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সম্পাদকীয়
সারা পৃথিবীর মানু ষের শুভকামনা নিয়ে শুরু হয়েছিল ২০২০ সাল। অনেক আশা, আকাঙ্খা,
পরিকল্পনার মাঝে শুরু করা এই বছরটি একেবারে গ�োড়ার দিক থেকেই বইতে থাকে ভিন্ন খাতে।
হঠাৎ এক প্রাণঘাতী ভাইরাসজনিত অতিমারীর সাথে ম�োকাবেলা করার সম্পূ র্ণ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির
মুখ�োমুখি হয় মানবজাতি। স্থিতিশীল জীবনে অভ্যস্ত মানু ষ স্বভাবতই ভীত, সন্ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন। নানান আশঙ্কা,
আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়ে চলেছে তাদের দিন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অগণিত মানু ষ, চীনে
উদ্ভূত সেই প্রাণঘাতী কর�োনা ভাইরাসে সংক্রমিত, এবং এদের একাংশ প্রাণ হারিয়েছেন। এরই প্রভাবে
ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়েছে অনেক মানু ষের, বিধ্বস্ত হয়েছে বহু দেশের অর্থনীতি এবং প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষ
ভাবে হয়েছে আরও অনেক ক্ষতি। জাপানের বহু আকাঙ্খিত অলিম্পিক এক বছরের জন্য স্থগিত হয়ে
যায়। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান এই অতিমারীর কবলে সম্পূ র্ণ বিপর্যস্ত। অন্নসংস্থানের সু য�োগ হারিয়েছে
অসংখ্য মানু ষ। তারা শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে তা সাধারণ
মানু ষ কল্পনাও করতে পারবে না।
আবার অন্যদিকে প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে ম�োকাবেলা করবার চাপ মানু ষকে শিখিয়েছে নতুনভাবে
ভাববার উপায়। অনিশ্চয়তার মধ্যেও সামনে এগিয়ে চলার অভিনব পদ্ধতি, প্রয়�োজনে কর্মপদ্ধতির
পরিবর্তন, নিজের শারীরিক প্রতির�োধ ক্ষমতা বৃ দ্ধি এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য
উপযু ক্ত প্রযু ক্তির ব্যবহার, ইত্যাদি চিন্তাধারা ইত�োমধ্যেই আগামী দিনের নতুন নিয়ম হিসেবে আখ্যা পেতে
শুরু করেছে। মানু ষের ধর্মই হল স্থিতাবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা। আশা করি দুর্গতিনাশিনী মায়ের
কৃপায় অদূ র ভবিষ্যতে আজকের ঘ�োর সঙ্কট কেটে যাবে। মানবজাতির ইতিহাসে যে দুরূহ সমস্যা দেখা
দিয়েছে তা কেটে গিয়ে আবার শুরু হবে উজ্জ্বল দিনের অধ্যায়। নতুন উপলব্ধি, নতুন চেতনা সমগ্র
মানবসমাজের উত্তরণ ঘটাবে।
ত�োকিয়�োতে নানান বিধিনিষেধ মেনে এবারকার পুজ�োর আয়�োজন করা হয়েছে। ‘অঞ্জলি’ও পরিবর্তিত
অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে শুভানু ধ্যায়ীদের অনু র�োধে অনলাইনে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এবছর অঞ্জলির পঁচিশ বছর পূর্তি। দুঃখের বিষয় এটি উদযাপনের ক�োনও আয়�োজন এবছর করা সম্ভব
হল না। তবে ক্ষেদ নেই, কারণ এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও বিচিত্র স্বাদের, বিবিধ লেখার সম্ভার
নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এবারকার অঞ্জলির অনলাইন সংস্করণ। পাঠকদের ভাল�ো লাগলে আমাদের প্রচেষ্টা
সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।
এই সঙ্কটের দিনে অঞ্জলির পাঠকবর্গ সপরিবার সু স্থ্য থাকুন, কল্যাণময়ী দেবী দূর্গার কাছে সেই
প্রার্থনা জানাই।।
সবার জন্য রইল শারদীয় শুভেচ্ছা।।
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Editorial
Like every other year, 2020 also began with usual prayers and exchanges of New
Year’s greetings among people across the world. Despite all the high hopes it had, shortly
after the start, year 2020 went astray. All of a sudden, mankind was thrown into an
unexpected and unprecedented challenge to face a pandemic caused by a deadly virus.
As a consequence, this disruption put people living peacefully, in a frightened, worried and
anxious state of mind. As of today, this virus that had originated from China, has infected
a huge number of people across the globe, and also claimed many lives. This pandemic
has brought miseries to individuals, impacted several economies, and caused too many
direct and indirect losses. Long awaited Olympic 2020 got postponed for one year. Many
industries are on the verge of collapse. Innumerable people have lost their livelihoods and
have therefore been put into immense pains.
On the brighter side, by facing such indomitable challenges one has learnt how to think
differently. Concepts such as, creative ideas of moving forward embracing uncertainties,
changing working style according to the needs of the day, developing self-immunity,
leveraging technology to manage unexpected situations, are becoming new norms of
the day.
Human beings generally wish to regain normalcy in life as soon as possible. Let’s
hope that by the grace of Goddess Durga, we get over the present crisis soon. Let the
darkness created by this seemingly unbeatable problem in the history of mankind vanish,
and let the spirit of brightness show up again. Let the new realization revitalize mankind
and elevate them to a higher level of maturity.
We have arranged this year’s puja strictly conforming to guidelines issued by the
authorities. In accordance with the changed situation, this year we have decided to publish
Anjali exclusively online. This year is the 25th anniversary of Anjali. Unfortunately, we could
not do anything to specifically commemorate that event. We do not regret much as we
could compile this edition with many interesting articles of various genres despite the
current unusual situation. We will be rewarded if this edition gets readers’ appreciation.
We pray for the wellbeing of our readers and their families.
Anjali extends best wishes to all its readers.
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