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মখু  স াদক 

আঁসাঁ , ি তীয় বষ, থম সংখ া 

 

 

আমােদর এই আঁসাঁ , ি তীয় বষ, থম সংখ া একটা জমকােলা আ কােশর অেপ ায় িছেলা, কারণ ইিতমেধ  আমােদর ঝুিলেত 

জমা হেয়েছ বশ িকছু ‘বড় খবর’, িক  িবিধ বাম-‘পৃিথবীর গভীর গভীরতর অসখু এখন’, সারা পৃিথবী আজ এক মহা সংকেটর 

মেুখ দাঁিড়েয়। কেরানা রা েশর দাপেট ইিতমেধ ই ায় িতন লে র বিশ মানষু এই সু র পৃিথবী থেক িবদায় িনেয়েছ, অসংখ  

মানষু কাজ হািরেয়েছ, মানেুষর দদুশার শষ নই, জীবন যন থমেক দাঁিড়েয়েছ, তাই আ িরক অেথই ‘ ংেসর মেুখামিুখ 

আমরা’।তেব এেতা অ কােরর মেধ ও আশার পালী িঝিলক য দখা যাে না তা নয়। দষূণমু  ধির ী আবার নতুন েপ জেগ 

উঠেছ, নতুন ও দখাে । আমরা আশাবাদী, পৃিথবী সের উঠেব ত, আবার সবিকছু াভািবক হেব; িশ  হেব, সং ৃ িত হেব, 

সািহত  হেব।  
 

আঁসাঁ , ি তীয় বষ, থম সংখ ার কাজ র াকমহূুেত জাণালিট ইউিজিস কয়ার তািলকায় জায়গা কের নয়, যা আমােদর 

কেলেজর পে  ধ ুআনে র নয়, গেবরও বেট। এরফেল জাণােলর পিরিচিত ব াপক ভােব বৃি  পায় এবং ধ ুআমােদর রাজ  নয়, 

বাইের থেকও চুর লখা এই সংখ ায় কােশর জন  জমা পেড়। যিদও াভািবকভােবই সম  লখার ান সংকুলান এই সংখ ায় 

হয়িন। জাণােলর মান বজায় রাখা ও আেরা উ ত করার লে  আমরা গেবষণাধমী সই সম  লখােকই বেছ িনেয়িছ, যা উপযু  

ভাষা ও িনমাণৈশলীর মাধ েম কােনা অনােলািচত িদেক আেলা ফলার চ া কেরেছ, াসি ক এবং ভিবষ ৎ গেবষক ও পড়ুয়ােদর 

নতুন পেথর স ান দেব।  
 

জাণােলর মকুুেট একটার পর একটা নতুন পালক যু  হেয় চেলেছ ধানত যার উেদ ােগ, জাণােলর ম ােনিজং এিডটর ও কেলেজর 

ভাইস ি ি প াল ড. মকুু  িম েক ধ ুধন বাদ নয়, অিভবাদন জানাই। আ িরক ধন বাদ জানাই কেলেজর শাসক ড. সু ত 

সাহােক, যার িনর র েচ া সবােথই কেলজেক এিগেয় িনেয় চেলেছ। ধন বাদ জানাই অ ািস া  ম ােনিজং এিডটর ও সাব-

এিডটরেদর, যােদর অ া  পির ম ছাড়া জাণাল কাশ পাওয়া অস ব িছেলা।ধন বাদ জানাই সম  রচনাকারেক, যােদর লখা িনেয় 

এবােরর আঁসাঁ  সেজ উেঠেছ। 
 

আমরা দৃঢ়সংক  আরও এিগেয় চলার লে । সকেলর সহেযািগতা কাম ।  
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