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কৃপণ ও দানবীর 

- DR. SHANTA MUKHOPADHYAY[O.I.C. OF TAKI GOVT. COLLEGE] 

 

শির োনোমটি অদ্ভুত শিোনোরে নো? শসোনো  পোথ বোটি  মত? যশদ শবশ্বোস ক রত হয় তরব শনরে  গল্পিো পুর োিো পড়রত 
হরব।  

 

“েো দিক আরগকো  কথো। ইং োজী ১৯১৯ সোল।কলকোতো মহোনগ ী  বুরক আপো  সোকুলুো  শ োরে  এক শবিোল 
অট্টোশলকো। তো ই শ োট্ট কোম োয় বোস কর ন িীর্কুোয় এক বৃদ্ধ। মোথোয় েুলগুরলো শ োি শ োি কর   ো াঁিো। মুখমন্ডল কোাঁেো 
পোকো দোশড় শগো াঁরে ভশত।ু সোদোশসরে শবিভূষো। বোশহিক আড়ম্ব  বো জো াঁকজমক তো াঁ  জীবরন কখনও স্থোন পোয় শন। ঘর   
আসবোবপত্র আ ও সোেো র্। একখোনো শ োি শেৌশক মোরন দশড়  খোটিয়ো। আ  দুরিো শ োি কোরে  আলমো ী তোও 
আরজবোরজ শকর োশসন কোরে  ততশ । বৃরদ্ধ  জীবন-ইশতহোরস শবশ্রোম বো বোবুশগশ  বরল শকোন কথো শলখো শ ল নো। কোরে  
আলমোশ  দুরিোরত থোকত সো ো সপ্তোরহ  শখো োক। শোঁ রড়, মুশড়, গুড়, নো রকোরল  সরেি অথবো ঘর  ততশ  শকোনও 
আিরপৌর  খোবো । 

 

 সপ্তোরহ  শিরষ  শদরক িশন- শববোর   মরেি েোকশবভোগ ও শলোক মো েত বম ুো শথরক শুরু কর  পোেোন অঞ্চল, 
নোনো জোয়গো শথরক খোবো  এরস শযত। শযমন নোনো প্রকোর   খোবোর  ভর  উেত শ োট্ট দুরিো আলমো ী, শতমশন বৃরদ্ধ  
মনও খুিীরত ভর  উেত। “ 

 

শক এই বৃদ্ধ? মহম্মদ িহীদুল্লোরহ  শলখো শথরক শেনরত পো রলন? পো রলন নো? আেো, আর কিু সূত্র শদচ্ছে। 

বৃরদ্ধ  ঐ দুই আলমো ী খোবো  প্রোয় প্রশত  শববোর ই সিো  আশুরতোষ এরস নোশক একোই শখরয় শেলরতন!   

 

একিু শেনো শেনো মরন হরে?  

 

তোহরল েোরুেন্দ্র ভট্টোেোরয ু শলখো শথরক বশল। 

 

“একশদন দুপু রবলো আেোযরুদরব  কোর  শগলুম। শসশদন শ ল  শববো , সুত োং প ীক্ষোগোর  থোকরতন নো,  তোাঁ  ঘর ই 
তো াঁরক শপলুম। কোজ শসর  েরল আসশ , ঐ ঘর   মরেিই শ োট্ট একিু শঘ ো জোয়গোয় কুকোর  তোাঁ   োন্নো েরড়শ ল। সোমরন 
শবয়ো ো শ ল, তোরক চ্ছজরেস ক লুম- আজ শক  োন্নো হরে? বলরলো- ভোত, মুসুশ   েোল, আলুরসদ্ধ। আমোরদ  কথোবোতোু 
শবোেহয় আেোযরুদরব  কোরন শপৌৌঁর শ ল! শতশন এশগরয় এরস বলরলন, মোখন শদরয় আলুরসদ্ধ শখরয় ? েমৎকো ! 
এরকবোর  অমতৃ! আশম মোরে মোরে খোই বরল শের  শগরলন। ‘মোরে মোরে খোই।‘ শ োজ খোবো  পয়সো শকোথোয়? সোতি 
িোকো মোরস মোইরন তো  সবই শতো যোয়  োত্ররদ  শদরত। শবঙ্গল শকশমকিোরল  শের ক্ট  শহসোরব যো পোন তো শতো শসখোনকো  
কমীরদ  ক্লোরব শদরয় আরসন, তো ো আরমোদ আহ্লোদ ক রব। আ  শবশভন্ন শবশ্বশবদিোলয় শথরক প ীক্ষক শহসোরব যো আরস 
তো যোয় অনি প্রশতষ্ঠোরন।“ 

 

তোহরল আয় বিোরয়  নমুনো শপি কশ ?   

 

আরয়  শহসোবঃ 

শপ্রশসরেচ্ছি করলজ  Rs 500X12 মোস X27 ব   = 1, 62,000/- 

শপনিন   Rs 430X12 মোস X28 ব   = 1, 44, 480/- 

সোরয়ি করলজ  Rs 1000X12 মোস X20 ব   = 2, 40,000/- 

শমোি           Rs 5, 46, 480/- 

 

EASSYEASSYEASSY   
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১৯০০ সোরল যখন তো াঁ  বয়স ৩৯ ব  , শতশন অচ্ছজতু সমস্ত সম্পশি ও ভশবষিরত  সম্ভোবি অরজয়ু সম্পশি ট্রোশি  হোরত 
দোন কর ন, তো  মরেি শবশভন্ন শবশ্বশবদিোলরয় প ীক্ষক হবো  পোশ শ্রশমকও শ ল। তো াঁ  দোন শপরয়র ন শকোন শকোন 
প্রশতষ্ঠোন?  

১। কশলকোতো শবশ্বশবদিোলয় 

২। ইচ্ছন্ডয়োন শকশমকিোল শসোসোইটি 

৩। বোরগ হোি শপ শস করলজ 

৪। শেি ঞ্জন হোসপোতোল 

৫। কো মোইরকল শমশেকিোল করলজ 

৬। নো ী কলিোর্ আশ্রম 

৭। নিোিনোল কোউচ্ছিল অে এেুরকিন 

৮। খোশদ প্রশতষ্ঠোন 

৯। বঙ্গীয় সোশহতি পশ ষদ 

১০। ব্রোহ্ম বোশলকো শিক্ষোলয় 

১১। সোেো র্ ব্রোহ্ম সমোজ 

১২। শদৌলতপু  শহে ুএকোরেশম 

১৩। নলহোটি এইে ই সু্কল, খুলনো 

১৪। বী েোতো এইে ই সু্কল, খুলনো 

১৫। সোইহোটি শপ শস ইিটিিুিি 

১৬। কলকোতো শমশেকিোল করলজ ……… 

এইভোরব শমোি ৪৫টি সংস্থোরক দোন কর ন, যো  মরেি ঢোকো শবশ্বশবদিোলয়, শবনো স শহে ুইউশনভোশস ুটি,  কিোলকোিো শেে 
অিোন্ড েোম্ব সু্কল, ইচ্ছন্ডয়োন ইিটিিুিি অে শমশেকিোল শ সোেু, কিোলকোিো নোরসসু ইিটিিুিি, যোদবপু  টিশব হোসপোতোল 
উরল্লখরযোগি। 

এগুরলো সবই সংস্থোরক দোন। বিচ্ছিগত স্তর  অসংখি  োত্র োত্রীরক দোন অশেকোংি শক্ষরত্রই অনুচ্চোশ ত শথরক শগর । 
দোরন  জনি বিচ্ছিগত জীবরন কৃেসোেন তো াঁ  জীবন-তিলী শ ল। শনরজ  সম্পরক ুঅপো  বিয়কুন্ঠো আ  অপর   জনি 
অকোতর  দোরন  আর কটি উদোহ র্ শদরয় শিষ ক ব। 

করলরজ  অরনক গ ীব  োত্র তো াঁ  ঘর   পোরি দুটি শ োি কোম োয় থোকত এবং কম খ রে পড়োরিোনো ক ত। শমঘনোদ 
সোহো, েোরুেন্দ্র ভট্টোেোযিু, েোন শঘোষ, সবোই এভোরবই পড়োরিোনো কর র ন। একজন  োত্র শ রলন নদীয়োশবহো ী। তো াঁ  
উপ  শ ল গৃহস্থোলী ও জমোখ রে  শহসোরব  ভো । শনয়ম শ ল তো াঁ  জনি শ োজ দুপয়সো  েো াঁপো কলো আসরব। একশদন 
নদীয়োশবহো ী বোজো  শথরক শবি সুপুষ্ট দুটি মতমুোন কলো এরনর ন। বৃদ্ধ খুব খুিী। চ্ছজরেস ক রলন, কতদোম? 
নদীয়োশবহো ী বলরলন, “দু আনো।“ বিোস!  অমশন বুরড়ো নদীয়োশবহো ীরক েুল ের  ঘুাঁশষ শমর  বলরলন, ‘নবোবী শিখরত আ ম্ভ 
কর  ? ’ এ ঘিনো সকোল নিো । এগোর োিো নোগোদ প্রেুল্লেন্দ্র শঘোষ এরস বলরলন অভয় আশ্ররম  খদ্দ  প্রেো  ও 
জনশহতক  কোরজ শক ু িোকো  দ কো । বৃদ্ধ চ্ছজেোসো ক রলন, ’কত? ’ শঘোষমিোই বলরলন, ‘হোজো  শতরনক হরলই হরব।‘ 
আবো  েোক পড়ল নদীয়োশবহো ী । ‘বিোরে  পোিবইরত কত িোকো আর ? ’ চ্ছজেোসো বৃরদ্ধ । নদীয়োশবহো ী বলরলন, ‘সোরড় 
শতনহোজো ।‘ বৃদ্ধ হুকুম শদরলন শেক বই শনরয় আসো । শেকবই এরল শতনহোজো  িোকো  শেক শকরি শ্রী শঘোরষ  হোরত 
শদরলন। এবো  শেনো শগল বৃদ্ধরক?  

গোন্ধীজী এই বৃরদ্ধ  সম্পরক ুবরলশ রলন, “ It was difficult to believe that the man in simple Indian dress and wear-
ing simpler manners could possibly be the great Scientist and Professor he even then was. And it took my 
breath away when I heard that out of his princely salary he kept only a few rupees for himself and the rest he 
devoted to public uses and particularly for helping poor students.” 

শতশন আেোয ু প্রেুল্ল েন্দ্র  োয়। বোঙোলী মনীষো  উজ্জ্বল নক্ষত্ররদ  মরেি স্বমশহমোয় ভোস্ব ।    
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িত্রুতো প্রশতরবিীরদ  মরেি কমরবশি শথরকই থোরক। তো বরল বোশড়  বোচ্চো শথরক বুরড়ো, বউ বনোম বউ শদন  োত শলরগই 

আর ! ব ং পোড়ো  বোশক  ো বুেরতই পোর  নো, এরদ  েগড়ো বোেোরনো  োড়ো বোশক শকোরনো কোজ আরদও আর  শকনো । 

এই শতো শসশদন শমশি  বোশড়  বড় কিো শবকোরল পোরক ুপোয়েোশ  ক শ রলন আ  শগনশন  শনরজ  হোরত ভোজো বোদোম 

শেবোচ্ছেরলন। কথোয় বরল িত্রুরক ঘোরয়ল ক রত শগরল তো  দুবলুতো সম্পরক ুপুন ু ওয়োশকবহল থোকো প্ররয়োজন। শস কম 

ভোরবই ওনো  শেোরখ কম শদখো  সুরযোরগ পোরক ু শবরঞ্চ বরস থোকো 

বিোনোচ্ছজ ুবোবু শদরলন শনরজ  েিোং িো বোশড়রয়। আ  - শক! আেো এই 

ষোরিোর্ধ্ ু দুই বিচ্ছি  এরহন কোন্ড মোনুরষ  মরনো ঞ্জক হরব নোশক 

মোথোবিোথো  কো র্ হরব তো শবেো  ক রত শনঘ ুোত সুশপ্রম শকোিু ও শবগ 

পোরব। শসশদন শতো যো-তো কোন্ড, ওই বয়রস শকোমর  শলরগ শগরল শক 

হরত পোর  বুেরতই পো র ন। প্রোয় অন্ধকো  হরয় এরসশ ল বরল 

পোথর   ওপ  শদোহোই শদরয় এক মহোসংঘোত আিকোরনো সম্ভব 

হরয়শ ল। যশদও শমশি রদ  এই ঘিনো  কো ন বুেরত শবরিষ অসুশবেো 

হয়শন। 

ইসু্করল দু-বোশড়  বোচ্চোরদ  মরেি েোক্কো শমর  টিশেন শেরল শদওয়ো, শমরথি বরল 

িোচ্ছস্ত খোওয়োরনো - এসব এখন শহেমোিো ও বুরে শগর ন। আরগ  মোরস বিোনোচ্ছজ ুবোশড়  শ োি নোশত টিশেরন যখন 

েুেকো খোচ্ছেল, েুেকোও য়োলোরক পঞ্চোি িোকো  শলোভ শদশখরয়, পেো শমশি , মোরন উশন হরলন শমশি  বোশড়  আদর   

বড় নোশত, এরকবোর  একখোন েোকোরত শ রল ক রল শকনো দি িো লেো মোশখরয় েুশপেুশপ খোইরয় শদরল।বোচ্চো শ রলিো  

শসশক কোন্নো! যোকরগ শস কথো বোদ শদন। শসশদন সু্করল শহেমোিোর   ঘর   সোমরন শিশবল েোপড়োরনো শথরক বো াঁি শভরঙ্গ 

এরন শতরড় যোওয়ো, এমনশক মোরে পরড় শহেমোিোর   েিমো িোও ভোঙ্গরলো। তো প  েগড়ো শমিরল শমশি  বোশড়  

শমরজো শ রল দু-বোশড় শথরক ওখোরনই েো াঁদো তুরল েিমো  দোম িো পরকরি গুাঁরজ শদরয় সবোই একসোরথই বোশড় শে রলন। 

     আশম  োরপোসো বিোংক কমেুো ী, হোশতপোড়ো উন্নয়ন সশমশত  পোরি বোশড় ।আমোরদ  বোশড়  উরটোশদরক পোিোপোশি 

বোশড় দুটি হল শমশি  আ  বিোনোচ্ছজ ুশদ ।  শববো  শদনিো আমো  শপ্রয়,  ুটি বরল নয় শকন্তু। ওইশদনিোরতো মজো েোকু্ষষ 

ক ো  শদন। শমশি রদ  বোশড়  কিো হরলো ভরবি শমত্র। শতন শ রল নর ি, শদরবি ও শদবদোস। শদরবিবোবুই দু-বোশড়  

মরেি এই এি্িুখোশন শবেো বুচ্ছদ্ধ সম্পন্ন বরল আমো  মত।ভরবি বোবু ও তো  শগনশন, শতন শ রল শবৌমো, নোশত ও দুই নোতশন 

শনরয় সংসো  জমজমোি। 

পোরি  বিোনোচ্ছজ ুশদ  বোশড়  কিো ভরবি বোবু  ক্লোসরমি নর ন বিোনোচ্ছজ।ু ক্লোরস েোিু - শসরকন্ড হওয়ো শথরকই তোরদ  

 

বাদাম 

—ANULEKHA DAS [BSC. PASSED OUT BATCH 2021] 

EASSYEASSYEASSY   
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েোরমলো  সূত্রপোত, যো সংক্রোশমত হরয়র  তোরদ  স্ত্রী, পুত্র কনিোরদ  মরেিও। নর ন বিোনোচ্ছজ ু দুই শ রল এক শমরয়, 

জোমোই েোিো  মোনুষ, তোাঁ  একিো মোন সম্মোন আর , এই কোদো শ োড়ো 

 ুশড়  মরেি শতশন তোাঁ  স্ত্রী শক শক ুরতই ঢুকরত শদরবন নো শসিোই 

স্বোভোশবক। দুই শ রল শসৌমিনোথ আ   মিনোথ । মিনোথ এখরনো শবরয় 

কর নশন, নতুন তসশনরক  শখো াঁরজ আর ন শতশন। বড়র রল  এক শমরয় ও 

এক শ রল। সংখিোয় কম হরল শক হরব, নর ন বিোনোচ্ছজ ুএকোই একি। তোাঁ  

পশ কল্পনোয় নোনো কম অশভযোন েলরতই থোরক। 

জোরনন, আমো  শ োববো  গুরলো ভোরলো কোরি নো, শস শুেু শ োববো  শকন, 

সপ্তোরহ  শকোনশদনই আ  শক ু হয় নো, ওই শয শসশদন সু্করল েোরমলো হল, 

শসশদনই শদরবি বোবু  তত্ত্বোবেোরন দু বোশড়  মরেি একিো শ োিখোরিো তবেক 

হল এবং স্বোক্ষশ ত হল িোশিেুচ্ছি। সশমশত  শসরক্রিোশ  হরলন শমশেল মিোন। টেক হল উরদ্দিিপ্ররর্োশদতভোরব শকউ আ  

কোউরক েিোরত যোরব নো। শকোন শক ু হরল ভুিরভোগী পশ বো  সশমশতরক জোনোরব ও থোনোয় শলশখত অশভরযোগ ক রব। 

েুচ্ছিপত্র থোনোরতও একিো জমো শদওয়ো হল। শদখুন পুশলরি  নোরম অরনক শক ুই েোন্ডো হরয়, এিোও হল। মোস শকরি শগল, 

আমো  মজোিোও মর  শযরত লোগল। ভরবি বোবু শকবল জোনলো  েোর  বরস বোদোম ই খোন। বোশড়  শবৌ  ো  োন্নোবোন্নোষ কর , 

শ রল শমরয়রদ  ইসু্কল - পোেিোল, শখলোেুলো সব শক ুরতই েোপো উরিজনো থোকরলও আপোত িোশি বজোয়  োরখ। নর নবোবু 

উরেোরন পোয়েোশ  কর ন আ  উাঁশক শমর  শমর  শদরখন পোাঁশেরল  পোি শদরয়। 

  শন বতো ভোঙল, হিো াঁ, আ  ভোঙল শমশি  বোশড়ই। শস এক  শববো , আমো  শপ্রয়  শববো । সকোল দি িো নোগোদ সশমশত  

শলোক আ  পুশলি শনরয় বিোনোচ্ছজ ুবোশহনী হোচ্ছজ  হল শমশি  বোশড়  সোমরন। এক অনোশবল আনে শজরগ উেল আমো  

মরন। হোরত েো শনরয় এক দুদুোি সম্ভোবনো  কথো আেোজ কর  বরস পড়লোম বিোলকশনরত। পুশলরি  অল্প শক ু ক্ষরর্  

মরেি মরন হল শকরি পড়োই ভোরলো। কো র্ পোশ বোশ ক েোরমলো শমিোরত এরস শিরষ প্রোর্ িোই নো শবরঘোর  েরল যোয়। 

সোমরন েলর  মো োমোশ , শকল - ঘুশষ, েুরলোেুশল। বিোি উইরকি, হোতো-খুনশত, শিশবল - শেয়ো  সহ সুসজ্জিত বোশহনীদ্বরয়  

এক েুনেুমো  শ োমহ ষক লড়োই েোকু্ষষ ক ো  শলোভ কো  নো থোরক। তো এই মহোযুরদ্ধ  কো র্ শযিো জোনো শগল, তো  মুরল 

বোদোম। খোশনকিো এ কম-বিোনোচ্ছজ ুবোশড়  বউ যখন তোরদ  বোশড়  সীমোনোয়  োস্তো  পোি শথরক শুিশন িোক তুরলশ রলন, 

টেক শসই সময় নোশক ভরবি  ুরড় মো রলন বোদোম। এক বুরড়ো শকনো পোরি  বোশড়  শবৌমো  গোরয় বোদোম  ুরড়র ন! শ :! 

সব সীমো  োশড়রয় শগল এই পোপ। আহরত  শহরসব কর  লোভ শনই। দুই বুরড়ো শকই হোসপোতোরল পোিোপোশি শবরে ভশত ু

ক ো হল। বোলি বনু্ধ একসোরথই খোরি উেরবন শকনো শস শতো সময়ই বলরব। শকন্তু এই ঘিনো  তদিভো  পুশলি শক শনরতই 

হল এবং ভরবিবোবু শয এ কোজ কর ন শন তো  পরক্ষ প্রমোন শদখরলও, তো  জোনলো  েোর  বরস বোদোম খোওয়ো  অরভিস 

সবশক ুই পশ ষ্কো  কর  শদরত লোগল। 
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বোবোঃ!! শক েোরমলো, উরিজনো শেোরি দুই বুরড়ো ম রত বরসর । ঘোি হরয়র , আ  দ কো  শনই আমো  মজো । যোওয়ো  

আরগ েুশপেুশপ একিো কথো বরল যোই - আরে বুেরতই পো র ন, দীঘ ুশদন শন স শ োববো  কোিোরত শক আ  ভোরলোলোরগ? 

শুনুন কোউরক বলরবন নো, ওই শদন সকোরল বোজো  কর  শে ো  সময়, শকোন কম অরভিস নো থোকো সরত্ত্বও পঞ্চোি গ্রোম 

শখোলো  োড়োরনো বোদোম আশমই শকরন এরনশ লোম। 
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DRAWN BY—ADITI DAS [BSC.PASSED OUIT BATCH 2021] 

DRAWINGDRAWINGDRAWING   
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—TRISHA PRAMANIK [BSC.4TH SEM] 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—DHRITI MALLIK [BSC.4TH SEM] 
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Have you ever seen a shining sea ? 

Have you ever seen the films Avatar and Life if Pi ? Have you ever thought about the magic 
of nature shown in the above films ? Is it just animation ? 

Let us look at the science behind the magic and this magic in terms of science is known as 

Bioluminescence 

 

Bioluminescence 

“The sea was luminous in specks and in the wake of the vessel, of a uniform 
slightly milky colour. When the water was put into a bottle, it gave out 
sparks…” 

- Charles Darwin’s first entry in zoology notebook 

Bioluminescence is the emission of light due to some 
chemical reactions in the bodies of the living organ-
ism. Bioluminescence occurs widely in marine ver-
tebrates and Invertebrates, as well as in some Fungi 
microorganisms including some bioluminescent 
bacteria and terrestrial arthropods such as fire-
flies. It is enzyme catalyzed chemiluminescence . It is 
the chemiluminiscence taking place in the body of 
the living organism 

and is different from fluorescence, phosphores-
cence. 

Bioluminescence is not the same thing 

as fluorescence, however. Florescence does 
not involve a chemical reaction. In fluores-
cence, a stimulating light is absorbed and re-

emitted. The fluorescing light is only visible 
in the presence of the stimulating light. The 
ink used in highlighter pens is fluorescent. 
Phosphorescence is similar to florescence, 
except the phosphorescent light 

is able to re-emit light for much longer periods of time. Glow in the dark stickers 
are phosphorescent. 

Another term i.e biofluorescence which is similar to bioluminescence ( produc-
tion or emission of light). Though it is similar , many factors makes them differ-
ent from each other. 

Bioluminescence is chemical reaction taking place in the living organism like 
fireflies whereas Biofluoroscence is the phenomenon where organisms absorbs 
light of shorter wavelength and emit light of longer wavelength like coral 
and jellyfish. 

—PURABI SARKAR [BSC. PASSED OUT BATCH 2021] 

 

Bioluminescence 
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CHEMISTRY BEHIND BIOLUMINESCENCE 

 

 

 

 

 

 

All the bioluminescence reactions involve oxygen oxidation of the lucif-
erin which is catalyzed by the enzyme called a luciferase or a photopro-
teins, which is a luciferase variation which factors required for light 
emission (including the luciferins and the oxygen) are bound together as 
one unit 

.Photo proteins are triggered to produce light upon binding another ions 
or cofactor , such as Ca2+or Mg2+which causes the conformational 
changes in the protein. Photo proteins were only recently identified, and 
biologists and chemists are still studying their unusual chemical proper-
ties. Photo proteins were first studied in bioluminescent crystal jellies Ae-
quorea victoria found off the west coast of North America. 

Some bioluminescent organisms produce (synthesize) luciferin on their 
own. Whereas some do not produce their own but absorbs it from other 
organisms, either as a food or a symbiotic relationship. 

More importantly , the chemical reaction creates light and biolumines-
cence is the cold light that means less than 20% of light generates thermal 
radiation or heat. 

Chemical reaction : 

 

 

 

 In some cases, the bioluminescence intensity is assumed to be reflect the velocity 
 of the enzyme substrate reaction, this intensity is used to analyze the kinetics on 
 the Michaels Menten model. 

Protein struc-
ture of luciferase 
of firefly  
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Bioluminescent 

species 

Luciferin Oxyluciferin 

  

  

Dinoflagellates 

  Dinoflagellates lucifer-
in 

    

  

  
  

 

C H O N Na 
33 38   6 4 2 

  

 
  

  

  

  

Squid, some fish 

Coelenterazine 

C H O N 
26 21      3 3 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

Fireflies 

  Firefly lucifer-
in 

    

  

 

C H N O S 
11 8 2      3  2 
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     BIOLUMINESCENCE LIGHT 

Bioluminescence results from a chemical reaction that releases a large 
amount of energy which, instead of being dissipated as heat as in a normal 
chemical reaction, is channeled to populate the product molecule in its ex-
cited electronic state. This excited state is the same one produced in that 
molecule by the absorption of radiation, so that the spectral distribution 
of the bioluminescence is often the same as that of the product fluores-
cence. The color of the bioluminescence however, is sometimes "tuned" by 
the protein environment of the product excited state, a property evolved 
to suit the function of the light emission, that is for communication, de-
fense against predation, etc. 

Visible radiation corresponds to light in the wavelength range of 400-700 
nm (Figure I). Bioluminescence spectra are broad bands with widths at half-
height around 60-100 nm. 

The appearance of bioluminescent light varies greatly, depending on the 
habitat and organism in which it is found. The bioluminescence maxi-
mum of most marine species falls within the range of 450-510 nm (7), 
whereas terrestrial organisms have predominantly a yellow-green biolu-
minescence color. In ocean water, blue to green (400-500 nm) lumines-
cence achieves maximum transmission, whereas terrestrial species have 
their maximum visual sensitivity for yellow light. Visual pigments of 
most marine organisms are correspondingly most sensitive in the blue-

green region. 

Figure I : The 
end- product    of 

bioluminescence is 
visible light. The  

visible  part  of the 
spectrum is 400-

700 nm, and the 
emission maxima 
of most luminous 

marine organisms 
falls within the 

range of  450- 490 
nm. ( Source – 

Google) 

Green Fluorescent Protein (GFP) 

GFP is a protein found in jellyfish that gives green colour. The protein has 238 
amino acids , three of them ( number 65 to 67) form a structure that emits visible 
green fluorescent light. GFP interacts with the photoprotein aequorin, which emits 
blue colour (bioluminescence) when added with calcium. GFP absorbs the blue 
light produced by the initial reaction and re- emit it at a longer wavelength as 
green light which is known as resonant energy transfer.  
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luciferin Luminescence 

maximum (nm) 

Approximate 

colour 

Firefly luciferin 560 at pH= 7.1 Green   

 

615 at Ph= 5.4 Orange 
  

 

Bacterial luciferin 490 Turquoise 
  

 

Dinoflagellate luciferin 474 Blue 
  

 

Coelenterazine 450-480 as an anion Blue to 
turquoise 

  

 

400 in the -COOH form Purple   

 

 

 

Do you know ? 

GFP glows green under blue or UV 
light and easy to detect. This work was 
considered so important that it was 
awarded the Noble prize for chemistry 
in 2008. 

It act as a marker gene which is inserted in the interested gene which producing 
protein. It helps the Scientist to see the particular protein. 

 

Green Fluorescence Protein 
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FUNCTION OF BIOLUMINESCENCE 

Defense 

Schooling of fish 

Luminous lure 

Feeding 

Communication 

Meeting 

Camouflage 

 

BIOLUMINESCENCE AND PEOPLE 

This bioluminescence has a wide application. Once the scientist discov-
ered that the fireflies create luciferase and luciferin. So they use ge-
netic engineering to make this light creating reaction in other or-
ganism so that can glow. 

 

They insert gene creating luciferase and luciferin in the tobacco 
plant. Due to this reaction it is able to lights up. They are trying to 
create this reaction in trees as there are many practical use of this. 
By this way it will be possible to create energy free and environ-

ment friendly 
safe lights which 
can be planted at 
the side of the 
roads.Another 
important use of 
bioluminescene is 
that the biolumi-
nescence bacretia 
is use to detect 
the pollutant In 

water. 

    Biolights 

 The new “bio-light “concept of Dutch electronics company Philips 
creates light in the same way as the bioluminescent living organism 
like fireflies and glow worm do. Philips newest Microbial Home 
project is resourceful and present which depend on the biological 
process. The system uses bioluminescent bacteria which feed on the 
methane and composed material which produces soft green lights. 
The bacteria is housed in the wall of hand blown glass cells and 
connected to the food source at the base through thin silicon tubes. 
The bacteria’s food source comes in the form of methane gas which 
comes from the solid bathroom waste and vegetable trimming us-
ing 
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the methane digesters located in Philips biodigester kitchen island – the main 
hub of the Microbial Home. 

Light produced by bacteria is heat free compared to incandescence which is 
light generated by objects heated to glowing.  

Philips Biolights 

Microbial Home Project Of Philips 

 Bioluminescence Imaging 

 Bioluminescence imaging is a  technique that  takes  the  advantage  of  the light  emission  
by  the  organisms  which  involves  luciferin  and  luciferase. It is used to detect the tu-
mor growth  and for  the  detection of  cancers  like A549 lung cancer and MDA-MB 231 
breast  cancer.  It  is  particularly  well suited for the small animals. 



19  

19 

 

HUMAN BIOLUMINESCENCE ………. WE ARE GLOWING 

Human body glimmers,emitting very low intensity light which is not 
detected by the human eyes. This discoveries was made by the Jap-
nease researchers Daisuke Kikuchi and Masaki Koboyashi from the 
tohoko institude of technology and were able to take the first image 
of the human bioluminescence. This was published in the PLoS One, 
in the paper titled, ”Imaging of Ultraweak Spontaneous Photon 
Emission from Human Body Displaying Diurnal Rhythm. 

As the light is not dectected by the human eyes so highly sensitive CCD 

( Charged coupled device) camera. This discovery is high achievement 
in the field of biology. 

Researchers stated that “the human body directly and rhythmi-
cally emits light” and that there is the diurnal change in photo 
emission. 

Experimenting Bioluminescence in Humans 

Researchers Daisuke Kikuchi and Masaki Kobayashi used a very 
sensitive CCD camera to observe the upper bodies of the volunteers 
over a period of days 

Five male volunteers stripped down, cleaned their skin, and entered a light 
sealed chamber for 20 minutes every 30 hours between 10am to 10pm. The 
researchers used a special ultra sensitive CCD camera kept at -120◦C that can 
detect individual photons.           

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

               

 Observation 

 1. The human body emits light which is invisible to the naked eye; this light 
is precisely 1000 times weaker than the human eye can perceive. 

 2. The human body emits light rhythmically and directly. 

 3. The light emitted by the human body is at its highest intensity late in the 
afternoon and it is at its lowest intensity late at night. 
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 4. The forehead, cheeks and neck are the areas of the hu-
man body from which light of the brightest intensity is 
emitted as compared to other body parts. 

5. It was also noted that the brightest areas noticed upon 
thermal imaging of the human body did not corre-
spond with the brightest areas on these images of hu-
man bioluminescence. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reason behind this Bioluminescence Bioluminescence in humans occurs due to 
 metabolic reactions. When cells of the human body respire they produce highly 
 reactive free radicals. These free radicals interact with free floating protein 
 and lipids. This reaction can, at times, lead to further interaction with fluoro
 phores in the human body, which leads to the emission of light. 
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DRAWN BY—AVIK MONDAL [BSC. 4TH SEM] 
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CLICKED BY—AVIK MONDAL [BSC.4TH SEM] 

PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHY   

CLICKED BY—AVIK MONDAL [BSC.4TH SEM] 
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মটন কষা 

মোিন কষো একটি আইকশনক বোঙ্গোলী খোবো । কষো িব্দটি ভুনো  অরথ ু অনরুূপ, যো  মরেি 
একটি সমৃদ্ধ, গোঢ়-বোদোমী শগ্রশভ এবং মুরখ  মরেি গরল যোওয়ো মোিরন  িুকর ো শপরত খুব দীঘ ু 
সমরয়  জনি কম আাঁরে একটি শগ্রশভ  োন্নো ক ো জশড়ত। এিো উরল্লখ ক ো  মরতো শয বোংলো  
পোিোপোশি ভো রতও সোেো র্ত  োগরল  মোংস শবোেোরত মোিন বিবহো  ক ো হয়। মোিন কষো 
শপোর োিো বো শপোলোও শদরয় পশ রবিন ক ো শযরত পোর  । সোেো র্ ভোরত  সোরথও এটি দোরুর্ 
স্বোরদ । এই তিলী  মোিন কষো শবচ্ছক্র  অনিতম শবখিোত শদোকোন কলকোতো  িিোমবোজো  
ক্রশসংরয়  শগোলবোশড়। আপনোরক শনচ্ছিত ক রত পোশ  শয এটি অবিিই খুব ভোল স্বোদযুি। 

 উপাদান 

 1 শকচ্ছজ মোিন 

 MARINADE জনি 

 100 গ্রোম শপাঁয়োজ 

 5 গ্রোম  সুন 

 100 গ্রোম দই 

 15 গ্রোম লবর্ 

 5 গ্রোম হলুদ গুাঁড়ো 

 3 গ্রোম িোহী গ ম মিলো 
পোউেো  

 তরকাররর জনয 

 20 গ্রোম সশ ষো  শতল 

 4 শসশম দোরুশেশন 

 10 শপস সবুজ এলোে 

 1 শপস কোরলো এলোে 

 10 শপস লবঙ্গ 

 4 শপস শুকরনো লোল মশ ে 

 6 শপস শতজপোতো 

 400 গ্রোম শপাঁয়োজ (কোিো) 

 40 গ্রোম আদো শপি 

—SUVODIP GHOSH [BSC. 4TH SEM] 

RECIPE 
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 10 গ্রোম  সুন 

 20 গ্রোম সবুজ লেো (সোজোরনো  
জনি অশতশ ি 4 িুক ো) 

 3 গ্রোম েরন গুাঁড়ো 

 3 গ্রোম চ্ছজ ো গুাঁড়ো 

 3 গ্রোম কোশ্মীশ  লোল লেো 
গুাঁরড়ো 

 150-200 গ্রোম দই 

 8 গ্রোম লবর্ 

 10 গ্রোম শেশন 

 ~ 1 শলিো  গ ম জল 

 5 গ্রোম শঘ 

 পদ্ধশত 

 ধাপ 1 

শমশ রনরে  জনি, গ্রোইন্ডোর   পোরত্র 100 গ্রোম  শপাঁয়োজ, 5 গ্রোম শমোিোমুটি কোিো  সুন, 100 গ্রোম 
দই, 15 গ্রোম লবর্, হলুদ এবং িোহী গ ম মসলো শযোগ করুন। একটি মসৃর্ শপি গেন করুন। 
ধাপ 2 

সমস্ত মোিরন  িুকর োগুশলরক শমশ রনে শদরয় শকোি করুন, শনচ্ছিত করুন শয মোংরস  সব অংরি 
মিলো প্ররবি কর । শঢরক  োখুন এবং মোিনটিরক প্রোয় 1-2 ঘন্টো শিরজ মিোশ রনি ক রত শদন। 

ধাপ  3 

400 গ্রোম শপাঁয়োজ পোতলো িুকর ো কর  কোিুন। এই শ শসশপটি  জনি, কোিো শপাঁয়োজ ত কোশ   গেন 
শনে ুো র্ কর ।  আলোদো কর  10 গ্রোম  সুন এবং 20 গ্রোম সবুজ লেো একসোরথ শপি করুন। 

ধাপ  4 

একটি বড় কড়োই গ ম কর  তোরত সশ ষো  শতল শদন। শতল হোলকো শেো াঁয়ো শুরু হরয় শগরল এবং 
 ঙ পশ বতনু কর  েিোকোরি হলুদ হরয় শগরল, শুকরনো লোল লেো, শতজপোতো, দোরুশেশন, সবুজ 
এলোে, কোরলো এলোে এবং লবঙ্গ শযোগ করুন। 
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ধাপ 5  
শপাঁয়োজ শযোগ করুন এবং মোেোশ  আাঁরে প্রোয় 15 শমশনরি  জনি ভোজনু যতক্ষর্ নো শসগুশল 
হোলকো বোদোমী হয়। তো প , আদো শপি, এবং  সুন এবং কোাঁেো লেো শপি শযোগ করুন, এবং 
আ ও 5 শমশনরি  জনি ভোজনু। আপনো  শপাঁয়োজ পিোরন শলরগ আর  শক নো তো  উপ  শনভ ু 
কর  আাঁে মোেোশ  শথরক কম  োখুন এবং প্রোয়ই 
নোড়ুন। আম ো মিলো ভোজো  পোিোপোশি শপাঁয়োরজ  
গোরয়  ঙ েুিোরত েোই। এ  পর , 100 গ্রোম জরল  
সোরথ শমশশ্রত শুকরনো মিলো (েরন, চ্ছজ ো এবং লোল 
মশ ে) শযোগ করুন। আ ও 15 শমশনরি  জনি মিলো 
সহ শপাঁয়োজ ভোজরত থোকুন। এখন পযিু (আমোরদ  
শুরু ক ো  30 শমশনি হরয় শগর ), আপনো  
শপাঁয়োজগুশল একটি লোলরে-বোদোমী  ঙ শনওয়ো 
উশেত এবং মিলোগুশল তোরদ  শতল শ রড় শদরত শুরু কর র । 
ধাপ 6 

 পিোরন মিোশ রনি ক ো মোিন শযোগ করুন। মোিন শিরজ  োখো হরয়র , তোই েোন্ডো। আাঁে বোড়োন 
এবং সবশক ু পুঙ্খোনুপুঙ্খভোরব শমশশ্রত করুন। মোিনটি ভোজনু, ঘন ঘন নোড়রত থোকুন যোরত এটি 
পিোরন  সোরথ শলরগ নো থোরক, উচ্চ তোরপ 15 শমশনরি  জনি। 150-200 গ্রোম শেিোরনো দই শযোগ 
করুন । এ োড়োও এই সমরয় 8 গ্রোম লবর্ এবং 10 গ্রোম শেশন শযোগ করুন। সবশক ু শমশিরয় 
ভোজরত থোকুন। একবো  আরু্দ্তো (েোন্ডো মোিন এবং দই শথরক) শুকোরত শুরু ক রল, আাঁেটি 
মোেোশ  কর  শদন। 

ধাপ  7 

এখন অরনক শক ু শনই। মোেোশ  আাঁরে, প বতী 75 শথরক 90 শমশনরি  জনি, শনম্নশলশখত 
পদরক্ষপগুশল পুন োবশৃি করুন: -পিোরন গ ম জরল স্প্ল্িোি শযোগ করুন (একবোর  ~30 শমশল) -
এটি নোড়ুন -পিোনটি শঢরক শদন এবং এক শমশনি  োন্নো করুন -আনকবো  করুন এবং সবশক ু খুব 
ভোরলোভোরব নোড়ুন আম ো এখোরন যো ক শ  তো হল এক ে রন  শনয়শিত ব্রোউশনং। পিোরন  নীরে 
আিরক থোকো বোদোমী শবিগুশলরক নোড়ুন, স্ক্র্িোপ করুন এবং একচ্ছত্রত করুন, কো র্ এটিই 
মোিনটিরক একটি সমৃদ্ধ  ঙ ততশ  ক রত শদয়। যোইরহোক, সতক ুথোকুন যোরত শগ্রশভ পুরড় নো 
যোয় এবং শতি হরয় নো যোয়। একবোর  অল্প অল্প কর  জল শযোগ ক রত থোকুন এবং শগ্রশভরত 
মোংস  োন্নো ক রত থোকুন। 

ধাপ  8 

একবো  আপশন  রঙ  সোরথ খুশি হরয় শগরল, শগ্রশভ/কোশ   জনি যতিো েোন জল শযোগ করুন। 
এ োড়োও স্বোরদ  জনি প্রোয় 4 টি কোিো সবুজ লেো শযোগ করুন। মোিন খুবভোরলো ভোরব শসদ্ধ নো 
হওয়ো পযিু শঢরক  োন্নো করুন। আপশন এটি দুটি আঙু্গল শদরয় শবচ্ছেন্ন ক রত সক্ষম হওয়ো 
উশেত। 

ধাপ  9 

আাঁে বন্ধ কর  উপর  অল্প শঘ শদরয় নোশমরয় শনন। পশ রবিন ক ো  আরগ শঢরক প্রোয় 2 শমশনরি  
জনি শবশ্রোম শদন। 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—AVIK MONDAL [BSC. 4TH SEM] 



31  

31 

PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHY   

CLICKED BY—DR. SANJUKTA MUHURI [HOD OF DEPARTMENT OF CHEMISTRY (TAKI) ] 
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PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHY   

CLICKED BY—DR. SANJUKTA MUHURI [HOD OF DEPARTMENT OF CHEMISTRY (TAKI) ] 
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CLICKED BY—DHRITI MALLIK [BSC. 4TH SEM] 

PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHY   
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হোচ্ছন্ড মোিন ভো রত  উি োঞ্চরল  সবরেরয় শপ্রয় মোিন এবং সুস্বোদ ুখোবো গুশল  মরেি একটি। 
এটি হোচ্ছন্ড বো মোটি  পোরত্র দীঘ ু ঘন্টো ের   োন্নো ক ো হয়। হোচ্ছন্ড মোিরন সোেো র্ত শভড়ো  হোড় 
থোরক এবং েী গশতরত কুশকং ক রল সবরেরয় ভোরলো স্বোদ পোওয়ো যোয়।  োন্নো শুরু ক রত, নীরে  
েোরপ েোরপ এই সহজ শ শসশপটি অনুস র্ করুন! 

হান্ডি মটন 

 উপাদান 

 ১ টি মোেোশ  মোটি  হো াঁশড়(ঢোকনো যুি) 

 ১ শকচ্ছজ শভড়ো  বো খোশস  মোংস 

 ৩ শিশবল েোমে িক দই 
(OPTIONAL) 

 ২ েো েোমে লোল লেো গুাঁরড়ো 

 ১ টি কোরলো এলোে 

 ৩ শি  সুন বোিো 

 ২ েো েোমে েরন গুাঁড়ো 

 ৬০০ গ্রোম শপাঁয়োজ কুশে 

 ৪০-৫০ ml সশ ষো  শতল 

 ২ েো েোমে হলুদ 

 ৫ টি সবুজ এলোে 

 ৫০ g আদো শপি 

 ২ েো েোমে গ ম মসলো গুাঁড়ো 

 ২ েো েোমে শগোিো চ্ছজ ো  

 ১০-১৫ টি শগোলমশ ে 

  ৫ টি শুকরনো লেো 

 প্ররয়োজন অনুযোয়ী লবর্ 

—AVIK MONDAL [BSC. 4TH SEM] 

RECIPE 
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 পদ্ধশত 

ধাপ ১  

মোিন েুরয় মিোশ রনি করুন, 

মোিরন  িুকর োগুরলো পুর োপুশ  পশ ষ্কো  কর  শনন এবং দই, হলুদ গুাঁড়ো, লোল মশ রে  গুাঁড়ো, 
লবর্, অল্প সশ ষো  শতল ,৬০০ গ্রোম শপয়োজ কুশে,আদো  সুন শপি এবং েরন গুাঁড়ো শযোগ 
করুন। এই শমশ রনিনটি মোিরন  
িুকর োগুশলরক ভোরলো কর  মোখুন এবং ৩০ 
শমশনি -১ ঘণ্টো শিরজ  োখুন। 
ধাপ ২  

একচ্ছত্রত করুন,  োন্নো করুন এবং পশ রবিন 
করুন! 

একটি পিোরন বোশক স রষ   শতল গ ম করুন 
এবং ভোরলো কর  েুরয়  গ ম কর   োখো শুকরনো 
মোটি  হো াঁশড়রত অল্প শদন তো  মরেি শদন শুকরনো 
লেো ২-৩ শি ,শক ু শগোল মশ ে, শগোিো গ ম 
মিলো (লবঙ্গ, সবুজ এলোে,চ্ছজ ো, দোরুশেশন), এ  
মরেি শদরয় শদন মিোশ রনি কর   োখো মোংস এবং 
বোশক শতল ওই হোশড়রত শঢরল শদন। এ প  
হো াঁশড়  মুখিোরক ভোরলো কর  আিো  শলই এ  
সোহোরযি বন্ধ কর  শদন ও low flame এ বশসরয় 
শদন ।  

ধাপ  3 

এ প  ১০ min অি  মুখ নো খুরলই েোাঁকোরত 
থোকুন এভোরব ১ ঘণ্টো  োন্নো করুন। তো প  প  মুখ খুরল শদন এবং গ ম ভোত বো নোনপুশ   
সোরথ পশ রবিন করুন গ ম গ ম হোচ্ছন্ড মোিন। 
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DRAWN BY—SUVODIP GHOSH [BSC. 4TH SEM] 

DRAWINGDRAWINGDRAWING   
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DRAWN BY—SUVODIP GHOSH [BSC.4TH SEM] 

DRAWINGDRAWINGDRAWING   
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—DR.SAIKAT SANTRA 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—AVIK MONDAL [BSC. 4TH SEM] 
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জী বন” িব্দটি  মোহোত্ম্ি অরনকখোশন। মোনুরষ  জীবন শুেুমোত্র “অচ্ছস্তরে  জনি জীবন সংগ্রোরম”সীমোবদ্ধ নয়। 
পৃশথবী  অনিতম শশ্রষ্ঠ প্রোর্ী হওয়োয় মোনুষ তো  এই শনে ুোশ ত 

এবং সীমোবদ্ধ সময়টিরক পূর্ ু মোত্রোয় উদযোশপত কর । শনরজ  ভোরলো 
থোকো, অপ রক ভোরলো  োখো, অনিোনি জীরব  মঙ্গল সোেন ক ো, এই 

ে র্ীরক আর ো উন্নত ক ো এবং অবিিই প বতী প্রজরে  েলো  পথ 

আর ো একেোপ মসরৃ্ ক ো - এসরব  মেি শদরয় মোনুরষ  জীবন 

অশতবোশহত হরয় েরলর । আ  অনিোনি প্রোর্ী  শথরক উন্নত হওয়ো  
কো রর্ই আমোরদ  জীবরন  জটিলতো ও অরনক শবশি। শসই কো রর্ 
েলো  পরথ প্রশত পদরক্ষরপ আমোরদ  নোনো অনোকোজ্জিত পশ শস্থশত  
সম্মুখীন হরত হয়। 

শবরিষ কর  ১৮ শথরক ২৭ ব   বয়সীরদ  জীবরন নোনো কম সমসিো 
আসরত শুরু কর । একশদরক শযমন পড়োরিোনো  েোপ অরনক শবশি, 

শতমশন থোরক শক ু Confusion- ও শক শনরয় পড়রবো, শকোন Stream- এ যোরবো, শকোন শদরক Better achievement- 
এমনই নোনো শক ু। কোর ো  বো Higher studies -এ  ইেো অরনক সময় পশ বোর   Economical condition- এ   জনি 
স্থশগত  রয় যোয়। আবো  কো ও বো এ সমস্ত শক ু  বোইর  থোরক অনি কম Passion , যো হয়রতো নোনো পোশ পোশশ্বকু 

পশ শস্থশত  কো রর্ সুপ্ত শ রখই শবকল্প পথ অবলম্বন ক রত হয়। এ োড়োও Career এ  শেিো তো োড়ো Economical crisis

- ও কোর ো কোর ো শনতিশদরন  সঙ্গী। আ  সরঙ্গ বয়সশেত  শক ু বিচ্ছিগত সমসিো শতো আর ই। 

এই সময়টি life এ  সবরেরয় সুে  সময়। শকন্তু problems এ  পশ মোর্ যশদ শবশি হরয় যোয়, তখন সোমশয়কভোরব একটি 

হতোিোজনক মরনোভোব আমোরদ  গ্রোস কর , যো  নোম "Depression" বো অবসোদ। আ  এই অবসোদ অরনক শক্ষরত্র 

মোনুষরক মোনশসকভোরব শভরঙ শদরত পোর । এটি শয শকোন কো রনই সটৃষ্ট হরত পোর । শবরিষ কর  যশদ হেোৎই 
অনোকোজ্জিতভোরব মোনুষ অসেল হয় অথবো দীঘ ুশদন ের  শকোরনো শবরিষ শক্ষরত্র বিথতুো আসরত থোরক হতোিো 
আমোরদ  হৃদয়রক গ্রোস কর । 

এই সময় গুরুত ভোরব শয ভুলিো ঘরি তো হল শনরজ  প্রশত আস্থো হো োরনো। শনরজ  সমস্ত আত্ম্শবশ্বোস ক্ষীর্ হরত শুরু 
কর । মরন হয় শযন, আ  শক ুই টেক হওয়ো সম্ভব নো। সমসিো যতিো গুরুত , তো  শথরক অরনক শবশি খো োপ মরন হয়। 
শকন্তু শকোন পশ শস্থশতরতই হোল শ রড় শদওয়ো অথবো আস্থো-হো োরনো উশেত নয়। প্রশতটি মোনুরষ  কোর ই তো  শনরজ  
শথরক বড় অবলম্বন শক ুই শনই। েোইরলই শনরজই মোনুষ শনরজ  সবরেরয় শপ্রয় বনু্ধ হরত পোর । বিোথতুো  জনি হতোি 
হওয়ো উশেত নয়। কো র্,  

“Looser stop when they fail, winners fail till they succeed.” 

প্ররতিক সেল বিচ্ছি  জীবনী আর  অরনকগুশল অসেল ব  । তোই ভুল পদরক্ষপ শথরক শিক্ষো শনরয় শনরজ  লরক্ষি  

শদরক অগ্রস  হরত হরব। স্বপ্ন শসিো নয় যো মোনুষ ঘুশমরয় শদরখ, স্বপ্ন শসিোই যো মোনুষরক ঘুমোরত শদয় নো। শনরজ  

অির   অদমি ইেো শক শবলীন হরত শদওয়ো উশেত নয়। 

Life and Depression 

EASSYEASSYEASSY   

—DIYA PAL  [BSC.PASSED OUT BATCH 2021] 
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অরনকসময়, অবসোদ মুি হরত আম ো নোনো Motivational speech শুশন বো আ ও অনিোনি অরনক শক ুই কশ । 
তো আমোরদ  মনবল সোমশয়কভোরব বোশড়রয় তুলরলও সমরয়  অবকোরি আরস্ত আরস্ত শবলীন হরয় যোয়। শকন্তু 
আম ো যশদ শনরজ োই শনরজরদ  Life এ  Motivation খুাঁরজ শপরয় যোয় তরব আ  কখরনোই েলো  পরথ থমরক 
শযরত হরব নো। আসরল,  

“Impossible itself says I am possible.” 

প্রশতটি অন্ধকো   োচ্ছত্র  প  শযমন সূরয ুোদয় শনচ্ছিত, শতমশন দুঃসময়ও একসময় শকরি শযরত বোেি। শকোন 
পশ শস্থশতই শে স্থোয়ী নয়। শুেুমোত্র িিভোরব তেরয ু সোরথ শবরূপ সময় এ  শমোকোশবলো ক রত হরব। 

Life is too limited. তোই প্ররতিকিো মুহতূরুক উদযোশপত ক ো উশেত। আসরল, আমোরদ  েোশহদোগুশল বড়ই 
আরপশক্ষক। সেল শকোন বিচ্ছি  সোরপরক্ষ শনরজরক শযমন কমরজো  মরন 
হয়, টেক শতমশন অপ  শদরক শদখো যোরব অরনক মোনুষ এমনও আর  যোরদ  
সমসিো  সোরপরক্ষ শনরজ  গুরলো বড়ই মূলিহীন মরন হরব। তোই শনরজ  
সোেিোনুযোয়ী শসদ্ধোি শনরত হরব। শকন্তু শকোনভোরবই Depression আমোরদ  
Life এ কোমি নয়। 

অবরিরষ বলরবো,  

“The life will never give us a second chance. So didn't spoil 
the time stay with hope and be positive. Time is not perfect 

itself. Try to make it favourable. Stay positive, everything will become positive at a 
time.” 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—MOUMITA BISWAS [BSC.PASSED OUT BATCH 2022] 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—MOUMITA BISWAS [BSC.PASSED OUT BATCH 2022] 



44  

44 

DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—DR.SAIKAT SANTRA 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—DR.SAIKAT SANTRA 



46  

46 

 

DRAWN BY—AVIK MONDAL [BSC. 4TH SEM] 

DRAWINGDRAWINGDRAWING   
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—TRISHA PRAMANIK [BSC.4TH SEM] 
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CLICKED BY—DR.SAIKAT SANTRA 

PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHY   
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CLICKED BY—DR. SANJUKTA MUHURI [HOD OF DEPARTMENT OF CHEMISTRY (TAKI) ] 
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CLICKED BY—DHRITI MALLIK [BSC.4TH SEM] 

PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHY   
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CLICKED BY—PROF.SABIR AHMED 

PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHY   

CLICKED BY—DR. SANJUKTA MUHURI [HOD OF DEPARTMENT OF CHEMISTRY (TAKI) ] 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—AVIK MONDAL [BSC. 4TH SEM] 



53  

53 

 

DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—TRISHA PRAMANIK [BSC.4TH SEM] 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—AVIK MONDAL [BSC. 4TH SEM] 
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PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHY   

CLIKCED BY—AVIK MONDAL [BSC. 4TH SEM] 
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CLICKED BY—DHRITI MALLIK [BSC. 4TH SEM] 

PHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHYPHOTOGRAPHY   
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DRAWN BY—DHRITI MALLIK [BSC.4TH SEM] 

DRAWINGDRAWINGDRAWING   
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—MOUMITA BISWAS [BSC.PASSED OUT BATCH 2022] 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—DR. SAIKAT SANTRA 
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DRAWINGDRAWINGDRAWING   

DRAWN BY—DR. SAIKAT SANTRA 

DRAWN BY—SUBHAMOY MUKHERJEE  [BSC.PASSED OUT BATCH 2021] 
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"Things may end , but memories will last forever" 

Life is a full of memories, events, moments and experiences . Everyone has a special memory that will never forget. I love those ran-
dom college memories that make me smile no matter what's going on in my life right now. 

Actually college life is a persons golden period of early youth . It teaches me the tough skills of life , discipline , friendship , dedica-
tion , sincerity , joy and commitment. 

I learned a lot from my teachers within 3 years . All of my teachers are very kind and humbled person and they have deep 
knowledge in their subject . In my words , all of my teachers like  Shanta mam , Sanjukta mam , Sayantan sir , Saikat sir , Sabir 
sir , Debashish sir  are gift of god who guide us towards success .  

I don't know when time passed and it's time to say goodbye to my college and those remarkable days . Whenever I sit alone are 
think about my  college life , chemistry department ,   memories with friends and there's a constant smile on my face . “ 

            -Samprikta Chakraborty 

“I just want to say that, 

You may be away from us, but your guidance will never be; 

Goodbyes are not forever,we are not the end,  "I will miss you " until we meet again. 

I will miss all of you so much” 

        -Afiya Sahana 

“B.Sc Chemistry honours, is the most lovely 3 years of my life. In this 3 year we all become happy chemistry family where our teachers 
are guardians and we are kids. I am very lucky to have lovely and precious teachers like Shanta 
mam, Sanjukta mam, Sayantan sir, Saikat sir, Sabir sir and Debasish sir. 

I do not forget good memories with our both Lab kaku's.  

The department & college gives me a lot of knowledge, enthusiasm, and passion to do something 
good for life and society.  

When I recall my past 3 years, I really missed our department.  

All precious and lovely memories will always be with me like sweet dream.” 

        -Moumita Biswas 

DOWN MEMORY LANE 
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“I am Shaheen Rana Mandal . I was a student of Taki Government College chemistry department. 
First of all, thank you for giving me a chance to introduce myself about my relationship with chemistry 
department and honourable sirs and madam of chemistry department. Studying in chemistry depart-
ment for the post three years and what I understand is that every sir and mam helped us every moment 
stood buy us guided us and loved us . Specially dearest to me were Dr. Shanta Mukhopadhyay the 
former heads of our department, Sayantan Ganguly and Dr. Debasish Patra . I am totally impressed 
by the effort of them. Besides our lab guide Prithwin uncle is very dearest person of mine whose practice 
is unparalleled. I will never forgot my chemistry class and I will be eternally grateful to everyone in my 
chemistry department. “ 

         -Shaheen Rana Mandal  

 
“My first day at college is a memorable day in my life. I admitted to the College in my city, that is 
Taki government college . At first day I entered my college and noted down the time table of my classes 
from the notice board and attend the classes. I am very excited on the first day at college, because all of 
the new things: new teachers new students. I was very happy to make some new friends. 

 My college laboratories are also will managed and there are many modern instruments. Our lab 
guides are very helpful . College libraries were very helpful in my study. 

College life teaches us many things and builds our confidence to face the challenges and struggles in our 
future. Our chemistry department’s all teachers are very helpful and friendly. I really missed past 3 
years of our department. “ 
          -Rekha Sarkar 

I enjoyed my college life with fully freedom . We had good bonding in our friend circle. Our professors 
was very supportive. They always understood us very well. Each and every sir and mam appreciate us all 
the time. But I want to say with sadness, due to covid protocol we missed our college life for a long time. 

          -Sabyasachi Shaw 
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    1.5 years experience of College Life… 

“College is a new experience for all students life. In college, students should follow the rules and achive their dreams purposefully. I am 
also one of them. There is only one thing to say about the college experience of mine: 

First of all I got 1.5 year out of 3 years of my college life for the reason of pandemic 
situation but it's enough for me !  

 I was enjoyed with my respectable teachers ,madams & also my classmates. In other 
side our lab kaku is more respected and loveable person of us. Sometimes I am unable to 
attend all classes but I always tried to attend the class and learn from that.  

I also captured photos so many types of conversation  on organic, inorganic and physi-
cal chemistry topics. Always we are enjoying in our department of chemistry. 

At last I have to say something about our teachers and madam their saying like 

1) Santa mam- (Now she is Principal of Taki Government College) "শতোম ো 
এখরনো discipline শিখশন শকভোরব কো  সোরথ কথো বলরত হয়? 

2) Sanjukta mam - (Our present HOD of chemistry department) "শতোমোরদ  
college এ  Education এ  উপ  শকোন ভ সো শনই, শক শিখরব শতোম ো?" 

3) Sayantan sir- "বল শক খব ? বুরেশ স শতো সব?" 

4) Saikat sir- "এই বোচ্চোিো আরগ ভোরলো শ ল এখন পেো বোচ্চো হরয় শগর । একদম পড়োরিোনো কর  নো।" 

5) Sabir sir- "লিোরব সোবেোরন কোজ ক রত পোর ো নো?" 

6) Debasish sir- "শদরখো আশমও ততিো জোশননো, শতোম ো যো জোরনো আশমও তোই জোশন।" 

At last, I can say that my overall college life is memorable and exciting overall I am feeling proud for my college. I am also feeling 
more good to study and graduate on chemistry from that college. I also give respectfully thanks of all honourable teachers and madam 
of Taki Government College” 

             -Subhadip Roy 
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“College life is one of the most remarkable and lovable times of an individual’s life. College life teachers 
us many things and builds our confidence to face the challenges and struggles in our future. I could 
not understand how three years past even though there was lockdown most of the time.  

In our college, our teachers are too knowledgeable and very helpful towards students. During online 
classes, they taught us very patiently with care. In offline classes, sir and mam conducted practical 
and theory classes with great care and love. Whenever we were not able to understand anything, they 
patiently thought it again and again. Our lab assistant, Prithwin uncle And Manos uncle is very 
helpful, they used to help us with various things while doing practical classes.  

 It is a great experience studying the Taki Government College, many memories to cherish for life-
time. My experience of our college is full of  learning and grooming .” 
          -Srijita sarkar 

“College life is a best moment of our life. This time comes in all of our lives. We are kids when we get  

into college but grown up when we get out. College life is truly different life and nothing compares to  

it. 

 I was not very good in studies since childhood. Ever since I was in class 11, I loved so much  

chemistry subject Compared to other subjects. After passing Higher secondary examination decided to  

graduate with chemistry. I got admission to 1st year in Taki Govt. College in 2019. I went to college on  

the first day, I diadn’t know anyone, I thought everyone was very good at studies except me, but later  

everyone became very good friends. Sir, Mam used to help a lot and scolded a lot but really very good  

and loved them very much. The first semester was not very good. From the 2nd semester I started to  

emphasize my studies and found chemistry easier. But one day, a terrible virus called corona suddenly  

came , we all became house bound and started missing college life, college lab, sir, madam and  

friends. I didn’t like doing class. But the last year’s classes we can do offline, it was a big price for us.  

The exam was over in a few months, didn’t think it would be over so soon. But the friends of college  

life are really different and very helpful. It was like a different world in the college lab, always rushing,  

shouting, running around doing nothing. college life is a beautiful moment in every student’s life,  

although we didn’t last three years, but we had a lot of three years, but we had a lot of fun, I heard a  

lot more. 

We will miss college life very much.” 

          -Abir Das 
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