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এক ব��া সমেয়র মেধ� িদেয় আমরা চেলিছ। গতবছর আমােদর ২য় বষ� �থম সংখ�া যখন �কািশত হয় তখন আমরা পিৃথবী
জেুড় এক ক�ন সংকেটর মেুখামিুখ হই। আশা িছল পেরর সংখ�া �কােশর অেনক আেগই আমরা �সই সংকট �পিরেয় যােবা,
িক� জীবন এখনও �াভািবক ছে� �ফেরিন। তেব অেনক িবক� পথ �বিরেয় এেসেছ। অনলাইন �াস, ওেয়িবনার, ই-লািন�ং
ইত�ািদ শে�র সে� আমরা এখন পিরিচত। এভােবই এক িবক� ব�ব�ার মেধ� িদেয় িশ�া এিগেয় চেলেছ।

ইিতমেধ� আমােদর আঁসঁা� ২য় বষ�, ২য় সংখ�াও �সেজ উেঠেছ বন�ময় সােজ। এত অ� সমেয়র মেধ� �যভােব এই জান�াল�
ভারতবেষ�র িবিভ� �েদেশ �পৗেছ �গেছ, ভাবেত অবাক লােগ, গব�ও হয়; িবষেয়র �বিচ��ও নজরকাড়া।এই সংখ�ায় হিরয়ানা-
পা�াব-িহমাচেলর পিরেবশ �থেক উ�িশ�ায় নারীেদর অংশ�হণ, বাংলােদেশর রাজনীিতেত ভারতিবেরািধ চ�, ি�পরুার
�ভােটর রাজনীিতেত মসুিলমেদর ভ� িমকা, ভারেতর রাজৈনিতক গনত� বা আসােমর চা �িমকেদর িনেয় আেলাচনা �যমন
আেছ, �তমিন আেছ য�ু পরবত� জাপানী অ�ােমিরকান উপন�ােস জাপানী অ�ােমিরকান নারীেদর সংকট। খিলদ �হােসিনর
উপন�ােস আফগান জীবেনর ��প, অিমতাভ �ঘােষর উপন�ােস মাতৃ� ইত�ািদ িনেয় �ব�। এছাড়াও আেছ সং�� িত,
িল�ৈবষম�, িরসাচ�  �মেথাডলিজ, ইেমাশনাল ইে�িলেজ�, ভ� িম�য় ইত�ািদ িবষেয় মননঋ� ও িফ�ওয়াক�  স�িলত িবিভ�
�লখা।

আমরা িনি�ত, এই সংখ�া� আ�হী পাঠক, গেবষক, �ান িপপাস ুছা�-ছা�ী, �যেকান মানষুেক আকৃ� করেব এবং তােদর
আেরা জানার আ�হেক বািড়েয় ত�লেব। আমরা আশা করিছ, এভােব উ�েরা�র আমােদর জান�ােলর মান বিৃ� �পেত থাকেব।
জান�াল�র সুনাম অ�ু� রাখেত এবং অজ� �লখার মেধ� �থেক স�ক মােনর �লখা� �বেছ িনেয় িরিভউয়ারেদর কােছ
পাঠােনা ও িনেয় আসার জ�ল ও �মসাধ� কাজ� স�� কের �য ‘এিডেটািরয়াল �বাড� ’ (অনন�া রায়েচৗধরুী, অ�ন �সাম ও
িবভাস ম�ল) তােদরেক আিম আ�িরক কৃত�তা জানাই। তােদর কেঠার পির�ম ছাড়া জান�ােলর এই মসৃন যা�া স�ব হেতা
না। এই ওেয়ব জান�ােলর যাবতীয় ওেয়িবয় আদান-�াদান িনর�র যারা �দেখ চেলেছন এবং ম�ােনজ কের চেলেছন �সই
ম�ােনিজং এিডটর ডঃ মকুু� িম� ও জেয়� ম�ােনিজং এিডটর �মাঃ ইউসফু আিজমেক আ�িরক ধন�বাদ জানাই।ধন�বাদ
জানাই মাননীয় �শাসক ডঃ স�ুত সাহা ও উপাধ�� ডঃ মকুু� িম�েক, যােদর িনর�র উৎসাহ ও �েচ�া ছাড়া জান�ােলর
পথচলা অস�ব িছল।সবেশেষ ধন�বাদ জানাই সম� �াবি�ক ও িরিভউয়ারেদর যােদর ছাড়া জান�ােলর অি��ই স�ব নয়।
জান�ােলর সে� স�ৃ� সকলেক ধন�বাদ জািনেয় জান�ােলর উ�েরা�র �ীবিৃ� কামনায় _
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