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Information and journalism are closely allied; be it a profession where a
journalist can even put his or her life at stake in the quest for the right
information, or as an academic discipline that blends information with
Dr. Rumpa Das
communication with the masses, the intricate relationship of information
Principal
and journalism is constantly tested, negotiated with reference to a wide
farrago of situations and events. In today’s world, journalism is not only
Maheshtala College
a lucrative and significant career option , it also allows a young girl or
boy to receive proper training through academic disseminations as well
as skill-transfer. Newspapers, radio, television and the internet have
completely revolutionised the public space and the new-era of citizen-journalists have initiated
a paradigm-shift in the ways through which journalists viewed the world and the world viewed
journalists.
As the Fourth Estate or Fourth Power, journalism is a watchdog of the most important strategic
systems and institutions of a nation, in its capacity of advocating different issues and in framing
different political issues and agenda. However, it is also to be understood that with great power comes great responsibility. Hence, the issue of media –ethics has also come to occupy a very
important place in the community discourse because thre have been both positive and negative
examples in the field of journalism that have generated much critical query. It is imperative that
future journalists perceive the ramifications of their duties and responsibilities. In this context,
the students of the Journalism and Mass Communication should be alert to the call of the soul
as well as to the call of duty and never let profession rule the innate humanity of a person. Swami
Vivekananda rightly observed, Man is the ultimate truth; there’s nothing beyond (‘Sobaar opor
manush satya, tahaar opor naai’ English trans.mine)
The Department of Journalism and Mass Communication has a tradition of publishing the creative output of their students regularly. I am indeed happy and proud to note that in this Covid
pandemic, they have taken the digital route and are publishing their departmental work, as well
as that of noted practitioners in the field in the first issue of the webzine, namely MEDIAMAG.
The thrust area of this issue is Photography, though there are articles and writings on other topics of general interest as well. I congratulate the students of this department for writing about a
wide range of issues of topical interest, and their teachers, Prof Mohammad Johaed, Dr Arghya
Mukhopadhyay and Prof Anupama Das for compiling diverse creative expressions into such an
eclectic and excellent webzine. It is said that morning shows the day – If Mediamag is successful
in eliciting and sustaining interest and evolving gradually into a scholarly platform for students,
scholars, teachers of Journalism and Mass Communication , I shall be among the happiest. May
the enthusiasm and energy of the students and teachers impel them to scale greater heights and
may their efforts be crowned with success!
Dr. Rumpa Das

DEPARTMENT OF JOURNALISM &
				MASS COMMUNICATION

The Journalism and Mass Communication

department was started in the year 2003
with Graduate Program - General under
the University of Calcutta. Presently the total intake capacity of the department is 20.
The department provides the students with
extensive theory and practical classes as per
the current CBCS (Choice Based Credit System) along with remedial and tutorials classes. The Department also follows the Semester
Evaluation System as per the rules and regulations of the University of Calcutta. An extensive Internal Evaluation after each module is
also a part of the Department’s testing system.
The department focuses on the students’
development and also monitors the students
regularity, punctuality, behaviour, growth,

creativity and leadership qualities. It also
organises various co-curricular activities
and motivates the students to participate.
The department releases its Webzine ‘MediaMag” on a quarterly basis.
Under the guidance of the HOD, the students go out for excursions, study tours and
field trips. The students of the department
also participate in various cultural activities such as Rabindrajayanti Celebration,
Youth Parliament Competitions, Extempore Speech, Debates, Quiz Programmes,
Independence Day Celebration, etc.
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Showcase

TOUCH-N-GO

By Prof. Soumendu Sengupta

This is a RED MUNIA - also called as RED AVADAVAT. The photograph was taken in the outskirts
of New Town, Rajarhat Grassland on 19-12-2019 at
about 7.30 am. Equipment used was Nikon D 7200
DSLR with Nikon 200-500 mm lens

This photograph of Flemingo was taken at
LAKE ELEMENTAITA, KENYA, on 19-022020 at arounf ten the morning. Equipment
used was Nikon D 7200 DSLR with Nikon
200-500 mm lens.
GAZE

BREAKFAST
QUEENS PROFILE
Photo of a juvenile tiger. This photo was
taken on 25th May, 2019 at around 8 am at
the TADOBA TIGER RESERVE, MAHARASTRA from a distance of 12 feet. Equipment
used was Nikon D 7200 DSLR with Nikon
200-500 mm lens.
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This shot of lioness was taken at MASAI
MARA NATIONAL RESERVE- KENYA on
15-02-2020 at 8.30 in the morning with Nikon
D7200 DSLR and Nikon 200-500 mm lens,
from a distance of about 20 feet.

Prof. Soumendu Sengupta

Former Principal
Maheshtala College

ARTICLE

This world we live in demands

THINKING...

OUT OF THE BOX

creativity in every aspect of life.
So often we mistakenly restrict
the relevance of Creativity to art
and art forms like Painting, Filmmaking,
Advertising, Dance, Drama, etc. When we say
someone is creative our minds take us to a
world of art dominated by creative geniuses.
We tend to believe that Art has nothing to do
with anything but creating slogans like Thanda Matlab Coca Cola and ingenious use of
precious time for making Facebook Memes.
But that is not actually the case. As Puneet
Bhatnagar in his book, Power Goals, observes:
“Creative geniuses redefine the desired solution. They don’t just push the envelope; they
create a whole new courier system.” This is as
true as mortality. And this is relevant to every
aspect of life and not just creating a piece of
art.
Geniuses don’t only exist in the world of art.
They actually exist in the world of Scientists,
CEOs, General Managers, Ministers, Proprietors, Vice-Chancellors, Principals, Founders
and the likes of them. They rule the world.
Every person at the top is a creative person.
The only difference is that they didn’t use
their “dimaag ki batti” in making cinemas

By Prof. Mohammed Johaed

and advertisements. Instead, they employed
the mind’s faculties in their respective jobs
and climbed the ladder of success. Success is
something which has everything to do with
Creativity. Rod Jutkins in his book, The Art of
Creative Thinking, says, “To be a successful
person you often have to create a strong foundation with the bricks others throw at you.”
Now those are not bricksin the literal sense
but barriers and obstacles and negative energies often one finds while pursuing her or his
goal. But even if you imagine that in a literal
way, just think of how many obstacles you
faced till date, then imagine those obstacles as
bricks, then collect the bricks and Voila! You
might end up making a small resting place
with those bricks. A lifetime of collection
might lead you to make a lovely home, if not
more. Isn’t it? All these top people, successful
people in this world have always collected
those bricks which a normal person ignores.
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Prof. Mohammed Johaed
Asst. Professor, Dept of JMC
Maheshtala College
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Now the problem is we think that every person is not a creative person. Creativity is ‘God
Gifted’ and God loves some and hates some.
Otherwise, why has God made some people
tall and some short, why has he made someone black and someone fair and why someone
is rich and someone poor? But did you ever
think that a tall person might be both tall
and poor and a short person might be rich
and fair-skinned? A black person could be
rich and handsome and a fair person could
be starving for food? While a rich person
was born in Mozambique and a fair person is
begging on the streets of Moscow? You could
imagine uncountable situations like these.
Because we know that all the successful people in this world are not a combination of tall,
fair, rich, handsome and other good traits.
Not a single one. Which means that there has
to be a secret to their success and that secret
is nothing but creative use of everything God
has blessed him in his life. Rod Jutkins further
says, “Doubt is a key to unlocking new ideas.
Einstein doubted Newton. Picasso doubted
Michelangelo. Beethoven doubted Mozart.
That’s why they moved things forward.” With
doubt what he meant is questioning. Questioning everything that comes before you in
the form of offers, information, opportunities

and ideas. And questioning comes with practice. No one could say the habit of questioning is ‘God Gifted’, can any? Probably not.
Try to question in your life even if you know
it’s the truth. In today’s world when the information is overloaded, one always needs to
question before putting a step forward. Practice questioning. Questioning your own ideas
or when you encounter a situation. Will this
idea of mine be fruitful? Does the use of this
information have any relevance to my work?
Is this offer or this opportunity the one which
I always wanted in my life? Practice questioning. Questioning will lead you to be the odd

“

No one could say the
habit of questioning is
‘God Gifted’, can any?
Probably not

”

one out. You have to make yourself an odd
person to come up with an odd idea. It’s not
the idea which is out of the box, it’s the odd
person who devises an idea out of the box.
Always remember, “ideas are not new, they
can’t be.” It’s you who turns and twists an old
idea and packs it in an odd way which gives
the idea a newness.
Creative people could never fail. A rich one
could. And so could an educated or a fair or a
brilliant or a good speaker, writer, artist… if
they have not presented their talent in a creative way. Presenting what you have to say or
what you have to do in a unique way which

appeals to all and in an acceptable way is what
we could call Creativity. Creative people think
a lot. They think again and again before doing
something. That’s the reason the food on our
tables is so creative but our grades are not.
The reason is we think a lot about cooking
our potatoes in different ways but seldom

to deduce your ideas.
Take a pen and paper and start deducting
the obvious. I want to present a gift to my
BFF. What could that be? Books, stationaries,
chocolates, electronic devices, movie tickets,
discount vouchers, clothes and accessories,
photo imprinted objects, exercise equipment,

“
Creative people dress both their food and

answer sheets in an odd way. They dress their
answer papers. They use different inks,
boxes, lines, heads, paragraphs, quotes,
points and what not.

think about our answers for the semester
examination. Unlike that, creative people
dress both their food and answers in an odd
way. They dress their answer papers. They use
different inks, boxes, lines, heads, paragraphs,
quotes, points and what not. If you could see
one of them, it looks equally delicious as the
potato curry where you use bay leaves, turmeric, peppers, salt, sautéed onions, then you
season it with your favourite toppings. All of
it comes with practice. Practice makes you
creative. You have to think about it again and
again. And those who think, they land upon
the moon. It’s not a metaphor anymore, people have done it. Do you think achieving good
grades is harder than landing on the moon?
All you need to do is try to become creative in
whatever you say, you do, you present. Try to
think, try to question before going ahead. Try

”

flowers, vase and vessels, gift items and so
many other obvious things. When you won’t
be able to think of anything else, that is the
time when you will come up with an odd
idea. You just have to push a little further.
This is where a normal person stops and says,
“it’s just a gift, why waste time!” Creative
people have a habit of putting everything
creatively. So? Are you a creative person? Can
you deduct to create something out of the
box?
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SHORT STORY

বয়স সত্তর এর উপরই হবে, দেখে তাই মনে হয়।

হাতের ও গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে, শীর্ণ চেহারা।
ক্লাব কর্তৃপক্ষের অনু কম্পায় বসার একটা চেয়ার
ও পেয়েছে। মাস্ক দিয়ে নাক মুখ ঢাকা থাকলেও
বৃদ্ধাকে চিনতে অসু বিধে হল�ো না তরুণ টেলিভিশন
সাংবাদিকের। আরে এই ভদ্রমহিলার সাথে কদিন
আগেই দেখা হল না! বিস্মিত হয় ছেলেটি। ভাল�ো করে
দেখে নিশ্চিত হল হ্যাঁ, সেই বৃদ্ধা, সেদিন যার ইন্টারভিউ
নিয়েছিলাম এমনই এক ক�োভিড টেস্টের ক্যাম্পে।
কিন্তু আজ আবার কেন? তবে কি কর�োনা রিপ�োর্ট
পজিটিভ এসেছিল মহিলার? চিকিৎসা করিয়ে সু স্থ হয়ে
আবার এসেছেন তা যদি হয় তবে ত�ো দারুন। স্টোরিটা
জমে একেবারে দই। মনে মনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে
তরুণ সাংবাদিকটি। ভাবল�ো ঠিক আছে আগে টেস্ট
হ�োক তারপর নয় ধরা যাবে। আবার ভাবল না, গিয়ে
বলে রাখি নইলে যদি আবার ফুরুত করে চলে যায়।
সাংবাদিক ছেলেটি দেখল�ো বৃদ্ধা মহিলাও কিন্তু তার
দিকে বারবার তাকাচ্ছে। থাকতে না পেরে উঠে গিয়ে
বৃদ্ধার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রতিবেদক যু বক। “ও
ঠাকুমা, আজ আবার কেন এসেছ?”, জিজ্ঞাসা করল
যু বকটি। বৃদ্ধা তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে

...অপেক্ষা
By Dr. Arghya Mukhopadhyay

ফ্যালফ্যাল করে। যেন অনেক কিছু বলতে চেয়েও বলতে
পারছেন না। ছেলেটি বলে চলে, “কি হল�ো শরীর কি
খারাপ হয়েছে?” ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ায়, প্রতিবেদক
ছেলেটির হাতটা ধরে দাড়াতে চেষ্টা করে। ছেলেটির
অবশ্য গ�োটা শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা তবুও একটা
অস্বস্তি অনু ভব করে। বৃ দ্ধ মহিলাকে টানতে টানতে
একপাশে নিয়ে যায়।বলে “বাবা, দিব্যি করে বলত�ো
মানিক, কর�োনা কবে যাবে?” প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে
চুপ করে গেল প্রতিবেদক ছেলেটি। বলে, “তা আমি
কি করে বলি ঠাকুমা। বড় বড় বিজ্ঞানীরাই পারছে না
আর আমি ত�ো ক�োন ছার।” বৃ দ্ধ মহিলা বলে ওঠেন
“টিভিতে ত�ো তুইও বলিস মানিক এটা কর�ো না ওটা
কর�ো না তাহলে আর ভয় থাকবে না।”

“
বৃদ্ধ মহিলাকে টানতে টানতে

একপাশে নিয়ে যায়।বলে
“বাবা, দিব্যি করে বলত�ো
মানিক, কর�োনা কবে যাবে?”

”
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ছেলেটি হেসে ওঠে “তা বলি বটে কিন্তু সেত�ো খবর।”
শুনে চুপ করে গেলেন বৃদ্ধা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেসে বললেন
“কিন্তু তার জন্যই ত�ো বাবা ওরা খুঁড়ে রেখেছে আমার
কবর।” শুনে চমকে উঠল আগ্রহ ভরপুর প্রতিবেদক, “
মানে?”
বৃদ্ধার মাথা নিচু হয় তারপর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে
বলতে শুরু করে “হ্যাঁরে বাপ ওই যে তুই কি একটা শব্দ
বলছিলিস না কি করবে মারিপাটি নাকি।” শুনে চ�োখ বড়
হয় প্রতিবেদক ছেলেটি বলে “ও ক�ো-মর্বিডিটি”।বৃদ্ধার
সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই বলে “সেজন্যই ত�ো আমার মাথা
গ�োঁজার ঠাঁই টুকুও লিখিয়ে নিয়েছে ছেলেরা। প্লাস্টিক
দিয়ে ঘেরা বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চ দিয়েছে থাকার
জন্য। তবে সকাল-সন্ধে খবর নিচ্ছে শরীর কেমন জ্বর
নেই ত�ো? ন�োংরা ডাস্টবিন টাও থাকে বারান্দার ক�োনে।
জিজ্ঞাসা করে গন্ধ পাচ্ছো?কিন্তু সকালে এক কাপ চা
আর ক�োন ক�োন দিন শুকন�ো দুমুঠ�ো মুড়ি আর দুপুরে
মাত্র এক বাটি ভাত একটু ডাল আর আলু সেদ্ধ। বলছে
কর�োনায় আর কিছু জুটবে না। দেখছ�োনা সরকার
থেকে শুধু চালই দিচ্ছে আর কিছু না। তা হ্যা মানিক এ
বুড়িটাকে কিছু একটু ব্যবস্থা করে দে না বাবা।”
তরুণ প্রতিবেদনটির উজ্জ্বল মুখে তখন অমাবস্যার
অন্ধকারে ফুটে উঠেছে।চ�োয়াল শক্ত করে বলে “সেত�ো
বুঝলাম, কিন্তু সে দিনেও ত�ো তুমি চলন্তিকা ক্লাবে লালা
রস পরীক্ষা করিয়েছ�ো, না? তাহলে আজ আবার এখানে
কেন এসেছ�ো?”
চ�োখের জল মুছে মুচকি হেসে ওঠেন বৃদ্ধা কি জানি বাবা
ছেলেরা বললে ওই টেস্টে ভুল থাকতে পারে তাই এখানে
আবার দাও। আর অসু বিধে ক�োথায় ক�োন খরচ ত�ো
লাগছে না? বড় ছেলে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল।বৃদ্ধার
কথা শুনতে শুনতে ক�োথায় হারিয়ে গেল প্রতিবেদক
ছেলেটি। সম্বিত ফিরল বৃদ্ধার একটি কথায়।

প্লাস্টিক দিয়ে ঘেরা বারান্দায়
একটা কাঠের বেঞ্চ দিয়েছে
সওয়াব থাকার জন্য। তবে
সকাল-সন্ধে খবর নিচ্ছে শরীর
কেমন জ্বর নেই ত�ো? ন�োংরা
ডাস্টবিন টাও থাকে বারান্দার
ক�োনে।

Dr. Arghya Mukhopadhyay
SACT, Dept. of JMC
Maheshtala College

চাপা স্বরে বলল আসলে ওরা আমার কর�োনা চায়।
তাহলেই আমার মৃত্যু হবে আর যদি কর�োনায় মৃত্যু হয়
তবে দাহ করার খরচটুকু লাগবে না আর সম্পত্তি ত�ো
হাতের মুঠ�োয়। চমকে উঠল�ো সেই প্রতিবেদক ছেলেটি
হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল পড়েই যাচ্ছিল প্রায় দুই হাত
বাড়িয়ে বৃদ্ধা ধরে ফেলল তাকে বলল “কি হল রে মানিক?
তুই যে ক�োভিড যু দ্ধের সৈনিক, আমাদের ডাক আসার
অপেক্ষাতেই ত�ো রয়েছে অনেক নাগরিক। আমার আয়ু
নিয়ে দীর্ঘায়ু হও বাবা।প্রতিবেদক ছেলেটির কি হল�ো
বুঝতে পারল না, একজন পেশাদার হয়েও নিচু হয়ে
পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল�ো ওই বৃ দ্ধ ভদ্রমহিলাকে।
বলল “ঠাকুরমা কর�োনার ক্ষমতা নেই ত�োমাকে
হারাবার। ত�োমাকে আর�ো অনেক বছর দেখার অপেক্ষায়
থাকব�ো ঠাকুরমা” বলে সরে গেলেন প্রতিবেদক ছেলেটি
আর মুখের মাস্ক টেনে বৃদ্ধা আবার গিয়ে বসলেন সেই
পরীক্ষার লাইনে।
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OPINION

কর�োনা পরবর্তী ভ্রমণ
কেমন হবে?
By Miss Anupama Das

কর�োনা ভাইরাসের প্রক�োপ হয়ত�ো একদিন কমে

আসবে, কিন্তু পরবর্তী অনেক কিছু ই হয়ত�ো বদলে
যাবে।স�োশ্যাল ডিসট্যান্সিং-এ থাকা মানু ষ হয়ত�ো আর
আগের মত�ো কাছাকাছি আসবে না। যদিও স�োশ্যাল
মিডিয়ার জনপ্রিয়তা, য�ৌথ পরিবারের ভেঙে যাওয়া,
স্মার্টফ�োনের জনপ্রিয়তা ইত্যাদি আমাদের অনেক
আগেই সামাজিক দূ রত্ব বজায় রাখতে শিখিয়ে দিয়েছে।
আর এখন কর�োনার দ�ৌলতে আর�ো বেশি করে দূ রত্ব
বজায় রাখতে হচ্ছে আমাদের।
এ ত�ো গেল দূ রত্ব বজায় রাখার কথা, খাদ্যরসিক,
ভ্রমণপ্রিয় বাঙালীর চিন্তা ত�ো অন্য জায়গায়। কারণ
এই অতিমারীর পর পর্যটন শিল্পেও আসবে এক বড়
পরিবর্তন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যখন মানু ষ আবার
ভ্রমণ শুরু করবে, তখন দেখা যাবে বিভিন্ন দেশের
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বিমানবন্দরে সামাজিক দূ রত্ব বজায় রাখার নানা ব্যবস্থা,
যদিও তা এখনই চালু হয়েছে।যাত্রীরা সর্বদা নিজেদের
মধ্যে ১ বা ২ মিটারের দূ রত্ব বজায় রাখবে, স্যানিটাইজিং
টানেলের মধ্যে দিয়ে যেতে আসতে হবে।
আমেরিকার ভ্রমণ নিরাপত্তা প্রশাসন বলছে, সিকিউরিটি
স্ক্রিনিং-এর আগে ও পরে যাত্রীদের ২৯সেকেন্ড করে
হাত ধ�োয়া উচিত। তবে ইতিমধ্যে হংকং বিমানবন্দরে
যাত্রীদের পুর�ো শরীর জীবাণুমুক্ত করার একটি মেশিন
পরীক্ষা করা হচ্ছে- যা যাত্রীর ত্বক ও প�োশাকে ক�োন�ো
ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া থাকলে মাত্র ৪০ সেকেন্ডের
মধ্যে তা মেরে ফেলবে। এমনকি সেখানে র�োবট
পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘুরে ঘুরে
করে ফেলবে।

এ ত�ো গেল রেস্তোরার কথা, কিন্তু যে স্ট্রিট ফুডের
জীবাণু পরিস্কার করার কাজ করতে থাকবে। ক�োন�ো
মাইক্রোবের উপস্থিতি টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা ধ্বংস জন্য কলকাতা বিখ্যাত তার কী হবে? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা

অধিকাংশ ট্রাভেল সংস্থাই মনে করছে, চেকিংএর কড়াকড়ির জন্য আগামী দিনগুলিতে যাত্রীদের
বিমানবন্দর পার হতে বেশ অনেকটা সময় লাগবে।
পাল্টে যাবে বিমানবন্দরের ভেতরের পরিবেশ।
বিমানের ভেতর ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্টদের হাসিমুখ
আপনাকে কল্পনা করে নিতে হবে। কারণ এবার
থেকে তারা মাস্ক পরে থাকবে। সেই মিষ্টি হাসি
আমরা আর দেখতে পাব�ো না। এমনকি ট্রে টেবিল,
সিটের হাতল,সিটবেল্ট সর্বদা স্যানিটাইজ করা
হবে,বিমানের ভেতর পিপিই পরা ল�োক থাকবে তাই
অবাক হবার কিছু ই নেই। বেশিরভাগ এয়ারলাইন্স
বলছে, তারা বিমান পুর�োপুরি যাত্রী ভর্তি করবে নাআপাতত মাঝখানের সিটগুল�ো খালি রাখা হবে। ফলে
আন্তর্জাতিক বিমানের টিকিটের ভাড়াও বাড়তে পারে।
পর্যটন স্পটগুল�োর চিত্র বদলে যেতে পারে। দেখা
যাবে সমুদ্র সৈকতে মুখে মাস্ক পরে মানু ষ র�ৌদ্রস্নান
করছে, আর দুজনের মাঝে প্লাস্টিকের পার্টিশন
থাকবে। পর্যটন সংক্রান্ত একটি গবেষণা সংস্থার
কথায়, ইতালিতে ইতিমধ্যেই এমন চিন্তাভাবনা শুরু
হয়েও গিয়েছ।
ভ্রমণের সাথে সাথে খাওয়া দাওয়া নিয়েও চিন্তায় আছে সবাই।
এই লকডাউন পর্বে সপ্তাহান্তে রেস্তোরায় গিয়ে ভ�োজনবিলাসের
স্বাদ থেকে ত�ো সবাই বঞ্চিত। কিন্তু এই অতিমারীর বছরে
হ�োটেল, রেস্তোরায় পাশাপাশি বসে খাওয়ার দিন ব�োধহয় শেষ।
কারণ টেবিল্গুল�োর মধ্যে ন্যূনতম দূ রত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত
ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে, স্যানিটাইজার ত�ো টেবিলে থাকছেই,
এমনকি বাঁশের তৈরী বা কাঠের তৈরী থালা ,বাটিতেই খেতে
হবে। কাচের প্লেটে খাওয়ার দিন শেষ।

খাওয়ার দিন কি তবে শেষ? গড়িয়াহাট থেকে ধর্মতলা –
এগর�োল, চাউমিন, ভেলপুরি, পাপড়িচাট কি তবে স্মৃতি?এর
উত্তর সত্যিই আমরা এখন কেউ জানিনা।

এথেন্সের মেডিসিনের অধ্যাপক নিক�োলাওস সিপসাস বলছেন,
এটা ঠিক যে বুফে খাবার, সু ইমিং পুল,সৈকত ও বার- এগুল�ো
এখন ঝুঁকিপূ র্ণ হয়ে গেছে। তাঁর মতে, ভবিষ্যতে হয়ত�ো
অনেকেই আন্তর্জাতিক ভ্রমণ কমিয়ে দেবেন। ঘরে বসেই ছু টি
কাটাবেন, যাকে বলে ‘স্টে কেশন’। বিশ্ব মহামারীর কারণে
জাহাজ বা প্রম�োদতরীতে ভ্রমণ কিংবা স্কি হলিডে আকর্ষন
হারিয়ে ফেলতে পারে। এই অবস্থা কাটতে বেশ কয়েক বছর
সময় লাগবে। মানু ষ হয়ত�ো প্রিয়জনের সাথে কফি খাওয়ার
স্বাদটা বাড়িতে বসেই মেটাবেন কিংবা আবার বইপ্রেমী হয়ে
ব্যোমকেশ, ফেলু দা, শীর্ষেন্দু মুখ�োপাধ্যায় পড়বেন।
যাইহ�োক, স্বাভাবিক ছন্দে পৃথিবী যে আবার কবে ফিরবে তা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও আমাদের বলতে পারছে না।আশার আল�ো
নিয়েই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পৃথিবীর সু স্থ হয়ে ওঠার
জন্য। একে অপরের কাছে আসার জন্য।

Prof. Anupama Das
SACT, Dept of Journalism
Maheshtala College
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ARTICLE

De-coding the discourse of faces:

A quest for the truth within
By Spandan Das

It is said that a face carries a silent echo of the heart. Whatever the heart experiences, remain
inscribed on the face. What is more important than reading books is reading faces. Though
true beauty is always more than skin–deep, yet faces connote the subtleties of the mind within. Though faces are often accused of being masks, yet sometimes the quintessential humanness in a fleeting moment; the feelings, emotions and thoughts that give each face a unique
identity are framed. Each face tells a story and each story has so many shades of meaning,
that de-coding or reading the discourse of faces becomes an extremely enthralling engagement! This photo-essay aims to document a few such faces randomly, because any attempt
at categorization on the basis of gender, age, class, community is only a representation of the
pre-formatted mental prejudices that cloud clarity and a holistic appraisal.
Though entire volumes may be
written and endless speeches
may be delivered on poverty,
under-development, marginal
existence and a whole lot of
social maladies, nothing can
quite explain the sudden joys
a child’s face expresses at the
most slightest pretext! The
sparkle of the boy’s eyes matc
hes the sunlight that sneaks in
through the decrepit window.
The source of artificial light
within the room can hardly
compete with the glow of
sunlight that irradiates the face of the boy. In spite of the hardships the boy may face in life,
his face is lit up with the spontaneous joy of finding a curious peep into the world where he
may not enter!
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The boundless world beyond those boundaries brought these little faces wondering as the
moment was framed. Their imagination, their childhood stretch vast beyond the limitations
of the grilled barriers, and they challenge the artificial barriers of religion, community, economic class. The world outside is their arena, and the faces sans makeup are full of words. If
one tries to pry his head through the spaces within the grille, another two are just interested
to know whether the world is interested in them too! The frail little girl in chrome yellow at

the far end has natural kohl-lined eyes, and
sits apart from the boys, demure, a tad scared
of her precarious existence – have the laws of
social conditioning already made her conscious of gendered existence, and made a
woman out of the child?
Age has no bounds as well, as the colors
around touch the mind keeping one wondering if all that wisdom across ages has
finally secured answers sought from all the
questions in life. The distant stare is more of
apprehension about the world as his futile
attempts to conceal his greying hairs with a
splash of color lets him be complacent about

his ageless mind. As he reclines his body on
the bench, he leaves his support behind in the
form of the stick, making him feel regal in his
small fragile world. The faint smile playing
on the wan lips may be of contentment, or it
may be his way of mocking back the rigours
life has paved his path with! The whiteness
of his moustache and beard and the wrinkles
on his face and neck indicate the years he has
accumulated but his readiness for more experience is also simultaneously put across! Here
is a face that cries, Yeh dil maange more!
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The joy of being alive is immense as she gleefully grabs the
spoon in her mouth. The eyes speak of her moments of
happiness and confidence. While she lives for her future,
her hands gesture the strength of her mind to achieve, and
protect that what she achieves. The toothy smile exudes a
smartness that defies all hardships, for she believes herself
and trusts her ability to hold on! This face speaks of a spontaneous joy, the joy of participation, the joy of self-confidence and the joy of precariously holding on to a moment
of success!
A blank stare stamps this face, questioning all certainties – all claims of progress, all statistical data confirming
development, and all rhetoric delivered in air-conditioned conference-halls. The deadpan look in the eyes
conveys an indescribable pain – the burden of a life less
prosperous, a life less dynamic than the approaching
footsteps of two or three pedestrians in the background.
The little child, asleep on the lap, is his responsibility,
and the abject dependence of the child on his or her
senior shows the solidarity that only suffering generates.
The face of the elder child has a look of hunger which
may be satiated not only by a few morsels, but also seeks
answers to his existential queries – Why should life all
suffering be?
The vastness of the world and its manifold problems may
be at loggerheads with the ocean of inquisitiveness that
has its’ traces in the innocent face, but the trick of life is
in defying all odds with a competence that only optimism provides.
The twinkling eyes stare back with a
smile asking more questions than answers can afford . Yet the shyness
stands in between those eyes and the horizons of curiosity. This face
doesnot know the bigotry that sweeps the world today – this face doesnot have any other name than the innocence of childhood! This face
has the glint of juvenile query, traces of a mischief that means no ill
to anyone, and a joy whose race has just begun! It conveys the presence of a courage to know, a conviction to abide with such knowledge
and an attitude that pronounces, in the words of Swami Vivekananda,
‘Charaibeti’ – Move ahead!

Eternity resonates through creation, and
motherhood represents the universal
strength that makes its presence through
‘Ma Shakti’ – the rituals of religion merging
with the celebration of the sheer joy of having belittled all challenges and staying alive
in the face of all odds. The smile that radiates the eteral bliss of a motherhood also
declares the serendipity of being a part of the
divine. Her glowing face, twinkling eyes that
refuse to be shadowed by the optical glasses, and her forehead and cheeks covered by
vermillion epitomize the beauty and serenity
of each mother in this world. The white sari
with the red border draped slightly coordinate with the vermilion and the ruddy glow
of pride in her eyes do not restrict her to any
cultural specifics but sublimates an ordinary
woman to the figure of a mother – to an icon
of motherhood that embraces all her children, without any need of negotiating frontiers.
Though the study of faces doesnot constitute
any independent academic discipline as the

study of birds or the
study of human mind
do, yet it is particularly
interesting in the
post-modern reality
where plurality has
been accommodated
in all walks of life, and
there are multiple
layers of meaning in a single facial discourse.
In a world that has witnessed the slow but
sure encroachment of the natural with the artificial, the face is one arena where – in spite
of cosmetic interventions – the truth has a
penchant for making itself obvious. And it is
this absolute truth which makes the study of
faces a teleological convergence to a study of
the ultimate truth of life, a study of the immanent truth in the universe. Brushing aside
all traces of scepticism, the Egyptian-American author, philosopher andfilmmaker Suzy
Kassem sums up wonderfully -

One God, many faces.
One family, many races.
One truth, many paths.
One heart, many complexions.
One light, many reflections.
One world, many imperfections.
ONE.
We are all one,
But many.”
(Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem)
Spandan Das
Post Graduate Student in
Management Studies,
Skema Business School,, Paris.
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ARTICLE

Photography:

Uncovering the Covered
By Subhajit Parbat

I
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f we question ‘what is photography?’ Normally the answer that comes first is, ‘photography is nothing but capturing different and
beautiful scenes.’ It could be a natural or a
social scene! But is it true that photography
is just about capturing different and beautiful
scenes? No! This is not true at and also we can’t
neglect this thought because we all know that
we the humans are the worshipers of beauty.
Thus, because of this nature we are always desperate to frame ‘Beauty’.
With the advancement of science and technology, now it has become easier to capture
emotions on camera. Cameras are available in
all kinds of phones and today, hardly there are
any people who don’t like taking photographs.
Whether it’s nature photography or capturing
the fond memories and important moments of
life, we are always ready to click every single
moment that we spend.
At present photography is being used for

manifold purposes. It is not just used to capture ‘beauty’ or ‘beautiful things’; nowadays
photography has become capturing the present and seeing them in future as a past. It is
difficult to find people today who do not love
photography.
There are some people in our society who are
very addicted to photography. They have taken
up photography as their profession. We call
them professional photographers. All these
professional and skilled photographers capture different moments and landscapes. They
bring many amazing natural scenes, some of
which we may never have been able to see with
our own eyes. From the mountains to seas
and from the north pole to south pole, photographers are going to everywhere. They are
contributing to society by bringing the world
closer.
But it is not easy to be a photographer; a

good photographer also needs some economical support. A photograph needs a beautiful
place and a lot of money and resources are essential. That is why for the economical barrier
day by day photography is becoming the fancy
of the rich.
It is quite natural that a photographer also
has to earn money. But due to financial constraints, he couldn’t visit far-off places and
capture extraordinary moments, which the
profession demands today. But if you think
with a perfect mind, we find that places
around provides a better scope of getting good
photographs. Then why are we so desperate to
go so far?
In a society, there are many social scenes that
a photographer could capture. Then why don’t
photographers capture these scenes? Do we
only need to see beautiful things? Do we only
need to watch the beauty of nature? What is
the motive behind this? If we go to a nearby
village, there are many such scenes where a
person or a family is starving for food. There
are helpless people who are dying due to lack

of treatment. There are many who are not getting an education and due to poverty, they are
forced to spread hands on the streets.
Why only beauty? Why only fond memory?
Why are we running for only good things? If
our nature is to only see and capture beautiful things, then we must change this habit.
Because we do not have to see only beautiful
sceneries, we also have to see and capture
the ugly and unfair things of our society as
well to make it beautiful! We need to capture
the truth! This is a responsibility of each and
every photographer to click those truths and
present them before the society
How meaningless are our eyes! How worse are
our habits! Today we all can take a pledge that
we will not cover only the beautiful things,
but we will uncover the ugly truths, to bring a
change in the society, to turn the ugliness into
a beauty!

Subhajit Parbat
English Hons, Sem V
Journalism (General)
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Photography

IS AN

Art Emotion
OF

By Oindrila Majumder

Humans freeze their never-ending emo-

tions in the form of photographs which help
them to cherish later on. Photography is the
art of capturing light through the camera via
a camera sensor. This is what people will get
to know through books and websites. But let’s
know it differently.
Photography is about telling a story. It’s about
having a unique sight to capture the emotion
within a proper frame. Sight, perspective and
frame sense is something which is more important than the gear.
Emotion is what can bring a picture out of
obscurity and make it shine. One thing that
makes a great photo is its ability to convey
emotion. The emotional state of a photographer has the largest impact on the emotional
quality of their photos. It’s important to understand and realise that it will likely come
through in the photography.
Now let’s talk about its technicality. One of the
most powerful yet difficult elements to master
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in photography is capturing emotion. A
photographer always replicates his or her own
feelings through the captured photograph. A
Photographer captures the subject in a familiar condition and candidness is the best way
of conveying that emotion.
Photographs that were felt while capturing
will always convey a certain emotion. That’s
what Don McCullin said, “Photography for
me is not looking, it’s feeling. If you cannot
feel what you are looking at, then you are never going to get others to feel anything when
they look at your pictures.”

Oindrila Majumder
English Hons, Sem III
Journalism (General)

Creative Corner
A DIG IN THE MOBILE
CAMERA FOLDERS
OF THE STUDENTS OF
JOURNALISM

Rain and Happiness
By Oindrila Majumder

Charm of Kolkata
By Oindrila Majumder

“Photography is my passion and my father is my inspiration. Earlier I used to take photos with the help of a mobile, later on I got my first gear Nikon D3500 and now I
use it. Mostly I love to capture the stories of streets. I am
not a trained photographer but I always try to convey the
emotions of people through my lens.” - OM
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Creative Corner
TRICKLES OF HAPPINESS
It was evening of 29th June 2018. Bidhan Market area of Siliguri was less crowded. I was on a photowalk, clicking photos
of street vendors, rickshaw pullers when my eyes slammed on
these kids who were by the road. Barefoot, dirty clothes, simply enjoying themselves. I couldn’t do anything but wonder,
what these young souls go through every day in their lives, still
ending their day with friendship, innocence and smile.

BLOSSOMS FOR SALE
January, 2019. I was scaling Delhi getting some street shots
when I saw him. Probably 10, shabby, carrying bouquets of
roses and standing at a signal. This was a typical catch of indigent in India. Looking at him I wondered, is this hunger that’s
making him do this, is this the fault of his parents, does he
even have one?

A MOTHER’S JOB
January 2019, I was on a photo walk with my college mates
around Siliguri. We were wandering around when I saw these
children going back home with their mother. Looking at them
I remembered my mother back home and the childhood days;
how she used to carry me on her back and take me to school,
in rain, in flooding conditions,, in hot summers, in cold winters...how unconditional!
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Divya Darshan Chhetri
Student of Dept. of MCJ,
Salesian College, Siliguri
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The Mother

Exam Fever

Chidananda Mallick
English Hons, Sem III
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ওরা জ�োনাকির আল�ো খঁজে যায়
নেই ক্লান্তি নেই স্বস্তি
ওরা টাকার পিছনে ছু টে যায় ..
আমিও ছু টি তাঁদের ই দলে
ওই যন্ত্রের ক�োলাহলে
এটাও সত্যি টাকা টা জরুরি
সময়ে কষ্ট ই মনে পড়ে.
কেউ জানেনি কখন একা ছিলাম
আর জানাতেও আমি চাই না.
anxiety যখন ই করে গ্রাস
পাশে থাকে শুধু আয়না ..
ওরা বেঙ্গ করবে শুনলে হয় ত�ো
বলতেও তুমি চাওনা
আজ হয়ত�ো ত�োমার ও টিনের চাল
রুফ ছু ঁতে চাও বায়না.
আজ হয়ত�ো ত�োমার ও স্বপ্ন আছে
গড়ার জন্য তৈরী
আসে পাশে ঘ�োরে অনেক মানু ষ
নির্বাক তাও দৈনিক.
আজ হয়ত�ো ত�োমার ও মন টা ভাঙা
আর একাকিত্ব ই সঙ্গী.
আজ হয়ত�ো ত�োমার ও লাগছে গরম
বাইরে যখন খুব শীত.
অন্যের মুখে কষ্ট শুনলে
মনটা আমার ও গলে
আর depression
এর কথা শুনলেই Chester
মনে পড়ে.
তাই depression গিলতে চাইলে সময়
রেখ�ো হাতে
অন্যর জন্য ও নাই বা দিও
সময় দিও তাকে.

POEM

DEPRESSION

Sayantan Mondal
English Hons Sem III
Journalism (General)

ARTICLE

Depressionএর বাজারেু
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POEM

যুদ্ধ যুদ্ধ

Pooja Mondal
Bengali Hons Sem V
Journalism (General)

কিসের এত�ো মৃত্যু ভয়!
মরব�ো জানি একদিন সবাই
আজ? তবে আজ মরতে কিসের ভয়!
কিসের এত�ো যুদ্ধ জয়?
কিসের এত�ো জয় পরাজয়?
মরব�ো জানি একদিন সবাই,
কিসের এত�ো মারামারি?
কিসের এত�ো হানাহানি; বলতে পার�ো আমায়?
কিসের ভয়ে মরছি আমরা, মরার আগে;
বাঁচাতে বুঝি সবাই ভুলেই গেছে,
তাই বুঝি আজ জীবনকে তুচ্ছ করে, সবাই মিলে যুদ্ধে মেতেছে;
কত যে ঝড় বয়ে গেছে, তার কি কেউ খবর রাখে?
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OPINION

বর্তমান শিক্ষার

“স

বার আমি ছাত্র” তাই এই বৃ হৎ জীবনে শিক্ষার
ক�োন�ো শেষ নেই। প্রতিটি ক্ষেথেকে কিছু না কিছু আমরা
প্রতিনিয়ত শিখেই চলেছি। তাই নিজেরি অজান্তেই
আমরা কর�োর কাছে ছাত্র ত�ো আবার কার�োর কাছে
শিক্ষক হিসাবে রূপান্তরিত হয়ে চলেছি। আর সেই
প্রাচীন কাল থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে যে ক�োন�ো বিষয়ে
শিক্ষা দানের পর সেই শিক্ষা বিষয়ে সেই ছাত্র বা
ছাত্রীটি কতটা জ্ঞান অর্জন করে সক্ষম হয়েছে সেটি
একটি পরিক্ষার মাধ্যমে দেখে নেওয়া হয়। যদি সেই
ছাত্র বা ছাত্রীটি সেই শিক্ষাটি থেকে ক�োন�ো জ্ঞান অর্জন
করে না পারে বা শিক্ষাটি সঠিক ভাবে অধ্যয়ন ও
অনু শীলন করতে না পারেন তখন তার সেই শিক্ষা
বৃ থা। সেই সময় সেই ছাত্র বা ছাত্রীটির পুনরায় শিক্ষার
ব্যবস্থা করা উচিত। আর শিক্ষক, ছাত্র এবং শিক্ষার
সঠিক উপকরণ এই ৩টি উপাদান একত্রে থাকা শিক্ষার
ক্ষেত্রে অতি আবশ্যক। তবে শিক্ষার শেষে সেই শিক্ষার
থেকে অর্জিত জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ ও খুবই গুরুত্বপূ র্ণ
শিক্ষার সঠিক প্রয়োগ না ঘটলে সেই শিক্ষা মূ ল্যহীন
হয়ে পরে।
বর্তমান এই বিশ্ব মহামারী কালিন পরিবেশে
দাঁড়িয়ে সু স্থ ভাবে শিক্ষা দানের একমাত্র উপায় ডিজিটাল
শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান
সময়ের একমাত্র সু স্থ ব্যবস্থা হলে ও এই শিক্ষা ব্যবস্থার
ফলে অনেক অসু বিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে অধিকাংশ
ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষককে। একদিকে যেমন বহু শিক্ষক
শিক্ষিকা এই ডিজিটাল ব্যবস্থার সঙ্গে আগে
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পরিস্থিতি
থেকে পরিচিত ছিল না যার ফলে হঠাৎ করে তাঁদের
এই ডিজিটাল ব্যবস্থাকে আয়ত্ত করা প্রায় কষ্ট সাধ্য
হয়ে উঠেছে। আর অপরদিকে অধিকাংশ মধ্যবর্তী ও
নিম্নবর্তী পরিবারের ছাত্র ছাত্রীদের সমস্যার কারণ হয়ে
দাঁড়িয়েছে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার উপয�োগী পর্যাপ্ত
উপাদানের অভাব। বেশির ভাগ ছাত্র ছাত্রীদের বাড়িতে
স্মার্ট ফ�োন বা ডিজিটাল ক্লাস করার জন্য অন্য ক�োন
উপাদান নেই তাছারা অত্যাধিক ব্যয়বহুল ইন্টারনেট
পরিষেবা অনেকেরি ক্ষেত্রে প্রতি মাসে রিচার্জ করা
সক্ষম হচ্ছে না সে ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত হচ্ছে এই
পরিস্থিতিতে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে।
এছাড়াও এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে অনেক
সময় দেখা যাচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ
অনেক কমে যাচ্ছে ধিরে ধিরে তার সাথে মনয�োগ ও।
এভাবে পরিক্ষা বিহীন বাড়ি বসে ডিজিটাল শিক্ষা একই
ভাবে চলতে থাকলে খুবই তারাতারি শিক্ষা ব্যবস্থার
উপর এর প্রভাব সৃষ্টি হবে। এবং কয়েক বছরের মধ্যে
ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কু- প্রভাব পরবে।

Afroza Paik
Bengali Hons Sem V
Journalism (General)
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CORONA TIPS

কর�োনাভাইরাস কী, কেন এত

মহামারী?

প্রথম থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত
কর�োনাভাইরাস। বেড়েই চলেছে মহামারীর
রূপ ধারণ করে। কর�োনাভাইরাস এর ফলে
সারাদেশে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।
সর্বপ্রথম এই মহামারী দেখা যায় চিনে।
তারপর ইতালিতে করণা ভাইরাসের আক্রমণের
ফলে ইতালি দেশটি প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়ে
পড়ে। এই কর�োনাভাইরাস ইতালিতে এমন
ব্যাপক আকার ধারণ করে যে প্রতি একদিনে
10 থেকে 15 জন মানু ষ মারা যায়। তাদেরকে
সদ্গতি করার মত জায়গা পাওয়া যায় না।
একটি সেনাবাহিনীর দ্বারা একসঙ্গে 100
জনেরও বেশি মৃত মানু ষকে একটি সমুদ্রের
মাঝখানে নিয়ে গিয়ে সেখানে ফেলে দেয়া
হয়। তারপর আস্তে আস্তে এই কর�োনাভাইরাস
র�োগটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। চীন,
আমেরিকা, জাপান, বাংলাদেশ, ভারত, ইত্যাদি

আরও অনেক দেশে। এমনকি আমাদের রাজ্য
পশ্চিমবঙ্গেও এই র�োগ দেখা দিল। যে ব্যক্তি
র�োগে আক্রান্ত সে নিজেও জানেনা না সে এই
কর�োনাভাইরাস এর শিকার। জ্বর সর্দী, হাঁপানি,
কাশি র�োগ হলে তাদের আলাদা থাকাই ভাল�ো।
থার্মাল স্ক্যানার যন্ত্র দ্বারা এ র�োগ ধরা যায়।
আমাদের কর�োনাভাইরাস থেকে বাঁচতে হলে কি
করতে হবে?
আমাদের সর্বদা বাড়ির মধ্যে থাকতে হবে,
মাক্স ব্যবহার করতে হবে, কারুর আশেপাশে
না যাওয়া ভাল। প্রায় 1 মিটারের দূ রত্ব বজায়
রাখাই ভাল। বাইরে থেকে এলে হাত-পা
ভাল�োভাবে ধুতে হবে। আর সর্বদা স্যানিটাইজার
ব্যবহার করতে হবে। কিছু নিয়ম মানতে পারলে
আমরা কর�োনার ওপর সহজেই জয়লাভ করতে
পারব। তাই বলা বাহুল্য, please stay at
home.

Ayeas Ali Mollick
Pol Sc. Hons. Sem III
Maheshtala College
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Through the Lens
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