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নাম প মহািবদ ালয়ৰ উ দ িব ান িবভাগৰ 

 িপতৃ প আ  গােটই জীৱন এই িবভাগেতই 

 িশ কতাৰ দেৰ পিব  বিৃ ত আ িনেয়াগ 

 কিৰ কমজীৱন সামৰা াৰ িশ া  

 যুত িবমল চ  গৈগ ছাৰৰ হাতত  

মৰম আ  ােৰ এই খিন উচগা কিৰেলা।ঁ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাতিন 

 এজন ব ৰ জীৱনত ব  মানুহৰ সেত স ক হয়। িনজৰ আ ীয়-

কুট , কম লী বা িবিভ  অনু ান- িত ানৰ সেত জিড়ত কামৰ 

াৰা এই স কেবাৰ গিঢ় উেঠ। সময় বািঢ় যায় আ  িচনািক মানুহৰ 

তািলকাখেনা দীঘল হ যায়। জীৱন িবিভ  ান আ  অিভ তাই 

সমৃ শালী কিৰ তােল। এটা এেন িদন আিহ পেৰ য’ত একালৰ 

সত থ, িবিভ   আ  িবিভ  সময়ত লগ পাৱা মানুহৰ কথােবােৰ 

িৃতৰ দৱুাৰত টকুিৰয়াই অতীতৰ িদনেবাৰ সজীৱ কিৰ তােল। মন 

যায় আেকৗ সই িদনেবাৰৰ দেৰ অলপ সময় কটাবৈল িক  সমেয় 

কিতয়াবা সই সুিবধা কিৰ িনিদেয়।  সেয় ভাকা ী কােৰাবাৰ 

এষাৰ ভাল লগা কথা, ধমািল- ূ িতেবােৰ মনত এক আন ৰ িশহঁৰণ 

তােল। তেন এটা উে শ  আগত ৰািখেয়ই “ িৃতৰ ৰ’দািল” নামৰ 

স  খিন কাশ কিৰ উিলওৱা হেছ। তােৰাপিৰ নাম প 

মহািবদ ালয়ৰ উ দ িব ান িবভাগ আ  উ তৰ মাধ িমক িব ান 

শাখাৰ ছা -ছা ীসকলৰ মাজত িলখাৰ িত িকছ অভ াস গিঢ় তালাৰ 

য়াস কৰা হেছ।  

 এই খিন ত কিৰ উিলয়াবৈল যাওঁেত দৰকাৰ হাৱা লখিন 

প ঠউৱা সদ  অৱসৰ া  উ দ-িব ান িবভাগৰ মূৰ ী তথা 

নাম প মহািবদ ালয়ক ভাৰ া  অধ  যতু িবমল চ  গৈগ 

দৱক িবেশষভােৱ ধন বাদ াপন কিৰেলা।ঁ ইয়াৰ উপিৰও উ দ  



 

  
 

িব ান িবভাগৰ অৱসৰ া  কমচাৰী, া ন ছা -ছা ী, িবভাগৰ 

বতমানৰ িশ ক-িশ য় ী, কমচাৰী, ছা -ছা ী আিদ সকেলােক এই 

আপাহেত ধন বাদ াপন কিৰেলা।ঁ 

             আশা কিৰেছা এই খিনেয় াৰ িশ া  যুত িবমল চ  

গৈগ দৱৰ অৱসৰ সময়েচাৱাত তেখতৰ একালৰ মৰমৰ 

কম লীখনৰ িবিভ  সময়ৰ িবিভ  কথা মনত পলাই তেখতৰ িৃতৰ 

আকাশত পাৱাৰ এক কামল ৰ’দািলৰ দেৰ অনুভৱ জগাই তিলব।  

  খুউব কম সময়ত লখিন যাগাৰ কিৰ এই খিন কাশ কিৰ 

উিলয়াওঁেত ােত-অ ােত হয়েতা ভল ট ৰ গেছ। গিতেক 

সদাশয় সকেলা পাঠকৰ পৰা গঠনমূলক িদহা-পৰামশৰ লগেত 

ভলেবাৰ আঙিলয়াই িদেল আিম িনজেক অিধক সবল পত 

পৰৱত কালত এেন ধৰণৰ দািয় শীল কাম কিৰবৈল উৎসাহ পাম।। 
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 নাম প মহািবদ ালয়ৰ উ দ িব ান িবভাগৰ উ ৰণ আ  

 ব গত অনুভৱ 

িবমল চ  গৈগ 

  

   সহকম  জয়  সােনাৱােল িসিদনা উ দ িব ান িবভাগেটাৰ 

উ ৰণৰ িবষেয় দ-ুআষাৰ িলিখবৈল অনুেৰাধ কিৰিছল। কথা িদিছেলা, সেয় 

মনৈল িয আিহিছল িলিখ থেলা। 

  ১৯৮৬ চনৰ ১ আগ । পৱুা ন বজাত আিহ নাম প মহািবদ ালয়ৰ 

া ণত উপি ত হেলা। মহািবদ ালয়খনৰ পকী গৃহেটা “T” আকৃিতৰ 

আিছল। মােন এিতয়াৰ েৱশ পথৰ বাওঁফােল থকা কাঠােকইটা আ  

উ দ িবদ া িবভাগৰ পৰা ৰসায়ন িবভাগৰ িব ানাগাৰৈলেক আিছল। বাকী 

বাহঁৰ ঘৰ দটুা আিছল দেূৰ দেূৰ চািৰেকাঠালীয়াৈক। বৰা বা সীমা জওৰা 

আিদ নািছল। বতমানৰ উ দ িবভাগ থকা কাঠােটােত কাযালয় আিছল। 

ইয়াৰ একােষ অ ায়ী বৰ িদ দটুা কাঠা কৰা হিছল। সাফঁালৰ দুৱাৰখনৰ 

ওচৰত অধ  আ  তেখতৰ পাছৰ চকী টবুলত কৰাণী সূয চিতয়া আ  

অ ায়ী বৰখনৰ িসফােল িখিৰিকৰ মুখত ৰে ৰ ব ৱা বেহ। সয়াই 

অিফচ। অধ  ওচৰত এটা কাঠৰ আলিমৰা আিছল। অধ  াৰ 

ভৱেকাৱঁৰ চাৰ অহাৰ িপছত জইিনং িৰপট িদেলা আ  আিহ ব ৱাৰ ওচৰত 

থকা ব খনেত বিহেলা। িবভাগৈল যাবৈল িবভাগ নািছল বা সই সময়ত 

সই িবভাগত কােনা নািছল। মাৰ  মনত আেছ ইংৰাজী িবভাগৰ 

যুত দীপ ৰ ন সাধিনদাৰ, গ য় িদব  কুমাৰ মাহন আ  সুশীল 

গৈগক থম লগ পাইিছেলা ব ৱাৰ ওচৰত। তেখতেলাকৰ লগেত গ 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ১ 



 

 

 

 

িশ কৰ জৰিণ কাঠাত জৰিণ লিছেলা। ১৫ নং কাঠােটা সই সময়ত 

কমন ম আিছল। লােহ লােহ সকেলা িশ ক-িশ য় ীৰ লগত িচনা-

পিৰচয় হেলা। সই সময়ত িব ান শাখােটা াক- াতক পয ায়ৈলেক 

আিছল। াতক মহলা িহচােপ ৰেয়ল াতক ১৯৮৫ চন মান আগৰ বছৰৰ 

পৰা আৰ  কিৰেছেহ। িবভাগ নাথািকেলও সকেলােৰ বােব এটা িব ানাগাৰ 

আিছল। বতমান ৰসায়ন িব ানাগাৰেটােৱই সকেলােৰ কমন িব ানাগাৰ 

আিছল। সই তিতয়াৰ ৰেয়ল াতক ণীৰ থম বট্চৰ ছা  এজন আ জ 

আমাৰ সহকম  ড° মিহ ক িসং। ১৯৮৭ চনত িত াপক অধ  াৰ 

ভৱ কাৱৰঁ চাৰক অনুেৰাধ কিৰেলা জীৱ ৰসায়নেতা াতক ণী আৰ  

কিৰবৈল। তেখেত থেম মন কৰা নািছল আ  কিছল – “িকয় াতক 

ণী খুিল ক  কিৰব লােগ? াক- াতক পঢ়াই থািকেলও এেক দৰমহাই 

পাই থািকবা”। ঘূৰাই বুজাইিছেলা য াক- াতক পঢ়াই থািকেল অ জত 

ানৰ ব ৱহােৰই নহ’ব দখুন। শষত তেখত মাি  হ পিৰচালনা সিমিতৰ 

স িত সােপে  ১৯৮৭ বষৰ পৰাই জীৱ-ৰসায়ণ (Biochemistry) ৰ াতক 

(B. Sc) ণী সমূহ আৰ  কেৰ।  িবষয় তিতয়া আৰ  কৰা নািছেলা। 

াতক ণী আৰ  কৰাৰ লেগ লেগ মহািবদ ালয়ৰ কাযালয়েটা ণী 

কাঠাৈল ানা ৰ কেৰ আ  তােত উ দ িব ান িবভাগেটা আৰ  কেৰা 

আ  কাষৰ বতমানৰ conference ৰামত াণী িবদ া িবভাগ আৰ  কৰা 

হয়। আগৰ Biology ৰ িয সামান  স দ আিছল সকেলােবাৰ সমােন 

দুেয়াটা িবভােগ ভগাই লওঁ। কাল মত লােহ লােহ িবভাগৈল িবিভ  য  

পািত, আিহলা, আচ্বাব আিদ সং হ কৰা হয়। পাছত কইবাজেনা 

অিভভাৱেক িবভাগৈল অনদুান িহচােব চকী, মজ, আলিমৰা আিদ 

িৃতৰ ৰ’দািল/২ 



  

 

 

   আগবঢ়াই। ইিতমেধ  াক াতকৰ ঠাইত উ তৰ মাধ িমক ণী আৰ  

হিছল আ  ছা -ছা ীৰ সংখ া লােহ লােহ বািঢ়বৈল লিছল। এই ১৯৮৭ 

চনৰ পৰা ১৯৯০ চনৈল িবভাগেটা অকেলই চ ািলব লগা হিছল। পাছত 

১৯৯০ চনত জত বুঢ়ােগাহাইঁ আ  ১৯৯২ চনত য়াত িফেৰাজা খাতেন 

িবভাগত যাগদান কেৰ। িব ানাগাৰ সহায়ক িহচােপ তিতয়া যাগদান 

কিৰিছল য়াত অিখল বৰেগাহাইঁ আ  িদব ধৰ হাতীমুৰীয়াই। িকছ বছৰৰ 

পাছত অিখলৰ ঠাইত আিহল বতমানৰ িদগ  বুঢ়ােগাহঁাই। 

          ১৯৯২ চনৰ ৭ জলুাই তািৰেখ নাম প মহািবদ ালয়ৰ িব ান শাখাই 

ব  ক ৰ িবিনময়ত চৰকাৰৰ ঘা ট ম ৰু পায় (Deficit grant in-aid)। সই 

বছৰেত পূবেত আেবদন কিৰ থাৱাৰ ফল েপ িড গড় িব িবদ ালেয় এই 

িবভাগত  (major) িবষয় আৰ  কিৰবৈল অনুমিত দান কেৰ। মান 

িবতপন সােনাৱাল আমাৰ থম  িবষয়ৰ ছা  িয বতমান ক ীয় 

চৰকাৰৰ কৰ িবভাগৰ উ  পদত সৱা আগবঢ়াই আেছ। পাছৰ ব  ছা -

ছা ীেয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা াতক হ উলাই গ িবিভ  িবভাগত িনেয়া জত 

হ আেছ। ইয়ােৰ িবেশষভােৱ উে খ কিৰব পািৰ ড° িবিপন শমা িয বতমান 

আগৰতলা িব িবদ ালয়ৰ জৱ-ৰসায়ন িবভাগত সহ-কাৰী অধ াপক িহচােপ 

অধ াপনা কিৰ আেছ। তদপুিৰ পংকজ পাে  ব  িবষয়া িহচােপ কমৰত 

আিছল আ  এিতয়া এজন সফল ব ৱসায়, মেনাজ চৗৰািচয়া এজন 

চ ল ব ৰ মেনজাৰ িহচােপ প মবংগ ৰাজ ত কমৰত। ইয়াৰ উপিৰও 

ব েত ু লত িশ কতাবিৃ ৰ সেত জিৰত। ব গতভােৱ নাম প 

মহািবদ ালয়কৈল আ  উ দ িব ান িবভাগেটাক ল ব ত সুখী। 

মহািবদ ালয়ৰ পিৰয়াল আ  িবভাগৰ স  পিৰয়ালৰ সেত িমিলজিুল কাম 

িৃতৰ ৰ’দািল/৩ 



 

 

        

         

 কিৰ ঘ ৱা আ ীয়তা গিঢ় উ ঠিছল। িক  দুভাগ বশত য়াত িফেৰাজা আ  

অিখল অকালেত আমাৰ মাজৰ পৰা হৰাই যাৱাৰ বােব দখু অনুভৱ 

কিৰেছা। এই চগেত মহািবদ ালয়ৰ জ -কিন  িযসকল সহকম  আমাৰ 

মাজৰ পৰা িচৰিদনৰ বােব পৰেলাকৈল িচ গেছ সকেলােক ােৰ 

সাৱঁিৰেছা। উ দ িব ান িবভাগত অধ াপনা কিৰ ছা -ছা ীৰ লগত সময় 

অিতবািহত কিৰ নজনা কথােবাৰ িশকাই িদ আন  লিভিছেলা। থম িকছ 

বছৰ নামমা  পািৰেতািষেকেৰ জীৱনৰ সাণালী িদনেবাৰ অভাৱৰ মােজেৰ 

পাৰ কিৰব লগা হিছল। মােজ মােজ হতাশ হিছেলা। তােত মাৰ 

ভাকা ীেলােক মাক এই স ক য় ব  কথা কিছল। িকছ ভাকাংশী 

লােক মাক এই মহািবদ ালয়ৰ ভিবষ ত নাই, িকয় ইয়াত সময় ন  কিৰেছা,ঁ 

ভৱ কাৱঁৰ থােক মােন িব ান শাখাৰ ঘা ট ম ৰুী আিনব নাৱােৰ আিদ 

কথােৰ ব িতব  কিৰিছল। িকছমােন ৱাহাট ৈল অহা- যাৱা কেৰােত 

িকমান মাৰ চে ল িচিগব তাৰ ঠকমা নাই আিদ বাক বােণেৰ মাক 

িব াইিছল। িপেছ এেনেবাৰ কথাই মাৰ মন দৃঢ়েহ কিৰিছল। ভািবিছেলা, 

কােনাবাইেটা কিৰব লািগব, নহ’ ল  অনু ানেটা কেনৈক গঢ় ল’ব। তােত 

নাম পৰ দেৰ উেদ াগ নগৰীেত যিদ এখন িব ান মাহািবদ ালয় নহয়, তে  

হ’ব ক’ত? সেয় ১৯৮৬ চনৰ পৰা দেহেকেহ সং াম কিৰ ১৯৯২ চনত 

সফলতা আিহিছল। মাৰ জীৱনৰ ব  সাণালী িদন হয়েতা উকাৈকেয় পাৰ 

হ’ল, িক  িবিনময়ত এটা অনু ােন পূণতা পােল। সয়া আেন িযেয় নকওক, 

িনেজ অনুভৱ কিৰ এক অনন  সুখ অনুভৱ কেৰা।ঁ এই চৰকাৰী আওঁতাৈল 

অনাৰ ত িকছ লাকৰ ব  অিৰহনা আেছ, যেন সই সময়ৰ মাননীয় 
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মূখ ম ী য়াত িহেত ৰ শইকীয়া, িশ াম ী ডাঃ ভূিমধৰ বমনৰ নাম ল’ব 

লািগব। নাম পৰ ব জনৰ লগেত য়াত হিৰফুকন দৱৰ নােমা উে খ 

কিৰব লািগব িয শষ মূহূ ত ব  সহায় কিৰিছল। আ জ নাম প 

মহািবদ ালয়ৰ উ দ িব ান (Botany) িবভাগেটা সু ৰৈক সজাই তালা 

দিখেয়ই আ সে া  লাভ কেৰা। তদপুিৰ া ন ছা -ছা ীৰ লগেত 

বতমানৰ ছা -ছা ীৰ সফলতাইেহ কৃত আন  িদেয়। আশা কেৰা 

ভিবষ েত ছা -ছা ী সকেল আ  অিধক সফলতা লাভ কৰক, 

অনু ানেটাৈল গৗৰৱ কিঢ়য়াই আনক, উ লাই তালক নাম পক। 

এসময়ত উ দ িব ান পিঢ় ছা -ছা ীৰ িকমান লাভ হ’ব মনত  উদয় 

হিছল। মােজ মােজ দুঃিচ াও হিছল। এইেবাৰ গতানুগিতক িশ া িদ 

ছা -ছা ীৰ ভিবষ তেবাৰ ন  কৰা হাৱা নাইেতা? িক  এিতয়া সইেবাৰ 

িচ া নাই। উ দ িব ান পিঢ় ছা -ছা ীেয় এিতয়া এখন িবশাল 

স াৱনাময় পিৃথৱীত েৱশ কিৰব পােৰ। Biotechnology, Microbiology, 

Ethnobotany, Floriculture, Phytomedicine আিদ বহৃৎ স াৱনাময় 

 আেছ য’ত নৱ- জ সমূেহ সং াপনৰ িদহা িনেজ কিৰব পােৰ। 

লােগ মােথা উদ ম আ  পিৰক না। ছা -ছা ীসকলৰ সেপানেবাৰ 

বা াৱািয়ত কৰাত স য় সহেযাগ কিৰবৈল এিতয়াও দ , অ া  কম  

তথা উদ মী িশ ক জয়  সােনাৱাল আ  উদ মী ড° উিমকা ফাংচপী 

আেছ। তওঁেলােক ইিতমেধ  িবভাগেটাৰ পৰা ISBN থকা এখন তথ  গধুৰ 

সু ৰ  স াদনা কিৰ ওিলয়াইেছ। আশাকেৰা ভিবষ েতও িবভাগেটাৰ 

গেৱষণাৰ ক  কিৰ উ লাই তিলব। মােজ মােজ দুঃিচ া হিছল। 

এইেবাৰ গতানুগিতক িশ া িদ ছা -ছা ীৰ ভিবষ তেবাৰ ন  কৰা হাৱা 
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         নাইেতা? িক  এিতয়া সইেবাৰ িচ া নাই। উ দ িব ান পিঢ় ছা -ছা ীেয় 

এিতয়া এখন িবশাল স াৱনাময় পিৃথৱীত েৱশ কিৰব পােৰ। 

Biotechnology, Microbiology, Ethnobotany, Floriculture, 

Phytomedicine আিদ বহৃৎ স াৱনাময়  আেছ য’ত নৱ- জ সমূেহ 

সং াপনৰ িদহা িনেজ কিৰব পােৰ। লােগ মােথা উদ ম আ  পিৰক না। 

ছা -ছা ীসকলৰ সেপানেবাৰ বা াৱািয়ত কৰাত স য় সহেযাগ কিৰবৈল 

এিতয়াও দ , অ া  কম  তথা উদ মী িশ ক জয়  সােনাৱাল আ  

উদ মী ড° উিমকা ফাংচপী আেছ। তওঁেলােক ইিতমেধ  িবভাগেটাৰ পৰা 

ISBN থকা এখন তথ  গধুৰ সু ৰ  স াদনা কিৰ উিলয়াইেছ। 

আশাকেৰা ভিৱষ েতও িবভাগেটা গেৱষণাৰ ক  কিৰ উ লাই তিলব꯫   
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        ...িবভাগীয়  

             িশ ক-কমচাৰীসকলৰ  

             অনুভৱৰ 

          জােলাঙা... 
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াৰ িবমল চ  গৈগ ছাৰৈল ভকামনােৰ 

জয়  সােনাৱাল 
সহকাৰী অধ াপক 

 
  জীিৱকা আ  মেন িবচৰা বিৃ েটাৰ খািতৰত এিতয়াৈলেক 

কইবাটাও িত ান ঘূিৰেলা। সকেলােত কােনাবা নহয় কােনাবা 

এজন ব  লগ পাৱা যায় িয এখন আকাশৰ দেৰ সকেলা সময়েত 

আৱিৰ থািক সাহস িদেয়। সই সাহেস আ ৱাই যাৱাত ধান আিহলা 

হ পেৰ। নাম প মহািবদ ালয়ত চাকিৰত যাগদান কিৰেয়ই সই 

সাহসৰ উৎস আিছল াৰ যুত িবমল চ  গৈগ ছাৰ। িবভাগীয় 

সকেলা কাম-কাজ কেনৈক কিৰব লােগ, ব ৱহািৰক পৰী ােবাৰ 

কেনৈক পািতব লােগ আিদ অেনক ধৰণৰ কামেবাৰ ছাৰৰ পৰাই 

িশিকিছেলা। ছাৰ থকাৰ বােবই িযেকােনা কাম কিৰবৈল সাহস 

কিৰিছেলা আ  িতেটা কামৰ বােব ছােৰ িবনা ি াই কিৰবৈল 

িদিছল। ছােৰ িনেতৗ ছা -ছা ীসকলৰ লগত থািক বৰ ভাল পাইিছল 

আ  তাৰ ফল েপ িনেতৗ িবিভ  ৰিসক কথা-বতৰাৰ মােজেৰ 

পাঠদান কিৰ গিছল। যাৱা ১ চে ৰ ২০২০ পৰা ছােৰ 

মহািবদ ালয়ৰ মূৰ ীৰ দািয়  পালন কিৰ অিত সচুা েপ 

মহািবদ ালয়ৰ শাসিনক কাম-কাজ চলাই িশ কতাৰ উপিৰও এজন 

সুদ  শাসিনক িবষয়াৰ পিৰচয় িদেল। ছাৰৰ িদনত খুউব কম সময়ৰ 

িভতৰত মহািবদ ালয়ৰ পু জেৰ আ ঃগাঠিনৰ কইবাটাও কাম ি   
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    গিতত স  হ’ল। তাতৈক ডাঙৰ কথােটা হ’ল ছােৰ িনজ হােতেৰ    

গঢ় িদয়া উ দ িব ান িবভাগেটা এটা চকুতলগা িবভাগ িহচােপ গঢ় 

িদেল। খলা-বমা ম জয়ােৰ ছা -ছা ীসকলৰ ি েকলৰ কামেবাৰ 

কিৰবৈল যেথ  অসুিবধা হিছল।  এিতয়া সই সমস ােটা নােহাৱা 

হ’ল। এই চগেত ছাৰক আ িৰক কৃত তা জনােলা।ঁ ছাৰৰ পৰা 

উ দ িব ান িবভাগেটােৱ ব ত পােল আ  আমােৰা পথ পদশক হ 

আ ৱাই যাবৈল বাট দখুৱাই থ গ’ল। পৰৱত  সময়িখিনত যােত 

উ দ িব ান িবভাগেটা ছাৰৰ আদশ আ  পেথেৰ ল যাব পােৰা ঁ

তাৰ বােব ছাৰৰ পৰা িদহা-পৰামশ আিম সদােয় আশা কিৰম। ছাৰৰ 

অন  এটা কথাই সদায় আকিষত কিৰিছল। সইয়া আিছল ছাৰৰ 

উ ল মুখম ল আ  পিৰ াৰ পিৰপািতৈক পিৰধান কৰা পাছাক। 

আ জৰ িদনেটাত ছাৰৰ িয সু- া  অটট আেছ অনাগত িদনেবাৰেতা 

ছাৰক এই পত দখা পােল আিম সুখ অনুভৱ কিৰম। শষত ছাৰৰ 

চাকিৰ জীনৱৰ পাছত আৰ  হাৱা চৰকাৰী বাধ -বাধকতা নথকা মু  

জীৱনৈল ভকামনা জনােলা।ঁ পিৰয়ালৰ সেত পাছৰ সময়িখিন 

য়ােত অিত সুখ-আন েৰ পাৰ হয় এয়াই ভগৱানৰ ওচৰত াথনা 

জনাইেছা।ঁ। 
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To Respected Mr. Bimol Ch. Gogoi Sir 

Dr. Urmika Phangchopi 
Assistant Professor 

 
   From the day of my first joining in this noble institution I 

found him as the head of our department (Botany) and after a few 

months as the Principal i/c of the college. Since then he is like my 

guardian in this new environment. I feel warm and fearless by his 

presence. He inspires me, encourage me to overcome my fears and 

have taught me so many valuable life lessons.  

          Over this one and half years of my service experience under 

his Principalship, I have seen him as a very noble, hardworking and 

kind hearted person. He will always remain as an inspiration and 

guidance of the institution. The feeling of joy and working under 

him is remarkable. The wipe of his positive attitude towards others 

make him a special person. We will remember all the moments that 

we have spent with him. Last but not the least; I congratulate him 

for the successful completion of his service period. The world is 

wide and it endless opportunities and beauty is waiting for him to 

be explored. I wish him and his family a bright, happy and healthy 

future ahead in the new awaited life. 
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গৈগ চাৰ 

িদগ  বুঢ়ােগাহঁাই 
িব ানাগাৰ সহায়ক

 
     চাৰক মই মাৰ ছা  অৱ াৰ পৰাই লগ পাইেছা, মােন চাৰৰ 

যিতয়াৰ পৰা এই মহািবদ ালয়ত কমজীৱন আৰ  হিছল তিতয়াৰ 

পৰা। িশ া দানত তেখেত কােনা কৃপনালী কৰা বা অিনহা কাশ 

কৰা মাৰ বাধগম  হাৱা নািছল। এক কথাত তেখতৰ এেন েচ াৰ 

বলেত এই মহািবদ ালয়ৰ পৰা ব  ছা -ছা ী সুিশ ােৰ িশি তৈহ 

এিতয়া সমাজৰ িবিভ  ানত এেকাগৰাকী সফল ব  িহচােপ 

িতি ত হেছ। 

    সৗভাগ ৰ বলত মই এিদন এই মহািবদ ালয়ত কমজীৱন আৰ  

কেৰা আ  চাৰৰ উ দ িব ান িবভাগেত কমৰত হ পেৰা। তেখতৰ 

লগত অিতবািহত কৰা সময়ৰ ব েবাৰ মধূৰ িৃত মাৰ মানস পতত 

এিতয়া ভািহ উ ঠেছ। চাৰৰ পৰা ব  মৰম চেনহ মই বুটিলবৈল স ম 

হিছেলা আ  লগেত মেয়া চাৰক গভীৰ ভ  ভাৱনােৰ সা-স ান কিৰ 

গেছা।  

  আ জ চােৰ চাকিৰ জীৱনৰ িনয়ামৰ মােজেৰ আমাৰ মাজৰ পৰা 

আতিৰ যাব এই িচ াই মনেটা বৰ উ ঙা উ ঙা লগাইেছ। অনাগত 

িদনেবাৰ তেখতৰ লগেত প য়ালৰ ম ল হওক, এই মেনাকামনােৰ 

মাৰ একল সামিৰেলা।। 

 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ১১ 



 

  

 

গৈগ চাৰৈল ণাম যািচেলা 

িদব ধৰ হাতীমূৰীয়া 
অৱসৰ া  িব ানাগাৰ সহায়ক 

 
      আেপানাৰ চাকিৰৰ িবদায়ৰ াক-কালত বদনা ভৰা মেনেৰ 

আেপানাৈল জনাওঁ স  ণাম। আেপানাৰ িনৰহংকাৰ, ি ৰ, ধয শীল 

আ  সৰলতাই মাক সদােয়ই মু  কেৰ আ  কিৰ থািকব। কমজীৱনৰ 

পৰা স-ু া , সুশৰীেৰেৰ অৱসৰ লাৱােটা কমজীৱনত যাগদান কৰা 

িনিচনা সৗভাগ ৰ কথা বুিল মাৰ িব াস, সেয়েহ কমজীৱনৰ সফল 

সামৰিণৰ বােব মাৰ তৰফৰ পৰা গৈগ চাৰক আ িৰক অিভন ন 

াপন কিৰেলা।ঁ মই ১৯৯৪ চনৰ ১০ জনুত কেলজত যাগদান কৰাৰ 

পৰা উ দ িব ান িবভাগত মুৰ ী অধ াপকৰ আসনত থকা চাৰক লগ 

পাইেছা। চােৰ িব ানাগাৰত িশ াদান কৰা আ  পিৰ াৰৈক থকাৰ 

ওপৰত  িদিছল। সেয়েহ আমাক পিৰ াৰৰ কথা মােজ মােজ ক 

থােক আ  আিমও পিৰ াৰৈক ৰখাৰ বােব চ া কিৰিছেলা। চাৰ এজন 

সহজ সৰল মানুহ আিছল আ  তেখত সকেলােৰ আদৰৰ। মাৰ ছাৰৰ 

লগত কাম কিৰ ব ত ভাল লািগিছল। চাৰ এজন এেনকুৱা মানুহ িয 

সকেলা কাম িনয়ািৰৈক স  কেৰ আ  সকেলা কামেত দ তা আেছ। 

মই অৱসৰ ল’ লও চাৰৰ লগত ঘিন  স ক এিতয়াও আেছ। কম 

ত যিদ কােনািদন িকবা ভল কিৰিছেলা অথবা আেপানাৰ মনত 

দুখঃ িদিছেলা তাৰ বােব আেপানাৰ ওচৰত মা াথনা কিৰেছা। 

 শষত চাৰ আ  পিৰয়ালৰ সকেলা ট সদস ৰ স-ু া  আ  দীঘায় ু

কামনা কিৰ মাৰ ভ ভৰা নম াৰ জনােলা।ঁ।  

 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ১২ 



িবভাগীয় া ন  

আ   

বতমানৰ  

ছা -ছা ীসকলৰ 

অনুভৱৰ কলম....  
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ছাৰৈল ভকামনা যািচেলা ঁ

ি য় া গৈগ 
Ph. D. Research Scholar, NEIST, Jorhat 

া ন ছা ী, উ দ িব ান িবভাগ 
 

  গৈগ ছাৰ, িবদায় ণত আেপানাৈল বুিল একলম, িকবা ভল হ’ ল মা 

কিৰব িকয়েনা কােৰাবাৰ বােব িলখাৰ অভ াস মাৰ এেকবােৰই নাই। হয়েতা 

আপুিনেয়ই থম, থেম আৰ  কিৰেছা থম ষা ািসকৰ িবষয় “ ভকঁুৰ” 

পাঠদানৰ পৰা। থম দহিদনেটা এেকােৱই বু জ পাৱা নািছেলা, মা  এটাই 

বু জিছেলা স ুখত এখেনা িকতাপ নােলাৱাৈক তওঁ মুেখেৰ ইমান ৈক 

সকেলা পাঠ কেনৈক বুজাব পােৰ। ঠক তেনৈক এমাহ পাৰ হ’ল ছাৰৰ 

াছত অলপ সহজ হ’বৈল লেলা। তাৰ পাঠত এেনকুৱা এটা িদন নািছল িযেটা 

িদনত ছােৰ মাৰ সেত াছৰ মাজেত ধমািল কৰা নািছল, আ  মাৰ 

সহপাঠ সকেল সই ণৰ বােব সদােয় অেপ া কিৰিছল য ছােৰ আ জ 

ি য় াক িক ক’ব? এটা উদাহৰণ িদেছা “এিদন তেখেত তৃতীয় ষা ািসকৰ 

Economically Important Plants of India বুজাই থােকােত মাজেত সুিধিছল 

য - চকেলট গছৰ ব ািনক নাম িক?” মই তলৈল মূৰ কিৰেলা আ  

মাৰফােল চাই ছােৰ কিছল “অ অকল খাবেহ জান!” মাৰ সকেলা 

ব ু সকেল হািঁহ ৰ’ব নাৱাৰা অৱ া হিছল। মই মনেত ভািৱিছেলা এইজনাই 
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সদােয় কৱল মােক িকয় পায় বা ?  হয়েতা সই বছৰ (২০১৭-১৯) ছা ী 

িহচােপ াছত কৱল মইেয় আিছেলা সেয় চােগ মাক ইমান  কেৰ, 

আ জৰ পৰা মই আগৰ ব ত নৱেহা ইমান  সুেধ। তাৰ পাছত আিহল 

ি েকল, সইকথা যন নকই নাৱািৰ। এবাৰ ি েকলৰ কিপ ছাৰক 

দখুৱাবৈল যাৱা মােনই আপুিন শষ আ  সেয়েহ ি েকলৰ কিপত 

তেখতৰ া ৰ ল অহােটা বাঘৰ মুখৰ পৰা বািছ অহাৰ দেৰ এেকই আিছল। 

সকেলােৰ মুখত এটাই শ  “উফ ৰ া এইবাৰৈল বািছেলা”। তওঁ সদায় 

ধমািলৰ মােজেৰ পাঠদান আগবঢ়াইিছল যােত আিম সকেলােৱ বু জ পাওঁ। 

সহজ ভাষােৰ ছােৰ কিছল। তেখেত পাঠদানৰ মাজেত িনেজ কেনৈক 

পঢ়া না কিৰিছল তাৰ িবষেয় কিছল আ  কথােবাৰৰ পাৰ অনু ািণত 

হিছেলা। লগেত উ দ িব ান অধ য়ন কৰা ছা -ছা ীসকেল কেনকুৱা 

সমস াৰ স ুখীন হয় আ  তাৰ বােব কেনৈক িনজেক ত কিৰব লােগ 

তাৰ সমাধােনা িদিছল। ছাৰৰ সই আদশ আগত ৰািখেয়ই আ জ মাৰ লগেত 

মাৰ সহপাঠ  সকল িনজ িনজ ল ৰ লগেত কমে ত আগবািঢ় গেছ। 

ছােৰ কিছল সমাজত এচাম িশি ত লােকও উ দ িব ানৰ পিৰসৰৰ কথা 

নজনাৈকেয় এই িবষয়েটাক অৱেহলা কেৰ। িক  মই কওঁ ছাৰ যন তােৰই 

এটা ডাঙৰ উদাহৰণ িয মানুহৰ মনত উদয় হাৱা অৱেহিলত ভাৱেটাক িমছা 

মাণ কিৰ আমাক ভিৱষ তৰ বােব সাহস িদিছল। ছােৰ িনজৰ িবষয়েটা 
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অিত সু ৰৈক ছা -ছা ীৰ মাজত আগবঢ়াই িদিছল যাৰ বােব মই আ জ 

সই িবষয়ৰ ওপেৰই উ  িশ াৰ লগেত গেৱষণা কৰাৰ সুিবধা পােলা। 

আ জ আন ত হেছ আেপানাৰ আনু ািনক কমজীৱনৰ িবদায় ণত 

একলম িলখাৰ সৗভাগ  হ’ল। তাৰ বােব মাৰ াৰ  জয়  ছাৰৰ 

ওচৰত সদায় কৃত । ইমান বছেৰ শ শ ছা -ছা ীক িশ াদান িদেল, এিতয়া 

হ’ব  আ  ছাৰ অলপ িব াম কৰক। মই জােনা আপুিন সময় আ  সুিবধা 

পােলই আেকৗ ছা -ছা ী সকলক Fungi, Gymnosperm, Anatomy, 

Evolution আিদ িবষয়ত পাঠদান িদব িকয়েনা আপুিন নদীৰ দেৰ কিতয়াও 

ভাগিৰ নপৰা এজন মানুহ। মানুহ ক’ ল হয়েতা ভল হ’ব নাম প 

মহািবদ ালয়ৰ উ দ িব ান িবভাগৰ এক ৰ । আ েনা িক িলিখম, 

আগৱােন আেপানাক স-ু া ৰ লগেত দীঘায়ু জীৱন দান কৰক। শষত 

আেকৗ লগ পাৱাৰ আশােৰ আ জৈল ইমানেত সামিৰেলা।। 
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চাৰৈল একলম   

                                                                                        সহেদব াহ 
            া ন ছা   

                   উ দ িব ান িবভাগ 
 

 িবমল চ  গৈগ....মনৈল আিহেলই  াত মৰূ দৱুাবৈল মন যায়। 

তওঁক মই 2013 চনত লগ পাওঁ যিদও 2015 চনত বটািন মজৰ িবষয় 

িহচােপ লওঁেত বিছ ভালৈক তওঁক লগ পাওঁ। ছাৰ এজন বৰ ৰিসক মানুহ 

আিছল। তওঁ মাক সবিশ া বুিল মািত জাকাইিছল আ  মােজ মােজ 

CRPF বুিলও মািতিছল,কাৰণ মই পিঢ় থকাৰ মাজেত এবাৰ CRPF ত 

ই াৰিভউ িদব গিছেলা ঁআ  মাৰ সই পৰী া ভােলা হিছল। এবাৰ এটা 

ম  জমিন ঘটনা ঘ টিছল। HS শষ কৰাৰ িপছেত তওঁ এবাৰ মাক মাৰ 

GF ৰ লগত দিখিছল আ  তাৰ িপছৰ পৰাই তওঁ মাক জাকাইিছল...চা 

আ জ কািল লৰাই GF ৰ লগতেহ ঘূেৰ। 

          কিতয়াবা কােৰাবাৰ িত এেনই াত মূৰ দা খাই। তেন এজন 

ব  আিছল ছাৰ। তেখতৰ চাকিৰ জীৱনৰ িবদায় বলাত তেখতৈল 

একাজঁিল স ান াপন কিৰেলা।ঁ। 
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My experience with Sir 

 Puja Kumari 
   Ex-student of 2018 Batch 

 
 In the year of 2015, I joined in Namrup College situated in 

Namrup in the heart of a tea garden. Here I met a person whose 

memories shall remain with me forever. Mr. Bimal Chandra Gogoi 

Sir, HOD of Botany Department. The way Sir taught could never be 

written down in words. He was one of the excellent teachers I ever 

met in my entire academic life. 

 Although being from Assamese background and English as his 

commanding language while teaching he did his best to make me 

understand the subject content. I studied in English medium but Hindi 

was a secondary language that we used in our day to day life because 

of which I was finding it quite difficult to cope with the language 

there but sir tried his best to make understand even using Hindi words 

in spite of Hindi being a new language to him, which will always be 

illuminated in my heart. And lastly heart-felt thank you to sir, for all 

the support, guidance and precious life lesson. I congratulate you for 

your successful completion of service life and praying to god to keep 

you always healthy and happy.    
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কাল চ ৰ কলা সত  

                                                ধীৰাজ দৱুৰা                                                               
া ন ছা , উ দ িব ান িবভাগ 

 
   বাৱতী নদীৰ পানী, সময়ৰ গিত কােন ৰািধব পােৰ। আিম এই 

অি য় সত ক মািন ল’ব িনিবচােৰা যিদও মািন ল’বৈল বাধ । এই কলা 

সত েক মািন আ জ আিম আমাৰ ি য় িশ া  তথা এেকধােৰ উ দ 

িব ান িবভাগৰ অধ াপক ও মূৰ ী তথা নাম প মহািবদ ালয়ৰ উপাধ  

ও শষত মহািবদ ালয়ৰ ভাৰ া  অধ ৰ আসন খন অলংিকত কৰা যুত 

িবমল চ  গৈগ ছাৰৰ চাকিৰ জীৱনৰ িবয়িল বলাত ছাৰক কমে ৰ পৰা 

িবদায় িদব ওলাইেছা। িবদায় এটা অিত আেবগ িমি ত শ । হী দাই কাৱাৰ 

দেৰ... 

কােন কাক িবদায় জনাব পােৰ 

বুকুত খািদত হ’ল যাৰ স ঠক ঠকনা 

বুকু, দয়, অ ৰ আ া, মন-মগজ ু

শৰীৰৰ া ত িশহিৰত হ থকা 

বা চািলত হ থকা 

ৰ  কিণকাৰ িচ াত 

য’ত আপুিন খািদত হ আেছ 
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সই তাৰ পৰা আেপানাক কিতয়াও িবদায় িদয়া স ৱ নহয়। 

 মই ইং ২০১৭ বষত াতক কিৰবৰ িনিমে  উ দ িব ান িবভাগৰ 

থম ষা ািষকত নামভিত কিৰবৈল আেহা। সইিদনা খুউব স ৱ আিছল 

২০১৭ বষৰ ম’ মাহৰ কােনাবা এটা িদন। সইিদনা আমাৰ িবভাগ 

(উ দ িব ান) ৰ কাষেত থকা Conference Room ত ২০১৭ বষৰ 

িব ান শাখাৰ িবিভ  িবভাগ সমূহত নামভিতৰ বােব আেবদন কৰা 

িশ াথ  সকলৰ Mark sheet সমূহ িনি ণ কিৰ এজন এজন ক িশ াথ  

সকলক মািত িন ছাৰ-বাইেদউ সকলৰ লগত কথা পািত িবভাগ সমূহত 

নামভিত কৰাৰ সুিবধা কিৰ িদিছল। আিম Conference Room ৰ এটা 

কােষ ৰ আিছেলা আ  আনফােল টবুলৰ িতিনওফােল ছাৰ-

বাইেদউসকল বিহ Mark sheet সমহূ িনিৰ ণ কিৰ আিছল। সই ছাৰ-

বাইেদউসকলৰ মাজত িবমল ছােৰা এজন আিছল। তিতয়া তেখত 

উ দ িব ান িবভাগৰ মূৰ ী। সই বছৰ গছ পুিল ৱা ফেটা একিপৰ 

লগত বািষক আয় -প  জমা িদেল িবনামূলীয়া নামভিত কিৰব 

পািৰিছল। তাৰ পিৰবেত Mark sheet খনৰ িপছফােল িবনামূলীয়া 

নামভিতৰ মাহৰ এটা মািৰ িদিছল। িযেটা কাম Conference Room ত 

িবমল ছােৰ কিৰ আিছল। িবভাগ বাচিনৰ কাম চিল আিছল। অলপ সময় 
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 যাৱাৰ িপছত ধীৰাজ দুৱৰা বুিল মাৰ নামেটা ঘাষণা কিৰেল। মই 

আগবািঢ় যাৱাৰ িপছত মাক সুিধেল-"Department িক ল’বা?” 

তিতয়া মই কেলা- Botany ত ল’ম বুিল ভািবেছা। মাৰ কথা িন 

িবমল ছােৰ তৎ ণাত মাত লগােল-“ কানেটা চাও Botany ত ল’ব 

অহােটা, চাওেচান তাৰ Mark sheet খন।” আ  চাৱাৰ িপছত ছােৰ 

ক’ ল য- “ তাৰ দখুন াণী িব ানতেহ ন ৰ বিছ, াণী িব ান ল’ব 

পাৰ।" মই িক  আগৰ পৰাই উ দ িব ান ল’ম বুিলেয় ভািব গিছেলা 

িকয়েনা মাৰ কৃিষৰ িত আ হ এটা স ৰ পৰাই আিছল। সইবােব 

মই উ দ িব ানেত নামভিত কিৰম বুিল ছাৰক ন িদ কেলা, সইমেম 

ছােৰও অনুমিত িদেল আ  ছােৰ ক’ ল- “ মােৰই িবভাগ সইেটা।” 

তিতয়াই ছাৰক থম লগ পাওঁ আ  উ দ িব ানৰ বুিল িচিন পাওঁ। 

মই সইিদনা Conference Room ত ল  কিৰ আিছেলা িব ান শাখাৰ 

ায়িবলাক ছা -ছা ীেয় সাধাৰণেত ৰাসায়ন িব ান, াণী িব ান 

(সাধাৰণেত ছাৱালীেবােৰ), পদাথ িব ান িবভাগত নামভিত কিৰব 

িবছািৰিছল। িক  িকছমােন সইিবলাক িবভাগত নাপাইেহ উ দ 

িব ানত ল’ব লগীয়া হিছল। িব ান শাখাৰ গিণত আ  উ দ 

িব ান িবভাগত অিত সীিমত সংখ ক িশ াথ েয় হ নামভিত কিৰব 

িবছািৰিছল। সইবােবই উ দ িব ান মই িনেজই িনবাচন কৰাৰ বােব 
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   ছােৰ মাক ভালৈক ল  কিৰিছল চােগ আ  কিছল – “িকবা সােধা 

নিক?" ছােৰ সাধাত মইেয়া হািঁহ হািঁহ তপৰাই উ ৰ িদেলা “ সাধক 

ছাৰ।” মই তিতয়া সাধক বুিল ক িদিছেলা িক  ছােৰ সাধা হ’ ল 

তিতয়া হয়েতা নাৱািৰেলােঁহেতন। 

  অৱেশষত নামভিতৰ এস াহ মানৰ িপছেত আমাৰ পাঠদানসমূহ 

আৰ  হ’ল। থমিদনা কেলজৈল গ মই িবভাগীয় ক ত (উ দ 

িব ানৰ) মাৰ সম ব ু -বা ৱী আ  দাদা- বাইেদউহঁতৰ লগেত িবভাগৰ 

ছাৰ, বতা, খুড়াহঁতৰ লগত িচনাকী হ’ লা। থেম ছাৰহঁতক অলপ ভয় 

খাইিছেলা, সাধাৰণেত িযেটা সকেলােৰ লগত হয়। িপছত ছাৰৰ ব ু সুলভ 

ব ৱহাৰৰ বােব সই ভয় অিত কম িদনৰ িভতৰেত নােহাৱা হ’ল। ছাৰৰ 

এই ধমালীসুৰীয়া ব ৱহাৰৰ বােব ছাৰৰ পাঠদান সমহূত কােনা িদেনই 

িবৰ  অনুভৱ কৰা নািছেলা আ  িকবা িবষয় ভালদেৰ বু জ নাপােল 

ছাৰক সুিধবৈল কােনািদেনই কু ােবাধ কৰা নািছেলা। 

 যিদও ছাৰ ধেমলীয়া আিছল তৎসে ও ছাৰক দিখেল আ  কথা 

পািতেল স ানৰ ভাব এটা মনত আেপানা-আপুিন জািগ উ ঠিছল। ছাৰৰ 

পৰা মই পাঠ পুিথৰ পাঠ লাভ কৰাৰ লগেত অন  বািহৰৰ ব েতা কথা 

িশিকব পাইিছেলা। পাঠদানৰ সময়েত মােজ মােজ ছােৰও িনজৰ ছা  
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     জীৱনৰ সং ামৰ কথা ক আমাক উৎসাহ িদিছল। মই ছাৰৰ কথােবাৰ 

িনেয়ই বু জব পািৰিছেলা য িকমান সং াম, ধয , ত াগ আ  সাধনাৰ 

ফলত ছাৰ আিহ আ জ বতমানৰ পয ায় পাইেছিহ। িয সময়ত ম ক 

পৰী াত উ ীণ হাৱােটােৱ ব ত ডাঙৰ কথা আিছল, সইেটা সময়ত 

ছাৰ িব িবদ ালয়ৰ িশ া লাভ কিৰ আিহ আমাৰ নাম প মহািবদ ালয়ত 

যাগদান কেৰ। সইেবাৰ কথা যন সই সময়ত ব  মানুহৰ কাৰেণ 

ক নােৰা উ ত আিছল, িযেটা ছােৰ বা বািয়ত কিৰেল। এিদন ছাৰৰ 

মুেখেৰ িনিছেলা য ছােৰ াতেকা ৰ িড ী লাভ কিৰ অহাৰ িপছেতই 

ছাৰক Senior BDO Post ত মািত িন চাকিৰ িদিছল যিদও ছােৰ সই 

চাকিৰ ত াখ ান কিৰ আমাৰ কেলজত অিত কম পিৰমাণৰ বতনৰ 

িবিনময়ত িশ াদান কিৰ থািকল, সইসময়ত হয়েতা কেলজখন 

স ূণ েপ ােদিশকৰণ হাৱাই নািছল। আমাৰ নাম প কেলজখন 

পূণাংগ েপ গিঢ় তিলবৈল ছােৰ িয অৱদান আগবঢ়ােল সই কথা আিম 

শলািগবই লািগব। কম জীৱনৰ পৰা িবৰিত ল’ লও কমৰত সময়িখিনত 

ছােৰ িযেবাৰ কাম কিৰ থ গ’ল সই কামেবাৰৰ বােব কেলজখনৰ সেত 

ত  ও পেৰা ভােৱ জিড়ত সকেলােবাৰ মানুহৰ মনত ছাৰ সদােয় 

িচৰ ৰণীয় হ ৰ’ব। আিম ছাৰৰ পৰা লাভ কৰা পাঠসমূহৰ লগেত     
ছােৰ আমাৰ লগত কৰা ধমালীেবাৰ িচৰিদন সজীৱ হ ৰ’ব। আমাৰ 
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       লগৰ চ া (চ া অিধকাৰী) ক চ া মাছ বুিল মতা, দু ম ( দু ম চ া) ক 

আমাৰ সুৰেত সুৰ িমলাই নপালী বুিল মাত লেগাৱা আিদ ধমালী কৰা, 

পাঠদানৰ সময়ত আমাক িকবা সােধােত উ ৰ িদব নাৱািৰেল 

ধমালীেত হািঁহ হািঁহ- ‘‘গাহিৰ, অকল খাবৈল হ পিৃথৱীৈল আিহিল’’ বুিল 

কাৱা আিদ ধমািলেবাৰ সদােয় মনত পিৰ থািকব। আমাৰ লগৰ ৰ না 

তাইক (ৰ না চিলহা) ৰ ঘৰ কেলজৰ পৰা আমাৰ আন ব ু -বা বীৰ ঘৰৰ 

তলনাত ব  ওচৰত হাৱাৰ ে ও ৰািতপুৱা ৯/১০ বজাৰ াছেবাৰত 

ােয় ১০-১৫ িমিনট  দিৰৈক দৗিৰ দৗিৰ আিহ ছাৰক ‘Sir may I come 

in?’ বুিল সােধ । সইবােব আইতা বুিল নাম িদয়া ইত ািদ ইত ািদ ছাৰৰ 

ধেমলীয়া কথা িবলাক সদােয় মনত ৰ’ব। অৱেশষত ছাৰৰ কমজীৱনৰ 

িপছৰ অৱসৰ জীৱনেটা যন সু- া  আ  দীঘায় ু হওক সইয়াই মই 

ঈ ৰৰ ওচৰত াথনা জনাইেছা।। 
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িবদায় পৰত াৰ িবমল চ  গৈগ ছাৰৈল একলম 
                  

   ীপৰ ন ফুকন 
                    া ন ছা  (উ দ িব ান িবভাগ) 

                     

   িবদায়, িবদায় শ েটা বৰ িন ু ৰ, বদনােৰ ভৰা। বছৰ বাগিৰ, িদন 

বাগিৰ সময়ৰ লগত খাজ িমলাই সময়ৰ আ ানত আিহল আমাৰ 

নাম প মহািবদ ালয়ৰ ভাৰ া  অধ  তথা উ দ িব ান িবভাগৰ 

মূৰ ী মাৰ াৰ িবমল চ  গৈগ ছাৰৰ কমজীৱনৰ এই অৱসৰৰ 

িদনেটা। িবৰামহীন কমময় জীৱনৰ অি মেটা িদন। অৱেশষত আেপান 

মানহুৰ চেনহৰ বাে ানত আন েৰ িশ া লাভ কৰাৰ পাছত আিমও 

আিহ িবদায় বলাত উপনীত হেলািহ। ছাৰৰ মহান িশ াদােন িচৰিদনৈল 

ছা -ছা ীৰ মাজত পাহৰাই গ’ল িশ াৰ উ ল বি । Time is not 

measured by clocks but by moments, It's the moments together we 

remember forever. সই িদনা মাৰ নাম প কেলজৰ থম িদন। আিম 

সকেলােৱ ১নং ৰামত িনজৰ পিৰচয় িদিছেলা। সইিদনা মই থম মাৰ 

াৰ িবমল চ  গৈগ ছাৰক দিখিছেলা। আিম উ দ িব ান িবভাগত 

মজৰ লাৱা বুিল জািন ছােৰ আমাক উ দ িব ান িবভাগৈল ল 

আিহিছল। আিম ছাৰৰ িপেছ িপেছ গিছেলা। িবভাগ ক ত সামাই ছােৰ 

মাৰ াৰ 
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 জয়  ছাৰৰ িচনািক কৰাই িদিছল আ  লগেত মাৰ জ  দাদা-

বাইেদউ সকলৰ লগত। ছাৰ আিছল আমাৰ বােব এক পথ দশক। আিম 

পিঢ় থকা সময়ত ছাৰক এজন ৰঙীয়াল কতব ত িন াবান ব  িহচােপ 

পাইিছেলা। তওঁৰ পেঢ়াৱাৰ ধৰণ আিছল িনখুত। ছাৰৰ ধমািল সুেৰেৰ 

বুেজাৱা কথােবাৰ মই কিতয়াও পাহিৰব নাৱােৰা। মই থেম 

মহািবদ ালয়ৈল আেহােত ব  কথাই নাজািনিছেলা সইয়া পাঠ পুিথত 

থকাই হওঁক বা সামা জক কথাই। সেয়েহ ছােৰ মাক কণীৰ পৰা ওেলাৱা 

কুকুৰা পাৱািলৰ দেৰ বুিল কিছল। মই িনজেক ভাগ ৱান বুিল ভােবা 

িকয়েনা মাৰ জীৱনত াৰ িবমল চ  গৈগ ছাৰক মাৰ িশ া  

িহচােপ পােলা। ছােৰ অধ ৰত কালেছাৱাত কেলজখনৰ উ িতকৰণৰ 

বােব যেথ  অৱদান  আগবঢ়াই থ গ’ল। ছােৰ নাম প কেলজৰ বােব 

উ গা কৰা এই মূল ৱান সময় িখিন নাম প কেলজ তথা নাম প 

কেলজৰ লগত জিৰত সমূহ ব  ছাৰৰ ওচৰত িচৰ কৃত  হ ৰ’ব। 

সময় বাৱঁতী নদীৰ সুিতৰ দেৰ। সময়ক কােনও ধিৰ ৰািখব নাৱােৰ। 

আ জ আিম ছাৰক আনু ািনকভােৱ িবদায় িদবৈল লেছা যিদও মনৰ 

পৰা কিতয়াও িবদায় িদব নাৱােৰা। তওঁৰ িৃত আমাৰ মাজত সদায় 

থািকব। তওঁৰ চাকিৰ জীৱন আ জ সমা  হ’ল যিদও লগেত এইয়া নতন 

জীৱনৰ আৰ িণও আ  এক মু  জীৱন যা াৰ থম খাজ। 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ২৬ 



 

  

আগ ক িদনেবাৰত ছােৰ আচিন লাৱা কামিবলাক ভবাৰ দেৰ যন 

সফল হয় আ  লগেত ছাৰ এজন সু -সবল শৰীৰৰ গৰাকী হ ৰয়। 

মই ভগৱানৰ ওচৰত তােৰ কামনা কিৰেছা।। 

 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ২৭ 



 

 

  

 

  

 

 
  

িবদায়ী াৰ যুত িবমল চ  গৈগ ছাৰৈল দ-ুআষাৰ 

শামন কল াণ ৰাজেকাৱঁৰ 
     প ম ষা ািসক ছা  

 
         যিতয়া মই কেলজত নামভিত কিৰবৈল গিছেলা তােত 

Conference room ত  ছাৰক থম দখা পাইিছেলা। যিতয়া মই উ দ 

িব ান িবভাগত নামভিত কিৰম বুিল কিছেলা তিতয়া অিত 

আেপানভােৱ হািঁহ মেুখেৰ কিছল আমাৰ ইয়াৈল আিহছ, ভালৈক 

পিঢ়িব। কেলজত আিহ য’ ত ত’ ত ঘূিৰ নফুুিৰিব। তিতয়াৰ পৰাই ছাৰক 

িকবা আেপান আেপান লািগিছল। কিতয়াবা ছােৰ গািল িদিছল, িক  

সই গািল িবলাকেতা িকবা আেপান ই ভিৰ আিছল। যিতয়াই ছাৰক 

ক’ৰবাত বা কেলজৰ কােনা কাণত ছাৰক দখা পাওঁ, তিতয়া এইজন 

আমাৰ department ছাৰ, তওঁৰ ছা  বুিল ভািৱ িনজেক গৗৰৱ অনুভৱ 

কেৰা।  শ ৰ যন উিচত উদাহৰণ, গা ীয পণূ আচৰণ আ  দয়ালু। 

খুউব কম সময়ৰ বােব ছাৰক কাষত পােলা, িযেহত Covid-19 ৰ বােব 

কেলজ ব  আিছল আ  আেকৗ যিতয়া কেলজ আৰ  হ’ল তিতয়া 

ছােৰ ভাৰ- া  অধ  পদৰ দািয়  ল’ব লগা হ’ল। আ  অলপ সময়ৰ 

বােব ছাৰক কাষত পাৱা হ’ ল ভাল আিছল। সময় বােল কােৰা বােব ৰ 

নাথােক। আ জ ছাৰৰ তেখতৰ িশ কতা জীৱনৰ পৰা িবদায় লাৱা 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ২৮ 



 
  

    বলাত মন বয়া লািগেলও ছাৰক আিম িবদায় িদবই লািগব। তথািপ 

ছাৰৰ সািনধ ত আিম িয অকণমান সময় পােলা সয়া মাৰ আ  

আমাৰ সকেলােৰ বােব এক ডাঙৰ আ  মধুময় উপল । অজািনেত 

যিদ িকবা ভল কিৰিছেলা সই সকেলা দাষ মা কিৰ িদেয় যন এেয় 

আেপানাৰ ওচৰত সৰল িমনিত। বদত মা- দউতাক ভগৱানৰ তল  

বুিল কেছ আ  তাতৈক  ক দান কৰা হেছ। আপুিন 

আেপানাৰ কাযকালত মাৰ লগেত অন  সকেলা ছা -ছা ীক 

আেপানাৰ ানৰ পাহেৰ উ লাই তালাৰ বােব আেপানাক অেশষ 

ধন বাদ াপন কিৰেলা। শষত আেপানাৰ অৱসৰকালীন জীৱনৰ 

ভ কামনা জনােলা।ঁ।  

 

 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ২৯ 



 
  

-অনভুৱৰ  একলম --- 

     শৱািল কাৱঁৰ  
তৃতীয় ষা ািসকৰ ছা ী 

 
              জীৱন এক যা া, এক দৗৰ। এই যা ােত ব জনক লগ 

পাইেছা, ব জনক হেৰাৱাইেছা। পাৱাৰ উ াসত হািঁহেছা, নােপাৱাৰ 

বদনাত কা েছা। তেনদেৰই মই নাম প মহািবদ ালয়ত আিহ 

ব েকইগৰাকী অধ াপক লগ পােলা। তােৰ মাজত এজন আিছল 

িবমল চ  গৈগ ছাৰ। তেখতক মই উ তৰ মাধ িমক থম বষৰ পৰা 

দুবছৰ কাল ণীৰ অধ াপক িহচােপ পােলা। ছােৰ কাৱা েত কেটা 

কথাই যন মাৰ মনত তেখতৰ িত িবক আ  অকণমান সু ৰ 

কিৰ তিলিছল। তেখতৰ পিৰ াৰ মনেটােৱ সদােয়ই তেখতৰ িত 

া ভাৱ জা ত কেৰ। িড ী থম ছিম াৰ পাওঁেতই িযেহত 

তেখেত মহািবদ ালয়ৰ ভাৰ া  অধ  িহচােপ কমত জিড়ত 

থািকবলগীয়া হ'ল তাৰ বােব আমাৰ াছসমূহ এিৰবলগীয়া হিছল। 

তথািপও কমব তাৰ ছােৰ উ দ িব ান িবভাগৰ মৰু ী অধ াপকৰ 

দািয়  এৰা নািছল। ছােৰ মােজ মােজ আিহ আমাৰ খবৰ লিছল। 

ভালদেৰ পিঢ়বৈল উৎসাহ যাগাইিছল। 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ৩০ 



 
  

            কৃতাথত আশা আকাং া িবলাক সুপেথেৰ পিৰচািলত 

কিৰ মানৱ মনৰ অনুভূিতৰ িবকােশেৰ মানৱীয় ণস  হ 

থকােটােৱই য কৃত জীৱন তেখেত আমাক িশকাইিছল।

 

 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ৩১ 

িবভাগীয়  উে াচনী 

থত আশা আকাং া িবলাক সুপেথেৰ পিৰচািলত 

কিৰ মানৱ মনৰ অনুভূিতৰ িবকােশেৰ মানৱীয় ণস  হ 

িশকাইিছল।। 

 



 
  

িৃতৰ ৰ’দািল/ ৩২ 

Mr. Bimal Ch. Gogoi Sir during Field Study with his colleagues and students 

াৰ িবমল চ  গৈগ ছাৰৰ সেত িবিভ  সময়ত কেমৰাৰ লে েৰ ধিৰ ৰখা 
কইটামান মূ ত 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ৩৩ 

কমজীৱনৰ অি ম িদনেটাত াৰ িবমল চ  ছাৰৰ সেত সািঁচ থাৱা 
কইটামান মূ ত  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

িৃতৰ ৰ’দািল/ ৩৪ 

াৰ িবমল গৈগ ছাৰৰ পিৰয়ালৰ সেত মহািবদ াৱয়ৰ সহকমী সেত এক মূ ত 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
অন ান  িশতান 

Miscellaneous section 
 

ি তীয় খ  

িৃতৰ ৰ’দািল/ ৩৫ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

সময়, িশ া আ  মূল েবাধ 

জয়  সােনাৱাল 

  মানুহৰ জীৱন সময়ৰ জৰীেৰ ব া। এই সময় নামৰ শ েটাৰ 

অথ কৱল িদন-ৰািত বা বয়স িহচাপ ৰখােটােতই সীমাব  নহয়। 

মানুহৰ জীৱনৰ ত ই অিত মূল বান। এবাৰ িনে প কৰা শড় 

িযদেৰ ওভতাই আিনব নাৱািৰ ঠক তেনৈক পাৰ হ যাৱা সময় 

দনুাই ঘূৰাই পাব নাৱািৰ। সেয়েহ সময় অিত মূল বান। মানুহৰ 

জীৱন চ েটা যিদ ভাগ কিৰ চাৱা যায় তে  কইবাটাও দশা পাৱা 

যায়। িশ ৰ পৰা িকেশাৰ, তাৰ পৰা মা েয় আগবািঢ় যাৱা 

জীৱনেটা। এই সকেলা সময়ৰ লেগ লেগ ঘ ট যাৱা পিৰবতন আ  

সত । ভগৱান কৃ ই কিছল “সময় কিতয়াও মানুহৰ িনেদিশত 

পথত নচেল, মানুহেহ সময়ৰ িনেদিশত পথত চিলব লােগ।”  

  সময় িযদেৰ মানুহৰ জীৱনৰ মূল বান স দ তাৰ লগেত িশ াও 

মানুহৰ জীৱনেটা সময়ৰসেত স ঠকভােৱ আ ৱাই ল যাবৈল 

িনতা ই দৰকাৰী স দ। িশ া হণ কৰােটা মানুহৰ জীৱনত 

সকেলাতৈক তম কায বুিল গণ  কৰা হয়। অৱেশ  িশ া হণৰ 

কােনা িনিদ  সময় নাথােক। ই া শ  থািকেল গােটই জীৱনজিুৰ 

িশ ােক হণ কিৰ থািকব পািৰ। িক  ইয়াত এই িবষয়েটাত 

আনু ািনক িশ াৰ কথােটাতেহ বিছ  িদব খাজা হেছ। এটা 

সত  যন লগা কথা য বিছসংখ ক ছা -ছা ীেয় পিঢ় থকা অৱ াত 

িশ াৰ মূল  খুব কেমই বুেজ। িশ া হণ কৰােটা এটা ওপেৰ-ওপেৰ 

কৰা কাম যনেহ গণ  কৰা দখা যায় িয জীৱনৰ এটা সময়ত ইয়াৰ 

কু- ভাৱত ভিগব লগা হয়। িশ া হণ কৰােটা ব েতই অিত ক ঠন 

 

িৃতৰ ৰ’দািল/ ৩৬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     আ  অসাধ  বুিল ভৱাৰ যন অনুভৱ হয়। িক  জীৱনৰ আৰ িণেত 

ক ঠন যন কৰা এই িশ া স ঠকভােৱ আয়  কিৰেল জীৱনৰ 

বিছভাগ সময় সুেখেৰ কটাব পািৰ। এিৰ টেল কিছল “িশ াৰ ঘাই 

িশপাডাল বৰ িততা িক  ইয়াৰ ফলাফল বৰ িমঠা”। আনু ািনক িশ া 

এটা িনিদ  সময়ৰ িভতৰত শষ কিৰ লােগ। িকয়েনা এই িশ াৰ 

সেত মানুহৰ জীৱনৰ ভিৱষ ত কান িদেশ যাব সইেটা িনণয় হয়। 

লগেত কমসং াপনৰ কথােটাও জিৰত হ আেছ। গিতেক যথা 

সময়ত উপযু  িশ া ল িনজক সং ািপত কৰােটা িশ াৰ থম 

আ  ধান উে শ । সইবােব আনু ািনক িশ া কমসং াপনৰ 

কাৰেণ মানুহৰ জীৱনৰ অিবে দ  অংগ। িক  কৱল কমসং াপনৰ 

উে শ ই যিদ িশ া হয় তে  সকেলা লােকই উপকৃত হ’ব ন? 

িশ া হণৰ অ ত সকেলা লােকই কমসং াপন পাব ন? উ ৰেটা 

িন য় বেলগ ধৰণৰ হ’ব। কাৰণ কমসং াপন শ েটা কৱল চাকিৰ 

বুিল যিদেহ ভৱা হয়। তথািপ কৃত িশ াই মানুহৰ মূল েবাধ জীৱন 

দান কেৰ সইেটা ৱ সত । কৃত িশ াই মানুহক সংঘাত, সমস া, 

জীৱনৰ ক , অি পৰী া আিদ িতজন মানুহৰ জীৱনৰ অিবে দ  

িবপদসংকুল ণেবাৰত সুি েৰ িথয় হ থািকবৈল সাহস িদেয়। 

গিতেক িশ াৰ অিহবেন মানুহৰ জীৱনত গত  নাই। 

  মানুহৰ জীৱন যা াত অেলখ মানুহ লগ পাৱা যায়। ইয়ােৰ 

ব েতা মানুহ সময়ৰ লেগ লেগ আমাৰ মনৰ মাজৰ পৰা হৰাই যায় 

আ  অিত কম মানুহেহ আমাৰ মন-মগজতু দাগ কা ট ৰ যায়। িয 

কমেলাক আমাৰ িৃতৰ পটত ৰ যায় সইসকলেলােক িন য় 

কােনাবা নহয় কােনাবা ত আমাৰ জীৱনত সাচঁ ব ৱাৈক িকবা 

কিৰিছল যাক আমাৰ িৃতৰ কাঠািলত দখা পাওঁ। তাৰ িভতৰত  
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অন তম আমাৰ ব ু , িয কৃত ব ু । মহাভাৰতত ব ু ৰ চােনিক 

সু ৰৈক িতফিলত হেছ। কৃ  আ  অজনু, কণ আ  দুেযাধন, 

 াণাচায আ  ৰজা পদ আিদ চিৰ েবােৰ ব ু  আ  ইয়াৰ 

মহ  অিত সু ৰৈক মানৱ সমাজৰ বােব াচীন কালেতই আদশ 

িহচােপ িদ গেছ।  ভাল ব ু ৰ সংগই ভাল হ’বৈল িশ াই আ  বয়া 

ব ু ৰ সংগই এজন ভাল মানুহেকা বয়া কিৰ পলায়। কণৰ শ , 

সামথ  আ  মতা ৰামৰ অজনুৰ সমক  আিছল িক  কণই বয়া 

ব ু  বা অসৎ চিৰ ৰ ব  দেুযাধনক িনজৰ ব ু  িহচােপ লাৱা বােব 

শষত শ , সামথ  আ  মতা হ ৱাই মতৃ ক আেকাৱািল ল’ব লগা 

হিছল। সচা ব ু  গিঢ় উেঠ যত মনৰ আ  িচ া-ধাৰাৰ িমল থােক। 

সুখ-দুখ, হািঁহ-কাে ান আিদ সকেলােৰ যিতয়া সমভাগী হব পৰাৈক 

সময় আ  দয়ৰ তাড়না থােক। সচা ব ু ৰ মাজত ধনী-দখুীয়া বা 

ধন-স দৰ মাজত তলনা নহয়।  াণ আ  পদ ৰজাৰ ব ু ই 

এই কথা িশকাই গেছ। ইয়াৰ লগেত এইেটাও িশকাই গেছ য ব ু  

যিতয়া শ  শাৰীৈল পযেবিশত হয় তাতৈক ভয়ানক আ  এেকা 

থািকব নাৱােৰ। াণ এজন দুখীয়া বা ণ আিছল আ  এিদন পদ 

ৰজাৰ ওচৰত সহায় িবচািৰ অহাত ৰাজসভাত াণক অপমািনত 

কিৰিছল।  াণই এই কথাত দাষ পাই এিদন পা ৱক িশ া িদ 

পা ৱৰ হেতাৱাই াপদ ৰজাক পৰা  িতেশাধ পূৰণ কিৰিছল। সচা 

আ  িব াসী ব ু ও জীৱনৰ বাটত আ ৱাই যাবৈল েয়াজন হয়। 

গিতেক এক মূল েবাধৰ জীৱন যাপন কিৰবৈল অ ত এজন ভাল 

ব ু ৰ দৰকাৰ হয়।  

       মানুহৰ ান থািকেল যু  সবল হয়। যু েৰ কৰা কামত িবপদ 

কম হয়। গিতেক যু েৰ িবচাৰ কিৰবৈল ান লােগ আ  এই ান  
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      অধ য়নৰ যােগিদেহ পাৱা যায়। সৎ িচ াই মানুহক ভাল হ’বৈল বাধ  

কৰাই আ  আিম দখা পৃিথৱীখনৰ িতেটা ভাল ব  সৎ িচ াৰ পৰাই 

সৃ  হেছ। বু েদেৱ কিছল - আিম যেনকুৱা িচ া কেৰা তেনকুৱা 

হওঁ, আমাৰ িচ ােৰ আিম গঢ় লওঁ, আমাৰ িচ ােৰ িব খন গিঢ় উেঠ। 

মানুহ িনৰহংকাৰী হ’বৈল চ া কিৰব লােগ। িনৰহংকাৰী মানুহৰ িবপদ 

কম িক  সমাদৰ বিছ। অহংকাৰী মানুেহ জীৱনৰ কৃত অথ উপলি  

কিৰব নাৱােৰ। িক  এই অথই মানুহক মিহমাম ত কেৰ। 

িনৰহংকাৰী মানুহ শাি ি য় হয়। মাদাৰ টেৰছাই কিছল – শাি ৰ 

আৰ িণ হয় হািঁহেৰ, গব আ  অহংকােৰ নহয়। গিতেক আিমও 

পৰাপ ত মুখত এটা অথপূণ হািঁহেৰ সেকালেৰ মন জয় কিৰবৈল চ া 

কিৰব লােগ।  

  ভাল কােম সদায় ভাল বতৰা ল আেহ। আিম সদায় ভাল কামৰ 

িত আ হী হ’ব লােগ। স েয়ই হওক বা ডাঙেৰই হওক এই পৃিথৱীত 

ভাল কামৰ অ  নাই। মন িদ সময়ৰ কাম সময়ত কিৰ গ’ ল এিদন 

তাৰ ফল িনেজই ভাগ কিৰব পািৰ। আিম িনেতৗ বয়া খবৰেবাৰ পাওঁ, 

বয়া ঘটনােবাৰ দেখা িক  ইয়াৰ অথ এইেটা নহয় য ভাল কাম 

মানুেহ কিৰবৈল এিৰেছা। ভাল কামৰ চাৰ সদােয় লেহমীয়া িক  

ায়ী। বয়া কামৰ িত আওকাণ কিৰ আিম ভাল কামৰ িত আ হী 

হ’ব লােগ যােত আমাৰ ভিৱষ ত ভাল হয়। বয়া কামক পাপ বুিল গণ  

কৰা হয়। ভাৰতৰ ৰা পিত ভাৰত ৰ  ড০ আ লু কালােম ক গেছ – 

পাপ িযমােনই স  হওক নকিৰবা, পূণ  িযমােনই স  হওক সদায় 

কিৰবা।।  
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the case of Inglongkiri sacred grove 
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  Inglongkiri hill is the most sacred natural site in the 

Lumbajong region and one of the famed sacred groves in 

Karbi Anglong district. The Inglongkiri uphold the cultural 

heritage of the indigenous people and culture of the region. 

The deity of the sacred site has direct influence on the 

socio-cultural practices of not only the Karbis but other 

tribes as well which is evident event today. Local people 

reported that foraging of yams and other plants is practised 

according to the preaching of the Inglongkiri deity and 

violation is said to annoy the deity. According to the legend 

foraging of yams is forbidden after ripening of paddy and 

yams should be used as substitute for rice. This practice has 

an element of management and conservation of yam 

resources as continued extraction of tubers may deplete this 

phytoresource, as yam is the most important famine food 

of the region. Inglongkiri deity is propitiated during 

rongker (annual community festival) by all communities of 

Lumbajong region. The deity is propitiated with a white 

goat and a white cock. According to a popular myth still 

vibrant among the Lumbajong Karbis, in the beginning the  
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Inglongkiri sacred grove has a 12-headed yam tuber which 

provided food to the people during the period of famine. 

Another myth suggest presents of enigmatic orange garden 

which is visible only to persons blessed by the deity. 

     Cultural history of Inglongkiri: Inglongkiri has a long 

history and its origin is associated with food insecurity 

faced by local Karbi community inhabiting around the hill. 

Once there was a Kramsa Village in the Inglongkiri region. 

People of the area were impoverished; their agricultural 

products were not good and even suffer from some terrified 

diseases. The area is said to have a twelve-headed yam 

tuber, which was the only source of food at that time. The 

yam was said to possess divinity; even after being harvested 

every day, the quantity of tuber remained same. After 

prolonged suffering, some elders suggested to seek refuge 

in the hill with the perception that, the hill may be the 

abode of some deity. A meeting of village heads was called 

to discuss the proposal and the same was unanimously 

endorsed. One day, all village heads along with his villagers 

after bathing with tulsi leaf, started for the hill. Timung 

Khoinuk, a common subject also wanted to accompany the 

convoy. He is said to have the habit of not listening to 

others for which he was avoided by others and considered 
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as having low morale. Due to his poor personality, people 

isolate him, so he sleeps apart from his company. 

 As he became adamant, the team members allowed him 

to join the group. After reaching the hill top, all bedded 

down for the night. Timung Khoinuk was segregated from 

the group for the apprehension that vitiates the atmosphere 

and prevent god from visiting in their dreams. At night, 

Inglongkiri deity appeared in the dream of Timung Khoinuk 

and told him that the hill is the abode of a spiritual deity 

belonging to Enghee clan. The deity is said to have advised 

Timung to propitiate the former for getting rid of hunger 

and achieving good harvest and prosperity. Timung being 

unholy will was said to have received complete information 

about the rituals. In the morning, Timung Khoinuk 

explained his dream to others but none was ready to listen to 

him. To prove his truth, Timung Khoinuk led the group to a 

wild pig surprisingly entangled in a climber and to a cave 

where a white male fowl was resting. This made the 

villagers believe Timung has really seen the deity and he is 

the chosen one to propitiate the deity, that is, the deity of 

Inglongkiri hill. After returning to their village, with the 

assistance of the community, Timung Khoinuk arranged all 

requirements (rice, betel nut and leaf, tulsi leaves) 

propitiated Inglongkiri during the Rongker or community 
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     ritual. The next season, true to their expectation, the 

villagers have a good harvest of crops and those terrified 

diseases did not appear again. Another implication of this 

legend is, the deity is said to have told Timung Khoinuk to 

advice people not to collect yam after they harvesting 

crops. The twelve-headed yam is said to be the son-in-law 

of Inglongkiri deity, whose name was Longkongven Teron 

Miji. There is also a myth that, the hill has a large 

enigmatic pond with rich diversity of fishes, ser alangdung 

and orange tree and betel leaf which is visible only to 

persons blessed by the deity. Today Inglonkiri is 

propitiated by all communities of Lumbajong area during 

rongker; some families keep the deity as hem angtar 

(household god). 

     Implications of Inglongkiri on food security and 

biodiversity conservation: Agriculture by shifting 

cultivation, which is the main occupation of the people 

living in the Lumbajong area, is not productive. But, 

fishing, piggery, poultry, sericulture, livestock rearing is 

also practised. Majority of the household suffer from food 

insecurity as their harvest become exhausted soon. In such 

situation people rely on yams food to cope over period of 

staple food shortage. Restrictions observed on some plants, 

said to be associated with Inglongkiri deity, have the effect 

of preserving forest resources. It is said that collection of 
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Wild yams (Dioscorea species) and other plants is 

forbidden after paddy harvest and violation of this cultural 

belief is said to annoy the Inglongkiri deity. This cultural 

practice has an element of conservation as continued 

extraction of tubers may deplete this phytoresource, as yam 

is the most important famine food of the region. 
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  মহামাৰী, মানৱ জািত আ  সউজীয়া পৃিথৱীৰ সেপান 
ডই জ বৰা,  

তৃতীয় ষা ািসকৰ ছা ী,  
উ দ িব ান িবভাগ 

 

 কৃিতৰ অনুপম সৃ  পৃিথৱী । িবিভ  ভৗেগািলক পিৰেৱশত আ  

ানীয় কাৰকৰ উপি তত িভ   ধৰেণেৰ আ  উপকৰেণেৰ যুগ যুগ 

ধিৰ পৃিথৱীখন  উ দ আ  জীৱৰ উপি তত সউজীয়া আৱৰেণেৰ 

ভিৰ আেছ । মহাকাশৰ পৰা বৃ ন ন হ আেছ এক িনলাভ আৱৰণ 

হ পৃিথৱীখন। এই কৃিতেৰ কৗ ট কৗ ট িবিভ  জীৱ আ  উ দৰ 

লগেত মানৱ  হেছ এক অনুপম সৃ । মানৱৰ ত এটা অনবদ  

অৱদান ম ৰ িবকাশ ঘ ট ৰ সাধনা স ৱ হ উ ঠেছ। বু ৰ 

িবকাশ মুখ আ  হাৰ কিৰ সউজীয়া সেপানেবাৰ পূৰণ কিৰবৰ 

েচ াত চািৰওিদেশ ংসৰ েহিলকা কিঢ়য়াই আিনেছ কৱল মাএ 

মানুহৰ নীিতহীন অসিহ ু   কায  কলাপৰ বােব ধািৰ মানৱৰ 

ভাগ-িবলাসৰ  ৰািচেবাধ িন য় মানৱৰ বােব েয়াজন িক  সইয়া 

কৃিতৰ ওপৰত থকা সে ালন ৰ া কিৰ ভিবষ তৈল ধৰণী সুৰি ত 

ৰািখব লািগব ভিবষ ত জ ৰ াথত িকয়েনা মানুহৰ বােব েয়াজন 

হাৱা অ , ব , বাস ানৰ মূল ভ টেয়ই কৃিতৰ ওপৰেতই িনভৰশীল। 

যু গত কৗশল েয়াগ কিৰ কৃিত বতাই ৰািখবৈল যাগা ক 

িদশত ধাৱমান নহ' ল এই সউজী সেপান ভাগ কৰা বহ ূ যাজন দৰূত 

থকাই নহয়। পৃিথৱীক ংসৰ গৰাহত পলাব, কৱল মা  বন ংস। 

আ জৰ তািৰখত জীৱৰ  বােব েয়াজনীয় অ জানৰ নাটনীেয় দখা 

িদেছ। অন  দষূণৰ কথা ন’কেলােৱই বা সেয় কৃিতৰ সে ালনহীন 

িযেকােনা কাযৰ িত মানেৱ সেচতন হ বা িৱকেত িনজৰ লগত 
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 কৃিতৰ সুৰ া সুদৃঢ় কিৰব লািগব। সে ালনহীন কৃিতৰ 

পিৰেৱশত িবিভ  াকৃিতক বা মানসৃ  িবসংগিত দখা িদব পােৰ। অন  

জীৱ আ  উ দৰ জীৱন চ ত িবিভ  ধৰণৰ মিৰমাৰক মহামাৰী, 

অিতমাৰী আ  িবপযয় সৃ  হ’ব পােৰ এেন সে ালনহীনতাত। মানৱ 

কৃতেত পৰজীৱী াণী হাৱাৰ আবাদেত কৃিতৰ ওপৰত িনভৰশীল। এই 

পৰিনভৰশীলতাৰ ওপৰত  নজৰ ৰািখেয় মানেৱ সংেবদনশীল িবষয় 

িবলাকত সংযিম পদে প ল সুৰ ীত ব নী বাহাল ৰখাত িত হাৱােটা 

যু ত । িবিভ  াকৃিতক মহামাৰী সমেয় সমেয় হ আিহেছ। 

উদাহৰণ েপ মানুহৰ ত হাৱা মহামাৰীেবাৰ  এেনধৰণৰ: গ, 

কেলৰা, মেলিৰয়া, এন. ক. ফলাই টছ, বস , ইনফ্লুেৱ াৰ আিদ । 

বতমান সময়ত মানৱসৃ  ক না মহামাৰীেয় সম  িব ক অতংকময় কিৰ 

তিলেছ । িক  ধাৰী মানেৱ পূব ত িয পৰা েমেৰ মহামাৰীৰ সেত 

বসবাস কিৰ জীৱন বতাই ৰািখব বুিল মাৰ ধাৰণা।        কৃিতগত সংশয় 

আ  মহামাৰীক িতহত কিৰ মানেৱ ান, বু  আ  যু গত 

কৗশেলেৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধিৰ সভ তাৰ জয়গান গাই িনজেক 

যাগ তাৰ শাৰীৰ িশখৰত িত া কিৰেছ আ  ৰচনা কিৰেছ িচেবাধ। 

িবিভ  িবিচ  সেপান তাৰ বােব স ৱ হেছ। মেন িবচৰা িবিভ  ভাগ 

িবলাসৰ সমল সৃ  হেছ। কৃিতৰ মিহমাক  উপেভাগ কৰাৰ িবিভ  

পযটন লী আ  ইও  এক উেদ াগ তথা সং াপন আিহলাত পিৰণত 

হেছ। িবিভ  ঠাইত পিৰেৱশত িত া হাৱা িবিভ  জািত জনজািতৰ 

ভাষা-সং ৃ িত, সম য় গঢ় ল উ ঠেছ। সউজীয়া সেপানৰ পম খিদ খিদ। 

বস ৰ সৰময় মতলীয়া পিৰেৱশত জািগ উঠা সৃ ৰ মাদকতাই উ দ 

াণী আ  মানকৃ যেনদেৰ মতলীয়া কেৰ ঠক তেনৈক মহামাৰী ব াধীৰ 

বিধত েকােপ ভয়াবহ কিৰ তেল াণী তথা মানৱক। 
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মানৱৰ মাজত থকা লাভ আ  অহংকাৰৰ আিল দােমাজাতপিৰ 

আমাৰ সভ তা সং ৃ িতেয় কিৰ যুগৰ কি  অৱতাৰত িমত হ 

অ সাৰশূণ  এক ভিবষ তৰ িদেশ ধাৱমান হাৱােটা ল নীয় হ 

পিৰেছ। িব ানৰ দৃ ভংগীেয় পযেব ণ কিৰেল আিম শা  স ত 

অেনক িবিধ িবধান ত  কিৰব পােৰাহক। মূলত শ  আ  সাধনৰ 

েয়াজনীয় সমলৰ বােবই বিধত জনসংখ াৰ েকােপ সউজীয়া 

ধৰনীত অহিনেশ অনাকাংশীত উৎপীড়ন সংঘ টত হেছ। মানুেহ 

অথৈনিতক চািহদা পূৰণ কিৰবৈল স দৰ সৃ  আ  ংস য  

স ািদত কিৰেছ িযেটা অন  জীৱকুলত নাথােক।  আিম মানেৱ 

সভ তাৰ জয়গাণ গাই ধৰণীখন সু ৰৈক উ ৰ জ ৰ বােব সজাই 

ৰখাৰ াথত যেথ  কৰণীয় েয়াজন আিহ পিৰেছ । িব ানৰ অে ষণ 

কিৰব যাওঁেত িতেটা য়াৰ িবপৰীেত হাৱা পিৰি িতৰ অধ য়ন 

স ূণ হ’ লেহ বতমান পিৰি িতত স ৱ হ উ ঠব । মিহমাময়ী 

বসু ৰাৰ সুৰ া সূযৰ অপিৰসীম আধাৰৰ পৰা প হিৰতৰ যােগিদ 

উ েদ পানপতীয়াৈক শ  আহৰণ কিৰ স য় কেৰ পৃিথৱীৰ বুকুত।  

    উ দৰ স ত শ  সৱন কিৰ চলমান জীৱ ই শ ৰ েয়াগ 

কেৰ আনহােত অৱিশ  অংশই পৃিথৱীৰ ভূিম ভাগৰ উবৰতা বৃ কেৰ। 

বতৰ আ  জলবায়ুৰ ওপৰত উ দৰ ছ ছায়াই সুখময় পিৰেৱশ ৰচনা 

কিৰ বায়ুম লৰ গছিবলাকৰ সে ালন আেন।। ভূিম ভাগৰ আ তা 

ধিৰ ৰােখ। াণী বা অন  জীৱৰ খাদ  িনৰাপ াৰ লগেত বমাৰ 

আজাৰৰ ৰাগিনৰাময়ত অিৰহণা যাগাই। কৃিষকায ই জীৱন জীৱীকাৰ 

চািলকাৰ মূল আধাৰ। িবিভ  উেদ াগৰ কঁচামাল উ দৰ অিৰহণা 

আেছ । কৗ ট কৗ ট বছৰ ধিৰ মানৱ সভ তা উ ৰণত কৃিতসৃ  

সউজীয়া স েদ  ভূিমকা পালন কিৰ আিহেছ। িক  ইয়াৰ 
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িতদান েপ উদং হ যাৱা কৃিত বুকুখনৈল মানুহৰ িবেশষ  

আ জও উদয় হাৱা নাই। ইও এক নিতবাচক িদশ।  ভিৱষ েত হব 

লগীয়া িযেকানা দুেযাগৰ বােব মানুেহই কৱল মাকািবলা কিৰব 

পৰাৈক সাজ ু থািকব লািগব। কৃিতৰ াভািৱক গিতত বাধা িনিদ 

চৗপাশ সে ালন হ থািকব পৰাৈক সকেলাধৰণৰ ব ৱ া মানুেহই 

গিঢ়ব লািগব। জিৱক কৃিষকম, সৗৰশ  েয়াগ, ভূ-জলক সুৰ া, 

বৰষূণৰ পানী সংৰ ণ, বৃ - ৰাপণ আিদ িবিভ  ধৰণৰ কৃিত 

িহৈতষী কামেবাৰ মানুেহ কিৰব লািগব।।   
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অসমৰ  চাহ  জনেগা  
চৰণ কমকাৰ,  

তৃতীয় ষা ািসকৰ ছা ,  
উ দ িব ান িবভাগ 

 
        অসমৰ চাহ জনেগা  বুিলেল অসমৰ চাহ বািগছাসমূহত 

কমচাৰী িহচােপ কাম কিৰ থকা সকলক বুজায়। অসমত িভন িভন 

জািতৰ জনেগা েলােক বসবাস কেৰ। ইয়ােৰ বিছভাগ চাহ 

জনেগা ৰেলাক আ  তওঁেলাকৰ পিৰয়ালসমূহ ঘাইৈক অসমৰ 

ইমূৰৰ পৰা িসমূৰৈল িসচঁিৰত ায় ৮০০ চাহ বািগছাৰ িভতৰত কমচাৰী 

িহচােপ জীৱন িনবাহ কিৰ বসবাস কেৰ।  তওঁেলাকক অসম চৰকােৰ 

আনু ািনকভােৱ "চাহ জনজািত" নােমেৰ অিভিহত কেৰ। 

তওঁেলাকক ি টছ চৰকােৰ অসমৰ চাহ উেদ াগ আ  বািগছাসমূহত 

কাম কিৰবৈল িমক িহচােপ অসমৈল আিনিছল। তওঁেলাক মূলতঃ 

ঝাৰখ , ওিড়শা, ছওীছগড়, প ম বংগ, অ েদশ আ  িবহাৰৰ 

আিদবাসীেলাক আিছল। ি টছ চৰকােৰ ১৮৬০ চনৰ পৰা ১৮৯০ ৰ 

সময়েছাৱাত কইবাটাও পযায়ত িমক িহচােপ তওঁেলাকক অসমৈল 

আিনিছল।  অসমৰ চাহ জনেগা  কইবাটাও জািত-জনজািতয় 

লাকৰ অসমস  িম ণ। চাহ জনেগা ৰ লাকসকলক সাধাৰণেত 

উজিন অসম আ  পুএ  উপত কাৰ উওৰ পাৰৰ বিছৈক চাহ 

বািগছা থকা অ লত পাৱা যায়। িড গড় জলা, িতিনচকীয়া জলা, 

চৰাইেদউ জলা, আ  যাৰহাট জলাত চাহ জনেগা েলাকৰ 

জনবসিত অিধক। অসমৰ মুঠ চাহ জনেগা ৰ সংখ া ায় ৬৫ লাখ। 

ইয়ােৰ ায় ৪০ লাখ মানুহ চাহ বািগছাৰ িভতৰত পিৰসৰত অৱি ত        

এেলকাৰ আৱাসত বাস কেৰ। তওঁেলাক িভন-িভন জািত-জনেগা ৰ 

হাৱাৰ বােব তওঁেলাকৰ ভাষা আ  সং ৃ িত বেলগ বেলগ হয়। চাহ 
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      জনেগা েলাকসকলৰ ভাষা সমূহ হেছ ওিড়য়া, ছা ী, বঙালী, 

চাওঁতািল, খািৰয়া আিদ। তওঁেলােক ধানৈক চা ী আ  অসমীয়া 

ভাষাৰ িমি ত ভাষাক চিলত মূল ভাষা িহচােপ ব বহাৰ কেৰ। 

অসমৰ বািহৰত বসবাস কৰা চাহ জািত-জনেগা ৰ িকছমােন িনজ 

িনজ অ লত ভাৰতীয় সংিবধানৰ অনুসূচীত জনজািতৰ মযাদা লাভ 

কিৰেছ। বতমান অসমেতা চাহ-জনেগা েলােক িনজেক আিদবাসী 

বুিল পিৰচয় িদেয়। চাহ জনেগা ৰ লাকসকল বিছভােগই 

পাৰ িৰক িহ  ুধম আ  ী ান ধম পালন কেৰ। ী ান ধম পালন 

কৰা লাকসকলক চাওঁতািল স দায় বুিল জনা যায়। িহ  ু ধমৰ 

লাকসকেল ঋত অনুসিৰ িবিভ  দৱ- দৱীৰ পূজা কেৰ। চাহ জন-

জািত লাকসকেল ায় গাওঁ অ লত বাস কেৰ গিতেক তওঁেলােক 

কৃিত উপাসক কইবািবেধা গছক পিবএ ান িহচােপ গিঢ় পূজা-

আচনা কেৰ। অসমৰ চাহ জনেগা ৰ লাকসকেল ভাদ মাহৰ 

একাদশী িতিথত 'কৰম পূজা' পালন কেৰ। ঢাল-মাদল বজাই 

সমূহীয়াৈক ঝুমৰ নতৃ  কিৰ এক আকষণীয় অনু ানৰ পিৰেবশ গিঢ় 

তােল। সই এেকদেৰ চাহ জনেগা  স দায়ৰ ধান উৎসৱ "টচ 

পূজা" পুহ মাহৰ সং াি ৰ িদনাখন পালন কৰা হয়। বােৰ ৰহনীয়া 

কৃ -সং ৃ িতেৰ চহকী চাহ-জনজািতৰ পৰ ৰাই বৃহ  অসমীয়া 

জািত গঠনত এক উে খেযাগ  ভূিমকা পালন কিৰ আিহেছ।।  
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GHINAI, Kawaimari Bridge (WETLAND) 

Abhijit Kispota, 
 B. Sc 3rd SEM,  

Botany Department 
 

    Nobody knows about Ghinai, Kawaimari bridge 

(Wetland) because it has now changed to ponds and it 

doesn’t look like a bridge (wetland). This is a very small 

Bridge (wetland) area located between Nigam and 

Kawaimari village, Namrup Town, Dibrugarh dist. 

(Assam) in India. This Wetland has provided a lot of 

support to the villager. For example - people use to catch 

the fishes and sale it and from that they use to get the 

money and which provided a course income to the people. 

   During our grandparent time there was a wood bridge 

which uses to remain wet all over the year and never use 

to get dry up. And lots of fishs are found on this wetland 

area. Some of the name of the  Fishes that are found on 

that time are –Thiland magur, Puthi, Magur, Singhi, 

Kawai, Goroi,  Bami, Kuchia, etc ( all this are local name 

of fishes). And also people use to take their cattle like 

buffalos for grazing on this wetland area. But now the 

wetland area has completely changed. The wetland use to 

get dry up during winter season. And also the population  
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  of fishes has decreased as compared to that time.

           Species of fishes  that are found now a days are

Thilandmagur, Puthi  , Magur, Singhi, Kawai, Goroi, 

Bami , Kuchia,  etc  and the sizes for of the fishs are 

smaller as compared to our grandparent time. 

that has taken place on Ghinai ,Kawaimari 

Bridge(wetland). 

Figure 1: Fishes that are found on 
Ghinai ,Kawaimari bridge(Wetland) 

 

 Of my opinion, water use to dry up during winter 

because of hot climate or may be water level has gone 

down. Fish population is found to be less 

extensive fishing throughout the year. Likewise due to 

poaching, birds populations are drastically reduce in the 

area.  
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Figure 2: Aquatic vegetation at Ghinai, Kawaimari 
bridge(wetland) during summer season 

                 During summer season/ Rainy season the lotus 

flower beautify the wetland. And whoever past through 

this Namrup-Rangswal Rd (Namrup-Tingkhong road) 

wait for moment to see the beauty of this place. Nearby 

people go for morning and evening walk to see the beauty 

of lotus flower that is blowing in this place. 

           

Figure 3: Ghinai, Kawaimari bridge (wetland) during 
 winter season 
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  During winter season the bridge area (wetland) use to dry up 

and few amount of fish’s species are found on this season. 

    Ghinai, Kawaimari bridge wetland has provided a lots 

of support to the nearby people. And also it has provided 

beautiful natural environment. 
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Plastic and its Pollution 

Anupriya Borah 
HS I Year (Science) 

 
 Plastic and pollution has become one of the most 

pressing environment issues, as rapidly increasing 

production of disposable plastic products overwhelms the 

world’s ability to deal with them. Plastic pollution is most 

visible in developing Asian and African nations, where 

garbage collection systems are often inefficient or 

nonexistent. But the developed world, especially in 

countries with low recycling rates, also has trouble properly 

collecting discarded plastics. Plastic trash has become so 

ubiquitous it has prompted efforts to write a global trety 

negotiated by the United Nations. Plastic made from fossil 

fuels are just over a century old. Production and 

development of thousands of new plastic products 

accelerated after world war ll, so transforming the modern 

age that life without plastics would be unrecognizable 

today. Plastics revolutionized medicine with life-saving 

devices, made space travel possible, lightened cars and jets 

– saving fuel and pollution –and saved lives with helmets, 

incubators, and equipment for clean drinking water. 

        The conveniences plastics offer, however, led to a 
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throw –away culture that reveals the material’s dark side: 

today, single use plastic account for 40 percent of the 

plastic produced every year. Many of these products, such 

as plastic bags and food wrappers, have a lifespan of mere 

minutes to hours, yet they may persist in the environment 

for hundreds of years. 

         When plastic is produced, it’s made from toxic 

materials such as benzene and vinyl hydrochloride. It is 

destined to be toxic from birth to forever. These chemicals 

are known to cause cancer, and the manufacturing 

byproducts contaminate our air and soil. The type of plastic 

that is the major source of dioxin is PVN. Globally, in this 

year alone, researchers estimate that the production and 

incineration of plastic will pump more than 850 million 

tones of greenhouse gases into the atmosphere. By 2050, 

those emissions could rise to 2.8 billion tones. 

    The problem of plastics 

           Plastic is a polymeric material – that is, a material 

whose molecules are very large, often resembling long 

chains made up of a seemingly endless series of 

interconnected links. Natural polymers such as rubber and 

silk exist in abundance, but nature’s “plastics” have not 

been implicated in environmental pollution, because they 
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do not persist in environment. Today, however, the 

average consumer comes into daily contact with all kinds 

of plastic materials that have been developed specifically 

to defeat natural decay processes materials derived mainly 

from petroleum that can be molded, cast, spun, or applied 

as a coating. Since synthetic plastics are largely non-

biodegradable, they tend to persist in natural 

environments. Moreover, many lightweight single-use 

plastic products and packaging materials, which account 

for approximately 50 percent of all plastics produced, are 

not deposited in containers for subsequent removal to 

landfills , recycling centres, or incinerators. Instead they 

are improperly disposed of at or near the location where 

they end their usefulness to the consumer. Dropped on the 

ground, thrown out of a car window heaped onto an 

already full rubbish bin, or inadvertently carried off by a 

gust of wind, they immediately begin to pollute the 

environment. Indeed landscapes littered by plastic 

packaging have become common in many parts of the 

world [Illegal dumping of plastic and overflowing of 

containment structures also play a role]. Studies from 

around the world have not shown any particular country or 

demographic group to be most responsible, though 
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population centers generate the most litter. The causes and 

effects of plastic pollution are truly worldwide. According 

to the trade association Plastic Europe world plastic 

production grew from some 1.5 million tones [about 1.7 

million tones] per year in 1950 to an estimated 275 million 

tones [303.1 million tones] by 2010 and 359 million tones 

[Nearly 396 million tones] by 2018; between 4.8 million 

and 12.7 million tones [5.3 million and 14 million tones] 

are discarded into the oceans annually by countries with 

ocean coastlines. 

Conclusion 

  Though plastic is very useful in modern civilization 

and provides us with various useful article , it serves as a 

serious threat to our environment. So, we should try our 

level best to reduce, reuse and recycle plastic whenever 

possible to reduce the level of environment pollution 

caused by plastics. 
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The Biology subject was started along with the establishment of the 
Namrup College in 1973 having Pre-degree science course. The subject was 
taught by temporary or flying teachers until 1986. Degree course in 
Biochemistry core was started in 1987. In the meantime, the science stream 
of the college was brought under deficit grants in the aid system of the 
government of Assam in 1992. Major course in Botany has been running 
since 1993. 
            
Now, the Department of Botany of Namrup College is one of the well-
equipped department in the college. It has been imparting the teaching on 
B. Sc Major and core courses in the subject Botany under the academic 
curriculum of Dibrugarh University. Apart from the B. Sc course, the 
department is providing hands-on training to the students on gardening, 
plantation technique, usage of herbal medicine, tree plantation technique, 
carrier consultation for Biology students, and study about biodiversity. For 
creating awareness and bringing more closure with the nature department 
has formed the Botanical Society. Each student may voluntarily engage 
themselves towards the plantation program, biodiversity, and nature 
conservation and be a part of nature conservation through this small 
platform.    
           Our ex-students are well established in various fields of the career 
world. There is University and College Professor, Higher Executives of 
Banks, Central Government Services, School Teachers, etc among our 
passing out students. 
 
Please visit our departmental blog 
www.botanydeptnc.blogspot.com 
Email: botanydptnc@gmail.com 
College website: www.namrupcollege.edu.in 
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