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"ভােয অদয এত পরাভ এআ চাযদদন, 

ছাড়ত ভা া কষ্ট ে দভীয-আ দদন। 
তাদকে থাদক  ঙ্গায তীয বাান ঢাকয তার, 

মাচ্ছ ভা া শ্বশুয ফাড়ী অভাদযী পপর। 
পযে প র দফজোয প্রীদত শুবচ্ছা, 

বারফাায জার অভযা যআফ দফবযা।" 
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Message from Durga Puja Chair Person-2012 

Dear Members & Friends. 

Welcome to Bichitra‘s annual Durga Puja for 2012. This year Bichitra will celebrate 33
rd

 year Durga 

Puja. Culturally, Durga Puja is the hub of festivity of the bengalees. It is the Thanksgiving, Christmas 

and New Year celebrations put together and more. 

In India, the spiritual philosophies weave into the social practices and thought in an inseparable way. 

Mother Durga, in the spiritual scriptures, is not only a Goddess entrusted with the daunting task of 

killing the evil Mahisasura but is also the loving daughter coming down to visit her maike on earth 

with her four children. The navaratri or the nine days of vacation is awaited all year that ends with 

the visharjan or their teary-eyed farewell. Besides all the gift-giving rituals among families and 

friends, and wearing new clothes, mother Durga‘s visit connotes us to purify ourselves of evil 

thoughts and actions and to propel us on the devotional path. 

We welcome you all to come to Hindu Temple located at 999 St. Anne‘s Road, Winnipeg and take 

part in the festivity and most importantly the spiritual revelation of the occasion. The temple decks 

up with color and light, the people likewise in fashion, the burning incenses and the drum beats 

beckoning you to sway and rock –The Durga Puja is surely a memorable way to immerse your-

selves in a signature cultural experience. 

Wish you all Happy Durga Puja. 

Arup Chakraborty 

Message from the President 
On the auspicious  occasion of 33rd Durga Puja celebration by Bichitra-The Bengali Association of Mani-

toba Inc. I extend my good wishes and heartiest greetings to you, your family and friends. May Maa Dur-

ga empower you all with her nine swaroopa of Name, Fame ,Health, Wealth, Happiness, Humanity, Edu-

cation, Bhakti, and Shakti. 

It was this time of the year when the sound of Dhaak echoed and we woke up listening to the voice of Lt. 

Birendra Krishna Bhadra reciting ―Mahishasuramardini‖.  

Durga Puja signifies the triumph of good over evil and is an inspiration for a life of righteous action. Apart 

from worshipping we also look forward to this event to socialize with relatives and friends, in this pious 

and festive atmosphere let us all overenthusiastically participate in every little activity related to the puja 

and strive to bring back our elapsed time which we experienced back home and  celebrate this  puja with 

enthusiasm considering that many of us here are far from our true homes and loved ones and create 

new memories and hope for the younger generation growing up here. 

I express my gratitude to all for their spontaneous help and contribution. 

 Wishing all families, friends and the members of Bichitra a very happy and prosperous Durga Puja. 

Bhaskar Saha 

President-Bichitra 

  Bengali Association of Manitoba  Inc. 
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Message from the Publication Secretary 

Nomoshkar. Season‘s greetings to all. 

Since two years, I am celebrating Durga puja in Winnipeg. Before coming to this beautiful city, I thought that 

my religious and cultural festivities are going to end. However, after I came, I met with friendly and wonder-

ful people like you all and felt like being at home again. 

Durga puja, the biggest festival of Bengali community can be sensed with its spurt of fanfare on all the four 

days of this festival. The Durga puja festival is also called Sharodotsav. It defines the power of female Shak-

ti symbolized by Maa Durga, who eliminates Asura to re-establish peace on the Earth.  

With the blessings of Maa Durga, we, the Bengali Association of Manitoba Inc. are working together to inte-

grate our community as a whole and represent our culture and traditions in the society. I would like to thank 

all the members of Bichitra for providing enormous help and support in publishing the Agomoni 2012.  

I would also like to convey my heartfelt wishes to each one of you and your family on the occasion of Durga 

Puja 2012. May Goddess Durga shower her divine blessings on you and your family always.   

Ranjan Kumar Saha 

Publication Secretary - Bichitra 

  Bengali Association of Manitoba  Inc. 
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দেঙসল 
     ---িমীর ভট াচারযয 

অভযা না ফদর আংযদজ না ফদর ফাঙরা । পমটা ফদর পটাক ফরা পমত ায পফঙদর – একটা থথীন জ াদেচুদড় । 
অভযা শুধু পম পফঙদর কথা ফদর তা নে অভাদয পরো, দচন্তাবাফনা ে এআ অজফ বালাে । দকছুদদন অ  

যফা ফর একটা eMagazine একটা  ল্প পফদযেদছর । তায পথক দকছুটা ঊধৃদত দদদচ্ছ : 

এতগুরা ভানুলয  বদফলযৎ তায একটা planning এয অঁচড় অজ টরাভরা। ভা দআু অ  একটা   Closed 

Envelope Survey কযা ে company পত। ফাআক ফরা ে company য রাব ফাড়ানয জনয তাদয দনজস্ব ৃজনীদি 

পদোত। …. এতদদন higher managementএয decision makingএ প একটা  বীয দা  কাটত পযছ। এেন তায 
promotion পেকাে কায াধয। এআ একটা চারআ ফাআক টক মাফ আঁদুযয পদৌড়।  

এআ ফাস্তফধাদয পরোে পফাঝা মাে অভাদয ফাঙরা বালা যাতর পথক কতটা য অছ । অদভ দনজয আচ্ছভতআ 
আংযদজ কথাগুরা আংযদজ যপআ দরেদছ অয কেকটা ে পঝাঁক দদেদছ মাত দুটা বালায দেচুদড় পম কতটা 

নুাদে তা পদোনয জনয । পঝাঁকদো কথায ফযফায পথক পফাঝা মাে আচ্ছ থাকরআ ‘কঠিন’ জাে াত ফাঙরা 
ফযফায কযা ম্ভফ। 

দচযকারআ ফাঙাদরদয আংযদজ বালায য  াধ শ্রদ্ধা দছর  অছ । বার আংযদজ ফরা (দফল কয Oxbridge 

উচ্চাযণয কাছাকাদছ)  পরো দত উচ্চস্তযয দক্ষায প্রতীক । এভন দক, দফদফাী  ল্পভেয দফদভ্রদভযা 
শুদ্ধ ফা বূর ফাঙরাে কথা ফরা ফা পরোক প ৌযফজনক ভন কযন । তাত আংযদজ বালায য দের পম দকছু 
ফাড় তা একফাযআ নে । অর মাযা বালায ভরূ থথ পফাঝ না তাদয পম পকান বালা পো ফা তাত উৎকলথ 

রাব কযা তযন্ত কঠিন ে ড় । 

এটা শুধু পম দফদফাদদয য প্রজময তা নে । দিভ ফাঙরায াধাযণ দদক্ষত ফাঙাদরদয ভধয তকযা ৬০-৭০ 
বা  পরাকআ ফাঙরা-আংযদজ ংদভশ্রণ কথা ফর । অভায এক দনকট প্রদফণা অদিো, মায ক্ষ একাতা আংযদজ 

পরো একটা দফযাট ভযা, প নাফযক আংযদজ কথা ফা েগুচ্ছ ফযফায কযত দিধা কয না । নযন্দযু পথক 
 দড়ো মাফায থ একটা াআনফাডথ য একটা পরো অভাক েুফআ কষ্ট দদত । পটা র ‚মানিী’ি ফটুিক‛—মানিীর 
নে । ফাঙরা বালাে apostrophe ফযফায পকানদদন পদদে দন । পম পদাকাদন এটা দরেছ তা শুধু দদৃষ্ট অকলথণয জনয 

র তায ভধয ংমভ  ভড়ূতা প্রকা পেছ । এআ উদাযণটা ফাঙরা বালায একটা গুরুতয পযা য প্রকট 
ঊপ্স্রয  ফর ধযা পমত ায । 

পযা টা বালা ংদভশ্রণয জনয নে । বালায ংদভশ্রণ ফ ভেআ ফ বালাতআ ঘট । মেন পকান দুটা বালাবৃদতক 
ভাজ াাাদ থাক তেন দআু ভাজয ভধয স্বাবাদফক বাফআ, শুধু বালা নে োোদাো, পাাকদযচ্ছদয 

নক ংদভশ্রণ ফা অদানপ্রদান ঘট । বালাদফজ্ঞাণ তাদয ফরা ে কৃতঋণ ে । ফয ধায পকানদদনআ পাধ 
পদো ে না—পদোয দযকায ে না । বালা কারুয ম্পদি নে । পফীয বা  পরাকআ তাদয বালা দফদীদয 
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ফযফায কযত পদের েুী ে । তফ ফযকভ পরাকআ অছ—পকউ ফরত ায, ‚তুদভ অভাদয বালা ফযফায 

কযায উমুি ন‛ । অদভ পম পযা য কথা ফরদছ পটা নযযকভ । পটা নকটা কাকয ভেূযুচ্ছ যায ভত—
একটা েয ফযাায, নযজনয কাছ দভকা প্রকায একটা পাচনীে প্রচষ্টা । দদুদন অ  অভাক একজন পপান 

কয ফররা, ‚মদদ পকান engagement না থাক তার coming Sunday পত অভাদয ফাদড়ত supper পেত অফন । 
অয কেকজনক invite কযদছ—যয 6:30 না াদ expect কযফা । পফী যাদিয কয party কযাটা অভযা like 

কদযনা—next day পত কাজ পমত ফ পতা‛ । অদভ ফররাভ, ‚অদভ অনায অভন্ত্রন পে ফাদধত রাভ—পকান 

দষৃ্টূফ ংকট না ড়র বাযতীে ভে-ংষৃ্কদত রঙ্ঘন কয মথা ভেআ াদজয ফা‛। উদন ফররন, ‚দক ফরছন, 
ফঝুদঝ না—অত াযফন না?‛ অদভ পদেরাভ এক্ষে ফাঙরাে কথাকথনয প্রচষ্টা থীন—ফররাভ, ‚াঁ,ফযআ 

অফা‛। যয weekendএ অফায একটা lunchএয invitation অছ—কায পমন 18th Birthday (এটা জীফনয ফচে 

important Milestone—এেন পথক legally drink কযা মাফ, vote দদত াযা মাফ—মদদ পক তায care কয)। 

পফঙদর দনে  ফলণা কযায দকছু ুমা  অছ । তায কাযণ, পবফ পদের পফাঝা মাে, পম বাফ কৃতঋণগুরা ে 
ফযফায ে তায একটা তন্ত্র অছ। এআ েগুরা পফদযবা  পক্ষেআ দিোফাচক। তায কাযণ দিোফাচক কথা রা 
বালায ভরূ দবদি। তাআ পআ জাে াগুরাে আংযদজ কথা ফযফায কযর পরাক বাফ (জ্ঞাত বাফআ, পফাধ ে) 
পজাযারা কয ফরা র। তাআ, like কযা, drink কযা, hate কযা, Hi কযা, Ta Ta কযায ন্ত পনআ। অফায নক 

দিোফাচক ে পমভন, give, take, go , come, eat শুধু আংযদজ কথায ঙ্গআ ফযফায ে। ‚এটা অভাক give 

কযা‛ ফা ‚এটা take কযা‛ ফরা ে না। ফদর দন  ফলণায ুমা  অছ ? 

মদদ পফঙদরক উদিে দদে—মাক Engla (াফধান! াংরা নে) ফরা পমত ায—ফদর, ‚I ছন্দ Tandoori chick-
en, দা two pieces” তার পকভন ে ? একফাযআ চর, তাআ না ? শুধু আংযদজ পকন, পম পকান দফদীবালাে 

োঁটি (ভৌদরক) ফাঙরাকথা ংস্থান কযত প র পদো মাফ পম চরছ না। তফ, করকাতাে অভযা দদন্দয ঙ্গ 

পমবাফ ফাঙরা পভাআ তা শুন প্রফাীযা (কাণূয, দদদিফাীযা) প  ড়া দড় পদে। করকাতায দদন্দয পক্ষে এটা 
ম্ভফ ে একভাে কাযণআ পম করকাতাফাী ফাফুদয কাছ ফাঙরা দদন্দয পথক ঊচ্চস্তয (অজফ র দতয)। 
পফঙদর প একআ ফযাায। এোন আংযদজয স্থান ফাঙরায নক য—াভাদজক, দক্ষা  পশ্রণী দনযদফল। 

মদদ পকউ ভন কযন অদভ ফাঙরাবালায েবান্ডায (vocabulary) -ফাঙরাে ফযফাযয দফরুদ্ধ, তার পটা 

বুর পফাঝা ফ। দতন তােীয আংযাজ ালন  পালণয পর এফং ‚ালণংিান্ত ফযাায, নতুন ফস্তুয অ ভন 

এফং নতুন বাফধাযা, দক্ষা-ংসৃ্কদত  জ্ঞানদফজ্ঞান প্রাযয পর‛ প্রচুয আংযদজে ফাঙরাবালায ন্ত্রযবূি েছ। 
তাদয পফ দকছু দফকৃত বাফআ ফযফায ে পমভন, দপ, কা, দড, াআকর। অফায দকছু ে ফাঙরাবালায 
েব্ধদনয ঙ্গ াভঞ্জলয পযে দযফদিত রূ ধাযণ কযছ পমভন, রাট (Lord), রণ্ঠন (lantern), পভভ (madam), 

ডািায (doctor), আতযাদদ। এগুদরক আংযদজ তদ্ভফ ে দাফ ধযা পমত ায (বালাদফদযা দযচে : যচন্দ্র 
বটৄাচাময)। ফাঙরায নয তদ্ভফ েগুরা াযদক, গ্রীক, দ্রাদফড় বালা পথক ংসৃ্কত ে এছ পমভন, 

যস্তা>ুস্তক>ুদথ; দ্রেভ>দ্রভয>দাভ ; কাল্ > েি >োর। অভায দবমা  এআ ভস্ত অ ন্তুক ফা কৃতঋণ েয 

দফরুদ্ধ নে। অভায দবমা  এআ পম পফংদর ফাঙরাবালায দদফদধ ফা ফাকযতেয (syntax) দনেভগুদরক জরাঞ্জদর 
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দদে পম কৃদেভ বালা ৃদষ্ট কযছ তা ফাঙরাবালায ফাস্থয ক্ষ নকুুর নে। েবান্ডায নে, পম পকান বালায দদফদধআ 
তায দনজস্ব রূ প্রকা কয। তাক দনে পরােেরাে দফযফায কযর বালায ূযণীে ক্ষদত ফায ভবাফনা থাক। 
তাছাড়া পম পকান বালা—দী ফা দফদী—দফশুদ্ধবাফ ফযফায কযায ভধয পম প্রমযাপ্ত অনন্দ   ব্ব অছ তায ভরূয 

নক। যবালাে ুষ্ঠ কথাকথন মদদ অনন্দ থাক তার ভাদতৃ বালাে ুষ্ঠ কথাকথন অয পফী অনন্দ ফায 

কথা। ভুদকর এআ পম, পদদফদ অভযা পফঙদর কথা ফরত তযন্ত বযস্ত ে ড়দছ। তফ ুভন ে, অভযা মদদ 
এআ দফলে একটু চতন থাদক  ুমা  পর নয ফাঙরাবালীদয াথ াধাযণ কথাকথন  বাদভদতয ভাফ, 
ঊদ্ভট রা র, মতটা াযা মাে ‘ফাঙরাে’ কথা ফরায পচষ্টা কদয তার ফাঙরা ভাজয ফাঁধুদন  ফযদি ত-ন্তঃযঙ্গতা 

ফাড়ফ। 
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REMINISCENCES 

Retrospections down the memory lane make me profoundly nostalgic. I think this will be a vicari-

ous emotional arousal for all those who recollect their past. When young I heard that if you have a 

mole on your left foot probably you are lucky to visit foreign land but whenever I saw planes in the 

sky I thought I will never ever board planes, but see it has been six years I have been staying 

here, so far away that even if your heart calls out you can‘t reach  them (parents), somewhere in 

the corner of my heart still miss those good olden days spent with maa, baba, bon, friends and 

many more relations to count. Each and everything just hover over my eyes  like a roll, camera, 

action, movie. I strongly believe that to be able to think and enjoy one‘s past life is to live twice. 

―God gave us our memories so that we might have roses in December‖. 

Today when I see myself as a wife, mother, homemaker, speculate that how far have I come from 

a girl, a daughter, a sister who just enjoyed her childhood free from all worries, teasing my ‗choto 

bon‘and maa expressing vehemently, ‗mimi keno khocchachish bon ke?‘,being naughty and 

sometimes being argumentative and not listening to maa. Still remember just few months before 

my board exams I use to come from school and started banging the top of the T.V and surfing the 

channels  to watch cable movies as we didn‘t have cable connection that time, we had our con-

nection when I  completed my post graduation and baba being  very disciplinary and   strict per-

son, didn‘t have the courage to ask him so all the arguments went out with maa,I was never a 

venturesome person  but  very petrified of baba‘s ‗boka‘and ‗chokh rangano‘,in the evening sat 

with baba to study and as the clock  struck ten my eyes demanded sleep,maa said ‗ki porikkha 

dibi re tui,doshta bajleyi to tor chokh joba fuler moton lal hoye jaaye‘.Ha-ha how ludicrous every-

thing seems, now in the contemplative time only thing is to reminisce about the past and just 

laugh, smile or wipe the  cascading tears. Wish I could go back to those younger years with my 

son and hubby again…but believe me last six years back here with my hubby and son has given 

me a new identity, with all those sweet and bitter experiences of life ,I also succeeded in achieving 

new relationships in the form of friends, mashi-meshos, kaku-kakimas, who have been for us eve-

ry time when we needed them and without whom we would have been a secluded part of this for-

eign society. 

 

          -Mimi Saha 
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A Kaleidoscope of Memories 

                                                                                        — Sumi Sharmacharya ( Winnipeg) 

 Overcast  skies, dark clouds looming seemingly out of nowhere,  incessant rain,  the entire vista of  

Winnipeg appeared to transmogrify …. I found myself engulfed by old memories….images that had 

been sent to the back lanes of my mind, by time suddenly became so very vivid. 

 Jamshedpur – My residence…sitting in the verandah with Baba on a black and white coir chair.  

Shraboner bristi, nonstop, torrential, a force to be reckoned with, poodles of water everywhere. Our 

garden muddied yet not sullied. The trees swaying in the wind embracing the drops of water, de-

vouring them to quench a long held thirst, succor for many reeling from the inclement ravages of  

summer, the croaking sound of frogs, lush greenery everywhere, the sweet aroma of mud tingling 

the senses, intoxicating me.  

 Suddenly I hear Baba  reciting……… 

                    Shokal  thekey brishtir pala suru, 

 Aakash harano badol jorano din….. 

                   Aajkey jano shrabon poreche pon  

 Sodh kore debey boishakhi sob rin…… 

Jano k leekhechey ei kobita ta ….. aami bollam – ―na‘ and I ran to the  

garden and started getting wet in the rain……The rain soon drenched me. The sheer romanticism of 

the monsoon milieu enveloped me, possessing my spirit with an effervescence that prompted me to 

ask Baba to repeat the lines he had just recited. He did so and I recited it with him. Those lines are 

so firmly etched in my memory that they still ring in my ears.  

Today, I relived my past, unable to stop the child in me, ran to the patio and got drenched. Lost in 

my thoughts, I hear an imperious laughter that draws me out of  my reverie and I see my little baby,  

my 2 years old daughter looking at me from the big French glass door and laughing the same way 

Baba laughed at me….. ―Priceless‖… 

My childhood has just been revisited except that now it is my little daughter smiling at me, garbled 

pearls of wisdom emanating from her two year old lips ―Ma, bhetoley escho…bheeje jabe…shorir 

thalab hoye jabe…Baba, Ma totha shunche na!!‖…..  The continuum of time…. waits for none…

marches on relentlessly……casts not even a dithering glance at those it leaves behind…. 

 The jingle of the poem recited by my Baba still rings in my ears. The soulful essence of these sim-

ple lines mingles with the pitter patter of the rain leaving me overwhelmed with emotion. I feel Baba‘s 

presence around me, enveloping me in a warmth of reassurance….he is here and I feel him….I long 

to know who wrote those lines that are so firmly etched in my memory…Baba had once told me who 

it was….yet in my childhood exuberance, it had not registered in my memory….today, I have this in-

satiable desire to know….and Baba is not around to tell me who it was….I will never hear him speak 

ever again…. 

I am no writer….just penned a flow of emotions that sought expression. 
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The Thrifty Gene: A Double-edged Sword 

        —Samir Bhattacharya 

A double-edged sword is a helpful precision tool, but with a built-in or intrinsic danger. Both sides of 

its blade are sharp, and therefore, extreme caution is necessary in its handling, lest one could get 

inflicted with an inadvertent injury. The other connotation of double-edged is a concomitant exist-

ence of two apparently contradictory views or results. The ―thrifty gene‖ in our human genome fits 

well with the former notion. It has an interesting evolutionary history that it evolved in the Late-

paleolithic period (Late-stone Age), 50000 to 100000 years BCE, due to a particular evolved-

mutation as a result of natural selection which made possible for our early Homo sapiens ancestors  

to survive with their hunter-gatherer life style for foraging food. 

For those early humans, hunting, particularly of big animals, required two critical biological adapta-

tions, apart from the necessary social evolution. First, there was the evolution of a proficient func-

tional architecture of a metabolism (mechanism of energy utilization to sustain vital functions) that 

ensured an efficient and optimal energy utilization required for high-energy and sustained aerobic 

physical activities such as, long distance running (for they were forever running after their prey for 

sustenance to break their fast (breakfast in its real sense),or trying to get away from the predators 

who were looking for their own breakfast). These early humans fit the model of Marathon Men for 

their capacity for vigorous and prolong aerobic activity, and I‘ll use these two terms, hunter-gatherer 

and Marathon man interchangeably. Second, there was evolution of a mechanism that allowed 

storage of the unused energy substrates (nutrients) inside their bodies—in the absence of available 

external storage system such as, refrigerator and freezer—for the rainy-days, so to speak—for 

those successful hunting and feasting days were inevitably followed by some days of fasting or 

starvation when hunting was unsuccessful. That was how evolved the ―thrifty gene‖ . For thousands 

of years, carriers of those genes (phenotypes) were successful in fulfilling life‘s sole purpose of sur-

viving, and reproducing fertile offspring as long as their basic hunter-gatherer lifestyle remained 

more or less unchanged (Fig.1). 
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Fig.1. The normal feast-famine and physical activity cycle in the hunter-gatherer society. The energy storage and utiliza-

tion were balanced (adopted from Chakravarty & Booth 2004). 

Things started to change about 40000 years ago when humans invented agriculture. It has been 

called, ―the worst mistake of the human race, because it brought in the gross social and sexual ine-

qualities, the disease and despotism, the curse of existence‖. But mostly, the over-abundance of 

food supply and the culture of food storage along with the lack of obligation for vigorous physical ac-

tivity required for foraging food, led to the dawn of human civilization, as we now call it, with resultant 

weakening of the overall biologic profile of the human species, and in giving rise to the ‗diseases of 

civilization‘. 

The problem was that the thrifty gene continued to function well as designed, in storing away the ex-

cess of nutrients inside the body even though the new environment provided an overabundance of 

food supply. This was one example of a lack of a benevolent ―purpose‖ or long term planning for 

―progress‖ in the process of natural selection. Natural selection works by the ‗here and now‘ principle 

to solve a particular problem of adaptation to environmental ‗demand‘ (selection pressure). With the 

lack of necessity for a good deal of aerobic activity to secure food supply, the ‗natural‘ alternate cy-

cles of feasting/fasting and vigorous physical activity/rest were stalled (Fig.2). Once a very helpful 

gene necessary for survival in a hostile environment, at least where food supply was concerned, 

turned out to be a menace because of its maladapted role in the new environment. 

 

Fig. 2.  The stalling of the feast-famine and physical activity cycle in modern humans due to physical inactivity leads to 

the Metabolic Syndrome (adopted from Chakravarty & Booth 2004). 

 

The thrifty gene is implicated in two main areas of metabolism. First, the excess nutrients—in  the 

form of glucose and fatty acids (the assimilated form of dietary fat)—which continues to be assimilat-

ed by the body, almost ―mindlessly‖ you may say, in an independent and autologous fashion, are 

stored first in  short term storages) in the liver and skeletal muscles as glycogen, triglycerides and 

other form of lipids. The surplus energy substrate above that storage capacity is transported to the 

warehouse of white fat in the visceral and trunkal adipose tissue for a more long-term storage. This 

latter mechanism strongly influences a person‘s food intake, body weight regulation and energy ex-

penditure by interdependent actions (cascades) of some key hormones. However, this is thought to 

be of secondary importance in terms of evolutionary biology. Second, the natural selection has fa-
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vored and preserved the thrifty gene because its phenotypes (individuals endowed with this gene) 

were able to survive bouts of starvation, still maintaining obligatory strenuous physical activities 

which were inevitable and possibly frequent in the lives of our ancestors. Their feast-famine and high 

intensity physical activity-rest cycles moulded their genome which was passed onto their fertile off-

spring. This genetic mechanism, as it was tied to survival of their carriers, was likely the primary rea-

son for the emergence of the thrifty gene. The mechanism by which that remarkable feat was ac-

complished and has remained operative to this day is the conjoint actions of several hormones, en-

zymes and components of nervous system. 

One of the principal actors is the hormone, Leptin, which along with another important hormone In-

sulin plays a crucial role in determining the level of fat deposits in the body of an individual. It is a 

product of the ob gene and is generated by the fat cells (adipocytes). Its release is proportional to 

the total adipose tissue mass in the body. It has a direct inhibitory effect on the satiety center in the 

brain (arcuate nucleus) which receives multitude of other feedback info from different sources, lead-

ing to emergence of an integrated signal from the satiety center which supposedly limit food intake. 

Unfortunately, the satiety signal is not a strong one, and therefore it‘s readily (consciously) ignored 

under various contexts such as, hidden avarice, a mild persuasion for additional helpings from the 

hostess (‗you like it? Have some more please!‘), or just simple boredom. In obese people excess 

food intake is not inhibited despite high level of Leptin in their blood. So there is a phenomenon of 

Leptin-resistance, somewhat similar to insulin-resistance seen in patients with type 2 diabetes. The 

insulin resistance (lowered sensitivity to insulin) is due to reduced number of insulin receptors in the 

skeletal muscles and higher intra-myocellular triglyceride level (IMTG)—a consequence of high se-

rum lipid level due to associated obesity—which interferes with glucose uptake by the skeletal mus-

cles. The resultant high blood sugar triggers more insulin secretion leading to a paradoxical coexist-

ence of high insulin and high blood sugar—a stale mate. When the scenario is fully manifested, it‘s 

often-associated with high serum cholesterol (hyperlipidemia) and the entire spectrum is commonly 

known as the Metabolic syndrome or Syndrome-X , which has a high prevalence of heart dis ease 

and stroke. The root cause of this syndrome is low skeletal muscle glucose uptake and utilization 

due to low level action in those muscles. As a result, the original biochemical mechanisms ordained 

by the thrifty gene becomes maladapted due to a lack of adequate aerobic skeletal muscle action 

that leads to natural glucose uptake. 

 With his essential poignant wit, George Bernard Shaw wrote about ―Nature‘s long credits‖. Accord-

ing to him, everything in nature, for that matter, all things made out of or produced by natural things 

have a built-in range of functionality. One could think of this as Nature‘s leash tied to a wandering 

object who is allowed to go so far out. The object, however, wishfully imagines having an elusive 

leeway for some extra range. This is certainly the case in most living things including the humans 

despite their rationality.  As if, Nature ―demoralizes us with long credits and reckless overdrafts, and 

then pulls up cruelly with catastrophic bankruptcies‖.  

In a similar vein, we could think that our hunter-gatherers ancestors were given some unlimited cred-

its in the form of some adaptations to derive pleasure from consuming high calorie foods containing 

fats and sugars. Just like the adaptation of illusive romantic love in driving people wild has helped 

people to find fertile partners, a heritable trait of a preferred taste for foods containing high calorie 

nutrients (Pizza, cheesecake, etc.) continue to persist to this day to ensure we don’t die of starva-
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tion. For all practical purposes the modern day Marathon Man stopped running for food, in some 

cases even stopped walking to the corner store.  But the urge to consume high calorie foods, French 

fries and samosas, passed on over generation after generation by genetic transmission, has re-

mained strongly active. No wonder these overdrafts caused the appearances of bankruptcies in a 

hurry.  

 

Fig. 3. Reintroduction of physical activity prevents stalling of the feast-famine and physical cycle (adopted from 

Chakravarty & Booth 2004).  

I propose a limited return to Marathon Man lifestyle without giving up the ―necessities‖ of climate-

controlled homes and vehicles, fashionable cloths, but not a return to total nudity (Fig.3.). It‘s essen-

tial that modern humans find ways to escape the detrimental consequences of the activities of the 

thrifty gene—danger of its second sharp edge—if they do not intend to become victims of diseases 

of civilization. In reinforcing what I‘d said earlier, the major emphasis has to be on the aerobic physi-

cal activities rather than on the components and frequency of meals because the critical molecular 

mechanisms of the thrifty gene take place in the large skeletal muscles. Somebody had said, ―Take 

my food away and let me run‖. 
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দজযাসতলীয় গণনা 

- আরসত ভট্টাচাযয  

ফধথভান পজরায কারনা গ্রাভ এ পন দযফাযয ফাদড় ! একভে এআ ফাদড়য পরাকযা েুফ োট কয থাকত , ফাদড়য পবতয 

ফা ান দছর , জরয পপাোযা দছর, অয এেন প ফ দকছুআ পনআ  ! 

পন ফাদড়ত ফাযা ভা তযায াফথন ত,গ্রাভয ফরাকযা বা  দনত পন ফাদড়য ুজাে, প্রাে পযাজ  দযফ দঃুেী যা পট 

বয পেে পমত পন ফাদড়ত এেন অয পতভন  দকছু আ েনা শুধু ে এ ফাদড়ত দনতয ুজা , ৃদফতা য ুজা 
কযন  দফভরন্দ ুচিফতী ,দফভরন্দ ুফাফু ুজদযয াথ একজন ভান পজাদতলী  !! 

ফতথ ভান ভয পন , পন দযফাযয একভাে ফংধয , নায দযফায  অছন নায স্ত্রী কভরা পদফী   একভাে ন্তান 

ণথা ! ূফথুরুল পদয অে অত জদভদাযী পথক দকন্তু এেন অয জদভদাযী পনআ তাআ অে  অয পতভন েনা , ভয ফাফ ু

একটা সু্কর এ চাকদয কযন, নায পফতন দদে দযফায পকানা ভত চর , এআ বাফ ভয ফাফু  তায দযফায ভাদনে 

দনেছন দকন্তু ফংয দকছু ুযানা যীদত এেনা একফায তযা  কযত াযনদন ! ভয ফাফু য একভাে কনযা ণথা এফায 

দফফা পমা য ,াে েুঁজছন একভাে ন্তান এয জনয ,টাত একটা বারা ম্বয এরা ণথা য জনয , পছর IPS  যীক্ষা া 

কয ফ কাজ পমা  দদেছ,াে করকাতায , ফনদী ফাদড় অছ , নাভ রা  "জর পচৌধুযী " ! 

দফেয কথা পফদ দযূ এগুফায অ  ভয ফাফু ফংয দনেভনুমােী ুযাদত/পজযাদতলী দফভরন্দ ুচিফতী পক ণথা  জর 

এয ঠিকুদচ -কুদষ্ঠ পদোরন , দফভরন্দ ুফাফু ঠিকুদচ পদোয য টাত অদিত ে ফররন জরয াত ণথা য ভৃতুয ত 

ায ! এআ দফেত অয পকানা যকভ এ ভত দদত াযরন না ভয ফাফু মদদ  উদন পজযাদতল াস্ত্রয উয পতভন অস্থা যােন 

না , মতাআ পাক না ণথা ভয ফাফু য প্রানয টুকযা ! এোন এ পল ে প র ণথা য াথ জর এয দফেয কথা !! 

দতন ভা য ভয ফাফু একটি বারা াে য াথ দনজয পভে য দফে ঠিক কয পপররন ,ােয নাভ তুলায াভন্ত !  ফং 

ভমথাদাে এফং ফযফাে াপরযয দদক াভন্ত দযফাযয েুফআ নাভ  ম্মান !  

শুধু একটি  ুদফধ পম াে য ফাদড় ুদযু গুজযাত ! নাফাাযী(গুজযাট ) এ াভন্ত দযফাযয দনজস্ব ফযফা ,োনয ধনী 
দযফাযয ভধয াভন্ত দযফায একজন !   

এত দযূ র , এভন বারা াে পক াতছাড়া কযা মাে না , তাআ শুব রগ্ন পদে ভয  ফাফু ণথা য দফে তুলায এয াথ দদে 

দদরন.! 

ণথা  ব্শশুযফাদড় দ ে ফায বারফাায াে ে প র. নতুন দযফ ণথা েুফ ুেী,  ভাঝ-ভাঝ ভা ফাফা পক রম্বা দচঠি 

দরেতা,দচঠি পত দনজয েুঁটি নাটি ফ আ জানাতা, প্রথভ প্তা দরেতা য ভা এ পেকরা !  

দফেয য একফছয এআ বাফ কাটরা, নানা কাজয ফাস্ততাে তায ভাঝ অয ণথা একফায ফায ফাদড় অত াযরনা , 
ভা কভরা পচােয জর ভুছ পভেয দচঠি গুরা ড়তন  ফুঝত াযতন  

তায পভে অনন্দ আ ঘয ংায কযছ তফু  ভােয ভন, বাফতন পভেয দফে ত দুয না দদরআ পাত!! গুজযাট এ পআভে 

ডাকাতদয প্রচুয উত্াত দছর,ুমা  পরআ ডাকাতদর ধনী দযফাযদয উয াভরা কয রুটাট  কযতা, ডাকাত পদয 

ধযায জনয ুদর দর বীলন আ তকথ  দছর , তাযা জানত ায পম ভধযপ্রদয এক কুেযাত ডাকাত দর নাফাাযী  তায 
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ায এরাকাে উত্াত কযছ , গুপ্তুেয অধায ুদর জানত ায পম াভন্ত দযফাযয উয  অিভন ত ায, ুদর 

দর াভন্ত দযফায পক এআ ফযাায এ তকথ  কয পদে  দুর ফাদনীয এক ভুেয দর অায এরাকাে াধাযণ 

পফ ডাকাতদর ধযায জনয রুদকে থাক !  ডাকাত্দর  প দদন দিআ াভন্ত ফাদড়য উয ানা পদে   ুদর ফাদনী 
ডাকাতদয ধযত  ক্ষভ ে !! 

যযদদন ডাকাদতয েফয কা জ  পফরুরা , েফয রা ................ 

গুজযাটয ুদর ফাদনী াভন্ত দযফায এয অ া অ  পথক  রুদকে দছর , ডাকাতযা  ৃস্বাভী য নুদস্থদত পত ফাদড়ত 

ানা পদে ! ডাকাতদয কাছ অধুদনক স্ত্রস্ত্র দছরনা, স্ত্র ুদরদর পদে ডাকাতদর অয অিভন কযায ুমা  পরনা না 
াযর ারাত  জআ অিভথণ কয পদে ডাকাতযা দকন্তু আদতভধয একজন ডাকাত াভন্ত দযফাযয ুেফধু ণথায  রাে 

ছুদয ফদে  না পনফায পচষ্টা কযদছর ,  

ণথায জীফন দফন্ন পদে একজন ুদর দফপায দআু ফায গুদর চারাত ফাধয ে ! প্রথভ ফাযয গুদর ডাকাত পক অঘাত 

কযত াযরনা দকন্তু দিতীে গুদরত ডাকাত অঘাত ে ণথা পক পছড় দদর !!   

য পদো প র পম প্রথভ গুদরটি  পাজা ণথায ফুক দচয পফদযে দ েদছর মায পর ণথা প্রান াযারা এফং পম ুদর পদদন 

ণথা পক ডাকাতয াথ পথক ফাঁচানায জনয গুদর চারাে দতদন দছরন  ুদরয IPS দপায   " জর পচৌধুযী "।   
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The above story was written by Pronab Bhatta, who is father of Shapath Bhatta. Pronab Bhatta was 
born on January 5, 1950 in Maijdee, Noakhali of Bangladesh. His life started as a freedom fighter on 
1971 (Liberation War) against Pakistani, secretary of Noakhali Chatro League, elected Vice Presi-
dent of Noakhali College Student Association and an elected Vice President of Chatro League of 
Chittagong University. He has joined the Bangladesh Revenue Board as a customs officer on 1973 
and worked here a long time until retired as an Assistant Commissioner of Bangladesh Customs and 
Vat. Mr. Bhatta also became an elected president for Bangladesh Custom‘s Executive Association 
for three times. Bhatta has received recognition for his novels and plays. Actually most of his novels 
are romantic. Several TV plays written by him including Shirshabindu, Shongsar, Priyodorshini, 
Bristir kannah, Shonar Kankon, Bonnar Chokhe Jol and others became popular. Among his novels, 
Putuler Moto Meye, Preyoshi, Bolo Tumi Kar, Abhimani, Antorey Tumi, Eikhane Jeo nako Tumi and 
Batil are noteworthy. He also wrote the script for film Wrong Number on 1999. Pronab Bhatta 
breathed his last on September 3rd of 2007 at in Dhaka.  
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িাক্ষাত্কার (২৯দল অগাস্ট, ২০১২)  - শ্রােনী দিন, ককাতার খ্যাতনামা রেীন্দ্রিঙ্গীত সলল্পী; িাক্ষাত্কার সনয়য়য়ছন অসিত দে, 
কাচারা দিয়েটাসর, সেসচত্রা | স্থান - উইসনয়েগ 

--------------------------------------------------------------------------েসরসচসত : শ্রাফনী 
পন করকাতায তথা াযা বাযতয একজন দফেযাত যফীন্দ্রঙ্গীত দল্পী | উদন প াের পভভাদযোর করজ পথক দজগ্রাদপ পত নাথ 
দনে ড়াানা কযছন| তাযয করকাতা দফশ্বদফদযারে পথক postgraduate কযছন geography দনে |য উদন প্রাে এক মু  
ধয াংফাদদকতা কযছন ফাংরা ভযা াদজন, ভনাযভাত | য নায দনভাত প্রথভ অিপ্রকা ে "ভর ধফর ার "  ানটায 
ভধয দদে ঋতুণথ পঘাল দযচাদরত উত্ফ ছদফত| দকংফদদন্ত যফীন্দ্রঙ্গীত দল্পী, ুদভো পন রন শ্রাফনী পনয ভা এফং দফেযাত 
দল্পী আন্দ্রানী পন রন শ্রাফনী পনয দদদদ| শ্রাফনী পনয একটা  ানয সু্কর অছ, নাভ দদা | নায প্রাে ৩৫০ জন দক্ষাথী 
অছন | 

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

অসিত দে:  শ্রাফনী ভাদ, প্রথভ অদভ পতাভাক উআদন  স্বা তভ জানাদচ্ছ I অভযা েুফআ েুদ পম পতাভায ভতন একজন পদরদিটি 

অভাদয উআদন  এছন, এটা অভাদয যভ পৌবা য | অা কদয তুদভ এআ উআদন য ংদক্ষপ্ত ভ্রভন েুফআ উবা  
কযছা রুদিণী অয প ৌযফয াথ I অজকয এআ ংদক্ষপ্ত াক্ষাত্কায অদভ পতাভায কাছ পথক জানত চাআফ তুদভ কেন 
যফীন্দ্রঙ্গীত ,একজন পাদায দল্পী দফ  াআত শুরু কযর ? 

শ্রােনী দিন: প্রথভ ফদর পম উআদন  এ দতযআ েুফআ বারা পর ছ | এদছ রুদিণী অয প ৌযবয কাছ | দকন্তু এ অভায 
রুদিণীয ফযুদয পরাভ, এফং ফড়দয কেকজনক ভীট কযরাভ, দকদনক প রাভ, েুফ বারা পর ছ | ক্করক অভায নক 
নক শুবচ্ছা  বারাফাা | যা, অয  ানয কথা ফদর পম  ান অদভ পছাট্টফরা পথক েুফ একটা  াআতাভ না , কাযণ অভায 
ফাদড়ত ফাআ  ান কযত াযন | অভায ভা  অভায দদদদ স্বনাভধনয দল্পী  |  অভায ভন েদছর পম কাউক একজন দযকায পম 
ফাদড়ত ফ ফ একটু দয  ানগুরা শুনফ; পতা পআজনয অদভ েুফ একটা…. 

অদভ ফ ফযাাযআ েুফ পছাটফরা পথক পাঁদকফাজ, ুতযাং অভায  ান পবাফ েুফ একটা পো েদন| অর যি  ান পতা, 
ুতযাং, দক কয পমন..| অদভ জানথাদরস্ট দছরাভ ,াংফাদদকতা কযতাভ একটা পভেদয দেকাে, াফ-এদডটয দছরাভ প্রাে দ ফচ্ছয 
| কযত কযত োত দক কয পম   ানয ভধয ঢুক প রাভ, অদভ দনজ জাদননা | এেন পতা  ানআ অভায ফ, ফ  ান দনেআ 
| ক্লা  ান পোনা, পপ্রাগ্রাভ কযা, album ফায কযা, এআ দনেআতা জীফন চরছ | 

অসিত দে:  পতাভায দদদদবাআ, আন্দ্রানী পন, নক অ  পথকআ যফীন্দ্রঙ্গীত দদন্দত প ে ফাঙাদর পশ্রাতাদয কাছ পৌছাত 
পযছন I  পতাভায কাছ পথক অভযা কফ একটা দন্দী যফীন্দ্রঙ্গীতয দদড অা কযফ?  

শ্রােনী দিন:  পমযকভ এত বারা কযছ, য য পতা অয কাযায কযায পকানা ক্ষভতাআ পনআ | অভায পতা পনআআ | তাছাড়া 
অভায দন্দী উচ্চাযণ েুফ একটা ুদফধায নে| পতা অভায ভন ে  পমটা কযছ ,একদভ অরটিভট | তুযাং, ঐোন পফদ দকছু 
াত পদোআ উদচত নে |  

অসিত দে: এআ দফশ্বােনয মু  ফাঙাদর পশ্রাতায কাছ অয দক কয যফীন্দ্রঙ্গীত পৌছানা পমত ায ফর তুদভ ভন কয ?  

শ্রােনী দিন: যা, যা, এআটা অদভ পবফদছ, অভায েুফ আচ্ছ অছ, অদভ এআটা একফায ফযাঙ্গারায কয পদেদছরাভ একটা 
আনদষ্টটিউট; পআোন অদভ পমআ  ানগুরা  াআফ, পআগুরা দয অ য পথক ফর দদেদছরাভ এফং দয আ নুফাদটা একটা 
ফআেয ভতন দপ্রন্ট কয যয পদো েদছর| পআোন প্রচুয দফদী পশ্রাতা দছর এফং ফাঙাদর পশ্রাতা দছর | তাযা দকন্তু ঐটা 
েুফআ এনজে কযদছর | াতয কাছ কথাটা থাকর এফং পভরাদডটা অযা বারা কয উরদব্ধ কযা মাে | অভায আচ্ছ অছ 
এদ  ( কানাডা )মদদ এআবাফ দকছু কযা মাে | 

 
অসিত দে: মু য াথ তার দভদরে মন্ত্র ঙ্গীত এয াথ ভাভদেক যফীন্দ্রঙ্গীত দযফনয জনয  তুদভ অয আন্দ্রানী কাদকভা 
ফাঙাদরদয ভন একটা অরাদা জাে া কয অছ I ফং কনকন  দনভাটাত "া রা াো " ানটায দযফন ম্পকথ  পতাভায 
ভতাভত দক ? এযকভ মদদ অযা  ান নতুন অদঙ্গক  াো মাে, পটাক তুদভ দকযকভ বাফ পনফ I  
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শ্রােনী দিন:  “া রা াোয ফাদর দদন " ানটা অভযা ফাআ জাদন | দকন্তু টা এত দফকৃত কয পরাকয কাছ পৌছানা েছ, 
এত অভযা বীলন েুদ | কাযণ এটা মদদ বারা কয দভউদক কয আনসু্ট্রভনটন কয ,মাক অভযা মন্ত্রাোজান ফদর, পটা 
কয পৌছানা পমত, নক পফটায ত | ফাচ্চা পছরভেযা এআটা শুনআ নাচছ, দকন্তু ঐটা শুন অয নাচত, মদদ আনসু্ট্রভনটন 

দদে experiment টা কযত াযতা | ভান তারটা ফদর পদো ফা ঐবাফ  ানটা শুরু কযায পকানা প্রোজন দছরনা | একটা 
পছাট্ট  ল্প ফদর, অভায ভন অছ, উিযাড়ায  ণবফন ফর একটা ভঞ্চ অছ | পআোন  ান  াআত প দছ একটা সু্করয নুষ্ঠান 
| পতা অভায  ানয অ  একটা ফাচ্ছা পভে আ  ানটা প েছ | দকছু দক্ষক এফং দকছু ছাে উে এ ফরছ পম " অভায 
ভন ে পম এটাক অদন প্রদতফাদ জাদনে অনায ঠিক ুযয  ানটা  াো উদচত" এফং অভাক পটা কযত রা | েত 
ফাচ্ছাটা না পজনআ কযছ দকন্তু পটা পম বুর প দজদনটা দয পদোনায জনয অভাক আ  ানটা  াআত েদছর | 

 
অসিত দে: পতাভাদয একটা যফীন্দ্রঙ্গীত সু্কর অছ, দদা I নতুন পজনাযন দক এেনা যফীন্দ্রঙ্গীত অ য ভতন অকৃষ্ট ে 
অছ  ? কী ভন ে পতাভায সু্করয দক্ষাথীদয পদে? 

শ্রােনী দিন: িসতয কথা েয়ত সক, এেন করকাতাে ফা াযা ফাংরাে শুধুভাে যফীন্দ্রনাথয  ানটাআ চরছ দকন্তু | অদভ পকানা 
 ানকআ পছাট কযদছনা, দকন্তু েুফ apt  কথা পমটা ফর অযদক, পম ফাআ এেন যফীন্দ্রনাথয  ান  াআছ এফং পন অধুদনক দল্পী 
পনআ মাদয একটা যফীন্দ্রনাথয  ানয album পনআ | প্রতযক নুষ্ঠান তাযা শুরু কযছ যফীন্দ্রনাথয  ান দদে | এেন ভস্ত ফাংরা 
ছদফ, ভস্ত ফাংরা দদযোর, যফীন্দ্রনাথয  ান ছাড়া অয দকচ্ছ ু পনআ | ভন ছ যফীন্দ্রনাথ পমন এআ ভস্ত দনভায দকুএন্স 
নুমােী একটা কয  ান দরে দদে প ছন | "অভায যানা মাা চাে" অয "পচােয অরাে পদেদছরভ"  াোয পকানা পল 
পনআ | দকন্তু এটা বারা পম ছদফয ভাধযভ যফীন্দ্রং ীতয প্রচায  প্রায দুটাআ চ্ছ| অভাযআ প্রাে ায দতন সু্টডন্ট যেছ, 
ক্লা টুএরব পথক PhD কযছ ফা ড়াচ্ছ | ফাআ দকন্তু যফীন্দ্রনাথয  ান পক বারফ অছ | তাযা দেত চাআছ নানান 
ধযনয যফীন্দ্রনাথয  ান | পভাট কথা যফীন্দ্রনাথয  ান এেন েুফ চারু াযা ফাংরাে | 

 
অসিত দে: তুদভ ফম্বত কফ  াআছ ? প্রীতভদা (প্রীতভ চিফতী)ফা ান্তনুদা (ান্তনু মভে) দক পতাভাক পমা ামা  কযছন?  

শ্রােনী দিন:  না, দয ঙ্গ অরা েদছর | ান্তনফুাফুয াথ একফায অরা েদছর | দকন্তু পযকভ না |  দকন্তু অদভ েফুআ 
যাদ করকাতাে | মতটুকু মা কযত পযদছ তাতআ অদভ েুফ েুদ | দতয কথা অদভ প্রথভআ ফররাভ ,অভায পবাফ পযকভ 
দকছু পো-পটো েদন; তফ পমটা মা পেদছ ব ফানয কাছ পথক ,নক নক পেদছ | অয এত পশ্রাতা অভায  ান 
বারফাছ এফং পতাভযা এত দূয পথক  অভাক পচনা অভায  ানয ভাধযভ | পতাভযা আউটুফ এ দ ে অভায  ান পানা, 
এআটাআত অভায কাছ একটা দফযাট দকছু, অয দক চাআ ফর | 

 
অসিত দে: নথথ অভদযকায পশ্রাতাযা দক করকাতায পশ্রাতায পথক অরাদা নাদক একআ? পতাভায নুবূদত কীযকভ ? 

শ্রােনী দিন: (দিত াদ), অদভ পতা নকফায এদছ | বারা ,দনিে বারা | তফ দকছু দকছু জাে াে েুফ বারা পশ্রাতা 
পেদছরাভ| পমভন দউস্টন একটা নুষ্ঠান দ েদছরাভ, েুফ বারা পর দছর | ফযাপূরাত, দকা াত, পডটযেট, দভদ ান, ফঙ্গ 
ম্মরন, বারা দনিেআ বারা পশ্রাতা| তফ ঠিক করকাতা যয পশ্রাতা ফরফ, তাদয যফরায দদযোর পছড়  ান শুনত 
অায আচ্ছটা একটু কভ দ েছ | তফ ফরফ করকাতায একটু ফাআয েুফ বারা পশ্রাতা, চভত্কায পশ্রাতা | এফং াযা বাযতআতা 
েুফ বারা পশ্রাতা ফরফ; এআ ধয দদদি, ফম্ব, তাযয জাভদুয, ুণায পশ্রাতাযা েুফআ বারা | 

 
অসিত দে: ফাআ পতাভাক যফীন্দ্রঙ্গীত দল্পী দাফআ পচনন I দকন্তু তুদভ পম েুফ বারা অধুদনক  ান  া পটা নকআ জাননা 
I পম album টা তুদভ দনজ পথক পযকডথ  কযদছর, পটায নাভ রা ‚পতাভায অভায ঠিকানা‛ I অদভ "না জান দকউ" এয পফঙ্গদর 
বাথন শুন অপ্লুত ে প দছ I তুদভ অয পকন অধুদনক ফাংরা  ান  াআর না I পতাভায দক পকানা দযকল্পনা অছ অধুদনক 
ফাংরা  ান  াোয  ?   
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শ্রােনী দিন: অর অভযা দআু পফানআ পছাটফরা পথক নক  ান শুনদছ | অভাদয ফাফা নক পযকডথ  দনে অতন | 
তেন পতা পছাটফরাে পযকডথ  দছর | অভযা  জর পথক , দন্দী, ছাোছদফয  ান, ভস্ত শুনদছ | ুতযাং,  ানয দদক পথক 
অভাদয পকানদদন পকানা, ‚এআ  ানটা শুনফনা, এআ  ানটা পানা‛, এআফ পকানদদন দছরনা | মত ুজায  ান অত, ভস্ত 
অভাদয ভুেস্ত দছর | আ পম  ানগুরা প েদছরাভ, আগুরা পফদকাদর অভায ভােয এফং অভায দদদদয জনয| যা ফরদছর, 

(তেন একটা দযভকয মু ), ফাআ দযভক কযছ, পতা ফররা, তুআ একটু কযনা | অদভ ফররাভ ধুযয, অদভ দক কযফ | তেন 
দতয কথা পম দনজয  াটয ো েযচা কয, জাস্ট একজনক  ফরদছরাভ পম একটু কয দানা, একটু প ে পদদে | কাযণ ফ 
পযকদডথ স্টদয পক পতা পছাটফরা পথক দচদন,  ফাআ েুফ উত্া জদু েদছর| তাযভধয রুদিণী দছর | এয কথা ফদর, এ দকন্তু 
অভাদয ফাদড়য ফ পথক টারনটড এফং ফ পথক বারা  ান  াআত |  ান পতা এেন  াআত চােনা | েুফ বারা  াে এফং 
ফ পথক ফড় দিটিক | এটা দকন্তু েুফ প্রোজন | মেন ফাদড়ত নক পফদ  াদেকাযা থাক, তেন একজন দিটিকয াভন 
 ান  াআত ফাআ েুফ বে াআ; পকাথাে বুর ধযরা | পতা  েুফ উত্া দদেদছর অয অয অজ  দদে চরছ | তেন অদভ 
একটা েুফ চারাদক কযদছরাভ, তুদভ মদদ টা শুন থাক তার পদেফ ভস্ত পছরদয  ান পফছদচরাভ | অদভ আ পভেদয  ান 
 াআর একটা কম্পাদযন ফ, ঐদদকয ভধযআ অয মাআদন| পতা ঐটা  াআত অভায পফ পফ  পত েদছর পকননা অদভ পতা েুফ 
একটা অধুদনক  ান  াআনা | তফ অআ অভ যাদ উআথ যফীন্দ্রনাথয  ান | এেন পতা একটু ফে ফাড়ছ | ুতযাং,  ানয 
ভানগুরা ভান যফীন্দ্রনাথয  ানয ভানগুরা অযকটু উরদব্ধ কযদছ | অত অত চুর মত াকছ, তত পমন যফীন্দ্রনাথয 
 ানয দদক পফদ পর যদছ | অভায ভন েনা অদভ পকানদদন অধুদনক  াআত াযফ | েত ে  াআত াদয |  

 

অসিত দে: পতাভায দপ্রে োফায দক? অয তুদভ দকদক োফায ফানাত বারাফাা?  

শ্রােনী দিন: ভভ, গুড টদক | অভায দপ্রে োফায চ্ছ চাআদন | চাআদন পেত েুফ বারাফাদ | ফ যকভ োফাযআ পেত 
অদভ েুফ বারাফাদ |  অদভ জীফন একটাআ োফায ফানাত াদয, পটা রা চাআদন, দচদর দচকন, অয দচদর দনয | দচদর 
দনযটা অভায জাভাআ প ৌযাবয জনয ফানাত ে | 

 

অসিত দে: ভাদ পতাভায  ান প্রুনয নাভটা েুফআ অ | একটু প্রুনয ম্বয ফরফ | 

শ্রােনী দিন: প্রুন টা পক? না টা দকছু নে | (একটু পথভ) ঐটা চ্ছ একটা  ল্প পরো েদছর |  আ  ানয ভাঝ ভাঝ 
ফভে পতা কদফতা-টদফতা  পদো ে | তেন দমদন ড়ছন, যত্না দভে, উদন একটা পছাট্ট  ল্প দরেদছরন এআ অয দক | পতা 
দকযকভ বাফ পমন  ানগুরায ঙ্গ ঐটা েুফ দভরদভ প ছ, ঠিক ভন চ্ছ অভাদযআ জীফনযআ পকউ | তাআ না | না, প্রুন-
েুন পকউ পনআ | 

 
অসিত দে: তুদভ অফায কফ উআদন  অছ? দদদা, ুদভো পন,  দক অফন?  

শ্রােনী দিন:  উদন পতা বীলণ বাফ আচ্ছকু দকন্তু এতটা দযুত্ব, নায ফে েছ প্রাে অদ | াে একটু অর্থ্থাআটি েছ | উদন 
পতা নাতদন অয নাত জাভাআক েুফআ বারফান| ুতযাং এোন অায জনয পতা বীলণ আ ায | দকন্তু অভায ভন েনায এতটা 
দযূ দনে অত াযফ | দকন্তু কথা ে পযাজআ প্রাে | অয অদভ পতা এফায প্রাে অফ ফর ভন চ্ছ | পকননা উআদন  েুফ 
বারা পর ছ | প ৌযব পতা ম্পকথ  অভায জাভাআ, দকন্তু ক পতা অদভ জাভাআেয পচাে পদদেনা | পদ অয রাআক ভাআ পেন্ড, 
দনকটতভ ফযু | দয কাছ অত েুফআ বারা রা  | এআফায পতা বীলণ  অনন্দ কয প রাভ | পতাভাদয ঙ্গ অরা রা, 
বীলণ বারা রা রা | ভেটা পম কত তাড়াতাদড় চর প র | পচষ্টা কযফ যয ফছয অফায অফায | ফছয একফায অায পচষ্টা 
কযফ | অদভ উআন্টায পদেত চাআ | 

 
অসিত দে: উআদন এয ফাঙাদরয তযপ পথক পতাভাক জানাআ দ ূথা ূজায প্রীদত  শুবচ্ছা I  তুদভ অয ফড়  অয অভাদয 
ফাঙাদরয নাভ উজ্জর কয, এআ অা দনে অজকয াক্ষাত্কায পল কযরাভ | শুব মাো | 
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নতুন কয়র ভােয়ত েিা  
  প্রথভ কদফতা দরদে     
  ছে ফছায ফে  
  দরেদছরাভ ‚ভা‛পক দনে 
  জাদননা দক কয এদছর নাে 
  একটি ান্তনা ুযলকায 
  বাে জুটদছর ফট 
  তা পথক উত্া অয পফড় প র 
  বাফরাভ ,দরের জীফন অা মদদ পভট 
  দকন্তু পকানদদনেআ াযরাভ না 
  যােত কদফতায পকানা োতা 
  দরে প দছ মেদন েচ ভন 
  তফ তা ফআঅজ ,এরাভরা দকছু াতা 
  নতুন কয বাফত ফদ এেন 
  উদচত দক দছর পফ 
  এক োতাে দরদফদ্ধ কযা? 
  অফায বাদফ, ৃদষ্ট পক দক ফথক্ষণ ফাঁধত ফ? 
  দদত ফ কদফয করভ ধযা? 
  থাক না দকছু কদফতা শুধআু ভন ভন 
  মা শুধু  দনজকআ  অনন্দ পদফ 
  তফ অফায বাদফ ,মা বারা মা   ুন্দয 
  ছদড়ে না দদর ,বারফাা দক  যফ? 
  "অভযায "নুযাধাদদয নুযাধ 
  প্রদতফাযআ ধদয করভ , 
  তফ নক অ আ দরে পপররাভ 
  এআ ূজা ংেযা 
  দনজক দদত বারফাায ভরভ 

                    দথতা াা 
               ন্টাদয 
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মন 

  

ভনয কথা দক কয পফাঝাআ  

পোরা এক োতা দক বাফ পরাকােী, 

না চাা এক াতা মা েুরত না চাআ,   

দনে অছ দকু্ষ,কষ্ট,যা ,বারফাা, 

পফদনা,মাতনা অয াা  

প পতা কেনাআ পনআ স্থােী 

দপয পমত চাে কেনা প মফ পফরাে, 

যক্ষনআ দপয াে  

 ফ ন্তানয পচাযাে 

পছাট্টা াভানয কথাে  

 টাথ প ে ভন  

পকঁদ ে শ্রু ঝয য,  

পবফ জীফনয িন্দন  

শুদ ুবারফাা দনে ফাচঁত চাে  

পছাট্টা এআ ভন  

াত চাে ,পেরত চাে,,উড় পফড়াত চাে 

পছাট্টা এআ ভন  

ভন টা পম পোরা মাে 

শুধু ভনয ভানুলয কাছ,  

ভভথ পম ফুঝফ তায,  

জদড়ে  যােফ তাক দনজয ভনয কাছ..... 

                                   -দভদভ াা 
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"নতুন কয বাফত ফা " 
       প্রথভ কদফতা দরদে 

       ছে ফছয ফে 

       দরেদছরাভ" ভা"ক দনে 

       জাদননা দক কয এদছর নাে 

       একটি ান্তনা ুযলকায 

       বাে জুটদছর ফট 

       তা পথক উত্া অয পফড় প র 

       বাফরাভ ,দরের জীফন অা মদদ পভট 

       দকন্তু পকানদদনেআ াযরাভ না 

       যােত কদফতায পকানা োতা 

       দরে প দছ মেদন েচ ভন 

       তফ তা ফআঅজ ,এরাভরা দকছু াতা 

       নতুন কয বাফত ফদ এেন 

       উদচত দক দছর পফ 

       এক োতাে দরদফদ্ধ কযা? 

       অফায বাদফ, ৃদষ্ট পক দক ফথক্ষণ ফাঁধত ফ? 

       দদত ফ কদফয করভ ধযা? 

       থাক না দকছু কদফতা শুধুআ ভন ভন 

       মা শুধু  দনজকআ  অনন্দ পদফ 

       তফ অফায বাদফ ,মা বারা মা ুন্দয 

       ছদড়ে না দদর ,বারফাা দক  যফ? 

       "অভযায "নযুাধাদদয নুযাধ 

       প্রদতফাযআ ধদয করভ , 

       তফ নক অ আ দরে পপররাভ 

       এআ ূজা ংেযা 

       দনজক দদত বারফাায ভরভ। 

                                             দথতা াা (ন্টাদয)। 
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মন 
 

ভনয কথা দক কয পফাঝাআ  

পোরা এক োতা দক বাফ পরাকােী 

না চাা এক াতা মা েরুত না চাআ ,  

দনে অছ দকু্ষ,কষ্ট,যা ,বারফাা, 

পফদনা,মাতনা অয াা  

প পতা কেনাআ পনআ স্থােী 

দপয পমত চাে কেনা প মফ পফরাে, 

যক্ষনআ দপয াে ফ ন্তানয পচাযাে  

চ্ছট াভানয কথাম টাথ প ে ভন  

পকঁদ ে শ্রু ঝয য,  

পবফ জীফনয িন্দন  

শুদ ুবারফাা দনে ফাচঁত চাে  

চ্ছট এআ ভন  

াত চাে,পেরত চাে,উড় পফড়াত চাে  

চ্ছট এআ ভন  

ভন টা পম পোরা মাে  

শুধু ভনয ভানুলয কাছ,  

ভভথ পম ফুঝফ তায,  

জদড়ে যােফ তাক দনজয ভনয কাছ..... 

                                 -দভদভ াা 
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একাসকত্ব 
তভাফৃত যজনীয যযভে দযফ, 

কভথীন অভায াভন পদো , 
ভনয  বীয এক ূনযতায প্রফ 

ফুঝত াযরাভ অদভ কত একা । 
 

একটা ােতা এফং দযদচত পফদনা, 
ক্ষদনকয জনয ছুে প র অভাক; 

উরদব্ধ কযরাভ নক ভাোয পদাটানা 

অছ ৃদথফীয ফ ম্পকথ য পাঁক । 
 

অফায অভায এ-যকভ ভন র, 
পম অভযা ফাআ অর একা, 

দযদস্থদতয রূ অভাদয ঙ্গী র 

কভথ অয ভানুলয ঙ্গ পদো । 
 

 বীযবাফ বাফর একাদকত্বআ অভাদয ঙ্গী, 
ঙ্গ পতা অভাদয ভন দতদথ; 

থচ অভযা েদুজঁ ঙ্গয নানা বদঙ্গ 

এফং জানাবাফআ কদয দনজদয ক্ষদত । 
 

ভন মেন  বীয পচাট রা , 
মেন দন:স্বাথথ দনজদয কথা বাদফ- 
ূনযতা এ দাড়াে অভাদয অ  

অয দযে পদে যাধীনতায চাদফ । 
 

মেন এআ তযয যান াআ 
তেন ভনটা একটু ারকা ে, 
আচ্ছ কযনা অফায দপয মাআ- 

একাদকত্বয কষ্ট চাঁা ড় যে । 
-ােনী যাে। 

 

DURGA PUJA 2011 

Summer Camp 2012 
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Are you looking for quality windows or doors? We are one of the largest residential/

commercial window and door manufacturers in North America.  Here are the advantages 

of a Polar Window: 

   Foam insulated frames 

  Thickest frame walls on the market for maximum insulation 

  Lifetime transferable warranty with no limitations or caveats 

  Installation performed by our own "in-house" craftsmen (not a third party installer) 

  Window powered home technology - customized glass selection based on directional expo 

  sure. 

  Galvanized steel inserts for screw retention that lasts for the life of the window 

  Thick Santoprene seals and glazing spline that stays flexible at extreme temps, can be re 

  placed without having to replace the sealed unit 

  Argon and Krypton gas sealed units - the Krypton offers maximum insulation effect and sound 

  dampening performance.  

Please phone Shapath for a free estimation.   

Phone:(204)981-6814 or e-mail to sbhatta@polarwindow.ca 
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Executive Committee 2012-2013 
President……………………………………………….. Bhaskar Saha 

Vice-President……………………………………….. Ajay Pandey 

General Secretary………………………………….. Karabi Roy Chowdhury 

Treasurer………………………………………………. Mousumi Bhatta 

Food Secretary………………………………………. Dip Das 

Cultural Secretary………………………………….. Asit Dey 

Publication Secretary…………………………….. Ranjan Kumar Saha 

Member-At-Large………………………………….. Surya Banik 

Member-At-Large………………………………….. Triparna Lahiri 

Durga Puja Committee 2012 
Chairperson…………………………………………... Arup Charkraborty. 

Vice-chairperson……………………………………. Ayan Mukerji. 

Priest…………………………………………………….. Venkata Machiraju. 

Puja Arrangements………………………………... Manju Roy, Mimi Saha, Archana Ghosh, Malabika Mukerji. 

Cultural and Entertainment…………………….. Krishna Bal, Sumita Sharmacharya. 

Bhog……………………………………………………... Anita Pandey, Soma Chakraborty,  Shruti Mukerji , Rina Ganguli, 

Swati Ghosh, Karabi Roy Chowdhury. 

Puja Collections…………………………………… Bhaskar Saha, Ajay Pandey, Ayan Mukerji, Asit Dey, Shapat 

Bhatta, Sumita Biswas, Pijush Majumdar, Sumita Sharmacharya, 

Ratan Sharmacharya.  

Decorations…………………………………………. Shruti Mukerji, Tuhin Guha & Munmun Guha, Ranjan Kumar Sa-

ha, Shalini Mukherjee, Sadhna lal, Rukmini Sen, Apurba 

Deb,Surya Banik. 

Food Committee……………………………………… Pijush Majumdar, Subir Roy Chowdhury, Gaurav Bankar, Abhijit 

Chaudhuri, Dip Das, Ratan Sharmacharya, Bhaskar Saha, Surya 

Banik, Gauri shankar Roy, Karabi Roy Chowdhuri, Mimi Saha.  
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Carolyn Menaar 2 

Anonymous Ad 4 

Meghna Grocery & Video 4 

Shawn Sommers Home Selling System 5 

Bergie‘s Convenience Store 6 

Sunrise Int. Tours & Travels Services 7 

Ram Paul (Realtor) & Suraj Kumar (Mortgage 

Consultant) 

8 

Indian Spice House 9 

Polar Ray-O-Max Windows 77 

Castle Mortgage Group 82 

Vote of Thanks 

Our sincere thanks to: 

1. The Hindu Society of Manitoba for providing the temple facilities for Durga Puja. 

2. Mr. Venkata Machiraju for performing Durga Puja. 

3. Bhaskar Saha, Asit Dey, Suman Sarkar, Mimi Saha, and Sayani Roy for their enormous help to pre-

pare Agomoni 2012.  

3. All advertisers for their support and sponsors. 

4. Puja committee members and volunteers for helping us to organize the Durga Puja.   

5. All those who contributed their literally work and artwork to this year‘s 

 publication. 

6.  The members of Bichitra for their participation and generous donations. 
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