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At the very outset, I would like to send you warm greetings from the College. We are going 

through an unprecedented global predicament today. Each one of us and the entire world is 

affected by the coronavirus pandemic; our economy, our families, communities and our entire 

way of life is adversely affected by the scare of infection and contagion. I would like to share your 

anxiety and preoccupations and express my solidarity with you and your family. I request all of 

you to place on record the brave hearts who have been working tirelessly putting at risk their own 

life, all the volunteers, health professionals all over the world. Their selfless service is 

commendable. Let us in spirit wish and pray for all people who have been affected by the virus 

directly and indirectly.  

Amidst these adversities, I proudly acknowledge that the talented and ever-willing –to- work 

students of NiT have published the annual college magazine Confluence 20-21 under the able 

guidance of the Literary Committee members. I congratulate everyone and thank all members of 

the Literary Committee for bringing forth their creative endeavours.  

I wish and pray that the students of NiT may imbibe with the qualities of human values and 

become socially conscious, intellectually competent, culturally relevant, morally upright, 

religiously vibrant and emotionally balanced.  

I say and believe ------- 

“A desire can change nothing, a decision can change something, but a determination can 

change everything” 

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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___ Tanusree Debnath, EIE 

 

This magazine is dedicated to the covid warriors who faught for the 

covid patients in India putting their life in danger. A huge salute for 

them. 

এই পত্রিকা টি সমস্ত Covid যযাদ্ধা যের উদ্দেদ্দযে যারা নিদ্দের েীবদ্দির ঝুনক নিদ্দে 

Covid আক্রান্তদ্দের নিনকৎসা কদ্দরদ্দে। তাদ্দের যক সোলুি োিাই | 

ये पत्रिका उन Covid warriors के लिए लिन्होंने भारतीय Covid patients के लिए अपनी 

िान कह खतरे में डािा। उन्ें लिि से शुलिया। 



P a g e  6 | 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content 

 Drawing: (“In Honor of Covid Warriors”) by Tanusree Debnath 

 Poetry: (“Cheated”) by Arka Maitra 

 Story: (“The battle of Love and Hope”) by Mainak Mukherjee 

 Poetry: (“Scare away the pandemic”) by Roopanjan Chakraborty 

 Golpo: (“Bondi Jibon”) by Arnab Das 

 Drawing: (“In Honor of Covid Warriors”) by Tanusree Debnath 

 Poetry: (“Somoy”) by Ankita Das 

 Golpo: (“Lokdown Kotha”) by Sharanya Saha 

 Drawing by Dipa Deb 

 Article: Online Teaching during Covid 19 Pandemic by Dr. Indrani Sarkar  

 Poetry: (“Mukutmonipur”) by Tech. Assit. Jayita Basak 

 Poetry: (“Buddha Purnima”) by Tech. Asst.Jayita Basak 

 Drawing by Suvadeep das 

 Drawing by Anubhab Ghosh 

 About the Institution 

 Drawing by Debasmita Sen 

 

06 

07 

08 

09-13 

14 

15 

16 

17 

18-19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 



P a g e  7 | 26 

 

Cheated 
– 

Arka Maitra 

 

40 tiles on my bathroom floor, 

20 tiles on the kitchen wall, 

There are 2 bees, that roam my room 

from 8 am to 10 o’clock. 

Their hive is on the other side of 

my neighbour’s tree, on a high branch, 

they are dark coloured, with white wings 

and yellow stripes, with buzzing noise. 

Haven’t left my room in 5 weeks, 

my back hurts, study on the phone, 

my photo-frames are dusty now, I 

talk to myself while sleeping alone. 

Can’t think, can’t fade, 

Can’t do my math, feel betrayed, 

Can’t change my trade, hesitate, 

feel like played, eliminate. 

It’s been a year, and I’m tired. 

 

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

 

Arka Maitra 

EIE2, 2nd year 
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The battle of Love and Hope/ Courage and Heroism During the times of Corona 
 

 

১৭ই মািচ , ২০২০ 

যবয ভাদ্দলাই মদ্দি আদ্দে নেিিা। আমলাপুি কদ্দরািা নিদ্দে এদ্দলা কলকাতাে। তার আদ্দে অবযে এিা নিদ্দে 

অবেত নেলাম। মাস কদ্দেক আদ্দের যেদ্দকই প্রনতিা নিউে িোদ্দিল, নিউে যপপার সব োেোে একই 

আদ্দলািিা। 

িীি িানক মািুষ মারার বাদ্দোলত্রেকোল ভাইরাস বানিদ্দেদ্দে পনৃেবীদ্দত একানিপতে করার েিে। তখিও 

মািুষ ভাদ্দবনি বোপারিা এই োেোে যপ ৌঁোদ্দব। আে প্রাে এক বের পর নযউদ্দর উঠদ্দত হে ওসব ভাবদ্দল। 

১৮ই মািচ সকাল সকাল রওিা নেলাম বানির নেদ্দক। সু্কল, কদ্দলে সব বন্ধ। 

বানিিা কলকাতা যহর যেদ্দক যবয খানিকিা েদূ্দর। ১৭ই মািচ ওর সাদ্দে লাস্ট যেখা। ও মাদ্দি ইত্রিতা। আমার 

বনু্ধ। বনু্ধ বলাই ভাদ্দলা কারণ যপ্রমিা আর যিই। সদ্দব এক মাস যপ্রমিা কদ্দরনে, িেবে করনে েুেিই, 

অদ্দিক অদ্দিক প্ল্োি বানিদ্দেনেলাম। নকন্ত হঠাৎ লক-ডাউি সব equation যযি এক ঝিকাে পাদ্দে যেে। 

তখি অবযে যভদ্দবনেলাম 15 নেদ্দির েুটি নিদ্দে বানি যাত্রি। 

ওর বানির সামদ্দির যস্টযদ্দি যেখা কনর আমরা, যবয মদ্দি আদ্দে। ইত্রিতা বদ্দলনেদ্দলা সব টঠক োকদ্দল 

নিশ্চই যেখা হদ্দব আর বলদ্দত বলদ্দত েলািা বন্ধ হদ্দে এদ্দসনেল ওর। যকাোও িা যকাোও আমরা টঠকই 

োিতাম বোপারিা এতিাও সহে হদ্দব িা হেদ্দতা। তারপর যসনেি যনেও আর যিাদ্দখ যিাখ রাখদ্দত পানরনি। 

বানি িদ্দল এলাম আমার নপ্রে যহর, আমার কলকাতা, আমার যপ্রনমকা সবাইদ্দক যেদ্দি আর ঘন্টাে ঘন্টাে 

িীদ্দির মুণ্ডুপাত করনে। শুিু আনম িা, িা এর আড্ডা, পািার ক্লাব সব োেোে একই আদ্দলািিা। 

বানি আসার পর যেদ্দক যসই নভনডও কল, রাত অবনি য াদ্দি কো, বানিদ্দত লুনকদ্দে লুনকদ্দে whatsapp এ 

ঘন্টার পর ঘন্টা কো; সবনকেুই অপূণ চতার স্বাে নেদ্দলও যবযী খারাপ লাদ্দেনি। তারপর িীদ্দরিীদ্দর েরূত্ব 

বািদ্দত োদ্দক। ভািুচোল যপ্রম আর যপাষােনি আমাদ্দের েুেদ্দিরই। িষ্ট হদ্দে যাে সম্পকচিা। যযদ্দষর েেিা 

মাস এরকমই আদ্দে। 

সব যকাম্পািী বন্ধ, বেবসা বানণেে সব েমেদ্দম, যকাম্পানিগুদ্দলা লাদ্দখ লাদ্দখ যলাক ো াঁিাই কদ্দরদ্দে। ওদ্দের 

কোগুদ্দলা যকাদ্দিা সরকারই ভাদ্দবনি যসইনেি। Lockdown এ নেি আিা, নেি খাওো মািুদ্দষর কষ্টিা প্রনতিা 

ভারতবাসীর আেীবি মদ্দি োকদ্দব। আমার গ্রাদ্দমর 5 েি যলাক অন্ধ্রপ্রদ্দেয যেদ্দক পাদ্দে যহাঁদ্দি ন দ্দরদ্দে । 

একিা নভনডও খুব ভাইরাল হদ্দেনেদ্দলা যয একিা বাচ্চা যেদ্দল তার মৃত মাদ্দের যানি িদ্দর িািািানি করদ্দে 

মাদ্দের েুি খাবার েিে। প্রিন্ড ইদ্দমাযিাল হদ্দেনেলাম যসনেি অোদ্দন্তই। 

 আমার যিিা োিা অদ্দিদ্দকই তাদ্দের নপ্রেেি হানরদ্দেদ্দে তখি কদ্দরািাদ্দত। 

কলকাতা যহরিা তখি যেদ্দে যেদ্দে কদ্দরািাদ্দত, লায লুদ্দকািুনরর যখলা িলদ্দে। নিমতলাদ্দত প্ল্ানস্টক যমািা 

লায এর কান্ড ভাইরাল,ভদ্দে সুটিদ্দে আদ্দে যলাকেি যসই সমে একেল মািুষ রীনতমদ্দতা অক্লান্ত পনরশ্রম 

কদ্দর িদ্দলদ্দেি, আমাদ্দের front line যযাদ্ধারা, যত যত ডাক্তার, িাস চ, পুনলস কমী সবাই। কাতাদ্দর কাতাদ্দর 

যলাক যখি মারা যাদ্দি তখি ওিারা নিদ্দের েীবদ্দির যতাোক্কা িা কদ্দরই নিদ্দেদ্দের সবিা নেদ্দেদ্দেি। েব চ 
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যবাি হত্রিদ্দলা তখি আর পুদ্দরা ভারতবদ্দষ চর মািুদ্দষর আযীব চাে ওিাদ্দের সাদ্দে নেদ্দলা যসইনেি। িতূি 

কদ্দরািা case তখি এক লাখ েুাঁই েুাঁই। যসই সব মািুষ যারা বলনেদ্দলা তাদ্দের ইনমউনিটি পাওোর আলাোই, 

তাদ্দের আর যেখা পাওো যাদ্দি িা।  

এসব এদ্দতা নকেুর মাদ্দঝ যকাোও িা যকাোও যযি একিা ভরসা যরদ্দখনেলাম আমরা সবাই। অদ্দিকনেি 

আদ্দে একিা কো শুদ্দিনেলাম “উত্তাল সমুদ্দে যকউ িাত্রস্তক হেিা” আমাদ্দের অবস্থা তখি খানিকিা যসই 

রকমই হদ্দেনেদ্দলা। 

যকউ নবজ্ঞাি, যকও ভেবাি এর ওপর ভরসা কদ্দর যবাঁদ্দিনেদ্দলি। 

অবদ্দযদ্দষ lockdown উদ্দঠ যাে নকন্ত restriction িলদ্দত োদ্দক। সমাদ্দের অে চনিনতক ভাদ্দব এনেদ্দে োকা 

মািুদ্দষর নিন্তা ‘কদ্দরািা িা হদ্দে যাে’ আর যরাে আিা, যরাে খাওো মািুদ্দষর নিন্তা ‘আবার lockdown িা 

হদ্দে যাে’ 

 

এরই মদ্দিে আবার আম াি আাঁিি মাদ্দর বাাংলাদ্দত, তেিে হদ্দে যাে সািারণ েীবি। উপকূলবতী মািুদ্দষর 

ঘর বািী সব যভদ্দস যাে। সরকাদ্দরর তৎপরতার েিে যবযী মািুষ মারা যােনি যনেও নকন্ত আশ্রেহীি হদ্দে 

পদ্দি অদ্দিদ্দকই। 

আে প্রাে ওসব এক বের যপনরদ্দেদ্দে, আে েীবিযাপি অিদ্দকিা stable. 

 

 

 

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

 
MAINAK MUKHERJEE 

EE, 2nd year 
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Scare away the pandemic 
Corona virus, the worst disease, 

Hide in your homes, if you please. 

A disease killing lives, 

And spreading negative vibes, 

Symptoms like fever making us weak, 

Doctor’s help, we need to seek. 

Started in China, now, the world if sick, 

Let us unite and find a cure, quick. 

You will have fever as I told, 

You will get headache and a cold. 

Following up, then comes cough, 

Getting rid of, is now quite tough. 

You will get problems of respiration, 

Now, we all need prevention. 

Muscle pain can come too. 

Let us build immunity, me and you. 

Wash your hands with some soap, 

We’ll fight the virus, that’s the hope. 

Sneeze and cough into a tissue, 

Let’s take some steps to tackle this issue. 

Don’t go to crowded places, 

Don’t be one of those thousand cases, 

Visit a doctor if you need care, 

Now, just make others, all aware. 

 

 

 

 

 

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

 

Roopanjan Chakraborty 

Civil, 1nd year, M.Tech 
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বন্দি জীবন 

 
S1 || E1 

 

ডায়েরি 

 

েীবদ্দির যে দ্দি যে িাদ্দত যে িাদ্দত হঠাৎ যযি েমদ্দক যেল সবনকেু। সপ্তাদ্দহ েে নেি অন স , একদ্দঘদ্দে রুটিি 

, সকাদ্দল উদ্দঠ যরনড হদ্দে অন দ্দস যাওো আবার সদ্দন্ধের সমে ক্লান্ত হদ্দে ন দ্দর আসা। একিু নবশ্রাম নিদ্দেই 

আবার রান্না কদ্দর যখদ্দে ঘনুমদ্দে পিা। আর েুটির নেদ্দি নভনডও যেমস , েদ্দের বই , নসদ্দিমা ,ওদ্দেব নসনরে 

এসব নিদ্দেই যকদ্দি যযত। এতক্ষি যার রুটিি সম্পদ্দকচ এত্ত পয চাদ্দলািিা করনেলাম তার িাম হদ্দলা অপ চণ, 

অপ চণ রাে। একাই োদ্দক, স িওেোর ইন্ডানি যত িাকনর কদ্দর। নবদ্দে ো কদ্দরি নি যকাদ্দিানেি। একই োদ্দকি 

একিা ফ্ল্োি এ। 

এই এক যঘদ্দে েীবিই তার ভাদ্দলা লাদ্দে। নকন্তু এই একদ্দঘদ্দে েীবি িলদ্দত িলদ্দত হঠাৎ ই এক িতুি ভাইরাস 

এর উৎপনত্ত হদ্দলা, িাম কদ্দরািা ভাইরাস । আর নক, যেয েদু্দি lockdown। অপ চদ্দণর একানকত্ব যযি েৃঢ় ভাদ্দব 

তাদ্দক আঘাত করদ্দত লােদ্দলা। প্রেম কদ্দেকনেি অন দ্দসর নমটিাং , কাে এসব বানি যেদ্দকই িলনেল। নকন্তু 

সবার সাদ্দে যতা আর যেখা েে হেিা। 

এরমই একনেি ঘর যোোদ্দত নেদ্দে যস যপদ্দলা একিা অেলবাম , আর একিা Diary , যযখাদ্দি সু্কদ্দলর সব কো 

সদ্দে নকেু ত্রেনিস ও রাখা নেল। আবার মদ্দি পদ্দি যেদ্দলা তার পুদ্দরাদ্দিা নেদ্দির কো। কাদ্দে এতিাই বোস্ত 

োদ্দক অপ চণ যয সু্কল কদ্দলদ্দের বনু্ধদ্দের সদ্দে আর যযাোদ্দযাে রাখদ্দত পাদ্দর নি। যস অবযে অদ্দিক কষ্টও 

যপদ্দেনেল যস সমে। যস যাক যে, যস কো হদ্দব ক্ষি। 

অপ চণ সু্কল েীবদ্দির স্মৃনতদ্দত ডুদ্দব যযদ্দত োকদ্দলা। সু্কল যেদ্দক োওো সব যিমন্তন্ন পি যস এখিও যরদ্দখ 

নেদ্দেদ্দে। সু্কল েীবদ্দির সব কো অপ চণ ডাদ্দেনর যত নলদ্দখ রাখদ্দতা। যসগুদ্দলা পদ্দি পদ্দি স্মৃনতিারণ করদ্দত 

োকদ্দলা। আপিাদ্দেরও বলা শুরু কনর নক নক পিদ্দে অপ চণ। তাহদ্দল শুিিু, তখি ক্লাস ৪ , অপ চণ আর তার 

বনু্ধরা নমদ্দল সু্কদ্দলর োদ্দের আম িুনর করনেল। যসখাদ্দি পাহািাে যয নেল তাদ্দক বেুি্ু বানিদ্দে তারা আম িুনর 

কদ্দরনেল, পদ্দর অবযে িরা পদ্দি যেনেদ্দলা। তাদ্দত নক মো যতা অদ্দিকিাই হদ্দেনেল। তারপর যসবার সু্কদ্দল 

 ুিবল প্রনতদ্দযানেতাদ্দত নিদ্দের টিমদ্দক ত্রেনতদ্দেনেদ্দলা, যসই যমদ্দডলও সযদ্দে আদ্দে তার কাদ্দে। অপ চণ 

পিাশুিাে সব সমেই খবু ভাদ্দলা নেদ্দলা। অদ্দিক পরুস্কার ও যপদ্দেনেল , যসগুদ্দলাও যবর কদ্দর যেখদ্দত োকদ্দলা। 

তারপর মদ্দি পিদ্দলা ক্লাস ১০ এর কো। ক্লাস ১০ এর ডাদ্দেনরিা খুদ্দল বসদ্দলা। সু্কল েীবদ্দির এমি একিা সমে 

যখি অদ্দিক বনু্ধ আলাো হদ্দে যাে। যসই বের অপ চণ ও তার বনু্ধরা সব যেদ্দক যবনয আিন্দ কদ্দরনেল। সু্কদ্দলর 

মাদ্দঠ যসই েপুুর যর দ্দের মদ্দিে যখলা , একিা বদ্দলর নপেদ্দি ২০ েি নমদ্দল েুদ্দি যাওো। ওহঃ ! যস নক নেি নেল। 

প্রখর যর েও তখি যকাদ্দিা ক্লানন্ত আিদ্দত পারদ্দতা িা। পোিপো াঁদ্দি ঘাম , েরম এসদ্দব যযি আমাদ্দের বি হদ্দলই 

সমসো মদ্দি হে। যোিদ্দবলা যসই েপুুর মদ্দিেই আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা যে দ্দি যযতাম। যকাদ্দিা ক্লানন্তই োকদ্দতা 

িা। হেদ্দতা আমাদ্দের যরীর যত িা ক্লান্ত হে তার যেদ্দক যবনয ক্লান্ত হে আমাদ্দের মি। যস যাই যহাক , 

মািেনমদ্দকর বের , সব যকানিি এই অপ চদ্দণর সিুাম োকদ্দতই। নপ্রদ্দিস্ট এ সদ্দব চাচ্চ িম্বর যপদ্দেনেল সু্কদ্দলর মদ্দিে। 

এইভাদ্দবই আিদ্দন্দর মদ্দিে োকদ্দত োকদ্দতই হঠাৎ কদ্দর যযদ্দিা যিস্ট িদ্দল এদ্দলা। তারপর সব স্তব্ধ, সু্কল বন্ধ, 

সব আিন্দ যযষ , সারানেি পিাশুিা। এভাদ্দব ৩ মাস যকদ্দি যেল, মািেনমকও যযষ হদ্দলা। তারপর এক সপ্তাহ 

বনু্ধদ্দের সাদ্দে ঘরুদ্দলা তারপর আবার শুরু হদ্দলা িতুি যািা। ডাদ্দেরীিা পিদ্দত পিদ্দত অপ চদ্দণর যিাদ্দখ েল 

িদ্দল এল। সনতেই ডাদ্দেরীর অদ্দিক মাহাত্ম্ে। এই ডাদ্দেরীই আমাদ্দের সব যলখা সবসমে মদ্দি রাদ্দখ , আবার 

যসই পুদ্দরাদ্দিা নেদ্দিও নিদ্দে যাে ভাবিার মািেদ্দমই। যসই অিভূুনতিাই যযি মি প্রাণদ্দক যান্ত কদ্দর। যিাদ্দখর েল 

মুদ্দে ডাদ্দেরীিা আবার পিা শুরু করদ্দলা অপ চণ। 
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বন্দি জীবন 

 
S1 | E2 

 

প্রথম পদয়েপ 

 

যিাদ্দখর েল মুদ্দে ডাদ্দেরীিা আবার পিা শুরু করদ্দলা অপ চণ। ক্লাস ১১ এর পিা শুরু কদ্দর নেদ্দলা অপ চণ। 

আবার নকেু িতুি বনু্ধ , িতুি োেো। মানিদ্দে উঠদ্দত সমে যলদ্দেনেল তার। একমাদ্দসর মদ্দিেই অদ্দিকিা 

মানিদ্দে নিদ্দেনেল যস। বনু্ধও যপদ্দেনেল অদ্দিকদ্দকই। যকানিি গুদ্দলাদ্দত পরীক্ষা নিদ্দলই আদ্দের মদ্দতা এখদ্দিা 

অপ চণ সদ্দব চাচ্চ িম্বর পাদ্দি। নযক্ষক মহাযদ্দেরা অপ চদ্দণর মদ্দতা োি যপদ্দে খবু খুনয। তারপর যেখদ্দত যেখদ্দত 

আরও ২ মাস যকদ্দি যেল। মািেনমদ্দকর িম্বর প্রকায হদ্দলা, অপ চণ যসনেি সু্কদ্দল নেদ্দে বনু্ধদ্দের সাদ্দে েে, যখলাে 

যমদ্দত উঠদ্দলা। কারণ যসনেি সবাই োিত হেদ্দতা এিাই যযষ, এভাদ্দব েে, যখলা আর যকাদ্দিানেিও হেদ্দতা 

সম্ভব িে। বানি যাওোর সমে অপ চণ যকাঁ দ্দে য দ্দলনেল , অত ভাদ্দলা িম্বর পাওোর পরও তার মি ভাদ্দলা নেদ্দলা 

িা। আমরা সবাই োনি , সব নকেু মানিদ্দে নিদ্দত আমাদ্দের সমে টঠক লাদ্দে নকন্তু একসমে অভোস হদ্দে যাে। 

অপ চণ একই সু্কদ্দল োকদ্দলা , নকন্তু ওর বনু্ধরা সব আলাো সু্কল , অিে নিম। প্রেম প্রেম অপ চদ্দণর সু্কদ্দল যযদ্দত 

আর ভাদ্দলা লােদ্দতা িা। নযক্ষক মহাযদ্দেরা নবষেিা লক্ষ করদ্দতা। যাই যহাক, মািষু অভোদ্দসর োস। আবারও 

এই িতুি বনু্ধদ্দের সাদ্দেই োকািা তার অভোস হদ্দে যাে। ক্লাস ১১ এ সাদ্দেন্স নিদ্দে ভনতচ হদ্দেনেল। অপ চণ 

সাদ্দেন্স এর যবসিা ভাদ্দলাই বুদ্দঝনেল। নকন্তু ওর বনু্ধদ্দের অসুনবিা হত্রিল বঝুদ্দত। তারা বঝুদ্দত িা যপদ্দর , নবরক্ত 

হদ্দে যযত। ক্লাস ১১ এর পরীক্ষার আদ্দে তাদ্দেরদ্দক অপ চণ এমি ভাদ্দব বুত্রঝদ্দে নেদ্দেনেল , যা তারা এতনেি 

পদ্দিও যবাদ্দঝনি। 

ক্লাস ১১ এর পব চ যযষ হওোর পদ্দর ক্লাস ১২ এ পা। অপ চদ্দণর বানি যেদ্দক অপ চণদ্দক আরও কদ্দেকিা যকানিি এ 

ভনতচ করদ্দলা েদ্দেন্ট এর প্রস্তুনত যাওোর েিে। অপ চণ তখি পিাশুিা োিা আর নকেুরই সমে যপত িা 

বলদ্দলই িদ্দল। ওর বনু্ধদ্দের যবাঝাদ্দিার সমেও হদ্দতা িা ওর। ওর বনু্ধরা ভাবদ্দলা অপ চণ পাদ্দে যাদ্দি হেদ্দতা, 

আদ্দের মত আর যস বনু্ধদ্দের কো ভাদ্দব িা। যস যাই যহাক , ওই বের খবু বোস্ততার মদ্দিে কািদ্দলা অপ চদ্দণর। 

একসমে যিস্ট পরীক্ষািাও হদ্দে যেল। সু্কদ্দলর পাঠ যযষ হদ্দলা। তারপর এদ্দলা উচ্চমািেনমক , অপ চণ সবার 

আযীব চাে নিদ্দে যেল পরীক্ষা নেদ্দত। যেখদ্দত যেখদ্দত পরীক্ষা যযষও হদ্দে যেল। তারপর শুরু হদ্দলা বানক পরীক্ষা 

গুদ্দলার েিে পিদ্দত োকা। এক মাস পর সব পরীক্ষাই যযষ হদ্দলা অবদ্দযদ্দষ। এরপর শুিু যরোদ্দের অদ্দপক্ষা। 

অপ চণ ও তার পুদ্দরাদ্দিা বনু্ধরা নমদ্দল যেখা করদ্দলা একনেি। তারা প্ল্োি কদ্দর একিা পুদ্দরা নেি নসদ্দিমা যেদ্দখ, 

খাওো োওো কদ্দর সমে কািাদ্দলা। তারপর এদ্দক এদ্দক সব যরোে যবদ্দরাদ্দত োকদ্দলা। অপ চণ সরকানর 

ইত্রিনিোনরাং কদ্দলদ্দে িান্স যপদ্দলা এবাং ভনতচ হদ্দলা। অপ চদ্দণর যিাদ্দখ পিদ্দলা ডাদ্দেনরর মাদ্দঝ কদ্দেকিা পাতা 

যেিা। নকেুক্ষি ভাবদ্দতই ওর মদ্দি পদ্দি যেদ্দলা যসই সমদ্দের নকেু ঘিিা। 
 

বন্দি জীবন 

 
S1 || E3 

 

ছ েঁ ড়া পাতা 

 

অপ চদ্দণর মদ্দি পদ্দি যেদ্দলা যসই নেিগুদ্দলার কো। একনেি অপ চণ যসাযোল যিিওোনকচাং সাইি যেখদ্দত যেখদ্দত 

একিা যপ্রা াইদ্দল আিদ্দক যাে। তার মদ্দি পদ্দর এই যতা যসই যমদ্দে যাদ্দক তার ভাদ্দলা যলদ্দেনেল। আসদ্দল রুনম 

আর অপ চণ একই যকানিদ্দি পিদ্দতা। অপ চণ সাহস কদ্দরই যমদ্দসে করদ্দলা , নকেুক্ষণ পর ওনেক যেদ্দকও উত্তর 

যভদ্দস এদ্দলা। তারপর িলদ্দত োকদ্দলা ওদ্দের কদ্দোপকেি। যসাযোল যিিওোনকচাং সাইদ্দির েিে এখি সবনকেুই 
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অদ্দিক সহে হদ্দে যেদ্দে। একনেি ওরা যেখা করার পনরকেিা করদ্দলা। অপ চণ ও রুনম একিা পাদ্দকচ যেখা 

করদ্দলা। রুনম যযমি সুন্দর যেখদ্দত যতমিই সুন্দর কদ্দর যসদ্দে এদ্দসনেল। অপ চণ এক েৃটষ্টদ্দত তানকদ্দে রইদ্দলা 

রুনমর নেদ্দক। রুনমর ঘি কাদ্দলা িুল যযিা নপদ্দঠর উপর যলদ্দে রদ্দেদ্দে। রুনমর যিাখ েুদ্দিা যযি পিল যিরা , 

যিাদ্দখর িাহনির মদ্দিে যযি এক অে্ভুত আকষ চণ আদ্দে যা যিাখ য রাদ্দত যেে িা। রুনম বদ্দল উঠদ্দলা "নকদ্দর 

আর কতক্ষি তানকদ্দে োকনব?" অপ চদ্দণর তখি মাো কািদ্দলা আর স্বাভানবক হদ্দলা। অপ চণ তখি বোপারিা 

সামদ্দল নিদ্দলা আর েে করদ্দত োকদ্দলা। রুনমর সাদ্দে মোর মোর কো বদ্দল েনমদ্দে রাখদ্দলা। িীদ্দর িীদ্দর 

সদ্দন্ধে িামদ্দত োদ্দক , পাকচ বন্ধ হওোর সমে হে। তারা েুেদ্দিই বানি ন রদ্দত োদ্দক , অপ চণ রুনমদ্দক তার 

বানির েনল অবনি যপ ৌঁদ্দে নেদ্দে নিদ্দের বানি যাে। তারা েুেদ্দিই েেুদ্দির সে উপদ্দভাে করদ্দে , খবু খুনয 

তারা। 

এখি ওদ্দের যমদ্দসে করার প্রবণতা অদ্দিক যবদ্দি যাে। মাদ্দঝ মদ্দিেই নভনডও কল। যবয িলনেল ওদ্দের 

সম্পকচিা। নকন্তু কখদ্দিাই ওরা কাউদ্দক প্রদ্দপাোল যেে নি। কদ্দলদ্দে ভনতচ হদ্দে যাে ওরা েুেদ্দিই । েুেদ্দির 

কদ্দলে,নিম সব আলাো। অপ চণ আর রুনমর যেখা করা, নবনভন্ন োেোে যঘারা িলদ্দতই োদ্দক। মেোদ্দির 

নবদ্দকল যবলার ঠান্ডা হাওোে রুনমর িুলগুদ্দলা যখি রুনমর যিাদ্দখর ওপর এদ্দস পিদ্দতা , অপ চণ আলদ্দতা কদ্দর 

হাত নেদ্দে সনরদ্দে নেত রুনমদ্দক। নভদ্দটানরো,িন্দি সব োেোে ওরা একসাদ্দে হাত িদ্দর ঘুদ্দরদ্দে। পুদ্দরা যহর 

ওদ্দের স্মৃনত বহি কদ্দর। ঢাকুনরো যলদ্দক রুনম, অপ চদ্দণর কাাঁদ্দি মাো যরদ্দখ কতক্ষি েে কদ্দর যযত। এইভাদ্দব 

কদ্দেকমাস কািদ্দলা। তারপর কদ্দলে শুরু হওোর সমে এদ্দস যেল। েুেদ্দিই বেস্ততার সাদ্দে কদ্দোপকেিও 

িালাদ্দতা। অপ চণ যহাদ্দস্টদ্দল িদ্দল যাদ্দব, রুনম বানি যেদ্দকই কদ্দলে যাদ্দব। েুঃদ্দখর সাদ্দে নবোে োিাদ্দলা েুেি 

েুেিদ্দক। 

আে এক মাস যকদ্দি যেল , েুেদ্দির কদ্দলে শুরু হদ্দেদ্দে, িতুি িতুি বনু্ধ হদ্দেদ্দে , নকন্তু ভািা পদ্দিদ্দে 

অপরনেদ্দক। রুনম আর অপ চদ্দণর যযাোদ্দযােিা আর যসভাদ্দব যিই, কো প্রাে হেই িা। অপ চদ্দণর তখি মদ্দি 

পদ্দি যাে রুনমর বলা কো গুদ্দলা - আমরা কদ্দলদ্দে উঠদ্দল িতুি েেদ্দত নেদ্দে পুদ্দরাদ্দিা নেি গুদ্দলাদ্দক যনে 

সাত্রেদ্দে রাখদ্দত পানর তাহদ্দল সম্পকচিা শুরু করা সম্ভব। অপ চণ যিষ্টা কদ্দরনেল রুনমদ্দক বলার নকন্তু রুনম তখি 

পুদ্দরাপুনর িতুি েেৎ এই নেল , পুদ্দরাদ্দিা ত্রেনিস আর ভাবদ্দত িােনি। তারপর রাে েুঃখ অনভমাদ্দি অপ চণ 

ডাদ্দেনরর পাতা গুদ্দলা নোঁ দ্দি য দ্দলনেল। আর নিদ্দেদ্দক িতুি যুদ্দদ্ধর েিে প্রস্তুত কদ্দরনেল , পুদ্দরাদ্দিা সব নকেু 

ভুদ্দল। নকন্তু ভুলদ্দত িাইদ্দলই নক আমরা সব নকেু ভুলদ্দত পানর? কম্পম্পউিাদ্দরর ডািা নডনলি কদ্দর নেদ্দলও যসিা 

পুদ্দরাপুনর যমদ্দমানর যেদ্দক সদ্দর যাে িা আবার ও যসিাদ্দক ন নরদ্দে আিা সম্ভব। আর আমাদ্দের যতা নডনলি 

অপযিই যিই। যাে যহাক পুদ্দরাদ্দিা স্মৃনত নবস্মনৃত িুদ্দলার আস্তরদ্দণ য দ্দল মি নেদ্দলা তার কদ্দলে েীবদ্দি, এক 

িতুি যুদ্ধ যক্ষদ্দি। 

 

বন্দি জীবন 
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সৃ্মরতগুচ্ছ 

 

অপ চদ্দণর শুরু হদ্দলা এক িতুি েীবি, কদ্দলে েীবি। প্রনতিা মািুদ্দষর যক্ষদ্দি কদ্দলে েীবি যযি এক 

স্বািীিতা। অপ চণ োদ্দক যহাদ্দস্টদ্দল , তার স্বািীিতা যযি অদ্দিকিাই যবনয। পনরবাদ্দরর যেদ্দক েদূ্দর যেদ্দক নিদ্দের 

রুমদ্দমিদ্দের পনরবার কদ্দর যিওোর পালা। তার রুমদ্দমিদ্দের িাম নেল রদ্দময, বানন্ট। একমাদ্দসই তারা খবু 

ভাদ্দলা বনু্ধ হদ্দে যাে। একনেি রাদ্দত - 

অপ চণ যিনবদ্দল বদ্দস assignment করদ্দে, রদ্দময লোপিপ নিদ্দে বদ্দস আদ্দে , বানন্ট ঘমুাদ্দি। হঠাৎ রদ্দময 

যিাঁ নিদ্দে বদ্দল উঠদ্দলা - 

রদ্দময - ভাই সবাই িল নসনিোরদ্দের ঘদ্দর,ওরা একিা পাটিচ organise কদ্দরদ্দে। 

অপ চণ ঘুদ্দরও তাকাদ্দলা িা আর বানন্ট একবার মাো তুদ্দল আবার ঘুনমদ্দে পিদ্দলা। 

রদ্দময - ইেদ্দিার করনেস ভাদ্দলা , নকন্তু পাটিচ যত বানন্টর ক্রায নরমাও এদ্দসদ্দে। এবার যভদ্দব যেখ নক করনব? 
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বানন্ট - নক ?? সনতে?? 

বানন্ট তািাতানি উদ্দঠ প্রস্তুত হদ্দে এদ্দস অপ চদ্দণর বই খাতা সব বন্ধ কদ্দর নেদ্দে বদ্দল - 

বানন্ট - ভাই িল নপ্ল্ে। যতার ভাইদ্দের েীবি মরদ্দণর প্রশ্ন। 

অপ চণ - রাখ যতা। এসব ইি োিুদ্দেযি। এসব িা কদ্দর ঘমুা কাদ্দে যেদ্দব। আদ্দের নেি রাদ্দত ঘমুাস নি। 

বানন্ট - ভাই পৃনেবীর সব নকেুই যতা ইি োিুদ্দেযি। ঘুম যতা পদ্দরও হদ্দব। িল িা ভাই মি ভাদ্দলা কদ্দর আনস। 

অপ চণ বুদ্দঝনেল এদ্দক যতই যবাঝাদ্দিা হে িা যকি ওর ভাবিা পাোদ্দিা যাদ্দব িা। ওরা নতিেি যেল পাটিচ যত। 

অপ চণ আর রদ্দময বনু্ধদ্দের সাদ্দে বদ্দস েে করদ্দত োকদ্দলা। আর ওনেদ্দক বানন্ট তার ক্রায যক ইমদ্দপ্রস করদ্দত 

োকদ্দলা। রাত বািদ্দল পাটিচও যযষ হে। তারা সবাই ঘদ্দর এদ্দস ঘুনমদ্দে পদ্দি। এভাদ্দবই কািদ্দতা তাদ্দের নেি 

গুদ্দলা। তারপরই প্রেম যসনমস্টার পরীক্ষার সমে আদ্দস যেল।নবনভন্ন প্রদ্দ সার এর কাে যেদ্দক সাদ্দেযি 

যোোি কদ্দর , নসনিোরদ্দের যেদ্দক যিািস আর পুদ্দরাদ্দিা প্রশ্ন পি যোোি কদ্দর পিা শুরু করদ্দলা সব। 

রাতনেি যেদ্দে পদ্দি পরীক্ষা যেওো যযষ হদ্দলা অবদ্দযদ্দষ। পরীক্ষার যযদ্দষ ওরা ৩ েি প্ল্োি করদ্দলা ঘরুদ্দত 

যাওোর। 

রদ্দময - যবনয েরূ যাদ্দবা িা। িল ওই কাদ্দের যনপাং মল িাদ্দত যাই। 

বানন্ট - আদ্দে সামদ্দির স্টল যেদ্দক িা খাদ্দবা। 

অপ চণ - হো াঁ তাই িল। 

নতি েি নমদ্দল িা যখদ্দে েে করদ্দত করদ্দত মদ্দলর যভতর ঢুকদ্দলা। আদ্দয পাদ্দয ঘরুদ্দত ঘুরদ্দত ওরা লক্ষে 

কদ্দলদ্দের প্রাে অনিকাাংয োিোিীরাই ওখাদ্দি উপনস্থত।  ুড যকাদ্দিচ বদ্দস েনমদ্দে েে িলদ্দলা, তার সাদ্দে 

নসনিোরদ্দের টিি। খাওো োওো েে যঘারা এসদ্দবর মদ্দিে নেিিা ভাদ্দলাই কািদ্দলা। পদ্দররনেি সবাই সবার বানি 

ন রদ্দব। অপ চণও তার বোে পি গুনেদ্দে রওিা হদ্দলা তার বানির উদ্দেদ্দযে। যিদ্দি উদ্দঠ নিদ্দের সীদ্দি বসদ্দলা। 

োিালার িাদ্দর বদ্দস কাদ্দি ইোরদ্দ াি লানেদ্দে যমদ্দলানড োদ্দির যপ্ল্নলস্ট িানলদ্দে বাইদ্দরর বৃটষ্ট স্নাত পনরদ্দবয তার 

সাদ্দে ঠান্ডা হাওো। আহা! অসািারণ। এইভাদ্দব যযদ্দত যযদ্দত নবনভন্ন পুদ্দরাদ্দিা স্মৃনত আর িতুি স্মৃনত নমদ্দলনমদ্দয 

একাকার হদ্দে যেল। ভাবিার যকাদ্দিা বািা োদ্দক িা। এভাদ্দবই যকদ্দি যাে সমে, যপ ৌঁদ্দে যাে যস েন্তদ্দবের 

যস্টযদ্দি। যস্টযদ্দি বোে পি িানমদ্দে যবদ্দরাদ্দিার সমে তার সামদ্দি নেদ্দে িদ্দল যাে এক যিিা েন্ধ। তানকদ্দে 

যেদ্দখ রুনম যাদ্দি তার পনরবাদ্দরর সাদ্দে। 
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ছেয়ে আসা রদনগুয়ো 

 

অপ চণ সামদ্দি নেদ্দে রুনমদ্দক ডাকদ্দলা। রুনম নপেদ্দি ঘরুদ্দলা, 

রুনম - তুই? যকমি আনেস? এখাদ্দি নক করনেস? 

অপ চণ - হো াঁ ভাদ্দলা আনে। যহাদ্দস্টল যেদ্দক ন রলাম আে। প্রেম যসনমস্টার যতা যযষ। 

রুনম - ও আিা। যকমি লােদ্দে িতুি কদ্দলে? 

অপ চণ - ভাদ্দলাই লােদ্দে । িতুি বনু্ধদ্দের সাদ্দে যহদ্দস যখদ্দলই নেি কািদ্দে। 

ইনতমদ্দিে রুনমর বাবা মা যেদ্দখ এনেদ্দে আদ্দস। তখি রুনম পনরিে কনরদ্দে যেে অপ চণদ্দক , যয তারা এক 

যকানিদ্দি পিদ্দতা। অপ চণ এত ভাদ্দলা কদ্দলদ্দে পদ্দি শুদ্দি 

ওর বাবা মা খবু প্রযাংসা করদ্দলা। নকেুক্ষি কো বাতচা হওোর পর সবাই সবার মদ্দতা িদ্দল যেল। অপ চণ যেল 

বানির যিি িরার েিে আর রুনম যেল তার মামাবানির উদ্দেদ্দযে যাওো যিদ্দি। 

বানি আসদ্দতই অপ চদ্দণর বাবা মা অদ্দিক নকেু োিার আগ্রহ নিদ্দে বসদ্দলা। অদ্দিক েে হদ্দলা তারপর অপ চণ 

যেয হদ্দে যখদ্দে নেদ্দে োদ্দে নেদ্দে বসল। য ািিাদ্দক যবর কদ্দর রুনম যক নলখদ্দলা - 
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অপ চণ - আমরা নক আবার আদ্দের মত োকদ্দত পানরিা? কাকু কানকমাও আমাে পেন্দ করদ্দে , তুনমও হেদ্দতা 

কদ্দরা। 

রুনম - অতীদ্দত ঘদ্দি যাওো ঘিিাগুদ্দলার পুিরাবৃনত্ত আর সম্ভব িে। যা নকেু যেদ্দে যসিা ভুদ্দল সামদ্দি এনেদ্দে 

যাওোই ভাদ্দলা। হো াঁ আমরা সামদ্দি এদ্দল কো বলদ্দবা , প্রদ্দোেদ্দি যমদ্দসদ্দেও কো হেদ্দতা বলদ্দবা নকন্তু শুিু বনু্ধ 

নহসাদ্দব আর নকেু িা। 

অপ চণ - ভুলদ্দত যতা পারদ্দবা িা যসই সব পুদ্দরাদ্দিা নেি। আমরা অবযে সবাই িািকই কনর এই পৃনেবীর 

রেমদ্দে। এখি তুনম ভুদ্দল যাওোর িািক কদ্দর যাি , আর আনম িা ভুলদ্দত যপদ্দরও হানস মুদ্দখ োকার িািক 

কদ্দর িদ্দলনে। 

রুনম - হেদ্দতা যসিাই টঠক িেদ্দতা বা িে। আনম নিদ্দে যতামার সাদ্দে অদ্দিক অিোে কদ্দরনে যসিার েিে আনম 

লম্পিত। নকন্তু ভাদ্দলা িা যবদ্দস যতামার সাদ্দে োকদ্দল তখি অিোেিা অদ্দিক যবনয হদ্দে যযত। 

অপ চণ - (মি খারাদ্দপর সে নিদ্দে) আিা, সাবিাদ্দি যযও। িািা। 

অপ চণ য ািিা যরদ্দখ নেল । েদূ্দর সূয চিা তখিও পত্রশ্চদ্দমর নেদ্দক যহলা শুরু কদ্দরদ্দে , তার যতে তা িীদ্দর িীদ্দর 

কমদ্দে। অপ চণ নিদ্দি নেদ্দে তার সাইদ্দকলিা যবর করদ্দলা , তারপর যবনরদ্দে পিল রাস্তাে। যসই সুন্দর নবদ্দকলদ্দক 

অিভুব করার সুদ্দযাে যস আর হারাদ্দত িাে িা। েোর পাদ্দি যপ ৌঁদ্দে সাইদ্দকল যরদ্দখ বসদ্দলা। বদ্দস য াি করদ্দলা 

তার বনু্ধ অকচদ্দক। তারপর অকচ এদ্দলা, বহুনেি পর যেখা হদ্দলা ওদ্দের , একসাদ্দে বদ্দস সমস্ত মদ্দির েঃুখ ভুদ্দল 

কািাদ্দলা যসই সুন্দর নবদ্দকল। একসাদ্দে যলবু িা যখদ্দত যখদ্দত সূয চাদ্দস্তর যসই অপরূপ রূপ, রনবর যসই যযষ 

আদ্দলাক েিাক যযি সমস্ত মি খারাপ নিদ্দমদ্দষর মদ্দিে ভাদ্দলা কদ্দর যেে। পানখ গুদ্দলা সব এক যোি হদ্দে উদ্দি 

যাদ্দি তাদ্দের বাসার উদ্দেদ্দযে। সদ্দন্ধে বািদ্দত োদ্দক, ওরা েোর পাি যেদ্দক উদ্দঠ বানির উদ্দেদ্দযে যাে। অকচ 

বানি িদ্দল যাে, অপ চণ যাে পদু্দরাদ্দিা োেোগুদ্দলা যেখদ্দত। তার য দ্দল আসা সু্কল, যখলার মাঠ, েষু্টনমর যসই 

পীঠস্থাি গুদ্দলা। এক েৃটষ্টদ্দত তানকদ্দে োদ্দক যসসদ্দবর নেদ্দক। তারপর সমস্ত স্মৃনত বহি কদ্দর নিদ্দে ন দ্দর িলল 

তার বানির উদ্দেযে। বানি ন দ্দর যান্ত হদ্দে বদ্দস যস ভাবদ্দলা সব নকেু। আর বুঝদ্দত পারদ্দলা বনু্ধরাই সব সমে 

তার পাদ্দয োকদ্দলা, রুনম িে। 

তারপর বের যপনরদ্দে যাে, রুনমর স্মৃনত আর অপ চণদ্দক কষ্ট যেে িা। একসমে এমি হে িা যয -- বোোর 

োেোে কষ্ট যপদ্দত যপদ্দত যসিা অবয হদ্দে যাে, এিাও টঠক যসরকম। কদ্দেকনেি আদ্দে যসাযোল যিিওোনকচাং 

সাইদ্দি যেখাও যেদ্দে যয রুনম অিে কাউদ্দক যপদ্দে যেদ্দে তার যপ্রনমক নহসাদ্দব। অপ চণ এখি কদ্দলদ্দের নেদ্দক 

মি নিদ্দবয কদ্দরদ্দে। যস এখি 4th যসম এর োি। সামদ্দিই কদ্দলদ্দের য স্ট, তাই েনুিোরদ্দের নিদ্দে এদ্দস 

পদ্দরাখ কদ্দর যেখদ্দে যক যকািিা ভাদ্দলা পাদ্দর। হঠাৎ েরোর বাইদ্দর এক নমটষ্ট যমদ্দে ো াঁনিদ্দে বলদ্দলা আনম 

আসদ্দবা ? একিু যেনর হদ্দে যেদ্দে। অপ চণ যভতদ্দর যডদ্দক নিদ্দলা। ত্রেজ্ঞাসা করদ্দলা তাদ্দক যস নক করদ্দত িাে 

য দ্দস্ট। যস বলল কনবতা যযািাদ্দবা। অপ চদ্দণর মি ভদ্দর যেল তার কনবতা শুদ্দি, তখিই যমদ্দেিাদ্দক নসদ্দলট কদ্দর 

নিদ্দলা। যতই অপ চণ যমদ্দেিার কো ভাবদ্দত িাইদ্দে িা নকন্তু মাোে টঠক এদ্দসই যাদ্দি, কারণিা শুিু তার নমটষ্ট 

মুখ িে , যস খবু সুন্দর কদ্দর কোও বদ্দল আবার আবৃনত্তও কদ্দর। একনেি কোনন্টদ্দি অপ চণ ো াঁনিদ্দে আদ্দে তার 

বনু্ধদ্দের সাদ্দে , তখি নপেি যেদ্দক বিািী ডাকদ্দলা। বিািী হদ্দলা যসই নমটষ্ট যমদ্দেিা যার আবৃনত্তদ্দত অপ চদ্দণর মি 

ভদ্দর যাে। অপ চণ সামদ্দি যাে আর বিািী একিা যোলাপ  ুল নিদ্দে হািু যেদ্দি অপ চদ্দণর সামদ্দি বদ্দস পদ্দি আর 

প্রদ্দপাে কদ্দর। এদ্দস পাদ্দয সবাই অবাক। সামদ্দির নডত্রেিাল ঘনিদ্দত অপ চণ যেখদ্দলা আেদ্দকর তানরখিা - 

১৪/২ । 

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

 

Arnab Das 

EE, 3nd year 
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সমে 

 

 

সমে বেদ্দল যেে 

মিুষেদ্দত্বর ভােেিক্র, 

যকই বা িিী যকই বা েনরব, 

যসইদ্দতা সবাই মদ্দতর মানলক। 

যকউ বা িদ্দি েরুর োনি, 

কাদ্দরার আবার মস্ত বানি। 

সম্পদ্দকচর নোঁিদ্দে সুদ্দতা, 

খাদ্দি সবাই ঝদ্দির গুাঁদ্দতা। 

হেদ্দতা আদ্দে িাকা-কনি, 

তাই বদ্দল নক মহামারী 

করদ্দব যতামাে োিাোনি? 

যস োদ্দি িা িিী বা েনরব, 

সমদ্দের েবাব সবই সটঠক। 

 

 

 

 

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

 

Ankita Das 

IT, 2nd Year 
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েকডাউন কথা 

 

লকডাউি! িামিা নকন্তু আমরা যকউ আদ্দে কখিও শুনিনি। নক অে্ভুত। এিার মাদ্দিই বা নক? আমরা 

োিতাম িা। যেদ্দিনে ২০২০ সাদ্দলর মািচ মাদ্দসর পর। 

২০১৯ র নডদ্দসম্বর যেদ্দকই শুিনেলাম নিদ্দি একিা যরাে হদ্দি, আর তাদ্দত অদ্দিক যলাক মারা যাদ্দি। 

প্রেমিা আমরা হেত যকউই ওতিা ো কনরনি। অিে যেদ্দয হদ্দি যতা আমাদ্দের নক? নকন্তু ঘিল নবপনত্তিা 

তারপরই যখি আদ্দয পাদ্দযর যেদ্দযও হদ্দত শুরু করল আর বাঙানল যতা সারা যেয নবদ্দেদ্দযই েনিদ্দে আদ্দে। 

বোস্! ২০২০ যত প্রাে সব যেদ্দযই এই মারণ যরাে েনিদ্দে পিল, ভারদ্দতর নবনভন্ন প্রাদ্দন্ত যকানভড আক্রাদ্দন্তর 

খবর আসদ্দত লােল। টঠক তারপদ্দরই পত্রশ্চমবদ্দে আমলা পুদ্দির হাত িদ্দর কদ্দরািার আেমি আর মািচ 

মাস যেদ্দক শুরু হল লকডাউি। রাস্তাঘাি শুিযাি, যোকািপাি বন্ধ, বাস যিি সব বন্ধ। আমরা বানিদ্দতই 

শুরু করলাম ওোকচ েম যহাম ও অিলাইদ্দি পিাশুিা। সব কাে ই িলদ্দত লােল অিলাইদ্দি। নকন্তু নকেু 

ত্রেনিস যযগুদ্দলা অিলাইদ্দি কখিও হদ্দব িা। নিনকৎসা! পত্রশ্চমবদ্দে তখি হু হু কদ্দর এনটভ যকদ্দসর সাংখো 

বািদ্দে। হাসপাতাদ্দল হাসপাতাদ্দল নভি, িানরনেদ্দক স্বেি হারাদ্দিার হাহাকার। এর ই মদ্দিে খবর আদ্দস, 

নবনভন্ন যেলাে আিদ্দক পিা নেিমেরুরা পাদ্দে যহাঁদ্দি বানি য রার যিষ্টা করদ্দে। কত অসহাে েৃযেই িা 

আমরা খবদ্দর যেখদ্দত যপদ্দেনে। নকন্তু হাত গুটিদ্দে বদ্দস োকা োিা আমরা নকেুই আর করদ্দত পানরনি। 

      তদ্দব হো াঁ, সারা পনৃেবীর যখি এরকম েুেচযা, তখি আমাদ্দের আদ্দযপাদ্দযর অদ্দিক মািুষই নকন্তু এনেদ্দে 

এদ্দসদ্দেি। সবার আদ্দে যতা বলব নিনকৎসকদ্দের কো, িাস চদ্দের ও হাসপাতাদ্দলর োনেদ্দত্ব োকা প্রনতটি 

মািুষ। নকভাদ্দব অক্লান্ত পনরশ্রম কদ্দর প্রাণ বা াঁিাদ্দিার যিষ্টা কদ্দর যেদ্দেি তারা। নিনকৎসা করদ্দত নেদ্দে 

আক্রান্ত হদ্দেদ্দেি অদ্দিক ডাক্তার, িাস চ। তবুও তারা হাল োদ্দিিনি। সািারণ মািুদ্দষর হাদ্দতও আক্রান্ত 

হদ্দেদ্দেি, নেদ্দির পর নেি বানি ন রদ্দত পাদ্দরিনি। বা ন রদ্দত নেদ্দে পািা প্রনতদ্দবযীর যরাদ্দষর মুদ্দখ পরদ্দত 

হদ্দেদ্দে। এোিা পুনলয যতা নেলই।  

   ওইসমে যযিা সবদ্দেদ্দক বি সমসো হদ্দে ো াঁিাে যসিা হদ্দি িরম োনরেেতা। কারণ বেবসা বন্ধ হদ্দে যাে। 

বলদ্দত যেদ্দল েনরব ঘদ্দরর প্রদ্দতেকিা মািুষ কােহারা হে। সাংসাদ্দরর হাল তখি যবহাল... 

    নকেু সাংেঠি এবাং শুভাকাঙ্ক্ষী মািুষ সাহাদ্দযের হাত বানিদ্দে যেে, তবওু! অদ্দিকগুদ্দলা মাস ঘরবত্রন্দ। 

হা াঁনিদ্দত িুি যিই, কদ্দব আবার পনরনস্থনত স্বাভানবক হদ্দব, কদ্দব আবার িতুি কদ্দর সব শুরু হদ্দব কাদ্দরারই 

োিা যিই। এইসমে একেদ্দির কো িা বলদ্দলই িে, নতনি বনলউড অনভদ্দিতা যসািু সুে। পনরযােী 

শ্রনমকদ্দের বানি য রাদ্দিার বেবস্থা যেদ্দক শুরু কদ্দর যযখাি যেদ্দক সাহাদ্দযের আনতচ এদ্দসদ্দে যসখাদ্দিই নতনি 

নকন্তু যোসািে সাহাযে কদ্দরদ্দেি।  

লকডাউি উদ্দঠ যেদ্দে, আমাদ্দের েীবিও স্বাভানবক েদ্দন্দ ন দ্দরদ্দে। নকন্তু এই যোিা একিা বের আমরা যয 

নবভীনষকাে কাটিদ্দেনে, যসিার যরয নক মদু্দে যাদ্দব সহদ্দে? মদ্দি যতা হে িা! 

 

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

 
Sharanya Saha 

CSE, 4th Year 
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Dipa Deb 

MCA, 2nd Year 
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Online Teaching During Covid 19 Pandemic 

The consequences of the outbreak of Covid 19 pandemic were devastating. One of the most 

affected sectors was the Education Sector. The future of almost 1.2 billion students worldwide 

was at stake. Examinations were cancelled.  Schools and college shut down. To ensure that there 

is no break in the learning process    MHRD advises students to carry on with their studies using 

the online learning platforms While searching the educational sites of MHRD and UGC I found  

  the access links for some of their initiatives for school students as well as UG and PG level 

education. 

1.SWAYAM online courses: This provides access to best teaching learning resources.     Link: 

https://storage.googleapis.com/uniquecourses/online.html 

2.UG/PG MOOCs: This hosts learning material of the SWAYAM UG and PG (Non-

Technology) archived courses. https://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/ugcmoocs/moocs_courses.php. 

3.e-PG Pathshala: It hosts high quality interactive e-content containing 23,000 modules in 70 

Post Graduate disciplines of social sciences, fine arts and humanities, natural & mathematical 

sciences. Link- epgp.inflibnet.ac.in 

4.e-Content courseware in UG subjects: e-content courseware in 87 Undergraduate courses 

with about 24,110 e-content modules is available on the CEC website at http://cec.nic.in/. 

5.SWAYAMPRABHA: This is a group of 32 DTH channels providing high quality educational 

  course contents. These channels are free to air   The lectures   are available on the 

Swayamprabha portal. Link-https://www.swayamprabha.gov.in/  

6.CEC-UGC YouTube channel:  The lectures are completely free here Link-

http://www.youtube.com/user/cecedusat 

7.National Digital Library: This is a digital repository of a vast amount of academic 

content with interface support for leading Indian languages. Link-https://ndl.iitkgp.ac.in/ 

8.Shodhganga: This is a repository of   Indian Electronic Theses and Dissertations for research. 

Link- https://shodhganaa.inflibnet.ac.in 

9.e-Shodh Sindhu:  This: provides   access to more than 15,000 core and peer-reviewed 

journals from a large number of publishers   including institutions covered under I2(B) and 2(f) 

Sections of the UGC Act. Link- https://ess.inflibnet.ac.in/ 

10.Vidwan: This is a database of experts, collaborators, funding agencies policy makers and 

research scholar in the country. Link - https://vidwan.inflibnet.ac.in/ 

  In a press release put out by the MHRD on March 21, 2020, the Union HRD Minister shared 

various free digital Online Learning platforms for students to continue their learning during 

Covid-19.  Some emerging approaches of India like The DIKSHAportal, e-Pathshala, The 

National Repository of Open Educational Resources(NROER) portal and Swayam are being 

shared by the World Bank and UNESCO. 
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Free online platforms that support live-video and online interactive classes have been very useful 

for the teaching learning community. Some examples are  

 Zoom 

 Google Meet 

 Facebook Live 

 YouTube Live and many more. 

 Online Learning method utilizes various applications of the internet to provide classroom 

materials and help learners and educators interact with one another through video conferencing. 

This Online /Hybrid Learning is the future of Education in this modern world.  To the teaching 

community what can be more desirable than the online teaching during Covid 19?     

 

 

 

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

Dr. Indrani Sarkar (Assistant Professor, Physics) 

Department of Basic Science and Humanities 
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মুকুটমরনপুি 

 

যাদ্দলর যঠা াঁদ্দি যলদ্দে োদ্দক যসািা যরাে 

টিলারা ঘুদ্দমাে সবুে িাের োদ্দে 

িেীও ত্রেদ্দরাে োনমদ্দে অবাি েনত 

পদ্দেরা হা াঁদ্দি মাটি যমদ্দখ পাদ্দে পাদ্দে 

 

নেেন্ত যোিা আেিা মহল বুদ্দক 

আদ্দলাে আদ্দলাে মাখামানখ সব সাে 

আকায আেও উদ্দলর কাাঁিাে যবাদ্দি  

িা াঁেনি রাদ্দত যেোৎস্নার কারুকাে 

 

যভাদ্দরর েন্ধ আিাঁ দ্দল নিদ্দে যরাে 

স্বপ্ন ভাদ্দস আদ্দলাকবষ চ েদূ্দর 

তুনম আর আনম, সদ্দে যোট্ট িাও 

টঠকািা যলখা মকুুিমনিপুদ্দর || 

 

 

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

 

কলদ্দমঃ জরেতা বসাক, প্রযুন্দি সহােক 
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বুদ্ধ পূরণ িমা 

 

অন্ধকারদ্দক িুইদ্দে যেে যয অিন্ত যেোৎস্না 

আনম বারবার িতোিু হই তার কাদ্দে 

যবানিবদৃ্দক্ষর োোে যরদ্দখ আনস পরমান্ন; 

গ্রহান্তর যপনরদ্দে িক্ষিদ্দলাক েুাঁ দ্দে এনেদ্দে যেদ্দে 

যমারাম নবোদ্দিা পে... তাদ্দত যলদ্দে আদ্দে  

েন্ম যেদ্দক েন্মান্তর পনরক্রমার যব্দ; 

 

নিব চাদ্দণ যাওোর আদ্দে পুাঁদ্দত রাখা আদ্দলার মহীরূহ, 

 আে মৃত!... আবার েরা, বোনি আর যযাক।  

েু পাদ্দের িীি ডুদ্দব োদ্দক শ্মযািভূনমর স্তব্ধতাে 

 

পূব নেেদ্দন্তর েমাি অন্ধকাদ্দর নপতদ্দলর ক্ষোদ্দি িা াঁদ্দে 

আনম খুাঁত্রে আদ্দলার বীে... যমারাদ্দমর পে.... পাদ্দের যব্দ... 

 

 

 

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

 

কলদ্দমঃ জরেতা বসাক, প্রযুন্দি সহােক 
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Suvadeep Das 

IT, 2nd year 
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Anubhab Ghosh 

CSE, 1st year 
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Dr. Debasmita Sen (Assistant Professor, English) 
Department of Basic Science and Humanities 

 

Thank You 



P a g e  26 | 26 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Institution 
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. 

 

 




