
AGOMONI 

1 



 

            2 



AGOMONI 

3 

অনুষ্ঠান সূচি 
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কেয়া ভট্টাচার্যয্  

 

এখানে সহস্র মে বা াঁধা আনে একই সূনে।  এই বন্ধনের োম  IBCAJ, যা  জন্ম নেয় ২০১৪ 
সানে,এক বঙ্গহৃদয় - সম্মিেেী রূনে,জাোনের  বনুক।             .  

 

বষৃ্টি, ভূকম্প, েররাষ্ট্রেীতির আতদম আক্রমনের মনিা ভয়ঙ্কর ঘটোর সাক্ষী হনয়নে 
আমানদর অতভজ্ঞিা।  দ্বন্দ্ব শুধু বাইনরই েয় , এ দ্বন্দ্ব আমানদর তেনজর সানে তেনজর। 
প্রািযতহক জীবনের বযস্তিা, হিাশা, দুুঃখ, অক্লান্ত েতরশ্রনমর সঙ্গী আমরা, প্রনিযক 
মােুনেরা, জীবনের েনক্ষয এতিনয় চোর িতিনি  বতে তদনি চাই আমানদর অজ্ঞানে জন্মানো 
নোভ, তহিংসা, আকাঙ্খা, েরশ্রীকািরটানক। এই দুব বেতচত্ত মােুনের  মনে দৃঢ়, বতেষ্ঠ, 
একাগ্রিার শম্মি প্রাে বোর এক আনয়াজে----মহাশম্মির আরাধো, যা এবের আনয়াম্মজি 
হনয়নে 20th  October . 

 

েতৃেবীর সব মােুনের উেতিতি ও আরাধোয় আনোতকি হনয় ওনে আমানদর এই প্রয়াস, 
প্রনিযক বের.  

 

একই সানে োন্দতেক এই অেুষ্ঠানে নবৌম্মিক , শশতিক সৃষ্টির আধার আমানদর শারদীয়া েূজা 
বাতে বকী --আিমেী। এ বের িার  ৬ষ্ঠ িম  সিংস্করে।  

 

মেজ  অসুর তেধনেই আমানদর সাে বকিা। 

 

চেনি োকুে, আমানদর সানে, হাতসমুনখ। 



 

            6 

 

From the President Desk 

 

 

Dear Readers, 

Another year has just passed by…..and it is the time to celebrate Bengalis’ biggest festival  

Durga Puja. We really feel proud to be able to continue this celebration in this busiest city of 

the world for a straight 7th year. In spite of the fact that this year our beloved Nippon has suf-

fered significant number of natural calamities, we are able to continue our daily life without 

any major interruption. Celebration of this celebration of Durga Puja is example of having nor-

mal life here. It’s predominantly because Japan is fundamentally a strong country with its own 

indigenous technology and knowledge in Science. In fact, every natural calamity makes Japan 

stronger. Days will come when nothing can affect daily life in Japan. 

It is our pleasure to publish this 6th edition of “AGOMONI”, an annual magazine in the occa-

sion of celebration of Durga Puja. I would like to thank and congratulate the members of the 

“AGOMONI” creation team for their hard work which made it possible to publish this maga-

zine. I also would like to extend thanks to the contributor of this edition of Agomoni not only in 

Japan but also from abroad. This has become possible only because of our members cordial 

and dedicated co-operations.   

It’s immense pleasure to note that every year we have some of new members joined in our IB

CA (India Bengali Cultural Association) Japan. With the hard work and co-operation of these 

enthusiastic new members we have been able to organize this biggest Durga Puja of Japan in 

this year.  I am really thankful to all of you for participating in this Durga Puja celebration, 

some of them has travelled a long distance to come here.  

I would like to express my deepest gratitude to “The Indian Embassy to Japan” and “Japan-

India Association” for their constant support and guidance. I would also like to humbly thank 

all of our sponsors, for their cordial support and always being with us. Needless to mention 

again, I am thankful to all IBCAJ members for their hard working for the organization and ac-

tive participation all through the year. Last but not the least, on this auspicious and holy day, 

let us forget our pains, sorrows, pride & arrogance and come closer in order to create a bond of 

unity and integrity. I hope Ma Durga will give you good health and prosperity through the 

year. HAPPY DURGA PUJA to all of you. 

Dated: 03.10.2018                                                                                       Swapan Kumar Biswas 

Place: Tokyo,                                                                                              (President, IBCA Japan)                                                                                                                           
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DURGA PUJA 2017 

STATEMENT OF COLLECTION & EXPENDITURE  

(Status as on 24.12.17) 

Collection 
Total 

Collection 
Expenses 

Total  

Expenses 

Member's Contribution 221,000      

Visitor's Contribution 673,001  Bijoya Sammilani 69,198  

Donation Received 25,000  Cultural Program 76,416  

Pronami 43,572  Guest Reception 17,160  

Raffle Draw 63,600  Hall Rent (Durga Puja & Meetings) 207,980  

Advertisements 285,000  Lunch & Dinner Cost 499,864  

Bijoya Sammilani 35,000  Magazine Publication 109,120  

    Misc 44,465  

    Publicity Related 22,046  

    Puja Related 25,011  

    Raffle Draw Related 21,384  

    Transport 48,478  

    Purohit 10,000  

    Surplus 195,051  

Total 1,356,173  Total 1,356,173  

গায়ত্রী মন্ত্র:  
 

ওঁ ভূভভু বঃ স্বঃ তৎ সববতভ বুরেণ্যং 

ভরগুা দেবসয ধীমবি বধরয়া দয়া নঃ প্রর ােয়াৎ।। 
 

গায়ত্রী মন্ত্রটিে সেলারু্:  
সবুরলারেে প্রোশেসবুবযাপী সববতা মণ্ডল জগৎপ্রসবোেী দসই পেম দেবতাে বরেণ্য জ্ঞান ও 

শবি ধযান েবে;   বিবনআমারেে বভবিবৃবি প্রোন েরেরেন। 
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বাঙািীর দুর্গ াপূজা 

সুব্রি ভট্টািার্য্গ 

প্রফেসর 

 রসায়ন চবজ্ঞান চবভার্ 

 ইচটিট্যূট অে সাইন্স 
 কাশী চিন্দু চবশ্বচবদ্যািয় 

 বারাণসী 221005 

ই-টেি: s_bhatt@bhu.ac.in 
 

চকাংবদন্তী অনুসাফর বাঙািীর সবফিফয় চপ্রয় উত্ সব দুর্গ াপূজার সূত্রপাি িয় আজ টিফক প্রায় পাাঁিশ 

বছর আফর্, অিগ াত্ ট াড়শ শিাব্দীর শুরুর চদফক I  আজফকর বাাংিাফদফশর রাজশািী টজিার িাচিরপুর অঞ্চফির 

রাজা কাংসনারায়ণ নয় িক্ষ টাকা েরি কফর অকাফি শারদীয়া দুর্গ াপূজা শুরু কফরন I  নয় িক্ষ টাকার সিূিা 

চবিাফরর টিষ্টা করা চনরিগ ক, িফব এটা টবশ স্পষ্ট টে খুবই ধুে-ধাে কফর চিচন পূজা কফরচছফিন I  অষ্টাদশ 

শিাব্দীফি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণিন্দ্র ও কিকািার রাজা নবকৃষ্ণফদব প্রভৃচির নাে বঙ্গফদফশ দুর্গ াপূজার ইচিিাফস 

অবশ্য স্মরণীয় I িত্ কািীন মুসিোন শাসকফদর প্রফকাফপ একবার নাচক রাজা কৃষ্ণিন্দ্র দুর্গ াপূজা করফি 

পাফরনচন এবাং টসই কারফণ চিচন অিূন্ত দু:চেি িফয় পফড়ন I  পফর টদবী কর্তগ ক স্বপ্নাচদষ্ট িফয় চিচন জর্দ্ধাত্রী 

পূজা শুরু কফরন I ো টিাক, প্রসঙ্গান্তফর না চর্ফয় আবার চেফর আচস দুর্গ াপূজার ইচিিাফসর পািায় I 

এ কিা সচিূ টে, রাজা কাংসনারায়ণ ও িাাঁর দুর্গ াপূজা এেনই প্রচসচদ্ধ িাভ কফর টে িাাঁফকই দুর্গ াপূজার 

প্রবিগ ক বফি েফন করা িয় I  চকন্তু সিূই কী ভারি বফ গ  টদবী দুর্গ ার পূজা আফর্ প্রিচিি চছিনা ? েচদ টিফক 

িাফক, িািফি টসই পূজার স্বরূপ টকেন চছফিা ?  সবফিফয় প্রািীন গ্রন্থ, ঋর্ফবফদর দশে েণ্ডফি আফছ টদবী সূক্ত, 

োর েন্ত্র দ্রষ্টা ঋচ  'বাক' I  টদবী বিফছন, চিচন স্বয়াং রুদ্র, বসুর্ন, আচদিূ, চবশ্বফদব প্রভৃচি টদবর্ফণর অন্তফর 

চবিরণ কফরন I  চিচনই ইন্দ্র, অচি স্বয়াং I চিচন "ভূচরস্থাত্রা", 'বহু'টি (সবগ  জীফব) চস্থিা এবাং "ভূেগ াফবশেন্তী", 

'বহু' টক (জীব সকি টক) আচবষ্ট কফর আফছন I  প্রাণীরা টে অন্ন-টভাজন কফর, টদফে, টশাফন, শ্বাস-প্রশ্বাস টনয়, 

সবই  িাাঁর দ্বারাই িয় I  উপচন দ গুচির একটি, টদবী উপচন দ, অিবগ  টবফদর অাংশ I  টদবী উপচন ফদ টদবী 

টক দুর্গ া এবাং অসুরনাচশনী বিা িফয়ফছ I চিচন শূন্য এবাং চিচনই অশূন্য, অন্তরীক্ষ, গ্রি, নক্ষত্র, টজূাচিষ্ক ইিূাচদ 

এবাং চিচনই স্বয়াং 'কাি'I 
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েচি াসুর বফধর কিা চবস্তৃি ভাফব আফছ পুরাফণ I  োকগ ফণ্ডয় পুরাফণর টদবী োিাত্ম্ূ অাংফশ বিা 

িফয়ফছ টে েচি াসুর টক বধ করার জফন্য সব টদব র্ফণর টিফজারাচশ টিফক টদবী আচবভূগ িা িফিন I  

চনফজর চত্রশূি টিফক আর একটি চত্রশূি বার কফর চশব টদবীর িফি তুফি চদফিন I  চবষ্ণু, বরুণ, অচি, েে, 

ব্রহ্মা প্রভৃচি টদবর্ণ টদবীর িাফি চদফিন িক্র, শঙ্খ, শচক্ত, দন্ড, কেন্ডলু এবাং আরও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র I এই 

ভাফব সুসচিিািফয় টদবী, ক্ষেিায় েত্ত, অিূািারী েচি াসুর টক যুফদ্ধ বধ করফিন এবাং সবগ ফিাফক 

পূচজিা িফিন I  কাচিকা পুরাফণ টদবীর বণগ না পাওয়া োয়, েচি াসুরেচদগ নী টদবী দশ ভূজা, চসাংি 

বাচিনী I িাাঁর োিায় জটা অধগ িন্দ্র দ্বারা সুফশাচভি. িাাঁর ডান িি গুচিফি চত্রশূি,েড়্র্, িক্র, বাণ এবাং 

শচক্ত আর বাে িাি গুচিফি টেটক, ধনুক, পাশ, অটুশ, ঘন্টা (বা পরশু) ধারণ কফর আফছন I  িাাঁর ডান 

পা চসাংফির চপফে ও বা পা েচিফ র উপর I 

 

েচদ ঐচিিাচসক পৃষ্ঠভূচের চদফক টদোর টিষ্টা করা িয় িািফি টদফশর চবচভন্ন জায়র্ায় পাওয়া 

পুরাবফশ  টিফক চবচভন্ন যুফর্র দুর্গ া পূজার প্রোণ পাওয়া োয় I  েজুরাফিা টি পাওয়া মূচিগ ফি টদবী 

দশভূজা, দশ িাফি চবচভন্ন অস্ত্র ধারণ কফর চসাংফির ওপর বফস আফছন I  িক্ষণীয়, এই মূচিগ র োিার দুই 

পাফশ দুই টদবী মূচিগ  টদো োফে, োফদর স্থান আধুচনক মূচিগ ফি (িক্ষ্মী ও সরস্বিী) টদবীর দুই পাফশ িাফক. 

(চিত্র: 1) I পরবিী ছচবফিও (চিত্র 2) অনুরূপ; টদবী চসাংিবাচিনী, দশভুজা ও েচি াসুর টক বধ করফি 

উদ্যিা I  বাাংিার চিরািচরি মূচিগ ফি টেেন টদবীর োিার উপফর চশব ও িাাঁর দুপাফশ চবচভন্ন টদব-টদবীর 

ছচব (পটুয়ার আঁকা িাি-চিত্র) িাফক, ঠিক টিেচন এোফনও টদো োফে I এই মূচিগ টি একাদশ শিাব্দীর 

(রাজা কাংসনারায়ফণর িারশ বছর আফর্র) I র্তিীয় ছচবর মূচিগ  আরও প্রািীন, অষ্টে শিাব্দীর. অিূন্ত ভি 

দশায় পাওয়া, চকন্তু টদবীর দশটি িাি, বািন চসাংি, এবাং েচি  টিফক চনর্গ ি অসুর টক টদবী বধ করফছন 

এটা স্পষ্ট I িার োফন আজ টিফক কেপফক্ষ 1200 বছর আফর্ও টদবীর পূজা টে এই ভাফবই িফিা িাফি 

টকাফনা সফেি টনই. চিত্র 2 ও 3 এর মূচিগ  গুচি বারাণসী টি পাওয়া I  টদফশর অন্যান্য জায়র্ায় এবাং 

টনপাফিও েচি াসুরেচদগ নীর প্রািীন মূচিগ  পাওয়া টর্ফছ I িফব এ চনফয় আরও র্ফব ণা িওয়া দরকার I 
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ব ত্র: 1     ব ত্র: 2    ব ত্র: 3 

 

ব ত্র: 4 

চসন্ধু-সরস্বিী সভূিা (োফক িরপ্পা সভূিা ও বিা িয়) অফনক প্রািীন I প্রত্নিত্বচবফদরা চসন্ধু ও 

সরস্বিী নদীর ধাফর চবচভন্ন জায়র্ায় উত্েনন টকাফর চকছু টদবী মূচিগ  ও অফনক সীি টপফয়ফছন I েচদও 

টকাফনা দশ ভূজা মূচিগ  পাওয়া োয়চন,  িফব এই সীি গুচির েফে প্রচসদ্ধ কফয়কটি দ্রষ্টব্য: M-1186 A 

পশুপচি, বৃ  ও স্কে এবাং সপ্ত-োর্তকা I  M-04426t ও HR-4161 এ ছয়জন োর্তকা টদোফনা িফয়ফছ I 

এোফন েফন রাো দরকার টে স্কে অিগ াত্ কাচিগ কএর ছয় জন োিা (কৃচত্তকা রাচশর ছয়টি নক্ষত্র) এরই 

 ণোর্তকা (পুরাফণ বচণগ ি  ষ্ঠী)I একটি সীি এর েফটা (চিত্র 4) নীফি দ্রষ্টব্য: এটা েচি াসুর বফধর 

টবাধ িয় প্রািীনিে প্রদশগ ন I চেচন বধ করফছন িাাঁর িাি দুটিই, আর িাাঁর রূপটিও পচরষ্কার নয় I চকন্তু 

িাাঁর চপছফন পশুপচির (চশব)অবস্থান েচি াসুর বফধর প্রসঙ্গটি টক স্পষ্ট কফর তুফিফছ. 
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আবার চেফর আচস আধুচনক দুর্গ া পূজা প্রসফঙ্গ I পরম্পরার্ি ভাফব এক িাফির েফে িাফকন ো দুর্গ া ও িাাঁর 

দুই পাফশ িক্ষ্মী, সরস্বিী, কাচিগ ক ও র্ফণশ I দুর্গ া, িক্ষ্মী ও সরস্বিী- টদবীরই চিনটি চভন্ন রূপ I টদবী োিাত্ম্ূ (িণ্ডী) টি 

এই চিন রূপ টক েিাক্রফে েিাকািী, েিািক্ষ্মী ও েিাসরস্বিী বিা িফয়ফছ I প্রচিোর পাফশ স্থাপনা করা িয় 

নবপচত্রকার; নয় রকফের চবচভন্ন র্াফছর পািার এবাং প্রফিূকটিফি িাফদর অচধষ্ঠাত্রী টদবী অিগ াত্ নয়জন টদবীর, বা  

টদবীদুর্গ ার নয়টি চভন্ন চভন্ন রূফপর পূজা করা িয় I 

 

শরত্ কাফি দুর্গ াপূজা প্রিে শ্রী রােিন্দ্র কফরন বফি জনশ্রুচি আফছ I টদবী টবাধফনর একটি প্রািগ না েফন্ত্র 

অবশ্য বিা িফয়ফছ, "রাবণস্য চিিািগ ায় রােস্যানুগ্রিায় ি অকাফি ব্রহ্মনা টবাফধা টদব্যাস্ত্বচে কৃি: পুরা" (রাবফনর বধ ও 

রাফের প্রচি অনুগ্রফির জন্য ব্রহ্মা পুরাকাফি টদবীর অকাি- টবাধন কফরন) I িফব টদবী োিাফত্ম্ূ অবশ্য শরত্ কাফির 

এই পূজা টক বাচ গ ক েিাপূজা বিা িফয়ফছ- "শরিকাফি েিাপূজা চক্রেফি ো ি বাচ গ কী"I 

 

একটা প্রশ্ন েফন আসফি পাফর- পুরাফণ বচণগ ি প্রািীন েচি াসুর বফধর অিগ  কী ?  টদবী প্রািীন টকাফনা যুফর্ 

এক েিাভয়াংকর অসুর চনধন কফর চছফিন চকন্তু আজ িাাঁফক ওই রূফপ পূজা করা কিটা প্রাসচঙ্গক? এর উত্তর সাংফক্ষফপ 

এক কিায় টদওয়া োয়না I িা িফিও এটা বিা োয় টে পুরাফণ বচণগ ি ঘটনাগুচির অচধকাাংফশরই চবচভন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব I 

এগুচিফি টেেন প্রািীন ইচিিাস বচণগ ি আফছ টিেচনই বিা আফছ আোচত্ম্ক উন্নচির পি I টদবী পূজা কফর বাচিূক 

দুষ্ট শচক্তফক পরাভব করার শচক্ত অজগ ন সম্ভব, আর চবফশ  কফর েেন োনুফ র টভিফরর পশুত্ব আর আসুরী শচক্ত বৃচদ্ধ 

পায়, োনু  িফয় ওফে চিাংস্র, অিূািারী ও  স্বািগ পরায়ণ  িেন  চনফজর অন্তফরর টদবীর শরণাপন্ন িফি চিচনই আসুরী 

প্রবৃচত্ত নাশ কফর টদবফত্বর চবকাশ কফরন I  টসই টিষ্টাই দুর্গ াপূজায় করা উচিি I 

এভাফব টদো োফে টে শারদীয়া দুর্গ াপূজা বহুকাি ধফরই িফি আসফছ I িািফি দুর্গ াপূজা বাঙািীর একান্ত 

চনজস্ব উৎসব কী কফর িয়? বস্তুি এচনফয় টকাফনা চববাদ টনই, িওয়া সম্ভব ও নয় I বাঙািীরা দুর্গ াপূজা টক টে আয়াে 

চদফয়ফছ িার তুিনা টনই I দুর্গ াফদবী চশফবর স্ত্রী, চিচন ককিাস পবগ ফি িাফকন, চিচন কাচিগ ক ও র্ফণশ - দুই পুফত্রর 

জননী I  িাাঁর দুই কন্যা - িক্ষ্মী ও সরস্বিী (আফর্ই বফিচছ পুরাণ েফি িক্ষ্মী ও সরস্বিী দুর্গ ারই অন্য রূপ, দুর্গ ার 

কন্যা নন) I নবপচত্রকা টক কিা-টবৌ নাে চদফয় িাাঁফক ও পচরবার ভুক্ত করা িফয়ফছ সফেফি I পূজার সেয় টদবী চনফজর 

টছফি-টেফয়ফদর চনফয় েফিগ ূ চপর্তগৃফি আফসন কচদফনর জফন্য I  ঠিক টেেন চববাচিিা টেফয়রা চেফর আফস কফয়কচদন ো 

বাবার কাফছ I  িাই টদবী িেন  ো িফয়ও কন্যার েফিা I িাাঁর প্রচি শ্রদ্ধা ও আফছ টেি-ভাফিাবাসাও আফছ I টদবী 

অসুর বফধ উদ্যিা িফয়ও ভয়াংকরী নন, আনেেয়ী, শরণার্ি বৎসিা জননী I এই টে োফয়র প্রচি ভচক্তর সাফি 

বাৎসল্য, শ্রদ্ধার সফঙ্গ টেি এটাই বাঙািীফদর পূজার কবচশষ্টূ I 

"ত্বেচস শরণফেকা টদচব দুফর্গ  প্রসীদ"  
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To be happy is to let go through the mind  

and not just through words. 

Mr. Pintu Bag 

       Things do not always happen as expected. At such times, the one who is able to let 

go of expectations from the situation is able to forget it. Such a person will not speak 

about the situation again and again and describe it to everyone. Nor will there be the 

need to say, "I let go". Once the situation is accepted as it is, there will not be even a 

single thought of it.  

When you accept things as they are, you will be able to learn and be richer with every 

new experience. You will not be mentally troubled by what happened, but will be able 

to maintain your own inner happiness. You will thus be able to keep your mind clear for 

whatever is coming up in the future. So you will find freedom from waste and constant 

progress with the resources that you have.  

Drawing by : Miss Agnimitra Saha 

 Age : 10 years  |    School : The Newtown School Kolkata   |     Class : V 
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আচে ও দইওয়ািা 
 

              টসৌরভ েজুেদার  
 

প্রসঙ্গ খুাঁ জচছ........। 
 

িাচরচদফক বড়  
একফঘফয়চে। 
 

সারা টদি জুফড় একই সাজ। 
নূিনফত্বর টোাঁজ করফি টর্ফিই বাউন্ডুফি িই। 
টছাটফবিার নাে ধফর ডাকফিই টকউ। 
আচে ছুফট িফি োই। 
 

পাড়ার টিৌহুচি টছফড় টবফরাফি টর্ফিই 
টকউ বফি ওফে.......।  
"তুচে বড় িও দাদাোুর টিাোফক আচে চিন প্রিফরর চবি টদেফি চনফয় োফবা.......।" 
 

"নাফদর আিী আচে আর কি বড় িফবা?" 
িাচরচদফক টকবি োাংফসর র্ন্ধ.....। 
 

প্রসঙ্গ খুাঁ জচছ.....। 
 

টভফঙ পড়া চব্রফজর ধাফর এফস দাড়াই। 
চকছু বিার আফর্ই টছফিফবিা টটফন চনফয় োয়, িারাফনা টপ্রফের টিৌকাফে। 
ট্রাফের চনফি শুফয় িাকা কচব, টেঁফি ওফে চভিফর। 
েিড়ায়, চেচছফি টনফে পচড়...।  
চকছু বিফিই িফব। 
চশরদাাঁড়া জুফড় ছুফট টবড়ায় অনুভব...। 
 

টভিা টভফস োয় চবপরীফি  
টবহুিার িািচনফি, 
টিফর োই। 
দফি দফি প্রজাপচি শুাঁ ফয়াফপাকা িফয় ওফে। 
িাচরচদফক টনানা স্বাদ। 
কষ্ট চবিাস.....। 
 

নারী, কচবিা, উৎসব, টছফিোনু ী, টিাভ, রুপকিা, টপ্রে েিড়া, চেচছি, প্রচিফরাধ .....।  
টিােরা শরীর িূার্ কফরা, 
টদািাই.....। 
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আোফক আজফকর মুফোমুচে িফি দাও। 
আচেও টরাদ্দুর িফি িাই.....। 
চবছানা টছফড়, 
জানিা টছফড়,  
উেফি দাও......। 
উফে দাড়াফি দাও। 
 

দইওয়ািা ও দইওয়ািা.......। 
টিাোফদর গ্রাফে আোয় চনফয় োফব?  
শ্যােিী নদীর ধাফর। 
পািাফড়র চনফি.......। 
িাি রফঙর রাস্তার ধাফর। 
চনচরচবচিফি.......।  
টভফঙ পড়া ইচিিাস, অফোঘ িািছাচন, 
জটিি রাস্তাঘাট ও েফঞ্চর টিফক 
অফনক দূফর.......। 
 

চনফয় োফব আোয়? 
 

“আরো তভ বম আরো আজও আরো হৃেয় মারে। 

তব-আেশ ুসভে িরয় আজ বারজ প্রান মারে। 

সৃ্মবত তব মাগ ুেশাুয় িরয় ধ্রুবতাো। 

স্বেন েরে দতামায় মারগা ভভ বল েভঃখ সাো। 
পৃবর্বী বিোরয় বেরল, সবাই দমারে পে েবেরল 

তভ বম মারগা আজও আমায় নাওরি দোরল তভ রল।” 
-বেপঙ্কে ববশ্বাস 
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Manners In Japan Is A ‘DO! ’  
Miss.  Debarati  Deb  

 

When you are in Japan, one of the things you will notice almost right away is their man-
ners. 
Manners. That thing your parents taught you when you were a wee thing because it was 
a thing you saw they did just to make your life harder? (No, not really. Just a little joke) 
Japan is seen as one of the most ‘polite’ group of people. They seem to be innately in 
tune to making others around them feel more comfortable. They have this unusual un-
derstanding and grasp on what it is to be patient and helpful. 
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However, the Japanese are well aware that most foreigner who come to Japan do not 

have the same concept they do when it comes to manners. Because of this awareness, 

they are especially tolerant of certain cultural differences.  

 

When You Find Yourself In A Crowded Place Or Need To Get 

By, Say ‘Sumimasen’ (Suh-Mi-Mah-Sen) Or ‘Gomenasai’ (Goh

-Meh-Nah-Sai). 

The translation for both of those words is equivalent to the English word ‘excuse me’ or 

‘I’m sorry’. The most commonly used is the former, more formal approach. So, when you 

need to squeeze by somebody or get through a crowd, uttering those words can be make 

a world of difference between being rude and being respectful. 

 

Pick Up After Yourself.  

One of the very unusual things you might notice is that there aren’t that many trash cans 
conveniently placed for your disposal needs. There are some exceptions, but on the most 
part when you are walking through parks, checking out shrines and temples, exploring 
cultural landmarks or even taking the subway, you will find very few or no trash cans. 
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Japan is a very clean country. You will rarely see litter on the streets, or gum stuck to the 
sidewalks. Cleanliness is seen as a standard. When you find yourself walking around with 
a can of soda, please do not throw it anywhere! The best thing you can do is carry 
around some plastic bags. You can buy something at the local convenient store and use 
the plastic bag they give you to keep your trash in it for later. That is exactly what they 
do. They carry their own trash and throw it away in their own trash can, whether that be 
at their home or in your case, a hotel trash can. 
 

Take Your Shoes Off When It ’s Called For.  

Japan is keen on keeping the germs outside. Be aware when you step into a home or a 
business and observe. If in doubt, just ask. There will be subtle clues, like a shoe rack and 
a display of house slip-
pers placed in front for 
you to use. It can be seen 
right as you walk 
through the door, or 
merely in certain se-
cluded areas like in 
some parts of a res-
taurant or a play ar- ea 
for kids. There might 
even be a separate pair 
of slippers for when you 
enter the restroom. All 
in all, be mindful. 
Japanese are well 
aware that certain etiquettes are not seen as standard in other cultures and they will 
kindly help you out. Just be observant and respect their methods. Don’t worry about it 
too much. 
 

Learn A Few Basic Words And Cultural Etiquettes.  

Besides being polite and cleaning up after yourself, learning a few words and phrases are 
greatly appreciated when you come to Japan. 
Some Japanese might speak and understand English but not everyone can, so don’t ex-
pect it. To make your time more enjoyable, learn a few simple phrases. It would be seen 
like you are making an effort. Not only that, but you can brag to your friends that you 
spoke Japanese while in Japan! Nevertheless, most of them will appreciate your efforts. 
Even if you do not get a chance to learn some key words or phrases, they will work with 
you. Just be patient and you will see that your trip will be easy and enjoyable. 
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Don’t Be Wasteful. 

Their focused control on waste is implemented into them at an early age when 
children are taught to eat everything on their plate. 
This is also seen in many restaurants, especially the ‘buffet’ kind, like the yakin-
iku’ (Japanese grill) places where they serve an all-you-can-eat type of menu. 
Some of them 
might even put 
up English 
signs caution-
ing guests that 
they will be 
charged extra 
if they leave 
‘leftovers’ be-
hind. 
Keep in mind 
that when you 
visit a restau-
rant, leaving 
an excess of 
food behind is 
frowned upon. 
Unless they caution you on charges for that, you might never know. Also just say-
ing, try never to waste food anywhere. 
If you are new to Japan. Have a happy stay, because it’s really a very beautiful 
country to be in. 
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      বৃচষ্ট 

    চদর্ন্ত রায় 

 

চেয়াাঁেল্লাফর বৃচষ্ট নািফছ টজার  

 জানিায় বফস, চভফজ বািাফস ওড়ায়;  

  দুফটা বাো খুব চভজফছ রাস্তায়  

   পড়ার জফন্য চনফ ধ, েনটা টোাঁড়ায়  

 

কাচনগ ফশ বয় কাফদর টিাফের জি  

বচস্তটা জিেি, চশশুটা নি;  

 আেরা কাফব্য, রফয়ফছ োিায় ছাদ  

  ঘন টেঘ জফে ছায়ার বাচড়টা ভি  

 

পি োর োর টভজায়, ভাসায়, টডাবায়  

কারও পি নয় চির দুফেগ ার্িীন;  

 বজ্রিাচসফি প্রকৃচি, অশচন সাফজ— 

  নাফিাক কেনও ভারসাম্যিীন! 

   ———— 
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চিফিাত্তো 
Mr. Pranjal Banerjee 

 

টছাফটাফবিায় ভাবিাে োটির িিা টিফক শির টজফর্ ওফে। বাচড় গুফিা আপনা আপচনই কিচর িফয় োয়। 
শিফরর জন্ম টে োিায় কিফে িয়, টসই টবাধ েেন টিাি, িেন শিফরর ছচবটা টেরকে ইচিিাফসর বইফি 
টছাফটাফবিায় পফড়চছিাে, িার টিফক অফনকটা পািফট টর্চছফিা।  
 

এই ইচিিাস চব য়টা আোর বরাবরই খুব ভফয়র িার্ফিা। েফন িফিা একটা চুম্বক। ব্ল্ূাক টিাফির েফিা। সব 
চকছুফক টটফন টনয় চনফজর অিি র্হ্বফর। আজ ো বিগ োন, আর্াচেকাি িা ইচিিাস। আর আর্াচেকাি ো 
ভচবষ্যৎ, পরশু িা ইচিিাস। কাফরার টকানও টজার টটফকনা টেন ইচিিাফসর কাফছ। অফনকগুফিা েূািাচস 
আফছ। শুফনচছ অিীি আঁকফড় টিফক বাাঁিফি টনই। অিি চনফজর চশকড়? িাফকই বা ভুচি চক কফর? নাচক টভািা 
উচিি? টসওফিা অিীিই একপ্রকার!  
 

আোর োো নকশাি করি। চজচনসটা ভাফিা না েে টস চবিকগ  চনস্ফিা, চকন্তু চকছু দাোি টছফি চনফজফদর 
পড়াফশানা টছফড় সরকাফরর চবফরাচধিা করফি চনফজফদর টস্রে চবচিফয় চদফি টপফরচছফিা। বহুচদন আফর্ টকািায় 
একটা পফরচছিাে –  
 

“োরা একচদন খুফজচছফিা, টেফঘর বাচড়, 
িারা নাচক দুষু্ট টছফি, িাফদর বদনাে ভারী”। 
 

টসই বদনাফের ভার্ী িফয়ই এক ঝাাঁক িাজা প্রাণ েফর টর্ফিা সত্তফরর দশফক। িয়ফিা পার্িাচে। আফজা টদচে 
অবশ্য টেচডকাি কফিফজ টিাফিফির জন্য অনশন। চকন্তু টকন জাচননা েন টাফননা। ডাক্তার শুনফিই ভয় িাফর্। 
ব্যাবসা োিায় আফস। চবি োিায় আফস। অবফিিা োিায় আফস। টকেন টেন িফয় টর্চছ আেরা। অিি, টে 
টছফিটা অনশন করফিা, টস িয়ফিা চনফজর কাফছ সৎ। িয়ফিা ভচবষ্যফি পাস কফর গ্রাফে চর্ফয় চডসফপনসাচরফি 
বসফব। চকন্তু েন োচি ু ডাফক। এই এফপাফিা আর টেচডকাফদর িক্কফর পফর টস টেন টভফস না োয়। েফন আফছ 
এেনও চবধান রাফয়র কিা। ইচিিাস বইফি পফড়চছিাে। 
 

বাবা কাকাফদর মুফে শুফনচছ পুরফনা কিকািার অফনক কিা। আচশর দশফক নাচক ট্রাফের টসফকন্ড ক্লাফসর ভাড়া 
৫ পয়সা টিফক ৬ পয়সা িফয়চছি বফি অফনক ট্রাে জ্বাচিফয় টদওয়া িফয়চছফিা। টাকার মুল্য বীভৎস ভাফব 
কফেফছ, বুফঝচছ। চকন্তু িার সাফি টে োনচবক মূল্যফবাধও কফেফছ, টসটা বুফঝচছ পফর। আজকাি প্রচিবাফদর 
ভা া িাচরফয় টর্ফছ। ইওফরাফপর অফনক টদফশ বছফরর পর বছর টিাডফশচডাং িয়না। এেন অফনক চনদশগ ন আফছ 
েেন টকানও এক সেয় টসই টদফশ টিাডফশচডাং িফয়চছফিা, সারা শির রাস্তায় টনফে এফসচছফিা উিঙ্গ িফয়, 
প্রচিবাদ জানাফি। আজকাি টিা আেরা চভির টিফকই উিঙ্গ। “রাজা, টিার কাপড় টকািায়?” বিারও টসই 
বাোটা টনই। প্রচিবাদ করফব টক? 
 

নব্বইএর দশফক এি চিবারািাইফজশান। অিগ ননচিক সাংস্কার। কনচিক চকনা জাচননা, আচিগ ক চকছু িফিা বফট। 
আই টি টসক্টর বাড়ি। টসক্টর োইভ র্জাফিা। োনু  সক্কাি সক্কাি বাজারিাট টছফড় রাজারিাফট পাচড় 
জোফিা। রনভুচেফি টেন ডািিাউচস আর পাকগ  চিট পরাচজি কসফন্যর েফিা িাফদর চনফজফদর জায়র্া টছফড় 
চদফিা চনউ টাউফনর দানব সুিভ অট্টাচিকার কাফছ।  
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কিন্তু আজজো কিজেকিরো হেকরজেজ ওযোজি এজে ট্র্যোজেে এজজকি গুজেো পুরজনো িেিোতো িেজত হেই হেিোরে হেন আর 
শ্যোমিোজোরই হেখোয। েযজতো আমোজের দুই কি কতনজে পজরর হজনোজরিোন পুরজনো িেিোতো িেজত ইজিো পোিক  বুঝজি। 
ইকতেোে হতো িরোির িোেিরোই হেজখ। 
 
জজের েময িেজরর জনেংখ্যো কিে হেড় েোজখর কিছু িম। আর আজজি হেেো হেড় হিোটির কিছু িম। অর্ক নীকতকিেজের 
েোষোয জনঘনত্ব হিজড়জি। অজনি জটিে ব্যোখ্যো আজি তোর। কিন্তু েেজ হেেো হেেো েজেো, আমোজের পোজযর তেোর মোটি িজম 
হেজি! ঠিি মজতো েোাঁড়োজত পোকরনো আজিোে। পোরজিো কি িজর? মনস্তত্ত্বকিেরো িজেন মোনুষ শুরু হর্জিই দ্বীজপ এিেো র্োিজে 
তোর হেোে িোজড়নো। িোরণ হেোি িোজড়নো। আমরো চোরপোি হর্জিই হতো কনজয হনই আমোজের হেোজের পোঠ। ওর েণ্ডো কেটি হতো 
আমোর অজটো হিন? ওর ইওজরোপ টুর হতো আমোর কেঘো পুকর হিন? হেকেন স্টোর আনজে হেখকিেোম ওযোকিক ং হপজরন্টেরো 
কনজজজের িোচ্ছোজের টিকিন িজে ম্যোেী, পোস্তো, কচপে আর স্ন্যোে কেজচ্ছ। ক্লোে িোইজের হিজেেো কপজঠ ৬ হিকজ ওজজনর ব্যোে 
কনজয স্কুজে েোজচ্ছ। হজোিে পজড়কিেোম শুজযোরজি আজ সুরসুকর কেজে এি িির িোজে েোজে। এই িোচ্ছো গুজেোর সুক্ষ্যজিোধও 
অজনিেো ওইরিম। কনষ্পোপ শিিি েোকরজয েোজচ্ছ েকিষ্যজতর র্ের্জে চকিক  ওযোেো হচেোরোর কিছু মোনুজষর মজে েোজের মজন 
এখনই ঢুকিজয হেওযো েজচ্ছ “েোজেে ইে েো হমন কর্ং”। আর ব্যোজের েোজর তোজের হমরুেন্ড হতো হিোেজিেো হর্জিই হেঁিো। 
হমোিোইে, হেকমস্টোর আর জোঙ্ক ফুজে চোপো পরো শিজিোর হেৌিজন পো কেজতই জে কনজচ্ছ েকিষ্যজতর কিছু অর্ক কপিোচ।  
 

হিোজেোজিেোয স্কুজে রচনো কেখতোম “শিকচজের মজে ঐিয”। নো বুজঝই কেখতোম। মুখস্থ কিজেো েোজজিোজন। এখন বুকঝ, 
আমোজের িেিোতো েজচ্ছ এেোর কজতো জোেতো এিজোজেে। এখোজন রোস্তোয মোনুষ পো হেজে পজর র্োজি। হেোজি হেেকি তুজে 
চজে েোয। আিোর এখোজনই হেোজি মে হখজয রোস্তোয পজর র্োিজে তোজি হেোজি তুজে েেকপেোজেও কেজয আজে। এই িেজরই 
৮৯ কেজনমো আজি। আিোর তোর ঠিি হপিজনই কিিোে িকস্তও আজি। রজির আড্ডোও আজি। ফুে হিোেকও আজি। হমোজড়র চো 
এর হেোিোনও আজি। িোকরস্তোও আজি। কিটিি যুজের িোবু িোেচোর এখন তোর হেোে পোেজে উচ্চ কিজের হমোচ্ছজি পকরনত 
েজযজি। অর্ক োৎ কিখ্যোত হেই হেখজির উকি “হেই ট্র্যোকেিোন েমোজন চজেজি”।  
 

হেই ট্র্যোকেিোন চলুি। শুধু েোাঁওতোিোকজ িন্ধ হেোি, েোেোড় িোন্ড কনপোত েোি। েোে, েবুজ, হেরুযো েি এি। কনজজজের হেই 
হিোধ উেয হেোি। এই িের ও িেরতেীর হে এি অদ্ভুত হেম, এি হমেিন্ধন, তো আমোজের েোপনজি উন্নত িরুি। উন্নত 
হেোি আমোজের েিক  হেই হমজযেোজি কঘজর আজ হর্জি িহু িির আজে জে কনজযকিজেো হে। েোর নোম কতজেোেমো। হেই কেনেো 
কিে ২৪ এ অেোস্ট ১৬৯০।  
 

শুে জেকেন হিোেিোতো! 
(িেিোতোর জেকেন উপেজক্ষ্ হেখো েিন্ধ ) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDqYTCrfndAhVSFogKHTleB5UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffineartamerica.com%2Ffeatured%2Fmy-city-koustav-sen.html&psig=AOvVaw3nuV-PygGxBuTiv-4eipL7&ust=15391743664
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েীঘো ভ্রমণ 
Mr. Partha Banerjee 

২২ হি হম, ২০১৭, হেোমিোর  
একেন েিোজে েেোর ধোজর েোতঃ ভ্রমণ িজর এজে কখকেরপুজরর ফ্ল্যোজের েোইকনং হেে -এর পোশ্বিতী িোাঁিো জোয়েোয় মোদুর হপজত িজে 

েোণোয়োম ও সূক্ষ্মব্যোয়োম িরেোম । তোরপর ফুেঝুকরর িকেেোজরর িইজয়র ের্ম অেোয়েো কনজজ পড়েোম এিং েত দুকেজনর েোয়রী 

কেখেোম। এরপর ফুেঝুকরজি িকেউেোজরর হিি কিছুেো অংি পকড়জয় বুকঝজয় কেেোম । েোই হেোি দুপুজরর কেজি এিটু ঘুকমজয় কনজয় 

কিজিজে আমরো েিোই হিজরোেোম । আকম, িোকপ, মো, কিিোনী, ফুেঝুকর আর েোইনো কখকেরপুজরর হমোজড় জুজতোর স্টেগুকে হর্জি 

আমোর, মোজয়র, ফুেঝুকরর আর েোইনোর জজে পরোর চটি কিজন েোেোর হেোিোন হর্জি িচুরী আর কজেোপী হখজয় কখকেরপুজরর ফ্ল্যোজে 

কিরেোম। অল্প বৃকিও ে’ে । তজি বৃকি পড়ো িোেীন আমরো েোেোর হেোিোন হর্জি Evening Snacks খোকচ্ছেোম িজে 

বৃকিস্ন্োত েজত ে’ে নো।  িোকপ কখকেরপুর িোজোজরর কেজি কেজয়কিজেন আম কিনজত । হিরোর েময় বৃকি পড়োয় িোকপজি অল্প কিছুেো 

বৃকিজত কেজজত েজয়কিে । রোজে শনিজেোজজনর েোজর্ আমরো হিি িজয়িেো আম হখেোম । পজরর কেন কনজয় েোওয়োর জন্য কিছু 

আম হর্জি হেে । িোিী হেোিেোি আর রোজে িরো ে’ে নো । একেজনর েোয়রী ও হেখো ে’ে নো একেন রোজে ।  

২৩হি হম, ২০১৭, মেেিোর  

একেন েীঘো ভ্রমজণর পূিক কনধক োকরত কেন । হট্র্জনর টিকিেও িোেো কিে আজে হর্জিই । েীঘোয় আকম হেজত চজেকি কদ্বতীয়িোর। িোরণ 
ের্মিোর িন্ধুজের েোজর্ েখন কেজয়কিেোম তখন আকম এিোেি হেণীজত পকড়। আকম, হিৌকিি, হেিোিীষ, েেীপন আর িোবুজেোনো 
কেজয়কিেোম । এিোর েোকচ্ছ েপকরিোজর এইটুকুই পোর্ক িয । আজের িোর েোতোয়োত কিে িোজে । এিোর দুকপঠই হট্র্জন । তখন হিিোর, 
এখন েিোর। পোর্থ্কজির তোকেিোেো হেন ক্রমিধক মোন ।  
েোই হেোি ১৯৯১ েোজের পর ২০১৭ েোজে অর্ক োৎ েীঘক  ১৬ িির পর আিোর েীঘোয় ভ্রমজণ হেেোম। েিোে হিেো ঘুম হর্জি উজঠ 

ব্যোজে জোমোিোপড় ও কনতয েজয়োজনীয় েোমগ্রী গুকিজয় কনেোম। তোরপর স্ন্োন-আকিি –েোতঃরোি হেজর জোমো প্যোন্ট পজড় Ready 

েজয় হেেোম এিং িোড়ীর িোিীজের readiness এর জন্য অজপক্ষ্ো িরেোম ।  েিোই ready েজয হেে েখন েোিোর জন্য েস্তুত েে 

তখন হমোিোইে হনে হর্জি OLA APPS এর েোেোজে এিেো OLA Book িরেোম । েোেো রজের Maruti Swift D’zire েোকড়জত 

আমরো েোওড়ো হস্টিন এর উজেজশ্য রওনো কেেোম । ড্রোইেোরটির ব্যিেোর ও খুি েদ্র । আমোজের ওয়োেেঞ্জ  স্ট্রীে, েইঘোে ক্রে িজর 

স্ট্রযোন্ড হরোে ধজর, েোওড়ো কিজ অকতক্রম িজর েোওড়ো হস্টিজনর কনউ িমজেজে হপৌাঁজি কেে ।কনধক োকরত েময ১১:১০-এ, নো িোড়জেও ১৫

-২০ কমকনে হেকরজত হট্র্ন িোড়জেো।হট্র্জনর নোম েোওড়ো েীঘো সুপোর AC Express এজত Executive ও Ordinary Chair Car 

Compartments আজি ।  আমরো অিশ্য Ordinary AC Chair Car-এর টিকিে Book িজরকিেোম । এজত খোদ্য 

পকরজিিজনরও সুব্যিস্থো আজি । ের্জম কেে েরু ও  েম্বো এিধরজনর কিকিে,Amul Butter এিং হেোে মকরজচর গুাঁজড়ো . কিছুক্ষ্ণ 

পজর কেজয হেে সুযপ ।সুযপ-এ কিছুেো হেোেমকরচ কমকিজয কেজয কিকিজের েোজর্ butter েোকেজয সুযপ কেজয হখেোম হট্র্ন একেজয চেে । 

মোঠ, ঘোে, খোে, নেী, নোেো, গ্রোম, েোিপোেো হি কপিজন হরজখ রুদ্ধশ্বোে েকতজত একেজয চজেো Superfast হট্র্নটি র্োমজেো মোে চোরটি 

হস্টিজন – হমজচেো, তমলুি, িোাঁকর্,েীঘো ।হেমন েোজি Online Ticket Booking েজযকিে হেই অনুেোজর ের্জমই দুজেো Veg 

কেজয় হেে, বুঝেোম র্োকে দুজেো আমোর ও মোজযর জন্য । েোয আধ ঘন্টোরও হিকি েময পজর এজেো Non-Veg র্োকে, খুজে হেখেোম 

Veg র্োকেজত কেজযজি েোত, রুটি, েোে পকনজরর তরিোকর,েই ও দু কপে রেজেোল্লো । আকম এখন েপ্তোজে কতন কেন Veg ও িোকি চোর 

কেন Non-Veg এ অেযস্ত েজয পজড়কি । হেোম, মেে, িকন আকম কনরোকমষ খোই । তোই একেন কিে আমোর কনরোকমষ খোদ্য । েোই 

হেোি দুপুর ২:২০ হত হপৌাঁিোজনোর েোইম েজেও েীঘো হস্টিজন হট্র্ন হপৌাঁিোজেো কিজিে ৩:১৫ হত । আমরো হনজম চোিোওযোেো 

মোেপজের Luggage Box গুকে কনজয হস্টিন হর্জি হিজরোজনোর মুজখ এি েোইজিে েযোন চোেজির েমু্মখীন ে’েোম ।  
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ও িেজেো মোর্োকপছু ৫/- েোিো েজর হমোে ২৫/-25 েোিো েোড়ো হনজি ও পিে নো েওযো অিকধ ও হেোজেে হেখোজি । ের্জমই 

কনজয়জেে হেোজেে রূপির্ো । এি হেখোজতই পিে ।আমরো কনেোম ২০১ ও ২০২ নম্বর রুম।  দুজেো রুমই সুেকিত । AC, 

Room-এ TV, Fridge, Geyser, সুের Interior Decoration,িোাঁজচর decoration, িোাঁজচর েরজো, জোনেোা্,হিোে 
হিোে Ceiling Light কেজয েোজোজনো, হেোিোজেে, Centre Table ও িোজপক ে হিিজনো । রোস্তোর ধোজর আজি িোরোেো এিং 
হিকেন, িজমোে, িোওযোর ওয়োেো িে রজযজি িোর্রুজম । এিোড়ো হড্রকেং হেকিে, আেমোকর, ইতযোকে কেজয েোজোজনো ।হ োিোর মুজখ 

েরজো খুজে কেজচ্ছ কেকিউকরটি ।AC Reception হেন্টোর, েোরোক্ষ্ণ TV চেজি Auto Sensing Door Opening, ঢুজি 
এিটি কেংজের স্টযোচু, েবুজ জেজের মজে েোপুজে েকেমোজত েণ্ডোযমোন । ৫ তেো কিকডং এ সুউচ্চ Ceiling হর্জি েোয Ground 

Floor অিকধ হনজম এজেজি এিটি সুেীঘক  কক্রস্টোে ঝোড়িোকত । আমরো দু তেোয ২০১ ও ২০২ রুজম accomomodation 

হপেোম । ওঠোনোমোর জন্য আজি কেিজের সুব্যিস্থো । েযোন চোেিজি ওর েোড়ো কমটিজয কেজয আমরো রুজম হপৌাঁজি হেেোম House-

keeping এর হেোজিরো Bag ও অন্যোন্য Luggage গুকে দুটি ঘজর হপৌজি কেজেো ।আমরো দুপুজর এিটু ঘুকমজয কনইজয় 
কিজিজের কেজি হিজরোি িজে ঠিি িরেোম । কিন্তু েোজজেোজ িজর েিোই েখন হিজরোে তখন েন্ধযো েজয হেজি । েোিেোম হেোজো 
রোস্তো কেজয হেঁজে কেজযই Sea Beach এ ওঠো েোজি । কিন্তু  এখোজন পুরীর মজতো Concept নয । Beach এর িোলুচর ও হিোডোর 
িোাঁধোজনো ঘোে হপকরজয় হে উঁচু রোস্তো রজযজি তোর ধোর িরোির েি হেোিোজনর েোকর।তোই েমুজদ্র হেজত হেজে কপজচর রোস্তো িরোির 
অজনিেো হেজে হেজে তজি পোওযো েোয জে েিক  । বুঝেোম এখোজন েমুদ্র েিক জনর হর্জিও ব্যিেোযীি আেোন-েেোজন আজি হিকি 
েোধোন্য ।  
  েোইজেোি আমরো এি হিৌকের হেোিোজন চো কিকিে হখজয ।েোকর েোকর হেোিোন হপকরজয েমুজদ্রর ঘোজে এেোম । েমুদ্র তখন হজোযোজর 
মোজতোযোরো েজয িোজেো িোজেোপোর্জরর হিোডোর কেজয চেক  চেক  িজর এজে ধোক্কো মোরজি । হ উজযর তীিতো ও েজক ন হমোজেই 
উজপক্ষ্ো িরোর মজতো নয। হমোেনোয কনিেিেী িজেোপেোেজর এিটি চর । হেই রোজে আমরো ‘িনফুে’ নোমি এিটি হেোজেে হর্জি 
শনিজেোজন েোরেোম । আকম আর িোকপ হখেোম তরিো-রুটি, মো কিছু হখজেন নো, কিিোনী, ফুেঝুকর আর েোইনো েোত, েোে, 
তরিোকর আর মোি  হখজেো । এরপর আমরো হেোজেজে কিজর ঘুকমজয পড়েোম এই কেন রোজে েোইকর হেখো ে’েনো  
 

কিজিজের কেজি হিজরোি িজে ঠিি িরেোম । কিন্তু েোজজেোজ িজর েিোই েখন হিজরোে তখন েন্ধযো েজয হেজি । েোিেোম হেোজো 
রোস্তো কেজয হেঁজে কেজযই Sea Beach এ ওঠো েোজি । কিন্তু  এখোজন পুরীর মজতো Concept নয । Beach এর িোলুচর ও হিোডোর 
িোাঁধোজনো ঘোে হপকরজয় হে উঁচু রোস্তো রজযজি তোর ধোর িরোির েি হেোিোজনর েোকর।তোই েমুজদ্র হেজত হেজে কপজচর রোস্তো িরোির 
অজনিেো হেজে হেজে তজি পোওযো েোয জে েিক  । বুঝেোম এখোজন েমুদ্র েিক জনর হর্জিও ব্যিেোযীি আেোন-েেোজন আজি হিকি 
েোধোন্য ।  
  েোইজেোি আমরো এি হিৌকের হেোিোজন চো কিকিে হখজয ।েোকর েোকর হেোিোন হপকরজয েমুজদ্রর ঘোজে এেোম । েমুদ্র তখন হজোযোজর 
মোজতোযোরো েজয িোজেো িোজেোপোর্জরর হিোডোর কেজয চেক  চেক  িজর এজে ধোক্কো মোরজি । হ উজযর তীিতো ও েজক ন হমোজেই 
উজপক্ষ্ো িরোর মজতো নয। হমোেনোয কনিেিেী িজেোপেোেজর এিটি চর । হেই রোজে আমরো ‘িনফুে’ নোমি এিটি হেোজেে হর্জি 
শনিজেোজন েোরেোম । আকম আর িোকপ হখেোম তরিো-রুটি, মো কিছু হখজেন নো, কিিোনী, ফুেঝুকর আর েোইনো েোত, েোে, 
তরিোকর আর মোি  হখজেো । এরপর আমরো হেোজেজে কিজর ঘুকমজয পড়েোম এই কেন রোজে েোইকর হেখো ে’েনো . 
 

২৪ হি হম, ২০১৭, বুধিোর 
 রূপির্ো হেোজেজে েিোজে ঘুম েোেজেো েখন, তখন আিোি পকরষ্কোর আমরো েমুজদ্রর েিক ন েোজের জন্য গুটি গুটি পোজয় একেজয় 
চেেোম ।  হেখেোম েমুজদ্র হজোযোর চেজি । হ উ পোজড়রজিোডোর গুজেোজত এজে আিজড় পড়জি । দূজর িজযিেো কেকে হনৌজিো হেখো 
েোজচ্ছ । তজি এিেো কজকনে েক্ষ্য িরেোম, পুরীর েমুদ্র  হেমন নীে েীঘোর েমুদ্র কিন্তু িোজেো । িোকপ িেজেন েীঘোেো কিছুেো হমোেনো 
হেঁষো িজে নেীর িোকে পোকেমোটির েেোজি েমুজদ্রর রে েীঘোজত এমনটি েয় । েোই হেোি, তখনই েমুজদ্রর ধোজর মোনুজষর আনোজেোনো 
শুরু েজয হেজি হেোিজজনর েরেরম ।চোওয়োেো, পুাঁ কতর মোেো, েংিোেপে কিজক্রতো, িঙ্খ িোমুি, কঝনুজির দ্রব্যোকে কিজক্রতোজের েোাঁি 
েোি । আমরো রোস্তোর ধোজর িোাঁধোজনো জোয়েোয় িজে কিছুক্ষ্ণ েমুজদ্রর দৃশ্য পেক জিক্ষ্ন িরেোম, িকি তুেেোম চো হখেোম, তখন ও 
অজনজি েমুজদ্র চোন িরজত হনজমজি । কিিোনী এিটু পো কেকজজয এজেো । এিোজর আমরো ঠিিই িজরকিেোম েমুজদ্র চোন িরজত 
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েোই হেোি, এরপর িনফুজে িচুকর এিং তরিোকর কেজয েোত:রোি হেজর হেোজেজে কিরেোম । কিছুক্ষ্ণ েল্প েোিো িরেোম, েংিোেপে 

পোঠ িরেোম স্ন্োন-আকিি. িরেোম আর হপোিোি পকরচ্ছে পকরধোন পূিকি মেোিজেোজন েোিোর েস্তুকত কনেোম । মোঝখোজন আকম 

কনজজ কনিেিতী খোিোজরর েন্ধোজন ঘুজর এেোম। 

েোত, েোে, স্যোজেে, আলু পজস্তোর তরিোকর আর েজষকিোেো কেজয রুই মোজির হঝোে আমরো ঠিি িরেোম িোিোিোকি হিোর্োও ঘুজর 

আেি ।   েরোেকর িজর এিেো হমোের েোেোজনো কতন চোিোর েযোন ঠিি িরেোম । েোকড়র চোেি রঞ্জন েোে ও আমোজের িেজেো 

উকড়ষ্যোর কেজি তোেেোকর, চেজনশ্বর, উেযপুর ইতযোকে িজযিটি জোযেোয কনজয েোজি েোড়ো ৪০০/-েোিো আমরো েযোন এর েোমজন ও 

মোঝখোজন, হিউ পো ঝুকেজয আর হিউ পো গুটিজয িেেোম । েোইওজয কেজয েোকড়টি কিিে িজে একেজয চেে । মোজযর পোজযর ব্যর্োর 

জন্য খুি বুজঝ শুজনই চোেোকচ্ছে। রোস্তোেো ওজয়স্ট হিেে আর উকড়ষ্যোর িেক োর ক্রে িজর িোজেশ্বর িো িোেোজিোর হপৌাঁিোজেো, হেখোজন 

এিেো Beach -এ েোিোর রোস্তো ঢুজি হেজি জোযেোেোর নোম তোেেোকর । দু পোজি পোজনর িরচ । িোপী িল্লজন, উকড়ষ্যোর হেোজিরো খুি 

পোন হখজত েোজেোিোজে আর ওজের পোজনর ব্যিেো ও হিি জিরেস্ত. 

  তোেেোকর িীচেো এিরিম কনজক ন । মোজঝ মোজঝ িজযিটি হজজে ও হজজে কেকে হচোজখ পড়ে েমুজদ্র তখন েোাঁেো চেজি ,েমুদ্র 

অজনি দূজর । েোমজন িোকের চর, আরও েোমজন রোস্তোর ধোজর এিেো খোাঁকড় িো নেী হেখোজন নোকি আষোঢ়-েোিণ মোজে জজে েজর 

ওজঠ।েযোন ড্রোইেোর রঞ্জন এখোজন হঘোরোর জন্য ৪৫ কমকনে েময হেঁজধ কেজযকিে । কিরকত পজর্ হেখেোম কতনজন হজজে িজে মোি 

ধরোর জোে করজপযোকরং িরজি । েোকড় িোড়জেো হপৌাঁিেোম চেজনশ্বর । জুজতো পজড় েোওযোর কনযম হনই, তোই েোকড়জত জুজতো খুজে 

আমরো মকেজরর কেজি এজেোেোম । ২১/-21 েোিো কেজয িোিোর েেোে কনজয মকেজর েজিি িরেোম । েোমজনর নোে মকেজর অজনি 

পূণক োর্ী কিেোম কনজচ্ছন.  মূে মকেরেো হিি অন্ধিোরোচ্ছন্ন । এিধোপ কনজচ এিেো েজতক র মজে কিছুেো জে হেখো েোজচ্ছ েোরোকেন রোত 

নোকি এই জে ফুেজি । পুজরোকেত মিোই আমোজের এই জে কেজেন, আমরো মোর্োয কেেোম এমন উষ্ণ মজন ে’ে নো । েণোমী ও েোন 

কমকেজয় আজরো ২০/-েোিো কেেোম । মকের হর্জি হিকরজয আেোয েোকড়জত চজড় িেেোম । েোকড় কিজর চেে । িোংেো উকড়ষ্যোর 

িেক োজরর িোজি. রোস্তোর ধোজর রোধোমোধি মকের ও মঠ । সুদৃশ্য িেি । তোজত নোনো িোরুকিল্প ও রজের িোেোর । রঞ্জন িেজেো এই 

িেিটি িোনোজতই  ৭-৮8 েক্ষ্ েোিো হেজেজি । এই িেজির িজযিেো িকি তুেজতই হচোজখ পঢ়জেো Photo হতোেো কনকষদ্ধ । 

িেতঃ িযোজমরো স্টপ । আমরো ঢুিেোম মূে মকেজর, ওখোজন রোধোকৃষ্ণ, জেন্নোর্, িেরোম, সুেদ্রোর মূকতক  হচোজখ পড়জেো । আমরো ১০/-

েোিো কেজয কিছু েেোে কিনেোম । এিোর েন্তব্য  উেযপুর । এেোও েমুদ্র শেিত । এর েমুদ্রেো অজনিেো চোাঁকেপুর এর মত িজেই মজন 

েে । অর্ক োৎ েোাঁেোর েময েমুদ্র অজনি দূজর আর হজোযোজরর েময দ্রুত েমুজদ্রর আেমন, তজি েমুদ্র শেিজত েেীরতো েোমোন্য । তখন 

হজোযোর আেজি, জে দ্রুত িোড়জি ও হিোে হিোে হ উ পোজযর িোজি এজে আিজড় পড়জি । ওখোজন এিেো কেকেও কক্লপ িরেোম । 

তজি এখোজন হঘোরোর জন্য রঞ্জন েময হেঁজধ কেজযকিে মোে ২০-২৫ 5 কমকনে । ওর কেকে এিটি িত িরজিন তোই ও কেকের জন্য 

েজযোজনীয উপিরণ কনজয েোজি, তোই ওর কিছুেো হিরোর তোড়ো কিে । তোিোড়ো আমোজের ভ্রমণ অনুষ্ঠোন েেোকেত েজে ও িোকড় কেজয 

চোন িজর েোত খোজি । 

েোই হেোি এিোজর কনউ কেঘো হত হঘোরোর পোেো নি কনকমকত এিটি সুয়োজরজ কট্র্েজমন্ট েোন্ট এর রোস্তো ধজর আমরো কনউ কেঘো কেজি 

এজেোজনোর েময িোকপ চেজেকে এিেো সুকেদ্ধোন্ত কনজেন এিং েোকড়চোেি রঞ্জনজি িেজেন আমোজের হেোজেজে নো হপৌাঁজি অমরোিতী 

হেজি েোওযোর রোস্তোয হিজড় কেজত । ও তোই িরে আমরো ওজি ওর েোপ্য পোকরেকমি কেজয় কিেোয় কেেোম এিং পেচোরনোয় পোজিক র 

কেজি একেজয় হেেোম । মোর্োকপছু ৫/-েোিো েজিি মূল্য কেজয অমরোিতী পোজিক  েজিি িরেোম । সুেকিত এই পোজিক র এিকেজি 

জেোিয, হেখোজন নর নোরী হিোটিং িরজি, অন্যকেজি আজি হরোপওজয় । িোকপ ও মো হরোপওজয় চড়জত চোইজেন নো । আকম, কিিোনী, 

ফুেঝুর আর পোইনো চড়েোম । দুজন িড় এিং দুজন িোচ্চোজের টিকিে িোেেোম ।  
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িড়জের টিকিে মোর্োকপছু ৫৪/-েোিো এিং িোচ্চোজের মোর্োকপছু ৩৪/-34 েোিো অর্ক োৎ হমোে ১৭৬/-েোিো । এেো এিেো েম্পুনক  নতুন 

অকেজ্ঞতো।ল্যোকণ্ডং এ এজে েোাঁড়োজচ্ছ দুজেো Cab। েরজো খুজে হিকরজয আেজি েোেীরো উঠজি টিকিে হিজে েোইজন েোাঁড়োজনো নতুন 

েোেীরো। Switchgear Room েোজি এি পোি হমজর হেোজো উজঠ েোজচ্ছ সুউচ্চ েকড়পজর্ ।  অমরোিতী হেজির উপর কেজয, 

িোেোজনর উপর কেযা্  উজঠ ৬০০ কমেোর এর ও হিকি েকড় েোজিক ে িজর আিোর Cab গুকে কিজর আেজি । এরিম হমোে আে set নীে ও 
দুটি set হিগুকন রজের ।  হরোপওজয় ভ্রমণ হেজর হিরোর পজর্ িোচ্চোরো হেখে খরজেোজির খোাঁচো, চড়জেো হেোেনো, ঘূকণক  ও কিজপ । মেিতী 
েমজয মো েোজির কনজচ এিেো িোাঁধোজনো চত্বজর শুজয কিেোম কনজেন । 
      আমরোও ঘুরজত ঘুরজত ক্লোন্ত েজয েোজির কনজচর চোতোজে িেেোম । িোকপ ও কিিোনী জে আনজত হেে । তখন পকরজিি তমেোচ্ছন্ন 
অর্ক োৎ অন্ধিোর হনজম এজেজি । পোিক  তখজনো হেোজি হেোিোরন্য । তখনও অজনজি টিকিে হিজে পোজিক  েজিি িরজিন তখনও চেজি 

হরোপওজয়র Cab গুকে, মোর্োর উপর কেজি ধীর েকতজত একেজয চজেজি অমরোিতী হেজি তখজনো চেজি হিোটিং । আমরো হিকরজয 
পড়েোম । এি েযোন চোেিজি েোড়ো কজজজ্ঞে িরজত িেে মোর্োকপছু ১০/- েোিো । Van Driver রঞ্জন িজে কেজযকিে অমরোিতী 
পোিক  হর্জি িোেস্থোন হেোজেে েমূে হিকি দূজর নয, Walking distance তোই মোজযর কনজেকজি আমরো েিোই েোাঁেজত শুরু িরেোম 
এিং ১০10 কমকনেও েোেে নো হেোজেজে হপৌাঁিোজত । 
       রোজে ঠিি িরেোম হেোজেজেই খোজিো । তোই হরস্টুজরন্ট এ হিোন িজর অেক োর কেেোম মোজযর জন্য রুটি, হপোস্ত, িোকপর জন্য 
রুটি হপোস্ত, আমোজের জন্য কচজিন ফ্রোইে রোইে ও ১ হেে কচকে  কচজিন, িোকপ আকমষ হখজে ও রোজে এেি হখজত চোইজেন নো িজে 
রুটি হপোস্ত হখজয়ই িোেোজেন , শুধু এিটু কচজিন ফ্রোইে রোইে হেস্ট িরজেন মোে । েোইনো এিিোর িোয়নো িরে হরস্টুজরজন্ট িজে 
খোজি নো,  পজর হেোজেজে ২০১ নং রুজম িজে িোযনো িরজেো হরস্টুজরজন্ট িজে খোজি, পজর ওজি নোনো েোজি হিোঝোজনোর পর িেে 
অন্য ঘজর িজে কনজজর মোর িোজি খোজি । কিিোনী ২০২ নম্বর রুজম এজে ওজি খোকয়জয় কেে । রোজে ঘুকমজয পড়েোম । একেজনর 
েোইকর হেখো ে’ে নো।   
 

২৫ হি হম ২০১৭, বৃেেকতিোর 
একেন েিোজে ঘুম হর্জি উজঠ, মুখ ধুজয, স্ন্োন-আকিি িজর, েখন কিিোনী হি কনজয হিজরোিোর জন্য েস্তুকত কনকচ্ছেোম তৎক্ষ্জন 
িোকপ মো  ফুেঝুকর এিিোর েমুদ্র পকরেিক ন িজর ও েোতঃরোি হেজর হেোজেজে কিজর এজেজি । তোই িোকপ মো আমোজের দুজনজি িোইজর 
হিোন হেোিোজন কেজয েোতঃরোি হেজর আেজত িেজেন । আমরো েোইনো হি ও েজে কনেোম আমোজের েজেই টুিেোি কিছু খোইজয 
হেিোর জন্য । আমোজের েোতোযোজতর পজর্ েোয়ঃিই এিটি স্টে-এর হেোিোজনর েোাঁি েোি শুনজত পোই । ও েোয েোপ্য আেোর েোমগ্রী 
খোদ্য তোকেিো উচ্চস্বজর িেজত র্োজি, এমনকি অজনি েময িজে, খোিোজরর জন্য “আেজিন, আকম আপনোজের কনমন্ত্রণ জোনোকচ্ছ” । 
তোই আকম ঠিি িরেোম িনফুে হর্জি হতো অজনি িোর হখেোম, এমনকি িোকপর মো ফুেঝুকর হি কনজয় হখজত আেোর েময় দুপুজরর 
খোিোজরর জন্য িজে হেজিন, তোই এিিোর এর হেোিোজনর খোদ্যই হেি িরো েোি। হিেো এিটু হিজড় হেজেও ওর হেোিোজন হেজতই 
ও চরম উৎেোজের েজে আমোজের খোদ্য পকরজিিজন উেুখ েজয় উঠে। িচুরী,, তরিোরী, আিোর েোচোই িজর অকতকরি িচুকর, আর 
কেজমর ওমজেে কেজয় েোতঃরোি েোরেোম । েোতঃরোি হেজর আমরো এিটু েমুদ্র তীরিতী অঞ্চজে কেজয েোাঁড়োেোম । সূেক  তখন েোয মোর্োর 
ওপজর । েমুদ্র অজনিেোই কপকিজয হেজি েোাঁেোর  েোজন । িোজেো েমুজদ্র েোেো হিনোওযোেো হ উ িোলুচজর আিজড় পড়জি  ও ভ্রমণোর্ীরো 
উৎেোজের েজে হ উ এর হমোিোকিেো িরজিন ও েোতযকেি স্ন্োনোকে েোরজিন । আমরো হমোিোইে হির িজর েখন দু এিেো িকি তুেজিো 
তুেজিো িরকি, এমন েময িজযিজন িজেোগ্রোিোর একেজয এজে িকি তুেজত চোইে । ের্জম রোকজ নো েজেও পজর দুজেো িকি হতোেোেোম 
।  িেে িকি েকত হরে ২০/-েোিো  ১০-১৫ কমকনে ঘোজে েোাঁড়োজে কেন্ট হপজয় েোজি । নয়জতো হেোজেজে হপৌাঁজি হেজি । হেোজেজের নোম 
এিং আমোর হিোন নোম্বোর ও কেজখ কনে ।  
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 েোই হেোি, এরপর এিেো কজজে েজো হখজয এটিএম হর্জি কিছু েোিো তুজে রূপির্ো হেোজেজে কিরেোম । হেখেোম িোকপ টিকে চোকেজয 

িজে আজিন । একিকপ আনে কনউজ চযোজনজে কিজজকপর েোেিোজোর অকেেোজনর এর েোইে হেকেিোস্ট েজচ্ছ । ঠোণ্ডো ঘজর নরম 

হেোিোয িজে িোেোকে রোজনীকতিজের তোণ্ডি অকেেোন উপজেোে িরেোম । পুকেজির েোঠিচোজক , জেিোমোজনর তীি আঘোত, গুকের িে, 
িোাঁেোজনর গ্যোজের হধোাঁয়ো, পুকেজির জীজপ অগ্নীেংজেোে ইতযোকে নোনোন অেোকচত তোন্ডজি কি.কি. েোঙ্গুেী স্ট্রীে, টী হিোেক , েোেিোজোর 
েরেরম েজয় উজঠজি ।  
েঠোৎ হখয়োে পড়েমেোিজেোজজনর েময় েজয় এজেজি । মো ঘুজমোকচ্ছজেন, িোকিরো টিকের পেকোয হচোখ হরজখ িজে কিে । েিোইজি 

এিজজোে িজর আমরো হরৌজদ্রর েোিেোজে তোর েোজর্ েমুজদ্রর িীতে িোযু েিোজের মজে রূপির্ো হেোজেে হর্জি হিকরজয িনফুে 

হেোজেজে হপৌাঁিেোম ।  
েতকেজনর ন্যোয় একেন ও েোত, েোল , রুই মোজি েজষক  িোেো কেজয় ঝোে, চোেনী হখেোম ।  শুধু েিকজ েো কিে আেোেো, আলু পেজের 

তরিোকর । তজি এজতপ হেঁয়োজ র্োিোর েরুন মোজি িোড়ো আলুর তরিোকর িজর কেজয়জি .৭০ েোিোর কেেোজি এ কেনও ৫ হেে 
৩৫০300 েোিো পড়জেো ।  
মেোিজেোজন আনজত আমরো ঠিি িরেোম ওড কেঘো হত েোি । হেজেতু একেন আমোজের েজন্ধযর হট্র্ন, তোই েোজত েময হিকি কিে 
নো । এিেো েোইজিে েযোন েোড়ো িজর কপজচর রোস্তো ধজর ওড েীঘোজত হেেোম । এখোজনও রোস্তো আর েমুজদ্র তীজরর মোঝখোজন রজযজি 
হেোজেে। তোই মূে রোস্তো হর্জি েী িীচ এ হপৌিোজত হেজে েকের রোস্তো ধরজত েয । এমকন এিেো েকের রোস্তো ধজর েখন এজেোকচ্ছ 
তখন রোস্তোর মুজখ এিজোম ওযোেো জোম কনজয় এজেজি , িোকপ ওর িোি হর্জি েোয় ১/২ হিকজ জোম কিজন হিেজেন । মো হেগুকে 
েিোই হি েোে িজর কেজেন, নুন মোখোজনো জোমগুজেো েখন  েপেোপ মুজখ হিেেোম তখন মুখ ও মন েজর হেে । আমরো কিছুক্ষ্ণ 
েমুজদ্রর দৃশ্য অনুেি িরেোম । পোজিই কিে মমতো ব্যোনোকজক র উজদ্যোজে েজড় ওঠো কিশ্ব িে পোিক । কিন্তু েমযোেোজি হেটি ঘুজর হেখো 
েজেো নো । আমরো এিেো েযোন ও েোড়ো িজর কনউ েীঘোজত েতযোিতক ন িরেোম । দ্রুত হেোজেজের কিে হমেোেোম। িজেোগ্রোিোর এর 
পোকরেকমি কমটিজয ওর িোি হর্জি দুজেো িজেো কনেোম । ব্যোেো আমোজি মেোিজেোজন হেজর শুরু িজর, েোয চোর-পোাঁচ িোর 
হেোেোজেোে িজরজি । হেোজেজের কেকিউকরটি হি কেজয হেজত িজেকিেোম, পজর ওর িোজি আকম পযেো কেজয কেজে, ওর হর্জি কনজয 
কনজত িজেকিেোম । কিন্তু ও িেে কেকিউকরটি নোকি কনজত চোইকিজেো নো । আকম িিকিি হেিোর েময কেকিউকরটিজিও েোমোন্য 
ধমি কেেোম । েোই হেোি এিেো হেোজেো েোিেোম, হেোজেজে হিেোরোরো ও হরস্টুজরজন্টর িয় েোজত েোজত মোেপে হেোজেো হত তুজে 
কেে। উপকস্থত েিেজিই েোেমত িিকিশ  কেজয় হেোজেো হত িজর  েীঘো হিজের কেজি রয়নো কেেোম । হেন আেজত হেে িরে ।  
কনধক োকরত েময় কিে ৬ঃঃ১৫ কমকনে । হেন এজেো ৭:০০ ও পজড় । িোড়জেো েোয় েোজড় েোতেোয।  এই েমযেোয আমরো িজে, ঘুজর, 
কিকিে ও িোজু কিজন, িোজু ও জোম হখজয় িোকি েোেীজের েোজর্ ইতস্তত কিকক্ষ্প্ত েোজি েময় উেেোপন িরেোম । 
 
শুনেোম নোকি হিোন মকেেোর দুঘক েনোজকনত িোরজণ হট্র্ন হেে িজরজি। েোই হেোি হট্র্ন একেজয চেে, িোন্ডোরী এেজেে এর এিটি 
মোে একে িেোেকজমন্ট, ওেোজতই আমোজের পোাঁচটি েীে বুি িরো কিে । েোধোরণ হচযোর িোর তোই comfortably েোিোর জন্য 
েোইনোর িয়ে পোাঁচ িির হেকখজয ওর জন্য এিটি পূণক োে কেে বুি িজর কনজযকিেোম । েকে ও েোইনোর িযে এখন মোে কতন িির 
১১ মোে । 
 কখজে হপজযকিে তোই কেনোর বুি িরেোম । িোকপ হট্র্জনর খোিোর হখজত চোইজেন নো তোই আমোর ও কিিোকনর জন্য দুজেো এে 
চোওকমন আর ফুেঝুকর জন্য এিটি কচজিন কিকরযোকনর অেক োর কেেোম । আমোজের খোিোরেো আজে এজেো, কিিোনী এি চোমচ মুজখ 
কেজযই েকতিোে িজর উঠজেো, িোকে খোিোর । আজিপোজি িজযিেো পকরিোর ও অেক োর কেজয়কিে, তোরো  ও েমর্ক ন জোনোজেো । আকমও 
মুখ কেজয বুঝেোম িোকি খোিোর,   পচো েিকজর েন্ধ আেজি, ওজি জোনোেোম ও কনকেকধোয় খোিোর কিকরজয কনে ও পযেো হিরত কেে । 
কিকরয়োনী েোও িন্ধ িজর কেেোম । রোজত কি খোি েখন েোিকি তখন মো িেজেন িোকড় কিজর েোত েোে আলু হেদ্ধ িজর হেজিন, 
কখজের েময েি হচজেপুজে খোজি ।  
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িকতয তোই । েোয় ২ ঘন্টো হেে িজর েোওড়ো হস্টিজন ১৩13 নম্বর েযোেিজমক  হট্র্ন ঢুিজেো েোয মে রোকে েোজড় িোজরোেোয । কেজপইে 

েযোকে বুর্ এ েোকড়জয েযোকে বুি িজর কখকেরপুজরর Nikki Tower এ হপৌিোেোম হপৌজন এিেোয । েযোকে ড্রোইেোরেো কিে এিগুাঁজয । 
চোর জন িড় ও দুজন িোচ্চোজি কনজয আেোর জন্য ৫০/- েোিো হিকি চোইজেো । আকম িোকপ হি িেেোম ড্রোইেোর তোর হনচোর েো 
অজনিেো িোংেো কেজনমোর খেনোযি িমু্ভ মুজখোপোেোজযর মজতো । েোই হেোি হিোন িোি কিতন্ডো নো িজর ওর চোকেেো মত ৫০ েোিো 
হিকি কেেোম । ক্লোকন্তজত কিিোনোয েো একেজয  আজযোজন িজর হিেজেো শনিজেোজনোজন্ত ঘুকমজয পড়েোম । 
এই েোজি পকরেমোকপ্ত ঘেজেো আমোজের েীঘো ভ্রমণ । হিজে হেে  ফুেঝুকরর ছুটির আজরো এিেো অিের ভ্রমণিোে । ফুেঝুকর আর 

েোইনো দুজজনই আনজে েদ েদ  । িোকপ, মো, কিিোনী ও িজযিকেজনর জন্য হপজযজি মোনকেি ও িোরীকরি িোকন্ত । আমরো েিজেই 

উপজেোে িরেোম হঘোরোর আনে । তুেেমো অজনি িকি । হে গুকে িেন িরজি আমোজের পোকরিোকরি ভ্রমজণর স্মৃকতকচি । এইেোজি 

হিষ িরকি আমোজের েীঘো ভ্রমণ িোকেনী । 
জযিোিো কেকদ্ধেোতো েজণি 

জয় মো দুেক ো, জয় মো িোেী, জয় িোিো কিি,   জয় হতকেি হিোটি হেিজেিীর জয়, 
    জয় কেে  ।। 

——————————————————————————————————————— 

Comet in a Summer Evening 
Mr. Souvik Sardar 

 

In a sultry summer day, under the scattered clouds, 

You were there beside the castle , like 

The princess of a fairytale ,who lost her way in the crowds. 

Our timid eyes could only appreciate and wonder, 

As the surplus amount of  beauty, 

That the universe can hold ,and can offer. 

The gentle breeze transcends our thought in silence, 

Like some ancient scripts, 

That remain unfathomable by our mortal sense. 

We bathe under the colour of love as the evening sun, 

Showered our body with reddish hue, 

As it kisses the planet, and let the horizon burn. 

Wished we could walk down the path of eternity 

Wish the time freezes and we could, 

Seize the moment a bit longer ,witnessed by the deity. 

Then time flies as the sun sets, in the ancient red sky 

You walked into dark, like a Comet, enlightening, 

The galaxy for a moment, with an inevitable goodbye. 

It was an evening with the mystery gal, long time back, 

Since then many summers passed and, 

I cannot help but be like a lunatic who gets repeated flashback. 
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অব্যি েোিনো 
                 অকরেম েে  

 

েতক্ষ্ণ র্োকি,  

     িোহুজেোজর হেঁজধ রোকখ,  

            চজে েোি হিোজেো নো।  

 

িত ির্ো িোকি,  

      উেুখ েোণপোকখ,  

             তবু িেো হেোজেো নো। 

 

কনজজজি কেজয িোাঁকি,  

       হিেনো হ জি রোকখ,  

                হমোে-মোযো-িেনো।  

 

বৃর্ো েোিোেোকি,  

       অনুজরোধেো কি? 

                কজজ্ঞোজে েেনো।। 

    েয েয হেখজে 

সুধোংশু  েট্টোচোেক  
জয়নের-মকজেপুর  

 

ধোরোপোত খোনো েোই হিি েোজে পড়জত 

 

তোই আকম েোজেো পোকর গুণ েোে িরজত। 
 

তজি েোই িকে হিোন,েয েয হেখজে 

 

বুকদ্ধর অঙ্ক হচোজখ হমোর পড়জে । 

 

েকে িজে েোে ির এই েোিো িোজরোেো 
 

কতনজজন পোয েোেো এিজজন ততেো। 
 

িোমড়োয মোর্ো হেন হেঁজপ ওজঠ েোণেো 
 

দুরু দুরু িজর বুি কি হে েয মনেো। 
 

েোেো,িোিো েোজেো েোজি িত হেন বুকঝজয 

 

েোয কেজয েোই শুধু মোর্োেোজি নোকড়জয। 
 

বুকঝকন হতো এি কতে,পোকরি নো িষজত 

 

হচিোয কিনো েয,েজি িজে েোিজত। 
 

িজে িজে েোকি আকম,িকর িহু হচিো 
 

িোর্ িোর িজষ হেকখ কমজে হেজি হিষেো।   
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Mr. Subhasis Pramanik 
 

 

1.  Recently Prithvi Shaw from India made history by becoming the youngest Indian to score a 
Test century on debut(18 years and 329 days). Who is the youngest player to score a test 
century on debut. 

 

2. In the Ramayana, during the fourteen years of Rama's exile, Bharat did not rule from 
Ayodhya. What was his temporary capital? 

 

3. In 2019, India will have its 17th general election (Loksabha election). What is called the first 
hour of every sitting in Loksabha. 

 

4. In 2018 world cup final, France defeated Croatia . But there was one world cup where the 
winner was decided by forming a group of four teams(not a one match final). Which world cup 
am I referring to? 

 

5. This Japanese car manufacturer's name consists of two words, reflecting in it's logo. The 
meaning of which is three water caltrop(shape of rhombus). Which company is this? 

 

6. After the devastating war with Germany in early fifties, Russia was suffering from privations & 
shortages. But the smile of one man from Bollywood won the hearts of Russian at that time and 
becomes the face of optimism after his role in one Hindi movie. What is the movie name and 
actor? 

 

7. What is the meaning of Latin phrase "Veni,vidi,vici" , popularly attributed to Julius Ceaser. 

 

8. After singing in 20 different languages and more than 12000songs over 6decades, this veter-
an singer made her debut in movie industry at the age of 79 (movie name "Mai") in 2013. Who 
is the singer? 

 

9. Godzilla, the only animal got the special residency status in Tokyo in 2015. In which ward of 
Tokyo it lives in? 
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10. Which state in India share its boundaries with maximum number of states/union territories. 

 

11. In hopes of expanding human life beyond earth, this private aerospace manufacturer be-
comes launches its first ever privately funded rocket to reach earth orbit in 2008. Which company 
is this? 

 

12. Who designed the Indian national flag with tri colour band (Saffron, White and green) and a 
navy blue wheel in the centre? 

 

13. Pope Francis has the maximum number of twitter accounts, each in different languages. 

How many languages The Pope use to tweet? 

 

14. There is only one word used in Sinhalese to greet any time of the day and to say good bye. 
What is the word? 

 

15. In 1958, "Nissin food" owner Momofuku Ando introduced the first instant ramen noodle 
product. What was the first flavour? 

 

16.  "The last supper" is of the masterpiece by Leonardo da Vinci. In which monastery this 
painting is housed? 

 
17. In case of sleep deprivation or starvation, which part of our body eats itself. 

18. Tokyo is going to host the 32nd summer Olympics in 2020(Official name : Games of the XXXII 
Olympiad). What is the mascot name for Tokyo2020. 

 

19. This form of digital currency can be sent from user to user on the peer to peer network 

without the need for any intermediaries( a bank or an administrator)was first introduced in 2008 

by a name of author(s) Satoshi Nakamoto. Which cryptocurrency am I refering to? 

 

20. Which freedom fighter of India said the statement "One individual may die for an idea, but 
that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives." 

 

*Check page 47 for answer. 
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Catch a fish Color by letter 

Which line would you pull to catch the fish? B=Black  O=Orange  Y=Yellow  G=Green 

Jonah found his way out of the big fish. Can you? 

Connect the dots! 
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Drawing by Mr. Abhik Datta Banik 

Special thanks to    

Mr. Monodhir Ranjan Dutta   

Mrs. Dipti Dutta  

 

Heartfelt thanks to    

Mr. Siddhartha Banerji  
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বাংলাে োন্নাঘে 

Bengal’s kitchen 

Mach’er Chop (Fish Croquettes) 

Dr. Mrittika Basu 

Mach er chop/fish chop/fish croquettes are perfect apetizers 

for any party at home or just for you to relish and enjoy! A little 

effort and you will get so overwhelmed with the praises (it’s 

tried and tested several times, so trust me !!). The best part is 

you can make them beforehand and keep them in refrigerator 

in an airtight container so that you can present this delicacy to 

the sudden guests at your home in no-time.  

Ingredients (for 10 pieces) 

• Rohu/ Rui Fish - 500g  

 

For boiling the fish pieces 

• Garlic- 2 fat cloves 

• Ginger- 1/2″ piece 

• Cloves- 5 

• Green cardamoms- 5 (roughly crushed) 

• Black peppercorn- 1/2 tablespoon (tbsp) 

• Cinnamon- 1″ (3 pieces) 

• Bay leaves – 4 

• Turmeric powder – 1 teaspoon (tsp) 

• Salt- 1/2 tsp  

 

For frying 

• Eggs - 2 

• Breadcrumb for coating 

• Vegetable oil  

For making the chop /croquettes 

•Boiled potatoes- 2 (I used medium sized potatoes) 

•Onion- 1 big size (finely chopped) 

•Garlic paste- 2 tbsp  

•Ginger paste- 2 tbsp 

•Cumin powder- 1 tsp 

•Coriander powder- 1 tsp 

•Kashmiri mirch powder- 3/4 tsp 

•Turmeric powder- 1/2 tsp 

•Salt 

•Mustard oil- 4-5 tbsp 

•Green chilies- 5 chopped (adjust as per your toler-

ance) 

•Garam masala powder- 1/4 tsp 

•Sugar- 1/2 tsp 

•Freshly chopped coriander leaves- 2 tbsp 

•Raisins/kishmish (chopped, if big) – 2 tbsp  

মারেে  প 
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Method 

• Fish, if frozen, first thaw it (I get a frozen one in Japan, so must thaw it). Those who have fresh fish, you 

are lucky! Just jump to the next step!!! 

• Put the fish and all the ingredients for boiling together in a deep bottomed pan with enough water. Put 

them to boil with the cover on a medium heat. Once boiled, lower the flame and boil for 15 minutes.  

• Strain and discard the ingredients used in boiling except the fish! Let them cool. Now starts the real 

work and let me tell you, you need to have a great lot of patience (and a good eyeight!).  Mash the fish 

with your fingers, discard the skin and all bones (Yes all bones! If you don’t want your family and 

friends to be struck with a bone when they are all praises for the chop!!!) 

• In the meantime, boil the potatoes, mash them and keep aside. 

• Heat a pan and put the mustard oil. Use of mustard oil is a personal preference. You can use oil of your 

choice. Fry the onion till it is nicely translucent. Next, add ginger and garlic paste to oil and fry along 

with onion till the raw smell of garlic and ginger is gone. 

• Next, add cumin powder, coriander powder, turmeric, salt and chili powder. Fry the whole masala well 

for a minute or two or unless oil separates from it. Add mashed fish and mix well with the masala while 

frying. Next, add mashed potatoes, chopped chilies, garam masala powder, sugar and raisins to the fish. 

Mix very well until the whole mixture is nicely combined (by this time you must be having a nice aroma 

coming out of the mixture). Sprinkle the chopped coriander leaves, give a nice stir and put the mixture 

out of heat to cool down. 

• As the mixture is cooling down, beat the eggs well in a bowl. Spread the bread crumbs in a flattened 

dish. I add little salt to the breadcrumbs as I fear it may be bland to use it plain but again, this is a per-

sonal choice. You may not add salt to the bread crumbs. 

• The mixture must have cooled down. Take a small portion on your hands and give them a shape of your 

choice. I make them in small, oval shaped and flatten them a little. Dip the croquettes into beaten eggs, 

them coat them well with bread crumbs. Repeat the process. This double coating gives a croquettes 

nice shape. 

• Heat oil in a deep bottomed pan and fry the croquettes till they are brown. Strain and serve hot. The 

best accompaniment will be with some sweet chili sauce and/or kasundi. 

• Enjoy your chop!  

(Disclaimer: This is not an original recipe and you will find several recipes of this dish over the web world. I 

am sure they must be equally good. The above recipe is adapted but tested and made several times by me.)  

—————- 
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হমকর্ কচজিন   

 

হমৌসুকম কিশ্বোে   

উপিরণ  -  

কচজিন- ১ কিজেোগ্রোম, েিেই- ২৫০ গ্রোম, আেোিোেো- ৩/৪ চোমচ, রসুন িোেো- ২/৩ চোমচ, হেোেমকরচ গুাঁজড়ো- ১ চো চোমচ, 

হিোজরো হেঁয়োজ হিোাঁচোজনো- ১ েো, েলুে গুাঁজড়ো- ১.৫ চোমচ, জীজর-ধজন-েঙ্কো গুাঁজড়ো আেোজ মজতো , েোেো হতে, নুন, েোে 

অনুেোয়ী, আলুর টুিজরো- ৭/৮ েো, িোসুরীজমকর্ শুিজনো পকরমোন মজতো, আস্ত েরম মিেো িরজণর জন্য।  

 

েণোেী - 

ের্জম কচজিন েো হি েোজেো মজতো ধুজয় জে ঝকরজয় কনজত েজি।  তোরপর েিেই েো হি েোজেো িজর হিটিজয় কনজত েজি।  
এিেো পোজে কচজিন এর েোজর্ হিেোজনো েিেই আর হেোেমকরচ গুাঁজড়ো কমকিজয় কচজিন তো হি অন্তত ২/৩ ঘন্টো কফ্রজজ 

ম্যোকরজনে িরজত েজি।  

 

অন্যকেজি আলুর টুিজরো গুজেো হি অল্প নুন-েলুে গুাঁজড়ো কেজয় মোকখজয় হেকে এিটু েোজো িজর রোখজত েজি।  এিোর ওই 

এিই ফ্রযোপোজন হতে েরম িরজত েজি।  এখন আস্ত েরমমিেো হিোাঁড়ন কেজয় কুচোজনো হেঁয়োজ গুজেো কেজয় েোেিো িোেোকম 

িজর েোজজত েজি।  এরপর ওজত আেোিোেো, রসুনিোেো, েলুে, নুন, জীজর-ধজন-েঙ্কোগুাঁজড়ো পকরমোন মজতো কেজয় েোজেো িজর 

নোড়জত েজি। এইেোজি ৩/৪ কমকনে নোড়োর পর েখন মিেো ও হতে আেোেো েজয় েোজি, তখন ম্যোকরজনে িরো কচজিন েো হি 

কেজয় কেজত েজি। এিোর েোজেো িজর ৫-৭ কমকনে কচজিন তো হি িষজত েজি। মোজঝ মোজঝ  োিো কেজয় রোখজত েজি। েখন 

কচজিন েো েোজেো মজতো মিেোর েোজর্ হমজখ েোজি, তখন েরম জে কেজত েজি পকরমোন মজতো। এিটু ফুেজে েজমজেো 
কুাঁ চোজনোগুজেো কেজয়  োিো কেজত েজি। মেম আঁজচ কচজিন তো হি রোন্নো িরজত েজি। কচজিন তো েোয় কেদ্ধ েজয় আেজে ওজত 

েোজো আলুগুজেো আর েরম মিেো কেজয় কেজত েজি। েোয় ১০ কমকনে মজতো রোন্নো েওয়োর পর  োিনো খুজে ওজত পকরমোন মজতো 
িোসুরীজমকর্ কেজয় নোকড়জয় কনজত েজি।  আিোর ৩/৪ কমকনে  োিো কেজয় রোখজত েজি।  তোরপর  োিো খুজে কচজিন েো েোরকেং 
িউে এ নোকমজয় কনজত েজি।  

 

এেোজি শতরী েজয় েোজি হমকর্ কচজিন। রুটি, হপোেোও অর্িো েোজতর েোজর্ খুি েোজেো েোেজি এই হরকেকপ টি। 

েবব সংগৃিীত 
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Ms. Sukanya Misra 

Ph.D, Kyoto University 

দুধ  েোউ  

েোিণী রোয় হচৌধুরী  

উপিরণ  -  

েোউ (কুকচ িজর িোেো ), আলু (হিোে cube িজর িোেো), িকড়, পোাঁচজিোড়ন, হতজপোতো, শুিজনো েঙ্কো, দুধ, কচজন পোতো  

 

েণোেী - 

িড়োইজয় েোেো হতে কেজয় আজে িকড় েো েোে িজর হেজজ তুজে রোখজত েজি।  তোরপর হতজে পোাঁচজিোড়ন, হতজপোতো ও 

শুিজনো েঙ্কো কেজয় এিটু হনজড়জচজড় টুিজরো িরো আলু গুজেো কেজয় কেজত েজি।  আলু গুজেো নুন কেজয় হচজি েোে িজর 

হেজজ কনজত েজি।  পোজি েোউ েো  হি হেেোর কুিোরএ  হেদ্ধ  েজয় হেজে, িোাঁচো েঙ্কো িোেো কেজয় এিটু েোাঁতজে েোউেো জে 

হর্জি হেঁজি কনজত েজি।  নুন, কচকন, পকরমোন মজতো কেজয় এিটু মোখো মোখো িরজত েজি।  জে হেজন এজে  আধো িোপ 

মজতো দুধ কেজত েজি। মোখো মোখো েজে িকড় েো কেজয় কেজত েজি।  তোরপর ধজনপোতো কুকচ কেজয় নোকমজয় কনজত েজি।  

কিঃ দ্রঃ িোশুকড়র রোন্নোঘর হর্জি share িরেোম। 
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Chingri Bharta (Shrimp bharta) 

(An East Bengal recipe from mother’s kitchen)  

Ms. Bipasha Dutta 

Ingredients  

Small shrimps , red onion, garlic, mustard oil, nigella seeds, red whole chilli , salt, turmeric, red chilli 
powder, sugar  

Method 

• Temper the oil with Nigella seeds and dry red whole chilli 

• After it start to splatter, give cut onions and garlic with salt turmeric powder, red chilli powder and stir 
until it starts to change its color to pinkish brown. 

• Give shrimps and fry with the mix for 6 – 7 minutes  

• Adjust seasoning and switch off the flame  

• Cool it until it reaches room temperature 

• Grind in the mixer grinder 

• Take the mixture out on a plate  

• Put some mustard oil on your palm and create balls out of the mixtures. 

The Chingri bharta is ready to be served with  

Saag-paneer (Palak-paneer) 
(A pure vegetarian north Indian dish) 

Dr. Anusuya Choudhury 

Saag paneer, more commonly known as “Palak paneer” is one of the most savored vegetarian 

dishes of northern India, especially in the state of Punjab. However, the recipe presented here is 

a slight modification of the traditional one, and is completely devoid of onion and garlic. It is 

also supposed to suit those taste buds, which are not much used to with (or rather, are scared 

of) hot Indian spices.  

Ingredients 

• Spinach leaves - 500 g 

• · Paneer (Indian soft cheese) ~ 250 g 

• · Cashew nuts - 5 pieces 

• · Milk - 2 cups 

• · Green chilli - 1-2  (or as per taste) 

• · Tomato - 2 large pieces 

• · Ginger - A  small piece, chopped 

• · Turmeric powder -½ tea spoon   

• · Cumin powder - ½ tea spoon   

• · Red chilli powder -1 tea spoon 

• · Coriander powder - 1 tea spoon 

• · Garam masala - 1 tea spoon 

•  · Salt - 1 tea spoon (or to taste ) 

• · Cooking oil - 2 table spoons 
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Answers to the quiz (Page 38,39) 

 

 
1. Mohammad Ashraful, Bangladesh 
(17years 61 days) 

2. Nandigram 

3. Question hour 

4. Brazil 1950 world cup. (winner : Uru-
guay) 

5. Mitsubishi("Mitsu" means 3 and 
"bishi" means water caltrop) 

6. Awara, Raj Kapoor 

7. I came, I saw, I conquered 

8. Asha bhosle 

9. Shinjuku 

10. Uttar Pradesh (9) 

11. SpaceX 

12. Pingali Venkayya 

13. 9 

14. Ayubowan 

15. Chicken ramen 

16. Santa Maria delle Grazie in Milan 

17. Brain 

18.  Miraitowa 

19. Bitcoin 

20. Netaji Subhas Chandra Bose 

Pre-preparations 
· Chop spinach roughly down to small pieces. 
 
· Cut tomatoes into pieces. Grind tomatoes , ginger and cashew nuts separately in a mixer grinder. 
· that has previously been cut into small cubic pieces 
· Boil the spinach leaves for 5 mins in water. After that, remove all the water and then grind the spinach 
leaves in a mixer grinder. 
  
Method 
· Heat oil in pan. Add little cumin seeds and green chillies and fry for half a minute. 
· Add tomatoes, ginger and all the spices. Fry the mixture until the tomatoes turn dark brown in colour and 
gets separated from oil. Keep stirring in between. 
· Add grinded spinach in the pan and mix it well  with the tomato-spice mixture. Fry the mixture for few 
minutes. 
· Add milk and boil the mixture in it for few minutes followed by adding the paneer pieces. 
· Cover the mixture for about 10 min in low to medium steam. Stir a few times in between. Your Saag-
paneer is ready to be served! 
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চোাঁজের পোেোড়  
েঃ জয়েীপ চক্রিতী  

 
ব্যস্ত তুকম, কনজয় হতোমোর পৃকর্িী 
আকম িজে চোাঁজের পোেোজড়  
দূর হর্জি হেকখ হতোমোর চোঞ্চল্য, 
হতোমোর িেরি।  
 
হের টিও পোও নো তুকম  
েয়জতো িো পোওয়োর হচিোও িজরো কন, 
হিোজনো কেন।  
 
তবু আনমনো েজয়  
েকে চোও িখজনো চোাঁজের কেজি, 
বুঝজি হিউ হেন মুচকি েোাঁেজি  
শুধু হতোমোর কেজি হচজয়। 

—————— 

    টু-কি  
Mr. Sourav Debnath 

 

আমরো েোরো েমোজ েকড় 
মজনর কেতর েম্ভ 
ভুজের কেজত উঠজি েত 
অেংিোজরর স্তম্ভ।  
 

মুখ লুকিজয আঁেকি হেখ 
কনতয নতুন িকে,  
েোমজন নিে রোে হেকখজয  
কেতর কেতর েকধদ্ধ। 
 

মুচকি হেজে ছুকরর আঘোত 
েজচ্ছ েোনো িত,  
ওঠোর জন্য নোমজি হেখ 
হিজে বুজড়ো েত।  
 

পড়কি জজনর সুজখর কেজন  
েোজচ্ছ হিজে বুি,  
অজন্য েখন মরজি দুজখ 
ফুেজি েোকে মুখ।  
 

হিোট্ট কিশুর মোজঠর অেোি  
হখেজত েোয স্কুে, 
বুঝজত পোকর েজচ্ছ হিোর্োও 
অজঙ্ক েিোর ভুে। 
 

েোকম স্কুজে রজের িোেোর 
আধুকনিতোর মন্ত্র, 
িন্ধ কিশুর মজনর কিিোি 
শতরী েজচ্ছ েন্ত্র।  
 

েোকরজয হেজি েিোই কমজে  
হখোেো মজনর হখেো  
মুখ লুকিজয িোাঁেজি হেখ 
েোজধর হিজেজিেো।। 

———— 
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অফিনা আধফিনা টিনা 
 

শুভব্রি মুোচজগ  
 

টসৌম্যদশগ ন জাপাচন ভদ্রফিাক. সফঙ্গ একজন েচিিা. র্াচড় টিফক টনফে দ্রুি 
টেঁফট িফিফছন টকাফনা এক সরকাচর আচপস এর চদফক. রাস্তা টিফক আচপস এর দূরত্ব 
....বফড়াফজার একফশা চেটার. দুফটা টিচভ কূাফেরা, োন চিফনক চিি কূাফেরা 
আর পাাঁি-পাাঁি জন সাাংবাচদক িাফদর আফশপাফশ. িারা প্রশ্ন করফছন. শান্ত 
ভচঙ্গফি উত্তর চদফেন ভদ্রফিাক. টবাঝা োফে চিচন সাধারণ োনুফ র টিফক 
োচনকটা আিাদা. িার ওজন আফছ. চিচন চবফশ  টকউ. রাস্তাঘাফট টিাক কে. চকনতু 
টে দু িার জন জাপাচন োনু  টটাচকওর রাস্তায় িেন, িারা দাাঁচড়ফয় পফড়ফছন. 
টবাঝা োফে িারা টিফনন এই চবফশ  োনু টাফক.  আচে চিচন না. আোর চিন 
োফসর জাপাচন অচভজ্ঞিায় আচে োনু টা টক চিফন উেফি পাচরচন. চিচন িফি 
টর্ফিন. আোর চদফক টিাে পড়ফি ভাবফিন টক এই অবগ ািীন! টিফন না আোয়. োস 
মুম্বাই এর রাস্তায় টছাফটাোফটা, টকাাঁকড়া চুফির োনু টাফক েচদ টদেফিন এক 
োচকগ চন? চিচন িয়ফিা শুফনফছন চক্রফকট নাফের টেিাটার কিা. চকনতু ঈশ্বর টক 
টিফনন না. অিি িােফি পড়ফছ চেচডয়া, দাাঁচড়ফয় পড়ফছন পিিিচি োনু ! 
টকেন িার্ফব টস োচকগ চনর! টটাচকওর বসন্ত সকাফি আোর িাি ও িেন িার েিন. 
টিষ্টা কফরচছিাে আফশপাফশ চজফর্স করার. টক ইচন? টদশফনিা? সাচিচিূক? 
সোজকেী .....ভা ার ব্যবধাফন টবাঝাফি পাচরচন প্রশ্নটা. আর িাই আজও জাচন 
না টক চছফিন চিচন. রাস্তার  োঝোফন িাই টবাকা বনিাে োচনক্ষন. িারপর িফি 
টর্িাে টেোফন োচেিাে. টকেন অদ্ভুি িাফর্ না ? একজন োনু , আফস  পাফশর 
সবাই টিফন িাফক. 
 

আচে মূেগ  চবফদশী. আোর পৃচিবীফি চিচন অফিনা. 
 

োচনকটা এক ই ঘটনা আফরক চদন. এক জায়র্ায় প্রায় পাাঁিফশা টিাফকর জোফয়ি. 
রাস্তার ওপফর দাাঁচড়ফয় একটা েস্ত র্াচড়. আর িার ছাফদ উফে টকাট প্যান্ট 
পরা এক বয়স্ক োনু  আোর কাফছ অফবাে জাপাচন ভা ায় টিফড় বক্তব্য 
রােফছন. জনিা োফঝ োফঝ চিৎকার কফর সেিগ ন জানাফে িাফক. োনুফ র িাফি 
টপািার, টেস্টুন. চকনতু টস ভা াও টিা আচে চিচন না. এোফনও টিষ্টা 
কফরচছিাে টবাঝার এক জন টক চজফেস কফর. বুঝিাে খুব অল্প. টকাফনা এক 
দুনীচির প্রচিবাদ. সরকাচর কিগ ার অপসারফণর দাচব. চকছু বুঝিাে, অফনকটাই 
বুঝিাে না. টক টসই োনু , করফিনটাই বা চক? টসসব চকছুই জানিাে না. 
প্রচিবাদটা বুঝিাে. ঠিক টেভাফব কশশব আর ককফশাফরর োঝোফন টকাফনা একচদন 
বুফঝচছিাে 'চব্রফর্ড িফিা' !. 
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এই ঘটনাটা আদফি চকনতু িফয় রইফিা আধফিনা. 
 

অন্য এক চদফনর প্রচিবাদ সোফবশটাও অবশ্য দূর টিফক অফিনাই টেকচছি. এোফন 
অবশ্য োনু  অফনক কে. গুটিকয়. টেফর টকফট দশ বাফরা. দূর টিফক টিিারা গুফিা 
টিনা টিনা. এরা টিা জাপাচন নন. আফরা কাফছ চর্ফয়  টদেিাে, এচশয়ান. েেন আফরা 
কাফছ,  বড় টিনা িার্ফিা িাফদর. ভা াটা চিচন টিা ! ভারিীয় নন. বাাংিাফদশী. 
িাফদর টনত্রী টবর্ে োফিদা চজয়ার টগ্রপ্তাচরর চবরুফদ্ধ প্রচিবাদ 
জানাফেন জাপাচন েফরন চেচনচির সােফন. দাচব  করফছন জাপান সরকার 
বাাংিাফদশ সরকাফরর ওপর িাপ চদন. সরকাচর জুলুে বন্ধ টিাক ইিূাচদ ইিূাচদ. 
িারাও জাফনন এ প্রচিবাফদর টকাফনা ভচবষ্যৎ টনই. টকউ  শুনফব না. টকাফনা িোৎ 
িফব না. িাও িাফদর উৎসািটা মুগ্ধ করার েফিা. ঢাকা  আর কিকািা টিফক 
টোটামুটি সোন দূরফত্ব দাাঁচড়ফয় আচে চিরকািীন প্রচিবাদী বাঙাচিফক 
টদেিাে. 
 

খুব টিনা িার্ফিা. 
 

টশ  করফবা.  এচপ্রি এর দশ িাচরফের ঘটনা. টটাচকওর উনসাট বছর বফয়সী েচিিা. 
ধরা পফড়ফছন পুচিশ এর িাফি. িার  নব্বই  বছর বয়সী বাবার মৃিফদি লুচকফয় 
টরফেচছফিন নাচক চিচন. দু োস ধফর. কারণ? বাবার টপনশনটি টপফি িফব টে  ! 
আবার ভী ণ টিনা িার্ফিা. কিকািার কার্ফজ পড়া টাটকা স্মৃচি ! 
 

চকনতু এই টশ  ঘটনাটা অফিনা িফিই সবফিফক ভাফিা িফিা. 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.eletimes.com%2Findia-japan-relationship-different-limitless-potential-india-japan-relationship&psig=AOvVaw2j1JBXRPAxt1elhu3LiVpr&ust=1539178084583
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An evening in Paris  

Mr. Joydeep Paul 

" আমোজি প্যোকরে কনজয েোকি িোবু?" হখজত হখজত হিজেজি কজজ্ঞোেো িরে িকমকেো। 

েেেো শুজন অিোি েজয মোজযর মুজখর কেজি তোকিজয রইে আেকনীে। মোখো েোত েোজতই রজয হেজি আেকর। 

" কি হর িেকে নো হতো?" মোজযর েোজিই হেন আিোর েকম্বত কিজর হপে আেক। 

" েযোাঁ, কনশ্চযই কনজয েোি মো। িজি েোজি িজেো? িোে েোজি?" আেকর স্বজর আনে উজেজনো েি কমজেকমজি এিোিোর। 

" নো নো। িোে কি িজর েজি? হতোর ল্যোি আজি নো?" 

" হে আকম ম্যোজনজ িজর হনি।" 

" নো নো িোবু। ছুটি হনওযোর েরিোর হনই। আকম হতো আকি িজযিকেন। হতোর ছুটির েময নো েয েোওযো েোজি" িকমকেোর ির্োগুজেো আেকর উজেজনোয 

জে হ জে কেে খোকনিেো। 

মোস্টোেক  পোি িজর  কপ. এইচ্. কে িরজত আেকনীে জোমক োকনর হেিকনিযোে ইউকনেোকেক টি কমউকনজখ এজেজি ৪ িির েে। এই ৪ িির ধজর আেক  েমোজন 

হচিো িজর হেজি হেন িকমকেো এিিোর এজে ঘুজর েোয। কিন্তু িকমকেো রোকজ েযকন কিছুজতই। আজ এতকেন িোজে হিোনেোজি মোজি রোকজ িকরজয 

এখোজন কনজয আেজত হপজরজি আেকনীে, তোও মোে ১ মোজের জন্য। তোই িকমকেো েখন কনজজই প্যোকরে েোওযোর ির্ো িেে, তখন আেক  কিস্ময হচজপ 

রোখজত পোজরকন। 

" ঠিি আজি মো। তোেজে এই উইিএন্ড-এ হেখকি। কিছু ব্যিস্থো িরো েোয কিনো।" িেে আেকনীে। 

" েযোাঁ, হেেোই েোে েজি" খুকির স্বজর িেে িকমকেো। 

" িোবু, তুই An evening in Paris িজে কেজনমোেোর নোম শুজনকিস্? িোম্মী িোপূর আর িকমকেো ঠোকুর কিে। পুজরো শুটিংেোই প্যোকরজে েজযকিে 

জোকনস্। খুি কেে েজযকিে কেজনমোেো। তখন আমোর েজি কিজয েজযজি। হতোর িোিোর েোজর্ হেখো আমোর এিমোে কেজনমো। তখন 

হর্জিই খুি ইচ্ছো কিে প্যোকরে হেখোর। হতোর িোিোর তখন............" 

মোজযর িোকি ির্োগুজেো আর আেকর িোজন ঢুিকিে নো।  মোজি েত হেখজি ততই অিোি েজচ্ছ আেকনীে। কনজজজি কচমটি হিজে ও কিশ্বোে িরোজত 

পোরকিে নো হে, মোজযর মুখ হর্জি েো শুনজি তো েকতয কিনো। হে মো এিটু টি.কে হেখো কনজযও রোেোরোকে িরত, হেই কিনো আজ কেজনমোর েল্প িরজি 

আেকর েোজর্! হিোেজিেো হর্জিই আেকজি িড়ো িোেজন হরজখকিে িকমকেো। কিন্তু আেকর ক্লোে কেো্-এ ওর িোিো মোরো েোওযোর পর হর্জি হেেোই দুজেক দ্য 

েজয ওজঠ। আেকর কিজ্ঞোনী িোিো তোরই ল্যোি-এ এিেো আযকেজেন্ট মোরো েোওযোর পর তোর অল্প কিকক্ষ্ত মো হেই ইউকনেোকেক টিজতই এিেো ক্লোজিক র 

চোিরী পোন। হেই মোইজনজত হিোনমজত েংেোর চেজেও কিেোকেতোর উপোয কিে নো। তবু িকমকেো আেকর পড়োশুনোয হিোনরিম আপে িজরকন। েি 

েোিজজক্ট-এ েোইজেে টিউেো  র, েখন েো েরিোর পজড়জি, েিই হপজযজি আেক। কিন্তু কিেোকেতোর স্েোন কিে নো আেকর জীিজন। িকমকেো চোইজেই 

কনজজর িোজপর িোকড় কেজয র্োিজত পোরত। কিন্তু েিে আত্মেম্মোনী িকমকেো তো িজরকন। িরং, পঙ্গু িোশুকড়র িত মুখ ঝোমেো, ওনোর এিমোে হিজের 

মৃতুযর েোয মোর্োয কনজয, েি েেয িজরও আেকজি মোনুষ িজরজি িকমকেো। শুধু এই স্বপ্ন কনজয হে এিকেন আেকনীে ওর িোিোর মজতোই িড় কিজ্ঞোনী 
েজি। আেক  এিকেনও তোর মোজযর হচোজখ জে হেজখকন। মোজি কনজজর জজন্য হিোনকেনও কিছু চোইজত হেজখকন আেক। আর তোই আজ মোজযর এই 

আিেোর রোখোর জজন্য আেক  খুকিজত উজদ্বে েজয উঠে। 

 

কেন কতজনি পজরর ির্ো। আইজিে েোওযোজরর মোর্োয উজঠজি আেক  আর িকমকেো। তখন েজন্ধয নোমজি িেরজুজড়। চোকরকেজি জ্বজে উঠজি আজেো। 

হেন ওজের পোজযর কনজচ কেজরর মোেোর মজতো জ্বেজ্বল িরজি প্যোকরে। চোকরকেজি েচুর হেিী-কিজেিী টুকরজির কেড়। এিকনজমজষ তোজের েপজি হরকেং
-এর ধোজর ছুজে হেজি িকমকেো। আেক  অিোি েজয হেখে িকমকেো েেোর িোিক েো খুজে েোওযোয ওড়োজত শুরু িজরজি। মুজখ হেই েদ্য শিজিোর পোর িরো 
যুিতীর েোকে। আেক  পজিে হর্জি হমোিোইেেো হির িজর কেিোজর চোকেজয কেে েোনেো। িকমকেো মুখ ঘুকরজয এিিোর তোিোে হিজের কেজি। হচোজখমুজখ 

অনোকিে আনে। আেক  আজরো অিোি েজয হেখে হে িকমকেো েোনেো েোইজত শুরু িজরজি। 

আেকর হমোিোইজের কেিোজর তখন িোজজি " আজর এযযেো মওিো কির িোাঁেো কমজেেো.........."। আর আজরো উঁচুজত, আজরো হজোজর েোওযোয উড়জি 

িকমকেোর িোিক েো। েিকিছুর উপজর, েিোইজি িোকড়জয। আর আেকর হচোজখ তখন জে কচক কচক িরজি।। 
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Shashank Saha  
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Akutsu Chika, 17 years, Utsunomiya, Japan 

Akutsu Hana, 11 years, Utsunomiya, Japan 
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আফবাি িাফবাি িচরফবাি 
অচজফিশ দত্ত 

(শ্রী সুুোর রাফয়র প্রচি শ্রদ্ধাঘগ ূ) 
 

আফবাি িাফবাি চিেচছ েি, িাসফছ পফড় আহ্লাদী। 
টনাটবুক টা ঝুচিফয় র্িায়, খুফড়ার সফঙ্গ পাল্লা চদ। 
ুেফড়া পটাশ, িূাাংিা হুাঁ ফকা িফয়ফছ টবজায় ডানচপফে, 
কাতুুতুর র্ল্প শুফন োফে বুফড়া কাে টিফট। 
ন্যাড়া টর্ফছ টবিিিাফি বুচড়র বাচড়র টোাঁজ চনফি, 
ঠিকানাটা টনইফকা জানা রাস্তা টদোয় চকমু্ভফি। 
ছায়ার সফঙ্গ িড়াই কফর,করফছ ক্ষূাপা বাচজোি, 
হুফিার র্াফনর গুাঁফিা টেফয় পাফিায়াফনর মুন্ডুপাি। 
টবাম্বার্ফড়র রাজার টদে িফয়ফছ বুচঝ টর্াাঁে চুচর, 
টিার ধরফি, র্ন্ধ চবিার; এুশ দো সুড়সুচড়। 
কাাঁদুফনটা বায়না ধফর টদেফব টেিা পান্তভূফির, 
িাতুফড়টা চদফে ওষুধ চপফিজ্বর আর পাণ্ডুফরাফর্র। 
ফুফটাফস্কাফপ িাি র্ণনা করফি িফি পড়ফি িফব, 
পার্িা  াাঁফড় করফি িাড়া চবজ্ঞান িার চবধান 
টদফব। 
বাবুরাফের সাধ টনই আর কানা টোাঁড়া সাপ ধফর, 
িাাঁসজারুরা সাবধান িাই, িাফদর বুচঝ ডাক পফর। 
নারদ কফি সকি ভাফিা, বুচঝফয় বচি, র্ল্প টশান, 
েসফক টর্ফি শব্দ কল্প; বুঝচব না টে টেঁিার েন। 
িাচসর কিায় টর্ােরা িবু রাের্ড়ফুরর টছাট্ট ছানা, 
ডাকফবা নাচক টূাশ র্ড়ুফক? চিচবফয় োফব মুণ্ডুোনা। 

প্রকৃচি ও আচে 
                          অচজফিশ দত্ত 

 

প্রিে আফিায় টদফেচছ টিাোর রূপ, 
সেস্ত জর্ৎ েেন চনদ্রায় চনিঃশু্চপ। 
চশচশফরর ঘ্রান চছি টিাোর শরীর জুফড়, 
পাচের প্রিে র্াফন েেন েন টকেন কফর। 
পাচড় চদফয়চছ চদর্ফন্ত, চছি টিাোর িািছাচন 
সমুদ্র িফি পািাড়, সেিি িফি বন-বনানী। 
পফির টকাফনা বাাঁফক, েেন টিফয়চছ প্রচিশ্রুচি, 
বৃচষ্টর টসাাঁদা র্ফন্ধ টপফয়চছ টিাোর উপচস্থচি। 
কচি ঘাফস ঢাকা সবুজ োফের প'ফর, 
একা শুফয় রই টিাোয় টদোর িফর। 
নদীর টকািািফি, পাইন-শাফির বফন 
ছাচিফের র্ফন্ধ, পফড়ফছ টিাোয় েফন। 
পািাড় িফি টনফে আসা ঝণগ ার ধবি টেনায়, 
েেন টজূাৎো এফস পফড়, িেন খুাঁ ফজচছ 
টিাোয়। 
রাফির নক্ষত্রপফি েেন একা িাাঁদ টজফর্ রয়, 
টসই রূপ টদফেচছ আচে, ভফরফছ হৃদয়। 
টি প্রকৃচি, টিাোর রূফপর ছটায় কফরচছ োন, 
দু-বাহু বাড়াফয় েেন কফরছ আহ্বান। 
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IBCAJ Member's Birthday  
Celebration 
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Miss. Dishita Biswas 

India International School Japan (IIS)   | Grade: 4 T h e     F I s h 
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Photograph by 

Ms. Moumita Mukherjee 

Shibasakura Festival 

Kinkakuji 

Kamakura Daibutsu 

Nara 
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