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Principal’s Message 
 

 

 

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

2020 We are going through an unprecedented global predicament. 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. Our gratitude and thanks to 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. With their 

help we are now progressing towards a better world.  

I am very pleased that we were able to restart the offline classes this year while 

taking proper precautions and maintaining proper sanitization. I am extremely happy 

to see the students in the college premises again and my heartfelt thanks to the 

fraternity members for co-operating throughout the sessions. 

I proudly acknowledge that the talented and ever-willing –to- work students of NiT 

have published the annual college magazine Confluence 21-22 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” 

 

 

 

 

 

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 21-22”. Just like the dawn breaks after 

a very dark night, we are also progressing with the hope of better days and 

embracing the new normal era. The pandemic, the lockdown, the 

abundance of time has made even the less creative person creative. We 

wanted to showcase this creative side of the students who generally works 

with numbers and formulas. 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 and teaching fraternity to a fair degree-something that we think we 

all need to reconnect with. Amidst the busy schedule of a semester, exams, 

surprise quizzes and all those assignments being back in offline mode, 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 community. 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. Professor (BS&HU) 

Convener and Chief-Editor 
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Far from the Jungle 

A small sapling grew somewhere 

Far from the jungle, far very far,  

Where the shadows weren’t present 

Where the nights were full of stars. 

 

Blessed by the breeze it became tree  

Always ready to touch the sky, 

All it did was bless others 

Whether they stay or fly by. 

 

One day the jungle touched him 

As it’s expanding day by day, 

Suddenly he became pale in the green  

All his blessings suddenly became gray. 

Passing time brought no joy 

Losing identity in the green grass, 

Each leaf left him empty 

With every breeze as time passed. 

 

One day, Death came to him 

Asked him about his last wish. 

All he asked was another chance 

Another free land, another breeze. 

 

And he died with the next breeze 

Leaving only seeds, far very far. 
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And another sapling grew somewhere 

Freshly smiling with the morning star. 

 

Anshuman Sarkar 

B. Tech Civil Engineering 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

STUTI DAS 

CSE_2nd year(B.Tech) 

___________________________________________________________________________________ 

আদিম প্রেদমক 

 

    জানোর লরাদু্দরর শুরকায় কান্নায় লেজা কািয,    

 পারোম ছাড়রে লকাথায় কাে লের লোমায় র্নরয় োিরিা । 
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প্রগর্ে র্নয়র্ে হরেও মন জরুড় আর্িম োরোিাসা,  

    মকু্তির পথ খুুঁরজও লোমার লনশায় র্েরর আসা।  

     সত্তা পারে িহুিার লছরড়র্ছ আমার িার্ড়, 

সৃষ্টির মরোই প্রাচীন েি ুলপ্রর্মক িড়ই আনাড়ী।  

     সমরয়র িা ুঁিা খাোয় কে হারারনা গল্প,            

অরপক্ষারে আজও েরি সময় লো লনহাে অল্প।  

উঠরিা আিার র্চোয়, আিারও নেুন গরল্প লোমায় পাওয়া 

 েরি িা ুঁিনটা লো যুগ পরুরারনা শুিু আসা  আর র্েরর যাওয়া। 

 

 

● মহর্ষ ি মহান্তী 

IT 1st year 1st sem 

__________________________________________________________________________________ 

Astral Travel ~ 
 

 

Astral Travel আমার লকউই এর সারথ পর্রর্চে নয় র্কন্তু এটা শুনরে অিাক োরগ , আমরা আমারির 

শারীর্রক শরীর লথরক আমারির লয সুক্ষ শরীর আরছ োরক আোিা কররে পার্র । আমরা সিাই 

সািকক্তিয়াস মন শুরনর্ছ এই সািকক্তিয়াস মরনর সাহারযয আমরা আমারির মন এক জায়গা লথরক ওপর 

লকারনা জায়গায় র্নরয় লযরে পারর ,  স্বাোর্িক মরনর উরধি কল্পনা কররে পার্র । িরুন আপর্ন শুরয় 

আরছন র্কন্তু আপনার মনটা চরে লগরছ অনয লকারনা জায়গায় । র্চর্কৎসা শারে এটা লশানা যায় লয 

মনটারক শি করুন লিখরিন লরাগ লসরর লগরছ একিম োই । এরম অরনক উিাহরণ আরছ লযখারন লিখা 

লগরছ  অরনক িড় িড় লরাগ লথরক , খুি খারাপ অিস্থা লথরক লসরর উরঠরছন অরনরক ,  সািকক্তিয়াস মরন 

এটা লেরি লয োর শরীরর লকারনা লরাগ লনই সি আরে আরে ষ্টঠক হরয় যারে এখন লস পরুরাপুর্র স্বাোর্িক 

। র্কন্তু এখন আর্ম লযটা িেরে যাক্তে এটা সািকক্তিয়াস  মন ষ্টঠক না একটু আোিা র্িোগ । হয্ােুর্সরনসান 

মরনর সাহারযয আমারির শারীর্রক শরীর লথরক আমারির সুক্ষ শরীর লক আোিা করর লিওয়া , এটা খুি 

অিােি োগরেও এটাই সর্েয।  আসরে আপনার শারীর্রক শরীর লক অে লররখ আপনার লেেররর সুক্ষ 

লয শরীর আরছ োরক জার্গরয় রাখা , এটা আমরা সিাই কমরির্শ উপের্ি করর থার্ক । ঘমুারনার সময় 

লকারনা কাররণ েয় লপরে  আমারির লয শারীর্রক শক্তি মারন আমারির লয শারীর্রক শরীর লসটা কাজ করর 

না আমরা চাইরেও আমারির শরীররক ওঠারে িা নাড়ারে পার্র না , কথা িেরে চাইরেও িেরে পার্র না 

এটারক িরে স্লীর্পিং  
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পযারাোইর্সস আর এটা করয়ক লসরকরের জনযই হয় । ষ্টঠক এোরি আমারির শারীর্রক শরীররক ঘুম 

পার্ড়রয় আমারির সুক্ষ লেৌর্েক শরীররক আমারির লিরহর িাইরর র্নরয় আসা োরপর র্নরজর শরীররক 

অনয লকারনা জায়গায় র্নরয় যাওয়া এটাই  হরো Astral ট্রারেে । আমরা এখন পয িন্ত র্েন রকম  dimension 

শুরনর্ছ র্কন্তু আরে আরে আররা আর্িস্কার হরে  পাুঁচ রকম  লসি ও র্েন রকম  dimension ছাড়াও 

আররা লসি ও dimension  আরছ । যখন আমরা এই পাুঁচ রকম লসি ছাড়াও আররা লসি উপের্ি কররে 

পার্র েখনই আমরা এই Astral ট্রারেরের  উপের্ি কররে পার্র । এটা এরোটাও লসাজা নয়  , আমরা সিাই 

এখন র্সক্স লসরির িযাপারর শুরনর্ছ এর সাহারযয একজন মানুষ লকারনা ঘটনা ঘটার আরগই উপের্ি 

কররে পারর , লয এটা হরে পারর , লসটা পরুরাপুর্র না হরেও র্কছুটা যা হরো র্সক্স লসরির কাজ  , আর এই 

সির্কছু একই সূরে গা ুঁথা । আর যখন আমরা সর্েয Astral ট্রারেে কররে সক্ষম হরিা  েখন এক আোিা 

মহাজাগর্েক আওয়াজ আমরা শুনরে পারিা লযটা আমরা স্বাোর্িক অিস্থায় শুনরে পাইনা । হয্া ুঁ এখন 

র্কছু যন্ত্র  আর্িষ্কার হরয়রছ যার সাহারযয আমরা এই লেৌর্েক আওয়াজ মারন লযটারক আমরা  মহাজাগর্েক 

শব্দ ির্ে লসটা শুনরে পার্র , এটা আমরাও শুনরে লপরে পার্র লকারনা যন্ত্র ছাড়াই  যর্ি আমরা Astral 

ট্রারেে কররে পার্র । এই র্নরয় অরনক র্রসাচি হরয়রছ হরে র্কন্তু এখরনা লকারনা হার্ি েথয পাওয়া যায়র্ন । 

প্রায় অরনক লিরশই এই র্নরয় অরনক  র্রসাচি হরয়রছ অরনকযুগ আরগ  অরনক মহাপরুুষ অরনক কথা 

িরেরছন , েরি আমরা এই আিযার্েক শক্তি , সািকক্তিয়াস , হয্ােুর্সরনসান , এগুরো শুরনর্ছ কমরির্শ 

।আমরা লয িযান কর্র লসটা এই আিযার্েক শক্তি জাগারনার আররক পক্তিয়া । আমারির শরীরর ছয় 

রকরমর চি আরছ যথা - অজ্ঞাচি ,র্িশুক্তধচি , অনাহে চি , মর্নপুরচি , স্বার্িস্থান চি ,মুোিার 

চি    লযগুরোরক আমরা িযারনর সাহারযয জাগারে পার্র , আর আরছ ইড়া আর র্পঙ্গো লযগুরো লমরুিে 

লথরক লপরটর িুপারশ অিস্থান করর , ওগুরোরক আমরা স্বাোর্িক োরিই জার্গরয় েুেরে পার্র । এটা 

অরনরকর মুরখ লশানা যায় লয িযান করর োর আরগর লথরক উপের্ি করার ক্ষমো অরনক লিরড় লগরছ , 

এটা হরো ওই ছয় চরির কায িক্ষমো লিরড় যািার জনয । েরি মানি লিরহ এমন অরনক ক্ষমো আরছ যা 

আমরা সিসময় র্িজ্ঞারনর সারথ লমোরে পার্রনা । মানি শরীর র্নরয় অরনক গরিষণা হরয়রছ হরে হরি। 

আর্ম যা র্েখোম সি িই ও গুগে লথরক র্াটা কারেক্ট করর এটা খুি োরো একটা র্িষয় োই এটা র্নরয় 

র্েখোম । অরনরক িরের্ছে লয এসি র্নরয় র্কছু যর্ি র্ের্খ োই এই র্িষরয় লেখা । সিার োরো োগরে 

আমারও োরো োগরি । 

 

Name -Soumya Kundu  

Dept- ME 3rd year 
 

_________________________________________________________________________ 
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দিন আসবেই 

  

লমঘ যর্ি হয় মন 

         িৃষ্টি েরি অশ্রুিারা, 

লোমার কণ্ঠ শুনরে লপরে 

         হই আর্ম আজ র্িরশহারা। 

নীে আকারশর লপ্ররমর লমরঘ 

         লোমায় লিখরে োরগ োরো, 

িুরকর র্েের জমরে পাহার 

         মন হরয় যায় িড্ড কারো। 

মায়ার ছরে এরে েুর্ম 

         আমার এই জীিরনরে, 

লপ্ররমর মারে আসরে েুর্ম 

         আমার মরনর অন্দরররে। 

েি ুর্শখা লয আজ র্নরে আরস 

         েুররায় লয িা ুঁচার আসা, 

র্িন আসরিই লেরি েি ু

         োর্সরয় র্িরয়র্ছ োরোিাসা। 

                                                  -লেখন রায়  
________________________________________________________________________________ 

েত্যাশা স্বাবযযর পবে েদত্কারক  
 

 

র্সগাররট খাওয়া স্বারস্থযর পরক্ষ ক্ষর্েকারক। 

ষ্টঠক লেমর্ন ওোর এক্সরপক্টশন জীিন িরিাি করর। আপনার এক্সরপক্টশন যর্ি সামরনর মানুষটার সারিযর 

মরিয না থারক োহরে লসটা আপনার েুে োর না কারণ আপর্ন োর লথরক লির্শ প্রেযাশা করররছন। 

আপর্ন যা খুর্শ চাইরে লপরে পাররন না আর এটা যগু যুগ িরর চরে আসরছ শুিু এই কর্েযুরগ না। 
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সেয যুরগ সীো লসই একেুে কররর্ছরেন লিিী হরয়ও র্ের্ন এেটাই লমাহগ্রস্থ হরয় র্গরয়র্ছরেন লয লসানার 

হর্রণ িােরি সম্ভি না লসটাও ওনার মাথায় আরসর্ন োই র্ের্ন রামরক িরের্ছরেন যাও লয কররই লহাক ওই 

হর্রণ আমায় এরন িাও লসটা জীর্িে র্কিংিা মেৃ। রাম র্ছরেন িীর মহা ক্ষমোশােী ,আিশ িিান পুরুষ 

অরনকিার র্ের্ন সীোরক লিাোরনার লচিা কররও যখন র্ের্ন শুনরে চানর্ন েখন িািয হরয়ই রাম লগর্ছরেন 

র্কন্তু র্ের্ন এেটাই িুক্তধমান ও কূটননর্েক র্িরক জ্ঞানী র্ছরেন র্ের্ন সীোর সারথ েক্ষণ লক লররখ লগর্ছরেন 

র্কন্তু সীো োও র্িেীয় িার েুে কররন ওনার োই েুেরো লিওর এর কথা অমানয করর যার জনয র্ের্ন হরণ 

হন। 

এটা আমরা সেযযুগ লথরকই লিখর্ছ লয অর্ের্রি আশা প্রেযাশা একজনরক র্কোরি লশষ করর র্িরে 

পারর। একটা োরো সম্পকি লস লযরকারনা র্িরকই হরে পারর লশষ হরে ১ লসরকে োরগ শুিু এই প্রেযাশা 

,কামনার জনয আমার এই চাই ,আমার এই ইরে আমার ওই চাই আমার এটা অরনকর্িরনর িাসনা ,এটা 

র্কন্তু চাই চাই ,আমরা লয লকারনা সম্পরকি লজার কররই এসি সামরনর মানুষটারক চার্পরয় র্িয় র্কন্তু আমরা 

একিারও লেরি লির্খনা লয সামরনর মানুষটা র্ক চাই ক্তজজ্ঞাসাও কর্র না লয োর র্ক চাই িা োর আরিও 

লসই ক্ষমোটা আরছ র্কনা যর্ি না পারর লমটারে েখনই সামরনর মানুষটা হরয় যায় পৃর্থিীর সিরথরক 

খারাপ মানুষ ১ লসরকরে লয র্কছুক্ষন আরগও র্ছে োর র্প্রয় আর এোরিই ,এোরিই শুরু হয় লয লকারনা 

সম্পরকির মরিয োটে িরা আর একিার মারে লিওয়াে উরঠ লগরে মরন রাখরিন লসটা লকারনা র্িন আর 

ষ্টঠক হয় না। লসটা লয লকারনা লক্ষরে হরে পারর িরুন এক লছরে োর িািারক িেে িািা পারশর িার্ড়র 

পে্টুর ১২০০০ টাকার লমািাইে আমারও চাই এর্িরক লিখা লগে িািার লসই মুহরূেি িার্ড়রে লকউ অসসু্থ িা 

,লিনা োই র্করন র্িরে পাররিনা েখনই শুরু হয় মন কষাকর্ষ ,আিার িউ িেরো লিরখা লোমায় কের্িন 

লথরক িের্ছ লয আমার একটা লেরারী চাই েুর্ম লকারনার্িন কান কররার্ন লোমার সারথ ঘর করর আমার 

কপােটা পুড়রো আরগ জানরে জীিরন র্িরয় করোম না এর্িরক লিখা লগে স্বামীর োড়ার োুঁকা িউরয়র 

এক্সরপক্টশন েুরঙ্গ লসই অশার্ন্ত ,এরম হাজাররা ঘটনা আরছ লযখারন আমরা আমারির  প্রেযাশা এমন 

জায়গায় র্নরয় যায় লযটা সামরনর মানুষটার সারিযর িাইরর িা পছরন্দর নয় িা োর োরোোগার মরিয পরড় 

না িা লস লসই ক্তজর্নসটা পছন্দ করর না /লস ওটারক লসই র্িরক এে োরির্ন লযরহেু িজুরনর প্রেযাশা 

আোিা োই অশার্ন্ত শুরু।  

র্কন্তু একটা োরো সম্পকি র্কোরি ষ্টঠক থাকরি ?? েখনই একটা োরো সম্পকি ষ্টঠক থাকরি যখন আমরা 

আমারির প্রেযাশাটা সামরনর জরনর ওপর না চার্পরয় লস র্ক চাই িা োর র্ক োরো োরগ লসটা মন র্িরয় 

শুর্ন িা আর্ম আর্ম না করর োর র্ক োরো োরগ োর র্করস আনন্দ হয় িা োর লকানটা সারিযর মরিয িা 

লসটা লস লমটারে না পাররে োরক লিাোরনা লয এটা লেরি লিরখা যর্ি কররে পাররা োই না !!!!!! োর 

জায়গায় আমরা র্ক কর্র সামরনর মানুষটা র্ক চাই না লজরন োর র্ক োরো োরগ খারাপ োরগ ,োর র্করস 

অস্বক্তে হয় ,র্িরি োরগ না লজরন আমার এই ইরে ,আমার ওটা প্ল্যান ,আর্ম এই চাই করর োোয় োহরে  
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লো এটা লিাোই লয আপর্ন সামরনর মানুষটারক োর উপযুি স্বািীনো সম্মান ,োরোিাসা র্িরেন না যখন 

আমার র্ক োরো োরগ লথরক োর র্ক োরো োরগ োর র্করস আনন্দ হয় ,লস র্কোরি োরো থাকরি 

এগুরো জীিরন আনরে পাররিন লসর্িন িুেরিন আপর্ন সর্েয মযার্চওর োর আরগ পয িন্ত না লস আপর্ন 

যে িয়রসরই হন না লকন আপনার মরিয লসই ময্াচুউর্রষ্টট এখরনা আরসর্ন। আপর্ন লস লক্ষরে ষ্টঠক 

হন  র্নরজরক পর্রিেিরনর িিরে যর্ি অনযরক পর্রিেিন কররে যান িা লজার কররন িা েগড়া কররন িা 

োরক েুে লিারেন লসটা আপনার েুে আপর্ন লির্শ আশা কররছন এোরি আপর্ন লকান জায়গায় শার্ন্ত 

পারিন না লযখারনই যান যায় করুন। োই আজই এখনই র্নরজরক পর্রিেিন করুন নাহরে এই প্রেযাশা 

আররা িাড়রে থাকরি সমরয়র সারথ সারথ একর্িন এটা আপনারকও ছার্ড়রয় যারি লসই চিিরুহ আপর্ন 

র্নরজই হার্ররয় যারিন োর মাশুে সারাজীিন র্িরে থাকরিন োই অর্ের্রি প্রেযাশা েযাগ করুন আর্ম 

লথরক েুর্ম ,আপর্ন প্ররয়াগ করুন লিখরিন আপর্ন অরনক োরো আরছন ,শার্ন্ত ,সুখ ,অরনক লিরড় লগরছ 

সিাই সম্মান কররছ। স্বগ ি সুখ ির্ে আমরা সর্েয আরছ আসরে লসটা লপরে অরনকর্কছু েযাগ কররে 

হয়,র্নরজরক অরনক হােকা কররে হয় ,অহিংকার ,প্রেযাশা,লোে ,েযাগ কররে হয়। এরম লিখরিন লয 

কাউরক একটা পঞ্চারয়ে ের লথরক র্কছু সম্মান র্িরয় র্িরেই িরম্ভ োর পা মাষ্টটরে পরড় না আিার এরম 

অরনক মানুষ আরছ যারা সারা র্িশ্ব খযার্ে অজিন কররও িরে আর্ম র্ক আর  কররর্ছ র্কছুই কররে পার্রর্ন 

োরির মাথা সি সময় নেই থারক। 

আর্ম লকারনা সমাজ সিংস্কারক নই 😊 শুিু োরো োরগ র্েখরে োরো ক্তজর্নস েুরে  িররে কারজর মারেই 

র্ের্খ যখন লযটা মাথায় আরস আসরে অরনরকর অরনক সমসযা শুরন , সমািান করর আমার এই গুরো 

মরন হরয়রছ লয এগুরো েুরে িরা যাক এটুকুই 🙏 

 
 

Name -Soumya Kundu 

Dept- ME 3rd year 
________________________________________________________________________________ 

 

িেু বলত্া 
 

র্িন র্িন িরড্ডা িুি িেো র্ঘরর িরররছ োর-- 

লচাখ  

হার্স  

লনরম আসা ছায়ামুরখ... 

 

লিরড় চো হৃিস্পন্দন  জারন 
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এ আনন্দ কেটা আমার, কেটা লজরগ থাকা রারের 

 

 

অিৃশয শক্তির কাটাকুষ্টট লখোর মারে 

লেরস চরে োেিাসার লেষ মাো 

 

Sayan Boks 

3RD year 

 

__________________________________________________________________ 

 

Shibayan Bakshi 

EIE 2nd YEAR 

 

 

__________________________________________________________________ 
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Soumi Dey 

EIE 4th year 

__________________________________________________________________ 

ছাই 

 

জেন্ত আগুন হইরে জন্ম আমার 

েুকাইয়া রর্হয়া লস জ্বাোয় আমায় 

োইরো জ্বর্ে ক্ষরণ ক্ষরণ প্রর্ের্নয়ে 

েিু না র্মষ্টটরো স্বািও োহার 

আর্ম প্রশ্ন কর্র োরর 

লকনই িা জ্বাোও আমারর 

আর্ম লো র্ছোম ঐ পারড় িড়ই আনরন্দ 

েুর্ম ির্রয়া আর্নরে, খে কর্ররে 

লমারর লঠরে র্িরে নরের ও মারে 



 

14 | P a g e  
 

 

এরহন কায ি লির্খয়া োর্ি আর্ম মরন 

এই র্ছে েরি অিৃরির অন্তরারে 

'িাহ প্রেু িাহ', আর্ম োহাই মার্নয়া র্নোম েরি 

েুর্ম প্রেু রর্হও পরমও আনরন্দ 

আর্ম েরি চর্েোম আগুরনরও গক্তি লপর্রয়া ছাইরয়রও েূরপ। 

 

 

                                                                                            র্িজয়কৃষ্ণ র্িশ্বাস 

B.Tech 4th Year(CE) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soumi Dey 

EIE 4th year 

_________________________________________________________ 
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||  দীর্ঘশ্বাস  ||  

   - শ্রেয়া অধিকারী  

 

যে য োখে বহু রোত নোখেনন ঘুে  

েুে য খে কোাঁদোর ের, 

প্রনতননয়ত ভীতর ভীতর ননখেখক কখরনি েুন  

যে েলক যব বহুবোর ঝখরখি সৃ্মনত  

যেই আনে যরোে েখরনি, 

েখন য খে এক েৃত সৃ্মনতর ভীনত। 

 

আধেরো অন্তরোল, 

আে একোনকখের যেকল যবাঁখধ আাঁধোখর কখর বোে। 

যতোেোয় নঘখর আেও েীনবত আেোর দীঘঘশ্বোে… 

ননশু্চে আনে, অন্তখর হোহোকোর  

বড্ড এখলোখেখলো আনে, আখেেৃখে বোেখি নেিুটোন। 

 

যতোেোর বোননখয় যদওয়ো  অবখহলোর ঘখর  

শুধু নেখযে প্রনতশ্রুনতর বোনলকণো, 

যতোেোর আেোর যবনোনে  গল্প আে অেেোপ্ত,  

ভরেোর  য োখে ক্রেে নোেখি বর্ঘো। 

দীঘঘশ্বোখে েডোখনো উষ্ণতোয় 

আে আেোর েখধে এক  েীণঘ  আনের বেবোে। 

যতোেোর উেনিনতর অনবরত উেলনিখত, 

আনে ননখেোাঁে। 
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ননদ্রোর িখল হোত বোনডখয় েুনে দ ুয োখে যেঘ 

বুখকর যভতর যেো ড যদওয়ো বেযো গুখলো, 

েোনেখয় েোয় অনভখেোগ আর আখবগ। 

অবে েখন এেন আর লোখগ নো বেযো, 

ক্ষতনবক্ষত েন আর কোতরোয় নো আখগর েত। 

 

যকোন এক নদগন্তখরেোয়, 

হোনরখয় যগখি যতোেোর আেোর েনর য়… 

আচ্ছো? েবটোই নক নিল য োরোবোনলখত যেোডোখনো এক অনভনয়…? 

___________________________________________________ 

Ambush on Atlantia 

 

It was Thursday, 5036 April. Taking a short nap my sleep broke, when I opened my 

eyes the alarm was blowing. I along with my other fellow squared commander 

reached the control room where Colonel Rangit Ray briefed us about the whole 

situation. Oh before that I must introduce myself, I am a Fighter Pilot and Squad 

commander of 17 –Regiment of First fleet in Risen 1.  First Fleet comprises of 3 

main ships Risen 1 which is a star ship, capable of containing 22 + fighter regiment, 

where each regiment contain 18 fighter ships, then risen 2 which is a Destroyer ship 

capable of defending from all types of threat and Risen 3 which is an Assault Ship 

along with few other destroyers, Cargo and Tanker ships we are patrolling 

throughout the Canova belt. 

Our Union consists of 55 Galaxies known by the name of ‘Ember’ . At its Southern 

section we have 3 neighbors Roshutok, Deleterians and Jeillan.  
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Roshutok is a union of 35 Galaxies, Deleteria consists of 22 Galaxies and Jeillan 

consists of 35 Galaxies. And the space between them which separates our union 

from theirs is known as the Cornova belt. There are various belts like Cornova made 

according to intergalactic laws created to make peace and stability between the 

Unions. 

This morning we intercepted a category 5 SOS signal from Atlantia. It was a boy 

named Manas Shing from now on narrates this story from his perspective . . . 

. . . I am Manas Shing, I live in a intergalactic space station in Cornova Belt, at the 

galaxy known as of His-goul, this galaxy has two Stars and eight planets each 

having distance number of satellite rotating around their mother planet the galaxy is 

rich in mineral resources and it belongs to United Republic Ember. 

Atlanta is a humongous Space Station in His-goul and I and my family live in 

southern part of Atlanta at place called Block 23. My father’s name is Deba Shing 

and my mother’s name is Lily Shing, the both work the mines of Planet F. 

It was a holiday, with sunny skies and beautiful weather, and we and our college 

friends. Decided to go hiking at the hills of B12. 

Among my all-college friends Anny and Nicole were very close to me, in search of 

timber we reached hill called Aden from here we can see the outside space the 

electromagnetic field that create our atmosphere, obstruct us to see outside space 

become faint at this point due to electromagnetic interference. There we saw five 

humongous Deleterians cargo ships docking our port. 

It was absurd because Deleterians don’t come to this way; as my father say 

Deleterians also claimed the mining rights on this galaxy and we had reports of little 

conflicts happen in past with them but after losing the mining rights at Intergalactic 

Court of Justices we haven’t seen very few Deleterians ships  
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docking at this port, as specially as this size that we and now seeing. My father also 

Deleterians don’t want to go from here, they wanted this place badly. After watching 

those ships I got a strange feeling in my stomach and by the time we reached our 

camp I could not stand properly. I am having a feeling that I have to reach my home 

fast. So I told my friends and went to my house. 

After I reached my house I saw three of black cars parked outside my house. I 

hurriedly entered in my house, I found my parents kept as hostage watching that 

after watching that a strange energy onrush through my whole body I couldn’t 

explain that feel; I’m went for first guy kick him through the kitchen window then 

give a tight punched on the second one face douching the third guy attack punch and 

kicked the fifth and sixth guy. In this way I manage to knock all eight of them down, 

I am completely shocked that when did I learn to fight and how did I manage to 

defeat as well as put a hole in last buddies chest and the most aberrant thing was that 

there is no blood spoil they all are kind of strange bio-humanoid type of beings. 

However my parents look absurdly calm like they anticipated this might happen. 

They gently grab my arm and hurriedly take me to a passage give me a backpack 

and a smartwatch type device and told me we are to your parents, it is a secret room 

with lots of new tech all around that I have never seen before my father pushed me 

in a car locked the door while by that time my mother came in a combat uniform 

with a machine gun. I am watching the TV screen on the very next wall. I can see 

my entire house and every room along with the outside view. I saw more cars 

stopping before our house, lots of people barging in. I tried to come out of the car to 

help but my mother pushed me back. In the meantime my father came back with the 

same uniform, armed with an awesome rifle. At last he told me that we are not your 

actual parents. I thought we got time to tell you this  
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but they found us so you have to move fast, the car will  take you somewhere safe. 

He tap a some kind of remote fit on his arm and the car get automatically locked and 

began to move. 

Covering Fifteen miles car bring me in a house and automatically stops and the door 

opened. I am totally infuriated, anxious my head is like to blow up a lot of things is 

in my head. After madly larking throughout the house I stop at the master bedroom, 

throw the bag on the bed and snatch the reast watch and also throw it on the TV 

screen. Suddenly a projection pops out from that watch it was an old man with white 

hair and white bared.  He told If are watching this message then the thing may not be 

as how I planned. I am a scientist and father. I am manage to make new bio tech a 

metal base cells and tissue it is made for medical porous for development of new 

type of prosthetic arm, legs, organs but It have potential far beyond I imagine, after 

synchronizing with human body by a injecting a serum in a particular process I 

manage to derive It can enhance their abilities. It enhances the wilder intelligence, 

speed, vision, stamina, strength in a whole new level some test also show that 

subjects can through lasers from their hands. By the technology at ort hands we also 

can create an army of humanoid beings and can program each and every one of them 

to execute a task that the user give them. 

But my friend Davian Dark has other intentions he figure out that by using this tech 

he can bypass our existing security system he want to sell this tech as a weapon after 

I have reject his offer, he confiscated against me, he allied with the Deleterians he 

give some of the tech to them. After I figure out his conspiracy I hurriedly delete as 

much data I could. Made you, program you with all fighting abilities and skill you 

would require in future they are going to unlock eventually. And handed your 

responsibility among my two most entrusted college Deba and Lily. Their task is 

you make sure You did not fall in wrong hands. By the time  

 



 

20 | P a g e  
 

Deleterians and Davian barging into our lab I had manage to escape. He also told me 

to keep that watch close to me it a key. And He told me to find me. 

By that time Deleterins had already invaded the Atalatia jammed our communication 

stations. I along with my new friends had manage to contact with Major General 

Bishwa Shing commanding officer of Atlantian Security Force together we captured 

back a section North Section of the Atlanta but we Could not hold much longer, we 

have five day arsenal and more Deleterians ship are coming. If any close by Ember 

Ship could hear us please send help as fast as you could. If they found my father 

before us then it could be a major threat for all of us… 

After hearing that we are orded to get in position and we ran into our fighters jets we 

are ready to give Deleterians the result which they deserve. . . 
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Rajaasree Naskar 

ECE 1st year 

______________________________________________________________________________________ 

Mom - Best Lover 
 

It's been ten years 

I'm twenty five now 

Tired of this adult life 

Still surviving somehow 

Mom, I miss you now 

 

Now It's been a year 

You left me all alone here 

Mom, I could never tell you but I love you forever. 

 

I want to go back to those days 

When I used to sleep in your lap with a smile 

I want you to be angry on me for my mistakes 

It's been a while 
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I want to go hide behind you 

Like a little innocent baby 

This world is too cruel 

Why aren't you here? Why do I have to face such a tragedy? 

 

I want to make u feel proud mom 

So watch over me from there 

Even in next life I hope we meet 

I wanna be your son forever. 

 

-Atanu Majumdar 

CSE,1st year 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Saswata Dhara, ECE first year 

 


