Cover Page art by -Ankita Das

1

2

Title

Name

From the Editors

Page No.
2

A Brief History of World
Environmentalism

SUTANWI GHOSH,

4-5

“প্রকৃতিকক অতিক্রমণ তকছুদূর
পর্ন্ত
য সয়, িার পকর আকস
তিনাকের পালা।…”

~APARNA CHAKRABORTY

6

Painting Plate

Ankita Roy Chowdhury
ABANTIKA DE

7

পতরকিে ও দূষণ

Payel Chakraborty

8

Painting Plate

Suprima Shahnaaz
Rashni Shaw

9

Tommy v/s Bholu

- Tanima Mukherjee,

10

“When I came out of,the oakwood,
back to human company,

Asmita Kundu

11

Painting Plate

KABITA PURKAIT Srabana Bhattacharjee

12

Is it necessary to modify animals
in order to remain competitive?

ARITRI DUTTA

13

Painting Plate

Trinya Mukherjee
Keya Das

14

রতি ঠাকুর : সৃষ্টিকি তিজ্ঞান।

- সৃজনী দাস

15-16

Painting Plate

Tanima Mukherjee
Joyasree Adhikary

17

||ভাঙকনর জয়গান গাও||

তেঞ্জিনী ঘ াষ,

18

Painting Plate
Photography plate

AKRITI MONDAL
Srijani Das

19

Photography plate

Srijani Das
Srijani Guha

20

Photography plate

Srijani Guha

21-23

পতরকিে, সমাজ ও আমরা

- Ayantika Mishra

24-25

5g – A cure or a curse!

Arpita Roy,

26

তিকতেি কর’ ঘপ্রমপদ্ম...

TISHYA GHOSH

27-28

Photography plate

Shinjinee Ghosh
Ashmita Kundu,
প্রিযাো পাল
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A Brief History of World Environmentalism
SUTANWI GHOSH, SEM 4.
Nature and human beings have very close connection with each other for a long
time. Since stone ages humans had been dependent on the nature for their survival
in this world. Big civilisations had been built by men on the bank of the rivers of
the world . men have come a long way from completely being in mercy of nature
to creating an artificial environment with the help of technology. But still human
beings are literally helpless when nature shows its ferocious side like 2006
tsunami that happened in indian ocean or the recent yaas cyclone that raged over
100 of villages of coastal areas of bengal and odisha. Human development have
left deep imprint on the nature in forms of pollution and global warming.The
concern for environmental protection has recurred throughout the history of the
world at different time periods. This can be traced back to ancient india where in
indus valley civilization where people worshipped plants and animals as deities.
Ancient indian texts like the mahabharata, ramayana, puranas, upanishads had
talked about preservation of environment and ecological balance and in 6th
century BC, jainism was revived by mahavira which has core values that were
compatible with environmental activism which was enforced through the principal
of non violence. In middle east, caliph abu bakr in 630BC commanded his armies
not not to burn any trees or kill any of enemy’s flock. Arabian medical and
scientific treaties of 9th and 13th centuries talk about environmentalism and
environmental science including pollution. In europe, environmentalism
developed through romanticism around 1800s. The concern for environment
became prominent in england with the growth of industries. Organisations like
‘society for protection of birds’(1889) and ‘national trust for places of historic
interest or natural beauty’ (1894) popped up all over england to conserve it’s
natural resources. This took shape of a environmental movement in north america
when john muir one of the early environmentalist persuaded congress to create
yosemite national park to conserve the valley. Even in nazi germany, high ranking
nazi officials were environmentalists and wanted to protect the german forests.
The movement continued to grow in 1960s and 1970s with formation of
environmental protection agency in 1970 and DDT was banned in 1972. United
nations had its first environmental conference and first earth day was also
celebrated in 1970. The movement became more mainstream with the growing
awareness for global warming. International activism is now shaping world
politics as well which was seen in 1992 united nations conference on environment
and development also known as the earth summit held at rio de janerio, brazil
which was attended by 180 countries, several business group and nongovernmental organizations and media. In 21st century, environmental movement
not only concerns the environment but also the rights of the people who are
directly affected by the hazards like pollution, flood global warming. For example
in india under the leadership of medha patekar , adivasis, farmers and
environmentalists and human rights activists of madhya pradesh started
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Narmada bachao andolan in 1985to stop the building of sardar sarovar dam on
narmada river as it threatened to flood several villages and cut down large
areas of forests. The chipko movement which began in 1973 at uttarakhand
saw thousands of women coming out of their homes to hug the trees as a sign
of protest against the government who had illegally ordered to clear a large
part of the forest for a sports company. Despite so many movements,
conferences done all over the world to protect our environment by cutting
down the pollution, the problem of environmental damage still remains. The
consequences of not taking proper measures to protect the nature seems to be
quite heavy which we can see in form of a pandemic which has brought the
world to a pause or the forest fires at amazon and australia that almost wiped
out half of the forests that produces 15 percent of oxygen for our atmosphere
and killing hundreds of animals and snatched away the livelihood of the
people who depended on it. Therefore this earth environment day on 5th june
let us all come forward and take a pledge to be aware and take care of our
environment in whatever small way we can to protect our environment.
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~APARNA CHAKRABORTY
Sem 2, History Department.
“প্রকৃতিকক অতিক্রমণ তকছুদূর পর্ন্ত
য সয়, িার পকর আকস তিনাকের পালা।…”
‘পল্লী প্রকৃতি', রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
এই অকমা সিয রিীন্দ্রনাথ তলকেতছকলন ‘আঞ্জজ হকি েিিষ যআকগ'! এিতদকন
প্রকৃতির সকহযর সীমা অতিক্রান্ত। ফলস্বরূপ, আম্ফান ঘথকক র্ে – প্রতি িছর
ক্ষি-তিক্ষি ককর তদকে আমাকদর। আমাকদর সভিযার দাপট ধ্বংস ককরকছ
পৃতথিীর ফুসফুস আমাজন ঘক। আর আজ! আমরা দামাল ভাইরাকসর দাপকট
অঞ্জিকজকনর অভাকি হাাঁসফাাঁস করতছ! আমাকদর ভারকির ফুসফুস সুন্দরিন।
আমরা গি য ককর িতল িকট সুন্দরিন তিকের িৃহত্তম ি-দ্বীকপ সিিৃয হৎ মযানকরাভ
অরণয, রামসার িাতলকাভুক্ত জলাভূ তম ও জাতিপুকির ঐতিহযিাহী স্থান। তকন্তু
১৭৮৩সাকল ষ্টটলমযান ঘহঙ্ককলর উকদযাকগ সুন্দরিকন জনপদ পত্তকনর পর ঘথকক
আজ অিতি চলকছ সভযিার নাকম িিরিা।
য
আমাকদর তিপর্কয়র
য
ঢাল মযানকরাভ
আজ ঘলাকভর আগুকন ছাই। পাহাড় ঘককট, সমুদ্র রুকে আমাকদর উরিার ফল
নানা তিপর্কয়
য হাকিনাকি পাঞ্জে।
েহর-মফঃস্বকল সিুজ িলকি আজ পাাঁচিারা আিাসকন সিুজায়কনর কৃঞ্জমমিা,
ঘর্োকন ঘসাাঁদা গন্ধ ঘনই, র্া স্বাথপর
য
দদকিযর িাগাকনর মকিাই তনজীি, িসন্তও
ঘর্োকন নীরি। উকঠান জুকড় কালককর গাছগাছাতল, আজ ফ্ল্যাট-কুঠুতরর ঘছাট্ট
িযালকতনকি দুকটা টকির গাছ, আর িার ছতি িু কল ঘসােযাল তমতিয়ায় ‘গাছ লাগাও'
ঘলাগাকন পতরণি। িাজাকর ‘একটা প্লাতিক হকি?’ জানকি চাওয়া আমরা এতস
কর িকস ঘমািাইল ঞ্জিকন পতড় এতসর অপকাতরিা িা ঘমািাইল টাওয়াকরর কুফল,
মুেস্থ কতর পতরকিে দূষকণর ইতিিৃত্ত। জানলার িাকর িকস পাকের িাতড়র িড়
গাছটা কাটকি ঘদতে মুে িুকজ, িেন আমাকদর সামকন ঘোলা থাকক সুন্দরলাল
িহুগুনা িা ঘরটা থানিাকগরয আকন্দালকনর িৃত্তান্ত। আমরা পতরকিে তনকয় অকনক
তকছু জাতন িুঞ্জি, তকন্তু তকছু কতর তক? তিনাকের পালা ঘিা শুরু হকয় ঘগকছ।
লকিাউকন সুস্থ হকয় প্রকৃতি িুঞ্জিকয়ও তদকয়কছ আমাকদর িার প্রকয়াজন ঘনই।
এিার ঘিািহয় আমাকদর তনকজকদর শুিকর িলা উতচি, “ক্ষমা ককরা…”। “তহংস্র
প্রলাকপর মকিয এই ঘহাক ঘিামার সভিযার ঘেষ পুনযিাণী…”। নইকল ‘মকন ঘরকো
ঘেকষর ঘসতদন ভয়ংকর’। ‘Ecosystem Restoration’ ২০২১ তিে পতরকিে তদিকসর
এই মূল ভািনাষ্টট আমাকদর জীিকন ছাপা থাকুক সারা িছর।
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Ankita Roy Chowdhury
Second sem

Abantika Saha,
Second sem.
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পরিবেশ ও দূষণ
Payel Chakraborty, Sem 6
িিযমান সমকয় সমর ভারিিাসী িথা তিেিাসীর কাকছ সিকচকয় আেঙ্কার তিষয়
হল পতরকিে দূষণ। পতরকিে দূষণ ঘক িযােযা করকি হকল, িলকি হয়, পতরকিে
র্েন ঘকান দূষক পদাকথরয প্রকিে কট এিং িার ফকল, পতরকিকের ভারসাময
নি হয়, ঘসই পতরতস্থতিককই িকল পতরকিে দূষণ।
পতরকিে দূষকণর ফলাফল স্বরূপ আজ মানিজাতি নানানভাকি ক্ষতিরস্ত
হকে। মানুকষর োরীতরক িথা মানতসক জরা িযাতির মূকলও রকয়কছ এই
পতরকিে দূষণ। তকন্তু আমাকদর এই তনমময পতরণতির মূকল, আমরাই িহুলাংকে
দায়ী।
মানিজাতির ক্রমিিমান
য
ঘলাভ, চাতহদা এিং আিুতনকিার িাতগকদ মানুষ
তনকজই পতরকিকের স্বাভাতিক ভারসামযকক তিতিি ককরকছ। তনকজর স্বাথ য
চতরিাথ য করার জনয সিুজ িনভূ তম এক তনকমকষ ধ্বংস ককরকছ মানুষ।
মানিজীিকন গতি আনার িাতগকদ র্কথোচার চাতলকয় তনঃকেষ ককর ঘফকলকছ,
প্রায় সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ।
ঘর্ই মািৃ- প্রকৃতি , একদা মানুষকক ঘিাঁকচ থাকার সিুজ সিীিনী উপহার
তদকয়তছল, আিুতনকিার র্াাঁিাককল মানুষকক ধ্বংস ককর পৃতথিী ঘক ককরকছ
তরক্ত, শুনয। জীিনিারকণর জনয আিতেযক শুদ্ধ িায়ু, পানীয় জল ইিযাতদ র্ার
সিতকছুই আজ কলুতষি এিং সীতমি।
শুিুমাম পতরকিেকক ধ্বংস ককর মানুষ ক্লান্ত হয়তন। মানুকষর এই ঘলাকভর
তেকার হকয়কছ জীিকূকলর িহু প্রাণী। এই প্রাণীসমূহ আজ তিরল প্রজাতি এিং
তিলুপ্ত হিার পকথ।
মানুষ িার িুঞ্জদ্ধকক কাকজ লাতগকয় ঘর্মন সভযিার আতিকক িহু ঞ্জজতনস সৃষ্টি
ককরকছ, ষ্টঠক ঘিমনই অপরতদকক মানুকষর ঘলাভ এিং আরাসী মকনাভাি িীকর
িীকর ধ্বংস ককর তদকয়কছ পতরকিকের স্বাভাতিক ভারসাময।
কতিগুরুর ভাষায় িলা র্ায়-" র্াহারা ঘিামার তিষাইকছ িায়ু,
তনভাইকছ িি আকলা
িু তম তক িাকদর ক্ষমা কতরয়াছ
িু তম তক ঘিকসছ ভাকলা"।
িকি মানুকষর করা এই ধ্বংস এিং ক্ষকয়র সতিযই ঘকাকনা ক্ষমা হয় তকনা িা
ূ য ঘথকক র্তদ িযঞ্জক্ততিকেকষ আমরা
জানা ঘনই। িকি িলা িাহুলয, আজ এই মুহি
প্রতিটা মানুষ পতরকিে দূষণ সম্পককয সকচিন হকয় পতরকিকের স্বাভাতিকিা
তফতরকয় আনকি না পাতর িাহকল ঘসই তদন ঘিতে দূকর নয় ঘর্তদন সভযিার িারক
ও িাহক িথা িুঞ্জদ্ধমান মানুষ অথাৎ
য মানিজাতি ক্রকমই তিলুপ্ত হকয় র্াকি।
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Suprima Shahnaaz
Second sem

Rashni Shaw
Second sem
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Tommy v/s Bholu
- Tanima Mukherjee, SEM 2
“Don’t let that street dogs in” v/s “C'mon doggo, have some more food”
Our negligency towards street animals and partiality towards pet animals can be
seen often in the daily basis. The hypocrisy of human beings lead to infections
and diseases of street animals whereas the lovable doggo gets all the extra food
without any hesitation. The societical barriers cannot enhance us to divide our
love for animals. The care and affection should be uplifting and inspiring.
Like those of the social division of rich and poor, we are also more indulge
towards pet dogs because they are well-maintained, vaccinated and so on. But
the same can also be provided to the street animals who does without food or
shelter or out of cold. Even if one-third of the money is used for street animals
from the money we use for home ones, they will get any better life and will live
more.
If we stop running our vehicles over those sleeping animals at night, or if we
take more animals to get when they are injured, or if we take them to better
shelters during natural disasters, this will help anyday to lift up their life in
happy way.
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Asmita Kundu
“When I came out of,the oakwood, back to human company,
- My walk was the walk of a human child, but my heart was a tree.”
- --- My Own True Family, Edward James Ted Hughes
- Written in a dream narration, the poem tells the story of a child,
who on entering an oak-wood while looking for a stag, comes
across a feeble and ragged old woman, presumably Mother Nature,
subjected to exploitation by human greed and hypocrisy. Put under
her spell, the child finds himself entrapped in a circle of an old tribe
who tell him of the atrocities being inflicted upon them by humans.
Introducing themselves as his own true family, they declare how
indiscriminately, they are nipped and mutilated, being deprived of
human attention to them. The child is threatened to make an oath to
plant two trees when he witnesses one being felled, refusing to
which, he will be shroud over by the black oak bark, signifying
barrenness and aridity, and engraved among the roots.
However, this incident occurs as a dream that transforms his inner
conscience and compassion towards trees and environment. Thus,
on his way back to human society, he was a human child in form
but a tree at heart. In today’s picture of a technically advanced
modern society, we are often ignorant of the consequences of the
void that will be created by the absence of trees in our natural
environment. The rising issue of global warming and natural
disasters resulting from ruthless deforestation poses a severe threat
to human existence as well. Humankind needs to be awakened,
both morally and scientifically, to put into active practice, the
conservation of our natural environment, in order to maintain the
peaceful and harmonious balance in ecological diversity.
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Kabita Purkait,
SEM 4

Srabana Bhattacharjee
Sem 2
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Is it necessary to modify animals in order to remain competitive?
ARITRI DUTTA
SEM 6

Humans have been modifying genetics since prehistoric times, when they
deliberately bred creatures to alter genetics. According to Rangel, dogs were likely
the first creatures to be purposely genetically modified, with the earliest attempts
stretching back roughly 32,000 years.
The technology that specifically cuts and transfers a piece of recombinant DNA
(rDNA) from one organism to another was developed in 1973 by Herbert Boyer and
Stanley Cohen, researchers at the University of California, San Francisco, and
Stanford University, respectively. Today, cattle are frequently selectively bred to
increase growth rate, muscular mass, and disease tolerance. According to a 2010
issue of the journal of Anatomy, certain lines of meat chickens have been developed
to develop 300 percent quicker today than they did in the 1960s. The judiciary in the
United States has ruled that genetically engineered DNA sequences can be patented.
That makes it more lucrative for establishments to study DNA manipulation instead
of working for the general good of humankind. There is a recognized danger of new
diseases emerging as a result of horizontal gene transfers. This generates a downward
spiral of risk for humans in the food chain, especially if the pathogen may infect
numerous species.
Although genetic engineering is a well-established discipline, the results are not
always predictable. Dolly the Sheep is the first mammal to have been cloned from an
adult somatic cell. Dolly was the only lamb to be born out of 277 tries, which is not
well known. Only 29 early embryos were generated, and 13 surrogate mothers were
utilized to create Dolly.
Such advancement of biotechnology has had uninvited consequences from time to
time but it is unfair to state that genetic engineering or modification of animals has
solely negative effects on the environment but on weighing the consequences of such
action, the bottom line persists to interrogate, just because we can, does it mean we
should?
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িরে ঠাকুি : সৃষ্টিবে রেজ্ঞান।
- সৃজনী দাস,ইরেহাস রেভাগ, ফ ার্ ফথ সরিস্টাি।
" ওই গাছগুকলা তিেিাউকলর একিারা; ওকদর মজ্জায় মজ্জায় সরল সুকরর
কাাঁপন,ওকদর িাকল িাকল পািায় পািায় একিালা ছকন্দর নাচন"
ঘর্ রতি ঠাকুরকক আমরা তচতন এক সাতহতিযক, নাটযকার, ঘনাকিলজয়ী ও
েুি ঘিতে হকল সিীকির এক নিু ন িারার প্রিিযক তহকসকি,তিতন ঘর্ ষ্টঠক
কিিড় এক তিজ্ঞানী তছকলন,কিোতন িার ককমর,সৃ
য ষ্টির মকিয তিজ্ঞান
লুতককয় রকয়কছ, িা অজানা আমাকদর েিকরা নব্বইকয়র কাকছই! তিতন
িনিাণী কািযরকের ভূ তমকায়, প্রকৃতিমা ঘক িু লনা করকছন িাউকলর সকি,
র্ার একিারা হল জানলার সামকন আকাকের তদকক হাি িু কল থাকা ঘিািা
িন্ধুরা, র্াকদর পািায় তরনতরন েকে সুর িইকছ তিলতিি লকয়। গীিতিিাকনর,
পূজা পর্াকয়র
য
" আকাে ভরা সূর্ ি
য ারা তিেভরা প্রাণ"
িা, " সারা জীিন তদল আকলা সূর্ র
য হ চাাঁদ"িা, " আকাে আমায় ভরকলা আকলায়, আকাে আতম ভরকিা গাকন"
িা, " আকাে জুকড় শুতননু,ওই িাকজ,ওই িাকজ"
গানগুকলার তদকক িাকাকলই ঘিািা র্ায়, তিজ্ঞানকক তক সহজ ভাকি তিতন
সুকরর িাাঁিকন ঘফকলকছন।প্রথম দুষ্টট গাকন ঘর্মন ঘসৌর জগৎ িা ঘসালার
তসকিকমর কথা তিতন িকলকছন, পকরর দুকটা গাকন, তিতন আকাকের গাকয়
কান পািকি িকলকছন; কান ঘপকি গান শুনকি িকলকছন, নীতলমার আকরা
কাছাকাতছ ঘর্কি িকলকছন! িাাঁর ঋিু পর্াকয়র
য
প্রায় সমস্ত গাকনই রকয়কছ প্রায়
েোকনককরও ঘিতে ফুল,পাতে, গাকছর কথা। ঘককা ঘথকক কাঞ্চন,ঘমৌমাতছ
ঘথকক মািিীলিা, র্ূথী ঘথকক র্মুনা, িতড়ৎ ঘথকক িমাল, িকুল ঘথকক িক এ িাতলকা ঘেষ হওয়ার নয়!শুিু গান নয়, তেশুপাঠয কতিিা " িালগাছ" এ
তিতন িকলকছন িালগাকছর সারাতদন একপাকয় দাাঁতড়কয় থাককি মনোরাপ
হয়,িার ইকে হয় িার ঘগালকগাল পািা ফুাঁকড় আকাকে িানা ঘমকল উকড়
ঘর্কি।অথাৎ
য িালগাকছর পািা ঘর্ Round, Compound - এ ছতি তিতন
এাঁকককছন েকে। মকন পকড়, " ফুল" কতিিার কথা ঘর্োকন িলকছনকাল তছল িাল োতল,/ আজ ফুকল র্ায় ভ’ঘর।
িল্ ঘদতে িু ই মালী,/ হয় ঘস ঘকমন ক’ঘর।
গাকছর তভির ঘথকক/ ককর ওরা র্াওয়াআসা।
ঘকাথা থাকক মুে ঘঢকক/ ঘকাথা ঘর্ ওকদর িাসা।
অথাৎ,িাল
য
োতল ঘথকক রািারাতি তক ককর একরাকি ঘগাপকন ফুল একলা
কুাঁতড় ঘি, এ কথা কতি এক তিঞ্জিি িালককর ভাষায় িকলকছন। ঘস ঞ্জজকজ্ঞস
করকছ মালীকক।এোকন গাকছকদর ঘগাপন কানাকাতন অথাৎ,
য Polination,
birth of flower from a bud, germination- তিজ্ঞাকনর এরকম কষ্টঠন
িত্বগুকলা তক সহজ ছকন্দ এাঁকককছন কতি! সহজ পাকঠর আকরক কতিিা '
েরৎ' - এ কতি িকলকছন " আমলকী িন কাাঁকপ, ঘর্ন িার িুক ককর দুরুদুরু
ঘপকয়কছ েির পািােসাকনার সময় হকয়কছ শুরু" -
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অথাৎ
য েীি একল ঘর্ শুষ্কিায় শুিু আমরা না, গাকছরাও ঘর্ কাাঁকপ,গা ঘথকক জামা
রুপী পািা েকস র্াওয়ার ঘর্ কি,ঘস ককি ঘর্ কিটা দিজ্ঞাতনক িথয লুতককয় আকছ,
এ কথা তক অিলীলায় িকলকছন কতি! আর একথা এমন ভাকি িলা ঘিাি হয় রতি কতি
ছাড়া কারুর পকক্ষ সম্ভি না! ঘেকষ মকন পকড় র্ায় িলাইকয়র কথা।িার তপ্রয় তেমুল
গাছকক িাাঁচাকনার জকনয িার ঘর্ আতিয, প্রাথনা
য - এ কথা ঘর্ন িলাইকয়র না! কতির
তনকজরই!
রতি ঠাকুর ও তিজ্ঞান, রতি ঠাকুর ও পতরকিে,- এ আকলাচনা অতি দী !য িহু
আকলাচনার! েকের সীমািদ্ধিায় িাকক ঘিাঁকি রাো িড়ই কষ্টঠন! িিুও থামকি হয়
তনয়কমর ঘিড়াজালকক মাথায়করকেই... িাই ঘেষ কতর কিীর সুমকনর কথায়..একষ্টট
মানুষ তর্তন রিীন্দ্রনাকথর জীিন দেনকক
য
তনকজর জীিকন এাঁকককছন িারিার। িাাঁর
পতরকিে তচন্তার ভািনার সুর িকর তর্তন িকলকছন " আতম চাই গাছ কাটা হকল ঘোক সভা হকি তিিানসভায়
আতম চাই প্রতিিাদ হকি রক্ত পলাকে রক্ত জিায়
আতম চাই পুকুর ঘিাজাকল আকাে ভাসকি ঘচাকের জকল
আতম চাই সব্বাই ঘর্ন তদন িদকলর পদয িকল।"
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||ভাঙবনি জয়গান গাও||
~ রশঞ্জিনী ফ াষ, রিেীয় ফসরিস্টাি, ইরেহাস
রেভাগ
--- আকাকে ওটা কী গকড় িু কলকছ? ঘদেকি ভয় লাকগ।
--- জান না? তিকদেী িুঞ্জি? ওটা র্ন্ত্র।
“মুক্তিারা”-ঘক ঘিাঁকি ঘফলার তদন মানুষ ভয় ঘপকয়তছল আপন সৃষ্টিকক। আর
মানুকষর সৃষ্টিকক িূতলসাৎ করার ক্ষমিা ঘর্ পুকষ রাকে অন্তরাকল, ঘসই প্রকৃতির
উদ্দাম হাতস ঘসতদন ছাতপকয় ঘগতছল িরনার উদ্দাম ঘস্রািকক। ঘকান এক
আত্মমগ্ন স্বাথপর
য
জাতি নাতক িাাঁি ঘদকি নদীর িুকক, ঘিাঁকি ঘফলকি িরনার
মুক্তকস্রাি? মকন মকন সংকল্প ককরতছল প্রকৃতি, উতচি তেক্ষা ঘদকি িাকদর।
হয়কিা িাই আজও ভরা িষায়
য ফুাঁকস ওকঠ দাকমাদর; ঘিিার িািযা আকস --“তিতভতস-র জল ছাড়া হকয়কছ… ঘভকস ঘগকছ আকেপাকের িহু রাম… িিমান,
য
ু
িাাঁকুড়া, ঘমতদনীপুকরর িহ এলাকায় িনযা পতরতস্থতি…”
রাজা রণঞ্জজৎ িকলন, “ঘদকেছ, ওর তপছন ঘথকক সূর্ য ঘর্ন ক্রুদ্ধ হকয়
উকঠকছন। আর ওটাকক দানকির উদযি মুষ্টির মকিা ঘদোকে। অিটা ঘিতে উাঁচু
ককর ঘিালা ভাকলা হয়তন।”
মন্ত্রী িকলন, “আমাকদর আকাকের িুকক ঘর্ন ঘেল তিাঁকি রকয়কছ মকন হকে।”
নকদরচাাঁদ শুনকি পায় “নদীর তিকদ্রাহ”। ঘস িুিকি পাকর তিকদ্রাকহর কারণ--“তিজটা ভাষ্টঙয়া ভাসাইয়া লইয়া, দুপাকে মানুকষর হাকি গড়া িাাঁি চুরমার
কতরয়া, ঘস স্বাভাতিক গতিকি িতহয়া র্াইিার পথ কতরয়া লইকি চায়।” প্রকৃতির
িুকক র্ার অপ্রতিকরািয গতি, র্া সভযিাকক জন্ম ঘদয়, লালন ককর, িার িুকক
িাাঁি! নকদরচাাঁদ ভাকি, “… কী প্রকয়াজন তছল তিকজর?” র্ুিরাজ অতভঞ্জজৎ িকলন,
“…সইকি পারতছ ঘন ওই িীভৎসটাকক র্া এই িরণীর সংগীি ঘরাি ককর তদকয়
আকাকে ঘলাহার দাাঁি ঘমকল অট্টহাসয করকছ।” িাাঁকির ি্রুষ্টটর সন্ধান ককর
তিতন প্রিল আ াি ককরন র্ন্ত্রাসুরকক। মুক্তিারা িার উদ্দাম ঘস্রাকির ঘকাকল
তফতরকয় ঘনয় িার সন্তানকক। সিীকির ইতিকি িাকর িাকর িরা পকড় প্রকৃতির
কারসাঞ্জজ --“জীিকনর িনযার উদ্দাম ঘকৌিু ক--ভাঙকনর জয়গান গাও।
িাাঁি ঘভকঙ দাও, িাাঁি ঘভকঙ দাও, িাাঁি ঘভকঙ দাও। ভাকঙা…”
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পরিবেশ, সিাজ ও আিিা
- Ayantika Mishra, Sem 4
"পতরকিে" েেষ্টট আদকি চার অক্ষকরর। তকন্তু এর িযাতপ্ত তিোল। এক কথায়
িলা ঘর্কি পাকর, আমাকদর চারপাকে র্া তকছু িা-ই পতরকিে। তকন্তু এই পতরকিে
শুিুই প্রাকৃতিক পতরকিে নয়। সমাজও পতরকিকের এক অিযন্ত গুরুত্বপূণ য
অি। আসকল সমাজ িথা সামাঞ্জজক পতরকিে আজ অকনকটাই তিপন্ন।
িিযমাকন আমরা অনযানয িহু তিষয়কক গুরুত্ব তদকি তগকয় ভুলকি িকসতছ
আমাকদর সামাঞ্জজক সম্পকয গুকলাকক। আমাকদর চারপাকের অিাি িৃক্ষকেদন
ঘর্মন আমাকদর সাকথ গাকছর িন্ধুত্ব, প্রকৃতির সাকথ আমাকদর িন্ধুত্ব তছন্ন ককরকছ
ষ্টঠক ঘিমতন আিুতনকিার প্রসার ঘককড় তনকে আমাকদর মাথার ওপকর থাকা
িটিৃকক্ষর মকিা মানুষ গুকলাকক। আকগর মি ঘর্ৌথ পতরিার এেন আর ঘনই
িলকলই চকল। আত্মতনভযর হকি হকি আজ ঘিাি হয় আমরা এমন জায়গায় চকল
একসতছ ঘর্োকন তদকনর ঘেকষ তনকজকদর সুে-দুঃকের কথা িলার মি মানুষ
গুকলাই আর ঘনই.... ঘনই লন্ঠকনর আকলায় িকস হািপাো ঘনকড় আদর করকি
করকি গরকমর সকন্ধযকি ভূ কির গল্প িলা দাদু ঠাকুমারা, ঘনই পূতণমার
য
রাকি
চাাঁকদর আকলায় িারা ঘদো, ঘনই িন্ধুকদর সাকথ, িু কিা ভাইকিানকদর সাকথ
েুনসুষ্টট,হুকড়াহুতড় করা । সতিযসতিযই আিুতনকিা আমাকদর ঘথকক ঘককড়
তনকয়কছ অকৃঞ্জমম ভাকলািাসা গুকলাকক আর তদকয়কছ র্াতন্ত্রকিা। আর এই
র্াতন্ত্রকিার থািায় আমরা তনকজরা ভুলকি িকসতছ তনকজকদর কাকছর
মানুষগুকলাকক, ভুলকি িকসতছ আমাকদর মাথার ওপকর থাকা ছািার মকিা
হািগুকলাকক। আজ আমাকদর কাকছ কযাতিকন পাকে িকস োওয়া মানুষষ্টট িা ওই
নদীর িার তদকয় একসাকথ সাইককল চালাকনা মানুষষ্টট িা গরকমর তদকন ঘর্ ঘরাজ
আম ঘপকড় োওয়াকিা ঘস িন্ধু নয়। আমরা এেন িন্ধু িলকি িুঞ্জি ঘসােযাল
তমতিয়ায় থাকা তকছু মানুষ... ঘর্োকন পদযা ও মুকোকের আড়াকল থাকা ঘসইসি
মানুকষর সম্পককয আমরা আসকল ওয়াতকিহালই নই। আমরা তিকল তিকল
তনকজকদর হাকি সমস্ত সম্পকয গুকলাকক নি ককরতছ.... আর এরপকর আমাকদর
কাকছ একাতককত্ব ঘভাগাটা েুি একটা আশ্চর্জনক
য
তিষয় হিার কথাই নয়!!!
রিীন্দ্রনাথ প্রায় এককো িছকররও ঘিতে আকগ িকল তগকয়তছকলন-- "এরা সুকের
লাতগ চাকহ ঘপ্রম, ঘপ্রম ঘমকল না। "
হায়কগা তিিািা!!! তকন্তু িাস্তকি তক আমাকদর ঘকাকনা অিদানই একক্ষকম ঘনই??
আমরা তক সামতয়ক সুে আাঁককড় িরকি তগকয় ভালিাসাকক হাতরকয় ঘফতলতন??
র্েন পতরিারকক, তনকজকদর কাকছর মানুষগুকলাকক সাকথ তনকয়, পাকে তনকয়
থাকা উতচি িেন আমরা ঘমকি রকয়তছ তনকজকদরকক তনকয়, িুকি থাকতছ
ঘসােযাল তমতিয়ার ঘমাকহ, মুকঠা ঘফাকন, চযাষ্টটং করকি। ভািা র্ায়!!
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অঞ্জিকজন প্রদানকারী ঘর্ গাছ একতদন মানুষ তনকজর হাকি নি ককরকছ,
আজ ঘসই অঞ্জিকজন পাওয়ার জনয মানুষ হাহাকাকর মরকছ। একাকীত্ব
অন্ধকার আত্মহিযা, স্বাথপরিা
য
সিতকছু ঘর্ন আমাকদরকক ত কর িকরকছ।
ঘর্ আিুতনকিা একতদন সভযিাকক অরগতির পথ ঘদতেকয়তছল, ঘসই
আিুতনকিা আজ সভযিা ঘক ধ্বংস পকথ ঘঠকল তদকে। আকগ মানুষ ঘর্ৌথ
পতরিার ঘথকক একিা, সহিি তেক্ষা, একসকি তমকলতমকে থাকা ভাগাভাতগ
ককর োওয়া, সামাঞ্জজকিা তেেি আর এেনকার িথাকতথি " ঘছাকটা
পতরিার, সুেী পতরিার" মানুষকক তদকয়কছ একাকীত্ব স্বাথপরিা।
য
এর প্রভাি
পকড়কছ তেশুকদর তিকাকেও।
িাই িলকিই হয়, শুিু প্রকৃতি নয়, আমরা ঘর্োকন িাস কতর ঘসই সমাজ
িথা সামাঞ্জজক পতরকিেকক দূষণমুক্ত করকি হকি। প্রকৃতি এিং সমাজ
উভয়ই মানুকষর ঘিাঁকচ থাকার জনয অপতরহার্।আকগর
য
মি তনকজকদর
মানুষগুকলাকক সাকথ তনকয়, মাতনকয় তনকয় চলকি হকি সকলককই। কারণ
ঘসোকন আর র্াই থাকুক িা না থাকুক ভালিাসা তছল, প্রাণ তছল। ঘর্
আিুতনকিা মানুষকক তহংসার তদকক ঘঠকল ঘদয় ঘসই আিুতনকিা তনপাি
র্াক!!! মানুকষর ঘচিনা আসুক। তফকর আসুক িন্ধুত্ব, তফকর আসুক োতন্ত,
তফকর আসুক মানিিা।
কতির কথায় --" না থাকক অন্ধকার
না থাকক ঘমাহপাপ
না থাকক ঘোক পতরিাপ
হৃদয় তিমল ঘহাক
প্রাণ সিল ঘহাক
তিি দাও অপসাতর।। "
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5g – A cure or a curse!
Arpita Roy, Sem 4.
The innovative 5G network is bringing about the reality of Internet as it
is able to handle significantly more technology, there are some
disadvantages to be considered. Radiation form Cell phones, Wi-Fi is
hurting the Birds and the Bees and 5G may make it worse. 5G is a fifth
generation wireless technology that transmits data at high speeds. 5G can
muster about 1 gigabyte or more and also 5G reaction time can be as low
as millisecond which makes everything happen virtually, instantly and
dense connections in a given square kilometre. The transmission to and
from proposed 5G wireless installations are radiofrequency emissions that
are an environmental pollutant found to cause cancer, DNA damage,
neurological damage and other adverse health and environmental effects.
The Telco’s using this band rely on the existing LTE networks and will
need to install a number of smaller towers to ensure adequate coverage
and high-speed performance. This is an extension of the idea that cellular
towers, which emit low-level RF-EMR radiation are in general damaging
our bodies. RF fields have been classified by WHO’s International
Agency for Research on Cancer as possibly carcinogenic to human. There
is no doubt that radiation at very high levels, also referred to as ionising
radiation, heats up our tissue and can eventually lead to cancer.
Actress Juhi Chawla field a suit in the Delhi High Court against the
implantation of 5G wireless networks in the country. In a statement, the
actor said she is not against the implantation of technology advancement,
but added that, while using wireless devices one is in a constant dilemma
about RF radiation from wireless gadgets and network cell towers. She
wants the concerned department to certify that 5G technology is safe for
humans and also animals and birds.
A south Indian movie called Robot 2.0 is a significant reflection of the
ill-effects of cell phone radiation and EMR. Akshay Kumar’s character
Pakhsirajan in 2.0 is inspired by Ornithologist Salim Ali, the Birdman of
India.
While studies in Spain and Belgium have established the ill-effects of
Electromagnetic Radiation (EMR) emitted by cell phones masts on birds.
EMR can damage bird eggs and embryos. Researcher at the Salim Ali
Centre for Ornithology and Natural History (SACON), Coimbatore, says
that there are enough reasons to attribute bird morality to such radiation.
“Cell phones and towers emit a very low frequency of 900 or 1800
megahertz, called microwaves. Studies have found that they can cause
thin skulls of Chicks and thin egg shells”, said Dhanya R, a researcher at
SACON.
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রেকরশে কি’ ফেিপদ্ম...
TISHYA GHOSH
History-Sem-6
আজকক একতিংে েিককর তদ্বিীয় দেককর সূচনায় সমর পৃতথিী
অতিমাতরর আিকঙ্ক গৃহিন্দী। অথনীতি
য
সংকটরস্ত জীিন মৃিুযর
মুকোমুতে দাাঁতড়কয় অকনক প্রশ্ন মানুকষর মকন।তিের্ুকদ্ধর ঘথককও
ভয়ািহ এই সংকট, তকন্তু ঘকন? পতরকিকের ভারসাময রক্ষা না
হওয়ার জনয তক এই পতরনাম অথিা প্রর্ুঞ্জক্তগি উন্নয়কনর তিষময়
ফল! তকংিা চূ ড়ান্ত ঘভাগিাদ তক এর জনয দায়ী িা পারস্পতরক
প্রতিদ্বঞ্জিিা? আজকক এই কারণ তচতিি না করকি পারকলও
উপরুক্ত র্ুঞ্জক্তগুতল ঘকাকনাষ্টটই অস্বীকার করা র্ায় না।
ঘসই প্রাচীন কাল ঘথককই সভয হকি তগকয় মানুষ িন ঘককট িসি গকড়
অরণয ধ্বংস ককরকছ, প্রর্ুঞ্জক্তর উন্নতি িার মনকক ঘভাগিাকদর তদকক
প্রসাতরি ককরকছ এিং এই ঘভাগিাদ র্িই িৃঞ্জদ্ধ পাকি িিই
ঘলাভ,অসূয়া,প্রতিদ্বঞ্জিিা অসুকরর মকিা েঞ্জক্তোলী হকয় মানিিার
ধ্বংস ককর ,র্ুদ্ধকক আসন্ন ককর ঘিাকল। এর প্রমাণ রকয়কছ
ইতিহাকস,--তেল্পতিপ্লকির পতরণতিকি ঘভাগিাকদর িযাতপ্ত কটতছল ;
ঔপতনকিতেক প্রতিদ্বঞ্জিিার কারকণ পরিিীকাকল পৃতথিী ঘক প্রিযক্ষ
করকি হকয়কছ প্রথম ও তদ্বিীয় তিের্ুকদ্ধর ভয়ািহ রূপ।রতি ঠাকুর
িাাঁর ঘলোর মকিয তদকয় স্বাকথ য তনমজ্জজ্জি মানুষকক পতরকিে তনকয়
কিযিয সকচিন করকি ঘচকয়কছন, মকন কতরকয়কছন,— মানিজাতি
পতরকিকের ওপর ওিকপ্রািভাকি তনভযরেীল িাই িাকক রক্ষা করার
দাতয়ত্ব মানুকষরই।পতরণতি ঘজকনও তনকজর স্বাথ য চতরিাথ য করার
িাতগকদ মানুষ পতরকিকের ভারসাময তিনি ককর চকলকছ। তকন্তু এই
তহংস্র উন্মত্তিা ঘথকক মানিজাতিকক উদ্ধার করকি র্ুকগ র্ুকগ
মহামানকিরা আমাকদর পথ ঘদতেকয়কছন।এ র্ুকগর অনযিম
তচন্তানায়ক রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকৃতির প্রতিকোি ঘথকক তিেকক
িাাঁচাকি পতরকিে সকচিনিার কথা িকলকছন,-- তহংসার তিনাকে
মানিিার উকদ্বািকন,তদো ঘদতেকয়কছন ‘তিেভ্রািৃত্ব’ প্রচাকর।এেন প্রশ্ন
উঠকিই পাকর িাহকল তক সভযিার এই উন্নতি ঘক আমরা প্রিযােযান
করকিা?—কেকনাই না ।
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িাইকিা প্রকয়াজন এক সাথক
য ঘমলিন্ধকনর, ঘর্োকন মানুষকক
িুিকি হকি ঘর্ মানিজাতি ঘর্মন পতরকিকের উপর
তনভযরেীল, ষ্টঠক ঘিমতন ঘভাগ সিস্বিা
য
নয়, জীিকন মানতিক
ঘিাকির উকদ্বািন হকলই পারস্পতরক ঘসৌহাদয য দৃঢ় হকয় পৃতথিী
হকি সুন্দর।
রিীন্দ্রনাথ িরণ কতরকয়কছন িুকদ্ধর ঘসই িাণী ,-ঘমত্তঞ্চ সব্বকলাকঞ্জিং
মানসং ভািকয় অপতরমাণং।
উদ্ধং অকিা চ তিতরষঞ্চ
অসিািং অকিরমসপত্তং।
“ঊধ্ব য অকিাকি চার তদকক সমস্ত জগকির প্রতি িািাহীন,
তহংসাহীন, েি্রুিাহীন অপতরতমি মানস এিং দমমী রক্ষা
করকি।“
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Shinjinee Ghosh,
Second sem

দাও তফকর ঘস অরণয –
প্রিযাো পাল
Ashmita Kundu,
Second sem
29

Tiyasa Bose
SEM 4
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