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বিরেষ “কৃতজ্ঞতা” ~
The funding and publication of this Brochure is made possible only because of the
Sponsors and Donors like YOU! Our endless gratitude for your gracious donations.
যারি হিন- ারত একৈাি হচন্তা হিি অসাৈানয পু রজা সম্পন্ন ক া, তারি ’নক এক ঝিরক নিখু ন >>>
❖ বিজ্ঞাপন প্রকল্প, সংয াগ ও পবিযিশনা – অঞ্জন বিত্র, অতসী িাগবি, দেি ানী নায়ক, দিৌবিতা িল, দিৌসু িী িজু িোি,
পার্থ দে, পার্থ দ াষ, সু তপা সাাঁতিা, শবিথষ্ঠা সিকাি, মধু পর্ণা রক্ষিত সু িবঞ্জতা ধি, তুষাি নায়ক, পু লক িয্যাপাধযায়;
❖ জনসংয াগ ও সহয াবগতা – দিৌসু িী িজু িোি, সযতযন িসু , অঞ্জন বিত্র ;
❖ সম্পূ র্থ প্রকাশনা, মুদ্রর্ ও িযািস্থাপনা – অক্ষনর্ণার্ চন্দ্র, প্রিীি শীল ;
❖ ক্ষিয়েটিভ পূ জা সংখ্যা’ Ads ও অনলাইন - দিৌবিতা িল;
❖ প্রচ্ছদ - পারক্ষমতা র্যানাজী
❖ পু জা ও ক্ষর্নযাস – রীতা র্নারক্ষজ, সু তপা সাাঁতিা, মধু পর্ণা রক্ষিত, গ ৌরী ও পীযূষ নন্দী;
❖ উপয়দষ্টা – সু ভদ্রা িয্যাপাধযায়;
❖ সর্ণাঙ্গীর্ সমন্বে - পু লক িয্যাপাধযায় ;
❖ পবিকল্পনা ও সম্পােযকি কর্া - আিাি কাযে এটা একটা িাবষথক Treasure Hunt - এই পু জাসংখ্যাি
দেৌলযত কত অসািানয গুর্ীজনযেি সঙ্গ আবি পাই ও তাাঁযেি অনুযপ্রির্া আিাযেি প্রবতবেন এবগযয় বনযয় ায়; – Pandemic’এি বিতীয়
িেযি’ও আিাযেি উৎসাহ অটুট- আশাকবি আপনাযেি অন্ততঃ আধ ণ্টা এই পাতা উল্টাযত ভাযলা লাগযি।
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Ma Durga’s blessings to you and your family

from the Ghosh and Ray families
Runa-di, Ruby, Ravi, KriyaShakti, Gigi, Partha, Jayanta & Phalguni
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গসই কয়র্কার কথা। কু ক্ষিক ক্ষিক াক্ষি কয়র দাদুর র্াক্ষিয়ত পু য়জা কাটায়ত যাওো। গসখ্ায়ন কত আদর,কত মজা ।
কত আত্মীে স্বজয়নর আনা গ ানা।
ঠাকুর গদখ্া, নতুন জামা কাপি, পু য়জা র্াক্ষষণকী, রকমাক্ষর খ্াওো দাওো, তুয়তা ভাই গর্ায়নয়দর সয়ঙ্গ সারা ক্ষদন হৈচচ। আনয়ন্দ ভরা ক্ষিল
গসই ক্ষদন গুয়লা।
প্রক্ষত র্ির তার পু নরার্ৃ ক্ষি ।
তারপর একক্ষদন দুম কয়র ক্ষর্য়দশ পাক্ষি। পয়ি রইয়লা গপিয়ন গসই পক্ষরক্ষচত জ ৎ।
এর্ার পু য়জা এয়লই মন খ্ারায়পর পালা। এখ্ায়ন ঢায়কর আওোয়জ পু য়জা শুরু ৈে না? পযায়েল গকাথাে ? ঠাকুর ক্ষর্সজণনও ৈে না ?
এ গকমন পু য়জা ?
ক্ষনয়জর অজায়েই কয়র্ চার পায়শর নতুন মু খ্গুয়লা আপনজন ৈয়ে গ য়লা। পু য়জায়ত চাটক্ষন করার অনু য়রাধ এয়লা।
খ্ার্ার পক্ষরয়র্শন করার গলাক পাওো যায়চ্ছ না, তুক্ষম করয়র্ ? ধীয়র ধীয়র উইয়কে এর পু য়জাে গময়ত উঠলাম।
অঞ্জক্ষল গদওোর সমে গচায়খ্ পিয়লা গসই গিাট গিয়লটি, যায়ক তার মা গরক্ষিয়মি ধু ক্ষত পাঞ্জাক্ষর্ পক্ষরয়ে ক্ষনয়ে এয়সয়ি। উচচৈঃস্বয়র
ইংয়রক্ষজ টায়ন সংস্কৃত মন্ত্র উচারর্ করয়ি।
র্ু িলাম, গকায়না ক্ষকিু ই ৈারােক্ষন। আমরা ধয়র রাখ্য়লই সর্ থাকয়র্।
আসু ন, ধর াহখ আৈ া আৈারি পু রজারক, আৈারি গবব , আৈারি ঐহতিযরক, আৈারি হনরজরি জরনয, আৈারি
প্রজরে জরনয।

মমৌসু মী মজুমদার

নমস্কার
অক্টোবর ৮, ৯, ১০, ২০২১
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MITRA FAMILY
WISHES YOU A VERY HAPPY DURGA PUJA
SARBANI AND ANJAN
TANISHA AND ANISH

বিবিত্রা / ঐকতান ১৪২৮

8

On behalf of “Bichitra” I take the privilege to welcome you all to this year’s
Durga Puja (2021).
This year the feeling will be very special since we have experienced a lot
during the past 20 months – we experienced the worst with varying
degrees of lockdown - an economy slammed by multiple closures and a
secluded & jeopardized cultural life. We never imagined we could miss so much – on a positive note we have also
experienced lot of heartwarming examples of how people strived to come together while staying apart by being super
creative.
Amidst the above morose, the good news is - more and more of us are returning to at least a semblance of our prior
lives. Some of our fears about the disease and its damage have subsided. The economy has started regaining the
confidence. We are slowly retrieving the power to envision the azure sky marked with woolly clouds heralding the
dawn of the much-awaited autumn in Kolkata. We are trying our best – with precaution and perseverance – to regain
the energy to recollect the melodious sounds of Kansor Ghanta and Dhak along with the mild fragrance of “shiuli and
kash phool” which are surely the harbinger of the much-awaited Durga Puja.
Let the Durga Puja (undoubtedly the greatest event in our community no matter in whichever part of the world we
are) break the gloomy atmosphere and shower on us the ambience of cheerful liveliness. And I believe this will
happen for sure - this year’s event will turn into a colorful, joyous, and successful one with all your active participation.
Let us all celebrate this great festive event of our community together with fun and frolic. Remember, your presence
will be our indispensable “present”. Your participation will create a mammoth energy and impetus. This energy will
permeate within the organization to create a new momentum for a prodigious success in future. No matter in
whichever part of the world we dwell, we can always get together amidst our hectic daily schedules. Be it for few
moments – let us keep our minds away from the competition, share markets, globalizations, mergers, acquisitions and
so on.
Let us all get together and enjoy the Puja, Anjali, Chandipath, Arati, Dhak/Dhol, Dhunuchi and Sindoor Khela. I am sure
that everyone will enjoy every bit of the jam-packed cultural program comprising outstanding dances, vocal
presentations, Magic Shows, Fashion Shows supported by sumptuous dinner. We are always striving to make the event
100% flawless by applying technology, knowledge, and the experience of learning from the past. With active
cooperation from you all we can achieve great success and fulfil our dream of
presenting a wonderful event.
Thank you and God bless you.

Anjan Mitra
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পু জার অনু ষ্ঠান সূ চী :: ~
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MAY THE DIVINE BLESSINGS OF MAA DURGA BE WITH
YOU

TODAY AND ALWAYS
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BEST WISHES FOR THE FESTIVE SEASON
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শা িীয়া শুরেচ্ছা ~ জয়ন্ত ও হশল্পী হিত

Best Wishes for the
Festive Season
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Puja Greetings and Subho
Bijoya to All!
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Enhance the sweetness of this auspicious Durga Puja with
Dairy
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৺শ্রীশ্রীদূ র্গা সহায়
৪৭তম শারদদাৎসব ১৪২৮/২০২১!
দশভুজার আরাধনায় মমদতছি আমরা
আমোক্ের প্রোণবোয়ু ক্ে ৺মহোমোয়ো, অন্তক্র েোাঁর জীবনছোয়ো
একান্ত প্রার্গনা ছনদয় মা-আমাদদর অন্তদরর ছবদশষ পূ জা গ্রহণ করুন!
এবং বাৎসছরক "ঐকতান" র “৮ ”-এ পা !
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Bichitra’s DURGA PUJA started in 1975, with President Sri Bishu Mittra at Wayne State University Campus
at Warren Ave and Second Ave, Detroit।
গসই একই Tradition র্ৈন কয়র ২০২১ পূ জা খ্ু র্ই
গেশাল, খ্ু র্ই একটা অদ্ভুত ঐক্ষতৈাক্ষসক
মানক্ষসকতা ক্ষনয়ে আমরা এক্ষ য়ে চয়লক্ষি - প্রাে দুর্ির
এই মৈামারী র সায়থ ময়নর দ্বন্দ্ব ও অদময আকুল
ইয়চ্ছঘক্ষির কাাঁটা ধয়র র্াঙ্গালীর সর্ণপ্রধান উৎসর্
সম্পন্ন ৈয়র্ এর্ার অনযরকম ভায়র্, ক্ষদ্বতীে র্ির
উৎকণ্ঠাে।। িহািািী আিাযেি কাে দর্যক অযনক
আন্ই দকযে বনযয়যে, বকন্তু তাও আিিা “
কুবেযয় -িাবেযয়’ ফাাঁক-দফাাঁকযি তটুকু পাইই ...তাইই কিবে!!!
জাাঁকজিক ও অদ্ভুত ভাযলািাসায় সি িাধা অবতক্রি কযি আিিা অঞ্জবল দেি Groves High School-এ, কবিকাাঁিা দর্যক
দগাযেন জু বিলী িয়সী, সিাই একসাযর্ িণ্ডীপাঠ কিি, - াযত প্রবতটি সন্তাযনি াত্রাপযর্ ৺িা দুগথা দ ন িায়া সবিযয় সবতযকাযিি
শবি দেন এবগযয় াওয়াি, তািই দতােযজাে, দকানও ত্রুটি না র্াযক!!!
! অশুক্ের ববনোশ হহোক ও শুে হেেনো আসু ক

মা...এস, আর্মনী র্াই
তবুও এদসদি শরৎ। নদীতীদর, গ্রাম বাংলার মাঠ প্রান্তদর হওয়ায় দু লদি কাশ। সু েুর বমবশগোন এর ঘোস ও পোেোও রংবোহোরী।
হাওয়া অছিদসর তদর্ে বষগ ছবদাদের লগ্ন এদলা প্রায়। ছনছিল ভুবদনর নানা প্রাদন্তর বাঙাছল প্রাদনর উমার আর্মনী বাতগা আদন
নব আনদের সু র। এইডাক

ছিরকাদলর, ছিরছদদনর। এইডাক

ছিরন্তন।

“সদেষনং দশমেঞ্চ
মঙ্গয়লর আরাধনা আমায়দর সময়র্ত
শুয়ভচ্ছা ও প্রনাম,
ক্ষর্নীত-
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Acknowledging

Chief Priest of 47th Puja

শ্রী সু ধা ঞ্জন েট্টাচাযব য
On the onset of
47th Puja, it is
Bichitra’s
greatest honor
acknowledging
our respected
Purohit, whom
we fondly call
Sudhada, Sri
Sudha Ranjan
Bhattacharyya!
This eversmiling
persona is
mellifluously
chanting the
Hymns invoking
Devi Maa for the
last 15 plus years….!
While we feel sleepy in early Fall mornings, but Sudhada is relentless! He shows up sharp at
8:00 am if the Puja is set at 9 :00am, always pushing us to be prompt. Apart from being a very
successful professional, following strictly the Puja rules then again he changes to be the Natok
Director of Bohubrihi in a fraction of seconds continuing on stage for more than an hour! T
“Purohit”, in the traditional Indian religious
context, means family priest, from puras
meaning "front", and hita, "placed". The word
synonymously gels with the word Pandit, which
also means "the learned priest" - This
description is truly identical here…. May Maa
Durga accepts our Puja via Sudhada always and
keeps Him in highest positive mode helping us
imbibe the similar energy as him.
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নব াহি ।
পাণ্ডুহিহপ
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নাম। Santanu Saha –
ই-রমল । santanusaha212@gmail.com
An admirer of Bichitra from Pondicherry
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িন্ধ জানলা
কলকাতায় এিাি দেবখ্ পাতাল দিযলি কাজ িলযে
পু যিা েযি,
দিাযে দিাযে ভুল িানাযনি দফস্টুযন হাবসিু যখ্ িিতা,
কনযাশ্রী, ু িশ্রী, নতুন নতুন শ্রীযত দফযট পেযে
শহি, অর্ি
জানলািা সি িন্ধ ।
িহাত্মা গান্ধী দর্যক সোন্ দিাড,পাাঁি িার্াি দিাে
দর্যক েিেি পাকথ ,
দোট িাবে, িে িাবে, িং িটা িাবে, পাট ভাঙা নতুন
িাবে;
এিনবক পাস বেযয় ফ্লাইওভাি িযল াওয়া উঁিুতলা
িাবেগুযলািও,
জানলািা সি িন্ধ ।
দনাংিা িাস্তাযত ধূ যলা িাবল, তিু ও
দিাল-িাওবিযনি দোকাযন বভযেি কিবত দনই,
োাঁোযনাি জায়গা হযে না দকএফবসযত, হলবেিাযি
িাবে গলযি না, অর্ি
জানলািা সি িন্ধ ।
বিত্র দর্যক বহ্ু স্কুল প থন্ত পেুয়াযেি লাইন
পযেযে,
জ্ঞাযনি পাহাে িেযে সিাই; িাইযি ািাি ইোয়

িন িঞ্চল হিাি সিয় দনই দিাযটই; তাই হয়যতা,
জানলািা সি িন্ধ ।
িযনবে িাবেিা দভযঙ, দভযঙ, িাযগ, দুঃযখ্ আটখ্ানা
হযয়যে,
আোয় -কাাঁিকলায় িাখ্া িাবখ্ শবিযকি েল,
ভাইযয়িা বনযজযেি দিজাি িু খ্ দেখ্যত দেখ্যত পবিযয়
দফযলযে দিাখ্, তাই
জানলািা সি িন্ধ ।
অলস দুপু যি, জযলি নূ পুযি, আকাযশি বেযক দিযয়
কুলবফওয়ালাি ডাক শুনত ািা,
তািা এখ্ন অবফস দর্যক বিটায়াি কযি টিবভি সািযন
ফু ল-টাইি, তাই
জানলািা সি িন্ধ ।
দকিল নাটযকি দস্টযজ টিিটিি কিযে জানলাি ধাযিি
অিল,
আজযকি অিল র্াযক স্মাটথযফাযনি জানলায়,
িযনি জানলা িন্ধ কযি বেযয় কযি িযল দগযেন বসধু
দজঠু ,
িাবক জানলািা তাই আজ সি কটাই িন্ধ ।

নাম। ডঃ শুভ্র দাস, কযান্টন, বমবেগান
১৯৮৫ সাল দর্যক িাবকথ ন ু িিাযে িসিাস। গত ২৭ িেি আযেন দডট্রয়ট ।
দপশায় দিকাবনকাল ইবঞ্জবনয়াবিং -এি প্রযফসি। জন্ম ও দোটযিলা দকযটযে কেিতলা, হাওোয়। পোযশানা খ্ড়্গপু ি আই. আই.
টি. ও আইওয়া দস্টট ইউবনভাবসথটিযত। দনশাি িযধয েবি দতালা ও েবি আাঁকা, দলখ্া দলবখ্, ু যি দিোযনা, নাটক ও পবলটিক্স ।
িতথ িাযন িাবকথ ন ু িিাযে িাজননবতক পবিিতথ ন আনাি কাযজ বিযশষ ভাযি জবেত। ই-রমল । tulikolom@yahoo.com
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কাগরজ ননৌরকা
র্ার্া একক্ষদন র্লয়লা গিয়ক কা জ আয়না গচৌয়কা,
ক্ষশক্ষখ্য়ে গদর্ গকমন কয়র ৈে কা য়জর গনৌয়কা।
গশখ্ায়লা র্ার্া ভাজ-য়কৌশয়ল গনৌকা র্ানাে গযমন
গিাট্ট ৈায়ত ক্ষশয়খ্ ক্ষনলাম কােদাটা ঠিক গতমন।
অয়িায়র যখ্ন র্ৃ ক্ষষ্ট িয়র িাপাে নদীর জল,
গিাট্ট গর্লাে যাই গয ক্ষিয়র স্মৃক্ষতর পাতা টলমল।
নদীর জয়ল ভাসাই আজও কা জ -ভায়জর তরী,
অজানা গকান ঘায়টর পায়ন গদে র্ু ক্ষি গস পাক্ষর।

নাম। শক্ষমতা রাৈা:
ঠিকানা । র্ারার্সী
ফ

ান । ই-ফমল ।

shamitaraha@gmail.com

পক্ষরচেৈঃৈঃ - প্রর্াসী র্ঙ্গকনযা, জন্ম ও র্ি ৈওো গযাধপু র পাকণ , গকালকাতা,
বিিাহসূ যত্র িািার্সীি িাবস্া। কলকাতা বিশ্ববিেযালয় দর্যক ভূযগাল-এ
স্নাতযকাত্তিবডবিি পি পু রুবলয়াি Wasteland Management-এি ওপি
তাি গযিষর্া এক’ই বিশ্ববিেযালয় দর্যক। দোটযিলা দর্যক নৃ যতযি প্রবত তাি
আকষথর্ এি ফলস্বরূপ কথ্র্ক নৃ যতয 'প্রয়াগ সঙ্গীত সযন্মলনী'ি দর্যক 'নৃ তয
বিশািে'। বকেু সিাজযসিা’ি িাযে আাঁকা,দসলাই ও কবিতা দলখ্া বনযয় সিয়
কাটাযত ভাযলািাযসন। িযনপ্রাযর্ িাঙাবল ও িিীন্দ্রানু িাগী।

নো কাট্টা…
জাক্ষননা আমার মায়িমায়ি ৈতাশা আয়স, র্ু ক্ষি এটা র্য়েয়সর ধমণ (যখ্ন গকউ ৫৫
প্লাস )- আপনায়দর আয়স ক্ষক !
ক্ষকন্তু দাওোই ক্ষক?? আর্ার স্বপ্ন গদক্ষখ্, উয়ঠ পয়ি লাক্ষ আদা জল গখ্য়ে, ভু ক্ষলক্ষন
র্াংলা…এই খ্াতার পাতাে তু য়লক্ষি
এর্ার গখ্ালা আকায়শর নীয়চ, র্লয়র্ন সর্াই গকমন ৈয়েয়ি >>

গদোয়ল টাঙ্গায়না গয ঘু ক্ষিটি, তা আর উিয়র্ না আর আকায়শ।
গকন ৈে এই;
আজ এটা সাদা, ক্ষিল এককায়ল রং ক্ষমলাক্ষে মেুর পু চ্ছ।
গদখ্য়ত গদখ্য়ত সাদা-ধু সর রঙ্গা ঘু ক্ষি ৈয়ে গ ল িযাকায়শ।
আয়ে আয়ে জয়ময়ি ধূ য়লা তায়ত,
সমে এয়সয়ি, এয়সয়ি আমার র্াধণয়কযর মত
ক্ষচি ধয়র তা ৈয়ে যায়র্ ধ্বংস-ক্ষনক্ষর্ি;
এইয়য গদখ্য়িন এই ঘু ক্ষিটি,
তা আর উিয়র্ না আকায়শ।
কারর্, এ ঘু ক্ষিটি গয উিায়তা গস-ই আজ উয়ি গ য়ি আকায়শ,
আমার জীর্নিানুস ভাসয়ি দূর গস গদয়শ।।

নাম। মৈরিয়ী পাি
ভ ান । 1.586.863.3925

ই-রমল ।

maitreyeep9@gmail.com
পক্ষরচেৈঃৈঃ জীর্ন গথয়ক আরও একর্ির চয়ল গ য়লা, তাই
না এত ৈাক্ষস !
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য়
দোটযিলায় ু ি না এযল িা িলত
শীগবগি দিাখ্ দিাজ দখ্াকা
নইযল ভুতুি িু যো এযস ধযি বনযয় াযি
তাি বনঃশ্বাযস সিু জ দধাাঁয়া
দৃবিযত আগুযনি লাল
কযষি োাঁতগুযলা দর্যক িি েিযে
আবি ভযয় দিাখ্ িন্ধ কযি দফলতাি
দ ন দিাখ্ িন্ধ কিযলই
ভুতুি িু যো আি আসযি না
দ ন িন্ধ দিাখ্ই আিাি খ্বেি গবি ।
ফু টিল দখ্লাি িাঠ দর্যক কালু আি তাি িন্ধুিা
দজাি কযি আিাযেি িাি কযি বেত
কখ্নও বকেূ িবল বন
িুখ্ িু যজ র্াকযল দকান অশাবন্ত হয় না ।
আবি েবি আাঁকা বশখ্যত দিযয়বেলাি
ভাল আাঁকতাি িযল স্কুযল আিাি নাি বেল
ইবতহাস পিীক্ষাি আযগি বেন
আকাশ কাাঁবেযয় িৃ বি হযল
আবি পাহােগুযলাি িার্ায় দিয ি িঙ িসাতাি
উর্াল পার্াল দেউযয়ি িুযক ভাবসযয় বেতাি দনৌযকা
গাযেি পাতা েিযতা খ্াতাি পাতায়
আকিি আি িাহাদুি শাযহি তুলনািু লক বিিাযিি পাশাপাবশ ।
আিাি িাশভািী অযেি িািাি িািাযক বকেু িলাি সাহস বেল না
েিজাি আোল দর্যক শুযনবেলাি িা-দক িলযে
ওি বক িার্া খ্ািাপ? সািাজীিন বক ওযক িবসযয় খ্াওয়াযিা আবি?
অিিীি সন্ধযায় বিযলযকাঠাি যি
উপযি আসা োযকি শব্দ আি হযাযলাযজযনি আযলাযক সাক্ষী দিযখ্
িীনা আিায় িুিু দখ্যয় িু যক িুখ্ সযত সযত িযলবেল
আিাযক বনযয় পাবলযয় িল ।
িীনাি িািাি বিশিহলা িাবে
েশটা োযিায়ান আি িািযট গাবে
িীনাি োো আিাযক িযলবেল
দিাযনি সাযর্ ূ িযত দেখ্যল
আিাি লাশও নাবক দকউ খ্ুাঁযজ পাযি না।

বেবিযত িাকবি বনযয় ।
দুিাযসি িযধয িীনাি বিযয় হযয় বগযয়বেল
তািপিও পু যজায় েযাখ্া হযয়যে আিাযেি
িীনাি দিাযখ্ি তাবেলয আি অিজ্ঞাি সািযন
আবি দিাঁযট হযত হযত বিবলযয় দ তাি ।
একিাি বিবলযয় দ যত বশযখ্ দগযল আি অসু বিযধ হয় না
তাই অবফযস বিস্টাি িাজাজ খ্ন টাকা বনযয় দটিাি েযায় ক্লাযয়ন্টযক
দসই দটিাযিি বিযপাটথ বলখ্যত আিাি হাত কাাঁযপ না
িাকবিটা আিাি েিকাি, উপবিটাও
িাজািহাযটি ফ্লযাযটি দশষ বকবস্তটা িাবক
একটা ভাল গাবে োো ওখ্াযন স্টযাটাস িাখ্া াযি না
িবর্কা প্রায়ই িযন কবিযয় েযায় ।
আবি ভযয় ভযয় পর্ হাাঁটি
ভুযতি ভয়,
িাি খ্ািাি ভয়,
িযি ািাি ভয়
দহযি ািাি ভয়,
না পািাি ভয়,
দপযয়ও হািািাি ভয় ।
সািাবেন দিাখ্, িুখ্, কান িু যজ িবল
িািোটাও দিাটা হযয় গযাযে
এখ্ন আি েযাাঁকা লাযগ না
শুধু একটা ইবন্দ্রয় সজাগ র্াযক

অযনক দূি দর্যক বিপযেি গন্ধ পাই
এযত িাস্তা িেল কিযত সু বিযধ হয় ।
এইসি ভািযত ভািযত পাোি গবলি দিাযে দপৌাঁেই
সযন্ধযি আিোয়া আযলাযত বতনযট অল্পিয়সী দেযল
বহংস্র সু যি গান গাইযে
দিাবলযক বপযে দকয়া হযায়

আবি পাবলযয় বেলাি। একা,
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লক্ষয দ্রুতপাযয় দহাঁ যট াওয়া একটি দিহািা, দিািখ্ায় োকা ।
আবি ফু টপার্ পাল্টাই ।
কলকাতাি িাতাযস এখ্ন িারুযেি গন্ধ
কাল সীিাযন্ত হািলা হযয়যে
দেযলগুযলা দিযয়টাি হাত ধযি টানযত র্াযক
‘কাকু, িাাঁিান’, িীৎকাি আযস দিািখ্াি বভতি দর্যক ।

এ গলা আিাি দিনা, আসিা।
পাোি বনিথল দকাবিং স্কুযল অে আি ইংবিবজ বশখ্যত আযস
িা দলাযকি িাবে ঠিযক কাজ কযি, িািা িযাযেি বসবকউবিটি
আি দিযয় স্বপ্ন েযাযখ্, িাাঁিিাি ।
আবি বিনবিন কযি দেযে বেযত িবল দেযলগুযলাযক
ওিা িযল, কাকু িাবে ান ।
িুসলিান িাগীি জনয েিে উর্যলাযে দকন?
িাবে বগযয় দিযয় িউযয়ি আাঁিযলি তলায় র্াকুন ।
গুাঁযো গুাঁযো দি েোযনা দেটাযনা আকাযশ
দকার্াও বক েযেি সযেত?
অযনক দূযি দকান িাবেযত সন্ধযািবতি আওয়াজ ।

দকার্াও বক আিাহন?
আাঁিযলি তলাযতই দতা বেলাি । সািাজীিন ।
হঠাৎ বক দ ন হযয় ায়
আাঁিল সযি ায়, খ্বেি গবি দিাযে ।
িাস্তা দর্যক পার্ি তুযল বনযয় এযলাপার্াবে েুাঁ েযত র্াবক।
‘োে িলবে, দেযে দে ওযক’।
দেযলগুযলা র্তিত দখ্যয় বপবেযয় ায়
তাযেি দিাযখ্ ক্ষবর্যকি ভয় আি সংশয়
আসিা দেৌযে পালায় ।
কযয়ক িুহূযতথ ি জনয সািা পৃ বর্িীি শব্দ দর্যি ায়
কযয়ক িুহূযতথ ি জনয আকাশ, িাতাস, গাযেি পাতা
অিাক দিাযখ্ েযাযখ্ পৃ বর্িীি অিি আশ্চ থ ।
কযয়ক িুহূযতথ ি জনয
তািপি দেযলগুযলা োাঁবপযয় পযে আিাি উপি
অবিশ্রান্ত লাবর্, িে, ু বস আি গালাগাবলি িনযায়
দভযস দ যত দ যতও
দেযলিানুযষি িত আন্ হযত র্াযক আিাি
এই প্রথম য়রক য় দযাখালাম বকনা।

*************************************************
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প্রতযয়
চাওো পাওোর ক্ষৈসার্টা
গযন র্দয়ল যায়চ্ছ সময়ের সায়থ
ভায়লালা া গুয়লা ও ক্ষকভায়র্ গযন
আজ র্ড্ড অন্য রকম।
আয় র গসই যাযার্য়রর ৈাতিাক্ষন
আজ র্াইয়রই শুধু িি গতায়ল
চুপকথায়দর ক্ষর্প্লর্ গযন
গচনা েীয়ত সু খ্ গখ্াাঁয়জ
দূর ৈয়ত গদখ্য়ত চাে গঢউয়ের উচ্ছাস
ভায়লা লায় ধীর ভীর ক্ষনৈঃশব্দ সাাঁতার
িু র্সাাঁতায়রর ভীয়র খ্ুাঁজয়ত থায়ক পায়ির ঠিকানা
অতয়ল পায়র্ জীর্য়নর প্রতযে
ভায়লার্াসার ক্ষকনারা।।

আগৈনী সূ চনা
উঠল গর্য়জ ঢায়কর গর্াল,
শূ য়নয ভরা করতল।
দুক্ষিোর কারাপাশ,
র্যথণতার ৈাাঁসিাসাঁ।
ইক্ষকরক্ষমক্ষকর চামক্ষচক্ষকর,
ক্ষিয়র পাওোর নতুন ক্ষিক্ষকর।
নতুন িয়ন্দ র্াধাঁর্ স্বপন,
ইয়চ্ছগুয়লা ভীষর্ গ াপন।
ক্ষনপাত যাক দানর্ সকল,
ক্ষিগ্ধতাে ভরয়র্ গকাল।।

নাম। নৈৌটুসী বসু
A school teacher by profession whose passion is writing.
An admirer from Howrah, West Bengal

নাম। পু বিতা গুপ্ত

ই-রমল । puspita.gupta@gmail.com
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আৈা হিহি - স্মৃহতচা ণা
ক্ষদক্ষদয়ক ক্ষনয়ে আমার প্রথম স্মৃক্ষত যখ্ন আক্ষম ক্লাস গসয়ভয়ন। উক্ষন আমায়দর ক্লাস টিচার ক্ষিয়লন। সর্ ক্ষশক্ষিকায়দরই আমরা ৫/৬ এর দশয়ক স্কুয়ল তাাঁর সাময়ন ক্ষদক্ষদ
র্য়লই িাকতাম। আলাদা কয়র গর্ািায়ত গ য়ল নাম ক্ষদয়ে ক্ষদক্ষদ। ক্ষময়সস সু জাতা ক্ষসনৈা রাে র্া আমায়দর সু জাতাক্ষদ র্া শুধু ই ক্ষদক্ষদ আমায়দর ক্লাস টিচার ৈয়ে এয়লন
ক্লাস গসয়ভয়ন। গস র্ির স্কুল শুরুর আয় শীয়তর িু টিয়ত আক্ষম র্াক্ষির সর্াইএর সয়ঙ্গ মধু পুর গর্িায়ত গ ক্ষিলাম। র্ার্া আমায়ক আর ভাইয়ক গসখ্ায়ন একটি কযায়ম্প
ভক্ষতণ কয়র গদন তাাঁরা চয়ল আসার আয় । িলত আক্ষম স্কুল গখ্ালার দশক্ষদন পর স্কুয়ল ৈাক্ষজরা ক্ষদই।
প্রথম ক্ষদন স্কুয়ল ঢু কয়তই গতা লজ্জা করয়ি, দশক্ষদন স্কুল কামাই!! অযায়সম্ব্ লীয়ত জানলাম গয আমরা ক্লায়সর গকউই ক্ষৈন্দী third language পাইক্ষন; সব্বাইয়কই
সংস্কৃত ক্ষনয়তই ৈয়র্। মাথাে র্াজ গভয়ে পিল - আর্ার একটা নতুন ভাষা!এিািাও আর্ার ক্ষর্রাট এক ক্ষর্পদ গদখ্া ক্ষদল। ক্লাস ওোন গথয়কই আক্ষম A গসকশায়ন পয়ি
আসক্ষি। ক্ষকন্তু গক গযন ৈাত পা গনয়ি র্যাখ্যা কয়র গর্ািাল গয এর্ায়র আমাে B গসকশায়নই গযয়ত ৈয়র্। এই দুই গসকশান গকান ক্ষর্য়শষ কারয়র্ আলাদা করা ৈত না
কখ্নই। ক্ষকন্তু এইর্ায়র যারা ক্ষৈন্দী ক্ষনয়চ্ছ আর যারা সংস্কৃত ক্ষনয়চ্ছ তারা দুয়টা আলাদা গসকশায়ন যায়র্ ধয়রই ক্ষনয়েক্ষিলাম। ক্ষকন্তু সর্াইয়ক যখ্ন সংস্কৃত ক্ষনয়তই ৈয়চ্ছ
আর আক্ষম ক্ষৈন্দীও গপলাম না; তয়র্ আর্ার আমার গসকশানও গখ্াোক্ষচ্ছ গকন? ক্লায়সর সর্ ভাল ভাল গময়েরাও নাক্ষক এর্ায়র B গসকশায়ন চয়ল গ য়ি, আক্ষম গতা
গকান িার। ক্লাশ ওোন গথয়ক র্রার্র A গসকশায়নর গময়ে ৈয়ে এয়স, এ ক্ষক ক্ষনেক্ষত!! গকান ময়ত কান্না গচয়প গতা B গসকশায়ন ক্ষ য়ে র্সলাম।
নাম িাকার আয় ই ক্লায়স স্বেং গদর্দূত উদে ৈয়ে র্লল গয ক্ষময়সস ক্ষসনৈা রাে মাধু রীয়ক A গসকশায়ন গযয়ত র্য়লয়িন - মাধু রীর ওই গসকশায়নই নাম আয়ি। ৈাাঁি
গিয়ি গযন র্াাঁচলাম। গুটি গুটি পায়ে চুমকীর গপিন গপিন VII A গত ক্ষ য়ে ঢু কলাম। গসই গদর্দূত চুমকী আমার আমরর্ র্ন্ধু ৈয়ে আয়ি। গসই প্রথম আমার ক্ষদক্ষদর
সয়ঙ্গও মুয়খ্ামুক্ষখ্ পক্ষরচে। ক্ষদক্ষদ আমায়দর তখ্ন অংক পিায়তন। গসই র্িরই আমরা অযালয়জব্রা পিয়ত শুরু কক্ষর। িু টিয়ত মধু পুয়র র্ার্া অযালয়জব্রা ধক্ষরয়ে ক্ষদয়েক্ষিয়লন
যায়ত ক্লায়স র্ু িয়ত সু ক্ষর্য়ধ ৈে। আমার অযালয়জব্রা আর্ার খ্ু র্ই ভাল গলয় যাে। গস প্রীক্ষতও এখ্য়না অম্লান আয়ি।
ক্ষদক্ষদ খ্ু র্ সু ন্দর কয়র friendly competition শুরু কয়রন ক্লায়স। গরাজ প্রথয়মই কয়েকটা অংক করয়ত ক্ষদয়তন যা ক্ষকিু ক্ষনক্ষদণষ্ট সময়ের ময়ধয গশষ করয়ত ৈয়র্। গয
সর্ গথয়ক প্রথম খ্াতা জমা গদয়র্ গস যক্ষদ প্রয়তযকটা উির একদম ঠিক কয়র, গস V. S. + পায়র্। আমায়দর grading ক্ষিল Very Satisfactory, Satisfactory,
আর Unsatisfactory। গসখ্ায়ন V. S. + একটা ক্ষর্রাট গপ্রক্ষিয়জর র্যাপার তখ্ন। কারর্ প্রথম গয খ্াতা জমা ক্ষদয়চ্ছ তার গকান উির ভুল থাকয়ল গসক্ষদন গকউই
ক্লায়স V. S. + টা আর পায়র্ না। সু তরাং গর্শ একটা উয়িজনা ক্ষিল তায়ত। V. S. + টা গযন ক্ষনয়জর জয়নয নে - সারা ক্লায়সর ৈয়ে গকউ পায়চ্ছ। খ্ু র্ উৎসাৈ গপতাম
সর্াই তায়ত। এর্ং দাক্ষেত্ব ক্ষনয়ে খ্াতা ভালভায়র্ review কয়র জমা ক্ষদতাম।
অংক ভাল পারার দরুর্ ক্ষদক্ষদর ক্ষপ্রেপাত্রীয়দর একজন ৈয়ে পক্ষি। তা সয়েও, যখ্ন আক্ষম অকরুর্ ভায়র্ এক নতুন র্ান্ধর্ীর V. S. + পাওোয়ক ক্লায়সর সাময়ন অয়ৈতুক
নীয়চ নামায়নার গচষ্টা কক্ষর, ক্ষদক্ষদ ক্ষকন্তু তৎির্াৎ সর্ার সাময়নই আমার সৈমক্ষমণতার অভার্ গদক্ষখ্য়ে আমায়ক র্কুক্ষন গদন। আমাে গকান খ্াক্ষতর কয়রন ক্ষন। আক্ষম ক্ষচো না
কয়র উয়টাপাটা মের্য করার লজ্জাে এতটুকু ৈয়ে গ ক্ষি তখ্ন। তারপর স্কুয়লর পয়র একক্ষদন ক্ষদক্ষদর র্াক্ষি যাই িমা চাইয়ত। গসই ক্ষদক্ষদর র্াক্ষি যাতাোত শুরু। গসই
যাতাোয়তর িাাঁয়কই ক্ষদক্ষদ গয কখ্ন আমার এক পরম শুভাথী, মাতৃসমা অথচ মন খ্ু য়ল সর্ আয়লাচনা করার মত শ্রয়েো র্ন্ধু ৈয়ে গ য়িন র্ু িয়তই পাক্ষর ক্ষন।
আর তখ্ন গথয়কই ক্ষদক্ষদ আয়ে আয়ে আমার ময়ধয প্রভার্ গিলয়ত শুরু কয়রন। তয়র্ শুধু আক্ষমই নই। স্কুয়লর অয়নক গময়েরাই স্কুয়লর পয়র র্া িু টির ক্ষদয়ন ক্ষদক্ষদর র্াক্ষি
ক্ষ য়ে ৈাক্ষজর ৈতাম। দল গর্াঁয়ধ র্া দলিু ট। ক্ষক জাক্ষন ক্ষক সর্ ল্প করতাম - র্াক্ষির ল্প, স্কুয়লর ল্প, পিার ল্প এইসর্। ক্ষদক্ষদ ভালই র্ু িয়তন গয সাধারর্ মধযক্ষর্ি র্াক্ষির
মায়েরা সংসার সাময়ল গময়েয়দর ক্ষদয়ক ঠিক মত সমে ক্ষদয়ত পায়রন না। র্য়স ল্প করার ৈেত সমে পান না। কত ক্ষকই গয গর্ািায়তন আর র্লয়তন; যায়ত ক্ষনয়জয়দর
যত্ন ক্ষনই, মন ক্ষদয়ে পিায়শানা কক্ষর। যত উঁচু ক্লায়স উঠয়ত লা লাম, ততই গখ্োল করতাম গয ক্ষদক্ষদর কাি গথয়ক আক্ষম ক্ষিরতাম যখ্ন, খ্ু র্ই উদ্বুে ৈয়ে থাকতাম। মন
ক্ষদয়ে পয়ি সিল ৈর্ার জয়নয সর্াইয়কই খ্ু র্ উৎসাৈ ক্ষদয়ে কথা র্লয়তন উক্ষন।
ক্ষদক্ষদ ক্ষিয়লন একা মানুষ। ১৯৬০ শতয়কর গশয়ষর ক্ষদয়ক একলা মক্ষৈলা ঘর ভািা কয়র স্কুয়লর কায়িই থাকয়তন। ক্ষর্য়ের পর পরই স্বামীয়ক ৈাক্ষরয়েক্ষিয়লন খ্ু র্ই কম
র্েয়স। তাাঁর দাদাও থাকয়তন কলকাতাে শুধু এটুকুই ময়ন আয়ি। ক্ষদক্ষদয়ক সর্াই খ্ু র্ সম্মান করয়তন। স্কুয়লর ক্ষসিাররা, অনযানয ক্ষদক্ষদরা, িাত্রীরা আর আমায়দর
অক্ষভভার্করাও। ১৯৬০ সায়লর গপ্রিাপয়ট ক্ষদক্ষদ অসম সাৈয়সর পক্ষরচে ক্ষদয়েক্ষিয়লন। এর্ং সমায়জ সম্মায়নর সায়থই মাথা তুয়লই ক্ষিয়লন ক্ষতক্ষন।
খ্াক্ষল তাই নে, অক্ষভভার্করা, স্কুয়লর ক্ষসিাররাও ক্ষদক্ষদয়ক সম্পূ র্ণ ভায়র্ অক্ষর্শ্বাসয রকয়মর ক্ষর্শ্বাস করয়তন। তার ক্ষর্রাট প্রমার্ স্বরূপ এাঁরা ক্ষদক্ষদর ওপয়র
সোনয়দর/িাত্রীয়দর গর্িায়ত ক্ষনয়ে যার্ার ভার ক্ষদয়ে (ক্ষদক্ষদ একাই ৈন র্া অনযানয ক্ষদক্ষদই থাকুন সয়ঙ্গ) একদম ক্ষনক্ষিয়ে থাকয়তন।
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ক্লাস VIIIএ ক্ষদক্ষদ আমায়দর ভূয় াল পিায়তন। তখ্ন গথয়কই আয়ে আয়ে গটর পাই ক্ষদক্ষদ ক্ষক ভীষর্ গর্িায়ত ভালর্াসয়তন। যখ্ন আমরা ক্লাস নাইয়ন উঠি তখ্ন
গথয়কই অয়নক জাে াে ক্ষদক্ষদ গর্িায়ত ক্ষনয়ে গ য়িন। কয়েকক্ষদয়নর িু টি আসয়ি - ৈয়লই ৈল। আমরা ক্ষদক্ষদয়ক ধয়র পিতাম “ক্ষদক্ষদ চলু ন গকাথাও যাই”। র্যস - ক্ষদক্ষদ
সর্ র্যর্স্থা কয়র গিলয়তন। গস দুজন িাত্রী, দুজন টিচার গৈাক র্া পাাঁচ, ি জয়নর দলই গৈাক।
প্রথম ক্ষদক্ষদর তোর্ধায়ন আক্ষম ক্ষদক্ষদর সয়ঙ্গ গর্িায়ত যাই গরি িয়সর প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব করয়ত। ক্ষদক্ষদ গরি িয়সর সয়ঙ্গ যুক্ত ক্ষিয়লন এর্ং ক্ষতক্ষন একজন সমাজ গসক্ষর্কাও
ক্ষিয়লন। আমায়দর স্কুল “গৈাক্ষল চাইল্ড ইনসটিটিউট” ক্ষিল তখ্নকার ক্ষর্িন ক্ষিয়টর ওপর, এখ্নকার অয়ভদানন্দ গরাি। স্কুয়লই অয়নক সমাজয়সর্ার কাজ চলত - নাইট
স্কুল, গময়েয়দর ৈায়তর কাজ গশখ্ায়না তায়দর স্বার্লম্বী ৈর্ার জয়নয ইতযাক্ষদ ধরয়র্র। আমরা, স্কুয়লর ক্ষসিার, আর ক্ষদক্ষদয়দর সয়ঙ্গ দল গর্াঁয়ধ একর্ার এক ৈাসপাতায়ল
ক্ষ য়ে গসখ্ায়ন ওোয়িণ জানলা রে করক্ষিলাম ময়ন আয়ি। ক্ষকন্তু ক্ষনেক্ষমত ক্ষকিু করায়ত আক্ষম ঠিক গযা ক্ষদইক্ষন কখ্য়না।
তখ্ন ক্লাস নাইয়ন পক্ষি। র্িয়রর প্রথম ক্ষদয়ক। ক্ষদক্ষদ পক্ষিমর্য়ঙ্গর গরি িয়সর মক্ষৈলা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ৈয়ে সর্ণ ভারতীে এক সয়ম্মলয়নর আয়োজনাে একটি ক্ষশক্ষর্য়র গযা
গদয়র্ন দশ ক্ষদয়নর জয়নয। ক্ষদক্ষদ স্কুল গথয়ক পাাঁচটি গময়ে গর্য়ি ক্ষনয়েক্ষিয়লন যারা পক্ষিমর্য়ঙ্গর িাত্রীয়দর প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব করয়র্। আক্ষম ক্ষিলাম তার ময়ধয। র্াক্ষির গথয়ক
অনুমক্ষত ক্ষময়ল গ ল যার্ার জয়নয। চুমকীও ক্ষিল তার ময়ধয।
ক্ষদক্ষদর সয়ঙ্গ আর একজন ক্ষদক্ষদ; আর আমরা পাাঁচজন গময়ে ‘একা একাই’ চললাম। তখ্নকার যুয় সাত জন মক্ষৈলা ৈয়লও তারা একাই ৈয়তন। ক্ষদক্ষদ সমায়ন র্লয়তন
রাোে ক্ষক রকম আচরর্ করয়ত ৈয়র্, আমায়দর কাি গথয়ক ক্ষক আশা করা ৈয়চ্ছ ইতযাক্ষদ। মন ক্ষদয়ে শুনতাম, কথা গময়নও চলতাম। ক্ষকন্তু আমায়দর আনন্দ আর উচ্ছ্বাস
আটকাে ক্ষন তায়ত। ক্ষদক্ষদ ক্ষনয়জও খ্ু র্ যত্ন ক্ষনয়তন আমায়দর। মজা, আনন্দ করায়তও সঙ্গী ক্ষিয়লন। ক্ষদক্ষদর সয়ঙ্গ মজা, আনন্দ করয়লও মাত্রা লঙ্ঘন কক্ষরক্ষন গকউ
গকানক্ষদন।
গসর্ার ১৯৬৪র গম মায়স আমরা গপৌাঁিলাম ক্ষসমলার গথয়ক একটু নীয়চ তারায়দর্ী ক্ষমক্ষলটাক্ষরর গকান কযায়ম্প (সম্ভর্তৈঃ) - ক্ষসমলার র্াইয়রই পাৈায়িরই এক জাে াে।
আমরা ক্ষদক্ষদর পরামশণ অনুযােী কাপি, জামা গুক্ষিয়ে গেন গিশয়ন ৈাক্ষজর ৈয়েই খ্ালাস। কখ্ন গেন, গকাথাে উঠর্, গকাথাে নামর্, ক্ষক খ্ার্ সর্ মায়ন স—র্-ই ক্ষদক্ষদ
জায়নন। তয়র্ আমরা খ্ু র্ই অনু ত র্াধয গময়ের দল ক্ষিলাম। সয়ঙ্গ আয়রকজন ক্ষদক্ষদও ক্ষিয়লন স্কুয়লর। প্রচুর মজা ৈয়েক্ষিল দশক্ষদন ধয়র। ক্ষদক্ষদর ক্ষনিেই প্রচুর অক্ষভজ্ঞতা
ক্ষিল আমায়দর র্েসী গময়েয়দর ক্ষনয়ে গর্য়রায়নাে। খ্ু র্ই সাময়ল রাখ্য়তন আমায়দর তর্ু ও আমায়দর সু য়যা থাকত ক্ষনয়জরা ক্ষনয়জরা ভুল কয়র তার গথয়ক ক্ষশিা লাভ
করার।
র্াোক্ষল তায়্ সর্ গিাট মানুষ, প্রথম র্ার সর্াই র্াক্ষি গিয়ি এত দূয়র গ ক্ষি। প্রথয়মই মুখ্ থু র্য়ি পিলাম খ্াওোর challenge এ। গরাজ রায়ত গখ্য়ত র্য়স গদক্ষখ্ কাাঁচা
কাাঁচা ভাত (পাৈায়ির ওপয়র চাল গসে ৈয়চ্ছ না) আর ক্ষক গয সব্জী তা গতা জাক্ষনই না। আমার মত র্াোলীরা রুটিও খ্াইনা। গখ্য়ত র্য়সই গরাজ নাক্ষক কান্না জু িতাম
ক্ষদক্ষদর কায়ি। ও মা, ক্ষদক্ষদর গিালা গথয়ক গর্য়রাল ক্ষঘ, লংকা গুাঁয়িা, র্াোলী আচার - তা ক্ষদয়েই তখ্ন কাাঁচা কাাঁচ ভাত পরম তৃক্ষির সয়ঙ্গ লা ক্ষদয়ে গনয়ম গ ল।
ক্ষদক্ষদ খ্ু র্ই ক্ষনেম গময়ন সর্ ক্ষকিু করার পয়ি ক্ষিয়লন। ক্ষকন্তু আমায়দর ক্ষক দরকার না দরকার, কার ক্ষক অসু ক্ষর্য়ধ, গক ক্ষক ভালর্াক্ষস খ্ু র্ গখ্োলও রাখ্য়তন। মাত্র একক্ষদয়নর
জয়নয আমায়দর ক্ষসমলা ক্ষনয়ে ক্ষ য়ে গিয়ি গদওো ৈয়েক্ষিল; গয যার দয়লর সয়ঙ্গ গর্িায়র্ র্য়ল। দুপু য়র খ্ার্ার সমে গদক্ষখ্ ক্ষদক্ষদ আমায়দর দলয়ক ক্ষনয়ে গসাজা এক
পাঞ্জার্ী গরিু রায়ে ক্ষ য়ে ভাত, মাংয়সর গিাল অিণার কয়রয়িন। গসই ধয়ন পাতা ক্ষদয়ে মুর ীর গিাল আর ভাত রান্না আমার আয়জা ময়ন রয়ে গ য়ি - ক্ষর্য়শষ কয়র
ক্ষদক্ষদর গিয়ৈর পক্ষরচয়ে। ক্ষদক্ষদ ক্ষকন্তু তখ্নকার ক্ষদয়নর র্াোলী ঘয়রর ক্ষর্ধর্া, ক্ষনয়জ ক্ষনরাক্ষমশাষী ক্ষিয়লন। তারপয়র ক্ষদল্লী গর্িায়না ৈল ক্ষদক্ষদর সয়ঙ্গ। ক্ষসমলা গথয়ক ক্ষিয়র
ক্ষদল্লীয়ত গনয়ম কালীর্াক্ষিয়ত উঠলাম সর্াই। ক্ষদল্লীর গৈাক্ষল চাইয়ল্ডও গ লাম আমায়দর ক্ষসিার গরাক্ষজনার সয়ঙ্গ গদখ্া করয়ত। ক্ষর্িলা মক্ষন্দর, ান্ধীজীর স্মৃক্ষতয়সৌধ, চাাঁদক্ষন
চক সর্ র্ায়স কয়র, গৈাঁ য়ট গৈাঁ য়ট ক্ষদক্ষদর সয়ঙ্গ ঘু য়রক্ষি। ক্ষদক্ষদই সর্ ক্ষকিু খ্রয়চর টাকা ক্ষদয়ে গ য়িন ক্ষদয়নর গর্লা। সারা ক্ষদয়নর গঘারাঘু ক্ষর গশয়ষ রায়ত ক্ষর্িানাে র্য়স ক্ষদক্ষদ
মুয়খ্ মুয়খ্ খ্রচ সর্ গযা , ক্ষর্য়ো , ভা ইতযাক্ষদ কয়র প্রয়তযকয়ক তার ক্ষনয়জর ভায় র ক্ষক খ্রচ ৈয়েয়ি র্য়ল ক্ষদয়তন। আমরা গয যার ক্ষনয়জর ক্ষনয়জর খ্রচ ক্ষদক্ষদয়ক
ক্ষদয়ে ক্ষদতাম।
ক্ষদন ক্ষতয়নক ক্ষদল্লী গর্িায়নার পর একক্ষদন ক্ষদক্ষদ র্লয়লন গদক্ষখ্ গতা গতামায়দর কার কায়ি ক্ষক টাকা আয়ি। আক্ষম এখ্ান গথয়ক আগ্রা ঘু য়র আসার খ্রচ সর্ ক্ষৈয়সর্ কয়রক্ষি।
যক্ষদ সর্াইএর যা আয়ি সর্ ক্ষমক্ষলয়ে ঐ টাকাটা থায়ক, তয়র্ চয়লা আগ্রা ঘু য়র আক্ষস। আমরা গতা ময়ৈাৎসায়ৈ পুাঁক্ষজ পাক্ষত ক্ষনয়ে গুর্য়ত র্য়স গ লাম। নাৈঃ গসর্ায়র আর
আগ্রা যাওো ৈয়ে ওয়ঠ ক্ষন। আক্ষম আয়রা ২৫ র্ির র্ায়দ আগ্রা ঘু রয়ত গ ক্ষি। জানা নাই, ক্ষদক্ষদর আর কখ্য়না গস সু য়যা ৈয়ে ক্ষিল ক্ষক না।
এিািাও গ ক্ষি ৈক্ষরদ্বার, গদরাদুন, মুয়সৌরী একর্ার ক্ষদক্ষদ, পারুলক্ষদ আর স্কুয়লর আর এক র্ান্ধর্ীর সয়ঙ্গ। যার্ার আয় ঠাকুমা তাাঁর গর্ানক্ষির নাম, (কর্া), ঠিকানা ক্ষলয়খ্
আমাে গদন; যক্ষদই ক্ষর্য়দয়শ গকান ক্ষর্পয়দ পক্ষি র্া দরকার লায় এই র্য়ল। আর র্লয়লন কর্ায়ক গপায়িাকাি ক্ষলয়খ্ ক্ষদক্ষচ্ছ গতায়দর যার্ার কথা র্য়ল। আয় র গথয়ক
ক্ষদক্ষদ সর্ সমে থাকার র্যর্স্থা পত্র কয়র গর্য়রায়তন না।
ৈক্ষরদ্বায়র গপৌাঁয়ি ক্ষদক্ষদ ধমণশালাে থাকার র্যর্স্থা ঠিক করয়লন। হৃষীয়কশ, লিমন গিালা ঘু য়র এয়সক্ষি গসখ্ান গথয়কই। তারপয়র গভার গর্লা না াদ গদরাদুয়ন নামার আয়
ক্ষদক্ষদ র্লয়লন গয আমরা একরাত গিশয়নর ওয়েটিং রুয়মই থাকর্। তারপর ক্ষদক্ষদ থাকার জাে া ঠিক কয়র গনয়র্ন। গিশয়ন নামার আয় ই গদক্ষখ্ কায়লা কায়লা
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গপাশাক পরা ক্ষমক্ষলটাক্ষর টাইয়পর একদল গলাক র্ন্দু ক ৈায়ত গিশয়ন ক্ষকিু কায়যণায়পালয়িয গনয়ম গঘারাঘু ক্ষর করয়ত গলয় গ ল। গর্শ ভয়ের র্যাপার। ক্ষদক্ষদ ওয়েটিং
রুয়ম আমায়দর ক্ষনয়ে রায়ত গথয়ক গযয়ত সাৈস গপয়লন না।
অ তযা আমায়ক র্লয়লন আমার মাসতুয়তা ক্ষপক্ষসটির (যায়ক আক্ষম কয়র্ গশষ গদয়খ্ক্ষি গক জায়ন!) ঠিকানাটা ক্ষদক্ষদয়ক ক্ষদয়ত। গস গতা অয়নক গখ্াাঁজ খ্র্র ক্ষনয়ে াক্ষি
ভািা কয়র ক্ষপয়সমশাইএর ক্ষমক্ষলটাক্ষর গকাোটণায়সণ গপৌাঁিালাম। তখ্ন আমায়কই দরজাে ক্ষ য়ে কিা গনয়ি ঢু কয়ত ৈল। ভয়ে, লজ্জাে লা ক্ষদয়ে আওোজ গর্য়রায়চ্ছ না।
কর্া ক্ষপক্ষসমা আক্ষম এয়সক্ষি শুয়ন তািাতাক্ষি গর্ক্ষরয়ে এয়সয়িন - মুয়খ্ গচায়খ্ অর্াক ক্ষচহ্ন। আক্ষম ক্ষক র্লর্ গভয়র্ না গপয়ে গঢাাঁক ক্ষ য়ল র্ললাম গয ঠাকুমার ক্ষচঠি পাও ক্ষন?
ক্ষপক্ষস গতা গসখ্ায়নই প্রাে মাটির ওপর র্য়স পয়িয়ি অমঙ্গল আশঙ্কা কয়র। আক্ষম আর্ার তািাতাক্ষি আমায়দর অর্স্থাটা গর্ািালাম। ক্ষদক্ষদও অর্শযই এয়স ৈাল ধরয়লন।
আমার গতা প্রচণ্ড লজ্জা করয়ি প্রাে অল্প গচনা এই ক্ষপক্ষসর র্াক্ষি চারজয়ন ৈঠাৎ এয়স এরকম ভায়র্ উপক্ষস্থত ৈওোর জয়নয।
পয়রর ক্ষদয়নই গদক্ষখ্ অর্স্থা সম্পূ র্ণ আেয়ের ময়ধয।ক্ষপক্ষসমা একটা গিাট ঘয়রর গময়িে আমায়দর চারজয়নর ক্ষর্িানার র্যর্স্থা কয়র গিয়লয়িন। ক্ষদক্ষদ সক্কাল গর্লাই চান
কয়র পক্ষরপাটি ৈয়ে গময়িয়ত র্য়স কুটয়না কুটয়ত কুটয়ত ক্ষদক্ষদর শ্বাশুক্ষির সায়থ ল্প জু য়ি ক্ষদয়েয়িন। ক্ষপক্ষসর গিাট গিয়ল আমার সয়ঙ্গ লু য়কাচুক্ষর গখ্লয়ি। ক্ষপয়সমশাই
জীপ গযা াি কয়র আমায়দর দশণনীে জাে াে ঘু রয়ত যার্ার প্লযান করয়িন।
ক্ষদক্ষদর সয়ঙ্গ অয়নক সময়েই গর্িায়ত ক্ষ য়ে ৈেত আমার মামার র্াক্ষি র্া র্ন্ধুয়দর গদয়শর র্াক্ষি র্া আমায়দর জানা কারুর অল্প পক্ষরক্ষচত কারুর র্াক্ষি ক্ষ য়ে উয়ঠক্ষি। ক্ষদক্ষদ
ক্ষকন্তু এত অল্প সময়ে সর্াইএর সয়ঙ্গ সম্পকণ পাক্ষতয়ে, তায়দর ৈায়তর কাজ গকয়ি ক্ষনয়ে এত আপন ৈয়ে গযয়তন গয ক্ষনয়জয়দর অযাক্ষচত ময়ন ৈে ক্ষন। পরয়ক অল্প
সময়ের ময়ধয ক্ষনয়জর কয়র ক্ষনয়তন ক্ষদক্ষদ ক্ষনজ গুয়র্। নানান অসু ক্ষর্য়ধর ময়ধযও ক্ষনয়জয়ক মাক্ষনয়ে গনওোটা একটা ক্ষর্রাট গুর্ ক্ষিল ক্ষদক্ষদর।
ময়ন ৈে ক্ষদক্ষদর গথয়ক অল্প ক্ষকিু ৈেত ক্ষশখ্য়ত গপয়রক্ষি। প্রথমত গর্িায়ত ভালর্াসা। যক্ষদও গস গুর্ আমার ঠাকুমা, র্ার্া-মাএর ময়ধযও প্রচুর ক্ষিল। ক্ষদক্ষদ তায়ক উয়স্ক
ক্ষদয়েক্ষিয়লন যয়থষ্ট। এর ময়ধযও র্ি র্যাপার ক্ষিল গয গর্িায়না ৈয়লই ৈল। খ্ু র্ নাম জানা র্ি জাে াই গৈাক র্া অখ্যাত গকান গিাট গ্রামই গৈাক - গর্ক্ষিয়েই আনন্দ।
নতুন ক্ষকিু ক্ষশয়খ্ই আনন্দ আর গজয়নই আনন্দ। নতুন নতুন গলাকজন এর্ং পক্ষরক্ষস্থক্ষতয়ত ক্ষনয়জয়ক মাক্ষনয়ে গনওো এসর্ও এক ক্ষর্রাট ক্ষশিা ক্ষিল। সারা জীর্য়ন কত
ক্ষকিু রই সম্মু খ্ীন ৈয়েক্ষি যখ্ন এইসর্ খ্ুাঁটি নাটি ক্ষশিা খ্ু র্ই কায়জ ক্ষদয়েয়ি।
এই র্েয়স এয়স যখ্ন ক্ষপিন ক্ষিয়র গদক্ষখ্, র্ু িয়ত পাক্ষর প্রাে ৫৫/৬০ র্ির আয় সমায়জর অত র্াাঁধা ক্ষনয়ষয়ধর ময়ধয গথয়কও, গসই সমায়জরই গর্িা গভয়েয়িন ক্ষদক্ষদ
সমায়ন তর্ু ও তাাঁয়ক এতটুকু অসম্মান কয়রনক্ষন গকউই। উয়ট গসই গিাট্ট খ্ায়ট্টা মানুষটি প্রচুর সম্মায়নর সয়ঙ্গই মাথা উঁচু কয়র ক্ষিয়লন। অসম্ভর্ গনতৃত্ব গদক্ষখ্য়ে গ য়িন,
নতুন নতুন পথ গদক্ষখ্য়েয়িন; ক্ষকন্তু গসাচায়র প্রক্ষতর্াদ, ি িা কয়র নে। াম্ভীযণয র্জাে গরয়খ্, ক্ষনয়জর র্ক্তর্য ক্ষমক্ষষ্ট কথাে র্য়ল, র্ু ক্ষিয়েই কাজ কয়রয়িন এর্ং
কক্ষরয়েয়িনও।
ক্ষদক্ষদয়ক ক্ষনয়ে অসংখ্য ল্প আয়ি আমার। এই স্বল্প পক্ষরসয়র আর একটাই দরকারী কথা র্য়ল রাক্ষখ্। এখ্নকায়রর এই give back এর ক্ষশিা গসই তখ্নই ক্ষদক্ষদর কায়ি
গশখ্া আমার। না পু য়রর কায়ি র্ার্া আময়তর শ্রমদান ক্ষশক্ষর্য়র ক্ষ য়ে ক্ষদক্ষদ আর আক্ষম আয়রা অয়নয়কর সয়ঙ্গ শ্রমদান কক্ষর ১৯৭১এর রয়ম। আয়রা অয়নক অয়নক
গুয়র্রই অক্ষধকারী ক্ষিয়লন ক্ষদক্ষদ। অয়নক ক্ষকিু ই ক্ষশয়খ্ক্ষি আর কায়জ লাক্ষ য়েক্ষি জীর্য়ন। ক্ষদক্ষদ এর্ং তাাঁর এই সংসায়রর প্রক্ষত অর্দান গর্াঁয়চ আয়ি এর্ং থাকয়র্ আমারই
মত অসংখ্য িাত্রীয়দর ময়ধয।
কয়েকক্ষদন আয় ক্ষশিক ক্ষদর্য়স নানান গলখ্া পয়ি ক্ষদক্ষদর জয়নয আমার খ্ু র্ মন গকমন করক্ষিল।
অেয়রর সয়ঙ্গ তাাঁয়ক প্রর্াম, শ্রো আর ভালর্াসা জানাই।

নাম। ৈাধু ী িাজ া

<<সর্ণসে সংরক্ষিত>>

বিবিত্রা / ঐকতান ১৪২৮

ভ ান । 1.248.961.3990
ই-রমল । chhandab@aol.com
পহ চয়ঃ | She is loving her retirement since
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উহিি-জগরত কানায় কানায় ঠাকু ৈা
ভারত ক্ষর্ভায় র অয়নক ক্ষদন আয় গথয়কই র্াঙ্গালীর হদনক্ষন্দন জীর্ন-যাত্রা শুরু ৈত সকালয়র্লার জলখ্ার্ার ক্ষদয়ে: ক্ষচিামু ক্ষি, আটারুটি, নতুর্া ক্ষসেভাত - তে র্া পাো। শৈর এলাকাে চা-ক্ষর্স্কুট, ক্ষকন্তু গ্রামাঞ্চয়ল তুলনাে ক্ষসেভাতই র্হুল প্রচক্ষলত।
ক্ষসেভায়তর সয়ঙ্গ নানা ধরয়নর তক্ষরতরকাক্ষর যথা আলু , গর্গুন, কুমিা, ঢযাাঁিশ, ক্ষশম, গপাঁ য়প ইতযাক্ষদ সাধারর্ত পক্ষরয়র্শন করা ৈে।
এখ্ায়ন কাাঁচামক্ষরচ র্া ক্ষঘ র্যর্ৈার ভুয়ল যাওো এয়কর্ায়রই অসম্ভর্ র্যাপার। এমন অর্স্থাে সকালয়র্লার জলখ্ার্ার হতোর করার দাক্ষেত্ব
গক গনয়র্? কঠিন কাজ, ক্ষর্য়শষ কয়র মধযক্ষর্ি ৃ ৈস্থ পক্ষরর্ায়র। গসখ্ায়ন আর্ালর্ৃ ের্ক্ষনতা ক্ষনয়ে গমাট ৮/১০ জয়নর গর্শী ৈওো
এয়কর্ায়রই অসম্ভর্ নে; আর গসখ্ায়ন কমণঠ প্রাি র্েস্করা নানা কায়জ র্যে থাকার দরুন ঠাকুরমায়দর সাৈাযয ও সৈয়যা ীতা ক্ষনতােই
প্রয়োজন।
এ কথা অনাোয়সই র্লা চয়ল গয ঠাকুরদা র্া ঠাকুরক্ষদ উনায়দর ক্ষনজস্ব পক্ষরর্ায়রর স্বাথণ অিুণ্ণ রাখ্য়ত সর্ণদাই প্রস্তুত এর্ং
অটুট। এমন পক্ষরক্ষস্থয়ত ঠাকুরমা সকালয়র্লার খ্ার্ার হতোরীর ভার ক্ষনয়ে থায়কন এর্ং এইটা খ্ু র্ স্বাভাক্ষর্ক ও আদশণস্বরূপ। তয়র্

Grocery Collecting Guy(গ ামো) এর উপর অয়নক ক্ষকিু ই ক্ষনভণ র কয়র এর্ং তৎসংলগ্ন পক্ষরক্ষস্থক্ষতয়ত র্যাঘাত ঘটাে। তার
সমাধানস্বরূপ উক্ষদ্ভদ-জ য়তর কানাে কানাে ঠাকুরমার অর্দান। র্সতর্াটির অভযের এলাকাে প্রয়োজনীে তক্ষরতরকাক্ষর ঊৎপাদন করাই
ৈল তাাঁ্র প্রধান লিয র্া উয়েশয। ক্ষনয়জর ৈায়ত শয়সযর র্ীজ র্পন করা গথয়ক শুরু কয়র সদযপু ষ্ট িসল গতালা অর্ক্ষধ ঠাকুরমার ক্ষচোধারা
ও কমণপেক্ষত অনাোয়সই সকয়লর গর্াধ ময ৈত। করতাক্ষল র্া নাম-কীতণ ন শুক্ষনয়ে ািয়ক আনন্দ গদওো ও সজা রাখ্ার প্রয়োজনীেতা
গিাটয়দয়র র্ু ক্ষিয়ে র্লয়তনৈঃ গারি ও প্রাণ আরি, এবং তা নিওয়া শসযাহি যত্ন সিকার নতািা ও োি পারি বা োরে
াখা উহচৎ। িাহস িরি হতহন এও বরিরতন নয সম্ভব িরি “ নসানা বা রূপা থািায় ”, নতুবা গাি াগ কর ও তা ৈন
িুণ্ণ িয়।
সাধারর্ত সকাল গর্লার রান্নাঘয়রর কাজ গশষ ৈর্ার পর মধযাহ্ন-গভাজয়নর প্রস্তুক্ষত শুরু ৈয়ে থায়ক এর্ং প্রয়োজনীে
তক্ষরতরকাক্ষর কুটার পর রান্নাঘর গথয়ক ঠাকুরমার িু টি। ক্ষকন্তু অল্প সময়ের ময়ধযই ঠাকুরমার আর এক নূ তন অধযাে শুরু ৈে। আর গসটা
ঠাকুরঘয়রর ক্ষিো-কমণ ও ক্ষনতয পু জা সয়ঙ্গ সম্পূ র্ণ জক্ষিত। গসখ্ায়ন িু ল,িল, তুলক্ষস, ও গর্লপাতার ক্ষর্য়শষ প্রয়োজন। তখ্ন উক্ষদ্ভদ
জ য়ত ক্ষিয়র আসা র্ায়দ ঠাকুরমার অনয উপাে ক্ষিল না। তয়র্ এখ্ন র্ািীর অভযেয়র নে; র্াক্ষৈয়রর ক্ষদয়ক উনার প্রধান লিয।
দুপু র ও সন্ধযাে পু জা গদওোর প্রস্তুক্ষত ক্ষনয়ে প্রথম পু জামণ্ডয়প (৺শ্রী শ্রী জেদু ণা মক্ষন্দর) এর্ং তারপর চেী মণ্ডয়প র্ারান্দাে
প্রক্ষতক্ষষ্ঠত তুলসীতলাে যাওোর গয প্রথা, ভারতক্ষর্ভায় র পূ য়র্ণ তার গকানরূপ র্যাক্ষতিম ক্ষিল না। এই পূ জা গদওোর পয়থ ািগুয়লার
অর্স্থার খ্র্রাখ্র্র গনওো এর্ং গস অনু যােী আমায়দর র্া র্া ায়ন কমণরত গলায়কয়দর র্ু ক্ষিয়ে গদওো ঠাকুরমার এক হদনক্ষন্দন কতণ র্য।
িয়ল র্া ায়নর কাজ সমেমত ও সু ষ্ঠ ভায়র্ সম্পন্ন ৈত। ঠাকুরমার কথা ৈল- গারি সরে ৈানু রে নয সম্পকব এক অতুিনীয়
বযাপা - সিরজ নোিা ৈত নয়।
ভারতর্ষণ ভা ৈল - দুইটি গদশৈঃ ক্ষৈন্দু স্থান ও পাক্ষকস্থান। পক্ষরর্ায়র ভাঙ্গন ধরল এর্ং গস এক অপক্ষরৈাযণ ও খ্ু র্ই গশাচনীে র্যাপার। এখ্ন
অনযত্র যাওোর পালা। এ অর্স্থাে িাত্রার্ায়স র্া নানা ধরয়র্র আশ্রয়ম অয়নয়কই অস্থােী র্সক্ষত শুরু কয়র। তখ্ন ঠাকুরমার আদশণ অজাে
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অর্স্থাে সয়ঙ্গর সাথী ৈয়ে সয়ঙ্গই ক্ষিল। শসযয়িয়ত্র তথা িু লর্া ায়ন কাজ করার িমতা নূ তন কয়র অজণন করার প্রয়োজন ৈে নাই। তথাে,
ক্ষর্য়শষ কয়র আশ্রয়ম ক্ষনয়জর ৈায়ত উৎপাদন করা উয়ল্লখ্-গযা য শসয ৈলৈঃ গর্গুন, টয়ময়টা (ক্ষর্লাতী গর্গুন), কাাঁচামক্ষরচ, ঢযাাঁিশ ও ক্ষর্য়শষ
কয়র প্রচুর পক্ষরমায়ন িাউ। ক্ষনজস্ব র্া ায়নর শসযাক্ষদ ক্ষনয়ে রান্নাঘয়র পাচকয়দর ময়ধয নানাৈ ধরয়নর গ াল-পরমশণ ৈত এর্ং আজও ৈয়ে থায়ক।
ইৈা র্লাই র্াহুলয গয খ্ার্ায়রর সমে ক্ষনজস্ব র্া ায়নর ও গখ্ালা র্াজায়র গকনা শসযাক্ষদ এর্ং তৎসংিাে অথণনীক্ষত ক্ষনয়ে প্রােই সমায়লাচনা ৈয়ে
থায়ক। সতযকথা ৈল গয আজকাল ক্ষদয়ন কৃষকরা হর্জ্ঞাক্ষনক উপায়ে চাষর্াস কয়র এর্ং তুলনাে র্াজায়র অয়নক সোে তায়দর পর্য ক্ষর্িে
কয়র। এখ্ন প্রশ্ন ৈল, ঠাকুরমার ক্ষচোধারার তাৎপযণয গকাথাে? প্রথম কথা ৈল সদয গতালা ক্ষনজস্ব র্া ায়নর শসযাক্ষদ অতীর্ সু স্বাদু এর্ং গখ্ালা
র্াজায়রর উপর গকানরূপ ক্ষনভণ র করার প্রয়োজন থায়ক না। আর্ার এ কথাও ময়ন রাখ্া দরকার গয র্া ায়নর কায়জ শারীক্ষরক পক্ষরশ্রম দরকার, গস
পক্ষরশ্রয়মর মযণাদা লু ক্ষকয়ে থায়ক ক্ষনজস্ব স্বায়স্থযর ময়ধয।
ঠাকুরমার ক্ষশিাে ক্ষশক্ষিত আমরা এখ্নও গসই ক্ষচোধারার তাৎপযণয ও হর্ক্ষশষ্টয ময়ন ৈে সূ ক্ষ্মভায়র্ র্জাে গরয়খ্ চলক্ষি; ত কয়েক
মাস আয় , ক্ষমক্ষশ ান-এর ভরপু র Summer-এ, পর পর কয়েকটি স্ৈানীে র্ন্ধু পক্ষরর্ায়রর সয়ঙ্গ গদখ্া ৈে ক্ষর্ক্ষভন্ন শৈয়র – পাক্ষরর্াক্ষরক র্ন্ধন ও
ক্ষনমন্ত্রর্ রিা করাই ক্ষিল প্রধান উয়েশয। গস সমে গসৌভা যর্শতৈঃ তাাঁয়দর র্ািীর র্াক্ষৈয়র ও ক্ষভতয়র র্া ান গদখ্ার সু য়যা ৈে। গদখ্লাম খ্ু র্ই
অস্বাভাক্ষর্ক ও চমকপ্রদ। এয়দর অক্লাে পক্ষরশ্রম, অনু রা এর্ং গকৌতুৈল জক্ষিয়ে আয়ি র্য়লই আমার দৃঢ় ক্ষর্শ্বাস।
তারই ক্ষকিু ক্ষনদশণন স্বরুপ িক্ষর্ :: --

Fig 1A
গ াপাল রায়ের অভযেরীন মরশুক্ষম িু য়লর র্া ান,

Troy, Michigan

Fig 1B

গ াপাল রায়ের অভযেরীন সর্ক্ষজ ও শসয র্া ান, Troy, Michigan
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Fig. 2 ঠাকুরমা’র ঐক্ষতৈয –
তুলসীতলা, Farmington Hills,

Michigan,
িৈঃ গদর্ব্রত পাল ও মিযত্রয়ী’র
সু সক্ষজ্জত গদর্ী ও সু রক্ষিত
গর্দী; গদর্ী ঘয়রর ময়ধয পু জা গ্রৈয়র্র
অয়পিাে।
তৎসংলগ্ন গচষ্টা প্রশংসনীে!

3A

3B

Fig. 3 Planted by Dr. Jay and Rita Chakraborty: কাাঁচালঙ্কা, ক্ষর্লাক্ষত-গর্গুন, ও গর্গুন াি।

Plymouth, Michigan
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4A H O U S E Showing the Front Garden

4B W A L K W A Y T O H O U S E

Fig. 4 Sudharanjan Bhattacharyya’s House, Shelby Township, Michigan- Decorated

with lots of varieties flowers around.

5A

5B

Fig. 5A & 5B Troy, Michigan এ িৈঃ ময়নারঞ্জন ও সু তপা সাাঁতরার র্াসস্থান - একটি গিাট্ট র্া ান-র্ািী।
সম্মু য়খ্র র্ািীর দৃশয ও র্া ায়নর কুমিা - একটি আকষণনীে শসয!
র্ািীটি িু ল ও নানা তক্ষরতরকাক্ষরর ািপালায়ত সম্পূ র্ণ। শুভ্র গজাৎিাে তার গশাভা অতুলনীে।
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Fig. 6 িুয়লর টয়র্ র্সায়না র্া’ক্ষদয়ক উয়চ্ছ ও িান ক্ষদয়ক করলা াি (Labor intensive & Hard work effects of Dr.

Dhiren and Manjusri Roy , Plymouth Michigan)

7A

7B

Fig. 7A Grosse-Pointe, Michigan ক্ষনর্াসী িাৈঃ ক্ষচিরজ্ঞন দয়ির গদওো একটি খ্ু র্ই গিাট গর্ল-িু য়ল শাখ্া
স্বচ্ছ Crystal Glass-এ সদয র্সক্ষত গপয়েক্ষিল প্রাে ৬ সিাৈ আয় !
Fig. 7B িুল এয়সয়ি; র্ৃ ক্ষষ্ট’র সন্ধায তার মন-মাতায়না ন্ধ খ্ু র্ই প্রশংসনীে ( রক্ষর্ঠাকুর গক ময়ন কক্ষরয়ে গদে)
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Fig. 8 From my daughter, Angkana’s garden in Chicago, Illinois.
Special attention in the picture: Watermelon.
Noteworthy is the keen interest and active participation of my grandkids,
Ashaan and Avi.

নাম।
ফ ান ।

ডঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র োয়

ই-রমল ।

1. 734 459-8214
dhirendraroy@hotmail.com

জন্মস্থান গিয়ি কয়েকটি গদয়শ র্সর্াস করার পর অর্য়শয়ষ North আয়মক্ষরকাে স্থােী র্সক্ষত
ক্ষনয়েক্ষি। অয়নক ক্ষদন ত ৈল; ক্ষকন্তু ঠাকুরমার আদশণ ও ক্ষশিা আজও স্মৃক্ষতয়ত পক্ষরপূর্ণ ক্ষর্দযমান। এই
অক্ষভজ্ঞতা আমায়দর ময়ধয অয়নয়করই ৈয়েয়ি র্য়ল আমার ক্ষর্শ্বাস (particularly from an older
generation) । র্ংশ-র্ৃ িাে ক্ষর্চার করয়ল গদখ্া যায়র্ প্রকৃত র্ংশ- ত পাথণয়কযর গচৈারা। সমৃ ে
Industrial গদশগুয়লার হদনক্ষন্দন জীর্নযাত্রা নানা ধরয়নর। খ্াওো-দাওো, গপাষাক-পক্ষরচ্ছদ এমনক্ষক
ক্ষচোধারার রূপ আলাদা। অয়নক ক্ষকিু ই যু ক্ষক্ত-সং ত ক্ষকন্তু রক্ষময়লও অভার্ গনই।
র্ািীর র্া ান গথয়ক িু ল ও তক্ষরতরকাক্ষর গতালার কথা এখ্ন ভুয়ল গ য়লও, ঠাকুরমার গকৌতুৈলজনক কথা – ায়িরও প্রার্ আয়ি
-গভালার মত নে; গকননা কথাটির সতযতা হর্জ্ঞাক্ষনক সযার জ দীশ চন্দ্র র্সু র আক্ষর্ষ্কার। ক্ষর্য়শষ লিযনীে গযৈঃ Now our youngest
generation is in fact fifth-one in relation to my very grandmother ( ঠাকুরমা )। এরা উক্ষদ্ভদ জ য়তর সয়ঙ্গ গিাটয়র্লা
গথয়কই গকান না গকানও উপায়ে জক্ষিত। উদাৈরর্স্বরূপ, গিাটয়দর জনয একটি র্ইৈঃ The Giving Tree – by Shel Silverstain.
এই গলখ্ার পক্ষরয়প্রক্ষিয়ত ক্ষর্ক্ষচত্রার ক্ষশশুয়দর জনয একটি উপৈার from the Roy family – The Giving Tree;
হশশু া ৈারয় করে শুনরব, এই প্রতীিায়।
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Chronicle of a shy person
What do they call a person when that person speaks only when spoken to or speaks only if it is matter of
survival? I am not going to judge and put a label on that person but you know what I mean from the title of
this write up. You, the reader be the judge! Truth be told, it used to be a desirable quality for initial romantic
inclination among younger folks - at least for the fairer gender. 'Oh that boy is so tongue tied when I am
around'. Is something brewing? But, now one is desirable or not depends on number of “likes” that person
has. Oh, he has more likes than me!
Back in the old country, you could spend your entire life comfortably if you are a 'not speak when not spoken
to' kind of person. Specially, if one is gifted with abundance of cousins and aunts and uncles. For instance, if
you want to relish some really delicious street food like, 'pani puri alias phuck ka' – you have to stand in line,
and the 'Thelawalla' will have the privilege of ignoring you to serve. He will serve his favorite customer out of
turn. Well, not if your cousin 'Babua” is with you! He will plead, and prod, and smile, and talk, and keep the
dour 'Thelawala' entertained and he – yes it is he , not seen a female 'Thelawali' serving 'panipuri' in my life
time - will serve you.
On other occasions like feast on somebody's marriage, cousins will make sure you get adequate amount of
your preferred fish and sweets. You just smile and eat, no pleading or talking of any kind is required. They will
grab the server's attention and compel them to deposit your object of desire on your plate. Only hazard is
walking to school with him. You will be late. Not because we started late, but he will talk to any and every
acquaintances he has on the way to school, never mind that he exchanged pleasantries with that person the
previous days. But, people like us who are 'not speak when not spoken to' kind dare not think about not
accompanying him, else who will plead and, prod come lunch time to get the best spot.
But the most excruciating moments in high school is not to get punished by teacher, but if you have to get
something signed by the headmaster! First, you have to know the time when he is in the office – and to know
that you have to hunt down and talk to his 'Chaprasi'. Then you have to talk and plead with your class teacher
to get permission. Then you talk and plead and wrestle with headmasters 'chaprasi' to let you in the office.
And you enter the room and it is empty – can’t blame the 'Chaprasi', go back to class and ask for permission
for next day – all the talking went to waste! On other occasion, you see the headmaster sitting there in his
chair looking at some paper intently, and have mastered up enough courage to announce yourself , you are
half way through. You think he will acknowledge you from last time? No, you have to tell who you are, why
are you in his office, and not in class, and then ask him about your business. Then he will ask a host of
questions about business, and if you are unlucky that day he might ask you to come some other day.
While my cousin will confront the headmaster while he is taking rounds, and smile, and talk. and headmaster
will sign right then and there on the paper using the pen from cousin Babua! Unfair!
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In college, you never had to go through likes of the headmaster episodes. You can pretty much go under the
radar as long as you went to classes, and turned in your home work, did not get drunk too much, or eve teased
one of the very few female students we had, or complained about bad food or holding onto library books
longer than you should. No fellow students will notice that you don't talk much, if you listened semi
attentively their complains relating to food or laments about troubles with opposite gender persons. It was
amazing - hardly anyone is paying attention that you just 'speak when spoken to' or speak if there is absolute
survival need to initiate a speech. You had to able to recite headmasters name in school, but in college, don't
even have to know who the director of college is or who is your head of the department!
As a person not always wanting to speak up - It will be silly not to include effect of Facebook, Instagram, and
Twitter – and all other similar activities on people like us. Did the world went upside down for us? Is it a
matter of survival, one has to inform millions of people about your discomfort with bathroom habits in Twitter
when no body is asking? One guy even became president of USA as he can Twit better than the rest! People
like us don't want to know who ate what on last Thursday in a Facebook story. Well, they say – people like us
don't under stand necessity of life. It is not food, shelter, and clothing anymore – that wisdom is stone age
version. If you are an Instagram account holder and follow some heavy weights, you probably have come to
the conclusion that for most people in Instagram, seems like clothing is optional. It has been reported
Instagram generates multiple picture with very little or no clothes every milliseconds. Now, clothing is
substituted by “like” - craving to be recognized. So the same wisdom millennium version says, food, shelter
and “likes” - more the better. This is unfathomable for people who 'speaks only when spoken to or speaks
only if it is matter of survival'.
Well if you have wasted precious time of your day reading this inane article, It will leave you with some
questions. They call it rhetorical questions!
Do you speak when not spoken to?
Do you have a Twitter or Facebook or Instagram account?
Did not have the courage to ask if you have a mobile phone!

Dr. SuSanta Sarkar

After working for a very long time
Engineer. Since then he plays a lot of
to play musical instrument and sing.
in Rochester Hills. If you are curious to

Susanta Sarkar retired from being an Automotive
tennis, reads a lot of short stories and novels, and tries
No, he did not migrate to Florida, as rumored, still lives
know more please use any search engine.

https://www.youtube.com/channel/UC-9YW3Nxn25trCPkneDoUGQ/
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You Live in a Jungle
“Are you going to kill it, or should I kick you out of the house?”
It's 7:30 AM and my mom was shouting at me. Actually, she wanted to go to take shower, but there was a lizard
just chilling right on top of the shower head. My mom and the lizard don’t like each other mostly,
my mom.
This is very common in Indian homes. We have lizards all around the house. Especially where ladies’
lives. They shout and make noise every time they find one. But, as always, the males must come forward
to kick them out. Or in other words, males have been forced to do that. Deep inside they also think
about how to kick their own lizards out. But a spouse is tough my friend, so better focus on lizards only! I
have also seen husbands behaving like some kind of superhero after saving their homes from a tiny
creature. Their walk is full of pride and ready to accept all the love, hot tea, lunch, dinner, and TV
remote. It goes away from them within a second when they find the dead lizard they are holding is still
alive. WAIT UNCLE, don’t jump from the balcony. Too Late! Someone called the ambulance!!!
So, the point is, I had to do something about taking that lizard out of the bathroom. My dad was not
home, and everyone called me his HEIR, so I had to take that responsibility. I choose the best weapon to
fight this battle, SLIPPER, just one. I saw she already moved from shower head to light bulb. War
becomes tough because I can’t hit the bulb. My dad was at work, he was coming back home. So, he was
able to find out if I broke it. And he had full right and power to kick me out from the house, like how I
was kicking out lizards. Oh wait, AM I A LIZARD?
Never mind, I decided to use the most ancient, powerful, most common yet successful technique.
“Chhi....Chhii......Chhiii....” started blowing air from my mouth along with waving slipper. She got
scared and moved to wall. I told you it works all the time.
“You loved her enough. Thinking about getting married or what? Hurry up!” That’s my mom again.
But before I did anything, that lizard just jumped on my shoulder and ran outside the bathroom, which is
inside the house now. She changed my position in 3 seconds. No Way! She was actually running towards
my mom, and she realized she was on the wrong path. But then something happened which was
unexpected.
Scared equally, the lizard and my mom decided to run away from each other by running in the same
direction. So, my mom just ran over, I mean stepped over her rival. The Lizard was weak. Couldn’t bear
almost 200 pounds (hope my mom doesn’t read the weight part). My mom changed her position in 3
seconds. That proud lady finally took shower. Yes, I was cleaning the house. It's so hot here, someone
please turn on the fan!!!
Not only lizards, but cockroaches are also very common and frequent visitors too. The rule is the same
with them too. Moms only shout, dads have to take action. The other day I was reading a newspaper and
found one of them on the fourth page. He might be checking pesticides commercials. I thought! But then
he looked at me. I thought he got mad at me because his antennas were moving. He looked like some
spy with a black sunglasses who just got caught. I believe that might be their technique to impress
female cockroaches. No doubt that there are so many.
They can bring you some intense moments in your life. Imagine you are in the toilet doing your personal
business, and this guy shows up. Surprise! You can’t run away from this situation. And you know what!
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He knows it. It is like how ‘Apsaras’ from heaven used to break a monk's penance. But that helps
sometimes to empty your stomach, or you get constipation. Depends on how scared you are! Let me
take shower here first!
Ants! Another intellectual. Drop some food anywhere and you will see them in groups. They are black
and red. Black ones run faster. Red ones give you kisses. I noticed once, after biting me, the red ant was
weltering on my skin. As if she was laughing or maybe my blood was tasty that made her happy. But we
should learn how to form a line and walk. Every time I See them, I miss the parade.
We have monkeys too guys! In India, when you feel someone is walking on your terrace, believe me it is
a monkey. They come in a nice group and destroy everything they can. Sometimes neighborhood uncles
are friendly with them by providing bananas to them. Good thing, but please stop. Now they are coming
every day, and when nobody feeds them anything, they destroy more in the household. Plus, we get
slaps from them too. How cute! No, It’s not! Everything is not cute, close the door and go inside. Get
some snacks and watch through your window how much damage they do to your neighbor. Yes, I am a
typical Indian, and I am PROUD of it!
People have also found Snakes, Turtles, and sometimes leopards from their homes. Singer frogs, running
rabbits, and speedy squirrels always get crushed under our cars. I mean why do you guys want to come
inside our house? We didn’t put your name on our property documents.
But, we all know the answer. You know at least one person in your life who said this, “When we bought
this house, there was nothing here. It was all farm and woods. This used to be the end of town. Now
everything is so developed, we have become the center of town.” Or something similar. We did build
homes for ourselves, but we acquired more space than we needed.
Now here is the scenario. Please imagine yourself in it. You went to your friend’s house for Thanksgiving
dinner. But when you came home it was not there. You see a big tree with a bunch of birds living there
now. You have no clue where your house went. Did you imagine? Was it scary? Something similar
happened to them as well.
I know you all are feeling bad right now. Trust me, that’s what I wanted you to feel.
But remember, you can always do something good for them and try to make yourself a good human. We
call the lion the king of the jungle. So, if you ever see a lion in your neighborhood, please let the king in.
Maybe he is looking for a home.
Enough now, I have an appointment with this housing company today. “Congratulate me guys, I am
buying a house!!!”
Tip of the day: Please don’t take off your facemask if you didn’t hear properly.

Harshil Pathak
The ace Writer, readers are glued to his articles!
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Spectacular Alaska Travel
Many of you have heard, read and even traveled to the
pristine and unforgettable state of Alaska. I had heard
so much about Alaska from my parents, Bishu and Dipali
Mittra. They had traveled there in 1995 taking their
oldest grandson, Rohin with them. He was only ten
years old and celebrated his eleventh birthday on the
cruise ship. Rohin fondly remembers his trip with his
grandparents (dadu and didu) to Alaska. This year my
younger son, Rintu, had planned a great trip to Alaska
so Susanta and I could join him and his friend Alex for
the trip. All of us looked forward to an amazing trip.

To give a brief overview of Alaska, it is the forty-ninth
state of the United States and it is located on the

extreme north west of the country’s west coast,
bordering Canada. The state is vast and is considered

the nation's biggest state with 666,300 square mile.
The rich broad land of Alaska has produced many
billions dollars of gold, oil, fish, furs and timber.
The state also produces about sixty percent of the
nation’s commercial fisheries - a vast array of seafood.
The state is certainly unspoiled, uncrowded and is
vibrant with promise. Our foursome trip started in mid
August this year. We met in Anchorage to start our
road trip for ten days. Anchorage is considered Alaska's
largest city with a population of 3000,000. Upon arrival
at the airport, it was impressive to see Alaska’s various
wildlife displayed. On the way to the hotel we got our
first spectacular scenic view of the city’s Chugach
Mountain range. In the evening we enjoyed the fish
dinner, namely fresh Halibut and Rockfish. The
temperature had dipped down to 54 degrees
Fahrenheit, a drastic difference from 90 to 110 degrees
Fahrenheit from Michigan, Texas & the state of
Washington we had traveled from. It was really great to
see daylight even as late as 10 pm. at night.
The next morning, Rintu drove us to Chugach State Park
for hiking on the Glen Alps trail. The view from the
overlook point provided a picture postcard of an unique
& spectacular panoramic view of the mountain ranges
& their peaks, the seashore, the valley & the city of
Anchorage. In the afternoon we started our drive to
Seward traveling on the breathtaking Seward Highway
National Forest scenic byway. This highway extends to
125 miles between the two cities. The winding road
runs through the scenic Kenai Peninsula, the Chugach

National forest, Turnagain Arm and Kenai mountains.
Our first shortstop was at the popular Beluga point
which had the view of a rocky outpost, jutting into
the waters of Turnagain Arm. This area is named
for the white whales. Here we watched the tides,
climbed the rocks and

captured the beauty. Next stop was at the town of
Girdwood, thirty miles outskirts of Anchorage. We
stopped at the Alyeska resort, a premiere year-round
resort destination, for the tram tour to the top. Both
the young men preferred hiking to the summit &
reached the top in two hours. We, though, enjoyed the
tram ride that took us to 2,750 feet of elevation. There
we walked around the summit in cold weather for some
time & got the unforgettable Panoramic view of the
area before having a nice warm lunch.

Two nights of stay at the town of Seward was much
welcomed. It is a small and picturesque fishing town,
surrounded by Resurrection Bay and three of the
mountain ranges. We had a nice view of the mountain
from the house and appreciated it more from our stroll
in town and enjoyed sitting by the Bay watching the
calmness of the water. Here in Seward the famous
Iditarod Trail starts and is known historically as Seward
to Nome trail that is a thousand-plus mile historic &
contemporary trail system in Alaska. The trail began as
a composite of trails established by Alaska native
people. We did not have time to explore on this trail.
Alex & Rintu, however, went on the hiking trail near
Seward that took them to the popular Exit glacier in
Kenai mountains for a breathtaking view. This is the

only place in Kenai Fjord Park where vehicles can drive
up to go for hiking on the trail to the glacier.
Early Sunday morning we boarded for a six hour Kenai
National Park Fjord tour. Passengers of all ages and
places were on board. We were excited and ready for
the great adventure and sightseeing. The boat cruised
through Kenai peninsula for a closer look of the rich
marine environment, the ancient glaciers and the
fjords. Speed of the boat and the unforgettable view
offered an awesome feeling. To and fro in the journey
we saw seals enjoying sunshine, otters floating in the
water, mountain dall sheep in the distance, and a
variety of seabirds like puffins. The highlight was the
view of a large Fin whale next to our boat. The boat
arrived at the glacier and stopped about a quarter mile
away for the glorious view of the frozen Bear Glacier.
Chunks of blue glacial ice were intermittently breaking
at the end of the glacier and they could be seen floating
on the water. The boat stopped for the passengers to
catch the spectacular view of the glacier, icebergs and
the surroundings.

Next day we started our drive back from Seward and
reached the tiny foothill town of Talkeetna in the early
evening, via Anchorage. This small town of 1000 people
is tucked between the biggest city and North America’s
tallest mountain, Mt. Denali. It is also a gateway to
Alaska’s most famous Denali National Park and
Preserve. Here, temperature varied from high 40
degrees to low 50 degrees Fahrenheit Peaceful Stroll
behind our cabin to the Talkeetna glacial river provided
a serene and beautiful view. Vacationers were fishing
on the Talkeetna river for Pacific salmon. Chinook,
silver, sockeye, chum and pink are the five varieties of
salmon that spawn in the Talkeetna system.

Besides salmon, trout, Arctic Grayling and Dolly Garden
are other varieties in the system. The four species of
crab, Pacific cod, shrimp, herring, sablefish (black cod) &
Pacific Halibut are all harvested in other parts of Alaska.
This popular town of Talkeetna allows tourists various
activities like taking a flight to see Mount Denali, the
highest peak in North America with 20,310 feet tall.
Other options are to go for glacier landing, hiking on
trails or mountains, or river fishing. Our stay in the log
cabins was very nice. On the fifth day, we looked
forward to the arrival of the famous Denali National
Park and Preserve. Closer to the Denali area, we saw a
large moose grazing on the green grass by the roadside.
We slowed down on Denali highway to watch this
wildlife.

Upon arrival at the Denali National Park area, Rintu and
Alex boarded their bus for a three night stay at the
Denali Park and Preservation backcountry lodge for
extensive hiking with seasoned guides each day. They
carried with them bear and tick sprays for their hike in
the park, essential for all wilderness hikers. The next
day they explored the uncommon forest hiking on a non
marked trail accompanied by a British guide and on the
following day went on a regular trail. They saw
indescribable sceneries of the mountains, eye catching
greenery of pine trees, rolling tundra, glacier lakes,
rivers, creeks and of course observation of many
wildlife. The elevation provided them with an ecstatic
feeling to be in nature. They even went biking around
Denali Park’s Wonder Lake on their last afternoon stay.
On the sixth day, Susanta & I got ready bright and early
for a full day of bus tour of the park. We joined other
tourists on the bus at 6:30 am. We were in awe as the
bus entered the Denali National Park & Preserve. This
park is huge and consists of 6 million acres of land & life
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here continues as it has for the same for thousands of
years without interference of people. The round trip
we were doing that day was from the beginning of the
park to the backcountry lodge in Kantishna and return,
a total 184 miles. Tourists, however, on the park roads
are only allowed to drive on paved roads up to mile
fifteen on their vehicle. Beyond that, special pre
approved permits are required unless tourists have the
National park pass. Otherwise only tour buses or
service vehicles operate on the narrow gravel road to
Kantishna. Occasionally bikers can also be seen on park
road.
The view of the park kept changing from different
elevations to flat land. The changes gave our eyes a
pleasing view of the natural pristine park. Tourists here
get the experience of the park that is still untouched
and living the same for time and again. The bus
stopped at the various overlooks where we could see
the different landscapes and waterways. They were ushaped and hanging valleys, braided rivers, like one
called Savage River, of many large glacier lakes, Wonder
Lake was one; many glacier deposits, the so-called Oreo
cookie glacier is black and white combination and
polychrome mountains decorated in several colors.
Throughout the day the bus driver narrated the history
and gave a description of the park, alerting passengers
of any wildlife in sight. All the different wildlife we saw
from the bus were caribou, moose, bears, bear cubs,
mountain dall sheep and eagle.

There were several occasions at the scenic overviews to
disembark from the bus for the wide open natural view
of the park and to smell the fresh air. We reached
Kantishna, the backcountry lodge after 92 miles of ride,
unwinded ourselves and had a very nice lunch. For the
next couple of hours, we went for different activities in
the area. Some tourists went for, hoping to find gold
56

pieces in glacial Moose Creek, others went for botanical
hiking & got a taste of wild berries, some others like
Susanta rested at the heated gazebo. I opted out in
going for a stroll around the Creek and walked over the
suspended bridge, enjoying the peaceful nature of the
area. The topography in the Kantishna area is a series
of broad rounded ridges formed by glacial moraines
which are dissected by small drainages that flow into
Moose Creek. This area is mostly rolling tundra hills,
with heavy brush, wet tundra and blogs between the
hilltops. In the open country lower elevation meant
the return of shrubby vegetation and the spruce forests
in creek bottoms.
On the seventh day Thursday at noon when the
weather cleared up well from rain & fog, we took the
plane ride with seven others for the tour of Denali Park
and glacier. The pilot flew us right over the unusually
beautiful snow capped mountain ranges, the amazing
glaciers, the glacial waterways, park greenery & the
polychrome mountains. We were again lucky to see
the tip of Mount Denali, as we did from the bus. On
Friday, Rintu and Alex could only return by bus, rather
than plane & met us at our lodge. We said goodbye to
Denali Park, taking precious memories of our stay and
the grand time we all had and returned back to
Anchorage for the last few nights of stay.
Saturday morning, Susanta and I took the trolley tour of
Anchorage while Alex and Rintu went hiking. The tour
of the city offered a good history of the place. We came
to know from the guide that many residents own boats
& sea planes and enjoy boating & flying for the short
season available to them. He made our tour very
interesting and made a special stop for all the
passengers to disembark & take pictures of Mount
Denali on this clear day. After the tour we tried for the
first time reindeer sausages and moose gyros from the
food truck near downtown. Come to remember, we
also had halibut tacos from a food truck in Healey in the
Denali area.
On Saturday afternoon, We returned to Chugach State
Park. There we walked around and had a great view of
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the mountain ranges, including Mount Denali. The two
young men, however, started their hiking in the
morning for Table Top peak & reached there early
afternoon . After a long hard activity, they looked
forward to a sumptuous dinner. All of us dined at this
popular restaurant Anchorage Brewing Company for a
variety of fish & seafood. Crabs, halibut, tuna and
Salmon all were mouthwatering & deliciously prepared.
On Saturday night, Rintu had to fly back early due to
flight change & Alex returned early Sunday morning.
Last day before our departure two of us took a leisurely
walk in town. Afterwards we decided to have lunch
from the food truck same as Saturday and visited the
Alaska Anchorage museum in the afternoon. At the
museum we came to know about the lives of native
Indians & Eskimos. Interestingly, there are several
different groups of natives in Alaska scattered
throughout the state. What we learned are about their
various lifestyles; their love for the land; their deep
respect for nature and wildlife; their pride and

preservation for their culture and their endurance living
in the harsher weather of Alaska.
Monday afternoon two of us flew back from Anchorage
to Michigan via Minnesota, reaching late at night. It
was a long day of travel. Flying direct is definitely
preferred as we did going from Detroit to Anchorage.
We returned with fond memories of Alaska, hoping
someday to return and explore more of this gorgeous
state with our whole family, including our little adorable
grandson,
Daxton Riyam.

Sipra Sarkar,
Rochester Hills
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A Travelogue
Pages from my travel diary - GOKARNA and BADAMI,
KARNATAKA, INDIA
< seeking to know my rich Heritage>
A family emergency forced me to travel from Muscat (Oman) to Mumbai and then Kolkata (India) in May this year. Muscat
is where I am currently based due to my job. Oman had stopped all flights arriving from India during the second covid
wave that gripped India so severely in April-May 2021. A few departure flights were allowed and I travelled in one of those
flights wherein there were only eighteen passengers travelling to Mumbai from Muscat on 19th May 2021.
Having sorted out the Mumbai issues, I came to Kolkata to spend my annual summer leave. I have always loved to travel
but obviously have not been doing so, for the last 18 months due to covid situation. This July-August I assessed the covid
scenario and decided to give wings to my travel desire. I undertook a few road trips following all covid protocols to less
crowded places which luckily for me turned out to be quite devoid of tourists.
I visited the terracotta temple town of Bishnupur and Bengal’s Grand Canyon ‘Gangani’, Garbeta. Last week, I contacted
my close friend who stays in Hubli, Karnataka and along with her, we took a road trip to Gokarna and Badami in Karnataka.

Gokarna
Gokarna is about 145 kilomteres from Hubli and took us approximately 3 hours by car to reach there. At one stretch we
also had to drive through Arabail ghat (a part of the western ghats from Mangalore to Mumbai). Gokarna is a sea side
town of Karnataka and lies on the Konkan coastline. The town offers comfort to the mind and soul with its scenic beaches
and is surrounded by hills on one side and the endless Arabian sea on the other. Exploring the beautiful beaches of Gokarna
renders one with the visual delight of the water color changing from cyan to bright blue. The Gokarna main beach is near
the Mahabaleswar temple and tourists can experience a holistic, fun filled and relaxing time there.

Gokarna Main Beach

Inside Mahabaleswar temple,Gokarna

The Shiva-Linga from the 4th century Mahabaleswar temple at Gokarna is below the natural ground level (Atmalinga). The
Atmalinga is enshrined on a square pedestal (Peetha) inside the temple, which has a small hole through which the top of
Atmalinga can be seen. The temple is of granite and has been built in Dravidian Architectural style.
There are many beaches in Gokarna, notably among them are Om beach, Kudle beach, Paradise beach, Half moon beach.
Om beach is famous because it is shaped like the symbol OM by sheer coincidence. Rippling waves, bright blue water and
beach side cafes and eateries make Om beach a perfect place to relax and unwind. Kudle beach is quite secluded and view
of this beach from a hill point is amazing with glittering sands on the beach and its pristine water.

বিবিত্রা / ঐকতান ১৪২৮

58

Gokarna is also famous for different types of spices. Gokarna can offer a stiff competition to Goa but many people are still
not aware of this place and hence it is less crowded than Goa and more peaceful.

Om Beach

View of the Kudle beach from hill top

Badami
Badami is located in the Bagalkot district of Karnataka. It is around 138 kilometres from Hubli. The car drive through well
maintained roads from Hubli to Badami took us two and a half hours. Badami formerly known as Vatapi is located in a red
sandstone outcrop ravine and famous for Early Chaluykan Architecture (550CE -750CE), comprising of four rock-cut caves
and structural temples like the Bhutanath temple, upper and lower Shivalayas. There is also the man-made Agastya lake
which is 1400 years old surrounded by the red sandstone cliffs on all sides.

Badami caves

Red sandstone caves -Badami, the pillared porch of
cave 1 is visible in lower level

There are four rock-cut caves in Badami. Cave no. 1 was excavated for Lord Shiva, Caves 2 & 3 for Lord Vishnu, and cave
no.4 is a Digambara Jain cave with sculptures of Tirthankaras. There is also a natural cave between caves 1 and 2.
The ceiling and pillar details in these caves are expressive of the rich heritage of Indian Architecture and culture. The
decorative pillars show layers of saree border designs, jewelry designs etc. Major planning in cave numbers 1 and 2
comprise of an open porch and pillared hall with a sanctuary. The Garbhagriha is cut into the back wall and the Garbhagriha
in cave 1 has the Shivalinga. Two armed meditating door-guardians flank the entrances to the porch in cave no.2
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Between the cliffs, far on the top seen is upper Shivalaya

The 18-handed Natarajan in Cave 1.
(on the right wall of the entrance porch)

The beams and columns carry continuous friezes and layers of puranic episodes. Brackets supporting the cornices
resemble lions, elephants and humans emerging from the mouths of Aquatic creatures. Reliefs of Gods Brahma, Vishnu,
Shiva-Parvati-Nandi, Durga, Kartikeya etc. are seen in caves 1,2 and 3. There are decorative medallions with Vidyadhara
couples and foliations on the faces of the pillars.

Shiva-Parvati- Nandi in Cave 1 ,Badami

Pillar Details in cave 2
(saree border designs and Jewelry designs)

Agastya lake has Badami caves on one side and the Bhutanath temple complex on the other side. The temple is closed
now due to covid situation. There is also a 17th century Adil Shah Mosque near to the caves -the view of which can be seen
from top of Badami caves. Cave 4 is on the higher level of the red sandstone outcrop and is approached by a number of
steps from cave 1 in the lower level. There is a good view of the whole Agastya lake from the Badami cave top. This is
where sage Agastya vanquished the demon Vatapi by eating and digesting him.
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View of the Agastya lake , Badami

Cave no. 3 , Badami

Badami-Aihole-Pattadakal are exquisite places to visit and study about early Chalukyan Architecture. They are heritage
sites, now maintained by Archaeological Survey of India (ASI). I also visited the beautiful 1000 years old Banashankari
temple, about 3 kms away from Badami caves.

Inside cave no. 4 (of Digambara Jain)

Pillar details

Ceiling details( swastika etc.)
Two Swastika details were there on
the ceiling in cave number 2. One was
unconfirmed swastika (cannot find the
beginning or end of the swastika) and
another one is confirmed swastika (has
a beginning and end)

Photos and write up by: Dr. Ashmita Roy
Architecture faculty at University of Technology and Applied Sciences , Muscat,Oman.
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A memorable summer road trip to Madison, Wisconsin
In July this year, we had the opportunity to visit Madison, Wisconsin and attend a family friend’s wedding.
This was going to be my first trip to Madison,
and a little “going down the memory lane”
Lake Michigan Ferry
for Baba, who was visiting his alma mater
after three decades. To avoid the
unpredictable Chicago traffic and keeping our
dog Chomchom in mind, I planned an
adventure- a relaxed drive to Muskegon, take
the ferry to Milwaukee, and a quick drive to
Madison. The ferry ride on Lake Michigan felt
surreal, with choppy waves, high winds, and not a boat in sight. We
crossed the lake in two hours. When we reached Madison, the first
thing we saw was the
magnificent Madison
“Capitol”. Not far from
our hotel, the well-lit “Capitol” looked stunning. Next
morning, we attended the wedding at a beautifully renovated
Grain Mill. After attending the wedding and reception that
night, the very next day Baba gave us a tour of the University
of Wisconsin campus.
ChomChom in his seat

Wisconsin Capitol, Madison

Majestic Lake Mendota
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Baba showed us the places he would hang out
in his student days, where he lived, and where
he did his research work. University of
Wisconsin- Madison has a beautiful campus on
Lake Mendota, which has a 22-miles long
shoreline. I wished I went to school there, as I
fell in love with the campus the moment I
stepped on the lake-facing terrace of the
Memorial Union. Right next to it was an old
Romanesque style red castle called the
“Armory”.
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The greenery of Bascom Hill and the long
winding road leading out, overlooking the lake
looked like a European landscape. Next we
visited the Mechanical Engineering building
where Baba did his PhD research, and which
happens to be across from Camp Randall
Badger football stadium.

On our way back, we found the apartment at
Eagle Heights, where Baba and Mama-Dadu
lived during their student days in Madison, it
was very nostalgic for Baba.

Baba in front of his Mechanical
Engineering Building

A noteworthy point for foodies like me,
University of Wisconsin- Madison has a “Centre
of Dairy Research” located at Babcock Hall, and
the students at the Memorial Union are willing guineapigs of their products. The ice-cream, which at Baba’s
time was sold for a quarter, was delicious, but not that cheap anymore! The trip made me realize how hard
Baba worked to finish his PhD in less than three years, and how this beautiful campus inspired him to work
hard and not distract him away from his studies.

Kripa Bandyopadhyay- A lifetime member of Bichitra

বিবিত্রা / ঐকতান ১৪২৮

63

ছ োট োটের পোতো
“Every child is an artist and Imagination is the Beginning of Creation”, couldn’t have been said it any
better. “Chotoder Pata”, the magic created by little fingers, to rejuvenate your eyes. Applaud for
their hard work, energy, and love for everything.

ADRIJA B ASU

5 YEARS

OINDRILA PATRA

বিবিত্রা / ঐকতান ১৪২৮

ANOOVA BASU 8 YEARS

8 YEARS
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A VISION TO BEHOLD

IRSIA BAL 9 YEARS

AISHANI D AS 10 YEARS
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AARIT DAS 12 YEARS

ROOPKOTHA DEY 10 YEARS
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MIRA GHOSH

6 YEARS

SHREYAN GHOSH

7 YEARS

Radiance / প্রহতোস

AGNISH ADHYA 9 YEARS

বিবিত্রা / ঐকতান ১৪২৮

SHREYO GHOSH 13 YEARS
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NAME:
ZOLVEI KAPADIA BHATTACHARYYA
DOB:
DECEMBER 2020
PARENTS: RISHI & BINAFZA BHATTACHARYYA
GRANDPARENTS: SUDHA RANJAN & SHAMPA
BHATTACHARYYA
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NAME:
SATYA
DOB:
14/04/2021
MOTHER: MOU SENGUPTA
FATHER:
BAYLEE MILLER
GRANDPARENTS : DR. SANKAR &
SHARMILA SENGUPTA

NAME:
YUVEIN SHANKAR MUKHERJEE
DOB:
12/09/2021
MOTHER: TAMALIKA PAL MUKHERJEE
FATHER: MAUSAM MUKHERJEE

NAME:
RYAN DATTA PIECH
DOB:
05/25/2021
PARENTS: DR. GREGORY & DR. TANUKA DATTA
PIECH
GRANDPARENTS: DR. SUBHASH & DR.NABANITA
DATTA

NAME:
LILY MARIE BAGCHI
DOB:
07/12/2021
PARENTS: JESSICA GALANT & ANKOOR BAGCHI
GRANDPARENTS: DR. MIHIR BAGCHI & LATE MRS.
CHAMPA BAGCHI
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NAME: KARINA BHATTACHARYYA KAHLON
BIRTH DATE : SEPTEMBER 13, 2019
PARENTS: ROOMPA BHATTACHARYYA AND DILDAR KAHLON
SISTERS: ANNIKA AND SAHANA

Graduate Name : Madhurima Nath
Parents : Sudip & Chaity Nath
Graduating from/school: Novi High School
Going to/College/Post college : Univ of Mich
Program : Undergrad LSA
Graduate : Rohit Ray
Parents : Koushik & Atreyee
Graduating from : Stevenson High School/UCMST
Going to : University of Michigan, Ann Arbor
Program : LSA Honors Program
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Graduate Name : Asesh Chanda
Parents :
Debjani Nayak and Hirak Chanda
Graduating from: Troy High School
Going to/College : Univ of Michigan, Ann Arbor
Program :
Chemical Engineering

Graduate : Sushrita Rakshit
Parents : Shilpi and Jayanta Rakshit
Graduating from : International Academy East High School
Going to/ College : University of Michigan, Ann Arbor
Program : Physics
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EMERGING PROFESSIONALS
Name : Treena Dutta
Parents: Sujit & Pompee Dutta
Graduating from: University of Michigan
Program : Aerospace Honor Graduate

Name: Dipra Debnath
Parents: Debatosh & Sathee Debnath
Graduate from the University of Michigan, College of
Engineering
Major: Biomedical Engineering
Starting the MS program in Biomedical Eng

Name : Mayukh Nath
Parents : Sudip & Chaity Nath
Graduating from/school: Univ of Mich
Going to/College/Post college : Univ of Mich
Program : Masters in Computer Engineering (VLSI)

Name : Kripa Bandyopadhyay
Parents : Pulak & Subhadra Bandyopadhyay
Graduating from/school: Walsh College, Troy, Michigan
Program : MS in Management
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Sagnik and Purvi De
Saturday, July24, 2021
Proud Parents: Ruma
and Partha De
Rochester Hills, Michigan
Roche

Ryan Roy and Trisha Saha
Saturday, July24, 2021
Proud Parents: Jharna and Nripen Saha
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ওঁ গঙ্গা IN MEMORIUM
Dr. Jagneswar Saha, D.O.
January 1, 1940 - August 30, 2021
Dr. Saha, a lifetime patron of Bichitra, was born on January 1,
1940, in Noakhali, Bangladesh. He graduated from Norottam
Pur High School and Comilla Victoria Government College in
Bangladesh. He migrated to America with his wife Sabita, after
he was accepted for a grant to Northwestern University in
Chicago, Illinois, to complete a PhD in Biochemistry. Dr. Saha
was a teacher at Michigan State University when he entered
the MSU Doctor of Osteopath program to pursue a career as a
physician. He was a graduate of the first ever MSU D.O.
graduating class. He began his medical career as a D.O.
physician in at Detroit Osteopathic Hospital in Highland Park,
Michigan. He eventually developed a solo family practice, which grew as an excellent
medical care to multiple generations of families in the metro Detroit area. Dr. Saha later
married his second wife Kamala. He was a devoted family man with ultimate love for his
immediate family as well family in Bangladesh. He will always be remembered for his
kind eyes, broad smile, grateful nature, and welcoming arms. Dr. Saha is survived by his
three daughters with Sabita (Shampa, Pampa, and Samira), Kamala’s children who
became his own (son Milan and daughter Neelam), 4 grandchildren (Lila, Gavin, Ronan,
and Ty), and his two younger sisters in Bangladesh (Jharna and Joshna). His numerous
friends and well-wishers pray his soul rest in peace.

Sri Karuna Bandyopadhyay
October 10,1932 – October 1, 2021
Sri Karuna Bandyopadhyay, a longtime Bichitra patron and priest of
Bichitra’s Pujas for more than 3 decades, will be deeply missed. He
was also Mitali’s President. Mr. Bandyopadhyay was a graduate
Electrical Engineer from Calcutta University and immigrated to USA
in 1971. He worked in Bechtel and DTE-Nuclear Energy. He is
survived by his beloved wife Mandira, his son Babu (daughter-in-law
Kisa), grandkids Srimona, Sreyan, Shinjan and daughter Babli(son-inlaw Nilotpol) Bhattacharyya/grandkids Noel, Nirvan, Nishan. May his
soul rest in eternal peace.
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Jayato Mukherjee
July 20, 1966 - August 22, 2021
Jayato Mukherjee, beloved father, son, husband, uncle, and friend of Bichitra passed
away on Sunday, August 22nd 2021, at the age of 55. Jay, as he was fondly called, was
born in Jamshedpur, India on July 20th, 1966 to Jolly and Jaladhi
Mukherjee. He attended BIT Mesra, in Ranchi where he earned
an MBA and began his career at the TATA Group in Jamshedpur,
where he met and married Sharmistha. He was later employed
as Senior IT Evangelist at Fiat Chrysler in the Detroit area. Jay
was fond of staying fit and healthy, enjoyed sports and was
passionate about tennis. Most of all, however, Jay enjoyed
spending time with his family, especially his wife and children.
Jay will be remembered fondly for his jovial nature and ability to
win hearts. He was a wonderful father, a beloved son, a loving
husband, and an amazing friend. Jay is survived by his two
children, Josh and Tia, who meant so much to him, his wife Sharmistha, and his mother
Jolly. He was deeply loved and will be sorely missed by everyone who knew him.
Bichitra deeply misses his outstanding personality.

Smt. Sipra Chowdhury

8/2021

Smt. Sipra Chowdhury left for her eternal abode of life and peace in August of 2021 to join her
husband Dr. Pijush Chowdhury. Smt. Sipra Chowdhury, a beloved friend,
daughter, sister, wife, mother, and thakuma, cared for everyone around
her. The memories of her strength, perseverance and wisdom will be
cherished forever.
Like all immigrants, in search of furthering education and opportunities,
Chowdhuries were part of the founding group in 1974 to establish
Bichitra as a means of bringing the Bengali community together.
Gathering in family homes in those early days, a foundation was created
for our culture in the Metropolitan Detroit area. She was a devoted
Hindu, taught it is important to have respect for elders and upbringing.
She demonstrated every virtue and she did. From early morning prayers
and telling stories of ancestors to showing that an education is what will
allow you to help others, she embodied all the wonderful things in life.
On a tragic family trip to India in 1986, her husband passed away but her resilience was tested to
the greatest level. She knew that to see the dreams for her young children come true, she would
have to gather the courage to single handedly make the trip across the world to return. Her
strength as a mother in raising her children on her own shows the fortitude she carried. Her life
was full of compassion for reading, cooking Bengali food, listening to music, and gardening. She
enjoyed the company of friends in morning conversations, afternoon chats and dinner discussions.
Her dedication carried over to being with her only grandchild. She taught him everything she held
close to her, and he received her undivided love. In return, he brought the greatest joy to her life
and unconditional love.
Her life of caring and kindness, beautiful voice and smile will forever be missed but
never forgotten by Bichitra.
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Jyotirmoy "Jyoti" Mazumder
7/9/1951 - 4/10/2021
Jyotirmoy "Jyoti" Mazumder (1951-2021), Ph.D, was the Robert H. Lurie professor of Engineering and Director of
Center for Laser Aided Intelligent Manufacturing at the University of Michigan. He had a lifelong passion for his work,
sciences and his family. He leaves behind a long history of excellence where he was an elected member of the USA
National Academy of Engineering and foreign fellow of Indian National Academy
of Engineering. Prof. Mazumder received his bachelor's degree in metallurgical
engineering from Calcutta University (now the Indian Institute of Engineering
Science and Technology) in 1972. He earned his diploma and Ph.D. in process
metallurgy from Imperial College, London, in 1978. Prof. Mazumder was a
creative inventor, scholar and educator, prolific author, scientist and dedicated
father to his two sons, Debashis and Debayan and a loving husband to his wife of
38 years, Aparajita. Prof. Mazumder had an extraordinary career spanning 41
years, with 16 years at University of Illinois, Urbana-Champaign, and 25 years at
University Michigan, Ann Arbor. A world-renowned scientist, he published 400
papers, co-authored books on Laser Chemical Vapor Deposition and Laser
Materials Processing, held over 25 patents, edited/co-edited 10 books. He is
known as a pioneer in Additive Manufacturing. He has taken his research to
market by commercializing Direct Metal Deposition (DMD) technology and
recently developed in-situ sensors for 3-D printing and welding that have the capability to detect defects, composition
and phase transformation. Prof. Mazumder has received numerous awards and honors for his research including,
Schawlow Award for seminal contribution to Laser application research from Laser Institute of America in 2003,
William T Ennor Award for manufacturing from ASME in 2006, Adams Memorial Membership award from American
Welding Society in 2007, Thomas A Edison Patent Award from ASME in 2010 for inventing First closed loop Direct
Metal Deposition system, which will significantly enhance some aspect of Mechanical Engineering, Distinguished
University Innovator Award in 2012 from the University of Michigan. Manufacturing Engineer of the Year (1986) from
Society of Manufacturing Engineer, University Scholar (1985) and Xerox (1987) award from University of Illinois. He is
also Fellow of American Society of Mechanical Engineers (ASME), American Society of Metals (ASM), Fellow of
International Academy of Photonics and Laser Engineering (IAPLE) and Laser Institute of America (LIA)where he was
President (2000). Apart from all his professional accomplishments, he was a wonderful human being who was loved
by so many during his life. He leaves behind a legacy of bright engineers throughout the world carrying on his
teachings and research spanning decades. Jyoti will be dearly missed by his sister, Mithu, his brother in-law Dr. Pronab
Sensarma, and his nephew, Anirban. He will be deeply missed by many family members, colleagues, students and
friends all over the world who loved him. His two sons, Debashis and Debayan had a father that always lived by
example and instilled the value of giving your best effort to everything you do. He was a loving husband and Jyoti and
Aparajita lived an exciting life building their careers, raising their children, traveling the world and enjoying wonderful
moments with family and friends.
Jyoti-da will be forever loved and missed,

Ranajit Mukherjee

9/8/2021

Bichitra grieves the irreparable loss of Dr. Ranajit Mukherjee, who left for the
heavenly abode on September 8, 2021.
An eminent physician, compassionate doctor, loving teacher, affectionate father
and kinsman, a devoted son and a supportive husband, he touched various
corners of life in our Community and beyond. He will be missed deeply.
He is survived by his loving wife, Soma; his beloved daughter, Rohini; his mother,
Sabita; and his sister, Runu Chakravarty.
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PATHBHABAN NEWS
The Education Committee has had been following Path Bhaban Activities. During
COVID Pandemic situation, Classroom activities were disrupted. Most Facilities
were closed. So, Education Activities were switched to Virtual Classroom
activities using ZOOM. Now the facilities are slowly opening, but the Students,
Parents and Teachers are very much used to virtual classes, that they intend to
continue using ZOOM. Due to Online facility, the individual Campus activities,
like Tours, Get-togethers, Awards are disrupted. The Education Committee is
evaluating the possibility of Hybrid Programs. So, Trips and Tours, Awards and
Banquets, and such other activities can be held on normal get-together. And
when Face to Face activities would more prone, Classes could return to regular
classroom environment. One other difficulty is being seen; the number of
students has gone down. Most students would like activities, like get-together,
play, have fun, and so on. Unfortunately, Online Facility does not quite provide
that.
Also, absence of face-to-face classroom activities, progress becomes slower.
Individual attention is compromised.
The Virtual Classes have been possible due to intense work by Anindya Roy and
Sumita Roy. It had only been possible by their positive endurance and their
heartfelt love for Bengali language and culture, as well as teaching to students
with appreciations. In their extremely busy professional, parental, family, and
other activities, they created a Digital Library and utilized the White-Board
concept to facilitate teaching. Their contribution to teaching very much
appreciated.
The Classes are ongoing using ZOOM. Path Bhaban joined MILITS Drama. The
students staged
a virtual drama “Lakhaner Shakti Shel” by Sukumar Roy. Student performed a
great job. Path Bhaban participated in Milan Mela activity, arranged by Friends
of Bangla School. Path Bhaban also virtutally participated on Banga Sanskriti
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Sammelan. During Bichitra Picnic in August 2021, Path Bhaban students
prepared sandwiches, which were donated to a Pontiac soup-kitchen for less
fortunate. The activity was handled by Endowment Committee. The Education
Committee is planning for an Award program for Students and Teachers for their
volunteer activities.

Path Bhaban Alumni Asesh Chanda and Madhurima Nath joined the Ann Arbor
Campus of the University of Michigan for their further studies.
Path Bhaban teachers are Sumita Roy, Anindya Roy, Pranab Saha, Maitreyee
Majumdar, Sutapa Das, Chinmayee Dutta, Manju Roy, Sathi Debnath, Tanima
Basu, Tapas Dey, Subhadra Bandyopadhyay, Satyen Basu.
This year’s students include Anoova Basu, Adrija Basu, Aditya Chandra, Nikhil
Narula, Rishi Narula, Roopkotha Dey, Mira Ghosh, Aarush Roy, Aakash Roy, Aarit
Das, Aishani Das, Siddharth Maitra, Parnika Pal, Irsia Ball, Oindrila Patra, Yuri
Corrado, Shanando Rambharose, Abhro Debnath, Makayla Ball, Cheryl JonesBell.
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We want to Educate our clients about their money, Guide them to make better
decisions, and experience Growth in all areas of their life.

An advisor that puts the needs of their clients ahead of their own.
Eric Tomaszewski
Investment Advisor
Verde Capital Management
p (248) 528-1870 | d (248) 795-2526
erictomaszewski@verdecm.com | www.verdecm.com

8031 Ortonville Rd ∙ Suite 210 ∙ Clarkston, MI 48348
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Thank you for your generous donation to
Bichitra for Durga Puja and for hosting key
events throughout the Year.
PLATINUM DONORS
($500 OR MORE)

GENERAL DONORS

Atasi Bagchi and Sheel Desai
Dhirendra and Manjusri Roy & Sumit and Madhumita Basu
Madhu and Tapati Chatterjee
Family
Sumita and Tia Choudhury
Beena Nagappala
Sujit and Pompee Dutta
Three Anonymous Donors
Alok Dutta and Shanghamitra
Sircar
GOLD DONORS
Ashis and Prabhati Goswami
($300 OR MORE)
Pankaj and Sunanda Mallick
Debashis and Sampada Banerji Keshav and Madhuparna
Rakshit
Pijush and Gouri Nandi
Debabrata and Maitreyee Paul Manoranjan and Sutapa Santra
Debabrata and Sharmistha
Susanta and Shipra Sarkar
Sarkar
Three Anonymous Donors
Sankar and Sharmila Sengupta
Patel Brothers of Troy, MI
Three Anonymous Donors
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