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                                                                      লকডাউন ডায়েৰী ১ 

চসশ্বত কচিড১৯ ম ামাৰীৰ পাদুিভ াস আৰু ২০২০ িনৰ মািভ  মা ৰ তৃতীেসপ্তা ৰ পৰা সমগ্ৰ িাৰতসৰ্ভয়ত কৰনা ম ামাৰী হৰাধ্ 

কচৰসলল হলাৱা লকডাউন কাৰ্ভসূিীৰ ফলত সমগ্ৰ হেশৰ লগয়ত  মুম্বাইসাসী অসমীো ৰাইয়জা চসচিন্ন স্থানত আসদ্ধ হ  পয়ৰ।  

কচিড আক্ৰান্ত হলাকৰ সংখ্যা সাচি হৰ্াৱাৰ লয়গ লয়গ প্ৰথম অৱস্ াত সীচমত সমেৰ সায়স হ াৰ্ণা কৰা লকডাউনৰ সমেসীমাও সাচি 

ৰ্াস ধ্চৰয়ল, লগয়ত সাচি ৰ্াস ধ্চৰয়ল ৰাইজৰ স াে ীনতা, হষাি আৰু িে। আৰম্ভ  ’ল এক অিূতপূসভ পচৰয়সশ। হৰাগৰ সংক্ৰমনৰ পৰা 

ৰষা পাসলল ৰাইয়জ  ৰৰ িাচৰ হসৰৰ মাজয়তই আসদ্ধ হ  থকাৰ এক ইচত াস চসৰল  পচৰচস্থচতৰ সৃচি  ল।  

এয়নধ্ৰনৰ এক অকল্পনীে পচৰচস্ চতত হসদুযচতক মাধ্যম, মসাইল হফান আৰু িচছয়েল হমচডোই ৰাইজৰ পৰস্পৰৰ মাজত 

হৰ্াগায়ৰ্াগ ৰখ্াৰ প্ৰধ্ান সম্বল হ  পয়ৰ। মানৱ জাচত এক মুক্ত চস ঙ্গ। সূৰ্ভযৰ  ৰচিক হৰ্য়নলক ডাৱয়ৰ সাধ্া চেস হনাৱায়ৰ হসইেয়ৰই ৰাইজৰ 

মনৰ আশা , আকাঙ্খায়কা হকায়না সমসযাই সাধ্া চে ৰাচখ্স হনাৱায়ৰ। ইয়লকট্ৰচনক আৰু চডচজয়েল মাধ্যয়ম লকডাউনত চকংকতভ সয চসয়মাৰ 

ৰাইজৰ খু্চল চেয়ল মনৰ দুৱাৰ। ৰাইয়জ সুচেনৰ সয়পান হেচখ্সলল আৰম্ভ কচৰয়ল আৰু অেুত ৰাচখ্য়ল সৃচিশীলতাৰ গঠনমুলক ৰ্াত্ৰা।  

লকডাউনৰ সমেচখ্চনয়ত  হ াৱাট্সাপত  চসচিন্ন তথযৰ সৰসৰা  কৰাৰ ওপচৰও আসদ্ধ ৰাইয়জ হতয়খ্তসকলৰ চসচিন্ন 

সৃচিশীলতা প্ৰকাশ কৰাৰ সা ক চ ছায়সও এই মাধ্যমৰ উপয়ৰ্াগ কচৰসলল লে। এই সমেয়িাৱাত ৰাইয়জ হ াৱাট্সাপ গ্ৰুপচসলাকত হেোৰ 

কৰা চসচিন্ন পি চসলায়ক ৰাইজৰ এই কাম-কাজ চসলাকৰ চকছু োষৰ স ন কচৰয়ছ। হ াৱাট্সাপ মাধ্যমত  কৰা িাৱ আৰু তথযৰ আোন-

প্ৰোনৰ স্থােীত্ব আৰু প্ৰসাৰ আন ইয়লক্ট্ৰচনক মাধ্যম চসলাকৰ তুলনাত সহু সীমাসদ্ধ, এই কথাৰ প্ৰচত লষয ৰাচখ্ এই জটিল সমেভিভনত 

মুম্বাইবাসী অসমীো ৰাইজৰ সৃভিশীলতাৰ স্বাক্ষৰ ব নকাৰী হ াৱাট্সাপ গ্ৰুপ পি ভকছুমানৰ এক  স্থােী আৰু স জলিয 

সংকলন ততোৰ কৰাৰ পভৰকল্পনা এটা  াতত হলাৱা  ে। 

লক-ডাউনৰ সমেয়ছাৱাত মুম্বাইৰ অসমীো ৰাইজৰ ধ্নাত্মক চিন্তাধ্াৰা আৰু সৃচিশীলতাৰ োষৰ স ন কৰা, চসচিন্ন হ াৱাট্সাপ 

গ্ৰুপ চসলাকত িকুত পৰা আৰু িচিভ ত হ াৱা হমৌচলক পি চকছুমান অসম এি'চছয়েিন মুম্বাইয়ে এক সংকচলত ৰূপত প্ৰকাশ কচৰসলল 

হলাৱা চসদ্ধান্ত ময়মভ এই “লকডাউন ডায়েৰী-১, কভিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইবাসী অসমীো সমাজৰ 

সৃভিশীলতা” শীৰ্ভক এই সংকলনটি প্ৰস্তত কৰা  ল।  

উয়েখ্য়ৰ্াগয হৰ্ এই সংকলনয়োত চৰ্ চসলাক হ াৱাট্সাপ গ্ৰুপত অসম এি'চছয়েিন মুম্বাইৰ কাৰ্ভসা ী সচমচতৰ সেসয অন্তিূভ ক্ত 

হ  আয়ছ আৰু চৰ্চসলাক হমৌচলক আৰু সৃচিশীল পি হতয়খ্তসকলৰ দৃচিয়গািৰ হ য়ছ হসইচসলাক পিয়  অন্তিুভ ক্ত কৰা হ য়ছ সচমচতৰ 

সেসযৰ অয়গািৰত হৰ হৰ্াৱা আৰু অনযানয হ াৱাট্সাপ গ্ৰুপত প্ৰকাশ হ াৱা সৃচিশীল পি সাে পচৰ হৰ্াৱাৰ সম্ভাৱনীেতা নুই কচৰস হনাৱাচৰ। 

সংকলনটি প্ৰকাশ কৰাৰ আগয়ত চকছু চসৰ্েত িকুফুৰাই চেসলল জয়নাৱা অনুয়ৰাধ্ গ্ৰ ন কৰাৰ সায়স আচম ডা:ৰবীন 

বৰঠাকুৰ(িাৰঘৰ),শ্ৰী যাদব শমমা(গুৱা াটী) আৰু শ্ৰী ভিনেন সভিকক(ৱাস্বী) হল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কচৰয়ছা। 

আচম আশা ৰাচখ্য়লা ৰ্ায়ত এই সংকলনটিয়ে সযচতক্ৰমী আৰু প্ৰচতকূল পচৰয়সশত  ৰাইয়জ চনজয়ক খ্াপখু্ৱাই  হলাৱাৰ চনেশভন 

েৰূয়প সাষয স ন কচৰস। 

সংকলনটি প্ৰস্তুত কচৰসৰ সায়স অসম এিচছয়েছন মুম্বাইৰ সিাপচত ডা:য়জযাচতমভে োয়স অপভন কৰা োচেত্ব সম্পন্ন কচৰসৰ সায়স 

সম্পােক ওমৰ মচজে প্ৰমুয়খ্য  কাৰ্ভসা ী সচমচতৰ সেসয সকয়ল আগসয়িাৱা স য়ৰ্াচগতাৰ সায়স কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কচৰয়লা। 

শ্ৰদ্ধায়ৰ  -হেৱচজত শমভা।  

সংকলক  

৩১ আগি,২০২০ 

ভব:দ্ৰ:  সংকলনটিত প্ৰকাভশত হ াৱা সকয়লাভবলাক পি অসম্পাভদত ৰূপত তুভল ধ্ৰা ত য়ছ ,পিৰ  দৃভিিংগী  আৰু দােবদ্ধতা 

পি দাতাৰ ওপৰয়ত সীমাবদ্ধ। অসম এচ'ভছয়েচন মুম্বাই এই হক্ষিত দােবদ্ধ ন ে। 
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ডা:য়জযাভতমমে দাস          হদৱভজত শমমা        ওমৰ মভজদ 

    অসম এি'চছয়েিন মুম্বাই, ৩১আগি ২০২০ 

মািভ  ২০২০, জীৱ হশ্ৰষ্ঠ মানৱ জাচতৰ জীৱনলল এক প্ৰতযাহ্বান আচ  পচৰল। 

স্তব্ধ হ  পচৰল মানু ৰ হেনচিন জীৱনধ্াৰা।  

এটি সুক্ষ্ম িাইৰায়ছ মানৱ জাচতক সিী কচৰ হপলায়ল  ৰৰ িাচৰয়সৰৰ মাজত 

 

চসশ্বৰ মানৱ সমাজৰ লগয়ত এই গ ৃ সিীত্বৰ  সমেয়ছাৱাত মুম্বাইসাসী 

অসমীো ৰাইয়জও  ৰৰ চিতৰৰ  পৰাই নানান সৃচিশীল আৰু গঠনমুলক কাম-কাজৰ 

মায়জচে মানৱ  জীৱনৰ ধ্নাত্মক চেশচসলাক অষত ৰাচখ্সলল হিিা কচৰচছল। মুম্বাইৰ 

অসমীো ৰাইজৰ হ াৱাট্সাপ গ্ৰুপ সমু ত হেোৰ কৰা চসচিন্ন পি চসলাকত ৰাইজৰ 

এই গঠনমুলক কাম-কাজৰ এক আিাৰ্ হপাৱা হগচছল। 

 

 জটিল সমেভিভনৰ  ৰাইজৰ এই গঠনমুলক কাম-কাজ ভবলাকৰ এক 

িভতোন সংগঠিত ৰূপত ধ্ভৰ ৰাভিবৰ বায়ব অসম এচ'ভছয়েচন মুম্বাইৰ এই 

প্ৰয়চিাত অংশগ্ৰ নকাৰী সকয়লা বযভিকল আন্তভৰক কৃতজ্ঞতা যাভছয়লা। 
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হ াৱা, মুম্বাইসাসী অসমীো ৰাইজ জচিত হ  থকা, চসচিন্ন হমৌচলক পি চসলাক সচন্নচসি কৰা হ য়ছ।(প্ৰথি িাগ -

২০২০ চনৰ মাচম ৰ পৰা জুন তল।) 
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(৩) কভবতা/আবৃভি: Debabrata Chakrabarty, Geeta Sarmah, Jutika Mahanta, Keshab Baruah,Sadananda Gogoi    

         –Page184-190 

(৪)কভিড সংক্ৰান্তীে ভচন্তা-চচম া আৰু সা ােম অভিযান।     -Page191-203 
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(১) িাৰঘৰবাসী অসমীো 

(১) কভবতা: Dilip KR. Sarma, Ghanashyam Pegu,Girin Sarma, Mridula Borah, Prodip Ch. 

Kalita, Rajani Borgohain, Rajib Kr.Hazarika, and Suman Sarma                   - Page 5 to 31 

(২) গল্প : Dilip Sarmah, Hiran Bhyuan, Rajib Kr.Hazarika                               -Page 32 to 43 

(৩) প্ৰবন্ধ : Arman Hazarika, Binod Mudiar                            -Page 44 to 62 

(৪) বযঙ্গ ৰচনা : Rajib Kr. Hazarika                                                                    -Page 62 to 64 

(৫) কভিড১৯ৰ ভচন্তা-চচম া।                                                                                   -Page 65 to 74 

(৬) সামাভজক কাম-কাজ।                                                                                   -Page 74 to 82 

(৭) বাঘজানৰ দুঘমটনা-মত ভবভনমে                                                                       -Page 82 to 97 

(৮) অভডঅ-ভিজুয়ৱলছ।                                                                                       -Page 97 to 110 
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কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

(১) কভবতা 

 
Dilip Kr.Sarma 

Mbl: 9969228764 

***প্ৰজ্ঞা*** (01/04/2020), ***সূয়যম াদে*** (27/04/2020), ***ৰ্াত্ৰা*** (14/04/2020) 

***প্ৰজ্ঞা*** (01/04/2020) 

গচতশীল সমে 

গচতশীল মন 

গচতশীল প্ৰৰু্চক্ত 

গচতশীল ৰাজনীচতৰ সমীকৰণ । 

 

মই আইনজ্ঞ, মই গচণতজ্ঞ, 

সফল সযৱসােী, সুেষ অচিয়নতা 

দুধ্ৰ্ভ  হসচনক, সাহুসলী 

চসিষণ ৰাজনীচতচসে... 

 
হমায়ৰই আয়েশত  

সময়ে থমচক ৰে 

হনয়ে গচত সলাে 

চনয়তৌ সূৰুয়ৰ্ িূমুচক মায়ৰ 
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শীতৰ চপছত সসন্ত আয় .... 

 
হমায়ৰই চনয়েভ শত  

আকাশত হময়  গৰয়জ 

শইয়িেঁ  গেঁজাচল হময়ল 

আয়ম মচলোই  

সচৰেডৰাত হিায়মাৰাই  গুণগুণাে... 

 
সুচসশাল ম াশূনযলল  

হকচতোসা ঠৰ লাচগ ছাইিায়ন ? 

সমে  য়ল আয়কৌ এসাৰ িাসা । 

মাজচনশা উৰণীো হসতুৰ তলত  

কাচ  কাচ  িাগচৰ পৰা অতৃপ্ত আত্মাটিক 

হকচতোসা লগ পাইছায়ন ? 

এচেন হমাৰ সয়তই ওলাসা । 

োইোচনকৰ অচিজ্ঞ নাচসকজনৰ  

হশৰ্ শব্দয়কইো শুচনছা চনশ্চে 

আ চৰ পায়ল আয়কৌ এসাৰ মন চে শুচনসা । 

 
 েয়তা আচম হকৱল 

চকছুমান অস াে মূহুতভ ৰ সাষী । 

গচতশীল সমেৰ সাষী । 

শীতৰ চপছত সসন্তৰ আগমনৰ সাষী । 
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***সূয়যম াদে*** (27/04/2020) 

 ৰৰ দুৱাৰয়সাৰ আগয়তওেঁ সন্ধ আচছল । 

অতযন্ত প্ৰয়োজন ন 'হল  

খু্চলসললয়িান ময়নই হনৰ্াে । 

অকল  ৰয়ৰই হন ? 

মনৰ দুৱাৰয়সাৰ ?  

 
গাৰ ছােঁ য়ো হৰ্চতো চে ল  সলল আৰম্ভ কয়ৰ 

সুচজসা সূৰ্ভাস্তলল আৰু হসচছ পৰ নাই । 

চকন্তু সূৰ্ভাস্ত মায়নইয়ো চনৰাশা ন ে  

হজানাক িাল লায়গ সুচল  

চসচেনা তুচময়েই জায়না হকাৱা নাচছলা ? 

 
ম াকাশৰ চসশালতাই হৰ্চতো  

সিযতাৰ  ায়তাৰাত সিী  ে  

আই মাতৃৰ হসউজীো িােৰখ্ন হৰ্চতো 

হশাচনতৰ ৰয়েয়ৰ একাকাৰ  ে 

সাগৰৰ গিীৰতাই হৰ্চতো 

অচস্তত্বৰ প্ৰশ্নসানত ধ্াৰাসােী  ে 

হসোই সূৰ্ভাস্তৰ আগজাননী ন ে জায়না ? 

.................................... 

সমে উকলা নাই সনু্ধ । 

আশায়সাৰক চেশ াৰা  সলল চনচেসা । 

সূয়ৰ্ভােে হৰ্  হতামাৰ দুৱাৰ েচলত ।। 
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 
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Pradip Ch. Kalita: শমভা,সুৰ্ভযাস্ত জায়না হকৱল পচৰসমাচপ্ত ? নতূন সায়জয়ৰ সচিত হ  সমেৰ পষীৰাজত উঠি আগসাচিসলল প্ৰসূ্তচতৰ প্ৰয়োজন ন ে 

জায়না ? 

শব্দৰ তুচলকায়ৰ আপুচন সাচজস হখ্াজা সূয়ৰ্ভযােেৰ ছচসখ্ন সুৰ্ভযাস্তয়ৰ ফলশ্ৰুচত ন ে জায়না ? 

িাল-হসো, শুদ্ধ-অশুদ্ধ সময়ে  

সামচৰ লস, 

সৃ্মচতৰ সলুকাত, 

সুগচন্ধ খ্চৰকাজাই, 

হসাৱৰণী হ  ৰস । 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Ghanashyam Pegu 

Mbl: 9969223430 

***আহ্বান*** (08/03/20), *** াাঁ ভ ৰ প্ৰজ্ঞা*** (20/04/2020) 

***আহ্বান*** (08/03/20) 

তুচময়েই ধ্ৰাৰ ধ্চৰত্ৰী 

তুচময়েই মচ েসী 

তুচময়েই হসই ম ান নাৰী 

তুচময়েই মাোৰ হেয়ৰিাৰ প্ৰচতিু।। 

তুচময়েই হলায়ৰন্স নাইটিংয়গল 

 মৰচমোল  াতৰ পৰশত  

চসৰ্ত জজভ চৰত শৰীৰক 

নতুন জীৱন োন চেো।। 

তুচময়েই মাতৃ ৰুপত 

আমাক জনম চেো  
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অন্ন চেো 

সুকুত উম চে প্ৰচতপালন কৰা।। 

তুচময়েই অপেৰা 

ৰম্ভা, হমনকা,,,, 

আচজ চকন্তু হমাক লায়গ 

হসই নাৰী ৰ্ত 

মা কালীৰ,মা দুগভাৰ জ্বলন্ত দুিকুয়ৱ 

অসুৰয়সাৰক পুচৰ িাৰকাৰ কচৰস পায়ৰ।। 

মূলা গািৰুৰ চনচিনা সীৰঙ্গনা নাৰী 

শতৰুক িেত ত্ৰস্তমান কচৰস পায়ৰ।। 

ঝাচন্স ৰানী লক্ষ্মীসাৰ চনচিনা দুুঃসা সী নাৰী 

হসায়কািাত একমাত্ৰ পুত্ৰকলল ৰু্দ্ব কচৰস পায়ৰ।। 

*** াাঁ ভ ৰ প্ৰজ্ঞা*** (20/04/2020) 

আনিমে  ােঁ চ  

সয়ন্তাৰ্ৰ  ােঁ চ  

হগৌৰৱৰ  ােঁ চ  

েগভ সুখ্ৰ  ােঁ চ  

অিাজনৰ  ােঁ চ  

সয়তজ  ােঁ চ  

হকৌতুকৰ  ােঁ চ  

চসপেৰ পৰা হপাৱা পচৰত্ৰাণৰ  ােঁ চ  

ৰু্দ্ধত চজনাৰ  ােঁ চ  

কস হনাৱাৰা আনিত চমচিচকো  ােঁ চ  

ন কনযাৰ  ােঁ চ  

চস ংগম  ােঁ চ  

চসোত অিযাগতক হেখু্ওৱা অথভ ীন  ােঁ চ  
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ৰাজলনচতক হনতাৰ  ােঁ চ  

হিমৰ  ােঁ চ  

হসোৰ  ােঁ চ  

মানু ক ঠগাৰ চপছত সন্তুচিৰ  ােঁ চ  

সয়ক্ৰাচক্ত  ােঁ চ  

চসৰ্ােৰ  ােঁ চ  

হলায়লাপ  ােঁ চ  

হপশাচিক  ােঁ চ  

আৰু কত ধ্ৰণৰ  ােঁ চ ,,, 

কৰণাৰ িেত চপন্ধা মায়ে  এই হসচিত্ৰমে  ােঁ চ য়সাৰ চকমান চেনললয়ক লকডাউন কচৰ থস হতৰাইয়  

জাচনস। 

 
Girin Sarma 
Mbl: 9969227151 

***গভতশীল কমমই হযন আমাৰ জীৱন*** (11/04/2020), ***মুকভল পথাৰৰ অশ্ৰু*** 

(02/5/2020), ***পুৱাৰ সুয়ৰাজ*** (18/04/2020), ***কচিড—১৯*** (24/05/2020), 

***পচৰৱতভ ন*** (07/06/2020) 

***গভতশীল কমমই হযন আমাৰ জীৱন*** (11/04/2020) 

সযস্ততাই পা ৰায়ল সহু কথা   

পচৰয়সয়শ পুনৰ মনত হপলাই চেয়ল  

সহু অতীতৰ পা ৰা কথা । 
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ৰ্াচিক সযস্ততাই হৰ্ন সকয়লা ন ে  

মাজয়তা আয়ছ তাৰ চসকল্প  সযৱস্থা   

ৰ্াক হল কচৰস পাচৰ সহু সযস্ততা। 

 
তুচল লয়লা  াতত কাগজ কলম  

লয়লা  কচৰ চৰচনচক হপা ৰৰ সযসস্থা 

চলচখ্ গয়লা মনৰ উেে িাৱনা । 

 
মুকচল আকাশ 

চনস্তব্ধ  পচৰয়সশ  

শুয়না মায়থা মায়জ মায়জ িৰাইৰ চৰচণচক মাত। 

 
ৰাচতপুৱা শুই উঠি হেয়খ্া মায়থা  

হতলয়ষত্ৰৰ অচসৰত জ্বচল থকা একুৰা জুই। 

মায়জ মায়জ হেয়খ্া অচসৰত খ্নন প্ৰচক্ৰো । 

 ঠাৎ মুৰ োচে হেয়খ্া  

ডুস ৰ্াস হখ্াজা হসচলয়োৰ  ােঁ চ  । 

চেনান্তত সযস্ততায়ৰ হপা ৰ চসলাই  

চজৰচণৰ সায়ৱ হৰ্ন ৰ্াস হখ্ায়জ চেগন্তত লুকাই  

আয়কৌ আয়কাৱাচল লও চনশাৰ হজানাক। 

 
িাচৱয়লা এয়ে মায়থা জীৱন  

চকে সা  ল এই অিল অৱস্থা 

কত সা  ল আমাৰ িুল। 
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কচৰয়ছা হনয়েখ্াজনক প্ৰাথভনা  

চেো হৰ্ন হসানকায়ল ইোৰ  

চসকল্প সযৱস্থা 

মুক্ত কৰা শুব্ধ কৰা পচৰয়সশ  

চেো সকয়লায়ক সুমচত  

লস পায়ৰা হৰ্ন সকয়লায়ৱ এয়কলয়গ সচ   

এছাটি ৰেৰ িাো। 

  
চসয়েয়শ চেয়ল সীজানুৰ হসাজা  

আকায়শ সতায়  কচৰয়ল প্ৰদুৰ্ণ  

তায়ক িাচৱ  ও মই ক্লান্ত  

সন্ধ হকাঠাত সুমাই থাচক কচৰয়ছা  

আন্ধাৰ অনুিৱ৷  

 
তাৰ মাজয়তা িলাই আয়ছা কমভজীৱন  

জাচতৰ োথভত কচৰয়ছা কমভ  

পা চৰ হগয়ছা চনজৰ োথভ। 

 
স্তব্ধ হ  পচৰল গচতশীল সযৱস্থা  

হছাৱা নাই চপিলল  ুচৰ  

মায়থা হগ আয়ছা আগলল সুচল , 

গচতশীল কমভই হৰ্ন আমাৰ জীৱন .... 

Rajib Hazarika:ৱা  শমভা ো 👌 

অচত সুিৰ শমভা ো  

কৰনা িাইৰািৰ লকডাউন হনায় াৱা  য়ল আয়পানাৰ পৰা ইমান সুিৰ কচসতা এো উপ াৰ পায়লা হ য়তন জায়না?  

সিা অথভত কৰনা িাইৰাি ৰ িোস তা চৰ্মায়নই হসচি ন ওক ইোৰ িাইে এয়ফক্ট সুেৰ প্ৰসাৰী ৷  

আচজ চসশ্বসযাচপ লকডাউন৷ চেনয়জাৰা কিৰ পািয়তা িাৰাক্ৰান্ত হ াৱা সকল ৷ একচমচনে সমে হনায় াৱা সকয়লা আচজ  ৰয়ত সিী৷  

কি সহুত হ য়ি৷ চেন মজুচৰ কৰা সকলৰ ৷ চকন্তু হকায়নও নাখ্াই নময়ৰ৷ প্ৰকৃচতয়ে সকয়লা সযৱস্থা কচৰ থে৷  

আচম সকয়লা সিী চকন্তু প্ৰকৃচতয়ে চনজৰ চৰচপোচৰং ৰ কাম আৰম্ভ কচৰ চেয়ছ৷  
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হকাটি হকাটি েকা খ্ৰছ কচৰ িাফা কচৰস হনাৱাৰা গংগা আচজ শুব্ধ পচৰোৰ চনমভল৷  

ৰ্মুনা সৰেতীৰ পানী আচজ চসশুব্ধ চনমভল৷  

শুব্ধ চনমভল সােু ৷  

গািী মেৰৰ পৰা হ াৱা প্ৰদুৰ্ণৰ পৰা  

আচজ সকয়লা ি ৰ নগৰ মুক্ত সকয়লা আচজ চনমভল প্ৰচৱত্ৰ৷ 

এয়নকুৱা লাচগয়ছ এো চনেচতৰ হখ্ল৷  

পৃচথৱীৰ িাৰসামযতা হসয়লচ্িং কৰাৰ সমে৷  

হকায়না চসশ্বয়নতা পাচলয়নতাই কচৰস হনাৱাৰা চকছুমান কাম আচজ কৰনাই কচৰস হলয়ি৷  

অচতয়সানকায়ল প্ৰকৃচতয়ে চনজৰ কাম কচৰ চসোে লস৷  

আচম শমভা োৰ পৰা আৰু কচসতা আশা কচৰয়ছা৷ 

Dilip Kr.Sarma: সৰ িাল লাচগল পচি । সাম্প্ৰচতক সমে আৰু পচৰচস্থচতৰ সুিৰ অনুিৱ  🙏🏼 

 

***মুকভল পথাৰৰ অশ্ৰু*** (02/5/2020) 

ৰাচত পুৱা শুই উঠি িকু হমচল, 

হেয়খ্ােঁ  এখ্ন মুকচল পথাৰ। 

হেয়খ্ােঁ  জায়ক জায়ক গৰু, 

চসিাচৰ অ া খ্াসলল আ াৰ । 

হনপাই  া েঁ  সন্ পথাৰত , 

শুয়না হ য়ম্বচলওৱা।... 

তথাচপও প্ৰকৃচত চনৰস চনতল। 

হেখ্া হপাৱা হনজাে প্ৰকৃচতয়ৰা,হকায়না সেঁ াচৰ । 

প্ৰকৃচতয়েও চসছাচৰয়ছ উপাে, 

স াে কৰাৰ । 

তথাচপও চনৰুপাে।... 

 

চকেয়না  ল প্ৰকৃচত ইমান চনস্তব্ধ।... 

প্ৰকৃচতয়েও চেস পৰা নাই,  

তাৰ সঠিক উত্তৰ ।  

আয়ছ মায়থােঁ  সমেৰ 
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অয়পষাত।... 

সমেও হ  পচৰয়ছ উপাে চস ীন, 

কচৰস পৰা নাই এয়কা স াে । 

মায়থােঁ  হগ আয়ছ আগুৱাই ।... 

 

ৰন্ধন শালত ৰান্ধনীয়ে কচৰয়ছ, 

অিাৱ অনুিৱ । 

তথাচপও কৰা নাই হ লা । 

হৰ্য়ন হতয়ন হৰ্ায়গাতাইয়ছ 

পচৰোলয়োৰ আ াৰ । 

 

 ৰৰ হিাতালত হেচখ্সলল নাই, 

ধ্ান িাউলৰ কন মায়না খু্ে-কন। 

তাৰ অিাৱত সা েঁ ত থকা , 

পাৰ িৰাই জুচৰওেঁ 

হেচখ্সলল হনায়পাৱা  য়লােঁ  হিাতালত। 

 

গছত ফুচলয়ছ আম-কঠালৰ কচল, 

তায়কা ৰাচখ্স পৰা নাই প্ৰকৃচতয়ে ধ্চৰ, 

চশল-সৰৰু্য়ণ কচৰয়ছ আমচন । 

 

পায়লচ  হখ্চতেকৰ পথাৰত , 

 াল হসাৱাৰ সমে । 

কচৰস চসছাচৰয়ছ ৰ্া-হৰ্াগাৰ,  

হখ্চতৰ প্ৰাৰচম্ভক কামৰ। 
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প্ৰদূচৰ্ত সীজানু চসেপাৰ িেত, 

আগ সাচিস পৰা নাই হখ্চতৰ কামত। 

 

হখ্চতৰ অচস য়ন  স লচগো দুেভ শা, 

কচৰয়ছ উপলচব্ধ হখ্চতেয়ক ।  

তথাচপও কচৰস পৰা নাই সমাধ্ান । 

 ৰয়তই সচ  প্ৰতযাশায়ৰ আয়ছ হখ্চতেক, 

 সলল ব্ৰচত হখ্চতৰ কামত।... 

চসিাচৰ হপাৱা নাই তায়ৰা চনচেিতা।... 

সমে পাৰ  য়ল ন স হখ্চত, 

খ্াসলল  স অিাৱ ।  

হখ্চতৰ অচস য়ন নাই  

হখ্চতেকৰ পচৰত্ৰাণ । 

 

মুকচল সজাৰত নাই হসউজীো পািচল,  

সাৰীৰ ধ্াপত থকা জলকীো-হসয়েনাই, 

হ য়ছ িাতৰ তৃচপ্ত ।  

হোকানাত হ য়ছ অিাৱ,  

খ্ােয -সামগ্ৰীৰ । 

কচৰস লগা হ য়ছ সমেত লাচন।  

তথাচপও হপাৱা নাই,  

পৰ্ভযাপ্ত খ্ােয-সামগ্ৰী । 

 

এই ধ্ৰয়ণ হকয়নলক আতৰ  স, 
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অিাৱ জনসাধ্াৰণৰ। 

তায়ক হল সকয়লা হ য়ছ চনৰাশাগ্ৰস্থ। 

চকমান চেন লাচগস িুচগস,  

এই অিাৱৰ ৰ্ািনা ?... 

তায়ৰা নাইচকো হ য়ছ চনশ্চেতা।... 

 

চসয়েশৰ প্ৰদূৰ্য়ণ কৰাইয়ছ , 

আশাশূনয সকয়লায়ক। 

তাৰ মাজয়তা িচল আয়ছ, 

জৰুৰী অতযাৱশযকীে হসৱা । 

অতযাৱশযকীে হসৱাই কচৰয়ছ,  

সহুয়তা অিাৱ পুৰন । 

এই ধ্ৰয়ণই িচলয়ছজনজীৱন।  

 

িৰকায়ৰ কচৰয়ছ েচৰদ্ৰ পচৰোলৰ, 

িাত মুচথ হখ্াৱাৰ স াে । 

তাৰ মাজয়তা সাে পচৰয়ছ , 

সহুতু পচৰোলৰ । 

আয়মালা সকয়লও কচৰয়ছ হিিা,  

কচৰসলল েচৰদ্ৰক স াে । 

তথাচপও কচম হৰ্াৱা নাই ,  

েচৰদ্ৰৰ দুখ্-দুেভ শা । 

 

মুকচল পথাৰৰ হখ্চতয়েই  ে, 

হখ্চতেকৰ জীোই থকাৰ সাৰচথ। 
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হখ্চতৰ চসয়ন হখ্চতেক  ে অস াে!.. 

হসয়েয়   য়ন  য়ন মুকচল পথাৰলল িাই 

িাচস আয়ছ হকচতোলক হল ৰ্াম 

পথাৰলল গৰুৰ  াল হৰ্াচৰ । 
Rajani Borgohain: 

চগচৰণৰ কলমৰ ধ্াৰ, অসমৰ চসশাল পথাৰ 

প্ৰকৃচতৰ অশ্ৰু ধ্াৰা,চনগয়ৰ নামসৰ  াচসৰ পৰা। 

____________________________________________________ 

 
Mridula Borah 
Mbl: 8356895224 

***তগৰ*** (15/04/2020), ***এটি ধু্নীো সুসাস*** (30/05/2020), ***ভনৰৱতা*** 

(08/06/2020), ***মানস*** (04/06/2020) 

 

***ভনৰৱতা*** (08/06/2020) 

এক চমঠা অনুিূচত,  

শব্দ ীন হৃেেৰ িাৰ্া, 
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শব্দচস ীন সহু শব্দৰ সচিলন, 

সহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ,  

চকছুমান সােঁ থৰৰ সমা াৰ,  

এক অসুজ চশ ৰণ,  

ৰাচতৰ ৰজনীগন্ধা,  

এক ঊনমণা মন, 

এিাটি মলো সতা , 

এটি অচিনাচক ধু্নীো  ােঁ চ ,  

এক আচলংগন, 

এক চিৰ পশাচন্ত, 

এসুকু মৰম 

আৰু সহু কথা। 

Pradip Kalita:চনৰসতাৰ সৰৱ সুিৰ প্ৰকাশ । চনৰসতাই সকয়লা জীসন্ত অনুিুচত নীৰয়ৱ সামচৰ লয়ল হকয়নলক  স । চনৰসতা সসাক  ওেঁক । 

 

***তগৰ*** (15/04/2020) 

শুদ্ধ সগা শুকুলা ডাৱৰৰ েয়ৰ, 

চক'হৰ্ মৰম আকলুৱা, 

হিাতায়ল হিাতায়ল চজচলচক থায়ক, 

"আেঁ ায়িান স া অলপ"সুচলয় য়ৰ্ন মায়ত, 

টিকলী অকণমাচনয়সায়ৰ 

অলংকাৰ সনাই চপয়ন্ধ  ায়ত  ায়ত, 

চনজৰ সুসায়সয়ৰ চকমান হৰ্ সাধু্ ৰয়ছ হৃেেৰ আেঁয়ৰ আেঁয়ৰ, 

চসহুৰ সতৰত তুচমও হ  পৰা 

এজনী ৰাংঢালী নািনী, 

চকমান হৰ্ গুচজয়লােঁ  হতামাক হখ্াপাত, 
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হকচতোসা মালা গুচথ 

িৰাই হলচছয়লা দু ােঁ ত। 

হকয়শাৰৰ ধু্নীো ধু্নীো সয়পানৰ েয়ৰ, 

সোয়ে হৰ্ন ফুচল হৰাৱা  

হৃেে নেীৰ পায়ৰ পায়ৰ। 

প্ৰচতজনী নািনীৰ হখ্াপাত হৰ্ন চজচলচক থাকা সৰ্তয়নয়ৰ। 

তগৰ  

তুচম আমাৰ মাজত সোয়ে থাচকসা চিৰ মৰয়ময়ৰ। 
Suman Sharma: Fresh kobita, bhal lagile.In need of this positivity. 

Dilip Kr. Sharma: তগৰ সয়ত সৰ সুিৰ অনুিৱ । িাল লাচগল 👌 

_________________________________________________________________________________- 

 
Prodip Ch. Kalita 

 Mbl: 8399842985 

***লক ডাউন*** (04/05/2020), ***সচন্ধষণ*** (23/05/2020), ***কভবতা*** 

(29/05/2020), ***প্ৰভতচ্ছভব*** (08/06/2020), ***জীৱন*** (15/06/2020), 

***সাসনা*** (19/06/2020), *** সমে *** (24/06/2020) 

***কভবতা*** (29/05/2020) 

সুনীচলম আকাশত, 

           তৰাচলৰ চমচছল হলচখ্ হলচখ্, 

হজানসাইক সুচধ্য়লা, 
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           চলয়খ্ায়ন এটি ধু্নীো কচসতা ? 

 চঢচমক ঢামাকলক আচ  হজানাকীয়ে কয়ল, 

           চসসণভ কৰসীৰ পাচ য়ৰ, চকে চলখ্া কচসতা ? 

 

নীচলম সচললৰাচজৰ, 

            হষািত ফাটি পৰা হঢৌয়সাৰ হেচখ্, 

সমুদ্ৰক সুচধ্য়লা, 

             চলয়খ্ায়ন এটি অচিয়ৰ্ায়গয়ৰ িৰা কচসতা ? 

প্ৰি্ড শয়ব্দয়ৰ পাৰত খু্চিোই হঢৌয়সায়ৰ কয়ল, 

             অচিয়ৰ্াগৰ সাচ য়ৰ তুচম, অনয এয়কা নাজানা  ?  

 

চ মাদ্ৰীৰ চশখ্ৰৰ, 

               স্ফটিকৰ েয়ৰ পানীত মুখ্ িাই, 

 জুচৰটীক সুচধ্য়লা, 

              েচ্ছতাৰ চসৰ্য়ে চলয়খ্া এটি কচসতা ? 

হেও চে নাচি িাচগ জুচৰটীয়ে  ােঁ চ য়ল, 

              চনমভল পানীৰ মূলয চক, তুচম জায়না সুচজসা ? 

 

চেগন্তৰ পায়ৰ পায়ৰ, 

              শযামল সনৰ মাজত সচ , 

ধ্চৰত্ৰীক সুচধ্য়লা, 

              চলয়খ্ায়ন এটি চিৰয়সউজ কচসতা ? 

লচতকাৰ পাতত সচ  সমীৰয়ণ কয়ল, 

             সনাঞ্চল ধ্বংস কচৰ, চকে চসপে মাচতছা ? 
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কাজল সনা দুিকুত, 

              অৰু্ত েপ্নৰ হোলা হেচখ্, 

কচসতাক সুচধ্য়লা, 

               হকয়নলক চলয়খ্া মই চিৰসুিৰৰ কচসতা ? 

লাজুকীো  ােঁ চ য়ৰ তলমূললক কয়ল, 

                সুৰ নাই, ছি নাই, িাৰ্া নাই, চনচলচখ্সা কচসতা । 

           সণভ ীন তুচলকায়ৰ, চনজীৱ পেত তুচম, চকে চলখ্া কচসতা ? 
Rajani Borgohain: এই চসলাক খ্নন কাৰ্ভযত চনগভত হ াৱা প্ৰািীন প্ৰাকৃচতক সম্পে, কচলতা োৰ অন্তৰতম কষত সােঁ চি ৰাচখ্চছল, এচতো সমেৰ আহ্বানক 

স াচৰ জনাই চেয়ছ চনগৰাই চ ল েল িাচে চজচিৰী চিচে আচ য়ছ ওলাই। 

Dr.Rabin Borthakur: অতীস সুিৰ, ছিমে প্ৰকাশ। হনচৰস কচলতা। উত্তয়ৰাত্তৰ অগ্ৰগচত কামনা কচৰয়লা। লক্ ডাওয়ন হকসাগৰাকী নতুন কচস/হলখ্কৰ 

হসয়ত আমাৰ পচৰিে কৰায়ল। সৰ িাল লাচগয়ছ হেচখ্-শুচন। 

Pradip Kalita: সকয়লাললয়ক কৰয়ৰ্ায়ৰ সহুত ধ্নযসাে জনায়লা । চসজ্ঞসমাজৰ এটি এটি সুলচলত মন্তসয, চলখ্কৰ সায়স অয়জে হপ্ৰৰণাৰ উৎস । 

             “মই কচস ন ে" 
          মন মচিৰৰ মচণকূেত, 

          চসগ্ৰ ৰ পূজাৰ হসেীত, 

          কচসতায়ৰ ৰ্াচিয়ছা মায়থা, 

                  এপাচ  অ ভয ।  

***প্ৰভতচ্ছভব*** (08/06/2020)         

পুৱাৰ সুৰুয়ৰ্ আয়ন, 

              জীোই থকাৰ প্ৰচতশ্ৰুচত, 

দুপৰীোৰ প্ৰখ্ৰ তায়প,  

               চেয়ে ৰূি সাস্তৱৰ সচকেচণ, 

চসলীেমান সলাকাই আয়ন, 

               সূেী ভ চেনয়োৰ সামৰচণ, 

                          কল্পনাৰ পৃষ্ঠিূচম, সাস্তসৰ পেিূচমত 

                          তুচলকাত আেঁচকস হখ্ায়জা চেনয়োৰ প্ৰচতচ্ছচস । 
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শুদ্ধ-অশুদ্ধ, িাল-হসো, 

            হকায়নও নাজায়ন সিা চমছা, 

সকয়লায়ৱ িায়ৱ, ময়েই ৰজা, 

             সহুতয়ৰ  নাই  চপয়ছ এজয়না প্ৰজা, 

এোই আমাৰ হেশৰ কথা, 

             হকায়নও নুশুয়ন কায়ৰা কথা, 

                      সকয়লায়ৱই িায়ৱ হকৱল চনজৰ কথা,   

                      প্ৰচতচ্ছচস আেঁচকসলল সচ  কচৰয়ছা গুণাগথা । 

 

 ৰয়ত সচ  আৰাম কয়ৰা, 

             হেশৰ কথা হফানয়ত পায়তা, 

সকয়লা কাময়ত িূল হেয়খ্া, 

             এয়কা নজনালক তকভ  কয়ৰা, 

সকয়লা জনাৰ িাও ধ্য়ৰা, 

              এয়নলকয়ে দূখ্ীোৰ হসৱা কয়ৰা, 

                         চেয়ন চনশাই মানৱতাৰ প্ৰিাৰ কয়ৰা, 

                         চসসম্বােৰ ধ্বচন তুচল  হেশয়প্ৰমৰ ছচস আয়কা ।  

 

চিচকৎসালেৰ হকাঠাত, 

            হৰাগীৰ কাৰ্ত ত্ৰাণকতভ া চিচকৎসক,             

 য়ৰ  য়ৰ  প্ৰচত ৰত, 

             অক্লান্ত আশা কমীৰ লগয়ত োস্থয চনৰীষক, 

জীৱন চসপন্ন কচৰ, 

              অতন্দ্ৰ প্ৰ ৰীৰ ৰূপত সকয়লায়ত শাচন্ত ৰষক,                                          
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                      ৰু্গ্ম প্ৰয়িিাৰ চক হৰ্ এক ম ান অনুিৱ, 

                      মানৱতাৰ জীো ছচসয়সাৰ আমাৰ অচত আৱশযক । 

 

শীত তাপ চনেচিত হকাঠাত, 

            কয়ঠাৰ চনেম মাচন আৱদ্ধ জনতা, 

গীত নৃতয সােযৰ্য়িয়ৰ, 

             চশল্পীসকয়ল হেখু্ৱাইয়ছ অননয প্ৰচতিা, 

গ্ৰীষ্মৰ প্ৰি্ড উত্তাপত, 

              হিৌচেয়শ অদ্ধভ া ায়ৰ অনা ায়ৰ শ্ৰচমকৰ দূৰ্দ্ভ শা, 

                       প্ৰচতজনয়ৰ মুখ্ত ফুটি উঠিয়ছ হকৱল  তাশা, 

                       জ্বলন্ত প্ৰচতচ্ছচস মানৱ সিযতাৰ িৰম সথভযতা ।        

 
Rajani Borgohain 

Mbl: 8399842985 

***কুচল হকয়তকীয়ে ইনাই চসনাই*** (13/04/2020): ***হমায়খ্াৰা*** (13/03/2020), ***কৰ'ণা তুচম 

থাকা দূয়ৰ দূয়ৰ*** (07/06/2020), ***আক্ৰান্ত*** (14/06/2020), ***হসায়ণাৱালী সমে*** 

(17/06/2020)***জাভত সিা*** (20/06/2020) 

***আক্ৰান্ত*** (14/06/2020) 

হেউতা, 

মই হিান হতাক হকচছয়লায়ৱই 
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হসায়লা হমাৰ জ্বৰ জ্বৰ লাচগয়ছ 

গায়ো গৰম  

গােঁ চথ হসাৰ থন থনাইয়ছ 

নাকৰ পানীয়ে িকুৰ পানীয়ে এয়ককাৰ হ য়ছ  

 ােঁ চিোই   ােঁ চিোই পদূচলয়োয়ক হনয়েখ্া হ য়ছা 

হেউতা ,  

তই হিান হমাৰ কথায়সাৰত ময়নই চনচেচল 

হমাক ডাক্তৰৰ ওিৰললও চনচনচল 

তই  েয়তা  িাচসচল  

এো হমাৰ সাধ্াৰণ পানী লগা জ্বৰ  

হসইসায়সই  েয়তা  

তই হমাৰ ওিৰললও নাচ চল 

পয়ৰ্কললও হতাৰ সময়ে নুকুলায়ল 

তই সহুত হেচৰ কচৰ চেচল হেউতা 

হেউতা, 

এচতো চকজাচন  

হমাৰ ৰ্াসৰ সময়ে  'লচ  

কােঁ চ  কােঁ চ  সচম কচৰয়ছা 

সুকুখ্ন হমাৰ ইমানলক জ্বচলয়ছ 

িকু-মুখ্ হসাৰ পুচৰয়ছ 

হমাৰ অন্ঠ-কন্ঠ শুকাই হগয়ছ হেউতা 

হেউতা, 

তই জানয়ন  

এো হৰ্ হমাৰ ক'চিড-19 হ য়ছ 

হমাৰ ক'চিড-19 হ য়ছ । 
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***জাভত সিা*** (20/06/2020) 

হৃেেৰ তচল িুই ৰ্াে 
এজাক প্ৰি্ড ধু্মু াই 

হৰ্চতো হমাৰ 

জাচত সত্তাক হ েজ্ঞান 

কয়ৰ হকায়নাসাই। 

 
মই কওেঁ  

প্ৰথময়ত মই অসমীো  

জীোই থায়কায়ত অসমীো 

মচৰয়লও অসমীো 

অসমত থাচকয়লও অসমীো 

ম াৰাষ্ট্ৰত থাচকয়লও অসমীো 

কায়ৰাসাৰ আপচত্ত থাচকয়লও মই অসমীো। 

সহু জনক জায়না মই 

চতচন পুৰুৰ্ অসমৰ মাৰ-িাত খ্াই 

 ৰ-সাৰী পাচত 

ডােৰ-েী ল হ  

অসমৰ  াৱা-পানী হল 

সময়ে সময়ে েৰূপ উেোই 

হকায়নাসা চস াৰী হকায়নাসা সোলী 

হকায়নাসা মায়ৰাৱাৰী হ  ৰ্াে। 

চকে ন ে অসমীো  

চকেয়না অসমীো  'সলল  য়ল 

অসমীো  'স লাচগস অন্তৰৰ পৰা 

কান্ধত গায়মািা লয়লই অসমীো ন ে 
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 ায়ি- চ মজুয়ৱ অসমীো  'সলল 

সুৰিী িলাথ কৰা 

লাচিত মুলাৰ সীৰত্ব পিা 

শঙ্কৰ-মাধ্ৱ আজান ফকীৰৰ নাম গুণ হগাৱা 

কনকলতাৰ েয়ৰ সৃটিছৰ গুলী সুকু পাচত হলাৱা 

মচনৰাম কুশলৰ  হখ্াজত হখ্াজ চময়লাৱা 

মুজাচমলৰ েয়ৰ িাৰ্াৰ সায়স শ্ব ীে হ াৱা 

অচনল সৰা খ্য়গভশ্বৰ তালুকোৰ হকান হিাৱা। 

পাৰা ৰ্চে চ মজুত অসমীো সুচল চলচখ্ হলাৱা। 

Pradip Ch. Kalita: হগা ােঁ ই সুিৰ । অসম সুৰিীৰ পায়ত পায়ত অসমীো জাচতৰ মান-সিান, হশৌৰ্য-সীৰ্ভয, সচলোনৰ কথা হসাণালী আখ্য়ৰয়ৰ চলখ্া 

আয়ছ । অৱয়শয সজাগতাৰ প্ৰয়োজন । 

 

 
Rajib Kr.Hazarika 

Mbl: 9969228257 

***কচসতা*** (02/04/2020),***মই এচতো ৰ্ামলগ*** (10/04/2020),***সহুত পচৰসতভ ন  য়লা 

মই*** (11/04/2020),***এইবাৰ ভবহুত হমাক ভক ভদলা*** (13/04/2020),***কয়পৌ ফুয়ল 

কুচলয়ে মায়ত স াগ আয় *** (14/04/2020),***তুভম হসানকায়ল হযাৱা সমে*** 

(17/04/2020),***আচন চেো পৃচথৱীতশাচন্তৰ সনযা*** (19/04/2020),***উপলচব্ধ*** 

(21/04/2020),***আ সান*** (22/04/2020),***এো হতও অ াৰয়  প্ৰস্তুচত*** 

(24/04/2020),***পুৱচত চনশাৰ সয়পান*** (27/04/2020),***আয়কৌ লকডাউন*** (04/05/2020) 
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***এইবাৰ ভবহুত হমাক ভক ভদলা*** (13/04/2020) 

মই শুচধ্চছয়লা  
এইসাৰ চসহুত হমাক চক চেলা  

 
চসহুত চক চেলা তুচম  

হতও কয়ল মই হতামাক সুোস্থয চেয়লা 

 
চনমভল চসশুব্ধ প্ৰচৱত্ৰ গংগাৰ জলধ্াৰা  চেয়লা  

মেলামুক্ত  ৰ্মুনা সৰেতী হগাোসৰী চেয়লা  

আৰু চেয়লা  

হখ্ণী থু হখ্কাৰ চসষ্ঠা মুক্ত ৰাজপথ 

জান জুচৰ নে নেী পা াৰ পসভত  

সকয়লা হৰ্ন প্ৰৱাচ ত হ য়ছ  আচজ মনৰ উলা ত  

প্ৰিি গািী মেৰৰয়ধ্াৱই প্ৰদুৰ্ণ কৰা  

এখ্ন প্ৰদুৰ্ণ মুক্ত নািচনক পৃচথৱী চেয়লা  

মই হল গয়লা  

চমিা অ ংকাৰ োচম্ভকতা 

কুলচৰ্ত মনয়সাৰ  

মানু ৰ হসৰ্মযতা   

 
িাল পাও মই এই হেশ  

ধ্মভ-কমভৰ হসে উপচনৰ্েৰ প্ৰচৱত্ৰ িূচম এই িাৰতসৰ্ভ 

প্ৰচৱত্ৰ পংগা হৰ্চতো দুচৰ্ত  ে  

কামনা সাসনায়ৰ িৰা মনয়সাৰ হৰ্চতো উিােনাত উটিিাচ  ফুয়ৰ  

কাম হক্ৰাধ্ হলাি হমা  চ ংসা অ ংকাৰত  

হৰ্চতো চসলুপ্ত  ে মানচসক সত্বা  
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মাতৃ হৰ্চতো িাৰাক্ৰান্ত  ে হ াৰ অচিসাৰত  

চনৰাকাৰ অয়িেয অপৰায়জে মই   

আচৱিভ াস  ও ৰু্য়গ ৰু্য়গ  

মই চে গয়লা  

এখ্ন নািচনক ধ্চৰত্ৰী  

 
ৰ্ো ৰ্ো চ  ধ্মভসয গ্লাচন িৱচত িাৰত 

তো তোচ  অিূত্থানম ধ্মভসয তোত্মান সৃজাম্ে ম সংমিৱাচন ৰু্য়গ ৰু্য়গ  

 

 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लाहिर्मवहि र्ारि । 

अभु्यत्थािर्धर्मस्य िदात्मािं सृजाम्यिर्् ॥ 

 

***তুভম হসানকায়ল হযাৱা সমে*** (17/04/2020) 

তুচম হসানকায়ল হৰ্াৱা সমে  

তুচম ইমান কয়ঠাৰ  

সিালক  তুচম সহুত কয়ঠাৰ   

তুচম কাচি চনো হকচতোসা  চপ্ৰেজনক সুকুৰ মাজৰ পৰা  

পুৱাৰ সূৰুজয়োয়কা  লুকুৱাই চেো চনশাৰ অন্ধকাৰৰ মাজত  

ঢাচল চেো  চনশাৰ আন্ধাৰ  

আচজ হৰ্ন হমাৰ সত্বা  াজাৰ জনৰ সত্বাই চিঞচৰয়ি   

প্ৰচত পল প্ৰচত ষয়ণ হকয়ছ আচজ  

তুচম হসানকায়ল হশৰ্ হ াৱা সমে  

হশৰ্ হ  হৰ্াৱা এই কয়ঠাৰ সমে   

চেন আৰু মা য়সাৰ হৰ্ন হশৰ্  ওক তচৰৎ গচতত  

 ুৰাই চেো  হমাক হসই মধু্ৰ সমে  
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হৰ্চতো সন্ধযাৰ হসচলয়োয়ৱ হক ৰ্াে  

মই আচ ম আয়কৌ নতুন সতৰা হল  

হৰ্চতো পুৱাৰ সুৰুয়ৰ্ চেয়ে নতুন সতৰা  

হৰ্চতো পুৱাৰ হ েুলী চকৰয়ণ উদ্ভাচৰ্ত কয়ৰ আমাৰ গাওখ্চন  

হৰ্চতো নাম ৰত সাচজ উয়ঠ শংখ্ েসা হখ্াল তাল   

আচজ হৰ্ন নাই হসই সমে  

আয়ছ মায়থা চসৰ্ােয়ৰ িৰা  

অনাচে অনন্ত সমে  

ৰ্ত পুৱাৰ সুৰুয়ৰ্ চেয়ে  

িোস  হৰাগৰ উব্ধগভামী সতৰা  

চনশাৰ আন্ধায়ৰ আয়ন  

চনিনভতাৰ চশোল  কুকুৰৰ িেলগা আতভ নাে  

প্ৰকাশ ীন এক অন্তৰৰ গুপুত িয়ে  

কৰসাত হৰ্ন খু্চি ধ্য়ৰ  

 সয়ন ইোৰ পচৰসমাচপ্ত? 

তথাচপ  

আশায়ত আয়িা হৰ  

আয়কৌ নতুন প্ৰিাত  স  

আয়কৌ আচ স হসই সমে  

চপ্ৰেজনক লগ হপাৱাৰ সমে  

িক্ৰসাক িৰাই আনচিত হ াৱাৰ সমে  

তুচম হসানকায়ল হৰ্াৱা সমে৷ 
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Suman Sarma 
Mbl: 8369643085 

 ***The War Starts*** (11/04/2020)   
A war starts  

Sort of world war 

Such a war in which 

The Almighty has refused safeguarding people. 

 

Allah has closed the mosque 

God has locked up the temple door 

Kind Jesus too 

Has shut Himself up inside the church. 

 

We are helpless 

O' ancestors from the Stone Age! 

If only you mastered the secret for a safe life in caves 

Distancing from the mighty enemy 

Would we be at this peak of civilization to-day? 

 

How powerful Comrade Xinping is! 

How powerful are your missiles  

Your supremacy over the world-trade 

Mr Trump, O Mr Putin? 
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Just a virus, a simple virus 

Has devastated your tower of pride! 

 

A war has been started. 

 

At the end of the war 

No super power will be there 

No negativity engulfing religion 

No dispute over geographical boundaries 

There will be people to think for people. 

 

You will see, no one will think this way. 

 

By-- Rajeeb Kumar Phukan 

English translation -Suman Sarma 
(Someone asked the ladies from the grp to become creative.Today let me share a poem from a 

friends FB wall.Its composed by noted Assamese poet Rajeeb Phukan and I translated it to 

English.) 
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(২)গল্প 

 
Dilip Kr Sarma 

Mbl: 9969228764 

***হসতু*** (07/06/2020) 

ককায়েকৰ কথা হপলাস হনাৱাচৰ অসয়শৰ্ত নয়ৰন্দ্ৰই িাইয়কলখ্য়না হট্ৰইলৰত উঠায়ল । চকন্তু মনয়ো 

তাৰ আচ নৰ আকাশখ্নৰ েয়ৰ এয়কসায়ৰ ফৰকাল ন ে -   কথাৰ্াৰৰ ৰু্চক্তও আয়ছ  । িাচৰো 

হকাঠায়ৰ চস চৰ্য়ো  ৰ সজায়ল, তাত এইখ্ন  ৰৰ আোইয়সাপা সস্তু হসামাই চেয়ল মানুয়কইজয়ন 

লৰিৰ কচৰসলল সৰ হসচছ ঠাই হনসাচিস । আৰু তাতলক ডােৰ  ৰ সজাসলল তাৰ সামথভও নাই অথসা 

- িাসলল গ'হল, প্ৰয়োজয়না নাই ।  

 

মানয়সন্দ্ৰ ত হ য়ছ সছৰয়োৰ িাচৰচেনীো আল ী । সতৰৰ হখ্চতৰ েয়ৰ । িাকচৰত জইন কৰাৰ চেন 

ধ্চৰ, প্ৰথম  চকছুসছৰ িচলল মানয়সন্দ্ৰৰ িাকচৰৰ তাচগো । তথাচপও তাৰ মাজয়ত প্ৰাে চতচনমা ৰ 

মুয়ৰ মুয়ৰ হকচতোসা দুচেনীো, হকচতোসা চতচনচেনীো আৰু হকচতোসা সপ্তা য়ৰ্াৰা কাৰ্ভযসূিী হল 

 ৰলল পাক এো মায়ৰ । িাওেঁয়ত িাওেঁয়ত এচেন দুজনীো পচৰোলয়োলল নতুন স্ ােী সেসয এজনৰ 

আগমন  'ল ।  লায়  লায়  হপিুকণায়োৰ েুল, হ াম ৱকভ , ক্লাছ হেি.... সহুত হলঠা । 

েগৃ েশভনৰ চতচনম ীো ইন্টাৰয়িল  ছম ীোলল ৰূপান্তচৰত  'ল - ছমা ৰ মূৰত এসাৰ ।  
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তাৰ দুসছৰমানৰ চপছত আচ ল মানয়সন্দ্ৰ তৰ সসভিাৰতীে পৰ্ভযােত সেচলৰ সম্ভাৱনীেতাৰ খ্সৰয়ো - 

শুচনয়ছােঁ  এইসাৰ িাললকয়ে লৰাস । খ্সৰয়ো সেচৰ হ াৱাৰ প্ৰথম দুচেনমানলল অচফিত সনু্ধ সগভৰ 

মাজত চনয়তৌ ৰাচতপুৱা এখ্ন গমগমীো  ূৰণীো হমজয়মল ।   লায় লক খ্সয়ৰ পাচখ্লগা পেঁচখ্লা হ  

আচ  মানয়সন্দ্ৰৰ পত্নীৰ কণভকু ৰত মৃদু আ াত ।  গধূ্চলৰ িা ৰ হেসুলত এইসাৰ পত্নীৰ হসয়ত চনৰন্তৰ 

গুণাগঠা -  স হন ন ে,  'হলও আয়কৌ কলল সা  ে । .....আমচন লাচগয়ছ আৰু ইোত - চেেী চিেী 

ক'ৰসাত হ  হৰ্াৱা  'হল হসো নাচছল... ।  

 

পাছৰসাৰ  ৰলল ৰ্াওেঁয়ত খ্সৰ হগ সচন্ধো হিােঁ তালত স া হমলখ্নৰ প্ৰধ্ান চসৰ্েসস্তু  'ল । 

.... 'হলয়ো অসমৰ সাচ ৰয়তই  স - অসমৰ অইন ঠাইত চস তৰ হকায়না সম্ভাৱনাই নাই । মাকৰ 

সুকুৰ হকায়নাসাচখ্চনত হৰ্ন সাচজ উঠিল গৰখ্ীোৰ সােঁ চ ৰ এক কৰুণ সুৰ ।  অসমৰ সাচ ৰ মায়ন...? 

লাগ সুচলয়লই এচতোৰ েয়ৰ আৰু  পকলক আচ সয়ো হনাৱাচৰস । ... েয়তা সছৰত এসাৰ ।  

 

সমেত হসইোই  'ললগ । সছৰত খু্স হসচছ এসাৰ । 

চৰ্য়কইচেন থায়ক  ৰখ্নৰ িুক হকাণ ৰজনজনাই থায়ক । সূৰুয়ৰ্ ধ্লফাে চেোৰ পৰা দুপৰ চনশাললয়ক 

সকয়লায়সাৰ সযাস্ত । ৰাচতপুৱা এচেন ৰ্চে লুচি িাচজ, চপছচেনা পৰঠা  ুগুনী । নাউয়োৰ কাৰয়ণ 

হসয়লয়গ আলু এো চে িাচৰোমান হুইয়ছল মৰা জ া িাউলৰ িাত....। সজাৰৰ পৰা চসয়ধ্ চসয়ধ্ শাক-

পািচল, মাছ পুঠি । সচন্ধো চিতৰৰ পৰা পােস পােস জাতীে সুঘ্ৰাণ এটিও  ৰখ্নৰ  িুয়ক হকায়ণ উচৰ 

ফুয়ৰ । মুঠয়ত ৰাজকীে আৰম্বৰ । ....হৰ্াৱাৰ চেনা  ৰখ্নৰ সাচ য়ৰ চিতয়ৰ কায়ৰা কয়তা ৰাই ৰুই 

নাই, হগায়েইখ্ন চনমাওেঁমাওেঁ - িাচৰওফায়ল উকা উকা । মানয়সন্দ্ৰ তৰ চসোত কইনাৰ লগত চেো 

চসিনা-পত্ৰ, োইচনং হেসুল ইতযাচে থকা সুকীো  ৰয়ো হসচছিাগ সমে হখ্ালাই ন ে । চস ত 

আচ সলল সুচল দুচেনমান থায়কায়ত নয়ৰন্দ্ৰৰ পচৰসায়ৰ তূচল আৰু গাৰুয়সাৰ এচেন সনসনীোলক ৰʼোই 

থে । চসিনা িােৰ আৰু গাৰুৰ চগচলপয়কইো িাফভ ৰ পানীয়ৰ এয়ধ্াৱা চে আলনাখ্নয়ত জাচপ জুচপ 

চিচজল লগাই হথ চেয়ে ।  
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গচতয়ক, নয়ৰন্দ্ৰৰ  ময়ত, চকছুমান অলাগতীোল সস্তু সতভ মান ইোয়তই থাকক । লাগতীোল সস্তুচখ্চন 

প্ৰথময়ত হল হগ  সজাই পৰাই হলােঁ ৱাৰ পাছত ৰ্চে  অচতচৰক্ত ঠাই থাচক ৰ্াে হতচতো সাকী থকা দুই 

এপে লায়  লায়  হল ৰ্াস ।  

 

চকন্তু আিল কথায়ো  'ল,  মানয়সন্দ্ৰই িাইয়কলখ্ন অলাগতীোল সস্তু সুচল ধ্চৰ লসলল োন পাে । 

সৰঞ্চ চস িাইয়কলখ্নক এটি জি পোথভ সুচল িাচসসললও সৰ কি পাে । নয়ৰন্দ্ৰই সহুসাৰ পুৰচন টিং 

হলা াৰ হসয়ত িাইয়কলখ্য়না হকচজৰ হজাখ্ত চে চেওেঁ সুচল মাকৰ আগত উচলোই িাইচছল । চকন্তু 

মায়কও প্ৰচতসায়ৰ "হসচিয়ল হকইোয়না পইিা পাচস" জাতীে চকসা এৰ্াৰ হক চসৰ্েয়ো চসমানয়ত 

সামচৰ থে ।  

 

মাধ্য়ৱ সস্তুয়সাৰ লৰিৰ কচৰস হনাৱাৰালক ৰিী এডায়লয়ৰ হট্ৰক্টৰৰ হট্ৰইলৰখ্নত ঠিকময়ত সাচন্ধয়ল । 

আোইয়কইো িকাত পানী এিলুলক ছটিোই হট্ৰক্টৰখ্ন িােভ  কচৰ সস্তুয়সাৰ হল মাধ্ৱ লায়  লায়  

আগসাচিল । মানয়সন্দ্ৰই চপছচপয়ন চথে হ  হট্ৰক্টৰখ্ন হমইন ৰাস্তাৰ হেঁকুচৰয়ো পাৰ হ  হনয়েখ্া 

হ াৱালললক িাই থাচকল ।   

 

ৰাস্তায়ো পকী হ াৱাৰ সৰ হসচছচেন হ াৱা নাই । হসৌ চসচেনাললয়কয়ো সৰৰু্ণ এজাক পচৰয়ল েুোৰখ্ন 

হল ওলাই হৰ্াৱায়োয়ৱই চসপিনক আচছল । আনচক সৰৰু্ণ চনচেয়লও, মাজৰ চলকয়োয়ৰ েুোৰখ্ন 

িলাই ৰ্াওয়ত হকয়নসালক ৰ্চে োচনভংত আগৰ িকাই চলকৰ পাৰত খু্িা মায়ৰ, অ েন  চনচশ্চত । 

চকন্তু িাইয়কলখ্নৰ ফায়ল িাই িাই  মানয়সন্দ্ৰৰ আচজ চৰ্য়সাৰ চেনৰ কথা মনত পচৰল, হসইয়সাৰ 

তায়ৰা আগৰ । হতচতোয়ো এই ৰাস্তায়ো নাচছয়লই -  আচছল এো হনপৰীো মথাউচৰ, হসই হগায়েই 

অঞ্চলয়ো সংয়ৰ্াগী হকিা মাটিৰ এো  লুংলুেীো সাে ।  
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হসই সােয়োয়েই এচেন আৰম্ভ হ চছল মানয়সন্দ্ৰৰ প্ৰথম িাইয়কল আয়ৰা নৰ অচিৰ্ান । িাইয়কলখ্ন 

চস তৰ  ৰলল হকচতো আচ চছল, আয় ায়ত তাৰ হলা ায়কইডাল অথসা চিেকিাৰয়োৰ সৰণ চক 

আচছল, হসইয়সাৰ মানয়সন্দ্ৰই এয়কা নাজায়ন । মনত থকায়ৰপৰা মানয়সন্দ্ৰই  হেচখ্ আচ য়ছ হৰ্ এো 

মামৰ সৰণীো হলা াৰ চত্ৰিূজ আকৃচতৰ হেম, এখ্ন ক'লা িামৰাৰ চিট্, সিুখ্ত এো হক্ৰাম হেয়েড 

হসল,  চপছফায়ল এখ্ন হকচৰোৰ আৰু দুো িকায়ৰ হসয়ত হসইখ্ন হেউতাকৰ  াম্বাৰ িাইয়কল । 

হসই সমেৰ আোইতলক হসগী আৰু মজসুে িাইয়কল । হসই পৰ্ভন্ত হেউতাকৰ সাচ য়ৰ আন 

হকায়নায়ৱ িাইয়কলখ্ন িয়লাৱায়ো মানয়সন্দ্ৰই অন্ততুঃ হেখ্া নাচছল । মায়জ মায়জ হেউতায়ক 

হলা াৰ হেময়ো ফোকায়পাৰ এেুকুৰায়ৰ হমা াচৰ আন এেুকুৰা কায়পাৰত হকৰাচিন হতল সাচন   চ  

 চ  চিকচিচকো কয়ৰ । হপয়েল তথা হ য়িলৰ "হসাল" হসাৰত আৰু হিইনডালৰ জইনয়সাৰত হতল-

তুল চে সনসনীো কচৰ  লে । মানয়সন্দ্ৰই আয়লয়ে আয়লয়ে হেউতাকৰ কাময়সাৰ সৰ ময়নায়ৰ্ায়গয়ৰ 

পৰ্ভয়সষণ কচৰ থায়ক ।  হকচতোসা ওিৰলল আচ  হপয়েলপাত চসচিন্ন মাত্ৰাৰ শচক্ত প্ৰয়োয়গয়ৰ  ুৰাই 

 ুৰাই  ুণভন গচতৰ ওপৰত পৰীষা চনৰীষা িলাে - হপয়েলৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আেুচল শচক্ত, 

 ুণীে গচতয়সগ আৰু  ুণভন সমে - এই চতচনওোৰ পৰষ্পৰৰ মাজত সম্পকভ  স্ াপন কচৰসলল হিিা 

কয়ৰ ।  

 
সৰুয়ত অলপ উৎপতীো েিাৱৰ আচছল ৰ্চেও মাক হেউতাকক ইয়ো চসয়ো কামত আললপিান 

ধ্ৰাত মানয়সন্দ্ৰই  কা াচনও চপছ হ ােঁ য় াকা নামাচৰচছল ।  হসইসায়স  ৰখ্নৰ সাচ ৰ চিতৰৰ সহুয়তা 

কাম সেসৰ হজাখ্তলক িায়লচখ্চন আগয়তই চস চনজৰ আেত্বলল আচনসলল সষম হ চছল । 

পাঠশালাৰ হডওেঁনা পাৰ  ওেঁ চক ন ওেঁয়তই চস সাৰীৰ তায়মালৰ তলখ্ন অকন চিকুনাই চেো, সচন্ধো 

হপাৱালী হকইোৰ হসয়ত ছাগলীজনী চসিাচৰ আচন চপছফালৰ হকাঠায়োত সন্ধা, পাক ৰত মাকৰ 

ওিৰত সচ  মেৰমা ৰ হিইয়সাৰৰ পৰা হসউজীো মেৰয়সাৰ উচলোই চেো ইতযাচে কাময়সাৰত অিযস্ত 

হ  পচৰচছল । লায়  লায়  সাচৰৰ্াৰ পথাৰখ্নৰ লগত তাৰ চিনাচক  'ল ।  
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প্ৰচতসছয়ৰ সাচৰৰ্া ধ্ান হখ্চতৰ সমেত হেউতায়ক অচফিৰ পৰা এমা লল িুটি হল কাম কৰা 

মানু জনৰ হসয়ত পথাৰৰ কামচখ্চন সাময়ৰ । হেউতাকৰ হসইয়ো হৰ্ন এো সছয়ৰকীো উৎসৱয়  

আচছল । লগয়ত িৰালত ধ্ানয়কইো থাচকয়ল সছৰয়োলল আৰু হকায়না চিন্তাও হনথায়ক । তায়ৰাপচৰ 

সানপানীৰ সমেত গাইদুজনীৰ আগত চেসলল হখ্ৰ হকইডায়লা জায়না কম  েৰকাৰী ?  সােঁ ত পােঁ ি 

চ িাপ কচৰ মানয়সন্দ্ৰৰ হেউতায়ক িৰকাৰী িাকচৰয়োৰ পৰা এমা ৰ কাৰয়ণ িুটি হল  য়লও চনজৰ 

হখ্চত মাটিচখ্চনত শাওেঁণৰ আগপয়ৰ্কয়তই  কুমলীো কঠীোৰ হগািয়কইো লগাে ।  

 
আৰম্ভচনয়ত মানয়সন্দ্ৰই এ ায়ত জলপানৰ হোপলায়ো আৰু আন ায়ত িা ৰ হকয়েলীয়ো হল সৰু সৰু 

আচলয়সায়ৰয়ৰ হগ চস তৰ হখ্চতডৰা পােলগ । হোয়পালাত হকচতোসা নাচৰকল আৰু গুৰ চে সয়নাৱা 

হেয়কলীমুখ্ত চেো চপঠা, আৰু হকচতোসা হকামল িাউল - হে - গুৰ ।  াল চথে কচৰ হকয়েলীৰ 

িফা পানী অকয়ণয়ৰ  াতদুখ্ন ধু্ই  আচ   ায়লােঁ ৱা নিকাই আনি ময়নয়ৰ জলপানত সয়  । চপয়ছ 

চপয়ছ মানয়সন্দ্ৰৰ হেউতায়কওেঁ আচ  সৰু আচলয়োয়ত সচ  হল িা  জলপান খ্াে । নিকাই আৰু 

হেউতায়ক জলপান খ্াই অোই মায়ন মানয়সন্দ্ৰৰ িকু দুোই িাচৰওফায়ল চপেচপোই ফুয়ৰ । হকচতোসা 

 ালখ্নৰ িাচৰওফায়ল এপাক মাচৰ গৰু ালৰ খ্সৰ-খ্াটি হল আয়  ।  

 

তাৰ চপছৰ সছৰত - এচেনাখ্ন সৰুণকাইয়ে িয় াৱা মাটিচখ্চনত হম চে আচছল । মানয়সন্দ্ৰই  াতত 

জলপানৰ হোয়পালা হল  াচজৰ । সৰুণকাইয়ে তাক ওিৰলল মাচত হতওেঁৰ লগয়ত হমত উঠাই হল 

দুপাকমান  ুৰায়ল । হসই হৰ্ আৰম্ভ  'ল,  য়লই । েুললল হৰ্াৱাৰ আগললয়ক চৰ্চখ্চন সমে 

পাইচছল, আচজ ইয়ো, কাচল চসয়ো এয়নলক মানয়সন্দ্ৰই হখ্চত সাটিৰ কামত হেউতাকক  াত 

সোইচছল ।  পৰসতী সমেত হেউতায়ক এমা ৰ ঠাইত চসশ চেন অথসা হপান্ধৰ চেন িুটি হলয়েই 

মানয়সন্দ্ৰৰ স ােত আোইচখ্চন কাম সমূ্পণভ কচৰচছল । হসইয়সাৰ চেনৰ কথা মনত পৰায়ল মানয়সন্দ্ৰৰ 

িকুৰু্চৰ আচজও আনিত উজচল উয়ঠ, হকচতোসা অলপ আয়সচগয়কা হ  পয়ৰ । 

 



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 37 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

মানয়সন্দ্ৰৰ হেউতাকও চপয়ছ সৰ উলামূলা চপেৰ মানু  নাচছল ।  অচফিয়তা এজন অচত চনষ্ঠাসান 

কমভিাৰী সুচল হসই অঞ্চলত হতওেঁৰ  এো সুনাম আচছল । চনয়জ  িী চনচপচন্ধচছল ৰ্চেও,  িীৰ কোই 

হৰ্ন হতওেঁৰ অনুমচত হলয়  আগ সাচিচছল । ৰাচতপুৱা শুই উঠি চনজৰ হেনচিন কাম কাজচখ্চন 

সমাপ্ত কচৰ অচফিলল সুচল  াম্বাৰ িাইয়কলখ্ন হল সাৰা্ডালল ওলাই আয়  মায়ন আঠ সাচজল - তুচম 

 িী িায়লওেঁ আঠ, হনিায়লওেঁ আয়ঠই । িায়ৰ আঠৰ পৰা অচফি - গচতয়ক অচফি োইমৰ হপান্ধৰ 

চমচনে আগয়তই মানয়সন্দ্ৰৰ হেউতাকৰ িাইয়কল হগ অচফিৰ হগইেৰ চিতৰত  াচজৰ । পেঁচিশ 

সছৰীো িাকচৰ কালত  হকায়না চেন কয়না অচফিায়ৰ মানয়সন্দ্ৰৰ হেউতাকক এৰ্াৰ োন কথা শুনাসলল 

সুৰুো নাপায়ল, পাসই সা চকে ? আৰু এই পেঁচিশ সছয়ৰ একান্ত সাধ্য িৃত্বৰ েয়ৰ এই িাইয়কলখ্য়ন 

হতওেঁৰ লগত সমু্পণভ স য়ৰ্াগ আগসিাই আচ ল । অকয়ণা ওজৰ আপচত্ত নাই ।  অৱয়শয অতযন্ত 

জৰুৰী ন য়ল হতওেঁ  িাইয়কলখ্ন কা াচনও কায়কা চনচেয়ে - আৰু পৰাপষত হকায়নও চনচসিায়ৰওেঁ । 

মানয়সন্দ্ৰই প্ৰায়ে িাইয়কলখ্ন হগ নেলামুখ্ পাৰ হ  গছয়কইয়জাপাৰ আেঁৰ হনায় াৱাললয়ক িাই থায়ক 

। হকচতোসা হসািচৰখ্য়নয়ৰ উলা য়ত হপয়েলপাে  ুৰাইও িাে । 

 
 ৰৰ কাম কাজত  াত সতাস পৰা হ াৱায়ৰ পৰা দুচেন হন চতচনচেন মানয়সন্দ্ৰই  িাইয়কলখ্ন হঠচল 

হঠচল চমললল ধ্ানৰ সস্তা কচিোইয়ছ । আয়সচল চতচনমান সজাত এয়মানীো ধ্ানৰ সস্তায়ো হেময়োৰ 

মাজত হসামাই হল  ৰৰ সিুখ্ৰ হনপৰীো ৰাস্তয়োয়ৰ িাইয়কল হঠয়ল । চতচন চকয়লাচমোৰ গʼহল 

ধ্ৰনীকাইৰ ধ্ানসনা কলয়ো । কলত ধ্ান সাচন িাউলচখ্চন সস্তাত িৰাই হল পুনৰ চস িাইয়কল হঠয়ল 

।  

চপছৰ এচেন হৰ্চতো ধ্ানৰ সস্তা হল কলৰ সিুখ্ পায়ল, চিতৰৰ হকাঠায়োৰ পৰা ধ্ৰনীকাইয়ে লাইন 

নাই সুচল চিঞচৰ জেঁ নায়ল । অলপ সমে হৰ লাইন অ াৰ হকায়না সম্ভাৱনা হনয়েচখ্ ধ্ান সস্তা কলয়ত  

হথ মানয়সন্দ্ৰই  ৰলল সুচল খ্ালী িাইয়কলখ্ন হঠলা আৰম্ভ কচৰয়ল ।  

 
অলপ দুৰ িাইয়কলখ্ন হঠলাৰ পাছত মানয়সন্দ্ৰৰ হসািচৰখ্য়নয়ৰ উলা য়ত হপয়েল  মৰা কথায়ো 

পুনৰ মনত পচৰ কুমলীো মনয়োৰ মাজত হৰ্ন উত্তাল সমুদ্ৰ ল ৰৰ সৃচি  'ল ।  হনপৰীো লুেলুেীো 
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ৰাস্তায়োয়ৰ চকছুদুৰ আগসাচি হলেয়লেীো সা চনডৰা পাৰ হ  মুকচল ঠাইচখ্চনত  আগলল চপছলল  

দুসাৰমান দৃচিচনয়ষপ কচৰ হসােঁ িচৰখ্ন হেময়োৰ মায়জয়ৰ সুমুৱাই হপয়েলত স্থাপন কচৰ সাওেঁ ায়তয়ৰ 

হ য়িলডাল হপান কচৰ ধ্চৰ ল'হল । তাৰ চপছত হসােঁ  াতৰ  ায়তাৰায়ৰ চিেয়োত সাদুলী ওলমাচে 

ওলচম হল হপয়েল মাচৰসলল হিিা কচৰয়ল । সাুঃ - প্ৰথম পেয়ষপয়তই  হপয়েল  ুচৰয়লই - 

িাইয়কয়লা আগৱাচিল ! এক অজান আনিত তাৰ িকুৰু্চৰ উজচল উঠিল - হৰ্ন সমুখ্ত হৰ আয়ছ 

এক সুেী ভ পথ, প্ৰিুৰ সম্ভাৱনীেতা ।  

 
চকছুদুৰ হৰ্াৱাৰ পাছত মানয়সন্দ্ৰৰ সুকুত জাচগ উঠিল তায়তালকও হৰামাঞ্চকৰ এক  েনাৰ হসয়ত 

মুখ্ামুচখ্ হ াৱাৰ দুসভাৰ হ পা  । এসাৰ হেউতাকৰ েয়ৰ চিেয়োত সচ  হল ......!  অেময হ পা চখ্চন 

পুৰণ কৰাৰ খ্াটিৰয়ত চস দু ায়তয়ৰ হ য়িলডালত সজ্ৰমুঠি  মাচৰ হল চেয়ল "লাফ" ! চিেয়োৰ হসয়ত 

সম্পকভ  স্থাপন  ʼল চক  ন ʼল -  হেৰায়েচৰলক  াফ হপয়েল মাচৰ মাচৰ চতচনগজমান হগ "চ চৰম" । 

িায়গয তাৰ কাইমনয়ো সা য়ত শুকাই ষীনাই সাধ্ভকযৰ দুৱাৰডচল গিচকসলল আগসিা পাৰ 

হপাৱাচলয়োৰ আকাৰৰ আচছল,  হনায়োকা গা চৰ হপাৱাচলয়োৰ েয়ৰ হ াৱা  'হলয়ো চসপয়েই আচছল 

। মুখ্ত হকাস হখ্াৱা েমৰাৰ েয়ৰ ততালতোলক উঠি  াফয়পন্টয়ো আৰু হিালায়ো হজাকাৰ মাচৰ হল 

িাইয়কলখ্ন উঠাই চসচেনালল িাইয়কলৰ আচেপসভ চসমানয়ত সামচৰয়ল.... ।  

 

পৰসতী সমেত - মানয়সন্দ্ৰ পিা শুনাৰ লগয়ত  ৰখ্নৰ ইয়ো চসয়ো কামৰ এক অপচৰ াৰ্ভয অংগ হ  

পচৰল । হখ্চত সাচতৰ চকছুমান কাম চস চনয়জই সামচৰস পৰা  'ল । তাৰ মচত গচত পৰ্ভয়সষণ কচৰ 

িাইয়কলখ্নৰ সম্পকভ ত থকা চনয়ৰ্ধ্াজ্ঞাৰ প্ৰচতও হেউতাক আগতলক চকছু উোৰ  'ল । হেউতাক 

অচফিৰ পৰা অ াৰ পাছত মানয়সন্দ্ৰই মায়জ মায়জ  ফুল হপয়েল মাচৰ িাইয়কল িলাই  সজাৰলল 

অ া-হৰ্াৱা কচৰস পৰা  'ল ।  

 

চকন্তু পেমালয়ো  'ল  চৰ্চেনা ৰাচতপুৱা হেউতায়ক িাইয়কলখ্ন নাপাই হখ্াজ কাচি কাচি অচফিলল 

হৰ্াৱাৰ চসদ্ধান্ত লস লগা হ চছল, চসচেনা । মানয়সন্দ্ৰৰ মাকৰ সুকুত হৰ্ন উচ্চ ষমতাসম্পন্ন  ধ্ানকল 
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এোয়  িচল আচছল । প্ৰচতয়ো হখ্াজয়ত কম্পমান হ াৱা ৰাস্তাৰ ধু্চলয়সাৰয়ৰা িায়গ কসলল মন হগচছল 

- অকণমান হৰ চেেক - অচফিয়ো তায়তই হৰ আয়ছ - আপুচন হগ হপাৱাললয়ক অয়পষা কচৰস !  

 

আিলয়ত আগচেনা সচন্ধো মানয়সন্দ্ৰৰ পৰম সনু্ধ মুকুি তৰ   ৰত সতযনাৰােণ পূজা আচছল । 

মুকুি তৰ  ৰ মানয়সন্দ্ৰ তৰ ওিৰৰ গাওেঁখ্নয়তই ।  চনমিণ ৰষা কচৰসলল হেউতাকৰ অনুমচত 

সায়পয়ষ  াম্বাৰখ্ন হল মানয়সন্দ্ৰ উপচস্ ত  'ল মুকুি তৰ  ৰত । পূজা পাসভন সাময়ৰ মায়ন ৰাচত 

িায়লমায়নই  'ল । মাজয়ত িুৰিুচৰোলক সৰৰু্ণ এজায়কও  ৰ হিােঁ তাল সুচি কচৰ গ'ল । পােঁ য়ি 

চতচনয়ে চমচল ৰাচতয়ো চস তৰ িৰা ৰয়োয়তই শুই থকাৰ সায়স প্ৰস্তাৱ আচ ল মুকুিৰ মাকৰ ফালৰ 

পৰা । কথা ময়তই কাম - মাত্ৰ এো সৰু িতভ  - ৰাচতপুৱা আঠ সজাৰ আগয়তই  ৰ পাস লাচগস । 

মুকুিৰ মায়ক ৰাচতপুৱা হসানকায়ল জগাই চেোৰ আশ্বাস চে চনচিন্ত ময়ন শুই থাচকল । ৰাচত 

িৰা ৰয়তই মুকুি আৰু মানয়সন্দ্ৰ এয়কখ্ন চসিনাত শুয়ল । দুই সনু্ধৰ হৃেে সমুদ্ৰ মন্থন কচৰ কচৰ 

ৰাচত হকই প্ৰ ৰ পাৰ  'ল গয়মই নাপায়ল । ৰাচতপুৱা সাৰ পাই মানয়সন্দ্ৰই হেয়খ্ - ন-সাচজ ফুয়ল 

চথে েো চেয়লই ।  ......আচজ আৰু ৰষা নাই - িকুয়ৱ মুয়খ্ পানী অকণ ছটিোই িাইয়কলখ্ন 

উচলোই চস পসন সঞ্চায়ৰ আগসাচিল । গাওেঁখ্নৰ পৰা ওলাই হেঁকুচৰয়ো  ুচৰ হনপৰীো ৰাস্তায়োয়ৰ 

অলপ আগসাচিয়েই মুখ্ামুচখ্  'ল ধু্চতখ্ন আঠুৰ ওপৰলল হকােঁ িাই  লাম্ফালাচম্ফ হখ্ায়জয়ৰ আচ  থকা 

হৰ্ন সাষাৎ দুসভাসা - িকুদুটি জ্বলন্ত জুইৰ অেঠা সদৃশ । অসশযম্ভাসী চসপেৰ আগজাননী পাই 

এয়কজায়প িাইয়কলৰ পৰা নাচম তললল মুৰ কচৰ িাইয়কলখ্ন আগসিাই চে চসচেনালল হকায়নাময়ত 

পলাই সাচৰয়ল মানয়সন্দ্ৰই । 

 

...কথাত কথা ওলাে । চসচেনা আয়কৌ আমাৰ িন্দ্ৰকান্তৰ চক অসস্থা ! হসোই ডাক্তৰৰ ওিৰলল ৰ্াওেঁ 

সুচল হক আয়সচলয়ত হল গ'ল িাইয়কলখ্ন । ডাক্তৰৰ নাম হনায়লাৱা  য়ল চস িাইয়কল নাপাে সুচল 

জায়ন । হৰ্াৱায়ো চপয়ছ েৰকাৰীও আচছল - দুচেন আগয়ৰ পৰাই মাকৰ হঠনয়ঠনীো পানী লগা, 

কপালখ্য়না অলপ তপত হ চছল । িন্দ্ৰকান্তই ডাক্তৰক লগ ধ্চৰ েৰসয়কইো চলখ্াই ল'হল । 
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ডাক্তৰৰ হিম্বাৰৰ পৰা ওলাে মায়ন হসচল লচ োয়লই -  গাৰ হনাম হেখ্া-হনয়েখ্া সমে । সিুখ্ৰ 

ফামভাচছখ্নত চস েৰসয়কইো হল ঠিক িাইয়কলখ্নত লাফ মাচৰচছলয়  - পাছৰ পৰা পসন মৰায়োয়ৱ 

চেয়ল ন ে চিঞচৰ - হসইয়ো িন্দ্ৰ ন েয়ন ?  পাছলল  ুচৰ িাই হেয়খ্ সাোমী ৰেৰ হসগ এো চপঠিত 

হপলাই হল লেং পেংলক হসইয়ো পসন । গুৱা াটীৰ পৰা আচ  আয়ছ ।  এন্ধাৰ  'হল হনপৰীো 

ৰাস্তয়োত হসোৰ িে লায়গ । দুয়ো চকছুদুৰ হখ্াজকিাৰ চপছত পসয়ন িন্দ্ৰকান্তৰ কানত - "ডাসচলং 

কয়ৰা সল" সুচল চেয়ল ন ে কুসুচদ্ধয়ো সুমুৱাই । কথা ময়ত কাম - আগত িন্দ্ৰ, চপছফালৰ 

হকচৰোৰত পসন । হকৰয়মৰলক হগ হগ মানয়সন্দ্ৰ তৰ পদূচল ৰʼল ।  হেয়খ্ েিভ  এো  াতত হল 

মানয়সন্দ্ৰৰ হেউতাক, কাৰ্ত  চথে হ  আয়ছ হসই চনমাচখ্ত মানয়সন্দ্ৰয়ো । আিলয়ত হেউতাকৰ 

হেন আচছল সুকীো । এন্ধাৰ হ য়ছ - গচতয়ক েিভ য়ো হেখু্ৱাই দুয়োয়ৱ হগ িন্দ্ৰকান্তক অলপ 

আগসিাই হথ আচ স । চকন্তু কথা হগ চসপৰীতয়   'ল ।  িন্দ্ৰ-পসন িাইয়কলখ্নত ডাসচলং অ া 

প্ৰতযষ কচৰ  মানয়সন্দ্ৰৰ হেউতাকৰ মগজুয়ো ধ্ানয়খ্ৰৰ জুইৰ েয়ৰ িমচক উঠিল - চস তৰ হগায়েই 

িৰয়ো হৰ্ন হতওেঁৰ দুয়োখ্ন কান্ধত ।  "িাো পাৰ্্ড ত  -  ডাসচলং কচৰসলল আৰু িাইয়কল 

হনপাচল" সুচল আৰম্ভ কয়ৰায়তই িাইয়কলখ্ন মানয়সন্দ্ৰৰ  াতত সচপ চে হসয়েমুতা গৰুৰ েয়ৰ দুয়োো 

পলাই পত্ৰং । েিভ য়ো মাচৰ মানয়সন্দ্ৰৰ হেউতায়ক আয়থয়সয়থ দুয়োো িকাৰ োস্থযৰ সুজ হল 

িাইয়কলখ্ন চিতৰলল হল ৰ্াসলল মানয়সন্দ্ৰক চনয়েভ শ চে পায়ছ পায়ছ গুজচৰ আচ ল - আচ চস আৰু 

ত য়ত িাইয়কল চসিাচৰ....।  ইফায়ল চিঞৰ শুচন মানয়সন্দ্ৰৰ মায়ক হলম্পয়ো  াতত হল চক  'ল 

সুচল হসগায়সচগলক ওলাই আয়  মায়ন নােকৰ আেঁৰ কায়পাৰ নাচময়লই । মানয়সন্দ্ৰই ৰ্ো ৰ্োচ  ধ্মভসয 

গ্লাচনৰিৱচত িাৰত: গাই গাই িাইয়কলখ্ন চন তাৰ চনজৰ ঠাইত হথ আচ ল । 

 

....হসইয়সাৰ সহুত কাচ নী । চলচখ্য়ল এখ্ন ম ািাৰয়তই  স - চনচলচখ্য়লও অন্ততুঃ গল্প এোয়ো 

 সই ।  
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তাৰ পাছত এৰু্গ পাৰ  'ল । মানয়সন্দ্ৰই প্ৰয়সচশকা পৰীষাত নাম কচৰ উত্তীণভ হ  ি ৰৰ ম াচসেযালে 

এখ্নত নাম লগায়ল । তায়তা উচ্চতৰ মাধ্যচমকৰ হডওেঁনাখ্ন সুষাচতয়ৰ পাৰ হ  দুৰচনৰ ি ৰখ্নত 

হগ প্ৰৰু্চক্ত চসেযাৰ চশষা গ্ৰ ণ কচৰয়ল । ছসছৰীো কয়লজীো জীৱনত সহু সনু্ধ-সান্ধসী লগ পায়ল । 

চকছুমান এচতোও সজীৱ হ  আয়ছ, চকছুমান সমেৰ হসােঁ তত হ ৰাল ।  

 
চশষা জীৱন সমাপ্ত কৰাৰ চকছুচেন চপছয়ত মানয়সন্দ্ৰই ৰাষ্ট্ৰীে পৰ্ভযােৰ হকাম্পানী এোত কামত 

হসামাল । চস িাকচৰত হসায়মাৱাৰ ঠিক আয়গ আয়গ হেউতায়কওেঁ িাকচৰৰপৰা অসযা চত লʼহল । 

হকইসছৰমান চপছত ইয়ো চসয়ো অসুখ্ৰ চসসুখ্ৰ কসলত পচৰ হেউতায়ক ই লীলা সম্বৰণ কচৰয়ল ।  

 

সহু শৰত আৰু সসন্তই গৰচক হৰ্াৱা গােঁ ওখ্নলল অয়নক পচৰসতভ ন আচ ল । সিুখ্ৰ ৰাস্তয়ো পকী  'ল 

- নাম ৰয়োৰ সমুখ্িাগত এো আ ল স ল সিা ৰ  'ল - আচজকাচল লৰা হছাৱালীয়সায়ৰ চতচন 

চকয়লাচমোৰ হখ্াজ কাচি  াইেুললল ৰ্াস নালায়গ -  ৰাচতপুৱা গােঁ ৱৰ পকীৰাস্তায়ৰ েুলয়িন আচ  

পদূচলমুখ্ত  ণভ সজাে । মানয়সন্দ্ৰইও অসমৰ সাচ ৰলল সেচল  'ল । পচৰোলৰ সংখ্যা চতচনৰ পৰা 

িাচৰ  'ল । সকয়লা হজো ৰ্ত মাচৰ  য়লও সছয়ৰকত এসাৰলল  ৰলল অ া পৰম্পৰায়ো িচল থাচকল 

।  

 

ইফায়ল মানয়সন্দ্ৰৰ িায়েক নয়ৰন্দ্ৰইও ওিৰয়তই চকসা চসচজয়নছ আৰম্ভ কচৰয়ল । চসচজয়নছ িায়লই 

ছচলয়ছ । পেঁইছা হকইোমান হগাোয়ল - চসো সাৰুও হ  গ'ল । এটি ল'ৰা । লʼৰায়োয়ৱও আচজকাচল 

পদূচলমুখ্য়তই হিনত উঠি েুললল ৰ্াে ।  চকছুচেন আগয়ত চস ি ৰৰ উপকণ্ঠত িাচৰো হকাঠায়ৰ 

নতুনলক  ৰ এটিও সজায়ল । 

 

চকন্তু ইমানয়সাৰ পচৰসতভ ন মাজয়তা এো সস্তু আচজও এয়কই থাচকল  - হসইো  'ল মানয়সন্দ্ৰ তৰ 

হেউতাকৰ অচত মৰমৰ িাইয়কলখ্ন । হেউতাক ঢুয়কাৱাৰ চকছুচেনৰ আগয়ৰপৰা িাইয়কলখ্ন 

িলাসলল হৰ্ন হকায়না হনায় াৱাই  'ল । নয়ৰন্দ্ৰই প্ৰথম চসচজয়নছ আৰম্ভ কচৰয়েই আন এখ্ন নতুন 
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িাইয়কল চকচনচছল ।  চপছত হসইখ্নৰ উপচৰও মেৰ িাইয়কল এখ্য়না  চকচনয়ল । হসই চেন ধ্চৰ 

হেউতাকৰ  াম্বাৰ িাইয়কলখ্ন আধ্াজ্বচল নুমাই থকা ধু্পকাঠী এডালৰ চনচিনালক চপছফালৰ 

হকাঠায়োত এয়নয়ে পচৰ আয়ছ । মানয়সন্দ্ৰই প্ৰচতসাৰ  ৰলল আয় ােঁ য়ত িাইয়কলখ্নৰ ওিৰলল হগ 

হ য়িলোল, চিট্ হো, হসলয়ো, িকাদুো আৰু হেময়োৰ  ািয়কইডাল এসাৰ  িুই িাে ।  কায়ন 

কায়ন চকসা কথাওেঁ পায়ত । 

 

.....মাধ্ৱৰ হট্ৰক্টৰ হগ নতুন  ৰৰ হিােঁ তালত ৰʼল । ৰছী খু্চল সস্তুয়সাৰ এো এোলক হিােঁ তালত 

নমায়ল ।   আনয়সাৰ সস্তুৰ হসয়ত িাইয়কলখ্য়না নাচমল.....। মানয়সন্দ্ৰৰ উপয়েশ ময়ত নয়ৰন্দ্ৰই 

িাইয়কলখ্ন চপছফালৰ হকাঠা এোলল হল গ'ল । 

            ---------+++++--------- 

অলপ েী ল  'ল । সমে অকণ উচলোই পচি িাসলল অনুয়ৰাধ্ কচৰয়লােঁ  🙏 ☝🏻 

 

Rajani Borgohain: িচৰত্ৰ হসাৰৰ হকায়নাসা এোৰ মাজত হসামাই পচৰয়লা। 👍🙏🙏🙏 

______________________________________________________________________________________________________ 
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Hiran Bhyuan 
Mbl: 8898620831  

***অনু গল্প*** (28/03/2020) 

গৃ য়ত সুৰচষত হ  থাকক সকয়লায়ৱ... আজচৰ পায়ল অনু গল্প দুটিত িকু ফুৰাস সুচল আশা কচৰয়লা... 

 



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 44 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

(৩)প্ৰবন্ধ 

 
Arman Hazarika 

Mbl: 9969228949 

***ধ্মম হমাৰ বায়ব এক হবাজা!*** 

(08/04/2020) 

মই জিৰ সমেত কায়কা হকাৱায়ো সম্ভৱ নাচছল, হৰ্ হমাক চ িু সা মুছলমান সা খৃ্িান কচৰ জি 

চেেক! মই চৰ্য়ো পচৰোলত জি  য়লা তাত হমাৰ মা আৰু আব্বা দুয়ো সমাজত চনজয়ক মুছলমান 

সুচল চিনাচক চেচছল। হসই সূয়ত্ৰই হমাক মুছলমান সুচল মানুয়  চিচন পাে। সৰু কালয়তই হমাক েুলীো 

চশষাৰ লয়গ লয়গ ধ্মীে চশষা চেসললও প্ৰয়িিা কচৰচছল। হসই কাৰয়ণই হমৌলসীৰ ওিৰত পুৱা আৰচস 

পচিসলল আৰম্ভ কচৰচছয়লা।  

 

ৰ্চেও হমাৰ সাধ্াৰণ হসাধ্গমযতা তীক্ষ্ণ সুচল সকয়লায়ৱ েীকাৰ কচৰচছল, তথাচপও মই আৰচস চশকাৰ 

হষত্ৰত মই অচত চপছপৰা আচছয়লা। আমাৰ  ৰখ্নত প্ৰিচলত ধ্ৰয়ণ ধ্মভৰ িিভ া খু্স  কম হ চছল। 

সৰঞ্চ ধ্মীে চশষাতলক েুলীো চশষাতয়  হসচছ গুৰুত্ব ৰাচখ্চছল। আৰচস চশষাত মই এয়কা আগসাচিস 

হনাৱাচৰ এচেন মা ৰ আগত 'মাদ্ৰািালল চশষা লসলল আৰু হনৰ্ােঁ ও' সুচল কয়লা। ৰু্চক্ত চ িায়প 

ক'হলায়ৰ্, 'েুলীো চশষাৰ পাঠযক্ৰম ক্ৰমান্বয়ে সাচি অ াৰ কথা'। হমাক এয়কসায়ৰই আিচৰত কচৰ চে 

মায়ে ক'হল,"আৰচস চশচক লস পৰা  য়ল িাল আচছল। চসয়েশী িাৰ্া জাচনয়ল িচসৰ্যয়ত সহুত স াে 

 ল হ য়তন। চকন্তু, তই এচতো চনজৰ অসমীো িাৰ্ায়োও শুদ্ধলক চশকাৰ ওপচৰও িচসৰ্যতৰ 
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উচ্ছচশষাৰ কাৰয়ণ ইংৰাজীও িাললক চশচকস লাচগস। তদুপচৰ, ৰাজিাৰ্া চ িায়প চ িী চশকাও 

জৰুৰী। গচতয়ক চকমানয়না কি কচৰচস! গচতয়ক পুৱায়ত মাদ্ৰািালল নগয়লও িচলস।" 

 
মা ৰ পৰা এয়নধ্ৰয়ণ স াচৰ পাম সুচল প্ৰথয়ম হমাৰ ধ্াৰণা নাচছল। সাধ্াৰণয়ত মাদ্ৰািাত হমৌলসীয়ে 

আমাক আৰচস চশষাৰ লগয়ত ধ্মীে কথায়সাৰ হসচছলক চশকাসলল হিিা কচৰচছল। ধ্মভৰ কথায়সাৰৰ 

লগত ইমায়নই িোস  কথা চকছুমান আমাক হকচছলয়ৰ্, হসইয়সাৰ শুচন আমাৰ হপেয়ত  াতিচৰ 

লুকাইচছল। তথাচপও মনয়ত িাচসচছয়লা, 'কাোমতৰ চসিাৰৰ চপছত মই মুছলমান কাৰয়ণই  েয়তা 

ৰষা পচৰম, চকন্তু হমাৰ লগত সোয়ে একলয়গ হখ্ল-হধ্মালী কচৰ থকা হমাৰ লগৰীোয়সাৰ চ িু হ াৱা 

কাৰয়ণই চসেঁ তক হোৰ্খ্ৰ জুইত পুচৰ শাচস্ত চেস। চসেঁ য়ত সাৰু চকে জিৰ সমেত িগৱানক খ্ােচন 

ধ্চৰ মুছলমানৰ  ৰত জি ন ল!' আয়কৌ হজানায়স অনসৰয়ত হক থায়ক, 'আো ৰ মাচনৰ ৰচ ম, 

অচত েোলু! ৰ্চে আো সিালকয়ে েোলু হতয়ন হমাৰ সনু্ধয়সায়ৰ নজনালকয়ে চৰ্ িুল কচৰয়ল, তাৰ 

কাৰয়ণ চসেঁ তক মাফ নকচৰসয়ন?' সৰ চতক্ততা িৰা সমে আচছল হসই চেনয়সাৰ। 

 
হমাৰ হসইয়সাৰ সমসযাৰ পৰা মায়ে হমাক সকা  চেয়ল। ইমান চেয়ন হমৌলসীয়ে হমাক সুজাস হনাৱাৰা 

ধ্মভৰ কথায়সাৰ মায়ে হমাক থুলমুললক এয়কআৰ্ায়ৰ সুজায়ল। মুছলমান ধ্মভৰ চতচনো মুল কথা, 

কচলমা, নামাজ আৰু হৰাজা। তাৰওপচৰও চৰ্ সকয়ল অথভলনচতক িায়স েনচকোল, হসই সকলৰ সায়স 

দুো অচতচৰক্ত োচৰ্ত্ব চেো আয়ছ, হসো  জ আৰু জাকাত। তায়তালক হসচছ এয়কা িে কচৰস লগীো 

কথা ধ্মভত নাই। আোই আমাক এই ধু্নীো পৃচথসীখ্ন চেয়ছ, চমচলজুচল থাচকসলল। 

 
সৰু কালয়ৰ পৰা মায়ে সাধু্ৰ িয়লয়ৰই  ওক সা চসচিন্ন ধ্মভৰ কাচ নীয়ৰ  ওক হমাক চসচিন্ন ধ্মভৰ লগত 

চিনাচক কচৰ চেচছল। মই চনয়জও চশশুউপয়ৰ্াগী চকতাপয়সাৰ পচি হকাৰাণ, পুৰাণ, সাইয়সলৰ গল্পয়সাৰ 

পচিচছয়লা। সকয়লায়সাৰ ধ্মভয়ক হমাৰ িাল লাচগচছল। আজান ফকীয়ৰও চজচকৰত হকচছল, 

...হকাৰায়ন পুৰায়ণ 

এয়কয়ক হকয়ছ, সুচজসা জ্ঞানৰ হলায়ক.... 
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সকয়লায়সাৰ ধ্মভলল হমাৰ মৰম হসামাইচছল। মা হে হমাক চেো সুজচন আৰু মই চনয়জ আ ৰণ কৰা 

জ্ঞায়নয়ৰ মই পৃচথসীখ্ন খু্স ধু্নীো হেচখ্চছয়লা। এো কথা মায়ে সুজাইচছল, চৰ্মায়ন মানু ক মৰম 

কচৰচস, চসমায়ন আোই হতায়কা মৰম কচৰস। মনত ৰাচখ্চস, প্ৰথয়ম চনজৰ  ৰখ্নৰ প্ৰচতয়ো মানু য়ক 

মৰম কচৰচস, তাৰচপছত িুসুচৰয়ো, তাৰচপছত গােঁ ওখ্ন, তাৰচপছতয়  সাচ ৰৰ পৃচথসীখ্ন।  ৰৰ কাৰ্ৰ 

মানু জনক হিাকত ৰাচখ্ তই হকায়না আৰসৰ মুছলমানক স াে কচৰসলল হৰ্াৱাৰ েৰকাৰ নাই। আো 

প্ৰচতজন মানু ৰ অন্তৰয়ত থায়ক। হসয়েয়  জ্ঞানীজয়ন হকয়ছ, ' মানৱ হসৱাই মাধ্ৱ হসৱা!' 

 
মই ধ্মভ আৰু জীৱন সম্পয়কভ  এো চনজালক ধ্াৰণা পায়লা। হমাৰ কাৰয়ণ পৃচথসীখ্ন ধু্নীো হ  পচৰল। 

লায়  লায়  এো কথা সুচজসলল হিিা কচৰয়লা, 'আমাৰ এই ধু্নীো পৃচথসীখ্নৰ কাৰয়ণ আচম িগৱানৰ 

হকয়নলক সলাগ লস লায়গ, অথভাৎ হকয়নলক প্ৰাথভণা কচৰস লায়গ?' হসই সমেয়ত আমাৰ অিমমান 

হশ্ৰণীত অসমীো সাচ তযৰ চকতাপখ্নত ম াত্মা গান্ধীৰ চলখ্চনয়ৰ 'প্ৰাথভণা চক?' নায়ময়ৰ এো পাঠ 

আচছল। এই পাঠয়োয়ৱ হসই হতচতোয়ৰ পৰা আচজললয়ক হমাক চেশ হেখু্ৱাই আচ য়ছ।  

 
এইচখ্চন সমেললয়ক হমাৰ পৃচথসীখ্ন সুিৰ আচছল। েশম হশ্ৰণী পাি কচৰ কয়লজত পচিসলল ওলাই 

অ াৰ লয়গ লয়গ ধ্মীে চসতকভ ৰ জগতখ্নৰ লগত হমাৰ চিনাচক  সলল লাচগল। হসই সমেত অসমৰ 

পচৰয়সশয়োত চকছুমান উগ্ৰতাই িুমুচক মাচৰসলল আৰম্ভ কচৰচছল। সাধ্াৰণয়ত হমাৰ মুছলমান 

চিনাচকয়োয়ৱ তাৰ আগললয়ক হমাক হকায়না অনাসশযক পচৰচস্থচতৰ লগত মুখ্া-মুচখ্ কৰা নাচছল।  

 
প্ৰথয়ম প্ৰথয়ম মুছলমানৰ প্ৰচত চসৰূপ মন্তসয শুচনয়ল মই চনয়জ চকছু  য়লও সংৰষণশীল ময়নািাৱ 

লসলল হলচছয়লা। চকন্তু তাৰ সায়স মই চনয়জ মনত কি পাসলল ধ্চৰয়লা। মুছলমান সমাজয়তা চ িুৰ 

প্ৰচত চসয়দ্বৰ্িৰা মন্তসয শুচনসলল পায়লা। হসইয়োয়ৱও হমাক মনত কি চেসলল আৰম্ভ কচৰয়ল। মই 

হমাৰ চ িু সনু্ধয়সাৰৰ কথা িাচসসলল লয়লা, আমাৰ প্ৰাথচমক চসেযালেৰ হমাৰ চপ্ৰে চশষক সৰঠাকুৰ 

িাৰলল মনত পয়ৰ। সৰঠাকুৰ িাৰ হমাৰ সায়স িগৱান হৰ্ন আচছল। হতয়খ্তক মই হমাৰ মা আৰু 

আব্বাৰ শাৰীয়ত ৰাচখ্চছয়লা। মই িাচস কি পােঁ ও, এইয়সাৰ চসয়দ্বৰ্িৰা মন্তসয হমাৰ সনু্ধয়সাৰ সা 

সৰঠাকুৰ িাৰৰ প্ৰচত চকমান প্ৰয়ৰ্াজয! চকন্তু মই হসচছ আিচৰত হ চছয়লা এইয়ো  হেচখ্ হৰ্, এই চ িু 

সা মুছলমান চসয়দ্বৰ্ী মন্তসয চেো হসচছিাগ হলায়কই ৰ্য়ঠি পাচিতয থকা হলাক। 
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হতচতোই মই এো কাচ নী িাচসসলল আৰম্ভ কচৰয়লা, েগভত িগৱানৰ চনয়েভ শ হনমাচন, িেতানৰ 

প্ৰয়ৰািনাত পচৰ আেম আৰু ঈয়ি জ্ঞানসৃষৰ গুটি খ্াইচছল। ফলত িগৱায়ন আেম আৰু ঈিক েগভৰ 

পৰা সচ োৰ কচৰচছল। এই চ িু সা মুছলমানৰ প্ৰচত চসয়দ্বৰ্িৰা মন্তসয কৰা পচিতয়সাৰ আছলয়ত 

হসই িেতানৰ প্ৰয়ৰািনাত পচৰ জ্ঞানসৃষৰ গুটি খ্াই েগভিুযতয পাপীষ্ঠ পচিতয়  মায়ঠান! এেঁওয়লাক 

হকচতোও ধ্াচমভকয়লাক  স হনাৱায়ৰ। 

 

হসই সমেয়ত অসমৰ পৰা চসয়েশী চসতািণৰ আয়িালন আৰম্ভ  ল।  সুৰিীত পিা হেশ-চসিাজনৰ 

সমেৰ চ িু-মুছলমানৰ চেনৰ কুৎচসত অধ্যােৰ লগত চদ্বতীে সাৰলল আমাৰ পচৰিে  ল। হসই 

সমেয়ত হমাৰ প্ৰথমসাৰলল অনুিৱ  'ল, ধ্মভ আছলয়ত আমাৰ কাৰয়ণ এক হসাজায়  মায়ঠান। চৰ্ 

সম্প্ৰীচতৰ কথালক অসমীোই গসভ কচৰচছল, হসই 'অসমীো চ িু-মুছলমান সম্প্ৰীচত' হতয়নই থৰক-

সৰক হ  পৰা হেচখ্য়লা। সহুত  েনাৰ মায়জয়ৰ সহুতৰ আলশশস সনু্ধয়সায়ৰা শত্ৰুলল সলচন হ  হৰ্াৱা 

হেচখ্য়লা।  

 

অসয়শয িগৱানক ধ্নযসাে হৰ্, অসমত হসই সমেত চৰ্ দুখ্লগা পচৰচস্থচতৰ সৃচি হ চছল, হসো 

ক্ৰমান্বয়ে পাতচল আচ ল। আগৰেয়ৰ ন য়লও, পুনৰ সম্প্ৰীচতৰ গছয়জাপা ঠনধ্চৰ আচ ল। চকন্তু হমাৰ 

জীৱনৰ প্ৰথম হৰ্াে সছৰত এই সম্প্ৰীচতৰ গছয়জাপাত িকুত পৰালক এয়কা আ াত  'না হেখ্া 

নাচছয়লা। অথি চেন সাচি অ াৰ লয়গ-লয়গ এই সম্প্ৰীচতৰ গছয়জাপাত  নাই  নাই আ াত কৰা হেচখ্ 

আচ য়লা। মই সযচক্তগত িায়স ৰ্চেও হকায়না প্ৰতযষ আ াত হপাৱা নাই, তথাচপও এই প্ৰচতয়ো 

আ াত মই হমাৰ অন্তৰত অনুিৱ কচৰচছয়লা। হমাৰেয়ৰও সহুত অসমীো হলায়ক এই সযাথা অনুিৱ 

কচৰচছল। মনত হসচছ কি পাইচছয়লা হতচতো, হৰ্চতো মই িাল হপাৱা েী ভচেনৰ হকায়না চিনাচক 

মানু  সা হমাৰ আয়পান মানুয়  চসিাৰ চসয়সিনা নকৰালকয়ে হগায়েই পচৰচস্থচতয়োক হকৱল ধ্মভৰ 

চসয়দ্বৰ্ৰ দৃচিয়ৰ িাসলল হলচছল।  

 
ধ্মভৰ চসয়দ্বৰ্ৰ চসচিন্ন  েনাই হমাক চসভ্ৰান্ত নকৰা ন ে। মই গিীৰিায়স ধ্মভয়োক হসাজা চ িায়প 

িাচসসলল আৰম্ভ কচৰয়লা। ইচতময়ধ্য মই সংসাৰ পাচতয়লা। তায়তায়ৰ্ ধ্মভ চসয়দ্বৰ্ৰ প্ৰসংগ অ া নাচছল 
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এয়ন ন ে, চকন্তু হৰ্চতো আচম সা য়সয়ৰ মুখ্া-মুচখ্  সলল হিিা কচৰয়লা, হতচতো হেচখ্য়লা, তাত 

হকায়না চসয়দ্বৰ্ নাচছল, আচছল হকৱল সংশে। সমেত আচম িৱাতলকও সুিৰ চেয়নয়  আমাক 

আেচৰয়ল। চেনয়ৰ্াৱাৰ লয়গ লয়গ হমাৰ শাহুয়ৱ  ৰখ্নৰ প্ৰচতয়ো গিীৰ সমসযা হমাৰ লগত আয়লািনা 

কচৰয়  িৰৰ্া কচৰস পাচৰচছল সুচল মই সুচজয়লা। আনফায়ল হমাৰ পচৰসাৰ পচসত্ৰাৰ লগত হমাৰ মা আৰু 

আব্বাৰ  চনষ্ঠো হমাতলকও হসচছয়   'ল। দুয়োখ্ন সমায়জ চকন্তু আচম আশা কৰাতলক হসচছয়  

আগ্ৰয় য়ৰ আমাক আয়কাৱালী ল'হল। 

 
পচসত্ৰাক মই কা াচনও ধ্মভৰ কথালল প্ৰয়ৰাচিত কৰা নাই। এচতোও হতেঁ ও চসছৰা ধ্ৰয়ণই মই হতেঁ ওক 

হঢচকোয়খ্াৱা নাম ৰলল হল ৰ্ােঁ ও। নাম ৰলল সৰেচণ আগসিাসলল পচসত্ৰাক সুচধ্ লস লাচগস হনচক, 

সুচল মনলল কা াচনও িাস অ া নাই। পচসত্ৰাইও সহুসাৰ মিচজেলল সৰেচণ আগসিাইয়  হমাক চপছত 

জনাইয়ছ। আনচক ঈেৰ চেনা, পচসত্ৰাই ৰন্ধা হপালাও সা তৰকাৰীৰ হসাৱায়ে  ৰখ্নক সুিৰ আনিয়  

প্ৰোন কচৰয়ল। ঈেৰ চফৎৰাৰ পইছা পচসত্ৰাইয়  মাৰ  াতত চে আয় , ৰ্ায়ত মায়ে দুখ্ীো মানু  িাই 

হসো চসলাস পায়ৰ। আচম চসদ্ধান্ত কচৰয়লা, আমাৰ লৰা-হছাৱালীৰ িৰকাৰী পচৰিেৰ হসচলকা মাত্ৰ 

'িাৰতীে' সুচলয়  চলচখ্ম। ধ্মভৰ পচৰিে উ য ৰাচখ্ম। আচম দুয়ো এই সেসয়তা এো অনুিৱ কয়ৰা হৰ্, 

আমাৰ দুয়োয়ৰ হপতৃক ধ্মভয়োয়ৱ আমাৰ সংসাৰত হকায়না চসৰূপ প্ৰিাস হপলাস পৰা নাই। আমাৰ 

লৰা-হছাৱালীয়েও চনজয়ক হকায়না এক চসয়শৰ্ ধ্মভৰ গিীয়ৰ চিনাচক চেস লগীো হনায় াৱাত, চনয়জ 

এক মুক্ত চস ঙ্গৰ োধ্ীনতাচখ্চন উপয়িাগ কচৰস পাচৰয়ছ। 

 
তাৰ মাজয়তা হমাৰ হপতৃক চিনাচকৰ সায়সই হমাক সহুসাৰ সহুজয়ন ধ্মীে চসয়দ্বৰ্ িৰা কথায়ৰ আ াত 

কচৰস চসছায়ৰ। হকায়নাসা উিাে হলায়ক ধ্মভৰ হিালা চপন্ধাই কৰা পগলামীৰ সায়স হমালল হোেঁ ৱাই 

হেৰ্িৰা সাকযসান চনয়ষপ কয়ৰ। হসই সমেত হমাৰ ৰ্য়ঠি মনত কি  ে। মই জনাত, মইয়তা 

মানু ক মৰম কৰাত হকায়না কৃপণালী কৰা নাই। মই চনজয়ক চ িু-মুছলমান এইয়সাৰ চিন্তাৰ সাচ ৰত 

ৰাচখ্স চসছায়ৰা। তথাচপও হমাক চকে মানুয়  এয়নলক জিসূয়ত্ৰ লাচগ অ া চিনাচকয়ৰয়  চিনাক্ত 

কচৰসলল চসছায়ৰ। এই ধ্মীে পচৰিে হমাৰ সায়স এক গিীৰ হসাঝা হ  পচৰয়ছ। চকন্তু তাৰ মাজয়তা 
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হমাৰ সায়স গিীৰ প্ৰশাচন্ত এয়ে হৰ্, হসচছিাগ হমাৰ সনু্ধয়ৱই চনজয়ক এই তথাকচথত ধ্মভৰ কুৎচসত 

চিন্তা-িছভ াৰ পৰা চনজয়ক উধ্ভত ৰায়খ্। 

চৰ্মায়নই ধ্মীে কাম-কাজয়সাৰ মই চনচৰষণ কচৰয়ছা, তাত এো কুৎচসত চেশ সৰ লাজ লগালক প্ৰকে 

হ াৱা হেচখ্য়ছা। হসইয়ো হ য়ছ ধ্মভৰ সযৱসাে। এয়নয়  লায়গ হৰ্ন, প্ৰচতয়ো ধ্মভস্থান আচজকাচল 

এয়কা-এয়কাখ্ন হোকান হ  মাত্ৰ। সকয়লায়ত এয়কা এয়কাখ্ন হমনুকাডভ  আয়ছ। প্ৰচতয়ো আশা-

আকাঙ্ক্ষা সা প্ৰচতয়ো পাপয়ৰ প্ৰােচশ্চত আয়ছ, তাৰ লয়গ লয়গ ইচ্ছাপূৰণ সা প্ৰােচশ্চত কচৰস পৰাৰ 

চনৰীখ্। েৰগা লল গয়ল, এয়ন এো পচৰয়সয়শ হ চৰ ধ্য়ৰ হৰ্ চননতম পােঁ িশ, হ জাৰ.... এয়নধ্ৰণৰ 

চনৰীখ্ৰ িােৰ চেয়লয়  আয়পানাৰ ময়নাকামনা পূৰণ  স। আচম সৰু থায়কােঁ য়ত এো িচক্তগীত 

শুচনচছয়লা। ' চৰ মই চক চেো, প্ৰিু মই চক চেো, পূচজম হতামাৰ িৰণ..' গীতয়োত িক্তই প্ৰিুক 

চমনচত কচৰ হকয়ছ হৰ্, সমগ্ৰ সৃচিখ্য়নই প্ৰিুৰ। মইয়না িচক্তৰ সায়ে প্ৰিুক হমাৰ পৰা চক চেস 

পাচৰম! অথি, আচজৰ চেনত ধ্মভৰ চক লিাজনক হদ্বন্বতা! 

 
তাৰ মাজয়তই আচ ল ৰাজনীচত।  ৃণনীে পচৰকল্পনায়ৰ হসয়ত ৰাজনীচতজ্ঞ সকয়ল চনজৰ প্ৰয়োজন 

অনুসচৰ প্ৰিাৰ মাধ্যমক  াতত হল ৰাইজক দুিায়গ িগাই লে। আৰম্ভ কয়ৰ  ৃণা চসেপাস পৰা 

পচৰয়সশ। হ  ৰ্াে কো-মৰা। সমেত চনসভািন  ে। এই কো-মৰাৰ গইনায়ৰ মানুয়  চনজৰ চনজৰ 

ৰাজলনচতক োথভ পূৰণ কচৰ লে। চনসভািন হশৰ্  ে,  ৃণায়ৰা অন্ত পয়ৰ। চকন্তু ফলাফল, মাত্ৰ জিগত 

িায়স ধ্মভৰ হলয়সল লগাই অ া চকছুমান চনৰী  হলাকক এই ধ্মভৰ চিনাকীয়োয়ৱ হসাজাল  হ েঁ িা মাচৰ, 

মাচৰ হপলাে। 

 

সতভ মান ক'ৰ'ণা িাইৰািৰ িোস তাৰ মাজত িগৱায়ন চনয়জ মানু ক সুজাসলল হিিা কচৰস লগীো 

 'ল। িগৱান হকায়না মচিৰ সা মিচজদ্ সা গীজভ াত নাই। সকয়লায়সাৰ দুৱাৰ সন্ধ। িগৱান আয়ছ 

মানু ৰ অন্তৰত। তথাচপও মানুয়  সুচজসলল হিিা নকয়ৰ। চৰ্মান হেচখ্য়ছা, পুচলয়ছ, সুজচনয়ৰ  ওক, 

সলপ্ৰয়োয়গয়ৰ  ওক ৰাইজক সামাচজক িায়স দূৰত্ব ৰাচখ্ সমাজখ্নক সছাসলল আহ্বান কচৰস লগীো 

হ য়ছ। তথাচপও 'অসুজনক সুয়জাৱা, হঢৰুৱাঠাচৰ চসয়জাৱা'ৰ েয়ৰ ৰাইজৰ সায়স ধ্মভয়োয়  ডােৰ  'ল। 

চনজামুচৰ্দ্নৰ েয়ৰ লাজ লগা  েনা  টিসলল পায়ল। আচম সৰু থায়কােঁ য়ত এই 'তৱলীগ' নামৰ 
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

সংেৃচতয়োৰ প্ৰিলন অসমত নাচছল। হকচতোসা হকায়না ধ্মীে চসেগ্ধ পচিয়ত হকায়না চমলাে-

হম চফলত ৰাইজক ধ্মভৰ জটিল চসৰ্েয়সাৰ সুজাইচছল। স জ-সৰল অসমীো মুছলমান সকয়ল 

হসইদ্বয়ৰই চশচক-সুচজয়ে সমাজত চমলা-প্ৰীচতয়ৰ থাচক জীৱন পাত কচৰ গ'ল। অথি এচতো আচ ল, 

অসমীো মুছলমান সমাজক ধ্মভৰ কথা চশকাসলল এইয়সাৰ ন-ন চনেম। লািৰ ফলত চক  'ললগ, 

ইমান চেয়ন ক'ৰ'ণাৰ েয়ৰ িোস  হসমাৰৰ পৰা সাচছ থাচকসলল সষম হ াৱা অসমীো সমাজখ্নলল 

এই হসমাৰৰ িোস তা কচিোই আচনয়ল।  অসয়শযই এইচখ্চনয়তই কস লাচগস হৰ্, গ'ত জনতা সান্ধয-

আইনৰ চেনা সাটি-কােঁ চ  সজাই ৰাস্তাত প্ৰয়িিন কৰা মানু য়সায়ৰা এয়কধ্ৰণয়ৰ পগলা মানচসকতাৰ।  

 

ইমানয়সাৰ জলাকলা হখ্াৱা অচিজ্ঞতায়ৰ মই এো কথায়ক সুচজ পাইয়ছা হৰ্, সতভ মানৰ চেনত ধ্মভৰ 

চৰ্য়ো ৰূপ িচল আয়ছ, এইয়ো হমাৰ সায়স এক হসাজায়  হ য়ছ। হমাৰ িালুকীো সেসয়তই মায়ে হমাক 

প্ৰকৃত ধ্মভৰ লগত চিনাচক কচৰ চেচছল, হসইয়োয়ৱই হ য়ছ, 'মানৱ হসৱাই মাধ্ৱ হসৱা।' মই হসই 

িায়সয়  িচলয়   েয়তা হমাৰ মনৰ শাচন্ত পাম। 

 
Gautam Kr. Bailing: আমাৰ মা-হেউতা সাচি হলাৱাৰ অচধ্কাৰ নাই ৷ গচতয়ক ধ্মভও হপচত্তক সূয়ত্ৰই আয়  ৷ চকন্ত ধ্মভৰ হঠক গ্ডীৰ সাচ ৰলল 

ওলাই আচ  সযচক্তগত িায়ৱ এো অচত প্ৰতযাহ্বানমূলক চসদ্ধান্ত গ্ৰ ণ কচৰ আপুচন দূেভ ান্ত সা সৰ পচৰিে চেয়ছ ৷ আন ায়ত আয়পানায়লাকৰ সুিৰ সফল 

পচৰসাচৰক জীৱন আৰু সু-চশচষত সচত-সন্তচতয়ে ধ্মীে হগািাচম আৰু চকছুমান অৰু্চক্তকৰ নীচত আৰু চসশ্বাসক চনয়তৌ হিেুিাচল কচৰয়ছ ৷ এই ৰ্াত্ৰা হৰ্ 

অতযন্ত কঠিন আৰু কিকৰ আচছল এইো আচম সুচজস পাচৰয়ছােঁ  ৷ তথাচপও আমাৰ অচিনিন আৰু শুয়িচ্ছা সোয়েই আয়ছ ৷ 

জামাতৰ হশৰ্তীো কা্ডই হেশত ক’হৰাণাৰ  সংক্ৰমণ সৃচদ্ধ কচৰয়ল আৰু ইোয়ক হল অসমৰ মুছলমান সমায়জ সায়ৰ সায়ৰ লিানত হ  ষমায়খ্াজাৰ 

সাতচৰ হেচখ্য়ছােঁ  ৷ এই হষত্ৰত মই সযচক্তগত িায়স হেশৰ চসচিন্ন ঠাইৰ পৰা হৰ্াৱা সাধ্াৰণ হলাক সকলক জগৰ কচৰস পৰা নাই ৷ সকয়লা ধ্মভয়ৰ 

হসপাৰীয়েই আচজকাচল চসশ্বৰ হকায়ন হকায়ন সাধ্াৰণ হলাকৰ চিকাৰ কয়ৰ ৷ ইোৰ পৰা চনস্তাৰ হপাৱা সৰ স জ ন ’ে ৷ চকন্তু ইোৰ আয়োজক সকলৰ 

ওপৰত হিাকা নৰখ্া আৰু চসয়শৰ্লক চসয়েশৰ পৰা হসমাৰৰ চসজাণু হল আমাৰ হেশত প্ৰয়সশ কচৰ ৰাজহুৱালক হমল-চমটিং, সিা, ধ্মভ কচৰসলল সুচসধ্া 

চেোয়তায়ৱই আমাৰ কাল  ’ল ৷ হসমাৰ চসেয়পাৱাৰ চকচঞ্চত অনুমান থকা  ’হলও এই চখ্চন মানু  চেেীলল নগ’ল হ েঁ য়তন ৷ এচতো আয়কৌ আমাৰ টিচি 

হকইোই হপানিায়েই ফােঁ িীৰ আয়েশ চেো এই সকল হলাক ডাক্তৰৰ কাৰ্লল ৰ্াসললও িে কৰা হ য়ছ ৷ আক্ৰান্ত মানু  চখ্চনক চিচকৎসাৰ সযৱস্থা কৰা 

আৰু সংস্পশভলল অ া চখ্চনক চসিাচৰ উচলওৱায়ো এচতো প্ৰধ্ান কাম ৷ সাি চসিাৰ নকৰালক হকৱল এো সম্প্ৰোেক গাচল পাচৰ এচখ্চনয়ে চনজৰ 

ৰাজলনচতক োথভ পূৰণ কচৰসলল হিস্তা কৰা কাৰ্ভত আচমও লচিত হ য়ছােঁ  ৷ 

Rajib Kr. Hazarika: অচত সুিৰ চলখ্নী৷ আয়পানায়লাকৰ েয়ৰ হলাকসকল এয়নেয়ৰ ওলাই আচ য়ল এচেন ধ্মভৰ নামত সযৱসাে কচৰ থকা হগািা 

ধ্মভাল্মসী সকল আতচৰ ৰ্াস৷ হকায়না ধ্মভই কায়কা চ ণ কচৰস চসয়কাৱা নাই৷ আোই ওক সা িগৱায়নই  ওক একচনষ্ঠা শুব্ধ মনয়ৰ প্ৰাথভনা কচৰয়ল 

তায়তই হতও উপচসষ্ঠ  ে৷ ই এক শচক্ত ৷ চনৰাকাৰ শচক্ত ৷ 

 
হৰ্য়নলক ম ািাৰতা একলসযই হোণািাৰ্যই চশষা চনচেোৰ পাছয়তা হোণািাৰ্যৰ মূচত্তভ   ক গুৰু মাচন ধ্নু চসেযা চসেযা িিভ া কচৰ অিুনতলক ও পাগভত 

হ চিল৷ আ ক ওলাই আ ক আয়পানায়লাকৰ েয়ৰ িানগভি হলাকসকল ওলাই আচ য়ল এচেন সুচেন আচ স৷এই সুিৰ পৃচথৱী খ্নক ধ্মভ নামৰ মাৰাত্মক 

সযাচধ্য়োৰ পৰা ৰষা কৰক৷ িাল কাম কচৰসলল ৰ্াওয়ত চৰ্য়কায়না কামত সাধ্া আচ সই  
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ইচত াস সাষী আয়ছ ৷ মাটিভ ন লুথাৰ হনলিন হময়িলা হগচলচলঅ আনচক ম াপুৰুৰ্ শংকৰয়েস মাধ্সয়েস ম াপুৰুৰ্ সকয়লও হসইচখ্চন সমেত সাধ্া 

পাইচছল হতচতোৰ ৰজা ম াৰজা সকলৰ পৰা চকন্তু জেী হ চছল 

 
ইশ্বয়ৰ আমাক জিৰ সমেত শৰীৰত মাত্ৰ ৬ ো কঠিন সস্তু চে পঠাই ৷ জীৱনৰ পৰীষাত জীৱন কালৰ পৰীষাত উত্তীণ  সলল৷  

কাম হক্ৰাধ্ হলাি হমা  চ ংসা অ ংকাৰ এই ৬ো চৰপুৰ পৰা আচম হৰ্চতো চনজয়ক মুক্ত কচৰস পাচৰম হতচতোই আচম হতওেঁৰ  পৰীষাত উত্তীণ  ম৷ 

এখ্ন আচজ ৬ ো চৰপুয়ৰ সচন্নচসি হ াৱাসকয়ল পৃচথৱীত  া াকাৰ সতভ াই আয়ছ৷ অসুৰ িেতান সকলৰ পৰা ৰষা সতযক পচৰিে কৰাসলল কি েীকাৰ 

কচৰস লাচগস আৰমান কা. 

Nibedita Hazarika: Khub dhunia koi likhise kothakhini . Bor bhal lagil porhi . Share korar babe bohut dhanyabaad 

Dr.J.M.Das: অচত সুিৰ স্পশভকাতৰ চলখ্চন।য়সছ িাল লাচগল।আিলয়ত আয়পান িায়লই জগত িাল।অচিনিন 

Debojit Sarmah: সুিৰ হলখ্চন। প্ৰাসচঙ্গক চসৰ্ে এো এয়নেয়ৰ ময়নাগ্ৰা ীলক উপস্ াপন  কচৰ হেোৰ কৰাৰ সায়স ধ্নযসাে।🙏 

Deepak Buragohain: 🙏এো সমে উপজুচগ  হলখ্চন  াজচৰকা। সহুতৰ িকু মুকচল কচৰস সুচল আশা কচৰয়ছােঁ । অপুনাক ধ্নযসাে জ্ঞাপন কচৰয়ছােঁ  🙏 

Sourendra Baruah: পচি িাল লাচগল।  এক মন নশীল আৰু ময়নাগ্ৰা ী চলখ্নী। হলখ্ায়ো সমেুপায়োগী হ য়ছ। 

Dilip Kumar Sharma: সৰ সুিৰ চলখ্চন । ধ্মভৰ নামত সমাজত িচল থকা হনচতসািক চেশয়সাৰৰ চসশে চসৱৰণৰ লগয়ত আয়পানাৰ সযচক্তগত জীৱনৰ 

অচিজ্ঞতা আৰু ধ্মীে উোৰতাৰ সুিৰ চসয়েৰ্ণ । ধ্মভ কায়ৰা কাৰয়ণ এক "হসাজা"  স নালায়গ, সা ন য়ো । মই িায়সা, আয়পানাৰ েধ্মভয়ো "হসাজা" সুচল 

িাচসসলল সাধ্য হ াৱাৰ অনযতম কাৰণ  'ল - ধ্মভৰ নামত িলা চকছুমান "হগািামী"ৰ সয়ত আয়পানাৰ সযচক্তগত পচৰিে, প্ৰতযষ অচিজ্ঞতা ।সকয়লা ধ্মভই 

মুলত মানু ক মানসতাৰ চশষা চেয়ে, মানু  সংোৰী হ াৱাত স াে কয়ৰ । আৰু কৰা উচিত । হকায়না ধ্মভই আন ধ্মভৰ হলাকক  ীন সুচল িাচসসলল চনচশকাে । 

এইয়সাৰ  চকছুমান োথভয়লািী, তথাকচথত চশচষত হলাকৰ হগািামী, চৰ্য়ে ধ্মভৰ হো াই চে মানু ৰ আয়সগ অনুিূচতৰ সয়ত হখ্লা কয়ৰ, সমাজত কুপ্ৰসৃচত্তৰ 

চসৰ্সাষ্প চসেপাে ।  

আয়পানাৰ মাই ধ্মভৰ আচেপাঠ চ িায়প চৰ্চখ্চন কথা চশকাইচছল, সুজাইচছল হসইোওয়ো হসইয়ো ধ্মভৰ পচৰসীমাৰ চিতৰয়তই চসেযমান । হসোই "সংোৰ" 

আৰু আয়পানাৰ আচজৰ এই চলখ্চনয়োৰ হপ্ৰৰণাৰ উৎস 🙏🏼🙏🏼 

Ishfaqul Hussain: খু্উস সুিৰ চলখ্চন  আৰমান, আগলল আৰু আসা কচৰয়লা। 

Sasanka Baruah: I am simply drenched in the twilight of your writing....you are an author par excellence and a true citizen of 

our great country....🙏🙏 

Ranjeet Konwar :অচত সুিৰ। পচি সৰ িাল লাচগল। চকছুচেন আগয়ৰ পৰা মনয়ো িাল নাচছল। Corona, Nizamuddun আচে কথায়সাৰ িাচস মনয়ো 

সৰ গধু্ৰ হ  আচছল। দুচেন মানৰ আগয়ত হমাৰ িাতৃপ্ৰচতম ৰাজীৱ  াজাচৰকাক হকচছয়লােঁ , চকসা এো চলখ্া, চৰ্য়সাৰ পচিয়ল মনয়ো অলপ পাতল  ে।  

মই আৰু হকচছয়লা, আমাৰ গ্ৰুপত সুিৰ িাৱ প্ৰকাশ কৰা হকইসাজয়না আয়ছ। হতওেঁয়লায়ক এচতোললয়ক এয়কা চলখ্া নাই চকে? 

 াজচৰকায়েৱ, আয়পানাৰ মনৰ িাৱ হসাৰ পচি, অচত আনচিত  য়লা।  

আশাকয়ৰা আয়পানাৰ চনচিনা সযচক্তয়ে আমাৰ অসমীো সমাজ খ্নক শুদ্ধ পথ হেখু্ৱাই আগুৱাই চনোত স াে কচৰস। 

NB: আয়পানাৰ মত পায়ল, আয়পানাৰ চলখ্চনয়ো হমাৰ হসয়লগ গ্ৰুপত share কচৰম। 

Suman Sharma: আৰমানকা মাচন গয়লা৷ ধ্মভক  হল সযৱসাে কৰা সকলৰ হেয়খ্ান হোকান সন্ধ কচৰস ওলাইয়ছ৷ সিালক মনক কস্তু চে থকা কথায়সাৰ 

আপুচন ইমান সৰল আৰু ময়নাগ্ৰা ী হক চলচখ্ সৰ ডােৰ মানৱ হসৱা কচসয়ল৷ এই িেতানৰ চশৰ্যয়সাৰক চিচন হল সঠিক দুৰত্ব ৰখ্া েৰকাৰ৷ সহুত ধ্নযসাে৷ 

Aparup Borpujari: Brilliant write-up on the subject. It's an eye opener for one and all. Every line is touching and relevant to 

the present environment. I strongly believe that we should respect each other's faith. The hatred in the name of Dharma will 

ruin us.  

The best part that we all are above narrow divisive thinking. 

Rajani Borgohain: আয়পানাৰ চনচিনা সৎ সা সী হলাক সকল আগসাচি আচ য়ল জগত খ্ন চনচশ্চত ৰূয়প সুিৰ  'স সুচল আশা কচৰস পায়ৰা। 

Arman Hazarika:খ্াৰ ৰসাসী সকয়লা অসমীো ৰাইজক ধ্নযসাে জনাইয়ছা।  
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আচজ পুৱায়ত অসমৰ পৰা অ া অচিনাকী হফান এোৰ হৰ্ায়গয়ৰ হমাৰ চলখ্চনয়ো 'আমাৰ অসম' কাকতত প্ৰিাৰ কৰা কথায়ো জাচনস পাচৰয়লা। প্ৰকৃতয়ত 

কসলল গ'হল ধ্মভ নামৰ িিাচময়সায়ৰ হমাক এয়কসায়ৰই আমুৱাইয়ছ। সহুত চেনয়ৰ পৰাই এই চলখ্চনয়োত চলখ্া কথায়সায়ৰ মনত খু্-দুৱাই আচছয়ল। চকন্তু 

 ঠায়ত চসচেনা চেেীৰ চনজামুচৰ্দ্ন আউলীোৰ েৰগা ত তৱলীগ জামাতৰ নামত মানু য়সায়ৰ কৰা মূখ্ভামীৰ চপছত হমাৰ মনয়ো গিীৰ দুয়খ্য়ৰ িচৰ পচৰল। 

হসইচেনাই এই চলখ্চনয়োৰ হৰ্ায়গয়ৰ হমাৰ মনত অ'ত চেয়ন অশাচন্ত চে থকা মনৰ িাৱয়সাৰ চলচখ্ হফিসুকত প্ৰকাশ কচৰয়লা। চপছত সহু হকইজনমানৰ 

অনুয়ৰাধ্ত চলখ্চনয়ো আমাৰ অসম কাকতৰ সম্পােক প্ৰশান্তলল হমইল কচৰয়লা। 

 

চলখ্চনয়ো আচজ প্ৰকাশ হ াৱাৰ লয়গ লয়গ অসমৰ সহুত হলায়ক হমালল হফায়নয়ৰ মত চসচনমে কচৰয়ছ। সকয়লা সযচক্তয়েই অনুিৱ কচৰয়ছ, ধ্মভ আচজ এিাম 

মানু ৰ ধ্ন  োৰ সা ৰাজলনচতক োথভ পূৰণৰ আচ লাত পচৰনত হ য়ছ। 

আয়পানায়লায়কও প্ৰাে প্ৰচতজন হলায়কই হমাক জয়নাৱা সমথভনৰ ৱায়স আয়পানায়লাকৰ নলথ শলাগ ল'হলা।  

হশৰ্ত পুনৰ সাৰ মই আয়কৌ হো াচৰস চসছাচৰয়ছা, আমাৰ সায়স হৰ্ন হকৱল মানৱ হসৱাই মাধ্ৱ হসৱা সুচল পচৰগচনত  ওক। 

 

***ৰমজান মা ৰ ভচন্তাাঃ আভম এইিায়ব থাভকয়লই  ব*** 

(02/05/2020): 
ষয়ন্তক আগয়ত মাৰ লগত হমাসাইল হফানত কথা পাচতয়লা। হকয়নসালক দুচেন চতচনচেন কথা 

হনপাচতয়লই মায়ে চনয়জই হফান কচৰস। মাৰ লগত কথা পাচতয়ল, গাওেঁখ্নৰ সকয়লায়সাৰ  খ্া-খ্সৰ 

পাওেঁ। গাওেঁখ্নৰ আৰু আয়পান পচৰোলৰ কায়ৰাসাৰ অসুখ্-চসসুখ্ হ াৱা সা চসো-সাৰুয়ক ধ্চৰ 

সকয়লায়সাৰ খ্সৰ জনাই থায়ক। তাৰ মাজয়ত সৰু-সৰুলক  য়লও চকছুমান কথা হক থায়ক, চৰ্য়সাৰ 

হকৱল হমাৰ সায়সই ন ে, সমাজখ্নৰ সায়সই গুৰুত্বপূণভ। 

 
আচজ হফান কচৰসলল হলয়ে মায়ে এইসাৰ ৰমজান মা  উপলয়ষ আমাৰ গাৱেঁত চক চক সযসস্ া 

হলয়ছ, তায়ক সংয়ষয়প ক'হল। আমাৰ গাওেঁখ্নৰ জনসসচতৰ ফালৰ পৰা চ িু-মুছলমান উিে ধ্মভয়ৰ 

হলাক আয়ছ। গাওেঁখ্নৰ ৰাইয়জ 'সাম্প্ৰোচেক  সম্প্ৰীচত' জাতীে শব্দয়সাৰৰ লগত আচজকাচলয়  

পচৰিে হ য়ছ। তাৰ অথভ এইয়ো ন ে হৰ্, মানু য়সাৰৰ পৰস্পৰৰ মাজত েন- াই কচৰ থায়ক। 

আছলয়ত এইয়সাৰ শুচনসলল িাল লগা শব্দ, গাওেঁখ্নৰ সাধ্াৰণ ৰাইজৰ সায়স হতয়নই আিহুৱা। 

সকয়লায়সাৰ ৰাইজ ককাই িাইৰ েয়ৰই থায়ক। সৰু-সুৰা দুই এো কিল হকচতোসা লায়গ। গাৱেঁয়ৰ 

মুচখ্োল দুই এজন হগ উপৰ্াচি উপচস্ ত  েলগ। কাচজো লগা দুই য়ৰ মুচখ্োল হকইজনক েোইটি, 

খু্িায়েউ আচে সয়ম্বাধ্য়নয়ৰ আয়থ-হসয়থ সচ সলল চে চনজৰ চনজৰ িায়গ হগািৰ চেয়ে। মুচখ্োল 

সকয়লই দুয়ো ৰয়ক সুজচন চে হতওেঁয়লাকয়ক খ্াসলল চেো সোৰ তায়মাল দুখ্ন দুয়োজন হগািৰীোৰ 

 াতত চে দুয়োজনৰ মাজত অেল-সেল কচৰসলল চেয়ে। কাচজো চসমানয়ত চিয়গ। চেনচেয়েকৰ চপছত 
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 েয়তা হেখ্া পাস, হগািৰীোই পেকীোক িাইয়কলত ডসল কচৰ সজাৰলল হগয়ছ। মুচখ্োল হকইজনক 

হেচখ্য়ল লাজ-লাজলক মাতৰ্াৰ লগাই ৰ্াে। হকায়না হগািয়ৰই পুচলিৰ কাৰ্ হনপােলগ। 

 

হসচছিাগ হলায়কই খ্াটিয়খ্াৱা শ্ৰমজীচৱ। সৰু-সুৰা সযৱসাে সাচনজযও কয়ৰ। মই  ৰলল গ'হল, সজাৰলল 

হৰ্াৱায়ো হমাৰ এো ি'খ্। নয়সৌয়ে সজাৰলল ৰ্াওেঁয়তই হক পঠিোস, তায়মাল-পান ল'হল গাৱেঁয়ৰ 

অমুকৰ পৰা লসা, পািচল ল'হল তমুকৰ পৰা লসা... লগয়ত কস, আমাৰ গাৱেঁৰ মানু য়কইোই দুপইিা 

পাওক। এইয়সাৰ কথায়ত মনয়ো িাল লায়গ। আচজকাচলৰ িাৰতসৰ্ভয়ত সৃচি হ াৱা চখ্েলা-চখ্েচল সা 

ধ্মীে সঙ্কীণভতাৰ পৰা মানু য়সাৰ এচতোও সহু হৰ্াজন আতেঁ ৰয়ত আয়ছ। হসয়েয়স  েয়তা সুয়খ্য়ৰও 

আয়ছ।  

 

হকচতোসা দুই এো হিয়েলীোই সাচ ৰৰ জগত খ্নৰ পৰা এইয়সাৰ ৰাজনীচতৰ ন-েীষা পাই আচ  

অলপ কুৰুংকাৰাং কচৰয়লও মুচখ্োল হকইজনৰ হগাজৰণীত হতয়নই তাপ মাচৰস লগীো  ে। চশপাস 

হনাৱায়ৰ।  েয়তা িগৱানয়ৰ আশীসভাে!  

 

সাচ ৰৰ হকায়না হলাক আমাৰ গাৱেঁলল আচ য়লও, গাৱেঁৰ ঠািয়ত গি লে। মই আগয়তও এসাৰ হমাৰ 

এো হসাৱেঁৰণীত হকয়ছায়ে, হমাৰ এো  ৰ গাৱেঁয়ত আয়ছ। িািালল চেওেঁ।  ৰৰ সিুখ্য়ত মিচজেয়ো। 

প্ৰথম  ৰয়ো সজাৰ চপছয়তই হৰ্াৰ ােৰ শমভা উপাচধ্ৰ এজয়ন িািালল ল'হল। দুই চতচনচেন মানৰ 

চপছয়ত, এচেন আিৰ(আয়সচলৰ)ৰ নামাজৰ চপিত হমৌলসীয়ক ধ্চৰ সকয়লা হকইজন জামাত(ৰাইজ) 

শমভাৰ  ৰলল গ'ল। চপছত শমভাই ক'হল, হেউতায়ক হ য়না শমভাক হকচছল, 'এয়কসায়ৰই নতুনলক 

সজােঁ   ৰ হৰ্চতো, িকত দুজনমান মাচত চনেম এো কচৰ আশীসভাে এো হল হলাৱায়ো িাল  স।' 

শমভাই িাচসয়ল, নতুন ঠাইয়ডাখ্ৰত ক'তয়না সামুন িকত চসছাচৰ পাম! গচতয়ক মিচজেত হগােয়খ্াৱা 

িকত হকইজনয়ক মাচতয়ে হতয়খ্য়ত চপতৃ-আজ্ঞা পালন কচৰ থয়ল। কথাৰ্াৰ গম পাই আব্বাই শমভাক 

ক'হল, "হমাক নকলা চকে শমভা? আমাৰ গাৱেঁয়ত হকসাজয়না সুিা-হমঠা সামুন মানু  আয়ছ।" শমভাই 

হঠাৰয়ত ক'হল, " স চেেক খু্িায়েউ, হেউতাইও অকল িকতয়  সুচলচছল।" 
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এইয়সাৰ কথায়ত গাওেঁখ্নলল সৰ মৰম লায়গ। স জ সৰল চিন্তা, অথি সতভ মানৰ িাৰতৰ  ৰাজলনচতক 

জগতখ্নৰ পচৰয়প্ৰচষতত ৰাইজখ্ন সুয়খ্য়ৰ থাচকস পৰালক, অচতয়ক ৰ্থায়ৰ্াগয চিন্তা। 

 

মায়ে চনজৰ ফালৰ পৰাই ক'হল, "তই ত েঁ তৰ পচৰোলয়োৰ চফেৰাৰ(ৰমজান মা ত সামথভযৱান 

মুছলমান সকয়ল চেসলগীো সাধ্যতামূলক ধ্ন) পইছা  হসইফায়ল চে চনচেচস। আমাৰ গাৱেঁয়ত দুজনীমান 

দুখ্ীো মানু  আয়ছ, চস েঁ তক চেম। সাকী জাকাত চৰ্ চেে হসইফায়ল চেচস সাৰু। হমাৰ ওিৰত থকা 

হতাৰ জমা পইছায়ৰ অলপমান মই গাৱেঁৰ মানু য়ক জাকাত চে চেম।" মাৰ সেস এচতো হিৌৰাশী সছৰ। 

িকুয়ৰও হেখ্া হনপাে। তথাচপও গাৱেঁৰ ওিৰৰ মানু  হকইজনীৰ সায়স মাৰ চিন্তা। চৰ্খ্ন গাৱেঁত মাৰেয়ৰ 

সৃদ্ধা এগৰাকীয়েও গাৱেঁৰ দুখ্ীো ৰাইজৰ চিন্তা কয়ৰ, হসইখ্ন গাৱেঁতয়না সাৰু শাচন্তয়ে চকে চসৰাজ 

নকচৰস! 

 

মাক সুচধ্য়লা, এইসাৰ তাৰাসীৰ নামাজ চক কচৰস? মায়ে তৎপৰতায়ৰ হসয়ত উত্তৰ চেয়ল, "হসইয়সাৰ 

এইসাৰ িস সন্ধ। জুম্মা(শুকুৰসাৰৰ দুপৰীোৰ নামাজ)ৰ নাময়জা মাত্ৰ চতচনজন মানুয় য়  পচিয়ছ। 

আছলয়ত চনেময়ো কচৰয়ে সামচৰ হথয়ছ। গাৱেঁৰ মানু য়সাৰ চনয়জ চনয়জই সাৱধ্ান হ য়ছ। এইসাৰ 

মিচজেত ইফোৰী চেোয়োও সন্ধ। গাৱেঁৰ ৰাইয়জ  য়ৰ  য়ৰ পইিা তুচল, কাচলয়ে দুখ্ীো মানু  

হকই ৰৰ  য়ৰ  য়ৰ, ইফোৰত খ্াসলল সুেমা , আো-মেো, িাউল, হিনী, হসিন, হতল..চৰ্ ৰ্'ত 

ইফোৰৰ কাৰয়ণ লায়গ চে চে হথ আচ ললগ।" 

 

মাৰ কথা শুচন মই এপলক স্তব্ধ হ  গ'হলা। হসইয়সাৰ হতয়নই সাধ্াৰণ মানু । হকায়না চসশ্বচসেযালেৰ 

পৰা উচ্ছচশচষত সা িৰকাৰৰ হকায়না প্ৰশাসনীে চসৰ্োৰ িাকচৰও নকয়ৰ, অথি ইমান ৰু্চক্তসঙ্গত আৰু 

উচ্ছপৰ্ভযােৰ চিন্তা কচৰ তাক সফলতায়ৰ ৰূপ চেয়ছ। তাৰ চপছয়তই মায়ে ক'হল, "আোই চৰ্ কয়ৰ 

িালললয়ে কয়ৰ। আগয়ত হৰাজাৰ ইফোৰ মানুয়  মিচজেললয়  চেয়ে। হৰাজাধ্ৰা মতা মানু য়সায়ৰ 

ৰাজহুৱা ইফোৰৰ লগয়ত িাল িাল চকসা এয়কাো খ্াসলল পাে। চকন্তু  ৰত থকা মাইকী মানু য়সায়ৰ 

ক'তয়না হসইয়সাৰ িাল সস্তু খ্াসলল পাে! হসইয়সাৰ দুখ্ীো মানু ।  ািিো পচৰশ্ৰম কয়ৰ। তায়ত 

হৰাজা ধ্চৰ িাললক হখ্াৱা-হসাৱা নকচৰয়ল, মাইকী মানু য়সাৰ হসমাৰ পয়ৰ। এইসাৰ ক'ৰ'ণাৰ কাৰয়ণই 
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 ওক, মতা-মাইকী িয়সই চমচল িাললক খ্াস পাচৰস।".... আছলয়ত আমাৰ অসমৰ 'মা' হসাৰৰ 

অন্তৰত অনসৰয়ত জাগ্ৰত হ  থকা মাকৰ অন্তৰখ্য়ন গাওেঁখ্নৰ প্ৰচতজন হিাকাতুৰ মানু ৰ দুখ্-

হসেনায়সাৰৰ পচৰত্ৰান চসছাচৰ থায়ক। অন্তৰত শুই থকা 'অন্নপূণভা' ৰূপয়োয়ৰ প্ৰচতয়ো হিাকাতুৰৰ সায়স 

চিন্তাত সযাকুল হ  থায়ক। চৰ্খ্ন অসমৰ গাৱেঁত এয়ন 'মা' হসাৰ আয়ছ, তাত েগভ হসাধ্ ে তাৰ হতয়নই 

ওিৰয়ত আয়ছ। 

 

মাৰ হফানয়ো সামচৰ মই মুম্বাই ম ানগৰীৰ পৰা মনয়ত িাচসয়ছা, সাতচৰ কাকত সা টি চিত সা 

ইয়লক্ট্ৰচনক সামাচজক প্ৰিাৰ মাধ্যম হসাৰত চৰ্মান চৰ্ প্ৰিাৰ িয়ল, িচল থাকক, হসইয়সায়ৰ আমাৰ 

অসমীো জাচতক এয়কা কচৰস হনাৱায়ৰ। ৰাজনীচতৰ হখ্ল-পথাৰত চৰ্মায়নই চ িু-মুছলমান কচৰ 

হনথাকক, অসমীো ৰাইয়জ হৰ্চতোললয়ক, ডােৰ ডােৰ োতেঁ  িো চিন্তা-িিভ ায়সাৰৰ পৰা আতেঁ ৰত 

থাচক,  ৰৰ কাৰ্ৰ জনৰ দুখ্-সুখ্ৰ সায়স চিন্তা কচৰস, হতচতোললয়ক হসইয়সাৰ ৰাজনীচতৰ প্ৰচতয়ো 

িায়লই হিাো পচৰস। 

 

চকছুমান কথাত আচম এয়নয়ে িে খ্াওেঁ। আচজ প্ৰাে দুসছৰৰ আগয়ত আচম মুম্বাইত 'চিৰচেন অসমীো' 

নায়ময়ৰ আচম এখ্ন নােক কচৰচছয়লা। নােকখ্ন মই চলচখ্চছয়লা আৰু প্ৰািল িৰদ্বাজ নামৰ এজয়ন 

পচৰিালনা কচৰচছল। চনয়জ চলখ্া নােক চ িায়প সিনয়সাৰত সাল-সলচন কৰাত হকায়না সমসযা নাচছল। 

তাত এো সছনত মই চলচখ্চছয়লা হৰ্, "ৰ্চেও চসচিন্ন চসয়িেকামী শচক্তয়ে অসমীোৰ সাম্প্ৰোচেক 

সম্প্ৰীচত চসনি কচৰসলল হিিা কচৰয়ছ, তথাচপও তাত সফল হ াৱা নাই।"  প্ৰািল হমাতলক সেসত 

সৰু। হমাক 'োো' সুচল মায়ত। প্ৰািয়ল ক'হল, "োো আপুচন এই সছনয়ো কােক। হকায়ন আমাৰ 

অসমীো সমাজত চসয়িে আচনস পাচৰস? আচজললয়ক পাচৰয়ছয়ন হকায়নাসাই? হকায়নাসা িতুৱা 

কুকুয়ৰ িুচকয়লই সুচল, আচম হসই িুক-িুকচনলল কান চেময়ন?" সেসত সৰু হমাৰ িাইটিয়োলল 

গিীৰ শ্ৰদ্ধায়ৰ মই হকায়না চসতকভ  নকৰালক হসই সছনয়ো হমা াচৰ হপলায়লা। আচজ মাৰ লগত কথা 

পতাৰ চপছত প্ৰািলৰ হসই চেনাৰ মন্তসযয়োৰ প্ৰচত গিীৰ শ্ৰদ্ধা আচ য়ছ। 
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চসচেনা হকায়নাসা অধ্ভচশচষত এগৰাকীয়ে মাচলক িা াসৰ 'মই অসমীো' কচসতায়োক হল চসতকভ  সৃচি 

কৰাৰ চপছত, এই হকইচেন অসমীো ৰাইজৰ প্ৰচতচক্ৰো হেচখ্য়ছা। হসই অধ্যাচপকা গৰাকীৰ মন্তসযৰ 

চসয়ৰাধ্ীতা কচৰ চৰ্মানয়সাৰ হুয়িইন, আচল, খ্ান, আ য়ময়ে চলচখ্য়ছ, তায়তালক হ জাৰগুন 

অচধ্ক(মই অচতশয়োচক্ত কৰা নাই) সৰুৱা, শমভা, শইকীো, ফুকন, গলগ আচে(সকয়লায়সাৰ উপাচধ্ 

চলচখ্স হনাৱাচৰ দুুঃচষত)হে হসইয়ো মন্তসযৰ তীব্ৰ প্ৰচতসাে কচৰয়ছ।  

 

সকয়লায়সাৰ হেচখ্ শুচন মনয়ত িাচসয়ছা, আচম উত্তৰাচধ্কাৰী সূয়ত্ৰ হপাৱা আমাৰ অসমখ্ন, আমাৰ 

এই সাধ্াৰণ সাধ্াৰন অসমীো মানুয় য়ৰ িৰা সতভ মান আৰু িচসৰ্যতৰ প্ৰজিৰ  াতত সূৰচষত হ য়ে 

থাচকস। 

মাত্ৰ, আচম এই িায়স থাচকয়লই  স। 
 

Dr.J.M.Das:অচত সুিৰ। সৰ ডাল লাচগল। 

You are just fantastic and we are proud of you. In every writing of yours, you have reflected your desire for a healthy Assamese 

family irrespective of religion, caste and creed. Keep on writing. We expect more such article from you. Best wishes. 

Dilip Sharma:গাওেঁৰ স জ সৰল জীৱন, মাতৃৰ অন্নপূণভা ৰূপ, ধ্মীে উোৰতা, িাতৃত্বয়সাধ্, সাম্প্ৰচতক চিন্তা ধ্াৰা ইতযাচে কথায়সাৰৰ অনুপম সণভনায়ৰ 

এটি উৎকৃি চলখ্চন । খু্স িাল লাচগল পচি 🙏🏼🙏🏼 
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Binod Mudiar 
Mbl: 9869024324 

***Multiple Challenges of Dibru-Saikhowa 

National Park*** 

(16/03/2020) 

The Dibru-Saikhowa Natonal Park (DSNP) has come to limelight 

in recent days due to the unfortunate oil well blowout located 

near the park. Many people are apprehensive of the biosphere 

because of this incident. They are probably rightly not because 

of the oil well blowout, but for some other perennial and serious 

threats. The biosphere will only be there, provided DSNP could 

escape some natural vagaries, human intervention and 

government commitment to preserve the biodiversity. Let’s 

examine these one by one. 

 

1. Recurring Flood: 

The park is a river island located just 12km north of Tinsukia. 

This island is the result of sedimentary processes of fluvial 

environment such as siltation, flooding, erosion, aggradations 

and lateral shifting of several rivers namely, the Siang, Dibong, 

Lohit, Dibru and Dangori rivers. The entire park area is a flood 
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plain. This island is next to Majuli in size and the animal habitat 

is similar to Kaziranga being located in a similar natural setting 

that is flanked by mighty Brahmaputra on the northern periphery 

in both the cases. Both the parks witnessed multiple episodes of 

floods during every rainy season. While the animal habitat of the 

Kaziranga Park is little fortunate to have adjacent Mikir Hills, 

National Highways and artificial high grounds constructed in 

recent times, these benefits are absent in DSNP.  Because of 

the striking natural similarities, there was a plan to relocate some 

rihno population from Kaziranga to DSNP, which however, did 

not materialise. 

 

2. Shrinking Size: 

The mighty Brahmaputra has wiped out nearly 4000km2 area of 

Assam’s alluvial plain post 1950 earthquake. As per some 

estimates, we are losing 80 km2 areas every year and so far lost 

25,000 villages rendering five million people homeless. This 

means we have lost a huge 4 lakh hectare of fertile agricultural 

and or forest land that would otherwise produce paddy, tea or 

timber, these three commodities we all are familiar with. Taking 

the moderate average yield of 2000kg rice per hectare, we are 

losing anout 8 lakh tonne of rice annually, even if we produce 

only a single crop every year. 

 

The DSNP too experiences frequent bank erosion by Siang, 

Dibong, Dangori and Lohit rivers. The GIS technology now has 

become an important tool for various fluvio- morphological 

studies. Although Brahmaputra is one of the least studied rivers 

in the world, however, several scientists have studied 

extensively the river systems of DSNP area being an ideal locale 
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for geomorphologic study and the proximity of Dibrugarh 

University where applied geology is an important subject. 

 

GIS technology is used to assess more accurately the rate, 

nature and pattern of channel variations along with erosion and 

deposition in spatio-temporal scale. According to the study of 

Rituraj Neog, the total geographical area of Dibru Saikhowa 

National Park was about 338 km2 in the year 1967, which 

reduces to 302 km2 in 1988, 279 km2 in 2001 and to 242 km2 in 

the year 2016. The park witnessed a net loss of 96 km2 of area 

during 1967-2016 (total erosion of 104 and deposition of 8 km2 

of area). 

 

The southward shift of Siang and Dibong River channels and 

northward shift of Lohit, Dibru and Dangori channels causes 

extensive erosion of DSNP. According to Neog, an average shift 

of 1426 m of Dibru and Dangori bank line northward has taken 

place during 1976-2015.  Similarly, the Siang and Dibong river 

bank moved southward by 1315 m in the same period. 

 

Last year Hirak Jyoti Nath, confirms that continuous erosion is a 

severe threat to the very existence of national park, he had 

quantified net loss of 130 km2 of park land since 1990.  All these 

studies brought to the fore that erosions are prominent along the 

whole periphery of the national park encircled by these rivers. 

The need is to protect the remaining land of  the  national  park,  

so  that  the  river capturing  may  not  lead  to  further shrinkage  

of  the DSNP.  That will happen, if we don’t act soon, because 

nature will not wait for human response. Sooner the people of 

Assam understand is better.   
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3. Inadequate infrastructure: 

It is a complain of several forest officials that the park is facing 

inadequate security cover, abysmal infrastructure, skeletal force 

of 50 frontline staff to guard the national park as well as the buffer 

zone. There is an urgent need to enhance the manpower and 

strengthen overall security mechanism. The national park, which 

is also a biosphere reserve area, requires better infrastructure. 

As substantial part of the national park remains perennially under 

water, mechanised boats and floating camps are another 

necessity, but the Forest Department and NBWL authorities are 

not taking probably enough steps which facilitate timber 

smugglers and poachers to enjoy a field day. 

 

 4. Growing human settlement:  

Another serious concern arises due to the presence of two forest 

villages inside the park, namely Dadhia and Laika. The residents 

of the two villages are the original inhabitants with few dwellings 

but are expanding human and livestock population every year. 

The state government relocation and rehabilitation plan 

continues to gather dust and so now the park has a combined 

population of more than six thousand. It is unlikely that the two 

villages would be relocated elsewhere. While villagers in Laika 

had agreed to a resettlement package, a section of residents of 

Dadhia village filed a court case, demanding land instead of 

financial compensation. The name Dadhia derives from “Dudh” 

a produce by the villagers being engaged in cattle farming within 

the park, comprising mostly Bengali and Nepali population. On 

the other hand Laika Villagers are mostly belonging to Mishing 

Community. The two forest villages have spread out manifold in 



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 61 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

the past decade. As per satellite imagery a few years back, the 

two villages occupy a combined space of 46.85 km2 against the 

original 3.73 km2. As a result Illegal tree-felling is rampant inside 

the forests and also poaching. 

 

5. Poor funding: 

Funding is always a problem for growth of any industry, more so 

when the particular industry does not generate enough cash. The 

DSNP neither produce salable timber, nor had developed as a 

tourist destination. It is a cost center only to “preserve the 

biodiversity” as many environmentalists echoes their concern 

presently because of the unfortunate incident of OIL. 

 

Friends, the blowout of Baghjan would be controlled soon; the 

gas leak and consequent fire will be doused also. It might have 

caused some temporary damage to the fauna and flora of the 

peripheral area of the park. If we consider the perennial threat by 

the above listed reasons it is nothing. 

 

Let’s raise our voice to get rid of flood, erosion, human 

settlements, and to create infrastructure development, adequate 

funding, otherwise the combined effect of these threats push not 

only the wildlife habitat of DSNP to the brink but the park itself 

will perish. 
Gautam Kr. Bailung: Well said Mudiar da. Measures should be taken to protect the nature with all 

possible ways for the benefit of mankind only. More importantly destruction in the name of 

development and civilization should be avoided to the extent possible. At present, abnormal 

seismic behaviour in the Baghjan area is a cause of concern for entire NE Region, and we are 

eagerly awaiting for a proper analysis and precautionary advisory in this regard. 
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(৪)বযঙ্গ ৰচনা 

 
Rajib Kr. Hajarika 

Mbl: 9969228257 

***আত্মাৰ হবাজা*** 

(26/05/2020) 
ৰ্ময়লাকত ৰ্মৰ চিন্তা  

ৰ্ময়লাকত চসৰাে  া াকাৰ ৷ ম াৰাজ ৰ্মৰায়জ ইফালৰ পৰা চসফাললল পােিাচৰ কচৰ আয়ছ৷ চক 

কচৰস হগচছয়লা চক  ল৷  

সায়ৰ সায়ৰ চখ্চিকীয়ৰ পৃচথসীলল িাই আয়ছ৷ আৰু চসশাল টিচিত আজেক খু্চল মায়জ মায়জ হশ্বায়ৱতা 

চসংৰ  চনউজ িাই মুৰয়ো আৰু গৰম  ে৷ 

এয়কা নাই হ  ৰ্মৰায়জ  

চিত্ৰগুপ্ত চিত্ৰগুপ্ত সুচল চিঞচৰস ধ্চৰয়ল ৷  

আনি ময়ন হলপয়েপত  মৃতকৰ আত্মাৰ চলি আপয়ডে কচৰ থকা  চিত্ৰগুপ্ত  

ম াৰাজৰ ৰ্মৰ চিঞৰত জাপ মাচৰ উঠি  

ম াৰাজ ম াৰাজ সুচল ৰ্মৰ ওিৰ পায়ললগ৷  

আজ্ঞা ম াৰাজ মাটিত আঠুকাচি সচ ল৷ 

হক্ৰাচধ্ত ৰ্মৰ আস্ফালন হেচখ্ চিত্ৰগুপ্তৰ হপেয়ত িচৰ লুকাল৷ এয়নই ৰ্ম তায়ত খ্ং ৷  

চিত্ৰগুপ্ত চক  স এচতো? হমাক উপাে চেো৷  

ম াৰাজ চক ৰ উপাে ? আপুচন চক উপােৰ কথা হকয়ছ ?  
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অচত খ্ংেত ৰ্মৰায়জ কয়ল হেখ্া নাই ? তুচম হলপয়েপ মাচৰ আছা ৷আত্মাৰ হসাত হেখ্া নাই ৷এই 

কৰনা জনীক পঠাইচছয়লা মই িীনলল হলয়তৰা সজাৰ খ্নৰ জীৱ জন্তু মাচৰসলল৷ তাইৰ চক ইমান গা 

উঠিল হৰ্ হগায়েই পৃচথসী  ুচৰস হলয়ছ৷ মানু ৰ  া াকাৰ চকমান হ য়ছ৷ হিাৱা তুচম ৷  

আচ স ক তাইক ৷  

ম াৰাজ তাই এয়কা কৰা নাই ৷ আয়পানাৰ ইোত চৰ্মান চেয়ন এিায়ৰজ আয়  তাতলক কম আত্মা 

হ  আচ য়ি৷ এইয়কইচেনত তাই হৰ্াৱাৰ সায়স গািী মেৰ হেনিলা িস সন্ধ৷ মৰামচৰ কৰা  তযা কৰা 

সস সন্ধ আয়ছ৷ উৰাজা াজ দু ভেনায়ত চকমান ৰ্াে িাৰ ৷সস িাই হমচল ম াৰাজ আমাৰ আত্মাৰ িক 

ঠিয়কই আয়ছ৷ হমাৰ আপয়ডে ময়ত কৰনাৰ আগৰ  আৰু পািৰ সহুয়তা পাথভকয ৷ এচতো আমাৰ 

নতুন  প্ৰসয়লম এোই হেখ্া চেয়ছ ৷  

চক প্ৰসয়লম চিত্ৰগুপ্ত হসানকায়ল হকাৱা  

ম াৰাজ আচম আত্মায়সাৰ িালনীয়ৰ িাচল হমচল চকছুমান আত্মাক চৰেভ ান কয়ৰা চকছুমানক তৰা সনাও 

চকছুমানক হসো আত্মাক গৰম হতলত িাচজ ৰ্ময়লাকৰ কুকুৰ চশোলক হখ্াৱাও৷  

এচতো কথা  ল ম াৰাজ কৰনাই পয়ঠাৱা আত্মায়সাৰ প্ৰায়েই সুিা ৷ এেপায়েৰী হেে পাৰ  ও  ও 

আচছল ৷ তায়ৰ চিতৰত চৰ্ দুই এো চৰেভ ান কৰা কথা আচছল চকন্তু এয়কা নতুন  চসো সাৰু  সস সন্ধ 

৷চসো সাৰু হনায় াৱাৰ সায়ৱ আত্মা সংস্থাপন কচৰস পৰা হ াৱা নাই ম াৰাজ ৷  

চস তৰ কাৰয়ন হমাৰ কমচপউতাৰ সায়ৰ সায়ৰ হ ং হ  ৰ্াে৷  

চিত্ৰগুপ্তৰ কথাত ম াৰাজ ৰ্মৰাজৰ হক্ৰাধ্ চকচ্িত কম  ল ৰ্চেও সুচধ্য়ল হতচতো  য়ল এই ইচিোৰ 

হিয়নল হসায়ৰ চক হেখ্াই আয়ছ৷  

হোয়ৱতা জনীয়ে কায়পাৰ লগত চমলাই চমলাই নতুন নতুন মাে চপচন্ধ চক সলচক থায়ক ৷ তাইৰ 

স্টাইল চক িাসা ৷ 

ম াৰাজ হখ্ল হসয়লগ৷  

এই হিয়নল হসাৰ সয়সই চসচক্ৰ হ াৱা ৷ হেখ্ায়ক হেখ্াই থায়ক ৷ মুৰয়ো হসো হ াৱাললয়ক হেখ্াই 

থায়ক৷ কৰনা হনায় াৱায়ৰা কৰনা হ  িেয়ত মচৰস৷  

ম াৰাজ এই হিয়নল হসাৰৰ চৰং মাস্টৰ আন হকায়নাসা ৷ সকয়লায়ৰ চকসা এো োথভ আয়ছ৷ ম াৰাজ 

আপুচন িাওক হিান সহুত চকসা চকচস এচতো নাই ৷ সস ঠািা ৷  



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 64 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

কায়ৰাসাৰ আয়কৌ ইয়লকিন আচ  আয়ছ৷ কায়ৰাসাৰ কায়ৰাসাক ইোৰ সুচসধ্ায়ত চিতৰয়ত িৰাই 

হথয়ছ৷ ন য়ল সাৰু ম াৰাজ কওকয়ছান এয়কা চিন হনায় াৱা জনক ১৪ চেন চকে থস লায়গ৷  

ম াৰাজ কৰনা এচতো ডােৰ মানু ৰ ডােৰ  াচতোৰ ৷ িাল কমভও সহুত হ য়ছ৷ আমাৰ কৰনাই িাল 

কায়মা কচৰয়ছ৷  

আপুচন চনচশ্চন্ত থাকক ম াৰাজ  

এই হকইচেন চৰ্মান মানু  মচৰয়ছ সস কৰনাৰ নাময়ত থাপা মাচৰয়ছ৷ 

তাই আচ স ৷ হসানকায়ল আচ স৷ আচজ মই ট্ৰাংকল কচৰম ৷  

চক্ৰং চক্ৰং ....... 

কৰনা তুচম কত আছা ?  

হসানকায়ল আ া ৷ আৰু সহুত পেমাল নকচৰসা ৷ মানু ৰ সহুত অশুচসধ্া হ য়ছ ৷ িুচল োচি কাটিস 

হনাৱাচৰ সস ঋচৰ্ মুচন হ য়ছ৷  

চিত্ৰগুপ্ত মামা মই হসানকায়ল ৰ্াম ৷ মই চনয়জ সয়ম্বয়ত আয়িা৷ সাকী হমাৰ সনু্ধয়সাৰ পৃচথসীত অত 

তত ফুচৰয়ছ ৷ চস য়ত িাল পাই ৰ্াস চসছৰা নাই৷ সস আচ স চিন্তা নকচৰসা ৷ জুন মা ৰ সয়ম্বৰ  

সৰৰু্ণৰ অলপ মিা হল গুচছ ৰ্াম ৷ গণপচত মই তাত পাচতম হেই মামা ৷ সা সাই৷ 

চিত্ৰগুপ্ত আৰু কৰনাৰ কয়থাপকনত ৰ্মৰাজ আশ্বস্ত হ   চসশাল ৱাল মাউনটিং টিচি হোৰ সমুখ্ত সচ  

আজেক HD খু্চল হল Sweta Singh এ আচজ চকয়না মাে চপয়ন্ধ চকয়না কে অপলক িায়ৱ 

িাই ৰল৷  

ৰ্মৰাজৰ ঠািা হ াৱায়ৰ্ন পাই চিত্ৰগুপ্তই তুৰন্ত কমচপউতাৰয়োৰ কাৰ্ত সচ ললগ ৰামােন িাসলল৷ 

 
Gautam Kr.Bailung:ৰাজীয়ৱ প্ৰথময়ত হম’ মা ত ক’হৰাণাই ৰ্াম সুচল হকাৱা কথায়ো হক আমাৰ মনয়ো িাল লগায়ল ৷ এইসাৰ ক’হৰাণাই জুন 

মা ৰ মুম্বাইৰ সৰৰু্ণৰ মজা হলয়    ূচৰ হৰ্াৱাৰ কথা হকয়ছ ৷ হকান সছৰৰ জুন মা  হসইয়ো অৱয়শয হকাৱা নাই ৷  

ৰস-ৰিনা চকন্তু এয়কসায়ৰ পাগত উঠিয়ছ হেই ৷👌👌👏👏 

Pradip Kalita:ৰাজীৱ, চিত্ৰগুপ্তৰ  াতত হৰ্চতো laptop পচৰল, সৰ  া াকাৰ  'স ।Excel ত চলি সনায়ল আমাৰ সুিায়সাৰক হসানকায়লই 

চসিাচৰ পাস । সাজু  সৰ  'ল হৰ্ন পাইয়ছা । সৰ সুিৰ । ৰামােণয়ৰ্ েগভয়তা িাস পাচৰ, ৰাময়কা খ্সৰ চে চেেক ।  

Arman Hazarika: াজচৰকা সৰ সুিৰ সযঙ্গ চলচখ্য়ছ।ক'ৰ'ণাৰ অচিলায়ত িচল থকা সমাজৰ হসো চেশয়সাৰক িাললকয়ে এয়ধ্াৱা চেয়ছ। পচি সৰ ৰস 

পায়লা।সকয়লাতলক িাল লাচগল এয়ে হৰ্ সযঙ্গৰ মাজয়তা আপুচন আশাৰ এো হৰেচণ চসলাসলল হিিা কচৰয়ছ। এয়নকুৱা আশািৰা সযঙ্গ হকৌতুকৰ হলখ্চনৰ 

সমাজত এচতো খু্য়সই প্ৰয়োজন। 
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(৫)কভিড১৯ৰ ভচন্তা-চচম া। 
Some selected disussions and posts appeared in the group 

reflecting peoples mind and situations arising out of COVID-19 

Pandemic. 

 

Suman Sharma (22/03/2020): About Janata Curfew 

 
When it becomes too much for Nature to bear Man's insensitivity, 

she has to resort to this sort of a balancing act.If not anything this 

curfew will give her time to restore and rejuvenate.Meanwhile 

scientists are trying for some remedy and hope they succeed 

with the will of God.Without His wish Mankind with all inflated ego 

cannot move a single leaf .While believers can move mountains. 

Sooner we realise this the better... until then the albatross will 

keep hanging from our ungrateful necks like the Ancient 

Mariner's. 
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Sourendra Baruah (27/03/2020): China is the only culprit, there 

is no doubt about it. The Chinese government does not even 

have the minimum courtesy, courage and honesty to express 

sadness/sympathy to the world and mass death, not to their own 

people also. They are hypocrate, irresponsible and unreliable at 

all. Their history also repeats the same. They are so timid, 

oppotunist with nature like thief that till today they are hiding 

behind the truth of origin of the killer virus, not conceding to it in 

front of the world community and its own people as well. 

 

The world community should come forward to condemn Chinese 

government for its irresponsible and circumventing act of factual 

truth. 

 

China is posing or behaving like an innocent boy with the 

complacency of being able to fool the world by keeping their 

mouth shut. They only open mouth for supporting terrorist who 

killed 176 people in Mumbai and wounded scores in the UN or 

to vote against India being Security Council member at UN or 

supporting North Korea or Pakistan. World leaders as well as 

world communities should not allow China to make them fool. 

They should force open the mouth and mask of China for the 

betterment of entire humane beings the world over including their 

own. It is a crime by Chinese government against humanity, not 

the virus alone. What moral right it has to remain as Permanent 

member of Security Council of UN while it made 196 countries 

insecure through the killer virus by unleashing deaths to more 

than 20 000 people in the world including their own. Can they be 

spared for such a crime of genocide? No, they shouldn't be 

allowed to escape responsibility. They have also stained history 
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as regards to humane rights in their country itself and their view 

as regards to terrorism. Therefore, in the first step, the world 

body UN, should call a special session and throw out or force to 

quit China from it's permanent membership of Security Council, 

let them remain as a general member if they wish.Secondly, they 

should be blacklisted by UN as well as by WHO as the epicenter 

of deadly epidemic/Pandemic viruses (SARS, H1N1, birdflue, 

covid-19) for proper safety of entire mankind. 

Sourendra Baruah (29/03/2020): China has made a undeclared 

biological war against the world, against humanity including their 

own. They have open inclination to dreaded terrorist/ countries 

and tainted history low-key opportunism in the name of 

deplomacy. They present Chinese government should be hold 

responsible for it and punished. First, remove China from 

membership of UN Security Council. Secondly, the UN and WHO 

should blacklist China for being the origin of all deadluy viruses 

(SARS, H1N1, Birdflue, Covid-19) which is an indelible truth. 

 

Rupanjali Baruah (29/03/2020): My dear Kingkhap Mahila 

Samitee Members and Sreemoyee Mahila Samittee Members.    

 

Namaskar 

Today in this Corona Virus situation of the whole world life has 

become an uncertainty to human being. The Prime Minister of 

our country is trying to save our lives. But question arises how 

much? All roads of bussineses or income of Central and state 

governments has come to a full stop. In this situation I personally 

appeal to each and every Assamese ladies to donate minimum 

Rs.500 /- in the Samitees name to Prime Ministers National 

Relief Fund to help us. Assamese ladies are known to be bold, 
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Helpful, and can sacrifice for the country. We have proof in our 

history. These will be LAXMI CONTRIBUTION from our ladies. 

No gents name will enter here. Today we can tell the world that 

Ladies from Assam also helped to through out CORONA by their 

LAXMI HANDS OF KARUNA. Today sing with Bhupen da AAH 

AAH OLAI AAH SAJAAG MAMATA. 

 

Dr.Jyotirmoy Das (29/03/2020): This is critical time of the 

nation, we all should come forward with our desire to fight the 

crisis. Proposal of “Baideu” is befitting with the time. If we 

Assamese people of Mumbai can contribute something to the 

nation it will be satisfaction. And ladies may create an example 

for all. 

 

Rupanjali Baruah (29/03/2020): I am so happy to see all of your 

enthusiasm to help ourselves through Prime Minister. He is trying 

his best, now it is our duty to respond and throw the virus out of 

our country. This will be done, by us the Assamese people by 

helping the Prime minister.  We can make our Home strong, we 

can also make our country strong. 

Rupanjali Baruah (30/03/2020): God says love and respect 

people. Invite guest for lunch or dinner. Give them food with love 

and respect. Oh no, Corona Virus says dont invite guest to your 

home. . Dont go to your friends or relaves house.  Dont show 

your love or respect to anybody. Do not touch anybody.  This is 

the GAME GOD VS CORONA.   Moral    If we invite CORONA 

whole world will be destroyed. And if we invite GOD, whole world 

will be saved. I will invite God.  Rupanjali Barua 
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Rajib Kr. Hazarika (03/04/2020):  

 
প্ৰাা্থভনা শব্দয়োৰ এো মা াত্ময আয়ছ৷ 

 
আচম সকয়লায়ৱ ই ইশ্বৰক প্ৰাথভনা কয়ৰায়ৱই ৷ চকন্তু সমূ ীো প্ৰাথানভাৰ ফল সহুত হসচছ৷ আচজ তায়কই 

হেশৰ প্ৰধ্ানমন্ট্ৰীয়ে হেশসাসীক আহ্বান জনায়ল৷ ইজয়ন চসজনৰ প্ৰচত কৰা প্ৰাথভনা ই আমাৰ মাজত 

হসৌ ােয আন্তচৰকতা গাি কৰাই ন ে লগয়ত পচৰোলৰ সমূ  সেসযই সন্ধযা এয়কলয়গ কৰা প্ৰাথভনাই 

আমাৰ জীৱনত আধ্যাচত্মক িাৱৰ প্ৰিাৱই এক চন্মভল আনি চেস৷ 

মানু  হৰ্চতো চসপেত পয়ৰ একমাত্ৰ ওপৰৱালা জনয়ক স্মৰণ কয়ৰ৷ হেশৰ প্ৰধ্ানমন্ট্ৰীৰ আহ্বানক তাচিলয 

কৰা মায়ন ইশ্বৰৰ প্ৰচত থকা িচক্ত চসশ্বাসক তাচিলয কৰা হৰ্ন িাৱ  ে৷🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

Rajib Hazarika (04/04/2020): When the entire country is under 

lockdown, locked themselves inside the walls of room for the 

deadly Corona Virus disease, I along with my team moving here 

and there for the uninterrupted power supply in Lakwa Oil field in 

ONGC ASSAM ASSET.  

Challenging our life, at the risk of our life.  

For the greater cause of nation.Oil flows Nation Grows.  

 

 
https://www.facebook.com/rajib.k.hazarika/videos/10221248087540047/ 

Dilip Kr.Sarma: Great Rajiv....👏👏kudos to all persons rendering field services amid all these tensions. We all 

operations/maintenance persons of essential services have the same fate.  Wish all the best to you and your team. Take 

care .... 

Nazir Ahmed: We are also grateful to you Mr. Hazarika along with your team to face troubles during Corona Virus.  

Thank you. 

 

https://www.facebook.com/rajib.k.hazarika/videos/10221248087540047/
https://www.facebook.com/rajib.k.hazarika/videos/10221248087540047/
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Rajib Kr. Hazarika (05/04/2020): When peoples are kept inside, 

enjoying movie, helping families  

We the ONGCIAN, Assam Asset -operation group moving from 

one end to another end for the greater cause of nation keeping 

in mind...Oil flows Nation Grows.  

 
https://www.facebook.com/rajib.k.hazarika/videos/10221248087660050/ 

Let view this clip 👆also amidst your lockedown period. 
Dr.Rabin Borthakur: Kudos to dear Rajib and his dedicated team of ongcians at Lakwa. 

🙏🙏🙏🙏 

 

Deepak Buragohain (05/04/2020): Dear khargharbakhi, forwarding here 

the feelings from one of our sailent workers with Ongc in this crisis period of our 

nation. God bless you dear. Stay safe. We know you have the courage to overcome 

any situation. I know your dedication for works for last two decades. 

 
(BORG. SAHAB. SEE THE PICTURE OF HOW LOCAL VILLAGERS BARRICADING MY VEHICLES 

MOVEMENTS.  THEY ARE NOT ALLOWING ME TO ENTER IN VILLAGE ROAD WHERE I AM WORKING WITH 

WORK OVER RIG. ONE IS NAMBAR SONOWAL GAON ANOTHER’S ONE IS KHORAGHAT.  I AM THE ONLY 

ONE INSTALLATION MANAGER FOR BOTH THE RIG. I AM ONLY THE ONGC REP. APART FROM CONTACT 

PERSONS.  I HAVE ALREADY COMPLETED 30 DAYS. AND ANOTHER’S ONE MONTH MORE. MY DRIVER IS 

MY HELPING HAND. NO ANY ESCORTS.  DAY AND NIGHT I AM CONTINUING MY DUTY AS MY RIG WORKING 

FOR DAY AND NIGHT. I USED TO MOVE TOWARDS THE VILLAGE ROAD DAY AND NIGHT. SEE ONLY MY 

VEHICLE IS MOVING. IF ANY THING HAPPENS MY DRIVER IS MY HELPING HAND.  HOW I AM MANAGING 

LOCAL VILLAGERS THAT I KNOW ONLY. I AM ALONE. BECAUSE WE ARE UNDER ESSENTIAL SERVICES 

GROUP. IT’S A CRISIS TIME I HAVE TO WORK.  IT’S MY MORAL RESPONSIBILITY FOR THE NATION.  NO 

OTHER OPTION LEFT TILL LOCK DOWN PERIOD CLEAR. ..SARMAH.) 

 

 

https://www.facebook.com/rajib.k.hazarika/videos/10221248087660050/
https://www.facebook.com/rajib.k.hazarika/videos/10221248087660050/
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Ghanashyam Pegu (14/04/2020):  

***উপলভি*** 

জেজেয়ত সকয়লা খ্াৰ ৰ সাসী অসমীো ৰাইজলল আন্তচৰক স াগ চসহুৰ শুয়িচ্ছা থাচকল।সকয়লায়ক 

এই চতচমৰ তমশা চনশাত নতুন সছয়ৰ অনাগত চেনয়সাৰত আশািৰা জীৱনয়োত জীোই থকাৰ হপ্ৰৰণা 

চেয়ে এইয়ে িগৱন্তৰ ওিৰত সৰল প্ৰাথভনা জনায়লা। 

এই ম ামাৰীত আমাক চকছু নতুন উপলচব্ধৰ জনম চেয়ছ।মানৱতাই সসভে এই কথা প্ৰচতয়ো পল 

অনুপলয়ত সকয়লাৰ মাজত হৃেেঙ্গম হ য়ছ।এইো সকয়লাৰ কাৰয়ণ শুিষণ।চনজৰ শচক্তত েম্ভাচল মৰা 

উন্নত ৰাষ্ট্ৰয়সাৰ আচজ এই চসচিৰ্ামে পচৰচস্থচতত চেশ াৰা। চসচিন্ন ধ্ৰণৰ হষপণাষ্ট্ৰ সয়নাৱাৰ 

প্ৰচতয়ৰ্াগীতাত সযস্ত হ  চনজা োস্থযয়সৱা খ্্ডৰ প্ৰচত গুৰুত্ব চেোই ন ল।অচত দুখ্ লগালক চিচকৎসক 

তথা চিচকৎসা কমীসকলৰ প্ৰয়োজনীে PPE নথকাত  া াকাৰ পচৰচস্থচত । মানৱ হসৱাই পৰম ধ্মভ 

সুচল চনজৰ জীৱন তুচ্ছ কচৰ চনজৰ কতভ সযত ব্ৰতী হ য়ছ। 

চকন্তু এই চসৰ্ম পচৰচস্থচতত আচজ আমাৰ হেশত জাচত িাৰ্া ধ্মভ চনচসভয়শয়ৰ্ সকয়লাৰ মনত এটি 

নৱজাগৰণৰ সৃচষ্ঠ হ য়ছ।এই সৃচষ্ঠৰ আধ্াৰ  ল মানৱতা। 

তায়ৰাপচৰ সকয়লাৰ মনৰ মাজত ইচতসািক চিন্তায়ৰা উয়েৰ্  টিয়ছ।তায়ৰ প্ৰচতফলন েৰুয়প ন ন 

প্ৰচতিাৰ জনম হ য়ছ।এইয়োয়ৱ প্ৰচতপন্ন কচৰয়ছ হৰ্ আচম  তাশাত িাচগ পৰা নাই।চসৰ্াক্ত সীজাণুৰ 

মাজত স সাস কচৰয়লও আচম সকয়লায়ৱ এয়কাটি ৰক্তসীজ ,আচম নীলকন্ঠ,জাগৃত ম ীপুৰুৰ্। আচম 

মানৱতাৰ পূজাৰী। তাশাক দূৰত হথ আচ য়ছা।আচম এই ৰু্জত জেী  য়মই।"ৰাচত আচ য়ল চেন 

আচ সই"। প্ৰিাতী সূৰুৰ্ৰ উেে সমাগত। 
Rajib Kr.Hazarika:এয়নকুৱা সুিৰ ত্বত্ত গধু্ৰ চলখ্চন সুিৰ সুিৰ কচসতা পচি থাচকয়ল লকডাওন সমেয়সাৰ হকয়নলক পাৰ  স গময়ক নাপাম৷ খ্াৰ ৰ 

গ্ৰুপতসসিালকয়ে অচত উন্নতমানৰ চলখ্া হসাৰ পচিসলল পাও৷  

িাল লায়গ৷ ফৰৱােভ  হময়িি হসাৰতলক এয়নকুৱা চলখ্া হসাৰ খু্ঊস িাল লায়গ৷  

িাল লাচগয়ছ হপগু ো , চেলীপ  

হতামাৰ কচসতা অচত প্ৰাসংচগক৷ চলচখ্ হৰ্াৱা ৷ 

 
এচতো আমাৰ  

সংয়শাধ্নৰ সমে 



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 72 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

আত্ময়শাধ্নৰ সমে 

িুলয়সাৰ জুচকোই হিাৱাৰ সমে 

 
চনজা চনজা সৃজনীমুলক চলখ্চন  

হসাৰ চলখ্ক৷ 

এয়েয়তা সমে৷  

 

গীতা িাগৱত হকাৰাণ সাইয়সলৰ গূিাথভয়সাৰ িাল িাল কথায়সাৰ চলখ্ক৷  

 
আই সসুমতী এচতো শান্ত ৷  

ষচণকৰ সায়ৱ থমচক হনায়ৰাৱা পৃচথৱী এচতো স্তব্ধ৷  

 
আৰু চক  ে সা চক  স আচম হকায়নও নাজায়না৷  

 
তথাচপ আশায়ৰ হৰ আয়ছা  

 

এখ্ন নতুন পৃচথৱীলল ::::: 

এখ্ন সুিৰ পৃচথৱীলল:::::: 

 
ৰ্ত আমাৰ পচৰৰ্ে  স  

আচম মাত্ৰ মানু   

Dipak Kr. Das (14/04/2020): The Corona Virus pandemic has 

presented big challenges to our survival itself. When our fight is 

for our very survival our organic creativity finds its new way of 

expression and gets further intensified to align itself with the 

yell...it rummages in the mist of emotions while rekindling 

fundamental faith in life. The pandemic is a global phenomenon 

but the fight with the challenges is local. We all are fighting it in 

our own way...using our own means. May be the war would be 

long...but we shall have to win each day battle....a single loose 

in a battle will lead to defeat in the war.  

The time that we all have got now for ourselves has in fact given 

us an opportunity to redefine the nature of our goals...making us 

to feel that there is a greater and bigger common goal beyond 
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our individual achievement. This time has forced us to introspect 

on the broader perspective. 

This is how I have taken this challenge as.  

I salute you all for putting best of your efforts and presenting all 

your creativities on each and every morning....inducing fresh 

energy in all of us. Only this is how, we feel that we are all 

together...jointly facing and fighting the challenges. 

Stay home...Stay safe. 

Gautam Kr.Bailung (21/04/20200: There are markings in most 

of the Branches to make queue with proper distance. Now 

people keep bags, papers etc.  In these markings and stay in 

groups nearby. While entering to Branch they cover their faces 

with clothes. 😃😃 

Gautam Kr.Bailung (12/05/2020): হেশত হৰ্চতো কয়ৰা’ণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰাে 

৬০০ মান আচছল হতচতোই ইোৰ িোৱ তাৰ কথা িাচস  সমগ্ৰ হেশয়ত লকডাউন হ াৰ্ণা কৰা 

হ চছল ৷ এচতো অপচৰকচল্পত লকডাউয়ন সৃচিকৰা িোস তা হেচখ্ কয়ৰা’ণাৰ সমসযাৰ কথা উয়পষা 

কৰা হ য়ছ হনচক ? িাৰতত কয়ৰা’ণাই ইোৰ চসিৎস ৰূপ হেখু্ৱাসলল সহুত সাকী সুচল চসচিন্ন সমীষাত 

হকাৱা হ য়ছ ৷ চসিচৰ উচলওৱা, পৃথক কৰা, পৰীষা কৰা আৰু পচৰিৰ্ভা কৰা ( find, isolate, 

test and treatment ) WHO ৰ এই হকইো প্ৰাথচমক চনয়েভ শনাৰ চিচত্তত  ১৩০হকাটি 

মানু ৰ সায়স প্ৰয়োজনীে পচৰকাঠায়মা হতোৰ কৰাৰ হষত্ৰত আচম চক কচৰয়ছােঁ  ? হেশত এচতোললয়ক 

আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰাে ৭০ হ জাৰ ৷ আশংকা কৰা ময়ত ৰ্চে আমাৰ ৩/৪ শতাংশ হলায়কা কয়ৰা’ণাৰ 

চিকাৰ  ’স লগীো  ’ে  হতচতো য়ল সংখ্যা ৫ হকাটিললয়ক  ৰ্াস পায়ৰ ৷ হসই কাৰয়ণই সানপানীৰ 

েয়ৰই কয়ৰা’ণাৰ লগয়তা স াৱস্থানৰ কথা হকাৱা আৰু িসা হ য়ছ হনচক ! সকয়লা হষত্ৰয়ত হনতৃত্বৰ 

দূৰেচশভতা আৰু চসিষণতা এই সমেত অচত প্ৰয়োজনীে হ য়ছ ৷ উয়েখ্য হৰ্ এচিোৰ সাকীয়সাৰ হেশৰ 

তুলনাত আমাৰ অৱস্থা অতযন্ত জটিল ৷ 
Dilip Kumar Sharma: Understand your concerns. 

There are so many question marks accumulated with time. 

However, it is fact that we have to live with Corona probably not for quite a long.  
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It is also fact that a huge mass is on road today, and quite a large numbers of them are even 

committed to reach their hometown on foot in this mid of May sun, which is 1000-2000 kms from 

their point of origin. Because, they have no other choice.    

 

Further, being a country of 1.33 billions and current situation of working class, how religiously we 

can obey the WHO guidelines is a matter of serious concern. 

 

Basically, we don't have any comfortable or even uncomfortable choice/solution to address the 

situation right now. 

 

But yes, the ability to take decision that leads to less uncomfortable situation is the need of the 

hour.  Stay safe...🙏🏼 

(৬) সামাভজক কাম-কাজ 

WhatsApp group post related to Socio-Cultural 

activities during COVID-19 lockdown. 
 

Posted by Dr.Jyotirmoy Das (07/04/2020):  

ASSAM BHAWAN MUMBAI LOCKDOWN RELIEF 

OPERATIONS. 

(An initiative of the Govt of Assam) 

1. / TARGET ... To reach out 7000 people who are Daily wage 

workers from Assam living in different parts of Mumbai and its 

outskirts, as Well as cancer patients from Assam and their 

families presently stranded or undergoing treatment in Mumbai.  

These workers and patients are going through a harrowing time 

due to lack of adequate funds with them to procure food. (This is 

as per records available with Assam Bhawan Mumbai on the 

basis of calls to its helpline) 

 

2/ CONTRIBUTION OF THE GOVT OF ASSAM..... ₹ 10 Lakhs.  
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3/ PEOPLE COVERED till 06/07/2020...... 2700 people from 

different parts of Mumbai with mandatory submission of adhar 

card and mobile number of head of the family. (Basic Ration for 

5 days only could be given.)  

 

4/   PARTICIPATION FROM INDIVIDUALS AND  

ORGANISATIONS DESIRED....  in the form of  donation  of dry 

rations like  Rice, Dal, Mustard oil and salt (PREFERABLY NO 

CASH) is being accepted to compliment the ongoing operations 

of the government. 

 

5/ Any donation of more than 50 kgs of dry rations shall be picked 

up by the Assam Bhawan authorities on prior information.  

 

6/ The relief materials so collected shall be distributed by the 

Assam Bhawan Mumbai machinery in collaboration with the 

Maharashtra government authorities observing the prescribed 

rules and regulations laid down. 

 

7/ IDEA BEHIND...  the whole exercise is to join hands to reach 

out to our less fortunate brothers and sisters who need 

assistance at this hour of crisis. 

 

8/ THIS IS AN APPEAL... from Assam Bhawan Mumbai. 

TOGETHER WE CAN OVERCOME. 

 

REGARDS. 

Devashish Sharma. 

Joint resident commissioner. 

Assam Bhawan Mumbai. 
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Binud Mudiar (07/04/20): 

1. Request EC members of The Assam Association, Mumbai to release atleast Two lakhs for the 

distress people of our State from their reserve fund. 

2. It is understood that the daily workers are being taken care of by the state government of the 

place where they are staying throughout the country. The Assam Bhawan Administration need 

to flag the issue with local administration and Assam Government for a long term solution, 

because it may take a longer period to get back normalcy.  

3. Assam Bhawan should accept cash and procure the material with the support of district 

administration, as it is not possible to procure dry material by each willing donor and ask Assam 

Bhawan representative to collect. 

4. I on behalf of my family pledge 100kg rice. Kindly advice how it can be materiise at the earliest 

 

Posted by Chandra Sekhar Sharma (08/04/2020) 

 
অসম িৱন, মুম্বাইৰ আৱাচসক আেুক্ত হেৱাশীৰ্ শমভা হেৱ আৰু হতয়খ্তৰ  অচফিৰ অনযানয 

কমভকতভ াসকয়ল  োয়লাজায়ক ধ্চৰ মুম্বাইৰ চসচিন্ন স্থানত সসসাস কৰা অসমীো হলাকসকলৰ মাজত 

হৰ্াৱা হকইচেনমানৰ পৰা খ্ােয চসতৰণ কচৰ আচ য়ছ । কয়ৰানাৰ ফলত প্ৰসল খ্ােয সংকতৰ সিুখ্ীন 

হ াৱা োয়লাজাৰ প্ৰাে ৩৫০০ অসমীোয়লাকৰ মাজত আচজ হতয়খ্তসকয়ল ৰাইয়জ আগসয়িাৱা খ্ােয 

সামগ্ৰী চসতৰণ কয়ৰ। হেৱাশীৰ্ শমভা আৰু হতয়খ্তৰ  অচফিৰ অনযানয কমভকতভ াসকলক আচম পুনৰসাৰ 

অয়শৰ্ ধ্নযসাে জনায়লােঁ  । 
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Posted by Chandra Sekhar Sharma(08/04/2020):

 
 

সসভগ্ৰাসী  ম ামাৰী কয়ৰানাৰ  সতভ মানৰ চসচিৰ্ীকামে পচৰচস্থচতৰ সমেত  আতভ জনক  স ােৰ  াত 

আগসিাসলল অসম িৱন, মুম্বাইৰ সমূ  কমভকতভ াৰ চৰ্ চনৰলস প্ৰয়িিা হসই ম ান হসৱাক আচম প্ৰণাম 

জনাইয়ছােঁ  । ম ৎ প্ৰয়িিায়োৰ সমিাগী হ াৱাৰ উয়ৰ্দ্য়শয  আচমও িাউল, োইল, চৰফাইন হতল, 

আো, আলু, চপোজ ইতযাচে শুকান খ্ােযসামগ্ৰীৰ (~৬০ চক.গ্ৰাম) এক সামানয সৰেচন আগসিাও । 
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Posted by Debojit Sarmah (12/04/2020):  নশযাম হপগু োোই চনজৰ গােঁ ৱৰ 

এশতা পচৰোলৰ কাৰয়ন আগসয়িাৱা সা াৰ্ভ।(স্ ানীে সংসাে মাধ্যমত প্ৰকাচশত সাতচৰ।) 

উৎস: Missing Lutad Digital News Network. Dtd.12.04.2020 

 
https://youtu.be/WKTom6ldDgQ 

Posted by Chandra Shekhar Sharma(13/04/2020):  Covid Aid 
অসম তথা উত্তৰপূসভাঞ্চলৰ পৰা আচ  মুম্বাইত হেচনক  াচজৰা কচৰ থকা েচৰদ্ৰ হলাকসকলক 

চসনামূলীো খ্ােয হৰ্াগানয়থভ অসম িৱন, মুম্বাইৰ কতৃভ পষই আচজয়ৰ পৰা এক আেঁিচন আৰম্ভ কচৰয়ছ 

। এই  সযৱস্থায়ো ২৯ এচপ্ৰললল অসযা ত থাচকস। হতয়ন ধ্ৰণৰ হকায়না েচৰদ্ৰ হলাক থাচকয়ল আমাৰ 

সোশে ৰাইয়জ হতয়ন সযচক্তক এই খ্সৰয়ো জনায়ল হতওেঁয়লাক চনশ্চে উপকৃত  স। 

https://youtu.be/WKTom6ldDgQ
https://youtu.be/WKTom6ldDgQ
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https://drive.google.com/file/d/1qMAVHixlH5XlH-PjK6UQUffp_rSe2qsm/view?usp=sharing 

 

Posted by Aparup Borpujari (02/05/2020):  Covid Aid 

The Assam Bhawan Mumbai is not "SEALED" as reported by 

the Authority. The occupants are under Quarantine. The 

Inspection team is positive with the measures taken by Assam 

Bhawan. These are some videos which are self explanatory.  

 

 
https://drive.google.com/file/d/1HDlr0lxVFXmg4b503ZIdTKs1iZcUgchb/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1qMAVHixlH5XlH-PjK6UQUffp_rSe2qsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDlr0lxVFXmg4b503ZIdTKs1iZcUgchb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMAVHixlH5XlH-PjK6UQUffp_rSe2qsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HDlr0lxVFXmg4b503ZIdTKs1iZcUgchb/view?usp=sharing
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158629473414101&id=808689100 

Dilip Sarma: As always great job being done the team Assam Bhawan and Devasish da is leading from the front. 

Our prayers are with the team that everything will be alright very soon 🙏 

Hemanga Phukan: Excellent service of humanity 🙏🏻🙏🏻 God bless the team Assam Bhavan. Hats off to Debashish 

Sharma dangoriya for leading from the front. 

Dr.J.M.Das: Thanks to Mr Debashish Sarma for his relentless, dedicated services towards the mankind. You have 

raised yourself to fight the crisis very passionately. Definitely everything will be fine shortly. 

Best wishes. 

Arun Phukan: Excellent service of humanity 🙏🏻🙏🏻 God bless the team Assam Bhavan. Hats off to Divine brother 

Debashish Sharma dangoriya for leading from the front. 

 

Posted by Hiran Bhyuan (07/05/2020): অসম সাভ তয সিা, মুম্বাই 

নমোৰ,🙏🙏 

অসম সাচ তয সিাৰ অন্তিুভ ক্ত মুম্বাইত নৱ গঠিত শাখ্াই * ম াসাহু* নায়ময়ৰ এখ্ন চত্ৰ-মাচসক ই-

আয়লািনী  প্ৰকাশৰ প্ৰস্তুচত িয়লাৱা হ য়ছ ।  

আয়লািনীৰ সায়স গল্প, প্ৰসন্ধ, উপনযাস, পৰ্ভায়লািনা, কচসতা, ভ্ৰমণ-কাচ নী, চশশু সাচ তয, অনুসাে 

সাচ তয আচে চসৰ্েত চলখ্চন হপ্ৰৰণ কচৰসলল অনুয়ৰাধ্ জনায়লা । চলখ্চনৰ হমৌচলকতা, মানে্ডৰ 

ওপৰত চসয়সিনা কচৰয়  প্ৰকাশ কৰা  স  । 

অসমীো, ইংৰাজী, মাৰাঠী আৰু চ িী িাৰ্াত চলখ্চন হপ্ৰৰণ কচৰস পাচৰস ।  

সম্পােনা সচমচতৰ চসদ্ধান্তই িূিান্ত । ২০০০ শব্দৰ  চিতৰত হ াৱােিাপ  সা _ ই-হমইল_ হৰ্ায়গচে 

চলচখ্চন পঠাস পাচৰস ।  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158629473414101&id=808689100
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158629473414101&id=808689100
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হলখ্া হপ্ৰৰণৰ অচন্তম তাচৰখ্ ২১ হম' ২০২০  

ধ্নযসাে, 

চ ৰণ িূঞা – ৮৮৯৮৬২০৮৩১,পচত্ৰকা সম্পােক bhuyanhiran@gmail.com

 
 

Ruma Hazarika:ধ্নযসাে চ ৰণ িূঞা৷ নৱগঠিত মুম্বাইৰ অসম সাচ তয সিাৰ শাখ্াই আমাৰ মুম্বাইৰ সুপ্ত সাচ তয প্ৰচতিাৰ সায়স এক সুিৰ মানযতা 

প্ৰাপ্ত সিাচনে মঞ্চ  ’ল৷ আন্তচৰক শুিকামনায়ৰ  তথা ৰাইজৰ আচশসভায়েয়ৰ চনশ্চে আচম চসশ্ব সাচ তয সিাত প্ৰচতচষ্ঠত  ’ম। 

 

Posted by Suman Sarmah (04/06/2020): Great Guwahati 

Poetry Festival 

কচিেৰ এই সমে হিাৱাত আমাৰ হগােত সহু হকইজন কচসৰ আচসিভ াৱ হ য়ছ ।খু্স িাল লাচগয়ছ । মই 

হসচছিাগ ইংৰাজীত চলখ্া হমলা কৰাৰ কাৰয়ণ ইোত কময়ক িাগ লওেঁ । ২০১৭ িনত আৰম্ভ কৰা 

Great Guwahati Poetry Festival অনুষ্ঠানটিৰ মই Co-Director হ াৱা হ তু 

আয়পানায়লাকক জনাসলল পাই সুখ্ী হ য়ছােঁ  হৰ্ আচম এই ম ামাৰীৰ সম্বন্ধত চলখ্া কচসতা ৰ চসয়শৰ্ 

সংখ্যাৰ Soul Connection নামৰ আলিনীখ্ন জুলাই মা ত digitally আগসিাই চেম। 

আয়লািনীৰ সায়স কচসতা সংগ্ৰ  কৰা প্ৰচক্ৰো িচল আয়ছ । তলত চেো চনয়েভ শ অনুৰ্ােী আয়পানায়লাকৰ 

কচৱতা সমূ  পঠিোস সুচল আশা কচৰয়লা । অসমীো, ইংৰাজী আৰু অনয িাৰ্াত প্ৰকাশ  সলগীো 

Soul Connection সম্পােনা কচমটিত প্ৰখ্যাত কচস আচনছ-উজ- জামান, প্ৰেীপ আিাৰ্ভ, 

 য়ৰকৃষ্ণ হডকাৰ লগয়ত আন চকছু চিনাচক নাম জচিত আয়ছ। 

mailto:bhuyanhiran@gmail.com
mailto:bhuyanhiran@gmail.com
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(৭) বাঘজানৰ দুঘমটনা: মত ভবভনমে 

Dhrubajyoti Kalita (09/06/2020): Such a pathetic situation 

spanning last 13-14 days. Looks like we (as 

administrator/technologist) were never ready for such technical 

malfunctions! Technology needs a serious breakthrough, before 

digging devil in disguise in future. What made it so complicated 

to stop the show, in such an evolved sector? Everyone is silent. 

God help the people in Baghajan. 

Dr.Jyortimoy Das (09/06/2020): Actually oil well drilling involves 

high technology. Oil India or ONGC are equipped with all 

sophisticated technical equipment’s. And they are using it and 

having the very successful history. Despite all these support 

Mother Nature is very unpredictable. As a result Blow out occurs 

all of a sudden. It may be due to human error or just 

unpredictably. Once there is blow out, we are mostly at the mercy 
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of God. Controlling blow out is very very difficult. Sometimes it 

gets control within the day and sometime it continues for months. 

It is simply like that. Being a Doctor I do not know much about its 

technicality but I had opportunity to work as a medical help in 

many blow out sites in offshore and onshore.  

It is really sad what is happening at upper Assam. But I believe 

hard work is going ahead to control the “wild cat”. But 

unfortunately sometimes it takes really long time. 
Rajani Borgohain: সমূ্পণভ সতয মই চনয়জ ১৯৮৮ ৰ পৰা ২০০৫ িনলল ড্ৰীচলং চৰগত চশৱসাগৰত কমভৰত আচছয়লােঁ । িূ গিভ ৰ পৰা অ া হতল-হগছৰ 

িচৰত্ৰ সুচজসলল কঠিন, হকচতোসা ই সকয়লা পুৰচণ িচৰত্ৰ এচৰ নতুন ৰূপ ধ্াৰণ কয়ৰ । মুঠয়ত প্ৰকৃচত প্ৰকৃচতয়েই। মানুয়  এো সমেলল আেত্বত ৰাচখ্স 

পায়ৰ, হকচতোসা হনাৱাচৰসও পায়ৰ। এইকুৰা জুই সুকুত সাচন্ধ সাগৰৰ সুকুৰ প্ৰয়িছ হেেফমভত ইফায়ল চসফায়ল  ুচৰ ফুয়ৰা। 

 চকমচধ্কমচত। 

Suman Sharma (09/06/2020): Inspite of best brains at work with 

most sophisticated technology things go wrong at times.That is 

called an ACCIDENT. When these companies are set up and 

local people lap up jobs and other facilities they know very well 

that any day this situation may arise.But can anybody do without 

oil/gas or the revenue that Govt earns. Perhaps no. As far as I've 

heard, Experts are flown in and they are working very hard but 

no guarantee how long it will take. Crores are spent for this and 

more for compensation. At the most, in future we can stop our 

dependence on Oil and demand no wells be dug around people 

or animal habitat.Forget about economy and jobs, let nature 

alone survive in Assam.  

This is what I've understood with my limited knowledge. I am just 

wife of an employee, not an oil industry worker myself, so hope 

someone more knowledgeable or related to drilling will correct 

me if I'm wrong. 
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Dr.Jyotirmoy Das (09/06/220): It is already a well developed 

technology for capping blow out. In fact ONGC having a separate 

unit for blow out with experts. But unfortunately still it takes time. 

“Red Adair” a company of wild cat control was best in the job, 

long back. Now a days there are many. But nobody is in a 

position for assurance of time limit. 

Dr.Moni Pathak (10/06/2020): Very danger. So pathetic. "Chor 

juwar pasot budhi, Borokhun diar pasot japi." Actually it's a 

human error & negligence. Before the kick out some alarming 

symptom must be there. But ignoring that alarm for a shot or long 

time it will create a danger situation. I have an experience of 

Borholla Blow out. I was in night shift at Rig E- 1400-VIII, when 

that accident happened in our Rig. God knows how we could 

escaped that night by climbing a high boundary wall. We lost our 

two shift person. I had seen how that fellow moved on monkey 

board for escaping themselves. Some time that accident remind 

me all as a screen shot. Our province had lost a big reservoir. All 

the brave solders departed soul may rest in peace.🙏 
Chandra Shekhar Sharma: The unforgettable Borhola blow out was took place on that fateful 

night 03.03 1996. In that great BO tragedy we lost Shri Borthakur & Mr Das. Both were on monkey 

board at the time of BO. 

 

Debojit Sarmah (10/06/2020): 

বাঘজানৰ দুঘমটনা: ততল উদযগৰ লগত প্ৰতযক্ষ সম্পকম  নথকা সকলৰ ভবয়বচনাৰ বায়ব হমাৰ 

মনত উয়দ্ৰক হ াৱা হকইটামান কথা উয়েি কভৰয়লা। 

(১) দুঘমটনা: "ব্ল-আউে" হতা দু ভেনা চ ছায়স গনয কচৰ পচৰচস্ চত চনেিণত কমভৰত মানু য়সাৰক 

হতয়খ্তসকলৰ কতভ সয পালন কচৰ ৰ্াসলল ময়নাসল চেেক। 
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(২) হদাষ কাৰ?: এইয়ো অনেীকাৰ্ভ হৰ্ অচধ্কাংশ দু ভেনা মানু ৰ িুলৰ সায়সই  সলল পাে। এশ 

শতাংশ চনৰাপে সযৱস্ া সকয়লা হষত্ৰয়ত সাস্তসসিত ন েলগ।(চকন্ত হসইসুচল আচম "হিকুলীৰ 

িেত পুখু্ৰী নখ্িা" হক থাচকয়ল  স ৰ্ায়না?) 

(৩) সাম্ভাবয কাৰন: এই দু ভেনায়োৰ সাম্ভাসয কাৰন হতলয়ষত্ৰত কামকৰা সকয়লায়ৱ অনুমান 

কচৰস পাচৰয়ছ। ৰ্থা সমেত সকয়লা চসলাক কথা ৰাইয়জ চনশ্চে গম পাস। 

(৪) ঋণাত্মক ভচন্তা: মায়থা ঋণাত্মক চিন্তা,ৰাইজক আতচঙ্কত কচৰস পৰা প্ৰকাশিঙ্গীয়ৰ িচছয়েল 

চমচডোত কৰা পি আৰু "উয়দ্বগ"প্ৰকাশ কৰাতলক পচৰচস্ চতৰ সিুখ্ীন  সলল কমভৰত মানু চখ্চনক 

অনুপ্ৰাচনত কচৰয়ল হসানকায়ল সুফল পাস। 

ঋণাত্মক কথায়সায়ৰ সমগ্ৰ অসমৰ হতল উয়েযাগয়োৰ ওপৰত প্ৰিাৱ হপলাস। হতল উয়েযায়গ ৰাইজৰ 

কাৰয়নই ইন্ধনৰ হৰ্াগান ধ্চৰ আচ য়ছ, কায়ৰাসাৰ সযচক্তগত লািৰ সায়স ন ে। "লুণ্ঠন", "হশাৰ্ন", 

"ধ্বংস" আচে শব্দয়সাৰৰ অপপ্ৰয়োগ নকয়ৰ হৰ্ন। ৰাজ ,কমভসংস্ ান,সামাচজক োেসদ্ধতা আচেৰ 

প্ৰচত থকা হতল উয়েযাগৰ অৱোন উয়েখ্ নকচৰয়লও  স চনশ্চে।  

(৬) প্ৰকৃত পভৰভহ ভত: হমচডোত উপলব্ধ তথযৰ ওপৰত চিচত্ত কচৰ হকায়না চসদ্ধান্তত উপনীত 

হ াৱাৰ আগয়ত চনজালক অলপ অনুসন্ধান কৰক। (হদ্ৰান হকয়মৰায়ৰ হলাৱা ছচস সা চিচডঅ চকছুমান 

িায়ল ষে ষচত হ াৱা সমগ্ৰ অঞ্চলয়োৰ এক সমযক ধ্াৰনা  স।) 

(৭) হতলিাদত জুই: জ্বলনশীল হতল আৰু হগছ এো ডােৰ অঞ্চললল চসস্তাচৰত হ  পৰাতলক 

উৎসয়ত জ্বচল হৰ্াৱায়ো সহু পচৰমায়ন চনৰাপে। (এই জুইৰ ফলত চনকেসতী অঞ্চলৰ সােুমিল 

প্ৰদুচৰ্ত হ য়ছ, ৰ্চে এই চসয়স্ফাচৰত হগছ/হতলচখ্চন আচম চনেচমত পদ্ধচতয়ৰ উংৎপােন কচৰ ইন্ধন 

চ ছায়সও সযৱ াৰ কচৰয়লা হ য়তন, পয়ৰাষিায়স হতচতোও প্ৰাে সমপচৰমানয়ৰ প্ৰদুৰ্ন চসসৃ্তত 

এয়লকাৰ সােু মিয়ল লস লাচগল হ য়তন।) 

(৮) ভবয়ষষজ্ঞৰ অিাৱ: পচৰচহ চত সিুখ্ীন  সলল চসয়ৰ্ৰ্জ্ঞৰ অিাৱ হ াৱা সুচল অচিয়ৰ্াগ 

কৰাতলক প্ৰকৃতয়ত চক হ  আয়ছ হসইচখ্চন এসাৰ চসিাৰ কৰক। এয়নধ্ৰনৰ সহু পচৰচস্ চত হকায়না 

চসয়শৰ্ ষে-ষচত হনায় াৱালক হতলয়ষত্ৰৰ কমী সকয়ল চনজে অচিজ্ঞতা আৰু পাৰেচশভতায়ৰ 
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হমাকাচসলা কচৰ আচ য়ছ। (লায়কাৱা ৭নং হতলখ্ােত অনুৰূপ পচৰচস্ চতত আচম প্ৰতযষ িায়স জচিত 

হ  পচৰচস্ চত চনেিন কচৰচছয়লা।) 

চৰ্েয়ৰ হলেত হকচতোসা জুই লাচগস পায়ৰ সুচল প্ৰচতখ্ন িছাইটিয়ত প্ৰাথচমক চনৰাপত্তা সযৱস্ া ৰখ্াৰ 

ওপচৰও এো অচি-চনসভাপক সাচ নী সাজু ৰখ্ায়ো সাস্তৱ সিত ন ে ঠিক হতয়নেয়ৰই এয়নধ্ৰনৰ 

কাচিৎ কৰসাত হ াৱা দু ভেনাৰ সায়সও সকয়লায়ত চনজা চসয়শৰ্জ্ঞৰ েল ৰখ্ায়োও সাস্তৱসিত ন ে। 

(৯) সময়োপয়যাগী বযৱহ া: জাচনস পৰা ময়ত ২৭হমত হ াৱা ব্ল-আউেৰ পৰা ৯জুনললয়ক 

এইসমেচখ্চনত এয়ন এক সৃ ৎ পচৰসৰৰ ব্ল-আউে চনেিন কচৰসৰ সায়স প্ৰয়োজনীে আয়োজন পুনভ 

গচতত িচল আচছল। সৃ ৎপচৰমানৰ পানী হৰ্াগানৰ সযৱস্ া, অচি চনসভাপক সাচ নীৰ চনৰসচিন্ন "ৱাোৰ 

হব্লংয়কটিং", সৃ ৎ ৰ্ি-পাচতৰ স্ ানান্তৰ, প্ৰচতকুল পচৰয়সশত ব্ল-আউে চপ্ৰয়িন্টাৰ লয়গাৱাৰ সযৱস্ া 

কৰা ,কচিড১৯ ম ামাৰীৰ সাধ্যসাধ্কতাৰ মাজয়তা চসয়শৰ্ চসমায়নয়ৰ চসয়েশৰ পৰা চসয়শৰ্জ্ঞৰ অনা, 

আক্ৰান্ত ৰাইজৰ স্ ানান্তৰ কৰা আচে কাম পুনভগচতত িচল আচছল। 

 
আয়পানায়লাকৰ সাস্তৱ চসয়েৰ্ন আৰু স য়ৰ্াচগতাইয়  এয়ন প্ৰচতকুল পচৰচস্ চতত সুফল আচনস 

পাচৰস। 

 

সা জানত চন ত হতল-কমী দুলভি গলগ আৰু চতয়খ্শ্বৰ হগা ােঁ ইৰ পচৰোললল আন্তচৰক সময়সেনা 

ৰ্াচছয়লা।  

 

হতলয়ষত্ৰত কামকৰা সকয়লায়ৱই হকায়নাসা ন ে হকায়নাসা এো সমেত এয়নধ্ৰনৰ সৰু-ডােৰ 

অনাকাচঙ্খত পচৰচস্ চতৰ সিুখ্ীন  য়েই। প্ৰাে সকয়লা হষত্ৰয়ত এয়ন পচৰচস্ চত ৰাইয়জ গময়পাৱাৰ 

আগয়তই চনেিণ হ  ৰ্াে। 

 

হেৱচজত শমভা 

১০/০৬/২০২০ 
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ভব:দ্ৰ: সা জান-৫ ৰ ব্ল-আউেয়তাৰ সম্পকভ ত হতলয়ষত্ৰৰ কমী চ ছায়স মনলল অ া কথাচখ্চন হেোৰ 

কচৰয়ছা। এয়ন পচৰচস্ চতৰ আনুসচঙ্গক িায়স উদ্ভস হ াৱা সামাচজক, আচথভক আৰু পচৰয়সশ সম্পকীে 

কাম-কাজ আমাৰ কমভপচৰসৰৰ সাচ ৰত। 

Suman Sarmah: Excellent Debojitda, 👌🏻👌🏻 pl put in on social media to create awareness that 

oil workers don't just sit in A.C rooms and have no contingency plan.That is the present 

narrative all around. 

Arman Hazarika: সৰ িাল আয়সেন শমভা।ৰাইজক  েনাৰ প্ৰকৃত চিত্ৰ খ্নৰ লগত চিনাচক কচৰ চেস পৰালক সুিৰ আয়সেন। ধ্নযসাে 

জনায়লা।য়মাৰ সংয়ৰ্াগত থকা দুোমান গ্ৰুপত এচতোই আগসিাই চেস খু্চজয়ছা। আয়পানাৰ ৰ্চে আপচত্ত থায়ক জনাস। 

Rabin Sarma: As per my knowledge there are three layer controls for a kick not to occure. 

Primary, secondary & tertiary. Yet there may be some lapses, wrong conclusion on formation 

pressure, not following SOP. But this is not the proper time to discuss all. At present, prime 

concern is to control the blow out. 

Dipak Kr. Das: অচত সুিৰ সক্তসয। দুয়োজন হতলকমীৰ অকাল মৃতুযত আচম সয়কায়লায়ৱ অচত দুচষত। হতওেঁয়লাকৰ চসয়ে ী আত্মাই চিৰশাচন্ত 

লাি কৰক। িগৱায়ন এই চসপেৰ পৰা আমাক সয়কায়লায়ক ৰষা কয়ৰ হৰ্ন। 

Pradip Ch.Kalita: শমভা,সুিৰ চসয়েৰ্ণ । দু ভেনায়োত চন ত  হ াৱা কমভিাৰী দুজনৰ আত্মাৰ চিৰশাচন্ত কামনা কচৰয়লা আৰু হশাক সন্তপ্ত 

পচৰোললল গিীৰ সময়সেনা জ্ঞাপন কচৰয়ছা । দু ভেনায়োৰ সায়স সা সম্পচত্ত হ ৰুৱা সকয়লাললও দুখ্ প্ৰকাশ কচৰয়ছা । 

এয়নকুৱা  েনা দু ভেনা চৰ্য়কায়না হষত্ৰত সম্ভৱ  'স পায়ৰ । আচজৰ চেনত হগায়েই পৃচথৱীত এচেনত চকমান ৰ্াত্ৰীসা ী এয়ৰায়েন িয়ল সকয়লা সাৱধ্ানতা 

হল, অথি দু ভেনা  ে, তথাচপও আচম জায়না চসমান সযৱ াৰ নকয়ৰা । জীৱনৰ প্ৰচতয়ো হষত্ৰয়ত এয়ন সম্ভৱ  স পায়ৰ । 

সহুজয়ন সহুত চসপেজনক িায়স সহুয়তা কমভস্থলীত চনজৰ কমভ এয়নেয়ৰই আগসিাই হগয়ছ । এো হৰ্ দুিভ াগয । 

Atanu Borkotoky: Well said Debojit. These industries operations are always performed under 

high risks and therefore all employees have to work daily under stringent safety regulations. 

Inspite of that there is always operational risks,চকন্তু তাৰ মাজয়তই চেয়ন চনশাই কাম িচল আয়ছ সুকলয়ম । And no 

Organization wants to put society at risk or create damage to civic properties. But unfortunate 

things happen sometimes. It’s the media which creates panic and negativity. 

Paramananda Malakar: Sharmah, I agree with your excellent opinion and views. Accidents are 

always unfortunate but we have to overcome it......May their departed soul rest in peace.🙏🙏 

Aparup Borpujari: সুন্দৰ বিশ্লেষণ। এই ঘটনা িৰ দৰু্ভ াগ্য জনক । সসানকাশ্লে অন্ত পশ্লৰ সেন। 

Arman Hazarika(10/06/2020): সতভ মানললয়ক মই জনাত অসম সা িাৰতৰ অ এন 

চজ চিৰ ৱকভ  অিাৰ ৰীগ সমূ ত কামৰ মাজয়ত  ঠায়ত হৱল এচক্তি  'হল, তৎকালীন সযসস্থা চ িায়প 

শ্বােঅফ িাল্ি নায়ম িাল্ি এো হৱলৰ টিউচসেৰ ওপৰত লগাস লায়গ। সাধ্াৰণয়ত এই িাল্িয়ো 

মানুয়   ায়তয়ৰ ডাচে সা হমচিনৰ স ােত চিচলে লগাই োচে টিউচসেত লগাই চেো  ে।  লগাওেঁয়ত 

িাল্িয়ো হখ্ালা অৱস্থাত থায়ক। সাচ ৰত থকা এডাল হ য়িয়লয়ৰ িাল্িয়ো আধ্াপাক  ূৰাই চেয়লই 

টিউচসয়েয়ৰ ওয়লাৱা হগি সা হতল সন্ধ কচৰস পাচৰ। তাৰচপছত প্ৰয়োজন ময়ত শ্বক হমচনফল্ডৰ হৰ্ায়গচে 

হৱলয়োৰ এনুলাৰিত(হৱলৰ টিউচসে আৰু হকচিেৰ মাজৰ অংশত) সা টিউচসেৰ ওপৰৰ শ্বােঅফ 
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িাল্িৰ ওপৰত শ্বকয়মচনল্ডৰ পৰা আন সুকীো সংয়ৰ্াগ হল মাড-পাম্পৰ হৰ্ায়গচে পাম্প কচৰ হৱলৰ 

তলৰ হপ্ৰিাৰ কয়ন্ট্ৰাল কচৰসলল হিিা কৰা  ে। হসই সমেত এনুলাৰি চস অ চপ(ব্ল-আউে চপ্ৰয়িন্টৰ) 

নামৰ  াইড্ৰচলক লুইয়ডয়ৰ কন্ট্ৰল কৰা এো সযসস্থায়ৰ হখ্ালা সা সন্ধ কৰা  ে। 

ইোত ল'ৰা হকইজয়ন হসইয়ো কাময়ক কচৰয়ছ। হেখ্াত চসসংগচত নাই। চকন্তু হমাৰ দৃচিত দুো সামানয 

গিয়গাল হেচখ্য়ছা। হমাৰ অ এন চজ চিত চত্ৰশ সছৰৰ অচিজ্ঞতায়ৰ মই হেচখ্য়ছা, ৰ্চে হৱলৰ পৰা পাইপ 

ওয়লাৱা কাময়ো কচৰ থকা ৰ্াে(পুচলং আউে) হতচতো হৱলয়ো অলপ পৰৰ মূয়ৰ মূয়ৰ ব্ৰাইয়নয়ৰ িৰাই 

থাচকস লায়গ। হতচতো হৱলৰ পৰা  ঠায়ত হতল ওলায়লও(হৱলৰ িাৰ্াত চকক মৰা সুচল কে) অচিজ্ঞ 

চড্ৰলায়ৰ হসচছ হপ্ৰিাৰত হতল হগছ ওয়লাৱাৰ আগয়তই গম ধ্চৰস পায়ৰ আৰু আৱশযকীে সযসস্থা  াতত 

লে। 

চদ্বতীেয়ত শ্বােঅফ িাল্িয়ো টিউচসেৰ ওপৰত লগাই হথাৱাতলক মুকচললক থয়ল হডচৰক ল'ৰত(ল'ৰা 

হকইজয়ন কাম কচৰ থকা িাে খ্ন) টিউচসেৰ ওপৰত লগাসলল স জ  ে। ইোত হেকন'লচজৰ কম 

নাই হ াৱা। কাম কৰা ল'ৰা হকইজনৰ অনচিজ্ঞতা সা হ মা ীয়  কাল হ য়ছ। 
Dhrubajyoti Kalita: People cannot stand in front of a streamline flow of irrigation water pump (I 

have experienced that too); how can we expect the workers to put another tubing to that high 

pressure blowout? Am I misunderstanding? 

Arman Hazarika: আপুচন িুল সুজা নাই। ৱকভ  অিাৰ ৰীগত হৱয়ল চকক মৰায়ো প্ৰায়ে উপলচব্ধ কৰা  ে। গচতয়ক হৱয়ল চকক মাচৰসলল আৰম্ভ 

কচৰয়লই আচম গম ধ্চৰস পায়ৰা। হতচতোই আচম শ্বােঅফ িাল্ি লগাই মাডপাম্পৰ স ােত হৱলয়ো আয়কৌ চনেিণলল আচন পুনৰ কাম আৰম্ভ কয়ৰা।  

সাধ্াৰণয়ত হৱল পুচলংআউেৰ সমেত সময়ে সময়ে ব্ৰাইয়নয়ৰ িাসচি্উ কচৰ থাচকয়ল হৱয়ল চকক মাচৰস হনাৱায়ৰ। চকন্তু আমাৰ চনজৰ হ মা ীত এয়নকুৱা 

 ে। চকন্তু  'হল শ্বােঅফ িাল্ি লয়গাৱায়ো জৰুৰী। ৰ্চে আৰম্ভচনয়ত হতওেঁয়লায়ক শ্বােঅফ িাল্িয়ো হডচৰক লৰত ৰাচখ্য়ল হ য়তন, হৱলৰ পৰা ইমান 

হপ্ৰিাৰত হতল হনালায়ল হ য়তন। হতওেঁয়লায়ক হৱলৰ চকক হেচখ্য়  হসাধ্ ে ৰীগৰ ওপৰলল(মংচক সডভ লল) েপয়মন পঠিোই টিউচসেৰ লগত লগাই হথাৱা 

শ্বাে অফ িাল্িয়ো লগাসলল হিিা কৰা সায়স সমেৰ অপিে  'ল। লগয়ত হৱলৰ চককৰ হপ্ৰিায়ৰা সাচি গ'ল। গচতয়ক ল'ৰা হকইজয়ন কম কিয়ত কচৰস 

পৰা কাময়ো সমূ্পণভ কয়ৰােঁ য়ত সমে ল'হল।  

তায়ত সহুত সমে ধ্চৰ উচ্ছ িাপৰ হগছ প্ৰসা  হ  থাচকয়ল কয়ন্ট্ৰাল সযসস্থাৰ ইকুইপয়মন্টয়সাৰ নি  স পায়ৰ। হতচতো কয়ন্ট্ৰাল কৰায়ো কঠিন হ  পয়ৰ। 

ল'ৰা হকইজয়ন কম কিয়ত কচৰস পৰা কাময়ো চনজৰ জীৱনক সঙ্কেত ৰাচখ্ সমূ্পণভ কচৰচছয়ল। 

Ghanashyam Pegu (10/06/2020): Drilling procedure is very 

elaborate, accurate, and systematic and automation technology 

is adopted. Any well activities (Blow out) is never happen 

suddenly. It is enough time to react to control the abnormal well 

behaviour.  Drilling personnel must required sincere monitoring 

of the well and quick response of any activity of the well. If 
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unattended during abnormal well situation may lead to very 

critical situation or may result to Blow out. Drilling technology has 

given enough guide lines to cope up the any eventualities. The 

negligence or not properly monitoring is the key factor of creating 

such type of incident. ONGC or OIL has enough infrastructure 

and well equipped to handle such type of kick. But delay 

response of any type of kick leads to disaster situation which may 

not be possible to quickly handle.  

I faced several times such type of well activities at Borholla, 

Assam. We controlled these activities with systematic approach 

and follow the well control guidelines. No question of retreat. 

Dilip Kr. Sarma (10/06/2020): The incident of the blowout in 

Baghjan, the oil technology, experienced manpower in OIL, 

prepeardness for controlling blowout etc.   Have been delierated 

at length in above posts.  Many a times, in these type of senarios,  

people get  imotional and pass comments based on circulated 

news, especially when the things goes wrong. And sometimes 

actual facts are subsided.   

 

As an oil field worker in upstream section of the Industry, I like to 

convey that technologically OIL is highly competent in the E&P 

business and we all know the history. However, in spite of 

following all SOPs, sometimes it happens, being a very risky 

operation, related uncertainities and surprises.  

 

As I have informed, the present incedent happened in a work 

over rig. The well is a gas well and the pay zone is located around 

3800m subsurface. The plan was to change the pay zone to 

another one. 
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However, there was some problem in the wellhead and the same 

was to be changed. So, after subduing the well the rig crew tried 

to open and replace the well-head. So there was no BOP 

(blowout preventer) installed at that time. BOP is installed above 

well-head. Hence, no chance of closing the well with shut-off 

valve. 

 

Change of well-head is highly risky, in the sense that, if 

something happens there is no way to control. And, in this case, 

the time was not favorable for OIL. 

 

Because of that the gas flow could be controlled since 27th May.  

 

Of course, in every incedent or accident, there always be a 

chance of human error. In this case, I really don't know the 

degree of human error. But life is precious for everyone, 

including every oil man/woman. 

 

In some of the discussions advancement of well control 

technologies have been discussed. But in spite of all the 

technological developments, blowout happens all around the 

globe, being the nature of job. So, we have to be alert every 

moment not to repeat this and go ahead with positive vibes. 

 
হশৰ্ত অইল কমভিাৰী দুলভি গলগ আৰু চতয়খ্শ্বৰ হগা ােঁ ইৰ আত্মাৰ চিৰশাচন্তৰ সায়স িগসানৰ ওিৰত 

প্ৰাথভনা জনায়লােঁ   

C.S.Sharma (10/06/2020): The Baghjan tragedy  

@Blow out of # OIL's oil well at Baghjan we have lost two great 

human resource Shri Durlov Gogoi, and Shri Tikheswar Gohain. 
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Our heartfelt condolences to the brave hearts and prayed 

almighty to keep the soul rest in eternal peace. 

We lost unimaginable natural resources which can't be 

compensate by any means. Our Eco system is very dangerously 

damaged. 

Although stuck-up, blow out etc are part of oil exploration, yet the 

Baghjan inferno once again taught us that if SOP is not followed 

properly specially in E&P operation, its consequences may 

extremely be danger. 

The Baghjan well was a W/O rig. Means it is a cased hole.  So it 

is comparatively safer than a open hole drilling well. From 

reliable source it is known that during WoC (wait on cement) the 

great tragedy ie the blow out was occurred. It indicate that WOC 

time may not followed as per SOP.  

At our Mehsana tenure we have well experience about John 

Energy Ltd's management & operational procedure system. 

 

Binod Mudiar (10/06/2020): 

***Baghjan Blow out*** 

Debojit had elaborated many things on the subject. Adding 

couple of other things. 

 

A blowout in oil industry means uncontrolled release of natural 

gas, crude oil and/or water from a well. The severity of blow out 

depends on the nature of the released fluid and the depth at 

which the particular reservoir lies. Lighter the fluid, pressure 

differential exert at the  surface is higher causing the fluid to 

move faster and thereby give operator at the site less response 

time to control. Heavier fluid creates less pressure differential, so 
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comparatively easy to control. Moreover heavier fluid is less 

combustible so chances of catching fire is less. 

The percussor of blow out is known as "kick" in the oil industry. 

The time between a kick and a blow out is the response time to 

control. The immediate step is to close the Blow out preventer. 

Other steps follow subsequently.  

I had experienced one such kick while drilling a well in Sonari 

Field. Since we were able to recognize the kick very early the 

response time was more. Moreover, it was a oil kick and the zone 

was at 4200m, the well could be controlled after many attempts 

spanning several days.  

 

The blowout at Baghjan oil and gas field had occurred during 

workover operation at well no. 5, a gas well. It is an important oil 

and gas field of OIL discovered in 2003 and producing since last 

15 years oil and gas. The reservoir is in Eocene age. This 

reservoir rock, one can see while travelling by road from Shillong 

to Silchar, in a small locality known as Lumsholong, immediately 

after crossing Jowai. The same rock lies at a depth of 3700-

3950m in Baghjan Field and this reservoir helps OIL India Ltd to 

achieve their production level to around 3.24 million tonne. On 

the other hand, due to no potential of this reservoir in ONGC 

operated areas, it’s production stagnated since couple of years 

at around 1 million tonne.  

 

There are many high pressure prediction technologies namely 

studies of seismic waves, rock velocity & density measurements, 

analogy with other areas and several observations during the 

time of drilling. These are standard procedures being followed by 

all companies of the world including Indian companies. Once the 
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drilling is completed and before putting the well on production, 

actual pressure measurements are invariably taken, keeping the 

pressure gauge down hole. Thus a drilling rig is equipped with all 

the pressure prediction technology with skilled manpower, the 

workover rig on the other hand does not require any such 

technology and skilled manpower for pressure monitoring as all 

the subsurface parameters are known beforehand.    

 

The Baghjan 5 is a producing well, so presumably, the pressure 

profile is known to the operator. The mishap happened not due 

to any lack of knowledge of mother earth but due to pressure 

control system failure. Such malfunctions of equipment do occur 

sometimes even after following best practices. The workover 

operations were being carried out by a Chartered Hire Rig of 

John Energy. The rig was deployed for a zone transfer; to 

produce gas from a new zone at a depth of 3,729 metres. Earlier 

the well was producing around 1 lakh Standard Cubic Metre gas 

per day (SCMD) from a deeper zone at a depth of 3,870 metres.  

 

Once a blowout ocurred, it takes time to control because of 

extensive due diligence requirement, design & fabrication of 

equipments, mobilisation of man, machine and material etc. OIL 

officials are doing their best to control the blowout. The incessant 

rain in the initial period couple with water spraying did not allow 

catching fire. Since the depth of the reservoir is more than 

3700m, the released fluid is having very high temperature 

causing hindrance to approach the well. Huge amount of water 

is needed for which they made a large pit near the well, however 

due to change of wind direction; they had to make another water 

pit in the opposite direction losing some valuable time. 
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In the initial period of oil industry in India, drilling activities were 

spread mostly in virgin territory, where the nature of mother earth 

was not known, except from the knowledge of existing literature, 

analogues and surface geological mapping. Therefore ONGC 

and OIL, then focused acquiring appropriate technology and 

create a pool of trained manpower. These had helped drilling 

successfully in many high pressure areas namely in Himachal, 

Cachar, Tripura, Rajahmundry and some deep wells in Upper 

Assam, Gujarat and Offshore areas. So, the companies 

particularly ONGC had some Blowout control experts. One such 

expert was even kidnapped by ULFA from an OIL India well in 

Lakhimpur, when he was working with a private company after 

superannuation. With the passage of time, the exploration in 

virgin areas had shrunk and detailed subsurface knowledge 

achieved in producing areas causing scarcity of such experts.   

 

The gas price at the international market has collapsed since the 

development of dual technology, namely "extended reach 

drilling" and massive "hydro-fracturing" some years ago in USA. 

This has led America, a net exporter of oil and gas because of a 

huge boom of "oil shale" and "shale gas" independent operators. 

The gas is now available at a price of around 1.5 USD per million 

BTU. A decade ago, LNG was imported by India from Oman at 

the rate of 13 USD per million BTU, under a long term contract. 

The oil price is also under severe pressure since couple of years 

mostly because of enhanced production from non OPEC 

countries. Under such a scenario, the company management 

must avoid producing a commodity which is not remunerative, 

more so as these are limited, finite and essential resources. It is 
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prudent to preserve our own deposits while meeting domestic 

demand and storing as much as possible through import. In the 

process, the country will benefit from inventory gain. Hope, better 

sense will prevail sooner than later. 

 

The well would be capped successively at the earliest. The 

option is either to cap the well by placing a suitable blow out 

preventer or drilling a relief well and killing the zone with high 

density fluid. The latter option may not be very suitable in the 

present case. 

Binod Mudiar (22/06/2020):  

***Baghjan Tremors***  
There are reports of increased seismicity around the Baghjan 

blow out well. Some reporters even went to the extent of giving 

estimate of 5 magnitudes (though without assigning any unit of 

measurement). There are reports of some crack development in 

nearby houses. The country is facing shortage of investigative 

journalism, more so while dealing with any scientific subject. 

 

At the first place, earthquake is a regional phenomena and very 

deep seated. Let’s understand some of the basics first, before 

coming to enhance seismicity in Baghjan area post blowout well 

catching fire. 

 

The Earth’s Crust consists of eight large tectonic plates and 

numerous smaller ones. These plates are in continuous motion 

towards each other, away from one another or sideways. The 

Indian plate consisting of all SAARC nations is moving and 

converging with the Eurasian Plate in the north at a speed of 5cm 



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 96 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

per year. It is also moving simultaneously underneath the 

Burmese Plate in the east along the Indo-Burmese Border, 

though at a much lesser speed. Because of the immediate 

vicinity of NE to these zones of collision and presence of many 

other major tectonic faults around the periphery of Shillong 

Plateau (Meghalaya) namely Dauki, Dhubri, kopilli and Oldham 

Fault etc. the NE Region experience frequent earthquakes many 

of which are very severe i.e more than 7 Richter scale. And quite 

a few of these had taken place in the outer boundary of 

Meghalaya and many close to Indo-Burmese Plate convergence.  

Therefore, NE Region classified as most active earthquake 

zone-V.  

 

The continuous motion of tectonic plates causes steady stress 

build up in the rock mass. When the stress is sufficiently large, it 

gets released abruptly creating jerky movement. This process 

keeps repeating. The sudden stress release results waves of 

seismic energy to propagate upward, causing tremors, we 

perceive as earthquake. The 1950 Assam earthquake is the 

result of plate movement. The 1897 Assam earthquake is caused 

by Shillong plateau moving violently upwards by 11 m. 

 

One of the main causes of the earthquake is volcanic eruptions. 

Earthquakes are also caused by a sudden release of stress 

along some major faults in the earth's crust. The 1930 Dhubri 

earthquake is the results of rock movements along Dhrubi Fault. 

The 1943 Hojai, 1969 Cachar and 2009 Bhutan earthquake are 

caused by Kopilli Fault. The Kopilli River is moving along two 

other such prominent faults and the mighty Brahmaputra takes a 

ninety degree south turn after meeting N-S Dhubri Fault. 
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Theoretically, man-made structures, namely multipurpose dam 

or any large building, mining (due to collapse of overhanging 

materials), oil well, explosive blasting (for road construction, 

seismic survey, tunnels & mining) also cause vibrations like 

earthquake. But, these tremors are localised, instant and low 

magnitude. However, there are records of large earthquake due 

to dam such as Koyna earthquake of Maharashtra in 1967 is the 

result of water impounding in Koyna Dam. A Chinese earthquake 

in Sichuan Province in 2008 was triggered by Zipingpu Dam. 

 

The onus of earthquake monitoring lies with IMD in India, 

although NESIT in NE and many other institutes and industries 

are measuring seismicity. There are more than fifty VSAT digital, 

real time earthquake monitoring stations in NE. Dibrugarh and 

Pasighat are the two stations close to Baghjan. The State 

Government has entrusted NESIT to examine the alleged 

seismicity in Baghjan. It has already established some stations 

with the support of OIL in Baghjan and started recording offline 

data. Hopefully, they will examine the stored data of all the 

existing nearby and newly established temporary stations to 

correlate increase seismicity, if any due to Baghjan well blow out.  

 

 Large fluid injection in oil wells and collapse of rock materials 

around the hole during blow out may generate tremors. Baghjan 

5 being a production well is covered with casing pipe and no fluid 

is injected in a gas well in the industry. The rocks bearing gas 

reserve in Baghjan lies at 3.8 km depth, so sufficiently hard and 

compact for any collapse to occur. There is no recorded 
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earthquake in the history of 130 years of oil well drilling and 

mineral mining in India.  

 

The mild tremors can't induce cracks in the houses. The cracks 

development in nearby houses may be the results of large 

temperature variations due to changes in wind direction and 

intermittent rains, causing expansions and contractions. These 

negate the apprehensions of any significant seismicity increase 

due to the blow out. However, in the absence of all the relevant 

data, it is not prudent to pass any loose observations and or 

comments. Let's wait for the NESIT study and their findings. 

 

The authority will pay compensation for the damage of the 

properties adequately conforming to the rules and regulations. 

However, no one can remove the agony of loss of employees life 

and hardships, the villagers are facing since the blowout 

happened. 
Prodip Ch.Kalita: Yes, I do agree with your points. But how many of know about plate techtonics, 

lithology of earth, deposition history. How pressure can develop and what are the effects, all are 

very complicated things. After studying earth's behaviour since long time, still geologists & 

geophysicist cannot predict and understand manytimes about the earth's Nature. But many of us 

immediately come to the conclusion without having proper knowledge. That is the bad luck of our 

knowledge and behaviours. 

(৮) অভডঅ-ভিজুয়ৱলছ। 

(Click the corresponding image or the link to see the videos) 

Nazir Ahmed (14/3/2020): শ্ৰদ্ধাৰ খ্াৰ ৰসাসী ৰাইজ । 

আয়পানায়লাকৰ আশীসাে আৰু হোৱাৰ সায়স আমাৰ ল'ৰা আেনায়ন India's Best Dancer 

প্ৰচতয়ৰ্াচগতাত Top12 হল উচন্নত  'ল । প্ৰথম  show হো কাচললল শচনসায়ৰ চনশা আঠ সজাত 

sony tvত হেখু্ৱাস । আেনায়ন আয়পানায়লাকৰ পৰা আশীসভাে হোৱা মৰম চসিাচৰয়ছ । 

ধ্নযসাে ।  
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https://www.facebook.com/debojit.sarmah/videos/10158419336134101/ 
Anjali Handique: আমাৰ শুশ্লৰ্চ্ছা আৰু আশীিভাদ সদায় থাবকি আদনানলে, আশা ৰাবিশ্ল া জয়ী হৈ আৈক, শুৰ্কামনা থাবকে। 

Rajib Kr.Hazarika: শুবন িৰ ৰ্াে োবগ্ে৷ আদনানলে অফুৰন্ত শুশ্লৰ্চ্ছা থাবকে৷ আবম িৰ আগ্ৰৈশ্লৰ ২৯ সফব্ৰুৱাৰীপৰাই িাট 
চাই আশ্ল া আদনানৰ প্ৰগ্াম চাৱলে৷ 

আমাৰ শুশ্লৰ্চ্ছা আৰু আশীিভাদ সদায় থাবকি আদনানলে ,আশা ৰাবিশ্ল া জয়ী হৈ আৈক ,শুৰ্কামনা থাবকে। 

Pabitra Borgharia: Congrats Adnaan. You are full of power house...enough to become the Topper. All the best  

Dr.Moni Pathak: শুশ্লৰ্চ্ছা আৰু আশীিভাদ সদায় থাবকি আদনানলে, আশা ৰাবিশ্ল া জয়ী ৈক l👍🏻 

Rajib Hazarika (14/3/2020): 

Prakash Dutta: just watched Adnan performance in Sony 

Simply awesome! God bless, 👏👏👏👌👌👌 

Ranjan Kr. Basumatary: Very graceful dancing. 

Congrats & all the best to Adnan and proud parents. 

Pragati Baishya: আবমও এইমাত্ৰ আদনানৰ পবৰশ্লিশন চাশ্লো।সচাই অবি সুন্দৰ হৈশ্ল ।আদনানৰ উজ্জে ৰ্বৱষযি কামনা কবৰশ্লো। 

Gautam Kr. Bailung: Yes, it was mind blowing. Feeling proud. Congratulations.. 

Dr.Gautam Kalita: Oho..Ohoo..Great going 👍🏽👍🏽..Adnan, God bless 

Ghanashyam Pegu: Excellent execution Adnan... We feeling proud... Shaira baidew apunak bhal lagise.. Amar phalor 

pora duwa thakil 

Naziruddin Ahmed (14/03/2020):  

On behalf of Adnan, i thank all my dearers and well wishers of Adnan. At present he is at film city nd i already 

informed him about your support & blessings. Pls do bless our son. 

Rajib Kr.Hazarika (15/03/2020): সুপ্ৰিাত  

হৰ্াৱাকাচল িাগয়ৰ হজাগয়ৰ well site ৰ  পৰা আচ  পাইয়ছায় । সনাসলল মন হৰ্াৱা নাই। চস াৰী হোকানৰ পৰা 

ৰুটী আচনয়ছা , োচল িাচজ আয়ছই ৰাচতপুৱাৰ। শচনসাৰ  ঠাত মনত পচৰল। Best Dancer চেস । আমাৰ 

আেনান আয়ছ।  ৰৰ লৰা। TV হো অন কচৰ ১২৮ নম্বৰ সুোম টিচপয়লা । আেনানক হেচখ্য়লা। খু্চলয়েই ৷ 

confidence level প্ৰখ্ৰ। মনয়ো িাল লাচগল। কৱ হনাৱাৰালকয়ে মুখ্ত  াচ  ওলাই আচ ল হমাৰ চিতৰৰ 

পৰা৷ 

https://www.facebook.com/debojit.sarmah/videos/10158419336134101/
https://www.facebook.com/debojit.sarmah/videos/10158419336134101/
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হকয়মৰায়ময়ন িায়েৰা সাইয়েউক হেখ্াই আয়ছ। সন্তুচি আৰু উন্নােনায়ৰ উৎকন্ঠায়ৰ িৰা মুখ্খ্নয়ৰ খু্উৱ সুিৰ িায়ৱ 

গীতা হমমৰ লগত কথা পাচতয়ছ। কাৰ্ত িায়লা নাচজৰ কা আয়ছয়ন নাই৷ হনয়েচখ্ হসো লাচগল মনয়ো৷ সকয়লা 

judge এ িুেসী প্ৰংশাসা কৰা আেনানৰ চসৰ্য়ে শুচন  খু্উৱ িাল লাচগল।  

আেনান আগসাচি হৰ্াৱা ,God bless you. 🙏🏻  

 
https://drive.google.com/file/d/1LCc-Z2V5LGHjNhS9-H-xDutCyxcefAs5/view?usp=sharing 

Pranjal Madhab Bharadwaj: “Believe you can and you’re halfway there.”  May God bless you dear. 

Diganta Khataniar: Congratulations Adnan! He is able to make within top 12 after a stiff competition. 

Ranjeet Konwar: ৰ্গ্ৱানৰ ওচৰি প্ৰাথভনা জনাইশ্ল া, আমাৰ Adnan বিজয়ী হৈ আৈক, অসমৰ নাম উজ্জ্বে কৰক, আমাক সগ্ৌৰাবিি 
ৈিলে বদয়ক। 🙏🙏🙏 

Naziruddin Ahmed: আদনানৰ হৈ আমাৰ পবৰয়ােৰ ফােৰ পৰা আদনানৰ সকশ্লো শুৰ্াকাাংক্ষীলে িাৰঘৰিাসী ৰাইজক আন্তবৰক 
ধনযিাদ জ্ঞাপন কবৰশ্লো । আশ্লপানাশ্লোকৰ আশীিাদ আদনানৰ িুশ্লিই প্ৰশ্লয়াজন । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LCc-Z2V5LGHjNhS9-H-xDutCyxcefAs5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCc-Z2V5LGHjNhS9-H-xDutCyxcefAs5/view?usp=sharing
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Neelam Bordoloi (Mbl: 9619168369) :  
(Note: Some of the videos posted by Neelam Bordoloi appears in both under “Khargharbasi 

Asomiya” and under “Assam Sankskritik Group”) 

(28/03/2020): Bisora Xomoi | Nilotpal Bora | Cover Song | Neelam 

Bordoloi 

 
https://youtu.be/jUZwCvoa6FM 

Pranjal Madhab Bharadwaj: সুিৰ কথা, সুিৰ গােন। 

 

Neelam Bordoloi (06/04/2020): Niyore Aaji | Nilotpal Bora | Cover | 

Neelam Bordoloi 

 

https://youtu.be/XheWsM7qDok 

https://youtu.be/jUZwCvoa6FM
https://youtu.be/XheWsM7qDok
https://youtu.be/jUZwCvoa6FM
https://youtu.be/XheWsM7qDok
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Neelam Bordoloi (08/04/2020): 

 
https://drive.google.com/file/d/15m_oGjIt3_sFTH9BHNCjaPAO_hD1NlEL/view?usp=sharing 

Barnali Sarma: Bohut bhal lagil dai  huni....👌👌 

 

Neelam Bordoloi (13/04/2020):লকডাউনৰ কচসতা, কচৱ~ ড: আকাশীতৰা,পাঠ~ সৃচি 

হশ্ৰেম,সংগীত আৰু গ্ৰাচফকছ~ নীলম সৰেলল 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608604992723720&id=1924190947831798?sfn

sn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=fBmeLile9J5XjMps&d=w&vh=e 

 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15m_oGjIt3_sFTH9BHNCjaPAO_hD1NlEL/view?usp=sharing
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608604992723720&id=1924190947831798?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=fBmeLile9J5XjMps&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608604992723720&id=1924190947831798?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=fBmeLile9J5XjMps&d=w&vh=e
https://drive.google.com/file/d/15m_oGjIt3_sFTH9BHNCjaPAO_hD1NlEL/view?usp=sharing
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608604992723720&id=1924190947831798?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=fBmeLile9J5XjMps&d=w&vh=e
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Neelam Bordoloi (27/04/2020):  

Song: Modhulagan, Cover: Neelam Bordoloi

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2936993619727687&id=100002512332377?sfns

n=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=Nr2rlGo7YJHdbC7L&d=w&vh=i 

Neelam Bordoloi (10/05/2020): My new song dedicated to all the 

Mothers around the world is out now. Please listen and share 

along. 

 
https://youtu.be/WFRC7GHi5go 

Dr.Rabin Borthakur: 👍👍 সুন্দৰ নীেম। িৰ ৰ্াে োবগ্ে। কথা, সুৰ সকশ্লো। 

Aparup Borpujari: অবি সুন্দৰ গ্ানৰ উপৈাৰ নীেম । আগ্লে ও আশা কবৰশ্লো। ৰ্গ্ৱন্তই মঙ্গে কৰক  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2936993619727687&id=100002512332377?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=Nr2rlGo7YJHdbC7L&d=w&vh=i
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2936993619727687&id=100002512332377?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=Nr2rlGo7YJHdbC7L&d=w&vh=i
https://youtu.be/WFRC7GHi5go
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2936993619727687&id=100002512332377?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=Nr2rlGo7YJHdbC7L&d=w&vh=i
https://youtu.be/WFRC7GHi5go
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Dilip Kr.Sarma: Bahut bhal hoise... many congratulations...keep it up 

Arman Hazarika: নীেম, আবজ 'মািৃ বদৱস'ৰ বদনাই অগ্িানুগ্বিক ধৰশ্লণ মািৃ-িন্দনাৰ এটি সুন্দৰ গ্ীি শুবনিলে সশু্লোগ্ বদয়াৰ 
িাশ্লি িহুি িহুি ধনযিাদ জনাশ্লো। 

Prodip Ch.Kalita: নীেম,মািৃ বদৱসি, মািৃ সকেলে এয়া সিামাৰ এক অনিদয উপৈাৰ । মা, মাশ্লনই মৈান । 

Dr.Moni Pathak: 'মািৃ বদৱস'ৰ বদনা এটি সুন্দৰ গ্ীি শুবন িৰ ৰ্াে োবগ্ে । 👌👌 

 

Neelam Bordoloi (25/06/2020):Ko'la Daworay - | Cover by Amrita 

Borgohain 
পচসত্ৰ ঈেৰ উপ াৰ চ িায়প সকয়লালল মই আৰু হমাৰ পচৰসাৰৰ ফালৰ পৰা এটি গীত আগসিায়লা 

🙏🙂 

 
https://youtu.be/EJQmC1pzeFQ 

Daya Nanda Mahanta (05/06/2020): World environment day, our 

anubhuti on tree plantation done jointly with Anubhuti and AAM 

on 01.07.2016, Friday .This year we missed this program. 

 
https://photos.app.goo.gl/fE8CqpqEyLyTFReP7 

https://youtu.be/EJQmC1pzeFQ
https://photos.app.goo.gl/fE8CqpqEyLyTFReP7
https://youtu.be/EJQmC1pzeFQ
https://photos.app.goo.gl/fE8CqpqEyLyTFReP7
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Arun Phukan (Posted by Daya Nanda Mahanta 22/03/2020): 
সকয়লায়ৱ জায়ন শব্দ ব্ৰহ্ম "ওেঁমুঃ" হসয়েয়  ওেঁম শব্দক Vibration কচৰ আৰু শংঙ্খ ধ্বচনয়ৰ আৱচৰ,হেশ 

ৰাগৰ আধ্াৰত এটি সুৰ সৃচি কচৰসলল প্ৰোস কচৰচছয়লা। ২০০৬ িনত ***Sangam*** নামৰ এটি 

Audio cassette আৰু CD এোৰ এলৱাম ওচলোচছয়লা, তায়ৰই এো অংশ আয়পানায়লাকলল 

আগসিাইয়ছা।য়গায়তই পৃচথৱী তথা িাৰতত Corona virus হছ আতংকমে সৃচি কচৰয়ছ,হসয়েয়  মই 

সকয়লায়ক আন্তচৰকতাই আহ্বান জনাইয়ছা হৰ্ এই clip হো শুচন আয়পানায়লায়ক Meditation সা 

ঈশ্বৰক প্ৰাথভনা কচৰসলল অনুৰুধ্ কচৰয়লা,আৰু আনয়কা share কৰক। 

ধ্নযসায়েয়ৰ--- 

অৰুন ফুকন। 

 
https://www.facebook.com/1485510960/posts/10222554128870369/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh

=i&extid=puxoELmj9ayIKmX9&d=w&vh=i 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1485510960/posts/10222554128870369/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=puxoELmj9ayIKmX9&d=w&vh=i
https://www.facebook.com/1485510960/posts/10222554128870369/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=puxoELmj9ayIKmX9&d=w&vh=i
https://www.facebook.com/1485510960/posts/10222554128870369/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=puxoELmj9ayIKmX9&d=w&vh=i
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Arun Ch.Phukan (26/05/2020): সকশ্লোলে পবিত্ৰ দদৰ শুশ্লৰ্চ্ছা জনাই 
এটি জীবকৰৰ কবে আগ্িঢ়াইশ্ল া ** 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223315784191276&id=1485510960 

 

Arun Phukan (22/05/2020): Soom e Brahma baba r grafic 

picture banaise. 

 
Arman Hazarika:আয়পানায়লাকৰ ল'ৰায়োয়ৱ িচস অকা সা হতয়নয়সাৰ হষত্ৰত আনতলক সুকীোলক কথায়সাৰ িাচসস জায়ন। এইয়ো চসৰ্েত 

আশাশুধ্ীোলক লাচগ থাচকয়ল হতওেঁ আমাৰ হগৌৰস  স। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223315784191276&id=1485510960
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223315784191276&id=1485510960
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Arun Phukan (20/06/2020):আমাৰ সকয়লায়ৰ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু অচত মৰমৰ চশোৰ আমঠু 

চসষু্ণ ৰািা হেৱ হসােঁ ৱৰণত হতয়খ্তৰ এটি গীত সজাসলল প্ৰোস কচৰয়ছা। 

 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223572355245392&id=1485510960 

 

 

 

 

 

 

 

Rajani Borgohain (13/04/2020):  
কুচল হকয়তকীয়ে ইনাই চসনাই 

চসহুটি অ াৰ সতৰা চেয়ল 

ৰো হসচলয়ে িচতওৱা ৰো ৰো ৰং 

মা   ালচধ্ৰ লগয়ত সাচন 

এশ এো শাক আচনয়ছা চসছাচৰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223572355245392&id=1485510960
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223572355245392&id=1485510960
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ওলগ জনায়লা ৰাইজখ্ন ঐ 

আশীসাে এৰ্াচৰ চেেক হিান হৰ 

 
https://drive.google.com/file/d/1yzXktgAOqnG1jijoFplMDApleYwTWT0P/view?usp=sharing 

 

Dr.Moni Pathak (27/05/2020):Assomor Rangoni TV y lock 

down t ghorote kori Natmelar ayojon korisil moi u mono acting r 

VDO eta kori pothalu apunalukle u pothalu, link to disu. Sai 

koboson kene Hoise. 

Check out this board I created with Collect by WeTransfer - the 

best way to save, share and organize ideas. 

 
https://we.tl/b-nFaLCvaz6J 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yzXktgAOqnG1jijoFplMDApleYwTWT0P/view?usp=sharing
https://we.tl/b-nFaLCvaz6J
https://drive.google.com/file/d/1yzXktgAOqnG1jijoFplMDApleYwTWT0P/view?usp=sharing
https://we.tl/b-nFaLCvaz6J
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Karabi Das (04/06/2020): Please watch this video, acted by my 

kiddo Rudra 

 
https://youtu.be/PPgLBhLo8m0 

 

Debojit Sarmah (16/06/2020): 

এো িাল খ্সৰ: 

শ্ৰী কা্ া ফাউয়্ডশ্বয়ন আয়োজন কৰা Soul Singer 2020 ৰ  ১২জুনত হ াচৰ্ত ফলাফলত 

আমাৰ শ্ৰী তৰুন িন্দ্ৰ  াজৰীকা আৰু শ্ৰীমতী চনয়সচেতা  াজৰীকাৰ সৰু হসাৱাৰী হপ্ৰৰনা কচলতাক চসজেী 

হ াৰ্না কচৰয়ছ। অনুপ জয়লাতা, হকলাশ হখ্ৰ আৰু অচনতা খ্ায়িলৱালৰ দ্বাৰা গঠিত চতচনজনীো 

চসিাৰক মিলীয়ে হপ্ৰৰনাক চসজেী হ াচৰ্ত কয়ৰ । অচিনিন হপ্ৰৰনা👍👏👏 

 
https://www.facebook.com/groups/assamesemumbaikars/permalink/3041139582591542/ 

 

https://youtu.be/PPgLBhLo8m0
https://www.facebook.com/groups/assamesemumbaikars/permalink/3041139582591542/
https://youtu.be/PPgLBhLo8m0
https://www.facebook.com/groups/assamesemumbaikars/permalink/3041139582591542/
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Dr.J.M.Das: This is fantastic news. Congrats Prerna. It will definitely encourage our younger generation to accept 

challenges to prove their talent. 

Prerna has made all of us proud. Wish she will bring more laureate in future. 

Congrats to Prerna, Saptarshi (husband), Tarun Hazarika and Nivedita Hazarika. 

Pradip Nazir: িৰ ৰ্াে িিৰ ।বনশ্লিবদিা আৰু িৰুণৈাজবৰকা দাদালে িহুি অবৰ্ন্দন জনাশ্লো সপ্ৰৰণালে আৰু ৰাজািািালেওঁ 
।👌💓💐 

Binod Mudiar: A proud moment for all of us. Heartiest congratulations Prerana. Keep the good work going 

Prodip Kalita: সকাশ্লন জাশ্লনা হকব ে, সোগ্য সৰ্াগ্য িসুন্ধৰা---সকশ্লোশ্লৰ অবৰ্নন্দন, শুশ্লৰ্চ্ছা, আবশষ, সপ্ৰৰণাৰ িাশ্লি সপ্ৰৰণা ৰ উৎস 
ৈওক । আবমও েগ্শ্লি আমাৰ অবৰ্নন্দন োবচশ্ল া, েগ্শ্লি আনবন্দি আশ্লপানজনৰ পৰা এটা গ্পচ পাটিভ ও আশা কবৰশ্লো । ৈাজবৰকাদা 
আৰু িাইশ্লদউ মনি থাশ্লকশ্লন নাই? 

Nibedita Hazarika: িাৰঘৰিাসী ৰাইজ সকশ্লোলেশ্লক , আশ্লপানাশ্লোকৰ আশীিভাদ, মৰম আৰু উৎসাৈৰ্ৰা শুশ্লৰ্চ্ছািানীৰ িাশ্লি মই 
আমাৰ পবৰয়ােশ্লটাৰ হৈ সকশ্লোশ্লক সসৱাশ্লৰ ধনযিাদ জনাইশ্ল া ৷ আশীিভাদ কবৰি ৷ সদিবজশ্লি ইমান সুন্দৰলক কথাবিবন েুগুিাই প্ৰচাৰ 
কৰা িাশ্লি অশ্লশষ ধনযিাদ জনাইশ্ল া ৷ 

 

Debojit Sarmah (18/06/2020):   

খ্াৰ ৰৰ সৰৰু্ণ: হকইচেনমানৰ আগয়ত হফিসুকত আপয়লাড কৰা চিচডঅ এো গ্ৰুপত হেোৰ কচৰয়লা। 

হৰ্াৱাসছৰ সৰৰু্ণৰ চেনয়কইোত মসাইলত ধ্চৰ ৰখ্া চকছূমান মুহুতভ । 

(সঙ্গীত: অচনচিতা পালৰ মুল "কৰ এজাক সয়পান হৰ্ন সৰৰু্ণ" ৰ পাৰচমতা শমভাৰ Smule 

Karaoke) 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158741114824101&id=808689100 

Prodip Ch.Kalita: শমভা, অবি সুন্দৰ । সুন্দৰৰ িৰষুণজাক  হৃদয়ৰ সৰ্টা ৰ্াবি প্ৰকাশ হৈশ্ল  হৃদশ্লয় হৃদশ্লয় 
। সচালক এই ৱাটচ আপ গ্ৰুপশ্লটা িিভ মান এক শবিশােী মাধযমলে পেভিবসি হৈশ্ল  । ধনযিাদ োবচশ্ল া শমভা 
ও গ্াবয়কাৰ প্ৰবি । 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158741114824101&id=808689100
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158741114824101&id=808689100
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Gautam Kr. Bailung (21/06/2020): 

আমাৰ সকশ্লোশ্লৰ বচনাবক মৰমৰ বত্ৰনয়ন সবন্দলকৰ গ্ীটাৰৰ এই সুন্দৰ 
বিপশ্লটা অসমৰ বিবৰ্ন্ন সগ্ৰাপ িাগ্বৰ সমাৰ কশ্লেজৰ সগ্ৰাপএটাি সসামােলগ্ 
৷ মাশ্লন বিপশ্লটা ৰ্াইশ্লৰে হৈশ্ল  ৷ মনি আনন্দ আৰ ুসগ্ৌৰৱশ্লিাধ কবৰশ্ল াঁ 
৷👏👏👏👌👌👌👍👍👍 

 

 
https://drive.google.com/file/d/1qFQJS4MoRv52cCOg7_yPR9Bk8od7WmaI/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

      

https://drive.google.com/file/d/1qFQJS4MoRv52cCOg7_yPR9Bk8od7WmaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qFQJS4MoRv52cCOg7_yPR9Bk8od7WmaI/view?usp=sharing
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(২)অসম সাংসৃ্কভতক হগাট-মুম্বাই 

(১)ভবভিন্ন সঙ্গীত আৰু অভডঅ-ভিজুয়ৱল: Ambr Das, Anubhuti Goswami,Arabinda 

Neog,Bedbik Baruah,Biju Das,Bithika Konwar,Debabrata Chakrabarty,Gunin Sonowal, 

Hemanta Borah,Keshab Baruah, Lohit Rohit, Mayuri Raj, Mridul Baruah, Neelam Bordoloi, 

Pinky,Rajesh Tiwari,Rishi Paullah, Ritisha Sharma, Sadananda Gogoi,Sanjib Baruah,Trinayan 

Sharma,Zedrin Phukan,Afjzal Ali      -Page112-149 

(২)ভবভিন্ন ভলিভন: Binod Mudiar, Debabrata Chakrabarty, Geeta Sharma,Lakhya Jyoti Nath, 

LohitRohit,Mridul Baruah,Trinayan Handique     -Page149-183 

(৩) কভবতা/আবৃভি: Debabrata Chakrabarty, Geeta Sarmah, Jutika Mahanta, Keshab 

Baruah,Sadananda Gogoi        -Page184-190 

(৪)কভিড সংক্ৰান্তীে ভচন্তা-চচম া আৰু সা ােম অভিযান।  -Page190-203 
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(১)ভবভিন্ন সঙ্গীত আৰু অভডঅ-ভিজুয়ৱল 

(To view, click on the corresponding image or the link)  
Ambar Das (28/04/2020): Here's the latest song by my little one Zion. A 

Billy Eilish cover. Hope you like it. Cheers. 

I don't wanna be you anymore | Billie Eilish | Cover | Zion 

https://m.youtube.com/watch?v=NP4GQ1GPjq8&feature=youtu.be 

Ambar Das (03/05/2020): SAB THEEK HAI | A tribute to Irrfan Khan | 

Abhineet Mishra | Ambar Das 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mad-0srGQ3I 

https://m.youtube.com/watch?v=NP4GQ1GPjq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mad-0srGQ3I
https://m.youtube.com/watch?v=NP4GQ1GPjq8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mad-0srGQ3I
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Ambar Das (21/06/2020): Here are 2 old creations of mine. Now 

available in all major stores. Happy music day. Thank you for taking me 

beyond with the lovely words Carol Phelan Aebby. 

 

https://ditto.fm/beyond-the-rain 

 

https://ditto.fm/beyond-words-a-thought 

 

https://ditto.fm/beyond-the-rain
https://ditto.fm/beyond-words-a-thought
https://ditto.fm/beyond-the-rain
https://ditto.fm/beyond-words-a-thought
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Anubhuti Kakoty Goswami (05/03/2020): Ep #25| How to sing Bilote 

Halise - Rabha Sangeet (English)| 

 

https://youtu.be/F8xTBYNS5zY 

Anubhuti Kakoty Goswami (08/03/2020): Hello friends, a very happy 

Sunday to you all! Here is the 1st Hindi single from our channel Team 

Ashwari. Please have a look and support independent music by 

subscribing our channel, hitting the 'like' button and commenting on the 

same. 

Darmiyan| New Hindi Romantic Song 2020(Official Lyrical)| Anubhuti K 

Goswami| Ankit Thapad| Ashawari 

Singer: Anubhuti Kakoty Goswami, Lyrics/Composition: Ankit Thapad, Music production: Emon Goswami, 

Cinematography: Anushma Sharma, Video editing: Anubhuti Kakoty Goswami, Line producer: Basanti Kohl, Creative 

head: Ambarish Borkotoky. 

 

https://youtu.be/PNueToM1HPI 

 

 

https://youtu.be/F8xTBYNS5zY
https://youtu.be/PNueToM1HPI
https://youtu.be/F8xTBYNS5zY
https://youtu.be/PNueToM1HPI
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Anubhuti Kakoti Goswami (19/03/2020):"অ' হমাৰ আয়পানাৰ হেশ" গীতয়ো হকয়নলক 

গাস? আ কয়িান, গীতয়োৰ চসৰ্য়ে সচসয়শৰ্ আয়লািনা কয়ৰােঁ ! 

 

https://youtu.be/HwLDQ897MAs 

Arabinda Neog (07/05/2020):"The lovliest masterpiece of the heart of 

God is the heart of a mother".Here is the teaser of our new song...Will be 

releasing on 10th May...Music produced by Me.. Arabinda Neog 

 

https://youtu.be/OzpyITMM_jc 

Bedbik Baruah (20/04/2020): BIHU SONG (Hindi+Assamese),sing by NAVY 

MAN at INS PARUNDU,Rameswaram,Tamilnadu 

 

https://youtu.be/8Wo8bwc_Af8 

https://youtu.be/HwLDQ897MAs
https://youtu.be/OzpyITMM_jc
https://youtu.be/8Wo8bwc_Af8
https://youtu.be/HwLDQ897MAs
https://youtu.be/OzpyITMM_jc
https://youtu.be/8Wo8bwc_Af8
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Biju Das (22/04/2020): Plz check this short film about social distancing 

.I made this film by a smart phone.. thank u 

 

https://youtu.be/UwSjHsZgvcA 

Bithika Konwar (28/04/2020): Please subscribe to my channel if you all 

like my video😊 

Tera Chehra|Cover Song|Bithika Konwar. 

 

https://youtu.be/bkaDufRFbmg 

Bithika Konwar (04/05/2020): LAADKI|Cover Song|Bithika Konwar| 

 

https://youtu.be/vZ7ZUrcZi1M 

https://youtu.be/UwSjHsZgvcA
https://youtu.be/bkaDufRFbmg
https://youtu.be/vZ7ZUrcZi1M
https://youtu.be/UwSjHsZgvcA
https://youtu.be/bkaDufRFbmg
https://youtu.be/vZ7ZUrcZi1M
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Bithika Konwar (10/05/2020): Aisa Kyun Maa|Cover Song|Bithika 

Konwar| 

 

https://youtu.be/zDhtThoZ_sE 

Bithika Konwar (5/05/2020):|Pritir Xubahe|Cover Song|BITHIKA 

KONWAR| 

 

https://youtu.be/Urpvkm-tBkM 

Bithika Konwar (17/06/2020):O Xakhi Aaji #jyotisangeet |Bithika 

Konwar| 

 

https://youtu.be/GmFsXPViXGg 

https://youtu.be/zDhtThoZ_sE
https://youtu.be/Urpvkm-tBkM
https://www.youtube.com/results?search_query=%23jyotisangeet
https://youtu.be/GmFsXPViXGg
https://youtu.be/zDhtThoZ_sE
https://youtu.be/Urpvkm-tBkM
https://youtu.be/GmFsXPViXGg
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Bithika Konwar (21/06/2020): 

https://m.facebook.com/groups/561413414354282?view=permalink&id=887433305085623 

 

Bithika Konwar (21/06/2020): 

#babasong #fathersday #coversong |Bithika Konwar| 

 

https://youtu.be/1FB6lT4_Uno 

Bithika Konwar (22/06/2020): 

#xunrupereu #worldmusicday #coversong |Bithika Konwar| 

 

https://youtu.be/Jgs21Td-BXo 

https://m.facebook.com/groups/561413414354282?view=permalink&id=887433305085623
https://www.youtube.com/results?search_query=%23babasong
https://www.youtube.com/results?search_query=%23fathersday
https://www.youtube.com/results?search_query=%23coversong
https://youtu.be/1FB6lT4_Uno
https://www.youtube.com/results?search_query=%23xunrupereu
https://www.youtube.com/results?search_query=%23worldmusicday
https://www.youtube.com/results?search_query=%23coversong
https://youtu.be/Jgs21Td-BXo
https://m.facebook.com/groups/561413414354282?view=permalink&id=887433305085623
https://youtu.be/1FB6lT4_Uno
https://youtu.be/Jgs21Td-BXo
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Devabrata Chakrabarty (25/05/2020): Har Taraf Har Jagah" by 

Legends Lata Ji🙏n Jagjit Singh Ji 

https://www.facebook.com/1301727241/posts/10222935922888854/?d=w 

Debanjana Baishya (07/03/2020): Aaru Kimaan Din?? || a Women's 

Day Special Video || Ft. Debanjana, Monalisa, Susmita & Jubly 

Our humble effort on the occasion of International Women's Day.  Please 

have a look. (For my Non-Assamese friends, subtitle is given 😊) 

 

https://youtu.be/9iUoV8c1Y5I 

Gayatri Borpatragohain (08/06/2020): 

অ' হমাৰ হেশয়ৰ, আই িাৰতীয়ৰ ৱীৰাংগনায়ৰ েল, সাজু  ' িয়ৰ  'ল, শকচত সাচন্ধসৰ  ' ল 

 

https://youtu.be/ZMjYgvynAlQ 

https://www.facebook.com/1301727241/posts/10222935922888854/?d=w
https://youtu.be/9iUoV8c1Y5I
https://youtu.be/ZMjYgvynAlQ
https://www.facebook.com/1301727241/posts/10222935922888854/?d=w
https://youtu.be/9iUoV8c1Y5I
https://youtu.be/ZMjYgvynAlQ
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#Ganga_Stotram, Devi Sureshwari Bhagawati Gange 

 

https://youtu.be/rhIB3yguGeM 

Gunin Sonowal (22/04/2020): Forgive me for mistakes 

 

https://drive.google.com/file/d/1BgQRwupq51N3aw-AVqw-zskg_eIV0JD6/view?usp=sharing 

Hemanta Borah (15/03/2020): Aap Ki Yaad Aati Rahi..Ghazal cover by 

Sangeeta Chamuah.. Looking forward for your feedback 🙏 

https://www.facebook.com/1787727841465998/posts/2730785903826849/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=cS

EcnkrOFDi9Lmj5 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Ganga_Stotram
https://youtu.be/rhIB3yguGeM
https://drive.google.com/file/d/1BgQRwupq51N3aw-AVqw-zskg_eIV0JD6/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/1787727841465998/posts/2730785903826849/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=cSEcnkrOFDi9Lmj5
https://www.facebook.com/1787727841465998/posts/2730785903826849/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=cSEcnkrOFDi9Lmj5
https://youtu.be/rhIB3yguGeM
https://drive.google.com/file/d/1BgQRwupq51N3aw-AVqw-zskg_eIV0JD6/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/1787727841465998/posts/2730785903826849/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=cSEcnkrOFDi9Lmj5
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Hemanta Borah (13/06/2020): We all long for love. But sometimes it 

takes time to express love or to figure out if it’s really love or just 

friendship or something else... 

Presenting a new Assamese song AKULOTA BHORA by Sangeeta 

Chamuah,Composition&Lyrics by Sangeeta Chamuah,Arranged by Gauranga Gogoi and 

Abhishek Mestry,Violin by Manas Kumar,Tabla by Ashish Jha, Sarod by Tarun Kalita. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VZhwHIPK0vA 

Keshab Baruah (29/03/2020): 

"আয়কৌ প্ৰিাত  'স..অমাচনশা আতচৰস 

কালৰাচত থমচকস..ন সােঁ য়জ আেচৰস"....... 

ঈশ্বয়ৰ সকয়লায়ক কুশয়ল ৰাখ্ক.... 

মৰয়ময়ৰ হকশৱ সৰুৱা😍🙏😍 

 

https://youtu.be/uh7vCum2c_8 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VZhwHIPK0vA
https://youtu.be/uh7vCum2c_8
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VZhwHIPK0vA
https://youtu.be/uh7vCum2c_8
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Keshab Baruah (02/04/2020): It was a memorable jamming session wd 

all the amazing artists of mumbai. showering a tribute to  our respected 

Dr Bhupen Hazarika Mama on his 92nd birthday...Concept by respected 

artist Anindita Paul ba and music design by respected artist Ambar Das 

da....Today i got this clip and decided to share wd u all...Need ur 

blessings🙏😍🙏 

 

https://youtu.be/6KwwtuGtiEE 

Keshab Baruah (17/04/2020):এফাচক চসহুনাম হক গায়লা চসহু সুচল...সকয়লায়ক মৰম চেয়ছা 

কুশয়ল থাকক❤ 

 

https://youtu.be/YVKfpgKLCVo 

Keshab Baruah (13/04/2020):চসহু হুিচৰ (Bihu Husori) ❤ 

আয়পানায়লাক সকয়লায়ক ৰোলী চসহুৰ সহুত সহুত শুয়িচ্ছা মৰম আৰু হসৱা জনাইয়ছা....Wish u all 

happy Rongali bihu and happy Assamese new year🙏🙏🙏 

https://youtu.be/6KwwtuGtiEE
https://youtu.be/YVKfpgKLCVo
https://youtu.be/6KwwtuGtiEE
https://youtu.be/YVKfpgKLCVo
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https://youtu.be/2lbHBPsw3KQ 

Keshab Baruah (21/04/2020): A corona awareness Bihu 

song..Recorded in mobile recorder...Do enjoy..If u like please subscribe 

like and share my channel...Thanks..luv u all❤ 

 

https://youtu.be/HnPzu3SNhvM 

Keshab Baruah (28/04/2020):I m praying by this prayer which is a great 

creation by the god of music A R Rahman Sir and sung by the god of 

singing Lata Mangeshkar ji....Try to sing for the wo Ek tu hi bharosa, ek 

tu hi sahaara 

https://youtu.be/2lbHBPsw3KQ
https://youtu.be/HnPzu3SNhvM
https://youtu.be/2lbHBPsw3KQ
https://youtu.be/HnPzu3SNhvM
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Is tere jahan mein nahin koi hamaara 

Hey Eeshwar ya allah, yeh pukaar sun le 

Hey Eeshwar ya allah hai daata❤🙏❤ 

rld peace.... 

 

https://youtu.be/BQGgAb3g7PI 

Keshab Baruah (06/05/2020): Had an amazing live session through 

the page #RedAvStudio..Thanks Chandan Das bondhu for ur luv..Do 

enjoy the session..If u like please do share ...❤❤❤ 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1171780423177000&id=418337694954168?sfnsn=wiwspwa&extid=

Y3Bl5TF3cRgoRm6l&d=w&vh=e 

Keshab Baruah (13/05/2020): Tribute to the living legend #ZubeenGarg. 

মন হ ৰুৱা(Mon Herua) 

https://youtu.be/BQGgAb3g7PI
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1171780423177000&id=418337694954168?sfnsn=wiwspwa&extid=Y3Bl5TF3cRgoRm6l&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1171780423177000&id=418337694954168?sfnsn=wiwspwa&extid=Y3Bl5TF3cRgoRm6l&d=w&vh=e
https://youtu.be/BQGgAb3g7PI
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1171780423177000&id=418337694954168?sfnsn=wiwspwa&extid=Y3Bl5TF3cRgoRm6l&d=w&vh=e
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Album: Xobdo (1998), Singer Lyrics: Zubeen Garg, Music Arrangement: 

Utpal Sharma. 

Special thanks to my better half #SangitaSaikiaBaruah for the beautiful 

videography❤ 

 

https://youtu.be/-OlnxLxbmsk 

Keshab Baruah (13/05/2020): QUARANTINE DIARIES | The Unknowns 

 

https://youtu.be/uNvpH6v5vXc 

Keshab Baruah (20/05/2020): "Yeh Honsla kaise Jhuke", Rut yeh tal 

jayegi, Himmat Rang layegi, Subha fir aayegi......... 

 

https://youtu.be/-csmdxhbGzI 

https://youtu.be/-OlnxLxbmsk
https://youtu.be/uNvpH6v5vXc
https://youtu.be/-csmdxhbGzI
https://youtu.be/-OlnxLxbmsk
https://youtu.be/uNvpH6v5vXc
https://youtu.be/-csmdxhbGzI
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Keshab Baruah (23/05/2020): Try to sing this classic song from the 

movie Veer Zara...If u like please do share and subscribe my channel for 

more updates...Thanks  

 

https://youtu.be/bmUYLt9s8ow 

Keshab Baruah (06/06/2020): On Request of my best friend Arup 

Gohain i m trying to sing this classic song which was originally sung by 

the legend #Hariharan Sir...If u love the video do share and 

subscribe🙏❤🙏 

 

https://youtu.be/5ENPPno2AlI 

Debabrata Chakrabarty: The feel what you gave in your performance is actually better than the original 

one. Well done. 

 

 

 

https://youtu.be/bmUYLt9s8ow
https://youtu.be/5ENPPno2AlI
https://youtu.be/bmUYLt9s8ow
https://youtu.be/5ENPPno2AlI
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Keshab Baruah (17/06/2020): 

চশল্পী মই চতচনও কালৰ 

অতীতৰ 

সত্তভ মানৰ 

অনাগত িচৱৰ্যতৰ 

আচেয়তই ৰ্াত্ৰা কচৰ অনাচেয়ল ৰ্াওেঁ, 

ধ্বংসৰ মায়জচে মই 

ৰুপান্তয়ৰচে ৰুপ পাই 

নৱতম সৃচিৰ শচলতা জ্বলাওেঁ......হ  ম ান চশল্পী ৰূপয়কােঁ ৱৰ হজযাচত প্ৰসাে আগৰৱালা হেৱ আচজ আয়পানাৰ জি 

চেনটিত আয়পানাক শত শত প্ৰনাম জনায়ছা🙏🙏🙏 

 

https://youtu.be/4ST07vIaI1U 

Keshab Baruah (20/06/2020):আচজ ৰািা চেৱস উপলয়ষ কলাগুৰু চসষু্ণপ্ৰসাে ৰািা হেৱক 

শ্ৰদ্ধায়ৰ সুেঁৱচৰয়ছা । অসমৰ সমাজ জীৱনলল ৰািা হেৱৰ অতুলনীে অৱোন অসমসাসীয়ে সোয়েই শ্ৰদ্ধায়ৰই স্মৰন 

কচৰ ৰ্াস 🙏 Tribute to the legend of Assam on his death anniversary 🙏 

#KalaguruBishnuPrasadRabha, Born: 31 January 1909, Died: 20 June 

1969, Tezpur, Assam 🙏🙏🙏 

 

https://youtu.be/8wsPKlUcdcE 

https://youtu.be/4ST07vIaI1U
https://youtu.be/8wsPKlUcdcE
https://youtu.be/4ST07vIaI1U
https://youtu.be/8wsPKlUcdcE
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Keshab Baruah (21/06/2020): Wish u all happy world music 

Day..."Music is to me like breathing - I dont get tired of breathing - I dont 

get tired of music " #RayCharles... 

Tribute to the real heroes of our country Indian army by #AmeyaDabli da 

and #EkamSatt team members...Thanks my handsome bro 

#trinayanboruah for capturing the moment❤ 

 

https://youtu.be/KDHN9U7A2xg 

Keshab Baruah (25/06/2020): Thanks a lot #Happydemic and #Shaan 

dada for selected and featuring my #Bihu Video in your page 

#Happydemic on world Music Day...Its a proud moment for me❤🙏❤ 

 

https://www.facebook.com/230087980730804/posts/829717144101215/?sfnsn=wiwspmo&extid=Reo7oEkPJbAxF

PVo&d=n&vh=e 

https://youtu.be/KDHN9U7A2xg
https://www.facebook.com/230087980730804/posts/829717144101215/?sfnsn=wiwspmo&extid=Reo7oEkPJbAxFPVo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/230087980730804/posts/829717144101215/?sfnsn=wiwspmo&extid=Reo7oEkPJbAxFPVo&d=n&vh=e
https://youtu.be/KDHN9U7A2xg
https://www.facebook.com/230087980730804/posts/829717144101215/?sfnsn=wiwspmo&extid=Reo7oEkPJbAxFPVo&d=n&vh=e
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Lohit Rohit (20/05/2020):চসচশি গীচতকাৰ,িাতৃ ময়নাৰিন গলগৰ অনুয়ৰাধ্ ক্ৰয়ম 2013 সৰ্ভত 

হপান প্ৰথমসাৰৰ কন্ঠ চনগৰাইচছয়লা 'চ ো হজান' এলসামটিত| মৰমৰ িাচগন অনুৰচিত গলগয়ে হকইচেন পূয়সভ গীত 

চেচছল | সােৰৰ িাতৃ তুৰ্াৰ হগা ােঁ ইয়ে Lyrical video টি কচৰ চেোত চনজৰ YouTube Channel 

টিয়ত upload কচৰ আয়পানায়লাকলল আগসিাে চেয়ছা | 

িাল লাচগয়ল share and হিয়নলয়ো Subscribe কচৰস | আয়পানাসৱৰ মৰম ,অনুয়প্ৰৰণা, স য়ৰ্াচগতাই 

অনাগত চেনত ন-ন কাম কৰাত সমল ইন্ধন হৰ্াগাস |  

মৰয়ময়ৰ  -হলাচ ত হৰাচ ত | 

 

https://youtu.be/lkT1CvC6Oxg 

Lohit Rohit (20/05/2020): Bhal Lage by LOHIT ROHIT /PAPORI 

BARUAH || 

চসচশি গীচতকাৰ,িাতৃ ময়নাৰিন গলগৰ অনুয়ৰাধ্ ক্ৰয়ম 2013 সৰ্ভত হপান প্ৰথমসাৰৰ কন্ঠ চনগৰাইচছয়লা 'চ ো 

হজান' এলসামটিত| মৰমৰ িাচগন অনুৰচিত গলগয়ে হকইচেন পূয়সভ গীত চেচছল | সােৰৰ িাতৃ তুৰ্াৰ হগা ােঁ ইয়ে 

Lyrical video টি কচৰ চেোত চনজৰ YouTube Channel টিয়ত upload কচৰ আয়পানায়লাকলল 

আগসিাে চেয়ছা | 

িাল লাচগয়ল share and হিয়নলয়ো Subscribe কচৰস | আয়পানাসৱৰ মৰম ,অনুয়প্ৰৰণা, স য়ৰ্াচগতাই 

অনাগত চেনত ন-ন কাম কৰাত সমল ইন্ধন হৰ্াগাস |  

মৰয়ময়ৰ হলাচ ত হৰাচ ত | 

 

https://youtu.be/lkT1CvC6Oxg
https://youtu.be/lkT1CvC6Oxg
https://youtu.be/lkT1CvC6Oxg
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https://youtu.be/lkT1CvC6Oxg 

Mridul Baruah (17/04/2020):চসহু অসমীোৰ চশয়ৰ চশয়ৰ হস আয়ছ। কচিড ১৯ৰ পচৰয়প্ৰচষতত 

সামাচজক দূৰত্ব সজাই ৰাচখ্ও িাৰতৰ চিন্ন ৰাজযৰ চশল্পীসকয়ল এয়কলয়গ চসহু মাচৰয়ল। মুম্বাই, চিশাখ্াপােনাম 

আৰু হকয়ৰলাৰ মুঠ ৭জন চশল্পীৰ উেযগত সৃচি  'ল এই চসহু গীতটি। গীতটিৰ নাম : " ৰয়ত নাচিম গাম"। 

 

https://youtu.be/AbWBZ19i3IQ 

Mridul Baruah (17/06/2020):আচজ ৰূপয়কােঁ ৱৰ হজযাচতপ্ৰসাে আগৰৱালাৰ ওপজা চেনত হতওেঁক 

শ্ৰদ্ধায়ৰ নমন কচৰয়ছােঁ ।🙏চিচডওৰ হৰ্ায়গচে কণমান প্ৰয়িিা... 

 

https://drive.google.com/file/d/1Y1hDt2kvAFnqMsEhG5tJVgi4aUcI6Tdk/view?usp=sharing 

 

 

 

https://youtu.be/lkT1CvC6Oxg
https://youtu.be/AbWBZ19i3IQ
https://drive.google.com/file/d/1Y1hDt2kvAFnqMsEhG5tJVgi4aUcI6Tdk/view?usp=sharing
https://youtu.be/AbWBZ19i3IQ
https://drive.google.com/file/d/1Y1hDt2kvAFnqMsEhG5tJVgi4aUcI6Tdk/view?usp=sharing
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Mridul Baruah (20/06/2020): "চশয়ৰানামাত কলাগুৰু চসষু্ণপ্ৰসাে ৰািা,হতয়খ্তৰ মৃতুযসাচৰ্ভকীত 

হতওেঁলল শতয়কাটি শ্ৰদ্ধা জনাইয়ছােঁ💐। 

(হতওেঁৰ কুৰু া সতায় .. শীৰ্ভক গীতটিক প্ৰকৃচতৰ লগত খ্াপ হখ্াৱাই হতওেঁলল শ্ৰদ্ধািলী জয়নাৱাৰ এটি ষুদ্ৰ প্ৰোস 

কচৰয়ছােঁ । িুলৰ সায়স ষমাপ্ৰাথী) 

 

https://drive.google.com/file/d/1Re40eX_oqHVS_PPDMM5x2Bw4p6dmeaOF/view?usp=sharing 

Mridul Baruah (21/06/2020): #চসশ্বসংগীতচেৱসৰচসহু Mridul Boruah একক প্ৰয়িিায়ৰ 

 

https://youtu.be/IKr1y0QnVoU 

Mayuri Raj (15/04/2020): Happy Rongali Bihu to all of you ❤️❤️❤️❤️❤️ 

Stay Safe and Happy.A small attempt of an evergreen Assamese song for the occasion of Bihu to you 

all 🙏.Please do like, share if it cheered you up a bit, 😊 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159451981074008&id=553009007 

 

https://drive.google.com/file/d/1Re40eX_oqHVS_PPDMM5x2Bw4p6dmeaOF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%B1%E0%A6%B8%E0%A7%B0
https://youtu.be/IKr1y0QnVoU
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159451981074008&id=553009007
https://drive.google.com/file/d/1Re40eX_oqHVS_PPDMM5x2Bw4p6dmeaOF/view?usp=sharing
https://youtu.be/IKr1y0QnVoU
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159451981074008&id=553009007
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Mayuri Raj(06/05/2020): "Khwabo ke parindey" jamming session during home quarantine 

with Omkar Pradhan. 

Stay home, stay safe and happy..lots of ❤️❤️️️.. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1632058110281078&id=503802079773359 

Mayuri Raj (26/05/2020): “My heart will go on”. This special song from 

my childhood has a lot of memories attached to it. Spectacularly sung by 

none other than “Celine Dion”, this signature song of her’s has won a 

million hearts, including mine . Upon requests by many friends, here is 

a small attempt to cover this song (which I used to perform during my 

university days in AAU). Please forgive my mistakes if any... 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1651634358323453&id=503802079773359 

Mayuri Raj (20/06/2020): Today is Bishnu Rabha Divas, a day we all 

Assamese people offer our homage, to the great Kalaguru Bishnu 

Prasad Rabha on his death anniversary. 

Bishnu Prasad Rabha was a multifaceted personality with an indomitable 

https://www.facebook.com/omkar.players?__tn__=K-R&eid=ARDbx8tuT2DuORd8q-uuffBxnQ5W7kQEac8dMpyrLlvTjl5rcZImStzNcO8rjCYXRqmIs9r2vDEhMy0t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAHYkXCcGzkWte28iQDEKxKfZFtF5U-AqSm-8KqYYF-UikL5ERMukgWOu5iFvT5x2vl7NYnkL1wy_e6Z4TEnckHa6dkOOJAqetWGp6Ep0_fto97nWP3uQIffyi1s-Io5sszJ2klrc4f0pyTKva3QlHXEJgzHLp-n-21Nfc-ehR50_zTARMnT0yv-6gMJdQCvAUomnO2RHGywEVPDpRTop4OGcJTjsSq9hZWWjqUSAUv23ygt0K-D0AtZVTin0j92-xx5kbQVVkjGzA5W0bLrGNT0A1CYQM0ORiocXGI8Lx6GSeCDLX8Yrl7wwbHCcmjxJOzqjPqHejqZLjnRERoxwB6UWNssaw
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1632058110281078&id=503802079773359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1651634358323453&id=503802079773359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1651634358323453&id=503802079773359
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spirit, who left a permanent mark in the history of Assam through his 

revolutionary ideas and thinking who has contributed immensely to the 

literary, cultural, and political landscape of Assam. The music composed 

by the multifaceted artist is known as ‘Rabha Sangeet’ (also mostly 

known as Bishnu Sangeet).Today, on this auspicious day (which is also 

happened to be my birthday 😁),I present before you a Bisnu Sangeet as 

a tribute to Kalaguru. Please provide me with your love and blessings. 

God bless you all. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1675794259240796&id=503802079773359 

Neelam Bordoloi (6/4/2020): 

Note: Some of the videos posted by Neelam Bordoloi also appears in “Khargharbasi Asomiya” group. 

Niyore Aaji | Nilotpal Bora | Cover | Neelam Bordoloi 

 

https://youtu.be/XheWsM7qDok 

Neelam Bordoloi (08/04/2020): 

 

https://drive.google.com/file/d/15m_oGjIt3_sFTH9BHNCjaPAO_hD1NlEL/view?usp=sharing 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1675794259240796&id=503802079773359
https://youtu.be/XheWsM7qDok
https://drive.google.com/file/d/15m_oGjIt3_sFTH9BHNCjaPAO_hD1NlEL/view?usp=sharing
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1675794259240796&id=503802079773359
https://youtu.be/XheWsM7qDok
https://drive.google.com/file/d/15m_oGjIt3_sFTH9BHNCjaPAO_hD1NlEL/view?usp=sharing
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Neelam Bordoloi (13/04/2020): A poem penned by Dr. Aakaxitara, 

Recitation by my friend Srishti Shreyam, Graphics & Music: Neelam 

Bordoloi. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608604992723720&id=1924190947831798?sfnsn=wiwspwa&d=w&

vh=e&extid=fBmeLile9J5XjMps&d=w&vh=e 

Neelam Bordoloi (27/04/2020): Song: Modhulagan, Cover: Neelam 

Bordoloi, Singer: Deeplina Deka & Pranab Priyankush Baruah Music: 

Pallab Talukdar  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2936993619727687&id=100002512332377?sfnsn=wiwspwa&d=w&v

h=i&extid=Nr2rlGo7YJHdbC7L&d=w&vh=i 

Neelam Bordoloi (09/05/2020): My new song dedicated to all the 

Mothers around the world is out now. Please listen and share along. 

 

https://youtu.be/WFRC7GHi5go 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608604992723720&id=1924190947831798?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=fBmeLile9J5XjMps&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608604992723720&id=1924190947831798?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=fBmeLile9J5XjMps&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2936993619727687&id=100002512332377?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=Nr2rlGo7YJHdbC7L&d=w&vh=i
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2936993619727687&id=100002512332377?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=Nr2rlGo7YJHdbC7L&d=w&vh=i
https://youtu.be/WFRC7GHi5go
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608604992723720&id=1924190947831798?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=e&extid=fBmeLile9J5XjMps&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2936993619727687&id=100002512332377?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=Nr2rlGo7YJHdbC7L&d=w&vh=i
https://youtu.be/WFRC7GHi5go
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Neelam Bordoloi (25/05/2020): Jatin Sharma Live 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221358263333737&id=1463300142?sfnsn=wiwspwa&extid=dAlTJ

wya5hNKRkDT&d=w&vh=i 

Rajesh Tiwari (07/03/2020): RANG LAGANE DE SAJANIYA" Singer: 

RAJESH TIWARI & SANDHYA TIWARI Holi Special Hindi Music HD 

Video, 

 

https://youtu.be/0IM_slHbAq0 

Rishi Paullah (08/05/2020): Music is said to be the mirror to the soul.  

This time we've with us the lovely duo - Ambar Das and Sarmistha 

Chakravorty - to sweep you off your feet with some soul-stirring musical 

renditions.  

Ambar Das wearing severals caps - percussionist, composer, music 

producer and singer, is a well known name across the country. His 

musical journey with Soulmates, Voodoo Child and Papon and the East 

India Company, to name a few, has been commendable. He has also 

collaborated with artists, right from Dr. Bhupen Hazarika to Zubeen Garg 

to Shankar Mahadevan to Sukhwinder Singh to Sonu Nigam, among 

others. He has an unique style of musical soulfullness blended with 

stylish, contemporary packaging. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221358263333737&id=1463300142?sfnsn=wiwspwa&extid=dAlTJwya5hNKRkDT&d=w&vh=i
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221358263333737&id=1463300142?sfnsn=wiwspwa&extid=dAlTJwya5hNKRkDT&d=w&vh=i
https://youtu.be/0IM_slHbAq0
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221358263333737&id=1463300142?sfnsn=wiwspwa&extid=dAlTJwya5hNKRkDT&d=w&vh=i
https://youtu.be/0IM_slHbAq0
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Sarmistha Chakravorty is a sing-song writer and a composer marked for 

her soulful and melodious renditions.  "Shraavonor Boroxa", "Ek Aur Mod 

Pe", "Uki Mari Gusi Jai", "Dola Mur Ahibo" are some of her most popular 

works. Sarmistha has also shared screen spaces as an actor.  

LIVE MAY 08 (Friday), 8.00PM 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242764220296221&id=1022126947981144 

Rishi Paullah (09/05/2020): We're LIVE, now, with internationally 

known Indian folk artist and the pride of Assam, Kalpana Patowary, on 

Storyweavers FB page  

Please be there to extend your support to our cause - to raise mental 

health awareness - through our initiative - ArtfulPeace Cumulativ 

JOIN IN and spread the word, please. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242764220296221&id=1022126947981144
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242764220296221&id=1022126947981144
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https://www.facebook.com/1022126947981144/videos/2650733838548003/ 

Rishi Paullah (11/05/2020): Mental health awareness is something that 

can be considered the concern of the hour. We, Storyweavers, are trying 

to do our bit through our Digital initiative, ArtfulPeace Cumulative. 

Thanks to NewsMove, for lending their support by covering our Mental 

Health Awareness drive. 

https://newsmove.in/mental-health-awareness-storyweaverss-

artfulpeace-cumulative/amp/ 

We're LIVE, now, with Diptanil Barua, on Storyweavers FB page. Diptanil 

is a Mumbai-based Sing-Songwriter, Composer and Producer, who's a 

name associated with many identities like Vibrant Beats, XOBDO and 

Diptanil Barua Unplugged. 

Please be there to extend your support to our cause - to raise mental 

health awareness - through our initiative - ArtfulPeace Cumulative 

See you all and spread the word, please 💟 

https://www.facebook.com/1022126947981144/videos/2650733838548003/
https://newsmove.in/mental-health-awareness-storyweaverss-artfulpeace-cumulative/amp/
https://newsmove.in/mental-health-awareness-storyweaverss-artfulpeace-cumulative/amp/
https://www.facebook.com/1022126947981144/videos/2650733838548003/
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=639583523305621&id=1022126947981144 

Rishi Paullah (20/05/2020): Maitrayee Pator is live now, to share some 

soulfullness through poetry and Ghazals.  

Co-Founder at Bartalaap Records, Maitrayee Patar is a well-known poet 

and sing-songwriter, andhas come forward to support our Mental Health 

Awareness drive, ArtfulPeace Cumulative 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256742252362481&id=1022126947981144 

Rishi Paullah (26/05/2020): We're now LIVE with Mr India a.k.a Daniel 

Langthasa, a singer and satirist from Assam's Haflong in Dima Hasao  

district, best known for his musical content that addresses socio-political 

issues such as bribery, natural or man-made disasters and government's 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=639583523305621&id=1022126947981144
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256742252362481&id=1022126947981144
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=639583523305621&id=1022126947981144
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256742252362481&id=1022126947981144
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role in such situations. His music throws light on the truth whilst 

harnessing an unperturbed and fun connection with the listener. 

This ArtfulPeace Cumulative session is special in more than one way. Mr 

Langthasa, who has been actively helping people in need with essentials 

during the lockdown phase, will not only address mental health issues 

but is also looking forward to raising funds for 

#HelpATownWith100Rupees food relief drive. 

Please join in to support both the noble causes and also have a good 

time. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=342584783385645&id=1022126947981144 

Rishi Paullah (02/06/2020): We're now LIVE with one of Storyweavers's 

talents - a young, versatile musician from Assam - Ashutosh Mahadev 

Phukan. Largely known for his soothing number "Siyori Siyori" from his 

debut album "Jak Herua Pokhi", Ashutosh is now all geared up to release 

his third song "Moi" on June 05. Today, he will be coming LIVE to support 

our Mental Health Awareness drive and to talk about his upcoming work, 

and more. 

Marketing & Digital agency: Storyweavers 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=342584783385645&id=1022126947981144
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1192670271071367&id=1022126947981144 

Rishi Paullah (05/06/2020): We're now LIVE with popular and versatile 

musician Naaz Sultana.  

Brought up in Shillong and heavily influenced by the music culture there, 

Naaz discovered her love for singing at the age of 18.  

Her band White Beryl, founded in 2009, was the only female fronted band 

selected for channel V launchpad prelims in Delhi, in 2011. However her 

most cherished moment is when the band opened for the renowned 

Micheal Learns to Rock band in Guwahati (2015). 

Naaz has been involved in several opening acts for personalities such 

as Adil Hussain, Vishal Bharadwaj, Nagesh Kakunoor, Gauri Shinde and 

more. She was also the winner of Barista Acoustic Jam 2011, held in 

Delhi. 

A self-taught musician, who has learned from her experience, Naaz is an 

experimental singer and performs Western as well as Bollywood. She is 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1192670271071367&id=1022126947981144
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1192670271071367&id=1022126947981144
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known for improvising old Bollywood retros in Western style, and has 

won hearts for her original tracks - 'Porisoy', 'Xikoli', and 'Jatri'.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=619411105325460&id=1022126947981144 

Rishi Paullah (06/06/2020): We're now LIVE with the widely popular and 

much-loved celebrity singer from Assam - Anindita Paul, whose rise to 

fame coincided with the onset of the new millennium, and who has 

remained popular since. Acclaimed for her purity of tone, Anindita is a 

National Award nominated vocalist who has sung well-liked songs for all 

the major music-directors of Assam for over two decades, and has also 

gained popularity though her various music albums. 

 

Her first Assamese album 'Bilot Tire Birai Podumor Pahi Oye' (2000) 

garnered tremendous applause from the music fraternity of Assam as 

well as aficionados among the general public. 

Anindita's musical career has flourished ever since in a variety of media. 

In the year 2010, she established her versatility by spanning different 

musical genres with her first solo album 'Tumar Prasangshat'. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=619411105325460&id=1022126947981144
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=619411105325460&id=1022126947981144
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One of the leading female playback singers in Assam, Anindita has 

rendered songs for many feature films, such as 'Gane Ki Aane', 'Raag', 

'Jetukar Pator Dore', 'Dinabandhoo', 'Prem Aru Prem', and more.  She 

has also crooned for some notable Bengali films, and has also lent her 

voice to the TV serial ‘Remix’ (Star One) for music director Pritam. 

Anindita's one of most cherished moments is when she worked alongside 

the legendary Lata Mangeshkar in the Chhattisgarhi film 'Bhakla'. 

A popular name in the world of advertisement jingles, Anindita is the 

voice behind well-known commercials for 'Fair & Lovely', 'Action Flotter', 

'Nerolac Paints', 'Herbalife', 'iBall Andi Hd6'. 

Tune in for a memorable evening of melodies and interactions. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=603456473626525&id=1022126947981144 

Rishi Paullah (07/06/2020): We are now LIVE with Kasturi Baruah, a 

singer and a performer, for whom music is a passion that lives on. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=603456473626525&id=1022126947981144
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=603456473626525&id=1022126947981144
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Starting at a young age with classical vocals and Borgeet, she completed 

her Visharad in music with Sri. Pranab Kumar Dey and learnt voice 

modulation from Smt. Mandira Lahiri.  

She received recognition with her debut album, 'Dhemali', and then went 

on to create a mark and a niche for her own, with many beautiful 

numbers. She is equally versatile in melody, folk and modern popular 

genres of music.  

Do tune in for an evening of music and support mental health awareness. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=273080117268275&id=1022126947981144 

Pinky (08/05/2020): Joonor Kotha (The tale of the moon) is a blending 

of ambiental and Indian folk instruments like khol (Assam), khol (Bengal), 

Egyptian Saz, Zither, Asian hand drums, log drums and belltree.The 

track has been designed with the rythm of the hand rowing boat and the 

story depicts the journey of a boatman crossing the river in a moonlit 

night and singing verses praising the moon. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=273080117268275&id=1022126947981144
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=273080117268275&id=1022126947981144
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https://youtu.be/ZbR7vUMABPs 

Ritrisha Sarmah (22/03/2020): A song prepared at home studio only.. 

hope India will win in this battle against Corona Virus.. Stay at home 

and take precautions to save yourself as well as your loved ones from 

this deadly virus..Shomu seal, @mahesh_multitaskkar 

 

https://www.facebook.com/RitrishaSarmah.Official/videos/vb.167323703468669/195051455271503/?type=2&theat

er 

Ritrisha Sarmah (02/04/2020): Junak Gola Jaror Nikha (Lockdown 

Cover) | Ritrisha | Shomu Seal | Zubeen Garg 

 

https://youtu.be/H9i_RbbMDfY 

https://youtu.be/ZbR7vUMABPs
https://www.facebook.com/RitrishaSarmah.Official/videos/vb.167323703468669/195051455271503/?type=2&theater
https://www.facebook.com/RitrishaSarmah.Official/videos/vb.167323703468669/195051455271503/?type=2&theater
https://youtu.be/H9i_RbbMDfY
https://youtu.be/ZbR7vUMABPs
https://www.facebook.com/RitrishaSarmah.Official/videos/vb.167323703468669/195051455271503/?type=2&theater
https://youtu.be/H9i_RbbMDfY


                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 146 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

Ritrisha Sarmah (16/04/2020): ৰাংঢালী নািনীৰ নায়িয়ৰ 'অ' জান ঐ আকাশ খ্ন 

ধু্নীো'😍😍ৰাংঢালী নািনীৰ নায়িয়ৰ 'অ' জান ঐ আকাশ খ্ন ধু্নীো'😍😍 

চসহু নাচিস এজনীয়েও িাললক নাজায়না । চসহু সুচল এয়নই নাচিসলল মন গল । হসো নাচিয়ছা সুচল না াচ স 

হেই �😀❤️ 

মৰমলগা িচন্ট সৃ্মতাৰ হসয়ত এটি চসহু নাি আয়পানায়লাকৰ সায়স চসহু সুচল❤️ 

https://www.facebook.com/167323703468669/posts/1253585864842442/?sfnsn=wiwspwawes&d=w&vh=e&extid=

1nKDsr7Gq2SEUnsp 

Ritrisha Sarmah (29/04/2020): 'GUSTAKHIYAAN', my new release for 

you with all my love.. Composed and music produced by our very own 

Anurag Saikia, written by Kaushal Kishore and sung by Raghav 

Chaitanya and me.. Hope you like it.. Waiting for your valuable feedback.. 

Thanks..🙏 Ritrisha. 

 

https://youtu.be/IcUNVqnp-VE 

Sadananda Gogoi (18/04/2020): হপপােঁ টি সজাসলল হনপায়লা,এইসাৰ চসহুৰ দুখ্ 

https://www.facebook.com/167323703468669/posts/1253585864842442/?sfnsn=wiwspwawes&d=w&vh=e&extid=1nKDsr7Gq2SEUnsp
https://www.facebook.com/167323703468669/posts/1253585864842442/?sfnsn=wiwspwawes&d=w&vh=e&extid=1nKDsr7Gq2SEUnsp
https://youtu.be/IcUNVqnp-VE
https://www.facebook.com/167323703468669/posts/1253585864842442/?sfnsn=wiwspwawes&d=w&vh=e&extid=1nKDsr7Gq2SEUnsp
https://youtu.be/IcUNVqnp-VE
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https://www.facebook.com/100000080576015/posts/3134232039922784/?sfnsn=wiwspwawes&extid=nvwyIBz0Cu

UxcMS5&d=w&vh=i 

 

Sanjib Baruah (13/03/2020): O jur moloya, kon deshloi batori niya...Cool cool breeze is blowing 

since from the morning here in mumbai which reminds me this old beautiful Assamese melody of Madhumoti 

Goswami..♥️😊 

 

https://www.facebook.com/100004738626256/posts/1502840249883915/ 

Sanjib Baruah (09/04/2020): Kerumoni Thuriya | Abhishruti Bezbaruah 

Ft. Utpal Das | New Assamese Bihu Song 2020. 

 

https://youtu.be/v3tW8FimE2U 

Sanjib Baruah (09/04/2020): #কলয়ৰ সাৰীয়ত 

Singer: Ansu Deep / Swarnli Aideu,Lyrics / Music by Myself,Video 

https://www.facebook.com/100000080576015/posts/3134232039922784/?sfnsn=wiwspwawes&extid=nvwyIBz0CuUxcMS5&d=w&vh=i
https://www.facebook.com/100000080576015/posts/3134232039922784/?sfnsn=wiwspwawes&extid=nvwyIBz0CuUxcMS5&d=w&vh=i
https://www.facebook.com/100004738626256/posts/1502840249883915/
https://youtu.be/v3tW8FimE2U
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%B0%E0%A7%87?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/100000080576015/posts/3134232039922784/?sfnsn=wiwspwawes&extid=nvwyIBz0CuUxcMS5&d=w&vh=i
https://www.facebook.com/100004738626256/posts/1502840249883915/
https://youtu.be/v3tW8FimE2U
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Director :Diganta Das. *ing : Prasenjit Borah, Debeswar Saikia Jyoti 

Priyaa, Moni Kanchan 

https://www.facebook.com/100006949848110/posts/2532587690316201/ 

 

Sanjib Baruah (11/04/2020): Bihu Dance of Sangita Saikia Baruah. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=116936346629618&id=110138663976053 

PRITHIBIR OXUKH | JAGORAN SAIKIA | SOMIRAN MALAY 

|CHIRANJEEB SARMA 

 

https://youtu.be/AF5ARA4dQfI 

https://www.facebook.com/100006949848110/posts/2532587690316201/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=116936346629618&id=110138663976053
https://youtu.be/AF5ARA4dQfI
https://www.facebook.com/100006949848110/posts/2532587690316201/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=116936346629618&id=110138663976053
https://youtu.be/AF5ARA4dQfI
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Sanjib Baruah (22/04/2020): Here's our latest song, amidst the 

lockdown. If you like it please share, subscribe and spread the word. 

Thank you. Stay home, stay safe. 

https://www.youtube.com/watch?v=FoBn9GfSRao&feature=youtu.be 

 

Sanjib Baruah (05/06/2020): #কৰএজাকসয়পানয়যনবৰষুণ 

 

https://www.facebook.com/808689100/posts/10158741114824101/ 

Trinayan Sharma (10/05/2020): O Phagun | Singer - BANDANA 

SHARMA | Director - Trinayan Sharma 

 

https://youtu.be/tBvU9dpF-ds 

https://www.youtube.com/watch?v=FoBn9GfSRao&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%95%E0%A7%B0%E0%A6%8F%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%B0%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/808689100/posts/10158741114824101/
https://youtu.be/tBvU9dpF-ds
https://www.youtube.com/watch?v=FoBn9GfSRao&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/808689100/posts/10158741114824101/
https://youtu.be/tBvU9dpF-ds
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Zedrin Phukan (09/04/2020): ZEDRIN PHUKAN | CREATIVE EDITOR 

REEL | VIDEO EDITOR | 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BAHHtXgrxvM 

Afzal Ali(08/04/2020): Please check out my new short film Sone Ki 

Chidiya ,  distributed by Pocket Films  .. Please like comment and share 

as much as you cn friends.. Thanks 

 

https://youtu.be/ogElCy32kqA 

 

(২)ভবভিন্ন ভলিভন 

Binod Mudiar (24/05/2020): 

Coal Mining in Dehing Patkai Rainforest of Assam 

Illegal coal mining in Dehing Patkai Rainforest of Assam and adjoining 

areas of Arunachal Pradesh is going on since several decades through 

unscientific and unsafe rat hole and surface mining. Since coal seams 

are dipping steeply, the area for open excavation is limited. That's why 

https://www.youtube.com/watch?v=BAHHtXgrxvM
https://youtu.be/ogElCy32kqA
https://www.youtube.com/watch?v=BAHHtXgrxvM
https://youtu.be/ogElCy32kqA
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more and more rat holes are required.  Similar rate hole mining is 

prevalent in Meghalaya, where fourteen miners were trapped in 2018, 

which brought the illegal coal mining in NE to national attention. 

Based on the illegal coal mining, pet coke industry is flourishing in 

Kharchang area of Arunachal.  

Today, coal India is producing 729 million tone annually. They don't 

require a small mine like Saleki to improve/ maintain their production or 

enhance bottom line. It's because they are mandated to explore and 

harness coal deposits for economic development of the country. 

Yes, while mining a natural resource, some damage do happen. But 

enough environment protection measures is a must now a days and CIL 

being a government PSU they adhere it religiously. 

The whole protest is orchestrated by coal mafia. 

The onus is now on us, "whether organise mining or allowing unscientific 

and unsafe rat hole drilling"  

To conclude" Human civilization is prospering because of the extensive 

harnessing of more than hundred mineral deposits on the earth. 

Wherever it is being mined, some amount of damage happened for flora 

and fauna of that place. As long as restoration measures are in place, 

such activities are allowed everywhere. Because, the planners know "a 

forest can be made but a mineral can not be created". Further, a mineral 

is to be mined where it is formed or deposited for the benefit of the 

Society" 

Deepen Rajkonwar (07/06/2020):উয়েখ্য়ৰ্াগয হৰ্ গােক ৰাহুয়ল হশশৱ মুম্বাইত অচতসাচ ত কচৰচছল আৰু হেউতাক ৰায়জন ৰাজয়খ্াৱা অসম এ হিাচছয়েশযন, 

মুম্বাইৰ সাধ্াৰণ সম্পােক আচছল (২০০১ িনলল). 

https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-killing-lungs-of-northeast-rapper-sings-on-coal-mining-in-

assams-dehing-patkai-

forest/354274?utm_content=buffer314b4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 

 

 

 

https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-killing-lungs-of-northeast-rapper-sings-on-coal-mining-in-assams-dehing-patkai-forest/354274?utm_content=buffer314b4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-killing-lungs-of-northeast-rapper-sings-on-coal-mining-in-assams-dehing-patkai-forest/354274?utm_content=buffer314b4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-killing-lungs-of-northeast-rapper-sings-on-coal-mining-in-assams-dehing-patkai-forest/354274?utm_content=buffer314b4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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Devabrata Chakrabarty (28/03/2020): 

ঘৰয়ত বভ  বভ  সমে অভতবাভ ত কভৰবকল এটা স জ ঘৰুৱা কাম ।তলত চেো ১৫ো শব্দৰ 

সানান শুধ্ৰাস লায়গ । ১ ৰ পৰা ১৪ হলয়ক ৫ নম্বৰলক পাস । ১৫ ৰ কাৰয়ণ ৩০ নম্বৰ । পাি কচৰসলল ৭০% নম্বৰ 

পাস লাচগস ।  

১ । কলজামৰা 

২ ।  লোচখ্িী 

৩ । শাকিমুো 

৪।  প াচততী 

৫ । উসপনযা 

৬ । মাৰুৱাগছ 

৭ । িুসালীদুো 

৮ । গুিচৰসা   

৯ । হেকৰোলে 

১০ । লমেপ্ৰ া 

১১ ।কতলীঠিো 

১২ । খ্নমুেলা 

১৩ । চকেসাচিলৎ 

১৪ । িমকাৰাই 

১৫ । ছৰাকইনািায়ৰা  

পাি কৰা সকলক এডাল  HB কাঠয়পচন্সল উপ াৰ চেো  'স  । সকয়লায়ৰ সুোস্থয কামনা কচৰয়লােঁ  ।  ৰয়ত 

থাকক , িায়ল কুশয়ল থাকক । 
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Geeta Sharma (12/04/2020): Lockdown ৰ সমেত হসলকচন ত সচ  প্ৰকৃচত ৰ ৰূপ উপয়িাগ 

কয়ৰােঁ য়ত হ াৱা চকছু অচিজ্ঞতা এখ্ন আয়লখ্যৰ মায়জয়ৰ ৰূপাচেত কচৰয়লােঁ  , প্ৰচতজন অসমীোৰ প্ৰাণৰ কথা িালগ... 

পচিস হিান 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3323079651053976&id=100000559207456 

Geeta Sharma (13/06/2020) 

কৰনা'ৰ ক ৰ 

 

এয়নচেন হেচখ্ম সুচল হকচতোও িসা নাচছয়লােঁ , মানু ৰ হসমাৰ  ে, মৃতুয ও  ে,  জি  য়ল মৃতুযও  স, এইোই 

চিৰ সতয। চকন্তু , মৃতুযৰ চপছত  হৰ্ এয়নধ্ৰণৰ চসিীচৰ্কাৰ সৃচি  স পায়ৰ তায়কয়  আচজ কসলল ওলাইয়ছােঁ ।   

এখ্ন িৰা  ৰ ,িৰা সংসাৰ আচম গয়িা, জনা হ াৱায়ৰ পৰা চনজৰ চস্থচত হল আচম সতকভ   ওেঁ, চনজৰ  ৰ খ্ন 

পচৰোল হল আচম আয়সচগক  ওেঁ, সকয়লায়ত চনজৰ অচধ্কাৰ চনজৰ সম্বন্ধক হল সংয়সেনশীল  ওেঁ। অচধ্কাৰ সাসযস্ত 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3323079651053976&id=100000559207456
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3323079651053976&id=100000559207456
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কচৰসলল হ েঁ তা ওপৰা লায়গ। চকন্তু সকয়লা হৰ্ এক চমথযা নােকৰ সাচ য়ৰ আন এয়কা ন ে , কৰ'নাই হেখু্ৱাই 

চেয়ছ,   

িকুৰ সিুখ্য়ত হ াৱা এো মমভাচন্তক  েনাই , মন আচজ চসিচলত কচৰয়ছ,  চসৰ্ায়েয়ৰ আৱচৰ ধ্চৰয়ছ, ঈশ্বৰৰ ওিৰত 

প্ৰাথভনা কচৰয়ছােঁ , "এইয়সাৰৰ হসানকায়ল সামৰচণ মাৰা প্ৰিু।' এয়নকুৱা পচৰচস্থচত  হ য়েই আয়ছ সতভ মান, হগায়েই 

চসশ্ব জুচৰ হেচখ্য়েই আয়ছােঁ  এয়নয়সাৰ  েনা, অন্তয়ৰ কায়ি, হতচতোও, এচতোও, চকন্তু হৰ্চতো চনজৰ িকুৰ 

আগয়তই হেয়খ্ােঁ , সোে হেচখ্ থকা জনৰ লগয়তই   য়ে হতচতোয়  উপলচদ্ধ কচৰস পৰা ৰ্াই, আচম আিলয়ত মানৱ 

জাচত চক শলয়ঠকত পচৰয়ছােঁ  , চক  সলল ওলাইয়ছ, চকমান অচনশ্চেতাৰ মাজত আমাৰ জীৱন হোদুলযমান। 

আচজ ৰাচতপুৱা িকু হমচলয়েই খ্সৰ হো পায়লােঁ .... 

আমাৰ চসচল্ডেৰ  েনা, আমাৰ প্ৰচতয়সশী,  এ াল সেসস্থ েম্পচত্ত, মানু  জনৰ সেস আনুমাচনক 

৭৫/ ৭৬ সছৰ মান আৰু হতয়খ্তৰ পত্নী িালগ ৬৫ / ৬৬ সছৰ মান  হ য়ছ। দুোলক লৰা হছাৱালী। হছাৱালী চসো হ  

অয়ষ্ট্ৰচলো ত আয়ছ। লৰা ও কমভসূয়ত্ৰ অষ্ট্ৰচলোৰ চনসাসী। মানু জন অৱসৰ হলাৱা সহু সছয়ৰই  ল, েইচ্ছায়ৰ অৱসৰ 

হলচছল, কাৰণ সাৰু মই সৰ িাললক নাজায়না মানু গৰাকীয়ে  িৰকাৰী  কাম  কচৰচছল, গচতয়ক এক েচ্ছল পচৰোল।  

িৰ পূৰ  ৰ, 

সচত- সন্তচতয়ৰ  িৰা  ৰ।  

লায়  লায়  মানু জন চপছলল অকণমান অসুস্থ হ  পচৰচছল, ৰ্চেও হতয়খ্তৰ সাৱধ্ানতা আৰু হেনচিন অনুশীলনতাৰ 

সায়স চনজয়ক ঠিয়ক ৰাচখ্সলল সষম হ চছল। মায়জ মায়জ  পুয়তক আয়  জীয়েক  আয়  খ্সৰ সাতচৰ হল ৰ্াে। লগ 

পায়ল কথা পায়তা। পুয়তকৰ চসো হল হতওেঁ চিচন্তত, আমাৰ িাৰতীে চপতৃ মাতৃ, চিন্তাৰ   আৰ-পাৰ নাই, হগায়েই 

জীৱন লৰা হছাৱালীৰ নাময়তই উিগভা কচৰ ৰ্াে। 

লৰা হছাৱালীৰ অনুপচস্থচতত, মায়জ মায়জ িচতজা হছাৱালী এজনী  তাই আচ  থায়ক, পচৰোলৰ মানুয় া আয়ছ 

গচতয়ক হতওেঁয়লাকৰ হতয়নলকয়ে চেন হসাৰ পাৰ হ চছল।  

চকন্তু ২০২০ আচ ল, আচ ল কৰ'না, আৰু আক্ৰান্ত  ল এই াল েম্পচত্ত ,  কৰ'না  ল মায়ন এলাগী  ল,  আমাৰ 

চসচল্ডে অসৰুদ্ধ হষত্ৰ (containment zone) হল হ াচৰ্ত  'ল, sanitization  'ল আচম  ৰয়তই 

quarantine  য়লােঁ  ,  চস্পতালল হল গ'ল । হতওেঁয়লাক থাচকল এমা , এমা ৰ চপছত উিটিল  ৰলল পৰচ , 

 ৰখ্ন িাসলল আচ চছল িালগ, মনয়ো িাচে ৰ্াই,  ৰলল আচ  হতওেঁ চেনয়োৰ চনতয হনচমচত্তক কাম চনয়জই কচৰয়ল, 
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চেনৰ সাজ খ্ায়ল, ৰাচতৰ হনশ আ াৰৰ চপছত চনদ্ৰা ৰ সুখ্ কণ নাপায়ল ।  ঠাৎ শৰীৰ অসুস্থ হ  ৰাচত হতই 

চিচকৎসালে হল চনস লগীো  'ল, আৰু এ ণ্টাৰ চিতৰয়তই চিৰ চেনৰ সায়স িকু মুচেয়ল । গ'ল হগ এই জীৱন নােৰ 

ৰ্ৱচনকা সামচৰ।  

মাচনয়ছােঁ  জি  য়লই মৃতুয  স। 

চকন্তু এয়ন মৃতুয, হগায়েই জীৱন চনজৰ  ৰ সংসাৰ হল সযস্ত থকা মানু জন আচজ হতয়নই অকলশৰীো হক চসোে 

লস লগীো  ল, না লগত পত্নী , না পুত্ৰ, না জীেৰী, হকায়নও সংগ চেসলল হনাৱাচৰয়ল, চসপয়ে আপয়ে  ,জীৱয়ন 

মৰয়ণ সংগ চেম সুচল িৱা অধ্ভাংচগনী ও আচজ হতওেঁৰ হশৰ্ ৰ্াত্ৰাত হতওেঁৰ েশভন নাপায়ল। হকই গৰাকী মান 

মুচনচিপালটি ৰ (BMC) মানুয়  হগ জ্বলাই চে আচ য়ল হগ ,অচন্তম সংোৰ কয়না আচজ হতওেঁৰ িাগযত নাই,  চিৰ 

চসোে ৰ মু ূতভ ত িকুয়লা েুচকসলল , এসাৰ েশভন কচৰসলল আত্মীে েজন হকায়না ন ল। 

গাৰ হনাম  

চশেচৰ উয়ঠ, পচৰসাৰৰ উিুপচনত সুকু কাচি উয়ঠ। 

আয় ােঁ  সুচল আচ স পৰা নাই লৰা হছাৱালী, পচৰোল পচৰসগভৰ মানুয় া আচ স হনাৱায়ৰ। মানু জন ঢুকাইয়ছ, 

মানু গৰাকীক মাত এৰ্াৰ চেসলল ও হকায়না ৰ্াস পৰা নাই, অকয়ল অকয়ল চক জায়না কচৰয়ছ?  হৰ্াৱাকাচল 

মানু জনৰ লগত সচ  আ াৰ গ্ৰ ণ কচৰচছল আৰু আচজ নাই, সাধ্াৰণ সমে হ াৱা হ য়তন হতওেঁৰ আয়শ-পায়শ 

আচজ ক'ত  মানু  থাচকয়ল হ য়তন, অনয ন য়লও লৰা হছাৱালী  াল মাকৰ ওিৰত থাচকয়ল হ য়তন চকন্তু আচজ 

হতওেঁ অকলশৰীো, আচজ হকাচিড হসালা মাৰাত্মক ম ামাৰীৰ কৱলত পচৰচস্থচত োস, উপাইচস ীন, চসসশ আচম, 

চসসশ সকয়লা। ডাক্টৰ আচ  িাই হগয়ছ, লগয়ত আোইয়ক সকীোই হথ গ'ল, ৰ্ায়ত অ া ১৫ চেনলল হতওেঁৰ ওিৰলল 

হকায়না নাৰ্াে।!! এচতো হতওেঁক লাগচতোল সস্তু সাচ নী চখ্চন দুৱাৰ মুখ্ত হথ চেো  স, তাৰ পৰাই হতওেঁ লস লাচগস। 

এই দুেভ শা,    াে  াে প্ৰিু চক চেন হেখু্ৱাইছােঁ , েো কৰা ঈশ্বৰ!!  েো কৰা!! 

 🙏 

গীতা শমভা, মুম্বাই, ১৩ জুন ২০' 
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Geeta Sharma (06/06/2020): 

হকাভিড বাভি তগ আয়ছ.... 

আচম কচম হগ আয়ছােঁ  হনচক? 

সোে ৰাচতপুৱাই উঠি গ্ৰাফ ডাল িাওেঁ , চেনক চেয়ন ওপৰলল উঠি হগ আয়ছ, মািভ  ৰ মা ত সংখ্যা ৫০০ পাওেঁয়তই 

িকু হকইো ডােৰ হক হমল খ্াইচছল, এচতো ৮০০০০ ( ৬জুন ২০')  'ল, তথাচপও িকু হকইো হমল নাখ্াই, 

অিযস্ত হ  গয়লা হনচক? 

 এ  চৰ্  ে হ  থাচকস, কচৰসৰ হো উপাই নাই, কথায়সাৰ চধ্লাই চেয়লােঁ  হনচক? এই হৰ্ প্ৰচতয়ৰাধ্ৰ চনেম হসাৰ 

মাচন আয়ছােঁ  হতা? মই হো এচতোলল আয়ছােঁ  ...  

আপুচন একা?  

চনজয়ক চৰ্মান চেন সিাই ৰাচখ্স পায়ৰা, ৰাচখ্স লাচগস। মইয়না চক কচৰস পাচৰম সাৰু , 

 ম্মম, অকণমান িায়সা ৰস!! 

ৰ্চে মই চনজয়কই সিাই ৰাচখ্স পায়ৰা, হমাৰ   ৰৰ মানু  হকইোৰ চকমান স াে  স, ন য়ল কম চসপে খ্নত 

পচৰসয়ন? 

ওপয়ৰ ওপয়ৰ িায়ৱা ৰ্চে হমাৰ  ৰ খ্ন সাচিস.... 

 হমাৰ লগয়ত এজন ডক্টৰৰ সমে সাচিস, চকছু োস্থযকমীৰ চকছু সমে হৰ াই পাস, চিচকৎসালেত এখ্ন চসিনা হৰ াই 

 স। মই থকা building হো senitization ৰ পৰা  াত সাচৰস, তাৰ ফলত চকছু municipalty ৰ কমভৰত 

সকলৰ কাম কচমস, হমাৰ ওিৰ িুসুৰীো সকল home quaranntine ৰ পৰা  াত সাচৰস। home 

delivery চেো মানু  হকইজন ওিৰৰ হলে ত থকা সুিা মানু   ালক সস্তু হৰ্াগান ধ্চৰসয়লা  ৰলল আচ সলল 

অনুমচত পাস। কাম কৰা হছাৱালী হকইজনীও তা াতৰ কামত পুনৰ চনৰু্চক্ত পাস।  

আৰু সহুত চকসাচকচস.... 

এ , মই হেয়খ্ান এয়কা নকৰালকয়ে সহুত কচৰস পায়ৰা,  ৰত সচ  হেশ হসৱা কৰাৰ সুয়ৰ্াগ আৰু কত পাম, চনজয়ক 

সিায়লা, পচৰোলক লগয়ত সহুতয়ক িালগ ..সাকী চখ্চন ঈশ্বৰৰ  ওপৰত ...অকণমান স ণশীলতা অকণমান সুজাসুচজ 

ৰ েৰকাৰ, তায়কই নকয়ৰা চকে, সৰু সৰু কথা চমচলয়ে সৰ সৰ ফলাফল চেয়ে... তায়কই পাই.... 

আপুচন চকসা িাচৱয়ছয়ন?  

গীতা শমভা, 

মুম্বাই, ৬ জুন ২০20 
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Lakhyajyoti Nath (19/03/2020):  

কয়ৰাণাৰ ভশকভল ডাল িংগ কৰক 

________ 

সকয়লায়ৱ এচতো চনশ্চে গম পাইয়ছই হৰ্ হনায়সল কয়ৰাণা িাইৰাছ (COVID-19) চক আৰু এই হসমাৰ 

হকয়নলক সংক্ৰচমত হ য়ছ। ইোক প্ৰচতয়ৰাধ্ কচৰসলল চক চক কচৰস লাচগস সাতচৰ কাকত, হেচলচিছন, িচছয়েল 

চমচডো সকয়লায়ত সজাগতাৰ সায়স প্ৰকাশ হ য়ছ।  

আয়পানায়লাকৰ অচিজ্ঞতা আয়ছয়ন নাই নাজায়না সাৰু মায়জ মায়জ চকছুমান চশকচল সযৱসাে (Chain 

Business) িচল থায়ক। চকছুমান মানুয়  আয়পানাক চকসা প্ৰয়লািন সা ফুিুলাই চে এয়ন এো ঠাইত হল ৰ্াে 

ৰ্'ত এই চশকচল সযৱসােৰ কথা এজয়ন সুজাই চেয়ে। ইোত কচৰস চক লায়গ আপুচন হতওেঁয়লাকৰ এো প্ৰডাক্ট এো 

মূলয চে চকচনস লায়গ সেসয  'সলল আৰু তাৰ চপছত আপুচন আৰু দুজনক এয়নলক চকসা প্ৰকায়ৰ আচন প্ৰডাক্টয়ো 

চকনাই হতওেঁয়লাকয়কা সেসয কৰাস লায়গ। হতচতো আপুচন এো মূলয পাস সা পইণ্ট পাস। হতওেঁয়লাক দুজয়নও 

আয়কৌ হতওেঁয়লাকৰ তলত দুজন-দুজনলক সেসয িচতভ  কৰাস লায়গ। এয়নলক আয়পানাৰ তলত চৰ্মান সেসয হ  

হগ থাচকস আপুচন হৰ্াৰা চ িাপত তাৰ মূলয পাই থাচকস। এয়নলক এই সযৱসােয়ো চশকচলৰ (Chain System) 

েয়ৰ আগুৱাই হগ থায়ক। এই সযৱসােৰ প্ৰথয়মই আয়পানাক এয়ন চকছুমান মানু ৰ উো ৰণ চেস চৰ্সকয়ল এই 

চশকচল সযৱসােৰ হৰ্ায়গচে হকাটিপচত হ য়ছ, BMW গািী চকচনয়ছ। হসই হলািয়তই হতচতো আপুচন সযৱসােয়োত 

হসামাই পচৰস। 

আয়পানাৰ তলত ৰ্চে সেসয িচতভ  ন ে অথভাৎ চশকচল চছচে ৰ্াে (Chain Break) হতচতো চকন্ত আয়পানাৰ 

উপাজভ ন সন্ধ। হসইকাৰয়ণ এই সযৱসােত চশকচল ডাল িলাই থকায়োয়ৱই মূল কথা। 

মুম্বাই, চেেী েয়ৰ ি ৰয়সাৰত এইয়সাৰ খু্স িয়ল। সকয়লায়ৰ  য়ৰ  য়ৰ হধ্ই অিাৱ আৰু হসই অিাৱৰ কথা মনত 

হপলাই িাল িাকচৰ কৰা ল'ৰায়সাৰক প্ৰয়লাচিত কচৰ এই সযৱসাে িলাই। আমাৰ লগৰ দুোমায়ন হিয়ক্ড হ ্ড েুটি 

চকচন সোে চডউটি পৰা আচ  এই সযৱসােৰ সায়স নতুন সেসয চসিাচৰ ওলাই ৰ্াে। দুসছৰ পাছত মই এয়নই এোক 

সুচধ্য়লা হতাৰ BMW ক'ত? হনয়েয়খ্া হৰ্! চস আয়কৌ হ াপালক িাই হমাক। মই চমচিচকোই  ােঁ য় া।  

সাৰু চৰ্ চক ন ওেঁক এই চশকচল সযৱসাে কচৰ হকাটিপচত সা BMW গািী হলাৱা মানু  মুম্বাইত মই পােঁ ি সছৰ থাচক 

এোও হনয়েচখ্য়লা। হকায়নাসা হ য়ছ ৰ্চে নাজায়না! 
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কয়ৰাণা িাইৰাছৰ কথা চলচখ্ চশকচল সযৱসােৰ কথা এইসায়সই চলচখ্স লগা  'ল হৰ্ কয়ৰাণা িাইৰায়ছা হতচতোয়  

আগসায়ি হৰ্চতো ইোৰ চশকচল ডাল েী ল হ  ৰ্াে। হকায়নাসা এজন ৰ্চে কয়ৰাণা িাইৰাছত আক্ৰান্ত আৰু হতওেঁৰ 

সংস্পশভলল হকায়নাসা আয়  হতচতোয়  এই হৰাগ চসেপা সম্ভাৱনা থায়ক। আপুচন ৰ্চে হতওেঁৰ পৰা আেঁতৰত থায়ক, 

সংস্পশভলল নায়  হতচতো এই হৰাগ চনচসেয়প। 

এচতো কথা  'ল এই হৰাগ চসেপা সম্ভাৱনা ক'ত হসচছ! এয়কসায়ৰ সাধ্াৰণ আপুচন ৰ্চে  ৰৰ পৰা ওলাই নাৰ্াে সা 

আয়পানাৰ  ৰয়তা হসয়লগ মানু ৰ আ -ৰ্া  ন ে অথভাৎ আপুচন ৰ্চে চনজৰ  ৰয়ত Isolated (সুকীোলক) থায়ক 

হতচতো জায়না চকসা উপাে আয়ছ এই হৰাগ আয়পানাৰ হে লল অ াৰ! এয়ন সংকে পচৰয়ৱশত আপুচনও সুচজস 

লাচগস লগয়ত আল ীয়েও সুচজস লাচগস হৰ্ এচতো আল ীৰ প্ৰয়োজন হন এচতো এই সংকেৰ পৰা সাচছ থকা 

প্ৰয়োজন। 

চৰ্য়সাৰ ঠাইত মানু ৰ সমাগম হসচছ হৰ্য়ন সজাৰ, হিণ্টাৰ, হোকান, চিয়নমা  ল, শ্বচপং মল, চজম, ক্লাস, সাছ, 

হৰলয়ৱ হিিন, চসমান সিৰ, চসো ৰ, জিচেন পাটিভ , নাম ৰ, মচিৰ, মেচজে আচে হসই ঠাইত সকয়লাতলক হসচছ 

আশংকা থায়ক এই হৰাগ সংক্ৰমণ হ াৱাৰ। কাৰণ আপুচন এই িাইৰাছ হেখ্া নাপাে কাৰ হে ত আয়ছ। ইমান 

সমাগমত কাৰ হে ত এই িাইৰাছ আয়ছ আপুচন নাজায়ন। অচনচ্ছাকৃত িায়ৱ  'হলও হতওেঁৰ সংস্পশভলল আপুচন 

আচ য়ল আয়পানাৰ হে লল এই িাইৰাছ আচ স। তাৰ চপছত আপুচন  ৰলল আচ স আৰু হশৰ্ত  ৰৰ সকয়লায়ৰ 

হে ত এই িাইৰাছ সংক্ৰচমত  'স। মায়ন আপুচন এই কয়ৰাণা িাইৰাছৰ চশকচল (Chain) ডাল চকমান আগুৱাই 

হল আচ ল মন কচৰয়ছয়ন! চকন্তু আপুচন ৰ্চে হসই ঠাই হসাৰৰ পৰা আেঁতচৰ থাচকলল  হতচতো আপুচন এই চশকচল 

ডাল িংগ কচৰস পচৰয়লল । 

এচতো কথা  'ল আচম চকছুমান ঠাইলল ৰ্াস লাচগসয়ে হৰ্য়ন হখ্াৱা সস্তু আচনসলল সজাৰ-হোকান, অচতপাত েৰকাৰী 

কামৰ সায়স হিিন সা চসমান সিৰ হতচতো চকন্তু আপুচন অচত সাৱধ্ান  'স লাচগস। অলাগচতোল এয়কা সস্তুয়ত  াত 

নলগাস লাচগয়ল হসো কায়ৰাসাৰ হোকানৰ হসোমৰ সাফৰ এোয়ে  ওেঁক সা কায়ৰাসাৰ েজভ াৰ হ য়্ডল ডায়লই  ওক। 

চৰ্য়কায়না মানু ৰ পৰা অচত কয়মও এক চমোৰ দূৰত থাচকস ৰ্ত্ন কৰক। হগায়েই সমে হিাৱাত  াত খ্ন মুখ্-নাক 

আৰু িকুত মায়ন মুখ্ম্ডলৰ ওিৰলল নাচনস। েৰকাৰী কাম হকইো ফোফে কৰক আৰু  ৰ আ ক।  ৰ আচ  িায়সানয়ৰ 

প্ৰথয়ম িাললক  াত ধু্ই হল মুখ্- াত-িচৰ ধু্ইয়  সাকী কাম কচৰস। ওপৰত চপন্ধা কায়পাৰ হৰ্ায়ৰা ৰ্চে আছুতীোলক 

ৰাচখ্স সা ধু্স পায়ৰ হতচতো আৰু িাল। কাৰণ তায়তা হকায়নাসা কয়ৰাণা িাইৰাছ থকা হৰাগীয়ে  ােঁ চিোয়ল িাইৰাছ 

লাচগ থাচকস পায়ৰ। হমাৰ কথা  'ল সাৱধ্ান হ য়ছই হৰ্চতো সমূ্পণভলক  ওেঁক। 
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 ৰৰ পৰা সাচ ৰলল ওলাই গ'হল Mask লগাস নাই হসইচসৰ্য়ে সহু চিচকৎসয়ক সহু কথা হকয়ছ চকন্তু হমাৰ ময়ত 

লগাই হৰ্াৱা িাল। কাৰণ হকায়নাসা ৰ্চে কয়ৰাণা িাইৰাছ পচিটিি থকা হৰাগীয়ে  ােঁ চিোই আৰু আপুচন ওিৰত আয়ছ 

হতয়ন্ত হতওেঁৰ হসই িাইৰাছ আয়পানাৰ নাক-মুখ্ৰ হৰ্ায়গচে হসামায়ল আয়পানায়ৰা হ াৱাৰ সম্ভাৱনা থায়ক। 

হগায়েই প্ৰচক্ৰোয়ো িায়ল হেচখ্স হৰ্ এই িাইৰাছ সংক্ৰমণৰ সাচছ থাচকসলল অথভাৎ এই িাইৰাছৰ চশকচল ডাল 

আগসাচি হৰ্াৱা ৰখ্াসলল এোয়ে ডােৰ উপাে আয়ছ হসইয়ো আচম চনজৰ  ৰত সুকীোলল (Isolated) হ  থাচকস 

লাচগস। চনজয়ক চৰ্মান Isolated কচৰ ৰাচখ্স চসমায়নই এই সংক্ৰমণৰ সাচছ থাচকস আৰু চশকচল ডাল আগ সাচি 

হৰ্াৱাত ৰখ্াস পাচৰস। 

খু্স স জিায়ৱ কথায়ো নলস। িীন, ইোলী আচে হেশৰ অৱস্থা হেচখ্য়েই হসইসায়স আতংচকত ন 'স চকন্তু খু্স 

সাৱধ্ান  ওেঁক। হশৰ্ত আয়কৌ কওেঁ চসনা অচত েৰকাৰী কাৰণ অচস য়ন  ৰৰ পৰা সাচ ৰ ওয়লাৱা সন্ধ কৰক 

হৰ্চতোললয়ক এই িাইৰাছ আমাৰ চনেিণত নায় । 

(হশ্বোৰ কচৰস পায়ৰ) 

-লষয হজযাচত নাথ 

(চনজৰ হলখ্া হ াৱােিএপ এয়নই মই চনচেওেঁ, এইসাৰ চেোৰ প্ৰয়োজন হসাধ্ কচৰয়লা।) 

Lakhya Jyoti Nath (22/03/2020) 

পানী এভতো ভডভি পায়ল ৰাইজ 

কয়ৰাণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা িাৰতত ৩৫০ স্পশভ কয়ৰা কয়ৰা সতভ মান। ৪ জন চন ত। হৰ্াৱা দুই-চতচন চেনত খু্স চষপ্ৰ 

গচতত ইজনৰ পৰা চসজনলল সংক্ৰচমত হ য়ছ এই মাৰাত্মক িাইৰাছ। চকন্তু সকয়লাতলক আিচৰত কথা এচতোও 

আমাৰ এিাম ৰাইজ আৰু িৰকাৰৰ কা্ডজ্ঞান  ূচৰ অ া নাই। খু্স সাধ্াৰণ িায়ৱ হল আয়ছ এই কথাক। 

িৰকায়ৰ এচতোও অয়পষা কচৰ আয়ছ িাৰতত হিজ ৩ সা ৪  ওেঁক। ১০-১৫  াজাৰ মানু  আক্ৰান্ত  ওেঁক, ৪০০-

৫০০ মানু  মৰক হতচতো সমূ্পণভ িৰকাৰী-হসিৰকাৰী অচফি, মল আচে সন্ধ কচৰ চেস। এচতোও অসমৰ েয়ৰ ঠাইত 

চেনয়োত  াজাৰ  াজাৰ িৰকাৰী কমভিাৰী অচফি হগ আয়ছ। হতওেঁয়লাক ৰাচতপুৱা হকায়নাসা সাছত, হকায়নাসা 

অয়োত, হকায়নাসা হমচজকত হ েঁ িা-হঠলা, গাত-গা লগালক সচ  অচফি হগয়ছ। হসই সাছ-অয়োত থকা হসয়লগ 

মানু ৰ কথা নকয়লায়ে সাৰু! তাৰ পাছত চসচিন্ন ঠাইৰ পৰা চসচিন্ন মাধ্যমত অ া মানু  হগাে খ্াই অচফি কচৰয়ছ। 

আয়কৌ অচফি হশৰ্ কচৰ আয় ােঁ য়ত সাছ-অয়োত সচ   ৰলল আচ য়ছ।  ৰত আচ  পচৰোলৰ লগত এয়কলয়গ খ্াইয়ছ-
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শুইয়ছ। চেনয়োত হতওেঁ অ া হসই সাছখ্নত, অয়োত খ্নত তাৰ আগয়ত হকান সচ চছল হকায়নও নাজায়ন। চকন্তু 

ইমান অচনচশ্চেতা পাছয়তা অচফি কচৰয়ে আয়ছ, অচফি কচৰ  ৰ আচ য়ে আয়ছ। 

হতওেঁয়লায়ক চক হখ্লা কচৰ আয়ছ হতওেঁয়লায়ক চনয়জ আৰু িৰকায়ৰ সাৰু গম পাইয়ছয়ন? 

িৰকায়ৰ এচতোও কয়ৰাণা িাইৰাছ সংক্ৰমণৰ শৃংখ্ল োল (Chain) িংগ কচৰসলল এক সপ্তা  ন 'হলও চতচন 

চেন মানৰ সায়স কাচফভ উ চে সমূ্পণভ অচফি, সজাৰ, হোকান, সাছ-চৰক্সা আচে চকে সন্ধ  কৰা নাই সুজা নাই। সন্ধ 

মায়ন সমূ্পণভ সন্ধ। ৰাস্তাত কুকুৰ-হমকুৰী, গৰু-ছাগলী সায়ে ৰ্ায়ত হকায়না দুয়ঠেীোক হেখ্া নাপাে। এয়ন সন্ধ হকচতো 

চেসলল হৰ আয়ছ হিজ 3/4 হপাৱাৰ পাছত? 

মায়ন সৰৰু্ণ পচৰ চনচততা হলয়ক ছাচত চনচকয়না এয়ন কথা হনচক! 

আৰু িৰকাৰক অকল হোৰ্ চে চক লাি! আমাৰ মানু  হসায়ৰও শপত খ্াই হথয়ছ িৰকায়ৰ হেখ্া মাত্ৰয়ক আেক কচৰ 

হজইলত আইিয়লছন (Isolation) নকৰাললয়ক আচম  ূচৰয়ে ফুচৰম সাচ ৰত। আচম নুসুয়জা। লাচগয়ল মচৰ ৰ্াম। 

হকইসাসছৰীো চিচকৎসা কমী চ িায়প ডােৰ ডােৰ চিচকৎসালেত থাচক চৰ্য়সাৰ অচিজ্ঞতা হ য়ছ এজন মানু  এো 

সাধ্াৰণ অসুখ্ত চিচকৎসালে আচ  চকমান সংকেজনক অৱস্থালল ৰ্াস পায়ৰ চনয়জ হেচখ্য়ছা। 

শ্বাস-প্ৰশ্বাসত অসুচসধ্া  'হল মানু ৰ চক অৱস্থা  ে তায়ত ৰ্চে লগত অচতমাত্ৰা জ্বৰ,  নাই অ া সুকু চসৰ্াই হৰ্াৱা 

কােঁ  , হপেৰ অসুখ্, সচম থায়ক হতয়ন্ত হতওেঁৰ চক অৱস্থা  'স এসাৰ চনয়জ কল্পনা কচৰ িাস। 

কাইলল িৰকায়ৰ ১৪  ন্টাৰ সায়স জনতা কাচফভ উ চেয়ছ চকন্তু এই জনতা কাচফভ উ মাজয়তা চকছুমান নমুনা মানু  

ওলাস িাই থাকক মই আচজয়ে চলচখ্ হথয়ছা। ইোৰ চিতৰত- 

১) এিাম থাচকস সকয়লা হোকান-হপা াৰ, সজাৰ সন্ধ চে হসই সন্ধ হোকানৰ সিুখ্ত, চতচনআচল-িাচৰআচলত লুডু 

হখ্চল সা পান খ্াই সাইকৰ ওপৰত সচ  কয়ৰাণা িাইৰাছৰ ওপৰত িিভ া কৰা পচ্ডত। 

২) এিাম ওলাই ৰ্াস আয়কৌ সন্ধ চেওেঁয়ত হিণ্টাৰ সা োউন খ্নত পচৰয়ৱশ হকয়নকুৱা হ  আয়ছ হিাৱাৰ হ েঁ পা ত। 

তায়ত হতওেঁৰ েয়ৰ আৰু িাচৰো লগ পাস তাৰ পাছত কয়ৰাণা িাইৰাছৰ ওপৰত সকৃ্ততা চে  ৰলল আচ স।  

৩) এিামৰ আয়কৌ কাইলল চেনয়োয়ত সকয়লাতলক েৰকাৰী কাময়সাৰ ওলাস। চৰ্য়ো কাম হৰ্য়নলক  'হলও কাইললয়ে 

কচৰস লাচগস। 

৪) এিাম চনজৰ সন্তানৰ হকচৰোৰ প্ৰচত অচতপাত সতকভ  অচিিাৱয়ক সন্তানক টিউিনলল পঠাই চেস। ৰ্া এয়নই 

থকাতলক চকসা চশচক থাকলগ। 
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৫) এিায়ম সন্ধ সুচল ই ৰ-চস ৰলল আল ী খ্াস ৰ্াস। 

মুঠয়ত সহুত প্ৰকাৰৰ নমুনা মানু  হেচখ্স। 

পানী এচতো চডচে পায়ল ৰাইজ। োইোচনকৰ েয়ৰ কয়ৰাণা িাইৰাছ সাগৰত ৰ্চে এয়কলয়গ ডুচস মচৰস মন নাই 

এচতোও সুজক আৰু আনয়কা সুজাওক।  

- লষয হজযাচত নাথ 

'অভতভথ হদয়ৱা িৱাঃ' ন ে 

এভতো 'অভতভথ যম িৱাঃ' 

এইয়ো পচৰচস্থচতত আয়পানাৰ  ৰলল অ া অচতচথজন হেৱতা ন ে ৰ্য়মা  'স পায়ৰ চৰ্য়ে আয়পানাৰ লগয়ত 

আয়পানাৰ মৰমৰ পচৰোলয়োৰ সায়স সংকেৰ কাৰণ হ  পচৰস পায়ৰ।  ৰলল এই দুসপ্তা  মানৰ সায়স অচতচথ অ া 

সন্ধ কৰক আৰু আপুচনও হসয়লগৰ  ৰলল অচতচথ হ  হৰ্াৱা সন্ধ কৰক। 

হকইচেনমান মানৰ সায়স  ৰৰ মূল হগেখ্ন চিতৰৰ পৰা তলা লগাই এখ্ন সগা কাগজত তলৰ কথাচখ্চন চলচখ্ ডাঠ 

কাগজ এখ্নত আঠা লগাই  ৰৰ মূল হগেত ওয়লামাই থওেঁক। মইও আমাৰ  ৰত এই কাময়ো কচৰস হকয়ছা। 

"ম ামাৰী কয়ৰাণা িাইৰাছ সংক্ৰমণ হৰাধ্ কচৰসলল অ া হকইচেনমানৰ সায়স আমাৰ  ৰলল চৰ্য়কায়না আল ী অ ায়ো 

সন্ধ কৰাৰ চসদ্ধান্ত হলয়ছা। চকসা জৰুৰী কথা/খ্সৰ লস লগা থাচকয়ল আমাৰ  ৰৰ হফান নম্বৰত হৰ্াগায়ৰ্াগ কচৰস। 

এইয়কইচেন আচম হফানয়ত সকয়লায়ৰ খ্া-খ্সৰ হলাৱা আৰু চেো চসদ্ধান্ত হলয়ছা। আমাৰ হফান নম্বৰ- ১২৩৪৫৬৭৮৯০ 

অনুগ্ৰ  কচৰ হসো নাপাস। ধ্নযসাে।" 

(এইয়ো কাম আপুচনও কৰক লগয়ত হশ্বোৰ কচৰস চনজৰ সনু্ধ-সান্ধৱ, সম্পকীেৰ লগত ৰ্ায়ত সকয়লায়ৱ সুয়জ আৰু 

কয়ৰ।) 

- লষয হজযাচত নাথ 

Lakhyajyoti Nath (24/03/2020): 

িাৰতত এচতোললয়ক ২৩ মািভ ৰ ৰাচত ৮.১৫ সজাললয়ক সসভমুঠ ৪৬৮ জনলল কয়ৰাণা িাইৰাছ সংক্ৰচমত  'ল। হৰ্াৱা 

এচেনত ১৩০ জনয়ৰা অচধ্ক হলাক ধ্ৰা পচৰয়ছ। ৯ জনৰ মৃতুয  'ল। চেনক চেয়ন এই সংক্ৰমনৰ মাত্ৰা সাচি হগ আয়ছ। 

সকয়লাতলক হসচছ ম াৰাষ্ট্ৰত ৭১ জন তাৰ পাছত হকয়ৰলাত ৬০ জন। 
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হ ন জাচন কাচল চৰ্সকয়ল কােঁ  ী আৰু িো টিং সজাই সমেল নকচৰয়ল কাইলল গােঁ ও-ি ৰৰ সকয়লা চমচল কােঁ  ী 

সজাই সজাই হজাৰ-োৰ সমেল এো কচৰ চেস। 

 ৰত এক চমচনে নাথাচকস, ৰয়কেৰ চপছফায়ল জুই লগাই চেয়ল হৰ্য়নলক ৰয়কেয়ো এক চমচনে ক'হতা নৰে 

হতয়নলক চনজৰ চপছফায়লও জুই লগাই চেয়ছ সুচল িাচস অয়লৌ-তয়লৌয়ক কুকুৰ-হমকুৰীৰ েয়ৰ  ূচৰ ফুচৰস। 

এইয়কইচেনয়ত পৃচথৱীৰ চৰ্মান আয়জভ ন্ট কাম আয়ছ মনত হপলাই হপলাই কচৰসলল  ৰৰ পৰা ওলাই ৰ্াস। 

কাচফভ উ, লকডাউন- হ ন্টা... এইয়সাৰ িোতুৰ মানু ৰ সায়স। আপুচন এইয়সাৰক িে নকয়ৰ। সা ৰ কচলজা আয়ছ 

আয়পানাৰ। অমৰত্ব সৰ হল জি হ য়ছ আপুচন হসইসায়স এইয়সাৰ নামাচনস,  ূচৰ ফুৰক চপত-চপতাই। সন্ধ চেনয়ো চক 

কচৰস হসইকাৰয়ণ কাৰ্ৰ  ৰলল ৰ্াওেঁক িা  খ্াসলল আৰু হলক্সাৰ চেসলল। সমেয়সাৰ এনজে কৰক। 

হ প্পী কয়ৰাণা  লীয়ড হফচিয়িল!! হলেছ এনজে!! 

হশৰ্ত এো কথায়ে কওেঁ গাওেঁত ৰ্চে কয়ৰাণাৰ কাৰয়ণ এো  'হলও মচৰল হসইয়োয়ক হডড সডীক  াত লগাসও 

হনাৱাচৰস চৰ্মান আয়পান জন  'হলও, হসইজনৰ গাত হলাৱা কায়পাৰ, চসছনা িােৰললয়ক িুস হনাৱাচৰস। ইমান 

 ােঁ ইচল ইনয়ফয়ক্টড হ  থাচকস। সাকী শাৰী শাৰীলক পচৰ থাচকয়ল হগায়েই অঞ্চলয়োৰ চক অৱস্থা  'স চনয়জ কল্পনা 

কচৰ লস। 

হ ন জাচন হেনিন নলস, ৰাস্তালল সকয়লা ওলাই আচ  এই কয়ৰাণা হফচিয়িল এনজে কৰক। গুড লাক! 

- লষয হজযাচত নাথ 

LohitRohit (06/06/2020) 

 #আয় াম #স্বগময়দউসকলৰ #পৃষ্ঠয়পাষকতাত #কাবয #সাভ তয: 

আয় াম  েগভয়েউসকলৰ আন্তচৰক পৃষ্ঠয়পাৰ্কতাত অসমীো কাসয সাচ তয সহুধ্াচসিক্ত হ  চসকাশ হ চছল | েগভয়েউ 

ৰুদ্ৰচসং ৰ চেনত কৃষ্ণৰাম িট্টািাৰ্ভক ৰাজগুৰুেৰূয়প অনাৰ চপছৰ পৰা অসমত শাক্তধ্মভৰ প্ৰাসলয  'সলল ধ্চৰয়ল আৰু 

ইোৰ ফলত অসমৰ ৰাজলনচতক দৃশযপে সলচন হ াৱাৰ সাে মুকচল  'ল ৰ্চেও আন ায়ত অসমীো সাচ তযৰ সুেঁচত 

সলচনয়ৰা সাে মুকচল  'ল | এই নতুন সুেঁচতয়োয়ৱচে অসমীোত শৃঙ্গাৰ ৰসাত্মক সাচ তয সৃচি  'সলল ধ্য়ৰ |  

অসমীো সাচ তযৰ চসকাশত েগভয়েউ ৰুদ্ৰচসং  আৰু চশৱচসং ৰ অৱোন উয়েখ্য়ৰ্াগয |এই দুজনা েগভয়েউ অতযন্ত 

সাচ তযানুৰাগী আচছল সায়স কচসৰাজ িক্ৰৱতীৰ েয়ৰ পচ্ডত সযচক্তক সিাকচস ৰূয়প ৰখ্া হ চছল আৰু কচসৰাজ 

িক্ৰৱতীয়ে ৰজাৰ অনুগ্ৰ  আৰু অনুয়প্ৰৰণায়ত শকুন্তলা কাসয ৰিনা কচৰচছল | ম ািাৰতৰ পৰা চসৰ্েসস্তু গ্ৰ ণ কচৰ 
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ৰিনা কৰা শকুন্তলা কাসয কাসযগুণৰ চেশত উন্নতমানৰ ন ে ৰ্চেও এই কাসযখ্নয়ত আচে ৰসাত্মক কাসযৰ সহুচখ্চন 

হসচশিয ৰষা  ে | তদুপচৰ েগভয়েউ ৰুদ্ৰচসং ৰয়েৱৰ আয়েশ অনুসচৰ কচসৰায়জ গীত হগাচসি পে িােচন কয়ৰ | 

ৰাজ অনুয়প্ৰৰণা আৰু চনজৰ সৃচিশীল প্ৰচতিা সলত কচসৰাজ িক্ৰৱতীয়ে অিােশ শচতকাৰ প্ৰথমাধ্ভত এগৰাকী অগ্ৰণী 

কচস চ িায়প আত্ম প্ৰচতষ্ঠা কচৰচছল | এই গৰাকী কচসৰ কাসয সৃচিত েগভয়েউ ৰুদ্ৰচসং ৰ সমায়ন চশৱচসং  আৰু 

ফুয়লশ্বৰী কুেঁ ৱৰীৰ অৱোন উয়েখ্য়ৰ্াগয | েগভয়েউ চশৱচসং  আৰু ফুয়লশ্বৰী কুেঁ ৱৰীৰ অনুয়প্ৰৰণাসুলি আয়েশৰ প্ৰচত 

সিান জনাই কচসৰায়জ ব্ৰহ্মলসৱতভ  পুৰাণৰ ময়নাজ্ঞ কাচ নী এোৰ আধ্াৰত শঙ্খিূি সধ্ কাসয ৰিনা কয়ৰ | মন 

কচৰসলগীো হৰ্ ব্ৰহ্মলসৱতভ  পুৰাণৰ কাচ নীৰ আধ্াৰত ৰিনা কৰা শঙ্খিূি সধ্ কাসযত কায়মািতা তুলসীৰ কামক্ৰীিাৰ 

সণভনায়ৰ আচে ৰসৰ সঞ্চাৰ কৰা  ে | 

ঠিকয়সইেয়ৰ অনন্ত আিাৰ্ভ চদ্বয়জও কাসয িিভ া কচৰ অসমীো কাসয সাচ তযক ি কী কচৰ হথ হগয়ছ | উচেচখ্ত ৰজা 

আৰু ৰাণীৰ হপ্ৰৰণায়ত অনন্ত আিাৰ্ভ চদ্বয়জই সংেৃত গ্ৰ্  হসৌিৰ্ভ-ল ৰীখ্নক আনি ল ৰী নাম চে অসমীোলল 

অনুসাে কয়ৰ | 

অসমীো কাসয সাচ তযৰ চসকাশত েগভয়েউ চশৱচসং ৰ অচৰ ণা মন কচৰসলগীো | হতয়খ্তৰ অনুয়প্ৰৰণামূলক 

আয়েশময়ত  কচসিন্দ্ৰ চদ্বয়জয়ো ধ্মভপুৰাণৰ অসমীো পে কচৰ উচলোে| তায়ৰাপচৰ  চদ্বজ ৰমানিয়ো উৰ্াগীত সা 

সৃ দুৰ্া ৰণ নামৰ এখ্ন কাসয ৰিনা কয়ৰ |  

আয় াম েগভয়েউসকলৰ হপানপটীো পৃষ্ঠয়পাৰ্কতাত অয়নক কচসয়ে কাসয ৰিনা কৰা কাৰ্ভই এইৰ্াৰ কথায়ক সূিাে 

হৰ্, আয় াম েগভয়েউসকল হকৱল শাসয়কই নাচছল;হতওেঁয়লাক আচছল একাধ্ায়ৰ স্ৰিা আৰু অসমীো  কাসয সাচ তযৰ 

শ্ৰীসৃচদ্ধৰ পৃষ্ঠয়পাৰ্ক| এই হষত্ৰত েগভয়েউ ৰুদ্ৰচসং  আৰু চশৱচসং ৰ িূচমকাই গুৰুত্বপূণভ | এইচখ্চনয়ত মনকচৰসলগীো, 

এই দুজনা ৰজাইয়  হৰ্ কচস ,সাচ চতযক সকলক অনুপ্ৰাচণত কচৰচছল এয়ন ন ে,আনচক ফুয়লশ্বৰী কুেঁ ৱৰী আৰু 

অচম্বকায়ো ৰজাৰ সমায়ন কচস ,সাচ চতযক সকলক অনুপ্ৰাচণত কচৰচছল | এয়নকুৱা দৃিান্ত অনযানয জাচতৰ ইচত াসও 

চনশ্চে চসৰল! 

Mridul Baruah (30/04/2020): 

শ্ৰদ্ধাঞ্জভল - ভশয়ৰানামাত ইৰফান িান....... 

(এজন ম ান সযচক্তত্বৰ চসৰ্য়ে, চসয়শৰ্ িায়ৱ চলখ্া কঠিন কাম। এো হতওেঁক শ্ৰদ্ধািচল জয়নাৱাৰ এক প্ৰয়িিায়  

মাত্ৰ। িুল  য়ল শুধ্ৰাই চেস - হলাকনিন মৃদুল সৰুৱা/সাংেৃচতক চশয়ৰামচণ মৃদুল সৰুৱা) 
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এজন ম ান সসভ সাধ্াৰণ হলাকৰ  চশল্পী তথা অচিয়নতা, চৰ্জনৰ অচিনেত চৰ্ হকায়না িচৰত্ৰই প্ৰাণ পাই উঠিচছল 

আৰু হতওেঁৰ অচিনেত আচছল এক সুকীো আয়মজ। হতওেঁ আৰু হকায়না ন ে হমাৰ িাললগা এজন চনখু্েঁত অচিয়নতা  

ইৰফান খ্ান ।২৯ এচপ্ৰল ২০ ত এই জাতীে তথা আন্তৰাষ্ট্ৰীে  অচিয়নতা জনৰ Colon Infection হ  

মুম্বাইৰ কচকলা হসন  চস্পতালত সকয়লায়ক হশাকাকূল কচৰ হশৰ্ চনশ্বাস তযাগ কয়ৰ। 

ইৰফানৰ জি হ চছল ১৯৬৭ িনৰ ৭ জানুৱাৰীত ৰাজস্থানৰ েং চজলাৰ খ্াজুচৰো গাওেঁত। হতওেঁৰ চপতৃ োচিন আচল 

খ্ান এজন প্ৰচতচষ্ঠত োোৰ সযৱসােী। মাক আচছল  িাচ ো হসগম খ্ান, দুখ্ৰ চসৰ্ে হৰ্াৱা ২৫ এচপ্ৰলত হতয়ৱােঁ  এই 

সংসাৰ তযাগ কয়ৰ। হতওেঁৰ সয়পান আচছল ইৰফান হসানকায়লই আশু আয়ৰাগয হ াৱা। চকন্তু হসো হ  নুঠিল। 

ইৰফায়নও হিয়ন ী মাকৰ হশৰ্ চক্ৰোত িাগ লস হনাৱাচৰয়ল। 

ইৰফানৰ  সমূ্পণভ নাম িা াসজায়ে ইৰফান খ্ান। হতওেঁ িা াসজায়ে নাম আেঁতৰাই চেচছল তাৰ পচৰৱয়তভ  Irfan ৰ 

ঠাইত Irrfan কচৰ লয়ল। এো R ৰ সংৰু্ক্ত কৰাৰ মুখ্য উয়ৰ্দ্শয আচছল হতওেঁৰ হ য়না নাময়ো েী ল হক মাচতয়ল  

শুৱলা লায়গ। 

ময়ো এচতোৰ পৰা ইৰৰফান নায়ময়ৰই চলচখ্ম। হকয়শাৰত ইৰৰফান আৰু হতওেঁৰ নয়লগয়ল লগা সনু্ধ সতীশ শমভা 

প্ৰচতিাপূণভ চক্ৰয়কোৰ আচছল।  পাছলল ইৰৰফান চি হক নাইডু েুণভায়মণ্টত ২৩ সছৰ অনুধ্ভত প্ৰচতিাশালী চক্ৰয়কোৰ 

চ িায়প ময়নানীত হ চছল। িাৰতীে চক্ৰয়কে জগতৰ সায়স এো প্ৰথম হশ্ৰণী চক্ৰয়কেলল আগসিাৰ প্ৰথম পেয়ষপ। 

পাচৰসাচৰক তথা আচথভক সমসযাৰ সায়স হতেঁ ওৰ সয়পান চেঠক হ  নুঠিল। 

ইৰৰফানৰ অচিনে েষতাৰ চসৰ্য়ে চসয়শৰ্ িায়স হকাৱাৰ প্ৰয়োজনয়সাধ্ নকয়ৰােঁ । কাৰণ এই চসৰ্য়ে সকয়লায়ৱই 

জ্ঞাত। হতওেঁ চিন্ন ধ্ৰণৰ িচৰত্ৰত অচিনে কচৰ আচ য়ছ। চসয়শৰ্লক িচৰত্ৰ চসলাক প্ৰায়ে সাধ্াৰণয়লাকৰ লগত জচিত। 

হতওেঁ হকৱল চ িী চিয়নমা জগতৰ লগয়তই আসদ্ধ নাচছল। চব্ৰটিছ আৰু আয়মচৰকান চিয়নমা জগতৰ লগয়তা 

ওতুঃয়প্ৰাত িায়ৱ জচিত আচছল। সুেী ভ ৩০ ো সছৰ সাধ্নাৰ ফলত এটি ৰাষ্ট্ৰীে পুৰোৰ, চফল্ম হফোৰ আৱাডভ , 

এচছোন চফল্ম আৱাডভ ৰ লগয়ত ২০১১ িনত পেশ্ৰী উপাচধ্য়ৰ চসিূচৰ্ত কৰা  ে। 

মুম্বাই অ াৰ পাছত হতওেঁ হকইসাখ্য়না চ িী চিচৰয়েলত কাম কচৰচছল।ইোৰ চিতৰত িাণকয, িাৰত কী এক হখ্ৌজ, 

িায়ৰ জা া হস  আছােঁ , সয়নগী অপচন সাত, িন্দ্ৰকান্তা, শ্ৰীকান্ত, অনুগুি স্পশভ, ডৰ, লাল  ােঁ ছ পৰ নীয়ল হ ােঁ য়ৰ আচে 

প্ৰধ্ান। হতওেঁ ক কািনত উদুভ কচস মখ্েম মচ উৰ্দ্ীনৰ িূচমকাত সুিৰ হক অচিনে কচৰচছল। 

ইৰৰফায়ন সহু সং ৰ্ভৰ পাছত ১৯৮৮ িনত মীৰা নাোৰৰ সহু িচিভ ত  কথাছচস " ছালাম হসায়ম্ব" ত এটি সৰু িাচৰত্ৰয়ৰ 

প্ৰয়ৱশ কচৰচছল ৰ্চেও পৰৱতী কালত হতওেঁৰ িচৰত্ৰয়ো সম্পােনা কচৰ কাটি চেো  ে। ইোৰ পাছয়তই হতওেঁ ১৯৮৯ 
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িনত সসু হছোজী পচৰিাচলত"কমলা কী হমৌত" ত ৰূপা গাঙু্গচলৰ চসপৰীয়ত অচিনে কয়ৰ।১৯৯০ িনত হতওেঁ িচিভ ত 

িচস " এক ডক্তৰ কী হমৌত" ত হতওেঁৰ অচিনে প্ৰচতিা আৰু চসকচশত  ে। ইোয়ৰাপচৰ Such a long 

Journey, ৰত্নাকৰ, Bandit, জে  নুমান আচে চিয়নমাৰ অফলতাৰ পাছত ল্ডন সাচসিা পচৰিালক আচছফ 

কাপাচডোই ঐচত াচসক  চিয়নমা  " The Warrior" ত এটি মূখ্য িচৰত্ৰত অচিনে কয়ৰাৱাে। ইোৰ মুখ্য অংশৰ 

শূটিং চ মািল আৰু ৰাজস্থানত হ চছল। "The warrior" চৰচলজ হ াৱাৰ পাছত ইৰৰফান আন্তৰাষ্ট্ৰীে ছচসগৃ ৰ 

এখ্ন চিনাচক মুখ্ হ  পচৰল। 

১৯৯৫ িনয়তই ইৰৰফান NSD ৰ স পাঠী  সুতাপা চসকোৰ লগত চসসা  পাশত আসদ্ধ হ চছল। হতওেঁৰ দুজন পুত্ৰ 

সন্তান সচসল খ্ান আৰু অেন খ্ান। 

হতওেঁৰ ছুটি ছচস "Road to Ladakh" হে আন্তজভ াচতক েীকৃচতৰ লগয়ত প্ৰাে এয়ক সমেয়ত মুচক্ত হপাৱা 

মকসুল  ছচস খ্নৰ অচিনয়ে সকয়লায়ক হমাচ ত কচৰচছল। ২০০৫ িনত মুচক্ত হপাৱা "হৰাগ" নামৰ ছচস খ্য়নই মুখ্য 

িচৰত্ৰ চ িায়প ইৰৰফানৰ প্ৰথম সচলউড হসালছচস। 

হতওেঁৰ িচৰত্ৰ চসলাকত সংলাপত হক িকুৰ অচিসযচক্ত হসচছ তীক্ষ্ণতা অনুিৱ  ে। হতওেঁ হকইসাখ্য়না হসালছচসত 

খ্লনােকৰ িূচমকাত অচিনে কচৰ েশভকৰ মৰম সুেচলসলল সষম হ য়ছ। ইোৰ প্ৰমাণ " াচিল", ৰ্াৰ সায়স হতওেঁ 

সয়সভাত্তম খ্লনােক ৰূয়প চফল্ময়ফোৰ আৱাডভ  অজভ ন কচৰসলল সষম  ল।য়তওেঁ হতয়লগু ছচস "Sainikkudu" 

ত এক চসয়শৰ্ িূচমকাত িুমুচক মাচৰচছল। 

২০০৭ িনত মুচক্তপ্ৰাপ্ত Life in a Metro ত েমোৰ অচিনেৰ সায়স চফল্ময়ফোৰৰ দ্বাৰা সয়সভাত্তম স  অচিয়নতা 

অৱাডভ য়ৰ সিাচনত কৰা হ চছল। হতওেঁৰ আন্তজভ াচতক ছচস A mighty heart আৰু The Darjeeling 

Limited অনযতম সফল চিয়নমা। িন ২০০৮ ত মুচক্ত হপাৱা ছচস জগতত আয়লািন সৃচি কৰা " "েমডগ 

চমচলেনাৰ" ত এজন পুচলি ইন্সয়পক্টৰৰ িূচমকাত অচিনে কচৰ সকয়লায়ৰ চসয়শৰ্ ধ্যান আকৰ্ভণ  কচৰচছল। হতওেঁৰ 

সুিৰ অচিনেৰ লগয়ত চিয়নমা খ্নৰ সকয়লা কলাকাৰলল " Screen Actor Guild award for 

outstanding performace by   cast for motion picture" হে হপ্ৰৰণা হৰ্াগাইচছল। হতেঁ ওৰ 

অচিনেত মুগ্ধ হ  পঞ্চমুয়খ্ প্ৰশংসা কচৰচছল পচৰিালক Danny Boye হে। ইোৰ পাছত হতওেঁ এচিড হফক্টৰী, 

চনউেকভ , আই লাি ইউ, চসলু আচে ছচস কয়ৰ। পান চসং হতামৰ হতয়খ্তৰ এখ্ন হসচশিযপূণভ ছচস। ৰ্াৰ সায়স হতওেঁ 

সয়সভাত্তম অচিয়নতাৰ সায়স ৰাষ্ট্ৰীে পুৰোৰ অজভ ন কচৰচছল। The Amazing Spider Man, লাইফ অফ 

পাই (প্ৰাপ্ত সেে), লান্সসক্স, আচে সফলতাৰ শীৰ্ভ ছচস। ইোয়ৰাপচৰ হতওেঁ সহু হকইসাখ্য়না ছচসত অচতচথ চশল্পী 
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চ িায়পও িুমুচক মাচৰচছল। তাৰ চিতৰত  াইেৰ, The Expose প্ৰধ্ান। েীচপকা আৰু অচমতাি সচ্চনৰ হসয়ত 

ছচস "চপকু"ত হতওেঁৰ জীৱন্ত অচিনে েশভকৰ অন্তৰ িুই হগচছল। 

হতওেঁৰ পৰৱতী ছচস জুৰাচিক ৱল্ডভ , তলৱৰ তথা জজসাত আৰু ২০১৭ ত মুচক্তয়পাৱা চ িী হমচডোম, কচৰস কচৰস 

চিংগল আচে সফল ছচস। ২০১৭ মুচক্ত হপাৱা "চ িী হমচডোম" হতওেঁৰ চ িী চিয়নমা জগতৰ সকয়লাতলক সফল 

ছচস সুচল কয়ল িুল হকাৱা ন স। এই ছচস খ্নৰ সচলষ্ঠ অচিনেৰ সায়স হতওেঁক চফল্ময়ফোৰ দ্বাৰা সয়সভাত্তম অচিয়নতা 

চ িায়প পুৰেৃত কয়ৰ।চসয়শৰ্ হক এই ছচস খ্য়ন িাৰত আৰু িীনত সহু হলাকচপ্ৰে হ চছল। প্ৰাে ৩.৬ চসচলেন উপাজভ ন 

কয়ৰ " চ িী হমচডোম" হে। ২০১৮ ত ইৰৰফানৰ আন দুখ্ন ছচস হ য়ছ কাৰৱান আৰু হব্লকয়মইল। 

হতওেঁ মুঠ ৩২ ো আৱাডভ ৰ চসপৰীয়ত ৩৪ ো আৱাডভ ৰ সায়স ময়নানীত হ চছল 

হতওেঁৰ চিন্ন মূখ্য অৱাডভ  সমূ  : 

(১) ২০০৪- সয়সভাত্তম খ্লনােক (চফল্ময়ফোৰ) -  াচিল 

(২) ২০০৮ - সয়সভাত্তম স - অচিয়নতা (চফল্ময়ফোৰ) - লাইফ ইন এ হময়ট্ৰা 

(৩) ২০১১ - পেশ্ৰী - কলা 

(৪) ২০১৩ - সয়সভাত্তম অচিয়নতা (ৰাষ্ট্ৰীে পুৰোৰ) - পান চসে হতামৰ 

(৫) ২০১৮ - সয়সভাত্তম অচিয়নতা (চফল্ময়ফোৰ) - চ িী হমচডোম। 

ইোয়ৰাপচৰ জী চিয়ন আৱাডভ , েীন অৱাডভ , িাৰডাি অৱাডভ , IIFA অৱাডভ   আচে সহু সিানৰ অচধ্কাৰী আচছল। 

 হতওেঁৰ অচন্তম ছচস পচৰিালক হ াচমৰ "অংগয়ৰজী হমচডোম " ছচসখ্য়ন মুচক্ত পাইচছল হৰ্াৱা ১৩ মািভ ত। কয়ৰানাৰ 

লকডাউনৰ সচল  ল এইখ্ন হসালছচস। হতওেঁ গুচি হগয়ছ আমাৰ মাজৰ পৰা। লকডাউন হশৰ্ হ াৱাৰ সায়স হৰ আয়ছােঁ  

আচম হতেঁ ওৰ সিান চেসলল। আচম হতওেঁৰ অচন্তম সয়পান অংয়ৰজী হমচডোম  চনশ্চে  িাম। দুখ্ৰ চসৰ্ে ২০১৮ িনত 

ইৰৰফানৰ Nerou Endocrine tumer ৰ ধ্ৰা পয়ৰ । UK ত প্ৰাে এো সছৰ চিচকৎসা কচৰ হফব্ৰুৱাৰী 

২০১৯ ত  ৰমুৱা হ চছল।  শাৰীচৰক অৱস্থা অনুকূল নাচছল ৰ্চেও হতওেঁ অচন্তম ছচস অংয়ৰজী হমচডোমৰ কাম চসনা 

চদ্বধ্াই কচৰ সমূ্পণভ কচৰয়ল। 

চকন্তু শৰীয়ৰ হসচছ চেন লগ চনচেয়ল। চসচধ্ৰ চসধ্ান হকায়ন খ্্ডন কচৰস। Colon Infection ৰ সায়স হৰ্াৱা ২৮ 

এচপ্ৰলত হতওেঁ মুম্বাইৰ কচকলা হসন  চস্পতালত িচতভ  কয়ৰাৱা  ল। চকন্তু চনেচতৰ চনধ্ান; চদ্বতীে চেনাই এই ম ান 

অচিয়নতা গৰাকীয়ে মাত্ৰ ৫৩ সছৰ সেসয়তই  চস্পতালৰ পৰাই চিৰ চসোে লে। 
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এই অচিয়নতাগৰাকীৰ অসমৰ লগয়তা আয়ছ এক সম্বন্ধ। অসমলল চসয়শৰ্লক নাচ য়লও নাম জচিত হ  আয়ছ 

“মৃতুযিে”ৰ জচৰেয়ত। প্ৰথম অসমীো জ্ঞানপীঠ সেঁো চসজেী সীয়ৰন্দ্ৰ কুমাৰ িট্টািাৰ্ভ হেৱৰ কালজেী অসমীো গ্ৰন্থ 

“মৃতুযিে”ৰ কাচ নীৰ আধ্াৰত দূৰেশভন হনিয়নলৰ সায়স এখ্ন ধ্াৰাসাচ ক চনমভাণ কৰা হ চছল। 

পচৰিালক িাৰুকমল  াজচৰকাৰ পচৰিাচলত এই মৃতুযিে ধ্াৰাসাচ কখ্নত অচিনে কচৰচছল ইৰৰফান খ্ান আৰু 

অচিয়নত্ৰী িাগীৰথী।  

১৯৯৩-৯৪ িনত দুৰেশভনত চ িী িাৰ্াত সম্প্ৰিাচৰত হ াৱা ধ্াৰাসাচ কখ্নত ধ্নপুৰৰ িচৰত্ৰত অচিনে কচৰচছল 

ইৰৰফান খ্ায়ন।  

ইৰৰফান খ্ান সেঁিা অথভত কস গয়ল আচম এজন  জনসাধ্াৰণৰ অচিয়নতাক হ ৰুৱায়লােঁ । খ্সৰ হো শুচন সেঁিাই অন্তৰ 

হিেঁ িা পচৰ হগচছল।য়তওেঁৰ আত্মাই শাচন্ত পাওেঁক। ইৰৰফান তুচম আমাৰ মাজত সোে জীোই থাচকসা। 

শ্ৰদ্ধািচল - মৃদুল হলাকনিন সৰুৱা 

Mridul Barua (01/05/2020) 

শ্ৰদ্ধাঞ্জভলয়ৰ - ভশয়ৰানামাত ঋভষ কাপুৰ 

( ঠাৎ আৰু এজন ম ান অচিয়নতাক আচম হ ৰুৱায়লােঁ । সয়পান হৰ্ন লাচগয়লও সেঁিা।য়তওেঁক চকচঞ্চত শ্ৰদ্ধািচলৰ 

মানয়সয়ৰ এো ষুদ্ৰ প্ৰোস মাত্ৰ -  হলাকনিন/সাংেৃচতক চশয়ৰামচণ মৃদুল সৰুৱা।) 

িাৰতীে হসালছচস হপ্ৰচমকৰ সায়স  ঠাৎ আৰু এো  হসো খ্সৰ। চ িী হসালছচস জগতৰ আৰু এজন ম াৰথী ঋচৰ্ 

কাপুৰৰ হে ৰ অৱসান  য়ে। খ্সৰ হো শুচন চসশ্বাসত লস পৰা নাচছয়লােঁ । মাত্ৰ দুচেনৰ চিতৰত আচম দুজন ম ান 

চশল্পীক হ ৰুৱায়লােঁ । চ িী চিয়নমা জগতত অচিয়নতা ঋচৰ্ কাপুৰৰ  অৱোন উয়েখ্য়ৰ্াগয আৰু এক সুকীো স্থানৰ 

অচধ্কাৰী। 

ঋচৰ্ কাপুৰৰ জি হ চছল ৪ হছয়েম্বৰ ১৯৫২ িনত সয়ম্বৰ হিমু্বৰত। হতওেঁৰ সমু্পণভ নাম আচছল ঋচৰ্ ৰাজ কাপুৰ। 

হতওেঁ প্ৰখ্যাত প্ৰয়ৰ্াজক, পচৰিালক তথা অচিয়নতা ৰাজ কাপুৰৰ চদ্বতীে পুত্ৰ। হতওেঁৰ মাকৰ নাম আচছল কৃষ্ণা ৰাজ 

কাপুৰ। এক েশকত হতওেঁৰ পচৰোল সগভই চ িী চিয়নমা জগতৰ এক মাত্ৰ আেঁত ধ্য়ৰাতা আচছল সুচল কয়ল সিাই 

হকাৱা ন স।হতওেঁৰ ককাক পৃচথৰাজ কাপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কচৰ হেউতাক ৰাজ কাপুৰ, হতওেঁৰ ককায়েক ৰণধ্ীৰ কাপুৰ 

আৰু িায়েক ৰাজীৱ কাপুৰ, খু্িাক শশী কাপুৰ আৰু শমী কাপুৰ, মামাক  তৰ চিতৰত হপ্ৰমনাথ,  ৰায়জন্দ্ৰনাথ,    

নয়ৰন্দ্ৰনাথ তথা হপ্ৰম হিাপ্ৰা আচে চ িী ছচস জগতৰ এয়কা এয়কাো ৰত্ন সদৃশ। 

হতওেঁৰ দুগৰাকী িনীয়েক ৰীতু নিা আৰু েগীে ৰীমা হজন। 
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কাপুৰৰ েুলীো জীৱন মুম্বাইৰ Campion েুলত সম্পন্ন হ াৱাৰ পচৰসয়তভ  উচ্চ চশষা আজয়মৰৰ Mayo 

কয়লজৰ পৰা অজভ ন কয়ৰ। 

ঋচৰ্ কাপুয়ৰ চতচন সছৰ সেসয়তই হেউতাক ৰাজ কাপুৰৰ ছচস শ্ৰী৪২০ত "পযাৰ হ াৱা ইকৰাৰ হ াৱা" শীৰ্ভক গীতৰ 

হৰ্ায়গচে চ িী ছচস জগতত প্ৰথম িুমুচক মায়ৰ।য়তওেঁৰ প্ৰথম মূখ্য িচৰত্ৰৰ হসালছচস হ য়ছ " হমৰা নাম জকাৰ" ,ৰ্ত 

ঋচৰ্য়ে নােক ৰাজকাপুৰৰ হকয়শাৰ কালৰ অংশক অচিনে কচৰচছল। 

মুখ্য অচিয়নতা ৰূয়প হতওেঁৰ প্ৰথম ছচস আচছল ১৯৭৭ িনৰ চডম্পল কপাচডোৰ চসপৰীয়ত কৰা "সসী" । এক 

ইোৰচিউত হতওেঁ হকচছল হৰ্ "হমৰা নাম জকাৰ"ত হতওেঁৰ হেউতাক আচথভক ৰূয়প জুৰুলা পচৰ হগচছল।য়মৰা নাম 

জকাৰ এখ্ন অসফল ছচস চ িায়প গণয কৰা  ে ৰ্চেও ঋচৰ্ কাপুয়ৰ হতওেঁৰ সচলষ্ঠ অচিনেৰ সায়স সয়সভাত্তম চশশু 

চশল্পী ৰূয়প ৰাষ্ট্ৰীে পুৰোৰ অজভ ন কচৰচছল।য়েউতায়ক চকয়শাৰ হপ্ৰম সম্বচন্ধত এখ্ন ছচস ৰায়জশ খ্ান্নাক হল সয়নাৱাৰ 

সহু হ েঁ পা  আচছল। চকন্তু হসো আচথভক দুসভলতাৰ সায়স হনাৱাচৰ ঋচৰ্ক সুচসধ্া চেো  ল। চকন্তু এো ৰাজকাপুৰৰ সায়স 

হজকপেৰ কাম কচৰয়ল। "সসী" ৰ সফলতা আৰু হতওেঁৰ উৎকৃি অচিনেৰ সায়স চফল্ময়ফোৰৰ দ্বাৰা সয়সভাত্তম 

অচিয়নতাৰ অৱাডভ  চেো  ে। 

ইোৰ পাছয়তই হতওেঁ চিন্নধ্মীৰ ৫০ খ্নত হকও অচধ্ক চিয়নমাত চসচিন্ন িচৰত্ৰত অচিনে কয়ৰ। কয়মচড, হৰামাচন্টক, 

ড্ৰামা, খ্লনােক, হগংিাৰ আচে িূচমকাত হতওেঁ অচিনে প্ৰচতিাৰ প্ৰমাণ চে আচ য়ছ। ৰফু িক্কৰ, হখ্ল হখ্ল হম, 

 ম চকচিয়ছ কম নচ  , অমৰ অকসৰ এণ্টনী আচে হতওেঁৰ উৎকৃি কয়মচড ছচস। 

হতওেঁৰ ১৯৮০ িনৰ 'কজভ ' আৰু ১৯৮৪ িনৰ "এক িৰ্দ্ৰ হমইলী চি" হসালছচস দুখ্য়ন েশভকৰ সমােৰ লাি কচৰচছল। 

হতওেঁৰ হৰামাচন্টক ছচসৰ চিতৰত ৰাজা, হলইলা মজনু, সৰগম, হপ্ৰময়ৰাগ, কুচল, সাগৰ, িািনী,  হসাল ৰাধ্া হসাল,  

োচমনী, কায়ৰাসাৰ, চেৱানা আচে প্ৰধ্ান। ইোৰ চিতৰত হলইলা মজনুৰ গীত, সৰগমৰ ডাফচলৱালা গীত, িািনীৰ 

হতয়ৰ হময়ৰ উয়ঠােঁ  হপ গীতৰ মধু্ৰতা, হপ্ৰময়ৰাগৰ আজি হপ্ৰচমক আচে প্ৰচতখ্ন হসালছচসৰ িচৰত্ৰই চিয়নমা হপ্ৰমী 

হলাকৰ মনত চসয়শৰ্ িায়ৱ স্থান হল আয়ছ। 

হতওেঁ সহু ছচসত স - অচিয়নতা ৰূয়প কাম কচৰয়ছ।  অচিপথ, িুয়ডন্ট অফ চে হেৰ, হো দুনী িাৰ, কাপুৰ এ্ড িঞ্চ, 

ফনা,  ম তুম, নময়স্ত ল্ডন, লি আজ কল, চেেী6, D Day, ১০২ নে আউে তথা Mulk আচে প্ৰধ্ান। 

ইোয়ৰাপচৰ Netflix ৰ দ্বাৰা প্ৰিাচৰত ৰাজমা িাৱল েশভকৰ সহু চপ্ৰে আচছল। 
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২০১৯ ত হতয়খ্তৰ মুচক্তপ্ৰাপ্ত ছচস হ য়ছ ঝুঠা চ  সচ  আৰু The Body। দুয়োখ্ন ছচস চডয়িম্বৰ ১৯ ত মুচক্ত 

পাইচছল। The Body ঋচৰ্ৰ অচন্তম চৰচলজ ছচস। 

ঋচৰ্ কাপুৰৰ অচিনীত হসালছচস সমূ  :  

1955 -Shree 420  

1970 - Mera Naam Joker 

1973 - Bobby  

1974 -Zehreela Insaan  

1975 - Zinda Dil  

1975 - Raaja  

1975 - Rafoo  

1975 -  Khel Khel Mein  

1976 - Rangila Ratan    

1976 - Laila Majnu  

1976 - Ginny Aur Johnny  

1976 - Barood  

1976 - Kabhie Kabhie  

1977 - Hum Kisise Kum Naheen  

1977 - Doosra Aadmi  

1977 - Chala Murari Hero Banne  

1977 - Amar Akbar Anthony  

1978  - Phool Khile Hain Gulshan Gulshan 

1978 - Pati Patni Aur Woh  

1978 - Naya Daur  

1978 - Badaltey Rishtey 

1978 - Anjane Mein  

1979 - Sargam  

1979 -  Salaam Memsaab 

1979 - Jhoota Kahin Ka  

1979 - Duniya Meri Jeb Mein  

1980 - Aap Ke Deewane  

1980 - Do Premee  

1980 - Dhan Daulat  
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1980 - Karz  

1981-  Katilon Ke Kaatil 

1981 - Naseeb  

1981 - Biwi-O-Biwi  

1981 - Zamaane Ko Dikhana Hain 

1982 - Yeh Vaada Raha  

1982- Deedar-E-Yaar 

1982 - Prem Rog  

1983 - Bade Dil Wala  

1983 - Coolie 

1984 - Duniya 

1984 - Aan Aur Shaan  

1984 - Yeh Ishq Nahin Aasaan  

1985 -Tawaif  

1985 - Sitamgar  

1985 - Saagar  

1985 - Rahi 

1986 - Naseeb Apna Apna 

1986 - Dosti Dushmani  

1986 - Nagina  

1986 - Pahunche Huwey Log  

1986 - Ek Chadar Maili Si  

1987 - Pyar Ke Kabil  

1987 - Hawalaat  

1987 - Khudgarz  

1987  - Khazana  

1987 - Sindoor 

1988  - Vijay  

1988 - Janam Janam  

1988 - Hamara Khandaan  

1988 - Ghar Ghar Ki Kahani 

1989 - Naqab  

1989 - Hathyar   

1989 - Gharana  
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1989 - Chandni  

1989 - Nighaen  

1989 - Bade Ghar Ki Beti  

1989 - Paraya Ghar  

1989 - khoj 

1990 -Sheshnaag 

1990 - Sher Dil  

1990 - Azaad Desh Ke Gulam  

1990 - Amiri Garibi  

1991 - Ghar Parivar  

1991 - Ajooba  

1991 - Garajna  

1991-  Henna 

1991-  Ranbhoomi  

1991 - Banjaran  

1992 - Bol Radha Bol 

1992 -  Kasak  

1992 - Inteha Pyar Ki 

1992 - Honeymoon 

1992 - Rishta To Ho  

1992 - Deewana  

1993 -  Shreemaan Aashique 

1993  - Sahibaan 

1993  - Sadhna  

1993  - Gurudev Dev 

1993  - Anmol Prem 

1993  - Damini  

1993 -  Dhartiputra  

1993 - Izzat Ki Roti  

1994 - Mohabbat Ki Arzoo  

1994  - Eena Meena Deeka  

1994  - Saajan Ka Ghar  

1994 - Ghar Ki Izzat 

1994 -  Pehla Pehla Pyar  
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1994 - Prem Yog  

1995  - Saajan Ki Baahon Mein  

1995 - Hum Dono  

1995  - Yaraana  

1996 - Prem Granth  

1996 - Daraar 

1997 - Kaun Sachcha Kaun Jhootha  

1999 - Jai Hind  

2000 - Karobaar  

2000 - Raju Chacha  

2001-  Kuch Khatti Kuch Meethi 

2002 - Yeh Hai Jalwa  

2002 - Kucch To Hai  

2003 - Love at Times Square Satellite Channel  

2003 -Tehzeeb  

2004  - Hum Tum 

2005 - Pyaar Mein Twist  

2006 - Fanaa  

2006 -  Love Ke Chakkar Mein  

2007 - Don't Stop Dreaming Groovy  

2007 - Namastey London  

2007 - Om Shanti Om  

2007 - Sambar Salsa  

2008 - Thoda Pyaar Thoda  

2008 - Halla Bol  

2009 - Luck by Chance  

2009 - Chintu Ji 

2009 - Delhi-6 

2009 - Love Aaj Kal  

2009 - Kal Kissne Dekha 

2010 - Sadiyaan  

2010 - Do Dooni Chaar  

2011 - Patiala House 

2011 - Tell Me O kkhuda 
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2012 - Agneepath  

2012 - Student of the Year 

2012 - Housefull 2  

2012  - Jab Tak Hai Jaan 

2013 - Chashme Buddoor 

2013 - Aurangzeb  

2013 - D-Day  

2013 - Besharam 

2013 -  Shuddh Desi Romance 

2014 -  Bewakoo fiyaan  

2015  - All Is Well  

2015 - Wedding 

2016 - Sanam 

2016  - Kapoor & Sons 

2017 - Patel Ki Punjabi Shadi 

2018  - 102 Not Out  

2018 - Mulk  

2018  - Rajma Chawal  

2019 - Jhootha Kahin ka 

2019 -  The Body 

জুচ  িাওলা হসনাৰত প্ৰয়ৰ্াচজত তথা চ য়তশ িাচতো দ্বাৰা পচৰিাচলত " শমভাজী নমচকন"  ছচস খ্নৰ কাম আধ্ৰুৱা 

হ  ৰল। 

১৯৮০ িনত কাপুৰ অচিয়নত্ৰী নীতু চসেৰ লগত চসসা  পাশত আসদ্ধ  ে। দুয়োজয়ন জ চৰলা ইন্সন, কিী কিী 

আৰু দুিৰা আেমী ছচস হকইখ্ন এয়কলয়গ কচৰচছল। হতওেঁয়লাকৰ এজন পুত্ৰ ৰণসীৰ কাপুৰ আৰু জীয়েক চৰচৰ্দ্মা 

কাপুৰ সা নী। হতওেঁ আৰু মীনা  আোৰৰ দ্বাৰা চলচখ্ত চকতাপ  "খু্েম খু্ো" ই গ্ৰন্থয়প্ৰমীৰ মাজত সমােৰ পাইয়ছ। 

সিান তথা আৱাডভ :  

১৯৭০ – Bengal Film Journalists' Association Awards: চসয়শৰ্ আৱাডভ ,  

আৰু সয়সভাত্তম চশশু চশল্পীৰ (হমৰা নাম জকাৰ) সায়স National Film Award লাি কচৰচছল। 

১৯৭৪ – সয়সভাত্তম অচিয়নতা (Filmfare Award) সসী 

২০০৮ – Filmfare Lifetime Achievement Award  
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২০০৯ – ৰাচছোন িৰকাৰৰ দ্বাৰা চসয়শৰ্ সিান। 

২০১০ – Apsara Film & Television Producers Guild Awards: সয়সভাত্তম স  অচিয়নতা 

- লি আজ কল 

২০১১ – Zee Cine Awards: Best Lifetime Jodi নীতু চসেৰ হসয়ত। 

২০১১ – সয়সভাত্তম অচিয়নতা (চফল্ময়ফোৰ Critics) - হেৌ দুনী িাৰ 

২০১৩ – The Times of India Film Awards (TOIFA) - সয়সভাত্তম খ্লনােক - অচিপথ 

২০১৭ – সয়সভাত্তম স  অচিয়নতা  ( চফল্ময়ফোৰ) - কপুৰ এ্ড িন্স 

২০১৭ – সয়সভাত্তম স  অচিয়নতা  ( জী চিয়ন আৱাডভ  ) - কপুৰ এ্ড িন্স 

২০১৭ – সয়সভাত্তম কয়মডী  অচিয়নতা (জী চিয়ন আৱাডভ )- কপুৰ এ্ড িন্স 

কাপুৰৰ ২০১৮ হতই Leukemia ত (Leukemia, also spelled leukaemia, is a group 

of blood cancers) আক্ৰান্ত হ াৱাৰ পুচি হ চছল। চিচকৎসাৰ সায়স হতওেঁ চনউেকভ ত প্ৰাে এো সছৰ 

থাচকল।আয়ৰাগয হ  হতওেঁ ২০১৯ ৰ এচপ্ৰলত  ৰমুৱা  ে। প্ৰাে এো সছৰ  সুস্থ হ  থকাৰ পাছত হৰ্াৱা ২৯ এচপ্ৰলত 

োস- প্ৰশ্বাসৰ অসুচসধ্াৰ সায়স মুম্বাইৰ  Sir HN Reliance Foundation Hosp ত িচতভ  কয়ৰাৱা  ে 

আৰু ইোৰ চদ্বতীে চেনাই অথভাৎ ৩০ এচপ্ৰলত হতওেঁ Leukemia দ্বাৰা আক্ৰান্ত  ে চিৰ চসোে লে। 

এজন ম ান অচিয়নতাৰ অৱসায়ন চ িী ছচস জগতয়ৰই ন ে হসালছচস হপ্ৰমীক মমভা ত কচৰয়ছ। হতামাৰ চসয়ে ী 

আত্মাই শাচন্ত পাওেঁক। হতামাৰ প্ৰচতয়ো সৃচি আচম আেয়ৰয়ৰ ৰাচখ্ম। 

শ্ৰদ্ধািচল : হলাকনিন/ সাংেৃচতক চশয়ৰামচণ মৃদুল সৰুৱা। 

Mridul Baruah (20/05/2020): 

ভশয়ৰানামাত-ভদভ ং পাটকাই অিোৰণয 

 সতভ মানৰ অসমৰ জ্বলন্ত চসৰ্ে উদ্ধ গচতত সৃচদ্ধ হপাৱা হকাচিড- ১৯ আৰু চেচ ং- পােকাই সৰ্ভাৰণয হিলাচকৰ 

অঞ্চলত কেলা খ্ননৰ অনুয়মােনৰ চসদ্ধান্তক চসয়ৰাধ্। হৰপেভ ৰ ময়ত অসমৰ চেচ ং- পােকাই সনাঞ্চলত িচল অ া 

অলসধ্য খ্নন কাৰ্ভই সৰ্ভাৰণয খ্নক ধ্বংসৰ গৰা লল হঠচল চনয়ছ। হশ তীোলক NBWL হৰ্ ( National 

Board of Wildlife) হিলাচকৰ সনয চস্ত সংৰষণ অঞ্চলৰ প্ৰাে ৯৮.৫১ হ . মাটিত কেলা খ্ননৰ  অনুয়মাচেত 

কয়ৰ । এই হ াৰ্ণা চিচডও কংফায়ৰন্সৰ হৰ্ায়গচে িাৰতৰ সন,পচৰয়সশ তথা  জলসােু মিী প্ৰকাশ জায়সডকায়ৰ 

অনুয়মােন কয়ৰ।লায়  লায়  িৰকাৰৰ এই চসদ্ধান্তৰ চসৰুয়দ্ধ সহু সংস্থাই অনলাইন চসয়ৰাধ্ আৰম্ভ কচৰ চেয়ছ। 
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প্ৰেশভনকাৰী সকয়ল িাৰতৰ প্ৰধ্ানমিী, সনমিী তথা অসমৰ মুখ্যমিীক এই চসদ্ধান্তক নাকি কচৰসলল অনুয়ৰাধ্ 

জনাইয়ছ।এয়ে ন ে এয়ন চসদ্ধান্ত ৰ্ায়ত িচৱৰ্যয়তও ন ে তাৰ প্ৰচত লষয ৰাচখ্সলল অনুয়ৰাধ্আহ্বান জনাইয়ছ। চকন্তু 

হিচণ্টয়নলৰ এক হৰপেভ ৰ ময়ত  এই অঞ্চলয়োত হসধ্য আৰু  অলসধ্য দুয়ো প্ৰকায়ৰ এচতোও খ্নন কাৰ্ভয িচল আয়ছ 

চৰ্য়ে অঞ্চল হোৰ পচৰয়সশ তিই চসকৃত পচৰণাম িুচগস আৰম্ভ কচৰয়ছ। আ কয়িান এই ময়নায়মা া অঞ্চলয়োৰ 

চসৰ্য়ে অলপ জাচন লওেঁ। 

চেচ ং পােকাই অিোৰণয অসমৰ চডব্ৰুগি আৰু চতচনিুকীো চজলাত অৱচস্থত এখ্ন সৰ্ভাৰণয৷ এই অিোৰণযৰ চসসৃ্তচত 

তথা  ন সনাঞ্চলৰ সায়স ইোক 'পূসৰ আমাজান' (The Amazon of the east) সুচলও আখ্যা চেো  ে।এই 

অঞ্চলয়োৰ ি কী হজৱলসচিত্ৰযৰ উপচৰও ঐচত াচসকিায়ৱ তাৎপৰ্ভযপূণভ স্থান হৰ্য়ন চদ্বতীে চসশ্বৰু্দ্ধৰ সমাচধ্স্থলসমূ , 

চিলয়ৱল পথ আৰু এচছোৰ আোইতলক পুৰচণ চডগলস হতলয়শাধ্নাগাৰ আচেৰ অৱচস্থচতও গুৰুত্বপূণভ। 

২০০৪ িনৰ ১৩ জানুৱাৰী তাচৰয়খ্ চেচ ং পােকাইক সনযপ্ৰাণী অিোৰণয চ িায়প েীকৃচত চেো  ে৷ এই অিোৰণয 

চেচ ং পােকাই  স্তী প্ৰকল্পৰ এো অংশ৷ 

চেচ ং-পােকাই সনযপ্ৰাণী অিোৰণয চতচনো অংশয়ৰ গঠিত হ য়ছ- জেপুৰ (Jeypore), চেচ ং হন (Dihing 

River) আৰু চডৰক সৰ্ভাৰণয (Dirok rainforest)৷ এই সৰ্ভাৰণযখ্ন অসমৰ চতচনখ্ন চজলা অথভাৎ চডব্ৰুগি, 

চতচনিুকীো আৰু চশসসাগৰৰ প্ৰাে ৫৭৫ সগভ চকয়লাচমোৰ জুচৰ চসসৃ্তত হ  আয়ছ৷ এই সনাঞ্চলৰ এো অংশ অসম 

িৰকায়ৰ সনযপ্ৰাণী অিোৰণয চ িায়প হ াৰ্ণা কয়ৰ- সাকী অংশ চডব্ৰু-হেওমাচল  স্তী প্ৰকল্প (Dibru-Deomali 

elephants reserve) ৰ অন্তিুভ ক্ত৷ এই সনাঞ্চল প্ৰকৃতয়ত অৰুণািল প্ৰয়েশৰ টিৰাপ আৰু িাংলাং চজলা 

পৰ্ভন্ত চসেচপ আয়ছ৷ সমগ্ৰ সানঞ্চল চমচল ই িাৰতৰ সসভসৃ ৎ ক্ৰান্তীে সৰ্ভাৰণয সুচল পচৰগচণত হ য়ছ  । ইোত গি 

সৰৰু্ণৰ পচৰমাণ ৪,০০০ চমচমতলক হসচছ  ে৷ সছৰৰ সাৰ মা ৰ নমায় ই ইোত সৰৰু্ণ  ে৷ গ্ৰীস্মকালত ইোত গৰম 

আৰু আদ্ৰভ   ে আৰু শীতকালত প্ৰায়ে ঠা্ডা পয়ৰ। 

ইোত মূলত: চিৰয়সউজীো সনঞ্চল, হন-উপলন, জলা িূচম আচে হেখ্া ৰ্াে। উয়েখ্য়ৰ্াগয উচদ্ভে প্ৰজাচতয়সাৰ 

হ য়ছ- হ ায়লাং, হমকাই, ধূ্ণা, উচৰোম, না ৰ, শামকঠােঁ ল, হিৰ, শলখ্, ঔয়েো, চডমৰু ইতযাচে৷ তায়ৰাপচৰ ইোত 

নানা প্ৰকাৰৰ হঢেঁ কীোজাতীে উচদ্ভে, অচকভ ড, লতা-জাতীে উচদ্ভে আচে হেখ্া হপাৱা ৰ্াে৷  ােঁ  জাতীে উচদ্ভেৰ 

প্ৰজাচত হপাৱা ৰ্াে ৷ 

অচকভ ডৰ হসচিত্ৰযৰ সায়স চেচ ং পােকাইৰ সনাঞ্চল অচত প্ৰখ্যাত৷ সতভ মানললয়ক ৪৫ হগাত্ৰৰ প্ৰাে ১০১ চসধ্ অচকভ ডৰ 

প্ৰজাচত হেচখ্সলল হপাৱা ৰ্াে৷ ইোয়ৰ ৭৯ চসধ্ epiphytic, ২১ চসধ্ স্থলজ আৰু এচসধ্ saprophyte৷ 

তায়ৰাপচৰ এই অচকভ ডসমূ ৰ আঠচসধ্ সংকোপন্ন (critically endangered), ১৫ চসধ্ চসপেসংকুল 
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(endangered), ৫ চসধ্ৰ সংকে আসন্ন (near threatened) আৰু ২৮ চসধ্ vulnerable চ িায়প 

হশ্ৰণীিক্ত কৰা হ য়ছ৷ এই অচকভ ডসমূ ৰ চিতৰত ''Thrixspermum acuminatissimum'' নামৰ 

প্ৰজাচতয়ো িাৰতত প্ৰথমসাৰৰ সায়স হপাৱা হগয়ছ৷ তায়ৰাপচৰ ৯ চসধ্ অনয অচকভ ড অসমত প্ৰথমসাৰৰ সায়স হপাৱা 

হগয়ছ৷ 

চেচ ং পােকাইৰ প্ৰাণীকুলৰ হসচিত্ৰযও অনয এক লষণীো চেশ৷ ইোত সতভ মানললয়খ্ ৪২ চসধ্ স্তনযপােী প্ৰানী, ৪০ 

চসধ্ সৰীসৃপ আৰু ৩০ চসধ্ পচখ্লাৰ প্ৰজাচত হপাৱা হগয়ছ৷ ইোত সিৰািৰ হেচখ্সলল হপাৱা স্তনযপােী প্ৰাণীয়সাৰ  'ল- 

 য়লৌ সািৰ, লাজুকী সািৰ, গা চৰ হনজীো সািৰ, হসিুৰী সািৰ, েুপীমূৰীো সািৰ,  াতী, হঢেঁ কীোপচতো সা , 

না ৰফুেুকী সা , সনৰীো ম' , হপংগ'চলন, িালুক, হকয়কভ েুৱা, হগাধ্াফুেুকী সা , শৰপহু, সুগচৰ পহু, হসাণালী 

হমকুৰী আচে৷ 

চেচ ং পােকাই সৰ্ভাৰণযত ২৯৩ চসধ্ িৰাইৰ প্ৰজাচত সম্পয়কভ  তথয হপাৱা হগয়ছ৷ এই িৰাইসমূ  ৫১ চসধ্ পচৰোলৰ 

১৭৪ হগাত্ৰৰ অন্তিুভ ক্ত৷ ইোত হেখ্া হপাৱা িৰাইসমূ ৰ ৬৩.৭% স্থানীে িৰাই, ২৩.১% শীতকালৰ পচৰভ্ৰমণকাৰী, 

২.৫% গ্ৰীষ্মকালৰ পচৰভ্ৰমণকাৰী৷ ইোয়ৰ ১৩ চসধ্ িৰাইৰ প্ৰজাচত সংকোপন্ন, হৰ্য়ন-পাটিশগুণ, হেও ােঁ  ,  ািচগলা, 

Greater Spotted Eagle, Lesser Adjutant, Beautiful Nuthatch, Marsh 

Babbler, Tawny-breasted Wren Babbler, White-cheeked Hill Partridge, 

Great Hornbill, Brown Hornbill, Oriental Darter and Painted Stork আচে৷ 

অনযানয িৰাইয়সাৰ হ য়ছ- Kalij Pheasant Grey Peacock Pheasant, Besra, Black 

Baza, Slender-billed Vulture, Osprey Great, Hornbill Wreathed Hornbill 

আৰু Common Hill Myna ইতযাচে। 

চেচ ং পােকাই সৰ্ভাৰণয উৎসয়ৱ চসশ্বৰ সকয়লা প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্ভযেকক আকৰ্ভণ কয়ৰ৷ এই উৎসয়ৱ হজৱলসচিত্ৰযৰ 

উপচৰও সাংেৃচতক চেশয়সাৰক প্ৰচতচনচধ্ত্ব কয়ৰ ৷ 

সেঁিালকয়ৰ্ চেচ ং- পােকাই  স্তীসন চসলুচপ্তৰ পথত। আচমও এই হষত্ৰৰ খ্নন কাৰ্ভক চসয়ৰাচধ্তা কচৰয়ছােঁ । চকন্তু এো 

কথা মনত ৰাচখ্স লাচগস এইসমেত িচলত অলসধ্য খ্নন সন্ধ  স লায়গ। ৰ্চে িৰকায়ৰ সেঁিালক  

Mridul Baruah (01/06/2020): 

"হসই অভিশপ্ত ১৮ ভদন - কুৰুয়ক্ষি ম াসমৰ !! 

ম ািাৰতৰ ৰু্দ্ধৰ চসৰ্য়ে সকয়লায়ৱ জায়ন ৰ্চেও অচিশপ্ত হসই ১৮ চেনৰ চসৰ্য়ে িমুলক সণভনা কচৰস চসিাচৰয়ছােঁ । এই 

ৰু্দ্ধত প্ৰাে ৩.৯৪ চমচলেন হৰ্াদ্ধাই অংশগ্ৰ ণ কচৰচছল। 
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েৰািলয়ত ম ািাৰত হ য়ছ প্ৰািীন িাৰতৰ দুই প্ৰধ্ান সংেৃত ম াকাসযৰ চিতৰত এখ্ন (আনখ্ন হ য়ছ ৰামােণ)। 

এই ম াকাসয ইচত াসৰ এক অংশ। 

কুৰুয়ষত্ৰৰ ৰু্দ্ধ আৰু হকৌৰৱ তথা পা্ডৱসকলৰ হশৰ্ েশা সণভনাৰ উপচৰও ম ািাৰতত চ িু েশভনৰ সহুয়তা তত্ত্ব 

চসৰ্েক আয়লািনা সচন্নচসি আয়ছ। 

ম াকচস সযাসক ম ািাৰতৰ হলখ্ক সুচল অচিচ ত কৰা  ে। ইোৰ ৰিনাৰ স্তৰ আৰু ইচত াসৰ তথয উচলোসলল 

সহুয়তা হিিা িয়লাৱা হ য়ছ। এই কাচ নীৰ উৎপচত্ত খ্ৰীিপূসভ ৮ম আৰু ৯ম শচতকাৰ চিতৰত হ াৱা সুচল ঠাৱৰ কৰা 

হ য়ছ ৰ্চেও কাচ নীৰ পুৰচণ সংৰচষত অংশ খ্ৰীিপূসভ িাচৰশ সছৰৰ আগৰ ন ে। সম্ভৱত গুপ্ত ৰু্গৰ প্ৰথম িাগৰ 

সমেত কাচ নীয়োয়ৱ এচতোৰ ৰূপ পাে।‘ম ািাৰত’ নাময়োৰ অথভ ‘িাৰত সংশৰ ম ান কাচ নী’ সুচলও হকাৱা  ে। 

ম ািাৰতৰ ময়তই কাচ নীয়োক ২৪,০০০ হোকৰ পৰা স য়লাৱা হ য়ছ ৰ্াক আচেয়ত হকাৱা হ চছল "িাৰত" 

(হকায়না হকায়নায়ৱ পুৰচণ নাময়ো "চসজে" সুচলও ক’স হখ্ায়জ)। 

ম ািাৰতত প্ৰাে এক লাখ্ হোক আৰু েী ল গেয সণভনাসমূ  ধ্চৰ প্ৰাে ১৮ লাখ্ শব্দ আয়ছ। ইোৰ কয়লৱৰ ইচলোে 

আৰু ওচডছীৰ সচিচলত হে ভযতলক ে গুণ হসচছ সা ৰামােণতলক িাচৰগুণ হসচছ। 

ম ািাৰতৰ ৰু্দ্ধ মুঠ ১৮ চেন হ চছল। আচজ এই ৰু্দ্ধৰ প্ৰচতয়ো চেনৰ ৰ সয আয়পানায়লাকৰ আগত োচে ধ্ৰাৰ হিিা 

কচৰম। গ্ৰন্থত উয়েচখ্ত ময়ত ম ািাৰতৰ ৰু্দ্ধত ২৪১৬৫ জন হকৌৰৱ হসনয চনৰুয়ৰ্দ্শ হ  হগচছল। আয়পানায়লায়ক 

জায়নয়ন লৱ- কুশৰ ৫০তম সংশজ শলযই হকৌৰৱৰ পষ হ  ৰু্দ্ধত অংশগ্ৰ ণ কচৰচছল। চসজ্ঞজয়ন প্ৰমাণ কচৰয়ছ হৰ্ 

ম ািাৰতৰ ৰু্দ্ধৰ সমেত িগৱান কৃষ্ণৰ সেস আচছল ৮৩ সছৰ আৰু ম ািাৰতৰ ৰু্দ্ধৰ ৩৬ সছৰৰ পাছত হতওেঁ 

হে  তযাগ কচৰচছল। অথভাৎ ১১৯ সছৰ সেসত হতওেঁৰ েগয়ৰা ন হ চছল।িগৱান কৃষ্ণ দ্বাপৰ ৰু্গৰ অন্তৰ পৰা কচল 

ৰু্গৰ আৰম্ভচণললয়ক এই ধ্ৰাত চসেযমান আচছ। িাগৱত পুৰাণৰ ময়ত শ্ৰীকৃষ্ণ হে  তযাগ কৰাৰ পাছত ৩১০২ খ্ৰী 

পূসভত কচলকালৰ আৰম্ভ হ চছল। এয়নেয়ৰই কচলৰু্গৰ আৰম্ভচণ ৫১২০ সছৰৰ আগয়তই হ  হগয়ছ। 

ম ািাৰতৰ ৰু্দ্ধৰ পূসভয়ত পা্ডয়ৱ হতওেঁয়লাকৰ হসনয চশচসৰ কুৰুয়ষত্ৰৰ পচশ্চয়ম সৰেতী নেীৰ েচষণ পাৰত অৱচস্থত 

সমি পঞ্চক তীথভৰ কাৰ্ত থকা চ ৰণযৱতী নেীৰ পাৰত পাচতচছল।য়কৌৰৱ সকয়ল কুৰুয়ষত্ৰৰ পূসভ িাগত হতওেঁয়লাকৰ 

চশচসৰ পাচতচছল। চশচসৰত উত্তম হখ্াৱা হসাৱাৰৰ লগয়ত চিচকৎসা হসৱায়ৰা সযৱস্থা আচছল।  াতী হ ােঁ ৰা তথা ৰথ আচে 

এয়নকামৰ সায়স সুকীোলক ৰখ্াৰ উপচৰও প্ৰিুৰ পচৰমায়ণ খ্ােয সামগ্ৰী, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, হসেয তথা চশল্পীৰ সযৱস্থা কৰা 

হ চছল। দুয়ো হসনাৰ মাজত ৰু্দ্ধৰ সায়স ৫ হৰ্াজন (১ হৰ্াজন-৮ চক চম পচৰচধ্) অথভাৎ ৪০ চক চম পচৰচধ্ ধ্াৰ্ভ কৰা 

হ চছল। হকৌৰৱৰ স য়ৰ্াগী সকল : গান্ধাৰ,মদ্ৰ, চসনু্ধ, কমু্বজ, কচলঙ্গ, চসং ল, েৰে, সা চলক, ওচেচ্ছ,অংগ,পেস, 

হসৌৰাষ্ট্ৰ, অৱন্তী, চনৰ্াে, সুৰয়সন, চশচস, সসচত, হপৌৰস, তৰ্াৰ, অশ্বক, পুচল্ড, পাৰে, ষুদ্ৰক, প্ৰাগয়জযাচতৰ্পুৰ, 
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হমকল, কুৰুচসি, চত্ৰপুৰা, অমসস্তু, হকেৱ, ৰ্সন, তৃগতভ , হসৌচসৰ আৰু প্ৰাশয। হকৌৰৱৰ পষত সহু ম ান হৰ্াদ্ধা 

আচছল। িীষ্ম, হদ্ৰাণািাৰ্ভ, কণভ, অশ্বথমা, শলয, িুৰীশ্ব, অলয়ম্বাশ, িগেত্ত, জেদ্ৰথ, চসি- অনুচসি, কয়ম্বাজৰাজ, 

সুেচষণ, সৃ েল, দুয়ৰ্ভাধ্ন আৰু হতওেঁৰ ৯৯ িাতৃ। 

পা্ডৱ পষৰ হ  ৰু্দ্ধ কৰা জনপে সমূ  : পাঞ্চাল, হিেী, কুন্তী, আনপ্ত, োয়শৰক, প্ৰিদ্ৰক, অনুপক, চকৰাত, 

পেিৰ, চতচত্তৰ, হিাল, অচিয়ৱশয, সুি, োনিাৰী, উদ্ভছ, হপৌন্দ্ৰ, চপশাস, কুচ্ডচসৰ্, মাৰুত, হ নুক, তঙ্গন, পৰতঙ্গন 

আচে। পা্ডৱ পষৰ হ  ৰু্দ্ধ কৰা ম াসীৰ সকল : ৰু্চধ্চষ্ঠৰ, িীম, অজুভ ন, নকুল, স য়েৱ, হদ্ৰৌপেীৰ পােঁ ি পুত্ৰ, 

সাতযচক, উত্তয়মৌজা, হদ্ৰৌপে, চসৰাে, , অচিমনুয, পায়্ডেৰাজ,  য়োতকি, চশখ্চ্ড, ৰু্য়জযাৎসু, কুন্তীয়িাজ, 

হশৱ,অনুপৰাজ নীল। 

ৰু্দ্ধত িাগ হনায়লাৱা জনপে সমূ  : চসেিভ , িীন, হলাচ তয, হশাচণত, হনপা, হকাংকণ, কণভােক, হকয়ৰলা, অন্ধ্ৰ, 

দ্ৰচসড আচে। 

চপতাম  িীষ্মৰ উপয়েশ ময়ত ৰু্দ্ধৰ চনেম কানুন এয়নেয়ৰ সয়নাৱা হ চছল :- 

১) প্ৰচতচেন ৰু্দ্ধ সূৰ্ভ উেে পৰা সূৰ্ভাস্ত হলয়ক  স। সূৰ্ভাস্তৰ পাছত ৰু্দ্ধ সন্ধ  স। 

২) ৰু্দ্ধৰ সমাচপ্তৰ পাছত িল কপে পা চৰ সকয়লা সম্প্ৰীচতয়ৰ থাচকস। 

৩)  স্তীয়ৰ্াদ্ধা ৰু্দ্ধ  স্তীয়ৰ্াদ্ধাৰ লগত, অশ্ব হসনা অশ্ব হসনাৰ লগত তথা চনজৰ চনজৰ সময়ৰ্াদ্ধাৰ লগতয়  ৰু্দ্ধ 

কচৰস পাচৰস। 

৪) এজন হৰ্াদ্ধা মাত্ৰ এজন হৰ্াদ্ধাই ৰণ কচৰস। 

৫) পলােন কৰা সা আত্মসমপভণ কৰা হৰ্াদ্ধাক হকচতোও প্ৰ াৰ কচৰস হনাৱাচৰস। 

৬) ৰ্চে হৰ্াদ্ধাজন অস্ত্ৰ চস ীন  ে হতওেঁৰ ওপৰত অস্ত্ৰ উঠাস হনাৱাচৰস। 

৭) ৰু্দ্ধত হসৱকৰ কাম কৰা হৰ্য়ন সাৰচথ আচেৰ ওপৰত অস্ত্ৰ উঠাস হনাৱাচৰস। 

এচতো সমে ১৮ চেনৰ ৰু্দ্ধৰ এক পৰ্ভযায়লািনা কয়ৰােঁ  আ ক :- 

ৰু্দ্ধৰ ১ম চেন :- 

প্ৰথম চেনা এফায়ল কৃষ্ণ-অজুভ নৰ গীতাৰ উপয়েশ তথা অনয ায়ত িীষ্মৰ ৰু্দ্ধ আৰম্ভচণৰ হ াৰ্ণা। িীষ্মই হ াৰ্ণা 

কচৰয়ল হৰ্ ৰ্চে হকায়না হৰ্াদ্ধাই ৰ্চে পষ সলচন কচৰস চসিায়ৰ হতওেঁ হসো অচধ্কাৰ আয়ছ। হসইময়তই ধৃ্তৰাষ্ট্ৰৰ 

পুত্ৰ ৰু্য়জযাৎসুয়ে চননাে সজাই পা্ডৱৰ পষ লে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপয়েশ ময়ত অজুভ য়ন হেৱেত্ত নামৰ শংখ্ সজাই ৰু্দ্ধ 

হ াৰ্ণা কয়ৰ। প্ৰথম চেনাই ে   াজাৰ হসচনকৰ অৱসান  টিচছল। িীয়ম দুুঃশাসনক আক্ৰমণ কচৰচছল। অচিমনুযয়ে 

িীষ্মৰ ধ্নু তথা ৰথৰ ধ্ৱজে্ড িাচে চেচছল। চকন্তু প্ৰথম চেনা পা্ডৱ পষৰ সহু ষচতসল হ চছল। চসৰাে নয়ৰশৰ পুত্ৰ 
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উত্তৰ আৰু হশ্ৰত ক্ৰমশুঃ হশলয আৰু িীষ্মৰ দ্বাৰা সধ্ কৰা  ে। পা্ডৱৰ সহু হসনয িীষ্মই সধ্ কয়ৰ। মুঠৰ ওপৰত 

প্ৰথম চেনা পা্ডৱৰ সহু  াচন হ চছল। 

ৰু্দ্ধৰ ২ে চেন : 

কৃষ্ণৰ উপয়েশৰ ময়ত অজুভ ন আৰু িীষ্ম, ধৃ্িয়দ্ৰাণ তথা হদ্ৰাণািাৰ্ভৰ মাজত ৰু্দ্ধ হ চছল। সাতযকীয়ৰ্ িীষ্মৰ সাৰথীক 

আ াে কচৰচছল। হদ্ৰাণ হে সহুসাৰ ধৃ্িয়দ্ৰাণক পৰাস্ত কচৰচছল। িীষ্মই অজুভ ন আৰু শ্ৰীকৃষ্ণক হকইসাসায়ৰা আ াতপ্ৰাপ্ত 

কচৰচছল। 

িীমৰ ৰু্দ্ধ হ চছল কচলঙ্গ আৰু চনৰ্ােসকলৰ লগত। সহু কচলঙ্গ আৰু চনৰ্াে হসচনকৰ মৃতুয হ চছল। অজুভ য়নও িীষ্মৰ 

আক্ৰমণৰ সাধ্া চে ৰাচখ্চছল।য়কৌৰৱৰ পষ হ  ৰু্দ্ধ কৰা কচলঙ্গৰাজ, িানুমান, হকতুমানৰ েয়ৰ সহু কচলঙ্গসীৰৰ অৱসান 

 য়ে। এই চেনয়ো হকৌৰৱৰ সায়স  াচনৰ চেন আচছল। 

ৰু্দ্ধৰ ৩ে চেন : 

হকৌৰয়ৱ গৰুি আৰু পা্ডয়ৱ অধ্ভ িন্দ্ৰকাৰ হসনযয়সহুৰ ৰিনা কচৰচছল। হকৌৰৱৰ পষৰ পৰা দুয়ৰ্ভাধ্ন আৰু পা্ডৱৰ ফালৰ 

পৰা িীম- অজুভ য়ন সুৰষা চেচছল। এইচেনয়োত িীয়ম  য়োতকিৰ লগত দুয়ৰ্ভাধ্নৰ হসনাক পলাই পতং চেসলল সাধ্য 

কৰাে। চকন্তু িীষ্মই সং াৰ ৰূপ ধ্াৰণ কচৰচছল। শ্ৰীকৃষ্ণই অজুভ নক িীষ্মক সধ্ কচৰসলল আহ্বান জনায়ল ৰ্চেও অজুভ য়ন 

অলয়পা মন নকচৰয়ল। অচতষ্ঠ হ  শ্ৰীকৃষ্ণই েেং িীষ্মক সধ্ৰ সায়স উেযত হ  পচৰচছল। অজুভ য়ন িীষ্মক সধ্ কচৰসৰ 

সায়স প্ৰচতজ্ঞা কৰাৰ পাছত হতওেঁ শান্ত  ে। অজুভ ন সং াচৰ ৰূপ ধ্াৰণ কয়ৰ আৰু সহু সংখ্যক মালস, প্ৰাসয, হসৌচসৰ 

তথা ষুদ্ৰকৰ সীৰৰ অৱনচত  য়ে। িীমৰ সাণত দুয়ৰ্ভাধ্ন অয়িতন হ চছল ৰ্চেও হতওেঁৰ সাৰথীয়ে সুচদ্ধয়ৰ আেঁতৰাই 

হল ৰ্াে। িীমৰ দ্বাৰা সহু হকৌৰৱ হসনযৰ ষচত কচৰচছল। 

ৰু্দ্ধৰ ৪থভ চেন : 

এই চেনয়োত হকৌৰৱৰ অৱস্থা হশািনীে আচছল। অজুভ নক হকৌৰয়ৱ সায়ণয়ৰ ঢাচক চেো েয়তও অচত স জ িায়ৱই 

হতওেঁ প্ৰতযাহ্বান চেচছল। িীয়মও হকৌৰৱ হসনাৰ মাজত  া াকাৰৰ সৃচি কচৰচছল। দুয়ৰ্ভাধ্য়ন িীমৰ সধ্ কচৰসলল 

গজয়সনা পঠাইচছল ৰ্চেও পুত্ৰ  য়োতকিৰ স ােত ১৪ জন হকৌৰৱ িাতৃক নাশ কয়ৰ। িীমৰ এই সং াৰ মূচতভ ক 

সাধ্া চেয়ে প্ৰাগয়জযাচতৰ্পুৰৰ ৰজা িগেত্তই। িীষ্মইও অজুভ ন আৰু িীমৰ আক্ৰমণত চসিচলত হ চছল। িতুথভ চেনাৰ 

ৰু্দ্ধত হকৌৰৱৰ সহুত  াচন হ চছল। 

ৰু্দ্ধৰ ৫ম চেন : 
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কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

এইচেনয়োত িীষ্মই পা্ডৱ হসনাৰ ওপৰত আতংকৰ সৃচি কচৰচছল। ইফায়ল সাতযকীয়ে হদ্ৰাণািাৰ্ভক িীৰ্ণ সং াৰৰ 

পৰা ৰষা কচৰ আচছল। িীষ্মই সাতযকীক ৰু্দ্ধয়ষত্ৰৰ পৰা পলাসলল সাধ্য কৰাে। এইচেনাই হতওেঁৰ ১০ জন পুত্ৰৰ মৃতুয 

 ে। 

৬ষ্ঠ চেনৰ ৰু্দ্ধ: 

হকৌৰয়ৱ ক্ৰন্সয়সহু আৰু পা্ডয়ৱ মকৰয়সহু অকৃচতয়ে চনজৰ হসনাক ৰু্দ্ধত অৱতীণভ কয়ৰ।িেংকৰ ৰু্দ্ধত হদ্ৰাণৰ 

সাৰথীৰ মৃতুয  ে। ৰু্দ্ধত সায়ৰ সায়ৰ পৰাজে হ  পৰা দুয়ৰ্ভাধ্নৰ খ্েক শান্ত কৰাৰ প্ৰোস কচৰচছল িীষ্মই। এইচেনয়োত 

িীষ্মই সহু পচৰমায়ণ পাঞ্চাল হসনযৰ সং াৰ কয়ৰ। 

ৰু্দ্ধৰ ৭ম চেন : 

এইচেনয়োত হকৌৰয়ৱ ম্ডলাকাৰ আৰু পা্ডয়ৱ সজ্ৰকাৰ হসহুৰ ৰিনা কচৰচছল। অজুভ নৰ দ্বাৰা ৰচিত কূেলনচতক ৰু্দ্ধত 

হকৌৰৱ হসনা হিয়েচল হিয়েচল হ  হগচছল। ধৃ্িদুমনযই দুয়ৰ্ভাধ্নক পৰাস্ত কচৰচছল। অজুভ ন পুত্ৰ ইৰাৱায়ন চসি আৰু 

অনুচসিক,নকুল স য়েৱ চমচলত হ  শলযক পৰাস্ত কচৰচছল। ইফায়ল িগেত্তৰ  াতত  য়োতকিৰ পৰাজে  ে। 

চসৰাে পুত্ৰ শংখ্ৰ এইচেনয়োত অৱসান  য়ে। 

ৰু্দ্ধৰ ৮ম চেন : 

হকৌৰয়ৱ কুমভয়সহু আৰু পা্ডয়ৱ চতচন আয়সিনীৰ হসহুৰ ৰিনা কচৰচছল।িীয়ম এইচেনয়োয়ত ধৃ্তৰাষ্ট্ৰৰ ১৭ জন পুত্ৰক 

সধ্ কয়ৰ।অজুভ নৰ চদ্বতীে পত্নীৰ উলুপীৰ পুত্ৰ ইৰাৱানক সকাসুৰৰ পুত্ৰ অম্বলুৰ্য়ে সধ্ কয়ৰ।  য়োতকিয়ে দুয়ৰ্ভাধ্নক 

শচক্ত প্ৰ াৰ কচৰচছল ৰ্চেও সংগ নয়ৰশয়ে চনজৰ ওপৰত হল লে হতওেঁৰ মৃতুয  ে। এই েনাৰ পাছয়ৰ পৰা দুয়ৰ্ভাধ্নৰ 

মাোসী  য়োতকিৰ প্ৰচত িে হসামাই ৰ্াে। হতচতোই িীষ্মৰ আয়েশময়ত িগেত্তই  য়োতকি, িীম, ৰু্চধ্চষ্ঠৰ 

আচেক পৰাস্ত কচৰ ৰণয়ষত্ৰৰ পৰা দূৰ কয়ৰ। এইচেনয়োত হকৌৰৱয়ৰই ষচত হসচছ  ে। 

ৰু্দ্ধৰ ৯ম চেন: 

কৃষ্ণৰ উপয়েশ ময়তই িেংকৰ ৰু্দ্ধ আৰম্ভ  ে। িীষ্মই চনজৰ সীৰত্ব হেখু্ৱাই অজুভ নক আ াতপ্ৰাপ্ত কচৰ হতওেঁৰ ৰথ 

জজভ ৰ কয়ৰ। কৃষ্ণই এয়ন সমেয়তই ৰথৰ িকালল িীষ্মলল হছােঁ িা হলচছল ৰ্চেও শান্ত  ে। এই চেনয়োত পা্ডৱৰ 

অচধ্কাংশ হসনযৰ ষচত হ চছল। হকৌৰৱৰ জে হ চছল। 

ৰু্দ্ধৰ ১০ম চেন : 

িীষ্মৰ দ্বাৰা কৰা িোনক সং াৰৰ সায়স পা্ডৱ হসনযৰ মাজত আতংকৰ সৃচি হ চছল।য়তচতো কৃষ্ণই কৰয়ৰ্ায়ৰ 

িীষ্মক হতওেঁৰ মৃতুযৰ ৰ সয হসায়ধ্। িীষ্মই কৃষ্ণক উপাে চেয়ে ৰ্চেও এইচেনাও িীষ্মই পাঞ্চাল আৰু মৎসয হসনাৰ 
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সহু ষচত কয়ৰ। অৱয়শৰ্ত পা্ডয়ৱ চশখ্চ্ডক িীষ্মৰ চসৰুয়দ্ধ ৰু্দ্ধ কচৰৱলল আগসিাই চেয়ে। হতওেঁক হেচখ্ িীষ্মই অস্ত্ৰ 

তযাগ চেয়ে। চকে অস্ত্ৰ তযাগ চেয়ল এই কাচ নী আচম সকয়লায়ৱই জায়নােঁ  চনশ্চে। গচতয়ক চসতং নকয়ৰা। অস্ত্ৰ তযাগ 

চেোৰ পাছয়তই অজুভ য়ন অচনচ্ছা েয়ত্তও সায়ণয়ৰ প্ৰ াৰ কয়ৰ আৰু হতওেঁ শৰশৰ্যা গ্ৰ ণ কয়ৰ। 

ৰু্দ্ধৰ ১১েশ চেন : 

িীষ্মৰ শাৰশৰ্যাৰ পাছত কণভৰ উপয়েশ ময়ত গুৰু হদ্ৰাণািাৰ্ভক হসনাপচত পেিাৰ চেো  ে। একােশ চেনত সুশমভা 

আৰু অজুভ ন, শলয আৰু িীম, সাতযাকী আৰু কণভ তথা স য়েৱ আৰু শকুচনৰ মাজত ৰু্দ্ধ  ে। কণভই এইচেনয়োত 

পা্ডৱ হসনাৰ সহু ষচত কয়ৰ। দুয়ৰ্ভাধ্ন আৰু শকুচনয়ে হদ্ৰাণািাৰ্ভক হকচছল ৰ্চে ৰু্চধ্চষ্ঠৰক সিী কচৰস পায়ৰ হতয়ন্ত 

ৰু্দ্ধ েেং সমাপ্ত হ  ৰ্াস। হদ্ৰাণ হসই উয়ৰ্দ্য়শয হলয়ে আগসাচিল ৰ্চেও অজুভ নৰ হতওেঁৰ উয়ৰ্দ্য়শযক সফল  স 

চনচেয়ল। নকুল ৰু্চধ্চষ্ঠৰ অংগৰষক েয়ৰ হতওেঁক সুৰচষত কচৰ ৰাচখ্চছল। হকৌৰৱৰ এই আশা পূৰণ ন ল। এইচেনয়োত 

পা্ডৱ পষ হলাৱা ৰজা চসৰােৰ অৱসান  য়ে। 

ৰু্দ্ধৰ ১২ েশ চেন: 

একােশ চেনৰ ৰু্দ্ধত অজুভ নৰ সায়সই ৰু্চধ্চষ্ঠৰক সিী কচৰস হনাৱাৰাৰ সায়স শকুচন আৰু দুয়ৰ্ভাধ্য়ন দূৰলল হল হগ ৰু্দ্ধত 

সযস্ত ৰাচখ্সৰ সায়স চত্ৰগ্ৰত হেশৰ ৰজাক চনয়েভ শ চেয়ে ৰ্চেও অজুভ য়ন পুনৰ সমেত আচ  ৰু্চধ্চষ্ঠৰক ৰষা কয়ৰ আৰু 

হদ্ৰাণ অসফল  ে। হসই সমেত সাতযকী ৰু্চধ্চষ্ঠৰৰ ৰষক আচছল। সাতযকীয়ে হদ্ৰাণৰ ৰথৰ িকা িাচে হতওেঁৰ হ ােঁ ৰা 

হকইোও মাচৰ হপলাে। হশৰ্ত হদ্ৰাণই অধ্ভিন্দ্ৰ সায়ণয়ৰ সাতযকীৰ মু্ডয়ছেন কয়ৰ। সাতযকীয়ে হকৌৰৱৰ সহু উচ্চ 

মানৰ হৰ্াদ্ধাক অৱসান  োইচছল। ইোৰ চিতৰত জলসচন্ধ, চত্ৰগ্ৰতৰ  স্তী সাচ নী, সুেশভন, হেছৰ হসনা, িুচৰশ্ৰৱা, 

কণভপুত্ৰ প্ৰয়সন আচে। িুচৰশ্ৰৱাৰ লগত হতওেঁৰ প্ৰি্ড ৰু্দ্ধ হ চছল। প্ৰয়তযক সাৰয়ত অজুভ ন আৰু কৃষ্ণই হতওেঁক ৰষা 

কচৰচছলচ । এইচেনয়োত পা্ডৱ পষৰ হদ্ৰৌপেৰ অৱসান  য়ে। 

ৰু্দ্ধৰ ১৩ েশ চেন : 

হকৌৰয়ৱ িক্ৰয়সহু চনমভাণ কচৰচছল। দুয়ৰ্ভাধ্য়ন ৰজা িগেত্তক অজুভ নক ৰু্দ্ধত সযস্ত ৰাচখ্সলল চনয়েভ শ চেয়ে। িগেত্তৰ 

শচক্তত িীম সায়ৰ সায়ৰ পৰাচজত হ চছল। অজুভ নৰ লগয়তা প্ৰি্ড ৰু্দ্ধৰ সূত্ৰপাত  ে। শ্ৰীকৃষ্ণই িগেত্তৰ হসষ্ণৱ সাণ 

চনজৰ ওপৰত হল অজুভ নক ৰষা কয়ৰ। অৱয়শৰ্ত অজুভ য়ন িগেত্তৰ িকুৰ ওপৰত সাচন্ধ হথাৱা সস্ত্ৰকণ চছচে হপলাই 

,হতওেঁ হনয়েখ্া হ  ৰ্াে আৰু এই সমেয়ত িল কচৰ হতওেঁক সধ্ কয়ৰ। এইচেনয়োয়ত হদ্ৰাণই ৰু্চধ্চষ্ঠৰৰ সায়স িক্ৰয়সহুৰ 

ৰিনা কচৰচছল । এই হসহু িংগ কচৰস জাচনচছল। চকন্তু ওলাস নাজাচনচছল। িীম অজুভ ন ,ৰু্চধ্চষ্ঠৰ আচে সকয়লায়ৱ 

এই হসহুৰ চিতৰত হসামাস হিিা কচৰচছল। ম ায়েৱৰ সৰৰ সায়স জেদ্ৰয়থ সকয়লায়ক সাধ্া চেস পাচৰচছল। হকৱল 

অচিমনুয চিতৰত প্ৰয়ৱশ কচৰসলল সষম  ে। অচিমনুযয়ে প্ৰি্ড প্ৰতায়প হকৌৰস হসনাক প্ৰতযাহ্বান চেচছল। চকন্তু 

দুখ্ৰ চসৰ্ে কণভৰ চনয়েভ শ ময়ত জেদ্ৰথ, হদ্ৰাণ, অশ্বথমা, দুয়ৰ্ভাধ্ন, লক্ষ্মণ, শকুচন তথা েেং কণভৰ হসয়ত মুঠ আঠজন 
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ম াসীয়ৰ এয়কলয়গ অচিমনুযক আক্ৰমণ কচৰচছল। লক্ষ্ময়ণ চৰ্য়ো গো অচিমনুযৰ মূৰত প্ৰ াৰ কচৰচছল হসই গো 

েচলোই অচিমনুযয়ে লক্ষ্মণক সধ্ কচৰচছল। অচিমনুযৰ এই চেনয়তই মৃতুয  টিচছল।লক্ষ্মণ হকান  ে জায়নয়ন ? 

হতওেঁ হ য়ছ দুয়ৰ্ভাধ্নৰ একমাত্ৰ পুত্ৰসন্তান। অচিমনুযৰ মৃতুযৰ সংসাে পাই অজুভ য়ন প্ৰচতজ্ঞা কচৰয়ল হৰ্ কাচললল সূৰ্ভ 

অস্ত হৰ্াৱাৰ পূয়সভ হতওেঁ জেদ্ৰথক সধ্ কচৰস ৰ্চে হনাৱায়ৰ হতয়ন্ত অচিত সমাচধ্ লস। 

ৰু্দ্ধৰ ১৪েশ চেন : 

অজুভ নৰ অচি সমাচধ্ৰ প্ৰচতজ্ঞা শুচন হকৌৰৱ পষত একপ্ৰকাৰৰ আনি উোসৰ সৃচি কয়ৰ। জেদ্ৰথক সিাসলল চিন্ন 

ধ্ৰণৰ আেঁিচন প্ৰস্তুত কচৰয়ল। হদ্ৰাণই জেদ্ৰথক সিাসলল হসনযৰ এয়কসায়ৰ হশৰ্ৰ আয়সিনীত হতওেঁক লুকুৱাই ৰাচখ্য়ল। 

ৰু্দ্ধ আৰম্ভ  ল। িুচৰশ্ৰৱাই সাতযকীক সধ্ কচৰসলল হিিা কচৰচছল ৰ্চেও অজুভ য়ন িুচৰশ্ৰৱাৰ  াত কাটি চেয়ে আৰু 

মাটিত পৰাৰ লয়গ লয়গ সাতযকীয়ে হতওেঁৰ মু্ডয়ছেন কয়ৰ। হদ্ৰাণই পা্ডৱ পষৰ হদ্ৰৌপে আৰু চসৰােক সধ্ কয়ৰ। 

হতচতোই কৃষ্ণই চনজৰ মাোসী শচক্তৰ দ্বাৰা সূৰ্ভাস্ত কচৰ চেয়ে। সূৰ্ভাস্ত হ াৱা হেখ্া পাই অজুভ য়ন অচি সমাচধ্ হলাৱাৰ 

প্ৰস্তুচত আৰম্ভ কচৰ চেয়ল। লুকাই থকা জেদ্ৰথ অজুভ নৰ অচি সমাচধ্ িাসলল সমাচধ্স্থলীত উপচস্থত  ে আৰু উয়ত্তচজত 

হ  অজুভ নক ইচতচকং কচৰ  ােঁ চ স ধ্য়ৰ। ঠিক এয়নসমেয়ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপাত পুনুঃ সূৰ্ভ উেে কচৰ চেয়ে। ছে সূৰ্ভাস্তৰ 

দ্বাৰা প্ৰতাচৰত হ  সাচ ৰত ওলাই অ া জেদ্ৰথক সধ্ কচৰ হতওেঁৰ মস্তক হেউতাকৰ হকালাত হপলাই চেয়ে। 

ৰু্দ্ধৰ ১৫েশ চেন: 

হদ্ৰাণৰ সং াৰৰ শচক্তত পা্ডৱ পষত আতংকৰ সৃচি কচৰয়ল। চপতা-পুত্ৰ লগ হ  ম ািাৰতৰ ৰু্দ্ধত পা্ডৱ পৰাচজত 

হ াৱাৰ সম্ভাৱনা আচ  হগচছল। পা্ডৱৰ এই অৱস্থা হেচখ্ কৃষ্ণই ৰু্চধ্চষ্ঠৰৰ দ্বাৰা িয়লয়ৰ অশ্বথমা মচৰল সুচল িুৱা 

প্ৰিাৰ কচৰস কয়ল। ৰু্চধ্চষ্ঠৰ ৰাজী ন ল। অৱয়শৰ্ত অৱন্তীৰাজৰ অশ্বথমা নামৰ  াতীয়োক িীয়ম সধ্ কয়ৰ। লয়গ লয়গ 

ৰু্দ্ধয়ষত্ৰত প্ৰিাৰ কচৰ চেো  ে হৰ্ অশ্বথমাৰ মৃতুয হ য়ছ। হদ্ৰাণই এই খ্ৱৰৰ সতযতা ৰু্চধ্চষ্ঠৰৰ পৰা জাচনস চসিাচৰয়ল। 

ৰু্চধ্চষ্ঠয়ৰ হকচছল হৰ্ "অশ্বথমা  ত, ইচত গজ" ,মায়ন মচৰল  ে চকন্তু হসইয়ো  াতীয়োয় । হসইসমেত কৃষ্ণই 

ইমান হজায়ৰয়ৰ শঙ্খনাে সজায়ল হৰ্ হদ্ৰাণই  াতী শব্দয়ো শুচন নাপায়ল। হতওেঁ িাচসয়ল হতওেঁৰ পুত্ৰৰ অৱসান  টিল। 

এই িাচস হতওেঁ হশাকত অস্ত্ৰ তযাগ কচৰ হমৌন হ  গল। এই সুচসধ্ায়তই হদ্ৰৌপেীৰ িায়েক ধৃ্িয়দ্ৰাণই তায়ৰাৱায়লয়ৰ 

হদ্ৰাণৰ মু্ডয়ছেন কয়ৰ। এইচেনয়োত হকৌৰৱ পষৰ সহু  াচন  ে। 

ৰু্দ্ধৰ ১৬েশ চেন : 

হদ্ৰাণক িল কচৰ সধ্ কৰাৰ পাছত কণভক হকৌৰৱৰ হসনাপচতৰ পেত চনৰু্চক্ত চেো  ে। কণভই পা্ডৱ হসনাৰ সহু খ্চত 

কয়ৰ আৰু নকুল তথা স য়েৱক পৰাস্ত কয়ৰ। চকন্তু মাতা কুন্তী চেো শপতৰ সায়স প্ৰাণ নলে। অজুভ নৰ লগত িোনক 

সংগ্ৰাম  ে। দুয়ৰ্ভাধ্নৰ চনয়েভ শময়ত কণভই আয়মা  শচক্তৰ দ্বাৰা  য়োতকিক সধ্ কয়ৰ চৰ্ শচক্ত হতওেঁ অজুভ নক সধ্ 
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কচৰসলল হথচছল।এই সাণ এয়ন আচছল ৰ্াৰ প্ৰ াৰ হকচতোও চসফল ন ে। এইচেনয়োয়ত িীয়ম দুশাসনক সধ্ কচৰ 

সুকু ফাচল ৰক্তপান কচৰচছল। 

ৰু্দ্ধৰ ১৭েশ চেন : 

এইচেনয়োত শলয কণভৰ সাৰথী আচছল। কণভই িীম আৰু ৰু্চধ্চষ্ঠৰক পৰাচজত কচৰচছল ৰ্চেও মাতা কুন্তীক কথা চেোৰ 

সায়স হতওেঁয়লাকৰ প্ৰাণোন চেচছল। অৱয়শৰ্ত অজুভ নৰ লগত িেঙ্কৰ ৰু্দ্ধ  ে।  ঠাৎ কণভৰ ৰথৰ িকা মাটিত আসদ্ধ 

 ে। কৃষ্ণৰ ইংচগত ময়ত অজুভ য়ন অস াে অৱস্থাত কণভক সধ্ কৰা  ে। ইোৰ পাছৰ পৰা হকৌৰৱৰ ময়নাসল চশচথল 

হ  পচৰল। এইচেনাই শলযক হসনাপচত পেত চনয়োগ কৰা  ে ৰ্চেও চেনয়োৰ হশৰ্ত ৰু্চধ্চষ্ঠয়ৰ হতওেঁক সধ্ কয়ৰ। 

এইচেনয়োত হকৌৰৱৰ সহু ষচত  ে।কণভ, শলয তথা দুয়ৰ্ভাধ্নৰ ২২ জন িাতৃৰ অৱসান  য়ে। 

ৰু্দ্ধৰ ১৮ েশ চেন : 

ৰু্দ্ধৰ ১৮ চেনত হকৌৰৱৰ মাত্ৰ চতচনজন হৰ্াদ্ধা সাচছ থায়ক। হতওেঁয়লাক হ য়ছ অশ্বথমা, কৃপািাৰ্ভ আৰু কৃতসমভা। 

এইচেনাই অশ্বথমাই পা্ডৱক সধ্ কৰাৰ পণ লে। হসনাপচত অশ্বথমা , কৃপািাৰ্ভ আৰু কৃতসমভাই ৰাচত পা্ডৱ চশচসৰত 

আক্ৰমণ কয়ৰ। অশ্বথমাই সকয়লা পাঞ্চাল, হদ্ৰৌপেীৰ পােঁ ি পুত্ৰ, ধৃ্িয়দ্ৰাণ তথা চশখ্চ্ডক সধ্ কয়ৰ। চপতা হদ্ৰাণক িল 

কচৰ সধ্ কৰাত হক্ৰাচধ্ত হ  হতওেঁ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কচৰ ৰু্দ্ধয়ষত্ৰত িশানত পচৰণত কচৰ চেচছল। কৃষ্ণই হতওেঁৰ এই 

কাৰ্ভত চনৰাশ আৰু হক্ৰাচধ্ত হ  কচল ৰু্গৰ অন্ত হলয়ক হকাড হৰাগী হ  জীোই থাচকসলল অচিশাপ চেয়ে। িীয়ম 

দুয়ৰ্ভাধ্নৰ সাকী থকা িায়েক সকলক সধ্ কয়ৰ। স য়েয়ৱ শকুচনক সধ্ কয়ৰ। চনজৰ পৰাজে চনচশ্চত হ  দুয়ৰ্ভাধ্ন 

পলাই হগ সায়ৰাসৰৰ স্তম্ভত লুকাই থায়কলগ। এইসমেয়ত সলৰাম তীথভৰ্াত্ৰাৰ পৰা উিচত আচ  দুয়ৰ্ভাধ্নক চনিভ য়ে 

থাকচৰসলল আশীসাে চেয়ে। লুকাই থকা দুয়ৰ্ভাধ্নক পা্ডয়ৱ ৰু্দ্ধৰ সায়স আহ্বান জয়নাৱাত হতওেঁ ওলাই আয় । িীম 

আৰু দুয়ৰ্ভাধ্নৰ ম াৰু্দ্ধ  ে আৰু িীয়ম িয়লয়ৰ দুয়ৰ্ভাধ্নৰ উৰুত গোয়ৰ প্ৰ াৰ কৰাত দুয়ৰ্ভাধ্নৰ মৃতুয  ে। এয়নেয়ৰই 

কুৰুয়ষত্ৰৰ ৰণত পা্ডৱ চসজেী  ে। 

সহু সংখ্যক ৰ্ােৱ সীৰ গান্ধাৰীৰ শাপত চনজৰ চিতৰয়ত ৰু্দ্ধ কচৰ মৃতুযক আেঁয়কাৱাচল লে। ৰু্চধ্চষ্ঠয়ৰ ম ািাৰতৰ 

ৰু্দ্ধত চন ত মৃত দুয়ো পষৰ হসচনক সকলৰ চসচধ্ ময়ত ো  সৎকাৰ কয়ৰ। ম ািাৰতৰ ৰু্দ্ধৰ পাছত হকৌৰৱৰ ৪ 

জন আৰু পা্ডৱৰ ৮ জন অথভাৎ মুঠ ১২ জন হৰ্াদ্ধা জীচৱত হ  ৰল। হকৌৰৱ পষৰ : কৃপািাৰ্ভ, কৃতসমভা, সৃৰ্য়কতু 

(কণভৰ পুত্ৰ) আৰু অশ্বথমা তথা পা্ডৱ পষৰ ৰু্য়জযাৎসু,ৰু্চধ্চষ্ঠৰ, িীম, অজুভ ন, নকুল, স য়েৱ,কৃষ্ণ, সাতযকী আচে। 

হদ্ৰৌপেী, কুন্তী,চসদূৰ, সিে, ধৃ্তৰাষ্ট্ৰ আৰু গান্ধাৰী এই সূিীত হলাৱা ন ে। কাৰণ হতওেঁয়লায়ক ৰু্দ্ধত অংশগ্ৰ ণ কৰা 

নাচছল। 

এই ৰু্দ্ধৰ পাছয়তই পা্ডৱ সকয়ল প্ৰাে ৩৬ সছৰ ৰাজত্ব কয়ৰ । লায়  লায়  ৰাজয ধ্ন হসিৱৰ প্ৰচত ৰু্চধ্চষ্ঠৰৰ 

হসৰাগয িাৱ উপচজল। সাকী অজুভ ন িাচৰওজন িাতৃক হল চ মালেলল গুচি ৰ্াে আৰু তায়তই হে  তযাগ কয়ৰ। শাস্ত্ৰৰ 
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ময়ত হতওেঁয়লাকৰ েগভৰ্াত্ৰা হ চছল ৰ্চেও হকৱল ৰু্চধ্চষ্ঠৰ আৰু এো কুকুৰ (ধ্মভ - ৰ্মৰাজ ৰু্চধ্চষ্ঠৰৰ চপতা)হ  েগভত 

িচৰ চেসলল সষম হ চছল। সাকী িাচৰ িাই আৰু হদ্ৰৌপেীৰ মৃতুয েগভপথয়তই হ চছল। 

চৰ্য়ে ন ওেঁক ৰু্দ্ধৰ দ্বাৰা হকায়নায়ৱই এয়কা লািসান ন ল। ৰু্দ্ধ মায়নই সং াৰ। গচতয়ক খ্াম-হখ্োচল, কাচজো-

হপছাল তথা আত্ম অ ংকাৰৰ পৰা দূৰত থাকক। ম ািাৰতৰ ৰু্দ্ধৰ উৎপচত্ত এয়নলক সৰু সৰু কথাৰ পৰাই উৎপচত্ত 

হ চছল। 

(িুল  য়ল ষমাপ্ৰাথী- মৃদুল হলাকনিন সৰুৱা,সাংেৃচতক চশয়ৰামচণ মৃদুল সৰুৱা) 

Trinayan Handique (03/04/2020): 

""' কৰ'না "" 
এইো হ য়ছ পৰম চপতা পৰয়মশ্বৰৰ মানৱ জাচতৰ প্ৰচত এক সকীেচন। আচজ চনজয়ক জীৱ হশ্ৰষ্ঠ সুচল হকাৱা মানুয়  

এটি অনু পৰমাণুৰ সমান এো অদৃশয শচক্তৰ ওিৰত  াৰ মাচনয়ছ। িাচৰওফায়ল হকৱল মৃতুয- ৰ্জ্ঞ। 
আচজ মানুয়  জিৰ ওপৰত চনেিণ সাসযস্ত কচৰয়ছ। চনজৰ ইচ্ছা ময়ত চনয়জ িসা সমেত অয়স্ত্ৰাপিাৰ কচৰ সন্তান 

জি চেোস পচৰয়ছ। আচম আচজ িন্দ্ৰ আৰু মঙ্গল গ্ৰ ত িচৰ চেস পাচৰয়ছা। তায়তা এখ্ন কলচন সয়নাৱাৰ কথা চিন্তা 

কচৰয়ছা। 

চকন্তু আচম জায়না প্ৰকৃচত আৰু মৃতুযক চনেিণ কচৰস পাচৰয়ছা হন ?????  

 মানুয়  চৰ্চেনা মৃতুয আৰু প্ৰকৃচতৰ ওপৰত চসজে সাসযস্ত কচৰস, হসইচেনা মানুয়  ঈশ্বৰ, , আো, ৰ্ীিু আচেক 

নামাচনস। অ ংকাৰৰ সশৱতী হ  চনজয়ক জীৱ হশ্ৰষ্ঠ সুচল োসী কচৰম। নানাচসধ্ অস্ত্ৰ হতোৰ কচৰয়ছা মানৱ জাচতক 

ধ্ংশ কচৰসলল। এইো হনচক জীৱ হশ্ৰষ্ঠ মানৱ ?????? 

এই জগতৰ প্ৰকৃত সতয হ য়ছ ""মৃতুয'""। চৰ্চেনা আমাৰ মনলল এই িাৱ আচ স হৰ্ আমায়ৰা এচেন মৃতুয  স, 

মৃতুয অচনসাৰ্ভ। হতচতো আচম হকচতোও অধ্মভ আৰু অলনচতক কাৰ্ভয কচৰস হনাৱায়ৰা। প্ৰকৃচতৰ চসৰুয়দ্ধ ৰ্াস হনাৱায়ৰা। 

ঈশ্বৰৰ অচস্তত্ব উপলচব্ধ কচৰস পাচৰম। 

আ ক আচম সকয়লায়ৱ এইয়কইচেন চনজয়ক গৃ সিী কচৰ ৰাচখ্ এজন হেশৰ োচেত্বশীল নাগচৰক চ িায়স পচৰিে 

চেস পায়ৰা। প্ৰকৃচতক চকছু সমে শাচন্তত থাচকস চেওেঁ।  

👉 মই চকন্তু এটি কথা হৰ্াগাত্মক দৃচিিংগীয়ৰ কম হৰ্ প্ৰকৃচতয়ে আমাক এই সযস্ত পৃচথৱীত চনজৰ আয়পান 

মানু চখ্চনৰ লগত চকছু সমে চনচসি িায়স কোসলল আশীসভাে চেয়ছ। তাক আচম সৎ সযৱ াৰ কয়ৰােঁ  আ ক। 🙏 

িাল লাচগয়ল share কচৰস।       শ্ৰদ্ধায়ৰ  

                                                                চত্ৰনেন সচিলক। অসম িৱন, মুম্বাই। 
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(৩) কভবতা/আবৃভি 

Devabrata Chakrabarty (17/06/2020):ৰূপয়কােঁ ৱৰ হজযাচতপ্ৰসাে আগৰৱালা হেৱলল এই 

চসয়শৰ্ চেনত শ্ৰদ্ধািচল জনায়লােঁ । -Recitation 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=582251302493698 

Devabrata Chakrabarty (Posted By -Sanjib Baruah 07/06/2020): 

Durotto - my latest #lockdown project. This heart touching poem is 

penned down by Garima Sarma Khuri, Mother of my childhood buddy 

Michael Madhukalya. Video editing is done by Rup Jay Saikia. Thanks 

to all. –Recitation 

 

https://youtu.be/ewE6srt-rSw 

Posted by Sanjib Baruah (25/05/2020): Recitation by Devabtrata 

Chakravarty- Tezpur (হতজপুৰ)  

 

https://youtu.be/nPQy4nDvN1M 

https://www.facebook.com/watch/?v=582251302493698
https://youtu.be/ewE6srt-rSw
https://youtu.be/nPQy4nDvN1M
https://www.facebook.com/watch/?v=582251302493698
https://youtu.be/nPQy4nDvN1M
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Geeta Sharma (09/03/2020): ফাকুৱাৰ শুিকামনায়ৰ এটি আসৃচত্ত আয়পানায়লাকলল.. –

Recitation 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3255672004447188&id=100000132628899 

Geeta Sharma (04/04/2020): Dedicated to entire Medical fraternity🙏🙏 

চসিাচৰ ৰষাৰ কৱি হতামালল.... Geeta Sharma, Mumbai –Recitation 

 

https://youtu.be/bKURnVl3Hzk 

Geeta Sharma (20/06/2020): চসষু্ণ ৰািা এচতো চকমান ৰাচত-ডুঃ সীয়ৰন্দ্ৰ কুমাৰ িট্টািাৰ্ভয। 

আসৃচত্তকাৰ, গীতা শমভা, মুম্বাই -Recitation 

 

https://youtu.be/VZvGJLDTgVs 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3255672004447188&id=100000132628899
https://youtu.be/bKURnVl3Hzk
https://youtu.be/VZvGJLDTgVs
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3255672004447188&id=100000132628899
https://youtu.be/bKURnVl3Hzk
https://youtu.be/VZvGJLDTgVs
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Geeta Sharma (26/05/2020): Recitation 

 

https://youtu.be/VAPfU5YMgKg 

Geeta Sharma (21/06/2020): MY POEM ON THE OCCASION OF 

FATHER’S DAY… 

 

https://wp.me/pabz6z-o 

 

Jutika Mahanta (21/05/2020): Covid 19 Lockdown across the world not 

only affected the Human but also the unspoken ie. the Animals. Who 

would understand the plight of staying locked with the human. Here is 

the tribute - Jo Dikhta nahi hain: Created for Alok Aviram and Edited by 

Hridoy Deka.-Recitation 

https://www.youtube.com/watch?v=hIUk1B5sMWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xastfhg8ooo2Xy7NGz7YBzkdk

OJHJaJbhWEcQ3bhCNJ-9CU07kzS7ErY 

https://youtu.be/VAPfU5YMgKg
https://wp.me/pabz6z-o
https://www.youtube.com/watch?v=hIUk1B5sMWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xastfhg8ooo2Xy7NGz7YBzkdkOJHJaJbhWEcQ3bhCNJ-9CU07kzS7ErY
https://www.youtube.com/watch?v=hIUk1B5sMWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xastfhg8ooo2Xy7NGz7YBzkdkOJHJaJbhWEcQ3bhCNJ-9CU07kzS7ErY
https://youtu.be/VAPfU5YMgKg
https://wp.me/pabz6z-o
https://www.youtube.com/watch?v=hIUk1B5sMWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xastfhg8ooo2Xy7NGz7YBzkdkOJHJaJbhWEcQ3bhCNJ-9CU07kzS7ErY
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Keshab Baruah (20/03/2020):  

॥  হসানালী তশশৱ ॥ 
সৃ্মচতৰ এয়োয়পালা সমে 

           চসিাচৰ চসিাচৰ খ্াওেঁ  াসাথুচৰ 

চকছু হ ৰাই পাওেঁ  

           হমাৰ ডায়েৰীৰ আধ্াচলখ্া পাতত, 

আয়কৌ চসলীন  ওেঁ 

            হসই হসউজীো পথাৰখ্চনৰ মাজত 

 গলা ককাৰ  

                    কুেঁ চ োৰ হপৰা আৰু 

                         হলয়তৰীৰ আঠাৰ মাজত । 

 
মা আৰু পাপা অৰুনািলৰ পৰা 

              আচ য়লয়  চসহু মাচৰম সুচল হক 

প্ৰচতচেনাই চেচে হমচল েলংৰ ফায়ল িাওেঁ 

              জায়নািা আচ  পায়লচ য়ে সা 

                    মুনুকন আৰু িচনকন 

সেঁিায়ক এচেন েলংৰ চসপায়ৰ হেখ্া পাওেঁ 

               পাপা এ মুনুকনক কান্ধত হল 

মা আৰু িচনকনৰ হসয়ত হখ্াজ কাচি অ া হেচখ্য়  

                হৰ্ন উশা    ূৰাই পাওেঁ 

                 মা পাপা তক হেখ্া পাে  

                      চকমান হৰ্ আনি 

আই অ' চক হৰ্ চেন আচছল হসইয়সাৰ    

                  মানুয়  মৰম সুচজচছল 

                             মৰম কচৰচছল  ॥ 

 নাডুৱা মামাৰ  ৰৰ পদূচলত 

                 েুলৰ পৰা আচ  
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িুিুক িামাক কচৰ 

                   চিচিোৰত চিয়নমা 

                       জুচম জুচম িাওেঁ 

জায়নািা 

 অজে হেৱগন, 

                   িাচনয়েউলক 

                         হেখ্া পাওেঁ, 

পািফালৰ পৰা কানয়িপা, 

      ূচৰ িাওেঁ িকু ৰো কচৰ মুনমামা, 

কাচি কাচি হগ পাওেঁ  ৰৰ পদূচল॥ 

লষী পূজা আৰু কালী পূজা  

                     হকচতো আচ স সুচল 

                      হকয়লিাৰ িাে িাে 

                      িাচস থায়কা আচম । 

এইসাৰ পূজাত চকচক চিয়নমা লগাস সুচল 

      চতচনমা ৰ আগয়ৰ পৰা আৰ্দ্া 

                       জৰী গছৰ তলীত 

হমাৰ সনু্ধ সুলসুল,চৰতু,সৰুলৰা,প্ৰেীপ, 

        চসচসধ্,চজনু্ট,মনু্টমামা, 

           অকচন,জানো,সাপমচন ো  

                     আৰু লগয়ত হকচতোসা 

                        কনকন েুলেুল,হসান 

 ডােৰ িাইটি,সৰুিাইটি,মইনা আৰু ৰংকু  

                        চমঠুনৰ চধ্িুম ধ্ািাম 

                           কাোৰখ্ান ,শচক্তকাপুৰ 

                             আৰু হগাচসিাৰ কয়মচে, 

গময়ক হনপাওেঁ হকয়নলক পাৰ হ  ৰ্াে আয়সচল॥ 

      লখ্ী মামাৰ হোকানয়ল  নাই ৰ্াওেঁ 
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      জায়নািা  াজয়মালা এো খ্াস পাওেঁ, 

সচন্ধো  য়লই িাল পাওেঁ 

       িাইকনমামাৰ ফুিুচৰ  কথা শুনা পাওেঁ 

হকচতোসা হকচতোসা ময়ন ময়ন লৰ মাচৰ 

        িগীৰথ মামাৰ  ৰয়ল চিয়নমা িাস গুচি ৰ্াওেঁ॥ 

েুলৰ পৰা আচ  হসগয়িগ েচলোই 

         মাসভল হখ্য়লা হেৌচৰ হেৌচৰ 

কানয়িপা খ্াই হেয়খ্া  

          এো আমাৰ মৰমৰ তৰুন সৰুৱা িাৰ 

িেত লৰ মায়ৰা আচজৰ পৰা হনয়খ্য়লা সুচল॥ 

          গধূ্চল  য়লই পিা হেসুলত মায়ৰা েুপচন 

                 হজাগ মা ীয়ে আচ  হেচখ্ চিঞেঁ য়ৰ 

                     ঐ তই িাকৰ  'চসয়ন ডাক্তৰ 

                         পকলক সাৰ পাে কওেঁ 

                                        মই  'ম ডাক্তৰ॥ 

হমট্ৰিকৰ চৰজাল্ট হল হমাৰ অচতলক মৰমৰ  

            তুলসী ককা আয়  দুখ্ময়ন 

                 আৰু িসয়ক parlie মেভ ন চে কে 

হমাৰ নাচতয়ে পায়ল এয়কসায়ৰ 1st division 

             ফূচতভ য়ত মায়ে মায়ৰ চতচনজাপ 

হগায়তই গাৱেঁয়ত মই চসলাই ফুৰু হমচৰ গল্ড চসেুত ॥ 

              এো চনিােঁ জ সমে  

                  এো চমঠা সমে 

                       পাৰ হ  গ'ল 

               মায়থা থাচক গ'ল 

                তাৰ চকছু সুজাস 

                হনাৱাৰা অনুিুচত 

         হমাৰ আধ্াচলখ্া  

                 ডায়েৰীৰ পাতত.........      হকশৱ সৰুৱা😍 
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Sadananda Gogoi (06/05/2020): "অমৃতাৰ চিঠি "...এো হমাৰ চনজে দুখ্ আৰু সযচক্তগত  

হট্ৰয়জেী,দুখ্য়সাৰ হ য়না সনু্ধ সকলৰ হসয়ত চসলাই লয়ল দুখ্য়সাৰ পাতল হ  ৰ্াে...এই চিচডওয়ো হতয়ন এটি 

প্ৰোস মাত্ৰ... –Recitation 

 
https://www.facebook.com/sgogoi/videos/pcb.10157723232133440/10157723214468440/?type=1&theater 

 

 (৪)কভিড সংক্ৰান্তীে ভচন্তা-চচম া আৰু সা াযম য অভিযান। 

Trinayan Handique (22/03/2020): An appeal from my son Chaitanya. 

 

https://youtu.be/-qGhNDVfmqI 

Lakhyajyoti Nath(24/03/2020): 

িাৰতত এচতোললয়ক ২৩ মািভ ৰ ৰাচত ৮.১৫ সজাললয়ক সসভমুঠ ৪৬৮ জনলল কয়ৰাণা িাইৰাছ সংক্ৰচমত  'ল। হৰ্াৱা 

এচেনত ১৩০ জনয়ৰা অচধ্ক হলাক ধ্ৰা পচৰয়ছ। ৯ জনৰ মৃতুয  'ল। চেনক চেয়ন এই সংক্ৰমনৰ মাত্ৰা সাচি হগ আয়ছ। 

সকয়লাতলক হসচছ ম াৰাষ্ট্ৰত ৭১ জন তাৰ পাছত হকয়ৰলাত ৬০ জন। 

হ ন জাচন কাচল চৰ্সকয়ল কােঁ  ী আৰু িো টিং সজাই সমেল নকচৰয়ল কাইলল গােঁ ও-ি ৰৰ সকয়লা চমচল কােঁ  ী 

সজাই সজাই হজাৰ-োৰ সমেল এো কচৰ চেস। 

https://www.facebook.com/sgogoi/videos/pcb.10157723232133440/10157723214468440/?type=1&theater
https://youtu.be/-qGhNDVfmqI
https://www.facebook.com/sgogoi/videos/pcb.10157723232133440/10157723214468440/?type=1&theater
https://youtu.be/-qGhNDVfmqI
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 ৰত এক চমচনে নাথাচকস, ৰয়কেৰ চপছফায়ল জুই লগাই চেয়ল হৰ্য়নলক ৰয়কেয়ো এক চমচনে ক'হতা নৰে 

হতয়নলক চনজৰ চপছফায়লও জুই লগাই চেয়ছ সুচল িাচস অয়লৌ-তয়লৌয়ক কুকুৰ-হমকুৰীৰ েয়ৰ  ূচৰ ফুচৰস। 

এইয়কইচেনয়ত পৃচথৱীৰ চৰ্মান আয়জভ ন্ট কাম আয়ছ মনত হপলাই হপলাই কচৰসলল  ৰৰ পৰা ওলাই ৰ্াস। 

কাচফভ উ, লকডাউন- হ ন্টা... এইয়সাৰ িোতুৰ মানু ৰ সায়স। আপুচন এইয়সাৰক িে নকয়ৰ। সা ৰ কচলজা আয়ছ 

আয়পানাৰ। অমৰত্ব সৰ হল জি হ য়ছ আপুচন হসইসায়স এইয়সাৰ নামাচনস,  ূচৰ ফুৰক চপত-চপতাই। সন্ধ চেনয়ো চক 

কচৰস হসইকাৰয়ণ কাৰ্ৰ  ৰলল ৰ্াওেঁক িা  খ্াসলল আৰু হলক্সাৰ চেসলল। সমেয়সাৰ এনজে কৰক। 

হ প্পী কয়ৰাণা  লীয়ড হফচিয়িল!! হলেছ এনজে!! 

হশৰ্ত এো কথায়ে কওেঁ গাওেঁত ৰ্চে কয়ৰাণাৰ কাৰয়ণ এো  'হলও মচৰল হসইয়োয়ক হডড সডীক  াত লগাসও 

হনাৱাচৰস চৰ্মান আয়পান জন  'হলও, হসইজনৰ গাত হলাৱা কায়পাৰ, চসছনা িােৰললয়ক িুস হনাৱাচৰস। ইমান 

 ােঁ ইচল ইনয়ফয়ক্টড হ  থাচকস। সাকী শাৰী শাৰীলক পচৰ থাচকয়ল হগায়েই অঞ্চলয়োৰ চক অৱস্থা  'স চনয়জ কল্পনা 

কচৰ লস। 

হ ন জাচন হেনিন নলস, ৰাস্তালল সকয়লা ওলাই আচ  এই কয়ৰাণা হফচিয়িল এনজে কৰক। গুড লাক!- লষয 

হজযাচত নাথ 

Lakhyajyoti Nath (26/03/2020): ম াৰাষ্ট্ৰ আৰু হকয়ৰলাৰ দুেভ ান্ত অপৰাজে শতকৰ স ােত 

িাৰতৰ সতভ মান েৰ ৫৫০+/১০ উইয়কেৰ  চসচনমেত। খু্স সুিৰ গচতত আগুৱাই হগয়ছ িাৰত, েশভকৰ মাজয়তা 

ৰাস্তাত কােঁ  ী-টিং সজাই চসপুল উৎসা  হেচখ্স হপাৱা হগয়ছ। 

অসম, অৰুণািল প্ৰয়েশ, চছচক্কম, হগাৱা আচে হকইসাজয়না চেগ্গজ হসেছমন এচতোও হপচিচলেনত হপড, হগ্লাৱি, 

হ লয়মে চপচন্ধ হসটিং কচৰসলল সাজু হ  আয়ছ। 

চসশ্বকাপ কয়ৰাণা ২০২০ ত এইসাৰ হকান জেী এই আশায়ৰ সমগ্ৰ চসশ্বসাসী উৎকণ্ঠতায়ৰ সাে িাই হৰয়ছ। 

- লষয হজযাচত নাথ 

Sanjib Barua (31/03/2020): Film director Jahnu Barua speaks on the 

COVID-19 outbreak!* িীনৰ ৰাষ্ট্ৰপচতক উয়ৰ্দ্চশ গচৰ ণাসূিক চিচডঅ' সাতভ া চসচশি িলচচ্চত্ৰ পচৰিালক 

জাহু্ন সৰুৱাৰ। 

* কৰ'না িাইৰাছৰ উৎপচত্তৰ চসৰ্য়ে িীয়ন সমেময়ত চসশ্বসাসীক নজনায়ল সুচল সৰুৱাৰ তীব্ৰ অচিয়ৰ্াগ 
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https://www.facebook.com/720950011263716/posts/4356789981013016/ 

Gayatri Borpatragohain (02/04/2020) 

নমোৰ 🙏 

Namaskar ,If you know of any Assamese/NE youth/daily wager/ guard or 

student suffering due to #CoronaLockdownIndia with shortage of food 

supplies/emergency care, please #SOS us at : 08928638640 

Immediate help with be arranged  

Jai Hind  

আয়পানাৰ আয়স পায়স, হকায়নাসা অসমীো ৰু্ৱক - ৰু্ৱতী (guard / daily labourer / ছাত্ৰ - ছাত্ৰী) 

িাৰতৰ চৰ্য়কায়না ঠাইত ৰ্চে #CoronaLockdown ৰ সয়স গ্ৰাচসত , ৰািন পাচত আচেৰ ৰ্চে হকায়না ধ্ৰণৰ 

অসুচসধ্াৰ সিুখ্ীন হ য়ছ, হতয়ন্ত,  

আমাক এই নম্বৰত জনাই হৰ্ন 👇Contact: 08928638640 

WhatsAppও আয়ছ!  

Immediate স াৰ্য প্ৰোন কৰা ৰ্াস! 

শ্ৰী শ্ৰী শংকৰয়েৱ হসৱা সচমচত, িাৰত 

www.sankardevsamiti.com 

contact@sankardevsamiti.com 

https://www.facebook.com/720950011263716/posts/4356789981013016/
mailto:contact@sankardevsamiti.com
https://www.facebook.com/720950011263716/posts/4356789981013016/
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Kush Chetia (04/04/2020): অসম িৰকাৰৰ স য়ৰ্াগত হৰ্াৱাকাচল Talojaত ১৫০০ জন মানু ক 

চৰচলফ চসতৰণ কৰা  ে ।িাৰলল অয়লস শুিকামনা । 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1651105875038168&id=100004163131154?sfnsn=wiwspwa&extid=

uRDEEYPiJzKcckqO 

Deepen Rajkonwar (07/04/2020): 

মুম্বাই,চনউ মুম্বাইত (তলুজা, িানপািা, তুয়িভ ,মায়প, পানয়িল,উৰান) অসমৰ প্ৰাে ে  হ জাৰ হলায়ক চসচিন্ন 

উয়েযাগ, হফক্টৰীত কমভৰত, াইলক অসেগঠিত আৰু চনন আেত ।  ঠায়ত আৰম্ভ হ াৱা লকডাউনৰ ফলত সকয়লা 

কমভস্থান সন্ধ হ  পয়ৰ আৰু হতওেঁয়লাক সতভ মান  ৰয়ত আৱদ্ধ হ  পয়ৰ,হসচছিাগয়ৰ উপাজভ ন অচনচশ্চত,আচথভক 

অনােনৰ সিুখ্ীন হ য়ছ । 

ইচতময়ধ্য অসম িৱনৰ হৰ্ায়গচে অসম িৰকায়ৰ তলুজাৰ চকছু সেখ্যক হলাকৰ মাজত হৰ্াৱা সপ্তা ত হডৰ-চতচন 

চকয়লা িাউল-োইল চসতৰন কচৰয়ছ,চকন্তু এই পচৰমাণ ৰ্য়থি কম হ য়ছ আৰু হসচছিাগ হলাকক সামচৰ লস পৰা 

নাই । 

মুম্বাই অসম এিচিয়েছন,গগণা আচে সেগঠয়ন এই সমসযা সমাধ্ানৰ সায়স আগসাচি আচ স লায়গ আৰু অসম িৰকাৰ, 

ম াৰাষ্ট্ৰ িৰকাৰ,সমাজয়সৱী হলাক-সেগঠন ৰ হসয়ত শীয়ঘ্ৰ আয়লািনা কচৰ উক্ত অসমীো হলাকসকলক স ােৰ 

 াত আগসিাসলল আহ্বান জনাইয়ছােঁ  । 

(েীয়পন ৰাজয়কােঁ ৱৰ,৭ এচপ্ৰল) 

Gayatri Borpatra Gohain (07/04/2020): @SankardevSamiti reaches 

out to Smt Tora Gogoi of Jorhat upon a distress call made by Shri 

Ajanta Borah.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1651105875038168&id=100004163131154?sfnsn=wiwspwa&extid=uRDEEYPiJzKcckqO
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1651105875038168&id=100004163131154?sfnsn=wiwspwa&extid=uRDEEYPiJzKcckqO
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1651105875038168&id=100004163131154?sfnsn=wiwspwa&extid=uRDEEYPiJzKcckqO
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We provided her with a Food kit to enable her and her family to cope with 

#CoronaLockdown. 

 

https://t.co/72zYyv9p0c 

Gayatri Borpatra Gohain (07/04/2020): Our Karyakartas distributing 

Food kits including essential items amongst the most needy in parts  

#Dibrugarh #Assam to support  #CoronaLockdown 

Brief awareness on #SocialDistancing and importance of #Masks was 

also shared 

Geeta Sharma (07 /04/2020): Today we did you also do... Your little 

contribution. A big relief for others🙏🙏 

 

https://www.facebook.com/1923697367878391/posts/2555207418060713/ 

Deepen Rajkonwar (21/04/2020) 

সাম্প্ৰচতক সমে অচত কঠিন সমে। কয়ৰানা'ই সমগ্ৰ চসশ্বত ত্ৰাসৰ ফলত স্তব্ধ হ য়ছ চসচিন্ন উয়েযাগ।  

ঠিক হতয়ন ধ্ৰয়ণ আমাৰ অসমৰ িলচচ্চত্ৰ জগতৰ সহু হকইখ্ন আচ সলগীো কথাছচসৰ লগয়ত আমাৰ 'লচখ্মী'ও 

অনযতম।  

https://t.co/72zYyv9p0c
https://www.facebook.com/1923697367878391/posts/2555207418060713/
https://t.co/72zYyv9p0c
https://www.facebook.com/1923697367878391/posts/2555207418060713/
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আচম ধ্াৰণা কচৰয়ছা হৰ্ অ া 5/6 মা  পৰ্ভন্ত ৰাইয়জ খু্স হখ্ালা ময়ন হৰ্ মুচি চথয়েোৰলল ৰ্াস তাত সয়ি  আয়ছ। 

আয়কৌ 5/6 মা ৰ চপছত মানু  আচ য়লও ইচতময়ধ্য লাইন পাচত থকা ছচস হসায়ৰ েিাচসক িায়সই হ তা উপৰা 

লগাস। 

হসইসায়স আচম মুচি চথয়েোৰ ত মুচক্ত চনচে তাৰ চসকল্পৰ সন্ধান চসিাচৰয়ছা। ইচতময়ধ্য হনেচফক্স, amazon হক 

আচে কচৰ চসচিন্ন OTT অনুষ্ঠানত হৱসয়িচৰছ, চিয়নমা ৰাইয়জ  ৰত, কামত অথসা ভ্ৰমণত উপয়িাগ কচৰসলল 

পাইয়ছ। হসয়েয়  আচম আমাৰ লচখ্মী কথাছচস খ্ন ইণ্টাৰয়নেৰ হৰ্ায়গচে (এো জনচপ্ৰে OTT হেেফমভ ৰ হৰ্ায়গচে 

) ৰাইজৰ সায়স ওলাই চেোৰ কথা িাচসয়ছা। এই হষত্ৰত ৰাইজৰ মতামত আশা কচৰয়লা।  

এয়নধ্ৰয়ন মুচক্ত চেোৰ লয়গ লয়গ এো চসকল্প ৰাস্তা সকয়লায়ৰ সায়স খু্স হসানকায়ল হখ্াল খ্াস সুচল আচম আশাসােী। 

(পচৰিালক, চসশ্বচজৎ সৰা, মীৰা ৰ'ড, মুম্বাই) 

Ambar Das (23/04/2020); 

GOVERNMENT OF ASSAM LOCKDOWN OUTREACH INITIATIVE. 

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

ASSAM BHAWAN MUMBAI DESIRES TO REACH OUT TO 

INNUMERABLE ARTISTS, MUSICIANS AND TECHNICIANS FROM 

ASSAM LIVING IN MUMBAI WHO HAVE BEEN AFFECTED BY THE 

PRESENT LOCKDOWN WITH REGARD TO DIFFICULTY IN 

PROCURING FOOD FOR THEMSELVES DUE TO VARIOUS 

REASONS.  

DISTRIBUTION OF DRY RATIONS FOR THOSE WHO NEED WOULD 

BE CARRIED OUT ON the 23 rd of April 2020 AT DIFFERENT 

POCKETS IN MUMBAI WITH THE HELP OF VOLUNTEERS FROM 

THE FILM AND MUSIC INDUSTRY. 

 REQUESTING KIND CO OPERATION FROM THE ADMINISTRATION 

TO KINDLY ALLOW THE PERSON DISPLAYING THIS MESSAGE TO 

COLLECT THEIR MUCH NEEDED RATION BETWEEN 23/04/2020 TO 

25 / 04/2020 AS PER RULE. 

DEVASHISH SHARMA.Jt. RESIDENT COMMISSIONER 
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ASSAM BHAWAN.PLOT NO 28, SECTOR 30 A. 

VASHI, NAVI MUMBAI.Phone...022 27810888. 

Deba Borthakur(25/04/2020): ASSAM BHAWAN MUMBAI REQUESTS  

ALL WILLING ARISTS/ MUSICIANS/ TECHNICIANS FROM ASAM 

WORKING IN THE MUSIC AND FILM  INDUSTRY IN MUMBAI  WHO 

NEED DRY RATIONS TO COPE WITH THE LOCKDOWN TO KINDLY 

REACH OUT TO THE ASSAM BHAWAN RECEPTION DESK (022 

27810888).  

RELIEF OPERATIONS IN THE WESTERN SUBURBS ARE ON SINCE 

23 rd April. 

VOLUNTEERS, TRINAYAN SHARMA (9321496652) AND DEBO 

KASHYAP (9768637216) HAVE KINDLY AGREED TO DELIVER THE 

FOOD STUFF TO YOU. 

REGARDS. 

DEVASHISH SHARMA.Jt RESIDENT COMMISSIONER. 

Gayatri Borpatra Gohain (28/04/2020) 

 

https://www.mahamtb.com/encyc/2020/4/27/Article-on-Gayatri-Gohain.html 

ऐ विि विि रे्रे आबाद रिे िू... 

रंु्बई िरुण र्ारि 

https://www.mahamtb.com/encyc/2020/4/27/Article-on-Gayatri-Gohain.html
https://www.mahamtb.com/encyc/2020/4/27/Article-on-Gayatri-Gohain.html
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देश, सर्ाजासाठी जगायचे आिे, संघर्म असो, सर्न्वय असो की सेवा असो, कार् 

करायचे आिे िे देशासाठीच! असे र्ािणार्या आहण जगणार्या गायत्री गोिााँई यांच्या 

जीविकायामचा घेिलेला िा आढावा... 

Deepen Rajkonwar (01/05/2020): 

 

RAMANI VENTILATOR 

https://m.youtube.com/watch?v=AVNXLF0aK68&feature=share 

Trinayan Handique: মাইনা, ৰ্চেও তুচম শব্দ ৰ্িী। চকন্তু হতামাৰ সোে এো ইচিনীোচৰং মন আচছল। চনজয়ক কাচৰকৰী চসেযাত চনয়োচজত কচৰ িাল হপাৱা। এইয়ো এো 

সুিৰ আচসষ্কাৰ।িগৱান সোে হতামাৰ স াে  ওক। 

Sashibrat (01/05/2020): 

Social media ত আচজ কাচল নতুন Trend হ য়ছ। এয়নকুৱা চসৰ্ম পচৰচস্থচত আৰু চকছুমান মানু ৰূপী ৰাষস 

েলৰ হখ্াৱা সস্তুৰ চিত্ৰ upload কৰা হখ্ল। আচজ িাৰতৰ প্ৰাে 50% মানুয়  দুয়সলা দুমুঠি খ্াসলল হপাৱা নাই। 

আচজ world labour day 01 May ,চনজয়ক অপমান কৰা হৰ্ন লাচগয়ছ। মানসীেতা হনায় াৱা হ  পচৰল 

হন। হসইসকল গৰীস আৰু হেচনক খ্াচত হখ্াৱা মানু ক স াে কচৰস পৰা নাই আচম।  চকন্তু হখ্াৱা সস্তুৰ photo 

https://m.youtube.com/watch?v=AVNXLF0aK68&feature=share
https://m.youtube.com/watch?v=AVNXLF0aK68&feature=share
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upload কচৰ আচম চক ৰ পচৰিে চেয়ছা। Tv  আৰু সাতচৰ কাকত িাসলল িে লগা  'ল । মই সহুত মানু ক 

মানা কচৰচছয়লা, চকন্তু উত্তৰ পায়লা "That is not your business�😡!". 

Gayatri Barpatragohain: That is why we at Shri Shri Sankardev Sewa 

Samiti has started the initiative #DonateAMeal 

Details below: 

Donate A Meal 

Shri Shri Sankardev Sewa Samiti took an oath today to donate a meal 

from next 5 days for the poor and needy. We pledge to fast for next 5 

days and skip a meal and whatever amount is saved while skipping a 

meal will be donate to provide food & ration kits to the needy during this 

lockdown period.  

We request you to be part of the “Donate A Meal” Misson. 

What is the initiative about? 

Bharat has 12 Lakhs migrant labourers and their value is best realized in 

these days of #CoronaLockdownIndia when we are bereft of the luxuries 

of maid service, Driver, Watchman etc who make our lives comfortable. 

But they are unorganised labour mostly exposed to all sorts of 

vulnerabilities. 

During this Lockdown, most of them don't even have a morsel of food for 

days together. 

Hence, we pledge to be one with them, feel and internalize their sorrow 

and say, that you are not alone! 

This would be a Community effort to stand united with our migrant 

labourer brothers and sisters across the county and abroad.  

How to join the drive? 

All you need to do is fast for next 5 days, skip a meal & donate the amount 

you save to Shri Shri Sankar Sewa Samiti. Shri Shri Sankar Sewa Samiti 

provide food and rations kits to the needy from your donation.  
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This is not a donation drive but an initiative to spiritually connect with all 

those who need us at this moment of crisis.  

Shri Shri Sankar Sewa Samiti has till now donated food & ration kits to 

approximately 9500 needy people across India and abroad. Samiti has 

also gone international and helped the Pravasi Bharatiya living in Oman 

and Gulf countries. 70% of our beneficiaries have been daily wagers/ 

migrant labours.  

We are also committed to serve sentient animals including Gaumata and 

have rescued and rehabilitated Cows. Our volunteers regularly feed 

street dogs and other animals at this hour of crisis. 

We look forward to expand our reach so as to help more and more people 

who need us this timely help. Hence, we appeal one and all to connect 

with us in our mission of Sewa For Society.  

#DonateAMeal 

Jai Hind Jai Bharat 

Donate A Meal 

We at Shri Shri Sankardev Sewa Samiti took a pledge today to donate a 

meal for the next 5 days for the poor and needy. We pledge to fast for 

next 5 days and skip a meal and whatever amount is saved while 

skipping a meal will be donated to provide food & ration kits to the needy 

during this lockdown period.  

We request you to be part of the “Donate A Meal” Misson. 

What is the initiative about? 

Bharat has 12 Lakhs migrant labourers and their value is best realized in 

these days of #CoronaLockdownIndia when we are bereft of the luxuries 

of maid service, Driver, Watchman etc who make our lives comfortable. 

But they are unorganised labour mostly exposed to all sorts of 

vulnerabilities. 
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During this Lockdown, most of them don't even get a morsel of food for 

days together. 

Hence, we pledge to be one with them, feel and internalize their pain, 

spiritually connect with our brothers and sisters and express Solidarity 

with them! 

 

How to join this Mission? 

All you need to do is fast for next 5 days, skip a meal & donate the amount 

you save to Shri Shri Sankardev Sewa Samiti. Shri Shri Sankardev Sewa 

Samiti provides food and ration kits to the needy from your donation.  

This is NOT a donation drive but an initiative to spiritually connect with 

all those who need us at this moment of crisis.  

Shri Shri Sankardev Sewa Samiti has till now donated food & ration kits 

to approximately 9500 needy people across India and abroad. Samiti has 

also gone international and helped the Pravasi Bharatiya living in Oman 

and Gulf countries. 70% of our beneficiaries have been daily wagers/ 

migrant labours.  

We are also committed to serve sentient animals including Gaumata and 

have rescued and rehabilitated Cows. Our volunteers regularly feed 

street dogs and other animals at this hour of crisis. 

We look forward to expand our reach so as to help more and more people 

who need us this timely help. Hence, we appeal one and all to connect 

with us in our mission of Sewa For Society. 

How to contribute? 

NEFT 

Beneficiary Name : Shri Shri Sankardev Sewa Samiti 

Bank Name : HDFC Bank 

Branch Name : Dibrugarh 
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IFSC Code : HDFC0001071 

Bank Ac No : 50200043946563 

Pay U : https://www.payunow.com/sankardevsamiti 

Jai Hind,Jai Bharat 

Visit us at : 

Twitter : https://twitter.com/SankardevSamiti?s=09 

FB : https://www.facebook.com/sankardev.s.samiti/ 

Website :  https://www.sankardevsamiti.com 

Thanks and Regards, 

Shri Shri Sankardev Sewa Samiti 

8928638640 

Trinayan Handique (02/05/2020): 

গুড মচনভং সনু্ধসকল।  🙏 

এটি হসো খ্সৰ। পৰচ  অসম িৱনত হ াৱা হকাচিড 19 পৰীষা কৰাওেঁয়ত এজন পচজটিি হৰাগী হপাৱা গল। 

হৰ্াৱাকাচল হেি কৰাওেঁয়ত মুঠ দুজন মানু ৰ গাত পচজটিি হপাৱা গল । 

 হৰ্াৱাকাচল ৰাচত 9 সজাত চজলা প্ৰশাসয়ন আচ  হল গল। সকয়লাতলক ডােৰ কথা মানু জনৰ গাত এয়কা লষণ 

নাচছল। 

Geeta Sharma (02/5/2020): Gamkharu women under Lockdown  

 

https://youtu.be/8Cu5K7F0zuk 

https://www.payunow.com/sankardevsamiti
https://youtu.be/8Cu5K7F0zuk
https://youtu.be/8Cu5K7F0zuk
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Trinayan Handique (05/05/2020): 

It's a WARNING for all my lovely friends. 

 সতভ মান মুম্বাই আৰু নৱী মুম্বাই ম ানগৰ পাচলকাৰ চিচকৎসালেত চসিনাৰ অিাৱ  টিয়ছ। পৰচ  সচন্ধো অসম িৱনৰ 

পৰা হকাচিড 19 পচজটিি হৰাগীগৰাকীক NMMC  চস্পতাললল হল ৰ্াওেঁয়ত প্ৰথময়ত  চস্পতাল কতৃভ পষই 

চসিনা নাই সুচল  ূৰাই পঠাস হলচছল। আনচক হতওেঁয়লায়ক হৰাগীগৰাকীক চনসলল এমু্বয়লন্সৰ সযৱস্থাও নকচৰয়ল। কাৰণ 

এমু্বয়লন্স হসই সমেত তাত নাচছল। পাছত হেৱাশীৰ্ভ শমভাই চনয়জ এমু্বয়লন্স িলাই  চস্পতাললল চনস লগা হগচছল। 

হতয়খ্তৰ সহুচেন নৱী মুম্বাইত কমভসূয়ত্ৰ থকাৰ সায়স পচৰিে সূয়ত্ৰ ম ানগৰ পাচলকাৰ স কাৰী আেুক্তক অনুয়ৰাধ্ 

কচৰ হসই মচ লা ককভ ে হৰাগীগৰাকীৰ সায়স এখ্ন চসিনাৰ সযৱস্থা কয়ৰ।  

সতভ মান মুম্বাইৰ অৱস্থা সৰ হশািনীে। 1 হম'ত মুম্বাইত হপাৱা অনয গৰাকী পচজটিি হৰাগীয়ে এচতোও চসিনা হপাৱা 

নাই। 

হগায়েই সকয়লায়ক হমাৰ চসনম্ৰ অনুয়ৰাধ্ আয়পানায়লায়ক হৰ্ন সাৱধ্ান হ  িয়ল। 

Don't worry. It's just a simple fever. Only try to improve your   immunity 

system and follow Government's instructions. Social distancing and 

wearing mask is compulsory. 

Because we have seen it. That person who had diagnosed as COVID 19 

positive, had ignored all these instructions. 

 

Deepen Rajkonwar (07/05/2020): পুৱায়েই সনু্ধ ডা: পেখ্ী েত্ত ডুসাইত কৰনাত আক্ৰান্ত 

হ াৱাৰ খ্সৰয়ো টিচিত পায়লােঁ  । পেখ্ী আয়ন্ধৰীৰ কচকলায়সন আম্বানী  চস্পয়েলত কাম কচৰচছল, োমী ডা: হকােঁ ৱয়ৰ 

ও এসমেত কচকলায়সনত িাকচৰ কচৰচছল আৰু চপছত ডুসাইলল গুচি ৰ্াে । চিচকৎসকৰ ওপচৰও পেখ্ী এগৰাকী 

সুগাচেকা,িনীয়েক লাইলীও এগৰাকী সুগাচেকা আৰু জেন্ত  াজচৰকাৰ হসাৱাৰী । 

পেখ্ী হসানকায়ল সুস্থ  ওক তায়ক কামনা কচৰয়ছােঁ  । 
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Sanjib Baruah (13/05/2020): মুম্বাইৰ পৰা অসমলল মাজত ৫ খ্ন ৰাজযৰ সীমা হিে কচৰ ৬৫ গৰাকী 

ককভ ে হৰাগীৰ সচ য়ত মুঠ ১৪০ জন ৰ্াত্ৰী স  সায়ছয়ৰ ৫ চেনীো এক েী লীো ৰ্াত্ৰাৰ অন্তত খ্য়ন্তক পূয়সভ গুৱা াটী 

সৰুসজাইত উপচস্থত হ য়ছ মানু জন,,,, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1698077820345422&id=100004296602443 

Jutika Mahanta (07/06/2020): It’s our humble attempt to reach out to 

more and more people to offer help 

Really hope our Mask and Sanitizers will help the cancer patient of 

Assam Bhavan and their attendant / family members. 

Thanks everyone 🙏 

 

https://www.facebook.com/581117586/posts/10156878149727587/?sfnsn=wiwspwa&extid=70smSTO8qvJrLmif 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1698077820345422&id=100004296602443
https://www.facebook.com/581117586/posts/10156878149727587/?sfnsn=wiwspwa&extid=70smSTO8qvJrLmif
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1698077820345422&id=100004296602443
https://www.facebook.com/581117586/posts/10156878149727587/?sfnsn=wiwspwa&extid=70smSTO8qvJrLmif
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(৩)আভম অসমীো ভচৰযুগমীো 

 

Bhagyabrat Rahang( 27/06/2020): Ei nijan Rati,  guitar 

instrumental by Bhargav !! 

https://drive.google.com/file/d/1kb9aojYPMHA7_9CnWJjO_U8Pt8kh2NPe/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kb9aojYPMHA7_9CnWJjO_U8Pt8kh2NPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kb9aojYPMHA7_9CnWJjO_U8Pt8kh2NPe/view?usp=sharing
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৫) থায়ন অসমীো 

 

Thane Assamese 

Rishav Dey(26/05/2020): Butterfly Effect (Hindi Remix) - 

Rishav Dey | Travis Scott 

  

https://youtu.be/HTPoroRAeOI 

Rishav Dey(26/05/2020): I Made A Song Using Only Food 

Items!! - (**Under 1 Hour**) 

 
https://youtu.be/eydwCr-Y7Lg 

https://youtu.be/HTPoroRAeOI
https://youtu.be/eydwCr-Y7Lg
https://youtu.be/HTPoroRAeOI
https://youtu.be/eydwCr-Y7Lg
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(৪)পানয়িলবাসী অসমীো 

(১)ভবভিন্ন সঙ্গীত আৰু অভডঅ-ভিজুয়ৱল:     -Page206-218 

Bishnu Prasad Rabha, Dr.Moni Pathak, Rupam Mahanta,  

Tazmina Ahmed, Uttam kr.Das 

(২)ভবভিন্ন ভলিভন/Creative work:      -Page218-229 

Ashok Kr.Hazarika, Bidyut Chutia, Ranju Baruah 

(৩)কভিড সংক্ৰান্তীে ভচন্তা-চচম া আৰু সা ােম অভিযান।  -Page229 
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Bishnu Prasad Rabha(22/03/2020): Go corona go!!! 

 
https://drive.google.com/file/d/106EyjGsH67w-VGENP7vW-tXztDx0qR1M/view?usp=sharing 

Bihu song in flute. 

 

Bishnu Prasad Rabha(01/05/2020): 🌹নমোৰ🌹                              

এইচখ্চনয়ত আোইয়ৰ মনয়সাৰ অলপ হসয়লগ ফায়ল চনোৰ হিিা কচৰয়ছােঁ । এইয়ো "স াগ চসহু" অকয়ল অকয়ল 

 'হলও মনাস পাচৰ হেখু্ন। অচনমা সাইয়েউৰ গীতৰ সুৰ এটিয়ক........🙏🙏🙏 

 
https://drive.google.com/file/d/1Ht1uwqre26AMnwJ-L4qmJRXzm9K-ovRM/view?usp=sharing 

Dikhow noir parore—in flute 

 

 

https://drive.google.com/file/d/106EyjGsH67w-VGENP7vW-tXztDx0qR1M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ht1uwqre26AMnwJ-L4qmJRXzm9K-ovRM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/106EyjGsH67w-VGENP7vW-tXztDx0qR1M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ht1uwqre26AMnwJ-L4qmJRXzm9K-ovRM/view?usp=sharing
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Bishnu Prasad Rabha(17/06/2020): ৰূপয়কােঁ ৱৰ হজযাচতপ্ৰসাে আগৰৱালায়েৱক হতয়খ্তৰ 

জিচতচথত অচফিৰ পৰা আ াৰ চপছত হতওেঁৰ এটি গীতৰ সুৰ সােঁ  ীয়ৰ সজাই হসাৱচৰয়ছা 🙏🙏🙏 

 
https://drive.google.com/file/d/1CG5tNGdVvIyU9wuEw-EHBA_nHGbQZ9Ec/view?usp=sharing 

 

Bishnu Prasad Rabha(20/06/2020):"কলাগুৰু চসষু্ণপ্ৰসাে ৰািাৰ ৫১তম মৃতুয সাচৰ্ভকী 

উপলয়ষ আচজৰ এই চেনয়োত সুেঁৱচৰয়ছা।🙏🙏🙏 

 
https://drive.google.com/file/d/1XfhEhWyOXhwbAZx48BS4oovPQEBPvA2w/view?usp=sharing 

Bishnu Prasad Rabha:  (14/04/2020): Bishnu Pd. Rabha PNVL: ৰোলী 

চসহুৰ আচজ মানু  চসহুলল সকয়লা হজযষ্ঠ জনলল আমাৰ হসৱা জনায়লােঁ  আৰু সকয়লা কচনষ্ঠ জনলল মৰম আৰু 

আশীসভাে হপ্ৰৰণ কচৰয়লা।🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💐💐💐💐💐💐💐💐 

মীনা আৰু অচনল কায়ঠয়ৰ নৱসৰ্ভৰ জনাইয়ছ 🙏🙏 

এই দুজয়ন এটি গীয়তয়ৰ আমাৰ পানয়িলসাসী ৰাইজক স্মৰণ কৰা সায়স অয়শৰ্ ধ্নযসাে 💐 

AUDIO: Sreemoyee Asomir Sitol Bukut… Duet song by Anil Kathar and meena Kathar 

https://drive.google.com/file/d/1quBcvqMlmZRXGs6BusJ_HPsQmcQEvF_9/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1CG5tNGdVvIyU9wuEw-EHBA_nHGbQZ9Ec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XfhEhWyOXhwbAZx48BS4oovPQEBPvA2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1quBcvqMlmZRXGs6BusJ_HPsQmcQEvF_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1quBcvqMlmZRXGs6BusJ_HPsQmcQEvF_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CG5tNGdVvIyU9wuEw-EHBA_nHGbQZ9Ec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XfhEhWyOXhwbAZx48BS4oovPQEBPvA2w/view?usp=sharing
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Dr. Moni Pathak (15/04/2020): My 1st attempt for all of you during 

lockdown Bihu. 
Borosa tumi aaha..solo song 

https://drive.google.com/file/d/1JrVRJjJiL_JT7p-WbD4FtttMTcyUkpgI/view?usp=sharing 

 

Dr. Moni Pathak (19/04/2020): Lockdown entertainment –Recitation 
আবৃভি:ৰাজীৱ কুমাৰ  াজভৰকাৰ কভবতা "এইবাৰ ভবহুত হমাক ভক ভদলা" 

https://drive.google.com/file/d/1jzspg261CxfYHQFhI5fFNHxGuvEcR-7i/view?usp=sharing 
 

Dr.Moni Pathak (13/06/2020): USE ME "ইেুজ ভম" 

 
https://youtu.be/5I2GZv4qTr4 

Mono Acting 

Rupam Mahanta: সৰ িাল হ য়ছ৷ প্ৰথময়ত ধ্চৰসই পৰা নাচছয়লােঁ ,হসৌ সুচল৷ সচিো acting,  theme..👌👌👏👏 

Ashok Kr.Hazarika: আমাৰ মচন পাঠকৰ পচত্ন অ্জুমা পাঠকৰ পাগচল অচিনেক মই নশলাচগ হনাৱাচৰয়লা ৷ সুিৰ অচিনয়েয়ৰ আমাক দুয়োয়ক হতয়খ্য়ত আপ্লুত 

কচৰয়ল ৷ ৰািাত এই অচিনে পৰা  য়ল মানুয়  ৰ লাচগ লষ পচৰয়ল  ে ৷ চক ঠিকক, হকায়নাসাই  েয়ো ধ্চৰ সাচন্ধ ফুেপাঠয়ত সহুআই হোকানৰ িা  চসেুয়ো আচন হতয়খ্তক 

হখ্াৱায়লয় য়তন , একেম সচজস অচিনে হেই ৷  মানু  গৰাচকৰ গায়ল মুয়খ্ হতল-চিকটি এয়সাপা লগাই চেস লাচগচছল আয়কৌ !!! আয়পাচন আয়কৌ এিাচৰ ডাল হল ইয়ো চসয়ো 

নকচৰচল সুচল Audit নকচৰসলগ ৷ আচম সৰ িাল পায়লা ৷ এচতো কথায়ো  ল হৰ্ —- চকসা  এচসধ্ হৰ্াগাৰ  স লায়গ আৰু ... 

Dr.Moni Pathak(17/06/2020):  

🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹 

 
জীৱয়ন মায়জ সময়ে 

কায়ণ কায়ণ হক ৰ্াে হৰ্ - -- - 

 

" সুখ্ী  সলল  য়ল ... 

সম্পকভ  সকয়লায়ৰ লগত সতভ াই   ৰাখ্া  , 

চকন্তু কায়ৰায়ৰই পৰা এয়কা আশা নকচৰসা  ।"🌹🌿🌹🌿 🌹🌿🌹🌿 

https://drive.google.com/file/d/1JrVRJjJiL_JT7p-WbD4FtttMTcyUkpgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JrVRJjJiL_JT7p-WbD4FtttMTcyUkpgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzspg261CxfYHQFhI5fFNHxGuvEcR-7i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzspg261CxfYHQFhI5fFNHxGuvEcR-7i/view?usp=sharing
https://youtu.be/5I2GZv4qTr4
https://youtu.be/5I2GZv4qTr4


                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 211 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

Rupam Mahanta(14/04/2020):  স াগৰ চসহুত খ্য়গন ম ন্ত মামাই গাই হৰ্াৱা গীতয়সাৰ মনত 

পয়ৰ৷ কাচল এই গীতয়োৰ সুৰয়ো অলপ হিিা কচৰচছয়লােঁ ৷🙏 

AUDIO:Paharor juritiee…, Solo Song 

https://drive.google.com/file/d/1DR7e_H4AH0pKyVbDhklOkz-K41E1Lv0d/view?usp=sharing 

Rupam Mahanta(26/05/2020): Presenting a Ghazal originally sung by 

Pankaj Udhas..sung by me.🙏 
Ghazal-Diwano se milkar.. 

https://drive.google.com/file/d/1O7GzZzh3nw7PNVXzw7mtTsSIuxkbCdx0/view?usp=sharing 
Rupam Mahanta(28/06/2020):Tried to sing a hit song, originally sung 

by Kishor Kumar.. 
Solo song- Jindegi ka safar koyee samjha nehee… 

https://drive.google.com/file/d/1SlRwu2cMZoNYeIRbRq_LGXsiwH5Q9HD9/view?usp=sharing 
Tazmina Ahmed (16/04/2020): please open this link and like the 

video....  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2692463027697338&id=1773634999580150&sfnsn=wiwspmo&extid

=NMjBFsjwtSaSTkqo&d=n&vh=e 
Tazmina Ahmed (27/05/2020): Jiya Lage Na - Cover | Tazmina Ahmed 

| Lata Mangeshkar Song 

 
https://youtu.be/a56BPzQ46Xw 

 

https://drive.google.com/file/d/1DR7e_H4AH0pKyVbDhklOkz-K41E1Lv0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DR7e_H4AH0pKyVbDhklOkz-K41E1Lv0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GzZzh3nw7PNVXzw7mtTsSIuxkbCdx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GzZzh3nw7PNVXzw7mtTsSIuxkbCdx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SlRwu2cMZoNYeIRbRq_LGXsiwH5Q9HD9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SlRwu2cMZoNYeIRbRq_LGXsiwH5Q9HD9/view?usp=sharing
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2692463027697338&id=1773634999580150&sfnsn=wiwspmo&extid=NMjBFsjwtSaSTkqo&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2692463027697338&id=1773634999580150&sfnsn=wiwspmo&extid=NMjBFsjwtSaSTkqo&d=n&vh=e
https://youtu.be/a56BPzQ46Xw
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2692463027697338&id=1773634999580150&sfnsn=wiwspmo&extid=NMjBFsjwtSaSTkqo&d=n&vh=e
https://youtu.be/a56BPzQ46Xw
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Uttam Kumar Das (20/06/2020): Assamese song - Parojonomor xubho 

logont (Bishnu Rabha) ¦ by Mousumi Das 

 
https://youtu.be/ULHDcNm02HQ 

 

(২)ভবভিন্ন ভলিভন/Creative work 

Ashok Kr. Hazarika (27/05/2020): 

***হমাৰ বাভৰিন*** 

 

👆শুৱচন আমাৰ হসলকচন খ্ন অচত 

ঔৰ্চধ্ জঙ্ঘয়লয়ৰ িৰা  ৷ 

িকুৰ োয়কানত সোে হেচখ্ থায়কা 

চসচি চেও িাৱসতৰা  ৷৷ 

https://youtu.be/ULHDcNm02HQ
https://youtu.be/ULHDcNm02HQ
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হঠপায়ঠচপলক আয়ছ হৰ্ োসয়সাৰ 

সীমা হঠলাৰ উপাে নাই  ৷ 

ডােৰ োস চকোৰ চক হিম িাসা 

সৰু চকোৰ চসলল নাই  ৷৷ 

ম াচনয়ম  হসায়ধ্  িুতজলকীোক 

আয়ছয়ন  িায়ল  আয়পাচন  ? ৷ 

অজান হেশত জলকীোই হসায়ল 

নকসা হেও, নায়  ৰাচত হোপচন  ৷৷ 

চক  ল জায়না আচজ চকছুচেন 

চগচৰ তৰ খ্সয়ৰই নাই  ৷ 

কৰনাৰ িেত চনতাল মাচৰয়ল 

িু-হলাৱায়ৰা নাই উপাই  ৷৷ 

পচেনা হপচ য়ে হসায়ধ্ নেনতৰাক 

চকয়না  ল সচগচত সাই ৷ 

চকয়না  স আৰু সুগন্ধী সাচলকা 

ৰো জসা জচনক আয়ছা িাই  ৷৷ 

স্ৱিাস িচৰত্ৰত ৰো জসাজচন 

িকুত িাত মাচৰ ধ্য়ৰ  ৷ 

কাৰ্য়ত থকা মছিচৰ কাইটিয়ে 

জসাক চপচৰক পাৰাক কয়ৰ  ৷৷ 

হিোই লতাই হসায়ল ঐ মছিচৰ 

সমেত হতাক এিাত চেম ৷ 

মই হ ন পদুচলশুো আয়ছা হৰ্চতো 

ৰাচতয়েই জসাক িুচৰকচৰ  চনম  ৷৷ 

ৰাজকীে োসত এল’হসৰা মাতব্বয়ৰ 

নজৰ চেয়ে অপৰাচজতা সাইক ৷ 

অপৰাচজতাই কে,জ চনতয়জাৱা 

তই কাইেয়সাপায়ৰই  চল লায়েক ৷৷ 

দুয়ৰাণ হজাপাই  াচল  াচল হগ 
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চলচল ফুলৰ খ্সৰ লে  ৷ 

মধু্য়শায়লয়ে কাৰ্য়ৰ চমঠাপায়লেক 

কলা কিুৰ সেনাম কে  ৷৷ 

হকাণয়ত হলাকাই হৰ সৰমাচণমুচণয়ে 

লগয়ৰ সৰু মাচণমুচণক কে ৷ 

আলস চনচেচস কটিৰ্া সন া ক 

চগৰীক হক উিাচলম মই ৷৷ 

চকিানচকমাম, ইনিুচলন পাতা 

ওিৰিুসুৰীোলক হসয়লয়গ আয়ছ  ৷ 

অনুপ্ৰয়সশকাৰী হ াৱাৰ মনৰ দুখ্ত 

তুলশী মাতৃক উদ্ধাচৰসলল পায়ি ৷৷ 

ইচত 

সাচৰয়িাৱা ফুকন 

মাৰফৎ - াজচৰকা হোল 

নচৱ হমাম্বাই 

 
Sajiv Hazarika: You have literally covered all the herbs of Assamese cuisine which can be very helpful to tackle 

our present enemy CORONA also. 

Bor bhalka lakhise 
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Ashok Kr.Hazarika(28/05/2020):  

*** “মানযবৰ ৺ ময় ন্দ্ৰনাথ তম-হ িদাি হডকাফুকন” -এজন উদাট্ট 

, দুয়ঘমাৰ ,বভলো জাভতয়প্ৰভম*** 

ৰ্াৰ মুৰত সোয়েই এটি অসমীো জাচপ ,চনজৰ িাইয়কল খ্নয়তই হকাৰ-ঝাৰু, সিুখ্ত এো ৰসৰৰ  নভ , হকৰাচিনৰ 

হলম্প আৰু ডাঠ কাগজত “ keep to the left “ সুচল চলচখ্ আচি হলচছল ৷ জীৱনৰ চৱৱতীে িাগত নগােঁ ৱত 

খ্ায়কায়ত হডকাফুকয়ন ককালয়ত খ্াপত হল ফুৰা এখ্ন হ ংোে মই হশশৱয়ত চনয়জ এসাৰ িুই িাইচছয়লা ৷ প্ৰশ্নত 

পচৰিে চেোত  াজচৰকাৰ পুত্ৰ সুচল িকু াল সৰলক হমচল হমালল হিাৱা মনত পয়ৰ ৷ মনত পয়ৰ - আমাৰ  ৰৰ 

আগিৰাত সচ  তা াচন হডকাফুকয়ন হমাৰ হেউতাৰ লগত সম্পকীে হমল পতা ৷ 

তা াচন গুৱা াটিৰ কাছাৰীৰ হিৌ েত  আৰু ৰািাত  াতত হকাৰ-ঝাৰু হল িাফা কৰা হডকাফুকন মানু জন আচছল 

উচ্চচশচষত ৷ হতয়খ্য়ত  হকচছল -মই ৰািা পদুচল ন ে আিলয়ত মানু ৰ মনয়সাৰ িাফা কচৰস চসিাচৰয়িা ৷ উগ্ৰ 

জাতীেতাসাচে হডকাফুকন এয়কধ্ায়ৰ আচছল চশল্পী ,সাচ চতযক ,অথভনীচতচসে ,সাংসা-চেক, স-অচিয়নতা ,সমাজকম্মী 

৷ 

মুখ্যমিী িচল াে চনয়জ চেো িৰকাৰী িাকচৰক প্ৰতযাখ্যান কচৰ জাচত সচলো হডকাফুকয়ন  ঠায়ত জা াজৰ কেলা 

ইচ্জনত ছেয়সয়শয়ৰ কেলা ঢলা সনুৱা চ িায়স কচলকতা পাছত চসলাতলল হশৰ্ত হৰঙু্গনলল সুচল পাচখ্ এচৰ চেচছল 

৷ কচলকতাৰ চসখ্যাত উয়েযাগপচত আয়লায়মা ন োসৰ উপয়েিা চ িায়স হৰঙু্গনত কাম কচৰ লগয়ত তাত সাংসাচেকত 

কচৰ পুনৰ গুৱা াটিত িচৰ চেচছল ৷ ১৯৩০ িনত কুমাৰ িােৰ নােযিৰাত চনয়জ পচৰিাচলত তথা অচিনে কৰা 

নৰকাসুৰ নােকখ্ন ১৫ চেনললয়ক এয়কৰায়  প্ৰেচশভত হ চছল ৷ তা াচনৰ চৱৱলেৰ ৰাজিৱনৰ চিতৰৰ হসৰত গিনভৰ 

৺ চসহনুৰাম হমচধ্ৰ অচত চপ্ৰেিাজন হডকাফুকয়ন চনজৰ মনয়খ্োল ময়ত চিত্ৰ অংকয়না কচৰচছল ৷ হতেঁ ওক সাধ্া 

চেোৰ কায়ৰা সা স সা প্ৰশ্নে নুয়ঠ ৷ তা াচন ৺তৰুনৰাম ফুকনক লগ পাসলল  য়ল আগয়ত খ্সৰ হগচছল আৰু 

হতয়খ্য়ত চনয়জই উজান সজাৰ  ােৰ পৰা ব্ৰহ্মপুট্ৰইচে সায়তাচৰ হগ িৰলু  ােত উঠিচছললগ ৷ সাজু হ  থকা 

হৰ্াগচনোৰ পৰা নতুন সাজ চপচন্ধ পেব্ৰয়জ হডকাফুকন তৰুন ফুকনৰ  ৰত ৷ 

জীৱনৰ হশৰ্ কালত নগােঁ ৱৰ সামাচজক কমভত চলপ্ত ৰাচখ্ হডকাফুকয়ন সকয়লায়ৰ মনত গিীৰ ছা হপলাই হথ গ’ল ৷ 

অচিকচৱ কমলাকান্ত িট্টািাৰ্য’ৰ অচতলক চপ্ৰে  তথা অসমৰ সায়স গুজচৰ থকা  হডকাফুকয়ন তা াচন কেনৰ সৰস্ৱচত 

হগাসােঁ নীক চনয়জ গচি হময়খ্লা িােৰয়ৰ শুৱাইচছল ৷ 

শাৱত্ৰীৰ জে জৱান -জে চকৰ্ান উচক্তৰ  েয়ৰ তা াচনয়েই হডকাফুকয়ন  হম মায়ন হখ্চত আৰু হ ংোে মায়ন শচক্তৰ 

উো ৰন হেখু্ৱাই চনজৰ নামৰ আগত হম-হ ংোে নাময়ো চনয়জই হৰ্াৰাই হলচছল ৷ হমাচে ডােচৰোৰ নামৰস্ৱচ্ছতা 
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মন্তৰ সতযতা তা াচনয়েই হডকাফুকয়ন আমাক হেখু্ৱায়ল ৷ আচময়  নুসুচজয়লা ৷ সচলো সুচল হ লা কচৰয়লা ৷ ১৯৭০ 

চঢংৰ আচধ্য়সশনত সাচ তয সিাই হতয়খ্তক সিান ৰ্াচিয়ল ৷  

নগােঁ ৱত কলা আৰু হসৌচদ্ধক সমাজৰ  উয়েযাগত হডকাফুকনৰ  হসাৱেঁৰনত কয়োল সংেৃচতক হগাষ্ঠীৰ জি  ে ৷  

কেনৰ এটি আসাসগৃ  হডকাফুকনৰ নামত নামাংকৃত কৰা  ে ৷ ১৯৭৩ িনত সচলো জাচতয়প্ৰচম ময় ন্দ্ৰনাথ 

হময় ংোে হডকাফুকন নগােঁ ৱৰ  ৰয়তই সুধ্াত্মা ৰুয়প পৰধ্ামলল গচত কয়ৰ ৷ 

ইচত 

সাচৰয়িাৱা ফুকন, াজচৰকা হোল,নচৱ মুম্বাই ৷ 

আলম হল ৷(সানান িুল  য়ল চনজগুয়ন শুধ্ৰাই হৰ্ন 🙏) 

Sajiv Hazarika: Very good narration. I did not know about the great person.Thanks for sharing about him 

Ashim Kr.Gogoi: Some people come to this earth with challenges and responses to perform some socio-cultural 

activities in their life. They can also able to choice the right and wrong way among the life of common people. They 

always try to leading the common people to take right way in their social and cultural activities of life. Actually, 

these types of people can say extraordinary person...thanks to sharing the story about an extraordinary person of 

assam. 

Monidipa Baruah: নজনা কথা এো জাচনসলল পাই সৰ আনচিত হসাধ্ কচৰয়ছা🙏🙏🙏 

Ashok Kr.Hazarika(15/06/2020): আ কয়িান ৰাইজ, আচজ চনজৰ চনজৰ  ৰত / হিৌপাসত 

থকা এপাচ  ফুয়লয়ৰ চেনয়ো আৰম্ভ কয়ৰা ৷ সকয়লায়ক অনুয়ৰাধ্ জনায়লা ৷ 
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Ashok Kr. Hazarika(21/06/2020): ভচিাংকন:কন্নগী কলযাভন 

 
Ashok Kr.Hazarika(26/06/2020): ভচিাংকন:কন্নগী কলযাভন 

 



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 218 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

Bidyut Bikash  Chutia(13/062020):  

***পানয়িল বাসী গ্ৰুপৰ কয়থাপকথনৰ ভকেদংশ*** 

এখ্ন ম াৰাষ্ট্ৰ িৰকাৰৰ জাননী মাৰাঠীত চলখ্া চসষু্ণ ৰািাই গ্ৰুপত পঠায়ল | সহুজয়ন এয়কা সুচজস পৰা নাই 

| া াকাৰ অৱস্থা |তাৰ পৰসতী সমেত সেসয সকলৰ হসই জাননী খ্নৰ ওপৰত মন্তসয আৰম্ভ  ল এয়নধ্ৰয়ন...  

ৰূপম ম ন্ত :কাই হসায়লল😁 

ভবদুযৎ :Kisu nai bujli ho.... Ki jani ki koisi suata. 

ৰঞু্জ বৰুৱা :Takka is declared as containment zone so shops for essential goods will be open from 10 am to 1pm... 

medicals are open. 

Moi imanei bujilu.🙃 

সজীৱ  াজভৰকা :It is high time for us to understand marathi now.Can anybody teach us marathi language? 

পভবি শইকীো : Download marathi to english dictionary.😅 

ৰূপম ম ন্ত :I can teach, but I have to learn it well first😁 

প্ৰদীপ শৰণীো :😂😂 

সজীৱ  াজভৰকা :I think the best way to learn marathi though this whatsapp is by starting writing marathi sentance one 

by one to express ourselves. 

ৰূপম ম ন্ত :िुर्चा प्रस्ताव चांगला आिे |মায়ন আয়পানাৰ কথায়ো(প্ৰস্তাৱয়ো) িাল৷ 

সজীৱ  াজভৰকা :👌👌👌  

Thanks for learning the sentance. 

ৰূপম ম ন্ত :ৰ্াসলল, কচৰসলল..আচে - 

ৰ্াণযাসাঠী, কৰণযাসাঠী - এয়নলক চলয়খ্৷ 

সজীৱ  াজভৰকা :Ok 

ৰূপম ম ন্ত :কাইলল মায়ন "উেযা" (tomorrow) 

কাচল মায়ন "কাল"  (yesterday) 

সজীৱ  াজভৰকা :Great to know. I am learning. 

ৰূপম ম ন্ত : আচম পানয়িলত থায়কােঁ  - "আচম্  পানয়িলময়ধ্য ৰা য়তা"৷ 

ভবয়নাদ শইকীো : েুমচ  আট্টা মাৰাঠা িাৰ্া শুরু কৰত আ াত কা ? 

ৰূপম ম ন্ত :  'ে, হমাঠা িাউ৷😁  হজৱন হকয়ল কা? 

সজীৱ  াজভৰকা :Bhat banuai nai. Please translate. 

ৰূপম ম ন্ত :তািুল চশজলা না ী |......."অ'হমাৰ সুৰীো মাত" ন ে চকন্তু | 

সজীৱ  াজভৰকা :Yes i know 

ভবয়নাদ শইকীো :হখ্াপা িােলা িাও | 

ৰূপম ম ন্ত :চক? তাৰমায়ন, কাৰ হখ্াপাৰ কথা হকাৱা হ য়ছ?😁😁 

সজীৱ  াজভৰকা :I also could not get it. 

ভবয়নাদ শইকীো :Very good brother. 

সজীৱ  াজভৰকা :🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

ৰূপম ম ন্ত :হখ্াপা ন ে, "খু্প"৷ তাৰমায়ন, অসমীোত "খু্স"৷ 

ভবয়নাদ শইকীো : ৰংগচল চসহুচ্ছা  াচডভ ক শুয়িচ্ছা 

সজীৱ  াজভৰকা :The lock down in Mumbai may be extended beyond 03/05/2020. 

So we should learn marathi fully during this lock down period 

I appeal to all 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 

অয়শাক  াজভৰকা :Uttam Sangitla Hazu Bhau. 

ৰুবুল শমমা :🙏🙏🙏 



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 219 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

ভবয়নাদ শইকীো :আম ী গুৱা াটী এয়ঠ লাকডাওন খ্ালয়ল | 

ৰুবুল শমমা : মায়ন চক? 

ভবদুযৎ : মায়ন হসাৰ হক ৰ্াস হেই... 🙏 আচম লকডাউন খ্াসলল আচ  গুৱা াটীত এঠা লাচগয়লা.... ন েয়ন? 😀 

ৰুবুল শমমা :😀😀 

ভবয়নাদ শইকীো : আচম গুৱা াটীত lockdown ত আয়ছােঁ  | 

ৰূপম ম ন্ত :শইকীোো, "আচম গুৱা াটীত লকডাউন খ্াইয়ছা" ৰ মাৰাঠী অনুসাে হ য়ছ৷ 😀😀 

ভবয়নাদ শইকীো : Ata bandhunna jhopa. 

ভবদুযৎ :আোচখ্চন সন্ধ কচৰ থসলল হকাৱা হ য়ছ হনচক শইচকো ো... 😀 

ভবয়নাদ শইকীো :এচতো সনু্ধসকল শুৱলল হৰ্াৱা | 

সজীৱ  াজভৰকা : Translation: Agar daanakarna jinda hotha, suicide kar letha inko dekh ne ke baad. You should not 

learn the above language ...No need. 

চন্দ্ৰয়শিৰ শমমা :মুঠয়ত हर्त्रांिो, आपण झोपायला जाऊ या। 

সজীৱ  াজভৰকা : Sarvanna Kaye jhale ? 

Sarva gape ahale? Kripaya kahitari bola . 

ভবদুযৎ :  াজচৰকা ো.. গৰমত সকয়লায়ৰ কাো জচলয়ছ |....😀😀 

হসই হৰ্ মাৰাঠী চশকাৰ চৰ্ অেময আগ্ৰ  জাগ্ৰত হ চছল হসো ইোয়ত ইচত পচৰল | চিতৰুৱা খ্সৰ ময়ত প্ৰয়তযক জন এচতো মাৰাঠীত পচ্ডত |😀😀  

(সিানীে সেসয সকলক শ্ৰদ্ধায়ৰ জনাও এো ময়নাৰিনৰ সায়সয়  হকৱল| লকডাউন ময়নাৰিন 🙏🙏) 

Ranju Baruah (14/06/2020): Some lockdown activities☝🏼 
Original and copy by Arving 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 220 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

Ranju Baruah (14/06/2020): Some lockdown activities  

Stay home stay safe- by Arving 
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Ranju Baruah (14/06/2020): Some lockdown activities  

Oil painting by Arving 
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Corona by Arving 

 
Rupam Mahanta: Wonderful works of art..Best wishes.👌👌 

Binud Kr.Saikia: সুিৰ paintings । শুয়িচ্ছা থাচকল । 

Bishnu Prasad Rabha: Great creation 👍 

Jadav Sharma: Borhiya hoishe. Best wishes.👌👏 

Ranju Baruah(14/06/2020):  
Dry arrangement by me 
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Ranju Baruah(18/06/2020): 
Done by Arving 

 

 

(৩)কভিড সংক্ৰান্তীে ভচন্তা-চচম া আৰু সা াযম য অভিযান। 

Bishnu Prasad Rabha: (09/04/2020): Mumbai Lockdown Relief (Rice 

250 kgs and Dal 200 kgs) Materials donated by "Assam Association 

Panvel" through Assam Bhavan Washi to worker from Assam in various 

parts of Mumbai. 

https://drive.google.com/file/d/1ZMIiKgCVy0Mx6qUL6wP07Fi4OlbYbCsJ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ZMIiKgCVy0Mx6qUL6wP07Fi4OlbYbCsJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMIiKgCVy0Mx6qUL6wP07Fi4OlbYbCsJ/view?usp=sharing
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(৬) কভিড১৯ লকডাউনৰ সমেত অসম এছভচয়েছন মুম্বাইৰ 

কাম-কাজৰ িটিোন।  

Message of President, 

The Assam Association, Mumbai 

 
Dr.Jyotirmoy Das 

The year 2020, is notorious for pushing humanity within four walls the house. Nowhere in the history of the 

world, had human being felt so helpless against death and disease. Mumbai, the city that never slept, is in 

a state of stupor. All the activities of the city stopped except the services of Doctor , health worker, Mumbai 

police department, cleaning services of hospital and city,  continued as it is. They are the great warrior and 

we salute them. Unfortunately after the end of first lockdown period all the migrant worker of Mumbai 

become restless because of the rapid spreading of the disease and the erosion of their meager fund. They 

became very restless and decided to go home for safety and security. Hence, Lockdown period and corona 

virus pandemic status is a total disaster. So all the good Samaritans are engaged themselves for disaster 

management. And” The Assam Association, Mumbai” too dedicatedly started to work for the services for 

disaster management.  

Our activities or proposed activity of Lockdown period.- 

1. On 27/03/2020, we have decided to postpone Rangali Bihu Celebration because of prevailing 

situation. 

2. In response to the request of Prime Minister,” The Assam Association, Mumbai” appealed to all its 

member to donate generously towards” Prime Minister Care’ relief fund. Date 30/03/2020. 

3. Government of Assam, act very passionately for the care of Assamese daily wage earner, Stranded 

patients, students and many others and granted a fund for relief. The Office of Joint Resident 

Commissioner, Assam Bhawan was directly in charge of disbursing the relief materials to those 

peoples. The Assam Bhawan acted properly and distributed the materials. The Assam Association, 
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Mumbai participated this noble job by encouraging people to donate relief materials for those 

victim of lockdown. Appeal Date 07/04/2020. 

4. In response to the victim of the lockdown, “The Assam Association, Mumbai donated Rs. One Lakh 

from its own fund. The amount was handed over to Resident Joint Commissioner of Assam Bhawan 

for immediate disbursement of relief. Date 24/04/2020. 

5. We have received thousands of phone calls from the stranded people of Assam. They wanted help, 

they wanted to go home. They really need help and they are worst sufferer. “The Assam Association, 

Mumbai” decided to take up the issue and started forwarding all such appeals to the Assam 

Government for help. All such sufferers are requested to contact Assam Government by themselves 

too. Date 02/05/2020.  

6. Our association kept in touch with The Assam Government and submitted an appeal for arrangement 

of one passenger train for the victim on 10/05/2020. The Assam Government was very positive in 

response.  

7. Process of accumulation of details of data and compiling of a list started on 18/05/2020. 

8. Data of the entire (desired) passenger were made very meticulously and forwarded to the 

Government. The lists of the passengers with necessary details were published on the website of The 

Assam Association, Mumbai . Our association appealed again on 20/05/2020  to the Assam 

Government very passionately for allotment of one passenger train from Mumbai. 

9. It is a great pleasure to mention here that the first train from Mumbai to Dibrugarh (Assam) with all 

those victims started journey on 23/05/2020. This success was the source great  pleasure and 

happiness. On the first train arranged by us  moved with 1400 number of passengers. 

10. But one train was not sufficient. There was large number of passengers which could not be 

accommodated on the first train. So compilation the names with details started again and the same 

was forwarded to The Assam Government for the approval of another train. 

11. With the continuous persuasion and repeated request, second train granted for Mumbai which moved 

to Assam on30/05/2020 with 1800 passengers.  

12. It is great to mention that we have observed lots of creative activities of our talented people in the 

various  WhatsAap group of Mumbai, during the lockdown period.  Within a short time, we have 

compiled many such creative activities and published to express our love for creativity. All are 

requested to accept it generously.       

At the end, we express our gratitude towards all corona warriors. They are trying their best for all of us 

though their own life is in danger. We are really very proud for The Assam Government. We are grateful 

to Assam Government for their great human supportive services. We are grateful to The Assam Bhawan 

,Vashi, for its dedicated services towards mankind. We are grateful to all our members for their positive 

response to our appeal.  

Lockdown and this Corona crisis is a temporary phase. It will ultimately make us wise. Bad time will never 

last longer. Meanwhile follow the rules of the time (safe distance, use of mask and washing hand frequently). 

Finally keep trust on “The Assam Association ,Mumbai”.  

       

 

 



                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 226 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

 

কভিড১৯ লকডাউনৰ সমেত অসম এচ'ভছয়েচন মুম্বাইৰ কাম-কাজৰ িটিোন।  

(মািভ  ২০২০ৰ পৰা জুন ২০২০হল।) 

(১) ৰোলী চসহু উেৰ্াপন স্ চগত কৰাৰ চসদ্ধান্ত। ২৭/০৩/২০২০ 

(২)প্ৰধ্ান মিীৰ নাগচৰক সা াৰ্ভয পুেঁচজ আৰু অসম এি'চছয়েিন মুম্বাইৰ সা াৰ্ভয পুেঁচজলল সৰেচন চেসৰ 

সায়স ৰাইজয়ল আহ্বান। ৩০/০৩/২০২০ 

(৩) অসম িৱন মুম্বাইৰ লক-ডাউন সা াৰ্ভয কাৰ্ভসুছীলল স য়ৰ্াচগতাৰ সায়স ৰাইজলল 

আহ্বান।০৭/০৪/২০২০ 

(৪) অসম িৱন মুম্বাইৰ লক-ডাউন সা াৰ্ভয কাৰ্ভসুছীলল অসম এি'চছয়েিন মুম্বাইৰ পুচজৰ পৰা এক 

লাখ্ েকাৰ সৰেচন। ২৪/০৪/২০২০` 

(৫) ম াৰাষ্ট্ৰত আসদ্ধ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতযাসতভ নৰ সায়স অসম িৰকাৰৰ সংচেি কতৃভ পক্ক্ষৰ লগত 

ৰাইজৰ হৰ্াগায়ৰ্াগৰ সায়স আহ্বান। ০২/০৫/২০২০ 

(৬) অসম িৰকাৰৰ সংচেি কতৃভ পষলল আসদ্ধ ৰ্াত্ৰীসকলৰ প্ৰতযাসতভ নৰ সায়স অসম এি'চছয়েিন 

মুম্বাইৰ চলচখ্ত আয়সেন। 

(৭) মুম্বাইত আসদ্ধ অসমৰ ৰাইজৰ তথয সংগ্ৰ  অচিৰ্ান আৰম্ভ। ১৮/০৫/২০২০ 

(৮) আসদ্ধ ৰ্াত্ৰীৰ প্ৰথমখ্ন তাচলকা অসম এি'চছয়েিন মুম্বাইৰ ওয়ৱসিাইেত প্ৰকাশ আৰু অসম 

িৰকাৰলল আসদ্ধ ৰ্াত্ৰীৰ তাচলকা হপ্ৰৰন। ২০/০৫/২০২০ 

(৯)প্ৰাে ১৪০০ আসদ্ধ ৰ্াত্ৰীক হল প্ৰথমখ্ন হট্ৰইন মুম্বাইৰ পৰা চডব্ৰুগিলল ৰাওনা। ২৩/০৫/২০২০. 

(১০) অৱচশি আসদ্ধ ৰ্াত্ৰীসকলৰ প্ৰতযাসতভ নৰ সুচসধ্া কচৰসৰ সায়স অসম িৰকাৰৰ সংচেি 

কতৃভ পষলল ৰ্াত্ৰীসকলৰ চসতং তথযস কায়ৰ চলচখ্ত আয়সেন। 

(১১) লকডাউনত আসদ্ধ অৱচশি ৰ্াত্ৰীসকলক হল চদ্বতীেখ্ন হট্ৰইন মুম্বাইৰ পৰা অসমলল ৰাওনা। 

৩০/০৫/২০২০ 

(১২) লকডাউনৰ সমেয়ছাৱাত মুম্বাইসাসী ৰাইজৰ হ াৱাট্সাপ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা চসচিন্ন সৃচিশীল  

সাতভ া আৰু কামকাজচসলাকৰ এক সংকলন প্ৰকাশৰ চসদ্ধান্ত ।्১৪/০৬/২০২০ 
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

 

01. 27/03/2020: 

আচজ সমগ্ৰ চসশ্বৰ 

লগয়ত িাৰতসৰ্ভই সিুখ্ীন হ াৱা COVID 19 ম ামাৰীৰ পৰা পচৰত্ৰাণ পাসলল আ ক আচম পূণভ স য়ৰ্াচগতা আগসিাওেঁ। 

চসশ্ব োস্থয সংস্থা আৰু িাৰত িৰকায়ৰ চেো নীচত-চনয়েভ শনা সমু  ৰাইয়জ চনষ্ঠা স কায়ৰ মাচন িচলস পৰায়োয়ৱই এই সমেত সমসযা সমাধ্ানৰ হষত্ৰত এক ডােৰ অচৰ ণা  স। সা স আৰু 

হধ্ৰ্ভযয়ৰ সমসযাৰ সিুখ্ীন হ াৱাৰ লগয়ত আ ক আচম এই সমে চখ্চনয়ে সমাজলল কচিোই অনা সুফল চসলাকয়ৰা সন্ধান কয়ৰা। 

( এইচখ্চনয়ত আচম সমু  মুম্বাইসাসী ৰাইজক জনাওেঁ হৰ্ এইসছৰ "অসম এিচছয়েছন,মুম্বাই"ৰ দ্বাৰা আয়োজন কচৰস লগীো ৰোলী চসহু উেৰ্াপনৰ পচৰকল্পনা সেয য়ত স্থচগত ৰখ্া হ য়ছ।) 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/57 Dtd.27.03.2020 

02. 30/03/2020: 

 

“প্ৰধ্ানমন্ত্ৰীৰ নাগভৰক স ােক আৰু জৰুৰীকালীন সা াযয পুাঁ ভজ”(PM CARES Fund )তল মুি য়ে দান কভৰবকল আহ্বান৷ 

শ্ৰয়দ্ধে ৰাইজ 

আয়পানায়লাক সকয়লায়ৱই অৱগত হৰ্ COVID-19 ম ামাৰী সমগ্ৰ চসশ্বৰ লগয়ত িাৰতয়তা চসপিনকিায়ৱ সংক্ৰমণ হ য়ছ।  
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

COVID 19 ম ামাৰীয়ে সৃচি কৰা সংকেজনক পচৰচস্থচতৰ েয়ৰ চৰ্য়কায়না প্ৰকাৰৰ জৰুৰী অৱস্থাৰ সিুখ্ীন  স পৰাৰ উয়েযয়শযয়ৰ এক চসয়শৰ্ ৰাষ্ট্ৰীে পুেঁ চজ গঠন কচৰ ষচতগ্ৰি হলাকসকলক 

সা াৰ্ভ প্ৰোন কৰাৰ উয়েয়শযয়ৰ "প্ৰধ্ানমিীৰ নাগচৰক স ােক আৰু জৰুৰীকালীন সা াৰ্য পুেঁ চজ" (PM CARE Fund পুেঁচজ) গঠন কৰা হ য়ছ৷ িাৰতৰ মাননীে প্ৰধ্ানমিীক অধ্যষ চ িায়প 

হল গঠিত এই পুেঁচজত প্ৰচতৰষা মিী, গৃ  মিী আৰু চসত্ত মিীক সেসয চ িায়প অন্তিুভ ক্ত কৰা হ য়ছ৷ 

ইচু্ছক সযচক্ত আৰু অনুস্থান-প্ৰচতস্থায়ন pmindia.gov.in হৱসছাইেৰ হৰ্ায়গচে এই পুেঁচজলল সৰেচন আগসিাস পাচৰস। িাৰতীে আেকৰ অচধ্চনেমৰ ধ্াৰা 80(G) ৰ অধ্ীনত এই পুেঁচজৰ সায়স 

আগসয়িাৱা সৰেচন আেকৰ হৰ াই প্ৰাপয  স। 

Account details of PM CARES fund. 

(1) Name of the Account: PM CARES(2) Account Number: 2121PM20202 (3) IFSC Code: SBIN0000691 (4) SWIFT Code: SBININBB104  

(5) Name of Bank & Branch: State Bank of India, New Delhi Main Branch  

(6)UPI ID: pmcares@sbi 

Details available at: https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1608851#.XoC1FfYjZ44.whatsapp  

চস:দ্ৰ: ইচু্ছক সযচক্তয়ে অসম এছচছয়েছন মুম্বাইৰ হৰ্ায়গচেও এই পূচজলল সৰেচন আগ সিাস পাচৰস। এই চশতানত অসম এছচছয়েেন মুম্বাইৰ নামত জমা হ াৱা সমগ্ৰ সৰেচন এয়কলয়গ PM 

CARES পুচজত জমা চেো  স।সতভ মান পচৰচস্ চতৰ প্ৰচত লষ ৰাচখ্ অসম এছচছয়েেন মুম্বাইয়ে অনলাইন সৰেচনয়  গ্ৰ ন কৰাৰ চসদ্ধান্ত হলাৱা হ য়ছ। সতভ মান অসম এছচছয়েছনৰ 

হৰ্ায়গচে আগসয়িাৱা সৰেচনৰ সায়স আেকৰ হৰ াইৰ সযৱস্ া উপলসদ্ধ হ াৱাৰ সুচসধ্া নাই। 

Account details of AAM: Beneficiary account “The Assam Association, Mumbai”, A/c no: 31097053380, A/c Type: Savings, State Bank of India, 

Kharghar Branch, IFSC Code- SBIN0011673. 

এইচখ্চনয়ত মুম্বাইসাসী ৰাইজলল এক অনুয়ৰাধ্ এয়ে হৰ্ চৰ্ সকয়ল এই পুচজলল প্ৰতযষ সা পয়ৰাষিায়ৱ সৰেচন আগসিাই, হতয়খ্তসকয়ল চনয়নাক্ত নম্বৰ/ই-হমইলৰ হৰ্ায়গচে সচসয়শৰ্ 

আমাক জনাই হৰ্ন। ৰাইজৰ সৰেচনৰ সচসয়শৰ্ আমাৰ হৱসিাইে আৰু হফিসুক হপজত প্ৰকাশ কৰা  স। 

E-mail: assam_association@yahoo.com, Mbl: 8369965314  

Regards 

Executive Committee 

The Assam Association, Mumbai 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/58 Dtd.30.03.2020 

03. 07/04/2020 

 
An Appeal 

ASSAM BHAWAN MUMBAI COVID 19 LOCK-DOWN RELIEF OPERATIONS. 

(An initiative of the Govt. of Assam) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpib.gov.in%2FPressReleseDetailm.aspx%3FPRID%3D1608851%26fbclid%3DIwAR30uAKpAU8boS08qgUMo3jTkkUJUuTsZl-1LsV8fv0oKIMn46APRTTwbcI%23.XoC1FfYjZ44.whatsapp&h=AT2b_iY6Y8tmh2bIfF-Um3GZLdTBnJW1-bh_fsp9NbJBnEcy42tboygu8C4kH6OW8H6CMXhMW_hguNGzoAGKP9coMA38K5n81ArDJOAsG79wYlOeoKc75c0TJk6Q9ne3EA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3iAGQnjfD9em0us5nfrAS-JYlssqbSi7HHVPllSFJxGNlaj7o8WDwUHwA6sEYkfSZRm3hRPF10anFYzxqJD4bSFKcyww_a2nJLiEqkmzRG5BkfkARidcP-COSlKyVa4La8gv2odFoNjYEKEY6q
mailto:assam_association@yahoo.com
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

1. TARGET: To reach out 7000 people who are Daily wage workers from Assam living in different parts of Mumbai and it's outskirts, as well as cancer 

patients from Assam and their families presently stranded or undergoing treatment in Mumbai. These workers and patients are going through a 

harrowing time due to lack of adequate funds with them to procure food. (This is as per records available with Assam Bhawan Mumbai on the basis of 

calls to its helpline) 

2. CONTRIBUTION OF THE GOVT OF ASSAM: ₹ 10 Lakhs.  

3. PEOPLE COVERED till 06/07/3020: 2700 people from different parts of Mumbai with mandatory submission of adhar card and mobile number of 

head of the family. (Basic Ration for 5 days only could be given.)  

4. PARTICIPATION FROM INDIVIDUALS AND ORGANISATIONS DESIRED: In the form of donation of dry rations like Rice, Dal, Mustard oil 

and salt (PREFERABLY NO CASH) is being accepted to compliment the ongoing operations of the government. 

5. Any donation of more than 50 kgs of dry rations shall be picked up by the Assam Bhawan authorities on prior information.  

6. The relief materials so collected shall be distributed by the Assam Bhawan Mumbai machinery in collaboration with the Maharashtra Government 

authorities observing the prescribed rules and regulations laid down. 

8. IDEA BEHIND: The whole exercise is to join hands to reach out to our less fortunate brothers and sisters who need assistance at this hour of crisis. 

9. THIS IS AN APPEAL: From Assam Bhawan Mumbai. TOGETHER WE CAN OVERCOME. 

For details Kindly contact: 9819744446, 9987111471, 9930562333. 

REGARDS. 

Devashish Sharma. 

Joint Resident Commissioner. 

Assam Bhawan, Mumbai. 

Note: During ongoing lock-down situation, it is not practically possible for individuals and organisations to distribute aid materials directly to needy 

ones. Request all to extend your helping hand for this noble cause initiated by government authority. 

Regards 

Executive Committee 

The Assam Association, Mumbai 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/59 Dtd.07.04.2020 

04. 13/04/2020: 

 
সমু  মুম্বাইসাসী অসমীো ৰাইজলল অসমীো নস-সৰ্ভ আৰু ৰোলী চসহুৰ আন্তচৰক শুয়িচ্ছা ৰ্াচছয়লা। 

কচিড ম ামাৰীত আক্ৰান্ত ধ্চৰত্ৰীয়ে হৰ্ন এই সসন্ত ঋতুয়ত এক নতুন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কয়ৰ ৰ্ত সকয়লা জীৱই প্ৰকৃচতৰ চনেম মাচন শাচন্তয়ৰ স াৱস্ ান কচৰস পায়ৰ।  

আচজ আমাৰ জাতীে উৎসৱৰ চেনা জিিূচমৰ লগয়ত চসশ্বৰ চসচিন্ন প্ৰান্তৰত থকা আমাৰ সকয়লা িাতৃ-িিীলল আন্তচৰক ওলগ ৰ্াচছয়লা। 

শ্ৰদ্ধায়ৰ 

কাৰ্ভসা ী সচমচত 

অসম এছচছয়েেন, মুম্বাই। 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/60 Dtd.13.04.2020 
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

05. 24/04/2020: 

 
Today (24th April 2020), The Assam Association, Mumbai donated Rs.1 lakh towards COVID19 Lock-Down relief operation initiated by Assam 

Bhawan, Mumbai. 

We appeal all of you to extend your helping hand to the COVID 19 relief operation of Assam Bhawan Authority. (This relief operation is primarily for 

unorganised workers of North East working in Mumbai.) 

Reproduced the original appeal of Assam Bhawan Authority. 

ASSAM BHAWAN MUMBAI COVID 19 LOCK-DOWN RELIEF OPERATIONS. 

( An initiative of the Govt. of Assam ) 

1. TARGET: To reach out 7000 people who are Daily wage workers from Assam living in different parts of Mumbai and it's outskirts, as well as cancer 

patients from Assam and their families presently stranded or undergoing treatment in Mumbai. These workers and patients are going through a 

harrowing time due to lack of adequate funds with them to procure food. (This is as per records available with Assam Bhawan Mumbai on the basis of 

calls to its helpline) 

2. CONTRIBUTION OF THE GOVT OF ASSAM: ₹ 10 Lakhs. 

3. PEOPLE COVERED till 06/07/3020: 2700 people from different parts of Mumbai with mandatory submission of Adhar card and mobile number of 

head of the family. (Basic Ration for 5 days only could be given.) 

4. PARTICIPATION FROM INDIVIDUALS AND ORGANISATIONS DESIRED: In the form of donation of dry rations like Rice, Dal, Mustard oil 

and salt (PREFERABLY NO CASH) is being accepted to compliment the ongoing operations of the government. 

5. Any donation of more than 50 kgs of dry rations shall be picked up by the Assam Bhawan authorities on prior information. 

6. The relief materials so collected shall be distributed by the Assam Bhawan Mumbai machinery in collaboration with the Maharashtra Government 

authorities observing the prescribed rules and regulations laid down. 

8. IDEA BEHIND: The whole exercise is to join hands to reach out to our less fortunate brothers and sisters who need assistance at this hour of crisis. 

9. THIS IS AN APPEAL: From Assam Bhawan Mumbai. TOGETHER WE CAN OVERCOME. 

For details Kindly contact: 9819744446, 9987111471, 9930562333. 

REGARDS. 
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

Devashish Sharma. 

Joint Resident Commissioner. 

Assam Bhawan, Mumbai. 

Note: Assam Association, Mumbai also collecting contribution for COVID 19 relief operation of Assam Bhawan, Mumbai. The amount so collected will 

be handed over to Assam Bhawan Authority.  

Contribution may be paid to the following account: 

Name of Beneficiary: “The Assam Association, Mumbai”, A/c no: 31097053380, A/c Type: Savings, State Bank of India, Kharghar Branch, IFSC Code- 

SBIN0011673. 

Kindly send your contribution details by e-mail to asssam_association@yahoo.com or by SMS to 8369965314. 

Regards 

Executive Committee 

The Assam Association, Mumbai 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/61 Dtd.24.04.2020 

06. 24/04/2020: 

 
ASSAM BHAWAN MUMBAI CONVEYS IT'S HEARTFELT THANKS AND GRATITUDE.. 

TO THE ASSAM ASSOCIATION MUMBAI. 

FOR ALL THE HELP AND SUPPORT EXTENDED TOWARDS THE LOCKDOWN RELIEF OPERATIONS OF THE GOVERNMENT OF 

ASSAM IN MUMBAI. 

BEST WISHES TO THE TEAM.....  Devasish Sharma 

07. 02/05/2020: 

সচ :ৰাজযত আসদ্ধ অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতায়থভ 

COVID19 লকডাউনৰ ফলত সচ ুঃৰাজযত আৱদ্ধ শ্ৰচমক,পৰ্ভেক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তীথভৰ্াত্ৰীৰ সকলৰ সা াৰ্ভৰ সংক্ৰান্তত অসম িৰকাৰৰ সংচেি চসিাগৰ হসয়ত ই-হমইল 

assamtransportrelief@gmail.comঅথসা হফানয়ৰ 8527612266, 9622989797 নম্বৰত হৰ্াগায়ৰ্াগ কচৰসৰ পাচৰস।  

All stranded persons in other parts of the country and who wish to travel back to their hometown at Assam, may contact GP Singh (ADGP) at 

8527612266 or can email at: assamtransportrelief@gmail.com while Harmeet Singh (ADGP) can be contacted at 9622989797 
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/62 Dtd.02.05.2020 

 08. 12/05/2020: 
চসয়শৰ্ হ াৰ্না 

চৰ্ সকল অসমৰ সযচক্ত COVID19 লকডাউনৰ ফলত মুম্বাইত আসদ্ধ হ  আয়ছ  হতয়খ্তসকলৰ অসমলল  প্ৰতযাসতভ নৰ হষত্ৰত সংচেি কতৃভ পষৰ আগত তথযস কায়ৰ আয়সেন কচৰসৰ 

সায়স আসদ্ধ সযচক্তসকলৰ সমু্পণভ তথযৰ প্ৰয়োজন হ য়ছ।  

লকডাউনৰ সমেত অসমলল  উিচতস চসছৰা সযচক্তসকয়ল শীয়ঘ্ৰই হতয়খ্ত সকলৰ সচসয়শৰ্  চনয়নাচেচখ্ত গুগল ফমভখ্নৰ জচৰেয়ত অনলাইন জমা কয়ৰ হৰ্ন। 

Last date of submission of Inputs: Sunday, 17th May 2020, 12.00hrs. 

https://forms.gle/8BthvTao5b4KLxnQ9 

Disclaimer: Assam Association Mumbai will provide only consolidated information to concerned authorities. 

শ্ৰদ্ধায়ৰ 

কােভসা ী সচমচত 

অসম এিচছয়েেন, মুম্বাই। 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/63 Dtd.12.05.2020 

09. 18/05/2020 

চসয়শৰ্ হ াৰ্না 

COVID 19 লকডাউউনৰ ফলত মুম্বাইত আসদ্ধ হ  পৰা অসমৰ সযচক্তসকলৰ জ্ঞাতায়থভ জয়নাৱা হ য়ছ হৰ্ আচজ অসম এিচছয়েে মুম্বাইৰ তৰফৰ পৰা অসম িৰকাৰৰ সংচেি চসিাগলল 

আয়পানায়লাকৰ তথয সম্বচলত এখ্ন আয়সেন হপ্ৰৰণ কৰা  ে। এই আয়সেনত আয়পানায়লাকৰ শীয়ঘ্ৰ আৰু সুকলয়ম অসমলল ওিতাৰ সায়স প্ৰয়োজনীে সযৱস্ া কচৰসলল অনুয়ৰাধ্ জয়নাৱা 

 ে। 

এই চসৰ্েত চকসা প্ৰয়োজনীে খ্সৰ আমাৰ ওিৰত আচ য়ল শীয়ঘ্ৰই আয়পানায়লাকক জয়নাৱা  স। 

মুম্বাইত আসদ্ধ অসমৰ ৰাইজৰ তথয জনাসৰ সায়স গুগল ফমভখ্নৰ সমে সীমা অ া ২০হম সুধ্সায়ৰ চেনৰ ১২সজাললয়ক সিাই চেো হ য়ছ। 

চননচলচখ্ত তাচলকাত ৰ্চে অসমলল ওিচতস চসছৰা আসদ্ধ সযচক্তৰ নাম এচতোও অন্তিুভ ক্ত হ াৱা নাই হতয়ন য়ল হতয়খ্ত সকলক তলত চেো চলংকয়োৰ জচৰেয়ত গুগল ফমভখ্ন িৰাই 

জমা কচৰসলল জনাে হৰ্ন। 

https://forms.gle/8BthvTao5b4KLxnQ9 

চস.দ্ৰ: চৰ্সকল সযচক্তয়ে ইচতময়ধ্য আমাক হতয়খ্তসকলৰ তথয জনাইয়ছ হতয়খ্তসকয়ল ৰ্ায়ত পুনৰ তথয জমা নকয়ৰ। 

 

ধ্নযসাে 

কাৰ্ভসা ী সচমচত 

অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই। 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/64 Dtd.18.05.2020 

10. 20/05/2020 

জাননী 

(20/05/2020, 08.00hrs) 

COVID19 লকডাউনৰ ফলত মুম্বাইত আসদ্ধ চৰ্ সকল হলায়ক অসম এিচছয়েছন মুম্বাইক হতয়খ্তসকলৰ তথয জনাইচছল হতয়খ্তসকলৰ জ্ঞাতায়থভ। 

(1) COVID19 লকডাউনৰ ফলত মুম্বাইত আসদ্ধ হ  পৰা অসমৰ চৰ্ সকল সযচক্তয়ে অসমলল উিচত ৰ্াস চসছাচৰয়ছ হসইসকল সযচক্তক শীয়ঘ্ৰ আৰু সুকলয়ম ৰ্াত্ৰা কচৰসৰ সুচসধ্া কচৰ চেসৰ 

সায়স তথয স কায়ৰ অসম এিছচিয়েছন মুম্বাইৰ তৰফৰ পৰা অসম িৰকাৰৰ সংচেি কতৃভ পষক আয়সেন কৰা হ য়ছ। 

(2) সংচেি কতৃভ পষক জমা চেো সকয়লা সযচক্তৰ তাচলকা অসম এিচছয়েেন, মুম্বাইৰ চননচলচখ্ত হফিসুক আপয়ডেয়তাত পাস। 

(3) আসদ্ধ সযচক্ত সকলৰ প্ৰতযাসতভ নৰ সংক্ৰান্তত আমাৰ ওিৰলল অ া সকয়লা তথয অসম এিচছয়েিন মুম্বাই ৰ হফিসুক হপজৰ আৰু হৱসিাইতৰ জচৰেয়ত জয়নাৱা  স  আৰু প্ৰয়োজন 

সায়পয়ষ অসম এিচছয়েছন মুম্বাইৰ তৰফৰ পৰা আয়পানায়লাকৰ হৰচজিাডভ  ই-য়মইলত জয়নাৱা  স। 

ওয়ৱসিাইে: http://assamassociationmumbai.org/Default.aspx?id=13 

এই সংক্ৰান্তত অনয উৎসৰ পৰা অ া খ্সৰ সা হময়ছজ আচেৰ সতযাসতয আয়পানায়লায়ক চনয়জ চসিাৰ কচৰ লে হৰ্ন। 

এই সংক্ৰান্তত অসম এছচিয়েছনৰ কমভকতভ াৰ সযচক্তগত হফান নম্বৰত হৰ্াগায়ৰ্াগ নকচৰসলল অনুয়ৰাধ্ জয়নাৱা  ল 

শ্ৰদ্ধায়ৰ 

 

কাৰ্ভসা ী সচমচত 

অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/ 65  Dtd.20/05/2020 

https://forms.gle/8BthvTao5b4KLxnQ9
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

 

 
 

11. 23/05/2020 

জাননী 

( অসমলল প্ৰতযাসতভ ন কচৰস চসছৰা COVID19 লকডাউনত মুম্বাইত আসদ্ধ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰচত) 

(১)আয়পানায়লাকক  জনাস চসছায়ৰা হৰ্ অসম এিচছয়েিন মুম্বাইৰ প্ৰয়িিাত  আৰু অসম িৰকাৰ , ম াৰাস্ট্ৰ িৰকাৰ আৰু িাৰতীে হৰলৰ স য়ৰ্াচগতাত আয়পানায়লাকৰ প্ৰতযাসতভ নৰ সায়স 

আচজ মূম্বাইৰ পৰা অসমলল ১৪০০ জন ৰ্াত্ৰী কচিোস পৰা এখ্ন হট্ৰইনৰ সযৱস্ া কৰা হ য়ছ। 

Train No: 01878  

Name:  LTT-Dibriugarh (DBRG) Shramik Special Train(One Way) 

Departure: Saturday 23.05.2020, 8p.m. from LTT. 

 

(২)অসম িৰকাৰ আৰু অসম এিচছয়েিন মুম্বাইৰ ওিৰত উপলব্ধ হ াৱা তথযৰ চিচত্তত অসম িৰকাৰৰ সংচেি কতৃভ পষই প্ৰথমখ্ন হট্ৰইনৰ সায়স চনসভাচিত কৰা সকয়লা ৰ্াত্ৰীলল 

আয়পানায়লাকৰ হৰচজিাডভ  মসাইল নাম্বাৰত টিকতৰ সচসয়শৰ্ পয়থাৱাৰ কাম ইচতময়ধ্য আৰম্ভ হ য়ছ আৰু হসই হময়ছজয়োয়ৱই ৰ্াত্ৰীসকলৰ ৰ্াত্ৰা আৰু োস্থয পৰীষাৰ সমেত হেখু্ৱাস লগীো 

 স। 

 

(৩)হলাকমানয চতলক(LTT)   হিিনৰ পৰা সচন্ধো ৮সজাত চডব্ৰূগিলল ৰাওনা কচৰস লগীো এই হট্ৰইন খ্নত ৰ্াত্ৰীসকয়ল প্ৰয়োজনীে োস্থয পৰীষা কৰাৰ পাছতয়  ৰ্াত্ৰা কচৰসৰ অনুমচত 

পাস।  হসই অনুসচৰ ৰ্াত্ৰীসকয়ল আগতীোলক হৰলয়ৱ হিিনত  উপচস্ ত  ে হৰ্ন। 

 

ৰ্াত্ৰী সকলৰ সুচসধ্াৰ সায়স চননচলচখ্ত স্ ানৰ পৰা LTT হল ৰ্াস পৰালক সাছৰ সযৱস্ া কৰা হ য়ছ। 

Bus Boarding Points: 

Time: 01 p.m. 

(1)Andheri BEST Bus Depot.,  Outside Station(Zone-10) 

(2)Bandra  BEST Bus Depot,  Near Lilawati(Zone 9) 

(3)Chhatrapati Shivaji Railway Station BEST Bus Depot.(Zone-1) 

(4)Ghatkopar  BEST Bus Depot. Near Eastern Express Highway(Zone 7) 

(5)Kurla BEST Bus Depot.(Zone-5) 

(6)Mumbai Central Bus Depo (Zone 3) 

 

ইোৰ সাচ য়ৰও চৰ্সকল ৰ্াত্ৰীৰ হপানপটীোলক হলাকমানয চতলক হিিনয়ল হৰ্াৱাৰ সুচসধ্া কচৰস পায়ৰ হসইসকয়ল চনজাসসীোলক আচ   হিিনত চৰপেভ  কয়ৰ হৰ্ন। 
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লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

 

(৪)হকায়না সংৰচষত আসনৰ সযচক্ত ৰ্থাসমেত চৰপেভ  নকচৰয়ল ওয়ৱইটিং চলিৰ ৰ্াত্ৰী সকললল হসই সংৰচষত আসন আগসয়িাৱা  স। 

 

(৫)ৰ্াত্ৰীসকললল চসনম্ৰ অনুয়ৰাধ্ ৰ্ায়ত োস্ য পৰীষাৰ পৰা হট্ৰইনত আসন গ্ৰ ন কচৰ ৰ্াত্ৰা আৰম্ভ কৰাললয়ক এই সমগ্ৰ প্ৰচক্ৰোয়োত আয়পানায়লায়ক হধ্ৰ্ভ স কায়ৰ আৰু শৃংখ্লাসদ্ধ িায়স 

কতৃভ পষক স য়ৰ্াচগতা কয়ৰ হৰ্ন।প্ৰচক্ৰোয়ো  সুিাৰুৰূয়প সম্পন্ন  সৰসায়স আয়পানায়লাকৰ েতসু্ফতভ  স য়ৰ্াচগতা কামনা কৰা  ল।  

 

(৬) অসম িৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসম িৱন কতৃভ পষই আয়পানায়লাকক ৰ্থাসম্ভৱ স য়ৰ্াচগতা আগসিাস। অসম িৰকাৰৰ চসৰ্ে সসীো সকলৰ হৰ্াগায়ৰ্াগ নম্বৰ:Sri Devasish Sharma, 

Jt.Resident Commissioner (9819744446),Shri Jayesh Kumar (9930562333),Shri Dhrubajyoti Sharma(9987111471) 

 

(৭) ৰ্াত্ৰীসকয়ল প্ৰয়োজনীে পচৰমানৰ পানী আৰু খ্ােয সামগ্ৰী লগত ৰায়খ্ হৰ্ন। 

 

(৮)  চৰ্ সকল অসমলল প্ৰতযাসতভ ন কচৰস চসিৰা সযচক্তলল হট্ৰইনৰ সংৰচষত আসনৰ  হময়ছজ অ া নাই হতয়খ্ত সকল ৰ্ায়ত চিচন্তত ন ে, ইচতময়ধ্য আন এখ্ন হট্ৰইনৰ সযৱস্থা কৰাৰ 

আয়োজন িচল আয়ছ। তায়ৰাপচৰ সাধ্াৰন হৰলয়সৱাৰ আৰু চসমান হসৱাৰ সুচসধ্াও সীচমত পচৰসৰত ইচতময়ধ্য আৰম্ভ হ য়ছই। 

 

(৯)Detailed list of passengers(Including Wait Listed Passengers) available at AAM website. http://assamassociationmumbai.org/Default.aspx?id=13 

 

আয়পানায়লাক সকয়লায়ৰ চনৰাপে আৰু সুকলয়ম ৰ্াত্ৰা সম্পন্ন  ে হৰ্ন। 

 

শ্ৰদ্ধায়ৰ 

কাৰ্ভসা ী সচমচত। 

অসম এিচছয়েিন, মুম্বাই। 

 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/67 Dtd.23.05.2020 

12. 23/05/2020:  

Finally the train with 1400 stranded people of Assam including patients, students, tourist, temporary workers etc left for Assam from LTT Kurla last 

night!  The whole operation couldn’t be possible without active help and guidance of some great soul. I on behalf of Assam Association Mumbai thanks 

all of them from bottom of my heart for their help, support and guidance.  

First I have to take the name of my two big brothers back home in Assam, Chief Secretary of Assam Kumar Sanjay Krishna dada, DGP of Assam 

Bhaskar J Mahanta dada. Without there help this operation could not be possible. The entire team of Assam Transport relief team lead by Mr. A. P. 

Tiwari and Nodal officers of Assam and their team for making it happened by working tirelessly in odd hours also with us  , My friend and Joint 

Resident Commissioner of Assam Bhawan Mumbai Devashis Sarmah and his dedicated team of officers for co ordinating to arrange the train and 

physically present at the station to guide and help people to board the train , Indian Railways for the train , Mumbai Nodal officers and Mumbai Police 

for co ordinating and arranging the busses to ferry people to LTT station from different parts of Mumbai .  

Thank you very much for helping distress and stranded people of Assam in Mumbai at this crisis time.  

Assam Association Mumbai salute you all. 
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13. 24/05/2020: 

 
মুম্বাইৰ লকডাউনত আসদ্ধ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰচত স ােৰ  াত। 

 

আচম মুম্বাইসাসী অসমীো ৰাইজক জনাস চসছায়ৰা হৰ্ সমগ্ৰ হেশত িচল থকা কচিড ১৯ লকডাউনৰ সমে হছাৱাত  অসুচসধ্াৰ সিুখ্ীন হ াৱা মুম্বাইত আসদ্ধ অসমৰ ৰাইজলল স ােৰ  াত 

আগসিাসলল অসম এিচছয়েছন,মুম্বাইৰ তৰফৰ পৰা সতভ মানললয়ক হকইসাোও পেয়ষপ গ্ৰ ণ  কৰা হ য়ছ। 

 

  ১) মুম্বাইৰ চসচিন্ন ঠাইত সাধ্যানুসায়ৰ  খ্ােয সস্তুৰ লগয়ত চনতয প্ৰয়োজনীে সামগ্ৰীৰ চসতৰণ। 

 

২) অসম িৱন মুম্বাইৰ দ্বাৰা পচৰিাচলত সা াৰ্ভ অচিৰ্ানলল  অসম এিচছয়েিনৰ পুচজৰ পৰা এক লাখ্ েকাৰ োন। 

 

 ৩) ে-গৃ লল প্ৰতযাসতভ ন কচৰস চসছৰা প্ৰাে ২৫০০ আৱদ্ধ অসমীো হলাকৰ  চসতং তথয সংগ্ৰ  কচৰ  অসম িৰকাৰক প্ৰোন কৰাৰ লগয়ত হতয়খ্তসকলৰ চনৰাপে  প্ৰতযাৱতভ নৰ সায়স 

ৰ্াতােতৰ সযৱস্থা কচৰসলল সংচেি কতৃভ পষক চলচখ্ত অনুয়ৰাধ্ জয়নাৱা  ে।এই অনুয়ৰাধ্ৰ প্ৰচত স া  চৰ জনাই অসম িৰকায়ৰ হৰ্াৱা ২৩ হম শচনসায়ৰ প্ৰাে ১৪০০ জন ৰ্াত্ৰীয়ৰ হসয়ত মুম্বাইৰ 

পৰা চডব্ৰূগিললয়ক চসনামুলীোলক ৰ্াত্ৰা কচৰস পৰালক এখ্ন হট্ৰইনৰ সুচসধ্া কচৰ চেয়ে। 

 

আগন্তক চেনয়সাৰত মুম্বাইসাসী অসমীো ৰাইয়জও মুম্বাইৰ জনসাধ্াৰনৰ সমপচৰমায়নই কৰনা ম ামাৰীৰ সুদুৰ প্ৰসাৰী প্ৰিাৱৰ  সিুখ্ীন  স লাচগস। এই সমসযা সমু ত আতভ জনক স ােৰ  াত 

আগসিাসলল আয়পানায়লাকৰ স য়ৰ্াচগতা কামনা কৰা  ল। 

 

শ্ৰদ্ধায়ৰ 

কাৰ্ভসা ী সচমচত 

অসম এছচিয়েছন,মূম্বাই। 

 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/68  Dtd.24.05.2020 
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14. 24.05.2020: 

মুম্বাইত আসদ্ধ হ  থকা অসমীো সকললল স ােৰ  াত আগসিাইয়ছ অসম এছ’চিয়েিন মুম্বাইয়ে। 

 
https://youtu.be/lwPeg66tFHk  

 

https://youtu.be/lwPeg66tFHk
https://youtu.be/lwPeg66tFHk
https://youtu.be/lwPeg66tFHk
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19. 28/05/2020 

জাননী 

28.05.2020(7.00 p.m.) 

( প্ৰচত: COVID19 লকডাউনত মুম্বাইত আসদ্ধ চৰ্ সকল অসমৰ ৰাইয়জ অসমলল প্ৰতযাসতভ নৰ সায়স অসম এিচছয়েছন,মুম্বাইৰ ওিৰত তথয জমা কচৰচছল) 

 

অসমলল প্ৰতযাসতভ ন কচৰস চসিৰা মুম্বাইত আসদ্ধ  সযচক্তক হল মুম্বাইৰ পৰা অসমলল হৰ্াৱা প্ৰথমখ্ন হট্ৰইন ২৬হমত অসম পায়ললগ। 

 

ইচতময়ধ্য সহু সংখ্যক সযচক্তয়ে চনজাসসীোলক কৰা সযৱস্ ায়ৰও অসমলল প্ৰতযাসতভ ন কচৰয়ছ। 

 

এইসকল সযচক্তৰ উপচৰও এচতোও চৰ্ সকয়ল অসমলল প্ৰতযাসতভ ন কৰাৰ সুচসধ্াৰ অয়পষাত আয়ছ হসইসকলৰ হ  অসম এিচছয়েছন মুম্বাইয়ে পুনৰ অসম িৰকাৰৰ ওিৰত আয়পানায়লাকৰ 

তথয সম্বচলত চলচখ্ত আয়সেন জনাইয়ছ। আশাকয়ৰা অসম িৰকায়ৰ আমাৰ অনুয়ৰাধ্ ৰষা কচৰ শীয়ঘ্ৰই আয়পানায়লাকৰ সায়স আন এখ্ন হট্ৰইনৰ সযৱস্ া কচৰস। 

 

List of remaining people uploaded at AAM website. 

 

http://assamassociationmumbai.org/Default.aspx?id=13 

 

এইচখ্চনয়ত আয়পানায়লাকলল এো অনুয়ৰাধ্ হৰ্ উক্ত তাচলকাত নাম থকা চৰ্সকল সযচক্তয়ে চনজে সযৱস্ ায়ৰ ইচতময়ধ্য অসমলল প্ৰতযাসতভ ন কচৰয়ছ অথসা চৰ্সকয়ল সতভ মান হৰল ৰ্াত্ৰা 

কচৰসলল ইচু্ছক ন ে হসইসকয়ল ই-য়মইল(assam_association@yahoo.com) অথসা হফিসুক হময়ছজৰ জচৰেয়ত আমাক অৱগত কয়ৰ হৰ্ন। 

 

চস:দ্ৰ: এই সংক্ৰান্তত আয়পানায়লাকক জনাস লগীো চকসা আসশযকীে তথয থাচকয়ল অসম এিচছয়েিন মুম্বাইৰ ওপৰত উয়েখ্ কৰা ওয়ৱসিাইেত আৰু হফছিসুক হপজত উপলব্ধ 

 স,গচতয়ক কমভকতভ া সকলৰ সযচক্তগত হফানত হৰ্াগায়ৰ্াগ নকচৰসলল অনুয়ৰাধ্ জয়নাৱা  ল। 

শ্ৰদ্ধায়ৰ 

কাৰ্ভসা ী সচমচত 

অসম এিচছয়েিন,মুম্বাই। 

ENAZORI/AAM EC/2029-2021/69 Dtd.28.05.2020 
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20.29/05/2020 

জাননী 

29/05/2020(11 p.m.) 

( অসমলল প্ৰতযাসতভ ন কচৰস চসিৰা COVID19 লকডাউনত মুম্বাইত আসদ্ধ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰচত) 

(১)আয়পানায়লাকক  জনাস চসছায়ৰা হৰ্ অসম এিচছয়েিন মুম্বাইৰ প্ৰয়িিাত  আৰু অসম িৰকাৰ, ম াৰাস্ট্ৰ িৰকাৰ আৰু িাৰতীে হৰলৰ স য়ৰ্াচগতাত আয়পানায়লাকৰ প্ৰতযাসতভ নৰ সায়স  

মূম্বাইৰ পৰা অসমলল আন এখ্ন চসয়শৰ্ হট্ৰইনৰ সযৱস্ া কৰা হ য়ছ। 

Departure: Saturday 30.05.2020, 8p.m. from LTT. 

(Other details of the train will be updated later on AAM website) 

 

(২)অসম িৰকাৰ আৰু অসম এিচছয়েিন মুম্বাইৰ ওিৰত উপলব্ধ হ াৱা তথযৰ চিচত্তত অসম িৰকাৰৰ সংচেি কতৃভ পষই  চনসভাচিত কৰা সকয়লা ৰ্াত্ৰীলল আয়পানায়লাকৰ হৰচজিাডভ  মসাইল 

নাম্বাৰত টিকতৰ সচসয়শৰ্ পয়থাৱাৰ কাম ইচতময়ধ্য আৰম্ভ হ য়ছ আৰু হসই হময়ছজয়োয়ৱই ৰ্াত্ৰীসকলৰ ৰ্াত্ৰা আৰু োস্থয পৰীষাৰ সমেত হেখু্ৱাস লগীো  স। 

 

(৩) Details of passengers including wait listed passengers uploaded in AAM website. 

 

http://assamassociationmumbai.org/Default.aspx?id=13 

 

(৪)হলাকমানয চতলক(LTT)   হিিনৰ পৰা সচন্ধো ৮সজাত চডব্ৰূগিলল ৰাওনা কচৰস লগীো এই হট্ৰইন খ্নত ৰ্াত্ৰীসকয়ল প্ৰয়োজনীে োস্থয পৰীষা কৰাৰ পাছতয়  ৰ্াত্ৰা কচৰসৰ অনুমচত 

পাস।  হসই অনুসচৰ ৰ্াত্ৰীসকয়ল আগতীোলক হৰলয়ৱ হিিনত  উপচস্ ত  ে হৰ্ন। 

 

(৫)ৰ্াত্ৰী সকলৰ সুচসধ্াৰ সায়স LTT  হল ৰ্াস পৰালক সাছৰ সযৱস্ া কৰাৰ পচৰকল্পনাও কচৰ থকা হ য়ছ ৰ্চেও এই সমেললয়ক চনচশ্চত হ াৱা নাই। 

 

ইোৰ সাচ য়ৰও চৰ্সকল ৰ্াত্ৰীৰ হপানপটীোলক হলাকমানয চতলক হিিনয়ল হৰ্াৱাৰ সুচসধ্া কচৰস পায়ৰ হসইসকয়ল চনজাসসীোলক আচ   হিিনত চৰপেভ  কয়ৰ হৰ্ন। 

 

(৬)হকায়না সংৰচষত আসনৰ সযচক্ত ৰ্থাসমেত চৰপেভ  নকচৰয়ল ওয়ৱইটিং চলিৰ ৰ্াত্ৰী সকললল হসই সংৰচষত আসন আগসয়িাৱা  স। 

 

(৭)ৰ্াত্ৰীসকললল চসনম্ৰ অনুয়ৰাধ্ ৰ্ায়ত োস্ য পৰীষাৰ পৰা হট্ৰইনত আসন গ্ৰ ন কচৰ ৰ্াত্ৰা আৰম্ভ কৰাললয়ক এই সমগ্ৰ প্ৰচক্ৰোয়োত আয়পানায়লায়ক হধ্ৰ্ভ স কায়ৰ আৰু শৃংখ্লাসদ্ধ িায়স 

কতৃভ পষক স য়ৰ্াচগতা কয়ৰ হৰ্ন।প্ৰচক্ৰোয়ো  সুিাৰুৰূয়প সম্পন্ন  সৰসায়স আয়পানায়লাকৰ েতসু্ফতভ  স য়ৰ্াচগতা কামনা কৰা  ল।  

 

(৮) অসম িৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসম িৱন কতৃভ পষই আয়পানায়লাকক ৰ্থাসম্ভৱ স য়ৰ্াচগতা আগসিাস। অসম িৰকাৰৰ চসৰ্ে সসীো সকলৰ হৰ্াগায়ৰ্াগ নম্বৰ:Sri Devasish Sharma, 

Jt.Resident Commissioner (9819744446),Shri Jayesh Kumar (9930562333),Shri Dhrubajyoti Sharma(9987111471) 

 

(৯) ৰ্াত্ৰীসকয়ল প্ৰয়োজনীে পচৰমানৰ পানী আৰু খ্ােয সামগ্ৰী লগত ৰায়খ্ হৰ্ন। 

 

(১০) চৰ্ সকলৰ হৰচজিাডভ  মসাইলত আয়পানায়লাকৰ নাম সচন্নচসি  চননচলচখ্ত ধ্ৰনৰ হময়ছজ আচ য়ছ হসইসকয়লয়  এই চসয়শৰ্ হট্ৰইন খ্নত ৰ্াত্ৰা কচৰস পাচৰস।👇  

 

Dear (Your name), 

A Special Train to Assam has been organised by the Govt. of Assam to depart from Lokmanya Tilak Terminus, Mumbai. 

Kindly report for medical screening at 

Time and Date: 04:00 PM, 30 May 

Venue: Lokmanya Tilak Terminus 

Please bring sufficient food and water.  

After medical screening you will be transported to the Railway Station to board the train which will leave at 08:00 PM. 

 

(১১)  চৰ্ সকল অসমলল প্ৰতযাসতভ ন কচৰস চসিৰা সযচক্তলল হট্ৰইনৰ সংৰচষত আসনৰ হময়ছজ অ া নাই (িুল মসাইল নম্বৰ,অসমু্পণভ তথয সা আন কাচৰকৰী কাৰণৰ সায়স)য়তয়খ্ত সকল 

ৰ্ায়ত চিচন্তত ন ে, ইচতময়ধ্য সাধ্াৰন হৰলয়সৱাৰ আৰু চসমান হসৱাৰ সুচসধ্া সীচমত পচৰসৰত আৰম্ভ হ য়ছই। 

 

আয়পানায়লাক সকয়লায়ৰ চনৰাপে আৰু সুকলয়ম ৰ্াত্ৰা সম্পন্ন  ে হৰ্ন। 
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শ্ৰদ্ধায়ৰ 

কাৰ্ভসা ী সচমচত। 

অসম এিচছয়েিন, মুম্বাই। 

 

ENAZORI/AAM-EC/2019-2021/70  Dtd.29.05.2020 

 

21. 30.05.2020 

 
COVID19 লকডাউনত মুম্বাইত আসদ্ধ অসমীো ৰাইজৰ চৰ্সকয়ল েৰাজযলল প্ৰতযাসতভ ন কচৰস চসছাচৰচছল হসইসকল ৰাইজক হল চদ্বতীেখ্ন চসয়শৰ্ হট্ৰইন আচজ(৩০হম ২০২০) মুম্বাইৰ 

পৰা অসম অচিমুয়খ্ ৰাওনা হ য়ছ। 

 

সৃ ত্তৰ মুম্বাই আৰু ইোৰ  উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ ১৭১০জন ৰ্াত্ৰীৰ তাচলকায়ৰ হসয়ত অসম িৰকাৰৰ ওিৰত অসম এছচিয়েছন মুম্বাইয়ে পুনৰ জয়নাৱা চলচখ্ত আয়সেন ময়মভ  অসম িৰকায়ৰ আচজ 

অসমৰ আসদ্ধ ৰাইজৰ সায়স চসনামুলীোলক ৰ্াত্ৰা কচৰস পৰালক চদ্বতীেখ্ন হট্ৰইনৰ সযৱস্ া কচৰ চেয়ে। 

 

আচজৰ হট্ৰইনত পুয়ন আৰু মুম্বাইৰ চনকেৱতী অঞ্চলসমু ৰ ৰ্াত্ৰীসকলয়কা অসমলল প্ৰতযাসতভ নৰ সুচসধ্া কচৰ চেো  ে। তায়ৰাপচৰ পুয়নৰ পৰা ৰ্াসলগীো অসমৰ অৱচশি ৰ্াত্ৰীসকলয়কা 

চময়জাৰামলল হৰ্াৱা আন এখ্ন হট্ৰইনত ৰ্াত্ৰা কৰাৰ সুচসধ্া কচৰ চেো  ে। 

 

অসম িৰকাৰৰ মুখ্যসচিস শ্ৰী সিে কৃষ্ণ, আৰষী ম া পচৰেশভক িােৰ হজযাচত ম ন্ত  আৰু নয়ডল চসৰ্ো  অচতচৰক্ত আৰষী ম াপচৰেশভক(আইন শৃংখ্লা) চজ.চপ.চসেৰ স য়ৰ্াচগতাৰ সায়স 

এই প্ৰচক্ৰোয়ো সফল  ল। 

 

অসম িৱন মুম্বাইৰ ৰু্টীো আসাচসক আেুক্ত শ্ৰী হেৱাশীৰ্ শমভা প্ৰমুয়খ্য মুম্বাইচস্ ত অসম িৰকাৰৰ কমভিাৰী সকলৰ  হৰলয়ৱ হিিনত উপচস্ ত থাচক সক্ৰীে তোৰক কৰাৰ সায়স প্ৰচক্ৰোয়ো 

সুিাৰুৰূয়প সম্পন্ন  ল। 

 

আচম  ৰ্াত্ৰীসকলৰ চনৰাপে প্ৰতযাসতভ ন কামনা কচৰয়লা। 

 

শ্ৰদ্ধায়ৰ 

কাৰ্ভসা ী সচমচত 

অসম এছচিয়েছন,মুম্বাই। 

 

ENAZORI/AAM EC/2019-2021/71 Dtd.30/05/2020 
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22.The Assam Tribune 03/06/2020 
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_____________________________________ 
The Assam Association, Mumbai 

Executive Committee (01st April 2019 to 31st March 2021) 

  
Honorary Patron 
Sri Sarbananda Sonowal 
Chief Minister of Assam 
  
President: 
Dr.Jyotirmoy Das (9969222553) 
  
Vice Presidents: 
Aparup Borpuzari(9594944329),Prafulla Borgohain(9819956041), 
Binud Saikia(9969224374) and Atyjwal Deka(9820396437) 
  
General Secretary:Omar Majid(8369965314) 
  
Joint Secretaries: 
Rajani Borgohain(9969220915),Bidyut Bikash Chutia(9969226564), 
Devabrata Chakravarty(9867530711) and Rajesh N. Puri(9867728194) 
  
Treasurer: 
Bishnu Prasad Rabha 
9969221018 
  
Executive Members: 
Nogen Konwar(8850489778),Sayed Afzal Ali(9930769230),Pranjal M. Bharadwaj(9969221551),Manjit 
Borah(9163611888),Siddhartha Goswami(9820634129),Bhaskar Jyoti Thakuria(8486927291),Bedanta B. 
Kalita(9833119869),Shiv Soni(9987416921),Rupjit Choudhury(9920074284), 
Mrs. Ranjumoni Baruah(8898262241) and Mrs. Mridushmita Hazarika(9833305373). 
  
Advisors: 
Devashis Sharma, ACS,Jahnu Barua, Padmabhushan ,Dr Tapan Saikia,Abani Das,Binod Mudiar,Naba Bora and Santanu Saikia. 
  
Co-Opted Members: 
Arun Charan Phukan, Debojit Sarmah, Kusha Chetia, Pradip Nazir & Rimjhim Mahanta. 

 

https://drive.google.com/file/d/12vHBFft7vzWIQXWHgAuQegBW7kr0rbeH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vHBFft7vzWIQXWHgAuQegBW7kr0rbeH/view?usp=sharing


                                                                                                                                   

 

RETURN TO MAIN INDEX PAGE              অসম এছচিয়েছন, মুম্বাই।                                 Page 242 of 242 

 

লকডাউন ডায়েৰী ১ 

কচিড১৯ লকডাউনত হ াৱাট্সাপৰ মাধ্যমত মুম্বাইসাসী অসমীো সমাজৰ সৃচিশীলতা 

 

 


