
 

 



 

 

 

Principal’s Message 
 

 I am very happy to learn that the E-magazine ‘Geography Outrider’ be 

brought out by the Department of Geography of our college. I believe that it will give 

an impetus to the students of the department. I appreciate the endeavor of bringing 

into light the first volume of the magazine.  

 I convey my heartiest congratulations and best wishes to the students and 

the teachers of the department for making it possible at the time when we all are 

facing an unprecedented crisis due to pandemic. 

 I hope ‘Geography Outrider’ would keep enkindling the thoughts and expres-

sion in a more profuse way.     
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EDITORIAL 
 

 Geography, as a discipline forms the bridge – connecting the natural sciences 

with social sciences. Geography itself has a multi-disciplinary approach that has a large 

domain. The geographers have an inquisitive mind to explore the unknown physical world 

as well as to have a deeper understanding with nature. Modern geographers have also 

extended their understanding to the vast socio-economic arena.  

 The young geographers of our department have really done a commendable job. 

The students, with their enormous enthusiasm and confidence have come forward to 

make our endeavor praiseworthy. We are extremely elated to get the strong support 

from the young, energetic and thoughtful minds of our department. The first volume of 

our e-magazine ‘Geographical Outrider’ has been a tiny step towards a big stride in 

future when our contributors will be even more and we would be able to enhance our 

team effort so that, diverse and emergent topics of geography can be vividly brought un-

der discussion.  

 Time will prove the positive outcome of our effort when our students will exhibit 

their strong knowledge base and get wider exposure to the outer world. Thanks to our 

contributors for their cohesive efforts which make ‘Geographical Outrider’ standing on 
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ABOUT THE COLLEGE 

On 4th of August 1968, the present college started its journey of emancipation of knowledge as 

Krishnagar College of Commerce. As it started growing with time, it began to embrace multiple 

disciplines into its arena of courses. It was in 1993 that Krishnagar College of Commerce came 

with the new name of Dwijendralal College as a tribute to the great poet and freedom fighter of 

the land Sri Dwijendralal Roy. In 2003, a diversification of the institution took place with the ex-

pansion of curricular and pedagogical emphasis to disciplines of Humanities along with Com-

merce Education. Today the college extends over two campuses in the city of Krishnagar with 

undergraduate and postgraduate courses in various disciplines of Humanities and Commerce. 

 

ABOUT THE DEPARTMENT 

The Department of Geography started its journey in the year of 2007 by opening the B.A general 

courses with an intake capacity of 25 students. Besides, the scheduled course curriculum activi-

ties the department organizes different co-curricular activities like Study tour, quiz contest, 

debate, seminar etc. The aim of the department is to share the knowledge of geography in well-

articulated manner among the students to not only to make them prepare for the university ex-

amination but also for different competitive examination and research works in future, to guide 

the students individually as per their demands and to offer an opportunity of different co-

curricular activities in addition to normal course curriculum. At present, the department has 26 

Hons. students in 2nd semester, 32 Hons. students in 4th semester and 30 Hons. students in 6th 

semester. There are also Programme Course students in geography department. There are 

FOUR (4) full time dedicated and well experienced Faculty Members in geography department – 

Mrs. Kamalika Basu, Dr. Jolly Chatterjee (H.O.D) – Assistant Professors; Mr. Soutik Mondal & Mr. 

Surojit Saha.  
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Kolkata (The City of Joy) 

-Sumana Ghosh 

 [4th Semester, Department of Geography] 

“এক যে ছিল মজার যেশ, 
সব রকমমর ভামলা, 
রাছিমরমে যবজায় যরাে  
ছেমে চাাঁমের আমলা।” 

যোগীন্দ্রোথ ঠাকুর 

সাল ১৬৮৬, েখে যকালকাো োমক শহরছি আছবষৃ্কে হয়। মমে 
করা হয় জব চার্ণক হমলে এই শহরছির প্রছেষ্ঠাো। ছিছিশরাজ োমের 
বাছর্জযর সুছবধামথণ কছলকাো, সুোেছি, যগাছবন্দ্েপুর এই ছেছি গ্রামমক 
ছেময় এই শহরছি গমে েুমলছিলে। ১৭৭৩-১৯১১ পেণি শহরছি ছিল 

ভারমের রাজধােী যসইসময় এর োম ছিল ‘calcutta’ বেণমামে ো 
পছরবছেণে হময় ‘Kolkata’ হময়মি। ইংমরজ সরকার দ্বারা গছঠে এই 
শহরছি ছিল ‘হুগলী’ েেী দ্বারা সংরছিে োর উির ছিল সুছবশাল ‘খাাঁছে 

অঞ্চল’ এবং পূমবণ ভছহল ‘Salt Lake’। 

মুঘল আমল যথমক শুরু কমর েবাব, েবাব যথমক ছিছিশরাজ এবং 
ছিছিশরাজ যথমক আজ পেণি যকালকাো কখমো মােুমের কামি পুমরামো 
হয় ো। ঐছেহযবাহী যসৌন্দ্েমেণর ধারক বা বাহক রূমপ যকালকাো ‘City of 

Joy’ ছহসামব পছরছচে। এখােকার ছকিু ছবখযাে ও েশণেীয় স্থাে হল- 

ছভমটাছরয়া যমমমাছরয়াল, য াি উইছলয়াম, যবলুে মঠ, হাওো ছিজ, ছবেলা 
প্ল্যামেিছরয়াম, েেঘুর, ছচছেয়াখাো, েছিমর্শ্বর মছন্দ্ের, বাবু ঘাি প্রভৃছে। 
যখলাধূলার জগমে যকালকাো বাসীমের েমথষ্ট পেরুভাব যচামখ পমে। 
বাঙ্গালীর সবমচময় ছপ্রয় যখলা ‘ ুিবল’। যকালকাোবাসী এই যখলাছিমক 
েমথষ্ট মেণাো যেয়। এখামেই ভারমের ২য় বৃহিম  ুিবল যেছিয়াম 

‘ছবমবকােন্দ্ে েুব ভারেীয় ক্রীোঙ্গে’ গমে ওমঠ যেখামে একসামথ ৮৫,০০০ 
জে বমস যখলা উপমভাগ করমে পামর। এিাো এখামেই ভারমের ৩য় 
বৃহিম ছক্রমকি যেছিয়ামও গমে ওমঠমি যেছি “ইমিে গামিণে’ োমম 
পছরছচে। ভারমের মমধয সবণপ্রথম যকালকাো শহমরই িরাম এবং 
যমমির ামরল চালু হয়। বেণমামে যকালকাোমেই ‘Under Water’ যমমির া 

যরল প্রকমের কমণসূচী চালু হময়মি। হুগলী েছের েীমচ ছেময় ইহার 
চলাচমলর পথ বািা হময়মি ‘Salt Lake Sec V’ যথমক ‘হাওো’ পেণি। 
এিাোও ভারমের সবমচময় বমো পাকণ ‘ECO Park’ ো যকালকাোময়ই 
অবছস্থে। যেখামে Lake এর ধামর সবুজ ঘাস ছবছভন্নপ্রজাছের গাি 

রময়মি। এিােও আমি ‘ছেমকা পাকণ’, সাময়ন্স ছসছি। বাঙ্গালীর সমচময় 
বমো উৎসব ‘েগুণাপূজা’ ো  বাঙ্গালী েথা যকালকাোর ছপ্রয় উৎসব। 
কছথে রময়মি ‘বাঙ্গালীর বামরা মামস যেমরা পাবণর্’। যকালকাোর 
েগুণাপূজা শুধু ভারমেই েয় সারা ছবমশ্ব এর েমথষ্ট সেুাম রময়মি। এিাো 

অেযােয উৎসমবর আেমন্দ্েও শহরবাসী যমমে ওমঠ। ২৫ ছিমসম্বর 
যকালকাোর ‘পাকণছের মি’ অমেক বমো উৎসমবর আময়াজে হয়। ধমণ-
বর্ণ জাে প্রথা ছেছবণমশমে সকল শহরবাসী উৎসব আেমন্দ্ে যমমে ওমঠ। 

যকালকাোর ছকিু ছবখযাে  বযছিমের মমধয প্রথমমই োর কথা বলা উছচে 
ছেছে রবীন্দ্রোথ ঠাকুর ছেছে যজাোসাাঁমকা ঠাকুর পছরবামর জন্মগ্রহর্ 
কমরে। এিাো আধুছেক যকালকাোর ছকিু ছচরস্মরর্ীয় যেমে 

শযামাপ্রসাে মুখাছজণ। শশী কাপুর ও সেযছজৎ রায় োরা বাঙ্গালীর ছসমেমা 
জগমে অেযেম যসরা বাঙ্গালী ছক্রমকিার হমলে যসৌরভ গাঙু্গলী োমক 

‘King of Kolkata’ বলা হয়। 

বাঙ্গালী েথা যকালকাোর সবমচময় ছপ্রয় খাবার মািভাে এবং সবমচময় 
ছপ্রয় ছমছষ্ট ‘রসমগাল্লা’ ো যকালকাোমেই তেরী হয় সবণপ্রথম। কছথে 
রময়মি যকালকাোয় বাবুমের আছে বাসস্থাে। যসই ছিছিশ আমল যথমক 

আজ পেণি এই ‘বাঙ্গালীয়াো’ িমক ঐছেহয ও সম্মামের সামথ ধমর রামখমি 

কলকাোবাসী। 
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Radical Geographical Activities in West 

Bengal: Theory and Practice  

-Mrinmoy Ghosh 

 [6th Semester, Department of Geography] 

Radical Geography is a field of study that tries to 

eradicate deplorable condition  of people and mould 
an equal and peaceful society 

   In the 1960s globalization made the 
path to the movement of radical geographers. 

The Vietnamese War , the movement of Black peo-
ple for the right to citizenship  and poverty prevailing 
in the slums are considered to be the main reason for 
such a movement . Based on this movement In 1969 
a huge number of radical research papers and 
“Antipode – A Radical Journal of Geography”  
were published in the conference organized by the 
Association of American Geographers . 

It cannot be denied that the theoretical perspective of 
Radical Geography has emerged , even in the edu-
cational institution in West Bengal including schools, 
colleges, universities . However , its application in 
practical field is hardly noticeable , though the main 
objectives of Radical Geography are – 

 to expose the issues of in equality , deprivation, 
discrimination ,health exploitation , crime and 
environmental degradation. 

 To bring a cultural revolution, to eradicate per-
missiveness , sexism and discrimination against 
female person. 

 To remove regional inequalities. 

 Who opposes political centralisation and eco-
nomic concentration . 

 to develop a more just , equal ,tension free and 
peaceful life. 

In spite of having all the above mentioned objec-
tives, some of the issues are still prevailing in our 
state ,West Bengal ,rather in some districts which 
are politically decentralized. This issues are ex-
plored in brief in the below ------ 

1.Casteism :- 

  Casteism   is an ancient tradition 
which marks the division of people based on their 
livelihood with the passing of time . It has turned 
into a statistical concept. As a result of that higher 
caste  people receive all the social advantages and 
the condition of lower  caste people becomes more 
critical . In some districts of West Bengal above 
30% Scheduled Caste  people and above 10% 
Scheduled Tribe  people are living. 
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Statistics :-   

Table for District wise SC and ST population rate of 
West Bengal ,2001 CENCUS 

SCHEDULED CASTE & SCHEDULED TRIBE POP-
ULATION  

SOURCE :- Health and Family welfare department 

 It is  evident that Radical Geography has failed in 
two ways --- 

The concept of different castes still exists in Twenty-
first Centuries . 

The condition of lower caste people can't have 
reached the status of higher caste. Equity  and equal-
ity is still a question .    

2.Sexism:- 

  Discrimination between two sexes is 
rampant in our society . In patriarchal society women 
are always an unprivileged body .From birth to death 
a woman becomes the victim of sexism. 

TABLE  FOR  DISTRICTWISE POPULATION LITERACY RATE BY 
SEX IN WEST BENGAL 2011 CENSUS  

NOTE :- Female literacy rate [above 50%] excluding 
0-6 age population         

Source :- Primary Census Abstract, 2011  

If we study the literacy rate of females in comparison 
to mail in some districts of West Bengal , it will be 
clear how women are marginalized .  

3.Literacy Rate:-     

In 2009,Right to Education Act was enforced in our  
country. Therefore,  education became accessible for 
all irrespective of caste, gender, religion. However in 
some districts of  West Bengal average literacy rate 
of people is below 75% to the total population.   

TABLE OF DISTRICT WISE LITERACY RATE (UNDER 75%)
OF WEST BENGAL , 2011 

NOTE:- LITERACY RATE (EXCLUDING 0-6 AGE GROUP) 

 [ SOURCE:- WWW.RESEARCHGET.NET/FIGURE/THE-
100-DISTRICT-IN-INDIA-WITH THE HIGHEST LITERACY 
RATE ] 

4.Poverty: 

                   The main aim of different social schemes 
is to remove poverty of citizens. But, in case of West 
Bengal there are some districts where above 45%
people are below the poverty line. 

TABLE FOR DISTRICT WISE HIGHEST POVERTY RATE 
(ABOVE 45%) 

SOURCE : DIRECTORATE OF AGRICULTURE (EVALUATION 
WING GOVERNMENT OF WEST BENGAL ) 

TABLE FOR NUMBER OF WORKERS AND NON WORKERS 
IN WEST BENGAL 2011 (THOUSAND) 

WORKERS 

Rank DISTRICTS TOTAL SC POPULATION

(ABOVE 30%) 

1 COOCHBIHAR 50.1% 

2 JALPAIGURI 36.7% 

 3 SOUTH 24 PAR-

GANA 

31.2% 

 4 BANKURA 32.1% 

   Rank DISTRICTS TOTAL ST POPULATION

(ABOVE 10%) 

 1 JALPAIGURI 18.9% 

 2 PURULIA 18.3% 

 3 SOUTH DINAJ-

PUR 

16.1% 

 4 DARJEELING 12.7% 
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RANK  DISTRICT MALE FEMALE 

1 PURULIA 77.86 50.52  

2 UTTAR DINAJPUR 65.52 52.17 

3 MALDA 66.24 56.96 

4 MURSHIDABAD 69.95 63.09 

SL NO. DISTRICT LITERACY RATE 

1 BANKURA 70.95 

2 BIRBHUM 70.90 

3 MURSHIDABAD 67.53 

4 PURULIA 65.38 

5 MALDA 62.71 

6 UTTAR DINAJPUR 60.13 

SL NO. DISTRICT Head Count Ratio

(%) 

1. MALDA 47.8 

2. JALPAIGURI 49.1 

3. BIRBHUM 52.4 

4. MURSHIDABAD 55.9 

5. BANKURA 58.8 

INDUSTRIAL CATE-
GORIES 

MALE FEMALE 

CULTIVATORS 3941(8.42) 263(0.59) 

AGRICULTURAL LA-
BOURERS 

4943(10.56) 926(2.08) 

HOUSEHOLD INDUS-
TRY WORKERS 

869(1.86) 649(1.46) 

OTHER WORKERS 11926(25.48) 2169(4.88) 

INDUSTRIAL CATE-
GORIES 

MALE FEMALE 

CULTIVATORS 560(1.20) 353(0.79) 

AGRICULTURAL 
LABOURERS 

2510(5.36) 1810(4.07) 

HOUSEHOLD 
INDUSTRY 
WORKERS 

246(0.52) 700(1.57) 

OTHER WORKERS 1723(3.68) 1169(2.63) 



 

 

NON WORKERS 

SOURCE:PRIMARY CENSUS ABSTRACT,2011  

NOTE:THE FIGURE IN PARENTHESES INDICATE PERCENT-
AGE TO TOTAL POPULATION OF THE RES 
PECTIVE CATEGORY. 

 
Even the division of main workers ,marginal work-
ers, and non workers put the economic condition of 
the people of West Bengal in a questionable state. 
 
6.Human Development Index (HDI): 
                                                        Last but not the 
least concern is overall human development. But, if 
we study some statistical information, we will find 
that the progression in the fields of administrative 
and social facilities like water supply, electricity, 
higher education, health service, crime rate has been 
in margin till now. 
 
WATER SUPPLY COVERAGE(2014):      

GROSS GENERATION OF ELECTRICITY 

SOURCE: PUBLIC HEALTH ENGINEERING DIRECTORATE  
GOVERNMENT OF WEST BENGAL  

(EXCLUDING N.T.P.C) IN KWH  
 
[SOURCE:- DEPARTMENT OF POWER AND  
NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES,  GOVERNMENT OF 
WEST BENGAL]           
 

NORMS FOR FULL COVERAGE OF HABITA-
TION: 
     1.ONE SPOT SOURCE FOR 250 PERSONS 
     2.IN CASE OF PIPED WATER SUPPLY 40 LI-
TRES 
PER CAPITA PER DAY/ONE PUBLIC STAND 
POST FOR 250 PERSONS.  
EDUCATIONAL FACILITIES ,CENSUS 2011  

NOTE :- BASED OF NUMBER OF  VILLAGES HAVING       
SOURCE:- DCHB VILLAGE DATA,2011 CENSUS EDUCATION-
AL FACILITIES WITHIN VILLAGE  
 
MEDICAL FACILITIES : 
 
DISTRICT  HEALTHCARE 
UTTARDINAJPUR 4 
MALDA   4 
DARJEELING  15 
HOWRAH  20 
 
SOURCE: DCHB VILLAGE DATA , CENSUS 2011 
 
CRIME RATE : 

Source: NCRB, Crime in India 1995 and Special Inspector Gen-
eral of Police, State Crime Records Bureau,  Kolkata. 
 

To conclude we must acknowledge that the aim  of 
Radical Geography will not be filled only by teach-
ing in the colleges and universities. when its suc-
ceeds to provide equity  to all the backward people to 
establish equality as a field of study it will be practi-
cally successful. 
 
 

-----------------In pen - Mrinmoy Ghosh------------------  

MALE FEMALE 

20093(42.93) 36427(81.92) 

SL NO DISTRICT TOTAL NO OF 

POPULATION

(IN ASSUMP-

TION OF 

2011) 

POPULATION 

COVERED UNDER 

SUPPLY SUPPLY 

SCHEMES 

1. NORTH 24 

PARGANA 

10332431 5324130 

2. BURDWAN 7964178 5490309 

3. HOOGHLY 5662296 4192610 

4. SOUTH 24 

PARGANA 

8538542 7668471 

5. PASCHIM 

MEDINIPUR 

6245875 5780125 

PARTICULARS 1990-

91 

2000-01 2011-

12 

2012

-13 

2013

-14 

1.THERMAL 9933.1

5 

21995.2 4664.3

2 

5087

7.95 

5094

4.61 

2.HYDAL 346.96 444.83 549.45 555.

87 

6+46

.68 

3. DIESEL 
AND 

WIND 

0.52 0.50 0.47 0.29 0.47 

4.SOLAR PV - - - 1.54 0.73 

DISTRICT PRIMARY 

SCHOOL 

SENIOR 

SECOND-

ARY 

SCHOOL 

COLLEGE 

ARTS 

AND 

SCIENCE 

ENGI-

NEERIN

G COL-

LEGE 

MED

ICAL 

COL-

LEGE 

BIRBHU

M 

2021 181 9 2 1 

HOWRAH 632 132 5 - - 

HOOGH-

LY 

1697 213 13 3 1 

NORTH 

24 PAR-

GANA 

1460 302 9 1 - 

  
Total 
CAW 

Torture/
cruelty by 

Dowry 
Death 

No. 
of  arrests 
for CAW 

  under IPC Husbands/ 
relatives              

  2000 200
3 

199
5 

200
0 

200
3 

19
95 

200
0 

20
03 

20
00 2003 

Bard-
haman 727 739 223 482 107 8 34 30 20

62  2526 

Murshida-
bad 440 814 78 245 468 0 4 17 43

2  1363 

Nadia 595 600 226 370 363 11 22 23 10
53  1422 

24 Parga-
nas (N) 843 112

8 546 589 784 3 21 24 96
8  1367 

24 Parga-
nas (S) 975 121

4 469 692 884 2 49 44 93
0  1759 
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Carbon Trading in India  

A Foot towards the Economic Growth Embraced with 

Sustainability 

-Suman Kundu 

 [6th Semester, Department of Geography] 

INTRODUCTION  

We all know that the amount of greenhouse gas is 
increasing daily and by which the world is affected at 
present. In the decade of 1970, the first initiative had 
been taken to prevent greenhouse gas emission. In 
1997 the international agreement was signed through 
“KYOTO PROTOCOL”in the town of Kyoto, Japan. 
The Kyoto Protocol was an agreement to the interna-
tional treaty of United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change (UNFCC) which was a le-
gally binding agreement under which more than 169 
industrialized countries had agreed to reduce green-
house gas emissions to a level of 5.2% by 2012 keep-
ing 1990 as a base. In the Kyoto protocol 6 gases are 
selected to reduce CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS & 
SF6.  
 
WHAT IS CARBON TRADING  
After the failure of the Kyoto Protocol the term 
“Carbon Trading” became popular in those countries. 
But the developed countries said that they cannot re-
duce the carbon emissions. So a carbon limit has 
been set for all the countries. In that case the carbon 
emissions are calculated by “Carbon Credit”. 1 car-
bon credit means permission of 1 ton CO2 emissions 
to air. The carbon trading business is done in two 
ways. One is “Emission Trading” and the other one 
is “Offset Trading” 

Emission trading occurs when one Annex B country 
emits less greenhouse gas than the target set by the 
Kyoto Protocol. This surplus emission allowance can 
be sold to another Annex B country which has ex-
ceeded its carbon limit. Or this emission trading can 
be occurred between two industries which are located 
in a common country. 

On the other hand the “ Offset Trading” occurs when 
a country exceeds its carbon limit then it should buy 
the same amount of carbon credit from another coun-
try or the country has to invest in some carbon emis-
sion reducing projects in another country. In that case 
‘Joint Implementation (JI)’ and ‘Clean Development 
Mechanism (CDM)’ is so important, first one is for 
Annex A countries and the second one is for Annex 
B countries. 

CARBON TRADING SCENARIO IN INDIA; IM-
PACT ON ECONOMY AND SUSTAINABLE 

GROWTH 
The CDM projects are directly impacting the devel-
oping countries like India as they form the Annex B 
group. Through the CDM projects India can earn 
marketable credits known as “Certified Emission Re-
ductions (CER)”. “An emission reducing project can 
earn CERs if it occurred because of CER revenue, 
but not if it would have happened independently of 
CER revenue. Projects meeting this requirement are 
known as ‘additional’. Projects can include new in-
stallations (like a new power plant) or upgrades to 
existing operations (like new technology installed in 
a coal plant that increases its efficiency).” (- Dr. 
Namita Rajput and Ms. Parul Chopra). 
 
In India Govt. Registered and unregistered CDM 
projects are 800 in quantity, which is 33% of world 
CDM projects. The carbon trading business is truly 
effective in the economic growth of India as the de-
veloped countries are unable to reduce their carbon 
limits. Although the Indian government has ex-
pressed strong reservations about world bank in-
volvement in the carbon market which has attached 
CDM projects as an opportunity to the economic 
growth of India. India’s National CDM authority 
hosted the “Carbon Bazar 2009” in Delhi to offer di-
rect business to buyers and sellers of CERs. Accord-
ing to data available till 2014, India generated 
17,73,60,206 CERs through CDM projects. Now our 
country stands in second position in the world for 
CDM projects after China. And now India set a tar-
get to reduce its emissions by 20% by the year of 
2020.  

A recent report of World Bank revealed that India 
can be one of the largest beneficiaries of Carbon 
trading as it holds almost 20-25% of the world car-
bon trade at present. It is expected that India can earn 
around rupees 22,500 crore to rupees 45,000 crore in 
the upcoming 3-5 years.  

A FEW CARBON TRADING COMPANIES IN IN-
DIA  

NAME OF THE 

COMPANIES 

SPECIAL FEATURES 

Jindal Vijaynagar 

Steel 

Expected sell in next 10 years is $225 

million worth of saved carbon. 
Handia forest in 

Madhya Pradesh 

Earn at least US$300,000 every year 

from carbon payments by restoring 

10,000 hectares of degraded commu-

nity forest. 
Torrent Power AEC Estimated amount receivable from 

‘Energy Efficiency Project’ is Rs. 

199.9 crore. 
Indian Aluminium Estimated amount receivable from 

‘Gas Capture Project’ is Rs. 42.9 

crore. 
Balrampur Chini Estimated amount receivable from 

‘Renewable Project’ is Rs. 15.7 crore. 

(Source: Carbon Credit and Carbon Trading in India: An Overview, Ashim Paul)  
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Not only economic growth, these CDM projects are 
eco-friendly also. So the project does not harm the 
environment and it has the power to refresh the envi-
ronment. In the CDM projects there are Forestry pro-
jects, Battery vehicle projects, Cement industry, Ur-
ban waste management etc. which are necessary to 
refresh the environment from the effect of green-
house gas. So we can easily say that carbon trading is 
related to sustainable growth. The concept of sustain-
able economic growth is that approach to economic 
planning that attempts to foster economic growth 
while preserving the quality of the environment for 
future generations. And we can see that all the CDM 
projects are fulfilling the criteria of sustainable eco-
nomic growth, by which our country India will be a 
developed nation as early as possible through this 
scientific approach. 

CONCLUSION 

The future of the carbon trading business of India is 
too enlightened. According to the World Bank re-
view, in 2007, India earned a value of US $64 billion 
and stood at the second position in CDM projects by 
holding the market share of 6%. But in India the per 
capita emission of greenhouse gas is 1.2 tons per 
year, which is really a threat to the Indian govern-
ment. Though the satisfaction is India realizes that 
they have to reduce the greenhouse gas emission and 
have to focus on carbon trading, as it is the most ben-
efited business in the world at present. By the invest-
ment on CDM project plans and by the proper rules 
India can be a economically developed country in the 
future and India can remain its growth embraced 
with sustainability. 
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ছবজ্ঞামে ভূমগাল োছক ভূমগামল 
ছবজ্ঞাে 

-Suman Kundu 

 [6th Semester, Department of Geography] 

∆∆ ভূছমকা : 
ভূমগাল ছবেয়ছির উৎপছি আজ যথমক বহু শোব্দী পূমবণ। ছকিু ভূমগামলর 
জন্ম লমে ছবেয়ছিমক অমেকিা ইছেহামসর মমো েথা শুধুমাত্র কলা 
ছবভামগর একছি অংশ ছহমসমবই যেখা হে। কারর্ যসই সময় ভূমগাল ছিল 
অমেকিাই গেমকছন্দ্রক।  ভূমগাল ছবেয়ছিমক ছবজ্ঞাে ছবভামগর একছি 
অংশ ছহমসমব ভাবার সূচো পবণ বলা যেমে পামর ১৯৫০-এর েশক, েখে 
ভূমগামল রাছশমাছত্রক ছবপ্ল্ব আমস এবং রাছশছবজ্ঞামের ছবছভন্ন সূত্র বযবহার 
কমর যভৌমগাছলক ছবেয়সমূহ আমলাছচে হমে শুরু কমর। ছকিু আমামের 
ছবজ্ঞামের ছবছভন্ন শাখার উদ্ভব ছকিু ভূমগামলর বহু পূমবণ এবং আমরা 
যভৌমগাছলমকরা সবসময় যেখমে োই ভূমগামল যকাথায় যকাথায় ছবজ্ঞামের 
বযবহার রময়মি (মেমে- বযবহাছরক ভূমগাল, ভূমগামলর ছবছভন্ন েিব  , 
মমিল , প্রকে যেখামে রাছশছবজ্ঞাে , গছর্ে, যভৌে ছবজ্ঞাে, জীবে 
ছবজ্ঞামের ছবছভন্ন ছবেয়মক যকন্দ্র কমর যভৌমগাছলক ছবেয় আমলাচো করা 
হয়।) ছকিু আমরা যভৌমগাছলমকরা ছবেয়িা ছেময় এভামব ভাছব ো যে, 
ভূমগাল ছবজ্ঞামের েয় বরং ছবজ্ঞাে ভূমগামলর অিভুণি। 
 
∆∆ ছবজ্ঞােমক ভূমগামলর অিভুণি বলার েুছি :            
আমরা েছে বলমে পাছর যে "Geography is a spatial science" যসমিমত্র 
ছবজ্ঞাে ছবেয়ছিও যো যেশ (space) েথা পৃছথবী বছহভূণে েয়। যসই ছেক 
যথমক যেখমল একথা বলাই োয় যে ছবজ্ঞাে ভূমগামলর অিভুণি। 
 
∆∆ ভূমগামলর অিভুণি ছবেয় ছহমসমব গছর্ে : 
 গছর্মের উৎপছি মূলে েমজ্ঞর যবেী ছেমণামর্র মমধয ছেময় (মবে অেুোয়ী)। 

োর জেয স্হাে ছেবণাচে অবশয গুরুেপূর্ণ কাজ, ো ছকো ভূমগামলর 
অিভুণি প্রধাে ছবেয়। ছবছভন্ন গাছর্ছেক সূত্র ভূমগামল বযবহামরর মমধয ছেময় 
ভূমগাল সমৃদ্ধ হময়মি ছঠকই ছকিু এর বীজ ছকিু রময়মি ভূমগামলই। 
যজযাছেছবণজ্ঞাে ছবেময়ও েছে ভাবা োয় োহমল যেখা োয় যসখামে ছবছভন্ন 
গ্রমহর অবস্হাে , যবগ , গছে প্রভৃছে মুখয আমলাচয ছবেয়। ো ছকো 
ভূমগামলর অিঃস্হ ছবেয়। সুেরাং বলাই োয় যে, ভূমগালমক গছর্মেরর 
অিভুণি কমর বরং গছর্ে উৎপছির সময় যথমকই ভূমগামলর অিভুণি 
একথা বলাই োয়। 

এমিমত্র আেণভট্ট , বরাহছমছহর , ভাস্করাচােণ প্রমুখ বযছিমের োম যেমে 
আমস গছর্মে যেমছে োরা ছেমজমের স্হাে মজবুে কমর ছেময়মিে 
ভূমগামল। ো প্রমার্ কমর গছর্ে এবং যজযাছেছবণজ্ঞাে ভূমগামলর সমািরাল 
পথোত্রী। 
 
∆∆ ভূমগামলর অিভুণি ছবেয় ছহমসমব জীবে ছবজ্ঞাে : 
জীবে ছবজ্ঞাে মূলে আমলাচো কমর পৃছথবীর জীবকূল ছেময় , 
জীবববছচত্রয ছেময়।  
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পছরমবমশর সামথ োমের অছভমোজে ছেময় েথা জীবকূমলর কােণকলাপ 
ছেময়। সুেরাং যবাঝাই োমছি যে, জীবে ছবজ্ঞামের আমলাচোর ছবেয়ও 
ভূমগাল বছহভূণে েয় বরং ভূমগামলর পছরছধর একছি অংশ। উোহরর্ স্বরূপ 
আমরা েছে সনু্দ্েরবে অঞ্চমলর মযােমগ্রাভ অরমর্যর কথা ভাছব োহমল 
যসখােকার পছরমবমশর সামথ প্রার্ী ও উছদ্ভেকূমলর অছভমোজমের কথা 
যেমে জীবে ছবজ্ঞামের আমলাচয ছবেয় যেমছে আমলাচয ছবেয় 
ভূমগামলরও। ো প্রমার্ কমর জীবে ছবজ্ঞােও ভূমগাল ছবভামগর বাইমর েয়। 

আমরা েছে আরও বছল, ছলমেমযামের ১০ শোংশ সূমত্রর কথা। যেখামে 
ছেছে বমলমিে "প্রছেছি খােয স্তমর ১০ শোংশ কমর শছি স্হাোিছরে 
হয়" , ো যেমে জীবে ছবজ্ঞামের আমলাচয ছবেয় যেমে আমলাচয ছবেয় 
ভূমগামলর ( জীব ভূমগাল শাখার )। 
 
∆∆ভূমগামলর অিভুণি ছবেয় ছহমসমব যভৌে ছবজ্ঞাে : 
যভৌে ছবজ্ঞামের আমলাচো ছঘমর আমি ছবছভন্ন অেু - পরমােু ছেময়। 
প্রছেছি পোথণই সৃছষ্ট হয় যকামো ো যকামো অেু দ্বারা। যভৌে ছবজ্ঞাে আরও 
আমলাচো কমর শছি, বল, আমলাকরছি আমলাকেরঙ্গ ইেযাছে ছেময়। 
তেছর হময়মি ছবছভন্ন সতূ্র। েমব োই যহাক ো যকে , যকামো ছকিুই 
ভূমগামলর আমলাচোর বাইমর েয়। 
যভৌে ছবজ্ঞামের আমলাকরছি অধযায়মক িুরাছেিুর ছবমেের্ কমরই 
সৃছষ্ট ভূমগামলর অেযেম শাখা "Remote Sensing and GIS" । ভূমগামলর 
এই শাখা যেভামব ছেমজ রুে ছবস্তার লাভ কমরমি, একই ভামব আরও 
গমবের্া দ্বারা সমৃদ্ধ কমরমি যভৌে ছবজ্ঞােমক। সুেরাং, যভৌে ছবজ্ঞাে 
যেভামব ভূমগালমক সমৃদ্ধ কমরমি একইভামব ভূমগালও সমৃদ্ধ কমরমি যভৌে 
ছবজ্ঞােমক। সুেরাং, একথা বলাই োয়, যভৌে ছবজ্ঞাে ও ভূমগাল আলাো 
েয় বরং একই বাোবরমর্ যবমে ওঠা েছুি শাখা। 
 
∆∆ভূমগালমক ছবজ্ঞাে ছহমসমব ভাবার সমথণমে ছকিু যভৌমগাছলক: 
ভূমগাল ছবেয়ছি উৎপছির সময় যথমকই ছবছভন্ন তদ্বে মেবাে সামথ ছেময় 
এছগময় চলমি। ছেয়ন্ত্রর্বােী ভূমগাল এবং সম্ভাবোবােী ভূমগামলর মেই 
ভূমগাল ছবজ্ঞাে ছক ো যসই ছেময়ও রময়মি ছবছভন্ন ছবেকণ। ভূমগালমক 
ছবজ্ঞাে ছহমসমব সমথণে কমরমিে — 
✓ R.J. Johnston (2001) ভূমগালমক Social and Behavioral science ছহমসমব 
প্রছেষ্ঠা কমরমিে। 

✓ " Annals of the Association of American Geographers ( vol. 48, 
No. 2, jun 1958, PP 97-108)" জােণামল Richard Hartshon ভূমগালমক 
প্রছেষ্ঠা কমরমিে "Geography is a science of space" ছহমসমব। 

✓ Schaefer ভূমগাল সম্পমকণ বমলমিে, " Geography has to be con-
ceived as the science concerned with the formulation of the laws 
governing the spatial distribution of certain features of the earth 
surface." 

✓ E.W. Soja 2001 সামল ভূমগালমক Social and Behavioral science বমল 
উমল্লখ কমরমিে। 

 
∆∆উপসংহার : 
ছস্ক ার প্রমুখ ভূমগালছবেমের মমে ভূমগাল একছি স্বয়ং ছবজ্ঞাে। ভূমগামল 
Nomothetic approach এর ছবস্তারলামভর সামথ সামথই ভূমগাল একছি 
ছবজ্ঞােছভছিক শাখা ছহমসমব ছবকাশলাভ শুরু কমর। বহু ভূমগালছবে এবং 
তবজ্ঞাছেক ভূমগালমক বমলমিে " Geography is a earth science. " । ছকিু 

মােুে প্রেুছি গে ছেক যথমক উন্নে এই Anthropocene েুমগ োাঁছেময়ও 
ভূমগালমক পুমরাপুছর  ছবজ্ঞাে ছহমসমব যভমব উঠমে পামরছে। যসই কারমর্ই 
এখেও ভারমের বহু ছবশ্বছবেযালয় এবং মহাছবেযালময় ভূমগালমক কলা 
ছবভামগর শাখা ছহমসমব ভাবা হয় । যেখামে ভূমগাল ছেমজই একছি ছবজ্ঞাে, 
ো ওপমর সামােয উোহরমর্র মাধযমম ও ছবছভন্ন যভৌমগাছলমকর বিমবযর 
মাধযমম প্রমার্ করার যচষ্টা করা হময়মি, যসখামে মােুমের ছচিা ভাবোর 
উন্নছে অবশযই প্রয়জে এবং ভূমগাল ছবেয়মক স্বয়ং একছি ছবজ্ঞাে ছহমসমব 
েুমল ধরার যচষ্টা করা প্রময়াজে।  
আশা করা োয়, অেরূ ভছবেযমে মােুমের মােছসকোর পছরবেণমের মমধয 
ছেময় ভূমগাল একছি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবেয় ছহমসমব প্রছেষ্ঠা লাভ করমব। 
 
 
গ্রন্থপঞ্জী : 

1. ি. রামকৃষ্ণ মাইছে ও ি. যমৌছমো তমত্র মাইছে , ভূমগাল - ছচিা ও 
েশণে, েমবােয় পাবছলমকশেস্ , ভারে । 

2. ি. সছঞ্জে কুমার সাধুখাাঁ , সংসৃ্কে ছশিক , িায়া প্রকাশেী , 
ভারে। 

3. w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m 
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পুছর ভ্রমর্ 
-Ankita Sarkar 

 [4th Semester, Department of Geography] 

“কান ঘপয়তবি ঘচাখ ঘময়লবি 
ধরার িুয়ক প্রাি ঘেয়লবি 

অজানার মায়ে জানার ঘচষ্টা কয়রবি 
তাই বিস্ময়য় জায়ে আমার নানা” 

————রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মােুশ সেমূরর ছপয়াসী। অমচোমক যচো আর অজাোমক জােমে 

যশখা। কখমো যমৌছল ছহমালয় জয কমর, কখমো গহে অরমর্য মশাল 
জ্বমল আজীবে আছম যবোমে ভামলাবাছস। আছম ছেমজর রমি অেুভব 

কমরছি  যসই যবরামোর যেশা। জীবমে অমেকবার পাহাে যেমখছি, জঙ্গল 
যেমখছি ছকিু কখমো সমুমরর কািাকাছি যেমে পাছরছে। T.V, ছসমেমায় 

যেমখছি, পেযিযেশীমের মুমখ বর্ণো শুমেছি। ছকিু ছেমজর যচামখ 
কখমো সমুর যেমখছে, োই এবার েখে বিমরর শুরুমেই বাবা েখেই 
বলল আমরা এবার শীমের যশমে পুরী োছছি। েখেই আমার ও আমার 

যবামের মে যেমচ উঠল। পরুী মামেই যো সমরু। শুরু হল ছেমঙ্গাো 

আর এমকর পর এক কযামলোমর োছরখ কািা। 
 
1োত্রা শুরু:- 
3rd march 2019 যে আমামের োত্রা শুরু। বাছে যথমক সকমল তেরী হময় 
গাছে যচমপ (মিামিা) আমরা  ুছলয়া যথমক যির মে যচমপ  ছশয়ালেহ যেশমে 
যপৌিালাম। যসখাে যথমক রাে 8.30 ছমছেমি পরুী এক্সমপ্রমস উঠলাম। 
যিরে আমামের ছেময় েথা সমময় যিমে ছেল। 
 
যির মের োত্রা:- 
যির মে উমঠ যেছখ আমামের মে কে োত্রী মমে উমিজোর  জাম ছেল। 
রাে বােমে যির মের গছেও বােমে থাকল, কামরায় কামরায় ছগময় সবার 
সামথ যেখা কমর good night বমল ছ মর এলাম। ছঠক রাে 11:30 সময় 
শুমে যগলাম। আমার সামথ আমার মা ছিমলে সেুরাং ভ্য় পাওয়ার 

যকামো প্রশ্ন ওমঠো। যভার যপৌমে 4মির সময় যেখলাম ছচল্কা হ্রে। অছে 
সুন্দ্ের হ্রে, বইময় পমরছি পৃছথবীর বহৃিম লবর্াি মৎস আমহারে যকন্দ্রীক 
হ্রে। ধীবমররা মাি ধরমে শুরু কমরমি।যিরে যথমকই যেিুকু পারলাম 
যেখলাম। হ্রমের জল েীল যেে স্বমের ঈশ্বরা। 
 
সমুর েশণে:- 
যহামিমল ছকিুির্ ছবশ্রাম ছেময়, ছবকামলর যরাে পরমল আমরা সবাই 
যবছরময় পরলাম সমুরা েশণমে। সমমুরর কািাকাছি আসমেই শুছে সমরু 

গজণে। েেেরূ যচাখ োয় শুধ ুজল আর জল। ছবপলুা সমরু এক্র পর 
এক েীল যেউ বুমক কমর ছেময় িুমি আসমি েিভূছমমে। সমমুরর েীঘণ 
িযকাে ও সঞ্চময়র কামজর মামধযমম গমে উমঠমি ‘বাছলভূছম’, 
‘তসকেশীরা’, ‘ভৃগু’, েমূর রময়মি োছরময় ‘সযাপ’। ভূছমর এই রূপ সচমিয 
েশণে করলাম, আছম  সমুর যেখমে যেখমে হঠাৎ একিা যেউ আমার পা 
ছভছজময় ছেল। আছম অঞ্জছলমভ্র েুমল ছেলাম ছস যেউময়র জল। রামের 
আকাশ অসংখয োরা আর েীমচ উিাল সমুর। রামত্রর সমুর 
অছেমেমরাম। চা-ছবসু্কি ছেময় সন্ধ্যা কাছঠময় যহামিমল ছ রলাম। 
 
আেযােয ভূেশৃয:- 
আমরা খেছগছর, উেয়ছগছর, েন্দ্েেকােে েশণে করলাম। অছে 
চমৎকার। ছগছরগুছলমে োো ভূেশৃয গমে উমঠমি, কে োম োজাো 
ছশমের যিায়াই গমে উমঠমি, যকাোরমকর মছন্দ্ের, েমের হামে  ুছিময় 
েুমলমি পাহাে কািা ছশেছচত্র। োমের উমেমশয প্রর্াম জাছেময় ছ মর 
এলাম। োে উপকথা , জ্ঞাে-শ্রুছে িাছেময় আমি। পমরর ছেে সকাল 
10 িায় সমুমর স্নাে কমর যেহ ও মে ভমর যগল। 
 
য রার ছেে:- 
7th March, আমামের য রে আসার ছিছকি । যেছেক ছেময় এমসছিলাম 
যসই ছেক ছেময় ছ মর এলাম েেিে সমুর যেখা োছছিল েেিে 
যেখছিলাম। োরপর আর যেখা হল ো েীল জলরাছশমক। শুেলাম 
একিা বে যেউ পরার শব্দ । এই যেউ ছিল ছবমছিে ও কান্নার শব্দ। 
আর ছ মর আসার আমন্ত্রর্। মমে পরল 27 েং স্বরগুমলা আবার েেুে 

যকামো আত্মীয়মক স্বাগে জাোমোর জেয অমপিা করমি আর যসই 
সূেণমুখী  ুল গািিা ছেশ্চয় আজও যোল যখময় চমলমি। 
 
------------------কলয়ম-অবিতা সারকার----------------- 
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ছবশ্ব উষ্ণায়ে ও পছরমবশভাবো 
-Payel Dey 

 [4rd Semester, Department of Geography] 

“তুবম আয়লা 
ঘেইখায়ন সাের নীবলমা আজ মানুয়ষর 

সয়ন্দ্েয়হর কায়লা, 
ভাইরা িযবথত হয়ল ভাইয়ের ভায়লা, 

মানুয়ষর মরুভূবম একখানা 
নীল ঘম  চায় ।” 

একুশ শেমকর মােবসভযো জ্ঞামে ও যমধায় মােুমের িহ্মাণ্ড যজযর 

উপাখযাে। ছবজ্ঞামের অজস্র আছবষ্কার একছেমক যেমে সমদৃ্ধ করমি 

সভযোমক, অেযছেমক মােুমের জীবমেও এমেমি স্বাছিন্দ্েয। ছকি এরই 
মমধয ছবজ্ঞামের অছেয়ছন্ত্রে প্রময়াগ, পছরকেোহীে উন্নয়ে মােুমের 
সভযোর অশছে সংমকমের সছৃষ্ট কমরমি। আেমের যেসব আবহ ছবপন্ন 

কমর েুমলমি আধুছেক পৃছথবীমক োর অেযেম হল ছবশ্বউষ্ণায়ে। 
প্রকৃছের পছরছচছে রূপ আে যেই। আমগ িয় ঋেুর আসা োওয়ার 

একিা চমৎকার ছহসাব ছিল। েমুাস অির োর যচহারা বেমলর স্পষ্ট 
িছব আজ উমঠ এমসমি। আজ োরই ছেেশণে ছবশ্বউষ্ণায়ে োমক ইংমরজী 

ভাোয় বমল “Global Warming”। 
১৮৯৬ সামল যোমবলজয়ী সুইছিস ছবজ্ঞাছে আরমথছেয়াে বাে মুেমল 
কাবণে িাই অক্সাইমির পছরমার্ বাোর সমঙ্গ পৃছথবীর োপমাত্রা বৃছদ্ধর 
সম্ভাবো ছবেময় আশো প্রকাশ কমরে। যসই আশো প্রগছের 

অছেয়ছন্ত্রে প্রবামহ আজ রূপািছরে হময়মি আেমে। ছবজ্ঞাছেরা পছৃথবীর 
োপমাত্রা বৃছদ্ধর জেয োয়ী কমরমিে ছগ্রেহাউস গযাসগুছলমক ছগ্রেহাউস, 
যেমে- কাবণে িাই অক্সাইি, ছমমথে, োইমির ামজমের অক্সাইিসমূহ, 
যলামরাফু্লমরাকাবণে, জলীয়বাস্প ইেযাছের োপ ধমর রাখার িমো আমি। 
বলা বাহুলয, এর মমধয পৃছথবীর োপমাত্রা বৃছদ্ধমে প্রধাে ভূছমকা কাবণে 
িাই অক্সাইমির। পছরসংখযাে যথমক জাো োয়, ছশেছবপ্ল্মবর সােমশা 
বির আমগ বাে ুমেমল কারববে িাই অক্সাইমির পছরমার্ ছিল ছপছপএম। 
২০০৫ সামলর পছরমার্ োাঁছেময়মি প্রায় ৩৭৯ ছপছপএম। ছগ্রে হাউমসর 
প্রভাব সৃছষ্টমে কাবণে িাই অক্সাইমির ভূছমকা প্রায় ৫০ শোংশ,  যসখামে 
এই পছরসংখযাে েমথষ্ট আশোর কারর্। 

“বনয়জর িায়ায় োাঁবিয়য় আয়ি 
েূরন্ত এক জংবল োি 

চারপায়ি তার িানায় কুডুল 
ঘধাপেূরন্ত ফবন্দ্েিাজ” 

আমামের পালছয়ত্রী জেেী বসুন্ধ্রা ভামলা যেই, েেূর্ভামর ক্রমশ জজছেে।  

‘বসুন্ধ্রা বাাঁচাও’, সুস্থ পৃছথবীমে ও েেূর্মুি পছরমবমশ আগামী প্রজমন্মর 
মােুেমক যবাঁমচবমেণ  থাকার যশে সমুোগিুকু কমর োও- 
এ যেে যসই শপথ- 

“এ ছবশ্বমক এ ছশশুর বাসমোগয কমর োব আছম, 
েব্জােমকর কামি এ আমার েঢ়ৃ অঙ্গীকার।” 

েমথছিভামব জীবাষ্মজ্বালাছে বযবহার, আরর্য ধবংস ইেযাছে বাোমস কাবণে 
িাই অক্সাইমির পছরমার্ বাছেময় ছেমছি। ছসমমন্দ্ি, যস্প্র, য াম ইেযাছের 
কারখাো যেমে Co2-র পছরমার্ বােমি ছঠক যেমেই এয়ারকছেশোর, 
যরছিজামরির ছশে, গযাস, যেল কয়লার উৎপােে ও পছরবহে ছমমথমের 
পছরমার্মক বাছেময় েুলমি। ধারাবাছহকভামব রাসায়ছেক সামরর বযবহার 
এবং অরর্য ধবংস করার  মল পছরমবমশ োইিরাস অক্সাইমির পছরমার্ 
ক্রমাগে যবমে চমলমি। এই ভামব মােুমের অছেয়ছন্ত্রে কাজকমণ পৃছথবীর 
উষ্ণো বৃছদ্ধমক ছেছশ্চে কমর োমক পছরচাছলে করমি এক মুহূেণ 
সবণোমশর ছেমক। ছগ্রেহাউস প্রভামবর  ল সেূরু প্রসারী। ১৮৫০-১৯০০ 

খ্রীষ্টামের মমধয বাে ুমেমলর উষ্ণো ১ ছিগ্রী যসলছসয়াস যবমেমি। 
অেুমাে করা হয় ২০৩০ খ্রীঃ বৃছদ্ধর হার হমব ২ ছিগ্রী যসলছসয়াস, এই 
উষ্ণো বৃছদ্ধর  মল যমরু অঞ্চমলর বর  সম্পূর্ণ গমল যেমে পামর, এর 
 মল সমুমরর জলস্তর যবমে োমব এবং উপকূলবেী এক ছবস্তীর্ণ অঞ্চল 
ছচরকামলর মমো সমুমরর েলায় েছলময় োমব। ছবপেগ্রস্থ হমব ৫০ যকাছি 
যলাক। েেুেভামব অছেবছৃষ্ট ও খরা প্রধাে অঞ্চল সছৃষ্ট হমব। হয়মো 
যকাথাও গ্রীষ্মকাল েীঘণ হমব যকাথায় শীে। এই উষ্ণায়মের প্রভামব 
হূেেমন্ত্রর অসুখ, রিচাক এসব যেমে বােমব যেমছে ক্রািীয় অঞ্চমল 
মযামলছরয়া, যিঙু্গ, ভাইরাল এেমকম লাইছিস ইেযাছে অসুমখর প্রমকাপ 
বােমব। অসংখয উছদ্ভে ও প্রার্ী পৃছথবী যথমক ছচরেমর হাছরময় োমব, 
োবােল বৃছদ্ধ পামব । এভামব ছবশ্ব উষ্ণায়ে োোভামব পামটি যেমব আমমের 

পছরছচে পৃছথবীমক। ছগ্রেহাউস গযাসগুছলর ছেগণমে যরাধ করার উমেমশয 
১৯৯২ সামল িাছজমলর ছরও ছি যজছেমরামে অেুছষ্ঠে হময়ছিল বসনু্ধ্রা 
শীেণ সমম্মলে । ২০০২ সামল যজাহামেসবামগণরও একই উমেমশয সমম্মলে 
হয়। ছকিু উন্নে পছশ্চছম যেশগুছলর অসহমোছগোয় যকামো যিমত্রই 

সবণসম্মে ছসদ্ধামি যপৌাঁিামো োয়ছে। ২০০৫ সামল জাপামের ছকয়মিা 
শহমর পৃছথবী ১৫৬ছি যেশ ছগ্রেহাউস গযামসর পছরমাে কমামোর জেয 
ছেছেণষ্ট লিযমাত্রা ছেধণাছরে কমরমি। ২০১১ সামলর যসমেম্বর মামস 

ছবমশ্বর ১৯১ছি যেশ ছগ্রেহাউস সংক্রাি চুছিপমত্র সই কমর। েছেও মাছকণে 
েুিরাষ্টর  এই চুছিমে সই কমরছে। পছৃথবীর উন্নে যেশগুছলর একাংমশর 
ধারাবাছহক অমসামোছগো সমেও আশার িহা এই  যে অছধকাংশ রাষ্টর  
এবং ছবশ্বজেমে এখে ও ছবশ্ব উষ্ণায়ে ছবেময় সমচেে হমছি। 

“রিা কমরা পছরমবশমক, 

েমবই েুছম মােুে রূমপ গর্য 
সবুমজর সমামবমশ েমবই প্রকৃছে 
ছ মর পামব োর ভারসামময।”  

 
----------------------কলয়ম-পায়য়ল ঘে--------------------  
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ভারমের জেছবমফারর্ এর সমসযা 
-Sujay Biswas 

 [4th Semester, Department of Geography] 

ভূছমকা:-   

ভারমে 1960 পরবেী সমময় ছচছকৎসা ছবজ্ঞাে এর উন্নছের জেয মেুৃযহার 
ক্রমশ হ্রাস পায়। ছকিু জন্মহার যস েুলোয় রাস ো পাওয়ার কারমর্ 
জেসংখযা রুে হামর বৃছদ্ধ যপমে থামক। এিাো 1971 সামল বাংলামেমশর 
মুছিেুমদ্ধর সময় প্রচুর শরর্াথী ভারমে আগমে ঘমি। ো ভারমের 
জেসংখযা যক আমরা বাছেময় যোমল। জেসংখযার এ লাগামিাো গছের 
জেয জেছবমফারমর্র সমসযা যেখা ছেময়মি োর  মল যবকারে বৃছদ্ধ, 
বেভূছমর পছরমার্ হ্রাস, অথণেীছের ওপর চাপ প্রভৃছে প্রাকৃছেক এবং 
আথণসামাছজক সমসযা যেখা ছেমছি। 

“ধনধায়নয পুষ্প ভরা আমায়ের এই িসুন্ধরা। 
তাহার মায়ে আয়ি ঘেি এক সকল ঘেয়ির ঘসরা। 
ও ঘস স্বপ্ন বেয়য় ততবর ঘস ঘেি সৃ্মবত বেয়য় ঘ রা। 
এমন ঘেিবি ঘকাথাও খুাঁয়জ পায়ি নায়কা তুবম। 

ও ঘস সকল ঘেয়ির রানী ঘস ঘে আমার জন্মভূবম। 
ঘস ঘে আমার জন্মভূবম, ঘস ঘে আমার জন্মভূবম। 

                        -বিয়জন্দ্রলাল রায় 

বাে ু েেূর্:- 
ভারমের জেসংখযা বৃছদ্ধর সামথ সামথ ছবপুল পছরমার্ জেসংখযা চাছহো 
পূরর্ করার জেয ছশমের প্রসার, োেবাহমের সংখযা বৃছদ্ধ, ছশে কারখাোর 
সংখযা বৃছদ্ধ, ছবেযুমের চাছহো বৃছদ্ধ যপময়মি। উমল্লছখে প্রভৃছে চাছহো 
জীবাি জ্বালাছের উপর ছেভণরশীল োর  মল ছবছভন্ন বাে ু েেূর্কারী 
পোথণ। যেমে-P.M-10,P.M-2.5,SPM(suspended particulate matter) ও 

গযাস কাবণে িাই অক্সাইি, যলামরামফ্লামরা কাবণে, ছমমথে, কাবণে 
মমোক্সাইি, সাল ার িাই অক্সাইি ও োইমির ামজে অক্সাইি সমূহ প্রভৃছে 
বাে ুমে ছমমশ বাে ুমক েছূেে করমি। এর  মল প্রচুর প্রচুর মােুমের 
শারীছরক সমসযা ও ছবছভন্ন যরামগর প্রােভুণাব বােমি। উোহরর্স্বরূপ বলা 
োয়  ুস ুমস কযান্সার, শ্বাসকষ্ট, িংকাইছিস ইেযাছে সমসযা যেখা ছেমছি।  

এিাো ছবছভন্ন ভাস্কেণ ও প্রাচীে ঐছেমহযর উপর বাে ু েেূমর্র প্রভাব যেখা 

ছেমছি। 

Source: www.wikipedia.com 

জল েেূর্:-  
অেযছধক পছরমামর্ জেসংখযা বৃছদ্ধর কারমর্ কৃছে উৎপােে বৃছদ্ধ, ছশে পর্য 

রমবযর চাছহো ক্রমবধণমাে হামর বৃছদ্ধ যপময় চমলমি। ছবপলু পছরমার্ 

জেসংখযার খামেযর চাছহো যমময়িার জেয কৃছেমে ছবছভন্ন ধরমের 
রাসায়ছেক সার ও কীিপেমঙ্গর হাে যথমক  সলমক রিা করার জেয 
DDT, Aldrin, chlorodane, dieldrin প্রভৃছে কীিোশমকর বযবহার করা 
হয়। ো েেী ও জলাশয় এর জমল ছমমশ জলমক েছূেে কমর। এর 
পাশাপাছশ ছশে-কারখাোর বজ্র পোথণ এবং যোংরা জল েেীমে ছমমশ 
েেীর জল যক েছূেে কমর। এিাোও গৃহস্থাছলর বজণয পোথণ েেী বা 
জলাশয় পছরেযাগ করা প্রভৃছে কারমর্ জল েছূেে হমছি। এর  মল 
তশবাল বু্লম, ইউমির াছ মকশে, যেখা ছেমছি োর  মল বহু জলজপ্রার্ী ও 
মাি মারা োমছি োর  মল জলজ বাসু্তেমন্ত্র ভারসাময ছবেষ্ট হমছি। 
উোহরর্ ছহমসমব বলা োয় গঙ্গা, েমুো, যগাোবরী, মহােেীর মে প্রভৃছে 
ভারমের বে বে েেী গুছল আজমক েেূমর্র ছশকার হময়মি। জলজ প্রার্ী 
পাশাপাছশ মােুমের উপমরও জল েেূমর্র বযাপক প্রভাব পছরলছিে হয় 
েছূেে জল পাে করমল ছবছভন্ন ধরমের যরাগ যেখা যেয় যেমে কমলরা, 
িায়ছরয়া, যহপািাইছিস এ, িাই ময়ি ও যপাছলও যরামগর প্রােভুণাব যেখা 
যেয়।  
মৃছিকা েেূর্:- 
আমামের ভারে একছি 
কৃছে প্রধাে যেশ ছবপুল 
পছরমামর্ জেসংখযা 
বৃছদ্ধর কারমর্ 
ক্রমবধণমাে  
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জেসংখযার খামেযর চাছহো পূরর্ করার জেয  লে বাোমো এবং 
কীিপেমঙ্গর হাে যথমক  সলমক রিা করবার জেয রাসায়ছেক সামরর 
ও তবজ্ঞাছেক পদ্ধছেমে বযাপক হামর বযবহার করা হমছি। রাসায়ছেক 
সামরর প্রভামব মৃছিকা ছস্থে উপকারী বযাকমিছরয়া ও ছকি যেমে যকাঁমচা 
প্রভৃছের সংখযা রুে হ্রাস পামছি োর  মল মৃছিকার ভারসাময েষ্ট 
হমছি,জছমর উবণরো হ্রাস পামছি মৃছিকার বাসু্তেন্ত্র িছেসাধে হমছি। 
এিাো ছবছভন্ন ধরমের পছলছথে, প্ল্াছেক বজণয, e-waste, যমছিমকল 
ওময়ে প্রভৃছে মৃছিকা যক েছূেে কমর েুলমি। োর  মল গন্ধ্ েেূর্, েশৃয 
েেূর্ বৃছদ্ধ পামছি। মৃছিকা েেূমর্র  মল মাছিমে পুছষ্টর ভারসাময ছবছিে 
হয়, যভৌম জমলর পছরমার্ হ্রাস পায় এিাো মৃছিকা েেূমর্র  মল 
জীবববছচমত্রর িছেসাধে হয়।  
 
ছবশ্ব উষ্ণায়ে ও জলবাে ু পছরবেণে:-  
ভারে একছি উন্নয়েশীল যেশ ছবপুল পছরমার্ জেসংখযার চাছহো যমিামে 
রুেগছেমে ছশমের প্রসার ঘমি চমলমি। ভারমের অছধকাংশ ছশে 
জীবাি জ্বালাছের উপর ছেভণরশীল । োই ছশে যকন্দ্র যথমক ছবছভন্ন 
িছেকারক গযাস ছেগণে হয়, ো পৃছথবীমে মহাকাশ যথমক আগে 
োপমক বা যসৌর ছকরর্ যক মহাকামশ ছ রমে বাধা প্রোে কমর এবং 
পৃছথবীর বাে ুমেমল আবদ্ধ কমর রামখ। োর  মল পছৃথবীর গে োপমাত্রা 

বৃছদ্ধ পামছি এবং ছবশ্ব জলবাে ু পছরবেণে যেখা ছেমছি। ছবশ্ব উষ্ণায়মের 
জেয োয়ী গযাস গুছলর মমধয ভারমের স্থাে েৃেীয় চীে ও আমমছরকা 
েুিরামষ্টর র পর। ছবশ্ব উষ্ণায়মের  মল বছৃষ্টপামের পছরমার্ ক্রমশ হ্রাস 
পামছি এল ছেমোর প্রভাব বৃছদ্ধ পামছি োর  মল ভারমে খরার প্রমকাপ বৃছদ্ধ 
পামছি। এিাো পৃছথবীর গে োপমাত্রা বছৃদ্ধর কারমর্ যমরু প্রমেশ ও ছবছভন্ন 
পাবণেয উপেযকা ছচর েুোর গরমমর কারমর্ সমমুরর জমলর উছচো 
ক্রমাগে বৃছদ্ধ যপময় চমলমি। োর  মল ভারমের মমু্বাই, কলকাো, 
যচন্নাই এর মে বে বে ও গামঙ্গয় বদ্বীপ অঞ্চল সমমে উপকূলীয় 
ছেম্নভূছম 2050 সামলর মমধয সমুমরর জমল ছেমছিে হমব বমল ছবমশেজ্ঞরা 
মমে করমিে। জলবাে ু পছরবেণমের  মল সমমুরর জমলর োপমাত্রা বছৃদ্ধ 
পাওয়ার ধরুে ভারমের উপকূলীয় অঞ্চমল েথা আরব সাগর ও 
বমঙ্গাপসাগমরর ঘূছর্ণঝমের প্রমকাপ ছবগে 10 বিমর অমেক বৃছদ্ধ যপময়মি। 
উোহরর্ ছহমসমব বলা োয় অছে সাম্প্রছেক 2020 সামল সুপার সাইমলাে 
আম্ফাে, ছেসগণ, ছেভার ও গছে এবং 2021 সামল সাইমলাে tauktea আর 
সাইমলাে ইয়াস প্রভৃছে মাত্র ে'ুবিমরর মমধয 6ছি ঘূছর্ণঝে আরব সাগর ও 
বমঙ্গাপসাগমর সৃছষ্ট হময়মি। োর  মল যমাি 280 জমের যবশী মােুে প্রার্ 
হাছরময়মিে এবং প্রায় 20 ছবছলয়ে USD এর সম্পছির িছে হয়। 

খােয সংকি:- 

জেছবমফারমর্র কারমর্ ছবপুল পছরমার্ জেসংখযার খামেযর চাছহো পূরর্ 
করা ভারমের কামি একছি বে সমসযা হময় োাঁছেময়মি। বেণমামে ভারমের 
জেসংখযা 
আেুমাছেক 135 
যকাছির যবছশ 
অেুমাে করা হমছি 
যে 2027 সাল 
োগাে ভারমের 
জেসংখযা চীেমক 
িাছেময় ছবমশ্বর 
সবণবৃহৎ 
জেসংখযার যেমশ 
পছরর্ে হমব। 
বেণমাে সমময় 
ভারমে এমে বহু মােুে রময়মি োরা েমুবলা ছঠকমমো যখমে পামরে ো। 
এমে বহু মােুে রময়মি োরা েছরর সীমার ছেমচ অবস্থাে কমর। ভারে 
ছবমশ্বর েষ্ঠ বৃহিম অথণেীছে হমলও ভারমে আয় তবেময প্রকি োর  মল 
ভারমের োছররোর হার 68% এমরা যবছশ। www.bhopalsamachar.com 

এর ছরমপািণ অেুসামর ভারমের প্রছেছেে ছেে হাজামররও যবছশ ছশশু ো 
যখমে যপময় মারা োয়।  
 
জল সংকি:  
সংখযা বৃছদ্ধর প্রভামব পৃছথবীর গে োপমাত্রা বৃছদ্ধর কারমর্ খরার প্রমকাপ 
বৃছদ্ধ যপময়মি।  মল কৃছেকামজ যসচ কােণ করার জেয প্রময়াজেীয় জমলর 
অভাব যেখা ছেমছি শুধু োই েয় োর পাশাপাছশ পােীয় জমলর সংকি ছেে 
প্রছেছেে যবমেই চমলমি। প্রছেবির ভারমের ছবছভন্ন রাজযগুছলমে জমলর 
সংকি েীি আকার ধারর্ কমরমি। যেমে-রাজস্থাে, গুজরাে, মহারাষ্টর , 

কর্ণািক ও মধযপ্রমেশ প্রভৃছে রামজয। এিাো জল ছেময় ভারমের ছবছভন্ন 

রামজযর মমধয ছববাে যেখা যেয়। যেমে-োছমলোি ু  ও কর্ণািমকর মমধয 

কামবরী জল ছববাে অেযেম।  
 
কৃছে বযবস্থার পছরবেণে:-  
জেসংখযা বৃছদ্ধর কারমর্ ছবশ্ব উষ্ণায়ে এর প্রভাব বৃছদ্ধ যপময়মি োর  মল 
বৃছষ্টপামের পছরমার্ রাস পামছি।  মল কৃছে বযবস্থার পছরবেণে ঘিমে  
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শুরু কমরমি। আর কৃছে পছরবমেণ শুষ্ক কৃছে এর প্রচলে বছৃদ্ধ পামছি। 
শুষ্ক কৃছে বলমে যেসব  সল উৎপােমের জেয জমলর প্রময়াজে 
অমপিাকৃে কম হয়। যেমে উোহরর্ ছহমসমব বলা োয় ছহমাচল 
প্রমেমশর আমপল চামের পছরবমেণ এখে যপাঁয়াজ এবং রসুে চামের প্রচলে 
বৃছদ্ধ যপময়মি। 
Source of information:www.youtube.com 
 
ছশিা বযবস্থার ওপর প্রভাব:- 
ভারমের জেসংখযা বেণমামে 135 যকাছির যবছশ এই ছবপুল পছরমাে 
জেসংখযামক ছশছিে কমর যোলা সরকামরর োগামলর বাইমর চমল 
োমছি। োর  মল সরকাছর সু্কল গুছলর ছশিার মাে ছেম্নমামের। 
ছশিার মাে ভামলা হমলও ভারমের অছধকাংশ জেসংখযা গরীব হওয়ার 
কারমর্ যবসরকাছর সু্কল প্রাইমভি সু্কল গুছলর যবেমের ভার বহে করমে 
সিম েয়। জেসংখযা বৃছদ্ধর কারমর্ ছশিা বযবস্থার উপর অেযি 

খারাপ প্রভাব পমেমি। চীে ছবমশ্বর জেবহুল যেশ হওয়া সমিবও 
যসখােকার সািরোর হার 96.4 শোংশ অেযছেমক ভারমের সািরোর 
হার 2018 সামল অেুসামর 77.03। 
Source of the information: www.worldometer.com  
 
স্বাস্থয বযবস্থার উপর প্রভাব:- 
ভারমে এে ছবপুল পছরমামর্ জেসংখযা বৃছদ্ধ যপময়মি যে, অছে বযছি 
ছচছকৎসা সুছবধা পাওয়া যো েমূরর কথা 10% জেসংখযার ছচছকৎসা 
পছরমেবা যেওয়ার মমো 
পছরকাঠামমা ভারমে যেই। 
আবার এর পরও েছে 
জেসংখযা আমরা বৃছদ্ধ পায় বা 
বােমে থামক োহমল স্বাস্থয 
বযবস্থার ওপর চাপ ক্রমাগে 
বৃছদ্ধ পামব। উোহরর্স্বরূপ বলা োয় যে 2021 সামল কমরাো ভাইরামসর 
ছদ্বেীয় যেউ চলাকালীে বহু মােুে কমরাো ভাইরামসর যিটিা যভছরময়ন্দ্ি এ 
আক্রাি হয়। ো ছিল ভারমের জেসংখযা এক পারমসন্দ্ি অমেক কম 
কম। োর সমেও স্বাস্থয বযবস্থা যভমে পমেছিল। ো ভারমের খারাপ 
স্বাস্থয বযবস্থার পছরচায়ক। 
 
অথণবযবস্থার ওপর চাপ:- 
ভারমের জেসংখযা রুে হামর বৃছদ্ধর কারমর্ অথণেীছের ওপর চাপ 
ক্রমাগে যবমে চমলমি। GDP বৃছদ্ধ পাওয়া সমিবও ভারমের মাথাছপিু আয় 

যসই হামর বছৃদ্ধ পামছি ো। োর  মল আয় তবেময যেখা ছেমছি। ভারমের 
1% জেসংখযার কামি 80 শোংমশর যবছশ িাকা রময়মি। জেসংখযা যেমে 
বৃছদ্ধ পামছি েমোই অথণবযবস্থার ওপর চাপ ছেেমক ছেে বৃছদ্ধ পামছি।  মল  
অথণবেছেক বৃছদ্ধর গছে হ্রাস পামছি। উোহরর্স্বরূপ বলা োয় যে, 2019 
এর পর যথমক ভারমের অথণবেছেক বৃছদ্ধর গছে হ্রাস যপময়মি। 
Source of the information:www.wikipedia.com 

 
পয় প্রর্ালী ও ছেকাছশ বযবস্থার সমসযা:- 
অেযছধক পছরমামর্ জেসংখযা বৃছদ্ধ পাওয়ার কারমর্ কমণসংস্থামের যখাাঁমজ 
বহু মােুে গ্রাম যথমক শহমরর 
ছেমক পছরোে বা পছরিাজে 
কমর থামক। কাজ ো যপময় 

বহু মােুে বছস্ত এলাকায় 
বসবাস কমর ো একছি 
অস্বাস্থযকর পছরমবশ যেখামে 
ছেকাছশ বযবস্থা ও পয় প্রর্ালী বযবস্থা ছেম্নমামের। যেমে মমু্বাইময়র 
ধারাছভ যে এই সমসযা প্রকি। 

 
যবকারমের হার:- 
ভারমে জেসংখযা বৃছদ্ধর  মল সষৃ্ট সমসযা গুমলার মমধয অেযেম সমসযা 
হল যবকারে। ভারমের জেসংখযা যে হামর বৃছদ্ধ যপময়মি যসই ঘমর 
কমণসংস্থামের সমুোগ 
সৃছষ্ট হয়ছে োর  মল 
যবকারমের হার 
ক্রমবধণমাে হামর যবমেই 
চমলমি। ো ভারে 

সরকামরর কামি একছি 
বে মাথাবযথার কারর্ 
হময় োাঁছেময়মি। সম্প্রছে 

2020 সামল কমরাো 
ভাইরামসর জেয 
যেশবযাপী লকিাউে এর 
 মল বহু মােুে ছেমজর 
কমণসংস্থাে হারায় োর  মল যবকারমের হার সমবণাছচ পেণাময় যপৌাঁমি। 
2020 সামল ভারমের যবকারমের হার ছিল 23% এর যবছশ।  

 
“ও আমার ঘেয়ির মাবি, 
ঘতামার পয়র ঘঠকাই মাথা। 
ঘতামায়ত বিশ্বময়ীর, 

ঘতামায়ত বিশ্বমায়য়র আাঁচল পাতা। 
ও আমার ঘেয়ির মাবি, 

ঘতামার পয়র ঘঠকাই মাথা।“ 
          ——রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

উপসংহার:  
পছরমশমে বলা োয় ভারমে যে হামর জেসংখযার ছবমফারর্ ঘমিমি অথণাৎ, 
জেসংখযা বৃছদ্ধ যপময়মি। েছে এই জেসংখযামক ছেয়ন্ত্রর্ করা ো োয় 
োহমল ভছবেযমে এই সমসযা বহৃৎ রূপ যেমব। োর  মল এর  মল সষৃ্ট 
সমসযা গুছল আমরা যজারামলা হময় উঠমব। বেণমামে ভারমে জেসংখযা   
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ছেয়ন্ত্রর্ করার জেয জেসংখযা ছেয়ন্ত্রর্ ছবল আোর জেয ছবমবচো করা 
হমছি। 
 
Sources: www.google.com , www.wikipedia.com , 
www.investopedia.com , www.bhopalsamachar.com , 
www.indianexpress.com , www.thelogicalindia.com , 
www.youtube.com  
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শাছিপুমরর োাঁেছশে 
-Poulami Dey 

 [6th Semester, Department of Geography] 

“শাছিপুর” পছশ্চমবঙ্গ রামজযর েেীয়া যজলার অিগণে একছি যিাট্ট 
জায়গা। শাছিপুর োমক স্থামে োাঁমের কাপে বা অেযভামব বলমে পাছর, 
োাঁে ছশমের খযাছে জগৎমজাো। এই োাঁে ছশে প্রকৃেপমি বয়ে ছশমের 

অিগণে িুর ও মাঝারী ছশে; ো ভূমগাল ছবেময়র অিগণে অথণবেছেক 
ভূমগালমক পমরািভামব েরাছর্ে কমর। এই ছশমের কাাঁচামাল হল সমুো। 
ছকিু যকামো ছশে যো আর আকছস্মকভামব উমঠ আসমে পামর ো; োর 
যপিমে রময়মি বা থামক একছি ছবসৃ্তে ইছেহাস। এখে, এই ইছেহাস 
সম্পমকণ ছকিু ধারো করা োক। সূচোপমবণ জাো োয়, আছে বসাক 

সম্প্রোময়র োাঁছেরা ছিমলে আছে োাঁে সম্প্রোয়। একিা সমময় োরা 
“েিুবায়” োমম ছবমশে পছরছচে ছিল। এরা প্রধােে োোবর যশ্রর্ীর 
অিভুণি ছিমলে। ছসনু্ধ্ উপেযকার অববাছহকয় বসবাস করার পর, যসই 
স্থাে যিমে এাঁরা পছশ্চমবমঙ্গর মুছশণোবাে যজলায় এমস োাঁমের কাজ শুরু 
কমরে এবং ছঠক োরপর যথমকই বাংলায় মূলে েেীয়া যজলার শাছিপুর, 
 ুছলয়া, েবদ্বীপ- এই স্থােগুমলামে এই োাঁেছশে ছবসৃ্তছে লাভ কমর। 
পরবেীকামল েেীয়া যজলার শাছিপুমর োাঁেছশে খুবই জেছপ্রয় হময় ওমঠ। 
শাছিপুর প্রথম শাছে যবাোর সূচো হয় ১৪০৯ সামলর যগৌমের রাজা গমর্শ 
োেু সাধমেমবর সমময়। ছকিু যসই শাছের বাছর্ছজযকভামব কের বামে 
রাজা রুরমেমবর (১৬৮৩-১৬৯৪) সময় যথমক এবং এই ছশমের 
আসলরূপ ধরা পমে স্বাধীেোর পর যথমক আর এই ভামবই বাংলার ঘমর 
ঘমর োাঁে ছশমের উদ্ভব ও ক্রমছবকাশ ঘিমে থামক/শুরু কমর। 

“িাবন্তপুয়র ডুয়র িাবি সরয়মর অবর 

নীলাম্বরী, উলাবিনী, সিবাি সুন্দ্েরী” 
শাছিপুমরর োাঁেছশে সম্পমকণ একিা সময় এমেিাই ছলমখছিমলে েীেবনু্ধ্ 
ছমত্র। ‘শাোয় যপামেেমক  ঘা যমমর চলে সমােোমল। যসই শব্দ আর 

িমন্দ্ে মামোয়ারা ছিল যগািা গ্রাম। সমুো জোমো মাকুমক এমকর পর এক 
িুছিময় যেওয়া হমো আোআছে [ যপামেে ] ছকংবা সুমোগুমলার (িাো) বুক 
ছচমর’- এইভামবই কছবর সনু্দ্ের যলখেীর মাধযমম ধরা পমেমি, ছশমের িন্দ্ে, 

ছশমের লয়, োল। 
এবার জাো থাক, এই ছশমের অথণাৎ োাঁমের কাপমের েকশার রকমম র 
এবং প্রকারমভে সম্বমন্ধ্। এখােকার োাঁমের শাছের ছবমশে আকেণর্ হল 

পামের েকশা এবং কারুকােণ। যসই েকশাগুমলার মমধয যবছশরভাগই 
হল  ুল, জযাছমছেক আকার, যপৌরাছর্ক ঘিোবলীর মছন্দ্ের প্রভৃছে 
যেখমে পওয়া োয় এমেছক প্রমেযকছি েকশার আলাো আলাো োম 
আমি। যেমে- েীলাম্বরী আকার, গঙ্গা-েমুো, যভামরা যবংছকপা, 

রাজমহল, চান্দ্েমালা, আাঁশপাে, বনৃ্দ্োবেী মে ূর পাে প্রভৃছে। শাছিপুমরর  
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শাছের ভাাঁজমক গুছেভাাঁজ বলা হয়। 
এবার একিু েজর যেওয়া োক এই ছশমের কাোরী োাঁে ছশেীমের ওপ্র। 
এই ছশমের খযাছে োমিাক থাকমলও সূচোপবণ যথমক বেণমাে কাল পেণি 
যকমে আমি? যকমে চলমি? যসই োেছশেীমের তেেছন্দ্েে জীবেোত্রা, 
কেিা উন্নে? এই োাঁে ছশমের সামথ েুি োেছশেীমের অথণবেছেক 
অবস্থা? - সূচোপমবণ এই োেছশমের বাজার ছিল রমরমা। এক একিা 
বাছেমে েশ যথমক বামরািা হামে িাো োেেন্ত্র চলমো। শাছিপমুরর োাঁে 
ছশেীমের হামে যবাো শাছে পাছে ছেে যেমশ-ছবমেমশ। ছকিু োরপর 
স্বাভাছবক ছেয়মম প্রছেমোছগোর বাজার আমস্ত আমস্ত ছ মক হমে থামক 
হামে যবাো শাছের বাজার। বযবসার এখে জরাজীর্ণ অবস্থা। োেছশেী 
শযামল রাজবংশী োর একছি উছিমে বমলে-“োেে ছেময় কাজ 
কছর।মহাজে শাছে ছপিু যেয় মাত্র ১১৫ িাকা। মাথার ঘাম পাময় য মল 
সুন্দ্ের েশা েুমল শাছে কছর। েমব যরাজগার ওইিুকু।” স্বে আময়র 

জেয এই ছশমের সামথ েুি মােুমের সংখযা কমমি। কারে এই কামজ 
এমকবামর িাকা যেই, েমুবলা অন্ন সংস্থাে করা োয় ো ছঠক কমর। 
 লস্বরূপ খুব কম সংখযক ছশেী বেণমামে এই হামে যবাো োাঁমের সামথ 
েুি রময়মিে। েমব শাছিপুমর বেণমামে হযােলমু শাছের বাজার রমরমা। 
অমেক মােুে এই হযােলুম কাপমের সামথ েুি রময়মি। 
শাছিপুমরর োেছশমের সংছিপ্ত ইছেহাস সম্পমকণ যজমে আমরা এই ধারর্া 
লাভ করমে পাছর- কুছির ছশে ছহমসমব হস্তচাছলে োাঁে ছশে ছিছিশ 
সাম্রামজযর পূবণকামল যকবল যেমশই েয বছহবণাছর্মজযরও ছবমশে স্থাে েখল 
কমরছিল। বংশপরম্পরায় েিো অজণমের মমধয ছেময় বয়ে উৎকেণোয় 

োাঁছেরা সৃছষ্ট কমরছিল এক অেেয ছেেশণে। সরকামরর ছকিু ইছেবাচক 
বাস্তবমুখী উন্নয়েশীল পছরকেোর েরুে এই ছশে আবার পুর্ঃিীছবে 
হময় ওঠমব আবার ছশেী পামব োর ছশেকমমণর প্রকৃে মূলয, পুেরায় মােুে 
ছ মর আসমব এই ছশমে। প্রমেযকছি ছশেীর পছরবামরর যলামকর মমুখ 
উঠমব অন্ন, োমের ঘমরও জ্বলমব ছশিার আমলা এই ছবেময় আমরা 

সবণেভামব আশাবােী।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Internet www.santipurkutirshilpo.cpm 
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NABADWIP  

A HERITAGE TOWN IN NADIA , WEST BENGAL , INDIA 

-Suman Kundu 

 [6th Semester, Department of Geography] 

INTRODUCTION  

Nabadwip is a small town, betterly known as the 
birth place of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We can say 
that it is the origin place of Baishnab religion move-
ments. So, here the Hindu community is stronger 
than any other community. The Holy river Ganga is 
flowing through the town, named Bhagirathi. It is the 
convergence zone of river Bhagirathi and river Jalan-
gi. After nabadwip Ganga is flowing with the name 
of Hooghly. As it is the birth place of Sri Chaitanya, 
the place Nabadwip became a heritage town in India 
and because of many temples and festivals like 
“shakta rash”, “holi '' etc. Once Nabadwip was the 
capital of Lakshman Sena , the famous ruler of Sena 
dynasty who ruled from 1179 to 1203. 
 
LOCATION 
The town Nabadwip is geographically located in 23°
42ʹ N and 88°37ʹ E coordinate in the district of Na-
dia, West Ben-
gal, India. It is 
under the divi-
sion of Krishna-
gar sub- divi-
sion and 
Ranaghat lok 
sabha constitu-
ency and Nabadwip Vidhan sabha constituency. The 
town holds an overall area of 97.39 KM² in the bor-
der line of Nadia and Purba Bardhaman district. It is 
situated upon the alluvial deposition of river Bhagira-
thi and a distance of about 20 KM from Krishnagar.  
 
DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF NABADWIP  

According to the 2011 census report, there is a total 
1,75,474 population in the Nabadwip region. In 
which male populations are 90,810 and female popu-
lations are 84,664. The average literacy rate of Naba-
dwip is 87.75 % of which male and female literacy 
are 91.14 % and 84.07 % respectively. So, the male 
literacy rate is higher than the female literacy rate. 

Hinduism is the most popular religion in Nabadwip 
which covers 98.97 % of total population. The sec-
ond most popular religion is Islam which has 0.79 % 
followers and other religions which can be found 
here are Christian (0.04 %) and Shikhs (0.01 %) ac-
cording to the census report of 2011.  

REASONS FOR  BEING CALLED A HERIT-
AGE TOWN   

After winning the 2011 state election honorable 
Chief Minister Mamata Banerjee had proposed to 
declare Nabadwip  as a heritage town. So, The State 
Heritage Commission started their observations and 
the commission had identified 86 precincts in Naba-
dwip for establishing it as a ‘Heritage Town’. IIEST 
Shibpur was handed the responsibility of studying 
Nabadwip. They studied all historical and cultural 
phenomena of Naba-
dwip with major re-
sponsibility. A herit-
age panel member 
said , “Once the final 
list is drawn up, a for-
mal notification on 
the heritage sites for 
both the towns (Nabadwip and Cooch Behar) will be 
declared. The detailed list will be put up on the Herit-
age Commission website.” The Commission identi-
fied many heritage 
sites in Nabadwip. 
They identified Birth-
place of Sri Chaitanya 
and his wife Bish-
nupriya; Ballal Dhipi; 
Sri Krishna Chaitanya 
Math; Sri Chaitanya 
Gaudiya Math; 11 ghats along the Bhagirathi; Iskcon 
temple; Manipur Rajbari; Nabadwip Municipality; 
Bamanpukur Bara Masjid etc. (Source : The Tele-
graph, 08/08/2019).  

Nabadwip has many historic backgrounds. It was the 
capital of Bengal in Ballal Sen and Lakshman Sen’s 
era (1159-1206). In 1202, Nabadwip was captured by 
by Bakhtiyar Khalji and this victory forward the way 
of Muslim ruling in Bengal. After the birth of Sri 
Chaitanya Deb (1486-1533) here many Bhakti move-
ments has occured. The first school of logic 
(Tarkashastra) in India was set up in the “Navya 
Nyaya” system in Nabadwip, which produced great 
logicians of 15th century. Here we can find the com-
bination of many religions like Hindu, Muslim, Bud-
dhist, Christians etc. Nabadwip is called “Oxford of 
Bengal” for the “Navya Nyaya” school. Nabadwip 
considered as the core centre of Sanskrit language. 
So, many Sanskrit teaching centres were situated 
here and gifted us many scholars. “Nabadwip San-
skrit College” was established in 1994.  

Here in Nabadwip many festivals are so famous.  

          Source : Google Map 

STRUCTURE OF NABADWIP            RELIGEION  

Iskcon temple 

BIRTHPLACE OF SRI CHAITANYA  
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“Holi” and “Shakta Rash Yatra” are the most famous 
festivals in Nabadwip. Behind these festivals there 
are “Rath Yatra”, “Jhulan Purnima”, “Durga Puja”, 
“Saraswati puja” etc. which are also famous here. 

So, here we can see that there are many many rea-
sons for calling Nabadwip a “Heritage Town”. 

ALL THE HERITAGE SITES OF NABADWIP 

AND SURROUNDINGS  

There are about 86 heritage sites in Nabadwip and its 
surroundings, identified by the West Bengal Heritage 
Commission. In which the main sites are Birth place 
of lord Shri Chaitanya, Birth place of Bishnupriya 
Devi, Gour Kishor Samadhi Mandir, Mausoleum of 
Jagannath Das, Boro 
Akhra, Shri Baladev Tem-
ple, Shri Gobindo Bari, 
Radharani Mandir, Pora-
matala, Nabadwip Public 
Library, Samaj Bari, So-
nar Gouranga Temple, 
Manipur Rajbari, Ferry 
ghat, Shri Keshabji Gaudi-
ya Math, Water Temple, Ballal Dhipi, ISKCON 
Temple, Mahaprabhu Para Fnashitala Ghat etc.  

ECONOMIC STRUCTURE OF NABADWIP  

The people of Nabadwip, they are employed in many 
service sectors like I.T. sector, educational and ad-
ministrative sector etc. Here the business activity is 
more popular among 
all peoples. Having 
alluvial soil here ag-
riculture is the sec-
ond option of work 
among all peoples. 
According to the 
2011 census report, 
cultivators are around 
9.21 % , agricultural 
labourers 16.77 % , household industry workers 
27.01 % and other workers 47.01 %. 

In 2013-14 , Nabadwip CD Block had offices of 7 
commercial banks and 2 Gramin banks. (Source : 
www.wikipedia.org) 

     Here in Nabadwip many small industries have 
grown up and many peoples belong to this industry 
and have found their livelihood process. Among all 
the industries the tourism industry is most popular 
here because of its heritage sites. So, the hotel busi-
ness and tertiary sector of economy is the major way 
to develop the economy of Nabadwip. The heritage 
sites of Nabadwip block and Mayapur area attract 
many people. So, the list of tourists is so long every-
day and in the time of “Holi” and “Rash festival” it 

increases very high. It affects the economy of Naba-
dwip and develops the economic conditions. 

 

CONCLUSION  

The town Nabadwip became a heritage town by the 
cordial effort of our honorable Chief Minister Mama-
ta Banerjee. So, the state government and her plan-
ning units take many plans about Nabadwip like road 
lights, underground electricity, water purifying pro-
jects of river Ganga etc. for the development of the 
infrastructure of Nabadwip.  

Once, C.M Mamata Banerjee said, “Nabadwip and 
Cooch Behar will be a pilgrimage hub when the 
planned projects are completed , attracting lakhs of 
tourists and providing more employment opportuni-
ties.” (Source : The New Indian Express, Dated- 
16/04/2021) 

The new ISKCON temple is expected to be complet-
ed in 2022. Then it will attract many tourists which 
will elevate the economy and infrastructure of Naba-
dwip. Afterall, we hope that the Government com-
pletes the projects which they have planned as soon 
as possible and Nabadwip becomes a pilgrimage hub 
of Nadia, West Bengal, India. 
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CONVERGENCE OF RIVER BHAGIRATHI AND 

JALANGI (Source : Google)  
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শহর "মরউই" ( Reui ) উরম  
"কৃষ্ণেগর"  

-Amitava Biswas 
 [6th semester, Department of Geography] 

 
  

 পদ্মার শাখা েেী জলঙ্গীর েীমর অবছস্থে এই কৃষ্ণেগর 

শহরছির পূবণবেী োম ছিল "মরউই (Reui)" (েছেও েখে এছি একছি 
গ্রাম  রূমপই গর্য হমো) ো পরবেীকামল জছমোর কৃষ্ণচন্দ্র রায় (1728-
1782)-এর োম অেুসামর "কৃষ্ণেগর" োমম পছরছচছে লাভ কমর। যরউই 
গ্রামছি শহর রূমপ আত্মপ্রকাশ কমর বা আইেগেভামব স্বীকৃছে লাভ কমর 
1864 সাল োগাে এবং একই সমঙ্গ 1864 সামল কৃষ্ণেগর যপৌরসভার 
স্থাপে করা হয়। এছি পছশ্চমবমঙ্গর খুবই পরুমো একছি যপৌরসভা। 
বেণমামে কৃষ্ণেগর শহরছি  েেীয়া যজলার প্রধাে মহকুমা শহর। 
 
∆ কৃষ্ণেগর শহরছির যভৌগছলক অবস্থাে : 
গঙ্গা এবং পদ্মা েেীর সংমোগকারী, জলঙ্গী েেীর [োর স্থােীয় িাকোম 
খমর েেী এবং এর তেঘণয মুছশণোবামের পদ্মা েেী  যথমক শাছিপুমরর ভাগীরথী 
েেী পেণি 220 ছকমলাছমিার]  েছির্ েীমর অবছস্থে, এই কৃষ্ণেগর 
শহরছি 23.4✓N 88.5°E-এর  মমধয অবস্থাে করমি। সমরু সমেল 
যথমক এর গে উছচো 14 ছমিার (46ft) ।কৃষ্ণেগর শহমরর পাশ ছেময় 
যগমি ককণিক্রাছি যরখা (Latitude 23°26'5"N) । 
 

∆ কৃষ্ণেগর শহরছি যমাি আয়েে : 
কৃষ্ণেগর যপৌরসভার আয়িাধীে, সমগ্র কৃষ্ণেগর শহমরর যমাি আয়েে 
16 বগণ ছকমলাছমিার। েছেও সম্প্রছেকামল এর আয়েে ছকিুিা বছৃদ্ধ 

যপময়মি। 
∆ জলবাে ু ( Climate): 

এছি গ্রীষ্মপ্রধাে অঞ্চল। এখামে মাচণ মামসর মাঝামাছঝ যথমক বা এছপ্রল 
মামসর প্রথম সপ্তাহ যথমক জুে মামসর প্রথম সপ্তাহ পেণি, গ্রীষ্মকাল 
ছবরাজ কমর । এই সময় এখােকার োপমাত্রা সবণছেম্ন 26✓C যথমক 

সমবণাছচ 35✓C/ 36°C মমধয থামক এবং বাছেণক গে োপমাত্রা 24.7✓C . 
জুে মামসর ছদ্বেীয় সপ্তাহ যথমক যসমেম্বমরর মাঝামাছঝ সময় পেণি , 
এখামে বেণাকাল যেখা োয়। বাছেণক গে বছৃষ্টপামের পছরমার্ 27.6 inch. 

অমটাবমরর মাঝামাছঝ যথমক েমভম্বমরর মাঝামাছঝ সমময়র মমধয, এই 
অঞ্চল যথমক যমৌসুমী জলবাে ু পূর্ণমাত্রায় প্রেযাবেণে কমর। 
ছিমসম্বমর শুরু যথমক য িুয়াছরর প্রথম সপ্তাহ পেণি এখামে স্বেস্থায়ী 
শীেকাল যেখা োয়। এই সময় এখামে সবণছেম্ন 54F যথমক সমবণাছচ 76F 

োপমাত্রা ছবরাজ কমর। 
∆ জেোছিবক েথয : 
 2011 সামলর জেগর্ো অেুসামর কৃষ্ণেগর শহরছির যমাি জেসংখযা 

181182 জে ,োরমমধয 91583 জে পুরুে ও 89599 জে মছহলা। 
জেঘেে 11000জে/বগণ ছকমলাছমিার, অথণাৎ এছি খুবই উছচ জেঘেে 
েিু শহর । 2011 জেগর্ো অেুসামর কৃষ্ণেগর শহরছি একছি বহৃৎ 
urban agglomeration -এর যকন্দ্র রূমপ অবস্থাে করমি। কৃষ্ণেগমর 
1000 জে পুরুে ছপিু ,984 জে মছহলা এবং Child sex ratio হল 918 জে 
বাছলকা /1000 জে বালক। কৃষ্ণেগর শহমরর গে সািরোর হার 

90.36% োরমমধয 92.59% পুরুে ও 88.11% মছহলা। 
∆ প্রশাসে : 

কৃষ্ণেগর শহরছি কৃষ্ণেগর যপৌরসভা দ্বারা পছরচাছলে ও ছেয়ছন্ত্রে। সমগ্র 
যপৌরসভা অঞ্চলছি 24 Councillors  সহ 24 Wards ছবভি। কৃষ্ণেগর, 
েেীয়া যজলার প্রধাে প্রশাসছেক সের ে ের ,োই সকল প্রশাসছেক 
কামেণর যকন্দ্র এছি।এই শহমর Trinamool Congress, Indian National 

Congress, BJp এবং CPIM প্রভৃছে পাছিণগুমলা election-এ এমক অপমরর 
ছবরুমদ্ধ লমে থামক।  Municipality-র the  board of councillors, োমের 

মমধয ছবজয়ী একজে member যক Chairman ছহমসমব ছেবণাচে কমরে আর 
এই Chairman হমলে The Executive head of the municipality.  এই 
board of councillors-এর মমোেীে  সেসযরাই শহমরর ছশিা, স্বাস্থয ও 
পেণিে ,বাসস্থাে এবং সকল প্রকার উন্নয়েমূলক কাজ পছরচালো কমর 
থামকে। 
থাো: 
কৃষ্ণেগর যপৌরসভা এবং krishnanagar-1 CD Block , যকামোয়াছল থাো 
এর এখছথয়ামর আমি । এই যকামোয়াছল থাো মলূে Krishnanagar po-

lice station োমমই যবছশ পছরছচে। এই থাোর অিগণে সমগ্র অঞ্চমলর 
আয়েে হল 289.15 বগণ ছকমলাছমিার এবং যমাি জেসংখযা 456969 জে। 
2012 সামল েথাথণভামব কৃষ্ণেগর শহমর মছহলা আইে মােয করার 

উমেমশয women police station স্থাপে করা হয়। 

∆ পছরবহে বযবস্থা : 
পছশ্চমবমঙ্গর রাজধােী শহর কলকাো যথমক 100 kilometres উিমর 

অবস্থাে করমি কৃষ্ণেগর শহরছি। েেীয়া যজলার প্রধাে মহকুমা শহর 
হওয়ায় পছরবহমের যিমত্র অমেক সুমোগ সুছবধা রময়মি কৃষ্ণেগর শহমর। 
কৃষ্ণেগমরর রাস্তায় পছরবহমের মাধযম ছহমসমব অমিাছরকশা, সাইমকল 
ছরক্সা, যিামিা, বাস, িযাছক্স এবং ছবমশেে পর্য পছরবহমের জেয লছর 
যেখমে পাওয়া োয়। কৃষ্ণেগর যথমক কলকাো, মালো, ছশছলগুছে, 
বহরমপুর, হাওো, পুরুছলয়া, আসােমসাল, েগুণাপুর,মবালপুর, ছসউছে 
প্রভৃছে শহমরর ছেমক এক্সমপ্রস বাস পছরমেবা রময়মি। শহমরর পছশ্চম 

প্রামি NH34 লামগায়া ছসছিছস বাস েযাে  যেছি ছবমশেে PWD Bus stand 
োমমই যবছশ পছরছচে।  কৃষ্ণেগমরর সবমথমক কামির ছবমােবন্দ্েছি হমলা 
যেোছজ সুভােচন্দ্র বসু আিজণাছেক ছবমােবন্দ্ের । যেছি েমেমম  
অবছস্থে এবং সেকপমথ কৃষ্ণেগর যথমক 98 ছকমলাছমিার । এিাোও 
176 ছকমলাছমিার েমূর কাজী েজরুল  ছবমােবন্দ্ের  রময়মি। সম্প্রছে 
কৃষ্ণেগর 1 েম্বর ব্লমকর যরাি যেশমে একছি আপৎকালীে যহছলপযাি  
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স্থাপে করা হময়মি। 
সেক পছরবহে : 
কৃষ্ণেগমরর পছশ্চম প্রাি ছেময় েছির্  যথমক উিমর চমল যগমি ভারমের 
অেযি গুরুেপূর্ণ সেক পথ NH 34 এবং োর সমঙ্গ কৃষ্ণেগর শহর োর 
ছবমশে অবস্থামের জেয,  উিরবঙ্গ ও েছির্বমঙ্গর মমধয সংমোগকারী 
স্থাে ছহমসমব গর্য এবং এমিমত্র কৃষ্ণেগর যক ছবমশেভামব সাহােয কমর 
জলঙ্গী েেীর উপর ছেছমণে ছদ্বমজন্দ্র যসেু [1995 সামল 21th July 
সম্মাছেে মন্ত্রী শ্রী ছিছে যগাস্বামী ছদ্বমজন্দ্র যসেু  োমকরর্ছি কমরে]  যেছি 
ছবমশেে জলছঙ্গ যসেু   োমমই যবছশ পছরছচে কৃষ্ণেগর বাসীর কামি । 
প্রেযহ কৃষ্ণেগর যথমক উিরবঙ্গ এবং েছির্বমঙ্গ োওয়ার জেয বাস 
পছরমেবা পাওয়া োয়। কলকাো যথমক উিরবঙ্গগামী বাস গুমলা এবং 
উিরবঙ্গ যথমক েছির্বঙ্গগামী বাসগুমলা কৃষ্ণেগমরর-"পাি েীথণ , চাজণ 
যগি, পালপাোয়" ছকিু সমময়র জেয ছবশ্রাম ছেময় পুেরায় বাস গুছল 
োমের োত্রা শুরু কমর । কৃষ্ণেগর শহমরর যকন্দ্রস্থমল, কৃষ্ণেগমর 
ছেজস্ব একছি বাস েযাে রময়মি । এখাে যথমক স্বে েরূমে, মধযবেী 
েরূে বা েীঘণ েরূমের জেয বাস পছরমসবা রময়মি ।  কৃষ্ণেগর বাস 
েযাে  যথমক সরাসছর সেকপমথ কলকাো, ছশছলগুছে, বধণমাে, 
আসােমসাল, েগুণাপুর -এর জেয বাস পাওয়া োয়। স্থােীয়ভামব এখাে 
যথমক রাোঘাি, শাছিপুর, মায়াপুর েবেীপ-এর জেয বাস পাওয়া োয়। 
কৃষ্ণেগর শহর ছি সেকপমথ ছশকারপুর 1 েং রুি দ্বারা, পাছিকাবাছে ঘাি 
2A েং রুি দ্বারা, হূেয়পুর 4 েং রুি দ্বারা,ও েবদ্বীপ 8 েং রুি দ্বারা, 
রাোঘাি 9,17, এবং 17B েং রুি দ্বারা, কালো ঘাি 18 রং রুি দ্বারা, পািুছল 
ঘাি 25 েং রুি দ্বারা, মছেহাছর 29 েং রুি দ্বারা, বাবলাছর 30A রং রুি 
দ্বারা , পলাশী মেুমমন্দ্ি 39 েং রুি দ্বারা এবং েোগঞ্জ 41 েং রুি দ্বারা 
েুি। এিাোও সেকপমথ কৃষ্ণেগর কছরমপুর, ইিাপুর, মাজছেয়া, 
বীরপুর ঘাি এবং হুমলার ঘাি প্রছভছে স্থামের সমঙ্গ েুি। 
যরল পছরবহে: 
কৃষ্ণেগর ছসছি জংশে  যরল যেশেছি পূবণ যরমলর লালমগালা িামঞ্চর 
একছি যেশে। এখামে অছধকাংশ যিরে লালমগালা যেশে যথমক এমস 

োত্রী ছেময় ছশয়ালো যেশমের ছেমক রওো কমর। একইরকমভামব 
ছশয়ালো যেশে যথমক এমস লালমগালার ছেমক রওো কমর। কৃষ্ণেগর 
যথমক শাছিপুর এর ছেমক যিরে পছরমেবা রময়মি। কৃষ্ণেগর সমঙ্গ েবদ্বীপ 
শহর এর  পূমবণকার যরলসংমোগ স্থছগে থাকমলও আশা করা হমছি খুব 
রুেই েবীকরর্ দ্বারা পুেঃ সংমোগ স্থাপে করা হমব। 
13103/13104 ছশয়ালো-লালমগালা ভাছগরছে এক্সমপ্রস, 

13113/13114 হাজারেয়ুাছর এক্সমপ্রস, লালমগালা  াে এক্সমপ্রস এবং ছকিু 
সংখযক লালমগালা পযামসঞ্জার যিরে প্রছেছেয়ে    Up Down  কমর থামক। 
Ladies special যিরে ছহমসমব প্রছেছেে "মােৃভূছম যলাকাল" কৃষ্ণেগর যথমক 
ছশয়ালো মমধয োত্রী পছরবহে কমর থামক। এখাে যথমক প্রছেছেয়ে 
একছি যিরে সরাসছর বেগাাঁর ছেমক চমল োয়। 
জলপথ : 
কৃষ্ণেগর শহরছি জলঙ্গী েেীর েীমর অবছস্থে হওয়ায়, এখামে জলপমথ 
পছরবহে বযবস্থার সুমোগ থাকমলও বেণমামে  এ পথ  বযবহার করা হয় 

ো। সুেরূ অেীমে  জলছঙ্গ েেী , ও োর শাখােেী অঞ্জোর (বেণমামে ো 

অঞ্জো খামল পছরর্ে হময়মি) সাহামেয পর্য এবং োত্রী পছরবহে বযবস্থার 
প্রচলে ছিল। 
∆  সাংসৃ্কছেক : 
     পছশ্চমবঙ্গ েথা ভারমের একছি গুরুেপূর্ণ সাংসৃ্কছেক এবং সাছহেয 
যকন্দ্র হল কৃষ্ণেগর । রায়গুর্াকর ভারেচন্দ্র, রামপ্রসাে যসে, 
ছদ্বমজন্দ্রলাল রায় ও োরায়র্ সােযাল-এর মেে গুর্ধর বযছিমের 
সাছহেযকমমণর জেয কৃষ্ণেগর পছরছচে। এিাো ছবছভন্ন ছশে-সাছহেয-

সঙ্গীে প্রভৃছে যিমত্রও এ শহর ছপছিময় যেই। কৃষ্ণেগমর জাছে-ধমণ 

ছেছবণমশমে সকল ধমমণর মােুে বসবাস কমর। 
 কৃষ্ণেগমরর প্রামর্র উৎসব এবং কৃষ্ণেগর বাছসর আমবগ 
জছেে উৎসব "জগধাত্রী পূজা" ো 1766 সামল(মোিমর 1754 সাল ও মমে 
করা হয়) "জছমোর কৃষ্ণচন্দ্র রায়-এর" হাে  ধমর প্রথম প্রচছলে হয় 
সমগ্র বমঙ্গ এবং 1772 সামল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র-এর যেখামেছখ োর প্রজারা 
কৃষ্ণেগর চাপোয় জগদ্ধাত্রী পুমজা শুরু কমরে  (মে ছি বেণমামে প্রছশদ্ধ 
"বুছে মা"পুমজা োমম) । কৃষ্ণেগর "রাজরামজশ্বরী মাোর"এই পূজমক 
যকন্দ্ে কমর সমগ্র কৃষ্ণেগর শহর যমমে ওমঠ এক অপরূপ ছমলে 
উৎসমব। প্রথমছেে পুমজা এবং ছদ্বেীয় ছেে যসই ঐছেহযপরূ্ণ ঘি বসামে 
উল্লামস য মি পমে সারা কৃষ্ণেগর। সমগ্র কৃষ্ণেগমর প্রায় 250 ছির ও 
যবছশ জগধাত্রী পজূা হয়। সব ছমমল কৃষ্ণেগর হল এক অপূবণ সংসৃ্কছেক 
যমলবন্ধ্ে েুি শহর। 
∆ ছশিাপ্রছেষ্ঠাে : 
 কৃষ্ণেগমর অবছস্থে ছবছভন্ন সরকাছর ও যবসরকাছর ছশিা 
প্রছেষ্ঠােগুমলা অেীে যথমকই েেীয়া েথা পছশ্চমবমঙ্গর মমধয ছশিার 
মােমক ছবমশে স্তমর যপৌাঁিামে সাহােয কমরমি এবং কৃষ্ণেগমরর 
ছশিাপ্রছেষ্ঠােগুমলার রাজযজুমে খযাছে রময়মি। 
A. ছবেযালয় : 
এই শহমর রময়মি West Bengal board of secondary education,  the 
Indian council for secondary examination(ICSE), Delhi board and 
kendriya vidyalaya এবং Central board of secondary education (CBSE)
-এর স্বীকৃে সরকাছর এবং যবসরকাছর সকল ছবেযালয়। 
যেমে- 1)  C.M.S.St. John's High school, 2) Krishnagar College school, 
3) Kabi bijoylal HS institute, 4) Krishnanagar Government girls' High 
school. 5) Krishna Debnath High school, 6) Holy Family girls' 
High  school, 7) Krishnanagar Lady Carmichael girls secondary 
school, 8) Krishnanagar High school, 9) Krishnanagar A .V  High 
school (1849),10) Mrinalini girls High school, 11) Shaktinagar 
boys'  High school, 12) Shaktinagar  girls'  High school, 13) Ghurni 
High school, 14) swarnamayee girls High school, 15) kalinagar High 
school, 16) Don Bosco Higher Secondary School, 17) Kendriya Vidya-
laya B.S.F Krishnanagar, 18) Ram Baux Chetlangia High School, 19) 
Helen Keller Smriti Vidya Mandir, 20) Krishnagar Akshay Vidyapith 
girls High School, 21) Krishnagar Anateshwar adarswa Vidya peit, 22) 
Bishop Morrow School, 23) Krishnanagar Academy, 24) Krishnagar  
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public Schoo, 25) Jagabandhu Sishu  Niketa,26) Queens girls' High 
School এিাোও কৃষ্ণেগর শহর প্রামিও আমরা সকল মাধযছমক 
উছচমাধযছমক ছবেযালয় রময়মি। 
B. মহাছবেযালয় (College): 

কৃষ্ণেগমরর মহাছবেযালয় গুমলা েেীয়া যজলার উছচছশিার ছবমশে যকন্দ্র। 
এসকল মহাছবেযালয় যথমক প্রছেবির বহু িাত্র-িাত্রী উছচছশিায় ছশছিে 
হময় থামক। এবং এই শহমরর সাধারর্ ছিছগ্রর  মহাছবেযালয় গুমলা মলূে 

কলযার্ী ছবশ্বছবেযালময়র অধীে। যেমে- সরকাছর মহাছবেযালয়:- 1) 

Krishnagar Government College, 2) "Krishnagar Dwijendralal col-
lege"(1968), 3) Krishnanagar women's College, 4) Bipradas pal 
Chowdhury institute of Technology (Polytechnic College). 
যবসরকাছর মহাছবেযালয়:- 5) Global institute of management & Tech-
nology (GIMT), 6) Global College of science & Technology, 7) Global 
Institute of Education,8) Global private industrial Technology insti-
tute, 9) Krishnanagar B.Ed college,10) Pragati ITI 
 
∆ ছবখযাে: 
কৃষ্ণেগর শহরছি োর ছবমশে ছকিু রমবযর জেয বাংলা খযাে যো বমিই, 

োর সমঙ্গ সমগ্র যেমশও ছবমশে প্রছশদ্ধ - 
মাছির পুেুল: 
কৃষ্ণেগমরর ঘূছর্ণ মাছির পুেুল পৃছথবী ছবখযাে। ঘছূর্ণর এই মাছির পুেুল 
এর জেয কৃষ্ণেগর সমগ্র ছবমশ্বর কামি একছি আলাোই পছরছচছে লাভ 
কমরমি। ঘূছর্ণর  মৃৎছশেীমের বাোমো ছবছভন্ন পশু-পাছখ, যেব-যেবী, 

ছবছশষ্ট বযছিবমগণর  মাছির পুেুল গুমলা োমের ছবমশে কারুকামেণর 
জেয  অেয সকল অঞ্চমলর মাছির পুেুল যথমক ছভন্ন এবং জগৎখযাে। 
1728 ছখ্রোব্দ োগাে "জছমোর কৃষ্ণচন্দ্র রায়" ছশমের প্রছে োর গভীর 

আগ্রহ থাকায় ঘূছর্ণর এই মৃৎছশেীমের পছরবার যের যক "োকাএবং োিক 
[অধুো বাংলামেমশ অবছস্থে] যথমক ছেময় এমস ঘূছর্ণমে বসাে এবং েখে 
যথমক আজ পেণি ওই ছশেীমের বংশধমররা এখামে বসবাস করমি এবং 
মাছির পুেুল ও সমঙ্গ োরা ভাস্কেণ ছেমণার্ যপশামক জীছবকা ছহমসমব বহে 
কমর আসমি । 
 b. সরপুছরয়া-সরভাজা : 
আমরা কছি ছবমশে ছমছষ্টর জেয কৃষ্ণেগর ছবমশে পছরছচে। ো হল 
কৃষ্ণেগমরর "সরপুছরয়া এবং সরভাজা" । কৃষ্ণেগমরর ছবখযাে এই 
"সরপুছরয়া এবং সরভাজা" আছবষ্কার কমরছিমলে "অধর ছমষ্টান্ন প্রছেষ্ঠাে 
(Adhure Mistano  pratishthan)"-এর প্রছেষ্ঠাো "অধর চন্দ্র োস (Adhar 
Chandra Das)"। েগু্ধজাে এই সু ছপ্রয় খামেযর আকেণমর্ এই যোকামে 

ছবছভন্ন সময় এমসমি  মান্না যে, মহাোয়ক উিম কুমার-এর মেে সকল 
ছবমশে বযছিরা। এবং কৃষ্ণেগর বাসীমের কামি এছি একছি ছবমশে ছপ্রয় 
মুখমরাচক খাবার। 110 বির আমগ অধর চন্দ্র োস কৃষ্ণেগর 

রাজবাছের আমেমশ প্রথম এই সরপুছরয়া-সরভাজা তেছর কমরে। 
 
C. কৃষ্ণেগর বামরামোল যমলা: 

এছি বাংলার এক অছে প্রাচীে এবং ছবশাল যমলা। আেুমাছেক 250 বির 

ধমর এই যমলা হময় আসমি কৃষ্ণেগমরর বমুক। জছমোর কৃষ্ণচন্দ্র োর 
ছদ্বেীয় পত্নী যক "উলায় (অধুো বীরেগর)এর োমের যমলায়" ছেময় যেমে 
ো পারায়, োমক খুছশ করবার জেয কৃষ্ণেগমর এক যমলা বসে 
(আেুমাছেক ইংমরছজ 1764 সাল োগাে) "মোল পূছর্ণমার পর তচত্র মামস 
শুলা একােশী ছেছথমে"  ো বেণমামে আমামের কামি "বামরা যোমলর 
যমলা োমম পছরছচে"। েমব এর মমধযও অমেক মেমভে রময়মি। 
    এই যমলার োম বারমোমলর যমলা হওয়ার যপিমে মলূ কারে হল - 
এই যমলায় পূমবণ কৃষ্ণেগর রাজবাছে কুল ছবগ্রহ বে োরায়ে িাোও আমরা 
12 ছি কৃষ্ণ ছবগ্রমহর পুমজা করা হমো, ো েেীয়ার ছবছভন্ন প্রাি যথমক 
আসমো কৃষ্ণেগমরর রাজবােী যে যমলা উপলমি(বেণমামে এই ছবগ্রহ 
গুমলা আমস ো)!, এই বামরাছি কৃষ্ণ ছবগ্রমহর পুমজা করা হমো বমলই এর 
োমকরর্ বামরা যোমলর যমলা হময়মি বমল প্রচছলে আমি। 
এই যমলা কৃষ্ণেগমর একমাস ধমর চমল। প্রথম ছেে ছেে ছবগ্রমহর পমুজা 
করা হয় এবং পরবেী এক মাস যমলা চলমে থামক । এ যমলা কৃষ্ণেগর 
বাসীর কামি এক আমবমগর যমলা। প্রছেবির বাংলা তচত্র মামস এবং 
ইংমরছজ য িুয়াছর মামসর 10 যথমক 15 োছরমখর মমধয এই যমলা শুরু হয় 
এবং এক মাস চমল। 
∆.কৃষ্ণেগমরর ছবখযাে সকল বযছি : 
 
  এ শহর ছবছভন্ন ছবখযাে বযছিমের যেমে জন্মস্থাে, যেমছে ছবছভন্ন জ্ঞােী 
গুর্ী বযছিমের কমণস্থল ও বমি। এই শহমরর সমঙ্গ জন্মসূমত্র বা কমণসূমত্র 
েুি এমেই কময়কজে ছবছশষ্ট  বযছি হমলে- 
a. ছদ্বমজন্দ্রলাল রায় 
b. রামেেু লাছহেী 
c. ছবজয়লাল চমট্টাপাধযায় 
d. জগোেন্দ্ে রায়   
e. বাঘােেীে 

f. যসৌছমত্র চমট্টাপাধযায় 

g. কাজী েজরুল ইসলাম    
h. যহমি কুমার সরকার 

 

 এিাোও  হছরপমো যচৌধুরী, ছেলীপ কুমার রায়, সুভাে মুমখাপাধযায়  প্রকৃছে 
ছবছশষ্ট বযছিমের োমমর সমঙ্গ এই শহমরর োম ওেমপ্রােভামব জছেে। 
  
∆ . উপসংহার: 

1955 সামল প্রকাছশে 'মহাোয়ক উিম কুমার' এবং 'মহাোছয়কা সুছচত্রা 
যসে'-এর েুগমল ছেছমণে "সবার উপমর" ছবখযাে চলছছচমত্র আমরা 
েখেকার সমময় কৃষ্ণেগর যক যেখমে পাই। েমব বেণমাে সমময়র

(2021) কৃষ্ণেগর,1955 সামলর কৃষ্ণেগর যথমক অমেকিাই কমণ বযস্ত, 
মাছজণে আধুছেক সিায় সছিে এবং উন্নে যো বমিয়। 
 
সমবণাপছর আমরা এিা বলমে পাছর প্রশাসছেক শহর(Residential City) 
রূমপ কৃষ্ণেগর োর পূমবণর ইছেহাস বহে করার সমঙ্গ সমঙ্গ,  েেীয়া 
যজলার প্রধাে মহকুমা শহমরর োছয়ে পালে  কমর চমলমি বেণমামে এবং  
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এই শহর ছি খুব বে মামপর শহর ো হমলও, একছি আধুছেক শহর রূমপ 
urban agglomeration-এর প্রধাে যকন্দ্র ছহসামব অবস্থাে করমি। 
প্রাচীেকাল যথমকই কৃষ্ণেগর ছশিা-সংসৃ্কছে-ছশে সব ছেক যথমক োর 
অবোে যরমখ আসমি। সব ছমছলময় কৃষ্ণেগর শহর ছি এক 

ঐছেহাছসক , সাংসৃ্কছেক যমলবন্ধ্মের শহর। কৃষ্ণেগর বাছসর  উৎসমবর 

শহর কৃষ্ণেগর। 

              --------(মা!)------- 

 

 

----------------কলয়ম-অবমতাভ বিশ্বাস--------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভারমে েীল অথণেীছের বাস্তবরূপ ও 
োর উন্নয়মের কমণসূছচ  

-Animesh Chandra Chandra 

 [4th Semester, Department of Geography] 

 অথণবেছেক ছেক যথমক উন্নছে সাধমে সম্পে উৎপােমের 

যিমত্র মােুে যে অগছেে কামজর উপর ছেভণর কমর এবং যে কামজর উপর 
ছেভণর করমল মােুমের আয় বামে মােুে জীছবকাছেবণাহ করমে পামর এবং 
যেমশর অথণবেছেক উন্নয়মে অংশগ্রহে করার সমুোগ পায় োমক 
অথণবেছেক কাজ বমল। পৃছথবীর ছবছভন্ন যেমশর অথণবেছেক উৎপােে 
ছবছভন্ন ধরমের হময় থামক। সাধারেে অথণবেছেক কােণাবলী পাাঁচ 
ধরমের  হময় থামক। যসগুছল হল- 

ক) প্রথম স্তমরর ছক্রয়াকলাপ। 

খ) ছদ্বেীয় স্তমরর ছক্রয়াকলাপ। 

গ)েৃেীয় স্তমরর ছক্রয়াকলাপ। 

ঘ)চেুথণ স্তমরর ছক্রয়াকলাপ। 

ে)পঞ্চম স্তমরর ছক্রয়াকলাপ। 

এর মমধয প্রথম স্তমরর কােণকলাপ হল েৃেীয় 
ছবমশ্বর যেশগুছলর অথণবেছেক উন্নয়মের মূল ছভছি। 
সাগর ও সমুর যথমক অথণবেছেক উৎপােে 
পৃছথবীর ছবছভন্ন যেমশ অমেক আমগই শুরু হমলও "েীল অথণবেছেক 
প্রমজট"এর আওোর ছভছিমে উৎপােে শুরু হয় োর অমেক পমর। 
পৃছথবীবযাপী ছবশ্ব উষ্ণায়ে পছরমবশ েেূর্ জল েেূর্ ইেযাছে উত্থাছপে 
আশোর পাশাপাছশ ভছবেযৎ প্রজমন্মর কথা মাথায় যরমখ ছবকাশ এবং 
সমৃছদ্ধর প্রময়াজেীয়ো প্রছে ছলে করমল জাছেসংঘ ছবশ্বছবেযালময়র 
অধযাপক গুন্দ্িার পাওছল 1994 সামল প্রথম েীল অথণেীছের অথণবেছেক 
েশণে প্রবেণে কমরছিমলে।োর  মল মলূে েৃেীয় ছবমশ্বর যেশগুছলমে 
েীল অথণেীছের আশীবাে রূমপ বছেণে হমছি। 
েৃেীয় ছবমশ্বর যেশগুছলর মমধয ভারে হল অথণবেছেক উৎপােমের ছেক 
যথমক অমেকাংমশ স্বছিমলর পমথ প্রছেছেয়ে এছগময় চলমি। 
েছিে-পূবণ এছশয়ার এই যেশছির অথণবেছেক উন্নয়মের প্রধাে ছভছিই হল 
প্রাথছমক স্তমরর ছক্রয়াকলাপ।োর মমধয রময়মি কৃছেকাজ,এিাোও সমুর 
অধুছেযে এলাকার সমুর যথমকও যেমশর ছজছিছপর অমেকাংশ আমস। 
 
       2012 সামল েৃেীয়ছবশ্ব শীেণ সমম্মলে ছরও+20 এর পরবেীকামল 
েীল অথণেীছে আমরাও যবছশ গুরুে পায়। এই আমলাচোর পমর সবুজ 
অথণেীছেমকও েীল অথণেীছের আওোয় আোর কথা ভাবা হয়। 
পরবেীকামল সমরুসংস্থাে ছস্থছেশীল উন্নয়মের জেয মহাসাগর,সমুর এবং 
সামুছরক সম্পে সংরির্ এর কথা ভাবা হয়।েীল অথণেীছের মমধয রময়মি 
উপকূলীয় ছেমণাে পছরমেবা,সামুছরক বাছেজয,ছশছপং লাইে,ছশছপং 
যলে,অ মশার এবং উপকূলীয় শছি,গভীর সমুমরর 
খছেজ,অযামকায়াকালচার ও ছ শাছর এবং সামুছরক প্রেুছি অিঃভুি 
।েছির্ এছশয়ার বৃহিম যেশ ভারেবেণ,োর ছেে ছেক জলভাগ দ্বারা 
যবছষ্টে।েছিমে ভারে মহাসাগর,পছশ্চমম আরব সাগর এবং পূমবণ 
বমঙ্গাপসাগর রময়মি। 1950 েশক যথমক 1980 এর েশক পেণি  
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সমাজোছন্ত্রক অথণেীছের অেুসারী ছিল ভারেবেণ।1991 সামল 
অথণবেছেক সংস্কামরর মাধযমম অথণবেছেক ছেক যথমক ভারে স্বছিলো 
লাভ করার ছেমক এছগময় চমল।1981 সামল মহাসাগর ছবকাশ ছবভাগ 
তেছরমে ভারেবেণ পৃছথবীর প্রথম যেশ ছিল।সমুর একছি গছছিে প্রবাহমাে 
অমূলয উপাোে।যসই জেয সমুরমক"রত্নাকর"বলা হময় থামক। 
ভারেবমেণর সামুছরক অবস্থাে অেেয। ভারেবমেণর আয়েে এর 7517 
ছকমলাছমিার েীঘণ উপকূল বরাবর েয়ছি উপকূলীয় রাজয এবং 1382ছি 
দ্বীপপুঞ্জ রময়মি এবং 187ছির মমো যিাি যিাি বন্দ্ের রময়মি,ো ভারমের 
বাছর্মজযর 95 শোংশ সমুর পথ এর মাধযমম হময় থামক। ছবমশ্ব প্রায় 3 
ছমছলয়মেরও যবছশ মােুে খােয ও কমণসংস্থামের জেয মহাসাগর এবং 
সম্পমের উপর ছেভণর কমর থামক। যসই ছেক যথমক ভারমেও 2 ছমছলয়ে 
ছকমলাছমিামররও যবছশ ভারমের এক্সলুছসভ ইমকােছমক যজাে জীছবে ও 
ছেজীব সম্পমে সমৃদ্ধ এবং খছেজ যেল ও প্রাকৃছেক গযামসর উমল্লখমোগয 
সম্পমে পূর্ণ।ভারমে উপকূলীয় অঞ্চল গুছলমে 4 ছবছলয়মেরও যবছশ 
মােুমের জীছবকা ছেবণাহ হয়। ভারেবমেণর েছিমে অবছস্থে ভারে 
মহাসাগর এই যেশছির েীল অথণবেছেক উন্নয়মে সবমথমক যবছশ 
গুরুেপূর্ণ ভূছমকা পালে কমর চমলমি। এই মহাসাগর পৃছথবীর েৃেীয় 
বৃহিম মহাসাগর এবং বমঙ্গাপসাগর হমে প্রাপ্ত অমূলয রত্ন হমলা ভারমের 
অথণেীছের এক ছবরাি অংশ।এর মমধয রময়মি যজায়ার ভািা শছি যথমক 
জলছবেযুৎ উৎপােে,ছবছভন্ন উপকূলীয় অঞ্চল যথমক মৎস 
আহরর্,সামুছরক সম্পে আহরর্ ইেযাছে ছবছভন্ন অথণবেছেক উৎপােে হময় 
থামক।প্রথমে বলা যেমে পামর যে ভারমের কামম্ব ও কছি উপসাগমরর 
যজায়ার-ভািা শছি যথমক ছবেযুৎ উৎপােে করা হয়। এিাোও পছশ্চমবমঙ্গর 
সুন্দ্েরবমের খাাঁছেমে 3.75 যমগাওয়াি ছবেযুৎ উৎপােে িমো ছবছশষ্ট 
ছবেযুৎমকন্দ্র স্থাপমের কাজ চলমি।ো এমেমশর এক অমলূয সম্পে হময় 
থাকমব।এর মাধযমম স্থােীয় গ্রামম ছবেযুৎ যপৌাঁমি োমব।অেযছেমক 2002 সামল 
োছমলোি ু  রামজযর ছেরুমচন্দ্ের এর উপকূমল "সাগর শছি"োমম একছি 
ভাসমাে OTEC যকন্দ্র স্থাপে কমরছিমলে। 

ভারে ছেে েশমকরও যবছশ অছভজ্ঞোর ছভছিমে ভারমের উপকূল যরখার 
ছেময়''Deep ocean mission","Oceanography from space"এবং 
"Launching of databases"ইেযাছে কমণসূছচ চাল ুকরার মধয ছেময় ভারে 
েীঘণ পথ পাছে ছেময়মি।এিাোও ভূ-ছবজ্ঞাে মন্ত্রক মহাসাগমর সামুছরক 
আবজণো হ্রাস করার যকৌশল ছবকামশর জেয লীে সীজ যপ্রাগ্রামম যোগোে 
কমরছিল। 
ভারমের 75000 বগণছকমলাছমিামর এবং ভারে মহাসাগমরর আিজণাছেক 
জমল পছলমমিাছলক েিুল এবং পছলমমিাছলক সাল াইি যখাাঁজার জেয 
10000 বগণছকমলাছমিার এলাকামে ভারমের অমেেমর্র একমচছিয়া 
অছধকার রময়মি।সমুর যথমক যপ্রাছিে সমৃদ্ধ খােয প্রচুর পছরমামর্ সংগ্রহ 
করা হময় থামক। এছশয়া মহামেমশর 44 শোংশ খােয সমুর যথমক 
আমরাহে করা হয় ছবছভন্ন ধরমের মাি,ছচংছে ইেযাছে।ভারেবমেণ 3288 মাি 
ধরার গ্রাম রময়মি যেখামে 10লমিরও যবছশ মােুে সছক্রয়ভামব এবং 7 
লমির যবছশ মােুে পমরাি ভামব মাি ধরার সামথ জছেে,মেমে-মাি 
ধরার জাল তেছর ও যমরামে করা মাি যিালামো,প্রছক্রয়াজাে করা 
বাজারজাে করা ইেযাছের সামথ েুি থামক। 
এই যেমশ মৎস ছশকার জীছবকা সিব াছভছিক এবং বাছর্ছজযক েইু ধরমের 
প্রছক্রয়া ছি খুবই গ্রহর্মোগয ছবেয় হময় োাঁছেময়মি।এই অঞ্চমলর যবছশর ভাগ 
মাি সাধু জমলর আর সবমথমক বে একছি বাছর্ছজযক মৎসয যিত্র হমলা 
পছশ্চম ভারে মহাসাগরীয় যিত্র।এর মমধয ভারে বৃহিম সামুছরক মাি 

আমরাহে যিত্র।এই মৎসয যিমত্রর সারা পৃছথবীর 4.5 শোংশ সামুছরক 
মাি পাওয়া োয়।ভারমে যকন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম পঞ্চবাছেণকী পছরকেোয় 
"Fish farmers development agriculture"গঠমের মাধযমম 1970 সামলর 
ভারমের েীল ছবপ্ল্মবর কাজ শুরু কমর।োর  লস্বরুপ মৎসয চামের ও 
মৎসয উৎপােমের ছবকাশ ঘিমব এমেমশ। (Economic survey:Govt of 
India)এর েথয অেুোয়ী বেণমামে 1.4মকাছি যলাক প্রেি ও পমরািভামব 
জছেে রময়মিে মাি ধরার কামজ। 
এিাোও অিমেণশীয় যিত্র যথমক যেমশ বিমর গমে 66 লি িে ও উপকূল 
সংলে মৎসয যিত্র যথমক প্রায় 34 লি িে মাি ধরা সম্ভব। 
স্বাধীেোর পরবেী সমময় সামুছরক যিত্র যথমক মাি উৎপােমে প্রায় 6 
গুে এবং অভযিরীর্ যিমত্র প্রায় 17 গুর্ বৃছদ্ধ যপময়মি।েীল ছবপ্ল্ব এর 
প্রভামব ভারে পৃছথবীর অেযেম মৎসয উৎপােে যেশ।অভযিরীর্ মৎসয 
আহরমর্ ভারে পৃছথবীমে েৃেীয় স্থাে অছধকার কমরমি।ভারে মহাসাগর 
এবং বমঙ্গাপসাগর হমে 40 রকমমর খছেজ পোথণ পাওয়া োয়। যেমে- 
োমা, ছেমকল, যকাবাটি, ইেযাছে পাওয়া  োয়। 
এিাোও ভারেবমেণর লযােথােম োমক যমৌমলর অক্সাইি প্রচুর পছরমামর্ 
পাওয়া োয়, সম ছিক যোছবউলস,প্রচুর পছরমামর্ অমশাছধে খছেজ যেল 
ইেযাছে মহীমসাপাে অঞ্চল যথমক পাওয়া োয়। 
য মরামযাঙ্গাছেজ যোছবউলাস োমক খছেজ পোথণ উমিালমে পৃছথবীমে 
ভারে েৃেীয় স্থাে েখল কমরমি। যিামাইে প্রচুর পছরমামে পাওয়া োয় 
ভারেীয় উপমহামেমশ।গুজরামির কমছির রর্ অঞ্চমল প্রছে ছলিার জমল 
250 ছমছলগ্রাম যিামাইে পাওয়া োয়। এই খছেজ সম্পে পাওয়া িাোও 
যোোজল যথমক পিাশ,মসাছিয়াম যলারাইি,মযাগমেছশয়াম ইেযাছে উপাোে 
তেছর হয়।চুেজােীয় ছসনু্ধ্কেণ বা উজ এবং যল পাওয়া োয় ো ছসমমন্দ্ি 
তেছরর মূল উপাোে ছহমসমব বযবহূে হময় থামক।এিাোও পশুখােয,েরল 
সার,আঠা,ছজমলছিে,রং,ঔেধ তেছরর োো রবয তেছরর কাাঁচামাল পাওয়া 
োয়।ভারমে েীল অথণেীছে সম্পমের প্রাচুেণ প্রচুর পছরমামর্।  

সাধারর্ে 1909 সামলর যশযামবযাগণ োমক জামণাে ছবজ্ঞােী োছমলোি ু  
উপকূমল যমাোজাইি োমক খছেমজর সন্ধ্াে পাে।এইসব ছবছভন্ন খছেজ 
সম্পে আমরাহে ও মৎসয উমিালে িাোও উপকূলীয় পেণিে েীল 
অথণেীছের একছি বৃহৎ ভূছমকা পালে কমর।প্রছেবির ভারমের 
েীঘা,ঊছেেযা,করমেল,মালাবার উপকূলসহ অেযােয উপকূমলও লি 
লি পেণিক এখামে আমসে।ছবশ্ব ভ্রমর্ ও ভ্রমর্বযবস্থা কাউছন্সল ছরমপািণ 
কমর যে ভারমের পেণিে 15 লি যকাছি িাকা ো ভারমের ছজছিছপর 9.4 
শোংশ উৎপন্ন কমর। এছি আমরা বমল যে পেণিে খামে প্রায় 42 ছমছলয়ে 
কমণসংস্থাে সৃছষ্ট হময়মি এবং ভছবেযবার্ী করা হময়মি যে 2024 সামলর 
মমধয পেণিে বাছেণক 32.05 লি যকাছি িাকা হমে পামর। স্বমেশ েশণে 
প্রকমের আওোয় োছমলোি ু মে একছি উপকূলীয় পেণিে সাছকণি 
ছবকামশর জেয 2016-2017 সামল 99.2 যকাছি রুছপ অেুমমাছেে হময়মি। 
 
Economic survey of india এর ছরমপািণ অেুোয়ী ভারমের যমাি উৎপােমের 
4 শোংশ মহাসাগর যথমক আমস। ভারমে 2.3 ছমছলয়ে বগণ 
ছকমলাছমিামরর মমধয 1.5 ছমছলয়ে বমঙ্গাপসাগর এবং আরব সাগর উভয় 
জুমে একছি ছবমশে অথণবেছেক অঞ্চমলর অংশ ছহসামব রময়মি।  
 
        2021 সামলর প্রথম পেণাময় প্রধােমন্ত্রী ও অথণবেছেক ছবেয়ক 
যকন্দ্রীয় মছন্ত্রসভার মহাসাগর সম্পমের সছঠক বযবহামরর জেয গভীর সমুর 
প্রেুছির উন্নয়ে ও সম্পে ছবকামশর লমিয ভূ-ছবজ্ঞাে মন্ত্রমকর গভীর  
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মহাসাগর ছমশে ছবেময়র প্রস্তাব অেুমমােে ছেময়মি এই খসছেমমে করা 
হয় এই ছমশমে আেুমাছেক বযয় হমব 4 হাজার 77 যকাছি িাকা।5 বিমরর 
জেয এই ছমশে কােণকর করা হমব প্রথম পেণাময় 2021-2024 সামল পেণি 
3  বিমর খরচ ধরা হময়মি 2823.4 যকাছি িাকা।এই ছমশমের 
বাস্তবায়েকারী যোিাল মন্ত্রক ছহমসমব কাজ করমব বমল মমে করা 
হময়মি। যবশ কময়কছি ছবেময়র উপর ছভছি কমর এই গভীর মহাসাগর 
ছমশে গমে যোলা হময়মি।এই খসোমে বলা হময়মি যে ছবছভন্ন তবজ্ঞাছেক 
যসন্সর এবং সরঞ্জামমক যকাে কামজ লাছগময় সমুমরর গভীমর সম্পমের 
অেুসন্ধ্াে চালামো হমব। এই খসোয় বলা কথা অেুোয়ী কময়ক েশমক 
জলবাে ু পছরবেণমের কারর্ অেুসন্ধ্াে চালামো হমব। এবং ভছবেযমের 
পূবণাভাস তেছর করা হমব। গভীর সমুমরর জীব তবছচত্রয অেুসন্ধ্াে কমর োর 
ওপর গমবের্া চালামোর পাশাপাছশ উছদ্ভে ও প্রার্ীর ওপর যজার যেওয়া 
হমব।ছবছভন্ন সামুছরক সম্পমের অেুসন্ধ্াে এবং ছবেযুৎ উৎপােে করা োয় 
ছকভামব যসই যিমত্র যজার যেওয়া হমব। এিাোও আধুছেক বুছদ্ধ বৃছদ্ধ সম্পন্ন 
মােুে এই পছরমবশিামক সুষু্ঠভামব বাাঁছচময় ছকভামব ছেমজরা যবাঁমচ থাকমব 
োর সম্পমকণও গমবের্া করার প্রস্তাব গ্রহর্ করা হময়মি এই েীল 
অথণবেছেক খসোয়। 
সমস্ত েছৃষ্টমকার্ যথমক আমলাকপাে করার পর আমার এিাই মমে হয় যে 
ভছবেযৎ প্রজন্মমক হাজার হাজার বির ধমর ছিছকময় রাখার জেয এবং 
অথণবেছেক উন্নয়মে ধারর্ামক বহমাে ও মজবুে গমে যোলার জেযর 
সরকারমক ছবছভন্ন ছবেময় েজর রাখমে হমব। এমিমত্র ছবশ্ব উষ্ণায়ে ও 
পছরমবশ েেূর্ এর মমো ছবছভন্ন কােণকলাপ যথমক মুি করমে হমব। 
ছবছভন্ন উপকূলীয় পেণিে যকমন্দ্র বমজণয বযবস্থাপো ও প্ল্াছেকজাে বজণয 
এর উপর েজর রাখমে হমব, এবং প্রশাসছেক ভামব ছবছভন্ন আইে জাছর 

রাখমে হমব। 

আছম আমার িুর ভাবোও েছৃষ্টমে মমে কছর যে যে সমস্ত যেমশর 
সামুছরক উৎপােে অথণাৎ েীল অথণেীছে স্বছিল ও খবুই উন্নে যসই 
যেশছির অথণবেছেক ভামব খুবই শছিশালী এবং উন্নে। 
         আমামের যেমশ েীল অথণেীছে সম্পমকণ উছচের ছশিার 

পাঠক্রম প্রময়াজে এবং েযাশোল ইেছেছিউি অ  ওমশমোগ্রাছ  এর 
মমো ছবছভন্ন গমবের্া যকন্দ্র তেছর কমর োমের ছশিাগে ছেক ছেময় 
স্বছিলো লাভ করা যির ছেং করামো যেমে পামর। 
   2014 সামলর 2 অমটাবর যেমে ভারে স্বছি ভারে ছমশে তেছর 
কমরছিল।ভছবেযমে এই রকম আমরা স্বছি সামুছরক ও পছরমবশ ছমশে 

গমে েুলমে হমব। এিাোও আমামের প্রছেমবশী যেশগুছলর সমঙ্গ 

সমমঝাো গমে যোলা,োমের সামথ ছবছভন্ন প্রর্ালী,উপকূলীয় সীমাোর 
বাছেছজযক যবাঝাপো ইেযাছে করা েরকার।এবং যকন্দ্রীয় সরকামরর 
যেমশর অথণবেছেক উন্নছে ঘিামে বা অথণেীছে আমরা স্বছিলো করমে 
ছবছভন্ন েীছে মূলক সুগছঠে কমণসূছচ গ্রহর্ করা,এই েীছে গুছল ছঠকমমো 
বাস্তবায়ে করা হমছি ছকো ো েজরোছর করা।এই েীছেগুছল বাস্তবাছয়ে 
হমল আমামের যেমশ অথণবেছেক ভামব আমরা সছিলোও যগৌরবময় হময় 

উঠমব। 
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------------------------------------------------------- 
েথযসূত্র: 
1.h t t p s : / / m . e c o n o m i c t i m e s . c o m 
2.https://www.iora.int/en/priorities-focus-areas/blue-economy 
3.h t t p s : / / e n . m . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / B l u e _ e c o n o m y 
4.I n d i a n  b l u e  e c o n o m i c p o l i c y . c o m 
 
 

 

কৃেজ্ঞো স্বীকার: 

এই ব্ল ু ইয়কানবম প্রিয়ন্ধর বিষয়বি রূপায়য়ির জনয আমায়ের 
কয়লয়জর বডপািবয়মন্দ্ি এর সকল বিযক-বিবযকা মন্ডলীয়ক 
আমায়ক সাহােয কয়রয়ি। এই অভূতপিূব বিষয়বি বনিবাচন কয়র 
ঘলখার জনয সাহস ঘোোয়নার জনয বিযক-বিবযকা মন্ডলীয়ক 
একান্ত ধনযিাে।  

 

 
------------------কলয়ম-অবনয়মষ চন্দ্র চন্দ্র ---------------- 
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Remote Sensing: The most effective way 

to monitor and manage forest resource 

-Jayeeta Biswas 

 [2nd Semester, Department of Geography] 
 

India’s a huge country, so 
To be able to unite the 

country through 
communication satellite 

technology or to be able to  
observe it through remote 
sensing technology from 

space is a natural fit for a  
country like India  

Introduction 

Forests are an essential part of the surface of the 
earth, and constitute a powerful ecological unit hav-
ing a vital impact on the environment. Adverse 
changes in quality and extent of forest area are re-
sponsible for environmental deterioration, resulting 
in several long term effects viz- climate changes, 
desertification, soil degradation reduction in agricul-
tural productivity, frequent flood and other hazards. 
Therefore, proper management and monitoring of 
forest resources are required for environmental sus-
tainability. The use of remote sensing by forest man-
agers has steadily increased, promoted in large part 
by better integration of imagery with GIS technology 
and databases, as well as implementations of the 
technology that better suit the information needs of 
forest. The most important forest information ob-
tained from remotely sensed data can be broadly 
classified in the following categories:  

• Spatio-temporal forest inventory data 
• broad area monitoring of forest health and 

natural disturbances  
• assessment of forest structure in support of 

sustainable forest management  
 
Spatio-temporal forest inventory data: 
Forest inventory databases are based primarily on 
stand boundaries derived from the manual interpreta-
tion of aerial photographs or satellite images. Stand 
boundaries are vector-based depictions of homogene-
ous units of forest characteristics. These stand poly-
gons are described by a set of attributes that typically 
includes species composition, stand height, stand 
age, and crown closure. One can easily detect the 
spatio-temporal changes of these stand boundaries 
from the satellite images of different time and also 
can create vector-based layer using digitizing tools in 
GIS.  Digital remotely sensed data also may be used 
to update the inventory database with change (e.g., 
harvest) information for quality control, audit, and 
bias detection. It can also add additional attribute in-
formation and identify biases in the forest inventory 
databases due to vintage, map sheet boundaries, or 

interpreter preferences.  
 
Forest health detection:  
Forest health is an important variable that need to 
monitor under sustainable forest management. Satel-
lite imagery is a good data source for common re-
mote sensing tasks such as object detection and clas-
sification. Today, high resolution commercial satel-
lite imagery is available for purchase and software 
like Swift Geospatial, Rezatec, and 20tree.ai are of-
fering services that will monitor forest health and 
forest activities over a large-scale area. Both Rezatec 
and 20tree.ai also provide forest mensuration metrics 
using satellite imagery and Rezatec provides addi-
tional estimates of biomass and stored carbon. Forest 
health may be monitored with satellite imagery using 
plant reflectance indices such as NDVI to monitor 
for drought, chlorophyll content and insect damage 
even before the trees show signs of visible stress. 

 
Natural disturbances and forest-fire:  
Natural disturbances like, cyclones, earthquakes, vol-
canic eruption, landslide, flood and forest fire etc. are 
the most common threats to forest areas. Since these 
strikes over a large area with extreme intensity, it has 
become difficult to detect damages through manual 
survey. To address this range of issues, foresters em-
ploy a multitude of field, global positioning system 
(GPS), and remote sensing (airborne and satellite) 
methods and data sources. From high resolution sat-
ellite data at periodic intervals any broad changes 
due to natural disturbance can be identified. Integrat-
ed remote sensing and GIS fire support systems are 
used in real-time, near real-time, and post-fire appli-
cations. For example, infrared and thermal-infrared 
cameras with integrated GPS/INS (inertial navigation 
system) technologies can observe fi re hot-spots, ac-
tive fires, and fire perimeters in real-time. Data on 
fire location and size is sent from the aircraft to field-
based systems from which precise directions can be 
given to water-bombers and fire-fighting crews. Near 
real-time remote sensing and GIS systems are gener-
ally based on daily observations from coarse-
resolution satellites such as the AVHRR (1 km pixel) 
and MODIS (250 m to 1 km pixel) satellites. Daily 
hot-spot information identifies the occurrence of fire 
activity over large areas and helps to target locations 
to collect more detailed information. 
 
Insect disturbance: 
Among the insects that cause the most damage to 
trees are defoliators and bark. Damage assessment 
for these insects is typically a two-step process that 
entails mapping the disturbed area followed by a 
quantitative assessment of the damage to the trees 
within the mapped areas. Aerial sketch-mapping, 
where human observers manually annotate maps or 
aerial photographs, has been the most classical meth-
od for mapping areas damaged by insects. This pro-
cess is costly, subjective, and spatially imprecise.  
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Nowadays remotely sensed data from aerial photo-
graphs or satellite images may be successfully uti-
lized not only in mapping the areas damaged by in-
sects but also in quantifying damage caused by in-
sects. The most important thing of using remote sens-
ing data in doing this is to provide frequent data at a 
very low efficiency and also save time and labor.  
 
Biomass and other information: 
New technologies such as LIDAR can provide esti-
mates of forest biomass, height, and the vertical dis-
tribution of forest structure with unprecedented accu-
racy . The use of advanced digital analysis methods 
and selective use of complementary data have pro-
vided more detailed information about forest struc-
ture, function, and ecosystem processes than ever 
before . As the availability of multiresolution remote-
ly sensed imagery and multisource data increases, so 
will the capability to generate timely and accurate 
maps of forest composition and structure. Operation-
al capabilities continue to improve forest attribute 
mapping with a precision commensurate with forest 
management scales. This, in turn, will contribute to 
efforts aimed at assessing the sustainability of our 
forests through better forest practices and improved 
decision-making in forest management. 
 
Future directions of remote sensing in forestry as a 
key development in remote sensing has been the in-
creased availability of high-spatial- and high-spectral
-resolution remotely sensed data from a wide range 
of sensors and platforms including photographic and 
digital cameras, video capture, and airborne and 
spaceborne multispectral sensors.  

Hyperspectral imagery promises to provide improved 
discrimination of forest cover and physiological at-
tributes. Radar applications are being developed that 
penetrate the forest canopy to reveal characteristics 
of the forest floor. 
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হায়রাবাে ও জগেলপুর ভ্রমর্ 

-Debayan Das 

 [2nd Semester, Department of Geography] 

 যবোমে যেমে সবারই ভামলা লামগ, আর ভূমগালমপ্রমীমের 

যবোমে োওয়ার যেশা অেয সকলমকই হার মাোয়। ছঠক যসই যেশা 
যথমকই আমরা(আমার পছরবার) এক িুর এমজছন্সর সামথ যোগামোগ 
কছর।ছঠক হয় হায়রাবাে োওয়া হমব। ছেেিা ছিল ২৮ ছিমসম্বর ২০১৮, 

রাে সামে েয়িার যথমক আমামের োত্রা শুরু হয়। হাওো যথমক 
যকারাপুি এক্সমপ্রস যিরে ধমর 
যসাজা যোগেলপুর যির মে োওয়ার 
একমাত্র কারর্ যবোমে োওয়ািা 
ভামলা অেুভব করা োয়।সবাই 
ছমমল আড্ডা ছেমে ছেমে এবং 
বাইমরর প্রাকৃছেক েশৃযপমির 
বেল যেখমে যেখমে সময় 
আচমকাই যকমি োয়। জগেলপুর যপৌিালাম পমরর ছেে শছেবার রাে 
সামে এগামরািায়। এমজছন্সর সামথ োওয়ায় যহামিল যখাাঁজার প্রময়াজে যেই 

সব আমগ যথমকই ছঠক করা থামক। ওখামে ছগময় মেিা যেমচ ওমঠ, 

অমচো জায়গা েেুে যরামাঞ্চ জাগায় মমে। 

রছববার সকাল আিিায় আমামের আসল ভ্রমর্ শুরু হয়। প্রথম যগলাম 

তকলাস ও কুিামসার গুহা। যসখামে অমেক লাইে যপছরময় যেখমে 
অমেকিিা সময় যলমগ োয়। 
এরপর প্ল্যাে মাছ ক োওয়া হয় 
ছেলধগে  লমস। এে কাি 

যথমক ঝেণা যেখার যসৌভাগয প্রথম 
ো হমলও যসখামে স্নাে করার 
অছভজ্ঞো প্রথম। োরপর কামঙ্গ 
ভযাছল জােীয় উেযামে ছগময়ই মধযাহ্ন যভাজ যসমর ছেই। যসছেে সবণমশে 

গিবয ছিল সবমচময় আকেণর্ীয় ছচত্রকুি  লস। এই ঝেণার 

আকেণর্ীয়োর প্রধাে কারর্ ছিমলা পেি যরামরর আমলায় যরাজ সাো 
জমলর যধাাঁয়ায় রামধেু  ুমি ওমঠ। োমক ছঘমর রময়মি বহু যিাকরা ছশমের 

যোকাে। 

জগেলপুর যথমক আমামের পরবেী গিবয ছিল ছবশাখাপিমোম। যেমহেু 

আমগ একবার এখােকার যসৌন্দ্েেণ েশণে কমরছি োই এবার এখামে যবছশ 
ছেে থাকার প্ল্যাে ছিমলা ো। জগেলপুর যথমক সকাল সামে েয়িার যিরমে 
উমঠ রাে সামে আিিার সময় আমার ছপ্রয় জায়গা ভাইজযাক 
যপৌিালাম।রামের শহমরর আমলার ঝর্ণায় সবছকিু যচাখ ধাাঁছধময় ছেছছিল। 
যেমহেু যসছেে ৩১ ছিমসমম্বর ছিল োই সাজসিা স্বাভাছবমকর েুলোয় 

যবছশ ছিমলা। পমররছেে ইরিা সমরু তসকমে বমোসমো ছেউ ইয়ার  
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কেসািণ হমব। ছঠক করলাম এই কেসািণ যেখমে আসমেই হমব।  

পরছেে সকামল যখময় যেময় যবছেময় পেলাম ঘরুমে। প্রথমমই ছসমাচলম 
মছন্দ্েমর পুমজা পাঠ যশে কমর ছরছসমকাণ্ডা বীচএ মমের  আেমন্দ্ে সময় 
কািালাম পছরবামরর সামথ। 
এরপর গিবয ছিমলা তকলাশছগছর, 
যেখামে প্রচুর ছ ল্ম শুছিং হময় 
থামক। এর কামিই রময়মি ইছন্দ্েরা 

গান্ধ্ী জুওলছজকাল পাকণ। এরপর 

আমরা যপৌাঁিাই আমামের যহামিল 
ও ভাইজযামকর যকন্দ্রছবন্দ্ে ু ইরািা তসকমের কামি। যসখামেই কুসরুা 
সাবমমছরে অবছস্থে, োমে প্রমবশ কমর ছবছভন্ন যমছশে ছবছভন্ন ঘর ও োমে 
অমেক যমামমর মূছেণ সাজামো থাকায়  ো পুমরা ছসমেমার মমো লাগছিল। 
েেিমর্ বীমচর কেসািণ শুরু হময় ছগময়মি। ছবছভন্ন অছভমেো 
অছভমেত্রী, যসখােকার ছচ  ছমছেোর Jagan Mohan Reddy, কামলটর V. 
Vinay Chand সকমল যসছেেকার রােিামক এক অেয মাত্রা ছেময়ছিমলে। 
মমে হছছিল সমস্ত ভাইজযাক ওই বীমচই চমল এমসমি। েখেও এই 
সবণগ্রাসী কমরাো আমামের গ্রাস কমর ছে। যসছেেকার রােিা এেছেে 
পমরও আমার সৃ্মছেমে জীবি।  

 ভাইজাক যথমক পমরর ছেে যগলাম আমার সবমচময় আগ্রমহর 
জায়গা যবারা যকভস। যসখামে িুযর গাইমির কাি যথমক যসখােকার এক 

অদু্ভে যলাককথা শুেলাম। একসময় এক যমে চেমে চেমে েবুণল 
ছশলা যভমে ৬০ছমিার (২০০ ুি) 
গেণ ছেময় ছেমচ পমে োয়। েখে 
যসই যমেপালক োর যমমের 
যখাাঁজ করমে যসখামে আমস 
েখে যস যেমখ যে ছশবছলমঙ্গর 
আকার এক ছশলা গুহার ছভেমর 
অবস্থাে করমি। োমের মমে ওই ছশলাই যমেছিমক রিা কমর। বইময় 
এই গুহার অমেক কথা পমে থাকমলও যসখামে ছগময় ছেমজর যচামখ 
ভারমের বৃহৎ কােণ ভূছমরূপ প্রেযি করার যরামাঞ্চই আলাো। যসখাে 
যথমক আরাকু ভযাছল ও িরাইবাল 
পামকণ ঘুমর ছচত্রগ্রহর্ কমর 
পরছেে সকাল ৮.২০ যির মে চমে 
যসাজা হাইরাবাে। হায়রাবাে 

যপৌিালাম সন্ধ্যা সামে আিিা 
োগাে। যসছেে রামত্র অেযত্র 

োওয়ার প্ল্যাে ো থাকায় আছম আর ছেছে যবছেময় পছর আশপাশ ঘুমর 
যেখার জেয। অন্ধ্র প্রমেশ কামঠর কামজ কেিা উন্নে যসিা ৫/৬ েলা 

কামঠর  াছেণচার ঠাসা মল যেখমলই যবাঝা োয়।ছেখুাঁে হামের সব 
অযাছন্দ্িক ছশে আমামের মেমক অছভভূে কমর যোমল।    

 পরছেে সকামল ছেজাম পযামলস, ১৫৯১ সামল মুহাম্মে কুছল 
কেৃণক স্থাছপে চারছমোর, মকা মসছজে, মামবণল পাথমরর ছবেলা মছন্দ্ের 
যেমখ যগলাম সালার জং ছমউছজয়াম। এছি পৃছথবীর একক বৃহিম 

সংগ্রহশালা যেখামে ৩৫ছি রুমম ৩৫০০০ সংগ্রহ স্থাে যপময়মি। মীর 
ইউসু  আলী খাে সালার জং, েৃেীয় 
ছেজামমর মুখযমন্ত্রী এর প্রছেষ্ঠাো। এই 
ছমউছজয়ামমর েলুণভ সংগ্রহ যেমে যজি 
ছশলা ও মামবণল প্রছেমা, েলুণভ 
পাণু্ডছলছপ, পারসয িুরাকৃছে ছচত্রােে 
ইেযাছে যিাি যথমক বে সকলমকই 
কময়ক ঘন্দ্িার জমেয ইছেহাস ও ছশে যপ্রমী কমর যোমল। ছবমকমল যগলাম 
শহর যথমক ছকিু েমূর অবছস্থে সবমচময় সুন্দ্ের যগালমকাো েমূগণ। 
১২০ছমিার উাঁচু পাহামের উপর 
অবছস্থে েগূণছির চাছরছেমক যগালা 
ছেমিমপর জেয য াকর সহ সরুছিে 
যেওয়াল ও হাছের আক্রমর্ 
প্রছেমরামধর জেয যলাহার কীলক সহ 
শছিশালী প্রমবশদ্বার রময়মি। যসখামে 
যে কে গুপ্ত ইছেহাস লুছকময় আমি ো যভমবই গাময় কাাঁিা যেয়।  

 এর পমররছেে  শুধুই Ramoji Film City এর জেয রাখা হময়ছিল। 
এছি এর , অসাধারর্ের জেয ছবছভন্ন পুরষ্কার লাভ কমরমি। বহু ছসমেমা 
প্রমোছজে হময়মি এখামে। এখােকার 
এন্দ্িারমিইছেং রাইিস, ছচছেয়াখাো, 
প্রজাপছে উেযাে, মুছভ ছথময়িার এবং 
সমন্ধ্যর কাছেণভাল আমামের যবোমোর 
আেন্দ্ে বহুগুর্ বাছেময় যেয়। এর জেয 
যগািা ছেেও কম পমে োয়।  

“Once a year, go to some place you’ve never been before”--- 
ভ্রমমর্র যশে ছেমে এমস েলাই লামার ছবখযাে উছি ভীের্ অেুভূে হমছি। 

সকামলই যিরে থাকায় আমামের অমেক সকাল সকাল যহামিল যিমে 
যেশমের ছেমক রওো ছেমে হমলা। যশেবামরর মমো যসমকন্দ্রবাে 
যেশমের ছেমক োছকময় মমে মমে ছঠক করলাম আবার আসমবা ছ মর। 

Reference: 

বচত্র সংগ্রহ – ইন্দ্িারয়নি। 
সৃ্মবত ঘরামন্থন – ঘেিবপ্রয়া োস। 
বিয়িষ ধনযিাে – েীমতী জবল চযািাবজব (মযাম) এিং েীমতী 
কমবলকা িসু (মযাম)। 
 
 

------------------কলয়ম-ঘেিায়ন োস ----------------- 
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ধূমমকেু 

-Debayan Das 

 [2nd Semester, Department of Geography] 

ধূমমকেু বা comets বলমে আমরা সকমলই কম যবছশ জাছে। 
আকামশ প্রায় ছেছেণষ্ট সময় অির রামে এমের যেখা োয়। ঝািার মমো 
যেখমে এমের কখমো কখমো খাছল যচামখও ছকিুিা যেখা োয়। 
প্রাচীেকামল ছবছভন্ন েঘূণিোর সামথ কুসংস্কারগ্রস্থ মােুে এই ধূমমকেুর 
আগমমের সামথ সংমোগ সাধে কমর ধূমমকেুমক অশুভ বমল মমে কমর 
মােুে বহুেুগ ধমর। বসু্তে যে জােীয় ঘিোয় আমরা সহমজ ছবছস্মে হই 

োর অছধকাংশই ধূমমকেুমে উপছস্থে। হঠাৎ উেয়, অজাো কিপমথ 

েরুি গছেমে িুমি োওয়া, যেমহর ছবশালো, যেমহর অেবরে আকৃছের 
পছরবেণে হওয়া, ছবছভন্ন ধূমমকেুর বমর্ণর পাথণকয এবং সমবণাপছর োর 
উৎপছির কারর্ এবং যকাথা যথমক আমস,মকাথায় োমছি যস সম্বমন্ধ্ যধাাঁয়াশা 
থাকা প্রভৃছে কারমর্ আকামশ ধমূমকেুর উেয় প্রাচীেকামলর মােুেমক 
যো বমিই এমেছক পারমাছেক অস্ত্রধারী, মহাকাশ ছবচরর্কারী, সুপার 
কছম্পউিার বযবারকারীমেরও ছভে কমরমি।  
 প্রাচীে ভারেীয় গ্রন্থসমূমহর মমধয “অথবণ যবমে ধূমমকেু শমব্দর 
প্রথম বযাবহার যেখা োয়। েমব যকাে অমথণ শব্দছি বযাবহূে হময়মি ো 
ছেময় মেমভে আমি। ভােযকারমের মমে এই শমব্দর অথণ ‘ অছে’ বা ' 
পুছিল োরকা ' বা মৃেুযর ছবমশের্।“(অথবণমবে-১৯-২-১০) 

                   ধূমমকেুর বর্ণো গগণ- সংছহোয় এরূপ যেওয়া আমি; 
“ইন্দ্রুমধর মমো উজ্জ্বল ছেেছি চুল ছবছশষ্ট অশ্বপুমছির েযায় ভীের্ েশণে 
ধূমমকেু োোছবধ উৎপামের কারর্।“ 

                     ইংরজীমে ‘Disaster’ শব্দছির অথণ ' ধবংস বা ছবপেণয় '। 

িুৎপছিগে অমথণর ছবচামর শব্দছি ধূমমকেুর সমঙ্গ সম্বন্ধ্েুি। কথাছি 
এমসমি ‘dis(evil), aster(star) শব্দ যথমক। 

 েিত্র যথমক  আকামর ছকিুিা  বমো একছি উজ্জ্বল 
আমলাকছপমের গা যথমক যেমো একছি যেজময় যলমজর মে অংশ েমূর 
ছবসৃ্তে রময়মি এই হমলা খাছল যচামখ েশৃয সাধারর্ একছি ধূমমকেুর যেমহর 
বর্ণো। উজ্জ্বল আলকছপমের মে যে অংমশর কথা বলা হয় োমক বমল 

ধূমমকেুর মস্তক, আর বাছক অংশিুকু হমলা ধূমমকেুর যলজ। 

ধূমমকেুর মস্তক:- 

A। যকন্দ্রক:  একছি জামমর েরম শামসর মমধয যেমে থামক শি একছি 

বীজ যসরকম ধূমমকেুর মাথার অভযিমর থামক একছি কছঠে অংশ। 
এমকই বমল ধূমমকেুর যকন্দ্রক। যকন্দ্রমকর গঠে সম্বমন্ধ্ সবণমশে যে 
মেবােছি প্রায় সবণজে গ্রাহয রূমপ স্বীকৃে হময়মি োমে বলা হয় যে 
ধূমমকেুর যকন্দ্রকছি োো জােীয় ধূছলকর্া ছমমশ থাকা একছি বর ছপে
(Dusty snow ball)। সবণাধুছেক ছহমসব মমো যকন্দ্রমকর বযাস ১ – ১০ 

ছকছম। এর প্রধাে উপাোেগুছল হমলা H², C, N², O²এর উদ্বায়ী এবং 

ছসছলমকমির মমো অেুদ্বাই যমৌল। 

B। যকামা: তবজ্ঞাছেকগর্ অেুমাে কমরে যে সূেণ যথমক ৩ A.U. েরুমে 

ধূমমকেুর যেমহ জমম থাকা CO² গযাস ঊধণপােমের  মল ছবমুি হমে 
শুরু কমর। বরম র উমধণাপােে শুরু হয় প্রায়  ১✓ A.U. েরূমে। 

এইভামব ধূমমকেুর যেমহর যথমক গযাস যবছরময় আসার সময় ধমূমকেুর 
যেহ এর সমঙ্গ ছমমশ থাকা সমস্ত গযাস এবং ধুছলরাছস ধূমমকেুর যেমহর 
োপমাত্রা অেুোয়ী শব্দামপি কম গছেমবমগ ছেঃসৃে হয় মহাশূমেযর 
পছরমবমশ শব্দাছেগ গছেমবমগ যকের মকর চাছরছেমক প্রসাছরে হয়। এইরূমপ 
যকমন্দ্রামকর চাছরছেমক গমে ওমঠ এক ছবশাল গযাস এর যগালক। এছিই 
হমলা ধূমমকেুর যকামা। পৃছথবীর যথমক এই অংশমক ধূমমকেুর যেমহর 
সবণামপিা উজ্জ্বল অংশরুমপ যেখা োয়। 

C। হাইমির ামজে গযাস আবরর্: ১৯৬৮ সামল আমমছরকার একছি কৃছত্রম 

উপগ্রহ যেছিমক ভ্রামযমার্ জছিরছবজ্ঞামের মােমছন্দ্ের রূমপ মহাকামশ 
পাঠামো হময়ছিল যসইসময় tago sato kosaka ধূমমকেুছি আকাশ e  
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উছেে হময়ছিল। এই উপগ্রহ যথমক অছেমবগেী রছির সাহামেয যোলা 

 মিামে সবণপ্রথম যকামার চাছরছেমক একছি ছবশাল হাইমির ামজে গযামসর 
যগালমকর অছস্তে ধরা পমে। এর বযাস ছিল প্রায় ১০লি মাইল। 
অছেমবগেী রছি পৃছথবীর বাে ুম্িমল যশাছেে হয় োই মহাকাশোে 
যথমকই এর অছস্তে ধরা পমে। ধূমমকেুর যকন্দ্রক যথমক মূল অেুরূপ 

ছেগণে H²O যসৌরলমকর ছক্রয়ায় OH+H রূমপ ছবময়াছজে হয় এবং ো 
আবার O+2H রূমপ পছরবছেণে হয়। এইভামব উৎপন্ন হাইমির ামজে যকামার 
চাছরছেমক ছবশাল গযাস আবরর্ সৃছষ্ট কমর। 

ধূমমকেুর যলজ: – 

A। ধুছল যলজ: ছঠক ছক পছক্রয়ায় ধূমমকেুর যলজ গছঠে হয় োর ধারর্া 

ছবগে ৩০ বির ধমর সমব স্পষ্ট হমে শুরু কমরমি। ধূমমকেু েখে 
ক্রমশ: সূমেণর ছেমক এছগময় আমস েখে যকন্দ্রমক জমম থাকা গযাসরাছশ 
ছেগণে হমে শুরু কমর। ছেগণে গযামসর সমঙ্গ ছমমশ থামক োোরকমমর 
ধূছলকর্া। এমের আকার ১মাইক্রে যথমক শুরু কমর কময়ক যসছম 

বযামসর হমে পামর। ধূমমকেুর যকন্দ্রক এবং এই সমস্ত ধূছলকর্ার উপর 
সূমেণর মহাকেণ বল ছক্রয়া কমর। আবার এমের উপর েখে সূমেণর আমলা 

ছগময় পমে েখে পূমবণাি আমলাক চামপর ছক্রয়ায় োমের ওপর একছি 
ছবকেণর্ বল কাজ কমর। অছে অে বযাসামধণর ধুছলকমাসমুমহর যিমত্র 

আমলাক েরমঙ্গর চাপ সূমেণর মহাকেণ বল অমপিা অছধক প্রাধােয পায়। 
 মল যিাি ধূছলকর্াগুছল সূমেণর আমলার চামপ সূেণ যথমক েমূরর ছেমক 
যলমজর আকামর ছবসৃ্তে হয়। এই ধুছল যলজ যবশ বাকামো এবং চওো 
হয়। ধূমমকেুর এই যলজ কেিা চওো হমব ে ছেভণর কমর ধূছলকর্ার 
আকৃছের ওপর। অপিাকৃে কম চওো যলজমক Type-ll এবং খুব 

চওো যলজমক Type-lll ব অমেকসময় যেখা োয় ধূমমকেুর প্ল্াজমা 
যলজছি যেমো যকামা যথমক ছবছছিন্ন হময় েমূর সমর ছগময় ছমছলময় যগমলা 
এবং ছঠক েখেই আর একছি প্ল্াজমা যলজ গছঠে হময় যগমলা। এই 
ঘিোমক বলা হয় Disconnection Events. ১৯০৮ সামল যমার হাউমসর 
ধূমমকেুর যিমত্র এই ঘিোছি চমকপ্রেভামব যেখা ছগময়ছিল। ১৯১০ সামল 
হযাছলর ধূমমকেুর আগমমের সময়ও ধমূমকেুর অিেপমি পাাঁচবার 
যলজ ছবছছিন্নকরে ঘমি।  

B। আয়ে যলজ:  

ইছেপূমবণ যলমজর যে ছববরে যেওয়া হময়মি োমের মমধয Type-l যলমজর 
বযাখযা এখেও যেওয়া হয়ছে কারর্ এই যলমজর বযাখযা অছে সম্প্রছে 
পঞ্চামশর েশমক পাওয়া যগমি। ধুছল যলমজর েুলোয় আয়ে যলজছি 
েীঘণের ও যসাজা। এই যলমজর প্রায়ই যস্রােধারার মমো Streamers এবং 
মামঝ মামঝ Knots and kniks অংশ যেখা োয়। বর্ণালী ছবমেের্ যথমক 
জাো োয় যে এই যলজছি প্রধােে CO+, N²+,CO²+, CH+ অেু দ্বারা 
গছঠে জার মধয CO+ এর পছরমার্ অমেক যবছশ। ধূমমকেুর আয়ে 

যলজছিমক রছেে ছ মল্ম হালকা েীল রমের যেখায়। CO+ এর ছবছকরমর্র 
জেয এছি ঘমি থামক যেখামে ধুছল যলজছিমক যেখায় হলুে রমের ো 
আসমল প্রছে ছলে সূেণামলাক। ধূমমকেুর আয়ে যলমজর তেঘণয ১যকাছি 
যথমক ১০যকাছি মাইল পেণি হয়।  
Reference : 

বচত্র সংগ্রহ – ইন্দ্িারয়নি 

তথয সংগ্রহ – ধূময়কতু ও হযাবলর ধূময়কতু , মনীন্দ্র নারায়ি লাবহিী 
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পছশ্চমবমঙ্গর োছজণছলং ছহমালময় 
ভূছমধস 

-Prama Halder 

 [4th Semester, Department of Geography] 

 পছশ্চমবমঙ্গর একছি অেযেম ভূছম ধস প্রবর্ এলাকা হমলা 

োছজণছলং ছহমালময়র পাবণেয অঞ্চল। ভূ-প্রাকৃছেক ছেক যথমক পবণে 

সংকুল অেযি বনু্ধ্র এই অঞ্চল যথমক একাছধকবার যবশ কময়কছি 
ভয়ের ভূছমধস ঘমিমি। ভয়াল এই প্রাকৃছেক েমুেণাগছি এখােকার জীবে 
ও জীছবকা যেমে িন্দ্েপেে ঘমিমি, যেমছে কখমো কখমো ছবধবস্ত 
কমরমি এখােকার ছহমালময়র প্রাকৃছেক যশাভামক। এর  মল 

োছজণছলংময়র ‘ Queen of the hill ‘ োমক মুকুি বামরবামর ভূলুছিে 
হময়মি। 
সমগ্র োছজণছলং পাবণেয অঞ্চলছি 26✓27’ উির যথমক 27✓13’ উির 
অিাংশ এবং 87✓59’ পবূণ যথমক 88✓53’ পূবণ রাছঘমাংমশর মমধয 
অবস্থাে করমি, এই োছজণছলং পাবণেয অঞ্চল যক ছঘমর রময়মি উির 
ছসছকম ছহমালয়, পূমবণ ভুিাে ছহমালয় এবং পছশ্চমম যেপাল ছহমালয়। 
োই অবস্থােগে কারমর্ই ছহমালময়র অেযােয পাছরপাছশ্বণক েগুণম ও বনু্ধ্র 
অঞ্চল গুছলর মমো োছজণছলং পাবণেয অঞ্চমল ভূছমধমসর ঘিোয় 
লিযর্ীয় ছবেয়। National Landslide Susceptibility Mapping ( NLSM ) 

এর যেওয়া একছি পছরসংখযাে অেুসামর সমগ্র োছজণছলং এবং আমশপামশর 
পাবণেয অঞ্চমলর প্রায় 17 % অঞ্চল জুমে ভূছমধমসর উছচ ঝুাঁছক 

পছরলছিে হয়।  
Geological survey of India এবং UNICEF এর যেৌথ প্রকে সূমত্র জাো োয় 
যে, সমগ্র োছজণছলংময় প্রায় 200 ছিরও যবশী ছবপিেক ভূছম ধস প্রবর্ 
অঞ্চল রময়মি। প্রসঙ্গে, সমগ্র োছজণছলংময় যমাি পাাঁচছি প্রধাে ভূছম ধস 
প্রবর্ অঞ্চল যক ছচছহ্নে করা হময় থামক। েথা- • অছে চরম মাত্রায় ভূছম 
ধস প্রবর্ অঞ্চল( জালা পাহাে – কািা পাহাে তশলছশরা বরাবর 
আলুবাছে, মুছেবাছর, ভুছিয়া বছস্ত, েংসং, যপোম চা বাগাে প্রভৃছে) • অছে 
উছচ ধবস প্রবে অঞ্চল (ছসঙ্গামাছর, হছরোসহািা প্রভৃছে) • উছচ ধস প্রবে 
অঞ্চল (মলবংকািণ যরাি, গান্ধ্ী যরাি, ছেমছকোরা প্রভৃছে)   ✓ মাঝাছর 
যথমক ছেম্ন ধস প্রবর্ অঞ্চল ( জালা পাহাে, কািা পাহাে যথমক মামলর 
বাজার এলাকা) • েগেয ধসপ্রবে অঞ্চল ( যলবং এবং তশলছশরার 
ছমছলিাছর কযান্দ্িেমমন্দ্ি প্রভৃছে)।  

ছবছভন্ন েছথপত্র পছরসংখযাে ছবমেের্ কমর যেখা োয়, 1849 ছখ্রোব্দ যথমক 
আজ পেণি োছজণছলংময়র ছবছভন্ন প্রাি জুমর েে ভূছমধস ছবপেণয় এর 
েষৃ্টাি রময়মি োর অছধকাংশই ঘমিমি প্রবল বৃছষ্টপাে জছেে কারমর্। 
Thirdpote.net -এ যেওয়া একছি পছরসংখযাে অেুোয়ী ছবগে 138 বিমর 
োছজণছলং যজলায় যমাি 16 ছি ভয়াবহ ভূছমধমসর ঘিো ঘমিমি। োমে প্রায় 
1,300 মােুে প্রার্ হাছরময়মি। ছবপেণয় েষৃ্টাি স্বরূপ • 1899 ছখ্রোমব্দ 24 - 

25 যসমেম্বর বৃছষ্টপামের কারমর্ োছজণছলংময়র আলুবাছর, কাছশণয়াং,  

কাছলম্পং, ঘুম • 1934 ছখ্রোমব্দ 15 ই জােুয়াছর ছবহার – যেপাল সীমামির 
ভূছমকম্প জছেে ভূছমধমসর কারমর্ যসাোে, ঘুম প্রভৃছে এিাো 1950 
ছখ্রোমব্দ 11-12 জুে, হাজার 1968 ছখ্রোমব্দ 3 – 5 এ অমটাবর,  1980 
ছখ্রোমব্দর 3 – 5 এ যসমেম্বর 1993 ছখ্রোমব্দ 11 – 13 জুলাই এবং  1997 
ছখ্রোমব্দ প্রবল বৃছষ্টপাে জছেে কারমর্ োছজণছলং পাবণেয ছহমালয় 
ভূছমধমসর কবমল পমে। উিরবঙ্গ ছবশ্বছবেযালময়র ‘Centre for Himala-

yan Studies ‘ এর একছি গমবের্ায় বলা হময়মি গে কময়ক েশমক 
োছজণছলং, কাছলম্পং, কাছশণয়াং, সহ ছহমালময়র যবশ কময়কছি স্থাে জুমে 
পছরমবশগে চাপ বহুগুর্ যবমে ছগময়মি। এর  লস্বরূপ ভূছমধমসর 
পছরছস্থছে অছেবােণ হময় উমঠমি। এই এলাকায় ভূছমধমসর কারর্ স্বরূপ 
যবশ কময়কছি প্রধাে ছবেয়মক োয়ী করা োয় যেমে– 1) ভূোছিবক কারর্ 
(এই ছবস্তীর্ণ অঞ্চল ছি গমোয়াো গঠমের অিগণে। অঞ্চলছি মলূে 
যবমলপাথর ও কাোপাথমরর ভাোমচারা গাঠছেক অংশ) 2) জেসংখযার 
চাপ ( 2011 সামলর আেমশুমাছর অেুোয়ী এখামে জেসংখযার ঘেে বৃছদ্ধ 
যপময় 586 জে / বগণ ছকছমমে োছেময়মি। 3) কয়লা খেে ( এখােকার 

মােুেজে জ্বালাছে ছকংবা বাছে ঘর গরম রাখার জেয প্রচুর পছরমামর্ 
কয়লা মাছি যথমক অেবরে েুমল যেয় )। এিাো এই এলাকার গৃহ, 
রাস্তা ছেমণার্কােণ, যোংরা আবজণো সছঠক বযবস্থাপোর ো হওয়া, 
জলছবেযুৎ যকন্দ্র স্থাপমের কুপ্রভাব ভূছমধমসর পছরছস্থছেমক বাছেময় 
েুমলমি। 
সমগ্র োছজণছলং পাবণেয অঞ্চল জুমে প্রছেছেয়ে ঘিমে থাকা ভূছমধমস 
প্রছেমরাধ করার জেয কময়কছি উমল্লখমোগয যকৌশল অবলম্বে করা 
হময়মি। সমগ্র োছজণছলং পাবণেয অঞ্চল জুমে ভূছমধমসর পূবণাভাস বা 
ভূছমধমসর ঘিোগুমলামক ছচছহ্নেকরমর্র সমস্ত োছয়ে সরকাছরভামব ‘ 
geological survey of India -র landslide study division ‘ এর উপর 
অপণর্ করা হময়মি। এখােকার ছগো পাহামে GIS এর প্রমচষ্টায় “ people 

– centric landslide system” গমে যোলা হময়মি। সরকাছরভামব এই 
অঞ্চমল ভূছমধস ছেবারমর্ ছেকাছশ বযবস্থার সংস্কার, বেসজৃে, গৃহছেমণার্ 
পছরকেো এবং সুষু্ঠ ভূছম বযবস্থার েীছে স ল বাস্তবায়ে ঘমিমি। 
ভূছমধস সংক্রাি যপ্রিাপমি সমগ্র োছজণছলং ছহমালয় পাবণেয অঞ্চলছি 
প্রাকৃছেক এবং মােবীয় ছবছভন্ন কারমর্ই ছবপন্ন। এে প্রছেকূলো সমিবও 
এখােকার মােুেমের পাবণেয অঞ্চমলর বোেযো বা আশীবণাে গুমলামক 
পামথয় কমর েছে যবাঁমচ থাকমে হয়, োহমল পরবেীর প্রছে এখােকার 
মােুমের ছেষু্ঠরো পছরেযাগ কমর, প্রছেছি উন্নয়েমক ছেছেণষ্ট ভারসামমযর 
উপর প্রছেছষ্ঠে করমে হমব। োই এই প্রছেকূলোমক যমাকাছবলা করমে  
প্রময়াজে এখােকার মােুমের সাছবণক সমচেেো এবং েথাথণ প্রমকৌশলী 

সামথণয। 
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Forest Fire on the world 

-Anushri Biswas 

 [4th Semester, Department of Geography] 

Introduction:- মােুমের শ্বসেকােণ যথমক শুরু কমর ছেেযছেমের 

কামজর যোগামে বেজ সম্পমের অবোে অেস্বীকােণ। যকাে যেমশর যমাি 
ভূছমর ৩৩% বে দ্বারা আছিাছেে থাকা েরকার, ছকিু এই সংখযা ক্রমশ 
কমমি, এই অরর্য ধবংমসর একছি কারর্ হল োবােল/Forest Fire। 
অপছরকছেে, অছেয়ছন্ত্রে ও ছবধবংসীভামব ছবশাল অরর্য আগুমের োপমি 
জ্বলমে থাকাই এক কথায় ো োবােল বমল পছরগছর্ে হয় আর এই 
োবােমলর ঘিো পৃছথবীর  ুস ুস আমাজে (আয়েে ৫.৫ ছমছলয়ে/
ছকছম) যথমক শুরু কমর কাকামমগা পৃছথবীর িুরেম অরমর্য-ও 
(৪৫ছকছম২) যেখা োয়। 

ছবশ্ব োবােমল পৃছথবী িছেগ্রস্থ 

Causes of forest fire: যমৌসুছম বাে ু অছধকৃে স্থােগুছলমে শীে ও বসমি 
মাঝামাছঝ সমময় এই োবােমলর ঘিো যবছশ ঘমি, এছিমক যসখােকার 
Forest Fire Season বমল। আবার অমের ছলয়ামে আগমের মাঝামাছঝ 

সময়ছি Busdhfire Season োমম পছরছচে হময় থামক। 
এই Season গুছলমে প্রাকৃছেক অছধক শুষ্কোর কারমর্ োবােমলর 

সম্ভবো যবছশ থামক।  
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োবােমল প্রাকৃছেক কারর্ থাকমলও বেণমাে োর পছরমার্ কম।  
েবুও কারর্গুছল হল- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপছরি কারমর্ ক্রমাগে পৃছথবীর োপ বােমি ো োপ সঞ্চয় কমর 
োবােমলর জেয সছক্রয় অবস্থার বছৃদ্ধ করমি। বছৃষ্ট ও েুোরমরর স্বেো 
মাছিমক আরণোহীে কমর, এিাোও ছহমালময় পাইে বমে গামির মমধয Sap/
Rasin োমক এক উছচ জ্বলেশীল রবয এই োবােমলর ঘিোমক ভয়ংকর 

কমর েুমলমি।  

 

 

 

সরকামরর ২০১১-এর ছরমপািণ অেুোয়ী মােুে কখে ছশকামরর, কৃছের 
জেয, ভামলা  সমলর জেয আগুে লাগায় আবার কখেও সরকাছর 
প্রছেমশামধর জেয এই ঘিো ঘমি থামক। এিাোও সভয মােুমের ক্রমাগে 
CFC গযামসর বযবহার ছবশ্ব োপমাত্রা বাছেময় পছরমবশমক শুষ্ক কমর এই 

োবােমলর সম্ভবোমক বাছেময় ছেমছি। 
পমরািভামব গাি যকমি য লায় অধঃমিপে েমথষ্ট কমমি ো 

পছরমবশমক শুষ্ক করার সামথ োর োপ বৃছদ্ধ কারর্ হময়মি। 
Five Forest blazes caused by Human 

Some Biggest Forest Fire in World -  

Black Friday Bush Fire: অমের ছলয়ার ছভমটাছরয়া রামজয ১৯৩৯ সামল 
জােুয়াছরমে এই োবােমল 4.9 milion area পুমে ছগময়ছিল। 
Amazon Forest Fire: েঃ আমমছরকার এই বেভূছম 9ছি যেশ জুমে 
অবছস্থে, োর 60% িাছজল, 13% যপরুমে ও বাছক কলছম্বয়া, যভমেজুময়লা 
ও পাশ্ববেী যেমশ িছেময় রময়মি। এই বমে 390 ছবছলয়ে বিৃ  এবং 

পৃছথবীর 20% অছক্সমজমের সরবরাহ ঘমি এই অরর্য যথমক,  মল এছি 
পৃছথবীর  ুস ুস োমম পছরছচে। 2019 সামল January-October মামস 

োবােমলর 40 হাজামরর মমো ঘিোয় 9060 km2 বেভূছম পুমে োয়। 
2019, August-এ িাছজমলর INPE  েথয যেয় বলছভয়ায় 19,000; 

পযারাগুময়মে 11,000; ও যপরুমে 6,700 ছি োবােমলর ঘিো ঘমিমি এবং 

আমাজমের 41% পুমরাপুছর ধবংস হময়মি। 

Place Year Fire name 

China 

USA 

Germa-

ny 

UK 

India 

1987 

2011 

2018 

2018 

2016 

Heilongjiange Fire 

Wallo Fire 

Brandebury Fire 

Saddlewarthmoor Fire 

Uttarakhand Fire 
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Australia bush Fire: (June 2019-May 2020). অমের ছলয়ায় 2019 সামল 
Bush fire Season-এ 
8,636,079 যহটর 
জছম পুমে োয়, 
556 জে মারা 

োে এবং 4,000 
জে মােুে িছেগ্রস্থ 

হয়।  
Uttarakhand Forest Fire: 2016 সামল েইু হাজামরর মমো োবােমলর 

ঘিোয় 4,433 যহটর জছম েষ্ট হয়। 2020 সামল 24 যম-এর প্রথমম 

51.34 যহটর বে পুমে োয়, Forest Survey of India এর মোেুসামর 
মধেপ্রমেমশর পর উিরাখে সছক্রয় োবােমলর ছেক যথমক ছদ্বেীয় স্থামে 

রময়মি। 

Impact of Forest Fire: োবােমলর প্রভাব সম্পমকণ উোহরর্স্বরূপভামব 
বলা োয়, Bandipur Forest Fire-এ 10,920 যহটর জছমর বেজ সম্পে 
পুমে োয়, Amazon Forest Fire-এ 2.3 ছমছলয়ে প্রার্ীর মৃেয ঘমি যেিা 
বাসু্তেমন্ত্রর সবমচময় বমো িছে। 2020 সামল উিরাখমের োবােমল 
700ছি প্রজাছের পাছখ িছেগ্রস্থ হয়। এিাো োবােমলর কুপ্রভাবগুছলমক 
িমকর মাধযমম যেখামো হল- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এিাোও ছকিু িছেকারক প্রভাব সারছর্মে যেখামো হল- 

Evaluation: েমব এই োবােল আমামের মােুেযজাছে েথা প্রাকৃছেক 
সম্পমের যে ছেিহামর িছে কমর চমলমি োর জেয সরকারী এবং 
বযছিগে উমেযগ প্রময়াজে, যেমে- 

ছেয়ছমে বে পছরষ্কার করা। 
সম্ভবোময় স্থামে েজর রাখা। 
অছবমবচোমূলক কাজকমণ বন্ধ্ করা। 
শুধু বযছিগে উমেযগই েয়, েরকার ছকিু প্রশাসছেক েৎপরো। োর 
উোহরর্ আমামের যেমশও ছকিু রময়মি। উিরাখমে 2004 সামল Forest 

Fore Alert System যেখামে ছকিু হাছলকোর ও েলকমী ছেময়াগ কমর 
এবং 2019 সাল পেণি যসছি সযামিলাইমির মাধযমম োোে েথয NASA ও 

ISRO যক ছেময়ছিল। 
সমবণাপরী বযছিগে বা সামাছজক বা স্থােীয় বা রাজবেছেক োোে উমেযগ 
োমে সা লযমাছেে হময় োবােমলর ভয়াবয়ো কমামে পামর এই আশা 

রাছখ। 
 

 

--------------------কলয়ম-অনুেী বিশ্বাস------------------ 
 

Name Area burned (km2) Deth 

2019-2020 

Australia 

Bushfire 

180,000 34+ 

2009 Satur-

day bushfire 

21,000 173 

2015 Russia 

wildfire 

11,000 33 
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The sundarbans : Life on the water 

-Jayeeta Biswas  

 [2nd Semester, Department of Geography] 

What do you already know about geography? 

To help you think about what geography means to 
you, have a go at designing your own geography 
acrostic poem. 

 

 

 

 

###~ In Sundarbans ~### 

“In Sundarbans where tigers roar 

Mangroves dense vast surroundings 

Black stripes sniffed on orange flash 

for succour where to ever his grouses justified refresh.” 

 

The sundarbans is one of the largest mangrove for-
ests in the world with an area of 140,000 hectareas 
and is located in the delta of the Ganges-
Brahmaputra and Meghna rivers in the Bay of Ben-
gal .The Sundarbans is located in the south-western 
part of Bangladesh. The forest consisting of these 
wildlife sanctuaries in our Sundarbans was declared a 
world Heritage Site by UNESCO in 1997. Every 
year tourists from home and abroad come to see the 
beauty of this forest. Two lakh 51 thousands969 tour-
ists visited the Sundarbans in the fiscal year 2018-19. 
Last year,the revenue of the beautiful forest depart-
ment from the tourism sector was two crore rupees. 

Despite a total ban on all killing or capture of wild-
life other than fish and some invertebrates, it appears 
that there is a consistent pattern of depleted biodiver-
sity or loss of species in the 20th century, and that the 
ecological quality of the forest is declining. The first 
forest management division to have  jurisdiction over 
the Sundarbans was 1869. In 1875 a large portion of 
mangrove forest was declared as reserved forests 
under The Forest Act, 1865(Act VIII of 1865). A 
forest division, which is the basic forest management 
and administration unit, was created in 1879 with the 
headquarters in khulna,,Bangladesh. The first man-
agement plan was written for the period 1893-1898. 

“Danger lurks cautiously guarding his lair, mother nature 
in furore!” 

 

 In 1911, it was described as a tract of unex-
amined waste country and was excluded from the 
census. It then stretched for about 266 kilometres 
(165 mi) from the mouth of the hugli to the mouth of 
the meghna river and was bordered inland by the 
three settled districts of the 24 Parganas, Khulna and 
Bakerganj. The total area( including water) was esti-
mated at 16,900 square kilometres. The Sundarbans 
was everywhere interested by river channels and 
creeks, some of which afforded water communica-
tion throughout the Bengal region both for streamers 
and for native ships. The maximum part of the delta 
is located in Bangladesh. 

“A timid deer’s gossamer dreams in his patient mouth 

How the low defined-somebody’s sunrise and somebody's 

sunset. 

A second day fuel with a succulent buffalo, a third day duel 

with a crocodile in Sundarbans.” 
 

Attractions of the sundarbans--- 
The Sundarbans and  mysterious beauty are spread 
all over the world. 

    “There lies in silence a bigger score 
   A honey farmer in the death row he tore 

    He picked up a quarrel with the busy bees in their mesh” 
 

It is believed that the sundarbans are named after the 
beautiful trees, but there are hundreds of species of 
trees, not just the sundarbans. Bangladesh covers 
62% of the total forest area. There are a total of 245 
and 334 species of plants, according to praine’s cal-
culations in 1903. The vegetation of this part of 
Bangladesh plays the most important role in main-
taining the natural balance of this country. Presence 
of different species of birds, mammals, amphibians 
and reptiles in the sundarbans. Among them Bengal 
Tiger, Leopards, Rhinoceros, Wild Buffaloes, Wild 
Hogs, Wild Cats, Barasingha, Spotted 
Deer,HogDeer, Barking Deer, Monkeys and dolphins 
can be seen in the aquatic part of the sundarbans. 
About 32 species of mammals, 35 species of resident 
and migratory birds and about 400 species of the fish 
live in the sundarbans. 
 
Sundarban Mangrove Forest 

From the Jamtala Observation Tower, you can see 
some of the beauty of the Sundarbans together.  

G- Global 

E- Environmental 

O- Oceans, 

G- Glaciers, 

R- Rivers, 

Animals, 
P- Places, 

H- Humans and 
Y- You! 
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And if you are lucky,deer or tiger can be seen from 
here . Arrangements have been made to see croco-
dile, deer, money and various kind of animals here 
walk over a huge wooden pool and you will see 
greenery and a watch tower. Walking through the 
beautiful wooded streets if Hiran point you will get a 
chance to see one of the most beautiful beauties of 
nature and you will see deer, monkeys, guisap and 
crocodiles. The bengalTiger is also occasionally seen 
here. Dublar char is a small char in the sundarbans 
area. The river that flows through Dublar Char merg-
es with the Bay of Bengal. The total area of this char 
is 180 square miles. Alorkol, Kokilmoni, Haldhikha-
li, Koborkhali, Afficekilla, chottoAmbaria, Meher 
Ali and the Shelar char consists of Dublar Char. The 
distance from Maingla port to katka sea beach is 
about 90 km. The beauty of the beach can be enjoyed 
by walking to the WatchTower, which is 40 feet 
high. Many animals can be seen growing from katka 
to kachikhal. Cuttak sea beach is extremely clean and 
beautiful. Here the art work of red crabs is painted all 
over the beach. The national animal of Bangladesh, 
the Royal Bengal Tiger ,is located in the sundarbans. 
The tiger has survived in our Sundarbans as a highly 
endangered animal. In 2015, the forest department 
counted 106 tigers in the sundarbans by using the 
camera method. There are few mayaharini ,the brown 
deer loves to walk along in the forest. Many people 
call it a forest goat because it looks like a goat. The 
list of animals in the sundarbans is followed by deer. 
Usually they live with deer, so deer are also called  
friend. They live in the branches of the sundarbans. 
The sundarbans is called the birds paradise. Due to 
the abundance of food, endless trees and uninhabited 
environment, this place is a very safe haven for birds 
of the 400 species of birds in this forest 320 are en-
demic or resident and 50 are no-resident or migrato-
ry. 

“A new day musing with new enemies afresh 

And now a village trail along the Matla river , a new taste 

flick with albacore in Sundarbans” 

 

The directorate of forest is responsible for the admin-
istration and management Of SundarbanNational 
Park in West Bengal. In Bangladesh, a Forest Circles 
was created in 1993 to preserve the forest, and chief 
conservators of forests have been posted since. De-
spite preservation commitments from both Govern-
ments, the Sundarbans are under threat from both 
natural and human-made causes. In 2007,the landfall 

of the cyclone side damaged around 40% of the 
sundarbans. The forest is also suffering from in-
creased salinity due to rising sea levels and reduced 
freshwater supply. Again in May 2009 cyclone Aila 
devastated Sundarban with massive casualties. At 
least 100,000 people were affected by this cyclone. 
The proposed coal-fired Rampal Power Station Sit-
uated 14 km (8.7 mi) north of the sundarbans at 
RampalUpazila of Begerhat District in Khulna, 
Bangladesh, is anticipated to further damage this 
unique mangrove forest according to a 2016 report 
by UNESCO. 
 

UNESCO WORLD HERITAGE SITE- 
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-------------------In pen - Jayeeta Biswas------------------  

Official Name Sundarbans National park 

Location Presidency division, West 

Bengal, India 

Includes 1 Sundarbans National park 

Criteria Natural 
Inscription 1987(11th session) 

Area 133,010 ha(513.6 sq mi) 

Coordinates 21°56’42” N 

88°53’45” E 
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পৃথিবীর আকৃথি জাথি 
থিমের েমিা চাপা, 

ভাবমিা ল ামক হয়মিা এথি 
বম র েমিা ফাাঁপা। 

 
ভূম া থবমের ের্শমিমি 
পড়  প্রিে ধরা, 

পৃথিবীিার  াময় লেি 
ফুিবম র ল াপ করা। 

 
এথির িােই লে িাথক পাি 

বম মেি উই সি, 
ভূম া  থবষয় পড়মি েজা 
জ ৎ ল ামড় ভিভি। 

 
গুরুেন্ডম র উপমর 
অ্যাসমিমিাথিয়ামর, 

পািগুথ  সব ভামস িাথক? 
পৃথিবীিা জুমড়। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পয়থির্থি পাি লে িামচ 
একই সুমর িাম , 

কু্ষদ্র,বৃহৎ পািগুথ  সব 
ধীর  থিমি চম । 

 
অ্থভসারী,প্রথিসারী 
এবং থিরমপক্ষ, 

এই থিিথিই পামির লেণী 
এিাই উমে য। 

 

অ্থভসারী পািমক আবার 
থবিার্কারী বম , 

থিরমপক্ষ পাি সীোিা 
আপি লবম  চম । 

 
প্রথিসারী পািথি আবার 
 ঠিকারী এক পাি, 
সােুথদ্রক শর্ থর্রা 
 ঠমি বাথজোি। 

 
এই লিা হম  সংমক্ষমপ িাই 

পািসংস্থাি িত্ত্ব, 
িাকব আথে সারাজীবি 
এই সব থিময়ই েত্ত।   

 

 

পােসংস্থাে েিব  
——–——অবনয়মষ চন্দ্র চন্দ্র ———— 
 [4th Semester, Department of Geography] 
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প্রকৃছের ছবরুপো 
————আবিস ঘ াষ———— 

 [2nd Semester, Department of Geography] 

 
 

রক্তর্ূিয থবশ্ব ে ি লধাাঁয়ায় লধাাঁয়ায় ভাসমে 

চারপামর্ জীব গুম া সব প্রামণর জিয ধুকমে 

আকার্জুমড় হাহাকার একিু আম া কই 

স্বািশপর আেরা ি ি থবশ্বায়মি রই। 

 

আজমক লেম া উমটি ল ম া লকেি পার্ার োি 

কমরািার লজমর বথদে আেরা েুক্ত বিয প্রাণ। 

 ামর্র থপমে  ার্ েুমিমে গুণথির লিই লর্ষ 

লভমব লেম া থিয়থি িয়, এ প্রকৃথির লেষ। 

 

আজ বসুধা আম ার ভমর ি রায়ণ বন্ধ 

েমুপময় প্রাণী সব  মর িা া বন্ধ। 

প্রকৃথি ো লোমের ক্ষো থঠকই করমব — 

ে ি োিুষ েহাোরীর লর্মষ থঠক শুধমরামব।। 

পৃষ্ঠা - ৩৫ q  

GEOGRAPHICAL OUTRIDER 



 

 

আেরা থিিযথেমির জীবমির পমি  ুাঁমজ লপময়থে ভূম া  
এথি িয়মিা লোমিও জথি , িয়মিা লোমিও সর । 

 
এক া  মর অ্ন্ধকামর  াইি লেমসর আম া 
থেমির লব ায় ইিসু্ট্রমেদি োমঠ থিময় চম া। 

 
সবথকেুমিই েথব আাঁ কা, বড় বড় ল  া 

থকনু্ত এসব বড় ল  াও সহজভামব লবাঝা। 
 

 ােয থকংবা কৃথষ সমবমিই আমে অ্িশিীথি 
এর সামিই কি থর্মের থবকার্ আর বৃথি। 

 
অ্থবরাে হময় চম মে োিুমষর পাথরপার্শ্শ্বিক েষূণ 
ব মিই পাথর এথি জ বাে ু পথরবিশ মির কারণ। 

 
আাঁ কা-বাাঁকা িেীগুম ার  থিপি জািা 

উচুাঁ  উচুাঁ  পাহাড় - পবশমির উচ্চিার ধারণা। 
 

pH কি ? জািমি কমরা োথির  যাব লিথটং 
উপগ্রহ থচি থিময় আমে আোমের থরমোি লসথসং। 

 
আেরা সবাই পৃথিবী িােক একই গ্রমহ িাথক 

লসৌরপথরবামর লকামিা গ্রহই কামজ লেয়িা ফাাঁথক। 
 

জািমি পার াে বাস্পীভবমির বৃথিরূমপ িাো 
এ ামি লিাোর েি অ্জািা িা জািার লিই  সীোিা। 

 
সক  স্থামি েথড়ময় র্হর আর গ্রামের বসথি 

লে ামি আোর লিাোর কেশধারার থবথভন্নিা লেথ । 
 

এবার েযামপর কিা ব মি ল ম  িমপাগ্রাথফক েযাপ 
ি ি সযার ব ম ি লে  গুম া থঠক কমর োপ। 

 

িারপর ে ি রাথর্ো া, পথরসং যাি আমস 
ি ি সূিগুম া থিময় সবাই সেসযায় ফাাঁমস। 

 
এবার লর্ামিা বাসু্তিমে রময়মে সজীব ও জড় উপাোি 
এরই োমঝ অ্মিক িাথক  ােয ও  ােক বিশ োি। 

এোড়াও আমে আঞ্চথ ক  ঠি থবিযাস 
লেগুম ামি লে ামিা আমে জীথবকাসত্ত্বাথভথত্তক চাষ। 

 
থভন্ন থভন্ন এ াকার সোজ, জাথি, বণশ 

িমব একিা ব মিই হমব োিব জাথির উন্নথি আজ ধিয। 
 

পথরমবমর্র সামি চম  প্রাণীমের থিজস্ব অ্থভমোজি  
িাই  ুাঁমজ লপময়মে েরুভূথেমিও প্রামণর স্পদেি। 

 
প্রাণহীি েহাকার্ লিমক চাাঁমের োথিমি োওয়া 
 যা াথিমি শুধুই গ্রহাণু, লিই লকামিা হাওয়া। 

 
এোড়াও আমে অ্ক্ষাংর্ দ্রাথ োংর্ এর লঠ া 
আবার রময়মে আবহাওয়ার স্তরায়মির লে া। 

 
ভাম া কমর সব িত্ত্বগুম া োিায় থিময় রাম া 
এগুম া থিময়ই লভৌ থ কমের আথবষ্কার েি। 

 
বাথক আমরা জািমি হম  পড়মি হমব ভূম া  

িমবই িুথে জািমি পারমব আোমের পৃথিবীিা িয় ল া । 

ভূমগাল 
 

——েীপাবিতা প্রামাবিক—— 
[4th Semester, Department of Geography] 
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আহবাে 
——জয়ন্ত কুনু্ড—— 

[6th Semester, Department of Geography] 
 
 

োয়া পামবা লকািায়? 
ঝমর ল মে পািা.... 
শুথকময় ল মে র্া া 

িপ্তিায় থিিঃমর্থষি আথে। 
 

রুক্ষ প্রকৃথির লে া 
োয়াবী ভ্রমের ল  া 
েরীথচকার প্রিারণা 

পেব্রমজ পিভ্রি িুথে। 
 

এমসা িা লহ- 
োিবিার ধারক  
লরম  হামি হাি 

থবমভমের প্রাচীর ভাথি  চম া 
লপমরামি হমব লে বহু পি। 

 
 ৃণা লেমব িা লকামিা ভাম াবাসা  
ধবংস লেমব িা লকামিা সৃথি 

িমব লকিই বা করমবা িা প্রের্শি  
োিবিার অ্পরুপ েথৃি? 

 
কমিা আর বযািা লেমব? 
লিমবই বা আর কমিা? 
সংকীণশিার রৃ্ঙ্খ  লভমি 

চম া েুমে লফথ - 
েিুঃ  লেিায় েমিা । 

 
পারমবিা িুথে ? 
লিই থক সাহস? 

গুথড়ময় ল ে এমিা ! 
লচা  ল াম া েমির 
িাথকময় লেম া- 
সহমোিা র্ির্ি।। 

 

 
 
 
 
 

যচো শছি ,অমচো রূপ  
——জয়ন্ত কুনু্ড—— 

[6th Semester, Department of Geography] 
 
 
  

চাাঁে আর ওমঠ িা  
লজায়ার িবু থঠক সেয় েমিাই আমস 

চাাঁমের আকষশি োড়াই। 
িারই সেিু  লস র্থক্ত 

লে লজায়ার লিমক আমি । 
আোর আস্তািা িাও থঠক শসকমির ই ধামর , 
সুপারমসাথিক লবম  এমস আেমড় পমড়  ুাঁথিমি  

িামকও থিময় োয় লিমি - োঝসেুমদ্র। 
 ুাঁথি বমড়া অ্সহায়  
োাঁড়ামব লকািায় ! 

োঝ েথরয়ায় োথি লিা লিই , লস অ্মিক  ভীমর; 
লস ামি শুধু অ্থি জ  আর জ  । 
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বসুন্ধ্রা 
 

———বরয়া বসকোর——— 
[6th Semester, Department of Geography] 

 
 

িু িাহীি রূপ লিাোর , 
অ্পরূপা িুথে বসুন্ধরা। 

 
লকািাও লিাোর সবুজ অ্রণয, 
লকািাও বা িী  সেুমদ্রর থিগ্ধিা! 

 
সা র েহাসা মর আবৃি িুথে, 
েহামের্ োরাও লবথিি িুথে! 

   
একথেমক রময়মে লেেি সুউচ্চ থহো য়       

অ্পর থেমক রময়মে লিেথি সু ভীর েযাথরয়ািা  াি; 
 

লিাোর রময়মে থিগ্ধ র্ীি  বাে ু, 
আবার লিাোরই রময়মে উষ্ি - আদ্রশ  রুপ! 

 
একথেমক িুথে র্সয র্যাে া বসুন্ধরা, 
লকািাও বা িুথে রুক্ষিায় ভরা; 

 
লকািাও পবশি, লকািাও ো ভূথে, 

লকািাও সেভূথে, লকািাও বা েরুভূথে; 
 

লিাোর রুমপর িাইমকা িু িা, 
অ্পরুপা িুথে বসুন্ধরা।। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ভূমগাল কথা 
———সুমন কুনু্ড——— 

[6th Semester, Department of Geography] 
 
 

প্রকৃথি োমঝ ভূম া  রমব,  
রবীদর - জীবিািদে ল  িী সমব, 

সেুমদ্র িেী থেথ ি হমব, থে মন্ত রথব অ্স্ত োমব। 
পাথ রা সব থফরমব  মর  
আপি সুমর  াইমব  াি। 

লপ্রমের লোাঁয়ায় পারে ি ি উঠমব লবমড় 
র্হরজুমড় কিারা ম্লাি। 

লসইসেয় কথব কাবয থ  মব — 
লপ্রে প্রকৃথি ভাষা পামব, 
চথরিগুথ  অ্ের রমব 

সাথহিয ি ি ভূম া  হমব। 
 

ভূম া  আোর রথবর আম া 
ভূম া  আোর ভাষা, 

ভূম া  আোর ভাসায় িরী 
ভূম া  ভাম াবাসা। 

আোর ভূম াম  পি লবাঁমক োয় 
েরূ সেুমদ্রর থে ন্ত লর ায়— 

আোর ভূম া  রাজিীথিমি চুথক্ত কমর 
সাথহিয কমর লচিিাথিিায়, 

আোর ভূম া  অ্িশিীথির পাাঁজর  মড়  
থর্ে কমর বাথণজয লে ায়। 

ভূম া  আোর ের্শমিমি, ভূম া  থবজ্ঞামি  
িাইমিা ভূম া  জিিী রূমপ সক  েিমি।। 
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“INTERLOCKING SPURS” 

Location:- Zero Point, North Sikkim 

Photograph By :- Asrafull Biswas, 6th Semester, Geography Hons.,Date: 18.01.2021 

“FARMING” 
Location:-Anandabas, Bhaluka,Nadia 

Photograph by:- Asrafull Bisaws, 6th Semester, Geography Hons. Dated: 03.01.2021 
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Ex-Student (2015-2018), Geography Hons. 

Photographs By: Sayan Nandi 
Ex-Student (2015-2018), Geography Hons. 
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