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Message from Alok Sharma for the e-brochure ahead of 
the virtual Autumn Festival 2020. He has conveyed his 
thanks and he hopes the event is a 
success……. 

  

“Dear Chandan,  

I am sorry to hear that this year’s Read-

ing Autumn Festival has been cancelled, 

however I am delighted that organisers 

of the Bengali Cultural Society are still 

able to bring the annual Autumn Festival 

to the community on a virtual platform. As a patron of the Ben-

gali Cultural Society, I have enjoyed attending the Autumn Festi-

val in previous years and the celebratory event has always been 

well organised and well attended. I wish all at the Bengali Cultur-

al Society every success with the forthcoming virtual Autumn 

Festival and I know that it will help bring the community  

together at this time.” 
  

 

Bengali Cultural Society, Reading sincerely thanks Rt Hon Alok Sharma MP 

(Secretary of State for Business, Energy & Industrial Strategy) for his continued sup-

port to the biggest community festival in Berkshire. 

Editorial Board—Arindam Basu, Arpita Majumder, Soma Mandal, Sourav Dutta.  This team has tried its 

best to keep the contents submitted as much as possible error free. However, if there is any inadvertent 

miss or typos in the Bengali script then please bring this to our attention by writing to  

bcsreading@gmail.com. We sincerely apologize in advance for any inconvenience caused. 
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 From The Chairperson’s Desk  

 

The Indian mythology suggest celebration of Durga Puja was way before birth 

of any other religion and Indian Epic of Ramayana mentions the start of the Dur-

ga Puja celebration in the Autumn Season for the first time by Lord Sri Ram-

chandra to destroy King Ravana. From then onward Durga Puja epitomizes 

WIN of PURITY over EVIL. Surviving manuscripts from the 14th century provide 

guidelines for Durga Puja; however, Durga puja was mainly sponsored by land-

lords, royal & wealthy families till the end of 19th century.  

Durga puja has started becoming popular from early 20th century. Since then, 

Durga Puja celebration has become a socio-religious celebration and has be-

come the biggest festival in the eastern part of India and specially among Ben-

galis while maintaining the roots of religious worship. Eventually, “Durga Puja” 

has been uplifted to “Durgotshob” ,the festival which epitomizes the victory of good over evil. We hardly 

find a single locality (Para) in Bengal where Durga puja is not celebrated. The same is also being orga-

nized across the world wherever we Bengalis bring back the diaspora of Bengal in the foreign land. We 

wait for a whole year each year to take part in this celebration and rejuvenate ourselves. 

Bengali Cultural Society, Reading took over the responsibility for organizing Durga Puja in 2013 as a  

সর্ বজনীন - organized by all, for all, for the benefit of all praying for all festival.  This is the 8 th year of cele-

bration and slowly but steadily our own Durga puja has grown every year and has become very famous 

among Bengalis & other Indian communities of Berkshire and surrounding areas. Over the years beside 

following the tradition of Durga Puja we’ve been hosting Cultural events, providing hospitality, helping out 

Charities in the UK and India and by doing so we can proudly say that we’ve become সার্ বজনীন   - the 

most admired and the biggest Durga Puja in the county of Berkshire if not whole of the UK.  

However, this year is different. Due to the pandemic situation and imposition of restrictions by the UK 

government (for genuine reason) has compelled us to organize Durga puja virtually. This doesn ’t mean 

that the enjoyment is curtailed, lets open up to welcome Ma Durga in our hearts and pray to the almighty 

soul  

Stuvadbhayo Bhakti-Purvam Tvam Chandike Vyadhi-Nashini 

Dehi Sauvagyam-Arogyam Dehi Debi Param Sukham 

Vidhehi Dvissataam Naasham Vidhehi Balam-Uccakaih 

Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi 

O Devi Chandika, those who Praise You with full Devotion, 

 you Destroy their Diseases and Ailments.  

O Devi, Please Bestow Welfare and Prosperity, along with Health and freedom from Diseases; 

 O Devi, Please Give us the Highest Joy. 

O Devi, Please Destroy our Enemies; O Devi, Please Give us Great Strength, 

O Devi, Please Grant us (Spiritual) Beauty, Please Grant us (Spiritual) Victory, Please Grant us 

 (Spiritual) Glory and Please Destroy our (Inner) Enemies. 

Abhijit Chakrabarti 
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সম্পাদকীয়! (Editorial)  

আমাদের পুদজা  (Our Puja) 

 
েুর্ বা শির্া মহালক্ষ্মী-ম বহাদর্ৌরী চ চংশিকা | 

সর্ বজ্ঞা সর্ বদলাদকিী সর্ বকম বফলপ্রো  

 
আমরা প্রথদমই আপনাদের জানাই েুর্ বা পূজার অদনক অদনক শুদেচ্ছা| 

ললখনীদে শক ললখা যায় োই োর্শিলাম, কলমটা থুশি লযাপটদপর কীদর্ািব লে লচাখ লরদখ লচষ্টা করশিলাম একটা টাইম 
লমশিদনর সন্ধান পাওয়ার! উশনি শর্ি, কথাদে আদি , শকন্তু উশনি সাদলর সদে শর্ি সাদলর কে েফাৎ|  এই র্িদর েুর্ বা 
পূজাদে নেুন পা াঁচ চালার  প্রশেমাদক লকন্দ্র কদর আমাদের অদনক পশরকল্পনা শিল,  শকন্তু অেৃিয োইরাস এর জনয কে 
শকিু পশরর্েবন হদয় লর্দলা ! ের্ুও আমরা সকদল শমদল সকদলর ঐকাশিক প্রদচষ্টাদে লের্ী মাএর আরাধনা করদে শুরু 
কদরশি এই লের্ী পদে, একটু অনয উপাদয়দে| স্বাোশর্ক কারদেদে এই র্িদর আমাদের সীশমে সামথ ব এর্ং োই আমাদের 
অনুষ্ঠানগুদলা সাজাদে হদচ্ছ সমস্ত শনয়মানরু্েীো পালন কদর| েুর্ বাপূজা এর্ং র্াোলী ওেদপ্রােোদর্ জশিে, সমস্ত র্ির ধদর 
আমরা অধীর আগ্রদহ অদপো কদর থাশক শকন্তু এইর্াদর পুদজার লচনা িশর্ লেখা যাদর্ না, উপায় লনই , োই আমাদের 
পুদজা হদচ্ছ অনািম্বর োদর্ ঘটপূদজা কদর| শকন্তু োহদলও আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনার অি লনই| আমরা আমাদের পুদজা 
অনলাইন লেখার্ার শসদ্ধাি শনদয়শি আর োর সদে আদি আমাদের সমস্ত সাংসৃ্কশেক অনুষ্ঠাদনর এক অসাধারে সজ্জা! আর 
আদি, আমাদের অশেশথ শিল্পীদের উপশিশে, সাদথ থাকুন, পুদজা এর্ং অনষু্ঠান েুদটার আনন্দই সম্পেূ ব রূদপ উপদোর্ 
করুন|  আমাদের ওদয়র্সাইট এর শেদক লচাখ রাখুন www.durgapujareading.com 

েুর্ বার পুদজা শুরুর যথাথ ব নশথ না পাওয়া লর্দলও, বর্শেক সাশহদেয েুর্ বার পশরচয় আদি। ইশেহাস র্লদি লের্ীর পুদজা সম্ভর্ে 

১৫০০ িেদকর লিষ শেদক প্রথম শুরু হয়। েুর্ বাপূজার সর্দচদয় শর্িে শর্র্রে পাওয়া যায় মাকবদেয় পুরাদে। েুর্ বাপূজা আেদে 

শহন্দ ুর্াঙালীদের সর্দথদক র্ি উৎসর্ হদলও কাদল কাদল ো অনযানয ধদম বর মানুদষর কাদিও হদয় উদেদি উৎসদর্র সময়। 
োরদের কলকাো িহদরই ৬০ র্ির ধদর হদয় আসদি একটট েুর্ বাপূজার আদয়াজন, লযটটর মূল উদেযার্টাই লনন মুসলমানরা। 
ধম ব, র্ে ব শনশর্ বদিদষ সকল প্রর্াসী র্াোলীরা পূদজা পশরেি বদন আদসন  | সমগ্র লেি েথা পশৃথর্ীর কাদি র্াঙাশল জাশের এই 

েুর্ বাপূজার রূপ অোর্নীয় এর্ং অশেনর্।  

িরদের সাো কািফুদলর লসৌন্দদয ব যখন র্সুন্ধরা মাদোয়ারা, আমাদের মন খরু্ চায় লয প্রশে র্িদরর মদো এর্াদরও আমরা 

সকদল শমদল এক হদয় মাদয়র আরাধনা কশর | িাদে র্লা আদি, ব্রহ্মই আেযািক্তি জর্জ্জননী লের্ী েুর্ বা। শর্শ্বব্রহ্মাের 

শনয বাশেে, শনপীশিে ও অেযাচাশরে জীদর্র েুর্ বশে হরে করার জনয লের্ী েুর্ বার আশর্েবার্ হয়।  োই মা এর কাদি আমাদের 
প্রাথ বনা লযন এই শর্ি সাদলদেই শর্দষর শর্ষেয় লহাক, অসুররূপী োইরাস এর শনধন লহাক, আর্ার আমরা লযন খুর্ োিাোশি 
স্বাোশর্ক জীর্দন শফদর আদস্ত পাশর..... 

মা েরু্ বা, লোমার আিীর্ বাে আমাদের সকদলর ওপাদর র্শষ বে লহাক| োদলা থাকুন, সিু থাকুন, আনদন্দ থাকুন , আমাদের সদে 
মাদয়র পদুজাদে সাশমল হন, েদূর লথদকও আমাদের সকদলর সদে আমাদের পজূা এর্ং অনষু্ঠাদন যিু থাকুন | BCS এর  পে 
লথদক আপনাদের সকলদক পূজার অদনক অদনক অশেনন্দন|  ধনযর্াে!  

The Editorial Board this year has received an unprecedented number of entries for the 8th Annual Au-

tumn Festival. This probably has been the year of many firsts for many of us, including witnessing the first 

ever, Digital Sharad Utsav. This is something that no one had ever imagined at the start of 2020. The 

year 2020 was to usher in new hopes, new opportunities and a new vision for the world , however in the 

first quarter of this year we had to face a whole new challenge. We all had to readjust our routinely organ-

ised lives to accommodate the challenges  thrown at us due to the pandemic.  With all the changes pre-

vailing around us, this year’s editorial writeup too brings in a departure from the standard publication of 

this magazine wherein our Editorial team has chosen to express its submission in our native language - 

Bengali.. Hope you all enjoy this Digital endeavour of ours. The translated version of this editorial shall be 

included in our website at a later date.  We also thank Santu Roy Chowdhary who gave us one of his 

paintings  for the cover page of this magazine. 

http://www.Durgapujareading.com
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By Dipaneeta Das 

Maa Durga using quilling. Quilling is be-

lieved to be Egyptian art form in which 

strips of paper are used to create deco-

rative designs.  

ABOUT BCS - 

Our Purpose 

To advance the education of the public in Bengali and Indian culture, language and heritage, including 

the music, art, literature, traditions and history of Bengal and India. 

Our Activities 

We achieve our purpose by organising a series of cultural, art and heritage related programmes that 

are usually delivered free of charge, on a charitable basis, to all participants and the audience. 

Our Values 

Open to participation from all members of the public . 

Committed to the enrichment of society through education and learning of Bengali and Indian culture. 

Respect the world's diverse cultures, environments and resources. 

Act with integrity and accountability within the legal framework. 

Work collaboratively within the society and with our partners. 
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Trustees - Abhijit Chakrabarti (Chairperson), Arghya Dey (Treasurer), Arindam Basu, 

Aniruddha Bandopadhyay, Chandan Bhowmik, Jayita Guin, Ratna Ghosh, Soma Mandal, 

Sourav Dutta (General Secretary).    

* Editorial Team : Arindam Basu, Arpita Majumder, Soma Mandal, Sourav Dutta.                             

Autumn—Gouri Chatterjee Dey 

Nikita Sarangi 

Arpita Talukdar 
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Sreejana Basu, 16 years 

Maa Durga - Shaurya Brahma, 10 years 

Gurudev By Arindam Basu 
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THE PENGUIN AND THE ANGLER FISH   

Debdeepta Mandal Age : 8 years  
One day, a little Penguin bumped into a mean Angler fish. Angrily 

the mean Angler fish said, “how dare you to bump into me? I will 

eat you up.” So, the little Penguin begged “please don’t eat me. I will help you one 

day.” The mean Angler fish laughed and said, “you are funny”. So, the mean An-

gler fish let the little Penguin go. One day while hunting a school of fish the mean 

Angler fish got stuck in a net. The little penguin came to rescue 

the mean Angler fish by cutting the net with her cute little beak. 

The mean Angler fish said, “Thank you!” Then the mean Angler 

fish learnt not to judge or underestimate others.  

Sombuddha Bhattacharjee, 9 years 

Title : Meridani Planum Mars Colony 

With the  pressure to balance the population expansion & compensate non-renewable 

energy waste, human should explore outer space to build a sustainable and zero 

waste  habitat. 
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HOMECOMING—IONA MANDAL  (FOYLE YOUNG POET 2020) 
 

Draped in sun-dried cotton sari 

Ma spreads turmeric paste on my acne scars. 

The heat and sultriness making it crack 

in flaxen grains, on the cold tiled floor. 

Twiddling a cotton ball soaked in hibiscus red alta 

between index finger and thumb 

she adorns in curlicues the soles of my feet 

in neat master strokes. 

Thereafter, a crash course on Bengali customs 

“Remember the pranam, do touch her feet.” 

And we get ready for grandma’s home. 

 

The hinges to the garden gate screech 

to welcome us in homecoming. 

It has been three years since oiled last. 

Ma ushers me to grandma’s room. 

I expect a family heirloom 

of some sorts, to unfold. 

Sweetmeats or spicy, mango pickle in oil 

left lined in glass jars on the terrace 

to dry in the midday sun. 

Or perhaps, an old trunk, photographs, and 

books 

opening floodgates of stories untold. 

 

It is dark here. A monastic silence pervades. 

My pupils adjust to the gloom. 

The street peddler’s chant seems distant here 

and rickshaw honks certainly not as loud. 

Grandma looks up; smiles vaguely,  

conceivably, in recognition. 

Tries in futile attempts to edge 

the stainless-steel glass of lemon juice. 

As if, to wash the barriers that bind us. 

She is paralysed and bed-ridden, 

thirteen years now. 

I sip the juice. Hold her cellophane hand in mine. 

Nails charred; fingers wrinkled 

from centenarian grime. 

Old memories line her parched skin, 

carrying tales from the crevices. 

Queen Victoria, Dhaka, riots, the partition - 

“Do steamboats ply on the Buriganga river?” 

she suddenly asks. I listen, the sourness from lemon 

ferments in my mouth. 

I am not sure what to say, 

so much has elapsed. 

 

Feeble voice now raised in command 

she looks to the metal grille window. 

“Kill those soldiers! 

They looted us!” 

I gently shove the red ants aside. She calms. 

I watch her eyes roll, like in a trance. 

At times I feel grandma records everything. 

Family stock keeping, her responsibility. 

Spools of uncoiled tapes 

binding her tighter to bed, 

her stale recording studio. 

 

And now, we replace chocolates 

with chewable vitamin orbs, 

Staffordshire pottery for 

a feather light bedpan. 

More donations than gifts 

for a happy house maid and masseur. 

Our suitcases grow lighter 

with every year that slips by 

bags unzip to the stench of expiry 

yet, bringing much more 

to all that we leave back home. 
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Continued….. 

 

 

 Mr. Aronyo Dutta’s Mansion was booming with guests, all gathered in the majestic drawing room, to 

discuss about the 84th Sharod Utsav of their Bengali Community in London. As snacks were served and 

everyone were handed their preferred glass of brews, the 67 years old military moustached youth (by 

heart), adjusted his hard rimmed glasses and stood up on a centre table to gather everyone ’s attention. 

As everyone turned towards him, he asked a young man to step up on the table with him. The young man 

hesitated but he hardly had any choice. 

“Hi Everyone, I have a wonderful announcement for all of you. Something very close to my heart has 

made its way to here, all the way from our beloved city, Kolkata. The better news is, it ’s going to stay with 

us during our Durga Puja.” The young man looked embarrassed and blushed. Few of the audience even 

attempted to move forward to shake hands with the young man but was eyed away by the enthusiastic 67 

year old, standing on the table. 

“I am glad to present to you, my dearest”, a theatrical pause and then he continued “Nalen gur er San-

desh, from Nakur, I just love this Sandesh, and I know all of you would love it too”, he pointed to a carton 

of Sandesh packets behind the sofa. 

Everyone laughed and the young (the actual one) man on the table could not be more embarrassed. After 

a good laugh, Mr. Dutta resumed “Oh, I forgot to introduce the one who brought this Sandesh for us, 

Akash Bose, my college best friend, Bijendra Bose’s son. He is also going to stay with us during Durga 

Puja. Now I am going to give the stage to this young man to introduce himself.” 

Akash’s first day in London turned out to be quite exciting. After a bout of embarrassment, he introduced 
himself to everyone, explaining he ditched Kolkata’s Durga Puja due to Corona fears and used this oppor-

tunity to explore Durga Puja in a foreign land, which he presumed would be less crowded and safer than 
Kolkata. 

Dhunuchi Kando  By Soumik Chakraborty 

The next pujo meeting was at Mr. Pranjal Dutta’s house, who was the only cousin of Mr. Aronyo Dutta. 

Compared to Mr. Aronyo’s house, Akash expected the same grandeur of his cousin’s place too, but he 

met with disappointment on his first visit. Mr. Pranjal’s residence was a rented 3 BHK flat with poor space 

utilization and a shabby décor. The drawing room was crammed with the pujo committee and everyone 

was in a search of comfort, whilst it was clear that Mr. Pranjal was not very comfortable with people’s re-

action to this as it always reminds him of his financial discretion compared to his cousin Mr. Aronyo. On 

top of this, KING (Aronyo uncle’s Labrador) was roaming all around, wagging his tail, which added to the 

commotion, so, Akash decided to take KING upstairs, to Mr. Pranjal Dutta’s six-year-old daughter, Aroh-

ini’s room. Arohini hugged KING and they got playing straight away. KING was sniffing through all of 

Arohini’s toys, getting to know her lifeless friends. KING was inspecting a tiny toy Monkey, crouched on 

its legs, when Arohini tugged on Akash’s t-shirt, beaming with a mischievous idea. She took out a small 

remote and pressed against FLIPPY (that’s how she named her toy monkey) and on action, FLIPPY sud-

denly flipped and performed a somersault to land back on its legs for thirty seconds. KING got on his 

nerves at this and sprang away in fear at the sudden liveliness of this little lifeless creature. The room 

filled with adorable giggles from the 6 year old which excited her and she ran downstairs to show the 

same to everyone else in the drawing room.  
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As the night progressed, the empty bottles of spirit started to do its magic and the conversations swayed 
from upcoming events for the Durga Puja to past events. Since inception, the most prestigious and com-
petitive event of this Durga Puja has been the Dhunuchi dance competition, held on the last day of the 

Puja. This competition has now gone beyond just a friendly event, as it meant to be, to an event where 
someone’s victory prizes the right to boast leadership for the next 365 days. Mr. Aronyo Dutta has won 
this title past four years and Mr. Pranjal had won it two times before that but has been always the next 
best competitor to Mr. Aronyo in this event. However, this would be the last year he declared he should 

participate, as his age does not permit him to any further. History says, no one has ever had five consec-
utive win to this event and if Mr. Aronyo wins this year, he would set a record to this event forever. A 
drunk Mr. Aronyo was proud to declare this but it did not go well with his cousin. Within minutes, the dis-
cussion turned into a duel (thankfully, verbal) between them and others had to intervene to stop the at-

mosphere from soiling. Mr. Pranjal’s wife, Mrs. Bristi Dutta played the peacemaker. As things calmed she 
said, “Aronyo Da, The panjabi that I will gift you this Puja to wear, will be my hand-made and I shall stitch 
four stars on it, and if you win the game this year too, I shall add one to it. Happy? Anyways, dinner is 
ready and served, Luchi and Chicken Kosha. Everyone please help yourselves.’’ 

On the way back, a drunk Mr. Aronyo said, “Pranjal is the only blood relation I have but he always stands 

against me. His wife is the one to manipulate his mind.” 

Akash was astonished as he found Mrs. Bristi to be calm and composed, he said, “If he is your cousin, 

why don’t they stay along with you?” 

“He did, till he married Bristi. I was against their marriage, as I never liked her. I even threatened him that 

he will have to leave my house if he marries her. I thought he would back out but the fool actually left my 

house. Impractical bastard.” 

The Durga Puja went by in a jiffy and Akash had loads of fun. He made many new friends and was an 

integral part of the Puja, every day of it. Finally, it was the day of the Dhunuchi Dance competition. Every 

participants geared up in traditional wear but Mr. Aronyo was a stand out with the four stars stitched in his 

Punjabi. The rules of the competition were simple. Dhunuchi is a clay pot, which endorsed an array of 

burning coconut skins. One needs to dance using the Dhunuchi as a prop but the lighted coconut skins 

should not fall down. If it falls, the participant disqualifies. The best dancer wins. On Mr. Aronyo’s turn, he 

came up with a fantastic performance, worthy of a winner. The final contestant was Mr. Pranjal. As he 

started to dance, everyone cheered him on, but halfway through the dance, suddenly, few of the coconut 

skins ‘jumped’ off his Dhunuchi, although he had kept it quite stable. Mr. Pranjal looked distraught and 

livid. He protested at the top of his voice “Cheating, someone must have cheated with me. This dance 

step can never misbalance a Dhunuchi, I am sure someone tricked me.” He placed his burning Dhunuchi 

on the ground and scuffled through it, out of desperation. No one could understand what he was search-

ing for, as few made their way towards him to stop him from harming himself, Mr. Pranjal bounced up like 

an injured tiger. He did have something in his hand, flashed it to everyone, and said, “What is this doing 

here? This is what dropped the coconut skins from my Dhunuchi. Who placed it in here? Speak up you 

scoundrel, tell me, the truth?” 

It took some time for everyone to recognize the item in Mr. Pranjal ’s hand, may be because it was tiny 

and the last thing that anyone would expect inside a Dhunuchi. Mr. Pranjal was holding FLIPPY, the toy 

monkey that belonged to his daughter, Arohini. He protested at the top of his voice again and again, chal-

lenged the culprit to come out. Amongst the crowd, Akash stepped forward and said, “I did it, well, not 

technically, but I am responsible for it.” 

Continued….. 
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                  Everyone stared at him in disbelief, especially Mr. Aronyo. He came forward, grabbed Akash by  

                   his shoulder and enquired why did he do it? Akash responded, “I did not place FLIPPY inside   

the Dhunuchi, Mr. Pranjal himself did it.” Mr. Aronyo shook him and said, “Are you mad, why would he ruin 

his own Dhunuchi?” Akash calmly responded to Mr. Aronyo, “He placed it in your Dhunuchi, so that he can 

flip that toy when you would be performing and the coconut skin would fall off from your Dhunuchi and you 

would get disqualified.” Before Mr. Aronyo could answer, Mr Pranjal shouted, “How dare you accuse me like 

this and what is it doing in my Dhunuchi?” Akash shrugged off Mr. Aronyo’s grip, paced towards the red-

faced Mr. Pranjal, “Let me tell you from the beginning. Two hours before the competition, I saw KING sniff-

ing through the Dhunuchis but when he sniffed Aronyo kaku’s Dhunuchi, he leapt backward in fear. I found 

it eerie and so, I investigated and found Flippy inside the unlit Dhunuchi of Mr. Aronyo. It’s your daughter’s 

toy and only you could have access to it. You desperately wanted to defeat Mr. Aronyo in this competition, 

so it made sense that you can cheat your way out of it. To quench my doubt, I replaced the label of your 

Dhunuchi, with that of Aronyo kaku’s.  

 During kaku’s performance, I slipped away from the crowd, just as you did, hid behind a pillar, and 

shot your every move. I can show everyone the video where you are continuously pressing the remote for 

FLIPPY. When it was your turn for the Dhunuchi dance, I took that remote and used it in the same way. I 

would say that you got what you deserved.” Everyone looked amazed and continued to stare at Mr. Pranjal 

and Akash in disbelief. Mr. Aronyo came forward and said, “Akash, you should not have done this, you 

could have told this to me and we could have sorted it out mutually.” Akash apologised to Mr. Aronyo and 

said “Kaku, the story is not over yet. There is more to it. Can you please open your panjabi and drop it on 

the floor? I want to show you something.” Mr. Aronyo looked astounded but complied to him and undressed 

himself. As he put the panjabi on the floor, Akash urged him to move back and dropped a lighted flame on 

the Panjabi. Within fraction of a second, it caught the fire and left it burning in flames. 

 Akash continued, “As you can realise, a normal cotton or even polyester material should not catch 

fire within seconds and burn the whole material instantly. Your panjabi has been sprayed with Linseed oil 

which is a highly flammable liquid and hence it’s burning like an inferno. To answer your next question on 

who may have done it, well, we all know who gifted you this, Mrs Bristi, who shrewdly sprayed the panjabi in 

Linseed oil and dried it, to leave it almost odourless.” 

Among a murmur of disbelief, Mrs Bristi Dutta came running forward and bellowed “Who are you and how 

do you dare to accuse me of such a heinous act?” 

 Akash calmly resumed “Good Question, Who am I? I am an IIT pass out who left a hefty 7 digit sala-

ry package in a Top 50 Company, as I believe I have an eye to spot danger and inconsistencies. I am better 

known in Kolkata as the IITian Detective AKA Private Detective Akash Bose.” 

Mrs. Bristi’s eyes widened as she exclaimed aloud “Detective!” 

 Akash did not need a push to continue explaining, “I have to say, you played well, but, unfortunately, 

when I found FLIPPY in the Dhunuchi, I wanted to confirm my doubts and visited your place. Fortunately, it 

was a Puja hub, so I did not have any problem accessing it. I checked with Arohini and she confirmed that 

her FLIPPY is missing. Before I could leave the house, I checked in the Dustbin as quite often, it holds 

some discarded truth. VIOLA, there it was. Two empty bottles of Linseed oil. It’s not a common household 

thing and you had no wood work going on, so it further unnerved my curiosity.” 

 

Continued….. 
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 Akash gave a theatrical pause but no one interrupted. “Something did not seem quite right and I 

had my spider senses tickling but I could not still make out, what it was. Then my eyes fell on Aronyo 

Kaku’s panjabi, the one you gifted and ensured that he would wear it today. In the excuse of taking a clos-

er look at the stitched stars in his panjabi, I sniffed it. I must confess you did well to hide the pungent smell 

by drying it for long hours but the smell of the Linseed oil was still lingering in the panjabi.” 

“Now, let’s look at what could have happened if I did not replace the Dhunuchi. Mr. Pranjal must have told 

Mrs. Bristi about putting FLIPPY in Aronyo Kaku’s Dhunuchi, so Mrs. Bristi knew that the burning coconut 

skins would splatter from his Dhunuchi. With the panjabi doused in the flammable oil, a single splinter of 

burning coconut skin would light up the costume in no time, leading to a drastic outcome. It was framed 

like an accident, so in case of Aronyo kaku’s demise; Mr. Pranjal and Mrs. Bristi would legally inherit all of 

his belongings, as they are his only inherent. I am sure Mr Pranjal was unaware of his wife’s desperation 

to this extent, as he would have never approved it. I have presented all my findings; rest is up to all of you 

to derive. I am glad; I could save Aronyo Kaku’s life.” 

As everyone stood still, purring the next step, Mr. Pranjal moved close to his wife and was about to yell at 
her, when Mr. Aronyo interrupted, “It’s entirely my fault, I should not have mistreated you both to this ex-
tent. Let us sort it indoors. Let’s go.”  For more stories about Detective Akash Bose, please read via Ama-

zon, the Crime Thriller, ‘Kill it to Green it’, authored by myself. 

Mahuya Puri 
If mind were a body 

If the mind were body, we would have brushed it clean in the morning, 

Would have showered it with fresh thoughts, 

Would have poured the perfume of generosity and kindness, 

Would have put the best words possible to cover the privates, 

Would have swallowed the bitter experiences to purify its flows, 

Would have thrown the excreta of hatred, anger, and noise, 

Would have given it a new look each day, a better and fitter, honey, 

Oh ! and all these would have been possible without a penny ! 

 

Let there be silence 

If silence was golden, so be it, as my words are not enough 

So many times, I try, it remains less than half 

Like the banks of the river, we stay away yet so near 

Every time the tide hit me; I push towards you with all my vigour 

The unspoken words, the unshaken thoughts 

Makes me feel sad and again lift me up in due course 

That you found me positive, that I remained compassionate 

The words give me comfort, no matter how low I am, my mate 

Friends said, this is bookish, or even not a real one 

I remained numb, as silence is golden.                                                                                           Continued….. 
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Take a CHILL Pill 

  On a hot and humid summer afternoon, as the family settled for a siesta, I started sweat-

ing here standing without the power for almost half a day. 

The frozen chocolates metamorphosed itself into molten lava, the packed peas mashed themselves up, 

the bottles of various brands splashed as much content outside due to sudden change of my behaviour, 

the dewy spinach leaves hugged the shining gourds as they seldom meet in the wok, the milk started to 

curdle to my utter displeasure, the cheese softened like most mothers do when you start emotional lec-

tures, the semi solid piece of butter found itself as an iceberg in the oily solution which, a part of it has 

transformed into, the leftover daal in the glass bowl and its neighbouring dough in fancy container start-

ed foul mouthing each other, the freshly ground green chutney found itself turning dark as the hours 

passed by, the multinational packaging of pizza too succumbed to the pressure of extra toppings, the 

tomatoes blushed away jostling with the oversized pumpkin, who remained strong in the ongoing may-

hem - I was virtually lost in the concoction of aroma, till the stabilizer sounded the signal to start work 

again. 

 Daily ritual of hoarding items inside, with a cycle of pre and post cooking exploits, sometimes 

turns me mad. Those were the days, when the elderly diabetic grandpa used to sneak inside me for a 

quick bite of a desi ghee sweet, the grandma with a homemade version of colin in one hand and cloth in 

the other for monthly cleansing-toning-moisturizing spree, the little boy fanning himself with my door 

amidst much reprimand from the mother, the father showing a happy face for the abundance of ice cu-

bes when the buddies came on a surprise visit. The full gusto of a bustling house and the commotion on 

the dining table in every important meal of the day, used to make me excited for more sincere work. 

Times flew, and so flew the old timers to heaven. The new matriarch of the house has a cushy well-paid 

corporate job, not to mention how many jobs she has created in her home too. The congenial cook who 

tastes her creations more than what she leaves for others to taste; the maid with the Midas touch to 

ward off rusts and rupee away with equal ease; the aaya who has become the agony aunt of the trou-

bled teenager. Only time I could smell the Gucci perfume, when the owner used to place and re-place 

the magnets on my cover with memorabilia of countries visited or ticking out the to-do-lists in post-its. 

I was out of my specified warranty period, even the extended warranty from the AMC guys ceased to 

cover my insurance. In the renovation spree of Diwali season - I was up for sale. The man-in-the-charge

-of-disposal came calling and after a hurdle race through the apartment stairs, I was grounded. I gave 

my infancy, youth and part of old age and the factory fitted ice and egg trays to that sea-facing unit on 

twentieth floor and in return, I took away memory of a lifetime. 
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আলাপন 

                   চন্দন লসন 

 

       আমার আশম জযাি আশি,  

          মুহদূে বর এই খাশনকেে। 
              অিদরর এই র্ন্ধ ঘদর 

                  লচষ্টা কদর িের্াদর 

                         প্রেীপ জ্বালায় আপন মন।। 
       অশিশিখার নীল আদলাটট, 

            জার্ায় প্রাদে আিার আদলা। 
                 এই রু্ক্তি োাঁর লেখা লপলাম 

                     করর্ োাঁদক িে প্রোম 

                          শনদর্েন এই সদর্ লরখ োদলা।। 
        পরি শেদয় লখলার িদল, 

             কখন লয লস কাদি এল। 
                 র্াক্তজদয় র্া াঁশি নীরর্ সুদর 

                       লুশকদয় লর্ল অসীম েদূর 

                               লকাথায় লয লস চদল 
লর্ল!! 

       সটৃষ্ট লস োর স্তদর স্তদর, 

            োন শেদয় যায় অদনক ধন। 
                রত্নরাক্তজর সূ্তদপর মাদি  

                     িূনয হাদে লোমার সাদথ 

                             আশম শুধ ুকরর্  

আলাপন।। 

 শরতের কাশফুল  
By Anandamoy Paul 
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‘Remembering........’   
 

SANKAR BASU 

A tree cannot grow without its roots and Sankarda was a part of the root 

system of BCS. One of the founders and ex-Chairperson, Sankarda was 

a true ‘dada’ to all of us. In the early 1980s a then small Bengali commu-

nity gathered in Sankarda’s house for Saraswati Puja and other occa-

sions.That is where the foundation stone of BCS was laid. 

Gentle and mild mannered his contribution to BCS is difficult to quantify. 

A genuine stalwart of BCS, Sankarda is immensely missed by all, along 

with his wife Aratidi. He is survived by his son Rintu.  

 

 

Dr ASHOK GARGAV 

One of our inspirational patrons  Dr Gargav passed away in July. He 

was a highly respected medical practitioner well known in the Indian 

community of Berkshire.  

His support and involvement in our Durga Puja was second to none. 

He is survived by his wife Dr Archana Gargav and their son and 

daughter. We remember him with great sadness. 

 

 

 

 

 

RUPEN MULLICK  

The sudden and untimely death of Rupen  earlier this year was a big 

shock to all of us. He was involved with BCS for a long time both as 

a member and lately as the auditor. Love of Indian classical music, 

interest in sports and above all an affable personality made him pop-

ular in the BCS community. He leaves behind his wife Sucheta, two 

daughters and son. 
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এবারেে "মা"  

িঃ মৃেুল মজমুোর ৯ ই অদটার্র, ২০২০, লরশিং, ইংলযাে 

লোলায় চদি আসদি "মা" শকিুশেন পদর, 

অেৃিয েুষ্ট োইরাস েরূ হদর্ এর্াদর।  
মহামারী পাদে শেদয়দি জীর্ন; আটদক আশি সকদল, 

সামাক্তজক েরূত্ব, মাস্ক আর হযাে সযাশনটাইজার এ। 
ইশেহাদস এই র্াদরই প্রথম বর্জ্ঞাশনদকরা হদয়দি একদজাট,  

রাজনীশেশর্দেরা র্যস্ত শুধ ু" ঘূেীর লখলা " লোট আর লোট।  
পথ লেশখদয়দি আমাদের আদলার পদথর শেিারী, 

িের্ষী "কযাদেন টম" আর "েশর্রুল লচৌধুরী"।  
লসই পদথই লিশি সর্াই, 

িািার, নাস ব, কযাদররস আর প্রদয়াজনীয় সর্ সাপ্লাই।  
র্াংলা নর্র্ষ ব আসদি লধদয় আরদো শকিুশেন! 

লোমার আিীর্ বাদে "মা"; েখনই পাদর্া েযাকশসন। 
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एक रात की बात  

By—Rashmi Mokashi 
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PROBASHI DURGA PUJO IN SINGAPORE – by Rupama Basu 

Singapore - the red dot is a cosmopolitan city rich in diverse culture, 

heritage and ethnic fervor. I recall with sheer nostalgia when we first 

stepped into this island nation and made it our home away from home. 

Ten years later and countless memories with family and friends, I 

proudly recall the first brush with the “Probashi Durga-puja” in Singa-

pore. We celebrate the Durga -puja with the same festive charm and 

tradition.. 

In Singapore, when our Indian-Hindu festivals become the topic of discussion, Deepavali 

(The Festival of Lights) – and more recently, Pongal (Festival of Harvest) – come to mind. 

The observation of Navaratri takes on many different forms amongst the various Indian/

Hindu communities. In Bengal, the worship of the Great Goddess Durga – also known as 

Durga Puja begins with a nine-night autumn festival organised in Ma Durga’s honour.  

The Goddess Durga (Epitome of female strength) – one of Devi’s many forms – is a deity 

worshipped for protection, power  and the elimination of harmful forces. Ma Durga epitomizes 

maternal love, courage and her readiness to express her martial capabilities in order to re-

strain or destroy evil in all its forms. Common depictions of  Goddess Durga show her with 

ten hands (Dosho-Bhuja) – each equipped with a protective emblem/weapon – seated on a 

mighty lion as she slays the buffalo demon “Mahishasura”. The buffalo demon, is a manifes-

tation of the spiritual ailments plaguing Durga’s devotees. The eventual triumph of the God-

dess over her enemy reflects the boons (divine blessings) that the Goddess confers upon her 

worshippers whenever the latter are confronted with negative forces and concerns. Thus, 

among some communities that observe the Durga Puja, Ashtami – the eighth day and ninth 

night of the festivities – marks the day when Durga successfully destroyed the evil force 

Mahishasura. status and her return to her birth home.  

Bengalis in Singapore celebrate every year with pomp and show. Upholding the traditional 

values with a modern twist we try to inculcate the right blend of festivities while keeping the 

festive charm intact. The inception of the Durga puja every year is with the “Anandmela”- an 

annual Bengali Association Singapore  tradition before Durga Puja, culminating the begin-

ning of festivities where our members show off their culinary skills by preparing authentic, 

home-cooked Bengali dishes, by setting up stalls selling mouth-watering dishes like 

‘Phuchkas’,‘Chops’, ‘Ghugni’, Biriyani, Sandesh, Patisapta and even ‘Nolen gurer’ ice 

creams.  

‘Saptami’ is generally filled with the musical extravaganza and medley of song and dance by 

us(members) and children. Confluence brought guest artists to exhibit beautiful Odissi dance 

performances, that enthralled us to the core, followed by informative quizzes and fashion 

show to portray the cultural diversity. 

Continued... 
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             “Ashtami’ starts with the quintessential Anjali and Bhog distribution,  

followed by an informative quiz on Singapore. The students of the Chitrakala Arts 

invited to offer a presenta  tion of Odissi and Bharatnatyam performances in front of 

the deity.  

‘Nabami’, an uniquely and beautiful evening which commence with a musical even-

ing performed by the Bangladeshi migrant workers. This followed by other melodi-

ous performances by the members of ‘HOME’(charitable organization) dedicated to 

empowering and supporting women migrant workers who find themselves victims of 

human rights violations and suffer abuse and exploitation.  

‘Dashami’ we bid adieu to Ma Durga , with the famous “Sindoor khela” among us 

where I eagerly await this time of the year to smear our foreheads with the holy sin-

door and bid farewell to the deity with pan-paata,(betel leaf),misti(sweets) and sin-

door, praying for the long lives and good will of our better halves.  

The year 2020 has challenged the existence of mankind. No longer will I adorn my 

beautiful saree and wait with bated breath to visit the puja pandal. Singapore has 

decided not to host any mass festive gatherings including Durga Puja this year. In-

stead, we will gather virtually to celebrate the festivities in our own way, culminating 

our cultural ethos, in a more traditional setting by virtual dance, songs and pro-

grammes. Let this year be different and special as I look forward to spending time 

with my family and close friends, amidst the comfort of our homes. Hoping that next 

year will see a different world where we can embrace the festivities with renewed 

zeal and enthusiasm. 

Courtesy—Sudip Sur 
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আমাে দরু্ গাৎসব         ড. মানরবন্দ্রনাথ সাহা  

ললখক ববশ্বভােতীে বাাংলা ববভার্ে  বিক্ষক  

 চীন-োরদের যুদ্ধ, খােয আদন্দালন, নকিাল আদন্দালন, োরে-র্াংলাদেি যুদ্ধ, নেুন র্াংলাদেি 

রাদের র্েন, জরুশর   অর্িা, র্ামফ্রন্ট সরকাদরর সূচনা -- এরকম এক লেিজ সংকদটর েয়ংকর েিদক 

আমার জন্ম এর্ং যাশপে বিির্।  সুর্লোর চাদয়র লোকাদন র্ার্ার সদে আচশম্বদে ঢুদক পিার সন্ধযায় 

শস.আর.শপ-র োশর র্ুদটর িদে অন্ধকার লনদম আসে ক্তজয়ার্দের র্ুদক। গুপ্ত খুন আর সংিশয়ে 

রাজনীশের লসইসর্ শেনগুশল খুর্ আর্িা হদয় আদি। মদন আদি ' চারু-রাজ-ু মধ-ু মালঞ্চ' নাদমর সুর্াশসে 

র্দন্ধর শমশির লোকান, 'অেশ্রী ' নাদমর লরশিদমি লপািাদকর আশ্চয ব  লোকান। আমার বিিদর্র 

 'ব্রাদসা' িাটব !   এর মদধয ১৯৭১-এর র্াংলাদেি মুক্তি যুদ্ধ। ক্তজয়ার্ে িহদরর মাথার উপর শেদয় উদি যাওয়া 

িা াঁক িা াঁক লর্ামারু শর্মান আর উৎকণ্ঠা।  খুর্ আর্িা হদয় আদি োর কম্পম্পে িে! মধযশর্ত্ত পশরর্াদর 

সংসার যাপদনর সংকদটর িায়ায় র্ি হদয় ওো। োর শেেদর এদসদি লোল-েুদর্ বাৎসর্ । বেনক্তন্দন 'না' গুশল 

েুশলদয় শেদে একটা র্ি হযা াঁ এই েুর্ বাপুদজা।  আমার বিির্ ও বকদিাদরর েুর্ বাপূদজায় নার্শরক 

প্রশেদযাশর্োর র্েদল শিল ঘদরায়া সুশপ্ত।  অনয রকম আশ্চয ব র্দন্ধর মােকো।  পাট জাদর্র র্দন্ধর শেের 

শেদয় লর্শরদয় আসে শিউশল ফুদলর র্ন্ধ!  নেীর ওপাদর আক্তজমর্ে ঘাদটর ধাদর মাথা িা াঁশকদয় শিহরে 

েুলদো কাদির িা াঁক।  র্াংলা মক্তন্দদর লেী পাদলর োকুর র্ানাদনা লেখদে শেি করা সরল বিির্!   

 মদন পদি নেুন জামা-পযান্ট পশরদয় শেদয় োদলা কদর চুল আাঁচদি শেদয়, সাক্তজদে শিউশল, িলপদ্ম 

ফুল শেদয় মা পাটেদয় শেদেন র্াংলা মক্তন্দদর। ঐশেদহযর লসই পুদজা শিল এক উৎসর্ আর্দহ েরপুর। 

চুনকাম আর আলকােরার র্দন্ধ,  র্ীদরনর্ার্ুর চণ্ডীপাদে ও মদে ম ম করদো মক্তন্দর প্রােে।  কাটে পটকা 

আর লর্লুন আমাদের স্বপ্ন!   েখন আমার পািা এনােুশলর্াদর্র নটরাজ পুদজার নামিাক থাকদলও 

েুর্ বাপুদজা হদো না।  ক্তজয়ার্দে পুদজা হদো হাদে লর্ানা।  েদর্ পুদজার সংসৃ্কশে শিল েরপুর।  শসংহর্াশহনী 

মক্তন্দর ও র্াদরায়ারী েলায় েিমীর পদর যাত্রা হদো।  সংর্ীদের অনুষ্ঠান হদো লনহাশলয়া পািায়।পািার 

র্নু্ধদের সদে শর্দকদল োকুর লেখা আর ঘুদর লর্িাদনা। রাজকুমারোর ঘুঘশন আর আলুর েম!   েকদের 

শসঙািা, েুেু রাদয়র শমশি শিদলা পুদজার লেিাল। রাদে র্ার্া -মার সদে শরক্সায় কদর োকুর লেখদে 

যাওয়া।  লসইসর্ পুদজার শেনগুশল আজও স্মৃশেদে অমশলন।  িহর েখন জমজমাট।  চুশিপটি, 

হাশের্ার্ান কাপদির র্দন্ধ েরপুর।  সু্কল লথদক র্াশি লফরার পদথ লেদখ লনওয়া কীোদর্ রং শেদয় প্রাে 

প্রশেষ্ঠা করদিন লেী পাল।  লসই সময় ক্তজয়ার্দে শর্খযাে মৎৃশিল্পীরা হদলন লালন,   রাজকুমার, পশুপশে, 

র্দেি োলুকোর আর রঘুো।  আর.এন. পাল।   

 র্য়ঃসশন্ধ পার হদয় যখন ইলদেন শকদিার হলাম েখন আমার কাদি পুদজা লপল অনযমাত্রা।  একটু 

স্বাধীনো পাওয়া লর্ল আর শক!  লপািাক র্ানাদনা, জামার শিজাইন, চুল কাটায়, শসদনমা লেখায়।  োকুর 

লেখদে যাওয়ার র্ক্তেও  প্রসাশরে হদলা।  এই সময় একটা সদচেনোও শুরু হদলা!   র্ান্ধর্ীরা িশিদয় আদি 

িহদর িহদর! পযান্ট-িাটব র্ানাদনাদে েখন আমাদের শপ্রয় হাশনফো শকংর্া সশফো (সুপার 

লটলার।  লরশিদমি লপািাদকর প্রচলন েখন পুদরা েদম চালু  হয় শন। রাম র্োলয়,  অেশ্রী পদর শপ্রয় 

কাপদির লোকান লর্াপী সারাওর্ী আর শনমচা াঁে বজদনর লোকান। সুনীলো র্া প্রেীপো জানদেন পিন্দটা 

কী!   লিদলদের ফযািান েখন লং লফাদের ট্রাউজার আর লসাোর লেওয়া িাটব।  একর্ার চালু হদলা 

ললািদিশিং িাটব।  লমদয়দের ফযািন কী শিল েখন!   ফ্রক!   িাশি না চুশিোর!  আশির েিক আমার 

পিদন্দর নায়ক েখন কমল হাসান আর রাজ র্ব্বর।  শমেুন মাকবা সাো পযান্ট আর চুদলর ফযিান করদে 

লেখোম লসৌদমনো আর মদনাজোদক।  িহদর েখন ফযািাদন আর লপ্রদম ওরাই আয়কন!   রাদজি খান্না 

পিদন্দর নায়ক শিদলন র্দল েীদপনোদক পিন্দ করোম।  েীপুো ো াঁর চুল আর লেস নকল করদেন। এ 

কারদে ো াঁর অদনক র্ান্ধর্ী এপাদর-ওপাদর শিল র্দল শুদনশি!    
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simplifying IT 

 কদলদজ িাত্র জীর্দন পুদজা লর্াধহয় সশেযকাদরর রটঙন হদয় উেদলা।  েেশেদন আমাদের 

পািাদেও েুর্ বাপুদজা শুরু হদয় লর্দি।  িহদর পুদজার সংখযা লর্দিদি। শথম পুদজা চালু হদয় লর্দি 

লসৌেুর্দের যুর্ক সংদঘ। কদলজ িুটট হদয় লযে প্রায় মহালয়ার আদর্র শেন লথদক।  র্নু্ধ-র্ান্ধর্ীদের 

সদে লেখাও হদয় লযে অশনয়শমে।  আমরা উমু্মখ হদয় থাকোম পুদজার শেনগুশলর শেদক।  লসইসর্ 

শেনগুশল হদয় উেে স্বাধীনোর অনুেূশেদে স্বেে।  পুদজায় োকুর লেখদে লর্শরদয় লচনা র্ান্ধর্ীদক 

অদচনা উৎসদর্র লপািাদক লেদখ শিহশরে হোম!   লপািাদকর লসই মাক্তজবে শেদন োরাই আমাদের 

রশে,  মীনােী,  পক্তদ্মনী,  পুনম!   মদন আদি ঐ সর্ র্িদর একর্ার পুদজার োকুর লেখদে লর্শিলাম 

আক্তজমর্ে।  আমার স্মৃশের িহদর।  িহদর।  শপ্রয় র্ান্ধর্ীদের পািা মহাজন পটিদে। পািার 

র্নু্ধদের সদে।  মেদপ নয়,   রাস্তায় নয়,  র্াশির র্যালকশনদে লেদখ ওদক লেদখ শনদজদক লরাশমও 

মদন হয় শন শকন্তু োশর আনন্দ হদয়শিদলা।  র্ান্ধর্ীদের সদে েখন োদলার্াসার নয়,  শিল োিার 

সম্পকব। যা এখনও র্হমান লসই োিা আর খুনসুটট শনদয়।  লসইসর্ শেনগুশলর কথা র্লদে শর্দয় মদন 

পদি যাদচ্ছ োরেী, মালা, নীলা,   নীো,  কলযােী,  কৃষ্ণা, পূশে বমা, উষা,  নক্তন্দো প্রমুখর 

কথা।  এদের লকউ অকাল প্রয়াে,   লকউ অনযরকম শর্ষণ্ণো শনদয় সময় যাপন কদর যাদচ্ছ। 

র্ান্ধর্ীদের সদে শসদনমা লস যুদর্ প্রায় মফস্বল এই িহদর অসম্ভর্ শিল। লেীী টকীদজ 'এক েুদজ 

লক শলদয়' আর িঙ্কর টকীদজ 'মিাল' িশর্ লেখার কথা মদন আদি।  র্ান্ধর্ী নীো আর ওর শেশে 

লোেলায় ললশিজ শসদট। আমরা নীদচ লসদকাে ক্লাদস।  এদেই লয আনন্দ!  আমাদের জীর্ন শিল 

এমন সরল।  আজদকর লমার্াইল,  লফসর্ুক,   লহায়াটসঅযাদপ চযাটর্াশহে প্রজন্ম এই সরল 

জীর্দনর জনয একশেন শনশ্চয়ই আকুল হদর্।  আজদক লসই সরলো আমরা 

হাশরদয়শি।  র্নু্ধদত্ব,  পুদজাদে,  জীর্দনও।   

 আদটর েিদক পুদজাদক লকন্দ্র কদর  িারে পক্তত্রকা প্রকাদির একটা সুি প্রশেদযাশর্ো শিল। 

িহদর সাশহেযচচবাও হদো পুদরােদম। 

র্হুমুখী,  উপহার,  অপরাক্তজো,  কশর্কণ্ঠ,   োর্নাশচিা,  িন্দর্ীো প্রেৃশে লিাদটা পক্তত্রকা লর্র 

হদো।  লসইসর্ শর্মুগ্ধোর শেদন িযামল রায়,   িযামাপে সরকার,  মাশনক ধর,  আনন্দদর্াপাল 

সাহা,  প্রের্ ধর,  সমীর লঘাষ,  রেন লচৌধুরী,  িঙ্কর েিাচায ব,  শেলক সরকার,  ইন্দ্রনীল  রায়, 

সমীর সরকার,   শসদ্ধাথ ব সরকার,  েীপঙ্কর চক্রর্েীর কশর্ো র্ল্প রচনা আমাদের আদলাশকে 

করদো।  আমার সমস্ত কশর্ো লমদয়দের শেদক ধাশর্ে হয় লেদখ র্ার্াও আওয়াজ শেদেন।  পক্তত্রকা 

সম্পেনায় লপ্ররো শেদেন প্রয়াে আচায ব প্রিাি রায়,  র্হরমপুদরর প্রায়ে কশর্ মনীষী লমাহন 

রায়।  শর্জয়ার পর িযামলর্ার্ুর চুশিপটির র্াসায় সাশহেযর্াসর র্সদো।  কশর্ো আর পক্তত্রকাদক 

লকন্দ্র কদর শসদ্ধাথ ব -শেলক-ইন্দ্রনীল-মানদর্র র্নু্ধত্ব লসইসর্ শেদন শকংর্েশি হদয় লর্দি 

িহদর।  উৎসর্ আর কশর্োর হাে ধদর অসমর্য়সী সমীরকাকা কখন লযন র্নু্ধর মদো হদয় 

লর্দিন। এই 'অনুের্' এখনও সজীর্ হদয় আদি।   

কদয়ক র্ির আদর্ 'আপনজন ' ক্লাদর্র পুদজার সুযদেশনদর 

শলদখ শিলাম ' পুদজার শসদনমা, পুদজাদে শসদনমা '।  পুদজার 

উৎসদর্ আমার ও িহদরর শেনগুশলর সদে জশিদয় থাকদো 

শসদনমা।  আশির েিদক শসদনমা শনদয় আসদো অনয 

উন্মােনা।  পুদজায় শসদনমা লেখা শিল উৎসদর্র অে।  োই 

পুদজায় অনুসন্ধান,   কুেরে,  শমঃ নটর্রলাল,  নসীর্,  শহদরা 

প্রেৃশে িশর্র কথা মদন পদি।  িহদর েখন শেনটট শসদনমা 

হল!   লেী, িঙ্কর,  কমল।   
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আজ মধয র্য়দস যাদক সাদফাদকিন মদন হয়,  লসই হদলর র্ন্ধ েখন মােকো জার্াদো।  কাদের িি লচয়ার মদনর মদধয 

লকামলো আনদো।  শসদনমা শনদয় কশর্োয় আদেপ  কদরশিলাম     সশসদনমা লোর সদে যাদর্া   শকদিার জামা িািা আদি 

কাদের লচয়াদর   ধুদলার র্দন্ধ,  লোদক লেখাদর্া   উশনি র্ির রূদপর  স্মৃশে   পালাদনা েুপুর   লোর জনয শমদথয র্লা কদলজ 

ফা াঁশক   শসদনমা লোর সদে যাদর্া। স  শুধ ু শসদনমার সদে নয়,  উৎসদর্র শেনগুশলদে লযদে চাই লসইসর্ অেীদের 

শেনগুশলদে,  হাে ধরদে  চাই িহদরর।  শসদনমা লেখার র্ল্প শলদখ লযদে চাই আত্মজীর্নীর অংদি।  

আমার েদুর্ বাৎসর্  িশিদয় আদি অদনক সৃ্মশের ঘুঙুর।  িহদরর প্রশে োদলার্াসা েীব্র হদয় ওদে।  এই শথম সর্ বস্ব যাশেক 

উৎসদর্র যদুর্ও এই িহদরর অদনক পুদজা মেদপ র্জায় লরদখ চদলদি প্রশেমা ও পযাদেদলর নান্দশনক উৎকষ ব। র্াংলা 

মক্তন্দর,  শসংহর্াশহনী  আজও সাদর্শক পুদজার লমজাজ ধদর লরদখদি। যুর্ক সংঘ,  কািীর্ে ফাইে িার,  শনমেলা 

ঘাট  সর্ বজনীন,  সরস্বেী েলা,  আপনজন,  সাধকর্ার্ সর্ বজনীন,  লনহাশলয়া পািার সর্ বজনীন  োদলা ও আকষ বেীয় 

পুদজাগুশলর অনযেম।   

আজদকর এই কদরানার্াশহে সমদয় ও অথ বননশেক সংকদটর শেদন সর্ বজনীন িারে উৎসর্ সংর্েন কটেন হদয় পিদি।  ের্ু 

প্রয়াস সর্ বত্র।  িহর র্ািদি।  পুদজাও এই লকাশেি উশনদি অদনক সংকুশচে হদর্।  শকন্তু মদনর উৎসদর্র লকাদনা অসুখ 

লনই।  োই িারে উৎসর্ বর্ের্পূে ব হদর্।  অেীদে আমার েুদর্ বাৎসদর্ ললদর্ থাদক িলপদ্ম  আর শিউশল ফুদলর র্ন্ধ।  মদন 

পদি যাদচ্ছ উৎসদর্র শেনগুশলদে িশিদয় থাকদো র্ামপন্থীদের সংর্টেে র্ইদয়র িল।  যা মদন করাদো মানুদষর সদে 

সংলি হদয় থাকার কথা।  উৎসদর্র  প্রধান কথা লসটট।  কাউদক ম্লান কদর শেদয় নয়,  রাজনীশের রদঙ লমরুকরে কদর 

নয়,  র্যক্তি নাদম পুদজাদক শচশিে কদর নয়,  ধদম ব সীমার্দ্ধ কদর নয়।  পুদজা লহাক সকল র্াঙাশল ও  মানুদষর 

উৎসর্।  িহদরর উন্নয়ন লহাক মানুদষর শর্ষাে মুদি শেদয়।   

এখন িহদর এদল মদন হয় েরূত্ব লর্দি যাদচ্ছ।  শকন্তু এমন চাই না।  িহর লথদক িাক এদলই লযন সহদজই লযদে পাশর।  নেুন 

প্রজদন্মর সদে র্নু্ধত্ব করদে পাশর।  লেৌদি লযদে পাশর লকাদনা অনুষ্ঠাদন,  লকাদনা উৎসদর্।  িহদরর নেুন র্ান্ধর্ীদক র্লদে 

পাশর   এই রাস্তায়,  ওই আড্ডায়,  ঐ হদল,  স্বে বচা াঁপা ফুদলর র্দন্ধ,  র্াশলর ঘাদট, নেী পার হদয় আক্তজমর্ে ঘাদটর ধাদর 

রাস্তায় আমাদেরও শচি আদি।  সর্ েদূর সদর যায়।  শনস্তব্ধ সন্ধযায় শনমেলা ঘাদট সূয ব অস্ত যাদচ্ছ। নেীর  রুদপাশল জদল লাল 

আদলার শর্চু্ছরে জানান শেদচ্ছ উৎসদর্র লচনা সূদয বর আর্মন র্ােবা। স্বদপ্নর শেেদর আদলাশিে হদচ্ছ িহর।  খুদল লর্দি লেী 

টকীজ।  সামদন লথদক লেদস আসদি 'নমকহালাল ' িশর্র পরেীন র্াশর্র শলদপ আিা লো াঁসদলর র্াদনর লযৌন মােকো   

 'রাে র্াশক র্াে র্াশক   লযা লহানা হযায় লহা জাদন লো। ' কথা অদনকটা  র্াশক থাকদলা।  সর্ কথা হদর্ উৎসদর্র 

শেনগুশলদে।  লিাটকার চাদয়র লোকাদন অথর্া ভ্রমদরর 

লোকাদন. . . !   Dr. Manabendranath Saha 

স্বপ্ন সনাতন / েঞ্জিত িম গা 

                                    এদসা পূর্ শিধা লঢদক আমারই প্রােদে  

                                    পক্তশ্চম েুশমও এদসা লখালা এ অেদন  

                                   েুশম লকন েদূর থাদকা একাদি উত্তর  

                                    স্বার্ে েশেে এদসা লরদখশি লোমার জনয 

                                                   উনু্মি প্রাির  

                                    আমারই উদোন লথদক শুরু লহাক পেযাত্রা 

                                                  িুদর্া জাহাদজর লখা াঁদজ  

                                    লযখাদন েরা আদি অনি িাশির সুলুকসন্ধান  

                                    শেকশর্শেক জ্ঞান িূেয শনঃস্বাথ ব এক জীর্দনর লর্ে 

                                    এদসা েুশল একসাদথ শর্ষাদের নামদর্াত্র লেে ।।  
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That familiar Indian Bride: A (very) short debut story by Priyanka Mukherjee Turnbull  

Monibala sat at the dressing table. It belonged to her 

grandmother, countless scratches of too many anec-

dotes she would love to hear again and again, the smell 

of old distressed wood but a sturdy and ornate antique 

she is nevertheless intimately familiar with all its hidden 

chambers and crevices. They comfort her essence in 

her long brooding moments of silence. Her grandpar-

ents cradling her baby face in a classical frame fading 

but immaculate, imitates time. Sometimes she is startled 

on catching her flickering reflection in the mellow lantern gazing back at her mournfully on a hu-

mid summer evening. Smell of talcum powder and tuberose perfume gently teases her partly 

damp skin. 

For once Monibala ignores her mother-in-law’s calls to join her in the communal kitchen and 

help prepare the ritualistic evening “jolkhabar” She is sure her older sister-in-law are already 

performing their duties, sweating and shouting orders to the cooks, complaining incessantly 

about everything under the sun yet skilfully mustering another grand banquet for their hus-

bands to come home to and be oh so impressed. Brownie points scored. However today she is 

reluctant to keep up her part of this orchestrated show. She will simply bow to the inevitable 

reprimands, won’t she. 

Distracted, she stares blankly at her bejewelled reflection: the jewellery she caresses and pol-

ishes ever so carefully every single day. She frowns to recognise her face, the sneaky cynicism 

slightly disarming her alluring innocence. She ignores the lump in her throat and tries to blink 

away those silent tears. Stubborn and mute they roll down her carefully made up powdered 

face and crusty red lipstick from biting her lips too often, sometimes humming a sighing brook 

of untold regrets. A luminous portrait in her hammering head hangs disjointed from a rusty pro-

truding nail on a broken wall. Someday she would need to finish this painting and carefully dec-

orate her room in sync with all the black and white family photographs gathering cobwebs in 

her sprawling North Kolkata room. But today is not that day. 

(Shyamal Babu) expects Monibala to sometimes look like his English “mem” he left behind 

courteously in the land of milk and honey or mostly like his perfect mother every single day 

without fail, it’s what he always dreamt of in his sweet “Bou” whilst studying law in England. 

Much hedonism he witnessed there in his spare time for sure but he almost saved himself as 

he liked to tell her one too many times. He almost saved himself for his much anticipated mar-

riage to a nice well-educated Bengali girl from a respectable “bonedi” family. He could barely 

hold his breath for his consolation prize, poor man. Sounds familiar? Shyamal Babu is yet to 

return home from working with the British Raj at Writers Building.  The studebaker fretfully 

awaits. These foreign employers have their own work ethos it seems. Start early and work late 

most days.  
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Home Baithak even later some days. Home life vastly curtailed. Another resigned thought. Moni-

bala’s father insisted on convent education for all her brothers and sisters too inspite of her 

mother fearing for her girls becoming a bit too clever for accepting their future in store. They ar-

gued incessantly over this issue but hers was a patriarchal family too. The gilded cage gleams 

with a sly grin. Was she in denial then? Monibala thought pensively, did her suitable boy save 

her life? Saved everyone’s but hers maybe? Questions she hesitates to ask herself. They seem 

to make her choke like a swimmer who has gradually lost all co-ordination to stay afloat. 

Her degrees are laid to rest in one of those forgotten drawers, collecting dust, shredding memo-

ries, ignoring the resplendent eyes of a young girl working hard to make her dreams come true: 

Dreams die hard but Hope even harder; she reaches for one such document and prepares to 

write her final letter bidding “adieu” to her beloved father. This time there are no tears. Monibala 

is going home to her grandparents. 

.... A few centuries and much water has flowed under a new bridge on the Ganga. Monibala has 

become Madalasa or Mads to her friends. The cage is of a new design and made of translucent 

material. But the slats haven't gone away. 

Durga Puja Quiz 

1. Name the deity from whom Mahisashur, the demon, received the boon of immortali-

ty? 

2. Who donated the mount (bahana) of goddess Durga?  

3. Who are Devi Durga’s (Uma) parents?  

4. What is the special name of the fortnight in which Durga Puja is celebrated? 

5. What is the other name of Durgapuja in rest of India that is celebrated for nine 

days?  

6. Which dance is associated with Navratri?  

7. When does Devipaksha begin? 

8. When is the Bodhan performed? 

9. How many lotuses is offered to goddess during the sandhi puja? 

10.Who first started worshiping  Devi Durga in autumn season? 

11. When is the Sandhi Puja performed? 

12. Who is the mount (bahana) of Ganesha? 

Priyanka Mukherjee Turnbull 
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NARI SHAKTI 

MAA DURGA….Devi, who is adored and looked up to by all woman. Devi, who is known for 

her power and fearlessness, to fight for good over evil. Devi, who symbolizes “NARI SHAKTI.” 

But hardly do we realise that every woman is exceptional in their own way, every woman is 

special and every woman possesses Durga within herself. Woman is not just a word or not 

just an individual, it's a reason behind the journey of every life, it's the strength behind every 

possibility, it's a voice behind every exception. 

This SKETCH below represents every woman who has been always extraordinary in their life, 

in their own way. It depicts power and strength of womanhood. It shows that tender and 

tough are two sides of their personality, the one overpowers the other every-time with every 

situation. 

So, on this note, let’s bow and thank all of the women around us, for being  

EXTRAORDINARY.  

Samraggi Sarkar 
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লবাবিবৃক্ষ 

শ্রাবণী গুপ্ত 

 

 

 

মানুষদক মানুদষর মদো োর্দে োও 

লসই কদর্ লথদক মানুষ শুধুই োর্দি 
োর্দে োর্দে কে শেদনর আদলা ফুশরদয়দি 

োর্দে োর্দে কে অন্ধকার রাে হদয় লনদমদি 

মানুষদক মানুদষর মদো কথা র্লদে োও 

সুেরূ অেীে লথদক মানুষ লকর্লই কথা র্দলদি,  

কথা র্লদে র্লদে মানুষ শর্দেে শিদখদি 

শর্দচ্ছে এদনদি 

শুধ ুযা াঁরা এসর্ শকিুই কদরনশন 

শুধ ুযা াঁরা শনদজদের আদলায় সমস্ত অন্ধকার েরূ কদর লর্দিন 

শনর্ বাক লথদক মানুদষর মুদখ কথা ফুটটদয়দিন  

োাঁরাই লর্াশধর্েৃ হদয় লথদক লর্দিন,  

লয সর্ র্াদির েলায় এখন মানুষ শর্শ্রাম লনয়| 

 

 

 

 

পশরশচশে: শিশেকা শ্রার্েী গুপ্ত-এর জন্ম পক্তশ্চমর্দের পূর্ ব র্ধ বমান লজলার 

কাদটায়া িহদর। প্রথম প্রকাশিে কার্যগ্রন্থ "খর্র শনদয়া িাকশপদয়ান"। শর্শেন্ন 

লেশি শর্দেশি পক্তত্রকায় শনয়শমে ললখাদলশখ কদরন। োদলার্াদসন কশর্ো শলখদে 

ও পিদে।   
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ফফতর দদখা 
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Aheli Bhattacharya, Age:6 Years   

Xavier, Age: 4 years  

Nikita Puri, Age: 7 Years   
Vedanta Majumdar, Age 4 years 

ফশশুফশল্পীতদর পাো  
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Aishik Dey, Age: 6 

years 

Sambuddha Bhattacharjee, Age: 9 years  

Atiksh Kumar, Age: 8 years  

Udbhasita Chatterjee, Age:7 years  
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Debdeepta Mandal, Age: 8 years  

Sohini Basu. Age: 13 years  

Nisha Das Shrivastava. Age: 6 years  

Jasleen Das Shrivastava. Age: 7 years  
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LEAVING 

We’re moving house, I don’t know why.  I’ve lived here since I was a   baby….. 

Everyone says the place we’re moving to is haunted. 

When I went to bed my neighbour were shouting about our skin colour. They were being nasty and 

wanted us to leave. Mum is tough she shouted, “WELL YOU’VE GOT A PROBLEM!”  

I ran downstairs screaming,“YOU HAVE GOT BAD ATTITUDE AND YOU DON’T EVEN KNOW 

WHO WE ARE. SO GO AWAY.”  

The next problem is my X-BFF Giega.  

My little brother Xavier says I have to pack all of HIS stuff mum, dads AND mine. He is SUPER 

BOSSY! 

GIEGA 

It all started at nursery, we WERE best friends.  THEN when we went to school,  SHE started bull-

ing ME because….. 

I was the only one that wasn’t the same colour as the rest, I DID NOT have any friends.  

SHE forgot about nursery and me. It made me REALLY  sad 

PACKING DAY  

We packed  EVERYTHING in the house. We heard a slam on 

the door.  It was….. GIEGA!! She acted NICE to my parents. 

“Do you want to play?” GIEGA said suspiously.  

“Sorry, I‘m busy!.” I stomped upstairs.  

 I started packing my tooth brush, clothes, teddies and a picture 

of me and Giega when we were babies. I love that time. I’ll nev-

er forget it. Maybe I will. 

Xavier noticed my temper. He came to my bedroom and asked 

if I was okay. Even though he is annoying he is such a lovey brother. I told him all about  Giega and 

school.  

 

MOVING DAY 

The place was a massive chateau. Inside were lots of posh things.  

At night we all slept in a queen-size bed it was soft and EXTRA COMFY!!!! My family fell asleep 

straight away. My dreamt that GIEGA and other people were bullying me. A tear ran down my face 

while I was sleeping. Maybe I was the one with the problem.  

LEFT OUT         by Amelie Seeboruth Aged 8 
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SUDDENLY I heard a BIG BANG !!!  The chateau shone bright red.  

Now I know why people say this is haunted!! 

MIDNIGHT 

The room was full of people who wanted equality. Some even 

suffered!!! They came from the past!!!! I thought they were here to 

scare me like Giega but they actually comforted me!!  They gave me courage 

They told me to tell her how I was feeling. 

SUDDENLY a swirling, shining, purple portal swallowed me. I ended up in Giega’s room!! I whis-

pered in her ear all of the things that I did not like her doing to me. 

“Imagine if you got bullied for your skin, if you were the odd one out how would you feel?” I told 

Giega.  

 

THE Next Morning  

“I need to tell you something. I dreamt about how bad I’ve been to you. I am SO sorry.” Giega 

cried.   

“That means a LOT to me BFF” I said. 

“Did you just call me BFF!” Giega whispered.  

“Yes I did!”  

We hugged.  

She promised it wouldn’t happen again. And it was true it NEVER happened!  

 

Discrimination      
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                               আমাে 'ববশ্বকম গা মাইবক' থুবি বাবাবক জয়! 

Anirban Das,  Instal lat ion Art  Pract it ioner  

  আশম পযাদণ্ডলওয়ালা। পািায় পািায় মযারাপ লর্াঁদধ লর্িাই। েুগ্গা পুদজার টেক মুদখই 

সচরাচর শর্শ্বকম বা পুদজা পদি, আর শমক্তস্তশরদের েখন েুশেন 'চাকা র্ন্ধ' , ফলেঃ মাথায় হাে। েুর্দনশ্বদর 

শলেরাজ মক্তন্দর চত্বদর লের্শিল্পীর লনহােই সাোমাটা একটা মক্তন্দর লেদখশি। কামরূদপও একখানা 

েনথর্চ মক্তন্দর চােুস কদরশি। পাোর্, শর্হার র্া অন্ধ্রপ্রদেদির মিশলপত্তনদম মামুশল শকিু শর্শ্বকম বা 

মক্তন্দর আদি র্দট েদর্ আর লকাথাও লসরকম উদেখদযার্য শকিু লচাদখ পদি শন। আমার র্রং বেেযশিল্পী 

ময়োনর্ লক অদনক লর্শি ক্তক্রদয়টটে লাদর্। র্ল্পর্াথা অনুযায়ী ধদর লনওয়া যাক উত্তদরর লর্শির োর্ 

মক্তন্দরগুদলাই লের্শিল্পী শনশম বে যশেও লসখাদন শর্শ্বকম বার শনজস্ব উপশিশে শর্রল। অথচ েশেদের 

মক্তন্দরগুশলদে বেদেযর আশধকয লেদখ সদন্দহ হয় এগুদলার রূপকার ময়োনর্ স্বয়ং। লর্শির োর্ 

িারপালই োনর্াকৃশে। অসুরেলদনর েুশর েুশর িাপেয থাকদলও অসুরদের শিল্পী লযন এখাদন একটু েরে 

শেদয় রচনা কদরদিন, অসুদররা লর্ি র্শলষ্ঠ লচহারাধারী। র্ৃহদেশ্বর, মামাোপুরম র্া আইদহাল সর্ বত্রই 

োনর্ীয় লসৌন্দয বয প্রকট। আমার লো অসুররাদজর ক্তত্রপুর েদূর্ বর কনদসেটাই ফাটাফাটট লাদর্। স্বর্ ব মেবয 

আর পাোল লজািা একটা কদম্পাক্তজিন! রার্দের পুষ্পকরথটাও োরুে! মীনােী মক্তন্দদরর অশলদন্দ 

আদলাআাঁধাশর মায়া শকম্বা কাক্তঞ্চপুরদম মুক্তি মণ্ডদপর লপাোদল মাজবাদরর কদপাে শিকার সর্শকিুর 

মদধযই র্ীররদসর সমাহার--অর্িয খুাঁটট পুদজার শেন শকন্তু শর্শ্বকম বাদক অেশল শেদয়ই পযাদণ্ডল র্িা শুরু 

কশর। েদর্ আমার কাদি লস এক অনয শর্শ্বকম বা! হয়দো ময়োনর্ এর োয়রাোই। েরের কদর র্া াঁদির 

ির্ায় উদে পদি। করাে চালাদনার সময় হাদের লপশি ফুদল ফুদল ওদে। র্ার্ুদের লকলার্ ঘদর অিায়ী 

আর্াস। আপশন আদজ্ঞ িািা কথা লনই। শলখদে পাদর না টেক মদো শকন্তু ক্তজোজার্ো কযালকুদলটর 

লযন। হাশের র্াদয় লমদয়শল লহলান লেওয়া লখলনা হােুশিধারী শর্শ্বকম বার্ার্ুর মদো সাজগুুজ ুকরা শিল্পী 

নয়। হােুশি লপদরক, আর টুকদরা কাশির েমক পদকট লিাঁিা, জামার লর্াোম লখালা, ঘাদমর র্দন্ধ পাদি 

ো াঁিাদনা োয়, ের্ু আমার কাদি শর্শ্বকম বা েুশম সর্াই লেদখ লোমার হাদের চমক পযাদণ্ডদলদে অর্াক 

র্দন যায়। 

 নেীয়া শকম্বা লমশেনীপুর লথদক র্ারুইপুর কখদনা শপদি লরদখ, লুশে, লর্ে্ক্তজ লচন কাটা র্যাদর্ 

একটা থালা আর যেপাশে লেখদে লপদয় জশিদয় ধদর নাশে, নাদিাির্ান্দা লকাঁ দে োসায় র্াশি, পুদজার 

আদর্ কলকাোয় পাশি। ইদচ্ছ মদো ফরমাইি কশর লের্ো েুশম আজ্ঞা পালন কদরা, ো াঁদে লপদরক 

কাদন শর্শি লর্া াঁজা উদপাস লোমার, োঙদর্ রাদে লরাজা। লকানটা লমােম লকানটা আিার র্া াঁি কদোটা 

ঢাল রাখদে হদর্ চাদল চেু মুদে র্লদে পাদরা েুশম, এদোটুকু ো াঁজ পিদে োও না োদল। শর্দকদল যখন 

কাজ লেখদে আশস চানাচুর আর লপাঁয়াজ মুশি লমদখ আমার জদনয ঢাকা শেদয় লরদখ, র্ুদি নাও 

মাপদিাক যদো। হাশস মুদখ সামদল নাও েুশম যদোই লকদনা র্াশিদয় লেই কাজ, মুদখ পুদর প্রসাে সম 

মুশি র্ির র্ির হদরক মযারাপ র্শি। ফুল লাদর্না লোমার পূজার েদর লোমার আশিস প্রাইজ হদয় িদর। 

এর্ির লকাদরানার ধাক্কা সামদল পুদজার কাজ কদোটা োদলা হদচ্ছ শকিুই র্ুিদে পারশি না। এখনদো 

অন্নপূে বার অনয পা াঁচালী। চিা লরাদে খাপিািা েরূদত্ব ো াঁশিদয় লিাঁিা িািী, ময়লা হাফ পযান্ট র্া নাদক 

আাঁচল চাপা লপািা কাে। লকউ র্া উদ্ধে েদকব র্যস্ত অদনযর চাদলর পযাদকদটর সাইজ শনদয়। এরা না 

জাদন োইরাদসর কথকো না জাদন স্বািয শর্শধ। একরাি উৎকটণ্ঠে চাউশন শনদয় োশকদয় চাদলর 

পযাদকদটর শেদক। পুদজার ক্লার্গুদলা চাল শর্শল কদর চদলদি িদয় িদয় র্ুেুেুদক। শকন্তু কদো জদনর 

লপট েরাদর্? লকিাউন লো আমাদের মদো মধযশর্ত্ত র্াঙালীর শর্লাশসো।  

Continued... 
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আমরা সিাদনর েুদধোদে থাকার প্রাথ বনা কশর, ফযানোদের নয়। লপাদি পাওয়া লচাদ্দ আনার মে িুটট 

কাটটদয়শি ঘদর র্দস। নেুন নেুন লরশসশপ শনদয় র্যস্ত শিলাম। কখনও িদকর মে র্া লকাদরানা চুটশকদে 

মত্ত লহায়াট্সঅযাদপ। জমাদনা উে্র্ৃত্ত হেোর্াদের হাদে েুদল শেদয় হােোশল কুশিদয়শি হয়ে র্া। শকন্তু 

আমাদেরও পদথ নামদে হদর্ কশেন পদরই। নামদেই হদর্। লরস্ত লো আর ইলাশিক নয় লয যে টানদর্ 

েদোই র্ািদর্। আমার োই েশরদ্র োরের্াসী, চণ্ডাল োরের্াসী, েক লজাদচার োরের্াসী লোমার 

সাদথ আশমও লাইদন ো াঁিার্ খুর্ শিশগ্গর। লকাথায় মুখ লশুকদয়দিা অন্নপূে বা েুশম? আর র্াি কাটদর্া না। 
প্লাশিক িুাঁ দয়ও ধরদর্া না আর। ঘাট হদয়দি মাদর্া। এর্ার োি হও। রাস্তায় রাস্তায় র্িসি 
পযাদণ্ডল না র্া াঁধদে পারদল সর্ ফুটাশন চুপদস যাদর্ আমারও। আমার সাদি শেনদিা সহশিল্পী 
োশকদয় আদি মুদখর পাদন। কাজ চাই। পুদজা হয়দো অদনদকর শর্লাশসো শকন্তু আমার নয়। 
এদো ঢাকী, আমোর গ্রাদম যারা শুধুই পরচুদলা র্ানায়, কুদমারটুশলদে মৎৃশিল্পীরা, কৃষ্ণনর্দরর 
মালাকার লথদক কুদমার পািার হা াঁশি কলসীর কাশরর্র, েিকম বা লথদক র্াদনর েল আমরা লকউ 
হাে লপদে শেো শনদে পারদর্া না মা।  

আমরা চাই পুদজার কাজ। শনদজদের লযার্যো অনুযায়ী আমরা সর্াই উপাজবন কশর লোমার 
পুদজা লকন্দ্র কদর। শনশ্চয়ই পযািন আদি, আদি েক্তি, আদি উন্মােনা। শকন্তু সর্ার উপদর 
আমার লপট সেয মাদর্া োহার উপদর শকন্তু েুশমও নও। পথ লেখাও, কাজ োও, োে োও 
সব্বার থালা েদর। আসদি র্ির পুদজা আর্ার আদর্র মদো র্দিা কদর লযন হয়। হয়দো র্া 
টেক শকম্বা লর্টেক খাশনক লধায়া রঙ, খি মাটট র্া াঁি আদধা শর্শ্বাস েুর্ বা শর্সজবন। লিষ লথদক 
শুরু নাশক শুরু লথদক লিষ লনই লয কাদরা জানা আর্মনী কাদল একই মাটট েুদল কুদমার 
পািায় আনা। আিায় আশি 'চক্রর্ৎ পশরর্েবদি েুঃখাশন সুখাশন চ'. 
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 Most of us in the Bengali community or for that matter in any diasporic community are bilinguals, if not mul-

tilinguals. Bi-/multi-lingualism affords us many advantages and opportunities. Many well-known benefits of being a 

bilingual include: ability to easily connect and communicate with people who share the same linguistic back-

ground; enjoy cultural events and activities; access and appreciate literature, music and other cultural outputs in 

many languages and cultures. However, we are less aware of the benefits of lifelong bilingualism on individuals ’ 

mind and brain. In the last two decades, research from various disciplines including, linguistics, cognitive science, 

psychology, neurology, and neuroscience, have shown that bilingualism has significant benefits to peoples ’ cogni-

tive abilities and can act as a protective mechanism against ageing changes. 

 First obvious question is: What are these cognitive benefits of bilingualism? Studies have shown that active 

use of both languages helps prevent the cognitive decline associated with ageing (e.g., remembering words and 

names, memory changes). Landmark studies across the globe have shown that the difficulties associated with de-

mentia are delayed in bilinguals compared to monolinguals. Moreover, research with survivors of stroke who have 

language impairments (known as aphasia), have better linguistic and cognitive outcomes, if they were bilinguals. 

My research program at the University of Reading and the Centre for Literacy and Multilingualism have attempted 

to tackle the issues of impact of bilingualism on linguistic and cognitive abilities in bilinguals and monolinguals 

across the lifespan with focus in ageing and neurological impairments, such as, aphasia, dementia (e.g., Alzhei-

mer’s Disease) and other neuro-degenerative  diseases (e.g., Multiple Sclerosis). Through various studies with my 

colleagues and students, we have repeatedly found that adult bilinguals are not at a disadvantage because they 

use two languages, rather there are clear benefits of using both languages. These benefits are more prominent 

with ageing. In our research with neurologically impaired populations, we have found that availability of two lan-

guages in bilinguals is beneficial in communication. 

 The question readers are pondering is: What can be done to harness the benefits of bilingualism? The key 

to this answer is active use of your languages. Individuals who regularly and actively use both their languages 

across different modalities (i.e., speaking, listening, reading and writing) will continue to benefit from the protective 

function that bilingualism provides to the brain. Research have also shown that engaging in reading and writing is 

particularly beneficial. An analogy to remember about active use of language is as follows. We all know that swim-

ming is beneficial for heart health. To get the benefit of swimming for heart health, one must swim at least three to 

four times a week. Otherwise you might know swimming, but just knowing swimming will not prevent heart attack 

unless you practise swimming. Similarly, being bilingual is beneficial for your brain but to get the benefit of bilin-

gualism, one needs to actively use their languages. 

 The key take home message of this article is: Actively use your mother tongue (s) (be it Bengali, Hindi, Ur-

du, Marathi, Tamil, Polish, German) as well as English as much as you can, and give your brain a boost. 

Written by: Dr. Arpita Bose.  

I am happy to speak to anyone interested in knowing more about these lines of research and its findings, as well 

as if you are interested to know more about my research program (http://www.reading.ac.uk/psychology/about/

staff/a-bose.aspx; https://research.reading.ac.uk/celm/). Please get in touch with me via email: 

a.bose@reading.ac.uk. 

mailto:a.bose@reading.ac.uk
http://www.reading.ac.uk/psychology/about/staff/a-bose.aspx
http://www.reading.ac.uk/psychology/about/staff/a-bose.aspx
https://research.reading.ac.uk/celm/
mailto:a.bose@reading.ac.uk
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The Song of the Heart 
By Anasua Basu Banerjee 

 

“Each time I saw my Beloved, my heart skipped a beat; each time I felt the love of my Beloved, I have 

grown weak in my knees! 

I have shed thousand tears in the deep recesses of my heart, longing for a reunion of the unusual sort!” 

Divine love shatters the common perception of the earthly love, essentially characterized by the strings of 

bondage and attachment; rooted in a dire need for self-fulfillment only. Unlike, the usual crush experienced 

in school or love at first sight when people cross the boundaries of their teenage years, divine love is ‘rare’ 

one might argue but it is the Ultimate Goal of every human birth. Afterall, we are born over and over again 

only to expiate our past karmas and embrace a middle path of existence harmonizing the spiritual and ma-

terial pursuits culminating in God : Union or Self-Realization.  

Beneath the pulsating human heart, lies the subtle gateway to the heavenly abode; the seat of an eternal 

vow of two lovers (the Atma and the Paramatma) beyond time and space. Mind you, the usual love stories 

of the three-dimensional world can nowhere fathom the depth of such love. The subtle center correspond-

ing to the heart often known as the “Anahata” or the “Hrit Padma Chakra” is a sacred cave where the cos-

mic union of the soul and the Super Soul occurs. Such was the divine love epitomized by Meera Bai and 

Lalla Ded; their divine union with the Supreme Soul or Paramatma superseded all the boundaries of 

“Maya” permanently dissolving the illusion of separation. Some say divine love is characteristically uncon-

ditional. This might not be completely true since such profound love is conditioned by the authenticity of a 

pure intention with expectation of nothing in return. 

The path to spirituality for the spiritual lover is nothing short of encountering a dark dungeon with drag-

ons. It is not for the faint hearted for the travelers on this path need to be well equipped with unflinching 

courage and unwavering faith as if creating an indestructible fort or ‘Durg’ – kind of an invincible sheath 

around oneself.  There is a constant need to be “present in the moment” or “being aware” , otherwise 

there is imminent danger of being pounced upon by the dragon thoughts leading the spiritualist into a 

permanent delusion. 

Durga or the Invincible Warrior Goddess is that Divine Feminine Energy Principle, who lies dormant in each 

one of us as the coiled Kundalini Shakti. When awakened severs all knots of mortal limitations propelling 

the soul or the atma towards that blissful divine union with the Paramatma in the subtle heart center re-

sulting in the ultimate liberation or Moksha. The result of such union culminates into the blossoming of a 

thousand petalled lotus, radiating an unparalleled light of love that expands across the universe uplifting 

the consciousness of every afflicted mortal soul. 

The key to such divine romance lies in singing a unique love song of the heart. I am humming mine. Have 

you found yours’? 
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Masala Mix  

 

By: Sudakshina Bhattacharjee  

Samosas, bhajis and pakoras, 

Come join me in this chorus - 

Black, Brown, Yellow or White, 

Let’s Wish for Bliss, Love and Light! 

 

Chilli, turmeric and coriander, 

Spicy, yummy curry powder; 

Mix these up and great tastes you get, 

Where are we from? Does this matter yet? 

 

Oh, members of any diaspora - 

Let’s embrace our unique aura! 

We’re born somewhere, bred in another 

Different cultures pervade and smother. 

 

Pick and choose what you believe in, 

It’s mutual respect that’s worth achieving. 

We’re all different, we’re all unique, 

Accept this people - don’t be weak! 

 

Samosas, bhajis and pakoras, 

Come join me in this chorus - 

Black, Brown, Yellow or White, 

Let’s Wish for Bliss, Love and Light! 

Author’s note :  

2020 has been a great teacher for us all with monumental crises and causes that are leaving 
a permanent etch on our minds and in history.  

In the light of the recent awareness about inequality experienced by immigrant communities 

around the world, I’ve written a short poem to reflect my thoughts on this.  
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Italian cuisine 

Simple Pasta bake by Vincenza Tagliarini 

Ingredients: 

• 500g macaroni pasta 

• 500g ground beef 

• 1 can tomato passata or 

crushed tomatoes 

• ½ tube tomato puree 

• 2 garlic cloves, finely chopped 

• Salt &  black  ground pepper 

• 2 tbs extra virgin olive oil 

• Dried Italian herbs or oregano 

• Mozzarella cheese  

• Grated parmesan cheese 

Instructions: 

1. Boil some salted water in a large pot.  Add the pasta and cook for about 2 mins, just to sof-

ten slightly (you don’t want to cook it completely).  Drain using a colander. 

2. In large frying pan, heat some olive oil and add the chopped garlic.  Cook until golden 

brown. 

3. Mix in the minced beef and use a wooden spoon to mix, until the beef is cooked through.  

Drain off any excess oil. 

4. Add a can of tomato passata or crushed tomatoes, and squeeze about half a tube of toma-

to puree in.  Mix it all together and add a cup of water so it is not too thick.  Keep mixing it 

all together.   

5. Add seasoning: salt, pepper and mixed herbs or oregano.  Bring to a boil, and simmer for 

about 5 mins. 

6. Pour your pasta into a large oven dish, and pour over your sauce.  Mix it all together.   

7. Chop some mozzarella cheese (or cheese of choice) and mix into the pasta. 

8. Finally, grate some parmesan cheese and sprinkle it over the top of your pasta. 

9. Place some foil over the dish and bake in the oven for about 30 mins.  Serve immediately. 

World Recipes 
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Ingredients:  

 Tiger Prawns : 400 g  

 Mustard oil  

 Mustard seeds for tempering  

 Dried red chillies : 3-4 pcs  

 Chopped onion (finely): 1-2 medium sized  

 Ginger paste : 20 g  

 Garlic paste : 15 g  

 Turmeric powder : 1 tsp  

 Red chilly powder : 1 tsp + - 

 Orange juice : 120 ml  

 Water as required  

 Salt to taste 

 Sugar to taste  

 Kasuri methi/ Dried fenugreek leaves  

Method:  

1. Wash and clean the tiger prawns; discard the unwanted bits (shell, intestine etc)  

2. Coat the prawns with salt and turmeric powder & keep them aside for at least half an 

hour  

3. Heat a pan and add mustard oil; temper with mustard seeds and red chillies  

4. Add the finely chopped onion, ginger and garlic paste one after the other and keep stir-

ring  

5. Add the marinated prawns and red chilli powder and continue stirring  

6. Add salt for seasoning and water as required  

7. When the prawns are cooked, add a splash of orange juice, little sugar and adjust the 

seasoning  

8. Finish by sprinkling a handful of kasuri methi and mixing it all up well on low heat  

9. Serve hot with a garnish of oranges (optional) and enjoy it with plain white rice  

 

  Chingri Kamala  

By Sukanya Das & Paromita Ghosh  

Preparation time: 30 mins  

Cooking time: 30 mins  

Serves: 3 - 4 portions  
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Thai Green Curry by Sopapun 

 

Ingredients  

750g chicken thigh, sliced   

1 small tin of bamboo shoot  

1 red pepper   

1 aubergine, sliced (semi-circle shape)  

2 cans of coconut milk   

1 tsp Thai fish sauce   

2 tsp Thai thin soya sauce   

4 tsp sugar  

4 tsp Thai green curry paste  

5-7 kaffir lime leaves (Optional)  

 

 

 

Method  

Put a large, non-stick frying pot or wok over a high heat. Add the coconut milk followed by 

Thai green curry paste. Bring it to boil. Add all the vegetables. Stir for about 3-4 mins until 

the vegetables start to be a bit softer, then add the chicken and cook until the chicken is 

done. Pour in light soya sauce, fish sauce, sugar, and lime leaves (optional) and bring to a 

simmer. Adjust the taste to your preference. You can add extra coconut milk or fresh milk if 

the taste is too intense.   
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র্াঙাশল মাদনই উৎসর্ আর শমটষ্ট িািা লকাদনা উৎসর্ই সম্পন্ন হয়না, লস উৎসর্ সুদখরই লহাক র্া 
েুঃদখর! োই আমার শনদজর বেরী শকিু শমটষ্টর, শকিু মূহদেবর িশর্ েুদল ধরলাম।    

       

ল্ৌেী লদ 

Answers: of the Quiz  Questions 

1. Shiva 

2. Himalaya 

3. Daksha and Menaka 

4. Devi Paksha / Matri 

Paksha 

5. Navratri 

6. Garba 

7. On the day of Mahalaya  

8. Shosthi 

9. 108  

10. Ramachandra 

11. In the transition of Astami 

and Nabami 

12. Rat 
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Katla ba Rui Maacher Malaikari (Katla or Rui Fish cooked in Coconut Milk)  

 

Ingredients :  

6 large pieces of Katla or Rui fish 

400gm of a tin of creamy coco-

nut milk 

50 gram of fresh coconut grat-

ed and grind them(can get 

frozen grated coconut from 

Indian groceries shops) 

1 1 /2 teaspoon turmeric pow-

der 

1 teaspoon chilli powder 

1 teaspoon sugar or to taste 

Salt to taste 

Whole garam masalas of 4 green cardamoms, 2” pieces of cinnamon, 4 cloves, 1-2 bay leaves 

1 medium onion’s paste 

2 teaspoon ginger paste 

2-3 green chillies 

Mustard oil to fry the fish pieces and cook the curry 

½ table spoon ghee 

To serve with hot basmati rice. 

 

Method  

Clean fish pieces and rub salt and ¾ teaspoon of turmeric over fish pieces. 

Heat oil and fry the fish pieces. Keep them aside. 

Now in remaining oil, must be about 2 table spoons, add ghee. i Heat and add bay leaves, 

crushed all whole garam masala when aroma comes, add onion and ginger paste and stir 

fry carefully. Don’t fry too much to give onion brown colour. When it leaves oil pour all your 

tinned coconut milk and simmer the heat. Otherwise it can be curdled. 

 Now add rest of the turmeric, salt and sugar. Stir well and let it boil.  

Then put the ground paste of fresh coconut. That gives nice taste and thickens the gravy ( this 

is the difference between prawn malaikari and katla malaikari).  

Now add fried fish pieces and cook for few minutes turning the fish upside down couple of 

times.  

When gravy is quite thickened not too dry, switch off the heat.  

It is done and serve with hot plain rice or Bengali Pulao rice.  

- Poppy Dey 
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IDLI  

            - Sasikala Adapa 
 

 

Idli are a type of savoury rice cake, originating from the India, popular as breakfast foods in Southern 

India and among Andhra Pradesh. The cakes are made by steaming a batter consisting of fermented 

black lentils and rice. 

 

Ingredients: 

Parboiled rice 

Rice 

Udad dal 

Flattened rice or poha  

Fenugreek or methi seeds 

How to make the batter: 

You need to soak your Udad dal and the two rice's  

separately and overnight. 

 

 Once your lentils and rice have soaked, drain them and then grind them, again separately. 
Once you've got both to the right texture, you mix them in a large bowl and set the batter aside 
to ferment.  

 

 Once your batter has fermented, you will see it. The batter will look puffy and will rise quite 
a bit. 

 

 

 How to steam: 

 When your batter is ready, lightly coat the individual plates in the mould with cooking 
spray. Now fill each little mould with the batter, stopping just short of filling it all the way up, be-
cause the idlis will puff up a little as they steam.  

Place the trivet in your pressure cooker or stockpot and add about an inch of water. I made a co-
conut chutney that is more traditional and sambar. 

 

 

 

 



 

5353 53 

simplifying IT simplifying IT 

DAYS OF AUTUMN  - Mrinmoyee Majumder, 14yrs 

Dark Morning with Sunrise 

A Quiet Sunset 

A Serene Afternoon 
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Faraway in my beloved motherland  

Humming a familiar advent song  

Resonating and stirring all my senses  

Integral to the essence of who I am  

A young Bengali girl  

Awakens with irrepressible excitement  

A long wait for Ma Durga and her family’s  

Arrival is actually about to end..!! 

Alighting from the Himalayas  

Culminating into the eternal Truth 

A truth of waiting  

A year of anticipation  

MA’s blessings are paramount  

We must touch her feet  

But lest we forget  

The emphatic comradeship  

The blossoming love affairs  

The fervour and frenzy 

Splendour of community spirit  

All differences laid to rest. 

‘Cause running intricate through the veins of  

Every Bengali heartbeat 

Ma’s timely intervention really saves our DAY. 

For Bengalis Durga Puja is not just a festival  

It is a throbbing emotion with all its crests and 

troughs  

Our pulse and reverberation a starting point  

In ancient scriptures and heritage depict  

We find our beloved Goddess amongst us  

Calming our mind and spirit  

The invocation of the Goddess 

Is a beautiful ethereal sight  

Our beloved MA 

Our supreme Hindu Goddess 

We bow to HER  

charitable and charismatic  

Irrevocable and extraordinary  

Spiritual powers 

Indomitable strength  

Compassion and enlightenment  

Deepest of the deep 

As SHE plunders all evil  

Making way for goodness 

Righteousness 

The balance of life  

To renew hope within us  

In HER utmost care. 

Ma Durga is finally here with her children  

A sight that never fails to make people 

Fold their hands  

In pure approbation  

The elaborate images and pandals  

Dazzle our eyes 

Mesmerising onlookers with  

Four magical days  

Chanting and worshipping 

Blowing the conch  

Beating of drums  

And a rhythmic hymn 

Moving the mind to an unforgettable rever-

ence 

Pujo memories by Priyanka Mukherjee Turnbull  
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Masala Mix     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

PC: Sukanya Das 

Pujo parikrama across (north) Kolkata 

remains incomplete without a visit to the 

Bagbazar Sarbojanin Durgotsav.  With 

theme pujos in trend, Bagbazar draws us 

back to undying traditions & sheer ele-

gance. I am forever touched aesthetically 

and moved emotionally. 

The rest of the family all busy getting dressed 

To “Meet and Greet” as Bijoy Dashami awaits  

My heart fills heavy, the tears unshed 

I have never been good at Goodbyes  

But Lord Shiva seems wrought  

He detests the pangs of separation so 

Being away from His family can be hard  

With a heavy heart and reluctance sore 

We brace ourselves  

To bid farewell  

Our Goddess of mercy 

Kindness and joy  

Hoping MA would never forget 

To hold us close to Her thoughts 

The story is simple for all to know  

In a faraway land, far from her motherland  

A devout devotee from a childhood gone  

With staunch faith and benevolence strong 

Lives one such Bengali; 

An ordinary Brahmin with her “Agomoni” song. 
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লেরত পাবে, বকন্তু -----      

শফদর লযদে ইদচ্ছ কদর খুউর্   .... 

লফদল আসা সারলয, সহক্তজয়া জীর্ন 

"লাল শফদে সাো লমাজা"  

আর র্ার্া মাদয়র আের।  
লযদে পাশর ! ........ শকন্তু লকন যাদর্া ?  

 

প্রর্াস জীর্ন, র্যস্তো সপ্তাহ ের  

সপ্তাহাদি লচদটপুদট র্াঙাশলয়ানার লোজ  

লপাটলক পাটটব, লর্টটুদর্োর, পুদজাপার্ বে 

Monday blues ............ 

শফদর লযদে পাশর ! ........ শকন্তু লকন যাদর্া ?  

 

র্াশি র্াশি সাজাদনা র্ার্ান  

িকিদক রাস্তাঘাট  

প্রাচুয বময় জীর্ন : মদন করায় বর্পরীেয  

"সর্ লপদল নষ্ট জীর্ন" - েুঃখশর্লাস  

শফদর লযদে পাশর ! ........ শকন্তু লকন যাদর্া ?  

 

না থাক   ........ 

"এই লর্ি োদলা আশি"  

স্বামী সিান শনদয়   ..... 

অশিওদে র্াজদি  

"আর্ার আশসর্ শফদর ধানশসাঁশিটটর েীদর    ....." 

 

লসামা মন্ডল 

 

 



 

5858 58 



 

5959 59 

si

অতেক ফদে দেই দদখা  
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Bengali or English in the home? 

By Prof Dr Theo Marinis, University of Konstanz & University of Reading 

(t.marinis@reading.ac.uk) 

 

 “Shall we speak Bengali to our child or shall we use English?” This is a question a mother asked 

me some years ago. She was worried that her daughter would not learn English well enough if they 

spoke Bengali in the home and she may face difficulties when she goes to school. This is a very ques-

tion many parents ask because they want their children to achieve well in school, be successful at work 

and have the same opportunities as children who grow up with a single language - English.  

 This question motivated us to start a research project at the University of Reading that investigat-

ed how bilingual primary school children who live in the UK develop their language and reading abilities 

in comparison to monolingual English children. The first question we wanted to find an answer for was 

how the bilingual families use the two languages in the home – do they use more often their ‘home lan-

guage’ or English and does that change when children start school. The second question was whether 

the English language and reading skills of the bilingual children are less developed compared to mono-

lingual children of the same age. The third and final question was whether speaking English or the 

‘home language’ in the home and in extra-curricular activities is related to better skills in English or the 

‘home language’.  

 To answer these questions we got in touch with families from the Greek community in Reading 

and surrounding counties whose children are in primary school and we asked them what languages they 

use in the home and outside the home. Then we measured the children’s language and reading skills in 

English and Greek and in the following year we measured these skills again to see how they develop 

over time.  

  The results were very clear. Before going to school, most bilingual families used Greek more of-

ten than English in the home but from the 1st year of primary school onwards, families started to speak 

English in the home more often than Greek. Children brought English from school to their home. Bilin-

gual children had similar language skills and could read as good as children who were growing up with 

only English. An exception was with their English vocabulary that was smaller but of course the bilingual 

children had another vocabulary, the vocabulary in Greek. So if we combine the vocabularies of the two 

languages, then the bilingual children have a much larger vocabulary than those who grow up with only 

English. Finally, using English in the home and in extra-curricular activities was not related to better skills 

in English, but using Greek in extra-curricular activities was related to better skills in the Greek.  

 

 What does this mean? The English language is everywhere when a family lives in the UK, so chil-

dren hear English constantly in the environment. English is also the language in the school, the lan-

guage they use to communicate with their teachers and school mates, the language they use to learn 

new things and as a result it is the language they use most of the time in their daily life. Therefore, using 

English in the home doesn’t make a big difference. What does make a big difference in using the ‘home 

language’ in the home and also in extra-curricular activities. Those children who use the ‘home lan-

guage’ also with friends outside the home, have better skills in the ‘home language’.  
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If we go back to the mother who asked whether she should use Bengali with her daughter and 

we try to answer her question based on these results, then the answer is that she should use 

Bengali with her daughter because her daughter will learn English anyway from the environment. 

Speaking Bengali in the home and bringing her daughter to a Bengali playgroup will not disad-

vantage her daughter in any way. In contrast, it will help her learn Bengali better and maintain 

their family language and culture, which otherwise may be lost. 

 

Happy Durga Puja 

The results of this study have been published in the following scientific article: 

Papastefanou, D., Powell, D. & Marinis, T. (2019). Language and decoding skills in Greek-

English primary school bilingual children: effects of language dominance, contextual factors and 

cross-language relationships between the heritage and the majority language. Frontiers in Com-

munication 4.65. 

You can find more resources about multilingual language development in the following web-sites:  

https://www.multilingualmind.eu/     

https://research.reading.ac.uk/celm 

 

 

https://www.multilingualmind.eu/
https://research.reading.ac.uk/celm
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Warrior Woman  - Lion Rhea Banerjea 

INTRODUCTION  

I am Rhea Banerjea, also known as Bulbul di. I live in London from past 35 

years, married with Manoj Bandopadhyay, working with a shipping company as 

a director. I work for the NHS from many years, and am employed in a reputed 

hospital in Central London. After having completed my post- graduate  in alter-

native medicine from London, I chose to join a medical line as my interest was  

to carry on interacting with the helpless and healing people ever since. I believe 

that keeping the needs of the nation at the front is more important to me along 

with my other duties, no matter what happened, so I opted to join NHS as a frontline worker, be it at the recep-

tion desk of A & E or departmental receptionist duties, or administrative work along with  maintaining patient's 

record prepping unit. I have ever been happy and contended to perform my job role and was satisfied that some 

services have been rendered to the society. I have been a social worker for some time back in India. 

MY JOURNEY INTO THIS PROFESSION 

My journey in this day to day life was not so easy as I had to meet with various 

situations and overcome various challenges as and when it came. Being a woman 

and a housewife, sometimes proved to be an obstacle to my profession along with 

my frail health bringing on ups and down. But all these never stopped me or bring 

down my stamina or enthusiasm and change my mind. Rather I preferred to main-

tain self discipline, find a perspective, willingly take sensible risks day in and day 

out, sometimes landing at hospital emergency dept. due to bad health and over 

work. My high ambitious attitude helped me cope sensibly both with my work and 

home, but never ever thinking to quit from challenges. I exhibited constant calm-

ness under pressure, good leadership skills which comes from good education 

and I finally fought back as a warrior and focused on the needs of our people at all 

costs. To where I have reached today with my goals was not an easy path. 

MY EXPERIENCE WORKING WITH NHS 

I work with brilliant people everyday and everyday we are learning new things about people and about life both 

good and bad.  I am proud to be  part of the NHS and to be working for the ailing and vulnerable people. I work 

in a very professional environment where everyone is extremely work and career focused. My managers and 

doctors and nursing staff including my colleagues have great respect for each other and care for me a lot. We all 

work as a family in the hospital and as a great team.  I joined the NHS as an admin/receptionist in various hospi-

tals such as Moorefield Eye hospital, Northwick Park Hospital, UCLH, and Stanmore Hospital of Orthopaedics 

and Middx Hospitals. I had patients to deal with everyday, patients who taught me so many things about life's 

reality and how they struggled to survive. Some days were hard and stressful and some days were amazing. 

Seeing people in and out of ICU's ,some never retuned even after CPR were stressful and horrifying. I recently 

lost my mum and my dad few years back, I was broken, but the way young patients went away left scars that 

would be taken as life's reality, and carry on. 

Continued... 
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I think I have  a job security and good values to get from the trust as many people are losing work during 

this pandemic times. I find my workplace peaceful everyone ,working within trust values, polite, respectful as 

already mentioned before, caring and integrating. Though stressful work at times, it is rewarding when the 

patients come to us and say 'thank you, you were superb person and I will compliment you to your manag-

ers'.!! 

COVID TIMES 

Yes, we are in unprecedented times during this Covid 19. Our NHS is under a huge level of  pressure for the 

health needs of the population, and the aftermath, that has never been experienced before. During this pan-

demic our hospital staff and other frontline healthcare workers are treating the very ill and the Covid 19 pa-

tients on regular basis, encountering an unusual level of stress and strain, which we all rarely normally ex-

perience.  These include medications to high risk environments, A&E, isolation wards, ICU, and recep-

tion areas. But working with various patients and staff in hospital all day was not safe either, due to covid 

19 exposure, so I had to isolate myself everyday at home and avoided talking with my people at home di-

rectly but on phone from another room. So balancing both worlds have been a real test for me. 

I think we all have to carry out these restricted and compassionate roles towards the patient and families, 

the demands of their patient care and keeping their loved ones as safe as possible, creating a stress free 

environment. For these an enduringly healthy and resilient work force is needed everywhere. Research in 

Hubei province in China shows the effect of mental health of frontline warriors experiencing higher risks of 

moral injury, depression, anxiety and post traumatic disorders from long time. That is why encouraging the 

good work has been enforced for all the NHS staff to survive well. I  remain concerned about the mental and 

physical health of those patients whose care gets delayed due to the priority of Covid patients urgent care. 

Constant increase in Covid patient numbers in hospitals are concerning with the frontline workers safety. 

Doctors, nurses with healthcare workers and receptionists today act together with patients with Covid 19 

pneumonia and their death rates are the highest among elderly, cancer patients, other immune suppres-

sants patients  and are put on life support machines. Thus transferring these patients to hospitals has led to 

hundreds of death of healthcare people But even then all carry on working selflessly, risking themselves to 

help patients and colleagues. 

BALANCING PERSONAL AND PROFESSIONAL CHALLENGES 

Good determination is needed to when we put our minds to do any job particularly in NHS as it can be very 

challenging at times. As we are going through Covid pandemic we have to face new challenges where not 

only our job, but the health of our family becomes a priority and yet we need to carry on with our work as a 

frontline worker. NHS has taught me a lot about accepting new challenges and coming out of the silos, col-

laborating with others to achieve our goals. In my case, initially it was a great relief for me when lockdown 

started and I started to work from home, to avoid travelling by train or bus. I had a good time balancing my 

home work and office work for next few months, but then it started to get stressful as my office meetings, 

patient collaboration and other jobs started to coincide with my house work such as cooking and taking care 

of my other work. Sometimes when I was in an important office phone call, some one needed my help and I 

had to choose. Though my husband also worked from home, tried to help me with lots of home duties, but 

things were not so easy to manage. 

 

Continued... 
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OVERCOMING DIFFICULT SITUATIONS 

Life is not a bed of roses all the time and difficult situations do come and sorting them with courage is the work of 

the warrior. At work I have many difficult situation of and on, which had been dealt with courage and calmness, and 

no one example would be enough to describe that. I had suspected Covid patient coming to my desk and wanting 

to be registered, and I had to do it with courage and faith in the supreme power. I took the patient to the doctors 

ward and reported it to them,, asked for their isolation protocol, and got admitted for Covid test confirmation first, 

before he was admitted for endoscopy. All through I had to keep calm and be professional, and once done I rushed 

to take proper precaution of sanitisation and isolating myself later for one week to check for Covid symptoms, and 

then return to work if all well.!! Everyday after work, I have to protect my family, and keep them safe. Have not 

been face to face with them from March 2020, but talk to them from a distance until Covid ends. I have dedicated 

my professional life as a frontline warrior, only to serve the needy and helpless people. Being a Sai baba devotee 

I believe its motto: Hands that help are Holier than, Lips that Pray. 

FOR YOUNG GENERATION TO BE POSITIVE AND RESILIENT TOWARDS ADVERSITY 

For the young generation this Covid19 has been a crisis which they never had faced before, so accepting it would 

be a real challenge for them. In general to develop a positive and resilient attitude for any young teenager, is a 

must . It is understood ( by some experts) that by control and competence wherever needed would help them iden-

tify and handle the challenges they face and help coping with adversities. Confidence also counts immensely with 

which a young person can have more success than failure in life, and they already seem to have lots of confidence 

than adults. Being able to adapt well and bounce back quickly in times of 

stress is crucial, and at tough times and during any setbacks one should 

be picking themselves up as many times it takes and not try to solve 

problems with the same thinking that created them. Staying tough and 

prepared solves many problems before they happen. 

Keeping themselves connected with the factual world is absolutely neces-

sary too, with a good character for being able to take any challenges and 

contribution towards any responsibility is genuinely appreciated. 

To Conclude: 

I must emphasize that Covid 19 is a pandemic and a global and so-

cial emergency, with doctors and nurses and other healthcare 

workers globally has to stand together on the frontline, making life 

and death decisions at personal risk. Together we all shall endure 

this challenge, relying on our medi-

cal experience and the Supreme Almighty God 

At this very moment when I am writing this article (to be published in the 

8th Annual Autumn Festival Magazine on being invited by Sourav Dutta). 

I am having viral flu like symptoms with a nasty cough and cold, from 

past five days, and a covid19 test been booked,  but I have challenged my-

self that no matter what happens, I shall carry on as a frontline warrior.!!!. 

Lion Rhea Banerjea is a social worker who helps raise funds for various 

social causes by arranging  cultural activities with Lion’s club and help 

donate funds.                                                                                                                                
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       Diversity In The Classroom  

  

 My name is Jahseen Foster. I am a special educational needs teacher, and I  am origi-

nally from Jamaica Montego Bay. In this article I will be outlining the importance of promoting 

diversity within the classroom from the perspective of a teacher.  

  

Generally, diversity can be best described as the  similarities and differences amongst human 

beings. It is primarily about empowering people by respecting and appreciating what makes 

them similar or different. Diversity present itself in many ways. Such as; different races, cul-

tures, religions, various learning styles, distinctive personalities, various capabilities, disabili-

ties, abil ities, socio-economic status, gender and ethnicity.  

  

 What does diversity Generally look like in the UK classroom?   

  

From experience, both as a student and a teacher. The black and Asian cultures are often 

represented in school as a tick sheet task. For example, school might celebrate Eid, Diwali 

and the odd black history lesson in black history month. What about the rest of the year there 

is no representation of the black and Asian cultures in the schools?   This has a huge and 

negative impact on out student, who are often class as minority.    

  

Why is this a problem?    

It is a problem because children need to have a consistent sense of belong to their environ-

ment to be able to flourish and become confident and productive members of society.  Many 

educational researches have also shown that, in order for all children to have outstanding 

academic experiences, the teacher have to take the time to understand each child has an in-

dividual and use the findings to establish a diverse classroom that promotes each child 

uniqueness. This includes their culture, religion, l ike, dislike and up bringing etc.    

Furthermore, teachers have to remove all stereotypical thinking and practices to embrace di-

versity to full capacity. Adopting this mindset is the first step to establishing a diverse class-

room. Implementing diversity in the classroom is a huge and complex task; however, it is fun-

damental. With the help of parents this can be implemented successfully and effectively.   

 

Why is diversity paramount in the classroom?  When I look at my classroom, I see individ-

uals who bless my classroom with a range of unique qualities, personalities, experiences, 

view, upbringing, like and dislikes, etc. As a teacher it is my duty to embraces all this beauti-

ful distinctiveness that they bring into my classroom. I have to ensure these humans are 

proud of who they are regardless of their similarities or differences. This ensures that student 

learning process is maximised to enable them to achieve their full potential.   Consequently, it 

is important for students to feel  
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a sense of belonging and valued in the classroom.  Have, resources such as PowerPoints, 

books, toys and practices that reflect this diversity amongst the student in my classroom. 

These are simple yet effective ways to establish a sense of belonging, which motivate chil-

dren to learn. On the other hand, these practices will force teachers to have to rethink how 

they perceive the notion diversity; because, when children are feeling excluded or not be-

longing to the classroom; there is a noticeable decreased in those children ’s participation, 

engagement, behaviour and self-esteem. Therefore, creating an inclusive classroom envi-

ronment is paramount to children ’s learning and development.    

Tips for Teachers  

• Ensure that PowerPoint and teaching resources represent all cultures  

• Toys such as dolls represent all cultures  

• Book are written by authors from various races and cultures  

• Children have the opportunity to read books that have images of people who look like them    

• Celebrate cultures all year round  

• Implement a diversity corner in your class that represent your student.   

 

                                                                                                                             

 

- Jahseen Foster 



 

6767 67 

As part of our charitable work, Bengali Cultural Society, Reading  donated a relief fund to Bharat Seva 

Ashram as part of the Amphan Relief Work. 

CHARITY WORK BY OUR ORGANISATION 

Our Charity fundraiser event organised during the 7th Annual Autumn Festival—Reading Sharad Utsav 2019 

last year also generated significant  amount which we had donated to Deulpota Seva Samity in West Bengal, 

India. Picture below shows the desks bought for a school in the village. 
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একটি ফেছক গরু দখাোঁজার গল্প 
                                          ডঃ দিৌসুফি চতটাপাধ্যায় 
 

আফি আজ বলব আিার গরু দখাোঁজা থফুি গতবষণার ফকছু িজার গল্প। স্নােতকাত্তর স্ততর শুধু্িাত্র peer pressure এ পতি 
দেট ও দেট পরীক্ষার ফিম েুতল পরীক্ষায় উত্তীণম হতয় ফসফিল সাফিম স এর প্লাে দক সাইতড দরতখ ফরসাতচম  পদাপমণ কফর 

আফি। আফি যখেকার কথা বলফছ েখে India দে ফপএইচফড 
(ফবজ্ঞাে) করতে হতল আর দফতলাফশপ ও ফান্ড ফেতয় 
গতবষণা করতে হতল দেট বা দেট (বা দগট) বাধ্যোিলূক 
ফছল। যাইতহাক এরকি অতেকগুল পরপর দরাতজক্ট এ অযাপ্লাই 
করার পর আফি সিদু্রফবজ্ঞাে (Marine Science) ফবিাতগ 
একটি ফপএইচফড দরাতজক্ট এ অযাপ্লাই কফর। কাজ টা ফছল 
সুন্দরবে অঞ্চতল pollution এর কাজ। যথারীফে interview এর 
দলটার ও দপলাি। ফকন্তু দসই ফদতেই আিার বান্ধবী আিাতক 
োর ফবতয়র দকোকাটার জেয আতগ দথতক বতল দরতখফছল। 
িতে িতে িাবলাি সুন্দরবে এর কাজ আিার এিফেও হতবো 
োিাোিী interview ফদতয় দকোকাটা করতে যাব। যাইতহাক 

অকুস্থতল দপৌোঁতছ দদফখ আফি একিাত্র িফহলা candidate বাফক সব পুরুষ। িতে িতে িাবলাি এটাতে ো অযাপ্লাই করতলএই 
িাতলা হে। যাইতহাক যখে ডাক দপলাি ফিেতর েখে ফসঙ্গারা, ফিফি ও চা এর আসতর দখাশতিজাতজ বতস থাকা বযাফিরা 
আিাতক দদতখ একটু িচুফক হাসতলে। বলতলে দদখ এটা qualification এর রশ্ন েয়। সুন্দরবে এ কাজ িাতে কাদা জতল 
দেতি কাজ। েুফি পারতব? জাফেো িাথায় ফক দপাকা েতিফছল। দিাটািটুি আজতকর োরীরা কেটা সক্ষি দসই ফেতয় ফবশাল 
একটা speech ফদতয় দবফরতয় এতসফছলাি। এরপর দুই বনু্ধ ফিতল িহা আেতন্দ দকোকাটা কতরফছলাি। ঘুণাক্ষতরও জােতে 
পাফরফে দয এই সুন্দরবে আিার কপাতল োচতছ। যাইতহাক পতররফদে দফাতে জােতে পারলাি দয আফি selected। েখে 
ফেতজর ওপতর খুব রাগ হল আর িতে হল োকচ কতর অেয দকাে দরাতজক্ট ফেতয় দেই। Department এ দপৌোঁতছ দদখলাি 
আিার হব ু supervisor অতেকটা েরি গলায় বলতলে যেটা কঠিে বলা হতয়তছ েেটা েয় কাজটা। অতেক দহল্পার ও 
সুফবতধ্ দদওয়া হতব আিাতক। যাইতহাক িাবলাি দদফখ ফক হয়। জতয়ে করলাি। আিার topic হল সুন্দরবে িযােতরাতি 
অঞ্চতলর intertidal দজাতে দহফি দিটাল analysis ও োর সাতথ ecosystem এর দহলথ িতডফলিং। িাতলা কথা রথি 
কতয়কিাস পিাতশাো ও সাইট ফসতলকশে এ দগল। এরপর শুরু হল ফফল্ড সািপ্লফলিং। আিাতক দজুে দহল্পার দদওয়া হল। 
এরা দজুতে দিাটািটুি আিার ডাে ও বাি হাে হতয় দগল field এ। সুন্দরবে এ সািফপ্লিং করার আতগ ফকছু বযাপার িাথায় 
রাখা দরকার। এক ওখাতে সবসিয় কাউতক সাতথ ফেতয় বা গ্রুপ কতর যাওয়া উফচে আর দইু ওখােকার িােষু সহজ, 
সরল ফকন্তু কুসিংস্কার-আচ্ছন্ন। যাইতহাক শুরু হল আিার সুন্দরবে সফর। এবার বফল আিার ডাে ও বাি হাে েথা 
আিার সহকারী দদর কথা। এরা দজুতেই আিার জফুেয়র এবিং িীষণ পফরশ্রিী। একজে িীষণ দখাশতিজাজী ও গল্পফরয়। 
ফকন্তু োর ফবতশষ একটি িীফে আতছ। এই িীফেটি হল birdphobia বা অরফেথফফবয়া। এই িীফে র বযাপাতর আফি রথি 
জােতে পাফর োিখাো দলাকাতল। খুব ফিি দেতে দকােওরকতি বতস হটাে লক্ষ কফর দয দস িতয় এতকবাতর সাদা। জােতে 
পারলাি ফিি দেতে এক ফেরীহ িদ্রতলাক এক থতল আিার সহকারী িাইটির পাতয়র ফেতচ দরতখ ফছতলে (োিখাো দলাকাল 
এ এটা খুব কিে)।  
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হটাে দদখা যায় থতলর ফিের দথতক এক উদরীব িরুফগর িাথা উোঁফক ফদতচ্ছ। যাইতহাক দসতক্ষতত্র দকােওরকতি োতক 
িতের শফি জফুগতয় গন্ততবয দপৌোঁতছফছলাি। এবার আফস আতরক সহকারীর কথায়। অসীি সাহসী ও সহৃদয় এই জফুেয়র 
আিার সাতথ field এ দযে এবিং িাে সাইতকল এর চালকতক আিার পাতশ বফসতয় ফেতজ িাে সাইতকল চালাবার 
দএুকবার দচিা কতরফছল আরফক। এরপর যেবার এরকি এক্সতপফরতিন্ট করতে দচতয়তছ আফি বতলফছ দরতগ ফগতয় আফি 
িােলা দে ঝাোঁপ দদতবা। োই আর কতরফে। রসঙ্গে বতল রাফখ আিার এই সহকারী ফকন্তু এখে দকফিজ ইউফেিাফসমটি র 
দফতলা। যাইতহাক দিাটািটুি এই দইু সহকারী দদর বদােযোয় আিার seasonal সািফপ্লিং িাতলা ই চলফছল। হটাে আিার 
গাইড দঘাষণা করতলে দয ফেফে সস্ত্রীক সাগরফিপ যাতবে। আফি দযে ওতদর সাতথ যাই। আিার সািফপ্লিং হতয় যাতব আর 
গাইড ফকছু ইে ফফল্ড training ও দদতবে।যাইতহাক যারা কখতো গঙ্গাসাগর দগতছে োরা জাতেে দয সাগরতিলা র সিয় 
বাদ ফদতল সাগর একদি একটা গণ্ডরাি। োরপর থাকার জায়গা বলতে ইযু়থ হতেল দযখাতে রাে েটার পতর কাতরন্ট 
থাতকো। আিার আবার একটু আধ্টু দেোতদর িয়। সযার ও কাফকিা (সস্ত্রীক গাইড) র সাতথ দগলাি সাগর িীপ। 
ফকন্তু দগাল বাধ্ল রাতে। ফবশাল একটা ঘতর িশার উপদ্রব োর সাতথ িুতের িয়। ওই ঘতর শুতয় দছাটতবলা দথতক 
যেরকি দিৌফেক গল্প পিফছ বা শুতেফছ সব দকেজাফেো িতে পতর দযে। দশতষর ফদতক িতে হে আফি ফেতজই িুতের 
গল্প ফলখতে পারব। ফদতের দবলায় িাে ফরক্সায় কতর সািফপ্লিং এ দযতে দযতে িাবোি আহা আফি ফক কিটাই ো করফছ 
ফরসাচম এর জেয। ফকন্তু আরও কিকর ফছল গাইতডর কাছ দথতক োর সিয়কার কতির গল্প দশাো। যাইতহাক দসবাতর 
আিার সাগর যাত্রা সফল হতয়ফছল। আতরা অতেকবার সাগর ফগতয়ফছলাি ফকন্তু রথিবাতরর অফিজ্ঞো দসরা।এেফকছুর 
িতধ্য ফকন্তু আিার গতবষণার অতেকটাই জতুি রতয়তছ আিার লযাব বাফলগঞ্জ সাতয়তে কতলজ।Analysis এর সিয় ফদতের 
অতেকটা সিয় লযাব এ পতি থাকতে হে। েখে ফদে, িাস এর ফহতসব থাকে ো। আিাতদর canteen এর আতেকবার 
দফাটাতো চা েখে আিাতদর কাতছ অিেৃ।কাতজর ফাোঁতক আিরা সব স্কলাররা একসাতথ চা দখতে ফগতয় পফলটিকাল 
আড্ডায় অতেকটা সিয় কাটিতয় ফদোি যেক্ষণো আিাতদর গাইড খাফল লযাব দদতখ সবাইতক ফিসড কল দদওয়া শুরু 
করতেে আর কফরডরএ আিাতদর জেয দকািতর হাে ফদতয় অতপক্ষা করতেে। আিরা হাফসহাফস িখু ফেতয় পাশ কাটিতয় 
লযাব এ ঢুকোি। এইিাতব দকতট দগল ফেে বছর। কাজ িাতলািাতব সম্পন্ন হল। হতয় দগল দবশ ফকছু আন্তজম াফেক 
পাবফলতকশে। গাইড হাফসিতুখ বলতলে এবার েুফি দথফসস দলখ। দথফসস জিা পিল ও যথা সিয় িাইিা র ফদে ঠিক 
করা হল। আিার িাইিা external ফযফে আসার কথা োর আবার স্কলারতদর রশ্নবাতণ কাোঁদাতোর সুোি ফছল। ফকন্তু 
িগবাে সাতথ আতছে বঝুলাি দযফদে গাইড গম্ভীর িতুখ দঘাষণা করতলে দয ফেফে একটি দছাতটাখাতটা দঘুমটোয় হাে 
দিতঙ্গ বািীতে ফবশ্রাি ফেতচ্ছে। োর জায়গায় অেয দকও আসতবে।োরপর ফযফে external এতলে োর সাতথ আিার 
িাইিা খুব ফেফবমতে দকতট দগল। এরপর অতপক্ষা ফছল convocation বা সিাবেম ে এর। দসখাতে ও আফি একটি কাণ্ড 
কতরফছলাি।দরফজতেশাে সাটিম ফফতকট ছািা ই দসতজগুতজ convocation দলটার ফেতে চতল ফগতয়ফছলাি। অতেক সাধ্াসাফধ্র 
পর দপতয়ফছলাি দসই দলটার। োরপরফদে convocation ফছল। যাইতহাক আফি convocation এ ফডফর দপতয় যারপরোই 
আেফন্দে হলাি আর কযালকাটা ফবশ্বফবদযালয় আিাতক ঘাি দথতক োফিতয়। 
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অনয পূদজা কলদম: আরাধনা শর্শ্বাস  

              লটাদটার্াশি লথদক লনদম  এদস লসাজা ঢাদকশ্বরীদে ঢুকদলা উত্তরা।  েি র্াদরাটা িািী র্াদয় লফদল  

একটা স্বে বচুরী শসল্ক পিন্দ হল উত্তরার , োমটা লনহােই কম নয়,  আট হাজাদরর কািাকাশি হদর্।  চক্তন্দ্রমা 

অিরা, কথাকশল এরা লো শনদজদের িািীর র্িাই এমনোদর্ কদর, একমাত্র ওদের র্দররই লযন  টাকা  

আদি।  লফসরু্দক লযোদর্ লপাজ শেদয় িশর্ আপদলাি কদর শনদজদের োদর্ শসদনমার নাশয়কা। র্া জ্বদল যায়  

উত্তরার। 

             শপিন লথদক ময়লা লেলশচদট জামা পদি েুদটা র্াচা লমদয় ওর িাশির আাঁচল ধদর টানদি। 

-- এই শক চাই লর লোদের?  ইসস! ওই লনাংরা হাদে িাশি ধদর টানশিস? িাি িাি! 

--কাশকমা েিটা টাকা লেদর্ন, সকাল লথদক শকিু খায়শন। 

---সর সর! এই লর্াটা চত্বদর লোদের আমাদকই লচাদখ পিল।  োমী িাশি পরা কাউদক লেখদলই 
লোদের হাে পােদে ইচ্ছা কদর না!  এই লন েু'টাকা, েুজদন োর্ কদর শনস। 

----েু'টাকাই শক হয় কাশকমা?  েিটা টাকা োওনা, খুর্ শখদে লপদয়দি। 

--- এই লন, আরও েুটাকা, আর পালা এখান লথদক।  পযান পযান কশরসনা,  আমার অদনক কাজ 

আদি।  আর কাশকমা র্লশিস লকন লর?  শেশেমশে র্লদে পাশরসনা। 

      আদর উত্তরা লয,  এইশেদক লকাথায় ?  

---- ওমা! িুমা শে েুশম?  ো লকমন আি?  কালী পূজাদে এখাদনই থাকদর্, না লিদলর কাদি 
যাের্পুদর যাদর্?  হীদরর টুকদরা লিদল লোমার।  লকমন এক চাদে জদয়দন্ট োদলা লরজাে 
করল।  আমার লিদলদক সর্সময় লোমার লিদলর কথা র্শল।  লস লো আমার লকান কথায় কাদন 

লোদলনা।  লোমার লিদলর মে র্াধয লিদল ক'জদনর কপাদল লজাদট র্দলা। 

---এখাদনই থাকদর্া।  শনদজর জায়র্ার টানই আলাো।  লোমার লিদলদক োর শনদজর মে র্দি উেদে 
োও, অদনযর মদো নয়। 

----ওওও শেশেমুশে! টাকাটা োও! 

  এই লন, র্দল উত্তরা পাাঁচ টাকা লর্র কদর শেদলা ।  

----েি টাকা শেদলনা! 

----শক হদয়দি উত্তরা?  িুমা শে জানদে চায়। 

----আর লর্াদলানা িুমা শে, েখন লথদক শপিদন পদর আদি। পাাঁচটাকা শেলাম হলনা, েিটাকাই শেদে 
হদর্। শক জালা র্দলা'লো! 

িুমা শে  হাদের র্যার্টা খুদল ওদের হাদে পঞ্চাি টাকা শেদয় র্লল, 'যা শকিু শকদন খা।' 
      উত্তরা অপ্রস্তুে হদয় র্লদলা, 'আশমও শেদে পারোম িুমা শে।  েদর্ র্র োদলা চাকশর কদর র্দল 
লর্শহসার্ী হর্, এমনটাও টেক নয়।' িুমা শে উত্তরার অপমানটা রু্িদে লপদর ওদক র্লল,  'না না উত্তরা 
লসটা নয়, আসদল ওদের মুখগুদলা লেদখ লকমন মায়া হদলা। েরূ্ বাপূদজাদে আমাদের আনদন্দর োদর্ 
ওদেরও অশধকার আদি।  োই সামানয শকিু শেলাম ।' 
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  কাাঁটাটা শর্াঁদধ আদি। উত্তরা একটু শেি োদর্ই র্লল, 

                  ' িুমা শে, লোমার র্দরর অদনক ইনকাম,  েুশম ইচ্ছা করদলই উিাদে পাদরা, লস লোমার 
র্যাপার।  েদর্ আমায় র্দলানা।  ওদের অশধকার শক আমরা লকদি শনদয়শি?  যাক না, ললাদকর র্াশিদে 

কাজ করুক।  

     িুমা শে উত্তরার কথার ঢদঙ একটু লহদস র্লল,  'এই র্াচা র্য়দস কাজ না করায় োদলা।  একটু 
লখদল লর্িাক না।  শেো কদর টেক লপট চদল যাদর্, লকউ হয়দো েয়া কদর একটা নেুন জামাও লেদর্ 

।' 

েু'জন র্াইক আদরাহী এদস উত্তরার সামদন ো াঁিাল।  
---এই লয র্উশে লকমন আদিন? 

---আদর লোমরা?  োদলা আশি।  লোমরা এর্ার  কালীপূজায় শক শথম করি ? 

--- শসদক্রট লর্ৌশে!  যখন চা াঁো শনদে যাদর্া র্লদর্া।  েদর্ এর্াদরর পূজাটা অনযর্াদরর লথদক সমূ্পে ব 

আলাো।  চা াঁো একটু লর্শি লার্দর্ ,োোদক র্দল লরদখা।  প্রসাে র্ািী লপৌৌঁদি লেদর্া। 

---আচ্ছা র্লদর্া।  োদলা পূজা করদে লর্দল লো র্াদজটও লর্শি হদর্।  চা াঁোর র্যাপাদর লকাদনাশেন 
লোমাদের লর্শি র্লদে হয় র্দলা!  টেক লেদর্া। 

---লস লো জাশনই লর্ৌশে।  চললাম । 

র্াইদক িাটব শেদয় েু'জন হুি কদর লর্শরদয় লযদেই উত্তরা ওদের যাওয়ার শেদক োশকদয় র্লল,  'পািার 
লিদল।  চা াঁো টাো একটু লর্শি শেদয় হাদে রাখদে হয়।' 

  ---হুম! প্রদয়াজদনর লোষাদমাে।  আচ্ছা চশল উত্তরা, আমাদক একটু আশ্রদম লযদে হদর্। 

----েুশম আর্ার লযৌর্দনই লযাশর্নী হদল নাশক!  এই র্য়দস আশ্রম!  

----'লযাশর্নী!' োদলা র্দলি?  হদল মন্দ শক!  কাল শর্জয়া েিমী উপলদেয আশম র্াচাদের জনয  শকিু 
জামা শকদনশি, লসগুদলাই শেদে যাদর্া। 

---র্দলা শক লর্া িুমা শে!  লফসরু্দক িশর্ আপদলাি করদর্ লো?   

---আশম কাউদকই  এই র্যাপারটা জানাদে  চাইনা। শনদজর মদনর প্রিাশির জনয করা, আর শকিুই নয়। 

----মদনর প্রিাশিদে অদনযর জনয খরচ করা?  এও সম্ভর্!  োও আর্ার লকউ জানদর্না? 

 র্দলই মেুৃ শর্দ্রুদপর হাশস লেখা শেদলা উত্তরার মুদখ । 

' পারদল লকাদনা সময় কদর লেদখা,  শর্শনমদয়র স্বাথ ব না লরদখ।  উত্তর শনদজই লপদয় যাদর্ '  কথাগুদলা 
র্দল িুমা শে র্ির্যপদথ রওনা শেল । 
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উত্তরাও এশর্দয় লর্দলা র্াক্তজর লোকাদন।  লিদলর র্ানাদনা শলি শমশলদয় প্রশেটা র্াক্তজ শকনল লস। সর্ শমশলদয় েহুাজাদরর 
লর্শিই  োম হদয়দি।  এর্ার র্াশি শফরদে হদর্।  এর্াদর আর লস লটাদটার জনয অদপো না কদরই শরক্সা ধদর শনদলা।  র্াশির 
টেকানা শেদয় র্লদলা,  

---কে লনদর্ন োো ? 

---পাঁশচি টাকা। 

---আচ্ছা চলুন। 

শরক্সাচালক লযদে লযদে র্লদলা, ' শেশেমুশে একটা কো র্লদর্া?' 

----হযা াঁ শনশ্চয়! 

---আপশন অদনক পিাদলখা কদরদিন োইনা? 

শরক্সাচালদকর মুদখ একথা শুদন অর্াক হদয় লর্ল উত্তরা। 

---লকন র্লনু লো? 

---এেশেন ধদর শরস্কা চালাক্তচ্ছ,  'শরক্সাওয়ালা'  িাক শুদনই অদেযস।  আপনার মেন ে-ুুএকজন পিাদলখা জানা 
মানুষই মাদি সাদি োো র্দল িাদক।  লকান কাজই লো লিাট নয় শুদনশচ,  ের্ু ক'জন লসই সন্মান 

লেয়।  আপশন খুর্ োদলা শেশেমুশে।  আপনার লিদল-লমদয়, মস্ত মানষু হদর্ । 

   উত্তরা পাথদরর মে স্তব্ধ হদয় শুনদলা কথাগুদলা। এর আদর্ উত্তরাও লকাদনাশেন এমন েদ্র আচরে কদরশন। 
আজ হোৎ এমন র্েদল লর্দলা লকদনা লস শনদজও র্ুিদে পারদিনা। শকিুেদের জনয আদর্র্প্লুে হদয় 
পরদলা।  এই শরক্সাচালদকর কথাগুশল  মদন লর্ি আলাো অনুেূশে জার্াদচ্ছ।   

    ----আচ্ছা োো, আপনার র্াশিদে লক লক আদি ? 

----র্উ আর েুদটা লিদল আদি । 

----সারাশেদন লকমন লরাজর্ার হয়?  লিদলদের পজূার জামা হদয়দি ? 

---- লটাদটা লকনার টাকা লনই শেশেমুশে,  োই শরস্কা চালাই।  খুর্ অসুশর্দেয় না পরদল লকউ লর্শি োিা শেদয় 
শরস্কায়  ওদটনা।  েুদর্লা লপট পদুর খার্ার লজাদটনা।   পূজার সময় লিদলপুদলদক লয একটু োদলামক্তন্দ খাওয়াদর্া 
োর লখমো লনয়।  র্উ লয ে ুর্াশি কাজ কদর ওদের কাি লথদক পূজা লে  টাকা শনদয়দচ।  োই শেদয় কালী 
পূজায় ওদের জামা শকদন লের্ লেদর্শচ । 

----ওওও, উত্তরা আনমদন উত্তর শেল।  

র্ািীর প্রায় কাদিই চদল এদসদি লস । শক লযন একটা লেদর্ হোৎ উত্তরা র্দল উেদলা.....' লোমার লিদলদের 
র্য়স কে?' 

----র্িটার লচাদ্দ আর লিাদটার েি হদর্ । 

----ওরা র্াক্তজ ফাটাদে পাদর ? 

--- খুর্ পাদর।   লিাদটাটট র্ায়না করদিদলা পটকা শকনদর্।  একটা োরার্াশে শকদন শেদয়শচ।    

---- ো াঁিান, এই র্শলদেই আমার র্াশি।  এই পযাদকটটা ধরুন।  এদে অদনক র্াক্তজ পটকা আদি, লিদলর জনয 

শকদনশিলাম।  ওর র্ার্া আর্ার শকদন আনদর্, আপশন এগুদলা আপনার লিদলদের লেদর্ন । 

      শরক্সাচালক অর্াক লচাদখ লচদয় আদি, লচাখ জদল িলিল করদি ....' শেশেমুশন আপশন সাোৎ মা েুর্ বা।' 

--- থাক থাক ওসর্ র্লদর্ন না।  োিাটা শনন । 

---আপনার সাদে োিা লনর্ শেশেমুশন এমন অমানুষ আশম নই।  আপনার সিাদনর োদলা লহাক। এই র্রীর্ 
লোয়া করদর্। 
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শরক্সাচালক চদল লযদেই লস র্শল লপশরদয় লর্ট খুদল ঘদর ঢুকল।  এক অদচনা শনম বল প্রিাশি োর সমস্ত অশলন্দ 
শেদয় র্দয় যাদচ্ছ।  র্াক্তজ আদনশন শুদন লিদলর কান্নার মাদি লচাখ র্ুদজ লস অনয েুদটা লিদলর শখলশখশলদয় হাশসর 
কদলাধ্বশন শুনদে পাদচ্ছ।  িুমা শে'র কথার উত্তর লস লপদয় লর্দি।  আজ লযন শনদজদক সাথ বক মা মদন 
হদচ্ছ।  লপ্রাফাইল শপকচাদর শেনদিাটা লাইদকর লচদয় এই খুশি অদনক লর্শি । আজই উত্তরার সাথ বক উদত্তারে ঘটল 
। 

-------সমাপ্ত-----+                                                         
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 হাফ ডজন মন্নুভাই   Saugata Chakraborty, Reserve Bank Officer 

 

এক। 

 

 শর্ আর শর্ এন এম শপ এল  র্া োরেীয় শরজােব র্যাংক লনাট মুদ্রে প্রাইদেট শলশমদটদির মাইদসার লপ্রদসর 

ঘটনা। একেল নেুন আর শর্ আই অশফসার লপ্রদসর টুযদর লর্দি। মন্নুোই োাঁদেরই একজন। পুদরা নাম মান যর্র শমশ্র। 

ওশিিার সম্বলপুর লথদক এদসদি। অথ বনীশেদে স্নােদকাত্তর শিশগ্র আদি। লপ্রদসর অযাদসম্বশল ললাদরর উপর লথদক নীদচ 

চলদে থাকা কায বকলাপ লেখার জদনয কাাঁদচ লঘরা র্যালাশর র্ানাদনা। লসখান লথদকই এই নর্য অশফসারদের লনাট 

িাপাদনার শর্শেন্ন পয বায় লর্ািাদনা হক্তচ্ছল। লিদমা েখন প্রায় লিষ পয বাদয়। ইেট্রাটর জানদে চাইদলন কাদরা লকাদনা 

প্রশ্ন আদি শক না। মন্নু হাে েুলদলা। 

মন্নুর প্রশ্ন শুদন ওাঁর র্যাচদমটরা মুখ লুদকাদনার জায়র্া খুাঁজশিল। ইেট্রাটর কদয়ক লসদকে লকাদনা কথা র্লদে 

পাদরনশন। োরপর র্লদলন, "ধুর, আপশন মজা করদিন!" 

মন্নু সদজাদর মাথা লনদি জর্ন্নাথদেদর্র িপথ শনদয় র্দলশিল, "No, no, I am dame (sic) serious." 

 

োরপর লথদক লচন্নাইদয়র িাফ কদলদজ লকাদনা নেুন র্যাচ এদলই োাঁদের সার্ধান কদর লেওয়া হয়, আর যাই কদরা 

লপ্রদস শর্দয় ঐ প্রশ্নটট লকাদরানা। 

মন্নু জানদে লচদয়শিল- 

"আচ্ছা, লনাটগুদলা কী র্েন বদরর র্াশিদে পাোদনা হয় না উশন শনদজ এদস সাইন কদরন?" 

 

েুই। 

 

 মন্নু আর ওাঁর জনাপাাঁদচক র্যাচদমট েেশেদন খারঘদর থাকদে শুরু কদরদি। শসশনয়র র্যাদচর একজন সেয শর্দয় 

কদর নর্র্ধূদক শনদয় শফদরদিন। এক শর্দকদল এাঁদের সর্াইদক চাদয়র শনমেে শেদয়দিন। মন্ন ুলক র্লা হদয়দি একেম 

মুখ না খুলদে। লস লর্চারা চুপচাপ র্দসশিল। ওোর সময় আর থাকদে পাদর না। র্দল, "োর্ী, মযায় লর্াল রহা থা শক 

আপ জযায়সা লকাই লমশর ক্তজদন্দর্ী লম আদয়, লো..." লর্শিল র্াদনর রু্শল মুখি ক'লর, মদন পিদি না, পাি লথদক 

একজন প্রম্পট করদেই র্লদলা, "র্াে শর্র্ি যাদয়।" 

 

শেন।  

 

 পুদের কদলজ অফ এশগ্রকালচারাল র্যাংশকংদয় লিদেলপদমন্ট লসন্টাদর লর্দি মন্ন।ু োৎেশেক র্ক্েৃোয় নারী 

স্বাধীনো শনদয় র্লদে শর্দয় শর্েশকবে লকাদনা মির্য কদরদি। পয বদর্েক এক মশহলা অশফদস মন্নুর লমন্টরদক 

অশেদযার্ কদরন। অশফদস শফরদল লমন্টর লিদক পাোদলন। ওাঁর স্বোর্শসদ্ধ েেীদে র্দলন, "Huh, you suddenly seem 

to have become a feminist." 

মন্নুর ইংদরক্তজ জ্ঞান েেশেদন প্রর্ােপ্রশেম।ক Feminist শুদন মাদন কদর শনদয়শিল famished. চটজলশে উত্তর, 

"ইদয়সসার, আই এম িাদয়টটং সার।" 

"" 

"আথ বদকাদয়ক", এর্ার শি ক্তজ এম আাঁৎদক ওদেন। পাি লথদক একজন লটলার র্লদলা, "ওটা মযার্শনশচযউি হদর্, সযার।" 
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simplifying IT 

 

 

 

চার। 

 ওাঁদের আই টট লসদল একজন ইক্তেশনয়ার শিল, সুিদমর। লকরদলর লিদল। শেদল খচর। আশম েখন আই টট 

লসদলর চাদজব। আমাদক এদস র্লদলা "সযার, মন্ন ুসযার লো কমাল কর শেদয়।" আশম জানদে চাইলাম কী 

হদয়দি। ও র্লদলা, "মযায়দন আপদক নাম ললদক কহা শক আপ ইস মামদল লম এক্সপাটব হযায়। আপ কুে(খুে) 

লেকদক আইদয়।" লর্লাম। আমাদক লেদখ িির্যস্ত হদয় উদে ো াঁিাদলা। ক্তজদজ্ঞস করলাম কী সমসযা। শস শপ 

ইউ লেশখদয় র্লদলা, "ইস র্াক্সা কা চাদয় কা লট্র খরার্ লহা র্য়া হযায়। কর্দস র্াটন ের্া রহা হুাঁ , সালা শনকল শহ 

নহী রহা।" আশম োর্শি শসশপইউ লে চাদয়র লট্র লকাথা লথদক এদলা। োরপর রু্িলাম মানযর্র মদহােয়  

চাদয়র লপ্লটটা রাদখন শসশি স্লদটর উপর। ইদজট র্াটনটা কাজ করশিল না। 

 

পাাঁচ। 

এটা অযানুয়াল লক্লাক্তজং-এর টেক আদর্র ঘটনা। র্যাংশকংদয়র শি ক্তজ এম কাউন্টার শেক্তজদট এদসদিন। মন্নু 

র্যাংশকংদয়র মযাদনজার। শি ক্তজ এম ক্তজদজ্ঞস করদলন কাদজর চাপ লকমন? মন্নু খুর্ র্ম্ভীর হদয় উত্তর শেল, 

"ইদয়সসার েয লপ্রিার ইজ টু মাচ, শে মযার্নাশনশমটট অফ ট্রানজযাকিনস্ হযাজ র্ন আপ লেশর মাচ।" 

"মযার্নাশনশমটট?" 

"ইদয়সসার, লনা সার। আই শমন আথ বদকাদয়ক সার।" 

"আথ বদকাদয়ক", এর্ার শি ক্তজ এম আাঁৎদক ওদেন। পাি লথদক একজন লটলার র্লদলা, "ওটা মযার্শনশচযউি 

হদর্, সযার।" 

 

িয়। 

 

মন্নু শনদজর ইংদরক্তজ শনদয় শনদজই শচিায় পদিদি েখন। এশেদক গুরুর আদেি শর্দয় করদে হদর্। জলশে। 

শর্জ্ঞাপন োফ্ট করদে লর্দি সন্দীদপর কাদি। সন্দীপ আমার অশেন্নহৃেয় র্নু্ধ। খচর টু শে পাওয়ার 

ইনশফশনটট। মন্নদুক ক্তজদজ্ঞস কদর কী কী requirements. মন্নু র্দল "সার অউর কুি নহী র্স অস্সী  শলটার 

শেলা লো।" েখন মযাদনজাররা মাদস আশি শলটার লপদট্রাদলর টাকা লপে। সন্দীপ শুদনই রু্দিদি লকউ 

রািাদর আদি। আদরকটু লখলাদনার জনয র্দল, "র্াস্, আপ লো ব্রাহ্মে লহা। উস মামদল লম লকাই শেককে 

লো নহী হযায় না?" 

"নহী সার, আই এম ফুলশল শলর্াদরদটি।" 

এরপর সন্দীপ শর্জ্ঞাপদনর খসিা কদর র্দল যাও লসৌর্েদক লেশখদয় নাও। লেখলাম শলদখদি Suitable match 

wanted for RBI Grade B Officer, Male 24,  preferably from RBI. Caste, age, gender no bar. 
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সায়দনর আজ লকান ক্লাদসই মন লনই । এমশনদে সু্কদল সায়ন লরাজই পিা পাদর, শকন্তু আজ লযন ও হাশরদয় লর্দি 

অনয লকাথাও । সকাল লথদকই জানলার শেদক লচদয় র্দস আদি ।  

টটশফদনর ঘন্টা পিদেই পাদি র্দস থাকা লসৌময র্দল উেদলা- 'দোর আজ শক হদয়দি লর? '  

েখদনা সায়ন আনমনা হদয় লচদয় রদয়দি র্াইদরর শেদক । িরদের লসানালী লরাে এদস লযন ওর চুদল নরম হাদের 

পরি লাশর্দয় শেক্তচ্ছল। 

 লসৌময আর্ার িাদক - 'শক-লর সায়ন টটশফন খাশর্না ? ' সায়ন এর্াদরও চুপ। একটা কান্না মাখাদনা েীঘ বশ্বাস লযন ওর 

রু্ক লেদল র্াইদর লর্শরদয় আসদে চাইল।  

লসৌময র্দল- ' চাউশমন এদনশি সায়ন,খাশর্? ' 

এর্ার হয়দো সায়ন আর শনদজদক ধদর রাখদে পারদলা না।কান্না মাখাদনা র্লায় র্দল উেল- 'শেেী অদনক েরূ লর, 

অদনক েরূ! ' 

লসৌময অর্াক ।  

সায়ন আর্ার র্দল- 'আকাদির নীল আস্তরে লেে কদর মাদি মাদি অনদির হােিাশন আদস । পশৃথর্ীর রু্ক লথদক 

লিদলদমদয়রা চঞ্চল হদয় িুদট শর্দয় লসই অনি নীশলমার মদধয িুদর্ শনদজদের হাশরদয় লফদল ।পশরশচে পদথর 

র্হুেরূ পদর লকান অদচনা অজানা পদথ,আমার অিাি চঞ্চল প্রাদের লর্লায় ,জীর্দনর লসই সর্ বাদপো র্দিা িাক 

এদস লপৌৌঁদিদি লর।' 

লসৌময হের্াক হদয় র্দল উদে - 'শক র্লশিস েুই এসর্? ' 

সায়ন র্দল - 'চদল যাক্তচ্ছ লর, সর্ লিদি ,এই সু্কল লিদি, এই িহর লিদি ,হয়দো,এই পশৃথর্ী লিদি। ' 

লসৌময লরদর্ ওদে - 'মুদখ যা আদস োই র্লশিস! ' 

-' না লর সশেয ,আমার রদি কযানসার ধরা পদিদি। িািার র্দলদি ,আমার জীর্দনর লময়াে আর লর্শিশেন লনই । 

শচশকৎসা কদরও লকাদনা শর্দিষ লাে হদর্ না।র্ার্া েরু্ও লিষ লচষ্টা করদি , শচশকৎসা করাদে শেশে চদল যাদর্া। েদর্ 

মদন হয় না, প্রাে শনদয় আর শফরদে পারদর্া।' 

শকিুেে নীরদর্ লকদট যায় সায়দনর মুদখ এমন কথা সশেযই লসৌমযর কাদি এদকর্াদর অপ্রেযাশিে শিদলা।  

লসৌমযর র্লা ধদর আদস। লচাদখর জদল সংর্রে করদে না লপদর র্দল ওদে- ' লক র্দলদি েুই চদল যাশর্? েুই. . ,েুই 

আমাদক লিদি চদল লযদে পারশর্? ' 

ম্লান মুদখ লচদয় থাদক সায়ন।  

-' সু্কল লিদষ একসাদথ র্াশি লফরা, র্োর ধাদর চাদয়র লোকাদন একসাদথ চা খাওয়া,দরাজ লোদর উদে মাদে ক্তক্রদকট 

লখলা,শর্দকদলর রায়ঘাট র্া কখদনা কদলজ ঘাদট র্দস কশর্ো ললখা ,পুদজাদে একসাদথ লঘারা. . 

এসর্ লিদি,আমাদক একা কদর শেদয় েুই চদল যাশর্? ' 

সায়ন চুপ ।র্াল লর্দয় কদয়ক লফাাঁটা জদলর লর্দঞ্চর উপদর পদি ,দরাদের আদলায় মুদিার মে চকচক করদি।  

লসৌময আর্ার র্দল- 'পুদজাদে আর একসাদথ রাজর্াশি যাওয়া হদর্না?মাি র্োয় সাোর লকদট চিায় শর্দয় কাো 

লমদখ আর ফুটর্ল লখলা হদর্ না ?পিা লিদষ রাদে র্োর ধাদর র্দস শনকষ র্োর জলটা আর লেখা হদর্ না? ' 

যেই র্লদি যেই মদন পিদি েেই োদের মদনর স্মশৃের োদর নুদে পিদি।  

-:বিয় বনু্ধ:-       শ্রীেম রায়  Age 16 Years 
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সু্কল লিদষ শর্দকদল অদনকেে োরা একসাদথ র্দস রইল র্োর ধাদর ।সদন্ধয হদয় আসদি । সূয ব পক্তশ্চম শের্দি 

িুর্ শেদে শেদে চাশরশেদক োর আদলা িশিদয় শেদচ্ছ। আকাদি লাল হলুে কমলার একটা আো িশিদয় পদিদি 

।লযন মদন হয় আকািটা লকাদনা একটা কযানোস ,আর লকাদনা শিল্পী েুশলর টান শেদে োর োর্না িক্তিদক 

অসীদম শনদয় চদল লর্দি। শ্রীরামপুদরর লসন্ট ওলাে্ চাচব ো াঁশিদয় আদি কে ইশেহাসদক সােী কদর, আর 

কেোদর্ প্রেযে করদি র্েবমান লক । ধীদর ধীদর অন্ধকার লনদম আসদি র্োর লসই র্হমান জদলর ওপর। লাইট 

গুদলা সর্ জ্বদল উেদলা । র্োর উদো পাদির আদলার িায়া গুদলা র্োর রু্দক আপশেে।  

একটা লনৌকা িািার িদে ওদের লচেনা শফরল। এসর্ শকিুর সায়ন এর কাদি আজ লিষ লেখা র্দল মদন হয়।  

 

লসৌময র্লল - 'েদর্ শক আমাদের আর লকান শেনও লেখা হদর্ না ? ' 

সায়ন র্লদল- ' লর্াঁদচ থাকদল আর্ার হদর্। আর্ার আশম শফদর আসদর্া র্োর ধাদর এই শ্রীরামপুর িহদর।আর্াদরা 

আদর্র মদোই ঘুরদর্া ,মজা করদর্া। শকন্তু েুই কথা লে, কাল যখন আশম চদল যার্ ,েখন লযন আশম লোর লচাদখর 

জল না লেশখ । কথা লে।  

-'না পারদর্া না।পারদর্া না আশম।'র্দল উদে োিাদলা লসৌময। োরপর েু'হাদে শনদজর মুখ লঢদক এক লেৌদি 

লকাথায় জাশন হাশরদয় লর্ল।  

..........................  

পরশেন সকাদল সর্াই লিিদন লেখা করদে এদসশিল। পািার সর্াই। সু্কদলর শকিু র্নু্ধ ।  

আদসশন শুধু লসৌময। সায়ন োর্দল,এে অশেমানী লসৌময।  

লট্রন আসদলা।সকদলর লচাদখ জল।শ্রীরামপুর লিদি এক অজানা,অিায়ী টেকানায় পা র্ািাদলা সায়ন, আর 

শপিদন পদি রইল ওর র্নু্ধত্ব ,বিির্ ,োদলা-মন্দ না জাশন আদরা কে শক!  
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• আরাধনাশর্শ্বাস 

         ঘে কাদলা লকদির নযায় অমাশনিার রাক্তত্র, োর সাদথ মূষল ধাদর র্টৃষ্টদে চাশরশেদক সর্ িাপসা হদয় রদয়দি। 
র্াশির কাাঁদচর শেের শেদয় লকান শকিুই েষ্ট লেখা যাদচ্ছনা। র্াশির wiper র্যথ ব হদচ্ছ লসই জল সশরদয় পুদরাটা 
পশরষ্কার করদে।  মা আজ র্াদর র্াদর র্ারে কদরশিদলা এই অমার্সযার রাদে  র্াশি লথদক লর্র হদে, শকন্তু 
আধুশনকা লমদয় লসকথা শুনদল লো!  ওসর্ কুসংস্কাদর র্া াঁধা পিদে লস রাক্তজ নয়।  শেন র্ান্ধর্ীর সাদথ র্াশি শনদয় 
েীঘার পদথ রওনা হদলা শহয়া। লস শনদজই োদলা োইে কদর। েীঘায় এর আদর্ও েুর্ার লস লসল্ফ োইদে এদসদি। 
এর্াদর র্ান্ধর্ীরা ধরাদে  না করদে পারদলা না।        

       লমশেনীপুদর লঢাকার মুদখই র্টৃষ্টটা শুরু হদয়দি। এে র্টৃষ্টদে র্াশি না থামাদলই নয়। একটু েদূর 
একটা লোকাদন আদলার র্াশে জ্বলদে লেদখ সুজাো ওদক র্াশি থামাদে র্লদলা।  ওরা টেক করদলা 
এখাদনই ো াঁিাদর্ র্টৃষ্ট না কমা পয বি। রাে েখন র্াদরাটা।  চার র্ান্ধর্ী শমদল র্াশি লথদক লনদম লোকাদন 
এদস লেখদলা, এক র্দৃ্ধা চাের মুশি শেদয় লোকাদন র্দস আদি।  লেদখ চা, শর্সু্কট িািা লেমন শকিু 

পাওয়া যায় র্দল মদন হদলানা।  

        লস্নহা একটু লজাদরই র্লদলা, "চা হদর্?"  একর্ার লচাখ েুদল োশকদয়ই র্দৃ্ধাটট েীে স্বদর 
র্লদলা,  'একটু র্দসা কদর শেক্তচ্ছ।'   ওরা চারজদন লোকাদনর শেেদর পাো লর্দঞ্চ র্সদলা।  এেেে 
পদর শেয়াসা মুখ খুলদলা, 'লকদনা লয লোদের কথা শুদন রাদত্র লর্দরালাম,  আমার মন র্লদি, টট্রপটা 
শুে নয়।'    শহয়া মজা কদর র্লদলা, 'আশেযকাদলর োকুমা।'  

     লস্নহা : যাই র্শলস, আমার লো োরুে লার্দি। অন্ধকার রাে, োর উপর িমিশমদয় র্টৃষ্ট,  সাদথ 
চা'লয়র লোকান,  টেক লযন হদরার মুশেজ!  এখন একটা আত্মার লেখা লপদল র্যাপারটা জদম যাদর্। 

সুজাো:  েদূর সাো কাপি পদর লক লযদনা হাে লনদি িাকদি মদন হদলা! শেয়াসা, লোদকই িাকদি 
লর্াধহয়।   
শেয়াসা র্াদে র্াকীরা লহদস উেদলা।  শেয়াসার একটু েূদের েয় আদি, োই শনদয় এই শেন র্ান্ধর্ী ওর 

খুর্ শপিদন লাদর্।  
  

এেেদে চা শনদয় এদস র্দৃ্ধা হাক্তজর।  এদক এদক চারজনদকই চা শেদয়  র্লদলা, 'চা লখদয় লোমরা এখান লথদক 
োিাোশি চদল যাও।  জায়র্াটা োদলা নয়।  ওরা এদস পরদর্।' 

        চারজদন পরেদরর মুদখর শেদক চাইদলা।  কাদের আসার কথা র্লদি রু্শিমা।  শেয়াসা র্লদলা, 

'অে জানার েরকার শক, র্টৃষ্ট কদম লর্দি, চল।' 

চা' লিষ হদল ওরা  শসর্াদরট ধরাদলা।   

র্দৃ্ধা র্লদলা, 'লোমরা এর্ার যাও, আর লথদকানা, শর্পদে পরদর্।' 
লস্নহা: শকদসর শর্পে রু্শিমা? 

র্দৃ্ধা: অে শুদন লোমাদের কাজ শক র্াপু। চাশরশেদক েূে-লপ্রেদের  আড্ডা।  

শেয়াসার মুখ শুশকদয় লর্দি শনদমদষই।  লস মদন মদন হনুমানজী'লক িাকা শুরু কদরদি।  সুজাো 

র্লদলা, "লোমার মাথা খারাপ হদয়দি রু্শিমা, আজদকর শেদন এসর্ আর্ার লকউ শর্শ্বাস কদর নাশক। " 
র্দৃ্ধা:  অে কথায়  কাজ লনই, লোমরা এখন যাও লো শেশক। 
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               শহয়া হোৎই শক মদন কদর হাদের শসর্াদরটটা লফদল শেদয়, চাদয়র োম শমটটদয় 'এই চল চল' 
র্দল র্ািীর শেদক এশর্দয় লর্দলা।  সুজাো র্লদলা, 'র্যাপারটা শক হদলা র্লদো,  শহয়া লো এে সহদজ 

েয় পাওয়ার লমদয় নয়।'  

লস্নহা র্লদলা, 'চল চল, শর্দয় লেখা যাক।'    

 
ওরা শেনজন লযদেই শহয়া র্লদলা, 'সর্াই র্াশিদে ওে'।  ওরা মদন প্রশ্ন লরদখই র্াশিদে উেদলা। শহয়া র্াশি িাটব 
শেদয় একটু এশর্দয় শনদয় শর্দয় অন্ধকার লেদখ সাইি কদর রাখদলা।  োরপর আদলা শনশেদয় িাটব র্ন্ধ কদর, ওদের 
র্াশি লথদক লনদম আসদে র্লদলা।  শেয়াসা র্লদলা, 'শক করদে চাইশিস  শহয়া, আমরা লো শকিুই রু্িশি না।'   

শহয়া র্লদলা, 'একটু পদরই সর্ রু্িদে পারশর্, ওই রু্শিমাদয়র লোকাদন এে রাদত্র কারা আদস, এখন 
লসটাই লেখদর্া।  শেয়াসা আর সুজাো র্াশির কাদি থাক, আশম আর লস্নহা সামদন যাক্তচ্ছ,  েরকার 

পরদল লোদের লমার্াইদল লমদসজ কদর লেদর্া।  লখয়াল রাশখস।' 
কথা গুদলা র্দলই শহয়া আর লস্নহা অন্ধকাদরর মদধয শেদয় সিপ বদে খাশনক েরূ লথদক চাদয়র লোকাদনর 
শেদক লেয রাখদলা। 

           টেক শমশনট কুশি অদপোর পর, একটা েুধ সাো রদঙর মারুশে েযান এদস ো াঁিাদলা লোকাদনর 
সামদন।  েু'জন চশেদিাধ্ব ব লিদল েুদটা  র্স্তা  র্াশি লথদক লটদন নামাদলা।   

শহয়ারা আদরকটু এশর্দয় লর্দলা, যাদে ওদের কথা শুনদে পাওয়া যায়।   

ওদের মদধয একজন কাদলা রদঙর িাটব পদর শিদলা, লস র্লদলা, 'শক লর্া োকুমা, খার্ার টা োও।' 
র্দলই অদপো না কদরই লোকাদনর শেের লথদক েুদটা থালাদে কদর েুজদনর জনয খার্ার লর্দি শনদয় 
এদলা। 'ঘনা'ো, ওই র্স্তার মুখ েুদটা একটু খুদল োও, শ্বাস শনক।  আজ োরুে পাাঁোর মাংস লরাঁদধদি 

োকুমা আমার।  োিাোশি এদসা।' 
র্দৃ্ধা: 'নািু, লোদক না কদয়শিলাম, এইসর্ কশচ লমদয়দের এমন সব্বদনি আর কশরসনা,  আশম মদর 
যাই, োরপর যা খুশি কশরস।' 
নািু : আর লর্শিশেন করদর্া না োকুমা,  এইর্ার েুদটা র্দিাদলাদকর লমদয় েুদলশি,  লমাটা টাকা োম 
শনদয় অনয র্যার্সা শুরু করদর্া।  

ঘনা  লিদলটট র্স্তার মুখ খুলদেই েুদটা লমদয়র মুখ লেখা যাদচ্ছ।  ঘনা, 'এর্াদরর লমদয় েুদটাই লর্ি 
িার্রদিার্র,  শর্ক্তক্রর আদর্ একর্ার লচদখ লেখশর্ নাশক নািু?'  "েুশম যা র্লদর্ োো" মুদখ োে 
শনদয় উত্তর শেদলা লস।  "আদর্ লখদয় শনদয় িরীদর লজার র্াশিদয় শনই। পাদির িাাঁপ লো আদিই।' র্দলই 

খযা খযা কদর লহদস উেদলা।  
এেেে এগুদলা ো াঁশিদয় লেখশিদলা েুজদনই। শহয়া শফসশফস কদর র্লদলা, 'র্যাপারটা রু্িশল লস্নহা।'  লস্নহা র্লদলা, 
'হুম।'  শহয়া র্লদলা, 'ওরা লখদে র্দসদি, যা করার এখনই করদে হদর্। লমদয় েুদটাদক র্া াঁশচদয় আদর্ 
পালাদর্া,  োরপর থানায় যাদর্া।'  োরপর শেয়াসার লমার্াইদল একটা লমদসজ কদর শেদলা, 'আমাদের কযারাদট 
ক্লাদসর আজ ফাইনাল পরীো,  লরশি হদয় চদল আয়।  সাথী েুদটাদক আনদে েুশলসনা, র্াশির সামদনর র্ক্স এ 
আদি।'  
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     শহয়ার লমদসজ পদরই শেয়াসা আর সুজাো রু্িদে লপদরদি, োদের শক করদে হদর্। শহয়ার র্াশিদে আত্মরোর 

জনয সর্সময় েুদটা লনপাশল লিারা থাদক, সাংঘাশেক ধার।  ওই েুদটা শনদয় ওদের কাদি লর্দলা।  শহয়া র্লদলা, 'লিান, 

েুদটা লমদয়দক র্া াঁচাদে হদর্। ওরা েুজন আর আমরা চারজন।  শেয়াসা আর লস্নহা, লোরা লমদয় েুদটাদক লর্র কদর 

লসাজা র্াশিদে শনদয় েুলশর্, আর আশম আর সুজাো কযারাদট প্রাকটটি করদর্া।'   ওরা চারজদনই িাদটবর হাো 

গুটটদয় এশর্দয় লর্দলা।  সকদলই ক্তজে আর িাটব পদর এদসশিদলা।  

 

    শহয়া আর সুজাো লোকাদন অেশকবদে ঢুদকই লসাজা েুজদনর র্লায় লিারা ধদরদি।  নািু আর 

ঘনা  মাংদসর  হাি শচর্াক্তচ্ছদলা আদয়ি কদর।  ওদের হামলায় োরা থেমে লখদয় যায়।  

ওইশেদক ওদের র্লায় লিারা ধরদেই শেয়াসা আর লস্নহা র্স্তার মুখ খুদল লমদয় েুদটাদক লর্র কদর কাাঁদধর 
উপর েুদল শনদয় সদর পদর।  লমদয়েুদটার র্য়স ১৪-১৫ হদর্।  ঘনা আর নািু এর্ার র্লায় ওদের হাে 

লচদপ ধদর লমাচি লেয়, লিারাটা হাে লথদক পদর যায়।  েৎেনাৎ শহয়া পাদয় কযারাদটর লমাচদি ঘনাদক 

মাটটদে শুদয় লফদল।  আর ওইশেদক সুজাোর সাদথ নািুর অদনেন লিাই চদল।  লিদষ োদের কযারাদটর 
পযা াঁদচ নািু ও ঘনা েুজদনই ধরািায়ী হয়, লিদষ লোকাদনর িাাঁপ লথদক নাইলদনর েশি লর্র কদর ওদের 

েুজদনর হাে-পা লর্াঁদধ লফদল রাদখ।  মুদখ শকিুটা কাপি গুাঁ দজ লেয়।  র্দৃ্ধার শেদক লচাখ পরদেই শহয়া 

লেদখ রু্শিমা েদয় কাাঁপদি।  লস কাদি এশর্দয় শর্দয় র্লদলা, 'থযাংকস রু্শিমা'।  ঘনা আর নািু এটা লেদখ 

যার পর নাই শর্ক্তস্মে হদলা।  ওরা না লজদন, না রু্দি কটমট কদর োকুমার শেদক োশকদয় রইদলা।  শহয়া 
আর সুজাো এক লেৌদি র্াশিদে শর্দয় উদেই র্াশি িাটব শেদলা। েীি শনদয় োরা এশর্দয় চলদলা 
ললাকালদয়র  শেদক।    

লস্নহা: র্াচা েুদটা এখদনা লর্াঁহুি রদয়দি।  শক ফুটফুদট লমদয় েুদটা, এই রাদত্র ওদের না লপদয় র্ার্া-মা 
গুদলার অর্িা শক র্লদো? 

শহয়া: ওদের মদধয নািু লিদলটট রু্শিমা'র নাশে।  পুশলি ওদের টেক খুাঁদজ লর্র করদর্, লস্নহা লোর 
লমার্াইদল শেশিওটা োদলা কদর লসে কদর শনস। ওটা এক কশপ পুশলিদক আর আদরক কশপ লপ্রদসর 
হাদে লেদর্া।  িয়োনগুদলা লযদনা শকিুদেই িািা না পায়। 

র্াচাগুদলাদক পুশলদির সাহাদযয ওদের র্ার্া-মাদয়র হাদে আমরা েুদল শেদয় োরপর  েীঘা যাদর্া।  শেয়াসা 
এর্ার লকমন  লার্দি লোর?  

শেয়াসা: োশর্যস লোদের সাদথ এদসশিলাম, নাহদল শিলার টাদক খুর্ শমস করোম। 

সর্াই একসাদথ লহদস উেদলা। 

ওরা যখন লমশেনীপুর পুশলিদিিদন লপৌৌঁিাদলা, েখন রাক্তত্র আিাইটা লর্দজ লর্দি। র্াশি একটা  সাইদি পাকব কদর 

িাটব র্ন্ধ কদর লযদে শহয়ার একটু লেরী হদলা।  েেেদে সুজাো, লস্নহা, শেয়াসা লমদয়েুদটাদক শনদয় থানার শেেদর 

ঢুদক লর্দি।  এইসময় থানায় মাত্র েুজন পুশলি শিদলা, একজন অশফসার ও অনযজন কনদির্ল।  অশফসার শকিুটা 

লঘাদরর মদধযই ক্তিমুক্তচ্ছদলা।  োর্সার্ লেদখ মদন হক্তচ্ছদলা, লপদট োদলাই লঢদলদি।  কনদির্ল মহািয় লো 

রীশেমদো হা াঁ কদর মিা শর্লদি।   শহয়া ঢুদকই একটু র্লা চশিদয় 'অশফসার অশফসার' র্দল লটশর্লটা একর্ার নাশিদয় 

শেদলা।  অশফসার এর্ং কনদির্ল ওদের এই িাদক চেু খুদল নদি চদি র্সদলা।   

অশফসার হা াঁ--য় েুলদে েুলদে র্লদলন,  'শক র্যাপার! এেরাদত্র কার শক হদয়দি?  শপিদন গুো ললদর্দি? না, 

শ্রীলোহাশনর লকস?  লোমরা র্াপু সর্ র্খাদট লমদয়রা এেরাদত্র ঘুদর লর্িাদর্, লো লিদলরা আর শক করদর্;  যে 

িাদমলা পুশলিদের!' 
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শহয়া : না, ওসর্ শকিু নয়, আমরা েুদটা লমদয়দক উদ্ধার কদরশি। ওদের র্াশি লপৌৌঁদি লের্ার র্যর্িা 

করুন।   

শহয়ার কথা শুদন অশফসাদরর শনদ্রা িুদট লর্দি। 'কাদের কাি লথদক উদ্ধার কদরদিা?' শর্স্মদয়র সাদথ ক্তজদজ্ঞস 

করদলা কনদির্ল মহািয়। শহয়া লখয়াল কদরশন, কখন শেশন এদের শপিদন এদস োাঁশিদয়দিন।  

উত্তরটা সুজাো শেদলা, 'পাচারকারীদের কাি লথদক।'  

শহয়া পুদরা ঘটনাটা র্দল লিানাদলা এদের েুজনদক।  োর কথা শুনদে শুনদে লঘাদরর মদধয অশফসাদরর 
শহয়াদক মদন হদলা েরূ্ বা, সুজাোদক কালী,  লস্নহা আর শেয়াসাদক যথাক্রদম মাো বর্ষ্ণর্ী ও মাো 

কামাখযা।  সশম্বে শফদর লপদলা লস্নহার কন্ঠস্বদর, 'সযার, এই লয শেশিও শক্লপ;  আপশন আপনার লহায়াটস 

আপ নম্বরটা শেন, এটা আশম পাটেদয় শেক্তচ্ছ।' 
কনদির্ল র্ারু্ সাদথ সাদথ জল শনদয় এদস লমদয় েুটটর লচাদখ মুদখ শিাঁ টটদয় শেদয় োদের র্সার র্যর্িা 
কদর শেদলন। লমদয় েুটটরও আসদে আসদে জ্ঞান শফদর এদলা।  অশফসার সযার ওদের কাদি এদস নাম, 

টেকানা, লফান নং লজদন শনদলন।  োরপর োদের র্াশিদে লফান কদর থানায় আসদে 

র্লদলন।  কনদির্লদক শনদেবি শেদলন,  ফ্রুটস জদুসর  পযাদকট আনদে।   

           ধীদর ধীদর ওরা সুি হদল শক'কদর শকিনযাপ হদয়শিদলা লসটা জানাদলা।  ওদের একজদনর 

নাম,  শ্রার্েী আর অপরজদনে নাম লোদলান।  োদের  েুজদনর কািাকাশি র্াশি।  লরাজকার মেন 

কালদকও পাকব লথদক একসাদথ শফরশিদলা।  রাস্তায় লেদখ একজন অন্ধ র্যক্তি রাস্তাপার হদে  পারদিনা, 

ওদের একটু সাহাযয করদে র্দল।  েখন ওরা েুজন েুইহাে ধদর োদক রাস্তা পার কদর লেওয়ার সময় 

হোৎই একটা সাো রদঙর র্াশি এদস োাঁিায়।  েখনই ওই র্াশি লথদক একজন লনদম ওদের নাদক-মুদখ 
রুমাল চাপা লেয়, োরপর ওদের আর শকিু মদন লনই। 
    সর্াই রু্িদে পাদর, সর্টাই ওই নািু আর ঘনার কাজ। পুশলি েুজন ওদের চারজদনর খুর্ প্রিংসা 

করদে থাদক।   ঘন্টা েুদয়দকর মদধযই লমদয়েুদটারই র্ার্া-মা থানায় লপৌৌঁদি যায়।  োরা োদের শনদখা াঁজ 

লমদয়দের শফদর লপদয় আনদন্দ  জশিদয় ধদর।  পুশলি অশফসারটট র্দলন, 'এই লয এই চার লের্ী 
িক্তিরূদপ আশর্েূবে হদয় আপনাদের লমদয়দের র্া াঁশচদয়দি। মহালয়ার আর শকিুশেন র্াকী, োর আদর্ই 

অসুর শনধন কদরদি এই মাদয়রা।  ওই কালশপ্রট গুদলাদক আমরা টেকই ধদর লফলদর্া।' 
শ্রার্েী আর লোদলাদনর মা হােদজাি কদর ওদের ধনযর্াে শেদে লর্দল ওরা লজ্জায় পদর লর্দলা। শেয়াসা 
র্লদলা, 'কাশকমা, লমদয়রা শুধু ঘদরর লক্ষ্মীই হয়না, টেকমদো লট্রশনং শনদল ওরা কালী আর েরূ্ বা হদয় 

উেদে পাদর।  আপশন ওদের কযারাদট সু্কদল েশেব কদর লেন, োহদল ওরা শনদজরাই শনদজদের প্রদটট 

করদে পারদর্।'  অশফসার সযার র্লদলন, 'আশম কালই আমার লমদয়দক কযারাদট সু্কদল লেদর্া। লোমাদের 

মেন আমারও লয একটা লমদয় আদি। আশম চাই লস লোমাদের মেই সাহসী লহাক।'থানা লথদক লর্শরদয় 
োরা চারজদন কাদিই একটা  লহাদটদলর উদদ্দিয রওনা শেদলা, অশফসার সযার লফান কদর শেদয়দি, 
লকাদনা অসুশর্ধা হদর্না। লসখাদন োদলা মদোন  শর্শ্রাম শনদয় পদরর লপাগ্রাম টেক 

করদর্।                             
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How Yoga Can Help to Cope with Stress During the Coronavirus Pandemic 

Uncertainty, lack of control, and lack of information—these are pri-

mary triggers of stress. Due to the coronavirus, we find ourselves in 

a time of uncertainty, with little information (or too much information 

with no real way to discern what is “real”), while often feeling out of 

control. In addition, social distancing leads to isolation, loss of our 

daily routines, and less access to some coping strategies. In the 

time of coronavirus, what can we do to manage stress? 

Yoga is one stress management tool that we can do from our 

homes. Unlike some activities, you can practice yoga in a small space with little to no equip-

ment. You can practice on your own, or with guidance.  

From a physical workout to a mental break and even a spiritual experience, yoga offers a multitude 

of benefits to help you during this difficult time, some of which are:  

Healing aches and pains. Not only does yoga loosen tight muscles and fascia, adding stability, 

flexibility and balance, but you’ll also see aches and pains disappear as tight muscles heal and 

relax. 

Increasing your fitness levels. Though a common misconception is that yoga is not a “real 

workout,” you might be surprised at how high your heart rate climbs and the physical results 

you’ll notice. It’s called a practice because it’s a journey to understand, improve and master the 

poses. You’ll build muscle, increase your endurance, boost your lung capacity and improve 

your bone density.  

Calming your mind. Yoga works on body, mind & breath. It 

helps in focusing, calming the restless mind. 

Improves your sleep quality. Along with ensuring you get a 

good night’s sleep, yoga also contributes to your overall well-

being.  

I am a Y my teacher training with Patanjali India (Baba Ramdev).  

Last 17 years and have myself benefitted a lot from doing yoga regu-

larly. Currently I run twice-weekly Yoga classes online on Zoom dur-

ing the current Covid-19 situation.  

I have a happy clientele who have continued with me during these times online, creating the feeling of 

a friendly yoga community who regularly communicate how helpful they have found these classes. 

These yoga classes are fit for people of all ages, backgrounds and levels of fitness – yoga is truly for 

anyone and everyone.  

You can join my FB page Kalpana's Yoga and follow @kalpanasyoga to keep updated with regular 

yoga posts, feedback from the community, and be the first to hear new updates about classes. 

Look forward to hearing from you!  
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