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ম�ৌসু�ী দাস

কলেজ, পডাল�ানা, সসলেবাস, 
পরীক্া এসলবর �ল্যে  একটুকলরা 
সূল্যের রসমির �ল�া খুস�র আলো 
সনল়ে আলস মরে�াসযে, কলেজ 
মেস্ট, মে়োরওল়েে। এ ম্ন  
এক অনযেরক� উৎসব।
  দীরযে ২ বছর 
েকডাউলন রলর বলস বারবার 
�লন হল়েসছে এভালবই সক 
মকলট ্ালব আ�ালদর কলেজ 
জীবন? মছালটা মেলক কলেলজর 
সদসদ দাদালদর কাছ মেলক ্খন 
শুন�া� �ালদর কলেজ জীবলনর 
কো �খন মেলকই �লন �লন স্বপ্ন 
মদখল� শুরু কলরসছো�।P2 

েুসী মরাষাে

্াত্াটা ম�ষ হে। হাসস-
হুল্াড-সুখ-দুঃলখ মকলট মেে 
২ মটা বছর। মরেনও়েযোর 
ইউসনভাসসযেসটল� �াস্টার 
অে স�সড়ো সাল়েন্স অযোন্ড 
জানযোসেজ� সনল়ে ম্সদন ্াত্াটা 
শুরু কলরসছো�, সদনটা সছে 
১৬.০৯.২০২০। শুরু হল়েসছে 
অনোইন ক্াস সদল়ে, ্সদও 
�ার সকছুই জান�া� না। এই 
কারলে প্রে� সদলনর প্রে� 
ক্াসটা করল� পাসরসন। P2
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Model UN: A rip-roaring 
taste at Brainware varsity

Rocketry : The Nambi 
Effect review . P4

Anek 
movie review P4

Subham Chatterjee

How would it be if you hap-
pen to be the representative 
of a particular country and 
discuss at length about a 
global issue for one day? 
 I am sure you would 
have been on cloud nine. This 
is exactly what the students 
of Brainware University 
witnessed during the Model 
United Nations competition 
at Anandadhara-2k22, the 
annual fest of the University 
held at Seminar Hall, Build-
ing-III of the campus. 
 Model United Na-
tions is a based on the for-
mat of the United Nations 
General Assembly where the 
discussions take place on a 
particular international topic. 
The competition is one such 
where students for the first 
time got the opportunity to 
witness a sort of internation-

al-level brain-storming event 
on the campus. 
 The theme for the 
competition was “Sustainable 
Development” and as many 
as 11 countries participat-
ed in the competition where 
each country consisted of two 
students. This was the maid-
en competition at the campus. 
The students who participat-
ed in this event were excited 
and nervous at the same time. 
The enthusiasm and the ar-
guments put forth by them 
shows the dedication, hard 
work and the efforts given by 
them to be an active partici-
pant in the event.
 The event was 
judged by Shatabdi Som, 
head of the department of 
Media Science and Jour-
nalism and Sriparna Guha, 
assistant professor in the 
department of Management 
Studies. The convener of 

the event was Anandita Das, 
head of the English and Lit-
erary Studies department. 
 I was asked to be 
the General Secretary of the 
MUN. I was excited to be 
designated as the General 
Secretary but all my excite-
ment transformed into hesita-
tion when I came to know I 
would have to share the dais 
with the respected judges! 
Well, that was where I was 
made to sit to conduct the 
proceedings of the house in 
a smooth manner so that af-
ter a healthy debate, counter 
and cross-counter questions, 
we all arrived at a solution. 

The participants represent-
ing Canada emerged winners 
of the event while the par-
ticipants of Russia were ad-
judged the runners-up. 
 I wish such com-
petitions are taken up fre-
quently by the University as 
it provides the students with 
a platform to not only show-
case their skills, but also to 
improve their research and 
analytical thinking coupled 
with improvement in the 
speaking skills!

Subham is now a student of 
LLM 1st Semester, Dept. of 
Law

প্রে� কলেজ মেস্টপ্রে� কলেজ মেস্ট
�পজা সবশ্াস�পজা সবশ্াস

সু্ে জীবন ম�ষ... শুরু হলো 
কলেজ জীবলনর পেচো.... সকছু 
সদন কলেজ করার পর... সংবাদ 
মপো� ম্ আ�ালদর কলেজ মেস্ট 
হলব..্ার না� আনন্দ্ারা 2k22...
এক উন্াদনা ছসডল়ে পডলো কলেজ 
কযোম্ালস...মক মকান ইলভন্ট এ 
না� মদলব �ার প্রস্তুস� সনল়ে সবার 
�ল্যে একটা সাডা পলর মেলো...
কলেজ মেলস্টর আল়োজন সছে 
চারসদলনর...এই চারসদলন অলনক 
অসভজ্ঞ�া হল়েলছ অলনক সকছু 
জানল� ও মপলরসছ...ন�ুন অলনক 
ইলভন্ট মদখল� ও মপল়েসছ...আর 
�ার সলগে সাজলোজ ম�া সছেই...
বনু্লদর সালে হাসস ঠাট্া �জা মব� 
জল� উলঠসছে....
   প্রে� ও সবি�ী়ে সদন 
শু্ু�াত্ দ�যেলকর আসন মেলকই 
উপলভাে কলরসছো� অনুষ্ানলক.. 
�ৃ�ী়ে সদন সছে নাচ ও েযো�ান 
ম�া। আস� সসরি়েভালব অং�গ্রহে 

কলরসছো� নাচ এবং েযো�ান ম�া 
ম�..মস এক আোদাই অনুভূস�!! 
দ�যেকলদর প্রস�সরি়ো আস� 
�ঞ্চ মেলক মদখল� পাসছিো�.. 
�ালদর কর�াসেল� ভলর উলঠসছে 
অসডলটাসর়ো�....মস এক অনযে 
রক� ভালোোোর পসরলব� ত�সর 
হল়েসছে...ওই সদন আলরা অলনক 
ইলভন্ট সছে ম্লহ�ু আস� পারে�যোর 
সছো� ওই ইলভন্ট গুলো মদখার 
মসৌভােযে আ�ার হ়েসন... সকন্তু 
সহপাঠীলদর কালছ শুলনসছো� ওই 
স�স্ত ইলভন্ট গুলোও অ�যেন্ত প্রােঞ্জে 
সছে।
 চ�ুেযে সদলনর অনুষ্ান 
সছে কলেজ কযোম্ালসর বাইলর 
�্যে�গ্রা� সড এন এস মলে গ্রাউলন্ড। 
ওইসদন েসকরা এবং ট্াপ বযোলন্ডর 
পারেরল�ন্স সছে।বযোলন্ডর �ালে �লন 
মজলে উঠলো আনলন্দর মজা়োর, 
মসই মজা়োলর মভলস সেল়েসছো� 
আ�ারা বনু্রা! কখন জাসননা সনলজর 
অজালন্তই বযোলন্ডর োলনর ছলন্দ মনলচ 
উলঠসছো�। সনলজলক সা�লে রাখা 

বড কসঠন সছে! মব� আনন্দ�ুখর 
হল়ে উলঠসছে পসরলব�। �ন বলে 
উঠলো...আহা! কী আনন্দ আকাল� 
বা�ালস...!!! �লনর �সেলকাঠা়ে 
প্রে� কলেজ মেস্ট সচরকাে আ�ার 
জীবলন ভাস্বর হল়ে োকলব...।।

ম�ষ �ুহূল�যে স্বপ্নভগেম�ষ �ুহূল�যে স্বপ্নভগে
সুপ্র�ীক রা়েসুপ্র�ীক রা়ে

টানা ২ বছর অলপক্ার পর মরেইনও়োলর 
অনুসষ্� হল়েসছে আনন্দ্ারা �ালন 
ইউসনভাসসযেসটর অযোনু়োে মেস্ট। অনুসষ্� 
অলনকরক� ইলভন্ট এর �ল্যে একসট 
সছে আন্তঃ কলেজ েুটবে টুনযোল�ন্ট,্া 
অনুসষ্� হল়েসছে ২২ ম� ম� সকাে 
১০ টা মেলক ইউসনভাসসযেসট মহালস্টে 
গ্রাউন্ড এ। ্াল� অং�গ্রহে কলরসছে 
মরেইনও়োর ইউসনভাসসযেসটর পা�াপাস� 
আরও ৭ সট কলেজ। 
 প্রে� মখো়ে সুপ্রস�ক 
রা়ে এবং প্রহ্াদ সাও এর করা মোলে 
এ�.সব. এ ইনসস্টসটউট মক ২ - ০ মোলে 
পরাসজ� কলর মরেইনও়োর ইউসনভাসসযেসট। 
মসস� োইনালে সঠক একই দক্�া়ে 
মক.এন.সজ মক ৩ - ০ মোলে পরাসজ� 
কলর োইনালে সনজলদর না� পাকা কলর 
মনন মরেইনও়োর এর মখলো়োডরা। মসস� 
োইনালে মরেইনও়োলরর হল়ে মোে কলর 
সুপ্র�ীক রা়ে, অসজ� সরিসস্ট ও প্রহ্াদ 
সাও। অপর সদলক োইনালের আলরকসট 
দে সবরাটী �ৃোসেনী দত্ত �হাসবদযোপীঠ 
প্রে� মখো়ে মটকলনা ইসন্ড়োলক ট্াই 
মবকার এ হাসরল়ে মসস� োইনালে জা়েো 
পাকা কলরন �ৃোসেনী দত্ত �হাসবদযোপীঠ। 
সঠক একইভালব মসস�োইনালে 
এইচআইসট মক ট্াইলবকালর হাসরল়ে 
োইনালে না� মেখান সবরাসট �ৃোসেনী 

দত্ত �হাসবদযোপীলঠর মখলো়োডরা। 
এরপর টানটান উলত্তজনার �ল্যে সদল়ে 
শুরু হল়ে আনন্দ্ারা েুটবে টুনযোল�লন্টর 
োইনাে �যোচ প্রে�াল য্ে সবরাসট �ৃোসেনী 
দত্তলক �ু�ুে প্রস�বিস্বি�া সদলেও 
সবি�ী়োল য্ে পাপাই দত্ত এর করা মোলে 
এসেল়ে ্া়ে �ৃোসেনী দত্ত �হাসবদযোপীঠ। 
পলর অলনক মচষ্া করলেও ম�ষ অপসদ 
স��া়ে সেরল� পালরসন মরেনও়োর। 
ম�ষ অপসড মখোর েোেে দাঁডা়ে 
২-০ এবং ম�ষ প য্েন্ত সবরাসট �ৃোসেনী 
দত্ত �হাসবদযোপীঠ হল়ে ওলঠ আনন্দ্ারা 
েুটবে টুনযোল�লন্টর সবজ়েী দে।
 মখোর ম�ষ বাসঁ� বাজল� 
খুস�র মজা়োলর মভলস ্া়ে �ৃোসেনী 
দলত্তর মখলো়োডরা। অপর সদলক সবষালদ 

মভলে পলর মরেইনও়োর এর মখলো়োড ও 
স�েযেলকরা। োইনাে �যোচ প্রসলগে মরেইন 
ও়োর এর দে অস্না়েক অেযেব ব�যেন মক 
্খন সজজ্ঞাসাবাদ করা হ়ে �খন স�সন 
বলেন - “আ�রা পুলরা টুনযোল�ন্ট ভালো 
মখলেসছ োইনাে �যোচ এও খুব ভালো 
ভালব মখেসছে দে সকন্তু একটা জা়েো়ে 
এলস আ�রা ভুে সকছু সসদ্ান্ত সনল়ে 
মেসে এবং সনলজলদর মোকাস হাসরল়ে 
মেসে �ার েে আ�রা মপল়েসছ। পরব�যেী 
মখো গুলোল� আ�রা আ�ালদর মখোর 
�ান উন্ন� করার মচষ্া করলবা” এইভালব 
ভালো োো খারাপ োোর �ল্যে সদল়ে 
স�াসতি রলট আনন্দ্ারা ইন্টার কলেজ 
েুটবে টুনযোল�লন্টর।

The Wow Factor taught a unique lesson 
Tiyasa Neogy

For the past four days from the 
21st to the 24th, the annual event 
has been organized at our college 
or Brain War University. Where 
lots of talent competitions are or-
ganized for the students. Every-
thing from beat boxing to foot-
ball, stand up comedy to face 
painting However, another inter-
esting competition is organized 

which is very much preferred 
by every student. That is Mr and 
Mrs BRAIN WARE UNIVER-
SITY. Although the name of the 
event was the wow factor A total 
of 16 people took part after the 
adduction I was also the 6no  
contestant there. Each contes-
tant ramp walks with great joy 
and energy and then clears a few 
more rounds.
  At last  Mr and 

Mrs were selected for BRAIN 
WARE UNIVERSITY. I was 
representing my department me-
dia science and journalism there 
.Personally, the last time I would 
say that the audience cheered a 
lot. And they are really energet-
ic. Personally, 
 I would say that when 
I get up on stage, everyone sup-
ports me and cheer ups. This 
is a great place to love. When 

I left the hall at the end of the 
event, a lot of college students 
complimented me and wished 
me well. I am very lucky to be a 
part of this event, and many peo-
ple know that my stage name is 
shine. I went to win the hearts of 
everyone I think if you can win 
the hearts of you somewhere 
you can win the game / events.  
After that you don’t need no 
more Mr or Mrs crowns.

WINNER OF THE 
Face Painting

 contest :

WINNER OF THE 
Street play contest :

1. Chitra Kumbhakar 

2. Annawasha Naskar 

3. Sheuli Mondal 

4. Anshdeep Kaur 

5. Abhishek 

Chakraborty 

6. Sandipta Ghosh 

7. Priyantani Kashyapi

Diya Mistry 

FACE-PAINTING AND STREET PLAY CONTESTS 

Brainware University football team Participants in the Wow Factor competition

Subham Chatterjee 

�পজা সবশ্াস�পজা সবশ্াস

Students at the fest The judges 
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সেলর মদখা ২ বছর - মরেইনও়োর ইউসনভাসসযেসট সেলর মদখা ২ বছর - মরেইনও়োর ইউসনভাসসযেসট 
েুসী মরাষােেুসী মরাষাে

্াত্াটা ম�ষ হে। হাসস-হুল্াড-
সুখ-দুঃলখ মকলট মেে ২ মটা 
বছর। মরেনও়েযোর ইউসনভাসসযেসটল� 
�াস্টার অে স�সড়ো সাল়েন্স অযোন্ড 
জানযোসেজ� সনল়ে ম্সদন ্াত্াটা 
শুরু কলরসছো�, সদনটা সছে 
১৬.০৯.২০২০। শুরু হল়েসছে 
অনোইন ক্াস সদল়ে, ্সদও �ার 
সকছুই জান�া� না। এই কারলে 
প্রে� সদলনর প্রে� ক্াসটা করল� 
পাসরসন। ইন্দ্রনীে সযোর সবটা 
বুসিল়ে মদও়োর পলরও পাসরসন। 
 ক্াস করল� না 
মপলর ্খন প্রা়ে মকঁলদ মেোর 
উপরি�, হাে ্লরসছলেন অেযেব 
সযোর। এরপর শুরু হ়ে ক্াস। 
মটকলনােসজ মেলক সবষ়ে সভসত্তক 
পডাল�ানা, সবটাই ন�ুন সছে 
আ�ার কালছ। একবার ম�া এটাও 
�লন হল়েসছে, আস� মবা্হ়ে পারব 
না। সকন্তু কল়েকটা ক্াস করার 
পর বুলিসছো�, আ�ার সটচাররাই 
আ�ালক সদল়ে কসরল়ে মনলবন, �াঁরা 
এ�টাই দক্। 
খুব �ন সদল়ে ক্াস করার সালে 
সালে োঁসকও সদল়েসছ। আর 
োঁসক মদও়োর জনযে সযোলরলদর 
বকুসনও জুলটলছ কপালে। সকন্তু 

ওনালদর বকুসনল�ও ভালোবাসা 
সছে। মকানসদন আরা� সদল়ে 
কো বেল�ন না। বকুসন সদল�ন, 
পরক্লেই কালছ মটলন সনল�ন। 
 আ�ার েো সদল়ে স্বর 
মবলরা� না। অেযেব সযোর দাস়েলবের 
সলগে স্বর সনল়ে কাজ করার আগ্রহ 
ত�সর কলরলছন আ�ার �ল্যে। 
োইনাে মসস�স্টালর অসডও ড্া�া 
্খন শুরু হ়ে, কেলকর দাস়েবে 
রালড এলস পলড মকানসদন 
ভাসবসন আস� পারব। অেযেব সযোর 
বলে সদল়েসছলেন, “আস� চাই, 
�ুই কর”। সলগে উৎসাহ সদল়ে 
বলেসছলেন, “�ুই-ই পারসব”। মসই 
উৎসালহর েসলে মপাস্ট�াস্টালরর 
কেক আস� ই হল়ে উঠো�। 
 কযোল�রার সা�লন 
দাঁডাল� বেলে ভল়ে অসথির হল়ে 
ম্�া�। দাস়েবে সনল়ে ইন্দ্রনীে 
সযোর মসটাও কসরল়েসছলেন। আস� 
পরব�যেীকালে কযোল�রার সা�লন 
দাঁসডল়ে প্রলেসনাসে সরলপাসটযেং 
কলরসছ, এক সডসজটাে মপাটযোলের 
হল়ে। সযোর সবস�়ে বলে 
এলসলছন, “�ুস� সঠক পারলব”। 
 �লন আলছ, মসবছর 
দুেযোপুলজার পর এইচ ও সড সযোর 
চলে মেসছলেন কলেজ মছলড। 
ওনার পসরবল�যে সুদীতিা �যো’� 

এলসসছলেন সযোলরর সবষ়েটা 
পডালনার জনযে। �লন �খন নানান 
প্রশ্ন, মক�ন হলবন? সযোলরর 
��ই নাসক অনযেরক�? উত্তরটা 
মপল়েসছো� দুলটা ক্ালসর পর। 
�যো’� সু্টলডন্টলদর সনলজর সন্তান 
ছাডা অনযে সকছু কখনও মভলবলছন 
বলে আ�ালদর অন্ত� এই দু বছলর 
�লন হ়েসন। 
 এরপর ন�ুন এইচ ও 
সড হল়ে এলেন ��াব্ী �যো’�। প্রে� 

সদলক ভ়ে ভ়ে োেলেও পলরর 
সদলক স�সনও খুব কালছর বনু্ হল়ে 
উঠলেন। কলেজ জীবলনর ম�ষ 
�ুহুল�যে এলস মপো� আরও এক 
স�সক্কা বনু্লক স্সন মজসনোর 
�যো’�। �লব বনু্বেপুেযে সম্লকযের 
পা�াপাস� সযোর �যো’�লদর প্রস� 
শ্রদ্াটাও সছে অটুট। 
আর মছাট ভাই মবানলদর কো 
না বেলে ম�া মেখাটাই অসমূ্েযে 
মেলক ্া়ে। অলনক ভালোবাসা 

মপল়েসছ ওলদর মেলক। অপূবযে এক 
মে়োরওল়েে অনুষ্ালনর আল়োজন 
কলরসছে ওরা। হাসস কান্না়ে নালচ 
োলন ম�ষ কলরসছ ইউসনভাসসযেসট  
এই সেরটা। মসসদন সটচারলদর 
মচাখও িাপসা হল়েসছে। এ� 
ভােবাসা মপল়ে আস� আলুে�। 
কলেজ জীবন ম�ষ কলরও এখনও 
কযোম্ালস পলড আ�ার �ন। সঠক 
ম্ন কসবগুরুর মছাট েলপের �ল�া, 
‘ম�ষ হল়েও হইে না ম�ষ’। 

Cherished memories of the 
Media Science department

Subham Chatterjee

I disagree with Paulo Coelho 
when he says, “If you’re brave 
enough to say goodbye, life will 
reward you with a new hello.” 
Why I say this is because it was 
easy for me to say goodbye to 
the Media Science department 
and pursue my Masters in Law 
(LL.M.) till I started discerning 
what I am going to miss. 
 Procedural irregular-
ity at my previous university 
gave me an opportunity to ex-
plore the nuances of Media Sci-
ence at Brainware University. 
My brief stint with the depart-
ment has left huge reverbera-
tions in the last seven months 
that I have grown and devel-
oped as a human being. 
 Brainware itself is an 
epitome of opportunities for the 
students to grow and illuminate 
and so is every department of 
the university. Every faculty 
member in the department has 
taught me life lessons, which 
were implicit and beyond syl-
labus – but these teachings are 
the vital takeaways from the 
department that I shall spare no 
effort throughout my life. 
 When it comes to 
faculty members, where do I 
start with to write about Ma’am 
Sudipta? It would not be myth-
ological to say that she is her-

self an ocean of knowledge. I 
still remember the first day con-
versation that I had with Ma’am 
Sudipta at midnight via mail and 
I was excited to be in her class 
the next day itself. Her teaching 
is beyond one’s wildest dream, 
so peerless and superlative that 
no one can match her. I look up 
to her as my idol and she shall 
be my idol always.  I wish to be 
a professor, and touchwood, if 
I happen to be so, I shall try to 
adopt the way Ma’am Sudipta 
has taught us in the class. 
 At the same time 
though I have been into Ma’am 
Jennifer’s class sporadically, 
but she has also left an impact 
on my mind. I wish I had the 
opportunity to attend Ma’am 
Shatabdi and Sir Indranil’s 
class too! Sir Arnab’s class was 
fascinating too. I would be a 
great blunder of me if I amiss 
to mention that the way the 
faculty members have inspired 
me have a sincere contribution 
to my burgeoning. Their posi-
tive words, encouragement and 
support have also given me the 
room to manoeuvre to represent 
my department in the inter-de-
partmental competitions and 
bring laurel for the department. 
 Now that I have 
moved to the law department 
for my Masters, I shall miss 
them in the class, but whenev-

er I shall get the opportunity, I 
shall definitely run to the fac-
ulty room to have a word with 
them. I sincerely bow my head 
down in the holy feet of the 
faculty members and seek their 
abundant blessings so that I can 
continue to do little of the work 
that I try to do.
 How can I forget the 
very first evening when I was 
inducted into the department? 
Payal was the one who tex-
ted me first the very first. She 
has been kind enough to send 
me all the study materials that 
evening. We happened to par-
ticipate together in the debate 
competition too and won a prize 
also! And this bond of friend-
ship shall continue forever. 
 In my brief associa-
tion with the department, I had 
a good bonding with Sheuli, 
Chitra, Asmita, Naincy and 
Aryadeb which I shall cher-
ish forever and sincerely hope 
that we are in touch beyond the 
department, and the campus! 
You guys literally have made 
me survive in the department. 
I wish all the best to my batch 
mates. May they fulfil their 
dreams and prosper in their 
field. 
 No matter where we 
go, we shall stay in touch al-
ways. Until then, adieu Media 
Science department!

কলেজ: জীবলনর পলে আলরক ্াপকলেজ: জীবলনর পলে আলরক ্াপ
ম�ৌসু�ী দাস

কলেজ, পডাল�ানা, সসলেবাস, 
পরীক্া এসলবর �ল্যে  একটুকলরা 
সূল্যের রসমির �ল�া খুস�র আলো 
সনল়ে আলস মরে�াসযে, কলেজ 
মেস্ট, মে়োরওল়েে। এ ম্ন  এক 
অনযেরক� উৎসব। দীরযে ২ বছর 
েকডাউলন রলর বলস বারবার �লন 
হল়েসছে এভালবই সক মকলট ্ালব 
আ�ালদর কলেজ জীবন? মছালটা 
মেলক কলেলজর সদসদ দাদালদর কাছ 
মেলক ্খন শুন�া� �ালদর কলেজ 
জীবলনর কো �খন মেলকই �লন 
�লন স্বপ্ন মদখল� শুরু কলরসছো�। 
�াই ্খন আবার সবসকছু স্বাভাসবক 
হল� শুরু করে, কলেজ খুলে মেে 
মসই স্বপ্ন আবার �াো চাডা সদল়ে 
উঠে।
 ে� একবছর কলেজ 
জীবন মকলটলছ এলকবালর মরাোর 
মকাস্টালরর �ল�া। মকালনা বসেউড 
সসলন�ার কলেজ জীবলনর মেলক 
সকছু ক� সছে না। আর এই ে� 
একবছলর কলেলজ সবলেলক বড 
আকষযেে সছে কলেজ মেস্ট - 
আনন্দ্ারা 2k22। ্সদও এই 
মেস্ট চলেসছে ৪ সদন ্লর, সকন্তু 
এর উলত্তজনা সছে ১ �াস আলে 
মেলক। �লব শু্ু মেস্ট না। কলেজ 
শুরু হও়োর সকছু �ালসর �ল্যেই 
আল়োসজ� হল়েসছে কলেজ মরে�াসযে। 
েকডাউলন অনোইন মরে�ালসযের 
খা�স� স�সটল়ে সদল়েসছে অেোইন 
মরে�াসযে। মব� জ�জ�াট একটা 
বযোপার সছে। সসসন়ের জুসন়ের 
স�ক্ক স�সক্কালদর স�ালবল� 
একটা সুন্দর সদন মকলটসছে।
 মসই সদলনর ভালোোো 
ও খুস�র আল�জ এখনও �লন মেঁলে 
আলছ। মরে�ালসযের আল�জ কাটল� না 
কাটল�ই চলে এলসসছে ক্াস মটস্ট। 
সবার �ল্যে �খন পডাল�ানা সনল়ে 
উলত্তজনা, মটনসন। ভালোভালবই 
ক্াস মটস্ট ম�ষ হও়োর পর শুরু হে 
মসই সব�াে প্রস্তুস�। ম্ সজসনসটার 
জনযে কলেলজর ছাত্ছাত্ীলদর শুরু 
কলর স�ক্ক স�সক্কারা প্রল�যেলকই 
খুব উলত্তসজ� সছে। মদখল� মদখল� 
চলে এে মসই সবল�ষ সদন। টানা ৪ 
সদলনর এই মেস্ট এ সছে নানারক� 
মে�স ও সবলনাদলনর বযেবথিা।
 প্রে� সদন শুরু হে 
ভসেবে, সরিলকট টুনযোল�ন্ট সদল়ে। 
�ারপর এলক এলক ছসব আঁকা, 

েলটাগ্রাসে, �টযে সেল্ম বানালনা , 
কসব�া, সবট বস্সং, মট্সার হান্ট, 
মেস মপসন্টং এরক� নানারক� 
প্রস�ল্াসে�া সদল়ে প্রে� সদন 
খুব �জার সালে কাটে। শু্ু�াত্ 
আ�ালদর কলেলজর ছাত্ছাত্ীরাই 
না, এইসব প্রস�ল্াসে�া়ে 
অং�গ্রহে কলরসছে অনযোনযে 
কলেলজর ছাত্ছাত্ীরাও। সবি�ী়ে 
সদনও একইরক� উলত্তজনার 
সালেই কাটে। েুটবে টুনযোল�ন্ট, 
েযো�ান ম�া, সরিলকট টুনযোল�ন্ট, 
কাটুযেন সডজাইসনং, রালগোসে সজ্া, 
োন ও স্রিট মলে এসলবর �ল্যে সদল়ে 
মদখল� মদখল� মকলট মেে সবি�ী়ে 
সদন।
 �লব এই ৪ সদলনর 
মেলস্টরও সবল�ষ আকষযেে সছে 
ম�ষ ২ সদন। �ৃ�ী়ে সদন শুরু হে 
েুটবে টুনযোল�ন্ট, োন ও নালচর 
প্রস�ল্াসে�া সদল়ে। �ারপর এলক 
এলক দযে ও়োও মেক্টর - স�. এবং 
স�স. মরেইনও়োর, র ্্াপ, স্টযোন্ডউপ 
কল�সড, ডান্স পারেরল�ন্স, �াে 
- বযোন্ড পারেরল�ন্স। এরপর 
মহালস্টে গ্রাউন্ড কলেলজর 
ছাত্ছাত্ীলদর ত�সর বযোন্ড এসপটাে 
ও সরলজলক্টড পারের�যোলন্স পুলরা 
কলেজ মেলট পলডসছে। মদখল� 
মদখল� ম�লষর পলে কলেজ মেস্ট। 
�লব ম�ষ সদলনর মপ্রাো� কলেলজর 
বাইলর সডএনএস ক্াব মলেগ্রাউন্ড, 

�্যে�গ্রাল�, আল়োসজ� হল়েসছে। 
েসকরা ও TRAP এর �ল�া না� 
করা বযোন্ড এলসসছে পারে�যে 
করল�। মসই সবলকলের কো 
মরেইনও়োলরর প্রল�যেকটা ছাত্ছাত্ীর 
�লন এখনও সবরাজ�ান, এটা হেে 
কলর বো ্া়ে।
 েসকরা এর সুলর �ালে 
মভলস সেল়েসছে পুলরা কলেজ। মসই 
�ুহূল�যে ম্ন সবাই মকালনা বসেউড 
সসলন�ার �ল�া এই স�উসজক 
কনসালটযের অং� সছে। মসই স�়ে 
সছে না মকালনা পরীক্ার মটনসন, 
সছে না এসাইনল�লন্টর চাপ। 
কলেলজর সবলেলক ভালো �ুহূ�যে 
মকলটসছে ওই সদনটাল�ই। সবসকছু 
ভুলে সেল়ে বনু্লদর েো জসডল়ে 
সুলরর �ালে �ালে আ�ালদর নাচ, 
হাসস, মসেসে। কলেজ জীবন ম�ষ 
হও়োর পর ্খন �ন খারাপ করলব 
�খন এই সুন্দর �ুহূ�যেগুলোলক 
্লরই আবার সেলর ্াব পুরালনা 
সদলন।
  এসলবর �ল্যে সদল়েই 
এসেল়ে আসসছে সসসন়োরলদর 
কলেলজর ম�ষ সদন। এছাডাও 
আলছ োইেন মসস�স্টার পরীক্া, 
মপ্রলসনলটসন। �ার �ল্যেই শুরু 
হে মে়োরওল়েলের আল়োজন। 
�লব এই বছলর সসসন়েরলদর সালে 
সালে  মে়োরওল়েে সদল� হল়েলছ 
আ�ালদর সবার সপ্র়ে সযোর অেযেব বসু 

মকও। মে়োরওল়েে �ব্টার �ল্যেই 
মকাোও ম্ন একটা �ন খারাপ 
েুসকল়ে োলক। �লব উপা়ে মনই 
�ানুলষর ্�যেই এসেল়ে ্াও়ো। �াই 
�ন খারাপলক দস�ল়ে মরলখ শুরু হে 
মে়োরওল়েে অনুষ্ান। সসসন়েরলদর 
কলেজ জীবলনর অসভজ্ঞ�া, সযোর 
�যো�লদর সালে কাটালনা �ুহূল�যের 
কো এবং নানা পারেরল�লন্সর �ল্যে 
সদল়ে এসেল়ে চেে সদন। �লব ্�ই 
অনুষ্ান ম�লষর পলে এোলো মসই 
দস�ল়ে রাখা �ন খারাপ মচালখর জে 
হল়ে মবসরল়ে আসে।

শু্ু মরে�াসযে, মেস্ট, মে়োরওল়েে 
না এবছর ইন্ডাসসট্ সভসজলটও এক 
ন�ুন অসভজ্ঞ�া হল়েলছ। সচত্বােী 
সেল্ম মসন্টার, মটসে সসলন অযোও়োডযে, 
টাস�ংস অে ইসন্ড়োর �ল�া জা়েো়ে 
রুলর আসে ইন্ডাস্রিল� সকভালব কাজ 
হ়ে �ার আভাস মপল়েসছ। কলেজ 
আ�ালদর জীবলনর এক গুরুবেপূেযে 
মস্টজ। এখালন আ�ালদর ন�ুন 
ন�ুন �ানুলষর সালে পসরচ়ে হ়ে। 
ন�ুন ন�ুন অসভজ্ঞ�ার সমু্খীন 
হ়ে আ�রা। কলেজ আ�ালদর 
অলনক সকছু স�সখল়ে মদ়ে। ম্গুলো 
পরব�যেীকালে আ�ালদর জীবলন 
বলডা হল� সাহা্যে কলর। �াই 
্�সদন কলেলজ আসছ আ�রা মচষ্া 
করলবা সনলজলদর পুলরাটা সদল়ে এই 
কলেজ জীবনলক উপলভাে করার।

সসলন�ার �ল�া এই স�উসজক 
কনসালটযের অং� সছে। মসই স�়ে 
সছে না মকালনা পরীক্ার মটনসন, 
সছে না এসাইনল�লন্টর চাপ। 
কলেলজর সবলেলক ভালো �ুহূ�যে 
মকলটসছে ওই সদনটাল�ই। সবসকছু 
ভুলে সেল়ে বনু্লদর েো জসডল়ে 
সুলরর �ালে �ালে আ�ালদর নাচ, 
হাসস, মসেসে। কলেজ জীবন ম�ষ 
হও়োর পর ্খন �ন খারাপ করলব 
�খন এই সুন্দর �ুহূ�যেগুলোলক 
্লরই আবার সেলর ্াব পুরালনা 
সদলন।
 এসলবর �ল্যে সদল়েই এসেল়ে 
আসসছে সসসন়োরলদর কলেলজর 
ম�ষ সদন। এছাডাও আলছ 
োইেন মসস�স্টার পরীক্া, 
মপ্রলসনলটসন। �ার �ল্যেই শুরু 
হে মে়োরওল়েলের আল়োজন। 
�লব এই বছলর সসসন়েরলদর সালে 
সালে  মে়োরওল়েে সদল� হল়েলছ 
আ�ালদর সবার সপ্র়ে সযোর অেযেব বসু 
মকও। মে়োরওল়েে �ব্টার �ল্যেই 
মকাোও ম্ন একটা �ন খারাপ 
েুসকল়ে োলক। �লব উপা়ে মনই 
�ানুলষর ্�যেই এসেল়ে ্াও়ো। �াই 
�ন খারাপলক দস�ল়ে মরলখ শুরু হে 
মে়োরওল়েে অনুষ্ান। সসসন়েরলদর 
কলেজ জীবলনর অসভজ্ঞ�া, সযোর 
�যো�লদর সালে কাটালনা �ুহূল�যের 
কো এবং নানা পারেরল�লন্সর �ল্যে 
সদল়ে এসেল়ে চেে সদন। �লব ্�ই 
অনুষ্ান ম�লষর পলে এোলো মসই 
দস�ল়ে রাখা �ন খারাপ মচালখর জে 
হল়ে মবসরল়ে আসে।

শু্ু মরেসাসযে, মেস্ট, মে়োরওল়েে 
না এবছর ইন্ডাসসট্ সভসজলটও এক 
ন�ুন অসভজ্ঞ�া হল়েলছ। সচত্বােী 
সেল্ম মসন্টার, মটসে সসলন অযোও়োডযে, 
টাস�ংস অে ইসন্ড়োর �ল�া জা়েো়ে 
রুলর আসে ইন্ডাস্রিল� সকভালব কাজ 
হ়ে �ার আভাস মপল়েসছ। কলেজ 
আ�ালদর জীবলনর এক গুরুবেপূেযে 
মস্টজ। এখালন আ�ালদর ন�ুন 
ন�ুন �ানুলষর সালে পসরচ়ে হ়ে। 
ন�ুন ন�ুন অসভজ্ঞ�ার সমু্খীন 
হ়ে আ�রা। কলেজ আ�ালদর 
অলনক সকছু স�সখল়ে মদ়ে। ম্গুলো 
পরব�যেীকালে আ�ালদর জীবলন 
বলডা হল� সাহা্যে কলর। �াই 
্�সদন কলেলজ আসছ আ�রা মচষ্া 
করলবা সনলজলদর পুলরাটা সদল়ে এই 
কলেজ জীবনলক উপলভাে করার।

A warm send-off to our seniors
Shreya Saha

Farewell: The very word 
brings tears to our eyes. The 
day everyone is sad as the 
shared journey of years of our 
beloved seniors comes to an 
end, but at the same time it , 
also an occasion to be happy 
that this end of years has a 
new beginning that is equally 
exciting.
 I don’t know where 
to start; our seniors were the 
most caring, loving and very 
helpful ones we ever had. 
Meeting them right after this 
pandemic was really excit-
ing and their faces exuded a 
warm, welcoming smile when 
we first arrived at the  univer-
sity campus. 
They have guided us from the 
first day of college to under-
standing lectures, how to ease 
the struggle with our study 
and exams. They also taught 
us how to cope with this new 
environment and made cam-
pus life easier for us. 
 From planning the 
Freshers’ welcome for our ju-
niors to enjoying the college 

fest together we had a great 
time with them. We will never 
forget our seniors and cherish 
those memories forever.  
  It’s quite 
hard to say goodbye to them. 
But we all tried our best to 
make the farewell programme 
very special for them. This 
was followed by a sweet song 
sung by juniors and some 
dance performances followed. 
Next, our teachers spoke and 
mementos were given to the 
outgoing students.
 All the seniors 
spoke on their journey during 
these years in college. The air 
was charged with emotions 
and nostalgia. And it end-

ed with a wonderful perfor-
mance by our student’s band. 
Hopefully we have been able 
to make this day very special 
for them too, as they leave 
the university with cherished 
memories. 
 The college journey 
may have ended but the bond 
and memories which we had 
created with them will en-
dure.  We will keep them in 
our hearts forever. Our best 
wishes will always be there 
with them. Wishing them all 
the very best for their new 
beginning towards a great-
er goal.I hope we shall meet 
them somewhere in a new 
way in future.

সলহেী মরাষসলহেী মরাষ

শ্রীচরলনষু,
আ�া কসর সব কু�লেই আলছা...
এ�ন পুলরালনা সদলনর অলনক 

কোই ম�া �লন পলড,
সকন্তু মেখার স�়ে কই।

আর স�়ে ্সদও বা োলক
�া শু্ু মোন চাসেল়েই চলে ্া়ে।
একসদন �লন কলর একটা সেলখই 

মেেো�।
মস মব� কল়েক পা�া জুলড হলব।
সেখল� সেখল� �লন হলো, উহঁ

এটা ম�া মব� মেখার �ল�ান হলছি 
না।

এটা সঠক কসব�ার �ল�াও না, 
আবার

সঠক েলপের �ল�াও না।
�াহলে সক এটা োন?
্ুর্, এল� সুর কই।
�াহলে সক এটা ছডা?

নাহ্, এল� ম�া আ�া োলছ ম�া�া 
পাসখর �ল�া

মকালনা ছন্দই মনই।
উ��ম্ �াহলেএ...

�লন হ়ে উপনযোস সেলখ মেলেসছ।
আলর নানা আস� সক আর রসব 

ঠাকুর 
নাসক বসকি�চন্দ্র ম্ উপনযোস 

সেখলবা, 
আস� ম�া আস�ই।

শ্রীপালথের ‘হাসরল়ে ্াও়ো কাসে 
কে�’ প্রবলন্র

োউলন্টন মপনটাও সছে সঠক 
��টাই দাস�,

“কে�ও একসদন খুসন হল� পালর 
বইসক”।

খুসন ম�া হল়েসছে বলটই।
আজ খা�া আলছ, কে� আলছ, 

কেল� কাসেও আলছ
মনই শু্ু মসকালের প্রস�ছিসব, ্খন
একটার পর একটা পডল�া ডাক 

বাল্স, আর
সপওন মসগুসে সবসে কলর আসল�া 

বাসড বাসড।
শু্ু বাসড বাসড বেলে ভুে হলব, 

জাসননা
ম্� আরও ক� দূর দূরালন্ত ।
না জাসন ক� অজানা �ানুলষর 
অজানা কাসহনী সছে �াল�
মসগুসে জালে মকৌ�ূহলে।

এখন মদা়ো� মনই, কাসে মনই, 
মনই মকালনা ডাকসটসকট।

মনই এ�নসক বাসড বাসড সবসে করা 
সপওলনর ডাকও

মনই মকালনা অজানা অনুভূস�।
মনই মকালনা সাদা পা�া়ে রলতে 

মেখা-
ক� জলনর কাকুস�-স�নস�...
এসবই ভাবল� ভাবল�....

ও হযোঁ, সঠকানাটা ম্ন সক সছে!
সুভাষপ্ী, কেকা�া, ৭০০১২৯।

সচসঠসচসঠ

Restorative Justice: A way 
to transforming lives?

 Sheuli Mondal

An international webinar on 
The Role of Media in Restor-
ative Justice was organised by 
the department of Media Sci-
ence and Journalism of Brain-
ware University on June 24, 
2022. 
 The interactive ses-
sion started from 6:30 pm as 

the honourable guest speaker 
Dr Howard Zehr, distinguished 
professor of Center for Justice 
and Peacebuilding, USA and 
Director Emeritus of Zehr In-
stitute for Restorative Justice 
joined the webinar. In his con-
versation with Sudipta Bhat-
tacharjee and Dr Paranjoy Bor-
doloi enlightened the students 
about restorative justice as well 

as the role of media in it.
   According to Dr Zehr, the 3 
Rs: respect, responsibility and 
relationship,  actually function 
in successful restorative jus-
tice modules, can be ways to 
transform the lives of victims, 
offenders and the community 
at large. He said it’s not about 
forgiveness but about restoring 
lives. The session was most  in-
teresting and Dr. Paranjoy Bor-
doloi added his points of view, 
making it a multidimensional 
interaction.
   Students and faculties of the 
Media Science and Journalism 
and the Law departments took 
part in the webinar and engaged 
in an interactive session with 
the speakers. Both Dr Zehr and 
Dr Bordoloi patiently clarified 
all the doubts and queries.
    This informative and impact-
ful session was really inspiring. 
It has been a huge success on 
the part of the department to 
organise such webinars with 
a highly distinguished and re-
nowned guest speaker and oth-
er excellent speakers. We are 
looking forward to more such 
interesting and informative 
events in the department. 

Chitrabani Film institute : Industry Visit

Tele cine awards : Industry visit

েুসী মরাষােেুসী মরাষাে

Media science students in the campus Media science students in the campus 



3  Creative Surge 

Where the sky melts into the river. Photograph by  Subham Chatterjee. এই মচনা �হর ~ �স�যেষ্া হাজরা

On wings of flight. Photograph by Debkanta Banerjee 

The whitish beauty. Photograph by  Sheuli Mondal A flautist seeks alms on a busy street. Photograph by Taatparjyo Moitra  

Netaji under a resplendent sky. Photograph by Shampa Dey The wisdom of age. Photograph by Kaustav Deb

Cherish beautiful moments with this camera. Mandala sketch by Diya Mistry



4 Entertainment, feature and sports  
Seven-wicket victory by 

England levels series with India
Rahul Mondal

After a successful IPL tour-
nament, India is now touring 
England. There is still con-
cern about the team’s line-up 
and stability, as was evident 
in the first test match against 
England.
                    In the previ-
ous international matches, 
India was wobbling. Howev-
er, the concern persists that 
Virat Kohli has been out of 
form for quite some time. It 
is also accompanied by cap-
tain Rohit Sharma. Current-
ly, these two major scorers of 
the team are the lowest scor-
ers. There is still a problem 
with the middle order. Social 
media is rife with criticism. 
There is no solution in sight, 
however.

                    As of now, 
Rishabh Pant has scored 146 
runs in the first innings and 
57 runs out of 86 balls in the 
second innings of the recent 
test matches against England. 
After completing his century 
out of 190 balls in the first 
innings, Ravindra Jadeja is 
also the second highest scor-
er. The English seem to be at 
the top of their game. Johny 
Bairstow nails it. He was on 
his fourth consecutive cen-
tury. In the first innings, he 
scored 106 out of 140 and in 
the second innings, he scored 
114 not out. Aside from his 
142 and 173 runs, Root was 
spectacular from both ends. 
He took 5 wickets for En-
gland in the first innings. Ben 
Stokes took 4 wickets in the 
second innings, giving only 

33 runs. However, India’s 
second innings was pathetic. 
England won the match by 7 
wickets.
                    As a team, India 
seemed to struggle through-
out the match. Apart from 
Pant and Jadeja, no one else 
seemed to take charge of the 
situation. Since Kohli is out 
of form, team India cannot 
even rely on their openers 
or top-order batsmen. Many 
people are claiming that the 
Indian team is low on confi-
dence, but that seems inap-
propriate because some of 
them are performing really 
well. The positive side is that 
India is giving opportunities 
to the youngsters. But what-
ever the case, India needs to 
bounce back in the upcoming 
tournaments.

An informational visit to
 The Times of India office

Payal Dhauria

An Industrial visit organ-
ised by Brainware Univer-
sity gave an opportunity 
to the students of Media 
Science and Journalism, to 
experience the ins and outs 
of the Times Of India of-
fice located in S.N Baner-
jee road, Kolkata.
 Since the claws 
of the pandemic are still 
looming over us, the Times 
Of India resident was gen-
erous enough to allow 6 
students at a time in the 
office and this 6 batch of 
students were accompa-
nied by Dr. Shatabdi Som, 
HOD of the Department 
and Adjunct Professor, 
Mrs. Sudipta Bhattacha-
rjee, who has a big hand 
behind this successful in-
dustrial visit. After hours 
long journey that went by 
really quickly because of 

the excitement and a lit-
tle bit of confusion, in or-
der to find the office, we 
reached there by 4:00 in 
the evening. The smell of 
coffee was looming in the 
air upon entering the office 
and we were welcomed by 
a beautiful ancient style 
painting.
 After a warm wel-
come and introduction by 
the Regional Editor, Kes-
hav Pradhan, he very kind-
ly showed the batch of stu-
dents around the entirety 
of the office, himself. He 
introduced us to the differ-
ent branches present in the 
office, but the usually busy 
office was only partially 
filled due to a lot of peo-
ple working from home be-
cause of the enforcement 
of the hybrid mode. 
 Industrial visits’ 
main goal is to make the 
students like us aware of 

the practical aspect of the 
industry with the theoreti-
cal one that we are getting 
taught in our classes. 
 With the help of 
this visit, we got to know 
about the new technolo-
gies that get used in order 
to make newspapers, one 
of the Sub-Editor gave us 
a detailed rundown of the 
software of CCI. The soft-
ware is easy to use, moni-
tor and very transparent, it 
also allows multiple peo-
ple to work on the same 
page that making the work 
easier.
 Every college 
student wants to make an 
earning after college and 
visits like this are a great 
way to give us the kick 
start that we require. It 
helped us build a connec-
tion with the industry in 
which we will work in the 
future.

Rocketry : The Nambi effect 
Moupiya Maity 

STORY: The story of the film 
begins with a flashback where 
Nambi and his family are re-
patriated after being accused 
of espionage. After this, his 
full story is shown how he 
turns from brilliant student to 
scientist and then gets caught 
in espionage charges. You 
will have to watch the film to 
know the story beyond this. 
The best point of the film is its 
climax where scientist Nambi 
Narayanan himself comes and 
answers some questions and 
leaves the audience stunned.

ACTING: Madhavan has tried 
his best to look like Nambi. 
For this, he has worked hard 
not only on looks but also 
on emotions. He has copied 
the style of Nambi and his 
acting in emotional scenes is 
commendable. The special 
thing is that he did all this 
while handling the film’s di-
rection, production and writ-
ing. Simran plays the role of 
Narayan’s wife, Meera. Sim-
ran has shown by living what 
happened to Nambi and how 
it affects a housewife directly 
connected with Indian soci-
ety. Rest of the cast has given 
full support to Madhavan but 
it has to be said that the film 
rests completely on Madha-
van’s shoulders.

WRITING OR DIRECTION: 

In the beginning, the story 
of the film seems a bit com-
plicated, because science has 
been mentioned more here. 
But as you get attached to 
Nambi’s story you will start 
liking this movie. Especially 
after the interval when Nambi 
tries to prove his innocence 
by erasing the allegations of 
espionage leveled against 
him. The film seems difficult 
to understand somewhere. Es-
pecially when it comes to sci-
ence. The rest is no particular 
shortcoming.
MUSIC: In the name of mu-
sic, the film has two songs 
named Behne Do and Aas-
maan. The rest is focused 
on instrumental music and 
background score. Sam CS’s 
background music plays well 
according to the situation.

SEE WHY AND WHY NOT: 
This film is a must watch once 
so that we can know the sto-
ry of Nambi Narayana. Every 
frame and every scene of this 
movie, Madhavan has tried 
to make it exactly the same 
as it happened with Nambi 
Narayanan. Nambi Narayanan 
himself has been associated 
with the making of this film 
from the beginning. If you 
have the courage to face the 
truth, So definitely watch this 
movie. The film must be seen 
by all those youths who want 
to do something for the coun-
try but are afraid of troubles.

Anek : The attempt 
of representation

Payal Dhauria

A simple attempt to portray 
the complexities that had 
been bubbling in the seven 
sisters states, Anek is an ac-
tion thriller film directed and 
written by written and direct-
ed by Anubhav Sinha tries to 
put forward the difficult and 
complicated history and rela-
tion of the North-east states 
of India. The director wants 
to drive home the dilemma of 
what is morally correct and 
your duty demands, rebellion 
and a story of bloodshed.
 The movie, first 
of all, went wrong when it 
mentioned all the seven north 
eastern states as a “main-
land”, despite the states hav-
ing their separate identities 
and history of issues, riding 
on the same viewpoint of 
how most of India sees the 
Seven Sisters. This movie’s 

goal is to prevent the North 
Eastern States from alien-
ation but loses its purpose 
if all the different states are 
shown as one.
 Despite of the stun-
ning cinematography, show-
ing the awe-worthy visuals 
of the north-east’s rich nature 
with cleverly shot scenes of 
comparison of the lives of 
people living in the region 
and including a remotely 
good cast, of Ayushmann 
Khurrana as an undercover 
cop Joshua, Andrea Kevi-
chusa, as her debut in Bol-
lywood, did a good job at 
portraying a boxer aspiring 
to represent India in the role 
of Aido and Manoj Pahwa, a 
gem of Bollywood, stealing 
every scene he was in, the 
movie still gained an average 
audience rating.
 The storytelling of 
the movie loses authenticity 

when it offers the audience 
too much information to di-
gest. Instead of focusing on 
one region’s problem, the 
movie tries to clutch more 
than it is possible and ends up 
making a mess, trying to rep-
resent the issue of insurgen-
cy, political games, inter and 
intra region conflicts, duty 
conduct, values and aspira-
tions with overly dramatised 
and one the face scenes that 
feel more like a lecture than a 
message. 
 The intention be-
hind using ‘tries’ priorly re-
fers to the fact that this movie 
was advertised as something 
that has never been done 
before but yet if the subject 
matter is not presented cor-
rectly then it rightfully hurts 
the sentiments of the people 
it is supposed to be represent-
ing and unfortunately the out-
come of Anek is the same.

েগোর বুলক হঠাৎ মদখা!েগোর বুলক হঠাৎ মদখা!
স�উসে �ন্ডেস�উসে �ন্ডে

মরেোসডর কা�রা়ে হঠাৎ 
মদখল� পাও়ো রসব ঠাকুলরর 
কসব�ার প্রাতেনীর মেলক ক� 
সকছু মরা�াঞ্চকর ন়ে হঠাৎ 
কলর সনলজর সপ্র়ে ইউটুযেবার-
মদর মদখা পাও়োও। ২০১৭-এ 
শুরু হও়ো একসট ন�ুন বযোন্ড, 
্া সন়েস��  বযোলন্ডর ‘রক 
কােচালরর’ বাইলর সেল়ে ন�ুন 
পসরভাষা়ে শুরু করে পে চো। 
    শুরুটা সহজ না হলেও 
পসরসচস� আসল� খুব মবস� 
মদরী হ়েসন। ২০১৯-এই ইউ 
সটউব মন্সট আলপ মসরা দ� 
ইউ সটউব চযোলনলের �ল্যে থিান 
কলর মন়ে বযোন্ডসট। �ারপর 
মেলক আর সপছলন �াকাল� 
হ়েসন। কৃ�ী রা়ে, প্রী�� দাস 
আর সু�ন মরালষর কাঁল্ ভর 
কলর অনবর� এসেল়ে চলেলছ 

‘�ােপা�ার মসপাই’। স�ল়ের 
সালে এলসলছ “�্যেরাল�” 
“মট্লনলদর সঠকানা” ম্গুলো 
মদল�র সী�ান্ত ছাসডল়ে সজল� 
সনল়েলছ সভনলদস� মশ্রা�ালদর 
�ন। “আস� শু্ু খঁুলজসছ আ�া়ে” 
বা “হাে না ছাডার দলে” 
�ানুষলক স�সখল়েলছ জীবলনর 
আ�া। একইভালব “মসানার 
কাসঠ” বা “হৃদ়ো” পাঠ 
পসডল়েলছ মপ্রল�র।
   ২০২০-ম�ই আলস প্রে� ওল়েব 
সসসরলজ মলে বযোলকর সুল্াে। 
এবালরও �ােপা�ার মসপাইল়ের 
“অলোছালো �ন” জ়ে কলর মন়ে 
সকেলক। পসরসচস�র সালে-
সালে ২০২১-এ আলস সরল়েসেসট 
ম�া “দাদাসেসর”-র ডাক। প্রে� 
বালরই প্রী��-সু�ন জুসটর হাল� 
উলঠ আলস সবলজ�ার ট্সে। 
   এ মহন উঠস� ইউ সটউবার-
রা ম্ অলনলকরই সপ্র়ে হলবন, 

�া ম�া সহলজই অনুল�়ে। �লব 
হঠাৎ কলরই ম্ েগোর বুলক 
ম্ মকানও েলঞ্চ সা্ারে দুসট 
মছলের মবল� �াঁলদর পাও়ো 
্ালব, �া �াঁলদর ম্ মকানও 
ভলতের কালছই বাডস� পাওনা 
বই সক! �াো আকা� ছঁুলেও 
পা ম্ �াসটল� মরলখই চো 
্া়ে, �া এই দুজলনর বযেবহালরই 
মটর পাও়ো ্া়ে। দুজলনর 
েন্তবযে �খন পরব�যেী স�উসজক 
সভসডওর জনযে মকানও অলচনা 
জা়েো। জা়েোর না� সজলজ্ঞস 
করল� �ুচসক মহলস প্রী�ল�র 
উত্তর,”ওটা সসলরিট োক।” 
   মট্ন ঢুকল�ই �াল� কলর 
মসই “সসলরিট” েন্তলবযে পাসর 
সদলেন �ােপা�ার মসপাইরা। 
�লব �াঁলদর সালে এই ক্সেলকর 
আোপ �ূেযেহীন সৃ্স� হল়ে রল়ে 
মেে �াঁলদর এক মসপাইল়ের 
�লন।

Team India celebrating the dismissal of Ben Stokes 

প্রী�� দাস- সু�ন মরাষ 


