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Editorial:

God, our Creator, has stored within our minds and personalities, great potential 
strength and ability. Prayer helps us tap and develop these powers.
                                                                            A. P. J. Abdul Kalam

Really, God has given us everything. Our duty is to use it in the correct 
way. As we are Physics students, we are bound to believe that there is a 
super power. In disguise of nature, God force us to innovate new things, 
to know the world in a better way. And not only the world, now we are 
beyond our solar system. We are trying to know more and more....and we
are achieving our goals one by one. This is the effect of team-work. 
              Yes, we believe in team-work. We want to work collectively, 
where each and every person do their jobs with co-operation.This 
magazine "UNMESH" is a reflection of the team work. Every student has 
given their best to publish this magazine. The attempt for the third 
volume of the magazine of Physics department has been inspired by the 
success of the first and second volumes. This volume contains many 
poems, stories, variety of articles, and of course the photographs. 
            We express our heart-felt gratitude to our respected Vice-
Chancellor Srimat Swami Atmapriyananda Maharaj, Head of the 
department Prof. Debashis Gangopadhyay and all the faculty members. 
We thank all of the students of Physics dept. for their contributions to 
our magazine. We would like to see UNMESH, continuing its motion in 
the coming years with a grand success. 
             We seek the blessings of Thakur Ramakrishna, Maa Sarada and 
Swamiji to make the third volume of UNMESH a success like the 
previous one.
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রাততের ববেলা 
                                      -------ঋতত্বিক সরকার

স্ট্রীট ল্যামম্পের  মলা আল্যাম্ য়পল্যাম্� মল্যামম্রা্র  র ্োয়থ ববে ার  শুফববে টশুফববে পট েপ� য়পল। র ্রা েপ�পল অপনম, লা আ্পঝেলা আপধম েু  মপর 
দুফববে এমট্ গ্ড়ড় ারড়র প� য্পচ ে্  সসপপ।

অ�ন ে্টপরা ে্টপরা উড়্ল্যাময়ুফববেল্যাম অরড়ধ ায়পৌল্ল্যাম। এখপন্ উড়্ল্যামলয়ুফববে ল্যামট্ ায়ড়র প� অপনমট্ ে্টপরা েপর রা্র  
য়স্ত্ন্ অরড়ধ ায়পৌল্পরা। ে্টঁ্র  ধর ন াদপখ যড়দ  লা আপন েপর ন্ রা্র  াম্ন রা্ড়্ য়পল। ল্যামম্েপয়্পষর  মলা আল্যাম্ য়পল্যাম্�  
ঘড়ড়ট্ রুফববেময়পমট াথ ববেপম ারর  মপর  াদখল্যাম। র ্রা এমট্ ্্� র্োপরা চল্যামল্যাম, রম্ণট্ ল্যামম্েপয়্পষর  য়পল্যাম্� ার  ভ্ল্যাম 
মপর  াদখল্যাম াসে, য়ড়দমম্পল্যামর  র ্র্পর র  রম্ণ, এর  অরস্ ্্� েপ� এপসেপল, ঘড়ড়ট্পম য়ুফববেপল্যামর  উয়র  াথ ববেপম লঁুপড় াশপল্যাম 
ড়দল্যাম।

য়ুফববেল্যামট্ ম্ড়ঁয়প� এমট্ ােড়ভ াল্যাম্পপপ ল্যামড়র  চপল্যাম াগপল্যাম্ , য়ুফববেল্যামট্ াযভ্পর ম্য়ঁল্যাম রা্পরা ায়্স্ত্র  ঘটন্ট্ লা আপন য়পর  
াগপল্যাম্ অ�পনর , ড়ম েপর যড়দ এখুফববেড়ন য়ুফববেল্যামট্ াভপঙ্ য়পর  য্� , ার  য়পর র  ড়দপনর  ম্গপো লড়র ারর পর রা্র , াল্যাম্ে্র  ড়রপলা আর 
য়্সে াথ ববেপম ারড়র প� য়সে্ ে্রা, াসে  ড়রপলা আর  য়্সে ড়দপ� এমট্ র প্র  ধ্র ্ ারড়র প� এপসে শড়মপ� াগপল র ্স্ত্�।ায়্স্ত্র  
য়ুফববেল্যামট্� াল্যাম্ে্র  রল্যামলটু  ঝে্ল্যাম ড়দপ� ল্যাম্গ্পন্ েপ�ড়লল্যাম, াম ায এপদর  চ্মড়র  াদ�, এমট্ সেসেয়ম্ন াযখ্পন ঝে্ল্যাম ড়দপ� ড়রান 
লা আ্পসের  ারড়  াটপমন্ াসেখ্পন উড়্ল্যামলয়ুফববে পল্যামর  লা আ্ল্যাম ড়মভ্পর ঝে্ল্যাম ড়দপ� চল্যামপর? ? ে্ পম্টর াদখ্ন য়র  ম্পম রপল্যাম. . . . . .

ড়চন্ত্� ালদ য়ড়ল্যাম, য়্প  য়্প  এমোন অ�পনর  সে্পথ ববে ে্টপরা াল্যামপগপল। ে্টঁপরা াল্যামপগপল রল্যাম্ ভুল্যাম, য়্প  
য়সে্র  য়পগ  ড়য়লন াথ ববেপম প্মপল্যামন ড়রাড়ন,

-লা আ ্  য্পচন াম্থ ববে্�, এপরা্ র ্পরা?
 ার  গলা আগপলা আ ভ্ড়র ড়ক গল্যাম্, চলা আপম াগল্যাম অ�ন, ঘুফববেপর  দ্ড়ঁড়প� এমটু ঠ্ র  মপর  ড়নল্যাম। রল্যাম্ য্�ন্, ড়দনম্ল্যাম ারা্

ভ্ল্যাম ন্।
সে্ধ্র ন াচে্র ্ , রাপর অস্স্ত েপচ ম্র ণছ গল্যাম্ য়র  লা আ্থ ববে্ ড়দপ� ে্ ্ এমট্ চ্দর  োড়্পন্ ,লা আুফববেখট্ খুফববের ভ্ল্যাম 

ার্ঝে্ য্পচ ন্ যড়দ  স্ট্রীটল্যামম্পের  য়পল্যাম্�, রাপর লা আপন েল্যাম াল্যাম্মিট রা্র  সেলা আর�ড়সে ।
রুফববেমট্ এমটু ম্য়ঁল্যাম অ�পনর , এমটু য়পগ  ারা্   সের অম্্কপপপডর  মথ ববে্ ভ্রড়লল্যাম অ�ন, রা্েপল্যাম ড়ম. . .

-ড়ম ভ্রপলন লা আ ্ , ভরপলন লা আ্ঝের ্পরা ভূপরার  খপপর  য়ড়পল্যামন ড়মন্,
য়চ্ এমটু ড়য়ড়লপ� য়সেুফববেন, াদখপরা য়্পচন?

-ড়ম াদখ্র  মথ ববে্ রল্যামপলন?
-য়ে, এ  ায য়লা আ্র  ল্�্। ল্যামম্েপয়্পষর  য়পল্যাম্� ল্�্ য়ড়পল াদখপরা য়্পচন ন্?
-েম্ ঁরা্ য়্্চ।
-রাপর? ভূপরার  ড়ম ল্�্ য়পড়?
-ন্, রা্ য়পড়ন্।
-রা্েপল্যাম ্লা আ্ণছ েল্যাম ারা্ ায য়ড়লা আ ভূরা ন ?
-েুলা আ। 
-রাপর. . . রা্ লা আ ্  রল্যামপল্যামন ন্ ারা্ াম্থ ববে্� চপল্যামপলন এ  র ্ড়তপর , য়য়ড়ন ড়ম র ্পরার  যনড় রশ?
-যনড় রশ লা আ্পন? াচ্র লম্চঁড় রল্যামপলন ন্ড়ম?

অ�ন ঝে্ ঁ্ ঝেপ� উঠল্যাম।
-ড়ম মপর  রড়ল্যাম লা আ ্ , এপরা্ ল্�্ াদপখ ার্ঝে্র  ্োড়নসে ন� লা আ ্ !
-াসে ারা্ লা আ ্  য়ড়লা আ  রল্যামপরা য়্ড়র  য়য়ন্পম, য়লা আ্র  ড়য়লু ড়নপ�পলন ামন?
-য়য়ন্র ? ে্ঃ ে্ঃ, ে্সে্পল্যামন য়য়ড়ন, ড়ম য়পল লা আ ্  য়য়ন্র , এমট্ ঘড়ড় ড়লল্যাম।াসেট্  ারা্ য়ুফববেপল্যামর  উয়র  

াথ ববেপম াশপল্যাম ড়দপল্যামন, য়ম্পডর  ড়য়লন য়পমটট্ উঁচু েপ�  ান , লা আ্পন লা আ্ড়নরম্গ  ান  সে্পথ ববে।য়য়ন্র  মপল ারা্ াচ্পর র  
অলা আ্রসেম্।
অ�ন য়র্র  অর্ম েল্যাম,

-ড়ক, ড়ম মপর  ো্নপল্যামন লা আ ্  এসের মথ ববে্?
-ভ� য়্পরন অন্তয র্ড়লা আ ন । য়য়ড়ন য়ুফববেপল্যাম  ঠ্র  য়র য়র   য়ড়লা আ  য়ুফববেপল্যাম উঠল্যাম্লা আ, য়লা আ্র  র্ড়ড় য়ুফববেপল্যামর  শুপরা , 

এখন য়য়ন্র  য়পর   য়ড়লা আ এল্যাম্লা আ,এট্ ম্মরা্ল্যামশ�, য়ড়লা আ র ্পরা য়ুফববেল্যাম রর ্রর  এমটু ে্িঁট, ভ্ল্যাম েোলা আ ে�, রা্ ড়য়লন 
ড়য়লন য়সেপরা য়সেপরা াদখল্যাম্লা আ য়য়ড়ন ঘড়ড়ট্ লঁুপড় াশল্যামপল্যামন, য়র  য়ম্পডর  য়পমট ারা্ ড়য়লন াথ ববেপম াদখ্ য্পচ, 
য়র  ড়মলু রল্যাম্র  অপয়ক্ র ্পখ ড়ম?

-ন্, র ্পখ ন্।
রপল্যাম অ�ন এর্র  াো্পর  ে্টঁপরা শু মর ল্যাম, াল্যাম্মট্  ন্পল্ড়।



-য়পর  দ্ড়্ন লা আ ্ ।
-ড়ম েল্যাম মশ?
-য়ে্, এরা র ্পরা এমট্ াল্যাম্ম এম্ সেুফববে্্ন র ্স্ত্�, াম্ে্ড়ন ড়দপরা চ্ পল্যাম াসেট্ ড়ম খ্র ্য়?
-ন্ রা্ ন�।
-রাপর, চল্যামুফববেন ারা্, এপগ্পন্ য্ম।

অ�ন রুফববেঝেপরা য়্পর  এ  লা আ্ল্যামট্র  ম্ল াথ ববেপম ড়নস্ত্র  য়্ �্  ্। াসে  র্মম রম� ন্ মপর  ে্টঁপরা থ ববে্পম।
-রুফববেঝেপল্যামন, য়য়ন্র  দুফববেল্যামড়ম চ্পল্যাম ে্টঁ্ াদপখ রুফববেঝেপরা য়্র ড়লল্যাম্লা আ য়য়ড়ন র ্পরার  মল্যামম্রা্ট্ ার  এনো� মপর ন।
-েুম।
-েুলা আ েুলা আ মর পলন, ামন, রুফববেপঝেড়ল, য়য়ন্র  সেপন্দেে এখন ম্পটড়ন। ড়ম য়র  মর ্, শ্ল্যামরুা এমোন লা আপন্ড়রদপম 

গ্টঁম্ট্ লা আপন মর পলন।
-য়য়ড়ন সে্ পম্ল্যাম্োস?
-্োস েপরা ায়পর ড়ল ড়মন্ ো্ড়ন ন্ , রাপর সে্ পম্ল্যাম্ো ড়নপ� য়ড়্শপন্ মপর  থ ববে্ড়ম। য়য়ন্র  মশ মর ্ ে�, 

াদপখ ারা্ লা আপন ে� মড়র মড়র, ভ্রুফববেমপগ্পলর  য়্রড়ল্যামম।
-েুলা আ,   র মলা আ  রল্যামপরা য়্পর ন, ড়ম মপর  রুফববেঝেপল্যামন?
-াে াে, খুফববের  া্ড়পপডপরল্যাম য়য়ড়ন,  সের ঘড়ড় লা আ্ড়নরম্গ লঁুপড় াশল্যাম্, এসের ারা্ সে্ধ্র ণছ দ ট্-য়্চঁট্র  

য়্রড়ল্যামম মর পর ন্, ড়লট �্ল্যাম্ য়্রড়ল্যামম  মর পর।
অ�ন লা আুফববেচড়ম ে্পসে।

-রা্ য়ুফববেল্যাম ায়ড়র প� য়পর ্  মরাদরূ  য্পরন?
-এ পরা্, খুফববের এমট্ ারড়  দরূ  ন্।
-য়চ্, এড়ড়প� য্পচন, য়পর  লা আ ্  য়য়ন্র  র্ড়ড়পরা ড়সেঁধ াদপর্ ন্ , ভ� মশ? য়য়ন্র  ড়য়লু ড়য়লু  য্র ন্…

লা আ্ ড়র  রল্যামড়ল।
-য়পর ্  ড়লা আড়নট য়পনপর ্ ে্টঁপরা েপর।
-য়পনপর ্! এখ্ন াথ ববেপম য়পনপর ্ ড়লা আড়নট লা আ্পন ারা্  ড়ড়�্পদর  র্স্ত য়পল এমট্  র মলা আ ড়পসেটম্প্?
-েম্ ঁ,  খ্পন  থ ববে্ড়ম।
-য়য়ড়ন র্স্তপরা থ ববে্পমন?
-ামন? র্স্তপরা ড়ম লা আ্নুফববোক থ ববে্পমন্?
-ন্ ন্ , রা্ থ ববে্মপর ন্ ামন? মথ ববে্র  মথ ববে্ রল্যামড়ল, য়য়ন্পম াদপখ ভদ্রঘপর র  লা আপন েপ�ড়লপল্যাম্ , রা্  য়র  ড়ম!
-রা্েপল্যাম এখন রুফববেঝেপল্যামন ারা্, য়ড়লা আ য়দপয় অভদ্র াল্যাম্ম!
-য়ে্, র ্গ মর পরন ন্, রুফববেপঝেড়ল, মড়রপদর  াসেড়ডপলা আড। র ্গ মর পরন ন্ লা আ ্ ,ড়নন, য়ুফববেল্যাম া াক, এর্র  য়ড়লা আ 

উপল্ট্ ড়দপমর  র ্স্ত্ ধর ড়ল।
-অপনম ধনমর্দ।

- -য়ে্, মথ ববে্ট্ মলা আড়পট মুন, রল্যামুফববেন ১০ ড়লা আড়নট ধপর  য়লা আ্র  লা আ্থ ববে্ খ্ �্র  োনম ধনমর্দ।
অ�ন য়র  মথ ববে্ খর চ ন্ মপর  য়্ র্ড়্�। সে্পথ ববে সে্পথ ববে াচ্পখ অনম্র  াদখল্যাম াসে, ঘ্পড় াযন ্রল্যাম  ্্পরা ামউ াল্যাম্ে্র 
লা আুফববেগর  ড়দপ� লা আ্র ল্যাম, র ্স্ত্� ল্যামুফববেপরাম য়ড়ল্যাম াসে।

-ে্রামড়্ট্ য়ড়্  াসেন, য়পমট খুফববেপঁো াদপখ্ য়লা আ রসে ড়মলু য়পল ড়মন্, লা আপন ে� ন্ থ ববে্মপর, রা্  াচম মপর  
র ্খ্ ভ্ল্যাম।

-েম্ ঁসেম্র , াদপখড়ল, ড়মলু ান , য়শ্চয র রম্য়্র ? রা্  ন্ সেম্র ?
-ামন য়শ্চয রর  মশ য়পল?
-এর মলা আ এমট্ সে্ঙ্ড়রাম াল্যাম্ম, ড়নর ্ড়লা আ  েপ� র ্ড়তর  ারল্যাম্ মল্যামম্রা্র  র ্স্ত্� ঘুফববেপর  ারড়্পচ, য়শ্চয র ন্?
-রুাড়লা আ ন্ াসেন, এপকর্পর  নশর সে েপ� য্চ, য়লা আ রসে ড়নপ� ামউ অড়ভসে্পর  য্�?
-অড়ভসে্পর  ড়গপ�ড়লল্যাম? এ? লা আ্পন ড়র্চন্নরা্র্দশর ্ য়র্র  অড়ভসে্পর   য্� ন্ড়ম সেম্র ?
- য়পর  য্� য্�,এর ্  ারা্ লা আ্নুফববোক ন্ড়ম? ারা্লা আ্র  য়লা আ্র  াচ্পখ ে�পরা্ এর ্ সেলা আ্পোর  ায়্ম্লা আ্মড়, ড়মন্তু 

হৃদ�রৃৃড়ত ারা্ এপদর   য়পল, য়র  রা্ল্ড়্ অড়ভসে্র ট্ য়লা আ্র   পম্ন মর ্।
-য়য়ন্র  পম্ড়নং? য়চ্ পম্ড়নংট্ ন্ ে� য়পর  া ্ন্ য্পর, ড়মন্তু য়য়ড়ন ড়ম ো্নপরান অ�ন ড়নর ্ড়লা আ  ভ্পর 

থ ববে্মপর? এরাদরূ   র  য়্প  মথ ববে্ রল্যামপরা রল্যামপরা য়সেপরন, য়র   র  সেপন্দেে েপর ন্?
-র ্ড়তর  ারল্যাম্. . . রুফববেঝেপল্যাম াসেন, এম য়োর সেলা আ�, ড়দপনর  সেরামররা্ ড় ড়থ ববেল্যাম েপ� য়পড়, সে্ধপমর  সে্ধন্ র্পড়, 

ার ্গশর  ার ্গ র্পড়, া্ড়লা আপমর  া্লা আ র্পড়, লা আ্নুফববোক রড় য়পরগ্রণছ েপ� য়পড়, অ�ন নন্দেশর  লা আপরা্ ্োড়ন�্সে 



য়্রড়ল্যামপমর   ড়েসে্পরর  র্ পর  য়্ য়পড়, রুফববেঝেপল্যাম, য়ড়লা আ  র  য়্প  ে্টঁপরা ে্টঁপরা রুফববেপঝেড়লল্যাম্লা আ ায   অনম র ্পোম য়পল, 
রা্  ম্�দ্ মপর   র  য়স্ত্ন্ট্র  এমট্ েড়দসে   ারর  মপর  াশল্যামল্যামুফববেলা আ। য়চ্, াম াম ড়গপ�পল    র্স্তপরা?

-র ঞন য়র  সেুফববেম্ন্ত ড়গপ�ল।
-য়ড়লা আ াম্ন ঝে্পলা আল্যাম্ চ্  ন্ রুফববেঝেপল্যাম ারা্ , ড়ন পব্দে ম্ো সে্র পরা েপর, এড়ভপপ্গপল্যাম্ ান �্র  সেলা আ� াযন ামউ 

ান্িট  ন্ মপর । ন্ , ভম্ন  চপল্যাম এপসেপল, এর্র  এম ম্ো মর ,  র  েঁু  য়পন্।

-গপ লা আড়ন রং অ�নর্রুফববে। ামলা আন ার্ধ মর পলন? য়ে্, অরা নড়পরন ন্ , দড়ড়পরা ড়য়লপলা আ্ড়্ মপর  র্ধঁ্ য়পল, 
য়য়ন্র   ল্যাম্গপর। য়লা আ্র  ন্লা আট্ য়পগর  ড়দন রড়ল্যামড়ন, য়ড়লা আ উনললা আুফববে ্ সে্ে্ , এ  য়ুফববেড়ল্যামপ র  াল্টখ্ট অড়শসে্র ।
 রা্ শনুফববেন য্র  োনম য়য়ন্পম ো্গ্ল্যাম্লা আ, 
য়য়ন্র  পম্নপ্্গ্র্লা আ ালা আ্ট্লা আুফববেিট াোপন ড়গপ�ড়ল , য়র  এমট্ রম্য়্র , োুফববেপল্যামখ্  র ্োসে্কশ ে �্র  োনম তরাড়র ।

োুফববেপল্যামখ্র  ন্লা আট্ শপন  অ�ন নন্দেশর  াচ্খদুফববেপট্ জপল্যাম উঠল্যাম।
 দুফববেোন অড়শসে্র  অ�নপম গ্ড়ড়পরা রুাপল্যাম র  ন্ ড়দল্যাম।
-োুফববেপল্যামখ্ াম সেম্র ?
-াসে রল্যামপরা াগপল্যাম ারা্ ারা্লা আ্পম য়পনর  রলপর র  য়ুফববেপর ্পন্ ল্যাম্ভপস্ড়র  রল্যামপরা েপর , এখন অরা রমপরা ভ্ল্যাম ল্যাম্গপল

ন্, ম্ল্যাম সে্র ্ড়দন ড়রি্লা আ ে�ড়ন, অর াম্থ ববে্� রল্যামড়ল া ্ন, োুফববেপল্যামখ্ অ�পনর  র্নড়র ড়লল্যাম, মপল্যামপোর , মপল্যামপো  
অড়রার্লা আ র ্োনশড়রার  সে্পথ ববে অ�পনর  ে্পরাখড়ড়, রা্র য়র  য়্িটরর  ম্পো ারয়্ত্ েপ� য্� অ�ন। অ�পনর  ামসেট্ যখন 
য়লা আ্র  ম্পল য়পসে দুফববেরলর  য়পগ রাখন োুফববেপল্যামখ্র  াখ্োঁ য়্ ,  পম ড়দপ�  এমট্ ো্ল্যাম সে্ো্ , অ�নপম শ্সঁে্পন্র , 
ম্র ণছ ো্ল্যাম ল্ড়্ অ�ন নন্দেশপম ক্ম মর ্ মিঠন। রা্র য়র  এর  ঘটন্র  শল্যাম্শল্যাম ারা্ ারা্লা আ্র  াচ্পখর  সে্লা আপন ।

-য়চ্ সেম্র , োুফববেপল্যামখ্ র ্োশ েল্যাম ামন, য়র  অ�ন  র্ শ্সঁেল্যাম ামন?
-এ  ্পশ্নের  উতর  য়ড়লা আ ো্ড়ন ন্ রুফববেঝেপল্যাম ভ্ িট, লা আ্নুফববেপাকর  হৃদ� র ্পোমর  াগ্য়ন খরর  াম  র্ র ্খপরা য়্পর , 

র্ পর র  লা আ্নুফববোক শধুফববে অনুফববেলা আ্ন মর পরা য়্পর ।
-োুফববেপল্যামখ্ র ্্ো ামন েল্যাম?
-য়লা আ্র  োনম, য়ড়লা আ রপল্যামড়লল্যাম্লা আ ায  পম িঠম য়পথ ববে াশর ্পন্র  োনম  পম ড়পয়্টরপলা আপডর  দর ম্র ।
-এর মলা আ রল্যামপল্যামন সেম্র ?
-অরা চলা আম্চ ামন অম্ ঁ? য়ড়লা আ ড়ম রল্যামরা্লা আ ায অ�ন নন্দেশপম ন্ সের ্পল্যাম র ্পোমর  মপ�মপ ্ লা আ্নুফববোক লা আর পরা 

য়্পর   পদর  ড়ভড়তেশন ড়রপপরর  স্পথ ববে র?

-ড়ম েল্যাম াে, অলা আন লা আম্দ্লা আ্র ্ েপ� রপসে থ ববে্মপল্যাম ামন? লা আনখ্র ্য় েল্যাম রুফববে্ঝে, ারা্লা আ্র  লা আ্ ড়র  য়ুফববেড়ল্যামপসের  চ্মড়র  
ালপড় য়িলা আ াখ্ল্যাম্ উড়চরা, া ্ন, এমট্ মথ ববে্ রপল্যাম র ্ড়খ, লা আপন াগপঁথ ববে ন্ , র�সে যরা র্ড়পর, উয়ল্যামড়ব্ধি মর পর, 
ড়সেপসপলা আর  ড়রুপদ্ধে ্ড়রার্পদর  সেরপচপ� রড় উয়্� েল্যাম ভ্ন, রুাড়লা আ অড়ভন� মর পর াযন ড়সেপসপলা আর  মথ ববে্ শনপরা, রা্র  
মথ ববে্ লা আপরা্ ম্ো মর পরা রুাড়লা আ মরা  উদগ্রশর, ড়মন্তু ম্ো মর পর িঠম উপল্ট্, অসেেপয্গ, এর  াথ ববেপম ভ্ল্যাম ্ড়রার্দ য়র  
ে�ন্, রুফববেঝেপল্যাম, য়র  অড়রার্লা আ, ড়র্চন্নরা্র্দ? রুফববেল্যামড় ট. . . . . . . . .এ  ড্র্ ভ্র , থ ববে্লা আ্  থ ববে্লা আ্ ,

াসেন য্ , াদ্ম্নট্ াথ ববেপম চ্ য়র  ামম ড়নপ� য়সে ারা্লা আ্র  য়র  য়লা আ্র  োনম , য়ড়লা আ য়র  ন্লা আর ন্।
-য্্চ সেম্র ।



  বদতশর বসরা

                                            ------  আচভতষক রায়

  সামদাচয়কতা আর হানাহাচন,

  রাজনীচত আর মারামাচর,

    এই চক আমাতদর ভারতবষর ?

      বতামাতদর মতুখর রচব বানী চমতক দায় সকলতক!

   শদা কর কতটা তাঁতক,     বলতছা বয মতঞ উতঠ ৷

   বতামরা যারা বদতশর মাথা,

    ব্থর হও পচতশচত রাখতত

  ভাচসতয় চদতয় পচতশচততত,   ঠকাও জনগনতক ৷

    নজরতলর ঐ জয়গীত বগতয়,

  চবপবীতদর কাযরচববরনী চদতয়,

    আর জনসমতক রাখা পূবর পচতজা

      বার বার বভতঙ ও গতড় চনলরতজর মততা

বতলা, '    আমরা সবার বসরা ' ৷

    হতত পাতরা ত্ুচম বড় বকা,

       বতামার রক বরর বচাতখর বততজ ভয় পায় সকতল

       ততব বজতন বরতখা নও তুচ্ম বদতশর বসরা ৷



Science and God 
                                          

                                          ------ Sourjyadeep Chakraborty

Has science discovered god? Einstein didn’t thought it was possible, but according to Stephen 
Hawking it may lead to the most important discovery of mankind. The foundation of rethinking 
about the existence of god lies in the use of powerful space telescopes which have unveiled  the 
mysteries of the universe to some extent that was never before seen.This discoveries gave us new 
scientific insights about the origin of life.
Well this god is not close to religious beliefs whatsoever and science has already proven that we 
don’t need god to explain the universe. But many scientists agree on the fact that the universe and 
life itself appears to be the part of  a grand design. There are many important discoveries in the field
of astronomy and molecular biology that stands out for this argument. Let’s discuss about those 
standpoints.
First of all, The universe had a one-time beginning. Prior to the twentieth century, many scientists 
thought that mass/energy, space and time that compose the universe had always existed, until 
astronomer Edward Hubble discovered that Universe is expanding. Rewinding the process 
mathematically he calculated that everything in the universe including space-time had a beginning 
(the explosion was sarcastically named “Big Bang”  by the British astronomer Frederick Hoyle ).So 
the conclusion is everything in the universe came from nothing.  Among of many agnostics, The 
Nobel Laureate George Smoot put that like this, “there is no doubt that a parallel exists between the
big bang as an event and the Christian notion of creation from nothing.”
 
Cosmologists who specialize in the study of the universe and its origins, soon realized that a chance 
cosmic explosion could never bring about life any more than a nuclear bomb, unless it was 
precisely engineered to do so. And that means the existence of a designer who has planned it. They 
began to use worlds like “super-intellect,”,”supreme-being “, etc. to describe the creator. This is all 
due to because the universe is finely tuned for life. 
Secondly, physicists calculated that for life to exist gravity and the other laws of physics that govern
our universe needed to be intricately tuned just right or the universe couldn’t exist. If the expansion 
rate of universe had been slightly weaker, gravity would pull all matter/energy into a “big crunch”. 
According to Stephen Hawking quoted “If the rate of expansion one second after the big bang had 
been smaller by even one part in a hundred thousand-million-million, the universe would have 
recollapsed before it ever reached its present size.“ On the flip size if the rate had been a mere 
fraction greater than it was, elements like Hydrogen, Nitrogen, Carbon, Oxygen and other periodic 
table elements which are essential for life would never have formed.Apart from that, the size, 
temperature, chemical make-up of the Sun and Earth happens to be just right and fine-tuned to 
make possible developments of life.
It brings to all of us a sudden question, The universe: accident or miracle? So what are the odds 
against human life existing by chance from a random explosion in cosmic history? The probability 
is in a literal sense, “tends to zero”. The odds of one random big bang producing life as we know it 
would be like one person winning over a thousand consecutive mega-million rupees lotteries after 
purchasing only a single ticket for each. Its really quite impossible until it is fixed by someone 
behind the scene which is everyone would think. To deny the fact of a “supreme creator” Hawking 
proposed that our universe is among billions of parallel universes or what we call “Multiverses”, 
and among all those our universe is made for life. Surely it was necessary to increase the probability
but since his proposal was speculative and outside of verification, it can hardly be called “scientific 



“.Astronomer Frederick Hoyle wrote,”A common sense interpretation of the fact suggest that a 
super intellect has ‘monkeyed’ with the laws of physics.”
And finally, there is another discovery in the field of Molecular Biology. That is DNA – The 
language of life. The more scientists discover about DNA the more amazed they are about the 
brilliance behind it. Richards Dawkings explained that how the argument of DNA evolving by 
natural selection without a creator and its inherent complexity is unexplainable. DNA’s co-
discoverer Nobel Laureate Sir Francis Crick stated that life is too complex to have originated on 
Earth. It must have come from outer space because the origin of life is supposed to be a miracle on 
Earth as there are so many conditions which would have had to have been satisfied to get it going 
.The coding behind DNA reveals such intelligence that it staggers the imagination. A mere pinhead 
volume of DNA contains information equivalent to a stack of paperback books that would encircle 
the earth 5000 times. Also, the language or the coding of DNA is far more advanced than any other 
programming language we have ever developed. Sir Crick discards the idea of natural selection 
because the coding within DNA reveals intelligence far exceeding what could have occurred by 
natural causes.
All this scientific evidence leads us to honestly consider that, Life and the Universe have the 
fingerprints of a creator.  So after all, if there is a super-intelligent creator, what is he like? Is 
he like some cosmic force or he is a personal being like us? From this part Philosophy comes 
into play and after that there are no observational facts. But we must need to wonder what is 
the sole purpose of our existence in this universe if some “creator” had already chosen the 
ways of life, and of how it finds its way through space and time, especially when God has given
us the power to defy him and every other beliefs associated with him. 



‘ ’    লালু হতত পাচরচন তবু

                                                           ------  একাতন বসামচপয়া

 একচবংশ শতাবীর,    ভারী চকতশ একটা সন্া...    চবতশষ বলতত চকছুই বনই।

অনচতকাতলর,         অদরূ ইচতহাস সাভাচবক চনয়তমই ভাচসতয় চনতয় যাতব এর সবচকছুটা    ।সময় বতয় যাচচতলা ;বযমন

   বতয় যায় বরাবর           ।হঠৎই একটা সাদা ক্ানভাস বনতম আতস বছাট গাতছর সমস তলাটা জুতড়--   সমস চকছু ছাচপতয়

        তার সবটা জুতড় সচত্ হতয় ওতঠ ভারী শান,বকামল,পাথর-   চসর দতটা বচাখ...     ।।কাতলা রাচতর মস নীরবতা বনতম

   এতসতছ দতটা বচাতখ   ।বথতম যায় মহুতর;'কাতলা- আচম',        ও দচট কাতলা বচাতখ চমশতত চমশতত হাচরতয় বযতত

 থাচক,  ধীতর চনচশতন..   ।ধীতর ধীতর ধীতর,        বতুকর বভতর মৃতপায় আতগয়চগচর দপ কতর জতল ওতঠ,,,   তারপর শধইু

বচাখ,,,   বচাখ আর বচাখ,,    আচম জান হারাই  ।।

     জান যখন এতলা আবার চনতজর ঘতর,  বপকাপট পাতলতছ--      চাচরচদক জুতড় অসংখ্ মাংশাসীর পচণ চচৎকার।

 আমাতক 'সঙ'         সাচজতয় মতুখামচুখ দাড়ঁ কচরতয় বদওয়া হতয়তছ এক ভয়ঙর ঘটমান-ইচতহাতসর,,,,  ।বসই 'চসগ

 বচাতখর'      গলায় এখন একটা সাদা রজনীগনার মালা,      গলায় দচড়র ফাঁসতক আতরা দঢ়ৃ কতর;আটকাতনা

 হতচ,    পাচলতয় যাওয়ার সমস বচষাতক  ।তার দ-   পাতয়র পচণ আকুচল-       চবকুচল ভয়ঙর আকঁ কাতট আমার বকু জুতড়।

    সময় আতরা এচগতয় যায়        । বগাল জায়গা চঘতর ধতর শর হয় 'বীভৎস-রস'  উপতভাতগর বখলা,,   সাতথ পচণ শব-কল-

দম।            আস একটা পারতক বটতন চহঁচতড় চনতয় যাওয়া হয় অবশ্মাচব ভচবষ্ততর মতুখামচুখ,,,  গলায় পচণ

 টান,,,,   খকু খকু কাচশ,,,,,    ।অতীত জতনর সব 'পাপ'  ধইুতয় বফতল,  অনাচবল পূর্-     বসাতত বভতস যাওয়ার চক ভীষর

 আকুচত,,      তাও বকন এততা দত পা চলাচল!!!   ক্ানভাতসর রঙ পালাতলা---  গাঢ় লাল,,,,     একই যা রতয় বগতছ তা

 হল,     আবার বসই সব থাচমতয় বদওয়া,,চসগ,   চনরপরাধী দতটা বচাখ,,,,,,,,,    ।বশষ একবার তারসতর ডাক,,,,তারপর

   সব আবার চুপ,  চচরকাতলর মততা,,,,      শধু যা রতয় বগতলা তা হল,      না বমাছার মততা একটা গভীর চনঃসবতা.....।শধু

   এক বচাল খাঁচট,        তাজা রক সব ছাচপতয় এতস পতড় আমার মতুখ-বতুক-সতায়,,,    পচণ ধচনতত জয়ধচন ওতঠ-------

 তবু পার,  চনত্ ধারা/  হাতস সূযর-চন-তারা/     বসন চনকুতঞ আতস চবচচত রাতগ..।।

   বলখাটা এখাতন বশষ না,        বসই পথম বপকাপতটর শর বথতক আতরা দতটা বচাখ      ভীষর ভাতব বজতগ উঠচছতলা সব

 ছাচপতয়,,,    বসই একই রকম শান,নীরব(      বা হয়ততা অতনক কথা বলতত চাওয়া) বচাখ,,,   ।সময় গচড়তয় বযতত

 থাতক,     একই রকম থাতক বচাখ দতটা,,           শধু লক্ করলমু একটা সমতয়র পর সমস শঙৃতলর ববড়া ছাচপতয় কাতলা

     গাতল জল চচকচচক কতর ওতঠ  ।আচম জাচন,      বয রতক বভতস বগচছতলা আমার বকু,      তার খাচনকটা দ হাত এবং চজতভ

 বমতখ,           চমতথ্ হাসবার বৃথা বচষায় তাঁরও বগাটা জীবন বতয় যাতব বদবততর বঘাতর....   ।।আসতল তাঁর সুচবতধ

 হল,      বদবতাতদর বতুকর বভতরটা বদখা যায় না,   বা হয়ততা যায়,    চকন বকউ চায়চন বদখতত...।



Repay
                                ----- Somnath Majumder

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.”
                                                                                                                -----Albert Einstein
Sumit, a poor talented boy from a busy town, selling newspapers from door to door. Besides it, he
 was continuing his studies with full effort with a willingness, to be a doctor. One day when he was
selling newspapers, he  felt  hungry. But he had no money in his pocket. Then he decided that he
would ask for some food at the next door. But when a lovely young women opened the door, he lost
his nerve and he asked for a glass of water instead of food.
The young women paid an attention on the boy's face and offered him a glass of milk. Then the boy
asked her,
“How much do I owe you?”
She replied,  Don't pay for this, my mother has taught me not to accept payment for kindness.”
He said,
“I thank you from my heart.”After this incident, his faith in God and man was strong very much.
Years later, the boy joined in a urban hospital as a successful doctor.
Once that very young women became critically ill. The local doctor  was unable to make out her
problem and referred her to that Urban hospital. She was taken to the supervision of Dr. S. Roy.
When he heard that his patient is from his home town, he felt exited and he went to visit  her. He
recognized her at once and took a challenge to save her life. He tried to offer a best treatment to her.
After a long struggle, finally he was successful to save her  life. Dr. Roy requested the hospital
authority to print the final bill of treatment. Then he wrote something on the end of the bill and he
sent the bill to the young women. She feared to open it because she lost her everything  on her
treatment. But when she opened the bill, she was surprised to read the final sentence written there 
“You paid in full with a glass of milk and need not to pay any more.”
                                  -----Dr. Sumit Roy.
Her eyes flooded with tears of joy. She prayed:
“Thank you, God, that your love has spread through human hearts and hands.”



    চতল বতা সবাইতক বযতত হতব

                                          ------  শভনীল মাইচত

    চতল বতা সবাইতক বযতত হতব,

   হয়ততা আজ বতাতক ,  কাল আমাতক,

   শধু যাওয়ার পথটুকুই আলাদা

       চতল যাওয়ার পতথ বথতক যাতব অতনক সচৃত ,

 চকছু দঃতখর,  চকছু আনতনর,

   আর মতনর ক্ানভাতস

     বথতক যাতব অতনক জমাতনা কথা,

     বসই কথাগতলা না হয় তুই চনতজর

   মত কতর সাচজতয় চনস,

     বসখাতন তুই হচল তুচল আর

    আমরা হলাম বতার তুচলর আচঁড়।

  এরপর অন্ সান,   অন্ মানষু

  মতনর ক্ানভাস বদলাতব,

  আচঁড়গতলা ও বদলাতব

    শধু বদলাতব না বতার তুচলটা।

  বসখাতন আতছ সরলতা,

 আতছ শাচন,

     আর আতছ অতনক অতনক বড়

 একটা মন।

   নতুন নতুন গনব্ আসতব,

    তার সাতথ নতুন নতুন ক্ানভাস

  নতুন নতুন আচঁড়,

  সময় এচগতয় যাতব,

   ক্ানভাস এর সংখ্া বাড়তব,

   চকন অতনক আচঁতড়র মাতঝ,



   চকছু আচঁড় অমচলন থাকতব,

   আর বসগতলাই আমাতদর কাতছ

 এতন বদতব,

  অতনক অতনক কাতছ,

  শধু চনতজর কতর।।



Photographs:

Ritwick Sarkar

Sumitava Kundu



Sourav Mondal

Sumitava Kundu



Ritwick Sarkar

Sumitava Kundu



Thank You


