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সম্পাদকের েলকে  
 
 
সারা পৃথিবী জকুে এই দথুবিষহ অথিোথরর আবকহ আোকদর সেকলরই প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগি, সাধারণ জীবন যাপণ 
ভীষণভাকব থবপযিস্ত। প্রিে দ’ুোস এেদে গৃহবন্দী িাোর পর থেছু থেছু ছাে পাওয়া গগকছ বকে, িকব েকনর েকধে 
সংশয় ও অথনশ্চয়িা থনকয়ই থদন োোকি হকে। অকনে অকনে শ্রথেেকশ্রণীর গলাকের দকুভি াকগর েিা আেরা টিথভকি বা 
সংবাদপকের োধেকে জানকি গপকরথছ; এও গজকনথছ গয অকনে গলাকের উপাজি কনর উপায় বন্ধ হকয় গগকছ। এর দীর্িোলীন 
পথরণথি গয গেেন ভয়াবহ হকব িা থনকয় থবকশষজ্ঞরা নানারেে েিােি থদকেন।  
 
 
এরেে প্রথিকূল পথরথিথির েকধেও আেরা গেষ্টা েকরথছ সাধারণ দদথনে জীবনযাো োথলকয় যাবার থবেল্প বেবিা। এই 
প্রসকে গোবাইল গ ান, ইন্টারকনে সাথভি স  এবং অন লাইন সুথবধাগুকলা আোকদর খবুই োকজ গলকগকছ। প্রেৃি সু্ককলর 
পথরবকিি  অন লাইন ক্লাস ছােছােীরা হয়কিা িিো আনকন্দর সকে গ্রহণ েকরথন, থেন্তু থেছুো োকজ গলকগকছ গিা বকেই। 
আেরা বয়স্করা অন লাইকন যিো সম্ভব োজেেি েকরথছ। গেউ গেউ গিা বলকছ গয িাকদর নাথে অন লাইকন অকনে 
গবথশ োজ েরকি হকয়কছ এবং হকে।  
 
 
থেন্তু েকন রাখকি হকব গয এসকবর েকধেও থেছু থেছু গলােকে থনয়থেি োকজ গযকি হকয়কছ এবং হকে; থবপদসংকুল 
পথরথিকি হয়কিা স্বাভাথবকের গেকয়ও গবথশ োজ েরকি হকে। গযেন, ডাক্তার-নাসি ও অনোনে স্বািেেেীরা, পুথলস, 
বোংকের েেীরা এবং অনোনে জরুরী গসবায় থনযকু্ত েেীরা থবশ্রােহীন োজ েকর যাকেন এবং হয়কিা পথরবাকরর সকে 
ঠিেেি সেয় োোকিও পারকছন না গরাগ সংক্রেকণর ভকয়। িাাঁকদরকে আত্মজার ির  গিকে থবকশষ ধনেবাদ ও 
সসম্মান েৃিজ্ঞিা জানাই। গোথভদ-১৯ আোকদর সেকলর জীবকন এেো বে দাগা হকয় গিকে যাকব।  
 
 
এই অবিাকিও আত্মজার োযিেথনবিাহী েথেটি অন লাইকন থেটিং েকরথছল গি ৭ই জনু। আত্মজার কুথে বছর পূথিি র গয 
অনুষ্ঠান েরার েিা ভাবা হকয়থছল, বহু অথনোসকেও িা অথনথশ্চিোকলর জনে িথগি রাখা হকয়কছ। অবশে আোকদর 
পথেো আত্মেিা নবেকলবকর প্রোশ পাকে আগােী ১৫ই জলুাই - অন লাইকন আত্মজার ওকয়ব সাইকে। অকনে দ:ুখেকষ্টর 
েকধেও এেেু আনন্দবািি া – র্ন োকলা গেকর্র েকধে রূকপালী আকলার গরখার েি।  
 
েন িব ুগবদনাহি এই গভকব গয আোকদর আত্মজায় গছাে গিকে বে হওয়া অথরন্দে েক্রবিী (গুল্ল)ু আজ আোকদর 
েকধে আর গনই। গি ২৯গশ জানুয়ারী োে ঊথনশ বছর বয়কস থবকেলকবলা গখলকি গখলকি হঠাৎ ভীষণরেে হােি  
অোোকে আক্রান্ত হকয় গস পৃথিবীর োয়া িোগ েকর। গশাোহি ো-বাবাকে সান্ত্বনা জানাকনার ভাষা আোকদর জানা 
গনই। আেরা এেুকু োেনা েথর গয গুল্লু গযখাকনই িাকুে গযন ভাল িাকে।  
 
সবাই ভাল িাকুন ,  সুি িাকুন  এবং থনরাপকদ িাকুন।  
 

অনুপ গদওয়ানজী  
সম্পাদে , আত্মজা 
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পথেোর পক্ষ গিকে 
 

আোকদর এই পৃথিবীর বয়স সাকে োরকশা গোটির এেেু গবথশ আর িার েকধে আেরা আধুথনে োনষু বা 
গহাকোসোথপকয়নরা একসথছ আনুোথনে োে থিন লক্ষ বছর আকগ। যার বহু আকগ গিকেই পৃথিবীকি জন্ম থনকয় বাস 
েরকি শুরু েকরকছ অজস্র প্রানী এবং উথিদ। এই পৃথিবীকি োনুকষর ছয়ো প্রজাথি র্ুকর গবোি আর িার সাকি সাকি 
অজস্র গলারা আর  না ।  িারপর গিকে  গহাকোসোথপকয়নরা গযখাকন গযখাকন পা গরকখকছ গসখান গিকেই অনোনে োনুকষর 
প্রজাথি শুধু নয় িার সাকি সাকি পথৃিবী গিকে হাথরকয় গগকছ অজস্র প্রাণী এবং উথিদ ।  ডারউইন বকলথছকলন োনুষ এই 
পৃথিবীকি আর এেটি প্রজাথি োে। থেন্তু োনুষ িা েকন েকরনা। গস েকন েকর গসই গশ্রষ্ঠ এই পৃথিবীকি। 
 
আজ োনুকষর গসই অহঙ্কাকর গনকে একসকছ এে োরাত্মে আর্াি। এে অদশৃে শত্রু যার নাে গোথভড -১৯ , গসই 
সাোনে কু্ষদ্রাথিকু্ষদ্র ভাইরাস আজ োনব সভেিার সােকন একনকছ এে অভূিপূবি সঙ্কে । আর গসই সঙ্কে আোকদর েকর 
গ কলকছ গৃহবন্দী । িাই এই িেকে দাাঁথেকয় যাওয়া সেকয় আেরা আত্মজাকিও ভাবকি শুরু েরলাে েীভাকব আবার 
আেরা থ কর আসব জীবকনর েূল গস্রাকি। গসই ভাবনা গিকেই আেরা আজ এই প্রযুথক্তর হাি ধকর আপনাকদর োকছ 
থনকয় একসথছ “আত্মেিা” – আত্মজার েুখপে। দরুত্বকে েুকছ থদকয় একে অপকরর োকছ আসার এইকিা এে উপযকু্ত 
োধেে। িাই আবার নিুন েকর পিেলা শুরু হল আোকদর এই পথেোর। 
 
বনু্ধরা ! এই নীল দুুঃসেকয় আজ আেরা আত্মেিা’র পািায় প্রিকেই আকরা এেটি দুুঃসংবাদ থনকয় একসথছ। ২০০০ সাল 
গিকে আত্মজার পি েলার শুরু গিকে আেরা হাথরকয়থছ আোকদর অকনে সহযােী বনু্ধকে । গেকন থনকি বাধে হকয়থছ 
অকনে সদসে বনু্ধর েৃিুে । থেন্তু এবাকরর থবষয়ো আকরা গবদনার । োরণ এই প্রিে আত্মজা িার এেজন সন্তান গে 
হারাকলা। গি ২৯গশ জানরুায়ী োে উথনশ বছর বয়কস হৃদকরাকগ আক্রান্ত হকয় েকল গগল আোকদর গসানালী েক্রবিী ও 
গদবাশীষ েক্রবিীর আত্মজ অথরন্দে েক্রবিী ( গুল্ল ু)। 
 

থবজ্ঞান বকল, শুধু বস্তু নয় জীবকনর বীজও সৃথষ্ট েরা যায়না ধ্বংস েরাও যায়না। সব থেছুই প্রেৃথির েকধে 
অক্ষয়ভাকব বিি োন। ভারিীয় দশিনও গসই এেই েিা বকল - 
  পূণিেদুঃ পণূিথেদং পূণিাৎ পণূিেুদেেকি। 
  পূণিসে পূণিোদায় পণূিকেবাবথশষেকি ।। 
  
িাই েৃিুে জীবনকে িাোকি পাকরনা গোনথদন। এই গবদনা থনশ্চয়ই  
েুকছ যাবার নয়। থেন্তু এই গবদনা গিকেই আোকদর স্মৃথির েকধে  
শুরু গহাে আোকদর গছাট্ট গুল্লুর আর এেটি জীবকনর থনেিাণ ।  
গসই গয এে েথব বকলথছকলন – েৃিুে োকন ওপাশ থ কর গশাওয়া ।  
গয পাকশ গবড টি হাকি দাাঁথেকয় িাকে অনন্ত সেয় ।   

পথেোর পক্ষ গিকে আেরা আোকদর আজকের এই আত্মেিা’র সংখোটিকে আোকদর আত্মজ অথরন্দে েক্রবিী ( গুল্লু) 
‘র স্মৃথির উকেকশে উৎসগি েরথছ । 
                                                                 আত্মকথা ’ র সম্পাদক  বনৃ্দ  

         
        Experience is a good teacher, but she sends in terrific bills 
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   গছােকদর পািা 

থবষয় — েকরানা অন্তরীন 

এবার আোকদর পথেোর অনেিে সম্পাদে প্রসুন গাকোপাধোয় 
গছাকেকদর োছ গিকে ভাইরাস বন্দী জীবকনর অথভজ্ঞিা থনকয় গলখা 
আহ্বান েকরথছকলন । িারই  লশ্রুথি থহসাকব আেরা গপকয় গগলাে 
গবশ থেছু থবথেে অনভুুথি এবং অথভজ্ঞিার থদনথলথপ। গসই সাকি 
আেরা অকনে অনে ধরকনর গলখা ও গপকয়থছ । িাই এবার 
গছােকদর পািা আেরা দকুো পবি থদকয় সাথজকয়থছ ... প্রিে পবি—
েকরানা অন্তরীন এবং থিিীয় পবি আোর েন গযেন োয় গলখাকি, 
গরখাকি ... 
 
প্রিে পকবি থলকখকছন গেৌথশে , শুথেথস্মিা , আবীর এবং অথিথি 
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How I spend my days in Lockdown 

 
       Kaushik Bhattacharjee , Class: VII 
       BD Memorial International School 
 
 
During lock down days, I get up at 9:00 AM in the morning. After completing my daily morning 

activities I practice Mathematics for an hour. Then I sit for my online classes which are held from 

10:00 AM to 1:00 PM. On Sundays, I don’t have online classes. I have my English tuition. During 

the initial days of the lockdown, I used to get bored. I couldn’t go out. Now I don’t feel much bored 

because sometimes I play board games, I listen to music, go for evening walks.  Now we all know 

how to take protection from this pandemic (Corona virus).I go out for evening walk with my moth-

er. We return home at 7:00 PM. 7:00 PM to 10:00 PM is my study time. On Saturdays, I go to my 

grandparent’s house in the evening. I spend my time with my grandparents, my uncle, my aunt, my 

sister. This way my days pass by. Sometimes I play video games, sometimes we all see movies. I 

prepare Sunday breakfast with my father every week. During the lockdown I went for playing with 

my friends for just 3 days. Later my father bought a new mobile and I got his old one in which I see 

car racing from YouTube.  I have my own set of hot wheel cars and I often play with them. My 

mother also cooks delicious food items. In this way my days are passing by. 

 
গেৌথশে িার গলখার সাকি সাকি 
থেছু ছথবও পাঠিকয়কছ যার েকধে 
এই ছথবটি এেদে এই সেকয়র 
প্রথি লন । 
 
আেরা পথেোর পক্ষ গিকে  এই 
ছথবটি িার এই গলখার সাকি এেই 
পািায় রাখলাে। 
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My Feelings of Covid19 Lockdown 

                             Suchismita Sikdar , Khardah 

 

It was the end of January when we came across the name of an uncommon virus i.e. CORONA VIRUS. I said it 

‘uncommon’ because generally we have not heard about this virus much. But persons in the field of biology com-

monly came across/ heard this name ‘CORONA VIRUS’. So, here came our point of attraction ‘NOVEL CORONA 

VIRUS’ which was also named as SARS COV2 or COVID 19.  

 

I studied properties of different viruses like Adeno virus, Rhino virus etc. in our course (microbiology) in the uni-

versity. But I never thought that some mysterious virus would evolve and put the entire world in ‘Pandemic’ in our 

real life. It was my thought that novel corona virus had evolved many years ago but we were unaware about the fact 

or it remained silent. It also might happen that they were present in bats or rodents means (species similar to rats). 

As reported, novel corona virus was found in person of Wuhan, China, in meat market or animal market. It might 

have entered into human body through food, as Chinese people used to eat these types of animals or kept them as 

their pets and got infected. Generally, normal Corona virus did not infect human beings, but somehow it got mutated 

(changing of their state). So it was able / empowered to infect humans also.  

NOW, let me describe my feelings when lockdown started:  

It was the beginning of March when breakdown of SARS COV2 started in India. Gradually infection intensified all 

over India and then our State Govt. had decided of closure of educational institutions, at first schools followed by 

universities and colleges.  The tragic thing is that since 14th March 2020, I had not stepped out of my house till date.  

Our college professors were in a hurry to complete their syllabus as early as possible anticipating lockdown as our 

semester exam was scheduled in mid of April. But then everything was on hold!! Initially the closure of colleges 

and universities was for 21  days but the situation had started worsening and it extended and extended...... The situa-

tion was frustrating because of uncertainty of our exams. Also, our Internship which is an important part of our 

study in M.Sc. was also uncertain. I was always worried about the health of our elderly ones as they were more 

prone to infection. Then I started habituating with the ‘New Normal’, attending virtual classes, attending webinar, 

giving online tuitions and controlling and keeping myself confined in the house. I feel that this period of lockdown 

and restriction of outside movements / activities shall be the most shadowed and dark days of our life.  

 

Now the Brighter side of lockdown; Initially, I kept myself busy in arranging and preparing for my exam. Then I 

learned cooking some delicious foods from my mother, grandma and from internet also. Lockdown has also taught 

me one thing that without PHUCHKA I can live. I started doing regular exercise and modulated my food habits to 

get into healthy life style and to keep myself fit.  

 

At some point of time I might have got frustrated or haunted by over thinking. But now I am confident that good 

days will come very soon and everything will become normal as was before the lockdown.  
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।।।েকরানা ভাইরাস ১৯ বা গোথভড ১৯ ও আেরা।।। 
আবীর গকোপাধোয় 

নবেকশ্রনী ,কেন্দ্রীয়থবদোলয়, বোরােপুর ( িলকসনা ) 
 

েকরানা ভাইরাস ১৯ বা গোথভড -১৯ ( Novel Corona Virus Disease) এখন সারা থবকে ছথেকয় পকেকছ। এই ভাইরাসটির প্রাদভুি াব থেকনর 
উহানপ্রকদশ হকলও এর উৎপথিিল গোিায় িা এখকনা সঠিেভাকব থেথিি েরা যায়থন। োইকক্রাবাকয়ালথজস্টরা এই অথিসথক্রয় এবং অথিদ্রুি 
থনকজর দজব োথরথেে পথরবিি নশীল (থেউকেশন) ভাইরাসটির গখাাঁজ বহু আকগ গপকলও ২০১৯ সাকলর গশকষরথদকে এর প্রকোপ গদখা গদওয়ার 
এটির নােেরণ েকরন েকরানা ভাইরাস -১৯ বা গোথভড ১৯। ২০২০সাকলর প্রিেকিকেই এই োরণ ভাইরাস সারা পৃথিবীবোপী োনুকষর েকধে 
জাল থবস্তার েরকি িাকে। এর সংক্রােকণর  কল জ্বর, গলায়বেিা, বথেবথে ভাব, সঠিেভাকব োস থনকি না পারা, শারীথরে দবুিলিা, খাবাকরর 
স্বাদ না পাওয়া, গন্ধ শুাঁেকি না পারা, প্রভৃথি লক্ষণ গদখা যায়। থশশু, বৃদ্ধ, যাকদর গদকহ গরাগ প্রথিকরাধ ক্ষেিা েে বা যারা অনে গোন 
গরাগ গযেন সুগার বা ডায়াথবটিস, হাাঁপানী ইিোথদ গরাকগ আকগ গিকেই ভুকগকছ িাকদর খুব সহকজই এই ভাইরাসটি োবু েকর থদকি পাকর। 
োসনালীকি বাসা বাাঁকধ আর সহকজই সংক্রােণ ছথেকয় েৃিুে র্োয়। হাাঁথে-োথশ গিকেই সংক্রাথেি হয় এবং নাে, েুখ আর গোকখর থভির থদকয় 
অনে গদকহ প্রকবশ েকর। সাবানজকল এর গদকহর উপর আবরণ সহকজই নষ্ট হকয় োরা পকে। িাই থনকজর থনকজর নাে, েুখ, গোখ থেস্তরীয় 
পািলা োপকের আবরণী থদকয় গেকে রাখা আর বারবার সাবান জকল হাি ধুকল এর গিকে গরহাই পাওয়া যাকব বকল থবকশষজ্ঞ ডাক্তারবাবুকদর 
অথভেি। 
 
এেসাকি গবথশ গলাকের সোগে বা যািায়াকির  কল গরাগটি ছথেকয় পোর সুকযাগ পায় বকল  WORLD HEALTH  ORGANISATIONS  বা 
থবে স্বািেসংিার সুপাথরশ অনুযায়ী সারা পৃথিবীর থবথভন্ন গদশ এবং আোকদর ভারিসরোর ও রাজেসরোকরর উকদোকগ লেডাউন জাথর েরা 

হয়। ২২গশ োেি  গিকে লাগু হওয়া এই লেডাউকনর  কল সবকেকয় গবথশ ক্ষথিগ্রস্ত হয় পথরযায়ী শ্রথেে আর দদথনে গখকেখাওয়া োনুকষর দল। 
োথরথদকে সব রেে োজ বন্ধ। েজরুী না গপকয়, খাবাকরর অভাকব , গেন বাস না িাোয় শি শি থেকলাথেোর রাস্তা পাকয় গহাঁকে বাথে থ কর 
আসার িােনায় ক্লান্ত থেকশার শ্রথেে োরা পকেকছ। পরবিীোকল সরোথর উকদোকগ িাকদর র্কর গ রার জনে থবনাভাোয় 'শ্রথেেকেশাল ' নাকে 
গেন এবং বাস োলু হয়। গ রার পকি িাকদর জনে জল ও খাবাকরর বেবিা, থনজ থনজ রাকজে গ রার পর িাকদর স্বািেপরীক্ষা, 
প্রকয়াজনঅনযুায়ী সরোরী বেবিা েকিা জায়গায় বা গৃহ অন্তরীণ িাো এসব সরোর েরকলও িারই েকধে গরলকস্টশকন গরাকগ আক্রান্ত 

েৃি োকয়র আাঁেল ধকর অকবাধ থশশুর র্ুকর র্ুকর 'ো'কে ডাোর েলেথব "পকিরপাাঁোলীর" েরুণ দশৃেকেও হার োনায়। দগুিি োনুকষর পাকশ 
দাাঁোকি সরোথর গরশনপদ্ধথি উন্নি েরা হকলও িা যিাযি না হওয়ায় সোজকসবী সংিাগুকলা গযভাকব এথগকয় একসকছ এবং সাধারণ োনুষ 
সাহাকযের হাি বাথেকয় থদকয় অভুক্তকদর খাদে বা থনিেপ্রকয়াজনীয় সােগ্রী থবিরণ েকর েকলকছ িাকি আথে ও পাথরবাথরেভাকব অংশ থনকি গপকর 

োনথসে িৃথি লাভ েকরথছ। 

আোকদর বাৎসথরে পরীক্ষা গশষ হওয়ায় আকগই লেডাউন শুরু। ষান্মাথসে ও গশ্রনীথভথিে পরীক্ষার  কলর উপর থনভি র েকরই উিীণি েরা 
হকয়কছ। আেরা গৃহবথন্দ িখন গিকেই। বনু্ধকদর সাকি হাি ধরাধথর েকর নিুনকশ্রণীর গন্ধ আজও গপলােনা। দীর্িথদন ছুটির পর এখন অবশে 
অনলাইন পো শুরু হকয়কছ। বনু্ধকদর আর থশক্ষে থশথক্ষোকদর গদখকি গপকয় েনো এেেু হকলও হালো হকয়কছ। থেন্তু গখলার োঠ, 
এন.থস.থস.সের, আেপাকন োটি আাঁেকে পকে িাো গাছগুকলা, ড্রাইভার োকু, থসথেউথরটি োকুকদর গুডেথনিং, প্রিেকশ্রথনকি পেকি আসা 
ভাইকবানকে হাি ধকর গপৌাঁকছ গদওয়া, আোকদর গয গোন দরোকর এথগকয় আসা থশক্ষা সহেেী োকু োসীকদর নজর গযন হািছাথন থদকয় ডাে 
গদয়। এর োকে স্মােি ক ান বা লেপেপ, েোব, েথম্পউোর নিুন বনু্ধ হকয় গগকছ। এখন আর ো বাবা এগুকলা বেবহার েরার জনে বোবথে 
গিা েকরইনা উলকে ো এখন সেয় গপকলই ইউটিউব গিকে রান্না েরা থশকখ নিুন নিুন খাবার বাথনকয় িাে লাথগকয় থদকে। আথে অবশে 
এইসেয় ছথব আাঁো, গানেরা, েথবিা বলার েকিা ভাকলালাগার বোপারগুকলা েেি া বাথেকয় থদকয়থছ। এসকবর েকধেও বলকি পাথর আেরা ভাকলা 
গনই। র্কর বকস বকস খাাঁোরপাথখ আর বকনর পাথখর গানোর োকন বুেকি পারথছ। 
 

এটি গলখা পযিেন্ত সারা থবকে এখন েৃিুের সংখো অনুযায়ী ভারি েিুিিিাকন। র্নবসথি পণূি একদকশর অথধবাসীকদর রক্ষা েরার জনে সরোর 
থবথভন্নভাকব গেষ্টা েকর েকলকছ। েুখাবরণ বেবহার,বাকরবাকর সাবান থদকয় হাি পথরস্কার, গোকখ নাকে েুকখ অপ্রকয়াজকন হাি না গদওয়া,  ভীে 
এথেকয় েলা এইধরকনর েকয়েটি থবষয় গেকন েলকল আর জনসাধারণ সকেিন হকলই আেরা বাাঁেকি পারকবা। েকন েকন আেরা সবাই আিংথেি। 
গদশথবকদকশর ডাক্তার থবজ্ঞানীরা প্রথিকষধকের সন্ধাকন থদনরাি গেষ্টা েকর েকলকছন। পৃথিবী থনশ্চয়ই  এেথদন এই োরণকরাগ গিকে েুক্ত হকব 
আর আেরাও খাাঁো গছকে বাইকর গযকি পারকবা। 
 
থবেেথবর েিায় বথল - 
"ভয় হকি িব অভয় পকি নুিন জীবন দাও গহ” 
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                       লেডাউন  ডাকে্থর 
               অথিথি 
 
গছােকবলায় গোিাও গিকে গবথেকয় আসার পকরই, ো’র প্রিে  রোশ িােি গসই জায়গায় গবোকনার অথভজ্ঞিা থনকয় থলকখ 
গ লার। থেন্তু বে হকয় যাওয়ার পর গসই  রোশ আর আকসথন। িাই অকভেসো েকল থগকয়থছল। থেন্তু থেছুথদন আকগ শুনলাে 
আত্মজার “আত্মেিা”-গি থলখকি হকব লেডাউকনর অথভজ্ঞিা থনকয়। গবশ েজা লাগল বোপারো। আকগ থলখকি হি বাইকর 
গবোকনার অথভজ্ঞিা, আর এখন থলখকি হকব র্করর েকধে বন্দী িাোর অথভজ্ঞিা!! গশষকেশ েলে িুকল থনলাে হাকি।  
 
COVID-19; CORONA VIRUS; QUARANTINE থেছুথদন ধকরই এই নিুন শব্দগুকলা আোকদর আিথঙ্কি েরথছল। যুক্ত হল আরও 
এেটি শব্দ “LOCKDOWN”। জানলাে, গবশ থেছুথদন বাথের বাইকর যাওয়া যাকব না। সু্কল; েকলজ; অথ স সব বন্ধ িােকব, 
এেনথে বন্ধ রাখকি হকব গবশ থেছু জরুরী পথরকষবাও- আোকদর পৃথিবীর নিুন অথিথি CORONA VIRUS’ এর জনে। থিথন 
যিথদন না গদশ ছােকছন, আেরাও আোকদর র্র ছােকি পারব না। অিএব- “Stay Home, Stay Safe”... 
 
পথরকবশ পথরথিথি হঠাৎ বদকল যাওয়ায়, প্রিেোয় খুব েষুকে পকরথছলাে। থেন্তু যখন বেুলাে এই গৃহ বন্দী দশা গিকে আোকদর 
সহকজ েথুক্ত গনই, অগিো এই বন্দী জীবকনই েথুক্তর উপায় খুাঁজকি লাগলাে। খুাঁকজ বার েরলাে গবশ থেছু পুরকনা গকল্পর বই; 
আাঁোর খািা; িুকল গ ললাে নিুন নিুন থেছু গান। থেছুথদকনর েকধে শুরু হকয় গগল থবথভন্ন গ্রুকপ অনলাইন গপ্রাগ্রাে এবং 
েকলকজর অনলাইন ক্লাস। র্কর বকসই বনু্ধকদর সাকি, এেসাকি ক্লাস েরা-এ এে নিুন অথভজ্ঞিা। অনলাইকন পয়লা দবশাখ; পাঁথেকশ 
দবশাখ; নজরুল জন্ম জয়ন্তী উদযাপন গিা আজীবন েকন রাখার েিন- গভার গবলা গিকে শুরু েকর রাথে অবথধ নয় গিকে 
নব্বই বছর বয়সী থবথভন্ন গেনা অকেনা োনকুষর সাকি গান; গল্প; েথবিা; আড্ডায় িাো, এও এে  দারুন েজার অথভজ্ঞিা। 
এর েকধে এে অনলাইন গাকনর প্রথিকযাথগিায় অংশগ্রহণ েথর এবং েপ গেন’এ থসকলকেডও হই। লেডাউন জীবকন এও আোর এে 
পরে প্রাথি।  
 
এিথদন রুটি-লথুে শুধু  ুলকিই গদকখথছ। থেন্তু গেেন েকর গ ালাকি হয়, িা লেডাউনই আোকে গশখাকলা। থবথভন্ন গবোথরর 
গেে গখকয় গখকয় একিা বেটি হলাে আথে, থেন্তু থনকজর হাকির বানাকনা গেে গয সবকিকে সুস্বাদ ুহয় িা প্রিে জানলাে বাবা 
ো’র েকুখ িৃথির হাথস গদকখ- থনকজ হাকি থেছু েকর খাওয়া ও খাওয়াকনার সুখ গয থে, িা বেুলাে।  
 
থেন্তু িব ুএই অথনথশ্চি বন্দী জীবকনর জনে, Lockdown’গে থজন্দাবাদ না বকল, বথল- Lockdown Bye Bye ... এবার আেরা 
গবকরাকি োই। আর এই সবথেছুর জনে দায়ী গয নিুন অথিথি CORONA VIRUS িাকেও আর অথিথি থহসাকব োনকি পারথছ না। 
বরং িার উকেকশে এেো েিাই বলব- “ভাই CORONA, এেন েকরানা, োকনা গিাোর রাশ। COVID-19 গিাোকে জানাই 
থেরথবদায়।” 
 
প্রেৃথি ো, িুথে ও সুি হকয় ওকঠা।  আোকদর সেল গদাষ ত্রুটি ক্ষো েকর, এই পৃথিবীকেও সুি েকর গিাল ।  
 
           “ জ্বালাও আকলা, আপন আকলা 
              সাজাও আকলা, ধথরেীকর।।” 
 

    ছথব — অথিথি 
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    গছােকদর পািা 

থবষয় — আোর েন  গযেন োয়  
গলখাকি , গরখাকি...... 

এই পকবি েলে থনকয় একসকছন ... অহনা , ইেন , 
ঋিায়ন ... 
 
আর হাকি থনকয় িুথল, পাকে থনকয় রঙ , একসকছন ... 
স্বয়মু্ভ , গোহর , পুজা , গেৌথশে , িপসো ... 
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The King who Made A Road 

 
By 

 
Iman Ghosh, Class-VII, St. Claret School, Barrackpore 

Name: Sher Shah Suri 
Original name - Farid Khan 
Born - 1472 Sasaram 
Died - 1545 Kalinjar Fort 
House - Suri Empire 
Buried - Tomb of Sher Shah Suri 
Successor - Islam Shah Suri 
 
 
 
 
 
 
 

 
Have you ever driven or walked on G. T. Road? Of course, you have either gone via it or seen pic-
tures of it. This road was made by the great king Sher Shah Suri. After hearing this, the first thought 
which came into my mind is that this road is so old and till today we are using this road to travel to 
Patna and many other places. I know after hearing this a question will come to all of your minds that 
who was this Sher Shah Suri. 
 
Sher Shah Suri was a king famous for warfare and and also for welfare of the people of his huge 
kingdom. He was a brilliant administrator both in military and civil affairs. Even the Mughals was 
very scared of his power. He also did a splendid and smooth way of trade and commerce. The main 
thing that made the trade so smooth is the construction of good roods like G. T. Road. 

 
Another example of Sher Shah’s engineering genius is his Tomb which was designed by Shah him-
self. Construction of this Tomb did not take much time and many workers. Only forty-three workers 
completed it in one and a half year. It was made with baked bricks and wood. The staircase which 
led to the main entrance was made of sand and mud. There was several gates to reach the main gate 
and inside there are many doors to enter and to exit. After his death, Sher Shah Suri was buried in 
this Tomb, picture of which is given below. 

    
   Information and picture Source: World Wide Web 
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LAND OF THUNDER DRAGON ------    BHUTAN  
 
       Ahana Basu 

A cleanest and devoid of any sound is what I felt after coming at Bhutan.  Traveling to Bhu-
tan the first thing I realized is the importance of light in our life.  
 
And secondly, I also realized that there is a thought and a prime believe that women are 
parallel to men. Everywhere I visited starting from, bazaar to hotel rooms, all workers are 
female labor.Now coming to places that we visited. Thimpu, the capital of Bhutan, and con-
sists of the most attractive the house of King, as we know that the Bhutan government fol-
lows rule of King and Queen. Thimpu Court, Monasteries , Mountains, and Fountains. 
 
As I mentioned earlier that I learnt the importance of light in our life, so coming to that sto-
ry.That there was a situation where we have to travel for eight hrs in the car, at night, moun-
tain and we are traveling side by side, no lights in the road, no sound of fountains, no 
winds, the situation is that we could never come back in our normal life and going to some-
place of horror or you may say mysterious. 
 
And the twist happened when we were passing through the same road while in the day time 
the scenery was heaven, green valley, mountain, blue angel fountain and birds, some com-
mon animals, etc.The library we visited, and also Buddha bites, the largest statue of Bud-
dha, a beautiful place.  
 
As we were seven families, I also learnt, how human being are, hundred people with hun-
dred attitudes. 
 
We only faced the problem at the permit office, but I must say it's a problem for old genera-
tion but for young generation it’s a new experience. 
 
So here I went through my experience with lots of do and don't s... 

Picture Courtesy  - 
 
Ahana Basu 
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থেছু সংলাপ, থেছু প্রলাপ 

 

       ঋিায়ন েকট্টাপাধোয় 
 
 

১৭৫৭  খৃষোবকদ ইষ্ট ইথিয়া গোম্পানী ভারকি একসথছল প্রধানি বেবসা েরকি। থেন্তু এখন িারা রাজত্ব োকয়ে 
েকরকছ। এভাকবই গদখকি গদখকি শাষন হকলা গশাষন , প্রথিশ্রুথি হকয় গগল প্রিারণা। পুরাকনা বই ো আলোথর গিকে 
পাওয়া োেই গসো খুকল পেকি বকস গগথছ। পেকি পেকি সেকয়র েিা েকনই গনই। র্থের থদকে িাথেকয় গদকখ 
বুেলাে, অকনে গদথর হকয় গগকছ। দকুো গবকজ ১০ থেথনে। ভাবলাে আজ িাে, োল সোকল আবার পকে গনকবা 
বাথেো। এই বকলই শুকি গগলাে। থেছুক্ষণ পর র্ুে গভংকগ গগল থে গযন এেো আওয়াকজ। োোন গিকে 
গগালা  ছুেকল গযেন আওয়াজ হয় , অকনে ো গস রেে। 
 

থেন্তু আওয়াজো খুব অিুি ধরকনর, ধেপে েকর উকঠ বসলাে, আর গদখলাে প্রোি এেো োঠ িার দ ুধাকর 
সাথর সাথর দসনে, লাখ লাখ হাথি,কর্াো়া় আর গাদা গাদা অস্ত্র- শস্ত্র। আোর বুেকি অসুথবধা হল না গয এেথদকে 
গযেন থিটিশ আর অনে থদকে গদশীয় রাজা।  গদখকি না গদখকিই োথরথদে অন্ধোর হকয় গগল, , থেছু বুকে ওঠার 
আকগই গদখলাে 'োষোরদা সূযি গসন ' আোর সােকন দাাঁথেকয় আকছন, হোাঁ, ঠিে ই গদখথছ, োষ্টার দা আোর সােকন 
দাাঁথেকয়। সাোনে েকয়ে হাি দকূর এেো গেয়াকর বকস আকছন। বকস আকছন বলকল ভুল হকব, বথসকয় রাখা হকয়কছ 
বলাই ভাকলা। িাাঁর হাি-পা গলাহার থশেল থদকয় গবাঁকধ রাখা হকয়কছ। গদখকি গদখকিই গোিা গিকে গযন েকয়ে জন 
থিটিশ পথুলশ অথ সার একস হাথজর, গবধেে োরধর শুরু হকয় গগকছ, এরই েকধে আবার গেউ এেজন এেো যন্ত্র 
থদকয় োষ্টারদার হাকির আেকুলর নখ গুকলা উপকে গ লকছ। থে নৃশংস র্েনা। একিা রক্ত গদকখ আর সােলাকি পারলাে 
না। থেৎোর েরকি লাগলাে, উকঠ বকস পেলাে। বেস, এেো ভুল েকর বসলাে, িারা দজুকনই এেসাকি আোর 
থদকে র্ুকর িাোকলা , থে ভয়ঙ্কর িাকদর দথৃষ্ট। আোর গিা আত্মারাে খাাঁোছাো হবার গযাগাে। এেবার েকন হকলা, 
গহকে থদই, যথদ েকরানা গভকব ভকয় পাথলকয় যায়। হাাঁেকি যাথে, অেথন সব অন্ধোর হকয় গগল, । এবার গভকবই 
গরকখথছ যথদ আবার গেউ আকস, িাকে জকূিা গপো েরকবা। হঠাৎ এেজন বকল উঠকলা, আকর িুইকিা জকূিাই পথরস 
থন। 
 

সথিেই গিা আথে গিা শুকি গগথছলাে খাথল পাকয়। পাশ গিকে আকরে জন বকল উঠকলা, ওসব েকর লাভ গনই,। 
 

হঠাৎ থপছন থ কর গদথখ, থে সুন্দর এেো বাগান, েকিা  ুল  ুকে রকয়কছ গাকছ গাকছ, আর েকিানা প্রজাপথি , 
গেৌোথছকদর আনাকগানা। গদখলাে গদািলা এেো বাথে, ' বাথেো আকগ গদকখথছ' থেন্তু থেছুকিই গযন েকন েরকি 
পারথছনা গয আকগ গোিায় গদকখথছ। হঠাৎ েকন পকে গগল, ওো গিা রবীন্দ্রনাি ঠাকুকরর কুঠিবাথে, থশলাইদকহ।দিুলার 
বারান্দা গিকে আওয়াজ একলা ,"কসাজা দরজা থদকয় েুকে গদখ ডানথদকে এেো থসাঁথে পাথব, থসাঁথে থদকয় উকঠ বাাঁথদকে 
োরকের পর পেকব, িাকদর েকধে থিন নম্বর র্কর েুকে গসাজা একলই আোকে গদখকি পাথব"। আথে গসই েকিা 
দ'ুিলায় উকঠ থিন নম্বর র্কর েুকে গসাজা একস গদখলাে এেো গছাে গগাল গেথবল, িার ওপর পালকের েলে আর 
িার সাকি থেছু পািাও রাখা রকয়কছ িাকি থেছু গলখাও আকছ। গেয়াকর বকস আকছন থযথন, থিথনই হকলন স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাি।" ভাবলাে এ সুকযাগ গিা ছাো েলকব না। যথদ এেো অকোগ্রা  পাওয়া যায়, " আথে গিা বকলই 
গ ললাে, সোর, বলথছলাে থে যথদ অকোগ্রা  " আোর েিা  িাথেকয় থদকয় উথন বলকলন, " োগজ, েলে থনকয় 
একসথছস, ? " আথে বললাে, সোর,  ' িুই গিাোথর েরকছন, আথে েলে , োগজ সকে আথনথন, ওখাকন রাখা 
এেো োগজ থদকয় বললাে, এোকিই অকোগ্রা  থদন সোর, উথন খুব গরকগই থগকয় বলকলন,' ওো আোর েথবিার 
খািা, ওোকি থে অকোগ্রা  গদওয়া যায় গর  আহাম্মে' । 
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িারপর উথন অবশে সকেকহ আোয় থজকজ্ঞস েরকলন, " গোিায় িাথেস," ? আথে বললাে সোর,  "হাথিবাগাকন, োকন 
আপনার বাথের খুব োকছই গিা, আপনার পাোর গছকল বলকি পাকরন". । উথন আকরা থজকজ্ঞস েরকলন," আোর 
গলখাগুকলা পেথছস, গেেন লাগকলা ? " আথে গদখলাে গয "কসানার িরী, আর গল্পগুে বইো গখালা রকয়কছ, খাথনেো 
পকে গদখলাে আবার। েকন হকলা এই জনেই থিথন থবেেথব, অের হকয় আকছন আোকদর েনকন, থেন্তা- ভাবনায় আর 
জীবন যাপকন। 
 

এরপর আথে ওনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাে জানালাে, আর গসই েহােথব আোয় অকুণ্ঠ আশীবিাদ েরকলন , বলকলন, সথিেোকরর 
োনুষ থহকসকব সেকলর েলোকণ লাকগা। োনবিাকে সবার ওপকর িান থদও। হঠাৎ র্ুেো গভকঙ গগকলা। 
 
 

“বালেোকলর ও গদালেঞ্চ, িুথে আোয় সব গশখাকল 
গশখাকল র্াে গছকে যাওয়ার েকধে আকছ থলথিথবহীন 
     গনৌো বাওয়া— 
সব গশখাকল , িুথে আোয় বলকল, থেকছ 
  অষ্টপ্রহর, এই গয পাকয়র শব্দ থপকছ 
  উকঠ েকলকছ, িার গিা আকছই অিি নানা— 
সেস্ত সম্মুকখ যাকব, থ কর িাোকি েরকল োনা 
বালেোকলর ও গদালেঞ্চ, িুথে আোয় সব গশখাকল” 
 
 
                বালেোকলর ও গদালেঞ্চ - শথক্ত েকট্টাপাধোয়  
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রকঙ আর গরখায় গছাট্ট গোহর... বণিনা েরকছন ো েয়ুরী দি 

১।  
সুকুোরীয় রকঙ রঙীন 
 
 (একেবাকর থনকজ থনকজ রঙ েকরকছ, এি থনখুাঁি এই প্রিে, িাই সেকলর োকে ভাগ েকর গনবার গলাভ 
সােলাকি পারলাে না )      
২। 
 োকেের, কুেকুকে হবার প্রাক্ েুহূকিি   
 
(প্রিে গোন পাথখ আাঁেল,কঠাাঁকের ধারণাো গদকখই ছথবো থদলাে)   
 
৩। গেকয়র বাবা 
 
আাঁেিাে, গেকয়কে নাে,কোখ ইিোথদ গেনাকনার জকনে। গেকয়ও গগাল েকর আাঁেি গদকখ গদকখ।হঠাৎ এেথদন 
এো এাঁকে আোয় গদখাকে।বলকছ,'বাবা বাবা'।বারবার থজকজ্ঞস েরায় ইশারায়(েিা বলকছ এখন অল্প অল্প) 
গবাোকলা বাবা  ুাঁ   ুাঁ , িখন ছথবো েষ্ট হকয় উঠকলা আোর োকছ - ঠিে গঠাাঁকের জায়গাকিই থসগাকরে আর 
আকশপাকশর গপথিকলর োন গুকলা হল িার গধাাঁয়া!  
 
এটি ৫োস আকগর আাঁো,আোই বছর বয়কস।      
(থবথধসম্মি সিেীেরণুঃ  ধূেপান স্বাকিের পকক্ষ ক্ষথিের, ইহা েোিাকরর োরণ)     

রকঙ আর গরখায় গছাট্ট গেৌথশে...  
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রকঙ আর গরখায় গছাট্ট স্বয়মু্ভ পাে এবং িপসো গর্াষ...  

রকঙ আর গরখায় আর এে আত্মজা পুজা দি...  
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োদাে কুথরর েিা 
 

        ঈথশিা গদ 
থবজ্ঞানী োদাে কুথরর নাে আেরা সবাই জাথন। থিথন গিজথিয়িা থবষকয় নিুন োজ েরার জনে ১৯০৩ সাকল 
পদািিথবদোয় থবশুদ্ধ গরথডয়াে থনষ্কাশকনর পদ্ধথি আথবষ্কার েরার জনে ১৯১১ সাকল রসায়কণ গনাকবল পুরস্কার পান। 
প্রিেবার স্বােী থপকয়র কুথরর সাকি , থিিীয়বার এো। ১৯৩৫ সাকল িাাঁর গেকয় আইথরন আর জাোই গেকডথরে 
গজাথল ও েৃথেে গিজথিয়িা আথবষ্কাকরর জনে রসায়কণ গনাকবল পান। আবার ১৯৬৫ সাকল িাাঁর গছাে জাোই গহনথর 
গলবুেকস গনাকবল শাথন্ত পুরষ্কার পান ইউথনকসক র থডকরেের গজনাকরল থহসাকব। 
 

ভাবা যায়! এেই পথরবাকর পাাঁে পাাঁেজন গনাকবল জয়ী ! 
 

িকব আজ আথে যখনোর গল্প েরকি বকসথছ , োদাে কুথর িখকনা োদাে কুথর হনথন। োরী স্ককলাদভস্কা িখন 
ছােী, সু্ককলর গশষ পরীক্ষায় গসানার গেকডল গপকয়, োর বছর বেকলাকের বাথেকি গেকয়কদর পথেকয়, োো জথেকয়, 
পারীর সরকবান থবেথবদোলকয় পেকি গগকছ, পদািিথবদোয় প্রিে িান গপকয়কছ। গপালোকির ওয়ারসাকি থ করকছ 
থেছুথদকনর জকনে। ইকে সরকবান গিকে আর এেো োস্টাসি েরা – এবার অকঙ্ক। থেন্তু পয়সার অভাব। বাবা 
থরোয়াডি  , বয়স হকয়কছ , খরেও গবকেকছ। দাদার ডাক্তাথর পো গশষ হয়থন , থদথদর ডাক্তাথর পো গশষ হকয়কছ 
থেন্তু পসার গিেন জকেথন িখকনা।  
 

সরকবাকন গবাধহয় আর যাওয়া হলনা। োরী গভকব আকুল । থে েরা যায় ? এেন সেয় সাহাকযে এথগকয় একলা আর 
এে থদথদ নষ্কা । সরকবাকন অকনে সেয় িাকে োরীর থদথদর ভুথেোয় গদখা গগকছ। এেবার গস োরীর সকে আলাপ 
েরকি আগ্রহী এেদল ছােকে ছািা হাকি িাো েকরথছল। এবার গস সারা ওয়ারসা েকষ গ কল োরীর জনে স্কলারথশপ 
গজাগাে েকর গ লল। পকনকরা োকস ছয়কশা রুবল। োরী আবার সরকবাকন েকল গগল । অকঙ্ক োস্টাসি হকয় গগল। 
এবাকরও দারুন গরজাল্ট। 
 ওয়ারসাকি থ কর োরী গগল আকলেজাকন্দ্রাথভে স্কলারথশপ েিৃি পকক্ষর োকছ। িাাঁরা ভাবকি বসকলন – এবার গেকয়ো েী 
োয়! েিৃি পক্ষকে হিভম্ব েকর োরীর জবাব – ধনেবাদ , আপনাকদর জনে আথে থিিীয়বার সরকবাকন গযকি পারলাে। 
এবাকর আথে োোো গ রি থদকি োই। গস থে ? হোাঁ আোর পো গশষ। োেথর েকর এই োোো জথেকয় গ কলথছ। 
দয়া েকর যথদ গ রি গনন িাহকল আকরা এেজন গরীব ছাে বা ছােী পোর জকনে থবকদকশ গযকি পারকব। 
 

ওই স্কলারথশকপর ইথিহাকস এইরেে র্েনা আকগ েখকনা র্কেথন । িাকে গদওো স্কলারথশকপর োোো োরী সম্মাকনর ঋণ 
থহকসকবই থনকয়থছল। 
 

িিেসূে – োদাে কুথরর জীবনী , গলথখো – ইভ কুথর , অনুবাথদো – েল্পনা রায় 

“ডানা যদদ নাও থাকক , হৃদয় দবদিকয় দদকয় মানুষ বহুদরু উকে যযকে পাকর” 
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থনয়থেি থবভাগ —    এই সংখোয় বলকছন শ্রী প্রভাি েকট্টাপাধোয়  

   থবষয়— গদশ থবকদকশর পাখী 

পাখীকদর েিা 
 
             প্রভাি কুোর েকট্টাপাধোয় 
   
 
আজ প্রিেথদন এই থবভাকগ আেরা এেন সব পাথখকদর েিা বলকবা যারা আোকদর গান শুথনকয় োথিকয় গদয়। 
সাথহিে, েথবিায় এই সব পাথখকদর েিা প্রায়ই উকল্লথখি হয়। বে বে েথব গযেন রবীন্দ্রনাি, গশলী,েীেস, 
বায়রন এই গান গাওয়া পাথখকদর বণিনা পাওয়া যায়। 
 
িকব পুরুষ পাথখরা গান গাইকি ওস্তাদ। থবথভন্ন ধরকনর পাথখকদর গান গাওয়ার েঙ বা রীথি আলাদা রেকের।সুর 
ও ছকন্দর অকনে িারিেে গদখকি পাওয়া যায়।  
 
থ্রাশ পাথখ এই রেে এেটি পাথখ যারা িাকদর থেথষ্ট সুকরর েছূি নায় আোকদর েন ভথরকয় গদয় অনাথবল আনকন্দ। 
এই পাথখরা সাধারণিুঃ এথশয়া, ইউকরাপ,ও আথেোয় গদখকি পাওয়া যায়। থ্রাশ পাথখ এেথন গান গাইকি 
পাকর,যার েকধে গযেন সুকরর দবথেেে আকছ, গিেথন এেন োধযুিে আকছ, যা আোকদর েন ভাকলা েকর গদয়। 
 
এই পাথখকদর আবার নাে রাখা হয় িাকদর গাকনর সুকরর ওপর থভথি েকর। থ্রাশ পাথখ গাকছর ওপকরর ডাকল বকস 
থেথষ্ট সুকর গান গাইকি িাকে। আবার েখকনা েখকনা গাকনর সুকরর থিন োর বার  পুনরাবৃথি েকর িাকে। এই 
পাথখরা সাধারণিুঃ ৮- ৯.৫ ইথঞ্চ লম্বা হয় আর ওজন প্রায় ১১০ গ্রাে হকয় িাকে। থ্রাশ পাথখরা সাধারণিুঃ 
জেকল, শহরিথলর বাগাকন বা পাকেি  বাস েকর। সারা বছকর িারা অকনে দরূত্ব অথিক্রে েকর িাকে। 

ছথব— ইন্টারকনে 
গিকে সংগৃহীি 
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Best Placed Plans 

                                                                                          Sahana Krishnamurthy 
 

Like the herd of couples thriving to enter the new phase of life, we too were one among them. For reasons unknown 
we weren’t bestowed with a natural process yet, however we always had it in mind to go for a heart pregnancy irre-
spective of a natural one. There were ups and downs while we prepared and embarked on this journey.  
 
The very first challenge was to bring both set of parents on the same page. It was a new concept all together for 
them. Years back we became the flag bearers of “love marriage” in our family, we were the first again to go for a 
different way of parenthood. It took time and patience, and every minute vested was worth it.  
 
The awakening about the ground reality of processes, time and duration happened when we googled on how to go 
for it. We came across CARA and read through the website. Luckily we were in the national capital that time and 
could book a counselling session with CARA. This counselling cleared all those notion of our mind.  
The preliminary tasks were completed with ease, like filling up forms, document submission followed by a home 
study. Then the difficult phase started, The Wait. This was the biggest challenge ever as it’s indefinite and certainly 
long enough to drive anyone crazy. However after about nine months we came across a referral through Immediate 
Placement. That was the most exciting moment of our life. The thrill of meeting our daughter was beyond explana-
tion. 
In a weeks’ time we were sitting across people in a SAA (State Adoption Agency) conversing on our life, reasons 
for taking this decision and many more. Our hearts pounding louder than the conversation and desperately waiting 
for the agency attendants to bring along our bundle of joy. The “moment” arrived. Our hearts melted immediately 
looking at her, there was no better feeling than holding her for the first time. That was when it dawned, the most ex-
citing and adventurous journey of parenthood had begun.  
 
Those twinkling eyes and toothless smiles were what we waited for so long. We completed the entire process of fos-
ter care with plenty of challenges at the agency. There were several human and procedural frictions during the pro-
cess. However, all is well when it ends well. We were home and she had a warm welcome from the entire family.  
Our time and energy now was directed in her upbringing and pampering. She became our centre of attention and 
still is. Her arrival was like breaking all the spells. Our world was full of love and laughter. For us she is a blessed 
child, after we celebrated her second homecoming the very next week we discovered we were on our natural family 
way.  
Today when I look at us I can confidently say Almighty will always have best plans for everyone, the only catch is 
to have faith and patience.  
 

(Our story began with 
two states falling in love 

to make a family of 
heart and blood. Our 

simple life goal is to 
nourish it beyond socie-

tal formatives with love 
and laughter. I and my 
spouse Rishu Kumar 

along with our daugh-
ters Aadhya and Adwika 

would like to thank 
Aatmaja for this oppor-

tunity to share our life 
story with you all.) 
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এখনই সেয় সকেিন হওয়ার 
 
েয়ূরী দি 
 
থেছু েিা বলা প্রকয়াজন।  
 
থনকজর অকনরেে শারীথরে অসুিিায় আথে সন্তান হবার আকগই ভ্রূণাবিায় িাকে শরীর গিকে আলাদা েরকি বাধে 
হকয়থছলাে।নইকল আজ, আোর গেকয়,কয প্রেৃি অকিি আোর শরীকরর থভিকর না িােকলও,খুাঁকজথছল িার ো-বাবাকে,ঠাম্মা
-থদদা-দাদ-ুথদথদ-ভাই-োো-োসীকে... িাকে বুকে ধরবার সুখ থে, িা বুেকি পারিাে না। আোর বাকয়ালথজেোল সন্তান 
হকিই পারি অসুি,আোর শারীথরে েথিশন অনযুায়ী। গসকক্ষকে দিে থনকল আপািভাকব জানা যায় বাচ্চাটি সুি থেনা। 
িারপকরও আথে আর হাজবোি থসদ্ধান্ত থনকয়ই গ কলথছলাে, পরবিীকি গয গেউই অসুি হকি পাকর, আেরা যাকে থনকি 
েকলথছ, গসও যথদ গিেনও হয় আেরা িাকেই গ্রহণ েরব। বাকয়ালথজোথল থে গ লকি পারিাে? আোকদর দিকের 
থসদ্ধান্ত থনকি সাহাযে হকয়থছল সকেিনিার। পথরবাকর দিে সন্তান আোর োসিুকিা গবান গে গদকখ, িাকে ভালকবকসই 
বে হকয়থছ।আলাদা েকর িাকে ভাবকিও পাথরথন েখকনা। 
 
এই প্রসকে এেো র্েনা বথল।যথদও সবার োকছ পোকশানার সোন গভীরিা, পাথরবাথরে থশক্ষা,সকবিাপথর, সকেিনিা 
সোন আশা েরা েশুথেকলর। 
 
আোর খুব র্থনষ্ঠ বনু্ধ, প্রায় থিনবার  অপাকরশন হকয়কছ, ইউকেরাস এ টিউোকর ভথিি  হকয় যায় োকেেকধেই,েখকনা 
অপাকরশন না েরকলই নয়, েখকনা অোবরশন হকয় যায় আপনা গিকেই। খবু েষ্ট পায় গবোরী। আোর দিে গনওয়ার 
থসদ্ধান্ত স্বভাবিই ওর আর ওর োকয়র ইথিবােে লাকগ। ওরা আোর বাথে আকস গেকয়র জন্মথদকন বর থনকয়ই।  
থেন্তু,ওর বর গে ও রাজী েরাকিই পাকর না োরণ ওর বর নাথে বকলকছ, এইসব বাচ্চাকদর বংশগি গোন সেসো 
আকছ থেনা িা জানা িাকেনা। 
 

আোয় গছােকবলায় আোর পথরবারই থশথখকয়থছল- যখন আোর গছাে োসী দিে গনন। োর বাচ্চা আোকদর গিা 
জানার প্রকয়াজনই গনই! আইথন ভাকব জানা অনুথেিও। আর,ঠিে থে পথরথিথিকি গস বাকয়ালথজোল পথরবার-ছাো, 
আেরা গসোও জাথননা। হকিই পাকর খুব গরীব, সকেিনিার অভাকব সন্তানধারণ ও িারপকর থশশুটি গখকয়-পকর বাাঁেকব 
বকলই থদকয় গগকছন গহাকে থেংবা এথিকডন্ট এ ো বাবার েৃিুে, হাথরকয় যাওয়া ইিোথদ অকনে োরণই িােকি পাকর! 
থেন্তু সবার আকগ গস থশশু! িার থে অপরাধ হকি পাকর গয গস বাকয়ালথজোল পথরবার-হারা বকল গস আর গোনথদন 
বাবা ো’র ভাকলাবাসা , গেহ  পাকবনা!  
 
িাই গেকয়র সুকখই আথে োিৃকত্বর স্বাদ গপকয়থছ। স্তনেপান েরাকি না পাথর, আজ আথে িাকে গেহপান েরাই! 
 
দিে গনওয়া গোন অপরাধ নয়। িাই, সোকজর োকছ না লুথেকয় সথিে বলাোই বাঞ্ছনীয় । থশশু যখন গল্প শুকন েল্পনা 
েরকি থশখকব, িাকে প্রিকে েৃষ্ণ, পকর েকণির গল্প বলনু।িাকদর গযেন এে োকয়র গপেুকি িারা থছল,জন্মথদন 
হল,িারপকর আকরে ো গেও গপল।এইভাকব শুরু েরুন।  
অকনকে ভকয় লুকোন, বে হকয় সথিেো গশানার পর যথদ গস না োকন আোকদর - এই ভকয়। থেন্তু গভকব গদখনু, 
আোকদর গছাে গিকেই ধারণা গদওয়ার যাকি ওকদর েকধে এেটি পথরস্কার ছথব গকে ওকঠ। িাকি পরবিীকি ওকদর 
আোকদর সকে োথনকয় গনওয়াো অকনে সহজ হয়। অনে পাোপ্রথিকবথশ, আত্মীয় বনু্ধকদর গিকে শুনকল িারা ভাবকি 
পাকর বাবা ো গেন লুথেকয়কছন! একি আোর জানা এেজন এডকেড োইল্ড সুইসাইড একেম্পে েরকি গগথছল। গসখাকন  
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গদথখ, আোর গয গবানটি এডকেড, যখন থনেু ক্লাকস পেি, ওকদর সু্ককল োদার গেকরসার অনুকেদ রেনা থলখকি 
থদকয়থছল। ও উকঠ দাাঁথেকয় সগকবি বকলথছল, থেস ! আথে োদার গেকরজার োছ গিকেই োকয়র োকছ একসথছ। আোর 
গেকয়কে গনওয়ার সেয় আোর ওই গবানই আোর অকনে প্রশ্ন, ভথবষেকির অজানা ভকয়র উির থদকয় গদয় আোয়, েি 
সহকজই। 
 
প্রসেি েকন পেল,এে এে সেয় ভাথব, আোর ওই বনু্ধর হাজবোি এর েিা েকন পেকলই,কযো আোর হাজবোি 
বকলথছল এেবার,ওকদর প্রসকেই,"ওেুকের হাজবোি গয ভাবকছ, এডকেড োকনই রুগ্ন দুুঃি সন্তান, এইডস ইিেস্ত। 
প্রিেি,পৃথিবীর আেরা থেন্তু গেউই থনথশ্চি নই গয, আোকদর পূবিপুরুষকদর েকধেও গেউ দিে থছকলন থেনা! অিবা 
আোকদর বংকশই অকনে পুরুষ আকগর গোন অসুখ আেরা থজকনর োধেকে বকয় গবোথে থেনা। থিিীয়ি, গবশ থেছু সাধারণ অসুিিা 
ডাক্তারী গেে আকপই গদকখ গনওয়া যায়, িাহকল ওরা না গনওয়াো গবাোথেরই পথরোয়ে।" 
 
িাছাোও গদখনু,আজোল গরাগ েখন োর থে হকব গেউই আগাে বলকি পাকর না। থনকজর সন্তাকনর হকল গ কল থদকি 
পারকিন গিা! গদখুন গিা, থবকদকশ অসিু অনাি গদর অকনকেই দিে গনন।অকনকেরই ১০োস গেস,সেয় থদকি পারকবন 
না বকলও এডে থনকেন।োনথবে গহান,থিজ! 
 
থবুঃদ্রুঃ  ২০১৫ সাকলর আগকস্টর পর নিুন আইন অনুযায়ী ভারকির এেোে গসন্ট্রাল গভি নকেকন্টর অধীনি সংিার 
অথ থসয়াল ওকয়বসাইে হল - www.cara.nic.in 
 
এর বাইকর,কয গোন প্রোর গসাসি,কোেি কপপারসহ দিে প্রদানই  অনুকোথদি নয় । থবপিগােী হকবন না থিজ। োরণ, 
আোর-আপনার সুরক্ষার েিই এেটি গছাট্ট প্রাকণর জীবকনর দাে অকনে অকনে েূকলের। 
 
এডপশন আইনবকল, দীর্িথদন আকন্দালকন স ল সোজেেী, দিে গনওয়া থপিা-োিাকদর সংগঠন আোকদর এই আত্মজা। 
আত্মজার জকনেই আজ এেজন গভি ধাথরণীর েিই বক্ষধাথরনীও সুকযাগ সুথবধা পাকেন স্ব স্ব োযিকক্ষকে। এই আত্মজার 
সদসে থহসাকব আেরা োকেেকধেই থপেথনে, েুের, থেটিং ইিোথদ েকর িাথে। োথরথদকের কুকো গুকলা এেসকে েজা েকর 
েকনর েকধে আরাে পায় ঠিে, - 'আথে এো নই,আকরা হাজাকরা বনু্ধই আকছ, যাকদর েৃষ্ণ ঠাকুর,আোরই েিন দইু 
ো, দইু বাবা...  
 
সবকশকষ বথল - 'ো'কয়কদর গয গোন থবেল্প িাকেনা ! এে োকয়র ভালবাসার প্রকশ্র য় গয সযকগ গকভি  লাথলি হকয় 
পৃথিবীর আকলা গদখকছ, গসই োকয়র প্রথি েৃিজ্ঞিা, এই বক্ষধাথরনী ভুলকি পাকর থে েকর! 
 
 
িাই আজ এই প্রথিকবদকনর োধেকে আোর সন্তাকনর জন্মদাথয়নী গসই োকেও আোর প্রণাে জানাই। 

"এই এেটি থবষয়  
 যা আসকব এবং দাথব েরকব 
   "সিেকে" -- 
এই এেটি থবষয় 
 যা আসকব এবং আকদশ েরকব 
   "কসৌন্দযি" --" 
( 'এটি' , েলূ েথবিা - োয়াকোভথস্ক , ভাষান্তর - েুকুল গুহ ) 

http://www.cara.nic.in/
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               দত্তক গ্রহণ ও দিশুর স্বাস্থ্য 
 
     ডঃ সুবীর বকন্দাপাধ্যায় , আত্মজা সদসয 

 
গেন্দ্রীয় দিে সম্পদ েিৃপক্ষ  2017 থনকদিশাবলী লক্ষণীয়, বা Central Adoption Resource Agency (CARA)  Website: 

www.cara.nic.in 

 
দিেগ্রহণ এেটি জীবনেখুী ও জীবন পথরবিিনোরী থসদ্ধান্ত ও আজীবন দায়বদ্ধিার অেীোর। সুকখর থবষয় গয 
দম্পথিরা এখন সন্তাকনর  জনে সোন্তরাল এে উপায়কে অবলম্বন েরকছন যা অিেন্ত আশাবেঞ্জে। িার গিকেও গযো 
আরও িাৎপযিপণূি িাহকলা এেটি অথনথশ্চি আশ্রয়হীন থশশুর এেটি থনরাপদ র্র পাওয়া এবং িার সাকি সাকি ো 
বাবার গেহ ভালবাসা ও সম্মান, যা গসই থশশুটিকে সঠিে ভাকব বােকি সাহাযে েরকব শাথররীে ও োনথসেভাকব। 
 
দিে গনওয়ার আকগ দিে গ্রহকণ ইেেু অথভভাবেকদর (Prospective Adoptive Parents বা PAP) থেন্তু শিেরা 
১০০ভাগ দায়বদ্ধ িােকি হকব গসই থশশুর প্রথি, িার যকগর প্রথি, িার যাবিীয় প্রকয়াজকনর প্রথি যাকি িার প্রেৃি 
োনথসে বা শারীথরে থবোশ র্কে।  কল এই দম্পথিকদর থনকজকদর থেন্তাধারাকে এেন নেনীয় ও উপকযাগী েকর রাখকি 
হকব যাকি দিে সন্তান সম্পথেি ি সেস্ত উকিগ বা প্রকশ্নর সোধান িারা েরকি পাকরন হাথস েুকখ। এ বোপাকর অবশেই 
িারা সাহাযে গপকি পাকরন গেন্দ্রীয় বা রাজে দিেসংিা গিকে। এছাোও "আত্মজা" ATMAJA..(Website: atma-

ja.org.in) নােে এেটি দিে সন্তানকদর অথভভাবেকদর সংিা রকয়কছ যাকদর সাহাযেও পাওয়া গযকি পাকর। 
 
প্রকিেে ো বাবা িাকদর সন্তানকদর সসু্বািে োেনা েকর এবং গোন গরাগ বোথধ হকল থবেথলি হকয় পকে। এখাকন েকন 
রাখকি হকব গয গবশীরভাগ থশশু যাকদর দিে গদওয়া হয় িারা পথরিেক্ত, অবকহথলি এবং গেহ ও ভালবাসা গিকে 
বথঞ্চি।  কল অকনে থশশুই অপুথষ্ট ও রক্তাল্পিায় গভাকগ। িাছাোও, গহাকে বা থশশুগৃকহ িাোর  কল নানান গরাকগর 
প্রাদভুি াব গদখাযায়, গযেন েেিকরাগ, েৃথে, গপকের অসুখ বা শরীকরর নানা িাকন সংক্রেণ গদখা থদকি পাকর। এছাো 
গেহ, আদর বা উষ্ণিার অভাকব এরা োনথসে  ভাকব থবপযিস্ত িাকে যা বােকি িােকল ভথবষেকি এোগ্রিার অভাব 
হকি পাকর বা নানান োনথসে সেসোর উিব হকি পাকর। 
 
প্রথিটি গহাকে বা থশশুগৃকহ এেজন থেথেৎসে িাকেন যার িোবধাকন প্রথিটি থশশুর পথরেযিা েকল, প্রকয়াজকন থেথেৎসা 

েরা হয় এবং থনথদিষ্ট সেয় অনুযায়ী টীোেরণ ও েকর রাখা হয়। বকল রাখা ভাকলা গয এেোে গসই সেল থশশুকদরই 
দিকের জনে গদওয়া হয় যারা শারীথরে ও োনথসে ভাকব সুি। থেছু অসুখ যা থেথেৎসা েরকলই গসকর যায় গসই সব 
অসুখ থেন্তু দিকের গক্ষকে অন্তরায় নয়। প্রথিটি থশশুকে CARA র থনয়ে অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাকব শাথররীে ও 
োনথসে পরীক্ষা েরাকনা হয় এবং সেস্ত থরকপােি  নথি বদ্ধ েরা হয় থনথদিষ্ট Form এ CARA রঅন্তগিি Child Adoption 

Resource Information and Guidance System (CARINGS) গপােি াকল। এইসব পরীক্ষার  ল থবশকদ Schedule III ও IV এ 

থলথপবদ্ধ েরা হয় যা on line এ গদখা গযকি পাকর। িা ছাোও প্রথিটি থশশুর বৃথদ্ধ ও থবোকশর ধারা যা  Milestones 

বলা হকয় িাকে িা নথি বদ্ধ েরা হয় Schedule II গি। গরথজস্টাডি  দম্পথিরা যখন গহাকে আকসন থশশুকে গদখকি িখন 
িারা গসই পরীক্ষার থরকপােি গুথল গদখকি পাকরন। োইকল গসই দম্পথি থনকজকদর পছন্দসই এেজন থেথেৎসেকে সকে আনকি 
পাকরন থশশুটিকে ও িার থরকপােি গুথল গদখাকি। েকন রাখকি হকব গয গোনেকিই থেন্তু থশশুটিকে গোনরেে যািনা 
গদওয়া যাকবনা, থবকশষ প্রকয়াজন ছাো  গোন পরীক্ষার পুনরাবৃথি েরা হয়না এবং নিুন গোন পরীক্ষার আকবদন ও 

গ্রাহে হকবনা। এখাকন বলা প্রকয়াজন গয  অথভভাবেরা এেন  থেথেৎসেকে আনকবন থযথন দিে প্রথক্রয়া সম্পকেি  সকেিন 
ও সংকবদনশীল যাকি িারা গসই দম্পথিকে সঠিে পরােশি থদকি পাকরন। এো প্রোথণি সিে গয এই থশশুরাই যখন  
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এেটি থনরাপদ আশ্রয়, পথরবাকরর গেহ ও োকয়র শরীকরর ওে পায় িখন সঠিে থেথেৎসা ও সুষে খাকদের োধেকে এই 
থশশুরা এেদে সুি ও সবল হকয় ওকঠ। একদর োনথসে থবোশ সঠিে পদ্ধথিকি ও সঠিে গথিকি থবেথশি হকি িাকে। 
বলা হকয় িাকে গয ো বাবা যখন প্রিেবার থশশুটির থদকে িাোন এবং গয দথৃষ্ট থবথনেয় হয় িারেকধেই থনথহি িাকে 
গসই প্রগাে বন্ধকনর সূেপাি। 
 
এবাকর গসই সন্তানকে বাথেকি আনার পর থেছু সাবধানিা অবলম্বন েরা দরোর। আকগই বলা হকয়কছ গয থবকশষ 
োরকণ, প্রািথেেভাকব, এই থশশুরা থেছুো েেকজাথর িােকি পাকর যাকি গরাগ প্রথিহি েরার ক্ষেিা থেছুো েে 
িােকি পাকর। গসইজনে এেটি থবকশষ র্র বা জায়গা থেথিি েকর গসই িানকে পথরষ্কার-পথরছন্ন রাখকি হকব এবং সবার 
োকছ গযন গোকল গোকল না যায় গসথদকে গখয়াল রাখকি হকব যিথদন না গস এেেু সবল হকে। গহাে গিকে আসার 
সেয় থশশুটির সেস্ত অভোস গুকলা ভাল েকর গজকন আসকি হকব গযেন খাদোভোস, র্ুোকনার সেয়, থবকশষ থেছু 
পছকন্দর েিা বা আকরা থেছু খুাঁটিনাটি যা থশশুটিকে নিুন বাথেকি ধািি হকি সাহাযে েরকব। টীোেরকণর সেয় 
িাথলো গজকন থনকি হকব যাকি পরবিী টীো গুকলা সেকয় গদওয়া যায়। বয়স অনুযায়ী  েী েী খাদে লাগকব িা 
অবশেই থেথেৎসকের পরােকশি েরা উথেৎ। গযকহিু গবািকল দধু খাওয়াকি হকব গসকহিু গবািল সঠিে ভাকব পথরষ্কার েরা 
অিেন্ত গুরুত্বপূণি। ঠিে ভাকব েন প্রাণ গেকল েকনর ও শরীকরর যগ থনকল এই থশশুই এেথদন সিু সবল প্রাণেঞ্চল হকয় 
উঠকব প্রেৃথির থনয়ে গেকনই। 
 
পথরকশকষ এো বলা যায় গয সব থশশুই বাকয়ালথজোল। সব থশশুই োনবসন্তান। দিে গ্রহণ এে সোন্তরাল প্রথক্রয়া 
োে সন্তাকনর জননী-জনে হওয়ার। বাথে গোন গভদাকভদ গনই। আর সন্তান দিে-ই গহাে বা দজথবে (Biological ), 

গযকোন বোথধ গযকোন োনুকষর হকি পাকর। বা, বলা গযকি পাকর এেন গোন বোথধ গনই যা শুধু দিে সন্তানকদরই হয়- 
বাকয়ালথজোল োইল্ডকদর হয়না।  
 
 
 
 

    "একসকছ নিুন থশশু, িাকে গছকে থদকি হকব িান; 
 জীণি পৃথিবীকি বেিি, েৃি আর ধ্বংসস্তুপ-থপকঠ 
 েকল গযকি হকব আোকদর। 
 েকল যাব - িবু আজ যিক্ষণ গদকহ আকছ প্রাণ 
 প্রাণপকণ পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল, 
 এ থবেকে এ থশশুর বাসকযাগে েকর যাকবা আথে- 
 নবজািকের োকছ এ আোর দঢ়ৃ অেীোর।"  
                 ( ছােপে - সেুান্ত ভট্টাোযি ) 
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                 দিে প্রিা ও বিি োন আইন 
 

    নীলাঞ্জনা দাশগুি , থডকরেের, োইল্ড রাইেস এি োথ থেং 
          থডপােি কেন্ট অ  উওকেন অোি োইল্ড গডকভলপকেন্ট এি গসাশোল ওকয়লক য়ার           
                 
 
বিি োকন ভারিবকষি দিে গ্রহণ েূলি পথরোথলি হয় জকুভনাইল জাথস্টস অোে 2015 িারা। এই আইকনর অষ্টে অধোয় 
56 গিকে 73 ধারায় বথণিি হকয়কছ দিে প্রিার আইথন থদে গুথল ।এই আইকনর থনকদিশ অনযুায়ী ভারি সরোর 2017 

সাকল প্রণয়ন েকরন অোডপশন গরগুকলশন অোে 2017 গযখাকন দিে প্রিার পদ্ধথিগুথল থবষকয় বলা হকয়কছ। পথশ্চেবে 
সরোর 2017 সাকল জকুভনাইল জাথস্টস গেয়ার এি প্রকেেশন অোে অনুযায়ী জকুভনাইল জাথস্টস রুল 2017 প্রণয়ন 
েকরন গযখাকন সিে অধোকয়র 43 গিকে 49 ধারায় সংথিষ্ট আইকনর বোখো েরা হকয়কছ। অবশেই থবকশষ থবকশষ গক্ষকে 
এছাোও থহন্দ ুঅোডপশন অোি গেকন্টকনি অোে অনুযায়ী দিে গ্রহণ েরকি পাকর। 
 
জকুভনাইল জাথস্টস গেয়ার এি প্রকেেশন অোে অনুযায়ী দিে প্রিা:  
 
এই আইকনর প্রণয়ন দিে িিা থশশুর অথধোর এর গক্ষকে এেটি যগুান্তোরী পদকক্ষপ। জকন্মর পর গয গোন থশশুর 
পথরবাকরর অথধোর িার গেৌথলে অথধোর থহসাকব এই আইকন স্বীেৃি হকয়কছ। আইকনর 56 ধারায় থিন ধরকনর থশশুর 
পথরবাকরর অথধোরকে সথুনথশ্চি েরার জনেই দিে প্রিার েিা বলা হকয়কছ। অিিাৎ দিে প্রিার েূল উকেশে এবং 
লক্ষে হল প্রথিটি থশশুর পথরবাকরর অথধোর গে সুথনথশ্চি েরা। গয সেস্ত থশশু অনাি, গোন োরকণ পথরিেক্ত বা 
জন্মদািার গিকে থবথেন্ন এবং গোন োরকন জন্মদািা জন্মদােী প্রথিপালকন অক্ষে হবার োরকণ থশশুটিকে প্রিোপিন 
েকরকছন এই ধরকনর থশশুকদর পথরবাকরর অথধোর গপৌাঁকছ গদবার জনেই দিে প্রিার প্রেলন। 
 
গয গোন ধকেির োনুষই এই আইকনর আওিায় দিে গ্রহণ েরকি পাকরন। ভারিবকষির বাইকর বসবাসোরী গোন বেথক্ত 
যথদ দিে গ্রহণ েরকি োন িকব এই আইকনর আওিায় িাকে আকবদন েরকি হকব। গোন বেথক্ত যথদ এই আইকন 
বথণিি থনয়োবলী না গেকন গোন থশশুকে থবকদকশ পাঠান বা  থবকদকশ বসবাসোরী গোন পথরবাকরর োকছ থশশুটিকে 
প্রথি পালকনর দাথয়ত্ব গদন িাহকল থিথন এই আইকনর 80 ধারা অনুযায়ী শাথস্তকযাগে অপরাধ েকরকছন। 
 
এই আইন অনুযায়ী োরা দিে গ্রহণ েরকি পারকবন: গযসেল দম্পথি বা বেথক্ত শারীথরে এবং োনথসেভাকব সুি, 

অিিননথিে ভাকব সক্ষে এবং সকবিাপথর দিে সন্তান গ্রহকণর জনে োনথসেভাকব প্রস্তুি িারাই দিে থনকি পাকরন। 
দম্পথির গক্ষকে থপিা-োিা উভকয়রই সম্মথির প্রকয়াজন। বেথক্ত োনুকষর গক্ষকে গোন এো পুরুষ েনো সন্তান দিে গ্রহণ 
েরকি পারকবন না। দম্পথির গক্ষকে অবশেই িাকদর দ'ুবছকরর সুি থববাথহি জীবন িােকি হকব। 
 
 
বয়স: থযথন বা যারা দিে গ্রহণ েরকি োন িাকদর বয়স বয়স থনকয় গয বাধেবাধেিা আকছ িা থনম্নরূপ: 

বয়কসর সকবিাচ্চ সীোুঃ- 
 
 
থশশুর বয়স      দম্পথি গক্ষকে উভকয়র বয়কসর গযাগ  ল        বেথক্তর বয়স 
                                
োর বছর পযিন্ত   *  90 বছর          *             45 বছর 
4 গিকে 8 বছর  *   100 বছর        *            50 বছর 
8 গিকে 18 বছর  *   110 বছর       *            55 বছর 
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থশশু এবং িার দিে থপিা-োিার েকধে বয়কসর ি াৎ েেপকক্ষ 25 বছর হকি হকব। অবশে থপিা-োিার দিে গ্রহণ 
বা আত্মীয়কদর েকধে দিে গ্রহকণর গক্ষকে এই বয়স সীো োযিেরী হকব না। গোন দম্পথির থিন বা িকিাথধে সন্তান 
িােকল থিথন দিে গনবার গযাগে হকবন না থেন্তু যথদ থিথন গোন থবকশষ োথহদা সম্পন্ন থশশু দিে থনকি োন িাহকল 
থিথন থনকি পারকবন।  
 

গোন থশশু দিে গ্রহকণর উপযুক্ত বা থলগাথল েী  র এডাকেশন গর্াষণা েরার থনয়ে। : অনাি বা পথরিেক্ত থশশুর 

গক্ষকে িাকে দিে গ্রহকণর উপযুক্ত বকল গর্াষণা েরার জনে জকুভনাইল জাথস্টস অোে এর 31 32 33, 37 ,এবং 40 

ধারায় পদ্ধথি বণিনা েরা আকছ। আইন অনুযায়ী এই ধরকনর থশশুকে পাওয়া গগকল সকে সকে িাকে 24 র্ন্টার েকধে 
গজলার থশশু েলোণ সথেথি বা োইল্ড ওকয়লক য়ার েথেটি সােকন উপথিি েরকি হকব। বিি োন অথিোরীর পথরকপ্রথক্ষকি 
এই উপথিথি ভােুি য়াল োধেকেও েরা গযকি পাকর। গদকশর প্রকিেেটি গজলায় এেটি েকর োইল্ড ওকয়লক য়ার েথেটি 
গঠিি হকয়কছ। এই েথেটি এেটি গোয়াথস জথুডথশয়াল বথড যাকদর আইকন থেছু ক্ষেিা গদওয়া আকছ। এই েথেটি সােকন 
এই ধরকনর থশশু উপথিি হকল েথেটি প্রিকে িার শারীথরে-োনথসে পরীক্ষার জনে ডাক্তাকরর োকছ পাঠাকি পাকরন 
িারপর িার বয়স যথদ ছয় বছকরর েে হয় িখন এবং গস যথদ শারীথরে ভাকব সিু িাকে িাকে থনথদিষ্ট থেছু 
গেশালাইজড এডাপশন একজথি োকছ পাঠাকি পাকরন। 6 বছকরর গবথশ হকল এই ধরকনর থশশুকে থনথদিষ্ট থশশু আলয় 
পাঠাকবন। প্রিকে গেষ্টা েরা হয় থশশুটির পথরবার গে খুাঁকজ বার েরা এবং পথরবাকরর হাকি থশশুটিকে গপৌাঁকছ গদবার গসই 
জনে োইল্ড ওকয়লক য়ার েথেটি এেটি িদকন্তর থনকদিশ গদয়। এর পাশাপাথশ থশশুটির ছথব এবং থবস্তাথরি িিে যথদ ছয় 
বছকরর থনকে হয় িাহকল োইল্ড এডুকেশন থরকসাসি ইন রকেশন এি গাইথডং থসকস্টে বা গেয়াথরং নােে ওকয়ব গপােি াকল 
আপকলাড েরকি হয়। এছাোও সব থশশু িিে োে দা থেথসং োইর নােে গপােি াকল আপকলাড েরা হয়। থশশুটির 
সবিােীণ েেকলর জনে িার পথরবারকে খুাঁকজ বার েরার জনে োইল্ড ওকয়লক য়ার েথেটি গজলা থশশু সরুক্ষা ইউথনেকে 
খবকরর োগকজ থবজ্ঞাপন এর থনকদিশ গদন। থশশুটি পাওয়া যাবার 3 থদকনর েকধেই এই থবজ্ঞাপন থদকি হকব যথদ থশশুটির 
বয়স দ'ুবছকরর েে হয় িাহকল দ ুোস অকপক্ষা েরা হয় এবং থশশুটির বয়স যথদ দ ুবছকরর গবথশ হয় িাহকল োর 
োস অকপক্ষা েরা হয় যথদ িার পথরবার গযাগাকযাগ গযাগাকযাগ েকর িার জনে। দ ুোস বা োর োস এর েকধে যথদ 
থশশুর পথরবাকরর গখাাঁজ না পাওয়া যায় িখন োইল্ড ওকয়লক য়ার েথেটি থশশুটিকে দিে এর উপযকু্ত বকল গর্াষণা 
েকরন। এেইভাকব যথদ গোন থপিা-োিা বা অথভভাবে গোন থশশুকে প্রিেপিণ েরকি োন গস গক্ষকে িারা থলথখিভাকব 
আকবদন েরকবন এবং োইল্ড ওকয়লক য়ার েথেটি দ ুোস অকপক্ষা েরকবন িাকদর থসদ্ধান্ত পনুথবিকবেনার জনে। দেুাস পর 
িারা থশশুটিকে থলগাথল েী  র এডপশন গর্াষণা েরকবন। 
 
যারা দিে থনকি োন িাকদর েরনীয় োজ: থযথন বা যারা দিে থনকি োন যথদ িারা ভারিীয় হন িাহকল িাকে 
অবশেই গেয়াথরং গপােি াকল থনকজর নাে নথিভুক্ত েরকি হকব। এই নথিভুথক্তেরণ এর সেয় িাকদর থেছু প্রাোণে ডকুকেন্টস 
আপকলাড েরকি হকব।  নিীভুথক্তেরকণর পর িারা এেটি গরথজকেশান নম্বর পাকবন পরবিী গযকোকনা গযাগাকযাকগর গক্ষকে 
এই নম্বর টি খুব গুরুত্ব পূণি। িারা গোকনা থবকশষ এেটি রাজে অিবা েকয়েটি রাজে অিবা সারা গদশকে িাকদর দিে 
সন্তান গনবার গক্ষে থহকসকব থেথিি েরকি পাকরন। নাে নথিভুক্ত েরকনর পর িাকদর বাথের োছাোথছ গয 
গেশালাইকজশন একজথি আকছ িাকে থনবিাথেি েরকি হকব যারা িাকদর বাথেকি থগকয় গহাে স্টাথড েকর গদখকবন িারা 
সথিেই দিে গ্রহকণর উপযুক্ত থেনা। এই গহাে স্টাথলকি েূলি গদখা হয় দিে গ্রহকণ ইেেু বেথক্তরা দম্পথির অিিননথিে 
অবিা বসবাকসর গৃহ োজেেি যার িারা গবাোর গেষ্টা েরা হয প্রথিপালকনর অিিননথিে স ক্ষেিা িাকদর আকছ থে না। 
 এছাোও গদখা হয় িাকদর োনথসেিা এবং িাকদর বৃহির পথরবাকরর সদসেকদর েি ও পাো প্রথিকবশীকদর েিােি। 
েূল থবষয় হল থশশুটির ভথবষেি সুরথক্ষি িােকব থেনা এবং থশশুটি এেটি সুি পথরবার পায় থেনা।   এই Home 
Study report টি থিন বছর বহাল িাকে। এই থরকপােি  সদিিে হকল গসই বেথক্ত বা দম্পথি দিে গ্রহকণর উপযুক্ত বকল 
থবকবথেি হন।  এরপর গসই দম্পথি বা বেথক্তকে অকপক্ষা েরকি হকব িার গদওয়া পছন্দ এবং গসই অনুযায়ী থশশুর  
উপথিথি এবং িাকদর senirioty গেলবন্ধকনর উপর। গযথদন িারা সব প্রাোণে  document  আপকলাড েকরকছন গসটি 
হকব িাকদর seniority র িাথরখ। 
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Referral বা গোকনা থশশু এবং দিে থনকি ইেেু থপিা োিা র সকে গেলবন্ধন ঃুঃ  গোন উপযকু্ত থশশু এবং দিে 
থনকি ইেেু থপিা োিা ( Prospective Adoptive Parents বা PAP) র seniority থেকল গগকল িাকদর োকছ  online 
এ থশশুটির থবস্তাথরি িিে পাঠাকনা হয়।   দিে থনকি ইেেু থপিা োিা  48 র্ন্টা ( বিি োন গপ্রথক্ষকি 96 র্ন্টা) 
সেয় পাকবন থশশুটিকে reserve েরার জনে। বলা বাহুলে থশশুটির সেস্ত Medical report ও িারা গদখকি পাকবন। 
দিে থনকি ইেেু থপিা োিা সকবিকপক্ষা  গোে থিন জন থশশুর referral গপকি পাকরন।  অনে সেয় এরপর থশশুটিকে 
দিে থনকি ইেেু থপিা োিা সশরীকর গদখকি পাকরন থেন্তু বিি োন অথিোরীর গপ্রথক্ষকি এই গদখা সাক্ষাি গেবল োে 
থভথডও েকলর োধেকেই হকব।  
 
এরপর ই আকস গসই োকহন্দ্রক্ষন ,  যখন এেটি থশশু আকস িাকদর গোল আকলা েকর। এেটি থশশু পায় িার পথরবার 
আর এেটি পথরবার পায় িাকদর নিুন অথিথি গে। থেন্তু এখকনা আইকনর পদ্ধথি গশষ হয়থন। থশশুটি Pre adoption 
Foster Care e রকয়কছ িার পথরবাকরর সকে। এই পযিাকয়  গয specialized Adoption agency গি থশশুটি থছল িারা 
থনথদিষ্ট গোকেি  আকবদন জানায়। গসই গোকেি  দিে োেলার শুনাণী হয় ও থবোরে  সন্তুষ্ট হকল দিকের সপকক্ষ রায় 
গদন। এই রায় এর পরই থশশুটির নিুন জন্ম সারটিথ কেে পাওয়া যায়। এিখণ যা বলা হল িা সবুই ভারিবকষি িাো 
দম্পথি বা বেথক্তর জনে। থেন্তু যারা ভারিবকষির বাইকর িাকেন থিথন ভারিীয় হকিন পাকরন বা নাও হকি পাকরন, 
িাকদর  গক্ষকে  পদ্ধথি এেেু আলাদা। গসো আেরা পকরর সংখোয় আকলােনা েরব।  

“এই গসই গোদাল 
যা োাঁকধ থনকয় এেথদন আথে থদগন্ত গভকঙ একসথছলাে 
      এই নগকর 
আর বনু্ধকদর সকে বছকরর পর বছর ধকর 
ভূগকভি র গদওয়াল গিকে খথসকয়থছলাে োঙে 
এই গসই ভূগভি  গযখান গিকে গশষ েুহূকিি  উকঠ পালাকি গপকরকছ গেউ 
আর িাথেকয় গদকখকছ থপছকনর গলাে গনই 
আর গেউ বা গোকস আর আগুকন 
   জকল আর োঙকে 
   অন্ধোকর আর গধাাঁয়ায় 
আেকে গগকছ দলকে দল এই জাহান্নাকেই 
এই গসই জাহান্নাে 
যাকে আথে গেকর গ লকি সক্ষে হই গশষ পযিন্ত 
এই গসই গশষ 
গযখান গিকে আথে থনকজকে আবার শুরু েথর এে 
গভারকবলায় ...... “ 
 
                     “আত্মজীবনী’র অংশ” - জয় গগাস্বােী 



 26 

       আত্মজা’র বেত মান কাযতদনবতাহী সদমদের সদসয বৃন্দ 

           যেয়ার পারসন — শ্রী স্বপন নস্কর 
        ভাইস যেয়ার পারসন — শ্রীমদে সীমদিকা নাগ 
                 সম্পাদক  - শ্রী অনুপ যদওয়ানদজ 
               সহ সম্পাদক  - শ্রী প্রসুন গকগাপাধ্যায় 
                যকাষাধ্যক্ষ   - শ্রী সঞ্জয় দিকদার 
               সহ যকাষাধ্যক্ষ—শ্রী িংকর নস্কর 
                          - সদসয -   
              শ্রী সুবীর বযনাদজ 
              শ্রী অদেন বসু 
              শ্রী দবমল দত্ত 
       শ্রী দীপঙ্কর পাত্র 
              শ্রীমদে নীলাঞ্জনা দািগুপ্ত 
 
              - আমদিে সদসয -  
 
      শ্রী যগৌেম য াষ 
              শ্রী প্রভাে কুমার েকটাপাধ্যায় 

 

            
        *   আত্মকথা ’ র সম্পাদক মন্ডলী    * 
শ্রী প্রসুন গকগাপাধ্যায় * শ্রী সঞ্জয় দিকদার * শ্রী অনপু যদওয়ানদজ এবং শ্রী স্বপন নস্কর 

 
"অকনে অকনে আোকশর পকর 
বুভুক্ষ সেয় যথদ আরও এেবার 
গখকয় গ কল েধেরাি 
োটি থর্লু জীবকনর উপক্রেথণো 
োিৃভূথে, ো আোর 
েন্দ্রাকলাকে অন্ধোর েরাের যথদ ডাকে 
আবার আথে গজকগ উঠকবা"  

আত্মেিা ’ র পকক্ষ স্বপন নস্কর েিৃি ে ৫১৭ গযাধপুর পােি  , েলোিা—
৭০০০৬৮ গিকে প্রোথশি।  

 পথেোর প্রেকদ বেবহৃি ছথবটি ইন্টারকনে গিকে সংগৃহীি 


