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WCBA Puja Magazine – 2017 

 

 

 

October – 7th & 8th. 

Our journey has commenced since the year 2000 and it will 

continue in endless future!! 
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আজকে যাাঁরা আমাকের মকযে নেই। 

আজকের পজূা-উৎসকে তাাঁকের সৃ্মততর  

প্রতত রইল আমাকের অেৃত্রিম ভালোসা। 
                                                                                WCBA এর সভেেৃন্দ – ২০১৭। 

 

                                           
     Dr Sunil Dasgupta                                                                                 Mr Raktim Nath 

 

                                                                                                                                
Mrs Bonani Datta                                                                                      Dr Mrs Ava Ghosh 
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October 7th. 2017 

Dear Friends, 

On this divinely auspicious day of Ma Durga’s arrival, we the organizers of Worcester 

County Bengali Association (WCBA), extend our arms to receive all of you with most sincere 

feelings and warm welcome as we celebrate our Durga Puja for the 17th year in Worcester.  We 

are profoundly delighted with your presence so that we can all cherish this so eagerly awaited 

annual Puja ceremony coupled with joyful entertainment programs. 

We in WCBA are solely dedicated to serving our community in promoting and preserving 

the traditions, cultures and impressions of Bengal for over thirty years. We believe in working 

together as ONE family and take a tremendous pride in engaging ourselves in this service. Our 

sincere attempt is to infuse the traditions and enrich our children and the community around us. 

Although, WCBA is not formatted in a typical corporate structure but a fistful few friends in WCBA 

adhered together with a strong bondage to execute the activities that reflect Bengal and Bengalis! 

We make all decisions with everyone’s thought put together. We are small, but we are very closely 

tied, deeply caring for each other in the community. That is perhaps our biggest asset and strength. 

Your presence with us on this loving and auspicious occasion when families come together with 

nothing but smiles, inspire us to continue our heartfelt and dedicated services toward the 

community. We hope you will have a memorable time in getting blessings from Ma Durga, making 

some new friends and finding the occasion truly auspicious and enjoyable with Puja rituals, 

planned programs, delicious food and our intimate fellowship.  

Once again, WELCOME! 

Wishing you all Subha Sharodiyo Utshab with heartfelt Bijoya Greetings.  

In Your Service Sincerely, 

“PROUD ORGANIZERS OF WCBA” 
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আমাকের েথা              

নাগিনীরা চাগরগিকে ফেগিকেকে গিষাক্ত গনিঃশ্বাস / শাগির িগিে িাণী ফশানাইকি িযর্ থ পগরহাস – রিীন্দ্রনার্ 

গিকেগেকিন িহু িশে আকি, গেন্তু আজকের গিকনও এ ের্া িক া ভয়ংের ভাকি প্রাসগিে। োই এই 

ফিিীপকে জয় নয়, যশ নয়, অর্ থ নয়; ঘকর ফেরা ফেকয়টির োকে আোকির এেটিই প্রার্ থনা – গিকষা জগহ, 

এই গিশ্বিযাপী জাগে, ধে থ, িকণ থর গিকিষ ফর্কে আোকির েুক্তক্ত িাও। িুি থাপূজায় এ ের্া গনোি আকরাগপে 

নয় – োরণ চন্ডীেন্ডপ ফর্কে ফচৌরাস্তা, িধধ থোন ফর্কে িযািাকিার, ঊগনকশ পল্লী ফর্কে উস্টার – ফিিীিন্দনা 

অকনে োি ধকরই আেগরে অকর্ থই সাি থজনীন উৎসি। োই আপনাদের সবাইদে আমাদের েুদ্ গাৎসকি 

সাির আেন্ত্রন; আশা রাগে, প্রােযগহেী গিন্নোর অিোকশ, আনন্দেয়ীর আিেকন ে’গিন আপনাকির 

আনকন্দ ভকর উঠকি।                                                                                            

                                                                                                                               শেীে ফসনগুপ্ত 

                                                                                                                   আযশিযান্ড, েযাসাচুকসিসধ। 

 

 
আয়কর নযথায় উযাও হাওয়ায়  

মে নভকস যায় নোে সুেরূ – 
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Miscellaneous Events of past Durga Puja  

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
      Puja – 2005                                                               Ladies’ Sindur khela – 2005 – A ritual.                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                 

Presence of a bald man – A necessary 

tradition. 

 

     

                                                                                   

               
  Ladies of WCBA  - 2007                                                                                  Drama – 2006 (Natjamai)                                              

 

                                   
     Durga Puja – 2004                                                                                  Sindur Khela - 2006 
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ভারতেকষ ে মাতৃপূজা –               

                           রত্না তমি (ঊরষ্টার – মোসাচুকসটস্)। 

  

“আর পাব কোথা, কেবতাদর প্রিয় েপ্রর, প্রিদয়দর কেবতা”---কেবতার মদযে প্রিয়জদনর অনুসন্ধান ভারতীয় যম গ 

ও সংসৃ্কপ্রতর এেটি প্রবদেষ যারা। কসই যারাদতই কেবী েু্ গা ক াদয় যান েনোসমা অথবা মাতৃরূপী। মাতৃতাপ্রিে 

ভারতবষ গ েদব কথদে মাতৃ পূজা শুরু েদরপ্রিদ া তার সটিে সময় জানা যায়প্রন। পুরাোদ  অদনে ক্াষ্ঠীর 

মদযে কেবীপূজার িচ ন প্রিদ া---ক দ প্রনে, িীউিপ্রনে, কসপ্রমটিে ও নর্ডীে ইতোপ্রে। প্রেন্ত অনোনে সভেতা 

বা ক্াষ্ঠী কথদে ভারতবদষ গর পাথ গেে এখাদনই কয িাচীন এপ্ররয়াণ সভেতা কথদে কয কেবীপূজার শুরূ, প্রবপ্রভন্ন 

যুদ্র পপ্ররবতগন ও পপ্ররবয গদনর মদযে  প্রেদয় কসই যারা আজও তা এই আযুপ্রনে যুদ্ও িব মান। 

  

নতৃত্ত্ব প্রবজ্ঞানীরা মদন েদরন, িাচীন ভারতীয় মাতৃতাপ্রিে সমাদজ মাদয়র অথ গননপ্রতে ভূপ্রমো কেবীপূজার 

এেটি প্রবদেষ োরণ। সামাজজে আইনোনুনও তখন প্রি  অনেরেম। প্রবদয়র সামাজজে ভূপ্রমো প্রি  খুব 

প্রেপ্রথ । বংেযারা এবং উত্তরাপ্রযোর প্রি  মাতার অনুসারী। নারীর এই েজি সমাজদে অনুিাপ্রণত েদরপ্রি  

কেবীপূজা অথবা েজি পূজায়। এমনপ্রে, পরবতীোদ র প্রপতৃতাপ্রিে সমাজও প্রনদজদের কচদয় েজিো ী 

োদরা োদি মাথা নত েদর, কসই প্রবস্ময় রূপান্তপ্ররত  য় রিযারায় ব মান এই ভাদ া া্া কেবীপূজায়। 

  

সমাজপ্রবজ্ঞানীরা মদন েদরন, আয গ-অনায গ সংপ্রমশ্রণ ভারতবদষ গর িচপ্র ত কেবীপূজার এেটি প্রবদেষ োরণ। 

প্রসনু্ধসভেতার িাপ্ত ভগ্নাবদেষ কথদে অদনে কেবীমূপ্রত গ উদ্ধার েরা প্র্দয়দি---“পপৃ্রথবী” কেবী অথবা 

ো ীমূপ্রত গর কোন রূপ বদ  ঐপ্রত াপ্রসেরা মদন েদরন। প্রেন্তু আয গ সভেতায় কেবীর িাযানে প্রি  েম। 

ববপ্রেে সাপ্র দতে কেখাযায়, কেবতাদের আপ্রযপতে অথবা কেবীর িাযানে েম। কেব  মাত্র েদয়েটি নাম 

ববপ্রেে সাপ্র দতে পাওয়া যায় কযমনঃ(১) অপ্রেপ্রত—অপ্রযোংে সমদয় প্রতপ্রন উপ্রিপ্রখত  দয়দিন ‘কেবমাতা’ নাদম 

অথবা েদয়েটি কেদত্র প্রতপ্রন ‘পপৃ্রথবী’ মাতা। পুরাদণ অপ্রেপ্রত  দ ন ‘কেবমাতা’।(২) “পপৃ্রথবী”----- মাতৃপূজার 

প্রববতগদন পপৃ্রথবীমাতার এে প্রবো  ভূপ্রমো আদি; (ঋে্-কবে, ১.১৬৮.৩৩) পরবতীোদ  ঐতরীয় ব্রাহ্মদণ 

(৮.৫) পপৃ্রথবী  দয়দিন ‘শ্রী’। (৩) “রাজত্র”---রাজত্র কেবীরূদপ বজিত  দয়দিন ঋদেদে; (১০ মণ্ড  )পরবতী 

োদ  মােগদণ্ডয় পুরাদণ ‘চন্ডী’ অযোদয় “েু্ গা” রাজত্র নাদম পুজজত  দয়দিন। 

  

উপপ্রনষদের যুদ্ কেবী ‘অপ্রিো’ বপ্রণ গত  দয়দিন ‘রুদের’ ভগ্নী বা “কযাপ্রন” প্র সাদব। কপৌরাপ্রণে যুদ্ কেবীর 

প্রবপ্রভন্ন নাদমর পপ্ররচয় পাওয়া যায় এবং কসখাদন অসুর-ে নী েু্ গার প্রেিু ্ল্পও উপ্রিপ্রখত আদি। তদব এমন 

কোন তথে কনই যার প্রভপ্রত্তদত আমরা ব দত পাপ্রর কয েু্ গা, চন্ডী অথবা োপ্র --- মাতৃদেবীর এই প্রতন রূদপর 

কোন সাব গজনীন উৎসব এখনোর মত তখন সমাদজ িচপ্র ত প্রি । ম াোদবের যুদ্ রামচন্দ্র অো দবাযন 
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েদরপ্রিদ ন  ঙ্কা প্রবজদয়র জনে। রামায়দণ উমা উপ্রিপ্রখত  ুদয়দিন পব গত েুপ্র তা রূদপ, প্র মা য় এবং 

কমনোর েনো আর ্ঙ্গার ভগ্নী, প্রববা  সূদত্র প্রতপ্রন আবদ্ধ  দয়দিন ম াদেদবর সাদথ। এই এেই ্দল্পর 

অবতারণা  দয়দি ম াভারদতও। 

  

কেবীর আর এে রূপ শ্রী অথবা  ক্ষ্মী--- ঋদেদের যু্ কথদে সাপ্র দতে আমরা তার উদিখ পাই। রামায়দণ 

“শ্রী”র উদিখ প্রবষু্ণর েজি রূদপ। ম াভারদত ো ীর েরা  ভয়ঙ্করী রিাি বণ গনা পাওয়া যায়। তু নামু ে 

ভাদব প্রবচার েরদ , ঋদেদের কেবী “রাজত্র” প্রিদ ন ধ্বংদসর কেবী। 

  

ভারতীয় সাপ্র তে, সমাজ, েে গন সব প্রেিু পয গোদ াচনা েরদ  কেখা যায়, পপৃ্রথবীর প্রিপ্রত অথবা অজিদের 

মুদ  কয েজি ---সব গযুদ্ই ভারতীয়রা কসই অজিেবাদে প্রবশ্বাসী। প্রেন্তু অনোনে কেদের যদম গর কথদে, 

প্র িযুদম গর পাথ গেে  েেণীয় ভাদব যরা পদে যখন আমরা কেপ্রখ কয এই প্রবরাি প্রবশ্বচরাচর  বোপী েুরোন্ত 

েজির উৎস কোন কেবতা নন, প্রতপ্রন কেবী প্রতপ্রন নারী। প্রতপ্রন আপন েুরন্ত েজিদত অসুর প্রবনাে েদর, 

আপনার প্রেব প্রনদজর পেতদ  েপ্র ত েদর েুেগমনীয় কবদ্ এপ্র্দয় যান,  আবার আপন জ যারা কসচন 

েদর পপৃ্রথবীদে েসে-েোম া েদরন। 

  

েজির এই উপাসনা কথদে অথবা এই প্রবশ্বাস কথদে ভারতবদষ গ প্রবদেষত বাং াদেদে তি সাযনার উৎপপ্রত্ত 

কসখাদন প্রেব এবং েজি এে  দয় যান ভদির কচাদখ। আপাত-প্রবদরায থােদ ও সাদযের পুরুষ ও িেৃপ্রত, 

পুরাদণর প্রবষু্ণ ও  েী, ববষ্ণবযদম গর রাযা ও েৃষ্ণ---সব প্রেিু প্রমদ  প্রমদে এোোর  দয় যায়। 

  

পপ্ররদেদষ, এেথা ব দ  কবায য় অতুেজি  দবনা কয, ভারতীয় জীবনযাত্রায় আমাদের এই মাটির ঘদরর 

িপ্রতপ্রেদনর ‘মা’ এেটি প্রবদেষ িান অপ্রযোর েদর আদিন। প্রন্তেপ্রেদনর মা আমাদের প্রনদয় প্র্দয়দিন 

প্রেনাতীদতর প্রেদে – সন্ধান প্রেদয়দিন ‘প্রবশ্বমাতার’ অথবা ‘কেবীর’। শ্রদ্ধায় ভা বাসায় মুগ্ধ সন্তাদনরা িণাম 

জানায় কসই কেবীদে অথবা প্রবশ্বমাতাদে। এই যুপ্র ময় ভূপ্রমদত ো াঁপ্রেদয় স্ব্ গসুখ অনুভব েদর আপন মাদয়র 

কে  এবং ভা বাসা। 

 

তিল্পী – রীতম্ রায় । 
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সর্ব্ব ে ভদ্রাণী পিেন্ত ---“   

                োরীে েকন্দোপাযোয় (ঊরষ্টার, মোসাচুকসটস্)। 

যখনই নতুন প্রেিু ঘদি অথবা অঘিন ঘিবার আেঙ্কা  য় তখনই এেিা পুরাদণা প্রেদনর ্ ল্প অথবা উপ প্রি 

আমার মদনর মদযে কভদস ওদি। আোেপ্রর যাদের আজ খুব অপ্রভমান বা মন খারাপ  য়ত ো দে টিে  দয় যাদব 

এবং সবই টিে চ দব। কসপ্রেন ক্লাদবর প্রভসন্ ও প্রমসন্ প্রনদয় েথা  জি । তাই আমার মদন    ো্দজ ে দম এেিা 

পুরাদণা ্ল্প প্র দখ কেপ্র ,  য়ত এর েদ  সবপ্রেিু টিে  দয়ও কযদত পাদর।  য়ত পরবপ্রত্তগ োদ  সবাই আবার ঝাাঁপ্রপদয় 

পেদব এে সাদথ সব োদজ এবং কোমর কবাঁদয। এই িসদঙ্গ আমার কিািদব ার এেিা incident মদন এ  । কসিাই 

এখন ব প্রি।  

আমাদের পাোদত কিাদিাদের জিদেি কখ ার এেিা টিম প্রি । কসই টিদমর সমি উপেরণ, বোি, ব , 

উইদেি্ ইতোপ্রে প্রি  জ্েীে নাদম এেটি কিদ র প্রনজস্ব। জ্েীদের বাবা প্রিদ ন বেবসায়ী। আমরা সেদ  তাাঁদে 

ব তাম ‘ া াজজ’।   আমাদের পাোদত প্রি  ওনার প্রমটি এবং মুপ্রের কোোন। এিাোও ওনার অনেত্র আরও প্রেিু 

বোবসা প্রি । জ্েীে প্রি  বাবা মার সবদচদয় কিাদিা কিদ । তাই খুব আেদরর। িদতেেিা মোদচর আদ্ ওর মা, 

আমরা যাদে ‘ া ী’ ব তাম, প্রতপ্রন আমাদের সমি কখ ার জামা োপে সব যুদয় পাটিদয় প্রেদতন। এিাোও কখ ার 

আদ্ ও পদর  া াজজর কোোদন আমরা free কত েচুেী আর জজ াবী কখতাম।  াদের সময়  া াজজর কোোন কথদে 

প্রেউোিার সোন্ডউইচ্ ও আসদতা। আমাদের ১২ – ১৩ জন ক্লাব কমিাদরর মদযে ৭ জদনর েরোর প্রি  কখ ার টিদমর 

জনে। তারমদযে ৪ – ৫ জন প্রি  অবযাপ্ররত কেয়ার। জ্েীে প্রি  তার মদযে এেজন। তার এেিা বে োরণ    কয 

ওরই সমি উপেরণ। এই নয় কয ও কেয়ার প্র সাদব খুব ভা । অদনে কিাদিা খাদিা ক্দম ওদে আমরা েোপদিন্ ও 

বাপ্রনদয় প্রেতাম। ও এদত খুপ্রস  ত। এে সময় কোদনা এেিা িুণ গাদমদে কবে েদয়েিা ক্দম আমরা ক দর ক্ াম। 

জ্েীে প্রি  আমাদের উইদেি্ প্রেপার। ওর কবে েদয়েিা েোচ প্রমস্ েরবার জনেই এই ে িা  দয় প্রি । এর জনে 

পদরর ক্দম ওদে প্রর্ডপ্ থারর্্ড মোন পজজেদন প্রেজডং েরদত কেওয়া   । মদন আদি, কসই মোচিা আমরা কোদনা 

িোদর জজতদত কপদর প্রি াম।  এর পর শুরু  য় আমাদের real planning এর পা া। কে থােদব actual টিদম কসিাই 

   আদ াচনার প্রবষয় বস্তু। োরণ িুণ গাদমেিা তখন অদনেিা এপ্র্দয় ক্দি। এর মদযে জ্েীেদে বপ্রসদয় কেবার 

পদে অদনের মত। জ্েীদের আোদ র প্রমটিং কথদে আমরা বুদঝপ্রি। প্রেন্তু জ্েীেদে এই মতামতিা জানাদনা 

খুবই difficult। োরণ কখ ার উপেরণ সবই ওর প্রনদজর। আমার ওপর োপ্রয়ে কেওয়া    ব ার জনে। এ িাোও ওদে 

বুজঝদয় ব দত  দব যাদত আমরা ঐ উপেরণগুদ া বেব ার েরদত পাপ্রর। অতএব আমার রাদতর ঘুম নি   । আপ্রম 

এেপ্রেন ওর বােীদতও ক্ াম বোপারিা বুজঝদয় ব বার জনে। প্রেন্তু  জ্জায় ব দত পাপ্ররপ্রন বরে ওর মাদয়র  াদতর 

বতরী সোন্ডউইচ্ কখদয় চদ  আপ্রস। পদর োোর কথদে এেিা বুজদ্ধ কপ াম যা পদতৌপ্রের নবাব নাপ্রে এেবার ে োতা 

কিদি িদয়া্ েদরপ্রি  সুব্রত গু  নাদম এেজন প্রবখোত বাঙাপ্র  কবা ারদে টিদমর বাইদর রাখার জনে এপ্রেদে যখন 

সারা বাং া আো েদর প্রি  ওর প্রবখোত কবাপ্র ং কেখার জনে। পদতৌপ্রে কখ া শুরুর টিে আদ্র মু ুদত্তগ পুদরা টিদমর 

সেসেদের প্র স্ট িোে েরদ ন সমি বাঙা ীদের  তাে েদর। প্রেন্তু কখ ার উদত্তজনায় তা চাপা পদে ক্দ া। 

যাইদ াে এবার আমার েথাদত আপ্রস। মাদি কযদয় কেখ াম কখ ার উপেরণগুদ া সব চদ  এদসদি অদনের  াত 
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প্রেদয়। প্রেন্তু জ্েীে আদসপ্রন। আপ্রম তখন প্রচন্তা েরপ্রি প্রে ভাদব টিমিা select েরব। জ্েীেদে বপ্রসদয় প্রেদত  দব 

এিা কভদব মদন মদন এেিু খারাপও  া্দি। এই সময়  িাৎ েদর জ্েীে কেখা প্রে  কখা াঁোদত কখা াঁোদত পাদয় এে 

প্রবো  বোদন্ডজ্ প্রনদয়। জানাদ া কয ্ত সন্ধোয় পুেুর ঘাদি পদে প্র্দয় ওর বা াঁ পা’িা খুব খারাপ ভাদব মচদে ক্দি। 

এই জনে ও আজ কখ দত পারদব না। যপ্রেও আমার মুখ কথদে িথদমই ঐ েথািা কবপ্ররদয়প্রি । তখন আমাদে টিদমর 

decision এর েথািা ব বার আর িদয়াজন মদন    না। আমরা ঐ মোচিা ভা  ভাদবই জজতপ্রি াম এিাো আমার 

বোটিং ও অপ্রত অনবেে  দয়প্রি , িথম কথদে কেষ অবপ্রয নি্ আউি্ থাোর জনে। সব প্রমদ  ঐ প্রেন মনিা খুব ভা  

প্রি । এর পদরর মোচিা েেপ্রেন পদর। আমাদের িোেটিস্ চ কি পুদরােদম। বাপ্রেদত োো এবং অদনদেই ব   কয 

খুব কবেী প্রেন  া্দব না জ্েীদের পা টিে  দত। তখন আমাদে decision এর েথা জানাদতই  দব। এর মদযে already 

আমাদে অদনদেই ভীতু ব দত শুরু েদরদি ঐ decisionিা না ব ার জনে। অদনেিা কসই রেমই কেখা ক্ । ওর 

পাদয়র বোদন্ডজ্ েদয়ে প্রেন পদরই খুদ  প্রে । প্রেন্তু ওর কখ ার েমতা অতেন্ত েম। জাপ্রনদয় প্রে , কয  য়ত অদনে 

প্রেনই এরেম থােদব। তাই এর জনে সমি কখ ার সরঞ্জাম ও আমাদের common বনু্ধ ও teammate স্বপদনর বাপ্রেদত 

পাটিদয় প্রেদয়দি, এবং ওগুদ া এখন কথদে আমাদের ক্লাব, ‘নবীন সদের’ সম্পপ্রত্ত। Next মোদচর েদয়ে প্রেন আদ্ 

ওর বাপ্রেদত এমপ্রন কেখা েরার জনে ক্প্রি াম। তখন মদন  দয়প্রি , সমি বোপার গুদ া ওদে এেিু জাপ্রনদয় কেওয়া 

ভা । ওর যপ্রে কোদনা extra expectation থাদে। প্রেন্তু আশ্চয গ ভাদব আমাদে অবাে েদর জ্েীে ব   কয 

এবারদথদে ও আর কোদনা মোদচ কখ দব না। শুযু non-playing captain প্র সাদব ও মাদি যাদব coin toss েরার জনে। 

আর তািাো এও ব   কয এই winning team এর োউদেই কচঞ্জ েরার কোদনা েরোর কনই। সপ্রতেই তাই। এ িাো 

ও এেিা িিাব প্রে , আপ্রম কযন ওর বাবাদে বপ্র  কয এখন কথদে জ্েীে আমাদের non-playing captain। ও 

আোেদর কয এ’েথাদত ওর বাবা, ‘ া াজজ’ খুব খুপ্রে  দবন। কসই মু ুদত্তগ জ্েীেদে আমার খুব বে মদনর মদন 

 দয়প্রি । ঐ বির িুণ গাদমদে আমরা champion  দয়প্রি াম। ঐ উপ দে এেপ্রেন ওর বাপ্রেদত আমাদের কবে খাওয়া 

োওয়াও   । পরবত্তীোদ  জ্েীে আমাদের ক্লাদবর জনে আরও জিদেি সরঞ্জাম প্রেদন কেওয়া িাোও প্রনদজ 

েখনও কোচ বা আম্পায়ার অথবা মোদনজার  দয় োজ েদরদি। প্রেন্তু েখনও োউদে সপ্ররদয় টিদম ঢুেদত চায় প্রন। 

আজ এই সময়, এ’জনে এই ্ল্পিা ব  াম, কয direct কখ াদত অংে গ্র ণ না েদরও অনে অদনে ভাদবই 

উৎসা  কেওয়া বা participate েরা যায়। পুরাদণা প্রেদনর বনু্ধ জ্েীদের েথা তাই আমার মদন পদে ক্ ।   
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অেতথত 

                                                                                তপউ ন াষ। 

জাপ্রননা এখন ক াো  িাইম েত...ে োতায় এখন সো  ১১.৫৫ । 

বজত্রে  াজার েুি ওপর প্রেদয় উদে যাজি...নীদচ আরব সা্র । জান া প্রেদয় নীদচ প্রবো  কঢউ 

গুদ াদে কিাি কিাি তরঙ্গ মদন  দি । েখন ভারতবষ গ পার  দয় ক্দি বুজঝপ্রন...কমদঘ ঢাো প্রি  আর 

েতেদূর আমার ে র কসখাদন আমার প্রিয় মানুষ গুদ া...িপ্রত ঘোয় ৫৬৫ মাই  ্প্রতদত তারা আদরা েদূর 

চদ  যাদি । আদরা সাদে প্রতন ঘো  া্দব এই সা্র পার  দয় কমা্াপ্রেস ুকপৌৌঁিদত। আসার আদ্ কতামায় 

বদ  আপ্রসপ্রন...জানদ  আসদত প্রেদত না...এই প্রবশ্বাসিা প্রি  বদ ই... 

অদনেপ্রেন ভরদপি কখদয় আনদি আহ্লাদে প্রেন োিাদনা কতা  দ া তাই ভাব াম কেপ্রখনা এবার 

বািদবর পপৃ্রথবীিাদে....কেপ্রখই না প্রে কেওয়ার আদি আমার এই পপৃ্রথবীদে। কসইজনে এে NGOর সাদথ যুি 

 দয় এ প্রসদ্ধান্ত। 

 য়দতা আর কোদনাপ্রেনও কেরা  দব না প্রনদজর কেদে প্রনদজর বােীদত... প্রনদজর প্রিয় কোনিায় । 

বই এর আ মারীদত সাজাদনা বই গুদ া েত েখ েদর েতপ্রেন যদর এেিা এেিা েদর সংগ্র  

েদরপ্রি াম...জাপ্রননা আর কোদনাপ্রেনও কসগুদ া কে প্রনদয় নাোচাো েরা  দব প্রেনা...প্রবিানায় উপুে  দত 

পারদবা প্রেনা তাদের প্রনদয়...কতমনই জাপ্রননা আর কোদনাপ্রেনও কেখা  দব প্রেনা কসই  িাৎ আ াপ  ওয়া 

কতামার সাদথ ।  

েত েথা বদ প্রি েত েথা ব া বাপ্রে কথদে ক্দি...অথচ কতামাদে অদনে অদনে েথা ব ার প্রি  

আমার...েত প্রেন কভদবপ্রি কতামায় ব দবা , আমায় এেিু সময় কেদব... োিাদব কবে প্রেিুেণ সময় আমার 

সাদথ ,কতামার পপ্ররপ্রচতাদে আদরা ভাদ া েদর জানদত ? সব কজদন  য়ত েদূর সপ্ররদয় কেদব প্রে  য়ত আদরা 

কবেী ভাদ াবাসদব... কে জাদন...তুপ্রমই পপৃ্রথবীদত এেমাত্র, কয আমার ্ত এেবিদরর জীবনিার সম্পদেগ 

সম্পূণ গ ভাদব ওয়াপ্রেব া , সুতরাং আমার তরে কথদে সততার িদয়াজন আদি কতামার োদি। 

জাপ্রননা আর েদব ব ার সুদযা্  দব কতামাদে...েথার ওপর েথা জদমদি, েথার পা াে বতরী 

 দয়দি... য়দতা প্রেিু খুব িদয়াজনীয় েথা চাপা পদে ক্দি অেরোরী েথায়...স্মপৃ্রতও কতা যূসর  য় 

এেসময়...সময় কনই সময় কনই...সমদয়র জনে  া াোর... কযপ্রেন সময়  দব কেখা যাদব কসপ্রেদনর কসই খুব 

িদয়াজনীয় েথাগুদ া আজ অিদয়াজনীয় মূ ে ীন ...কসই মন ও কনই বা  য়দতা যাদে েথাগুদ া ব ার 

প্রি  কসও কনই .... কযপ্রেন ব ার েরোর প্রি  কসপ্রেন ব দত পারদ   য়দতা অদনে প্রেিু অনেরেম  দয় 

কযদত পারদতা ...  য়দতা এেজন কোসর বা প্রচরসাথী এে বনু্ধ কপতাম কয ক াত আমার আত্মার িপ্রতপ্রবি, 
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যার োদি সব ব া যায় প্রনদজর আনি,ভাদ াবাসা,েু:খ, েি, ভাদ া, মি,প্রনদজর েরা অনোদয়র েথা সব, 

সব ... 

ব া ক া  না েথাগুদ া, জানাদনা ক া  না আপ্রম মানুষিা আসদ  কে...োরুর োদি ্জিত রাখা 

ক া  না প্রনদজদে, আমার েরীদরর সাদথই আগুদনর ক প্র  ান প্রেখায় পুদে যাদবা আপ্রম... িাই  দয় প্রমদে 

যাদবা মাটিদত উদে যাদবা বাতাদস...কসই বাতাদস শ্বাস প্রনদয় ক্দয় উিদব েত পাপ্রখ, কসই মাটিদত পুি  দয় 

েুদি উিদব েত েু ...আপ্রম কবাঁদচ থােদবা ,িেৃপ্রতর সন্তান ,তারই কোদ ... 

তব ুকতামার কতা কচনা ক া  না আমাদে, জানা ক া  না কতামাদত প্রনদবপ্রেত এে সত্ত্বাদে.. 
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“EVOLUTION”!!!! WHY THE CHRISTIANS & MUSLIMS 

ARE FIGHTING AGAINST IT? BUT THE HINDUS GIVE 

A DAMN ABOUT IT. 

        Sankar P. Mitra (Worcester, MA). 

Before entering into the age-old debate one should bear a concept about the Evolution. Keeping in 

mind that until today, two important scientific discovery of natural science made severe impact in the 

history of human race that rocked the western religious world are; planetary motion, establishing the fact 

that the earth moves around the sun and the other is the theory of evolution. The deliberate attempt to hold 

the masses in ignorance by the religious clan was hugely shaken up. Any challenge to the religious dogma 

was unthinkable therefore in a counter measure the proponents of those scientific discoveries paid the heavy 

price. All those heinous acts against them are well documented in the medieval European history. Giordano 

Bruno was burnt alive and concomitantly the famous Galileo was poisoned to death but the facts they 

unraveled through science remain alive and in a way, help prosper today’s knowledge of astronomy leading 

our bewildering adventure to the cosmic world. No one in a right mind would deny it now.  Thus the 

acceptance of the theory of planetary motion is taken the root firmly even against the strong frowning of 

the religious commanders. The success was possible due to several reasoning. The fact leading to 

conclusion and its universal theorization was approved by the experiments and also based resolutely on 

logical explanation. A new era was blooming with passion for intellects and keen curiosity while 

challenging the age-old religious dogma by removing with proper logical explanation. So the spreading of 

knowledge within common masses was actively on roll, which was totally unacceptable to the then clergies. 

Historically, the dearth of actual knowledge often creates mass hysteria, which was frequently exploited by 

the religious rulers to establish their own hegemony over the society. As the knowledge progresses, the 

dialectical way of thinking takes precedence and in that way the logic becomes the dictating force.  The 

church’s indoctrination against Galileo and others regarding the theory of planetary motion is subsided and 

the entire episode became a dark legend in the history. The notorious counter theological preaching was 

stopped because otherwise the entire clergy clan felt the abolition of its own existence.  

As the history repeats itself, later another startling discovery in natural science swayed the religious 

cradle again. After years of voyages around the world, the HMS Beagle returned to the London harbor 

along with it came a huge pile of biological specimens and documents. When compiled, it gave birth to an 

idea that brings an entire new meaning about the human race raising a supreme curiosity about, who we are 

and how do we come to this world. A new era is born. As if the eternal question is going to be answered 

and that put the religious institutions into a quandary. To them it is a mortal sin to think about that a human 
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race is evolved not created. The then logical proposition creates a huge uproar challenging its credibility 

and also alleging its amoral effect in society. The religious institutions are geared up expecting prolong 

future fight. So the fight continues. But what is the motivating factor behind this fighting? To discuss it, we 

need to talk about the evolution at least briefly. What is it? Logically, the evolution is a biological process 

so continuing from the infinite beginning of universe. Like all discoveries in natural science, the ideas 

developed by observing the facts that often raise curiosity and later when put together with a proper logic, 

the concept breeds that eventually is shaped into a natural law. The conservation of energy and the 

impossibility of perpetual motion, the giant pillars of modern day physics are the prime examples in this 

context. In all events, gaining an exact shape takes enormous time and multitude of efforts from a series of 

intellectuals, thinkers and philosophers, which is later collectively expressed through an unmatched genius. 

One such personality was Charles Erusmus Darwin. Through his powerful observations and concrete logic 

Darwin proved that the process of evolution is a definite biological event started at billions of years ago 

possibly from the initiation of universe. Remarkably, each species bears the stamps of its predecessors 

indicating it’s evolve from a common ancestors which is successfully proven in later period by the modern 

day molecular genetics. The enormous metamorphosis leading to the recent day’s homosapien is also not 

an ultimate and, so the process continues and the entire phenomenon occurs via the process of natural 

selection. As per his logical supposition the apes could be the direct ancestors of ours, the human race. The 

changes are due to climatic and thus also extreme necessary for the survival of individual species. The 

construction of phylogenetic tree and the mutation accompanied by genetic interconnection of the species 

as proven by the modern molecular genetics support every step of the evolutionary biology. Today, the 

incident of evolution is no longer based on any logical supposition rather on the results of everyday 

laboratory event. So if this natural phenomenon is already proven scientifically then why there is still a 

dilemma in its acceptance.  

To answer it in brief, we have to discuss some of the aspects of different religions. Among the 

major known religions, Christianity, Muslim and Hinduism are the most notable ones that cover most 

population around the world. Certainly, all preach the basic ethics concerning the morality of individuals 

and society. But in addition to the moral ethics the former two spread several aspects of natural philosophy 

that are scientifically unacceptable. Failing to answer the questions regarding the appearances or existence 

of animal kingdoms on earth or the how the seasonal cycles repeat unmistakably, the clergies pointed 

toward the omnipotent God considering Him as a mystic personality behind these events. In doing it they 

willfully disregard the human potentials specially the intellectual abilities. Any attempts to find a logical 

answer about the natural facts were discouraged by threats of capital punishment designating the action as 

a sin. So the ignorance reigned and that help brandishing their authority. 
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 As per religious history, the formulations and way of indoctrination bear quite homology between 

the Christianity and Muslim that is fully different from the Hinduism, which essentially keeps it a further 

away. Unlike its other counterparts, the severe difference that keeps the Hinduism totally apart is due to its 

non-institutionalized nature. No individual did ever invent it although the Hindus believe in the supreme 

Authority or God. But unlike the others it does not prescribe any special book to the followers. The religion 

is several millennia-years old and so it also evolve with that periods facing challenges and innumerable 

alterations that create openness for accepting any social doctrine through debate and logic. Therefore the 

basic creed of this religion relies on the humanity, humbleness, honesty, human spirit and its potential. The 

nature of bookishness and ever-unchanged written curriculum of the institutionalized religions creates 

confusions among the followers in future which dictate them to follow it ardently and blindly without 

questions. Any change needed in keeping pace with modern, scientific or logical outlook is vehemently 

opposed thus allowing the prejudices superstitions and other vices to creep in. In a manner these institutions 

opposes any logical way of thinking therefore keeping their doctrine unchallenged while shielding the 

followers from scientific facts by preaching mystic way of creationism. The Christian and Muslim 

theologians dictate that all species are just created and but not evolved. They are created according to the 

God’s will. The very essence of logical empowering and the endeavor of human race are willfully ignored. 

To many non-biologist, with expertise in different areas, even today the idea of creationism is not so 

acceptable because having no knowledge in biology indulges them to accept that illogical statements from 

the religious hierarchy. In a way, the lack of proper knowledge drives them to the same medieval kingdom 

of ignorance of darkness and concomitantly helping the religious commanders to control without any threat 

to their authority. Surprisingly, these theologians also provide no scientific facts in support of creationism. 

So they often intend to create confusion by distorting some scientific facts in a failed move to conjoin their 

illicit and ill-conceived ideas with true science and logic. Additionally, it is also not known whether those 

theologians truly believe in what they preach or the act is just intended for the purpose of commandeering 

an ignorant herd. So the credence of creationism finds its worthy application in the political arena as seen 

throughout the history and the tradition goes on. The ignorance is a great WMD and it possess a self-

sustaining power enabling to eradicate thousands of years of treasures of accumulated knowledge 

simultaneously decelerating the advancement of human civilization back to the stone age. So the fight 

against evolution is more of a political matter rather than carrying any intellectual fervor. 

Concerning the religious history of western and later middle-eastern nations there is no stable link 

ever created between the science and religion or rather says any religious doctrines. The insolent acts of 

churches as a self-proclaimed moral authority that eventually pervades the entire society engaging 

themselves through politics is well documented in the chapters of history. That way, they purposefully deny 

or eliminate the scientific truth, enlightment or judicious way of thinking. They often argue on behalf of 
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creationism by creating distraction and confusion, uttering nonsensical way “God created the universe” 

without detailing any facts further. To spread the hegemony they often implicated the intellectuals as an 

atheist in order to destroy them. History provides ample of evidences in its favor. But considering just for 

the sake intellectual arguments, if someone honestly asks whether there is really any discord between the 

science and religion or the faith of believing in the Almighty? Surprisingly, one might find the answer laid 

within the aesthetic sense of Hinduism. Recalling the famous lines of celebrated English poet, “Truth is 

beauty and beauty is truth”. It can be said that the line has an uncanny similarity with the innermost 

philosophy of Hindu religion. Science deals with the natural facts so there lies the natural truth explaining 

it with proper logic unravels the inner beauty depicting the unfathomable human ability and its 

consciousness, which later transcends to another higher circle advancing the human race seeking for endless 

truth without the sojourn. In essence the underlying philosophy of Hinduism portrays not the temples, not 

the multiple images of Gods or mythology rather it marvelously represents the versatility, acceptance, 

tolerance, believing in self-identity, honesty, truth and devotion to humanity. To this religion whether God 

created us or we are evolved through the biological evolution is utterly a nonsensical question. Hindus 

philosophizes that behind any of the natural act there exists an approval from the Supreme Authority and 

this very act of evolution is no different. Science is an act of logical proposition evolved from the human 

nature by the grace of God. So, if science can explain it, let it be so, that is well and good because that truth 

will lead us further. The millennia-old soul searching from the Vedas to Geeta provides that knowledge, 

imposing any threat to none. Contrarily, it offers help furthering search establishing better state of humanity. 

Therefore, when the others fight against “EVOLUTION” the Hindu religion gives a damn about it. 

 

 েঙ্গকেকটর জন্মেৃত্তান্ত 
-সাকহে িম ো 

েকন পক  যাকে ফোিকিিার ের্া,যেন িান ফশানা গেি শুধুই ফরগিওর োধযকে। এেিু ি  হওয়ার 

পর এেিা 2 in 1 আর প্রায় শ-োকনে cassette সিী হকয় উকঠগেি গিনরাকের  ;অকনেিা সেয় োিকো 

পেকন্দর িানগুকিা ফরগিও ফর্কে cassette এ সরাসগর ফরেিথ েরকে, েে সািধানো গনকে ফহাে ঘকরর 

িরজা জানিাগুকিা ফচকপ িন্ধ েকর পা টিকপ টিকপ ফহেঁকি আর সেেেথার প্রকয়াজন ফহাে েুি।  

টঠে সেকয় pause button িা press েরা ,announcer ( েেন RJ শব্দিার জন্ম হয়গন ফিাধহয় আোকির ফিকশ)-

এর িিািা যাকে না একস যায়... ফস এে পি থ গেি  !।  ফস সি িান গনকজর ইকে েে সেকয় ফশানা -- ইোে  

cassette এর পাশাপাগশ ফরগিও িা সিসেয়ই গেি। োরপর গে ফয ফহাি... এেিা vacuum... ফোর্ায় ফয 

ফরগিও চকি ফিি... আিার FM এর োধযকে োকে গেকর পাওয়া। েকি গহন্দী িান েি ু যগি িা 

গেরকিা, গেন্তু িাংিা িান গে ফসভাকি গেরকিা  ?ফিাধহয়  না। You tube ও একিা িকি, গেন্তু ফরগিও র সাকর্ 
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এর েূি েোে হকে গনকজ ভাে ফিক  োওয়া ,আরো ভাে ফিক  গিকি যা েোে, টঠে োই – মাযুয গিাই 

আ াো! 

োই িিকে গিধা ফনই, এিং ফিশ িকি থর সাকর্ই িিা যায় কয গেেু োনুকষর অনিস প্রকচষ্টার োধযকে 

বঙ্গদনদির  াত যদর বাং া ্ান গেকরকে োর গিপুি সম্ভার গনকয় অগুনগে ফরাোর োকে!। ফসই ফরগিও র 

োকেই আিার আত্মসেপ থণ; বেদব ায় আবার কিািদব াদে প্রেদর পাওয়া।  

Memories - Aritra Ghosh. 

The Worcester County Bengali Association’s annual Durga Puja is a sight to behold for the likes 

of those inside our community and those outside of it. The idols, the food, and the exhibitions all strengthen 

the feelings of community and identity shared by those who celebrate with us. The importance of our festival 

cannot be understated – we are a group of immigrants, immigrant children, and Americans connected by 

the common threads of belief and tradition. Having made the journey to these United States, we strive to 

retain our Indian identities through the practices of our most beloved tradition. We hold in our hearts the 

ideal of community, so that it may guide us in the reconciliation of our Indian and American identities.  

 Growing up as an immigrant child in the Worcester area, I’m lucky to have had such a firsthand 

experience in celebrating community and identity. I attended Durga Puja from the age of six, and have 

been a part of the festivities for more than ten years now. It’s interesting that, as a child, “community” and 

“identity” held little meaning, and the kids my age were more concerned with exploring the venue of our 

puja or the quality of food being served. Our memories are much more to do with friends and shared 

experiences than they are to do with celebrating the religious and cultural significance of the event. But 

now, with the eye of retrospection, it’s clear to me that even our childish indifference and fixation on fun 

became significant in building both community and identity. The bond created between myself and the 

friends I made through the WCBA is lifelong, and no matter where we are, no matter what we do – our 

Indian American identity ties us together. Maybe we had little interest in the true significance behind Durga 

Puja, but it drew us together nonetheless. Just by attending the celebration and interacting with each other 

and the community, we are left with a near-magical feeling of friendship and love. And now, with a more 

appreciative maturity, we understand that this celebration truly is magical in its ability to bring people 

together, to uphold our cultural values, and to give us a sense of belonging. The truth is, we will grow apart 

– it’s just a part of life. We will leave each other, and the community we’ve grown to love for large portions 

of time. But though we may leave Durga Puja, it will never leave us. 
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                  Artist – Anushka Ghosh                                                     Artist – Aishini Mukherjee 

 

                        

             Artist – Shivangi Dasgupta                                                  Artist – Rudra Prasad Roy  

 

 

 

 



                                                                                                  18 
 

         

                                                                      

Tales (un)told 
                    Shebati Sengupta 
My mom asked me once, 

why I don’t write down more stories 

after puja weekend—stories of festivities, 

bare feet beating on temporary gymnasiums, 

voices rising and falling like beguni on a platter 

or children on a stage, whether it’s their turn or not. 

Why I’ve never read her a poem about 

the energetic crowd rushing to the aisles 

so they can dance their hearts content 

before the song ends, and afterwards still. 

Stories of how whirling from one hug 

to another feels like ballroom dancing                                           

princess style, in an elaborate outfit 

conceived only for the weekend. 

Tales of chasing after each other 

with red fingers and breathless giggles 

and settling down next to each other, 

fingers pressed together and solemn, 

flowers crushed together the same way 

all of us have crashed together to inhabit this space, 

each other’s histories, all the seconds leading here 

strung together like beads on a necklace. 

She asked me once why I don’t write about the 

whispers 

in the back of the darkened room while 

uncles and aunts transform 

into heroes and villains on the stage. 

I tell her that I have both written these stories, 

and that I never can 

that they are woven into my voice 

that the hands which grasp my pen 

are stained with the red pigment of boundless 

memories 

and they dance on the page with a hundred beloved 

feet and afterwards still. 

 

 

Silence 

Kamalika Bhattacharjee 

When you find yourself engulfed by the milling 

crowd, 

And the roaring noise around you fades 

As you gasp for a breath of life. 

Silence 

When you come face to face with the awe-inspiring 

splendor of nature, 

A lone stalk of grass against a cloudless sky, 

More profound than a painter's eye.... 

Or a volcano in all its molten fury, 

Rainbow glinting off a gushing geyser.. 

Silence 

When you see real courage 

A blind man crossing a busy street, 

A wheelchair crossing the Olympic line 

A grieving parent embracing life. 

 

My silence is a mother's embrace 

Her loving warmth and compassion 

Her brave smile as she waves her child goodbye. 

So come Silence 

Let's sit awhile 

You and I 

Me....surrounded by the warmth of my mother's 

shawl 

For she is so far 

And this is what I have of her 

..... I breathe in her loving smell 

And feel her holding me tight 

And I say "Silence!" 

All is well with the world. 

 

 



                                                                                                  19 
 

 

                   সুকেষ্ণা ভট্টাচায েে।                                                                              
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চ োরোবোলি – শমীক চেনগুপ্ত। 

 

পা গিকে গে শাকে গেকিা োনা? 

 

ফসানাগি িাগির গচেগচকে আগুন, 

নীি আোশ আর গনঝুে িকনর পাকশ; 

এে গচিকে হাকের েুকঠায় হৃিয় 

আেুি েকর প্রিাঢ় গনিঃশ্বাকস -- 

 

জ ায় ফযন ফপ্রয়সী িন্ধকন, 

ফোেি ঘকর নরে রাে-আদ া, 

িযািেগনকে নতুন েু  ্াি, 

আিুি ধকর গশশুর িকিােকিা; 

 

চাগর গিকে অশগন গুরুগুরু, 

সভযোর িাি ফচাকে োগি, 

চিুি হাকে িিিাই চযাকনি -- 

আোয় গিকি গনকো, ফচারািাগি ! 

 

 

 

 

 

 

 

ছুটট 
                  েীলাঞ্জে সাকরঙ্গী। 

 

 ফভাকরর সযূ থ – ফভজা ঘাকস পা চুগপচুগপ 

গহকেি হাওয়া - ঝরা গশউগিধর িুকিাপুটি 

আর উক  আকস ফিয়া া গেেু ঝরাপাো 

ফোিা পক  র্াে জানিািা আর হািোো 

সি েুকিােুটি ফর্কে ফোিােটুি আজ েুটি। 

 

অকের োো- জোেরচ – র্াে না আজ 

িধিু-িুর্ স্পীোর- ফেকে ফজকি র্াে – োে 

আওয়াজ 

শশশিস্মগৃে-িযাকের ফর্কে গনিাে ঋণ 

োকয়র আিকর েুক  েুকি রাো এেটি গিন 

অোকজর চাকপ চাপা পক  র্াে জরুরী োজ। 

 

িযািকিি ভরা েির িহর ভযাগনশ ফহাে 

সিী আজকে গেকশার ফিিার েল্পকিাে 

আনকোরা গেেু েুচকরা শব্দ ফসকজ গুকজ 

না ফিো ফোনও েগিোর ফোকি োর্া ফিা েঁকজ 

অকচনা স্বপ্ন ফরািেুগচ ফেকে ভরুে ফচাে। 
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A Painted Sky 
    Trisha Lahiry 

 

Many people don’t like the time of day 

When the sun sinks beneath the horizon 

Its last weak rays touching the Earth 

As it slowly sets into the deep night 

 

But I love this time 

With its myriad of colors 

Its rosy pinks and deep violets 

The passionate reds and fiery oranges 

The wispy clouds against the bright yellow sun 

As the colors fade into a brilliant dark blue 

Before settling into the black night 

 

It shows how the best of things 

Can rise so spectacularly, 

Brighten our lives so profoundly, 

Guide our way throughout their reign, 

And still rage with a fire as they leave us 

 

Because the sun still rises 

And shines every day 

Even if it makes such an exit 

It will still come back 

With the same spectacular fire 

Its entrance heralded 

 

                                            

Underwater 
                                                                                      

Titash Ghosh 

 

I take a deep breath 

And I go under 

The serene beauty, the warmth, the blue 

water embraces me 

The beauty of the water moving seems like a 

dancer 

The fish circle around me 

Blue, pink, green all beautiful and different 

colored fish stare blankly at me 

I gasp for another breath reaching the top of 

the water 

All I think about is going back 

I take another breath and dive back in... 

 

 
 

Titash Ghosh 
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Red hills of Georgia to Green Mountains -   Srishti Kaushik 
From the red hills of Georgia to the Green Mountains 

Blanketed with trees 

You can stroll through those Mountains as you listen  

To the birds bickering over grubs 

Scattered leaves wafting around your legs 

Urging you to go further 

The red hills of Georgia 

And the Green Mountains 

Were once very different 

Slaves would toil on the red hills  

Watched by slave owners 

Far away from home 

In the trees of the Green Mountains 

Former slaves would find refuge  

And safety 

And equality 

And freedom 

A chance to fight for their  

Brothers 

And sisters 

In the South 

Before that, a group of people men 

Would fight for their country  

Calling themselves the Green Mountain Boys 

While only natives lived 

On the red hills of Georgia 

The times have changed 

No longer are they slaves 

They believe that this land is their home 

They thank the great people who fought to make them equal 

But even today 

Some do not consider them equal 

On the red hills of Georgia 

And the Green Mountains 

It is the American Dream 

That no one will be judged by the color of their skin 

But by the content of their character 

“We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.” 

We all have our dreams 

But only one dream will come true 

A dream  

That will be the same 

That will be just 

That will be righteous  

That will be the reason that 

This land is called  

Land of the free 

And home of the brave 

[From the red hills of Georgia to the Green Mountains] 
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Bhit Pujo** 

Drama performed by the members of WCBA 

It is a classic portrayal of continuing resentment and turmoil between a small housing landlord 

and long staying tenant in the back drop of current socio-political brusquely corrupt situation of 

West Bengal, India. The tenant (Bijoy) lives in a small decrepit home for several decades along 

with his newly wedded wife (Renu) and unwedded elder sister (Didi) paying minimal rent. The 

severely unsatisfied landlord (Kakababu / uncle by choice) is in constant attempt to evict them by 

imposing the perverse rationing of water and luring them to other tricks. Finally, the stymied 

landlord offers money to cover the expenses for the ground breaking Puja on a piece of land 

outside the city premises which Bijoy inherited from the parents.  Utter surprise and confusion 

jolts the family when they start the process of ground-excavation required by Hindu Puja ritual. A 

Muslim fakir baba living next to the ground appears to take control of the situation. What was the 

surprise? Was the auspicious Bhit puja finally done? Watch the story unfolded and enjoy the 

mysteries revealed… 

Original Author – Rajat Ghosh. Scripted By Gouri Ghosh. Directed and Produced by Amit Ghosh. 

Performers                    Participants 

 Amitabha Chakraborty – Bijoy. 

Tirtho Barari – Kakababu. 

 Rupsa Ganguli – Didi. 

 Sejal Vora – Renu. 

Satya Mitra – Mamababu. 

Deepak Deb – Fakir. 

Mrinmoy Moulik – Sadhu. 

Sankar Mitra – Daroga. 

Samik Sengupta – Panchanon Manna. 

Rabindra Datta – Purohit. 

 

Nilanjan Sarengi – Music & Stage decoration. 

Sheema Mitra – Make up. 

Sutapa Sengupta - Prompter 

Rajib Mallick – Stage lighting. 

Soumitra Roy – Stage lighting.  

Krishna Deb – Prop manager. 
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Artist – Sujoy Ganguli 

 


