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এই দিগন্তে ঝন্তের দিয়ত আিান্তগািা। দিপর্যয় কখন্তিা প্রাকৃদতক, কখন্তিা িা রাজনিদতক, দকন্তু মািুষ শুধু 

একভান্তিই কাাঁ িন্তত পান্তর। যর্ কান্না উত্তরাখন্তে, তাই দিদরয়ায়, তিু মািুষ কতভান্তিই িা দিন্ন-দিদিন্ন, এই 

আদিন্তি ঘন্তর যেরা হয়দি। িুন্তকর দভতন্তর জন্তম উন্তেন্তি অদভমাি। মা যগা যতার মুন্তখর চাদরদিন্তক এ দক 

অন্ধকার?  

 

 

তখদি যচান্তখ পন্তে ওই িািুই পাদখর িািা। তখিই যচান্তখ পন্তে আকান্তের গান্তয় যিািালী আলপিা। তখিই 

যিখন্তত পাই দিগন্তে মান্তয়র যচাখ, যিই যচান্তখ অিে যেহধারা আর অিে দিষাি। আদম জন্ম দিন্তত পাদর, 

দুহাত দিন্তয় দঘন্তর থাকন্তত পাদর দকন্তু জীিন্তির আন্তমাঘ দিয়ম আদম কাটান্তত পাদরিা। আমার িি িোিন্তক 

আদম রক্ষা করন্তত পাদরিা। দকন্তু তান্তির জিয কাাঁ িন্তত পাদর। এন্তিা তুদমও আমার িন্তে কাাঁ ন্তিা, র্দি আমার 

িোি হও, মাতৃঋণ যোধ কন্তরা, রক্ষা কন্তরা যতামার ভাইন্তিািন্তক, ভান্তলািান্তিা যতামার িনু্ধন্তির, দু-হাট 

কন্তর খুন্তল রাখ হৃিন্তয়র িরজা। 

আমান্তির দিগে আন্তরা এক িিন্তরর র্াত্রা যেষ করন্তলা। মান্তয়র আেীিযাি, আপিান্তির ক্ষমা আর প্রশ্রয় তার 

পান্তথয়। চলুি এদগন্তয় র্াই। 
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Ananya Sen 

From The  
President’s Desk  

Just as the trees have begun to adorn themselves in fiery red 

and gold again, as if in preparation for some grand finale of a 

silent festival, Ma Durga has returned to sing and dance with 

us, to rejoice with us, and to be with us. It’s time for cherishing 

the old, and welcoming the ever changing kaleidoscope of 

days to come.  

2013 started as usual with Saraswati Puja, followed by 

Rabindra-Nazrul Jayanti. We had a great response to our stall 

at the Independence Day celebration at HSNC with an enticing 

menu and some enthusiastic vocal support. 

On a beautiful, crisp, August day, we had our annual picnic at 

Jordan Lake with great gusto. BANC also participated in the 

Triangle Curesearch walk at NC State, helping to raise funds for 

the noble cause of cancer cure. 

This is the twenty-fifth year of Durga Puja in our community, and 

we are proud to host the melodious and unparalleled Srimati 

Kaushiki Chakraborty. We are also donating a part of the 

proceeds from her performance to Uttarakhand disaster relief. 

A new Durga idol is on her way from Kumartuli! We are looking 

forward to seeing her in all her regalia.  

We will forever miss the energetic and witty Banya-di, who was 

a beloved member of our community for many years. We lost 

her after a spirited battle with pancreatic cancer. 

As the festive season begins, let us not forget to extend our 

hands to those in need, our hearts to those who are suffering, 

our empathy to those who have lost their way. Despite all our 

innumerable differences, we can always trust in the inner 

strength that binds us all--humanity. 

To a year of serenity, prosperity, camaraderie... 
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Pranab Majumder 

Coins of Ashoka  

 
 

Look at the pictures1 of these two coins (each picture shows the 
front on the left, and the reverse on the right).  They are about 3 
cm wide, and are pretty irregularly shaped.  They are about 3 
grams in weight, and made of silver.  Why do we still call them 
coins?  Well, that is because the earliest identifiable coins were 
distinguished from other pieces of metal (both were used for 
bartering goods) by having a specific standard weight.   

These were minted during the rule of the Brihadratha Dynasty 
in Magadha (present day Bihar) from around 450 BC to 400 BC.  
They are about 200 years before the Emperor Ashoka was born. 

The weight of these coins used to be compared with 32 ratti2 
seeds. Since each seed is about 0.12 grams, these coins 
contained about 3.5 grams of silver. This was much more 
convenient for trade compared to some other piece of metal 
which would have to be weighed at the time of every exchange 
to determine its value. 

The other reason we call an object a coin is because it must 
have some marks or writing to indicate to the user that this is a 
standardized piece of metal.  These coins were struck before 
writing was used in India.  Thus, these coins had five different 
shapes stamped on the silver piece.  This was done after 
heating the silver, and came from five different punches.  Thus 
every example of these coins, even with the same five punches, 
would be different.  Numismatists have identified more than 600 

                                                                 
1 Coin photographs by Gabinet Numizmatycny, an auction house in Warsaw. 
2 See http://en.wikipedia.org/wiki/Ratti. 

different punches in the shapes of household objects, human 
figures, animals, rivers, and many others.  

The marks on these coins have been classified as the ones 
shown on the left. See if you can locate each punch mark in the 
coin pictures above. These pictures are from a book by P L 
Gupta and T Hardakar3, and are the 305th and 306th coins listed 
in the book.  Hence they are identified as GH305 and GH306. 
Every time a collector obtains a new coin of this series, it is a 
mini puzzle and a challenge to identify the GH number. 

India has a long and rich history.  Coins are a concrete way of 
bringing this closer to us.  Indian coins are available from all 
periods from 500 BC to today.  They capture the migration of 
foreigners who settled there, and the rise and fall of dynasties 
and kingdoms.  

Anisha Roy (8 years) 

Blooming Lilies 

3 PL Gupta, T Hardaker, “Ancient India Silver Punchmarked Coins” (1985).  
Published by IIRNS, Nasik. 
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যর্মি যিন্তখদি 

আমান্তির িাদের দুগযা পুন্তজা যিেে' িিন্তররও যিদে পুরন্তিা। কলুন্তটালার 

মদতলাল েীন্তলর িিত িাদের পুন্তজা; দুন্তটা স্বতন্ত্র মদিক পদরিার এটা যপন্তয়ন্তি 

উত্তরাদধকার িূন্তত্র। পাাঁ চজি েদরক পালা কন্তর প্রদত িির পুন্তজা করন্ততি।  

থামওয়ালা িালান্তি এক চালদচন্তত্র, রূন্তপালী ডান্তকর িান্তজর োকুর, আর 

একরাে দিয়ন্তমর পাহারা। প্রদত িির প্রদতমা ততরী হন্ততা িালান্তি - ঠিক যর্মিটি 

যিন্তখি জয় িািা যেলুিান্তথ। আিুষ্ঠাদিক উন্তবাধি উন্তটারন্তথর দিি, যিল 

কান্তের কাোন্তমা পুন্তজা দিন্তয়; খে িাাঁ ধা শুরু হন্ততা পুন্তজার প্রায় একমাি আন্তগ, 

আর প্রদতমা যেষ হন্ততা দুগযা ষষ্ঠীর িকান্তল। আমরা যিাটরা ঢুাঁ  মারতাম মান্তঝ 

মান্তঝ -"খে িাাঁ ধা হন্তয় যগন্তি", "মাটি পন্তেন্তি"। মহালয়ার পরদিি, যিিীপন্তক্ষর 

প্রথম দিি, শুরু হন্ততা যিিীর যিাধি - িালান্তির পান্তে যিাধন্তির জিয দিদিয ষ্ট 

ঘন্তর, মেল ঘট যপন্তত। আমান্তির িাদের যিাধি দিল িিপদত্রকার - ি'রকম 

গান্তির পাতা (ন্তিল, কলা, ইতযাদি), দু'ন্তটা যগাটা যিল িাাঁ ধা থাকন্ততা।  এই দিি 

যথন্তক শুরু হন্ততা দিরাদমষ খাওয়া; প্রদতদিি শুন্ততা হন্ততই হন্তি ভান্ততর পান্তত। 

ঢাকীর আওয়াজ জাদিন্তয় দিন্ততা আরদতর িময় মদিক িাদের দিোল তিান্তটর 

আিান্তচ কািান্তচ।  িকাল িন্ধযা আরদতন্তত মান্তয়ন্তির িন্তে আমরাও উপদিত। 

যিই িুন্তর্ান্তগ প্রদতমা ততরীর ওপর যিাটন্তির কো িজর - "আজ অিুন্তরর রং 

যেষ হন্তয়ন্তি", "মা দুগযার োদে হন্তয় যগন্তি", "আজ যচাখ আাঁকন্তি" - প্রতীক্ষার 

যেষ, আজ পঞ্চমীর িন্ধযা।    

ষষ্ঠীর িকান্তল িাদপতাদি আিত; িখ যকন্তট আলতা পদরন্তয় দিত। চুন্তল েযামু্প 

কন্তর চাি করন্তত হন্ততা (োকুমার িল িযিহার করন্ততি দরন্তের জল); তারপর 

চুন্তল লাগান্তত হন্ততা "মাথাঘষা"। এই দজদিষটা িািা িুগদন্ধ উদিজ িস্তুর 

পযান্তকট - িারারাত জন্তল দভদজন্তয় যিন্তট রাখা হন্ততা। Conditioner-এর মন্ততা 

চুন্তল লাদগন্তয়, দু-দমদিট যরন্তখ, ধুন্তয় যেলন্তত হন্ততা - খুি িুন্দর গন্ধ হন্ততা চুন্তল। 

দিজয়ার িকান্তলর আন্তগ চুন্তল যতল যিওয়া িারণ দিল। একটা দজদিি পুন্তজায় 

এন্তকিান্তর দিদষদ্ধ দিল: যমন্তহদন্দ - হান্তত যমন্তহদন্দ পরন্তল অঞ্জদল যিওয়া র্ান্তি 

িা, কারণ যমন্তহদন্দ মুিদলম-প্রথার িান্তথ জদেত।  

ষষ্ঠীর িন্ধযায় িালান্তি পুন্তজা শুরু। গৃহন্তিিতা োলগ্রাম দেলা - িারায়ণ - 

োকুরঘর যথন্তক িীন্তচ িালান্তি িামন্ততি। প্রদতমা-র িামন্তি থাকন্ততা মহান্তিন্তির 

িদি। তার িামন্তি যিই মেল ঘট - যিাধন্তির ঘর যথন্তক এন্তি রাখা হন্ততা; হলুি 

লাল িুন্ততা দিন্তয় যচৌন্তকা যিো যিয়া হন্ততা ঘন্তটর চার পান্তে, ওপন্তর েীষ-

ওয়ালা ডাি আর লাল গামিা।  

পুন্তজায় আমান্তির যিে কন্তয়কটা িতুি জামাকাপে হন্ততা - িািা যতা দিন্ততিই, 

এিাো িাদু, মািী এাঁরাও দিন্ততি।  ষষ্ঠীর দিি িািার যিওয়া জামা পরন্তত হন্ততা; 

মান্তয়রাও িান্তপর িাদের যথন্তক পাওয়া োদে পরন্ততি।  আর রীদত দিল, িি 

যচন্তয় আটন্তপৌন্তর যপাোকটা পরার। িালান্তি দিরাট মদিক পদরিান্তরর িিাই 

আিন্ততা। িালািটা দতি ভান্তগ ভাগ করা দিল থাম দিন্তয় - দভতর িালান্তি 

প্রদতমা, পুন্তজার উপকরণ, আর মান্তয়ন্তির দভে; মাঝ-িালান্তি আর িার-িালান্তি 

পুরুষরা আর িাচ্চারা; তারপর দিাঁদে যিন্তম দিরাট উন্তোি।  আমান্তির িয়িীন্তির 

িলটায় দিন্তিিপন্তক্ষ িেিান্তরা জি দিল; উন্তোন্তি যখলায় যমন্তত উেতাম 

আমরা। "দি কুইক", "উন্তপিটি িায়ন্তকাপ", কত দক অথযহীি, মজািার যখলা। 

িািা-মার োিি যথন্তক িমূ্পণয িুটি।   

িপ্তমী যথন্তক িেমী িকান্তল অঞ্জদল যিওয়ার িময় আমান্তির িতুি যপাোক 

পরার চল দিল িা। পুরুন্তষরা পরন্ততি দিন্তের যচলী-চাির, যিািার হার, আংটি। 

এই যচলী দকন্তু িািা িয় - রদিি... লাল, যিগুিী, গাঢ় িীল, হলুি। িন্ধযায় 

পরন্ততি িতুি যকাাঁ চান্তিা ধুদত, দেিদেন্তি আদির পাঞ্জাদি। যমন্তয়রা িকান্তল 

পরন্ততি পুরন্তিা যিিারিী আর একরাে গয়িা; িন্ধযায় িতুি োদে। িধিা 

মদহলারা অঞ্জদল যিওয়ার িময় পরন্ততি িথ ও মল; কপান্তল ইকািন্তির মন্ততা 

দডজাইি কন্তর দিাঁদথ যথন্তক কপান্তলর িীমা পর্যে দিাঁদুর পরন্ততি। আমার িাত-

আট িির িন্তয়ি পর্যে হালকা িীল রন্তির যিাট যিিারিী দিল; তারপর যথন্তক 

পরতাম মান্তয়র দিন্তয়র িময়কার যিিারিী - যকািটা কন্তি পরন্তিা, তার িন্তে দক 

গয়িা পরন্তিা, এ'িি যিে গুরুত্বপূণয দিদ্ধান্তের িযাপার দিল। আমার িয়ি র্খি 

পাাঁ চ িা িয়, তখি একটা মজার কাণ্ড হন্তয়দিল। আদম আর আমার িমিয়িী এক 

জােতুন্ততা যিাি যিািার চুদে-িালা, হার, রূন্তপার পাাঁ য়ন্তজার, িি খুন্তল দতি-

তলায় িািার জুন্ততার মন্তধয লুদকন্তয় যরন্তখদিলাম; মান্তয়রা দজন্তেি করন্তলও 

অন্তিকক্ষণ দকিু িদল দি। তাাঁ রা যতা িকা-ঝকা ভুন্তল দচোয় অদির। যেন্তষ আমার 

যিািটি দিিাি ভে কন্তর, দহ দহ কন্তর যহন্তি িি যখাাঁ জ দিন্তয় দিন্তলা!  

পুন্তজার দতি দিন্তির িকাল দিজস্ব মদহমামদণ্ডত - িপ্তমীর যভান্তর গোয় কলা-

যিৌ োি... যিাধন্তির যিই িি পদত্রকান্তক লাল-পাে িািা োদে পদরন্তয় গন্তণে-

এর ডাি পান্তে রাখা হন্ততা। িালান্তি িপ্তমীর িকান্তল প্রদতমায় চকু্ষিাি; 

অষ্টমীন্তত চণ্ডীপাে; িিমীন্তত যহাম - কান্তলা ভুন্তষার টিপ পরান্তিি পুন্তরাদহত 

িকন্তলর কপান্তল। িপ্তমীন্তত একন্তো আট অপরাদজতার মালা, অষ্টমীন্তত 

একন্তো আট পদ্ম, িিমীন্তত ১০৮ জিা। আমান্তির তিষ্ণি পদরিার, তাই িদল 

হন্ততা িা - চালকুমন্তোও িা। িিমীন্তত হন্ততা কুমারী পুন্তজা – পুন্তরাদহত 

পদরিান্তরর একটি যিাট যমন্তয়ন্তক যডন্তক এন্তি মান্তয়রা আলতা-টিপ, িতুি 

কাপে পদরন্তয়, খাইন্তয় প্রণাম করন্ততি। িালান্তির পুন্তজায় ধুন্তিা যিয়া, চামর 

করা দিল িাদের যমন্তয়ন্তির দিন্তেষ কাজ; এন্তক এন্তক পালা কন্তর এ'গুন্তলা করা 

হন্ততা। আর ১০৮ প্রিীপ জ্বালান্তিা হন্ততা প্রদতদিি িকান্তল আরদতর আন্তগ - 

প্রদতমার িামন্তি, মাঝ-িালাি আর িারিালান্তির িীমান্তরখা িরাির িরু 
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কলাপাতার োদল পাতা হন্ততা চার পাাঁ চ িাদর, তার ওপর মাটির প্রিীন্তপ িাদেন্তত-

পাকান্তিা তুন্তলার িলন্তত, দঘ দিন্তয় জ্বালান্তিা হন্ততা। 

আরদতর দজদিি িি দিল রূন্তপার, দপতন্তলর িা কািাাঁ র ততরী। পঞ্চপ্রিীপটা খুি 

িে, রূন্তপার - পাাঁ চ-থান্তক অিংখয িলন্তত জ্বলন্ততা। আরদতর একটা দিদিয ষ্ট 

পরম্পরা দিল - প্রথন্তম পঞ্চপ্রিীপ, তারপর কপূযর-িীপ, তারপর জলোাঁ খ, 

গামিা, েুল, চামর, যেন্তষ োাঁ খ দতিিার িাদজন্তয় আরদত যেষ। একিার োকুন্তরর 

িামন্তি িন্তি আদম হোৎ একটা উপলদির মন্তধয এই পরম্পরার অথয িুঝন্তত 

যপন্তরদিলাম - এটা যিাধহয় গ্রামীণ িমান্তজ অদতদথন্তক আপযায়ি করার পদ্ধদত: 

প্রথন্তম িাদের িাইন্তর অন্ধকান্তর িে আন্তলা দিন্তয় পথ যিখান্তিা, তারপর িাদের 

মন্তধয িুগদন্ধ যিাট আন্তলা, তারপর পা-ন্তধাওয়ার জল, যমািিার গামিা, েুল 

দিন্তয় িাজান্তিা, চামর দিন্তয় হাওয়া করা গরন্তম আরান্তমর জিয। আরদতর পন্তর 

যভাগ, অথযাৎ অদতদথন্তক খািার যিওয়া। আমরা িদণক-িম্প্রিায়ভুত, অব্রাহ্মণ 

- তাই অন্নন্তভাগ হন্ততা িা। কাটা েল, চাল-ডাল-দঘ-আিাজ-িম্বদলত দিন্তধ, 

িািা দমদষ্ট িাোও িাদেন্তত ততরী দিোরা, কচুদর, দিমদক, লুদচ-তরকাদর যভাগ 

হন্ততা। এখান্তি উন্তিখয, তরকাদরন্তত িুি যিওয়া হন্ততা িা - কারণ, এই যভাগ 

পুন্তরাদহত পদরিান্তর যর্ন্ততা... িুি যখন্তল গ্রহীতা িাতার প্রদত কৃতেতা-িদ্ধ 

হন্তিি, দকে ব্রাহ্মণ কান্তরার তাাঁ ন্তিিার হন্তত পান্তর িা, তাই এই আন্তলািা 

তরকাদরর দিয়ম।   

আন্তরকটা দিয়ন্তমর কথা িা িলন্তলই িয় - "অরুগদগ" অথযাৎ অঘযয।  পুন্তজার 

িিন্তচন্তয় পদিত্র দিন্তিিি। যিাধন্তির প্রায় একমাি আন্তগ যথন্তক, িাদের িধিা 

যিৌ-রা তিিদন্দি কান্তজর োাঁ ন্তক জে হন্ততি অরুগদগ ততদর করন্তত - োি কন্তর, 

যচলী কাপে পন্তর।  উপািাি খুি িামািয - ধাি-ন্তখাাঁ টা চাল, দূিযা, িািা তুন্তলা 

দিন্তয় মুন্তে লাল িুন্ততা দিন্তয় িাাঁ ধা। িে অরুগদগন্তত থাকন্ততা একন্তো আটটা 

চাল, একে' আটটা দূিযা; যিাট অরুগদগন্তত আটটা চাল-দূিযা। প্রন্ততযকটা চাল 

দকন্তু ধাি যথন্তক িখ দিন্তয় খুাঁন্তট অখণ্ড িার করন্তত হন্ততা।  এই অঘযয যিিীন্তক 

দিন্তিিি করা হন্ততা পুন্তজার দতিদিি - ঠিক কতগুন্তলা কন্তর মন্তি যিই, দকে 

যিে অন্তিক - যিাধহয় িেগুন্তলা যতন্তরাটা িা পন্তিন্তরাটা, যিাট অিংখয।  

িেমীর দিি মান্তয়রা এন্তককজি এন্তককটা যপন্ততি আেীিযাি দহন্তিন্তি; িাদের 

দিিাদহত যমন্তয়ন্তির-ও যিওয়া হন্ততা র্খি তাাঁ রা দিজয়ার প্রণাম করন্তত 

আিন্ততি। খুি র্ত্ন কন্তর, োকুর-ঘন্তরর একন্তকান্তণ অথিা যেদিংন্তটদিন্তলর 

যকাণায় রাখা থাকন্ততা। কান্তরার অিুখ করন্তল, িা যকউ চাকদর শুরু করন্তি, 

দিন্তিে র্ান্তি িা পরীক্ষা দিন্তত র্ান্তি, তখি এইটা মাথায় িুাঁ ইন্তয়, আেীিযাি 

করন্ততি মান্তয়রা।  

পুন্তজার িিন্তচন্তয় মাহাত্ম্যপূণয মুহূতয  হন্তি িদন্ধপুন্তজা - অষ্টমী আর িিমী দতদথর 

মন্তধয একটা পাঁয়তাদিে  দমদিন্তটর িময় - কখন্তিা িকান্তল, কখন্তিা দিন্তকন্তল, 

যিদের ভাগই মাঝ-রাদত্তন্তর।  অন্তিন্তকই দিজয লা উন্তপাি কন্তর িদন্ধপুন্তজার 

অঞ্জদল দিন্ততি; আদমও কন্তরদি যচাি িির িন্তয়ি হিার পর। মাঝ-িালান্তি 

প্রদতমার িামন্তি কলাপাতার ওপর এক মণ (প্রায় আদে পাউে) চাল দঢদি কন্তর 

রাখা হন্ততা; চারদিক দঘন্তর মাটির িরায় দিদভন্ন কাাঁ চা েল, আিাজ, যতল, েিয, 

দমদষ্ট িাদজন্তয় যিয়া হন্ততা।  জ্বালান্তিা হন্ততা যমাটা যমাটা গাঢ় হলুি যমামিাদত 

- এগুন্তলা ততদর দিল যমৌমাদির চান্তকর যমাম দিন্তয়, unrefined wax। দভতর 

িালান্তির একপান্তে একটা খাট থাকত - তান্তত িতুি চাির, িাদলে, মোদর 

লাগান্তিা হন্ততা, িতুি োদে যিয়া হন্ততা - মা দুগযা িাদক িদন্ধ মুহূন্ততয  ঐখান্তি 

দিশ্রাম করন্ততি। িদন্ধপুন্তজার িমস্ত উপকরণ দিল কুলগুরুর প্রাপয; পুন্তজার 

অিয িি উপকরণ দিল পুন্তরাদহন্ততর প্রাপয - দতি জি পুন্তরাদহত ভাগ কন্তর 

দিন্ততি।  

আমান্তির িাদের পুন্তজার একটা দিন্তেষ অে দিল ধুন্তিা যপাোন্তিা - এটা হন্ততা 

দু'িার - অষ্টমী আর িদন্ধপুন্তজার পর।  িাদের িধিা এিং দিধিা মদহলারা োি 

কন্তর, যভজা োদে ও গামিা গান্তয় জদেন্তয় উন্তোন্তি িার দিন্তয় িিন্ততি প্রদতমার 

দিন্তক মুখ কন্তর। তাাঁ রা মা দুগযার ধযাি করন্ততি, আর দু'জি পুন্তরাদহত এন্তককজি 

মদহলার মাথায় ও দু'হান্তত মাটির িরার মন্তধয কুে ও ধুন্তিা দিন্তয় আগুি জ্বাদলন্তয় 

দিন্ততি - যর্ি মান্তয়রা প্রিীপ জ্বাদলন্তয় যিিীর আরাধিা করন্তিি।  আগুি দিন্তভ 

যগন্তলই মান্তয়রা িাচ্চান্তির ডাকন্ততি যকান্তল িিন্তত; চুমু যখন্ততি। িি-দিিাদহত 

যিন্তল-ন্তিৌ িা যমন্তয়-জামাইও ডাক যপন্ততা যকান্তল িিার। আমার ধারণা, যকাল-

ভরা িোি-িেদত দিন্তয় দিিাদহত মদহলারা যিিীর কান্তি দিন্তজর যিৌভান্তগযর 

জিয কৃতেতা জািান্ততি।   

অষ্টমীন্তত আমরা ভাত যখতাম িা - কোইশুাঁটির কচুদর, আলুর িম, যটামান্তটার 

চাটদি হন্ততা মধযাহ্নন্তভাজন্তি; ঐ দিি িনু্ধন্তির দিমন্ত্রণ করার রীদত দিল। িিমীর 

দডিান্তর পুন্তরা মদিক পদরিার এিং তান্তির োখা-প্রোখা দমদলন্তয় প্রায় দুন্তো 

দতিন্তো যলাক যখত একিান্তথ - যর্ েদরন্তকর পুন্তজার পালা থাকন্ততা, তারাই 

দিমন্ত্রণ কন্তর খাওয়ান্ততা। িিমীর যভাররান্তত্র ক্লাে িািা-মান্তির ঘুম যথন্তক তুন্তল 

পযান্তেন্তল পযান্তেন্তল োকুর যিখন্তত যর্তাম; পুন্তজার ক'দিি অিয যকান্তিািময় 

িাদের িাইন্তর র্াওয়ার হুকুম দিল িা; কলকাতার িাইন্তর যিোন্তত র্ািার প্রশ্নই 

কখন্তিা ওন্তে দি।  যকান্তিা যকান্তিা িিন্তর পুন্তজার িন্ধযায় িািা অিুষ্ঠান্তির 

আন্তয়াজি থাকন্ততা - ভাো করা র্াত্রা, গাি, অথিা িাদের যলান্তকন্তির করা 

িাটক, িাচ - কখন্তিা উন্তোন্তি যেজ যিাঁন্তধ, কখন্তিা িালন্তিরই একটা ভান্তগ।  

পদরিান্তরর দিিাদহত যমন্তয়রা র্ারা পুন্তজার ক'দিি িান্তপর িাদেন্তত এন্তি থাকন্ততা, 

তারা িিাই িিমীর রান্তত্র িশুরিাদে দেন্তর যর্ন্ততা; িিমীর রাদত্র িান্তপর িাদেন্তত 

কাটান্তল মা দুগযার মন্ততা িারা িিন্তর আর র্দি িান্তপর িাদে িা আিা হয়! িান্তপর 

িাদেন্তত তারা দিজয়ার প্রণাম করন্তত আিন্তি দিজয়ািেমীর পন্তর। 

িেমীর িকালটা দিল এন্তকিান্তর অিয িুন্তরর।  আটটার মন্তধয িাদের যিাটিে 

িি যিন্তলরা চন্তল যর্ন্ততা গন্তের মান্তে দিন্তকট যখলন্তত - তরুণ িিাম িয়ক। 

আদম কন্তয়কিার িািার িন্তে যগদি। মান্তয়রা িেটা এগান্তরাটা িাগাি িালান্তি 

যর্ন্ততি - আিুষ্ঠাদিক দিিজয ন্তির পুন্তজায়।  ঘটটা একটু িাদেন্তয় মা দুগযার যিিী 

িত্ত্বান্তক দিিায় যিওয়া হন্ততা। তারপর "নকলাি-িেযি" - একটা যিাট্ট যচৌন্তকা 
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আয়িা কায়িা কন্তর ঘন্তটর ওপর িদিন্তয় দিন্ততি পুন্তরাদহত, তার মন্তধয মা দুগযার 

পান্তয়র প্রদতেলি যিন্তখ পয়িা দিন্তয় প্রণামী যিওয়া হন্ততা। োলগ্রাম দেলা দেন্তর 

যর্ন্ততি পাদরিাদরক োকুরঘন্তর। িািারা মাে যথন্তক দেরন্ততি িান্তরাটা িাগাি; 

যিদিি মাথায় যতল দিন্তয় োি করা হন্ততা।  িীঘয ি'দিি পর এই দিি ভান্ততর 

পান্তত মাি খাওয়া হন্ততা - পারন্তে মাি ভাজা, দচংদে মান্তির কাদলয়া; এ' িাো 

োকঘণ্ট, পাাঁ চভাজা ও পান্তয়ি। 

দিন্তকল চারন্তট-পাাঁ চটা িাগাি োকুর িরন্তণর পিয - িমূ্পণয ভান্তি মদহলা এিং 

িধিা-ন্তকদিক।  প্রদতমা-ন্তক যক িা কারা উন্তোন্তি িাদমন্তয় রাখন্ততা, ঠিক জাদি 

িা। মান্তয়রা দিন্তজন্তির প্রদতদিন্তির িযিহান্তরর দিাঁদুরন্তকৌন্তটা, ঘন্তর িাজা পাি ও 

যিাকান্তির িন্তন্দে দিন্তয় জন্তো হন্ততি।  পদরিান্তরর িে-িান্তরাজি যিৌ িাতিার 

প্রদতমা প্রিদক্ষণ কন্তর, পািপাতা, দূিযা, আগুন্তির তাপ দিন্তয় মান্তয়র িরণ 

করন্ততি। তারপর টুন্তলর ওপর উন্তে প্রদতমা-ন্তক দিাঁদুর পরান্ততি, দমদষ্টপান্তির 

টুকন্তরা যোাঁ ন্তট দচন্তপ দিন্ততি, আর প্রদতমার কান্তি দেিদেি কন্তর িলন্ততি, 

"আিন্তি িির আিার এন্তিা"। িদতয িলদি, আমরা যিাটরা তখি প্রদতমার 

যচান্তখ দিিায়-িযথার জল চকচক করন্তত যিখতাম। আমান্তির িাদের পুন্তজায় 

ধুিুদচ িাচ দিল িা, দিাঁদুর যখলাও দিল িা।  পুন্তজার ক'দিি দিাঁদুর যিাাঁ য়ান্তিার 

ঘটায় িধিা যমন্তয়ন্তির দিাঁদথ রত-রাো হন্তয় থাকন্ততা।  

িন্তন্ধযন্তিলা লরীন্তত প্রদতমা যতালা হন্ততা। িাদের পুরুষরা িাচ্চান্তির দিন্তয় দিন্তজর 

দিন্তজর গাদেন্তত ঐ লরীর দপিি দপিি যর্ন্ততি। প্রদতমা দিিজয ন্তির জন্তিয আমরা 

যর্তাম মদতেীল ঘান্তট।  প্রদতমা উেন্ততা যিৌন্তকায়; মাঝ-গোয় দিিজয ি। ঘি ঘি 

ধ্বদি,"িন্তলা দুগযা মায়ী দক জয়"। ঘান্তটর দিাঁদেন্তত িাাঁ দেন্তয় পদরিান্তরর িিন্তচন্তয় 

িয়ক পুরুষ িীলকণ্ঠ পাদখর খাাঁ চা খুন্তল দিন্ততি - পাদখ র্ান্তি তকলান্তি, 

মহান্তিিন্তক খির যিন্তি মা িান্তপর িাদে যথন্তক রওিা হন্তয়ন্তিি যিন্তলন্তমন্তয় দিন্তয় 

তকলান্তির পন্তথ। আমরা র্খি ভািাি যিন্তর িালান্তি দেরতাম, মান্তয়রা তাাঁ ন্তির 

িম্ভান্তরর িিন্তচন্তয় িুন্দর িতুি োদে পন্তর ওখান্তি অন্তপক্ষা করন্ততি। িাদের 

পুরুষ ও িাচ্চারা কলাপাতার টুকন্তরায় যিলপাতার যিাাঁ টা আলতায় ডুদিন্তয় 

দতিিার দলখন্ততি, "শ্রী শ্রী দুগযানয়ৈঃ িমৈঃ"; মান্তয়রা দলখন্ততি িা, িলন্ততি, "দতি 

কলম চলন্তত যিই" (অথযাৎ গৃদহণীন্তির যলখাপো জািাটা আিরণীয় দিল িা)। 

তারপর িব্বাই িন্তন্দে আর দিদদ্ধর েরিৎ যখন্ততি। 

এর পর দতিতলায় পাদরিাদরক োকুরঘন্তর গৃহন্তিিতান্তক প্রণাম যিন্তর শুরু হন্ততা 

দিজয়ার প্রণান্তমর পালা। র্াাঁ রা দিন্তেষ িয়ক, িো-চোর অিুদিন্তধ, তাাঁ ন্তির প্রণাম 

করতাম ঘন্তর দগন্তয়। দকন্তু র্ারা চলন্তত দেরন্তত পান্তর, তান্তির মন্তধয একটা 

দিন্তেম চালু দিল - লম্বা িারান্দায় িে যথন্তক যিাট লাইি হন্ততা - লাইন্তির 

প্রথম যথন্তক যেষ পর্যে প্রণাম যিন্তর দিন্তজর িয়ি অিুর্ায়ী লাইন্তি িাি যিওয়া 

হন্ততা। পন্তরর কন্তয়কদিি দিদভন্ন িাদেন্তত যর্ন্তত হন্ততা প্রণাম করন্তত। একািেীর 

দিি র্াওয়া হন্ততা িািার মামার িাদে, িািার মািীর িাদে আর োকুমার মািীর 

িাদে - এখান্তি দমদষ্টমুন্তখর িান্তথ িান্তথ টাকা পাওয়া যর্ন্ততা উপহার দহন্তিন্তি। 

আমার মামার িাদে আর মান্তয়র মামার িাদে প্রণাম করন্তত যগন্তল ভুদরন্তভান্তজর 

আন্তয়াজি থাকন্ততা।  তারপর আর দক? আমার কথাটি েুরন্তলা, িন্তট গািটি 

মুেন্তলা - মি খারাপ, পোন্তোিার চাপ, ক্লান্তির োইিাল পরীক্ষা (তখি 

িন্তভম্বর-দডন্তিম্বন্তর হন্ততা)।  

কুদে িির িান্তি এই পাদরিাদরক পুন্তজায় যগলাম আন্তমদরকা যথন্তক। কন্তয়কটা 

দজদিি িিন্তলন্তি, যিদের ভাগ একই রকম আন্তি। দক িিন্তলন্তি? উন্তোন্তির 

যখলার িলটা আর যিই; িিমীর দমদলত পদরিান্তরর তিে-ন্তভান্তজর রীদতটা আর 

যিই; িাদের যিন্তলন্তমন্তয়-ন্তিৌরা পুন্তজার মন্তধয র্খি-তখি িাইন্তর র্ায় োকুর 

যিখন্তত, েুচকা যখন্তত; যমন্তয়রা যকউ যকউ এখন্তিা যিিারিী পন্তর অঞ্জদল 

যিয়, দকন্তু অন্তিন্তকই িতুি কাপে পন্তর; যিন্তলন্তির মন্তধয রদিি যচলীর চল 

কন্তমন্তি, দকন্তু িন্তন্ধযন্তিলা িালান্তি রদিি ধুদত যিখলাম; আর ধুন্তিা-

যপাোন্তিান্তত অন্তিন্তকই দভন্তজ কাপন্তের িিন্তল িতুি কাপে পন্তর।  িিমীন্তত 

কুমারী পুন্তজা আর হয় িা। আদমও িিন্তলদি িইদক - পাাঁ চদিন্তির পুন্তজার িকাল-

দিন্তকন্তলর ঐ ধকল েরীন্তর আর িইন্তি িা, গরম আর দভন্তে প্রাণ হাাঁ িোাঁ ি! 

 

 

 

 
 

Shreya Ghosh (7 years) 

The Dream House
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 “যিখন্তত যিখন্তত িন্তো!” 

যিখন্তত যিখন্তত িুন্তো। 

দিলাম িিাই যিন্তলদপন্তল; 

হন্তয়দি ‘মাদি’, ‘খুন্তো’। 

েূিয হন্তি খাাঁ চাখাদি – 

ভািদি িন্তি উিাি, 

িন্ধ হন্তি িকাঝকা, 

-হৃিয় জুন্তে দতয়াি। 

যিািা-মাদিক পরন্তেন্তত 

হৃিয়-ভরা প্লািি, 

হোৎ যজন্তগ উন্তে যিদখ 

আমার যচান্তখও শ্রািণ। 

পদেন্তয় দিল মন্তিন্তত এই িহজ িতযতা। 

জগতন্তজাো িি িািা-মার অিুভন্তির কথা। 

 

 

িরাজ গলা 

গয়িা িান্তজ 

স্পষ্টভাষী িিযামাদি। 
 

জীিি যরখা যটন্তিন্তিা এিার 

মৃতুয পান্তের প্রান্তে এন্তি, 

িাদজন্তয় যগন্তিা ঘর ও িাগাি 

অপদরিীম ভালন্তিন্তি। 
 

পৃদথিীর িি িাধি দিন্তে 

পাদে দিন্তল অিয পাোয়! 

োে যথন্তকা, িুন্তখ যথন্তকা 

দিিায় দিলাম অশ্রুধারায়। 

 

 

 

 

তারা িিাই এন্তিদিন্তলা যিদিন্তির যিই  

দমলি িন্ধযায় – চন্তল র্াওয়া  দিন্তকল যগাধুদলন্তক আমন্ত্রণ জািান্তি  

       ওরা িিাই এন্তিদিল যিই শ্রািন্তণর িৃদষ্টঝরা  

        আদিরধরা দিন্তকন্তল --    

চুপচাপ িাাঁ দেন্তয় মন্ত্রমুন্তের মত শুিদিল  

আপিজি , িনু্ধন্তির  কথা  

ভালিািার কথা ,ভািিা , অন্তিক  

হাদরন্তয় যেলা   স্বন্তের   দিিগুন্তলা   

দিন্তজর অজান্তে তারা যিখন্তলা --শুিন্তলা  

অিুভি করন্তলা চন্তল র্ািার  যিিিা  

                                     

যিাঁন্তচ থাকার আদিম আকাঙ্খায় তারা যচন্তয়দিন্তলা  

র্াদুকন্তরর হান্ততর স্পেয ---রুপকথার দজয়ি কাঠি --ন্তর্ি  

হাজার িির  আন্তগর  দমেরীয় িুন্দরীর আকুল কামিা –  

একটু উষ্ণতার যিাাঁ ওয়া  

অমৃন্ততর িািিা  

দপ্রয়জন্তির  যিিিায় তারা অজান্তেই কো িান্তে  

এই পৃদথিীর িন্ধঘন্তর 

ওরা িিাই কো িান্তে ভালিিার কািাল হন্তয় 

 

ওরা িিাই এন্তিদিল ভালিািার িন্ধঘর িখল করন্তত  

যিদিি ওরা এন্তিদিল দিন্তজন্তির পরীদক্ষত হন্তত – 

যহমন্তের  দেদের যভজা,গাংদচল -োদলন্তকর ডান্তক ভরা  

এই  মাটির পৃদথিীন্তত 
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িীমাহীি দচোর দিগিলন্তয়র যরখায় – 

দকিু যর্ি যখাাঁ জার যচষ্টা, দৃদষ্ট একাগ্র। 

গভীর অরন্তণয তন্ন তন্ন কন্তর িন্ধান্তির উন্তিযাগ, 

চাপা চাপা ভান্তির িাষ্প দিনু্দ। 
 

অথচ একরাে যমন্তঘর যিখা পাওয়া, 

যর্ি িীল আকান্তে িািা রুমান্তলর টুকন্তরা, 

দিন্তট যোাঁ টা ঘান্তমর প্রন্তলপন্তক – 

মুন্তি যেলার একটা প্রয়াি। 
 

ভািিার আন্তিন্তে িন্তয় র্াওয়া, 

তদলন্তয় র্াওয়ার ভন্তয় আাঁকন্তে ধরার যচষ্টা, 

যকাথাও দকিু খটকা লাগন্তলও, অিে – 

দুটি যচাখ দির, যথন্তম থাকা মুহূতয । 
 

পারন্তি হািন্তত? িজাগ হন্তয় যমন্তি দিন্তত? 

হান্ততর পরন্তে হাত িা িদরন্তয়, অিুভি করন্তত? 

হৃিন্তয়র ধুকপুন্তকর িন্তন্দ, দিন্তজন্তক হারান্তত? 

যেন্তল আিা, আিিা আিিা সৃ্মদত। 

 

মায়া তুদম যর্ন্তয়ািা, 

আমান্তক যিন্তে যর্ন্তয়ািা, 

এি ভুন্তল র্াই িা-ন্তিাঝার যিিিা 

অন্তিক অিহযদিন্তির মমযহীি প্রশ্ন: 

“যকি যকাথায় এমিটি ঘটল” 

এি, দেদরন্তয় আদি 

আত্ম্ার আিন্দ, 

মায়া তুদম যর্ন্তয়ািা। 
 

যর্ যিন্তে কখিও িষযা িান্তম িা 

যি যিন্তের িৃদষ্ট-জন্তলর মুন্ততা 

যতামান্তক যিন্তিা, 

রাতদিন্তির আমৃতুয মাটি েুাঁ ন্তে 

যিািা দিন্তয় 

                                                                 
4 Jaques Brel (1929-1978) গীত দিখযাত েরািী গাি “Ne me quitte pas”-

এর ভািািুিাি।

িূন্তর্যযর কান্তি আন্তলা যচন্তয় 

যতামান্তক িাজাি, 

রূপকথার রাজয গেি 

যর্খান্তি রাজার িাম প্রণয় 

িীদতর িাম ভান্তলািািা, 

যিখান্তি তুদম রাণী। 

মায়া, তুদম যর্ন্তয়ািা 

আমান্তক যিন্তে যর্ন্তয়ািা। 
 

অন্তিক অথযহীি কথা আদিষ্কার কন্তর 

যতামান্তক কদিতা পাোন্তিা 

শুধু তুদমই িুঝন্তি। 

অতীত প্রিয়ীন্তির গল্প িলি 

র্ান্তির হৃিয় দবতীয়িার – যেষিার 

রাো হন্তয়দিল। 

যর্ রাজা যতামার িেযি িা যপন্তয় 

আত্ম্ঘাতী হন্তয়দিল। 
 

ইদতহান্তি আন্তি, জাি মায়া, 

অদত পুরন্তিা িৃদ্ধ আন্তেয়দগদর 

আিার িদিয় হন্তয়ন্তি, 

পদরতযত অিুিযর মাটিন্তত আিার 

যিািার েিল েন্তলন্তি। 
 

দিন্তির যেন্তষ 

িাাঁ ন্তঝর যিলায়, জািত মায়া, 

পদিম আকান্তের আাঁধান্তরর িান্তথ, 

ধরণী হয় আপরূপা। 
 

কান্না আমার যথন্তমন্তি 

কথাও আমার েুরন্তলা। 

এিার এক যকান্তি লুদকন্তয় যথন্তক যিখি, শুধু যিখি 

যতামার দস্মতহাদি, যতামার িাচ, 

শুিি যতামার গাি। 

জীিি-মরন্তণ িখা আমার, 

তুদম যর্ন্তয়ািা, 

আমান্তক যিন্তে যর্ন্তয়ািা। 
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Rupa Maitra 

What in the World? 
Brain Teaser 

These photographs show close-up views of various things. 

Unscramble the letters to identify each picture. 

Final Riddle: Use and unscramble the underlined letters to 

spread your puja greeting! 

 

1. GSELBNA         _ _ _ _ _ _ _ 
2. ECDILCI UTSCCA  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
3. THO LCIILH      _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
4. OTBA VWAE       _ _ _ _ _ _ _ _ 
5. OHES AREDT      _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6. WENFURSLO       _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Final Answer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Progyamita Bhattacharya  

Doi shorshe diye begun 

Recipe 
Take one large egg plant. Cut it into long slender pieces, rub 

some turmeric, salt and sugar. Let it sit for some time (if 

possible) and then fry them. In the meantime put about 3-4 tbsp 

of yogurt, handful of chopped coriander, 1 tbsp coconut milk 

powder and few green chili in a blender/chopper and make a 

paste. Mix in 1 tsp ground 

mustard (shorshe-guro from 

Indian grocery). When the 

eggplant is ready pour over the 

mixed sauce and simmer for 3-4

minutes. Drizzle some mustard 

oil generously on top and add 

some split green chilies. 

 

Prasenjit Roy 

Chenna poda 
Recipe 

You need not press the 

fresh chenna as much 

as you normally do. Let 

it stand on the sieve for 

10min. Lightly roast 

raisins and cashew nuts 

in ghee and keep them 

aside. Take the chenna 

in a big bowl and mash 

thoroughly. Add suji and 

sugar and mix well until very soft and crumbly. Add cardamom 

powder, roasted nuts and raisins. Mix again.  

For getting the caramelized effect on the top, apply a tablespoon 

of ghee to the baking tin. Sprinkle a tablespoon of sugar on the 

tin. Hold the tin slightly above gas stove for few minutes to melt 

the sugar. Spread the melted sugar evenly. Transfer the chenna 

mix over the caramelized sugar. Preheat the oven at 185 C and 

bake the chenna for 30min. Insert a toothpick to check. It is 

cooked well if the toothpick comes out clean. Cool it for 2 to 3 

hours and then turn it upside down. Slice and serve. It stays 

fresh for a week in the refrigerator. 

Ingredients 

Fresh chenna squeezed  – 1 kg 

Suji / Semolina / Rava – 1/2 cup 

Castor Sugar - 2 cups 

Cardamom powder - 1 tsp 

Raisins - 1/2 cup 

Cashew nut pieces (optional) 
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Aurko Ghosh (12 years) 

Sunset 

 

The orange and yellow sky   

What wonder fills your eyes 

It’s a very beautiful sight 

Before the beginning of night! 

The Moon appears, and the Sun disappears 

Where the rainbow lights are gone 

In the immense black sky 

What a wonder of the world!  

Sourav Mahanty (10 years) 

Durga Puja 

 
Durga Puja is my favorite place to be 

Hugging and kissing with every family, 

Staying up three nights in a row 

And people are always saying “Hello”! 

We’re always taking pictures with the mother god, 

We called Durga the gracious mother 

And we believe she brings 

Peace and wellness each and every year, 

We all pray for her blessings 

The flowers, the fragrance, and with the beautiful dressings 

The rhythmic drums and the gongs 

And the holy water sprinkled on us by our favorite priest, 

For the ‘Dhunuchi’ dance 

 we are all jumping up and down with every beat, 

After that it’s time to eat 

We all stand in a straight line for our feast, 

Although the treats are all mostly sweet 

But don’t forget the fried fish and the yummy ‘goat meat’, 

After that we rush to home to hit the bed 

But the next morning we’re ready to hop out instead! 

Labannya Samanta (14 years) 

Maa Durga 

 

Goddess Durga is the mother of the Universe. She is believed 

to be the power behind the work of creation and preservation of 

the world. The word “Durga” in Sanskrit means “a fort”. Another 

meaning of “Durga” is “Durgatinashini” which means “the one 

who eliminates sufferings”. Durga’s ten hands represent ten 

directions in Hinduism. This suggests that she protects the 

devotees from all directions. Maa Durga is also referred to as 

“Triyambake” meaning the three eyed goddess. The left eye 

represents desire, the right eye represents action and the 

central eye represents knowledge. 
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Paromita Basu 

A Game of Harmony 
Girls in the town  

Rocking in the gown 

Unknown of being frown  

But always eager to touchdown! 

 

In their mystic mind  

Always trying to find  

The truth behind the unkind  

And to define womankind. 

 

They try to reach high 

And prove not an anti 

To define the gravity of spy 

Always in a spirit of vie. 

 

Spice is their life  

Like romancing a pocketknife 

Diplomacy or vice  

Is that the real housewife? 

 

Today they are feminist 

Some are protagonist 

Teach us to care and not to care 

From Tagore to DebSen 

You will find in them  

Miracles and condemn 

Are these ideas right or wrong? 

We must leave it now to fate 

Else will write and evaluate. 

Mithu Chaudhuri 

Ocean 
How dare you hypnotize me? 

Weekends come and ready I am  

Yes, I must visit you  

I want to look at you 

Whether it shines or rain 

Like to stare at you again 

It never ends. 

 

Do I get bored? 

Never a dull moment with you   

What do I see I really do not know 

May be your unparalleled beauty 

Are you a dancing queen?  

You sing and roar to me in different tones 

 

What kind of dance is this?  

Waltz, Foxtrot, Swing 

No, may be Rock and Roll 

You want to rock 

Be careful  

Don’t force me to leave 

Do not be angry  

Sometimes you scare me 

You sound rough and tough  

Who knows what is in your mind 

I wish I knew it  

So I could stop you 

But you never listen. 

Sikha Saha 

Unity of Human Race 
The sun shines in the east, the sun shines in the west; 
The moon glows in the east, the moon glows in the west; 
The mountains hail the east; the mountains hail the west; 
The rivers flow in the east, the rivers flow in the west; 
People live in the east; people live in the west; 
They may be white, brown or black. 
What does it matter? 
They are one human race. 
 
They have same physical body; they share the same world; 
They are all God’s children; they are one human race. 
People think different; People live different; 
People eat different; 
What does it matter? 
Heredity and environment makes them different; 
Different adds color and spice to life; 
Remember they are one human race. 
 
People have different beliefs and faith; 
They believe in different gods; 
Jesus, Krishna or Allah. 
What does it matter? 
They are different names of one Almighty God. 
Religions are rivers flowing into one ocean of bliss; 
Remember they are one human race. 
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Riddhik Basu (8 years) 

The Victory 
Once there lived a peaceful place in the skies. The Gods of all 
the Gods were celebrating a huge victory. They defeated the 
demons. One day when all the Gods were having a feast on top 
of Mount Kailash, unexpectedly there carne the news that one 
demon was left alive and he was no other but Ravana. When 
the news came, all the Almighty Demigods rushed to battle him. 
Indra swung his sword at Ravana but the king of demons 
shattered the sword in half. Lord Shiva threw his spear but 
Ravana cut the spear in pieces. Finally, they came to the 
conclusion that Ravana was undefeatable and evil will rule. But 
Lord Shiva` Brahma and Vishnu decided that they will not 
surrender.  

The super-powers started customizing a new God. She is Ma 
Durga, Goddess Shakti. She has ten arms and ten weapons. 
Her vehicle is a lion. Her first words were ‘l will destroy Ravana’. 
Later that day Ma Durga challenged Ravaha. There was fierce 
battle going on between them and she struck her sword at 
Ravana’s head. Ravana was dead. Hurrah! Justice is done! 
Peace has returned. The Gods celebrated their triumph. We on 
the earth also celebrate this as Durga Puja.  

Rishith Dutta (7 years) 

The King 

Neel Runton (11 years) 

Minecraft Art 

Nick Runton (3 years) 

My Little Piggy 



13 

যরাজ িন্ধযায় অদেি যথন্তক যেরার পন্তথ ওন্তির দুজিন্তকই দহউেন্তির 

িিন্তচন্তয় িযস্ত একটা স্পযান্তগটি জংেন্তির মধয দিন্তয় যর্ন্তত হয়। িািাদিক যথন্তক 

ডজিখান্তিক ফ্লাইওভার ওখান্তি দভে জমায়, িাম্পার টু িাম্পার হাজার হাজার 

গাদে গুটগুট কন্তর এন্তগান্তত থান্তক। একটার মাথার উপন্তর একটা, 

হাইওন্তয়গুন্তলার একদিন্তক যহডলাইন্তটর আন্তলা উজ্বল হলুি, অিযদিন্তক 

যটললাইন্তটর আন্তলা গাঢ় লাল, প্রদতিার যব্রক চাপার িন্তে িন্তে যিগুন্তলা 

িােন্তি কমন্তি। ওপর যথন্তক যিন্ততত যিে লান্তগ দকন্তু ওইিি গাদেন্তত িিাই 

িাধারিতৈঃ যগামোমুখ, িারাদিন্তির কান্তজ ক্লাে। র্দিও পথ অন্তিন্তকদর এক, 

যকউ কান্তরা িহর্াত্রী িয়, িিাই চন্তলন্তি যর্ র্ার গাদেন্তত, আলািা গদত দকংিা 

উচ্চতায়। একই লযােমাকয  িিাইন্তক যপন্তরান্তত হন্তি দকন্তু কান্তরা িন্তে কান্তরা 

যিখা হিার যর্া যিই। 

এইিি এন্তলান্তমন্তলা কথা ভািন্তত ভািন্তত েদমযলা গাদে চালায়। অদভদজন্ততর 

কান্তলা দি-এম-ডিদলউ হয়ন্ততা িা আন্তেপান্তেই আন্তি। ওর অদেি আর 

েদমযলার হািপাতাল েহন্তরর দুইপ্রান্তে, এই জংেিটা ওরা প্রায় একই িমন্তয় 

দকন্তু আলািা আলািা হাইওন্তয় দিন্তয় পার হয়। ওন্তির একদজন্তটর ঠিক িামন্তিই 

একটা দিলন্তিান্তডয  দিোপি জ্বলজ্বল কন্তর -- খুি হাদিখুদে আর দিাঁখুত একটা 

পদরিান্তরর িদি, মধয দতদরন্তের িািা-মা, িির িন্তেন্তকর একটি যিন্তল, তার যচন্তয় 

িামািয যিান্তটা একটি যমন্তয়। যকান্তিা ইিদিওন্তরিি যকাম্পাদির দিোপি। 

‘দলভ লাইে অযাে যগট আ লাইে’ িদিটার তলায় যলখা। একদজন্তট যঢাকার 

আন্তগ েদমযলা প্রদতদিি িদিটার দিন্তক একিার তাকায়। েুদডওয় দগন্তয় তুলন্তল 

ওর পাদরিাদরক িদিটাও অদিকল এইরকম যিখান্তি। েদমযলা আর অদভদজত, 

ঋতম অযাে দরদি দমন্তল ওরা র্ান্তক িন্তল যষান্তলার উপর আোন্তরা আিা িেল 

এি-আর-আই পদরিার। দুজন্তির কাজ, েহরতদলর িাদে আর প্রাইন্তভট কুল 

দিন্তয় ওন্তির ভরাট িংিান্তরর যকাথাও যকান্তিা িন্দপতি যিই। তিু ঐ কথাটা, 

‘যগট আ লাইে’ এক একদিি িািেিান্ধা মাদির মত েদমযলার মগন্তজর 

চাদরদিন্তক যভাাঁ  যভাাঁ  কন্তর। 

‘আয় যর্মি কথা দিল / যতমদি কন্তর িাাঁ দচ 

যতমদি কন্তর যকউ িাাঁ ন্তচিা / িজর কন্তর যিখন্তর যিািা 

যঘাোর দপন্তে রত যোন্তষ / দিিঘুন্তট এক মাদি।’ 

েঙ্খ যঘান্তষর কদিতা যেষ হন্তত িা হন্ততই ও িাদে যপৌাঁন্তি র্ায়, দরন্তমান্তটর হাো 

চান্তপ খুন্তল র্ায় গযান্তরন্তজর িরজা। 

‘একটু আন্তগ হদলন্তড ইি যথন্তক একজি যোি কন্তর যতামান্তক চাইদিল। টিদভ 

চলদিল িামটা ঠিক শুিন্তত পাইদি, যরন্তখ দিন্তয়দি।’ 

অদভদজৎ খান্তটর উপর িন্তি আন্তি, লযাপটপ যথন্তক যচাখ িা তুন্তলই কথাটা 

িলন্তলা। েদমযলাও যিাজা খান্তটর উপর লম্বা হন্তয় শুন্তয় পন্তেন্তি। িারাদিন্তির 

কান্তজর ক্লাদে এইিময়টা ওন্তক যপন্তে যেন্তল। ও পাত্তা দিল িা, ‘যিে কন্তরন্তিা। 

যটদলমান্তকয টার হন্তি।’ 

‘যটদলমান্তকয টার িয়, যতামান্তক িাম ধন্তর ডাকল’ 

‘ও িাংলা অযান্তিাদিন্তয়েি িা দূগযািাদের যকউ হন্তি’  

‘েদময, িম্বরটা একটা যহান্তটন্তলর, তািাো যলাকটার কথা শুন্তি মন্তি হল দকিু 

একটা দিন্তেষ িরকার। একটু যিন্তখাই িা’ 

‘আিা আপি যতা। তুদম এন্ততা অনধর্যয যকি। িাদক িন্তন্দহিাদতক হন্তি 

আজকাল’ 

‘এটা দিন্তলা িা যিলট েদময। আমার মন্তি হল যোিটা িরকাদর তাই’ 

‘আিা আিা যিখি, এখি একগািা কাজ’ 

ওন্তির িন্ধযাগুন্তলা আর ওন্তির িয়। িাচ্চান্তির যহামওয়াকয  দিন্তজন্তির অদেন্তির 

কাজ, দু চারন্তট িরকাদর যোি যেষ করন্তত করন্ততই খািার িময় হন্তয় র্ায়। 

পরদিন্তি যভার রাদত্তর যথন্তক আিার যিান্তটা কুন্তল, অদেন্তি, হািপাতান্তল। 

েদমযলা যোিটার কথা যিমালুম ভুন্তল যগল। 

অদেন্তি অদভদজৎন্তক ইিািীং যিে একটু চাপ দিন্তত হন্তি। এই টালমাটাল 

িাজান্তর ওন্তির যটক যকাম্পাদির খুি একটা িুদিধাজিক অিিা িয়, প্রদত 

যকায়াটয ান্তরই যেয়ান্তরর অন্তধাগদত। চারদিন্তক িািা গুজি ম ম করন্তি - মাজয ার, 

অযাকুইদিেি, োর ন্তলা, যল-অে। অদভদজন্ততর মন্তি পন্তে র্ায় িিরদুন্তয়ক 

আন্তগর কথা। ওরা তখি দিন্তজন্তির মন্তি করন্ততা দিিদুদিয়ার মাদলক, িযিিা 

আগুন্তির মত িোন্তি এক যিে যথন্তক অিয যিন্তে। যেয়ান্তরর িাম িােদিল হু 

হু কন্তর, ওরাও র্ত পান্তর েক দকন্তি জমা করদিল। রান্তত্র কদম্পউটার খুন্তল ও 

েদমযলান্তক টাকার অঙ্কটা যিখান্ততা আর োট্টা কন্তর হািপাতান্তলর িান্তজ 

চাকদরটা যিন্তে দিন্তত িলন্ততা। এখি খুি যমজাজ খারাপ হন্তল ও যচাখ িুন্তজ 

যিই িমন্তয়র কথা মন্তি কন্তর। 

‘েদময চন্তলা আলাকা ঘুন্তর আদি- এই িযান্তখা মাত্র দিিিন্তেন্তকর িুজ’ 

‘ওন্তরিািা! এ যতা পন্তির হাজার ডলান্তরর ধাক্কা। যপ্লন্তির টিদকট দিন্তয় কুদে িুাঁ ন্তয় 

র্ান্তি। খুি টাকা হন্তয়ন্তি িা।’ 

‘হন্তয়ন্তিই যতা। কটা যেয়ার যিচন্তলই ঐ টাকা উন্তে র্ান্তি। কাম অি েদময, 

যলটি যগট আ লাইে এন্তগইি।’ 

‘এই যতা যফ্লাদরডা যথন্তক যিদরন্তয় দেরন্তল িািা। তািাো তুদম যতা িুটিন্ততও 

কমদপউটান্তর খুটখাট কাজ কন্তর র্ান্তি। আমার দক্লদিক, িাচ্চান্তির পোশুন্তিা এ 

িিদকিু দু হপ্তার জিয টাদিন্তয় রাখন্তলই হন্তলা। একটু প্লযাি কন্তর পন্তরর িির িা 

হয়’ 

‘উে যতামার িি দকিু পন্তরর িির -- যিোন্তিা, আির খাওয়া’ 

‘অযাই দমথুযক’ 

‘আই অযাম অযাট দি যজদিথ িাউ েদময। আমার িি দকিু একু্ষদি চাই। পন্তরর 

িির িা এমিদক পন্তরর হপ্তায়ও িা।’ 

তারপর লযাপটপ মাটিন্তত যিন্তম যর্ত, দিিািায় যিালা লাগান্ততা িমুন্তের যঢউ। 

ডুন্তি যর্ন্তত যর্ন্ততও েদময অসু্ফন্তট িন্তল উেন্ততা- ‘িরজাটা অদভ, িাচ্চাগুন্তলা 

ঘুন্তমায় দি এখন্তিা।’  

এইিি দিিগুন্তলা আন্তস্ত আন্তস্ত সৃ্মদত হন্তয় র্ান্তি যিাধহয়। 

যোন্তির আওয়ান্তজ ওর দিিাস্বে ভািন্তলা। ‘হাই আদভ দিি ইি কযারল। 

যতামান্তক একজি িকান্তল যোি কন্তরদিল। িম্বর যরন্তখন্তি, িলন্তলা পান্তিযািাল।’ 

িম্বরটা অদভর অন্তচিা লাগল। িামটা দুন্তিযাধয, যিদে যকউ হন্তি দিঘযাত, কযারল 

দক শুন্তিন্তি দক দলন্তখন্তি যক জান্তি। কদিি আন্তগ ওর এক আই-আই-টি’র িনু্ধ 

যচন্নাই যথন্তক যোি কন্তর খাাঁ টি তাদমল উচ্চারন্তি িাম িন্তলদিল দচোলাপুদত্ত 

দগদরধরি। যিচারা কযারন্তলর মুখটা যিখার মত হন্তয়দিল যিদিি। এই 

িাতিকান্তল যখােগল্প করার িময় যিই, অদভদজত অিযমিকভান্তি িম্বরটা 
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পন্তকন্তট চালাি কন্তর দিল। িামন্তি কমদপউটার িারা দুদিয়া যথন্তক খির 

পাোন্তি, ওর কাজ যিগুন্তলা িাদজন্তয় গুদিন্তয় মাপন্তজাপ কন্তর কতগুন্তলা 

িযিিাদয়ক দিদ্ধাে যিওয়া। িি োইন্তলই যমাটামুটি খারাপ খির, অদভদজত 

যিাট দিন্তত দিন্তত ভািল আজন্তক আিার কার যকাথায় চাকদর যগল যক জান্তি।  

‘আদভ আদম লান্তঞ্চ র্াদি, আিন্তি িাদক?’ 

‘তুদম ঘুন্তর এন্তিা কযারল, আদম আন্তরকটু কাজ যিন্তর র্ান্তিা’ 

‘ওন্তক। যতামার আিুদিধা হন্তি িা যতা। ঠিক িে দমদিন্তট দেরদি’ 

কযারল একঝলক হাদি আর িুগন্ধ িদেন্তয় চন্তল যগল। যমন্তয়টা িিয কন্তলজ 

যিন্তেন্তি, আপাততৈঃ এই িংিায় ইিটারি। দিপদিন্তপ যচহারার ব্রুন্তিট, যর্মি 

চাদমযং যতমি চালাক, িিার িান্তথই িুন্দর িযিহার কন্তর, আিার িািা িািা 

কন্তয়কজন্তির িন্তে খুি আলন্তগান্তি একটুখাদি ফ্লাটিয ং-ও দমদেন্তয় যিয়। ওর যেঁন্তট 

র্াওয়ার দিাঁখুত ভদেমা আর কাাঁ ন্তধর উপর যঢউন্তখলান্তিা িািাদম চুন্তলর দিন্তক 

তাদকন্তয় অদভদজৎ একটা িাি চাপল। মন্তির মন্তধয স্পষ্ট একটা ডািা ঝটপটাদির 

আওয়াজ। দক হন্তি এন্ততা িািধাি হন্তয়, ইন্তি হন্তি যতা যগন্তলই হয় দু-একদিি 

ওর িন্তে লান্তঞ্চ। িনু্ধত্ব করন্তত ক্ষদত দক, আন্তগর ইন্টারি যিন্তলটার িন্তে যতা 

হরিম যমলান্তমো করন্তত। িাদক িািধাি থাকাই ভান্তলা, তুদম িাদয়ত্বিাি স্বামী, 

যেহময় িািা, িমান্তজর যচান্তখ আিেয িংিারী, দপিল জদমন্তত হাাঁ টার ঝুাঁ দক দিন্তত 

যর্ওিা, যেষকান্তল যকামর যভন্তে ি’ হন্তয় থাকন্তি। ইন্তিটান্তক লাগাম পরাও, 

মন্তির চোইপাদখটান্তক যপাষ মাদিন্তয় খাাঁ চায় যপান্তরা। অদভদজৎ দিন্তজর মন্তিই 

একটু হান্তি তারপর আিার কমদপউটান্তরর দিন্তক যচাখ যেরায়। ভাদগযি িযিহার 

যিন্তখই চদরত্রদিচার হয়, মন্তির খির যকউ রান্তখিা। 

িান্তে পাাঁ চটা িাগাি কাজকময যেষ কন্তর অদভদজন্ততর যোিটার কথা মন্তি 

পেন্তলা। পন্তকন্তট হাত দিন্তয় যিন্তখ দেদক যিাটটা যকাত্থাও যিই। যিদে দকিু িা 

যভন্তিই ও িাদের পথ ধরন্তলা, র্ার িরকার যি দিিয়ই আিার যোি করন্তি। 

‘ডক্টর িািু একটা এক্সট্রা যপন্তেন্ট যিখন্তত পারন্তিি আজ িকান্তল? একু্ষদি 

দরন্তকান্তয়ে এন্তিন্তি, দকন্তু ওভারিুক করন্তত হন্তি।‘ 

েদমযলা দিরত হল। এন্তকই আজ একগািা িতুি যপন্তেন্ট তার ওপন্তর আন্তরকটা 

চাপন্তি। আজকাল ও ক্লাে হন্তয় পন্তে, আন্তগর মত দিিরাত কাজ করন্তত 

পান্তরিা। আর কাজ মান্তিই যতা িাদে দেরন্তত যিদর আর অদভদজন্ততর হাাঁ দেমুখ। 

দকন্তু িা িলাও ওর ধান্তত যিই। 

‘অন্তপক্ষা করন্তত হন্তি, আদম িযস্ত,তন্তি লান্তঞ্চর আন্তগ যিন্তখ যিন্তিা। র্দি 

তাোতাদে থান্তক যজা যক যিখান্তত িন্তলা’ 

যজািাথি েদমযলার অযাদিেযান্ট, অল্পিয়িী তুন্তখাে যিাকরা, ও আিার পর 

যথন্তক েদমযলার দিিগুন্তলা দকিুটা িহজ হন্তয়ন্তি।  

কন্তয়ক ঘন্টা কাজ করার পর একটু কদে যব্রক। লাউন্তঞ্জ র্থারীদত লম্বা একটা 

কাপ দিন্তয় পিি আদডন্তগ হাদজর। িামকরা কাদডয ওন্তথারাদিক িাজয ি দকন্তু 

এদিন্তক যপন্তট যপন্তট িাটক পাগলা মারাঠি। েদমযলার িন্তে িাটক যিখন্তত দগন্তয়ই 

আলাপ। কন্তলন্তজ েদমযলাও িাটক পাগল দিল, গ্রুপ দথন্তয়টার করন্ততা, যিে 

একটা ঝাাঁ ঝান্তলা রাজনিদতক গ্রুপ। তারই মন্তধয যকাথা যথন্তক এন্তি পেল এক 

িেল, রাগী, কিদেন্তডন্ট, এি আর আই রু্িক, কন্তয়ক মান্তির মন্তধয ওন্তক 

দপাঁদেন্তত তুন্তল, দিাঁদুর লাদগন্তয়, যপ্লন্তি চাদপন্তয় হাদজর করল যিাজা দহউেন্তি।  

িািা-মা মন্তির মত জামাই যপন্তয় আহ্লান্তি আটখািা হন্তলি, েদমযলাও ভািন্তলা 

িিযা এন্তল পুরন্তিা অন্তিক দকিু যভন্তি র্াওয়াই যতা স্বাভাদিক। এখি মন্তি হয় 

জল িন্তর র্ান্তি, পদলন্তত আটন্তক আন্তি কত দকিুই।  

পিন্তির িান্তথ দক খুি যিদেরকম যিখা হন্তয় র্ান্তি আজকাল? ওর িন্তে িাটক 

িা কদিতা দিন্তয় কথা িলা র্ায় তাইজিয দক? মান্তঝ মান্তঝ মন্তি হয় যলাকটা 

যলদডদকলার টাইন্তপর িয়ন্ততা। যকমি যর্ি যিাজা যচান্তখর দিন্তক তাদকন্তয় 

থান্তক, গা দেরদের কন্তর এক এক িময়। ওন্তক এদেন্তয় চলন্তত দগন্তয়ও মান্তঝ 

মান্তঝ প্রশ্রয় দিন্তয় যেন্তল দক েদমযলা? 

পিি আজন্তক মুন্তড আন্তি। যজার কন্তর ওন্তক কদে দকন্তি দিল তারপর কথায় 

কথায় একিম যিদর। প্রায় িুন্তট্ট অদেন্তি ঢুন্তক যিন্তখ র্া যভন্তিদিল তাই। যিই 

ওভারিুকড যপন্তেন্ট পন্তর আিন্তি িন্তল চন্তল যগন্তি, যজা যক যিখান্তত চায়দি। 

একটু অপরাধন্তিাধ হন্তলা দকন্তু দক আর করা। যোি তুন্তল ও যিন্তিটাদরন্তক িন্তল 

দিল কাল িকান্তল ওন্তক অযাপন্তয়ন্টন্তমন্ট দিন্তয় দিন্তত-‘িাই িা ওন্তয় িামটা দক 

যর্ি ওই যপন্তেন্তন্টর আর অিুখটাই িা দক?’ 

‘িাম িন্তলদিল জযাটিমযায়া িাট্টাচারায়া আর ডায়গন্তিদিি দলউন্তকদময়া। যিে 

অিুি মন্তি হদিল দকন্তু’ 

‘দক িলন্তল? দক িাম িন্তলদিল! ও মাই গড!’ 

গাদেটা এদিক ওদিক কন্তর তাোতাদে যিাটার যচষ্টা করন্তি, দকন্তু দহউেন্তির 

ট্রযাদেক িে যিাজা দজদিি িয়। েদমযলা এক হান্তত দেয়াদরং যঘারান্তত যঘারান্তত 

কাাঁ পা গলায় যমন্তিজ রাখন্তলা। ‘অদভ দপ্লজ একু্ষদি আমান্তক দরং িযাক কন্তরা, 

ভীষি দিপি আদম যতামার অদেন্তি আিদি।’ 

‘কযারল আই দিড টু দলভ িাউ’ 

‘দক হন্তয়ন্তি আদভ যতামান্তক এমি আপন্তিট হন্তত যতা কখন্তিা যিদখ দি। তুদম 

চন্তল র্াও আদম কাজ িামন্তল যিন্তিা। দমন্তিি িািু যোি কন্তরদিন্তলি, িাচ্চারা 
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ঠিক আন্তি আো কদর।’ অদভদজৎ যোিটা যরন্তখই যিদেন্তয় র্ান্তি, উত্তর 

দিন্তলািা। 

এখি ওরা দুজি হািপাতান্তলর একটা যিন্তডর িামন্তি দিঝুম হন্তয় িন্তি আন্তি। 

ঘন্তরর মন্তধয আন্তধা অন্ধকার, িয়ক এক ভেন্তলাক দিিািায় আধন্তোয়া, িযালাইি 

যপান্তল িািারকম প্লাদেন্তকর িযাগ যঝালান্তিা, পাম্প আর মদিটন্তরর 

আন্তলাগুন্তলা জ্বলন্তি আর দিভন্তি। 

‘যজযাদতিা আমান্তির একটা খির দিন্তলি িা যকি আন্তগ যথন্তক?’ 

‘দিন্তয়দিলাম যতা, যতামান্তির দুজিন্তকই যোি কন্তরদিলাম। আমার কান্তি 

.ন্ততামান্তির িাদের িম্বর দিল আর অদভর অদেন্তির। িাদেন্তত অদভ এমি রাগ 

রাগ গলায় কথা িলন্তলা যর্ ঘািন্তে যগলাম। আর অদেন্তি যোি করন্তলই একটা 

যমন্তয় ধন্তর, যি িাই আমার কথাই যিান্তঝিা আর আদমও তনথিচ। আিন্তল 

যতামান্তির একটু িারপ্রাইজ যিিার ইন্তিটাও দিল। রদিিার যতামান্তির িাদেও 

যগদিলাম যহান্তটল যথন্তক টযাদক্স দিন্তয়। িাদে িন্ধ যতামরা যকাথাও যগদিন্তল 

যিাধহয়। পন্তচয র দিাঁদেন্তত িন্তিদিলাম, ও িািা যকাথা যথন্তক এক পুদলে এন্তি 

যগল। যতামান্তির যকান্তিা প্রদতন্তিেীই যডন্তক থাকন্তি। আদম যক, এখান্তি দক 

করদি এিি প্রশ্ন। আমার পািন্তপাটয  যহান্তটন্তল, অিয যকান্তিা আইন্তডদন্টটিও 

যিই, মুন্তখ যখাাঁ চা যখাাঁ চা িাদে, জামা-কাপেও দিজাতীয়। যহামন্তলি িা যচার-

িযাাঁ ন্তচার যভন্তি অযান্তরষ্ট কন্তর আরদক। যকান্তিারকন্তম িুদঝন্তয় িুদজন্তয় িাো 

যপলাম। তারপর েদমযর দক্লদিন্তক যগলাম যতা একটা যিাকরামত যিন্তল এন্তি 

িলল, ‘ডক্টর িািু যিই, জামা খুন্তল শুন্তয় পেুি, আদম আপিান্তক যিখন্তিা’। 

আিার পাদলন্তয় এলুম। তারপর যিদখ কম্প দিন্তয় জ্বর এন্তিন্তি আর যহান্তটন্তলর 

যলান্তকরা অযামু্বন্তলন্তে খির দিন্তলা।’ 

‘একটা ই-ন্তমইল যতা করন্তত পারন্ততি। মা িািান্তকও জািািদি যর্ এখান্তি 

আিন্তিি, তায় আিার এরকম অিুখ দিন্তয়।’ 

‘ওই যর্ িললাম ইন্তি দিল যতান্তির যিে একটা িারপ্রাইজ যিন্তিা। িরজা খুন্তল 

যিখদতি যজযাদতিা িাাঁ দেন্তয় আন্তি, যকমি অিাক হদতি িল? িাচ্চাগুন্তলা যতা 

িে হন্তয় যগন্তি দচিন্ততও পারন্ততািা। যিখ অিুখ দিন্তয় কথা িলন্তত ভান্তলা লান্তগ 

িা, ভািলাম প্রথম যিখা হওয়াটা আন্তগর মতই হইহই কন্তর হওয়া উদচৎ। যিখ 

যিদখ আমার খামন্তখয়াদলর জিয যতান্তির দক দিিাৎ হন্তলা।’ 

‘দকিু হয়দি যজযাদতিা, আমরা লজ্জায় মন্তর র্াদি। আপদি অিুি েরীর দিন্তয় 

আমান্তির কান্তি এন্তিন্তিি আর আমরা দিন্তজন্তির দিন্তয় এমিই িযস্ত।’ েদমযলা 

কাাঁ িন্তি, মাথা িাদমন্তয় চুপচাপ িন্তি আন্তি অদভদজৎ। 

যজযাদতমযয় ভটচাজ েদমযলা-অদভদজন্ততর মযাচন্তমকার। মািুষটি িযান্তচলর এিং 

দচরিিুজ। দিটি কন্তলন্তজ পাটয  টাইম চাকদর, দুই ঘন্তরর িািা, িাটন্তকর িল আর 

যলখান্তলদখ দিন্তয় দিন্তজ মহািন্তন্দ যতা থাকন্ততিই, চারপান্তের িকলন্তকও 

মাদতন্তয় রাখন্ততি। িাংিাদরক যকান্তিা িযাপান্তরই ওাঁর যকান্তিা মাথািযাথা দিলিা, 

গ্রুপ দথন্তয়টারই জীিন্তির িিদকিু। যজযাদতিার কান্তিই েদমযলার অদভিন্তয় 

হান্ততখদে, রিীিিেীত আর িাংলা িাদহতয ভান্তলািািন্তত যেখা। উদিে িির 

িয়ন্তি র্া হয়, একটা যিপন্তরায়া ইিেযাচুন্তয়েিও িািা িাাঁ ধদিল যভতন্তর 

যভতন্তর। িািা ইদেন্তত ও আন্তরকটু কান্তি আিন্তত চাইন্ততা দকন্তু যজযাদতিা 

দিপুিভান্তি দপিন্তল যর্ন্ততি। এরই মন্তধয একদিি খুি কযাজুয়াদল উদি 

িন্তলদিন্তলি, ‘চল যতার িান্তথ আমার ভাইন্তপার আলাপ কন্তর দিই, অযান্তমদরকায় 

থান্তক কদম্পউটার ইদঞ্জদিয়ার, খুি দব্রদলয়ান্ট যিন্তল’। 

যজযাদতিার যিই ভাইন্তপা অদভদজৎ। দিন্তয় করন্ততই যিন্তে এন্তিন্তি দকন্তু িান্তিক 

পদ্ধদতন্তত যমন্তয় যিখন্তত িারাজ, আলাপ িা কন্তর দিন্তয় করন্তি িা। স্বভান্তি 

কাকার ঠিক উলন্তটা। একটু যমজাদজ, প্রযাগমযাটিক এিং যিাজা কথার যলাক। 

যজযাদতিা আন্তগ যথন্তকই ওন্তক ততদর কন্তর যরন্তখদিন্তলি, েদমযলান্তক ওর যিন্তখই 

পিন্দ হন্তয় যগল, আর যিটা জাদিন্তয়ও দিল িান্তথ িান্তথ। উদি িািা কায়িায় 

ওন্তির দুজিন্তক কািাকাদি এন্তি দিন্ততি, েদমযলাও অিাক হন্তয় যিখন্ততা যর্ 

যজযাদতিার কল্পন্তলান্তকর তুলিায় অদভদজন্ততর আন্তমদরকাি দেম ওন্তক কম 

উন্তত্তদজত কন্তরিা। যিখন্তত যিখন্তত েদমযলার োইিাল যেষ আন্তর দুই িাদেন্তত 

কথািাতয াও পাকা। েদমযলা দিন্তয়র আন্তগর দিি িদ্ম অদভমািভন্তর যজযাদতিান্তক 

িন্তলদিল, ‘আমান্তক ভান্তলািান্তিিিা িন্তল দূন্তর পাঠিন্তয় দিন্তিি তাইন্ততা?’ 

যজযাদতিা হা হা কন্তর যহন্তিদিন্তলি, ‘িা যর পাগদল, ভান্তলািাদি িন্তলই যতা 

ভান্তলা দজদিষটা যতার জিয িদরন্তয় যরন্তখ দিন্তয়দিলাম’। 

যিই যজযাদতিা আজ এখান্তি এইভান্তি হািপাতান্তলর যিন্তড। হায় ভগিাি উদি 

দক যভন্তিদিন্তলি যর্ যলক গান্তডয িন্তির িাদের মত যিল দিন্তলই মাদি িরজা খুন্তল 

যিন্তি আর উদি একটা িই হান্তত গযাাঁ ট হন্তয় িন্তি র্ান্তিি। েদমযলা কথাও িলন্তত 

পারন্তিিা, শুিন্তি কাকা-ভাইন্তপার কথািাতয া।  

‘কাকা যতামার দলউন্তকদময়া হন্তয়ন্তি এটা মা জান্তি?’ 

‘যিখ িািা চন্তল র্ািার পর যিৌদি এমদিন্ততই যকমি একটু হন্তয় যগন্তিি ওাঁন্তক 

একু্ষদি আন্তরকটা েক দিন্তত চাইদি। প্রথম যকমন্তথরাদপটার পর যিে ভান্তলাই 

দিলাম। দুিম্বরটার আন্তগই দরলযাপ্স করন্তলা। িন্তম্ব যগদিলাম ওরা িন্তল দিল যর্ 

খারাপ টাইন্তপর যরাগ, যিাি মযান্তরা ট্রােপ্লযান্ট করন্তত হন্তি তন্তি তান্ততও ভান্তলা 

হিার িম্ভািিা িে যথন্তক কুদে পারন্তিন্ট দিন্তেষ কন্তর আমার িন্তয়ন্তি। আদম 

জাদি েদময এিি দিন্তয় কাজ কন্তর ভািলাম অর িন্তে যিখাও কন্তর র্াই, মুেন্তত 

কিিাটও কদরন্তয় আদি। যকউ যটরও পান্তি িা ভািন্তি আদম িন্তম্বর দথন্তয়টার 

যেদষ্টভান্তল যগদি।’ যজযাদতিার হাদিটা আন্তগর মতই। 

গভীর রান্তত্র ওরা একিন্তে িাদে দেরন্তি। যিই একই রাস্তা, যিই স্পযান্তগটি 

জংেি োাঁ কা শুিোি, দু একটা গাদে তীব্র যিন্তগ িুটন্তি শুধু। 

‘েদময, কাকার অিিা ঠিক কতটা খারাপ?’ 

‘যিে খারাপ অদভ। আপাততৈঃ এটা দিউন্তমাদিয়া, ঠিক হন্তয় র্ান্তি। দকন্তু কাকার 

আিুখটা িিন্তিন্তয় দিদিদর ধরন্তির অযাদকউট দলউন্তকদময়া। িিন্তচন্তয় িে কথা 

ট্রােপ্লযান্ট িলন্তলই করা র্ায়িা, মযাদচং যডািার চাই, তারপর দিরাট খরন্তচর 

ধাক্কা, প্রায় একন্তো হাজার ডলার। ওিার যতা এন্তিন্তে ইিদিওন্তরিি যিই।’ 

‘যিটাই িিন্তচন্তয় িে িমিযা। একটু িুি হন্তল কাকান্তক দিন্তয় তাহন্তল আদম 

যিন্তে দেন্তর র্ান্তিা তারপর টাটান্ততই িরং – আিা টাটায় যতামার যচিাজািা 

যকউ যিই?’ 

‘আন্তি হয়ত’ েদমযলা ক্লাে স্বন্তর িলল। 

পন্তরর িপ্তান্তহ যজযাদতমযয়িািুর যিন্তে যেরার কথা। এখি েদিিার রাত িান্তরাটা, 

উদি যগেরুন্তম ঘুদমন্তয় আন্তিি িাচ্চারাও যিান্তটািাদুর িন্তে যখলা যেষ কন্তর 

ঘুন্তমান্তত যগন্তি, দিরাট িাদেতায় শুধু অদভদজৎ আর েদমযলার যচান্তখ ঘুম যিই। 
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‘তুদম দডন্তপ্রিড হন্তয় আন্তিা েদময’ 

‘দডন্তপ্রিড! আই অযাম দরন্তয়দল দডভান্তেন্তটড অদভ। তাও যিন্তখা আদম যতামার 

প্লযাি যমন্তি দিন্তয়দি। আদম জাদি ওটাই প্রযাকটিকাল। দকন্তু ডাতার দহন্তিন্তি 

আমার আন্তরা যচষ্টা করার দিল, যি দুৈঃখ আমার মরন্তলও র্ান্তিিা। আমরা যকমি 

দিদিন্ন আর র্াদন্ত্রক জীিন্তি অভযস্ত হন্তয় যগদি যিন্তখা। একটা মািুষ দতিদিি 

ধন্তর আমান্তির িান্তথ যর্াগান্তর্াগ করন্ততই পারল িা। এরপর র্খি যিন্তলন্তমন্তয়রা 

িে হন্তয় র্ান্তি ওন্তির িান্তথও দক অযাপন্তয়ন্টন্তমন্ট কন্তর যিখা করন্তত হন্তি অদভ? 

এই িাস্তিতাই দক অন্তপক্ষা কন্তর আন্তি আমান্তির জিয? অিেয যভন্তি আর দক 

হন্তি, যলটি িট টক অযািউট ইট এদি যমার।’ 

অদভদজত পায়চাদর করন্তত করন্তত যোিার ঘন্তরর িে আন্তলাটার িামন্তি িাাঁ দেন্তয় 

পেন্তলা, ওর যগদঞ্জ আর িটয ি পরা িুোম যচহারাটা আন্তধা অন্ধকান্তর দিযলুট। 

‘িা, যলটি টক। কথাগুন্তলা কদিি ধন্তরই িলন্তিা ভািদি। আজকাল আমান্তির 

কদমউদিন্তকেি খারাপ হন্তয় যগন্তি, আমান্তির রাস্তা একিময় একই দিল এখি 

আলািা হন্তত হন্তত ওই হতিাো স্পযান্তগটি জংেন্তির মত তালন্তগাল পাদকন্তয় 

যগন্তি যিাধহয়। দূর যথন্তক যিখন্তল যিে অরগািাইজড লান্তগ দকন্তু আমরা 

আিন্তল প্রন্ততযন্তক একা একা িুটদি। কাকা আিার পর এই একটা িুন্তর্াগ 

এন্তিন্তি, আমরা আিার এক রাস্তায় দেরন্তত পাদর।  

যভন্তি যিখন্তল িতুি কন্তর লজ্জা পাওয়ার মত যকান্তিা কাজ দকন্তু আমরা কদরদি। 

আমরা এন্তিন্তের দিয়ম যমন্তি, প্রাইন্তভদি িাাঁ দচন্তয় চলন্তত অভযস্ত। আমরা খির 

িা দিন্তয় কান্তরা িাদে র্াইিা কারি যিটা িাক গলান্তিার িাদমল। িািধযাি করন্তল 

টযান্তক্সর িােপত্রটি িািধান্তি যরন্তখ দিই। িাদেন্তত দিয়দমত টাকা অন্তিন্তকই 

পাোই দকন্তু উটন্তকা যকান্তিা খরচাপাদতর ঝুাঁ দক দিন্তত চাইিা। এইিি আমরা কদর 

প্রাদক্টকযাদলটির কথা যভন্তি, এর মন্তধয ভান্তলা-খারান্তপর যকান্তিা প্রশ্নই যিই। 

এমিদক স্বামী-স্ত্রীর মন্তধযও একজি হোৎ িযাদিোইি করন্তত চাইন্তল অপরজি 

িাগো যিন্তি কারি একজন্তির আন্তিগ অিযজন্তির কান্তি পাগলান্তমা, একজন্তির 

দপ্রয়জি অিযজন্তির কান্তি আপি। দকন্তু কাকার িযাপারটা আলািা, ইি েযাক্ট 

ইট ইি আ যরয়ার অপারচুদিটি।’ 

অদভদজৎ িম যিওয়ার জিয থামল। েদমযলা অিাক হন্তয় ওর কথা শুিন্তি। 

কতদিি পন্তর একিন্তে এত কথা িলন্তি অদভ। 

‘কাকা এমি একজি মািুষ র্ান্তক আমরা দুজন্তিই ভান্তলািাদি তাই দুজন্তিই 

অপরাধন্তিান্তধ ভুগদি। এটা একটা মস্ত িুন্তর্াগ। এই মওকায় আমরা একটা দকিু 

ইমপ্রাদক্টকযাল, দিন্তজন্তির স্বান্তথযর উলন্তটাদিন্তক দকিু একটা কন্তর যেলন্তত পাদর। 

িামদথং দরদক, িামদথং দিগার িযাি আওয়ারন্তিলভি। হয়ন্ততা তুদমও িারি 

করন্তিিা আদমও করন্তিািা যতামান্তক। এর জিযই হয়ন্ততা উই উইল িট েল 

অযাপাটয , আমরা আিার এক রাস্তায় হাাঁ টা অন্তভযি করন্তত পারন্তিা। 

তাই িলদি যর্ কাকা আমান্তির কান্তিই থাকুি, আমরা টাকাপয়িার িাদয়ত্ব 

যিন্তিা, ওাঁর দচদকৎিা এখান্তিই যহাক। যলটি যগা ের ট্রািিপ্লযান্ট। আর মযান্তরা 

যডািার যতা একজি যতামার িামন্তিই খাো আন্তি। আিেয মজ্জা িন্তল র্দি 

দকিু িাদক থান্তক, এতদিি িংিার কন্তর হান্তে হান্তে দুন্তব্বা গদজন্তয় র্ািার কথা।’ 

‘যঢর হন্তয়ন্তি। যলকচার থাদমন্তয় এখান্তি এন্তিা প্রন্তেির িান্তহি। যিদখ একটু 

হােগুন্তলায় কতখাদি দুন্তব্বা গদজন্তয়ন্তি।’ 

এক ঝটকায় ওন্তক কান্তি যটন্তি যিয় েদমযলা। ওর হাদির েব্দ িারা িাদেন্তত 

িদেন্তয় পন্তে।  

‘এই কথাটা গলায় আটন্তক দিল, িলন্তত ভয় পাদিলাম অদভ। থযাঙ্কি ের দিইং 

আ মযাি। এন্তিা আিার এক রাস্তায় হাাঁ টি।’ 
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Amalendu Chatterjee 

Bangladesh & the Civil 
War of 1971 
A firsthand account 

Writing about a civil war is a challenge especially when it 
happened many decades ago. We often rely upon firsthand 
accounts from local people who were forced into the war 
intentionally or unintentionally.  Today’s robust social media, 
which thrives on instant sharing, has not always been around. . 
There are many complex aspects of a civil war. Here, I will 
highlight some of it based on my personal involvement of 
Bangladesh liberation movement from the beginning to the 
finish (March, 1971 to December, 1971). In summary, the costs 
of liberation were many: 

 The torture and killing of 3 million people at the hands of 
the Pakistani military 

 The creation of over 10 million refugees in India 
 The rape of thousands of women and girls 
 The creation of thousands of orphans 
 The malnutrition of young children displaced by fighting 

For readers of history, it is always interesting to understand all 
of the wonders of a country’s birth. For the writer, it is important 
to present the facts as accurately as possible. Here, a historical 
perspective of a new country (Bangladesh) will be described. It 
is the account of one individual’s struggle to survive, but 
thousands of additional perspectives exist. The official accounts 
of the civil war, while helpful in conveying the overall order of 
events, do not always capture the day to day details that the 
eyewitness can provide. But this history has been neglected and 
forgotten even though it is comparable to the Holocaust. Over 
90,000 soldiers and their officers were involved but 
unfortunately, none faced the international war crime tribunal. 

There are over 200 countries in the world, but United Nations 
(UN) recognizes only 192 countries and the U.S. recognizes 194 
countries. According to the 2008 World Almanac, Montenegro 
and Serbia are the newest of them. In 2011, South Sudan 
declared itself an independent country. It was the result of a long 
civil war between south and north of Sudan that lasted over six 
years.  

In 1971 Bangladesh was experiencing a similar conflict, and a 
new country formed after over one year of civil disobedience and 
9 months of civil war, ending 23 years of dictatorial military rule.  
The country had been called East Pakistan since the partition of 
India in 1947 under British rule. Later, it was a province under 
Pakistan but thousands of miles apart, India lying in between. 
Pakistan had been ruled by a military dictator for many years 
before this civil war. There had been coup after coup by the 
military generals causing widespread suffering and economic 
problems in the country. The people of East Pakistan were 

diverse and spoke different languages. In addition, 40% of the 
population consisted of minority populations, mostly Hindus. 
The people of East Pakistan were, in general, educated and 
progressive, both socially and politically. In 1969, due to popular 
demand, the military ruler attempted to introduce elements of 
democracy. They conducted a fair election and the people of 
East Pakistan won a mandate to establish the infrastructure of 
a democratic country under its leader, Mr. Sheikh Mujibur 
Rahman (head of the Awami League, a political party). The 
military, however, did not appear ready to hand over power, and 
they viewed Mr. Rahman as a traitor working with India.  

There may be many reasons for civil war: differences in religion, 
race, ethnicity, or language; resistance to the oppression of a 
dictator; an unequal distribution of wealth; a perceived lack of 
representation in the national government; or a combination of 
the above. In the case of Bangladesh, it was a combination of 
language (exemplified by the 1952 Bhasha Andolan, or 
language movement) and racial and cultural differences that 
had been brewing during the years since partition. In addition, 
the Pakistani military constantly promoted a policy of hatred and 
antagonism towards India. They tried to convince Muslims that 
Hindus were Indian agents and that the long term stability of the 
country would be compromised if Hindus remained in Pakistan. 

After the 1969 election a political dilemma developed as Mr. Z.A. 
Bhutto won in West Pakistan (representing an Urdu speaking 
population) and Mr. Rahman won in East Pakistan (Bengali 
speaking population); of note, Mr. Rahman received more votes 
overall, given that the Bengali speaking population was larger. 
Mr. Bhutto convinced the military that East Pakistanis could not 
be trusted and that power had to be shared. The military tried to 
negotiate with Mr. Rahman for sharing the power with the West. 
The negotiation was widely perceived as insincere as the 
process took over a year and people organized civil 
disobedience. In the meantime, East Pakistan had become a 
military state by any standard, with the help of religious radicals 
and an influx of over 90,000 soldiers from West Pakistan.  
Adamant not to hand over power, the military started a violent 
assault on its country’s own people (Bengalis) starting on March 
25, 1971. The military’s first targets were intellectuals 
(professors, teachers, lawyers, doctors, and Hindu officials), 
followed by Hindus, and finally random citizens, a ploy to scare 
people into submission. Many Bengali regiments, unwilling to kill 
their own people, formed a rival group and attempted to 
overthrow the West Pakistani military rulers. In the process, over 
3 million people were killed and over 10 million became refugees 
in India. There was complete chaos in the country because the 
government could not function at all during the nine months of 
civil war.  Because financial institutions ceased to function, 
government and corporate employees were not paid salaries, 
and this economic shutdown exacerbated the problems already 
facing citizens. 

There are many horrific survival stories from the civil war. One 
such story will be told here. I now live in North Carolina, but at 
the time I was a government engineer at Kaptai Hydro-electric 
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dam in Chittagong Hill Tract, a district in East Pakistan. Kaptai 
Dam used to supply 80% of Bangladesh’s electric needs. I was 
a young and idealistic engineer (having graduated in 1967) who 
feared for his safety during the civil disobedience. Luckily, 
Kaptai was far from the military headquarters, giving me and my 
colleagues some breathing room immediately following the 
initial military crackdown. I was very concerned for my family 
(who lived miles away from me) and decided to join the rival 
group, as did the majority of the population of East Pakistan. 
Instead of fighting the army in direct combat, I decided to help 
those who were displaced from their homes due to what had 
become routine atrocities committed by uniformed personnel 
(the looting, burning, raping, and killing of innocent farmers). I 
left the office with one small bag, one change of clothes, a 
camera, and a notebook. I wanted to record all events, no matter 
how seemingly insignificant.  

Unfortunately, half-way through my journey these items were 
confiscated by the collaborators (called Razakars or Jamaite-
Islamists) and I fled for my life. At that time, there was no social 
media available for instant communication, making it difficult to 
spread word of the conflict. All communication was carried out 
by foot messengers. I lived in the jungle with one lungi and one 
ganzi for six months while organizing local camps to feed 
people, offer shelter, and transport people to Indian refugee 
camps. We could regroup only during the night and had to 
disperse during the day. We could afford only one meal (one 
piece of bread or one cup of rice and a small amount of lentils) 
a day, mostly early in the morning before sunrise. We had to 
depend on locally grown vegetables and fruits, all uncooked, for 
the rest of the day. Ironically, we looted houses of Razakars and 
Jamaite-Islamists at night for food while they looted us during 
the day. Taking leadership of these camps was a risky venture, 
because the many young daughters, wives and elderly who had 
fled their homes arrived with a dangerous amount of money, 
gold and jewelry. Initially, these items helped feed the refugees. 
Unfortunately, all high-valued currencies were soon banned by 
the ruling military, and gold could no longer be exchanged for 
food.  I sometimes had to pose as a Christian wearing a cross 
around my neck, and at other times I posed as a Muslim with a 
long beard to avoid capture as a local rival by the military or by 
the Razakar. This continued over six months until India finally 
recognized the Bangladeshi movement and provided material 
support to overthrow the corrupt military government. At this 
time I joined the Bangladesh government in exile (No. 8 theater 
road in Kolkata). To do that I had to walk over 7 to 10 days and 
risk being fired upon while crossing the border. I was joined by 
many others. It was a scene to be remembered – the cattle-like 
flow of people walking through rain, mud and bushes, with little 
more than the tattered clothes on our backs.  

India finally declared war with Pakistan on the seventh of 
December, 1971. Bangladesh was liberated on the sixteenth of 
December, 1971 ending the suffering of millions. All 90,000 
Pakistani soldiers surrendered to the Indian military. India was 
the first country to recognize Bangladesh officially, and Canada 
was the second country. That is how I came to Canada for my 

higher studies.  I am now a successful entrepreneur, having 
retired from a career as a telecommunications engineer several 
years ago. The U.S. was one of the last countries to recognize 
Bangladesh. In fact, it was the Nixon-Kissinger policies favoring 
China and Pakistan that caused the initial delay in India’s 
recognition of Bangladesh as a state, because they had placed 
pressure on then Prime Minister Indira Gandhi’s administration 
not to declare war immediately.  

During this time, I did not know whether my parents and relatives 
were alive, and I had no way of informing them of my status. For 
nine months, postal, telephone and telegraph services were 
unavailable to the general public. These resources were 
available only for military purposes. Words cannot express the 
feeling of relief I experienced when I returned to my home town 
in Bangladesh and found that my parents were alive. It was an 
emotional and happy reunion for me and my family but was not 
for many others. 

The founding father of Bangladesh was killed in 1975 by a 
military coup, and Bangladesh fell, again, under military rule for 
many years – this time by the Bengali military. Democracy has 
now been restored amidst intermittent violence and instability. 
Only time will tell whether the sacrifice of millions during the civil 
war will have a lasting impact and change the trajectory of the 
country. Bangladesh is still under cease by radicals. Some 
articles of the secular and progressive constitution have been 
replaced by religious laws and the infamous Enemy Property 
Act has not yet fully repealed. We expatriate Bangladeshis are 
still struggling for the ‘Sonar Bangla’- The peaceful, pretty and 
prosperous land that our founding fathers envisioned and died 
for. It is now our duty to hand over the torch to the next 
generation. Let us not forget our past. 

 

 

 

Diya Saha (10 years) 

Richard Parker
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Sanjana Gupta (7 years) 

Rainbow Tree 

 
 

Sriya Saha (10 years) 

Sunset

 

Bhupendra L Sen 

Puja Holidays in my 
Village Home: Dulali 
I still remember with great nostalgia the puja days in my native village, 

Dulali. It was a prosperous midsize village in Faridpur district, 

now in Bangladesh. It had a fairly large middleclass consisting 

of landowners, doctors, kaviraj practitioners and businessmen -

- scattered in various towns. Among them, a large group lived in 

Calcutta. Though they spent a major part of the year in the city, 

to them, Dulali was always ‘home’! So at the time of puja, they 

rushed home to Dulali to celebrate Durga puja.  

About a month before puja, families would begin preparations to 

go ‘home’: shopping for new clothes, shoes, gifts and special 

foods. They knew that the train journey would be crowded, so 

they bought their tickets in advance! Sealdah was the main 

station for departure. 

Besides puja, the main attraction was our village theater ‘Dulali 

Natya Samaj’. Almost every family participated. Mahendra 

Gupta, the famous director of Calcutta's Star Theater - himself 

a famous actor - would personally direct the play. He was a 

distant cousin, also from our village. He would select the play, 

the actors and send them the script by mail a couple of months 

before the performance. All schools and colleges were closed 

for a month and offices for about a fortnight. We would leave 

Calcutta about a week before the puja. 

It was a spectacular journey - the station crowded with people, 

people and people! Families - men, women and children - and 

coolies with luggage on their heads, all rushing to get seats. 

Nobody cared about reservations. Any place, any compartment, 

sitting or standing didn't matter! Everyone was calling, shouting, 

running, trying to keep track of their family - 

it was chaos and confusion! Curiously, no one gets lost and no 

one loses their belongings! Finally, there is loud cheering and 

clapping when the guard blows the whistle waving the green flag 

of departure. 

The train gathers speed and the trees of distant villages appear 

to be running in the opposite direction! The train stopped at 

different stations for passengers going to their respective 

destinations. It took three hours to reach Faridpur. We had still 

to travel an extra twenty miles to go by boat or steamboat to 

reach home!  

The boat and steamboat trips are very pleasant! They ply 

through the river Kumar. Both river banks are lined by trees and 

we could see the houses of passing villages. Since it was early 

autumn, the monsoon was over, but the river and lakes were full 
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and there was a blue sky scattered with white clouds of different 

shapes and sizes. We used to get off the steamboat station and 

hire boats manned by boatmen (majhi) with oars and bamboo 

poles and reached home in half an hour. The villages look like 

islands. The boats deliver their passengers at different ghaats 

where families wait for us! A warm and welcoming reunion! 

Puja week passed like a dream visiting relatives, neighbors and 

friends; and other Sen families: Gupta, Das, Chakraborty and 

others. They visited us too. In the evenings we visited puja 

mandapas and after puja the theater. Mahendra Gupta arrived 

a week ahead and spent most of his time with rehearsals. 

Our theater group was well known for a variet of plays: historical, 

social and plays with themes from the epics: Sita. Shahjehan, 

Bangeborgi, Devdas etc. I still remember his eloquent, 

resounding voice as Alamgir addressing General Diler Khan! 

Bijoya Dashami came and the protimas were carried to the river 

and displayed with other PROTIMAS of the surrounding areas. 

The air was filled with sounds of drums, bells, conches and the 

scent of incense. There was a fare (mela) on the riverbank. We 

brought our protimas back and immersed them in our ponds. We 

were welcomed with the sound of the conch and uludhwani and 

sindoor tilak on the forehead. 

Then Bijoya, kolakuli embraces and exchanges of sweets! A 

very memorable day! The next day we felt very sad seeing an 

empty mandap and everyone getting ready to leave home! It 

was like a lull after a storm! We left too with the hope of returning 

next year! Where did those days go? 

Audrija Bhattacharya (7 years) 

Dog at the Beach 
 

Sreejoni Tokdar (5 years) 

The Fishing Gnome 
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 Rusheel Gupta (14 years) 

Magical Moments in 
Nature 
Sunsets are beautiful, prettier than a frieze. 
They are magnificent, inspiring awe with ease. 
A myriad of colors spreads across the sky 
Like God with a paintbrush, coating it in dye 
It fills my heart with joy and takes my breath away, 
Each time I see such a glorious display. 
Sunsets are beautiful, prettier than a frieze. 
They are magnificent, inspiring awe with ease. 
 
 A rainbow resplendent, in its many hues 
Arches across the sky, offering splendid views. 
Bringing joy to all, the young and the old 
Like cookies in the oven, in an arch-shaped mold. 
Like a magician, rainbows can mesmerize 
With their pastel colors, they can truly hypnotize. 
A rainbow resplendent, in its many hues 
Arches across the sky, offering splendid views. 

Akaash Sanyal (14 years) 
House in the Woods 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
If you look up at the sky when day’s over and it’s night 
A shooting star is something that you just might sight. 
It streaks across the sky, like a rivulet of ink 
Moving across paper and vanishing in a wink. 
Shooting stars are fleeting; they disappear quite fast. 
You make a wish when they are seen; something that’ll last. 
If you look up at the sky when day’s over and it’s night 
A shooting star is something that you just might sight. 
 
Magical moments are quite numerous in nature 
All can experience them, people of any stature 
These are moments to which you’ll want to cling 
They’ll fill you with happiness, like blossoms in the spring. 
All these experiences are for your enjoyment 
So enjoy the magic that comes from the moment! 
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Aarti Bagri-Ray 

The Hallowed
Redeemer 
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Kamalendu Das 

Who wants to be a 
Centenarian? 
Do you want to live for 100 years? Productively, that is.  If so, 

I’d be happy to share with you the secret to long life.   

Ever since I retired from my regular job, I have been asking 

myself how can I keep myself productive,   and how do I plan for 

the withdrawal from my meager retirement account? Will I die 

young, or hang around longer to be an Octogenarian, 

Nonagenarian, or can I make it all the way to be a Centenarian?   

Centenarian! It has a nice ring to it.  Doesn’t it?  The full life span 

for modern-day humans is supposed to be 108 years, which I 

round down to 100.   If I can be a Centenarian, I can boast of 

having a full life span.   Moreover, I will join the Nation’s elite 

club of over 71,000 Centenarians (455,000 worldwide) and will 

receive a shiny congratulatory letter from the President of the 

United States. Y_A_H_O_O_O!  I hope, she will send me some 

cash too!  

Centenarians are a special group of people that has attracted 

attention from the rest of the population in every society.   So, 

how can we be Centenarians and remain productive all the way?  

Here is my five-point recipe based on the results from leading 

experts: 

1. Have a Real Purpose in Your Life. Before I expound on it, let 

me tell you a doctor’s story. 

A mature lady asked her doctor, “How long, you think, I will live.”  

The doctor asked, “Do you smoke?” “No.” “Do you drink?” “No.” 

“Do you participate in procreative activity?” “Oh, doctor!” replied 

the lady bashfully.  The doctor said, “Lady, you do not smoke, 

you do not drink, you do not participate in procreative activity.  

Then what do you want to live for?” 

Funny, but the doctor made a very important point.  To live only 

for the sake of living is not good enough.  We need to have a 

larger-than-life purpose and specific goals in our life that will 

keep us engaged and challenge our brain. 

2. Live a Stress-free Life. Maintain a positive attitude under all 

circumstances, never get upset, be an optimist, and maintain a 

good sense of humor.  Optimists are less likely to have high 

blood pressure, diabetes, or bad cholesterol, i.e. they tend to 

develop a naturally healthy lifestyle. Perform pranayama 

(breathing exercise) and yoga to maintain a calm personality. 

3. Good Relationship.  Maintain strong ties with family and 

friends and have an extensive social network like the one within 

the BANC community and other organizations that promote 

fellowship and positive attitude. 

4. Good Careful Diet. Eat a lot of fruits, vegetables, and whole 

grains.  Substitute fish and poultry for red meat.  Avoid all 

processed foods, soft drinks, alcohols, and refined sugar.   Eat 

and drink moderately.  As they say about eating, half fill your 

stomach with nutritious (Sattwik) food, a quarter with water, and 

a quarter with air. 

5. Remain Physically Active.  Engage yourself with hard work 

and regular exercise to keep physically fit and intellectually 

sharp. 

You just read the recipe for productive Centenarians.  There is 

one other factor - the effect of genetics, which may or may not 

be in your favor.  However, the experts say, genetics controls 

only 30% of our longevity, and our own behavior and lifestyle 

control the remaining 70%.  Therefore, ladies and gentlemen, 

by following my secret recipe, all of us do have at least a 70% 

chance of becoming productive Centenarians!   

 

 

রান্নািান্না 

উপকরণ: এক কাপ যকারান্তিা িারন্তকল, এক কাপ িুদজ, এক কাপ দচদি, এলাচ 

গুাঁন্তো, দুধ। 

প্রিালী: কোইন্তত দচদি, িারন্তকল যকারান্তিা, িুদজ এক িান্তথ কন্তর িােুর মত 

পাক দিন্তত হন্তি। পাক হন্তয় যগন্তল এলাচ গুাঁন্তো কন্তর দমশ্রন্তণর উপর দমদলন্তয় 

দিন্তত হন্তি। একটু োো হন্তল িারন্তকন্তলর দমশ্রণটিন্তত যিান্তটা কন্তর িারন্তকন্তলর 

িােুর মত কন্তর িাদিন্তয় রাখন্তত হন্তি। এরপর দুধ ঘি কন্তর িারন্তকন্তলর িােগুুদল 

দুন্তধর মন্তধয িদেন্তয় দিন্তত হন্তি। এরপন্তর এলাচ গুাঁন্তো কন্তর দিন্তত হন্তি। োো 

হন্তল যখন্তত খুি ভাল লাগন্তি।

 


