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The world at this moment seems extraordinarily fragile. Yet we are confident 

that every human being has the potential and opportunity to make a 

difference—as seen now across the globe, in our families, our communities and 

those on the front line. What’s most important right now is the health and 

wellbeing of everyone across the globe and finding solutions for the many 

issues that have presented themselves as a result of this pandemic. Thus, we 

NiT family is focusing this new chapter to understand how we can best 

contribute. Our work still continues in the virtual making its impact on the real.  

Thank you to NiT community - for the support, the inspiration and the shared 

commitment for the betterment of the institute and to those around. We look 

forward to reconnecting with you soon. Until then stay at home, stay safe.    

 

Principal’s Message 

Prof. (Dr.) Maitreyi Ray Kanjilal 

Principal 

Narula Institute of Technology 
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From editor’s desk 

It gives us immense joy and satisfaction to finally publish our very own college 

magazine “CONFLUENCE 20-21”. Just like the Gods and the Asuras churned the ocean 

of milk to extract the nectar, we have tried to churn out creativity from this mess of 

science and the challenges thrown at us by the pandemic. A lot of effort has gone into 

the making of this issue. We hope you enjoy reading the magazine.  

The best thing about this issue is that it represents the creative side of the students, 

faculty and staff members of Narula Institute of Technology to a fair degree-----

something that we think we all need to reconnect with. Amidst the busy schedule of 

the online classes, lockdown confinement, a 4-month semester, with 3-exams, surprise 

quizzes and all those assignments and problem sheets that make you want to bang 

your head on the wall, we tend to lose track of all the other simpler things that we are 

capable of, things that we could have been proud of, that can bring one satisfaction. 

 So this time we have made an attempt to bring out the talent concealed within our 

student community as an antidote to the pandemic. This issue includes articles, 

poems, art-works and a host of other things. We hope you enjoy reading this issue as 

much as we have enjoyed making it. 

Any suggestions to improve on the magazine would be most welcome. 

 

 

Rajasi Ray 

Asst. Prof. BS & HU 

Converner and Chief-Editor 
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২০২০ সাল 
অনিশা দাস 

 
 

“একনদি ঠিক নিরে পাব এই মহামােী শিূয পনৃিবী, 

আজরকে সভ্যতাে এই ধ্বংসাবরশষ ঠিক কাঠির়ে উিব! 

ভু্রল যাব ২০২০ সাল, 

পনৃিবী ততামারক আবাে িতুি করে ভ্ারলাবাসব।। 

 

আজরকে এই তভ্দরভ্দহীি মিুষযত্বরক মরি তেরে, 

িতুি এক সভ্যতাে পরি ঠিক এনির়ে যাব! 

মােণ তোিরক নিিঃশ্চিহ্ন করে, 

পনৃিবী ততামারক আবাে িতুি করে সাশ্চজর়ে তুলব ।। 

 

তহ মহামািব! 

ততামারকই নিেীকৃত কেরত হরব, 

আজরকে এই দুদদশা; 

জীবি-মৃতুযে কঠিি সমর়ে 

অদৃষ্টই আশা-ভ্েসা ।।” 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Anisha Das 

CSE 1st Year 
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ওো বান়ি তিরে 

অনেত্র দত্ত 

 

সভ্যতাে অন্ধকাে তিরক উরি আসা মািুরষে মুে 

িেম ভ্ারতে তো োঁরজ তপরত চা়ে সুে! 

ওো বান়ি তিরে । 

শহরেে ত া োঁ়ো ওিা কােোিা়ে তালা 

মুেগুরলা়ে িারক নমরশ নেরদে জ্বালা, 

তব ুওো বান়ি তিরে, 

তকরি যাও়ো ক্ষরত েরে তরাত 

ক্লান্ত োস্তাে নপরচ মুরে যা়ে অবরো  

তকউ নপরে পরে, নকেু পরি তব ুনপরে নিরে িা 

শহরেে সব পি বন্ধ হরল, মহামােী ততারল সুে 

োনল তপরি তপেরত একশ মাইল পি অিবা আেও বহুদেূ । 

রুঠি-ভ্ারতে নেরদ, আকাশ-তাোে োদ 

 াতব-পারতে তেরল নকেু পরে বাদ । 

তব ুওো হা োঁরি োনল পার়ে, ওো বান়ি তিরে 

ওো েুব তচিা, ওো ির়ি ইমােত- ওো ভ্ারে  াি 

তব ুওো োনল পার়ে বান়ি তিরে করে 

মহামােী আহামেী এমি নক আে- 

সা ােণ নকেু শ্রনমরকে প্রাণ 

ওো বান়ি তিরে করে সব অবসাি। 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aritra Dutta 

EE 2nd Year 
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I'm THE TIME 

 

 

One day someone will remember me. 

Someone will be thanking with glee. 

You may be blaming me. 

will say me to flee. 

 

Yesterday you called me maker. 

Today you call me destroyer. 

Tomorrow you will call me discoverer. 

And someday I become waker. 

 

I insist you to cry. 

I make your heart dry. 

I give you the shine. 

I make bright face of thine. 

 

Sometimes I am a best guide. 

Suddenly become I truth seeker. 

You do the wrong for me. 

And that very I give you the right key. 

 

Actually I'm the polymorphic. 

Anyone can call me relativistic. 

I will be mine. 

Morally I 'm THE TIME. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Swarna Saha 

CA 2nd Year 
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লকডাউনের সেই মুহুর্ত 

 

নকেু তপর়েনে নকেু হানের়েনে, 

তদরেনে চকু্ষপারি এক নবেল দৃশয। 

 

চাে নদরক হাহাকাে, ভ্র়ে একাকাে 

শুিনে তযি নিশ্চুপ নচৎকাে। 

 

সম়ে যারে তাে িনতরবরি 

তবুও তযি সব নিে হর়ে আরে। 

 

নিশ্চুপ দৃঠষ্ট প্রাণ তকািা়ে নির়ে িাই তমলারব? 

জানি িা আনম, জারি নক পনৃিবী? 

 

িানহ জারি এই স্তব্দ প্রকৃনত। 

 

আক্রারন্তে সংেযা নদি নদি তয হরে বা়িরে, 

আমারদে সরচতিতাই পারে িা শূরিয িানমর়ে আিরত। 

 

চাে পাশ তিরক মৃতুযে কান্না তয ভ্ারব ত র়ে এরসরে, 

মরি হর়েরে তভ্তরেে তমরুদন্ড িাই তভ্রে পর়িরে। 

 

আমারদে এই সরচতিতা যনদ সবাে মারে িারক, 

করোিাে এই ভ়্োবহ তাও িামা তযরতা পারে। 

 

আবারো িমরক যাও়ো পনৃিবী িা চলমাি হরত পারে। 

 

দীর্ দ একিা সম়ে তকািা়ে তযি এরস আিরক আরে। মরি হরে িাইম তমনশি িা তবা হ়ে িষ্ট হর়ে 

তিরে। আবাে কেরিা মরি হরে কই িারতা র্ন়িে কাোঁিা ঠি ঠিক' ঠিক' ঠিক' ঠিক' করে তা োঁে পি 

 রে এনির়ে যারে। 
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এই তয এই ভ্াবিা, শু ইু নক আমা়ে ভ্াবারে? িা এিা শু ু আমা়ে িা তিািা নবশ্ব যা করোিা 

ভ্াইোস এে মহামােীে নবেল এক সাক্ষী। 

 

কতই িা ভ্ারলা ভ্ারব চলনেল তসই সম়ে তয সম়ে িা সব নকেু স্বাভ্ানবক নেল। সু্কল-করলজ, 

অনিস-আদালত। মরি হরতা নক এক তজল োিা়ে বশ্চি আনম করব তয মুশ্চে পারবা। তসই তজল 

োিা িাই তয এক নবশাল স্বা ীিতা নেল িা বুেরত িা পা়িা আমাে এই অবুে মি। 

 

আজ করোিা নদর়েরে তসই তজল োিা তিরক মুশ্চে, তিরল নদর়েরে এক অন্ধকাে পাতারল যা তিরক 

তবরোরিাে তচষ্টা করে যাশ্চে বােংবাে বহুবাে। 

 

নিরে তযরত চাই তসই সমর়ে, িাইম তমনশি িা একিু র্ুরে দা়িাও একিু নিনের়ে নির়ে যাও আমা়ে 

তসই সমর়ে। তযই সম়ে নেল বযস্ততম তসই পনৃিবী। চাই আনম তসই সম়ে তযই সম়ে আনম নিরজরক 

তজরল আবদ্ধ তভ্রবনেলাম। 

 

'সরচতিতা' এক আরলাে নদশা হর়ে আমারদে জীবরি আসরব তসই হানের়ে যাও়ো তবস্ততম সম়ে 

তক নির়ে। চরলা সরচতি হ়ে, সরচতি কনে। সরচতি তক িাইম তমনশি বানির়ে নিরে যাই আমারদে 

তসই স্বপ্ন ম়েী নদি গুনলরত। 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Afrina Aktar 

MCA 2nd Year 
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THE ROLLERCOASTER OF EMOTIONS 

Probably 5 years ago, if someone would have said ‘Life in a Global Pandemic’ it would only 

sound like a very interesting and dark science fiction book title. It is still hard to believe that we 

have lived almost more than a year in the Pandemic, with a deadly virus among us. It is as if we 

are living our worst nightmares put together and given a choice we all will wake up from this 

dream in a snap. But alas! Life comes in between and the worst nightmare is our reality. Some of 

us have only read about the Cholera Epidemic in History Articles but this was bigger, bigger 

than ever. And it is harder to fight an enemy we know nothing about just that it is very powerful 

and contagious and is a potential threat to our lives. Life came to a screeching stop, when the 

government announced the nation-wide lockdown. Even writing the phrase ‘Nation-wide 

Lockdown’ seems implausible. Indian roads empty, no honking of cars, no hustle, no crowd, no 

pollution -still sounds like a utopian concept we just want to achieve but can never.  

But there was one thing that we all shared, and that is our intertwined emotional rollercoaster. 

Lockdown is like a warped version of your least favorite rollercoaster as a child; one that I am 

itching to get off. I am talking about the feelings that come with a rollercoaster; the feeling of ‘I 

can cope with this’ until the ground falls away and suddenly we are sent skyward, feet first. The 

false sense of security when you can see the loading bay, but there’s one last upside down and 

then you’re back at the start, feeling uneasy. And what I or many of us felt during lockdown was 

very analogous to the rollercoaster feelings. But what question we all had back then was- ‘Am I 

the only one not coping?’ and it turns out no! I’m not the only one. Each one of us was afraid of 

the future, we were anxious about how are we fighting this virus and to add on to fear and 

anxiety, there was loneliness, agony, poverty but mostly Hope. Every day was about CARPE 

DIEM; every moment was QUE SERA SERA, and every heart beat had the hope of a better 

tomorrow. Well if we pause for a bit and think of reliving those Lockdown days in our minds, it 

will bring back memories where some had their breakdown, some had found a better version of 

themselves, some fell in love with themselves, and some put everything on line to be the ones 

they love. And with all those gut-wrenching feelings were two strong emotions battling in our 

minds, ‘what if there is no tomorrow!?’ and ‘what if everything goes away tomorrow!?’  

The virus can spark frustration and some feelings of helplessness due to lack of control, 

structure, and routine we are so used to having every day of our lives, and being confined to one 

environment on a daily basis. One moment we are happy; ecstatic to spend some quality me-time 

or family-time and relive those childhood days which had gone by. The next moment, we feel 

guilty, thinking how privileged we are to have food every day, proper masks sanitizers and 

economic support, whereas those labourers who are taking the risk of their lives just to stay with 

their family. Then the next moment we are angry on all those people who are taking things 

granted, don’t wear masks outside, don’t quarantine themselves or take necessary measures and 

make ghastly comments like, “There is no virus, it is just a business strategy”. The very next 

moment, you are with crushing sadness and empathy for all those who have lost and for all that 
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you’ve lost. Its like you are swimming in a sea that keeps bringing back different waves of 

emotions.  But at the end of the day we are just exhausted.  

Although we have almost fought Covid, we have vaccines and dedicated doctors, policemen, and 

other normal citizen who became our Superheroes without a cape and a much dynamic character 

than the ones in comics, who put everything aside and selflessly helped all of us; from doing our 

treatments in the most adverse condition, giving mental support, guidelines to providing us with 

groceries, medicines and distributing food and sanitizers in remote areas.  

Thus nightmares do come true! And we also have superheroes to save us from these horrendous 

nightmares; all that we need to do is hold onto the last string of hope. Quoting Emily Dickson, 

“Hope is the thing with feathers that perches in the soul – and sings the tunes without the words 

– and never stops at all”  

All this will come to an end, one day and till then just hold onto your loved ones, to yourselves 

and believe that when the rollercoaster ride will end all you will have is relief and smile on your 

face which screams ‘THANK GOD IT IS OVER!’ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ankita Sen 

CSE 1st Year 
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বহুরূপী ঈশ্বর 

 

নবিত একবেে  রে তয অদৃশয অিুজীব তিািা নবশ্বরক স্তব্ধ কেরত সক্ষম হর়েরে তাে উৎস 

সম্পরকদ আরলাকপাত কেরত নবংশ শতাব্দীে নবজ্ঞাি প্রমারণে অভ্ারব অরজ্ঞে মত ভ্াি করে | 

সমারজে ব়ি ব়ি মািাগুরলা প্রমারণে মুকুিমনণরত ক্ষমতা নির়ে নবদযমাি। জািা যা়েনি,করোিা 

নক প্রাকৃনতক িানক োজনিনতক বযবসাে 

জিয ততনে !যাইরহাক, তস তযভ্ারবই 

আসুক িা তকি সাো নবরশ্ব েুব 

তা়িাতান়ি বযাপকভ্ারব েন়ির়ে প়িল । 

শুরু হল লকডাউি। তদরশ তদরশ মৃতুয-

নমনেল আতরেে কােণ হর়ে দা োঁ়িারলা । 

বহু মািুষ তাে নপ্র়েজিরক হাোরলা এই 

অদৃশয ভ্াইোরসে প্ররকারপ,ক্ষনত হরলা 

বহু মািুরষে। নকন্তু প্রশ্ন হল, সনতযই নক সব মািষু মািনসকভ্ারব বা অি দনিনতকভ্ারব ক্ষনতগ্রস্ত 

হরলা?? 

প্রশ্নঠি নবরেষণ কেরল তয উত্তে পাও়ো যা়ে তা হরলা, "িা"। নকেু নমনল়েরিো নবনল়েিাে হর়েরে 

,সমারজে িনেব মািুষ, যাো তেরি ো়ে তাো তপরিে জ্বালা়ে পরি বরসরে । বহু মািুষ তাে 

কম দিাি হাোরলা , আমো ম যনবত্ত-ো আে নক!! র্রে বরস ভ্র়ে ভ্র়ে করোিা-নদবস পালি 

কেলাম! অবশয নকেু ক্ষনত আমারদে হর়েরে, নকন্তু সমারজে বানক আরেকঠি স্তে যাো মূলত 

সমাজরক চালারিাে তচষ্টা়ে েত, তাো নক আরদও সঠিক ভ্ারব এই করোিাে পনেনিনতরত সমারজে 

পারশ নেল?? সবরচর়ে তবনশ যাো সমারজে পারশ নেল তাো হরলি ভ্িবাি তুলয ডাোে-স্বািযকমী, 

জরুেী পনেরষবা দপ্তে প্রভৃ্নত । এো়িা আেও বহু মািুষ আমারদে পারশ নেল তারদে মর য যাে 

িাম সবরচর়ে তবনশ মরি পর়ি নতনি হরলি নবেযাত অনভ্রিতা সি ুসুদ। লকডাউরি বহু পনেযা়েী  

মািুষরক তাে র্রে নিনের়েরেি এরসরেি, বহু অসহা়ে মািুষরক োদয কম দসংিাি নদর়েরেি ,লক্ষ 

লক্ষ মািুরষে কারে নতনি ভ্িবারিে তুলয হর়েরেি।শু ুমাত্র সি ুসুদ িি, আে অরিক সংিা 

মািুরষে পারশ তিরক মিুষযরত্বে পনেচ়ে নদর়েরে। অিচ সমারজে োজনিনতক তিতাো তারদে 
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োজিীনত নির়ে নচেকারলে মরতা বযস্ত নেল I যাো সনতয কারেে মািষুরক ভ্ারলাবারস তাো 

সকরলই তকাি িা তকাি ভ্ারব সমারজে অসহা়ে প্রাণ গুরলাে পারশ নেল। স্বামীজী বরল তিরেি, 

"জীরব তপ্রম করে তযইজি, 

তসইজি তসনবরে ঈশ্বে।" 

এেি আপিাোই নবচাে করুি, প্রাণী-জিৎ তক তয নিিঃস্বাি দ ভ্ারব ভ্ারলাবারস, নতনিই নক ঈশ্বে 

িি? 

 

 

A Salute to Sonu Sood for His Bravery & Humanity 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Devraj Bhattacharya 

CSE 1st Year 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  15 | 33 

 

লকডাউে 

            হুম লকডাউি চলরে। জানিিা আে কনদি চলরব?  অরিকনদি ততা হরলা -  তা প্রা়ে দুই 

মারসে তবনশ। যেিই েবে তদরে মরি হ়ে এই বলরব - লকডাউি উঠির়ে তিও়ো হরলা। নকন্তু িা। 

এত সুে আে কই!!  কতনদি ততা ওরদে তদো হ়েনি, কত কিা জরম আরে, কত েুিসুঠি জরম 

আরে, কত মাোমানে, কত েি়িা, কত জা়েিা়ে তর্াো, কত কিা োো এেরিা বানক!! আরো কত 

নক এেরিা বানক পর়ি আরে। তাও ওো নদরিে-পে-নদি মানির়ে চলরে -  মানির়ে নিরে মা-বাবাে 

বকাবনক, প়িারশািাে চাপ, প্রাকৃনতক দুরয দারিে িরল তভ্ািানন্ত গুরলা - সবই মযারিজ কেরে। তাও 

এসরবে মর য কতিুকু আে সম়ে পাও়ো যা়ে - তাই িা?  তাে মর য মযারিজ করে call-এ সাো 

নদরিে জমারিা কিা বলরে ওো -  হযা োঁ এতিাই মানির়ে চলরত হরে। লকডাউি িা িাকরল হ়েরতা 

জীবিিা অরিক সেল হত।  বনু্ধত্ব তহাক আে কারোে সম্পকদ,  সামিাসামনি তদো হও়োিা 

আলাদা একিা মাহাত্ম্য োরে।  তসই তয নদি লকডাউি এে আরি তশষবারেে মতি ওরদে তদো 

হর়েনেল - েি়িা হর়েনেল !! তেি হ়েরতা তভ্রবনেল, পরেে নদি তদো হরল আবাে সব ঠিক হর়ে 

যারব!! তেি ততা আে ওো জািত িা তয তদো হও়োিা এতিা অনিশ্চিত হর়ে যারব -  হযা োঁ মািুষ 

নকেুই িা জািরলও আিাজ কেরত পারে যনদও তকউ তকউ। আে এেি যতই চাই িা তকি সবাই 

কারো সরে কারো তদো কোে তকাি োস্তাই তিই! তিিও়োকদ িা িাকরল কিা বলা যা়ে িা,  কত 

তমরপ েুোঁ রক চলরত হরে সবাইরকই।  কত সম়ে কত ভু্ল তবাোবুশ্চেে সম্মুেীি হরত হরে! তা যাই 

তহাক সবাে আরি ততা বনু্ধত্ব, বনু্ধরক আে কতক্ষণই বা িা বুরে িাকা যা়ে, তাই িা?-  আসরল 

বান়িরত বশ্চি তিরকই সবাই তযি োনিক বদরল তিরে, বদল এরসরে স্বভ্ারব। বান়িরত বরস কাজ িা 

তপর়ে মািা়ে অরিক েকম নচন্তাভ্াবিা র্ুেরে, আে তসিাই স্বাভ্ানবক, এই পনেনিনতরত তক 

ভ্নবষযরত নক job পারব, নক কেরব তসিাই তয অনিশ্চিত! নচন্তা ততা সবােই হরব। তাে তিরকই মািুষ 

চা়ে তয সবাে আরি নিরজে ভ্নবষযৎ তা নিশ্চিত কেরত, তস প়িারশািা করে তহাক বা যাে তযিা 

ভ্ারলা লারি -  নকন্তু এভ্ারব সম়ে কািারিা তযি অভ্যাস হর়ে তিরে। ওহ! এসরবে মর য আরে 

অিলাইি ক্লাস!  প্রিম প্রিম যনদও শু ু ক্লারস সীমাবদ্ধ নেল, তােপে এক্সাম এরস তিল। শুরু হরলা 

প়িাে পালা - তয তযমিভ্ারব পারে প়িরে - এক্সাম ও নমিরলা ভ্ারলা়ে ভ্ারলা়ে তাে সারি ততা 

আরেই অযাসাইিরমন্টস এে চাপ!  ভ্নবষযরত নদিগুরলা মরি প়িরল অন্তত ভ্াবরত পােরবা তয নক 

নদি নেল! নক চাপ! নক কষ্টিাই িা করে এরসনে! এসরবে মর য ও তবোঁরচ িাকাে েসদ িা সবাইরক 

তজািারত হ়ে।  তাই তকউ পাবশ্চজ তেরল, তকউ এক্সােসাইজ করে, তকউ নসনেজ তদরে, তকউ িািাি 

েকম োন্না করে, তযমি িুচকা তেরত পােরে িা - বান়িরতই বানির়ে নিল, তমারমাও বাদ যা়ে িা - 

আসরল মািুষ চাইরল নকিা কেরত পারে! করলরজে MAR Points এে জিয তহাক বা নিরজে পযাশি 

জানির়ে োেরত তকউ িাি, আোঁকা, িাচ, আবনৃত্ত, িল্প তলো, েনব ততালা - সবই চালারে। আসরল 

মািুষরক তয আিরক োো যা়ে িা - িুরলে মতি তসও ততা নবকনশত হরবই -  তরব জল মাঠি 

হও়োিাও চাই!  সনতয বলরত এই লকডাউি মািষুরক অরিক স্বাবলম্বী করে তুরলরে - নিরজরক 

সম়ে তদবাে সম়ে নদরে -  নিরজরক িতুি করে ির়ি তুলরত সাহাযয কেরে। আজকাল বাজারেে 
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জা়েিা়ে আে বাজাে বরস িা - তসিা তুরল নির়ে যাও়ো হর়েরে নিকিবতী তকাি মারি, বান়িে 

দেজারতও বাজাে আসরে। নকন্তু এত নকেুে মারেও নক নমস কনে জারিি? - বনু্ধরদে সরে 

েুিসুঠি, জমাঠি আড্ডা, তসই চার়েে তদাকাি, তসই ঠিনিি নির়ে িািািানি -  নপ্র়ে বনু্ধে সরে েি়িা 

আে মাোমানেিা ততা প্রা়ে তোজই কেরত ইরে হ়ে! ওই যাো তপ্রনমক-তপ্রনমকা ওরদেও ততা 

কতনদি তদো হ়েিা -  ওরদে ও ততা েুব ইরে করে নিি়েই এরক অপেরক কারে তপরত! আো 

তসই এসপ্ল্যারিড এে কিা মরি আরে? তসই িীল তমররা, AC তমররা -  এসব ভ্াবরল এেি মরি হ়ে 

তসসব আরিে জরেে কিা হ়েত! নকন্তু মািুষ স্বপ্ন তদো োর়িনি - আে তযনদি তসই স্বপ্ন সনতয হরব 

-  আবাে ওরদে তদো হরব - তকমি হরব তসই নদি িা? - The first hug after quarantine is gonna hit 

different! -  হযা োঁ এরতা মানির়ে তিও়ো, এরতা ভু্ল-তবাোবুশ্চে সব কাঠির়ে উরি ওো জন়ির়ে  েরব 

দুজি দুজিরক - আোঁকর়ি  েরব - আবাে ওো হাত  রে হা োঁিরব এই কলকাতা়ে। আবাে বনু্ধরদে 

সরে তদো হরব - তসই চার়েে তদাকারি আবাে হইহই তশািা যারব - নপ্র়ে বনু্ধ দুরিা হ়েরতা আবাে 

িলা জন়ির়ে  রে েুিসুঠি কেরব - আবাে মাোমানে েি়িা কেরব -  আবাে তররিে আও়োজ,  বাস-

িান়িে হি দ তশািা যারব। আবাে মািুষ স্বাভ্ানবক জীবরি নিরে ঠিকই, তরব মুরে মাস্ক আে হারত 

গ্লাভ্স পরে। তরব একিা কিা ততা ধ্রুব সতয তয োোপ সমর়েে পরে ভ্ারলা সম়ে আসরবই - যেি 

সব আবাে আরিে মতি হরব, সবাই প্রাণেুরল বা োঁচরব, সব ভ়্ে দেূ হর়ে যারব মািুষ ততা সমর়েে 

দাস মাত্র।। 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Srijita Kundu 

CSE 4th Year 
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HOPE 

 

“Don’t utter his name please Aahi. How could Raghav ignore my message since the last week 

of February? “, Gayatri exclaimed in a grating voice. Aahi stopped teasing Gayatri as she was 

already irritated and understood what turmoil she was going through. 

It was the summer of 2020. 

 Raghav was devastated from within and this depression was killing him slowly. He was simple 

boy and like any other boy, he too cared for his family and studied hard. But 2020 changed his 

life. Deep inside Raghav was in a guilt for not protecting his Grandma from Covid-19, who 

passed away few days ago. His presence on social media became less and eventually he stopped 

speaking with Gayatri. 

Gayatri and Aahi lived together on the third floor of the building. The latter came from 

Jharkhand and the former from Bangalore. Although they both belonged from two different 

cultures, Aahi and Gayatri were just like two sisters. There they discovered that they liked the 

same kind of art, the same kind of food, and the same kind of clothes. So they decided to live and 

work together. Lockdown was declared on 23rd of March due to the outbreak of Covid-19 which 

could not be contained as it was a deadly virus 

claiming thousands of lives and without any core. 

They both got stuck in this pandemic and 

continued to live together.  

Gayatri met Raghav in college as they both were 

classmates. They both continued to be friends but 

as time passed by they both became very close to 

eachother. Both were same yet different. While 

Gayatri had started liking Raghav, he ignorned her 

after his Grandma passed away. However, Gayatri 

did not know about Raghav’s recent loss and she blamed him for not keeping cordial 

communication with her. This made Gayatri overcast with grief and sorrow and she felt 

extremely lonely and depressed without Raghav.    

“Maybe it is my mistake to like Raghav secretly”, whispered Gayatri, sighing deeply. She tried 

to hide herself from the world, thinking it to be a fair punishment for her and kept away from 

making friends or being social. Aahi tried to make her happy but all her hardwork went in vain. 

Meanwhile Raghav spend his time reading novels instead of socializing with his friends.  

The COVID-19 cases were increasing day by day. Mr. Corona was not a nice old gentleman. A 

nice old gentleman would not hurt a weak little woman from Kolkata. But Mr. Corona touched 

Gayatri with his cold fingers. She laid on her bed weak and motionless.  

Gayatri gave up all hopes of staying alive. "Try to sleep," said Aahi. Aahi was quiet 

worried about Gayatri’s health. As days were passing she was becoming more and more weak. 
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Aahi secretly requested Raghav to message Gayatri because it was the last hope to make her 

alive and joyful again but no answer came from his side. Aahi checked that Raghav’s phone was 

out of network coverage area. 

“Well, it is the weakness, then you could have admitted her to the hospital. I will do all that 

science, so far as it may filter through my efforts, can accomplish. But whenever my patient 

begins to count the carriages in her funeral procession, nothing but miracle can save her life”, 

said the doctor. 

Gayatri kept checking her phone every minute and observed keenly when Raghav would come 

online. “Why don’t you speak with your other friends Gayatri ?” Aahi asked Gayatri if she could 

forget Raghav and stop staring at her phone. 

Fourteen days passed away without a single change in Gayatri’s health. Aahi was sure that she 

was dying inside. Aahi opened the window sill and asked Gayatri to look outside and watch the 

beautiful nature. Gayatri stared at the tree just outside the window where she heard different 

sound of birds and saw how the mother bird helped her kids to fly. A light sound of flute came to 

her ears. She saw how the police helped the people to maintain safe distance and checked 

everyone for wearing their mask properly. She observed keenly the environment and the 

understood the situation where they all were standing. 

Aahi contacted Raghav’s cousin and got to know the actual reason for no contact. Aahi explained 

Gayatri all that happened to Raghav. After hearing the stories, instantly tears started rolling down 

Gayatri’s cheeks. She clutched Aahi and told “Thank you “in a calm soft voice.  

This was the turning point of Gayatri as she got better within three days and again enjoyed her 

life with Aahi. Gayatri got to learn that a mental peace was damn required in this situation. Many 

peoples lost their lives but some stood strong and kept fighting with Mr. Corona. This time 

Gayatri felt like a warrior who fought and won. Concurrently Raghav made his way from the 

lighter reading of the early years, to the dense text of Shakespeare and Dan Brown. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ananya Chakraborty 

CSE 2nd Year 
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কনরাোর বীরন াদ্ধা 

 

নিরজরদে জীবি তেরে বাশ্চজ- 

প্রনতনি়েত ল়িাই কেরত োশ্চজ; 

মািুষরূপী ভ্িবাি তুনম ডাোে। 
 

নবরশ্বে মহামােী রুেরত এেি, 

প্রাণেক্ষাে দান়েত্ব কেরো পালি। 

িইরল, জিজীবি হত োেোে! 

 

ভ্াইোরসে ভ্র়ে সাো সংসাে- 

নচন্তামগ্ন সমগ্র নবশ্ববাসী অপাে 

তেি এরল জীবিদ্বীপ লর়ে। 

 

কতনদি তদরোনি নপ্র়েজিরদে মুে, 

আরতদে তসবা়ে তপর়েরো সুে। 

বনলদাি িাকুক নচেস্মেণী়ে হর়ে! 

 

পােস্পনেক দেূত্ব বজা়ে োোে, 

মাস্ক নদর়ে মুে ঢাকাে- 

স্মনের়েে সযানিিাইরজশরিে কিা বােবাে। 

 

সংক্রমরণে ভ্র়ে জিজীবি কাবু! 

ততামো হাল োর়িানি তবুও; 

ভ্যাকনসি নদর়ে করেরো উদ্ধাে। 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Mallika Manna 

MCA Alumni 
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When the sudden but necessary lockdown was imposed upon us, whole nation was astonished. 

There was a dilemma in our minds. I was not much worried, after all, how hard could staying at 

home possibly be? And the lockdown meant to be for a fortnight only, but as the deadly virus 

spread its claws the reality started to sink in and we were confronted with a problem alien to 

humanity. 

Reasonably, the situation has given us a chance to look at things di-erectly. In the beginning, 

this lockdown was considered as holidays by so many like me. Once extended, it has made us 

realize the value of attending college. We appreciate the hard work of our teachers who are 

trying their best to teach us through online classes and providing us with study material. 

Teachers are not leaving any stone unturned so that we do not waste our precious time sitting 

idle. Although initially taking online classes was a challenge for them, they have quickly adapted 

so that our academic path does not get acted. This has taught us never to run away from 

challenges when life throws them upon us and, to try to adapt according to the situation. 

These hard times are teaching us the value of everyday food items like fruits, vegetables, and 

groceries in our lives. They have become so valuable that nowadays they are not readily 

available. We are learning to manage ourselves with limited resources. We have learned to 

respect our farmers and the vendors who are bringing these essentials to our doorsteps.  

We have realized that we should never waste food because many people are unable to have 

even a single meal during this lockdown period. It has also taught us life beyond junk food as 

now we know that delicious food can be cooked at home too. We have become more alert 

about personal hygiene and cleanliness.  

The effect of this lockdown is worst for the mental health and happiness of a student, he/ she is 

unable to meet his/her friends and enjoy what they used to do in pre-COVID days. 

I realized that lockdown actually gave me more time to the things I loved, hobbies that had 

been previously swamped by college works. I started baking, playing guitar and writing again, 

and felt free for the first time in years. I had forgotten how good it felt to be creative. I started 

spending more time with my family. I hadn't realized how much I had missed them. 

The lockdown has also made us appreciate our parents, who usually work day and night to  

full our reasonable (and unreasonable) demands and never complain. Spending more time with 

them gave us an opportunity to understand them and to learn what quality time is.  

Life is about not only studies, TV, and games. It is about sharing and standing with each other 

during any phase of life. We have also got a chance to know about our parent’s childhood days, 

watching Ramayana, Mahabharata, etc. playing games like Ludo. Parents have also taught us 

the value of money, and how necessary it is to save money for rainy days. We have learnt that 

it is our moral duty to stand by our employees in office and factories and domestic help 

because they are the people who make our life worth living.it is important to understand and 

realise the life lessons which the period of lockdown has given us. 
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We should be thankful to our government and police officers who are trying to make people 

follow the rules of social distancing. We should also be grateful to health workers who are 

putting their lives in danger to save thousands of lives. Lockdown is giving us many lessons 

about life. We have learnt to handle difficulties with a positive mind, and I hope these lessons 

remain with us throughout life. There is an end to every nightmare, and this one shall end soon. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Subhankar Sanyal 

B. tech Pass out 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sana Afreen 

IT 1st Year 
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স্বাধীের্া 

 

পাইরিে বকু নচরে তয িকিরক লাল সূয দিারক 

একনদি উিরত তদরেনেলাম, 

তস আজ োরদে অতরল তনলর়ে… 

এেিও  র্ারসে ডিা়ে তাে দু তিা োঁিা অশ্রু তলরি… 

 

কাচোঁ  ভ্াো আ়েিাে মরতা, 

কাো তযি, আরলাে ভ্াোরচাো িুকরো 

তোজ আিা নদর়ে নিেুোঁত আিরক নদরে 

িরল যাও়ো অন্ধকারেে িার়ে, 

উরি আসরে অনবকল আে একিা তভ্াে… 

 

হানের়ে যাও়ো তোরদে তাপ, 

োপসা তচারেে বারেে চাপ- 

তকারিানদি িারম দানমিাে বা 

বযারোনমিারে মাপা হ়ে িা, 

তিরম আসা তোরদে চুলরচো িািরলে দািও 

িাঢ় েংচরে প্রসা রিে নিরচ চাপা পর়ি যা়ে; 

তস কিা কেিও েবরেে নশরোিারম আরস িা । 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

জয়ির্া বোক 

প্র ুক্তি েহািক 
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স ার:  এক অেন্ত দর্ তে 

 

 

প্রনতঠি জীবরিে জিয অপনেহায দ তকবলমাত্র একঠিই িক্ষত্র, তা হল সূয দ। তস আমারদে তয আরলা তদ়ে, তা 

আমারদে তবোঁরচ িাকাে মলূ উপাদাি। যতক্ষণ সূরয দে আরলা িারক ততক্ষণ নদি আে সূয দ ডুরব তিরল 

প্রকৃনতরত তিরম আরস অন্ধকাে। আবাে আরলাে অরপক্ষা। এিাই প্রাতযনহক নি়েম। একসম়ে অরপক্ষাে 

অবসাি হ়ে। নবিত োরতে অন্ধকাে দুহারত তিরল সনের়ে প্রিম নদরিে সূচিা হ়ে, আে তসই মারহন্দ্রক্ষণ 

নির়ে আরস তভ্াে। এই তভ্াে জািাে িতুি বাতদা নির়ে আরস, নির়ে আরস যাবতী়ে প্রাসনেকতাে সূত্র। 

সদযজাত নশশুে মরতা িেম তুলতুরল তাে শেীে, আর া আর া স্বে। তােপে সমর়েে হাত  রে গুঠিগুঠি 

এনির়ে চরল নদি। তবলা বার়ি। সারি সারি তসই আরলাে শেীরে আরস তকরশাে তােপে তযৌবি। ম যিিরিে 

সূরয দে িিিরি দীনপ্ত আে অপনেসীম ততজ নির়ে তসই কনচ তভ্ােিা তেি তেতাজা যুবক। তােপে 

তপ্রৌঢ়রত্বে নবরকল তপনের়ে সা়োরহ্ন এরস একিা নদরিে মৃতুয হ়ে। তােপে আবাে পরেেনদরিে তভ্ারেে 

অরপক্ষা। যনদ সাোক্ষণ সূরয দে আরলা পাও়ো তযত, তাহরল তসই আরলাে প্রাসনেকতা িাকত িা। প্রকৃনতরত 

অন্ধকাে আরে বরলই তভ্ারেে অরপক্ষা। এোরিই তভ্ারেে অসীমতা। তাই প্রনতঠি তভ্াে স্বতন্ত্র। 

 

সূরয দে আরলাে এই চক্রাকাে পনেক্রমা মািুরষে জীবরিও আরস। জীবরিে উত্থাি পতরিে েি অিুযা়েী 

প্রনতঠি বর়েরসে পিৃক পিৃক তভ্াে িারক। শু ু পারে যা়ে তাে অিুসে আে নবস্তাে। তাই প্রনতঠি তভ্াে 

এরক অরিযে তিরক পিৃক । প্রনতঠি তভ্ারেে আলাদা আলাদা শব্দবন্ধ, প্রনতঠি সূরয দাদর়েে আলাদা েং 

আলাদা অনভ্বযশ্চে। তভ্াে শু ুমাত্র োশ্চত্র জািেণ ি়ে, ‘তভ্াে' এই শব্দঠিে মর য বহুমাশ্চত্রক বযানপ্ত নমরশ 

আরে। আমারদে জীবরি পনেক্রমাে নবনভ্ন্ন স্তরেে মর য প্রািনমক স্তেঠি তভ্াে নহসারব নচনহ্নত। একিা নশশু 

জে তিও়োে সারি সারি তাে জীবরি িতুি অ যার়েে সতূ্রপাত হ়ে, যারক আমো তভ্াে বনল। তরব 

প্ররতযরকে কারেই তভ্াে সমািভ্ারব আরলাম়ে হ়ে িা, তয নশশুঠি জরেে সারি সারি মাতৃহাো হ়ে, তাে 

তভ্ারেে সচূিালরগ্ন তলরি িারক অন্ধকারেে পেত, নবষারদে কারলাো়ো। তরব তকারিা নবষণ্িতা তভ্ারেে 

িার়ে নচেিা়েী হ়ে িা, পদ্মপাতাে নশনশরেে মরতা অনচরেই েরে পর়ি। আবাে জীবরিে নবনভ্ন্ন পয দা়ে 

অনতক্রম কেরত নির়ে নবনভ্ন্ন রূরপ  ো তদ়ে তভ্াে। কেরিা ভ্ীষণ ভ্ারলালািাে, কেরিা িভ্ীে আরবরিে, 

আবাে কেরিা যন্ত্রণাে শীতল প্ররলপ। তাই সমর়েে পয দা়েসােনণ তবর়ে উরি আসা প্রনতঠি তভ্ােই ঈশ্বরেে 

অপানি দব দাি, এক অিিয সঞ্জীবিী । শু ু তাই ি়ে, জীবরিে প্রনতঠি স্তরে পারে যা়ে তভ্ারেে দশ দি। 

েুব তশশরব সানহরতয প্রিম হারতেন়ি কনব কাজী িজরুল ইসলারমে তলো 'তভ্াে হরলা' ে়িারত, তভ্াে 

শব্দঠিে সারি প্রিম পনেচ়ে --- 

"তভ্াে হরলা তদাে তোরলা 

েুকুমনি ওরিা তে! 

ঐ ডারক জুোঁ ই শারে 
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িুল-েুনক তোি তে!" 

একজি নশশুে মরি শু ু তভ্াে মারি প্রিম সরূয দে আরলা আে তসই সরে র্মু ভ্াো। তােপে এরক এরক 

উোঁনক তদ়ে পূব আকারশ িকিরক লাল জামা পো েনব মামা িারে িারে িুল, িী়ি তের়ি উর়ি আসা েঠেি 

পানে, বুলবুনলে নশস। সবনকেু তযি তচারেে সামরি পাল ততালা তিৌকাে মরতা তভ্রস যা়ে। তযোরি 

জীবরিে তকারিা জঠিলতা তিই, েিপতি তিই, আরে শু ুই নিম দল আিি আে অপনেসীম তৃনপ্ত । তাই 

তশশরবে তভ্াে কনচ তলবপুাতাে মরতা পনবত্র। 

তােপে তশশব তপনের়ে তকরশারে পা তেরে তসই নশশু পা়ে তভ্ারেে তসৌিরয দে এক অিবদয দশ দি। 

পনবত্রতারক পাশ কাঠির়ে এোরি মািা ততারল তসৌিরয দযরবা  িতািুিনতকতাে মর য তিরক অনভ্িব 

উপলনব্ধরক তেোঁ রচ তুরল আিাে ইরে। কনব সরতযন্দ্রিাি দরত্তে 'তভ্াোই' কনবতাঠি তসইেকম অিুভ্রবে 

কনবতা, যা আমারদে প্রকৃনতরক তদোে সারি সারি অিুভ্ব কেরতও তশো়ে - 

"তভ্াে হল তে, িস দা হ'ল, দলুল ঊষাে িুল-তদালা। 

আিরকা আরলা়ে যা়ে তদো ওই পদ্মকনলে হাই ততালা!  

জািরলা সা়িা নিদ ্মহরল, অ-িই নিিে পািাে জরল  

আলপিা দযা়ে আলরতা বাতাস, তভ্াোই সরুে মি তভ্ালা। “ 

এইভ্ারবই প্রিম কানবযক তভ্ারেে সারি তকরশারেে পনেচ়ে। আে প়িরত প়িরত তচাে বন্ধ করে প্রনতবাে 

একিা িতুি তভ্ােরক িুরলে মরতা নবকনশত হরত তদো, তাে সাোশেীে তিরক অপানি দব িন্ধ িারক আরস। 

দু এক তিা োঁিা নশনশে তভ্ারেে আদে তমরে কেি তযি েরে পর়ি নিজদরি, দুব দাদরলে আিা়ে। সূরয দে প্রিম 

নকেণ তমরে তাো তযি নমঠিনমঠি দীপ তজ্বরল তদ়ে। পশ্চিমপার়িে িলিরল নদনর্ঠি তযি সাোোত নিস্তেে 

র্ুনমর়ে নেল, তভ্ারেে আরলা িুিরতই পূবালী বাতাস তাে সাোিার়ে অপরূপ আলপিা তকরি তদ়ে। ওরদে 

আেুরলে িেম স্পরশ দ তচাে তমরল তাকা়ে দীনর্, তাে সাোশেীে জরু়ি তযি তেি মৃদু নশহেি। পরদ্মে 

কুোঁ ন়িগুনল ততক্ষরণ আ়িরমা়িা তভ্রে ডািে তচাে তমরল তচর়ে তদরে আকারশে নদরক। িীল আকারশ 

তেি শুরু হর়ে যা়ে েরেে তেলা। তসই েে আকারশে িা তিরক চুোঁ ইর়ে চুোঁ ইর়ে তিরম আরস নিরচ, নমরশ যা়ে 

এই প্রকৃনতে প্রনতঠি সৃঠষ্টে অন্তিঃিরল। চােপারশ েন়ির়ে িাকা সব চনেত্র, নবিত োশ্চত্রে মনলি  ূসেতা 

নেোঁ র়ি ক্রমশ েে বদলারত বদলারত হর়ে ওরি সরতজ প্রাণম়ে। সদয তিািা অপোশ্চজতা িুলগুরলা 

আসমািী কাজরল তচাে ডুনবর়ে দুরচারে তমরে তি়ে িীনলমাে সবিুকু িীল | 

'তভ্াোই' মারি তভ্ােরবলাে এক নবরশষ সুে। তসই সেু কনবতাে সরে একাত্ম্ হর়ে পূবালী হও়োে সারি 

পাক তেরত তেরত কেি তযি ঢুরক পর়ি মরিে তকন্দ্রনবিরুত। তভ্াোই নিেক একঠি প্রকৃনতে কনবতা বা 

প্রকৃনতে িাি ি়ে, এই কনবতাে মা যরম আমো প্রকৃনতে সাজারিা সকারলে তসই অপরূপ দৃশযরক তদনে 

দুরচাে ভ্রে। অিুভ্ব কনে সকারলে অপূব দ সিুে মহুতূ দগুনলরক আমারদে বা াহীি কল্পিা নদর়ে। 

এেপে তকরশাে আে তযৌবরিে তদােরিা়িা তপেরিাে আরিই আমো হারত তপর়ে যাই কনবগুরুে 'নিে দরেে 

স্বপ্নভ্ে' কনবতাঠি। সেলতা তপনের়ে তেি সরব জঠিলতা়ে পা োেরে জীবি। ক্ররম পনেপক্ক হরে তবা , 

মিি । এই কনবতাে প্রনতঠি আনেরক তযি নমরশ আরে নবিত োশ্চত্রে আরলাহীি তচতিা আে তসই 

অন্ধকাে তিরক আরলাম়ে পরি তজরি ওিাে বাসিা। 
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"আশ্চজ এ প্রভ্ারত েনবে কে 

তকমরি পনশল প্রারণে পে, 

তকমরি পনশল গুহাে আোঁ ারে প্রভ্াতপানেে িাি!  

িা জানি তকি তে এত নদি পরে জানি়ো উঠিল প্রাণ।" 

এইভ্ারব জাগ্রত হও়োে অি দ প্রকৃনতপ্রবণ হর়ে ওিা, নিরজ নিেরপক্ষ তিরক কনবতাে স্বারি দ সৃঠষ্টে শশ্চেরত 

জাগ্রত কো। তসই শশ্চেে রূপরেো হল সমস্ত কদয দতা এবং সীমাবদ্ধতাে নবরুরদ্ধ সাহসী উচ্চানেত 

তদ়োলগুনল তভ্রে তিলা এত নদি  রে তয  ােণা নিরজে সত্তাে সারি ওতরপ্রাতভ্ারব জন়ির়ে তেরেনেরলি 

তা হল র্রো়ো জীবরিে চাে তদও়োরলে মর য আরলাকহীি অন্ধকাে গুহা, র্মুন্ত-স্বপ্নম়ে এবং শীতল এক 

জিৎ। হিাৎ সকারলে তোদ তদরে কনব মরি মরি এক িতুি আিি ততনে করেরেি। এই আিি এবং 

তসৌিরয দে তঢউ নতনি েন়ির়ে নদর়েরেি, নবনলর়ে নদর়েরেি, সমস্ত পািরকে কারে। তপৌৌঁরে নদর়েরেি তাে 

জািেরণে বাণী। আজও সব অন্ধকাে দুহারত তিরল ঠিক এইভ্ারবই ততা আমো জানি। তাই তভ্াে মারিই 

শু ু োশ্চত্রে তশরষ প্রকৃনতে র্ুম ভ্াো ি়ে, তভ্াে মারি অন্ধকারেে অবসারি নচরত্তে জািেণ। সব 

প্রাচীিপন্থী িতািুিনতক বা া, জরলে তরারত নচেতরে ভ্ানসর়ে তদও়ো। 

এেপে আে একিু পনেণত হরত, জীবি তেি তকৌশরলে পরি পা বা়িারত নশরে যা়ে, তদিশ্চিি জীবরি 

চলাে আোঁরকবা োঁরক আিরক যারে নমরিয প্ররলাভ্ি, অবাশ্চিত পশ্চেলতা। ঠিক এই সমর়ে েবীন্দ্রিাি তাোঁে 

'শুনচ' কনবতা়ে তভ্ােরক বযাপ্ত করেরেি িতুি অিুভূ্নতরত। অন্ধকাে সনের়ে তভ্ারেে তভ্তে তিরক উরি 

আসরে সম্পূণ দ নভ্ন্ন মী এক অিন্ত দশ দি এক অিানবল জীবিরবা । 

"প্রভ্াত নক োশ্চত্রে অবসারি। 

যেনি নচত্ত তজরিরে, শুরিে বাণী, 

তেনি এরসরে প্রভ্াত।" 

অজ্ঞািতাও ততা একপ্রকাে দুরভ্দদয অন্ধকাে, আে তসই অন্ধকাে তিরক উত্থারিে একমাত্র পি হরে 

জ্ঞারিে অিু াবি, তচতিাে নবকাশ এবং মিুষরত্বে জািেণ। 

‘শুনচ কনবতা়ে আমো তদেরত পাই, সদয গুরু পরদ অনভ্নষে োমািি জাত-সম্প্রদার়েে তব়িাজারল 

আবদ্ধ হর়ে ঈশ্বে তসবা়ে নিরজরক নির়োশ্চজত করেরেি, মশ্চিরে তুরলরেি তলাকনিনতে তব়িা। অন্তরেে 

আকুনত নদর়ে ঈশ্বে তসবা়ে নিরজরক সমপ দি কেরলও তারত িারক িা নিম্নসম্প্রদার়েে প্রনত সহমনম দতা, 

ভ্ারলাবাসা। িরল ক্ষমতা, প্রনতপনত্ত সবই তাে মুঠষ্টিত হরলও, ঈশ্বেলাভ্ হ়েনি। ঈশ্বরেে প্রসাদ লাভ্ 

তিরক বশ্চিত হর়ে নতনি ব্রত গ্রহণ করেরেি, তসই মরতা প্রনতজ্ঞা পালরি মশ্চিে ো়িাে দৃঢ় সংকল্প 

নির়েরেি। ক্ষমতা, তলাভ্, সমস্ত প্রভ্াব প্রনতপনত্তে শঙৃ্খল তভ্রে নিরজরক উেেু করেরেি । এিাই ততা 

জািেরণে প্রিম পদরক্ষপ। তােপে নচত্ত তিরক মনলিতা, কানলমা, অপসােরণে জিয নতনি োত িাকরত 

িাকরত তবনের়ে পর়িরেি পরি, তিরম এরসরেি সা ােণ মািুরষে নভ্র়ি। পি অন্ধকাে পানেো িীেব, তব ু

োমািি তহোঁরি তিরেি িন্তরবযে সন্ধারি। অবরশরষ তপর়েরেি কাঙ্ক্ষিত িন্তরবযে নদশা জািেরণে পি, 

মুশ্চেে আরলা । শ্মশারিে চণ্ডালরক বুরক জন়ির়ে  রেরেি। অজ্ঞািতাে ভ্ারে তয নচত্ত এতনদি মৃত নেল 
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তাে সৎকাে করেরেি নতনি নিরজে হারত। আবাে এনির়ে তিরেি নতনি। মুসলমাি তাোঁতী কবীেরক বনু্ধ 

বরল অরক্লরশ কারে তিরি নির়েরেি। তাে তদও়ো িতুি পনে াি গ্রহণ করে প্রকৃত শুনচ হর়ে উরিরেি। 

ততক্ষরণ পুব আকারশ শুকতাো নমনলর়ে অরুণ আরলা়ে চােপাশ নবকনশত হর়ে উরিরে। যারক বরল 

আক্ষনেক অরি দ তভ্াে। তযনদি নতনি তাে মরিে অন্ধকাে উপলশ্চদ্ধ করেরেি, তসনদিই বেুরত তপরেরেি 

তভ্াে সমািত। 

সমর়েে পার়ে পা তেরে যত ব়েস এরিা়ে পনেণনতে নদরক, নেপেু গ্রারস আিরক যা়ে পা। তেি বইর়েে 

িভ্ীে পষৃ্ঠা তিরক উরি আরস একান্ত তভ্াে। নিমগ্ন হরল তরবই সন্ধাি তমরল তাে  ো তদ়ে লাসযম়েী তভ্াে। 

তােপে তযি পরদ্মে পাপন়িে মরতা নবকনশত হ়ে তাে রূপ। আরস িভ্ীে তসৌিয দরবা । অিুভ্ব কো যা়ে 

সৃঠষ্টে অিুপম েহসযম়েতা আে যুবতী তভ্ারেে িার়ে তলরি িাকা নবিত োরতে আনদম তযৌিতা। বহু 

ঔপিযানসক, িল্পকাে, তলেক আমারদে হারত তুরল নদর়েরেি অিুভূ্নতে অিিয সম্ভাে । নবভূ্নতভূ্ষণ 

বরিাপা যার়েে হাত  রে সন্ধাি পাও়ো যা়ে অেণয প্রকৃনত আে লব-িুনল়োে প্রান্তরেে মর য তহলা়ে পর়ি 

িাকা একিা অসূয দম্পশযা তভ্াে। তােপে বুদ্ধরদব গুহে তলো তপর়েনে। তাে অিুভূ্নত সম্পূণ দ অিযমাত্রাে। 

িািরভ্রদ প্রনতঠি তভ্ারেে আলাদা আলাদা িন্ধও, ঠিক তযি পিৃক িােীে মরতা। নতনি তাোঁে নবনভ্ন্ন 

কাবযগ্ররন্থ তভ্ােরক িতুিভ্ারব পািরকে সামরি তুরল এরিরেি। কেরিা বািজাো িদীে বুরক তভ্ারেে 

আরলা তমরে সদয িুরি ওিা িান্ধালা িুল', অিুষরে এরিরেি োরতে নশনশে এেরিা িা মাো', 'তিারেে 

েরেে তপলব বালুে চে। আবাে কেরিা লবেীে জেরলে সারি মাোমানে হর়ে তিরে মহািদী 

সাতরকানশ়োে এক প্রাণবন্ত তভ্াে। আবাে তকার়েলিদীে পিভূ্নমকা তবর়ে উরি আসা তদহানত েমণীে 

পার়ে হা োঁিা তভ্াে। 

জীবরিে বতৃ্ত তিরক িুকরো করে তকরি তিও়ো প্রিম তভ্ারেে অংশ যা স্বে সরোবরেে মরতা নিম দল 

তরাতহীি। তােপে তসোরি জর়িা হ়ে মনলিতা। সবরকামলতা ঢাকা পর়ি যা়ে। সমর়েে র্ারস পা তেরে 

এরিারত এরিারত তভ্ারেে িার়ে জমরত িারক প্রিলভ্তা, তকৌশলনপ্র়েতা । একনদি তদো যা়ে তভ্ারেে 

বানক িুকরোগুনলে প্ররতযকঠি িা তো োঁ়ো নবি ু তিরক িন়ির়ে প়িরে তক্রা , নহংসা আে তলাভ্। এেপে 

জীবরি তযি আে তকারিানদি তভ্াে আরস িা, অন্ধকাে জরু়ি জরু়ি চােপারশ পর়ি িারক োশ্চত্রে জঠিল 

তক্ষত্রিল। 

তসইেকম একিা অনন্তম তক্ষত্রিল নির়ে কনব জীবিািি দাশ তাোঁে নশকাে' কনবতা়ে তভ্ােরক মতুৃযে 

কাোকানে তিরি এরিরেি। 

"তভ্াে; 

আকারশে েে র্াসিন়িরেে তদরহে মরতা তকামল িীল: 

চােনদরক তপ়োো ও তিািাে িাে ঠি়োে পালরকে মরতা সবুজ।" 

তসই অিন্ত তভ্ারেে আকাশ যা র্াসিন়িরেে তদরহে মরতা তকামল িীল নেল, িারেে পাতা তেি ঠি়োে 

পালরকে মরতা সবুজ। সুিে বাদামী তসই হনেণিা এই তভ্ারেে অরপক্ষা়ে তজরি নেল। সাোোত 

নচতাবানর্িীে মৃতুযিাবা তিরক নিরজরক সন্তপ দরি বা োঁনচর়ে সুিেী অজুদরিে বরি র্মুহীি পি তহোঁরি তিনেল। 

অন্ধকাে তেি তমহিনিে মরতা িাঢ়। 
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"তভ্াে; 

সাোোত নচতাবানর্িীে হাত তিরক নিরজরক বা োঁনচর়ে বা োঁনচর়ে 

িক্ষত্রহীি, তমহিনিে মরতা অন্ধকারে সিুেীে বি তিরক অজুদরিে বরি র্রুে র্রুে  

সুিে বাদামী হনেণ এই তভ্ারেে জিয অরপক্ষা কেনেল।" 

তভ্ারেে িেম আরলা়ে সবজু সুিনন্ধ র্াস নেোঁ র়ি নির়ে িদীে শীতল তঢউর়ে তস িামল 

"অন্ধকারেে নহম কুশ্চিত জো়েু নেোঁ র়ি তভ্ারেে তেৌরেে মরতা একিা নবস্তীণ দ উল্লাস পাবাে জিয; 

তয অরপক্ষা করেনেল তাে তপ্ররমে জিয প্রণ়েীে জিয। িীল আকারশে নিরচ নপ্র়েতমাে সারি নমলরিে 

তীব্র আকািা়ে। 

তােপেই কনব তসই তভ্ারেে িেম িার়ে তলারভ্ে বশ দা তিোঁরি নদরলি, তঢরল নদরলি মৃতুযে নবষ। বিরুকে িল 

তিরক বাে হও়ো অদ্ভু্ত শব্দ। িদীে জল হর়ে উিল মচকা িুরলে পাপন়িে মরতা লাল। উষ্ণ হনেরণে 

মাংরসে তিরবদয। আগুি বুরক নির়ে একিা তসৌিরয দযে মতুৃয হল। আে নহমিক্ষরত্রে নিরচ একিা 

নশনশেরভ্জা নিোপো  তভ্ারেে মৃতুয র্িল। 

তাই তভ্াে শু ু তসই 'তভ্াোই' এে অিবদয সুে ি়ে, অন্ধকাে তিরক আরলাে পরি জািেরণে প্রশস্ত পি, 

তসৌিয দরবার ে পি, সুেনভ্ত আরলাে পি এবং জে তিরক মৃতুযে সুদীর্ দ পনেক্রমা পি। তসই পি জীবরিে 

নবনভ্ন্ন পয দার়ে ক্রমািত েরে, েরস সম্পেৃ হর়ে প্রনতনদি আমারদে সঞ্জীনবত করে, অিুপ্রানণত করে এবং 

িতুিরক সাদরে গ্রহণ কোে পারি়ে দাি করে। তয পি তিরক অিা়োরস কুন়ির়ে তিও়ো যা়ে তশশব তিরক 

মৃতুয পয দন্ত জীবিরবা । যাে প্রনতঠি িুকরো জরু়ি জরু়ি মালাে মরতা তিোঁরি তিও়ো যা়ে তভ্ারেে একিা 

বতৃ্ত। যনদও আপাতভ্ারব মরি হ়ে এিা তযি একিা সম্পূণ দ বতৃ্ত, একিা তভ্াে তিরক শুরু করে োশ্চত্র তপনের়ে 

আবাে একিা তভ্াে। নকন্তু বাস্তরব এই বতৃ্ত কেরিা সম্পূণ দ ি়ে। এক একিা তভ্াে জীবরিে িতুি বাতদা 

নির়ে আরস, িতুি তচতিা নির়ে আরস যা নবিত তকারিা তভ্ারেে সারি একিুও তমরল িা। 

তাই, এইভ্ারব মািুরষে জীবরি তয তভ্াে আরস তা হল অিন্ত দশ দি । 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

জয়ির্া বোক 

প্র ুক্তি েহািক 
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                                                                                          IT 1st Year 
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Quarantine! Quarantine! 

From where did the word come? What is the root of it? The word is Italian and has 

its root in Venice. The word "quarantine" originates from quarantena, the Venetian 

language 

form, 

meaning 

"forty days". 

Before the 

Ottoman 

invasion the 

art, culture, 

luxury and 

opulence of 

Venice were 

at its height. 

Many of the 

luxury items 

were 

imported 

from China via sea route. From those ships came the rats which were the cause of 

plague in China. In China 66% people died in plague which was then transmitted 

to Venice via the rats in the cargo ships. In the late 13th and early 14 th Century 

when the Black Death wiped out estimated 30% of European population and the 

plague was just rummaging Venice, then the people of Venice realized that the root 

cause of plague was the rats from the ships. Thus, the ships were asked to stay 

away in a secluded island for 40 days (quarantena) to check if there were 

symptoms of infection to death therefore determining the health of crews from 

potential trading and supply ships. Thus as history repeats itself, 2020 also sees the 

origin of COVID19 pandemic in China. However, we could see that China 

adopting quarantine isolation could restrict the pandemic, which unfortunately 

Italy could not, as they didn’t follow isolation and social distancing. 
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The wanderlust in me was nurtured ever since I was a kid during my visit to my 

grandparents in winter holidays to the dooars and the tea estates. That love for 

travelling grew along with me as I travelled different destination across India be it 

for work or vacation with family. The transition point in my travel narratives came 

in the December 2016 when I decided to travel to Uttrakhand with my mother and 

daughter without my father (male member)! When many women aren’t allowed to 

or are afraid to leave their own homes (apart from work travel), the very idea of 

solo women travellers (one a minor aged 6, another in her late 60s and me at 

myforties) is ludicrous and brow raising in Indian society to be specific by 

immediate family, friends and colleagues. However, the nod of approval 

surprisingly came from my father; the only thing he asked me was to research on 

the destinations of travel well in advance. So, that’s from where came my courage 

of travelling with my mother and daughter to Uttrakhand 2016, Rajasithan 2017, 

Delhi Agra and Rajasthan borders in 2018 and the last trip to Amritsar-Dalhousie-

Dharamsala in 2019. The last trip has another story to tell....I travelled with my 

daughter alone in this trip...my Maa stayed back because of ill health....this time 

she approved my travel plan saying “Life will go on without me....so don’t cancel 

your travel plans...don’t stop Genie’s (my daughter) dream of seeing the snowfall.” 

The snow up in the mountains was endless, the outdoors was covered by a heavy 

blanket; but little did I know it had a way about itself and soon engulf my soul in 

the near future. The difference between living and existing is how much wonder 

you find in the beauty around you. To travel for me is to keep discovering the inner 

you. The travel trips I undertook independently both financially as well as deciding 

the itineraries, booking tickets and hotels and modes of travel developed within me 

a sense of responsibility and a self assurance that I can decide for me, myself and 

for others. Travelling liberated my soul from the mundane. It illuminated my 

world, my inner senses and taught me to put a crown on another’s head instead of 

tearing them down to pieces. My travels inspired me to write...I often scribble 

down my experiences, my epiphanies, it has taught me that however much we try 

to freeze moments through the lenses, it’s the kaleidoscope of the mind that toys 

with time. I am contemplating upon yet another journey....my travel plans are my 

daughter’s bucket lists. This time it would be to the life underwater. But little did I 

know that my travel trips from now on will be without my Maa....my inner 

Confessions of a travel mice 
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strength.... who made me believe that I can fight all odds in life. Little did I know 

that her words “Life will go on without me.......´would come true so soon. I will 

keep travelling but one question will keep daunting me ...how many light-years do 

I have to travel to meet again my one and only travel partner ...my Maa. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Rajasi Ray (Asst. Prof., English) 

Department of Basic Science and Humanities 
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Narula Institute of Technology is an autonomous engineering institution of JIS Group affiliated by MAKAUT.It 

has been ranked among the top 150 colleges as per NIRF-MHRD, Government of India and best private 

engineering college as per ASOCHAM. It is a NAAC accredited institution with NBA accredited courses. A 

number of engineering courses are offered which include Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical 

Engineering, Electronics and Communication Engineering, Information Technology, Electronics and 

Instrumentation Engineering, Computer Application and Business Application.Diploma Engineering courses are 

also offered in Electronics and Communication Engineering, Electrical Engineering and Civil Engineering. 

Vision: 

To make the Institute excellent in technological education and research by imparting equitable, 

inclusive, ethical, flexible and multidisciplinary knowledge to budding technologists to serve the 

society. 

Mission: 

  To establish continuously improving academic ambience in the Institute in order to prepare the 
students with beyond curriculum knowledge, creativity, innovation, problem solving abilities, 
teamwork, communication skills etc. for their holistic development. 

  To collaborate with Institutes of higher education, Professional Societies, R&D and Industrial 
organisations for continuous improvement of academic, research environment in the Institute 
and to build a strong Industry-Institute interface. 

  To promote and nurture entrepreneurial and innovative quality of the students providing proper 
education, training and supportive facilities so that future entrepreneurs emerge with flying 
colors. 

 

 


