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Mr. Eeshan Ali                                                                                                      

Lecturer-in-Charge
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From the desk of

LECTURER –IN- CHARGE  

I am pleased to learn that the Department of Geography is publishing a

e-magazine ‘GEOSpectrum’ on the theme “COVID-19 and

Environment”. I express my warm thanks to the head of the

department for the initiative she has taken. It is tremendous

achievement, worth emulating.

I wish every success to the venture.



Dr. Amitlal Bhattacharya

IQAC Co-Ordinator

Dukhulal Nibaran Chandra College

Massage From
IQAC CO-ORDINATOR  

It gives me immense pleasure that the Department of Geography is going

to publishing a e-magazine ‘GEOSpectrum’ on the theme “COVID-19

and Environment”. I wish this initiative success.



Massage From 

Editors 

Dear Readers,

Greetings to you!!

We are pleased to introduce you an e-magazine “GEOSpectrum”, focusing on the theme

“Covid-19 and Environment”.

It is safe to say the Earth’s Environment plays the most significant role in flourishing the

human civilization. However, the modern developments around the world with uncontrolled

deforestation, chemical waste disposal in rivers, carbon emission in big cities with excessive

motor vehicles etc are causing huge damage to the environment. Meanwhile, the recent

global health emergency due to Coronavirus disease (COVID-19) has not only claimed

millions of people’s lives across the world, but also is severely affecting almost every aspect

of our environment. Various effective measures (complete/partial lockdown, mass

vaccination, establishment of COVID hospitals etc) have been implemented in affected

countries and the overall COVID situation around the world is getting better with time.



Deblina Ghosal

The measures taken to control COVID-19 have significant effects on the environment.

The economic slowdown significantly improves air quality in different cities across the

world, reduces GHGs emission, lessens water pollution and noise. However, there are

some negative effects such as haphazard dumping of huge medical waste, disinfectants,

mask, and gloves.

With the theme “Covid-19 and Environment”, we have tried our level best to showcase

various aspects of the inter-relations of COVID-19 pandemic and our surroundings.

GEOSpectrum is a compilation of the immense effort and the creative writings,

drawings, paintings etc of motivated students of our college. We are thankful to faculties

who shared their views by creative writing to enrich our e-magazine. We express our

heartful gratitude to all who have been directly and indirectly involved for the birth of

‘GEOSpectrum’.

Dr.  Nafisa Banu



Dr. Nafisa Banu, is an Assistant Professor and Head at Department of Geography, Dukhulal

Nibaran Chandra College. She obtained her Masters and Doctoral degree from Aligarh Muslim

University. She has qualified the UGC-NET and WB-SET test and recipient of prestigious MANF

fellowship. She is the life member of two reputed Geographical Journals. She has presented papers in

national and international conferences including Germany and USA. She has published more than

dozens of papers in reputed national and international journals and also contributed book chapter in a

edited books. She can use Arc-view and Q-GIS software efficiently. Recently she convened a

national level webinar. Her areas of interest includes Population Geography, Gender Studies, Urban

Geography.

Deblina Ghosal is presently working as an Assistant Professor in Department of Geography,

Dukhulal Nibaran Chandra College. She obtained her M.Sc. and M.Phil from University of Kalyani,

pursuing Ph.D from Visva-Bharati University. She has presented papers in National and International

seminars and conferences. Her area of interest include Population Geography, Tourism Geography,

Gender Studies.

About the EDITORS



Sl. 

No.
Names

Page 

No.

1

পরিবেশ ভােনা 
Mr. Sadhan Kumar Das 1-2

2

মহামারিি মাবে তুরম যে মহান 
Dr. Sunil Kumar De 3

3
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একদিন এই তরুণী পৃদিবী প্রিম সমুদ্রস্নান সসরে , প্রিম প্রভাত
দকেরণ সেরে উঠল , সসদিন পৃদিবীরত প্রিম সে প্রারনে স্পন্দন
সেরেদিল , সসই প্রাণ হল উদিি । কদি কদি নবপল্লরব তাে
আনন্দবাতত া স াষণা ক’সে উদিিই প্রিম প্রারনে িীপ্ত উচ্ছ্বারস এই
ঊষে গ্রহটিরত েীবরনে সঞ্জীবনী স্বাক্ষে োরে । পাষাণী অহলযাে
মত এই বন্ধ্যা কঙ্কেময় েড় পৃদিবীরক প্রারনে পেরে দবকদেত
কেল উদিি । সন্তারনে েন্ম সিবাে আরে মা সেমন তাে অনকুুল
সক্ষত্র প্রস্তুত করে , ঠিক সতমনই পৃদিবীরত মানরুষে আেমরনে পূরবত
তাে েনয সবরুেে েীতলপাটি সপরত োোে গুরুত্বপূণত ভূদমকাটি
লক্ষ লক্ষ বিে ধরে পালন করে এরসরি এই োি ।
এেন িাদেদিরক পৃদিবীে েেম হাওয়াে েেম েেম েবে ।

তাই পদেরবে-দবজ্ঞানীরিে মািা েেম । সূেত সিরক এমন এক িেূরত্ব
আমারিে এই সবেু গ্রহটিে অবস্থান , োে তাপমাত্রা না সবদে না
কম । ২২ দিদগ্র েড় তাপমাত্রা দনরয় সস েীবন সৃদিে অনকুূল
পদেরবে বোয় সেরে িরলরি । দকন্তু ঈশ্বে োনরতন না েীবসৃদিে
মহূুরতত স্বেতরলারক সকউ মঙ্গলেঙ্খ বাোয়দন ।

দতদন োনরতন না তাাঁে সৃি বদুিমান েীব ‘মানুষ’ একদিন সোিাে
উপে সোিকাদে কেরত বসরব ।

প্রািীন পৃদিবীরত মানবসভযতাে আদিলরে িকমদক ঠুরক
মানষু সেদিন প্রিম আগুন জ্বালাল , সসদিন সিরকই আেম্ভ হল
প্রাণিায়ী অদিরেরনে ধ্বংসলীলা । এইেনযই সবাধহয় গ্রীক পুোরণে
েদুপটাে স্বেত সিরক আগুন িুদে করে আনাে অপোরধ প্রদমদিউসরক
বদন্দ করে সেরেদিরলন। প্রদমদিউরসে িুদে কো আগুন বায়ুমণ্ডরল
শুধু অদিরেরনে অনুপাতই হ্রাস কেল না, তাে সধাাঁয়া এবং িাই
দিরয় পৃদিবীে বহমণ্ডলরক করে তুলল কলদুষত। তািাড়া োে
সস্নহাঞ্চরল আমো আমারিে এই লদলত’ে সিহটিরক বাাঁদিরয় সেরেদি,

োে অকৃদত্রম অদিরেনিারন আমো বকু ভরে েীবরনে শ্বাসবায়ু
গ্রহণ কদে, আমারিেই উিত হারতে দনষু্ঠে কুঠাো ারত সসই
বকৃ্ষমাতারক আমো প্রদতদিন দনধন করে িরলদি।প্রদতদিন হাোে
হাোে োি সকরট প্রাণ াতী সেলায় সমরত উরঠরি উিত আধুদনক
সভযতা ।

পরিবেশ ভােনা

Mr. Sadhan Kumar Das, Associate Professor and Head, Department of Bengali,  DNC College
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প্রদতবিে পৃদিবী সিরক ১ সকাটি ৭০ লক্ষ সহক্টে অেণয ধ্বংস
হরে। ১৯৩১ সারল আমারিে পুরুদলয়ায় েঙ্গরলে পদেমাণ দিল
৮৮ েতাংে। আে পুরুদলয়ায় েঙ্গরলে পদেমাণ মাত্র ৮ েতাংে।
বকৃ্ষদনধরনে ফরল েত ৫০ বিরে সাহাো মরুভূদম ৬৫ লক্ষ
বেতদকরলাদমটাে োয়ো গ্রাস করে দনরয়রি।িে মরুভূদম প্রদতবিে
৮ দকরলাদমটাে করে দবসৃ্তত হরে। ফরল অদিরেন পদেরোধরনে
রূপকাে অেণযরক সংকুদিত ক'সে , মানষু প্রকাোন্তরে দনরেই
দনরেে অদস্তত্বদবরলারপে িক্রারন্ত সমরত উরঠরি।
োদড়র াড়াে কারলা সধাাঁয়ায় দনমতল বাতাস আে কলদুষত ।
কলকােোনাে বেত য পিারিত নিীে েরলও আে দবষ দমেরি ।
সভরঙ্গ োরে ওেরনে িািে , হু হু করে ঢুরক োরে ক্ষদতকে
আলট্রাভারয়ারলট সে । নানান কােরণ পৃদিবীে ব্রহ্মতালু েেম হরে
। সমরুে বেফ েলরি , সমরুদ্রে েলস্তে বাড়রি , আবহাওয়া-েঙৃ্খল
দ্রুত দবপেতস্ত হরে । ... দকন্তু আমো দক পােব সভযতাে িাকারক
দপদিরয় দনরয় দেরয় আদিম দনমতলতায় দফরে সেরত ? ... সম্ভব নয় !!

ো আে পাদে – তা হল বকৃ্ষরোপণ ! েবীন্দ্রনাি প্রদতবিে
বষতাঋতুরত হলকষতণ , বকৃ্ষরোপণ উৎসরবে আরয়ােন কেরতন ।
এই উৎসবরক শুধুমাত্র আনষু্ঠাদনকতায় সীমাবি না সেরে , েদি
আমো আমারিে দিনদন্দন েীবরন , আে পাাঁিটা েরুদে কারেে
সরঙ্গ অঙ্গীভূত করে দনরত পাদে , তাহরল সবাধহয় বরৃক্ষে কারি
আমারিে ঋণ দকিুটা সোধ হরত পারে । পদেরবেও দফরে পারব তাে
হাোরনা ভােসাময ।

তাই প্রদতদিন আমো স্বপ্ন সিদে----দিরনে সবলারত হাোে
হাোে মাইল েরুড় সে-োিগুদল সকরট সফলা হরয়রি, োদত্ররবলায়
দনশুদত িন্দ্রারলারক , স্বেত সিরক সিবিরূতো সনরম এরস----হাত
বদুলরয় দিরে---মাটিরত সপ্রাদিত কাণ্ডহীন োরিে গুাঁদড়রত----আে
তােপে-----সসই গুাঁদড় সিরক উদ্গত হরে ----লক্ষরকাটি নতুন
োোপল্লব----োো সৃদিে প্রিম দিরনে মরতা , হাওয়ায় হাওয়ায়
উদড়রয় দিরে , নতুন প্রারণে দবেয়-দবেয়ন্তী !!!!

Mr. Sadhan Kumar Das, Associate Professor and Head, Department of Bengali,  DNC College
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Dr. Sunil Kumar De, Associate Professor, Department of Bengali, DNC College

' একটু েল ' - অসহায় বরৃিে
কাতে করেে করুন আরবিন

কারো সাড়া সমরলদন । ধমক দিরয়
ড্রাইভােরক োদড় স াোরনাে দনমম দনরিতে

স্বাস্থযমন্ত্রীে । পরিই পরড় েইরলা উরপদক্ষত বিৃ।
সবৌরয়ে ইোয় সিরলে ভদবষযরত কিা সভরব

বিৃ বাবারক সেরত হয় বিৃাশ্ররম। নাদত আপদি
তুলরলও োাঁদেে হরয় োয়। সেলাে সঙ্গী হাদেরয় ;

মারয়ে বকুদন সেরয় অশ্রুভো ি ুসিারে অসহায়
দেশু দনরুরেে।

েঙিটা তাড়ারনা টিরনে পাএ সেরে দভক্ষা িাওয়াে 
েদি হাদেরয় বিৃ দনবতাক। দতন দিন োবাে সোরটদন
তাে। প্রারনে স্পন্দন তবওু েেীরে মিৃ ুভারব মেু

দফদেরয় সরে োয়।

দিউটি সসরে দফেদিরলন িঃ সহারসন।রিারে পড়রলা
বিৃ েি ুস াষ ; অনাহাে দিি েীনদিহী আরনায়ারে 
প্রদত। োদড়রত তুরল পদেরষবা দিরয় সুস্থ কেরলন 

তারিে তাো বলরলা - িািােবাব ুতুদমই ঈশ্বে তুদমই
আল্লা

সোেীে পদেরষবা দিরত দেরয় সমরয়ে েন্মদিরন
হাসপাতারল দবদনদ্র োত কারট িািারেে ।

' আমাে েন্মদিরন সকন এরল না বাবা; প্রশ্ন সমরয়ে।
কােন োনাে পে সমরয় বরলদিল - দিরক দিরক 

দনদতকতা , মানবতাে মহামাদেে মারে তুদম মহান,বাবা।
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Dr. Madhab Kumar Biswas, Associate Professor and Head, Department of Commerce, DNC College 

নিী হল েলধাো ো সকান পাহাড় পবতত দকংবা 
মালভূদম সিরক উৎপন্ন হরয় সােে দকংবা সকারনা বড় 
নিীরত পরড়। আবাে কেরনা বড় নিী সিরক উৎপন্ন 
হরয় অনয সকারনা বড় নিী দকংবা সােরে দমরে। এরূপ 
বহু নিনিী পৃদিবীে দবদভন্ন সিরে মানব েেীরেে দেো 
উপদেোে মরতা িদড়রয় েরয়রি একিা আমারিে সিে 
ভােতবষত এবং সেলা মদুেতিাবারিে সক্ষরত্রই সম্ভব হরব 
সতয I সুতোং নিী দিল আরি দকন্তু িাকরব দকনা প্রশ্ন? 

োে েনয আদম ভূরোরলে িাত্র না হরলও একেন সুস্থ 
নােদেক দহসারব ভাদবত।

মদুেতিাবারিে নিনিী েিা ভােীেিী, পদ্মা, 
দ্বােকা, ময়ূোক্ষী ইতযাদি অগ্রেণয।এিাড়াও আেও 
করয়কটি নিী আরি দকন্তু ক-দিন িাকরব সসটাই প্রশ্ন।এে 
মরধয েলঙ্গী, সিাট্ট দভেব, দেয়ালমাদে ময়ূোক্ষী 
দবরেষভারব উরল্লেরোেয।

শুরুরতই উরল্লে করেদি নিী হরলা েলধাো অিতাৎ েরল 
প্রবাহমান ধাো োরক আমো সরাত বরল েণয কদে। 
তাহরল নিীরত েল ধো না িাকরল তারক নিী বলা 
কতটা েুদিেুি হরব তাহরল নিীে সারি োল ও দবল 
এে সকান পািতকয িাকরব না। 

আমে প্রশ্ন ভােতবষত তিা মদুেতিাবারিে 
নিীগুদল প্রধান দবদেিয েলধাো ধরে োেরত সপরেরি ? 
এটা োনরত দবরেষ নিী ধরে আরলািনা কো িেকাে।

মদুেতিাবারিে প্রধান নিী সেভারব েরয়রি তা 
বলাই বাহুলয I ভােীেিীরক সেলাে লাইফলাইনও বলা হয় 
I কােণ ভােীেিী সাো সেলাে ঠিক মাে বোবে 
প্রবাদহত হরয়রি এবং সাো বৎসরে সুন্দে েলধাো 
প্রবাদহত হয়।
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সসইেনয ফাোক্কা সিরক আদহেণ পেতন্ত দফিাে কযারনল 
না িাকরল ভােীেিী নিীে িো সেলাে আে পাাঁিটা 
নিীে মতই হরতা। কােণ সে উৎসমেু হরত ভােীেিীে 
উৎপদি দসদেয়া সিরক আয়েন পেতন্ত ভােীেিী মতৃপ্রায় 
ো আমারিে করলরেে সাধনবাব ুভারলাভারব োরনন  । 
উনাে বাদড়ে ওইোরন এবং উদন প্রকৃদতে 
সাদহতযানেুােী। অপেদিরক পদ্মা আমারিে সেলাে একটি 
গুরুত্বপণূত নিী ো সেলাে বাংলারিে সীমানা দহসারব 
কাে করে এেরনা কমরবদে েরল ধো বতত মান তরব 
বষতাকারলে ভয়ঙ্কে রূপ ধােণ কেরলও বিরেে অনয 
সমরয় ধাে ও ভারে করম োয়। 

আসা োক সসই সমস্ত নিীে কিাই োরিে 
দনরয় আমারিে মত সাধােন মানষু ভাদবত। এরক্ষরত্র 
প্রিরমই উরল্লে কেরত হয় েলঙ্গী নিীে কিা। 
মদুেতিাবারিে বােেী অঞ্চরলে লাইফ লাইন দিল েলঙ্গী। 
কিাটি আদম সরিতনভারবই উরল্লে করেদি কােণ 
অতীরত সে েলধাো েল রূরপ িাকরতা এবং তাে েল 
দনরয় আরো দকিু োো-প্রোো বােেী অঞ্চলরক দসি 
কেত তা সমস্ত অতীত।কােণ েলঙ্গী নিী 
িেমধরুবানাে কারি পদ্মা সিরক উৎপন্ন হরয় 220 দকদম 
পি প্রবাদহত হরয় নবদ্বীরপে কারি স্বরুপেরঞ্জ দমরেরি।

দকন্তু বতত মারন িেমধরুবানাে সিরক দেয়ালমাদেপেতন্ত 7
দকদম এই নিীরত েুাঁরে পাওয়া োয় না আে 
দেয়ালমাদে সিরক সমািােপেু পেতন্ত প্রায় 49 দকদম 
নিীে অদস্তত্ব িাকরলও েলেনূয অিতাৎ মতৃ েীরবে 
শ্বােকাষ্ঠ বি হরল সেমন েীবরক মতৃ বরল েণয কো 
হয় সতমদন নিীরত েল না িাকরল দবরেষভারব 
েলধাো না িাকরলও সস নিীরক মতৃ বলা হয়। আে 
নিীে উৎসমেু েদি বন্ধ্ হরয় োয় তাহরল বাদক অংস 
সসটি সবদেদিন বাাঁিরত পারেনা। কােণ নিীে প্রাণবায়ু 
হল েলধাো তাই েলঙ্গী মতৃ নিী বলাই ভারলা। তরব 
শুধ ুেলঙ্গী নয়, েলঙ্গীে োো গুরলা েিা সিাট্ট দভেব, 
দেয়ালমাদেও মতৃ।

এবাে সিো োক ভােীেিীে পদিম পারড়ে 
নিীগুদলে অবস্থা প্রিরমই বলরত হয় বাাঁেলই ও ফল্গু 
নিীে কিা। বাোঁলই  দেয়াল োল সিরক উৎপন্ন এবং 
ফল্গুে মতৃ। বতত মারন আদহেরণে পদিরম িদহল সিরক 
প্রবাদহত হরয় েঙ্গীপরুেে কারি ভােীেিী সত দমরেরি।
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িরুটাে উৎসমেু হাদেরয় োওয়াই এোও মতৃ প্রায়। অেঙ্গাবাি 
সিরক েঙ্গীপেু োওয়াে পরি এটা প্রতযক্ষ কো োয়। 
তািাড়া মদুেতিাবাি সেলাে কাদন্দ মহকুমায় কতগুদল নিী 
েরয়রি সসগুদল প্ররতযক বিে বষতাকারল কাদন্দ মহকুমারক 
বনযায় কাাঁিায় আবাে বিরেে অনয সমরয় েরলে অভারব 
কাাঁিায়। এই কান্নাে েনয ময়ূোক্ষী নিীে উপে দতলপাড়াে 
বযারেে অরনকটাই িায়ী। কােণ বষতাকারল অদতদেি েল 
বযারেে সিরক সিরড় সিওয়াে সারি সমগ্র কাদন্দ মহকুমা ও 
বীেভূরমে দকিু অংে প্লাদবত হয়। দকন্তু বিরেে অনয 
সমরয় দতলপাড়া সিরক সে পদেমাণ েল সেবোহ কো হয় 
তা প্ররয়ােরনে তুলনায় সামানয। এবং বযারেরেে োল সিরক 
েল না িাড়াই নিীগুদল শুদকরয় োয় অিতাৎ মতৃ।

মতৃ বেুলাম, দকন্তু সকন? অবেযই মানষুই এে 
েনয িায়ী। েরিিভারব নিীে সেোরন সসোরন বাাঁধ সিওয়া 
,নিীে উপরে বাদড়, কােোনা দনমতাণ কো এবং নিীরত 
িাস্টদবন দহরসরব বযবহাে কো মলূত এে েনয িায়ী। 
অপেদিরক সোরেে দিদকৎসা না কো।

েিা-নিীে উৎস বন্ধ্ হরয় সেরল োল েনরনে মাধযরম 
েলধাো প্রবাদহত কো। সেভারব ফাোক্কা আদহেণ মেু 
দফিাে কযারনরলে মাধযরম ভােীেিী নিী সক বাাঁিারনা 
হরয়রি'। মারেমরধয সড্রদেং করে নিীে লবযতা েক্ষা কো। 
নিীে পারড় বাদড়  ে দনমতাণ ও আবেত না সফলা বন্ধ্ কো 
অবেযই প্ররয়ােন। তা না হরল আমারিে ভদবষযত প্রেন্মরক 
বলরত পােরবানা সে মদুেতিাবাি তিা ভােত একটি 
নিীমাতৃক সিে। সতুোং নিীরত েদি মতুৃযে হাত সিরক 
েক্ষা কেরত হরল হয় তাহরল মানষুরক সরিতন হরত হরব। 
সরবতাপদে সেকােরক এই দবষরয় অগ্রণী ভূদমকা পালন কেরত 
হরব। তািাড়া আমারিে মত িাত্র-দেক্ষকরিে েরবষণামলূক 
প্রকােনাে মাধযরম মানষু সেকােরক োদেরয় তুলরত হরব। 
আে তা না হরল নিীগুদল দিেকারলে মরতা  দুমরয় পড়রব 
এবং মানরুষে  মু ভাদঙ্গরয় সিরব। আো কদে সকরলে 
প্ররিিায় মদুেতিাবাি তিা ভােতবষত তাে নিীমাতৃকতা বোয় 
োেরব।
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The global outbreak of Coronavirus disease

(COVID-19) has not only claimed millions of

people’s life across the world, but also is

severely affecting almost every aspect of our

environment. One of the branches of

Geographical study explores the Physical,

Human and socio-cultural environment and

their inter-relations. Various scientific studies

indicate that the measures taken to control the

spread of the virus have significant positive

effects as well as negative effects in physical

and socio-economic environments respectively.

The physical environment as the name

suggests includes all natural resources (land,

air, water, plants etc.) fulfilling our basic needs

and further providing opportunities for socio-

economic development. The lockdown due to

COVID-19 has an mainly positive impact on

basic composition of the physical environment.

Covid-19 measures imprint mixed 
impact on the environment
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The shutdown of various large scale factories

significantly reduces the toxic industrial waste,

which in India, usually goes directly into the

river without any processing. This improves the

water purity in rivers. The restricted

movements of people using personal/

government vehicles during complete

lockdown decrease the emission of Greenhouse

Gases improving the air quality and lessen the

sound pollution in various cities across the

globe. Also, it has been indicated that the

reduced pressure in tourist destinations might

assist the restoration of ecological systems.

However, not all COVID-19 impacts

are going in favour of the environment. First

and foremost, the lockdown and consequent

economic slowdown have disproportionately

impacted the rural areas, where the country’s

majority of consumers and poor reside. The

sudden closing down of various factories

pushes their workers to the lowest level (with

no money, unable to even buy their daily foods)

in terms of socio-economic environment

(conditions in the society).
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In this context, India has witnessed the

migration of millions of factory workers from

various cities to their villages, merely by

walking, cycling due to complete lockdown

which claims hundreds of lives. Another

important negative impact is biomedical waste

generation globally for testing and treatment of

huge numbers of COVID-19 patients, use of

PPE kits for protection etc. The haphazard

dumping of these medical waste poses a huge

risk in developing countries like India where

the sophisticated waste management system is

virtually non-existent. Furthermore, the

uncontrolled use of disinfectant to exterminate

the COVID-19 virus in residential, commercial

areas might kill the non-targeted beneficial

species and consequently create imbalance in

ecosystems.

With rapid vaccination all over the

world, we can safely assume that these

environmental consequences are short-term.

But this pandemic has elicited global responses

and makes all countries united to fight against

the deadly COVID-19 virus.
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This opens up the possibility to build up the

imperative global strategies for long-term

benefits, as well as sustainable environmental

management. Broadly speaking, the global

effort should be channelled to: sustainable

industrialization using more renewable

energy and implementing strong energy

efficient policies; using green and public

transports; efficient water and waste

management systems; and many more.

Directly or indirectly, the COVID-19

pandemic is affecting human lives and global

economy which in turn, affecting the global

environment. We hope that this united global

force would continue working together to

win over such pandemics in future (if any)

and definitely would devise major plans to

strengthen environmental sustainability.
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করভড-১৯এেংপরিবেশ
কর োনো ভোই োস বিশ্ব িযোপী ছব়ির়ে পর়িছ যো ককিল

একটি স্বোস্থ্য সমসযো ন়ে, এটি বিশ্ব অর্ থনীবি এিং

পব রিশরক বিবভন্ন উপোর়ে প্রভোবিি কর । কবভড-১৯

স্বোস্থ্য, অর্ থনীবি ও সমোরে মো োত্মক ক্ষবি ক রলও

পব রিশ দষূরে মোত্রো উরেখরযোগ্য ভোরি কবমর়েরছ।

সো ো বিরশ্ব কর োনো ভোই োরস িযোপক ভোরি ছব়ির়ে প়িো়ে

এই ভোই োসটি মহোমো ী আকো ধো ে কর রছ। িোই এ 

বিরূপ প্রভোি কর্রক িো াঁচরি সমস্ত কদশ প্রর়েোেনী়ে

পরৃ্কীক ে এিং সোমোজেক দ ূত্ব অনুশীলন পদ্ধবি

িোস্তিোব়েি কর রছ। ইবিমরধয লকডোউন আমোরদ 

পব রিশরক অগ্বেি উপোর়ে প্রভোবিি ক ো কো রে

আমোরদ েীিরন পব িিথন এরসরছ। এই মহোমো ী 

কো রে বিশ্বিযোপী বিশোল সংখযক মোনুরষ প্রোেহোবন ঘরি

আ এই প্রোেহোবন হোি কর্রক  ক্ষো কপরি প্রবিটি কদশ

সোমোজেক দ ূরত্ব নীবি অিলম্বন কর । কলোকডোউন এ 

কো রে প্রবিটি কদরশ বশল্প, কলকো খোনো, যোনিোহন,

মোনুরষ িোইর যোিো়েোি ও িযোিসো িোবনেয িন্ধ র্োকো়ে

পব রিশ দষূে অরনকোংরশ ক োধ ক ো সম্ভি হর়েরছ এিং

েীি বিবচরত্র উন্নবি ঘরিরছ যো ইবিিোচক প্রভোি বহরসরি

মরন ক ো হ়ে। অপ বদরক,পব রিরশ কনবিিোচক

পব েবিও কদখো কগ্রছ।

Mr. Dilwar Badsha, State Aided College Teacher, Department of Geography, DNC College
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Mr. Dilwar Badsha, State Aided College Teacher, Department of Geography, DNC College

কবভড-১৯ এ প্রোদুভথোরি ফরল বিশ্বিযোপী কমবডকযোল

িেথয উৎপোদন িজৃদ্ধ কপর়েরছ যো েনস্বোস্থ্য এিং

পব রিরশ েনয হুমবকস্বরূপ। আিো বিবভন্ন

গ্রিষেোগ্ো ও হোসপোিোল কর্রক প্রচু পব মোরে বেি

 োসো়েবনক িেথয উৎপোবদি হও়েো়ে পব বস্থ্বি

কমোকোরিলো ক ো স্থ্োনী়ে িেথয িযিস্থ্োপনো কিথপক্ষ এ 

পরক্ষ চযোরলঞ্জ হর়ে দো়িোই। ভোই োল সংক্রমে কর্রক

 ক্ষো পোও়েো েনয একটি মোস্ক, হোন্ডগ্লোিস এিং

অনযোনয সু ক্ষো স ঞ্জোম িযোিহো ক ো হ়ে, িরি সটিক

জ্ঞোরন অভোরি কিবশ ভোগ্ কলোক এগুবল কখোলোরমলো

েো়েগ্ো়ে কফরল কদ়ে, ফরল আশপোরশ ক্ষবিকো ক

প্রভোি পর়ি কপৌ িরেথয হো িোব়ির়ে িো়ে,ু েল এিং

মবৃিকো দষূরে উপ স োসব প্রভোি কফরল।

অিরশরষ একর্ো িলো কযরি পোর কয

আমোরদ অিশযই িুঝরি হরি কবভড-১৯ হরলো মোনি

ও পব রিরশ মরধয সম্পরকথ ইবিি ক ো একটি

উপো়ে। সুি োং, ভবিষযরি প্রোদুভথোি ক োধ ক ো েনয

আমোরদ অিশযই িোস্তুিরে ক্ষবি এিং অবিধ

িোবনেয, দষূে এিং েলিো়েু পব িিথন সহ িোস্তুিে

এিং িনয েীিরন হুমবক সমোধোন ক রি হরি।
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Mr. Gourhari Mondal , State Aided College Teacher, Department of Geography, DNC College

An ongoing global pandemic of

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is

caused by severe acute respiratory

syndrome corona virus2 (SARS-CoV-2).

The novel virus was identified in Wuhan,

China, in December 2019, a lockdown in

Wuhan and other cities in Hubei province

failed to contain the outbreak, and it

spread to other parts of mainland China

and around the World. The World Health

Organization (WHO) declared the

outbreak a Public Health Emergency of

International Concern on 30 January

2020,and a Pandemic on 11 March 2020.

As of 25 July 2021, more than 193 million

cases have been confirmed, with more

than 4.15 million confirmed deaths

attributed to COVID-19, making it one of

the deadliest pandemic in history

(en.m.wikipedia.org). But it has some

positive impact. Positive and negative

impact during COVID-19 pandemic

period are------

Impact of COVID-19 Pandemic

13
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Mr. Gourhari Mondal, State Aided College Teacher, Department of Geography, DNC College

Negative impact

 Pressure in Hospital

 Hamper recycling activities

 Increase medical waste-------- Hazardous waste

 Haphazard disposal of PPE------- Plastic waste------ Soil & Water pollution

 Increase municipal waste------- Air, Water & Soil pollution

 Lessens recycling activities------- Increase environmental pollution

 Lockdown/ Travel restriction-------- Slowdown economic activities

 Increase unemployment-------- Increase unsocial activities.

Positive impact

 Reduce fossil fuel consumption------- Reduce GHGs emissions

 Reduce resource consumption & waste Disposal------ Reduce pollution & improve Water 

quality

 Reduce transport & Industrial activities-------- Reduce noise pollution/ Improve air quality

 Reduce pressure in Tourist destinations------- Reduce pollution

 Ecological restoration.
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Golam Nabi Azad, UG Student, Semester –VI, Department of Geography, DNC College

Choropleth Maps are 

drawn by using Q-GIS

software under the 

supervision of 

Dr. Nafisa Banu,

Assistant Professor and 

HOD, Geography Dept.
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Golam Nabi Azad, UG Student, Semester – VI, Department of Geography, DNC College

Under the supervision of 

Dr. Nafisa Banu,

Assistant Professor and 

HOD, Geography Dept.

16



কর োনো িুবম এরসছ ককন?

এই ধ েী িুরক।

কিোমো েনয বিশ্বিোসী 

ঘুম বগ্র়েরছ ছুরি।

কর োনো িুবম ককর়ি বনর়েছ

সিো শোবি সুখ।

কিোমো েনয হর়েরছ বিিে থ

চীরন হোবসমুখ।

ভো িআরমব কো বিিক কর 

করি খুলরি েি?

সু্কল-করলে িন্ধ সি

িন্ধ কিলু়ি মি।

কর োনো িুবম বিদো়ে হও

বনর়ে সিো যোিনো।

বিলীন হর়ে যোওআকোরশ

এই কব প্রোর্ থনো।

Rejuan Hossian, UG Student, Semester –IV, Department of Geography, DNC College
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Intekhab Alam, UG Student, Semester –IV, Department of Geography, DNC College

মানবুেি অসবেতনতায় এক মহামািী যিাগ হানা 
রদবয়বে, যসই মহামািী নারক েকৃ্ষ যেদবনি প্রভাে 

েরুেবয় রদবত এবসবে”

এই পৃদিবীরত অরনক মহামােী সিো দিরয়রি দকন্তু সসসব মহামােীে সিরয় সকাদভি -19

মহামােী সবরিরয় েদিোলী। একমাত্র এই মহামােী েদতেীল মানবেীবনরক প্রায় ধীেেদত 
দসল করে তুরলরিল। এই মহামােীে মানষুরক  ে বদন্দ করে সেরেদিল। 

করোনা ভাইোস প্রিম পদেরবরে পাওয়া োয়:- করোনা ভাইোস 1934 সারল প্রিম 
পাওয়া োয় মেুদেে মরধয সংক্রামক ব্রংকাইটিস ভাইোস দহরসরব। তােপরে মানরুষে মরধয 
পাওয়া এই েকম িইু ধেরনে ভাইোস হরলা ‘মনষুয করোনা ভাইোস 219E’ এবং 'মনষুয 
করোনা ভাইোস OC43' এইেকম ভারব অরনক সময় সিো দিরয়দিল এই ভাইোস দকন্তু 
সকাদভি-19 এে মত মহামােী ধােণ করেদন । দবরেষ ভাইোরস সং টিত হয় োে নাম 

SARS-CoV-2 । এই সোেটিে প্রিম প্রািভুত াব সিো োয় 2019 সারলে দিরসম্বে মারস 
িীরনে হুরপই প্ররিরেে উহান নেেীরত। 2020 সারলে 11 ই মািত  তাদেরে দবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা 

এই সোেটিরক দবশ্ব মহামােী দহরসরব স্বীকৃদত সিয়।
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Intekhab Alam, UG Student, Semester –IV, Department of Geography, DNC College

সকাদভি-19 এে পদেরবরেে উপে সুপ্রভাব :- আমো মরন 
কদে সে সকাদভি-19 এে সকারনা সুপ্রভাব িাকরত পারে 
না। দকন্তু কিায় আরি সে সকান দেদনরসে ভারলা এবং 
োোপ প্রভাব িরুটাই িারক। তাই সকাদভি -19 ভারলা 
প্রভাব গুদল হল েিা- আমারিে পৃদিবীরক ওরোন স্তে 

সূরেতে ক্ষদতকােক অদতরবগুদন েদি সিরক েক্ষা করে দকন্তু 
সসই ওরোন স্তে মানরুষে নানা কােতকলারপে েনয ক্ষয় 
প্রাপ্ত হরত শুরু করেদিল। সকাদভি-19 এে েনয দবদভন্ন 
োনবাহন , কলকােোনায় ইতযাদি বন্ধ্ িাকায় পদেরবে 
িষূণ কম হওয়াে ফরল আন্টাকটিত কায় ওেন স্তরেে দিদ্র 
দকিুটা পূেণ হরয়দিল। সকাদভি-19 এে ফরল পদেরবরে 
দবদভন্ন িদূষত েযারসে এবং পিারিতে বযবহাে কম হরয়রি।  
সকাদভি-19 সবরিরয় বড় ভারলা দিক বলরত সেরল, 

মানষুরক পদেরবে সরিতনতা দেদেরয় সেরি। এই মহামােী 
সিরক তাো অদিরেরনে অভাব এবং োরিে উপরোদেতা 

বেুরত সপরেরি। 
সকাদভি-19 এে পদেরবরেে ওপে কু-প্রভাব:  সকাদভি-
19আমারিে েদতেীল েীবনোপনরক ধীে েদত েীল করে 
তুরলদিল। এই মহামােীে কােরণ দবদভন্ন সিরে কৃদষকাে, 

কলকােোনা ইতযাদি বন্ধ্ হরয় োওয়াে কােরণ সবকােরত্বে 
সংেযা বদৃি সপরয়রি। অরনক েেীব মানষু না সেরত সপরয় 
মাো দেরয়রি। ফুটপারত িাকা মানরুষে বসবারসে সমসযা 
সিো দিরয়দিল। সকাদভি -19 ফরল বহু সলাক মাো 

দেরয়রি। এই মহামােী সিরেে অিতনীদতে অবস্থা সক অরনক 
োোপ করে সফরলরি। হাসপাতারল অসুস্থ সোেীরিে িাকাে 

োয়ো দিল না। 

উপসংহাে: মানষু দনে স্বারিত দবদভন্ন কােতকলারপে েনয 
োিপালাে উপকাদেতা ভুরল বকৃ্ষরিিন করে িরলরি। তাই 
এই মহামােী মানষুরিে োিপালাে উপরোদেতা মরন কদেরয় 
দিরত এরসরি। মানষু সেন এই োিপালাে উপরোদেতা মরন 
সেরে বকৃ্ষ সোপণ করে এবং এই েকম মহামােী সিরক 

েক্ষা পায়। 
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Sarat Halder, UG Student, Program Course, Semester –VI, Department of Geography, DNC College

বনস্তব্ধ পবৃর্িী

কর োনো নোমক মহোমো ীরি

পবৃর্িী হর়েরছ বনস্তব্ধ

পবৃর্িী মোনুষ হর়েরছ ঘ িন্দী।

পবৃর্িীিোই কযন ক োগ্গ্রস্ত ; কর োনো িুবম বক?

ককউ িলরছ চক্রোি ককউ িলরছ দুরয থোগ্

কর োনো কিোমোরক বনর়ে ককউআিো 

ছ়িোরে গুেি। কর োনো িুবম বদর়েরছো হোনো

আমোরদ কয ঘ কর্রক িোইর কযরি মোনো।

কর োনো ভর়ে যখন সিোই আিদ্ধ ঘর 

বনম্নিিৃ আ কখরি খোও়েো মোনষু দোর দোর 

কঘোর । কর োনো কিোমো কিরল পর়িরছ

হোেো হোেো েন।

িন্ধ হর়েরছ িোস, ট্রোক বকংিো কট্রন

র্মরক বগ্র়েরছ ট্রোবফরক বসগ্নযোল ,

কিরে ওিো সোইর ন

র্মরক কগ্রছ মোনুরষ কলহল।

কর োনো িুবম হর়ে যোও ক্ষীনমোন কদবখর়েরছো

িুবম কিোমো অিদোন।
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জন্ম রনবে রেন যদবশ,

কাাঁদপরয় তুলরল দবরশ্বে সকল মানষুরক।
মৃতুুরমরেে ের়িবয় যগে,

প্রকৃরতটা যেন থমবক দাাঁ়িাে।
সু্কল-করলে,অদফস-আিালত,োদড়-স াড়া ,
সিাকান- পাঠ বন্ধ্ সব ।
।। েক ডাউন ।।
লক িাউন কিাটাে মারে সেন েদেব- িঃুেী
মানরুষে আতত নাি ও দিৎকারেে ক্িাও সভরস ওরঠ।
ভাইোস একদিরক সেমন মানষুরক কাাঁদিরয়রি,

অনযদিরক দফদেরয় দিরয়রি পদেরবরেে সুস্থতা।
েলিষুণ,বায়ুিষূণ ,ও মদৃিকা িষুণ কদমরয়,

পরিবেশ তাি রনবজি রূপ যপবয়বে।
সবরড়রি োি- পালাে সংেযা।
এরসরি আরমে ,সমরতরি েরন্ধ্।
শুধু সিনা- আরিনা বহু মানষু হাদেরয় সেরি,

োপা পব়ি কবিানা ভাইিাবসি পদতবে .....।।

Jeba Khatun, UG Student, Semester –IV, Department of Geography, DNC College

দুুঃবেি মাবে সবুেি কথা
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Samima Khatun, UG Student, Semester –VI, Department of Geography, DNC College
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Moumita Das, UG Student, Semester –VI, Department of Geography, DNC College
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Jayanta Roy, UG Student, Semester –II, Department of Geography, DNC College
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Angshuman Singha, UG Student, Semester –IV, Department of Geography, DNC College

ককোবভড - ১৯ মহোমো ী কো রে বিরশ্ব অরনরক কিবশ

মোনুষ লকডোউরন কো রে ঘ িন্দী হর়ে পর়িরছ l

বদনজন্দন েীিরন এরলোরমরলো, সিোই সোমোজেক দ ূত্ব

িেো়ে  োখরছন|

অদৃশয এই ভোই োস পুর ো বিশ্বরক আিজিি কর িুরলরছ |

এই সমর়ে মোনুষ স্বোভোবিক ভোরিই পব রিশ িোন্ধি

েীিনযোপন এিং েলিো়ুে পব িিথরন বিষ়েটি গুরুত্ব

বদরে নো|

িরি স্্্কিম়ে এই পব বস্থ্বিরি আম ো যবদ

আমোরদ পব রিশ িোন্ধি অভযোস গুরলো িযোগ্ নো কব ,

কসিো ি ং আমোরদ উপকোর ই আসরি | বিরশ্ব কোরছ

এরকিোর নিুন এই ভোই োরস ওষুধ এখরনো আবিষ্কো 

হ়েবন| িোই আমোরদ ঘর কর্রক , সোমোজেক দ ূত্ব িেো়ে

ক রখ এিং পব ষ্কো পব েন্নিো নীবি কমরন চরল এই

ভোই োস সংক্রমরে কর্রক িো াঁচরি হরি | এই ভোই োস

কীভোরি ছ়িো়ে কসিোও আমোরদ েোনরি হরি পব রিশ

বনর়েও হরি হরি সরচিন |

কলোকেন সোধো ে কদোকোরন প্লোবিক কমো়িোরনো খোিো 

পব ষ্কো ও বন োপদ মরন কর | মোরচ মোঝোমোজঝরি

ি্লুমিোগ্ থএন ই এফ - এক গ্রিষেো প্রবিরিদরন িলো হ়ে,

কর োনো ভোই োস কো রে েীিোেু মুক্ত খোিো বনর়ে মোনুরষ 

মরধয কয নিুন উরেগ্ কদখো দিরয়রি তারত োবাে প্লাদস্টরক
সমাড়ারনাে প্রবনতা সবরড় সেরত পারে| কােণ ভাইোরসে দবরুরি
সুেক্ষাে েনয স্বাস্হহয কমীো সেসব সুেক্ষা উপকেণ বযবহাে
কেরিন সসগুরলা সব একবাে বযবহাে সোেয প্লাদস্টক|

কারেই োবারেে মানরুষে এই পি অনসুেণ কেরত পারে| েদিও
প্লাদস্টক সকারনা দকিুরক পদেষ্কাে ও োেরত পারে না, বরল মরন
কােরন দগ্রনদপস ইউ এস - ে েরবষক |

দতদন বরলন এেন পেতন্ত েরবষনাোরে কো নানা পেীক্ষায়
সিো সেরি অনয সেরকারনা উপািারনে সিরক প্লাদস্টক করোনা
ভাইোস সবরিরয় সবদে দিন সবাঁরি িারক |

Covid 19 and Environment 
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Angshuman Singha, UG Student, Semester –IV, Department of Geography, DNC College

করোনা পািভুারবে পে সিরক সুপাে মারকত ট গুরলারত িেোে হাতল
, েদপং মহল বা সিকআউট কাি টাদমতনাল দকিুক্ষন পেপে সমািা
এবং েীবাণু নােক দিটারনা হরে। দকন্তু সিাকারনে প্রদতটি পাস্তাে
পযারকট , কযান বা প্লাদস্টরক সমাড়ারনাে অনযানয োবারেে পযারকট
দকিুক্ষন পেপে পদেষ্কাে কো এক কিায় অসম্ভব।
এ সময় প্লাদস্টরকে সবাতলোত েল োবাে প্ররয়ােন সনই । দবরেষ
ইউরোরপে সিে গুরলারত। কােন , ইউরোপ দপয়ান ফুি ইনফরমতেন
কাউদিল োদনরয়রিন, সেরহতু ভাইোস েরল দকিু সময় সবাঁরি
িাকরত পারে তাই বসত বাদড়ে লাইরনে েল োওয়াে আরে সসগুরলা
দফল্টাে কো ও েীবাণু মিু কো হয়।ওই েল করোনা ভাইোস
িারক না।

করোনা ভাইোস পািভুারবে পে অরনক বযবসা প্রদতষ্ঠারন
পুনঃ বযবহাে সোেয করন্টইনাে ও বযাে দনদষি কো হয়। সকািাও
সকািাও প্লাদস্টক বযাে বযবহারেে উপে দনরষধাজ্ঞা আপাতত তুরল
সনওয়া হয় বা সহদেত কো হয়।

দকন্তু আসরলই দক এটা সঠিক দসিান্ত ।এে পদেরবে বান্ধ্ব
দবকল্প বা দক হরত পারে। করয়কটি েরবষণায় বলা হরয়রি, পুনঃ
বযবহাে সোেয বযাে বা কাপরড়ে বযারেে মাধযরম ভাইোস হয়রতা
িাড়ারত পারে।

স্ৌ কমন এড়ারত আপদন সহরেই এধেরনে বযাে বযবহারেে পে
সাবান দিরয় ধুরয় সফলরত পারেন। এমনদক বাোে কোে পে
বাদড়রত দফরে বযাে োদল করে সসটি িরূে সকারনা সকারনা সদেিয়
োেরত পারেন। িইু - দতন দিরন ভাইোস আপনাে সিরক মরে োরব।

লকিাউরনে কােরন সবদেে ভাে সেরস্তাোাঁ বন্ধ্ হরয় সেরি ।
এ অবস্থায় সহাম সিদলভাদে সিওয়া োবারেে বযবস্থা সবে ফুরলরফাঁ রপ
উরঠরি। দবরেষ করে ইউরোরপে।

এেরনা দবষয়টি প্রমাদনত না হরলও সবাঁরি োিয পরনে
মাধযরম করোনা ভাইোস িাড়ারত পারে। দকন্তু আগুরনে তারপ এই
ভাইোস মরে োয়। তাই ভারলাভারব োন্না কো োবাে ভাইোস
িারক না। তািাড়া োবাে সঠিক দনয়রম পযারকট কেরল ভাইোস
িাড়ারনাে েুাঁ দক ও অরনক কম । োবারেে িাম ও আরে সিওয়া োয়
এবং িেূত্ব বোয় োেরত িেোে সামরন সেরে োওয়া ও সম্ভব।

তাই এভারব ভাইোস িড়ারনাে েুাঁ দক েুবই কম। দকন্তু সসই
সব প্লাদস্টরকে বাি বা দপো বাি গুরলাে। দেসাইরকল কো োয়
এমন উপািান দিরয় সসগুরলা বানারনা হরলও পদেরবে সতা েঞ্জাল
বাড়রি ।।
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েন্দ পতন
মানরুষে ঔধযতা সবরেই িলরি,

যোবটা যথবক েবিা সকেবক োরপবয়

মতুৃযে দসদে আে সীমাহীন হরয়রি।

শ্বসান,কেিস্থান রনবয় যিোবিেী কবি োিা,

ধমত, বণত, োদত দমরলদমরে আে এক েরয়রি।

প্রকৃরত আজ রনবজি েবন্দ েেবে,,,

সকারলে েীতল বায়,ু আে নিীো দনরেে িন্দ দফরে সপরয়রি।

থমবক রগবয়বে মানুবেি রেোসেহুে মাপ্রাসাদ োনাবনা।
িী তসময় ধরে প্রকৃদতরক মানষু করে তুরলরি দতি,

তাই হয়বতা পরিবেশটা আজ রেোক্ত।
পৃদিবী আে ময়লা বরেত য ভো িুদব,

তাই যতা সািারেবশ্ব েবয় েেবে ভাইিাবসি সতকি তাি েরে।।

Sangjukta Das, UG Student, Semester – IV, Department of Geography, DNC College
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Tohidur Rahaman, UG Student, Semester –VI, Department of Geography, DNC College

Under the supervision of 

Dr. Nafisa Banu,

Assistant Professor and 

HOD, Geography Dept.
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COVID-19 হরে করোনাভাইোস দ্বাো সৃি একটা অসুস্থযতা । 
দহউমযান করোনা ভাইোসগুদল সবতেনীন এবং সাধােণত : সাধােণ ঠাণ্ডাে
মরতা হালকা অসুস্থযতাে সারি েদড়ত ।
দহউমযান সকারোনা ভাইোরসে লক্ষণগুদল েু ব হালকা এবং গুরুতে হরত পারে 
,সেমন -
•জ্বে •কাদে •শ্বাসকি

ভাইোস সংস্পরেত আসাে পরে লক্ষণগুদল সিো দিরত 14 দিন সময় লােরত
পারে ।

করোনা ভাইোসগুদল সাধােণত সকান সংক্রদমত বযদিে মাধযরম িদড়রয়
পরড় এই ভারব:

•কাদে বা হাাঁদিে সফাটাে মাধযরম।
•স্পেত কো বা হযান্ডরেক - এে মরতা বযদিেত সোোরোরেে মাধযরম।

•এমন দকিু স্পেত কো োহারত ভাইোস েরয়রি, তােপরে হাত সধায়াে
আরেই সসই হাত দিরয় দনরেে সিাে ,নাক ,মুে স্পেত কোে মাধযরম।
এই ভাইোস গুদল বায়ু িলািল ( সভদন্টরলেন) দসরস্টরমে মাধযরম েরলে এে
মাধযরম িড়ায় বরল োনা সনই।
সংক্রমরনে দবস্তাে সোধ কোে সরবতািম উপায় গুদল হল:-

•আপনাে হাত সাবান এবং েল দিরয় কমপরক্ষ 20 সসরকরন্ডে েনয ধুরয়
সফলুন।

•আপনাে সিাে, নাক বা মুে স্পেত কো সিরক দবেত িাকুন , দবরেষত
অরধায়া হাত দিরয়।

•অসুস্থ বযদিরিে সরঙ্গ  দনষ্ঠ সোোরোে হরত দবেত িাকুন।

•আপনাে োমাে হাতাে মরধয কাদে এবং হাাঁদি সিরবন ,হারত নয়।

সব সময় োেীদেক িেূত্বও অনুেীলন করুন।

•অরনযে মরধয অসুস্থতা িড়ারনা এড়ারত আপদন অসুস্থ হরল বাদড়রত

িাকুন এবং সমােরক সুস্থ োেুন।

•আপনাে িােপারেে সলাকেন এবং পৃষ্ঠাগুদল সক সুেদক্ষত োোে েনয 

একটি মুরেে আোিন (অিতাৎ ফাক িাড়াই নাক এবং মুে পুরোপুদে 

ঢারক এমন ভারব দনদমতত কারনে লুপ দ্বাো মািাে সরঙ্গ বাাঁধা) পদেধান 

করুন।

Sudipta Karmakar, UG Student, Semester –IV, Department of Geography, DNC College
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SLOGAN

বনরে িো াঁবচ অপ রক িো াঁচো়ে

সিো নোরখ মোক্স প ো চোই

আবম িো াঁচি িুবম িো াঁচরি

িো িো কর হোিিো কধোরি।

Srijan Das, UG Student, Semester – VI, Department of Geography, DNC College

কর োিো ভোই োস

2020
এই বিরশ্ব কনরম এল

দুুঃবভরক্ষ শ্বোস,

কো ে এই পবৃর্িীরি েন্মবনর়েরছ

কর োনো ভোই োস।

এ ফরল শোি কর রছ

বিশ্ব সংসো ।

এই বিরষরি জ্বলরছ বিশ্ব

(20) বিশআ (20) বিরশরি।

চীন কখরনো কর বন উপকো 

িোই এই ভোই োরস নোম

কর োনো ভোই োস।

িোইআমোরদ অস্ত্র বহসোরি বনরি হল

লকডোউরন িো াঁশ।
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Srijan Das, UG Student, Semester –VI, Department of Geography, DNC College

করোনা ভাইোস ও করোনা ভাইোস 
করেরিা তুদম এই পৃদিবীরত মানরুষে হ্রাস 

কােণ তুদম করোনা ভাইোস 
পাওদন তুদম কারো মরন বাস।

করোনা ভাইোস ও করোনা ভাইোস
করেরিা তুদম মানরুষে অন্ন হ্রাস 
কােণ তুদম করোনা ভাইোস 
শুরু করেরিা সোটা দবরশ্ব োস।

করোনা ভাইোস ও করোনা ভাইোস
সকরে দনরয়রিা তুদম অরনক মানরুষে শ্বাস 

কােণ তুদম করোনা ভাইোস
এেরনা িাওদন তুদম সুস্থ সবল শ্বাস।

করোনা ভাইোস ও করোনা ভাইোস
সকন কেরল তুদম এত সবতনাে
কােণ তুদম করোনা ভাইোস 

কেরত সিরবনাদক মানষুরক সুরে বাস।

করোনা ভাইোস ও করোনা ভাইোস
কেরল িাত্র েীবরনে অপ্রকাে
কােণ তুদম করোনা ভাইোস 

হরয়রি অরনক মানরুষে কমত হ্রাস।

করোনা ভাইোস ও করোনা ভাইোস
সতামাে েন যই দনরত হল লকিাউরনে বাাঁে
আে ব যবহাে শুরু হল মানরুষে মরুে মাি

কােণ তুদম করোনা ভাইোস।।

কর োিো ভোই োস ও কর োিো ভোই োস
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দনস্তব্ধ দনেত ন োস্তায় ,সামানয সংেযক সলারকে দভড় ;;; 

প্ররতটি মানুে রনজ রনজ গবৃহ ,রনজ রনজ নীব়ি- মুক্ত যথবক যেন

েন্দী।
সকন আে এই দনেত নতা ,সকন আে মানষু মিু সিরকও বন্দী ? 

কািণটা,,,,,, সোি দরৃিবগােি হবেও সমাধান কিবত পারিরন

আমিা যকউই।
সমারেে এই েড়েীণততা, সমারেে এই দনেত নতা- এে দপিরন লদুকরয়

আরি এক সিরক একাদধক কােণ ।
এই কািণগুরে আজ রমবে রমবশ এক রেশাে আকৃরতি দানেরূপী

মাহামািী সৃরি কবিবে।
এই মহামােীে আে সমাে সিরক সমারেে প্রদতটি মানরুষে েেীরে

প্ররবে করেরি এক ভাইোরসে সূত্র ধরে ।
শিীবি এই ভাইিাস প্রবেবশি উপসগি - হাাঁরে,কারশ ো গো

েুাথাি মবতা সাধািণ রকন্তু উবেেবোগু রেেয় গুরে।
এই সাধােণ উপসেত-েুি ভয়ংকে মহামােীে দবনাে ..

আমিা যকান এক জন কিবত পারি না ,রেনাশ কিবত পারি

সামাবজি প্ররতটি মানুে রমবে ।
কািণ সমাবজি এই েৃহত্তি অসুে-রূপী দানে যক প্ররতহত

কিবত যগবে আমাবদি দিকাি এবকি নয়,দবশি েে।
তাই ,বতত মান পদেদস্থদতরত আমারিে সবাে প্ররয়ােন মাস্ক পো এবং

েিারপােুি িেূত্ব বোয় োো ;

এই দিূত্ব মবনি নয় , অঙ্গ-অঙ্গীক।
সবাই দমরল এই সাধােণ দনয়ম গুদল পালন কেরলই এই বহৃিে

মহামােীে দবনাস সফল হরত পারে।তাই উচ্চা করে আমো বলরত

পাদে
"দবশ রমবে করি কাজ, হারি রজরত নারহ োজ।"

“একা নয় দবশ রমবেই কিবো রেনাশ, পিবত হবে N-95 মাস্ক”

Merina Khatun, UG Student, Semester –IV, Department of Geography, DNC College
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