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Towne Market 
 

Halal Meat Shop 
 

Indian, Pakistani, Middle Eastern and Sri Lankan groceries, 

and the best quality meats for miles around! 

We cut Meat and Fish Separately 

 

Store now has new Coolers installed  

for Fish and fresh Vegetables!  

(Fresh Meat comes in on Wednesdays and Fridays.)  

For large orders, please call ahead. 

 

120 Cambridge Street 

Burlington, MA 01803 

Tel: (781) 221-7188 

Owner: Syed K. Mohammed 

 



  

 

 

 

ককোলের উপলর হোলে ধরো পূজো সংখো আনন্দবোজোর পত্রিকো, প্রচ্ছলে মোেো কমরী রুপী 
মোেৃমুর্ে ি  ককোলে র্িশু গলনি। র্ের্ন কেল়ে আলেন মোল়ের মুখপোলন, অর্নলমষ ন়েলন। 
মলন পডলে কেকোেোর বোেোলস পূলজোর আলমজ। 
উত্তলরর মহোলেলি প্রকৃর্ের েোন্ডব, পরৃ্িবীর রোজননর্েক মোনর্েলি স্বোলি ির আর ক্ষমেোর  
হোনোহোর্ন। র্নরপরোধী মোনুলষর অসহো়ে র্মর্েে নোম নো জোনো অলেনো ভুর্মর কখো োঁলজ। 
সব িজ়েোর মূর্ে ি পূজো়ে অসুলরর সংহোলর ধ্বর্নে কহোক আজ আগোমী যুদ্ধজ়ে- র্বশ্বিোর্ির 
আহ্বোলন। 
সোফেয মত্রন্ডে কহোক আমোলের পূজো প্র়েোস, সুলেেনোর উত্তরলে। 

 

র্বনীে- 

২০১৭ সোলের কোয িকরী সর্মর্ের সভযবনৃ্দ 

                                                                                                                                                  

     

 

 

 

 

 

 

Production: Saimanti Das 

Editorial: Swati Bhattacherya  

Artist (Cover page design and decoration help): Sudhiranjan Mukherjee is a prolific artist, a Prof 
of Kalabhavan, Santiniketan. He has the credit of introducing a unique intricate form in Santiniketan's 
traditional Alpona art. In this particular rendition, he creatively introduced pen sketches and brush 
strokes to bring the form in a completely different level. 
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বিদেদে িাঙ্গালী - বকছু অজানা মুখ  

শান্তনু সরস্বতী (কলকাতা)  

 

নীররাদচন্দ্র চচৌধুররর সরে সহমত নই আরম। প্রয়াত চলখক তাাঁর আত্মজীবনীমলূক গ্রন্থ-- "আত্মঘাতী বাঙারল"-
চত রলরখরিরলন, "এ কারলর বাঙারলজারতর জন্মগত রবশ্বাস--বাঙারল হইব রকন্তু মানুষ হইব না।" - 
 

প্রখযাত সারহরতযক নীররাদচন্দ্র চচৌধরুরর কথাই যরদ অমূলয বচন হয়, তা হরল অরশাক চসন, আরশস নন্দী, 
অমলকুমার রায়রচৌধরুর, গায়ত্রী চক্রবতী রিভাক, চকৌরশক বসু, মীর মাসুম আরল, চদবরাজ রায়, চদবরপ্রয় 
ভট্টাচাযয--রা রক তাহরল বাঙারল নন ? না রক বাঙারল চসই ফুল যা রক না শুধুমাত্র রবরদরশর মাটিরত, 

রবরদরশর আরলা-হাওয়া-বাতারসই চবরে ওরে। চদরশ তাাঁরদর প্ররতভার চকানও স্বীকৃরত চনই ? বলা হয়, বাঙারল 
না রক পঞ্জারব বা গুজরারতরদর মরতা এরকবাররই নয়। আজন্ম চদরশ রনরজর জন্মভূরমর মাটি আাঁকরে ধরর পরে 
থাকরতই চবরশ ভালবারস। চয সব বাঙারলর মাথায় রবশ্ব চসরার তকমা উরেরি, তাাঁরা না রক সকরলই চকানও 
না চকানও সময় রবশ্ব সফর করররিন। চযমন স্বামী রবরবকানন্দ, স্বামী অরভদানন্দ, করবগুরু রবীন্দ্রনাথ োকুর, 
অমৃতাক্ষর িরন্দর স্রষ্টা মাইরকল মধুসূদন দত্ত, অমতয য চসন, চসৌরভ গরোপাধযায়, সতযরজৎ রায়, রকিংবা পদাথয 

রবজ্ঞানী অরশাক চসন রকিংবা চলসার রস্মীর স্রষ্টা মরি চভৌরমক। 

জীবরনর চবশ করয়কটি বির এাঁরা প্ররতযরকই কাটিরয়রিন রবরদরশর মাটিরত। প্রথম রবরশ্বর চকানও চদরশ। প্রবারস 
চকানও এক সময় তাাঁরদর কীরতয-ই নারক এরন রদরয়রিন পাদপ্রদীরপর আরলায়। স্বামী রবরবকানন্দ, করবগুরু 
রবীন্দ্রনাথ োকুর চথরক শুরু করর বতয মান যুরগর কৃরত বাঙারল পদাথয রবজ্ঞানী অরশাক চসন। সকরলই প্রবারস 
কাটিরয়রিন দীঘয সময় । অমতয য চসন চতা বহু বির ধররই প্রবাসী।  

রকন্তু মাইরকল মধুসূদন দত্ত? তাাঁরক চতা রলখরত হরয়রিল --" প্রবারস দদরবর বরস জীবতারা যরদ খরস, এরদহ 
আকাশ হরত নারহ চখদ তরব, জরন্মরল মরররত হরব, অমর চক চকাথা করব, সারধরত মরনর সাধ, ঘরে যরদ 

পরমাদ, মধূহীন কররা না চগা তব মন চকারকানরদ।" তাই আবার নীররাদচরন্দ্রর কথারতই চফরা যাক। তাাঁর 
কথার চপ্ররক্ষরতই চহাক না এই চলখার রবষয়-- আনরনান চবেরলজ বা যাাঁরদর রনরয় এখনও অবরধ খুব কমই  

খরচ হরয়রি রনউজরপ্রন্ট। এই বাঙারলরা চকউ সারহতয সম্রাে বরিমচরন্দ্রর কমলাকান্ত বা বাবু সম্প্রদায়ভুক্ত নন, 
যাাঁরা রূরপ কারতয রকয় করনষ্ঠ, গুরি রবশ্বকমযাপুত্র। এাঁরা কৃতী বাঙারল, যাাঁরা শুধু বাঙারলর একান্ত ভালবাসার 
জারতসত্ত্বারকই নয়, বারেরয় তুরলরিন রবশ্বসমারজ চদরশর সম্মান। 

1956 সারল এই শহর কলকাতারতই জন্ম, অরশাক চসন চটারনব্রুক রবশ্বরবদযালরয়র পদাথযরবজ্ঞারন ডক্টররে । 
ফারমযলযাব ও টানরফাডয  রলরনয়ার অযাকরসরলের চসন্টারর একজন রবজ্ঞানী-গরবষক রহরসরব কমযজীবন শুরু 
কররলও পরবতীরত প্রথরম োো ইনরটটিউে অব ফান্ডারমন্টাল ররসাচয  এবিং পরর হররশচন্দ্র ররসাচয  ইনরটটিউরে 

চযাগদান কররন অরশাক চসন। বলা হয়, পদাথয রবজ্ঞারন ররিং রথওরর রনরয় অযালবােয  আইনটাইন চযখারন চশষ  
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করররিরলন, অরশাক চসন চসখারন শুরু করররিন তাাঁর গরবষিা। এর মরধয রিং-উইক কপরলিং ডুয়ারলটি অথবা 
এস ডুয়ারলটি রনরয় অরশাকবাবুর গরবষিা সারা দরুনয়ায় সাো চফরল রদরয়রি বহু বির আরগই। অপ্রকৃরতস্থ রড
-চেন এবিং তার ওপর ওরপন ররিং েযারকওন সিংরক্ষপরনর প্রভাব বা তরল অিংশ বাদ রদরয় রবরভন্ন চযৌরগরকর 

দইু বা একারধক পরমািুর রমলন রনরয় অরশাকবাবুর গরবষিা একরকম পরথকৃত। তাাঁর এই স্মরিীয় কারজর 
জনয প্রথরম 1989 সারল আইরসটিরপ সম্মান, 1994 সারল এস এস ভােনগর সম্মান এবিং পরররশরষ 2001 সারল 

পদ্মশ্রী সম্মারন ভূরষত হন রতরন। 23 এরপ্রল 2007 সারল আউেলুক মযাগারজরনর 25 জন প্রখযাত ভারতীয়র 
একজন অরশাক চসন, রযরন কখনও চদরশর শাসন ক্ষমতার তারলকায় না চথরকও  সমাজকলযারি অবদান 

চররখরিন। প্রিময এই পদাথয রবজ্ঞানী সম্পরকয  তাই বলা চযরতই পারর, রাজা রনজ রারজয পূরজত, রকন্তু রবদযান 
পূরজত সবযত্র। 

পদাথয রবজ্ঞানী অরশাক চসরনর মরতাই অথযনীরতরবদ চকৌরশক বসুর জন্ম এই কলকাতা শহরর। একো সময়  
ভারত সরকাররর অথযমন্ত্ররকর  প্রধান উপরদষ্টা এবিং করিযল রবশ্বরবদযালরয়র রস-মাকয  অধযাপক চকৌরশকবাবুর 

পোরশানা চসন্ট চজরভয়াসয সু্করল। পরবতীরত রদরির চসন্ট  রটরফন করলরজর স্নাতক চকৌরশকবাবু চরল 
রগরয়রিরলন লন্ডন সু্কল অব ইরকানরমক্স চথরক চপাট গ্রযাজরুয়শন কররত। তারপর অথযনীরতরত ডক্টররেও ওই 
লন্ডন সু্কল অব ইরকানরমক্স চথরকই। 

কমযজীবরন বহু বির রতরন মযাসাচুরসেস ইনরটটিউে অব চেকরনালরজ বা এমআইটি, ইনরটটিউে অব 
অযাডভান্স টারডজ, ইউরনভারসযটি অব রপ্রন্সেন, হাভাডয  রবশ্বরবদযালয়, চকার এবিং ইরন্ডয়ান টযাটিরটকযাল 
ইনরটটিউরে রভরজটিিং অধযাপক রহরসরব যুক্ত থাকার পর 1992 সারল রদরি সু্কল অব ইরকানরমরক্স চসন্টার ফর 

চডরভলপরমন্ট ইরকানরমক্স স্থাপন কররন। চকৌরশকবাবইু ওই প্ররতষ্ঠারনর প্রথম এরক্সরকউটিভ রডররক্টর। 
ইরকারনারমরিক চসাসাইটির চফরলা চকৌরশকবাবুরক তাাঁর রশশু শ্ররমক, রশল্প সিংস্থা, চগম রথওরর এবিং উন্নয়নমূলক 

অথযনীরতর ওপর প্রকারশত গরবষিাপরত্রর জনয তদানীন্তন ভারত সরকার মহালনরবশ স্মরৃত সম্মান প্রদান করর। 
আর 2008 সারল সম্মারনত হন পদ্মভূষি সম্মারন। চক বরলরি এরদরশর মাটিরত প্রসু্ফটিত হয় না বাঙারল। চক 
বরলরি সম্মান লারভর তারগরদ চদশতযাগী হরত হয় বাঙারলরক ? চক বরলরি শুধুমাত্র রবরদরশর জল-হাওয়া-
বাতারসই মহীরূহ হরয় ওরে বাঙারল নামক এই বৃক্ষ? এই চদরশর অথযনীরতরত চকৌরশকবাবুর ভূরমকা চতা এখন 
প্রায় সকরলরই জানা--তা চস প্রাক্তন অথযমন্ত্রী প্রিব মুরখাপাধযায়রক নীরত রনধযাররি সাহাযয করাই চহাক বা 
রবশ্ববাজারর মন্দাবস্থা চথরক ভারতীয় অথযনীরতরক বাাঁরচরয় রাখাই চহাক--চকৌরশকবাবুর মতামরতর কী গুরুত্ব 

কাররারই অজানা নয় । 

অরশাক চসন, চকৌরশক বসরু মরতা আর একজন প্ররথতযশা বাঙারল চদবরাজ রায়। প্রখযাত সারহরতযক শিংকর 
তাাঁর ভ্রমি কারহনী, "জানা চদশ অজানা কথা"--য় রলরখরিরলন, রবরদরশর মাটিরত চকানও বাঙারল পা রাখরল, 
প্রথরমই তাাঁরক রজজ্ঞাসা করা: যাদবপরু না রশবপরু? অথযাৎ ভাবো এমন চযন যাদবপুর রবশ্বরবদযালয় বা 

চবেল ইরঞ্জরনয়াররিং করলজ, রশবপুররর স্নাতক িাো আর চকানও বাঙারল রবরদরশর মাটিরত পা রারখনরন। এই 
সব প্রশ্নকারীরদর মুরখ িাই রদরয় 1957 সারলর 3 চসরেম্বরর জন্ম চদবরাজ রারয়র পোরশানা এই কলকাতা 

রবশ্বরবদযালরয়র তদানীন্তন চপ্ররসরডরন্স করলরজ। তারপর 1981 সারল মারকয ন যকু্তরারের রবখযাত করিযল 
রবশ্বরবদযালয় চথরক অথযনীরতরত চপাট গ্রযাজরুয়ে। 1983 সারল ডক্টররে চদবরাজবাবু রনউ ইয়কয  রবশ্বরবদযালরয়র  
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Best complements  

from  

Nila & Swapan Roy  



 

জরুলয়াস রসলভার অধযাপক এবিং গ্রযাজরুয়ে টারডজ ইন ইরকানরমরক্সর অরধকতয া । 

রনউ ইয়কয  রবশ্বরবদযালরয়র সরে ওরতাপ্ররতাভারব জরেত থাকা চদবরাজবাবু প্রায়শই লন্ডন সু্কল অব ইরকানরমক্স, 
হাভয াডয  রবশ্বরবদযালয়, এমআইটি, োরজরলর ররও রড চজরনইররা শহররর ইনরিরতউরতা নারশওনাল রড 
মযারেরমটিরকা পুরা-ই অযারিকাডা এবিং রচরনর চবরজিং-এ রপপলস্ ইউরনভারসযটি অব চায়নায় অথযনীরতর িাত্র 

িাত্রীরদর পোরত চযরত হয় এখনও । আর চিরনর বারসযরলানায় ইনরিরতউরতা রড অযানারলরসরস রতরন গরবষক 
অযারফরলরয়ত। নরওরয়র ওসরলা রবশ্বরবদযালরয়র সাম্মারনক ডক্টররে চদবরাজবাব ুরগেনার সম্মান, মহালনরবশ 
স্মৃরত সম্মারন ভূরষত। 

চবশ করয়ক বির রবখযাত ইরকানরমরিকা, জানযাল অব ইরকানরমক রথওরর, জানযাল অব চডরভলপরমন্ট 
ইরকানরমক্স, আরমররকার অথযনীরতর জানযাল মযারক্রাইরকানরমরক্সর সম্পাদকীয় চবারডয র সদসয পক্করকশী 
চদবরাজবাবুরক এক পলরক চদখরলও রকন্তু এখনও মরন হরব রতরন শতকরা একরশা শতািংশ বাঙারলই আরিন। 
বহু বির ধরর মারকয ন যকু্তরারের নাগররক হরলও ইিংরররজ বরলন এরকবারর কুযইন্স অযাকরসরন্ট, আর পাাঁচজন 
মারকয নীরদর মরতা নন। সময় চপরলই চরল আরসন রনরজর শহর কলকাতায়, আর পাররল দরুগাপুরজায় এখনও 
ঢারকর তারল চনরচ ওরেন। এত বির প্রবারস থাকার পররও চদবরাজবাবু চষারলা আনার বদরল আোররা আনা 
বাঙারল, চয বাঙারল চকানও অনুষ্ঠারন ধুরত পাঞ্জারব পররতই চবরশ ভালবারসন। 
 

ঢাকার চসন্ট চগ্রগরর হাইসু্করলর প্রাক্তন িাত্র চদবরপ্রয় ভট্টাচাযয ঢাকা করলরজর স্নাতক। তারপর ঢাকা 
রবশ্বরবদযালয় চথরক অথযনীরতরত এম এ পাশ করার পর পারে চদন সুদরূ রারশয়ার রাজধানী মরস্কা শহরর। 
চসখানকার চপকভ ইনরটটিউে অব নযাশনাল ইরকানরম  

চথরক অথযনীরতরত ডক্টররে চদবরপ্রয়বাবু চরল যান অক্সরফাডয  রবশ্বরবদযালরয়র কুযইন এরলজারবথ হাউরজ চপাট 
ডক্টরাল রডরগ্র কররত। পরর 2004-2005 সারল রসরনয়র ফুলোইে চফরলা রহরসরব ওয়ারশিংেন রডরসর চসন্টার 
ফর চলাবাল চডরভলপরমরন্টর সরে যুক্ত হন রতরন। বতয মারন ইউনাইরেড চনশন রবশ্বরবদযালরয়র ইনরটটিউে অব 
রনউ চেকরনালরজ, মাসরিখে এবিং লাসরগা রাইথক্লাইড রবশ্বরবদযালরয়র   সরে যুক্ত চদবরপ্রয় ভট্টাচাযয রবরয় 
কররন রুশী অথযনীরতরবদ অধযারপকা ইররনা চশবারনাভারক। চদবরপ্রয়-চশবারনাভার একমাত্র কনযা সন্তান 
আরলকজান্দ্রা অবশয বাবা মারয়র মরতা অথযনীরতরক চবরি চননরন। তাাঁর প্রথম পিন্দ আইনরবজ্ঞান। 
 
ভারতীয় অথযনীরতর উন্নয়রন চকৌরশক বসুর চয ভূরমকা, বািংলারদরশর অথযনীরতর উন্নয়রন ঠিক একই ভূরমকা 
চদবরপ্রয় ভট্টাচারযযর । ইরলশ মারির লিংকা চপাো চ াল, রচতল মারির মুইোর ভক্ত পাবরলক পরলরস 
অযানারলট চদবরপ্রয়বাবু বািংলারদরশর অথযনীরতরক চাো করার দারয়ত্ব একরকম একার কাাঁরধ বরয় রনরয় 
চরলরিন। পরপর রতন বার বািংলারদরশর ইরকানরমক অযারসারসরয়শরনর সাধারি সম্পাদক চদবরপ্রয় ভট্টাচাযয 
ইন্টারনযাশনাল চসন্টার ফর চিড অযান্ড চডরভলপরমরন্টর পযারনল অব অযাডভাইজররর অনযতম সদসয। এ 
িাোও দীঘয সময় ধরর রতরন ওয়ার্ল্য  চিড অগযানাইরজশরনর োস্ক চফারসযর সরে যুক্ত রিরলন। আর তার 
পাশাপারশ যুক্ত রিরলন রবরশ্বর সবরচরয় বে অ-সরকারর প্ররতষ্ঠান েযারকর পররচালন করমটির সদসয রহরসরব।  

 

2007 সারল বািংলারদরশর তদাররক সরকার চজরনভায় চদরশর স্থায়ী সদসয করর চদবরপ্রয় ভট্টাচাযযরক পাোয়। 
চসই সময় শুধু বািংলারদশই নয়, তৃতীয় রবরশ্বর চদশগুরলর কথা রবরশ্বর দরবারর একারধকবার তুরল ধরররিন  
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With Best Compliments 
From 

MassTLC "Consumer Product of the Year"/Mass Chamber of 
Commerce “Business of the Year" 

Phone: (978) 735-4367  

tel:(978)%20735-4367


বররিয এই অথযনীরতরবদ। 2008 সারল বািংলারদরশ সাধারি রনবযাচরনর পর আওয়ামী লীগ ঢাকায় সরকার 
গেন কররল রতরন ওই পদ চথরক পদতযাগ করর চদরশ রফরর আবার চসন্টার ফর পরলরস ডায়ালরগ চযাগ 

চদন। বতয মারন রসরপরডরত যুক্ত চদবরপ্রয়বাবরু প্রধান আগ্রহ রবশ্ব বারিজয ও দবরদরশক ঋি। 

চসকারল রবরদরশর মাটিরত প্রচন্ড অথয করষ্ট থাকা অরমত্রাক্ষর িরন্দর কাররগর মাইরকল মধুসূদন দত্তরক চদশ 
চথরক অথয সাহাযয পাোরতন ঈশ্বরচন্দ্র রবদযাসাগর, করবগুরু রবীন্দ্রনাথ োকুররর মরতা কৃরত বাঙারলরা। 
আর এখন বাঙারলরক চদশ চথরক অথয সাহাযয পাোরত হয় না কাউরক। বরিং প্রবাসী ওই বাঙারলরাই কাাঁরধ 
কাাঁধ রমরলরয় কাজ কররন চদরশর অথযনীরতরক চাো করার কারজ। ভাররতর ইরতহাসরক উরপক্ষা করার 
ধৃষ্টতা হয়রতা চকউ চদখারবন না। তাই চমরন রনরত অসুরবধা চনই চদরশর স্বাধীনতা আরন্দালরন চযমন 
সবরচরয় চবরশ আত্মতযাগ করররিল অরবভক্ত বািংলা আর পঞ্জারবর মানুষ, চতমনই আজও ওই বাঙারল 
জারতই তাাঁরদর চমধা রদরয় রবশ্ব দরবারর বাঙারল জারতর মাথা উাঁচু চররখরিন। বাঙারল রক সরতযই বাঙারল 
হরয়ই থাকরত চান, মানুষ হরত চান না ? 

চনারবল পরুস্কারর ভূরষত বররিয অথযনীরতরবদ অমতয য চসন, সারহরতযক    ুম্পা  লারহরে , 

আর পদাথযরবজ্ঞানী মরি চভৌরমরকর কথা বাদই রাখলাম, রাজননরতক মরনারবজ্ঞানী আরশস নন্দী, প্রয়াত 
পদাথযরবজ্ঞানী অমলকুমার বরন্দযাপাধযায়, সমাজরবজ্ঞানী গায়ত্রী ভট্টাচাযয রিভারকর কথাই যরদ ধরর, এাঁরা 

প্রচাররর আরলা চথরক রচরকালই দরূর চথরকরিন।  তাই রক তাাঁরা বাঙারল নন ?  

একো কথা না বরল হয়রতা এই চলখার সমারি োনা উরচত হরব না। এই আনরনান বাঙারলরা চকউই 
রনরজরদর ঢাক রনরজরা চপোনরন কখনও । আগামীরদরনও চপোরবন না। এরকবাররই আোরল, নীররব, 
রনরজরক প্রচাররর আরলা চথরক শতক চযাজন দরূর চররখ কাজ করর চরলরিন। এই পৃরথবীরত চকউ-ই স্থায়ী 
নন, কারও জনযই রকিু আেরক থারক না--তাই কীই বা হরব মানুরষর মার  রনরজর ঢাক চঢাল রপটিরয়? 
রকন্তু পােককূরলরও  চতা জানার অরধকার আরি, তাাঁরা চতা ক্লান্ত রাজননরতক কচকচারন আর রসরনমা 

জগরতর বিা পচা গল্প শুরন। তাই মানুরষর গল্প চপৌাঁিাক মানুরষর দরবারর--যাাঁরা আনরনান চবেরলজ। 
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Bengalees of New England 

With Best Compliments from  

RAJA AND RANA’S INDAN MARKET 

Raja & Rana is always at your service! 

Wide selection of fresh vegetables, Ready to eat frozen foods, Naan and Parathas, MoneyGram 

International Money Transfer, CDs, and DVDs, Shrines, idols big and small, and other Puja necessities. 

Expecting guests? You’ll find all you need at Raja & Rana’s. 

Order in advance for mouthwatering delicacies 

Raja & Rana’s is your one-stop shop for all your daily household needs. 

All Rice and Wheat Flour are on sale!! 

232 Cambridge St, Burlington MA 01803,  Phone: 781-272-3808 

Mon – Sat: 10 am – 9 pm;  Sun: 10 am – 8 pm 

Contact: Ashwin Rathod 781-272-3808 



পূজার বার্ত া 

েৃনো মুখোজী 

িরলের কসোনোঝরো, আগমনীর সুলর বো োঁধো র্েনগুর্ে 

মোল়ের আগমলনর বোেিো কযন র্নল়ে আলস| 

কেবীর পূজোর আল়েোজন েলে নোনোভোলব, 

র্িউর্ে গলে ও রুলপ ভর্রল়ে কে়ে ভূবন | 

কুমোরটুর্ের কোর্রগররো কযন কমলে ওলে নেুন ভোলব, 

ককউবো গলে পুেুে, ককউবো েোগো়ে রং 

ককউবো কলর মোল়ের েকু্ষ েোন পর্েেোর কেো োঁ়েো মোটটলে | 

বোউে ও কর্ব সবোই কভলস যো়ে েোলের ভোবনোর জগলে| 

িোরেী়েোর পত্রিকো আর নেুন গোলনর করকডি 

ের্েল়ে পলর িহলর িহলর ও গো োঁল়ে গো োঁল়ে | 

সোরো কেলি ককনো কবেোর কেউ উনে যো়ে, 

মোল়ের আগমলনর খুর্ির বোেিো ের্েল়ে পলর আকোলি বোেোলস| 

অবলিলষ মো আলসন েোোঁর পর্রবোলরর সোলি| 

যো োঁর পি কেল়ে আমরো বলস র্েেোম, আর্ে এবং িোকলবো|| 
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Saved By An Inch 

Bojro Das Age10 

First things first, 

  I nearly died when I was just born, 

    I was near death again but thankfully my dog saved me, 

      I had awkward arguments about how to spell (?!) the ABC's, 

        I nearly became half blind in my dear old 2nd grade, 

          Negative word's struck bizarre in 3rd grade, 

        I was in fourth grade when I nearly floated off to sea, 

               This summer I survived an Air India trip, 

      Guess its going to be smooth sailing for grade fifth :+ ! 

CHILDREN’S CORNER 

Nantucket Island - should we go or not? 

 

Anuprabha Dandapat Grade 6 

Going to Nantucket Island is one of the most coveted activities that one could imagine. With 

its 82 miles of beaches, historic homes, and art galleries, it is quite the sight to see. Once 

the whaling capital of the world, Nantucket Island is off the coast of Massachusetts, just 

30 miles south of Cape Cod. Despite the exorbitant beauty of the island, the problem of 

ticks, and Lyme disease has aroused interest. The prevalence of Lyme is considerably 

greater on Nantucket Island, than of other places with 40% of the residents being 

infected by the pathogen. I had a plan to go to Nantucket Island en route to Martha’s 

Vineyard, but when I heard the news that this wonderful place was highly infested with 

ticks, I cowered in fear. 

How serious is Lyme really? Gradually, Lyme disease has become one of the most rapidly 

spreading diseases in the world. This unpleasant ailment comes with a red bull’s-eye 

rash, accompanied with fever and chills. Should we not go to Nantucket, and Martha’s 

Vineyard? I know that you are probably also freaking out, but it is nothing to be  
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intimidated about, though you should still take the necessary precautions. Most people are 
aware of this ailment, and spray themselves before going out into the wilderness, but for 
outdoor-loving people, this procedure could become a nuisance. I myself am no big fan of 
ticks! Once we went to Canobie Lake Park (an amusement park), and I was carelessly 
dragging the sleeve of my jacket on the ground. After having loads of enjoyment, while 

coming back to the car, I noticed a brown spot on my jacket, 
and it was moving! Upon realizing this, I was horrified. It was 
a tick! I began frantically searching myself for more, but there 
were none. Though it is horrifying to find a tick so close to 
you, it is not much to brood on. A tick can only affect you 
after 24 hours of contact, and besides, a new cure is under 
way… 

  It seems that genetically engineered white footed mice can be the key to eradicating  

Lyme disease. Mice? How do mice even relate to ticks? They’re both living creatures, but 

what else? It turns out that they really do have much in common in terms of Lyme disease. 

Both mice and ticks are born uninfected and free from Lyme (which might come as a 

surprise). When an uninfected tick bites an infected mouse, or  when an infected tick bites 

an uninfected mouse, the Lyme pathogen is transmitted. MIT Evolutionary Biologist, Kevin 

Esvelt is leading a project to rid us of Lyme. Esvelt aspires to store some (tens of thousands) 

mice in a container ship, and vaccinate them against Lyme. When a mouse is bitten by a 

tick, it produces antibodies, which try to combat the pathogen. At that time, Esvelt and his 

team would take the antibody encoding genes, and insert them into the mouse 

reproductive cells, which ensures that the future generations are immune to Lyme. The 

plan is then to release them on uninhabited islands before scaling up to Nantucket. To 

assure all you skeptics that this isn’t just a waste of time and money, another group called 

“Target Malaria” attempted a similar project, so that when the  

modified mosquitoes were released, they mated with the wild mosquitoes, rendering the 

offspring to be immune. This same technique would be used for the ticks. CRISPR, the well 

known gene editing tool will be used to alter the genes of these mice. Would you have 

thought of such an unpredictable cure? I think that this project is very well thought out.  

  Henceforth, we should all be well aware of this tick problem on Nantucket island, but that 

is no reason to avoid going there at all. Dr. Esvelt is working hard on this miracle that could 

potentially save us in the future, but don’t get too comfortable, because though this project 

is being worked on, it might not come right at this instant (though that would be 

awesome). If the project succeeds, this complication that has been so bothersome to me  
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(and probably to you too) for ages could suddenly just disappear. POOF! 

Biologist, Kevin Esvelt is leading a project to rid us of Lyme. Esvelt aspires to store some (tens 

of thousands) mice in a container ship, and vaccinate them against Lyme. When a mouse is 

bitten by a tick, it produces antibodies, which try to combat the pathogen. At that time, 

Esvelt and his team would take the antibody encoding genes, and insert them into the mouse 

reproductive cells, which ensures that the future generations are immune to Lyme. The plan 

is then to release them on uninhabited islands before scaling up to Nantucket. To assure all 

you skeptics that this isn’t just a waste of time and money, another group called “Target 

Malaria” attempted a similar project, so that when the  

modified mosquitoes were released, they mated with the wild mosquitoes, rendering the 

offspring to be immune. This same technique would be used for the ticks. CRISPR, the well 

known gene editing tool will be used to alter the genes of these mice. Would you have 

thought of such an unpredictable cure? I think that this project is very well thought out.  

  Henceforth, we should all be well aware of this tick problem on Nantucket island, but that is 

no reason to avoid going there at all. Dr. Esvelt is working hard on this miracle that could 

potentially save us in the future, but don’t get too comfortable, because though this project 

is being worked on, it might not come right at this instant (though that would be awesome). 

If the project succeeds, this complication that has been so bothersome to me (and probably 

to you too) for ages could suddenly just disappear. POOF! 

Slaves 

Shiron Bagchi  

The Journey 

It was a stormy night. An old oak ship was heading towards Moara,  an island close 

to Australia. The ship had Red coat soldiers in it. Enroute, this ship got struck by the storm. 

Another ship also on the same route was taking weapons to Moara. This ship had Green 

coat army. The Red coat Britishers always fought with the Green coat Scottish army. When 

the ships were close, a battle began.  

Captured 

An 11 year old boy named George and his sister were traveling with the Green 

coat army. His dad was an air force pilot who died in an air crash. He also lost his mom from 

cancer at a very young age. During the war, a cannon ball hit George in his left leg.   
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He crawled to his sister, Aroha where he thought he would be safe. Soldiers from 

the Red coats captured him and made him a slave, who would work for Mr. Mat. George was 

hit by canes and immensely tortured. So he had no choice but to stay with the Red coats. 

Both, brother and sister were captured by the Red coat army in a nearby island. 

Farm Slaves 

One night George escaped from Mr. Mat's farm in the island and went in search of his sister 

Aroha, who was enslaved in a different farm. On the way he found a few houses. He had to be 

careful because some people wanted to sell slaves for money. One house was kind to him and 

fed him dinner. They also showed him where the next farm was. George snuck up into the 

farmhouse to steal some money. What a surprise - there he found his sister! George and 

Aroha kept running for days through forests and hills till they reached the sea shore. 

Meanwhile, the Green coats arrived on their ships just in time to rescue George and his sister. 

The Green coats fought the Red coats for almost two days in a row. Soldiers launched 

explosives like missiles and RDX bombs with nitric acid. Smoke spread everywhere from 

explosions.  Lot of people were wounded and some died in the battle. The Green coats finally 

overpowered the Red coats with clever use of weapons.  

George returned home like a hero! 

CHILDREN’S CORNER 

Night of Fright 
Shreya Sarcar Age 13 

 
 
My foggy heart full of grief and pain, 

Seems like a window, stained with rain. 

I feel like a black veil covers my life, 

As if someone has pierced my soul with a knife. 

There is no sunshine, flowers, or butterflies, 

Only desolation, despair, agony and cries, 

Days flow into noon and night, 

Walls cave in, but I still fight. 

I try to hold onto a little sliver of hope, 

Though every passing moment makes it hard to cope. 

I choke, I shiver, I sweat and I scream!!! 

Then I wake up, and  thankfully it was all a dream. 
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উপহার 
প্রভাত কুমার হাজরা 

         

 আজ ররববার। চদরী করর ঘমু চথরক উরে রচঠি রলখরত বরসরি। যগুদা এক কাপ চা রদরয় চগল। আমার রপতামহ যখন চবাঁরচ 
রিরলন তখন যগুদা রশশু বয়রসই আমারদর বারেরত রগ্রহস্থারল কাজ করার জরনয এরসরিল। এই সুদীঘয কাল আমারদর বারেরত 
চথরক যগুদা এখন আমারদর সিংসাররর একজন। বাবা আর মা এখন চদরশর বারেরত আরিন। আরম এখন আমারদর কলকাতার 
বারেরত একা আরি। তাই আমার ভার যগুদার হারত তুরল রদরয় ওাঁরা রনরিন্ত হরয় আরিন। আমারদর আত্মীয় স্বজন আর বাবার 
বনু্ধ বান্ধরবর কারি  যগুদা সুপরররচত। বাবার বালয বনু্ধ অরমতাভ কাকার কারি  চতা বরেই। অরমতাভ কাকার চমরয় 
মরিকারক যগুদা মরলরদ বরল ডরক। শুধু তাই নয়। আমার আর মরিকার জীবন নােরক যগুদা প্রজাপরতর ভূরমকাটি চয আরগই 
চবরি রনরয়রি তা মুরখ না বলরলও হাব ভারব প্রকাশ করর চদয়। 

          প্রথম রচঠিটি বাবা আর মারক রলখব একটি সসুিংবাদ রদরয়। একটি ভাল চাকরী চপরয়রি চিরনিং করমশারন। রদরি 
চযরত হরব। সব ঠিক হরয় চগরি। চার পাাঁচ রদন আরগ মরিকারক চফান করররিলাম। মরিকা বারেরত রিলনা। আরমতাভ কাকার 
সরে কথা বরলরিলাম। উরন খুব আনরন্দত হরয়রিরলন। বরলরিরলন মরিকা বারে রফরর এরলই ওরখ খবরটি চদরবন। একেু পরর 
চদখলাম যগুদা রফরর এরসরি। হারত একো রচঠি। চদখলাম মরিকার রচঠি। রচঠি পরে চদখলাম মরিকা রলরখরি ও আমারক একটি 
ভীষি ভাল খবর চদরব। ওরদর বারেরত আজ দনশরভারজর জরনয আমারক রনমন্ত্রি করররি।  একেু অবাক হলাম। আমার নূতন 
চাকরী আর উন্নরত চকন্দ্র করর রকিু রক? আমার জীবরনর এক নতুন অধযায় আরম আরম্ভ কররত যারি। এই সরন্ধক্ষরি মরিকা 
রক তার জীবরনর এক অধযায় রমরশরয় চফলরত চায়? এর আরগ আরম আমারদর রবরয়র কথা তুরলরি। রকন্তু ওর কাি চথরক 
করনাও উত্তর পাইরন। 

--- ২ --- 

 

          মরিকার বারেরত এরস চপৌাঁিলাম। বারেরত অনয চকউ রিলনা। মরিকা রনরজ দরজা খুরল রদরলা। আমরা বসার 
ঘরর এরস বসলাম। চবশী সাজ চগাজ মরিকা কখনও পিন্দ কররনা। তবুও আজ চবশ হাল্কা ভারব চসরজরি। ওরখ চদখত খুব 
সুন্দর লাগল। মরিকা আজ রক রক রান্না করররি  তার ফদয শুরনরয় রদরলা। ওর মরধয রশশু সুলভ চঞ্চলতা লক্ষ করলাম। কথা 
বাতয ায় সামানয অসিংগলতার িাপ। একেু পরর তুরম বরসা। আরম আসরি বরল ও রান্না ঘরর চরল চগল।  

         আরম উরে চদয়ারল োঙারনা একো িরবর সামরন এরস দাাঁোলাম। অরনক রদন আরগ চতালা এই িরবটি আরম 
অরনকবার চদখরি। মরিকার বাবা আর মা একবার পুরীরত চবোরত চগিরলন। আরম আর মরিকা ওাঁরদর সরে রিলাম। সমুরের 
সামরন আমারদর চার জরনর িরব।  আরম আর মরিকা হাত ধরর দাাঁরেরয় আরি। আর মরিকার বাবা মা রপিরন দাাঁরেরয় 
আমারদর কাাঁরধ সরস্নরহ হাত চররখ দাাঁরেরয় আরিন। পুররনা রদরনর এক একটি কথা আজ মরন পেরত লাগল। আমারদর দইু 
পররবাররর ঘরনষ্টষ্ঠতা চথরক মরিকা আর আরম দজুন দজুনরক চপরয়রি চিরলরবলা চথরক। তবুও মরিকার মরনর এক অিংশ এখনও 
আমার অজানা। আমারদর দইু পররবারররই চান আরম মরিকারক রবরয় করর। রকন্তু ওাঁরা চশষ কথাটি চিরে রদরয়রিন আমারদর 
হারত। রকন্তু এখন যা দাাঁরেরয়রি তা সব রকিু ররয়রি মরিকার হারত। আজ মরিকা চকন আমারক রনমন্ত্রি করররি তা আরম 
জারননা। 

        রান্নাঘরর একটি চিাে চেরবল সারজরয় খাবার আরয়াজন করররি মরিকা। সাদা চেরবল ক্লরথর  উপর কাাঁরচর 
ফুলদারনরত োেকা ফুল। সব রকিুই সযরে সাজারনা। আমরা চখরত বসলাম। একেু পরর মরিকা বলল একো  ভাল খবর 
শুনরব?” আরম রকিু বলবার আরগই মরিকা বলল---“আমার বান্ধবী লরতকার রবরয় হরয় চগল।” আরম বললাম “তুরম চগিরল?” 
মরিকা বলল ও চগিল। আরম মরন মরন বললাম চকবল এই খবরটি  চদবার জরনয রক মরিকা আমারক রনমন্ত্রন করররি? 
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       লক্ষ করলাম মরিকা আজ বে চঞ্চল। মরন হল মরিকা আমারক রকিু বলরত চায়। রকন্তু বলরত পাররিনা। থালার উপর 
খাবার পরে আরি। তবু খারিনা। মার  মার  এরকবারর চুপ করর থাকরি। অস্বরি লাগল। আবহাওো হাল্কা করার জরনয আরম 
বললাম---“ লরতকার রবরয় চকমন হল?” মরিকা চুপ করর রইল। তারপর হোৎ বলল---“আমার ভাইরপার িরব চদখরব?” 
মরিকার দাদা অবনী আর তার স্ত্রী সুরমার চিরল। ওরা দজুরনই ডাক্তার। অবনী কারডয ওলরজট। সুরমা চচারখর ডাক্তার। ওরা 
দজুনই  রফলারডলরফয়া চজফারসন হাসপাতারল কাজ করর। ওর ভাইরপার িরব চদখলাম। ভারী সুন্দর ফুেফুরে একটি রশশুর িরব।  
িরবর উপর চচাখ চররখই মরিকা বলল “আিা আমার দাদা আর চবৌরদ রক সরতযই    সুখী? ”আরম বললাম ---“হযাঁ। ওরা রবরয় 
করররি। ওরা এখন স্বামী স্ত্রী। তারপর ওরদর একটি সুন্দর চিরল হরয়রি। সুখী হবার জরনয সবাই যা চায় তা ওরা চপরয়রি ” 
মরিকা রহিুক্ষি চুপ করর চথরক শান্ত তবুও দঢ়ৃ করে রজরজ্ঞস করল “ওরা যরদ রবরয় না করত?” এর উত্তর আরম জারনন। আরম 
চুপ করর থাকলাম। মরিকা আবার লরতকাা্র রবরয়র কথা আরম্ভ করল। ও বলল--- “রবরয়র পরর ওরা চকাথায় চবোরত যারি 
জারনা? আরম বললাম –“আরম জারননা। তুরমই বল।” মরিকা বলল ---“ওরা এখান চথরক পােনা যারব। তারপর চসাজা রদরি।” 
তারপর খুব উরত্তরজত হরয় বলল ---“না। না। চকউ রদরি যারবনা। আরম বললাম---“ওরা যরদ রদরি চযরত চায় যাক। তারত 
ক্ষরত রক?” মরিকা চুপ করর থাকরলা রকিুক্ষি। তারপর হোৎ বলল—“আরম রকন্তু রদরি যাবনা। আরম ওখারন থাকরত পারবনা।” 
আরম অবাক হরয় চগলাম। মরিকা এ রক বলরি? আরম রকিু বলবার আরগই রমনরত ভরা চচারখ মরিকা বলল- “তুরম রদরি 
যারবনা। আমারক কথা দাও।”  রবরকল চথরক এই মূহুতয  পযযন্ত যা শুনলাম তা একরত্রত করর আমার মরন চকানও সরন্ধহ রইলনা চয 
মরিকা আমারক রবরয় কররত রাজী হরয়রি। আরম মরিকারক রচরন।  মরিকা স্বতন্ত্র। ওর চঘাষিাও পদ্ধরতও তাই। এত রদন ধরর যারখ 
চচরয়রি তার কারি আমার নতুন চাকরী তুি। আরম বললাম-- “চবশ তাই হরব মরিকা। আরম রদরি যাবনা।”  

           আরম বারে রফরর এলাম। আমার নতুন চাকরী প্রতযাখান কররত হরব। তার জরনয আমার চকানও চখদ রইলনা। 
এতরদন মরিকা রিল আমার সরেনী। এখন হরব আমার জীবন সরেনী। আমার জীরবরনর সব রকিু। 
 

--- ৩ --- 

 

           আজ ররববার। এক সিাহ চকরে চগরি। রচঠি রলখরত বরসরি। চিরনিং করমশরন চাকরী প্রতযাখান করর রক রচঠি 
রলখব তা খসো করর চফরলরি। বাবা আর মারক রক রলখব তা চভরব পাইনা। এমন সময় যগুদার আরবভয াব। ওর হারত একো 
রচঠি। চদখলাম মরিকার রচঠি। মরিকা রলরখরি--- 

           সুচরররতষু। 

              চতামার নতুন চাকরীর জরনয অন্তর চথরক জানাই আমার অরভনন্দন। উন্নরতর কথা বাদ রদরলও তুরম চয 
ধররনর চাকরী চচরয়রিরল তা চপরয়ি। চসই জরনয আমার মরন আনরন্দর চশষ চনই। রকন্তু আজ আমার মরন লজ্জারও চশষ চনই। 
অবাক হি জারন। তাই সব কথা খুরল জানারি। সব চজরন তুরম যরদ আমারক ক্ষমা কররত না পার তা হরল চতামায় চদাষ চদব 
চকমন করর?  

             চস রদন আমার কাি চথরক চফরার সময় তুরম চয আশা রনরয় চগি তা সরতয নয়। চস রদন আরম চতামায় 
প্রতারিা করররি। আমার মরধয লুরকরয় রিল এক স্বাথযপর হীি মরিকা। রনরজর অজ্ঞারত চস চতামায় পরীক্ষা কররত চচরয়রিল তুরম 
তার জরনয কতখারন তযাগ স্বীকার কররত পাররা। চস পরীক্ষায় তুরম গরবযর সরে উরত্তিয হরয়ি। চতামার এই গরবযর এক কিা আরম 
চচরয় রনলাম। রচর রদন মরন রাখব বরল।  

            চিরল চবলায় একটি করবতা পরেরিলাম। তার চশষ দটুি পিংরক্ত “নররর রশরররত শ্ররমর পসরা নারীর তনুরত 
কামনা/ চপ্রম বরহ চরল অমরার পারন প্ররয়াজন বরল চনমনা।” চসই চথরক ঐ পিংরক্ত দটুি আরম বীজ মরন্ত্রর মত জপ করর চরলরি। 
তুরম যখন রবরয়র কথা তুলরত তখন ঐ কথা চভরব চতামার প্ররশ্নর উত্তর এরেরয় চযতাম। সরতয কথা বরল চতামার মরন আঘাত 
চদব চকমন করর? তবু স্বাথযপররর মত চতামারক রনরজর কারি ধরর চররখরি এতরদন। আজ চতামার িুটি। তুরম রদরি যাও। তুরম 
চদখরত না চপরলও চতামার উন্নরতর প্ররত চসাপারনর পারশ দাাঁরেরয় থাকরব মরিকা।  
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            তুরম যখন এ রচঠি পারব তখন আরম মুরেরর মামার বারেরত চপৌাঁরি চগরি। আরম করব কলকাতায় রফরব তা ঠিক 
চনই। আরম মুরের চথরক দাদার কারি এরমররকায় চরল যারি। ওখারন আরম নারসযিং ক্লারস ভরতয  হব। সাধারি পরথ চয ভারব থাকরত 
পারতাম তা চথরক অরনক দরূর চরল যারি। দকরশার চথরক আমরা দজুন দজুনরক কারি চপরয় বে হরয়রি। আজ চতামারক রচঠি 
রলখরত বরস সব পুররান কথা বার বার মরন পেরি। চস রদন আমার বারে চথরক চফরার সময় আমার জীবরনর সব চথরক বে 
উপহার তুরম আমারক রদরয় চগি। আমার জরনয চতামার এত বে স্বাথয তযারগর চচরয় বে উপহার আর রক হরত পারর? আমার এ 
কু্ষে মরন এ উপহার রাখব চকমন করর? চত্তামার কাি চথরক রবদায় চনবার আরগ চতামার মরিকাও চতামারক একটি উপহার রদরয় 

যারি। গ্রহি চকাররা। 
 

চস আরবগ খারন একরদন 

দইু হারত খুরল রিল আাঁধাররর দ্বার 

জীবন উৎস চথরক রবরাম রবহীন 

এরস চভরস গরেরিল আপন সম্ভার। 
চস হ্রদয় িন্দন রিল ধীর অরত ক্ষীি 

তবু করপুে ভরর রদয়ারিল অঘযয উপহার। 
চয বািী খরন রিল ভাষা বাকযহীন 

আপন গররমায় চস ফুরে উরেরিল অরনবার। 
চস রক্তরাগ রিল ররঙরত ররঙন 

 রদগরন্তর পরথ যরব রমরশরিল আরলারত আাঁধার। 
চস গান খারন রচর অমরলন 

শত চকালাহল িারপ করররিল সুররর  িার। 
চস চপ্রম ভাষা বাকযহীন 

অমরার দ্বারর বরস চচরয়রিল রনজ অরধকার। 
চস চপ্রম ররহরব অরনবযান রচর অমরলন 

 বরহয়া বরহয়া যারব খুাঁরজ পথ আপনার।   

                                                          মরিকা। 
 

যগুদা পারশ দাাঁরেরয় রিল। ও জানত আরম মরিকার রচটি পেরিলাম। আমার চচাখ মুরখর ভাব চদরখ ও উরদ্বঘ্ন হরয় রজরজ্ঞস করল 
“মরলরদর রক খবর?” আরম বললাম---“যগুদা  মরিকা রচর রদরনর মত এরমররকা  চরল যারি ওর দাদার কারি।” যগুদা 
পাথররর মূরতয র মত জানালা রদরয় বাইররর রদরক তারকরয় রইল। 
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ফিরর তর্া এলাম 

েপেী েোর্হেী 
 
চকাথায় চযন চরল যারিলাম 
জারননা চস চকাথায় 
কারা চযন ডাক রদরয়রিরলা 
ওরর আয় চরল আয় বরল। 
রকন্ত শত শত ভালবাসার বাাঁধন 
আর আকুলতা চবাঁরধ চররখরি চয আমারক প্রারনর ভ্রমর করর, 
এরা শুধু চডরক চডরক বরল রফরর আয় ওরর রফরর আয় রনজ ঘরর।  
এরা সবাই আমারক অন্তর রদরয় চবাঁরধ চররখরি তারদর ভালবাসা রদরয় আর জীবনরক প্রদীরপর রশখার মতই 
জ্বারলরয় চররখরি জীয়ন কাঠির চিাাঁওয়া রদরয়।  
চরলরতা যাওয়াই যায়, রকন্ত রফরররয় 
চনবার এই বযকুলতা আর রফরর আসবার এই আকুলতা আমার মময বীনারত  ন্কার তুরল বারবার বরল যায় 

তুরম আরিা আর তুরমরতা আমারদরই।। 

পক্ষীমার্া  

 সুর্মিো েত্ত 
 

পক্ষীমোেো র্েলচ্ছ েো কেোট্ট েোর র্ডলম 

উেলব েোনো, কমেলব ডোনো, আনন্দ েোর মলন  

একর্েন েোর কেোট্ট েোনো র্ডলমর কিলক কফোলট 

পক্ষীমোেো খোও়েো়ে েোলক কেো োঁলটর কিলক কেো োঁলট  

েেলে কিখো়ে, উেলে কিখো়ে, কিখো়ে যোবেী়ে  

বলে েোলক, 'আমোর কেল়েও েুর্ম কযন অলনক বে কহো়ে' 

উেলেো েোনো, কমেলেো ডোনো, অসীম নীেোকোলি  

েোর্কল়ে িোলক পক্ষীমোেো আনন্দ উচ্ছোলস  

উেি কসই িোবক গুলেোর েুরি েোর কবগ  

অবোক কেোলখ পক্ষীমোেো বুকভরো আলবগ  

উেলে উেলে েোেো়ে সীমো েলূরর কিলক েলূর 

একো বলস পক্ষীমোেো কেোট্ট েোর নীলে 

র্েলনর কিলষ ডোকলে মোেো 'আর যোস কন ওলর' 

েলূরর কিলকই িোবক বলে 'র্ফরব নো আর ঘলর' 

উেলেো েোনো, কমেলেো ডোনো, অসীম নীেোকোলি  

েোর্কল়ে িোলক পক্ষীমোেো উেোস র্নশ্বোলস।  
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আদমবরকার থ্াাংক্সবিব াং 

 

সজল বযানাজী, চলরক্সিংেন, মযাসাচুরসেস 
 

তখন সত্তর দশক। আরমররকায় প্রথম এরসরি। থযািংক্সরগরভিং সম্পরকয  আমারদর চকান সমযক ধারিা রিল না। 
থযািংক্সরগরভিং-এ লম্বা চাররদন িুটি। এো চভরবই আনন্দ হরিল! কলকাতায় বাররা মারস চতররা পাবযন। যখন তখন 
িুটি চপতাম। ধমযঘে-চঘরাও এর ডাক থাকরল রািায় ফুেবল-রক্ররকে চখলা। নয়রতা চুটিরয় রকবারজ। আর 
মনৃালদার  ুপরের ধমযঘে চিশাল রতন ফুটি চা সরে ফাউ ভাো রবসু্কে। আরমররকায় তার বালাই চনই। তাই 
হারত চগানা করয়কো িুটির জনয উৎসুক হরয় থাকতাম। 

এরদরশ প্রথম চাকরর পাওয়াোও খুব অবাক করররিল। চজেলযাগ কাটিরয় উেরত প্রথম সিাহো চকরে চগল। নতুন 
এরসরি বরল অরনরক আলাপ কররত এরসরিল। চকউ চকউ নবাগতরদর প্রাি খুরল জ্ঞানও রদরয় চগল। চাকররর চখাাঁরজ 
সকাল চথরকই চেরলরফান ডায়রররক্টর হলরদ পাতা (Yellow Page) রনরয় বরস পরলাম চফান কররত। এরদরশ 
Yellow Page হরি রবজরনস চসকশন। জানার সরব শুরু। মধযরশক্ষা পষযরদর চদৌলরত সবাইরক আমার চতর 
অক্ষররর “Bandyopadhyay” এর বানান বলরত বলরত দাাঁত ভাোর চজাগাে। ওরদর অবস্থা আরও করুি। ক্লান্ত 
হরয় চসরদরনর মত হাল চিরে চদবার কথা ভাবরি। এমন সময় এক রনরয়াগকারর সিংস্থা তারদর অরফরস চদখা 
করার আমন্ত্রন জানাল। রবলম্ব না করর যাত্রার জরনয প্রস্তুত হলাম। চদরশ োই পরে রনয়রমত অরফস চযরত হত 
না। োই ঠিক কররতই অনভযরির অরনক সময় চকরে চগল। পারকয িং লরে গারেো চকারনা মরত পাকয  করলাম। 
এরদরশ রলফেরক এরলরভের বরল। এোও নতুন চশখা। এরলরভের রনরয় গায়ত্রী মন্ত্র জপরত জপরত রবরলর ঘরর 
ঢুকলাম। আমার গলা তখন শুরকরয় কাে। এই প্রথম রবরদরশ একজন সারহরবর মরুখামরুখ বরস ইিংরলরশ কথা 
বললাম। এরই মরধয চসরক্রোরর করফ রদল। গলাো রভরজ মনো অরনক চাো হল। রবল করয়কজনরক চফান করর 
হোৎ উরে দাাঁোল আর আমারক অনসুরি কররত বলল। ভরয় কাাঁপরত কাাঁপরত ওর লম্বা পদরক্ষরপর পারশ পারশ 
প্রায় চদৌরে চললাম। ব ুলাম রজরম যাওয়া মাল। পারয় আমার তখন ভূরমকম্প হরি। এরলরভেরর আে তলায় রগরয় 
রডরকর সরে আলাপ করররয় রবল আমার আরবদন পত্রো (ররজরুম) রদল। আরম তখন রবষু্ণজপ কররি। তারপর 
রকিু কারজর কথাবাতয া হল। আমারক অবাক করর, করব জরয়ন কররত পারব রজরজ্ঞষ করল। আরম চতা হতভম্ব! 
ইরঞ্জরনয়াররিং পাশ করর চদরশ চাকরর চপরত জরুতার চসাল রিাঁ রে রগরয়রিল। আর রডক এক ঘন্টায় কারজর অফার 
রদরয় রদল। এোও এক রবরচত্র অরভজ্ঞতা। রগরন্ন চতা রবশ্বাসই কররত পাররিল না। শুধ ুআমারদর সারে রতন 
বিররর চিরলর মখুো খুরসরত ভরর চগল। এখন চথরক ওর পিন্দ মত সব চখলনা রকনরত পাররব এই চভরব। মা 
আর বলরব না বাবা চাকরর চপরল তরব চদব।  

চদখরত চদখরত থযািংক্সরগরভিং এরস চগল। শুনলাম রক্রসমারসর মত, থযািংক্সরগরভিং-ও প্রধান “ফযারমরল হরল চড”। চক 
কারক কীরসর জনয থযািংক্স চদরব জানবার জরনয উদগ্রীব হরয় উেলাম। থযািংক্সরগরভিং প্রথম চকাথায় শুরু হরয়রিল 

চসো রনরয় অরনক মতরভদ আরি। চযমন চেক্সারসর এল পারসারত ১৫৯৮, ভারজয রনয়ারত ১৬১৯ সারল ইতযারদ। তরব  
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চবশীর ভাগ চলারকর মরত ১৬২১ সারল রপলগ্রীমসরা মযাসাচুরসেস এর রিমউথ শহরর ফসল চতালার আনরন্দাৎসব 
রদরয় বত্তযমান থযািংক্সরগরভিং চড পালন করর নরভম্বর মারসর চতুথয বহৃিরতবার। আমারদর নবান্ন – চপৌষ উৎসরবর 

মত। খরা চথরক মরুক্ত চদবার জরনয বরৃষ্ট ও ভগবানরক ধনযবাদ জানারত ১৬২৩ সারল প্রথম সরতযকাররর 
থযািংক্সরগরভিং চড পারলত হয়। এরদরশর জনক প্রথম রােপরত জজয  ওয়ারসিংেন ১৭৮৯ সারল এই রদনটিরক জাতীয় 
রদবস রহরসরব চঘাষিা কররন। রকন্তু ১৮৬৩ সাল চথরক বাৎসররক িুটির রদন রহরসরব গিয হয়। পরম্পরাগত ভারব 
বহৃত্তর পররবাররর সকরল একরত্রত হরয় রনকে বনু্ধবান্ধবরদর রনরয় একসরে দপুুর চথরক আহার শুরু করর হররক 

রকম চীজ, ক্রযাকার, চেড, নানারকম পানীয় রনরয়। সরে পাাঁউরুটির টারফিং-ভরা চরাটরেড োরকয , লাল-আল ু
চসদ্ধ, ভুট্টা, ক্রানরবরর সস, গুে রদরয় দতরী কুমরোর পাই ও শাকসবরজ চেরবরল সারজরয়। রডনার শুরু হয় 
রবরকল রতনরে নাগাদ – চশষ হয় রারত্ররবলা চকক রমরষ্ট চপরর রদরয়। চদখলাম ক্রানরবরর আমারদর কুরলর মত লাল 
েকরমরষ্ট জাম রবরশষ। অযােলযানটিরকর পারে রিমউরথ চাষ হয়। আর োরকয  পারখো ময়ূর আর হাাঁরসর সিংরমশ্রি। 
ময়ূরকেী রিং না থাকরলও ময়ূররর মত চপখম চমরল চরাদ চপাহায় আর দল চবরধ ঘুরর চবোয়। রারত গারির 
ডারল বাসা বারধ। 

থযািংক্সরগরভিং-এর করয়করদন আরগ চথরকই অরফরস চদরখ চবশ উরত্তজনা। শুনলাম ২০-৩০ পাউরন্ডর ফ্রী োরকয  চদরব 
সবাইরক। তখনও পাউরন্ড অভযস্থ হই রন। তাই মাথায় ২.২ রদরয় ভাগ করর চফললাম। শুনলাম চক চকান সাইজ 
পারব তার জনয নারক লোরর হরব! আমার ভারগয লোরর! কািাকারি চকান নম্বর কখনও চমরল রন। তাই ধররই 
রনরয়রিলাম নযূনতম ২০ পাউন্ড পাব। রকন্তু আমারক হতবাক করর ভারগয জেুরলা ৩০ পাউন্ড োরকয । বােীরত এরস 
রগরন্নরক বলরত চস খুবই উরত্তরজত। চযরহতু রবনা পয়সায় পাওয়া যারি! শত হরলও োহ্মি চতা। িাাঁদা বাাঁধা ররক্ত 
মজ্জায় রমরশ আরি। আর ডলারর দাম চদরখ আে রদরয় গুন করর চস রক আনন্দ! প্রথম চপ্ররমর মত চরামাঞ্চকর 
লাগল। 

তখন কলকাতায় রচরকন খাওয়ার চতমন চল রিল না। আর আমারদর োহ্মি বারেরত চতা নয়ই। কল্পনায় মািংরসর 
চদাকারন চ ালান কাো পাাঁোর কথা ভাবলাম। ১৩-১৪ চকরজ একো োরকয র সাইজ রক হরত পারর তা অনমুান 
করার চচষ্টা করলাম। অবরশরষ কুপনো রনরয় উইন-রডরক্স গ্রসারী চটাসয চথরক “turkey butterball” পযারকেো 
রনরয় বারে এলাম। সাইজো চদরখ ভাবলাম গলায় চগাঁরথ মরলাম না চতা। এত বে মালো রাাঁধরব চক? এো চতা 
বাোরল রান্নার চররসরপ রদরয় হরব না! বারেরত িুটির রদরন ১-২ চকরজ মািংস রান্না হরত চদরখরি। তাই বরল 
একসরে চচাদ্দ চকরজ! অত বে বাসনই বা চকাথায়! তারপর মারয়র আদরুর হাতুরে রাাঁধুরনর পরক্ষ এত বে 

কমযযজ্ঞ। অসম্ভব! তখন চতা আর গুগুল রিল না চয সার্চ্য  কররলই চররসরপ চপরয় যাব। অরফরসর এক সহকরমযর 
কাি চথরক চররসরপ চজাগার করা হল। চাররদরক চদরখ োরকয  রান্না রনরয় রবরভন্ন রবজ্ঞাপন। আর বারের চমরল 
রবরভন্ন গ্রসাররর োরকয  চসরলর ফ্লায়ার সরে রান্নার চররসরপ। চদাকারন চদাকারন থযািংক্সরগরভিং রডনার ও টারফিং 
ইতযারদর চচাখ  লসারনা বহর। চদরখ মরন হল োরকয  রান্না খুব একো সহজ নয়। পারখর চপরে পাাঁউরুটির গুাঁরো 
আর ক্রযানরবরীর টারফিং। নরম ও সসু্বাদ ুকরার এই অরভনব রান্না মরন করররয় রদল পেরলর চদামযার কথা। 
“রবপুলা এ পৃরথবীর কতেুকু জারন”।  
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তারদর জরনয চকউ ভারব না। সারারাত বনু্ধরদর সরে হাসাহারস আর আড্ডা চমরর কােল। চসই সিংরগ োরকয  রান্নার জনয 
উরত্তজনার আগুন চপাহান হল। তারপর সবাই রমরল চযমন চতমন শুরয় পরলাম। ততক্ষরি চজরন চগরি চরাট কররত 
আে ঘন্টার মত লাগরব। পযারকরে োরকয -বাোরবল চলখা চদরখ চভরবরিলাম হয়ত মাখরনর মত নরম হরব। ভাবলাম, 
শ্মশারন মতৃ মানষু দাহ কররতও আে ঘন্টা লারগ না! এ চকমন পারখরর বাবা! 

  

বহৃিরতবার সকাল চথরকই শুরু হল যুরদ্ধর প্রস্তুরত। আরগ চথরকই ওরভরনর চেমপাররচার বাোরনা হল। চবচারা োরকয র 
মরধয ভারতীয় চতল মশলা মাখা টারফিং ঢুরকরয় ওরভরন চদওয়া হল। তারপর ঘন্টায় ঘন্টায় ওরভন খুরল শুরু হল তার 
চদহদশযন। মার  মরধয কাাঁো-চামচ ফুটিরয় কতো চসদ্ধ হরয়রি চবা ার চচষ্টা চলল। রবয়ার-ওয়াইরন তুফান তুরল চকউ 
চকউ তারদর অরভজ্ঞ মতামত রদল। তরকয র বাজার তখন গরম। চযন সব পাকা রাধুরনরদর চবাডয  বরসরি। একজন 
আবার একো থারমযারমোর রনরয় রবরজ্ঞর মত মার  মার  ওর শরীররর উত্তাপ মাপ রিল। জ্বর হরল আমরা থারমযারমোর 
বযবহার করর। রান্নায় বযবহার এই প্রথম চদখলাম। চবৌরয়রা চেরবরল সব খাবার সাজারত বযি। দীঘয আে ঘন্টা প্রতীক্ষার 
পর, করয়ক জরনর প্ররচষ্টায় অরতশয় বহৃৎ োরকয  মহাশয় অরিগভয  ওরভন চথরক চবরেরয় চেরবরলর মা খারন রস্থত হরলন। 
তারপর িুাঁ রর রদরয় চকরে সবার চিরে চদওয়া হল। প্রথা অনযুায়ী প্রাথযিা পবয চসরর সবাই োরকয  খাওয়ার চচষ্টা চালালাম। 
ততক্ষরন োরকয  খাওয়ার সাধ আমার রমরে চগরি। অরনিা সরত্বও রকিুো মরুখ রদলাম। ক্রানরবরর রদরয় টারফিংোই 
মখুররাচক লাগল। চকউ চকউ অবরশষ্ট মািংস বারে রনরয় লারঞ্চ খারব বলারত আরম মরন মরন খুব খুরশ হলাম। ওোর 
তাহরল একো গরত হরব। আমারদর রফ্রজএ আর ঢুকরব না। এখারন চয রািার কুকুররক খাইরয় উদ্ধার পাব তারও চতা 
উপায় চনই। আরমররকার চফরল-চদওয়া মানরসকতা তখনও দতরর হয় রন। ওো বারে চথরক রবদায় হরতই মরন মরন গো
-স্নান করে উঠলাম। ওোরক ভারগরয় রগরন্নরকও চদখলাম চবশ চখাশ চমজারজ। তারপর চথরক োরকয র কথা উেরলই 
আাঁতরক উঠি। এরপরর ফ্রীরত রদরলও ঐ জাাঁতাকরল আর দনব দনব চ! 
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ফিরর  তেখা 

         অরুেেী   সরলখে 

 

পুলজো  মোলন  নেুন 

জোমোর  খসখসোর্ন 

পোল়ে  কফোস্কোর  জ্বোেো। 

পুলজো  মোলন  েেলবোঁলধ 

পোেো়ে  পোেো়ে  কঘোরো, 

েোর  সলে  উপর্র  পোও়েো 

র্কলিোর  কপ্রলমর কেো োঁ়েো। 

পুলজো মোলন  র্িউর্ে   

আর  সোেো  কোলির  কেোেো , 

পুলজো  মোলন  েোলকর  আও়েোজ 

ভোলেোবোসোর কমেো। 

আমন্ত্রণ  

েীপো ভট্টোেোয ি   ভভোরমনট   
                                             

  
                                               েুগ ির্েনোর্িনী  মোলগো  েগূ িো  

                                                          েুর্ম এলসো কমোলের বোর্ে | 
                                               বসলে কেোমো়ে আসন কেলবো, 
                                                          পরলে নেুন িোর্ে | 

                                               গেো়ে কেলবো ফুলের মোেো , 
                                                          হোলে কসোনোর বোেো |    
                                               কপোলে কো োঁেলপোকোর টটপ্ , 

                                                          কোলন ঝুমলকো কেোেো | 
 
 

                          সলে এন র্সংহ কেোমোর  

                                                      কখেলব কমোলের সোলি | 
                                               পুলজোর র্েলন করোজ সকোলে  

                                                         খোলব েুলধ ভোলে | 
 
 

                                               মর্হষোসুর করলব যুদ্ধ  
                                                        র্সংহ ধরলব কেলপ | 
                                               অসুর েখন জব্দ হলব  

                                                       কো োঁেলব কেোমো়ে কেলখ | 
                                               িত্রিিোেী অসুর যখন  
                                                       খোলব গেোগর্ে , 

                                               কসই কেলখ সব আমোলের  
                                                       মজো হলব ভোরী | 

 
 

                                                েোইলেো আর্ম বর্ে মোলগো , 
                                                কের্র েুর্ম কলরোনোলগো 

                                                       এলসো েোেোেোর্ে ||    
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২০০৪ সোলের সরস্বেীপূলজো কিলক আপনোলের সকলের উপর্ির্ে, সোহোযয, 
সমি িন ও সহলযোর্গেো আমোলের মূেধন। এলক ভে কলরই আমোলের এর্গল়ে েেো। 

এবোরও েগূ িো মোল়ের পূলজো, কভোগ, রেন, সোজসজ্জো, রোউন্ড র্সলেম পত্রিকো 
প্রকোিন, র্বজ্ঞোপনেোেো ও সমগ্র পূজোনষু্ঠোনটট সোফেয মত্রিে করলে যো োঁরো সোহোযয 
কলরলেন, েোলের সবোইলক জোনোই আমোলের আির্রক কৃেজ্ঞেো ও ধনযবোে। 

২০১৬ সোলের কোয িকরী সর্মর্েলক জোনোই আমোলের আির্রক ধনযবোে। 

আমরো কোমনো কর্র এই উৎসব সুন্দর কহোক, সোি িক কহোক, সবোর মেে কহোক। 
সবোইলক জোনোই র্বোঁজ়েোর প্রীর্ে ও শুলভচ্ছো। 

র্বনীে- 

২০১৭ সোলের কোয িকরী সর্মর্ের সভযবনৃ্দ 

    

 

BNE’s current Executive Committee comprises:  Sajal Banerjee, Madhumita 

Chaudhuri (Bubu), Debanshu Goswami, Mou Mukherjee, Anupam Guhathakurta, 

Swati Bhattacherya, Saimanti Das, Mandira Sen, Dipanwita Bhattacharya 

 

Special thanks to Mrs. Jharna Banerjee and Ipshita and Sanjay Chaklader and 

Arindam Chattopadhyay  



 


