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Geographers ask where 
things are located on the 
surface of the earth, why 

they are located where 
they are, how places 

differ from one another, 
and how people interact 
with the environment.

Source:https://laulima.hawaii.edu/access/content/group/

https://laulima.hawaii.edu/access/content/group/
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I am happy to learn that geography department of katwa college is

going to publish its magazine entitled ‘Bhaugolika’ for the first time

in ‘e’ mode keeping in pace with time. The pandemic of Corona virus

has opened up a digital window for all of us and in this time; it is a

very good effort to choose this ‘e’ mode to express student’s creativity,

emotions, feelings and talents. I want to thank all the members of

editorial board for their sincere efforts to publish this magazine. I am

sure that this e-magazine will enlighten students, teachers as well as

all the interested persons.

In this context, I convey my best wishes and wish its grand success.

Dr. Nirmalendu Sarkar

Principal

Katwa College
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“Do one small thing to make today better than Yesterday” 

 

 

At first, I would like to appreciate the Department of Geography of Katwa College for 

publishing this online e-magazine "BHAUGOLIKA" Vol - I on 22nd November, 2022. I 

am sure through this E-Magazine the students have made conscious efforts to express their 

thoughts, ideas, dreams, creative writings and aspirations of young minds in a very 

beautiful manner.  

I take immense pleasure in conveying my heartfelt congratulations to all the faculty 

members and the students of the Department of Geography, who are working tirelessly in 

compiling and unleashing the hidden potential of the students and making this e- magazine 

very purposeful and meaningful.  
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About the Department of Geography

Katwa College

The department of Geography, Katwa College started its journey in

the year 1987 with 15 students for general course. Honours course started in

2005 on the self-finance basis with intake capacity of 15 which now

increases to 40. At present the department is running with six full time

faculty members (two assistant professor and four State Aided College

Teacher) and two non- teaching staff. The built-up area of the department is

in with three classrooms, one RS and GIS Lab, one staff room including

seminar library and laboratory. The faculties always try to maintain the

quality of teaching so that the students can develop a clear conception of the

subject. To increase the exposure of the students and enrich their knowledge

the department arranges student’s seminar where each student deliver talks

using power point presentation. Every year a departmental wall magazine is

published and all of them are enthusiastically participate in poster making

and model making. They also take part in science exhibition and cultural

programme. Good inter personnel relationship, good teacher student

relationship, good discipline, innovative culture is the strength of the

department. The effort of the teachers and sincerity of the students will

obviously help to continue the successful journey of the department in

future.
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I am glad to convey that our department is going to publish the

first volume of the magazine ‘Bhaugolika’ in ‘e’ form. In the last

two years Corona pandemic has disrupted teaching-learning

system and forced us to habituated in online mode of education. In

that period, we have decided to publish our magazine in ‘e’ form

which is now being implemented. Students, alumni as well as

teachers of our department have enriched this magazine with their

writing, photography and drawing. This is the platform to explore

hidden talent of our students. This would help them to broaden their

psychological and intellectual horizons. I owe my gratitude to all

the students and teachers of our department whose co-operation and

efforts made this work possible. I express my deep gratitude to our

esteemed Principal and coordinator of IQAC who continuously

inspire us for this endeavor.

Wishing a great success of ‘Bhaugolika’ and looking forward to

grow more in the next issue.

Mrs. Madhumita Sen

Assistant Professor & HoD

Department of Geography

Katwa College
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 ম্  দ ী 
“       ে       ে   ন্ন         ু  ,

েু   উঠ    ে     ।
     ে        ু      -

জ্ব  উঠ      
 ু     ি  ।”

-         ীন্দ্র  থ ঠ  ু । 
  য   ঊষ  গ্ন  থ      ুষ ও   ৃ    ম্       ড়।   এ  ম্      থ  থ  

 ূ  দ     ী   ষ           ।       এ  ি  ং ে  ষ   জ্ঞ  - এ  প্ত   য    থ  
    ও        দ   ক্র       ং য  ৃ  ি,       -   ল্প   ও       দ ষ   
   ন্ত্র  ী          ু        ৃ       েষ্ঠ  ী    ।  ু   -  ুফ   -   য -  য    
ধ  ী  ঁে    থ         ি  ী    ে    ি   ী       ু ঁ  ফ           ি
   ু ষ    -  ে   ;   এ       ৌ     দ            থ    ।  ু  েী এ   স্ত্র
         ড়         ,    ষ     ,  ি ি      ঁ       ৌ      ?   ,             
         ,   ৃ                 ,                 ুষ  -   ঁ     ৃ   ৌ      ।
   ি        দয                  ী ‘  ৌ       ’  -  য       ি   ৃ উ ে য
      ত্র  ত্রী দ  ধয  থ         ৌ            ু ঁ               দ    ষযৎ
        ন্ড  ী।           দ    ৃস্ব ু  -   এ     ‘  ৌ       ’        থ    
    ধয  দ  ‘                 ’     এ    ে         ‘ে ম্ব    থ’,      
এ    ে    ‘ য   ি      থ’                       ‘        ফ      ’;
            শুধু এ  ি   ধ     ঠয   ষ   , this is ‘That Greater

Geography’,      ধয         য ন্দ্দ    দ   ে ‘Water Ballad’  িঃ ম্     
  ঁধ  ‘Ecology and Epistemology’,    ৃ   -      - ঞ্চ    ব  ে ত্র   ধয
ঐ য-           ...,    থ        ক্ষ  থ ‘Women Defenders of The

Environment’। “  ষ   ষ দ  দ  ,        ঠ   ”-এ            হু   ঁ 
      অ    ষ   ি                      উ দয       দ    ষ    ত্র  
‘  ৌ       ’  ন্ম   ।              -  য       ি      ূ      অি ী       
ি     ী  ুধী   দ    ি                       ক্ষ  থ        ি   ধ য  দ।
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 ম্  দ    ক্ষ  থ     ি         অধযক্ষ      িক্ট       ন্দ্দু             
      ি    ধ য  দ   ঁ     ষ      য ও         ড়  য       ি      ূ      ম্ভ   
      । এ  ড় ও ধ য  দ         ি         অ য  য   ক্ষ -   ক্ষ   ী ও
অয ি     ে ি     ি  ।     ষ ধ য  দ জ্ঞ                    ধ  েী  ী  ধু    
            ি    উ দয  ও        দ      য।      ংি , অ ু    ও
            ষ        ী                    অ ুষদ েী  ি  ি     ষ             
 ি    ধ য  দ।                   ী অধয   িক্ট অ    ী ে ঙ্গ দ       , অ ুষদ
েী  ী        ব্রহ্মে  ী       ও েী  ী  ধু ন্দ্দ দ                 ি    ধ য  দ।
      ষ                   ক্ষ   ী,       ও   ক্ত   ত্র  ত্রী দ            ং   
    য।    ে    থ     - অিঃ         ি ত্রু ি  উ ধব   ।    '   ৌ       '  
  ঠ  দ     এ  ি অ ু   ধ  থ        ু ত্রু ি      ী ও     ী       ং   ধ   
     ে  ঠ           ে    দ   ৃ ী    ।

১৭ অ ক্ট   , ২০২২ 
   ি   ,       ধ    

ধ য  দ  ি
েী  ন্ম   ু

( ম্  দ ,   ৌ       )
অ ুষদ,             

   ি        দয   
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"The present is the 
key to the past”. 

James Hutton 
(1830-1833)

Source:https://testbook.com/question-answer/

https://testbook.com/question-answer/


          ী
ে  িী     ( ৃ ী      স্ট  )

স্বপ্নগুল োর আবহববকোর ঘটলে ধীলর ধীলর

স্মৃবিগুল োর পুবিি ক্ষয় হলে নো আর ম োলর

বকউ ুল োবনম্বোস ম লঘর গর্জন বুলকর  োলে িোহোই প্লোবন

 ন্থকূলপর অন্ধ কুলপ র্ প্রপোি আর্ব ভীষণ

ম োলের র্  আর্  ুবন নদী, উপকূল  বোব র গবদ

সোরোবদন বৃবির র্  মরইনগর্ আর্  োপলিো যবদ!

ওর্ন হ  আর্ হৃদয় র্ুল়ে,  লনর মকোলন বরফ গল 

উষ্ণ  ন আর্ ঊর্ধ্জগো ী, শীি   ন আর্  লনর িল 

ব  ন ঘলট অক্লসোলন, কল্পনোরই বোিোয়লন

রোি বো়েল িোরোর দল  আর মর্োস্নো নোল   োাঁলদর মকোলণ। 

স্ব ধী     স্বপ্ন
 ু      ন্ড  ( ঞ্চ      স্ট  )

ভোবলি আশ্চযজ  োলগ ময -

আ রো ভোরিবোসী মকন এি মবোকো?

২০০ বের পরোধীনিোর যন্ত্রণো মভোগ করল ো ,

িবওু হল ো নো িোর বশক্ষো।

রক্ত গঙ্গো বলয় যেন মপ ো  স্বোধীনিো ,

ঘলর ঘলর জ্ব ল ো উলে স্বোধীনিোর বশেো ।

 হোনভবূ লি র্ন্ম বন কিনো অর্ুজলনর  লিো পুত্র, 

 িুবদজলক মগ  িোরো রোেলি বেক সী োন্ত।

বিজ োলন কৃষ্ণ নো  হ ,  ূ  ধ জকথো

নো  েো়েো গবি মনই িোই মর্লন মরলেো সদো। 

Source:https://www.shutterstock.com/image-vector/geography
‘স্ব ধী      ন্ধ ’,         ষ ( ৃ ী      স্ট  )

                  ...
  ঞ্চ    ণ্ড  ( ঞ্চ      স্ট  ,             )

মসই ম লয়টো ভলূগো লক ভোল োবোসলিো । ভোল োবোসলিো সবরু্ প্রকৃবিলক। আর মসই ভোল োবোসো মথলকই ম লয়টো
 োধযব লকর পর আটজস বনলয় প়েল ো কোরণ মস ভলূগো মক র্োনলব। বোব়ের ম োক, বোইলরর ম োক সবোর কথোলক অগ্রোহ্য
কলর মস ভলূগো বনলয় প়েল ো। ইেো বে ভলূগোল র প্রলফসর হলব, িোরপর সোরো পৃবথবী ঘুরলব । ভূলগো বনলয় M.A. প়েো
মশষ হল ো িোর। NET মকোয়োব ফোই কলর গলবষণো করল ো আর িোরপর মযোগ বদ ভলূগোল র বশক্ষকিোয়। সবোইলক
মদবেলয় বদ মকোলনো প়েোই মেোলটো নয়। যোরো একবদন বল বে ভলূগো পল়ে বক করবব? ভলূগো পল়ে বকেু হলব নো! িোরো
আর্ ম লয়টোর সো লন কথো ব োর সুলযোগ পোয় নো কোরণ মসই মযোগযিো িোলদর মনই। আর মসই ম লয়টো আর্ বশক্ষোদোলনর
পোশোপোবশ পুলরো পবরবোলরর সোলথ পৃবথবী ঘুরলে। ভলূগো লক আরও মববশ কলর র্োনলে ভববষ্যৎ প্রর্ন্মলক আরও ভোল ো
বশক্ষোদোন করোর র্ন্য। মসই ম লয়টোই িোর েোত্রলদর মশেোয় িোরোও মযন মকোলনোবকেু মক মেোলটো  লন নো কলর বনলর্র
ভোল োবোসোর ববষয় বনলয় এবগলয় যোয়। মকোলনো বকেু ভোল োলবলস করল মসটো কেলনোই বৃথো যোয় নো।
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স্বপ্ন
 ু      ন্ড  ( ঞ্চ      স্ট  )

প্রথ  কববিো ব েলি বলসবে

কোগর্-ক   বনলয় ,

ভোববে বলস বক ব েলবো,

ব েলবো কোলক বনলয়।

নইলিো আব  নর্রু ,

িোর  ি নয় েন্দ।

িব ুযবদ বকেু ব েলি পোবর,

পোব িোলি আনন্দ।

একটু একটু কলরই মিো একবদন ,

ব়ে বকেু হওয়ো যোয়। 

আ োর স্বপ্ন িোর ম লয়, বযবিক্র  বকেু নয়।

ব়ে হওয়োর স্বপ্ন বনলয় ,

ব েবে আপন  লন ।

র্োবননো সফ  হলব বকনো,

ভববষ্যি র্ীবলন !

 ু  
(অ ী      ,   ক্ত    ত্র)

আ োর কল্পনো িবু , তুকি যে আিোর স্বপ্ন ।

মিো োলকই বনলয় গল্প আ োর, যতোিোটতই আকি িগ্ন ।।

আ োর প্রথ  নোইবো থোকল  বকন্তু, তুকিই আিোর যেষ ।

যবদ থোকলি িুব  বোস্তলব িোহল , কল্পনোর হটতো আজ পকরটেষ।।

িুব  কেলনো িুই হলয়ে িেন, হটয়ছ তুকি অকিকোরী ।

কোরণ, অকিকোর যে ফেোটে যেই যতো আেটে নোরী ।।

িুব  কেলনো মরলগ বগলয়ে আ োলক বদলয়ে মদোষ ।

আব  র্োবন  োথো েোণ্ডো হল  িুব ই করলব আপলশোস ।।

রোগ, অকিিোন েটতোই কটরো ককন্তু, কখটনো যছট়ে যেওনো
আিোটক।

কল্পনোলিই যবদ এলিোটো ভোল োবোবস িোহল , েোস্তটে কটতো ো
িোটেোেোেটেো যতোিোটক।। 

“                   দ    ,              ।”         ষ ( ৃ ী  
    স্ট  )

‘        ত্র   ী’,         ষ ( ৃ ী      স্ট  )

3



That Greater Geography

Dr. Arkapratim Changdar

(Assistant Professor, Department of Geography, Katwa College)

We all play definite roles assigned by mother nature in the cosmic play which we know as the universe.

Mother nature drives this realm of illusion with her dark energy. There has been a primeval continuous process

operating from time immemorial, even prior to the evolution of oldest civilizations. This process is timeless, weird

and mysterious; which has nothing to do with someone's or something's existence ever. This endless process will

keep on running till the end of this creation. The study of this mighty process is known as Natural Science which is

bifurcated into Cosmic Science and Mundane Science. Our dear Geography is an inseparable part of this

Mundane Science. Gaia Mother Nature plays the apex supreme of creation, she has always overpowered human’s

scientific technologies and innovations several times in different forms. Ultimate winner of the dichotomy of

Determinism and Possibilism is no one but Gaia Earth. She is the creator, keeper and destroyer of everything we

see in front of us, everything we do, everything we think and the list goes on. Because all the highest forms of

human technologies on the dint of which humans claim supremacy over the world, redeem the daily life

discomfort, actually harnessed from mother nature with her allowances of course. So ultimately she takes the prize.

We have ample evidence from time to time from written texts, scriptures, epics of ancient scholars in support of

the statement that ancient geography was much more advanced and ahead of today’s. That time immemorial study

of that greater geography was based on five tangible elements like earth, fire, water, wind and spirit. Here study in

the sense, the witnessing different cosmic and subtle phenomena from beginning till end. It has nothing to do with

human understanding. The universe performs its tangible actions based on the interactions amongst these five

elements. The process of occurring a phenomenon starts as well as ends with these elements. Maybe we divide the

present Geography, which we assume to be ultimate geography, into Physical and Non-Physical Geography; but in

the distant past it was not the same one we know today as Ancient Geography . That greater primeval geography

was very much subtle in nature rather than tangibility. In other words, that could be addressed as Heavenly

Geography which is penetrated deep inside three cosmic fabrics of the universe- Sattva, Rajas and Tamas.

Phenomena of that oblivion are so immensely powerful that it influences even today’s geographic phenomena.

That heavenly geography doesn’t teach us to study geography, as it is the function of mundane geography starting

from ancient and medieval to modern. That geography teaches us to ask questions to unanswered doctrines and

voids. Also teaches us to see through visions not just with eyes. It nurtures and upgrades all our sensitivities and all

creative and elastic elements of our mind and soul. That Greater Geography is like that colossal heavenly baby

who is innocent, simple and jolly, who plays the continuous game of cosmic pinball from the darkness of oblivion

as the ultimate player of this endless supernatural kinder arena.

Source:https://www.dreamstime.com/untitled-image190029182#_
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ভূমগো শোলের  ূ প্রবিপোদয ববষয় হ পৃবথবী ও  োনুষ। ইংলরবর্ Geography শব্দবটর প্রকৃি অথজ পৃবথবীর বণজনো। সোধোরণ ভোষোয়
ব ো হয় ময, ভলূগোল র  ূ আল ো নোর ববষয় হ পৃবথবীর বশ ো ন্ড , বোবর ন্ড ও বোয়ু ণ্ডল র বণজনো করো। এই ধরলনর আল ো নোর
মপ্রবক্ষলি একবট প্রশ্ন এলসই যোয় ভলূগো শোে ববজ্ঞোন নো ক ো। আল ো য ম েোবট উক্ত প্রলশ্নর উত্তর প্রদোন করলব নো বেকই, িলব
বনম্নব বেি পলয়ন্টবভবত্তক আল ো নোর  োধযল ভলূগোল র সংলেবষি ববষয়লক অনুধোবন করলি অবশ্যই সোহোযয করলব।
ভলূগো শোে েুবই প্রো ীন একবট ববষয়। ভলূগো শোলের দশজলনর ইবিহোস নো র্োনল এই ববষয়বটর গভীরিো ও  ূ আল ো য ববষয়
সম্পলকজ অনুধোবন সম্ভব নয়। পৃবথবী ও িোর গোেবনক প্রবক্রয়োর ববলেষণ ভিূত্ত্বববদ ও ভপূদোথজববদরো কলর থোলকন বেকই; উন্নয়ন ূ ক
পবরকল্পনোর র্ন্য পৃবথবীলি ম োলকশন বো অবস্থোলনর ময বভবত্ত ( যোপ), মসটো বকন্তু ভূলগো মথলকই উলে এলসলে। ভূলগোল র বিনবট
ববষলয়র ওপর মর্োর মদয় –

1. অবস্থোন (Location)

2. আঞ্চব ক ববলভদীকরন (Regional differentiation)

এবং 3.  োনুষ ও পবরলবলশর সম্পকজ (Man-Environmental Relationship)।

প্রোকৃবিক ও  োনবীয় বববভন্ন ববষলয়র সোলথ ভলূগোল র আন্তঃ সম্পলকজর  োধযল গল়ে ওেো ভলূগোল র বববভন্ন শোেোগুব বনলম্ন মদেোলনো
হল ো।

ভূগ োলশোগের প্রতিপোদ্য তিষগ়ের অন্ততনিতিি িোৎপর্ি: একতি সরলিম আগলোচনো 
িন্ম়ে িসু, অনুষদ্ 

ভূগ োল তিভো , কোগিো়েো মিোতিদ্যোল়ে, পূিি ির্িমোন 

ব ত্র: ম েক
ভলূগো পৃবথবীলি আঞ্চব ক স্থোন বো Regional Space বো Geographical Space বো এককথোয় ব লি মগল Place

বনলয় আল ো নো কলর। িোই কল র্/ইউবনভোবসজবটলি শ্রলেয় স্যোর/  যোডো রো প়েোলিন – Why things are located and
where they are? বিজ োন এ Geographical Information System (GIS) এর প্রলয়োগ বকন্তু ভলূগো শোলের  লধযই অবধক
ববস্তোর  োভ কলরলে, মযবটর কবম্পউটোর সফটওয়যোর এ  যোপ making এর কোর্ সহর্ কলর মিোল , ময ন- ArcGis, QGIS
ইিযোবদ। ভলূগো শোলের শুরু মসই প্রো ীন যুগ মথলক যেন সববকেু ব ব িভোলব প্রোকৃবিক ববজ্ঞোন বো Natural Science - এর
অন্তভুজক্ত বে । িেন পযজটকরো বো স্ক োর রো পৃবথবীর বববভন্ন মদলশ ভ্র ণ করলিন এবং মভৌলগোব ক বণজনো ব বপবে কলর রোেলিন।
আর্ও ভোরলির JNU মি (Delhi) ভলূগো মক Regional Science বহলসলব প়েোলনো হয়। ভলূগো সোবলর্ক্টবটলি
mathematics বো স্ট্যোবটসবটক্স প্রলয়োর্ন হয় নো, এই ধোরণোর  লধয অসঙ্গবি রলয়লে। কোরণ Quantitative Revolution
(1960) এর পরবিজী স য় মথলক ভলূগো শোলে  লড বো theory building এর প্র ুর প্রবণিো মদেো বদলয়লে যোর  ূ বভবত্ত অঙ্ক
শোে ও স্ট্যোবটসবটক্স। বিজ োন-এ ভূলগো উন্নয়লনর মক্ষলত্র  োনুলষর বসেোন্ত গ্রহণ এর ববষয়বট qualitative analysis এর  োধযল ও
সম্পন্ন করলে। IGU বো International Geographical Union এ বযোপোলর আগ্রহী। ইন্টোরলনট সো জ করল ই পোওয়ো যোয় অলনক
ববেযোি researcher রো Geography subject-এর স্ট্লুডন্ট বো স্ক োর বেল ন। বিজ োলন ভলূগো  ূ ববজ্ঞোন ও স োর্ ববজ্ঞোলনর
 লধয মসিুবন্ধন ঘবটলয়লে িোর বববভন্ন শোেো-প্রশোেো ববস্তোবরকরলণর  োধযল । মস ময ন বববভন্ন ববষয় মথলক জ্ঞোন বনলয়লে, মি বন
বববভন্ন ববষয়লক উপহোর বদলয়লে  োনব ত্র বো  যোপ-গেন। বিজ োলন সোরো পৃবথবীলি বববভন্ন মভৌলগোব ক সংস্থো আলে, ময ন –

International Geographical Union, Royal Geographical Society, American Association of Geographers,
The Geographical Society of China, Geographical Society of India ইিযোবদ এবং ববলের ববেযোি ববেববদযো য়-
এর প্রোয় প্রলিযকবটলিই Geography প়েোলনো ও গলবষণো করো হয়।
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পবরলশলষ ব ো যোয় মকোলনো একবট শোে মযবট পযজলবক্ষলণর  োধযল মকোলনো বযবক্ত, ববষয় বো বস্তুলক ববলেষণ কলর একবট বনবদজি
বসেোলন্ত উপনীি হয়, িোলক যবদ ববজ্ঞোন ব ো হয়, িলব ভলূগো শোেও একবট ববজ্ঞোন। আর বিজ োন ভলূগোল র গলবষণো প্রকৃিপলক্ষই
পযজলবক্ষণ (laboratory/ field survey) ও ববলেষলণর  োধযল বসেোলন্ত উপনীি হয়। িলব এবট ম ৌব ক ববজ্ঞোন নয়, সোংলেবষক;
এক কথোয় ব লি মগল সোরো পৃবথবীই ভূলগোল র গলবষণোগোর । ভলূগো স লন্ধ সোধোরণ একবট ধোরণো মদওয়োর র্ন্যই এই ম েোর
অবিোরণো। ববশলদ র্োনোর র্ন্য অবশ্যই প়েলি হলব ভলূগো শোলের দুবট  োই লস্ট্োন বই – a. ‘Nature of Geography’ by
Richard Hartshorne আর b. ‘Explanation in Geography ‘ by David Harvey।

এবোর আসো যোক ভলূগো পল়ে আ রো মকোন মকোন পলথ এলগোলি পোবর। বনলম্ন ভলূগোল র ববস্তৃি গবিপলথ এবগলয় বগলয় আ রো
মকোন মকোন অবস্থোলন বনলর্লদরলক প্রবিবিি করলি পোবর িো মদেোলনো হল ো।

ব ত্র: ম েক

Including Guest Faculty

Assistant Professor/ 
University-appointed

Contructual post in Colleges

Including PSC for Govt. 

Colleges

Including PSC for Govt. 

Colleges/ Interview in the 

Private B.Ed. Colleges

Other than Private Schools

পবরলশলষ, কলয়কবট ওলয়বসোইলটর ব ঙ্ক মদওয়ো হল ো যোলদর সো জ কলর ভলূগোল র সম্ভোবনো য়  োকবর ও গলবষণোলক্ষত্র সম্মলন্ধ
র্োনলি পোরো যোলব, এবং ভূলগোল র বববভন্ন আকোলদব ক মক্ষলত্র বক বক স্ক োরবশপ রলয়লে মসগুব সম্পলকজও স যক ধোরনো পোওয়ো
যোলব।

1. https://www.southampton.ac.uk/geography/undergraduate/careers/career_opportunities.page
2. https://www.shiksha.com/humanities-social-sciences/geography/articles/plan-to-study-

geography-after-12th-know-scope-and-career-opportunities-blogId-15279
3. https://www.quora.com/What-are-the-career-opportunities-of-doing-a-course-in-geography-after-

graduation-in-India-abroad
4. https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17455871/homepage/productinformation.html
5. https://university.careers360.com/colleges/list-of-geography-degree-colleges-in-west-bengal
6. https://university.careers360.com/colleges/list-of-geography-universities-in-india
7. https://www.mindler.com/blog/study-abroad-scholarships-indian-students/
8. https://collegedunia.com/courses/post-graduate-diploma-in-gis-and-remote-sensing

Source:https://in.pinterest.com/pin/71987294032976288/
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A Guide Map of a Geographer

Mita Roy Brahmachari

State-Aided College Teacher,

Department of Geography, Katwa College

Toposheets are large-scale maps drawn to represent physical and cultural features in detail. To understand the

topographical map, one must develop an insight into the geographical location, the Latitude-longitude, the

climatological phenomena, the sub-surface terrain, the geology, and the water – networks dissecting through the

area to give it the present shape. With the passage of time geographers have taken refuge in certain tools like

Aerial photographs, Satellite imageries, GPS technology, and special radar images to supplement their data on the

area. Since topographical was prepared by the Geographical Survey of India in the pre-independence era of

Indeed by the initiatives of the English sahibs, rigorous training, and fieldwork were done to draft the blueprint.

Basically the English wanted to have an access to the remote areas across the country and more to move from one

part to another and more the resources they established railway tracks making easier & smooth communication for

this they needed a tool to understand the physical biography of the Indian areas and which led to the preparation of

Topographical Sheets, Though the technology facilitates broader understanding as hard copy tool every

geographer seeks the help of a topo-map. The maps are prepared on large-scales where every minute details of

physical attributes and cultural features are represented by using symbols and colours. The scale used to draw the

map is represented in both linear, comparative and R.F. modes. To have a better understanding, the area is

represented by an administrative index. A total area is divided into several grids of 15 minutes difference. The

contours are lines drawn to represent lines of equal heights from the mean sea level. Usually, brown Colour is

used to show contours. The contour interval is selected on the basis of the average height of the area from the

mean sea level. The sparing between contours helps us identify to unlearn the altitude drama and formations from

the geological past.

However, topo-sheets are not ideal tools to know the geology of the area as it shows only the surface details for

this one must have a prior knowledge about the geology of the area to understand the chemistry between the two.

But if one is truly interested in unlearning a topographical Sheet he or she can follow the drainage pattern, since

geology has a very strong influence on surface drainage, its bedrock, flow, nature of catchment, basin area, stream

ordering we get a certain idea about the underground geology from a glimpse of the drainage pattern. For

example, a basin area gives birth to a centripetal drainage pattern and a domal area influents a centrifugal outward

flow. Interesting point to be noted a thorough morphometric analysis will help us mathematically calculate the

slope or relief as well as the drainage density, nature of flow, determine river age and sediment particle analysis.

Students of geography must visit the field area of concern with a topographical map that comes handy to know the

change & dynamism of river flow, change in channel, sedimentation phenomenon and recheck it on a given

satellite imagery. Superimposition of both the maps will recreate and give new-dimension to the study. Usually

blue-colour is used to show the water channels, black dots to show sedimentation, arrows to show direction of

river flow. The flow of water indicates and gives us an idea of the climate and specifically season of the year. The

relative height of the river banks shown throughout the river channel by (r) and value attached to it, like (2r, 4r

etc). The flow of water helps to the access of the area and the total catchment that it favours for. Deep

sedimentation, meanderings help us identify the stage of the river, whether the river system supports navigation,

agriculture to adjoining areas or not.
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Here we can take the help of satellite imageries to see the shift of river channel. Moving on to the natural

vegetation, students can fetch types of vegetation variety, forest areas, types of forests grasslands, scrubs and

Land- use. Green and yellow especially are Colours used in maps to show vegetation. The political boundaries

are represented by chain-dots, block-dots, break - off-lines and demarcate vegetative grounds one from another.

Though soil type cannot be directly recognised on such maps, from ground surface terrain and geography we

can relate nature and type of soil that can support such vegetation. Though sometimes we see rocky grounds,

barren lands etc written on map to show type of ground condition on Indian maps. Not only is toposheet useful

to know the physical geography as I have mentioned earlier best it is a perfect guide or route map to know how

far man has been successful in controlling the challenges the faces in this part of the earth. Settlements, its

expansion house types, pattern, network, density not only give us idea about the cultural expansion,

development but also about the usage of local resources, economy and connectivity. The types of houses

though not very clear from map like pucca or kuchha yet the proximity of the house shows the inter-

dependence of households in that particular locale. Red blocks represent house, red lines roads, single if

kuccha, double parallel lines in case it is pucca. Sometimes if it is a rural area we see black dotted footpacks,

cart-tracks etc. Postal and telegraph, telephone lines, Rail Networks are drawn in black-lines to make us know

the connectivity too. Development of an area depends on a strong transport and road de-tour. The range of

market accessibility and settlement poles shows inter-regional accessibility.

To sum up, to all geographers topographical maps are a guide map to know the area at juvenile stage, to

layman or an expert geographer, you can get such maps from the Survey of India, Head office Dehradun. Here

we must remember topographical maps of restricted areas are not easily available as this may cause problem

later. Hence for security try not to explore unknown territories and select common grounds for survey and

fieldwork.
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আ রো  ল বে সদ বল বহ ো ল র উলেলশ্য একদ 
বন্ধুবোন্ধব ও বশক্ষক বশবক্ষকোলদর সোলথ। স য়টো বডলসম্বলরর ১৯
িোবরে, রোবত্র ১১ টোয়। বহ বগবর এক্সলপ্রস েো়েল ো হোও়েো
মথলক। এলকই শীিকো িোর ওপলর িু ু ববৃি বোইলর, দুবট
রোি দুবট বদন কোবটলয় অবলশলষ পোেোনলকোট মস্ট্শলনর মদেো
ব   । িোরকোাঁটো র মব়েো মপবরলয় বনরলব উলে প়ে ু বোলস,
 ো পত্র সব উপলর িুল বদলয় বনবশ্চলন্ত ভোলগযর হোলি বনলর্লক
সাঁলপ বদলয় রওনো বদ ো  োম্বোর পলথ। যোত্রোর শুরু ববলক সোল়ে
 োরলট, সলন্ধয প়েলিই বোইলরর েোন্ডো বো়েলে মটর মপ ো ।
পোহোব়ে পলথ ঘুলর ঘুলর বোস উপলর উেলিই দুবদলকর কোল ো
েোদ গুল ো মযন বগল মেলি আসলে। আ োর বন্ধু সুিপো হেোৎ
বল উে "ওই পোহোল়ের  ূ়েোটো বক  োম্বো"?

ড্রোইভোর দোদো উত্তলর ব ল ন "আলর েুবক  োম্বোলকো কোাঁহো।
ইলয় মিো আবভ কোবফ দূর মহ,ইলয় এক মেোটো পোহো়ে মহ, আবভ
মশো যোও ,  োম্বো আলন মস ব ুো মদলঙ্গ !!” হিোশ হ ো সবোই।
এরপর সুলিোপো যো উত্তর বদ িোলি আ োলদর হোবস আর
থোল নো, বল উেল ো  োম্বো টো বক িলব আকোলশ?? আবোর  ম্বো
ঘু ! রোি সোল়ে দশটোয় ঘু ভোঙল ো েরনোবদর ডোকোডোবকলি।
বল রোবে, েনজোবদ ও উত্ত বোবু বেল ন আ োলদর মসই ভ্র লণর
 ূ অবভভোবক। এই প্রথ  োস্ট্োর শোইলদর সলঙ্গ বোইলর
যোওয়ো, ঘু মভলঙ্গ মদে ো আ রো একবট ধোবোলি, রোলি রুবট
আর বকেু  োংস ,টক আ সত্ত্ব আর বকেু মিল ভোর্ো মেলয়
আবোর রওনো বদ ো ।

রোি িেন আ়েোইলট, ঘু মভলঙ্গ মদবে  োম্বো মপৌাঁলে মগবে।
 োলে ববস্তীণজ  োে আর িোলি সুন্দর সুন্দর ম ো শ কুকুর ঘুলর
মব়েোলে। মেল রো  োলে বক্রলকট মে লে, পলর শুন ো িোলদর
কোলে এবট নোবক ইন্টোর কল র্ প্রবিলযোবগিোর প্রস্তুবি ।মহোলট 
েুর্লি বগলয় বলস রই ো বন্ধ মপোস্ট্ অবফলসর বোইলর
আধঘন্টো। অবলশলষ মহোলটল র মেোাঁর্ ব  লিই মদ েুট  োলগর্
বনলয়, উলেশ্য ভোল ো ঘরটো আলগ দে করো। মহোলটল মপৌাঁলে
 োগ িোক ,এেোলন  োনুষ েোদ বদলয় উলে বনল ি োয় যোয়
কোরণ পোহোব়ে ঢোল রোস্তো ও েোদ এক স োন হয়।

মসই রোিটো অক্লোন্ত পবরশ্রোন্ত হওয়োর ফল পলরর বদলনর
র্ েোবোর মকউ মেল ো নো। ঘু ভোঙল ো ১১:০০ টোয়। মসবদলনর
আ োলদর  োলকজট সোলভজ বে । বববভন্ন দল  োস্ট্োর  শোইরো
আ োলদর ভোগ কলর বদলয়বেল ন কোলর্র সুববলধর র্ন্য। এেোলন
র্ বোয়ু েুবই ভোল ো, রোভী নদীর িীলর মেোট্ট এই শহর  োম্বো,
পোলশ বপরপোিো ও ধ ধর পবজি ো োর মকোল এক  লনোর 
পযজটন মকন্দ্র। এবদকটো অবশ্য ব়ে মববশ রুক্ষ।গোেোব র
পবর োণ ঢোল র গোলয় েুব ক । আব শুধু ভোববে ো ,মকোনক্রল 
েোলদ বোসবট পল়ে মগল বক ধলর উেলবো আব ,সব স য়  ৃিুয
ভয়টোই মযন িো়েো কলর মব়েোবে । বোরবোর পবরবোলর ম োলকর
কথো  লন প়েবে ।

ে ম্ব     থ
        ব্রহ্মে  ী১ ও  ে ী  ণ্ড ২

(১অধয     ,             ; ২ ঞ্চ      স্ট  ) 

 োলকজলট মববরলয় মদে ো কোাঁ ো সববর্ ও ফল র দো 
অবি  ূ য। েোবোর দোবোরও  র দো । শে কলর একবট
মহোলটল েোবোর ইেো করোয় দো বর্লজ্ঞস কলর মদে ো ।
এক মপ্লট  োওব লনর দো শুলন বেটলক মববরলয় এলসবে ো 
মসই স য়। ১৮০ টোকো মপ্লট।

সরর্ব লন  োলকজট সোলভজ, প্রশ্নপত্র ভরোট কলর
প্রলয়োর্নীয় েবব-টবব িুল , েোিো ফোিো মফল , সবোই েুট 
 োলকজট করলি। এই সুলযোগ মক েোল়ে। অলনলক মিো ধোর
কলরও, পলকট  োবন ফুবরলয় যোওয়োয় সস্তোয় কম্ব 
মসোলয়টোর , োদর,কোপ ম োর্ো, টুবপ ,মরোদ  শ ো বকলন
মফ  ।  ো বোর ববেযোি হলে মসেোনকোর  ো ব়ে রু ো যো
প্রলিযলকই বকলনবে । মপলট েুাঁল ো ডন  োরবে িোই
মহোলটল মফরো । মহোলটল র বড ভোি আর মকোলয় এর
 োংস এই বে যোত্রোর ভরসো। মসবদন সলন্ধয মকোন এক
বোবো মহোলটল র মটব লফোলন মফোন কলরবেল ন মেোাঁর্ বনলি,
ববরক্ত  যোডো ধ লক বল বদল ন ,"আ রো বক  লরবে!
আস্ত ম লয় মফরি পোলবন! আব যবদ বফবর, মিো মসও
বফরলব"। মসবদন রোলি কযোম্পফোয়োর হলয়বে আগুন
মর্ল । নো গোন এর র্ র্ োট মসই রোি  লন থোকলব
ব রকো ।

পলরর বদন  ঙ্গ ো গ্রো এর উলেলশ্য আ রো রওনো
বদ ো সকো সকো কলর ।এেোলন বল রোবে, পোহোল়ের
যোত্রোকোল র্ো ো কোপ়ে একটু ক মনয়ো উব ি, িোহল 
  লি বফরলি সুববধো ।ঘোল়ে একটো ধু লসো ডোবম্প ম লভ ,
বকেু মরবিং রড এবং ব টোর স্ট্োফ বনলয়  ং ো গ্রোল    
সোলভজর কোর্ ।আব সুলদষ্ণো ,রিনো ম োনোব সো ওবদলক
বোব়ে বোব়ে সোলভজ করলি মববরলয় প়ে ো । বোবকরো
আ োলদর সলঙ্গ বন ,পলথ বকেু পো ব ক বশ োর
মেবসল ন মপ ো । সো োন্য বকেু অভ্র বফ োইট,
মফল্ডসপোর ও সংগ্রহ করো   ল ো। হোিবু়ে, পলকট এ
প্লোবস্ট্লকর বযোগ রোেো উব ি। সুিপো, অনোব কো ,অবপজিো-
ওরো আবোর  োবট সংগ্রহ করলি  োগল ো। বপ এই মটবস্ট্ং
এর র্ন্য িোরপলর    েবব মিো ো। বফলর এলস সুলদষ্ণোরো
র্োনোল ো ময গ্রো বট মি ন সম্পন্ন নয় ,বনম্ন  ধযববত্ত
 োনুলষর বোস এেোলন,  ূ ি ধোপ  োষ কলর -ভুট্টো ধোন ও
গ । মফরোর পলথ রোবব নদীলি মনল নদীর গবিলবগ  োপো
   বকেুক্ষণ। ভোবনজয়োর কযোব পোর নো ক যলন্ত্রর সোহোলযয
   নদী মথলক সংগৃহীি নুব়ের বয়স অনু োন ও নদী
মকোন পযজোলয় আলে িো বনণজয়। প্রোথব ক পযজোলয়র সোলভজ
মসলর মসবদন মহোলটল বফলর এ ো ।এেো়েো রোলির
ম নুলি বড ভোলির বদল র্ুটল ো আ ু মপোস্ত। মসবদন
রোলি একটু মববশ েোন্ডো ম লগবে প্রোয়  োইনোস ৬ বডগ্রী
মসবন্টলগ্রলডর কোেোকোবে িোপ োত্রো। আর এর মর্লর আ োর
বন্ধু সুিপো সোহোর হোি পো েোন্ডো হলয় মগ ।গর দুলধর
সোলথ ব্রোবন্ড মদওয়ো হ মসই যোত্রোয়।

Source:https://blogs.himalyantrips.com/chamba-himachal-pradesh/
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পলরর বদন মরৌদ্রজ্জ্ব আকোশ। আকোলশ
বসলরোবকউ ু োস ম ঘ মদেো যোলে ,িোর  লধয এই
রংলবরলঙর মপোশোক পলর বোলস ওেোর আলগ    ফলটো
মিো োর সুলযোগ। এবোর  োলগর্পত্র বনলয় বোলস ওেো  োম্বো ও
 ঙ্গ ো মক ববদোয় বদলয় রওনো বদ ো ডো হোউলসর
উলেলশ্য ।মসই রোিটো ডো হোউলসর ম হোর মহোলটল 
কোবটলয় পলরর বদন েোবর্রোর ভ্র ণ। িোরপর েোবর্রোর
বনলভোর্লনর প্রস্তুবি সোলথ টুবরলস্ট্র সলঙ্গ মিো ো েবব পবজ ।
পলরর বদন ডো হোউস মেল়ে ধ জশো ো এবং একবট রোি
কোবটলয় উপবস্থি হ ো আবোর আম্বো ো মস্ট্শলন। অবলশলষ
ঘুটঘুলট অন্ধকোলর, েোন্ডো রোলি স স্ত ধধলযজর অবসোন ঘবটলয়
মেলনর আল ো আ োলদর  ুলে প়ে । অলনলকই প্রোয় ঘুব লয়
পল়েবে িু ু ববৃির  লধয। হুল়েোহুব়ে কলর মেলন ওেো ও
বসট েুাঁলর্ বনলয় শুলয় প়েো। দুবদন পর ক্লোন্ত শরীলর যেন
হোও়েো মপৌাঁে ো অবোক হলয়বে ো মবশ। বোবো  ো- এলদর
হোলি বে আ োলদর র্ন্য  ো ো, মগো োপ আর গোাঁদো
ফুল র। অবোক হলয় কোরণ বর্লজ্ঞস করোয় র্োনলি পোর ো 
ময, আলগর বদন রোলি বেক নটোর স য় আ োলদর মেলনর
এস মসলভন ববগলক  ক্ষয কলর একবট  োই ববলফোরক
রোেো বে । এবং মসবদন যবদ  ৃিুয হলিো আর্ আর এই
ভ্র ণ কোবহনী ম েো সম্ভব হলিো নো। একটুর র্ন্য প্রোলণ
বোাঁ ল ও পলর শুন ো আ োলদর বেক মপেলনর মেলনর
ববগবট উল়ে যোয় এগোলরোটোর স য়। এলকই বল - "রোলে
হবর মিো  োলর মক!”

আ োর এই ভ্র ণ কোবহনী ময ন বশক্ষো ূ ক মি বন
এডলভঞ্চোলর পবরপূণজ। অলনলকই আশো করব এর মথলক
বশক্ষো  োভ করলব।।

এ  ি ভ্র     অ  জ্ঞ  
     ৎ     (  ক্ত    ত্র)

সো টো বে ২০১৮ িেন আব বিিীয় বলষজর ভূলগো 
অনোলসজর েোত্র। হেোৎ একবদন  ধুব িো  যো (MS) ক্লোলস এলস
আ োলদর ব  মিো রো excursion টুযর এ মকোথোয় মযলি  োও,
সবোই বনলর্লদর  লিো মকউ ব  পোহো়ে, মকউ ব  স ুদ্র, মকও
ব   ুকুট বণপুর, মকউ বল ডুয়োসজ যোব। মশলষ বেক হয় ডুয়োসজ
যোব। আ রো ডুয়োসজ যোব বল কোলটোয়ো মথলক বনউ  য়নোগুব়ে
কো রুপ এক্সলপ্রস এর বটবকট কোটো হল ো।

বদনটো বে ৭ই মফব্রুয়োবর সবোই ময যোর  ি সলন্ধয সোিটোর
 লধয আ রো কোলটোয়ো মস্ট্শলনর বিন নম্বর প্লোটফল জ এলস হোবর্র
হয় । এেোলন আ োলদর র্ন্য অলপক্ষো করবেল ন স্যোর  যো রো ।
েোত্র-েোত্রী ব ল আ রো ২৭ র্ন বে ো আর আ োলদর সোলথ
বেল ন  ধুব িো  যো (MS) িন্ময় স্যোর (TB) প্রলবোধ স্যোর আর
আ োলদর একবট মেোট্ট ভোই সোিযবক, সোলথ আসল ন আ োলদর
সিয কোকু ও টুর গোইলডন্স অব িদো। রোবত্র 8:45 নোগোদ কোলটোয়ো
মস্ট্শলনর বিন নম্বর প্লোটফল জ ১৫৯৫৯ কো রূপ এক্সলপ্রস এলস
হোবর্র হয় এবং আ রো মেলন S5 compartment-এ উলে পব়ে।
সবোই বনলর্র বনলর্র র্োয়গোয় বলস পব়ে। বকেুক্ষণ পলর
আ োলদর েোওয়ো-দোওয়োর বযবস্থো করো হয়। েোওয়ো-দোওয়ো মসলর
আড্ডো বদলি থোবক আ োলদর সোলথ িন্ময় স্যোরও বেল ন । রোি
িেন প্রোয় বোলরোটো, আ োলদর আ োলদর কথোবোিজো ও হট্টলগো ,
ম াঁ োল ব শুলন বটবকট ম কোর কোকু আ োলদরলক থো লি বল এবং
বল ন ময রোি বো়েলে মিো রো শুলয় পল়েো অন্য ম োকলদর বডস্ট্োবজ
হলে। আ রো বনলর্লদর  লিো বনলর্লদর বসট বনলয় বনই এবং শুলয়
পবর। পলরর বদন সকো সকো উলে মেলনর  লধযই আ রো ব্রোশ
কলর বনই কোরণ মেন মথলক মনল ই যোলি আ রো  ো-ববসু্কট মেলি
পোবর।

সকো ৭:৫০ নোগোদ আ রো বনউ  য়নোগুব়ে মস্ট্শলন এলস
মপৌাঁেোই। মস্ট্শলনর বোইলর  ো ববসু্কট মেলয় বনই। মস্ট্শলনর
 োবরবদলক কুয়োশোয় ভরো িোই  োবরবদকগুব বেকেোক মদেলি
মপ ো নো। আ োলদর র্ন্য অলপক্ষো করলে  োরবট গোব়ে। সোল়ে
আটটো নোগোদ আ রো  য়নোগুব়ে মথলক  োটোগুব়ে মসোনোর
বোং োয় বরসলটজর বদলক যোত্রো শুরু কবর । নটো নোগোদ আ রো
মসোনোর বোং ো বরসলটজ মপৌাঁলে যোই। যোই মহোক বরসটজটো ভোল োই
বে । মসেোনকোর প্রকৃবি-পবরলবশটোই বে আ োলদর
এেোনকোর মথলক আ োদো। ওেোলন বগলয় বরলসপশলন আ োলদর
ব  বোলরোটোর বনল ওরো নোবক রু বদলি পোরলব নো। আ রো
ব  ো আ োলদর থোকোর র্ন্য একবট হ ঘর বদন যোলি
আ রো সবোই একসোলথ থোকলি পোবর। ওরো বেক মসই  লিোই
আ োলদর একবট পোলশর হ ঘর েুল বদ এবং আ রো
ওেোলনই ববশ্রো বন ো । বকেুক্ষণ পর আ রো ওেোলন
মব্রকফোস্ট্ কবর, মব্রকফোস্ট্ করোর পর আ রো ওই হ ঘলর
বফলর যোয়। ওেোলন বগলয় আ রো সবোই আনলন্দ  োলিোয়োরো
হলয় পব়ে এবং আ োলদর সোলথ স্যোর  যো রোও বেল ন সবোই
ময যোর  ি গোন, কববিো, এবং বনলর্লদর গল্প ব লে।

িোর সোলথ আ োলদর বপ্রয় প্রলবোধ স্যোর ওেোলন অলনকগুব 
 ন্দ্রববন্দু বযোলন্ডর গোন শুবনলয়বেল ন, এ নবক আ োলদর িন্ময় স্যোর
ওেোলন "ও  োাঁদ মিোর বোন্ধবীলদর সলঙ্গ যোলবো" এই এই গোনবট
শুবনলয়বেল ন, আর আ োলদর  যো একবট রবীন্দ্র সংগীি আ োলদর
শুবনলয়বেল ন এবং আ োলদর মেোট্ট ভোই সোিযবক দুইবট রবীন্দ্র
সংগীি আ োলদর শুবনলয়বে । বেক ১২টো নোগোদ আ োলদর রু 
মদওয়ো হয়। আব , সুপ্রভোি আর অয়ন মদোি োয় একবট রু বনই।
ওেোলন বগলয় স্নোন কলর মেশ হলয় যোই। দুপুর ২ মটো নোগোদ আ রো
দুপুলরর েোবোর মেলয় ৪ মট নোগোি গরু  োরো র্োিীয় উদযোন এ
সোফোবরর র্ন্য প্রস্তুি হই। সোফোবর করলি আ োলদর গোব়েলি
আ োলদর সোলথ বেল ন িন্ময় স্যোর। সোফোবর টোই টো ভোল োই
কোটল ো। সোফোবরর স য় আ রো অলনক র্ীবর্ন্তু, পোবে, হোবির দ ,
হবরণ, বুলনো ভোলু্লক, এ নবক ভোরলির র্োিীয় পোবে  য়ূলররও দশজন
পোই; শুধু মপ ো নো ব িোর মদেো। আ রো সোফোবর করলি মদেলি
বগলয়বে ো ব িো বকন্তু ভোলগয মনই। আ রো সলন্ধয ৬:৪৫ নোগোদ
মযেোলন উলেবে ো মসেোলনই এলস নো  ো । নো োর পর আব ,
অয়ন, সুপ্রভোি, অলশোক, ববট্টু এবং আ োলদর িন্ময় স্যোর সবোই
ব ল মনও়েো নদীর মনও়েো বব্রর্ মদেলি  ল বগলয়বে ো মযেোলন
নদীর র্ একবোরই বে নো বল ব োই  ল । ওেোন মথলক আ রো
আ োলদর মহোলটল বফলর আবস। রোবত্র নটোর স য় রোলির েোওয়ো
দোওয়ো মসলর  যো সবোইলক ডোকল ন ব ল ন সবোই কো আটটোর
 লধয মরবড হলয় মথলকো আ রো এক্সকোরশন এর র্ন্য মবলরোলবো।
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পলরর বদন অথজোৎ 9 মফব্রুয়োবর আ রো মববরলয় পব়ে
এক্সকোসজলনর র্ন্য ব লকোন োবট ম ৌর্োর উত্তর োবটয়োব 
গ্রোল । আ রো সবোই গ্রুলপ ভোগ হলয় এক এক গ্রুপ
এক এক বদলক অথজোৎ এক এক গ্রুপ গ্রোল র এক এক
প্রোলন্তর বদলক বগলয়বে ো । আ োর গ্রুলপ বে আব ,
ম ৌব আর কঙ্কনো। কোলর্র মশলষ আ রো একটো
কযোলন মদেলি মপ ো । ওেোলন মঘোরোঘুবর কবর এবং
বনলর্লদর  লিো কলর েববও িুব । কোর্ মসল়ে সবোই
এক র্োয়গোয় হ ো । ওেোন মথলক আ রো বরসটজ এর
বদলক যোত্রো শুরু কর ো । যোত্রোপলথ একবট কযোলনল র
ডযো মদেলি পোই, মযেোলন র্ আটকোলনো বে । ওটো
মদলে মকৌিূহ হ । ওেোনকোর স্থোনীয় বোবসন্দোলদর
বর্জ্ঞোসো কর ো কযোলনল র্ মকন আটলক রোেো
হলয়লে? ওরো ব  আ োলদর  োলষর র্ন্য র্ ওেোলন
আটলক রোেো হলয়লে। যোই মহোক মকৌিূহল র স োধোন
হ । বরলসোটজ বগলয়  যো লক আ রো স স্ত মকোলশ্চলনয়োর
র্ ো বদ ো এবং দুপুলর েোওয়ো-দোওয়ো কর ো ।
সন্ধযোলব োয় বটবফন কলর ওই  োটোগুব়ে ম োকো 
বোর্োরটো ঘুলর মদে ো । ওেোনকোর একটো মদোকোলন
বর্বনস মিো বকন ো ই িোর সোলথ দো মববশ মনওয়োর
অবভলযোলগ ম োকটোর সোলথ েগ়েোও কর ো । মযেোলন
েগ়েো কর ো মসেোলন আব ১২৭৫ টোকোর  ো-পোিো
বকন ো বোব়ের র্ন্য ও একলর্ো়েো কোলের ধিবর
হবরলণর  বূিজও বন ো ।

ওেোন মথলক বরসলটজ বফলর এ ো । রোবত্র েোওয়ো-
দোওয়ো মসলর রুল যোই আ রো বিনর্ন অথজোৎ আব ,
সুপ্রভোি আর অয়ন আর ঘু োবোর র্ন্য শুলয় পব়ে। রোি
যি বো়েলে আ োর র্ন্য অশোবন্ত িি বো়েলে, মকননো
পোলশর দুর্লনই মফোলন বযস্ত। একর্ন সোরোরোি মফোলন
কথো ব লি বযস্ত আর একর্ন সোরোরোি
মহোয়োটসঅযোপ-মফসবুক ম লসিোলর ম লসর্ করলি
বযস্ত। যোই মহোক বকেুক্ষণ পলর ঘুব লয় প়ে ো ।

পলরর বদন অথজোৎ ১০-ই মফব্রুয়োবর। সকো আটটো
নোগোদ মব্রকফোস্ট্ কলর আ রো পোব়ে বদ ো মসলভন
পলয়ন্ট অথজোৎ  ুবিজ বরভোর, েো ং, ববন্দু, রবক
আইস যোন্ড, সু িোনলেো ো সোলথ সোইট বসন মদেলবো
বল । আাঁকোবোাঁকো পোহোব়ে পথ ধলর আ রো সোল়ে নটোর
 লধয  ূবিজ বরভোর এ মপৌাঁে ো ।

অলনক বকেু অবভজ্ঞিো সঞ্চয় কর ো ময ন বববভন্ন পোথর
সম্পলকজ র্োন ো ,এ নবক েরনোর র্ ময  ুবক্তর বরভোর বদলয়
প্রবোবহি হলে ওই র্ ও আ রো  ুলে বনলয় িোর স্বোদ মবোেোর
ম িো কর ো বকন্তু র্ল র সোধ বে বিক্ত। নদীর ে ে র্ল র
 ধয বদলয় আ রো অলনক মঘোরোঘুবর কর ো । বকেুক্ষণ পর
আ রো েো লঙর উলেলশ্য রওনো বদ ো । ১১ টো নোগোদ আ রো
েো ং এলস মপৌেো ো । ওেোলন বকেুক্ষণ দোাঁ়েোলনোর পর আ রো
ববন্দুর উলেলশ্য যোত্রো শুরু কর ো বোলরোটো নোগোদ আ রো ববন্দু
বযোলরর্ মপৌেো ো । ওেোন মথলকই নোবক র্ ঢোকো নদীর সৃবি।
র্ ঢোকো নদীর এপোলর ভোরি আর ওপোলর ভটুোন । ওেোলন
মঘোরোঘুবর ও অলনক েবব মিো ো হল ো। এ নবক ওেোলন
টোরবোইলনর  োধযল র্ ববদুযৎ বকভোলব উৎপন্ন হলে িোও
বকেুটো মদে ো । সবোর ম োলের আ়েো বদলয় আব ম িো
কর ো ওই নদীর ওইপোর অথজোৎ ভটুোলন পো রোেোর বকন্তু িো
হলয় উে নো, এপোর মথলক এক মসনোবোবহনী আ োলক মদলে
ব  ময ওপোলর যোওয়োর বনলষধোজ্ঞো আলে। যোই মহোক ভুটোলন
পো রোেলি পোর ো নো এটো আফলসোস মথলক মগ । বকেুক্ষণ
পলর ওেোন মথলক রওনো বদই রবক আইস যোলন্ডর উলেলশ্য।
দুপুর দুলটো নোগোদ রবক আইস যোন্ড এ মপৌাঁলে প্রথল ই আ রো
দুপুলরর েোবোর মসলর মফব ,িোরপর ওেোলন আ রো অলনক ব়ে
ব়ে পোথর, পুলরোলনো ম োহোর বব্রর্ ও েণজো মদেলি পোই।
বকেুক্ষণ মঘোরোঘবুর করোর পর আ রো সু িোনলেো োর বদলক
রওনো শুরু কবর। সু িোনলেো ো যোওয়োর র্ন্য আ োলদর গোব়েটো
অলনক আলগই রোেলি হলয়বে । মহাঁলট মহাঁলট উাঁ ু পোহোল়ের ঢো 
মবলয় আ োলদর উেলি হলয়বে । মসেোলন একটো েু ন্ত বব্রর্
আ রো মদেলি পোই এবং ওই বব্রলর্ আ রো অলনক আনন্দ
উপলভোগ কবর । ওেোন মথলক বফলর আ রো সবোর মশলষ  ো
বোগোলন ঘুরলি যোই।  ো বোগোন মঘোরোঘুবর কলর আ রো সলন্ধয
সোিটো নোগোদ বরসলটজ বফলর আবস। বরসটজ এর রুল বগলয় মেশ
হলয় নটো নোগোদ রোলির েোবোর মশষ কলর রুল বফলর যোই।
যোইলহোক রোলি েোওয়ো দোওয়ো ভোল োই হল ো। স য়  ি রোলি
শুলয় পব়ে।

মশোয়োর পলর আলগর বদলনর  লিো শুরু হয় অশোবন্ত। রোি
সোল়ে ১১ টো - সোল়ে ১১ টোর স য় অন্য রু মথলক বন্ধুরো এলস
আ োলদর মক অিয োর করোর র্ন্য মকউ দরর্োর ক়েো ধলর
নো়েোলে মকউ বো কব ং মব বোর্োলে মকউ দরর্োয় আওয়োর্
করলে, মকউ ব লে মকউ ব লে মববরলয় আয় আ রো েোন্ডোর
 লধয বোইলর বগলয় আনন্দ করলবো। ওই রোিটো মকোলনোরক 
কোটল ো, অলপক্ষোয় পলরর বদন সকো ।
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পলরর বদন অথজোৎ ১১ ই মফব্রুয়োবর আ োলদর বফলর আসোর
যোত্রো। ঐবদন সকোল আ রো মব্রকফোস্ট্ মসল়ে ওই বরসটজ এর
আলশপোলশর র্োয়গোটো ঘুলর মদবে। দুপুর বোলরোটো নোগোদ দুপুলর
েোবোর মসলর আ রো মস্ট্শলনর উলেলশ্য যোত্রো শুরু কবর।
গোব়েলি মযলি মযলি আ রো র্োনলি পোবর মেনবট মদ়ে দু'ঘণ্টোর
ম ট আলে। মযলি মযলিই আ রোও ভোবব িোহল এিক্ষণ স য়
আ রো বক করব। গোব়েলিই উপবস্থি ড্রোইভোর দোদোর কথো লিো
আ রো  য়নোগুব়ের মস্ট্শলনর কোেোকোবে একবট বশব  বন্দর যোর
নো ‘র্লল্পের’  বন্দর। ওই  বন্দলর আ রো মঘোরোঘবুর কবর,
েোকুর দশজন কবর। েোকুর দশজন করোর আলগ আ রো ভোব ো 
েোকুলরর েবব িু ব বকন্তু ওেোলন েোকুলরর ববগ্রহ মিো ো বনবষে
বে এ নবক আ রো মফোনও বোর করলি পোবরবন। যোই মহোক
মশষল ষ েোকুর দশজন কলর আ রো সোল়ে  োরলট নোগোদ মস্ট্শলন
মপৌাঁেোই।

ওেোলন এলস র্োনলি পোবর ময হোও়েোগো ী কো রূপ
এক্সলপ্রস ৩ ঘন্টো  ি ম ট আলে। আ রো ববরক্ত হলয় পব়ে আর
ওেোলন একবট ওলয়বটং রুল সবোই  ল যোই। ওেোলন বগলয়
আ রো সবোই প্রথ বদলনর  লিো গোন-গল্প, এলকক র্ন
এলককরক অবভজ্ঞিো সম্পলকজ আল ো নো করলি করলি স য়
মকলট যোয়। সলন্ধয মনল আসলি আ রো ওেোলন বটবফন কবর
িোরপর প্রলবোধ স্যোলরর কথো  ি আ রো মযোগবযোয়ো ও কবর
িোলি আ োলদর স য় মকলট বগলয়বে । ৭:৪৫ নোগোদ 15960
হোও়েো গো ী কো রুপ এক্সলপ্রস বনউ  য়নোগুব়ে মস্ট্শলনর এক
নম্বর প্লোটফল জ এলস মপৌাঁেোল ো। আ রো সবোই মটলন উলে পব়ে
এবং বনলর্লদর বসট বনলর্ই েুাঁলর্ বনই। রোবত্র নটো মথলক সোল়ে
নটো নোগোদ আ োলদর েোবোর মদওয়ো হয় রোলির ম নু বে নোবক
বববরয়োবন-  শ ো েো়েো হ দু  োংলসর ভোি আর আ োলদর
একর্ন বনরোব ষ েোয় এ ন বোন্ধবী বে - অব জিো, ওর র্ন্য বে 
পবনর-হ দু ভোি।  োলন আ রো ময ন বববরয়োবন েোই, ওলি
বববরয়োবন  োংসর পবরবলিজ বে পবনর। যোইলহোক েোবোর মিো
মেলিই পোবরবন, েোবোর গুল ো বক করব ভোবলি ভোবলি িেন
আ রো বনউ র্ পোইগুব়ে মস্ট্শলন এলস মপৌাঁেোই। মদেো যোয়
পুলরো মস্ট্শন ফোাঁকো। িোই ওই েোবোরগুল ো আ রো েুব কুববুে
কলর মর েোলকর বদলক েুল়ে মফল বদই। আর ওই অংশ
মটোটো টো হ দু ভোলি ভবিজ হলয় যোয়। েোওয়ো-দোওয়ো মশলষ
আবোর আনন্দ করলি থোবক ।এক এক র্ন এক এক রক 
ভোলব ব লে এক্সকোসজন-টুযরটো কোর মক ন  োগল ো, িো একটু
সবোই বনলর্লদর  লধয মশয়োর কলর বনই।

মভোর সোল়ে পোাঁ টো নোগোদ কো রূপ এক্সলপ্রস কোলটোয়ো
মস্ট্শলনর বিন নম্বর প্লোটফল জ এলস মপৌাঁেোল ো। আ রো
সবোই মেন মথলক মনল বনলর্লদর বোব়ের উলেলশ্য যোত্রো
শুরু কর ো । বকন্তু িন্ময় স্যোরলক মিো মেন মথলক নো লি
মদে ো নো। এটো আ োর  োথোয় ঘুরলি থোলক বোব়ে বগলয়
মেশ হলয় আব স্যোরলক মফোন কর ো । ব  ো স্যোর
আপনোলক মিো আব কোলটোয়োয় নো বট মদবেবন, আব বোব়ে
মপৌাঁলে বগলয়লেন মিো? িন্ময় স্যোর িেন ব  হ্যোাঁ আব 
ওই মেন মথলক মনল ম োকো মেন ধলর নবিীলপ এলস
নোব এবং আব এেন বোব়ে  ল এলসবে।

ফলটোগ্রোবফ : ম েক
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 য   ি      থ
  ক্র       (  ক্ত    ত্র) 

এই েোস ূল র উপর বদলয় মদৌ়েোলনোর স য়  োনুলষর পোলয়র
সোলথ সোলথ বন্য র্ীবর্ন্তুরও পো ভীষণভোলব যে হয়। আর বে 
মেশ  ূ , এই গোেগুল োলক মদলে মবোেোই যোয়নো মকোথোয় িোর
প্রধোন  ূ রলয়লে , কোরণ প্রধোন ূল র সোলথ অসংেয অস্থোবনক
 ূ মববরলয় এলস  োবটর সোলথ যুক্ত হলয়লে স্থোনীয় ভোষোয় এলক
অলক্টোবোস বে ব ো হয় । এই গোলের পোিোগুল ো হোি বদলয়
অনুভব কলর মদলেবে ো েুবই পুরু এবং শক্ত এবং ধি োক্ত
পদোথজ ম লগ রলয়লে , আলরকবট ববষয় মযটো ববলশষ ভোলব নর্র
মকল়েবে মসটো হ বীর্এর অদ্ভুি ধববশিয পবরপক্ক বীর্গুব 
গোলে থোকো অবস্থোলিই িো মথলক নিুন গোলের অঙ্কুর গবর্লয়
উলেলে। আ োলদর HoD পুনরোয় আর একবোর বল বদল ন এই
ঘটনোলক বল র্রোয়ুর্ অঙ্কুলরোদগ । এইভোলব প্রকৃবির অপরূপ
দৃশ্য মদেলি মদেলি সকো 11 টো নোগোদ আ রো মগোসোবো
নদীর িীলর অববস্থি  রলঘবর গ্রোল উপবস্থি হয়। গ্রো বট বে 
েুবই মেোট্ট। যোর উচ্চিো স ুদ্রপৃি মথলক ২ ব টোলরর ও ক ।
এই গ্রো বটলি  োত্র 200  লিো বোব়ে বে । িোলদর  লধয আ রো
কোলর্র সুববধো অনুযোয়ী 60 বটর  ি বোব়ে ব বিি কলর
বনলয়বে ো আ রো বন্ধুরো কলয়কবট দল ভোগ হলয় যোয় এবং
িোলদর বোব়ে বোব়ে বগলয় বর্জ্ঞোসোবোদ করোর  োধযল যো িথয
সংগ্রহ কলরবে ো িো হ বনম্নরূপ।মসেোনকোর বোব়েগুল ো  োবটর
ধিবর এবং বকেু বোব়ে মযগুল ো ইলটর ধিবর েোদগুল ো বে ঘলরর
এবং বটলনর ধিবর । মসেোনকোর রোস্তো গুব বে ইলটর ধিবর িলব
মববশরভোগ র্োয়গোর ইট উলে  ল মগলে রোস্তো মথলক। ফল 
মসেোলন বষজোর স য় র্ র্ল থোলক। ফল  োনুলষর   ো ল 
অলনক অসুববধো হয়। এেোনকোর মববশরভোগ  োনুষ িপবশব 
র্োবি ও িপবশব উপর্োবি সম্প্রদোলয়র এলদর মববশরভোগ
 োনুলষর র্ীববকো হলে বন মথলক  ধু ও কোে সংগ্রহ এবং নদী
মথলক  োে সংগ্রহ করো। বোব়ের বোব়ের পুরুষরো বন মথলক  ধু
সংগ্রহ কলর আলন র্ীবলনর েুাঁবক বনলয় এবং কেলনো কেলনো
িোরো এই কোর্গুব করলি বগলয় সপ্তোহেোলনক পলর বোব়ে বফলর
আলসন। এেোলন  বহ োরোও িোলদর যলথি সোহোযয কলর থোলক ।
কেলনো কেলনো বো িোলদর  লধয কোউলক কোে কোটলি বো  ধু
সংগ্রহ করলি বগলয় বহংস্র বোলঘর কবল প়েলি হয়।

মেোটলব োয় ভলূগো প়েোর সলঙ্গ সলঙ্গ  লনর  লধয একটো
িৃষ্ণো মর্লগবে , এই পৃবথবীর বববভন্ন অর্োনো ববষয়লক র্োনো ও
অল নোলক ম নোর িোর সূত্রপোি ঘলটবে 2019 সোল র ১৬ই
বডলসম্বর কোলটোয়ো কল লর্র ভলূগো ববভোলগর ভ্র লণর  লধয
বদলয়। আ োলদর ভ্র ণ সফরবট বে সুন্দরবলনর একবট মেোট্ট
গ্রো  রলঘবর। মযবট গল়ে উলেলে মগোসোবো নদীর িীলর । আ রো
মভোর মভোর উলে মেন ধবর কোলটোয়ো মস্ট্শন মথলক মযেোন মথলক
বধজ োন িোরপর হোও়েো ও অবলশলষ কযোবনংলয় মপৌাঁলে আ োলদর
মেন যোত্রো মশষ হয় িোরপর কযোবনং মথলক বোস ধলর সুন্দরবন
অঞ্চল র  লধয প্রলবশ কবর। মযলহিু সুন্দরবন অঞ্চ বট
 োবরবদলক নদী িোরো বববেন্ন িোই স্থ পলথ মযোগোলযোগ অলনকটো
অসুববধো িোই িোরপর আ রো বস্ট্ োলর  ব়ে বস্ট্ োলরর  লধয
েোওয়ো-দোওয়ো করোর পর সোরো ববলক কোবটলয় সন্ধযোর বদলক
আ রো একটো বরলসোলট বগলয় উবে ময র্োয়গোটোর নো বে 
সুন্দরবন পোবেরো য় । আ রো বডলসম্বর  োস, শীিকোল মগল ও
র্োয়গোবট বলঙ্গোপসোগলরর কোলে হওয়োয় এেোলন নোবিশীলিোষ্ণ
আবহোওয়ো ববরোর্ োন িোই আ রো মি ন েোন্ডো অনুভব কবরবন
। মসেোলন সন্ধযোর বদলক বকেু অবধবোসী পুরুষ ও  বহ ো নৃিয
প্রদশজন করবে ভ্র ণোথজীলদর  লনোরিলনর র্ন্য , িোর  ধয বদলয়
িোরো িোলদর সংস্কবৃিলক ফুবটলয় িুল বে । এবং আ রো িোলদর
সংস্কবৃি সম্পলকজ বকেুটো অবগি হলি মপলরবে ো । বিিীয়
বদলনর সূত্রপোি হয় সূলযজোদলয়র  ধয বদলয় আ রো সূলযজোদয়
মদেোর র্ন্য নদীর ধোলর উপবস্থি হই এবং এই  লনোর দৃশ্য
আ রো উপলভোগ কবর । িোরপর আ রো বস্ট্ োলর  ল়ে নদীপলথ
রওনো বদয়। মসেোলন আ রো একটো নদী মপবরলয় আর একটো
নদীলি  ল যোয়  োবরবদলক প্রোকৃবিক মসৌন্দলযজ আ োলদর
সকল র  ন ম োবহি হলয় ওলে।  োবরবদলক শুধু সবুর্ আর
সবরু্, পৃবথবীর স স্ত সবরু্ মযন এেোলন এলস র্ল়েো হলয়লে
এেোলন আ র সুন্দরী , গরোন, মগওয়ো , মহিো , মহোগ ো,
মগো পোিো , প্রভবৃি গোে সম্পলকজ পবরব ি  োভ কবর। ময বলনর
নো করণ করো হলয়বে সুন্দরী গোলের ববলশষলের র্ন্য বকন্তু
মসই গোে আর্ ম োলে প়েোর  লিো আর মনই । র্ পলথ যোওয়োর
স য় আ রো বববভন্ন প্রোণী মদেো যোবে ময ন কুব র মগোসোপ
নোনো রলঙর কোাঁক়েো , শো ুক এবং বববভন্ন আঞ্চব ক ও সো ুবদ্রক
পোবে । এেোনকোর কুব র গুব মনোনো র্ল র কুব র িোই মববশর
ভোগই সোদো রংলয়র মদেো যোবে । এরপর আ রো বববভন্ন
অভয়োরলণর  লধয প্রলবশ কবর ময ন সর্লনেোব অভয়োরণয ,
সুদন্নেো ী অভয়োরণয ইিযোবদ। মসেোলন ওয়ো টোওয়োলর উলে
আ রো হবরলণর র্ পোলনর অপরূপ দৃশ্য মদবে এবং মসেোলন
প্র ুর সংেযক বোনর বে । একটো বোনর মিো আ োলদর বযোগ বনলয়
 ল বগলয়বে বযোগ বফবরলয় আনোর স য় আ রো বকেু র্ন
বোনলরর িোরোও মেলয় বে ো আ োলদর  লধয একর্ন পল়ে
মগবে এবং অন্যর্লনর হোলি ফবন নসো গোলে কোটোও ফুলট
মগবে । সুন্দরবলনর সব মথলক ব়ে ঐবিহ্য রলয় মবঙ্গ 
টোইগোর মদেোর মসৌভোগয আ োলদর হয়বন িলব বোলঘলদর একটো
ববলশষ ধববশিয আ রো র্োনলি পোবর বোঘ যেন নদী পোরোপোর
কলর িেন নদীর মস্রোি িোলক িোর সর ররবেক পথ মথলক
 ক্ষয ুযি করলি পোলরনো, অথজোৎ বোঘ সর লরেো বরোবর নদী
পোরোপোর কলর, যোর প্র োণ আ রো নদীর দু'পোলশ এক সর 
মরেো বরোবর পোলয়র েোপ মদলে পোয়। সুন্দরবলনর  যোনলগ্রোভ
উবদ্ভদ বো  বণোম্বু উবদ্ভলদর ময ধববশিয এিবদন বইলি প়েিো 
িো স্ব লক্ষ মদে ো ও হোি বদলয় অনুভব কর ো আ রো। ময ন
েোস ূ মযগুব অিীব শক্ত যোর  লধয বদলয় পো মফল   ো েুবই
 ুশবক ববলশষ কলর েোব পোলয়।
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গ্রোল র  লধয মকোন বনবদজি বোর্োর মনই, িলব সপ্তোলহ
শবনবোর ও  ঙ্গ বোর হোট বলস , মসেোন মথলক িোরো িোলদর
প্রলয়োর্নীয় বর্বনসপত্র মকলন এবং িোরো িোলদর সংগ্রহ করো
 োে কোে  ধু ও অন্যোন্য সো গ্রী শহলর বোর্োয় বববক্র কলর।
িোরো অল্প কৃবষ কোর্ কলর বকন্তু িোরো একসোলথ অলনক
রকল র ফসল র  োষ কলর থোলক । কৃবষকোর্ করোলি িোলদর
প্রধোন স স্যো হল ো নদীর মনোনো র্ র্ব লি প্রলবশ করো এর
ফল  োবটর শবক্ত অলনকটোই কল যোয়। িোরো নদীর মনোনো
র্ েো , বব ও মডোবোর  লধয সঞ্চয় কলর মসেোলন িোরো
পোবদো গ দো ব ংব়ে এবং বববভন্ন  োলের  োষ কলরন । বকেু
 োনুষ শো ুক ,গুগব ,কোাঁক়েো সংগ্রহ কলর িোরো পোেজবিজী
শহলর বববক্র কলরন । িোলদর র্ীবলনর সব মথলক ব়ে স স্যো
হল ো বলঙ্গোপসোগলর ধিবর হওয়ো ক্রোন্তীয় ঘূণজবোিগুব মযটো
প্রলিযক বেরই প্রোয় ২-৩ বোর হয় এই স য় ে়ে ববৃির িোলদর
বোব়েঘর মভলঙ যোয় ও নোনো আবথজক ক্ষয়ক্ষবিও হলয় থোলক
অলনক স য় িোলদর র্ীবনহোবনও হলয় থোলক । এর  র ি 
ভয়োবহিো হ ২০০৯ সোল র "আই ো ে়ে " । মযটো আ োলদর
কোলে শুধু েবলরর কোগলর্র একটো বশলরোনো  োত্র , িোর
অর্োনো ভয়োবহিোর ঘটনো আ রো িোলদর কোলে র্োনলি পোবর
িোরো আ োলদর যো বল বে িোর সংবক্ষপ্ত রূপ হ এই ময -
এর ফল প্রোয় অবধকোংশ সুন্দরবনই র্ধ্ংস হলয় মগবে । এই
ঘূবণজে়ে িোলদর ঘরবোব়ে সু্ক স্বোস্থযলকন্দ্র রোস্তোঘোট প্রোয় সবই
বনবশ্চি কলর বদলয়বে । বোাঁধ মভলঙ স ুদ্র গ্রো বট র্ বি হলয়
পল়ে িোই িোলদরলক প্রোয় মদ়ে মথলক দু  োস মনৌকোর  লধয
র্ীবন যোপন করলি হলয়বে এবং অলনকবদন িোলদর নো
মেলয়ও মনৌকোর  লধয বদন কোটোলি হলয়লে , এই স য় িোরো
িোলদর অলনক বপ্রয়র্নলক হোবরলয়বে , িলব মসই স য়
অলনক NGO ও সরকোলরর কোলে অলনক সোহোযয মপলয়বে ,
পরবিজী স লয় িোরো ধীলর ধীলর িোলদর বরকভোবর করলি স থজ
হলয়লে । িোরপর মথলকই নদীলি কংবক্রলটর বোাঁধ ধিবর করো
শুরু হয় । আ রো  রলঘবর গ্রোল প্রলবশ করোর স য়ই অলনক
বোব়েলি মসো োর পযোলনল র বযবহোর বযবহোর মদেলি পোয় ,
এর অন্তবনজবহি কোরণ হল ো গ্রোল ববদুযলির সরবরোহ নো থোকো
। িোই িোলদর প্রোয় প্রলিযলকর বোব়েলি বোব়েলিই হোবরলকন ,
প্রদীপ ,ম ো বোবি কোলর্ বযবহোর  ক্ষয করো যোয় । এইভোলবই
সুন্দরবলনর মসৌন্দযজ ও মসেোনকোর সহলযোগী পূণজ  োনুলষর
সলঙ্গ স য় অবিবোবহি কলর আ রো েুবই আনন্দ উপলভোগ
কলরবে , এই অবভজ্ঞিো আ োলদর র্ীবলন এক স্মরণীয় অধযোয়
বহলসলব রলয় যোলব ব রকো ।

বোলঘরো প্রধোনি  ুবকলয় মথলক বপেন বদক মথলক আক্র ণ
কলর িোই িোরো  ধু সংগ্রহ ও কোে কোটোর স য়  োথোর বপেলন
বদলক  ুলেোশ বযবহোর কলরন , িোহল বোকরো  লন করলব
 োনুষবট িোর বদলক িোবকলয় রলয়লে । িলব এভোলব েুব মববশ
 োনুষ বোলঘর কব মথলক রক্ষো পোয় নো । পবরসংেযোন অনুযোয়ী
প্রলিযক বের প্রোয় 12 র্ন  োনুষ বোলঘর কবল পল়ে  োরো যোয়।
এ নই একবট বোব়ের  োনুলষর সলঙ্গ কথো বল আ রো র্োনলি
পোবর বকেুবদন আলগ িোলদর দল র একর্ন মক মেোট্ট একবট বোঘ
হোলি কো ল়ে ধলরবে । িোরো মকোটোর ও কোটোবর বনলয় বোলঘর
সলঙ্গ  ়েোই কলর  োনুষবটলক বফবরলয় আলনন িোরপর িোলক
শহলরর হোসপোিোল ব বকৎসো করোলনো হয় িলব িোর একবট
হোলির ক জক্ষ িো হোবরলয় যোয় । অলনক  োনুষ মক কুব লরর মটলন
বনলয় যোয়। িোলদর র্ীবন েুবই দুববজসহ । আলরকবট পবরবোলরর
কোলে বগলয় আ রো এক ভয়োবহ অবভজ্ঞিোর কথো র্োনলি পোবর
এক বযবক্ত (বয়স বিজ োলন 70+) র্োনোই িোলদর আবদ বোব়ে
হল ো বোং োলদশ িোরো বিন ভোই িোর  লধয দুই ভোই বোলঘর হোলি
িোর প্রোণ বদলয়লে । প্রথ ভোই  োরো যোয় যেন িোর বয়স ৮ বের
এবং বিিীয় ভোই  োরো যোয় যেন িোর বয়স ১৩ বের এবং
এরপর বোব়ের পুলরো ভোর িোর ওপর পল়ে যোয় এবং মসও এই
র্ীববকো বট মবলে মনয় , মস আলরো র্োনোই এেোলন েুবই অল্প অথজ
উপোর্জন হয় ,  োলে মস ডোকোলির দল ও মযোগদোন কলর এবং
মসেোন মথলক অলনক অথজ উপোর্জন কলরবে িোর মযৌবলন । বকন্তু
বিজ োলন (2020) বিবন এেন বোং োলদশ মেল়ে সুন্দরবলনর এই
 রলঘবর গ্রোল বসবোস করলে এবং মস এই বয়লসও র্ব লি  োষ
কলর মস ফস উৎপন্ন কলর এবং িো মথলকই র্ীববকো বনবজোহ কলর
। িোর এক মেল এক ম লয়, ম লয়র ববলয় হলয় মগলে আর মেল 
বোইলর বল়েো মকোম্পোবন মি বনযুক্ত। িোলদর বসংহভোগ  োনুলষর
র্ীবনই এ নই অসংেয মেোট ব়ে ঘটনো সোলথ র্র্জবরি ।
এেোনকোর  োনুষরো বলন যোওয়োর আলগ বনবববব এবং সোলপর হোি
মথলক রক্ষো পোওয়োর র্ন্য  নসো মদবীর পূর্ো কলর থোলকন। িলব
বিজ োলন র্ীবলনর েুাঁবক বনলয় কোর্ করোর প্রবণিো অলনকোংলশ
ক ল ও িোরো আর্ও এই কোর্ কলর থোলক । গ্রোল র  লধয মেোট্ট
একবট প্রোথব ক স্বোস্থয মকন্দ্র রলয়লে, মসেোনকোর অবধকোংশ আশো
ক জীরো  োলে  োলে িোলদর ব বকৎসোরপবরলষবো বদলয় থোলকন।
এেোলন বশক্ষোর হোর েুব একটো মববশ নয় মববশরভোগ  োনুলষর
 োধযব লকর গবন্ড পোর কলরবন , গ্রোল একবট প্রোথব ক ববদযো য়
থোকল ও মকোন উচ্চববদযো য় মনই , িোই বিজ োলন বকেু মেল 
ম লয়রো প়েোলশোনোর র্ন্য শহলরর অগ্রসর হলে।
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বদনটো বে 19.09.2022 ,মযবদন আ রো বসবকল র উলেলশ্য
রওনো হই । যবদও স য়টো বে পুলর্োর আলগ আলগ বকন্ত এর
প্রস্তুবি বো মিোরলর্ো়ে শুরু হয় প্রোয়  োর োস আলগ মথলক যেন
আ োলদর HOD  যো প্রথ আ োলদর এই টুযলর যোওয়োর ববষয়বট
বনলয় বল ন । বোরংবোর বসেোলন্তর  িবদ ঘবটলয় অবলশলষ
বসবক লকই আ রো আ োলদর গন্তবযস্থ রূলপ ব বিি কবর,আর
পোহো়ে ভোল োবোলস নো এইরক  োনুষ েুব ক ই আলে।মসই
মথলকই আ োলদর অলপক্ষোর শুরু।বববভন্ন র্লনর বববভন্ন
স স্যো,বববভন্ন বোধো-ববপবত্ত কোবটলয় অবলশলষ মসই বহু প্রবিক্ষীি
বদলনর আগ ন ঘলট। আ রো সব বন্ধুরো বনবদজি স লয়র  লধযই
কোলটোয়ো মস্ট্শলন উপবস্থি হই,মসইেোন মথলক সলন্ধয 5 টো 50 এর
মেলন আ রো সবোই বধজ োন এলস মপৌাঁেোই। রোলি বধজ োন মথলক
উত্তরবঙ্গ এক্সলপ্রলস ম লপ আ রো NJP -র উলেলশ্য রওনো হই।
আ োলদর সোলথ আ োলদর অবভভোবক বহসোলব বেল ন  ধুব িো
 যো ,অকজ স্যোর এবং রোর্ো দো।মেলন মসইরক ভোলব আ োলদর
কোলরোরই ঘু হয়বন।সবোর ম োলে িেন নিুনলক মদেোর
আগ্রহ,অর্োনোলক র্োনোর আগ্রহ,অল নোলক ম নোর আনন্দ।

পলররবদন সকো সোিটো নোগোদ আ রো NJP এলস
মপৌাঁেোই।আ োলদর সোলথ  ল বে আরও এক কল লর্র
েোত্রীরো।NJP মস্ট্শলন এলস সবোই একবত্রি হই। এরপর দুই
কল লর্র েোত্র-েোত্রীরো একসোলথ   লি থোবক অযোবরটোলরর
উলেলশ্য।র্ পোইগুব়ে মথলক যলিো আ রো এবগলয়  ল বে
আ োলদর গন্তলবযর বদলক িলিোই বদল মযলি শুরু কলরলে
আলশপোলশর পবরলবশ।ম নো পবরলবলশর রূপ েোব়েলয় দুপোলশ
পোইলনর সোবর বপেলন মফল আ রো এবগলয় মযলি থোবক পোহোব়ে
পলথর বদলক।  বি পলথ মদেো বিস্তোর মসই অপূবজ রূপ ব রকো 
মথলক যোলব  লনর  বনলকোেোয়। োবরধোলর সবরু্ পোহো়ে, োথোর
ওপর ম লঘলদর আনো-মগোনো আর িোরই  বধযেোন বদলয় বলয়
 ল লে  ঞ্চ ো বিস্তো নদী-সববকেু ব ব লয় মসইবদন এক ধনসবগজক
দৃলশ্যর সোক্ষী হলয়বে ো আ রো সবোই। অযোবরটোলর মপৌাঁেোলি
মপৌাঁেোলি আ োলদর দুপুর হলয়
বগলয়বে ।পযোবকয়ং(Pakyong)মর্ োর মকোল অববস্থি সবরু্
অরলণযর  োদলর ম ো়েো এক ক্ষুদ্র পোহোব়ে গ্রো হল ো
অযোবরটোর(Aritar)।এই অযোবরটোর গ্রো ই বে আ োলদর survey
area ।অযোবরটোলর মপৌাঁেোলনোর পর আ রো প্রকৃবির ময রূপ
মদলেবে ো িো অবনজনীয়।এরপর দুপুলরর েোওয়ো মসলর একটু
ববশ্রো বনলয়ই আ রো মববরলয় পব়ে সোলভজর উলেলশ্য।যবদওবো
মসইবদন আ রো েুব মববশ একটো সোলভজ করলি পোবরবন সলন্ধয হলয়
যোওয়োর কোরলণ,িোই  োরলট বোব়ের সোলভজ মশষ কলরই আ রো
আ োলদর মহো লস্ট্লি বফলর আবস।আ োলদর সবোর অনুলরোলধ
মহো লস্ট্র  লন bonfire করো হয়।মসইেোলন দুই কল লর্র  লধয
রীবি ি একটো মেোলটোেোলটো েোন্ডো  ়েোই মবাঁলধ বগলয়বে মকোন
দ ভোল ো নো লি পোরলব এই বনলয়। এরপর  যো আ োলদর
সবোইলক িো়েোিোব়ে রোলির েোবোর মেলয় শুলয় প়েলি বল ন
মকননো পলররবদন সকো সোল়ে ে’টোর  লধযই আ োলদর সোলভজর
র্ন্য মববরলয় প়েলি হলব।নো ,গোন,গল্প,আড্ডো সববকেু বনলয়
অযোবরটোলর প্রথ রোি আ োলদর সবোর ভীষণ ভোল ো মকলটবেল ো।

পলররবদন অথজোৎ 21.09.2022 িোবরলে সকো সকো 
উলে  ো মেলয় স্যোর  যো লক সোলথ বনলয় আ রো সব বন্ধুরো
মবব়েলয় পব়ে সোলভজ করলি।এর আলগও আ রো কোলটোয়োর
বববভন্ন ওয়োলডজ সোলভজ কলরবে ো বকন্ত এইেোলন সোলভজ করোর
অবভজ্ঞিো বে সম্পূণজ বভন্ন। এইেোনকোর  োনুষগুল ো বে 
ভীষণ হোবস-েুবশ,প্রোণবন্ত এবং ব শুলক।িোলদর সহলযোবগিোয়
আ রো বনবদজি স লয়র  লধযই আ োলদর সোলভজর কোর্ মশষ
কলর মফব ।এরপর মহো লস্ট্লি বফলর সকোল র র্ েোবোর
মসলর ম ক আউট কলর আ রো মবব়েলয় পব়ে আ োলদর
পরবিজী গন্তবয র্ু ুক(Zuluk) এর উলেলশ্য।এর  োলে
অবশ্য আ রো Mankhim Temple,Lampokhari
lake(যো Aritar lake নোল ও পবরব ি)প্রভবৃি দশজনীয় স্থোলন
ঘুলরবে ো ।পলথ  োলে লধযই ম োলে প়েবেল ো দূলর পোহোল়ের
গোলয় অদ্ভুি ভোলব সৃবি করো মসই ধোপ োলষর নক্সো যোর েবব
এলিোবদন শুধু োত্র বইলয়র পোিোলিই মদলেবে ো ।  লি
  লি হেোৎই গোব়ে থো ল ো এক ববশো আকৃবির েরনোর
সো লন, যোর নো ‘বকইেোব ফল্স’।আ োলদর দল র
সবলথলক মেোলটো সদস্য বপক ুলিো েরনো মদলে আনলন্দ
আত্মহোরো হলয় পল়েবে ।গোব়ে মথলক মনল ই আ রো সবোই
বযস্ত হলয় পব়ে মসই বরফ-েোন্ডো েরনোর র্ল পো মডোবোলি।
েরনোর সো লন দোাঁব়েলয় েবব মিো ো  ল মবশ বকেুক্ষণ
ধলর,আবোর মকউ মকউ িেন বযস্ত স্মৃবি বহসোলব নুব়ে-পোথর
সংগ্রহ করলি।এরপর স্যোর- যোল র ডোলক আ রো আবোর
 ল়ে বস ো গোব়েলি। িেনও কোলন বোর্লে বকউেোব 
েরনোর মসই শ্রুবি ধুর ক রব।র্ু ুলক মপৌাঁেোলি মপৌাঁেোলি
প্রোয় ববকো সোল়ে  োরলট মবলর্ যোয়।র্ু ুলক মপৌাঁেোলনোর বকেু
স য় আলগ মথলকই শুরু হয়  ুষ ধোলর বৃবি। হো়েকোাঁপোলনো
েোন্ডো আর পোহোব়ে ববৃি বদলয় র্ু ুক মসইবদন আ োলদর
সবোইলক স্বোগি র্োবনলয়বে ।প্রোয় ৯৬০০ ফুট উচ্চিোয়
অববস্থি েববর  লিো সুন্দর,শোন্ত,বনর্জন একবট হ্যো ল ট হল ো
র্ু ুক। োবরবদলক পোহো়ে,ম ঘ আর সবলুর্র স োলরোহ।
র্ু ুলক মপৌাঁলে দুপুলরর েোওয়ো মসলর সবোই একটু ববশ্রো বনলয়
বন। এরপর সলন্ধযলব োয় গর গর  ো এবং পপকনজ
সহলযোলগ আ রো সব বন্ধুরো বলস যোই আড্ডো বদলি আর
সোলথ বেল ন আ োলদর বপ্রয় অকজ স্যোর।বকেুক্ষণ গোলনর
 ়েোই এবং ম ল োবর মগ মে োর পর আ রো সবোই স্যোলরর
কোলে আবদোর কবর একটো ভলূির গল্প মশোনোলনোর
র্ন্য।স্যোলরর ব ো মসই ‘গল্প হল ও সবিয’ কোবহনীর
পবরণবির কথো  লন প়েল এেনও আ োর গোলয়র মরো েোাঁ়েো
হলয় যোয়।পোহোব়ে অঞ্চল র মসই পবরলবশ,স্যোলরর ব ো
কোবহনীর ভয়োবহিোর  োত্রো মযলনো বিগুণ কলর িুল বেল ো
মসইবদন।মসই ভলয়র মরশ বনলয়ই আ রো মকোলনোরকল বডনোর
মসলর িো়েোিোব়ে ঘুব লয় পব়ে।
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পলররবদন সকোল প্রোিরোশ মসলর আ রো মবব়েলয় পল়েবে ো 
সোইড বসনগুল ো মদেোর র্ন্য।প্রথল ই মসই ঐবিহোবসক
আাঁকোবোাঁকোপথ অবিক্র কলর আ রো মপৌাঁলে যোই Silk route
view point এ,মযবট হলে র্ু ুলকর  ূ আকষজণ।বকন্ত মসইেোলন
মপৌাঁলেই আ োলদর সবোর  নেোরোপ হলয় যোয়।কোরন নীল বসল্ক
রুট বেল ো সম্পূণজ ম লঘ ঢোকো।বকেুক্ষণ অলপক্ষো করোর পলরই ম ঘ
সলর বগলয় হেোৎই আ োলদর সো লন ফুলট ওলে মসই বহু প্রবিক্ষীি
দৃশ্য। নেোরোপলক দূলর সবরলয় মরলে আ োলদর সবোর ম োলে- ুলে
ফুলট ওলে অপোর ববস্ময়।পোহোব়ে বনর্ঙ্গল র  োে বদলয় সুবনপুণ
ভোলব এাঁলক-মবাঁলক  ল লে মসই পোহোব়ে পথ যো বকেুক্ষণ আলগই
আ রো মপবরলয় এলসবে ো বকন্ত মসই রোস্তোলকই ওপর মথলক মদলে
 লন হল ো বেক মযলনো এক মগোল োকধোাঁধো। শুধু  োনুষ মকলনো, নও
হোবরলয় মযলি বোধয এইেোলন। এরপর আ রো মপৌাঁলে যোই
Thambi view point এ।মসইেোলন ম লঘলদর  লধয মথলক  োথো
উাঁ ু কলর দোাঁব়েলয় থোকো কোঞ্চনর্ঙ্ঘোর মসৌন্দযজ ব লে প্রকোশ
করবোর নয়। প্রকৃবির এই মসৌন্দযজ মযলনো প্রবি  হুূলিজ ববস্মলয়র
 োত্রো েোবনক বোব়েলয় িু বেল ো। এই অপোবথজব দৃশ্য মদেলি
মদেলি মঘোলরর  লধয  ল বগলয়বে ো ।মঘোর মকলটবে বন্ধুর
ডোলক। আবোর  ল়ে বস ো গোব়েলি। গোব়ে আ োলদর এবগলয়
বনলয়   ল ো বোবো হরভর্ন বসং এর  বন্দলরর বদলক।বোবো
হরভর্ন বসং হল ন মসনো র্ওয়োনলদর কোলে ভগবোন িু য।
মদলশর প্রবি িোাঁর এলিোটোই ভোল োবোসো ময  ৃিুযর এলিো বের
পলরও সী োন্ত পোহো়েো বদলয় যোলেন বিবন। বন্দলর দোাঁব়েলয় মসই
বীরগোাঁথো পুনঃস্মরন করলি করলি বনলর্র  লধয এক অদ্ভুি
বশহরণ অনুভব কলরবে ো । বন্দর মথলক মববরলয় আ রো আবোর
  লি থোবক পোহোব়ে পথ ধলর। এরপর গোব়ে এলস থোল েোঙু্গ ম ক
(স্থোনীয় নো Tsomgo Lake)-র কোলে। পোহো়েলববিি এই
ম লকর অপরূপ মসৌন্দযজ মদলে  ুগ্ধ হলয়বে ো আ রো সকল ই।
ম লকর ধোলর সোর মবাঁলধ দোব়েলয় বে অর্স্র ইয়োক।আ োলদর
 লধয অলনক বন্ধুরোই এই ইয়োলক ম লপ েবব িুল বেল ো। সবোর
কোলেই এই ইয়োলক  ়েোর অবভজ্ঞিো প্রথ । আব অবশ্য ভলয়র
কোরলন  োপলি পোবরবন বকন্ত এই ববষয়টো ভীষণভোলব উপলভোগ
কলরবে ো । এইেোন মথলকই বকেু দূরলে মরোপওলয়র বযোবস্থো বে 
বকন্ত স য় নো থোকোয় আ রো এই সুন্দর বর্বনসটো ব স কলর যোই।
এরপর আ রো পো বো়েোই আ োলদর অবন্ত গন্তবয রোর্ধোনী শহর
গযোংটলকর বদলক।গযোংটলক মপৌাঁলে আ রো দুপুলরর েোওয়ো মসলর
একটু ববশ্রো বনলয় সলন্ধযলব োর বদলক মববরলয় পব়ে শহর
ঘুরলি।গযোংটলকর মসই  ়েোই রোস্তো কেনও মভো বোর নয়।MG
marg এ মপৌাঁেোলনোর আনন্দটো আ োলদর কোলে এভোলরস্ট্ র্য়
করোর আনলন্দর স োন  লন হলয়বে ।এরপর মসইেোলন বকেু
টুবকটোবক মকনোকোটো করোর পর আ রো আ োলদর মহোলটল বফলর
আবস।রোলি বডনোর েোওয়োর স য় মটববল আনন্দ-আড্ডোর  োলে
ধীলর ধীলর সবোইলক বঘরলি শুরু কলর  নেোরোপ। কোরণ
মসইবদনই বে আ োলদর এই পোহোব়ে পবরলবলশ কোটোলনো মশষ
রোি,পলররবদনই বে বোব়ে মফরোর পো ো। বডনোর মসলর  নেোরোপ
বনলয় আ রো ময যোর ঘলর  ল যোই। বকন্ত ঘলর এলস মযলনো
বনব লষই সব  নেোরোপ দূর হলয় যোয়।রুল র র্োন ো বদলয় মদেো
রোলির শহলরর মসই মসৌন্দযজ ভোষোয় বণজনো করোর ক্ষ িো আ োর
মনই। বেরবেলর ববৃি আর বোিোলসর েোন্ডো গন্ধ মসই ঘু ন্ত
শহরটোলকলক মযলনো আরও মববশ  োয়োবী কলর িুল বে । এই দৃশ্য
উপলভোগ করলি করলি কেন ময ঘুব লয় মগবে বনলর্ই মটর
পোইবন।

পলররবদন সকো মব ো ঘু মথলক উলেই আ রো সবোই
কোলেই একটো Monastery যথ্টক ঘুটর আকে।আ রো
যেন বগলয়বে ো িেন িোলদর prayer
চেকছটেো।যবদওবো মসই prayer এর অথ্থ আিোটের
কোটরোরই জোনো কছে নো ককন্ত তোর েুর আিোটের
েকটের হৃেয়টকই েোন্ত কটর তুটেকছটেো।মসইেোন
মথলক মববরলয় আ রো মহোলটল বফলর এলস আ োলদর
মগোেগোে মশষ কলর,েকোটের খোওয়ো যখটয়
কনই।ইবি লধযই সকল র  ন ভোরোক্রোন্ত হলয় ওলে এই
শহরলক মেল়ে মযলি হলব মভলব।এলিো আনন্দ,হই-
হুটলোট়ের িোটে কীিোটে যে চোরট কেন যকট 
কিটয়কছে তো আিরো যকউই েুেটত পোকরকন।র্ীবলন
প্রথ বোলরর  লিো কল র্বোব়ের গবন্ড মপবরলয় দূলর
বন্ধুলদর সোলথ বদন কোটোলনো মস এক অভূিপূবজ
অবভজ্ঞিো।এই  োরলট বদলন বন্ধুরো মযলনো আরও অলনক
কোলের, অলনক আপন হলয় উলেবেল ো।স্মৃবির পোিোয় রলয়
যোলব সববকেু।ভববষ্যলি যেন র্ীবনটো হোর্োরও বযস্তিোর
বভল়ে একলঘলয় হলয় উেলব িেন এই সুন্দর  ুহূিজগুল োর
কথো মভলব মহলস উেলব  ন,আর যকোটনোকেন এই
িুহূতথ গুটেো কফটর পোটেোনো যেই যিটে হয়টতো যকেঁ টেও
উঠটে। র্ীবলনর অন্যি মসরো স য়গুল োর  লধয মথলক
যোলব এই বদনগুব ।

ফলটোগ্রোবফ: ম বেকো
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আ রো কর্ন মবল াঁ আবে, মবশ আবে,

আ রো মেব  ফবকর মটো োর  য়দোলন ।

নো  নো র্োনো ব বেল লি মরোর্ হোবট,

হোি কেলনো উব লয় ধবর আস োলন ।।

আট ো োলি আ রো বোর্োই একিোরো

সুর ব ব লয় , মবসুলরো গোই সোাঁে মব োয়।

 োে দবরয়োয় িুফোন মদলে উল্লোলস,

মনৌকো ভোসোই বসাঁদুর রোঙো পো  িুল ।

ব জ বোাঁবধ বুলকর পোলশ বুক মরলে,

নিুন বদলনর পদয আাঁবক কল্পনোয়।

মভোর হ  বক ? প্রশ্ন শুধোয় শুেিোরো ,

আ রো মদবে  ুগ্ধ স্বপন মভোরলব োয় ।

সব  োনুলষর দরকোর আলে 

মগোেো মগোেো টোকো,

টোকো যবদ নো থোলক মিো,

সব বকেুই ফোাঁকো।

টোকোর অভোলব বহু  োনুষ ,

মপলটর জ্বো োয়  রলে,

বল়েো বল়েো  ন্ত্রী রো সব,

গবদলি বলস হোসলে।।

টোকোর উপর আলরো টোকো,

আরও আরও  োয়।

সুলযোগ মপল  গরীব  োনুলষর,

রক্ত  ুলষ েোই।।

টোকো বদলয় ধনী মকনো যোয় ,

 োনলিো মকনো যোয় নো।।

 োন বোাঁ োলি মভোলটর স য়,

কলর শুধু বোয়নো।।

টোকোর র্ন্য পোগ  সবোই,

টোকো মকোথোয় পোই,

টোকোর ম োলভ ভোইলক েুন,

করলে -- বনলর্র ভোই।।

    
  ৌ           (  ক্ত    ত্র)

ি   
 ু      ন্ড ( ঞ্চ      স্ট  )

‘       ু ঠ        ম্ব   স্বচ্   ’,         ষ ( ৃ ী      স্ট  )

হেোৎ একবদন ম ঘ ো আকোশ ঘন ঘন আকোশ মভলঙ ববৃির
আগ ন। বোরোন্দোয় ম য়োলর বলস েবলরর কোগর্ প়েলি প়েলি
হেোৎই কোলন এল ো 'বক মগো আলরো এক কোপ  ো হলব নোবক?'

আব ব  ো দোও হল ও  ন্দ বক এই বৃবি বদ োয় বদলন গর  ো
 োনো করো যোয়।

হোলি গর কোপবট বনলয় মযন কুব়ে বের আলগকোর দৃশ্যগুব 
ম োলের সো লন মভলস আসলে-

আব িেন কল লর্ 1st year complete কলর 2nd year এ
উলেবে  লন এক অদ য আনন্দ বসবনয়োর হওয়োর। প্রলিযক বদলনর
 ি এই বদনও গোে ি োয় বলস অন্ধরো ব ল আড্ডো বদবে িেনই
িোর প্রলবশ। হ ুদ  ুবরদোর পলর   ুটো একবদক কলর মবাঁলধ একবট
ম োলে মগো মেল র  শ ো ও কোাঁলধ মেো োলনো বযোগ বনলয় এলস
প্রলবশ কর ।

মদলে মবোেো যোয় সলব এই এস পোশ কলর কল র্ ঢুকলে। মস
মকোন বদলক নো িোবকলয় মসোর্ো আ োলদর বদলক আসলি থোক ,
হেোৎই আ োলদর সো লন দোাঁব়েলয় ব  'দোদো English
department টো মকোন বদলক একটু ব লি পোরলব? আসল আব 
এ বের নিুন ভবিজ হলয়লে বকেু ব বন নো’।

আ োলদর  লধয একর্ন বল উে মদোি োর মকোলণর বদলক
২০৭ নম্বর রু । মস 'ধন্যবোদ' বদলয়  ল মগ , মস  ল মগল ও
আ োর ম োলের সো লন িোর দৃশ্য মযলি  োইল ো নো।

এ   ও   
      থ দে (  ক্ত    ত্র)
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এরপর যথোরীবি বরহোসজোল র বদন বেক হয় স য় আলস। এর
 লধয ঘলট যোয় এক ববপবত্ত ময িব ো বশক্ষলকর িব োয় সঙ্গি
বদলি আসোর কথো মস আলসবন। িোই যথোরীবি ডোক প়ে 
আ োর, আব একটু িব ো বশলেবে ো বল কল লর্র সংগীি
 হল আ োর একটু নো ডোক বে ।

প্রোয় ১০ র্লনর  োলে িব ো সংকট আব প্রোয় হোাঁবপলয়
উলেবে, এই স য় ও এল ো,  োলন যোব নী ব  ' ৃন্ময় দো
আ োর সোলথ সঙ্গ মদলব নো?’

ও হ্যোাঁ, আ োর নো টোই ব ো হয়বন আব  ৃন্ময় বসু।
ব  ো পোাঁ ব বনট মরস্ট্ মদ, িোরপর বোর্োলবো।

এরপর নবীনবরণ এর বদন এল ো।লসই বদন যোব নী কো ো
হ দু রলঙর শোব়ে পল়ে এলসলে ।  ু আর্লক মেোপো কলর
বোাঁধো; মেোপোয় সোদো ফুল র  ো ো  োগোলনো। আর্লক মযন এক
অনন্য যোব নী মক মদেবে....... ওর বদক মথলক ম োে সরোলনো
যোলে নো।

এলক এলক অনুিোন পবজ মশষ হল ো, মস সবিয হলি প্রোয়
সন্ধযোর বদলক। যোব নীলক বলস থোকলি মদলে বর্জ্ঞোসো কবর -
যোব নী বোব়ে যোববনো ?যোব নী বল 'বোবো র্রুরী কোলর্
ক কোিো মগলে আসলি পোরলবনো সন্ধযো হলয় মগলে একো যোলবো
বকনো ভোববে।'আব বল উবে, মিোর বোব়েটো মকোন বদলক....'ও
বল মদব দত্তপো়েো'।আব ব  ো   আব মেল়ে বদবে আ োর
বোব়ে যোবোর রোস্তোয় পল়ে, দোাঁ়েো আব সোইলক টো বনলয় আসবে।
প্রথল বকেুটো ইিস্তি মবোধ করল ও িোরপর রোবর্ হলয় যোয় ।

রোস্তোয় মযলি মযলি ববলশষ বকেু কথো নো হল ও পুলরো  নটো
ওর বদলক পল়েবে ।

পলররবদন ইউবনয়ন রুল বলস আবে, মসোর্ো ঘলর ঢুলক
র্োব নী ব  - 'ধন্যবোদ  ৃন্ময় দো......, কো লক বোব়ে মপৌাঁলে
মদবোর র্ন্য। আব একটু  ু বক মহলস, ওলক ঘর মথলক ববদোয়
র্োনো ো ।

যো মভলববে ো বেক িোই বন্ধুগুল োর ম োে গুল ো মযন র্ 
র্ করলে যোব নী  ল মযলি একগোদো প্রলশ্নর িীর আ োর
বদলক েুলট এল ো। যথোরীবি যো মভলববে ো িোই ঘটল ো।

এরপর মথলক মযেোলনই মদেো হলিো যোব নীর সোলথ কথো
হলিো, অলনক স য় কল র্ মশলষ একসোলথ বোব়েও বফরিো ।
এইভোলব বদন যোয় আব 3rd year ও 2nd year এ উেল ো ।

একবদন গঙ্গোর ধোলর বলস আবে মদবে যোব নী ও দুলটো
বোন্ধবীর সোলথ এল ো। আ োলক মদলে আ োর বদলক এবগলয়
এলস বর্জ্ঞোসো কর - 'বক  ৃন্ময়দো িুব ?' ব  ো আব এই
বদলক প্রোয় আবে িুই হেোৎ....? ব  'ওরো মর্োর কলর বে 
বল এ ো ।' আলরো বকেুক্ষণ কথো হলিো যবদ নো ওর বোন্ধবীরো
ওলক ডোকলিো।

আ োর বন্ধু সোয়লনর  োসিুলিো মবোন ববণজিোর র্ন্মবদন,
আব ও যথোরীবি বন বন্ত্রি দোদোর মবস্ট্ মেন্ড বল বগলয়
মদবে যোব নী ও উপবস্থি। যোব নীলক মদলে বর্জ্ঞোসো কর ো -
বকলর িুইও? ব  'ববণজিোর  ো মযন ওলদর দূর সম্পলকজর
আত্মীয় হয়, িোই ওরো বন বন্ত্রি।’

সোয়ন যোব নী’র প্রবি আ োর অনুভূবির সব কথোই
র্োনলিো। সোয়ন ব  -' ৃন্ময় বল মদ, আর ফো িু স য় নি
কবরস নো বল মদ।' আব বলুকর  লধয সোহস সঞ্চয় কলর
যোব নীলক মদোি োর বোরোন্দোয় ডোবক। ও আসোর পর আ োর
 ুে মথলক কথো মবলরোলে নো, দুর্লনই দোাঁব়েলয় আবে, একদ 
দ বন্ধ করো পবরলবশ। ওই গুল োট ভোবটো ভোঙল ো- ' ৃন্ময়দো
বকেু ব লব বল বেল বল ো?' আব ওলক আ োর  লনর কথো
ও ভোল োবোসো বনলবদন কলরই মফ  ো । ওর সোলথ সোলথ
েুলট বনল মনল মগ ।

এরপর মবশ কলয়কবদন ওর সোলথ কথো ব লি পোবরবন।
একবদন যোব নী আ োলক বপেন মথলক মডলক ব  - 'বক
 ৃন্ময় দো এেন আর মদেল কথো বল ো নো।' আব বকেু নো
বল ব  ো , নো- নো মি ন বকেু নো...... বেুলিই পোরবেস
সো লন B.A final, একটু  োলপ আবে। যোব নী ব  -
' ৃন্ময়দো আর্লক ববলকল একটু গঙ্গোর ধোলর মদেো করলি
পোরলব? বকেু কথো আলে।' আব মবশ বল  ল মগ ো ।

ববলকল বগলয় মদবে যোব নী নী  ুব়েদোর পলর,  ু টো
ববনুবন কলর, কপোল মেোট্ট কোল ো বটপ পল়ে আ োর
মপৌাঁেোলনোর আলগই উপবস্থি। আব কোলে আসলিই প্রশ্ন কলর
'বক বযোপোর এি মদবর মকন?' বব আসোর স য়  ো একটো
মেোট্ট কোর্ বদ িোই মসটো কলর বদলয় এ ো ।

আবোর বকেুক্ষণ কথো বন্ধ, পোশোপোবশ বলস, আবে যোব নী
আ োর বোাঁ হোিটো ধলর আলরো কোলে এলস ব  - 'ভীিু িুব 
আ োলক এি ভয় পোও মকন?' ব  ো আসল মসই বদন
রোলত্র বযোপোরটোর পর মথলক িুই বকেু  লন কলরবেস বকনো। ও
ব  - 'ধুর! আব বকেু  লনই কবরবন।' িোহল এিবদন মকন
আ োলক উত্তর বদস বন? ও ব  - 'অলনক কথো  ুলে নো
বল ও ম োলের দোরো প্রকোশ করো যোয়। আর িুব মিো ম োলের
ভোষো প়েলিই পোলরো নো। আব ও মিো োলক ভো বোবস  ৃন্ময়
দো।' এরপর মথলক আ োলদর একসোলথ পথ   ো শুরু।
এইভোলব প্রোয় বদন আ োলদর গঙ্গোর ঘোলট কথো হলিো। কল র্
অবশ্য মকউ র্োনলিো নো। হেোৎ একবদন গঙ্গোর ধোলর বলস
আবে ওর এক দুঃসম্পলকজর বপসিুলিো দোদো আ োলদর মদলে
মফল । যথোরীবি ওর বোব়েলি সবোই মর্লন মফল । আব ও
B.A final পরীক্ষো পোস কবর। ওলক আর কল লর্ আসলি মদয়
নো। পরীক্ষোর স য় বোবোর নো হল  ো এর সোলথ আলস,

পরীক্ষো বদলয় আবোর  ল যোয়। বরকশোয় মযলি মযলি ম োলে
ম োলে মপ্র বনলবদন।

Source:https://www.dlf.pt/ddetail/oToRmb_easy-drawing-love-birds-hd-png-download/
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এক বের পর ওর ও কল র্ ক বপ্লট হলয় যোয়।
আব ও  োকবরর পরীক্ষোর প্রস্তুবি বনলি থোবক ম োলে
একটোই স্বপ্ন........  োকবর মপলয় ওর বোবোর সো লন
দোাঁ়েোলবো।

একবদন শুনলি পোই ওর ববলয় বেক হলে অথ 
ওর স্বপ্ন বে বনলর্র পোলয় দোাঁ়েোলনোর, ওর বোব়ের
ম োকর্ন মকউ ওর কথো মশোলনবন। আব ও একটো
ভোল ো দপ্তলর  োকবর মপলয় যোয়, বকন্তু যোব নী ববলয়
হলয় যোয়।

'বকলগো সোরোবদন বোরোন্দোয় বলস থোকল হলব?
মব ো গব়েলয় দুপুর হলয় মগলে, স্নোন কলর নোও আব 
মেলি মদব।' আব মযন সবম্বি বফলর মপ ো ,  লন
 লন ভোব ো পোগব টো আর্ও বদ োয়বন।

হ্যোাঁ। ওই আ োর বিজ োন অধজোবঙ্গনী যোব নী। ওর
আ োর সোলথই ববলয় হয়। যেন ওর বোব়েলি পোত্র
মদেোর পো ো   বে িেন ও ওর বোব়েলি ববুেলয়
বনলর্র র্ন্য দু'বের স য় বনলয় মনয়। আব ও এই
দু বেলরর  লধয  োকবর মপলয় যোই। িোরপর ওর
বোবোর সো লন দোাঁ়েোয়, িেন আর মকোন বোধো থোলক
বন আ োলদর  লধয। ওর আ োর প্রবি  লন হয় আব 
এই র্োয়গোয়।

'-বকলগো স্নোন করলি যোলব নো? আব ভোি
বো়েলবো এবোর।'

যোই…

মেোমটোলব োয় ভলূগো শব্দটো কোলন আসলিই িোর
সলঙ্গ শব্দ এলসবে মগো ,

র্োনিো নো িেন এই ভূলগো ই আ োলক কলর
িু লব একস য় পোগ ।

নো নো পোগ মকোলনো বযঙ্গ নই ওটো বে ওই
ববষলয়র প্রবি আকষজণ,

কোরণ, আর্ পযজন্ত ওই ববষয় েো়েো অন্য ববষলয়
বলসবন িলিোটো আ োর  ন ।

যেনই বলসবে প়েলি িেনই মপলরবে নিুন বকেু
র্োনলি,

আর, যেনই মপলরবে র্োনলি িেনই ম লয়বে
আরও নিুন বশেলি ।

বশবেলয়লে, পবরলবশ   ুক বনলর্র বনয়ল আ রো
পবরবিজন করোর মক?

ক্রুে হল এই পবরলবশ মকোলনো ব ি থোকলবনো
আ োলদর এই পৃবথবীলি।

        এি        
অ ী      (  ক্ত    ত্র)

যেন পৃবথবী র্ুল়ে মকোবভড যুলের সোইলরন প্রবির্ধ্বনি
হলে িেন  োনব র্ীবলনর বনিয সঙ্গী হলয় উলেলে এই মকোবভড
প্রবিলরোধী সরিো । মকোবভড প্রবিলরোধী সরিো স হূ (ময ন-
গ্লোভস, সোবর্জকো  োস্ক, স্যোবনটোইর্োর এর মবোি ,মফশ বসল্ড,
PPE kit ইিযোবদ) বযবহোলরর পর মসগুব র বযবস্থোপনো সম্পলকজ
এই  োনব স োর্ বক আলদও সল িন?  োনুষ বক ববন্দু োত্র
ব বন্তি মকোবভদ প্রবিলরোলধ বযবহৃি উপোদোন গুব লক বনলয়
মযগুব ক্র োগি বোস্তুিন্ত্র মক র্ধ্ংলসর  লুে মেল বদলে?

একবট স ীক্ষোয় মদেো মগলে শুধু োত্র UK মি 2020 সোল র
মফব্রুয়োবর মথলক এবপ্র এর  োেো োবে স য় পযজন্ত এক
ববব য়ন এর মববশ PPE Kit বযবহোর করো হলয়লে, মযগুব 
বযবহোলরর পর িোর মকোন সবেক বযবস্থো হলয়লে বকনো মস
সম্পলকজ মকোন িথয মকোথোও মনই। এেো়েো প্রবিবদন কলয়ক
ব ব য়ন গ্লোভস ও  োস্ক বযবহোর করোর পর যত্রিত্র
অসংরবক্ষিভোলব মফল মদওয়ো হলে।। একবট গলবষণোয়
অনু োন করো হলয়লে শুধ ুোত্র UK মি প্রবিবট  োনুষ প্রবিবদন
যবদ একবট কলর  োস্ক বযবহোর কলর িোহল বেলরর মশলষ
66000 টন বর্জয পদোথজ র্ ো হলব।

সোরো পৃবথবীর্ুল়ে এর পবর োণ ময মকোথোয় দোাঁ়েোলব
িো হয়লিো আ োলদর কল্পনোরও অিীি। Operation
Mer Proper নো ক একবট ফরোবস সংস্থো স ুদ্র
ি লদলশ অবভযোন  োব লয় ববপু পবর োণ গ্লোভস,
স্যোবনটোইর্োর এর মবোি ,  োস্ক ইিযোবদ সংগ্রহ কলরলে
যো সো ুবদ্রক স্বোলস্থযর অবনবির অন্যি কোরণ হলয়
উলেলে, শুধু িোই নয় পোশোপোবশ স ুদ্র ি লদলশ
অবক্সলর্লনর  োত্রো হ্রোস, স ুদ্র র্ ি ববৃে, সো ুবদ্রক
বোস্তুিলন্ত্রর ও পৃবথবীবযোপী র্ বোয়ু পবরবিজলনরও কোরণ
হলয় দোাঁ়েোলে। সুিরোং ব োই বোহু য বিজ োন বদলনর
মকোবভড প্রবিলরোধী সরিো স ূহ দূবষি পৃবথবীর বলুক
দূষণ বৃবের এক নিুন হোবিয়োর হলয় উলেলে। ব ো  ল 
আর্ এই মকোবভড প্রবিলরোধী সরিো রক্ষক মথলক
ভক্ষলক পবরণি হলয়লে।

সলবজোপবর, মকোবভড যুে মথলক  ুবক্তর উপোয় মেোাঁর্োর
পোশোপোবশ বযবহৃি সরিো গুব র সবেক বযবস্থোপনো
সম্পলকজ  োনুষলক সল িন করলি হলব।। একর্ন
দোবয়েশী নোগবরক বহলসলব ভববষ্যৎ পৃবথবীলক সুন্দর
ও সুস্বোলস্থযর অবধকোরী করোর প্রল িোয় আ োলদর
অঙ্গীকোরবে হলি হলব।

“ ী          ী ে এ   ৃ থ ী...”,   প্প    ( ঞ্চ       স্ট  )

     ি       ধী   ঞ্জ  -এ   য     ও        ষযৎ
   ূ    ু   ী (  ক্ত    ত্রী)
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Source: https://publications.chitkara.edu.in/importance-of-ict-in-education-for-gifted-students/
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উপসংহার 

Source: https://www.financialexpress.com/education-2/covid-19

ব ত্র সংগ্রহ : ম বেকো

28 January > Data Protection Day

23

https://www.financialexpress.com/education-2/covid-19


                   :    য  ও  ম্ভ    
  ঞ্চ     ণ্ড  ( ঞ্চ       স্ট  )

ববদযোধরী নদীর কূল পূবজ ক কোিোর সল্টল লকর ধোর মঘাঁলষ
ব়ে হলয় উলেলে প্রোয় মনোংরো, পবরিযক্ত, গন্ধযুক্ত ফোাঁকো র্োয়গো
বইলয়র পোিোয় পলর পল়েবে ো এলক বল wet land বো
র্ োভূব । পবরলবশববদ ধ্রুবলর্যোবি মঘোলষর  লি বোইলর মথলক
মনোংরো ও আবর্জনো মদেল ই আপোিদৃবিলি যোলক উলপক্ষো করো হয়
মসই র্ োভূব হলয় উেলি পোলর বহু  োনুলষর ক জসংস্থোলনর ভোন্ডোর,
হলয় উেলি পোলর র্ীবনদোয়ী অবক্সলর্লনর সম্ভোর, মর্োগোন বদলি
পোলর বোঙোব মক নৃিয েোবোলরর টোটকো  োে, সববর্ আরও অলনক
দোব গোে ও হলয় উেলি পোলর পবরযোয়ী পোবের আবোসস্থ । এই
অঞ্চল র ওপর কোর্ করলি বগলয় বিবন একবদন এক অদ্ভুি বর্বনস
 ক্ষয কলরন, মসেোনকোর পোাঁলক ও কোদোয় এ ন বকেু বডনোইবেফোইং
বযোকলটবরয়ো ও অযোলর্োলটোবযোক্টর রলয়লে যো মসই পোাঁকগুল োলক
পব লয় পবরলশোবধি র্ল পবরণি কলর। এই এ োকোর  োনুলষর
কোলে প্রশ্ন কলর বিবন র্োনলি পোলরন এর দুগজলন্ধ আলশপোলশর
এ োকোর  োনুষ অবিি।

এই স স্যোর স োধোন করলি দ্রুি িৎপর হল ন ধ্রুবলর্যোবি
বোবু। বিবন ক কোিো ওলয়ট  যোন্ড সংরক্ষণ মবোডজ গেলনর র্ন্য
রোর্য সরকোলরর কোলে ব বে ব েল ন। আলবদন করল ন মযন শীঘ্রই
এই এ োকোর পুনরুেোলরর র্ন্য প্রলয়োর্নীয় অথজ বরোে কলরন।
গেন হল ো ১১ সদলস্যর একবট মবোডজ। ক কোিো ব উবনবসপোব বটর
িৎকো ীন ম য়র মশোভনলদব  লট্টোপোধযোয় ও িোর বট 
ধ্রুবলর্যোবিবোবরু স্বপ্নলক রূপ বদলয় এবগলয় এল ন। ধ্রুবলর্যোবি বোবু
কোদো মোঁল র্ো বসোল ন প্রলিযকটো নো োর  ুলে যোলি মনোংরো বর্জয
ও আবর্জনো মসই র্োল আটলক যোয় এবং সো লনর বদলক মববরলয়
আলস পবরলশোবধি পবরষ্কোর র্ ।আর মপেনবদলক আটলক যোওয়ো
মনোংরো শুবকলয় ধর্বসোর ধিবর কলর মসেোলন সূযজ ুেী, ফু কবপ,
শো গ , ূল ো, বশ , বরববট ইিযোবদ  োষ করো যোয়। এবং সো লনর
ওই পবরলশোবধি র্ল মি োবপয়ো, সরপুবট, ব ংব়ে ইিযোবদ  োে  োষ
কলর ক কোিো বোবসলক ভোলি  োলে রোেোর কথোও বল ন। ববশুে
অবক্সলর্লনর মযোগোন মদয় পূবজ ক কোিোর এই র্ োভবূ এবং বন্যো
বনয়ন্ত্রলণ এই র্ োভূব অিযন্ত গুরুেপণূজ ভূব কো পো ন কলর। ওই
এ োকোর অবধবোসীলদর ক জসংস্থোন ও দ্রুি হলি থোলক এইসব
মক্ষলত্র। পবরলশোবধি র্ল ময শুধু  োে  োষ করো হয় িো নয়
এ োকোবোসী মসই র্ল র ধোন  োষ করলে।

র্ োশলয়র ধোলর ময বনভূব ধিবর হলয়লে িোলি রলয়লে
বহু প্রর্োবির দূ ূজ য গোে এবং প্রবি শীলি বহু পবরযোয়ী
পোবে ভী়ে কলর। ভূ-পযজটলনর সুলযোগ রলয়লে এই
অংলশ,পযজটকরো প্রবিবের বভ়ে কলর এেোলন এবং িো মথলক
বহু  ূ য ও রোর্স্ব আদোয় হলে যো এ োকো উন্নয়লনর র্ন্য
যলথি। ববদযোধরী েোল র পোলশ এই অঞ্চল ধীলর ধীলর
গবর্লয় ওেো ব়ে ফ্ল্যোট বোব়ে র্ োশলয়র এেনই এক
স স্যো। সরকোবর সহোয়িো ও প্রল োটোবর মদৌ লি পূবজ
ক কোিোর এই র্ োভূব বট রোর্রনবিক  োপোন্তলরর বশকোর।
র্ োভূব ববুেলয় মযভোলব ফ্ল্যোট বোব়ে হলে িোলদর
এ োকোবোসীর আশঙ্কো ময পরবিজীকোল এই র্ োভূব র
অবস্তে ব লট মযলি পোলর। প্রোকৃবিক এই মভৌলগোব ক অঞ্চ 
মক বোাঁ োলনোর র্ন্য এ োকোবোসীর সংগ্রো এেলনো অবযোহি
আলে। আ রো র্োবননো আগো ী বদলন আরদও আর
র্ োভূব লক বোাঁব লয় রোেো যোলব বকনো। UNESCO ও
সুবপ্র মকোলটজর রোয় অনুযোয়ী পৃবথবীর বলুক মকোন র্ োভূব 
আইনিভোলব মবোেোলনো যোয় নো এবং মকউ এবট মবোেোল িো
আইনি দন্ডনীয় অপরোধ বল গণয হলব, িবুও এই
র্ োভূব অব ুবপ্তর পলথ।

ভলূগো ববদ বহলসলব আ োলদর একটোই আলবদন ময পূবজ
ক কোিো র্ োভূব সংরক্ষলণ রোর্য সরকোর ও সংবেি মবোডজ
মযন শক্ত হোলি উলদযোগ বনলয় এেোনকোর পুকুরভরোট বন্ধ
কলর।

Source:https://www.biotaxa.org/cl/article/view/10960

Source:https://scroll.in/article/874651/a-new-study-on-east-kolkata-wetlands Source:https://wetlandinfo.des.qld.gov.au/wetlands/management/disaster.html
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              ন্দ্দ   ঃ এ  ি কু্ষর    ন্ধ
অ ুন্ধ ী খোাঁ (  ক্ত    ত্রী) 

বিজ োন স লয়র মপ্রবক্ষলি  োনবববে উন্নয়লনর প্রলশ্ন একটো সঙ্কটর্নক অবস্থোয় এলস পল়েলে। স গ্র ববলের সম্পদ কেনই এিটো 
শূন্যিোপ্রোবপ্ত বো বরক্তকরলনর পলথ অগ্রসর হয়বন। এই ময  ৃিপ্রোয় ববলের ভীবি িোরই পবরনবিলি জ্ঞোলনর র্গলি এক নিুন অধীি ববদযোর 
র্ন্ম হয়, যোর নো  মদওয়ো হলয়লে ‘পবরলবলশর ইবিহোস’ বো ‘পবরলবশবোদ’  পবরলবশ আলন্দো লনর আল ো নোর সূলত্র এই ববষয়বট সম্পলকজ 
স যক জ্ঞোন থোকো প্রলয়োর্ন।    

 ূ ি বিজ োন বশল্পোয়ন, নগরোয়ন, আধুবনকীকরণ, ববেোয়লনর সূলত্র অথজোৎ ভূলগো গি ববলেষলণ আ োলদর পবরলবশ আলন্দো লনর 
মক্ষত্রবটলক মবোেো প্রলয়োর্ন। ভোরলির মক্ষলত্রও বৃহৎবশল্পোয়ন, বোস্তুিোবন্ত্রক অবন ন, সরকোবর বববভন্ন মপ্রোলর্ক্ট, বোাঁধ বন জোন সহ অন্যোন্য 
অনুঘটক পবরলবশ আলন্দো লনর অনুলপ্ররনো মযোগোয়। বনলম্ন ভোরলির মপ্রবক্ষলি এরক  বকেু পবরলবশ আলন্দো ন যথো- ববলশ্নোই আলন্দো ন 
(১৭৩০), ব পলকো আলন্দো ন (১৯৭৩), সোইল ন্ট ভযোব  আলন্দো ন (১৯৭৮), র্ঙ্গ  বোাঁ োও আলন্দো ন (১৯৮২), এবপলকো আলন্দো ন 
(১৯৮৩), ন জদো বোাঁ োও আলন্দো ন (১৯৮৫), মিহবর বোাঁধ আলন্দো ন (১৯৯০) প্রভবৃি আলন্দো লনর ঐবিহোবসক এবং মভৌলগোব ক মপ্রবক্ষলির 
ওপর ক্ষুদ্র আল োকপোি করো হলয়লে।       

পবরলবলশর রক্ষোলথজ ময আলন্দো ন হলয়বে  প্রোথব করূলপ িোর  লধয ববলশ্নোই 
আলন্দো ন অন্যি   ববলশ্নোই  ূ ি  একবট বহন্দুধ জীয় সম্প্রদোয় যো গুরু 
র্োলম্ভের স্থোপনো কলরন  এই ধল জর বববভন্ন নীবির  লধয পশুহিযো বন্ধ, গোে 
মরোপণ, এবং স স্ত প্রোলনর সংরক্ষলনর কথো ব ো হয়  ১৭৩০, মসল ম্বর এই 
স য়পলবজ মযোধপুলরর  হোরোর্ো অভয় বসং একবট নিুন প্রোসোদ বন জোলনর র্ন্য 
মের্োবরব  গ্রোল  বকৃ্ষ বনধলনর র্ন্য মসনো পোেোয়                                        এর 
ববলরোবধিোয় অ ৃিো মদবী মনিৃলে প্রোয় ৩৬২ র্ন প্রবিবোদ র্োনোলি এলস 
 ৃিুয ুলে পবিি হয়  এই বকৃ্ষরক্ষন িোাঁলদর কোলে ধ জরক্ষলনর ময প্রবিবোদ, িো 
ববলশ্নোই আলন্দো ন বল  পবরগবনি হয়  এই আলন্দো ন পরবিজীলি ব পলকো 
আলন্দো লনর অনুলপ্ররনো বহসোলব কোর্ কলর    

ব পলকো 
(বকৃ্ষ আব ঙ্গন) আলন্দো ন  ূ ি গোল়েোয়ো  বহ ো য় অঞ্চল  সংঘবটি 
হলয়বে ।  ূ ি বযোপক বনক্ষয়, বকৃ্ষলেদলনর ফল  বন্যো ও 
ভবূ ক্ষয়র্বনি অবভশোপ মথলক বোাঁ লি মরনী গ্রোল  ১৯৭৪,  ো জ  োলস 
মগৌরী মদবীর মনিৃলে বকেু গ্রো ীণ  বহ োরো বৃক্ষ আব ঙ্গন কলর প্রবিবোদ 
র্োনোয়। পরবিজীলি ১৯৭০ এবং ১৯৮০র দশলক বহ ো য় অঞ্চল  বববভন্ন 
প্রোলন্ত এই আলন্দো ন ধোরোবহ থোলক   ১৯৮১-৮৩ সোল র  লধয 
গোবন্ধবোদী মনিো সুন্দর ো  বহুগুনো েোন্স-বহ ো য়   

অঞ্চল  ৫ হোর্োর বকব  পোলয় মহাঁলট ব পলকো আলন্দো লনর বোিজো সবোর 
 লধয মপৌাঁলে মদন।   

পবশ্চ ঘোট পবজলির ব রহবরৎ ক্রোন্তীয় বনভবূ , কুন্তীপূর্ো নদী ও িোর পোেজবিজী অঞ্চ  সোইল ন্ট ভযোব  বো বনস্ত  উপিযকো নোল  পবরব ি। 
এই উপিযকো অঞ্চ   ূ ি মকরো ো মর্ োর পো ঘোট মর্ োয় অববস্থি। বব্রবটশ স য়কোল  কুন্তীপূর্ো নদীর ওপর র্ ববদুযৎ উৎপোদলনর 
পবরকল্পনো মনওয়ো হল ও িো বোস্তবোবয়ি হয়বন। স্বোধীনিোর পলর ১৯৭০ এর দশলক মকরো ো রোর্য ববদুযৎ পষজদ একবট র্ ববদুযৎ 
বন জোলনর  

Source: https://www.artstation.com/bearruski
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প্রকল্প গ্রহন কলর। বকন্তু এই অঞ্চ  বববভন্ন রকল র উবদ্ভদ প্রর্োবি এবং অলনক অবিববর  প্রোণীর বোসস্থোন বে , িোই ১৯৭৩ সোল  স্থোনীয় 
 োনুষ এবং বকেু মবসরকোবর সংস্থো একবত্রি হলয় বনস্ত  উপিযকো অঞ্চ  রক্ষোর পবরকল্পনো গ্রহন কলর, যো সোইল ন্ট ভযোব  আলন্দো ন নোল  

পবরব ি। সোইল ন্ট ভযোব  আলন্দো লনর মনিৃে বদলি এবগলয় আলসন পক্ষীববশোরদ মসব   
আব  এবং সবরু্ ববপ্ললবর রূপকোর এস স্বো ীনোথন। মর্োরদোর এই আলন্দো লনর ফল  
সরকোলরর উলেশ্য বযথজ হয়। ফ স্বরুপ বিজ োলন বোলয়োবফয়োর বরর্োলভজর  যজোদো মপলয়লে। িলব 
এই অঞ্চল  র্ ববদুযৎ বন জোন সংক্রোন্ত ববিকজ আর্ও সর্ীব।   

র্ঙ্গ  বোাঁ োও আলন্দো ন েো়েেলণ্ডর বসংভ ু অঞ্চল  সংঘবটি হয়। ১৯৮০ এর দশলক সরকোবর 
উলদযোলগ প্রোকৃবিক শো  গোলের মেদন এবং বোবনবর্যক বটক গোলের মরোপণ- এই ববলরোবধিোর 
সূলত্রই আলন্দো লনর সুত্রপোি।   ূি স্থোনীয় আবদবোসীরো এই আলন্দো লন মনিৃে মদয়। সোধোরন 
র্নর্োবি এবং বন ববভোগ িথো সরকোবর প্রকৃবি ও পবরলবশভোবনোর বক ফোরোক িো এই 
আন্দ লন ফুাঁলট ওলে। 

ব পলকো আলন্দো লনর দবক্ষন ভোরিীয় সংস্করণ হ  ‘এবপলকো আলন্দো ন’  কন্ন়ে ভোষোয় 
‘এবপলকো’ শলব্দর অথজ আব ঙ্গন করো। এই আলন্দো ন সংঘবটি হলয়বে  পবশ্চ ঘোট পবজলির 
সহ্যোবদ্র মরি অ   ববলশষি কনজোটলকর উত্তর কোনো়েো ও বশল োগো মর্ োয়। পোন্ডুরো  মহডবর্র 
মনিৃলে সংঘবটি এই আলন্দো লনর প্রধোন  ক্ষয 

বে  প্রো ীন র্ীবনযোত্রোর বভবত্তপ্রস্তরলক র্ধ্ংস করলি নো মদওয়ো এবং র্ঙ্গ লক বযবসোবয়ক 
কোলর্  োগোলি নো মদওয়ো। পোশোপোবশ পবশ্চ ঘোট পবজলির অববশি ক্রোন্তীয় বনভূব  রক্ষণ, 
সবরু্োয়ন বৃবে প্রভবৃি ববষয়লকও মর্োর মদওয়ো হয়। ১৯৮০ এর দশলক এই আলন্দো ন 
বযোপক র্নবপ্রয়িো পোয়।  

ববংশ শিলকর মশষোলধজ সংঘবেি পবরলবশ সুরক্ষো আলন্দো ন স ূলহর  লধয  ন জদো বোাঁ োও 
আলন্দো ন” অন্যি ।  ূ ি ন জদো সং ি অঞ্চল  বোাঁধ ববলরোধী আলন্দো ন রূলপ পবরব ি 
বে  এই আলন্দো ন।  ধযপ্রলদলশ ন জদো সোগর প্রলর্ক্ট এবং গুর্রোলট সদজোর সলরোবর 
প্রলর্লক্টর  োধযল  সরকোর র্ লস , বন্যো বনয়ন্ত্রলন উলদযোগী হয়। বকন্তু এই প্রকলল্পর 
ববলরোধীরো দোবব কলরন, সদজোর সলরোবর বোাঁধ বনব জি হল  অলনক গ্রো  প্লোববি হলব, অলনক 
 োনুষ বোস্তুহোরো হলব পোশোপোবশ প্রোণী এবং উবদ্ভদকুল র ওপর অবভশোপ মনল  আসলব।  এই 
কোরলনই পবরলবশক জী এবং বববভন্ন সংস্থো প্রবিবোদ র্োনোয়। ম ধো পোলটকর, বোবো আ লি, 
অরুন্ধুিী রোয় প্র েুরো এই আলন্দো লনর  ুে বেল ন। যবদও প্রোথব ক উলেশ্য বোাঁধ বন জোন 
বন্ধ করো িো বযথজ হল ও অলনকোংলশ এই আলন্দো ন অসোধোরন সফ িো অর্জন কলর।   

উত্তরোেলণ্ডর ভোগীরথী নদীর ওপর বনব জি ভোরিবলষজর সলবজোচ্চ এবং পৃবথবীর সুদীঘজ বোাঁধগুল োর 
 লধয একবট গুরুেপনুজ বশ ো ও নুব়ে িোরো গবেি একবট বোাঁধ হ  মিহরী বোাঁধ।  ূ ি বন্যো বনয়ন্ত্রন 
ও র্ োধোর প্রকল্প, র্ ববদুযৎ উৎপোদলনর র্ন্য এই বোাঁধ বন জোলনর উলদযোগ মনয়। বকন্তু এই 
কোলযজ ভুিোবত্ত্বক অবস্থরিো, বোবসন্দোলদর বোস্তুহোরো, র্ীবরবব লত্রযর ওপর প্রভোলবর কথো  োথোয় 
মরলে পবরলবশক জীরো বযোপক ববলরোবধিো শুরু কলর। ‘মিহরী বোাঁধ প্রবিলরোধ কব বট’ গবেি হয়। 
সুন্দর ো  বহুগুনো এর ববলরোবধিোয় আ িৃুয অনশন কলরন। 

উক্ত আলন্দো নগুব র নো , স্থোন, স য়পবজ, মনিৃে এবং ব ত্র পবরব বির  ওপর বনলম্ন সোরণীর 
 োধযল  আল োকপোি করো হ , 

 

 

 

 

Source: https://www.tourmyindia.com/states/kerala/silent-valley-national-park.html
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 আলন্দো লনর

 
নো  

স্থোন স য়পবজ মনিৃে ব ত্র পবরব বি 

ববলশ্নোই 
আলন্দো ন 

রোর্স্থোন 
মযোধপুর 
অঞ্চ  

১৭৩০ 

অ ৃিো মদবী 
সহ অন্যোন্য 
ববলশ্নোই  
অনুরোগী 

 ব পলকো 

আলন্দো ন 

গোল়েোয়ো  
বহ ো য়, 

েোন্স বহ ো য় 
অঞ্চ , 

উত্তরোেলণ্ডর 
 োল োব , 
মিহবর-
গোল়েোয়ো  

১৯৭৩ 

বো নী মদবী, 
সর ো মবন, 
 ীরো মবন, 
মগৌরী মদবী,  
 ণ্ডীপ্রসোদ 
ভোাঁট, 

সুন্দর ো  
বহুগুনো 
প্র ুে 

 

 সোইল ন্ট 

ভযোব  
আলন্দো ন 

পো ঘোট 
অঞ্চ , 
মকরো ো 

১৯৭৮ 

মকরো ো 
শোে সোবহিয 
পবরষদ 
নো ক 

সংস্থো, কবব 
সুগোথো 
কু োরী, 
এ এস  

স্বো ীনোথন, 
ডঃ মসব   
আব  প্র ুে 

 র্ঙ্গ  বোাঁ োও 

আলন্দো ন 
েো়েেলণ্ডর 
বসংভ ূ মর্ ো 

১৯৮২ 
আবদবোসী 
সম্প্রদোলয়র 
মনিৃলে 

 এবপলকো 

আলন্দো ন 

কনজোটলকর 
বসরবস 
অঞ্চল  

১৯৮৩ 
পোণ্ডুরোও 
মহগল়ে 

 

 ন জদো বোাঁ োও 

আলন্দো ন 

গুর্রোট, 
 ধযপ্রলদশ, 
 হোরো   ূ ি 
ন জদো নদী 
পোেজবিজী 
অঞ্চ  

১৯৮৫ 

ম ধো 
পোলটকর, 
বোবো 

আ লি ও 
অরুন্ধুিী 
রোয় 

 মিহবর বোাঁধ 

আলন্দো ন 

উত্তরোেণ্ড 
মিহরী মর্ ো, 
ভোবগরথী নদী 
সং ি অঞ্চ  

ববশ 
শিলকর 
মশষোধজ 

স্থোনীয় 
 োনুষ, 

পবরলবশক
 জী, 

মিহরী বোাঁধ 
প্রবিলরোধ 
কব বট, 
সুন্দর ো  
বহুগুনো 
প্র ুে 
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কোল র মস্রোলি পবরলবশ ববষয়ক নোনো স স্যোবদ, নোনো প্রকল্প- সরকোরী এবং মবসরকোরী উলদযোলগর ববলরোবধিোয় পবরলবশ ববষয়ক নোনো 
আলন্দো ন সংঘবটি হলয়লে ববশ শিলকর মশষোলধজ এবং যো একুশ শিলকও িো ধোরোবহ। দৃিোন্তস্বরূপ ব ো  ল , ২০১২ মফব্রুয়োবর  োলস 
  ীপুর অঞ্চল  বৃহত্তর নদীবোাঁধ ববলরোধী নোগবরক সব বির মনিৃলে আলন্দো ন মদেো যোয়। ভোরিীয় সংববধোলন ৪৮-ক ধোরোয় ব ো আলে, 
রো  পবরলবশ রক্ষন এবং পবরলবশ ববষয়ক উন্নয়লন দোয়বে। পবরলবশ ববষয়ক বববভন্ন আইলন এই ববষয়বটর ওপর মর্োর মদওয়ো হলয়লে। 
পবরলবশ আলন্দো ন ব লি  ূ ি মবোেোয় পবরলবলশর স স্যোগুল ো স োধোন ও পবরলবলশর  োন উন্নয়ন অথজোৎ  ূ  উপোদোনগুব  ময ন 
প্রোণী, উবদ্ভদ, বনভূব , পশুপোবে, র্ীবকুল র সংরক্ষন এবং অবস্তে বর্োয় রক্ষোলথজ সোহোযয করো। উপলরর আল ো নোয় উক্ত ববশয়গুব র 
পবরফুটন করোর ম িো করো হলয়লে।  

পবরলবশ ববষয়ক সল িনিোর রূপলক নোনো ম েোল বে গুরুেপনূজ   আল ো য আল ো নোও িোর বযবিক্র  নয়। পবরলবশগি ববপযজয়, ভ ু 
বসেোলন্তর প্রবিবোদস্বরুপ এবং পবরলবশ ববষয়ক প্রোথব ক মবোধগ যিো অর্জলনর মক্ষলত্র এই ম েোল বের প্রলয়োর্ন আলে। পৃবথবীর 
র্ীবনধোরকরূলপ পবরলবলশর িথো বোস্তুিলন্ত্রর অথজোৎ প্রোণী ও র্ীবকুল র সংরক্ষন অিযোবশক। এবং িো বোধোপ্রোপ্ত হল  আলন্দো নও প্রলয়োর্ন 
যো পবরলবশ ববষয়ক সল িনিোর স োথজক। আল ো য আল ো নোয় এই ববষয়বটর অবল োকলনর ম িো করো হলয়লে। পরবিজীলি মভৌলগোব ক 
মপ্রবক্ষলি আরও গলবষণো ববষয়বটলক প্রোি  ও সম্পৃক্ত করলব।      

িথযসূত্র  

➢ A brief history of the Environmental Movements in India- Shakeel Anwar 
➢ Environmental Movements in India- P.P. Karan 
➢ পবরলবশ- ডক্টর অনীশ  লট্টোপোধযোয়   
➢ র্ীবভলূগো  ও পবরলবশ- নলবোদয় পোবব লকশন   
➢ পবরলবশ বনলয় আলন্দো ন আ োলদর প্রো ীন ঐবিহ্য, আনন্দবোর্োর পবত্রকো, ৩০ মসল ম্বর, ২০১৯ 

ব ত্র সংগ্রহ : ইন্টোরলনট  োধয ; ববলশষ সোহোযোলথজ: সোথজক  োহো    ব ত্র সংগ্রহ : ম বেকো
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Women and the environment are closely bound and interconnected. Women have been immortalized as powerful

symbols of nature: Mother Earth, and Earth Goddess (Gaia) in Greek mythology. They are closer to the environment than men.

They are considered primary users of natural resources – land, forest, and water. In rural areas of developing countries, they are

engaged most of the time of day in gathering food, fuel, and fodder to feed the household. According to UNICEF women and

girls spend 200 million hours every day collecting water. Shouldering this responsibility helps them to perceive as well as

conserve nature. Their knowledge of child-rearing and caregiving helps them to protect nature from degradation. Women’s role

in environmental protection differs from developed countries to developing countries. In developed countries, they raised

issues mainly related to climate change, and pollution while in developing countries issues are linked to the livelihood.

The work of some honored women environmentalists of the world especially in India has been discussed here.

Women Environmentalists of the World:

Rachel Carson (1907-1964) – She launched the modern environmental movement. Her concern for the environment was

voiced in her book ‘Silent Spring’ in 1962. In this book, she addressed the dangerous effect of the widespread use of pesticides

especially DDT on wildlife. Her protection leads to the formation of the Environmental Protection Agency (EPA).

Wangari Maathai (1940-2011)- the Kenyan Biologist, founded the Green Belt Movement in 1977. She worked to combat

desertification, deforestation, water crisis, and rural hunger in Africa. She received the Nobel Peace Prize for her contribution

to sustainable development in 2004.

Dai Qing (1941-) – Journalist and activist of China who protest against govt’s plan for the construction of the three Gorges

Dam on the Yangtse river which would become the largest hydroelectric dam in the world resulting in huge loss of forest and

environmental degradation. In 1993 she was awarded a Goldman Environmental Prize.

Marina Silva (1958-) – She is the ‘Amazonian Legend’ for the Brazilian rainforest. This Brazilian politician is a central figure

to protest against the deforestation of the Brazilian rainforest for which she won the Goldman Environmental Prize in 1996.

Isatou Ceesay (1972-) – She is known as ‘Queen of Plastic Recycling’ as she started a movement of recycling plastic in

Gambia of Africa. Through recycling, she helps empower women villagers as they make useful objects (bags, bracelets) from

recycled materials and sell them.

Gretha Thunberg (2003-) – 17 years old environmentalist from Sweden is well known for her ‘Friday for Future’ (School

Strike for Climate) movement. She has become an image of the commitment of young people in the fight against climate

change. She challenges the world leaders to take immediate action for climate change mitigation.

Source: https://charterforcompassion.org/women-girls-and-the-environment
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Women Environmentalist of India:

Amrita Devi Bishnois – She is one of the first protector of environment in India who sacrificed her life in

1730 to save Khejri trees being felled by the Maharaja of Jodhpur. King of Jodhpur, Maharaja Abhay Singh

wanted to fell trees to burn lime for the construction of palace. Amrita Devi protest against this as cutting of

tees was prohibited in Bishnoi religion. Total 363 Bishnois became martyr in this movement.

Vandana Shiva (1952-) - environmental activist who campaign for women of India as well as around the

world. She is one of the greatest champions of ecofeminism and one of the founders of Women’s

Environment and Development Organization (WEDO). She began a movement entitled ‘Navdanya’ (nine

Seed Movement) in India which is against the use of genetically modified seed and encourage organic

farming.

Gauri Devi – Everyone remember Sunderlal Bahuguna for Chipko Movement, but many of us does not know

the name of Gauri Devi and her contribution in Chipko movement. In 1974 Gauri Devi leads the Mahila

Mangal Dal of Reni village to protest against the cutting of trees in Garwal Himalaya. They hug the trees

overnight until the lumberman surrendered and left.

Medha Patkar (1954-)– popular environmentalist known for her active role in Narmada Banchao Andolan.

In 1989 she formed a mass movement against construction of Sardar Sarovar dam on Narmada river which

will displace more than 250,000 people, submerge over 25 villages and forests. She uses Gandhian non-

violent means in this movement.

Jamuna Tudu (1980-)– She known as ‘Lady Tarzon’ for preventing illegal feeling of trees by timber mafias

in her localities in Jharkhand. She is the founder of “Van Suraksha Samiti’ in Jharkhand. She won Padma Shri

award of Indian govt in 2019.

Tulsi Godwa (1944-) – an Indian environmentalist from Karnataka known as the ‘encyclopedia of the forest’

for her knowledge of the indigenous species of trees. She has planted more than 30,000 saplings for which

she has been honored with the Padma Shri award in 2021 by Govt. Of India.

Women in different parts of the world actively participate in environmental movements but, their

contribution is still now overshadowed. Women have a vital role in environmental conservation and

management and their full participation is essential for achieving sustainable development. That’s why the

World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002, confirmed the need for gender

analysis, gender-specific data and gender mainstreaming in all sustainable development efforts, and the

recognition of women’s land rights.

Sources:

1. Agrawal, Sikder, P.K., Deb, S.C. (2002). A textbook of Environment, Macmillan India Ltd.

2. WWF. (1995). Nature Conservation Book. WWF for Nature-India (eastern region).

3. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-collecting-water-often-colossal-waste-time-women-and-

girls

4. https://healthebay.org/women-environmentalists/

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Women_and_the_environment#:~:text=Women%20give%20greater%20

priority%20to,they%20care%20about%20natural%20resources.

6. https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/K.%20Women%20and%20the%20environm

ent.pdf

Source: https://womenintheenvironment.org/
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Water, water everywhere, not a drop to drink.

Water rains green meadows, fills the spill,

Rotten leaves, dried twigs, cracked earth to fill.

But not a single drop for us to drink.

Monsoon clouds, showers out, childhood memories.

Solitary Crane, stands a still

To watch the hunt in the rain.

The womb of Earth, roars aloud

With the ebbs and flows of water,

Still the tears are saline, not a drop to drink.

River flows, spring flows, earth have its bath,

Thunder cloud bursts aloud, still desert dry.

Cut the trees, fill the ponds, let wells get dried.

Arsenic, who has seen until people dies.

Every year the water rise, the banks over flows with water,

People run all around to save their lives.

Open the doors, let the water ooze out the dams

Out of lives, thousand dies, because of all the excess water.

Save the life, save the water

Save the fields from getting dried.

Poor peasants wait for monsoons

Only to save our lives.

Mita Roy Brahmachari 

State-Aided College Teacher

Geography Department, Katwa College

31



I like the River not Flood.

I like raindrops not tide .

I like the sea not the tsunami.

I like fresh air not Cyclone.

I like seeing lava in volcanic eruptions.

I like Snowfall  not Hail.

I like lightning but not thunder .

I like Kryptonite green Lake.

I love nature.

I love the voice of the birds in the 

mountain forest.

Also plates are moving but when they 

collide is measurable.

How geography students know the 

excess of everything is bad.

Geography is the only subject, which 

hold the key of our future.

My Choice and love
Biswajit Rajak (Alumnus)

ECOLOGY AND EPISTEMOLOGY

Mouli Ghosh (Alumnus)

Our dear earth is gasping for oxygen.

According to Kazumi Ozaki, a Japanese

ecologist, within one billion year or so the

oxygen cover of the earth is going to deplete

considerably (His paper :The future life span

of Earth’s oxygenated atmosphere in the

Nature Geosciences, 1 March 2021).

Environmentalists have raised concern over the

years about the degradation of nature by

usurping natural resources with the help of

modern technology. Is our greed and dominant

models of development responsible for this?

There is no simple answer to this simple

question. The answer to this question is linked

with the epistemological foundations of the

natural sciences, imperialism, colonialism,

North-South divide, globalisation and also

with neo- liberalism which is now ruling the

roost . It is also concerned with the present state

systems, ruling class - MNC etente and the

development models the States pursue world

over.

So far the issue of ecological degradation

has been ignored by the west though they are

mainly responsible for the plunder of the earth.

However, the main issue is not of

compensation. But epistemological. Recently,

the postcolonial thinkers have raised their voice

against the so called theory of development,

including the theories of sustainable

development, which are in essence based on

positivist epistemology. The positivist or

scientific epistemology sees the world as thing

and propagates exploitation of nature for

greed and profit. The postcolonial thinkers,

on the other hand, criticise the dominant

western models of development and the

epistemology of positivism that lie beneath.

We unconsciously have become victims of

this dominant western model that focuses on

human needs, not values. Franz Fanon long ago

made us aware of the phenomenon of Black

Skin, White Masks. It is high time to raise our

voice against the epistemology of positivism

which is the mother of colonialism,

globalisation and neo liberalism. We have to

go beyond the concept of sustainable

development too as it still views development

in the light of needs, not values.

Sen wrote in 2010: “.... we are not only

"patients" whose needs deserve

consideration, but also “agents" whose

freedom to decide what to value and how to

pursue what we value can extend far beyond

our own interests and needs.”
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     ি  ি    ন্ন   য  
  প্প     ( ঞ্চ      স্ট  )

সভযিোর হোি ধলর ধংস হলব ববে ববরো হীন িষুোর
গ লন…!

ববংশ শিোবব্দলি দোব়েলয় আব যেন ধদবনক পবত্রকোর ক  
গুব পব়ে িেন সবল লয় মববশ ভোববলয় মিোল ময ববষয়বট মসটো
হ পৃবথবীর ভোরসো যহীনিো ও  োনবর্োবির অবস্তে। এর বপেলন
রলয়লে নোনো ববধ কোরণ , িোর  লধয উলল্ললযোগয দুবট কোরন হ 
ববে উষ্ণোয়ন ও প্লোবস্ট্ক দূষণ। ব লি েোরোপ  োলগ, আ রো

বশবক্ষি পোেক, পরীক্ষোথজী, বশক্ষক, ববজ্ঞোনী সকল ই পুাঁবথগি
ববদযোর  োধযল বনলর্লদর ববজ্ঞ বো ববলশষজ্ঞ বো ববুের্ীবব
প্র োলণর র্ন্য কিই নো িথযবহু প্রবন্ধ বো ক  বো বক্তৃিো মপশ
কবর। বকন্তু একবোরও বক মভলবলেন, এলি আ োলদর  োভ বক
হলে? হ্যোাঁ! আ রো যিক্ষণ শীিিোপ বনরবন্ত্রি ঘলর বলস
ম েোল বেলি বযোস্ত থোবক িিক্ষন বক আ রো বোস্তলবর  োবটলি পো
বদলয় ইয়োর কবন্ডশন ম বশনবট বন্ধ কলর বকৃ্ষলরোপলণ  লনোবনলবশ
ঘটলি পোবরনো ? ববে উষ্ণোয়ন বনলয় ববে র্লু়ে সলম্ম লনর পর
সলম্ম ন হল ও বোস্তব হ এটোই সক রো নোয়ক বনলর্লদর
রো লক কলেোর বববধ বনলষলধর মঘরোলটোলপ রোেলি বযোথজ হয় পোলে
ক্ষ িো ূিয হলি হয় বকংবো মদলশর পুাঁবর্পবি বো বশল্পপবিলদর
কোলে  ক্ষুশূ হলয় যোওয়োর ভয় থোলক।

আব িথয পবরলবশলন ইেুক নয়, কোরণ আব র্োবন এলদলশর
বশবক্ষি স োর্ িলথযর বভবত্তলি ববে - উষ্ণোয়ন স লন্ধ জ্ঞোি; শুধু
িোলদর স স্যো হ , এই জ্ঞোন  োনব সভযিোলক ত্রোলসর  ুে মথলক
রক্ষো করলি বোস্তববক কোলর্  োলগ নো । আর্ ও যবদ
দোবয়েশী হীন ভোলব আত্মসুলে ঘুব লয় থোবক, িোর পবরনবি হলব
ভয়ংকর । এই মদলশর িথো ববলের পবর ো কবৃন্দ বনয় কলর
বথওবরকো এ োব জং এর পবরবলিজ প্রযোবক্টকযো অযোকবটবভবটলক
বোধযিো ূ ক কলর , নো হল আগো ী ১৮ বেলরর  লধযই পৃথীববর
গ়ে িোপ োত্রো 1 - 5 বডবগ্র মস বসয়োস মবল়ে যোলব।

িোলি মদশ র্োহোন্নোল মগল ও িোলদর বকেু যোয় আলস নো । ইস্ট্
ইবন্ডয়ো মকোম্পোনী এলদলশ ২০০ বেলর যো নো ক্ষবি কলরলে
সনো ধন্য বশল্পপবিগন িোর মথলক মববশ ক্ষবি কলরলে । আেো
ওরো বক  োইলে বোিোলস O2 কল যোক ?আ োর  লন হয় ওরো
 োইলে প্রোকৃবিক O2 মশষ মহোক , যোলি ১৩০ মকোবট  োনুলষর
আ োলদর ভরসো কলর েোস - প্রেোস  ো োলি পোলর ও আ োলদর
র্ীবন্ত ভগবোন ভোবলি পোলর ও পোশোপোবশ ওই বশল্পপবিরোও
অবক্সলর্ন বসব ন্ডোর বববক্র কলর কুলবর মথলক  হোকুলবর হলি পোলর
। আ রো বনলর্লক বোাঁ োলি  োই বনলর্লদর মক নয় - িোই সোম্প্রবিক
আ রো মকোবভড - 19 এর ববরুলে  ়েোই কলর সফ িো মপ ো ;
মসেোলন ববে উষ্ণোয়ন এর ববরুলে পোবরনো মকন ? আসল বক এটো
বহৃৎ স্বোথজ বল ?

আ রো সোধোরণ  োনুলষরো ও ক্ষুদ্র বযবসোয়ীরো
প্লোবস্ট্ক পযোলকট বযোবহোর কলর যত্রিত্র মফল বদলি
ভোবব নো , মকোথোয় মফ বে আর বক বযোবহোর করবে ;
আসল এটো আ োলদর মদোষ - বকন্তু এটো মিো ভোবব নো ,
' মিল র বশবশ ভোঙ বল েুকুর উপর রোগ কলরো '
মিো রো ময সব বলু়েো মেোকো ভোরি মভলঙ ভোগ কর ,
িোই হেোৎ কলর প্রশোসন সোধোরণ  োনুষ ও ক্ষুদ্র
বযবসোয়ীলদর উপর পদলক্ষপ বনলে । আেো এলদর
মদোষ বক ? এলদর ময ন  ো োলবন মি ন   লব ; এই
সোধোরন  োনুষ অথজোৎ ' গন ' বক র্োলন প্লোবস্ট্লকর ববপদ
বক ? ম োেোকথো এটোই প্লোবস্ট্লকর বযোবহোর ক োলি
হল পুব শ প্রশোসনলক উৎপোদন ক োলি হলব বো বন্ধ
করলি হলব । সরকোরলক প্লোবস্ট্ক কোরেোনো গুল ো মরড
করলি হলব। নো হল এই প্রয়োসলক বনেক েোট্টোর ম োলে
মদেলব  োনুষ। এ নটো ব লি  োইবে নো , আ রো মধোয়ো
িু বস পোিো। আ োলদরও পবরলবশ সল িনিোয় সর্োগ
থোকলি হলব ; পোশোপোবশ অন্যলদরও সর্োগ করলি
হলব। আ রোই সবম্মবনি ভোলব ' গন ' । িোই আ োলদর
ভ ু বসদধোলন্তর কোরলন আ রো বহৃৎ স্বোলথজ ভুগবে িোলদর
 লধয ববলশষ আল ো য দুবট ববষয় হ ববে - উষ্ণোয়ন ও
প্লোবস্ট্ক দূষণ । আসুন আ রো সল িনভোলব বসেোন্ত
বনলয় এবগলয় যোই ; যোলি ইবিহোস গন বসেোন্ত সবেক
বল গন্য হয় –

“আ োলদর মদেো মহোক সবুর্ সকোল 

আ োলদর মদেো মহোক কোন্নোর ওপোলর

আ োলদর মদেো মহোক সুলের শহর …”

-র্ীবনোনন্দ দোস।

22 April > World Earth Day
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Go Green! Our 
Earth Wants to be 

Healed…
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Water is ‘elixir of life’. Everybody know that Water is the most essential natural resource for life. But it is 
likely to become a critical scarce resource in many regions of the world in the coming decades. As it is a 
resource which cannot be produced or added as and when required by any technological means. The total 
fresh and sea water can not of the earth is essentially fixed. 

            The fresh water which is so essential for our life is only a small portion of the total water available 
on this earth- about 2.7%. Nearly all of this 2% is locked in the masses of ice caps, glaciers and clouds. 
The remaining small fraction of fresh water has accumulated over centuries in the lakes and underground 
sources of the world. Surprisingly it is the salt water of the oceans that is the ultimate source of fresh water 
on this earth. Almost 85% of the rain water falls on directly into the sea and never reaches the land. The 
small remainder that precipitates on the land fills up the lakes and wells, and that keeps the river flowing. 
For every 50,000 grams of ocean water only one gram of fresh water is available to mankind making water 
a scarce and thus a precious commodity. 

         With increasing demand for domestic and Industrial and agricultural purpose the water availability is 
decreasing and likely situation is going to worsen in future. Moreover, for the past few decades efforts have 
been made to increase irrigation in the country. This has resulted in over explanation of our water resources. 
Our  increasing urbanization and industrialization has also put additional demand for water. All the above 
factors have resulted in several water scarcity in many parts of the country. Hence, it is important to prevent 
waste and conserve water. To feed growing population we need to grow more food. In order to increasing 
food production we need more and more water for irrigation. Thus, there is an urgent need for conserve the 
water for the present and for the future generation. 

RAINWATER HARVESTING IN INDIA
Dipika Saha (Alumnus ) 

As we use fresh water for all kind of work and rainwater is one of the most important source of freshwater 
so rainwater harvesting is one of the best ways to conserve water.  

Rain Water Harvesting:  

Rainwater harvesting is the term used to indicate the collection and 
storage of rainwater used for human, animal and plant. It involves 
collection and storage of rainwater at surface or in sub- surface 
aquifer, before it is lost as surface run off. The augmented a resource 
can be harvested in the time of need.  

Need Of Rain Water Harvesting : 

1. To overcome the inadequacy of surface water to meet our 
demands. 

2. To arrest decline in ground water levels.  
3. To enhance availability of ground water at specific place and time and utilize rain water  for 

sustainable development.  
4. To increase infiltration of rain water in the subsoil this has decreased drastically in urban areas due 

to paving of open area. 
5. To improve ground water quality by dilution.  
6. To increase agriculture production.  
7. To improve ecology of the area by increase in vegetation cover etc. 

 

w 
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Advantages Of Rain Water Harvesting: 

1. The cost of recharge to sub-surface reservoir is lower than sub-serface reservoirs. 
2. The aquifer serves as a distribution system also.  
3. No land is wasted for storage purposes and no population displacement is involved.  
4. Ground water is not directly exposed to evaporation and pollution.  
5. Storing water under ground is environment friendly.  
6. It increases the productivity of aquifer.  
7. It reduces flood hazards.  
8. Effects rise in ground water levels.  
9. Mitigates effects of drought.  
10. Reduces soil erosion. 

Ancient Methods Of Rain Water Harvesting In Different Areas In India: 

                  Water harvesting has been practiced in arid and semi arid regions of India since ancient times. 
As India is a very diverse country, people from different region of India have been conserving rainwater in 
different ways since ancient times. Now we will discuss about some major surface runoff rainwater 
conservation practices  in some regions off India. 

             Names              Details                        Pictures  
 
 
            Zing  

 
  Tanks for collecting water 
from melted ice in Trans 
Himalayan region.  

 
 
 
                 Kul 

 
Water channels in Western 
Himalaya (mountain Areas 
of Jammu,Himachal 
Pradesh). 
 

 
 
 
              Naula 

 
 
 Small water conservation 
ponds in Western Himalaya 
(Uttaranchal). 
 

 

 
 
 
 
          Apatani System  

 
 
  
 Terraced plots connected 
by inlet and outer channels 
in Arunachal Pradesh.  
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                  Zabo  

 
Impounding runoff system 
combines water 
conservation with forestry, 
agricultural, and animal 
care, in Nagaland. Zabo is 
also known as the ‘Ruza' 
system.  

 
 
 
               Johads  

 
Earthen check dams for 
water conservation in 
Central highland.  

 
 
          
 
 
         Baoris/  Bers                           

 
 
Community wells for water 
conservation in Rajasthan.  

 
          
        
       
            Tankas 

 
 
     Underground water.   
conservation tanks in 
Rajasthan.  

 

8 June> World Oceans Day
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              Kund 

Kund is a circular 
underground well, having a 
saucer shaped catchment 
area that gently slopes 
towards the centre where 
the well is situated.  

 
 
           
        
 
         Talab 

 
Talabs are reservoirs that 
store water for household 
consumption and drinking 
purposes. They may be 
natural, such as the 
pokhariyan ponds at 
Tikamgarh in the 
Bundelkhand region or man 
made, such as the lakes of 
Udaipur.  

 
 

Rooftop harvesting is one of the most popular method of rainwater harvesting at present. It is the technique 
through which rainwater is captured from the roof catchment and stored in Reverse. Harvested rain water 
can be stored in subsurface groundwater is a river by adopting artificial recharge techniques of meet the 
household needs through storage in. 

At present large Shopping Mall, Hotel, residential building, multiplies building, office, administrative building, 
airport, school, college etc. are practice rooftop rainwater harvesting to mitigation of water crisis. 

          Another  modern sustainable methods of conserved rainwater is umbrella or funnel process in 
present. It is one type of umbrella that can be used as a decoration and at the same time can be used to 
harvest rainwater and Solar Energy. It is also called 'Ulta chaata’. As the name suggests ‘Ulta chaata’ looks 
like an upside-down umbrella. The concave safe of the device is useful in maximizing the collection of water. 
The collected water goes through a filter to clear out any dust in the water. After purifying the water is used 
to  drinking purpose or enrich groundwater.                                                                                                                                    

23 March > World Meteorological Day
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groundwater.                                                                                                                                    

 

Some Major States In Rain Water Harvesting:    

• Tamil Nadu: Tamil Nadu was the first state to make rainwater harvesting compulsory for every 
building to avoid groundwater depletion. The scheme was launched in 2001 and has been 
implemented in all rural areas of Tamil Nadu. Posters all over Tamil Nadu including rural areas 
create awareness about harvesting rainwater. It gave excellent result within five years, and slowly 
every state took it as a role model. Since its implementation, Chennai had a fifty percentage rise in 
water level in five years and the water quality significantly improved. 

• Karnataka : Gendathur is an isolated backward village in Mysore Karnataka, where people have 
installed a rain water harvesting system to meet their water needs. Nearly two hundred households 
have adopted this system and the village has earned the extraordinary distinction of being rich in 
rainwater. In Bangalore adoption of rainwater harvesting is mandatory for every owner of the 
occupier of a building.                                                                                                                                          

• Maharashtra: At present, in Pune, rainwater harvesting is compulsory for any housing society to be 
registered. And it has been successfully implemented in Solapur district and Pune in the state of 

Sources:

https://www.scribd.com/document/370887637/Rain-Water-Harvesting

https://geographyandyou.com/ten-traditional-water-conservation-methods/

https://www.yourarticlelibrary.com/water/rain-water-harvesting-in-india-need-methods-and-other-
details/20917

https://www.thebetterindia.com/61757/traditional-water-conservation-systems-india/8

ব ত্র সংগ্রহ : ম বেকো
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  ি   ঙ্গ   ৎ   ী       ড়
   ফ    ু (  ক্ত    ত্রী)

ঘবূণজে়ে হ ক্রোন্তীয় অঞ্চল র স ুলদ্র সৃি ববৃি, বজ্র ও
প্র ন্ড ঘূবণজ বোিোস সংবব ি আবহোওয়োর একবট বনম্ন োপ
প্রবক্রয়ো যো বনরক্ষীয় অঞ্চল উৎপন্ন িোপলক ম রু
অঞ্চল র বদলক প্রবোবহি কলর।এই ধরলনর েল়ে বোিোস
প্রব লবলগ ঘুরলি ঘুরলি েুলট  ল বল এর নো করণ
হলয়লে ঘূবণজে়ে। ঘূবণজেল়ের ঘূণজন উত্তর মগো োলধজ ঘব়ের
কোাঁটোর ববপরীি বদলক এবং দবক্ষণ মগো োলধজ ঘব়ের কোাঁটোর
বদলক। ঘূবণজে়ে উপকূল আঘোি হোনল যবদ দুলযজোলগর
সৃবি হয়, বকন্তু এবট আবহোওয়োর একবট স্বোভোববক প্রবক্রয়ো।
এবট পৃবথবীলি িোলপর ভোরসো য রক্ষো কলর। প্রলিযক বের
গল়ে পৃবথবীলি ৮০বট ঘূবণজে়ে সৃবি হয়। অবধকোংশ স ুলদ্র
ব ব লয় মগল ও ময অল্পসংেযক উপকূল আঘোি হোলন িো
অলনক স য় ভয়োবহ ক্ষবিসোধন কলর।

❖ পবশ্চ বঙ্গ ও িোর প্রভোববি অঞ্চ :

পবশ্চ বঙ্গ ভোরলির একবট রোর্য পূবজ ভোরলি
বলঙ্গোপসোগলরর উওর বদলক বোং োলদশ সী োলন্ত অববস্থি।
২০১১ েোটের জনিণনো অনুেোয়ী, এই রোটজযর
জনেংখযো ৯ যকোটি ১৩ েটের যেকে। জনেংখযোর
কনকরটখ এটি িোরটতর চতুথ্থ েেথোকিক জনেহুে
রোজয। এই রোটজযর আয়তন ৮৮৭৫২ েিথ
ককটেোকি োর। এই রোটজযর অেস্থোন- দ্রোকঘিোংেিত
কেস্তোর ৮৫°৫০’ পূেথ যথ্টক ৮৯°৫০’ পূেথ ও
অেোংেিত কেস্তোর ২১°৩৮’ উত্তর যথ্টক ২৭°১০’

উত্তর। এই রোটজযর পূটেথ েোংেোটেে ও উত্তর কেটক
যনপোে ও িূ োন রোষ্ট্রগুকে অেকস্থত। িোরটতর
ওক়েেো, েো়েখণ্ড, কেহোর, কেককি ও অেি রোজযগুকে
পকিিেটের েীিোন্তেতী। পকিিেটের রোজিোনী
কেকোতো েহরটি িোরটতর েপ্তি েৃহত্তি িহোনিরী।
যিৌটিোকেক কেক যথ্টক েোকজথ কেং কহিোেয় পোেথতয
অঞ্চে, িোটেয় েদ্বীপ, রোঢ় অঞ্চে ও উপকূেীয়
েুন্দরেটনর অংেকেটেষ এই রোটজযর অন্তিথত।
রোটজযর েুন্দরেন, পূেথ ও পকিি যিকেনীপুর,উত্তর ও
েকেণ ২৪ পরিনো, হুিকে, হোও়েো, যকোেকোতো এই
অঞ্চেগুকে েেটথ্টক যেকে প্রিোকেত হয়।

❖ পবশ্চ বলঙ্গ িোৎক্ষবণক ময ময ঘবূণজে়েগুব মদেো
বগলয়বে মসগুব হ :-

১. ঘূকণথে়ে আইেো – ২০০৯

২. ঘূকণথে়ে েুেেুে – ২০১৯

৩. ঘূকণথে়ে আম্ফোন – ২০২০

৪. ঘূবণজে়ে আম্ফোন – ২০২০

৫ . ঘূকণথে়ে ইয়োে – ২০২১

১. ঘূর্ণিঝড় আইলা (২০০৯):-

ঘূবণজে়ে আই ো হ ২০০৯ সোল উত্তর ভোরি  হোসোগলর র্ন্ম
মনওয়ো বিিীয় ঘূবণজে়ে। ঘূকণথে়েটি জন্ম যনয় ২১যে যি
তোকরটখ, িোরটতর যকোেকোতো যথ্টক ৯৫০ কককি (৫৯০ িোইে)
েকেটণ। ঘূকণথে়েটি আঘোত হোটন ২৫যে যি তোকরটখ
েোংেোটেটের েকেণ পকিিোংে ও িোরটতর েকেণ পূেথোংটে।
উপকূটে আঘোত করোর েিয় এর েযোে কছে প্রোয় ৩০
ককটেোকি োর। আইেো প্রোয় ১০ ঘন্টো েিয় কনটয় উপকূে
অকতক্রি কটর, তটে পরেতীটত েোতোটের িকত ৮০-১০০
কককি হটয় েোওয়োয় েয়েকত ককছু ো কি হটয়কছে।

❖ প্রভোব:-

ভোরলি আই োর প্রভোলব অন্তি ১৪৯ র্লনর  ৃিুয হয়। এটের
িটিয ২ জন কেেযুৎস্পষৃ্ট ও েোকক েতোকিক েযকি অকতেৃকষ্ট
জকনত েনযোয় প্রোন হোরোন। ৮টি গ্রোটির ১৫০০০-এরও যেকে
িোনুষ প্রেে েনযোয় ত্রোন েরেরোহ যথ্টক কেকিন্ন হটয়
পট়েন। যকোেকোতোয় যেোিোটেোি েযেস্থো কেকিন্ন হটয়
জনজীেন কোেথত স্তব্ধ হটয় পট়ে। েিস্ত অঞ্চে জটু়ে িোছ
উপট়ে প়েোয় রোস্তোঘো অেরুদ্ধ হটয় পট়ে। পকিিেটের পূেথ
যিকেনীপুর, হোও়েো, হুিকে, েিথিোন, যকোেকোতো ও েকেণ ২৪
পরিনো েযোপকিোটে েকতগ্রস্ত হয় ও কি কটর ১০০০
নেীেোেঁি েকতগ্রস্ত হয় ফটে প্রোয় ১৫০০০০ িোনুষ ঘরছো়েো
হটয় পট়েন। েোকজথ কেং এ প্রেে েষথটন িেনোিোয় ৬ জন
কনটখোেঁজ ও ২২ জন কনহত হন। নূনযতি ৫০০০০ যহক্টর
কৃকষজকি েকতগ্রস্ত হয়, েোর কনিথোকরত িূেয ১২৫ যকোটি
 োকো। েুন্দরেন েো ২৫৬টি েোটঘর আশ্রয় তো কেপন্ন হটয়
েোয়। জেস্তর প্রোয় ২০ ফু উপটর উটঠ েোয়। আইেোর
প্রিোটে কনেুি দ্বীটপর েকে পুকুটরর পোকনও েেণোি হটয়
পট়ে। প্রোয় ৩.৫ েে িোনুষ আইেোর েোপট েয়েকতর
কেকোর হন। পরেতীটত প্রকোকেত করটপোট থ উটলখ করো হয়
যে ১.৭৫ েে েোক়ে ধ্বংে হয় ও ২.৭ েে েোক়ে েকতগ্রস্ত
হওয়োর ফটে প্রোয় ২৩ েে িোনুষ েোস্তুচুযত হন।

▪ বযোবস্থোপনো:-

ঘূবণজে়ে আই োয় ক্ষবিগ্রস্তলদর র্ন্য ১০ ব ব য়ন (আটিকরকোন
ডেোর) ত্রোণ তহকেে জোকর করো হয়। NDRF (জোতীয় েটুেথোি
যিোকোটেেো েোকহনী) েটের ৪০০ সেনয রোটজযর ত্রোণ
কোেথক্রটির জনয যিোতোটয়ন করো হটয়কছে। পটরর কেন
যেনোেোকহনী যহকেকপ্টোর েযেহোর করো হয় খোেয েরেরোহ
করোর জনয, ত্রোটণর জনয আরও ২৫০০ যেনো যিোতোটয়ন
করো হয়, ও ১০০টি ত্রোণ কেকের স্থোপন করো হয়। ২টি
এিআই-১৭ যহকেকপ্টোর েযেহোর করো হয় েকতগ্রস্ত এেোকোয়
খোেয েরেরোটহর জনয। এছো়েো রোজয েরকোটরর উটেযোটি
উদ্ধোর ও পুনেথোেন কিথেূকচ গ্রহণ করো হটয়কছে।

Source: https://www.pngitem.com/
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২. ঘবূণজে়ে বু বু (২০১৯):-

২০১৯ সোল সৃবি হওয়ো ব ুবু একবট ক্রোন্তীয় ঘূবণজে়ে, যো
ভোরলির পবশ্চ বঙ্গ রোলর্য উপকূল মশ্রণী-৩ হ্যোবরলকলনর
স িু য িীব্রিোয় আঘোত কটর এেং এটি েোংেোটেটের
জনয ও পকিিেটের জনয েনযো এেং েট়ের তীব্র
েুেঁ ককর েৃকষ্ট কটরকছে। নটিম্বটরর যিো়েোর কেটক েকেণ
েটেোপেোির জটু়ে তীব্র ক্রোন্তীয় ঘূকণথে়ে িোটয়র
অেকেষ্টোংে যথ্টক উদূ্ভত েুেেুে আটস্ত আটস্ত অকত তীব্র
ঘূকণথে়ে হটয় ওটঠ। এটি েকেণ-পূেথ একেয়োর িূকিিোি
অকতক্রি কটর আন্দোিোন েোিটর পুনজন্ম যনওয়ো চতুথ্থ
ঘূকণথে়ে। তেকতকরি, এটি হযোকরটকন েট়ের েিতুেয েকি
সতকর করো কদ্বতীয় ঘূকণথে়ে। এর পূটেথ এিন ে়ে যেখো
কিটয়কছে েেথটেষ ১৯৬০ েোটে।

❖ প্রভোব:-

বু বু পবশ্চ বলঙ্গর সুন্দরবলনর পবশ্চ প্রোলন্ত মের্োরগি
সোগরিীপ হলয় বলঙ্গোপসোগর মথলক ভেূলণ্ড প্রলবশ কলর।
িূকিিোটি প্রটেটের েিয় িোরীেষথনেহ েোতোটের িকতটেি
কছে ঘন্টোয় ১৩০-১৪০ ককটেোকি োর। পূেথ যিকেনীপুর,
উত্তর ও েকেণ ২৪ পরিনো যজেো েট়ের ফটে
েযোপকিোটে েকতগ্রস্ত হয়। েট়ের ফটে েহু েোক়ে,
কেেযুটতর খুেঁটি ও িোছ যিটে পট়ে। েৃকষ্টর জটে িোন ও
েেকজ চোটষর যখত নষ্ট হয়। ে়ে কেদ্ধস্ত এেোকোয়
৬৬টি কেেযুটতর েোেটেেন ও প্রোয় ২০০০টি যিোেোইে
 োওয়োর েকতগ্রস্ত হয়। েেটথ্টক যেকে েকতগ্রস্ত হয় উত্তর
২৪ পরিনো এছো়েো েকেণ ২৪ পরিনো যথ্টক ককছু নেী
েোেঁি েকতগ্রস্ত হয়। এই েট়ের ফটে পকিিেটে ১১
জটনর িৃতুয ঘট , এর িটিয উত্তর ২৪ পরিনোয় ৫ জন
েকেণ ২৪ পরিনোয় ২ জন, যকোেকোতোয় ১ জন ও পূেথ
যিকেনীপুটর ৩ জন কনহত হন। করটপো থ যথ্টক জোনো েোয়
যে েট়ের জনয রোটজয ৬০০০০ েোক়ে ও ৪.৬৫ েে
িোনুষ েকতগ্রস্ত হন। েট়ের জনয যকোেকোতো েন্দর,
হেকেয়ো েন্দর ও যকোেকোতো কেিোনেন্দর ককছু েিটয়র
জনয েন্ধ রোখো হয়। এছো়েোও হোও়েো ও কেয়োেেহ
যেেটন যেন চেোচে েন্। কৃকষ েপ্তর েূটত্র জোনো েোয়
উত্তর ২৪ পরিনোয় ১ েে ৪৩ হোজোর ৭৬৮ যহক্টর ও
েকেণ ২৪ পরিনোয় ককছু েেকজ চোটষর জকিটত জে
েোক়েটয় কিটয় নষ্ট হয়। এছো়েো হুিকে যজেোর ১ েে
৮০ হোজোর যহক্টর জকি ও হোও়েোয় ৫৫ হোজোর যহক্টর
জকি েকতগ্রস্ত হয়।

▪ বযোবস্থোপনো:-

ঘূবণজে়ে ব ুবলু র র্ন্য ত্রোণ িহববল ৪১৪.৯০ যকোটি
 োকো জোকর করো হয়। েো যকন্দ্রীয় েরকোর SDRF এর
হোটত যছট়ে যেন ও কনিথোকরত পদ্ধকত অনুেোয়ী NDRF
যথ্টক আরও আকথ্থক েহোয়তো প্রেোন করো হয়। এছো়েো
রোজয েরকোর ৬েে ত্রোণ কক প্রস্তুত কটরন, ও ১০০বট
আশ্রয়স্থ স্থোপন কলরন। NDRF ও SDRF েে যিোতোটয়ন
করো হয়। এছো়েো সু্কে, কটেজ ও অেনওয়োক়ে যকন্দ্রগুকে
েন্ধ কটর যেওয়ো হয়। ২৫টি NDRF েেটক েযোন্ডেোই
কটর রোখো হয়। ১.২ েে িোনুষটক উপকূে যথ্টক েকরটয়
কনটয় েোওয়ো হয়।

৩. ঘূর্ণিঝড় আম্ফান (২০২০):-

সুপোর সোইলক্লোন আম্ফোন একবট ক্রোন্তীয় ঘূবণজে়ে, েো
েটেোপেোিটরর তীরেতী িোরটতর পূেথোংে ও
েোংেোটেটে আঘোত হোটন। েোংেোটেটের উপকূেীয় অঞ্চে,
িোরটতর ওক়েেো ও পকিিেে ঘূকণথেট়ের েুেঁ ককর িটিয
কছে। এ েতোব্দীটত েটেোপেোিটর সতকর হওয়ো এটিই
প্রথ্ি েুপোর েোইটলোন। ২০০৭ েোটে ‘বসডর' এরপর
মথলক গঙ্গো বিীলপ আঘোি হোনো এবট সবল লয় শবক্তশো ী
ক্রোন্তীয় ঘূবণজে়ে। ১৯৯৯ েোটে ওক়েেো ঘূকণথেট়ের পর
েটেোপেোিটর এটিই প্রথ্ি েুপোর েোইটলোন। আম্ফোটন
১৩০০ যকোটি িোককথ ন ডেোটরর যেকে েকত হয়।
২০০৮ েোটে ঘূকণথে়ে নোকিথটের যরকডথ টক ছোক়েটয়
িোরত িহোেোিটর যরকডথ করো েেটথ্টক েযোয়েহুে
ঘূকণথে়ে আম্ফোন।

❖ প্রভোব:-

ঘূবণজে়ে উপকূল আেল়ে প়েোর মকন্দ্রস্থল (পকিিেটে)
েে যথ্টক যেকে েয়েকত হটয়টছ। এক েেটকরও যেকে
েিয় িটর আঘোত হোনো ে়েগুকের িটিয এই ে়েটি
েেটথ্টক যেকে েকিেোেী কছে। প্রোয় ৫ কি োর উপর
কেটয় েটয় েোওয়ো েট়ে কেসৃ্তত উপকূে অংে েকতগ্রস্ত
হয় ও ডুটে েোয়। েুন্দরেটন েকরেথোকিক জটেোচ্ছ্বোে
আেো করো হটয়কছে, যেখোটন অিযন্তরীণ েনযো প্রোয় ১৫
ককটেোকি োর প্রেকরত হয়। উপকূে অঞ্চটে েোতোটের
িকতটেি কছে ১৫০-১৬০ কককি/ঘন্টো, যকোেকোতোয় তো
কছে ১৩৩ কককি/ঘন্টো, এলি বহু গোব়ে উলল্ট যোয় ও
গোেপো ো মভলঙ পল়ে। হুিকে যজেোয় হোজোর হোজোর
িোটির েোক়ে েকতগ্রস্ত হয়। পকিিেটে ৭২ জন িোরো
কিটয়কছে। যেকেরিোি তক়েতোহত েো ঘ়েেোক়ে যিটে
প়েোর কোরটণ কনহত হন। েকেণ ২৪ পরিনোয় ১০০
এরও যেকে েোক়ে কেদ্ধস্ত হয়। েোেঁি গুকে িোেোর ফটে
গ্রোি ও ফেকে জকিটত েনযো েৃকষ্ট হয়। যিো ো
পকিিেে জটু়ে ৮৮ হোজোর যহক্টর িোন, ২ েে
যহক্টর (৫০০০০০ একর) েোকেেকজ ও কতটের ফেে
নষ্ট হটয়টছ। রোজযজটু়ে েয়েকতর পকরিোণ ১ কেকেয়ন
ডেোর (১৩.২ কেকেয়ন িোককথ ন ডেোর) েটে অনুিোন
করো হয়। আচোেথ জিেীেচন্দ্র েেু িোরতীয় উকদ্ভে
উেযোটন েহু যেকে কেটেকে েসু্প্রোপয িোছ, ফুে, পোকখর
েোেো েহ ২৭০ েছর পুরোটনো কিটনে েুক খযোত ‘দযো
মগ্রট বযোবনয়ন বে' বো ববশো বটবৃক্ষ এই েল়ে  োরোত্মকভোলব
ক্ষবিগ্রস্ত হলয়লে।

Source: https://www.shutterstock.com/image
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▪ বযোবস্থোপনো:-

প্রধোন ন্ত্রী িোৎক্ষবণক সহোয়িো বহলসলব ১০০০ মকোবট টোকো
মঘোষণো কলরন। িৃত েযকিটের জনয ৫ েে ও আহতটের
জনয ২ েে  োকো যঘোষণো করো হয়। রোজয যথ্টক যিো 
৩ েে িোনুষটক েকরটয় যনওয়ো হয়। এর িটিয
েোিরদ্বীপ যথ্টক ৪০ হোজোর ও উত্তর ২৪ পরিনো যথ্টক
২ েে িোনুষটক েকরটয় যনওয়ো হয়। পকিিেটে সু্কে ও
পোেকেক কেকডংেহ ২০০০এরও যেকে আশ্রয়স্থে কহটেটে
েযেহোর করো হয়। যকোে িোটডথ র জোহোজ ও কেিোনটক
যিোতোটয়ন করো ও কোটজ েোিোটনো হয়। েুন্দরেন যথ্টক
৫০ হোজোর িোনুষটক েরোটনো হয়। পরেতীটত
আটিকরকোন ডেোটর ১০ কেকেয়ন (১৩২ কিকেয়ন) ত্রোটণর
জনয পযোটকজ যঘোষণো করো হয়। ২০টি NDRF টিিটক
কোটজ েোিোটনো হয়। ঘূকণথেট়ের পর পকরটেেো
পুনঃউদ্ধোটরর জনয প্রোয় ১০০০টি গ্রোউন্ড টিি কোজ
কটরকছে।

৪. ঘূর্ণিঝড় ইযাস (২০২১):-

অবি িীব্র ঘূবণজে়ে ইয়োস বিজ োলন বলঙ্গোপসোগলর
শবক্তববৃেকোরী একবট ক্রোন্তীয় ঘূবণজে়ে। এটি ২০২১ েোটে
উত্তর িোরটতর িহোেোিটর ঘূকণথে়ে িরশুটির তৃতীয়
কনম্নচোপ, কদ্বতীয় িিীর কনম্নচোপ, কদ্বতীয় ক্রোন্তীয় ঘূকণথে়ে
এেং কদ্বতীয় অকত তীব্র ঘূকণথে়ে। ঘূকণথে়ে ইয়োে একটি
ক্রোন্তীয় কনম্নচোপ যথ্টক েৃকষ্ট হয়, েো ২৩যি িোরতীয়
আেহোওয়ো কেিোি প্রথ্ি পেথটেেণ কটরন।

েল়ের প্রস্তুবি বনলি, অটনক সেেযুকতক েংস্থো েম্ভোেয
সেেযুকতক েিেযো যিোকোটেেোর জনয অকতকরি েযোেস্থো
যনয়। পূেথ যিকেনীপুর, পকিি যিকেনীপুর ও েো়েগ্রোটির
কনম্ন অঞ্চেগুকে যথ্টক িোনুষজন েকরটয় যনওয়ো হয়।
এখন হুিকে, যকোেকোতো, উত্তর ২৪ পরিনো ও েকেণ ২৪
পরিনোয় উচ্চ েতকথ তো যঘোষণো করো হয়।

❖ প্রভোব:-

ঘূবণজেল়ের প্রভোব এেনও কোযজি র্ল র ি োয়  ল যোয়
মঘো়েো োরো িীপবট। কনটখোেঁজ হন ২ জন (এক কেশু ও আর
একজন তকেটয় েোয়)। দ্বীটপ পোনীয় জটের অিোে যেখো
যেয়। েুন্দরেন এেোকোয় অটনক িিীটর জে ঢুটক পট়ে,
এছো়েো প্রোয় ২৬ ককটেোকি োর েোেঁি েকতগ্রস্ত হয়। পূেথ
যিকেনীপুটর প্রচুর েোক়েও যনোনো জটে েকতগ্রস্ত হয়
িোটছর যিক়ে। েেটথ্টক যেকে েকতগ্রস্ত হয় েীঘো যিোহনো
অঞ্চেটি, েোজোর ও পেথ ক আকষথণ এর যকন্দ্রগুকে
েকতগ্রস্ত হয় ফটে েযোেেোয় প্রচুর েকত হয়। ঘূকণথেট়ের
ফটে েিুদ্র যথ্টক ৫০০ কি োর েটূর অেকস্থত চোেঁকেপুর
গ্রোটি যনোনো জে ঢুটক পট়ে, এছো়েোও যনোনোজটের
জটেোচ্ছ্বোটে যিেঁ টে েোয় গ্রোটির পর গ্রোি। গ্রোটির েোেঁিগুকে
েকতগ্রস্ত হয় কেপুেিোটে। চোটষর জকিটত জে েোেঁক়েটয়
েোয়। েযোটন্ডর ৪০ টিরও যেকে েোক়ে েকতগ্রস্ত হয়।
িোরতীয় যনৌেোকহনীর ও উপকূেরেী েোকহনীটক উদ্ধোর
কোটেথ পকিিেে ও ওক়েেো উপকূটে পোঠোটনো হয়। প্রচুর
পকরিোটণ যিোেোইে  োওয়োর ও ইটেককেক যপোে েকতগ্রস্ত
হটয় যেোিোটেোি কেকিন্ন হটয় েোয়। েকতগ্রস্ত হয়
যকোকিড-১৯ এর কচককৎেো ও িযোকিটনেন।

▪ বযোবস্থোপনো:-

মকন্দ্রীয় ববদুযৎ ন্ত্রক ববদুযৎ ববভ্রোলটর র্ন্য েোন্সফর োর ও
মর্নোলরটর প্রস্তুি কলরন। য কেটেোিোটেোি িন্ত্রণোেয় েিস্ত
য কেকি  োওয়োর এেং এিটচঞ্জটক নজরেোকরটত রোটখ।
NDRF েে ২০টি করজোিথ যরটখ ৬৫টি েে যিোতোটয়ন
কটরকছে। িোরতীয় যেনো, সনেোকহনী এেং উপকূেরেী
েোকহনীর উদ্ধোর ও ত্রোণ েে পকিিেটের উপকূেীয়
যজেোগুকেটত যিোতোটয়ন করো হটয়টছ। পকিিেটের পূেথ
যিকেনীপুর, পকিি যিকেনীপুর এেং েো়েগ্রোটির উপকূেীয়
ও নীচু এেোকো যথ্টক প্রোয় ১০ েে িোনুষটক েকরটয়
যনওয়ো হয়। েকিেোেী েোতোে ও িোরী েৃকষ্টর জনয ৬
েটেরও যেকে িোনুষটক েটুেথোি আশ্রয়টকটন্দ্র চটে েোওয়োর
কনটেথে যেওয়ো হয়।

➢ িথযসতূ্র:

ঘূবণজে়ে-উইকককপকডয়ো, গুিে, ঘূকণথে়ে-েোংেো
উইকককপকডয়ো, কনউজ যপপোর েোই , ঘূকণথে়ে েম্পককথ ত
কেকিন্ন েই, এছো়েো েিগ্র কেষয়টিটত আিোটক েোহোেয
কটরটছন- িহম্মে যেোটহে রোনো।

Source: https://www.onmanorama.com/news/india/

Source: https://www.facebook.com/credaibengalofficial/posts/
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AN OUTLINE OF 

GEOGRAPHICAL 

INDICATION TAG 

OF WEST BENGAL 

 
Nani Gopal Mondal 

We often go to 

different places of 

west Bengal due to 

some of our 

academic purposes, 

medical facility, job 

opportunity or 

relative house. Have 

you heard of fazli 

mango which is a 

unique agricultural 

production from 

Malda, sithabhog 

(food stuff) of Purba 

Bardhaman, or chau 

mask (handicrafts) of 

Purulia? All these are 

unique products from 

a particular location. 

Such products now 

bear an additional 

Geographical 

Indication tag. 

Geographical Indication 

A geographical 

indication (GI) is 

assigned to product 

or commodity which 

have originated from 

a specific 

geographical 

location. Quality or 

reputation of the 

product or 

commodity is solely 

due to its place of 

origin.  

In order to function 

as a GI, a sign must 

identity a product as 

originating in a given 

place. 

Example: Mihidana 

of Purba Bardhaman, 

Leather goods of 

Santiniketan, Chau 

mask of Purulia, 

Santipur saree etc. 

GI vs. Trademark 

Most of the people guess that GI 

and Trademark are more or less 

same. But two aspects are 

described different meaning 

that are mentioned below – 

 

Product 

comes from a 

particular 

place or 

location. 

Right are 

enjoyed by a 

community 

or 

association 

of producers. 

It is known as 

community 

rights. 

Given for 

goods 

(Agricultural 

commodities

, Handicrafts, 

Food stuff 

etc.) 

Product 

comes from 

a particular 

enterprise or 

company. 

Right 

enjoyed by 

only one 

person or 

company. 

It is known 

as individual 

right. 

Can be 

goods 

(Mobile, 

Computer 

etc.) or 

service 

(e.g.- Music, 

Spa etc.) 

1. Geographical indication tag 

implies a clear link between the 

product and its origin place. 

2. Geographical indication are the 

part of the trade related intellectual 

property rights that coms under the 

Paris convention (20 march, 1883) 

for the protection of industrial 

property. 

3. Geographical indication supports 

local production and helps in 

mainstreaming and upliftment of 

the rural and the tribal communities. 

4. Geographical indication is 

governed by the World Trade 

Organization agreement. 

5. In India, geographical indications registration is administrated by the 

geographical indication of goods (registration and protection) act of 

1999. It came into effect from 15th September 2003. 

6. The first product in India to be awarded with geographical indication 

tag was the Darjeeling tea in 2004-2005. 

7. Geographical indication are typically used for agricultural products, 

food stuffs, wine and spirit drinks, handicrafts and industrial finished 

products. 

8. In India, any association or persons or producers or a body established 

under any law can apply for a GI tag. If the applicant represents the 

interests of producers of the goods concerned. But they are awarded only 

after a through historical and empirical inquiry. 

9. If a products origin cannot be affectively traced between two states 

then either both should be given ownership or none at all. 

10. It shall not be assigned or transferred, pledged, mortgaged to others. 

If the authorized user of GI tag dies, his right transfers on his successor 

in title. 

11. The representative states and the community need to actively 

promote the product.  

12. The registration of a geographical indication is valid only for 10 years 

although it can be renewed from time to time for a further period of 10 

years each.

         Disadvantages of GI Tag 

One of the most disadvantages of GI tag is “multilateral register: problem area” that are mentioned below 

with the help of example. 

Darjeeling tea is given GI tag in India under India law.so if someone inside/from India is selling fake 

Darjeeling tea, he can be jailed or fined in India. But if a Sri Lankan guy exporting fake Darjeeling tea to 

France, you cannot do anything in India. You have to manually file petition in France’s court to protect 

your GI (or India government need pursue the matter via WTO). So, to prevent such problem, you have to 

again apply for GI status in European Union’s office for “protected geographical indication” (PGI). 

Source: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/geographical-
indication-gi-tag-meaning-objectives-and-faqs-1588846310-1
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Geographical   

Indications 

 

Application 

Number 

Applicant 

Name 

Date of 

Filling 

Certificate 

Number 

Certificate 

Date 

Registration 

Valid 

1.Darjeeling tea 1 Tea board 27-10-2003 1 29-10-2004 26-10-2023 

2. Laxman Bhog 

Mango 

111 Patent 

information 

Centre 

19-09-2007 94 09-09-2008 18-09-2027 

3.Khirsapati Mango 

 

112 Patent 

information 

Centre 

19-09-2007 95 09-09-2008 18-09-2027 

4.malda fazil Mango 113 Patent 

information 

Centre 

01-10-2007 96 09-09-2008 30-09-2027 

5.Gobinda Bhog Rice 531 Officer  on 

special duty and 

ex-officio 

director of 

agriculture 

24-08-2015 297 24-10-2017 29-08-2025 

6.Tulapanji Rice 530 Officer  on 

special duty and 

ex-officio 

director of 

agriculture 

24-08-2015 97 24-10-2017 23-08-2025 

Geographical   

Indications 

 

Application 

Number 

Applicant Name Date of 

Filling 

Certificate 

Number 

Certificate 

Date 

Registration 

Valid 

7.Joynagar Moa 382 Joynagar moa 

Nirman Kari 

Society 

10-05-

2012 

224 23-03-2015 09-05-2022 

8.Bardhhaman 

sithabhog 

525 1.bardhhaman 

sithabhog and 

Mihidana traders 

welfare association 

2.District 

industries Centre, 

Bardhhaman 

13-05-

2015 

289 29-04-2017 12-03-2025 

9.Bardhhaman 

Mihidana 

526 Bardhhaman 

Sithabhog and 

Mihidana traders 

welfare association 

to district 

industries Centre, 

Bardhhaman 

13-03-

2015 

290 29-04-2017 12-05-2025 

10.Banglar Rasogulla  
533 

West Bengal state 

food processing & 

horticulture 

development 

corporation. 

18-09-

2015 

303 14-11-2017 17-09-2025 

GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) TAGS OF WEST BEGAL 

West Bengal, an eastern state in India, situated (21º38ʹ25ʺ to 27º10ʹ13ʺ North latitude) between Himalayas and 

the Bay of Bengal is the fourth most populous (after Uttar Pradesh, Maharashtra and Bihar) 91 million 

inhabitants and thirteen largest (88,752 km2) state. It is the part of Bengal region of the Indian subcontinent. 

It borders Bangladesh in the east, and Nepal and Bhutan in the north. It also borders the Indian states of 

Odisha, Jharkhand, Bihar, Sikkim, Assam. Kolkata is the capital city of west Bengal. Enriched cultural set up 

as well as flora and fauna. The state’s economy largely depends upon the agriculture and small-medium sized 

enterprises. Currently west Bengal has received 21 geographical indication tags. 
 

Geographical   

Indications 

 

Application 

Number 

Applicant 

Name 

Date 

of 

Filling 

Certificate 

Number 

Certificate 

Date 

Registration 

Valid 

1.Darjeeling 

tea 

1 Tea board 27-

10-

2003 

1 29-10-

2004 

26-10-2023 

2. Laxman 

Bhog Mango 

111 Patent 

information 

Centre 

19-

09-

2007 

94 09-09-

2008 

18-09-2027 

3.Khirsapati 

Mango 

 

112 Patent 

information 

Centre 

19-

09-

2007 

95 09-09-

2008 

18-09-2027 

4.malda fazil 

Mango 

113 Patent 

information 

Centre 

01-

10-

2007 

96 09-09-

2008 

30-09-2027 

5.Gobinda 

Bhog Rice 

531 Officer  on 

special 

duty and 

ex-officio 

director of 

agriculture 

24-

08-

2015 

297 24-10-

2017 

29-08-2025 

6.Tulapanji 

Rice 

530 Officer  on 

special 

duty and 

ex-officio 

director of 

agriculture 

24-

08-

2015 

97 24-10-

2017 

23-08-2025 

 West Bengal, an eastern state in India, situated (21º38ʹ25ʺ to 27º10ʹ13ʺ North latitude) between Himalayas 

and the Bay of Bengal is the fourth most populous (after Uttar Pradesh, Maharashtra and Bihar) 91 million 

inhabitants and thirteen largest (88,752 km2) state. It is the part of Bengal region of the Indian subcontinent. 

It borders Bangladesh in the east, and Nepal and Bhutan in the north. It also borders the Indian states of 

Odisha, Jharkhand, Bihar, Sikkim, Assam. Kolkata is the capital city of west Bengal. Enriched cultural set up 

as well as flora and fauna. The state’s economy largely depends upon the agriculture and small-medium sized 

enterprises. Currently west Bengal has received 21 geographical indication tags. 

Source: https://www.telegraphindia.com/

44

https://www.telegraphindia.com/


GI tag is an important tool for protecting the intellectual property rights 

of owners of certain products that have features linked to their 

geographical place of origin. In recent times, steps have been taken in 

order to improve the GI system in India and government initiatives like 

make in India also helps to increase focus on domestic production and 

local products.in the recent past GI verified fazil mango and Joynagar 

moa has been exported to Bahrain. That support to west Bengal external 

trade system as well as commercial prosperity. However, certain key 

aspects like the quality of product, lack of adequate promotional 

activities by the government, lack of awareness among the public, 

absence of proper monitoring system and absence of stringent measures 

for preventing unethical marketing practices like duplication need to be 

focused upon to increase the efficiency of GI system and ensure that 

reaps maximum benefits from GI tags in social as well as economic 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

   

 

 

Sources: 

1. https://www.theippress.com/2020/12/03/geographical-indication-gi-tags-of-west-bengal/ 

2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category:Geographical_indications_in_West_Bengal 

3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_geographical_indications_in_India 

4. https://unacademy.com/lesson/gi-tags-of-west-bengal-in-hindi/F0TW8P0Q 

5. https://www.clearias.com/geographical-indication-gi-tags-india/ 

6. https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/gi-tag-jadavpur-university-and-west-bengal-government-banglar-rosogolla-divd-1619977-2019-11-18 

7. https://www.hindustantimes.com/india-news/west-bengal-s-winter-delicacy-exported-abroad-for-the-first-time-101611115622454.html 

8. https://www.india.com/viral/rosogolla-battle-between-odisha-west-bengal-is-over-bengal-gets-to-keep-the-gi-tag-status-accorded-to-banglar-rosogolla-3826987/ 

9. https://gradeup.co/liveData/f/2019/4/GI%20Tag.pdf-70.pdf 

10. https://www.researchgate.net/publication/338229716_Geographical_Indications_GI_Registration_in_India_Present_Status_and_Future_Prospects 

11. https://youtu.be/3_t1A_QIAPw 

12. https://youtu.be/qrR_aCbgGUE 

13. https://youtu.be/iq3micz_YU0 

14. https://en.wikipedia.org/wiki/West_Bengal 

15. https://www.currentaffairsreview.com/geographical-indication-tags/ 

16. https://indianexpress.com/article/cities/kolkata/west-bengal-bandel-cheese-gi-tag-7220601/ 

17. https://www.news18.com/news/india/gi-certified-fazil-mango-variety-from-bengal-exported-to-bahrain-commerce-ministry-3948617.html 

18. https://www.thehindu.com/news/cities/kolkata/for-the-first-time-in-its-history-joynagar-moa-being-exported/article33625025.ece 

19. https://mrunal.org/2013/02/economy-geographical-indication-gi-tag-features-issues-benefits-madurai-malli-meerut-scissors.html 

 ব ত্র সংগ্রহ : ম েক

Source: https://www.news18.com/news/buzz/west-bengal-wins-sticky-
rosogolla-battle-with-odisha-gets-to-keep-gi-tag-on-coveted-dessert-
2369157.html
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……… “ঐ   য-  ৃি    ি      ”..………

     দ   দ   (  ক্ত    ত্রী) 

• কোলটোয়ো হ  পবশ্চ বলঙ্গর  পূবজ বধজ োন মর্ োর একবট  হকু ো শহর ।“কোলটোয়ো   ”      । সোর্োলনোলগোেোলনোসুন্দরেববর লিোশহরঅলনক
 কো  মথলকই আ রো কোলটোয়োর উলল্লে বববভন্ন গ্রলন্থ পোই, ম গোবস্থবনলসর গ্রন্থ , 

বববভন্ন ঐবিহোবসক এবং ধবষ্ণব কববলদর ম েোয় আ রো কোলটোয়োর উলল্লে পোই। 
কোলটোয়োর প্রো ীন নো  ‘ইন্দ্রোনী পরগনো’ পলর  িো পবরবিজন কলর রোেো হলয়বে  
‘কন্টকনগরী’ এবং এই ‘কন্টকনগরী’ মথলক বিজ োন কোল  ‘কোলটোয়ো' নো করন। 
কোলটোয়োয়  ধবষ্ণব,শোক্ত ও  ুসব   সম্প্রদোলয়র  োনুষ দীঘজ বদন ধলর বসবোস 

          করলে।1850সোল রিবরহওয়োএইশহরবটলিপোাঁ লশোবেলররপুরলনোঐবিহোবসকপটভবূ 
 রলয়লে  আ োলদর শহর “কোলটোয়ো “অর্য় নদ এবং ভোগীরথী নদীর সঙ্গল  

মকৌশ গিভোলব গুরুেপণূজ হলয়  উলেলে। পযজটন বশলল্পর মক্ষলত্র কোলটোয়ো একবট 
গুরুেপণূজ শহর।প্রো ীন এই র্নপদবট মকন্দ্র কলর এর  আলশপোলশ রলয়লে মবশবকেু 
দশজনীয় স্থোন।                  
• মষো়েশ  শিলকর ধবষ্ণব কবব বৃন্দোবন দোস ‘ ধ িন্যভোগবি’ -এর একবট 
পয়োলরর উেৃবি বদলয়লেন,মযেোলন বিবন নোবক কোলটোয়োলক একবট গ্রো  বল  উলল্লে 
কলরলেন, যথো- 

                    ‘‘ইন্দ্রোনী বনকলট কোলটোঙো নোল  গ্রো ।   

                     িথো আলেন মকশব ভোরিী নো  ।। 

 

                                                           

                                                                      

      

 

 

 

 

 

 

Source:https://www.google.co.in/maps/place/Katwa

18 April > World Heritage Day
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• কোলটোয়োর ঐবিহ্যবোহী  বন্দরস ূহ:-                
                                                                                                                                                                                             

• মগৌরোঙ্গ বোব়ে-:               কোলটোয়োশহলররসবলথলকব়েআকষজণলগৌরোঙ্গ বন্দর।শ্রীর িন্য হোপ্রভকুোলটোয়োয়দীক্ষোবনলয়বেল নগুরুলকশব
 ভোরিীর কোলে।  মযেোলন বিবন দীক্ষো বনলয়বেল ন মসেোলনই গল়ে 

মিো ো উলেলে“মগৌরোঙ্গ  বন্দর “। শ্রী গদোধর দোস 1535 ব িোলব্দ এই 
 হোপ্রভরু  বন্দরবট প্রবিিো কলরবেল ন   হোপ্রভু ভোগীরথীর পোল়ে ময 
গোলের ি োয় মক্ষৌরক জ করবেল ন মসবটও এই  বন্দলর রলয়লে এেো়েো 
রলয়লে একবট ব়ে  োিো  মযেোলন বলস সোধোরন  োনুলষরো মভোগ প্রসোদ 
  হন কলরন, বেক  োিো বটর সমু্মে ভোলগ  রলয়লে প্রভরু বব  হবট। 
এেোলন এল  মদেো যোলব মকশব ভোরিীর স োবধ।  হোপ্রভরু পোলয়র 
েোপও সযল  রোেো আলে এই  বন্দলর।                                                         
      বিজ োলন  এই  বন্দলর প্র ুর  োনুলষর আনোলগোনো রলয়লে। 
এেোনকোর মসবোবয়িলদর িোরো সোধোরণ  োনুলষরো দীক্ষোগ্রহন কলরন।ময 
মকোন শুভ বিবথলি মভোগ প্রসোলদর আলয়োর্ন করো হয় ।   এেোলনপ্র ুরববলদবশ

 পযজটকরো ভ্র লনর র্ন্য আলসন। এই মগৌরোঙ্গ বোব়ের  োহোত্ময 
শুরু কোলটোয়ো বোবসলদর কোলেই নয় আলশপোলশর এ োকোলি   েব়েলয় 

পল়েলে। এই মগৌরোঙ্গ        ।      বোব়ে-স গ্রভোরলিকোলটোয়োরঐবিহ্যলকআরওবোব়েলয়লদয়এেোলনশ্রীর িন্যলদবসন্নযোসবনলয়আপোল ো়ে
 র্নসোধোরনলক ‘হলর কৃষ্ণ'  হো ন্ত্র দোন কলরলেন, মসই কোরলণই এই র্োয়গো ববেযোি ।                                                                                                                                                                                                                                       

• িো ো  ি ো বোব়ে-: প্রো ীনকোল  ভগবোন শ্রী কৃলষ্ণর স্বপ্নোলদশ অনুসোলর  এই বোব়ের বভিলর ‘িো ো ’ নো ক এক ধরলনর গোে 
মরোপন করো হয়  এবং এই গোলের নো োনুসোলর বোব়ের নো করন করো হয় ‘িো ো  ি ো 
বোব়ে' । এই বোব়েবট ময রোস্তোর উপর অববস্থি, মসই রোস্তো বদলয় শ্রীর িন্য মদব হোাঁটলি 
হোাঁটলি মগৌরোঙ্গ         বোব়ে-মযেোলনআর্ বন্দররলয়লেলসেোলনবিবন স্তক  ুন্ডনকলরবেল ন

। 105 বের পুরলনো এই  বন্দর। এেোলন সোরোবের রোধো মগোববন্দ পুলর্ো 
হয় বকন্তু বেলরর 49 বদন অলযযোধোর কোলে এক রোলর্যর রোর্োর েোকুর রোধো োধব, 
রোধোরোনী ও র্গন্নোথ মদব এই  বন্দলর এলস মসবো   হন কলরন। 
 
• সেীর আে়েো- দীক্ষো মনওয়োর আলগ ধ িলন্যর 
মক্ষৌরক জ করবেল ন  ধু নোবপি।  ধু নোবপলির ময 
বোব়েবট কোলটোয়ো শহলরর  ধযই,মসই বোব়েবট এেন 

‘সেীর আে়েো’’নোল  পবরব ি। 
এেোলন মরোর্ সকো -সন্ধযোয় সোধোরণ  োনুলষরো বভ়ে র্ োন। মেো -কীিজন,আরবি, আরোলধযর র্ন্য 
ভক্তরো আলসন। এেোলন এই  হোপ্রভরু স্মৃবিববর্ব়েি স্থোনলক মকন্দ্র কলর সোরো বের ধলর প্র ুর ধবষ্ণব 
ধ জো ম্বীলদর স োগ  হয় এই শহলর।                                                                                                                                                
   

•  োধোইি ো  বন্দর-:র্োনো যোয় নবিীপ মথলক কোলটোয়ো আসোর স লয় একবট  োধবী গোলের 
ি োয় ববশ্রো  বনলয়বেল ন          হোপ্রভ।ুলসই োধুবীকু র্এপ্রভরুববশ্রো স্থ লকলকন্দ্রকলরিোাঁর

    -      ,    অন্যি দুইবশষ্যর্গোই োধোইএকবটআশ্র রিবরকলরনযোআর্কোলটোয়োশহলরর
 বলুক “ োধোইি ো আশ্র  ‘’ বহসোলব স্ব বহ োয় ববরোর্ োন। এেোলনই  োধোই আশ্র  

গল়ে ধ িন্য ভর্নো শুরু কলরন। র্ীবলনর একটো ব়ে স য় এেোলন কোবটলয়বেল ন বিবন। 
এেনও  োধোইি ো  বন্দলর সোরোবদন ধলর  ল  নো  সংকীিজন। 

• মক্ষপী োি ো-: মক্ষপী োি ো 
মগৌরোঙ্গ বোব়ের বনকলট পুরলনো 
কোলটোয়োয় অববস্থি একবট  বন্দর। 
 বন্দরবট 1970 দশলক প্রবিবিি 
হলয়বে । এই স্থোলন ববগ্রহ মদবী কো ী ো রূলপ পূবর্ি হন, এই স্থোনলক বঘলর 
রলয়লে প্র ুর অল ৌবকক কোবহনী। বহুকো  আলগ ডোকোিলদর হোি ধলরই এই 
 বন্দলরর বন জোণ হলয়বে ,মসই িেন মথলকই আর্ও এেোলন বব র প্র  ন 
আলে।  বন্দলর সোধোরণি  োলয়র কোেোল োলক পূর্ো করো হয়।  

 

 

 

 

 

27 September > World Tourism Day

47



বিজ োলন ভলক্তর পবর লয় পবরব ি এই মদবী কোলটোয়োর সোধোরণ  োনুলষর কোলে েুবই র্োগ্রি। এই  বন্দলর বহন্দু ধল জর সবল লয় 
গুরুেপণূজ মদবিো বশবসহ ,মদবী দুগজোর পুলর্ো হয়। 
 

• হোব়ে-বোব়ে-: কোলটোয়ো সং ি  বন্দরগুব র  লধয অন্যি  ‘হোব়ে-বোব়ে দুগজো প্রবি ো’। এই  বন্দরবট ধিবর 
হলয়বে  1366বঙ্গোলব্দ। এেোলন দুগজো পুলর্োর স লয়  হোস োরলহ পোব ি হয় বোঙোব লদর  প্রোলনর উৎসব। 
ম োক  লে মশোনো যোয়  োরোেো বগজীলদর প্রধোন বেল ন ভোস্কর পবন্ডি,িোাঁর হোি ধলরই দুগজোপুর্োর প্র  ন 
হলয়বে । 

• েুলপো  ো কো ী-:  বন  গোেলক কো ীরূলপ পূর্ো করো হয় কোলটোয়োয়। িো প্রোয় 150 বের আলগ কথো, মসই 
মথলক কোলটোয়ো শহলরর কল র্ হলস্ট্   োলগোয়ো বন  গোেবট 
‘েুলপো  ো কো ী' রূলপ পুলর্ো হলয় আসলে।  ূ ি 
গোেবটলকই ‘মদবী' বহসোলব  োনো হয়, অবশ্য কো ীর আবোহন মনই, িোই ববসর্জন 
ও করো হয় নো। মরোর্ ই  মভোগ-আরবি হয়। 
আর্ও এই  ূবিজহীন ‘’েুলপো  ো কো ী’ বলৃক্ষর বনিয পুলর্ো মবল়েই  ল লে। 
ভলক্তর সংেযো ও বো়েলে। কোলটোয়ো-মকিু  ো  েোব়েলয় এেন নদীয়ো, বীরভূ  
মথলক ও ভলক্তরো বভ়ে র্ োন। এেোলন পুলর্ো মদওয়ো,মভোগ েোওয়োর পোশোপোবশ 
গোে নো কোটোর শপথ বনলয় ঘলর মফলরন িোাঁরো। 
• অন্যোন্য দশজনীয় স্থোন-: 
ইবিহোস কথো  কয় পুরলনো মসৌলে, নদীর র্ল ,  োবটলি, মনোনো ধরো ইলট  র্ব়েলয় 

রলয়লে ইবিহোস। আর্লক আ োলদর শহর কোলটোয়োয় ঐবিহ্য য়ী  সবর্দ ও সুরঙ্গ বনলয় দু োর কথো ব ব। কোলটোয়োর বসংহদরর্ো 
মযবট আসল  একবট পীল়ের  োর্োর ।সুবফ সোধলকর আস্তোনো  বো দরগো বে  এই 
অঞ্চ ।  

• শোবহ  সবর্দ-: বোং োর নবোব  ুরবশদকুব  েোাঁন,িোাঁর আ ল  1127(বহর্রী)  এক 
দরগোহ বন জোণ করো হলয়বে  কোলটোয়োয় যো ‘শোহ আ ল র দরগোহ’ নোল  েযোি। 
বোগোলন পো়েোর এই  সবর্দ বট 6 বট গম্বুর্বববশি। এেোনকোর পবরলবশ েুব ধোব জক 
ও শোবন্তবহ। এই  সবর্লদ  ুরবশদকুব  েোাঁন বো মসই নবোব  পবরবোলরর অলনলকর  
যোিোয়োি বে  বল  ঐবিহোবসকগণ  লন কলরন।  ুঘ  আ ল র একবট স্মৃবিফ ক 
আর্ও রবক্ষি আলে এই   সবর্লদ । 
এেন এই  সবর্লদ একবট  েোএোবোসও করো হলয়লে, প্রোয় 50 র্ন েোত্র-েোএী 
বববভন্ন সু্ক  -কল লর্ বো  োদ্রোসোয় পেনরি ,এেোলন মথলক প়েোলশোনো করোর 
সুববধো মদওয়ো হলয়লে । 

• র্ুবনয়র মকবরর স োবধস্থ -: কোলটোয়োয় নগর সভযিোর মগো়েোপওন  কলরন র্ুবনয়র মকবর সোলহব।‘কন্টকনগরী’ মথলক কোলটোয়ো 
শহর হলয় ওেোর মনপলথয ময নো বট উলে আলস মসবট হ  
উইব য়ো  মকবর। বব্রবটশ ইস্ট্ ইবন্ডয়ো মকোম্পোবনর অধীলন এবং 
ববেযোি ধ জ প্র োরক উইব য়ো  মকবরর পুএ র্ুবনয়র মকবর  লিো 
প্র োরকলদর অদ য প্রল িোয় ধীলর ধীলর নগর মথলক শহর হলয় 
উলে কোলটোয়ো।‘ র্ুবনয়র মকবরর স োবধর’ নো োনুসোলর কোলটোয়োর 
ওই র্োয়গোর নো  করন করো হলয়বে  সোলহব বোগোন-যো অবিলির 
সোক্ষয বহন কলর         ল লে।বিজ োলনএইএ োকোপুনরোয়কোলটোয়োপুরসভোর

 িরফ মথলক নিুন কলর সুসব ি কলর মিো ো হলয়লে। 
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• ঐবিহ্য য়ী উৎসবস ূহ-: 
• কোলটোয়োর কোবিজক  ়েোই-:-   কোলটোয়ো শহলরর কোবিজক পুলর্ো বো  কোবিজক  ়েোই প্রবসে একবট ম োকউৎসব। কোলটোয়োর এই 

উৎসলবর েযোবি বোং ো র্ুল়ে। আধুবনকিোর মেোাঁয়োও ম লগলে এই উৎসলবর 
গোলয় ।উৎসবকোল  শহর র্ুল়ে প্র ুর মদোকোন বলস।শহরবটলি েুব ধু ধো  
কলর কোবিজক পুলর্ো হয়, যো কোবিজক  ়েোই নোল  পবরব ি।এই পুলর্োয় 
কোলটোয়ো শহলরর 200বটর ও মববশ কোবিজক পুলর্ো পবর ো ন কলর বববভন্ন  
সংগেন । পযোলন্ড ,অ ংকোর এবং প্রবি ো ভোস্কলযজর উপর প্রবিলযোবগিো 
হয়। ববসর্জলনর বদন প্রবি ো সহ  গোন বোর্নো সহলযোলগ মশোভোযোত্রো মবর 
কলর মগোটো শহর পবরক্র োয় ম লি ওলে কোলটোয়োবোবস। 
এেো়েোও এেোলন বোঙোব র অন্যোন্য পোবজন নববষজ, রথযোত্রো, েু নযোএো,দুগজো 
পুলর্ো, কো ী পুলর্ো , র্গেোএী পুর্ো,সরস্বিী পুলর্ো, মদো পূবণজ ো,মগৌ়ে 
পূবনজ ো পোব ি হয়।                                                           
  
• শহরোঞ্চল র ম  ো-: কোলটোয়ো শহলর রথ, গোর্ন প্রভবৃি উপ লক্ষ 

মেোট ম  ো বলস। অপর বদলক শহলরর ম  ো ব লি ঐবহিয বন্ডি বইল  ো ও বশল্পল  ো (এক্সলপো) কথো 
ব ো যোয়, মযগুব র আকষজণ ক্র শ বো়েলে। কলয়ক বের ধলর ব টন  যোগোবর্ন ম  োর আলয়োর্ন 
কোলটোয়োবোসীলক সম্মোনীি ও গববজি কলরলে। সংহবি ঞ্চ সং ি  োলে  োলে  োলে িোাঁি, ট প্রভবৃি ম  ো 
ও বলস। সরকোবর উলদযোলগ দু-একবোর স্বোস্থযল  ো,সব ো ম  ো,ববলবক ম  ো ইিযোবদও হলয়লে 
র্ কোল োভোলব।  ম  ো কবদন ধলর প্র ুর  োনুলষর আনোলগোনো রলয়লে এই শহলর এবং মগোটো শহর র্ুল়ে 
এক র্োাঁকর্ কপূণজ আবহোওয়ো ধিবর হয়।  প্রবি বেরই এই ম  োগুব র র্ন্য কোলটোয়োবোসী অবধর আ  লহ 
অলপক্ষোয় থোলক ।                                                         

 “…    প্রোন্তর্লনর একলঘলয় র্ীবনযুলের  োলে সো বয়ক আনন্দদোয়ক এই ম  োগুব  বটলক থোকুক আবহ োনকো  
ধলর…………” 
 

• কোলটোয়োর উদ্ভোবনী েশজ-: বসন্ত উৎসব ইলনোলভবটভ েশজ আলয়োবর্ি একবট বোবষজক 
উৎসব ।মযেোলন মর্ ো র্ুল়ে বববভন্ন প্রবিিোলনর প্রবিবট বয়লসর বশক্ষোথজীরো সোংসৃ্কবিক 
অনুিোলন অংশ মনয়। গি েয়বের মথলক  ল  আসো এই সোংসৃ্কবিক অনুিোনবট বিজ োলন 
কোলটোয়োবোসীর কোলে মবশ র্নবপ্রয় হলয় উলেলে এবং কোলটোয়োর ঐবিলহ্যর প্রসোর 
ঘবটলয়লে । 
 

• অন্যোন্য ববষয় স ূহ:-  
• কোলটোয়োর প্রোণপরুুষ-: কোলটোয়োর বীর সন্তোন ডোঃ গুলনন্দ্রনোথ  ুলেযোপোধযোয়  হোশয় -বযবন ভোরলির স্বোধীনিো সংগ্রোল  কোলটোয়োর 

প্রোণপরুুষ বেল ন। িোাঁর র্ন্ম 1283 বঙ্গোলব্দ নদীয়ো মর্ োর 
বো ুন পো়েো   োল । িোাঁর বপিো মদলবন্দ্রনোথ  ুলেযোপোধযোয়, 
মপশোয় বেল ন উচ্চপদস্থ পুব শ ক জ োরী ও  োিো হল ন 
মহ  িো মদবী ।  বিবন বেল ন কোলটোয়োবোসীর কোলে বপ্রয় মনিো, 
স োর্লসবী ও ব বকৎসক।  সোধোরণ প্রবিভো ও মদশোত্মলবোধক 
ব ন্তো ধোরোয় বিবন আ রন মদলশর হলয় কোর্ কলর মগলেন । 
ভোরলির স্বোধীনিোর সূযজ প োবশর আ বোগোলন উেল ও িোর 
সূএপোি হলয়বে  আ োলদর কোলটোয়ো শহলরই ।  বিবন কোলটোয়োর 
অবধকোংশ আলন্দো লনর মনিৃে বদলয়বেল ন । এেো়েোও স্বলদশী 
আলন্দো লন সোব   হলয়বেল ন। কোলটোয়োর ইবিহোলসর এই 
উজ্জ্ব  নক্ষলত্রর পত্তন ঘলটবেল ো 1955 সোল । বিজ োলন 
কোলটোয়ো মপৌরসভোর পোশ বদলয় মগল  আ রো িোাঁলক মদেলি 
পোই িলব বিবন আর্ আর আ োলদর  লধয মনই শুধু িোাঁর আবক্ষ  

 ূবিজবট রলয় মগলে ।                                                                   
মগোটো শহর র্ুল়ে েব়েলয় রলয়লে ইবিহোস ও ঐবিলহ্যর পদব ি । এবোর কোলটোয়ো বনলয় আরও দু োর কথো আপনোলদর র্োবনলয় 
রোবে। 

 

 

 

 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=FN-S9GBXfTw
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• বশক্ষো দফির-:-বশক্ষো বযবস্থোর বদক মথলক ও এই শহর এবগলয়। এেোলন ‘কোবশরো  দোস ইন্সবটবটউট'-এবট  সু্ক গুব র  লধয 

সবলথলক পুরলনো সু্ক  ,র্গদীশ  ন্দ্র বসু একস লয় এই সু্কল র েোত্র  
বেল ন।‘ভোরিী ভবন হোই সু্ক ', ‘বড.বড.বস.গো জস হোই সু্ক ' প্রভবৃি 
উলল্লেনীয় বশক্ষো প্রবিিোন।এই ববদযো য়গুব  মথলক প্রবিবেরই 
 োধযব ক- উচ্চ োধযব ক  পরীক্ষোয় বহু েোত্র- েোএীরো ভোল ো ফ  বনলয় 
পোশ কলর এ নবক পষজদ মথলক প্রদও ম ধো িোব কোও নো  থোলক। 
রলয়লে ‘কোলটোয়ো  হোববদযো য়’-1948 সোল  ধিবর করো প্রো ীন 
কল র্,        মযবটবধজ োনববেববদযো লয়রঅন্তগজিভোল োকল র্গুব র লধযঅন্যি 

। স স্ত সু্ক -কল লর্ বোইলর মথলক বো ম োকোল র প্র ুর কৃিী 
েোত্রেোত্রীরো এেোন মথলক বশক্ষো গ্রহন কলর আর্ মদলশর বববভন্ন প্রোলন্ত  
সুপ্রবিবিি। এেো়েোও এেনকোর পবরবস্থবির সোলথ িো  ব ব লয় রলয়লে 
মবশবকেু ইংরোবর্  োধয  সু্ক ,নোবসজং মটবনং সু্ক ,মটকলনো বর্কযো  
কল র্। 
 
• স্বোস্থয পবরলষবো-: বশক্ষোর পোশোপোবশ স্বোস্থয পবরলষবোগুব লিও 
কোলটোয়ো বপবেলয় মনই। কোলটোয়ো  হকু ো হোসপোিো ,মর্নোলর  
হোসপোিো  েো়েোও স্বোস্থয বযবস্থোর উন্নয়ন পবরকোেোল োলক  োঙ্গো করলি 
গল়ে উলেলে অলনক প্রোথব ক ব বকৎসো য়, ডোয়গবনবস্ট্ক মসন্টোর 
ইিযোবদ  এেো়েোও রলয়লে মর ওলয় মহ থ ইউবনট ।প্রবিবদন কোলটোয়োর 
আলশপোলশর গ্রো গুব  মথলক কলয়ক শিোবধক  োনুষ আলস িলদরলক 
সবেক ব বকৎসো, মসবো-শুশ্রুষোর বপেলন এেোনকোর ব বকৎসলকরো 
সবস লয় প্রস্তুি । ব বকৎসো পবরলষবো মদওয়োর র্ন্য প্রয়োি ডোঃ এস মক 
রোয়, প্রয়োি ডোঃ বসন্ত কু োর বলন্দযোপোধযোয়, প্রয়োি ডোঃ নন্দলগোপো  
 লট্টোপোধযোয় প্র ুে এর অবদোন অনস্বীকোযজ এই শহলর। পূবজ বধজ োন 
মর্ োর অন্তগজি কোলটোয়ো শহর প্রশোসবনক  বদক মথলক ও  যলথি গুরুে 
রলয়লে।   
 

• পবরবহণ বযবস্থো-:  ববংশ শিোব্দীর শুরুর বদলক  ঐবিহ্য য়ী কোলটোয়োয় শুরু হয় মর পথ 
বন জোলণর কোর্। বিজ োলন  কোলটোয়ো র্ংশন মর ওলয় মস্ট্শন পূবজ মরল র  হোও়েো   বডবভশলনর 
একবট গুরুেপণূজ মস্ট্শন। কোলটোয়ো মপৌরসভোর িরফ মথলক কোলটোয়ো মস্ট্শনলক নিুন রূলপ 
সোবর্লয় মিো ো হলয়লে । প্রবিবদন কোলটোয়ো ও িোর পোশজবিজী  এ োকো মথলক    প্র ুর  োনুষ 
ম োকো  মেলনর  োধযল  যোিোয়োি কলর ।     ,   এেো়েোওবোসপবরলষবোওলবশউন্নিযোরসোহোযযআলশপোলশর

 এ োকো মথলক  বহু  োনুষ কোলর্র র্ন্য ,উন্নি স্বোস্থয পবরলষবো মপলি ও বহু েোত্র 
েোএীরো উ  ির বশক্ষো গ্রহলনর র্ন্য কোলটোয়ো আলস। 
 

•  কোলটোয়ো -ঘোটস ূহ-: এেো়েোও রলয়লে মবশ কলয়কবট মঘোরোর র্োয়গোর  লধয অন্যি  
‘মদবরোর্ ঘোট', ‘বল্লবপো়েো ঘোট',’ রো ঘোট' ‘শোেোই ঘোট' ইিযোবদ। এই 
ঘোটগুল োর  লধয ‘ বল্লব পো়েো ঘোট’ -মযবট দুই এ োকোর (কোলটোয়ো ও 
বল্লবপো়েো )বোবসন্দোলদর  লধয এক োএ মযোগোলযোগ সূএ। অন্যবদলক 
‘মদবরোর্ঘোট’ হ  কোলটোয়োর সোধোরণ  োনুলষর ভ্র লনর ,আল োদ-
প্রল োদ ,প্রবি ো বনরিলনর র্ন্য উলল্লেয স্থোন। এেন এই ঘোটলক আরও 
ম োক আকষজনীয় কলর মিো োর র্ন্য নিুন রূলপ সোর্োলনো হলয়লে। অর্য় 
নদ ও ভোগীরথী নদীর সঙ্গ স্থল  গল়ে ওেো এই ‘শোেোই ঘোট' 
 ়েইুভোবির র্ন্য দোরুন  লনোর । কোলটোয়োর ভ্র নবব োবস  োনুলষরো 
নদীবলক্ষ প্রল োদেরী ভোবসলয়  লনোরিন কলরন। এেোলন এই নদীর 
িীলর একবট আশ্র  রলয়লে,যো' দু ো  বোবোর আশ্র ’ নোল  পবরব ি। 

 

 

 

 

Source: https://indiarailinfo.com/arrivals/katwa-junction-kwae/1932
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• কোলটোয়ো মস্ট্বডয়ো -: কোলটোয়ো মস্ট্বডয়ো  হ  কোলটোয়োর প্রো ীন র্োয়গোগুব র  লধয অন্যি  । এেোনকোর পবরলবশ মবশ স্বোস্থযকর 

ও মেো োল  ো হওয়োয় ববলকল  অলনলকই মব়েোলি আসলি পেন্দ কলর । এেোলন এই  োে প্রোঙ্গলন  োলে  োলে মে োধূ োর 
আলয়োর্ন করো হয় । প্রো ীন এই ব িোয়কবট কোলটোয়োর পুরলনো ইবিহোসলক মসই দীঘজ ক্ষণ ধলর আর্ও বহন কলর  

• 

 ল লে।উন্নয়ন
  ুেী প্রকল্প-: কোলটোয়োর  ঐবিহ্যলক আরও নিুন কলর িুল  ধরোর উলদযোলগ কোলটোয়ো শহরলক নিুন কলর সুসব ি 

কলর মিো ো হলয়লে। কোলটোয়ো শহর ‘গঙ্গো অযোকশন প্লযোন' প্রকলল্পর আওিোয় আলস 1997 সোল , এই প্রকলল্পর িোবগলদ 
কোলটোয়োর  শোন ঘোলট ‘ ধবদুযবিক  ুবল্ল', গঙ্গোয় পরোর আলগ শহলরর দূবষি র্ লক  পবরশুে করোর র্ন্য' ওয়োটোর বেটল ন্ট 
প্লযোন্ট ‘ বসোলনোর কোর্ শুরু হলয়লে। 2010 সোল  ওই ইল কবেক  ুবল্লর বন জোণ স োপ্ত হলয়লে। ওয়োটোর বেটল ন্ট প্রকল্পবটও 
স োপ্ত। এই অভোবনীয় প্রকল্প   হণ কোলটোয়ো শহলরর উন্নয়ন ও ঐবিলহ্যলক বোব়েলয় মিোল । 

• কোলটোয়োর অথজনীবি-: অথজনীবি সোম্প্রবিক বেরগুল োলি মবশ ববৃে মপলয়লে। অথজনীবির ঐবিহ্যবোহী 
ম রুদন্ড বে  কৃবষকোর্। িলব শহরবট িেন  মথলক েু লরো ও পবরলষবো েোলি উ বসি হলয় একবট 
ব়ে বযবসোবয়ক মকন্দ্র বহসোলব গল়ে উলেলে। কোলটোয়োর আলশপোলশর গ্রো  গুব লি উৎপন্ন কৃবষ 
পণযগুল োর এবট েোনবর্ট পলয়ন্ট। সম্প্রবি মর পথ ন্ত্রী কোলটোয়ো বধজ োন ববভোলগর র্ন্য ব্রডলগর্ 
 োইন উলিোধন কলরলেন। বশগবগবরই এই বশল্প মকলন্দ্রর র্ন্য অলনকগুব  বববনলয়োলগর পবরকল্পনো 
করো হলে। সরকোর সম্প্রবি  কোলটোয়োয় একবট ম গো ববদুযৎ প্রকল্প শুরু কলর। 
 

•  বসেোন্ত-: সবলশলষ ব ো মযলি পোলর, ধ িলন্য মদলবর স্মৃবি ববর্বরি স্থোন  কোলটোয়ো । বো ং োর 
ইবিহোলস এক মগৌরব য় অধযোলয়র সলঙ্গ  কোলটোয়োর মযোগসূত্র। প্রো ীন ধবষ্ণব সংস্কবৃির অন্যি  ম  ি 
আাঁিু়েঘর । শুধু োত্র ধ জীয় ও সোবহিযোশ্রয়ী দৃবিলকোলণর বোইলরও পল়ে থোলক  
এক প্রকোন্ড র্নর্ীবন । মসেোনকোর কৃবি, বশল্প , সংস্কবৃি, রোর্নীবি ও আথজ -সো বর্ক বওৃোন্ত মিোল  ইবিহোলসর রূপলরেোলক 
স্বয়ংসম্পূণজ। বোং ো িথো স    ইবিহোলসর পোিোয় “কোলটোয়ো “ একবট গুরুেপণূজ স্থোন অবধকোর কলর আলে । 

                       

          িথযসূত্রঃ    
•           http://blogpradosh.blogspot.com/2011/09/about-katwa-subdivision-tourist-spots.html?m=1 
•          https://en.m.wikipedia.org/wiki/Katwa 
•          https://youtu.be/5LxABD3y3lA 
•             https://youtu.be/yHWRX-kjqsU 
•        "কোলটোয়োর ঐবিহ্য "-িুষোর পবন্ডি।                                          
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আকোশ মথলক ববৃি মনল আলস প়েলে
মকো  বদবঘর শীি র্ল ।

বদবঘর র্ মযন আরও ফুল মফাঁলপ ওলে
র্ল র  োবরবদলক বহলঞ্চ ক ব র  িো

ববৃির র্ল পোিো গুল ো গোঢ় সবরু্ বণজ ধোরণ কলরলে ।
বদবঘর র্ল র  োলে শো ুক ফু ফুলট আলে

কী অপরূপ বোহোর িোর ।
ওই দৃশ্য মদলে  লন হয়, 

সলগজর প্রলবশ িোর মযলনো শো ুক বদলয় মঘরো
বদবঘর র্ল  োলেরো মে ো কলর,

 োলেলদর গোলয় মযন রূপো ী প্রল প  োেো।
বদবঘর ধোলর সোবর সোবর -

বোব ো গোে গুল ো হোওয়োই মদোল 
পোিোয় ম লগ থোকো ববৃি েলর পল়ে  োবটলি

দূর মথলক মদলে  লন হয় মকোলনো -
বহু  ূয র পোিো মথলক েলস প়েলে।

বদবঘর পোলশ  োে গুল ো িেন র্ল থইথই
 োবষরো সদয ধোলনর বীর্ র্ব লি পুলিলে।

 োবর  োে সবরু্বরন আকোশ নী ,
আ পলথর মভর্ো দূবজো ঘোস
সববকেু মক বস্নগ্ধ কলর মিোল ।

কী সুন্দর এই প্রকৃবি
কী অপরূপ িোর মশোভো।।

  ৃ          
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মরমেবেল ো আ োয়  োয়োর বোাঁধলন ধলর
দশ  োস দশ বদন গলভজ ধোরণ কলর।

শি দুঃে যন্ত্রণো সহ্য কলর
আটলক মরলেলে মকোল র পলর।

মস মক র্োলনো ? মস ময আ োর  ো -
মেোলটো মব োয় মে লি বগলয় আঘোি যেন মপিো 

কোন্নো কলর  োলয়র কোলে েুলট্ট  ল মযিো ।
আ োর ম োলের র্ মদলে বেুলি পোরলিো

িেন আ োয় আদর কলর মকোল িুল বনি।
বনল লষর  লধয স স্ত আঘোি মযলিো হোবরলয়
মস্নহ য়ীর একটুকলরো ভোল োবোসো মপলয় ।

মস মক র্োলনো ? মস ময আ োর  ো-
আ লদর সবোর েোওয়োর পলর
েোবোর মেি  ো িোর পলর ।

সবোর পোলি  োে বেল ো আর্
িলব  োলয়র পোলি মনই মকলনো  োে ।
বর্জ্ঞোসো করলি বক বল মযলনো ?
আ োর বকেুই মনই মর  োওয়ো

মিোর েোওয়ো হল ই আ োর েোওয়ো।
মেোলটো মব োয় যেন বোয়নো করিো আব ,

কি কলরও বকলন বদলি আ োয় মে নো দোবন।
বকনলি বগলয় মে নো আ োর

পলরর র্ব লি মেলটলে  োগোিোর ।
মস মক র্োলনো ? মস ময আ োর  ো -
বনলর্র বদলক ম োলটও রোলে নো মেয়ো 
সোরোবদন টোলন সংসোলরর মর্োয়ো ।
বনলর্র সুে দুঃে সব ববসর্জন মদয়
আ োলক ভোল ো রোেোর প্রল িোয়।
মস মক র্োলনো? মস ময আ োর  ো।।
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        দ      ী                
অতভতিৎ থোন্দ্োর (পঞ্চম সসতমস্টোর)  

Source:https://www.iilsindia.com/blogs/gender-inequality-2/

একবট ম লয়র র্ন্ম মথলক বল়েো হলয় ওেো, র্ীবনযোপন সবই
বনভজর কলর স োলর্র গেন, কোেোল ো ও প্রকৃবির উপর। নোরীর
স োনোবধকোর, নোরী বনযজোিন ও িোর প্রবিকোলরর ম িো, নোরীর
ক্ষ িোয়ন বনলয় আল ো নো, ভোষণ, অঙ্গীকোলরর মশষ মনই বকন্তু হলি
মগোনো কলয়কর্লনর কথো বোদ বদল নোরী ময স্থোলন বে এেনও মসই
স্থোলনই রলয়লে। আ োলদর স োর্ বপিৃিোবন্ত্রক কোেোল োর উপর দোাঁব়েলয়
আলে। বপিৃিোবন্ত্রক স োলর্ ম লয়র র্ন্ম  োলনই পবরবোলরর ভয়,
বনরোপত্তোর অবনশ্চয়িো। ম লয়  োলনই দুবজ যো িোলক পরবনভজরশী 
কলর মিোল । স োর্ বনলর্র প্রলয়োর্লন মেোটেোলটো পবরবিজন এলন
ম লয়লদর বকেু সুলযোগ-সুববধো বদল ও  ূ কোেোল োলি মকোলনো
পবরবিজন আনলি পোলরবন, বদ োয়বন স োলর্র  োনবসকিোও।
পুরুষিোবন্ত্রক স োলর্ পুরুলষর প্রোধোন্য অক্ষুন্ন রোেোর ম িোয় নোরীলক
বনরোপত্তো মদওয়োর অঙ্গীকোর থোকল ও িোলক স োনোবধকোর মদওয়োর
ভয় অববরো িো়েো কলর  ল লে। আ োলদর মদলশ নোরীলদর বববভন্ন
স স্যো ক্র শঃ মবল়েই  ল লে। প্রোয় প্রবিটো পবরবোলরই নোরীলক
 োনবসক ও শোরীবরক বনযজোিলনর বশকোর হলি হয়। স্বো ী মথলক শুরু
কলর পবরবোলরর বববভন্ন সদলস্যর হোলি নোরীরো অিযো োবরি হলয়
থোলক। বনযজোিন সহ্য করলি নো মপলর বহু নোরী আত্মহিযোর পথ মবলে
মনয়। বিজ োনকোল আরও একবট নিুন ববষয় যুক্ত হলয়লে, আর মসবট
হলে মপ্রল র প্রস্তোলব সো়েো নো বদল মসই নোরীলক েুবরর আঘোি,
অযোবসড আক্র ণ বো ধষজণ কলর হিযো করো হয়। আবদকো মথলক
বিজ োন যুগ পযজন্ত নোরীরো ধোলপ ধোলপ বনলর্লদর এবগলয় বনলয়লে। বকন্তু
স োলর্ আর্ও িোরো অবলহব ি ও অপ োবনি হলে, কোরণ িোরো
নোরী। ববলের প্রবিটো মদলশ প্রোয় প্রবিবদনই বনম্নস্তর মথলক শুরু কলর
উধজস্তলর ক জ োরী নোরীরো বববভন্ন মকৌশল মযৌন বনযজোিলনর স্বীকোর
হলে। শুধু ঘলরই নয়, বোইলরর ক জলক্ষলত্রও নোরীলদর মকোলনো
বনরোপত্তো মনই। সবল লয় মববশ আশ্চযজর্নক বযোপোর হলে বকেু বকেু
পবরবোলর এেলনো কন্যোভ্রূণ হিযো করো হয়; নোরী বশশু র্ন্ম বনল 
িোলদরলক হিযো করো হয় বকংবো মকোলনো পবরিযক্ত স্থোলন মফল মদওয়ো
হয়। আ রো এক নবপবরববিজি ববলে বসবোস করবে। সভযিোর সোলথ
সোলথ প্রযুবক্ত ও বশক্ষোর ময ন পবরবিজন হলয়লে, বেক মি বন
আ োলদর নোরীর অবস্থোনও মবশ বকেুটো পবরববিজি হলয়লে। নোরী হলে
পৃবথবীর আল ো, নোরী হলে প্রকৃবির অপবরহোযজ অঙ্গ; যোলক েো়েো
মগোটো ববে অ  । সভযিোর অগ্রগবির  ূল নোরীর অবদোন
অনস্বীকোযজ। যুগ যুগ ধলর পুরুলষর পোশোপোবশ নোরীও স োনভোলব
অবদোন মরলে আসলে। সবজযুলগই নোরী িোর ববুে, ম ধো, শ্র , মযোগযিো
ও ক্ষ িো বদলয় ভববষ্যলির সোফ য বনবশ্চি কলর আসলে। মসই সোলথ
সৃবি কলর  ল লে এক নিুন ইবিহোস। বকন্তু দুঃলের সোলথ ব লি
হলে আ োলদর স োর্ প্রযুবক্ত ও বশক্ষোর উন্নবি করলি মপলরলে, অথ 
আর্ও নোরীর সম্মোন,  যজোদো ও অবস্থোন সম্মলন্ধ ববন্দু োত্র জ্ঞোন অর্জন
করলি পোলরবন। অিএব, নোরীর অবধকোর প্রবিিোন স্বপলক্ষ নোনোন
আল ো নো ও ক জসূ ী পো ন নো কলর বেলরর প্রবিবট বদনই যবদ নোরীর
 যজোদো ভ ুূবিি হলি নো মদওয়োর শপথ গ্রহণ করো যোয়, িলব মসটোই
হলব নোরী বদবলসর প্রকৃি সোথজকিো। এই ববলে প্রোয় সবলদলশই নোরী
বদবস পোব ি হলে, বকন্তু শুধু োত্র এই একবট বদলনই নোরীলক সম্মোন
নো র্োবনলয় বোবক বিনলশো ম ৌষবট্ট বদনও নোরীর সম্মোন বর্োয় রোেোর
ম িো করো প্রলয়োর্ন, যোলি গৃহস্থো ী, ক জলক্ষত্র বকংবো রোস্তোঘোট-
যোনবোহলন নোরীর সম্মোন ও  যজোদো অক্ষুন্ন থোলক। আর্লকর বদলন
এটোই হল ো এক কবেন বোস্তব সলিযর অন্তবনজবহি িোৎপযজ।

অ    ক্ত          ফ    য       ফ          
   ু ষ  অ ক্ষ  

অতভতিৎ থোন্দ্োর (পঞ্চম সসতমস্টোর)  

Source: https://palampuronline.com/negative-effects-of-cell-phones-that-you-do-not-know/

আর্লকর বদলন প্রোয় প্রলিযক  োনুষই ম োবোই 
মফোন বযোবহোর কলর থোলক; এবং ম োবোই  োনুলষর
র্ীবলনর একর্ন   োর সঙ্গী ও সোথী হলয় গোলে।
ম োবোইল র ওপর  োনুষ এিটো বনভজরশী হলয় গোলে
যোলক েো়েো  োনুষ অ  হলয় পলর।আর্লকর বদলন
মকোলনো ম োবোই মফোন বযবহোরকোরীর কোে মথলক যবদ
পোাঁ ব বনলটর র্ন্য ম োবোই মফোনবট মকল়ে মনওয়ো হয়
িোহল ভোল োভোলব র্োলনন িোর অবস্থো মক ন হলব।
ম োবোই মফোন আ োলদর র্ীবলন অলনক কোর্লক সহর্
কলর বদলয়লে। ময ন- অন োইন মথলক মকনোকোটো করো,
বই প়েো, ম োলকশলনর সোহোলযয গন্তলবয মপৌাঁেোলনো-
এরক অলনক বকেুই ম োবোইল র সোহোলযয করো যোয়।
এককথোয় ম োবোই মফোন হল ো  োনুলষর ধিবর সবলথলক
আশ্চযজর্নক এক আববষ্কোর। বকন্তু আ রো সবোই র্োবন
ম োবোই আ োলদর র্ীবলনর অলনক কোর্লক সহর্ কলর
বদল ও অলনক বকেুলকই অবি সহলর্ মকল়ে বনলয়লে।
মকোলনো বর্বনলসর ময ন ভোল ো বদক আলে, মি ন িোর
েোরোপ বদকও আলে। এর পবরলপ্রবক্ষলি ম োবোইল র
অলনক ভোল ো বদক ও েোরোপ বদক নর্লর আসলব। এই
র্ন্য যবদ আপবন একর্ন ম োবোই বযবহোরকোরী হলয়
থোলকন, িোহল ম োবোইল র ভোল ো বদক ও ক্ষবিকর
বদকগুব র্োনো েুবই দরকোর। আ রো অলনলকই র্োবন
ম োবোই মফোলনর উপকোবরিো এবং অপকোবরিো ববিকজ
প্রোয় ম লগই থোলক। ক্লোসল টরো বল ম োবোই বযবহোর
করো েুবই ভোল ো, আবোর বোব়ের গোবডজয়োন বল ন মববশ
ম োবোই বযবহোর করো ক্ষবিকর।

উপকোবরিো: আ রো র্োবন ম োবোই সোধোরণিঃ
মযোগোলযোলগর র্ন্য বযবহোর করো হয়, যোর  োধযল 
মকোলনো নম্বলর ক করল িোর সোলথ মফোলন  োর্জ এবং
মনটওয়োকজ আর বস কোলডজ বযো োন্স থোকো অববধ
কথোবোিজো ব লি পোবর। ম োবোইল র আর একবট বল়েো
সুববধো হল ো আ রো এবটলক পলকলট বো বনলর্র সোলথ
মযেোলন েুবশ বনলয় মযলি পোবর।এেো়েোও ম োবোই 
মফোলন ববলশষিঃ অযোন্ড্রলয়ড মফোলন বো আই মফোলন
মফোন করোর পোশোপোবশ গোন মশোনো, েবব মিো ো, বভবডও
মদেো সববকেুই হয়। বিজ োলন ইন্টোরলনট বযবহোলরর
 োধযল বশক্ষো, স্বোস্থয, সো োবর্ক মযোগোলযোগ,
অযোডব বনলেশন প্রোয় সববকেুই ম োবোইল বববভন্ন
অযোলপর  োধযল আ রো করলি পোবর। িোই ববজ্ঞোলনর
আশীবজোদস্বরূপ ম োবোই আর্লকর বদলন মযন
আ োবদলনর এক আশ্চযজ প্রদীপ।
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অপকোবরিো: ববজ্ঞোন আ োলদর মবগ বদল ও মকল়ে বনলয়লে আলবগ। ম োবোই মফোলনর অবিবরক্ত বযবহোর ও মফোন বনলয় বযস্ত
থোকোর কোরলণ ফোট ধরলে আ োলদর বোস্তবর্গলির বববভন্ন সুসম্পকজ, বো়েলে অপরোধ প্রবণিো। মগ মে ো , মফসবুক,
ইনস্ট্োগ্রো , ইউবটউব বশশু ও িরুণ প্রর্ন্মলক কলর িু লে ই-কলন্টন্ট -এর মনশোগ্রস্ত যোয় মথলক  ুবক্ত পোওয়ো কবেন। ইদোবনং
কোল ম োল ো ও বু্ল মহোলয় যোয় প্রকৃি উদোহরণ। এেো়েোও ম োবোইল গোন  োব লয় (মহডলফোন কোলন বদলয়) বো কথো ব লি
ব লি অসিকজভোলব রোস্তো পোর হওয়ো, গোব়ে  ো োলনো বো মর  োইন পোর হওয়োর স য় ঘলট যোলে  র ি দুঘজটনো।
ম োবোইল র এইসব ক্ষবিকর বদকগুব মযন বিজ োলন ক্র শই প্রকট হলয় উেলে, যো বনকট বো অদূর ভববষ্যলির বদগলন্ত এক
কোল ো ম লঘর অশবন সংলকি রূলপ মদেো বদলে।

পবরলশলষ ব ো যোয় শুধু োত্র আইন ব বৎ কলর ম োবোইল র ক্ষবিকোরক বদকগুব লক বন্ধ করো সম্ভব হলব নো। এর র্ন্য
 োই সল িনিো, গভীর প্র োর ও সো োবর্ক উদোর  লনোভোবোপন্নিো, যোর র্ন্য স োলর্র সবজস্তলরর প্রবিবট  োনুষলকই এবগলয়
আসলি হলব।

ফ ি ি  ফ:  ুষ্ক       ( ঞ্চ      স্ট  )
ফ  ি ি  ফ: অ           ( ঞ্চ      স্ট  )

“      ি,       ,            ...”,  ুষ্ক        ( ঞ্চ       স্ট  )

“      এ     দ ঁ ড়  /        ড়  /উঁ           ।”, 
 ুষ্ক        ( ঞ্চ       স্ট  ) 

‘     দ   থ ে ঁদ      থ 
    ফ  ’,  ুষ্ক        ( ঞ্চ   

    স্ট  )

“      ু    ড়    ি   ীড়     ি      ি ি  গু  । ”, অ           ( ঞ্চ       স্ট  )

“ও  দ  - দ ি    ড় ...”, অ           ( ঞ্চ       স্ট  )
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    য         দ      ড়
অ     দ ( ঞ্চ      স্ট  )

ধ ূগল়ে একবট র্ব দোর বোব়ে বে । মসই বংলশর র্ব দোররো বংশধোরোয় কোলর্র সূলত্র সকল ই বোইলর থোকলিন িোই িোরো
ব ন্তোভোবনো কলর র্ব দোর বোব়েবট ভো়েো মদলব বল বেক কলরন। বোব়েলি একর্ন মকয়োরলটকোর আলে, ও একর্ন  োব আলে
বোগোলনর পবর যজো করোর র্ন্য। িোরো দুর্লন যথোক্রল বোব়েবট মদেোলশোনো কলর থোলকন। এই বোব়ের একবট বদনো রলট যোয়
 োবরবদলক ময মকউ এই বোব়েলি একবদলনর মববশ ভো়েো থোকলি পোলর নো। বকন্তু একর্ন ডোকোবলুকো ইবিবনয়োর েী সহ ওই বোব়েবট
ভো়েো বনলয় থোকলবন বল বেক কলরন এবং যথোরীবি  ো পত্র গুবেলয় বনলয় এলস থোকলি শুরু কলরন। প্রথ বদলন ময অবভজ্ঞিো হয়
িোলি মসই বযবক্তর েী যথোরীবি বশহবরি, ওনোর েী যেন রোন্নোঘলর ঢুলক রোন্নো করলি মগ িেন মদে ময গযোলসর উনুনবট আপনো
মথলকই জ্বল উেল ো উনোর েী ভীিগ্রস্থ হলয় উনোর স্বো ীলক মর্োর মর্োলর ডোকল ো। ওনোর স্বো ী িেন বোরোন্দোয় বলস
আরো লকদোরোয় আলয়শ কলর েবলরর কোগর্ প়েবেল ন। আওয়োর্ শুলন বিবন িব়েঘব়ে কলর  লন েটকো বনলয় েুলট মগল ন এবং
বর্জ্ঞোসো করল ন বক হলয়লে ? িোর েী িেন আিঙ্কগ্রস্থ গ োয় িোলক স স্ত ঘটনো েুল ব ল ন। শুলন িোর স্বো ী ওই কথোয় পোত্তোই
বদল ন নো। ব ল ন- মিো োর  লনর ব ন্তো মথলকই এ নটো হলয়লে। িোরপর বিবন শোন্ত  লন গযোস ধবরলয় বদল ন এবং আবোর েবলরর
কোগর্ প়েলি  ল মগল ন। সোরো সকো টো উনোর েীর প্রবিটো  ুহূিজ ভলয় ভলয় কোটল ো। সবই বেক   বে বকন্তু রোলত্র ময ভয়ংকর
ঘটনো ঘটল ো, িোলি বিবন আর বনলর্লক বেক রোেলি পোরল ন নো। ওনোর েী রোন্নো করলেন এ ন স য় বোইলরর র্োন ো বদলক নর্র
মযলিই িোর হৃদেন্দন মযন এক োলফ দশ গুণ মবল়ে মগ ওই মপৌষ  োলসর কনকলন হোর কোপোলনো শীলির রোলিও িোর কপোল 
ববন্দু ববন্দু ঘো র্ লি মদেো মগ । বিবন আিলঙ্ক কোে হলয় দোাঁব়েলয় থোকল ন, বিবন মদেলি মপল ন ময মকোন এক  বহ ো িোর বদলক
িোবকলয় আলে। িোর  ুেশ্রী কুৎবসি। িোর  োথোর  ু গুল ো মেো ো এল োল ল োভোলব উ়েলে।  ুলের এক বদকটো বববেবর রক 
মপো়েো। একটো ম োে উপ়েোলনো মসই ম োলের  ধয বদলয় বেব ক বদলে এক ইলটর ভোটোর ন্যোয় জ্ব ন্ত দৃবি। ওই মদলে বিবন আর
বনলর্লক সো  োলি নো মপলর অজ্ঞোন হলয়  োবটলি ধুপ কলর পল়ে মগল ন।

যেন িোর জ্ঞোন বফরল ো িেন  োথোয় িীব্র যন্ত্রণো অনুভব করল ন বিবন। মকোনরকল মসই অবস্থোলিই িোর স্বো ীর কোলে মগল ন
এবং স স্ত ঘটনো ববস্তোবরিভোলব ব ল ন। সব শুলন িোর স্বো ী িোলক ব ল ন- মিো োর এই বোব়ে সম্বলন্ধ একটো েোরোপ ধোরণো মথলক
এ নটো  লন হলে বল বিবন িোলক সোন্ত্বনো বদলয়  ুপ করোল ন। যোইলহোক রোলত্রলব ো যেন িোর েী বোথরুল র বদলক অগ্রসর
হলয়বেল ন, বেক িেনই ঘু ুলরর আওয়োলর্ িোর   োর শবক্ত হোবরলয় মফল । সলঙ্গ বিবন দ্রুি পোলয় েুলট বগলয় স্বো ীর কোলে এল ন এবং
ব ল ন- িুব যবদ কো লক এই বোব়ে মেল়ে নো যোও িোহল আব কো লক আ োর বোলপর বোব়ে  ল যোব। পলরর বদন মকয়োরলটকোলরর
কোলে র্োনলি পোলরন ময এই বোব়ের  ো বকন গোলয় আগুন  োবগলয়  োরো মগবেল ন। বকন্তু িোর আত্মো এেনও বোব়েলি মঘোরোলফরো কলর
এবং বিবন  োন নো ময মকোন  বহ ো এই বোব়েবট মভোগ করুক। মসবদনই িোরো মকয়োরলটকোলরর কোলে স স্ত ববস্তোবরি ঘটনো শুলন  ো পত্র
গুবেলয় বোব়ে মেল়ে  ল যোন।

    ু         ড়ী-২, অ ী      (  ক্ত    ত্র)

“ে     দ          , এ     ে     ড়,

    ড়  ঁধ  ,  ু    ড়        ...

  থ       ে    ে   েী    ফ   ঁ।”-   গু ু।  

    ু         ড়ী-১, অ ী      (  ক্ত    ত্র)
“      ী                          

   ী   এ        ফ         ?”-    গু ু। 
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“Geography 
is the art 

of the 
mappable.”

Peter Haggett

(1990)

https://www.azquotes.com/author/56236-Peter_Haggett#

https://www.azquotes.com/author/56236-Peter_Haggett


 েত্র ঙ্ক  :  ে  ী েয ি  ী (  ক্ত    ত্রী)

ে  িী     ( ৃ ী      স্ট  )

অ ুন্ধ ী   ঁ (  ক্ত   ত্রী)

অ ুন্ধ ী   ঁ (  ক্ত   ত্রী) অ ুন্ধ ী   ঁ (  ক্ত   ত্রী)

Mandala Arts েত্র   ী
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রঙ-তুর্ল-ক্যানভাস
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         ষ ( ৃ ী      স্ট  )
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‘      ঠ   ু ’,  েত্র ঙ্ক  :         ষ ( ৃ ী  
    স্ট  )

“ও         ”,  ুব্র     ষ ( ঞ্চ      স্ট  ) 

“ও   অ ু  ও          ঁে ...”,  ুব্র     ষ ( ঞ্চ      স্ট  ) 

অ ী     ষ   (  ক্ত    ত্র) 

“             য  দী   ী  

           জ্ঞ       ি  ,

"এ      থ     ু     ও ধী  

 ঁে -  ড়  দী       ে  ।”

-   গু ু   ীন্দ্র  থ ঠ  ু  

60



“ফু   ু    শুধু        
 ু   ”,    ি           ি  , 

 ুব্র     ষ ( ঞ্চ      স্ট  ) 

“ফু            দ    
            ূ ”,     ি   

        ি  ,  ুব্র    ষ 
( ঞ্চ      স্ট  ) 

‘            
    ড়ী ফু ’,   ল্ক 

 ুি, উে -    
    ,      ৎ

    (  ক্ত    ত্র)

‘ধ   ে ষ ( স্ট 
ফ   ং),       

     ,      , 
 ু     দ   থ
( ঞ্চ      স্ট  )

‘  স্ক   থ     ’,         ,       ,      ৎ 
    (  ক্ত    ত্র)

‘উে -                ৌ ন্দ্দ  ’, Padamchen
 থ            ,      ,      ৎ     (  ক্ত  

  ত্র)

‘Tsomgo Lake -এ  স্বচ্           ড়  
   চ্   ’,      ,      ৎ     (  ক্ত    ত্র)

“   য       ুন্দ্দ ....”,   ঙ্গ    ফ   ,     গু ড়,      ৎ     (  ক্ত  
  ত্র)
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‘     ে  দ    , ে  ত্র   ...’,  ুব্র     ষ ( ঞ্চ      স্ট  ) ‘               ি ‘  ড়  ’...”,      ি  ,   ি   ,
অ ী       (  ক্ত    ত্র)

"           ও      িু             ”, 
 ুষ্ক       ( ঞ্চ      স্ট  ) 
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“          ুষ      ী   এ             দু'    দ      ।” ~ ু ী  
  ঙ্গ    ধয  ।  ু     দ    থ ( ঞ্চ      স্ট  )

‘ি          ি     এ       ী  ন্ধয ’,   শ্ম ী ,  ু     দ    থ ( ঞ্চ      স্ট  )“...এ   স্ট     েত্ত্ব             ,   ষ  ে        ফ          ...”, 
  ি   ,  ং  ,  ুব্র     ষ ( ঞ্চ      স্ট  )  

“ গু             ঁ  ও     , এ  ী    ু য     ।”,  ু     দ    থ ( ঞ্চ      স্ট  ) ‘              ে  ,    ুষ ে     !’, ( ুষ্ক      ,  ঞ্চ      স্ট  )

“   ধ       ক্ষ     ৌর      ু    েু             ,  ু    েু      ।”  ুব্র     ষ ( ঞ্চ      স্ট  ) “ ী                    দ                    --  ু    েু       ”
 ুষ্ক       ( ঞ্চ      স্ট  ) m

“ও  দ ী  ..., এ  ি  থ  শুধ    শুধু         ...”,  প্প     ( ঞ্চ      স্ট  ) “       অস্ত           স্ব প্ন     ...”,   প্প     ( ঞ্চ      স্ট  )

‘   থ ও অ     থ       ড়   থ            থ এ  ি    ’, 
অ      ু,  ী    , অ ী       (  ক্ত    ত্র)
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ফ  ি ি  ফ:  ন্ম    ু (অ ুষদ ,             )

   ড়    ি   ন্দ্দ -     ,  ু ু    

  থ     ন্দ্দ , এ  ি  য  ক্র   ত্ন   ত্ত্ব   দ   -     

   ন্ত্র         -     মু্ব  -   েন্ডী     ড়

    স্ত     ী      য-
    ফ ি -   েণ্ডী     ড়

       ও         ি-   ি  
     ,    ু   থ ু -১ ব্ল ,  ু ু    ।

     ন্দ্দ ,  ি     ি  এ  ি অ    
  দ   –  ড়  ঞ্চ    ি,    ু    , 

 ু ু    
    স্ত        ি -এ     -    ঞ্চ  িয     স্ত   স্ত    –    ঞ্চ  িয  
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কলয়কর্ন ববেযোি ভোরিীয় মভৌলগোব লকর সব ত্র পবর য়
(Notable Indian Geographers)

  ৌ    য:             ,    ি        

Shiba Prasad 
Chatterjee 

(S. P. Chatterjee)
1903-1989

❖ Shiba Prasad Chatterjee was a Professor of Geography at

the University of Calcutta, India. He served as President

of the International Geographical Union from 1964 until

1968, Chatterjee received a Murchison Award from the

Royal Geographical Society in 1959, and a Padma

Bhushan from the Government of India in 1985. He had

established NATMO and given name to the state

Meghalaya. He was the only Indian Geographer who had

glittered the position of the President of International

Geographical Union (IGU)

❖ Enayat Ahmad was an Indian geographer known for his

contribution to the study of the geography of India,

especially his interpretation of the evolution of drainage

systems in the Himalayas and his writings on tropical

coastal geomorphology.

Enayat Ahmad 
1923 - 1999

Majid Husain
1940-2019

Subhash 
Chandra 

Mukhopadhyay 
1941-2017

Rana P.B. Singh
1950-

Ram Babu 
Singh 

(R. B. Singh)
1955-2021

Kuntala 
Lahiri-Dutt

1956-

❖ Majid Husain was an Indian geographer, known for his

contributions to geography. He was M.A. In geography

(Gold Medalist), an LL.B. and a PhD. He wrote a lot of

books covering the ranches of Geography including

Geography of India and World Geography,

❖ Subhash Chandra Mukhopadhyay (S. C. Mukhopadhyay)

was a renowned geographer and geomorphologist of

India and a former professor of the department of

geography, Kolkata University. His principal works was

on Teesta and Subarnarekha River basin. He delivered

many lectures and wrote books and articles and guide a

number of students and scholars around the universities

of west Bengal and apart. He was the former treasurer of

the Institute of Landscape, Ecology and Ekistics (ILEE),

Kolkata.
❖ Rana P.B. Singh is the Professor of Cultural Geography

& Heritage Studies at Banaras Hindu University working

on Hindu culture and geographical aspects. His notable

book is Cosmic Order and Cultural Astronomy: Sacred

Cities of India.

❖ Professor R.B. Singh (b. 03 February 1955 ~ d. 22 July

2021; MA and PhD – Banaras Hindu University,

Varanasi). Known to us affectionately as ‘RB”, he was

elected as IGU Vice-President in 2012 and was the first

Indian Geographer to hold the position of IGU Secretary-

General (2018-2022). Professor Singh was a distinguished

Geographer in Environmental Geography and GIS

applications, and made countless academic contributions

over the last four decades.

❖ Kuntala Lahiri-Dutt studies livelihoods and natural

resource management, with focus on resource-dependent

people, the conflicts arising out of contested rights, and

community struggles to reclaim these rights. Her research

is primarily focused on South Asia, but I have also led

research projects in Indonesia, Lao PDR and Mongolia.

She was previously attached with Australian National

University (ANU) and The University of Burdwan (BU).

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Indian_geographers
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Do you know Ge   graphy?-
বকেু র্োনো-অর্োনো িথয 

Image sources of the information:
https://www.geoexpro.com/articles/2010/06/history-carved-out-of-the-deccan-traps
https://www.universetoday.com/39012/milankovitch-cycle/
https://www.youtube.com/watch?v=-Mp6EBAeDF8
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/02/nanotech-injections-give-mice-infrared-
vision/583768/
https://www.youtube.com/watch?v=NvPI-xQwZS4
https://www.dreamstime.com/ancient-map-mediterranean-sea-completely-enclosed-southern-europe-
north-africa-connected-to-atlantic-ocean-image189023108
https://byjus.com/chemistry/ozone-layer/
https://unacademy.com/lesson/atlantic-nino-atlantic-zonal-mode-kyaa-hai-attlaanttik-niino-
rasupsc/H0YZFAKC
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Dragon%27s_Triangle.svg/220px-
Dragon%27s_Triangle.svg.png
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https://www.youtube.com/watch?v=-Mp6EBAeDF8
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/02/nanotech-injections-give-mice-infrared-vision/583768/
https://www.youtube.com/watch?v=NvPI-xQwZS4
https://www.dreamstime.com/ancient-map-mediterranean-sea-completely-enclosed-southern-europe-north-africa-connected-to-atlantic-ocean-image189023108
https://byjus.com/chemistry/ozone-layer/
https://unacademy.com/lesson/atlantic-nino-atlantic-zonal-mode-kyaa-hai-attlaanttik-niino-rasupsc/H0YZFAKC
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Dragon%27s_Triangle.svg/220px-Dragon%27s_Triangle.svg.png


Do you know Ge   graphy?-
বকেু র্োনো-অর্োনো িথয 

Image sources of the information:
https://www.indianpanorama.in/blog/magnetic-hill-himachal-pradesh/
https://www.auroraexpeditions.com.au/blog/is-antarctica-a-desert/
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-antarctica-
k4.htmlhttps://theconstructor.org/building/geotextiles-types-functions-uses/1163/
https://www.dreamstime.com/photos-images/erosion-control-fabric.html
https://www.amazon.in/Postmodernism-Beginners-Jim-Powell/dp/1934389099
https://www.thehansindia.com/posts/index/Education-and-Careers/2017-07-07/Indias-chicken-neck/310786
https://en.wikipedia.org/wiki/Vautrin_Lud_Prize
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prix_Vautrin-
Lud_d%C3%A9cern%C3%A9_%C3%A0_Rudolf_Br%C3%A1zdil_en_2020.jpg
https://m.facebook.com/profile.php?id=100064832225063&_rdr
https://www.facebook.com/natmodst/photos/a.104636928439968/104629658440695/?type=3
https://www.thebetterindia.com/88979/kallen-pokkudan-mangroves-conservation-kannur-kerala/
https://www.telegraphindia.com/west-bengal/mangrove-planting-brings-award-to-teacher/cid/1841049
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https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-antarctica-k4.htmlhttps:/theconstructor.org/building/geotextiles-types-functions-uses/1163/
https://www.dreamstime.com/photos-images/erosion-control-fabric.html
https://www.amazon.in/Postmodernism-Beginners-Jim-Powell/dp/1934389099
https://www.thehansindia.com/posts/index/Education-and-Careers/2017-07-07/Indias-chicken-neck/310786
https://en.wikipedia.org/wiki/Vautrin_Lud_Prize
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prix_Vautrin-Lud_d%C3%A9cern%C3%A9_%C3%A0_Rudolf_Br%C3%A1zdil_en_2020.jpg
https://m.facebook.com/profile.php?id=100064832225063&_rdr
https://www.facebook.com/natmodst/photos/a.104636928439968/104629658440695/?type=3
https://www.thebetterindia.com/88979/kallen-pokkudan-mangroves-conservation-kannur-kerala/
https://www.telegraphindia.com/west-bengal/mangrove-planting-brings-award-to-teacher/cid/1841049


মভৌলগোব ক শব্দেক

    ষ র ষ্ট য:    ধ       ী  ং য    দও      । 

  ৌ    য:             ,    ি        

পািপামি  

২ পৃমেিীরত কমল্পত সিিিৃহৎ অক্ষর খ্া   

৪ পুরুমেয়া  পাড়া  রক  লিাড়া লদ্ ে  

৫ িাপারন  ম তীয় িৃহত্তি  ীপ  

৬ লিরুরিযামত   

৭ পযানমিয়া  দ্মক্ষণ অংি   

৮ 1, 2, 3, 4, 5 -এ  িধযিতিী িান (সংখ্যাত  অনুর্ায়ী)   

১২  রুিণ্ডরে পারত  সিােন-িমনত   ন    

১৩ িামকিন েমত ক্ষা মিভার   সদ্ দ্    

১৪  মু্বরি  িতন আকৃমত    ন   

১৫ দৃ্িযিান আরোক ম   ম ক প িতিী দ্ী িত ে   

১৬ লকারনা  ৎস লেরক মি ুম ত ত রে  (েধানতঃ আরোক) অপ  নাি   

১৯ নদ্ী  ক্ষয়কারর্ি  ফরে সৃষ্ট ি কূপ   

২১ এম রিারদ্  ি রফ      

২২   া  অিরে  োচীন িমদ    

২৩  ি -আকৃমত   ীপ   

২৭ পমিিিরে িযানররাভ অ রণয  িানীয় নাি    

২৮ অিতে আকৃমত    ন   

২৯ িরুভূমি  িরুদ্যান   

৩২ একমত্রত িহারদ্িসিূহ িা িহা-িহারদ্ি  

 প  নীরচ  

১  ত্ত  আরিম কা  নামতিীরতা  তৃণভূমি   

৩ পমিিিরে  েেি িামপত পা কে লক    

৪ হাওয়াই  ীপপুরঞ্জ  ত ে েকৃমত  োভা   

৬ পৃমেিী  আিতিন  মত  অপ  নাি   

৯ আরেকিািা  ভন হািরিা -এ  লেখ্া মিখ্যাত িই  

১০ আরিম কান, ই র ামপয়ান িা অর মেয়ান আমদ্িাসীরদ্  পমিত্র ি  িা আ া  েতীক রূপক 
পাম িাম ক িা ল া ী ত েো   

১১ ভূিধযসা  ীয় কা ি অিরে সৃষ্ট োে িৃমত্তকা   

১৩ লডমভরস  ক্ষয়চরক্র  লিষ পর্িারয় সৃষ্ট সিেয়ভুমি   

১৭ এক ধ রন  ক ন ত আরদােন র্া এক িান লেরক অনয িারন িমক্ত সিাম ত কর     

১৮ রযাি কযামনয়ন সৃমষ্টকা ী নদ্ী   

২০ সািুমদ্রক সিরয়  ফরে সৃষ্ট ভূমিরুপ র্া  পকূরে  সারে লকারনা  ীপরক সংরু্ক্ত কর     

২৫ কা ি অিরে চুনাপাের    র  সৃষ্ট  তি   

২৬ তমড়তামহত লি  লেরক পৃমেিীরত পমতত মিদু্যৎ   

২৭ দ্ামিিমেং-এ  মিখ্যাত সমপিে ল েপে   

৩১ অযাম য়াম ক সা র  িানুরষ   তম  ল া  লদ্ি   

২৪ চীন সা র   ক্রান্তীয়  ূণিিাত   

৩০ িহারদ্িীয় ভূ ক  

৩২ একম  িযা মপ েিামত  পামখ্    

৩৩ মনিীে সূরর্ি  লদ্ি   

 থ-   দ      

  ১     ৩২     ৩৩                   

   ২            ৩১     ২৭       ২৬          

  ৩     25  ২৯      ৩০                 

                  ২৮         ২৫      

8   ২২          ২২  ২৩     ২৪                

                ২১                 

৫           ১৮           ১৯     ২০             
                         ১৭        
    ৬            ১৫              ১৬     
      ২০  ১৪                       
              ১৩             

    ৭                         
             ১২   ১১     ১০     ৯    
      ৮                     
                      
                    

 

https://docs.google.com/document/d/142qG2ZgzPjlOE-n-
w87X_FIWAOW82XAn/edit?usp=share_link&ouid=101461

443165489096006&rtpof=true&sd=true

উ      ব্দ   ি    ধ         ী ে  দও     ং   ি    ু । অ ুি  
      ং  - ৃ  ও  ি  ফ    ি ি উ    ি          ।
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https://docs.google.com/document/d/142qG2ZgzPjlOE-n-w87X_FIWAOW82XAn/edit?usp=share_link&ouid=101461443165489096006&rtpof=true&sd=true


  ৌ   য:             ,    ি        

69



We are Geomaniac !

Tidal Ripple

Marks

(Sundarban), 
Picture by

Madhumita

Sen (Faculty, 
Geography

Department) 

A Wooden

Fossile (near

Bolpur), 
Picture by

Madhumita

Sen (Faculty, 
Geography

Department) 
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Our Cultural Efficiency
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https://fb.watch/fAur32Muv/

To view the interview of the participants of
Geography Department with media personnel in the
Science exhibition of Katwa College (Platinum Jubilee
Programme, 2022) click on the above link or scan the
QR code.

(কার ায়া করেরি  মিজ্ঞান েদ্িিনীরত (Platinum Jubilee 
Programme, 2022) মিমডয়া কিিীরদ্  সারে ভূর াে মিভার   
অংিরহণকা ীরদ্  সাক্ষাৎকা লদ্খ্রত  পর   মেরঙ্ক মিক করুন 

িা QR লকাড  যান করুন।)
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https://fb.watch/fAurr32Muv/


“We live in the 

postmodern world, where 

everything is possible 

and almost nothing is 

certain.”

Source:https://www.azquotes.com/quotes/topics/postmodern.html

(Philadelphia, October 4, 1994)

Vaclav Havel

https://www.azquotes.com/quotes/topics/postmodern.html


https://forms.gle/wrgoFeTWiJEzjLvj8

অনুগ্রহ করে ই -ম্যাগাজিনজিে সম্পরকে আপনাে প্রাথজম্ক উপলজি ও ম্ূলযবান 

ম্তাম্ত প্রদারনে িনয নীরেে জলিংরক জিক করে জিডবযাক িম্েজি পূেণ করুন।  

http://katwacollege.ac.in/

https://forms.gle/wrgoFeTWiJEzjLvj8
http://katwacollege.ac.in/

