। তরব োশনস আমার কারি ওই বুরড়াটা এরসশিল।
আশম বললাম –
জকান বুরড়াটা?
-ওই মাস্মঝটা, আমরা প্রায় শেনই ারক ওই শ্মিান ঘারট জেখতাম।
আশম বললাম কখন এরসশিল জর?
-এই জতা ঘন্টা খারনক আরগ।
-আর চরল জগল কখন?
-আরর জতারক জিান করলাম না তখনই চরল জগল। েুুঃখ করির েীবরনর শকিয গল্প করল আমার সরি।
-একটয অবাক হরয় জগলাম আশম। বললাম শকন্তু মাস্মঝ জ এতক্ষণ আমার সরি শিল। আমার সরিও জতা
অরনক গল্প করল। সুেীপ ও চমরক বলরলা,
-তা শক করর সম্ভব। না না জকাথাও জতা শকিয ভযল হরচ্ছ।
-আমার পারির রুরম ভশতম শিল ওই মাস্মঝ। জেরখ আয় জতা।
-আশম জকান কথা না বাশড়রয় চরল জগলাম পারির রুরম। অনি একেন শুরয় ররয়রি জেখলাম। নারসরম সরি
জেখা হরত স্মেরজ্ঞস করলাম, এখারন আর একেন বুরড়া মানুষ শিল না?
-হিাাঁ শিল জতা ঘন্টা খারনক আরগ। উশনরতা মারা জগরিন আর শকিযক্ষণ আরগই িযষ্টট জেওয়া হরয়রি। জকন
বলুন জতা, আপশন শক ওনার জকান শররলষ্টটভ?
-না জস রকম নয়। ষ্টিক আরি, বরল রুম জথরক জবশররয় বাইরর চরল আসলাম। মাথায় শকরকম একটা েুস্মশ্চিা
হরত শুরু কররলা। করয়ক পা এশগরয় জেশখ করয়কটা জলাক, হিাাঁ ভারলা করর শচশন ওরেররক। মাস্মঝ জক শনরয়
চরল ারচ্ছ। আমার মাথাটা স্মঝমস্মঝম কররত লাগরলা শকিয বুঝরত পারশিনা শক সব হরচ্ছ।
সুেীরপর ঘরর প্ররবি করর বললাম, মাস্মঝ ঘন্টাখারনক আরগ মারা জগরি তাহরল আমারের সরি গল্প করল
জক?
-বশলস শকরর? নানা শকিযক্ষণ আরগই মারা জগরি। নাস ম ডাক্তাররা ওরকমই বরল থারক, এসব ভাবনা বাে
শেরয় মাথার জথরক এখন।
-আশম বললাম তাহরল েুেরনর সরি একই শবষয় জ ঘরটরি। সুেীপ বলল বাে জে, িাড় ওই সব কথা ।
-জতাররতা িযষ্টট জনওয়ার সময় হরয়রি… সুেীরপর িযষ্টটর শরশসভ টা কাষ্টটরয় বাশড় শিরর আসলাম। এরপর
শতন শেন জকরট জগল। সুেীপ এখন পুররাপুশর সুস্থ। আে অশিরস রওনা জেব ভাবশি, অরনক কারের চাপ
পরড় জগরি। আশম আর সুেীপ জকানরকরম জেকিািটা করর শনরয় রওনা শেলাম অশিরস। অশিরস প্ররবি
করর শনরেরা শনরেরের কারে বিস্ত হরয় পড়লাম।
কারে বিস্ত হরয় পড়রলও মাস্মঝর কথাগুরলা মারঝ মারঝ মরন ভাসরত থাকরলা। আর জভরব জকান কাে
জনই, আবার কারে বিস্ত হরয় পরলাম। সুেীপ জেশখ পারি ইতস্তত হরয় ঘুরর জবড়ারচ্ছ। আশম শক হরয়রি
বলরত বলল,
- আরর েুেন কমচারী
ম
আে মারা জগরি। আশম বললাম শক করর মারা জগরি?
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- জতারক বরলশিলাম না একটা প্ররেক্ট শনরয় শিলাম আমরা, জ খারন জখাোইরয়র কাে চলরি। শক শবশ্রী
বিাপার জেখ জখাোইরয়র কাে জেখরত শগরয় আমারের েুেন কমচারী
ম
মারা জগল।
আশম এই জপ্রারেরক্টর কােটারক জতমনভারব এখরনা জেরখ উিরত পাশরশন। মারন আরশক এই কারের
উপরর এখরনা মাথা গুস্মেশন। প্রায় সব োশয়ত্বই সুেীপ একা সামলারচ্ছ। সুেীপ এখরনা পারি ঘুরর জবড়ারচ্ছ
শবষন্ন একটা মুখ করর, জমাবাইলটা হারতর মরধি শনরয় শক একটা শবড়শবড় কররত থাকরলা। এরপর আমার
শেরক তাশকরয় শনরয় বলল,
- বুঝশল আপাতত আর জকান কমচারী
ম
খুরাঁ ে পাওয়া ারচ্ছ না, মারন সবাই জকারনা না জকারনা প্ররেক্ট -এর
সরি ক্ত
ু । মরন হরচ্ছ কােটা আমারক আর জতারকই সিন্ন কররত হরব।
-আশম বললাম ওরক, জনা প্রবরলম।
অশিস জিষ করর বাশড় শিরর জসশেন রারত সুেীপ প্ররেরক্টর কারের প্রধান প্রধান শবষয়গুরলারক
আমারক একটয অবগত করারলা।
পররর শেন অশিরসর টাইরম আমরা পাশড় শেলাম প্ররেরক্টর বাশক কাে সিন্ন কররত। থাস্থারন জপৌিালাম
ঘণ্টাখারনরকর মরধি। িাাঁকা েশমর উপর জখাোইরয়র কাে চলরত চলরত বন্ধ হরয় আরি। চারপারি একটয
ঘুরর েশমটা জেখরত লাগলাম। হিাৎ মাস্মঝর কথা মরন পরড় জগল। অরনকটা বণনা
ম শমরল ারচ্ছ, জ টা মাস্মঝ
তার শনরের েশমর সিরকম া আমারক বরলশিল।
এই সুেীপ এই েশমটা অরনকটা মাস্মঝর েশমর বণনার
ম
সরি শমরল ারচ্ছ না।
-ওরহা তয ই এখরনা মাস্মঝর কথা ভযলরত পাশরস শন। আর শেও বা মাস্মঝর েশমর হরয় থারক প্রবরলমটা শকরসর।
েশমর বিাপারটা জতা মিারনোরর বুঝরব আমারের জ কাে জস কােটা কশর। আর ওইসব মাস্মঝ- টাস্মঝ েশমর
কথা বাে জে জতা, বরল সুেীপ শনরের কারে মন শেল।
আশমও ওর কথা মরতা ওর সরি কারে মন শেলাম।

ইশতমরধি জিান এরস পড়ল মিারনোররর জ এখারনর কাে স্থশগত রাখা জহাক। সুেীপ জক স্মেরজ্ঞস কররল
বলল,
- এই েশম শনরয় মিারনোররর সরি কারের জ ন সমসিা সৃষ্টি হরয়রি। তাই আমারের কাে স্থশগত রাখরত
হরব, ভারলাই হরলা আে একটয শবোম পাওয়া জগল। চল আে একটয ঘুরর আশস জকাথাও জথরক, অরনকশেন
জকাথাও াওয়া হয়শন ।
-আশম বললাম এখন আর জকাথায়
জকান িযষ্টটর শেন াওয়া ারব ।

াশব? অরনক ক্লাি আশি। ঘুরমারত হরব জবশি করর, বাশড় চল। অনি

- ষ্টিক আরি তাই-ই হরব। বলল সুেীপ।
বাশড় জপৌৌঁরি জেশখ আমার জথরকও সুেীপ জবশি ক্লাি হরয় পরড়রি। সুেীপ বলল,
-এই জিান আশম একটয ঘুশমরয় শনলাম, এই ঘন্টা খারনরকর মত। শডনাররর টাইম হরল একটয ডাশকস।
-আশম একটয জহরস শনরয় বললাম, না ডাকরবা না, জতার খাবাররর ভাগটা সব একাই জখরয় জনব। ওরক
শনস্মশ্চরি ঘুশমরয় জন টাইম মরতা জডরক জনব। সুেীরপর পারি আশম একটা বই শনরয় পড়রত থাকলাম,
আধঘন্টা মত হরচ্ছ বইটা পড়শি আর তারই মরধি সুেীরপর জিারন অনবরত জিান কল আসরি। আশম
সুেীপরক শডস্টাব মনা করর জিান কলটা শরশসভ করলাম। অশিরসর সহকমীর জিান।
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-হিাাঁ হিারলা শুনরিন, একটা েুঘটনা
ম
ঘরট জগরি। অশিরসর মিারনোর জক হতিা করা হরয়রি। আর ারা
হতিা কররত এরসশিল তারের মরধি একেন ধরা পরড় জগরি। আর বলরি, আপশন নাশক এই হতিার জপিরন
ক্ত
ু আরিন। হিারলা, হিারলা আপশন শুনরত পারচ্ছন, শকিয বলরিন না জকন?
-আশম জকারনা কথা না বরল জিানটা জররখ শেরয় সুেীপরক ডাক শেলাম। সুেীপ উরি বলল,
- শকরর শডনাররর টাইম হরয় শগরয়রি নাশক।
-না এক সহকমী অশিস জথরক জিান করর শক সব বলরি, আশম শকিয বুঝরত পারশিনা। - মারন, শক বলরি?
-মিারনোররর হতিা হরয়রি আর এই হতিার শপিরন নাশক তয ই আশিস?
-ওহ জনা, তাহরল শবমল বিাটা ধরা পরড়রি। জকান কাে ষ্টিক করর কররত পারর না। আশম ওরক কত করর
বললাম জ এইসব কাে সাবধারন কশরস।
-আশম পুররা হতবাক হরয় জগশি। মারন তয ই……………. সুেীপ আমারক চযপ কশররয় বলল,
-এখন শকিয বলবার সময় জনই। আমারের হারত সময় অরনক কম। চল আমার সরি জবররারত হরব। গাশড়র
চাশবটা শনরয় আয় । খন তখন পুশলি চরল আসরত পারর এখারন।
-সুেীপ গাশড়র চাশবটা আমার হাত জথরক শনরয় গাশড়টা তাড়াতাশড় বার করর অনি রাস্তা ধরর চলরত শুরু
কররলা। আমার কাি জথরক জমাবাইল জিানটা শনরয় রাস্তায় িযাঁরড় জিরল শেল। আর তার সরি শনরেরটাও।
তারপর আর েুরটা নতয ন জিান বার করর আমারক শেরলা সরি েুরটা নতয ন শসম কাডম।
-জন নতয ন শসম কাডম েুরটা লাশগরয় জন। (একটয স্বস্মস্তরশনুঃশ্বাস জিরড় সুেীপ বলল) আপাতত পুশলরির হাত
জথরক শকিয সময় েূরর থাকা ারব।
-শক হরচ্ছ শক সুেীপ, আমারক না বরল জিানটা জিরল শেশল জকরনা? জিানটা জত কত েরকাশর স্মেশনসপে
আরি োশনস?
-আসরল পুশলি আমারের স্মেশপএরসর মাধিরম না ধররত পারর তার েনিই এসব করলাম আর শক।
এরপর আমার শেরক অরনকক্ষণ তাশকরয় শনরয় বলরলা,
-তাহরল জিান ওই মিারনোররক আশম গুিা ভাড়া কশররয় হতিা কশররয়শি। তরব ভাবরত পাররশন ধরা পরড়
ারব ওই িালা হুতয ম টা। আমার কথা বলার আরগ আবার আমারক বলল, োশন অরনক প্রে জতার মাথায়
এখন নাড়া শেরচ্ছ, তরব আর একটা সশকাং শনউে শেই তাহরল-ওই মাস্মঝটা ারক তয ই মন জথরক একটয জবশিই
ভালবাশসস। ওটা আর জকউ না, ওটা আমারই বাবা। শবষয়টা তাহরল আররকটয শক্লয়ার কশর জতারক,
জিান তরব-আমার না কাররা আিারর কাে করর জপাষাস্মচ্ছল না। বস, মিারনোর শক জচারখ আমারের
জেরখ বলরতা? কাে ষ্টিক করর কররলও জোষ আর একটয এশেক ওশেক হরল, তাহরল জতা জকান কথাই জনই।
তাই আশম ভাবলাম শনরের শবেরনস শনরেই খুলব। োশনস জতা আমারের অরনক েশম আরি। আর জসখান
জথরক শকিয শবস্মি করর শনরের একটা শবেরনস এশরয়া বতশর করব জভরবশিলাম।
মরন আরি আমরা জ েশমরত শগরয়শিলাম ফ্লিাট বানারত, ওই েশমরত ফ্লিাট বতশর করব জভরবশিলাম। শকন্তু
বাবা রাস্মে হরলা না। তারপর োো ওই েশমরত নানা ধররনর গাি, অরনক িুল গাি, তািাড়া শবরিষ ধররনর
শকসব গাি লাশগরয়শিল। আসরল োো ওই েশমটা জকানরূপ মূরলি িাড়রব না, এমন জেে ধরর বরস শিল।
অরনক বুস্মঝরয়শিলাম খন জকান রূরপ কাে হরলা না, তখন মাথায় একটা অনি িিান এরস জগল। আশম
পুররা েশমটার েশলরলর কাগে নকল করর মিারনোররক শেই, আর অনি একেনরক েশমর মাশলক
সাস্মেরয় শনরয় ায়। তার আরগ অবিি মিারনোররক পুররা শবষয়টা আশম বুস্মঝরয় বরলশিলাম, বুঝরতই
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পারশিস মিারনোরও জতমন জলাক শিল। আশম জেখলাম এই কােটা আমার জথরকও জবশি মিারনোর ভারলা
কররব। তারপর জকানরূপ েশমটা হাশতরয় জনয়। বলরত পাশরস আমার আর মিারনোররর অনি জলরভরলর
িিান শিল এটা। ারক বরল, িরল জকৌিরল আোয়। আরর কথায় আরি না জসাো আিু রল শঘ না উিরল
আিু ল বাাঁকারত হয়, জসটারই একটয প্ররয়াগ কররশি।
সবই ষ্টিকিাক চলশিল, প্রবরলমটা হরলা জিয়াররর জক্ষরে। জিয়াররর প্রথম কথা শিল আশি পারসন্ট
ম আর
কুশড় পাররসন্ট। মারন শকিয পশরমাণ টাকা আমার জথরক মিারনোররক শেরত হরব। শকন্তু মিারনোর বিাটা
পরড় শিিষ্টট শিিষ্টট জিয়াররর কথা উরেখ করর বসরলা। নকল কাগে, তারপর আমার োোর বারবার
পুশলি শনরয় আসা, এইসব সব জতা মিারনোর সামরলরি, জসই েনি জিয়ার টা এত জবশি করররি, এটা
মিারনোর এর উস্মক্ত। াইরহাক োোর পাগল হরয় াওয়ার শপিরনও ঐ মিারনোররর হাত বলরত পাশরস।
তাবরল জিয়ার টা এত জবশি তা আশম জমরন শনরত রাস্মে হয়শন। জসরক্ষরে মিারনোর আমারক রীশতমত
ব্ল্িাকরমইল কররত থারক। তরব আশম জকান ভয় পাইশন কারন শে জিাঁ রস ায় আশম আর মিারনোর
েুেরনই একসরি িাাঁসরবা। তাই ওই শবষয়টারক শনরয় অতটা মাথা ঘামাইশন। শকন্তু সাইরকা মিারনোর
বাবারক শগরয় সব বরল জেয়। বাবা এসব শুরন জ মন হওয়ার, বুঝরতই জতা পারশিস। মাথা ঘুরর পরড় অজ্ঞান
হরয় ায়, তারপর উশন ও পাগরলর মত হরয় ায়। মারন পুররা পাগল নয়। তারপর ওই 7-8 বির ওখারন
জথরক মাস্মঝর কাে করর। হয়রতা আমারক শচনরত পারত, তরব না জচনার ভান করত। আর োোরক জেরখও
খুব কি জপত। তরব আমারক আর জিরল বরল পশরচয় শেত না। তারত আমার জকান আরক্ষপ জনই।
এই করয়কশেন মারন মাসখারনক আরগ োো মারা াওয়ার পর, আমার রাস্তাটা আররা শক্লয়ার হরয় ায়।
েশমর বিাপার ষ্টিক করর শনরয় কাে শুরু কররত জগরল আবার মিারনোর শপিরন লারগ। তারপর মাথায়
আররা একটা বুস্মদ্ধ জখরল ায়। পরথর কাাঁটা বাবা, তারক সশররয় শেরত পাররলই সব আমার। তারপর সময়মত
মিারনোররক জেরখ জনওয়া ারব। জতার কারি মাস্মঝ মারন বাবার অসুরখর কথা শুনরত জপরয় আশমও জপরটর
বিথার নাটক করর হসশপটারল জগলাম। লক্ষি করলাম বাবা আমার পারির রুরমই শিল। জ্ঞান শিররত জেশখ
জতার সরি শগরয় অরনকক্ষণ গল্প করর। তারপর আশম পরথর কাাঁটা জক সশররয় শেই। তারপর শকিয ভাড়ারট
গুিারক শেরয় মিারনোররর বিাপারটা ---------কথা জিষ করার আরগ বললাম, শি শি শি তয ই এত শনরচ নামরত পাশরস। শি শি তয ই মানুরষর প ারয়
ম পশড়স?
এর জথরক েন্তু োরনায়ারররাও…….. আমার জতারক বলার মরতা জকান ভাষা জনই এখন।
- োশন এখন অরনক শকিয মরন হরব জতার। তয ই সরল প্রকৃশতর মানুষ, জতার এসব সহি হরব না। তাই আশম
এসব বিাপার জতারক আরগ জকানশেন বশলশন। আে পশরশস্থশতর চারপ বলরত হল। আর খন সবই শুরন
জিরলশিস, তাহরল আেরকই জতার অশিম রাত মরন করর জন।
-বরল সুেীপ জেশখ একটা শপস্তল বার কররি তার বিারগর মরধি জথরক। ার শনরের বাবারক হতিা কররত
একটয কি হয়শন, তার আমার মত বন্ধুরক মাররত জকানরূপ কি হরব না, জসটা আশম বুঝরত জপররশিলাম।
তাই জকানরূপ কথা না বরল চযপ করর বরস থাকলাম-জ ন মৃতযিরক একেম কাি জথরক জেখার অরপক্ষা।
ভাবরত ভাবরত হিাৎ মূহুরতমর মরধি গাশড়র শস্টয়াশরাং ঘুরর জগল। গাশড়টা শকিযক্ষণ াওয়ার পর একটা বড়
ধাক্কা। তারপর চাশরশেক অন্ধকার। একটা জগাধরা শনস্তি িব্দ।
জ্ঞান শিররত জেশখ হসশপটারলর জবরড শুরয় আশি। নাস পারি
ম
বরস শিল। সরি সরি ডাক্তাররক ডাক
শেরলন। ডাক্তার এরস বলল, াই জহাক একেন জক জতা বাাঁচারত সক্ষম হলাম। আররকটা নাস এরস
ম
ডাক্তার
জক জডরক শনরয় জগল। বুঝলাম সুেীরপর মৃতযি হরয়রি। তরব কি হরলা না একটযও। এরকম মহাপাপীি শনষ্িযর
মানুষও পৃশথবীরত থারক। কি একটয হল জবচারা মাস্মঝর কথা জভরব। গাশড় এস্মক্সরডন্ট না হরল হয়রতা আমার
অবস্থাও মাস্মঝর মত হত। অরনকক্ষণ একা একা বরস আশি, তরব গাশড় এস্মক্সরডন্ট হল শকভারব এইসব
ভাবরত ভাবরত হিাৎ জেশখ মাথায় হাত শেরয় জক ডারক। শপিরন তাকারতই জেশখ জসই মাস্মঝ।
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-বরলশিলাম না আমার সরি ারা এমন কররব তারের জকানশেনও ভারলা হরব না, তাড়াতাশড় সুস্থ হরয়
ওরিা, …………
-বরল ধীরর ধীরর আবার শমশলরয় জগল মাস্মঝ………

---3D Painting by Supratick Adhikary, Faculty, Department of Physics
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উড়ন্ত মানব
সুপ্রতীক অশধকারী, িিাকাশল্ট
জসশেন মশনাংম ওয়ারক জবশররয়শি। চাশরশেরক জভাররর পাশখর কলরব। জসানাশল হলরে জরােুরর মাখা সবুে
আমগারির সাশরগুরলা িাশড়রয়, কিারির মারির কারি গগনোর চারয়র জোকারন বসলাম।ঘুম ঘুম ভাব
তখনও কারটশন। একটয েুরর মারির শেরক তাশকরয় জেশখ আমারের পাড়ার পটলো তার জিরলরক শক একটা
জিখারনার জচিা কররি। শক মরন হল কারি শগরয় া জেখলাম তারত বুঝলাম পটলো এবার সশতিই পাগল
হরয় জগরি। জিরলটা পাশখর মরতা েুহাত জমরল পুররা মারি িযরট জবড়ারচ্ছ, মারঝ মরধি লাশিরয় ওড়ার জচিা
কররি। স্মেরজ্ঞস করলাম, শক হরচ্ছ এসব পটলো!
--“জিরলটারক উড়রত জিখাস্মচ্ছ।“
অে্ভযত জতা! উড়রত জিখাচ্ছ মারন! মানুষ এভারব উড়রত পারর নাশক। ডানা আরি নাশক!
--"ডানাটাই জতা বতরী করার জচিা করশি।“
আশম অবাক হরয় জেখলাম জিরলটা সশতিই আপ্রান জচিা করর হাতেুরটা নাড়রি আর িযটরি হাাঁিারচ্ছ।
হারতর পশরবরতম ডানা থাকরল এরতাক্ষন জবাধহয় সশতিই উরড় জ ত মাঝ আকারি।
আশম বললাম, এসব পাগলাশম বন্ধ কররা পটলো। জিরলটারক জমরর জিলরব নাশক।
অবরিরষ শকিযক্ষণ পর পটলো ঘশড় জেরখ শনরয় জিরলটারক বলল
"Ok পুট
াঁ য । চরল আয়। আেরকর মরতা জট্রশনাং কশিট।"
আশমও চরলই আসব, শক মরন হল স্মেরজ্ঞস করলাম, আচ্ছা পটলো, এভারব শক আরেৌ জতামার জিরল
উড়রত পাররব? তয শম জতা

রথি শিশক্ষত! তরব জকন েুশেন পরপর এসব উদ্ভট পরীক্ষা শনশরক্ষা চালাও।

পাড়ার জলারকও জতা হারস! পটলো তখন এমন একটা কথা বলল, া না বলরল আমার এ গল্প জলখা হতনা।
পটলো বলল, “জিারনা প্রতীক, এর জপিরন একটা ুস্মক্ত আরি। জোরারলা স্মু ক্ত। জতামারক জবাঝারত হরল
সময় লাগরব। এরসা গগনোর চারয়র জোকারন বশস, তারপর বলশি।“
পটলোর ুস্মক্তসমূহ জিানার আরগ শকিয শবষয় খুরল বশল। জলাকটার নাম পটল কুমার জোয়ারোর। আমারের
পাড়ায় উশন একেন হাতয রর সারয়শন্টস্ট শহরসরবই জবিী পশরশচত। তার শনেস্ব একটা লিাবও আরি। শুরনশি
জলাকটা আরগ শেশেরত না জকাথায় জ ন শকিয একটা চাকশর করত। বির সারতক আরগ চাকশর জিরড়
আমারের পাড়ায় এরস ঘাাঁষ্টট জগরড়রি। চাকশর বাকশর না কররলও জলাকটা রথি ধনী। জলাকটার বয়স 45
এর ওপর। জিানা ায় জলাকটার ওয়াইি নাশক শক একটা অিাকশসরডরন্ট মারা ায় জবি শকিয বির আরগ।
থাকার মরধি একটা জিারটা জিরল। বির েরিক বয়স। নাম পুট
াঁ য ।
পটলো জবরঞ্চ বসল। তারপারি পুট
াঁ য । তার গল্প শুরু করল।
“শকিযশেন আরগ একটা করলরের সারয়ন্স মিাগােীন পড়শিলাম, ওরত একটা গাাঁোখুশর গল্প জেখলাম। জসই
জথরকই আইশডয়াটা মাথায় এরলা! আচ্ছা প্রতীক তয শম জতা একটা করলরে পড়াও শুরনশি, আমার শকিয
প্ররের উত্তর শেরত পাররা? বরলারতা জেশখ,
১.পৃশথবীর সরবাক
ম ৃ ি কম্পিউটার জক বতরী কররন, করতা সারল?
২.বতমমান পৃশথবীরত জসই কম্পিউটার করতাগুশল ররয়রি।
৩.সবপ্রথম
ম
500 জমগা শপরক্সরলর জবিী ক্ষমতার কিারমরা জক বতরী কররশিরলন করতাসারল?”
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একসারথ এরতাগুরলা প্রে শুরন মাথাটা গুশলরয় জগল। ওশেক জথরক চাওয়ালা গগনো জিাড়ন কাটল,
"এসব ওনারক স্মেরজ্ঞস না করর সরাসশর গুগুল সাচম কররলই জতা পাররন োো।"
পটলো শনশবকারর
ম
বরল চলরলন,
"গুগুল খুরাঁ ে লাভ জনই। জকননা আশম একটা শবরিষ িব্দ বিাবহারই কশরশন। আর জস িব্দটা ইউে কররল
গুগুল জকন জকাথাওই উত্তরগুরলা খুরাঁ ে পারবনা। জখাাঁোর জচিাও আর থাকরবনা। কারন এগুরলা সবই
জতামার োনা শকম্বা ধররা ইনটাররনরটরও অোনা। কম্পিউটার, কিারমরা এগুরলার আরগ ‘বারয়ালস্মেকিাল’
িব্দষ্টট বশসরয় নাও।“
করয়ক জসরকি শচিা করর বুঝলাম, বিাপারটারতা জবি ইনটাররষ্টিাং।
পটলো বলরলন, "উত্তর শনশ্চয়ই জপরয় জগরিা। তয শম

ার সাহার ি এই কথাগুরলা শুনরিা ভাবরিা শচিা

কররিা জসটাই হল জসই সরবাক
ম ৃ ি কম্পিউটার। বারয়ালস্মেকিাল কম্পিউটার। া শেরয় স্কিান কররিা তা 576
জমগাশপরক্সরলর েুরটা কিারমরা। অথাৎ
ম মানুরষর জচাখ আমারের জিারনর 48 জমগাশপরক্সল কিারমরাটার
জচরয়ও অরনক উন্নত।"
হা করর পটলোর শেরক তাশকরয় আশি।
"শকন্তু প্রতীক, উত্তর জতা পাওয়া জগল না। জক বতরী কররশিল এসব? জকান লিারব বতরী হরয়শিল? তয শম বলরব
ভগবান বতরী করররিন বহুশেন ধরর। শকম্বা বলরব এমশনই বতরী হরয়রি জটরন আনরব ডারউইরনর
শববতমনবাে। শকিযই ভযল নয়। ভগবান জতা সবই বতরী করররিন। আমার এই জমাবাইলটাও ভগবান বতরী
করররিন শকন্তু কারে জলরগরি মানুরষর বুস্মদ্ধ, েীঘশেরনর
ম
ববজ্ঞাশনক উন্নশতর মরধি শেরয় এটা বতরী। তাহরল
মানব মস্মস্তস্কষ্টট কার মাধিরম বতরী হল? আচ্ছা মানব মস্মস্তষ্ক বােই শেলাম, পৃশথবীরত এরতা কুকুর, তারের
মস্মস্তষ্কগুরলা জক বতরী করল জকান লিারব বতরী হল এরতা োশম োশম কম্পিউটার গুরলা?"
পটলো থামরলন। পারিই একটা কুকুর মাষ্টটরত পরড় থাকা শবস্কুরটর টযকররা চাটশিল। একবার মুখ তয রল
চাইল। তখনই আমার ভয়ানক হাশস জপল। আটকারতও পারলামনা।
পটলো বরল চলরলন, "জহরস লাভ জনই প্রতীক, এই প্রেগুরলার উত্তর আমরা সকরলই োশন, শকন্তু জখয়াল
কশরনা। েীঘশেন
ম
ধরর শনরের ওপররই শনরে গরবষনা করর পৃশথবীর প্রশতষ্টট প্রানী, উস্মদ্ভে শবজ্ঞানসাধনা করর
চরলরি। তারের জকারনা পরীক্ষাগার জনই। আরি শুধু একষ্টট অবরচতন মন আর জবাঁরচ থাকার
প্ররয়ােনীয়তা।
শে জভরব জেখা ায় একটা জিারটা মিাও একটা অরনক বরড়া শবজ্ঞানী জ লক্ষ বির আরগ জিন আশবষ্কার
করররি এবাং তার শডোইন বাংিানুিরম প্রবাশহত করর চরলরি। একষ্টট মানব শুিানু মানবিরীররর সমস্ত
শডোইন এবাং তথি লক্ষ লক্ষ বির ধরর শনরের মরধি সঞ্চয় করর রাখরি। প্ররতিকটা মানুরষর েীঘ ম ষাট
বিররর গড় েীবনকারলর অশভজ্ঞতা নতয ন করর শলরখ শনরচ্ছ।"
আমার হাশস উরব জগল। জেখলাম গগনোও চা ঢালরত ঢালরত মন শেরয় শুনরি।
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পটলো বরল চলরলন, "জ রকারনা প্রানীর শুিানু বা শডম্বাণুই হল সবরচরয় পুররারনা পুশাঁ থ। েীঘকারলর
ম
অবরচতন মরনর গরবষনায় জসগুরলা হল বই। এক েনরমর অশভজ্ঞতা পরবতী প্রেরন্ম জ রত পারর ওই
শডোইন অনু ায়ীই। শকন্তু বতমমান করয়কিতক ধরর মানবোশত জ

শবজ্ঞান চচমা করর চরলরি জসটা

অরনকটা সরচতন মরনর ববজ্ঞাশনক গরবষনা। এবার তয শমই বরলা কার জোর জবিী? সরচতন না অবরচতন?
অবিিই অবরচতন। নইরল পৃশথবীময় এরতা েষ্টটল মস্মস্তষ্ক গুরলা বতরী হল শকভারব! মানশি জস গুরলা
বতরীরত লক্ষ লক্ষ বির সময় জলরগরি। শকন্তু বতরী জতা হরয়রি।"
পটলো একটয থামরলন। এতক্ষরন আমার কপারল একটয শচিার ভাাঁে বতরী হরয়রি।
পটলো আবার শুরু কররলন, "এবার বরলারতা পাশখ ডানারমরল উড়রত পারর; অথচ মানুষ পাররনা জকন!"
আশম একটয শবষম জখরয় বললাম, ইরয়, মারন পাশখর জতা ডানা আরি তাই পারর। মানুষ ও জতা পারর। ওই জ
এররারিরন উড়রি…
মুরখর কথা শিশনরয় শনরয় পটলো বরল চলরলন, "হিাাঁ। মানুষ বুস্মদ্ধ শেরয় উড়রি আর জিন িিাি হরয় মররও
ারচ্ছ! তয শম বরলারতা প্রতীক মানুষ শক পিু নয়!"
আশম স্তশম্ভত! চা ওয়ালাও স্তশম্ভত। াই জহাক পটলো আবার শুরু কররলন, "বির পাাঁরচক আরগ একটা জিন
িিারি আমার ওয়াইি রিনাও এভারবই চরল ায়। শক অে্ভযত ভারবা! আশম তখন জসই এয়াররপারটম ই।
লিাস্মিাং এর ট্রাশিক করন্ট্রালাররর চাকশর করতাম জনোরলিািরস। এয়াররপারটম নামার আরগ েুরিা ােীরক
জচারখর সামরন পুরড় জ রত জেখলাম। লিাস্মিাং শমশনট খারনক আরগ একটা জিারটা পাশখর সারথ সামানি টাচ।
সাইড জিরট আগুন। াইরহাক রিনার চরল াওয়ার পর জিরলটারক শনরয় এখারন চরল আশস। জেরির বাশড়
বরল কথা। পূবপু
ম রুরষর টান। জ কথাটা বলশিলাম জসশেন এয়াররপারটম োাঁশড়রয় আগুন জলরগ াওয়া জিনটার
ধাংসাবরিরষর সামরন োাঁশড়রয় একবার আকারির শেরক তাকালাম। জেখলাম তখন ও পাশখগুরলা উরড়
চরলরি। কই ওরা জতা কখনও িিাি কররনা। সুতরাাং ওরের শবজ্ঞান অরনক উন্নত। ওরের কারি মানুষ জতা
পিু প্রোশত"।
আশম এবাং চা ওয়ালা েুেরনই মন শেরয় গল্পটা শুরন চরলশি। পটলো আবার শুরু কররলন, "তারপর
অরনকগুরলা বির জকরট জগরি। জরাে ভাশব, জকন মানবোশত এরতা েুবল!
ম উত্তর জপলাম এই জসশেরনর
একটা মিাগােীরন শক একটা করলরের জকান শবজ্ঞান শবভাগ জবাধহয়। আসল কথাটা শক োরনা প্রতীক,
আে জথরক লক্ষ লক্ষ বির আরগ পাশখরও ডানা শিলনা। পৃশথবীর সব প্রানী জতা একসময় একরকািীই শিল
তাইনা? প্রথরম এরলা উস্মদ্ভে।পরর প্রানী। শকিয প্রানী জচিা করল ওড়ার। লক্ষ বির ধরর জচিা কররত কররত
বাংিানুিরম এরতাশেন পর েুরটা ডানা বতরী হল তারের। আর শকিয প্রানী জচিা করল বুস্মদ্ধ শেরয় বাাঁচার।
তারাই মানুষ। শে তারাও ওড়ার জচিা করত তারের ও শনশ্চয়ই আে েুরটা ডানা থাকরতা। থাকরতা না? "
পটলো আমার শেরক প্ররের জচারখ তাকারলন। আশম খাশব জখরয় বললাম, হিাাঁ থাকত। চা ওয়ালাও বলল,
"থাকত"।
পটলো আবার শুরু কররলন, "সুতরাাং আমার জিরল

শে এখন জথরক ওড়ার জচিা শুরু করর এবাং ওর

উত্তরাশধকারীরাও প্ররতিরকই জসই জচিা কররত শুরু করর তাহরল ওর পাাঁচি শক হাোরটা জেনাররিন পরর
হাত েুরটা বেরল ডানা হরয় ারব না শক?"
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আররকটয হরলই জবঞ্চ উলরট কুকুরটার ঘারড় শচৎপাত হতাম। জকারনামরত সামরল শনলাম।
পটলো আমারের শেরক জচরয় ধমরকর সুরর বলরলন, "শক হল কথাগুরলা শক ুস্মক্তহীন বললাম?
চা ওয়ালা ভিাবাচিাকা জখরয় বলল, "একেম ষ্টিক বরলরিন।"
পটলো বলরলন, "হিাাঁ। আশম জভরব জররখশি জিরলরক শিশখরয় জররখ াব, ওর জিরল এবাং তার জিরল শকম্বা
জমরয় জ ই জহাক এভারব বাংি পরিরায় প্ররতিরকই জ ন জরাে সকারল ঘন্টাখারনক ওড়ার জচিা করর।
আমার েৃঢ় শবশ্বাস আে জথরক পঞ্চাি হাোর বির পর আমার িিারমশলরত ডানা গোরবই।"
এসব বলরত বলরত পটলো আর পুট
াঁ য শমরল েু জিট এগরটাি আর েু কাপ চা আর ি-সাতটা শবষ্কুট কখন
জপরট পুরড় শেরয়রিন আমরা লক্ষি কশরশন। বলরলন, "আচ্ছা উষ্টি এখন প্রতীক, আমার শবলটা তয শম একটয
শেরয় শেও, খুচররা জনই কারি। চল পুট
াঁ য জতার প্রাইরভট ষ্টটউিরনর টাইম হল।"
আশম শপিয জডরক স্মেরজ্ঞস করলাম, "পটল ো, আপশন জকান মিাগােীন জথরক এসব আইশডয়া জপরয়রিন?
একটয বলরবন?"
পটলো একটয জভরব শচরি োনারলন, "শক জ ন নাম করলেটার, হিাাঁ মরন পরড়রি, শ্রীকৃষ্ণ করলরের জকান
একটা শবভাগ জ ন, পোথশবজ্ঞান
ম
সম্ভবত।"
এবার সশতিই উরল্ট পড়ার জোগার, পড়লাম ও তাই। কুকুরটা কিাাঁক করর উরি পাাঁচ হাত েুরর শিটরক জগল।
গগনো জোকান জথরক জবশররয় এরস আমারক তশড়ঘশড় উষ্টিরয় জবরঞ্চ বশসরয় বলল, "শক বিাপার প্রতীক,
রারত ষ্টিকমরতা ঘুমাওশন নাশক! এই নাও চা, কখন জথরক জেখশি স্মঝরমাচ্ছ। শমশনট পাাঁরচক আরগ জেখলাম
বাাঁরি জহলান শেরয় ঘুশমরয়ই পরড়ি। আশম আর ডাকলাম না! জক োনত এভারব উলরট পড়রব!"
আশম জচাখ রগরড় চারশেরক তাশকরয় পটলোরক খুে
াঁ লাম, পটলো! পুট
াঁ য ওরা জকাথায় জগল!
গগনো অবাক হরয় বলল, "শক সব বলি। পটলো আবার এখারন আসরব জকাথা জথরক।"
বুঝলাম চারয়র জোকারন বরস একটা শবস্মচ্ছশর উদ্ভট স্বপ্ন জেরখশি। তারপর কুকুরটার শেরক জচাখ জগল! সশতিই
জতা এই জনশড় কুকুররর জেনটা শকভারব বতরী হল! লক্ষ লক্ষ বির ধরর কুকুর শনরেই জতা এটা বাশনরয়রি!
কুকুর শককরর এরতাবরড়া শবজ্ঞানী হরত পারর! তারপরই বাশড় জিরার পরথ লক্ষ করলাম একটা লাউ গাি
বরড়া বরড়া আাঁকশি শেরয় শক একটা অবলম্বন ধরর একটা বাশড়র িারে উরি চরলরি। লাউ গারির শক জচাখ
আরি! এরতা শবজ্ঞান োনরলা জকাথা জথরক!
মাথার মরধি জক জ ন বরল উিল, জেরখি প্রতীক পৃশথবীর প্রথম জসালার এনােী জিট --গারির পাতা!
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Infopic
One of the residents of Physics Department during the COVID-19 Lockdown period. These
residents have taken care of the physics laboratories by galvanizing the instruments with their
sticky-white bio-waste ensuring no external dust is in contact with the instruments!

Photo was captured using Mobile Camera.

This is a female Indian Barn Owl or Barn Owl (Tyto alba). The male Barn Owl is whiter from
face to the abdomen. It is also known as white owl. The barn owl is found almost throughout the
world except in polar and desert regions. Generally, they hunt during the night, and they can eat
up to 4-5 small mammals (like rats, bats) each day. They hunt using their acute sense of sound.
They fly low and silently to catch the faint sound caused by the movement of the small mammals.
The shape of the face helps to receive more sound waves, you can think of their face as ‘dish
antenna' to receive acute sound. The bill is curved downwards to maximize the surface area of
the ‘dish’ and to have a clear field of vision. The female and the young depend on the male for
food. The prey is eaten full, fur and bones are coughed up as an Owl pellet. The average life span
of this Owl is around four years. Females are heavier than the male of the species.

Dr. Sujay Pal
Department of Physics
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কববতা / Poem

আমারও বনেস্ব ভূ বম আরি
অন্তু শবশ্বাস, ষষ্ঠ জসশমস্টার, শিস্মেক্স অনাস ম
হতািা আমার শপ্রয়তমার মরতা
ভারলারবরস চরলশি তারর অশবরাম!

আমার একাি শনেস্ব ভূ শম আরি শেও
জসখারন জকারনা িসল হয় না!
সারাটা বষাম জগরলও
এক জিাাঁটা বৃষ্টি নারম শন!

আমারক শে স্মেরজ্ঞস কররা:
গিবি জকাথায়?
জকাথা জথরক আসশি?
বলরবা, োশন না!

Unemployment
Sayan Karmakar
6th Semester, B.Sc. Programme

আমার জচাখ শেরয় জতামরা শকিযই েিারখা শন;
জতামারের কথাগুরলা সশতিই আমার কারি
একই িাাঁরচ বতশর কতকগুরলা মূশতম শবরিষ!
জবাঁরচ আশি শুধু:
অথচ উপতিকা ধরর হাষ্টটশন জকারনাশেন
শতস্তার উৎস সন্ধারন?
জকারনা এক প্রতয িরষ আমার েন্ম হরয়শিল;
জসশেন জকউ আমারক বরল শন:
এখানকার শনমমতা!
ম
এখানকার শবভৎসতা!
আমার মরতা অশবকল ারা
তারা কতটা ভয়ানক হরত পারর?
তাই স্বরপ্ন স্বরপ্ন জবরড় উরি জেশখ,
রুক্ষতা চতয শেমক;

The fog of the dawn of my spring
Has become innocent nicotine
For your bright sunshine
And spread in the heaven
Of twilight of employment!
The elegance of your love
And pleasure of parlance
Arose a insanity in every artery
In my breathing, in my credence.
Now, it may be opaque night!
Don't want the day light
And any perplexity of VIBGYOR.
I just want to be the SUN in your shadow
Beyond of your existence.

--by Partha
Biswas, 1st
Semester,
B.Sc.
Programme
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সৃষ্টি
সায়ন কর্কার,
ম
বিএসবস প্রাগ্রার্, ষষ্ঠ প্সবর্স্টার
যতই প্েয়য়বেলার্ প্যয়ত গভীয়র,

বকন্তু আবর্ জাবন,

সৃষ্টির তরঙ্গরা আেয়র এয়ন প্েয়লবেল আিার

ওরা এখনও জীবিত আয়ে,

প্সই কূয়ল!

প্পাড়া োই হয়য় িা কঙ্কাল হয়য়, গভীয়র আয়রা

বিবনদ্র রায়ত টুপটাপ িৃষ্টির শয়ে

গভীয়র!

বনস্তব্ধতা আর্ায়ক বনয়য় বগয়য়বেল তারই কায়ে।

প্যখায়ন সর্ুয়দ্রর প্েউ গুয়লা সি এক হয়য়য়ে,

প্ াোঁয়াশা গুয়লা সবরয়য় যখন প্েয়খবেলার্

সি শাে হয়য়য়ে।

প্গা ুলীর অবভর্ান-

সর্য়য়র প্োরা িাবলর আলয়তা প্োোঁয়ায়,

সবতি কথা িলয়ত বক!

প্ক জায়ন প্কান েূ য়লায়-

প্সবেনই ভুয়ল বগয়য়বেলার্, সৃষ্টির র্হা শক্তি প্ক

ওরা সি লুবকয়য় আয়ে।

করয়ত রণার্।

তিুও, ওরা এখনও জীবিত আয়ে,

িন-তু লসীর পাতার নীয়ে লুবকয়য় থাকা

প্যর্ন কয়র-

র্াকড়সার বির্,

“তালগাে এক পায়য় োোঁবড়য়য়

আর র্াষ্টট প্খারা বনরীহ প্কোঁ য়োর বিগ্ধতা -

সি গাে োবড়য়য়

প্োয়খ পয়ড়বেল না প্সই বেন!

উোঁবক র্ায়র আকায়শ”

রকৃবতয়ত প্কিল প্েয়খবেলার্ বশউলী পাতায়

বকন্তু প্স তালগাে আজ প্ক জায়ন প্কান কূয়ল,

বশবশর প্োোঁটা,

হইয়তা িা বনস্তব্ধ রায়ের প্র্ঘ গজময়নর িায়ক

র্ায়ে র্ায়ে অিশি সঙ্গী বেল আনন্দ আর বকেু

েরর্ সতি প্ক প্ভয়ে োতয়কর র্য়তা প্েয়য়

নীরি িিথা।

আয়ে-

িসয়ের শুকয়না পাতায় প্হোঁ য়টবেলার্,

যুগ যুগ য়র!

িুয়েবেলার্ এটা সূেনা নয়! অবের্!

ওয়ের রয়ি এখনও সুর প্ভয়স আয়স।

তাই পাতা গুয়লা সি জয়ড়া কয়র আগুন

তিুও বিয়িয়কর িায়ক সর্য় সতি প্ক প্িয়ক

বেয়য়বেলার্;

আয়ন!

প্সবেনই ওরা জ্বয়লবেল, জ্বয়লপুয়ড় োই হয়য়বেল!

আর,

আজও প্সই োয়য়র গাোই শুয়য় থাকা কুকুয়রর

র্ায়ে র্ায়ে র্য়ন হয়,

আত্মবিলায়পর ঘুর্,

সূযটায়ক
ম
একটা িয়ড়া পেম া বেয়য় প্েয়ক বেই,

আর, পাথয়রর িুক বেয়ড় প্িয়ড় ওঠা েূিা ম ঘায়সর

ঘবড়র িিাটাবর টা খুয়ল প্োট্ট একটা ঘুর্ বেয়য়

প্োট প্োট েুল -

বনই!

আর্ায়ক একলা কয়রয়ে, প্থয়কবে বনজ্েুর্!

তিুও কী প্জয়গ থাকয়িা বেয়নর সাত রয়ের

প্সবেনই প্েয়য়বেলার্ র্হুয়ার প্েশ!

জষ্টটলতার উয়ব উয়ঠম

ুৎ, এসি যয়তা উয়ড়া স্বপ্ন, গরর্ রয়ির প্রষ।

গভীয়র আয়রা গভীয়র?
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সাম্প্রতিক
শ্রেয়সী বিশ্বাস,
৪র্ শ্রসবিস্টার,
থ
বিজিক্স অনাস থ
আজিকে োিণ

নব-বরষা

েবরকে ির্ণথ

সুপ্রেীে অবধোরী, িযাোবি

ক্লান্ত ধরণীকর
সিীি েবরকে,
িুব়ি শ্রিলা ভার।

িরর্া নাবিকলা আজি

শে শে শ্রোটি িানুর্ োাঁকে

ির্ ঘু
থ বরয়া শ্রশকর্

িাাঁবিিার লাবি শুধু িকন-প্রাকণ,

ঝবরকে শীেল িাবর

িনিীিন আি স্তব্ধ

ঝরনা ধারার শ্রিকশ,

েকরানা েবরকে রুদ্ধ।

বিধাহীনা প্রেৃবের

ভািনা নাই বিন্তা নাই,

েগ্ধ শরীরখাবন

হয়কো িা আকে সিই,

িুরাইকলা শাবন্তর

োইকো ভাইরাস আি হকয়কে িারন,

েরল আশীর্ িাবন,

শুবনকি না োকরা িারণ!

আজিকে িিকন নাবহ

শ্ররাি-িযাবধ-িরাগ্রস্ত িানুর্,

আকলার শ্রস ঘনকঘার

বেন শ্রিাকন শুধু

নাবহ শ্রষাভ, সুকখর এই

িাাঁবিিার আকশ;

েলকে শ্রস বিকভার,

িাাঁবিকি না েী োরা প্রাকণ?

আজিকে শীেল রাকে

শ্রেবেন ধরণী হইকি িুক্ত--

প্রেৃবের অবভসার

হইকে সিস্ত গ্লাবন েলুর্ো;

িিকনর আশীিাকে
থ

শ্রেবেন হয়কো হইকিা বসক্ত।

েরুপল্লকি োর

বিগ্ধ আকলার বরক্তো

ভবরকি শ্রিকহর ডাবল

েবরি শ্রেিকন িযক্ত?

আকরা এে িরকর্

েেবেন ধক়ি আকে এ প্রাণ,

ঘুবিকি সেল েুখ

েবরি না ভয়ডর,

বেশলয় হরকর্।।

িকলবে শ্রিারা এেসাকর্
িবলকে র্াবেি।।
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অনুয োগ

যখন শ্রিবখ অনিাধ বেশু শ্রখলনে

শ্রেয়সী বিশ্বাস

িুজঝলাি এই শ্রসই িাোধন--

৪র্ থশ্রসবিস্টার, বিজিক্স অনাস থ
আি এখানন, কাল শ্রসখানন
হনয়নে কী শ্র ার িল?
র্াকবি যবি নাই শ্রেনিবেস -যাসনা শ্রকন চনল!
বিিীর্ বহয়ার
থ
িাাঁধন খুনল,
পিথ াখানা ু নল,
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ার আপন শ্রখলেৃনহ;
যানর বিনয়বে আপন িন।
এ
হান

বিনন

ার কানে পাইলাি,

পাইলাি স্বেসুথ খ।

আোনিিী আি হইল শ্রিাবহ ;
িননারর্ হইল পূর্ সিাবহ
থ
-িসন্তবিননর বিহঙ্গ কল ানন,
হইল শ্রয আি িানেঞ্জন।।

েুলবল শ্রকন আিায় ওনর -পাষার্ হৃিয় িাবনকনর।
কাল েুবলনয় শ্রেবলই যবি-িবলবলনন শ্রকন আবস?
িব়িনয় শ্র া খুি ধনরবেবল বনন াল িাহুপানে
শ্রেন়ি যখন চনল শ্রেবল প়িল না শ্র ার িনন।

সমোজচ্যুত বৃক্ষ
সুিন সাাঁধুখা, ৪র্ শ্রসবিস্টার,
থ
বিজিক্স অনাস থ

পনর্র পানন শ্র ার শ্রচনয় শ্রচনয় শ্রচাখ শ্রেল শ্রয
িুব়ি।
িনন পন়ি এক প্রো কানল আধ শ্রিা া
রিনীেন্ধার কুাঁব়ি,
েীন র পরে, বহনিল হাওয়া;
পাবখর নী়ি োওয়া,
ো িযািিযাি সারা া িুপর
ু ,
পানা েরা এক/শ্ররাি ঝলিনল পুকুর।
হঠাৎ িৃষ্টি এল ঝিঝবিনয়,
হাসনুহানার

ীব্র েন্ধ িাবখনয়,

নিী ীনর শ্রেল বননয়।
হাওয়ায় োয়ায়
শ্রিািুল শ্রিালায়,
প়িল নাবক িনন!
লুনকাননা বেল শ্রয িযর্া হৃিনয়র একনকানর্,
েুনলই িুজঝিা বেনয়বেনলি-হয়ন া িা শ্রস অবেিান।

সৃষ্টির িনে ব র বিাঁনধ
সুপ্তািস্থা বিরািনক িােবর করলাি
শ্রেোবি েুদ্র িীিন েন়ি ু ললাি।
অবধক কনি হনলও ঠাাঁই
ষ্ট নক র্াকার অবধকার শ্রয নাই,
শ্রিাঁনচ র্াকার উপািান
শ্রযন প্রকৃব র এক রূপিান।
ার উপর স্থান শ্রযন এক অলীক কল্পনা
রসহীন পার্নরর িীর্ পবরচালনা,
থ
িুও আিার উপর িা পাবর হানন
বনিুজি
থ োরনপাকার িনলরা েনর্ েনর্।
আিার প্রানিন্ত র্াকা,
িূষর্ িুক্ত প্রকৃব র েবি আাঁকা,
যবিও আবি সিনানের
থ
প্র ীক রূনপ ের্য নয়
িুও আবি সিহারা
থ
ইোরায় বচবি হয়।।
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স্বচ্ছ ভারত গড়ে ততালার প্রততজ্ঞা
সুস্মিতা রায়, 8র্ সসমিস্টার
থ
, মিএসমস
সরাগ্রাি
আিাদের এই ভারত ির্ থ
হদে েূমর্ত আজ,
করদে তাদক েূমর্ত
ভারদতর জনগণ
চামরমেদক ভদর সগদে

Because it's life
Bidisha Sarkar
6th Semester, B.Sc. Programme

সনাোংরা আিজথনায়
সসই সনাোংরার কারদণই হদে অসুখ
ঘদর ঘদর সিার
রধানিন্ত্রীও মেদয়দেন ডাক
স্বে ভারত গদ়ে সতালার
আিাদের সেশদক েূর্ণ সর্দক িাাঁচাদনা
আিাদেরই অমধকার
সেখাদন সসখাদন সনাোংরা সেলার
অভযাদসর করদত মিনাশ
স্কুল কদলজ, অমেস-আোলত
চদলা কমর পমরষ্কার আিরা সিাই।
এদসা আিরা হই মিলিদ্ধ
স্বে ভারত গদ়ে সতালার,
আিরাই পামর ভারতির্দক
থ করদত

We all thought once in a life "Why pain always has to be mine?"
It's not true, it's not just you.
We all have been there, if just for few.
So, be brave and believe on you.
We thought- 'life is unfair to all of us'
that's not it, it's a wrong reflection.
You just can't always be there
in the sunshine, but not in fear;
you have to face all your guilt,
if you want to live your dream.
You just can't always be greedy,
but sometime you can be needy.
You have to cry and again you have to try.
So, that's it, don't ever fall,
life isn't big enough - not for this all.

েূর্ণ সর্দক রমতকার।।

----Sketch by Partha
Biswas, 1st Semester, B.Sc.
Programme
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ক োয়োন্টোম ম্পিউটোরেে হোল হক
ত
Dr. Tushar Kanti Bose, Faculty, Department of Physics
বর্তমানে ববজ্ঞােীরা ক ায়ান্টাম

ম্পিউটার তর্বর

সুপার ম্পিউটানরর কেনয়ও অনে
অে

হনয় পরনব ো।

রার কেষ্টা

রনেে। এই ধরনের

কবশী শক্তিশা ী হনব। েবিও ক ায়ান্টাম

ারে র্খনো বববিন্ন সমসযা সমাধানের জেয এ টা ক্লাবস যা

এবং সু ির্র উপায়। ব ন্তু ববজ্ঞানের বববিন্ন কেনত্র ক ায়ান্টাম
ক ািাবেগুন া ক ায়ান্টাম
রা অথবা ইন

ট্রি

এ টা ক ায়ান্টাম
ক্লাবস া

ম্পিউটার) গুব ও ববট বযবহার

িানব পবরো ো

এ টা ক ায়ান্টাম

সুপবর বির্ রূনপ পবরো ো
নর। এনির কেনত্র ববটগুব

রনর্ পানর।

হনে ইন বি যা

নে এ ট্রট বসব

েরম শীর্

ে বেনপ পরমােুনির সম্পির্

ক ায়ান্টাম কেনট আটন

রাখার কেষ্টা

বিনেশেন

(measure) হয়। এর

ন

সট্রি

তর্রী

েযান ঞ্জ। IBM, Google, Rigetti Computing োম

নর বযবহার

রনে। অেযােয ব েু ক ািাবে কেমে Ion Q, এ ট্রট েরম

রনে। এই িুই আ ািা পদ্ধবর্নর্ই আ ািা ব উববটগুন ান

এ টা বেবিতষ্ট

রা হনে।

প্র াশ (represent)

মাইনরাওনয়ি ববনমর সাহানেয পবরো ো
সম্ভাবয উত্তনরর মনধযনথন

িে ইর্যাবি। ব ন্তু এই ব উববট গুব ন

এবং প্রােুক্তি

ব উববটনির “সুপারপক্তজশে” এবং “এন্টযাঙ্গ নমন্ট” োম
এবং 1 এর এ াবধ

বর

ম্পিউটার ক ায়ান্টাম ববট বা ব উববট গুব ন

ো কেমে ক াটে, ইন

রা এ টা তবজ্ঞাবে

ক ািাবেগুব সুপার conducting সাব ট
ত ক
শূেয

রনে। কেমে ের্ু ে drug বিজাইে

পা স এর করার্। আমরা প্রবর্বেয়র্ কে ইনম , কহায়াটসযাপ কমনসজ, ইউট্রটউব বিবিও ইর্যাবি বযবহার

নর। এরা হ পরমােুর র্ু োয় কোট আ ানরর

রা এবং স

রাই হনব সহজর্র

রা ইর্যাবি।

ম্পিউটানরর প্রধাে শক্তি হনে কে কসটা ক ায়ান্টাম ববটগুব ন

কসগুন া সবই প্র ৃ র্পনে 0 এবং 1 এর করার্। অেযবিন
বযবহার

ম্পিউটার বযবহার

ম্পিউটার গুব

ম্পিউটানরর প্রিাব হনব অিাবেীয়। বর্তমানে বববিন্ন

ম্পিউটানরর সাহানেয বববিন্ন উন্নর্র্র প্রেুক্তির উদ্ভাবোর কেষ্টা

গাড়ীর জেয আরও শক্তিশা ী বযাটারী তর্রী

ম্পিউটার (অথাৎ
ত বর্তমাে সমনয়র

বা অপট্রট যা

ম্পিউটার গুন া কেন ানো আধুবে

ম্পিউটার আসামাত্রই এখে ার

িুট্রট আশ্চে ত ধম ত আনে। সুপারপক্তজশে: ব উববটগুন া এ ইসানথ 0
রনর্ পারনব। এই ঘটো ঘটাবার জেয ব উববট গুন ান

রা হয়। এই সুপারপক্তজশে এর

উত্তরন

কবনে বেনর্ পানর। অবিম

র্ানির ক ায়ান্টাম কেটটা 0 অথবা 1 এ েন

ন ই এ টা ক ায়ান্টাম
া

সংখয

র্খেই আনস েখে ব উববটগুন ান

আনস। অেযবিন

এন্টযাঙ্গ নমন্ট শব্দট্রটর মানে হ

িুট্রট ব উববট এ ট্রট বেবিতষ্ট ক ায়ান্টাম কেনট থা নব এবং র্ানির মনধয কেন ানো এ ট্রটর কেট পবরবর্তে
সানথ সানথই অপরট্রটর কেটও পবরবর্তে হনব। েবি ঐ িুই ব উববনটর মনধয িূরত্ব অনে
ঘটো ঘনট। র্াই এই এন্টযাঙ্গ নমন্ট বযাপারটা কবশ আশ্চেজে
ত
। এটা এমেব

ক সার বা

ম্পিউটার ববশা

রা হন

মাপা
কে

এন বানর

বাবড়নয় কিওয়া হয় র্াহন ও ব ন্তু এ ই

ববজ্ঞােী আইেোইেন ও ধাাঁধায় ক ন বে । বর্বে

এন্টযাঙ্গ নমন্টসিন ত বন বেন ে, “spooky action at a distance”. ব ন্তু এই এন্টযাঙ্গ নমন্ট বযাপারটাই ক ায়ান্টাম

ম্পিউটানরর

শক্তির বপেনে রনয়নে।
বর্তমানের

ম্পিউটারগুন ানর্ ববনটর সংখযা বাড়ানো হন

রন

ক ায়ান্টাম এন্টযাঙ্গ নমন্ট এর জেয এ টা ক ায়ান্টাম
অনে গুে (exponentially) বৃক্তদ্ধ পায়। এ টা ক ায়ান্টাম
বেিতর

ম্পিউটানরর প্রনসবসং েমর্াও

নয় গুে হনয় োয়। ব ন্তু

ম্পিউটানর ব উববনটর সংখযা বাড়ানো হন
ম্পিউটার

র্ার প্রনসবসং েমর্া

র্ র্াড়ার্াবড় ক ানো জট্রট সমসযার সমাধাে

রনব কসটা

নর ক ায়ান্টাম এ নগাবরিম এর উপর।

ব উববটগুন া র্ানির পবরনবনশর সানথ ইন্টারঅযা শে
মনর্ থান । এই ঘটোন
পূবপবর
ত
বির্ সুপারপক্তজশেন

ন র্ানির ক ায়ান্টাম ধম রমশ
ত

বিন ানহনরন্স বন । ব উববনটর োরপানশর র্াপমাত্রার সামােয পবরবর্তেও ব উববটগুন ার
েষ্ট

কেিার) মাধযনম বিন ানহনরনন্সর প্রিাব

ক ায়ান্টাম

রনর্ পানর। এই ইন্টারঅযা শে এর

রনর্ পানর। এই
মানোর কেষ্টা

ারনে ববজ্ঞােীরা বববিন্ন উপানয়র (কেমে সুপার ু ল্ড বিজ বা িযা ু য়াম
রনেে।

ম্পিউটার বেনয় আরও জােনর্ হন এই ক খাগুন া পড়নর্ পার:

১) https://bigyan.org.in/2018/02/28/quantum-computing-1/
২) https://www.elebele.org/2020/12/blog-post_27.html
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Hidden Side of Thunderstorm and Lightning
Dr. Sujay Pal, Faculty, Department of Physics
I am sharing a short story of some spectacular, colorful, and interesting phenomena associated
with the thunderstorm and lightning activity, normally not seen in our naked eyes, known as
Transient Luminous Events (TLEs). The purpose is not to go through detail physical
mechanisms and science objectives but just to introduce you to the hidden side of the thunderstorm
and lightning activity.

Transient Luminous Events (TLEs)
What are TLEs?
Transient Luminous Events (TLEs) is the collective name of various short-lived optical
phenomena occurring over a wide range of altitudes (15-110 km) from the stratosphere to lower
ionosphere. TLEs include ‘sprites’, ‘elves’, ‘blue jets’, ‘gigantic jets’ etc. (See the image above).
TLEs are also known as upper atmospheric lightning.
Discovery of TLEs:
Several pilots had reported of spectacular bright flashes in upper atmosphere throughout 20th
century, but there was no solid proof or captured images. The first image of TLE of sprites was
captured accidentally in 1989 by Professor John R. Winckler of the University of Minnesota when
he aimed a low-light TV camera at the sky to film a rocket launch. Replaying the tape later on, he
found brilliant columns of light extending from the tops of thunderclouds. NASA also immediately
reviewed the video tapes taken from the space shuttle that looked at lightning events on Earth.
They found dozens more examples of TLEs. Since then, several different types of TLEs have been
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documented and classified by many researchers around the globe especially from the USA,
Australia, Japan, Taiwan and Europe.
Sprite: Sprite is acronym for Stratosphere/mesosphere Perturbations Resulting from Intense
Thunderstorm Electrification. It is the most common TLE attributed to the electrical breakdown
of the mesosphere at 40-90 km altitude. It appears as weak luminous flashes directly above an
active thunderstorm. Most of the time Sprite is found with powerful positive cloud-to-ground
lightning strokes. Sprites are mostly red, and they usually last for few milliseconds (~2-3 ms).
Their shape can be resembled with jellyfish, carrot or column (See the image).
Elves: Elves is acronym for Emissions of Light and Very Low Frequency Perturbations due to
Electromagnetic Pulse Sources. Elves are diffuse optical flashes with a duration of less than 1 ms.
The horizontal scale of Elves can be 100 to 300 km and always occur after the onset of cloud-toground lightning (positive or negative) discharges but before the onset of sprites. They expand
rapidly in a circular form (see the image) and are most likely occurred due to the energetic
electromagnetic pulse (EMP) from lightning which propagates to the lower ionosphere and
interacts with the electrons.
Blue Jets and Gigantic Jets: Blue jets are optical ejections from the top of the electrically active
core regions of thunderstorms, but not directly associated with lightning. Gigantic jets are similar
to blue jets but can reach up to 90 km high and are very rare.
How can TLEs be observed?
Sprites can be seen through dark-adapted eyes at night from distant location but in practical TLEs
are photographed using high speed low-light sensitive cameras capable of capturing thousands of
frames per second.
Dedicated Space Mission for TLEs
The European Space Agency Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) aboard the
International Space Station (ISS) is in operation for monitoring of TLE events globally since April
2018. ASIM is a collection of optical cameras and photometers along with a X-ray and gamma ray
detector that is used to detect the TLEs.
The much-awaited TARANIS (Tool for the Analysis of Radiation from lightning and Sprites)
satellite mission of French Space Agency (CNES) for monitoring of TLEs was launched in
November 2020, but the European Vega rocket failed after launch and the mission was lost.
Are TLEs visible in other planets?
Recently, sprites and elves have been observed dancing in the upper atmosphere of Jupiter captured
by the NASA’s Juno spacecraft in ultraviolet range (2020).
Can we detect TLEs?
Yes, our Physics Department is engaged in the process of installing several cameras and radio
receivers at 5-6 places of West Bengal to detect and study the TLEs through a SERB research
grant. Cheers!
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For more details please visit:
#

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/Once_Upon_a_Time_in_a_Thunderstorm
https://vlf.stanford.edu/research_topic_inlin/transient-luminous-events

##

…..by Supratick Adhikary, Faculty, Department of Physics
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BIG DATA AND OUR DAILY LIFE
Dr. Ankita Indra, Faculty, Department of Physics
The quantities, characters, or symbols on which operations are performed by a computer, which
may be stored and transmitted in the form of electrical signals and recorded on magnetic, optical,
or mechanical recording media are known as DATA.
In this era, where every aspect of our day-to-day life is gadget oriented, every day billions of
people interacting with their devices via the internet create a colossal amount of valuable data.
Actually, we are generating a massive data daily by using social media app, by doing online
shopping, by booking bus, train, flight tickets online, by streaming online music, movies, webseries, by chatting with friends in Whastapp and many more. In short, with each click, share, like,
and swipe, the society is creating enormous data.1 In 2003, the world had created a total of 1.8
zettabytes of data. In 2011, that same amount was created just in every two days.2 In 2020, people
created 1.7 megabytes of data per second i.e., 2.5 quintillion bytes of data every day.3 By 2025,
the amount of data generated each day is expected to reach 463 exabytes globally. 4 Google,
Facebook, Microsoft, and Amazon store at least 1,200 petabytes of information. By 2030, nine out
of every ten people aged six and above would be digitally active.4 So, the amount of data is
increasing exponentially and it is observed that the volume of data is almost become double in
every two years.

WHAT IS BIG DATA:
This huge collection of data, which is yet growing exponentially with time, is called BIG DATA.
It is a data with so large size and complexity that none of traditional data management tools can
store it or process it efficiently. Needless to say, data analysts have faced a lot of challenges in the
analysis and study of such a huge volume of data with the traditional data processing tools.
BIG DATA TECHNOLOGY:
The BIG DATA TECHNOLOGIES are developed to analyse the huge data created by us daily. In
these technologies some software tools are used for analysing, processing, and extracting data from
an extremely complex and large data set with which traditional management tools can never deal.
Top big data technologies are divided into four fields which are classified as Data Storage
(Software like Hadoop, MongoDB are used to store large amount of data), Data Mining (Software
like Presto, Rapid Miner search and produce suitable result from large chunk of data), Data
Analytics (Software like Apache Kafka, Spark are used to analyse the data properly), Data
Visualization (Software like Tableau, Plotly produce simple overview from the complex data).
The Big Data technologies can be categorized in two types: Operational Big Data Technologies
and Analytical Big Data Technologies. The Operational Big Data is all about the normal day-toPublished by Department of Physics, Srikrishna College, Nadia
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day data that we generate. In the cases of Operational Big Data Technologies, they include the
data generated from online ticket bookings for movies, flights, railways, online shopping from
Amazon, Flipkart, Paytm, Myntra, etc., newsfeed, chats, pictures of social media sites like
Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, etc., the employee details of any multinational company.
The Analytical Big Data is like the advanced version of Big Data Technologies. It is a little
complex than the Operational Big Data. In short, Analytical Big Data is where the actual
performance part comes into the picture and the crucial real-time business decisions are made by
analysing the Operational Big Data. For examples, stock marketing, carrying out the space
missions, weather forecast information, medical fields where a particular patients health status can
be monitored.
EFFECTS OF BIG DATA IN OUR PERSONAL LIFE:
It is getting harder and harder to function in normal society without the presence of Big Data
somehow in our life. It is no exaggeration to say that Big Data is everywhere today. Experts of all
kinds are working to apply the knowledge gained from Big Data in an ever-growing number of
ways. Companies and organizations are collecting information about their targeted audiences.
They know what you are watching, what you are reading, and what you are buying. This access to
the personalized data then affects our daily experience in some of the most important and common
areas of life. Big data is changing the way we live our lives as it is used in our everyday life such
as:
• Shopping and Marketing- If we shop online regularly, the impacts of Big Data in our
personal experience definitely include both a change in the ads we see and in our actual
shopping experience. Online retailers now collect information from our activity on our
computers, smart phones, and other devices that connect to the world wide web. They then
analyse our data and use it to evaluate our interests and preferences and make projections
about what we might buy in the future. This affects both their advertising tactics and what
we see when we shop. When we make a purchase on a site like Amazon, that information
is then compared to a pool of data about other consumers who purchased the same item.
Those comparisons allow the retailer to make predictions about other items that might
interest us. These items then will appear as suggestions in various ways as we browse the
retailer’s sites.
• Travel and Transportation- The Big Data are creating more efficient solutions to our
travel and transportation needs, including the development of GPS and intelligent map
programs, better sequencing of traffic signals, advancements in air travel, traffic prediction
and planning, more efficient operation of mass transit systems, and on-board automobile
data collection. With the help of GPS systems or smart maps programs on phones we no
longer have to guess about how long our trip will take, when we will arrive, or what traffic
conditions you might experience. And, of course, our own travel data is being collected to
help improve the accuracy of these systems for everyone. Big Data also has revolutionized
the transport industry at virtually all levels. From the moment we begin to search for a
rail/bus/flight ticket, we begin a journey through multiple examples of Big Data in use.
Fares are set by automated data collection and analysis, and schedules are created based on
predictions made from the collection of Big Data.
• Music, Shows, and Movies- One of the most apparent and personal ways Big Data affects
our personal life is through the entertainment and media we consume. This includes music
streaming services as well as television and film platforms. Companies like Netflix,
Amazon Prime, and similar others use Big Data to anticipate customer demand. Since many
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of these companies are now also creating their own content, they also use the data they
collect from us to determine what kind of content to produce. They build predictive models
for new products and services by classifying key attributes of past and current products or
services and modelling the relationship between those attributes and the commercial
success of the offerings.
News and Information- No matter what sources we rely on for news coverage, our
experience is impacted by multiple examples of Big Data at work. From the earliest
reporting and news gathering through news delivery and on to comments we might make
on social media; Big Data is everywhere in the news cycle. More and more, reporters utilize
social media in gathering information that shapes their news reports. Trends in Big Data
populate our various media timelines with stories determined to be of higher importance
or of particular interest to us. In case of internet searching, Google uses Big Data to show
us suggestions in the searching options.
Healthcare and Medical Services- Healthcare is another area where it is easy to trace the
impacts of Big Data in our personal life. Nowadays, more and more of our medical records
are being digitized. This use of electronic data can affect our life in a couple of important
ways. First, it enables doctors, hospitals, and clinics to more efficiently track our history
and provide the treatment we need. However, our data is also being analysed along with
the health histories of many others to enable medical professionals to track diseases,
determine the effectiveness of treatments, and much more. If we track our exercise or other
aspects of our personal health through a wearable device like a Fitbit or through apps on
our phone, our information helps professionals to track important health trends that affect
research and medical progress.
Education and Employment- Big Data also impacts two of the primary areas that will
shape our future: education and employment processes. Many colleges and universities
now rely on statistical programs designed to identify and attract students who enable the
institutions to meet internal goals. Employers are also working to leverage data to improve
hiring processes. They often rely on services that aggregate large volumes of data to
identify candidates most likely to fit and excel in particular jobs. Some examples of Big
Data in these processes include education, job history, language, public work samples,
behaviour on social media.
Public Policy and Safety- Police and fire departments and all levels of government are
now turning to Big Data to help develop and implement new policies and procedures.
Police departments and law enforcement agencies around the world increasingly work to
be proactive rather than simply responding to crime after the fact. Networks of computers,
cameras, and mobile devices track incidents in real-time so police can be dispatched more
efficiently and effectively. Larger law enforcement efforts like campaigns to stop terrorism
also rely on global collection and examination of relevant data.

As we can see that Big Data have a significant impact in our personal life. For positive impact, it
makes our lifestyle smart, helps us to connect with our relatives and friends easily, and brings our
everyday essentials to our doorsteps. Apart from that, by analysis of this huge data the companies
and government sectors generate a gold mine with possible benefits to use. Big Data analysis helps
in understanding and targeting customers. It helps in optimizing business processes. It improves
healthcare and public health with the availability of records of patients. It helps to improve our
knowledge. Anyone can access vast information via internet searches and get an answer to any
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query. It helps to monitor and prevent crimes even before they happen. It helps in financial trading
and banking. Credit card companies, banks, credit unions, and several other retailers now have the
option of detecting stolen identity materials, account information, or product access to avoid
losses. In short, it makes our daily life easier than before.
But there are also several negative impacts. First of all, more than half of this data is the amassment
of our personal information. Large groups of information are assimilated and then analysed for
insights into human behaviour, past, present, and future. A simple action, like logging into social
media sites or inputting private details in banks and hospitals for compliance purposes, can leave
a digital trail. Moreover, what we do not realize is that this information can be more valuable than
we think. By agreeing to reveal personal data, our right to privacy and security is compromised
and we become susceptible to data breaches. Incidents of people falling prey to scams that offer a
huge amount of money or a stalker who gets access to an address because a profile is public, are
incidents that are frequently heard of. The negative impact of Big Data has reached huge industries,
like in the case of retail and banking; these industrial sectors are known to scrutinize customer
behaviour and user activity to increase their market reach and acquire financial profits. Most
people are unaware of the ways in which data can be misused, until they become victims of data
manipulation or even worse, theft or fraud. While we may casually enter an online store to order
our products or food, we have no idea that the store or company already has a fair idea about our
preferences. They hold insights into our buying capacity and our market knowledge. No wonder
the products we seem to fancy most but are out of our budget are always on sale. The social media
apps use our personal information and our posts to make their platform more and more addictive.
Many companies, such as Facebook, use Big Data to generate ad revenue by placing targeted ads
to users on social media and those surfing the web. Using Big Data, it is possible to push some
news to the front of both newsreaders and collectors to make it viral, which can be very harmful if
is done with bad intentions. In short, data when it reaches the wrong hands, can create disaster and
hack down an entire society.
In conclusion, Big Data is not bad in itself but it can have undesirable effects if the people involved
in its use have malicious intentions. It is time that individuals and organizations become aware of
the value of personal data and information and adopt a more transparent approach. We have to be
careful before sharing our personal information on any social media. We must not share any
information related to our bank details, ATM pins, OTPs with anyone else. We have to read
carefully all the terms and conditions before accepting them while installing an app and allowing
the app to access data saved in our smartphones. We have to be aware of the fraud emails, messages
and if anything, arises suspicious it is our duty to inform it immediately to authority. We have to
cross-check the genuinely of any news before sharing it with others. By such practices, we can
prevent the ill use of Big Data and enjoy its marvellous facilities in our day-to-day life.
Reference:
1. I. Ahmad (Jun, 2018) ‘How much data is generated every minute?” Retrieved from Social Media Today.
2. A. Kumar Roy (Apr, 2016) ‘Impact of big data analytics on business, economy, health care and society’
Retrieved from Journal of Biometrics and Biostatistics.
3. J. Bulao (May 18, 2021) ‘How Much Data Is Created Every Day in 2021?’ Retrieved from Techjury Blog
4. B. Vuleta (Jan 28, 2021) ‘How Much Data Is Created Every Day?’ Retrieved from Seedscientific Blog.
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…….by Soumik Dalal, 6th Semester, Physics(H)
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Partha Biswas, 1st Sem, B.sc. Programme

A Lawyer, Tarak Biswas, 1st Sem, Physics(H)
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Twilight, Supratick Adhikary, Faculty, Department of Physics
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Serenity of Golden Hour, Dr. Ankita Indra, Faculty, Department of Physics

Bubbles of Joy, Dr. Ankita Indra, Faculty, Department of Physics
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A Moment of Saffron & Gold, Dr. Ankita Indra, Faculty, Department of Physics
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The Real Fighters
….Storms, Floods, Cyclones, Hunger, Child Labour, Proverty to name a few…..their fighting
continues!

…at Sundarban, Dr. Sujay Pal
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শাক সংবাদ
ীকৃ কেলেজর পদাথিব ান িবভােগর পরী াগার কম
সত র ন কু (ম কু ) গত ইংেরিজ ১৭.০৯.২০২০
তািরখ রাে
য়াত হেয়েছন।
ওনার শাকস

পিরবােরর

িত সমেবদনা জানাই।
--পদাথিব ান িবভাগ।

A heart full gratitude and
acknowledgement
to the Principal, HOD,
all the Faculty member
and the contributing
students of the
Department of Physics
Srikrishna College
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