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পত্রিকার পক্ষ থেকক 
 
 

নয় নয় করে একুরে পা দিরয় ফেলরলা আমারিে ‘আত্মজা’ । ফেই েরে পারয় পা দমদলরয় আমারিে 
‘আত্মকথা’ে বয়ে হরয় ফেল উদনে। এই উদনে বছে বয়রে আত্মকথা কখরনা ফোচ্চাে হরয় উরেরছ 
আবাে কখরনা ফবে দকছুদিন ফে নীেব হরয় ফথরকরছ নানা কােরে ।  
 

তবু আত্মকথা এরকবারে ফথরম যায়দন ফকানদিন । এে একটা বর া কােে আত্মজাে েিেযরিে কথা 
েরয় ফেরছ অেুেন্ত ... আে আত্মকথাই হয়ত তারিে ফেই কথা বলাে প্ল্যাটেমম হরয় উরেরছ আজ। 
এবং এই কথাটা আমো আরো ভারলাভারব বুঝলাম এই অদতমােীে েঙ্কট মুহূরতম  । তাই পূবম 
প্রদতশ্রুদত অনুযায়ী ছ’মারেে বযবধারন আমো আবাে দনরয় আেরত পােলাম আমারিে এই পদিকাে 
২০২১ োরলে প্রথম েংখযা । 
 

আমো েবাই জাদন করোনাে প্রভাব আমো এখরনা েম্পূেম কাটিরয় উরেরত পাদেদন। এখরনা আমো 
ফমরন চরলদছ ফবে দকছু দনয়ম দবদধ । এখরনা আমো োমনা োমদন ফিখা োক্ষাৎ , মুরখামুদখ কথা 
বলরত পােদছনা। দকন্তু দকছুটা হরলও ফেই িেুরেে বযবধান ঘুদচরয় দিরত ফপরেরছ এই আত্মকথা। 
এবং এই মুহূরতম  হয়ত েদতযই আরো ভারলা হত যদি আমো আরো একটু কাছাকাদছ েমরয়ে 
বযবধারন আত্মকথা আপনারিে হারত তুরল দিরত পােতাম। এই একটি দবষয় েম্পূেম দনভম ে কেরছ 
আপনারিে উপরে । আপনাো যদি চান তাহরল আমারিে কারছ এখন ফথরকই পাোরত শুরু করুন 
ফলখা , কদবতা , েল্প , ছদব ... নীরচে ই-ফমল ঠিকানায়... 
 
atmaja_calcutta@yahoo.com অথবা  piyanaskar@gmail.com অথবা  prasun2008@yahoo.co.in     
  
আোমী ১লা ববোখ , ১৪২৮ বাংলা নববরষম আমো আমারিে আত্মকথাে পেবতী েংখযা ফবে 
কেব এই স্বপ্ন মরনে মরধয দনরয় আজ এই ১লা মাঘ, ১৪২৭ আমো আত্মকথা এইবারেে েংখযাটি 
আপনারিে হারত তুরল দিলাম... 
 

নতুন বছরে েবাই ভারলা থাকুন , েুস্থ থাকুন ... েবাইরক ভারলাবােুন , ভারলা োখুন । 
 

‘আত্মকো’র সম্পাদক মন্ডলী 

 

         

        "েংবািপরিে ফলাক েংবারিে তারল থারক ফোজই- 
ঘটনা দকছুই নয়, মানরুষে মতুৃয হরত হরব, 
ভয়ংকে দকছু ছা া ভারলাবাো েংবািপরিে  
মানষু পারবনা ! ফমঘ, করতা ভারলাবাো ফপরয়দছরলা। 
ফেই ফমঘিতূ-কাবযকাল ফথরক তরুে ফলখায়- 
মরন পর  ? কষ্ট পাও ? ফতামাে করষ্টে ফেষ হরব 
আবাে খোয় ফকারনা , পৃদথবীে আরেয় হংকারে !" 
 
  (ফমঘ, করতা ভারলাবাো - েদি চরটাপাধযায় ) 
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                                 * সম্পাদককর কলকম * 
প্রায় বছে খারনক অদতবাদহত করে ফেললাম ফনারভল করোনা ভাইোরেে েরে। আমারিে ফিরে লক -ডাউন পেবতী 
েময়ও হরয় ফেল প্রায় মাে িরেক। জীদবকাে কােরে এবং োধােে জীবনযািা চাদলরয় দনরয় যাওয়াে তাদেরি মানষু 
পরথ ফনরমরছ এবং যতটা েম্ভব েতকম তা বজায় ফেরখ কাজকমম কেরছ। োধােে মানরুষে মরধয েংক্রমে দনরয় ভীদত 
এখন অরনক কম। ফেটা হয়রতা একদিক দিরয় ভাল, দকন্তু ভয় কমাে কােরে অোবধান হওয়া এরকবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। 
এই েংক্রমে কমবয়েীরিে ফেেকমভারব অেুস্থ কেরত না পােরলও, তারিে মাধযরম বা ীে বয়স্কো বা অনযভারব িবুমল 
ফলাকজরনো েংক্রদমত হরত পারেন; তাাঁরিে পরক্ষ এই েংক্রমে দকন্তু ভীষে ক্ষদতকােক।  
 
ফনারভল করোনা ভাইোরেে প্রদতরষধক আদবষ্কারে দবশ্বজরু  ফয প্রদতরযাদেতা শুরু হরয় ফেদছল, তা োম্প্রদতককারল 
েেলতাে মখু ফিরখরছ। দবজ্ঞারনে এই দবজয়বাতম া এমন এক আনন্দবাতম া এরনরছ, যা এই ধেেীে প্রদতটি মানষুরক ছুাঁ রয় 
ফেরছ স্বদি ও আোে রুপালী আরলায়। একথা মানরতই হরব ফয দবদভন্ন ফিরে দবজ্ঞানী ও েরবষরকো ফয দনষ্ঠা ও 
দ্রুততাে োরথ এ কাজ েম্পন্ন করেরছ, তাে তুলনা হয় না। শুধু প্রেংো করে এই অবিারনে স্বীকৃদত ফিওয়া যারব না; 
দবজ্ঞারনে জয়যািা ফঘাষোয় এই আদবষ্কাে অগ্রোমী হরয় থাকরব। তব ুোবধানবােী দকছু মরনে মরধয ফোঁরথ ফনওয়াে 
প্ররয়াজন আরছ।  
 
প্রদতরষধক আদবষ্কাে এবং তাে অনরুমািন মারন এই নয় ফয আলািীরনে প্রিীরপে মত এক েুৎকারে ফকাদভি ১৯–এে 
মত ফোে উধাও হরয় যারব। এই দবপুল জনেরেে মরধয বণ্টন এবং েুষু্ঠভারব টীকাকেে কো এক দবোল কমমযজ্ঞ, যা 
হয়রতা বছেখারনরকে মত েময় দনরয় ফনরব। আে তাে মরধয অবাঞ্ছনীয়ভারব ফিখা দিরত পারে এই প্রদতরষধরকে দ্রুত 
অনরুমািরনে কােরে অপ্রমাদেত এবংেম্ভাবয দকছু দবরূপ পাশ্বমদক্রয়া। অবেয ফয ফকানও প্রদতরষধরকে ফক্ষরিই এই েম্ভাবনা 
দকছু পদেমারে থারক। ফয ফকানও নতুন ওষুধ বা প্রদতরষধক লযাবরেটদেরত আদবষ্কারেে পরে জনোধােরেে বযবহারেে 
জনয েেকােী অনরুমািরনে প্ররয়াজন হয়। এই অনরুমািন পাওয়াে জনয ওষুধ বা প্রদতরষধকরক নানােকম পেীক্ষা-
দনেীক্ষাে মরধয দিরয় ফযরত হয় যারত প্রমাে কেরত হয় ফয এই ওষুধ বা প্রদতরষধরকে দবরেষ ফকান দবরূপ পাশ্বমদক্রয়া 
ফনই এবং তা দনদিমষ্ট ফোরেে দচদকৎোয় কাযমকেী বা বাজারে পাওয়া যায় এমন ফকানও ওষুরধে ফচরয় ফবদে কাযমকেী। 
ফকাদভি ১৯–এে প্রদতরষধরকে ফক্ষরি দ্রুত অনরুমািন ফিওয়াে চারপ িেকােী েব পেীক্ষা-দনেীক্ষা খুব েংদক্ষপ্তভারব কো 
হরয়রছ এবং তাে েরল প্রদতরষধরকে দবরূপ পাশ্বমদক্রয়া েম্বরে এখনই েঠিকভারব দকছু বলা যারব না। েময়কারল হয়রতা 
দকছু দকছু প্রকাে পারব, বা নাও প্রকাে ফপরত পারে। তাে উপে আরছ জীবােুটিে দনরজেই ক্রমােত পদেবতম ন কোে 
উদ্ভট স্বভাব, যা প্রদতরষধরকে কাযমকদেতারক দকছুটা হরলও কু্ষণ্ণ কেরত পারে। এইেব মন-খাোপ কো কথা ফছর  মরন 
োখরত হরব ফয এই প্রদতরষধরকে উপরেই আমারিে যত আো-ভেো। প্রাথমনা কদে ফযন ফকানওেকম দবরূপ পাশ্বমদক্রয়া 
ছা াই এই প্রদতরষধক আমারিে পৃদথবীরক ফোেমিু কেরত পারে।  
 
এবাে ফিখা যাক লক -ডাউরনে মরধয আমো ভাল দকছু ফপলাম দকনা। োমাদজক িেূে বজায় োখাে চারপ আমো েবাই 
এখন অন-লাইন ক্লাে বা কাজ কেদছ। এ এক অদু্ভি বযবস্থা! েবাইরক ফিখরত পাদি, শুনরত পাদি, দকন্তু কাউরক ছুাঁ রত 
পােদছ না। প ারোনা বা কাজকমম েব ফমাটামটুি হরি, দকন্তু মন ভেরছ না। অবেয আমো ধীরে ধীরে এই নতুন 
বযবস্থায় অভযি হরয় উেদছ এবং প্রাথদমক অেুদবধাগুরলা ধীরে ধীরে কাটিরয় উেরত পােদছ। আবাে যখন ফকাদভি-
পেবতী স্বাভাদবক জীবরন দেরে আেব, ফে যখনই ফহাক, তখন এই অন-লাইন বযবস্থা এবং পূবমাবস্থাে উপযুি 
েংদমশ্ররে হয়রতা পাব এমন এক নতুন বযবস্থা যা অরনক ফবদে েরন্তাষজনক ও কাযমকেীহরব। আো কেরত ফিাষ দক!  
 
অন-লাইন বযবস্থায় আত্মজাে কাযমযদনবমাহী কদমটিে ি’ুফটা দমটিং হরয়রছ ১৬ই অোষ্ট এবং ৬ই দডরেম্বে,বাদষমক োধােে 
েভা হরয়রছ ২৭ফে ফেরেম্বে, েবীন্দ্র-নজরুল েেযা পালন করেদছ ৯ই অোষ্ট এবং দবজয়া-ফিওয়ালী েরেলন হরয়রছ ৩ো 
নরভম্বে। োধােে েভাে দিন, েভাে পরে, দবিযাোেে মহােরয়ে িইুেততম জন্মবাদষমকী উপলরক্ষয একটি ফছাট অথচ 
েুন্দে অনষু্ঠানও হরয়দছল। েত ১৫ই জলুাই-এে পে আোমী ১৫ই জানয়ুােী অন-লাইরন আত্মজাে ওরয়ব োইরট প্রকাে 
পারি আমারিে পদিকা আত্মকথাে দিতীয় অন-লাইন েংখযা। ভাল খবে আে ফেষই হরি না। তরব একটা খবে অতটা 
ভাল নয়। োমাদজক িেূে বজায় োখাে চারপ ২০২১ োরলে বাদষমক বনরভাজন এবারেে মত বাদতল কেরত হল। আমো 
ভীষেভারব িুুঃদখত। যদি েম্ভব হয়, বছরেে মাঝখারন একবাে ফচষ্টা কো ফযরত পারে।  
েবাই ভাল থাকুন, েুস্থ ও দনোপরি থাকুন এবং আনরন্দ থাকুন। েবাইরক ইংোজী নতুন বছরেে প্রীদত ও শুরভিা 
জানাই।                                      
                                                                                             অনুপ থদওয়ানজী  
                                                                                             সম্পাদক, আত্মজা  
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ফছাটরিে পাতা — হারত দনরয় তুদল , পারি দনরয় েঙ ...  

 
 অত্রিত্রি 

  অনুষা  
বসু থ ৌধুরী 



 5 

ফছাটরিে পাতা — হারত দনরয় তুদল , পারি দনরয় েঙ ...  

 
 পজুা দত্ত 

থ াটকদর জকনে িুত্রল হাকি থমৌসুমী দাস থ ৌধুরী 
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ফছাটরিে পাতা — হারত দনরয় কলম , েরে , অক্ষরে ...  

A Sleepy Day 
 

Deep in my slumber 
When came the plumber 

With his boys 
And all their noise 

To break into my heaven 
When it was only seven. 

 

On the window pane 
The tapping rain 

All through the night 
And amidst the daylight 

Lullabied me right 
And I slept tight. 

 

To cover my dapper 
From toe to my napper 

I pulled a wrapper 
Ignoring the clapper 

It is a sleepy day 
Heh hehheh! 

Hide and Seek 
 

Hablu, Bablu, and Gablu 
Were looking for 'W' 

It was hide and seek game 
And he was hiding close to them. 

 

Failing in their search 
They went to Mrs. Arch 

Finding them in a fix 
She told them to meet '6' 

 

He said , Oh it is fine! 
See how I become '9' 

"6" toppled like a clown 
And stood upside down. 

 

Then they understood 
Where 'W' stood 

Inverted before 'other' 
In the shelter of Mother. 

আমারিে ফছাট বেু আযমনীল 
েত জলুাই মারে িুটি ইংরেদজ কদবতা 
আমারিে উপহাে দিরয়দছল ... আমো এই 
েংখযায় ফেটা প্রকাে কেলাম। এছা া 
২০১৯ োরল ফে মা বাবাে োরথ জেরল 
ফব ারত দেরয়দছল । এখারন ফেই েেরেে 
একটি ছদব ফিওয়া হল। আরো দকছু ছদব 
ও তাে বাবাে একটি কদবতা পরে আরছ। 

    আযমনীল মজমুিাে 
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ফছাটরিে পাতা — হারত দনরয় কলম , েরে , অক্ষরে ...  

নীকলর  বাঘ  সাফারী 
 

তাপে কুমাে মজমুিাে 
 

 

বাবাে েরন েভীে বরন দিলাম হানা জেরল 

মা কপারল হাতটি ফেকান ফমারিে দমেন মেরল। 
ফডাো জামা ফজা া মামা দিরি হামা ফকানখারন 

দজরপে েরথ বরনে পরথ হোৎ উিয় মাঝখারন। 
হালুম হালুম ফপলাম মালুম ফেলুম বুদঝ এইবারে 

উাঁদক ঝুাঁ দক টুদক টুদক লুদকরয় দছল ফঝাপঝার । 
ফচাখ ফোল্লা খাাঁচা ছা া যদিও আমাে আত্মাোম 

নয়নাদভোম বাঘিুটি ভাই োষ্টারে আমায় প্রোম। 
বারঘে ে  বােবেে হল োক্ষাৎ ফমালাকাত 

োজাে োরথ োজাে ফিখা ফকয়াবাত ভাই ফকয়াবাত। 
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ফছাটরিে পাতা — হারত দনরয় কলম , েরে , অক্ষরে ...  

েত েংখযাে মত এবারেও আমারিে পদিকা েম্পািক প্রেুন 
েরোপাধযায় ফছাটরিে কাছ ফথরক এই অদতমােীে আবরহ ফলখাে 
আহ্বান করেদছরলন । এই দনউ নেমাল পদেদস্থদতে পরক্ষ উপযিু 
দবষয় — দেক্ষাে মাধযম অনলাইন না  অেলাইন ক্লাে ! 
আমারিে িইু আত্মজা অহনা বেু এবং দেদি নস্কে কী দলখরলন 
এই দবষরয় আেুন প া যাক ...... 
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Offline  VS  Online …classes  
 
                                                                                                                                                

         Ahana Basu 
 
 
 
 

The wide spread effect of COVID-19, disease caused by the corona virus has had its way upon the 
mode of education in School College as well as in private tuitions. At present all classes are con-
ducted in online mode. It is indeed a debate to ascertain which is better online or offline mode for 
our education. 
   
 
 
In case of online classes, student as well as guardian is safe because no use of public transport, ex-
penses is also curtailed. Students need not to get ready in time nor it is necessary to bother about 
Tiffin meals. It is perhaps a boon for their offices staffs as well as for similar reasons stepping out 
of the houses for work or for classes can be risky respectively when virus has spread is poisonous 
wings across the globe. Online classes have its merits. No doubt changes of misuse of time are also 
minimized in online mode of work. People do not get the scope to chat or create any kind of dis-
turbance in educational institutions and office. Online mode works [specially for women ] it reduc-
es the chances of harassment . . harassment in transport as well as in office. But even then offline 
has also its merits over online mode. Network problems and power cuts do affects the abilities of 
smooth working flows. Face to face interaction with teaches coworkers and superiors is far better 
and more effective than interaction remotely. Online mode of education gives students a chance to 
cheat or to open books during exams. It is also heard that students play games and are involved in 
others activities during classes which is quite impossible in offline mode. The real worth of student 
is not actually evaluated. Competitive and boards exams should not be conducted online.  In my 
opinion classes and office especially when human life is at risk but otter wise offline is the best 
mode to conduct. 
 
 
 
And my particular suggestion especially for women that if some office work can be done from 

home in online, the step should be taken it will reduce women harassment in work place.  

"আমো তবু ধুরলারখলাে ফমঘ 
আমো তবু ফমরঘে উাঁচু ফেঊ 
আমো েুলবাদ ে কাাঁটাোছ 
আমো ফচােপুদলে ও ফকউ ফকউ 
ফকউ ফপরয়দছ ছ া ফলখাে হাত 
ফকউ দভর দছ ছ া ফবচাে হারট 
েরে হরল েবাই দেরে যাই 
েদ য়ারমা , হাও া, কুিঘারট" 
 
 (রলাকজন - জয় ফোস্বামী) 
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Online Classes – Boon or Bane?  
          
         Riddhi Naskar 

 
The COVID-19- 19 pandemic has greatly affected various aspects of normal life, including 

going to school, office and colleges/universities. As a result, school, colleges and universi-

ties have to start online classes. And online classes have both advantages and disad-

vantages. Firstly, some advantages of online classes are: - 

 

1. Improve your self-discipline 

 

Succeeding in online class requires self-discipline as neither friend will remind us the 

submission date of projects or assignments. In online classes, teachers can take as-

signments at any time or any day.  

 

2. Improved Student Attendance 

 

Scope of getting full 100% attendance. And nobody could be able to debarred or ex-

clude those students from giving exams on the basis of their attendance.There are 

very fewer chances of students missing out on lessons and they can learn more. 

 

3. Easier to Focus  

 

It’s not always easy to focus in class. Sometimes we are tired after doing back-to-

back classes from morning time. While at home if we want, we can lie down for some 

minutes in break time.  

 

4. The comfort of your home 

 

There is absolutely no dress code for attending online classes. If we want to do the 

classes in top/shirt and track pant we can do. If we want to lie on our crouch or our 

bed while watching or listening a lecture, we can. 

 

5. Requires good time-management  

 

While doing class from home, we can save both our time and daily expenses. Online 

classes require more time for studies than on-campus classes.  
And lastly, some disadvantages of online classes are: -  

 

      1)Technology Issues 

 

This is a major problem while doing classes and especially giving online exams. An-

other key challenge of online classes is internet connectivity. Without consistent inter-

net connection for students or teachers, there can be a lack of continuity in learning 

for the child. This is detrimental to the education process.  
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2) May create a Sense of isolation 

 

Students can learn a lot from being in the company of their peers. However, in an 

online class, there are minimal physical interactions between teachers and students 

which is not even.  

 

3) Inability to focus on screens 

 

For many students, one of the biggest challenges of online learning is the struggle 

with focusing on the screen for long periods of time. With online learning there is 

high chance for students to be easily distracted by social media or other sites. There-

fore, it is imperative for the teachers to keep their online classes engaging and interac-

tive to help students stay focused on the lesson.  

 

4) Exam problem  

 

Due to online exams, questions are either subjective or MCQ’s. So as per my opinion 

being a college student, we are not giving exams in proper way and as well correct 

evaluation is not happening.    

 

As we can see that everything has some advantages and disadvantages. Basically, 

online classes help us to cover our lessons on time and sometimes before. Especially, 

school going students miss their games periods and it is more difficult for them to at-

tend classes with full concentration because games and extracurricularactivities are 

also important with studies. Due to this pandemic, many things have changed such as 

sharing tiffin and maintaining social distance in one word it is better to say the envi-

ronment has changed. Everybody is feeling isolated henceforth students are do-

ingclasses with discussion and interactionpattern. But still lack of physical presence is 

a problem mainly for the teachers. As teachers can see the face and understand the 

students are understanding or not but that is not possible in online classes. It had been 

a common statement that,“Our education system is faulty, broken, non-beneficial.” 

This specifies offline or classroom education where elements of “engagement” or one

-to-one interaction always existed.  

 

As per my opinion, online classes are temporary solutions for covering the syllabus 
and lessons. This cannot be a permanent solution and the pandemic has hampered not 
only studies but also normal life of each individuals. Now if I come to the economic 
impact of the 2020 COVID pandemic in India has been largely disruptive. According 
to the Ministry of Statistics, India’s growth in the fourth quarter of the fiscal year  
 
2020 went down to 3.1%. This drop is mainly due to the coronavirus pandemic effect 
on the Indian economy. Notably India had also been witnessing a pre-pandemic slow-
down, and according to the World Bank, the current pandemic has "magnified pre-
existing risks to India's economic outlook". 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
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Online classes are “boon” as this system prevents hampering of student’s studies. And 
certain apps (“Google Meet”, “Zoom”, Skypeand “Microsoft Teams”) which helps to 
connect us with everyone throughout the worldor do such office meetings or classes. 
Online classes are a critical way of study for students. Online classes can be “bane” as 
this way of studying could hamper the eyes of students and break the level of concen-
tration (mainly in school students). And lastly, online classes cannot become a perma-
nent solution for long run education. Henceforth, it’s much better to maintain proper 
measures to protect ourselves so that we can expect those golden days back again. 

EINSTEIN: There are two different conceptions about the nature of the universe: (1) The 

world as a unity dependent on humanity. (2) The world as a reality independent of the human 

factor. 
 
TAGORE: When our universe is in harmony with Man, the eternal, we know it as Truth, we 
feel it as beauty. 
 
EINSTEIN: This is the purely human conception of the universe. 
 
TAGORE: There can be no other conception. This world is a human world — the scientific 
view of it is also that of the scientific man. There is some standard of reason and enjoyment 
which gives it Truth, the standard of the Eternal Man whose experiences are through our ex-
periences. 
 
EINSTEIN: This is a realization of the human entity. 
 
TAGORE: Yes, one eternal entity. We have to realize it through our emotions and activities. 
We realized the Supreme Man who has no individual limitations through our limitations. Sci-
ence is concerned with that which is not confined to individuals; it is the impersonal human 
world of Truths. Religion realizes these Truths and links them up with our deeper needs; our 
individual consciousness of Truth gains universal significance. Religion applies values to 
Truth, and we know this Truth as good through our own harmony with it. 
 
EINSTEIN: Truth, then, or Beauty is not independent of Man? 
 
TAGORE: No. 
(১৯৩০ োরলে ১৪ই জলুাই ঘরটদছরলা এই পৃদথবীে ইদতহারে এক আশ্চযমতম ঘটনা। ফেদিন বাদলমন েহরেে উপকরে েযাে অযালবাটম  
আইনস্টাইরনে বাদ রত এরেদছরলন এক দবরেষ অদতদথ, যাে নাম েবীন্দ্রনাথ োকুে। ফেই িজুরনে ফেদিরনে করথাপকথন দচন্তাে জেরত 
এক ঐদতহাদেক িদলল হরয় েংেদক্ষত হরয় আরছ । আমো এখারন ফেই আরলাচনাে একটু অংে তুরল ধেলাম মানব েভযতাে এই 
অভূতপবূম েঙ্করটে পদেরপ্রদক্ষরত ) 
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দনয়দমত দবভাে —    এই েংখযায় বলরছন শ্রী প্রভাত চরটাপাধযায়  

   দবষয়— ফিে দবরিরেে পাখী 

 
 
       নীল কট কটিয়া (Veriditer Flycatcher) 

 
 

এই পাদখো থারক দহমালরয়। তরব েমতরলও তারিে ফিখা ফমরল েীরতে দিরন। ফছাট পাদখটা নীল 
পালরক োকা, খাদনকটা েবুজ েরঙে আভাও ফিখা যায়। বলা চরল েব রজ নীল। ফমরয় পাদখরিে ফতমন 
ফকানও ফেৌন্দযময ফনই, বেং দববেম-ই বলা চরল। পুরুষ পাদখরিে দচবুক আে েলাে কারছে পালরকে 
োিাে উপে নানা েরঙে দছট। এই পাদখরিে ফতমন ফকান ডাকাডাদক কারন আরে না। তরব মারঝ 
মারঝ ফছরল পাদখগুরলা উচ্চ করে ডাক ফিয়। এই নীল পাদখরিে কট করট ডাক শুরন তারিে নাম হরয় 
ফেরছ ‘নীল কট কটিয়া’। এইেকম একটা ধােো আরছ অরনক পাদখ-ফপ্রমীরিে।  
 

এই পাদখরিে আমো েেমকারল ফিখরত পাই খুব উাঁচু পাহার । এরিে ে ন ফবে েিরপাি। তারিে 
ফলরজে েেন লম্বারট, ি’ুেকম েঙ। এই নীল কট কটিয়া পাদখ খুব িেুন্ত, ছট পট করে, আে ফহথায়-
ফেথায় ঘুরে ফব ায়। এো আবাে ফপাকামাক  খুাঁজরত বরন বািার  হানা ফিয়।এো ফপাকা ফখরত খুব 
ভারলাবারে, আে উ ন্ত ফপাকা দেকাে কেরত দবরেষ পটু। তরব এই পাদখ ি’ুজরন দমরল েংোে পারত 
আে েব িাদয়ে ভাে করে ফনয়। বাো বাাঁরধ ফবে মজবুত।  

 

ছদব— ইন্টােরনট 
ফথরক েংেৃহীত 

   নীল কট কটিয়া (Veriditer Flycatcher) 
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                                         ।। তুদম আেরব বরল ।। 
     
                          িীপঙ্কে পাি  
 
 

তুদম ও ফতামো আেরব বরল আদম প্রাচীরন ছুরট যাই। প্রাচীরন দেরয় জ্ঞানবিৃেরেে পোমেমগুদল অনুধাবন কদে ও ফিদখ 
ববদিক যুরে স্বজাতীয় ‘িত্তক’ গ্রহরেে প্রচলন। তরব অদধকাংে ফক্ষরি এই িত্তক বয়ুঃবদৃিে োরথ োরথ স্বীয় দপতামাতাে 
আশ্ররয় চরল ফযরতন। েরল এই প্রথা িত্তক দপতামাতাে পরক্ষ খুব একটা েুখকে দছরলা না –  
  ‘পদেষিযং হেেেয ফেকরো দনতযেয োয়ুঃ পতয়ুঃ েযাম। 
  ন ফেরষা অরে অনযজাতমিযরচতানেয মা পরথা দব িুক্ষুঃ’। 
 

তাই তৎকালীন েমারজ তাাঁরিে আহ্বান দছরলা – অন্নবান েত্রুনােক নবজাত পুি তাাঁরিে দনকট আেুক । ফবি ফথরক 
এদেরয় ফবরিে পেবতী অথমাৎ মনুেংদহতা ( ২০০ দিষ্টপূবমাে – ১০০ দিষ্টাে ) ও যাজ্ঞবল্ক্য েংদহতা ( ১০০ দিষ্টাে 
ফথরক ৩০০ দিষ্টাে ) – এই েমরয় িত্তরকে দচিটি পদেস্কাে হয়। মনুেংদহতায় িািে প্রকাে পুরিে নামকেে কো 
হরয়রছ – ঔেে , ফক্ষিজ , িত্তক , কৃদিম , েূরঢ়াৎপন্ন , অপদবি , কানীন , েরহাঢ় , ক্রীত ,  ফপৌনভম ব , 
স্বয়ংিত্ত ও েদূ্রাপুি । আবাে যাজ্ঞবল্ক্য েংদহতায়ও িািে প্রকাে পুরিে নামকেে কো হরয়রছ তরব নামান্তে লক্ষেীয় - 
ঔেে , ফক্ষিজ , পুদিকা পুি , তানীন , েরহাঢ় , েূরঢ়াৎপন্ন , ফপৌনভম ব , অপদবি , িত্তক ( িদিম ) , 
ক্রীতপুি , স্বয়ংকৃতপুি , স্বয়ংিত্ত  । 
 

আমারিে কাদিত ‘িত্তক’ েেটি ‘িা’ ধাতুে েরে ‘ি’ প্রতযয় ফযাে স্বারথম ‘ক’ প্ররয়ারে দনষ্পন্ন । তরব ‘িত্ত’ েেটিে 
অথম হল – দবেৃষ্ট , েমদপমত , েদক্ষত , ফপ্রদেত; আে ‘িত্তক’ হল ফয েমদপমত , েদক্ষত বা ফপ্রদেত হরয়রছ। এখারন 
িাতা ও গ্রহীতাে েম্পকম  জদ ত। এই েবই প্রাচীন প্রথা -  আযমেমারজে দপতৃতরেে ধনেম্পদত্তে উত্তোদধকােী ও 
েক্ষাকতম া দহোরব পুরিে প্ররয়াজরন দছল। প্রকৃদতেত কােরে েরতযে েেুখীন হরয় মানষু বতম মান েমারজও প্রাচীন 
মানদেকতা ফপাষন করে চরলরছন , ফতমদন দনুঃেন্তান িম্পদত অবরহদলত হরয় হীনমনযতায় স্বীয় জীবনরক বযথম মরন 
করে চরলরছন। এখারন বদল – ফতামো আেরব বরল আমো আে মরনারোেীে স্মেনাপন্ন হইনা । কােে ফতামো হরল 
আমারিে জীবন । আে ‘জীবন’ হল বাাঁচাে জনয, ‘মন’ হল ফিবাে জনয , ‘ভারলাবাো’ হল োোজীবন পারে থাকাে 
জনয , ‘বেুে’ হল জীবনরক েুন্দে করে ফতালাে জনয –  
 

   ‘লালরয়ৎ পঞ্চবষমাদে িেবষমাদে তা রয়ৎ । 
   প্রারপ্তষু ফষা েবরষম পািদমিবৎ আচরেৎ ।। 
 

দকন্তু ফেই ভারলাবাোে মরধয ‘আরো ভারলা’ে জরনয আমো ‘ভারলা’ ফকই হাদেরয় ফেদল। শুি জ্ঞান ও শুি ভারলাবাো 
একই দজদনে। ‘জ্ঞান’ আে ‘ভারলাবাো’ে মাধযরমই লক্ষযরক পূেে কো ফযরত পারে , আে এখারন ভারলাবাো নামক 
পথটি বা মােমটি ফবেী েহজ। েুখী েৃহরকাে ইট দিরয় দনদমমত হয়না । েম্পকম  দিরয় বানারত হয়। ফযখারন অদভমান 
থাকরব, দকন্তু অজহুাত থাকরবনা। দববাি থাকরব দকন্তু িেুে থাকরবনা। তাই ফতামো পৃদথবীে ফয প্রারন্তই থারকানা ফকন 
েরবমে োরথ বরলা  - ‘আমারিে আে জ তা ফনই’ , আমো কুেন্তান নই; আরবরেে োরথ বরলা – আমো 
ফতামারিেই েন্তান , ফতামারিে অহঙ্কাে । 
 

   ‘ েরবমষাং মেলং ভূয়াৎ েরবম েন্তু নীোময়াুঃ । 
    েরবম ভদ্রাদে পেযন্তু মা কদশ্চি িুুঃখভাে ভরবি’ ।। 
 

েকরলে মেল ফহাক , েকরল নীরোে থাকুক , েকরলে িদৃষ্ট এক ফহাক, কারো িুুঃরখে ফহতু ফহাও না। 
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মকনকর আজ কহ থে ভাকলা-মন্দ োহাই আসুক সকিেকর লও সহকজ 
 
 

েুজাতা নন্দী 
 

েরচতন ভারব মন েদতয ফমরন দনরলও অবরচন মন তা পারেনা।আমাে মত অরনরক এক না পাওয়ারক তুি 
ফভরব জীবরনে পরথ এদেরয় না দেরয় চেম দবষণ্ণতায় ভদেরয় ফতারল েংোে জীবন।তখন তাে আাঁচ পায় তাে 
চােপারেে মানষু। ফকউ দবদ্রুপ করে, ফকউ েমবযথী হয়। আমারক ফকউ ফকানও দিন দবদ্রুপ করেদন, তব ুএক আকাে 
দবষণ্ণতা আমারক দেরল ফখত োোদিন। চােপারে এত এত পাওয়া, তব ুএক না পাওয়া কুরে কুরে ফখত োোক্ষে। 
জীবরনে ভারলামরন্দে দহোব গুদলরয় ফযরত থারক। মা, আমাে োশুদ মা, প্রথম বলরলন একটা বাচ্চা িত্তক দনরত। 
এেপে েশুেবা ীে অরনরকই বরলরছ িত্তক ফনওয়াে কথা। ফকাথায় পারবা দকভারব পারবা এই ভাবনা মাথায় ভে 
কেল। যারক োমরন পাই তারকই বদল যদি ফকান োহাযয কেরত পারে। অরনরকই অরনক খবে দিল, দকন্তু পরে 
ফিখলাম ফে পথ ভুল। অরনক খবে দনরয় ফযাোরযাে কদে ফবে করয়কটি ফহারমে োরথ, দকন্তু তাো জানায় regis-
tration হরিনা, হরল জানারব। এক আকাে আো দনরয় ফহারমে িেজায় দেরয় িাাঁ াই আে দেরে আদে একোে 
দনোো হতাো দনরয়।  দনরজরক খুব অেহায় লােরত থারক, এেই মারঝ ডািাে-নাদেমংরহাম ফলরেই থারক। এত কঠিন 
পদেদস্থদত তখন ফপদেরয় এরে আজ মরন হয় তখন কত অেহায় দছলাম, করতা ফবাকাদছলাম। প্রদতবাে IVF কোে পে 
১৪ দিন েভীে উৎকোয়, ভাললাোয় কাটত, যদি েদতয হয় েব দকছু,না েব ফেষ,আবাে ফহরে ফেলাম। ঠিক 
কেলাম আে না, ডািারেে কারছ আে যাবনা।  দকন্তু-দক এক জয়ুাদ ে ফনোয় ধরেদছল আমারক, বােবাে ফহরে 
যাই হতাে হই, দনুঃস্ব হই প্রদতজ্ঞা কদে আে নয়, দকন্তু েেীরেে ক্লাদন্ত িেূ হরত না হরতই জয়ুাদ  মন আবােও বাদজ 
ধরে দনরজে বযথমতারক। বাে বাে হারে, তব ুফখলা ছা রত চায়না মন।  

 

ফকান এক ক্লান্ত েময় মন ফখাাঁজ পায়  CARA-ে। েেল হব না ফভরবই েমম দেলাা্প কদে। েব আো ফেষ 
তব ু ফকাথায় ফযন এক দবন্দ ুআো দছল। প্রায় িইু বছে পে ই-ফমল-এ ফিখলাম আমো ফপরত পাদে আমারিে 
আকাদিত েম্পি। েবাইরক বলরত ইিা হল। দকন্তু ফে আনন্দ মরন ফচরপ োখলাম ভরয় যদি েব না পাই। এেপে 
আে ফবদেদিন অরপক্ষা কেরত হয়দন। ফচাদ্দ দিরনে মরধয েব স্বপ্ন েেল হল। বাে বাে ফহরে ফযরত ফযরত এমন অবস্থা 
হরয়দছল, ফযদিন ফহারম যাদি আমাে ফছরলরক আনরত, ফেদিনও আমাে ফচতন ও অবরচতন মরনে ফবাঝাপ া চলরছ। 
োেলয আে বযথমতাে তেবাদেে আঘারত আঘারত আদম ক্ষত দবক্ষত হদি, েিাি কেরছ প্রদতমহূুতম আমারক। ফেরষ 
যখন ফহারম দেরয় ফকারল দনলাম তারক, তখন এক অনয অনভুুদত, ভয় কাজ কেল; পােব ফতা এই গুরুভাে ঠিক 
োক পালন কেরত? দকছুক্ষে পরেই এক অনাদবল আনন্দ আমাে েব ভয় িেূ করে দিল। আমো আমারিে েন্তানরক 
দনরয় বা ীে পরথ চললাম। মরন হরত লােল ফকান এক অজ্ঞাত কােরন এতদিন মা ফছরলে মরধয ফয িেূে দছল, তা 
আজ ভেবারনে িয়ায় আে আমারিে দপ্রয় মানষুরিে ইিায় িেূ হল। এরক অপেরক কারছ ফপলাম। বাদ  আোে 
িীঘমপথ ফযন আেও িীঘমতে মরন হরত লােরলা।  শুধু মরন হরত থাকরলা কখন বাদ  যাব আে েবাই ফিখরব 
আমারিে ফছরলরক।  বা ীে েবাই খুব আনদন্দত ওরক ফপরয়, োো েরেয েকরলে োরথও ফবে কাটারলা। এেপে দিন 
১৫ চুপচাপ েইল, েব ফিখল ফবাধহয়। তােপে শুরু হল তাে িেুন্তপনা । তরব বা ীরত িািা, দিদি ও আেও 
আটজন, আমো এক োরথ থাদক। ফবে মজা করেই দিন কাটরত থারক আমারিে, েবাে োরথ ব ও হরত থারক 
ফিবাংশু । এই চােবছে নানা েময় নানা বাধা এরেরছ,তরব বা ীে েকরল দমরল তাে েমাধান করেদছ। কখনও তা 
গুরুভাে মরন হয়দন ,দনরজরক অেহায় বরলও মরন হয়দন।  

 
এই করোনা পদেদস্থদতরত আমো েকরল দমরল মজা করে, েল্প করে, ছারি ফখরল,ছারি োছ লাদেরয়, নতুন 

অরনক দকছু দেরখ, বই পর , আনরন্দ থাকরত ফচষ্টা করেদছ। তরব ফিবাংশুে জনয আেও েহজ হরয়রছ এই ঘেবন্দী 
অবস্থায় থাকাটা। োোটা েময় ফবে বযিতায় কাটরছ আমারিে। েকরল ভারলা থাকরবন। অনযরক ভারলা োখরবন। 

আদম এবং আমাে স্বামী মেৃাল, আমারিে ফছরল 
ফিবাংশুরক দনরয় ২০১৬ োল ফথরক আত্মজা’ে োরথ 
দবদভন্ন ভারব যুি আদছ। ফিবাংশুরক দনরয় আমারিে 
জীবরনে নানা অদভজ্ঞতা েবাে োরথ ভাে করে 
দনরত ফপরে ভারলা লােরলা .... ফলদখকা   
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                                             থপকয়ত্র  প্রাণ ভকর  
                                                                                         েুবীে মুখাজী  

 
 
ফয দেশুরক আজ ফথরক চদিে বছরেেও দকছু ফবদে েময় আরে বরুক করে বাদ  দনরয় এরেদছলাম, ফে আজ স্নাতরকাত্তে 
ফশ্রেীে ছািী। তারক বাদ  আনাে আরেে স্মৃদত আে চদিে বছরেে চ াই-উৎোইরয়ে স্মৃদত ব  কম নয়।  

 

যখন একটি দেশুেন্তারনে দপতা বা আমাে স্ত্রী ‘মা’ হওয়াে স্বরপ্ন দবরভাে দছলাম বা দছরলন, তখন ফেই স্বপ্ন অধো 
ফথরক যাদিল। হয়রতা বা িরূেও চরল যাদিল। অকস্মাৎ মরন আরে িত্তক প্রথাে কথা। তখন ফচারখে োমরন আমাে িইু 
বেুে জীবন িত্তক ফনওয়াে ইিারক আেও ফবদে করে উস রক দিল। ফযমন ভাবা ফতমন একটু একটু করে ওপরথ 
যাওয়াে কাজ শুরু কো। এই ফছাট পদেেরে তাে েবটা ফলখা েম্ভব নয়। তব,ু ফয অদভজ্ঞতাে কথা না বলরল এই 
ফলখা অেম্পূেম ফথরক যারব তা হল আমাে মারয়ে কথা। একদিন েেযায় মা’ফক বললাম, “মা, আমো েন্তান িত্তক 
দনরত চাই”। েংদক্ষপ্ত উত্তে দিরলন। বলরলন যারত আমারিে েুখ তারতই তাাঁে েেদত আরছ। দজজ্ঞাো কেলাম, “যারক 
বা ী দনরয় আেব, তাে ধমম দনরয় ফতামাে মরন ফকানও দিধা থাকরব না ফতা”। আমাে দিরক তাদকরয় অতযন্ত মানদবক 
েুরে বলরলন, “বাবা, মানষু দক ফকানও ধমম দনরয় জন্মায়? যাে ঘরে ব  হয়, তাে ফয ধমম হয়, দেশুটিে ধমমও তা-
ই হয়”। বরল আমায় প্রশ্ন কেরলন, “তুদম েবীন্দ্রনারথে ‘ফোো’ প  দন? ফোো দহন্দুে ঘরে ব  হরয় তাে দিধা-
েংরকারচে অবোরনে আরে দহন্দ ুধমমই পালন করেরছ। তারত পৃদথবীে ফকান ক্ষদতটা হরয়রছ? েুতোং, ওেব না ফভরব যা 
কেরত চাও তা তা াতাদ  করে ফেরলা”। একটি কঠিন কথা েহজভারব বরল আমাে পথ মেৃন করে দিরলন আমাে মা।  

 

প্রাক -িত্তক পরবমে ফেষ কাজ হল দেশুটিরক পছন্দ কো। যদিও ‘পছন্দ’ েেটিরত আমাে আপদত্ত আরছ। বাচ্চাটিরক ফিখাে 
দিন েস্ত্রীক ফপৌাঁরছ ফেদছ। দেশুভবরনে দোঁদ ে অরধমক উরে ফেদছ, হোৎ আমাে স্ত্রী আমাে হাত ফচরপ ধরে বরল উেরলন, 
“আদম আমাে না ফিখা ফমরয়রক বাদ  দনরয় ফযরত এরেদছ। বাজারে ো ী দকনরত আদেদন। েুতোং, ভারলারবরে যারক 
আমাে ফকারল তুরল ফিরব, ফেই আমাে ফমরয়। বাচ্চা ফবরছ ফনওয়াে মত হীন কাজ আমাে পরক্ষ কো েম্ভব নয়”। 
জীবরনে আরেকটা কঠিন কাজ েহজ হরয় ফেরলা। একটি েীেমকায় দেশুরক আমারিে ফকারল তুরল দিরলন। ওে আে দকছু 
না থাক, দছল োলভো ভুবন ফভালারনা হাদে। ওে অেুস্থতারক োদেরয় েুস্থ-স্বাভাদবক করে তুলরত দকছুদিন েময় 
দেরয়রছ। দকন্তু, দবশ্বাে করুন, কখনও দবেি হই দন।  

 

তােপে পারয় পারয় চদিে বছে অদতক্রম কো। সু্কলজীবরনে অরনকটাই ভারলা কারটদন। েভীে ‘দডস রলদিয়া’-ে েমেযা 
দছল। অথমযাৎ, বানান ভুরলে েমেযা। এককথায় ফবাঝারনা যারব না। ফেই পরবম েহায়তাে জনয কৃতজ্ঞতা জানারত চাই 
দবরেষ প্রদেক্ষক শ্রীমতী দলদপকা ভটাচারযমযে প্রদত। পেম যত্ন এবং ভারলাবাোয় আমাে ফমরয়রক এই েমেযা ফথরক মিু 
করেরছন। প্রষূ্ফটিত কনযারক ফিখলাম বারো ক্লারেে পেীক্ষাে েময় ফথরক।   

 

এই চলাে পরথ বকরোে এবং ফযৌবরনে েদেক্ষরেে ফয েমেযা তারক অনয েব বাবা-মারয়ে মত আমারিেও অদতক্রম 
কেরত হরয়রছ। ফেই পরবম তাে মতামতরক গুরুে দিরয় বা না দিরয় বধরযমযে োরথ েমেযারক ফমাকাদবলা করেদছ। একটা 
েময় ফমরয় দনরজই দনরজে মরধয দস্থতধী হরত ফপরেরছ, ফবদেেভাে ফক্ষরিই ঠিক বা ভুরলে েীমারেখা টানরত দেরখরছ।  

 

আজ ফে িাদয়েেীলা। মারয়ে অেুস্থতায় োন্না করে আমারক ও মা’ফক ফখরত ফিয়। মারয়ে অেুস্থতায় দবচদলত হরয় দনরজই 
দচদকৎেরকে োরথ কথা বরল। জীবন আমারিে পদেপূেম। এই পূেমতা অনযরিে জীবরনও আরছ, হয়রতা একটু অনযেকম 
ভারব। যাাঁো েিয িত্তক দনরয়রছন, বা ফনওয়াে জনয অরপক্ষা কেরছন, তাাঁরিে জনযও অরপক্ষা কেরছ এই পুেমতা।  

 

েবীন্দ্রনারথে ফেই দবখযাত উদি দিরয় ফলখা ফেষ কদে:                
“েম্পকম  েরিে বাাঁধরন নয়,   

অনভূুদতে বাাঁধরন বতেী হয়”।  

আদম এবং আমাে স্ত্রী, নবনীতা মখুাজী, আমারিে ফমরয় ফেমন্তীরক 
দনরয় ২০০০ োরল আত্মজাে জন্মলে ফথরক তাে োরথ দবদভন্নভারব 
যুি আদছ। ফেমন্তীরক দনরয় আমারিে জীবরনে অদভজ্ঞতা েবাে 
োরথ ভাে করে দনরত ফপরে আনন্দলাভ কেলাম... ফলখক।  



 17 

           My own face, not anyone else’s 
  
    (In every conceivable manner, the family is link to our past, bridge to our future-Alex Haley) 
 
                                                                                                                                      Vikas Prakash Joshi 
 
The word ‘Adoption’ according to the online Lexico dictionary is “The action or fact of legally taking another's 
child and bringing it up as one's own, or the fact of being adopted.” The definition is terse but hidden in these 
sparse words are worlds of meaning.  
 
I still remember the first time I heard the word adopted or came to be aware of the concept of ‘adoption’. It was at 
anafter school get-together programme in early secondary school. We had in our school, the concept of organising 
small programmes on different countries and all the students joined in with much gusto. That month the theme was 
Egypt, so for that one month, various activities would be lined up centred on that country. On one particular day 
we had to dress as Egyptian figures, bring some Egyptian dishes from home and make simple presentations on 
Egypt as part of our History and Social Studies class. One of the girls had garnered everyone’s appreciation for the 
delicious Egyptian dishes she had brought from home and the convincing young Cleopatra she had dressed as. 
Later on, when we were clearing up everything, I overheard the two teachers discussing the girl amongst them-
selves in a low voice.  
 
She praised the girl’s performance in this and her general academic excellence and mentioned, as if in passing, 
with an arch of her eyebrows, “She is adopted, you know.” The other teacher gave a knowing smile and said no 
more, cognisant of not saying too much in front of me.As a mere child then, I had no idea what the word ‘adopted’ 
meant,but at a subconscious level, I imbibed the idea that adoption was somehow a taboo thing. The absence of 
any other adopted persons in my family and close friends circle meant that this attitude remained with me for 
many years.  
 
Childhood dream 
 
Fast forward to many, many get-togethers later. I had decided to finally fulfil a childhood dream of writing my 
first book. It had always been a dream, but as I grew older and got caught up in life’s endless tasks, this dream fell 
by the way side. In 2017, I resolved to make it happen no matter what. This article gives you a short snapshot of 
the learnings from my journey, in my book tentatively titled ‘My Name is Cinnamon’. It will be out sometime next 
year.  
 
To briefly and shamelessly plug my book: From the bustling city streets of Pune, to chaotic and charmingly infuri-
ating Kolkata to Nandurbar’s hilly and breath-taking lush green vistas, My Name is Cinnamontraverses’ diverse 
landscapes and speaks in many authentic voices. It is an original, sensitive and very moving tale with countless 
moments of fun and adventure, and based on a theme which has hardly been explored in children’s and young 
adult literature in India. 
 
Key theme 
 
As this book has one of its key themes, if not its key theme, as adoption, it is a great pleasure to write this article in 
the Atmakatha magazine. My deepest gratitude to Dr.AnupDewanji for this golden opportunity, as well as the un-
stinted support and inputs given to me by Atmaja.My sincere ‘Naman’ to Atmaja and all its office bearers and 
members, for all the work they do and have done over the years.  

 

A question that arises at this stage, why did you choose the concept of adoption and weave it into a story? My an-
swer to that will be: the author doesn’t choose the story; the story chooses the author. Once a writer ‘gets’ an idea 
he knows that the writing process will start from this idea. I am sure those who have ever done writing—creative 
writing in particular--of any kind will easily understand what I mean.  
 
So I had to learn all I could about adoption, especially in the Indian context. I started off my journey into the com-
plex and changing world of adoption in India. I resolved to let people tell their stories the way they wished to and 
let the chips fall as they may, not letting my own negative perceptions come in the way. 

 

To that end, I did both primary and secondary research of different kinds. I read books on and centred about adop-
tion in India by authors such as Lakshmi Giri, DeepaBalsavar, Nandana Dev Sen, and a more academic book by 
Vinita Bhargava. I read all the online material I could find about adoption in India and the challenges therein. I had                          

Ihad discussions with ArunDohle and Anjali Pawar, who trace out birth parents. I watched movies that depict 
adoption in a sensitive and realistic way. Most importantly, I had detailed wide ranging discussions with a large 
number of adoptive parents and children throughAtmaja in Kolkata, Sudatta Adoption Parivar in Bangalore, as 
well as in Pune, Delhi and Mumbai. I also had discussions with Roxanne Kalyanvala, of the BharatiyaSamajSeva 
Kendra in Pune, an adoption agency to understand the legal and administrative aspects of adoption. I consulted 
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journalists who have covered stories on adoption and went through historical sources and mythological references 
to on adoption. To better understand the psychological issues, I spoke to several child psychologists who have 
counselled adopted children and parents. Both rich, middle class and poor people have been a part of my research 
to ensure that perspectives across class are obtained. Through all this, I have garnered rich material and observa-
tions for my book.  
 
All this has given me a new perspective on adoption in India and altered my old ideas. It also brought home to the 
role of various institutions and that of the parents and family themselves, in adoption and by extension in the family 
themselves. While it is a cliché that everyone’s experiences are different, certain common threads repeated-
lyshowed up in the wide variety of conversations I spoke to. The train or bus may have different sections but the 
countryside it travels through is the same for all the passengers. I put forward a few observations and perceptions as 
below: 
 
Catch them Young 
 
It is a truism that the earlier you do or learn something, the better it often is. This is manifestly common when it 
comes to adoption as well. I noticed across the board, that in those families where a child learns that he or she is 
adopted, very early on, and in a way that is down to earth, it becomes very natural to him. It is essential that parents 
tell their children themselves and early on, so that the child avoids the shock of being informed about this by any-
one outside the family. Second, the longer parents delay telling the child, the more and more pressure it puts on 
them. Dr.Sanyogita Nadkarni, a Pune-base child psychologist avers that telling a child he or she is adopted cannot 
be made into a major event. “It is important children know about it in a variety of ways, from as early an age as 
possible,” she advises. In those cases, where the parents delay for too long, they often never end up telling the 
child. 
 
Identity not necessarily linked to being adopted 
 
An assumption of mine was that being adopted was a key part of a child’s life and identity. In my interactions with 
adopted children, I came to perceive that for many of them, the fact that they were adopted was just a small part of 
their identity and not necessarily something they dwelt on or spent a lot of time thinking about. They saw them-
selves in much the same way as any other children do. (Especially where adoption was normalized by parents). 
KetkiOvhal, a Pune-based homemaker who was adopted at six months, and is now a mother herself to two teenag-
ers, points out “I was and am still startled with those who still wish to see me through the prism of being adopted. 
Even in school, people would often ask me pityingly “Oh,you are adopted?”I never understood why they felt any 
pity for me. I am not defined by the fact that I was adopted. My values, choice and personality define me, as my 
friends’ circle, education, the life I have lived and choice of career.”  
 
Adoption of a child is not a favour 
 
When we talk of adopting a child, there are some who see it as a noble task. Or, it is termed that the parents are do-

ing a favour to the child by giving them a chance for a better life. However, in my interaction with adoptive par-

ents, one could clearly see that for the majority of them, they saw it as just another way of having children. It can-
not be as seen as some sort of charity or favour. TVS Sekhar of the Sudatta Adoption Parivar emphatically points 

out, “I have heard several people telling me ‘What a noble act I have committed in adopting a child’. On the contra-

ry, mywife and I wanted to have a child of our own and adopted as we didn’t have an option. No more should be 
read into it.” 

Resemblances go beyond physical 
 
As a writer, an intriguing aspect to me was the difference in the way a child looks from his adoptive parents. At a 
personal level, I myself was teased occasionally that I was adopted because I am much taller than my parents and 
look very distinct from my own father. Through my interactions, I grew to realise that while adoptive children may 
‘look’ different from their parents, they do adopt the mannerisms, speech patterns, gestures, behaviour and other 
outward aspects of their parents. They end up ‘looking’ like their parents even if their facial appearances may not 
necessarily be similar. It may also be pointed out that even biological children can often end up looking quite dif-
ferent from their parents. This is generally an issue, if at all, only during early childhood. As the child asserts his or 
her own identity, this recedes completely in the background. Anhiti Naskar, daughter of Swapan Naskar and Subha 

Mukhopadhyay of Atmaja ,Kolkata , when questioned about it, aptly puts it “When anyone asks whether I have 

my mother’s face or father’s face, I respond that I have my own face.” 
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Growing professionalization of adoption 
 
We are, through our mythology, familiar with the idea of adoption. The stories of Krishna, Shakuntala and Karna 
are all known to us. In India, adoption has traditionally been within the distant family, relatives and so on. As time 
passed, adoption agencies started playing a major role. With the advent of the new regulations of CARA in 2014, 
all this has changed. On one hand, it has become easier to adopt a child from any part of the country. On the other 
hand, the role played by individual adoptive agencies has reduced.  
 
Roxanne Kalyanvala, Executive Director of BharatiyaSamajSeva Kendra, commenting on the change, says “Both 
the old and new systems have their plus and minus points. I feel the new system may be more streamlined and give 
parents access to children from different parts of the country. A person from Odisha can adopt a child from Maha-
rashtra. On the other hand, there was a greater personal touchin the old system. There was a rapport that was estab-
lished between the agency and families. Now,everything has been centralized.” 

 

Sensitivity to children concerns but not giving in to blackmail 
 
At some time, adoptive children tend to express curiosity and interest in who their biological  parents may be and 
how they came to here. Often a times, these questions come during the teenage years or during adolescence. These 
are the most challenging times for any person, `growing up as it is, the first time that we are stepping out and 
forming our own identity, distinct from our parents’. 
 
Questions like ‘Why was I adopted?’ ‘Was something lacking in me?’ ‘Do my parents ever think about me?’ are 
all very common at such times of a child’s life. These questions must be handled with utmost sensitivity and tact. 
Parents must also treat these questions as normal and not see it as any lessening of love in their children. There 
should not be any attempt to make the child have a sense of ‘guilt’ for these feelings. The adoption agencies and 
child psychologists can play a key role in this regard. 
 
However, cautions NilouferWadia, herself an adoptive mother, parents must not give into blackmail. “Children, 
particularly in their teenage years, tend to indulge in tantrums if they are not given something or the other. At such 
times, they may argue that it is because they are adopted, that parents did not give them what they wanted. Parents 
must stand firm and not spoil the child,” she says.  
 
Changing preference towards girl children 
 
It is generally perceived that there is a bias against the girl child in India. However, at least in the adoption context, 
this is not true. On the contrary, there is a preference for adopting girls, is the feedback in different parts of the 
country. According to an article in the Financial Express, over 50 percent of the children adopted in 2019-2020 
were girls. 
 
You are not alone 
 
There is a saying that you are deeply influenced by the people around you. A common perception I came across 
among both adoptive parents and their children is that, when adoptive children are introduced to other children 
who are adopted, they realise that they are not alone. This also makes a substantial difference to any issues of feel-
ing ‘different’ from other children. Adoptive parents would do well to introduce their children to other adoptive 
children at a young age. 
 
What matters 
 
In a nutshell, I would say, what really matters are the parents bringing up the children in a way which is loving, 
empathetic and yet with boundaries and self-control.  
 
This will ensure that the children are well brought-up, and yet at the same time self-confident secure individuals 
who are capable of making their own decisions and facing life’s vicissitudes with aplomb. They can then do the 
same with their own children, when they become parents.  
 
This is the task of any parent, irrespective of being adopted or non-adopted. Adoption may be seen as another way 
of becoming a parent, and another way of bringing life, no more and no less.  
 
For any comments or to know more about my book, write to me at joshi.vikas500@gmail.com 
 

( Sri Vikash Prakash Joshi is a Pune based author and also a social activist and raising voice on several issues of the society in his blog. He played an instrumental role for 
publication of the book 'Gavkari Ekatra Samruddhi Sarvatra'  which carries 25 stories of 25 Villages that have benefited from the work of  Watershed Organisation Trust 
with which he is associated closely. Besides his articles is also published in   Inspired by Tagore which is a compilation of 300 articles from all over the world and pub-
lished  in 2012  by Sampad and British Council India. Sri Joshi has now began his journey towards his first novel  My name is Cimmanum … which is  story of a small 
adopted boy . We express our love and best wishes to Mr Joshi for his novel . …. Atmakatha Editorial Board )  

mailto:joshi.vikas500@gmail.com
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                                               স্বপন নস্কে  

“এ পদৃথবী ব রজাে নাম না জানা 
দকছু হদেয়াল পাখীে হরত পারে , অথবা 
কাাঁটাতাে পাে হরয় চরল আো ফকান এক েিদচরলে…” 
 

 

লুদে নামটি বাঙালীে কারছ পদেদচত হরয়দছল েবীন্দ্রনাথ োকুরেে ফিৌলরত ফেই উনদবংে েতােীে ফেষ ভারে যখন ইংলযারে থাকা কালীন কদব 
ডুঃ স্কট বরল একজরনে বাদ রত অদতদথ েিেয দহোরব থারকন ফবে দকছুদিন এবং ডুঃ স্করটে িইু কনযাে মরধয একজন লুদে স্কট কদবে ফপ্ররম 
পর ন এবং ভােচুয়াদল কদবরক প্ররপাজও করেন আকারে ইদেরত। দকন্তু তবু এই নামটি ফেভারব আমারিে মরন প্রভাব ফেলরত পারেদন তাই আরজা 
আমো েবীন্দ্রনারথে জীবরন ফপ্রম বলরত অনয অরনক নাম মরন প রলও এই নামটি কখরনাই ফেভারব বদলনা। 
 

‘Lucy’ অথমাৎ আরলা ... এই েেটি প্রথম এক অজানা ফোমারঞ্চে স্বাি আমারিে মরন দনরয় আরে  যখন দবখযাত োয়ক জন ফলনন তাাঁে 
করম্পাজ কো একটি দবখযাত োন Lucy in the sky with diamonds  তাাঁে দবখযাত োরনে িল বীটলরেে Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band 

এই অযালবারমে মরধয প্রকাে করেন ১৯৬৭ োরল। এই ফোমারঞ্চে োরথ একটি দমথ ও জদ রয় যায় আমারিে মরধয ফেটা হল BBC নাদক এই 
োনটিরক বযান করে োনটিে োরথ LSD বরল কুখযাত ড্রােটিে েম্পকম  আরছ এই বরল। েেকাদে ভারব যদিও এই বযান কোে কথা কখরনা 
ফঘাষো করেদন এই দবখযাত ফেদডও েম্প্রচাে েংস্থাটি। বেং তাো অনয একটি োন বযান করেদছল এবং হয়ত ফে কােরনই এই দমথ একটি 
কুখযাত ফনো এবং একটি দবখযাত োন জদ রয় শুরু হয়। যাইরহাক এই দমথটুকুই আমারিে মত মাছ ভাত খাওয়া বাঙালীে হৃিরয় লুদে নারম 
এক ফোমাঞ্চ েৃদষ্টে জরনয যরথষ্ট দছল। ফলনন দনরজ অবেয পরে বরলদছরলন োনটি তাাঁে দতন বছরেে ফছরল জদুলয়ারনে আাঁকা একটি ছদবরক মরন 
করে ফযটায় ফে এাঁরকদছল তাে এক নােমাদে বেু লুদেরক। 
 

আেুন, েমরয়ে ফরাত ধরে এবাে এই দিতীয় লুদেরক ফছর  আে একটু এদেরয় যাই আমো । ১৯৭৪ োরলে নরভম্বে মাে । অযানররাপলদজস্ট 
ফডানাল্ড ফজাহানেন এবং তাাঁে এক েহকােী একটি েদেল অনুেোরনে কাজ কেদছরলন ইদথওদপয়াে আওয়াে উপতযকায় হাডাে অঞ্চরল । 
একদিন কাজ ফেরষ দনরজরিে ো ীরত দেরে আোে জরনয একটা দবকল্প নালাপথ ফবরছ দনরলন। আে ফেই োিায় তাো ফিখরত ফপরলন একটা  
েদেল হরয় যাওয়া হারতে োমরনে অংরেে টুকরো ( Forearm )। ফজাহানেরনে বুঝরত ফিেী হয়দন ফয এটি একটি দপ্রদমটিভ মানবীে হারতে 
টুকরো যাে বারয়ালদজকাল নাম হল আস্ট্রারলাদপরথকাে আোরেনদেে ফযটি ফহাদমদনড ফশ্রনীভুি। অথমাৎ এপ ফথরক মানুষ বা ফহারমা মহাজাদত 
হবাে দববতম রনে পরথ একটি োখা যারক আমারিে অথমাৎ ফহারমােযাদপরয়নরিে পবূমপরুুষ বরল ধো হয়। যাইরহাক এে দকছু পরেই দতদন মাথাে 
খুদলে দপছরনে অংে খুাঁরজ পান এবং তাে পরে পরেই থাই এবং দনতরম্বে  হা  এবং এইভারব ফবে করয়ক ঘন্টা ধরে খুাঁরজ তাো প্রায় েতাদধক 
েদেলাইজড হার ে টুকরো খুাঁরজ পান এই আদিম নােীে এবং প্রায় েমূ্পেম একটি মানবীে কঙ্কাল এে রূপ দিরত েক্ষম হরলন এই অদভযািী িল 

( ছদব -১ )। ফেই োরি অদভযািীে িল এই আদবষ্কাে ( পেবতী েমরয় এটি পৃদথবীে একটি আশ্চযম আদবষ্কাে বরল স্বীকৃদত পায় ) এে 
উৎেব পালন কোে জরনয পাটিম  দিরল ফেখারন পান ও ফভাজরনে োরথ ফয োনটি বাজারনা হরত থারক ফেটি এই বীটলে এে Lucy in the sky 

with diamonds  ... এবং এই অদভযািী িরলে এক েিেয পারমলা অল্ডােমযান এই করোটিে নাম ফিন – Lucy  । ফজাহানেন এেপরে একটি বই 
ও প্রকাে করেন যাে নাম Lucy – The beginnings of Humankind ।  কী ভাবরছন ? লুদে নারমে প্রদত ফছাটরবলাে ফমাহ দনরয় এক 
নস্টালদজয়াে েল্প ফোনারত বরেদছ আপনারিে কারছ আজ এই বৃি বয়রে ? ফবে তাহরল চলনু এক লারে পাে হরয় চরল যাই আরো করয়কটি 

িেক।  

২০১৩ োরল নাোে দবজ্ঞানীো বৃহস্পদতে উরদ্দরেয তারিে মহাকাে অদভযারনে পদেকল্পনা কেরত বরে প্রিাদবত মহাকােযানটিে একটি নাম 

খুাঁজরত শুরু করেন। োধােেত নাোে এই েমি অদভযারনে নামকেে কো হয় দবদভন্ন েরেে আিযাক্ষে দিরয় অথবা এমন ফকান নাম যা 
অদভযানটিে োরথ অথমবহ হরত পারে। এই ফক্ষরি এই অদভযারনে তাৎপযম হল এই মহাকােযান পাদ  ফিরব বৃহস্পদতে োমরন এবং দপছরন একই 
অেদবরট চলরত থাকা ফরাজানরিে েেী হরত। ফরাজান হল আেরল অযাস্টেরয়ড বা গ্রহােু যা বতেী হরয়দছল আমারিে ফেৌেমেরল গ্রহগুদলে েৃদষ্টে 
আদি মুহূতম রত। গ্রযাদভরটেনাল পরুলে েরল এইেব গ্রহােু একোরথ দমরল দমরে গ্ররহে েৃদষ্ট করে অথবা দকছু দকছু অনয গ্রহ অথবা নক্ষরিে উপরে 
দেরয় আছর  পরে ।আবাে ফবে দকছু অযাস্টেরয়ড মহােূরনয ফভরে ফযরত ফযরত হয়ত ফেষ দবলীন হরয় ফেরছ কারো োরথ ফকান েংঘষম না 
করেই। দকছু দকছু অযাস্টেরয়ড একোরথ ক্লাস্টাে করে হয়ত ঘেুরছ গ্রহরিে ফকন্দ্র করে ফযমন চাাঁি ঘুেরছ আমারিে পৃদথবীরক ফকন্দ্র করে। দকছু 
দকছু অযাস্টেরয়ড আবাে খুাঁরজ পায় প্রায় দচেস্থায়ী দনজস্ব ঠিকানা। কীভারব ? আেনু একটু ফবাঝাে ফচষ্টা কো যাক দবষয়টা। 

 

Lucy in the sky with diamonds.... ফেই ফয হলুি পাখী 
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এই ফয েূযম এবং তাে েমি গ্রহ এবং গ্রহরিে আরেপারেে গ্রহরক ফকন্দ্র করে ঘুেরত থাকা উপগ্রহ এবং অজর গ্রহােু বা অযাস্টেরয়ড এইেব 
একোরথ ঘেুরছ েূযমরক ফকন্দ্র করে তাই তারিে একটা ফেন্টাে অে ফোরটেন আরছ । দকন্তু েূরযমে ফকন্দ্র আে এই গ্রহরিে ফেন্টাে অে 
ফোরটেন এক দবন্দুরত েমাদপত নয়। যত ব  গ্রহ তত ফবদে িেুরে তাে ফেন্টাে অে ফোরটেন েূরযমে ফকন্দ্র ফথরক। বৃহস্পদতে ফক্ষরিও তাই 
এই এই িেুে ফবে খাদনকটা । আে এই েযূম এবং বৃহস্পদতে মরধয যদি একটা ফেখা টানা যায় তাহরল এই ফেখাে িটুি পরয়ন্ট আরছ যারিে 
বরল পরয়ন্ট অে লযােোঞ্জ ( Lagrange Points )  একটি থারক বৃহস্পদতে কারছ এবং েূরযমে দিরক আে একটি থারক বৃহস্পদতে কারছ দকন্তু 
েূরযমে ফথরক িরূে অথমাৎ অনয দিরক। এই িটুি দবন্দুরত এরে গ্রাদভরটেনাল পলু েনূয হরয় যায় কােে এখারন েযূম এবং বহৃস্পদত এরক অপরেে 
গ্রাদভটিরক কযানরেল করে ফিয়। এবং এই িটুি লযােোঞ্জ পরয়রন্ট এই ফেৌেজেত েৃদষ্টে েমরয়ে ফরাজান গুরলা ক্লাস্টাে করে ফথরক ফেরছ এবং 
বৃহস্পদতে োরথ োরথ তাোও ঘুরে চরলরছ ফেই প্রথম দিন ফথরক ( ছদব – ২ )। এগুদলরক বলা হরি গ্রহ দনমমারেে েময়কাে গ্রহােেু েদেল 
এবং ফেই কােরেই এগুদলে মরধয েরয় ফেরছ গ্রহ েৃদষ্টে ফবে দকছু কু্ল। আমারিে এই পৃদথবীে েমুদ্র এবং আবহাওয়াে উপরে এই েৃদষ্টে েমরয়ে 
ফরাজানরিে প্রভাব অরনকটা আরছ বরল মরন কো হয় এবং ফেখান ফথরকই দবজ্ঞানীরিে অনুমান এই বৃহস্পদতে িপুারে আটরক থাকা আদিম 
ফরাজানরিে মরধয  পৃদথবীে ফেই জন্মেহরেযে অরনক েূি থাকরত পারে।  
 
 
এই দমদেং দলঙ্ক বা েূি থাকাে েম্ভাবনা আরছ বরলই নাোে এই দবরেষ অদভযারনে মখুয অনেুোনকােী েরবষক হযােল্ড ফলদভেন এই দবরেষ 
ফস্পে ক্রযােট এে োরথ ফেই ১৯৭৪ োরলে আদবষৃ্কত আদিম নােী েদেল লুদেে দমল খুাঁরজ পান এবং এই দমেনটিে নাম ও ফিন Lucy । 
শুধু এই েদেল নয় তাাঁে মরত Lucy in the sky with diamonds এই োনটিে োরথও এই দমেরনে একটা ফবে বনকটয েরয়রছ কােে এই 
ফরাজান গুরলারক ফিখরল েদতযই মরন হয় হীরে খদচত আকারে আরলাে ছটা। অতএব ২০১৩ োল ফথরকই শুরু হল লুদেে প্রস্তুদত তাে স্বরপ্নে 
উ ারনে জরনয । করব আেরব ফেই দিনটি ? না আে ফবদে ফিেী ফনই ... ২০২১ োরলে  অরটাবে মারেই লুদে উর  যারব বৃহস্পদতে দিরক 
। এখন ফথরকই শুরু হরয় ফেরছ তাে োজরোজ ( ছদব – ৩ দেল্পীে কল্পনায় আাঁকা লুদে নারম ফস্পে দেপ )। ফকননা তাে ফয অরনক 
কাজ ... ফয কাজ হারত দনরয় ফে শুরু কেরব একটা স্বরপ্নে উ ান। কী ফেই কাজ ? আেুন একটু েহজ করে ফবাঝা যাক। 
 
 

২০২১ োরলে অরটাবে মারে লুদে শুরু কেরব তাে বারো বছরেে উ ান অথমাৎ ২০৩৩ োল অবদধ। পদেকল্পনা অনযুায়ী ফে ২০২৫ োরল 
ফপৌাঁরছ যারব তাে প্রথম েন্তরবযে কারছ। এবং তােপে ফথরক ফে আটটা আলািা অযাস্টেরয়ড এে কারছ যারব – তােমরধয একটা ফমন 
অযাস্টেরয়ড ফবরেে এবং োতটা ফরাজান বা বহৃস্পদতে িটুি Lagrange Points এে মরধয ফথরক যাওয়া অযাস্টেরয়ড এে কারছ। এই 
অযাস্টেরয়ডরিে মরধয চােরটই হল “two-for-the-price-of-one” বাইনাদে দেরস্টম এে েিেয। লুদে তাে এই জটিল যািা পরথ বৃহস্পদতে 
িপুারেে এই িরুটা ফরাজান ক্লাস্টাে এে োরথই আমারিে পদেচয় কদেরয় ফিরব এবং আমারিে কারছ এই অযাস্টেরয়ড এে ঝাাঁরকে মরধয  দতনরট 
প্রধান টাইরপে ফরাজান এে ছদব তুরল ধেরব - C-, P- and D- টাইপ ফরাজান। এই P- আে D- টাইপ ফরাজান প্রায় একেকম 
ফযগুরলা আমো পাই কুপাে ফবরেে তুষাে েিেৃ বস্তুপরুঞ্জে মরধয  ( ফনপচুন এে কক্ষপরথে ও বাইরে অবদধ যা দবিৃত ) এবং C- টাইপ 
ফরাজান আমো পাই ফমন অযাস্টেরয়ড ফবরেে বাইরেে অংরে মেল আে বৃহস্পদতে মধযবতী ফস্পরে ( এই অযাস্টেরয়ড ফবরেে অবস্থান 
আে তাে োরথ আমারিে দবদভন্ন গ্ররহে অবস্থান ভারলাকরে ফবাঝাে জরনয ফিখনু ছদব – ৪)  । এই দতনটি প্রধান টাইপ ফরাজানই আমারিে 
গ্রহমেলী েৃদষ্টে েমরয়ে ফমটিদেয়াল দিরয় বতেী তাই এই েরবষনাে েরল আমো আমারিে পৃদথবী তথা অনযানয গ্ররহে জন্ম েহরেযে অরনকটাই 
বুঝরত পােব এমনটাই মহাকাে দবজ্ঞানীরিে অনমুান। এই মহাকাে অদভযান তাই অনয েমি মহাকাে অদভযান ফথরক ঐদতহাদেক ভারব 
একিমই আলািা গুরুরেে। কােন এই প্রথম একটা মহাকাে অদভযারন একেরে দবদভন্ন গ্ররহে কক্ষপরথ এতগুরলা েন্তবয স্থান ঘরুে ফব ারব একটি 
মহাকােতেী – আমারিে স্বরপ্নে হলুি পাখী লুদে। আে এই ঘরুে ফব ারত ফব ারত ফে আমারিে েল্প ফোনারব। কী ফেই েল্প?  
 
 

আেরল লদুে আমারিে ফছাটরবলায় জামরুল োরছ বরে থাকা ফেই হলিু েরঙে দেদনি পাখী ... ফয পাখীটা অবাক 
দবস্মরয় তাদকরয় থারক এই দবশ্বব্রহ্মারেে দিরক আে স্বপ্ন ফিরখ এক আশ্চযম উ ারনে... ফয উ ান একদিন ফপৌাঁরছ যায় 
চাাঁরি ... তােপে মেল ... তােপে বহৃস্পদত আে এইভারব ফে খুাঁরজ যায় ফেই আদিম গ্রহােুপুরঞ্জে মরধয লদুকরয় থাকা 
এক েল্প ... কদব যারক বরলদছরলন ... ‘প্রথম আদি তব েদি--আদি পেরমাজ্জ্বল ফজযাদত ফতামাদে ফহ েেরন েেরন’ । 
 
 

ফহ পােক , আেুন আমোও আজ ফছর  চরল যাই এই দববেম ধ্বংেিূরপে মত দপছরন ফেরল আো ২০২০ ফক। এই পৃদথবীে েভীে েভীেতম 
অেুখ ফথরক ফজরে উঠি ... আে এদেরয় যাই ২০২১ োরলে দিরক ফযখারন দেদনি পাখীে মতই এখন ফেরজ উেরছ আমারিে লুদে ... তাে 
স্বরপ্নে উ ান শুরু কোে জরনয ...... 

এই অদভযান েেরে জানরত আগ্রহী হরল এই দলরঙ্ক লে ইন করুন 
https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/overview/index 
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এবারে ফছাটরিে কাছ ফথরক আমো দপকদনক দনরয় ফলখা বা ছদব ফচরয়দছলাম দকন্তু ফপলাম না তাই 
েতবারেে দপদকদনরকে দকছু ছদব এখারন দিলাম .... 



 23 

       আত্মজা’র বিত মান কােতত্রনবতাহী সত্রমত্রির সদসে বৃন্দ 

           থ য়ার পারসন — শ্রী স্বপন নস্কর 
        ভাইস থ য়ার পারসন — শ্রীমত্রি সীমত্রিকা নাগ 
                 সম্পাদক  - শ্রী অনুপ থদওয়ানত্রজ 
               সহ সম্পাদক  - শ্রী প্রসুন গকগাপাধোয় 
                থকাষাধেক্ষ   - শ্রী সঞ্জয় ত্রিকদার 
               সহ থকাষাধেক্ষ—শ্রী িংকর নস্কর 
                          - সদসে -   
              শ্রী সুবীর বেনাত্রজ 
              শ্রী অত্র ন বস ু
              শ্রী ত্রবমল দত্ত 
       শ্রী দীপঙ্কর পাি 
              শ্রীমত্রি নীলাঞ্জনা দািগুপ্ত 
 
              - আমত্রিি সদসে -  
 
      শ্রী থগৌিম থঘাষ 
              শ্রী প্রভাি কুমার  কটাপাধোয় 

 

 
           *   আত্মকো ’ র সম্পাদক মন্ডলী    * 
শ্রী প্রসুন গকগাপাধোয় * শ্রী সঞ্জয় ত্রিকদার * শ্রী অনুপ থদওয়ানত্রজ এবং শ্রী স্বপন নস্কর 

 
“সুক িনা, এই পকে আকলা থেকল— এ-পকেই 
পতৃ্রেবীর ক্রমমুত্রি হকব; 
থস অকনক িিাব্দীর মনীষীর কাজ; 
এ-বািাস ত্রক পরম সূেতককরাজ্জ্বল; 
প্রায় িি দরূ ভাকলা মানব-সমাজ 
আমাকদর মকিা ক্লাি ক্লাত্রিহীন নাত্রবককর হাকি 
গ’থ়ে থদকবা, আজ নয়, থের দরূ অত্রিম প্রভাকি”। 
 
            ( জীবনানন্দ দাি )  

আত্মকথা ’ ে পরক্ষ স্বপন নস্কে কতৃমক ৫১৭ ফযাধপেু পাকম  , কলকাতা—
৭০০০৬৮ ফথরক প্রকাদেত।  

 পদিকাে প্রিরি বযবহৃত ছদবটি ইন্টােরনট ফথরক েংেৃহীত 


