A Letter from Grandpa…
“Since the making of my first video, I have produced nearly 250 video stories and they are all available on https://
www.agiivideo.com/

These stories have a broad base – stories of human value, religious, mythological, ancestral, social, folktale and many more.
These were taken from numerous sources and the target audience had always been Indian families. My grandchildren have
made these videos available to you on Youtube. I am grateful to my wife, Bibha Mukherjee, who encouraged me at every
step and to my grandchildren who have made this possible. I feel so very thankful to each member of my family and to my
numerous friends – both Indian and American who have inspired me in every phase of my success.”

Grandpa/Dadu

A Very Happy Durga Puja to All of You
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প্রেদ - অবিচ্ছষি িু াজী, অবিতাি িক্রবর্ত্তী ও ফদােন িক্তা
পবিিা পবরিল্পনা, রূপায়ণ ও অেিংিরণ - অবিতাি িক্রবর্ত্তী ও ফদােন িক্তা

আন্ত্জজাে (Internet) ফেচ্ছি ফনওয়া ববষয় ও তার সূিঃ
Picture of Dhak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dhak_2010_Arnab_Dutta.JPG
Happy Durga Puja image on inside page(s): Freepik.com
Quotations and templates:
https://bongquotes.com/
https://www.postermywall.com/index.php/g/event-flyers

বব এ বজ এন - বাঙাবের বদশা, বতবরচ্ছশ পা
আগমনী, আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
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Message From The Chairperson
This year we are celebrating 30th year of BAGN Durga Puja and the
opportunity like this helps us to reflect our past, what we have been
doing in terms of BAGN’s mission and how we are going to elevate
ourselves continuing on our mission and making the community a
great place to live and grow together.
It’s always important to stay connected with roots, aware of those
people who started it and appreciate while we continue to thrive, take
creative ways to make larger impact in our community.
BAGN’s 30 years of journey is blessed with many notable contributions, there are many
people who have served immensely with a passion of making impact in our community for
future generations. They have an honest intent to walk the path of giving, a path to continue
encourage Bengali’s deep cultural heritage and more importantly, making world know about
the same.
Unfortunately, some of them are not with us anymore, but their legacy remains with us.
We have seen many such great contributors leave this material world in recent years. This
year we have lost Dr. Dilip Bhowmik, who was a founder member of BAGN and a guiding
light for many years. We have experienced another irreparable loss very recently – Our
beloved ‘Debesh da’ left us creating a huge void in our life.
What’s important for all of us is to pay tribute to such great people through serving our community. Our community is growing and its great to see so many new members are coming in
forefront to serve it. New ideas, thoughts are our major strengths, I would strongly encourage all of us to stay connected with BAGN, participate actively and let’s help each other to
take BAGN next level.
Finally, as we are back to in-person Puja this year, there is nothing better than seeing our
community members again and celebrate this grand festival together.
On Behalf of BAGN CC family, I request all of you to join this grand celebration. Wish you all a
very happy Durga Puja-2022.
Thank you.
Subhankar Sarkar
1
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Editorial
It’s the proud moment for us that Durga Puja inscribed on the UNESCO representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Another proud
moments for us to cherish is that our BAGN Durga puja turns thirty this year.
As with age, we become smarter with experiences in terms of organizing
such graceful event, I, the Publication Coordinator tried to improvise my activities from my last years’ experience.
As you all know, last year, I improved the quality, binding, look and feel of the
magazine with the all glossy pages with few color pages. This year we will
have full color magazine with overall improved quality. I tried my level best
to customize each and every single greetings and sponsor page for better
look, hope you like them.
To ignite creative minds from our BAGN families, we engaged our community members to come up
with the drawing for the front page and selected one created by Abhishek Mukherjee through the
voting. This is a new idea we implemented this year.
I want to share exciting news that, I was able to raise a significant amount of fund with the capacity
of publication coordinator. I would like to thank our BAGN families who contributed to the fund with
their puja greetings. My special thanks to all the businesses who came forward with their valuable
sponsorships with the advertisements in our magazine / website / BAGN Facebook page / on site
display.
I want to thank my sub-committee members Amitabha Chakrabarti, Monika Chakravorty, Rasmita
Paul and Amrita Chatterjee for their support. I am grateful to following BAGN friends who graciously
invested their time and efforts to reach businesses through their personal and professional contacts:
Riddhi Chakravorty, Subhankar Sarkar, Sreemant Roy, Rajib Ali, Debalina Ghosh, Arnab Kar, Chandan
Chaudhuri, Sutapa Mukhopadhyay and Sabyasachi Paul.
My sincere gratitude to our beloved Ashis Da (Amitabha Chakrabarti) for his significant amount of
efforts in reviewing the contents and formatting the pages for printing. I thoroughly enjoyed working
with Ashish Da, continuously in touch with him through call, WhatsApp and email for last few days
to before sending this for printing.
Last but not the least, my heartfelt thanks to my supportive husband Sabyasachi Paul for taking care
of our daughter Sachi and managing all household chores that immensely helped me to completely
focus and dedicate to my work on this.
May the eternal joy and festive vibe touch your soul and help you enjoy every bit of the glorious
festival. May Maa Durga blesses us with the power to defeat the evils in our life!
Thank You
Dolon Bhakta
Publication Coordinator,
Bengali Association of Greater Nashville
আগমনী, আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
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Cultural Program

Friday, October 7, 2022
শুক্রবাচ্ছরর শারদ-বাসর
Welcome note:
Sutapa Mukhopadhyay, Cultural Coordinator
President’s speech: Subhankar Sarkar

Inaugural song: Sharmistha Ganguly

Guest artists: Madhubanti Bagchi and her team
Bass Guitar: Mohul Chakraborty
Lead Guitar: Rudraneel Chowdhury

Keyboard: Sudipta Kumar Paul
Drums: Shubhajit

Mondal

MC: Sonia Chaudhury & Subhankar Mukhopadhyay

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
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Cultural Program

Saturday, October 8, 2022
শবনবাচ্ছরর শারদ-বাসর
Welcome note:
Sutapa Mukhopadhyay, Cultural Coordinator
President’s speech: Subhankar Sarkar

Inaugural song: Priana Singha Roy and Sachi Paul

Guest artists: Pousali Banerjee and her team
Mandolin: Rohit Roy
Drums: Subhasis Roy

Keyboard: Soumik Guha

Vote of thanks: Sutapa Mukhopadhyay, Cultural Coordinator
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Feature Article

The Upanishads - what, how, why, their glory and role
in Human Life
Ratna De, Nashville, USA
From the beginning of civilization India is
known to other nations for her wisdom and
tolerance.
The spiritual knowledge and the
philosophy behind it surpassed time and space
limitations beyond
human reach, found some of the solutions
for the questions like ‘Who am I?’ ‘Who is our
creator?’
‘Where did all the Creation – the sun, the
moon, the stars, the planets, this whole world
and worldly
beings come from?’ ‘How is the universe
constantly rotating and changing, following
specific law and
order? With whose inspiration and
guidance is everything in the cosmos
managing unity yet each one is
unique on its own and in balance with
each other?
To seek answers to these and other similar
questions, ancient rishis in India meditated
year after year. As the time passed, deeper
meanings were revealed to them. Over time,
they transcribed some of their realizations and
knowledge in different scriptures like the
Vedas and the Upanishads. What was
developed then, seems amazing to the
interested mind even now.

any particular religion, but they have the
breadth of a universal soil that can supply with
living sap all religions which have any spiritual
ideal hidden at their core, or apparent in their
fruit and foliage. Religions, which have their
different standpoints, each claim them for their
own support.”
What are the Upanishads?
The Upanishads are the concluding parts of
the Vedas. It is traditionally believed that the
Vedas are of Divine Origin as the knowledge of
the Vedas was revealed to the ancient Rishis
when they meditated searching for the Highest
Truth. These Upanishads speak not only of the
secret and sacred Supreme Knowledge, the
mystery behind the creation of the individuals,
the world, and the universe, but also of the
source of the ultimate Peace, Bliss, and Joy.
These direct us the proper way to live to attain
these goals, how-to live in harmony with others
in the society.
The Upanishads are philosophical and
religious texts that are written in Sanskrit. Each
is unique and complete on its own. Each has its
own thoughts and ideas although the
underlying philosophy and adheres to the
Vedic authority. Vedanta philosophy is the endresult of the Vedas and is manifested through
the Upanishads. Muktika Upanishad lists 108
Upanishads. There were at least 200 or more
Upanishads in the past. But unfortunately, over
the time many were lost.

Our beloved Rabindra Nath Tagore
commented on the Upanishads:
”Though many of the symbolical
expressions used in the upaniShads can hardly
be understood to-day, or are sure to be
wrongly interpreted, yet the messages
contained in these, like some eternal source of
light, still illumine and vitalize the religious
minds of India. They are not associated with

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

How and why were the Upanishads
developed?
We all are in search of happiness. We do all
our work with the hope that it would make us
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helps those who are willing to seek liberation.
They live for others.
Svetasvatara Upanishad mentions:
“Anoraniyaan Mahato Mahiyaan Atmaa
Guhaayaam Nihito-asya Jantoh .
Tamakratuh pashyati Beetashokah
Dhaatuh Prasaadaan-mahimaanam Isham.”
3.20
Meaning:
The Supreme Self subtler than the subtle
yet greater than the great, is hidden within
the heart of the creature. The spiritually wise
person who is free from desire, by the grace
of the Creator, can realize His Greatness and
become free from sorrows and sufferings.
The Vedanta did not teach us to ignore
the worldly responsibilities and search for the
Soul or Supreme.
The first two mantras in the Isha
Upanishad give in brief the whole philosophy
of how to live.
Om Ishaa Vaasyam idam sarvam yat kim
cha jagatyaam jagat.
Tena tyaktena bhunjithaa maa gridhah
kasyaswid dhanam. 1.
Meaning:
All This, whatever moves in this moving
universe is pervaded by the Lord. Therefore,
after renouncing whatever He has given to us,
enjoy living. Do not covet the wealth of
anyone else.
Kurvan-neveha karmaani jijibishet-shatam
samaah.
evam tvayi na-anyatheto-asti na karma
lipyate nare. 2.
Meaning:
Surely, performing the work here (in the
proper way) one should wish to live hundred
years. This is the ONLY way to live, because
there is no other alternative; so that karma
will not cling to us.

happy. But instead, we find that the
happiness we receive this way is only
temporary. There seems to be
an eternal void in us.
What is this void in our mind? How can it
be filled? How can we remove our sorrows
and
sufferings? How can we enjoy permanent
happiness? These questions troubled the
ancient spiritual
seekers of India. They started the research
and meditation to find permanent happiness.
Their teachings
are spread throughout the Upanishads.
The Vedanta philosophy, the voice of the
Upanishads, stands out and shows the
direction towards Infinite Peace, Bliss, and Joy.
The Upanishads - what, how, why, their
glory and role in Human Life
Vedanta says:
Whole Universe is the manifestation of
One Supreme Being. Everything else as it
appears is
Virtual Reality. Regardless of time and
space, Ultimate Truth is for forever. It is
eternal and true not just
for the past, but for the present, and for
the future as well. We are Divine. The True
Identity of the Soul within us is not different
from the Supreme Soul.
Because of our ignorance and impurities,
we do not recognize our own peaceful joyous
self. When we are ready to achieve It, we can
realize It by His grace only. The Universal and
Ultimate Supreme is the most sacred and
secret Mystery.
Supreme Knowledge is not ordinary
learning. It is this Knowledge which helps us to
be like God. “Debo bhutva debam yajet”.
There are two steps: one is to learn from
scriptures and gurus, and the other is to
improve ourselves so that we can feel our
Divinity within. Finally, a Self-Realized person
shares his Peace, Bliss, and Joy with others and

To fully realize the knowledge in the
Upanishads, not just as intellectual philosophy
but as actual
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experience that brings strength and
understanding into every area of our daily lives.
It requires sincere
Sadhana. There are different methods. But
practicing Yoga and Meditation with devotion
and sincerity can accomplish this.

in all
other ways. The Bhagavad Geeta is the
essence of all the Upanishads. Their
invaluable teachings have been glorified by
Shri Krishna in Bhagavad Geeta. Geeta
Dhyanam mentions:

The Role and the Glory of the Upanishads
The Upanishads jump ahead of the specifics
of the rituals of the Vedas to the Universal and
nonspecific approach, applicable for all.
Whoever studies the Upanishads seriously and
tries to adopt its teachings, can be benefitted in
many ways.

Sarbopanishado Gaabo dogdhaa Gopaala
Nandanah |
Paartho Batsah sudhirbhoktaa dugdham
Geeta-amritam mahat ||
Meaning:
All the Upanishads are the cows, Shri
Krishna is the milkman, Arjuna is the calf, the
spiritually
wise persons are the drinkers who enjoy
the milk; milk is the invaluable nectar like
message of
the Bhagavad Geeta.
The teachings of the Upanishads are
applicable to all. It is the backbone of the
spirituality in India, not only in the past, but
also in the present. This is India’s gift to the
world. With these values the
world can fulfill the dream of One World
of Unity, Love, Peace, Bliss, and Joy.

1. The Upanishads are the gateway to
Divine Knowledge. One Can have Peace of mind
by
studying Them.
2. They can remove our ignorance
and elevate us spiritually.
3. They show us how to accept and
tolerate others.
4. They teach us how to find Unity
in Diversity.
The Upanishads played a very important
role in India in the past not only spiritually but

Om Tat Sat Om

বব এ বজ এন - বাঙাবের বদশা, বতবরচ্ছশ পা
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Feature Article

Sri Jagannath Temple
Biplab Bhattacharjee
Sri Jagannath Temple is located in Puri of
Odisha state, eastern India . It is one of the
Char Dhams, the four Hindu
sacred
pilgrimage sites; the others being in Dwarka
( in the west ), Rameswaram ( in the south )
and Badrinath ( in the north ). The temple is
of Kalinga style architecture. In the sanctum
sanctorum of the temple there are the idols
of the Holy Trinity : Lord Jagannath and his
siblings Lord Balabhadra and Devi Subhadra.
King Indradyumna in ancient India was a
great devotee of Lord Vishnu. He looked for a
carpenter who could make the three wooden
deities. He could not find an appropriate
carpenter. But at last he found an old and
experienced carpenter. He agreed to work
but with certain conditions. No one should
see and disturb him during his work. He
should be locked in a room with no windows
for 21 days. After 15 days Queen Gundicha
didn't hear any sounds from inside the room.
She was very anxious and requested the King
to see the old carpenter. Upon opening the
door the carpenter could not be located and
only the partially sculpted idols could be
seen. According to legend Lord Vishnu
himself manifested as the carpenter.

dwitiya ( second day ) of shukla pakshya
( waxing cycle of moon ) of Ashada Masha
(third month of Odia calender). The three
deities are mounted individualiy on three
ginormous chariots ( constructed each year
anew ). The English word juggernaut is
actually derived from the term Jagannath.
The chariots are pulled with ropes by
hundreds of devotees. The processions take
the chariots from the Bada Danda, the Grand
Avenue to Sri Gundicha Temple about two
miles away. The chariots stay there for nine
days ( includes the start and concluding
days ). On the return journey ( Bahuda
Yatra ) the chariots halt at the Mausi Maa
( literally, Maternal Aunt ) Temple. Here The
Holy Trinity have an offering of Poda Pitha, a
type of pancake which was cherished by Lord
Jagannath.
Wonders of Sri Jagannath Temple:
1. The flag (known as Patitapabana )
mounted on top of the temple dome flows in
the opposite direction of the wind. The flag
should have flown in the direction of the
wind.
2. Each day in the evening a priest climbs the
walls of the temple about the height of 45
storeys to change the flag on top of the

The Temple holds annual Rath Yatra ( Chariot
Festival ). The Festival is celebrated on

** From the Internet
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letters in the word "pot" when reversed
becomes " top " ( just a coincidence ). It is
like the seven chakras, the top being the
most prominent.

dome. The priest climbs bare-handed without
the support of any gear. The ritual started
when the temple was first built.
3.The temple has no shadow at any time of
the day even when sunlight touches the
temple.

9. Hundreds of devotees visit the temple
each day. Everyone receives the mahaprasadam. The mahaprasadam never remains
insufficient nor wasted.

4. No birds fly over or sit on the temple.
5. The Sudarshan Chakra at the pinnacle the
temple looks just the same when viewed
from every direction. The chakra is about
twenty feet in height and weighs
approximately a ton.

10. When Mahaprasadam is offered to the
Holy Trinity it is devoid of smell. But when
the Mahaprasadam is served to the devotees it smells " divine " .
Science can't explain the mysteries and
miracles of Sri Jagannath Temple. It defys
nature's sway of the ways. The miracles
are known as " Kalia Ka Leela " or
wonders of Lord Jagannath. Please ponder
upon the wonders !

6. The sound of ocean waves can't be heard
inside the temple as one enters through the
Singha Dwara ( Lion Gate ) entrance.
7. At any place on Earth, during daytime the
breeze comes from the sea to land and the
opposite happens in the evening. But in Puri
the reverse occurs.

Biplab Bhattacharjee

8. The mahaprasadam is cooked at the temple campus in seven pots one on top of the
other. Firewood is used for cooking. The topmost pot cooks first and the rest follows top
down instead of cooking bottom up. The

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

References:
1. Wikipedia
2. Jagannath Temple in Odisha - Mysteries
and Miracles that defy scientific logic ( You
Tube )
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িববতা

ইচ্ছে
জয়শ্রী দাশগুপ্ত
ইচ্ছে আিার প্রজাপবতর পা ায়
িচ্ছনর সুচ্ছ

উচ্ছে ফবোয় েু েবচ্ছন, জচ্ছে িাবস,

ববশ্বিিজায় োচ্ছদ,

িাসায়

দাদার সাচ্ছে িত

হাওয়ায় হাওয়ায় ফিচ্ছ র িাচ্ছে হাবরচ্ছয় যায়,

ি ন ফস সব হাবরচ্ছয় ফেচ্ছে

ুচ্ছর

ুচ্ছর ফেচ্ছর

াবে ফিনা ফিনা িাচ্ছোবাসার

ুবের েুচ্ছটাপুটি

বেটচ্ছি বগচ্ছয় এবদি ওবদি,

আশায়।

বদি ফববদি েু টি।

ইচ্ছে ডানায় িরটি িচ্ছর ভ্রিণ দূচ্ছর দূচ্ছর

েু টচ্ছত েু টচ্ছত ফপ াঁচ্ছে ফগবে সাত সিুদ্দর
ু ফতর

ক্ষচ্ছণি

নদীর পার

ুশী ক্ষচ্ছণি িন ারাচ্ছপর সুচ্ছর

উদাস িরা ফরাচ্ছদর দুপুর ফপ াঁচ্ছে বদে হঠাৎ

ফতপান্ত্চ্ছরর িাচ্ছঠর পাচ্ছর থে থে জচ্ছের ধ্াচ্ছর,

অজানা সব ফিাে ফপবরচ্ছয় ববস্মৃত এি ইচ্ছেপুরীর

এ ন আর ফদব

ফদাচ্ছর

জচ্ছের সাচ্ছে জচ্ছে ফিচ্ছস বিশচ্ছে ফনানা জে

ফযন রবসিতাই িচ্ছর!

তু োন েচ্ছে, উোে পাোে

না বিনার

বাচ্ছরবাচ্ছর বনিচ্ছো প্রদীপ, ডু বচ্ছো তরী, বোঁেচ্ছো
ফপ াঁচ্ছে যাই ফোটচ্ছবোর োচ্ছদ

ফদব

েচ্ছর েচ্ছর আিার বয়াি ডাচ্ছের ববের োো

িরচ্ছত পারাপার

শুিায় ফদব

হাবরচ্ছয় ফগচ্ছো িাচ্ছোবাসার বন্ধু িত, িত

িো দুপুর ফরাচ্ছদ

পাে

সব িাইচ্ছবাচ্ছনরা, পাোর িবে, বুবে, িীরা, শিী,

আপনজন

ফনো

বনঃশচ্ছে রক্তক্ষরণ অশ্রু বাবরপাত

সবাই বিচ্ছে িাঠায় িরবে পাো

বিেু চ্ছতই ফতা শান্ত্ হয় না িন।

িত পুতুচ্ছের ববচ্ছয় হচ্ছো, শীচ্ছত িেুইিাবত
গরচ্ছি আইঢাই, রাতগুচ্ছোচ্ছত োচ্ছদই শীতেপাটি

এ ন শুধ্ু ইচ্ছে িচ্ছর আরও এিবার

িোবিচ্ছঠ শীচ্ছতর ফরাচ্ছদ োদই আরাি-েযান্ড

জবেচ্ছয় বনচ্ছত ফসই শাে

ফটবন

যাচ্ছত োচ্ছদর স্মৃবতর সেিা জবর

না ফেেুদা বিচ্ছে

ফস এি বডো গ্রাবন্ড গ্রান্ড।

আর িাচ্ছোবাসা বদচ্ছয় ফসানায় ফবানা পাে।।
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িববতা

ফেচ্ছে আসা বান্ধবী
গীতা বযানাজী

আিার বেচ্ছর পাওয়া বান্ধবী তু ই
তু ই আিার ‘িুবে’
াওয়ার পচ্ছর িনটা ওচ্ছে
হচ্ছত িায় আবার ‘েুাঁ বে’।
িুচ্ছঠা িচ্ছর ফ চ্ছয় িবে
আহা ‘িুবে’ আিার
সুচ্ছযাগ ফপচ্ছেই উচ্ছে পাোস
িচ্ছন িচ্ছন ফহাস ‘ ুবে’।
আঙু েগুচ্ছো োটাই হচ্ছয়
জাপচ্ছট ধ্চ্ছর ফতাচ্ছর
হাওয়ার সাচ্ছে পাল্লা বদচ্ছয়
ফিচ্ছস ফবোস ওচ্ছর।
পাোই পাোই িরচ্ছেও িাই
ফযচ্ছত ফদব না ফতাচ্ছর।
সুচ্ছ

দুঃচ্ছ জবেচ্ছয় রব
এই িোটি বদচ্ছেি
‘িুবে’ আর িুই সঙ্গী রব
দুজনায় হাত ধ্বর ।
এতবদচ্ছন আজ ববস আবঙনায়
িচ্ছনর িোটি ববে
ধ্নয হচ্ছেি আহা িবর িবর
ওচ্ছগা বান্ধবী ফিার ‘িুবে’ সুন্দরী।
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িববতা

োে রববন
অবিন্ত্য রায়

বাণী
িযান্সার আশ্রয় বনচ্ছয়চ্ছে তাাঁর সারা শরীচ্ছর
বড্ড ফদরী িচ্ছর ফেচ্ছেচ্ছেন সুচ্ছনিা
বশবিচ্ছয়র িাচ্ছে আসচ্ছত
কযান হাচ্ছত বনচ্ছয় বচ্ছেবেচ্ছেন
ডাক্তারী শাস্ত্রিচ্ছতা আর বতন ফেচ্ছি েয় িাস
তচ্ছব আশ্বাস বদচ্ছয়বেচ্ছেন প্রাণ িচ্ছর
বচ্ছেবেচ্ছেন শাচ্ছস্ত্রর ওপচ্ছরও আচ্ছে শবক্ত
সুচ্ছনিাচ্ছি পরািশজ বদচ্ছয়বেচ্ছেন

ডাক্তারবাবু, এিটা প্রশ্ন আচ্ছে
বশবিয় িু তু চ্ছে তািাচ্ছেন
বি প্রশ্ন বেুন, বেচ্ছেন

াবনিটা অনীহায়।

আো ডাক্তারবাবু, আপনার িৃতুযিয় ফনই?
সারাবদন িত ফরাগী ফদচ্ছ ন
ফদচ্ছ ন িত জীবন িরণ সিসযা
িত জরাজীণজ ফদহ, িত িৃতুযর হাতোবন
িত হাহািার, িত অতৃ প্ত বাসনা
সবাই হয়চ্ছতা িাচ্ছো হয় না
িাচ্ছের গিীচ্ছর ফটচ্ছন ফনয় তাাঁচ্ছদর
ফিউ ফিউ হয়চ্ছতা পাচ্ছর িৃতুযচ্ছি ফঠিাচ্ছত
বিন্তু আপবনও ফতা িানুষ ডাক্তারবাবু
আপনার িৃতুযিয় হয় না?

বনচ্ছজর শবক্তচ্ছি জাগ্রত িরচ্ছত।
িৃতুয বাতজ া শুচ্ছন ফিানও ফরাগীচ্ছি
বশবিয় এচ্ছতা হাসচ্ছত ফদচ্ছ ন বন ফিানবদন
সুচ্ছনিা ফহচ্ছসবেচ্ছেন অচ্ছনিটা বশশুর িত ব েব বেচ্ছয়
তার পচ্ছর গম্ভীর িুচ্ছ বচ্ছেবেচ্ছেন
আো ডাক্তারবাবু, িযান্সার বি ায়?
বশবিয় বচ্ছেবেচ্ছেন পচ্ছরর সপ্তাচ্ছহ বুবেচ্ছয় বেচ্ছবন
ফিচ্ছিাচ্ছেরাবপর আর ফরবডচ্ছয়শন এর োাঁচ্ছি

ডাক্তাচ্ছরর সাদা ফিাচ্ছটর সািচ্ছনর দুচ্ছটা পচ্ছিচ্ছট
হাত ফঢািাচ্ছেন বশবিয়
ফেচ্ছোচ্ছকাপ টা েু েচ্ছে গোয়
ধ্ীচ্ছর ধ্ীচ্ছর দাাঁোচ্ছেন জানাোর ধ্াচ্ছর
গাচ্ছের পাতায় ফেচ্ছগচ্ছে োে হেুচ্ছদর োপ
এচ্ছদচ্ছশ এই নয়নববচ্ছিাহন িাে ফি বচ্ছে
"েে"
পাতা েচ্ছর যায় বচ্ছে
আসচ্ছে শীচ্ছত পচ্ছে োিচ্ছব িঙ্কােসার
ডােপাো

আচ্ছোিনা হচ্ছব।
িু চ্ছে বগচ্ছয়বেচ্ছেন বশবিয় পচ্ছরর সপ্তাচ্ছহ
ফবাোচ্ছনা হয় বন সুচ্ছনিা ফি
তারপর ফিচ্ছট ফগচ্ছে এিটি বের
বতন িাস নয়, েয় িাস নয়
সম্পূণজ বাচ্ছরা িাচ্ছসর এিটি বের
িযান্সার ববদায় বনচ্ছয়চ্ছে সুচ্ছনিার শরীর ফেচ্ছি
অচ্ছনি কযাচ্ছনর পচ্ছরও

দাাঁবেচ্ছয় োিচ্ছব এিো বরচ্ছে বসন্ত্ অচ্ছপক্ষায়।

সুচ্ছনিার শরীচ্ছর িযান্সার

গত বের এিবন এি বদচ্ছন
সুচ্ছনিাচ্ছি বশবিয় শুবনচ্ছয়বেচ্ছেন িয়ঙ্কর ফস
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ডাক্তারবাবু তািাচ্ছেন জানাোর বাইচ্ছর
োে রববন পা ীটা িু পিাপ ডাচ্ছে বচ্ছস
ফযন সুচ্ছনিার িত ফসও অচ্ছপক্ষায় বশবিচ্ছয়র
উর্ত্তচ্ছরর
োে ফদহ তার দুেচ্ছে োে হেুদ পাতার োাঁচ্ছি
হাওয়ার তাচ্ছে ফরাচ্ছদর হাতোবন ফিচ্ছ

গাচ্ছয়।

আজ ফেচ্ছি বতবরশ বের আচ্ছগ
দিয়ন্ত্ীও িচ্ছরবেে ফসই এিই প্রশ্ন
বশব ফতািার িৃতুযিয় ফনই ?
িত ফরাগীচ্ছিই ফতা জবাব দাও, ফশানাও ফসই
অচ্ছিা বাণী
ফতািারও ফতা এিবদন ফশষ বদন আসচ্ছব
বশব ফতািার বি ফিানই িৃতুযিয় ফনই?

দুজচ্ছনই ফেচ্ছে ফগচ্ছে পৃবেবীর িায়া
বেচ্ছেন সুচ্ছনিাচ্ছি ফসই গল্প
বাইচ্ছরর োে রববচ্ছনর বদচ্ছি অপেচ্ছি তাবিচ্ছয়
তারপর সুচ্ছনিাচ্ছি আেচ্ছিাচ্ছ ফদচ্ছ বেচ্ছেন িয় পান না বতবন িৃতুযচ্ছি
িয় শুধ্ু ফসই িয়চ্ছি যা িৃতুযর হাত ধ্চ্ছর
আচ্ছস
পোশ আর দিয়ন্ত্ী ফতা িযান্সাচ্ছরর ফরাগী
বেচ্ছেন না
তাই তাাঁচ্ছদর ফশষ বাতজ া পাচ্ছরনবন বশবিয় বদচ্ছত
বনস্তব্ধ হচ্ছয় শুনচ্ছেন সুচ্ছনিা
ফিা িুচ্ছে বজজ্ঞাসা িরচ্ছেন
আো ডাক্তারবাবু দিয়ন্ত্ী আর পোশ ফি?
হাসচ্ছেন ডাক্তারবাবু াবনিটা ববষন্ন হচ্ছয়
পোশ তাাঁর থশশবিাচ্ছের বন্ধু
আর পোশ দিয়ন্ত্ীর স্বািী
িচ্ছেচ্ছজ ওাঁচ্ছদর আোপ িবে আর ফটাচ্ছের

ঠিি ত নই এচ্ছসবেে হাসপাতাচ্ছের ফোন
ফরাগীর অবস্থা ারাপ, জরুরী তেব
েু চ্ছট ফযচ্ছত হচ্ছয়বেে িতজ চ্ছবযর াবতচ্ছর
উর্ত্তর ফদওয়া হয় বন দিয়ন্ত্ীচ্ছি
দিয়ন্ত্ীর সাচ্ছে ফসই তাাঁর ফশষ ফদ া।

েচ্ছে।

পচ্ছরর বদন বর ফপচ্ছয়বেচ্ছেন
দিয়ন্ত্ী আর পোচ্ছশর পেদু জটনার িো

আর দিয়ন্ত্ী ? দিয়ন্ত্ী শুধ্ুই পাবেজচ্ছবর িা
ফববরচ্ছয় ফগচ্ছেন ডাক্তার বাবু
এর পচ্ছরর প্রচ্ছশ্নর উর্ত্তর তাাঁর িাচ্ছেও ফনই।

বব এ বজ এন - বাঙাবের বদশা, বতবরচ্ছশ পা
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Feature Article
My Durga Puja, My Connection

Siona Bhattacharjee
After her victorious defeat over
Mahisasur, Goddess Durga is representative of
a powerful and protective force. Hindus across
the world celebrate Goddess Durga in a series
of prayers and religious gatherings, marking
the beginning of the most renowned festival:
Durga Puja.

classical Odissi dance, I gained exposure to
the dramatic, storytelling dance genre,
allowing me to learn more about the
mythological stories in Indian culture. The
eloquently colored costumes, silver jewelry,
and Tahia headpiece made up my Odissi
attire. Soon, I was able to perform these
traditional folk pieces during the cultural
programs at Durga Puja, showing me an
indicator that Durga Puja had arrived. While I
continued to dance, my inquisitive nature
allowed me to explore more about Indian
culture.

When I was younger, I never
understood the importance of the different
rituals that made up Durga Puja. When I would
go to the temple, all I knew was that I would
be getting a plate full of motichoor ladoos and
coconut naarus while sitting through prayers
made to the Hindu Gods. Never had I
understood why Maa Durga was celebrated or
why water was splashed above my head
through the shanti jal portion of the festival.
This lack of knowledge was attributed to the
fact that I grew up in the United States with
little connection to my Indian culture. I was
classified as an American Born Confused Desi
(ABCD)!

When I was chosen to be the Kumari
for the Kumari Puja, I really started to
discover different rituals that complete Durga
Puja. As I sat down with my mother’s
elaborately embroidered red saree in front of
the gods, a series of scriptures and rituals
were completed in honor of me throughout
the event, as I was representing Maa Durga.
As elderly people came by and touched my
feet to pranam, I felt a wave of awkwardness.
Typically, when I greet my elders, I touch
their feet for pranam in order to offer my
respects, but since the roles were reversed, I
felt absurd that my feet were being touched.
While this feeling was present, I knew that
being a symbol of Maa Durga meant that
these rituals needed to be completed in order
for the Kumari Puja to be completed
successfully.

As I grew older, my immigrant parents
sought to instill a sense of cultural awareness
within me. While I would never truly
understand the importance of various
festivities in the Hindu culture as my parents
did, I knew that I had to make an attempt in
order to better understand my Bengali culture.
The primary way in which I learned more
about my cultural heritage was through
classical Indian dance. Starting off with
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My Kumari Puja experience allowed me
to note that even though growing up in
white dominated society hinders my
ability to express my cultural heritage, I
am able to maintain a sense of
belonging in Hindu culture through
Durga Puja. I am able to make my
offerings to the warm, orange-red fire as
part of the yagnam ritual, completing
the last step of the puja and celebrating
the offerings made to the Gods. I watch
the sindur khela event to honor the
relationship between husbands and
wives. I participate in the shanti jaal
ritual, splashing the water from where
Maa Durga’s worship was completed.
Combined, these rituals and gatherings
allow me to appreciate my Hindu
culture.
Durga Puja wasn’t just any normal puja
for me anymore. Going to the temple to
celebrate Durga Puja, I know that the
stage will be set with 108 candles before

the Goddess Durga, destroying the evil
spirits. I sit through an evening full of
Anjali, giving floral offerings to the gods
before me, Sandhi Puja, where Durga
attempts to destroy demons, and Bijoya,
which marks the end of Durga Puja. And
above all, I contribute my offerings and
rituals towards Maa Durga, understanding
the purpose and expressing my respect for
her.
Now, when I go to Durga Puja, I look
forward to performing traditional dances
which honor Maa Durga. I look forward to
seeing my family friends and completing
prayers and rituals alongside them. I look
forward to listening to the traditional
music and wearing my bedazzled, red
lehngas. This year, not only will I learn
more about Maa Durga and puja rituals,
but I will also experience a sense of
belonging within my Hindu religion,
allowing me to connect with my cultural
identity.

বব এ বজ এন - বাঙাবের বদশা, বতবরচ্ছশ পা

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
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Poem
Our Wish for Puja

Haiku By Ishan Chakrabarti and Kakali B Chakrabarti
Haiku is an unrhymed poetic form that first emerged in Japanese literature during
the 17th century. It most commonly consists of 17 syllables, arranged in three lines
of 5, 7, and 5 syllables respectively. Originally, the Haiku form of poetry as an alternative to more elaborate forms of poetry and to depict simple subjects.
Initially, the subject matter was restricted to an empirical and brief narrative of nature, more specifically of one of the seasons, to induce distinctive but implicit and
subtle emotional responses, associated with the imagery of the season. The Haiku
began gaining mainstream recognition outside Japan in the early 20th century.

In the Ashwin month,
 with little chill in the air,
as moon cycle starts,
Time for forgiveness,

Autumn sun brightens,

a season of happiness,

the world with its golden rays,

fond togetherness.

turning leaves crimson,

With Maa’s arrival,

Maa Durga descends,

sky rings with merry laughter,

with her children and lion,

fills the hearts with cheers.

surges sense of hope.

Fill this earth, oh Maa,

Fun, frolic, and food,

with kindness and empathy,

smell of new clothes and new shoes,

with love and virtue.

lifts everyone’s mood.

Bless this world, oh Maa,
with hearts full of hope and warmth,
Our wish for puja.
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িববতা

সঙ্গহীন সঙ্গী
অচ্ছনিটা বের
অচ্ছনিটা পে
অচ্ছহতু ি,বিেু টা অনাবশযি েোই
বহচ্ছসব ফিচ্ছেনা ফিাচ্ছনাটারই
যুবক্তহীন সঙ্গহীন সঙ্গী
তবুও ফতা ফিার হয়
তবুও ফতা শরীর ফিচ্ছে
তবুও ফতা রান্না হয়
তবুও ফতা জীবন বচ্ছে
আয় আশা আয়……..
িতটা েোই িচ্ছর
শরীর ফিচ্ছঙ্গ যায়
িতটা যুদ্ধ ফশচ্ছষ
আশা ফেচ্ছি যায়
িতটা পে ফহাঁ চ্ছট
পে ফশষ হয়?
উর্ত্তর ফতা জানা ফনই
তাই
পচ্ছেরও ফশষ ফনই
আশা ফেচ্ছিও আশা ফনই
িাচ্ছো োিার িাষা ফনই
তবুও ফতা িন ডাচ্ছি
আয় আশা আয়…

আজও তু বি সচ্ছঙ্গ আচ্ছো
সঙ্গহীন সঙ্গী
আজও তু বি েোই িচ্ছর
ক্লাবন্ত্র াাঁিায় বন্দী
সবজদাই ক্লান্ত্
বি ফপচ্ছে? সঙ্গী আিার,
সঙ্গহীন সঙ্গী
ক্লান্ত্ ও অশান্ত্
সাঙ্গ িচ্ছরা েোই ফতািার
আবিও িীষন ক্লান্ত্
ফতািার আশঙ্কার ফবোজাচ্ছে
সদাই বদিভ্রান্ত্
ফদাহাই ফতািার ফগারাবাবু
এইবাচ্ছর দাও ান্ত্
আশাটাচ্ছি বদচ্ছয় জবাই
বন্ধ িচ্ছরা অবস্তত্বর েোই
সঙ্গহীন সঙ্গী আিার
এ শুধ্ু ফতািার ই েোই ।।।।

সচ্ছঙ্গ সুবিতা
৯/১৩/২০২২
সিয় ১১:১৫ বিঃ

সুবিতা িক্রবতী ফ াষ
ফ্র্যাঙ্কবেন, ফটনাবস,
িাবিজ ন যুক্তরাষ্ট্র
আগমনী, আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

18

Poem
Not a Eulogy, But ...
Soumen Ghosh

When I looked at his eyes transfixed on mine , were they trying to tell
me… Good bye Fiend!
We were not very close; of course known each other since our past
karmas; here; there;
And now at the penultimate minute when those eyes were staring at
mine unfazed, they were surreptitiously telling me:
My time is here now!
Hush, hush. Don’t repeat what you hear.
Good by my friend. Perhaps you will be in a better place with ample
gardening tools and enriched soil and a lot of brethren to help you till
that fertile place. I do not know if you can share your plot with me
there, for I have to find my own that is reserved for me.
Just a matter of time we all will find our plots, some may be fertile as
that of yours and some may be barren.
Regardless, wait there for a few of us to be there in our own scheduled
times.
Until then:
Good bye Friend.
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রিয রিনা
নযাশভিল-এ বঙ্গ ভপিং পিং মহহাৎসব
শুিবজৎ ফ াষ
এবার "BONDO" ফদর বপিং পিং উৎসব ে বেচ্ছর

পাওয়া যায়। অচ্ছনচ্ছি আবার এচ্ছতা গাবের োইন

পরচ্ছো।

ফদচ্ছ

বাঙাবের ফযরিি েু টবে ,বক্রচ্ছিট আর

রাজনীবত বনচ্ছয়

আচ্ছবগ ফসই রিি ই আচ্ছবগ

িু ে িচ্ছর ওচ্ছপন হাউস ফিচ্ছব টিচ্ছিট না

ফিচ্ছটই ফসাজা িচ্ছে আচ্ছস বাবে ফদ চ্ছত !

ফদ া যায় এই বপিং পিং টু নজাচ্ছিন্ট ব চ্ছর । এবার

সব ফিচ্ছয় ইন্টাচ্ছরবটিং বযাপার হচ্ছো এটা এিটা

আবার

বের

েযাবিবে ইচ্ছিন্ট ও ।

পচ্ছর

সাচ্ছে প্রিু র

আচ্ছবগটা

COVID

এর

জনয

এিটু

ফববশ

টু নজাচ্ছিন্ট

িারণ
বন্ধ

দু

োিার

িাচ্ছন ফ ো ফদ ার সাচ্ছে

াওয়া ফযটা োো আবার বাঙাবের

আবার িােু হচ্ছয়চ্ছে। নাি না জানাচ্ছনার শতজ বদচ্ছয়

ফিাচ্ছনা ইচ্ছিন্ট ই িিবেট নয়।

এিজন

আবার স্ট্রীিেী ের বাঙ্গােী। অচ্ছনি অনুচ্ছরাচ্ছধ্র

জাবনচ্ছয়চ্ছে

এবার

স্পনসরবশপ

নাবি

বববেয়ন ডোর োবেচ্ছয় ফগচ্ছে।

এই ইচ্ছিন্ট টা

পচ্ছর "BONDO"-রা বনয়ি টা

এই বপিং পিং টু নজাচ্ছিন্ট বনচ্ছয় ফোিাে ফহায়াটসযাপ

িচ্ছরচ্ছে।

বনউস িযাচ্ছনে গুচ্ছো দু িাস ধ্চ্ছর িিাচ্ছরজ িচ্ছর।

বাঙাবে

তাচ্ছত ফযরিি নানান ফেয়ারচ্ছদর ইন্টারবিউ ফনয়া

নাহচ্ছে বিন্তু ফিাচ্ছনা িান্স ফনই।

হয় ফতিবন োচ্ছি গরি গরি সব িচ্ছিন্ট।

ফয াচ্ছন

ফিউ

ফতািার
হয়

যবদ

তাহচ্ছে

হয়

এবি

নাি

বশবেে

others

বসগবনবেচ্ছিন্ট

তু বি

ফসটার

এিটু
ফপচ্ছত

পাচ্ছরা,

আর ফ ো টা
হচ্ছো

"Bondo

িাউচ্ছি এি ইবি জবি ফেচ্ছে ফদয় না। ১৫ ফেচ্ছি

Palace"। এই প্রাসাচ্ছদর

৭৫ সবাই টু নজাচ্ছিন্ট শুরু হবার ২-৩ িাস আচ্ছগ

হচ্ছেন অরূপদা এবিং নাবন্দতাবদ বিন্তু BAGN

ফেচ্ছি প্রিু র প্রািটিস িচ্ছর এবিং ফজতার জনয সব

এর সব ফিম্বাররাই এটাচ্ছি বনচ্ছজচ্ছদর বাবে িাচ্ছবন

রিি টযাবিক্স প্রচ্ছয়াগ িচ্ছর - ফস ফস রি গাঙ্গুেী
র িচ্ছতা ফপ্রসার টযাবিক্স ফহাি বা অনয বিেু ।

াতায় িেচ্ছি িাবেি

িারণ যার য ন ফযিাচ্ছব দরিার তারাই এই
পযাচ্ছেস-টা বযবহার িরচ্ছত পাচ্ছর সম্পূণজ বনচ্ছজচ্ছদর

টু নজাচ্ছিন্ট শুরু হবার আচ্ছগ যত ফগটটু চ্ছগদার পাটিজ

িচ্ছতা িচ্ছর। নযাশবিে আসচ্ছে এই প্রাসাদ অবশযই

োচ্ছি

দশজনীয় এর আবিজ চ্ছটিিারাে ফস ন্দযজ

তাচ্ছত

টু নজাচ্ছিচ্ছন্টর
টু নজাচ্ছিন্ট
োচ্ছি।

আচ্ছোিনার
িোই োচ্ছি।

ববষয়বস্তু

বহসাচ্ছব

এই

গুগে ফেবন্ডিং এ এই

সবসিয় ১ নম্বর স্থান দ ে িচ্ছর
টু নজাচ্ছিন্ট এর বদন Horseshoe ফেন-এ

যানবাহন িোিে সব বন্ধ হচ্ছয় যায়। নাশবিচ্ছের
ফোিাে

োবেি

ইনেরচ্ছিশন
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এ

এর

বববরণ

দম্পবতর আবতবেয়তার
যায়

ইিংেযাচ্ছন্ডর

architect

জনয। ফোিিুচ্ছ

Buckingham

পযাচ্ছেস

ফশানা
এর

নাবি বনচ্ছজ এই বচ্ছন্দা পযাচ্ছেচ্ছসর

design িচ্ছরবেচ্ছেন।
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এবিং বচ্ছন্দা

যাি এবার তাহচ্ছে এিটু ফ োর িোয় আসা

িবরচ্ছয়চ্ছে

যাি। এই টু নজাচ্ছিন্টর জনয

সবচ্ছিচ্ছয় পবরশ্রি

নেজ িযাচ্ছোবরনা ফত বশেট িচ্ছর ফগচ্ছে। তা

এবিং বনয়বিত প্রািটিস িচ্ছরন ববশ্বাস বাবু।

যাই ফহাি এচ্ছদর দুজচ্ছনর স্মযাশ সািোচ্ছনার

সারা বের প্রািটিস িরা োোও ইবন

জনয অচ্ছপাচ্ছনচ্ছন্টর ফহেচ্ছিট দরিার বপিং পিং

বববিন্ন গ্রান্ড স্ল্যাি টু নজাচ্ছিন্ট গুচ্ছো ফত অিংশ

বযাট নয়। বুেচ্ছতই পারচ্ছেন জুয়াবেচ্ছদর ববিাচ্ছর

ফনন এবিং বনচ্ছজর নাচ্ছির

এরাই

প্রবত সুববিার

িারণ তার অবরবজনাে পাটজনার

সবার উপচ্ছর। এচ্ছদর স্মযাশ এর িচ্ছয়

িচ্ছর প্রবতপক্ষ্ম ফি ফোরহযান্ড ফেি শট এ

ফেয়ার রা অগজানাইজারচ্ছদর

নাস্তানাবুদ িচ্ছরন। তার সাচ্ছে ইদাবনিং আবার

বনচ্ছবদন িচ্ছরবেে

ফযাগ িচ্ছরচ্ছেন বিসাইে smash। ববশ্বাস বাবু

দ্রুত পবরচ্ছষবা ফদয়া যায়। অগজানাইজারচ্ছদর

এবার

োবেি জযাি এর িো ফিচ্ছব এবিং ফেয়ারচ্ছদর

ুব

ুবশ িারণ বতবন এবার তার

িাচ্ছে সিচ্ছবত

যাচ্ছত ফিউ আহত হচ্ছে

পুরাচ্ছনা সােী ফি পাটজনার বহসাচ্ছব ফপচ্ছয়চ্ছেন।

ফসেটি র

সাচ্ছে ফিাচ্ছনা িচ্ছরািাইচ্ছস না

ফশানা যাচ্ছে জুয়াবেচ্ছদর িচ্ছধ্য তারাই হট

িচ্ছর

ফেিবরট।

ফশানা যাচ্ছে। বচ্ছন্দা ফহবেপযাড এ সবজক্ষচ্ছণর

এয়ার এম্বুচ্ছেচ্ছন্সর বযবস্থা িচ্ছরচ্ছেন বচ্ছে

জনয এিটা এয়ার এম্বুচ্ছেন্স োিচ্ছব

এবার ববে এিটু সূযজ-সিাে বাবুর

আপৎিােীন বযবস্থা সািোচ্ছনার জনয ।

পাটজনারশীপ বনয়। সূযজ বাবু এবার তার পাাঁি
বেচ্ছরর পাটজনাচ্ছরর সাচ্ছে জুটি ফিচ্ছঙচ্ছেন

বয়স ফয ফিাচ্ছনা বযাপার নয় এবিং তারা ফয

িারণ তার পাটজনার এবার ফ েচ্ছত পারচ্ছেন

এি ইবি জবি ফেচ্ছে ফদচ্ছব না ফসটা ফ ো

না বচ্ছে। সূযজ বাবুর "Chata" শট আর

ফদ চ্ছেই ফবাো যায় শ্রী Kirshna এবিং
আিাচ্ছদর সবার বপ্রয় হযান্ডসি হাঙ্ক , ফগাচ্ছেন

ফেসচ্ছিন্ট এর জুবে ফিো িার। সিাে বাবুর

িাইন্ড ইচ্ছিানবিচ্ছের। ৭০ বেচ্ছরও এচ্ছদর ২৭

আবার টি-২০ এর িচ্ছতা উদ্ভাবনী শট

বেচ্ছরর িতন এনাবজজ ও ফজতার জনয এচ্ছতা

িারার ক্ষিতা আে। িানা ুচ্ছষায় ফশানা যাচ্ছে

ব চ্ছদ ফসটা না ফদ চ্ছে ফবাো যায় না। True

এরাই এ ন জুয়ারাচ্ছদর িচ্ছধ্য ফসচ্ছিন্ড

ফস্পাটজসিযান ফবাধ্হয় এচ্ছদর ই বচ্ছে।

ফেিবরট।
এবার আশা যাি ফিনটাবি এবিং

ফিউ বি িাবচ্ছত পাচ্ছর ফয knee

জীবন

বরচ্ছেসচ্ছিচ্ছন্টর পচ্ছর এবিং এচ্ছতা বয়চ্ছস ফিউ

বাবুর িোয়। বনন্দুচ্ছিরা বোববে িরচ্ছে

টু নজাচ্ছিন্ট এ পাটিজবসচ্ছপট িরচ্ছত পাচ্ছর? ফসটা

জীবন বাবু নাবি িাোয় বন্দুি ধ্চ্ছর

ফবাধ্য় তার নাচ্ছির সাচ্ছেই সিােজি - ববশ্ব

ফিনটাবি বাবু ফি পাটজনারশীপ এ রাবজ
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ফি ফয জয় িরচ্ছত পাচ্ছর তার িাচ্ছে knee

ফজতার। না এচ্ছদর ফেসচ্ছিন্ট ঠিিঠাি হচ্ছে না

বরচ্ছেসচ্ছিন্ট আর বি এিন বে বযাপার !

এচ্ছদর স্মযাশ। বিন্তু এরা যতই

সবাই ফতা ফ োর পচ্ছর আম্পায়র হয় শুচ্ছনে

এচ্ছদর এ নই বাবতচ্ছের

বা ফদচ্ছ চ্ছো। ফিউ বি ফিাচ্ছনাবদন শুচ্ছনচ্ছো ৫

তাই আবি ববে যবদ জুয়া ফ েচ্ছত িাও তাহচ্ছে

বের আম্পায়র োিার পচ্ছর ফিউ আবার

বিন্তু এচ্ছদর প্রবত বাবজ ধ্রচ্ছতই পাচ্ছরা িারণ

প্রচ্ছেশনাে টু নজাচ্ছিন্ট ফ েচ্ছে? ফসটাই সম্ভব

এরা দুজচ্ছনই য ন এিা এিা ফ েচ্ছব এচ্ছদর

িচ্ছরচ্ছে আিাচ্ছদর আশীবজাদ-দা। িগবান

ফেচ্ছি হয়চ্ছতা সবাই িাচ্ছো , এচ্ছদরচ্ছি সবাই

বশবচ্ছি পাটজনার বনচ্ছয় এবার এরা বিন্তু
দারুন ফ ো ফদ াচ্ছব বচ্ছেই িচ্ছন হচ্ছে।
ববচ্ছশষ িচ্ছর িাে য ন আশীবজাদ-দা িয়ঙ্কর
সব ববষাক্ত স্মযাশ িরবেচ্ছো ত ন িগবান
বশব থিোস ফেচ্ছি িুিবি িুিবি হাসবেচ্ছেন।
জুয়াবেচ্ছদর ববিাচ্ছর এরাই এবার ডািজ হসজ।
প্রচ্ছতযি ফেয়ার এ াচ্ছন এিটা িযাচ্ছরিার ফে
িচ্ছর আর তাই BONDO বপিং পিং ফিাচ্ছনা
টু নজাচ্ছিন্ট নয় এটা এিটা িচ্ছহাৎসব বাঙাবের দুগজা পুচ্ছজার িচ্ছতাই হই হই িাণ্ড
রই রই বযাপার আর বি

।

সবার ফশচ্ছষ এিটা িো না বেচ্ছেই নয়।

individually

ারাপ ফ েুি

াতায় ফেচ্ছো না।

হাবরচ্ছয়ও ফদচ্ছব বিন্তু আবার

য ন দুজচ্ছন জুটি ফবাঁচ্ছধ্ ফ চ্ছে ত ন সব
অনযরিি - ওই ফয বেোি পাটজনারশীপ শে
টা ফি ওরা দুজচ্ছন বিচ্ছে এিটা অনয জায়গায়
বনচ্ছয় ফগচ্ছে ।
ফরিডজ হচ্ছব আবার িাচ্ছের বনয়চ্ছি ফসটা

ফিচ্ছঙও যাচ্ছব। বিন্তু
টু নজাচ্ছিন্ট

"BONDO" র বপিং পিং

যতবদন োিচ্ছব ততবদন

অরূপ-

বজৎ এর পাটজনারশীপ হে অে ফেি এ
োিচ্ছব।
েটপট এবার টিবিট টা ফিচ্ছট ফেচ্ছো আর
সবাই বিচ্ছে ফ ো ফদ চ্ছত এচ্ছসা বিন্তু।

"পাটজনার" শেটার বাঙাবে িাচ্ছন হচ্ছে

ফতািাচ্ছদর

গজজন ই ফতা আিাচ্ছদর আশীবজাদ।

'সােী'। আর

এই িাি

বর পাওয়া ফগচ্ছো ফয এবাচ্ছরর বপিং

সু

দুঃ

, াত, প্রবত াত প্রবত

বনয়ত পাচ্ছশ োিার অঙ্গীিার বনচ্ছয়

পিং টু নজাচ্ছিচ্ছন্ট

২০১৭-ফত

হচ্ছয়চ্ছে। সূচ্ছযজর িচ্ছতা আচ্ছো

এিটা পাটজনারবশচ্ছপর জন্ম

ুব-ই হাড্ডাহাবড্ড েোই
েবেচ্ছয়

হচ্ছয়বেে যা আজও অক্ষয়। হয়চ্ছতা অরূপও।

সবাইচ্ছি ফিাবহত িচ্ছরচ্ছে এি নতু ন জুটি।

আর

ফসবি-োইনাচ্ছে এরা অরূপ-শুিবজৎ জুটি ফি

ফতািরা ফতা সবাই জাচ্ছনা শুি িাচ্ছজ

ববজয়ী হচ্ছয়চ্ছে তারা প্রবতবার। জুয়াবেচ্ছদর

িাচ্ছোই ফবগ বদচ্ছয়বেচ্ছো। অনযবদচ্ছি ফস িাচ্ছগযর

ববিাচ্ছর এচ্ছদর এবার ফিাচ্ছনা িান্স ফনই
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েক্ষণ আর িগবান বশব এর আশীবজাদ ধ্নয

যায়। বনন্দুচ্ছিরা বোববে িরচ্ছে অরূপ

জুটি এবার সবাইচ্ছি অবাি িচ্ছর তৃ তীয় স্থান

বচ্ছন্দযাপাধ্যায় টু নজাচ্ছিচ্ছন্টর আচ্ছগ ইউচ্ছরাপ

দ ে িচ্ছরে। আর

ফবোচ্ছত নয়, আসচ্ছে ফেিাস ফেয়ার Timo

সব জুয়াবেচ্ছদর বহসাব

উচ্ছে বদচ্ছয় োইনাচ্ছে ববশ্বাসবাবুচ্ছদর

Bell-এর ফেচ্ছি ফিাবিিং টিপস বনচ্ছত

ুবই

এিটা nail biting িযাি এ হাবরচ্ছয় আবারও

বগচ্ছয়বেে। এই

অরূপ বচ্ছন্দযাপাধ্যায় এবিং শুিবজৎ ফ াষ

িরা হয় বন।

িযাবম্পয়ন হচ্ছয়চ্ছে। িানা ুচ্ছষায় ফশানা যাচ্ছে

বচ্ছরর এ চ্ছনা সতযতা ববিার

যাই ফহাি আিাচ্ছদর সচ্ছঙ্গ োকুন।

আগািী বের অচ্ছনচ্ছি িীন এবিং ফিাবরয়ার

ুব

বশগবগরই আিরা আবার বেরচ্ছবা সব ফগাপন

ফিাচ্ছিচ্ছদর ফেচ্ছি ফিাবিিং ফনবার িো িাবচ্ছে

বর সচ্ছঙ্গ িচ্ছর বিক্সড ডাবচ্ছেস টু নজাচ্ছিচ্ছন্টর

যাচ্ছত িচ্ছর অরূপ এবিং শুিবজৎ ফি হারাচ্ছনা

সাচ্ছে।

বব এ বজ এন - বাঙাবের বদশা, বতবরচ্ছশ পা
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িববতা

বাাঁবশ
শুিঙ্কর িুচ্ছ াপাধ্যায়

িাাঁদ ত নও ফিচ্ছ র আোে
আয়না নদীর জচ্ছে
আেপচ্ছে এি িুগ্ধ রা াে
দুয়ার আচ্ছে

ুচ্ছে।

তু বি ত ন গাচ্ছনর াতায়
অেীি বদবাবনবশ
আবিও অবাি গাচ্ছের পাতায়
হাওয়ার িচ্ছতা বিবশ
ঠিি ত নই বৃবট নাচ্ছি
বিজচ্ছব তু বি বচ্ছে
ফরাদ্দুর তাই রাগ িচ্ছরচ্ছে
ঠিিানা ফগচ্ছে িু চ্ছে
এ সব বিেু ই ঠিি বেে না
বেে না রূপিোয়
ফিউ ফতা ফিানও সুর বদে না
হারাচ্ছনা বাাঁবশর বযাোয়!
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িববতা

বাবা ও

ুবি

সুবজত দাশ

সাত সিুদ্র পাবে বদচ্ছয় বাবা
ফদ চ্ছত ফগে ুবি,
বাবাচ্ছি ফদচ্ছ
ুবি এবার
বদচ্ছে উাঁবি েুাঁ বি।
আিরা সবাই কাইচ্ছপ
ফদ বে ফসসব দৃশয,
এটার নাি িােবাসা
জাচ্ছন সিে ববশ্ব।
ফেচ্ছে আিার িহা বযস্ত
আচ্ছস না আর বাবে,
হাাঁটচ্ছত বসচ্ছত ুবির িো

ফিাচ্ছদর সাচ্ছে আবে।
ুবির িুচ্ছ র বিবট হাবস
িু বন িচ্ছর আচ্ছো
আিার ফ ািার এটাই সু
ফদচ্ছ

োগচ্ছে িাচ্ছো।

বাবার ফিাচ্ছে বু ির হাবস
য ন আবি ফদব
িচ্ছন পচ্ছে ফসসব িো
ফিিন বেোি সু ী।
হায়চ্ছর ফ ািা, এিবন িচ্ছর ফতাচ্ছিও
ফিারা ফবচ্ছসবেোি িাে,
ফযবদন প্রেি এচ্ছসবেবে
ফিাচ্ছদর গৃহ িচ্ছর আচ্ছো।
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Feature Article
The Luck Factor
Sabyasachi Paul
We all have dreams and ambitions in life. Lucky
people’s dreams and ambitions often become a reality
while unlucky people rarely obtain what they want
from life. Few years back, I happened to explore the
luck factor while analyzing certain incidents in my
earlier days. Let’s me share my experience and findings
about the luck factors in it.
After my bachelor’s degree, I was struggling to get a job
and was rejected in couple of selection processes.
Seeing others who were not academically better than
me getting selected, I felt it’s the luck factor that was
missing. Therefore, all my prayers to God were “God
please let luck work for me just for a day!”
Within few weeks, with my luck I was asked to attend
another selection process for a big telecommunication
company Vodaphone. Step1: clear written test, Step2:
In person interview with a panel. Hiring took place at
top floor meeting hall of a Luxury hotel in the City of Joy
- our beloved Kolkata. We wrote the exam and were
waiting for the result to be announced. I was taking
long breath while roaming in the lawn of the rooftop
garden. That was the first time; I was in a luxury hotel
with extravagance ambience. From the rooftop, I could
see a beautiful view of famous historical city that was
once the capital of India. I could see the wonderful
scenery of the famous “Rabindra Setu” / “Howrah
Bridge” which is a cantilever bridge with a suspended
span over the river connecting two cities. This is a
hanging bridge without any pole. However, I was not
able to enjoy those exciting moments; everything
appeared to me dull and meaningless because I was
worried for my job, career that was also hanging
without any pole of hope like the hanging bridge. I
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considered myself unfortunate, unlucky because of
which I had to struggle more than my friends. Such
negative thinking and uncertainty about my career
made me more exhausted than waking up at 2 AM to
travel to the city by overcrowded public transport. I
stopped expecting anything good happening for me.
Suddenly, the result of the test announced, and I was
among 6 candidates selected out of 100 + participants.
Momentarily, I was happy, and I patted myself “Yes
buddy you made it and you can win”. The next
moment, I turned back to my dark den of uncertainty
and disappointments. It reminded me of a similar
experience I had in my last interview. I was also selected in 1st step there and ultimately rejected in the final
round. Consequently, my mind became flooded with
the cloud of disappointments through which I could
hardly see any ray of hope. Eventually, my interview
went well but not excellent. I was shaky, lacked
confidence and finally was not shortlisted for the job.
Again, I blamed on my luck factor. With repetitive
rejection, I was assured once more, it’s the luck factor.
Don’t you blame the luck factor when your NFL team
lose the game, don’t you blame on luck factor when
you did not get the promotion, however someone
whom you feel is less capable than you got the
promotion? Maybe you feel happy and positive about
your life because you consider yourself lucky.
After getting a job and working for a while, I started
doing little research about my negative luck factor.
What is that made me so unlucky during my early days
of career?
I happened to read a book on this context “The Luck
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Factor” by Dr Richard Wiseman which helped me
immensely to find the root cause of my negative
luck factor. I discovered that my personality, the
perception towards my life and my behavior
contributed to my bad luck that time. Let me explain.

Coupled with that, my negative thinking and pessimistic approach towards life made me believe I
was unlucky. Tennessee William, an American
playwright, and author of many stage classics said:
Luck is believing you are lucky.
Considering me unlucky used to make me
unhappy and hesitant. I had lack of concentration,
confidence, and conviction those were evident in
my personality, body language and gesture. This in
turn had huge negative impact in my preparation
and encouraged recruitment panel to reject me.

Firstly, I was desperate to find some
opportunities to appear for a job interview, but
hardly found any. This was because of my poor
networking skills. I was introvert, always
interacted among close friends since that was my
comfort zone. If I was open to interact with any
persons that would help me building “network of
luck”. That would in turn increase my
opportunities through referrals and requirement
information that was not in my access.

On the other hand, if I believed myself lucky, then
I would have enjoyed each moment and appeared
to be positive and confident in interview panel.
As can be seen, lucky people’s expectations about
the future help them fill their dreams and
ambitions. They expect their good luck to continue
in the future and expect their interactions with
others to be lucky.

Let’s put it this way. In a birthday party, you meet
Paul through my friend. Paul knows 100 people.
So, by talking to Paul, you are only one handshake
away from those 100 people. Paul might
introduce to someone who is likely to know
someone else interested in hiring you. In the
same way, you are only two handshakes away
from roughly 100 x 100 people – 10000 new
possibilities for an opportunity, just by saying
hello to Paul. This is what Dr. Richard Wiseman
explained: lucky people build and maintain a
strong “Network of Luck”.

Now, I always consider myself a positive person.
To live with my luck, I always try to see the
positive side of bad luck and take constructive
steps to prevent more bad luck in future.
Oprah Winfrey rightly said: “Luck is a matter of
preparation meeting opportunity”. Don’t you
agree with me?
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রিয রিনা

েচ্ছটা বনচ্ছয় েটেটি
অবিতাি িক্রবর্ত্তী
আিার

বয়স

ত ন

এগাচ্ছরা-বাচ্ছরা

অপার
ফেহ।
েচ্ছে
িযাচ্ছিরাটা
ফোটিাকুচ্ছি ফদ াচ্ছনার সাচ্ছে সাচ্ছেই

বের হচ্ছব। িাো োবি ফদাতো এি

বাবের
আিার

নীচ্ছির
ববিরণ

তোটিচ্ছত।
বেে ফগাটা

বিন্তু
বাবে

ফসটা আিার হচ্ছয় ফগে।

জুচ্ছেই।
এি
িায়াবী
দুপুচ্ছর,
বিচ্ছেচ্ছিাঠার রটি ফেচ্ছি হাচ্ছত এচ্ছস
ফগে আগোর এিটি বাক্স-িযাচ্ছিরা,

ফোটিাকুর উৎসাচ্ছহ
েচ্ছটার
ফদািাচ্ছন

আবদযুচ্ছগর। তার সবচ্ছিচ্ছয় পেচ্ছন্দর

বক্লি বক্লি বক্লি। এিসিয় পরি
উচ্ছর্ত্তজনার ফশচ্ছষ হাচ্ছত এে শাটার

প্রেিবার।

থববশটয বেে – দুটি বিউ-োইন্ডার।
এিটি িযাচ্ছিরার বপেচ্ছনর ফদয়াচ্ছে,

তারপর

িচ্ছে
–
আর

ফগোি
জীবচ্ছন
বি

–

অনযটি িযাচ্ছিরার োচ্ছদ। িযাচ্ছিরাটির
ববহরচ্ছঙ্গর রূচ্ছপ তাচ্ছি ফিাচ্ছে তু চ্ছে

ফটপার েসেগুবে। ফসই ফয আবি
িুগ্ধ হোি, আিার িাচ্ছজ নয়, এই
বশল্পটিচ্ছত,
ফসই
িুগ্ধতা
আর

ফনওয়ার িত বেে না। বিেু
অিিজণযতাও বেে হয়ত যা আিার
জানা বেে না, আবি জানচ্ছত

ফিানবদন িাটে না। িুগ্ধতার শুরু
িচ্ছর বদচ্ছয় িযাচ্ছিরাটি অবশয ফশষ
হচ্ছয় বগচ্ছয়বেে তার পচ্ছর পচ্ছরই –

উৎসুিও বেোি না। আবি শুধ্ু
জানচ্ছত ফিচ্ছয়বেোি ওটাচ্ছত বেল্ম

আিার হাচ্ছত। ঠিি ফিান িারচ্ছণ
িচ্ছন ফনই, আিার ধ্ারণা হচ্ছয়বেে
িযাচ্ছিরাটা এিবার পুচ্ছরাপুবর
ুচ্ছে
ফেচ্ছে তারপচ্ছর আবার জুচ্ছে ফসটাচ্ছি
ঠিি িচ্ছর বাবনচ্ছয় ফনয়া দরিার!

িরা যাচ্ছব বি না।
যাাঁচ্ছদর বাবেচ্ছত িাো োিতাি
তাাঁচ্ছদর ডািতাি বেিাকু, ফোটিাকু
বচ্ছে।

আিার

প্রবত
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দী জবদচ্ছনর

রা

–

পচ্ছিট

বড৩০০। ফিচ্ছববেোি ফসই ফশষ।

েু চ্ছটা। আবার িযাচ্ছিরা ফপোি
কুবে বেচ্ছরর পাচ্ছর আচ্ছিবরিায়

িু ে। এচ্ছসচ্ছে আইচ্ছোন
তারপর
সযািসািং-এর

এচ্ছস। আহা ফসই ২০ ডোচ্ছরর
তািিাদা (তাি িচ্ছরা, িাবব
দাবাও) িযাচ্ছিরায় ফয অপার
আনন্দ ফপচ্ছয়বেোি তার পবরিাণ
পরবর্ত্তীিাচ্ছের ফযদাচ্ছতচ্ছতা (চ্ছযিন
দাি,
ফতিন
ফতাচ্ছো)
িযাচ্ছিরাগুবের ফেচ্ছি ফিান অিংচ্ছশ

আর
দুদজান্ত্

আেো ফোন-িযাচ্ছিরা। আচ্ছরা
বি বি আসচ্ছব ফি জাচ্ছন!
িযাচ্ছিরার
বডবজটাে
দুবনয়ায়
যাওয়ার
আচ্ছগই
আর-এিটি
বডবজটাে দুবনয়ায় আবি বিচ্ছে
বগচ্ছয়বেোি – েচ্ছটাশবপিং। িত
রিচ্ছির
েচ্ছটা
সম্পাদনার
সেটঅয়যার ফয বযবহার িচ্ছরবে
– ববনা দাচ্ছির, নানান দাচ্ছির!
ফদ োি, িূে িাজ-টা প্রায়

িি বেে না।

এর বের াচ্ছনচ্ছির িাোয় ফপোি
প্রেি এসএেআর, বনিন ৫,
বগন্নীর িাে ফেচ্ছি, তার সাচ্ছে
আচ্ছিবরিায়
আসার
উপহার
বহচ্ছসচ্ছব
–
প্রবতশ্রুবতিত!
পাশাপাবশ
বযবহার
িেে

সবার-ই
পরবর্ত্তী
িুচ্ছ াচ্ছশর

এি রিি। িচ্ছরানা
যুচ্ছগ
িাক
অেজাৎ
বযবহার এ ন
ুব

নানারিি তািিাদা িযাচ্ছিরারও।
এিসিয় ফসাবনর সৃবট হাচ্ছত বনচ্ছয়
ঢু চ্ছি পেোি বডবজটাে িযাচ্ছিরার
জগচ্ছত – এিটা ফ্লবপচ্ছত িারচ্ছট

সাধ্ারণ হচ্ছয় ফগচ্ছে। েচ্ছটাপ্রচ্ছসবসিং-

শট। তার পাশাপাবশ এে আর
এি অবিজ্ঞতা – িযািিডজাচ্ছর

অসাধ্ারণ রূচ্ছপ েু টিচ্ছয় ফতাচ্ছে।
নীচ্ছি এিটা এচ্ছিবাচ্ছর প্রােবিি

েযাপশট। অবচ্ছশচ্ছষ আর এি
স্বচ্ছের
িযাচ্ছিরা
–
বনিন

িাচ্ছজর েি ধ্রা রইে।

এও িুচ্ছ াশ ববরাট শবক্ত। িূে
েববচ্ছি অক্ষত
ফরচ্ছ
এিটি
সাধ্ারণ েববচ্ছি অনয রিি,
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েচ্ছটাশবপিং অেবা িুচ্ছ াচ্ছশর জাদু
- দুগজ ফিন?
- বাাঁিাব ফতািায়!
- ফিিন িচ্ছর?

- বি িরে?
- ফি?
- আবি, এই ফয এ াচ্ছন।
- ও তু বি! বি িাও?

- ফদ চ্ছত পাচ্ছব। এ ন োচ্ছিা িু পটি িচ্ছর।
- এ ন তচ্ছব …
- ফসই পরচ্ছত পেচ্ছব এবার িায়ার

- ফতািার আয়নায় ধ্চ্ছরা আিায়।
- তারপর?
- আিার স্বে সেে িরচ্ছব - সাবজচ্ছয়
তু েচ্ছব আিায়!
- তাই? অচ্ছনি বিন্তু সইচ্ছত হচ্ছব!
- আো!

িুচ্ছ াশ।(৪)
- িুচ্ছ াশ?
- জােও তু বি বেচ্ছত পাচ্ছরা। আোে
িরচ্ছত দুগজ ফতািার।
- তার পচ্ছরচ্ছত?

- ফহচ্ছসা না।

- পরত জুচ্ছে েবেচ্ছয় ফদব ফ ার কুয়াশা।
- ফিিন িচ্ছর?
- পরতটাচ্ছি োপসা িচ্ছর, োপসা িচ্ছর,

- বচ্ছো, শুনবে।
- ফি ফদচ্ছ ে ি চ্ছনা?
- আবি বি বিবজবন ি চ্ছনা ...
- ঠিি আচ্ছে, ঠিি আচ্ছে, ফিচ্ছ র র বি
িাচ্ছব গচ্ছে ওচ্ছঠ জাচ্ছনা?
- জচ্ছের স্তর পচ্ছরর পচ্ছর
- ফতািায় আবি গেব এবার ফতিবন িচ্ছর
স্তচ্ছর স্তচ্ছর
- আর?
- তু বি োিচ্ছব ফতািার িতন বনচ্ছজর

োপসা িচ্ছর …(৫)।
- আবিও তচ্ছব োপসা ত ন?
- ফিাচ্ছটও না। দুগজ ফতািায় রা চ্ছব ধ্চ্ছর,
আাঁিেববহীন, অিবেন।
- তার পর?
- িচ্ছন আচ্ছে, ফসই প্রেি পরত? ফসই
পরত-ই সাজাব এবার।
- সাচ্ছজর ফশচ্ছষ?

িচ্ছন।(১)
- আর?
- প্রবতেবব গেব ফতািার, পচ্ছরর পর, দুই

- আর বিেু না। পরত িটা জুচ্ছে বনচ্ছেই,
(৬) ফিচ্ছ র োাঁচ্ছি নগর ফযিন - উপর
ফেচ্ছি, োপসা িাচ্ছঠর িু বন জুচ্ছে,
উজ্জ্বেতায় প্রস্ফু টিত, এিটি িাি - আবি?

পরচ্ছত।(২)
- ওঃ!
- বিতীয় পরচ্ছত ব রব ফতািায়, দুগজ
ফযিন, ফতািায় শুধ্ু, এিটু িচ্ছর, যত্ন

- ঠিি তাই, ফোট্ট হেুদ

িচ্ছর, আগে ধ্চ্ছর।(৩)
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াসেু েটি।

যা বেে

যা হে

(১) non-destructive, the image in the original layer remains unchanged
(২) duplicating the original layer two times
(৩) selecting the flower tightly with lasso and/or other selection tools

(৪) adding mask to the layer with selection
(৫) blurring the layer with mask (preferably Gaussian blur)
(৬) flattening the layers.

এিটা সিয় বেে য ন েবব বনচ্ছয় িাবরকুবর িরব বচ্ছেই েবব তু েতাি। বিন্তু বিরিাচ্ছের
অবস্থরিবত আবি, িতিাে আর আিার উৎসাহ োচ্ছি! আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত বিবেচ্ছয় ফগে িায়ািানন।
স্মৃবতচ্ছত রচ্ছয় ফগে অজস্র িুহূতজ, আর িত ফয েবব – এিি, যুগে, ফগাটা পবরবার, ফগাটা
দে, দঙ্গে, প্রিৃ বত, িূতজ, ববিূতজ

– িবম্পউটার-এর হাডজ ড্রাইচ্ছির পরচ্ছত পরচ্ছত।
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ফদবীিাহাত্ম্যম্

তু বি স্বাহা (পববি আগুন-এর প্রাণশবক্ত), তু বি স্বধ্া (পুবপ
জ ুরুষচ্ছদর শবক্ত),
তু বি-ই বষট (পববি আহুবত িন্ত্র) স্বরূপ স্বর-এর আধ্ার।
অিৃত তু বি, অক্ষর তু বি, তু বি-ই বনতয, তু বি-ই বিিাবিি িন্ত্র-এর ধ্ারি।
।।৭৩।।

ত্বিং স্বাহা ত্বিং স্বধ্া ত্বিং বহ বষটিারঃ স্বরাবত্ম্িা।
সুধ্া ত্বিং অক্ষচ্ছর বনচ্ছতয তৃ ধ্া িািাবত্ম্িা

অধ্জিািা-ফতও তু বি-ই োি সবজদা,যা উচ্চাবরত হয় না তাও তু বি-ই ।
তু বি-ই সন্ধযা, তু বি-ই সাববিী (ঋি ফবচ্ছদাক্ত পববি সাববিী িন্ত্র), তু বি
সিস্ত ফদব-ফদবীচ্ছদর জননী।
(পাঠান্ত্চ্ছরঃ তু বি-ই সন্ধযা, তু বি-ই সাববিী, তু বি-ই ফবদ, তু বি আবদ

বস্থতা।।৭৩।।

জননী)।।৭৪।।

অধ্জিািা বস্থতা বনতযা ইয়া অনুচ্চাবরয়াববচ্ছশষতঃ।
ত্বচ্ছিব সন্ধযা সাববিী ত্বিং ফদবী জননী পরা
(পাঠান্ত্চ্ছরঃ ত্বচ্ছিব সন্ধযা সাববিী ত্বিং ফবদ জননী

তু বি ধ্ারণ িচ্ছর আে ববশ্বচ্ছি, তু বি-ই জগৎ সৃবট িচ্ছরে।

পরা )।।৭৪।।

তু বি পােন ির সিেচ্ছি, সিচ্ছের অবন্ত্চ্ছিও তু বি-ই আে।।৭৫।।
সৃবটরূচ্ছপ তু বি বযপ্ত িরািচ্ছর, এবিং পােচ্ছন তু বি বস্থবতরূপা।
আবার ফহ জগন্ময়ী, অবন্ত্ি িাচ্ছে তু বি-ই দাও সব ফশষ িচ্ছর।।৭৬।।

ত্বচ্ছয়তদ্ধাযজচ্ছত ববশ্বিং ত্বচ্ছয়তৎ সৃজযচ্ছত জগৎ।
ত্বচ্ছয়তৎ পােযচ্ছত ফদবী ত্বিৎসযচ্ছন্ত্ ি সবজদা ।।৭৫।।
ববসৃচ্ছট সৃবটরূপা ত্বিং বস্থবতরূপা ি পােচ্ছন।
তো সিংহৃবতরূপাচ্ছন্ত্ জগচ্ছতা’সয জগন্মচ্ছয় ।।৭৬।।
িহাববদযা িহািায়া িহাচ্ছিধ্া িহাস্মৃবতঃ।
িহাচ্ছিাহা ি িববত িহাচ্ছদবী িচ্ছহশ্বরী।।৭৭।।
প্রিৃ বতস্ত্বিং ি সবজস্ব গুণািয়ববিাববনী।

িােরাবিিজহারাবিচ্ছিজাহারাবিশ্চ দারূণা ।।৭৮।।
ত্বিং শ্রীস্তিীশ্বরী ত্বিং হরীস্ত্বিং বুবদ্ধচ্ছবাজ ধ্েক্ষণা।
েজ্জা পুবটস্তো তু বটস্ত্বিং শাবন্ত্ঃ ক্ষাবন্ত্চ্ছরব ি ।।৭৯।।

িহাববদযা তু বি, িহািায়া, িহাচ্ছিধ্া, তু বি িহাস্মৃবত।
তু বি-ই ফসই িহাচ্ছিাহ, তু বি-ই িহাচ্ছদবী, তু বি িচ্ছহশ্বরী।।৭৭।।
তু বি-ই প্রিৃ বত (আবদ শবক্ত), তু বি-ই সবজস্ব, তু বি-ই এচ্ছনে (চ্ছসই) বতন
গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তিঃ)।
তু বি িােরাবি (সিচ্ছয়র বনয়ি অনুসাচ্ছর ধ্বিংচ্ছসর রাত), িহারাবি (সিস্ত
ফশষ হচ্ছয় যাওয়ার রাত), ফিাহােন্ন হচ্ছয় সবজনাশ হচ্ছয় যাওয়ার বনদারুণ
রাবি ও তু বি।।৭৮।।
তু বি শ্রী, তু বি ঈশ্বরী, তু বি নম্রতা, তু বি ফবাধ্সম্পন্ন বুবদ্ধ ।

তু বি েজ্জা, তু বি পুবট, তু বি তু বট, তু বি শাবন্ত্, তু বি-ই ক্ষাবন্ত্-ও।।৭৯।।
(তু বি) ড়্গ, শূে, ফ াো,গদা, িক্রধ্াবরণী।
শঙ্খ, ধ্নুি, তীরধ্াবরণী, অবি-অস্ত্রসিবিতা, ফে হদণ্ড-অস্ত্রসবজ্জতা (দৃঢ়
বাধ্াদাবয়নী) ।। ৮০।।

বড়্গনী শূবেনী ফ াো গবদনী িবক্রনী তো।
শবঙ্খনী িাবপনী বাণ িূ শূন্ডী পবর আয়ূধ্া ।।৮০।।
ফস িযা ফস িযতরাহচ্ছশষ, ফস চ্ছিযিযস ত্ববতসুন্দরী।
পরাপরাণািং পরিা ত্বচ্ছিব পরচ্ছিশ্বরী ।।৮১।।

আগমনী, আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

(অেি পাশাপাবশ তু বি) সুন্দরী, ফস ন্দচ্ছযজর ফশষ সীিাও োোন অপরূপা,
ফয ফস ন্দযজ সম্ভব বচ্ছে িচ্ছন হয় তার ফিচ্ছয়ও ফববশ সুন্দরী তু বি।
বে-ফোট (িহাজাগবতি বা পাবেজব) সিস্ত বিেুু্ র িচ্ছধ্য তু বি ফশ্রষ্ঠা, তু বিই পরি ঈশ্বরী ।। ৮১।।
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We Deeply Mourn the Loss of These Beloved Members

Dr. Debesh Maldas continued his career in science in the United
States as a visiting professor at Michigan State University from
1997 to 2002. In 2002, he joined the State of Tennessee’s
Department of Health. An exceptionally accomplished scientist,
Debesh achieved several patents, published numerous research
publications, and was awarded the Marquis Who’s Who
Publication Board award.
Debesh lived a full life, often enjoying gardening and achieving
multiple awards at the TN State Fair and Williamson County
Fair for his agriculture. He was a prominent, active and beloved
member of the Bengali Association of Greater Nashville. We deeply
mourn the loss of Dbeshda.
Debesh is survived by his wife Sukti Maldas and daughter Deya
Maldas.

Dr. Bhowmik was the head of the Fisk University Sociology
Department for a number of years. He was a founder member
of BAGN. He was our beloved Dilipda who directed and acted in
many Bengali theatrical productions and performed in many
Indian Republic Day Celebrations. We deeply mourn the loss of
him.
Dilip Bhowmik is survived by his wife Shubha Bhowmik, his two
daughters and sons-in-law, Shonali Bhowmik & Jasper Patch,
Ruchi Bhowmik & Francis Grab, granddaughters Priya and Kavi
Grab, brothers Biplab and Pralay Bhowmik and his sister Anita
Ghosh, as well as many cousins, nieces, and nephews.
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Aroshi Das
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Our Heartfelt Thanks to
All Our Sponsors

Bengali Association of
Greater Nashville

Bengali Association of
Greater Nashville
Is Thankful to and
Appreciates
The Support of
Tennessee Arts Commission
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