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েভ াবাতা 
 

আজ গািব সাদ মহািবদ ালেয়র িশ ািব ান িবভাগ তার দওয়াল প কা 
“ দওয়ািলকা” র ভ সূচনা করেত চেলেছ। “ দওয়ািলকা” আমােদর সকেলর যারা 
এই মহািবদ ালয় পিরবাের এক ত হেয়েছ আমােদর সবার। িশ ািব ান 
িবভােগর েত ক থম বষ থেক তৃতীয় বষ সকল ছা -ছা ী, িশ ক-িশি কার 
িমিলত য়াস। এই প কায় িবিভ  সমসামিয়ক িবষয়েক এক ত করার চ া 
কেরিছ আমরা। দওয়ািলকার িপছেন রেয়েছ দু ট মূল উে শ  একিদেক 
িশ াথ েদর সু  স াবনা িলর িবকাশসাধন অন িদেক সহপাঠ িমক কাযাবলীর 
িবকাশ ঘটােনা। এে ে  আিম এই িবভােগর ধান িহেসেব প কার যিদ কান 
ত্ ট-িবচ িত থােক তার দায় হণ করিছ এবং মহািবদ ালেয়র অধ  ড র 
তষার কাি  হালদার মহাশয় সম  অধ াপক-অধ ািপকা ও িশ ক কমচারী ছা -
ছা ীেদর আমার আ িরক ধন বাদ াপন করিছ। পিরেশেষ আমার িব াস 
আমােদর দওয়ািলকা সফল হেবই।  
 
 
 
 
 
 
 
 

   তািরখ: 21/06/2021                     িবভাগীয় ধান 
 
 
 
 
 



 
 
 

কেরানা ভাইরাস 
 

দা া নয়, িহংসা নয় 

নই কান মারামাির। 

তবুও দিখ িব জেুড় 

কারিফউ হেয়েছ জাির। 

ু ল-কেলজ দাকান বািড় 

সব হেয়েছ ব । 

বাতােস ভাইরাস বলেছ 

খািল আতে র গ । 

পরা মী মানবজািত 

মুখ ঢেকেছ মুেখােশ। 

এই বু ঝ চেল গল াণটা 
এক িনিমেষ। 

বাচঁেত হেল বাের বাের 

হাতটা ধায়া যায়। 

িব ানীরা বলেছ আজ হেত সুিচবাই 

আর আেগ িনেষধ করমদন। 

নম ার জানােত হেব  
এখন অিভবাদন। 

আবার কেব আসেব কেব সুিদন িফের 

অেপ া ধু তারই। 

িশ ােক িকছ িদেয় গল 

কেরানা মহামারী। 
 

                                                                                পূবাশা পাে , ছা ী, চতথ সিম ার  
                                                                                              িশ ািব ান  ( জেনিরক) 
 
 



 
 
 
 
 

জীবন যু  
 

ভয় নয়, ভয় নয়, এটাই জীবন যু  

এই যুে  যতই আসকু বাধা। 

যতই আসুক ঝড় 

মানেবা না কােনা বাধা মানেবা না। 

এটাই জীবন যু  

আমরা এক মু  সমাজ চাই। 

কান বড়াজাল মানেবা না 
আমরা লেড় যাব শষ পয । 

এটাই জীবন যু  

মানেবা না মানেবা না কােনা ব ািধ। 

করণা করণা এবার হার মানােবা হার মানেবা না 
এই মরণ যঙগ আমরা মানেবা না। 

আমরা মতৃ য়ী করণা যেু  

আমরা হার মানেবা না। 
 

                                                                               জ ািত বাদ কর, ছা ী,  
                                                                        চতথ সিম ার, িশ ািব ান ( া াম) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

িশ াজন 

লখাপড়া কের যারা 

সকেলর ভােলাবাসা পায় তারা। 

যিদ জল ােনর আেলা 

িব জেনর তারা বাসেব ভােলা। 

সুিশ ার দরজােত 

চেলা সবাই একসােথ। 

িনর রতা যিদন মুেছ যােব 

সব অ রাও ান ান পােব। 

মেনর কথা িবিলেয় িদেয় 

গড়ব  সমাজ সুিশ া িনেয়। 

সু ভােব বাচঁেত হেল কেরা িশ াজন 

সমাজকল ােণ জীবন সঁেপ 

কুসং ার কেরা বজন। 

 

                                         মিনসা চ াটাজ  ছা ী ি তীয় সিম ার 

                                               িশ ািব ান া াম। 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

দইু েপ বষা 

সারাদুপুর পের নুপুর একটা মেয় নােচ 

মৗটসীর য একা বেস কদম গােছ। 

জল ঠকঠক উেঠানজেুড় তলেছ নােচর ছ  

তামায় আমায় করেব মাদার কয়া ফুেলর গ । 

নাচেব যখন াবণ ধারা সারা আকাশ বেয় 

আমার মেন মঘ বািলকা ধরেব দুেচাখ বেয়। 

আিম তামায় িনেয় িলখিছ খাতার পাতায় 

ওেদর খাকন গ  চরায় বৃ  িনেয় মাথায়। 

বৃ  এেল তামার মেনর মত ময়ূর নােচ 

ঘের পাচঁটা ােণ লেছ িখেদর আেঁচ। 

এই জঠের জ  িনল ধনী-গিরব সবাই 

বেছ বেছ হে  কন ব বাসী জবাই। 

আমরা যখন ম  কের কয়া ফুেলর গ  

আ য়হীন ওেদর তখন হাড়ী িহেসল ব । 

 

                                                                                              পােয়ল ম ল, ছা ী, 

                                                                                           িশ ািব ান িবভাগ ( া াম) 

 

 

 
 

 



 

 

 

ভাইরাস 

মানুেষর জীবেন আত  

আত ত জীবেন 

সমােজর মানুষ বেল উেঠেছ 

কেরানা কােরা নয় 

রাগটা নািক ব  ভারী 

ইেবালা এেবলা  মাস মাস 

আমদািন চলেছ 

দেশ- িবেদেশ 

গিরব মানুষ েলার 

সমােজর সেচতন 

তাই তার হাত থেক বাচঁেত 

পারেব তা এই জগত 

কেরানা কেরেছ াম্ উজাড়ী 

ওটা নািক ব  ভারী। 

 

                                                                                   সািনয়া িসংহ, ছা ী, চতথ সিম ার 

                                                                     িশ ািব ান িবভাগ. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

বতমােন িশ া িব ােনর েয়াজনীয়তা 
 

ান অজেনর উে েশ  সব থম য উপাদান ট মানব সভ তার েয়াজন তা হল 
িশ া। িশ ার উে শ  হল অ কার থেক আেলার পেথ অবতরণ করা। িশ াই 
পাের অ কার থেক আেলায় পৗছােত। িশ ালােভর কৃত উে শ  হল অ কার 
থেক আেলার পেথ অবতরণ। িশ া য়ায় কান ব র অ িনিহত ণাবলী 

ও িবকােশর জন  উৎসাহ দওয়া হয় এবং সমােজর একজন উৎপাদনশীল সদস  
িহেসেব িত ালােভর জন  য সকল দ তা েয়াজন সই িল অজেন সহায়তা 
করা। িশ ািব ােনর মেধ  দশন, মেনািবদ া, সমাজিবদ া, যু িবদ া, িনেদশনা 
ও পরামশদান িশ ার ইিতহাস, সা িতক ঘটনাসমূহ ইত ািদ িবষেয়র সমি ত 
িবষয়। িশ াদশন িশ ার কৃত ল  িনধারণ করেত সাহায  কের ও িশ ার 
িনিদ তা দান কের। িশ ামেনািবদ া িশ া িবষয়ক প িত িলর িনেদশ কের। 
একজন িশ েক সু  হেয় উঠক তালার জন  দশেনর সােথ থােক মেনািবদ া 
সমাজিবদ া ও যু  িবদ ার যেথ  ান থাকেত হেব আর তা সবই িশ া িব ান 
থেক পেয় থািক। বতমান িবষয় স েক জানার জন  ও অতীেতর িশ া স েক 

জানার জন  িশ া িব ান এর িবক  পাওয়া যােব না। এছাড়াও একজন ব েক 
কম জীবেন িত ত হওয়ার িত া লােভর জন  িশ া িব ােনর ান থাকা 

েয়াজন। মানুষ যা দেখ েন এবং জােন সটােক স িনেজর অভ রীণ 
মৗিলক িচ া ও ধ ান ধারণার মেধ  সাম স শীল কের নয়। অতঃপর সই িচ া 

ও ধ ান ধারণার িভি েত তার জীবন প িত গেড় ওেঠ এই জীবন প িত হেলা 
সং ৃ িত। য জািত একটা ত  সং ৃ িত িব াস ও উে শ  ও লে র অিধকারী হয় 
তােদর িনজ  জীবনাদশ তােদর আবিশ ক কের তেল। পিরেশেষ বলা যায় িশ ার 

 ও েয়াজনীয়তা আমােদর সমােজ অপিরসীম। তাই আমরা সকেল 
িশ ািব ােনর যথাযথ ান অজেনর পাশাপািশ ব বহািরক িদক থেকও এর য 

ভাব তা অ ীকার করার উপায় থােক না। তাই একজন ব েক জ  থেক মৃত  
পয  সমােজর সু ভােব বেঁচ থাকার জন  িশ ািব ােনর ান থাকা অবশ ক। 
 

                                                                                                                                                                   সনাতন সাহু 


