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বেষ বুবলদলইদতা বেষ নহয় বা বেষ হহ 
নাযায়, সকদলা বেষ  অন্তত আ ম্ভ হয় 
আদকৌ নতুন  যাত্ৰা । সময়  তাবগদাত 
আবম বকবতয়াবা সকদলা বেষ হ ʹল বুবল 
ধ্ব  লওোঁ বা  ল ʹবগল বাধ্য হওোঁ বকন্তু 
আমা  মন আ ু হৃদয়  দৱুা  ব ালা 
 াব দল বদ া পাব পাব  অদনক 
বপাহ   বচকবমকব ।  
                 মানুহ  জীৱনত থাদক 
সীমাহীন দ ু-যান্ত্ৰ া, বকন্তু অলপ সু -
োবন্ত, অলপ প্ৰাবিদয় ইয়া  উপলবি 
লাঘৱ কদ । এই বচ -সহচ  দ ু-যন্ত্ৰ া 
আ ু ছায়াময়া সু   হসদত ব বল 
ব বলদয়ই আগবাদঢ মানুহ  জীৱন। 

  জীৱন আ ু জীবৱকা  
সন্ধানত মানুহ পব ভ্ৰমী হয় । বপট  
বভাক আ ু অলপ সুদ দ  জীয়াই থকা  
তাড়নাত মানুদহ স্থান সলায় । জীৱন 

যাত্ৰা  এই পথ  পবথক হহ বয় এবদন 
শ্ৰীযতু বদবযধ্  হাতীমূ ীয়া ডাঙ ীয়াই 
কমমজীৱন  পাতবন বমবলবছল অসম  
একমাত্ৰ সা  নগ ী নাম ূপত । সা  
কা  ানা  এজন সাধ্া   শ্ৰবমক 
বহচাদপ জীবৱকা  পাতবন বমবল বতওোঁ 
এবদন নাম ূপ  একমাত্ৰ উচ্চ বেক্ষা 
প্ৰবতষ্ঠান, নাম ূপ মহাববদযালয়ত 
চাকব ত বযাগদান কব বছল। জীৱন  
এই সফলতা বতওোঁ বাদব বনশ্চয়গক 
অননয। বতওোঁ উবিদ ববজ্ঞান ববভাগ 
তথা নাম ূপ মহাববদযালয়গল বদ বযাৱা 
অৱদাদন নাম ূপ মহাববদযালয়  
উত্ত  ত যদথষ্ট সহায় কব বছল। আবজ 
বতওোঁ চ কা ী বনয়ম আ ু সময়  
আহ্বানত এই প্ৰবতষ্ঠান এব  বযাৱা 
আগমূহূম তত আবম জনাইদছাোঁ কৃতজ্ঞতা 
আ ু অদল  শুভকামনা...... 
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                                        তবমল চন্দ্ৰ গগগ 
    উপাধ্যক্ষ, সহতযাগী অধ্যাপক ও মূৰব্বী,  

                                          উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগ 

 

  শ্ৰীতদ্বযধ্ৰ হািীমৰূীয়াৰ কথা 
ভাতৱমল মনি এখন তনভম ৰতযাগয তবশ্বাসী 
ছতব ভাোঁতহ উতে। সচাোঁই হািীমৰূীয়া 
তবজ্ঞানাগাৰৰ সহায়ক হ ʹমলও গুৰতু্বপূৰ্ম 
দ্াতয়ত্বও অপম ৰ্ কতৰ তনতচন্ত থাতকব 
পাতৰতছতলা। মিওোঁ এজন সৎ , কমমতপ্ৰয়, 

অিযন্ত তবশ্বাসী আৰ ুোইতি ভাল মবয়া 
তবতবচনা কতৰব পৰা গুৰ্ সম্পন্ন বযতি। 
মিওোঁ এজন ধ্নাত্মক তচন্তাৰ মানহু। 
মকাতনা কামতি না নকতৰতছল।   

মিওোঁ স্পষ্টবাদ্ীও । তয ক ʹব সন্খুতি 
সুন্দৰগক বজুাই ক ʹব । যাতি মকাতনও 
মবয়া নাপায়। মসতয় কতলজৰ সকতলাতৰ 

মিওোঁ তপ্ৰয়।  মিওোঁ অৱসৰৰ কথা 
আতলাচনাগল অহাৰ পৰাই মনগল তচন্তা 
এটা সদ্াতয় আতহ ময গাৰ অংগ এটাতহ 
মযন মহৰৱুাবগল গগ  আ মছা। িথাতপ 
চৰকাৰী তনয়মমতি তদ্ন আতহতল অৱসৰ 
ল’বই লাতগব। তকন্ত চাকতৰৰ বাতব 
সাক্ষাৎকাৰ মলাৱা ক্ষৰ্তটা মনি আতজও 
সজীৱ গহতয় আতছ। মযই তক নহওক , 

অৱসৰৰ পাছৰ জীৱন সুখ -শাতন্ততৰ 
কটাওক, মনৰ আশাতবাৰ পূৰ্ম হওক , 

িাতক কামনা কতৰতছা  । লগতি সুস্বাস্থ্য 
বতিম  থাকক আৰ ুদ্ীঘমায়ু হওক। 

 

 

 

 

 

 এক দ্ইু 
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          জয়ন্ত মসাতৰ্াৱাল, 
                                            সহকাৰী অধ্যাপক,  

                                              উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগ 
                                                     

 মানহুৰ জীৱনতটা প্ৰকৃতিৰ তচৰসিয 
তনয়তমতৰ বান্ধ খাই থাতক। মবাৱিী 
নদ্ীৰ দ্তৰ গতিশীল মানহুৰ জীৱন । 
গতিশীল নদ্ীক তযদ্তৰ মভটা তদ্ ৰাতখব 
মনাৱাতৰ, মসই দ্তৰ মানহুৰ জীৱনৰ 
গতিতকা ইচ্ছা কতৰতলও ধ্তৰ ৰাতখব 
মনাৱাতৰ। এই তচৰসিয ঘটনাতবাতৰ এটা 
স্তৰি নামৰপূ মহাতবদ্যালয়ৰ উতিদ্ 
তবজ্ঞান তবভাগৰ তবজ্ঞানাগাৰৰ সহায়ক 
তহচাতপ কমমজীৱন আৰম্ভ কতৰ আতজ 
সফল পতৰসমাতিি ভতৰ তদ্তলতহ শ্ৰীযুি 
তদ্বযধ্ৰ হািীমৰূীয়া ডাঙৰীয়াই। মিতখতি 
উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগি আৰম্ভতনতৰ পৰা 
তনষ্ঠা আৰ ুদ্াতয়ত্ব সহকাতৰ কতৰ মযাৱা 
কমমই মকৱল উতিদ্ তবজ্ঞানতৰই নহয়, 
নামৰপূ মহাতবদ্যালয়ৰ সামগ্ৰীক 
উন্নয়নতিা যতথষ্ট অতৰহনা আগবঢাতল। 
মিতখিৰ কমমকালি মিতখিৰ শান্ত-

সমমাতহি, সকতলাতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰ ু
আনগুািয মদ্খুউৱা স্বভাৱতটাতৱ সকতলাতৰ 
হৃদ্য়ি োই অতধ্কাৰ কতৰব পাতৰতছল। 
মিতখিক অপমৰ্ কৰা দ্াতয়ত্ব মিতখতি 
অতি তনষ্ঠা আৰ ুআন্ততৰকিাতৰ পালন 
কৰা কথা মহাতবদ্যালয়খনৰ সকতলাতৰ 
মতুখ মতুখ শুনা যায়। সকতলাতৰ লগি 
তমলা-প্ৰীতিতৰ থাতক সফলভাতৱ কমমজীৱন 
সমূ্পমৰ্ কৰাতিাও এজন চাকতৰয়াল 
মলাকৰ অনয কৃতিত্ব । হািীমৰূীয়া 
ডাঙৰীয়াই এই গুৰ্ৰ অতধ্কাৰী গহতছ ল । 
তবতভন্ন সময়ি ছাত্ৰ -ছাত্ৰীসকলক আগি 
বতঢাৱাই গল তশক্ষকৰ দ্াতয়ত্বও পালন 
কতৰ বহু ধ্ৰৰ্ৰ ভাল ভাল তদ্হা 
পৰামমশ তদ্য়াতৰা মদ্তখতছতলা। নৱ-প্ৰজন্ৰ 
ভতৱষ্যি আৰ ুএখন সুন্দৰ সমাজৰ 
সতপান মদ্তখ িাক বাস্ততৱক ৰপূি মদ্খাৰ 

িাড়নাই মিওোঁতকা আমতৰ্ 

তিতন 
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কতৰতছল। তয তক নহওক উতিদ্ তবজ্ঞান 
তবভাগ িথা নামৰপূ মহাতবদ্যালয়গল 
মিতখতি তদ্ মযাৱা অৱদ্ান সদ্াতয় মনি 
থাতকব। মিওোঁ মদ্খা সতপানতবাৰ সচাোঁ 
হওক। এই যাত্ৰাৰ মশষ্ি আৰম্ভ মহাৱা 
যাত্ৰা মযন মধু্ময় হয়। সদ্াতয় সুস্বাস্থ্য 

অতধ্কাৰী গহ থাতক তনজৰ পতৰয়াল িথা 
সমাজৰ বাতব কাম কতৰ যাওক। িাতৰ 
কামনাতৰ এই আনষু্ঠাতনক তবদ্ায় পৰি 
মিতখিগল যাতচোঁ তলা কৃিজ্ঞিা আৰ ু
অতভনন্দন।  

 

 
   

তদ্গন্ত বুঢাতগাোঁহাই 

তবজ্ঞানাগাৰ সহায়ক 

উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগ 

 
  মপানপ্ৰথতম মমাৰ কমমজীৱনৰ 
সহকমী িথা মজষ্ঠ শ্ৰীযুি তদ্বযধ্ৰ 
হািীমৰূীয়াগল মিতখিৰ কমমজীৱনৰ সফল 
সমাতিৰ ক্ষৰ্ি অতভনন্দন যাতচতছাোঁ। 
উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগি আতপানাক 
সহকমী তহচাতপ পাই ভাল লাতগল। 
বহুতকইটা বছৰ এতকটা তবভাগতি কাম 

কতৰতলা, হয়তিা মকতিয়াবা 
অতনচ্ছাকৃিভাতৱ মনি দ্খু তদ্তছতলা। 
তনজতৰ কতনষ্ঠ িথা ভাই তহচাতপ পাহতৰ 
যাবগল অনতুৰাধ্ জনাতলাোঁ। আশা কতৰতছা 
আতজৰ দ্তৰই সদ্ায় সু-স্বাস্থ্য অতধ্কাৰী 
গহ থাতকব। আতপানাৰ দ্ীঘায়ু কামনা 
কতৰতলাোঁ।

 

 

 

 

 

চাতৰ 
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যুগল কুমাৰ গগগ 

সহকমী,                                                                           
নামৰূপ মহাতবদ্যালয় 

 
 বছৰতটা আতছল ১৯৯৪ চনৰ 
মঙ্গলবাৰ, সময়তটা আতছল পূৱা ১০.০০ 
বজাৰ। মই মযতিয়া নামৰপূ 
মহাতবদ্যালয়ি তবজ্ঞানাগাৰৰ সহায়ক 
তহচাতব কমমি মযাগদ্ান কতৰবগল 
আতহতছতলা, ঠিক মসই সময়তি এতকই 
সহকমী তহচাতব শ্ৰীযুি তদ্বযধ্ৰ 
হািীমৰূীয়াও এই মহাতবদ্যালয়তি 
মযাগদ্ান কতৰবগল অহা মদ্তখ মই 
নষ্টালতজক গহ পতৰতছতলা, তযতহিু মই 
ভৱাজতনই হািীমৰূীয়া নহয়িু....... 
 তযজন হািীমৰূীয়াক মই ১৯৮৮ 
চনি বত্তমমান কমমৰি তব.তভ.এফ.তচ এটা 
শ্ৰতমক বাতহনী মগাটৰ প্ৰতিস্থ্াপক ও 
সাধ্াৰৰ্ সম্পাদ্ক তহচাতব থাতকাতি 
শ্ৰতমক সকলৰ মাতহকীয়া দ্ৰমহা 
সংক্ৰান্তি তব.তভ.এফ.তচৰ িৃিীয় মগাটৰ 
প্ৰশাসনীয় ভৱনগল অহা-মযাৱা কতৰ 
থাতকাতি প্ৰথতম সুোম শৰীৰৰ মচতহৰাৰ 

হািীমৰূীয়াক লগ পাইতছতলা। মসইতদ্না 
থলু-মলূ দ্ইু এটা কথাৰ মাতজতৰ তচনাকী 
গহ মিতখিৰ ওচৰৰ পৰা আোঁিতৰ আতহা। 
ঠিক এইদ্তৰ তদ্নতবাৰ মযাৱাৰ মাতজতদ্ 
মিতখিৰ লগি বহুবাৰ বহু ধ্ৰৰ্ৰ 
কথা-বিৰা পিাৰ ওপতৰও বহুতিা 
ভাৱৰ আদ্ান-প্ৰদ্ান গহ থাতক। তপছি 
জাতনব পাতৰতলা ময মিতখিৰ মকাতনা 
এজন ঠিকাদ্াৰৰ িলি অস্তায়ী শ্ৰতমক 
তহচাতব নামৰপূ সাৰ কাৰখানাি ৩ য় 
মগাটি কমমৰি গহ আতছল।  

 মসতয়তহ আতম দ্তুয়াজনাই এতক 
তদ্নাই এতক সময়তি নামৰপূ 
মহাতবদ্যালয়ি চাকতৰি মযাগদ্ান কৰাৰ 
তপছৰ পৰাই মসই জতনই হািীমৰূীয়া বতুল 
জাতন মসইতদ্নাৰ পৰাই মিতখিক “ককাই” 
বতুল আতজ পযমন্ত সতবাধ্ন কতৰ আতহতছা। 

অজাতনতি গহ মযাৱা ভুল-ক্ৰটিতবাৰৰ 

পাচোঁ 
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বাতব মিতখতি মযন মমাক মাজম না কতৰ 
তদ্তয়। 

মশষ্ি মিতখিৰ কমমজীৱনৰ সতন্ধয়া 
মবলাি মমাৰ ফালৰ পৰা শি-সহস্ৰ 

প্ৰৰ্াতমতৰ মিতখিৰ স-ুস্বাস্থ্য ও দ্ীঘমায়ু 
কামনা কতৰ সামৰতৰ্ মাতৰতলা। 

 

 

 
 

                            িাজতমন চুলিানা আৰু তৰংতক মডকা 
                              পঞ্চম ষ্ান্াতষ্ক, 
                            উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগ 

 

  মযাৱা বছৰতকইটাি আপুতন 
আমাক কৰা সহায়-সহতযাতগিা আৰ ু
আমাক তদ্য়া বহু-মলূীয়া তদ্হা-পৰামমশৰ 
বাতব আতম আতপানাগল ধ্নযবাদ্ যাতচতছাোঁ। 
মাতজ মাতজ আপুতন আমাৰ ভালৰ 
কাৰতৰ্ গাতল পাতৰতছল, আমাক ভাল 
হ’বগল বহুতিা কথা তশকাইতছল। 
মসইতবাৰ আমাৰ বাতব আশীবাদ্ আতছল। 
আমাক গাতল তদ্বগল আপুতন আৰ ু

নাথাতকব, এই কথা ভাতৱ আমাৰ দ্খু 
লাতগতছ। আপুতন উতিদ্ তবজ্ঞান-
তবভাগতটাৰ বাতব তদ্ মযাৱা অৱদ্ান 
আতম িথা নামৰপূ মহাতবদ্যালতয় সদ্ায় 
মনি ৰাতখব। আপুতন আনষু্ঠাতনক তবদ্ায় 
গল আমাৰ মাজৰ আিতৰ গ ’মলও 
আতপানাৰ পৰা আতপানাৰ আশীবাদ্ আতম 
সদ্াতয় আশা কতৰম। মশষ্ি আতপানাৰ 
সু-স্বাস্থ্য আৰ ুদ্ীঘায়ু কামনা কতৰতলা।  
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                                                     ৰঞ্জনা চতলহা 

িৃিীয় ষ্ান্াতষ্ক,  

উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগ 

  
  আতজ এই তবতশষ্ তদ্নতটাি 
আতম অতিগক দ্খু অনভুৱ কতৰতছা 
তযতহিু আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ 
সকতলাতৰ সন্ানীয় িথা মৰমৰ এগৰাকী 
বযতিক তবদ্ায় তদ্ব লাতগব। বৰতদ্উিা 
মকৱল আমাৰ বাতব এজন জ্ঞান 
দ্ািাইতয় নহয় আমাৰ সকতলাতৰ আতপান 
এগৰাকী বৰতদ্উিা। মই কতলজি প্ৰথম 
ভতৰ তদ্য়া তদ্নাতৰ পৰা বৰতদ্উিাক লগ 
পাই আতহতছা, মিওোঁ মিওোঁৰ তনজৰ কিম বয 
সূচাৰৰুতূপ পালন কতৰ অহা দ্তখতছতলা । 

উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগি মিওোঁক আতম 
সদ্াতয় লগ পাই আতহতছতলাোঁ।  সৰ-ুডাঙৰ 
আতম নজনা কথা মিওোঁ আমাক সুন্দৰগক 
তশকাই তদ্তছল। মই আতজ তযমানতখতন 
উতিদ্ তবজ্ঞানৰ কথা জাতনতছা ইয়াি 
মিতখিতৰা ভাতলতখতন বৰঙতৰ্ আতছ। 
আশা কতৰতছা ভতৱষ্যতিও আতকৌ 
মকতিয়াবা আতহ আমাক নজনা কথা 
তশকাবতহ। মশষ্ি মিতখিৰ স-ুস্বাস্থ্য 
আৰ ুদ্ীঘমায়ু কামনা কতৰতলাোঁ। 

  

 

         
                                            পদ্যুম চুব্বা 

িৃিীয় ষ্ান্াতষ্ক,  

উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগ 

 

ছয় 



 উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগি পতঢবগল 
আতহ মসৌ-তসতদ্না লগ মপাৱা হািীমৰূীয়া 
বৰতদ্উিা ইমান মসানকাতল অৱসৰ ল ’ব 
বতুল ভৱাই নাতছতলা। আতজ মসই কথা 
জাতন দ্খু-অনভুৱ কতৰতছা। বৰতদ্উিাই 
আমাক বহুি কথা তশকাতল, ভাল হ ’বগল 
প্ৰতয়াজনি আমাক তনজৰ সন্তানৰ দ্তৰ 
গাতলও তদ্তছল। মসইতবাৰ গাতল নাতছল, 
মসইয়া আতছল আমাৰ বাতব 

আশীবাদ্স্বৰপূ। খুউব কম সময়তি 
বৰতদ্উিাৰ লগি তি গহ গগতছতলা। 
বৰতদ্উিাই মকাৱা কথাতবাৰ সদ্ায় মনি 
ৰাতখম আৰ ুসঠিক পথি আগবাতঢ 
যাবগল মচষ্টা কতৰম। বৰতদ্উিাক আতম 
তমচ্ কতৰম। মশষ্ি মিতখিগল মমাৰ 
ফালৰ পৰা তবদ্ায় সম্ভাষ্ৰ্ জনাতলা। 
মিতখিৰ স-ুস্বাস্থ্য আৰ ুদ্ীঘমায়ু কামনা 
কতৰতলা। 

 

                       
                                       ধ্ীৰাজ দ্ৱুৰা 

                                                িৃিীয় ষ্ান্াতষ্ক,  
উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগ 

  সময় ময পাতখলগা কাড় ই 
থমতক নৰয় । এই পৃতথৱীৰ মকাতনা 
বস্তুতৱই তচৰ -স্থ্ায়ী নহয়। সময়ৰ 
আহ্বানি আতম সকতলাতৱ এতদ্ন আতকৌ 
আগৰ োইগল ঘুতৰ যাব লাতগব। পৃতথৱীৰ 
এই তনয়ম অতি মবদ্নাদ্ায়ক হ ’মলও 
আতম মাতন ল ’বগল বাধ্য। আতজ এই 
তবদ্ায় ক্ষৰ্ি মৰমৰ বৰতদ্উিাগল তবদ্ায় 
সম্ভাষ্ৰ্ জনাইতছা। ধ্নযবাদ্ আমাক সু-
পতথতৰ পতৰচাতলি হ ’বগল তদ্শ মদ্খুউৱা 
বাতব। ধ্নযবাদ্ আমাক উতিদ্ তবজ্ঞান 
তবভাগৰ বযৱহাতৰক তবষ্য়ি সহায় কৰা 
বাতব। ধ্নযবাদ্ আতপানাৰ জীৱনৰ 
অতধ্কতখতন সময় নামৰপূ মহাতবদ্যালয়ৰ 
উতিদ্ তবজ্ঞান তবভাগক অপমৰ্ কৰাৰ 
বাতব। বৰতদ্উিা িুতম আমাৰ বহুতদ্তনয়া 
তচনাতক নহ ’মলও খুউব কম সময়ৰ 

তভিৰতি আমাৰ বাতব আতপান গহ 
পতৰতছলা। তকন্তু সময়ৰ এই তনষু্ঠৰ 
তনতদ্মশি আমাৰ মাজৰ পৰা 
আনষু্ঠাতনকভাতৱ তবদ্ায় জনাবলগীয়া 
হ’মলও িুতম সদ্ায় আমাৰ মাজি তচৰ-
স্মৰৰ্ীয় বযতি গহ থাতকবা। আশা 
কতৰতছা আতপানাৰ এই সু-স্বাস্থ্য সদ্াতয়ই 
বতিম  থাকক। মশষ্ি বৰতদ্উিা িুতম ময 
সদ্ায় কতলজগল আতহ তবভাগৰ মকাোি 
প্ৰতৱশ কতৰ মজপৰ পৰা িাতমালৰ 
মটাতপালাতটা উতলয়াই লাতহগক মপন্টতটা 
মকাচাই পথাতলগক থকা চকীখনতি বতঢ 
দ্ীঘলগক হুমতুনয়াহ এটা মাতৰ িাতমাল 
এখন মখুি ভৰাই ইমান ধ্ুনীয়াগক ময 
মচাবাই মচাবাই বতঢ থাকা মিামাৰ মসই 
দ্শৃযতটা মমাৰ মনি সদ্াতয় সজীৱ গহ 

থাতকব। 

 
সাি আে 
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