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সম্পাদ ক ীয় 

"এ ককোন সকোল রোতের কেতেও অন্ধকোর" I এমনই  সকোল কেখতে এখন সোরো পৃথিবী I ভতে 
ভতে কোটতে থেন I ভতের ককোতনো কেশ কনই, ককোতনো জোে কনই, ককোতনো বেস কনই I এ ভতের 
নোম কতরোনো ভোইরোস - COVID 19 I এর রূপ, প্রকৃথে এখতনো অজোনো I েবু প্রথেথেন নেুন 
সকোল, নেুন আতলো , আশোর আতলো থনতে অথবরোম গতবষণো কতর েতলতেন সোরো থবতের 
থবজ্ঞোতনর পূজোরীরো I  

 

এ মোরণতরোগ কিতক পৃথিবীতক বোাঁেোতনোর শপি আজ সমস্ত ডোক্তোর, নোসস, স্বোস্থ্যকমী বনু্ধতের I 

পুথলশ , ইথিথনেোর, েূেকমী, কডথলভোথর বই - প্রতেযক কপশোর মোনুষ থনতজর জীবতনর ঝুাঁ থক 
থনতে থেতে যোতেন পথরতষবো I সযোলুট জোনোই এসব শুভথেন্তোর মোনুষতক I কুথনসশ েোতের প্রতেষ্টোতক 
I  

 

২০২০ আমোতের থেতলো স্বেন্ত্র এক অথভজ্ঞেো I ঘতর বতস ককতট কগতলো প্রোে একটো বের I 

কজোরেোর হতলো অনলোইন পথরতষবো I অতনক মোনুষ বোধ্য হল, কোতে কটতন থনতলো ইন্টোরতনট 
সোথভস স I আতরো থশখলোম মোস্ক , সযোথনটোইজোর এর বযবহোর I থশখলোম কসোশযোল থডসতটন্স কমতন 
েলতে I  

 

এসতবর মতধ্যই আকোতশ কমঘ ককতট আতলোর উাঁথক I প্রবোতস বোঙোথলর বুতক  খুথশর কেোাঁেো - কয 
খুথশর নোম অকোলতবোধ্ন I েোই এই কতরোনোকোতলও মোতের কবোধ্তনর আতেোজন I আতেোজতন IB-

CAJ I এবোতরর আরোধ্নোর থেন ২৪কশ অতটোবর I Kameido কে I  

 

আমোতের শোরে উৎসতবর আর এক অঙ্গ - আগমনী I এবের  অষ্টম বতষস পো থেতলো I কেোটতের 
থেন্তো আর বড়তের বক্তবয থনতে েোর প্রকোশ I সমে অনুযোেী সব রকতমর সোবধ্োনেো থনতে 
আমোতের শোরেীেো I েোই -  
" স  বো  কর কথর আহ্বোন..... 

" 
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From the President’s desk  

Dear Readers, 

Another year has just passed by after the publication of Agamani 2019, but it was not like 

the other years. From last March, we are living a ‘new normal’ life due to the COVID19 

pandemic situation around the world. Once again, we realized our limited ability to fight 

against such kind of situation & and still struggling to cope up. 

     It was not an easy task to decide whether to arrange this much-awaited Durga Puja. Par-

ticularly, due to high population density and activities in Tokyo, one has to be very careful 

before organizing such an event.  However, considering our sentiment & passion for Durga 

puja finally, we decided to discuss with the local government and the venue hall manage-

ment. We are happy to have their consent with preconditions that we will strictly abide by 

all the rules and restrictions provided by the Tokyo city Governor and the local Hall man-

agement. Organizing this puja is highly needed to divert our mind from this pandemic fa-

tigue and get some refreshment for our souls. We, therefore, really feel proud to be able to 

continue this celebration in this busiest city of the world for a straight 9th year.  

     Like other previous years, this celebration of Durga Puja in Tokyo comes with the publi-

cation of this much waited annual Magazine, “AGOMONI”. Due to limited logistics and 

other restrictions, we are not able to publish the print version of this 8th edition, and only 

the web-version is made available to our readers.  However, I must express my sincere 

thanks and gratitude to all Editorial members of Agamani and contributors for their hard 

work in making it possible to publish this magazine.   

     It’s also an immense pleasure to note and convey to you all that every year we have 

some new members joining in our this India(Bengali) Cultural Association Japan (IBCAJ). 

Their fresh energies and enthusiasms help us to be more active,  productive and remain 

strong even in an unfavourable condition such as during this pandemic. Our united 

strength makes us possible to organize such grand activities like Durga Puja. It is also heart-

warming to note that many Indians participate in this Durga Puja celebration coming from 

far cities of Japan as well, which inspired us a lot.   

     Finally, I would like to express my deepest gratitude to “The Indian Embassy to Japan” 

for their constant support and guidance. I would also like to thank all of our sponsors, for 

their cordial support and always being with us. Last but not the least, on this auspicious 

occasion, let us forget our pains, sorrows, pride and arrogance and come closer to create a 

bond of unity and integrity. Let us pray to Ma Durga for our good health and prosperity for 

the coming days. HAPPY DURGA PUJA to all of you. 

 

   Date: 24 September 2020                                                             Swapan Kumar Biswas 

   Place: Tokyo,                                                                                (President, IBCA Japan)   
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Durga Puja 2020 Program List 
Start End Program Performer Duration 

10:00 12:00 Puja Dr. Kaustav Bhattacharya and  Dr. Joydeep Chakraborty  120 

12:10 12:20 Anjali (1st round) Guests and members 10 

12:30 12:40 Anjali (2nd round) Guests and members 10 

12:50 13:00 Anjali (Final round) All the Guests and members 10 

13:10 13:20 
Speech by IBCAJ Presi-
dent 

Mr. Swapan Kumar Biswas 10 

13:20 13:30 
Magazine inauguration 
(Speech) 

Embassy Officials Mr. Maynak Joshi  (DCM) 10 

13:30 15:00 Prasadam (Lunch) All the Guests and members  90 

15:00 15:07 Inaugural Song IBCAJ Members (Ladies). Harmonium by Mousumi Biswas and in Tabla by Sakasegawa san  7 

15:07 15:14 Dance  Ms. Supriya Pal - েুগসো বন্দনো  7 

15:14 15:20 Song 
Miss. Antara Ghosh ( Rabindrasangeet - সোরো জীবন থেতলো আতলো ). Accompanied in Harmo-

nium by Ms. Mousumi Biswas and in Tabla by Sakasegawa san  
6 

15:20 15:26 Song Ms. Mousumi Biswas  6 

15:26 15:30 Dance  Tushita Chatterjee (Supported by Toshani Chatterjee)  4 

15:30 15:37 Duet Song Ms. Bipasha Dutta and Soumya Dutta  (Aaj baaje mono maajhe. Rim jhim gire saawan)  7 

15:37 15:45 Kids Dance - Group 1 
IBCAJ Kids (Choreographed by  Bipasha Dutta) 
Aditya Pal, Anika Debnath, Anwesha Sarkar, Deboshmita  Biswas , Moumita Biswas,  Ritaja 

8 

15:45 15:51 Song  
Ms. Bidisha Banerjee  - Rabindrasangeet ( Borisho dhora maajhe shantiro baani ). Accom-
panied in Harmonium by Ms. Mousumi Biswas and in Tabla by Sakasegawa san  

6 

15:51 16:03 Bollywood Song  Mr. Palash sarkar ( Pal Pal Dil Ke Paas , Oh mere Dil ke Chain)  12 

16:03 16:09 Kids Dance - Group 2 
IBCAJ Kids - Garba (Choreographed by  Oindrila Debnath) 
Sambhavi solanki, Debraj Biswas, Twisha Mairh, Trisha Saha, Aarush Chakraborty  

6 

16:09 16:16 Song Dr. Nabarun Roy 7 

16:16 16:22 Dance  Toshani Chatterjee - Bharatnatyam - Mallari   |       Mallari . Choreography: Resmi Joby 6 

16:22 16:34 Duet Song  
Rabindrasangeet - Mousumi Biswas and Kalaswan Dutta - 1.Mayabono Biharini 2. bhenge 
Mor ghorer chaabi 

12 

16:34 16:40 Recitation  Debraj Biswas   |   Poem: "কোতজর কলোক"     ,      Poet :  নবকৃষ্ণ ভট্টোেোযস 6 

16:40 16:48 Dance  
Ladies Group dance - Incredible India (Choreographed by Supriya Pal) 
Supriya Pal, Mrittika Basu, Bipasha Dutta, Moupiya Chatterjee, Anindita Datta, Tanaya Gan-

8 

16:48 16:55 Recitation  Mr. Bhaskar Deb 7 

16:55 17:02 Dance  Miss. Ananya Kothari - Bollywood song 7 

17:02 17:19 Duet song 
Ms. Mousumi Biswas and Nabarun Roy - Hindi Duet ( Gum hain kisi ke pyaar main , Tum 
aagyeo ho, Jane jaa dhundhta) 

17 

17:19 17:26 Kids Dance - Group 2 
IBCAJ Kids (Choreographed by  Oindrila Debnath) - Theme ; Corona. Participants : Ananya 
Kothari, Ayana Mairh, Toshani Chatterjee, Anushka Pal  

7 

17:26 17:29 Recitation  Piu Biswas   |  Poem : where mind is without fear, Poet. Rabindra Nath Tagore    

17:26 17:33 Performance (?) Mr. Abhijit Bhattacharjee 7 

17:33 17:40 Song Song by Sharmishta Chatterjee - `Durge durge durgotinashini` 7 

17:40 17:54 Bangla Band Medley  

থিতর কেখো  - Directed by Kalswan Dutta and Mrittika Basu:  

Mrittika Basu, Kalaswan Datta, Anindita Datta, Bipasha Datta, Soumya Datta, Subrata Pal, 
Moumita Mukherjee.   

14 

17:54 18:06 Raffle Draw Raffle Draw 12 

18:06 18:21 Arati All the Guests and members 15 

18:21 18:51 Devi pranam All the Guests and members 30 
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Summer Break 

Srinit Kundu (9 years) 

Summer break is when people have fun time 
and people go on a carnival ride 
while others go to the countryside 
and get a guide 
while people are occupied 
but there is virus outbreak worldwide 
while there are many downsides 
people are getting horrified 
summer break will go on. 

While you 
are going 
camping 
you might feel some patting 
because it is raining 
while people are getting soaked 
others are staying dry 
there many are puddles 
which look like flowing rivers 

Camping is an activity 
which is no biggie 

while some people even flee 
and others get bitten by fleas 

while people go around with a baby 
and children are climbing trees. 
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`The mighty tent`  

I stand up straight, 

Protecting my mates,  

I’m not at all lonely’ Cause people live inside me 

I am mighty tent! 

 

I’m made up from twigs,   

Some wires do connect me 

With zips and cloths’  

I have a canopy on my head 

I’m the mighty tent! 

 

Great peoples like king and queens  

have lived inside me, 

I’m used for the army 

Camping doesn’t look good without me 

Some people also ply with me 

I’m the mighty tent! 

 

I’m the king of camping, 

People phrase me cause I’m mighty 

I’m a house for the campers 

I stand on the hills and the plains 

I’m the mighty tent!  

Drip -Drip- Drop, 

I’m the little rain drop. 

I don’t have any colour, 

But people say I’m beautiful. 

Drip – Drip-Drop, I’m the little rain drop 

 

My mother is the clouds 

I’m formed with my siblings, 

With thousands of us drippings; 

On the windowpanes and the plains 

Drip -Drip -Drop, I’m the little rain drop 

 

I look very much like an eye 

I feel happy whenever I pass by. 

I fragment the grasses and the soil  

Drip -Drip -Drop, I’m the little rain drop 

 

Millions of us form the ocean 

With slow motion. 

I’m considered to be useful, And yes, I am 

Drip -Drip -Drop, I’m the little raindrop 

 

Even one drop of us are useful, 

So, preserve me don’t be wasteful 

Remember my friends, mother nature have 

gifted us to you. 

Help me, I will be useful to you 

Drip -Drip -Drop, I’m the little rain drop 

`The rain drop`  

Poems  
by  Antara Ghosh 
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।। শারদীয়া নামতা  ।।  

স ী মা ভ ট্টাচ ার্য   

এক  এক্কে এক  ,দ ইু দ গুুক্কে  চ ার 
মা আ স ক্কে ,এবা র ত ক্কব  ভ য় ন ে ই ন ক া আ র। 

দ ইু এক্কে দ ইু ,ত ত ে  দ গুুক্কে  েয়  
বই ন  াটাক্কে া র পা লা এ বার  ,পডা ন লখ া  ে য়। 

ত ত ে  এ ক্কে ত ত ে , চ ার দ গুু ক্কে  আ ট  
স াদ া ক াক্কে ভক্কর ক্কে ওই বাাং লা র মাঠ  ঘ াট। 

চ ার এক্ক ে চ ার ,পাাঁচ  দ গুু ক্কে  দ ে 
মা আ সক্কবে  তস াংক্কে চ ক্ক ড মে  রয়ে া বে। 

পাাঁচ  এক্কে পাাঁচ ,েয় দ গুু ক্কে  বা ক্করা 
লক্ষ্মী-  ক্কেে , বী োপ াতে- ক াতত যক  স াক্কে  আ ক্করা 

েয় এক্কে ে য় ,স াত  দ গুুক্কে  ন চ াদ্দ 
মত েষ াস রু বক্কট  এ ক ট া আ স্ত ে দ্দ মদ্দ ! 

স াত  এ ক্কে স াত  ,আ ট  দ গুুক্কে  ন ষ াক্কল া 
স বাই ত মক্ক ল বক্ক লা এ বার  ' জ য় দ  ুযা'  বক্কলা। 

আ ট এক্কে আ ট ,ে য় এক্ক ে ে য়  
তভ ক্কডর মক্কযে ঠাকু র  ন দ খ া এক্কেব াক্ক রই ে য়। 

দ ে  এক্কে দ ে  ,দ ে  দ গুু ক্কে  কু ত ড 
তবে সালটা গ্র াস  ক ক্কর ক্কে ক ক্ক রাে া অতত ম াতর। 

আ ে ন্দ  ে াক  বক্ষ  জ কু্কড, ম ন্ডপ ন োক  বাত ড।  
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।। 'নদবীত্ব '  ।।  

স লুত া ো  পা র তভ ে 

আ ত ম দ  ূযা , দ  ুযত ত ে াত েে ী  - 

ন ত ামরা আ মা র ক ক্ক রা আ রাযে া 

ন দ বী  বক্কল ম াক্কে া আ মায়  , 

পজূ া ক ক্করা আ মায়  ভত িভ ক্কর । 
আ বার ন ত ামর াই ন স ই  

আ তম-ন ক ই েত ো ক ক্করা ডাইতে  অপ বাক্কদ  । 
ক ক্কে জ জ যতরত  েই ন সই আ তম - 

র্খ ে  অোতসক্ক ড েই ক্ষত তবক্ষত  । 
তক াংবা র্খ ে  মাাংস ন ভ ক্ক ব , 

আ মায় ক ক্করা  ভ ক্ষে , ত খ ে ও 

আ ত ম রই জ ী বে মতৃ  েক্কয় । 
পক্কের ট াক া ে া ন পক্কল  , ন ত ামর া 

স াজ াও আ মার জ ী বন্ত  তচ ত া । 
ত াই ন ত ামাক্কদ র ক তর  তমে তত  , 

তিতরক্কয়  ে াও আ মার এ  ন দ বী ত্ব  , 

আ মায় শু য ুদ াও _ 

আ মার প্র াপে  মে ষু ত্ব  ।  
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BEST FRIENDS  

Sanchita Nag , Kolkata, West Bengal  

As we see a book, we crave to look what is written inside the covers. These books 

are a part and parcel of the highest cultures created by mankind. In the words of 

Cicero the first century BC Roman scholar and academic “a room without books is 

like a body without a soul”. These days, I guess most of us have garnered the habit 

of reading e-books as well. 

If I attempt to give a meaning to books, I will do it thus – 

B stands for BLISSFUL as books give a great joy and 

happiness. A lonely man can spend most of his time in 

reading and while reading he won’t be able to even 

guess how time passed on. In the opinion of Charles W. 

Eliot ‘books are the quietest and most constant of friends; 

they are the most accessible and wisest of counselors 

and the most patient of teachers’. I have observed that 

during this lockdown most Bengalis’ known to me are spending free time by reading 

books and although I have never been to Japan, I am absolutely certain that the 

Japanese are doing the same. I say this on the basis of my deep belief of Japanese 

culture and traditions. Especially the way they greet other is akin to our namaskar 

gesture. 

O stands for OBSERVANT. Simply read-

ing books won’t be enough, if we do not 

inculcate the knowledge gained in our 

lives. As with knowledge comes wisdom, 

so we are more aware of the happenings 

around us. This makes us more ob-

servant. This is where I think the Japa-

nese have done exceptionally well and 

hence they are obviously one of the most 

advanced and progressive societies. 

O again, stands for OPTIMISTIC. As with optimism comes’ hope and belief of 

achieving, so it gives us pride. May be this is why we Kolkatans are proud of Col-

lege Street which is a long stretch of market for book vendors and the National Li-

brary. I am sure that the Japanese are equally proud of their libraries. Nakajima      

Library, International Library of Children’s Literature, National Diet Library are the 

ones I have heard about. As charity begins at home, we are extremely proud and 

possessive of our own collection. This is the love of books amongst us and so we 
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can be optimistic of a great future.  

K stands for KNOWLEDGE as the ultimate 

goal of reading a book is to gather knowledge 

in any and every aspect of life. As Jhumpa La-

hiri writes - “that’s the thing about books – they 

let you travel without moving your feet”. For 

travellers they are guides. One can also im-

prove their vocabularies, vocational skills, apti-

tudes, personality etc. only by reading books. 

Books even throw the light of hope in de-

pressed people’s life. Thus it is often termed as 

man’s best friend. 

If we can inculcate this habit of reading amongst our descendants, we will be able 

to create a better society for the future and they will inherit true friends who cannot 

be separated.  

Just like the story of a thirsty crow, we have a tendency to roam here and there in 

search of a good friend. But as the crow found small pebbles near the pot, we can 

also find good friends just beside us in the form of books. 

Trisha Sarkar, Grade 11, Jamshedpur 
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Durga Puja in Lucknow  

(Capital city of Uttar Pradesh)  

Mrs Piyali Bose  
A teacher by profession, also a Reiki Master and is into active 

healing and teaching Reiki  

Ten hands each armed with a weapon accompanied with her four worthy children, 
Maa Durga visits the Earth every year. She is welcomed with a lot of love and re-
spect and her stay is celebrated with a lot of pomp and show which usually lasts 
for five days.  

 

Lucknow, known as the city of nawabs, has been celebrating Maa 's stay since a 
long time. I have been residing in Lucknow for the past 23 years and have been 
fortunate enough to witness the Durga Puja celebrations in a number of localities 
here. I have been privileged to have had the company of revered people who 
have been a part of the oldest puja celebrations.  

 

The oldest known Durga Puja known to me was of Sundargarh which was started 
by a priest at his home which was eventually shifted to the Bengali Club, in the 
Naka Hindola Area of Lucknow, now a celebrated Puja organization. With the 
passage of time, Durga Puja has been graced at Bidyanto College, Jogindrap-
athak Road, Badshah Nagar, Charbagh Cash Quarters - Railway's Account De-
partment and RDSO (Research Design & Standards Organisation ) areas in 
Lucknow. Lalbagh area Puja was also a meeting place for families who wanted to 
be united in marriage. Durga Puja is also celebrated with a lot of pomp and show 
in Indiranagar, Gomtinagar, Kaiserbagh, Ravindrapalli, Janakipuram, Sahara 
States, Vikasnagar , Aliganj and a few other areas as well. 

 

The pandals are creative and many of them have wonderful theme based crea-
tions. Most of the Puja celebrations organise cultural programmes by local artists 
and outstation performers. West Bengal went on a progressive front a few years 
ago, inviting widows and transgenders to be a part of the Sindoor Khela (the last 
day of the puja). It brings tears to my eyes owing to its deep humane as-
pect. Maa's departure brings in gloom but Bengalis always find a way out to bring 
joy into their lives. 

 

Durga Puja is looked forward to the whole year by all and it also provides liveli-
hood for many people.  

 

Let Maa Durga's blessings bring in a lot of happiness in our lives.. Jai Maa  
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Durga Puja Reminiscence of my Childhood Days  

Paramangshu Chakraborty, Kolkata 

Shillong, Popularly Known as India’s Scotland of East, is a scenic hill station. Mesmerising Autumn 

with greenery all around, clouds floating in the blue  sky , the sun playing hide and  seek ,cool pleas-

ant climate , garden with beautiful chrysanthemum, varied colours of rose , dahlia, marigold and lotus 

with a picturesque nature still reminds me of those nostalgic days in my memory lanes 

Our school autumn vacation for 10 days used to began few 

days prior to Durga puja. I used to pack my luggage for 5 days 

stay from Sasthi to Dashami at Ramakrishna mission Shillong. 

Our house was about 10 minutes walking distance from the 

mission. But, to enjoy each and every moment of festival volun-

teers used to stay at premises of Ramakrishna temple. Only 

boys and few senior volunteers were permitted for stay as ad-

vised and suggested by monks. I was regular visitor of Rama-

krishna mission with my mother on every week end in my child-

hood days. All monks used to love me a lot and inspire to share 

many stories of Swami Vivekananda and Thakur Sri Ramakrish-

na Paramhansa. My parents were relaxed as all volunteer chil-

dren used to stay at mission premises for 5 days under jurisdic-

tions of monks. At an age of 9 years, I started staying at Rama-

krishna mission during the Durga puja celebration. The discipline and timings were religiously followed 

at Mission premises. All volunteers used to wake up early morning finishing bath and joined Mangal 

arati before getting along with their daily assigned roles and responsibilities for puja. On Mahashashti, 

prayers were offered to the wood-apple tree as the abode of the goddess. On Mahasaptami, the sec-

ond day of the puja, nine leaves including a banana tree called Navapatrika was placed for worship. 

Each day of Puja included preparation of different platters of flowers, leaves of Wood apple tree, 

meadow grass (Durba in Bengali) and other essential items of reverence as per rituals. Serving flow-

ers for pushpanjali and bringing cooked bhog, sprinkling the holy waters of Ganges in place of worship 

of goddess were important activities enjoyed by me. Arati in afternoon followed by Prasad distributions 

on each day to all visitors was enjoyment for all .Evening used to be chill in shillong on those days and 

the beating of dhaks, blowing of conch and the fragrance of incense in arati used to illuminate the 

mind and soul with a divine presence of mother Durga. Cultural programs with devotional music, skits, 

dance presented by different groups of renowned personalities were other major attractions of the 

evenings. Each day was filled with lots of delight to experience the festival with an eternal bliss. 

The kumari puja on Maha Asthami and Sandhi Puja at the confluence when Asthami tithi ended and 

Navami tithi started were special charm of the festival .Our hearts used to cry out with love and it was 

reflected in eyes of Mother Durga on the evening arati of 

Mahanavami night. The morning of Maha Dashami was 

marked by the closing puja and darpan visharjan - a ritual 

where priest  symbolically immerses the idol by capturing 

the reflection in a bowl of water. There after Sindoor 

(vermilion) festivities used to start with Maa Durga. Sor-

row used to reverberate within our minds as eyes of Dur-

ga Maa seems to be filled with tears as she prepares for 

her abode to Kailash. We all accompanied the journey of 

idol immersion with monks to Polo River at forenoon on 

Vijaya Dashami day. After immersion, we returned to mis-
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sion and had a splendid Prasad with varied items served to us with all monks. We chanted the hymns 

in folded hands- 
 

 

 

The Dashami evening used to start with regular arati at Ramakrishna Temple followed by the Apa-

rajita Puja, Shanti Jal sprinkling and Prashasthi bandhan. Parents used to receive us from monks for 

our way back to home. The feeling of joy and sorrow marked the culmination of the festival. With ad-

vent of time, all these learning gradually induced spiritual metaphor in my life with progressive realisa-

tions of the divine consciousness. The Durga puja is a perpetual journey to self and spiritual realisa-

tion with contemplation for me and not just the victory of good over evil.  

Beas Roy, Tokyo 
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জন্ম, মতুৃ ে ও মতুৃ ে ভয়  

ডঃ স বু্রত ভ ট্টাচ ার্য  
প্রক্ক িসর, ক া ে ী ত েন্দ ুত বশ্বত বদে াল য়, বা র া েসী  

আজ কক্কর া ো কবতলত তবক্কশ্ব অক্কেক্ককই মা েতসক ভ া ক্কব তবপর্যস্ত েক্কয় পক্কডক্কে। ো র ী তর ক নর া  , সমসে া এসব 

মা েষু মা ক্কে রই েক্কয় ো ক্কক তকন্তু র্তদ মা েতসক ভ া ক্কব আমরা দুবযল েক্কয় র্া ই ত া েক্কল ো রী তর ক অ বস্থা আক্কর া জ তট ল েক্কয় 

ওক্ক ঠ। প্রা চী ে ভ ার ক্কত র মেী ষী র া মে-ের ী র জন্ম-মতুৃ ে তেক্ক য় অক্কেক আক্কলা চো কক্কর ক্কে ে। আমা র অ ল্প বতুিক্ক ত র্া বঝু ক্কত 

পা র তে ত ার নেক্কক তকেু প্রা সতি ক কো এখা ক্কে নলখা র নচো কর তে। 

প্রা ে ী মা ক্কের ই মতুৃ ে অবে ্  র্ম্ভ া বী।  ী ত া য় শ্রী কৃষ্ণ বক্কলক্কে ে "জ াত স ্  র্ তে ধ্রুক্ক বা মতৃ ্  র্ধু্রুযবাং জ ন্ম মতৃ স ্  র্ 

চ"  র্া র জন্ম েক্কয়ক্কে তা র মতুৃ ে েক্কবই। ত ক্কব মতুৃে র পর কী েক্কব নস প্র ক্কে র  উত্তর  পা ওয়া  কতঠে । তবতভ ন্ন দা েযতেকক্কদর 

তবতভ ন্ন মত, নকউ বক্কলে মতুৃ ের সক্কি সক্কি সব নেষ। নকউ পেুজ যন্ম, নকউ বা স্ব য, ের ক ইত ো তদ নলা কা ন্তর প্রা তি র কো 

বক্কলে। আর এই অজা ো ভ তবষেত সম্ব ক্কে একটা ভ ীতত ও সব মােকু্কষ র ই ো ক্কক । শুয ু মা েষু নকে সব বতুিমা ে 

জ ী বজ ন্তুর ই নবা য েয় মতুৃ ের ভ য় ো ক্কক। পা তখ তবডা ল নদখক্কল ভ য় পা য়, তবডা ল কুকুর নদখক্কল পা লা য় আর কুকুর বা ঘ 

নদখক্কল কী কর ক্কব ত া সেক্কজ ই অ েকু্ক ময়।  

মতুৃ ের পর কী েয় এটা তচর ন্তে প্রে। র্ম নক েতচক্ককত া তজজ্ঞ া সা কক্কর ে, " মতুৃ ে র পর মা েকু্কষ র কী েয়- নকউ 

বক্কল ন স ো ক্কক নকউ বক্কল ো ক্ককো, আপো র কা ক্কে এই তবদ ্  র্া আতম তেক্ষ া লা ভ কর ক্কত চা ই।" (কক্কঠা প তে ষদ) । ভ ার ক্কত র 

সব আতস্ত ক দেযেই মতুৃে র পর আত্মা র অতস্ত ত্ব ও পেুজ যন্ম তসিা ক্কন্তর পক্কক্ষ। এতবষ ক্কয় আসা র আক্ক  একটু প্রসি া ন্তক্কর 

র্া ই। খসৃ্টী য় মক্কত ের ীক্কর র জক্কন্ম র সা ক্কেই আত্মা র ও জ ন্ম েয়। ের ী র মতৃ েক্কল তকন্তু আত্মা মক্কর ো। নস নেক্ককই র্া য়। 

ত ার মা ক্কে অতবেশ্ব র আত্ম া প্রতত ের ী ক্কর র সা ক্কে জ ক্কন্ম চলক্কে আর এক্কদর নেষ েক্কবো। এই তসিা ক্কন্ত তা তকযক তবসি তত 

আক্কে। র্া র শুরু আক্কে ত া র নেষ ো কক্কত ই েক্কব। শু রু ো ো কক্কল নেষ ও ো কক্কব ো। একতট সর ল নর খা র শুরু ও নেষ 

ো কক্কব তকন্তু একতট বতৃ্তা কা র (circular) নর খা র শু রু ও নেই ত া ই নেষ ও নেই। 

মতুৃ ে নর্মে ো শ্বত, মতুৃ ে ভ য় ও নত মতে। এক্ককবা ক্কর ই তেক্কবযা য তেশু, এই য রুে র্া র বয়স ৫-৬ মা স, কো 

বলক্কত পা ক্কর ো, তকেু বঝু ক্কত ও পা ক্কর ো। ত া ক্কক র্তদ বা তডর ে াত নেক্কক েী ক্কচর তদক্কক ঝু াঁক্ক ক নদখা ক্কো েয় নস ভ য় নপক্কয় 

ো ত পা তদক্কয় েি কক্কর আাঁকক্কড য র া র নচে া কক্কর। অেচ তা র তকন্তু পক্কড ত ক্কয় ব ্  র্া ো পা ও য়া র অতভ জ্ঞত া নেই। 

ত া েক্কল তক এটা মতুৃ ে ভ য়? র্া র মলূ পবূয জ ক্কন্মর সাংস্ক ার? 

মতুৃ ের ো ত নেক্কক বা াঁচার নচ ে া প্রা চী ে কা ল নেক্ককই মা েষু কক্কর আসক্কে। পরু া ে কা  তেেী গু ক্কলা নত নদখক্কত পা ই 

অক্কেক্কক কক্কঠা র ত পসে া কক্কর ব্রহ্মা নক সন্তুে নকা ক্কর অমর েক্কত নচক্কয়ক্কে। তকন্তু বস্তুত অমর ক্কত্বর বর ব্রহ্মা কা উক্কক নদেতে, 

নকেো নসটা সম্ভ ব েয়। তত তে বর তদক্কয়ক্কে ে আক্কর া েতি ো লী েও য়া র আর অ সা মা েে েতি নসই ত পস্বীক্কদর আসরু ী 
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প্রবতৃত্তক্ক কই বতৃি কক্কর ক্কে, ত াই ত ার া মতুৃ ে নক অতত ক্র ম কর ক্কত পা ক্কর তে। অ ে ্  র্তদক্কক ঋতষর া তকন্তু অমর ক্কত্ব র পে নদখক্কত 

নপক্ক য়ক্কে ে, বক্কলক্কে ে, তবদ ্  র্া র দ্ব া রা অ মকৃ্কত র সো ে পা ওয়া র্া য়, জ্ঞ া ক্কের আক্কলা ক্কক মতুৃ ের অে কার নক দূর কর া নর্ক্কত 

পা ক্কর।  

ঐত ক্কর য় উপতেষক্ক দ মতৃ ্  র্কু্ক ক তচৎপরুুক্ক ষ র ততৃ ী য় জ ন্ম বলা েক্কয়ক্কে। ত াই মতুৃে ভ য় অর্ো। 

একবা র ই ক্ষ্বা কু বাংক্কের এক র া জকুমা র বক্কে ম ৃ য়া কর ক্কত ত ক্ক য় ভূল কক্কর এক ঋতষ কুমা ক্কর র তদক্কক তত র তেক্কক্ষ প 

কক্কর ে। তকন্তু সক্কি সক্কি ই তেক্কজ র ভু ল বঝু ক্ক ত নপক্কর ভ ী ষে তবচতলত েক্কয় পক্কডে। নদৌ ক্কড নখা াঁক্কজ ে ঋতষর আশ্র ম এবাং 

ঋতষর কা ক্কে নকাঁক্কদ বক্কলে তেক্কজ র অ তেচ্ছ া কৃত অপর া ক্কযর কো। ঋতষ ও আশ্র ম বা সী রা খ ুাঁজ ক্কত নবর য় নসই ঋতষ কুমা র 

নক তকন্তু নকউ উতদ্ব গ্ন েয়ো, সবা ই ো ন্ত ভ া ক্কব চা তর তদক্কক খ ুাঁজ ক্কত ো ক্কক। এর মক্কয ে নদখা র্া য় নর্ নসই ঋতষ কুমা র নক 

র্া ক্কক বা ে মা রা েয়তে ল, তত তে অক্ষ ত আক্কে ে ত া াঁর লা ক্ক তে। ত া াঁক্কক নদক্কখ র া জ কুমা র আশ্ব স্ত েে এবাং ঋতষ নক তজ জ্ঞ া সা 

কক্কর ে। আতম আপো ক্কক আপো র পকু্ক ে র মতুৃে র সাংবা দ নদই তকন্তু আপতে তবচতলত ো েক্কয় ো ন্ত র ই ক্কলে কী ভ াক্কব? 

ঋতষর উত্তর খবু স্প ে  

"সত ্  র্ক্কমবা তভ জা েী ক্কমা ো েকৃ্ক ত কুমযক্কে মেঃ। 

স্বয মযমেতুত ষ্ঠা মঃ ত স্মা ন্মতৃ ্  র্ভু য়াং ে েঃ।।- - -" 

আমর া সত ্  র্ক্ককই জ া তে তমেে া আমা ক্কদর মক্কে ও স্থা ে পা য়ো। তেক্কজ র য ময পা লে কতর ত া ই আমা ক্কদর মতুৃে ভ য় নেই। 

আমর া শুিা চার ী, অেলস, সে ্  র্া উপা সো কতর, শুি অ ন্ন নভ াজ ে কতর, সদ্উপা ক্ক য় য ে উপা জ যে কতর, তবদ্ব া েক্কদর গুে 

জ া েক্কত নচো কতর এবাং ত াই অ ে ্  র্ক্কদর বতল (প্রোংসা কতর) কা রুর দুশ্চ তর ক্ক ের বে যো কতর ো। ত া ই আমা ক্কদর মতুৃ ে ভ য় 

নেই। 

অতত তেক্কদর অ ন্ন নভা জ ে কতর ক্কয়, আতশ্র ত ও নসবক নদর র্ক্ক েে নভ া জ ে কর া ক্কোর পর অবতেে অ ন্ন নভ া জ ে কতর। ত াই 

আমা ক্কদর মতুৃে ভ য় নেই। 

আমর া ো ন্ত, ক্ষ মা েীল, দা ে পর া য়ে, পেু ্  র্স্থা ক্কে বা স কতর, তা ই আমা ক্কদর মতুৃে ভ য় নেই। 

আমর া নত জ স্বী নদক্কে তেবা স কতর তা ই আমা ক্কদর মতুৃ ে ভ য় নেই। 

এই কো গু তলর মক্কয ে লক্ষ ে কর া র্া য় ্ ঃ 

১. ঋতষ বা র বার বক্কলক্কে ে মতুৃ ে ভ য় নেই। মতুৃ ে েক্কবো একবা র ও বক্কলেত ে। 

২. মতুৃে ভ য় েী ে েওয়া র উপা য় বক্কলক্কে ে সত ে নক অবলম্ব ে কক্কর চলক্কত, তমেে া চা র নেক্কক দূক্কর ো কক্কত, সৎ পক্কে য ে 

উপা জ যে কর ক্কত, গুে গ্রা েী েক্কত, অতত তে সৎকা র, সে ্  ক্কর্া পা সো ইত ো তদ  েৃক্ক স্থর য ময পা লে কর ক্কত। 

৩. বা তডর দর জা য় নলব-ুল ঙ্ক া ঝু তলক্ক য় র া খক্কল মতুৃ ে প্রক্কবে কর ক্কবো তকম্ব া, নি াংশুই ো ম য া র ী তকেু অ দু্ভত তজ তেস নদা কা ে 
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নেক্কক তকক্কে র া খক্কল বা দতক্ষ ে দর জ া বে কক্কর উত্তক্কর র জ া েলা তদক্ক য় র্া ত া য়াত (বা এই য র ক্কে র প্রবঞ্চ ো) কর ক্কল সব 

তবপদ নকক্কট র্া য় এক্ককবা ক্কর ই বক্কলে তে। সৎভ া ক্কব জ ী বে র্া পক্কের কো বক্কলক্কে ে মা ে। 

আজ আমর া এই জ া য় া য় নেক্কর ন তে। অ ক্কেযর জ ে ্  র্ নকা েও তকেু করক্কত র া তজ আতে আর য ময কী ত াই 

জ া তেো। তকেু ভ ন্ড ব ্  র্তি TV নত বা আসর জ তমক্কয় বক্কস আমা ক্কদর উক্কট া পা ট া বলক্কে আর আমরা নসই সব কক্কর 

ভ া বতে নর্ সব তবপদ নেক্কক নবাঁক্কচ র্া ক্কবা। র্খে নদখতে এসক্কব নকা ে ি ল নো ক্কলা ো ত খে য ময নক তেন্দা কর তে।  

আর এক ঋতষ সেৎসজু া ক্ক তর কো বতল। এই ঋতষর কো আক্কে মোভ ারক্কত ও। সেৎসজু া ক্ক তর মক্কত মতুৃে তকেু েয়। মতুৃ ে 

েয়ো। একবা র ত া াঁক্কক য তৃর া ষ্ট্র তজ জ্ঞ া সা কক্কর ে নর্ র্তদ মতুৃ ে বক্কল তকেু ো ই ো ক্কক ত া েল নলা ক্ককরা মক্কর নকে? র্ম কী 

কক্কর ে? সেৎসজু া ত উত্তর নদে- 

অ স ্  র্া ক্কদো ৎ তেঃসর ক্কত ের া ো াং নক্র া য ঃ প্রমা ক্কদা নলাভ রূ পশ্চ মতুৃ ে ঃ। 

অোং ক্কত ন েব চর তিমা  যা ন্ েচাত্ম ক্কো নর্া  মনু পতত কতশ্চ ৎ।। 

র্ক্কমর আক্কদক্কে নক্র া য, প্রমা দ ও নলা ভ রূ পী মতুৃ ে তেঃসর ে কক্কর। নর্ ব ্  র্তি অোংকা র বেী ভূত েক্কয় 

তবপে া মী েয় নস কখেই পর মা ত্মা র সক্কি র্িু েক্কত পা ক্কর ো।  
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‘MEDITATIVE LIFE STYLE’ IS NO MORE A 
CHOICE BUT A DIRE NECESSITY NOW  

Pintu Bag, India  

Perhaps the most Important feature that distinguishes the present era from all the pre-
ceding eras is that, in this Age, there is tension all over in the atmosphere. The great hub-
hub in the ever-growing cities, the noise because of motor vehicles, factories and jostling 
crowds in the busy market place-all this tells badly on man’s nerves and causes him irrita-
tion.  

Again, the ways of living and earning one’s livelihood have rapidly and enormously 
changed too. Science has made so many things of comfort, convenience and enjoyment 
available to man that man’s dependence on them and the number of his needs has greatly 
multiplied too. Thus, modern man needs more gadgets, his life has become more mechani-
cal, he is in more hurry and his worries have alarmingly increased. As such man today, is 
placed in a situation of constant stress and strain. He takes most of the decisions in this 
state of tension and hurry, and, thus, involves himself into further trouble. This is as true of 
nations as of individuals. 

In such a situation, a little practice of Meditative life style gives to man inner tranquilli-
ty. It gives him mental relaxation and thus enhances his capacity to judge things calmly and 
dispassionately. It enables man to live in peace and to let others live in peace. This state of 
mind contributes greatly towards the betterment of the society which is heading towards        
lawless law and which currently thinks in term of having more hospitals and doctors rather 
than having peoples who are practically healthy, and which thinks of more law-books, law 
colleges, lawyers and law courts rather than who, by their nature, are law-abiding or right-
eous. Practice of Meditative life style which is called ‘Raja Yoga Meditation’ and practiced 
by human beings from all Religions/sects around the world. This most relevant Medita-
tive life style technique is being taught and practiced across the globe through over 9000 
Seva Kendras (centres) in more than 140 countries. This Meditative life style technique 
brings about a society which is based on mutual love and regard, and where strife of all 
kinds is unknown and everyone enjoys the fruits of Nature. It brings about a society in which 
people, by their very nature, are peaceful, loveful and lawful. They are holy, happy and 
healthy. They are active and effective, alert and efficient and elastic and accommodating. It 
improves human relations, increases man’s stamina, frees him from worries, save him from 
wastage of Thought Power and brings about an atmosphere of good will. In other words, it 
brings about Golden Age or the world of deities or the divine sovereignty.  

The science of ‘Raja Yoga Meditative Life Style’ is based on one essential belief and 
faith i.e “I am a soul, distinct from the insentient body”. This is called ‘soul-consciousness’ 
and being imparted by Almighty God Himself. His guidance, support and teachings are, un-
deniably, most efficacious, easy and infallible provided we make use of them. It is the time 
when with His own help, His own grace, the progress is very much quickened, strengthened 
and enriched because His divine act of establishment of Golden-aged Deity World has soon 
to be complete.  

I am now Commanding a military ship, which entails lot of stress-strain during operation 
at sea as well as ups-down in crew management and operational response. I am thankful 
and really benefitted from this ‘Raja Yoga Meditative Life Style’. It has made my mind full 
of tranquillity and thus, I am able to deal all kind of  difficult situations very easily, may it be 
of personal life or professional aspects. Besides that, my health condition has also improved 
many fold. Sugar has come under control and Cholesterol has come down from 198 to 122 
in 04 month’s of practicing ‘Raja Yoga Meditative Life Style’. The best Medicine I could get 
forever. It is not a Religious practice, it is a Spiritual Practice and being practiced/
benefitted by Millions of people from all Religions of entire world. You need to experience 
and I would recommend you to experiment for just 03 months. Thereafter you may ask 
yourself, was it benefitting you ? To practice ‘Raja Yoga Meditative Life Style’, a seven 
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days course (one hour daily) free of cost can be learnt from one of the centres of Brahma-
kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya. In the present COVID-19 scenario, the same is being 
imparted ‘on line’.  

This year, whilst praying to Goddess Maa Durga, let’s fill our inner self with eternal ele-

vated power, which will help us to progress our life very smoothly with much higher 

‘Happiness Index’ on daily basis, rather every moment. To know more about ‘Raja Yoga 

Meditative Life Style’, one may reach to one of the  Seva Kendras (centres) of Brahma-

kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya or browse www.brahmakumaris.org, 

www.brahmakumaris.com and  watch add free ‘Awakening TV’ and ‘Peace of Mind TV’ 

dedicated to Godly spiritual service.  

Antara Ghosh, Grade 5B,  IISJ Tokyo 

http://www.brahmakumaris.org
http://www.brahmakumaris.com
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১ ৯৯৫। Gerald Geison ো ক্ক মর এক  ইত তো সত বদ  প্র া য় একক্ক ো  বে র পকু্ক রা ক্ক ো  ক তগুক্ক ল া ন োট বই ন ঘাঁক্কট  আত বষ্কা র কর ক্কল ে ত বত চে 
ত কেু  তেে। আপা ত ত বতক যেীে এক  ত বজ্ঞ া েীর নল খা ন ো টবইগুক্কল া। ১৮৯৫ সা ক্কল  মতুৃে র  সময় ত র্ত ে পইপই কক্ক র ত েক্কজর পত র বা ক্কর র 
ন ল াক্কক ক্ক দর  বক্ক ল ন ত েক্ক ল ে এ ন োট বকু গুক্কল া নর্ ে অপ্রকা তে তই ন েক্কক  র্ া য় ত চরকাল। ১ ৯৬৪  সাল  পর্ যন্ত, মাক্ক ে ন সই ত বজ্ঞ া েীর  মতুৃে র  
প্র া য় সত্ত র বে র  পর্ যন্ত ন মক্ক েও চল া েক্ক য়ত েল  ন সই মতুৃেকা ল ীে ত েক্ক দ যে। ত ক ন্তু ১ ৯৬৪  ন ত তা র  পত র বা ক্কর র পক্ষ  ন েক্কক  ন সগুক্কল া  তুক্কল  
ন দওয়া েয় ির াত স ন দক্ক ের  েো ে োল  ল া ইক্ক ব্রত রর  ো ক্ক ত। তা র পর ও প্রায় ত তত রে  বের  ন তমে ভা ক্ক ব োড া ঘা াঁটা কক্ক র ও নদক্ক খত ে নকউ। 
অবক্ক ে ক্ক ষ,  ১ ৯ ৯৫  সাক্ক ল Geison সা ক্ক েব ন সসব ন ো ট বই ন ঘাঁক্ক ট  তুক্কল  আেক্ক ল ে তমক্ক েে  অক্ক র ন জা চু্চতর র   ল্প  ।  খে াত তল া ক্কভ র আো য় 
এক্ক কর  পর  এক  েীত তত বরুি ক া জ কক্ক র র্া ওয়া  এক মো ে ত বজ্ঞ া েীর  ন া পে স্ব ীকাক্ক র াত ি। 
 
ত পত েক্ক য় র্ া ওয়া  র্া ক। ৬ জ লু া ই ১৮৮ ৫। পো তর স। গ্রীক্ক ের  দ পুকু্ক র এক  আপেক্ক ভাল া  ব বজ্ঞ াত েক বক্ক স আক্কে ে তা র লে া বক্ক রট তর ক্ক ত।  ত 
পা াঁচ বে র  য ক্কর  Rabies  এর  মক্ক তা  মো মার ী ত েক্ক য়  ক্ক বষো  ক রক্ক ে ে ত তত ে। এর  আক্ক  chicken cholera আর  Anthrax ত েক্ক য় 
 ক্ক বষ ো আর সািলে  তা ক্কক  ত দক্ক য়ক্কে  তুমলু খে া ত ত,  পরুষ্কা র,  পত রত চত ত। ত ক ন্তু ন সসবই মলূ ত পশু পা ত খর  ন র া । তা র  আত বষ্কার  
পশু পা ত খর  মডক  আটকা ক্ক ত প্রবল  সা িল ে ন পক্ক য়ক্ক ে বক্ক ট। তক ন্তু এবা ক্ক রর  চে া ক্কল ঞ্জ আক্ক র া অক্ক েক  কত ঠে। Rabies মা েষু ক্কক আক্রমে 
ক ক্কর। তা ই এবা ক্কর র সা িল ে েক্ক ব অক্ক েক বড  , েো াঁ অবেে  র্ ত দ এ সিল তা ন মক্কল  তক্ক বই। Rabies এর   ক্ক বষো এত ক্ক য়ক্কে  
অক্ক েকটা ই । তক ন্তু সািলে  ন বে  দূক্কর। ত বজ্ঞ া েী ত েক্ক জ ও েয়ক্ক তা জ া েক্ক তে ো  নর্  জ লু া ই মা ক্কসর  ন সই দ পুরু  তা ক্কক এত ক্ক য় ন দক্ক ব 
অক্ক েকটা ই। নসই সক্ক ি অক্ক েক যা প এত ক্ক য় ন দক্ক ব ত চত ক ৎসা  ত বজ্ঞ াক্ক ের  ইত তো সক্ককও।  

ত েঝুম দ পুকু্কর  েঠা ৎ দর জা য় ক রা  োড ার  আওয়াজ  । দ রজ া  খলু ক্ক ত ন দ খা ন ক্ক লা  এক  অদু্ভত র্ ন্ত্রোর  ে ত ব। ফ্রাক্ক ের  অখো ত এক  গ্রা ম 
ন ে ক্কক এক  মা ত েক্ক য় এক্ক সক্কে ে তা র নে ক্কল ক্কক  । ন েক্ক লটা র ের ীক্কর র দে  বা ক্ক রা  জা য় া য় ভয়ঙ্কর ভাক্ক ব ক ামক্কড ক্কে  এক  পা ল া কুকুর।  ক্ষ ত 
ন ে ক্কক  তড ক্ক য় পড ক্কে  র ি । প্রা য় ত েক্ক স্তজ েক্ক য় র্ া ওয়া  ন েক্ক লটা  মা ক্ক ঝ মা ক্ক ঝ ক া তক্কর  উ ঠক্ক ে । সময় ন বা য েয় ঘত েক্ক য় এক্ক সক্কে  । তক ন্তু 
এসময় ন তা  র্া ওয়া  উ ত চত ডাি া ক্কর র কা ক্কে। তা র কা ক্কে  ত েক্ক য় আসা  েক্ক ল া নক ে ! ততত ে ন তা  ডা ি ার  েে। ত জক্ক স ক রক্ক ল ে একে া  
ন ে ক্কল টা র  মা নক  । মত েল া র ক া ন্নায় তভক্কজ র্ া ওয়া মকু্ক খও দঢৃ়তা র ে া প। ত তত ে ন তে ক্ক ল ে ডাি া র এর  ক াক্ক ে  ,  মতৃপ্র া য় ন েক্ক লক্ক ক ত েক্ক য় । 
ন কউ  ন কা ক্ক ো আো র  কে া  ন ো ো ক্ক ত পাক্ক রত ে। সবা ই প্রা য় যক্ক র ই ত েক্ক য়ক্ক ে নে ক্কল ত ট মা র া র্া ক্ক ব । প্র ায় এক ক্কে া চতিে  বে র আক্ক র  ফ্রা ক্ক ে 
এ নর া ক্ক র  ন কা ক্ক ো ওষযু  ন েই। তক ন্তু ো সপা তাক্ক ল ই নক উ এক জে োতক  তা ক্কক  বক্কল ক্ক ে এই ত বজ্ঞ া েীর  ক া ক্কে  এক বা র নর্ ক্ক ত। ত তত ে ো তক 
জ া দ  ুজ া ক্ক েে । কর ক্কল  তক েু  একটা ত তত েই কর ক্ক ত পা রক্ক বে।  

ত বজ্ঞ া েী আবা র তা কা ক্কল ে নে ক্কল টার  ত দক্কক । ক া তর াক্ক চ্ছ ে-বে ক্ক র র বে ে ব । ত জ ক্কজ্ঞ স ক ক্কর  জ া েক্ক ত পার ক্কল ে নে ক্কল টার  োম Joseph 
Meister। র্ তদ ও ত তত ে ডাি ার  েে ত ক ন্তু ভ াক্ক ল া ক ক্কর  নদ ক্ক খ ত তত েও বঝুক্ক ত পার ক্কল ে নে ক্কল ত টর  মতুৃে  আসন্ন ।  ভীর  ত চন্তায় ক পা ক্কল  
ভা াঁজ পড ক্কল া  তার  । ওষ যু  একট া তা র  ক াক্ক ে আক্কে  বক্ক ট  । তক ন্তু এ ওষযু  নক াক্ক ো  ম া েকু্কষ র ওপর  এ র  আক্ক  প্র ক্ক য়া  ক রা  েয়ত ে। 
পর ীক্ষ া েক্ক য়ক্ক ে তক েু পশু পাত খর ওপর  । সিল তার  আভা স পা ওয়া  ন ক্কে  । ত ক ন্তু মা েকু্ক ষর  ওপর পর ীক্ষ া র জ ায় া য় ন পৌঁ েক্ক ত এখক্ক ো 
ন ের  ন দত র। তক েু এতদক  ওতদক  েক্কয় ন ক্ক ল োক্ক ত ো তকড া পড ার  সমেূ সম্ভ বো  তক ন্তু সত তে ই ত ক োর া ক্ক োর  তক েু আক্কে ? ন েক্ক লত ট খবু 
সম্ভ বত এমত েক্ক তই মা র া র্া ক্ক ব আর ত তত ে এক বা র ও নে ষ ন চে া  কর ক্ক বে ো  ো তকড া র ভক্ক য় ? এ বা তজক্ক ত ত জতক্ক ল পা ওয়ার  আক্ক ে 
অক্ক েক তকেু  তক ন্তু ো রক্ক ল ন তমে ত কেু  ো রা ক্ক োর  ন েই । ত ঠক  ক ক্কর  ন িল ক্কল ে নে ষ ন দক্ক খ ে া ডক্ক বে । 

সভ ে তা র ইত তোক্ক স এরক ম এক এক ট া মেূুক্ক তযর  ত সি া ন্ত ইত তো সটা ই বদ ক্ক ল ন দয় ক খক্ক ো ক খক্ক ো। 

আক্ক ই বক্ক লত ে  আমা ক্কদর কা ত েেীর  ত বজ্ঞ া েী ডািা র তে ক্কল ে ো  । ক াক্ক জই Joseph এর  ন দক্ক ে ওষ যু প্র ক্ক য়া  ক রা র অেমুত ত তা র  ত েল  
ো। তা ই এক ডাি ার  বেুর  েজর দাত রক্ক ত প্রা য় এ া ক্ক রা  ত দে য ক্কর  ন তক্কর া বা র  ওষযু  প্রক্ক য়া  কর া  েক্ক লা  Joseph এর  ের ীক্কর। ওষযু ট া 
ত ক? তকেু  দ বুযল Rabies ভ া ইরা স র্ া রা  Joseph এর  ের ীক্কর  েুক্ক ক প্রত তক্ক রা য  ক্ষমতা  ব তর ী কর ক্ক ব। েো াঁ ভে াকত সে। আমরা  সবা ই 

ভ া ই রা স ,  নো টবকু  আর  নসই  নে ক্ক লটা র   ল্প  
শুভব্রে মতুখোপোধ্যোে 
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জা ত ে ন সক ো  আজ। ন সত দ ে ন বত ে রভ া  নল াক ই জা েক্ক তা  ো  । 

সত তে  ন র্ ে  মে া তজক  েক্কল া। প্রা য় ত তে মা স পক্কর  Joseph নক  পর ীক্ষ া কক্ক র নদখা  ন ক্ক লা  ন স সম্প েূয সসু্থ। 
 
ত বজ্ঞ া েীর ো ম Louis Pasteur। ো। ওপক্ক র র ঘটোটা  প্রে ম ভে াকত সে আত বষ্কা ক্কর র  ঘটো েয়। ন সটা  আক্ক র া অক্ক েক  পকু্ক র াক্ক ো। নসই 
১ ৭৯৬ সাক্ক ল  ইাং লে াক্ক ন্ড ডাি া র Edward Jenner এর  আত বষ্কা র  এর ওপর  ত ভত ত্ত  কক্ক র এত ক্ক য় ত ক্ক য়ত েক্ক লা  আয তু েক  র্ কু্ক  ভ োক ত সে 
 ক্ক বষোর  ইত তো স। ন স  ল্প ও ক ম আকষযেীয় েয়। তক ন্তু Pasteur ত েঃসক্ক ন্দক্কে  ক্ক বষো ক্কক  ত েক্ক য় ন ত েক্ক ল ে অেে  মা ো য়। ল ো বক্ক র টত র 
ন ত কৃত েমভা ক্ক ব ভে াক তসে ব তর ী ক র া নে ক্কক  শু রু কক্ক র,  Rabies এর  মক্ক তা  ভয়ঙ্ক র নর া ক্ক র  ত চতক ৎসা য় সসুাং েত পে  ন দখা ক্ক ো সবট া ই 
তা র  কৃ ত তত্ব। তা ক্কক  Father of immunology বল া  র্ া য় তক ো  তা  ত েক্ক য় ত বতক য ত েমাল য়প্রমা ে। তক ন্তু দ দু যা ন্ত আত বষ্কার  ,  বেযময় 
জ ীবে আর  তা র আত বষ্কাক্ক রর  সদুরূ প্র সা র ী প্রভ া ক্ক বর  ন জক্ক র ত তত ে ত েঃসক্কন্দক্ক ে immunology র  সত চে ন তনু্ডলক ার  । 

আজ ক্কক র এই অদু্ভত সমক্ক য় র্ খে সা রা  পতৃে বীর  বা ঘা  বা ঘা ত বজ্ঞা েীর দ ল ঝা াঁত পক্কয় পক্ক ডক্ক ে আর  এক  অদেৃে  ে ত্রূর  ত বরুক্কি  ভ ে াকত সে 
বা ো ক্ক ত,  অক্সক্ক িা ডয প্রে ম েক্ক ব ো তক নে ষ ন বল া য় বাত জ ন মক্কর  ন বত র ক্কয় র্া ক্ক ব নক াক্কো  চীো  বা  মা তক যত ে ত বজ্ঞা েীর  দল  ন সই ত েক্ক য় চলক্ক ে  
ন র াজকা র আক্কল া চো,  vaccination এ র  প্র বা দ  পরুুক্ক ষ র ক ে া এক বা র  স্মর ে ক রক্ক তই এ ই ন ল খা। আর নক াক্ক ো  উ ক্ক দ্দেে  ন েই। 
আমা ক্ক দর  ভ ত বষ েৎ ন তা আসক্কল  ল তুক ক্কয় ো ক্কক  আমা ক্কদ র অতীত এর  মক্কয ে ই ! তাই ো  ? 

ন ে ক্কষর কে া : 

ন র্  কে া  ত দক্ক য় শু রু কক্ক রত েল া ম । েো াঁ । ন সই ন োট বকু গুক্কল া স্ব য়াং  Pasteur সা ক্কেক্ক বর। এমে ঝা াঁ চকচক্কক   ক্ক বষো র  জীবক্ক ের  মা ক্ক ঝ 
আসক্ক ল ো তক  ত েল  অক্ক েক  অেক ার। তা র ত েক্কজর স্ব ীক াক্ক রা তি ক্ক ত ন ল খা তে ল ন সসব ক ে া। দ ীঘ য আক্ক লা চো  ত েষ্প্রক্ক য়া জ ে । তক ন্তু একটা  
ন ে াট্ট  তেে  ন দওয়া নর্ ক্ক ত পা ক্কর  Rabies ভে াকত সে এর   ক্ক বষোর  বে া পা ক্ক র। Pasteur দ া ত ব ক ক্কর তে ক্কল ে Joseph Meister ন ক  
ভে াকত সে নদওয়ার  আক্ক  োত ক ত তত ে প্রা য় পঞ্ছা েত ট পশু পাত খর ওপক্ক র  ক্ক বষো চাত ল ক্কয়তে ক্কল ে। সিল তার  বে া পাক্ক র অক্ক েক টা ই ত েত শ্চ ত 
ত ে ক্কল ে বক্ক ল ই ো তক  ত তত ে Joseph এর  মাক্ক য়র অেকু্কর াক্ক য  র াত জ েক্ক য়ত েক্ক ল ে Joseph এর  ওপর ওষ যু প্রক্ক য়া  কর ক্ক ত। তক ন্তু ল কু্কক াক্ক ো  
ন ো ট বকু্ক ক ত তত ে ত েক্কজ ত লক্ক খ ন ক্কে ে এক ো  তে ল ডা ো  ত মক্কে ে। ত তত ে খবু ন বতে  েক্কল ও তা র ওষ যু প্রক্ক য়া  কক্ক রত েক্ক ল ে মা ে এ া ক্কর া টা  
পশু পা ত খর  ওপর । আজক্ক কর  ভো কত সে  ক্ক বষো র কে া  ন েক্ক ড ই তদল াম। ন সই সমক্ক য়র মা পক াত ঠক্ক তও র্া  ত ক ো  তে ল ভ ীষ ে ভ ীষ ে কম । 
আক্ক র া জা ো  র্া য় Joseph এর  ওপর  ওষ যু প্র ক্কয়া  কর া র আক্ক ও ত তত ে অন্তত দ জু ে মা েকু্ক ষ র ওপর  এ ওষযু  পর ীক্ষা  ক ক্কর তে ক্কল ে। 
তা র  মক্কয ে এক জে মার া  ন তে ক্কল ে। অেেজে ন বাঁক্ক চ র্ া ে তক ন্তু তা র  ন র্ সত তে ই Rabies এর  নক াক্ক ো  উ পস য ত েল  এরক ম ন কা ক্ক ো 
প্রমা ে ত েল ো  । সব তমতল ক্ক য় সত তে আর তমক্কে ের  দযু যষ য ককক্ক ট ল। অেে া েে  ো ো স্ব ীকা ক্কর া তির  ক ো  শু েক্ক ল তে উক্ক র  উ ঠক্ক ত েয়। শ্রিা  
আর  অশ্রি ার  অদ েৃে  ল া ইে এর  ওপর  ত দ ক্ক য় ট ক্কল ামক্ক লা  ক ক্কর  এক্ক াক্ক ত ে াক্কক  ন স নর া মেষ যক ক া ত েেী। তক ন্তু শু য  ুন জা ক্ক সি এর  ঘট ো ট াক্কক  
র্ ত দ ত বচা র ক র া র্া য় তা েক্কল  তক  সত তে ই বল া র্ া য় ত তত ে অেো য় ক ক্কর তে ক্কল ে? েে ায়-অেে া য় ন তা  আক্ক পত ক্ষক  । ত েয়ক্কমর  ন বড া জা ক্কল  
আট ক্কক  ন ে ক্কক র্ত দ  ত তত ে অক্ক পক্ষা  ক রক্ক তে আক্ক রা  অক্ক েক তদ ে , র্ত দ  মেূুক্ক তযর ত সি াক্ক ন্ত Joseph এর  ওপর  ওষ যু প্র ক্ক য়া ক্ক র  ত সি া ন্ত ো 
ত েক্ক তে ,  তক  ল া ভ েক্ক তা তা ক্ক ত? এক টা  ে বে ক্কর র নে ক্কল  ন বক্ক ঘা ক্ক র মার া পড ক্ক তা আর  Rabies এর   ক্ক বষো ত পতে ক্ক য় নর্ ত েয়ক্ক তা 
আক্ক র া ক ক্ক য়ক  বে র । আজ র্ খে COVID-19 এর  ভে াকত সক্ক েে ে এর  নক্ষ ক্ক ে Fast Track Approval এর কে া উ ক্ক ঠ আসক্কে  ,  
ন সই পতৃে বীক্ক ত দ া াঁতড ক্কয় ত ক মক্ক ে েয় ো,  ন সই এক ক্কে া চতিে  বে র আক্ক  Pasteur সা ক্ক েব র্ া ক ক্ক রতে ক্ক ল ে ন বে  ক ক্করত ে ক্কল ে?সত তে ই 
ন তা  Extraordinary time calls for extraordinary action। তা ই েয় তক ? 

 ল্পট া এখাক্ক েই নে ষ কর া ন র্ ত। ত ক ন্তু আক্করক টু  ট া েক্ক ত েক্ক ল া েঠা ৎ আর এক ট া ঘট ো  ন চাক্ক খ পক্কর  র্ া ওয়ায়। Joseph Meister 
এর  ত ক েক্কল া ? তা র  ল্পটা  তক  ১৮৮ ৫ এ ন েষ ? ো তক আক্কর া  তক েু  বাত ক তে ল? আসক্কল  ত েল। অক্ক েক্ক ক ই জাক্ক েে Louis Pasteur 
১ ৮৮ ৭ সা ক্কল  স্থা পে ক ক্কর ে Pasteur Institute । পক্ক র র ে তা ব্দীক্ক ত র্ া  তক ো  সা র া পতৃ ে বীক্কক  পে  নদ খাক্ক ব ত চতক ৎসা ত বজ্ঞা ক্ক ের 
 ক্ক বষোয় । এ সাংস্থা র প্রায় এক  ডজে ত বজ্ঞ া েী পাক্ক বে Nobel Prize। ন তা  এখা ক্ক েই আজীবে ক াজ ক ক্কর  ন ক্কে ে Joseph 
Meister। ো  ত বজ্ঞ া েী েে । বা স্তব সবসময় ত সক্ক েমা র মক্ক তা  কা ত বেক  েয় ো  । তা ই ক ত ঠে বা স্তক্ক বর  এই  ক্ক ল্প Joseph, Pas-
teur Institute এর  এক  সা যা র ে দাক্ক র ায়া ে। তর্ ত ে  বয ক ক্কর  সবা ই ন ক বল ক্ক তে ত তত েই ন সই ে-বে ক্ক র র তেশু  র্া র ওপর  ক রা  েক্ক য়তে ল 
Rabies ভে াক ত সে এর প্রে ম প্রক্ক য়া । তা র  মতুৃে  ত েক্ক য়ও জন্ম েক্ক য়ক্ক ে এক্ককর  পর  এক  ত মে  এর  । ন কউ  বক্ক ল ে ত দ্ব তীয় ত বশ্বর্ কু্কি 
ো ৎত স বা ত েেীর  ফ্রা ে আক্র মক্কের  সময় Pasteur Institute রক্ষ া  কর ক্ক ত ত ক্ক য় ত তত ে প্রা ে ন দে। নক উ বক্ক ল ে ত তত ে আত্মেতে া  কক্ক র ে 
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ক ার ে ন চা ক্ক খর  সা মক্ক ে ত েটল ার  বা তেেীর  ো ক্ক ত Pasteur Institute ধ্বাং স েক্ক য় র্ া ক্ক ব এটা  ন দখার  জেে  ত তত ে প্রস্তু ত ত েক্ক ল ে ো। 
আবা র  নক উ বক্ক ল ে এসবই ন েো ত  ল্প কে া  । Pasteur-Joseph এর  ক াত েেীক্ক ক  ইত তো ক্ক সর  ন রা মাত িতসজ ম এ মকু্ক ড অমর  ক ক্কর  
র া খার  জেে  ে তড ক্ক য় নদওয়া  র াংদা র ক াত েেী। Joseph, Pasteur Institute এ ক াজ কর ক্ক তে এক ে া সত তে। তক ন্তু ত তত ে আত্মেতে া 
ক ক্কর তে ক্কল ে ত েতা ন্ত বে তি ত কা রক্ক ে। 

র্ া ইক্ক ো ক। এবা র  ন ে ষ ক তর। ক া মো কত র েঠা ৎ সক া ক্কল র breaking news েক্ক য় উ ঠুক  কক্ক র া ো র  vaccination এর  সিল তা। 
আর  তা র নে ক্কক ও ন বত ে  কক্ক র কা মো  কত র ন সই ভ োক ত সে ন র্ ে ন পৌঁ ক্কে  র্ া য় পতৃ ে বীর  সব ন দক্ক ের  সব মা েকু্ক ষর  ক াক্ক ে।  ন র্ Pasteur 
Institute ভ ে াকত সে  ক্ক বষ োয় সার া পতৃ ে বী ক্কক  পে নদ ত খক্ক য়ক্কে , তা ক্ক দর ই ব তর ী  ক রা  Pasteur Production , Sanofi Pasteur 
বক্ক ল  পতৃ ে বীর সবযবেৃৎ ভ ে াক ত সে উ ৎপাদ ক নক াম্প াত ের অেে তম অাংে ীদ ার  । র্ া ক্কদ র  ব তর ী অক্ক েক  ভে াকত সেই নক বল  দা ক্ক মর  ক ার ক্ক ে 
পতৃ ে বীর  নকা তট  নক াত ট মা েকু্ক ষ র ক া ক্কে  আজ ও শু য  ুস্ব প্ন। কা মো  কত র এ ে তা ব্দীর এখক্ক ো  অত ব্দ েক্ক ত চলা  ত চতক ৎসা ত বজ্ঞ াক্ক ের সবক্ক চক্ক য় 
বড  আত বষ্কা র নর্ ে "PROFIT" এর  মক্ক তা  ত বতত ক যত ও ভয়ঙ্কর  ভা ইরা ক্ক সর  সাংক্র মে ন েক্কক  ত েক্ক জক্ক ক বা াঁত চক্ক য় চক্কল। ো েক্কল  তক ন্তু 
আমা ক্ক দর  জেে  বর াদ্দ  ে াক ক্ক ব লক্ষ  আক্কল াক বষয দূক্কর  বক্ক স Pasteur সা ক্ক েক্ক বর  অবজ্ঞ া ত মতশ্র ত দ ঃুখেভ রা  মচুতক  োত স। অত ভেন্দে েয় । 
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Half life ( T½) 

Souvik Sardar 

In Nuclear physics,  
Half life is, the time in which, 

 
The molecules lose the structural integrity, 

And  reduced to half of its quantity. 
 

New atoms are formed, and, Radiation, 
Is emitted  through oblivion. 

 
Likewise, When you, bid adieu 

I will lose a part of me into you. 
 

In cosmos Decay is inevitable, 
But death is not final. 

 
One life , 

Is equivalent to one half life. 
 

After the death We  get reborn 
Into  different  person. 

 
We will meet again in that afterlife 

With different endings and different half lives.  



AGOMONI 2020 

24 

The Hong Kong Bengali Association (HKBA), a vibrant Bengali organization, was formed in Dec 1998 
thanks to the vision, personal initiative and determination of its founding members. Currently its mem-
bership consists of approximately 150 families.  
 

The main activities of HKBA centre on the celebration of festivals of special importance to Bengal, 
including Durga Puja, Lakshmi Puja, Saraswati Puja, and Rabindra Jayanti. Durga Puja is a full five 
day, open air affair, replete with cultural programs by members and lunch and dinner provided at the 
Puja grounds. The Purohit, Dhakis and the Chef are all flown in from India. The Association also pro-
vides a socio-cultural platform to the community to foster closer ties among its members through vari-
ous annual events such as Bijoya Sammilani and picnic. HKBA also hosts an annual function where 
renowned artists from Bengal are invited, with previous performances by names like Lopamudra, 
Somlata, Rupankar, and Aneek Dhar, among others.  
Like other Bengali Associations the world over, HKBA’s celebrations in 2020 will be impacted by the 

Covid-19 pandemic. To maintain social distancing, plans are on to do a Ghot Pujo rather than the full 
puja. However, celebrations will continue through online participation in cultural programs, and the 
annual HKBA magazine will also be printed as usual. 

Hong Kong Bengali Association (HKBA)  
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Dishita Biswas,  

Grade 6, IISJ Tokyo 

Soumya Bhattacharjee 
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बस रंग सांवला है लड़की का 
                         Khushi Verma 

आज फिर से भुजजया मगंवाई है, बारहव ं दिा मेरी दकुान से| 

पड़़ोस का ही घर है, सब सनाई देता है दीवारों के कान से|| 

 

गर्मियों में शबित और सर्दियों में चाई बहुत पपलाई गई है| 

हर दिा बस एक ि़ोन पर जवाब र्मलने की उम्म द रही है|| 

 

ररश्तेदार इनके खलेु पवचार वाले मालमू पड़ते हैं। 

तभ  पवधुर, गंजे, अपंग और बेऱोजगार लड़के सझुाते गए है।। 

 

पढाई, चाररत्र और नौकरी लड़की में सब बहेतरीन है। 

कहने भर की बात नहीं, इनकी परवररश में हम भ  चस्मदीन है।। 

 

कद छ़ोटा, आवाज म़ोटी, त खे नयन नक्ष और छ़ोटी आखंें। 

अभ  पता चल रही है लड़की के बाते में ये बातें।। 

 

हमने त़ो लड़की क़ो सहज, सरल, और खबूसरूत देख है। 

बाकी ज़ो अभ  र्लखा, व़ो लड़के वाल़ो ने सदेंश में भेजा है।। 

 

नाश्ते के साथ िैर & लवर्ल भ  बहुत बबका। 

क्यकुी रंग थ़ोड़ा सावंला है लड़की का।। 

 

सवि गुण सम्पन्न की क़ोई पररभाषा नही है। 

इस बेटी की कम  ये है फक इसके पापा नही ंहै।। 

 

खैर िेयरनेस क्रीम से रंग थ़ोड़ा ग़ोरा ह़ो गया है। 

बेटी भुजजया लेजा दकुान बंद करने का समय ह़ो गया है।। 

 

मुझ ेक्या मैं त़ो हंू दकुानदार बावला। 

चचतंा करें व़ो जजनकी लड़की का रंग सावंला।।  
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ককমন পুতজো েোই 
 ইন্দ্রোনী কর, কলকোেো 

 
  

মতেস য শরৎ, থশউথল কোতশর শুভ্র যুগলবন্দী, 
অসুর েলনী, েুঃখ নোথশনী এতসো মো আনন্দী। 

 
পুতজোর সমে , থনঘসন্ট , কমতনই কথর বন্দনো, 
অন্তর কিতক অঘসয সোজোই , সোড়ম্বর পেন্দ নো! 

 
নেুন জোমো সবোর গোতে— থরেোডস , রথিক, রেন, 
কযোপ বনু্দক কভাঁ পু কবলুন , যোর যো মতনর মেন; 

 
পুতজো পোড়োে ঘতর ঘতর খুথশর অরন্ধন, 

পুতজোর ক'থেন সবোই শোথমল কহোক পাংথক্ত কভোজন! 
 

থবজলী আতলোর করোশনোই িোক আমজনেোর মতুখ, 
মুখর প্রোতণর সোড়ো কেতব শব্দ েূষণ রুতখ। 

 
মোতের পুতজো সোবসজনীন , থবতভে বোলোই েূর, 
শুভ থবজেোে কসৌহোতেস যর লোডু্ড মথেেুর। 

  
 

Devatman Chakraborty, 5 years 
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Antara Ghosh, Grade 5B,  IISJ 

Anyesha Sarkar, 5 years 

Winning over Corona! 
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Debraj Biswas, 7 years, IISJ To-

Debasmita Biswas, 5 years 

Moumita Biswas,  
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Parents’ Day  

July 26 
  
Let’s face it, the most important people in many people’s lives tend to be their par-
ents. Parents’ Day, then, is far from the horror of Parents’ Evening, and is actually a 
chance to say ‘thank you’, and to show how appreciative you are of the time, effort 
and love poured into your (assumable) successful upbringing and induction into 
normal society. Good work, parents. 
  

It’s a funny thing about mothers and fathers. Even when their own child is the most 
disgusting little blister you could ever imagine, they still think that he or she is won-
derful. 
  

If you think about the person you are today, you would probably agree that a lot of 
this has come from your parents. No matter whether this is your blood parents, or 
someone who you consider to be your parent because of the role they have played 
in your life, it doesn’t matter. This is the person who you believe has been there for 
you throughout your life, watched over you, and helped you to become the person 
you are today. This is what Parents’ Day is all about, and it presents us with the 
perfect opportunity to recognize everything that parents around the world do. 
  

Throughout our lives, our parents are there to guide us and lead us to be independ-
ent thinkers and to develop our own personalities. They are there to help us 
achieve our goals. With the world changing all of the time, this is no easy task. 
Most parents have endless worry and a lot of sleepless nights. This is why it is im-
portant to have a day so that can honor parents who do everything they can to pro-
tect and raise their children. 
 
The depth of the love of parents for their children cannot be measured. It is like no 
other relationship. It exceeds concern for life itself. The love of a parent for a child 
is continuous and transcends heartbreak and disappointment. 
  
Parents’ Day is celebrated in many different countries all over the world. It was pro-
claimed an official day by the United Nations, yet it has also been honored in the 
United States ever since 1994. This is when it was signed into law by President Bill 
Clinton. The day was established as one for recognizing, supporting, and uplifting 
the role of parents when it comes to raising children around the world. It was Trent 
Lott, a Republican Senator, who actually introduced the bill. 
  
There is no better way to celebrate Parents’ Day than to spend some time with your 
parents. You can go out for a meal together or spend some time doing an activity 
that you all enjoy. Perhaps you could do a past time you all enjoyed when you were 
a child yourself? You don’t have to spend any money in order to make Parents’ Day 
a special day. You simply need to spend some time with your parents and make 
sure they realize just how much you appreciate them. For young children, this could 
be something as simple as doing the laundry or a task around the house in order to 
help your parents out and allow them to put their feet up for the day. 
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Some of the different ways to make your parents feel valued… 
Give them a thoughtful gift. You don’t need to spend a lot on a gift to make your 
parents feel appreciated. Something that is personal and thoughtful is the best type 
of present. It could be something such as a key ring that has a photo of the family 
in it. You could also put together a scrapbook that contains special memories and 
photos of you all together. Or, you could write a poem and put it in a beautiful 
frame? There are plenty of different options. If you do a little bit of digging online, 
you will see lots of different craft projects if you want to make your own present. 
This is something that your parents are sure to appreciate. 
 
Plan a special outing. Another way to make your parents feel appreciated is to plan 
a special outing just for your parents. Of course, if your budget is going to allow it, 
you could plan something like a vacation or a dream-come-true outing. However, 
not all of us have the money to spare to do this! Instead, you could treat your par-
ents to a meal out, or you could cook a meal for them and allow them to have a ro-
mantic meal at home! Don’t stretch yourself beyond your means. Your parents 
aren’t going to be happy if you have spent all of your money on them. So, do some-
thing that is within your means and plan something special for them to enjoy. 
 
Make a special video for your parents. If you do not live near your parents and you 
are unable to see them on this special day, it is a good idea to put together a spe-
cial video message for them. You can use this to send a lovely heartfelt message 
about how much you love and appreciate your parents, as well as taking a trip 
down memory lane and mentioning some of the special memories you have had 
with them. This will show how much you cherish those moments – just as much as 
they do! 
 
Show gratitude. Another way that you can celebrate Parents’ Day is by showing 
gratitude to your parents. After all, your parents have done a lot for you over the 
years, and so it is right that you say thank you and show them how much you ap-
preciate everything they have done for you. Something as simple as purchasing or 
making your own greeting card and filling it with a heartfelt message can make your 
parents feel great and they will cherish it forever. 
 
Whatever you do decide to do on Parents’ Day, make sure that your parents feel 
appreciated and they know how much you love them. As mentioned, for a lot of 
people, their ‘parents’ aren’t their blood parents; it is someone or two people that 
have influenced your life and been there for you the most. 
  
For more such interesting information please visit our YouTube channel  
(Untold Mafias) at: 
https://www.youtube.com/c/UntoldMafias 
  
Powered by BullFish Labs 

www.BullFishLabs.com  
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A purely Indian Restaurant based in the heart of Nishi-Kasai, Edogawa, also called as “Little India” 
as known by many. We have Indian experienced chefs who prepare street food, snacks, sweets 
thalis and lip smacking curries with variety of breads and rice. Our main focus lies on maintaining 
the taste and quality of the food and keeping it upto the Indian standards, from the preparation of the 
item to its final taste. Apart from this, we have a special buffet on Saturdays and Sundays for 
lunch and dinner. 

We also specialize in catering for birthday parties, house warming parties and big scale office 
parties. Till date, we have already extended our catering services to The Indian Embassy, Infosys, 
L&T Technologies, various schools all across Tokyo, numerous birthday parties inside and outside of 
Tokyo as well.  

Going forward, we continue to learn, grow & prosper with the blessings of God and our beloved cus-
tomers. 

A purely Indian Restaurant based in the heart of Nishi-Kasai, Edogawa, also called as “Little India” 

as known by many. We have Indian experienced chefs who prepare street food, snacks, sweets 

thalis and lip smacking curries with variety of breads and rice. Our main focus lies on maintaining 

the taste and quality of the food and keeping it upto the Indian standards, from the preparation of the 

item to its final taste. Apart from this, we have a special buffet on Saturdays and Sundays for 

lunch and dinner. 

We also specialize in catering for birthday parties, house warming parties and big scale office 

parties. Till date, we have already extended our catering services to The Indian Embassy, Infosys, 

L&T Technologies, various schools all across Tokyo, numerous birthday parties inside and outside of 

Tokyo as well.  

Going forward, we continue to learn, grow & prosper with the blessings of God and our beloved cus-

tomers. 

ADDRESS  
6 Chome-12-9 Nishikasai, 

Edogawa City, Tokyo 134-0088 

 

CONTACT NUMBERS 
Landline 

03-5878-0553  

Abhipray 

(Relationship Manager)  

080-4836-6677   

Pooja (Owner) 

080-3312-6677   

THE TASTE  

OF HOME 
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Our well-wishers 

Credits 

Idol 

IBCAJ Banner 

Ms. Paromita Roy 

Mr. Soumojit Sengupta 



AGOMONI 2020 

34 



AGOMONI 2020 

35 

Welcome to the Jungle 
Agnitra Das Sharma 

Welcome to the jungle, barked the dog; 

Welcome to the jungle, mooed the cow; 

I asked to myself, where am I? 

A jungle of high rise buildings now? 
 

It is a cage, where I am; 

Swinging slowly, as the wind ran; 

They think I will go to sleep, 

But is this the breeze that sways the trees? 
 

They give me green chilli as food; 

They think it is so much good; 

Oh God! Will this change ever? 

The snakes and worms were far better. 
 

It is the balcony, where I stay; 

There is a park, where children play; 

The rest are all buildings high, 

Monsters who always block the sky. 
 

I close my eyes and see my nest; 

I have had enough of rest; 

I stretched my wings, I flew up high; 

High and high in the sky. 
 

Up there was the orange sky, 

And down below the evergreen sight; 

I flocked with my family and returned to my nest, 

As darkness descended upon the forest. 
 

I woke with a jerk and saw it al l gone, 

It was dark and the lights were on, 

The cars and buses, fast do they come; 

The concrete jungle is my new home. 
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ওতগো থবতেথশনী 
মধ্ুরো কসোম 

 বোথড় েোড়ো কেড় বের। এইটুকু সমতে ঐন্দ্রী কযন েশ বের বুথড়তে কগতে। এতসথেল বোইশ বেতরর 
েরুণী। কেড় বের কলকোেোর কনোাংরো িুটপোি কপথরতে, অতটোর থপেন থপেন কেৌড়েথন। টিপ টিপ বৃথষ্টর 
মতধ্য জোমো থভথজতে িুেকোর পর িুেকো খোেথন। েথিণোপতণর কলবু েো কখতে কখতে উইতডোশথপাং কতরথন। 
থকম্বো েেুিী কিতক সোরো রোে বযোলকথনতে েোাঁথড়তে পোড়োর পযোতডল এর বোাংলো গোন শুনতে পোেথন থকাংবো 
েতল েতল ঠোকুর কেখতে যোওেো কলোতকর ঢল কেতখথন।  লাং আইলযোড এ পো রোখোর মুহূেস  কিতক সবথকেুই 
কযন স্বতের জগৎ বতল মতন হতে ওর। কযন েথকতে একটো শব্দকল্পদ্রুম ঘুতমর কঘোর ভোথঙতে থেতলই কেোখ 
খুতল কেখতব কযোধ্পরু পোতকস র ফ্ল্যোতট েোর ঘতরর খোতটর ওপর কস শুতে আতে আর ওথরতেন্ট থসথলাং িযোন 
আতস্ত আতস্ত মোিোর উপর ঘুরতে। থকন্তু আজ কেড় বের হতলো কসই ভোতব েোর ঘুম ভোতঙথন। বোঙোথল কক 
কলকোেো কিতক েুতল আনতলও, কলকোেো কক বোঙোথলর হৃেে কিতক উপতড় কিলো কয খবু কঠিন েো কস 
এই কেতশ আসোর আতগ থক কস জোনতেো ?  এই সোে সমুদ্র কেতরো নেী কপথরতে েোর স্বতের কেতশ এখন  
কস কযখোতন িোতক কসই লাং আইলযোড এ আথেন মোতস কোশ  িুল কিোতটনো, থশউথলর গন্ধ কভতস আতস নো 
আর পতুজো পতুজো ভোব ককোত্থোও পোওেো যোেনো। েবু  থেনিণ কমতন ঐন্দ্রী েোলোে মহোলেোর থসথড, 
বীতরন্দ্র কৃষ্ণ ভতদ্রর কসই ভোরী গলোে " আথেতনর শোরে প্রোতে" শুতনও েোর এই প্রবোতস পুতজোর উন্মখু 
মনটোতক থিতর পোেনো। কযন এক গভীর ঘুতম কস আেন্ন। কসই ঘুতমর নেীর নীতে কসই ককোলকোেোর 
পুতজোমে থেনগুতলো ঘুথমতে আতে। ইউটিউতব মহোলেো শুতন ঐন্দ্রী কসই গভীর ঘমু ভোঙ্গোতনোর খুব কেষ্টো 
কতর। থকন্তু থকেুতেইতযন ভোঙ্গতে েোেনো কসই ঘুম। 'পতুজোর গন্ধ ' হীন এই কেতশ বীতরন্দ্রকৃষ্ণ এর 
মথহষোসরমথেসনী র সরু এক কোপ নস্টোলথজেো মোত্র। লাং আইলযোড করলতরোড এর কেতনর কেোেলোর 
জোনলোর ধ্োতরর থসট এ বতস, সু্টতডন্ট কের খোেো কেক করতে করতে ঐন্দ্রী হঠোৎ আনমনো হতে শুরু 
কতর। পোতশ েোর একটো থজম বযোগ। েোতে একটো শোথড়, থকেু গেনো, একটো কোজল কপথন্সল। থেরুথন টো 
আনতে ভুল হতে কগতে। থক আর করতব। কযোম্পোস হোউথসাং  কিতক বোস থমস কতর কেৌতড় এক হোতে 
থজম বযোগ আর, আতরক হোতে সু্টতডন্ট কের কটস্ট কপপোর এর িথল থনতে কুথড় থমথনট হোাঁটোর পর কেন 
কস্টশন এ পো রোখোর সতঙ্গ সতঙ্গ কেন ঢুকতলো কস্টশন এ। ককোতনোমতে টিথকট কোটো আর কেন এ ওঠো 
কহোল থকভোতব েো ঐন্দ্রী  থনতজও জোতন নো। এই কেৌতড়োতেৌথড় র মোতঝ কস কয শুধ্ ুথেরুনী থনতে ভুতল 
কগতে কসটোই আশ্চতযসযর। 
 

"আতর ঐন্দ্রী নোথক?" একটো কেনো কেনো গলো কশোনো কগতলো কপেতনর থসট কিতক। থপেন থিতর কেতখ ঐন্দ্রী 
েোর থডপোটস তমতন্টর ক্লোসতমট কডোথমথনক এক গোল হোথস থেতে হোে কনতড় হোই বলতে! 'তেোমোর খোেো বই 
এর পোতশ একটু জোেগো হতব নোথক?' ডথমথনক এক সোউি আথিকোন থপএইেথড  েোত্র।ঐন্দ্রী র বযোে এ 
ইউথনভোথসসটি কে এতসতে। ওর ই মেন ডথমথনক ও  স্বে ও বোস্তব েথুনেোর মতধ্য থনেে েুতটোেুটি কতর। 
থকনূ্ত ওতক কেতখ মতন হে কযন ওর কেশ ওর বোথড় ওতক থপেু টোতননো। ওর কিোর ঐ টিথপকযোল সোউি 
আথিকোন  টোন  েোড়ো ডথমথনক এর আর ককোতনো থপেু টোন কনই। কসটোও হেতেো বোস্তব েথুনেোর মতধ্য 
আতস্ত আতস্ত হোথরতেও যোতে! ডথমথনক এর সোতি ঐন্দ্রী অতনক গুতলো ককোতসস প্রতজট গ্রুপ এ আতে, 
একসোতি লোইতব্রথরর গ্রুতপ ও আতে। থকন্তু েবু ঐন্দ্রী েোর স্বতের েথুনেো র পতুজোর গন্ধ কেতড় এখন 
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প্রতিসর কভঙ্কটরমতনর এর কঠিন প্রশ্নপত্র থনতে আতলোেনো করতে এতকবোতরই রোথজ নে। থকন্তু ডথমথনক 
একহোতে পোতশর থসট কিতক বইখোেো সরোতে শুরু কতরতে। অগেযো। ডথমথনক এর বোথড়র প্রথে আপোে 
েথৃষ্ট কে থপেু টোন নো িোকতলও ওর পযসতবিণ িমেো কবশ প্রখর ! "ঐন্দ্রী েুথম কেো বতলথেতল কেোমোর 
কোেোকোথে ককোতনো আত্মীে কনই। েোহতল েুথম বোক্স পযোটরো  গুথেতে যোে ককোিোে?'" ডথমথনক বতল।  
ঐন্দ্রী  উত্ততর শুধ্ ুএক মস্ত েীঘসেোস েোড়তলো। েগুসো পতুজো র কনতসপ্ট টো, এবাং প্রবোতস থেন ঘণ্টো কেন 
বোস কপথরতে ব্রুকথলতনর এক কেোট্ট পুতজোে এক ঘন্টো কোটিতে মতনর থভের েতূর পতড় িোকো জন্মভূথম কক 
বোাঁথেতে রোখোর এই প্রতেষ্টোর অিস হোজোর টো LIRR কেন জোথনস কেও কস ডথমথনক কক কবোঝোতে পোরতব নো। 
থকেুিতণর জতনয ঐন্দ্রীর েীঘসেোস ডথমথনক এর ককৌেূহল আটতক রোখতলও প্রশ্নবনযোর বোাঁধ্ জযোমোইকো 
কস্টশন অবথধ্ আটতক রোখো খবু মুশথকল। ডথমথনক প্রতশ্নর উত্তর নো কপতে পোাঁে থমথনতটর মতধ্যই ককমন 
েটিট করতে শুরু কতরতে।  ওর পতরর প্রশ্ন হতে েতলতে  কভঙ্কট রমতনর কপপোর এর িোডস  থডজোইন 
প্রবতলম টো সলভ করতে পোরথল? ঐন্দ্রী ওর মুখ কেতখই আন্দোজ কতর। ঐন্দ্রী  মতন মতন ঠিক কতরতে 
কয েগুসোর আশীবসোে নো থনতে ওই প্রবতলম টো এতটম্পট ই করতব নো। েোই কভঙ্কটরমতনর এর টথপক ওঠোর 
আতগই ঐন্দ্রী মতন মতন একটো থিপ্ট বেথর করতে শুরু কতরতে। েগুসো পতুজোর ওপর একটো কোলেোর ক্র্যোশ 
ককোসস  একটো কেন জোথনস কে  সাংতিতপ বলোর। ডথমথনক কযন ঐন্দ্রী র মতনর এই ভোবনোর ওঠোপড়ো 
বুতঝ থিক কতর একটো হোথস থেতে বতল 'েুথম থনশ্চই থনউ ইেকস  থসটি কে কোতরোর সোতি কেখো করতে 
যোে? থসতক্র্ট কেশোল ককউ?' ডথমথনক এর কেোখ জ্বল জ্বল করতে, একটো কঠিন অতঙ্কর উত্তর থমথলতে 
থেতল কযমন হে! ঐন্দ্রী আর হোথস েোপতে নো কপতর হোহো কতর কহতস উঠতলো!  
 

'ডথমথনক েুথম পোতরো বতট'। ঐন্দ্রী বতল, হোথসর করশ কোটিতে। খবু গম্ভীর মুখ কতর ঐন্দ্রী বতল,  :ঠিক 
বতলে। কেশোল কতরোর সোতিই কেখো করতে যোথে। মো েগুসো! গতডস েগূসো।  থত্র নেনী, থ্রী আইড গতডস। 
ঐন্দ্রীর মতুখ েসুু্ট হোথস।েোরপর  শুরু হতে কগল  কেড় ঘণ্টোর ক্র্যোশ ককোসস। েগুসোপুতজোর উপর। 
কডোথমথনক প্রশ্ন কতর আর ঐন্দ্রী বুথঝতে কেে। জোমোইকো কপৌাঁেতে থেনতট কস্টশন েখনও বোথক। ডথমথনক 
যেই কশোতন  েেই উতত্তথজে হতে ওতঠ। ইাংথরথজ কে েোন্সতলট করতে থগতে কবশ কতেকটো থক-ওেোডস  
বযবহোর  করতে হতে। কিথস্টভযোল , িোন, লোউড , িুড আর আড্ডো। আড্ডোর েোন্সতলশন ঠিক ঠিক 
করতে  কপতর ডথমথনক কক কস সব টো বতল কিতলতে প্রোে! উৎসব কবোঝোতে   থগতে সোম্বো র উেোহরণ 
। উঃ এই েোন্সতলশন কেৌরোতত্ম েগুসো পুতজো কযন ককোিোে হোথরতে যোতে , ঐন্দ্রীর একটু একটু থবরক্ত 
লোগতে।এেিতণ ডথমথনক  বোেনো ধ্তরতে আথমও যোতবো। েগুসো পুতজো কেখতে। আথম বললোম কবশতেো েতলো। 
খোথল একটোই শেস  । মঙ্গলবোর  অবথধ্ কভঙ্কতটর  প্রবতলম কসতটর কিো বলো েলতবনো।  ডথমথনক এর 
মোিোে এখন েগুসোপুতজো কিথস্টভযোল সোম্বো এইসব ঘরুতে, েোই কস বতল " ওতক বোবো বলতবোনো , এই মুতখ 
কুলুপ আাঁটলমু"। জযোমোইকো কিতক সোবওতে ধ্তর সোে থমথনট কহাঁতট অবতশতষ  ঐন্দ্রী আর ডথমথনক কপৌাঁেল 
গন্ততবয। েরূ কিতক ফ্ল্োইওভোর এর থনতে রোস্তো কপতরোতে থগতে ঐন্দ্রী  লিয কতর  থকেু পোিোথব পরো কলোক 
বোাংলোে কিো বলতে! কোন খোড়োকতর কস মোেৃভোষো কশোনোর কেষ্টো কতর। ডথমথনক েখনও গোথড় েোপো নো 
পতড় রোস্তো কপতরোতে বযস্ত! পোিোথব পরো কলোতকতের থপেন থপেন হোাঁটতে হোাঁটতে ঐন্দ্রী খুাঁতজ কপল পুতজো 
পযোতডল। কোতন কসই কেনো শোরেীেো  ঢোক আর কোসর ঘণ্টোর আওেোজ। এথি থি থেতে একতেৌতড়  ঐন্দ্রী  
কসোজো ওেোশ রুম। শোথড় পরতে হতব। ডথমথনক একটু অপ্রস্তুে হে। বোিরুতম ঐন্দ্রী শোথড় পতর, কোজল 
পতর, কোতন কঝোলো েলু পতর আর কেোট্ট একটো টিপ ও। হোতে কতেকটো েুথড়। থেরুনী নো িোকোে হোতের 
আঙ্গলু থেতে েুল টো ঠিক কতর খুতল রোতখ। একটো  জোেগোে কতেকজন কলোক থনতজতের থনতজতের মতেো 
কেোট গ্রুপ এ খোতে আর আড্ডো থেতে। ওতের থেতক েোকোতনোর ককোতনো আগ্রহ কনই েোতের। ঐন্দ্রী প্রথেমো 
েযোতখ। প্রণোম কতর।  
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ঐন্দ্রীর মন েতল যোে কলকোেোর রোস্তোে, েোর বোথড়র পোতশর কযোধ্পরু পোকস  সোবসজনীন পুতজোে। থভড়, 
কঠলোতঠথল , অতনক অতনক মোনুষ েোতের কসই ঠোকুর কেখোর উৎসোহ । বড় বড় কহোথডস াং । থবজ্ঞোপন। 
আতলো  আর আতলোে সোজোতনো পি ঘোট। নোনো সোতজ নেুন জোমোকোপতড় কসতজ ঠোকুর কেখতে কবথরতে 
পড়ো মোনুষ।  ঢোতকর শতব্দ ওর সথম্বৎ কিতর। ডথমথনতকর কেোতখ থজজ্ঞোসো। ও কয মতন মতন থক ভোবতে 
কসটো ঐন্দ্রী খুব সহতজই আন্দোজ কতর।  সোম্বো উৎসতবর সতঙ্গ এর আকোশ পোেোল েিোৎ। ডথমথনক কক 
যথে ককোলকোেোে থনতে যোওেো কযতেো। শোথড় পতর বোইতর এতসই ডথমথনতকর আতরো এক প্রস্থ্ প্রশ্নবোতণর 
সম্মখুীন ঐন্দ্রী।  প্রথেমোর মোতন থক, পুতরোথহে থক করতে, ঢোক ককন বোজতে। বোপতর বোপ। ঐন্দ্রী কবোতঝ  
কেন এর ক্র্যোশ ককোসস টো করোতনো  ভুল হতেতগতে! থমতে থমথে ডথমথনক এর প্রেযোশো এেটোই কবতড় কগতে 
কয কলকোেোর পতুজোর অনভুব নো কপতল ওতক কবোঝোতনো  মশুথকল। অগেযো কভোগ কখতে কগল েজুতন। যথে 
থকেুটো সোমলোতনো যোে ডথমথনতকর হেোশো কক। কিোে কিোে কয খুব  কেথর হতে কগতে কসটো ঘথড়র 
থেতক কেতে বুঝতলো। আাঁেতক উঠল  েজুতনই।আর পতনতরো  থমথনতটর মতধ্য রওনো নো থেতল কপোটস  কজিোসসন 
কিরে যোওেোর কশষ কেন আর পোতবনো। কেন  থমস হল বতল। থক হতব এবোর।  জোথসস থসটিতে 
ডথমথনতকর  মোমোর বোথড়। প্রথে উইতকতডই যোে। ডথমথনক ঐন্দ্রী র মুতখর এক্সতপ্রসন কেতখ বুঝল 
আশোহে কস একো হেথন।  
 

"ঐন্দ্রী  েুথম কপোটস  কজিোসসন কিরে নো থগতে আমোর মোমোর বোথড় আসতে পোতরো। আমোর কোথজন ভোই 
কবোনতের সোতি অতনক মজো কথর। মোতঝ মোতঝ থনউইেকস   থসটি কে Broadway show কেথখ, ক্লোব এ 
নোেতে যোই কখতনো কসিোল পোতকস  এ  থপকথনক" ডথমথনক ঐন্দ্রীর মন ভোতলো করতে সোন্ত্বনো থেতে েোে।   
উত্ততর ঐন্দ্রীর কিোর বেতল েীঘসেোস। প্রবোতসর এই পতুজো েোর মন টোই খোরোপ কতর থেতেতে। েতুধ্র স্বোে 
থক কঘোতল কমতট ? ককোলকোেোর কসই উল্লোস , মোইতকর গোন, বোেোতের েোরস্বতর বোজো কভাঁ পরু আওেোজ, 
অসাংখয মোনতুষর থভড় েোর সোমতন েতুল েতুল আতস আবোর থপেন থেতক েতল যোে একটো পেস োর মে। 
সথম্বৎ থিরতে েোর মতন পড়তলো, কস এখতনো শোথড় পতর রতেতে। শোথড় পতড় বোইতর কগতল ঠোডো জতলো 
হোওেো গোতে লোগোর কিতক কতঠোর শোথস্ত েথুনেোে েতুটো কনই। েোই কস েোড়োেোথড় পতর কিলতলো কমোজো, 
কলেোর জোমো, কসোতেটোর জযোতকট ও টুথপ। শোড়ী টো ভোাঁজ করতে করতে ঐন্দ্রীর কেোখ থেতে জল গথডতে 
শোড়ী র পোড় টো অল্প থভথজতে থেল। ওর কেোতখর সোমতন বোস্তব আর স্বতের েথুনেো কযন থনতজতের 
থেথনতে থেল কেোতখ আঙুল থেতে। ঐন্দ্রী অবতশতষ বুঝল কলকোেোর েগুসো পুতজোর নস্টোলথজেো আসতল স্বতের 
েথুনেো। লাং আইলযোড, ডথমথনক এর মোমোর বোথড়, Broadway show হতলো বোস্তব। ডথমথনক ডোক থেল 
ওেোশ রুতমর  বোইতর কিতক। কেথর হতে যোতে। ঐন্দ্রী  থকেু উত্তর নো থেতে যত্ন কতর শোথড় ব্লোউজ  
বযোগ এ ভরতে লোগতলো। আসতে বের আবোর হতব।  মো  সথেযই হতব থক?..... 
 বোইতরর আতলো ঝলমতল থনউইেতকস র রোস্তোে  রোে েখন ও যবুেী।  
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অথেন পোথখ 
 কশৌথভক  
 
  

েরূতেতশর এক অথেথি পোথখ এক শোরে প্রোতে, 
বোসো কবাঁতধ্থেল অেত্থ গোেটির শোতখ। 
  

অঘ্রোতনর কজোেনোর রতঙ থমতশ, 
অেত্থ নেুন অথেথির মতধ্য কখোাঁতজ েোর থপ্রেোতক। 
অথেন পোথখর গোতনর সুতর থেল ঘর েোড়োর বযিো, 
আর অেতত্থর মমসর ধ্বথনতে, শুধ্ুই থপ্রেোর কিো। 
সবোই যখন থনদ্রোে মগ্ন, কস কশোনোতেো েোর কথবেো। 
  

শীতের থশথশরতভজো রোতে েজুতনর হতলো সখযেো, 
বসতন্তর মোেোল হোওেোে হতলো ভোতলোবোসো। 
  

েোরপতর, 
থকেুকোল পতর, 
  

কোলববশোখীর কশতষ, 
একোকী এক মোঝরোতে, 
 অেত্থ গোেটি শুধ্োে আপনোতর, 
' কয পোথখ উতড় যোতবই েরূতেতশ, 
েোর কপ্রতম ককতনো পড়তলম অবতশতষ'। 
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ককমন খরচ করছেন? 
আনন্দময় বৈদয  

ইথডেোন হোই কথমশন, জজস টোউন, 
 গোেোনো, সোউি আতমথরকো  

 
অতশোক েো বলতলো ভোই জোতনোতেো এটো আমোর অষ্টম foreign country কপোথস্টাং, অিে আমোর ককোন 
বোথড় নোই বো আমোর কোতে ককোতনো পেসোও নোই । ভোবথে এনোর এটো কশষ িতরন কপোথস্টাং, এর পতর 

সোথভস স কিতক retire করতব, অিে ওনোর কোতে বোথড় বো পেসো কনই ককন! ওনোর সমসোমথেক 
কলোতকরো এক একটো িতরন কপোথস্টাং এ এক একটো ফ্ল্োট থকতনতে েোইতল ওনোর এ অবস্থ্ো ককন? 

থবতকতল অথিস কিরে পতি কস আতরো বলথেতলো "রোতে পোটিস র পতর কথলগ কক ড্রপ করতে যোথেলোম 
সোমতন আর এক কথলগ থসগনযোল এ েোাঁড়োতলো আমোর গোথড় এে কজোতর ওর গোথড়তে ধ্োক্কো মোরতলো কয 
কস গোথড় আর বযবহোর কযোগয িোকতলো নো। আবোর এক ভোবনো, এতেো কজোতর েোলোতনোর সথেযই েরকোর 

থেল থক ?  
 

রথবন ও শুতনথে একটো ভোতলো ফ্ল্যোট সস্তো েোতম কপতেও থকনতে পোতরথন । অিে ও েোতমর কেতে ও 
কবথশ পেসো ও থবতেশ কিতক থনতে থিতরথেল ।  
 
প্রশ্ন উঠতে- রহসয বো ভুলটো ককোিোে। আমোর মতন হে মোনুষতক শুধ্ ুআে করো থশখতল হতবনো, খরে 
করোটোও সমোন গুরুতত্বর সোতি থশখতে হতব।  
 
উেোহরণ স্বরূপ বলো কযতে পোতর - ককউ অতনক অিস উপোজস ন করল অিে কস আজ প্রোে থনঃস্ব ।  
বো প্রেুর বপেৃক সম্পথত্ত কপতেও মোনুষ আথিসক অসঙ্গথেতে পতর । 
 
পোশোপোথশ এটো ও কেতখথে; গথরব মোনুষ কম আে কতরও অতনতকর েোইতে েুলনোমলূক ভোতব আথিসক 
সম্পন্ন । এমন ও কেখো কগতে মোনষু ডোকোথে কতর উপোথজস ে পেসো গথরব মোনতুষর জনয খরে করতে 
।  

 
সবথমথলতে কভতস উঠতে কয থহতসব েরকোর। আর কসই থহতসবটো নো থশখতল বো কোতজ নো লোগোতল 

অতনক পেসো উপোজস ন করতলও পথরনোম সুতখর নোও হতে পোতর । 
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শুতনথে েথুনেোর সব েোইতে বড়তলোতকরো অতনতকই েোতের সম্পথত্ত থনতজতের বোচ্চোতের নোতম নো কতর 
প্রোে সবটোই অনয ককোিোও থবথলতে কেে। আবোর ককউ মোনুষতক ঠথগতে সম্পথত্ত অজস ন কতর করতখ 
যোে থনতজর সন্তোতনর জনয। আর এক েল কেো আতেই যোরো সোরোজীবন থনতজ কষ্ট কতর কোটোে 
আর সব সম্পথত্ত করতখ যোে বাংশধ্রতের জনয। আর এই সম্পথত্ত এক করতে েোরো থনতজতক সব 
সুখ সুথবধ্ো কিতক বথিে রোখোটোতক থনতজর ধ্মস আর একথনষ্ঠ কেস বয মতন কতর।  
 
েোইতল থক? ককোনটো ঠিক? ককন ঠিক? আর থক কতরই বো এর সমোধ্োন পোওেো যোতব? আসতল 
সব মোনষু উপোজস ন কতর েোর উতেশয সিল করোর জনয। থকন্তু কসই উতেশযই যথে ঠিক নো হে, 
েোইতল সিল হওেোর প্রশ্নই উঠতে নো। আর এখোতনই আমোতের ভোবতে হতব। আেো বলনু কেো 
আপথন যখন এক থনত্তোন্ত প্রতেোজন এমন ককোতনো বযথক্ত কক, ধ্রুন কয ককোন অভুক্ত কয থখতেে 
কোাঁেথেতলো েোতক খোবোর  খোওেোতলন, েোতে আপনোর মন কয শোথন্ত পোতব, নো আপথন অতনক কবথশ 
টোকো খরে কতর জেুো কখতল কহতর আসতলন, টোকো কেো েইু জোেগোতেই খরে হতলো, শোথন্ত ককোিোে 
কপতলন বো মনুষতত্বর কোজ ককোিোে হতলো কসটো বড় কিো।   
 
েোইতল এটো থক কতর হতব। কসটোই কিো। কসটো থশখতে হতব বো কশখোতে হতব উত্তোথরধ্কোরীতের 
যোতে েোরো শুধ্ু আতের সোতি খরে করোটোও কশতখ। আর মোনতুষর উপোজস ন করো েখনই সিল 
হতব, যখন সবোই খরেটোও সঠিক ভোতব করতে থশখতব।   
 
আজ এই প্রশ্নটো কবোধ্হে আতরো কবথশ কতর ভোবোর েরকোর, ককননো, আজ সথম্মথলে পথরবোর, 
কযখোতন সবোই পরেতরর প্রথে েোেবদ্ধ িোকতেো, কসখোতন েোথেত্ব'র মতেো বো থনতজতের মতধ্য 
কবোঝোপড়োটো আতরো ভোতলো করোর সতুযোগ থেল কসটো কনই। আজ কেো প্রোেই শুনতে হে। "ও আর 
কবোতলো নো, আমোর কেতলটো একো কেো, ও কোতরো সোতি থনতজর থজথনস কশেোর করতে েোেনো", 
অিসোৎ শুধ্ু থনতজর জনয খরে করোটো 'থশতখতেন' বোবোথজ। েরকোর নো হতলও ওনোর আর ও একটো 
েোই, অিে যোর কনই, েোর জনয খরে করো যোে থকনো কসটো ভোবতব নো।   
 
আমোর মতন হতলো, এটোও একটো থবষে যো আমোতের আতরো গভীর ভোতব ভোবতে হতব এবাং next  

generation এর বোচ্চোতের আতরো যত্ন কতর কশখোতনো আমোতের েোথেত্ব। েঃুথখে এবোর ককোতনো গল্প 
নো থলতখ, একটো অনয কিো থলখলোম, ককননো এই ভোবনোটো আমোতক েোথড়তে কবড়োথেল। সবোই 
ভোতলো িোকতবন।আপনোর আতের সোতি খরেটোও সঠিক কতর কহোক যোতে সোরো জীবন আে কতর 
জীবতনর কশতষ বো সথেযকতর প্রতেোজতনর সমে থনতজতক বো আপনোর থপ্রেজন বো পথরথেে জনতক 
থনঃস্ব নো কেখতে হে, এই শুতভেোে আজ ইথে টোনথে ।। 
                                  —— 
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Bombay Bazar Kawasaki 

10-2, Ogawacho, Kawasaki Ward,  

Kawasaki, Kanagawa 210-0023, Japan 

+81 90-8562-8059 
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私の故郷は、コルカタです。祖父母がコルカタに住んでおり、私が幼い頃は、夏休

みと冬休みに母と一緒にコルカタに遊びに行きました。今でも、コルカタは私のお気

に入りの旅先です。 

インドは多様性のある国です。人、文化、言語、そして食べ物にも多様性がありま

す。それでも、共通点が1つあります。インド人は自宅で手で食べますが、今ではス

プーンとフォークを使うのが人気です。 

インドのどの街でも「食」をテーマにした日帰り旅行を楽しむことができます。こ

こでは、コルカタへの日帰り旅行について話します。 

朝食は、「コライシュティコチュリ」と「アルダム」がおすすめです。コライシュ

ティコチュリはエンドウ豆とスパイスを詰めた揚げパンで、アルダムはポテトカレー

です。ガンジス川沿いで、日の出を見ながら食べてみたいと思いませんか？最高な一

日の始まりになることでしょう。 

昼食にビリヤニ（spicy rice slow cooked with meat）を食べることが多いのです

が、私は他の伝統的なベンガル料理をおすすめします。白米、アルポスト(potato 

with poppy seeds)、シュクト(mixed vegetable in milk curry)、ドカルダルナ

(fried lentil balls in curry)、コーシャマンショ(spicy mutton)、エリッシュバ

ハー(fried Hilsa fish)を食べてみてください。もし夜のおやつを食べたければ、昼

食後に散歩をしましょう。 

ベンガル人は夜(〜午後4時)のおやつをとても楽しみにしています。魚のカツ、ム

リ(puffed rice)にミルクティーを合わせるのがおすすめです。「フリュリス」でコー

ヒーとケーキを買って、パークストリートに行くのも楽しいです。書店で素敵な本に

出会えるかもしれません。 

夕食はチェロケバブ（イラン料理）の「ピーターキャット」に行くことをおすすめ

します。ビーフステーキがお好きな方は「オリーパブ」や「モカンボ」も良いです

ね。これらは有名なレストランです。デザートはノーレンガーアイスクリーム(ice 

cream made with fresh palm jaggery)を試してみてください。 

お土産には、ベンガルの伝統的なお菓子を買いましょう。私は、ロソゴラ(made 

with curdled-milk boiled in sugar syrup)とカジュバルフィ(made with cashew)が

好きです。とても甘いと思います。  

今日はご紹介できませんでしたが、コルカタにはもっとたくさんの料理がありま

す。大きなチャイナタウンがあり、中華料理を食べることもできます。 

最後に、コルカタの食事を楽しむコツをお伝えします。旅行前の三日間は何も食べ

てはいけません！断食してください！お腹の中を空っぽにしておきましょう！あなた

は、旅行後に何も食べられなくなってしまうくらい、コルカタの美味しい料理で満腹

になることでしょう。 

時間があれば是非コルカタに行って美味しい料理を楽しんでください。 

読んでくれてありがとうございました。 

コルカタの食べ物  

アゴモニ・サーカー  

（Agomoni Sarkar） 
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ৈাাংলার রান্নাঘর  

Bengal’s kitchen 

ন া টা  মেলা র  মা াংস  

উ প কর েঃ  
খ াতস র  ম াাংস  ১ নকতজ  . 
ম াঝাতর  ম াক্কপর  নপ াঁয় াজ  ২নট া , র সেু  -১o-১ ২ নক ায় া , আ দা -১ ০ ০ গ্রাম , শুকক্কে া লঙ্ক া - ৬-৮  তট ,  ন াটা  
যক্কে  -৫  ০  গ্রাম  , ক্ক াটা তজ ক্কর-৫ ০ গ্রাম , টক দই -৩ ০০  গ্রাম , স াদা নত ল  প তরম াে মত .  র ম ম েলা  
প তরম াে  ম ক্কত া . 
 
প্রো লী :  প্রে ক্কম  ম াাং স তট  এক তট  প াক্কে তে ক্কয়  ত ার  ম ক্কযে  নিট াক্কে া ট ক  দই  , ক্ক াট া তজ র া , ক্ক াট া য ক্কে , শু ক ক্কে া 
লঙ্ক া , আ দা কু তচ , ডুক্কম া কক্কর নকক্কট র াখ া নপ াঁয় াজ তদক্কয়  ভাক্কল া কক্কর  মে াতর ক্কে ট কক্কর  র াখ েু  (৯  -১ ০  )
ঘিা . ত ার প র  ক ড াই ক্কত  নত ল  র ম  ক ক্কর  ত াক্কত  ন াট া  র ম  ম েলা ও র স েু  নে াঁক্কত া ক ক্কর  তদে  .র সেু  তট  োলক া  
বাদাতম  েক্কয়  এক্কল ত ার ম ক্কযে  ম ে াতর ক্কে ট  কর া ম াাংস  তট  তদক্কয়  তদে  .ম াাং স  একটু  ে াড াচ াড া কক্কর  ওর  ম ক্কয ে  তজ ক্কর  
বাটা ২ চ াম চ ,  য ক্কে  বাট া ২ চ াম চ ,  ে েু  (স্বাদ ম ক্কত া )  ও তচ তে  স াম াে ে  প তরম াক্কে  তদক্কয়  ভাক্কলা ক ক্কর তকেুক্ষ ে  
কষ ক্কত ে াকু ে  .কষ াক্কে া েক্কয় ন ক্কল ম াাং স  তট নপ্রস াক্কর  কুকাক্কর  ৩ -৪  তট তস তট তদক্কয়  প ক্কর াটা বা রুতটর স াক্কে  র ম 
 র ম  প তর ক্কবেে  করুে 

থবথেশো বযোনোজী  
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Sweet & Sour Prawn Balls 

Bipasha Roy Dutta 

Tokyo, Japan 

 

 

LINK TO RECIPE VLOG 

In Indo-Chinese cuisine sweet and sour dishes are very popular and it can be made in two ways- as a sauce based gravy or as a dip for 

prepared food. Sweet and sour versions can be made with chicken, meat and even with prawns. The sourness comes from either vinegar 

soy sauce, mirin or sometimes due to a fruit like pineapple. The sweetness is incorporated either by brown sugar or honey. This dish is 

done with a light hand, it can be crisp, tasty and nutritious at the same time.  I became familiar with this dish in my teen when I went 

out to dine with my family in a restaurant called Waldorf , Park street in Kolkata and also in CIT cafe near Entally in Kolkata . The taste 

impressed me instantly. Since then onwards I tried to make this recipe in my style with a little help of recipe books. 

 This is a quick Chinese meal. The succulent pre-fried prawn balls are stir fried with bell peppers, tomatoes, onions and then tossed in 

this tangy sweet sauce. The dish will satisfy all savoury sweet and tangy cravings. Shrimps paired with crisp bell peppers tomatoes and 

onions make for a colourful presentation. Combination of tomato sauce, soy sauce, vinegar and brown sugar provide the perfect tangy 

flavour balance. Cornstarch slurry is added at the very end to create a delightful coating that cling to the shrimp balls. So let’s see how 

to prepare this easy restaurant style dish at home. 

Recipe- 

• First devein 500 gm tiger prawns and cut into small pieces and grind it in a paste. 

• Now add 2tbsp soy sauce, salt, 1tsp pepper powder, 1tsp red chilli powder, 2tsp ginger garlic paste , green chillies as per taste and 

half a lemon juice and marinate the prawn paste. 

https://youtu.be/NKXqv9UZ9to
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• Oil your palms and take small bit size mixture and give a ball shape. 

• Take a pan with enough oil for frying and fry the prawn balls till its golden brown in colour and keep it aside. 

• Cut a medium size onion into dice and separate the petals. 1 red bell pepper and 1 tomato in cube. 

• Now for the gravy: - Take a bowl add 3 tbsp tomato ketchup, 3tbsp sweet chilli sauce, 2 tbsp soy sauce, 2 tbsp vinegar, salt & 1 tbsp 

brown sugar and give a mix. 

• Take a frying pan add 3tbsp sesame oil add ginger garlic paste and stir it till the raw smell fades away. Now add the diced tomato. 

Fry it for a few odd minutes.  

• Now add the sauce mixture and give it a nice stir. ( Can add chopped green chillies) and a pinch of red chilli powder as I like my 

hot sweet and sour dish. 

• Once the gravy starts boiling add the cut veggies and give it a mix with the gravy. Don’t overcook the veggies as the crispiness is 

the key flavour in this dish. 

• After 2-3 mins add the fried prawn balls mix it well in the gravy. 

• In the mean time add 2tsp corn flour in 3/4th cup room temperature water and make cornstarch slurry. 

• After 3-4 mins of the gravy add the slurry this will thicken the gravy instantly so after adding it doesn’t overcook more than 2 

mins. 

• Sprinkle with a handful of green onions for the correct combination of Chinese flavour and yup it’s done! 

Enjoy this dish either with Mixed Fried rice or Mixed chowmein as these dishes really compliment the prawn balls pretty well.  

 

If you like my recipe please visit Foodiac Bong in youtube ( @Foodiac_Bong )   

Click on the icon above for the vlog of this recipe... for more such recipies like this...... and let me know your comments there..... Eat well 

stay well!! 

Thanks 

https://youtu.be/NKXqv9UZ9to
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Vegan Tofu Dalna 

(without onion and garlic)  

You all might be quite familiar with the popular 
Bong cuisine, “Chhanar dalna”, which is made 
from cottage cheese or paneer (usually home-
made). I would like to present the vegan version 
of dalna, with Tofu (or bean curd) with certain 
modifications. Tofu is made from soy milk and is 
usually considered as a healthier alternative to 
paneer. Even though tofu is being used here, the 
dalna would taste very much like that made with 
homemade paneer.  

Ingredients: 

1 cube of fresh firm Tofu [Note: Firm tofu is a must here, as shown in the image]; 

2-3 table spoon besan (gram flour) 

2-3 table spoon corn flour 

2 tea spoon refined oil (or mustard oil) 

2 medium to large size potatoes 

1 tomato, 2 dry chillies, 1-2 green chillies, 2 Bay leaves 

1/2 tea spoon whole cumin seeds 

Spice mixture (Turmeric, coriander and red chilli powder) 

Garam masala 

Ghee 

 

Method of cooking: 

First, take out a whole block of fresh tofu and drain off the water from the pack. Remove addition-

al water (as much as possible) by either using a ‘tofu press’ or by wrapping the block with cheese 

cloth or paper towel and keeping for ~30 min. Once dry, mix the tofu with boiled smashed potato. 

Add equal amount of besan and corn flour and mix the ingredients thoroughly and uniformly. Make 

medium sized balls and keep aside. Also, prepare a tomato & ginger (finely chopped) paste in mixer-

grinder. Tomato puree can also be used. Now heat the pan on medium flame. Put some oil and let it 

warm. Add medium-sized potato cubes, (already mixed with little turmeric powder and a pinch of 

salt) and fry until the potatoes turn golden yellow. Keep the fried potatoes aside. In the same pan, 

add whole cumin seeds, bay leaves, dry chillies and fry for 1-2 minutes or until you can feel the aro-

ma. To it, add the tomato-ginger paste, followed by spice mixture, little sugar and salt (both as per 

taste) and sauté for a while until the mixture turns dark brown. Add some water (as required), mix 

well and let the mixture boil for some time. Now add the fried potato cubes to the mixture and boil 

for 2-3 minutes. Finally, add the tofu balls to it. Add a pinch of garam masala and 1 tea spoon ghee. 

This will add to the taste and aroma of the dalna. Your dish is now ready to be served. If you wish, 

you can garnish it with coriander leaves.  

Dr. Anusuya Choudhury 
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কলমন চচছকন  

কমৌসমুী থবেোস  

 কলমন থেতকন  
উপকরণ : ৫০০ gm থেতকন কলগথপস , ধ্তনগুাঁতড়ো , আেোবোটো , পোথে কলবরু কখোসো 
বোটো ১ টো, থজতর গুাঁতড়ো , নোরতকতলর েধু্ পথরমোণ মে, মশলোর কপস্ট , অল্প 
কোথরপোেো , নোরতকল ককোৱো - ১ কোপ , স্বোেমতেো নুন I 

 

মশলো কপতস্টর জনয : নোরতকল ককোৱো কসাঁতক কভতজ থনতে হতব ই এবোর েোতে থপেোজ 
ও লঙ্কো থেতে একসোতি কবতট থনতে হতব I  

 

প্রণোলী : কড়োতে কেল গরম হতল থেতকতনর কলগথপসগুতলো েোড়তে হতব I এবোর এতে 
মশলোর কপস্ট থেতে হতব I এরপর েোতে ধ্তনগুাঁতড়ো , আেোবোটো , পোথে কলবরু কখোসো 
বোটো , থজতর গুাঁতড়ো ও নোরতকতলর েধু্ থেতে ভোতলো কতর নোথড়তে থেতে হতব I এবোর 
এতে কোথরপোেো , ননু ও অল্প জল থেতে কনতড় ঢোকো থেতে হতব . কসদ্ধ হতল নোথমতে 
নোরতকল ককোৱো সহ পথরতবশন করতে হতব I  
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কাজ ুককাছকানাট কেলাইট  

কমৌসমুী থবেোস  

DURGA PUJA 2019 
Statement of Collection & Expenses 

কোজ ুককোতকোনোট থডলোইট :  
উপকরণ ; কোজ ুবোেোম ২০০ gm , থেথন - ১ কোপ , নোরতকোল ককোৱো  ১ কোপ , কখোেো িীর 
৫বড় েোমে, গুাঁতড়ো থেথন - কপৌতন ১ কোপ , জল ২ কোপ , েধু্ - ৩ বড় েোমে I  

 

প্রণোলী - প্রিতম কোজ ুবোেোম থমথক্সতে গুাঁতড়ো কতর থনতে হতব I েোরপর ে-ুকোপ জল আর এক 
কোপ থেথন গযোতস বথসতে এক েোতরর রস বেরী করতে হতব I রতসর মতধ্য কোজরু গুাঁতড়ো থেতে কম 
আাঁতে নোড়তে হতব I শুথকতে একটো মণ্ড মতেো হতে কগতল নোথমতে ঠোডো করতে হতব I কড়োইতে 
নোরতকল ককোৱো , কগ্রট করো কখোেো িীর , গুাঁতড়ো থেথন ও েধু্ সব থমথলতে এক সতঙ্গ কম আাঁতে 
নোড়তে হতব I নোড়ুর মতেো পোক হতে কগতল নোথমতে ঠোডো করতে হতব I কোজ ুপোতকর থমশ্রণ কিতক 
বড় বড় কলথে ককতট , কসই কলথে বোটোর কপপোর / কেথসাং কপপোতরর ভোাঁতজ করতখ কবলতে হতব I 

রুটির মতেো কমোটো কতর কবতল েোর ওপর নোরতকতলর পরু থেতে হতব I েতুটো একসতঙ্গ করোল কতর 
থনতে হতব I করোতলর সমে কেথসাং কপপোর এ মতুড় করোল করতে হতব I কোগজ খুতল েোর কিতক কগোল 
কগোল কতর  েুথর থেতে ককতট পথরতবশন করতে হতব I  
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Register yourself with Oryxpeer.com and rest assure. Let the jobs find you 

Mr. Ajoy Sinha Roy is also an owner of a world-class restaurant:  

Address in Japanese: 東京都渋谷区恵比寿西１-30-14 エコー代官山2F 下鉄日比谷線 

恵比寿駅西口 徒歩5分 

Address in English: 1-30-14 Ebisu Nishi, Shibuya-ku, Tokyo Echo Daikanyama 2F. 

The specialty of this restaurant is Latin American Cuisine (Grills, Ceviche – Lemon marinated 
fish, Mariscos, collection of wines, etc.) 

Please come in and experience the best grills in Tokyo 

There are VIP rooms with good occupancy, where you can relax with world-class food / wines. 
Let’s offer yourself an undisturbed time with your close one`s. We serve you the best 

The beautiful friendly  
atmosphere of  

BOSTON GRILL restaurant 
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 kidZone 

Spot 10 differences 

Solve it if you can . . . 

What’s odd? 

Tick the odd one out 

in each row 
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Color by letters 

Connect the dots! 

Solve the maze! 

Source: champak.in, raisingourkids.com 
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Rogress Boeki Co., Ltd.  

Since 1993 

Established in 1993, Rogress Boeki 
was founded by a Naturalized Japa-
nese citizen originally from the Ben-
gal Region of India. Rogress Boeki is 
an award-winning international trad-
ing company based out of Kyoto, Ja-
pan whose core business includes 
export and import in Asia, Europe 
and the Americas. Our Company 
thrives the philosophy that our suc-
cess depends on our client’s success.  

We are Rogress Boeki act as a 
“Navigator” for medium and small 
sized Japanese companies to help 
them find a market for their world 
class products in a borderless arena 
of global trade. Rogress Boeki has 
been the winner among more than 
100 companies for the coveted BUSI-
NESS OSCAR AWARD presented by the Kyoto City for excellence in enhancing business through pro-
gressive thinking, innovation and a vision for future.  

Our business policies based on mutual trust, long term commitment and in depth understanding of 
diverse foreign cultures and allow us to make your brand successful in offshore markets. 

Website Link: http://rogress.com  

Consulting Services  

Rogress Boeki 
provides con-
sulting services 
into three main 
categories – Fea-
sibility Study, Dis-
tribution Channel Development and 
Professional and Legal Services. Cur-
rently the consultancy services are 
available in India, Bangladesh, Philip-
pines, Malaysia, Thailand and U.S.A. 
The service categories are explained 
below:  
 
Distribution Channel Development 
Rogress Boeki will bridge between 
Japanese companies and Overseas 
business partners. Based on previous 
market research results, Rogress will 
make marketing strategy and distri-
bution strategy with discussing with 
clients and will contact best possible 
channel partners for our clients. 

Overseas Affiliated Office

 

 

 

      Rogress Boeki Co., Ltd. (Bangladesh Office)  
      1/11, Iqbal Road, 2nd floor, 1st building,  

      Mohammadpur Dhaka-1204 Bangladesh 
      Tel: +880-2-9185154 

      E-mail: bangladesh@rogress.com 

India 

Rogress Techno Pvt., Ltd. (Delhi Office) 
619, Krishna Apra Business Square 
D4,5,6, Netaji Subhash Place Pitam Pura 
New Delhi – 100034 
Tel: +91-11-32955269 
Fax: +91-11-47049109 
Email: rogresstechno_ho@rogresstechno.com 

Bangladesh 

http://rogress.com
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The journey so far 
   Our Organisation was formed in 2007 to bring the 
Bengalis living in Japan together with the desire of 
imparting a feeling of ‘Home away from Home’. The 
name was “Kolkata Cultural Society, Japan”.  Howev-
er, more than being Bengalis we are Indians so we 
broadened our reach to the Indian Diaspora living in 

Tokyo and renamed our Association to “India Bengal 
(Cultural) Association, Japan” in 2014. One of the 
founder members is Mr. Motoyuki Negishi, whose 
father was close aide to Netaji Subhas Chandra Bose. 
At present our organisation consists of around 30 fam-
ilies as members comprising of people from various 
corners of India.  Apart from these there are many 
other Indian, Bangladeshi and Japanese families 
who actively participate in all our programs despite 
not being registered members.  

 

Cultural endeavors 
   The cultural heritage of India is well known world over 
and Bengal is known to be the cultural capital of India. Be-
ing in Tokyo, far away from our motherland, we felt that it 
is essential and our prime duty to promote our rich culture 
lest we and our future generations  will forget it. We have 
been organising Cultural Programs round the year by com-

bining them with festivals and events like Durga Puja, Sar-
aswati Puja, Holi, Rabindra Jayanti, New Year and Inde-
pendence Day celebrations. The Durga Puja and Saraswati 
Puja organised by us is one of the most popular events in 
the area and is visited by people in huge numbers. Most of 
the performances in these cultural programs are designed, 
composed and performed by the members of our organisa-
tion. Special emphasis is given to kids’ performances to 
groom them for the future and to inculcate the Indian cul-
ture in them. 

 
Cultural exchange 
National - We indulge in Cultural Exchange Programs with other Indian Associations in 
Tokyo by  inviting them to perform in our   programs   and   participating   in  programs 
organised by them. 

International - To foster cross-cultural exchange between India and Japan we have been 
hosting Japanese troupes/performers to regularly perform in our programs. 

 

About IBCAJ . . . 
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Contribution to social causes 
   During natural calamities, such as the massive 
earthquake which struck Nepal in April 2015, we of-
fer assistance to the distressed people by donating 
Blankets, Clothes, Dry Foods, Tents etc. We also co-
operate with Japan Vedanta Society with financial 
support. We are currently in process of reaching out 
to other Japanese NGOs to collaborate in social wel-
fare here in Japan within our limited capabilities. 

  Meanwhile, the whole world is slowly recovering from the deadly pandemic, Covid-19. 
We have tried to support both Central and State Governments of India within our capabili-
ties and have also made attempts to raise social awareness. 
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Leisure, food and sports 
 Apart from cultural and social activities, we often indulge in outdoor camps with friends 
and family. Birthdays are celebrated cumulatively at the end of each month. Well, our en-

joyment is not only limited to that. IBCAJ has its own cricket team, called “Bengal Samu-
rai”. We often set foot on playground on weekend mornings for practice. 

This year, IBCAJ introduced a new event, “Ilish Utshab” to relish one of the most famous 
Bengali cuisine... Ilish (the Bengaki name for Hilsa fish). 

Afterall, its not just another association, it’s a family, and we call it “IBCAJ”. If you too 
would like to be a member of this family, please feel free to drop an e-mail or message to 
one of the addresses given at the back of this magazine. 
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Members 

Mr. Amit Chakraborty  Mr. Pranab Biswas 

   

Mr. Amlan Debnath  Mr. Punit Tyagi 

   

Mr. Anish Dey  Dr. Rajarshi Dasgupta 

   

Dr. Anupam Mitra  Dr. Rajib Shaw 

(Vice-President)   

Mr. Arpan Kr. Das  Mr. Sanjib Chatterjee 

   

Dr. Ashutosh Chowdhury  Mr. Sanjib Sanyal 

   

Mr. Bhaskar Dev  Mr. Samriddha Sengupta 

   

Mr. Dipankar Biswas  Mrs. Sonali Pathak 

(Jt. Secretary)   

Dr. Joydeep Chakraborty  Mr. Soumya Dutta 

   

Mr. Kalaswan Dutta  Mr. Soumyadeep Mukherjee 

   

Mr. Kaushik Paul  Mr. Srinesh Kundu  

  (Jt. Secretary) 

Dr. Kaustav Bhattacharya  Mr. Subhabrata Mukherjee 

   

Mr. Kumar Sankar Roy  Mr. Subhasis Paramanik 

   

Mr. Manish Kothari  Mr. Subrata Mondal 

   

Mr. Naba Kumar Ghosh  Mr. Subrata Pal 

(Advisor)   

Dr. Nabarun Roy  Mr. Sukanta Das 

   

Mr. Naba Gopal Roy  Mr. Sugam Ghosh 

   

Mr. Palash Sarkar  Mr. Sumon Paul 

   

Mr. Pallab Sarkar  Mr. Swapan Kumar Biswas 

  (President) 
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২০২০ 

India (Bengal) Cultural Association Japan 

Website:    http://ibcaj.org 

E-Mail:      info@ ibcaj.org 

Facebook: http:/facebook.com/ibcaj 
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