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THE TWILIGHT
According to the Webster dictionary, twilight is the light from the
sky between full night and sunrise or between sunset and full night
produced by diffusion of sunlight through the atmosphere and its
dust. In layman’s terms, it is a transition phase.
IIEST Shibpur is in a twilight state. Another batch of students have
graduated while a new batch is ready to come in. The Executive
Committee of GAABESU completed its term and it is time for a new
Committee to take over.
Our Hon’ble President Shri Pranab Mukherjee graced IIEST Shibpur.
During his visit, he inaugurated a Bio-Solar-Wind Microgrid Centre
and a Centre for Water and Environment Research. The Microgrid
Centre is the country's first smart grid project, which will generate
power from renewable sources of energy. The Centre for Water
and Environment Research will focus on ways to supply safe
drinking water, besides irrigation
Our NIRF rank in 2017 has improved slightly to 17th rank in
engineering all over India from 20th in 2016.

We lost quite a few of our alumni in the last quarter. Our
condolences to the families of the departed souls.
We hope you will enjoy reading this edition !!!

Alumni Link | Editorial Team
Sandeep Chatterjee | 98 ME
Soham Mitra | 15 CE
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HONORABLE PRESIDENT OF INDIA
GRACES IIEST, SHIBPUR
19th May 2017 marked an important event in the history of our 161
years old IIEST Shibpur. Our Hon’ble President Shri Pranab
Mukherjee inaugurated two centres of profound and paramount
global interest and they are “ Integrated Bio – Solar – Wind
Microgrid Centre” and “Centre for Water and Environmental
Research” at our Institute.

MICRO-GRID has been developed and installed to ensure steady
supply of power all through the day, which has been and It is thus
quite pertinent that this micro-grid for Bio – Solar – Wind energies
has been inaugurated by our Hon’ble President Shri Pranab
Mukherjee, in the presence of our Chairman Dr K Radhakrishna and
Mr Sobhandeb Chattopadhyay, MIC Power , Govt of West Bengal.

This day reminds all of us of another day three years back, when
IIEST Shibpur was consecrated to the service of the nation by our
Hon’ble President.
We were immensely happy to have our Hon’ble Chairman Dr K
Radhakrishnan, an icon of self reliance in India, and an outstanding
personality of our times with us on this occasion.
In addition to the basic and applied research in all the departments,
some of the major areas of research at the Institute are:
i) Renewable Energy
ii) Water and Environment
iii) Healthcare
iv) Advanced Material
v) Transportation and Tele-Communication and
vi) building smart systems.
A bio-gas energy plant has been set up at IIEST campus, which
helps us to recycle the bio-degradable kitchen waste generated
from the hostels and canteens. This is a significant step taken by
our institute to promote a clean and green campus. In addition the
Centre has developed Solar and Wind Power generating stations.
The Centre is relentlessly pursuing research for increasing the
efficiency of crystalline silicon solar cells beyond the lower
threshold of ~18.5 % and they have achieved an improvement of 1 –
2% that may be considered significant in Indian context.
for us, to progress as a nation, access to electricity is a must for
every citizen and providing electricity is a real challenge to all
corners of the country and doing it in an environmentally friendly
way poses much bigger challenge.

IIEST SHIBPUR IS RANKED 17TH IN
THE LATEST NIRF RANKING

The latest NIRF ranking was published on 3rd April, 2017. Our rank
in 2017 has improved slightly to 17th rank in engineering all over
India from 20th in 2016. 9 IITs, 2 NITs and 5 other universities have
obtained a better rank than us.
The National Institutional Ranking Framework (NIRF) was
approved by the MHRD and launched by Honourable Minister of
Human Resource Development on 29th September 2015.
This framework outlines a methodology to rank institutions across
the country. The methodology draws from the overall
recommendations broad understanding arrived at by a Core
Committee set up by MHRD, to identify the broad parameters for
ranking various universities and institutions. The parameters
broadly cover “Teaching, Learning and Resources,” “Research and
Professional Practices,” “Graduation Outcomes,” “Outreach and
Inclusivity,” and “Perception”.

It is a matter of great pride that our Centre of Excellence on Green
Energy and Sensor systems has designed, developed and installed
integrated smart micro grid system for Bio gas , Solar and wind
power sources and also Vanadium Redox Flow Battery. This is for
the FIRST TIME in our country that such an SMART INTEGRATED
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DAUGHTER OF ALUMNUS IS A
FINALIST IN DOODLE FOR GOOGLE

An Academy of Notre Dame student has been named a national
finalist in the ninth annual Doodle 4 Google competition.
Rianna Santra, a fifth-grade student from Tyngsboro, won the title
from the grade 4-5 group for her doodle titled "I See the World as
Safe, Healthy, and Energy Efficient."
"The time-machine school is attached to the energy-efficient power
generator," Rianna's doodle description reads. "Mobile food
producer that generates multiple cells from one cell, clean water
produced from air, reusable metal made from garbage and mobile
hospital for emergencies will make Earth safe and healthy."
Along with four other national finalists, Rianna will have her doodle
featured in the Doodle 4 Google gallery and receive a $5,000
college scholarship, a Chromebook and an Android tablet. She and
her family also received a trip to the Google Headquarters in
California and were there this past Friday for a special ceremony.
"They said 130,000 participated and they finalized these five
finalists and Rianna being one of them is definitely a great moment
for us," said Rianna's father, Prosenjit Santra (’95 ETC) . "Rianna
was really excited."

RELIVING DR. BIMAL SEN’S LEGACY

Went to college yesterday. While going to Architecture
Department noticed this car parked inside the Automobile lab.
Immediately recognised the car once owned by Dr.Bimal Sen. It's
pure nostalgia! The car once caught us from "L-Square",
confronted us in first lobby for "Strikes" on the ground of "no
water in hostel", caught us red handed while "ragging" during
freshers welcome! It seemed history written almost on all parts of
the car!
Couldn't resist myself, went inside and introduced myself to the
demonstrator "Mukherjee Saheb" and he welcomed me with equal
warmth!
Principal Sir is no more, I still remember him as a "short man with
towering personality"!
The car still stands there with unchanged colour, reminiscing his
personality!
Jayobroto Burman Roy | 1995 ARCH

Santra, who works for IBM, had previously told The Sun his
daughter practiced several times before painting her doodle on a
canvas. It took her hours to complete it.

Source: https://www.facebook.com/groups/bikkolej/?ref=br_rs
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GAABESU ELECTION

As per Clause 5.3.1 of the Regulations of the Association, the
Executive Committee of GAABESU, in its meeting held on 08
April 2017, constituted a three-member Election Commission
comprising the following members for conducting election for
the Executive Committee for the term 2017-2019.
i.Shri Amitabha Ghoshal (Civil 1957 ), Chairman;
ii. Shri Syama Prasad Datta (Civil 1967), Member;
iii.Prof Netai Chandra Dey (Mining 1986 ), Member
The Election Commission invited nomination from eligible
willing members of GAABESU to be candidate for a position in
the GAABESU Executive Committee for the term 2017-2019.
Tenure of the Executive Committee shall be two years.

Commission would go by the Membership roll to be provided by
the Secretary of GAABESU.

EMERGENCY FUND APPEAL

GAABESU Emergency Fund Raising Committee has decided to
initiate a global fund raising drive to support Mr. Sumanta
Dutta (2000/CE).
We received a Fund raising appeal from 2000 Batch which is
appended below:

At least ten (10) members of the Executive Committee shall be
from places located within easily commutable distance from the
registered office of GAABESU. No member of the Executive
Committee can hold office for more than three (3)
consecutive terms and more than a total of five (5) terms.

“On behalf of Sumanta Dutta CE (1996-2000) Batch, We would
like to inform you that Mr. Dutta is suffering from Chronic
Kidney Disease (CKD) since November, 2016. He is now under
dialysis twice a week and need immediate kidney
transplantation. The total estimated cost of the treatment is
expected to cross well above 12 Lakh. The treatment is going on
under Dr. P. Das of Rabindranath Tagore International Institute
Of Cardiac Sciences, Mukundapur.”

•
•

For online payment in India please go through the link given
below:

•
•
•
•

•
•

Publication of notice for conducting election: 09 June 2017
Last date and time of submission of nomination: 21 July 2017
at 06:00 PM IST
Display of valid nominations in GAABESU Notice Board/
Website: 22 July 2017
Last date and time of withdrawal of nomination: 28 July
2017 at 06:00 PM IST
Display of names of valid candidates in GAABESU Notice
Board/ Website: 01 August 2017
Voting for election of members of the Executive Committee
(in case number of valid candidates exceeds the stipulated
strength of the Executive Committee):
• Issue of guidelines: 01 August 2017,
• Start of voting: 07 August 2017,
• End of voting: 14 August 2017 at 06:00 PM IST.
Completion of Election process including counting of ballots
(in case there will be voting): 18 August 2017.
Declaration of result of the election: In the Annual General
Meeting as will be notified.

https://www.gaabesu.org/product/emergency-fund-sumantadutta/
For Abroad donation please see the details of the coordinator
in USA:
Dr. Sourav Banerjee
612 Dutchman Creek Trail
Irmo, South Carolina
Zip 29063
Phone: 4802435263
Email: moc.liamg@za.varuos; ude.cs.cec@sejrenab

Nomination may be submitted by valid Alumni Members only
who are Life Members of GAABESU as on 31 May 2017. Election
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িবই কেলেজর িদনগিল
১০ িডেস�র ১৯৭৩। িব�েলেজ আমােদর এক বছর পূ ণর্ হেব। ৭২ সােলর ওই
িদনিটেত আমরা ফা�র্ ইয়ােরর সবাই েহাে�েল এেসিছলাম। ভােলা, মন্দ,
চালাক, েবাকা, ল�া, েবঁেট, েমাটা, েরাগা, কৃপণ, পাগল, েসয়ানা, েখারাক,
েগঁেড়, আঁেতল, ফু েটা মা�ান, রংবাজ, ঢপবাজ, জকবাজ, ধা�াবাজ,
বােতলাবাজ, আলু বাজ, সা�াবাজ, মালেখার, লাতেখার, ঢয্ামনা মােন যত
রকেমর িবিচ� ধরেনর চির� ভগবান এই পৃ িথবীেত সৃ ি� করেত পােরন েসইরকম
সবধরেণর সয্াে�ল আমরা ডাউিনঙ আর েতেরা ন�েরর ছােদর নীেচ এেস
জেড়া হেয়িছলাম। েসই �ৃিত উে� িদেয় এর পের �িত বছর ওই িদনিট আমরা
৭২-৭৭-এর দল িবিভ�য্ ভােব েসিলে�ট কেরিছ।
১৯৭৩ সােল �থম বািষর্কী। আমােদর েখয়াল িছেলা না। দুপু ের খাওয়ার সময়
পাবিলক (অরুপ রতন গা�ু লী) �থম হাওয়া তুেলিছেলা, িকছু একটা করেত
হেব। আিম এসব বয্াপাের সবেথেক আেগ। হয্াঁ, িকছু একটা করেত হেব। ফটাফট
চাঁদা উঠেলা। সব হে�েল সব বয্ােচই িকছু েগঁ েড় পাবিলক থােক। েকন চাঁদা
েদেবা? একবছর পূ িতর্ িক এমন বড় বয্াপার েয চাঁদা তুেল মু রগী েখেত হেব?
ওেদর েবাঝােনা হেলা। েবাঝােনার কায়দা জানা িছেলা। �থেম ভােলাভােব
েবাঝাও, না হেল িবেশষ িবেশষ কায়দায় েখাঁচা দাও। বয্াস ওেতই কাজ হেয়
যায়।
দল িনেয় েগলাম িব গােডর্ন েগেটর কােছ মাইেকর েদাকােন। আমােদর এগােরার
বয্ারাক �াফ নেগনদার েছেলই ওই েদাকান চালায়। মাইক, ে�য়ার আর এক
গে�র িড� দশ িমিনেটই এেস েগেলা। েদা’তলার েকানায় স�ীপ, লালু (তিড়ৎ
বরন দৎত) আর বু �ুর (উৎপল বসু ) ১১১ ন�র ঘেরর বাইের দুেটা মাইক লািগেয়
েদওয়া হ’েলা। একটা সাত ন�েরর িদেক, অনয্টা ডাউিনেঙর িদেক। িঠক হেয়
েগেলা, আজ েসেক� হােফ আমােদর েহাে�েলর েকউ �ােস যােব না।
মাইক বাজেতই সাত ন�র েথেক উঁিকঝুঁ িক। দুপু ের খাওয়ার সময় মাইক েকন
বাজেব? জািনেয় েদওয়া হ’েলা আজ ১০ িডেস�র, তাই। আর আজেক দুপু ের
েকউ �ােস যােব না। সাত ন�র জািনেয় িদেলা আট ন�রেক। এইভােবই েচন
িসে�েম আমােদর ইয়াের খবরটা ছিড়েয় েগেলা। মােন �ােস না যাওয়ার শধু
একটা বাহানা চাই।
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আমরা আেগই �য্ান কেরিছলাম রাে� িনেজেদর ইয়ােরর িফ� হেব, মােন
এগােরােত শধু আমােদর ইয়ােরর। তখন েতা আমােদর গয্াঁেট পয়সা থাকেতা
না, তাই অে�েতই স�� থাকেত হয়। শধু ভাত আর মু রগী। আমােদর ভাগয্
ভােলা আমােদর বয্ােচ কয্ােমলদার মতন খাদয্বাজ েকউ িছেলা না, নইেল
আরও দু’িতন েকিজ মু রগী আনেত হেতা। চাঁদার পয়সায় মু রগী এেলা। আমােদর
বয্ারােকর সু নীলদা, সু নীল মািঝ েসই মাংস রা�া কেরিছেলা। বাসবদা (মু খারিজ,
৭৫ েমকািনকয্াল) েসই মােস েমস ময্ােনজার। তখন েমেস �িত রাে� রুিট
িছেলা আমােদর িফ�ড েমনু । বাসবদােক আমরা সবাই অেনক বু িঝেয় লাইেন
এেন আমােদর েহাে�েলর ে�ার েথেক চাল িনেয় জনা পঁ িচেশর জনয্ ভাত
রা�ার বয্াব�া করলাম। একইভােব েমেসর ে�ার েথেক মাংেসর েতল মশলাও
আমরা ময্ােনজ কেরিছলাম। মােন শধু মু রগীর খরচটা আমােদর িনেজেদর।
ওই স�য্ায় এগােরা ন�েরর আমােদর েবশ কেয়কজন �থমবার গােডর্ন বাের
িগেয়িছেলা। নামগেলা উ�ল না েরেখ উহয্ রাখলাম। তখন িদিলপকুমােরর
ৈবরাগ িসেনমার িড� বাজাের এেসেছ। �িত পাঁচ দশ িমিনট বােদ বােদ একই
গান বাজােনা হে� িপেত িপেত কিভ কিভ উজান বদল যােত হয্ায়
নাম বদল যােত হয্ায়
কাম বদল যােত হয্ায়
েলােগা কা নাম বদল যােত হয্ায়।
অ� অ� “িপেত িপেত” কেয়কজেনর েনশাই হেয় েগেলা। �থমবার খাে�।
ওিদেক েকউ েকউ �থমবার িতন পািৎত েখলেছ। অেনক ির� িনেয় দু’পয়সা
কের ে�ক। হারেল সব িমিলেয় প�াশ পয়সা হারেব। মােন একটা পাউরুিট
মাখন, একটা চা, আর দুেটা েলেড় িব�ু ট সয্াি�ফাইস করেত হেব। রাত
এগােরাটা বােজ। কেয়কটা রুেম িতনপািৎত আর “িপেত িপেত” চলেছ। আর
সু নীলদার বয্ারাক েথেক অমেলট, ভুিজয়া আসেছ। যারা “িপেত িপেত” েখলেছ
না, তাঁেদর জনয্ চা। েহড ঠাকুর পূ ণর্েক বেল েদওয়া হেয়েছ, েদরী হেব। এরপর
পূ ণর্ পু েরা গামলা ভিতর্ মাংস আর ভাত েদাতালায় বয্ারােক পািঠেয় িদেলা। সে�
থালা আর েগলাস। রাত এগােরাটা নাগাদ ওপর েথেক িসিনয়র দাদারা এেস
েবাঝােলা এবার মাইক ব� না করেল সু পার বা ি�ি�পাল চেল আসেবন। সব
িতনপািৎত েখলা েভােগ চেল যােব। মেনর দুঃেখ মাইক ব� কের েদওয়া হেলা।
িক দুঃখ
িপেত িপেত কিভ কিভ উজান বদল যােত হয্ায়
নাম বদল যােত হয্ায়
কাম বদল যােত হয্ায়
েসই ১০ই িডেস�র, ১৯৭৩। এখনও মেন পেড়।
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এগােরা ন�ের থাকাকালীন েদখলাম হটাৎ কের অেনেকই বািড় েথেক সাইেকল
িনেয় এেসেছ। আসেল সং�ামক েরাগ। একজন এেনেছ, েদখােদিখ আরও
অেনেকই এেনেছ। িক� িব�েলেজর জনগনতাি�ক সমােজ েহাে�েলর
একশ’জন েহঁেট কেলজ যাে�, আর মা� কেয়কজন সাইেকেল যােব,
িব�লেজর সাময্বাদ এ বরদা� কের না। িকছু িদন পর েথেক সাইেকলগিল
েহাে�েলই পেড় থাকেতা।
একিদন পাবিলক অরুপ রতন গা�ু লীর মাথায় চাপেলা কেয়কজন িমেল
সাইেকেল দীঘা যােব। তখন িবেকল েবলা। ও আরও কেয়কজনেক িনেয় দল
বািনেয়েছ, েসই রাে�ই যােব। আমরা রাে� েযেত বারন কেরিছলাম, পেরর িদন
েভারেবলা েবিরেয় যাক। না, ওরা রাে�ই যােব। “আের িকছু হেব না, অত ভয়
েপেল চেল না।” পাবিলেকর েসই িবখয্াত এন.িস.িস ইউিনফরম। সে� িঠকমতন
টাকাপয়সা েনই, এমনিক জেলর েবাতলও েনই। েছাট েছাট বয্ােগ িবয়ােরর
েবাতেল জল ভের, আর তার সােথ একটা টচর্, েলেড় িব�ু ট, পাউরুিট এসব
িনেয় রােতর অ�কাের িতন চারজন সাইেকল িনেয় েবিরেয় েগেলা।
দু’িতন পেরই িবেকেলর িদেক সবাই িফের এেলা। কেলজ েথেক সাইেকল
চািলেয় দীঘা েগেছ, আবার এরই মেধয্ সাইেকল চািলেয় িফেরও এেসেছ, অথচ
মু েখ েচােখ একটুও �াি�র ছাপ েনই। আমরা সব েছঁ েক ধেরিছ। কখন দীঘায়
েপৗঁছিল? রাে� েবাে� েরােড এত এত �াক চেল। ভয় করিছেলা িকনা, রা�ায়
কত সময় েলেগিছেলা, কতবার ে�ক িনেয়িছিল, রা�ায় িক েখিল, ইতয্ািদ
হেরক ��। েখারাক পািটর্ অনয্রকম �� করেছ, গরু রা�ায় েকান �ােম কার
বািড়েত রাত কাটােল গরু। ঝাউবেন িক মাল নামােল গরু ইতয্ািদ। পাবিলক
অয্া� েকা�ািনর সবাই িকরকম েযন ভাসা ভাসা উৎতর িদে�। একজেনর কথার
সােথ অনয্জেনর কথার িমল েনই। মােন পু েরাটাই ঢপ? তাহেল এই কয়িদন
িছেলা েকাথায়? ওরা বলেছ পরিদন সকােলই নািক দীঘা েপৗঁেছ িগেয়িছেলা।
মােন বােস আর সাইেকেল একই সময় লােগ? বু ঝেত পারিছ িবশাল ঢেপর
বয্াপার আেছ। েসটাই তদ� করেত হেব। এই কয়িদন এরা িছেলা েকাথায়?
আমােদর তদে�র চােপ েশষ পযর্� ওরা �ীকার করেলা, রা�ায় নািক পু িলশ
ওেদর আটেকিছেলা। েক েতামরা? এই রাে� বে� েরােড সাইেকল চািলেয়
েকাথায় যা�? েকন যা�? িশবপু ের ইি�িনয়ািরং পড়? আই কাডর্ েদখাও। আই
কাডর্ েনই? সে� িবয়ােরর েবাতল েকন? জল খােব েতা িবয়ােরর েবাতল
েকাথায় েপেল? িক করা যায় েতামােদর িনেয়?
রা�ার পােশ েযসব হাইওেয় পু িলশ িপেকট থােক, েসইরকম একটায় ওেদরেক
সাইেকলসহ আটেক িদেলা। এই রােত েতামরা বািড় েথেক পািলেয়েছা,
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েতামােদর বািড়েত খবর েদওয়া হেব। আবার চুির কের এনিসিস ইউিনফমর্
বািগেয়েছা? বয্াস, দীঘা তখন মাথায় উেঠেছ। আর হেব না সয্ার, আর হেব না
সয্ার। পেরর িদন সকাল দশটা নাগাদ ওেদর েবশ টাইট িদেয় েছেড় েদওয়া
হেলা। যাও, উে�ািদেক ঘেরর েছেল ঘের িফের যাও।
েছেড় েতা িদেলা। িক� আজেকই েহাে�েল িফরেল আর ে�ি�জ থাকেব না।
চি�শ ঘ�ায় সাইেকল চািলেয় দীঘা েগিল আর িফের এিল? িক করা যায়?
িবেকেল উলু েবিড়য়ার কােছ, গ�ার ধাের রাত কািটেয় পেরর িদন িদেনর েবলায়
হাইওেয়েত এিদক ওিদক সাইেকল চািলেয় িবেকেল েহাে�েল িফের এেলা।
আর দু’িদন ওেদর �াতঃকৃতয্? “আেব একরাত েতা িকছু ই খাওয়া হয়িন,
পু িলেশর েডরায় িছলাম। েপেট িকছু েনই। �াতঃকৃতয্ বয্াকিগয়ার হেয়
িগেয়িছেলা।”
- আর আজেক েকাথায় মাল নামািল?
- পেকেট পয়সা েনই, েপেট খাওয়া েনই, আর মাল নামােব?
- দু’িদন িকছু খাস িন?
- েখেয়িছ। রা�ার পােশ টুকটাক। তেব ওেত মাল নােবনা।
িকছু িদন পর পাবিলক (অরপ গা�ু লী) আবার হাওয়া তুলেলা িতন চারিদেনর জনয্
েকাথাও ঘু ের আসা যাক। লালু র েফভািরট জায়গা বীরভূম, কারণ ওর ৈপি�ক
বািড় বীরভূেম। চল, শাি�িনেকতন ঘু ের আিস। েকাথায় থাকেবা? িঠক েনই।
যাওয়া যাক। িকছু একটা ময্ােনজ করা যােব।
আমােদর পেকেট পয়সা েনই, এিদক ওিদক ধার কের িকছু পয়সা েজাগাড় হেয়
েগেলা। আিম, স�ীপ দৎত (েমকািনকয্াল, কুচিবহার), লালু (তিড়ৎ বরন দৎত),
বু �ু (উৎপল বাসু ), পাবিলক, েদবু (গা�ু লী) আর মলয় (গা�ু লী), এগােরা
ন�েরর এই সাতজন শাি�িনেকতন যােবা। শরুেতই ঝােমলা। বািড়েত না
জািনেয় েদবু যােব না, অথচ কেলেজ েটিলেফান দাদুর ওখান েথেক েদবু বািড়র
লাইন পাওয়া যাে� না। তপন েগৗতমেক �ািয়� েদওয়া হেলা েয েস বািড় িগেয়
েদবু র বািড়েত েফােন জািনেয় েদেব। তারপর েদবু েক রািজ করােনা েগেলা।
আমােদর পেকেট খু ব একটা পয়সা েনই, েকাথায় থাকেবা িঠক েনই। শধু িঠক
হেয়েছ হাওড়া ে�শেন একটু েদরীেত রােতর সময় েয ে�ন পােবা, তােতই চেড়
যােবা। জািনেয় রািখ, তখন িবই কেলেজর েছেলরা দলেবঁেধ েকাথাও েগেল
িটিকট কাটেতা না। আরও একটা বু ি�মােনর কাজ কেরিছলাম, সবাই িনেজেদর
আই-কাডর্ সে� িনেয়িছলাম।
িদেনর, মােন েসই রােতর লা� পয্ােস�ার ে�ন। িতল ধারেনর জায়গা েনই।
তারই মেধয্ আমরা সাতজন ে�েন উঠলাম। উেঠই বু ঝলাম এই েকােচ আমরা
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েকন, েকউই িটিকট কােটিন। এইরকম সহযা�ীেদর মাঝখােন িনেজেদরেক খু ব
িনরাপদ েবাধ করলাম। চতুিদর্ েক সব িবিড়র েধাঁয়া। শধু আমােদর ইি�িনয়ােরর
দল মােঝ মােঝ িসগােরট ফুঁ কেছ। ে�ন চেলেছ ধীরগিতেত। �েতয্কটা ে�শেন
থামেছ। লালু েদর �ােমর ৈপি�ক বািড় বীরভূেমর িকণর্াহােরর কােছ বু ধুরা �ােম।
হাওড়া েবালপু র েরল লাইেনর মানিচ� লালু র নখদপর্েণ। েসই তখন আমােদর
গাইড।
আমরা েবালপু র েপৗঁছালাম �ায় েভােরর িদেক, চারেট পাঁচটা নাগাদ হেব। এখন
েকাথায় যােবা? িটিকট েনই। তাই ওেয়িটং রুেম থাকেবা তারও উপায় েনই।
ে�শেনর বাইেরই বা েকাথায় যােবা? বাইের েযেতও েতা ঝােমলা, েগেট িটিকট
েচিকং হেত পাের। লালু বু িঝেয় িদেলা, ও শধু আমােদর ে�েনর গাইড। েবালপু র
পযর্� িবনা িটিকেট িনেয় আসা ওর দািয়�। তারপের যা যা ঝােমলা হেব, েসসব
েযৗথ পিরক�নায় সমাধান করেত হেব, সব েযৗথ উেদয্ােগ।
িক করা যায় এই আেলাচনােতই অেনক সময় ে�শেনর �য্াটফরেম কািটেয়
িদলাম। একটু পের, েভােরর আেলা ফু টবার আেগই িরকশাওয়ালারা এেক এেক
এেস আমােদর ধরেছ। েদেখই বু েঝেছ কম বােজেটর টুির�, পেকেট মালকিড়
থাকেব না। আমরা দুিট কথা বললাম, এক আমােদর িটিকট েনই, বাইের িকভােব
যােবা? দুই আমরা ছা�, পেকেট পয়সা েনই, স�ায় েকাথায় থাকেবা? েমাটামু িট
ওেপন েট�ার। অেনক িরকশাওয়ালাই িবড করেছ। ফা�র্ িবড, েসেক� িবড।
লালু বীরভূেমর ঘেরর েছেল, িনেগািশেয়ট করেছ। একজেনর িবড আমােদর মেন
ধরেলা। েস িব�ভারতীর েগ� হাউেসর ময্ােনজারেক েচেন, এে�বাের তার
কােছ আমােদর িনেয় যােব। থাকা ময্ােনজ হেয় যােব। পয্ােকজ িডল, সব
ক�াক্চুয়াল টামর্স পূ রণ করেত পারেল তেবই িরকশাওয়ালা েপেম� পােব।
িরকশাওয়ালােক ক�া� িদেতই েস আমােদর এক গলতা িদেয় ে�শেনর বাইের
িনেয় এেলা। তারপর আমরা িতনিট ির�ায় সাতজন এলাম িব�ভারতীর েগ�
হাউেস। িরকশাওয়ালা ভুল বেলিন। এটা �ু েড�েদর েগ� হাউস। েস আমােদর
ময্ােনজােরর কােছ িনেয় েগেলা। ময্ােনজােরর নামটা খু ব ভােলা মেন আেছ,
তিড়ৎ বরন দৎত। আর আমােদর দেলও আেছ লালু , ভােলা নাম তিড়ৎ বরন দৎত।
ময্ােনজারবাবু েবশ েহেসিছেলন। আমােদর আই কাডর্ েদখেলন। বলেলন একটা
রুম খািল আেছ। আরও একটা রুম, খািল কের েদেবন। মােন দুিট রুেম আমােদর
সাতজেনর বয্াব�া হেয় েগেলা। রুম মােন শধু খাট। িবছানা, বািলশ, মশারী েনই।
তার জনয্ এ��া পয়সা লাগেব। দরকার েনই আমােদর বািলশ আর িবছানার।
িতিন খাওয়ার জনয্ �ু েড� িডসকাউে�র বয্াব�া কের িদেলন। আর খাওয়া
মােন েস এক এলািহ খাওয়া।
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আমরা দু’রাত িতনিদন ওখােন িছলাম। ময্ােনজার তিড়ৎবাবু ই আমােদর বেল
িদেয়িছেলন েকাথায় েকাথায় িক েদখা যােব। �থমিদেন রবী�নােথর বয্াপার
সয্াপার। িমউিজয়াম, এসেব কােরার উৎসাহ েনই। বরং ছািদমতলা, এেসেবই
আমরা ঘু রলাম। চািরিদেক কিচ কিচ েমেয়। স�ীপ �ু েড� কয্াি�েন েকাথা
েথেক সখী টাইেপর একিট েছেলেক ধের আনেলা। িবই কেলেজ আমরা অেনক
সখী েছেল েদেখিছ, িক� এইরকম পু রুষ সখী আেগ েদিখিন। শাি�িনেকতেনর
এই পু রুষ সখী জাতীয় �ণর্পদক পাওয়ার দাবীদার। ওেক িনেয় আমােদর অেনক
েখারাক হেয়িছেলা।
পেরর িদন সকােলই আমরা েগলাম তারাপীঠ বে��র। বােস খু ব েবশী সময়
লােগ না। সকেলর ইে� হেলা বে��ের উ� ��বেণ �ান করেবা, িক� েকউ
ৈতির হেয় আিসিন। ওখােনই গামছা িকনলাম। যতদূর মেন পেড় দুেটা গামছা
িকেনিছলাম, সাতজেন �ান করেবা। ঐ দুেটা গামছা পেড় টানর্ বাই টানর্ আমরা
সাতজেনই �ান করলাম। এসব করেত করেত দুপু র �ায় দুেটা। এরপর সামেনই
কচুির, িশঙাড়া, িজিলিপ। েদখেলই িখেদ পায়, েলাভ সামলােনা দায়। েমের
িদলাম সবাই েপট ভের। িক� এই েপট পু েজায় েয অনয্ ঝােমলায় পড়েত হেব
েসটা আেগ আ�াজ করেত পািরিন। কচুির িজিলিপ েখেয় লালু র িবশাল েবগ
েপেয়েছ। আেশপােশর দু একটা েহােটেল িগেয় েখাঁজ িনেতই আমােদর দূর দূর
কের তািড়েয় িদেলা। েলােক এখােন পয়সা িদেয় েখেত আেস। পাঁচ িমিনেটর
মাল নামােনার জনয্ আমরা েহােটল খু িলিন। বে��র জায়গাটা েদখলাম খু ব
েছাট। বাস রা�া ধের একটু এেগােতই দুিদেক েখালা মাঠ, চােষর জিম।
একজনেক রা�ায় ধের সমসয্ার কথা বলেতই িতিন মাঠ েদিখেয় িদেলন, এইেতা
দু’িদেক সবই ভগবােনর জিম, েযখােন খু শী বেস যান। বলেলই হেব? তারপর
ভগবােনর জিমর মািলক েদখেত েপেল? “না না, িকছু হেব না। এেতা সার,
এেত ফসল ভােলা হেব।” লালু চারিদক েদেখ িনেয় রা�া েছেড় একটু েভতেরর
িদেক িগেয় বেস পড়েলা।
েগ� হাউেস িফের এেস রাে� খাওয়ার পর পাবিলকেক সামলােনা যায় না।
মলেয়র সােথ িক একটা ঝােমলা হেয়েছ। আজেক েস মলয়েক মাডর্ার করেবই।
এর আেগও েস �চুর মাডর্ার কেরেছ। যাদবপু র থানায় তার নােম ওয়াের� আেছ।
এসব আমরা আেগ জানতাম না, েসই রােতই �থম জানলাম। আমরা সবাই িমেল
পাবিলকেক েবাঝালাম। েবপাড়ায় এেস মাডর্ার করেল অেনক ঝােমলা। তার েচেয়
িবই কেলেজর এগােরা ন�র েহাে�ল আমােদর িনেজেদর িনরাপদ এলাকা।
ওখােন মাডর্ার কের লাশ লু িকেয় রাখেল বাইেরর েকউ জানেতও পারেব না।
আমরা কথা িদলাম, মলয়েক মাডর্ার করেত আমরা সবাই িমেল পাবিলকেক
সাহাযয্ করেবা। আমােদর সকেলর আ�ােস পাবিলক িনি�ে� ঘু িমেয় পড়েলা।
কেলেজ িফেরই েস মলেয়র লাশ েফেল েদেব।
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তৃতীয় িদন সকােল উেদ্দশয্িবহীন হেয় ঘু রলাম। অরুপ তার আেগর রােতর দৃঢ়
িস�া� েথেক সের এেসেছ, মলয়েক েস �মা কের িদেয়েছ। হতয্া করেব না।
িবেকেল আমরা আবার িবনা িটিকেটর ে�ন ধের রাে� জািনর্ বয্াক টু এগােরা ন�র।
যাওয়ার সময় রাে�র ে�ন ধেরিছলাম, েচিকঙ্-এর স�াবনা অতটা িছেলা না।
িফরিছ িবেকেলর ে�েন। আমরা পালা কের এক একজন �িত ে�শেন েনেম
েদখিছ, ধােরকােছ েচকার আেছ িকনা। অবেশেষ টু নাইটস ি� েড’স পয্ােকজ
টুয্র কের িফের এলাম। এেস আমােদর সব িক বােতলা! শাি�িনেকতেন গরু িক
বলেবা? েহিব িজিনষ গরু েহি� িজিনষ। আর িব�েলজ শেন আমােদর িক
খািতর!! একদম িব�জয় কের িফেরিছ। রবী�নােথর ভাষায় “যাহা ঘিটয়ােছ
তাহা েগাপন রািখয়া যাহা ঘেট নাই তাহা সিব�াের বণর্না কিরলাম।”
ঐসমেয়র আরও একিট ঘটনা। শীতকাল। হাওড়া ে�শেনর েরল েকায়াটর্ার মােঠ
সাকর্ াস এেসেছ। আমােদর কেয়কজেনর ইে� অেনকিদন সাকর্ াস েদিখনা, একটু
সময় কািটেয় আিস। িগেয় েদিখ িটিকেটর অেনক দাম, মােন কম দােমর এক
একটা িটিকেটও িতন চারেট িসেনমা হেয় যায়। এখন িক করা যায়? আমােদর
অরপ গা�ু িল (পাবিলক) বেল, দাঁড়া �ু েড� কনেসশেনর েচ�া কির।
কাউ�ােরর েলাক পাবিলেকর দুেবর্াধয্ আেবদন বু ঝেত না েপের আমােদর দূর দূর
কের তািড়েয় িদেলা। পাবিলকও ছাড়েব না। েস বেল ময্ােনজােরর সােথ েদখা
করেব। ওখােন েগট ময্ােনজ করিছেলা পাড়ার িকছু েছেল, সাকর্ ােসর তরফ
েথেকই ওেদর রাখা হেয়িছেলা। পাবিলক ওেদরই একজনেক ধরল। দাদা, েদখু ন
না আমরা িবই কেলেজর �ু েড� এত দূর েথেক সাকর্ াস েদখেত এেসিছ। আমরা
ছা�, এত দাম িদেয় আমরা িক কের িটিকট িকনেবা? আমরা িক সাকর্ াস না
েদেখই িফের যােবা? েছেলিট সু �র �েপাসাল িদেলা। আমরা দশজন মতন
িছলাম। দশ টাকা লাগেব, হােত এডভা� চাই। বয্াস। ঢু কেত পারেব, িক� িটিকট
হােত পােব না। আমােদরও িটিকট চাই না, শধু েভতের এি� চাই। আমরা ওেক
দশ টাকা িদেয় িদলাম। েছেলিট আমােদর িনেদর্ শ িদেলা, েযন ওেক ফেলা কির।
আমরা ওেক ফেলা কের গলতা িদেয় ঢু েক একদম �� িসেট মােন সবেথেক
দামী িসেট বেস সাকর্ াস েদখলাম।
অরপ গা�ু লী অেনকিদন আেগই আমােদর েছেড় চেল েগেছ।
তবু আজ এতিদন বােদও পাবিলক (অরপ গা�ু লী)-র কথা খু ব মেন পেড়।
Asim Deb,’77 ETC

Source: https://www.facebook.com/groups/bikkolej/?ref=br_rs

UPCOMING EVENT

We are glad to announce that Professor Ajoy Ray, Director IIEST
will grace the biggest gathering of our alumni in North America
during the occasion of annual reunion of BEC/BECDU/BESU in
connection with North American Bengali Conference (NABC) 2017.
In addition several distinguished alumni, past and present
president of GAABESU will also be in attendance.
For more information about NABC please visit:
https://www.nabc2017.com/about-us/theme-of-nabc-2017

GUIDELINES FOR PUBLISHING ARTICLES
IN ALUMNI LINK
The following guidelines are followed in accepting any write-ups
for publication:
1. Please send your comments and relevant information/materials
for publication to alumnilink3@gmail.com and write “Alumni Link"
in the subject line
2. Comments, observations, and suggestions about any alumni
activities and IIEST, Shibpur are welcome.
3. Contribution in the form of stories, poems, sketches, cartoons,
travelogues, essays, etc. are highly appreciated.
4. Contents are accepted in English or Bengali.
5. All write-ups (both Bengali and English) should be in MS-Word
format (no PDF)
a. Font and size: Adorsholipi (9pt) for Bengali and Verdana
(9pt) for English
b. Bengali typing software: Avro Keyboard (in MS Word)
c. Poems/ songs/quotations Font (that are part of the
articles, not stand-alone content): Adorsholipi in italics (9pt)
d. Alignment: Justify or aligned with left margin
6. NOTE for Bengali Font:
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a. Set the typing parameters before editing/typing. Avro
may be associated with some bugs while transforming fonts and it
may fail to change the fonts later; please use this caution to avoid
retyping.
b. Set font to Adorsholipi and size 9 point before typing
starts. Avro uses Vrinda by default.
c. Please refrain from using English words as much as
possible in a Bengali write-up and too many such use i.e. inability to
translate English to Bengali may lead to rejection of the content.
d. When it is absolutely required to put English fonts in
Bengali write-up, please use Verdana 9pt font.
e. Do not use multiple spaces/tabs between words; use
default paragraph margins for typing and two spaces at the start of
each new sentence. Please do not change the line indents.
f. Save files in .doc (or .docx format. MS Word sometimes
fails to retain formatting after closure of document and you are
responsible to choose appropriate version (2003) etc.) as long as
your formatting is not disrupted when you convert the document
to a PDF.
7. Personal and professional accomplishments that you want to
share with your fellow alums are encouraged. Please refrain from
using this forum to promote personal propaganda or business.
8. Local news, Batch news, event
event/chapter reports are most welcome.

announcements

16. Editorial team reserves the ultimate right to edit/accept/reject
any entry.

OBITUARIES
Tapan Ghosh, 1968 CE

and

9. If you are looking for help to promote institutional or Alumni
interest you may reach out via this forum
10. We solicit any entry that is appropriate for the IIEST (student,
faculty and alumni) community.
11. We will publish the write-ups as long as the message does not
attack anyone personally and/or contain any apparent political
agenda
12. Electronic newsletters are published quarterly. The Alumni Day
Edition will have the print version.
13. Please come up with your original article that is not published or
available with the same content in the web or print version; Alumni
Link is an exchange forum for Alumni and not a “College news”.
14. You may submit your articles anytime during the year and if it is
associated with any seasonal notion, mention that in the subject
when you want to see it published.
15. There will be an ‘Opinion’ Section where alumni can voice their
views for the betterment of the institute and her communities.
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Alumni are requested to maintain proper decorum and
professionalism and not use this as a forum to promote any
personal agenda. The Alumni Link Editorial Team reserves the right
to exclude/modify the content. Editorial Team would seek
permission from the writer if he/she agrees with the changes and
the writer would have the option to withdraw the write-up if
he/she does not like the changes. There will be a provision to
include the e-mail address and/or phone number which is optional.
Ideally any Alumni (GAABESU Member/Non-Member), Faculty,
Staff or Student can submit his/her opinion. However we do not
encourage any Alumni Link Editorial Team Member (and EC
Members too) to write in the opinion section as there may be a
conflict of interest. Neither GAABESU Executive Committee nor
Alumni Link Editorial team is responsible for the opinions
expressed in this section.

Tapan Ghosh, 68CE (fondly known as "Napa") passed away on 19
January, 1917. He had his own construction business, and is
survived by his wife, a daughter and a son. He was a staunch
supporter of Mohun Bagan club.
Prabir Joardar | 1968 CE

Monideep Chattopadhyay, 1963 ARCH

কলকাতায় পড়ােশানা করেত এেস ছা�াব�ােতই ভালেবেস েফেলিছেলন
কলকাতা মহানগরীেক। িশবপু র িব ই কেলেজর কৃতী ছা�, েফাডর্ ফাউে�শেনর
বৃ িৎত িনেয় আেমিরকায় নগরায়ণ ও উ�য়ন িবষেয় গেবষণা কেরেছন। েবশ িকছু
কাল খ�পু র আই আই িট-েত অধয্াপনাও কেরেছন। িব�বী ও সমাজকম� সে�াষ
চে�াপাধয্ােয়র পু � মিণদীপ চে�াপাধয্ােয়র জ� ১৯৩৮ সােল, ঢাকা িব�মপু ের।
ষােটর দশেক িসএমিপও সং�ায় যু � হন, পের িসএমিডএ-েত পিরক�না
আিধকািরক িহেসেব মহানগেরর উ�য়ন পিরক�নার শিরক িছেলন। আিশর দশেক
‘েসাসাইিট ফর ি�জােভর্ শন, কলকাতা’-র গেড় ওঠা েথেক আমৃ তুয্ যু � িছেলন।
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তাঁর পি�মবে�র পিরকি�ত নগরায়ণ/ উৎস ও স�ান বইিট �শংিসত। ৫ এি�ল
হঠাৎই ৭৯ বছর বয়েস চেল েগেলন।
Tarun Basu | 1967 CE

Ashish Bindu Ghosh, 1949 ME

This is just to inform you that my husband Ashis Bindu Ghosh
passed away on the 19th March 2017.
Ira Ghosh

On behalf of everyone at GAABESU, we offer our sincere
condolences to their families and friends. We pray for the
eternal peace of the departed souls.

(Monideep Chattopadhyay, 1963 ARCH)

IIEST Shibpur Alumni Network is the official alumni association
of the Indian Institute of Engineering Science and Technology,
Shibpur, formerly known as Bengal Engineering and Science
University, Shibpur. We are managed by the organization
GAABESU (Global Alumni Association of Bengal Engineering and
Science University, Shibpur).

Sobhonlal Bonnerjee, 1961 ARCH

This is to inform you that Sobhonlal Bonnerjee (Arch 1961) has died
yesterday night in Kolkata due to cancer.
Santosh K Ghosh | 1958 ARCH

Nirmalendu Das, 1987 EE

This morning our classmate Nirmalendu, of 87 electrical, passed
away in DVC. Bokaro.
May God help the family.
Prosenjit Chakraborty | 1987 EE
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