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সোপচর্তর কলম 

 

‘বঙ্গীয় পচরষে কার্তার’, কার্তাদর অবচির্ত 

চেসকল অনুরূপ সংঘ আদে, র্তাদের মদধে 

অনের্তম এবং প্রবীির্তম I এটি সমগ্র সম্প্রোদয়র 

কাদে বাঙাচল সংসৃ্কচর্ত ও ঐচর্তহ্েদক চিত্রত্রর্ত করার 

জনে একটি অননে সত্ত্বা । রজর্তজয়ন্তী বদষ ণ এই 

চ ৌরবময় সংিার চনরৃ্তত্ব চেদর্ত পাওয়ার সুদো  

খুবই  আনদের ও সম্মাদনর। আচম, আমাদের 

সকল প্রচর্তষ্ঠার্তা সেসে এবং পূব ণবর্তী সোপচর্তদের 

প্রচর্ত আন্তচরক কৃর্তজ্ঞর্তা প্রকাি করচে োরা এই 

সংিাটি তর্তচর করার জনে র্তাদের কদ ার পচরশ্রম 

এবং মহ্ৎ প্রদিষ্টা  উৎস ণ কদরদেন, এবং র্তারই 

ফল স্বরূপ  আজ ২৫ বের পর বঙ্গীয় পচরষে 

কার্তার একটি সুনামধনে, চনেণরদো ে এবং 

প্রচর্তটষ্ঠর্ত সংিা হ্দয় উদ দে। আমাদের পূব ণসূচরদের 

প্রচর্ত কৃর্তজ্ঞর্তিা এবং োলবাসা জ্ঞাপদনর প্রর্তীকী 

রূদপ, আমরা সম্প্রচর্ত োরদর্তর রাষ্ট্রেদূর্তর দ্বারা 

পূব ণবর্তী সমস্ত সোপচর্তদের সম্বধ ণনা জানাদর্ত চপদর 

আমরা অর্তেন্ত কৃর্তাথ ণ I 

আমরা একান্ত োদব কৃর্তজ্ঞ, কার্তাদর োরর্তীয় 

েরূ্তাবাদসর চথদক পাওয়া সমস্ত রকম সমথ ণন, 

উৎসাহ্ ও চনদেণিনার জনে I আচম আমাদের বঙ্গীয় 

পচরষে কার্তাদরর র্তরফ চথদক চবদিষ োদব 

ধনেবাে জানাই মাননীয় ড: েীপক চমত্তল মহ্ািয় 

এবং েূর্তাবাদসর অনোনে কম ণকর্তণাদের, ো াঁরা 

প্রচর্তচনয়র্ত আমাদের পাদি চেদলন এবং পূি ণ 

সহ্ায়র্তার হ্ার্ত বাচিদয় চেদয়দেন BPQ -র প্রচর্তটি 

কাে ণক্রদম I 

োরদর্তর স্বাধীনর্তা উেোপদনর ৭৫র্তম বেদর 

আমাদের সত্রক্রয় োদব অংিগ্রহ্ি করদর্ত পারার 

সুদো  চেওয়ার জনে আমরা োরর্তীয় সাংসৃ্কচর্তক 

চকন্দ্র, আইচসচসর (ICC, Qatar) কাদে খুবই কৃর্তজ্ঞ।  

োরর্ত ো ে চবধার্তা, বাংলার আনসাং চহ্দরাস (Un-

sung Heroes) ইর্তোচের চবচেন্ন অনুষ্ঠাদন  বঙ্গীয় 

পচরষে কার্তাদরর আচত্বক অংিগ্রহ্ি, আজােী কা 

অমৃর্ত মদহ্াৎসদবর (Azadi ka Amriit Mahotsab) 

উদেো দক এক আলাো মাত্রা চনশ্চয়ই এদন 

চেদয়দে I  আমাদের িমকপ্রে পারফরমোন্স 

সামচগ্রকোদব োরর্তীয় প্রবাসীদের মদধে অজণন 

কদরদে োরপরনাই প্রিংসা এবং অচেনেন I 

কদরানা মহ্ামারীর এই চবিাল প্রোব  র্ত কদয়ক 

বের চনম ণমোদব মানবজাচর্তদক নািা চেদয়দে, 

আমাদের  চকেু সেসেদের কার্তার চেদি এচ দয় 

চেদর্ত হ্দয়দে সুষ্ঠ জীবীকার চখা াঁদজ । একটি 

সামাত্রজক ও  সাংসৃ্কচর্তক সংিা  হ্ওয়ার পািাপাচি, 

বঙ্গীয় পচরষে  কার্তার - চেল, আদে এবং থাকদব I 

আমাদের চেদির মানুদষর সাদথ, আমরা 

প্রচর্তশ্রুচর্তবদ্ধ হ্দর্ত চপদরচে োরদর্ত রামকৃষ্ণ 

চমিনদক সমথ ণন কদর; আমরা  োরদর্ত অত্রিদজন 

সরবরাদহ্র জনে চহ্ল ইত্রন্ডয়া আদোলদনর অংি 

চনদর্ত সক্ষম হ্দয়চে; কখদনা এচ দয় চেদর্ত চপদরচে 

কার্তাদরর শ্রম চিচবদর খাবাদরর পোদকি চবর্তরি 

করদর্ত I  সীচমর্ত সম্পদের ওপর এবং আমাদের 

সেসেদের ওপর সকল েরসা চরদখ বঙ্গীয় পচরষে 

কার্তার  সব ণো চবধ্বস্ত মানুদষর প্রচর্ত সহ্ায়র্তা 

প্রসাচরর্ত করার চিষ্টা িাচলদয় চেদর্ত অঙ্গীকারবদ্ধ I 

''আমাদের কথা”-এ  আমার কথা চিষ করার 

আদ , আচম আবার বঙ্গীয় পচরষে কার্তাদরর সকল 

সেসেদের প্রচর্ত আন্তচরক কৃর্তজ্ঞর্তা প্রকাি করব, 

োদের ফলপ্রসূ অবোন ২৫ বেদরর বঙ্গীয় পচরষে 

কার্তাদরর োত্রার মূল আধার ও চ ৌরদবর প্রধান 

কারি I 

চকাদরানার রৃ্তর্তীয় পদব ণর োইরাস - ওচমক্রন এখন 

সত্রক্রয় হ্দয় উদ দে আর  র্তাই আমাদের িাচলদয় 

চেদর্ত হ্দব কদরানার চবরুদদ্ধ এই েুদ্ধ I সকলদক 

অনুদরাধ করদবা, অনুগ্রহ্ কদর সমস্ত সর্তকণর্তা 

অবলম্বন করুন। চনরাপদে থাকুন , সুি থাকুন I 

 

চবশ্বত্রজৎ বোনাজী 

সোপচর্ত 

বঙ্গীয় পাররষে কাতার ২০২১ - ২০২২ 
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সম্পােকীয়   

 

 

 

আচম রজদর্তর মদর্তা শুচি-চিগ্ধ ।। 

 

স্বপ্ন  আমার চিাদখ, 

েৃঢ়র্তা আমার স্কদে, 

প্রর্তেয় আমার মনদন । 

আচম অেমে, 

আচম িঞ্চল ।। 

 

আচম চিশুর মদর্তা িপল হ্দয়ও, 

চপদর্ত িাই চপ্রৌদঢ়র প্রজ্ঞা। 

আচম মুত্রির আনদে চবদোর হ্দয়ও, 

চনদর্ত পাচর চপ্রয়সীর আজ্ঞা ।। 

 

আচম বৃত্ত োঙার অচেকষ ণি, 

আচম আধুচনকর্তার র্তরঙ্গ। 

আচম পচরশ্রাদন্তর চনথর সমুদদ্রে, 

এক উদদ্বল আরাধনা-মগ্ন।। 

 

আচম রজদর্তর নোয় শুভ্র।। 
 

বঙ্গীয় পচরষে কার্তার-এর রজর্ত জয়ন্তী বদষ ণ 

আপনাদের অসংখে শুদেচ্ছা ও অচেনেন জাচনদয় 

'আমাদের কথা'-এর ২০২১ সংস্করি প্রকাি করদর্ত 

িদলচে। আমার চবশ্বাস এই পত্রত্রকা-চর্ত আপনারা 

খুাঁদজ পাদবন আপনাদেরই কথা, োবনা ও 

সৃজনিীলর্তার এক বৃহ্ৎ জ ৎ।   

২৫ বের অদনকিা সময়, অদনকিা পথ িদল পাওয়া 

র্তারুিে। এই পদথ চনশ্চই অদনক বাধা, অদনক 

চবপচত্ত চেল, চেল অচনত্রশ্চয়র্তাও । অদনক চিন্তা, 

অদনক পচরশ্রম-এর চসাঁচিোঙা অঙ্ক কদষ এখাদন 

ো াঁচিদয় আমরা, ো সচর্তেই  দব ণর, অহ্ংকাদরর।  

র্তারুিে বোপারটি শুরুর পংত্রি-গুদলার মদর্তা; এর 

চবস্তার অদনকখাচন, চসজদনে খাচনকিা চ ালদমদল 

চর্তা অবিেই। সৃটষ্টর চনয়দম এই র্তারুিে মানুদষর 

জীবদনও আদস, আদস সমাদজর েৃটষ্টেচঙ্গদর্ত, চকংবা 

সামাত্রজকর্তার পদ্ধচর্তদর্ত। চবজ্ঞানীদের োষায় ২৫ 

বের বদয়দসই মানুদষর মত্রস্তদের চবকাি পূি ণর্তা পায় 

এবং চিন্তার  েীরর্তা, েৃটষ্টদকাি ও বোচি পচরপূি ণর্তা 

পায়। জাচন না, হ্য়দর্তা কাকর্তলীয় োদব এই রজর্ত 

জয়ন্তী আমাদের আত্ম-উপলচির নরু্তন পথ চেখাদব 

চকনা? আমার চবশ্বাস 'হ্ো াঁ', চকন্তু সময়ই এর স্বাথ ণক 

উত্তর চেদব।      

এবার আচস পত্রত্রকার কথায়। মূল চবষয় 'চফদর চেখা'।  

এখাদন আদে কার্তার-এর বঙ্গীয় পচরষে ও সমাদজর 

কাচহ্নী, আদে আমাদের বেত্রি র্ত অচেজ্ঞর্তা, 

পচরবার-িহ্র-গ্রাম এর কথা, চকেু স্বি ণালী মুহ্রূ্ত ণ বা 

হ্াচরদয় োওয়া চিল্প। চলচপবদ্ধ আকাদর 'চফদর চেখা' 

চবষয়গুদলার এক ঐচর্তহ্াচসক মাত্রা আদে, ো 

চনিঃসদেদহ্ আপনাদের োদলা লা দব। 

কচবর্তা োদবর রূপক। কচবদের চবিরি চবচেন্ন মাত্রায়, 

িব্দিয়দন,েদের মূে ণনায় চকংবা চবষদয়র মায়াজাদল। 

আশ্চে ণ হ্দর্ত হ্য়, সবার চলখাই কী স্বর্তন্ত্র, কী সাবলীল।  

আমার চবদিষ পেে 'চেন্ন স্বাদের চলখা' - এর চবষয় 

গুদলা। এখাদন োষার পাঞ্জাকষা আদে, সহ্জ  ল্প 

আদে, আদে অনুেূচর্তর সূক্ষর্তা।  উ চর্ত চলখদকরাও 

চো  চেদয়দেন সমানর্তাদল।   

বাঙালী ের্তিাই ভ্রমি রচসক, র্তর্তিাই খােে-অন্ত-প্রাি। 

র্তাই ভ্রমন-কাচহ্নী এবং রান্নাঘর চো  চেদয়দে 

'আমাদের কথা'-চর্ত।   

২০২১ এই বি ণময় বের এবং র্তাদকও ধদর রাখা চ দে 

চকেু চলখা আর ফদিাদর্ত। হ্য়দর্তা পরবর্তী প্রজদের 

কাদে এগুদলা উপহ্ার চহ্দসদব রদয় োদব।  

বাংলার চিত্র-চিদল্পর 'চসই ট্রাচডিন আদজা িচলয়াদে'। 

এই চিদল্প েক্ষর্তা এবং চবষয় েুদিাই অর্তেন্ত 

গুরুত্বপূি ণ। আমাদের চিল্পীরা, চবদিষর্তিঃ চিশু-চিল্পীরা 

আপন তিলীদর্ত চেন মহ্াঘ ণে অপ ণি কদরদে। চিদত্রর 

সমাহ্াদর 'আমাদের কথা'-চক সাত্রজদয় চেদয়দে মুদিা-

মালায়। র্তাদের জানাই অসংখে ধনেবাে।  

অসংখে ধনেবাে সকল চলখক ও কচবদের, ো াঁরা 

'আমাদের কথা'-চর্ত প্রাি-োন কদরদেন। আচম োচব 

করদবা না এই সংস্করি ত্রুটিহ্ীন, চকাদনা রদয় োওয়া 

েুল চনর্তান্তই অচনচ্ছাকৃর্ত। 

আিা কচর 'আমাদের কথা' ২০২১ সংস্করি 

আপনাদের অদনক োদলা লা দব। 

- সুমন্ত চঘাষ 
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েুটি ডানা - রাচিো সুলর্তানা     ৩৩ 

অধ ণেসর্তে জীবন - প্রেীপ চঘাষ     ৩৩  
প্রদির্ত চর্তামায় - পচি ণনী িোিাজী     ৩৪ 
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সঞ্জীনা বোনাজী ৮, ৩০ 

সাত্রত্ত্বক েত্ত ৮ 

শ্রীপূি ণা বািস্পচর্ত ৮, ২২ 

প্ররু্তেষা চঘাষ ১২, ১৫, ৩১, ৩৬ 

েীপাঞ্জন নেী ১৪ 

অনুিা কর  ১৯ 

সুত্রস্মর্তা োিগুি   ২০, ২৯ 
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চফদর চেখা 

 

স্মৃরত সততই মধুর  

নীলাংশু চে 

দসৌচে আরব চথদক চবি কদয়কিা বের িাকচর 

কদর িারজা হ্দয় কার্তাদর িদল এদসচেলাম 1998 

সাদলর জলুাই মাদস। চসচেনিা মদন আদে এখদনা। 

েখন চনদমচেলাম কার্তার এয়ারদপাদিণ েুবাই চথদক, 

মদন হ্দয়চেল খুবই চোদিা োয় া - হ্য়দর্তা একিা 

গ্রাম। চসখাদন কারা আদে - োরর্তীয়রা কর্ত আদে 

চকেুই জানর্তাম না, বাঙাচল কদর্তা আদে চর্তা 

জানর্তামই না। চসই চথদক আমার কার্তার অধোয় 

শুরু। 

১৯৯৮ সাল চথদক ৭-৮ মাস কার্তাদর; কার্তার-

চপদট্রাচলয়াম েুখাদন কাজ করদর্ত এদসচেলাম। 

পচরচিচর্ত হ্দলা োরা ওখাদন আদে র্তাদের সদঙ্গ, 

পচরচিচর্ত হ্দলা বাঙাচলদের সদঙ্গ এবং বঙ্গীয় 

পচরষদের সদঙ্গ। বঙ্গীয় পচরষদের র্তখন শুে সূিনা। 

১৯৯৬ সাদল  ট র্ত নরু্তন সং  দনর চসই সময় 

চদ্বর্তীয় পচরিালন-চ াষ্ঠী কাজ করদে। প্রিুর মদর্তর 

অচমল সদত্ত্বও, সুের চবািাপিার মাধেদম কাজ 

করচেল বঙ্গীয় পচরষে। আচম ও েুি হ্দয় চ লাম 

চসই সং  দনর সাদথ। 

িিুইোচর্ত, নািক, সাংসৃ্কচর্তক অনুষ্ঠান সদবদর্তই 

জচিদয় পিলাম। 

বঙ্গীয় পচরষদে আমার একিা পচরচিচর্ত তর্তচর হ্ল 

আমার সাং  চনক েক্ষর্তার জনে। 

এরপর কদয়ক মাস চকদি চ ল; েুবাই চথদক একটি 

োদলা িাকচরর অফার চপলাম এবং কার্তারদক চবোয় 

জাচনদয় ১৯৯৯ সাদলর প্রথম চেদক েুবাই িদল 

চ লাম। চকন্তু চবোয়-লদগ্ন োরা চবোয় জানাদর্ত 

এদসচেল, চসই নবে পচরচির্ত প্রিুর বেু-বােব চক 

বদলচেলাম চে আবার চেখা হ্দব। 

চকন্তু চসই চেখা চে কার্তাদরই হ্দয় োদব চসিা োচব 

চন। এদকই বদল েচবর্তবে। েুবাইদর্ত োলই িাকরী 

করচেলাম, চকন্তু ২০০০ সাদলর এচপ্রল মাদস আবার 

কার্তার চথদক োদলা িাকরীর অফার চপলাম। এবার 

সাক্ষার্ত কার্তার চপদট্রাচলয়াদমর িাকরী। 

প্রথমবার একলা আসদলও এবার চকন্তু সপচরবাদর 

কার্তাদর চফরলাম - সদঙ্গ এবার আমার স্ত্রী এবং েুই 

চেদল। 

চেি মাদসর মদধে বঙ্গীয় পচরষদের AGM। প্রািন 

চপ্রচসদডন্ট সরকারো (Animesh Sarkar) োচয়ত্বোর 

চেদি চেদলন। বাচক সেসেদের অনুদরাদধ আচম চসই 

োচয়ত্বোর গ্রহ্ি করলাম। বঙ্গীয় পচরষদের 

সেসেদের োদলাবাসার িাদন এবং নরু্তন চকেু করার 

অনুদপ্ররিায় চসই গুরু োচয়ত্ব গ্রহ্ি করলাম। নরু্তন 

পচরিালন সচমচর্ত োচয়ত্বোর গ্রহ্ি করল 9 জনু 2000 

সাদল। আর চনদজর হ্াদর্ত কাজ করার র্তাচ দে, আচম 

হ্লাম সাধারি সম্পােক। 

কার্তাদর চফদর খুব আনত্রের্ত হ্লাম কারি প্রথমবার 

বঙ্গীয় পচরষে-এর সদঙ্গ চেোদব ওর্তদপ্রার্তোদব 

জচির্ত চেলাম, চসইোদব আবার সপচরবাদর জচির্ত 

হ্দবা চেদব। 

আচম চেলাম এই পচরিালক সচমচর্তদর্ত এদকবাদর 

নরু্তন। চকন্তু আচম সবসময় চিন্তা করচেলাম চক কদর 

বঙ্গীয় পচরষদে চকেু নরু্তন অনুষ্ঠান শুরু করা োয়। 

র্তখন চকন্তু কার্তাদরর এখনকার মর্ত এর্ত িচপং মল বা 

অনোনে আকষ ণদির চবষয়বস্তু চেল না। র্তাই চে চকান 

অনুষ্ঠাদন প্রায় সকল সেসেই উপচির্ত থাকদর্তা। 

নরু্তন রূদপ, নরু্তন চকৌিদল বঙ্গীয় পচরষদে নরু্তন চকেু 

চিন্তাোবনা চনদয় আসার চিষ্টা করলাম। র্তখন বঙ্গীয় 

পচরষদে সারা বেদর চর্তন চথদক িারটি অনুষ্ঠান 

হ্দর্তা। আচম োলাম চে েচে েিিা চথদক বাদরািা, 

অথ ণাৎ মাদস েচে একিা অনুষ্ঠান করা োয় র্তাহ্দল 

সেসেরা চনশ্চই আদরা আনত্রের্ত হ্দব।  

আমার প্রস্তাদব পচরিালন সচমচর্তর বাচক সেসেরা 

চিচন্তর্ত চেদলন কারি র্তখন চর্তনদি িারদি অনুষ্ঠাদনর 

জনে সেসেরা অনুষ্ঠান চপেু িাকা চেদর্তন। আচম 

প্রস্তাব চেলাম এবার সারা বেদরর চপ্রাগ্রাদমর জনে 

এককালীন িাকা চনওয়া চহ্াক সেসেদের কাে 

চথদক। 

সেসেদের আপচত্ত চেল চকান স্পন্সর এর মাধেদম 

িাকা চনদয় বেদর একটি বি অনুষ্ঠান করার, চে 

িাকায় সারা বেদরর বাচক অনুষ্ঠাদনর খরিািা বহ্ন 

করা োয়। র্তাদের বিবে চেল চনদজদের িাকাদর্তই 

চেন সব অনুষ্ঠাদনর খরিা বহ্ন করা োয়। চকন্তু এই 

নরু্তন পদ্ধচর্ত আমরা শুরু কচর এবং বঙ্গীয় পচরষদের 

আত্মচনেণরিীলর্তার চসই সূিনা।  
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এরপদর ২০০৪ সাদল আবার আচম পচরিালন সচমচর্ত 

চর্ত আচস চপ্রচসদডন্ট চহ্দসদব; কারি ওই বাদরর 

পচরিালন সচমচর্তর বাচক সেসেরা অদপক্ষাকৃর্ত নরু্তন 

চেদলন। র্তাদের মদধে চেদলন অরুন চবরা, ডচল 

বোনাত্রজণ, চকদক সানোল, র্তাপস বোনাত্রজণ। এরা 

প্রদর্তেদকই প্রিন্ড চখদি সারা বের ধদর 

অনুষ্ঠানগুদলাদক কচরদয়চেদলন। ওই বের আমরা 

চিন্তা কচর েচে আমরা োরর্তবদষ ণর বাচক রাদজের চে 

মানুষরা এখাদন আদেন র্তাদের আকৃষ্ট করার জনে 

েচে একিা চকান চম া চপ্রাগ্রাম করা োয়। 2005 

সাদল স্বনামধনো াচয়কা কচবর্তা কৃষ্ণমূচর্তণ চক চেদয় 

চোহ্া চসদনমার মর্ত এক ঐচর্তহ্েিালী চপ্রক্ষা ৃদহ্ 

প্রথম বচলউড চম া চপ্রাগ্রাম করলাম। 

চসই অনুষ্ঠান খুব জনচপ্রয় হ্দয়চেল এবং চসই চথদক 

বঙ্গীয় পচরষদের প্রদর্তেক বেদর চে পচরিালন সচমচর্ত 

আসদর্তা, র্তারা ওই ঐচর্তহ্েদক বহ্ন কদর িদলচেল। 

প্রদর্তেক বেরই র্তারা একটি চম া চপ্রাগ্রাম করদর্তন, 

োদর্ত বচলউদডর চকান স্বনামধনে  ায়ক- াচয়কা চক 

এদন চপ্রাগ্রাম করাদনা হ্দর্তা এবং চসই চপ্রাগ্রাদমর 

চথদক চে িাকা উপাজণন হ্র্ত চসই িাকায় সারা 

বেদরর বাচক অনুষ্ঠানগুদলার খরিা বহ্ন করা হ্দর্তা। 

কার্তাদর োরর্তীয় সম্প্রোদয়র চে কটি সংিা আদে 

র্তাদের মদধে বঙ্গীয় পচরষে এর পচরচিচর্ত আদস্ত 

আদস্ত বািদর্ত লা ল এই চম া প্রগ্রাদমর চেৌলদর্ত। 

অনেচেদক এই চম া চপ্রাগ্রাদমর চেৌলদর্ত সারা বেদরর 

বাচক অনুষ্ঠান গুচলর বেয়-বহ্দনর োদরর চিন্তা আর 

পচরিালন সচমচর্তদক করদর্ত হ্দর্তা না। 

এখন আদ র চথদক অদনক চবচি বাঙাচল বাইদর 

আসদে, কার্তাদর র্তার মদধে অদনক বাঙাচল আদে 

আর র্তাদের মদধে অদনদকই আজ বঙ্গীয় পচরষদের 

সেসে। বঙ্গীয় পচরষে আজ কার্তাদরর আইচসচস 

অধীদনর চে কটি সংিা আদে র্তার মদধে একটি অচর্ত 

পচরচির্ত সংিা, অদনক বি এবং অর্তেন্ত শ্রদদ্ধয়। 

বঙ্গীয় পচরষদের চম া প্রগ্রাম আর বাচক 

অনুষ্ঠান আজ আইচসচস এবং কার্তাদরর 

বাচসো োরর্তীয় না চরকদের কাদে খুবই 

আকষ ণনীয়। এিা আমাদের খুব  দব ণর 

চবষয় চে, চে  াদের িারা আমরা 

পুদর্তচেলাম আজ চথদক ২০-২১বের 

আদ , আজদক চসই সংিার চসলোর 

জচুবচল চসচলদেিন হ্দচ্ছ। এিা খুব  দব ণর 

চবষয় চে এই বেদরর পচরিালন সচমচর্ত 

চোহ্াদর্ত উপচির্ত প্রািন চপ্রচসদডন্টদের 

সম্বধ ণনা কচরদয়দেন োরর্তীয় 

অোমবোসাডারদক চেদয়। আচম আমার 

সদঙ্গ পচরিালন সচমচর্ত চর্ত োরা কাজ 

কদরদেন র্তাদের সদঙ্গ এই সংবধ ণনাটি ো  

কদর চনদর্ত িাই। আজ সকদলর পচরশ্রদমর 

ফসল হ্দচ্ছ এই বঙ্গীয় পচরষদের এই 

সফলর্তা। সকদল সদঙ্গ থাকুন এবং বঙ্গীয় 

পচরষেদক আদরা সাফলেমত্রন্ডর্ত করুন। 

আমাদের আিা চে েচবষেদর্ত বঙ্গীয় 

পচরষে আদরা অদনক উন্নচর্ত করদব এবং 

েখন চ াদেন-জচুবলী চসদলদেিন হ্দব 

র্তখন অবিেই আিা করদবা চে 

আইচসচসর অধীনি োরর্তীয় সংিাগুচলর 

মদধে সবদথদক উপদর থাকদব বঙ্গীয় 

পচরষে।

 
 

 

  

 
 

চিত্র-চিল্পী:  প্ররু্তেষা চঘাষ 
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চফদর চেখা 

 

আমাদের কথা 

ের্তীি নেী 

"আমাদের কথা" আমাদের বঙ্গীয় পচরষদের পত্রত্রকা।  

"চফদর চেখা " িচপক এর উপর চলখা চেদর্ত অনুদরাধ করা 

হ্দয়দে।  

"আমাদের কথা" এই পত্রত্রকার নামকরি সবই আমার 

চিাদখর সামদন হ্দয়দে, োরী সুের িাইদিল , চকন্তু আমার 

মদন চনই চক কদর হ্ল, কখন হ্দলা। োই চহ্াক চেচখ চিষ্টা 

কদর "চফদর চক চেখদর্ত পাই"।  

১৯৯৫ এর ২৭ অদটাবর কার্তাদর আচস, কার্তাদর আসা, 

র্তখনকার কার্তারবাসী বাঙাচলদের সাদথ আলাপ পচরিয় 

ঘচনষ্ঠর্তা এসব বলদর্ত চ দল প্রথদমই আমার সরকারোর 

কথা মদন আদস।  কার্তার এনাত্রজণ র্তথা কার্তার  

চপদট্রাচলয়াম র্তথা কার্তার চজনাদরল চপদট্রাচলয়াম 

কদপ ণাদরিন এর িাকচর চনদয় এদেদি আচস। সদব এই চেি 

নরু্তন চকাম্পাচনর পচরদবদির সাদথ পচরচির্ত হ্ত্রচ্ছ, সব 

চকেুদর্তই একিা েয় েয় োব।  আমাদের সাদথ এক 

সহ্কমী চেল, চে আমার সাদথই এদসচেদলা, েখচন আমরা 

চকাদনা চকেু আদলািনা করর্তাম অচফদস বাংলায় আর ট ক 

চসই সময় টি-বয় িা চেদর্ত এদসদে - ও বলদর্তা এখন িুপ 

কদর োন।  এর্তিাই েয় েয় পচরদবি কদর চেদয়চেদলা চে 

ওর influence-এ টি-বয় চকও েয় চপদর্ত শুরু করলাম। ট ক 

চসই সময় একচেন অচফদস এক েদ্রদলাক চনদজ চথদক 

এদস আলাপ করদলন, “আমার নাম অচনদমষ সরকার”।  

চকেুক্ষন চথদক চর্তচন েখন িদল চ দলন র্তখন চেন সব েয় 

চকদি চ দলা, এই নরু্তন চেিিা চকমন চেন অচর্ত পচরচির্ত 

মদন হ্দর্ত শুরু করদলা। র্তারপর সরকারোর মাধেদম আদরা 

অদনক বাঙাচলদের সাদথ আলাপ পচরিয় হ্দলা, আদরা 

চেন োদলা লা া বািদর্ত শুরু করদলা। কার্তাদরর কথা, 

চফদর  চেখার কথা চলখদর্ত চ দল সরকারোর কথা না 

বলদল শুরুই করদর্ত পাচর না। চসই োো আর আমাদের এই 

পৃচথবীদর্ত চনই।  সরকার োোদক প্রিাম না জাচনদয় এ চলখা 

শুরুই কদর োয় না।  

সচর্তে বলদর্ত চব র্ত  ২৬ বের চফদর চেখদর্ত চ দল বর্তণমান 

সেসেদের চবরি কদর চফলদবা। র্তাই চডমান্ড অনুোয়ী ো 

মদন আসদে চলখচে চকাদনা প্রস্তুচর্ত োিাই।  র্ত কদয়কটি 

অনুষ্ঠাদন আচম ইচর্তমদধে অল্পস্বল্প বদলওচে। চর্তা প্রথদমই 

আমাদের কথা মো াত্রজদনর উৎসাহ্ চনদয় কথা বলা োক।  

 

 

প্রথদমই আরস “আমাদের কথা”-র কথায়।  

েখন ট ক হ্দলা আমাদের কথা মো াত্রজন আমরা প্রকাি 

করদবা, ঘিনা িদক্র এই োচয়ত্বিা  আচম একা  বহুচেন 

পালন কদরচে। চনদজ চলখা চেওয়া, অদনের চথদক চলখা 

সংগ্রহ্ করা ইর্তোচে।  র্তখনকার চেদন বাংলায় এদর্তা easily 

িাইপ করার সুদো  চেদলা  না।  চকাথা  চথদক মদন চনই 

একিা বাংলা ফন্ট চপলাম।  নাম "চির্তনা", চডস্কিদপ 

ইনস্টল কদর িাইপ শুরু করলাম, চসখাদন েুিাক্ষদরর 

চবদিষ অসুচবধা চেদলা, চকেুচেন পদর আদরা একিা ফন্ট 

চপলাম, নাম "প্র চর্ত", চসখাদন েুিাক্ষদরর সুচবধা চেল , 

চর্তা চির্তনা আর প্র চর্ত punch কদর চলখা সম্পূি ণ করলাম। 

শুধু চনদজরিা করদল চর্তা হ্দব না , এইবার অনে চলখক 

চলচখকাদের চিখাদর্ত হ্দব।  চসিাও হ্দলা।  চকেু সেসে 

চনদজরা িাইপ কদর চলখা চেওয়া শুরু করদলা।  

এখদনা মদন আদে একিা চলখা চপদয়চেলাম পুরাি-

ইচর্তহ্াস-বর্তণমানদক সাত্রজদয় সুের চলখা চেদয়চেদলা 

চমানাচলসা চঘাষ, ওর হ্াসবোন্ড সমীরি র্তখন Ras Gas -এ 

িাকরী  করদর্তা। ওরা  মারাচখয়ার চেদক থাকদর্তা। চলখািা  

পদি আমার এদর্তা োদলা চলদ চেদলা, আচম চমানাচলসাদক 

বললাম চর্তামার চলখািা এর্ত োল চলদ দে চে আচম 

বাংলায় িাইপ করার োচয়ত্ব চনলাম এবাদরর জনে, পদরর 

বার চথদক রু্তচম চনদজ িাইপ কদর চেদব, চেদয়ওচেদলা ।  

Honestly, Monalisa was very talented writer। আচম িাইপ 

কদর চেদয়চে এিা  জানাজাচন হ্দর্ত এই রকম আদরা 

অনুদরাধ আসদর্ত শুরু করদলা।  চসচনয়র োো চবৌচেদের না 

করদর্ত পারর্তাম না।  সমসামচয়কদের বা আমার চিদয় োরা 

চোি চেদলা র্তাদের ফন্ট সাপ্লাই কদর ইনস্টল কদর চিচখদয় 

চেদলই কাজ চমদি চের্ত। আজদকর আমার চলখায় হ্য়দর্তা 

বানাদনর অদনক েুল থাকদব, এখন আর অর্ত তধে ণ চনই, 

চসই সময় আচম সমস্ত বানান চিক কদর সংদিাধন পে ণন্ত 

করর্তাম চেমন চকাথায় 'ন' হ্দব আর চকাথায় 'ি' হ্দব, 

চকাথায় 'র' হ্দব চকাথায় 'ি' হ্দব। সমস্ত চলখা পাওয়ার পর 

চসগুদলা চপ্রচন্টং চপ্রদস চনদয় চ দয় বদস চথদক চপ্রন্ট 

করাদনা, চসিা আমার োচয়ত্ব চেল।  ফান্ড ক্রাইচসস always, 

র্তাই চকান পার্তািা সাো কাদলা চপ্রন্ট চকানিা কালার চপ্রন্ট 

এসব চনদয় চবি োদলাই চকদিদে চেনগুদলা। 
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এবার আরস নাটদকর মধুর সৃ্মরতদত।   

আসদল সব চকেু এদর্তা বি বা কদপ ণাদরি সাইজ-এর চেল না 

বদল সদবদর্তই চেন একিা চনকি আত্মীয়র্তা অনুেব হ্দর্তা। 

বঙ্গীয় পচরষে officially ফম ণ হ্ওয়ার আদ ই  চবাধহ্য় 

নািক কচর, পর পর চবি কদয়ক বের নািদক অংি 

চনদয়চেলাম। সবদিদয় আকষ ণিীয় চেদলা নািদকর 

চরহ্াদস ণল।  চেচেন চরহ্াদস ণল হ্দব চসচেন োর বাচি চরহ্াদস ণল 

র্তার বািীদর্ত রাদত্রর খাবার, েথারীচর্ত এক েুই পদের রান্না, 

চেন অমৃর্ত লা দর্তা। চসই ট্রাচডিনিা অদনকচেন পে ণন্ত 

িদলদে , হ্য়দর্তা বা এখদনা আদে, আচম জাচন না।  

 

এবার আরস আত্মীয়তা বা আন্তররকতার কথায়। 

প্রচর্ত বের েখন পুদরাদনা কচমটি চেদি িদল চের্ত, নরু্তন 

কচমটি আসদর্তা , নরু্তন সেসেদের পচরিয় হ্দর্তা চস্টজ এ 

বা চকউ কার্তার  চেদি িদল চ দল চবোয় সংবধ ণনা চেওয়া 

হ্দর্তা; র্তখন প্রায় প্রদর্তেকদকই বলদর্ত শুদনচে , মাস্কাদি 

চেলাম , চক আবু ধাচবদর্ত চেলাম, চক েুবাইদয় চেলাম বা 

চসৌচে চর্ত চেলাম - এইরকম আত্মীয়র্তা চকাথায় পাই চন।  

এিা  আমাদের একিা ধদর রাখার  মর্ত সম্পে।  োরা 

চবচেন্ন জায় া চথদক এখাদন এদসদেন র্তারা চনদজরাই 

বদলদেন এখাদন মানুষ চডদক চনয়, অনেত্র চ দলও প্রদবি 

চনদষধ। সকদলর চক্ষদত্র হ্য়দর্তা একই অচেজ্ঞর্তা  হ্দব না। 

এিা  আমার কথা নয়, অদনেরা োরা এখাদন অনে প্রবাস 

চথদক এদসদেন র্তাদের কথা, আচম রু্তদল ধরলাম মাত্র।  

 

এবার আরস নতুন পুরাতদনর সমন্বদয়র কথায়।  

আচম চেদখচে খুব সুের Transition হ্দয়দে, প্রচর্ত বেরই। 

এখনকার কথা ট ক বলদর্ত পারদবা না , কারি আচম চনদজ 

অদনকচেন চকাদনা কচমটির সাদথ েুি থাচকচন, র্তা প্রায় 

েি এ ার বের হ্দলা, র্তা সদত্বও অদনকদকই চিচন জাচন , 

অনে কাদরার মাধেদম। হ্য়দর্তা সকলদক নয়। আমার মদন 

হ্য় এই চমশ্রিিা  খুবই জরুচর, না হ্দল একিা বি  োপ  

তর্তচর হ্দয় োয়। র্তখন অদপক্ষাকৃর্ত পুদরাদনা সেসেরা 

চবচেন্ন অনুষ্ঠাদন এদস পচরচির্ত মুখ না চেদখ ধীদর ধীদর 

ইন্টাদরস্ট হ্ারায় এবং চো  চেওয়া বে কদর চেয়।  র্তাই 

এই কাজিা চবোয়ী কচমটির একিা োচয়দত্বর মদধে পদর, 

নরু্তন কাে ণকরী সচমচর্তর মদধে েথাের্ত সংচমশ্রি আদে 

চকনা চেখার বা চসইরকম তর্তরী করার প্রদিষ্টা করার।  

র্তাই বদল চক কখদনা এদক অপদরর প্রচর্ত চকাদনা চর্তি 

অচেজ্ঞর্তা হ্য় চন ? চনশ্চয় হ্দয়দে।  চকন্তু চসই চেনগুদলা 

েুদল সকলদক োদলাদবদস নরু্তন চেদনর চেদক এচ দয় 

োওয়াই চেন "আমাদের কথা" হ্দয় চলচপবদ্ধ হ্য়। এই 

আমার অনুদরাধ সকলদক। োদলা চথদকা চর্তামরা। 

 

 

  

 

চিত্র-চিল্পী:  েীপাঞ্জন নেী 
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এ পরবাদস…  

জয়র্তী  

"বঙ্গীয় পচরষে কার্তার", আজ চথদক েুই েিদকর ও 

চবচি আদ  এই মরুেূচমর বুদক  চপ্রাচথর্ত এক স্বদপ্নর 

নাম… 

স্বপ্ন চডদকচেদলন েরূেিী চকেু বাঙাচল - প্রবাস জীবদনর 

চনিঃসঙ্গর্তা ও চবত্রচ্ছন্ন চিকদির চবেনা চথদক - 

র্তাদের স্বপ্ন আজ মহ্ীরুদহ্ পচরির্ত।  

কার্তার-এ সমগ্র োরর্তীয় সম্প্রোদয়র এবং পৃচথবীর 

চবচেন্ন প্রাদন্ত  ও প্রচর্তটষ্ঠর্ত চিল্পী  মহ্দল বঙ্গীয় পচরষে 

উজ্জ্বল একটি  নাম - র্তার সংসৃ্কচর্ত িিণায় - তবচিদত্রে -

অনুেদব  - 

েীঘ ণ ২৫ বেদরর এই  িলার পদথ , প্রচর্তষ্ঠাদনর সেসেরাই  

র্তার সম্পে - 

আজ ও মদন পদর চেি েিদকরও আদ  এই প্রবাদস পা 

রাখার কদয়কচেদনর মদধেই পরম আেদর কাদে চিদন 

চনওয়া চসই আগ্রহ্ী মুখ গুদলাদক - পচরবার চথদক েদূর 

থাকার কষ্ট লঘু করার জনে এই একান্নবর্তী পচরবার ির্ত 

হ্ার্ত বাচিদয় চেওয়া - প্রচর্তষ্ঠান আজও  একই  রকম 

আগ্রহ্ী –  

আজদকর মদর্তা প্রার্তেচহ্ক চেচডও চো াদো  চসচেন 

চেল েূরর্তম স্বপ্ন -   

োচয়ত্ব রদয়দে আমাদের সকদলর - বহু েদে বহু বের 

ধদর  দি চর্তালা একটি  ঐচর্তহ্েময় একটি প্রচর্তষ্ঠান 

আমাদের-  

পরবর্তী প্রজে চক সদঙ্গ চনদয় োদলাবাসার এই 

প্রচর্তষ্ঠানদক  আদরা অদনকেূর এচ দয় চনদয় োওয়ার 

োচয়ত্ব সেসেদের  - এই  প্রবাদস, আন্তচরক োদব বাংলা 

সংসৃ্কচর্তদক োদলাদবদস- প্রাচর্তষ্ঠাচনক ঐচর্তহ্ের মে ণাো  

চরদখ - 

নরু্তন বেদর সুি পৃচথবীদর্ত োদলা থাকার আন্তচরক শুে 

কামনা জানাই  চর্তামাদের সবাই চক… 

 

চিত্র-চিল্পী:  প্ররু্তেষা চঘাষ     
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PAST = BABA 

Sudesna Sen 

Shri. Soumitri Mohan Sen became my baba at the 

age of 29 years. For the next 51 years I learnt innu-

merable things/ principles/ behavior/ attitude from 

him which shaped me to become who I am today. 

Not a moment goes by without remembering him 

and even in his absence my actions are governed 

by his standards and expectations. 

My growing years were spent learning Badminton 

and Carrom, enjoying Sunday morning cup of Chai 

with the newspaper, seeing countless movies in 

cinema halls, picnics, overnight trips, borrowing 

and reading books, playing with Lego, eating eve-

rything from a roadside eatery to the 5* hotel. 

The education I got through these experiences is 

immeasurable and was definitely an out-of-

syllabus education. I also learnt to smoke from him 

and had my first drink with him. Through the dif-

ferent phases of his life, I learnt to remove the for-

bidden fruit out of the equation in my life, balance 

the do's and don'ts of life and have an open mind 

about everything and everyone around me. 

Baba also showed and taught me through his be-

havior and actions the importance of responsibil-

ity, ethical living and voluntary work. He never lec-

tured or preached and probably that is why I ab-

sorbed the good parts of him as a human being 

readily.  

My baba was not perfect, but the good parts out-

weighed the bad parts definitely. For this reason, I 

would like him to be my baba again and again. 

  

 

চিত্র-চিল্পী:  মঞ্জ চিৌধুরী 
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আমার িহর  জামদিেপুর  

চমৌ চবশ্বাস 

জেসূদত্র জামদিেপুদরর না হ্দলও , এই চোট্ট 

িহ্রিাদক  োদলাদবদস চফদলচেলাম চকেুচেন থাকার  

পর চথদকই। স্বামীর কম ণসূদত্র ২০০৮ সাদল পুদন  চথদক 

োত্রা কদরচেলাম িািখদে অবচির্ত এই িহ্দর।  র্তখন 

সেে চববাচহ্র্তা, একরাি স্বপ্ন চনদয় এই চোট্ট পাহ্ািদঘরা 

সুের িহ্রিাদর্ত েখন এলাম  র্তখন োদলা চে খুব 

চলদ চেদলা র্তা ট ক নয়। হ্য়র্ত মধে কলকার্তার এক 

বেস্ত এলাকায় বি হ্বার পচরদবদির সদঙ্গ চকাদনা রকম  

চমল খুাঁদজ না পাওয়া র্তার প্রধান একিা কারি হ্দর্ত 

পাদর। চিলদকা কদলাচনর  K-349 এর চসই বািীটি চেদখ  

সচর্তে মনিা েদয় চকাঁ দপ উদ চেল। "এ চকমন জায় ায় 

এদস পিলাম"? র্তখন শুধ ুএই প্রশ্নই মনদক করচেলাম। 

চকন্তু চসই েদয়র সমাচি ঘদি অচেোবকদের আশ্বাদস 

আর প্রচর্তদবিীদের সাচন্নদধ এদস। আদস্ত আদস্ত চসই 

villa-চক মদনর  মর্ত কদর সাত্রজদয় স্বামীর সদঙ্গ 

একসাদথ পথ হ্া াঁিা শুরু করলাম। 

অপূব ণ সুের চিগ্ধ পচরদবদি ঘুম োঙর্ত হ্াজার রকম 

পাচখর চকালাহ্দল। উদটাচেদকই চেল "চিলদকা ক্লাব", 

চেখাদন প্রদর্তেক সিাহ্াদন্ত একটি কদর চসদনমা আর 

চরদস্তারা াঁর তনিদোজন চেল সািাচহ্ক চবদনােন। র্তখন 

চসদনমা হ্ল চসরকম চেল না, র্তাই চিলদকা ক্লাবই চেল 

একমাত্র েরসা। শুধু র্তাই নয়’ এই ক্লাদব পা া ার, ত্রজম, 

সুইচমংপুল, চরদস্তা াঁরা, নানারকম চখলার বেবিা চেল। 

িীর্তকাদল Flower Show, Picnic, Fairs, Book Fair, 

Zoo-এ োওয়া একিা রীচর্ত হ্দয় ো াঁচিদয়চেল। 

জামদিেপুদরর েি ণনীয় িাদনর মদধে জচুবলী পাকণ সব 

চথদক সুের। এরমদধেই চেল Zoo ,জয়ন্তী সদরাবর। এ 

োিাও চডমনা চলক, হুডদকা চলক, েলমা পাহ্াি আর 

পাহ্াদির উপর েুবদনশ্বরী মত্রের চেল অচর্ত িমৎকার। 

বষ ণাকাদল জামদিেপুর আরও সবুদজ চসদজ উ র্ত আর 

চসই সময় চকেু েয়ানক অচেজ্ঞর্তাও  হ্দয়চেল। চসই  

সময়িা অজ র, চিচর্ত, চ া াঁিা এইসব সাদপর আনাদ ানা 

চেল খুব চবচি। একচেন একিু চরাদে বসব বদল বা াদন 

চেদর্তই  চেচখ সাপ বাবাত্রজ মহ্া আনদে চরাে 

চপাহ্াদেন, আমাদক চেদখ পাত্তাও চেদলা না। অ র্তো 

আমাদকই  িান র্তো  করদর্ত হ্দলা। একবার এক 

চবষাি সাপ রান্নাঘদর  ুদক পদি, র্তারপর র্তাদক চবোয় 

করদর্ত "চ ালমুচি" চথদক এক অচেজ্ঞ বেত্রিদক ডাকা 

হ্য়। এইরকম আদরা অদনক অচেজ্ঞর্তা হ্দয়চেল ওই 

চেলাদর্ত থাকার সময়। 

েীঘ ণ পাাঁি বের থাকার পর আবার বাি গুচেদয় পাচি 

চেদর্ত হ্য় নীলচডচহ্র েলমা চরাদডর বাংদলাদর্ত। 

বাংদলাদর্ত পা রাখার সদঙ্গ েুটি চোি  চিশু েুদি এদস 

আমায় aunty বদল চডদক জচিদয় ধদর। আমাদের out-

house এ চে পচরবারটি থাকদর্ত আদস র্তারই েুই পুত্র 

সন্তান ওই চিশুগুদলা। েখন সদব shift কদরচে র্তখন   

আমার বাবা, মা কলকার্তা চথদক এদসচেদলন। আর 

এচেদক স্বামী চ চেল tour-এ। রাত্রত্রদবলা েখন েরজা 

জানলা বে করচে , হ্িাৎ চেচখ চিারমিাই  আমার 

জানালার চনদি িুপটি  কদর  বদস আদে। আচম চসই 

চেদখ পা টিদপ পাদির ঘদর  চ দয় বাবার কাদন বললাম। 

বাবা চর্তা ডাকাবুদকা চলাক (পুচলদি িাকচর করদর্তন), 

চিাদরর কথা শুদনই েরজা খুদল চিাদরর চপেদন েুি। 

আর চিার র্তখন লোজ গুটিদয় পাাঁচিল িপদক অেকাদর 

 া  াকা চেল। চনচেণষ্ট সময় েখন র্তারা কলকার্তায় চফদর 

চ দলা, আমার র্তখন সারাচেন কািদর্ত থাকল চসই েুই 

চিশুর হ্া াঁচস, কান্না, েুষ্টাচম, আবোর এইসব চনদয়।  

আমার েখন সন্তান হ্দলা, র্তখন চসই চেবপুত্ররা র্তাদের 

োদলাবাসায় েচরদয় চেদলা চেন আমার সন্তান র্তাদের 

চোি োই। চেদল ের্ত বি হ্াদর্ত থাকদলা, ঘুম চথদক উদ  

র্তার েুই সঙ্গী োইদের খুাঁজদর্ত থাকদর্তা, চবি লা দর্তা র্তা 

চেদখ।  এোদবই আমার বেস্তচেনগুদলা কািদর্ত 

থাকদলা। র্তারপর এই চোট্ট িহ্রিাদক  চবোয় 

জানাদনার পালা িদল আসদলা। চসই সময়ও অনাত্মীয় 

প্রচর্তদবিীরা আমাদের পদি চথদক সমস্ত রকম সাহ্ােে 

কদর শুেকামনা জাচনদয় চবোয় জানায়। আজ েয় বের 

হ্দলা োরর্তবষ ণ চেদি মধেপ্রাদিের একটি চেি কার্তাদরর 

বাচসো আচম। এখদনা সকাদল বা াদন বদস িা চখদর্ত 

চখদর্ত চসইচেনগুচলর কথা মদন পদি। চনদজর অজাদন্ত 

একিা হ্াচস ফুদি উদ । আর মদন হ্য় েচে আমার চসই 

সুের চেনগুদলাই চফদর োওয়া চের্ত কর্ত োদলা হ্দর্তা।  

জামদিেপুর আমার অজাদন্তই কদব আমার Second 

Home Town (First Home Town Kolkata) হ্দয় 

চ দয়চেদলা র্তার উত্তর চবাধহ্য় আজও জানা চনই। 

চসখানকার প্রদর্তেকটি জায় া, মানুষ, প্রকৃচর্ত চিরমধুর 

সৃ্মচর্ত চহ্দসদব থাকদব আমার জীবদন। 
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চফদর চেখা 

 

করে – কাতা    

শ্রীরূপা চমত্র 

আমাদের সবার চপ্রয় কলকার্তা, োদক আমরা আের 

কদর চর্তদলাত্তমা নাদমও ডাচক, আসুন একিু চখা াঁজ কচর 

চসই কলকার্তার ইচর্তহ্াদসর ৷ 

চফদর োই সাল ১৬৯০ খ্রীষ্টাদব্দ, র্তখন োরর্তবদষ ণ িলদে 

মুঘল রাজত্ব, নানা জাচর্তর হ্াদর্ত ক্ষর্তচবক্ষর্ত হ্দয় 

োরর্তমার্তা র্তখন মুঘল সোদন সোচনর্ত। ট ক এমন 

সময় চেটিিদের োরর্তবদষ ণ পোপ ণি ৷ এ হ্ল চসই সময় ো 

বাংলার ইচর্তহ্াস চক ওলিপালি কদর চেবার জদনে চবদিষ 

োদব উদেখে। আচম চে সমদয়র কথা উদেখ করচে, চসই 

সময় কলকার্তা নাদম আলাো চকান িহ্র তর্তচরই হ্য়চন।   

পত্রশ্চমচেদক হু লী নেী, উত্তরচেদক এক লম্বা প্রিস্ত খাচি 

এবং পূব ণচেদক আিাই মাইল লম্বা লবিহ্রে; চর্তনদি প্রিস্ত 

এবং চবিালাকৃচর্ত গ্রাম, ট ক হু লী নেীর পূব ণর্তীদর 

অবিান করদর্তা, নাম - চ াচবেপুর, সুর্তানুটি এবং 

কাচলকি। চর্তনদি এই গ্রাম চনদয় চকান অসুচবধা চেলনা, 

চনদজর মর্তই র্তারা চনদজর জায় ায় অবিান করর্ত। চকন্তু 

চ াল বা াঁধল, েখন র্তৎকালীন পৃচথবীচবখোর্ত তবদেচিক 

বাচনজে সংিান, ইস্ট ইত্রন্ডয়া চকাম্পাচনর চলালুপ েৃটষ্ট 

চ দয় পিল োরদর্তর চবপুল প্রাকৃচর্তক ও তবষচয়ক 

ধনরাচির ওপর। 

১৬৯৮ খ্রীিঃ চকাম্পাচনর র্তরদফ জব িাি ণক, ঔরঙ্গদজদবর 

চপৌত্র আত্রজম-উস-িাদনর কাে চথদক সুর্তানুটি, 

চ াচবেপু্র ও কচলকার্তা বা চডচহ্ কচলকার্তা নাদমর চর্তনটি 

গ্রাম চকনার অনুমচর্ত চপদলন। সাবি ণ চিৌধুরীদের কাে 

চথদক এই চর্তনটি গ্রাম চকদন চনদয় আজদকর এই 

কলকার্তা িহ্দরর সূিনা হ্ল ৷ 

 ইংদরজ আমদলর অদনক আদ  কচলকার্তা চেল নেীয়া 

চজলার অন্ত ণর্ত একটি জল-অধুেচষর্ত  েগ্রাম। সুর্তানুটি 

গ্রাদমর পত্তন কদরন বসাক পচরবার। র্তাদের চেল সুদর্তার 

কারবার। সিগ্রাম চথদক সুর্তানুটিদর্ত চষািি ির্তদকর 

চিদষ চকংবা সিেি ির্তদকর প্রথম চেদক এদস র্তাাঁরা 

এখাদন সুর্তার হ্াি বসাদর্তন। সুর্তা চবত্রক্র হ্দর্তা নুটি বা লুটি 

চহ্দসদব। চসই চথদক নাম সুর্তানুটি।  

চ াচবেপুর গ্রাম পত্তন কদরচেল চি  পচরবার। র্তাাঁদের 

 ৃহ্-চেবর্তা চ াচবে জীউ এর নাদম গ্রাদমর নাম 

চ াচবেপুর ৷ 

এইসব নামকরি চনদয় খুব একিা চববাে-চবর্তকণ চনই ৷ েত্ত 

চ াল এই কচলকার্তা নাম চনদয়ই। চকউ বদলন চকলচকলা 

চথদক চর্তা আবার চকউ বদলন কালীঘাি চথদক। চকন্তু 

োষার্তত্ত্বচবেদের মদর্ত, োষার চবকৃচর্তও একিা বেকরি 

চমদন িদল। চকলচকলা বা কালীঘাি চথদক 'কচলকার্তা' নাম 

আসািা চবি কষ্টকর। চর্তমন চজারাদলা চকেু েুত্রিও চনই।  

র্তার চথদক বরং অদনক চবচি েুত্রি আর র্তথে-প্রমাি 

আদে সাচহ্র্তে বািস্পচর্ত, পদ্মচবেূষি - োষার্তাত্রত্ত্বক 

পত্রের্ত সুনীচর্তবাবুর বিদবে। সুনীচর্তবাবুর কথায় - 

“কচলকার্তা” একিা খা াঁটি বাংলা িব্দ। ‘কচল’ মাদন িুন, 

কচলিুন । আর ‘কার্তা’ মাদন গ্রামে বাংলায় িামুকদপািার 

আির্ত। সুর্তার  নুটির হ্াি চথদক চেমন সুর্তানুটি হ্দয়দে, 

কচলিুদনর জনে িামুদকর আির্ত চকংবা িামুক 

চপািাদনার কারখানা চথদকই হ্দয়দে ‘কচলকার্তা’ নাম। 

সুনীচর্ত িদট্টাপাধোদয়র এই বিদবের সপদক্ষ চজারাদলা 

েুত্রি এবং র্তথে-প্রমাি আদে ৷  

কলকার্তার সদঙ্গ কচলিুন বা িুদনর সম্পদকণর একিা  

প্রমাি পাওয়া োয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাদব্দ ৷ চসমস সাদহ্দবর  

প্রকাচির্ত একটি সাদেণ চরদপািণ চথদক। চসমস সাদহ্দবর 

র্তথে অনুোয়ী চসইসমদয়র চডচহ্ কচলকার্তার চেৌদ াচলক 

সীমানার মদধে অন্তর্তিঃ চর্তনটি রাস্তা এবং এলাকার সদঙ্গ 

চো  চেল এই িুন এর। চডচহ্ কলকার্তার উত্তদরর েুনম্বর 

ব্লদক ৭২২ ফুি বাই ১৭ ফুি একটি রাস্তা, োর নাম চেল 

িুনাপুকুর চলন, ব্লক নম্বর চর্তন-এ ৭৭০ ফুি বাই ২৩.৪ 

ফুদির রাস্তা িুনা চল আর ব্লক নম্বর িার-এ ৯২০ ফুি বাই 

১৪ ফুি এর রাস্তা িুনারপািা চলন। এখন চেখাদন স্ট্র্োে 

চরাড, র্তখন এই জায় ার ওপর চেদয়ই বইদর্তা হু লী নেী। 

আর িুনারপািার অবিান চেল এর খুব কাদেই। চমািামুটি 

একিা ধারিা পাওয়ার জনে বলচে, এই চর্তনটি ব্লদকর 

সীমানা চেল উত্তদর আজদকর কলুদিালা স্ট্র্ীি, েচক্ষদি 

চবচপনচবহ্ারী  াঙু্গচল বা বহুবাজার স্ট্র্ীি, পূদব ণ সাকুণলার 

চরাড আর পত্রশ্চদম লালবাজার। আজ চথদক প্রায় েুদিা 

বের আদ ও এই  অঞ্চদল িুনারীদের বসবাস চেল।  

কচলকার্তা চেদহ্রু্ত এক সমদয় সমুদদ্রর র্তলায় চেল, আর 

কলকার্তার প্রাকৃচর্তক েূর্তাত্রত্ত্বক রূপ অনেরকম চেল র্তাই 

কচলিুন তর্তচরর প্রধান উপাোন িামুকও পাওয়া চের্ত 

প্রিুর, কলকার্তা আর র্তার আদিপাদি। বাংলায় র্তখন 

পাথুদর িুদনর প্রিলন শুরু হ্য় চন। র্তাই এই কচলিুদনর 

িাচহ্োও চেল বোপক। পরবর্তীকাদল সস্তা পাথুদর িুদনর 

সদঙ্গ প্রচর্তদোচ র্তায় ধ্বংস হ্দয় োয় কচলিুন তর্তচরর এই 

কুটিরচিল্প। িুনারীরাও জীচবকাজণদনর সংগ্রাদম চকাি াসা 

হ্দয় চবদে চনয় অনে জীচবকা। 
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সুনীচর্তবাবুর এই কচলিুন এর কার্তা চথদকই কচলকার্তা —

এই মর্ত চক সমথ ণন জানাদলন চবনয় চঘাষ ও। চবনয় বাবু 

চবি ির্তদকর একজন বাঙাচল সমাজচবজ্ঞানী, সাচহ্র্তে 

সমাদলািক, সাচহ্চর্তেক, চলাকসংসৃ্কচর্ত সাধক, চিন্তাচবে ও 

 দবষক ৷ এর স্বপদক্ষ চবনয়বাবু ো প্রমাি চেখাদলন, 

র্তারপদর এই চনদয় র্তকণ করািা চনর্তান্তই অদেৌচর্তক ৷ চক 

প্রমাি চেখাদলন চবনয় চঘাষ ? 

১৯৫২ সাদল চবনয় চঘাষ এই িহ্র চথদক মাত্রই ৫০/৬০ 

চকচম েদূর একটি পাচখ ডাকা  োয়াদঘরা গ্রাম আচবোর 

কদরন োর নাম কচলকার্তা। অবাক হ্দয় চবনয়বাবু 

চখা াঁজখবর শুরু কদর চেন। েচলল-েস্তাদবজ, 

চসদিলদমদন্টর কা দজও চকন্তু এই গ্রাদমর নাম চলখা 

কচলকার্তা । আিাইদিা বেদরর চবচি পুরাদনা একটি 

মত্রের আদে এই গ্রাদম ৷ চসই মত্রেদরর  াদয়ও চকন্তু 

কচলকার্তা নামটিই চলখা ৷ চোকান বাজাদরর 

সাইনদবাদডণও চবচিরো  জায় াদর্তই র্তখন চলখা চেল 

কচলকার্তা। হ্াওিা চজলার পত্রশ্চমচেদক োদমােদরর  া-

চঘাঁষা একটি সমৃদ্ধ জনপদের নাম রসপুর । চসই 

জনপদেরই একটি গ্রাদমর নাম কচলকার্তা । এই চোট্ট 

গ্রামটিদক আজ ও "চোি কচলকার্তা" নাদমই ডাদক 

আদিপাদির মানুষ ৷ হ্াওিায় ও িত্রিি 

পর নায় খুব কাোকাচে এলাকার 

মদধেই কচলিুদনর কার্তার এর নাদম 

কচলকার্তা পচরিদয় অন্তর্তিঃ েুটি গ্রাদমর 

নামকরি হ্দয়চেল। হ্াওিার কচলকার্তা 

গ্রামটি আজও র্তার নীরব সাক্ষী 

চহ্দসদব টিাঁদক রদয়দে।  ‘কচলকার্তা’ 

নাদমর উৎস সম্পদকণ সুনীচর্তবাবুর 

বোখোর সদঙ্গ এই কচলকার্তা গ্রাদমর 

নাদমর  ল্প হুবহু চমদল োয় চসই 

বোখো। চবনয়বাবুর সচেৎসু পে ণদবক্ষি 

আর চখা াঁজখবদর চবচরদয় এদলা এই 

গ্রাদমর নামকরদির ইচর্তহ্াস। 

একসমদয় নাচক খুবই সমৃদ্ধ চেল 

রসপুদরর এই কচলকার্তা গ্রাম। 

োদমােদরর র্তীদর এই অঞ্চলটি চেল 

কচলিুন তর্তচর আর র্তার বাচিদজের 

অনের্তম প্রধান চকন্দ্র ৷ বয়স্ক 

বাচসোদের কাে চথদক চবনয়বাবু 

চজদন এদসচেদলন চে, উনচবংি 

ির্তাব্দীর চিদষও এই গ্রাদম প্রিুর মানুষ 

েুি চেদলন এই কচলিুন তর্তচর ও 

চবত্রক্রর জীচবকার সদঙ্গ ৷ চবনয় চঘাদষর 

এই প্রর্তেক্ষ অনুসোদনর ফদলই 

সুনীচর্তবাবুর ‘কচলিুন এর কার্তা’ 

চথদকই কচলকার্তা মর্তবােটি েৃঢ় হ্য় ৷ 

কাচলঘাদির কালী চথদক নয়, 

কচলিুদনর কার্তা চথদকই নাম এই 

কচলকার্তার। ইংদরজদের বোনের্তায় 

হু লী নেীর পূব ণচেদকর কলকার্তা আজ 

'চসটি অফ জয়' আর নেীর পত্রশ্চমপাদির কচলকার্তা 

আজও অখোর্ত অবদহ্চলর্ত একটি গ্রাম ৷ 

োইদহ্াক, প্রািীন খাদল, জদল এবং খাচিদর্ত চঘরা 

কাচলকি বেদরর ইংদরজ িাসদনর সময় চেওয়া এই 

‘কচলকার্তা’ নাম অচর্তিয় র্তাৎপে ণপুি ণ। 

জব িাি ণক নামক জননক ইস্ট ইত্রন্ডয়া চকাম্পাচনর চবচিষ্ট 

প্রচর্তচনচধ ১৬৯৮ সাদল ঐ চর্তনদি চবদিষ গ্রাম চকদন 

চফদলন িানীয় জচমোদরর কাে চথদক, োরর্তবদষ ণর বুদক 

চেটিিদের বোবসার ঘাটি  ািবার জদনে। চকন্তু র্তাও 

চিষরক্ষা হ্য় না, মুচি ণোবাদের র্তৎকালীন নবাব চসরাজ-

উে-েুো চবদেিীদের এই চলােনীয় ঘাটি আক্রমি কদরন 

এবং ত্রজদর্ত চনন। আবার ১৭৫৭ সাদল কলকার্তার 

হ্ার্তবেল হ্য় চসরাজ-উে-েুো চথদক ইংদরজদের হ্াদর্ত, 

চবচিষ্ট ইংদরজ িাসনকর্তণা সোর রবািণ ক্লাইে এর 

সাহ্াদেে। ইংদরজদের পুদরা োরর্তবষ ণ জদয়র পর  ১৯১২ 

সাল চথদক স্বাধীনর্তা অচব্দ এই কলকার্তা বের চেল 

োরদর্তর এবং োরর্তীয় চেটিিদের প্রধান িহ্রচবদিষ এবং 

রাজধানী, চেখান চথদক র্তাাঁরা আ াদ ািা সমগ্র চেিদক  

 

চিত্র-চিল্পী:  অনুিা কর 
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িাসন এবং চিাষি কদর চ দেন ৷ 

িাসন ও চিাষি োিাও এই সময়সীমার মদধে এই চবদেিী 

জাচর্ত চনদজদের প্রদয়াজদন োরর্তবদষ ণর কা াদমা র্ত ও 

সংসৃ্কচর্ত র্ত অদনক উন্নয়ন কদরদেন। এই উন্নয়দনর 

ঐচর্তহ্ে বাংলার মাটি আজও বহ্ন কদর িদলদে চবচেন্ন 

সৃ্মচর্ত সমারর্ত, মনুদমন্ট সমূদহ্র মাধেদম। এই প্রসদঙ্গ 

উদেখে চে, হু লী নেীর ধার চঘাঁদষ অবচির্ত চফািণ 

উইচলয়াম  হ্ল এদের মদধে সব ণাচধক প্রািীন এবং 

গুরুত্তপুি ণ। ইংদরজদের বাংলায় জচম চকনার 

পরবর্তীকাদলই এই ে ূ ণ তর্তরীর কাজ শুরু হ্দয় আবার 

বাধাপ্রাি হ্য় নবাব এর কলকার্তা আক্রমদনর সময়।  

হ্ার্তবেল হ্বার পদর এর কাজ আবার নরু্তন কদর শুরু হ্য় 

এবং একই সদঙ্গ পুদরাদনা ে ূ ণ সারাদনার কাজও শুরু হ্য়। 

এই জায় া বর্তণমান কলকার্তার চবদিষ েি ণনীয় িান গুচলর 

মদধে একটি। প্রািীন এই েু ণ আজ কলকার্তার বুদক সবুজ 

ঘাদস চঘরা এক ঐচর্তহ্েপুি ণ েবন হ্দয় োচিদয় রদয়দে,ো 

চবচেন্ন ভ্রমিকারীর মদন আজও চবস্ময়দয়র উদদ্রক কদর ৷ 

এমন আদরা অদনক িাপর্তে েচিদয় রদয়দে িহ্দরর 

আনাদি- কানাদি ৷ 

কলকার্তা শুধুমাত্র একিা িহ্র, ন রী বা বাংলার 

রাজধানী নয়, এ এক আশ্চে ণ অনুেূচর্ত, ো চে চকান 

স্বদেিী সংসৃ্কচর্তদর্ত এবং প্রবাসী বাঙালীর চবদেদি বদস 

কচফর আড্ডায় হ্ওয়া কলকার্তা চনদয় আদলািনার সময় 

চিাদখর োষায় উদ্ভাচসর্ত হ্য়। কলকার্তা হ্ল একধরদনর 

নস্টালত্রজয়া, ো আপামর বাঙালীর চিরায়, রদি ধমচনদর্ত 

প্রচর্তচনয়র্ত পচরিাচলর্ত হ্য়। কলকার্তা মাদন চকেু চবদিষ 

জায় া, চকেু চবদিষ বোত্রিত্ব, চকেু চবদিষ খাবার, চকেু 

ঐচর্তহ্ে, চকেু চবদিষ ধরদনর সম্পকণ। 

আরও একজন মানুষ আদেন চেচন শুধুমাত্র বাংলার 

ঐচর্তদহ্ের অংিই নন, চবদিষ চকেু সংসৃ্কচর্তর সৃটষ্টকর্তণাও 

বদি। ইচন হ্দলন পৃচথবী চবখোর্ত কচব রবীন্দ্রনাথ  াকুর 

চেচন অবিেই বাংলার এক অচবদচ্ছেে অঙ্গ। রচব  াকুদরর 

 ান, কলকার্তার রসদ াো, মাদের চিাল অনোনে অদনক 

জাচর্তর কাদে কলকার্তার অনের্তম পচরিয়গুচলর মদধে 

অনের্তম। রচব  াকুর শুধু সাচহ্র্তেচ্চিণাই কদরনচন, চর্তচন 

সাচহ্র্তে পুজার মাধেদম কলকার্তা ও বাংলার সোন চক 

আন্তজণাচর্তক স্তদর প্রচর্তষ্ঠা কদরদেন। 

চজািাসা াঁদকা চর্ত অবচির্ত চবশ্বকচবর বাসিান ো বর্তণমাদন 

রবীন্দ্রোরর্তী চবশ্বচবেোলদয়র একটি িাখা এবং কলকার্তার 

এক ঐচর্তহ্েপূি ণ েি ণনীয় িান ৷  

চনাদবলজয়ী এই কচব হ্দলন আন্তজণাচর্তক স্তদর 

কলকার্তার মুখ, কলকার্তার পচরিদয়ই রচব  াকুদরর 

পচরিয় বা একিু অনে োদব বলদর্ত চ দল বলদর্ত হ্য় 

কচবগুরুর পচরিদয়ই কলকার্তার পচরিয় । এই েুই-ই হ্ল 

এদক অপদরর পচরপূরক। 

কলকার্তার সৃ্মচর্তর চথদকও বি কথা হ্ল কলকার্তা চনদজই 

একধরদির সৃ্মচর্ত োদক অস্বীকার করা খুবই কট ন । 

বাঙালী মুম্বই, চেেী, বোঙ্গাদলার চকংবা চবদেি চেখাদনই 

চথদক থাকুক না চকন, চনদজর চিকিদক চকেুদর্তই 

উপদি চফলদর্ত পাদরনা। চসই পত্তদনর কাল চথদক এই 

িহ্র চনদজর ঐচর্তহ্েদক পালন কদর িদলদে, সংসৃ্কচর্তর 

বীজদক  ও সৃ্মচর্তদক লালন কদর িদলদে ৷ আর র্তাই আজ 

ও বাঙালী এই োরর্তবদষ ণর নানা জাচর্তর মদধে চথদকও 

চনদজদক একিু আলাো কদর চনদর্ত চপদরদে । বাঙালী 

র্তাই আজ কলকার্তার মাটি চথদক চবচিদয়ও সব জায় ায় 

সোচনর্ত এবং পূত্রজর্ত। আর র্তাই চেদি, চবদেদি, 

চবশ্বেহ্মাদন্ড আজ ও োপ চরদখ িদলদে আমাদের সৃ্মচর্তর 

িহ্র কলকার্তা। 

র্তথেঋি : ১. কচলকার্তা নাদমর বুেৎপচত্ত, অধোপক 

সুনীচর্তকুমার িদট্টাপাধোয় ৷ ২. কলকার্তার কিিা, চবনয় 

চঘাষ 
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চফদর চেখা 

 

ঝঝেপাড়, মািা, িহর এবং EINSTEIN  

উৎপল মন্ডল 

সময় খুবই জটিল এবং রহ্সেময় চবষয়।  

সাচহ্র্তে ও চসদনমায় চফদল আসা সময়দক 

চফদর পাওয়া বা িাইম চমচিদন কদর অর্তীদর্ত 

সহ্দজই চফদর োওয়া োয়। চকন্তু আজদকর 

সমদয় এখদনা এিা অসম্ভবই। জীবদনর 

ত্রিপ্টিা "Dark" নয় চে চকাদনা িাদনল চেদয় 

আপচন অর্তীর্ত বা েচবষেদর্ত চপৌৌঁদে চ দলন। 

আইনস্টাইদনর "Theory of Relativity" চর্ত 

Time Dilation-এর কথা বলা আদে। আজ 

চথদক কদয়ক হ্াজার বের পর েখন 

লাইিস্পীদড খুব সহ্দজই কাদেচপদ র চকাদনা 

গ্রহ্ বা নক্ষত্র চথদক ঘুদর আসা োদব, শুধুমাত্র 

এই Time Dilation থাকার জনে আপচন 

িাইদলও চকাদনা এক িীদর্তর চবকালদবলা 

হ্িাৎ কদর Proxima Centuri চথদক ঘুদর 

আসদর্ত পারদবন না। কারি আপনার 

পচরদপ্রচক্ষদর্ত 1 চসদকন্ড োত্রা সময় পৃচথবীদর্ত থাকা 

কাদরার চরফাদরদন্স 4চি বের। 

র্তখদনা আইনস্টাইনদক োদলা কদর জানা হ্দয় ওদ চন। 

র্তখদনা জীবদন "weekend" আদসচন। বের 15 আদ  

চকাদনা এক গ্রীদের সকাদল চসখাদন প্রথম প্রদবি। 

চমইন চ িিা এখদনর মদর্তাই বে থাকদর্তা আর পাদি 

একিা চোদট্টা মদর্তা চ ি চেদয়  ুকদর্ত হ্দর্তা। না, চকাদনা 

Narnia বা Harry Potter এর জ দর্ত  ুদক পিার মদর্তা 

অনুেূচর্ত চবাধহ্য় কাদরার-ই হ্দর্তা না এখাদন এদস। র্তবু 

একধরদনর মুত্রির স্বাে আদজা চ দল পাওয়া োয়। 

চ দির চের্তর আর বাইদরর েুদিা েুচনয়া চে কর্তিা 

আলাো চসিা োরা ওই চ ি চেদয় এদকবাদরর জনে 

চবচরদয় চ দে র্তারাই োদলা জাদন। চ ি চেদয়  ুদক 

ডানচেদক  কোচন্টন আর বামচেদক একিা রাস্তা 

চসাজাসুত্রজ চ দয় চিষ হ্দয়দে চডপািণদমদন্ট। কোচন্টনিা 

অদনদকর জনেই ব্লোকদহ্াদলর মদর্তা চেদলা। োর 

মধোকষ ণি অচর্তক্রম কদর পোথ ণ চর্তা েদূরর কথা আদলা-

ও চবদরাদর্ত পাদর না। সকালদবলা ক্লাস করদর্ত এদস 

োরা প্রথদম বামচেদকর রাস্তািা ধরদর্ত পারদর্তা না, 

র্তাদের মদধে অদনদকই সারাচেদনর জনে কোচন্টদনর 

ব্লোকদহ্াদল আিদক চেদর্তা।  এরকম ব্লোকদহ্াল পুদরা 

িত্বদর অদনক জায় ায় চেদলা আর চেদলা অফুরন্ত 

একটি ত্রজচনস চেটি সবাই চখর্ত, খুবই োদলা পচরমাদন 

এবং চিদর্ত। লোে। 

 

আমরা োরা জীচবর্ত র্তারা চক কখদনা োচব মৃরু্তের কথা? 

কখদনা োচব চকমন কদর একিা মুহ্দূর্ত ণ চিষ হ্দয় চেদর্ত 

পাদর সবচকেু? চকাদনা এক শুনে চথদক োত্রা শুরু কদর 

কদয়ক মুহ্রূ্ত ণ কাটিদয় আবার চসই শুদনে চমদি োওয়া। 

Orhan Pamuk এর চলখা চথদক ধার কদর বলদর্ত হ্য় “ 

Before my birth there was infinite time, and after 

my death, inexhaustible time. I never thought of it 

before: I'd been living luminously between two 

eternities of darkness.” . না োচবনা। হ্য়দর্তা োচব 

চকন্তু অনুেব করদর্ত পাচর না। 15 বের আদ  চেচেন 

 ুদকচেলাম চসখাদন, কখদনা চকউ োদবচন এর্ত 

র্তািার্তাচি চিষ হ্দয় োদব । 4চি বের চর্তা শুধু মুদখর 

কথা নয়, অদনকিা সময়। ক্লাস চিষ হ্দয় োওয়ার 

অদনক পদরও এখদনা েখন সদেদবলা সামদনর মাদ র 

ধাদর সবাই চমদল বদস  ল্প কদর, এক না একবার র্তারা 

োদবই এই মূলেবান সময় একচেন চিষ হ্দয় োদব। 

সচর্তেই চক চিষ হ্দয় োদব? The Time Traveller's Wife-

এর একিা quote মদন পদি োয়। "We laugh and 

laugh, and nothing can ever be sad, no one can be 

lost, or dead, or far away: right now we are here, 

and nothing can match our perfection, or steal the 

joy of this perfect moment". অদনক চেন পর চকাদনা 

এক েুরদেদি অচফদস বদস র্তাদের মদধে চকউ Linkedin 

িল করদর্ত করদর্ত চসই পুরাদনা চিনা মুদখর চেখা পায়, 
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র্তখন মদন পদি এরকম একিা সময় সচর্তেই চক চেদলা 

না চক সবই ভ্রম?  

চডপািণদমনি চথদক চবচরদয় বামচেদক চ দল চিৌমাথা, 

র্তার পাদিই ইউচনয়ন রুম। চসখান চথদক একিা রাস্তা 

িদল চ দে বি লাইদেচরর চেদক। অনেিার পাদি 

চোদিামদর্তা চকরানা। চনর্তেপ্রদয়াজনীয় খার্তা, চপন, বই 

ইর্তোচে একিু চবচি োদমই পাওয়া চের্ত। র্তদব এখন 

আমরা ওই রাস্তােুদিার চকাদনািাই ধরব না। বা াঁচেদক 

চবিাল মা িাদক চরদখ এচ দয় োদবা সামদনর চেদক। 

রাস্তার চেচেকিা মা , চসখাদন সাচরসাচর চবি কদয়কিা 

বি  াে োর চবেীগুদলা বা াঁধাদনা। আর অনেধাদর একিা 

চবত্রেং-এর প্রদবিমুখ। োর নাদম এই েবদনর নামকরন, 

র্তাাঁর োবনার সট ক মে ণাো চেদয় অদনক আদোলদনর 

শুরু ও চিষ চসখাদনই হ্দর্তা। আদরা খাচনক এচ দয় 

চ দয় রাস্তািা বা াঁক চনদয়দে। চসই বা াঁক ধদর চহ্াঁদি চ দল 

ডানপাদি পির্ত বি ত্রিল। ত্রিলপাদির বা াঁধাদনা ঘািিা 

চেদলা আদরা একিা ব্লোকদহ্াল। আর র্তার একিু আদ  

উাঁিু চলাহ্ার প্লািফম ণ চেখাদন চর্তন িারজদন আরামদস 

বসা চের্ত। সবাই বলর্ত মািা।  

 

Mindfulness Meditation-এর একটি technique চহ্াল 

চনদজর চিন্তাদক পে ণদবক্ষি করা। সারাচেন আপনার 

প্রিুর িাপ চ দে অচফদস। পদরর চেন সকাল সকাল 

আবার গুরুত্বপূি ণ চমটিং আদে। ওচেদক চেদি চফান 

কদর জানদর্ত পারদলন বাচিদর্ত বাবা-মার িরীরিা োদলা 

োদচ্ছনা। চেদলর সু্কদলর চরজাটিা োদলা হ্য়চন। এসব 

নানাকারদন রাদর্তর ঘুম পুদরা কাচহ্ল। ট ক এই সময় 

আপচন mindfullness চিষ্টা করদর্ত পাদরন। মন 

অদনকিা বেস্ত রাস্তার মদর্তা। অনবরর্ত  াচি িলদেই। 

আর আপচন corniche-এর অনেধাদর ো াঁচিদয় রাস্তা 

চেখদেন। সামদন সমুদ্র। মািখাদন রাস্তা।  এই 

 াচিগুদলা এক একিা চিন্তা। একিার পর একিা 

আসদে। ওইদে সাো LandCruiser ওিা আপনার একিা 

মন োদলা করা চিন্তা। র্তার চপেদন চোি কাদলা  াচিিা 

একিা েুত্রশ্চন্তা। চকন্তু আপচন জাদনন ওই েুদিার 

চকানিাই আপনার চনদজর নয়। আপনার  াচি কাদের 

চমদট্টা চস্টিদন পাকণ করা আদে। আদরা চকেুক্ষন রাস্তা 

চেখুন। চকেু সময় পর চেখদবন রাস্তািা আপনার মদন 

চকাদনা প্রোব চফলদেনা। রাস্তা চেদয় অদনক  াচি 

আসদে োদচ্ছ। চকন্তু সামদনর সমুদদ্রর নীল জদল চিাখ 

আিদক চ দে আপনার।  

মািা চেদলা চসই সমদয়র Mindfullness-এর রাস্তা। 

পরীক্ষায় সাচপ্লর চিন্তা চহ্াক, ক্লাদসদিদস্টর কম নম্বর বা 

Structure-এর চকাদনা জটিল সমসোর সমাধান 

সবচকেুর উত্তর চখা াঁজার অনের্তম চসরা জায় া এিা। 

মািার birds-eye চেউদর্ত বদস এসব সমসোগুদলা 

চকাদনা সমসো মদন হ্দর্তা না। চবি কদয়ক বের আদ  

েখন চ চেলাম, মািার চেখা আর পাইচন। অদনক 

চকেুর মদর্তা ওিার বাস এখন সৃ্মচর্তদর্তই। মুষলধাদর বৃটষ্টর 

চেনগুদলায় কোম্পাদসর চিহ্ারা পুদরা পাদট চেদর্তা।। 

চবশ্বাস করদর্ত কষ্ট হ্দর্তা এই চেজা মা , প্রািীন সব 

মহ্ীরুহ্ বা এই ত্রিল এক বেস্ত িহ্দরর অংি।  র্ত িদি 

লাইদেচরর সামদনর চবখোর্ত োস্কে ণগুদলা চেদঙ্গ 

পদিচেল। জাচননা চসগুদলা আর আদে চকনা। এরকম 

কর্ত িদি িুকদরা িুকদরা কর্ত সৃ্মচর্ত চেদঙ্গ োয়। চক র্তার 

খবর রাদখ।   

 চলখার শুরুদর্ত বদলচেলাম Time Dilation চনদয়। চফদল 

আসা প্রদর্তেকিা োদলা সময়ই Time Dilation-এর 

উোহ্রি। চকোদব চে চিষ হ্দয় োয় জীবদনর এক 

একিা চস্টজ।  লাস্ট চসচমস্টার বা চিষ ক্লাদসর চেদনও 

কাদরার এসব চনদয় োবার সময় হ্য়না। Viva-র চিনিন 

থাদক। নরু্তন িাকচরদর্ত জদয়ন করার প্রস্তুচর্ত। 

উচ্চচিক্ষার জনে পাচি লা াদনা অনে িাইম-চজাদন।  

ধীদর ধীদর আবো হ্দয় োয় সবচকেু।  চিনা সম্পকণ 

গুদলায় েূরদত্বর ধুদলা লাদ । এইি চব-র বাসস্টোন্ড 

চ দক থাদক ঘন কুয়ািাদর্ত। শুনের্তা গ্রাস কদর সকাদলর 

ট্রাচফদক ো াঁচিদয় চথদক মদন। চোহ্া চথদক ডাবচলন, 

আিলান্টা চথদক অকদলদন্ড বদয় োয় মনখারাদপর 

বার্তাস। অদনকবের পর চবমান নাদম চপ্রয় িহ্দরর 

বুদক। চোদিা চোদিা চ ি-িুদ োদর আবার চেখা হ্দয় 

োয় পুরাদনা চসই মুখগুদলার সাদথ। একপলদকই 

সময়গুদলা চকাথাদথদক চে িদল োয়। চসিদবট বা াঁধদর্ত 

হ্য় আবার। রানওদয় চিদর উদ  পদি মানুষ,লাদ জ 

আর মনখারাপ। জানলা চেদয় আর একবার চেদখ চনদর্ত 

হ্য় িলমদল িহ্রিাদক। এবাদরর মদর্তা চবোয়। 

“These legends,' murmured Pizarro, 'which of us can say 

if they're true or not? So many memories come to as 

though from out of the fog. Sometimes I wake up in the 

morning convinced that I'm in my village in my beloved 

Extramadura, making a bell, absolutely sure that that's 

what I've done all my life. Then I remember where I am, 

and what I've seen, and I become old again.” ― Antoine 

B. Daniel, Incas: The Light of Machu Pic 

 

চিত্র-চিল্পী:  শ্রীপূি ণা বািস্পচর্ত 
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দহ অতীত, কথা কও 

মৃেুেো চসনহ্া  

১৫ই চফব্রুয়াচর,২০১৯। মুম্বাইদয়র একটি নামী কদপ ণাদরি 

হ্াউদসর কম ণবেস্ত অপরাহ্ন। চর্তনজন বেত্রি মগ্ন 

'চকাম্পাচন সু্কল চপইচন্টং' (োরর্তীয় চিত্র তিলীর একটি 

উদেখদো ে িাখা) এর উপর একটি প্রামািে কোিাল  

প্রকাদির চিষ পে ণাদয়র কাদজ। চর্তনজদনর একজন 

চবেগ্ধ আিণ চহ্দস্টাচরয়ান ডটর চজদরচময়াহ্ চপ. লসটি 

চেচন চজচর লসটি নাদম চবচি পচরচির্ত এবং োরর্তীয় 

চিল্পকলার িিণায় োর অবোন চবশ্বচবশ্রুর্ত। চদ্বর্তীয়জন 

আমার বস, চমদসস চিল্পা িা আর রৃ্তর্তীয়জন অচর্ত 

অচকত্রঞ্চৎকর আচম। িা-চবরচর্তর স্বল্প পচরসদর হ্ালকা 

কথায় চফরদলন ডটর লসটি। কথাপ্রসদঙ্গ চমদসস িা 

জানাদলন এিাই ওনাদের  সাদথ আমার চিষ প্রদজট 

কারি আচম মুম্বাই চথদক ট কানা বেদল কার্তারবাসী হ্দর্ত 

িদলচে।প্রদফসর উজ্জ্বল চিাদখ আমাদক উৎসাহ্ চেদয় 

বলদলন, “চগ্রি!  চেয়ার উইল চব গুড অপরিুচনটিস। 

কার্তার ইজ নাউ ইনদেচস্টং ইন এ চব  চস্কল ইন আিণ এন্ড 

আিণ চরদলদিড চেঞ্চারস। উড লাে িু চস ইউ চেয়ার ইফ 

উই চেত্রজি  কার্তার ফর এচন চফউিার প্রদজট।" ডটর 

লসটি  র্ত হ্দয়দেন ২০২১ এ আর আচম ২০১৯ এ এখাদন 

এদস কম ণ চবরচর্ত চনদয়চে।   

চকান চকান অলস েুপুদর চনদজদক চফদর চেখদর্ত চ দল 

চেদস ওদ  চব র্ত ১৮ বেদরর কম ণজীবদনর চকালাজ োর 

অদনকিা জদুি আদে নানা চবষদয়  দবষিা, চবচেন্ন 

প্রেি ণনীর র্তত্ত্বাবধনা (চকউদরটিং এত্রিচবিন) এবং বহু 

জ্ঞানী-গুচন জদনর সাচন্নধে। আমার এই চলখা শুধু 

চনদজদক চফদর চেখা নয়, আমার অর্তীদর্তর আয়নায় 

েচবষেৎ প্রজদের চকান চিল্প- সাচহ্র্তে-চবজ্ঞান অনুরা ী 

েচে চনদজর উৎসাহ্ী মুখচ্ছচব চেখদর্ত পায়, র্তদবই এই 

চলখার সাথ ণকর্তা।  

আমার চপাস্ট গ্রাজদুয়িন একটি বেচর্তক্রমী চবষদয় - 

চমউত্রজওলত্রজ বা সংগ্রহ্িালা চবজ্ঞান। নিইদয়র েিদক 

েখন কলকার্তা চবশ্বচবেোলদয়র িার্তদকাত্তদর 

চমউত্রজওলত্রজ চনদয় েচর্তণ হ্ই র্তখন এই চবষদয়র কথা 

বলদল চবচিরো  চলাকজন চবস্ময়-এ র্তাকাদর্তন। আমার 

অনুমান হ্য়দর্তা েুল নয় চে এখনও বহু জদনর কাদেই 

চবষয়টি সম্পূি ণ অজানা। েচেও োরদর্ত 

সংগ্রহ্িালাচবজ্ঞাদনর িিণা  চবি পুরদনা। ১৯৫৮ সাদল  

িাচপর্ত হ্য় কলকার্তা চবশ্বচবেোলদয়র চমউত্রজওলত্রজ 

চডপািণদমন্ট ো োরদর্ত প্রথম। এরপর চবচেন্ন সমদয় 

চবনারস চহ্ে ুচবশ্বচবেোলয় (B.H.U), মহ্ারাজা সায়াত্রজরাও 

ইউচনোচস ণটি অফ বদরাো, নোিনাল চমউত্রজয়াম, চেচে  

প্রমুখ ইনচস্টটিউি এ চমউত্রজওলত্রজ চডপািণদমন্ট চখালা 

হ্য়, চেখান চথদক িার্তদকাত্তর প্রাি বহু োত্র-োত্রী চেদি-

চবদেদি চবচেন্ন সংগ্রহ্িালায় চবচিষ্ট পদে কম ণরর্ত আদেন। 

চমউত্রজয়াম পচরিালনা, পুরার্তত্ত্ব বা আচকণওলত্রজ, নৃর্তত্ত্ব  বা 

অোনদরাপলত্রজ, ইচর্তহ্াস, চবজ্ঞান, সাচহ্র্তে, চিল্প সংক্রান্ত 

 দবষিা, জনসংদো  বা পাবচলক চরদলিন, চবচেন্ন 

ধরদনর এত্রিচবিদনর আদয়াজন এবং সদব ণাপচর সমস্ত 

ধরদনর ঐচর্তহ্াচসক ও পুরার্তাত্রত্ত্বক চনেি ণন এর 

চবজ্ঞানসম্মর্ত রক্ষিাদবক্ষি (কনজারদেিন অোন্ড 

চপ্রজারদেিন) - সবই একজন চমউত্রজওলত্রজস্ট এর 

কাদজর আওর্তায় পদি।  

আজদক বহুমুখী বেস্তসমস্ত জীবন আমাদের। এই চজি 

 চর্তর জীবদন চেখাদন শুধুই এচ দয় িলা লক্ষে চসখাদন  

অর্তীদর্তর সীমাদরখায় চির্ত ঘিনা এবং র্তারসাদথ জচিদয় 

থাকা  বস্তু সামগ্রীর পে ণাদলািনার চক  প্রদয়াজনীয়র্তা 

আদেৌ আদে? আদে, েীষিোদব আদে। আ ামীর সব 

র্তারগুদলাই চক অর্তীদর্তর কাদে বাধা চনই? চে পরম েদে 

আমরা আমাদের প্রচপর্তামহ্/মহ্ীর কাে চথদক 

বংিপরম্পরায় হ্ার্ত বেল হ্ওয়া বহুমূলে অলংকার বা 

চবনারচস িাচিটিদক আ দল রাচখ, চসোদবই একটি 

জাচর্তর বা চেদির সময়পরম্পরায়  ঘদি োওয়া সুখ েুিঃদখর 

 ল্পকে চনদজর  ৃহ্দকাদি সত্রঞ্চর্ত রাদখ সংগ্রহ্িালা। 

আ ামীর সন্তান োদর্ত চনদজর চিকিদক েুাঁ দয় চেখদর্ত 

পাদর। মানব প্রজে র্তথা সমগ্র চবশ্বজ দর্তর জা চর্তক - 

মহ্াজা চর্তক ইচর্তহ্াদসর  ল্প বলার জনে চমউত্রজয়াদমর  

চথদক বি 'কথক' আর চক আদে?  

রবীন্দ্রনাদথর চথদক ধার কদর বচল, 

''রু্তচম জীবদনর পার্তায় পার্তায় 

অেৃিে চলচপ চেয়া 

চপর্তামহ্দের কাচহ্নী চলচখে 

মজ্জায় চমিাইয়া 

োহ্াদের কথা ভুচলদে সবাই 

রু্তচম র্তাহ্াদের চকেু চোদলা নাই, 

চবস্রৃ্তর্ত ের্ত নীরব কাচহ্নী 

স্তচম্ভর্ত হ্দয় বও। 

োষা োও র্তাদর চহ্ মুচন অর্তীর্ত, 

কথা কও, কথা কও।" 
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আমাদের িহর রেনহাটা 

ধৃচর্তমান রায়মন্ডল 

দোহ্াদর্ত চেখদর্ত চেখদর্ত েি বের কাটিদয় চেলাম, 

বরঞ্চ বচল সমৃদ্ধ হ্লাম নানা োদব। কার্তাদর বঙ্গীয়-

পচরষে আমাদের পচরবার একটি চবরাি েরসা, 

োদলাবাসার জায় া। আমাদের জনে বঙ্গীয় পচরষে 

মরুেূচমদর্ত এক সুের িীর্তল মরুেোন। বঙ্গীয় পচরষে 

আমাদের সবসমদয়ই চিকি এর সাদথ জদুড থাকদর্ত 

উে্বুদ্ধ কদর। 

অচনত্রের্তা ও আচম েুজদনই চেনহ্ািা চথদক উদ  আসা, 

পিাশুদনার প্রথম পা  চেনহ্ািাদর্তই, মা বাবার িহ্র 

চেনহ্ািা। আমরা সবসময়ই চেনহ্ািার চথদক েদূর চথদকও 

আদস্টপৃদষ্ঠ জচিদয় থাচক, োদক এক কথায় বলদর্তই পাচর 

“always carry a part of Dinhata with us”। 

আমার চলখার অদেেস বা ক্ষমর্তা েুদিাই চনই, চকন্তু 

“আমাদের-কথা” চর্ত চেনহ্ািা সম্বদে চলখার পচরসর 

পাওয়ায় চলােিা সামলাদর্তপারলাম না। েচেও স্বাোচবক 

োদবই উত্তরবঙ্গ বলদর্ত আমরা সবাই োত্রজণচলং, 

কাচলম্পং, ডুয়াদস ণর কথাই মদন কচর। আজদক 

আপনাদেরদক উত্তরবদঙ্গর একটি প্রর্তেন্ত িহ্দরর  ল্প 

চিানাই, ঐচর্তহ্াচসক ধ্বংসাবদিষ ও পুরার্তাত্রত্ত্বক চনেি ণন 

সম্বদে। 

চেনহ্ািা, এই চোট্ট চমউচনচসপাচলটি িহ্রটি, কুিচবহ্ার 

চজলার একটি মহ্কুমা। সন-র্তাচরদখর চেক চথদক চবিার 

করদল নাচক জনপেচহ্দসদব চেনহ্ািা কুিচবহ্াদরর 

চথদকও প্রািীন। চজমস চরদনল নাদমর এক ইংদরজ 

সাদেণয়ার চজদনরাল র্তাাঁর মানচিদত্র চেনহ্ািার  
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নাম চলদখদেন 'চেন্নাহ্াট্টা' (Dinnahat-ta)। চরদনল 

োরর্তবদষ ণ আদসন ১৭৬৪ চখ্রস্টাদব্দ। ১৭৬৫ চখ্রস্টাদব্দ 

ইংদরজরা চেচের সম্রাদির কাে চথদক বাংলা-চবহ্ার-

উচিষোর চেওয়াচন লাদের পদরই চরদনল বাংলার প্রথম 

সাদেণয়ার চজনাদরল পদে চনেুি হ্ন, এবং পরবর্তী বেদর 

এই অঞ্চদলর নে-নেীর  চর্তপথ খুাঁদজ মানচিত্র তর্তচরর 

কাদজ চনেুি হ্দয় েহ্মপুত্র সংলগ্ন এলাকা চথদক রংপুর 

পে ণন্ত জচরদপর কাজ শুরুকদরন। 

চেনহ্ািা মহ্কুমার প্রািীন ঐচর্তহ্াচসক চনেি ণন গুদলার 

কথা বলদর্ত চ দল প্রথদমই বলদর্ত হ্য় চজলার প্রািীনর্তম 

প্রেদক্ষত্র 'রাজপাি চ চপ'র কথা। মহ্কুমা সের চেনহ্ািা 

চথদক ১২.৮ চকদলাচমিার পত্রশ্চদম চ াসাচনমাচর অঞ্চদল 

এই রাজপাি অবচির্ত। এই িানটি, বর্তণমাদন Archaeolog-

ical Survey of India (ASI) র্তত্ত্বাবধাদন রদয়দে এবং োরর্ত 

সরকার এই 'রাজপািচ চপটিদক' ‘জার্তীয় গুরুত্বপূি ণ িান’ 

চহ্দসদব স্বীকৃচর্ত চেদয়দে।  

সম্ভবর্ত 'রাজপাি' িব্দটি 'রাজপ্রাসাে' চথদক এদসদে। 

এটি চেল আনুমাচনক িরু্তেণি - পঞ্চেি ির্তদকর 'কামর্তা' 

রাদজের রাজধানী, কামর্তাপুদরর ন রেু ণ। পাল ও চসন 

বংদির রাজারা এখাদন রাজত্ব কদরদেন। এখানকার 

রাজাদের উপাচধ চেল কামদর্তশ্বর বা কাদন্তশ্বর এবং প্রায় 

১৪ জন রাজা বংিানুক্রদম এখাদন রাজত্ব কদরদেন। 

একসময় নাচক এখান চথদকই িাসন করা হ্র্ত োরদর্তর 

চবস্তীি ণ এক েূ-ো  এবং এর েীঘ ণকালীন সীমানা চেল – 

পত্রশ্চদম করদর্তায়া নেীদথদক পূদব ণ েহ্মপুত্র নে এবং 

উত্তদরর েুিান চথদক েচক্ষদির বগুিা চজলা পে ণন্ত। ট ক 

চক কারদি রাজপ্রাসােটি এখন প্রায় ৫০ ফুি মাটির চ চপর 

নীদি র্তা জানা োয় না র্তদব ১৯৯৮-২০০০ সাদল ASI 

এখাদন একটি চোট্ট অংি খুাঁদি চবিাল ইদির প্রািীর, েুটি 

পার্তকুয়া, পাথর চেদয় তর্তচর  চসৌদধর ধ্বংসাবদিষ, একটি 

পুকুর, প্রলচম্বর্ত চেওয়াদলর চের্ত ইর্তোচে খুাঁদজ পায়। 

এগুচল সম্ভবর্তিঃ নবম-েিম চথদক অষ্টােি-ঊনচবংি 

ির্তদকর তর্তচর। এোডাও পাথর এবং চপািামাটির 

চেবদেবী ও জীব-জন্তুর মূচর্ত ণ, ফলক, সুলর্তাচন আমদলর 

চরৌপে মুদ্রা ইর্তোচে এখাদন পাওয়া চ দয়দে এবং একটি 

িানীয় সংগ্রহ্িালায় রাখা আদে। এগুদলা পাল-চসন 

েুদ র  োস্কে ণ ও তিলীর দ্বারা প্রোচবর্ত বদল মদন করা 
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হ্য়। এখানকার সব ণদিষ রাজা চেদলন নীলধ্বজ বা 

কাদন্তশ্বর। রাজা নীলধ্জ চ ৌদির সুলর্তান হুদসন িাদহ্র 

আক্রমি চক েুবার প্রচর্তহ্র্ত করদলও রৃ্তর্তীয় বাদর চনদজর 

মহ্ামন্ত্রীর িক্রাদন্ত পরাত্রজর্ত হ্ন ১৪৯৫ খ্রীষ্টাদব্দ এবং 

একটি সুপ্রািীন রাজবংদির পর্তন ঘদি। চ াসাচনমং ল 

নাদমর একটি কাদবে এই ইচর্তহ্াস প্রচর্তফচলর্ত হ্দয়দে। 

নীলধ্বদজর পরাজদয়র প্রায় সাদথ সাদথই কুিচবহ্াদরর 

রাজদত্বর সূিনা হ্য় এবং কুিচবহ্ার কামর্তাপুদরর, 

উত্তরবদঙ্গর গুরুত্বপূি ণ জনপদে পচরির্ত হ্য়। প্রসঙ্গর্তিঃ, 

কামরূপ এবং কামর্তাপুর চকন্তু একই রাজদত্বর অংি নয়। 

আদরকটি মজার বোপার হ্দলা, এই রাজদত্বর সীমানা 

িাচরচেদক প্রায় ৩০-৫০ ফুি উচ্চর্তার  ি মাদন মাটির 

প্রািীর চেদয় চঘরা, চকদলাচমিাদরর পর চকদলাচমিার। র্তদব 

এই  দির অদনকাংিই এখন চবলুি কারি সাধারি 

অচধবাচসরা মাটি চকদি চনদয় োয় এখান চথদক। রাজার 

রাজদত্বর রক্ষা করার জনে এবং নেীর বনোর চথদক রক্ষা 

করার জনে সম্ভবর্তিঃ এগুদলা তর্তচর করা হ্দয়চেল। 

এই চ াসাচনমাচরদর্তই রদয়দে সুপ্রািীন এবং সুপ্রচসদ্ধ 

"ঈশ্বরী কামদর্তশ্বরী  াকুরানী মত্রের"। েচেও রাজপাি 

এখন ধ্বংস-সূ্তপ, মাটিদর্ত চ দক চ দয়দে, চকন্তু এই 

মত্রেরটি এখদনা সম্পূি ণ অত্রস্তত্ব চনদয় টিদক রদয়দে। 

মত্রেদরর ফলক চথদক জানা োয় কুিচবহ্াদরর মহ্ারাজা 

প্রািনারায়ি ১৬৬৫ চখ্রস্টাদব্দ মত্রেরটি চনম ণাি কদরন। 

সুউচ্চ প্রািীর চঘরা এই মত্রের প্রাঙ্গদির চসংহ্েুয়ারও 

চেখবার মদর্তা। চসংহ্েুয়াদরর ট ক ওপদর রদয়দে 

নহ্বৎখানা। এই প্রািীদরর িারদকাদি রদয়দে িারটি চমনার 

সেৃি  মু্বজ। মত্রের প্রাঙ্গদনর প্রায় মািখাদন অবচির্ত 

রদয়দে মূল-মত্রের এবং চহ্ামঘর। মত্রেদরর  েণ ৃদহ্ 

অবচির্ত চেবী কামদর্তশ্বরীর চসংহ্াসন। এোিাও প্রািীদরর 

চের্তদর ও অঙ্গদনর উত্তর-পূদব ণ, েচক্ষি-পূব ণ প্রাদন্ত েুটি 

চোি মত্রের রদয়দে। কামদর্তশ্বরী চেবীর মূল মত্রের ও 

চহ্ামঘর বাংলা িারিালারীচর্তর িারদকানা ঘদরর 

বা াঁকাদনাকাচন ণদির উপদর চ ালাধ ণাকার  মু্বজ িাপন কদর 

তর্তরী। সুেৃিে   ননিলীর চেক চথদক মত্রেরটিদক 

'আলদ াে িুচঙ্গ' চশ্রচির মত্রের বলা হ্য়। মত্রেরটি 

উচ্চর্তায় ১৪ চমিার। 

এোিাও চ াসাচনমাচর ও সংলগ্ন গ্রামগুচলদর্ত অদনক 

পুরার্তাত্রত্ত্বক চনেি ণন েচিদয় রদয়দে র্তার চকান ইয়ত্তা 

চনই। মাদিমদধেই চকাথাও পুকুর কািদর্ত চকংবা বাচি 

তর্তচর করদর্ত চ দল প্রািীন চনেি ণদনর সোন আজও 

পাওয়া োয়। 

আমরা আজও সুদো  চপদলই চ াসাচনমাচর ঘুদর আচস, 

চবদষির্তিঃ বাইদর চথদক চকউ এদল এখাদন চনদয় োওয়া িা 

আমাদের োচয়ত্বর মদর্তা কদর পালন কচর। 

আজকাল বাইদর চথদক অদনদকই কুিচবহ্াদরর রাজবাচি 

চেখদর্ত চ দল আদরা চর্তচরি চকদলাচমিার এচ দয় চ দয় 

চ াসাচনমাচর ও ঘুদর আদসন ইচর্তহ্াদসর অদেষদি। 

আমার চলখার অদনক র্তথেই আমার কাদের মানুষ, 

চেনহ্ািার োই িঙ্খনাে আিাদে ণর চথদক চজদন চনওয়া চে 

চেনহ্ািার একটি ঐচর্তহ্েবাহ্ী সু্কদলর চিক্ষক এবং ইচর্তহ্াস 

 দবষক। চলখার মদধে হ্য়দর্তা বা অদনক েুল ভ্রাচন্ত আদে, 

র্তার জনে আদ  চথদকই মাফ চিদয় চনত্রচ্ছ।
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চফদর চেখা 

 

বনু্ধদক দেখা রিঠি 

সজল কাজী 

 

রপ্রয় বেু, 

চকন জাচন না আজ সকাল চথদক চর্তার কথা চবি মদন 

পিদে। কর্তচেন চর্তার সাদথ চো াদো  চনই, কর্তচেন 

চর্তার সাদথ চকাদনা কথা বলা হ্দয় উদ  না, চকাদনা চিট  

চলখা হ্য় না। আমরা চকমন চেন চেদনর পর চেন 

কৃত্রত্রম আর োচন্ত্রক হ্দয় পদিচে, প্রদয়াজদনর িার 

চেয়াদলর বাইদর চনদজদেরদক উজাি কদর চেদর্ত চেন 

চকাথাও ইর্তস্তর্ত চবাধ হ্য়। বর্তণমাদনর বাস্তবর্তায় এিাই 

িরম সচর্তে চে আজদকর চেদন চিট  চলখা আসদল এক 

হ্াচরদয় োওয়া চিল্প। অথি একসমদয় েদূর থাকা 

আপনজদনর সদঙ্গ চো াদোদ র মাধেম চেল চিট । শুধু 

চক েদূরর ,অন্তদরর খুব কাদের কাউদক মুদখ না বলদর্ত 

পারা কথাগুদলা সেদে সাত্রজদয় চনওয়া হ্দর্তা এই 

চিট দর্ত। এক একিা চিট র  চের্তর কর্ত চে  ল্প,  চনর্তে 

নরু্তন ঘিনা, উদ্দীপনা, কর্ত চে ইচর্তহ্াস লুচকদয় 

থাকদর্তা, আর র্তার সাদথ চমচলদয়  থাকদর্তা আমাদের 

আদব , মদনর চকাদন  লুচকদয় থাকা সূক্ষ্ম অনুেূচর্ত।  

এক সময় চপ্রয় মানুদষর চলখা চিট  মানুষ একবার 

পিদর্তা না, বারবার পিদর্তা, চিট র চের্তর খুাঁদজ চপদর্তা 

চেন চসই  মানুদষর োয়া আর আলদর্তা চো াঁয়া। সমদয়র 

চববর্তণদন আজ চস সব চিট  অমূলে সম্পে চবলুি। 

বাচিদর্ত বাচিদর্ত ডাকহ্রকরা বা চপাস্টমোন চপা াঁদে 

চেদয় আসদর্তন খাদম েরা চিট , পত্র চমর্তাচল হ্দর্তা চেি 

চবদেদির বেুদের সাদথ, চিট  চনদয় আসর্ত িাকচরর 

খবর, পদোন্নচর্তর সংবাে,নরু্তন প্রাদির বার্তণা। চস চেন 

এক বাধোঙ্গা আনদের চজায়ার। প্রবাসী সন্তাদনর 

চিট র পথ চিদয় বদস থাকদর্তা বাবা-মা, কখদনা বা লাল-

নীল খাদম েরা চিট র ো াঁদজ সু চে মাচখদয় বা 

চ ালাদপর পাপচি গুাঁ দজ োদলাবাসার বার্তণা চপৌৌঁদে 

চেদর্তা চপ্রয় মানুষটির কাদে। হ্য়দর্তা চসই  চিট  আজ 

আর চনই।  র্তবু  রদয় চ দে র্তার সৃ্মচর্ত, আদব চমচশ্রর্ত 

কথাগুদলা। 

চিট র আেদল চলখা, রচব  াকুদরর  ল্প স্ত্রীর পত্র চকংবা 

কাজী নজরুল ইসলাদমর বা াঁধনহ্ারার মর্ত পদত্রাপনোস,  

সুকাদন্তর প্রচর্তবােী চির্তনােরা চিট রসঙ্কলন এ  সবই 

আমাদের মদন এক প্রবল অনুরিন চর্তাদল।  

আমরা োরা চিট  চলদখ বি হ্ওয়া প্রজে, ডাকচপয়দনর 

জনে অদপক্ষায় থাকা প্রজে, আজদকর চেদন বেু মাদন 

পিদে একিা লাইন -   Letter writing is a lost art ।  

আমাদের সময়কার  আদব  আজদকর এই 

নবপ্রজদের পদক্ষ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। 

এনদেলপ, চপাস্টকাডণ, ইনলোন্ড চক র্তারা জাদনই না। 

চেদখই চন হ্য়দর্তা। আজদকর এই অচির সমদয় আমরা 

চিট  চলখদর্ত েুদল চ চে, চিট  শুধু এখন ইচর্তহ্াদসর 

পার্তায়,  দল্প, আর উপনোদস। বর্তণমান েুদ র ই -দমইল 

বি চকদজা , েরকাচর কথার বাইদর আর চকেু চলখা 

থাদকনা, র্তার উপর রদয়দে চকেু কু্ষদে বার্তণা বা  text  

message।  

প্রেুত্রি সেোর্তার ধারক ও বাহ্ক এ কথা আমরা সবাই 

জাচন, আর মাচনও। র্তবুও চিট র মদর্তা এদর্তা চবদিষ 

আর অসামানে একটি ধারিা, সামাত্রজক চো াদো  

মাধেম র্তা চেন নবপ্রজদের কাদে চকাথায় হ্াচরদয় চ দে 

এ কথা োবদলই আজ হৃেদয়র চকাথাও চেন চবচি না 

হ্দলও একিু রিক্ষরি হ্য় তব চক।  

র্তাই চর্তা বচল বেু, আজদকর চেদন সুের কা দজ, 

একটি  িমৎকার কলদম শুধু একজনদকই না হ্য় চিট  

চলখা োক মনপ্রাি খুদল, চে চিট দর্ত একটি আন্তচরক 

সদম্বাধন থাকদব, না বলা কথা থাকদব, আপন মদনর 

মাধুরী চমচিদে কথা বলা থাকদব, আর সবদিদষ চনদজর 

নাম চলখার  আদ   থাকদব -   ইচর্ত চর্তামার  বা 

  আপনার চিহ্ধনে ।  

আজ িচল বেু। এোদবই হ্য়দর্তা চকাদনা আদরকচেন 

চনদজর মদনর কথা  বলা োদব, অদপক্ষায়  রইলাম চসই 

চেদনর জনে। 
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চফদর চেখা 

 

স্বণ ণােী সন্ধযায়… রকছু মুহূতণ 

উচম ণলা অচধকারী এবং অনোনে 

   
িান (২০১৪) নীল, চবশ্বনাথ, র্তচনমা ও রূপাঞ্জনা 

(২০১০) 

রাঘব িদট্টাপাধোয়  (২০১৪) 

   
চমানাচল  াকুর (২০১৩) েূচম (২০০৭) রূপঙ্কর বা িী (২০১১) 

   
কুমার িান ুও অলকা ইয়া চনক 

(২০০৮) 

িন্দ্রচবে ু (২০০৯) শ্রীকান্ত আিাে ণ (২০০৭) 

   

চলাপামুদ্রা চমত্র (২০০৭) চশ্রয়া চঘাষাল (২০০৮) সুচমত্রা চসন (২০১২) 
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দম রেবস এবং একঠট দ াোপ 
 

চেবোনী চবশ্বাস 

 
রমেন 
 

প্রেীপ চঘাষ 
 

 ল্পিা উৎস ণ কদরচেলাম ওাঁদকই, 

োওয়ায় একদপি চখদে েরা চেদলর চিাদখ ঘুমপািাচন  ান  ুদস 

 ুদস েরচেদলা ওাঁর বউ। 

 ল্পিা হ্াদর্ত চেদর্তই চরদখ চেদলন ধূসর খার্তার োাঁদজ, 

চেন কদবকার শুকদনা চ ালাপ! 

 

বেদল আমাদক চেদলন চকেু হ্লদে কা জ, 

চসচলদকাচসদসর আদ  ওাঁর হ্াদর্ত চলখা- 

প্রথম পার্তায় শুধ ুপাথর োঙার িব্দ, 

পদরর পার্তাদর্তও র্তাই! 

উদট চ লাম এদকর পর এক, 

চকান আদব  চনই,  

উৎকণ্ঠা চনই,  

হ্াি চহ্ম করা অনুেূচর্ত চনই, 

চপেন চফরা চনই,   

অদপক্ষা চনই,  

নরু্তন চমাি চনই,  

চকান  ল্পই চনই. . . . . 

আদে শুধু অনন্ত চখা াঁজ 

আর চখা াঁজার স্বাদথ ণ োঙা, 

 

চেদঙ গুাঁ চিদয় চেওয়া!  

 

চডাদলমাইি, চকায়াজণ, লাইমদস্টান- 

চবেৎস সব িব্দ!  

চসই একদঘদয় িব্দ 

ক্রমি র্তািা করদে আমার চপেদন 

 

এবার কান িাপা চেদয় চেৌিাত্রচ্ছ আচম 

চেন প্রািেদয় েুিচে পাহ্াচি জঙ্গদল 

হ্াদর্ত-পাদয় জি পাচকদয় বি বি মাকিসার জাল 

আর চপেদন েু'দিা বাইসন, 

খুদি র্তাদের পাথর োঙার িব্দ!  

 

হ্ াৎ েরূ চকান জলপ্রপার্ত চথদক ডাক চেদলা মা, 

চেদস এদলা চপ্রয়ার চিাদখর কাজল, চেদলর টিচফনবাি - 

 

প্রািপদি জাল চোঁিদর্ত চোঁিদর্ত খুাঁদজ চপলাম কাকডাকা চোর 

জ দ্দল পাথর সচরদয় চনলাম বুকেরা প্রশ্বাস, 

 

চেখলাম চববি ণ পার্তার চের্তর ফুদি উদ দে চ ালাপ!  

 

 

 

 

 

েুয়ার র্তখন বন্ধ্ চেল বাইদর চেলাম একা, 

অন্তদর আজ নবীন আিা হ্য়র্ত পাদবা চেখা । 

বাইদর এখন চঘার র্তমসা আাঁধার ঘন রার্ত, 

িদির রাদর্তর উর্তাল হ্াওয়ার েুয়ার পদর ঘার্ত । 

হ্াদর্তর েীপ চনেু চনেু ো াঁচিদয় থাকা োয়,  

েুয়ার র্তবুও রুদ্ধ চেল সময় বদয় োয়; 

অেকাদর হ্র্তাি চিদত্ত আমার সেয় ডাক, 

মদনর চকাদি প্রবল চদ্বধা আজদক র্তদব থাক । 

ঘূচি ণ হ্াওয়ার কু্ষি িাপি  েীর রাদর্তর কাদলা, 

আ ল েচে চখাদলা এবার চপদর্তও পাচর আদলা । 

েীর্ত আচম ত্রস্ত আচম বইদর্ত নাচর আর, 

চেিাহ্ারা চনিীথ রাদর্ত আমার চ াপন অচেসার; 

আঘার্ত পদর আঘার্ত হ্াচন েুয়ার চখাদলা এবার । 

ক্ষচিক ো াঁচিদয় হ্র্তাি মন সময় হ্য়চন র্তার, 

বেথ ণ জীবন স্তি হৃেয় চফদর িদলচে একা, 

িদির রাদর্তর একলা পচথক আর হ্দব না চেখা । 

হ্ াৎ র্তখন থমদক চেচখ রু্তচম অকস্মাৎ , 

েীদপর আোয় আদলাচকর্ত বাচিদয় চর্তামার হ্ার্ত । 

 

  চিত্র-চিল্পী:  সুত্রস্মর্তা োিগুি   
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THE COVID CHRONICLE 
 

Satarupa Nandy 

 
 

চিত্র-চিল্পী:  সঞ্জীনা বোনাজী 

 

My phone just croaked…rolled its eyes….and wheezed at me!! 

“There’s a whole new sphere – beyond the wonted wee:” 

------- Sizzle up a treat; a new recipe 

------- Season up the regular; break the modus operandi; 

------- Soak up a skill; state-of –the-art your artistry; 

------- Spick-and-span the co-op; your splendid snug nest; 

------- Spice up the kinships and the spousal; bond your best. 

As the unusual emerges the current usual… 

Seize time – to count your blessings and embrace the ritual. 

 

My lad just gasped…coiled his arms around…and whispered to me!! 

“Mamma…I crave my friends – with them I want to be:” 

------- Call up folks; chat on networked tool; 

------- Conference online; heedless who – is the rule; 

------- Cyber learning oust the breathing busy buildings; 

------- Classes distant; Computers is the isolate school 

------- Distancing closed ones; is now the compelling new cool 

As the virtual currently suspends the reality… 

Reminisce the times – count your blessings and pray for a resolve to this barbaric rarity.  

 

 My other half sighed…hung his head…and wailed with me!! 

“We’re at the edge…the selves are suffering…Creator’s dire decree” 

------- Positive cases recounted; escalating each passing day 

------- Proceeding out of doors is combat; crisis every step of the way 

------- Prepping amidst masks & mittens, running errands in dismay 

------- A petty sneeze; a paltry cough; perhaps will, all senses outweigh  

------- Whilst the populace salvages; several surrender to the decay 

As I sit back privileged, mundane uplifts itself to out-of-ordinary capacity… 

I yield my time and kiss my man – count my blessing midst the catastrophe. 

 

My calendar just moaned…clutched its teeth…and whined before me!!! 

“Time has ceased to fly…dates don’t go by – the world is a quarantine” 

------- I see the worth of time; the one I most misuse 

------- I fear the wrath of nature; the mother I wittingly abuse 

------- I prize my people, my pals; the bonds that I idly leave loose 

------- I value my freedom; the entertainments – the amuse 

------- I honour my health above all – for life is the true muse 

As I unlock the regenerated self in my Covid lockdown chronicle…. 

I spend time at home – count my blessings and hope for a merciful miracle. 
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SMALLER GARDENS (AN 

ACROSTIC SONNET) 
 

Avik Datta Gupta 

আদোর দখাোঁদজ 
 

চেবোনী চবশ্বাস 

 

Satisfied souls live in smaller garden of thoughts! 

Meandering souls search for illusive satisfaction, 

Altering egos, calculates haves and have-nots! 

Limping on the shores of abstract attractions. 

Listings live while the contents perish, 

Endangered souls wake up in awe! 

Remembering life once was worth a cherish! 

Garnered and gutted by garrulous words of law. 

And times walked as usual, all the way! 

Ravishing gardens were broken yet blooming! 

Dancing lonely, a flower did sway, 

Existing in smaller gardens, unassuming! 

Nesting in hopes these lines do weep! 

Sings a lullaby before falling asleep. 

 

আচম চর্তা চেদখচে আমার উদ াদন শুধ ু

চহ্াঁদি চহ্াঁদি আদস পৃচথবীর ের্ত  কাদলা। 

রু্তচম বদলচেদল েয়াল চস কাদলা রার্ত 

চর্তামার ঘদরদর্ত চসাঁে চকদি চ দে কালও! 

 

র্তারপর শুধ ুগুচেদয় চ লাম চেন- 

চেচনদয় চনলাম পায়রা সুদখ'র পালক, 

চেনাদন্ত রু্তচম চপচরদয় ো চকেু জীি ণ 

কুচিদয় চনদয়দো অপরাদের আদলা। 

 

ের্তবার র্তবু চপ  চ দক চ দে আর 

চধা াঁয়া চধা াঁয়া চেচখ িরাির মহ্াচবশ্ব, 

মুখ চ দক চেদয় প্রচর্তচবদম্বর শুধ ু

চিাঁ চিদয় বদলচে "ঈশ্বর হ্া ঈশ্বর"! 

 

আচম চর্তা চকবল ঈশ্বর খুাঁদজ োই 

এ জে আর প্রচর্ত জোন্তদর- 

হ্য়দর্তা চর্তচনও চবাচধবদৃক্ষর নীদি 

মানুষ চখা াঁদজন ক্ষচয়ষু্ণ প্রান্তদর! 

 

  

চিত্র-চিল্পী:  প্ররু্তেষা চঘাষ চিত্র-চিল্পী:  সংকল্প রায়মন্ডল 
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A CLUTTER OF UGLY PAGES 
 

Avik Datta Gupta 

 
অরবশ্বাসয 

 

শ্রীরূপা চমত্র 
 

We have written a lot! 

Whatever had filtered and percolated, 

Through the ugly granules of filth, 

Within our minds, that always decided time after time, 

To taste a new light for a while, 

After long hiatuses in the dark. 

We have a million thoughts within, 

Our bustling, boisterous, chattering minds, 

Some of them appeal to our inane senses, 

And we choose to write, before it evaporates. 

And as the waves of time sweeps, below our feet, 

We forget those moments that made us think, 

All the joys and love we had pushed out, 

From ourselves. 

And then one day, we clean up our cluttered tables, 

To chance upon some ugly papers once more, 

That speaks of our beautiful thoughts from the past, 

Our forgotten thoughts of beauty, 

Our lost feelings of love, 

Our marooned feelings of hope, 

Our faces without an ugly mask! 

Keep adding to the clutter and reassure, 

That there is still a part of us, that hasn't died, 

It still lives on those dead and ugly pages, 

In a tattered note book, 

Which may also live after you die. 

And someone later on, may shed a tear, 

Live and feel your fair thoughts, 

That's vanish now in you 

With the blink of an eye! 

 

  

ো াোচ র চরাজ নামিা 

জানলা চরাজই চেদখ 

সহ্জ কথা কট ন বি 

অচবশ্বাদসর িদখ। 

 

োঙদে চেি, োঙদে ঘর 

বুত্রদ্ধশুত্রদ্ধ র্তাবি র্তাবি, 

োঙদে মন, োঙদে মান, 

িলদে চহ্সাব লাে-দলাকসান! 

 

অেমদনর আচর্তিেে 

চ ালকধাাঁধায় সব চবিাে ণ। 

চসাজািাদর উদটা কদর 

উদটািাদর চসাজা ধদর। 

 

স্বাথ ণপদরর োপি বি। 

বা াঁদির চিদয় কত্রঞ্চ েদিা!  

ফচকর হ্াদস চেদনর চিদষ 

মানুষ মদর চকদসর আদি! !  

 

 

  

 

  চিত্র-চিল্পী:  অঙ্কি চঘাষ 
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মূেযদবাধ  
 

আদত্রয়ী িক্রবর্তী 

 
অর্ধয্সত্য জীবন 
 

প্রেীপ চঘাষ 
 

সাপুদিদর্ত সাপ ধদর    চপি িদল র্তায়, 

চজদল োদলা মাে ধদর                          অনে চলাদক খায় I  

চরাচমও -রা চমদয় ধদর                           চরপু র্তািনায়, 

চকন্তু চিদষ েুদ  মদর                            চবরহ্ জ্বালায় I  

সকদলই  স্বপ্ন চেদখ                              মদনর চকনারায় -  

চকন্তু চসই স্বপ্নগুদলা                              উদি িদল োয় I  

স্বপ্নগুদলা বেী কদর                              বুদকর চপঞ্জদরদর্ত, 

সাধারি চথদক োয়                                অসাধারদিদর্ত I  

কল্পনা (িাওলা), ঈশ্বর (চবেোসা র)       চকংবা চলঙ্কন, 

স্বপ্নদক ধদর চরদখ                                 আজ গুিীজন I  

চকরাচনরা বতু্রদ্ধজীবী                             েুদর্তা-ফাাঁক চবাদি, 

চনদজর োদলািা োিা                           সবচকেু চখা াঁদজ I  

র্তাই বচল চিাদনা সদব                            স্বপ্নিাদক ধদরা , 

ফদলর আিা চেদি চেদয়                       শুধ ুকম ণ কদরা I   

র্তারপদরদর্ত বৎসরাদন্ত                          মূলোয়দনর পালা , 

চেখদব রু্তচম কাক চনই আর    (চর্তামার) ময়ূর চপখম চমলা I 

 

  

চেদনর চিদষ চবিায় ঘুদর একা অধ ণেসর্তে জীবন ! 

আদলা আাঁধার চমাহ্জাদল ের্তই চবিাস ঘুদর - 

বাউল চর্তার ঘুদর চবিাদনাই সার , চমদল না র্তাল সুদর I 

রঙ্গীন চনিা, আচেম আিা সবখাদনদর্তই ফাাঁকা, 

চকাথাও চেন চমদল না রং, চর্তার চনর্তে েচব আাঁকা I 

চনদজর চক্ষদর্তই কচরস চন চর্তার অলীক স্বপ্ন সৃজন ! 

প্রোর্ত আদলায় চবিায় ঘুদর এ এক অধ ণেসর্তে জীবন I 

 

েবঘুদর, বুিচব চন রু্তই রচিস চকদসর জাল? 

চকদসর আিায় অলীক োষায় িাচলস কর্ত িাল ! 

চর্তার  াদনর োষায় চমদলনা ট ক র্তাদলর পদর র্তাল – 

ের্তই আাঁচকস, ের্তই িুাঁ চকস চমলদব না চকাদনা কাল I 

েরদব না চর্তার আপন ঘর,চনদজই চে রু্তই কৃপি ! 

েগ্ধ ক্লান্ত,র্তবু চবিায় ঘুদর এ এক  অধ ণেসর্তে জীবন ! 

 

চরি োষায়, চেন্ন আিায় চলচখস এর্ত চকেু, 

ো  লাদ  না চকানও মদন, চফদর না চস চপেু ।    

ের্তই চলচখস র্তদর্তাই োচবস,চকাথাও চক চনই আি ? 

চমদলর ঘদর অচমল চখা াঁজা,জাচনস চন চক িাস । 

চক্ষপা,রু্তই সোই একা,চকই বা চর্তার  আপন; 

সেোদবলা একলা পদথ চবসুদর  ায় অধ ণেসর্তে জীবন ! 

 

 হ্ন জদল িাাঁপ চেদলও,চর্তার চডাবাই হ্দব সারা, 

ডুদবই চর্তা রু্তই োসদর্ত িাস,এদর্তাই চকদসর র্তারা; 

আর চকেুকাল তধে ণ ধদর কািা না হ্য় কাল - 

োোবদরর চনিা চকদি চফরায় েচে হ্াল ! 

নরু্তন কদর  িদব োচবস সার্তরঙা এক জীবন, 

রাদর্তর আাঁধার জাচনদয় োয়,এ এক অধ ণেসর্তে জীবন ! 

 

 

েঠুট ডানা 
 

রাচিো সুলর্তানা 
 

চপর্তাম েচে েুটি ডানা 

থাকর্ত না চর্তা উিদর্ত মানা I 

ক্লান্ত হ্দল  াদের ডাল  

চকংবা কাদরা ঘদরর িাল , 

ত্রজচরদয় চনর্তাম খাচনকক্ষি 

চেখদর্তা আমায় মানুষজন I 

 

চখদে চপদল নেীর জল , 

চকংবা চখর্তাম বদনর ফল I 

কাটিদয় চের্তাম হ্াচসমুদখ, 

জীবদনর সব েুিঃখ সুদখ I 

চের্তাম উদি নীল আকাদি 

ঘুদর চবিার্তাম চেখাদন চসখাদন আকাদি বার্তাদস I 

 

চফদর আসর্তাম পৃচথবীর বুদক 

চনদয় একরাি মদনর সুদখ I 

চপর্তাম অদনক বেুজন 

চেখাদন চনইদকা পর সবাই আপন I 

চপর্তাম েচে েুটি ডানা 

থাকর্ত না চর্তা উিদর্ত মানা I  চিত্র-চিল্পী:  ঐিানী মুখাজী 
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প্রদিত দতামায় 
 

পচি ণনী িোিাজী 

Tuরম িাইদে 

 

রাজীব মন্ডল 

আজ চর্তামার অসীম চিাদখ চমদখ, 

অনন্ত এক সমুদ্র হ্দর্ত িাই, 

সূদে ণর উোত্ত আদলায় আকাদির অব াহ্ন, 

চোদরর প্রথম আদলার িুম্বদনর মর্ত চিগ্ধ, 

চনরন্তর চনদজদক চেদঙ নরু্তন কদর  দি, 

চিাদিা হ্াওয়ায় িাউ বনদক েুাঁ দয় চেদর্ত িাই; 

 

চজোৎিার চমাম আদলায় রার্ত চোর শুদয়,  

চনচন ণদমদষ শুনেদলাক পাদন অবদলাকন, 

সহ্স্র চকাটি নক্ষত্র উজ্জাপদনর রার্ত, 

চসৌরদের মর্ত েচিদয় চসি অদভ্রর েুেচর্ত; 

 হ্ীন চনিার আাঁধাদর ফসফরাদসর  ান, 

েীচি চর্ত প্রজ্বচলর্ত আমার অন্তর জা রি! 

 

সমুদ্র, আচম চর্তামার মর্ত  েীর হ্দর্ত িাই! 

অর্তল মদনর মাটি চর্ত চরাপি করা মুিার  

সোন পাদব না চকউ জীবন ের; 

েুরন্ত উচ্ছল সাদজ চ উ হ্দয় চে বা াঁিদব, 

জানদব আমায় ের্ত  েীদর চে োদব, 

চর্তামার মর্ত শুধুই চফচরদয় চেদর্ত িাই, সমুদ্র! 

 

সম্মুদখ সাক্ষী েখন চর্তামার অনন্ত রূপ! 

সমুদ্র, আচম শুধ ুচর্তামার মর্তই হ্দর্ত িাই; 

আকাদির সাদথ চমদি থাকা রু্তচম,  

এই েীন আচম, চর্তামায় বদিাই ঈষ ণা হ্য়! 

এই চবিালর্তার জাচন চো ে নই আচম,  

র্তবু আচম আর এক জীবদন সমুদ্র হ্দর্ত িাই!  

রু্তচম িাইদল করদর্ত পাচর সব, 

সইদর্ত পাচর সব রু্তচম িাইদল | 

রু্তচম িাইদল চনদ্রা চিাদখও িাইদর্ত পাচর 

চেখদর্তও পাচর রু্তচম  ান  াইদল || 

 

নীল রঙ েচে োদলা না বাদসা রু্তচম, 

নীল আকাি িা চকউ পালদি চেদবা আচম || 

 

লাল রঙ েচে লাদ  োদলা, 

নীল চকদি আকািিাদক কদর চেদবা লাল | 

জল েচে লাদ  োদলা - 

করদর্ত পাচর রাস্তা চকদি খাল | 

রু্তচম িাইদল মাথায় কদর  

আনদর্ত পাচর রু্তদল, 

উত্তদরর ওই চহ্মালয় || 

 

রু্তচম িাইদল বুক ফুচলদয় ঘুরদর্ত পাচর, 

করদবা না কাউদক েয় | 

স্ব ণ চথদক আনদর্ত পাচর অমৃর্ত, 

রু্তচম েচে খাও | 

আদরা অদনক চকেুই করদর্ত পাচর, 

শুধ ুরু্তচম েচে িাও || 

 

 

 
 

চিত্র-চিল্পী:  উপমনুে চবাস 

 

 
 

চিত্র-চিল্পী:  অচেচর্ত বািস্পচর্ত 
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চেন্ন-স্বাদের চলখা 

 

ইদয় 

রু্তষার কাচন্ত মন্ডল 

বাংলা োষাোষী মানুদষর চরাজনামিায় সবদিদয় চবচি 

বেবহৃর্ত িব্দগুচলর একটি হ্ল - 'ইদয়'। অথি এই 'ইদয়' 

িদব্দর 'বুেৎপচত্ত র্ত অথ ণ' খুাঁদজ পাওয়া সচর্তেই েুের। 

বাংলা অচেধান বলদে - আমরা বাচির্ত োব প্রকাদির 

জনে উপেুি িব্দ খুাঁদজ না চপদয় চসই ফাাঁক পূরদির 

জনে চে িব্দ বেবহ্ার কচর - র্তাই হ্ল 'ইদয়'। 'ইদয়' চকন্তু 

একটি সাব ণজনীন অমাত্রত্রক িব্দ। আমার চর্তা মদনহ্য় 

বাংলার সবদিদয় আচেমর্তম িব্দ হ্ল এই 'ইদয়'; র্তা না 

হ্দল 'ইদয়' চেদয় েথােথ 'ইিারা' প্রকাি করার মর্ত আর 

অনে চকাদনা েুর্তসই িব্দ, কাে ণকরী অলঙ্কার ও রসময় 

অনুপ্রাস বাংলা িব্দ োন্ডাদর আদে চকনা সদেহ্! 

এই ধরুন আপচন, অচফস চবদরাদনার আদ  ‘ইদয়’ খুাঁদজ 

পাদচ্ছন না ! হ্া াঁক পািদলন — “শুনদো! আমার ইদয়িা 

কই?” চেখদবন — চ চন্ন ট ক পাস ণ চনদয় হ্াত্রজর ! েু 

চমচনি পদর আবার হুকুম “ইদয়িা কই চ া?”— সোি কদর 

চেখদবন আপনার চিাদখর সামদন  াচির িাচব িুলদে। 

সদঙ্গ েু’খান ইদয়… “আজকাল চকেুই চর্তা মদন রাখদর্ত 

পাদরা না ! ইদয়িা চর্তা ট ক মদন থাদক!”  

পাচকণং-এ জাস্ট  াচিদর্ত বদসই চফান — “এই….ইদয়িা 

চেদল না চর্তা !” চবেুেৎ চর্তদর্ত আপনার েুদল োওয়া ‘ইদয়’ 

এদস হ্াত্রজর! আসদল চে চবািার চস ট কই ইদয়র মাদনিা 

চবাদি। পািার রদক চলকিার চহ্াক চক মািায় বক্রৃ্তর্তা 

— চপ্রদমর প্রস্তাবই চহ্াক বা চব-ইদয়-র !  আসল সমদয় 

বাচির্ত িব্দটি মদন পদি না? চোনামনা? কুন্ঠা? েয়? 

চ াো চ াো োহ্মী িাক খাদচ্ছন, কাজ হ্দচ্ছ না — 

চবার্তল চবার্তল চেদনাচলয়া চনয়ম মাচফক খাদচ্ছন, 

র্তাদর্তও কাজ হ্দচ্ছ না? সব সমসোর মুচস্কল আসান এই 

‘ইদয়’!  

মদনর চেদকান জির্তাদক ‘ইদয়’ চেদয় রাংর্তার মর্ত েদে 

মুদি চেন — বোস, চকো ফদর্ত। 

িদল োন চনদজর পািায় - “োো চনিি ইয়াদরর ইদয় িা 

এবার োবার আদ  একিু চেদয় চ দল োদলা চহ্ার্ত”। 

ওদেরই মদধেএকটি চ দো সেণার আবার আপনাদক 

একিু পাদি চডদক চনদয় চ দয় — “চডউটি চি চথদক 

আমাদের ইদয়িা এদনদো চর্তা?”  

কদি চসই েি মাস পদর পুদজা — আপচন ট ক পদকি 

চথদক কিকদি কদয়কিা ‘ইদয়’ বার কদর চেদয় চবোয় 

চেদলন — সদঙ্গ চবিচবি কদর েুিারখানা ‘ইদয়’ — 

অচেিাপ আর চক! 

পািার সেে চববাচহ্র্ত েুবদকর কাদে োেুর চনষ্পাপ প্রশ্ন – 

বাবা নরু্তন নার্তদবৌদয়র ‘ইদয়’ চকমন বুিদো ? চনর্তে চেন 

োেুর চপেদন লা া চোকরা — চেসুচেয়াদসর মর্ত রা  

উ দি চেদয় োেুর ‘ইদয়’ চেল ফাটিদয় ! োেুর ফািা মাথা 

ট ক হ্দর্ত লা ল সার্ত সার্তটি চেন ! োেু হ্য়দর্তা বলদর্ত 

চিদয়চেদলন এক, ‘ইদয়’ চোকরা বুিল এক! ‘চডদকাচডং’ 

এর  ন্ডদ াদল ‘ইদয়’র এ এক আশ্চে ণ চবিম্বনা ! আসদল 

এই ‘ইদয়’ িব্দটির চেোর্তনা কখনও চেন চবেরু মর্ত চোি 

আবার কখনও চে ন্ত সমান বোি ! ো বলা উচিৎ নয় 

অথি বলা েরকার, বলদর্ত িাইদেন চকন্তু বলদর্ত পারদেন 

না অথবা আদেৌ বলদর্ত িাইদেন না… সব কথার এক 

কথা চবািাদব ওই একিাই িব্দ। ইদয়। 

ইদয়িুচর চথদক ইদয়-েুরাপ্পা োর খুচি বক্রৃ্তর্তা শুনুন- 

ওরাও চসই, কথার ফাাঁদক ফাাঁদক “ইউ চনা….ইউ চনা…” 

কদর ‘ইদয়’ গুাঁ দজ চেয়। আর এই “you know….” চিদজর 

পাচর্ত বাংলা র্তজণমা করদল ো াঁিায় ‘ইদয়’।  

আমার আবার কখনও মদন হ্য় ‘ইদয়’ চমাদিও বাংলা 

নয়- একটি খা াঁটি চহ্ত্রে িব্দ চেিা বাংলায় উদি এদস 

জদুি বদসদে।  

বাংলা োষার স্বদঘাচষর্ত নয়া ট কাোর ‘ইদয়পক্ষ’ আমার 

এই প্রবে পিদল হ্য়দর্তা চর-চর কদর চর্তদি এদস  বলদব 

— ‘ইদয়’ হ্ার্ত মুদি চে চো  াকুর!  

ওরা বুিদব না — সত্তর এর েিদক োরা চলা ান 

চেদয়চেল “ইদয় আজােী িুিা হ্োয় লাদখা ইনসান েুখা 

হ্োয়”  চকংবা “কদরদঙ্গ ইদয় মদরদঙ্গ”; এই মন্ত্র চনদয় োরা 

োরর্ত োদিা আদোলদন মাইদলর পর মাইল চমচেদল পা 

চমচলদয়চেল— র্তারা সবাই আজ “ইদয় কাচল কাচল আাঁদখ, 

ইদয় চ াচর চ াচর  াল…“ চড চজ বাত্রজদয় োরা চমচেল 

কদর  াকুর ‘চবষম-জল’ করদর্ত োয়!   

র্তারা সবাই একই ‘ইদয়’ নয়। ‘ইদয়’ চোত্রস্ত হ্াম চনচহ্ 

চর্তাদিদঙ্গ, িলদর্ত িলদর্ত চমদর ‘ইদয়’  ীর্ত.. ইয়াে 

রাখনা….কালজয়ী জনচপ্রয় চহ্ত্রে  াদনর সঅ..অব এই 

‘ইদয়’- আসদল এক অনন্ত অবেয়।  

জানদল অবাক হ্দবন— ষাদির েিদক চরয়াল মাচদ্রে 

েলটির ডাকনাম চেল “ইদয়-ইদয়”! নামিা চবিলদসর "চস 

লােস ইউ"  াদনর "ইয়াহ্, ইয়াহ্, ইয়াহ্” চকারাস চথদক 
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নাচক চনওয়া। চরয়াদলর িার ফুিবলার চবিলদসর 

সেসেদের মদর্তা িুদলর স্টাইল চনদয় েচব চর্তালাদর্তই নাচক 

এই নাম! আদ ই বদলচে —  ‘ইদয়’ িদব্দর মাহ্াত্মে 

অপচরসীম।  

বাংলা, চহ্ত্রে, ইংরাজী এমনচক আদরা অদনক অজানা 

োষায় ‘ইদয়’ িব্দটি বহ্াল র্তচবয়দর্ত চবেেমান।  

এর্তচেন োরা মদঞ্চ, কাদবে, সাচহ্র্তে-আদলািনায় ‘ইদয়’ 

িব্দটিদক চর্তমন কের কচরচন; শুধুই প্রদয়াজনমর্ত 

বেবহ্ার কদরচে, এ মুহ্দূর্ত ণ র্তাদের মদন হ্দর্তই পাদর — 

র্তাহ্দল ‘ইদয়’ চক সচর্তেই একটি আন্তজণাচর্তক িব্দ?  

চসঙ্গাপুদরর প্রখোর্ত চকৌরু্তক অচেদনর্তা “চসও চর্তয়ান িাই” 

র্তা াঁর “ইদয় ফং” ডাকনাদমই অচধক পচরচির্ত। চবর্তচকণর্ত 

িীনা চিত্রনািেকার ও পচরিালক “লু ইদয়” অদনক 

আদব ী ও কাে ণকরী  েচব বানান।  আবার ‘চপপলস বোঙ্ক 

অফ িীন’ এর বর্তণমান  েন ণদরর নাম “ইদয়  োং” ! 

আরও শুনদল অবাক হ্দবন- সম্প্রচর্ত চনদজর আসল নাম 

বেদল চফদলদেন মাচকণন র োপার ও সঙ্গীর্ত প্রদোজক 

কাচনদয় ওদয়স্ট। চর্তচন এখন পচরচির্ত 'ইদয়' নাদম। উচন 

আবার মাচকণন সুপার মদডল চকম কােণাচিয়াদনর 'ইদয়'!  

সুর্তরাং আন্তজণাচর্তক আাঁচকদয়, কইদয়, খা-ইদয়,  া-ইদয়… 

সবাই … ইদয়দমন চথদক ইদয়দরোদনর সবাই ঐ ‘ইদয়’র 

প্রচর্ত চফো! 

আমরা োরা “ইদয়….মাদন বলচেলাম চক” চেদয় কথা শুরু 

কচর— োদের স্পষ্ট কথা বলদর্ত একিু 'ইদয়' হ্য়, র্তাদের 

জীবদন এই ‘ইদয়’র অবোন - মাধেচমদক ফাস্টণ করা োয়া 

প্রকািনীর সহ্াচয়কা চকংবা রায় অোন্ড মাটিণদনর 

চকাদয়দশ্চন বোদঙ্কর চিদয়ও অদনক চবচি!  

সােে পাটিণর একান্ত আড্ডায় জল েরা সদেদির মর্ত 

রসেরা  চসপ চপদি চনদয় সদব মুখটি খুদলদেন, অমচন 

চবৌচের চিাখ চিপা ইিারায় আপনার চদ্বর্তীয় বাদকের 

রৃ্তর্তীয় িব্দ হ্দয় চ ল ‘ইদয়’ — “ওর কথা আর বচলস না… 

খুব ‘ইদয়’…” এইিুকু চিানার পর আমাদের মাথায় ‘ইদয়’র 

চপজ, চপাজ, কোদরটার আর চসনিোি সাচিণং িদল 

গু ল সাদিণর মর্ত। সব ‘ইদয়’ োরা সহ্দজই Decode 

করদর্ত পাদর চসই ত্রজচনয়াসদের ইদয়দক কুচি ণি করদর্তই 

হ্য়! 

 

 

 

 

চিত্র-চিল্পী:  প্ররু্তেষা চঘাষ 

৩৬ 



                                                                                                       আমাদের কথা |  ২০২১ |   

চেন্ন-স্বাদের চলখা 

 

বড় োে ু

সুপি ণা চঘাষ 

বাচিদর্ত বি োেু এদসদেন। র্তাই র্তীথ ণা , সাচহ্ল , েীদপর 

েীষি আনে। বি োেু আসা মাদনই নানা রকম  ল্প। 

উচন র্তীথ ণা র মাদয়র কাকা হ্ন। র্তীথ ণা চের োেু। 

মাদয়র মুদখ র্তীথ ণা  শুদনদে চে বি োেু কদলদজ পিান। 

নানা চেি-চবদেদি চঘাদরন। এমনকী অদনক বইও 

চলদখদেন। 

েীপ  ক্লাস ওয়াদন পদি। র্তীথ ণার কাকার চেদল। হ্াদর্ত 

সব সময় চিচড চবয়ার চনদয় চঘাদর। র্তা চেদখ বি োেু 

বদলন, এই চিচড চবয়ার নামকরদির রহ্সে জাচনস চক?  

ওরা েথারীচর্ত ঘাি চনদিচেল। বি োেু বদলচেদলন, 

আদমচরকার চপ্রচসদডন্ট চেদলন রুজদেট। উচন চিকার 

করদর্ত খুব োলবাসদর্তন। এক চেন িীর্তকাদলর চিদষর 

চেদক উচন চিকাদর চবচরদয়দেন। চকন্তু সারা চেন ঘুদরও 

চর্তচন চকানও চিকার চপদলন না। চপ্রচসদডদন্টর খুব 

মনখারাপ। র্তখন র্তা াঁর সঙ্গীরা অদনক খুাঁদজ খুাঁদজ 

সদেদবলায় একিা চোট্ট োলুকোনা পান। চসিাই 

চপ্রচসদডদন্টর সামদন চরদখ চিকার করদর্ত বদলন। 

চকন্তু অর্ত চোি োলুকবাচ্চা চেদখ চপ্রচসদডদন্টর খুব 

মায়া হ্য়। উচন বলদলন, না, এিাদক না চমদর বরং সদঙ্গ 

চনদয় োই। পুষদবা। রুজদেদটর ডাকনাম চেল চিচড। 

র্তাই সবাই োলুকোনাটিদক চিচডজ চবয়ার বলর্ত। 

বি োেু  ল্প থাচমদয় , জল চখদয় র্তীথ ণার চেদক র্তাচকদয় 

বলদলন, রু্তই চর্তা ক্লাস এইদি পচিস। চনশ্চয় জানচব। 

বলদর্তা, আদমচরকার রাজধানী কী?  

র্তীথ ণা বলার আদ ই সাচহ্ল  লাচফদয় উদ  বলল, আচম 

জাচন। ওয়াচিংিন। 

বি োেু বলদলন, বািঃ বািঃ, ক্লাস চফাদর আচম চকন্তু চর্তার 

মদর্তা জানর্তাম না চর, সাচহ্ল । সাচহ্ল  লাজকু হ্াচস 

চহ্দস বলল, ধোৎ। 

বি োেু আবার শুরু করদলন ওয়াচিংিদনর এক 

বেবসায়ী কাপি আর রু্তদলা চেদয় চখলনা োলুক 

বানাদলন। চেখদর্ত ট ক চপ্রচসদডদন্টর োলুদকর মদর্তা। 

আর চসগুদলা বাজাদর ‘দিচড চবয়ার’ বদল চবত্রক্র করদর্ত 

লা দলন। বেস, এ োদবই চিচড চবয়ার বাজাদর িদল 

এল। 

এ রকমই নানান চবষয় চনদয় োেু ওদের  ল্প বদলন। 

আবার মাদি মাদি ওদের চনদয় চবিাদর্তও োন। 

এ বাদর ওদের চনদয় চিবপুদর চবািাচনকাল  াদডণদন 

এদসদেন। বদলদেন, সবার আদ  চবখোর্ত বি ােিা 

আমরা চেখব। র্তার পদর চর্তাদের  ‘চেদটার্তীথ ণা  

অোমাসাচহ্ল চনকা’ চেখাব। 

র্তীথ ণা  ত্রজজ্ঞাসা কদরচেল, চসিা কী চ া বি োেু? োেু 

রহ্সেময় হ্াচস চহ্দস বদলদেন, চসিা ক্রমি প্রকািে। 

 

চিত্র-চিল্পী:  চিচথক েত্ত 

 

চিত্র-চিল্পী:   ঋচষকা োস 
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র্তীথ ণাদের সদঙ্গ ওর মামাদর্তা চবান আাঁচখ আর ওর োই 

অচেও এদসদে। নানা রকম  াে চেখদর্ত চেখদর্ত ওরা 

চসই চবখোর্ত বি ােিার সামদন থামল।  ােিা চেদখ 

সবাই অবাক। এর্ত চমািা চমািা িুচর িার ধার চথদক 

চনদমদে চে  াদের মূল গুাঁ চিিাই চিনা োয় না। 

মিলামুচি চখদর্ত চখদর্ত বি োেু বলদলন, ওই েোখ 

একিা বি পুকুর চেখদর্ত পাত্রচ্ছস। ওখাদনই চেদটাচরয়া 

আমোজচনকা ফুদি আদে। 

ওরা একসদঙ্গ ‘দকাথায় চকাথায়’ বদল চেখদর্ত লা ল। 

আাঁচখ ত্রজজ্ঞাসা করল, বি োেু এই ফুলিা চকন্তু অনে 

চকাথাও চেচখচন। র্তীথ ণা রাও ঘাি নািল। 

বি োেু বলদলন, এই ফুলিা প্রথম চফাদি লন্ডদনর চকউ 

 াদডণদন। চসখান চথদক মহ্ারাচন চেদটাচরয়াদক উপহ্ার 

চেওয়া হ্দয়চেল। চসই জনেই নাম হ্য় চেদটাচরয়া 

আমোজচনকা । 

বি োেু বলদলন, নামিা শুদনই বুিদর্ত পারচেস এর 

আসল জে েচক্ষি আদমচরকার োত্রজদলর আমাজন 

নেীদর্ত। ওখান চথদক বীজ এদন ১৮৭৩ সাদলর 

কাোকাচে চিবপুদরর এই উেোদন লা াদনা হ্দয়চেল। 

র্তীথ ণা  চহ্দসব কদর বলল, ওিঃ মাই  ড! প্রায় ১৪৮ বের 

আদ । 

বি োেু ঘাি চনদি বলদলন, ট ক র্তাই। পার্তাগুদলা 

র্তাচকদয় েোখ চকমন িকিদক সবুজ রদঙর। র্তাই জল 

জদম না। আর পার্তার বোস প্রায় চেি চমিাদরর 

কাোকাচে। কানা উাঁিু থালার মদর্তা চেখদর্ত। শুনদল 

আরও অবাক হ্চব চে, এই পার্তার ওপর েচে র্তীথ ণা  রু্তইও 

বদস োস চর্তা ডুবচব না। 

র্তীথ ণা  লাজকু হ্াচস চহ্দস বলল, োিঃ, কী চে বদলা না বি 

োেু, আচম চক চরা া পোকাটি েীপ ! েীপ চিাখ পাচকদয় 

ওর চেচের চেদক র্তাকাল। 

বি োেু বলদলন, না চর, আচম মজা করচে না। সচর্তেই। 

এক একিা পার্তা প্রায় ৪২ চকত্রজর মদর্তা ওজন বইদর্ত 

পাদর। পার্তা ডুবদব না। প্রমাি িাস চর্তা িল, চর্তাদক 

বচসদয় চেত্রচ্ছ। র্তীথ ণা  আাঁর্তদক উ ল, না না থাক! 

বি োেু বলদলন, ফুলগুদলা েোখ পদ্মফুদলর মদর্তা। 

ইংরাত্রজদর্ত ‘রয়াল ওয়ািার চলচল’ বদল। এক একিা  াদে 

৪০ চথদক ৪৫িা পার্তা আর ৩০ চথদক ৩৫িা ফুদলর 

কুাঁ চি হ্য়। কুাঁ চি চথদক ফুল হ্দর্ত সময় চনয় প্রায় চর্তন 

চেন। এই  ােগুদলা সাধারির্ত চসদপ্টম্বর মাস চথদক 

চফব্রুয়াচর পে ণন্ত থাদক। 

সাচহ্ল  বলল, বি োেু, রু্তচম এর্ত সব জাদনা কী কদর?  

বি োেু মুিচক চহ্দস বলদলন, মদনর মদধে জানার 

ইদচ্ছ আর উৎসাহ্ রাখচব। র্তা হ্দলই সব জানদর্ত 

পারচব। এখন সব ও । র্তািার্তাচি অচকণড হ্াউসিা 

চেদখ বাচি চফরদর্ত হ্দব। 

আাঁচখ বলল, োচ েস বি োেু রু্তচম আমাদের এখাদন 

চনদয় এদল। না হ্দল রয়াল ওয়ািার চলচলর কথা 

আমাদের অজানাই থাকর্ত। সবাই আাঁচখর কথায় সায় 

চেল। 

েীপ বলল, এর পর চকাথায় চনদয় োদব আমাদের? বি 

োেু েীপর মাথার িুল চঘাঁদি চেদয় বলল, এবার আর হ্দব 

না চর। কালই চেচে চেদর্ত হ্দব। এর পর েখন আসব 

র্তখন আবার অনে জায় ায় চনদয় োব, চকমন। 

বি োেুর কথায় ওরা সবাই িুপ হ্দয় চ ল। আবার চেন 

চ ানা শুরু হ্দব। কদব বি োেু আসদবন আর ওরা 

নরু্তন নরু্তন কথা জানদর্ত পারদব। 

 

  

 

চিত্র-চিল্পী: আচথ ণর্ত চঘাষ 

 

চিত্র-চিল্পী: আচথ ণর্ত চঘাষ 
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চেন্ন-স্বাদের চলখা 

 

CHAMPIONS LEAGUE UPDATES  
 

Adheep Sengupta  
 

 
 

Here is a brief update on the ever-exciting cham-

pions league football, which will resume once 

again on November 23rd. Matchday 5 will feature 

football’s finest, including Bayern Munich, Man-

chester United, Juventus, and Benfica.  

Unbelievable upsets 

• Manchester United lost to Young Boys, 1-2 on 

the opening champions league day. 

• Barcelona once again took a beating 0-3 by the 

team that demolished them last year: FC Bayern 

Munich. 

• On matchday 2, a Moldovian team by the name 

of Sheriff had starstruck Real Madrid with a nar-

row 2-1 win. 

• On the same day, the Portuguese team Benfica 

had left Barcelona the same way Bayern Munich 

did- in the dust with a 3-0 victory. 

• On matchday 3, the yellow wall Borussia Dort-

mund had been outperformed by the flying 

Dutch Ajax in a crushing 4-0 victory, which had 

us reminiscing of their incredible run during 

their 2018-2019 champions league campaign. 

• Matchday 4 was a repeat for Ajax against Bo-

russia Dortmund with a 3-1 win.  

• On that day, Redbull Leipzig, a relatively new 

German team, were able to hold down PSG with 

a 2-2 draw  

 Barcelona loss to Benfica 

Spectacular Matches 

• Our first two spectacular matches occurred on 

the opening night, with Liverpool and AC Milan 

battling head-to-head, ending with a tightly 

contested 3-2 win for Liverpool. 

• The second match was Manchester City and 

Red Bull Leipzig having a goal fest with 9 goals 

scored altogether. The match ended with Man-

chester City doubling Redbull Liepzigs score in 

a 6-3 victory.  

• Matchday 2 had us all excited for two amazing 

teams, Manchester City and Paris- Saint Ger-

main playing against each other. In that match, 

Paris-Saint Germain was the better side, win-

ning 2-0. 

• Matchday 4 had Manchester United against At-

alanta United, an Italian team that has been do-

ing fairly well in their past few champions 

league campaigns. This match ended with one 

Cristiano Ronaldo bagging a late winner, put-

ting the red devils up 3-2.  
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Standings  

At the moment, only 4 teams have secured their 

spot in the Round of 16: Ajax, Bayern Munich, Ju-

ventus, and Liverpool 

Individual Performances 

The player with the most goals right now in the 

champions league is none other than Ballon D’or 

contender Robert Lewandowski with 8 out of 17 

goals. Just behind him in 2nd is an underrated 

striker providing Ajax with half their goals. He is a 

Frenchman, Sebastien Haller, with 7 goals scored 

for his team. In 3rd, we have a dark horse con-

tender with the name of Adama Traore, that is 

providing the Moldovian team Sheriff with all 6 of 

their goals. 

For the players providing the goalscorers with their 

chances, 3 players that are tied for 1st in assists: 

Bruno Fernandes of Manchester United, Antony 

Matheus of Ajax, and Leroy Sane of Bayern Mu-

nich, each having 4 assists.  

 

- 

 

চিত্র-চিল্পী: চকৌিানী মুখাজী 

 

  

 

Robert Lewandowski  

৪০ 



                                                                                                       আমাদের কথা |  ২০২১ |   

চেন্ন-স্বাদের চলখা 

 

HOW IS HISTORY USEFUL TO US? 

Shreyas Ghosh  

To a vast majority of people, History is a despica-

ble subject. It is loathed by many, and most people 

either hate it for not yielding enough marks, and 

some like it for yielding a lot of free, easy, and by-

hearted marks. But, whatsoever the situation, very 

few people actually like to study it. The thing is 

quite simple, History or, Hi (his) & Story, or his 

story. It is the story of how some came to power, 

made mistakes, and went out of power, and the 

people’s thoughts alongside. In short, it is journal-

ism or the news, but of a begone era. 

So, how does history help us? It tells us about the 

strengths of the people in the past, and how we 

can improve upon them as well as, the mistakes 

they made, and what we can do to improvise upon 

those mistakes.  

And, what is the history of history? History is de-

rived from the Greek word ‘Historia,’ which means 

to inquire. The term is said to be first, prominently, 

used by the Greek philosopher, Aristotle. The term 

‘history’ was drawn into English, from Latin and has 

been used ever since, it was used for the first time 

at the beginning of the 12th century.  

It can also be classified into different types. Based 

upon the time period, it is of three types, Ancient, 

Medieval, and Modern. And based upon the topic, 

it is of six types, Political, Social, Diplomatic, Mili-

tary, Economic, and Cultural. 

Why should we study history? Many people be-

lieve that History is a dead subject, with limited to 

no job opportunities. But the truth is, less that 15% 

of what has happened in the past, has been redis-

covered by us. There is more to be discovered, 

more to be learned, and more to known than we 

already know. There is, and never will be, an end to 

knowledge. For the people who believe history is 

an unsavvy subject to choose, here is a fact for 

them to pick up. We are human beings, Homo sa-

piens, to be more precise. There are more than 50 

other lineages of human beings, some of them be-

ing Homo erectus, Homo antecessor, and over the 

course of time, even more are being discovered, 

which have not even been named. Some of them 

include, the Denisovan people and the newly dis-

covered South African people footprints and DNA. 

What consequences does forgetting our history 

bring to us? Well, for one, since we started making 

history of our own, we have started to have a gen-

eral tendency to ignore the occurrences of the 

past, which will make us more vulnerable, moving 

on, to the mistakes made in the past. For example, 

the Roman Warm Period, between 250 BC & 400 

AD, was a warmer period in Europe, where they ex-

perienced warmer temperatures, similar to current 

ones, and philosophers such as Theophrastus had 

documented it, and the steps they had taken to 

combat it. Albeit it was a smaller global warming 

event, and they didn’t have the modern amenities 

we are so well-versed with, they did take steps, 

and with proper interpretation and modification, 

we may be able to solve the global warming crisis. 

So, is History good or bad? It will depend upon the 

reader, and how the person will interpret the mes-

sage. At times, it has been alleged that historians 

only focus on the rosy picture, leaving out the 

truth, which can be said, but there are historians 

who base their views on the common people. So, 

finally, it will depend upon you, whether you want 

to read history or not. But, why not take a chance 

to peek into some history books (not the school 

ones), and look at the information, pitching up in 

front of you?  
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চেন্ন-স্বাদের চলখা 

 

MOVING WITH THE FLOW OF TIME – A STRATEGY 

Priyasha Ghosh 

Time. It is like an ocean wave. It comes and it 

goes, and once gone, never is to return. 

Every day, countless people struggle trying to cope 

with the stress brought by their inability to man-

age time. Most of us have come across a situation 

where we felt trapped in the control of time's rush, 

failing to govern our time. It feels more as if it is 

time that manages us, and how much ever we try 

being in line with time, we fail. We fail practicing 

habits timely or fail maintaining a routine, no mat-

ter how much we try to do so. Psychology plays an 

important part in this happening too, for example, 

the phenomenon of revenge bedtime procrastina-

tion. 

It was a casual day when a thought suddenly oc-

curred to me. It could probably have solved our is-

sue against time. Our relationship with time has to 

be a positive one. You might be startled to hear 

this and wonder how this is possibly relevant. Have 

you ever heard of the 'law of attraction' associated 

with the 'energy of thought'? You see, in the case 

of time, the law of attraction and the powerful en-

ergy of thought play a pivotal role in smoothening 

our mindset towards time and our relationship 

with time. We are to personify time into a positive 

being who supports us. For instance, if we con-

stantly keep reinforcing the negative qualities of 

someone in our mind, those qualities of theirs are 

going to become more prominent, and if we create 

a positive image of the person in our mind, erasing 

the negative ones in our perspective of them, their 

negative qualities are slowly going to reduce while 

their positive ones get elevated. The same can be 

done with the case of the personified version of 

time, which is the humanized form of time we im-

agine to be like a normal person. We should think 

as if this person is not a barrier who is stopping us 

in our journey of life, but instead as someone who 

is a loving protector of ours. This might sound sur-

prising, or even absurd at first, but scientifically, it 

is what it is. 

The reason I firmly believe in this method is - one 

word - experience. Within a couple of days of prac-

ticing this technique, I received drastic changes 

and fruitful results. I felt myself being able to do 

tasks so much more profoundly and flexibly. 

I would like to conclude by stating that this tactic 

of mine might grant a huge help to all those who 

are struggling with time and doing their utmost to 

cope with the control of time, just like it'd granted 

me. 

 

  

 

চিত্র-চিল্পী:  অমৃর্তা রচক্ষর্ত 
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চেন্ন-স্বাদের চলখা 
 

জানাো 

চসৌমো চিকোর  

 

রনিঃস্তির্তা খান খান কদর চবদজ উ ল েরূোষ েন্ত্রটি 

— ত্রক্রং ত্রক্রং ত্রক্রং ত্রক্রং। রাধা চফান ধরদর্তই ও প্রাদন্ত মা 

এর অচেদো  -  “রু্তই চক, বলর্ত? চমাবাইল িা চক 

সাইদলন্ট চমাদড রাখা? চকেুদর্তই ধরচেস না!  অবদিদষ 

খবর চনদর্ত লোন্ড এ চফান করলাম। এখন বাচিদর্ত? 

িরীর-িরীর ট ক আদে চর্তা?”  

এক চনিঃশ্বাদস কথা বদল মা অল্প হ্াফাদচ্ছ। রাধা 

অদপক্ষা কদর লম্বা শ্বাস চনল। সাহ্স সঞ্চয় কদর বদলই 

চফলল,  “িাকচর িা আচম চেদিই চেত্রচ্ছ মা”। স্বোবচসদ্ধ 

েচঙ্গদর্ত আর্তণনাে কদর উ ল মা, “দস চক? চকন? রু্তই ই 

চক. . . ! ! ” “না মা, চডচিসান িা সম্পূি ণ আমার”- অল্প 

চ া াঁক চ দল সাফাই  াওয়া েঙ্গীদর্ত রাধা বলদর্তই মা ভ্রু 

চকা াঁিকান।  লা িা একিু চকাঁ দপ উ ল চক?  

চোিদবলা চথদকই অর্তেন্ত চমধাবী রাধার স্বপ্নই চেল বি 

িাকুচরজীবী হ্দয় মা-বাবার পাদি ো াঁিাদনার। চনর্তে 

অোদবর সংসাদর চোি আরও েুটি োইদবাদনর সদঙ্গ 

চবদি ও া রাধা তকদিার অচর্তক্রম না করদর্তই এই 

সারসর্তেটি বুদি চ চেল চে চনদজর পাদয় ো াঁিাদর্তই 

হ্দব। অথ ণননচর্তক স্বাচ্ছে অর্তেন্ত গুরুত্বপূি ণ প্রদর্তেদকর 

জীবদন। চবলাসবহুল জীবনিে ণায় চকংবা সহ্দজই 

প্রদয়াজনীয় অথবা অপ্রদয়াজনীয় সমস্ত িাচহ্ো পূরদনর 

বাহুদলে োরা অেেস্ত,  র্তাদের হ্য়র্ত অঅথ ণননচর্তক 

স্বাধীনর্তার প্রকৃর্ত গুরুত্ব অনুধাবন করদর্ত একিু সমসো 

হ্য়। রাধার মর্তন চমদয়দের চক্ষদত্র সংসাদরর হ্া-মুখ 

চকংবা অদনক চকেু না পাওয়া িা একিা চজে তর্তরী 

কদর চেয় — চনচেণষ্ট একিা সংকদল্পর পদথ এচ দয় 

িলবার চজে, সমসোর সমাধান করবার চজে।  

চসোদবই প্রািপি তর্তরী কদরচেল রাধা চনদজদক, চমধা, 

অধোবসায় ও পচরশ্রদমর চজাদর সমস্ত বাধা চপচরদয় 

সাফদলের মুখ চেদখচেল অেীষ্ট লদক্ষে চপৌৌঁদে। র্তাই 

আজ েখন এ চহ্ন রাধা উচ্চারি করল কথািা, চমদয়র 

আচর্তণদর্ত বুদকর চের্তরিা িনিন কদর উ ল 

নীপাদেবীর। চিরো াঁিা চবদয় চহ্মদস্রার্ত চবদয় নামল; 

র্তদব চক চবদয় িা. . . ! !  

 

“চখাকা, এবার চকন্তু িি হ্াদর্ত রাি িা ধরার সময় 

এদসদে, অদনক চর্তা হ্ল বাইদর চ দয় চধচঙ্গপনার ! 

িাকুরীর নাদম বারমুদখা হ্দয় চেনরার্ত কািাদনা। চ াদের 

ওপর চবষদফা াঁিার মর্তন এদস জদুিদে ওই আবৃচত্ত-

েল. . .দকর্তা কদর আবার ডাকা হ্য় বাচিক চিল্পী! এবার 

সংসাদর একিু মন চেক্! আচম এই বয়দস একা হ্াদর্ত 

কর্তচেক সামলাই বল্ চর্তা! ! ” িূিান্ত অচেদোদ র সুদর 

িাশুিীর  চহ্সচহ্চসদয় চনদজর চেদলদক বলা কথাগুদলা 

পাদির ঘদরর চেওয়াল চেে কদর কাদন এদসচেল 

রাধার। েচেও এসব খুব একিা নরু্তন চকেু নয়, র্তবু 

হৃেচপন্ড চথদক চকেুিা রি িলদক উ ল, েখন 

অচেরূপ চক বলদর্ত শুনল, “চিন্তা চকাদরা না মা, িাকচর 

ওদক োিদর্ত হ্দবই। বাচ্চার সট ক চেখোদলর জনে 

সব মাদয়রাই একিা সময় এই চসদ্ধান্ত চনয়”। রাধা মদন 

মদন প্রমাে চ াদন কট নর্তর পচরচিচর্তর মুদখামুচখ হ্বার 

জদনে।  
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“চবৌমা, কাদজর চলাদকর কাদে চক আর বাচ্চা মানুষ 

হ্য়? মানচে, ে-িা মাস সময় চেদয়ে রু্তচম েুটি চনদয়। র্তা 

বদল এখন বের ঘুরদর্ত িলল. . .োেুোই সদব চিনদর্ত 

চিদখদে, হ্া াঁিদর্ত-িলদর্ত চিখদে, মুদখ বুচল ফুিদে ; বচল, 

এ সময় চক মা'দক কাদে পাদব না? এ চকমন ধারা 

চনয়ম বাপু? ” িাশুচিমা এর কথায় রাধা সকাদলর ির্ত 

বেস্তর্তার মাদিও িান্তোদব বলবার চিষ্টা করল, “মা, 

আচম চর্তা আমার সাধেমদর্তা চিষ্টা করচে। বাচির কাদজ 

েথাসাধে সাহ্ােে কচর। বাবুদসানার খাবার চনদজই 

বানাই। চফচডং এর জনে চেস্টচমল্ক জচমদয় রাখচে 

বাচিদর্ত। চে সময় িা বাইদর থাচক, ওই সময়িুকু আয়া 

চেখদে চর্তা ! ” চিদষর কথাগুদলায় এক অসহ্ায় আচর্তণ 

ফুদি উ ল রাধার কন্ঠস্বদর। অনধে ণেোদব িাশুচিমা - 

 “কাদল কাদল কর্ত আর চেখব মা! েুদধর চিশুটিদক 

বাচিদর্ত চফদল চরাজদ দর হ্দর্ত বাইদর োচ্ছ? আমার 

সংসাদরর এমন সুরাহ্া চর্তা আচম িাই চন!  আমার 

চখাকা চক এর্তই অপারক ?৷ চস চক পারদব না এ 

ক'জদনর অন্ন চজা াি করদর্ত?” অপরাধদবাদধ কুাঁ কদি 

চ ল রাধা। অসাি হ্দয় এল ত্রজহ্বা।  

রাদর্তর চরাজনামিা এখন প্রায় একই। প্রথদম কাে চঘদষ 

ঘন হ্দয় আেুদর  লায় অচেরূপ শুরু কদর, “রু্তচম 

চেদখা রাধা, আচম সব সামদল চেদর্ত পারব একলাই। 

রু্তচম ঘদর মন োও চসানা। চেদল বি হ্দল র্তখন নাহ্য় 

আবার িাকচর করদব” ! রাধা চকেুদর্তই বুত্রিদয় উ দর্ত 

পাদর না চে সরকাচর িাকুরী এর্ত সহ্দজ পাওয়া োয় না। 

অদনক চিষ্টা, অদনক শ্রম, অদনক তধদে ণের ফসল এই 

িাকুরী! অদল্পই চরদ  োওয়া অচেরূপ চমজাজ 

সামলাদর্ত পাদর না। উত্তি, উৎর্তি হ্দয় র্তীে েৎসনা 

ও চিৎকাদর পে ণবচসর্ত হ্য় প্রচর্তটি রাত্রত্র। ি িা বা র্তকণ 

রাধার স্বোবচবরুদ্ধ। সহ্জার্ত সহ্বদর্তর সাদথ চেিুকু 

উত্তর চেবার, চসিুকুও বলদর্ত পাদর না চস চর্তাদপর 

মুদখ।  

স্বামী-িাশুিীর এই েু-মুখী চরাষানদলর সামদন রু্তদষর 

মর্তন পুিদর্ত থাদক  চোিদবলা চথদক চনদজর পাদয় 

ো াঁিাদনার স্বদপ্ন চবদোর চমদয়টির মন। সাদথ েীি কদর 

আদস কুন্ঠা, অজানা এক অপরাধদবাধ, 

চকংকর্তণবেচবমূঢ়র্তা। 

আচ্ছা, আরও কর্ত মচহ্লা চর্তা সংসার-বাচ্চা মানুষ 

করা-িাকুরী সবই একসাদথ করদে। পত্রশ্চমী েুচনয়ার 

চেিগুদলাদর্ত? চসখাদন চর্তা পুরুষ ও মচহ্লা েুজদনই 

সমান র্তাদল পা চফদল িলদে বাইদরর জ দর্ত। চবদেদি 

চর্তা শ্বশুর-িাশুিী অথবা বাবা-মা এর সাদপািণ 

চসদস্টমিাও চবরল। বাচ্চাগুদলা চক্রি-এ চরদখ মানুষ 

হ্দচ্ছ না? আসদল চসখাদন হ্াউস-ওয়াইফ চকংবা 

চহ্ামদমকার বদল ধারিা টি চমদয়দের মাথায়  ুচকদয় 

চেওয়া হ্য়চন। চসসব চেদি চেদলদমদয় চনচব ণদিদষ 

চনদজর পাদয় ো াঁিাদর্তই হ্দব। োরর্তীয় চকংবা প্রচর্তদবিী 

রাষ্ট্রগুচলর চমদয়দের মর্তন চকেু না হ্দল অথবা চকেু না 

কদরই চবদয়র অপিন িা চখালা চসখাদন থাদক না। 

চকন্তু, এখন চর্তা চিানা োয় চেন পালদিদে? ২০২১ এ 

ো াঁচিদয়ও চসই বস্তাপিা ধোনধারিা চর্তা পাটায়চন 

একিুও? চে, সন্তাদনর জনে চনদজর চকচরয়ার চকংবা 

জীচবকার র্তো স্বীকার করদব শুধুমাত্র মা?  এই চক 

নারী-পুরুষ পাদয় পা চমচলদয় িলা? চবোজন চরখা চর্তা 

োরী সুস্পষ্ট! !  

“চবৌচে চে…চবৌচে চে চ া! চোরিা খুলদব চ া একিু?” 

বাচির ট দক কাদজর চলাক িেনার কন্ঠস্বদর স্তদর স্তদর 

নানা জাল বুদন িলা চিন্তার সুদর্তা চোঁদি োয় রাধার। 

চেদলদক পাদি শুইদয় রচববার েুপুদরর এই অবসর। 

অচেরূপ বাইদর, িাশুিীমা চেবাচনদ্রায়। র্তা াঁদের আজই 

চনদজর চসদ্ধান্ত জাচনদয় আশ্বস্ত করদব ট ক কদরদে 

রাধা। চনর্তে অিাচন্তর হ্ার্ত চথদক মুত্রি।  

 র্তকাল খাচনক আদ ই অচফস চথদক চফদর মা-এর 

চফান ধদর চনদজর িাকুরী োিার চসদ্ধাদন্তর কথা 

জাচনদয় অবচধ মরদম মদর আদে রাধা। মা এর চর্তা কম 

চকেু অবোন চনই ওর পিাদিানা িাচলদয় োবার 

চপেদন! ! িাকুরী না পাওয়া পে ণন্ত চবদয়র সম্মে এদলই 

মা-এর রুদখ ো াঁিাদনা, চনদজর সামানে সঞ্চয় 

চবনাবাকেবেদয় চেদয় চেওয়া রাধার চেদকান প্রদয়াজদন, 

রার্ত চজদ  চসলাই করা পয়সায় চেদল-দমদয়দের সট ক 

পুটষ্ট চজা াদর্ত ফল-িা, েুধ-িা চকদন আনা, চককদর 

এগুদলা েুলদর্ত পাদর রাধা?   
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চকন্তু িেনা এ সমদয়? রচববার চবদকদল চর্তা ও আদস 

না! ঘুমন্ত চেদলর মাথায় হ্ার্ত বুচলদয় আের কদর 

দ্রুর্তপাদয় বাইদর এদস সের েরজা চখাদল রাধা। আদর !  

িেনার হ্াদর্তর চোট্ট চবদর্তর িুপচরদর্ত একরাি ফুল. . . !  

সু দে, োদলালা ায় প্রািমন েদর চ ল রাধার। “চক চর, 

রু্তই এ সময় এ? এর্ত সুের ফুল চকাদেদক চনদয় 

আসচেস?”  

এক াল চহ্দস িেনা বদল, “বত্রস্তদর্ত আমার িুপচির 

সামদন চে একফাচল জায় া িা চ া, চসখাদনই বা ান 

বাচনদয়চে। রু্তচম চর্তা আর চ দলই না চ া চবৌচে চে। 

বাবুদসানা আর চর্তামায় একচেন চনদয় োবই োব।“  

অবাক চিাদখ রাধা বদল, “এর্ত সময় রু্তই পাস চক কদর 

িেনা? চর্তার চমদয়টিও চোি ক্লাদস পদি। রু্তই ৫/৬ 

বাচি কাজ কদর আবার চনদজর বাচির সমস্ত কাজ 

কচরস। বর চর্তা শুদনচে সারাচেন চডউটি। ফুলিাইম 

অদিা িালায় চস। এর্ত সদবর মাদি আবার বা ানও 

কদরচেস?”  

“চবৌচে চে চ া,িখ থাকদল সবই সম্ভব। আচম আর 

আমার বরিা- েুজদনই বা ান খু…উ…ব োদলাবাচস। 

আর চক কান্ড, আমাদের েোখাদেচখ চমদয়িারও  াদের 

িখ জদেদে চ া”। 

“আচ্ছা িেনা, একিা কথা খুব জানদর্ত ইদচ্ছ করদে 

চর। চকেু মদন কচরস না। চর্তার বর চর্তা অদিা িাচলদয় 

মে চরাজ ার কদর না। চর্তাদক ও কখনও বদল না, চে 

ঘদরই চথদক চমদয় মানুষ কর. . .  চলাদকর বাচি ঘুদর ঘুদর 

চরাজ ার করবার চক েরকার? বদল না চর্তাদক 

কখনও” ? এক চনিঃশ্বাদস চকদসর এক চঘাদর বদল িদল 

রাধা।  

“কাজ চর্তা আচম চনদজর ইদচ্ছয় কচর চ া! বর চকন 

বাধা চেদব? ে বাদনর কৃপায় র্তার চরাজ ার োদলা, চস 

মানুষ িা মে চখদয়ও পয়সা ওিায় না। সঞ্চয় কদর 

আমাদেরই জনে, চমদয়র জদনে। েচে কখনও বত্রস্ত 

চথদক চবচিদয় চনদজদের একিা মাথা চ া াঁজার জায় া 

করদর্ত পাচর! স্বপ্ন চেচখ চ া চবৌচে চে েুজদন চমদলই। 

আমার চরাজ াদর সংসাদরর চেিুকু সুরাহ্াই চহ্াক, 

বদরর কাদে চর্তা হ্ার্ত পার্তদর্ত হ্য় না! এই ধর চ দয় 

ইদচ্ছ হ্ল কলািা, মূদলািার চকংবা চমদয়িার চকাদনা 

িখ, বায়নার ত্রজচনস – ওই একলা মানুষটির ওপর সব 

চক কদর িাপাই বদলা চর্তা!  চসও জাদন আর খুব োদলা 

কদর চবাদি চ া চে আচম সংসার চক োদলাদবদসই র্তার 

মর্তই চেনরার্ত এক করচে। োদলাবাসা চক, বুত্রি না চ া 

চবৌচে চে, চকন্তু চস মানুষ িা আমায় আর একিা মানুষ 

চহ্দসদবই সম্মান কদর। চস েৃটষ্ট র্তার চিাদখ চেদখচে চ া। 

চক জাদনা, আমাদের মর্তন পচরবাদর সারাচেন ঘর-

সংসার-বাচ্চা আ দল বদস থাকার আরামিা, চর্তামরা 

োদক বল চবলাচসর্তা, চসসব মানায় না চকা। চনদজ চখদি 

খাওয়া চর্তই সুখ আমাদের”--- রৃ্তচি িদর পিল িেনার 

 লায়। 

চমাহ্াচবদষ্টর মর্তন হ্া কদর িেনার কথা শুদন িদলচেল 

রাধা। চকন এোদব োবল না চস? 'চনদজ চখদি 

খাওয়াদর্তই সুখ'- চক           রৃ্তচিেরা বেঞ্জনা লুচকদয় 

আদে কথািায়! !  চকন চস এর্ত সহ্দজই চকাি াসা হ্দয় 

হ্ কারী, চনচর্তবািক চসদ্ধান্ত চনদর্ত চ চেল? চকাথায় 

চ ল র্তার লিাকু মদনাোব? এদকর পর এক কট ন 

পরীক্ষার হ্াডণল চপচরদয়ই চস অজণন কদরদে সাফলে। 

র্তদব চনদজর জীবদনর এই চোদিাখাি বাধা-চবপচত্তর 

সম্মুখীন হ্দর্ত ঘাবদি চ ল চকন চস? োদলাবাসা পাওয়া 

োয়, বস্তুচনষ্ঠ এ পৃচথবীদর্ত সম্মান িা চকন্তু অজণন কদর 

চনদর্ত হ্য়। চনদজর কষ্টাত্রজণর্ত জচম চেদি চেদয় 

র্তো স্বীকাদর চকানও মহ্ত্ব চনই। নরু্তন কদর সব োবদর্ত 

হ্দব আবার। বস্তুর্তিঃ োবনার চকানও অবকািই চনই। 

সামদন চে অদনক কাজ. . .  বুত্রদ্ধমত্তার জীবনেুদদ্ধ জয়ী 

চস হ্দবই! !   

িেনা চেন রাধার মদনর বে হ্দয় োওয়া, জং ধদর 

োওয়া জানালা গুদলা একিার পর একিা হ্াি কদর খুদল 

চেল. . . . ! আহ্্. . ! জুাঁ ই,িা াঁপা,দবলী, েরাদজর সাদথ 

একপিলা বৃটষ্টদেজা চসা াঁো মাটির  েও চেন চেদস এল 

িরু্তচেণক চেদয়!  হ্াল্কা মদন বুক েদর অত্রিদজন চনল 

রাধা। র্তার সামদন আদলা হ্দয় ো াঁচিদয় চে পৃচথবীর 

সুখীর্তম মানুষ টি! !  

 

চিত্র-চিল্পী:  সানেী ি  
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চেন্ন-স্বাদের চলখা 
 

RABINDRANATH TAGORE’S VIEWS ON EDUCATION 

Chandrima Guha Roy  

Rabindranath Tagore was primarily an education-

ist rather than a political thinker. He put emphasis 

on ‘naturalism’ for framing educational model. In 

education, freedom is the basic guiding force for 

inculcating interest within a student who will de-

rive inspiration from nature to pursue any branch 

of knowledge he likes. The establishment of Shan-

tiniketan fulfilled the desired goal of Tagore in the 

educational front. 

Unity of West and East: 

Tagore’s education marked a novel blending of the 

ideas of the East and West. The spiritualism of In-

dian philosophy and progressive outlook of the 

western people were blended together to give rise 

to an educational philosophy which marked its dis-

tinction in comparison to other educationists of In-

dia. 

Natural growth in natural circumstance: 

Tagore envisaged that nature is the best teacher to 

the pupil. Nature will provide the student with nec-

essary situation to earn knowledge. No pressure 

should be exerted upon the student to learn any 

thing. It is nature which will be the guiding force to 

inculcate the spirit of learning in the mind of a stu-

dent to pursue the education he likes. It will shape 

his behaviour and character. 

Goodbye to book-centered education: 

For the first time in the arena of education, Tagore 

established a new mile-stone. With boldness and 

firmness, he rejected a book-centered education 

for students. To him it is not just to confine the 

mind of boys and girls to text-books only. It will kill 

the natural instincts of a student and make him 

bookish. It will kill his creative skill. So, students 

should be freed from the-book-centered 

education and should be given a broader avenue 

for learning. 

Freedom to learner: 

Tagore had championed the cause of freedom. The 

same he wanted to implement in the field of edu-

cation. With that object he had opened Shantini-

ketan, Sri Niketan and Brahmachari Ashram. Ac-

cordingly, he gave free choice to students to de-

velop their interest in any field they like. To him, 

education should be after the heart of a man. He 

explained freedom in three-categorized ways i.e. 

freedom of heart, freedom of intellect and free-

dom of will. 

Education imparted in a natural way will lead to 

the fulfillment of these three freedoms. One may 

pursue the vocational education or education of an 

intellect, or education in any branch of the arts or 

one may become a sansei by observing celibacy. 

Teaching – practical and real: 

According to Tagore, teaching should be practical 

and real but not artificial and theoretical. As a nat-

uralist out and out, Tagore laid emphasis on the 

practicality of education. That will definitely in-

crease the creative skill within a learner. That crea-

tivity will bring perfection in the learning process 

and the student will be a master in his own field 

but not a slave to mere theoretical knowledge 

which one delves deep. 

Place of fine arts (dance, drama, music, poetry 

etc.: 

Tagore attached great importance to the fine arts 

in his educational curriculum. To him, game, dance, 

music, drama, painting etc. should form a part of 

educational process. Students should take active 

part in these finer aspects of human life for these 

are very essential to enrich soul. 

৪৬ 
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In his words “Speaking is for mankind and music 

for nature speaking is clear and limited by its 

needs; whereas music is mystic and expressive for 

a romantic eagerness. That is why; speaking cre-

ates nearness between man and man, while music 

helps us to identify ourselves with nature. When 

the harmonies of sounds are released with our 

expression then speaking loses much of its limited 

significance, but on the contrary getting together 

of the two muses had an all pervading character”. 

Education for rural reconstruction: 

Tagore was aware about the rural poverty of our 

country. So, he wanted to eradicate it through ed-

ucation. The practical training imparted in different 

crafts to the students will make them skilled arti-

sans in their field. They can remove the poverty of 

the rural bulk by applying their education helping 

thereby in the process of rural reconstruction. 

"The highest education is that which does not 

merely give us information, but makes our life in 

harmony with all existence” - Rabindranath Tagore 

 

  

 

 
 

চিত্র-চিল্পী: অেৃজা েট্টািাে ণ 
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রান্নাঘর 

 

CHOWLET 

Ayantika Mukherjee 

Preparation Time: 20 Min  

Cooking Time: 10 Min 

Ingredients: 

Thin Noodles – 250 gm  

Egg – 4 pieces  

Milk – ½ cup or as needed (to dilute)  

Onion – One medium sized 

Green Chili – 2 pieces (as per taste)  

Oil – As needed 

Salt – As per taste 

Pepper powder – As per taste 

Directions: 

1. Soak the noodles in warm water for 15 

minutes or until soft. 

2. Do not overcook the noodles – “Al Dente” 

only. 

3. Cut the onion & Green chili in small pieces. 

4. Take a bowl & mix the soft noodles, cut 

onions & cut chilis. 

5. Add salt as per taste. 

6. Break 4 eggs into the bowl. 

7. Add the Milk to make it moist & soft. 

8. Add pepper powder as per taste (Avoid for 

children). 

9. Mix well all ingredients. 

10. Heat a frying pan and pour cooking oil for 

shallow fry. 

11. Pour a portion of the mixed batter in the 

frying pan. 

12. Fry as pancake sizes. 

13. Flip over once its brown on one side. Fry 

from both ends. 

14. Serve Hot with Tomato Ketchup. 
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কচবর্তা-গুচ্ছ  - ২ 

 

আজব রিরকতস্া 
 

অরূপ কুমার িক্রবর্তী 

 

সচেণ হ্দয় েুচেন ধদর 

নাক হ্দয়দে বে, 

সচর্তে বলচে চবশ্বাস কর 

পাত্রচ্ছ না আর  ে। 

 

ত্রজদে এখন পাত্রচ্ছনা স্বাে 

লা দে সবই খাট্টা 

এসব শুদন নদরি খুদিা 

মারদল পাাঁিিা  াাঁট্টা। 

 

ফিদক চর্তনার চোি্ নাচর্ত 

একরচত্ত আর েচসে, 

আমার নাদক চ দস চেদল 

োেুর চডদপর নচসে। 

 

োে ুনাচর্তর অর্তোিাদর 

হ্লাম বি জব্দ, 

 লািাও বে হ্দলা 

নাই মুদখ আর িব্দ। 

 

হ্ারু্তচি হ্াদর্ত তবেে এদলা 

সদঙ্গ বি কাদস্ত- 

মুি্ডুিাদক কািদব বুত্রি, 

চজাদর চকংবা আদস্ত! 

 

নাচি টিদপ তবেে বদলন 

অসুখ বি কট ন, 

চনম পার্তা আর চিদরর্তার জল 

চখদর্ত হ্দব চরাজ চর্তন টিন! 

 

রঙ চবরদঙর পািন বচি 

চেদলন মুদখ চ দল, 

খাওদর্তা চখাকা ওষুধ খানা 

কপার্ত কদর চ দল। 

 

এবার বাো চিাখিা চখাদলা 

চেদবা লঙ্কার গুদিা, 

এবার বুত্রি প্রািিা চ ল, 

করদে চক এই বুদিা? 

 

প্রাি বা াঁিাদর্ত এক েুদিদর্ত 

হ্লাম প ার পাি, 

খাি চথদক র্তাই আোি চখদয় 

োঙল কিা হ্াি। 

 

চিাখিা খুদল চিদয় চেচখ 

মাদয়র চকাদল আচম, 

সজল চিাদখ আের কদর 

খাদচ্ছ অদনক হ্াচম। 

 

ও মা! এ চক স্বপ্ন চেল? 

চেচবে আচে খাসা, 

চিাখ চমলদর্তই চপলাম আচম 

মাদয়র োদলাবাসা। 

 

স্বপ্নামৃত 
 

প্রেীপ চঘাষ 

েচে ঘুম োঙ্গাদল র্তদব চর্তামাদকই বা ঘুদমাদর্ত চেই চকমন কদর  

এস... আজ  ল্প কচর নক্ষত্র রাদর্ত হ্াদর্ত চরদখ হ্ার্ত ।  

মদন চক পদি ……কদি ণদিব বাজনায় িমদক উদ চেদল োত্রারাদর্ত  

আমার বুদকর পর চথদক আমার কাাঁদধর েরসা চথদক !  

সারারার্ত র্তারােরা োত্রাপালা হ্দয়চেল,  

র্তখন চহ্মন্তকাল উৎসবাসান …  

এক রাত্রত্র উৎসদব চকদিচেল বার্তাদসর বা াঁিীর আওয়াদজ  

রূপকথার বীজ বুনদর্ত বদসচেলাম নকচিকাাঁথা মাদ   

চসইরাদর্ত চেল না ঘুম েুজদনর চিাদখ ।  

আজও েচে ঘুম না আদস, চর্তামাদকও হ্দব জা দর্ত ।  

চস সব চেন আসদব না স্মরদি চর্তামার...  

অমরাবচর্তর প্রাসাদে র্তখন ঘুমদঘার চনস্তি,  

র্তমসার পথ চিদর চ াপন ইিারায় চর্তামার আচেসার !  

এদসচেদল আজদকর মদর্তা আরও এক নক্ষত্র আকাদির র্তলায় ।  

চসই চথদক চক শুরু হ্দয়চেল োত্রা চ াপদন,  েীদর?  

র্তার পদরও চকদি চ দে কর্ত পূচি ণমা রার্ত  

অমাবসোর অেকাদরর বহুদোজন েরূদত্ব  

না বলা কথা চ উ রু্তদল সাক্ষী হ্দয় রদয় চ দে।।  

চসই রাদর্তর অদিাদর বৃটষ্টর িহ্দরর কংত্রক্রি ককণদি  

চঘালাদি িা াঁদের উপর চেদয় ক্রেনরর্তা চমঘ্ ,  

আমার খবর চনদয় চপৌৌঁদেচেল, জা চরর্ত চর্তামার কাদে  

রু্তচমও ঘুদমাওচন সাো কাদলা চববি ণ চসই রাদর্ত ।  

আবাদরা জাচ দয় চরদখে , রু্তচমই বা ঘুমদব চক কদর !  

আদনক  ল্প অদপক্ষা কদর আদে্,  

এবাদরও েচে না শুনদর্ত িাও, থাকব িুপ কদর  

বদয় োদব নেী বাওয়ার চেনগুদলার কথা ..বুদকর পদর ;  

পাহ্াদরর উপর্তেকা চথদক অচধর্তেকায় চফদর চবিাদনার চনিা !  

এই সব আরও কর্ত চক আমচলন অমৃর্তময় চিত্রপি ।  

জাচ দয় রাখদব চর্তামায়, িাচন্তদর্ত ঘুমদবা আচম ...একা । 
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VOICE... 
 

Sunipa Dutta 

NATURE 
 

Agniabha Chakraborty 

Tears roll down her eyes  

She, swallows her bitter feel...  

Can you hear her voice!  

It seeks long to speak!  

Can't she whisper? 

"No"! says the norms.  

Silent goes her heart,  

Silent, she keeps her mouth. 

 

No voice but yet- expressions...  

Voice, through the tapping fingers,  

voice through the restless feet,  

voice through the nasty headache,  

voice through the sufferings of reflux,  

voice through her anxious looks,  

voice in her anguish,  

voice in the wrinkles on her forehead,  

Oh! Voice, when will you speak up? 

Speak out loud, you voice!  

 

Let the voice be voiced.  

Let the dialogue begin!  

Let the voice be voiced.  

Let the dialogue begin! 

 

You are the power,  

You can be all,  

You are the canvas.  

 

You are the colour of expression.  

You are the painter's art.  

 

Sing the song,  

Bring the rhythm  

Breathe out the voice,  

Let it begin.  

Oh woman! You are the voice,  

Bring the glory,  

Do not wear the frown.  

You are glorious  

You are merry,  

Wear the crown!  

 

Ascend your voice  

You are meant to be free,  

To voice your choice.  

Nature provides us with essentials that we need 

We should be very thankful indeed 

Nature is truly our best friend 

It gives us everything till the end. 

 

Every single tree we see 

Gives us all we need for free. 

 

And let’s not forget the bees that give us honey 

The Sun that makes everyday sunny 

Nature is more precious that any amount of money. 

 

All of us, children, woman and man 

Should preserve nature as much as we can. 

 

 

 

 

চিত্র-চিল্পী:  চিৌে ণ িক্রবর্তী 
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জীবন মাদন? 
 

চবজন কুমার চিৌধুরী 

 

 

 

জীবন মাদন চনর্তে িা, জীবন স্মৃচর্তর  ল্প  

জীবন মাদন ো ে  িা, বাকী থাদক অল্প। 

 

জীবন মাদন স্বদপ্ন  িা, কল্পনারী চনত্র  

জীবন মাদন পদি আাঁকা, কোনোদস ঐ চিত্র। 

 

জীবন মাদন মা-বাবারই, আঙু্গল ধদর িলা  

জীবন মাদন োে ুচেোরই, কল্প কথা বলা। 

 

জীবন মাদন িপল বালক, িাাঁচপদয় পরা জদল  

জীবন মাদন গ্রামেবালা, িপল পাদয় িদল। 

 

জীবন মাদন চেৌবদনরই, চপ্রম পূজারী মন  

জীবন মাদন চিদহ্র পরি, মাদয়র প্রাদির ধন। 

 

জীবন মাদন শ্রদম ঘাদম, েুরন্ত সংগ্রাম  

জীবন মাদন শ্রমজীবীর, ওষ্ঠা র্ত প্রাি।  

 

জীবন মাদন ক্লান্ত চেহ্, চবষণ্ণ এক স্মৃচর্ত  

জীবন মাদন চফদল আসা, হ্র্তাি মদনর েীচর্ত।  

 

জীবন মাদন আর চকািা চেন, চবাঁদি থাকার আিা  

জীবন মাদন িদল োওয়া, চনরুদদ্দদির বাসা।   

 

জীবন মাদন চিষ জীবদনর, অচেজ্ঞাদনর চবািা  

জীবন মাদন চিরো াঁিাদক, রাখদর্ত হ্দব চসাজা।   

 

জীবন মাদন েীষি এক, মস্তবি চিহ্ন? 

জীবন মাদন চকেু পাওয়া, কখদনা বা িূনে।  

 

জীবন মাদন এচ দয় িলা, কখদনা বা রুদ্ধ   

জীবন মাদন চহ্া াঁিি খাওয়া, চকবল শুধ ুেুদ্ধ।  

 

জীবন মাদন এাঁদক চবাঁদক, িলা নেীর বা াঁক    

জীবন মাদন কল্পনাদর্ত, উিাল পাচখর িাাঁক।  

 

জীবন মাদন চকেু হ্াচস, চকেু সুদখর চমলা   

জীবন মাদন  চিদয় িলা, চেমন চস্রাদর্তর চেলা।  

 

জীবন মাদন হ্র্তাি মদন, চকেু আিার আদলা   

জীবন মাদন সবাই বদল, এমচন িলা োদলা। 

 

জীবন মাদন োদলাবাসা, র্তাজা ফুদলর ঘ্রাি  

জীবন মাদন চিহ্ আের, মার্তাল করা প্রাি।  

 

জীবন মাদন েুদদ্ধ োওয়া, চেৌবদনরই  ান  

জীবন মাদন িাাঁচকদয় িলা, র্তরর্তাজা একপ্রাি।  

 

জীবন মাদন চবচলদয় চেওয়া, চেি মানুদষর জনে  

জীবন মাদন হ্ার্ত বািাদনা, র্তদবই জীবন ধনে। 

 

 

 

 

 

 

চিত্র-চিল্পী:   

ঐিানী মুখাজী 

চিত্র-চিল্পী:  

চকৌিানী মুখাজী 

চিত্র-চিল্পী: অঞ্জচল িক্রবর্তী 
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দিবুদত কাবু  
 

চসৌমো চিকোর 

সকাল হ্দর্তই চিাখটি খুদল োবদল চেচে- ‘চবি ! 

 

আজদক এমন েচব চেব কািদব না র্তার চরি … 

চলচল চমচল ঊমা রুমা গুজু্জ চিল্পা িা- 

িকু্ষ হ্দব োনাবিা, মুখটি হ্দব হ্াাঁ” 

চেই না োবা চসদজগুদজ বরদক চেদলন  োলা 

‘ওদ া বাপ ুচবেনা চেদি, ঘুম হ্দয়দে চমলা !’ 

 

রচববাদরর সকালিুকু িীদর্তর আদমজ চনদয় 

চেদবচেল বর বাবাজী কািাদব ঘুম চেদয়। 

ধাক্কা চখদয় িিকাদনা ঘুম -চেদস্ত োওয়া সুখ  

চোদলবাবার সাদজই চস চে িলল - বোজার মুখ। 

শুরু হ্ল োত্রা এবার িীদর্তর চেজা পদথ 

চোদলবাবার সেে চকনা i-20 রদথ। 

 

উ ল েচব অজস্র চে নেীর পাদি- বা াঁদক,  

ফুলবাহ্ারী পাদকণ চ দয় নানান  াদের ফাাঁদক। 

‘স্কাদিণর চডজাইন এমচন রদব- িুদলর চখালা বাহ্ার’ 

েচব রু্তদল ক্লান্ত ‘চোদল’ চজাদিনা র্তার আহ্ার। 

িলল চর্তালা েচব শুধ ুসারা সকাল জদুি 

নানানরকম সাজদপাষাদক চেচের িরীর মুদি। 

 

কখদনা বা জদলর িোংদক আদধকখাচন উদ  

িলচর্ত  াচির রাজপদথ বা র্তারই পাদির ফুদি। 

ময়োন বা চেদটাচরয়া চকম্বা চিচিয়াখানা 

বাজার বা িািণ, মল বা হ্ল চহ্াক না চকবল থানা। 

এমচন কদরই প্রদজট চসদর চফরল চেচে ঘর 

েোবলা মুদখ কোবলা ো াঁদর্ত চপেদন র্তাাঁর বর। 

 

সারাচেদনর হ্াজার েচব এচডি হ্ওয়ার চিদষ 

কদর্তক েচব আপদলাডাদলন চেচে চবচবধ চবদি। 

রান্নাঘদরর বায়না চেদি Swiggy চেল খাবার 

চফসবুদকদর্ত র্তাচকদয় চেচে অদপক্ষাদর্ত এবার। 

চকন্তু এ কী ! লাইক বা কদমন্ট এদলা না চর্তা সাদথ ! 

অনেচেদন ো চকেু চেন পিদর্ত পায় না পাদর্ত। 

সারাচেদনর শ্রদমর চিদষ এ কী হ্ল প্রেু ! 

এমনর্তদরা পানদস হ্ালৎ হ্য়না চর্তা হ্ায় কেু ! 

 

েদূর বদস চহ্ামওয়াদকণ বেস্ত চেল চমদয় 

মুিচক হ্াচস লুদকাদব না র্তাকাও েচে চিদয়। 

চরচন্টদসানা বকুচন খায় মাদয়র কাদে চরাজ 

চিাধ চনদব র্তার অনেোদব এই চেল র্তার চখা াঁজ। 

সকাল চথদক েুটির চেদন সুদো  চপল চেই 

চফসবুদকদর্ত চসটিং বেল, েচব কাদরার কাদে চনই। 

মা জাদন র্তার আপদলাডাদর্ত, আর জাদন না চকেু; আজদক এর্ত েচব চেদলও হ্ায় লাইক এদলা না চপেু..! 

 
চিত্র-চিল্পী:  স্বত্রস্তকা বসু 

 
চিত্র-চিল্পী:  সুচমর্তালী চঘাষ 
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ভ্রমি 

 

আকাশে আজ রশের খেলা 

আদৃতা চক্রবতী 

 

ত্াররখটা রিল 26কে রিসেম্বর, েময় মধ্যরাত্রি । Arc-

tic explorer এর গারিসত কচসে িুসট  চসলরি 

জনমানবেূনয বরসে ঢাো  এে েথ ধ্সর। উসেেয 

এেটাই, আোসে রসের কখলা রনসজর কচাসখ কদসখ 

কচাখ োথ থে েরা। 

আজ রবসেসলই ট্রমসোসত এসেরি আরম, অররন্দম ও 

আমাসদর েনযা আরিআভা। নরওসয়র উত্তসর অবরিত 

এই ট্রমসো েহর উত্তর কমরুর খুব োসি। এখাসন এখন 

কমরুরাত (polar night)। এেময় উত্তরসমরুসত েূস্ থাদয় 

হয় না। শুধ্ু চারঘন্টার জসনয েূস্ থর মৃদু আসলা থাসে। 

তাই কমরুরাসতর েময় েৃরথবীর রবরভন্ন প্রান্ত কথসে 

ে্ থটেরা আসে আোসে এই রসের কখলা কদখসত। 

রবজ্ঞাসনর ভাষায় এই রসের কখলাসে খেরুশজযাতত্ 

বসল। উত্তরসমরু কথসে ক্ কমরুসজযারত কদখসত োওয়া 

্ায় তা Northern Lights বা Aurora Borealis নাসম 

েরররচত।  

 
 

হঠাৎ উসত্তত্রজত েসে েরলনা ড্রাইভারসে বলল "stop 

here"। গারি থামসলা। েরলনা হল আেথটটে 

এক্সসলারাসরর প্ররতরনরধ্ তথা আমাসদর কমরুসজযারত 

অরভ্াসনর গাইি। আমাসদরসে এতক্ষণ  Northern 

lights hunting এর েদ্ধরত রবেদ ভাসব বণ থনা েররিল। 

কমরুসজযারত কদখসত োওয়াটা ক্ রবষয়গুরলর উের 

রনভথর েসর, তা হসলা Kp index এবং আোে েতটা 

েররষ্কার আসি, তার ওের। আোসে কমঘ থােসল 

কমরুসজযারতর কদখা োওয়া মুেরেল। 

 
 

প্রসয়াজনীয় েমস্ত রগয়ার  (ভারী জযাসেট,বরসের 

জসুতা, কহিটচথ ইতযারদ) ইরতমসধ্যই আমাসদরসে 

েরবরাহ েসরসি কে। েরলনার েথা শুনসত শুনসত 

কেৌসি কগলাম কেই কিাটসবলার রদনগুসলাসত, ভূসগাল 

বইসয়র োতায়। েূ্ থ কথসে রবচু্ছররত চাজথি েণা 

েৃরথবীর দুই কমরুর রদসে কচৌম্বেসখসি আেরষ থত হসয় 

্খন বায়ুমণ্ডসল প্রসবে েসর এবং নাইট্রসজন, 

অত্রক্সসজন রবরভন্ন গযাসের েংস্পসে থ এসে েংঘসষ থ রলপ্ত 

হয় তখনই উৎেন্ন হয় অেূব থ আসলার িটা। কগালারে, 

েবুজ, হলুদ নানান রসের আসলার কখলা কদখা ্ায় 

আোসে। তখন রেন্তু কবে আশ্চ্ থ হসয়রিলাম। েরতয 

েরতয এমনটা হয় বুত্রি? 

 
 

উল্লরেত েরলনা রচৎোর েসর উঠসলা "guys come out 

I have spotted Aurora"। আমরা কতা এেথা শুসন 

আনসন্দ আত্মহারা। এেটু আসগই েরলনা বলরিল 
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কমরুসজযারত কদখসত োওয়াটা রেিুটা ভাসগযর বযাোর। 

কদখসত োওয়া ্াসবই এমন কোসনা  প্ররতশ্রুরত ওরা 

রদসত োসর না। তসব হযা াঁ, ওসদর তরে কথসে কচষ্টার 

কোসনা ত্রুটট থােসব না এমনটা বার বার বসলসি 

আমাসদর।  রেিুক্ষসণর মসধ্যই  কমরুসজযারতর কদখা 

কেলাম। রদগন্ত কথসে ঘন কধ্া াঁয়ার মত উঠসি 

আোেেসথ আর তাসত হাল্কা েবুজ আভা। তারের 

আসরেটট জায়গায় রনসয় কগল, কেখাসনও একই রেম 

কদখসত কেলাম। তৃতীয় ক্ স্পসট এ  কগলাম ট্রমসো 

েহর কথসে অসনে অসনে দূসর নরইত্রজয়ান রে এর 

ধ্াসর, গাইি জানাল ক্ েমুসের  অনযপ্রাসন্ত নারে 

গ্রীনলযান্ড। এেময় ্া কদখলাম তা রিল কচাখধ্া াঁধ্াসনা। 

আোেেসথ হাল্কা রমটষ্ট চা াঁসদর আসলা আর তাসত েবুজ 

কগালারে নানান রং এর কখলা চলসি। এসে বসল "িাত্রসং 

অসরারা"। গাইি বলসলা তার কদখা এবিসরর অসরারা 

গুসলার মসধ্য এই রদসনরটট রিল কেরাগুসলার মসধ্য 

এেটট। প্রেৃরতর এই অেরূে রসেরসখলা কদখসত কেসয় 

ক্ন কচাখ োথ থে হল আমাসদর। মন্ত্রমুগ্ধ হসয় কদখরি  

আর মসন েিসি, বইসত েিা কেই েটট লাইন, 

কমরুসজযারত, েরতযই কতা এমনটা হয়, এমনটা কদখা 

্ায়। মসন অসনে আনন্দ রনসয় কহাসটসল রেসর এলাম। 
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ভ্রমি 

 

Glimpses of Greece  
 

Subhankar Biswas 

"Tough Times Never Last, Tough people do". Af-

ter living in a "virtual" world for quite some time, 

we were desperate to find the "real" world. In our 

quest for a real holiday, we traveled to Greece in 

June 21. In Greece, we were in the midst of sea of 

humanity.... people partying, soaking up the sun, 

visiting historical sites, embodying the triumphant 

nature of human spirit. My humble effort to share 

some key moments of our holiday, through the 

following photographs. 

 

   

Spectacular Subset at Cape Sounio Little Venice in Mykonos View of Mykonos from top at dusk 

  

Night View of Acropolis The famous Blue Domes of Santorini 

   

Change of Guard – Athens  Sunset at Mykonos Volcanic Caldera in Santorini 
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ভ্রমি 

 

জাঝিবার @ তািারনয়া 

শুদ্ধসত্ত্ব বোনাজী 

 

নসি চসি বেলাম! োতার হরলসিজ (োতার 

এয়ারওসয়ে) কথসে কদসখ কপ্রাসমােনাল কমইল (E-Mail) 

টা কদসখ; কোয়াসরন্টাইন - রি হরলসিজ জাত্রিবাসর I 

অমরন চনমন েসর উঠসলা আমার মনটা I কেই 

রবসেসলই কেৌৌঁসি কগলাম োতার এয়ারওসয়ে টাওয়ার ১-

এর গ্রাউন্ড কলাসর অবরিত োতার হরলসিসের অরেে I 

অরেে রনয়ন্ত্রে েুন্দরী মরহলার োসি এেটাই দারব, শুধ্ু 

জাত্রিবাসর নয়, টুযরটা আমাসদর এেটু োসটামাইজ 

েসর রদসত হসব, তানজারনয়া ্াসবা আর জঙ্গল কদখসবা 

না, কে আবার হয় নারে! কেরদন হতাে হসয়ই রেরলাম, 

রেন্তু েসরর রদন আোর এল আবার কজসগ উঠসলা, 

রেল্পী ্খন সু্কল কথসে ক্াগাস্াগ কজাগাি েসর এসন 

রদসলা রমটার ত্রক্ররটয়ান আয়ও-র I কেমরিজ 

ইন্টারনযােনাল সু্কসল রেক্ষেতা েরার দরুন রেল্পীর রেিু 

আরিোন এবং োউথ আরিোন েরলগ জসুটসি, এটি 

এনাসদরই অবদান I জাত্রিবার, দার-এ-োলাম আর 

রমেুরম ররোভথ েসরট রমরলসয় ততরী েরা হসলা কবে 

এেটা রিমিাম আর জমসেে েযাসেজর; ৭ রদন ৬ 

রাত I লাসে থন & টুসিার বি বাবুসে টুে েসর েটটসয় 

কজাগাি হসয় চ দলা ৭ চেদনর িুটট, আর আমরা এবার 

প্রস্তুত, গন্তবয তািারনয়া II 

৩০সে জলুাই ২০২১, কভার ২:২০ োতার এয়ারওসয়ে 

লাইট QR১৩৫১ ধ্সর আমরা রওনা রদলাম; খুরবই 

েুখের ্ািা, েোল ৮:৪০এ আমাসদর লাইট 

জাত্রিবাসর কেৌিাসলা ! েমুে তেেত আর দ্বীেেুসির 

অভূতেূব থ দৃেয কদখসত কদখসত েখন ক্ কেৌৌঁসি কগলাম, 

চেন মসন হত্রচ্ছসলা আসরা রেিুক্ষন আোসে েররভ্রমণ 

েরসত োরসল কবে ভাসলা হসতা, এই মসনারম েবুজ 

অরণয তার েসঙ্গ নীল আভাসয় কঘরা েমুে ! আরবদ 

এমরন  োরুসম  আন্তজথারতে রবমানবন্দসরর, ে্ থটেীয় 

্াবতীয় আনুষ্ঠারনেতা রমটটসয় ্খন বাইসর এলাম, 

কদখলাম আমাসদর জনয ত্রক্ররটয়ান এেটা বি এে ইউ 

রভ (SUV) গারি োটঠসয়সি আর তার ড্রাইভার 

মাইসেসলর োসথ েহর ঘুরসত ঘুরসত আমার এরগসয় 

চললাম আমাসদর কহাসটসল I জাত্রিবার ক্ন আর এেটা 

লাল মাটটর কদে, বাংলার গ্রাম বা েহরতরলর মসতা 

মসনারম েররসবে, রহত্রজরবত্রজ ট্রারেে বা ্ানজট 

কেররসয় আমাসদর গারি, কেৌৌঁসি রদসলা কলত্রজ রবচ 

কহাসটসল I আর কেখাসনই আমাসদর প্রথম কদখা হসলা 

আমাসদর টুর মযাসনজার আর গাইি ত্রক্ররটয়ান আয়ওর 

েসঙ্গ, কে ওখানোরই কিসল, বয়ে ২২ রে ২৩ হসব, 

করাগা োতলা কচহারা, গাসয়র রং েৃষ্ণোয়, আর মাথায় 

কিাট চোি কঘারাসলা েযা াঁচাসলা চুল, িুাঁচসলা থুতরন আর 

রিগ্ধ কচাখ দুসটা তার, েুন্দর েথাবাতথা, আমাসদর স্বাগত 

জানাসলা এেটা অরত েুস্বাদু মেটাইসলর েসঙ্গ I  

জায়গাটার নাম কেন্দয়ুা আর কেখাসন আমাসদর 

কহাসটসলর িাদ লাসগায়া করসস্তারা োন রে বার (Sun Sea 

Bar), কবে রিমিাম েররসবে, আলাে হসলা কহাসটসলর 

মারলে োম মযাসনজার আল্পারচসনার োসথ I রিমিাম 

েররসবে ক্রসম ঘসরায়া েররসবসে েররবতথন হসত 

থােসলা! োমসন বৃহৎ েুইরমং েুল, োসথ জােুত্রজ, 

কহাসটল েংলি েমুে তেেত জসুি অজস্র োক্স বা 

খুেরর  আোসর খর েুসটা রদসয় প্রস্তুত রবিানা করাদ 

কোয়াসনার েুউেস্াগী; আরাম েসর করট রনসয় োটটসয় 
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রদলাম দু রদন I তদনত্রন্দন েম থ জীবসনর েমস্ত ক্লারন্ত 

ক্ন তরলসয় কগসলা ওই েুইরমং েুসল আর কহাসটসলর 

দারুন খাবার বযবিার োসথ েমুসের েুরেুসর হওয়া 

এসন রদসলা েরীর মসন এে অেমে েত্রি I  

৩ নম্বর রদন েোল েোল কজমে এসে উেরিত 

আমাসদর কহাসটল দ্বাসর, আমাসদ আজসের গন্তবয কনম্বা 

আইলযান্ড I উসেেয িলরেন দে থন আর েমুসের অতল 

গভীরতাসে োি কথসে দযাখা, ্াসে বসল কিাসেথরলংI 

আধ্ ঘন্টার মসধ্যই কেৌৌঁসি কগলাম মুয়ুনী েমুে তেেসত, 

আর তার ের আমরা চসি বেলাম এেটা কিাট্ট কেরর 

স্পস্পি কবাসট I িোৎ িোৎ েসে, উথারল োথারল হসত 

হসত আমাসদর কেরর এরগসয় চলসলা মাি েমুসে, 

এখাসন েমুসের রং আর েবুজ নয়, ঘন নীল এই েমুে, 

অসনে দসূর আমরা কেসল এসেরি মুয়ুনী েমুে তট I 

রেিু দসূর শুধ্ু হা েসর দা াঁরিসয় রসয়সি অেহায় কনম্বা 

দ্বীেেুি I আমরা মাি েমুসে অসেক্ষারত, হঠাৎই রব 

উঠসলা 'ওইস্ ওইস্' দে থন োওয়া চ দলা দল িুট হওয়া 

দুসটা িলরেসনর I প্রানেসন চেন িুসট চলসি েমুসের 

আসরা গভীসর তাসদর দসল ক্াগ কদওয়ার জনয আর 

তারই মাসি হঠাৎ হঠাৎ লাে রদসয় কবররসয় এসে 

আমাসদর মদনারঞ্জদনর কোসনা ত্রুটট রাখসি না I 

আমরাও তাসদর কেিসন ধ্াবমান I ইরতমসধ্য আমাসদর 

েসঙ্গ ক্াগ রদসয়সি আসরা খান চাসরে কেরর, েরারে 

মরহলা হঠাৎ জসল িা াঁে রদসয় কচষ্টা েরসত থােসলন ওই 

িলরেনসদর ধ্সর তাসদর রেসঠ চসি এেোসথ ো াঁতার 

কদওয়ার, তসব বহু কচষ্টা েসরও কেই ইসচ্ছ েূরণ েরা 

েহজ না ! এবার কদখসত কেলাম এে িা াঁে িলরেন, 

চেন োরর রদসচ্ছ এে োগর কথসে অনয োগসর, আজ 

আরব মহাোগর কতা োল তাসদর ঘর বারি কেই ভারত 

মহাোগসর II   

 

কনম্বা দ্বীসের োিাোরি আেসতই েসর রনলাম গগলে 

আর কিাসেথরলং রিরথং োইে বা মাস্ক, েমুসের জসল 

িা াঁে রদসয় ক্ই না ধ্াতস্ত হসয় উেসভাগ েরসত শুরু 

েসররি কেই মসনারম োন্ত অথচ রটেন রিগ্ধ কদে, মসন 

েসর চ দলা অরেসের েথা, আহা ! এমন োন্ত 

েররসবসে ্রদ আমার এেটা অরেে হসতা ! রেন্তু হায় 

রবধ্াতা ! কিাসেথরলং েব থ কেসর কেররসত উঠসতই 

উেরিত েলাহার, রেল্পী আর রতরথ অসনে আসগ 

কথসেই েলমূল কেবন েরসত বযস্ত, আম তরমুজ েো 

েলা কেসট েুন্দর েসর োত্রজসয় রাখা আমাসদর জনয, 

কেই েল কখসত কখসত আমরা কনম্বা আইলযান্ড কিসি 

রেসর এলাম মুয়ুনীসত I কেসট েুরেুসর রখসদ রনসয় এবার 

আমরা চসল আেলাম কেন্দয়ুা, তসব এ কেন্দয়ুা আলাদা, 

এখাসন জমোসলা করসস্তারা, কেনা োটার জায়গা, বি 

বি কহাসটল, বি কবাট বা ত্রুজ, এে জমজমাট কেন্দয়ুাI 

এখাসন বলা আবেযে, ওখানোের রচি রেল্পীসদর 

কেইরন্টং কদসখ আরম অরভভূত ! অসনে কিাট কিাট 

আটথ গযালারর এবং কদাোন , ক্খাসন তাসদর রচি 

প্রদরে থত এবং এই রচি রবত্রক্র েসরই র্তাদের জীবন 

রনব থাহ!  

রগ্রল রচসেন, রেে এন্ড রচেে, েসঙ্গ অসরি জেু, রদসয় 

লাঞ্চ কেসর অস্তরমত েূ্ থটাসে অনুেরণ েরসত েরসত 

চসি বেলাম এে রবোল োল কতালা কনৌোসত, রগসয় 

উঠলাম এসেবাসর রিোর িাসদ I আঞ্চরলে গাসনর েুসর 

ও তাসল রেিুখসনর মসধ্যই কমসত উঠসলা কনৌোর 

প্রসতযে ে্ থটে I োল উরিসয় রনসয় এই ে্ থটে বারহ 

কনৌো কথসে েূ্ থ অস্ত ্াওয়া কদখার অনুভূরত ক্ন 

এেদম আলাদা, এেদম রবরল, কেই গাসনর েুর েথা 

তাল আজ মসন বাসজ আর আমরা মাসি মাসিই কগসয় 

উটঠ, '' জাসম্বা ! জাসম্বা বুয়ানা ! হবারর গারন , জরুি 

োনা. . . .হােুনা মাতাটা ! ! '' কদখা হসল এেরদন এই 

েসহরল ভাষায় গানটা কগসয় কোনাসবা!  
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চতুথ থ রদন, েোল েোল কবররসয় েিলাম কজমসের 

গারি েসর, অল্প েমসয়র মসধ্যই ও আমাসদর কেৌৌঁসি 

রদসলা স্পাইে োম থ (Spice Farm)I হসরে রেম মেলা 

োমগ্রীর গাি  ােচিদর্ত ভরা, কদখলাম লবঙ্গ গাি, রোঁদুর 

গাি - ক্খান কথসে রোঁদুর ততরী হয়, আসরা েত রেম 

েুল, েল ্ার রবরভন্ন রেম উৎোরদ োরা েৃরথবী জসুি 

বযবো েসরসি, েখসনা ঔষুধ্ রূসে েখসনা রান্নার 

উেস্াগী মেলা রূসে I 

এরের আমরা ্াসবা কটান আইলযান্ড বা রপ্রেন 

আইলযান্ড I জাত্রিবার কোটথ কথসে রওনা রদসয়, অদূসর 

কগ্রভ আইলযান্ডসে নজসর করসখ ্খন আমরা রপ্রেন 

দ্বীেেুসি কেৌিালাম, আমাসদর উসত্তজনার েীমা 

িারিসয় গযাসলা ১৮৪ বয়েী রবোলাোয় েচ্ছে কদসখ I 

রতরথ কবে ভয়ই কেসলা, তবুও বাবাইসয়র হাত ধ্সর 

তাসদর কে বা াঁধ্ােরের োতা খাওয়াসত রেিো হসলা না I 

ওই দ্বীেেুি আজ ২০০র কবরে অরতোয় েচ্ছসের 

বােিান এবং েংরক্ষণসেন্দ্র II 

 

রপ্রেন আইলযান্ড কথসে রেসর এলাম জাত্রিবার েহসর, 

মধ্যাহ্ন কভাজন কেসর কদখসত কগলাম জাত্রিবার কোটথ I 

কিাসটাখাসটা দুগ থ, কমরামসতর োজ চলসি, এে োসে 

হােোতাল, অনয রদেটা ে্ থটেসদর জনয কখালা I 

এখাসন অল্প েময় োটটসয় আমরা কদখসত কগলাম 

তানজানাইট কটান, উৎেরত্ত িান শুধ্ু এই তািারনয়া I 

বি েুন্দর নীলাভ এই োথর ক্ন হাতিারন রদসয় িরিসয় 

রদসচ্ছ তার নীল আভা II 

 

 

আজ তািাতরি রেসর এলাম কহাসটসল, রিনার কেসর 

শুসয় েিলাম; েুটসেে আর বযাগ গুসলা গুরিসয় রনসয়, 

খুব েোসল কেৌৌঁসি ক্সত হসব জাত্রিবার কোটথ, লক্ষয ৪০ 

রমরনট েমুে ্ািার েসর দার-এ-োলাম, আর কেখান 

কথসে কোজা আরিোর জঙ্গসল, রমেুরম নযােনাল 

োসেথ I দার-এ-োলাম এ কদখা হসলা আমাসদর েসরট 

গাইি োম করিার জাোররয়ার োসথ I টুররট গাইি 

ত্রক্ররটয়াসনর োসথ অরভজ্ঞতা অতযন্ত েসন্তাষজনে ও 

েুোররেস্াগয; তানজারনয়া বা কেরনয়া (মাোইমারা) 

ভ্রমসণর কোসনা েররেল্পনা েরসল আমাসে ক্াগাস্াগ 

েরসত ভুসল ক্ওনা, আরম রনশ্চয়ই েমস্ত ক্াগাস্াগ 

কতামাসদর রদসয় ্থােম্ভব োহা্য েরসত োরসল খুবই 

খুরে হসবা I আগামী দু রদন আমরা আরিোর জঙ্গসল 

োটাই, কে আর এে দারুন অরভজ্ঞতা আর রসয়সি 

অসনে গসল্পর ভান্ডার, ক্টা জসম থােসলা েসরর 

েংখযায় প্রোে োওয়ার অসেক্ষায় I জাত্রিবাসরর মধ্ুর 

সৃ্মরত করামন্থন েসর, আজ এখাসনই কেষ েররি, 

জঙ্গসলর গল্প আবার হসব এেরদন, অনয কোসনা 

অধ্যাসয়, রেংবা োক্ষযাসত এে োে চাসয়র োসথ II  

এে দুষু্ট হাওয়া  কভসে  আসে, েসঙ্গ  োথী  রনসয়  োসে, 

আনমসন !  

রমটষ্ট  নজর  রদসয়  বসল, থােসবানা  আজ  কোসনা  ঘসর, 

আনমসন ! 

লুসোচুরর  কখলসবা  আমরা, দুষু্টরমসত  ধ্রসবা  কভামরা, 

িুবসব  োহাি  ভােসব  ্রদ, আোসে || 

চল  হাওয়া  আজ  ্াসবা  োসথ, মাখসবা  ধ্ুসলা  মাি  

মাসঠ, 

গাইসবা  গান  আর  েরসবা  চুরর, বাতাসে || 
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ভ্রমি 

 

এিাদবও রিদর আসা যায় 

ত্রত্রনয়ন ও পচি ণনী িোিাজী 

চকদষি চসং চমহ্র্তার চিাদখর চকাি িা চিকচিক করচেদলা। 

চডকচিদর্ত িা ফুদিই োদচ্ছ, চসচেদক চখয়াল চনই! 

আমাদের  বাসিা র্তার চোকান লাদ ায়া চমাি চথদক র্তখন 

রাজজুী চঘারাদনার চিষ্টা করদেন, চসই রাজজুী,  র্ত েুই 

মাস এই বাসিাই োর বাচি ঘর। উাঁিু চনিু সরু রাস্তা, বাস 

রাস্তার অচেমুদখ চফরদর্ত চফরদর্ত সামদনর একটি েুটি 

মুচেখানার চোকাচনরাও র্তর্তক্ষদি চবচরদয় এদসদেন।  

পুচলি চিৌচকর এস আই বাবু, অনেচেন আমাদের চেখদলই 

এক  াল হ্াচস,  খবর বন্ রচহ্ অপকী!   আজ চে র্তার 

চকদসর এদর্তা কাজ, ঘাি গুাঁ দজ চরত্রজস্টাদরর খার্তায় এক 

মদন কী সব চলদখ োদচ্ছন! ! এখনও কী খবর পা াদনার 

চিষ্টা িাচলদয় োদচ্ছন, একেম  উপর র্তক !  

একাই বদসচে সীদি। এখন েরূত্ব বািাদনার সময়, র্তফাৎ 

োও চলা াদনর রব িারপাদি,প্রচর্তচনয়র্ত; কাোকাচে এদলই 

চেন চনত্রশ্চর্ত সব ণনাি। চকন্তু এই চে েরূত্ব বািদর্ত িদলদে, 

চিাদখর সামদন চেদয়, কাদনর পাি চেদয় হুহু কদর সদর 

োদচ্ছ সব চকেু, কী কদর র্তাদক আিকাই! িুকদরা িুকদরা 

েৃিে, সৃ্মচর্ত অবি কদর চেদচ্ছ আমায়, ক্রদম চেন এক 

চঘাদর র্তচলদয় োত্রচ্ছ, এক অদমাঘ বেন চক কাটিদয় আসচে 

আর এক চনত্রশ্চদন্ত আশ্রদয়, চেখাদন আমার ঘর।  

আমাদক হ্াচরদয় চেদলা চস, োদলাবাসার অেৃিে মায়াজাদল 

পরম েদে চস চবাঁদধ চরদখচেদলা আমায় এই েুটি মাস, আজ 

চস বেন চেন্ন কদর িললাম। চফদর আসার চিষ্টার অক্লান্ত 

লিাই চর্ত কখনও বুিদর্তই পাচর চন, চফরার সময় মন িা 

চফদল চরদখই চফরদর্ত হ্দব। কখন অজাদন্ত চনিঃসাদর 

চবচরদয় আসা অশ্রু আমাদক র্তা আজ বুত্রিদয় চেদয় চ দলা, 

এদক বাদর চবোয় চবলায়। 

একিু চখালসা কদরই বচল। ২০২০র মাদিণর চসই একুি 

র্তাচরখ চথদক আমরা বেী হ্দয় চ লাম। আমরা বাঙাচল, 

পাদয়র র্তলায় সুিসুচি র্তাই বেরের। এবাদরর  ন্তবে চেল 

কুমায়ুদনর চসরা চকেু জায় া। চেখাদন এদস ফা াঁসলাম, চস 

জায় াটি অনেদের রু্তলনায় সাোমািা, িাকচিকেহ্ীন। নাম 
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িদকৌচি, উত্তরাখদের চপদথারা ি চজলার এক চোট্ট 

পাহ্ািী জনপে। একখানা পাকা রাস্তা র্তার বুক চিদর িদল 

চ দে, বাকী সবই কা াঁিাপাকা পাদয় িলা পথ, উাঁিু চনিু 

পাথুদর প্রান্তর। চোকান পাদির চর্তমন বালাই চনই, 

পাহ্াদির চকাদল চকাদল চনপাি এক সরল চি ্দ্ধ গ্রামে 

চিত্র। 

না, চকেুই চনই বলািা হ্য়দর্তা েুল হ্দলা। অহ্ংকার করার 

মর্ত র্তার েদথষ্টই কারি আদে। েথা সমদয় র্তার কথা বলব। 

োইদহ্াক, েয় ঘন্টা সফদরর পর চসখাদন চপৌৌঁোলাম চ দয় 

এক েুপুরদবলা। আকাদির চকাদি র্তখন আমাদের মদনর 

চমদঘর োয়া ঘচনদয় আসদে। পাহ্াি চেখার মানচসক 

অবিায় আমরা র্তখন চকউ চনই।  

চসচেন মুত্রন্সয়াচর চথদক সকাল সকাল চবচরদয় জানদর্ত 

পাচর অচনচেণষ্ট কাদলর জনে র্তালা পিদর্ত িদলদে চেদি। 

ের্তক্ষদি জানলাম, চেরী হ্দয় চ দে। চনদি কা গুোম 

অচব্দ ২৫০ চকচম রাস্তা নামার আর সময় চনই। রাদর্তর 

চিষ চট্রন টি ন' িার পর চেদি চবচরদয় োদব। েচে এখাদনই 

না থাচম, র্তাহ্দল হ্য়দর্তা চস্টিদনই অচনত্রশ্চর্ত চেন োপন 

করদর্ত হ্দব ! েদলর চবচির ো  মানুষই বয়স্ক, র্তাদের 

চনদয় পাহ্ািী পাকেন্ডী কাটিদয় চনদি নামার অথ ণ এক 

িরম িুাঁ চক চনওয়া। ড্রাইোর ো, রাজ ুজী আবার সদেে 

চবলায় চিাদখ চেদখন কম। বলাই বাহুলে িদকৌচির 

সদ্ভাবনা চরসদিণ র্তার পদরর েুই মাস আমরা অচর্তচথ হ্দর্ত 

িদলচে, চসই েূরেচি ণর্তা আমাদের সচর্তেই চেল না।  

অর্তিঃপর, এক অসম লিাই এর সূত্রপার্ত, আর শুরু র্তার 

রঙ রদসর মায়ায় চবদোর হ্দয় োওয়ার। এর্তিাই, েুই 

সিাহ্ হ্দলা প্রায় চফদরচে, র্তবু প্রচর্তটি চসদকদন্ড মদনর 

অিু পরমািু চর্ত র্তার চজািাদলা চবরাজর্তা। 

চেদবচেলাম চলখব এক েন্ত্রিাময় চেন োপদনর  ল্প। চকন্তু 

চলখদর্ত বদস কাস ণদরর  চর্ত চেন বিই অবাধে। চলখদর্ত 

িাইচে এক, চলখচে আর এক। োর চথদক পাচলদয় আসদর্ত 

চিদয়চে, র্তার বা াঁধন কাটিদয়, মুখ চফচরদয় চনদর্ত চিদয়চে, 

চস কী এক অেৃিে মায়াজাদল আমায়, আমাদের জচিদয় 

চফদলদে। চোদিা বদিা, িারপাদি োই চেখচে, বলচে 

িদকৌচি চর্ত হ্দল চকমন হ্দর্তা।।বৃটষ্ট চর্ত মাটি চেজদে 

এখাদন , মদন পিদে শুধু ওখানকার বৃটষ্টর চবহ্বল 

মুহ্রূ্ত ণগুচল। এখানকার গুদমাি অচির হ্দয় উ দে 

চসখানকার বরফ পিার সৃ্মচর্ত চেদয়। মদন পদি োদচ্ছ 

বারংবার কুয়ািার িােদর ধীদর ধীদর চকমন অবি হ্দয় 

পির্ত সমগ্র িরাির। চমদঘরা পাচি চের্ত আমাদের ঘদর, 

মদন ও! অজস্র পাচখর চকচিরচমচির চকমন কদর ঘুম 

োঙাদর্তা প্রচর্তচেন চোদর!  

চকন্তু োইদহ্াক, োবনায় এোদব বদয় চ দল আমাদের 

েন্ত্রিার কাচহ্নীিাও হ্য়দর্তা অসম্পূি ণ রদয় োদব। চেদনর 

পর চেন চহ্ম িীর্তল পচরদবদির অচনশ্চয়র্তায় কী অসম 

েুদ্ধ আমরা ত্রজদর্ত এদসচে র্তার বেির্তাও সমান গুরুদত্বর 

োবী রাদখ। 

চফদর আচস চস কথায়। ২১ র্তাচরখ চথদক চফাঁ দস চ লাম 

আমরা। চিষ চট্রন িাও চেদি িদল চ দলা আমাদের। সদঙ্গ 

সদঙ্গই শুরু হ্দলা  াচির চখা াঁজ, চপ্লদনর চখা াঁজ। সব বেথ ণ। 

সমর্তদলর সমসো এক, পাহ্াদির সমসো অনে। ফ্লাইি 

ধরদর্ত হ্দল পা াঁিদিা চকচম পাহ্াচি রাস্তা চডটঙদয় চনকিবর্তী 

চেরােুন, চেেী বা লখ্দনৌ চপৌৌঁোদনা েরকার, সমদয় 

কুচলদয় ও া চ দলা না। পচরচিচর্তর আকত্রস্মকর্তায় র্তখন 

আমরা চকংকর্তণবেচবমূঢ়। শুরু হ্দলা এদক অপরদক 

চোষাদরাদপর পালা। প্রিন্ড হ্ীনমনে মদন হ্দর্ত থাকদলা 

চনদজদক, এদর্তািা অজ্ঞান কী কদর হ্লাম! ! পচরচিচর্তর 

উপর নজর চেলই, চকন্তু র্তা চে এর্ত দ্রুর্ত হ্াদর্তর বাইদর 

িদল চ দয় আমাদের অকূল পাথাদর চফদল চেদব, চসই 

েরূেচি ণর্তা চকন তর্তরী হ্দলা না মদন! !  

এবার আমাদের চরসদিণর কথা, িদকৌচি গ্রাদমর কথা 

চকেুিা বচল। িুের পাটিণর সদঙ্গ োওয়া, র্তাই চবিাল একিা 

চবলাসবহুল চরসিণ চসটি নয়, র্তবু চেমোম, পচরোর 

পচরেন্ন এবং আধুচনক সুচবধােুি চর্তা বদিই।  ােপালায় 

চঘরা চখালাদমলা পচরদবদির মদধে  দি চর্তালা সদ্ভাবনা 

চরসিণ চক অনে সময় চেখদল হ্য়দর্তা এক নজদরই 

োদলাদবদস চফলর্তাম। চকন্তু চসই মুহ্দূর্তণ চহ্াদিদলর চসই 

এক কামরার চের্তদর কী োদব কর্তচেন কষ্ট সহ্ে করদর্ত 

হ্দব র্তা চিন্তা কদর েম বদ্ধ হ্দয় এদসচেল। 

এচেদক চরসদিণর সব কম ণিারীরাই চনদজর চনদজর গ্রাদম 

চফরর্ত িদল চ দয়দে কদরানার রিিকু্ষর েদয়। মাচলদকর 

চনদেণদি চকবল রদয় চ দে চকয়ার চিকার মনীি পা ক 

আর র্তার চিলা রাহুল। এই েুজন আমাদের চরসিণ 

বেীেিার চেন গুদলা চর্ত চেোদব আমাদের চসবা েে 

কদরদে, র্তা ের্তই বলব েদথষ্ট হ্দব না হ্য়দর্তা। পাহ্ািী 

গ্রাম, ঘন ঘন কাদরন্ট িদল োয়, জল থাদক না, েুপুদরর 

পর চথদকই অসহ্নীয়  ান্ডা, প্রায় প্রদর্তেকচেন িীলাবৃটষ্ট 

আরও এমন অদনক সীমাবদ্ধর্তা চনদয় আমরা েু'দিা মাস 

কাটিদয়চে চসখাদন, কখনও কখনও চনদজদের মদনর 

অবসাে প্রকাি চপদয়দে র্তাদের প্রচর্ত আমাদের 

বেবহ্াদরও। চকন্তু সো হ্াসেমুখ স্বল্পোষী এই েুটি চেদল 

আমাদের জনে চিষ চেন পে ণন্ত ো কদর চ দে র্তা র্তাদের 

অচর্ত অল্প মাস মাইদনর র্তাচ দে কখদনাই নয়। েি 

চকদলাচমিার েূর পাহ্ািী রাস্তায়  াচি িাচলদয় ওষুধ এদন 

চেওয়া চথদক, পানীয় জদলর সরবরাহ্ সবিুকু োচয়ত্ব 

পালন কদরদে চকবলমাত্র চনিঃস্বাথ ণ চসবার মদনই। 

োই চহ্াক, বাচির চথদক েূর , স্বজন চের চেদি অচর্ত 

িীর্তল এক প্রর্তেন্ত পাহ্ািী গ্রাদম আমাদের চেনগুদলা 

প্রার্তেচহ্ক িাচহ্োর চনচরদখ আদেৌ সুখকর চেল না। এদক 

এক চনচরচবচল গ্রামে  জায় া, র্তার উপর চেি জদুি 

কদরানার লাল িান্ডা, লক ডাউদনর কিাকচি, কাে ণর্তই 

িদকৌচি চক কদর রু্তদলচেল জনমানবহ্ীন সুনিান এক 

আধা চেৌচর্তক উপর্তকোয়। আমাদের ২৭ জদনর েল চক 
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র্তখন গ্রামবাসীরা  েীর সদেদহ্র চিাদখ চেদখ। কখদনা 

জানলা চেদয় উাঁচক চমদর, কখদনা বা িাকা চনওয়ার সময় 

হ্াদর্তর বেদল চপ্লি এচ দয় চেদয় র্তারা হ্াদবোদব বুত্রিদয় 

চেদর্তন, আমরা চর্তামাদের চবশ্বাস কচর না।  

র্তাদের এই বেবহ্াদরর জনে অবিে আমাদের মদন র্তাদের 

প্রচর্ত চকানও অসদন্তাষ বা অচেমান চনই। বুত্রি, চস 

সময়িাই চেল অচবশ্বাদসর! সমাজই র্তখন র্তাদের উপদেি 

চেদয়দে, সকলদক সদেদহ্র চিাদখ চেখদর্ত, 

অপচরচির্তদের েূদর সচরদয় রাখদর্ত। হ্ো াঁ, এ কথা ট ক চে 

লকডাউদনর মািামাত্রি সময় চথদকই ধীদর ধীদর গ্রাদমর 

মানুষ রা ঘদরর বে েরজা খুদল বাইদর চবচরদয় আসদর্ত 

শুরু কদরন। আমাদের চডদক র্তারা চখা াঁজ চনদয় চেদর্তন, 

আমরা চকমন আচে, কী খাত্রচ্ছ আমাদের সুচবধা অসুচবধা 

সব চকেুর প্রচর্ত চেল র্তাদের চিদহ্র নজর।  এই সরল 

চনপাি গ্রামবাসীদের আন্তচরক বেবহ্াদর আমরা সকদলই 

র্তাদের প্রাথচমক জির্তার চেনগুচল এক িিকায় েুদল 

চ চেলাম। োরা বাচির  রুর েুধ চেদয়, পুকুদরর মাে 

চেদয়, এমনচক মত্রেদর ঈশ্বর চসবার িাল চেদয়ও আমাদের 

চসবা করদর্ত চিদয়দে, আপন কদর চনদয়দে, আমাদের 

কদষ্ট চনদজরা চিাদখর জল চফলদর্ত কাপ ণিে কদর চন, র্তারা 

সব ণর্তকরদিই  প্রমাি কদরদে, অচর্তচথ চেব েব!  েুলদর্ত 

পাচর না, িদকৌচি চর্ত আমাদের চিদষর চেনগুদলায় নরম 

চরাদের চবলা গুদলা কািদর্তা র্তাদেরই কারুর উদ াদন 

অলস আড্ডা চেদয় আর কখনও বা চকদষি চসংদয়র 

চোকাদন চমাদষর ঘন েুদধর চধা াঁয়া ও া িা চখদয়। 

 

অদনদকর মদনই প্রশ্ন জা দর্ত পাদর চে েখন সমগ্র চেি 

র্তালাবেী হ্দয় ঘদর, র্তখন আমরা কী কদর এচেক চসচেক 

ঘুদর চবিালাম। প্রকৃর্তপদক্ষ লক ডাউদনর প্রথম চেদক 

আমরা ও চহ্াদিদলর িার চেওয়াদলর চের্তর বা বি চজার 

সামদনর বা ানটিদর্ত চকবল চবিাদনার সুদো  চপর্তাম। 

চকন্তু চকেুচেন পর চহ্াদিদলর বাইদর থাকা পুচলিদিৌকীর 

মানুষগুচলর হ্য়দর্তা আমাদের বেীেিা চেদখ খুবই মায়া 

চলদ চেদলা র্তাোিা চপদথারা ি চজলা বা র্তার পাশ্ব ণবর্তী 

চজলাগুচলদর্ত একটিও চকাচেড পচসটিে চকস না থাকায় 

চহ্াদিদলর সামনাসামচন ঘুরদর্ত চেদর্ত পুচলি রা আর চর্তমন 

আপচত্ত কদরন চন। 

এবার আচস র্তার কথায় োর কথা না বলদল আমার 

িদকৌচির  ল্প অসম্পূি ণ, অপাংদিয়। শুধুমাত্র চস চেল 

বদলই আচম চফদর এদসচে অক্ষর্ত মদন। িুয়ান্ন চেদনর 

বেীেিার ইচর্তহ্াস চলখদর্ত বদসও আমার  কাস ণর চথদক 

চসই গ্রাম টির প্রচর্ত োদলাবাসা চবে ুচবে ুহ্দয় িদি পিদে 

আজও। এখন আচম মদম ণ মদম ণ উপলচি কচর, শুধু 

সমদয়র অদপক্ষা, আচম আবার চফদর োদবা র্তার বুদক। চস 

আমায় চফরাদব না, অ াধ আিা র্তার প্রচর্ত আমার। র্তার 

র্তীে অদমাঘ আকষ ণি চক নসোৎ করার মর্ত স্পধ ণা, ক্ষমর্তা 

চকেুই আমার চনই। এ োদলাবাসায় চে এক বার চনমজ্জজ্জর্ত 

হ্য়, চস চকাদনাচেন হ্াদর না, হ্ারায় না। র্তার িুচলদর্ত থাদক 

শুধুই প্রাচির প্রিাচন্ত। মািণ , এচপ্রল আর চম'র প্রথম 

সিাহ্-এই এর্তিা অচনশ্চয়র্তার িরম চোলািদলর সময় 

পার কদর আসদর্ত চপদরচে োদক অকৃত্রত্রম োদলাদবদস, 

চস আর চকউ নয়, রু্তষারশুভ্র চ চররাজ চহ্মালয়। 

না, চহ্মালয় েি ণন আমার জীবদন এ প্রথম বার নয়, চকন্তু 

এোদব প্রথমবার, এর্তচেন ধদর প্রথমবার। িদকৌচি চর্ত বাস 

পঞ্চিুচের, োর চপৌরাচিক আখোন চজদন চেলাম আদ ই। 

েচবদর্ত চেদখচেলাম চস সুের, চকন্তু িাকু্ষষ উপলচির 

অননের্তা িুকু স্ব ীয়! ! পূব ণ চথদক পত্রশ্চম, উত্তদরর 

আকাি জদুি র্তার সোচম্ভক উপচিচর্ত িদকৌচি গ্রাম চক 

রূপ চসৌেদে ণের  চরমায় অসামানে কদর রু্তদলদে। সুেদরর 

প্রচর্ত মানুদষর চমাহ্ জেজোন্তর। আর েচে র্তা চহ্মালয় 

হ্য়, র্তদব চসই আকষ ণি চর্তা েুচন ণবার। 

বাস্তচবক োদব বলদর্ত চ দল চহ্মালয় চক বহুবার চেদখচে 

জীবদন, েূর চথদক, কখনও একেম কাে চথদক। চকন্তু এর্ত 

তবচিত্রময় চেচখ চন। এর্ত র্তীে, এর্ত সুস্পষ্ট, অদমাঘ শুভ্র 

রূপ র্তার, আদ  কখদনা চেখার চসৌো ে হ্য় চন। সারাচেন 

ধদর র্তার িূদিায় চখদল নানা রদঙর রামধনু। চেদনর এক 

এক লহ্মায় র্তার রূপ এক এক রকম।।কুয়ািার িাের 

চেে কদর সূদে ণর প্রথম চকরি চিদহ্র িুম্বন চেদয় র্তার ঘুম 

োটঙদয় োয়। লাদজ রাঙা হ্দয় ওদ  এদক এদক পঞ্চিুচের 

সব ক'টি িৃঙ্গ। ক্রদম চসই অপাচথ ণব েুদধ-আলর্তা রদঙর 

পরি পাদট োয় নরম এক কমলায়, ধীদর ধীদর ো র্তার 

িঙ্খশুভ্র রূদপর বচহ্িঃপ্রকাি কদর স্বমচহ্মায় র্তাদক িাচপর্ত 

কদর দ্রষ্টার মু ্দ্ধ চিাদখর অপলক েৃটষ্টর উপেুি কদর। 
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চসৌেে ণে েুই রকদমর হ্য়। এক হ্দলা আগুন ধরাদনা 

চসৌেে ণে, চে রূদপর হ্ল্কায় পর্তদঙ্গর মর্ত চপ্রচমক েগ্ধ হ্য় 

প্রচর্ত চনয়র্ত। আর এক চসৌেে ণে হ্দলা কাকিকু্ষ সদরাবদরর 

নোয় িান্ত ও চির। র্তার সামদন চকবল চনব ণাক হ্দয় বদস 

থাকদর্ত হ্য়। একটি িদব্দর প্রকাদিও চেন চপ্রদমর সাধনায় 

বোঘার্ত ঘদি! এ চপ্রদমর উত্তরি চেমন ধীর, প্রসাদরর 

বেচিও চর্তমন েীঘ ণ। িদকৌচির চহ্মালদয়র চসৌেে ণে চসই 

মত্রন্দ্রর্ত র্তপসোরর্ত ঋচষর নোয়, ো বারংবার চপ্রচমক চক 

েুচন ণবার োদব আকষ ণি করদব র্তার কাদে চডদক চনদয় 

চেদর্ত। এ রূদপর র্তপসো কদর, র্তার সুধা পান কদর েুটি 

মাদস আমার জীবনদবাদধর সংজ্ঞা িুকুই পাদট চ দলা। 

র্তার  চব ণর্ত বুদকর আ দল চে মন আচম হ্াচরদয় এদসচে, 

আজ আমার অবেি েন্ত্রিা চক র্তা এক সুখসৃ্মচর্তদর্ত 

পচরির্ত কদরদে মদনর অজাদন্তই।  

র্তাই েখন বেুরা অনুদরাধ কদরচেল িদকৌচির সৃ্মচর্ত চলখা 

চনদয়, চেদবচেলাম র্তা হ্য়দর্তা আমাদের চসখাদনর েুটি 

মাদসর নানাচবধ অসুচবধা, আর্তঙ্ক আর অচনশ্চয়র্তার কথা 

চনদয়ই চলখব। চকন্তু আদ ও চলদখচে, এখনও বলচে, 

িদকৌচি চক চনদয় চকেু চলখদর্ত িাইদল আমার মন, আমার 

মত্রস্তদের উপর র্তার একদিটিয়া আচধপর্তে চবস্তার করদে, 

চেিা আমার চনয়ন্ত্রদি এদকবাদরই চনই। 

চকেুিা বাস্তদব চফদর আচস। আমরা সামাত্রজক জীব, 

 র্তানু চর্তক জীবদনর চবপরীর্ত চকেু ঘিদলই আমরা নদি 

িদি বচস। ো আমাদের চহ্সাদবর বাইদর, অনুমাদনর ঊদধ ণ, 

র্তাই আমাদের কাদে মে। শুধু প্রকৃচর্ত চক োদলাবাসার 

জনে চনব ণাসদন চেদর্ত হ্দব েীঘ ণ সময়, এ অচর্ত বদিা 

চরামোচন্টক বাঙাচল কচবও হ্য়দর্তা চমদন চনদর্ত পারদবন 

না। আমরা চর্তা চনেক িুেচরস্ট। র্তাই জাদল আিদক পিা 

মাদের মদর্তাই আমাদের েিফিাচন শুরু হ্দলা বাচি 

চফরার র্তাচ দে। প্রকৃচর্তর সাচন্নদধের চিদয় র্তখন সুখী 

 ৃহ্দকাদির চনশ্চয়র্তার অোবই আমাদের কুদর কুদর 

খাদচ্ছ চেবারাত্র। 

েলবদ্ধ োদব োওয়া। েদলর অনে মানুষ গুচল চক চবিচলর্ত 

হ্দর্ত চেখদল আপচনও চিচন্তর্ত হ্দর্ত বাধে, চবদিষর্ত েদলর 

চবচিরো  মানুষই েখন বয়স্ক এবং িরীদর নানারকম 

চরাদ র চর্তায়াক্কা না কদরই চবিাদর্ত চবচরদয় পদিন 

চবিাদনার চনিায়। র্তাদের কারুর সন্তান হ্য়দর্তা আিদক 

পদিদে চেদির অনে চকাথাও, চকাদনা োদব বাচি চফদর 

র্তালা চেদঙ বাচিদর্ত  ুদকদে, আবার কারুর বা হ্য়দর্তা 

চকেুচেদনর মদধেই কম ণজীবদনর চিষ চেন িা আসন্ন! র্তারা 

র্তখন সকদলই চবপন্ন। র্তাোিা সকদলই চে আমার মর্তন 

কদর এক পা লপারা প্রকৃচর্ত চপ্রদম চনমজ্জজ্জর্ত থাকদবন, 

এমন োবািাই মূখ ণাচম। স্বাোচবক োদবই র্তাই র্তর্তচেদন 

র্তাদের অদনদকই প্রচর্তজ্ঞা কদর চফদলদেন, পাহ্াদি আর 

তনব তনব ি! !   

আচম আবার এই বেপাদর বদিাই চবপদরায়া! ! একচেদক 

চেমন র্তাদের োবী আবোর চমদন লিাই কদর িদলচে 

চফরার রাস্তা অদেষদি, অনেচেদক চসই পাহ্ািী রাস্তার 

অচল  চল চর্ত  মন চক বারংবার হ্াচরদয় চফলচে।  

বাস্তদব ের্ত চনর্তা, মন্ত্রী আদে র্তাদের বারংবার অনুদরাদধ 

চজরবার কদর রু্তলচে, আমাদের বাচি চফচরদয় চনদয় োন; 

এচেদক মদনর অজাদন্ত চ াঁদথ িদলচে এক চনিঃস্বাথ ণ 

োদলাবাসার উপাখোন! !   

িদকৌচি চর্ত আমাদের চেনগুদলা চকমন োদব কািদর্তা র্তা 

েচে না বচল, চলখার এদসন্স িা অদনকিাই কম হ্দয় োদব। 

চসখাদন আমাদের চেনগুদলা চেন চেল অদিাকবদন সীর্তার 

বেীেিার মদর্তাই। স্ব ীয় এক উপর্তকোয় আমরা বাস 

কদরচে, অথি মন পদর চথদকদে ঘদরর িার চেওয়াদলর 

চনত্রশ্চর্ত আশ্রদয়। চেনগুচল চেল সচর্তে অচনব ণিনীয়। েদলর 

সার্তাি জন চকউ রদির সম্পদকণ আত্মীয় নয়, চকন্তু আজ 

র্তারা অদনদকই আত্মীয়র চিদয় চবচি আপন, চনেণরদো ে। 

এই েুই মাস র্তাদের সদঙ্গ আমরা চেন চথদক রার্ত সি ণক্ষি 

এদক ওপদরর সঙ্গী হ্দয়চে। চোদিা চোদিা আনদের মুহ্রূ্ত ণ 

এক সদঙ্গ ো  কদর চনদয়চে, কাপ চকক চকদি জেচেন 

পালন হ্দয়দে, আবার অপর চক চবিচলর্ত হ্দর্ত চেদখ র্তার 

চিাদক আমরাও চিাদখর জল ধদর রাখদর্ত পাচর চন। 

চহ্াদিদলর কামরাগুচলই র্তখন আমাদের ঘর বাচি।  

কম ণিারীরা সকদলই েুটিদর্ত র্তাই ঘর, বাথরুম পচরস্কার 

করার কাজ চনদজদের ই করদর্ত হ্দয়দে প্রচর্তচেন। সদঙ্গ 

জামাকাপি চেল সীচমর্ত, র্তাই প্রচর্তচেন চনয়ম কদর 

কািাকাচি করািাও প্রার্তেচহ্ক কদম ণর অঙ্গ হ্দয় উদ চেল। 

স্বীকার করদর্ত লজ্জা চনই, এই েুই মাদস িদকৌচি চর্ত ো 

 ৃহ্কম ণ করদর্ত হ্দয়দে, র্তার কানাকচিও ঈশ্বদরর কৃপায় 

বাচি চর্ত চকাদনাচেন করদর্ত হ্য়চন আদ । র্তার জনে 

অবিে  চকাদনা আফদসাস চনই, কারি স্বয়ংসম্পূি ণর্তাই 

মানুষ চক আত্মচনেণরিীল কদর চর্তাদল। চেরীদর্ত সই, এই 

প্রচর্তকূল পচরচিচর্তই েে চনদয় আমাদক চসই চিক্ষা চেদয় 

চ দলা। 

সকাল সকাল কাজকম ণ চসদর সকদলই িািা হ্ার্ত পা, 

র্তারপর শুধু অখন্ড অবসর। পঞ্চিুচে চক সামদন চরদখ 

চরসদিণর োওয়ায় বদস চনরন্তর আড্ডা, মা মাচসমাদের উল 

চবানা, পচরচিচর্তর পে ণাদলািনা আর চনরন্তর চিট  

চলখাচলচখ। টিচের পেণায় একচেন মুখ চেখদর্ত পাওয়া 

োদব, চসই স্বপ্ন অচিদরই পূি ণ হ্দলা েখন খবদরর িোদনল 

গুচল এক এক কদর আমাদের েুেণিার অবিা রু্তদল ধরদর্ত 

শুরু করদলা। এোদবও চবখোর্ত হ্ওয়া োয়, োচব চন 

কখনও!  

খােেদ্রদবের অোব, প্রিন্ড  ান্ডা আবহ্াওয়া, চস্রাদর্তর নোয় 

অদথ ণর অপিয়, এবং সদব ণাপচর চেদির সামচগ্রক েুরবিার 

চিন্তা চেদন চেদন আমাদের চবপন্ন চথদক চবপে ণস্ত কদর 

রু্তলচেদলা। প্রাথচমক োদব চকাদনা আিার আদলা চেখদর্তই 

পাই চন চকানও চকাি চথদক।  
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এর পর শুরু হ্দলা িানীয় প্রিাসদনর কাদে চরিন েীক্ষা। 

বারংবাদরর অনুদরাদধ র্তারা আমাদের এদকবাদর েদূর 

সচরদয় চেনচন। একেম চ ািার চেনগুচল চর্ত না হ্দলও 

এচপ্রল মাদসর প্রথম চথদক ধীদর ধীদর আসদর্ত থাদক 

সাহ্াদেের অনুোন। চসািোল চমচডয়ার চকেু বেু বােবী 

র্তর্তচেদন আমাদের ঘদর চফরাদনার জনে এক প্রকার 

আদোলন শুরু কদর চেদয়দে। আমাদের মদর্তা র্তারাও 

দ্বাদর দ্বাদর কিা চনদিদে, েচে চকাথাও চথদক সাহ্াদেের 

প্রচর্তশ্রুচর্ত পাওয়া োয়। চকন্তু অচর্তমারীর েয়াল গ্রাদস চেি 

র্তখন এখনকার মর্তই উত্তাল। িদকৌচির মর্ত গ্রাম চর্তা 

চকান োি, চেদির অর্তোধুচনক িহ্রগুদলাদর্তও র্তখন 

এদক এদক র্তালাবেীর চসলদমাহ্র পদি োদচ্ছ অচর্তকু্ষদ্র 

এক জীবািুর আক্রমদি। 

ের্তবার এই োইরাস চনদয় োচব, একিাই কথা বারংবার 

মাথায় ঘুদর চফদর আদস। ো আমরা চিাদখ চেচখ না, োর 

উপচিচর্ত চির পাই না সহ্দজ, চে আদে বদল মন মানদর্তই 

িায় না, চসও চকন্তু এক িিকায় আমাদের জীবদন এক 

উর্তাল পার্তাল চস্রার্ত সৃটষ্ট কদর মুহ্দূর্তণ সবচকেু লন্ডেন্ড 

কদর চেদর্ত পাদর। চসিা োইরাস চহ্াক, কী োদলাবাসা! !  

এোদবই থমদক িলচেল জীবন, েখন এক শুোনুধোয়ী 

চস্বচ্ছাদসবী সংিা এচ দয় এদস চকেু অথ ণ আমাদের 

অনুোন চেদয় োন গ্রাদমর পঞ্চাদয়র্ত প্রধান মহ্ািদয়র হ্ার্ত 

চেদয়। এই েদ্র অমাচয়ক বেত্রিটিই একচেন র্তার পুকুদরর 

িািকা মাে এদন খাইদয়চেদলন, উচন হ্য়দর্তা উপলচি 

করদর্ত চপদরচেদলন চে মাে োিা শুধু চবিালই নয়, 

বাঙাচলও অসহ্ায়!  

িদকৌচির মানুষগুচল চেদলন চেবর্তাসম। র্তাদের এক 

জদনর কথা আজ চবদিষ োদব মদন পিদে। িম ণাজী; 

চকন্দ্রীয় চবেোলদয়র অবসরপ্রাি এই মানুষটি চপদ  বো  

আর হ্াদর্ত হ্চক চস্টক চনদয় চবচরদয় পিদর্তন চরাজ। এক 

এক চেন র্তাদক এক এক জদনর বাচির উদ াদন আড্ডা 

চেদর্ত চেখর্তাম। আমাদের সদঙ্গ বদস মাদি এদককচেন 

চকদষি  চসংদয়র চোকাদন চধা াঁয়া ও া  রম িাদয় িুমুক 

চেদর্তন, আর সৃ্মচর্তর সরচি চবদয় িদল চেদর্তন র্তার 

কম ণজীবদনর চেনগুচল চর্ত। র্তার প্রিস্ত  জীবন েি ণন 

বদিাই চবত্রস্মর্ত করদর্তা আমায়। এক বার কী হ্দলা, 

কাোকাচে জঙ্গদলর চের্তর চেল একটি লক্ষী নারায়দির 

মত্রের। শুকদনা পার্তার সূ্তদপ চস মত্রের চনর্তে পচরিে ণার 

অোদব বিই জীি ণ হ্দয় পদিচেল েীঘ ণচেন। একচেন কথায় 

কথায় চস কথা ওনাদক বলা চর্ত, বৃদ্ধ মানুষটি চনদজই চ দয় 

চপ  চথদক বো  নাচমদয়, হ্চক চস্টক িা এক পাদি চরদখ 

সমস্ত পার্তার জঙ্গল সাফ কদর চেন। কী োয় চেল ওনার, 

বলদর্ত পাদরন!  

চেখলাম শুকদনা ডালপালা পার্তা এক জায় ায় জদিা 

কদর, মত্রের চথদক খুাঁদজ চপদর্ত চেিলাই চনদয় এদস 

আগুন ধচরদয় চেদলন চসই জঞ্জাদলর সূ্তদপ। মত্রেদরর 

োলাদন চস েৃিে চেদখ চর্তা আমরা তহ্ তহ্ কদর উট । চকন্তু 

ওনার বেখো শুদন আমরা হ্র্তবাক! বলদলন, 'দেখ একিা 

মত্রের চকমন শুকদনা চব'জান পদর আদে। না ধূপ 

জ্বলদে, না আরচর্ত হ্দচ্ছ; চর্তা, এই চেদখা চকমন এবার 

এই শুকদনা পার্তার ধূদপর সু চে চধা াঁয়ায় িারপাি েদর 

োদচ্ছ, আর ঈশ্বদরর সম্মুদখ চকমন আরচর্তও হ্দচ্ছ! ' '  

িদকৌচির চেনগুচল র্তাই চেমন আমাদের েন্ত্রিা চেদয়দে, 

চর্তমন োদব অদনক চকেুই নরু্তন কদর হ্ার্ত ধদর 

চিচখদয়দে। এ সর্তে অস্বীকার করার চকানও পথ চনই 

আমার। চসখানকার চেনগুচলর মদর্তা 

আমাদের চফরার সংগ্রাম িাও একই োদব চরামহ্ষ ণক। ২১ 

র্তাচরখ সদ্ভাবনার উদ াদন ো াঁচিদয় প্রথদমই চকন্তু আমরা 

বুিদর্ত পাচর চন চে সামদনর চেি েুই মাস আমাদের জনে 

কী অদপক্ষা কদর আদে। র্তাই েুই চর্তন চফরার অক্লান্ত 

চিষ্টা করার পর চেদবচেলাম চে কষ্ট কদর ক'িা চেন 

কাটিদয়ই চেই ৩১দি মািণ অচব্দ; চকন্তু চস গুদি বাচল! 

এচপ্রল ফুদলর চেন চথদক আমরা আবার চবাকা বদন 

চ লাম পরবর্তী ১৪ চেদনর জনে, এবং র্তারওপর আরও 

অদনকচেদনর জনে। 

চস সময় িায় শুরু হ্দলা আমাদের বাচি চফরার িূিান্ত 

সংগ্রাম। সদঙ্গ কদর আনা িাকাকচি প্রায় চিদষর পদথ, 

চেদনর পর চেন সীচমর্ত খােে চখদয়, রাদর্তর  ান্ডায় জবুথবু 

হ্দয় র্তখন আমাদের মদনাবল একেম র্তলাচন চর্ত। 

কাোকাচে না চেল এটিএম পচরদষবা, না চকানও বোংক বা 

ওষুদধর চোকান। েদলর চবচির ো  মানুষ বয়স্ক, র্তাদের 

কারুর  আবার হ্াদিণর অসুখ, সদঙ্গ আদে একটি চোদিা 

বাচ্চা, চকউ েচে েুেণা েক্রদম অসুি হ্দয় পিদর্তা র্তাহ্দল 

চে কী করর্তাম, চকাথায় চের্তাম র্তা োবদল আজও  াদয় 

কা াঁিা চেয়! কারি সবদিদয় কাদের হ্াসপার্তাল িাই চেল 

পাহ্ািী পদথ প্রায় আচি চকচম েদূর। 

এদর্তা সবচকেুর পদরও আসন্ন এক েয়াবহ্ চবপে 

আমাদের সমূদল নাচিদয় চেদয় চ দলা। আর্তদঙ্ক আমরা 

চেিাহ্ারা হ্দয় চ লাম, চেচেন রাদর্ত চরসদিণর বা াদন 

উপদরর জঙ্গল চথদক চির্তাবাঘ চনদম এদস একটি চপাষা 

কুকুর চক ধদর চনদয় োয়। িদকৌচি চর্ত থাকার চেনগুচল চর্ত 

প্রথম চথদকই শুনর্তাম চসখাদন চির্তা বাঘ, হ্ায়না, বুদনা 

শুকর চের রাত্রত্রদবলায় চনর্তে আনাদ ানা। চকন্তু চসই প্রথম 

আমাদের র্তাদের একজদনর সদঙ্গ প্রথম এনকাউন্টার। 

এর পর একটি চেনও চসখাদন রাত্রত্রবাস করা আমাদের 

কাদে চেল েুিঃসদপ্নর মদর্তা, চকন্তু র্তখনও লিাই চেল 

অদনক খাচন বাচক।  

চসই  সময় সরকাদরর অকস্মাৎ চসদ্ধাদন্তর চবপদক্ষ মদন 

প্রিন্ড রা  হ্দর্তা, মদন হ্দর্তা চে  এমন হ্ কারীর মদর্তা 

রার্তারাচর্ত লক ডাউদনর চসদ্ধান্ত না চনদয় েচে বাহ্াত্তর ঘন্টা 

সময়ও সরকার মানুষ চক চেদর্তা, র্তাহ্দল হ্য়দর্তা এই 

হ্াজার হ্াজার মানুষ চক পাদয়র রিক্ষরি কদর বাচি 

চফরার এক েয়াবহ্ ইচর্তহ্াস রিনা করদর্ত হ্দর্তা না! চকন্তু 
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োই চহ্াক, চস প্রসঙ্গ পৃথক, সমসোও অদনক বৃহ্ৎ। আজ 

চস চনদয় চলখার ইচ্ছা বা সামথ ণে চকাদনািাই আমার চনই।  

চফদর আচস মূল কথায়। আদ ও চলদখচে চে চকোদব চফরা 

োয়, বা চফচরদয় চনদয় োওয়ার অনুনয় কদর আমরা 

অদনক ক্ষমর্তািালী বেত্রির চোরদ ািা চর্তই ধি ণা চেদয়চে। 

র্তাদের চকউ চকউ েথাসাধে চিষ্টাও কদরদেন। চকন্তু 

চেদির পচরচিচর্ত চেন চেন ের্ত চনয়ন্ত্রদির বাইদর চ দে, 

আমাদের বাচি চফরার সম্ভাবনাও র্তর্ত ক্ষীি চথদক ক্ষীির্তর 

হ্দর্ত চথদকদে। 

প্রিাসন চথদক পুচলি, রাজননচর্তক চনর্তা চথদক োপুদি 

আমলা চকউই আমাদের চকানও সুখবর চিানাদর্ত পাদরন 

চন চসই সমদয়। সামদনর পুচলি চপাদস্ট চেল আমাদের 

চনর্তে আনাদ ানা। ওনাদের এর্তই চবরি কদরচে চে 

চিদষরচেদক আমাদক চেখদর্ত চপদলই ওনারা চকাথায় 

লুচকদয় পিদবন চির করদর্ত পারদর্তন না। র্তদব চস জনে 

আমাদের মদন চকানও চক্ষাে চনই ওনাদের প্রচর্ত, কারি 

আমাদের চমথো আিা চেদর্ত চেদর্ত হ্য়দর্তা ওনারাও ক্লান্ত 

হ্দয় পদিচেদলন র্তর্তচেদন।  

র্তদব ক্রমা র্ত হ্া হুর্তাদির েীঘ ণশ্বাস হ্য়দর্তা স্বয়ং চবধার্তার 

কান অচব্দও চপৌৌঁদে চেল চকাদনাোদব, র্তাই চর্তা চফদরস্তার 

মদর্তা কদয়কজন মানুষ আমাদের উদ্ধাদরর কান্ডারী হ্দয় 

এচ দয় এদলন। র্তা াঁদের মদধে প্রথদমই চপদথারা দির সহ্ 

চজলািাসদকর কথা না বলদলই নয়। উচন হ্য়দর্তা ওনার 

এত্রিয়াদরর বাইদর চ দয়ই আমাদক অদনক সমদয় চফান 

কদর অদনক উপদেি চেদয়দেন, চে োদব আবোর কদরচে 

চসোদব সাহ্ােে কদরদেন। সুেরূ চনদজর অচফস চথদক 

এদসদেন আমাদের সদঙ্গ চেখা করদর্ত। এই এর্ত মানুষ 

োরর্তবদষ ণর চবচেন্ন প্রাদন্ত লক ডাউদনর সমদয় চফাঁ দস 

আদেন, ওনার মর্ত একজন সজ্জন বেত্রি েচে প্রদর্তেদকর 

পাদি থাদক র্তাহ্দল চকউ অন্তর্ত অসহ্ায় চবাধ করদর্তা না। 

হ্য়দর্তা ওনার উপদেি চসই োদব ফলপ্রসূ হ্য়চন, চকন্তু 

চফরর্ত আসার পারচমিন পাওয়ার পর আমাদের চফরার 

বদোবস্ত কদর চেদর্ত উচন চবেমুাত্র চেরী কদরন চন। 

চকবল আদক্ষপ একিাই, ওনার সািা চপদয়চে আমরা 

অদনক পর, প্রথদমই েচে চপর্তাম হ্য়দর্তা এদর্তা েীঘ ণ 

চেদনর লিাই লদি আমরা ক্লান্ত হ্র্তাম না। 

আমার েীঘ ণ চেদনর চবশ্বাস চে চো াদো  হ্দলা 

পূব ণচনধ ণাচরর্ত এক অেৃষ্ট, েখন হ্ওয়ার র্তখনই হ্য়। 

আমাদের চফরর্ত আসার মওকা এদলা চর্তমন োদবই। 

ঈশ্বর এমন একজন মহ্ানুেব বেত্রি র সাচন্নদধে চপৌৌঁদে 

চেদলন আমাদের চেচন চখাে পত্রশ্চমবদঙ্গর মাননীয়া 

মুখেমন্ত্রীর েিদরর এক পেি আইচপএস কর্তণা। 

েরজায় েরজায় ঘুদর েখন আমরা ক্লান্ত, ট ক র্তখনই 

েদয় েদয় একচেন চফান চঘারাই ওনাদক। মদনর মদধে 

আিঙ্কা চেল কী জাচন এর্ত পেি ক্ষমর্তািালী এক বেত্রি 

না জাচন চকই বা মদন করদবন, চকমন বেবহ্ার করদবন! 

আদেৌ আমাদের সমসো িা ওনার সমসো বদল মদন হ্দব 

চর্তা? আরও েুই একজন চনর্তা মন্ত্রীর মর্ত 'আমার চকেু 

করার চনই' বদল চনরাি করদবন নাদর্তা! মদনর এদর্তা 

চোলািল মুহ্দূর্তণই েোচনি হ্দয় োয় ওনার সদঙ্গ প্রথম বার 

চফাদন কথা বলার পরই। এদর্তা চবনীর্ত, েদ্র, িান্ত অথি 

ক্ষমর্তািালী পুচলি অচফসার আচম আমার ইহ্জদে 

চকাদনাচেন চেচখ চন।  

প্রাথচমক োদব উচন চকাদনা কথা চেনচন আমাদের। সব 

সমসো িুকু মন চেদয় চিাদনন এবং 'দেখচে কী করা োয়' 

বদল চফান চরদখ চেন। কথার চখলাফ কদরন চন মানুষটি। 

আমাদের বাচি চফরা পে ণন্ত প্রচর্তটি পেদক্ষদপ আমাদের 

সদঙ্গ উচন োয়ার মদর্তা চেদলন। েখন চেখাদন চবপদে 

পদিচে, ওনাদক জানাদর্ত কুন্ঠা চবাধ কচর চন, উচনও 

সাহ্াদেের হ্ার্ত বাচিদয় চেদয়দেন চনচদ্ব ণধায়। ঈশ্বদরর কাদে 

প্রাথ ণনা কচর প্রদর্তেক েুচব ণপাদক পিা মানুষই চেন ওনার 

মর্তন চকাদনা চফদরস্তার সোন চপদয় োক! !   

বাচি চফরার মাধেম টি অবিে চমাদিই সুখকর চেল না। 

সুেূর চসই উত্তরাখন্ড চথদক পত্রশ্চমবদঙ্গর আসানদসাল 

হ্দয় হ্াওিা চেল প্রায় ৫০ ঘন্টার পথ। আমাদের বাহ্ন 

বলদর্ত একটি স্টোন্ডাডণ বাস চেটি প্রায় ১৭০০চকচম রাস্তা 

আমাদের পচক্ষরাদজর মদর্তাই উচিদয় চনদয় এদসদে। 

এদর্তা িা রাস্তায় লক ডাউদনর কারদি চোকান পাি চকেুই 

চখালা পাই চন। চক্ষদে, চর্তষ্টা এমনচক চনর্তে প্রাকৃচর্তক 

কদম ণর প্রদয়াজন চকও সংেম কদর আমরা বাচি চফদরচে 

শুধু চফরার আনদেই। চপেদন চফদল এদসচে আমাদের 

েুই মাদসর এক স্ব ীয় পৃচথবী, চেখাদন র্তখনও অচর্তমারী 

কদরানা োইরাস আাঁিি বসাদর্ত পাদর চন সরল চনষ্পাপ 

মানুষগুচলর জীবদন।  

এখনও চিাখ বুজদল েন্ত্রিার মুহ্রূ্ত ণ গুচলর চিদয় মুগ্ধ 

চবহ্বলর্তার মুহ্রূ্ত ণগুচলই চেদস ওদ  চিাদখর সামদন! 

োবনার চস্রার্ত চনদমদষই পাচি চেয় কুয়ািার আবোয়া 

আস্তরি জিাদনা ঘন সবুজ উপর্তকো চথদক চে ন্ত 

চবস্রৃ্তর্ত রু্তষারধবল িৃদঙ্গ! েৃিে পাদট োয়, উেচির্ত হ্দয় 

চিাদখর সামদন প্রজ্জ্বচলর্ত হ্দয় ওদ  রঙ চবরদঙর ফুদলর 

রায়ি, নরম ঘাদসর কাদপ ণদি চমািা সবুজ বুচ য়াল আর 

চেনের চিনা অদিনা অজস্র পাচখদের কলর্তান! !   

সদ্ভাবনার উদ ান চেদি বাদস ও ার সময় র্তাই মনিা োরী 

চবষন্ন হ্দয় চেল; লিাই চজর্তার আনে র্তখন মচলন হ্দয় 

এদসদে এক অেূর্তপূব ণ মায়ার বেন চক কাটিদয় চফরার 

অবেি েন্ত্রিায়। চনহ্ার্ত সুখী  ৃহ্দকাদির চনশ্চয়র্তা চক 

উদপক্ষা করদর্ত পাচর না আমরা চকউই, বাস্তদবর রুক্ষর্তা 

র সদঙ্গই আমাদের চনর্তেচেদনর সহ্বাস। চে েুটি মাস 

আমরা শুধু বাচি চফরার সংগ্রাদম োপন কদরচে, কল্পনার 

অর্তীর্ত চেল র্তাদক চেদি আসার সময় এদর্তা িা শুনে হ্দয় 

োদব মন। আজ র্তাই িদকৌচির  ল্প বলার সময় সকলদকই 

বচল আমরা সচর্তে এক চেবেূচম চর্তই আচশ্রর্ত চেলাম ,আর 

এোদবও ত্রজদর্ত চফদর আসা োয়। 
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EXPANDING BOUNDARIES  

Kaushik Mukherjee  

 

It has always been a great opportunity to serve the 

wider community of Bangiya Parishad Qatar by working 

in the BPQ Managing Committee.  

 

One of my roles is to manage the membership of this 

organization. 

 

This year we have got a huge response for new joiners. 

 

Over 50+ new member has joined our organization. 

 

It is always a privilege to know and interact with new 

people. We receive so many requests to join via the 

Website, Facebook or by personal contacts. Maintaining 

the guidelines of the ICC constitution, we do enroll them 

time to time. 

 

Our esteemed members have renewed their member-

ship for 2021 and it contributes to around 93% renewal. 

We always get the support from our members in the 

need of the hour for any noble cause. 

 

This helps us to understand and make good relations 

with so many new people & binds amongst ourselves. 

 

I am very honored to have taken this role as it gives me 

exposure to know many and increase my boundary of 

relations. 

 

 

 

Blood Donation Camp 2021 

 

Blood Donation Camp 2021 

 

Food Packet Distribution 2021  

 

Food Packet Distribution 2021  
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অনুদপ্ররণা 

সুবীর কুমার েত্ত 

 
ক্রীড়াঙ্গদন… 

বঙ্গীয় পচরষে কার্তাদরর সাদথ আমার সম্পকণ 

অদনকিাই চেন চনেৃদর্ত চপ্রমালাপ - চেখাদন 

আমার েূচমকা এক চনব ণাক গুিমুগ্ধ প্রিংসদকর। 

এিা আমার চসৌো ে বই আর চকেুই নয় চে সুেূর 

কার্তাদর এদস আচম বাংলার এক উৎকৃষ্ট সমটষ্টর 

সাচন্নধে লাে কদরচে - োদের মনন, চিন্তন, 

জীবননিলী ও মানচবকর্তা আমার চবিারধারাদক 

উন্নর্ত কদরদে।  

চবচবধ গুিাবলীর এমন সাবলীল সমাহ্ার চবাধহ্য় 

বাঙাচল জাচর্ত োিা সম্ভব না । চবচেন্ন পাচরবাচরক 

অনুষ্ঠাদনর তহ্-হুদোি চহ্াক, চকংবা েুিঃিদের 

ত্রািাদথ ণ আদয়াত্রজর্ত চকাদনা সামাত্রজক প্রয়াস চহ্াক, 

কার্তাদরর বাঙাচলরা সব ণোই অকৃপি আর অগ্রিী 

েূচমকা পালন কদরদেন। বৃহ্ত্তর সমাজ ও মানুদষর 

সাহ্ােোদথ ণ বঙ্গীয় পচরষদের ইচর্তবািক েূচমকা 

এককথায় অনবেে ও অনুকরিীয়। একক প্রয়াস 

চহ্াক বা সমটষ্ট র্ত প্রদিষ্টা- কাপ ণিে করদর্ত আমাদের 

বাঙাচলরা চিদখচন । 

সাংসৃ্কচর্তক উৎকষ ণ বাঙাচলর সহ্জার্ত প্রবৃচত্ত- 

োরদর্তর সাংসৃ্কচর্তক রাজধানীর অচধবাসীদের জনে 

একথা বলাই বাহুলে । কার্তাদর চির্ত আমাদের 

বাঙাচল পচরবাদর সাংসৃ্কচর্তক পচরচধ ও চমধা এর্তিাই 

সৃজনিীল, উদ্ভাবনী এবং ঐচর্তহ্েবাহ্ী চে, চকাদনা ও 

সাব ণজনীন সাংসৃ্কচর্তক চবচবধানুষ্ঠাদন বঙ্গীয় 

পচরষদের উপিাপনা অচনবাে ণ । এমনচক োরর্তীয় 

েরূ্তাবাস বঙ্গীয় পচরষে চক র্তাদের প্রথম পেদের 

র্তাচলকায় চরদখদেন - র্তাৎক্ষচিক পুি ণমাদনর 

অনুষ্ঠান উপিাপকদের মদধে । বঙ্গীয় পচরষদে এর্ত 

প্রচর্তোিাচল সেদসের সমাহ্ার এখাদন প্রচর্তটি 

বাঙাচলর কাদেই এক  দব ণর এবং সুখকর অনুেূচর্ত । 

আমাদের চোট্ট প্রচর্তো-চের এর্ত সৃজনিীল, 

আনেময় ও উৎকৃষ্ট মাদনর অনুষ্ঠান আমাদক 

চবত্রস্মর্ত কদর - আশ্বস্ত কদর চে আমাদের ঐচর্তহ্ে 

চবাঁদি থাকদব এদের সুদো ে প্রচর্তোয় ও চিক্ষায়। 

নরু্তন কদর চনদজদক বাঙাচল হ্বার অনুেূচর্ত আর 

চসই জনে চ ৌরবাচের্ত চবাধ করার আনে চেওয়ার 

জনে - ধনেবাে- বঙ্গীয় পচরষে ।। 
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সংসৃ্করতর বন্ধদন… 
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