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Down the Memory Lane



In Loving Memory of Sri 

Yogesh Chandra Gupta

It is very difficult to believe this news which is not only very
shocking but very unexpected. We all will miss him very much in
the coming days. During every occasions we used to not only feel
but also get his presence with ever smiling face greeting us all
with folded hands.

Gupta ji’s contribution towards the club cannot be described in
just few lines. His presence always made a lot of difference be it
in a meeting or be it any get together of our Club.

On behalf of AIKATAN we offer our heart-felt condolence to
Nilima Di and family and pray to God to provide them strength to
come out of this shock and trauma.



MESSAGE FROM PRESIDENT … 

Goutam Sarkar 

According to the 2003 Convention for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage, the intangible cultural heritage (ICH) 

– or living heritage – is the mainspring of our cultural diversity and 

its maintenance a guarantee for 

continuing creativity. It is 

defined as follows: 

Intangible Cultural Heritage 

means the practices, 

representations, expressions, 

knowledge, skills – as well as the 

instruments, objects, artefacts, 

and cultural spaces associated 

therewith – that communities, 

groups and, in some cases, 

individuals recognize as part of 

their cultural heritage. This 

intangible cultural heritage, 

transmitted from generation to generation, is constantly recreated 

by communities and groups in response to their environment, 

their interaction with nature and their history, and provides them 

with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for 

cultural diversity and human creativity. For the purposes of this 

Convention, consideration will be given solely to such intangible 

cultural heritage as is compatible with existing international 

human rights instruments, as well as with the requirements of 

mutual respect among communities, groups, and individuals, and 

of sustainable development. 

 

President  

AIKATAN - Bangalore 

 



সম্পাদকের প্রতিকেদন …… 
ভাস্কর চক্রেিতী 

এেতি েছকরর হক া অেসান। 
২০২০ আমাকদর সেক র 
জীেকন সুচনা ের  এে নিুন 
অধ্যায়। পাকে গেক া 
আমাকদর দদনতিন জীেকনর 
আচরন েীতধ্। মানুকের গেকে 
মানুে গে সতরকয় তনকয় গে  
গেশ দূকর – নিূন এে শকের 
সৃতি হক া – গসাশা  
তিস্টাতসিং। হযাাঁ আমাকদর 

সে কে োেকি হকয়তছ  েৃহেতি হকয় মাকসর পর মাস। তেন্তু মন ও হৃদকয়র 
গেকে দূকর চক  গেকি গপকরতছ াম তে গেউ োরুর োছ গেকে ? না গসিা গে 
সম্ভে নয়, িার প্রধ্ান োরণ আমরা সেক ই গে সেক র সাকে এে সুকে োাঁো 
এেতি মা া োর নাম ঐেিান। 
 
পে চ ায় আত্মতেশ্বাস ই আমাকদর পাকেয়,  গসিাকে মাোয় গরকেই েুে ই 
সন্তপতকন আমাকদর পা গে কি হকয়তছ । পতরেল্পনা অনুোয়ী গে গে েমতসুতচ 
প্রতি েছর আমরা তনকয় োতে, পতরতিতির চাকপ এোর গস সে গেকে তেরি 
োেকি হকয়তছ  আমাকদর। এে সাকে জমাকয়ি হওয়া, েতি আমাকদর সিংিার 
সে গেকে েড় আেেতন েেন েন্ধ, িেন সাহােয তনকি হকয়কছ প্রজুতি গে। এর 
মাধ্যকম আমরা গচিা েকরতছ সেক র োকছ গপৌঁছকি।  
 
আমাকদর সে গেকে েড় উৎসে – দূেতা পূকজা - হকে তে হকে না – এি োধ্া 
তেপতির মকধ্য – গোোয় েরা োকে, তে ভাকে েরা োকে, োর োছ গেকে 
অনুমতি তনকি হকে, অনুমতি পাওয়া োকে তে না - এই তনকয় চ কছ আক াচনা 
আমাকদর সদসযকদর সাকে – অন াইন তমতিকের মকধ্য তদকয়। অেকশকে 



আমাকদরই এে সদসয শ্রী সুব্রি সাহা ও শমতী া সাহা এতেকয় আকসন এেিং 
িাাঁকদর োতড়র তেছুিা অিংশ গছকড় গদন পুকজার জনয। 
 
অতভভূি হকয় োই আমরা সেক  এেিং িাাঁকদর জানাই আমাকদর সিংিার পক্ষ 
গেকে আন্ততরে ধ্নযোদ। ধ্ীকর ধ্ীকর োজ এতেকয় চক  ও সুি ভাকে আকয়াজন 
েরকি পাতর আমরা এই উৎসে। তেতধ্ তনকেধ্ গে মাোয় গরকে আমাকদর মানকি 
হকয়তছ  অকনে তনয়ম এেিং আমাকদর সদসযকদর অক্লান্ত পতরশ্রম ও সহকোতেিায় 
এতি সম্পনয েরকি আমরা সক্ষম হকয়তছ াম । পতরেতল্পি অনযানয েমতসুতচ – 
তপেতনে,  ক্ষী পূকজা, ো ী পূকজা ও গপািতস গি আমাকদর োতি  েরকি হয়। 
েি েকয়ে মাস গেকে অেিার তেছু পতরেিতন হওয়াকি আমরা তসদ্ধান্ত তনকয়তছ 
সরস্বিী পূজা আয়জন েরার গেতি অনুতিি হকে আোমী ১৩ই ও ১৪ই গেব্রুয়াতর। 
আমরা আশা রাতে আমাকদর তপ্রয় সে   সদসযকদর সাকে আোর গদো হকে 
আোর গেকজ উঠকে আমাকদর গচনা োকনর সুর – আমরা সেক  এে সাকে আতছ 
এেিং োেে। 
 
আসুন আমরা এেসাকে এেতেকয় চত  সামকনর তদকে এই আশা তনকয় গে নিূন 
েছকর আমাকদর সেক র জীেকন মুকছ গদকে তেোকদর গ্লাতন এেিং আনকে এে 
আনকির ঝনতা। 
 

ধ্নযোদ 
  



From Secretary’s Desk …. 
 

A year comes to an end …. 

Oh…what a year it was 2020 – we 

never dreamt about it. All sorts of 

restriction all around, keeping each 

one of us confined to indoors with a 

new word getting coined up – social 

distancing. Can’t help not only us 

it’s the entire world struggling to 

get through the devastating virus. 

The communications with all our 

members were all through phones, 

WhatsApp and mails.   

We had to restrict the activities of our Club for all the restrictions 

which were imposed by Government of India and the State 

Government. We were all putting our heads together to find out a 

way out and started exploring all possibilities to see whether we can 

conduct the Durga Puja which is one of the biggest and loveliest 

festival for all of us. As no Community Halls were allowed to rent 

out their premises for conducting any get together, one of our Club 

members Mr. Subrata Saha and Mrs. Sharmila Saha offered 

substantial space of their house for conducting the Puja. On behalf 

of Aikatan we sincerely thank them from the core of our heart for 

their gesture for the same. We planned the enrty of the members to 

the venue for getting the glimpse of the Ma Durga and with the 

sincere co-operation from all the members we could ensure that all 

the members and their families could get the chance to get into the 

venue. We utilized the Technology and were successful to transmit 

the Puja rituals and Pushpanjali online to all members. Due to the 

restrictions imposed we had to call off the other planned events of 

the year– Picnic, Lakshmi Puja, Kali Puja & Sports Day. As the 

situation have improved over couple of months now we have 

decided to conduct Sarsawati Puja on 13th & 14th February and we 

hope to see all the members there. 

Let us all hope that 2021 brings new light of hope in the coming 

days and we all move forward together. 

 

Thanks 

 

Bhaskar Chakrabarty (General Secretary) 



Durga Pujo
22nd to 26th Oct, 2020
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Durga Pujo
22nd to 26th Oct, 2020



Aikatan wins the 2nd Prize for the “Best 
Protima” from Bongio Samaj – Bengaluru

Thanks to Alok Mondal and Moni Pal for the kind 
of ambience they created within the small space.





Saraswati Pujo
13th & 14th Oct, 2021



Saraswati Pujo
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Saraswati Pujo
13th & 14th Oct, 2021



Saraswati Pujo
13th & 14th Oct, 2021



Mahalaya Week
28th Sep to 

4th Oct, 2020

Song

• Deepali 

Mukhopadhyay & 

Pratul Mukhopadhyay

• Abhijit Chatterjee

• Pratul Mukhopadhyay

Dance

• Aradhya Das

• Kangkana & Anchal

• Anurita Banerjee

Instrumental

• Kakoli Chatterjee

• Samik Kumar

Mahishasura Mardini

• Ruma Banerjee & 

Bhaskar Chakraborty

Recitation

• Ananda Dasgupta

• Joy Mukhopadhyay 

https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157186112021046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157190180556046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157194060181046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157186227516046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157192203466046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157195962891046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157188134411046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157190043816046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157197914276046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157188386601046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157192113426046/




#Aikatantributeseries

Durga Puja Cultural
19th to 26th Oct 2020

https://www.facebook.com/hashtag/aikatantributeseries


Durga Puja Cultural
19th to 26th Oct 2020

#Aikatantributeseries
SACH MERE YAAR HAI by Somanka Banerjee

DARD-E-DIL by Somanka Banerjee

JAAN NISAAR by Somanka Banerjee

YE MAUSAM KA JADU by Anurita Banerjee 

& Somanka Banerjee

DIDI TERA DEWAR DEEWANA by Anurita

Banerjee & Somanka Banerjee

KAHIN NA JAA by Supayan Dasgupta & 

Anurita Banerjee

JEEVAN KE DIN by Supayan Dasgupta

PEHLI BAAR MILE HAIN by Supayan Dasgupta

JAB TAK by Supayan Dasgupta

YE HASEEN WADIYA by Supayan Dasgupta 

& Madhumita Ghosh Dastidar

SHIQWA KOI TUMSE by 

Madhumita Ghosh Dastidar

MERE SANG by Anushree Ghosh Dastidar

QAFIRANA by Anushree Ghosh Dastidar

MAIN SHAYAR TOH NAHIN by Gautam Mridha

MERE RANG MEIN by Gautam Mridha

TU AATA HAI SEENE ME by 

Anwesha Ghosh Dastidar

PHIR KABHI by Nilanjan

Mukherjee

NAMO NAMO by Simantini

Bhattacharya

https://www.facebook.com/hashtag/aikatantributeseries
https://www.facebook.com/supayan.dasgupta/videos/10164283616645023
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157238035571046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157238271551046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157234315506046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157238360336046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157238114256046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157232578951046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157234439416046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157238310581046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157234385501046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157234284341046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157238228696046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157232487256046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157238178816046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157232548801046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157234342476046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157234414301046/


Shob Porichito

Durga Puja Cultural
19th to 26th Oct 2020

Dhitang Dhitang Bole by Abhijit Chatterjee

Jodi Kagoje Lekho Naam 

and

Pagol Hawa by 

Anirudhha Ganguly
Akashe Batashe Aji

Anondo Jage by Deepali 

Mukhopadhyay

Mayabono Biharini Horini by 

Joy Mukhopadhyay & Pratul

Mukhopadhyay

O Maa Danujdalani 

Mahashakti by Susmita Dutta

Akash Bhora Surjo Tara 

by Udayan Banerjee

Nandalal by 

Bhaskar Bose

Ke Prothom Kache Esechi,

Modhuro Dhoni Baje

and
Amar Ei Path Chaoatei Anondo

by Kakoli Chatterjee
Bekarar Karke Hamein,

Sayonara Sayonara and

Om Jai Jagdish Hare by Sutapa Das

Piyu Bole Piya Bole by Sutapa Das

Song

Recitation

Instrumental

Dance

Borne Gondhe Chonde Gitite,

https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157240136646046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157240098041046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157240123716046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157236036666046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157236135261046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157240039081046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157240009081046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157237972691046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157236189676046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157240219071046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157240313496046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157236112466046/
https://www.facebook.com/847165022/videos/pcb.10157240064411046/10164298817145023
https://www.facebook.com/847165022/videos/pcb.10157240064411046/10164298821570023
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157233824756046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157236063301046/


Durga Puja Cultural
19th to 26th Oct 2020

Durga Bondona

Bajlo Tomar Alor

Benu by Anchal

Sharma

Jago Tumi Jago

by Ashmit Dutta

Dugga Elo by 

Ashiyana Sil Paul

Dhak Baja Kashor Baja 

by Sampoorna Saha

Aayre Chhute

Aai and

Joy Joy Durga Maa 

by Tanirika Mandal

Ya Devi Sarva Bhuteshu

Shakti Rupena Samsthita

by Veetali Ghosh

O Maa Dugga MaGo by Abira

Chakravarty & Prachi Chakravarty

Dhak Baja Kashor

Baja by Kangkana

Banerjee

Special Tribute To Ma 

Durga by Maithily Sarkar

https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157236268186046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157230589331046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157235733016046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157232125111046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157235701466046/
https://www.facebook.com/847165022/videos/pcb.10157240435116046/10164299744065023
https://www.facebook.com/supayan.dasgupta/videos/10164280423820023
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157233792996046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157236318156046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157239778766046/


Durga Puja Cultural
19th to 26th Oct 2020

Recitation

Nari 
by Seema Banerjee, 

Susmita Gupta Sam & 

Udita Banerjee

Bhagavat Gita -

Bhakti Yoga by 

Tanirika Mandal

Kalboishakhi by 

Supratik Hazra

Amra Bharotbashi

by Ishani Hazra

https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157234196021046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157234196021046/
https://www.facebook.com/847165022/videos/pcb.10157240435116046/10164299712860023
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157233764876046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157233888251046/


Songs

Durga Puja Cultural
19th to 26th Oct 2020

Bhindeshi Taroka

Tumi Robe Nirobe

by Aditi Saha

Zariya by Anushreya

Mahapatra

Tomar Pujar Chale 

by Bani Mukherjee

Coffee Houser Sei Addata Aaj Aar Nei by 

Debanjan Mukherjee & Sharanya Prasad

Mor Bhabonare Ki Haway

Matalo,

Akash Jure Shuninu Oi Baje

and

Sokatore Oi Kadiche

by Chirantani Ash

BulBul Pakhi Moyna Tiye

by Tanirika Mandal

https://www.facebook.com/supayan.dasgupta/videos/10164298222350023
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157228828641046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157237601621046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157234241381046/
https://www.facebook.com/847165022/videos/pcb.10157230673831046/10164279952750023
https://www.facebook.com/847165022/videos/pcb.10157230673831046/10164279990440023
https://www.facebook.com/supayan.dasgupta/videos/10164290321320023
https://www.facebook.com/supayan.dasgupta/videos/10164282859215023


Durga Puja Cultural
19th to 26th Oct 2020

Dance

Instrumental

Tones and I - Dance 

Monkey by Aaradhya Das

Mere Dholna

and

Mohe Rang Do Laal 

by Ashiyana Sil Paul

Genie In A Bottle 

by Ayushi Naskar

Krishnashtakam

by Ishani Hazra

Barso Re by Anindita Mukherjee

Mere Sapno Ki Rani 

by Samik Behera

https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157232157261046/
https://www.facebook.com/847165022/videos/pcb.10157240435116046/10164299730230023
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157226965351046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157227034631046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157232089666046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157228754716046/
https://www.facebook.com/groups/130120496045/permalink/10157230709341046/


2020 was a forgettable year to say the least. Who knew
that a tiny micro nanometre organism can turn the
whole world upside down! One thing that the pandemic
has taught is to “live each day to the fullest”. After being
cooped up in the house for so long, we have almost
forgotten to enjoy the beauty of nature all around us.
Nature teaches us to rebound from any situation, no
matter how bad it is. 2021 and impending arrival of
spring has brought us new hopes.

Drawing inspiration from nature, we present this
program “Phagun Haway Haway, New Season New
hopes”. This program embodies all our hopes for a
normal and bright tomorrow through colourful and
graceful dances by children on a collection of songs
describing the beauty of spring.

14th February - 2021

Phagun Haway Haway New 

Season New Hopes



Veetali Ghosh Aaradhya Das

Concept & Direction Narration

Sharmila Saha Madhumita Banerjee

Tanirika Mandal

Aadish Mondal Reyansh Mridha Thakur Ishani Hazra

Phagun Haway Haway

New Season New Hopes



Concept 
and 

Script

Video

Singers

Bhaskar Bose

Gautam Mridha

Aniruddha 
Ganguly

Ruma
Banerjee

Madhumita
Ghosh Dastidar

Joy 
Mukhopadhyay

Pratul
Mukhopadhyay

Deepali 
Mukhopadhyay

Bhaskar Chakrabarty

Shyamali Chakroborti

Narration

“অননয’ স ৌমিত্র স্মরণ”

Tribute to Legendary actor 

Soumitra Chattopadhyay 

14th February - 2021



Tribute to Legendary actor 

Soumitra Chattopadhyay 

“অননয’ 
স ৌমিত্র স্মরণ”



From Our Archive



India mourns legendary actor 
Soumitra Chatterjee



https://www.youtube.com/watch?v=7OWWYiXYu9w&feature=youtu.be


Group A - 1st standard and below

Topics: My favourite animal or 

A day on the beach

Reyansh Mridha Thakur

Aayushi Naskar

Ashiyana Sil Paul

Drawing Competition
15th Nov, 2020

1st
First Prize



Veetali Ghosh

Group B - 2nd standard to 6th standard 

Topics: What I want to be when I grow up, or 

Modern-day battle between Lord Ram and Ravan

Drawing Competition
15th Nov, 2020

1st
First Prize

Saanvi MukherjeeAatrayee Aich



Drawing Competition
15th Nov, 2020

Second Prize

Sharanya Dey

2nd

Consolation Prize Arnab Mandal

Group B - 2nd standard to 6th standard 



Third Prize

Tanirika Mandal

Group B - 2nd standard to 6th standard 

Drawing Competition
15th Nov, 2020

3rd

Soumil Mitra Sampoorna Saha

Advik Chakraborty Arundhati Acharjee



Anusha Mandal
First Prize

Drawing Competition

15th Nov, 2020

Group C - 7th to 12th standard

Topics: Write a story in the form of a comic strip, or

Corona-saurus : A creature that can destroy Corona-virus

1st



Drawing Competition

15th Nov, 2020

Group C - 7th to 12th standard

Prathama Patra Second Prize2nd

Arka Majumder

Diya Banerjee



13th February - 2021

Anandamela



13th February - 2021

Anandamela



13th February - 2021

Anandamela



13th February - 2021

Anandamela



Prathama Patra



Prathama Patra



Araddhya Banerjee

Aatrayee Aich



Sudip Das



Rajiv Kumar

White browed wagtail

Brown rock chat



Rajiv Kumar

Black Drongo

Jungle Babbler



Rajiv Kumar

Black kite

Green bee eater



Rajiv Kumar

Indian Robin

Macro of a carpenter bee



Rajiv Kumar

Spot billed pelican

Checkered keelback snake



Rajiv Kumar

Great cormorant

Macro of a migratory grasshopper 



বাাংলায় গ ায়য়ন্দা-কাহিহি  

~ আনন্দ দাশগুপ্ত 

বাাংলায় গ ায়য়ন্দা-কাহিহির মূল গেরণা এয়েয়ে হবয়েহি  য়ের িাত ধয়র।েথয়মই 
উয়েখ্য, এড ার অ্যায়লি গ া-র (১৮০৯-১৮৪৯) কথা। তার রহিত Murders in 
the rue morgueহিলায়ডলহিয়া গথয়ক গ্রািামে মযা াহিয়ি েকাহিত িয় 
১৮৪১-এর এহেল মায়ে এবাং এটায়ক  ৃহথবীর েথম গ ায়য়ন্দা-কাহিহি বয়ল ধরা 
িয়। হডয়টকহটয়ের িাম হেল মঁহেয়য় েু যাঁ (Dupin)। মিার কথা, এর একবের 
 য়রই ১৮৪২ োয়ল ইাংলযায়ে  ুহলয়ির গ ায়য়ন্দা হবো  হবখ্যাত স্কটলযাে ইয়াডড 
গখ্ালা িয়। িালডে হডয়কয়ের Bleak house-এর গরি ধয়র উইলহক কহলে রিিা 
কয়রি The woman in white (১৮৫৯) ও The moonstone 
(১৮৬৮)। এর য়র এয়েয়েি আথডার গকািাি ডয়য়ল হডয়টকহটে িালডক গিামে 
ও েিকারী ডাাঃ ওয়াটেিয়ক হিয়য়। তার গলখ্া  েগুহল The adventures of 
Sherlock Holmes (১৮৯২) ও The memoirs of Sherlock 
Holmes ১৮৯৪ োয়ল গ্রন্থাকায়র েকাহিত িয়য়হেল। 
 
 এ েেয়ে ইহত টািার আয়  আ াথা হিহির (১৮৯০-১৯৭৬) িাম গতা উয়েখ্ 
করয়তই িয়।ইাংলযায়ের মহিলা গ ায়য়ন্দা-কাহিহির এই গলহখ্কায়ক অ্িযতম গেষ্ঠ 
কাহিহিকার হিোয়ব  ণয করা িয়। আ াথা হমলার হবয়য়র  য়র িয়য়হেয়লি 
আ াথা হিহি। তার েৃষ্ট হডয়টকহটয়ের িাম এরকুল গ ায়ায়রা (Poirot)। গমাট 
৬৭হট গ ায়য়ন্দা-কাহিহি রিিা কয়রয়েি হতহি। েথমহটর িাম হেল The 
mysterious affairs at styles (১৯২০)। কয়য়কহট উয়েখ্য় া য রিিা – The 
murder on the links (১৯২৩), The mystery of the blue train 
(১৯২৮), Murder on the orient express (১৯৩৪) েেৃহত। েবয়িয়ে উয়েখ্ 
করা  ায় অ্য়িক আয়  (১৮৪৪) েকাহিত ডহিউ গরিল্ডে রহিত Mysteries of 
the court of London বইহটর কথা। একেময় অ্েূত ূবড িিহেয়তা লাে 
কয়রহেল বইহট। এহট  য়র ‘লেি রিেয’ িায়ম কয়য়ক খ্য়ে বাাংলায় অ্িূহেত 
িয়য়য়ে। 
 



বাাংলা োোয় গলখ্া গ ায়য়ন্দা-কাহিহির কথা বলয়ত হ য়য় হবয়েয়ির অ্য়িক গলখ্ার 
কথা আয়লািিায় আেয়বই।কারণ, এেব গলখ্ার দ্বারাই োহণত িয়য় বাাংলায় 
গ ায়য়ন্দা  ে গলখ্া শুরু িয়। েকয়লই গ  হুবহু অ্িুকরণ কয়রয়েি তা িয়, তয়ব 
মূল গেরণা  হে হবয়েহি  ে গথয়ক িা আেত তয়ব রবীন্দ্রিাথ িয়য়তা 
েয়তযন্দ্রিায়থর লাইয়েহর গথয়ক এড ার অ্যায়লি গ া বা অ্িযািয কাহিহি  ড়য়তি 
িা। িয়ল আমরা িয়য়তা েম্পহি েম ডণ, কু্ষহধত  াোণ, কঙ্কাল, হিিীয়থ েেৃহত 
রিেয  য়ের স্বাে গ তাম িা। 
 
এটা এখ্ি েকয়লরই িািা গ  ব ডীয়ের ময়তাই একেময়য় গেয়ি ঠহ য়ের 
অ্তযািার অ্েিিীয় রূ  হিয়য়হেল।ইাংয়রি েিােিয়ক িাস্তািাবুে িয়ত িয়য়য়ে 
এয়ের েমি করয়ত। এই উয়েয়িযই কহমিিার হি ুক্ত িয়য়হেয়লি উইহলয়াম 
গিিহর শ্লীমযাি (Shleeman) (১৭৮৮-১৮৫৬)। তাঁরই অ্ধীয়ি োয়রা া হেয়লি 
বরকতউো িায়ম একিি বুহিমাি বাঙাহল  ুবক।  য়র ধূতডতার িিয গলাকমুয়খ্ 
তাঁর িাম িয় বাঁকাউো,  াঁর িাতুয় ডর ও েক্ষতার হকেু কাহিহি ইাংরাহিয়ত রহিত 
িয়য়হেল। গলখ্য়কর িাম িািা িা থাকয়লও ‘বাঁকাউোর েপ্তর’ িাম হেয়য় ১২হট 
অ্ধযায়য় বইহট বাাংলায় েকাহিত িয়। ‘বাঁকাউো েপ্তর’-এর িাত ধয়রই িারীরা 
গ ায়য়ন্দা-কাহিহিয়ত স্থাি গ য়ত শুরু কয়র। এরকমই অ্ র একহট বই 
হেল ‘গেকায়লর োয়রা ার কাহিহি’ – গলখ্ক হ রীিিন্দ্র বেু।  

 

ডাকাহত েময়ির গ  গিষ্টা ইাংয়রি িােকরা কয়রহেল গে আময়লরই এক োয়রা া 
হেয়লি হতহি। তাঁর হবহিত্র অ্হেজ্ঞতার কথা হতহি আত্মিীবিীর েহেয়ত বণডিা 
কয়রয়েি ১৮৮৮ োয়ল েকাহিত বইহটয়ত। এহট গে অ্য়থড গ ায়য়ন্দা-কাহিহি িা 
িয়লও েূিিা হিোয়ব ধরা গ য়ত  ায়র হিশ্চয়ই। হ রীিিন্দ্র োয়রা ার িাকহরয়ত 
হি ুক্ত হেয়লি ১৮৫৩ গথয়ক ১৮৬০   ডন্ত। কাহিহিহট েথম ধারাবাহিকোয়ব 
েকাহিত িয়‘িবিীবি’ িামক মাহেক  য়ত্র ১২৯৩-এর োবণ োংখ্যা 
গথয়ক।আবার, হেয়িাথ মুয়খ্া াধযায়  ুহলয়ির গ ায়য়ন্দা হবোয়  কাি কয়রহেয়লি 
গতহত্রি বের। েীর্ড অ্হেজ্ঞতা েঞ্চয় কয়রহেয়লি হতহি। ‘আেহরণী’ (১৮৮৭), 
‘হডয়টকহটে  ুহলে’-১ম খ্ে (১৮৮৭), ‘বিমালী োয়ের িতযা’ (১৮৯১) েেৃহত 
 ুস্তক রিিা করয়লও হতহি খ্যাহত অ্িডি কয়রহেয়লি হকন্তু ‘োয়রা ার 
েপ্তর’ হলয়খ্।  



‘োয়রা ার েপ্তর’-এর েথম োংখ্যা গবহরয়য়হেল ১৮৯৩ োয়ল এবাং এর র 
ধারাবাহিকোয়ব  ুস্তকগুহল েকাি গ য়ত থায়ক। েহতহটর  ৃষ্ঠা োংখ্যা হেল ৪০ -
৪৮।  ুহস্তকাগুহলর হবহেন্ন োংখ্যা হেন্ন হেন্ন িায়ম েকাহিত িত। কয়য়কহট োংখ্যার 
িাম - ২২িাং োংখ্যা ‘হবেম েমেযা’,২৩িাং োংখ্যা ‘বহলিাহর বুহি’, ৭৪িাং 
োংখ্যা ‘র্র-গ াড়া গলাক’ (অ্থডাৎ  ুহলয়ের অ্েৎ বুহির িরম 
েৃষ্টান্ত) ইতযাহে।‘োয়রা ার েপ্তর’  াঠক মিয়ল  য়থষ্ট োড়া গিয়লহেল। লক্ষ করা 
গ য়ত  ায়র, গকািাি ডয়য়য়লর েথম হডয়টকহটে কাহিহি ‘এ িাহড ইি 
স্কারয়লট’ েকাহিত িয় ১৮৮৭ োয়ল এবাং গে-বেয়রই হেয়িায়থর ‘হডয়টকহটে 
 ুহলি’ অ্োধারণ িিহেয়তা লাে কয়রহেল। বইহট েম্বয়ে ১৮৮৮ োয়লর ২৫য়ি 
িািুয়াহরর Indian Mirror-এ একহট েিাংোেূিক েহতয়বেি েকাি  ায়। 
 
িিড ডবলুয. এম. গরিল্ডয়ের Joseph Wilmot অ্বলম্বয়ি েুবিিন্দ্র 
মুয়খ্া াধযায় ‘এই এক িূতি! আমার গুপ্তকথা’ (১৮৭০-৭৩) রিিা করার  র েয় 
বের ধয়র (১৮৭৩-৭৯) েকাি কয়রি ‘আমার গুপ্তকথা-আশ্চ ডয!’ ১৯০৪ োয়ল 
গবহরয়য়হেল ‘আর এক িতুি! িহরোয়ের গুপ্তকথা’। িয়য়তা িায়মর িিযই 
এই ‘গুপ্তকথা’ িামাহঙ্কত বইগুহল হলয়খ্ই েুবিিন্দ্র হবখ্যাত িয়য়হেয়লি। তাঁর 
এধরয়ির আরও কয়য়কহট বই ‘বহঙ্কমবাবুর গুপ্তকথা’, ‘হবলাতী গুপ্তকথা’, ‘োংোর 
িবডরী বা েবকারা ায়রর গুপ্তকথা’ ইতযাহে। 
 
এর র উয়েখ্য িাম গেহেয়ডহে কয়লয়ির ইাংয়রহির অ্ধযা ক  যারীয়মািি 
েরকায়রর  ুত্র িরচ্চন্দ্র গেব(েরকার)। তাঁর োহিতয রিিার অ্িযতম গেরণাোতা 
হেয়লি  হিত ময়িন্দ্রিাথ হবেযাহিহধ। ‘োয়রা ার েপ্তর’-এর ধাঁয়িই হতহি শুরু 
করয়লি োংকহলত ‘গ ায়য়ন্দা কাহিহি’। এগুহলর হবহির বির গেয়খ্ গবাঝা  ায় 
িাইম কাহিহি কীোয়ব  াঠককুলয়ক েয়মাহিত কয়রহেল। এর েহতহট খ্ে 
েপ্তায়ি েু’হেি কয়র িমডা ধয়র হবহি িত। একহট হবজ্ঞা য়ি বলা 
িয়য়য়ে – ‘য় ায়য়ন্দা কাহিহি এ   ডযন্ত োয়  াঁি লক্ষ িমডা হবিীত িইয়ায়ে।’ েব 
োংখ্যাই হবহি িত ‘শ্রীিরচ্চন্দ্র েরকার োংকহলত’ িাম হেয়য়,  হেও গলখ্ক হকন্তু 
একা িরচ্চন্দ্র হেয়লি িা; মণীন্দ্রিাথ বেু, ধীয়রন্দ্রিাথ  াল,  াঁিকহড় গে েমুখ্ 
িাত লাহ য়য়য়েি এেব গলখ্ায়।  

 



এগুহল ো া িত ৪৯িাং হিয়ােড গলয়ির গমািি গেয়ে। এরকম কয়য়কহট বইয়য়র 
িাম – ‘ররু্ ডাকাত’ (েু’খ্ে), ‘খু্ি িা িতযা’ (হতি খ্ে), ‘েীেণ িরিতযা’, ‘েীেণ 
িারীিতযা’, ‘ডবল খু্ি’ইতযাহে। এর ময়ধয েবয়িয়য় িিহেয় িয়য়হেল ‘ররু্ 
ডাকাত’। েম্ভবত এই েময় গথয়কই হবেগ্ধিি ও ‘োহিয়তযর গলায়করা’ এই 
গলখ্াগুহল  য়ড় উ য়ো  করয়তি। এয়ককহট োংখ্যা উৎে ড করা িয়য়হেল 
এয়ককিি  ণযমািয বযহক্তর িায়ম। এয়ের ময়ধয হেয়লি – ময়িন্দ্রিাথ 
হবেযাহিহধ, রািািারায়ণ বেু, িরেোে িাস্ত্রী, হবিয়কৃষ্ণ গেব বািােুর, গুরুোে 
বয়ন্দযা াধযায় েেৃহত। 
 
একটু খ্া োড়াোয়ব িয়লও এখ্ায়ি আয়রকিয়ির কথা উয়েখ্ করা 
েরকার। হতহি িয়লি িয় ন্দ্রিাথ গুপ্ত। ময়ি করা িয় গ  হতহি িয়লি 
েথম ‘েদ্রস্থ’ গলখ্ক হ হি রিেয কাহিহি হলয়খ্য়েি। ‘োরতী ও বালক’  হত্রকায় 
েকাহিত তাঁর একহট গলখ্ার িাম ‘িুহর িা বািােুরী?’ অ্য়িয়কই গলখ্াহটর েিাংো 
কয়রয়েি। একটা েময়য় োমািয একটা বযবিা ড হিহিেও হবয়লত গথয়ক আমোহি 
িত। স্বয়েহি দ্রবয েয়ব তখ্ি বািায়র আেয়ত শুরু িয়য়য়ে। গিয়মন্দ্রয়মািি 
বেু, এইি.গবাে. িায়মই হ হি েমহধক খ্যাত, এয়েয়ি ‘কুন্তলীি’ মাথার গতল, 
‘গেলয়খ্াে’ এয়েে ও ‘তামু্বলীি’  ায়ির মিলা আহবষ্কার কয়রি। ৬৩িাং বহুবািার 
হিয়ট তার কুন্তলীয়ির গোকাি ও গেে হেল। হতহি ‘কুন্তলীি’ িায়ম একহট  হত্রকা 
েকাি করয়তি এবাং তায়ত  ে গলখ্ার েহতয় াহ তা আহ্বাি কয়র গেষ্ঠ  ে 
গলখ্কয়ক  ুরসৃ্কত করয়তি। িরৎিন্দ্র িয়টা াধযায়, ি েীিিন্দ্র বেু েমুখ্ 
এই ‘কুন্তলীি  ুরস্কার’ গ য়য়হেয়লি।  ে গলখ্কয়ের তাঁয়ের গলখ্ার ময়ধয 
েুয়কৌিয়ল কুন্তলীি গেলয়খ্াে ইতযাহে িাম ঢুহকয়য় হেয়ত িত। বযবোহয়ক 
স্বাথডহেহি করা োড়াও এই উয়েযা  হকেু তরুণ েহতশ্রুহত ূণড গলখ্কয়ক গেরণা 
িুহ য়য় তাঁয়ের োহিতযয়ক্ষয়ত্র েহতহষ্ঠত িয়ত োিা য কয়রয়ে। গ ায়য়ন্দা  ে হলয়খ্ 
১৩০৬ বোয়ে  ুরস্কার গ য়য়হেয়লি রিিীিন্দ্র েি (েথম  ুরস্কার হত্রি 
টাকা), েীয়িন্দ্রকুমার রায় (হদ্বতীয়  ুরস্কার কুহড় টাকা) এবাং 
অ্িযািযরা। েীয়িন্দ্রকুমার  য়র িাইম কাহিহি অ্িুবােও কয়রয়েি, তাঁর অ্িযািয 
গলখ্াও রয়য়য়ে। রিিীিন্দ্র েি রহিত ‘অ্দু্ভত িতযা’ িামক  েহট িয় ন্দ্রিাথ গুপ্তর 
গলখ্ার  র (তাঁর ‘িুহর িা বািােুরী?’ িামক  ে) একহট গমৌহলক হডয়টকহটে  ে 



বয়ল েুকুমার গেি মন্তবয কয়রয়েি। হতহি ‘অ্দু্ভত িতযা’ িীেডক  েহট তাঁর বইয়ত 
 ুয়রাটাই উিৃত কয়রয়েি। 
 
এবার আহে  াঁিকহড় গে ও েীয়িন্দ্রকুমার রায়য়র কথায়। গ ায়য়ন্দা কাহিহি হলয়খ্ 
হ হি তুমুল িিহেয়তা অ্িডি কয়রি হতহি িয়লি গকোরিাথ গের  ুত্র  াঁিকহড় 
গে (১৮৭৩-১৯৪৫)। ‘ মুিা’  হত্রকার িণীন্দ্রিাথ  াল, তাঁর োো  তীন্দ্রিাথ  াল 
এবাং  াঁিকহড় গে - এই হতিিি হময়ল হবরামিীিোয়ব হলয়খ্ 
হ য়য়য়েি।  াঁিকহড়র েথম রিিা ‘েতী গিােিা’। মাত্র িহেি  ৃষ্ঠার বই, তয়ব 
মূল রিিাটা আকেডণীয়। তাঁর অ্িযািয বই – ‘মায়াবী’, ‘মায়াহবিী’, ‘ময়িারমা’, 
‘িতযাকারী গক?’, ‘িীল বেিা েুন্দরী’ (‘অ্বেয়র’ গবহরয়য়য়ে), ‘িীবনৃ্মত রিেয’, 
‘িতযা রিেয’, ‘েীেণ েহতয়িাধ’, ‘েীেণ েহতহিাংো’, ‘গ াহবন্দরাম’, ‘মৃতুয 
হবেীহেকা’, ‘িরতয়ির িওলা’ (গকািাি ডয়য়য়লর Sign of four-এর অ্িুবাে), 
‘কালে ডী’, ‘ হরমল’, ‘েহতজ্ঞা ালি’, ‘লক্ষ টাকা’ েেৃহত। বাাংলা গ ায়য়ন্দা 
োহিয়তয েম্ভবত হতহিই েথম হডয়টকহটে িহরত্র েৃহষ্ট কয়রয়েি। তাঁর হবহেন্ন 
গ ায়য়ন্দা কাহিহিয়ত হতহি গ ায়য়ন্দার হেন্ন হেন্ন িাম হেয়য়য়েি। েবয়িয়য়  হরহিত 
িহরত্র হডয়টকহটে গেয়বন্দ্রহবিয় ও তার গুরু অ্হরন্দমবাবু। গকািও গকািও 
রিিায় গ ায়য়ন্দার িাম গ াহবন্দরাম, গকাথাও কীহতডিন্দ্র আবার গকাথাও 
রাম াল। োড়া িা ায়িা ‘িতযাকারী গক?’ উ িযায়ে গ ায়য়ন্দা হেয়লি বৃি 
অ্ক্ষয়কুমার।অ্য়িয়ক ময়ি কয়রি  াঁিকহড়বাবুর অ্য়িক বইয়য়র গলখ্ক আেয়ল 
ধীয়রন্দ্রিাথ  াল। 
 
 াঁিকহড় গের বই হবহি এক লক্ষ োহড়য়য় হ য়য়হেল। তাঁর বই 
ইাংরাহি, হিহন্দ, উেুড, তাহমল, গতয়লগু, মারাহঠ েেৃহত হবহেন্ন োোয় অ্িূহেত 
িয়য়য়ে। বই হবহির টাকায় হতহি কলকাতায় হতিহট োোয়ো ম বাহড় ততহর 
কয়রহেয়লি। ১৯০৪ োয়ল েকাহিত ‘িীলবেিা েুন্দরী’  াঠকমিয়ল অ্তযন্ত 
িিহেয় িয়য়হেল। গলখ্ক হিোয়ব েীয়িন্দ্রকুমার রায় 
হেয়লি (১৮৬৯ - ১৯৪৩) একহট  হরহিত িাম। গ ায়য়ন্দা ও রিেযকাহিহি োড়া 
েীয়িন্দ্রিাথ ‘ েীহিত্র’, ‘ েীববহিত্র’, ‘ েীকথা’, ‘গেকায়লর সৃ্মহত’ েেৃহত বই 
হলয়খ্ও  াঠকেমায়ির েিাংো কুহড়য়য়য়েি। েীয়িন্দ্রকুমায়রর েথম হডয়টকহটে 
 েহট েথম েকাহিত িয়য়হেল ‘কুন্তলীি  ুরস্কার’  ুহস্তকায় ১৩০৬ বোয়ে। এই 



েময়য়ই হলয়খ্য়েি ‘িাহমো’, ‘ ট’, ‘অ্িয়হোংয়ির কুঠী’, ‘আহমিা বাঈ’ েেৃহত 
গ ায়য়ন্দা কাহিহি।  য়র েকাহিত িয়য়য়ে – ‘রূ েী মরুবাহেিী’, ‘েূয়তর িািাি’, 
‘হ িাি  ুয়রাহিত’, ‘িাল গমািান্ত’, ‘িীয়ির ড্রা ি’ ইতযাহে।এর ময়ধয হকেু রয়য়য়ে 
ইাংরাহি রিেযকাহিহির অ্িুবাে। উয় ন্দ্রিাথ মুয়খ্া াধযায় িাল্গুি ১৩০৭ 
বোয়ে ‘িন্দি কািি’িায়ম একহট িাইম ও রিেযকাহিহি হেহরি েকাি 
কয়রি। েীয়িন্দ্রকুমার হেয়লি এর েম্পােক। হদ্বতীয় বেয়র ‘িন্দি 
কািি’  হত্রকার িাম বেয়ল মাহেক িাইম হেহরি রাখ্া িয়। এই হেহরয়ি গলখ্া 
েকাি কয়র েীয়িন্দ্রকুমার  য়থষ্ট খ্যাহত অ্িডি কয়রি। এয়ত েকাহিত বহু  ে 
হবলাহত Monthly magazine of fiction বই গথয়ক আিহরত। উয় ন্দ্রিায়থর 
েয়ে েীয়িন্দ্রিায়থর েম্পকড হেন্ন িবার  র েীয়িন্দ্রকুমার হিয়িই ‘রিেয লিরী 
হেহরি’ িায়ম হডয়টকহটে কাহিহি গবর করা শুরু কয়রি। েব বইয়তই গ ায়য়ন্দার 
িাম হেল হমিার গিক ও তার েিকারী হস্মথ। েু’ি েয়তয়রাহট বই েকাহিত 
িয়য়হেল এই হেহরয়ি। এর েয়ে ‘িন্দি কািি’ হেহরয়ির বই গ া  করয়ল বইয়য়র 
োংখ্যা িয় োয়  াঁিয়িা। োহিহতযক হিোয়ব েীয়িন্দ্রিায়থর তবহিষ্টয হেল তার হবেয় 
তবহিত্রয। ‘বেুমতী’  হত্রকার তেহিক, োপ্তাহিক ও মাহেক েব োংস্করয়ণর েয়েই 
হতহি  ুক্ত হেয়লি। তাঁর কৃত গিে অ্িুবাে ‘কথাহিেীর িতযারিেয’ 
(উ িযাে) িায়ম ‘মাহেক বেুমতী’র ১৩৫০-এর তবিাখ্ োংখ্যা গথয়ক 
ধারাবাহিকোয়ব েকাহিত িয়য় মৃতুযর  য়রও িলয়ত থায়ক। িহরোধি 
মুয়খ্া াধযায়(‘কহলকাতার গেকাল ও একাল’ িামক হবখ্যাত গ্রয়ন্থর রিহয়তা) ও 
েুয়রন্দ্রয়মািি েটািা ডও িাত লাহ য়য়হেয়লি গ ায়য়ন্দা কাহিহি গলখ্ায়। 
 
তয়ব একিয়ির কথা উয়েখ্ করয়তই িয়। হতহি িয়লি ময়িারঞ্জি 
েটািা ডয (১৯০৩ - ১৯৩৯)। ময়িারঞ্জয়ির িন্ম িহরে ুয়র (এখ্ি 
বাাংলায়েয়ি)। তার হ তা হেয়লি গোয়টায়ের হেয় ‘রামধিু’ মাহেক  হত্রকার 
েহতষ্ঠাতা।  হত্রকার তৃতীয় বেয়র েম্পােয়কর  ে গ্রিণ কয়রি ময়িারঞ্জি। এই 
 হত্রকায়তই গবি কয়য়কহট রিেয ও হডয়টকহটে কাহিহি হলয়খ্হেয়লি হতহি। তাঁর 
 য়ে হডয়টকহটে একিি িা ািী, িাম হুকাকাহি। কলকাতার স্কহটি িািড 
কয়লয়ির গ েয়ি ডাি হিয়ট হেল এই হবখ্যাত অ্ রাধতত্ত্বহবে ও গ ায়য়ন্দার 
বাে। েদ্ময়বি ধারয়ণ েুহি ুণ হুকাকাহি মারামাহর ও আয়েয়াস্ত্র বযবিায়রর গিয়য় 
ম ি খ্াহটয়য় রিেযয়েয়েই হেয়লি অ্হধক অ্েযস্ত। তয়ব িা াহি  ু ুৎেুর  যাঁিও 



গবি োয়লাই িািা হেল। তার োকয়রে হেল রণহিৎ বা কখ্িও অ্হেহিৎ। িহটল 
েমেযা েমাধায়ি গিয়মন্দ্রকুমায়রর িয়ন্তর ময়তা র্ি র্ি িহেয হিয়ত গেখ্া গ ত 
তায়ক। হুকাকাহি হিাঃেয়ন্দয়ি বাঙাহল  াঠকয়ের হবয়িে কয়র গোয়টায়ের ময়ি 
স্থাি কয়র হিয়য়হেল। মাত্র ৩৬ বের বয়য়ে  রয়লাক  মি িা করয়ল ময়িারঞ্জি 
আরও রিিার মাধযয়ম হিহশ্চতোয়ব গ ায়য়ন্দা োহিতযয়ক েমৃি কয়র গ য়ত 
 ারয়তি। েেেত, ময়িারঞ্জয়ির গ ায়য়ন্দা কাহিহি ও হডয়টকহটে হুকাকাহির গরি 
ধয়রই হিবরাম িিবতডী তার স্বোবহেি েরে েহেয়ত  ে হলয়খ্হেয়লি, তার 
গ ায়য়ন্দার িাম হেল কয়েকাহি। ‘রামধিু’গত েকাহিত ময়িারঞ্জয়ির গ ায়য়ন্দা 
কাহিহিগুহল িল – ‘ দ্মরা ’ (উ িযাে, োবণ ১৩৩৫ গথয়ক ১৭ হকহস্তয়ত), ‘গর্াে 
গিৌধুরীর র্হড়’ (উ িযাে, আহিি ১৩৩৭ গথয়ক ১১ হকহস্তয়ত), ‘গোিার িহরণ’ 
(উ িযাে, মার্ ১৩৪১ গথয়ক ২৬ হকহস্তয়ত), ‘িাহন্তধায়মর অ্িাহন্ত’ 
(গোয়টা ে, অ্গ্রিায়ণ, ১৩৪৩), ‘গতর িাং বাড়ীর রিেয’ (গোয়টা ে, োবণ, ১৩৪৪), 
‘িীরক-রিেয’ (গোয়টা ে, কাহিডক, ১৩৪৪), ‘িয়িির ুয়রর রিেয’ 
(গোয়টা ে, মার্, ১৩৪৪)। ‘োংেক্ত ুয়রর রিেয’ িায়ম একহট গোয়টা ে েকাহিত 
িয়য়হেল েুহিমডল বেু েম্পাহেত ‘আরহত’ বাহেডকীয়ত (১৯৩৮)। ময়িারঞ্জয়ির 
গলখ্ার েক্ত হেয়লি গিয়মন্দ্রকুমার, িরহেনু্দ বয়ন্দযা াধযায় এবাং েতযহিৎ 
রায়ও। গিয়মন্দ্রকুমার রায় তার ‘ড্রা য়ির েুাঃস্বপ্ন’ বইহট ময়িারঞ্জিয়ক উৎে ড 
কয়রি। তয়ব গ ায়য়ন্দা কাহিহির বাইয়রও ময়িারঞ্জয়ির অ্য়িক গলখ্া রয়য়য়ে। 
 
েম্ভবত িহেয়ির েিয়কর গিয়ে ‘গেব োহিতয কুহটর’-এর িন্ম। এখ্াি গথয়ক 
গোয়টায়ের অ্িস্র বই গবহরয়য়য়ে।এই েকািিা োংস্থাহট বহু বের ধয়র  ূিার 
েময় একহট বাহেডকী গবর করত। এয়কক বের িাম িত এয়ককরকম গ মি, 
‘গেবালয়’, ‘আ মিী’, ‘ রিমহণ’, ‘অ্রুণািল’, ‘উিরায়ণ’ ইতযাহে। রহঙি েহবয়ত 
েরা এই বইগুহল হেল গোয়টায়ের খু্বই হেয়।গিয়মন্দ্রকুমার রায়য়র (১৮৮৮-
১৯৬৩) রিেয, গরামাঞ্চ ও গ ায়য়ন্দা কাহিহি হিয়য় গেব োহিতয কুহটর েধািত 
েুহট হেহরি গবর কয়রহেল – ‘কাঞ্চিিঙ্ঘা’ হেহরি ও ‘েয়িহলকা’ হেহরি। বহু 
লব্ধেহতষ্ঠ গলখ্য়করা এই বইগুহল হলয়খ্য়েি।এয়ের ময়ধয রয়য়য়েি গিয়মন্দ্র কুমার 
রায়, িৃয় ন্দ্রকৃষ্ণ িয়টা াধযায়, েোবতী গেবী েরস্বতী, বুিয়েব বেু, হবেূহতেূেণ 
বয়ন্দযা াধযায়, অ্হিন্তযকুমার গেিগুপ্ত, তিলবালা গর্ােিায়া, েীয়িিিন্দ্র 
মুয়খ্া াধযায়, িয়রিিন্দ্র গেিগুপ্ত েেৃহত।কাঞ্চিিঙ্ঘা হেহরয়ির কয়য়কহট বই – 



‘অ্েকায়রর বেু’, ‘রাহত্রর  াত্রী’, ‘গকউয়টর গোবল’, ‘উোেী বাবার আখ্রা’, ‘গুপ্ত 
র্াতক’, ‘হমেহময়ের কবি’, ‘মুখ্ আর মুয়খ্াে’, ‘হিঝুম রায়তর কান্না’ আর 
েয়িহলকা হেহরয়ির – ‘ডাকাত কালীর িেয়ল’, ‘রাত  খ্ি োতটা’, ‘গেয়ির 
ডাক’, ‘ঝয়ড়র েেী ’, ‘অ্ রায়ধর কারখ্ািা’, ‘মৃতুযেূত’, ‘তিি 
অ্হে াি’ েেৃহত।‘েবযোিী’ েদ্মিায়ম গেৌরীন্দ্রয়মািি মুয়খ্া াধযায় গবি হকেু বই 
হলয়খ্য়েি। 

 
এক েময়য় গিয়মন্দ্রকুমার হেয়লি গোয়টায়ের (এবাং গেই েয়ে বয়ড়ায়েরও) অ্তযন্ত 
হেয় গলখ্ক। হবয়েহি  য়ের োয়া অ্বলম্বয়ি গিয়মন্দ্রকুমায়রর রিিা – ‘অ্েৃিয 
মািুে’, ‘আিব গেয়ি অ্মলা’, ‘মািুয়ের  ড়া তেতয’, ‘হকাং কাং’ ইতযাহে হেল 
গোয়টায়ের স্বণড ু । কাঞ্চিিঙ্ঘা হেহরয়ির গমাট িহিিহট বইয়য়র ময়ধয গ ায়য়ন্দা 
কাহিহি হেল এ ায়রাহটয়ত।গোয়টায়ের িিয হতহি হলখ্য়লও বয়ড়ারাও এগুহল 
উ য়ো  কয়রয়েি। খু্ব েিি োোয় হতহি গ োয়ব রিেয র্িীেূত কয়র তুয়ল 
গেটা উয়ন্মািি করয়তি,  াঠকয়ক গেটা আকেডণ কয়র গিে  ডন্ত গটয়ি হিয়য় 
গ ত। তাঁর অ্যাডয়েঞ্চার কাহিহি বা গ ায়য়ন্দা  য়ে হতহি হতিয়িাড়া গ ায়য়ন্দা (বা 
রিেযয়েেী) ও েিকারী েৃহষ্ট কয়রয়েি। এরা িয়লি – িয়ন্ত ও মাহিক, হবমল ও 
কুমার এবাং গিমন্ত ও রবীি। িয়ন্ত-মাহিক এবাং হবমল-কুমায়রর োিা যকারী 
 ুহলি অ্হিোর িয়লি ইিয়েক্টর েুন্দরবাবু এবাং গিমন্ত-রবীয়ির েূ হতবাবু ও 
েতীিবাবু। গকািও গকািও কাহিহিয়ত  ুরাতি েৃতয রামিহর ও েেুেক্ত 
োরয়ময় ‘বার্া’গকও েুলবার িয়।  াঁিকহড় গের হডয়টকহটে গেয়বন্দ্রহবিয় বা 
অ্হরন্দমবাবুর ময়তা গিয়মন্দ্রকুমার রায়য়র গ ায়য়ন্দা িয়ন্ত হকন্তু বয়স্ক 
িয়। গোয়টায়ের কায়ে আকেডণীয় িয়ব িা গেয়ব গিয়মন্দ্রকুমার তাঁর হডয়টকহটয়ের 
বয়ে অ্য়িক কম কয়রয়েি। িয়ন্তর বীরত্ববযঞ্জক ও আকেডণীয় গিিারার বণডিা 
করা িয়য়য়ে ‘িয়য়ন্তর কীহতড’ বইহটয়ত।১৯০৩ োয়ল  য়িয়রা বের 
বয়য়ে ‘বেুধা’  হত্রকায় গিয়মন্দ্রকুমায়রর েথম গলখ্া েকাহিত িয়। ১৯২০ 
োয়ল ‘গমৌিাক’ হত্রকায় ‘ য়কর ধি’ েকাহিত িয়ল রীহতময়তা োড়া  য়ড় 
 ায়। এর র গোয়টায়ের িিয হবরামিীিোয়ব হলয়খ্ হ য়য়য়েি গিয়মন্দ্রকুমার। 

 
তয়ব আধুহিক বাাংলা গ ায়য়ন্দা কাহিহির িিক ধরা িয় িরহেনু্দ 
বয়ন্দযা াধযায়য়ক। তাঁর গ ায়য়ন্দা গবযাময়কি ও েিকারী অ্হিত বাাংলার 



 াঠকমিয়ল  েীর ো  গিয়লহেল। গবযাময়কি গ ায়য়ন্দা কাহিহি িলহচ্চত্রাহয়তও 
িয়য়য়ে একাহধকবার। এোড়া বাাংলা োহিয়তযর েহথত িা োহিহতযক 
েীয়িন্দ্রকুমার রায়, িীিাররঞ্জি গুপ্ত, গেয়মন্দ্র হমত্র, তেয়ে মুস্তািা হেরাি, িারায়ণ 
োিযাল, েতযহিৎ রায়, কৃিািু বয়ন্দযা াধযায়, অ্দ্রীি বধডি, েোবতী গেবী 
েরস্বতী, লীলা মিুমোর, েময়রি বেু, েুিীল  য়ো াধযায়, েময়রি 
মিুমোর, েুহিত্রা েটািা ড গ ায়য়ন্দাকাহিহি হলয়খ্য়েি। এয়ের ময়ধয েতযহিৎ 
রায়য়র গিলুো হকয়িারয়ের কায়ে েবিাইয়ত িিহেয়।  ার েধাি িহরত্র 
েয়োেিন্দ্র হমত্র। ডাকিাম গিলু।এোড়া আয়ে গিলুো খু্ড়তুয়তা োই তয় ে 
রঞ্জি হমত্র। ডাকিাম ত য়ে।  য়ের অ্িয িহরত্র লালয়মািি  ােুহল। হ হি িটায়ু 
েদ্মিায়ম রিেয উ িযাে গলয়খ্ি। 
 

 



বেঙ্গালুরুতে োাংলা নাটক – 

কতেক দশক আতে 
~ ডক্টর জে মুত াপাধ্যাে 

 

১৯৭৫ সালে আমি যখন প্রথি বেঙ্গােুরু এলসমিোি, তখন আমি োাংো নাটলের 
সন্ধান েরমিোি। আমি বিাট বেো বথলেই নাটেিলে সেবদা সমিয় মিোি। 
আিার িাত্রােস্থায় আমি অলনে নাটলে অমিনয় েলরমি। সুতরাাং, আমি 
বেঙ্গােুরুলত এই সুলযাগমট খুুঁজমিোি। আমি আই. আই. মট  খড়গপুর বথলে 
এলসমিোি বযখালন আিালদর খুে সমিয় োাংো নাটলের ক্লাে মিে। আই. আই. 
এসমস-বত বোনও নাটলের ক্লাে মিে না। আিরা েলয়েজন যারা খড়গপুর 
বথলে এলসমিোি খুে অমস্থর বোধ েরমিোি এোং আিরাই এেমট নাটলের ক্লাে 
শুরু েরোি। আিরা োাংো নাটে েরার জনয বোনও সুলযাগ বপোি না তাই 
আিরা ইাংলরমজলত শুরু েলরমিোি। তার পলর আমি অলনে ইাংলরমজ নাটলে 
েলরমি, বস গল্প আলরেমদন হলে।   

খুে শীঘ্রই আিরা আমেষ্কার েরোি বয বেঙ্গােুরুলত বেশ েলয়েমট দুগবাপূলজা 
হয়। আমি খুে িাগযোন বয আিার প্রথি েিলরই বেঙ্গােুরুলত এেমট োাংো 
নাটলে অমিনলয়র সুলযাগ বপলয় বগোি। এমট মিে জয়িহলের দুগবাপূলজা। 
নাটেমট মিে োদে সরোলরর হামসর নাটে েড়মপমশিা, আমি মিিঃ বসন চমরলত্র 
অমিনয় েলরমিোি, েমিে চমরত্র। দুগবা পূলজার িলধয সেলচলয় েড় মিে দয 
বেঙ্গামে অযালসামসলয়শন। জয়নগলরর এেমট িাড়া হলে পূলজা হত।প্রমতমট পূলজায় 
সন্ধযার সিয় নানা অনুষ্ঠান হলতা এোং োাংো নাটে মনয়মিত িেস্থ হত। এরেি 
পূলজা িণ্ডলপ অলনে নাটে বদলখমিোি। েলয়েমট নাি িলন আলি, বযিন – 
মেলয় িাইনাস েউ, গরুর গাড়ীর বহডোইট, হারালনর নাতজািাই, েমেোমহমন 
ইতযামদ। এই নাটেগুমে মিে িানুলের িলনারঞ্জলনর জনয হােো নাটে। োাংো 
নাটলের প্রথি গম্ভীর প্রলচষ্টা হলয়মিে ঐমতহামসে নাটে শাজাহান। এমট 
োেোলগর গ্লাস হাউলস যাত্রা স্টাইলে িেস্থ হলয়মিে। চামরমদলে দশবে েলস 
মিে। প্রধান িূমিোমট মনলয়মিলেন আইআইএলির প্রলেসর এস বে রায়। এমট 
এেমট ঐমতহামসে ঘটনা এোং এর পলর আর পুনরায় বোন িাোলতই বোধ হয় 



মন। ইমিরানগলরর োঙ্গােীরা খুে উৎসাহী  মিলেন এোং বোরাস নালি এেমট 
নাটলের দে গঠন েলরমিলেন। এই দেমট েেোতা বথলে নাটলের দেলে 
আিন্ত্রণ জানালতন। এেোর োদে সরোরলে আিমন্ত্রত েরা হলয়মিে এোং তার 
দেমট তার রীমতলত মতনমট নাটে পমরলেশন েলরমিে – বিািা, মিমিে এোং 
হট্টিাোর বদলশ। নাটেগুমেলত মিে না বোন নাটেীয় বপাশাে, িেমেনযাস, 
আলো ো আেহসঙ্গীত। িেমেনযাস মহলসলে অমিলনতারা তালদর বদহ েযেহার 
েরমিলেন এোং িুলখ শব্দ  েলর আেহসঙ্গীত সৃমষ্ট েরমিলেন।  

বেমশরিাগ নাটেগুমে িেস্থ হত োেিেলন, আর েখন ো রেীন্দ্র েোলেলত্রর 
িলতা অনযানয জায়গায়। োাংো নাটে হত আইআইএসমস মজিখানা এোং 
আইআইএসমস েযাম্পালসর অিযন্তলর অনযানয জায়গায়।  

সেলচলয় উলেখলযাগয নাটে হলয়মিে রঞ্জন বঘাোলের মনলদবশনায়, িলনাজ মিত্রর 
সাজালনা োগান। আমি এোই যিজ িাইলয়র অমিনয় বিিমহোি, আর বস গল্প 
সারা জীেন িলন থােলে।  

আমি ১৯৮০ সালে িুম্বাইলয়র উলেলশয বেঙ্গােুরু বিলড়, ১৯৮৮ সালে মেলর 
এলসমি। সুতরাাং আমি বসই েিরগুমের েথা মেখলত পামর না।  



 

ওগ ো বধূ সুন্দরী  

~ সুদীপ দাস 

আপনার এই ননবন্ধ পড়ার মাননই হন া আপনন সফ  ভানবই ২০২০ পার কনরনেন, ট েঁনস যাননন| 

কানেই, ২০২১ এ আপনানক সুস্বাগতম |  

েীবন টয রকমই কা ুক, এ া অস্বীকার করা যায়না টয জ্ঞাননর বৃনিনরখা পুেঁনিগত নিক্ষার অনুবৃনিনত 

সীনমত রাখা অসম্ভব | এ া সনতি টয বতত মান নিক্ষাবিবস্থা এবং েীবননর বিবহানরক বাস্তবতার মনযি 

একটি অনুভূত বিবযান রনয়নে | মযিেীবন সঙ্ক  এবং অনস্তনের দুবত তার ঠিক মাঝামানঝ বয়নসর 

টদারনগাড়ায়  টপ েঁনে এ নবষনয় আনম পুনরাপুনর একমত | আমানদর সমনয় টসই অনুভূত বিবযানটি 

টবাযহয় আরও গভীর নে  | 

এই ত্রুটিগুন  কাটিনয় উঠনত, চাকনর েীবনন আমরা প্রযুনিগত দক্ষতা অেত ন কনর যানত আমরা 

একেন উৎপাদনিী  বিনি হনয় উঠনত পানর | নকন্তু েীবননর অনভজ্ঞতা তানত টমন  না | েীবন 

যাপননর নবনভন্ন সমনয় এই দক্ষতা প্রানি হয়, এর মনযি গৃহস্থ েীবন নবনিষ গুরুেপূর্ত | বাঙান  

মাতৃতানিক সমাে বিবস্থায় এক পুরুষ মানুষ নহসানব, আনম কখনই টস া উনপক্ষা করনত পানর না | 

দাম্পতি েীবননর অনযক এবং অমূ ি তিি টয কত া গভীর তা একেন অনববানহত পুরুষ মানুনষর 

পনক্ষ অনুযাবন করা সম্ভব নয় | নববানহর মূ  নভনি হ  ক্রমাগত নিক্ষা | ভূনমকাগুন ও পনরষ্কার, গৃনহনী 

নিনক্ষকা আর স্বামী অনুগত োত্র | 

নববানহত েীবনন টসই নিক্ষা প্রদান প্রিম নদনন টিনকই শুরু এবং তা ননয়নমত ও ক্রমাগত | আন ানকত 

করা প্রনতটি পাঠ এ াই প্রমার্ কনর টয পুরুষ মানুষ ভীষর্ভানব জ্ঞান বনিত | টযমন যরুন, আপনন নক 

োননতন টয প্রাতঃকান  নবোনা টিনক কখননা বাম পানি ঘুনর উঠা উনচত নয় ? শুযু তাই নয়, িযিা 

এমন ভানব সাোননা দরকার যানত মনস্তষ্ক নচরকা  পূবতমুখী হয় | নক সাংঘানতক নদকনবনদক জ্ঞানিূনিই 

না নে াম নবনয়র আনগ | 

নবনয়র নকেুনদননর মনযিই ট র টপ াম টয নননদত ষ্ট নকেু খাবানরর নমশ্রর্ করা বেত নীয়, টযমন দুয আর 

ফ  | আমার একদা নপ্রয় ক া, আনপ , সনবদা, স্ট্রনবনর নমল্কনিক োনতযমত নননবতনিনষ তিাগ কর াম| 

তিাগ কর াম কাবাব এবং তনু্দর রুটি; কারর্ গানয়  াগা কান া দাগগুন া নানক কানসতননানেননক | 

আনম হতবাক টয তনু্দনরর এই তিি পুনরাপুনর উনপক্ষা কনর শুযুমাত্র উিম এবং তৃনিময় 

ভুনরনভােননর প্রনত মননানননবি কনর চন নে আরসা ান, আনমননয়া এবং কনরম োতীয় 

টরেঁনস্তারাগুন | নবগত ২৫ বের যনর ঐ টরেঁনস্তারাগুন নত খাবার পর আর এক ু হন ই টরাগগ্রস্ত হনয় 

পরতাম | 



 

 

স্বাস্থিনবনয এবং গনর্নতর মনযি টয এক া পারস্পনরক সম্পকত  আনে টস া আমার স্ত্রীর মাযিনমই োননত 

পানর | টযমন যরুন আমার ঘমতাি িরীনরর ঘ্রার্ প্রাই টদড় মাই  দূর টিনক ট র পাওয়া যায় | এক 

মাই  বা দুই মাই  নয়, ঠিক টদড় মাই  | তারপর যরুন, প্রনতনদন দুই বার ব্রাি করন ই একমাত্র 

ওড়া  হাইনেন বা টম নখক স্বাস্থিনবনয বোয় রাখা সম্ভব | ঠিক দুই বার | এোড়া েন র দূষর্ ননবারনর্ 

প্রনতিক ৬ মাস অন্তর বানড়নত উপনস্থত সব প্লানিক টবাত  বদ াননা অননবাযত | মনন রাখনবন প্লানিক 

টবাতন র বদন  কােঁ নচর টবাতন র বিবহানরর টিনকও েরুনর ঠিক ৬ মানসর মািায় টবাত  পনরবতত ন| 

রুনব নকংবা োয়া প্রকািনীর বই পনড় েীবনবজ্ঞান আর গনর্নতর এই আন্তঃসম্পকত  স্থাপন করা নক সম্ভব ? 

সাযারর্ মানুনষর পনক্ষ স্থান এবং সময় (টস্পস এন্ড  াইম) সম্পনকত ত যারর্া বুনঝ উঠনত পারা টবি 

কঠিন | নকন্তু আমার স্ত্রীর এই নবষয়টিনক খুব সর  ভানব টবাঝানত সক্ষম | বনু্ধনদর সনে টকান স্থানন 

ঠিক কত া সময় আমার বরাদ্দ এ া ঠিক করার পনরপূর্ত দানয়ে তােঁ র | নবনয়র আনগ ভাবতাম খুনি আর 

আনন্দই মূ ত সময় ননযতারর্ কনর অিতাৎ টয স্থানন যত সুখ টসখানন তত াই সময় বরাদ্দ, নকন্তু টস 

যারর্া টয কত া ভু , তা নবনয় না করন  োননত পারতাম না |  

শিিব কা  টিনক টপইনটং বানের নভতনর টয রঙ পাওয়া টযনতা টস াই আমরা রনঙর তান কায় 

ননিবদ্ধ করতাম | ট বুর সবুে রঙ আর কনচ ক াপাতার সবুনের সূক্ষ্ম পািতকি টবাঝা নচরকা  আমার 

অনুভূনতর বাইনর | নবনয়র আনগ টচানখর টয ফন া নরনসপ্টর টকাষগুন  আন াক রনির 

ওনয়ভন ংিগুন া নননয় গণ্ডনগা  করনতা, আে টসই টকাষগুন  জ্ঞানদীি এবং আন ানকত | 

আমার স্ত্রীর জ্ঞান এবং অনভজ্ঞতা সীমাহীন ও 

অনন্ত তাই আেকা  আর গুগন র প্রনয়ােন 

টবায কনর না | শুযু তাই নয়, আমার স্ত্রী োননন 

আমার কখন নখনদ পাওয়া উনচত বা অনুনচত, 

ক া কাপ চা আমার িরীর সহি করনত পানর, 

ইতিানদ | আমার পিভূত আর নত্রনদানষর 

ননয়িনর্র চানবকাঠি এখন তােঁ র হানত | 

নবনয়র আনগ এই গূঢ় জ্ঞান বনেত ত হওয়া 

সনেও আনম নক কনর এনতাগুন া বসন্ত পার 

কনরনে টস াই আশ্চযতেনক  | আমার স্ত্রীর 

মন্তবি অনুযায়ী আনম ননঃসনন্দনহ খুবই 

ভাগিবান স্বামী এবং তােঁ র দৃঢ় নবশ্বাস টয আনম 

নবনয় যাবত খুব সুখী মানুষ । 

প্রশ্ন এক াই | একই নিক্ষা বিবস্থা টিনক উিীর্ত হওয়া সনেও এই অসামিতার কারর্ নক ?  

 



Lockdown Diaries – Travelling down the memory lane 

A Personal Travelogue 
~ Subham Sarkar 

With the recent COVID-19 induced lockdowns and Work from 

Home (WFH) life, many including me have found invaluable slices 

of time that would have otherwise got generally wasted in the 

office commutes. And in the busy metro cities, the commute times 

can add up to 2-3 hours every day! 

This time saved can be used more productively with more time 

with family and one can rediscover their subdued passions e.g., 

music, poetry, writing, etc. - all leading to a better work-life 

balance. With travel and tourism thrown out of the window due to 

COVID-19, I ventured to “travel” down my memory lanes and go 

back to my school days. 

I was born in Agartala (capital of Tripura, one of the seven North 

East sister states of India) and my formative years was in Holy Cross 

School, the top ICSE-affiliated school there. We subsequently 

shifted to Calcutta post my parents’ work life retirements. Post 

schooling, life took me out to other places for college studies 

(Engineering, MBA) and two and half decades of work life.  

However, memories of one’s formative years do have a curious 

way of circling back! 

I made incredible friendships during my school days, many of 

whom though spread all over the world now, are still in my close 

circle. A few anecdotes and memories from those days in Agartala: 

● War - We were toddlers during the 1971, India – Pakistan war. 

India liberated Bangladesh (then East Pakistan) as an outcome 

of that war. During the war, whenever there was an air raid 

on Agartala by Pakistani planes, sirens used to go off and if 

raids were during night, all city lights used to be shut down. In 

our home there was a make-shift underground bunker dug 

up, where my sister and I used to run hearing those eerie siren 

sounds. It sounded fun for me then, as being just a toddler I 

had no clue about what this was all about, I was simply told 



that you must run to the bunker when you hear the sound of 

a siren! 

● Personalities - Mother Teresa had visited our school once. 

That was a once in a lifetime event for us, she was such a 

loved, world-famous personality and all we students meeting 

and hearing her from such close quarters was indeed an 

overwhelming experience. We also had the privilege of 

singing our National Anthem during a visit to our school by the 

then PM of India (Late Mrs. Indira Gandhi). She was indeed a 

striking persona from close quarters and some of us found her 

sharp-shaped nose pretty much intriguing! No wonder, this 

facial feature defined her caricatures by cartoonists. 

● Computers - Saw a computer for the first time in the late 

1970s! This was as part of the CLASS (Computer Literacy and 

Studies in Schools) project, wherein our school was given one 

computer. We were thrilled, curious and overawed seeing 

that machine then. Who knew then that computers would 

become so intertwined in our daily personal and professional 

lives now! 

● Television – It was early days of television those days. The only 

Indian telecaster then was the state-owned Doordarshan. It 

was the standard mixed fare of Hindi news, movies and song 

programs, and then there was the Krishi Darshan program! I 

am sure all Indians of that era will remember this program 

with a queer feeling of nostalgia and a sense of absolute 

ennui! But we were luckier than the rest of our countrymen 

elsewhere. Owing to the geo proximity, we also used to get 

signal feeds in our TV antenna from Bangladesh! And thanks 

to that we were privileged in our childhood to have watched 

telecasts of cult TV program series like Spiderman, The 

Incredible Hulk, Wonder Woman, Gilligan’s Island, He Man, 

Charlie's Angels, et al 

● Reading – Grew up feasting on TinTin and Asterix comics, 

Hardy Boys & also Nancy Drew (borrowed from my sister, 

those were not mine!), novels of Alistair Maclean (Guns of 

Navarone, Where Eagles Dare, Ice Station Zebra, memories 



come rushing back), Ian Fleming (almost finished the entire 

James Bond 007 books), amongst many others. 

● Music – The ubiquitous audio cassettes were another rage 

then and I had built a huge collection of Kishore Kumar, Asha 

Bhosle songs. They were and still remain my favs. In “gloomy” 

days, even Mukesh songs used to sound very deep! At home, 

I listened to a 2-in-1 (radio-cum-tape recorder) and when 

going out used to strap my Sony Walkman in the belt, felt very 

cool back then! Now feels nostalgic, all these techs are 

obsolete. 

● Movies – Hindi blockbusters of Amitabh Bachchan, 

Dharmendra, Sridevi we used to watch in the halls. But for 

genre-specific English movies, a close group of us friends used 

to pool in money and rent a VCR and movie cassettes (again 

obsolete tech now) to watch unforgettable movies of our 

gurus - Gregory Peck, Clint Eastwood, Steve McQueen; 

superhits like Mckenna’s Gold, Fistful of Dollars, For a Few 

Dollars More, Roman Holiday, The Great Escape, Papillon, The 

Magnificent Seven and so many more. 

● Sports – after India won the World Cup in 1983, cricket had 

become a religion. With a few friends we formed a club called 

Young Blood Club (YBC) – won a few local tennis-ball 

tournaments and we also had our own library of books & 

comics based on voluntary contributions of club members, 

etc. Carrom was another hot pastime those days. 

Nostalgic memories, and all of us will have our own stories and 

anecdotes. COVID-19 and WFH have given us this unique 

opportunity of finding time from our otherwise super busy 

schedules, and thanks to Aikatan Souvenir for giving us a platform 

to express and share.  

Thanks for the readers’ patience too! 

 



The FAT of the matter 
~ Sudip Das 

WHO recognizes overweight and obesity as two separate metrics? 

For the uninitiated, overweight is a BMI greater than equal to 25 

and obesity is a BMI greater than equal to 30.  

Based on the corollarial deduction from the above usage of the 

terms overweight and obesity interchangeably demands a Public 

Interest Litigation in the highest courts of this country. Moreover, 

in National Interest, the lawyers arguing the case should neither be 

obese nor overweight. Readers be aware, I have got nothing 

against the likes of Kapil Sibal and Harish Salve or their political 

affiliations. 

Overweight has been associated with risks whereas obesity is a 

disorder involving excessive body fat. The associated outcomes 

namely, Risks and Disorder are not even lexicologically related, 

then why should we confuse their sources as synonyms?  

Again, risk is a liability whereas disorder is a diagnosable outcome. 

Liability brings prosperity to insurance companies whereas 

diagnosis results in prosperity of medical institutions and 

pharmaceutical companies. Even economically, they are not 

related. So, what if both businesses contribute to the national GDP, 

their GST rates are not the same. 

A study from Harvard shows that BMI alone cannot define 

metabolic health or physiological state. “Study from Harvard” is a 

term generally used to score brownie points against a non-

conforming society driven by WhatsApp forwards at large. The 

Western hegemony effectively decimates all logical reasoning and 

wisdom that our ancient civilization has bestowed.  

Coming back to BMI, these indices are driven from actuarial 

statistics based on “frame size” derived from height vs weight data 

covering a large assortment of people. It does not care about 

demographics, local produce, global influence, festival cuisines, 

pandemic lockdowns, work-from-home, master chef programs or 

Government bans. Gross ignorance of such vital parameters has 



resulted in what we understand as “Obesity Paradox”. Obesity 

Paradox is a medical hypothesis that professes that obesity can 

counterintuitively increase your survival chances. 

More importantly, this makes BMI charts a little more racist. 

Western population with larger builds is given undue advantages 

compared to their Eastern counterparts. This invariably leads to a 

disproportionate claim of the global food chain. Of course, Africans 

are neither Western nor Eastern unless they really understand the 

definition of food and water and hence are statistically ignored.  

Build of mankind is DNA driven, in contrast to pseudo liberal 

thinking, and is influenced by the geographical conditions and the 

availability of Organic A2 milk from happy cows. This makes Vegans 

a deprived lot and I can empathize with their concern of unhappy 

cows resulting from Global warming. Hence, given these 

constraints of DNA metamorphism, we should conclude that frame 

size is not a proper measure and hence BMI. 



The sports fraternity seems to be quite pragmatic about these 

discrepancies. Overweight results in inclusion in higher categories 

in weightlifting whereas obesity is celebrated in Sumo wrestling. 

The focus, as you can see, has always been on your strengths and 

not on your frame size. 

Happy minds reside in happy bodies and nothing can be more 

comforting to the body than food. Intermittent fasting should be 

redefined as the time taken between preparing food and 

consumption. I metabolize, therefore I am. We need to claim our 

rightful share of the global food chain.  

With these facts we should counter our nutritionists of the perils 

of changes in lifestyle. We cannot allow taking away the style out 

of our lives. Overweight and obesity can never be the two sides of 

the same coin and any such thoughts should be abrogated from 

medical hypotheses. 

The only word of caution is “Don’t try this at home”. This 

confrontation is better with medical practitioners. Confucius says 

certain bastions like wife and home are best left unconfronted and 

unconquered. But then in the national interest, I need to revisit 

and ban anything Chinese. 


