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Dear Friends, 

 

Gree ngs of Durga Puja and we, the trustees, of your associa on welcome you all to the Durgotsab 
in the Shepard Community Centre. This year we have arranged Durga Puja  in a professionally built 
community hall with kitchen supports, where you will be able to enjoy programs without  interfer‐
ence of other programs and events.  

 

Like  last  year, we have  the pleasure of working with  you  all  and our  Execu ves  to make  annual 
events successful. Since a fixed date for blood dona on or clothes/ goods dona on may be difficult 
for some, we have arranged booking  for blood dona on and clothes/ goods year around  through 
our website. We are sure that as responsible community members of this city, you are interested to 
par cipate  in blood dona on/ clothes dona on drives. We request you to par cipate through our 
website. If you have difficulty in loca ng informa on on blood dona on and cloth/ goods dona on 
program in BAC website, please let us know.  

 

The board members are also in regular consulta on with organiza on such as AGLC so that your as‐
socia on’s interests are best served following guidelines of AGLC.  

 

We are making every effort to purchase a property for BAC in and around the city; as we explained 
in some of our previous mee ngs, mee ng different requirements of AGLC such as zoning require‐
ment, parking requirement, a sound financial business plan etc. coupled with limited resource avail‐
ability are on our way; with your ac ve support and blessing of Divine Mother, we hope that it will 
be possible to purchase a property for BAC in near future.  

 

With hope for the future,  let us come together and celebrate this Sharadotsav. Wish you all a year 
full of prosperity and good health. 

 

Your sincerely, 

 

Board of Trustees, 

Bengali Associa on of Calgary. 

October, 2015. 
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...from the President 

Dear Friends & Well‐wishers of BAC, 

It is that time of the year again, as days become shorter and temperature starts dropping. There is 

unique display of fall colours around us. It is time for Devi Puja. On this festive occasion, accept my 

sincere greetings and I welcome you to our Puja Mandap to celebrate this occasion with all of us. 

This event is the most important event in our annual calendar. This year we are organizing Puja in 

a spacious, new and well equipped facility and we expect that our major needs of Puja will be ful‐ 

filled here. With active search by few office bearers, we have found this place. 

I personally thank all our active executive members as they always provide valuable time for differ‐ 

ent events and general administration of the association. 

Dear members and friends, let us welcome Devi to this world from her heavenly abode and pray to 

Her for all of us. Wish you all a very happy Durga Puja, a safe and healthy year ahead. 

Yours sincerely, 

Dilip Kar 

President, Bengali Association of Calgary 

October, 2015. 
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...the Vice President 

Dear Friends,  
 
Welcome to 2015 Durga Puja of BAC.  
 
We have waited all year long for this auspicious moment in an cipa on of being filled with joy and di‐

vine peace that accompanies both our worship and our fes vi es. Together let us pray and enjoy every 

single moment of this celebra on with our families and friends. Let us forgive and forget all our differ‐

ences and come together in worshipping Ma Durga.  

My special thanks to all the volunteers, general members and EC/Trustee members who are working 

with us con nuously for last two months towards making the Durga Puja a grand success. 

We are bringing singer Somchanda Bha acharya from Kolkata for Friday night (23rd Oct, 2015) and 

singer Rajdeep Cha erjee from Mumbai for Saturday night (24th Oct 2015) for musical Hungama. Hope 

all of us will enjoy both the programs.   

This year we decided to shi  into the new venue for Durgapuja as we will be u lizing the a ached 

kitchen which will be more convenient for volunteers and members. 

Please contact Execu ve Commi ee and furnish your sugges ons if any or you may visit the BAC web‐

site and write your comment.   

Please remember to act SAFE during Durga Puja and various events as SAFETY is everyone’s responsibil‐

ity. 

Please enjoy and share your happiness & joy with others. Have a Happy Durga Puja 2015 and Suvo Bi‐

joya Dashami.  

 

With Regards, 

Indrajit Siddhanta 



Forte Sound and Stage 
4303 Bowness Rd NW Calgary 

 

403.860.0587 
403.807.1737 

info@fortesound.ca 

Tel: 403‐216‐5464 

Abdulla A Rafique 

(403) 827 0875 

#144, 1935 ‐ 32 AVENUE N.E. 

CALGARY, Alberta   T2E7C8 

arafique@cirrealty.ca 

Mul  Culture Travel World 

Tel: (403) 590 3700 

Fax: (403) 590‐3782 

Toll Free: 1‐877‐590‐4177 

#24‐55 Castleridge Blvd. NE 

Calgary, Alberta T3J 3J8 

Email : mul culturetravel@shawbiz.ca 
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...the General Secretary 

Dear Friends & Well‐wishers of BAC, 

 

On behalf of the BENGALI ASSOCIATION OF CALGARY, I extend warm gree ngs to everyone of our com‐

munity. It's a wonderful  me of the year when we look forward to enjoy togetherness for a couple of 

days. We all try to do our share and contribute in every possible way to be a part of the program. How 

can not one remember the beau ful pandals, Durga pra mas, bhog, prosad, all saaj, shoroter roddur, 

dhak, cultural programs etc. that is happening back in our respec ve motherland. With the advent of 

October we naturally keep listening to our ever loved Mahalaya almost everyday. 

Here, in Canada, color of autumn leaves, slight cool breeze, sunshine brings in feelings of joy, fun, 

laughter and peace in us.  

Our Execu ve Commi ee members and Trustees have arranged a grand puja ceremony, musical eve‐

nings and delicious food. Our featured ar sts are Somchanda Bha acharya for Friday evening and Raj‐

deep Cha erjee for Saturday evening. I am sure it will be a wonderful experience listening to them. 

We express our gra tude to our patrons, sponsors, and donors for the generous help. I would like to 

thank our volunteers from the bo om of my heart who has come forward to support us in every possi‐

ble way. Their work is exemplary.  

BAC tries its best to bring all Bengalis together as we celebrate this auspicious occasion.  

May Goddess Durga shower her blessings on all of us! 

 

  

Neela Mukhopadhyay 

  

General Secretary 

 



Suite # 606, 5075 Falconridge Blvd NE, 
Calgary, AB, T3J 3K9 

Shagun Jewellers offer: Rose Gold Jewelry, African Jewelry, Opal 
Jewelry, Custom Jewelry and Estate Jewelry 

Birjinder Mangat 

Barrister & Solicitor 

#217, 3825 - 34 Street, NE, 

Calgary, AB, T1Y 6Z8 

Tel: 403-735 6088 

Fax: 403-735 6089 

Birjinder Mangat is a private company, established in 1995, incorporated in 
and categorized under General Practice Law Office and located in Calgary. 

Birjinder Mangat usually offers: Business Law Advice, General Practice 
Lawyers, Attorney's, Legal Attorney and Corporate Attorneys. 

(403) 280 7282  shagun1@telus.net 

SHAGUN JEWELLERS INC. 
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"ei...।ei…।ei …।েরাকেক, েরাকেক ের বাবা…। eকদম 
বাঁিদক েঘঁসেক দাঁড়াo। আের আের েবালানা 
eকদম বারাnার  পাস  েঘঁসেক দাঁড়ােনকা …িক করতা িক? 
হয্াঁ হয্াঁ… িঠক আেছ, িঠক িকয়া, eকদম িঠক ….” 
িট েবলিছলাম, রাnাঘর েথেকi বঝুেত পারলাম পটলমামা eেস 

েগেছন। েদৗেড় বারাnায় েবিরেয় eলাম- সদেরর কলাপিসবল 
েগেটর তালাটা েখালা দরকার, েলাহার বড় তালাটার বয়স বছর 
চিlশ, তাi তার পায়তাড়াo েবিশ, পুরেনা কােজর েলােকর মত- 
মিনেবর oপর িদেয় যায়। eবািড়র মিনর আমার র মশাi 
মািটর মানষু, বািড়র মিনবনী আমার শা িড়, িতিনi বািড়র 
মাথা। তার ধারনা ei তালাটাi বািড়র মেধয্ সবেথেক মজবতু, 
আর েযেহতু সহেজ েখালা যায় না তাi েচারo সহেজ খুলেত 
পারেব না। eত বিুd িনেয় েয েকন eখেনা েনােবলটা েপেলন না 
তাi আমার আপেসাস, েচার েযন চািব ঘুিরেয় তালা 
েখালার  জেনয্ aেপkা করেব। রমশাi aেনকবার বলা সেtto 
েকান কাজ হয় িন। তাi েস সদর রাsা আর বািড়র মেধয্র 
কলাপিসবল  েগটটার িবপুল পরাkমশািল pহির হেয় গত চার 
দশক ধের পাহারা িদেc। যতi েতল েদoয়া েহাক, সদের গয্াঁট 
হেয় বেস েস কয্াঁচ-কয্াঁচ কের যােc বছেরর পর বছর। তালাটা 
আমার দচুেkর িবষ।  যখিন  ঘুঘিনoয়ালা, ফুচকাoয়ালা, 
ঝালমিুড়oয়ালা,িফেত-চুিরoয়ালার ডাক েন েদৗেড় যাi, 
বিল, “ei েয ভাi eকটু দাঁড়াo তালাটা খুলেত েযটুk েদির।” 
িকn হতcাড়া তালাটা খুলেত লােগ পাkা সাত িমিনট, তার 
aেনক আেগi পােশর গিলর েবেঁট েদালন, মখুরা শািnিদ, 
হারাধেনর েটরা মামী, নয়ত িনতু েজঠার মেজা েছেলর বu, 
আর নয় সালমা, দীপািল েকu না েকu ততkেণ তােক েডেক 
পােশর গিলেত ঢুিকেয় েনয়। দরজায় দাঁিড়েয় েযটা েকনা েযত, 
েসটা পােশর গিলেত ঢুেক কােরা না কােরা বািড়েত িগেয় িকনেত 
হয়। eেত pধান েয মশুিকলটা হয়, েসটা হল “ দরদাম"। 
বািড়েত মিনবিন শা িড়র eকিট েপয়ােরর ননিদনী আেছন- 

আমার “িপসশা িড়", িতিন আবার শা িড়র েথেকo eককািঠ 
oপের যান। তাi আিম- (েয ডাক সাiেড kঁদেুল বেল িবখয্াত, 
িবেয়র পর ei গত সাত বছের শা িড়েদর েথেকo েবিশ কােজর 
েলােকর েপছেন লাগেত পাির বেল নাম িকেনিছ),  িপসশা িড় 
আর শা িড় িতন জেন িমেল িজিনেসর দাম aেধর্েকরo কেম 
নািমেয় আিন; িবহাির েছাঁড়াটােতা চারেট ফুচকা ek া না িদেয় 
নড়েতi  পাের না, oেক েদেখ মেন হয় েযন বলেত চাiেছ  -
'আর আমার পয়সা িনেয় দরকার েনi, পালােত পারেল 
বাঁিচ।'  আমােদর মেুখর মারপয্াঁচ জােন না eপাড়ায় eরকম েলাক 
খুব কমi আেছ। eকা রােম রkয্া েনi তাঁর েদাসর সুgীব eবং 
হনমুান। তাi eকমাt নতুন েফিরoয়ালারা ছাড়া েকo আমােদর 
দরজার সামেন সহেজ দাঁড়ােত চায় না, পুেরান েচনা 
েফিরoয়ালারা সবসময় তাল েখাঁেজ আমােদর বািড় eড়ােত। 
গিলেত ডুেক aনয্েদর বািড়েত িগেয় eকা দরদাম করেত লjা 
লােগ। ডাkােরর বu বেল কথা! আের, নানা aিনক ডাkার নয় 
েমােটi। িব.কম পাশ কের হাজার জায়গায় আিpেকসন কেরo 
যখন িকছু হল না, তখন ei পটল মামাi হিরণঘাটায় ঢুিকেয় 
িদেলন। যিদo শা িড়র iেc িছল না েছেল গ  বাছুেরর েগাবর 
ঘাঁটুক।  িকn oi কাজটাi সােপ বর হল।  
হিরণঘাটায় কাজ জেুটেছ তাi িকছুিদন েযেত না েযেতi 
আেশপােশর বািড়র েথেক ডাক পড়েত লাগল আিনেকর- গ টার 
েপট েফঁেপেছ, দ ু িদন ধের িকছু খােc না; সনাতেনর ছাগলটার 
েপেট িkিম গজগজ করেছ, রতেনর কােলা বলদটা সামেনর 
পােয়র ঘাটা কেc না,  খঁুিড়েয় চলেছ।  
     েমােড়র মাথায় চােয়র েদাকােন সেnেবলায় aিনক িরkা 
েথেক নােম, “িবল ুনাk মাদার দ ু েফাটা খািল েপেট মেুখ িদেয় 
িদস।”  
 সালফার মলমটা বািড়েয় দয্ায়-“সাত িদন বয্ােnজটা েরেখ 
েদখ” ,  
“িসনা দশ েফাটঁা িজেবর aপর দীেয় িদস।”  

পটলফুল  

 

 

 

 - াবণী েবাস 



          |  Bengali Associa on of Calgary  

 

"সকােল যােবর সােথ িমিশেয় খাoয়াস ei সবজু চারেট বিড়।”   
    নাম যেশর সােথ হাতযশo হল যখন শামলা নােমর pথম 
েপায়ািত ছটফেট গ টােক শাn কের ধবধেব বাছুরটােক বার 
কের আনল লmা gাবস েপাের।  
েসi েথেক কাuেক িজেগয্স করেলi বেল েদেব aিনক ডাkােরর 
বািড়টা েকাথায়, েস হািলসহর েমন বাস sপ েথেকi। 
হয্াঁ, eখনo হািলশহেরর ময়না িড়র েঘাষ-পাড়ায় aেনেকর 
বািড়েতi গ -েমাষ-ছাগল আেছ,বয্াবসাটা সাত পু েষর তাi 
ছাড়া aত েসাজা নয়। aিনকরা েঘাষ হেলo েকানিদন গ  রােখ 
িন। িদিদ া িরর েঘার আপিt িছল, "আমরা কােয়ত।  eকপাড়ায় 
থািক,  তাi বয্াবধানটা রাখেত হেব, নাহেল েছেল েমেয়র িবেয়টা 
sজােত হেব না।” (আিম জািন না িদিদশা িড়র e সব স ীণর্তা, 
কৃ  ঠাkর েতা eেদরi মেধয্ বড় হেয়িছেলন)।  
   ei বয্াবধান রাখেত িগেয়i aিনেকর েকানিদন খাঁিট দধু 
খাoয়া হয় িন। খাঁিট না দধু খাoয়া হেয়েছ েতা িক হেয়েছ, ei 
পাড়ার েদৗলেতi েতা aিনক আজ eম.িব.িব.eস, 
বা,  িব.িভ.eস.িস না কের ধু েটেনটুেন িব.কম পাশ 
কেরi “ডাkারবাব”ু।  
   আের েসi ভুলi ত হেয়িছল আমার বাবার িবেয়র সmn 
করেত eেস। িরকশাoয়ালােক যতবার বেলন, “না না, ভাi 
েতামার েকাথাo ভুল হেc। পাt ডাkার নয়...।” িরkাoয়ালাo 
েজার িদেয়i বেল, aিনক েঘাষ যিদ a ণ েঘােষর েছেল হয়, 
তেব েস eকটাi বািড় েচেন ei তlােট, আর েস েয ডাkার 
তােত েকান সেnহ েনi। বাবাo িকছুkণ বাক িবত ার পর চুপ 
কের যান।  বর  খুিশ হন, েমঘ না চাiেতi জল- সmn হিcল 
িব কম েছেলর সােথ, িঠকানার ভুেল ডাkার বািড়েত েপৗঁেছ 
িদেc ভাগয্, যিদ কপােল থােক ত কাল-েকেলা েগালগাল 
েমেয়টােক পছno কের েফলেব… তখন sুল ফাiনাল গড়াগিড় 
পিরবাের ডাkার জামাi, ভাবেলi িশহরন জােগ ।  
 িকn িদবাsেpর আনnটুk িরkােতi িসমাবd েথেক 
েগল।  শা িড়র ei হতcাড়া তালাটা খুলেত েযটুk সময় 
েলেগিছল। eেত eকটু হতাশ হেলo িবরাট দঃুিখত বা হতাশ হবার 
মত িকছু িছল না। হায়ার েসেকnািরেত িতন বার েফল েমের 
ঘের বেস থাকা ধুমিস েমেয়র জেনয্ ডাkার জামাi?? eেতা বড় 
aিবচার ডাkারেদর oপর ভগবান করেবন না, যিদ না েpম 
কের থােক। তা েস বাবার মেন যাi েহাক, আিম খুিশ। মেনর 
মেতা শা িড়রা আর রবািড়। েsশন বা বাসরাsা েয েকােনা 
জায়গা েথেক িরkাoয়ালারা েঘাষপাড়ার ডাkারবাবরু বািড় 
েচেন।  
 
   eিদেক পটল মামা তখনo িহিnেত তড়েপ যােcন," িকয়া 
ভাবা হয্ায়? ডাকািত কর-করেক খাতা… লjা েনi করতা?” 

হারাধন েচনা েচনা েলাক। ফয্াল ফয্াল কের আমার দীেক েছেয় 
আেছ- "েবৗিদ িক বেলন?” 
 িরkা েথেক বয্াগ দেুটা আিম হােত িনেত িনেত বিল, "মামা 
েভতের আসুন।” 
জানা ভাড়ার টাকাটা আিম হারাধেনর হােত িদেয় তােক িবদায় 
কির। ডাkােরর বu-eর েতা eকটা েpিsজ আেছ। পটল মামা 
তখেনা চেল যাoয়া িরkাটার িদেক তািকেয় d িহিnেত েচঁিচেয় 
যােcন,” ei সব কর-করেক েদশটােক েগাlায় েলেক জায়গা? 
আিমo েদেখগা…”   বাধাঁ পড়ল-  " িক ের পটল eিল?”  
 
    “হয্াঁ, িদিদ। ei েয eবাের খুব ভাল তাল হেয়েছ জােনা, 
তাi েগাটা কতক িনেয় eলাম…”  
“আিম মnt জেপ বেসিছলাম, েতার গলা েপেয়িছ, বাiেয় 
আসেত পারিছলাম না, মখু খুলেতo পারিছলাম না…তা হেয়েছটা 
িক?” 
"আর বেলা না িদিদ,oi িরsাoয়ালা েগা।  তুিম েতা জােনা, 
আিম েকানিদন িরkা কির না, আজ ভাির থেল দেুটা িছল তাi, 
তাo আসিছলাম িকn রাsায় িরকশাoয়ালাটা বেল সsায় েপৗেছ 
েদেব, তাi ..। সব ডাকাত বঝুেল সব ডাকাত... ”  
“ তা তুi িদস িন েতা েবশী। ”  
“আের না না eেদর িক কের ঠা া করেত হয় আমার জানা 
আেছ”- পটল মামার eখন পির ার বাংলা।  
 
   আমারo জানা আেছ পটল মামার ঠা া করা।  গত বছর 
েথেক বােসর ভাড়া চার আনা বাড়ায়, uিন ei ঠা- ঠা েরাdেুর 
ের লার বািড় েথেক েচাd মাiল েহঁেট প ােয়ত aিফস যান।  
িনেজর gােমর  িরkা বা  ভয্ােন কখেনা েচেপ থাকেল েসটা 
iিতহাস। eেদর oপর েকন েয oনার জাতেkাধ যািন না। তারাo 
eিড়েয় চেল পটল মামােক।  
তার আর eকটা কারন মেন হয় 'oনার িহিn'। পটল মামা মেন 
কেরন, িব d িহিnেত না বলেল oরা ভাল েবােঝ না।  তা েস 
েখাকন-বাদাময়ালা, বাদল-িরkাoয়ালা, শয্ামল -েঠলাoয়ালা, 
eমন িক আমােদর বাuল িনতাi িভিখির পযর্n বাদ যায় না, 
oেদর েদখেলi oনার িহিn েবিরেয় আেশ sতঃsূতর্ ভােব। ei 
িনেয় রমসাi, aিনক আর আিম আড়ােল হাসা হািসo কম 
কির না, শা িড়র আেগাচের। শা িড়র ধারনা তার eকমাt 
ভাiিট সা ািতক িকছু, তাi তার নােম িকছু বলা যােব না।  
   শা িড়র মেতা আর eকজেনরo ei ধারনা, িতিন ei 
বািড়র eকমাt আদেরর ফুেল ির, আমার িপস া ির “ফুলিুপিস"। 
হয্াঁ িঠকi ধেরেছন- তেব প াশ ঊ র্ দিুট মানেুষর মেধয্ িঠক 
েযৗবন সুলভ েpম,  নািক েনহাতi eেক oপেরর oপর আsা, 
আেজা িঠক আিম বা aিনক বেুঝ uঠেত পাির িন। পােরন িন 

পটলফুল ... 
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মেন হয় eiদিুট েpিমক েpিমকাo,  তাi আজ টােদর িবেয়র 
বেয়স েপিরেয় েগেছ েসi কন যুেগ।  
      িঠক মত  বলেত েগেল, িবেয় eকটা হেয়িছল বেট 
ফুলিপিসর pায় সােড় িতন দশক আেগ।  ফুল ুতাঁর মােয়র গ  
না পুেষ বয্াবধান রাখা যায় ei াn ধারনাটা কতটা াn pমাণ 
কের িদেয়িছল। না না েকান ক ন েজার কের বািলকা িববােহর 
বয্াপার নয় েসটা। বরং সেতর বছের পড়েত না পড়েত বািলকা 
ফুলিপিসর মগেজ িবেয়র ফুল eতটাi চাগাড় দীেয় uেঠিছল 
েয,  বিtশ পিlর মাn েঘােষর েছেল শাnান ুমােন আ লু-কাটা 
সাn েঘােষর সােথ পািলেয় যায় েস । িকছুিদন পর তােক েদখা 
েগল মাn েঘােষর কাল গ টােক েটেন িনেয় গয়ােলর খঁুেট 
বাঁধেত।  শা িড় েলাক িনnায় কন ঝােমলায় েগেলন না। eিদেক 
েঘােষরা েসফ সাiেড থাকার জেনয্,  ফুেল িরর দাদা মােন 
আমার রমশাiেক, কেলেজর রাsায় শাসায় েয পুিলেশ খবর 
িদেল জয্াn পুেত েফলেব গ চরার মােঠ। মরার ভেয় নািক 
েমেয়র pিত িবিতsায় আমার দাদা াসুর িবেশষ িকছু েখাজ 
কেরন  িন। ধু িদিদশা িড় নিনবালােক কেয়কবার গালমn 
কেরিছেলন েমেয়েক সামেল না রাখেত পারার জেনয্। আতা 
নিনবালাi বা িক কের জানেবন েয ধাবড়া মেুখা েবেঁটখাট 
েমেয়টা খুব েবিশ হেল দরদাম কের হজিম িলi িকনেত জানত, 
েস িকনা িবেকেল মাn েঘােষর েগায়াল েথেক দধু আনার সময় 
তার দিুনয়ার বকােত, oয়াগন েbকার, েচাঁয়ােত েছেলটােক েpেম 
পড়েব? বিলহাির েpম- িশেবর বাবাo েটর েপল না?  
     িশব  না েটর েপেল িক হেব, তাঁর বu সবi জানেতন। 
কালীঘােটর িবেয় করা েছেলর েবৗেক মাn েঘাষ েমেন েনয় 
আরo eকটা কারেন। কারনটা হল, েয েস ভd েলােকর যােত 
uেঠেছ মেন করল। দমুাস ফুল ুতাঁর েপাড়া মখু িনেয় eবািড়র 
িদেক eেলা না।  
     িকn েযিদন সাn (থিুড় সাn িপেসমসাi ) eগারটা 
বিtেশর বনগাঁ েলাকােল েচারাi ঘিড় চুির করেত িগেয় পুিলেশর 
তাড়া েখেয় চলn ে ন েথেক লাফাল (লাফােলন বলেত পারেল 
খুিশ হতাম) আর uেlা িদক েথেক আসা 
লালেগালা েলাকােল গলাটা oড়ােলা, েসিদনi মাn েঘােষর মেন 
েহাল- না আর ভd েলােকর যােত uেঠ কাজ েনi। েছেল েনi, 
েরাজগার েনi, তাi বuo থাকার েকান মােন হয় না।  তাi দ ু
মােসর মেধয্i ফুেলর পাপিড় ঝের িগেয় ফুেল ির বািড়েত।  
    eর বছর পাঁেচেকর মেধয্i ফুেল িরর েবৗিদ হেয় আমার 
া ির হািসমিন eবািড়েত eেলন, ততিদেন আমার দাদা র আর 

িদিদ া ির মের েবেঁচেছন। 
            আেরক aধয্ায়  েহাল ফুলরু। বিসেয় 
বিসেয় িধি  ননদেক খাoয়ােব eেতা uদার হাড়িকপেট হািসমিন 
নন। তাi sামীর কােনর কােছ ঘয্ানর-ঘয্ানর  eবং িকছুিদেনর 

মেধয্i পান ুদিজর্ র েসলাi sুেল ভিতর্  ফুেল ির। ভাiেপার কাঁথা- 
iেজর েসলাi, েবৗিদর সািড়েত িপk করার বাiেরo েয aেনক 
িকছু েসলাi থাকেত পাের েসটা ফুলরু েশখা হিcল। েস জেনয্ 
আজo ফুল ুদjাল েবৗিদর কােছ কৃতj ।  
e িদেক েশখা েতা িঠকi হিcল িকn ফুলেুক িবপেদ েফলেলা 
তার বয়স।  
   ভাবত েসলাiটা েবস ভােলাi েবােঝ েস, িকn মাস কেয়েকর 
মেধয্i ভুল ভাঙল তার। পান ুবয্ানারিজ আডােল েডেক ফুলেুক 
বেল “ কািটং eর ছাঁট-কাট ত িকছুi হেc  না, eকটু আেগ 
আসার েচ া েকার- ei িতনেট নাগাদ, যখন েকu থাকেব না 
তখন eকটু ভাল কের েশখােত পারব”।  
    বয্াপারটা হািসমিনর মn বেল মেন হয় িন যিদ ঘাড় েথেক 
ননদটা নােম তাহেল েতা ভােলাi। িকn ষােটর েমাড় ছঁুi-ছঁুi, 
িতনেট িববািহত েমেয়র বাপ, পানেুত a িচ েদখা িদল sয়ং 
ফুলরুi।  েবৗিদেত কাজ হেব না তাi দাদােক বলল, আমার 
া র মশাi-eঁরo েঘার আপিt। িকn eতlােট আর 

েসলাi  sুল না থাকায়, ছাi েফলেত ভা া kেলা মান পটল 
িমিtর েক বহাল করা েহাল ফুেল ির েঘাষেক িনেয় যাতায়াত 
করার জেনয্।  
    পটল িমিtর তখন, েগাটা চােরক বার isুল ফাiনাল েফল 
কের বেুঝ িগেয়িছল পড়া নার মত  ফালতু িজিনেসর েপছেন 
ছুেট ধুi সময় ন । তাi িতিন েলখাপড়া িশেকয় তুেল, িমিছল, 
রkদান িশিবর, দিলত ে িণর িশkা (িনেজরটা বাদ িদেয়) 
eiসেব মনিনেবশ কেরিছেলন, পটল কমেরড। েসi সময় তাঁর 
কােছ eকিট নারীেক রkা করা েয কতবড় মাহান কতর্ বয্ েসটা 
আর আলাদা কের বলার িকছু েনi। ei েসi নারী, েয কাল 
পযর্n পটলমামােক আসেত েদখেলi মখু েবিঁকেয় ঘেরর মেধয্ ঢুেক 
েযত,”েবৗিদর িপিরেতর ভয্াi eেলা", গজ গজ করেত করেত।  
    েসi ফুলiু আজ kমেড়ার েছঁচিক িদেয় মাখা eক বািট 
মিুড় আর ভা া কাঁেপ কড়া  চা বয্াs হেয় িনেয় আসেছ। eর 
েথেক সnােনর আর িক হেত পাের। পতলমামাo গদ গদ।   
 না না ভুল করেবন না েpম ে ম  eত সহেজ কমেরডেদর হয় 
না,  oসব oেদর করেত েনi,  oেদর জীবন বড় কিঠন। eটা 
আেরা জানা হেয়িছল যখন িতন বার েফল করার পর টাiম পাশ 
িহসােব eকিট পদয্ িলেখ  েতালা কােজর েমেয় নিমতােক েশানায়। 
নিমতা, পতলদাদার  টুকিল করা মধুসূদেনর আিmতাkর িকছু 
মাথা মু ু  েবােঝ িন।  ধু বেুঝিছল েস sুেল েকানিদন যায় িন 
বেল বাব ুবািড়র পটলদাদা তােক েবাধ হয় ভয্া ােc। েচােখ তার 
জল চেল আেস। ঝঁুেক uেঠান ঝাঁট িদিcল, িপঠ েসাজা কের 
েমেছা গেnর ঝাঁটাটা সপাং কের ছঁুেড় মাের, েসাজা পটেলর 
মাথায়।  
        ei ঘটনার পর আেরা কত েমেয়র জেনয্ পটল 
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মামার কিব মেন িচনিচন কের বয্াথা হেয়িছল। িকn বােপ 
েখদােনা, ণহীন,  ঢয্া া, হাড় িচমেস েচহারার েকান েছেলেক 
েদেখ েকান েমেয়র িচনিচন েকন িঘনিঘন করেতo িনিন। 
েমেয়রা যােন ei সব েছেলরা আর যাi েহাক, েpিমক পযর্ায় 
িঠক পেড় না; eকটু েহঁেস কাজ কিরেয় েনoয়া যায় ei পযর্n।  
       aেনক েমেয়র aেনক ফাiফরমাশ েখেট তাi পটল 
ততিদেন েবশী কের সnয্াসী মেনর কমেরড।  তব ু েনড়া 
েবলতলার িদক িদেয়i বািড় যায়, eবাের ফুলরুািন oরেফ 
ফুেল ির।  িদিদর eকমাt ননদ না হেল eত আগ বািড়েয় 
কাজটা েনবার পাt নয় পটল িমিtর। তেব  ei আগ বাড়ানটা 
িদিদ হািসমিনর েমােটi পছn হয়িন pথম pথম। েছেলমানষু কিচ 
ভাiটাi মাথাটা না িচেবায় রবািড় েখদােনা বেুড়াধািড় 
েমেয়টা।  
 
    চাঁিট ফাটা েরাঁেদ জামাiবাবরু সাiেকেলর েকিরয়াের 
চািপেয় িটংিটং আoয়াজ তুেল ের লার ফুলেুক পান-ুবানারিজর 
sুেল েপৗঁেছ েদoয়া eকটা সমাজ েসবামলূক কাজ বেল ধের 
িনেয়িছল পটল।  kােসর eক েকােন বেস িন া ভের সারা দপুুর 
গােল হাত িদেয় নবকেlাল পড়ত আর কড়া েচােখ পানেুক জিরপ 
করত। eেত ফুল িপিসর কািটং েশখা কতটা হেয়িছল জানা যায় 
না, তেব দিুদন েযেত না েযেতi পান ুবেল,” েবশ আয়েt eেন 
েফেলছ ফুেল ির, তুিম সােড় চারটার সময়i eস, েকমন।”  
        আলাদা কের আর েশখার দরকার হয় িন বেট তেব 
oi  দ ুচার িদন সাiেকেলর েকিরয়াের চাপার জেনয্i হক, আর 
রাsার েদৗলেতi হক, িকংবা বেয়েসর মাহােti েহাক ফুলরু মেধয্ 
পটেলর জেনয্ েবশ eকটা নরম সরম পিরবতর্ ন েদখা িদেলা। 
তখন ছ-ষাট বছেরর aিনক। oর aত মেন েনi তেব eটা মেন 
আেছ, pেয়াজন ছাড়াi িকপেট পটল মামা তােক েবিশ কের কািঠ 
আiসিkম খাoয়ােত বাiের িনেয় েযত। eমনo হেয়েছ িবেকেল 
েখলার েঝাঁেক না েযেত চাiেল েজার কেরi  িনেয় েগেছ, 
সবাiেক aবাক কের িদেয়। eেত জামাiবাবরু সাiেকলটা ধার 
পাoয়া েযত।  
      আiসিkম েখেত েখেত aিনক তার মামা আর িপিসর 
সােথ েগেছ গ ার ঘাট, িশমলুবািড়র মাঠ, বিনকপুেরর 
িশবমিnেরর চাতােল। িকরকম েpম েস জানেত পাের িন।  িক 
কথা oরা বলত তাo আজ তার মেন েনi, ধু মেন আেছ 
মাঝখােন সাiেকল েরেখ মামা িপিস তার দিুদেক েহঁেট চেলেছ। 
েযন েমাহনবাগান isেব ল দেলর মােঝ েরফাির-
সাiেকল।  aিনক eকটু aবাক হত চালােব না েতা সাiেকল 
িনেয় েবরেনার দরকার িক?  eেকi িক েpম বলত তখন, জািন 
না বাবা।  
          তেব কতিদন aিনক নােমর েছােটা েছেলটা ঘুিমেয় 

পেড়েছ নদীর ফুর ফুের হাoয়ায়। তখন মামা আর িপিসেক িক 
ভালী েয লাগত। 
   "তা েস িবেয়টা েহাল নাi বা েকন?” 
      "তা জািন না “ , েঠাঁট oলটায় aিনক।  
 আিম জািন। পঁয়িtশ বছর আেগ শা িড়র যা ভয় িছল, তা হয় 
িন।  
     kেম  ফুলরুi বারাnার eকপাশ েঘরা ফুেল ির েটলািরং 
েহােলা। ফুলরু হােতর মাপi যেথ ,  িফেত েমেপ েদখার দরকার 
েনi ,পাড়া েবপাড়ার মািস-িপিস-িদিদ-বuিদর েছাট হাতা, 
েগালগলা, লmা ঝুল, মাধুরী কাট, মা য়া ছাঁট, েসােল কাঁচুিল, 
মায় দাদার কীিতর্  সায়া… সব েবিরেয় আসেত লাগল ফুলরু 
েসেকn হয্াn পা েমিশনটার েথেক। ঘটঘট কের ছুেট চেলেছ 
েমিশন সকাল েথেক দপুুর গিড়েয় েসi সেn ছঁুi ছঁুi পযর্n। খেdর 
আর িছট কাপেড়র টুকেরায় বারাnাটা ভের যায়। পটলদা বেল 
েয েকu েকানিদন িছল তাi ফুলরু মেন করার সময় েনi। পটল 
মামাo পের সময় মত েpমটা মাজা ঘসা করা যােব  েভেব 
তখনকার মত িশেকয় তুেল েরেখ gাময্ পিলিটেk আবার মন 
েদয়।   
   aিনক েনিছল েসi সময় eকবার uদাস মন িনেয় gােমর 
sানীয় bেক িনদর্ল pাথর্ী দাঁড়ান আর েগা হারান েহেরo যান। 
uদাস পটল িমিtর িদিদর বািড় আেসন, চা খান, েতেলভাজা 
আর মিুড় মাখা খান, েসলাi েমিশেনর ঘট ঘট েশােনন আর 
gােমর বািড় িফের যান যত রাত i হক। ভাবখানা- িক আর 
হেব েবশী েথেক? কােরার েতা কািচ- সুেতা- কাপেড়র েথেক 
মখু তলার সময়i েনi। eসব েদেখ মখু েবকঁায় পটল মামার 
eকমাt িদিদ হািসমিন, “যত সব আিদেখয্তা ”।  
   তখন েবৗিদ েতা ফুল ুবলেত ajান,  বড় iেc ভাiটার 
সােথ িবেয় িদেয় মাসকাবাির েমাটা টাকাটা আঁচেল বাঁধার, ভয় 
যিদ ফুল ু আবার সাn েঘাষ িকংবা পান ু বানারিজর 
মত  কাuেক খঁুেজ পায়।  কেবi বয্াপারটা িমেট েযত, বাঁধ 
সাজেলা েবাকা ভাiটার েভাতা বিুd আর ফুলরু বয্াsতা।  
 
       িট িট বেয়স েপরয়,চুেল পাক ধের দজুেনরi।  
  পটল মামা eখন তাঁর gােমর প ােয়ত pধান। 
       আর আজ দরমার েবড়া িদেয় েপছেনর পুেরা 
বাগানটাi িঘের "ফুেল াির েলিডস েটলািরং sুল”।  
aিনেকর বu েছেল িনেয় িদিদর ভরা সংসার,   িদিদ িক আর 
পটেলর কথা মেন েরেখেছন? না েস eখন তাঁর নািত আর 
পােয়র বয্াথা িনেয়i বয্াs।  
        পটল ফুলরু uপাখয্ােনর কেবi iিত।  
ধু হাল ছােড়িন পটল মামা। ফুলরু পছেnর তাল, 

নারেকল,আলতা কচুর মিুখ, পুkেরর েমাটা েটংরা eসব মােস 
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anতঃ eকবার সাপলাi িনেয়  আসেবনi ei বািড়েত।  
   িকপেট হেলo িনলর্j নন পটল মামা, eকমাt ভােgিটর নােম 
েয টুk gােমর জিম জামা িছল সব িলেখ িদেয়েছন। িবেয় না হক 
তব ু বেুড়া বেয়েস, িদিদর বািড়র ei কলাপিসবল েগেটর পােশ 
েমাড়ায় বেস দজুেন বােত গরম েতল লাগােবন, আর আেরা 
েযসব  কথা েলা বলা বািক িছল মােঠ ঘােট েস েলা েসের 
েনেবন, েশষ েবলায়।  
     আের oi েতা িরkায় কের কাপেড়র েপাটলা িনেয় সদর 
বাজার েথেক ফুল িপিস  িফরেলন।  িরkা েগেটর সামেন আসেত 
না আসেতi পটলমামা িতন লােফ িরkার সামেন।  
 তারsের দরদাম করেত লাগেলন ফুলিুপিস িকছু বলার 

আেগi , “ eেতা িদেন দপুুের ডাকািত? জানটা েনi 
ভাড়া? আর বড় বড় কথা বলতা হয্াঁয়?”  
    ফুলিপিস বরাবেরর মত আজo বড় dায় িহিn তুখড় 
pবীণ েpিমকিটর হােত  িরকশাoয়ালােক েছেড় িনি n হেয় 
েভতের eেলন।  
 আিম আর া ির িমেল eেক eেক তােলর থেল আর কাপেড়র 
েবাচকা েলা েভতের িনেয় eলাম। 
         ফুলিপিস আর পটলমামার জেনয্ সামেনর ঘের দ ু

gাস জল েরেখ eেস আিম  আবার িট েবলেত বসলাম।  
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Compe ve priceCompe ve priceCompe ve price   

Sa sfac on guaranteedSa sfac on guaranteedSa sfac on guaranteed   

NORTHWEST LOCATION 
 

UNIT # 124 
40 COUNTRYHILL LANDING 

NW 
CALGARY, AB T3K 5P4 

(403) 984 3672 

ROYAL OAK LOCATION 
 

UNIT # 3177 
ROYAL OAK PARK SHOPPING 

CENTRE 
8650‐112 AVENUE NW 
CALGARY, AB T3R 0R5 

(403) 984 4422 
(403) 474 9007 

MIDLAKE PLAZE LOCATION 

 

UNIT # 1 

15425 BANNISTER ROAD SE 

CALGARY, AB T2X 3E9 

(403) 454 3345 

(403) 454 7667 

OUTDOOR  

CATERING AND 

FRESH DOSA ORDERS 

AT YOUR SITE ARE 

ALSO ACCEPTED 



          |  Bengali Associa on of Calgary  
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 Home 
made roti 
available 

here 
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Let  us  understand  the  glory  of  the  guru  in  our  lives. Only  a 

guru can mi gate the past karmas of an individual effortlessly, 

offering  it at the Lotus Feet of God and freeing him from fur‐

ther burdens of karma. Are you fortunate enough to find your 

guru  in your  life me? Maybe, but you are not aware of when 

and how you will meet your guru. Thus you have to engage in 

worshipping  God  with  total  devo on,  faith  and  sincerity  in 

your home, without expec ng anything in return.  

The  guru  himself will  be  drawn  towards  a  home where  reli‐

gious and spiritual ac vi es are going on, just as a ship reaches 

the shore by the light of a lighthouse on a dark night. The guru 

first  appears  through  speech  and hearing  in  your  life,  in  the 

sense  you will  always hear  and  talk  about  the  guru. As  your 

dedica on and devo on increase, the guru will appear in per‐

son too; not to give you assurances but to  increase your faith 

and devo on and bless you with his grace. When this happens, 

all your prayers and offerings to God will be pure and without 

expecta ons,  and will  increase  day  by  day.  You will  grow  in 

confidence that you have a guru, the manifesta on of divinity. 

One might ask—if the ‘Guru is God,’ then what is the atman or 

soul? There  is no difference between the three. The guru  is a 

physical manifesta on  of  the  soul,  and  an  indivisible  part  of 

God. Thus, with  this  faith and understanding,  the knowledge 

and the power of the guru in you will increase. 

Why do we need a guru? Just as we need a mirror to comb our 

hair and dress ourselves up, we need the mirror called guru to 

dress up our souls. The guru ‐mirror reflects our consciousness 

and our inherent power. As you progress in spiritual sadhana, 

you will  start understanding  the  concepts of  me and  space, 

and will come to a stage when temporal  me ma ers less and 

less. You will also experience an increase in awareness in both 

worldly as well as spiritual ma ers; your mind will be steady as 

a  rock. As  your  karmas  are  absolved,  your mind will be  free 

and empty. 

That is why in the Shri Guru Gita, Lord Shiva highlights the  role 

and glory of the guru in our lives. He says, “Always remember 

the guru’s  form. Constantly  repeat  the divine name given by 

the guru. (Always) follow the guru’s commands. Think of noth‐

ing other than the guru.” When these commandments of Lord 

Shiva  is put  into prac ce, we begin  to become  sensi ve  and 

subtle and our ego begins to dissolve. 

The more the ego is vanquished, the more knowledge rises up 

like the proverbial crow throwing small pebbles to increase the 

level of water in a  jar. The guru will use a way that suits each 

of us to  impart a mantra that  is suitable to our  level of vibra‐

ons. In short the guru teaches us how to vibe well. Every holy 

word from the guru sets right the frequency of vibra ons with‐

in us. For example, if the guru has ini ated two people into the 

same mantra of  ‘Om’,  it has different effects on each one of 

them. Just like the same medicine prescribed by a doctor may 

have  different  impact  on  two  different  pa ents,  likewise,  vi‐

bra ons  need  not match  simply  because  the mantra  is  the 

same. Human beings are yet to realize the foreground and the 

background of these vibra ons as well as their  impacts  in our 

lives.  The  guru  is  mul ‐dimensional  and  beyond  me  and 

space. 

Therefore,  you  require  to  invoke essen ally a guru  into  your 

life. 

Guru 
 

 

 

 ‐   Narendra Bha acharya 
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Kabir’s Doha on Guru : 

Sab Dhar  Kagaz Karu, 

Lekhan Ban Raye. 

Sath  Samundra Ki Mas Karu 

Guru Gun Likha Na Jaye 

“Even if the whole earth is transformed into paper with all the 
big  trees made  into pens and  if  the en re water  in  the seven 
oceans are transformed  into wri ng  ink, even then the glories 
of the Guru cannot be wri en. So much is the greatness of the 
Guru.” 

Guru... 



# Storyboard 





 

 

serving travelers since 1982 and in co-operation with  
Flight	Express – one of Alberta’s largest air fare wholesaler having offices & offering you: 

 

Services in Bangla or English, ask for Kabita in Calgary 

Best international airfares to Africa, Middle East, Indian sub-continent & beyond 
Best fares from India to Canada, we take care of all your travel needs within India including Domestic 

fares through our branch office in Kolkata 

Instant ticketing for last minute travel on Weekends or Holidays 
Professional, most reliable and affordable travel services with agents close to 20 years’ experience. We 

know how to get you to your destination for the best prices & short notice 
Travel Insurance, hotels, car rentals, vacations, all inclusive & honeymoon packages, cruises around the 

world 
Tours to India : Guided custom made & Private tours within India as per your needs with Go India Jour-

neys, the leading tour operator for India luxury tours 
Tours to Europe / Australia / S. America / Africa: Guided tours all across with the tour operator of your 

choice e.g. Trafalgar, GAAP, Globus etc. 
 

 

Calgary: 513, 3208 – 8 Avenue NE; (403) 539-0200 

 

www.flypayless.ca 
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Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

Subhro, Sanchita and Suchismita Roy 

# PUJO GREETINGS 

 

Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

Sumit, Neela and Shayan ka Mukhopadhyay 

 

Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

Kiron, Suporna, Sagar and Sweta Banik 

 

Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

Ranjan, Rita, Rikul and Ratul Nandi 

 

Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

Samiran, Bipasha, Priyota and Promita Roy 



 
Partho and Molly Mukherjee 

Puja flowers and Puja Upakaran 

# other Dona ons 

 
Debashis and Arundhu  Cha erjee 

  

 
Dilip and Anita Kar 

  

 
Kalyan and Karabi Roy 

  

 
Subas and Dalia Majumdar 

  

 
Indrajit and Krishna Siddhanta 

  

 
Reena Ghosh 

Flowers 

 
 Donors 

Luchi and Bhog 

 
 Donors 

Puja Saree 

 
 Donors 

Puja sweets 

 
Prabir and Shyamali Neogi 

  

 
 Anonymous 
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(A Bengali transla on of the 'Pink Floyd's song 'Time') 

 

মখুবnঃ 'Time' গানিট 'Pink Floyd' eর সবেচেয় সফল aয্ালবাম 'Dark side of the Moon' eর anগর্ত। সমেয়র তাৎপযর্েক েকnd কের 
রিচত ei জনিpয় গানিটর বাণী েযেকান সমেয়র মানেুষর মেনi আেবদন সৃি  করেত সkম। 

 

 

 
ঘিড়র eকেঘঁেয় িটক িটক শb েকেট যায় eক eকটা aলস িদন, 
aমলূয্ সময় ন  কের চেলছ তুিম, িন েdগ eবং uেদয্াগিবহীন। 
আপন নগের িদশাহীন পেথ পা ঠুেকi েশষ েতামার সারা িদনমান, 
ভাবছ eকিদন েকu িঠকi িদেয় যােব েতামায় কাি ত পেথর সnান। 

pখর েরােদ িপঠ বাঁিচেয় ঘের বেস চলেছ ধু বিৃ র pহর েগানা, 
ভাবছ বয়স েতা কম, সময় রেয়েছ যােব’খন জীবেনর বীজ েবানা। 
হঠাৎ eকিদন বঝুেব তুিম েযৗবেনর দশিট বছর eেসছ িপছেন েফেল, 
েকu বেলিন েতামায় আর েতামারেতা কান িছলi না েদৗড় র iেসেল। 

তখন মিরয়া হেয় েদৗড়ুেব তুিম asগামী সূযর্েক নাগােল পাবার আশায়, 
িকn সূযর্ িঠকi ডুেব িগেয় আবার হািজর হেব েতামার িঠক েপছনটায়। 
সূযর্ তার আপন কkপেথ িচর নবীন, 
িকn বয়স েতামার বাড়েছ kমাগত িবরিতহীন, 
sl আয়ুর al জীবেন aিnমপােন যাtা কেরছ, েযখােন সবিকছু হেব িচরিবলীন। 

সময় েশষ হেয় eল  
সমেয়র গানo ফুিরেয় eল, 
তব ুমেন হয় আেরা aেনক কথা  
েযন না বলা রেয় েগল। 

15 েম, 2015  

সমেয়র গান
 

 

 ‐   িদবাকর সানয্াল সুদীপ 

(21.10.1974-20.06.2015) 



We do catering for big and small occasions 

Marinated fish and meat ready for BBQ 

Unit 734, 5075 Falconridge Blvd. NE, Calgary 

(403) 568 4455 
Baldev Gill 

Biggest outlet in Alberta for fish & meat 

Sell Bangladeshi Fish of 40 different varie es 

We are                        7 days a week OPEN 

10:30 AM ~ 10:00 PM 

Apna Desi Meat Masala 
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‐ Monica Sur  

‐ Monica Sur  
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মহাকিব বািlকী ভারতীয় কিবেদর মেধয্ agজ। pিসিd আেছ 
িতিন আিদকিব eবং তাঁর রিচত রামায়ণ আিদ মহাকাবয্। 
রামায়ণ eবং মহাভারত ভারত-েনপােলর ে  মহাকাবয্। ধু 
তাi নয়, রামায়ণ-মহাভারত িব ে  কেয়কিট মহাকােবয্র মেধয্ 
গণয্। সংsৃত ভাষায় িলিখত আিদ রামায়ণ বািlকী-রামায়ণ নােম 
পিরিচত। পি তেদর িসdাn pচিলত রামায়েণর সmূণর্ eকজেনর 
রচনা নয়। সmূণর্ রামায়ণ eক সমেয়o রিচত হয়িন। মলূ gn 
সmবত িখ্র পূবর্ চতুথর্ শতােb রিচত। pাচয্ o পা ােতয্র 
কেয়কজন পি ত রামায়েণর সমg কািহিন, রচনারীিত o িবিভn 
পাঠাnর আেলাচনা কের ei িসdােn েপৗেঁছেছন েয সpকা  
রামায়েণর িdতীয় েথেক ষ  কা  পযর্ni বািlকী রচনা 
কেরেছন। e ছাড়া pথম কাে র েশষ aংশ o utর কাে র 
aংশ িবেশষo বািlকীর রচনা। ব কাল পূেবর্ মলূ রচনার 
anভুর্ k হেয় িগেয়েছ বেল সমg রামায়ণ বািlকীর নােম চেল। 
A. Berriedale Keith তাঁর সংsৃত সািহেতয্র iিতহােস িলেখেছন 
‘Valmiki and those who improved on him, probably in 
the period 400-200 B.C. are clearly the legitimate an-
cestors of the court epic.’  মহাকাবয্ pধানত দiু ে ণীর – 
Literary Epic eবং Epic of Growth। পৃিথবীর ে  চারিট 
eিপক aব েgােথর মেধয্ রামায়ণ o মাহাভারত ছাড়াo রেয়েছ 
েহামােরর oিডিস o iিলয়ড। pখয্াত iিতহাসিবদ রেম nd দt 
িলেখেছন “The Ramayana, like the Mahabharata, is a growth of 

centuries, but the main story is more dis nctly the crea on of 
one mind.”  

মহাভারেতর আিদপেবর্ eকিট ে ােক বলা হেয়েছ 
‘কেয়কজন কিব ei iিতহাস পূেবর্ বেল িগেয়েছন, eখন aপর 
কিবরা বলেছন, আবার ভিবষয্েত aনয্ কিবরাo বলেবন।’ ei 
কথা কেয়কিট রামায়ণ সmেno খােট। রামায়েণর মলূ রচনা o 
বতর্ মােন pাp েপর মেধয্ দীঘর্ কেয়ক শতাbীর বয্বধােন ব  
pেয়াজনীয় o apেয়াজনীয় সংেযাজন o pেkপ ঘেটেছ, েস কথা 

বলা বা লয্। তেব বািlকীi রামায়ােণর মলূ রচিয়তা। 
 পৃিথবীর ব  ভাষায় রামায়েণর aনবুাদ রেয়েছ। 
‘রামকথার’ েলখক ফাদার কািমল বাl ক রামায়েণর aনযূ্ন 
িতনশ’িট aনবুােদর সnান েপেয়েছন। বািlকী রামায়েণর 
pাচীনতম সংরিkত পা ু িলিপিট 1401 িখ্র ােb িলিখত হেয়িছল 
েনপািল হরেফ। eিশয়ার িবিভn সংsৃিতর মানষু রামায়েণর 
মহাকািবয্ক কািহিন িনেজেদর মেতা কের িনেজেদর সংsৃিতেত gহণ 
কেরেছ। ভারতীয় uপমহােদেশর বাiের রামায়ণ িভিtক কথকতার 
ঐিতহয্ iেnােনিশয়া, কেmািডয়া, িফিলপাiনস, থাiলয্াn, 
মালেয়িশয়া, লাoস, িভেয়তনাম eবং মালdীেপo রেয়েছ। e সব 
েদেশর সািহতয্ o িশেlর uপর রামায়ণ কািহিনর pভাব লkয্ 
করা যায়। iেnােনিশয়ার বািল dীেপর িবিভn ভাsেযর্ রামায়েণর 
নানা চিরেtর uপিsিত িবেশষভােব লkয্ণীয়। eমনিক 
মসুলমানpধান েদশ iেnােনিশয়ার eয়ারলাiেnর নাম রাখা 

হেয়িছল ‘গ ড়’।   
  িনপুণ েলখেকর রিচত পুরাণকথার েমািহনী শিk িব াসী 
aিব াসী সবাiেক মgু কের। েপৗরািণক aিতশেয়ািk o aসংগিত 
েমেন িনেয়i pাচীন সািহতয্ uপেভাগ করেত হয়। তার জেনয্ 
ধমর্িব াস বা পূবর্সংsার েকান anরায় নয়। uদার পাঠক সকল 
েদেশর পুরাণi সমদিৃ েত পাঠ করেত পােরন। বািlকী-রামায়ােণ 
পকথা o আরবয্uপনয্াস তুলয্ িবিচt aিতpাকৃত িবষয় রেয়েছ। 

কাবয্রসo আেছ pচুর। আেছ pাচীন সমাজিচt, িনসগর্ বণর্না eবং 
েকৗতুকাবহ pস । সব িকছু ছািড়েয় যা সকল পাঠকেক সমভােব 
মgু কের তা eর আখয্ান ভাগ। বািlকীকিথত ei aিত pাচীন 
আখয্ান েকান আধুিনক uপনয্ােসর েচেয় কম মেনাহর নয়। তেব 
তৎকাল-pচিলত রচনারীিত o ৈনিতক আদশর্ aনসুাের রিচত 

কািহিন eবং চিরt আধুিনক সংsার িনেয় িবচার করা যােব না। 
 রামায়ােণ সতয্ ঘটনা কতটুk আর পক কতটুk, 

রামায়ণী 
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রামায়াণকার বািlকী রােমর সমসামিয়ক িকনা eসব গেবষণার 
িবষয়। ‘রাম’ o ‘aয়ণ’ শb দ’ুিটর তৎপু ষ সমাসবd পদ 
‘রামায়ণ’। eর aথর্ রােমর agযাtা। মহাভারত কািহিনর িকছু 
িকছু সূt েথেক aনমুান করা হয় রামায়ণ মহাভারেতর পূেবর্ 
রিচত। মহাভারেতর মেতা রামায়ণ eকিট ব sর িবিশ  
কািহিনমাt নয়। রামায়েণ েপৗরািণক ঋিষেদর uপেদশ িবdৃত 
হেয়েছ। রামায়েণর anিনর্িহত তাৎপযর্ মানিবক মলূয্েবাধ o 
ধমর্ভাবনার uেnষ সাধন। িহn ুঐিতেহয্ চারিট যুেগর কথা বলা 
হয় – সতয্, েtতা, dাপর o কিল। রামায়েণর কািহিন েtতা 
যুেগর। রামেক িব ু র aবতার মেন করা হয়। মহিষর্ বািlকী 
িতনিট ে ােক রােমর জnকােলর gহ-নkেtর aবsান বণর্না কের 
িগেয়েছন। pয্ােনটিরয়াম সফটoয়য্াের gহ-নkেtর েসi aবsান 
িবে ষণ কের রােমর জn তািরখ 5114 িখ্র পূবর্ােbর 10 

জানয়ুাির বেল দািব করা হয়।   
ভারতীয় সািহেতয্র আিদযুগ েথেক রামিবষয়ক কথা 

aেনক পাoয়া যায়। সব আখয্ান সবর্sােন eবং সবর্কােল সবর্াংেশ 
সমান নয়। েমৗিলক রচনা িবেশষj রবাটর্  িপ েগাlময্ান utর 
o দিkণ ভারেত pচিলত রামায়ণ কািহিনর মেধয্ uেlখেযাগয্ 
পাঠাnর লkয্ কেরেছন। রামগাথা o জন িত aিত pাচীন যুগ 
েথেক pচিলত আেছ। তাi aবলmন কের িবিভn কােল িবিভn 
কিব পূবর্কিবেদর সাহাযয্ িনেয় িনজ িনজ িচ aনসুাের আখয্ান 
রচনা কেরেছন। ei কারেণ পুরাণািদেত বিণর্ত আখয্ােনর সােথ 
বািlকী-রামায়ােণর েকান েকান েkেt aিমল েদখা যায়। 
কৃিtবাস তুলসীদাস pমখু কিবরা বািlকীেক যথাযথ aনসুরণ না 

কের পুরাণ েথেক aেনক িকছু আহরণ কেরেছন।  
 কৃিtবাসী রামায়েণ েলখা হেয়েছ pাচীনকােল রtাকর 
নােম eক দবুৃর্t দসুয্বিৃtর dারা িপতামাতা stীপুেtর ভরণেপাষণ 
করত। ছdেবশী নারদ aরণয্পেথ তার কবেল পড়েল দসুয্েক 
িজেjস করেলন তার ei পাপকেমর্র ফল েক েভাগ করেব। 
রtাকর utর িদল িপতামাতা-stীপুt তার পােপর ভাগ বহন 
করেব। নারেদর কথায় তাঁেক েবেঁধ েরেখ রtাকর গৃেহ িগেয় 
পিরবার পিরজেনর কােছ জানেত চাiেল তারা বলল তােদর 
ভরণেপাষেণর দািয়t রtাকেরর। তার জেনয্ পাপপেথ েগেল েস 
কমর্ফল তােক eকাi েভাগ করেত হেব। aনেুশাচনায় দg রtাকর 
নারদ মিুনর uপেদেশ পিরtােণর জেনয্ eক sােন বেস িন ল 
ভােব ছয় হাজার বছর রামনাম জপ কেরন। তার সবর্শরীর 
uiিঢিপেত (বlীক) আcn হেয় পেড়। তপসয্ায় িসিdলাভ কের 
িতিন ঋিষ বািlকী নােম খয্াত হেলন।  
 রবীndনােথ দসুয্ রtাকেরর পাষাণমেন পিরবতর্ ন eেসিছল 
‘দীনহীন বািলকার সােজ’ আিবভূর্ তা pjা-সুর-সংগীেতর েদবী 

সরsতীর মিহমায়। বাg েদবী তাঁেক বর িদেয়িছেলন-  
 “যত িদন আেছ শশী, যত িদন আেছ রিব,   

 তুi বাজাiিব বীণা তুi আিদ মহাকিব। 
 েমার পdাসন তেল রিহেব আসন েতার, 

 িনতয্ নব নব গীেত সতত রিহিব েভার। 
 বিস েতার পদতেল কিববালেকরা যত 

 িন েতার ক sর িশিখেব সংগীত কত।”  
       (গীিতনাটয্ ‘বািlকী pিতভা’)   

বািlকী-রামায়ােণ বালকাে র pথম সেগর্র সূচনায় পি তে  
নারদেক বািlকী িজjাসা কেরিছেলন-    

েকা িsন সাmpতং েলােক নবাn  ক  বীযর্বান 

  ধমর্j  সতয্বােকয্া দঢ়ৃbতঃ।  
চিরেtন চ েকা যুkঃ সবর্ভূেতষু েকা িহতঃ, 

  িবdান কঃ, কঃ সমথর্  কৈ কঃ িpয়দশর্নঃ? 

আtবাn  েকা িজতেkােধা, দযু্িতমাn  েকাহনসূয়কঃ 

  কসয্ িবভয্িত েদবা  জাতেরাষসয্ সংযুেগ?  
    (বাlীিক)  

“ভগবাn, িtভুবন েতামােদর pতয্েk িবরােজ –  

 কহ েমাের কার নাম aমর বীণার ছেn বােজ। 
 কহ েমাের বীযর্ কার kমাের কের না aিতkম,  

 কাহার চিরt েঘির সুকিঠন ধেমর্র িনয়ম 

 ধেরেছ সুnর কািn মািণেকয্র a েদর মেতা, 

 মৈহ েযর্ আেছ নm, মহাৈদেনয্ েক হয় িন নত, 

 সmেদ েক থােক ভেয়, িবপেদ েক eকাn িনভর্ীক, 

 েক েপেয়েছ সব েচেয়, েক িদেয়েছ তাহার aিধক, 

 েক লেয়েছ িনজিশের রাজভােল মkুেটর সম 

সিবনেয় সেগৗরেব ধরামােঝ দঃুখ মহtম –  

 কহ েমাের, সবর্দশর্ী, েহ েদবিষর্, তাঁর পুণয্ নাম।” 
   ‘ভাষা o ছn’ –  রবীndনাথ) 

নারদ eকাtরিট ে ােক রামচিরt বণর্না কের বলেলন – 

 ikাk বংশ pভেবা নাম জৈনঃ তঃ, 

 িনয়মাtা মহাবীেযর্য্া দযু্িতমাn  ধৃিতমান বশী। 

রামায়ণী... 
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 বিুdমাn  নীিতমাn  বাgী মাn  শtিনবহর্ নঃ 

 ধমর্jঃ সতয্সn  pজানাং চ িহেত রতাঃ।।  
 স চ সবর্ েণােপতঃ েকৗশলয্ানn বdর্ নঃ 

 সমdু iব গাmীেযর্ ৈsেযর্ চ িহমবািনব।   
    (বাlীিক)  

ikাkবংশজাত দশরথনnন রাম eমন সবর্ েণ ণািnত। 
তারপর নারদ রােমর জn, িববাহ, েযৗবরােজয্ aিভেষক 
আেয়াজন, দশরেথর মতুৃয্, রােমর বনবাস, রাবণ কতৃর্ ক   
সীতাহরণ, রােমর সে  হনমুান-সুgীেবর িমলন, সীতার aেnষেণ 
বানরগেনর চতুিদর্ েক যাtা, aেশাক কানেন সীতার সােথ হনমুােনর 
সাkাৎ, সমেুdর uপর েসতুবnন, রাম-রাবণ যুd, রাবণবধ, 
রােমর aেযাধয্ায় pতয্াগমন, সীতার aিgপরীkা o রাজয্gহণ 

পযর্n ঘটনা সংেkেপ বণর্না করেলন।  
 িকছুিদন পর মিুনবর বািlকী eক pভােত িশষয্ ভরdাজ 
সহ তমসা নদী-তীেথর্ sান করেত িগেয় ৈনসিগর্ক েশাভায় েমািহত 
হেয় িবচরণ করেছন। eমন সময় eক বয্াধ কাম-kীড়ারত 
েkৗ -িমথেুনর পু ষ পািখেক শরাঘােত বধ করেল বািlকী 
েkৗ ীর িবলাপ িন েন েশাকাহত হেলন। তাঁর মখু েথেক 
আকিsক ভােব eকিট ক ণরসাtক ছnবd বাকয্ িনগর্ত হল-  

 “মা িনষাদ pিত াং tমগমঃ শা তীঃ সমাঃ। 
  যৎ েkৗ িমথনুােদকমবধীঃ কামেমািহতm।।” 
 (ের বয্াধ মিুk েতার হেব না কখন 

      কামেমািহত েkৗে  বিধিল যখন।) 
aিভশাপ িদেয় বািlকী ভাবেলন পিkণীর েশােক আkল হেয় 
িতিন e কী uচারণ করেলন! আ েম িফের eেস িতিন ei 
কােবয্ািkর কথা ভাবেছন, eমন সময় pজাপিত bhা আিবভূর্ ত 
হেয় বািlকীেক বলেলন েশােকর সময় মখু েথেক িনঃসৃত ei 
ছnবd বাকয্ ‘ে াক’ নােম খয্াত হেব। বলা হেয় থােক eিটi 
আিদ কিবতা। ei কারেণi বািlকীেক বলা হয় আিদকিব। bhা 
বািlকীেক বলেলন িtকালj নারেদর কােছ েযমন েনছ েসi 
মত রাম, লkণ, সীতা o রাkসেদর jাত o ajাত সমs 
বtৃাn ei প ে ােক কীতর্ ন কের রামচিরত আখয্ায়ক রামায়ণ 
রচনা কর। যা েতামার aিবিদত আেছ েস সমso েতামার 
িবিদত হেব, েতামার ei কােবয্র েকান বাকয্ িমথয্া হেব না। 
যতকাল ভূতেল িগির নদী সকল aবsান করেব ততকাল 

রামায়াণকথা েলাকসমােজ pচািরত থাকেব।   
 eকিদন বািlকীর তেপাবেন utিরত েদবিষর্ নারদেক 
যেথািচত aভয্থর্না কের মিুনবর রাম pসে  বলেলন- 

 “জািন আিম জািন তাঁের, েনিছ তাঁহার কীিতর্ কথা” 

 …   …   …  “তব ুনািহ জািন সমg বারতা,  

  সকল ঘটনা তার, - iিতবিৃt রিচব েকমেন। 
  পােছ সতয্  হi, ei ভয় জােগ েমার মেন।” 
নারদ হািসমেুখ বলেলন- 

     “েসi সতয্ যা রিচেব তুিম, 

  ঘেট যা তা সব সতয্ নেহ। কিব, তব মেনাভূিম 
  রােমর জnsান, aেযাধয্ার েচেয় সতয্ েজেনা।”   
   (‘ভাষা o ছn’ – রবীndনাথ)  

রােমর iিতবিৃt যথাথর্ েপ জানার জেনয্ বািlকী েযাগািব  হেয় 
সমs ঘটনা েদখেত েপেলন। তারপর চিbশ হাজার ে ােক, 
পাঁচশত সেগর্ eবং ছয় কাে  (utরকা  সহ সাত কাে ) বিtশ 
sরমাtার aনু ু প ছেn িবিচt পদ o aথর্যুk রামচিরত রচনা 
করেলন। পােঠ o গােন সুমধুর, dত মধয্ o িবলিmত – ei 
িতন লেয় eবং ষড়জ ঋষভ pভৃিত সpsের বীণািদ তntীবােদয্র 
সমাহাের গােনর েযাগয্ eবং শৃ ার ক ণ হাসয্ বীর pভৃিত রস 
সমিnত ei গীিতকাবয্ পিরেবশন কের sেরর ucারণsান o 
মছূর্ নায় aিভj রােমর দiু সুপুt লব o kশ aেযাধয্াবাসীেক 

েমািহত কেরিছেলন।  
আমােদর িশ কােল মা যখন সুর কের রামায়ণ পাঠ 

করেতন আমােদর কিচ মন েলা eক spদৃ  কlেলােক হািরেয় 
েযত। মাt আটিট লাiেন রামায়ণ সংেkপ eতিদন পেরo 
sৃিতপেট ujjল হেয় আেছ-  

‘আিদকাে ’ রাম জn িববাহ সীতার। 
‘aেযাধয্া’েত বনবাস তয্ািজ রাজয্ভার।। 

 ‘aরণয্কা ’েত সীতা হিরল রাবণ। 
 ‘িকি nয্াকা ’েত হয় সুgীব িমলন।। 
 ‘সুnরাকা ’েত হiল সমdু বnন। 
 ‘ল াকাে ’ uভয় পেk হiল মহারণ।। 
 ‘utরকাে ’েত ছয় কাে র িবেশষ। 
 সীতােদবী কিরেলন পাতাল pেবশ।। 
 

(রাজেশখর বসু aনিূদত সংsৃত বািlকী-রামায়ণ aনসুরেণ 
িলিখত)    

রামায়ণী... 



          |  Bengali Associa on of Calgary  

 

‐ Aditya Siddhanta 



Low Rates, Excellent service 

RUPOSHI BANGLA 
meat, fish and grocery store 

722‐5075 FALCONRIDGE BLVD NE, CALGARY T3J 3K9 

403-798-2339 

587-718-3251 

587-700-2280 

NEW 

RUPOSHI BANGLA 
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W 
hat in the world! I can't even change a light 
bulb,' declared a colleague, with a veiled taunt 
at my imbecility. In the Calgary office hallway 
in the late nine es, he and I were conversing 

about what we did in the preceding weekend. He just heard I 
had climbed up a two‐story ladder to scrape off the loose and 
cracked paint and caulking, and re‐caulking, and repain ng all 
the exterior window frames of my house on the top of hill at 
Edgemont. It was, unarguably, an arduous and risky undertak‐
ing that s ll gives me a 'spine‐chill', recalling the sporadic gusty 
wind that made the fully‐extended lanky ladder wobbly. 
My colleague's odd confession made me wonder. Were it by 
someone else, I would have understood. Not too many have 
the 'do‐it‐yourself' knack for home repairs and maintenance. 
But he is a chemical engineer with a PhD in an experimental 
project from a US university.  
Then again knowing his provenance, I was not so shocked. He 
was from a country where opportuni es for hands‐on experi‐
ence in home repairs did not exist. Houses there did not have 
any plumbing or appliances or hea ng or A/C or water hea ng. 
But  he  should  have  some  training  in  his  universi es,  I  reck‐
oned. At Bangladesh University of Engineering and Technology 
(BUET)  in a neighbouring country,  I had  training  in carpentry, 
welding, foundry, making objects out of sheet metal, and using 
tools and simple machinery in a machine shop. Later, both for 
Masters and PhD in chemical engineering at University of Wa‐
terloo  (UW),  I  did  experimental  projects,  both  of  which  re‐
quired apparatus building and fixing.  

As  a  graduate  student  at  UW,  I  occasionally  changed  lubri‐
ca ng oil of my second‐hand car and even braved to change its 
res. Later, when we bought our first new home directly from 

the builder at  the peak of an oil‐industry boom  in Calgary  in 
1980,  I  levelled  and  covered both  front  and back  yards with 
sods  (rectangular  pads  of  lawn  grass),  built  and  painted  the 
backyard  fence  all  by myself,  and  laid  ceramic  les  on  bath 
room walls, in none of which I had any prior experience. I even 
ventured  into interior decora ons by doing research (in those 

pre‐Internet days by  reading manuals) on making drapes and 
sheers.  I did  the engineering and my wife did the sewing,  for 
which she had some  training  from  India.  I also did occasional 
plumbing of a leaky toilet  in the house and once replaced the 
kitchen  garburator  (an  electrical  device  for  shredding  solid 
food  wastes  into  smaller  pieces),  an  episode  that  required 
squeezing  my  body  under  the  sink,  lying  on  my  back,  and 
struggling while  loosening a connec on, with not much space 
to rotate a pipe wrench around.  

Tenacity sprinkled with strokes of  luck  led to my successes  in 
those home repairs and household projects. I built a TV stand, 
not  aesthe cally  pleasing,  but  func onally  fine  and  sturdy, 
from  scratch.  I  once  fixed  a  broken  dryer  without  knowing 
what was broken and what was that I fixed. I took it apart, but 
could not figure out what was wrong. Feeling frustrated, I put 
it back together, se ling on plan B, which was to hire a skilled 
tradesman.  But  to  my  surprise,  a er  I  had  turned  on  the 
switch,  it came  roaring back  to  life,  rota ng and blowing hot 
air and drying wet clothes.  'Luck  is on  the  side of  those who 
try.' 

Impressed with the repair, my wife celebrated her handyman 
husband's achievement by cooking a hilsha fish imported from 
Chandpur, a  few miles  from my childhood village, Bishnupur. 
'King of fish' hilsha  is  relished by 300 million Bengalis world‐
wide  in auspicious events and special celebra ons. Also a fish 
for diplomacy and goodwill in that part of the world, it is taken 
as a gi  by Prime Minister of Bangladesh on official visits with 
Chief Minister of Indian state of West Bengal. Chandpur, at the 
confluence of Padma  and Mehgna  rivers  in Bangladesh, pro‐
duces  the  tas est hilsha.  I  remember my new brother‐in‐law 
bringing hilsha as a gi  in the late fi ies when he visited us at 
Matlab,  only  seven  miles  away  from  Chandpur.  When  in 
schools, my mother used  to  refer  to hilsha and other fish as 
being good for brain and doing well in studies. The concept of 
fish  being  a  'brain  food' was  a mere  conjecture  then,  but  is 
supported by recent research by Ronald Reagan UCLA Medical 
Centre (20 August, 2014, NY Times). It may explain, conjectur‐

Craving for crea vity‐conducive Chandpur hilsha  
 

 

 

 

 

 ‐ Tapan Chakrabarty 
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ally again, why both Bengals (one now the independent coun‐
try of Bangladesh and  the other West Bengal  state  in  India), 
where fish is plen ful and popular, have produced many intel‐
lectuals and  crea ve minds,  including  three Nobel  Laureates: 
Tagore,  Yunus,  and  Sen. 
The 'hilsha celebra on' for the dryer repair was worthwhile as, 
to my wife's astonishment and  liking,  it con nued drying wet 
clothes un l we sold  it with the house, many years  later. She 
liked  it  so much  that one day  I could overhear her  talking  to 
her friend about me fixing the broken dryer.  

Some  say  the  secret  ingredients  of  a  long marriage,  among 
others, are for a wife to be a good cook and a husband to be a 
handyman.  A  non‐engineer with  no  handyman  skill may  get 
some sympathy, but an engineer with no such skill may draw 
an eye‐rolling contempt. That's because expecta on of an en‐
gineer  is higher. Many non‐engineers assume engineers build 
bridges and plants, operate plants and heavy machinery, and 
fix machines with  their hands, and hence  should be fixers of 
smaller repair problems at home. They do not know that engi‐
neers these days work mainly with computers (with slide rules 
or calculators before the advent of computers) to design ma‐
chines or plants, or develop a new process or improve exis ng 
processes, or write so ware. They normally do not operate or 
fix machines or do plumbing or electrical works at work. The 
trained  technicians and  tradesmen do  those. My Calgary  col‐
league with clean finger nails and smooth handshake, despite 
his inability to even change a light bulb, had a long engineering 
career and a long marriage with one partner his parents select‐
ed  for  him.  The  situa on  is  different  in  the Western world, 
though, where  children  learn  fixing  things working with  par‐
ents who live in houses with plumbing and other ameni es. At 
universi es,  they  also do  co‐op  terms or  internships with  in‐
dustries,  ge ng more  hands‐on  experiences.  Even  then,  45 
percent  of  their  so‐called  love‐marriages  end  up  in  divorce. 
The  sad  sta s cs  suggest  there  are more  to marriages  than 
just home repairing. 

Over the past two weeks, I became a handyman again, a er a 
long hiatus, while vaca oning  in Florida.  I  recalled and  relied 
on my  past  experiences  to  overcome  doubts  and  occasional 
hiccups, while pain ng the front door, replacing the spout di‐
verters  (to divert water  from a bathtub  to a shower) and the 
shower heads, and caulking (filling the gaps between wall  les 
and bath tubs) in our townhouse.  

Vaca oning  in Florida  for me and my wife  is more work  than 
relaxa on. We are always working  in or around  the house or 
shopping  in  hardware  stores.  Work  is  needed  to  keep  an 
award‐winning  vaca on  rental my  son and we own and  rent 
out on a short‐term basis. Situated only five miles from Disney 
World gate, the unit is part of a resort that is highly rated, be‐
cause of its palm‐lined entry through a 24‐hour manned gate; 
a  landscaped  lagoon‐shaped  common  pool with  an  enclosed 
water slide; tennis courts; and a club house with table tennis 
boards, varie es of games, a movie theatre, and a fitness cen‐
tre. 

Ren ng out our unit  in Kissimmee about 4000 km away from 
Calgary is a good example of how modern economy works and 
how  one  small  business  benefits  others  in  the  community. 
From our unit, our manager  in Kissimmee with a New Castle 
(England) accent, the cleaning staff, the pest control company, 
the pool cleaning person (the New Castle manager again), the 
handyperson,  the  A/C  repair  and maintenance  company,  all 
make money. Home Depot and  Lowe's  (both hardware  store 
chains  in US  and Canada) make money. Osceola  County  col‐
lects property  taxes. The  state of Florida  collects  sales  taxes. 
Staffs working  for  the Home Owners Associa on  (HOA)  earn 
their  salaries  from our HOA  fees. The  guests  save money on 
food  by  having  cooking  facili es.  They  enjoy  a  private  small 
pool  to  splash  onto  and  float  in,  and watch  the  Florida  sun 
se ng over  the horizon,  si ng on  cushioned  chairs  and  sip‐
ping Florida orange drinks  in the pool deck; a home‐like  living 
in  a  three‐bedroom unit with  a  tropical décor  and  a Disney‐
themed bedroom for the children, while enjoying Orlando and 
Kissimmee a rac ons, the main being the Disney World, Uni‐
versal  Studios,  SeaWorld,  Discovery  Cove,  Typhoon  Lagoon, 
Wet 'N Wild, Islands of Adventure, and Kennedy Space Centre 
at Cape Canaveral,  less  than an hour drive away. All of  them 
benefit, except the owners who are  in the red,  in a very com‐
pe ve  rental market,  compe ng with  big  and  small  hotels, 
villas, and other resorts, including the Disney Resorts. Disney is 
so ubiquitous  that  it  is difficult  to  imagine Orlando and adja‐
cent Kissimmee without it.  

Although financially  in  red, managing  the vaca on  rental and 
vaca oning  there with  a  li le  bit  of  home  repairs  are  inter‐
es ng  diversions.  To me,  a  career  researcher,  any  repair  or 
maintenance work around the unit becomes a small research 
project. The problem is well‐defined more o en than not. The 
solu on,  if not known already,  is researched on  Internet or  in 
YouTube.  The method  and  tools  are  iden fied. Home Depot 
and Loews, whose business model relies on customers like me, 
are open long hours, with welcoming persons at entrance and 
willing staff  inside  to show where  to find stuff and/or offer a 
pointer or two on how to do repairs or maintenance. A er one 
or more  tries  and  several  trips  to  the  hardware  stores,  the 
problems are fixed, in majority of the cases.  

There  is a  joy of being an occasional handyperson.  It  can be 
relaxing too  if the tools are right, care  is taken to be safe and 
reduce  injury or stress, and frequent breaks are taken. Seeing 
a repair fixing a vexing problem, a good pain ng job brighten‐
ing up the doors and the walls, and a careful caulking job fixing 
the  unsightly moldy  cracks  in  the  joints  can  be  sa sfying.  It 
may  also bring  in  a bonus of  inven ng  a new method or  an 
apparatus. 

The  caulking project  in our Kissimmee unit was one  such ex‐
ample.  I used an old small cushion to sit on or kneel down to 
protect the precious knees of a marathon runner. The Boston 
Marathon so  sandals provided cushions for other parts of the 
body that came in direct contact with the hard floor. Caulking 
could  be messy.  The mess was minimized with  preplanning, 
but it s ll lingered in my subconscious mind, all the way to the 
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plane back to Calgary. On the posi ve side, I noted my caulking 
lines were smoother  than  the ones made by hired handyper‐
sons. Over  the years,  I came  to conclude  that some  jobs  that 
require finesse and pa ence are be er suited for handyperson 
homeowners, who care more and have more  me. 

At one point during caulking the shower floor, with the bath‐
room  fan  providing  background music,  I  felt  a  touch  of  ro‐
mance being confined in a cosy cubic shower, enclosed by the 
sliding door,  three  room walls, and  the ceiling. A Tagore  love 
song  'Dakbona  dakbona,  emon  kore  bairey  theke  dakbona?
Pari jodi antorey tar dak pathabo (Call I will not you from out‐
side?  instead  I  shall  send  a  call  from  heart)'  soon  filled  the 
shower.  The  reflec ons  off  the  walls  and  the  ceiling  in  the 
shower made my voice sound more sonorous and voluminous 
than in a larger room, making me feel as though I was in a re‐
cording studio.  I recalled buying a pair of Bose floor speakers 
in the early eigh es for my Calgary home that reflect sound off 
the walls  to  reproduce  concert  hall‐like  feeling  at  home.  Dr 
Amar Bose, a Bengali born in USA of a Bengali freedom fighter 
and an American school teacher, was the  inventor and owner 
of a mul billion dollar company that is the best in its class. It is 
interes ng  to  note  that  reflec ng  sounds  have  been making 
non‐singers sing  in showers  for ages, but  it  took one Bose  to 
invent the Direct Reflec ng speaker technology.  

Encouraged by the caulking success in one bathroom, I moved 
to  the  next with more  confidence.  A er  caulking,  I  changed 
the shower heads and spout diverters.  I had difficulty fixing a 
loose  wood  panel  that  acted  as  a  cover  for  a  non‐existent 
drawer in the bathroom counter top and one that guests used 
extra force to pull out thinking it was a real drawer. It required 
squeezing my body under the sink, lying on my back cushioned 
with a pillow, and struggling while screwing in the cover to the 
counter, with not much space to work in.  

The most difficult job for me was to replace or fix a leaky water 
valve outside that was a ached to a garden or pool‐side hose. 
Finding  the main  water  shut‐off  valve  hidden  inside  under‐
ground  boxes  (convenient  shelters  for  rep les)  outside  the 
building, buying a 2‐feet  long ‐‐‐  long to avoid being bi en by 
creatures  ‐‐‐  tee handle  to  turn  it one quarter of  a  full  turn, 
and opening the valve to examine the seals, all challenged my 
skills and  risk‐taking  threshold. Guests would be  coming  in a 
few  days  and we  could  not  afford  disastrous water  damage 
inside, wife warned  repeatedly.  I was  successful  in  loosening 
one nut in the rusted valve, but did not want to take a chance 
on the other that proved to be recalcitrant to wrenching. I had 
to give up  in  fear of doing more damage  than before,  reluc‐
tantly se ling on plan B, which was to call a plumber.  I  ght‐
ened  the  loosened  nut  and  son  opened  the  water  shut‐off 
valve. He came back and commented that the valve was visibly 
leaking less water than before. Encouraged, I  ghtened it a bit 
more. And  voila! No more  leaking or dripping, proving again 
that 'Luck is on the side of those who try.'  

A er all these were done, I celebrated lying on the newly pur‐
chased  lounge chair,  sipping Florida orange  juice, and  feeling 

roman c, watching  the dark  clouds  collec ng  in  the western 
sky;  listening  to  mild  growling  of  thunders;  watching  tree 
branches  dancing  with  the  wind;  and  feeling  ny  drops  of 
God's gi  from heaven on my bare warm arms. Wife, pleased 
once again with husband's handyman  successes,  implored  to 
enjoy  the new  lounge  longer and  served dinner outside. Fish 
was on the plate, but it was not hilsha. Bu ermilk subs tuted 
for the taste of whole milk, as the saying goes in both Bengals. 

On 14 September, 2015,  in  the United Airlines plane back  to 
Calgary, I was musing about my handyman experiences in Kis‐
simmee, in‐between reading a book 'Where Good Ideas Come 
From' by Steven  Johnson. The plane was flying at 10000 me‐
tres  in a  turbulence‐free  sky,  the pilot announced. The  stew‐
ardess  sold me  a  box  of  tapas  (a  snack of  an  assortment  of 
Spanish  dishes,  including  olives,  salsa,  hummus,  and  cheese) 
and served me a free glass of Florida orange juice. I could feel 
she was surveying me longer than she should. I thought of the 
brim hat, bought from Machu Picchu (Peru) a er running the 
Inca Trail Marathon in 2012, I was wearing. 'Or was she profil‐
ing me for my skin tone?' I thought annoyingly. 'Are you a real 
Sherpa?'  she  finally  asked.  Surprised with  her  strange  ques‐
on, I followed her eyes to my le  chest. There I read SHERPA 

on my burgundy fleece shirt.  'No,' I replied. She then came to 
know that I had bought the shirt from Namche Bazaar, Nepal, 
a er comple ng the Mount Everest Marathon, on my way to 
running marathons  in all con nents.  I  felt  I had  to  tell her all 
those details  to make my  case  in  case  she  s ll was profiling 
me. Her eyes widened and  jaw dropped  in apparent admira‐
on,  as  she  slowly moved  to  serve  the  row  behind.  A er  a 

while,  turning  back,  she  offered me  another  glass  of  orange 
juice, when one glass per person was the rule. 

A er finishing the tapas and the drinks, and being buoyed by 
the  stewardess's  apprecia on,  I  felt  a  touch  of  'intellectual 
romance',  the kind  I  feel  in  some Monday mornings at work, 
when no one  is around and  I am  in an  'inven ve' mood. The 
subconscious  caulking  problem  surfaced.  I  tried  to  come  up 
with  a  gadget  that would make  the  caulking  less messy  and 
more effec ve. I acted out, moving my index finger, what I had 
done during caulking in our unit and how it could be improved 
upon.  I could see  from the corner of my right eye the person 
across  the aisle sneaking a  look at me  from  the corner of his 
le   eye. Unbothered  and unembarrassed,  I  con nued  to  ex‐
plore and analyze a few ideas. Soon a light bulb went off! No, 
not  the one below  the  carry‐on  luggage bin above my head. 
The other one  that  is associated with  inven ng.  I  sketched a 
poten al  solu on  on  the  napkin  the  stewardess  had  served 
with the orange  juice, covering  it with the  le  palm so as not 
to  permit  the  nosy  neighbour  sneak  an  idea‐stealing  look.  I 
assumed he had figured out by  then, a er seeing me wri ng 
down  something  on  a napkin  following deep  thinking,  that  I 
was more likely to be crea ve than crazy. 

The  inven on  in  the plane while vaca oning  reminded me of 
another inven on (patent pending) I had made in Nice, France, 
on way to running Paris Marathon in 2012, while watching the 
advancing and retrea ng waves on a French Riviera beach.  
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The caulking solu on,  if patented and marketed, may change 
the  colour  of  the  profit  line  of  the  rental  unit  from  red  to 
green. That would energize this part‐ me handyman engineer 
to do more. The inven on, for sure, would not have happened, 
if  I was not hands‐on  in Kissimmee.  Interes ngly, many of my 
work‐related  inven ons also  resulted  from hands‐on  involve‐
ment in the laboratory as an experimenter and exploring unex‐
pected  results. Being a handyman at home or while on vaca‐
on exposes me to more problems that offer more opportuni‐
es for inven ons. A er all, good ideas are place‐neutral; they 

come from offices, labs, homes, and even in a plane cruising at 
an al tude higher than the Mount Everest.  

'Could it be the tapas (Spanish dish)?' I wondered rather face‐
ously about  the  trigger  for  the caulking  inven on. The mas‐

terpieces by Spanish giants: Picasso, Dali, Goya, El Greco, Miro, 
Gaudi  (architect), Or z,  and many others,  I marvelled  at  the 
myriad museums all over Spain, a er comple ng the Barcelo‐
na Marathon  in 2009, flashed through my mind. Linking tapas 
with crea ve works  is a  far‐fetched, conjectural connec on,  I 

reasoned. But  linking fish with crea vity  is reasonable  in  light 
of the research reported  in the NY Times which considers fish 
a 'brain food'. Hilsha fish should be even a be er 'brain food', 
as it is very rich in omega‐3 fa y acids that may lower choles‐
terol, protect against brain diseases  like Alzheimer's, demen‐
a, and aging‐related gradual memory loss, according to some 

research. Normally, a  food  that  is good  for health  is at odds 
with taste buds. Hilsha is a delectable excep on. No other fish 
can compete with its transcendent taste!  

The  thought of  a dish  of  fresh  Chandpur hilsha  cooked with 
eggplant ‐‐‐ the way mother used to do at Matlab village in the 
monsoon months  in  the  late  fi ies  ‐‐‐ made  this  Bishnupur 
Bengali's mouth water  in  the United Airlines' flight  at 10000 
metres, in 2015.  

Tapan Chakrabarty, a seven‐con nent marathon finisher, an 
inventor and an innovator 
 



Mann Bros. 
M E A T   S H O P  

Specialist in best Quality ! 

(403) 568 6997 

5075 Falconridge Blvd NE, Calgary, 

AB T3J 3K9 



Happy Durga Puja 2015 to all  

Mintu, Ratna, Swarup (Tyler), Arup (Tony) and Barnali & Anik Bose 

Pla num Sponsor 



Gree ngs and our best wishes for Durga Puja to all 

Dr. Jiban Krishna, Aparna, Dr. Debasis & Dr. Piya, Dr. Ananya & Dr. Ravi and 

Jogita Das 

Pla num Sponsor 



Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

A. and family Ganguli 

Pla num Sponsor 



Gree ngs and our best wishes for Durga Puja to all 

Asim and Sanjukta Ghosh 

Pla num Sponsor 



Gree ngs and our best wishes of Happy Durga Puja to all 

Dr. Dilip, Dr. Jayashri, Rohan and Aryan Nandi 

Pla num Sponsor 



Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

Kiri , Dr. Mita and Krish  Roy 

Pla num Sponsor 



Gree ngs and our best wishes for Durga Puja to all 

Prodipto, Rupa, Monidipta and Diptorup Ghosh 

Gold Sponsor 



Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

Rajat, Monalisha and Rahul Ghosal 

Silver Sponsor 



Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

Santosh, Mitali, Sumita & Nathan and Supriya & Sal Majumder 

Silver Sponsor 



Wishing BAC Members a HAPPY DURGA PUJA and SUBHO BIJOYA 

Syamal, Ranjana, Manisha and Bidisha Sen  

Silver Sponsor 



 

িদবাকর সানয্াল সদুীপ  
(২১.১০.১৯৭৪-২০.০৬.২০১৫)  

 

 

 

 

 

েপেয়িছ ছুিট, িবদায় েদেহা ভাই- 

সবাের আিম ণাম কের যাই।।  
 

 

 

সানয্াল পিরবার  
(Silver Sponsor) 
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BHATIA CLOTH HOUSE 

W            

403-293-3369 
# 5075 F   .  ,   

A subtle blend of ethnic and exo c combined to produce a 

stunning array of original, yet classic designs in silk, co on, or‐

ganza and polyester, all handmade to highest standard. 

W H O L E S A L E R S   A N D   R E T A I L E R S  

Elegant silk sarees 

Ready‐made salwar kameez 

Beau ful lehngas 

Blanket and bedspreads 
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DEDICATION 

To all dis nguished VOLUNTEERS, who 
make BAC Events so colorful and successful. 



trylajawab.com 

Welcome to La Jawab! 



Call 
NOW 

Call for a FREE market evaluation of 
your home today with no obligation 

(403) 771-6233 

Please call to arrange a private viewing    Kiron Banik (Shankar)   403‐771‐6233  

FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEED IN  CALGARY 

100, 707—10 AVENUE SW, CALGARY AB T2R 0B3 

B: 403.294.1500 | F: 403.719.7496 | C: 403.771.6233 

Kiron Banik 
( Shankar ) 
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