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Kate Phizacklea

The Museum of Archaeology 
and Anthropology (MAA) 

is Cambridge’s museum of world 
prehistory, history and living 
cultures. Collections from almost 
every period in the human story, 
and from every inhabited continent, 
were brought to Cambridge by men 
and women who lived here, studied 
here, were just passing through, or 
simply felt that the University was 
an appropriate home for the artefacts 
they valued. Originally collected as 
specimens and objects of knowledge, 
we now also care for these collections 
as important pieces of the heritage 
of the peoples of 
the world, and the 
diverse community 
of Cambridge and 
the region.

For decades, 
the Museum has 
been famous for 
the extraordinary 
collections from 
the Pacific Islands 
and from 
our own 
d o o r s t e p s 
– the 
archaeology 
of the 
Cambridge 
region. But 
in recent 
years we’ve been working to explore 
the large, eclectic and relatively little 
known collections from Asia. Major 
exhibitions:  Buddha’s World: The Life 
of Books in Tibet and Beyond (2014) 
and Another India: Explorations and 
Expressions of Indigenous South 

Asia (2017) have brought to a local 
audience the richness of the cultures 
of the subcontinent and further 
afield, but while we have seen and 
researched thousands of objects, we 
have really only scratched the surface 
– there is a lot more work to be done.

Last year, MAA was hugely 
honoured to be asked by the Indian 
Cultural Society to be the permanent 
home for the Pratima of goddess 
Durga that has been central to the 
Society’s puja celebrations for a 
decade. She is now on display in the 
Museum’s gallery alongside great 
works of human creativity from 
around the world. It is an important 
statement for the Museum and the 

University, as it speaks 
to the importance of 
Indian and South Asian 
communities in the city 
and the region. It is also a 
symbol of a relationship 
that we want to strengthen.

The Museum is currently 
on a drive to recruit 
volunteers for our front 
of house team to welcome 

visitors, act as 
explainers, and 
help protect the 
global heritage 
on display in our 
central Cambridge 
galleries.

If you are 
interested in 

becoming a volunteer at MAA, you 
can download a brief summary of the 
role and an application form from 
the website: http://maa.cam.ac.uk/
support/volunteer or email us on 
visitor.services@maa.cam.ac.uk and 
we can send you a form.

The Cambridge  
goddess

From the  
chairperson’s 

desk
Imagine if we could take a snapshot cap-

turing all the events and programmes 
Indian Cultural Society (ICS) organizes 
in a year. None – except us, the ICS mem-
bers, would believe that a humble society 
is capable of realising so much. In that 
snapshot you would see the motivation 
and dedication of our members. 

We could continue to do all this in 2018, 
thanks to our ex-management commit-
tee and the continual support of all our 
members. ICS made great strides in the 
previous years and we aim to continue 
this legacy. As a part of the society we 

serve, ICS aims to 
foster goodwill and 
harmony between 
communities by 
organising various 
festivals and activ-
ities. In all our ac-
tivities we ensure 

‘Gender Neutrality’ and ‘Gender Equal-
ity’. Moving ahead, we intend to focus 
on our younger generation encouraging 
them to Learn, Share and Inspire.

Together we create ICS. We unite, be-
cause we believe we are far stronger unit-
ed. We take action, as we are not merely 
dreamers but doers. We work together to 
create lasting change in our society and 
for our next generation. Most important-
ly, we work together to create change in 
ourselves.

So, let us not keep ICS stories – the sto-
ry captured in snapshot – to ourselves. 
We invite you to join us, who are looking 
for a way to indulge in multi-community 
gatherings and give back to the society.
Finally, we take this opportunity to wel-
come you and your family to our 16th 
year of Durga Puja 2018 celebration. 
This year the theme for our cultural pro-
gramme is ‘Woman Empowerment’. We 
wish everyone a wonderful time.

Warm Regards
Val

--------------------
Valmiki Biswas

Chairperson - ICS

From the ICS calendar

THANK YOU
Last year, we procured a new set of idols from Kolkata. We 
thank all our members and supporters who donated to 
the Murti Fund. It would not have been possible without 

your kind and generous support.

It was an eventful year for ICS with some new initiatives and 
a milestone anniversary of its flagship event. Sohini BiSwaS 
presents a snapshot of all that we got up to over the months

We had a 
busy and 

eventful year in ICS 
this year with our 
own festivities and 
cultural activities 
along with various 
events. In November 
2017 we participated 
in the Cambridge Ethnic 
Community Forum(CECF) 
multicultural program to showcase 
our rich and diverse heritage. 

In July we participated in 
Cambridge Mela in one of the 
community marquees for a display 
of our Bengali culture in front of 

hundreds of spectators attending 
the grand Big Weekend. The 
children and the adults worked 
hard to bring a fantastic cultural 
show together, portraying the 
Bengali culture and ending with 
a Bollywood workshop for the 
viewers. Needless to say, the 
workshop was a hit. 

September, with the new 
school year starting, we got busy 
organising our first Children’s 
Science Fest in collaboration with 
North Cambridge Community 
Partnership at the North 
Cambridge Academy. With 
kind support of CECF and Mr 
Ricardo, head of NCA, we invited 
children to present their STEM 
experiments in front of others.

We look forward to another year 
full of exciting events. Watch out 
for further details and updates on 
our Facebook page. 

Bengal Pride 
Awards  

by Asian Voice

The Bengal’s Pride Awards, in its sec-
ond year, recognise Bengalis and 

Bangladeshis globally for their achieve-
ment in different walks of life. The awards 
recognise and honour Bengalis or those 
with roots in Bengal, settled across the 
world, as key role models in business, 
politics, public services, art, philanthropy 
and from many other sectors. The event is 
attended by the creme de la creme of the 
community as well as MPs, Peers, local 
politicians and top industry leaders.

Hosted by the Asian Business Publications 
Limited, publisher of the Asian Voice news-
weekly, recipients at the inaugural awards on 6 
June 2018 in the House of Commons, includ-
ed Noble laureate Dr. Amartya Sen, who was 
conferred the Lifetime Achievement Award, 
while the newly appointed counter-terror-
ism chief of Scotland Yard, Neil Basu, won an 
award for his Contribution to Public Services. 
Dr. Pronnoy Roy of NDTV won the Media 
Person of the Year award while renowned 
singer Sahana Bajpaie was honoured in the 
field of Contribution to Art & Culture.

Not just Bengalis, winners on the night 
also included key personalities who work 
closely with the community, especially in the 
UK, West Bengal and Bangladesh such as Dr. 
Prathap Reddy, who won the award for his 
commendable contributions in Health & So-
cial Care in Bengal.

Chief Guest for the evening was Sir Mal-
colm Grant CBE, the Chairman NHS England 
and the event was hosted for the evening by 
Sir David Amess MP. Prime Minister There-
sa May sent an exclusive message to the win-
ners, saying, “It is important to recognise the 
achievements of the Bengali community, and 
honour those who are key role models in busi-
ness, politics, public services, art, philanthro-
py and across many other sectors. The Benga-
li community should be proud of what they 
have achieved over the years. The breadth of 
the awards being celebrated today is a testa-
ment to the positive impact the group has had, 
both here in the UK and across the world.”

The  next Bengal’s Pride Awards  will be 
held on 20th June 2019 at the Houses of Parlia-
ment. Nominations are open now. The dead-
line  for nomination  is 26th April  2019.  To 
download the nomination form or learn more 
about the awards visit http://thebengalspride-
awards.com or call 020 7749 401
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সে অনেকদিে আনের কথা. একটা স�াট স�নে , 
ক্াে ৫ বা ৬ এ পড়ন�া দিক সকাে ক্াে, এখে 
মনে  সেই। সেই েময় স�নেদপনেনির কান� 
এখেকার মন�া এ� োোরকম কদপিউটার বা 
ইনেকট্রদেনসের সখো দ�ে ো। �খে স্ট্াপি 
জমানো দ�ে এক িারুে সখো, িারুে সেশা। 
�া সেই স�নেটাও সিখন�া ওর বন্ধু রা স্ট্াপি 
জমায় আর সরাজ স্ট্াপি দেনয় আনে, স্ট্াপি 
সিখায় ... সেও বাবার কান� একদিে আবিার 
করনো সে স্ট্াপি জমানব। বাবা বেে স্ট্াপি 
জমান� হনে দেনজ সেষ্া করন� হনব। সিাকাে 
সথনক স্ট্াপি দকনে স্ট্াপি জমানে সেটান� 
সকানো আেন্দ সেই। স�নেদটর বাবা বট্াাংনক 
কাজ করন�ে।  সেই েময় এখেকার মন�া  
ই-সমে  দ�েো - েব দক�ধু হন�া সপানস্ �াই 
বট্াাংনকও আেন�া অনেক দেদি,  অনেক খাম ও 
জমন�া। স�নেটা সরাজ অনপক্া করন�া, কখে 
বাবা অদিে সথনক দিরনব, অদিনের সথনক 
সখাো খাম গুনো আেনব আর সেগুনো জনে 
দিদজনয় আিা আোিা কনর সবর হনয় আেনব 
সেই স্ট্াপি গুনো। কন�া কন�া স্ট্াপি - ৫ 
পয়োর , ১০ পয়োর , ২০ পয়োর - োো 
�দবর - সট্রে, আঙ্ধুর, সলেে সে অনেক-অনেক 
স্ট্াপি। এইিানব স্ট্াপি জমন� থাকনো - দক 
আেন্দ স�নেটার মনে ... দকন্তু একটা েমেট্া 
সিখা দিনো -  অনেক স্ট্াপি জমা হনো  বনট 
, দকন্তু দক�ধুদিে বানি একই স্ট্াপি বারবার 
আেন� োেনো। ে�ধু ে স্ট্াপি স�া আর আনে 
ো !! �াহনে উপায় ?  স�নেটা েক্ট্ কনর 
সিখনো  সে ওর বন্ধু রা , মানে োরা স্ট্াপি 
কানেক্ট কনর, �ারা আবার স্ট্াপি এসেনেঞ্জ ও 
কনর। োর কান� সকানো স্ট্ানপির ডধু দলেনকট 
আন�, অথে সেই স্ট্াপিটা আনরকজনের 
কান� সেই, সেটা দিনয় সে অেট্জনের কা� 
সথনক ে�ধু ে স্ট্াপি সজাোড় কনর। এই িানবই  
স্ট্াপি কানেকশে বাড়ন� থানক…. স�নেটার 
মনে আবার আেন্দ। ওর কান� স�া একরকম 
স্ট্াপি অনেক সশষনমশ উপায় পাওয়া সেনো 
�াহনে। 

একদিে সে �ার ক্ানের  এক বন্ধু র কান� 
�ার একটা স্ট্াপি সিখন� সপনো - কাোডার 
স্ট্াপি - পাহানড়র �দব - িারী েধুন্দর। 
বন্ধু নক দজনঞেে করনো “�ধু ই এটা এসেনেঞ্জ 
করদব আমার োনথ ?” 
বন্ধু  বেনো - “করন� পাদর , �ধু ই এর বিনে 
দক স্ট্াপি দিদব?” 
-“স�ানক োর-োরনট স্ট্াপি সিব !!"
-“একটা স্ট্ানপির বিনে োরনট ! দিক আন� 
�াহনে কাে দেনয় আয় , এসেনেঞ্জ করনবা”

স�নেটা মহােনন্দ বাদড় দিনর সেনো সেদিে - 
রানরে স�া িানো কনর ঘধুমই আেন�  োয় ো 
- এ� ইদডিয়ার স্ট্াপি-এর পর এইবার কােনক 
আেনব কাোডা-র স্ট্াপি -  োদটিখাদে কথা !! 
পনরর দিে েকানে স্ধু নে সেে হাওয়ায় সিনে 
োওয়া - আজনক কাোডার স্ট্াপি পানব সে!! 
োরনট স্ট্াপি এসেনেনঞ্জর জনেট্ আোিা কনর 
দেনয়ন�, �নব েদি িরকার পনড়, �াই েব 
ডধু দলেনকট স্ট্াপিগুনোই পনকনট দেনয় োনছে.. 
দটদিনের ঘন্া বাজন�ই বন্ধু র কান� উপদথি�- 
োরনট স্ট্াপি বাদড়নয় দিনয় বেনো “এই সে 
োরনট স্ট্াপি, এবার আমানক সি কাোডার 
স্ট্াপিট”"

বন্ধু  ওর স্ট্াপিগুনো সিনখ বেনো "আনর, 
এগুনো স�া আমার আন� সর  "
স�নেটা হ�েদক� - োরনট স্ট্াপিই বন্ধু র আন� 
!!- সে �াড়া�াদড় পনকট সথনক বাদক ডধু দলেনকট 
স্ট্াপিগুনো সবর কনর বন্ধু নক বাদড়নয় দিনয় 
বেনো “�াহনে এর সথনক সে সকানো োরনট 
সবন� সে”

বন্ধু দট স্ট্াপিগুনোর দিনক একেজর সিনখ 
বেনো “স�ার স�া েব স্ট্াপিই সিখদ� খধুব 
কমে , আমার এগুনো েব আন�”

ধীনর ধীনর স�নেটা বাস্তব বধুঝন� পারনো। ওর 
কান� েব স্ট্াপিই সোকাে ইদডিয়ার স্ট্াপি ো 
েব দেদিন� আনে,  �াই এন�া ডধু দলেনকট, দকন্তু 
এগুনোর এসেনেনঞ্জ সকানো িাম সেই কারণ োরা 
স্ট্াপি জমায় �ানির েকনের কান� এগুনো 
থাকনবই। মে সিনে সেনো, আনস্ত আনস্ত বেনো 
- “ওহ , �াহনে থাক”. মাথা দেেধু  কনর দিনর 
েেনো সে। বন্ধু দট হিা� ওনক সডনক বেনো 
“সশাে, �ধু ই এই কাোডার স্ট্াপিটা রাখ!!”  
স�নেদট অবাক!! বেনো “দকন্তু আদম দক কনর 
স�ানক োরনট স্ট্াপি সিব? স�ার স�া এগুনো 
েব আন� !!”

বন্ধু দট বেনো "স�ানক দক�ধু দিন� হনব ো , এটা 
স�া আদম স�ার েনঙ্ এসেনেঞ্জ করনবা বনেই 
এনেদ�োম, এটা স�ারই, �ধু ই রাখ, সেদিে স�ার 
কান� অনেক স্ট্াপি হনব, আমানক আমার 
পাওো োরনট স্ট্াপি দিনয় দিদব, সকমে ?"

সোখ িরা  আেনন্দর জে দেনয় স�নেদট 
কাঁপা হান� কাোডার স্ট্াপি টা দেনয় দেনো 
, ধেট্বাি সিবার িাষাও সেদিে মধুনখ এনো 
ো!! বন্ধু দট বেনো "আর সশাে, স�ার সকানো 
আত্ীয়পদরজে দবনিনশ থাকনে �ানির দেদিগুনো 

সিখদব, অনেক িানো স্ট্াপি সপন� পাদরে"
�াই স�া!! দপদেই স�া েডিনে থানক প্রদ� 
েপ্ানহ িাকধু মানক দেদি পািায় - বট্াে!! সেদিে 
দবনকনেই িাকধু মার ঘনর হাো- েব পধুনরানো 
দেদি সবরুনো খানটর �োয় রাখা ট্রাঙ্ক সথনক - 
ক�-স্ট্াপি!!  িানো িানো দবনিশী স্ট্াপি!!! 
বাবানক বেন� বট্াাংনকর দবনিশী-শাখা সথনকও 
খাম আেন� োেনো - োো সিনশর স্ট্াপি। 
�ারপর আর দপ�নে দিনর সিখন� হয় দে - বহু 
স্ট্াপি হনো, অট্ােবাম িনর উিন� োেে...... 
অনেক   িানো স্ট্ানপির ডধু দলেনকটও হে। সেই 
ডধু দলেনকট স্ট্াপি সথনক একদিে সবন� সবন� 
েবনেনয় িানো োরনট স্ট্াপি দেনয় স�নেটা ওর 
বন্ধু নক দিন� সেনো - “এগুনো স�ার জনেট্ - 
সেই কাোডা-র স্ট্াপি এর বিনে” 
বন্ধু দট সহনে বেনো “ো সর , আমার োই ো 
- ওটা স�ানক আদম সেদিেই মনে মনে দেিট 
দিনয়দ�োম - স�ানক আনে বদেদে কারণ আদম 
সেনয়দ�োম �ধু ই িানো স্ট্াপি সজাোড় করার 
সেষ্া কর।  �নব এখে ে�ধু ে স্ট্াপি এসেনেঞ্জ 
এ দকন্তু সকানো �াড়া�াদড় সেই  - কড়ায় েডিায় 
বধুনঝ সেব।”
আজ স�নেদট পঞ্ানশার্দ্ধ , এখনো �ার কান� 
অট্ােবাম িদ�দ্ধ স্াপিগুনো েেননে রাখা আন�। 
অনেনক দজনঞেে কনর -এখে স�া আর সকউ 
স্ট্াপি জমায় ো এই স্ট্াপি অট্ােবামগুনো 
সরনখ োি দক ?  দকন্তু, ওই সে - ওর োনথই 
সে সেই স�নেনবোর মধধুর স্মৃদ� জদড়নয় আন� 
এ�ব�র বানি আর সেই বন্ধু দটর োমটা মনে 
পনড় ো - মধুখটাও ঝাপো হনয় সেন�  -- ো 
োইনেও স্মৃদ� ঝাপো হনয়ই োয়... কথায় 
আন�, েব কানজই এমে সকউ একজে আনে, 
সে হে দিশারী - সে শুধধু দেঃস্াথদ্ধ োহােট্ই 
কনর ো - েদিক পনথর দিশাও সিখায়, এদেনয় 
সিয় েনক্ট্র দিনক - োিনেট্র দিনক। আজও  
স�নেদট সকানো সকানো েন্ট্ানবোয় একো বনে 
স্ট্াপি অট্ােবাম গুনো আেমাদর সথনক সবর 
কনর , ধধুনো সঝনড় পা�া ওল্ায় - স্ট্াপি গুনো 
সিনখ - আর কাোডার সেই স্ট্াপিটার ওপর 
েেননে হা� বধুদেনয় �ার দিশারী-বন্ধু র মধুখটা 
মনে করার সেষ্া কনর ..

-----------------------------------------------------------
কণাি েনটিাপাধট্ায় একজে োদহ�ট্নপ্রমী। দিল্ীবােী, 
প্রেধুদতি-দবনশষঞে কণাি অবের সপনেই সেখানেদখ 
কনরে। েিট্ এবাং �ন্দ, িধুইই �াঁর প�নন্দর।

দিশারী 
কণাি  েনটিাপাধট্ায় 

PROPERTY LETTINGS 
Made simple  

Full  Management  
HMO Management  

Serviced Accommodation

£250/annum Maintenance Cost on us

PROPERTY MAINTENANCE  

Painting & Decorating  

Call us for no obligation quote

info@arrabona.co.uk www.arrabona.co.uk01223 853327
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আমার কথা

েকােনবো সিাকানের িরজা েনব খধুনেদ�, 
একদট ১৮/১৯ ব�নরর সমনয় এনে িাঁড়ানো। 
আবিার - �ার আর �ার মানয়র জেট্ পূজায় 
পরার িধু ’দট ব্াউজ োদক বাদেনয় দিন�ই  হনব। 
িদজদ্ধ পাড়ায় আমার সবশ োম ডাক আন�। প্রায় 
২২ ব�র ধনর এই সিাকাে োোদছে। দক�ধু বাঁধা 
খনদের আন�। িধু ’জে েহকারী আন�। পূনজার 
অনেক আনেই  িূর িধুরান্ত সথনক অনেনক আনে 
আমার সিাকানে �ানির প�ন্দ ম�ে  জামা 
বাোন�। খধুব সবশী অডদ্ধার আর আজকাে দেই 
ো।  �নব পধুনজার আনে দিড়টা সবশীই হয়।

পধুনজার আর সবশী দিে বাদক সেই �াই একটধু  
দবরতি হনয়ই বেোম “এন�া দিে পর মনে 
পড়নে েনে? এ েময়টায় একটধু  আনে িানে 
আেন� হয় স�া! এখানে অনেক আনে সথনক 
অডদ্ধার সেওয়া হয়। পধুনজার আর সমানট িধু ’ েপ্াহ 
বাদক। অেট্ সকাথাও সিনখা।” 

সমনয়দট কাঁনিা কাঁনিা মধুখ কনর বেে –“প্রথম 
মাইনে সপনয় িাবোম মানক পধুনজায় িানো দক�ধু 
দিই। আপোর অনেক েধুখট্াদ� শুনেই এনেদ�। 
মানক সিওয়া শাদড়টার জেট্ অন্ত� একটা 
বাদেনয় দিে। আমারটা পনর দিনেও হনব।”
শুনে িানো োেনো সে আজনকর দিনেও এমে 
স�নে সমনয় আন� োরা দেনজনির আনে মা 

বাবার কথা িানব। এই েব স�াটখানটা দজদেনেই 
মনোিাব সবাঝা োয়।

বেোম-  “�া এনে েখে পনড়� বট্বথিা োহয় 
করা োনব।”  এই  শুনেই সিখোম সমনয়র 
মধুনখ হাদে িধু নটন� - “�া ব্াউজ েখে িধুজনের 
হনব মাপটাও স�া িধুজনের োেনব। �ধু দম বরাং 
স�ামার মানক েনঙ্ কনর দেনয় এনো।”

এই কথা শুনে সমনয়দটর মধুনখর হাদে একটধু  সেে 
ম্াে হনয় সেে।

বেনো “আদম মানয়র মাপ বনে দিনে হনব ো 
!  আবার দেনয় দেনয় আেন� হনব?” কানজর 
েময় েষ্ হনছে �াই একটধু  েো েদড়নয়ই বল্াম 
- “স�ামার কথা শুনে মাপ দেই আর পনর স�াট 
বড় হনে আবার আমানকই কথা শুেন� হনব, 
অমে কাজ এখানে হয়ো।”

সমনয়দট িাদড়নয় দক সেে িাবনো, �ারপর বেনো 
-“আছো দেনয় আেদ� আমার মানক, �ারপনর 
দকন্তু দিক কনর বাদেনয় দিন� হনব।”
আদম একটধু  মাথা সহোন�ই �ধুনট েনে সেে। 
ক� রকম সমনয়নির জামা জীবনে বাদেনয়দ�, 
আর এই এক রদ�র সমনয় এমে কনর বেনো 
সেে প্রথম বার করদ�। দক জাদে সমনয়টা ধমক 
সখনয় আবার আেনব দকো। সবশী ো সিনব 

দেনজর কানজ মে দিোম। কমদ্ধোরীরা আোর 
আনে দক�ধু কাজ এদেনয় রাখন� হনব।

দক�ধুক্ণ পনর সমনয়দট এনো, েনঙ্ ধীর অথে 
বদেষ্ঠ পানয় �ার “মা”। আমার সিাকানে 
ইদ�মনধট্ আমার েব কমদ্ধোরীরা এনে সেন�, 
এই “সমনয় - মা” সক �ারা অবাক হনয় সিখন�। 
আমার মনেও অনেক প্রশ্ন দ�নো, দকন্ত আদম 
সকানো দক�ধু দজনেট্ে করোম ো। আদমই 
দেনজই এনির িধুজনের মাপ দেোম, সে কাজ 
আদম কমদ্ধোরী আোর পর অনেক ব�র কদরদে। 
সমনয়দটনক বেোম-“স�ামানির ব্াউজ গুনো 
একেপ্ানহর পর দেনয় সেও।” সমনয়দট একটধু  
সহনে বেনো-“আমার আনে োরা জামা করন� 
দিনয়ন�ে আনে �ানির সিনবে, �ারপর ো হয় 
আমানিরটা সিনবে। পধুনজার আনে সপনেই হনব, 
আদে।”

এই বনে এদেনয় সেে সমনয়দট ও �ার মা - 
একজে দকন্নর বা দহজনড়। আমার প্রশ্ন গুনো 
আর করা হে ো, �নব পধুনজার আনে অেট্ এক 
মা�মৃরূনপর িশদ্ধে হে, এই বা কম দক!  

মা�মৃ  রূনপে োংদথি�া
অনবেষা পধুরকায়থি 

অনবেষা পধুরকায়থি দমদডয়া এবাং এবাং োাংবাদিক�া 
জেন� কাজ কনরন�ে িারন�। আপা�� ইাংেণ্ড-এ 
বেবাে। োদহ�ট্েেদ্ধা ও পদরেকা প্রকাশ দেনয় বট্স্ত 

স�াটনবো সথনকই আদম মা আর দিদি সক সিনখদ� দেনজনির কল্পো আর মনের 
মাধধুরী দমদশনয় োোরকম হস্তদশল্প করন�ে। সেটাই দ�ে আমার িাবোর উৎে, 
আমার অেধুনপ্ররণা। মনে পনড় মা িধুপধুনরর অবেনর েধুপধুদরর সখাোর সথনক েধুন�া সবর 
কনর োোরকম দজদেষ ত�রী করন�ে। �ানরর কানজও অপদরেীম পারিদশদ্ধ�া দ�ে। 
মানয়র হান�র ত�দর োদেো আজও সোনেোর বাদড়র সশািাবধদ্ধে করন�.

স�াটনবোয় �াই সিনখ সিনখ ে�ধু ে দক�ধু েমৃদষ্ করন� দেনজনক দেনয়াদজ� কর�াম। 
প্রথম শুরু কনরদ�োম েূদেদশল্প দিনয়, আপে সখয়ানে মানয়র শাদড়ন� িধু েকাদর কাজ 
কর�াম। �ারপনর আমার সকৌ�ূহে জােে সপনরক আর েধুন�া দিনয় ে�ধু ে দক�ধু 
দকিানব ত�রী করা োয়. আজও সেই পথ ধনরই দবেরণ করদ� ে�ধু নের �াদেনি. 
উে বা েধুন�ার দবদিন্ন কারুকােদ্ধ, শাড়ীন� এদলেক ও অঙ্কেকােদ্ধ, কধু রুনশর কাজ, 
জামাকাপড়, োির সথনক মনডে সে সকাে রকনমর েমৃদষ্ আমানক েবদ্ধিা আকমৃ ষ্ কনর, 
ে�ধু ে িাবোর উদ্াবেী শদতিন� আলেধু� কনর, সোোয় আমার েঞ্জীবেী মন্ত্র। 

েবেময়ই আমার খধুব িানো োনে ে�ধু ে েমৃদষ্র িাবোয় দেনজনক ডধু দবনয় রাখন�। 
দবদিন্ন জায়ো সথনক আদম িাবো োংগ্রহ কদর েবদ্ধিা। এই ব�নরর োংনোজে 
আনমদরকার উটা সবড়ান� দেনয় সরড ইদডিয়ােনির হস্তদশল্প। মানয়র হান�র কানজর 
োনথ সেে একটা দেদবড় েপিকদ্ধ খধু ঁনজ সপনয়দ�.  

ইদন্দরা বোক

Barnali Ghosh

During my formative years in Bihar, I 
witnessed severe floods and earth-

quakes which had devastating effects 
on my local community. This sparked 
my lifelong passion working to mitigate 
the effects of natural disasters through 
scientific solutions. As a chartered civil 
engineer, I aim to bring my highly spe-
cialised technical skills to challenging 
projects across the world.   

I have been focussing on building saf-
er infrastructure in developing coun-
tries which are prone to earthquakes. 
It is a harsh reality of life that an earth-
quake of magnitude 7 Mw (on Richter 
scale) might kill one person in Seattle 
but could result in more than 50,000 
deaths in a developing country such as 
Pakistan. As a technical consultant to 
Dhaka Environmentally Sustainable 
Water Supply Project (DESWSP), I was 
in Dhaka to provide on-site consultancy 
to the engineering team and contractors. 
Dhaka also holds a special place in my 
heart as both my parents’ heritage can 
be traced back to this beautiful country 
- my father was from Barishal and my 
mother was from Dhaka before the par-
tition. It was a romantic notion going to 
the motherland of my parents. 

DESWSP will include the development 
of a new raw water intake at the Megh-
na river about 30km east of the city, a 
treatment plant at Gandharbpur capable 
of handling 500 million litres a day and 
improvements in the transmission pipe-
lines. While waiting for the visitor visa 
at the Dhaka airport, I was approached 
by an immigration officer who asked if 
I host a news program on TV ! I looked 
confused and wondered if he has seen 
me in a BBC documentary on promot-
ing women in STEM. I got through all 
the security clearances in a whiff. To my 
surprise, a local colleague told me that 
there is a local new reader who looks like 
me. I guess, being a familiar face helps in 
a new country. 

The next stop is the action place on 
route to the site - Shitalakshya River. 

This river is a distributary of the Brah-
maputra and was once an important 

center for the muslin industry. The en-
gineering team was drilling some bore-
holes in to the riverbed to get an idea of 
the ground quality below the river bed 
– this was being done to aid tunnelling 
which will take place through the river-
bed. We were dressed in the typical engi-
neer gear, site helmet and jackets. As we 
were walking towards the boats to get to 
the borehole drilling site, I got mobbed 
by a group of school girls. The school 
girls were out on their lunch break who 
were curious to see a woman engineer. 
I was flooded with questions - What do 
you do? What is life like an engineer. 

Do I always dress like this? These were 
young girls who did not dare to dream 

that they could ever do what the boys of 
the same age can do. It was in their eyes 
that I saw the value of a role model – of 
being someone who has done what they 
like to dream of. It was such a blissful 
moment of my career. I did some sketch-
es for them and took them around our 
site to explain what we were trying to do. 
At this point I had collected quite an au-
dience and noticed that we were getting 
delayed in doing what we were supposed 
to do! I hope that one of these girls will 
one day embrace engineering as a pro-
fession and encourage more women into 
the profession.

Planting dreams
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এক একিট িদন 
মানস কুমার দাস 
 

ছেক বাঁধা এই একেঘেয় জীবেন 

এক একিট িদন বড় সু#র ব’!ল মেন হয় । 

!াবেনর ঝরার মােঝও !যমন 

এক একিট বৃি$ হীন ফাঁকা িদন 

িমি# !হেস ব"ুর মেতা হাত বািড়েয় !দয় । 

 

শা# দীিঘেত !রাজই আঁক !কেট !কেট 

!ভেস !বড়ায় হংসিমথুন , 

িক# এক একিট িদন ওেদর চলন !যন 

ছে# বাঁধা কিবতার মেতা মেন হয় । 
 

এক একিট িদন বড় সু#র বেয় চেল। 

অেনক িদন মেনর মেধ$ আটেক থাকা 

!কান ভাবনা হঠাৎ কিবতার !প িনেয় 

!ভেস উেঠ মনেকও ভািসেয় িনেয় যায় । 
 

এক একিট িদন 

মনটােক বড় !"য় িদেত ইে# কের। 

িদগে%র উদাসী বাতাস !যন 

মেনর সব বাঁধন আলগা কের !দয়। 

!িতকূলতার সব অিভমান ভুেল 

পৃিথবীেক বড় ভােলাবাসেত ইে# কের । 

 

পিলিটে&র দল 
শমীক ধর 

 
পিলিটে&র দল 

 টাকার ধু বল, 

খ"াংরাকািঠ ভূেতর নািক 

 তােদরও আেছ দল। 

আষাঢ় !গেল !াবণ এেল 

 !দখেত পােব ছল! 

জল িনেয় !য টানাটািন,   

 মানুষ িনেয় হানাহািন, 

তাও পিলিটে&র দল! 

রাজ$ িনেয় ভাঙাভািঙ 

 রােতর ঘুম !চােখর বািল 

দুে$র !চাখরাঙািন 

 তাও পিলিটে&র দল! 

হাসেছ কারা হাসেছ যারা টাকার কূটনীিত 

চাণক%েক !পছেন !ফেল এেগাে% রাজনীিত।   

 

আেমেীর আেমে আেন্ন। প্রকমৃ দ�র সেৌন্দেদ্ধ আমানির মনণ কদরনে সিয় মা আেন�ে। োরা বৎের  আমরা অধীর আগ্রনহ প্র�ীক্া কদর এই  শারি 
উৎেনবর জেট্। দশউদে িধু নের দমদষ্ েন্, কাশিধু নের সশািা, েীে আকাশ আমানির  মনে  কদরনয় সিয় সেই োরদট দিনের কথা। আবােবমৃর্বদে�া 
আমরা েকনেই সমন� উদি আমানির েবনেনয় দপ্রয় উৎেনবর জেট্। আত্ীয়, পদরজে, ধেী, িদরদ্র েব রকম সিিানিি িধু নে একই মডিনপ আমরা 
েকনে দমদে� হই। দবনিনশ  আমরা সে েব বাোদেরা বেবাে কদর েকনেই এই আেন্দ েনঞে োদমে হই। প্রাথদ্ধো  কদর েকনের মঙ্ে। মা  
আেন�ে, এই িাবো আমানির সেমে আেনন্দর দশহরণ সোোয় দিক স�মেই আমানির বধুক বট্থায় িনর ওনি মানয়র দবিানয়র মধুহুন�দ্ধ। �াই কদবর 
িাষায় : “সেও ো সেও ো েবমী রজেী, দেদশ প্রহরীদে েনয় �ারািনে,   �ধু দম সেনে  উমা আমার োনব েনে ।”

আেমেী
রুবী মজধুমিার Sonela Basak

Misha was running as fast as her 
legs could carry, her heart thump-

ing faster than ever, her lungs nearly 
exploding- everything was on the verge 
of being blurry. She wanted to run and 
run, run away, away from the hurt, away 
from this world. The words were still 
ringing in her ears “You have brought 
such disgrace. I wish I have not given 
birth to you.” Suddenly she sits up in la-
boured breathing. Cold sweat is stream-
ing down the spine but her cheeks are 
hot and flushed. That same old dream. 
Years have passed since that night but it 
still haunts. And hurts. And leaves her 
jittery and desperately fatigued.

No Misha needs to focus on tomorrow. 
It is a big day for her. In fact, it is go-
ing to be the biggest day of her life. She 
is the recipient of UN’s Humanitarian 
Award this year. For the last 10 years she 
has been raising the voices of tens and 
hundreds of young women who have 
survived abuse and violence through 
her project Wow Women. She quickly 
checks the time, still a couple of hours 
to dawn. Bags have been packed, euro 
converted, online check in done for Bel-
gium. Yes that’s her destination- the in-
ternational convention centre at Ghent. 
“No Maa, I have not brought disgrace 
to family, I wish you were here today.” 
A tear slips from the corner of her right 
eye, glistening in that ghostly darkness. 

R-r-r-r-ring-ring... Misha wakes up 
with a start. It takes her a few seconds to 
orient herself. Who’s calling on the land-
line at this hour? An unknown caller ... 
an urgent voice... the ghost from the past 
has returned. 

She dismisses the taxi and walks into 
the Chhatrapati Shivaji International 
airport terminal 1 to the customer ser-
vices desk. “I need a business class ticket 
for the next flight to Delhi, any airlines 
will do.” 

It was a cold December night in Jhajjar, 
Haryana. The baby had just gone to bed 
after crying since the evening; possibly 
suffering from abdominal cramps, after 

all colic is common in the weaning pe-
riod. 

“We need to start trying for your sec-
ond pregnancy now.” 

“What’s the rush? I had an emergency 
Caesarean section and so much of com-
plications. The doctor has advised a gap 
of at least 2 years and it’s not even been 
4 months!!”

“I don’t care what the doctor said. This 
is what I wish and this is what will hap-
pen. We need a boy soon otherwise can’t 
really stop everybody in the family from 
hating you.” Misha had never heard such 
harsh words from Abhi. Was this seri-
ously the same man she knew and loved 
in the university? “Why are you talking 
like this Abhi? What’s wrong with you?” 
Misha burst into tears. But there was 
no relenting in that cruel, now almost 
barbarous man. He came forward and 
shook Misha violently. “Misha listen. 
You need to produce a boy. Look, even 
after having the first child a girl, my par-
ents are still putting up with you and 
your daughter, aren’t they? Have they 
sent you back to your father’s home? 
Have they demanded any compensation 
money from your father? No!!! Come 
on, you have to return that kindness. 
And I am not going to be here every 
day, I have work to do, to feed you and 
that baby of yours, forget the money you 
will need for her marriage. Do you have 
any idea how expensive everything has 
become now?” Misha was sobbing vio-
lently at this time and she just did not 
know how to stop this man, Abhi was a 
complete stranger to her. 

Mahek was born exactly a year young-
er to Manasi. But this time people were 
not so kind to her anymore. There was 
nobody to welcome the new baby; there 
was nobody to take Misha home from 
the hospital. But was it ever her home in 
the 5 years of marriage? Ever? 

The plane skids to a halt. Misha jolts 
back to reality. Decades have passed 
since that fateful night; it’s been more 
than 30 years. Both the girls have grown 
a deep attachment to each other to make 
up for their fatherless childhood. They 

only know him from a faded marriage 
album which has seen years of indiffer-
ence and neglect, Misha has never both-
ered to restore it to life. 

As the shops and cafes of the busy 
road give way to rain-swept massive en-
trance of the Moulana Azad Hospital, 
Misha rushes in to the reception. Soon 
she is led to the waiting room upstairs. 
The clock ticks, her heart is pounding. 
She can’t hold this any longer. Soon the 
door at the end of the alleyway opens; a 
smiling face is coming towards her with 
outstretched hands. 

“Maa, it’s lovely to see you. The op-
eration has been successful, all is well” 
Mahek embraces Misha. “Can I get you 
a cup of tea?” Misha is crying, these are 
tears of relief, tears of satisfaction, tears 
of pride. 

Mahek continues, “It was a complicat-
ed stab wound with major organ trauma 
and internal haemorrhage. But the knife 
used was pretty blunt, caused more su-
perficial lacerations than deep pene-
trating lesions. Looks like a local gang 
fight...” Mahek drifted off. “But I have 
literally organised the best surgical and 
anaesthetic team for him, it does help 
being in the management. And.....” Ma-
hek paused, “after all he is my half-broth-
er!!” A faint glint of smile flashes across 
Misha’s face. She turns sideways. A dark 
figure has entered the room, head hung 
low, right hand gripped tightly around 
the shoulder of his female companion 
who is whimpering inconsolably. There 
is no mistaking that face though age has 
made the features blunt and wrinkly..... 
Abhimanyu. “Am I imagining a pair of 
red eyes there?” Misha was almost sure. 

“Mahek please book me the next flight 
to Europe. I have to attend the UN cer-
emony “

Misha walks off, head held high... 
“Maa: I and my daughters have made 
this world more graceful and humane.”

Misha has endured years of fractured 
sleep; finally that terrible dream won’t 
swallow up her nights any more. 

Good night
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বাদড় সেনে আদম প্রথনমই দক কদর 
জানেে ? �ানি োই। UK স� সকানো 
বাদড়ন� �াি সেই ঐটাই েব সথনক 
miss কদর জানেে। �াি শুধধু বাদড়র 
অাংশ েয়, একটা বাদড়র identity 
হনো �ার �াি। ক�রকনমর �াি 
হয়! বনেদি �াি, modern design-
er �াি(েল্ সেক এই প্রেধু র পানবে), 
ে�ধু ে �াি, সোাংরা �াি, এই �ানি 
সরাজ োঞ্জা টাো হয় �াি, সপ্রম করার 
�াি (usually েধুনকানোর জায়ো 
থানক অনেক) etc etc  আমার োিা 
বন্ধু রা বা আমার বাবা বধুঝন� পানরে 
ো সে �ানি দক এমে মধধু আন� সে 
আদম শুধধু �াি সিখার জনেট্ এন�া 
উ�ো হনয় পদড়। কারণ �ানির োনথ 
জদড়নয় আন� স�াটনবোর েব সথনক 
সবদশ স্মৃদ� ! সেই স�াটিনবোয় বন্ধু র 
বাদড়র �ানি সখে�াম েধুনকােধু দর। বন্ধু র কাকার 
Dabur এর dealership দ�ে। আমানির 
েধুনকােধু দর সখোর মূে উনদেশট্ দ�ে হাজনমাো 
সঝঁনপ খাবার। ক� hajmola সে েধু দর কনরদ�। 
এখে েদি কাকধু  সোকোেটা িরন� বনে �াহনে 
বাদট দেনয় পনথ বেন� হনব । 
�ারপর একটধু  বড় হোম। মানে ওই just 
পাখো টাকো সবনরানো আর দক, �খে 
সখে�াম “ঝাদড় মারা” সেম। সখনেেদে কখনো 
? দবশ্াে করন� পারেধুম দে সকা।  খধুব দস্েিধু ে 
game দকন্তু �াদছেেট্ করনবে ো দলেজ।  ওই 
�াি সথনক মহািারন�র অজধু দ্ধনের ম�ে েক্নিি 
কনর কটাক্ েধু দর করা সে দক পদরশ্রনমর কাজ 
সেটা সেনকানো ১৬ ব�নরর বাচ্া মামদে সক 
দজঞোো করুে। �া ঐইিানব সেই �াি সেখানে 
আমানির েধু দরর হান� খদড় হনয়দ�ে সেখানে 
আমরা েধু দর (ওই হৃিয় মে ঐেব আর দক) 
স� graduation ও করোম। �াই আদম �াি 
সক �াদছেেট্ কদর ো বধুঝনেে? বন্ধু রা েখে 
হানে আমার �াি obsession দেনয়, Dee-
war এ অদম�দজর ম�ে “হট্াে হট্ায় �ট্াে 
হট্ায়” কনর আদম শুধধু শশী কাপধুর এর ম�ে 
বদে “সমনর পাে �াি হট্ায়”। আনর িাই আর 
দক�ধু ো সহাক �ানি দেনয় শীন�র দিনে এক 
কাপ ো আর সেনরা দবস্ধু ট এর মজাই আোিা! 
দবনকে হনেই এখনো মেটা কট্ামে সেে সরাে 
খানবা সরাে খানবা কনর, হু হু কনর মেটা সেই 
স�াটনবোয় দিনর োয়... স্ধু ে সথনক েখে একা 
বাদড় সিরার পারদমশে সজাোড় হনো, �খে 
স্ধু ে সথনক সহঁনট সোজা েনে সে�াম েদড়য়াহাট 
এর সমানড় সবিধুইনে পনকট এই বাে িাড়ার 
িশ টাকা েম্বে কনর, বন্ধু নির োনথ হাহা দহদহ 

করন� করন�, মানঝ একটধু  কানের িধুে সিনখ 
ক্দেনকর ই�স্ত�া সে ১০ টাকার কানের িধুে 
দকেনবা ো সরাে খানবা, আর দিক �খদে সিনে 
আেন�া সেই মেকাড়া েন্। সিাকানের োমনে 
দিড় সিনে সমেধু সবাডদ্ধ সিনখ দেনজনির মনধট্ 
দক�ধুক্নের আনোেো, মনে মনে দেজস্ দহনেব 
সে ক� টাকা খরে করনে পধুনরা ৪ মাইে পানয় 
সহঁনট দিরন� হনব আর ক�টা খরে করনে 
বাদল্েঞ্জ দরিজ এর ওপার সথনক দরকশা এনিাডদ্ধ 
করা োনব. ১০ টাকায় �খে দেনকে সরাে বা 
মটে সরাে হন�া ো �াই দডদেশে সেয়া easy 
দ�ে। এে সরাে আর দটদকয়া সরাে এর মনধট্ 
দটদকয়াই দজ�ন�া! অ�এব দটদকয়া সরাে সখন� 
সখন� সহঁনট বাদল্েঞ্জ সস্শে অবদধ োও আর 
�ারপর ওিার দরিজ পার কনর দরকশা োও। 
পনথ সপ�াম ক� রকম মােধুষ, ওিারদরিজ 
এ সট্রে ধরার বট্স্ত�া, দরিনজর দেনের �ড়কা 
রুমাদে রুদটর সিাকাে আর রামধেধু রনের পেরা 
োজানো িশকমদ্ধার িাডিার। পনকট খাদে, �াই 
হজদম গুদের হা��াদে উনপক্া কনর এদেনয় 
েেন� হন�া !
স�াটনবোর সেই দিে এখে আর দিনর পাই 
ো। এখে অদেন� েদেন� সরাে এর সিাকাে, 
েবই সেে একইরকম সখন�! এখে বধুঝন� 
পাদর taste টা শুধধু ওই দটদকয়া আর পনরাটার 
জনেট্ হন�া ো, taste টা হন�া োরাদিনের 
এদন্দেনপশে, বাে এর দটনকট এর পয়ো দিনয় 
রাস্তার খাবার খাওয়ার জনেট্ মানয়র বকধু দের 
িনয় আর েবার ওপনর বন্ধু নির োনথ স্ধু ে 
সথনক সরাে এর সিাকাে অবদধ োবার আেনন্দ ! 
স�াটিনবোয় রদববানরর দিেগুনোয় েদড়য়াহানটর 
সমানড় োনের স্ধু ে সথনক সিরার পনথ একটা 

আইেদরিম বরাদে দ�ে। �খে 
রকমাদর অপশেে পাওয়া সে� 
একমারে Hobby Centre এ সেটা 
মধট্দবত্ত পনকট এর সরাজকার 
আয়নত্তর বাইনরই দ�ে। �ার ওপর 
আমার ম�ে োরা ব�নর ৩৬০ 
দিে পট্াোর ম�ে বােকপা�া 
দিনয় মাগুর মান�র সঝাে আর 
antibiotics সখ� �ানির স�া 
আইেদরিম এর োনম বরি জেও 
অমমৃ�। রদববানরর োনের স্ধু ে 
এর সশনষ বট্াদম্বনোর োমনে সেই 
সকায়াদেদটর “আনঙ্কে” এর কান� 
োবার জনেট্ �াই োরপরোই 
আগ্রনহ পধুনরা েপ্াহ কাটন�া। আর 
�ার কান� আমার বাঁধাধরা দ�ে 
একটা িট্াদেো pot বা একটা 
chocobar।

মা থাকনে bus এ দিরনবা �াই বাদড়ন� দেনয় 
েবার োনথ খাবার জনেট্ লোদষ্ক পট্ানকট 
এই ৪সট pot আর কদঞ্র োমনে দেনয় বাদড় 
দির�াম, দমদেবাে এর জনেট্ অনপক্ায় িাঁদড়নয় 
আইে দরিম েনে োবার সে দক সমন্াে স্রেে 
সেটা এখেকার বাদড় বা োদড়র EMI এর 
সথনক অনেক সবদশ এটধু কধু  সজার দিনয় বেন� 
পাদর ! বাবা োনথ থাকনে সেই সটেশে সেই, 
মজা সবদশ, আবিার কনর পার পাওয়া োয়, 
সেদিেগুনোয় �াই জধুটন�া chocobar। আইে 
দরিম এর জনেট্ বাদড় সপঁ�ানো অবদধ wait 
করন� হন�া ো সেদিে, বাবার Lambrettaর 
োমনে িাঁদড়নয় িাঁদড়নয় chocobar োটন� 
োটন� স�াটি সেই সমনয়দট বাদড় সপঁন� সে� ! 
এখে িাবনে অবাক োনে সে সরাজ ওই েরনমর 
দিনে েেন্ত স্ধু টার এর হাওয়ায় েনকাবানরর 
সঝাে েকনেট দেনয় বাবার শাটদ্ধ এই পড়ন�া, 
বাবা মানয়র কান� বকা সখ�, �াও সকানোদিে 
আমানক মাো কনরদে সকে!

আমার কেকা�ার �াি
সোদহেী দবশ্াে 
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দব�াোটা থরথর কনর সেে কাঁপন�। ঘধুম সিনঙ্ 
অন্কানর িাহর করন� পারোম ো আদম 
সকাথায়  বা দক হনছে। দক�ধু েমনয়র মনধট্ মনে 
পড়ে আমরা েন্দ্রপধুরায়, �াঁবধু স� শুনয়। কাে 
সকিারোথ সপঁ�ানোর কথা। �াঁবধুর বাইনর 
এনে সিদখ সজট্াৎস্ায় সিনে োনছে। বাইনর 
সকউ সেই। েন্ট্ায় dinner এর পর োঁনির 
আনোয় বীনরর ম� ে� িধু ন�র েনল্পর স্ক দ�ে 
�াই দেনয় আড্া দিনয় ঘধুদমনয়দ�। �াহনে দক - 
িাবন�ই দশরিাঁড়া সবনয় দশরদশর কনর সেে __ 
োহ্ আর িাবা োনছে ো। 

েকানে েখে ঘধুম িাঙ্নো , িাডিায় �খে জধুবধুথধুবধু 
একটধু  ো সপনে বড় িাে হয় । ৭ টার েময় 
Canteen  এ েরম ো পাওয়া সেে __ আহা দক 
উপানিয়। আর �খদে আমানির বানের ড্াইিার 
োনহব খবর দিনেে “িূকপি হুয়া”। উপর 
সথনক সকানো োদড় আেন� ো। কথাবা�দ্ধা শুনে 
বধুঝোম িানোই িধু দমকপি হনয়ন�। দব�াোটা 
িধু � োড়ায় দে। আমানির িনের সে�মৃ বমৃন্দ 
ড্াইিার োনহব সক সবাঝানেে সে হাম েব বীর 
বাঙ্ােী, িধু কপি সে সেদহ ডর�া। এইো দক�ো 
সিখা হট্ায় কেকত্তানম, উহা ড্াইিার সোে োড়ী 
োোনে সে এইো সেদহ ডর�া। দকন্তু ড্াইিার 
োনহব অেড় ও অদবেে। অবনশনষ ঘন্া িধুনয়ক 
�কদ্ধা�দকদ্ধর পনর ড্াইিার োনহব রাজী হনেে 
ে�িধুর োওয়া োয় ��িধুর অবদধ সেন�। আমরা 
��ক্নে  day plan সথনক 4 ঘন্া দপদ�নয়। 
দেঁনড়, মধুদড়, োোেধু র আর দবস্ধু ট এর িরোয় 
সবদরনয় পড়োম। রাস্তা পদরষ্ার দকন্ত শুেশাে। 
উপর সথনক োড়ীও োমন� ো। পনথ দক�ধু 
হােকা ধ্বে �াড়া ও িধু দমকনপির দেশাো সেই। 
অেদহষ্ধু  বাঙ্ােী িদ্রিাষায় দকদঞ্� উনত্তদজ� 
িানব উষ্া প্রকাশ করন� ড্াইিার এর দিনক। 
শুধধু শুধধু সিরী। এমে েময় হিাৎই োড়ী োইড 
কনর ড্াইিার ও োইড পিোরো শুরু করনেে। 
আনে কট্ায়া হট্ায় সিখনে সক দেনয়। হাল্া শী�, 
সমাোনয়ম সরাি, সবশ উপনিাে করা োয়। 
সে�মৃ বমৃন্দ রাও ক্ধু ব্ধ --ইনয় কট্ায়া সহা রাহা হট্ায় 
সর বাবা। একটধু  এদেনয় দেনয়ই মােধুম হয় 

সিদখ রাস্তাজধুনড় একখাো single piece পাথর 
“পথ অবনরাধ” কনর িাঁদড়নয়। পাশ কাদটনয় 
পানয় সহঁনট োওয়া োয় দকন্তু সকানোিানবই 
সকানো োদড় োবার রাস্তা সেই। সবশ দক�ধুক্ণ 
পনর একটা স�াটি মােোড়ী এনে পাথরটার কান� 
এনে িাঁড়াে। ওই োড়ীর helper আর driver 
সেনম োোরকম পেদ্ধনবক্ণ কনর পাথরটার পানশ 
খানির রাস্তা বাোন� উনিট্ােী হনয় পড়ে োন� 
পাথরটা দডদঙ্নয়  সেন� পানর। আদম �াড়া�াদড় 

আমার ে�ধু ে Minolta 700 দেনয় সরডী হনয় 
খানির ধানর অেট্ একটা পাথনরর উপর বনে 
রইোম --- েদি mini truck টা খানি পনড় 
( পড়ন�ই পানর)  িটািট িনটা �ধু েব। সোক 
িধুনটা রাস্তা বাোনছে স�া বাোনছেই । আদমও 
তধেদ্ধ দেনয় বনে আদ�। ওদিনক আমানির সে�া 
ও ড্াইিারনির সকানো সিখা সেই। অবনশনষ 
এক েময় mini truck start দেে, আদম full 
ready camera দেনয় আর �ক্ধু দে আমার 
পা�ার েীনে পাথরটা িয়ঙ্কর িধুনে উিে‼। 
সিানটা জােদ্ধাদেজম মাথায় উিনো। িনয় উনল্া 
দিনক আমানির বানের দিনক দিোম  সিৌড়। 
একটা দেোনরট ধদরনয় ধা�থি হবার পর সিদখ  
Reece team দিরন�। োইড এনেই আমানক 
বকাঝকা শুরু কনর দিনেে। সবজায় বকা সখনয় 
েমট্ক বধুঝোম সে আদম মমৃ�ধু ট্র কা�াকাদ� 
দ�োম। কারণ - সেখানে একবার পাথর পনড়ন� 
সেখানে অেবর� পাথর পনড় এবাং ওখানে ো� 
থানকো । থাকনেও উপনড় সেন�। �া�াড়া সে 
পাথরটার উপর বনে দ�োম সেটা এক মধুহুন�দ্ধর 
িধু দমকনপি খানি দেনয় পড়ন� পানর।

একটধু  োহে কনর দজঞোো করোম
- “ আপদে স�া এখানে দ�নেে ো, সিখনেে 
দক কনর? 
- “ ওপানরর পাহাড় সথনক সিখোম। অনেক 
বার োবধাে কনরদ� শুেন� পাে দে!”  
বধুঝোম �ীথদ্ধপনথ স্েদ্ধোি প্রায় অদেবােদ্ধ কনর 
�ধু নেদ�োম। 

োই সহাক , জােোম োমনে দ�ে জায়োয় 
“রাস্তা োনয়ব” েধু�রাাং োড়ী োবার আর সকানো 
েম্াবো সেই - হয় back কনর েন্দ্রপধুরায় 
�াঁবধুন� থাকন� হনব ো হনে 4 ঘন্া সহঁনট 20 
দকদম সেন� হনব �নব সেৌরীকধু ডি স� থাকা সেন� 
পানর। GMVN এর tourist lodge আন�। 
সে�ানির আনোেোয় দিক হে আমরা সহঁনট 
োব। িধুনটা ধ্বনের মানঝ একটা আটনক থাকা 
োড়ী আন�, উপেধুতি মধুেট্ সপনে সেটা shut-
tle কনর সিনব । োইড বনে দিনেে সকানো 
একান্ত প্রনয়াজেীয় দজদেে �াড়া luggage সেয়া 
োনব ো এবাং সেটা দেনজনিরই বইন� হনব। 
Repack কনর captain haddock style এ 
োরো শুরু।

পাহাড়ী রাস্তায় েড়াই উৎড়াই হাঁটা ,�াও দপনি 
পধুরনো দিনের সকােবাদেনশর ম� বট্াকপট্াক , 
�ান� ে� জে সপনরন�  ইনছে মন�া মাে সিনে 
দিনয়ন�। দজি সবদরনয় োনছে হাঁটন� হাঁটন�। 
িম সেবার জেট্ একটা দেোনরট ধরাবার 

উপায় সেই। বহু েীনে মন্দাদকেী বনয় েনেন�। 
�াকানেই দেনজনক unsafe মনে হনছে। 

এনে সেে ধ্বে আর ধ্বাংে হনয় োওয়া রাস্তা। 
সক সেে পাহানড়র ো সথনক দেপধুণ িানব একটা 
অাংশ সকনট দেনয় মন্দাদকেীর পানর �ধু ঁনড় সিনে 
দিনয়ন�। রাস্তা বনে আর দক�ধুই সেই। োইড 
সিখোম একটা কানির গুঁদড় দিনয় একটধু  কনর 
মাদট আর পাথর compacting কনর েরু পথ 
বাোনো। দেনজ িধু োর বার এপার ওপার কনর 
সিনখ দেে দেরাপি দকো। �ারপর একজে 
একজে কনর হা� ধনর ধীনর ধীনর পার কনর 
দিনয় �মৃ প্ মধুনখ স�াট স�াট luggage গুনো এনে 
দিে। হাওয়া দিনে ওপর সথনক স�াট স�াট 
পাথর েদড়নয় পড়ন� আর পানয়র েীনে মাদট 
েড়নেই সোজা মন্দাদকেীর সকানে। 

একটধু  এদেনয় এনে োড়ী সপনয় সেোম। 
বট্াটা িধুনটা ধ্বে এর মাঝখানে shuttle 
কনর িােই কাদমনয় দেনছে। এদিনকর পাহাড় 
অন�া েট্াড়া েয়, ো�পাো েনথষ্ আন�। ২ 
োং ধ্বে টা অ�টা িয়ঙ্কর ো। োবধানে মাথা 
বাঁদেনয় েবাইনক হা� ধনর পার কদরনয় দিনেে 
োইড। আবার পানয় সহঁনট োওয়া। দিনের 
আনো িধু দরনয় আেন� । দহমােনয়র সেৌন্দেদ্ধ 
সেখার ক্ম�া সেই আর সকাঁকান� সকাঁকান� 
�ার বেদ্ধো সেখার মেও সেই। টধু কটধু ক কনর 
3 no ধ্বে পার হনয় সেৌরীকধু নডির tourist 
lodge সপঁন� িধুনটা িধুঃোংবাি পাওয়া সেে সে 
খধু ঁদট উপনড় োওয়ায় electricity সেই আর 
সকানো booking ো থাকায় lodge এ সকানো 
রেি মজধুি সেই। বাঃ সকয়াবা�। Caretak-
er সবনরানো আটার সখাঁনজ। সে সহ�ধু  একদিে 
েষ্ হনয়ন�, আোমীকাে সকিারোথ দেনয় সেনম 
আেন� হনব। িধুনটা বাজনেই সকিারোথ এ বমৃদষ্ 
শুরু হয় । So start the day as early as 
possible। খাদেক বানি caretaker দিনের 
সেরা েধুখবর দিনেে। আটা ধার পাওয়া সেন�। 
োরাদিে অিধু তি থাকার পর 2mm োপাদট আর 
আোর--- অমমৃ�েম। এর মানঝ সবশ কনয়ক 
বার হােকা িধু দমকপি হনয় সেে। িানোই সটর 
পাওয়া সেে। 

Tourist lodge-এ খাওয়া সশষ কনর সে োর 
bunk এ শুনয় পড়ার পর শুরু হে ে�ধু ে েন্ত্রো। 
এমে পেকা bunk েদি সকউ পাশ সিনর 
�াহনেই সকঁনপ োনছে শরীর - আর সকউ ো 
সকউ সেঁদেনয় উিন� “আবার িধু দমকপি - এবার 
দেনয় 40 বার হে” । ঘধুনমর িিারিা। 

পনরর দিে েকানে েবাই োজনোজ কনর 

সকিানর সে এক কাণ্ড
জয়ন্ত কধু মার পাে

সরদড। কােনকর িধুঃস্ননের দিে সেে কখেই 
দ�ে ো। ঝকঝনক েীে আকাশ, ে�ধু ে আনরকটা 
দিে। েময় সেনহ�ধু  কম, �াই একমারে উপায় 
খচ্নরর দপনি োওয়া আো। সরকানব পা 
দিনয় সকানোরকনম দজনে বেন� দেনজনক 
আনেকজাডিার মনে হয়। খচ্র বট্াটা খাদে 
unguarded side এ েনে োনছে। Physics 
এর আইে সমনে সোজা বোও োনছে ো - দক 
ঝানমো। �নব দক�ধুক্ণ পনর সশনষ সপঁ�োম 

সকিারোথ। আমরা এই ১৪/১৫ জে �াড়া 
সোকজে সেই। ধাক্া-free িশদ্ধে। দশবদেনঙ্র 
সিানটা �ধু েন� দেনয় বাধা সপোম । বেে িনটা 
�ধু েনে কট্ানমরা সিনট োনব। �বূ েজর এদড়নয় 
click কনরদ�োম। ( অদ্ধু� বট্াপার অট্ােবানম 
দশবদেনঙ্র সিানটা সেই আর)।

োক mission successful. িাঁদড়নয় মদন্দনরর 
দপ�নে দহমােনয়র সেৌন্দেদ্ধ উপনিাে করদ� 

োইড িয়াবহ �াড়া দিনছে েীনে োমার জেট্। 
সেে এক্ধু দে আকাশ সিনঙ্ পড়নব। দহমােনয়র 
12000 ft উচ্�ায় থাকন� পারোম ো এই 
িধুঃখ দেনয় বনে পড়োম খচ্নরর দজনে। আকাশ 
কাদে মাখা রূপ দেনয়ন�। দঝরদঝর বমৃদষ্ শুরু 
হন�ই সখাঁজ পড়ে সরেনকাট, িস্তাো, অদ�দরতি 
শী� বন্রের। েবাই এ ওর মধুনখর দিনক োইন� 
-- “আনর বট্ােটান�া স�ামানক দিনয় দ�োম, 
সকাথায় রাখনে -  সবাঝা সেে সঝাোটা হয় 
খাবার সিাকানে ো হয় lodge এ রনয় সেন�। 
কেকনে িাণ্ডা, অরদক্� মাথা, দঝরদঝর বমৃদষ্র 
আর বরি কধু দে স� সিজা জামা কাপনড় েবাই 
দবপেদ্ধস্ত। োমার েময় খচ্নরর দপনি বো আরও 
মধুশদকে। দহদহ কনর কাঁপন� কাঁপন� দিনজ োনয় 
4/4:30pm সেৌরীকধু নডি সপঁ�াোম। খচ্নরর 
দপি সথনক সেনম সিদখ সকউ আর হাঁটন�ই 
পারদ� ো।  েবার সপ�নে বট্থা। বাথরুনম স�াট 
আয়োয় সিখোম সপ�েটা পধুনরা সববধুনের মন�া 
সিখন� হনয় সেন�। এরকম স্মৃদ� দেনয় কজে 
সিনর সকিার সথনক !

জয় সকিার

-----------------------------------------------

জয়ন্ত কধু মার পাে একজে কেকা�াবােী োদহ�ট্নপ্রমী, 
সপশায় প্রেধুদতিদবি , সেশায় সেখক। 
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Our long awaited visit to Ajanta and 
Ellora finally shaped up during an 

inter-continental Sunday WhatsApp 
‘adda’ with our friends. As a result, on 
a late February afternoon, we all met at 
Mumbai airport to board the Aurangab-
ad flight on our way to Ellora.

Ellora is a UNESCO world heritage 
site of rock cut monuments with Bud-
dhist, Hindu and Jain influence, dating 
from 600- 1000 AD. The most famous 
of the monuments is the Kailash Temple 
which is an engineering and architec-
tural marvel. This is also the celebrated 
backdrop of the famous novel ‘Kailash-e 
Kalenkari’  by Satyajit Ray,

We stayed in Hotel Kailash, just a short 
walk away from the Ellora caves. A com-
fortable nice place with friendly staff and 
rather nice cuisine. If you are a Bengali, 
they will proudly tell you that ‘Kailashe 
Kelankari’ movie was shot in this hotel 
and some of them had featured in that 
film too.

I was awestruck by the Kailash tem-
ple’s (cave 16) architecture:  carved out 
of a single rock with an almost super-
human accuracy. The sculptors started 
carving from the top of a single rock and 
worked their way down as they removed 
the scrapped out pieces. The enormity of 
the task was brought home to us when 
the guide informed that three million 
tonnes of stones needed to be excavat-

In an ancient wonderland
ArumitA SenguptA takes a 
journey back in time to 
the ancient world  
of multi-cultural , multi-
faith World Heritage  
sites of Ajanta and Ellora 
& comes back awestruck 
by the grandeur of the  
architectural and  
engnieering marvels

Photos by: Arumita Sengupta

ed to build the monolith. The resulting 
marvel is a freestanding, multi-level 
temple complex covering an area twice 
the size of the Parthenon in Athens. 

A short bus ride took us to the Jain 
monuments ( caves 30 – 34 ) at the 
north end of the complex. Cave 30, of-
ten referred as ‘Chotta Kailash’, is not to 
be missed. Next up were the Buddhist 
monasteries, especially caves 11 and 12, 
cut out from the rock face with a giant 
Buddha sitting at the back wall of each.

The following day, a three-hours drive 
took us to the world famous Ajanta caves. 
Another UNESCO heritage site, the col-
lection of cave temples is arranged along 
the curvature of a horseshoe shaped cliff. 
Ajanta was constructed between 2nd 
century BC and 480 AD. The caves were 
accidentally discovered in 1819 by a co-
lonial British officer, Captain John Smith 
while on a tiger hunt. 

The area consists of 30 marked caves 
adorned with exquisite paintings and 
rock-cut sculptures. The magnificent 
paintings in caves 1, 2, 9, 10, 16 and 17 
predominantly narrate the Jataka tales, 
Buddhist legends describing the births 
of the Buddha. The painting techniques 
bear resemblance to European fresco 
techniques. The main colours used were 
red ochre, yellow ochre, brown ochre, 
lamp black, white and lapis lazuli. The 
lapis lazuli, imported from northern In-

dia, central Asia and Persia, was mixed 
with Indian yellow ochre to make the 
green shade.

The sculptures in some of the caves 
contain superbly crafted images of the 
Buddha. Remarkable among these is the 
one depicting the Buddha’s Mahaparin-
irvana - his ultimate release from the 
cycle of rebirth, in Cave 26, evoking a 
sense of awe and reverence. Although 
a lot of paintings have been destroyed 
due to human intervention and ageing 
--  a lot more should have been done to 
preserve this irreplaceable and incredi-
ble world heritage treasure -- those that 
remain are enough to blow one’s mind.

(clockwise from left) A Buddhist chaitya at 
Ajanta; Kailash temple at Ellora: The view 
from its top, Buddha mahanirvana at Ajan-
ta, Kailash temple, Ellora
(Far left) Padmapani Bodhisatva, Ajanta
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িূেদ্ধিপধুনর ১৪-েম্বর জা�ীয় েড়ক বরাবর রাস্তার 
িধু ’পানশ িাঁকা মাি। বাঁকধু ড়ার রুক্ষ্ণজদমন� 
দশল্পপদ�নির দবদেনয়াে ইছো প্রায় সেই বেনেই 
েনে। �াই মািগুনো এখনো খাদে পনড়। 
িূেদ্ধিপধুর েঙ্াজেঘাঁদট ব্নক। ো�াত্তনরর 
দবর্াংেী বেট্ার েময় প্রথম এই োমটা কানে 
আনে। আকাশবােীর থিােীয় োংবািেূনরে এমে 
অনেক োম কানে আনে। আবার স্মৃদ�র অ�ে 
গ্বহনর হাদরনয়ও োয়। এক প্রবােী বন্ধু র োনথ 
ঝাঁ েকেনক জা�ীয় েড়ক দিনয় োদড়ন� সেন� 
সেন� েধুিূর স্মৃদ�ন� থাকা এমে অনেক োমই 
উনস্ ওনি। সকানোটা আব�া, আবার সকানোটা 
�ধু েোয় েন�জ। 

আমানির োদড় এক জেপনি এনে িাঁড়ায়। 
েহোরেীনির �খে দক্নিয় প্রাণান্ত। জেপনির 
স�াট বাজানর ‘েধুনিব েধুদেঘর’। গ্রানম সিাকানের 
োমকরনণ োধারণ� পদরদে� িাকধু র-সিব�ার 
োনমর প্রাধােট্ সিখা োয়। সেই �ধু েোয় েধুনিব 
সবশ েমোমদয়ক। েধুদেঘনর সিাকাদে েধুদে 
িাজন� বট্স্ত। আর পানশ বো এক দকনশার 
শােপা�ার পানরে আেধুর �রকাদর বা স�াোর 
ডাে েহনোনে �া দবদরিন�। টাকায় একটা। 
কেকা�া বা শহর�দে, এমেকী কান�র শহর 
িধুেদ্ধাপধুনরর �ধু েোয়ও সবশ েস্তা। েধুদেঘর 
শব্দবন্টার মনধট্ সবশ একটা েমৃজেশীে বট্াপার 
আন�। �দবঘর, দমদষ্ঘর, বইঘর, এমেকী 
িইঘরও শুনেদ� দকন্ত েধুদেঘর এই প্রথম। 
েধুদে িাজন� বট্স্ত সিাকাদেনক দজঞোো কদর, 
“আপদেই েধুনিব?” উত্তর সিওয়ার ইনছে বা 

িধু রেৎ সকানোটাই �ার আন� বনে মনে হনো 
ো। কাঁনধর োম�ায় মধুখমডিে-দেবধুক মধুন� দেনয়, 
�ার প্রশ্ন “ক’টা োই?” 

বাঁকধু ড়ার গ্রামট্ িাষায় স�মে েড়েড় েই। �াই 
বধুঝন� অেধুদবধা হয়। আবার জােন� োই দ�দেই 
েধুনিব দকো। এবানর সবশ সখঁদকনয় ওনিে, “�া 
দিনয় আপোর কী কাজ!” দে�ান্ত অপ্রস্তু� আদম। 
স�াঁক দেনে বদে, “েধুদেঘর - সবশ অদিেব।”
সোহার কড়াইনয় েনণশ-মাকদ্ধা স�নে রিমশ োে 
হনয় োওয়া েধুদেগুনো একটা োরনকেপা�ার 
শো দিনয় ওল্ান� ওল্ান� এবানর একটধু  
থমকানেে। দ�েদ্ধক িমৃদষ্ন� �াদছেনেট্র �াপ 
স্পষ্। 

বট্স্ত েমনয় মধুনখর োমনে িট্ান্-িট্ান্ করা মাদ� 
�াড়ানোর িদঙ্ন� বনে ওনিে, “আপোনির 
মন�া শহুনর বাবধুনির দেনয় এটাই েমেট্া! কখে, 
সকাথায় কী বেন� হনব সেই পদরদমদ�নবাধ 
কম।” এবানর শহুনর উচ্ারণদবদধ স্পষ্। শব্দ 
প্রনক্পনণও গ্রামট্ টাে �ধু েোয় কম। হান�র 
ইশারায় পানশর টধু নে বেন� বেনেে। ইদঙ্�টা 
সবাধহয়, খনদের োমনে আমার সকৌ�ধু হে োমাে 
সিনবে। আিােটা এমদে, সিাকাদের কান� 
খনদেরই সশষ কথা। খনদের িাঁড় কদরনয় সখজধুড় 
করার সকাে অদিপ্রায় �ার সেই।

েধুনিব েধুদেঘনরর উনল্াদিনক িনের পেরা। �ার 
পানশই িশকর্দ্ধা িাডিার। সেখানে দেরােদর� 
োমগ্রীর পাশাপাদশ লোদস্নকর হা�পাখাও 

পাওয়া োয়। সিাকাদে পানশর মনোহাদর দবপদের 
মাদেনকর োনথ আড্ায় মশগুে। আমানির 
সিনখ িধুজনেই সকৌ�ধু হেী িমৃদষ্ন� জােন� োে 
দক�ধু োই দকো।

গ্রাম বাাংোর হানটর দববরণ দিন� দেনয় কদব 
ে�ীন্দ্রোথ সেেগুপ্ দেনখন�ে, 

“িূনর িূনর গ্রাম িশ-বানরাখাদে, মানঝ একখাদে 
হাট,
েন্ট্ায় সেথা জ্বনেো প্রিীপ, প্রিান� পনড় ো 
ঝাঁট।”

আজকাে অবশট্ অবথিার বিে হনয়ন�। হানট 
এখে আর শুধধু বাঁশ বা খনড়র �াউদে েয়, বরাং 
পাকা বাদড়র �ড়া�দড়। সকাথাও আবার েদবিশ 
ঘন্া সজোনরটর-এয়ার কদডিশনের বট্বথিাও। 

কেকা�ার প্রানন্ত পাটধু েীন� এখে আবার 
স্াদটাং বাজার। মনজ োওয়া খাে পদরস্ার 
কনর সেখানে দডদঙ্ন� পেরা োদজনয় বনেন�ে 
সিাকাদেরা। দব�াো-বাদেশ সথনক শুরু কনর 
েদট-জধুন�া, মনোহাদর কী সেই সেখানে। সঘরা 
পাটা�ে দিনয় সহঁনট োে সরি�ারা। ডানবর জে 
সশষ কনর সরি�া সখাোটা দবনরি�ার হান�ই 
�ধু নে সিে, পানশর জনে সিনেে ো। আনোর 
সরাশোই আর সরি�ার সকাোহনে সেখানে সবশ 
েমেম অবথিা। জদমর ওপনর োপ েখে দেরন্তর 
�খে জেপনথ পদরবহনের মন�া জোশনয় 
বাজার দেঃেনন্দনহ এক অদিেব বট্াপার। 

বাজার বমৃত্তান্ত
�ীথদ্ধঙ্কর বনন্দট্াপাধট্ায় 

দ�েজে উটনকা সোক। সকমে িবঘধুনর মন�া। 
দেরুপায় হনয় ওনিরই দজঞোো করন� হনো। 
�ানির মনধট্ একজে “ঐ ওদিনক” বনে এদড়নয় 
সেনেে। দকন্তু একজে েহৃিয় মদহো আমানক 
এনকবানর েমাদধ সঘরা সোহার দগ্রনের কান� 
সপৌন� দিনেে। 
ওর বিােট্�ার জেট্ ধেট্বাি জাোন� োনবা, 
এমে েময় ঐ মদহো আমার কান� খধুেনরা আন� 
দক ো �া জােন� োইনেে। পূবদ্ধ অদিঞে�া 
সথনক বধুঝন� পারোম উদে মািকনেবনের জেট্ 
অথদ্ধ োইন�ে। আদম �ানক অথদ্ধ ো দিনয়, খধুেনরা 
সেই বনে এদড়নয় সেোম। ঐ মদহোর দবিানয়র 
পনর অদিিূ� হনয় েখে দস্নথর েমাদধর দিনক 
�াদকনয় আদ� �খে মনে পনড় সেনো �াঁর সেই 
েধুোন্তকারী উর্মৃ দ�র কথা – “It is not from 
the benevolence of the butcher, the 
brewer, or the baker that we expect 
our dinner, but from their regard to 
their own interest.”

বট্দতি-স্াথদ্ধই বাজার অথদ্ধেীদ�র মূে োদেকা 
শদতি। মজার বট্াপার হনো সেই বট্দতি-স্ানথদ্ধর 
মনধট্ সেই বাজারই োমদগ্রক স্াথদ্ধনকও েদর�াথদ্ধ 
কনর থানক।

----------------------------------------------

�ীথদ্ধঙ্কর বনন্দট্াপাধট্ায় েডিে-দেবােী সেখক ও 
োাংবাদিক। 

েমনয়র োনথ বারবার বিনেন� বাজানরর অবয়ব 
এবাং ধারণাও। এনথন্স’র সেখানে েনরিদটে 
�াঁর �ারে-অেধুোমীনির োনথ কথা বেন�ে  
সেই জায়োটা অট্ানোরা োনম পদরদে�। দগ্রনের 
েের-রাষ্ট্রগুনোন� এই োেদরক েমানবনশর 
জায়ো বা বাজার দ�নো সবশ গুরুত্বপূণদ্ধ।  
সেদিক সথনক অট্ানোরার অথদ্ধ বাজারও। 
োমদরক কধু েকাওয়ানজর মাধট্নম ক্ম�া জাদহর 
করা এবাং শােনকর দেনিদ্ধশ শাদেন�র কান� 
সপৌন� সিওয়ার জেট্ এই সখাো জায়োগুনো 
বট্বহৃ� হ�। একইেনঙ্ এই জায়োগুনোই 
দ�নো সখাোনমো আনোেোর পদরের। সলেনটার 
মন�া েনরিদটনের দশষট্রা প্রদথ�েশা এই 
িাশদ্ধদেনকর দেন্তািাবোর সে ধারাবাদহক�া 
বনয়ন�ে এক কথায় �ার েধুরেপা�ও এইধরনণর 
বাজার এোকা সথনকই। 

শুধধু দবশ্বনরণট্রাই েে, এই বাজানরর মনধট্ 
দিনয়ই পদরদে� হনয়ন�ে আমজে�া এমেকী 
প্রাদন্তক মােধুষজেও। রদব িাকধু র দেনখদ�নেে, 
“হাট বনেন� শুরিবানর বসেীেনঞ্জ পদ্াপানর ।” 
অধধুো বাাংোনিনশর জামােপধুর সজোয় বদসেেঞ্জ 
একদট উপনজো। পদ্ার পানর অবদথি� 
বসেীেনঞ্জর অথদ্ধেীদ� এখনো অনেকটাই কমৃ দষ-
দেিদ্ধর। ২০১১ োনের জেেধুমাদর অেধুোয়ী 
বদসেেঞ্জ উপনজোয় স্াক্র�ার হার প্রায় ১৭ 
শ�াাংশ। 

�াই অেধুমাে করা োয় ওখােকার োধারণ 

সখনট খাওয়া সোকজে �খনো আোজপাদ� বা 
প্রা�ট্দহক বট্বহানরর দজদেষপরে দবদরি কনরই 
োংোর োোন�ে। সেনহ�ধু  প্রাদন্তক সোনকনির 
একটা বড় অাংশ মধুেেমাে ধনমদ্ধর অেধুোরী 
দ�নেে �াই মনে করা সেন�ই পানর সে �ারা 
হাটবানরর জেট্ জধুর্ার দিেটানকই সবন� দেন�ে 
�ারা। সেদিক সথনক বাজানরর অবয়ব এবাং 
েদররে একদট জেনোষ্ীর আত্পদরেনয়র োনথও 
ও�নপ্রা�িানব জদড়�।
অথদ্ধেীদ�র অধট্াপক প্রারদম্ক ক্ানে বেন�ে, 
বাজার একটা মঞ্ সেখানে সরি�া-দবনরি�ারা 
পরস্পনরর পদরকল্পো দেনয় হাদজর হে। ির 
কষাকদষর মনধট্ দিনয় �ানির একটাই েক্ট্ – 
দেনজনির োি দেদচি� করা। সেদিক সথনক 
বাজার অ�ট্ন্ত দেমদ্ধম।

ে� গ্রীনস্ এদডেবরা সবড়ান� দেনয় স্দটশ 
রাজধােীর েবনেনয় দবখট্া� রাস্তা রয়ট্াে মাইনে 
িাশদ্ধদেক সডদিড দহউম’র পানশ ধ্রুপিী অথদ্ধেীদ� 
এবাং মধুতি বাজার অথদ্ধেীদ�র প্রবতিা অট্াডাম 
দস্নথর মূদ�দ্ধ সিনখ �াঁর েপিনকদ্ধ একটধু  �দেনয় 
জাোর ইনছেটা আবার দিনর এনো। রয়ট্াে 
মাইনের ওপর অবদথি� পট্ােমধুর হাউনে ১৭৮৮ 
সথনক ১৭৯০ পেদ্ধন্ত দ�নেে দস্থ। �াঁর মমৃ�ধু ট্র 
পনর দস্থনক পানশর কট্ােেনেট কাকদ্ধইয়াডদ্ধ’এ 
েমাদহ� করা হয়। স্দটনশ কাকদ্ধ মানে 
েীজদ্ধা।কাকদ্ধইয়াডদ্ধ’এর সি�নর দস্নথর েমাদধটা 
দিক খধু ঁনজ পাদছেোম ো। এনক-ওনক েখে 
দজঞোো করদ� �খে সেখানে হাদজর 
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Projjol Rudra, Age 9

Travelling through Provence, in 
southern France, during my sum-

mer holidays this year felt like exploring 
a whole new world of natural colours 
that I have never seen anywhere else.

From Aix-en Provence we drove 
around the Luberon and Valensol val-
leys, which were in full bloom in mid 
July. The vast lavender fields stretching 
for miles across appeared like an ocean 
of purple flowers springing to life. In-
terspaced with the lavender fields were 
rippling bright yellow fields of sunflow-
ers. These sunflowers have been the 
inspiration for the famous paintings of 
Van Gogh. We also visited Arles where 
Van Gogh used to live when he painted 

the sunflowers and some other world re-
nowned paintings.

The pink salt lakes of Camargue in the 
delta region, where the Rhone meets the 
sea, completely fascinated me. The lakes 
get their unique pink colour from a spe-
cific species of algae in these lakes and 
their reaction to the salt 
concentration. Even the 
flamingos here are bright 

pink matching the water. This incredible 
natural phenomenon is as breathtaking-
ly strange and beautiful as the Aurora 
Borealis.

We concluded our trip with some wa-
ter sports – paddling in the shimmering 
emerald green waters of the Verdon river 

cradled within the limestone massifs of 
the Alpine foothills. The Verdon Gorge 
is renowned as one of the most beautiful 
canyons in Europe. The river’s spectac-
ular turquoise colour is associated with 
glacial sources and the minerals of rock 
flour suspended in the water.

After seeing these made me realise 
how beautiful nature can be, and how 
empty mankind will be if we do not pro-
tect our earth.s

Colours of nature
Photos: Pallab Rudra

(clockwise from top left) 
the shimmering green 
Verdon river; the pink 
lakes of Camargue; the 
sunflower fields of Arles; 
and the lavender fields 
around Luberon and Val-
ensol make Provence al-
and of rainbow hues.

The Homecoming
Oishani Goswami, Age 12                 

The river meandered across the land, as far as the eye 
could see. Rolling green hills 

surrounded the place, like a fort 
against intruders. Uma lounged 
back against the lush, green grass, 
and gazed in awe at the splendour 
and picturesque view of the coun-
tryside. She focused her eyes back 
onto the shimmering river, the 
waves gently lapping at her feet, 
soothing her. Dusk was approach-
ing. She was soon engulfed in the 
darkness and stillness, of a crys-
tal-clear night. Uma could hear 
everything: the quiet whispers 
of the trees, the flow of the river, 
the breeze blowing gently. Little 
jewels sparkled down on her, as 
the clouds parted to reveal a full 
moon, as white as snow. Such was 
the autumn in England. Uma was 
exhausted; the river was humming 
a soft lullaby to caress her to sleep...

But she lay awake, thinking, just thinking. She wondered 
about another Uma, another fair young maiden who would be 
returning to her home, soon. She dreamt about the autumn, 
or shorot, of her homeland: the first leaves turning crimson 
amidst the green masses, the sweet, intoxicating smells of 

the flowers after the heady monsoon rains, the bees buzzing 
around, scouting out the late bloomers, the harvest fresh from 
the fields, seen for miles around. 

She drifted back to a childhood song about the Eastern 
Uma -  about the beautiful, mesmerising autumn of Bengal. 
She hummed it absent-mindedly as she remembered the little  
girl, who walked through the woods, her dress trailing be-

hind her, her hands cupped in 
her offering of warm, mellow 
sunshine. As the morning gazed 
on, its heart was set aflutter.  
Her bangles caught the morning 
hues, and shimmered in the light. 
Songs reverberated through the 
trees, as her veil danced with the 
breeze.

Uma yearned to go back to Ben-
gal, to where the puja was, to where 
the other Uma was. But that was 
not to be...she lay there as hours 
passed by, till the deep balmy night 
air finally cajoled her to sleep...

As the first light of dawn, and 
the nip in the Autumn air awoke 
her, she lazily opened her eyes, and 
looked around. She smiled. 

Slowly, she got up and bade adieu 
to the misty river that she could 
still barely see. As she walked 

home to where she knew her loved ones were waiting, she sud-
denly realised, that puja was going to be here soon - here in her  
Autumn in England. Smiling quietly to herself, she hastened 
home.

After all puja was, above all, about homecoming.

Tanisha Biswas, Age 10

Homework! That one word that 
makes your world come crumbling 

down in an instant, makes you feel ri-
diculously sad. It takes too much time, 
too much energy, it’s just really, REALLY 
boring.

Most people are happy when they 
get home, looking forward to an eve-
ning of doing important stuff, like you 
know, watching TV or reading a book 
or even just playing Fortnight…erm, 
yes, very important stuff. Until they find 
out about the endless pain and suffering 
awaiting them. Homework.  Who knew 
that one word, one piece of paper, could 
cause so much misery to a poor soul?

If, because of all those “important stuff 
mentioned above” you forget to do your 

homework, you get rained upon with  
hours of lecture from the teachers and 
parents. Why don’t they understand how 
important it is to do our, you know, “im-
portant stuff ”! Man, it’s just sad. And 
then if you tell them why you couldn’t 
do the homework, well genuine reasons 
like: “The dog ate it”, or “It flew away in 
the wind”, they give you the weirdest 
looks possible, as if you are talking in 
Martian or maybe you are lying! 

Homework. That one word that can 
bring tears to your eyes. The one thing 
you can’t escape. French homework, 
English homework, Science homework, 
they’re all the same. No wait, maybe the 
Maths homework is slightly worse that 
the others. But they all can give you 
hours of misery and pain. 

Homework
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The desert of  
my dreams
Ritisha Baidyaray, Age 11 

I opened my eyes to see a dream,
My soul set wild and free.
Here I basked while evening dawned:
The Sahara beckoned me.

On camel-back I rode the dunes,
Pampered by the calming air.
Serenity once was a stranger to me,
Now friend, sandy secrets we share...

Now the camp welcomes lovingly,
With food exquisite and divine.
The night is young, the music is strong:
While neon stars flaunt their shine.

No need to dream of paradise,
When here is one before my eyes.
Where I want to savour every moment true,
Love inside me does arise...

Kerala flood
Eshaan Sikdar, Age 12

Kerala God`s own country.
Everyone living in peace and harmony.
Running down the sky comes the rain.
All are worried as it floods.
Lots of lives have been claimed.
And the feeling of being isolated sank in sadness struck.

Flooding everywhere from roads to buildings and homes.
Left abandoned in their homes.
Overflowing water slowly going down.
Outside the diminishing water unravelled the dead bodies.
Deep down in our hearts we feel sympathy for Kerala.

Painting : Eshaan Sikdar, Age 12

Rajoshee Chowdhury, Age: 12 
 
Cobbled paths, 
Rickety roads,  
Trampled upon daily, 
By rickshaw vans with heavy loads. 
 
Dried mud, layered with dust, 
Metal wheels, covered with rust, 
An engine that coughs and splutters, 
Our rickshaw van trundles along, 
In the hot Bangladeshi sun 
 
Constantly jostled about,  
The other passengers shout,  
Dangling their legs  
Over the edge of the Rikshaw van

Shimmering rivers, beautiful lakes,  
Groves of mango trees, 
Feeling the humid Summer’s breeze, 
Clear blue sky, 
The birds fly high, 
This is Tegore’s Bangladesh  
 
Cobbled paths, 
Rickety roads, 
Trampled upon daily, 
By rickshaw vans with heavy loads... 

 

The rickshaw van

Mahi Deb, Age 12

Fortnite is a game that has attracted all of us gamers into a whole 
new world of gaming as well as showing the world of gaming to new 
gamers. Yet, some of us are still struggling to get our first Victory 
Royale. Today I will share with all of you some tips on how to 
improve as a console player though some of these tips may apply for 
other platforms as well, these tips are what help all the pro players to 
be so good at the game. So, without further ado (que Ali A music) 
let’s get right into it.

1. Start landing in more populated areas. The key point to 
improving in a battle royale game is to go for kills and 
you will not accomplish by hiding in a bush or landing 
in tiny huts in the middle of 
nowhere. Start landing in plac-
es like: Tilted, Salty and retail 
constantly and I promise you 
that over time you will get bet-
ter at gun fights and your aim 
will improve over time.

2.  Switch to builder pro. I know 
you probably think that builder 
pro is to hard and that you will 
probably be rubbish at it but 
I promise you if you just try 
it for a few minutes in play-
ground you will see drastic improvements, this leads me 
onto my next point.

3. Practise building in playground. If you feel that you 
build to slow or you struggle to build in a particular way 
then hop onto playground and either practise doing a 
build battle by yourself or get a friend to do a few build 
battles with you. Keep doing this until you feel confi-
dent with the way you build.

4. Adapt to new building strategies. The Fortnite meta 
is constantly changing so whenever a new update is 
released go to all the pro Fortnite players twitch stream 
and see if they are doing anything new. If you think 
your old building strategy is good I can promise you 
never ending dying games nowhere near the number 
one spot.

5. Put colour blind mode on. You are probably thinking, 
why would I need colour blind mode if I am not colour 
blind, well if you turn on colour blind mode and make 
the strength about 1 or 2, it makes enemy players so 
much more visible than they look like normally and you 
will be able to see them from a greater distance.

6. Turn edit mode assist off. I know it 
may now seem like your editing sensi-
tivity is to high but I promise that if you 
keep editing like this, you will be able to 
edit more accurately and faster than you 
could with this mode on.

7. Increase your sensitivity. Seeing as it 
is harder to look around on console than 
PC, it really helps if you up your sensi-
tivity to at least 7.5 on both x and y sen-
sitivity. Later you can gradually increase 
your sensitivity until you can make those 
sharp turns as quick as you can. 

8. Practise, Practise, Practise! The most important tip I 
can give you is just to start practising otherwise what is 
the point in learning these new tips if you will just for-
get them over time. Keep on practising and make sure 
you follow these tips precisely and I guarantee you will 
be on your way to a Victory Royale. Good luck on the 
battlefield!      

How to improve as a Fortnite playerPainting : Rai Bhattacharya 
Age 12
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Rijoy Goswami, Age 7

During the summer holidays 
we set off on a trip to Scotland. 
We drove in a big van which was 
an eight-seater ,  because we were 
travelling with another family from 
America! They even had a sleepover 
round ours at the night before. 

Fact: Did you know that England 
and Scotland are not separate coun-
tries?

But they are really, really far away. 
When we reached Scotland, we saw 
lots and lots of mountains. We did 
not climb any of them, however we 
drove up a mountain which was 
so high that we were in the closest 
clouds to Earth. 

We stayed in two hotels, and a 
lovely, big, pink house with a few 
ponies beside it, and a big TV. 
We watched Star Wars: The Force 
Awakens. It took us two days to 
finish the movies. We ate lots in 
the car! At a petrol station, a man 
with a Lamborghini drove next 
to us, to collect some petrol, and 
even let us sit inside it and take 
pictures! 

We ate at Mcdonalds and Burg-
er King and had delicious home-
made, Indian food as well. 

Did I also tell you that this trip 
was a Harry Potter, trip? Guess 
what, we saw the Hogwarts Ex-
press and Hogwarts castle, which 
in real life belongs to Lord Some-
body of Alnwick castle . I bought 
a sword from the castle shop. 
Now me and my sword play to-
gether. Now, whenever  I play, 
I’m always reminded of Scotland, 
with its big hills and old castles.

        

My Scottish holiday

Sketches by Aditi Mandal, Age 8 

Transform
Tara Paul, age 11

I woke up hearing my mum sobbing; I asked 
her “what was the matter?” but she didn’t re-
ply.
I went to my grandma and asked her for some 
milk but she didn’t reply either. So furiously I 
decided to go out for breakfast and went up-
stairs to brush my hair. As I looked into the 
mirror my reflection wasn’t  there ! Then I re-
membered that I had been hit in the head by a 
fast moving truck yesterday evening!!!  Painting :Tara Paul 

Age 11

Painting   Anisha Mandal Age 7

Artist : Shruti Saha, Age 7
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েেনেন্দ্রোথ িাকধু র েম্বনন্ আনোেো করার 
পনবদ্ধ একটা িূদমকা প্রনয়াজে সকেো দেরে-
েমানোেক ো হনয়ও একজে দেরেদশল্পীনক 
দেনয় আনোেো করাটা স্পধদ্ধা হনয় িাঁড়ায় 
েদি ো সেখনকর একমারে উনদেশট্ থানক শ্রর্া 
দেনবিে। ব�দ্ধমাে প্রবন্কানররও একমারে 
উনদেশট্ এই স্ল্পপদরদে� দশল্পীর প্রদ� শ্রর্াঘদ্ধট্ 
দেনবিে। আজ সথনক সিড়নশা ব�র আনে 
১৮৬৭ খ্ীষ্ানব্দর ১৮ই সেনটেম্বর েেনেন্দ্রোথ 

িাকধু নরর জন্ম হয়। সজাড়াোঁনকার দবখট্া� িাকধু র 
পদরবানর। দশল্প, োদহ�ট্ ও কোদবিট্ায় অেধুরােী 
দপ�া গুনণন্দ্রোনথর কা� সথনকই হয়ন�া পধুরে 
কোদবিট্ায় অেধুরাে োি কনরদ�নেে এবাং �ারই 
পূণদ্ধ প্রকাশ দেরেদশল্পীনক েমমৃর্�র কনরন�।
েেনেন্দ্রোথ িাকধু নরর দশল্পপ্রদ�িা সকাে 

একদটমারে পথ ধনর োথদ্ধক�ার পনথ অগ্রের 
হয়দে। দবদিন্ন ধরনণর দেরে দ�দে রেো 
কনরন�ে। �ার �দবগুদেনক সমাটামধুদট কনয়কদট 
িানে িাে করা েনে, প্রথম�ঃ প্রদ�কমৃ দ� ও 
সস্ে। প্রদ�কমৃ দ� অঙ্কনে েদিও েেনেন্দ্রোথ 
সজট্াদ�দরন্দ্রোথ িাকধু নরর মন�া েমৃ�ত্বদবনির 
িমৃদষ্ দিনয় মাপনজাখ কনর �ারপর �ধু দের 
টানে িাবনোজো কনরেদে �বধুও �ার আঁকা 
প্রদ�কমৃ দ�ন�ও প্রানণর স্পশদ্ধ েঞ্জীদব� হনয়ন�। 
েেনেন্দ্রোনথর প্রদ�িার েূড়ান্ত দেিশদ্ধে সমনে 
তিেদন্দে জীবনের �ধুছোদ��ধুছে দবষয়নক দ�দে 

েখে �ার দশল্পীমনের স্পশদ্ধ দিনয় ঊর্দ্ধাদয়� 
কনর সিে। প্রকাশিঙ্ীর সেৌন্দেদ্ধ ও বদেষ্ঠ�ায় 
িার�বনষদ্ধর পক্ীেমানজ দে�ান্ত েেেট্ বায়েও 
আনটদ্ধর দবষয়বস্তু হন� সপনরন�।
েেনেন্দ্রোনথর জেরনে আঁকা গ্রামবাাংোর দক�ধু 

�দবও োিেট্মদডি� হনয়ন�। �নব েেনেন্দ্রোথ 
মূে�ঃ শহনরর দশল্পী। সকেো �াঁর দেনরের মােব-
মােবী সে ঋজধু কদিে ঔজ্জ্বেট্ দেনয় উপদথি� হয় 
�া গ্রামট্ েরে েদরনরের দে�ান্ত দবপরী�। �ার 

তে�েট্ দেদরনজ’র 
িধু-একদট দেরে 
অদবস্রণীয় মেদ্ধািা 
দেনয় এনেন�। 
সেমে বাোেীর 
অ�ট্ন্ত ঘনরায়া 
দবষয় দেমাইনয়র 
েমৃহ�ট্াে। দেরেদটর 
মাধধুেদ্ধ �ধু দের টাে 
�াড়া উপদথি� 
করা বা�ধু ে�া, 
�বধুও োঁরা �দবদট 
সিনখন�ে �ানির 
একবার শুধধু 
স্রণ কদরনয় 
সিওয়া সেন� 
পানর দেমাইনয়র 
েমৃহ�ট্ানের পর 
েমৃহদটর শূণট্�া। 
�দব েরব েয় এ 
অনথদ্ধ �দবনক আমরা 
দেবদ্ধাক বনেই 
জাদে, দকন্তু সেই 

দেবদ্ধাক দেনরে েখে সশানকর স্তব্ধ�া সেনম আনে 
�খে �া কী অেহট্ েীরব �া েেনেন্দ্রোনথর 
ঐ একদট মারে �দব সিখনেই অেধুিব করা োনব 
বনে মনে হয়। সেই সশাকস্তব্ধ েমৃনহর প্রিীপ-
দশখাদটও সেে সশানক দবমূঢ় স্তব্ধ হনয় দেনজনক 
মহাকানের পানয় দেঃনশষ কনর দিনছে।
েেনেন্দ্রোনথর ভ্রমণ েীমা েধুিূরপ্রোরী 

েয়। িাকধু র পদরবানরর জদমিাদর এোকা বাি 
দিনে ভ্রমনণর পদরদধ হে েমধুনদ্রর �ীনর পধুরী, 
পাহানড়র সকানে িাদজদ্ধদোং আর রাঁেী। দকন্তু 
দশল্পীর কল্পোর স্পনশদ্ধ েঞ্জীদব� পধুরীর েমধুদ্র 
এবাং কাঞ্েজঙ্ার কনয়কদট েধুন্দর দেরে আমরা 
সপনয়দ�।
সরামট্াদন্ক েেনেন্দ্রোনথর পদরেয় সপন� হনে 

আমানির সিখন� হনব �ার ‘ো� িাই েপিা’, 
দকাংবা ‘পরীর সিনশ’ (Fairy land), অথবা 
স্ননের সিশ’ (Dream land) ই�ট্াদি �দবগুদে। 

দবশ্ সথনক স্নেনোনকর োদব দেনয়ন� হাদরনয় 
দকন্তু �ার আকষদ্ধণ স�া কনমদে। �াই �ার সখাঁজ 
েনেন� অেন্ত কাে ধনর। োরা প্রানণর েিীর 
অ�ে পানর োমন� সপনরন�, �ারা সে োদব 
সপনয়ন�। োরা োধক �ারা সেই স্নেনোনক 
সেনম িানব দবনিার হনয় দেনয়ন�ে, দকন্তু কদব 
আর দশল্পীরা সেখেীর আঁেনড়, �ধু দের টানে �ানক 
উপদথি� কনরন�ে আমানির মন�া ডাোহীে 
েধুিূনরর দপয়ােীনির কান�। �াই েেনেন্দ্রোনথর 
Dream land- এ সেনে সিরা কদিে।
এরপর ‘জীবেস্মৃদ�’র দেরোয়নণর কথা বেন� 

হয়। জীবেস্মৃদ� বাাংোোদহন�ট্র অেট্�ম সশ্রষ্ঠ 
েধুখপািট্ গ্রন্থ দেঃেনন্দনহ দকন্তু েেনেন্দ্রোনথর 
দেরেেমর্ হনয় �া সে বহুগুনণ মনোহর হনয় 
উনিন� �া একখাদে সশািে োংস্রণ জীবেস্মৃদ� 
এবাং একখাদে োধারণ জীবেস্মৃদ� খধুনে পড়নেই 
প্রমাদণ� হনয় োনব।
Symbolic style -এর দেিশদ্ধে েেনেন্দ্রোনথর 

দেরোবেীন� িধুেদ্ধি েয় এবাং এ জা�ীয় দেনরে 
�ার শদতিমত্তার পদরেয়ও েনথষ্ পাওয়া োয়। 
এ প্রেনঙ্ উিাহরণ দহোনব Coolies Funer-
al-এর োম করা সেন� পানর।
রতিকরবীর প্রছেিপনটর জানের দেরেদট 

েেনেন্দ্র-প্রদ�িার আর একদট দিক বনে দেনিদ্ধশ 
করা সেন� পানর।
সরামট্াদন্ক েেনেন্দ্রোথনক আর একবার 

খধু ঁনজ পাওয়া োয় �ার মমৃ�ধু ট্ এবাং মমৃ�ধু ট্নোকনক 
সকন্দ্র কনর আঁকা প্র�ীদক দেরেগুদেন�।
পরীক্া-দেরীক্ায়ও েেনেন্দ্রোথ দবমধুখ দ�নেে 

বো স�া োয়ই ো, বরাং একজে আগ্রহী বনেই 
�ানক দেদনি� করা েনে। দবনশষ কনর দ�দে 
দকউদবজম দেনয় সে পরীক্া-দেরীক্া কনরন�ে 
�ার োথদ্ধক�া দেনয় দশল্প-েমানোেকরা একটধু  
কনিার মন্তবট্ করনেও প্রনেষ্ার জেট্ দ�দে 
দশনল্পর ইদ�হানে ঐদ�হাদেক মেদ্ধািা পানবে।
এবার আমরা েেনেন্দ্রোনথর কাটধু দ্ধে দেরেগুদে 

দেনয় একটধু  আনোেো করনবা। খট্াদ�মাে দেরে-
েমানোেকরা দক বেনবে জাদে ো �নব আমানির 
মন�া োরা �দব সিনখ �মৃ দপ্োি কনর থানক 
�ানির মন� েেনেন্দ্রোথ হয়ন�া �ার শুধধুমারে 
কাটধু দ্ধে দেরেগুদের জেট্ই দশনল্পর ইদ�হানে থিাে 
োনির অদধকারী হন�ে। েেনেন্দ্রোথ �ার এই 
জা�ীয় দেনরে কখেও শুধধু সকৌ�ধু ক পদরনবশে 
কনরন�ে সেমে কদবর ওড়া। আবার কখেও 
কখেও সকৌ�ধু নকর আড়ানে োবধুকও এনে 
পনড়ন� েমানজর অোোনরর দকাংবা বট্দতিনত্বর 
হােট্কর অহদমকার পমৃনষ্ঠ। িধু-একটা �দবর উনল্খ 
করন� োই - সেই দবশ্দবিট্ােয় েন্ত্র সেখানে 
স�াকার েময় একটা সোটা মােধুষ - সবদরনয় এে 

েেনেন্দ্রোথ িাকধু র ১৮৯৭-১৯৩৮ খ্ী : স্রণ
িীদপ্ ধর 

েনন্ত্র দেনপেদষ� একটা দবকোঙ্ অধদ্ধমমৃ� দশদক্� 
মােধুষ। রতিকরবীর জানের আড়াে সথনক সবদরনয় 
আো সেই েজ্ধু পানোয়ানের কথা মনে পড়া 
দক অেট্ায়? দকাংবা দেরন্তে বাোেী েমৃহক�দ্ধাদট, 
োর দেনজর হান� দেনে করা দিেদিনে ধধুদ�র 
সকাঁোদট আর িমৃ ন�ট্র হান� শুধধু একটা েণ্ঠে 
দকন্তু সপ�নের সেই েবদ্ধাংেহা বাোেী বধূদট 
োর সকানের স�নেদট সকানে আর বড়দট হা� 
ধনর, �া �াড়া �ার স�াট োংোনরর োব�ীয় 
ঘরকন্নার োমগ্রী ো বধূদট দকিানব বহে কনর 
েনেন� �া জানে বধূদট আর জানেে দশল্পী। স্ল্প 
পদরেনরর অজধুহান� উিাহরণ বাদড়নয় স�াোর 
স্পমৃহা োংবরণ করন� হনছে। এই বট্ঙ্দেরোবেীর 
োংগ্রহ দবরূপবজ্র’ (১৯১৭ খ্ী), ‘অদ্ধু� সোক 
Realm of the Absurd’ (১৯১৭ খ্ী), ও 
‘েবহুনল্াড়ঃ Reform Screams’ (১৯২১ খ্ী) 
গ্রনন্থর অন্তিধু দ্ধতি হনয়ন�।

আমরা আনোেো সশষ করার পূনবদ্ধ োদহদ�ট্ক 
েেনেন্দ্রোনথর একটধু  পদরেয় দিন� োই। সকানো 
একটা দবষনয় োিনেট্র েূড়া স্পশদ্ধ করনে 
সিখা োয় সে �াঁর অেট্ গুণ দক�ধুটা �াকা পনড় 
োয়। সেমে সিখা দেনয়ন� রবীন্দ্রোনথর সক্নরে। 
দবশ্কদবর দশল্পীেত্তা বহুকাে অবগুদণ্ঠ� রনয় 
দেনয়ন�। ব�দ্ধমানেও �ার েথাথদ্ধ মূেট্ায়ণ হয়দে। 
দশল্পী েেনেন্দ্রোনথর কান� োদহদ�ট্ক 

েেনেন্দ্রোথ হাদরনয় দেনয়ন�ে। েেনেন্দ্রোনথর 
একদট মারে বই-ই পাওয়া োয় - সিাঁিড় বাহািধুর’, 
রেোকাে ১৯৩৩ বঙ্াব্দ। সিািড় বাহািধুর, 
ককধু র সেোপদ�, োে কানির সঘাড়াদট দকাংবা 
সেই কমোপধুদের ইদস্েে - োেমধুনখা োনহব 
দটয়াপাদখ োর সস্শেমাস্ার - এনির কাউনক 
দক সিাো েম্ব; আর দবজনে বউে’ সখনয় সেই 
স�াটি হনয় োওয়া স�নেদট দক দেরন্তে হনয় সেই? 
সিাঁিড় বাহািধুর সশষ হনে মনে হয় এ জেন�র 

খবর আর সকে সেই - সকাথাও পাওয়া োনব 
ো আর সেই সোোর সকৌনটা োন� িধু ঁ দিনেই 
িরজা খধুনে োয় কল্পোর - স্নেনোনকর।
আনোেোর সশনষ আমরা রবীন্দ্রোনথর একদট 

কদব�ানক স্রণ করদ� সকেো কনয়কদট োইনে 
েেনেন্দ্রোনথর পূণদ্ধ পদরেয় উদ্াটনের এর 
সেনয় বনড়া দেিশদ্ধে আমানির জাো সেই।

“সরখার রনের �ীর হন� �ীনর 
দিনরদ�ে �ব মে
রূনপর েিীনর হনয়দ�ে দেমেে।
সেে েদে �ব জীবনের �রী।
সরখার েীমার পার
অরূপ �দবর রহেট্মানঝ।
অমে শুভ্র�ার।” 
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েনহেী আমানির ঘনরায়া কেট্া। বাদেকা সবো 
সথনকই এক দশল্পী মে দেনয় বাবা-মানয়র আিনর 
উত্তর বনঙ্ বড় হনয় উনিন�  েনহেী। সেই 
স�াটি সমনয়দটর তশদল্পক েত্তার আজ বদহঃপ্রকাশ 
“েনহেীস্ বধুদটক”। ওর মধুনখই শুদে বধুদটনকর 
জন্ম-ইদ�হাে।

প্র:  আদিকাে  সথনকই  �াহনে শুরু  করা 
োক্…..
উ : স�াটনবো সকনটন� উত্তরবনঙ্র দশদেগুদড় 
শহনর এক মধট্দবত্ত পদরবানর, দ�েজনের স�াটি 
োংোনর।বাবা োকরী করন�ে ো-বাোনে। মনে 
প্রানণ দ�নেে দশল্পী, িানো �দব আঁকন�ে,কানির 
মধুদত্তদ্ধ বাোন�ে মা ও িানো সেোই করন�ে। 
ওঁোরাই আমার দশক্াগুরু, দশনখদ� কী িানব 
োধারণ শাড়ী বা সপাষাকনক অোধারণনত্বর 
রূপ দিনয় েধুন্দর�র কনর স�াো োয় েূক্ষ্ম 
একদট “embroidery” বা “applique de-
sign” র মাধট্নম বা রে-�ধু দের এক েমেীয় 
টানে। আমার পড়ানশাো, স্ধু ে-কনেজ েবই 
দশদেগুদড়ন�, সেখাপড়ার োনথ িােবাে�াম 
�দব আঁকন�। আমানির বাড়ীন� দে�ট্-বট্বহােদ্ধট্ 
প্রদ�দট দজদেনেই আন� দশনল্পর স�াঁয়া। দবনয়র 
পর এোম সকােকা�ায়,শ্শুরবাড়ী- বারুইপধুনর।

প্র: “েনহেীস্”র েিদ্ধেমৃহ  বারুইপধুনরই । দক 
িানব �ধু দম শাড়ীর বট্বো �থা বয়ে দশনল্প 
অেধুপ্রাদণ� হনে সেই েল্পদট আমানি...
উ: দবনয়র পর আদম থিােীয় স্ধু নে োকরী শুরু 
কদর,সকানে এনো আমানির সোোমদণ,োকরীটা  

দিোম স�নড় । িধু ে deci-
sionদেনয়দ�োম সবাধহয়, 
শুরু হয় আমার de-
pression। ো পারদ� 
োাংোদরক কানজ মে 
দিন�,ো করন� পারদ� 
সমনয়র দিক ম�ে েনে । 
বড় খারাপ একটা েময় ! 
আমার েব দক�ধুন�ই বার 
বার একজনের কথাই ঘধুনর 
দিনর আনে,দ�দে আমার 
বাবা ,একাধানর আবার 
বন্ধু ও। বাবা বেনেে এমে 
একটা দক�ধুধু করন� ো ঘনর 
বনেই করা োয় । 
বাবা বেন�ে,সপাষাক 
ক�টা িানো দেিদ্ধর কনর 
�ার মূনেট্ েয়,দেিদ্ধর কনর 

�ার িমৃদষ্-আকষদ্ধণীয় সেৌন্দনেদ্ধ ও েবদ্ধ-োধারনণর 
রিয় ক্ম�ার মনধট্ েীদম� থাকনে।িাবোম 
শাড়ী দেনয়ই দক�ধু কদর। আমানির বাাংো  �াঁ�-
দশনল্পর স্ণদ্ধখদে ,সেই বাাংোর �াঁ� দেনয়ই 
আমার োরো ,আজ সথনক সেৌদে ব�র আনে। 
আমার প্রথম কাজ িধু দেয়ার �াঁন�র শাড়ী দিনয়।
প্র: বয়েদশল্প �থা �াঁ� বহুে প্রোদর� ও 
তবদেরেট্ময় ! স�ামার িক্�া বা কধু শে�া দকনের 
উপর দেিদ্ধরশীে ? শাড়ীর রাং বা েধুন�ার কাজ ? 
অেট্ােট্ দবষয় দক দেনজই দিক কর ?
উ : প্রথম েখে শুরু কদর �খে �াঁদ�নির 
সথনক েরােদর সোোনোে কনর শাড়ী এনে কাজ 
কর�াম। সিদখ রাং, দডজাইে আমার মেম� 
হনছে ো �খে দেনজ স�াটি একটা Weav-
ing Unit শুরু করোম িধুনটা �াঁ� দেনয়। রাং 
দেনজরা দকনে আদে আর দডজাইে আমার ; মে 
দিোম েসো বা design েবীকরনে। আমানির 
ঘনরায়া জীবনের দশল্প ও োদহন�ট্র দেত্তাকষদ্ধক 
দেরেই আমার েসোর বধুদেয়াাি, সেমে : রবীন্দ্রোথ 
িাকধু নরর “েহজপানির” েহজ দশল্প, দবনয়র 
দপঁদড় ,দে�ট্ পধুজার বাহারী ও গ্রামীে আেপো। 
আেপোরও ক� প্রকারনিি ! “পধুদণট্পধুকধু র” বা 
“েমৃহেক্ষ্মী” পধুজার আেপো আর েববধধু -বরনণর 
সবৌ-�রে আেপো এনক্বানর দিন্ন ,সকােটা থিাে 
পায় শাড়ীর আঁেনে সকােটা বা পানড় বা শাড়ীর 
োনয়,বধুদটন�। মা -মােী, কাকী-সজট্িী,িাকধু মা-
দিদিমানির পধুরানো েহো বা সবোরেী শাড়ী 
ও দে�ট্কার শাড়ীও আমানক উজ্ীদব� কনর 
দে�ট্-ে�ধু ে েসোর আদবষ্ানর।এ�াড়া আদিবােী 
বা জেজাদ� দশল্পকোও আমানক প্রিাদব� কনর 
 প্র:  স�ামার েম্ানর �াঁ� �াড়া সরশমও আন�  

�া আদম Exhibition এ সিখন� সপোম , 
এটাও েদ�ট্ েরনির শাড়ীন� “েক্ষ্মীনপঁো ও 
ধানের শীনষর” প্রদ�কমৃ দ� � খধুবই  জেদপ্রদয় ! 
শাড়ী বট্�ী�, স�নেনির পানজাবী/কধু �দ্ধা ,সেৌখীে 
ও আটনপৌনর োনোয়ার-কাদমনজও স�ামার েূক্ষ্ম 
দশল্প দেপধুণ�ার পদরেয় সপোম….
 উ:   ( েনহেীর মধুেকী হাদেই ওর উত্তর )

প্র : দবদিন্ন অঞ্নের �ন্তুধুবায় ও �াঁ�দশল্পীনির 
মানঝ �ধু দম  সকমে িানব সোোনোে রাখ ? 
উ :    দেয়দম� িধু দেয়া, দবষ্ধু পধুর,শাদন্তদেনক�ে 
সেখানে সেখানে আমানির Unit আন� ো�ায়া� 
কদর,  আবার কখেও  �াঁদ� ও কাদরেররাও  
আমার োনথ সোোনোে কনরে। আজকাে 

WhatsApp র েধুনে অনেক েধুদবধা হনয়ন� 
োংনোনের ,ে�ধু ে দক�ধু  মনে এনে �দব �ধু নে 
বা message কনর পাদিনয় সিই ,অপর দিনক 
প্রনয়াজনে ওঁোরাও একইিানব সোোনোে 
রানখে। �নব ো�ায়া� স�া করন�ই হয় !

প্র: এই দবশাে কমদ্ধকানণ্ড সক বা কারা  স�ামার 
“েনহেীস্”এর বট্বো োংরিান্ত  এবাং অেট্ােট্ 
োব�ীয় দবষনয় োহােট্ কনরে বা স�ামানক 
কখেও দক সকাে েমেট্ার ের্ধুখীে হন� হনয়ন�?  
উ: েবদক�ধুরই িানো-মন্দ, িধুঃখ-কষ্-আেন্দ-
থানক, আমানকও একটা েময় দক�ধু  বাধার মধুনখ 
পড়ন� হনয়ন� জেট্ আমার সকানো সক্াি সেই ! 
`বাড়ীর সবৌ েদি বড় োকরী কনর �নব �া হনব 
খধুব ের্ানের `! দকন্তু `বাড়ীর সবৌ েদি বট্বো 

কনর` �া সমনে সেওয়া এখেও েমেট্ার!`বাড়ীর 
সবৌ হনয় বট্বো ! েব টাকা জনে সিনব`! 
প্রথমদিনক,  পাদরবাদরক দক�ধু েিেট্ েমানোেো 
ও দবনরাদধ�া কনরদ�নেে বনট, �নব েমানোেো 
আমানক িমৃঢ় কনরন� । আজ �ারাই আেদন্দ�।

আমার স্ামী,শুভ্র েদি পানশ ো  থাকন�ে 
সকােিানবই আজ “েনহেীস্”সক আপোনির 
ের্ধুনখ আেন� পার�াম ো। শুভ্র আমার Sup-
port System । আদম সেমে  রাং,দডজাইনের 
দিকগুনো সিদখ দকন্তু Financial বট্পারটা 
আমার স্ামী �ীক্ষ্ণ িমৃষ্ীন� েক্ট্ রানখে। ো 
আমার কান� দবরাট একটা োহােট্, কারণ টাকা 
�াড়া বট্বো োোন� পার�াম ো। আনরকজে 
হনেে আমার মা,দেদে আমার শতি খধু ঁদট । মার 
জেট্ আদম োংোর েম্বনন্ দেদচিন্ত । িরকানর 
�াই �ধুনট সেন� পাদর  েরে-�রে বট্বোর কানজ।  
আদম প্রন�ট্নকরই েহনোদে�া সপনয়দ� আমার 
কানজ।  আর আমার বন্ধু রা! �ারা েব েময় 
আমার পানশ সথনক আমানক উৎোদহ� কনরন� 
েধুনখ ও িধুঃনখ! ( একটধু  সহনে)... 

প্র: এই কমদ্ধেনঞে  স�ামার আেনন্দর কথা ও 
িদবষট্ৎ েনক্ট্র  কথা একটধু  বেনব ?
উ:  দেনজর িানোবাো বা Passion েদি Pro-
fession হয় �াহনে সেটা আর কাজ থানক ো 
,েমৃদষ্র আেনন্দ পদরণ� হয়। েখে আদম প্র�ট্ন্ত 
গ্রানমর অক্র ঞোেহীে,অ�ট্াোদর� মদহো 
বা প্রদ�বন্ী োঁরা কাজ কনরে “েনহেীননে”  
�াঁনির হান� মাোনন্ত পাদরশ্রদমক �ধু নে সিই 
�খে ওঁোনির মধুনখর হাদে সিনখ  আেন্দ পাই।

আজ  কধু দড় জনের মধুনখ হাদে সিাটান� সপনরদ�। 
domestic violence র দশকার বা োংোর 
পদর�ট্তি মদহোনির কাজ দশদখনয় দেনজর  
পানয় িাঁড়ান� োহােট্ কদর, েদিও োংখট্াদট 
েীদম� দকন্তু আমরা আশাবািী।এই জেট্ 
আমানির কাজ/order িরকার, অনেক 
সবশী কাজ করন� হনব।ওঁোরা �াদকনয় 
থানকে আমানির মধুনখর দিনক;আশা অদ�দরতি 
পাদরশ্রদমনকর অনথদ্ধ স�নেনমনয়নির মধুনখ অন্ন  
ও সেখাপড়া সশখানব।একটা েধুথি জীবে সপন� 

েদি একটধু ও োহােট্ করন� পাদর �নবই 
েনহেীস্ �ার োনমর মেদ্ধািা রাখন� পারনব।

প্র: “েনহেীস্ বধুটীনকর” হদিস্ দট সকাথায় আর 
বদহর দবনশ্ই  বা দক িানব সোোনোে রাখ ?
উ :  আমার On line business প্রধাে�ঃ, 
একদট Website আন� : sahelisboutique.
com । �া�াড়া facebook Saheli`s Bou-
tique.kolkata  খধু ঁজনে আমার েনহেী-
েম্ানরর হদিস্ পাওয়া োনব !

েনহেীর কথা      
েীমা েরিবত্তদ্ধী



Jolly Roychoudhury

1. To serve a simple fish salad in a lotus 
pond, you need a carrot, a cucumber, a 
red pepper, some green chillies and two 
cloves. Don’t forget your salad knife, 
scissors and some toothpicks.
2. Cut 4 slices of carrots: two for side 
fins, one for the tail and the other for the 
top fin. Save a small piece for the mouth.
3. Slit the sides of the cucumber to slide 
in the side fins. Then make a small cut at 
the top between the fins to set the top fin. 
Use a toothpick to position the tail. Next 
slit the front pointed bit of the cucumber 
to push in the mouth bit. Finally pin in 
the cloves as eyes to finish your fish.
4. Thereafter cut the pepper in the 
middle in a zigzag pattern.
5. This will open the pepper into two 
flower pods.
6. Use a toothpick to place three or more 
green chillies at different angles and 
put the toothpick in the middle of the 
pepper pod. Place the pods on two sides 
of the fish and your fish pond is ready 
to be served. Sprinkle some lemon juice 
and sea salt for taste.

Intermediate Sacred Owl
1.You need a pineapple, a melon, an 
apple, a piece of aubergine, two red 
grapes, an orange and a small peice of 
carrot.
2. Cut the Orange into half and curve 
the edge to make the halves into claws. 
Then cut the top spikes of the pineapple 
and slice into half to fit as feathers. Next 
cut the melon into half. Slice two round 
pieces of the apple and pin two pieces 
of red grapes in the middle of the slices. 
The Aubergine skin is to be curved to 
make eye lashes. Use tooth picks to place 
the parts in position. Finally place the 
pointed piece of carrot to make the nose.
3. Your Sacred owl should look like this.
4 Give it as a gift to someone you like.

Salad art: Beginner’s fish pond




