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শীত আেসে। হালকা হাওয়া, শহর জুসে রডিন উষ্ণতা জানান ডিসয় গেসে- শীত আেসে। আর শীত 
মাসনই মসন প্াসে আনসদের গমৌতাত। জমাসনা েুডি, পাওনা েুডি েব ডমডলসয় ইডতউডত গবডরসয় পো। 
তা গে ডপকডনকই গহাক বা উইকএন্ড িুযুর। গকাডিি িসয় যারা এতডিন বাইসর পা রাসেনডন, িবল 
িযুাডসিন ডনসয় এবার একিু আধিু গবডরসয় পোর ইসছে রসয়সে তাসিরও। তাই লম্বা চওো িযুাসকশন 
িুসল েুঁসজ গেলসত হসব কাসে-ডপসের আরডশনের। েন্ান ডমলসব বাডের কাসেই। গেইরকমই গবশ 
ডকেু গচনা, অল্প গচনা আর অসচনা জায়োর হডিশ রইল এবাসরর েংেযুায়। 
তসব শীসতর ডপকডনক হসব, ডনউ ইয়ার আর ডরিেমাসের পাডিটি হসব, আর োওয়া িাওয়া হসব না- তা 
ডক কেনও হয়? গরস্ারাঁর োবার মুসে রুচসে না, আবার হাউে পাডিটিসত চাই অনযুরকম ডকেু! েুলুক 
েন্ান ডনসয় হাডজর আমরা। গোি বে েব রকসমর ডজসির স্াি বুসে আস্ািসনর বযুবস্া রইল। ঘসরায়া 
পাডিটিসত এবার আপডনই মাস্ারসশে!  
বেরির মনোরাপ, িুডচিন্াসির বাসিবদেী কসর এই শীসত তাই হাত ধরুন ডনেক িাসলা থাকার োসথ। 
গেই িাসলা থাকায় আমরা জুসে ডিলাম এক পশলা িাসলাবাো।

সম্পাদকীয়
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ডিসেম্বর ২০২১

অন্রমহল ৬ 

৩৬ 

ছুটির ছক্কা 

শীতের পিকপিক 

কপাছেপিছে বেড়পাছ�পা  
আর পিকপ�ক

জডমসয় শীত পসেসে। গরাদু্সর ডপে ডিসয় 

কমলাসলবু, গয-গকানও মুেসরাচক আচার গেসত 

গবশ লাসে। আে গেসতও মদে লাসে না। 

আেসল োওয়ািা গেৌে, গরাদু্র গপায়াসনা মুেযু 

কমছেন্দু সরকপার 

আসের ডিসন ডেল চেুইিাডত বা বনসিাজন৷ গেেব হত বাডের োসি ডকংবা ডচসলসকাোয়। 

আবার কেনও োসের োয়ায় পুকুসরর শানবাঁধাসনা ঘাসি। একজসনর ওপর িাডয়ত্ব থাকত কাক 

তাোসনার। েবাই গয যার বাডে গথসক চাল, িাল, নুন, গতল, েবডজ ইতযুাডি ডনসয় আেত আর 

বাডের বেরা মাে ডকংবা পাঁোর মাংে ডকসন ডিসতন।

সচূীপত্র
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ঘতরকাযকা িকাটিটি র  
দ’ুডজি ররপিপি
যারা িীেিাট্া এডেসয় চলসত 

চান স্াসহযুডবডধ গমসন বাডেসতই 

ঘসরায়া পাডিটির আসয়াজন করসত 

পাসরন। েম্ বযুাবস্া, অদেরেজ্া 

এবং েবসশসে ডনসজসক োজাসনার 

মসধযু রান্ার েময় েুব কম। 

অথচ গমনু একিম তাক লাোসনা 

হওয়া চাই, বাডেসত অডতডথ 

আেসে বসল কথা। রইল মুশডকল 

আোন। চিজলডি পাডিটি গরডেডপর 

েন্ান ডিসলন গরাজকার অননযুা 

পডরবাসরর েিেযুারা।

সংকলনে সুস্মিতা স্িত্র

৪২
অননযুার রান্াঘর
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অন্রমহল

ছুটির ছক্কা 
কপাছেপিছে বেড়পাছ�পা আর পিকপ�ক

জডমসয় শীত পসেসে। গরাদু্সর ডপে ডিসয় কমলাসলবু, গয-গকানও মুেসরাচক আচার 

গেসত গবশ লাসে। আে গেসতও মদে লাসে না। আেসল োওয়ািা গেৌে, গরাদু্র 

গপায়াসনা মুেযু। আরও িাল হয় যডি কাসেডপসে গকাথাও রওনা গিওয়া যায়। 

কসয়কডিসনর েতানুেডতক জীবন গথসক মুডতি, স্াধীনতার স্াি আর প্কৃডতর োডন্সধযু 

আো। তা চলুন না কাোকাডে গকাথাও ঘুসর আডে আমরা। তারই গোঁজেবর রইল 

এবাসরর প্ছেিকাডহডনসত। 

কমছেন্দু সরকপার 
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রিৌন্দত্টির অির িকাম পিিকামকারকা
িুয়াসেটির গপ্সম পসেডন গক? একিাই উত্তর েবাই। 
গয একবার গেসে গে বারবার গযসত চাইসবই। ডেক 
গযন অপরূপা েুদেরীর গেৌদেসযটি বুঁি হসয় যাওয়া। 
বারবার ডেসর ডেসর গিো। আশ আর গমসি না! 
গেৌদেসযটির কাসে আত্মেমপটিে করা। করসতই 
হয় রূপ-গেৌদেসযটি অনুিব করসত হসল। তাই 
প্কৃডতসপ্মীসির কাসে স্েটিীয় ডেকানা ডেোমারা। 
শুধু আকাসশর নীলোসম ডচডে ডলসে পাডের মুসে 
পাডেসয় গিওয়া।
ডেোমারা এক অপূবটি জায়ো। এোসন বাঁডশর েুসর 
গিার আসে। গে গ্ীষ্ম, বেটিা, শরৎ, গহমন্, শীত, 
বেন্ যাইসহাক না গক। েম্ ঋতুই এোসন 
ঋতুরাজ। অরেযু, নিী, পাহাে গঘরা এক জায়ো। 
এোসন গপঁেসলই বুেসবন, এ-গেই স্সনে গিো 
রাজকসনযু! ডবডমিত হসবন! 
েবুসজর আমন্ত্রসে পাহাসের িাসক েবডকেুরই 
অবোন। ডমডলসয় যাসব শহসরর মডলনতা, 
কমটিসষেসরের েংকীেটিতা, এমনকী জীবনযন্ত্রো। তাই 
গতা আপনার, আমার, েকসলর জনযু অসপষোয় 
ডেোমারা। নিীর নাসমই জায়োর নাম। ডেোমারা 
গতােটিার উপনিী নাডক শাোনিী। যাইসহাক, অত 
ঘাডমসয় লাি কী! নিীর গেৌদেযটি উপসিাে করাই 
আমাসির লষেযু। 
গতােটিার গথসক আলািা হসয় আবার ডকেুিা পথ 

ডেসয়ই  ডবডছেন্ হওয়ার হওয়ার িুঃসে আবার 
ডমসলসে গতােটিার েসগে। নিীর ধাসরই েহীন অরেযু। 
আশপাসশ রসয়সে মানুসের বােও। জগেসলর েিীসর 
বনযুজন্তুর বাে। ডবসশে কসর, রসয়সে প্চুর হাডত। 
েজরাসজর অবাধ ডবচরেিূডম ডেোমারা। না-থাকার 
গকানও কারে গনই। জায়োিা গতা ওসিরই। আসে 
েণ্ারও। হাডতর িলসবঁসধ নিীসত আসে জল 
গেসত। কেনও কেনও স্ানও োসর। ডেোমারা 
ননঃশব্যু গিসি োনোন হসয় যায় বহুরকম পাডের 
কলগুঞ্জসন। ডেোমারা পষেীসপ্মীসির স্েটি েসগে 
আসলাকডচরেীসিরও। গচাে না-গেরাসনা এোনকার 
প্াকৃডতক গেৌদেযটি! েবডমডলসয় ডেোমারা এক স্সনে 
গিো অবেরযাপনডচরে।

কীিাসব যাসবন: ডশয়ালিা গথসক ডত্াসতােটিা, 
উত্তরবগে, পিাডতক, হাওো গথসক কামরূপ 
এসিসপ্সে ডেসয় োলাকািা গস্শন নামসত হসব। 
োলাকািা ২৮ ডকডম। জলিাপাো অিয়ারেযু 
গবোসত ডেসয় ঘুসর আো যায় ডেোমারা।

গকাথায় থাকসবন: বনান্ ডনবাে, রেবীর ডবশ্াে, 
গমাবাইল:  +919933369264. িাো- ডবিশযযুা, 
১৫০০ িাকা (ডতনজনও থাকা যায়)।



12 n ডিসেম্বর ২০২১ I 

উত্ততরর অ্কামকাজি
ঘসরর কাসেই অযুামাজন। আর বািাডলর কাসে 
অযুামাজন আর অপডরডচত নয়। পডরচালক কমসলশ্র 
মুসোপাধযুাসয়র ‘অযুামাজন অডিযান’ এবং েদেীপ 
রাসয়র ‘প্সেের শঙু্ ও এল গিারাসিা’ েডব িু’ডি 
গিসে বািাডল গজসনসেন, গিসেসেন অযুামাজসনর 
িয়ংকর গেৌদেযটি। পঞ্াসশর িশসকর েডব জন হাস্ন-
এর  ‘আডরিকান কুইন’ যাঁরা গিসেসেন তাঁরা জাসনন 
অযুামাজসনর রূপ-গেৌদেযটি। পা বাোসলই ঘুসর আেসত 
পাসরন আমাসির অযুামাজসন। িুসধর স্াি গঘাসল 
ডমিসলও গে-গঘাসলর স্ািও ডকন্তু অপূবটি! ডনসজই স্াি 
ডনসয় গিেুন ডেডকয়াসোসরর বুসক গবাি ডনসয় গিসে 
পসে। গে-এক িয়ানক অডিজ্ঞতা! 
প্কৃডতর রূপ কাসক বসল বুেসত গিডর হসব না। 
অযুামাজসনর মসতাই িু’পাসশ ঘন জগেল! তারই মাসে 
গোরার জল গকসি গকসি চসল গবাি। কেনও েেনও 
োেোোডলর মৃিু স্পসশটি চমসক উেসত হয়! আবার 
কেনও মাথার চুসল ডবডল গকসি েুঁসক-পো োেোোডল। 
গরাদু্র োসয় গযসত গযসত হোৎই উধাও। ডিসনর গবলায় 
অন্কার। চাডরডিসক েিীর অরেযু। 
িু’পাসশর জগেল এপার ওপাসরর োেোোডল পরস্পসরর 
আডলগেসন। অদু্ত এক ডশহরন! আরও েবুসজর েিীসর 
ঢুসক পসে গবাি। পােপাোডলর ওোউডে। কতশত 
রকসমর পাডে। জগেসলর অিযুন্সর হাডতেহ অনযুানযু 
বনযুপ্ােী উঁডক মাসর। কেনও কেনও োসের িাসল 
োপ জডেসয় থাসক। 

তাই গবাসি চসে গঘারার েময় োবধাসন েতকটি হসয় 
অরেযু উপসিাে করসল িাল। পঞ্াশ-একসশা িাকার 
ডবডনমসয় গবাসি চসে িুিটিান্ এক অযুািসিঞ্ার!  েকায় 
না ডেডকয়াসোসরর এই রুদ্ধশ্াে অযুািসিঞ্ার, এ-কথা 
হলে কসর বলা যায়।
ডনতান্ই ডকসশার ডেডকয়াসোসরর এই পযটিিন। বসিা 
অিয়ারসেযুর মসধযু আঁকা বাঁকা একঢাল পসথ গযসত 
গযসতই মন গকসে গনয় এোনকার প্কৃডত। গে-এক 
অপূবটি জাডনটি! রবীন্দ্রনাথ োকুসরর গেই কথার পুনরাবৃডত্ত 
কসর বলসত হয়, প্িীপ জ্ালাসনার আসে েলসত 
পাডকসয় রাো। এোসন ডেডকয়াসোরার অযুামাজসন 
অযুািসিঞ্ার করসত যাওয়ার আসে মানডেক প্স্তুডত 
গেসর গনওয়া বসিা ডরজািটি েসরসস্র পসথ। বসিা বযুাঘ্র 
প্কসল্পর অরেযু-লাসোয়া উত্তর পাডনয়ালগুডে গ্াসম 
বসিা বযুাঘ্র প্কসল্পর বুক ডচসর চসলসে পাহাডে নিী 
ডেডকয়াসোরা।

কীিাসব যাসবন: ডশয়ালিা গথসক ডত্াসতােটিা, উত্তরবগে, 
পিাডতক, হাওো গথসক কামরূপ এসিসপ্সে ডেসয় 
আডলপুরিুয়ার গস্শন নামসত হসব। 
এোন গথসক  ১৭ ডকডম। 

গকাথায় থাকসবন: ডেডকয়াসোরার আশপাসশ কসয়কডি 
গহাসিল আসে। গযাোসযাে: ডবপ্লব গি 
গমাবাইল- 09733454779/8967928334. 
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রূিকথকার রঙ্কারুি 
গলপচা িাোয় রগোরুন বা রসগেরুন শসব্র অথটি হল  
নিীর বাঁক। রুংিাং নিীও আঁকাবাঁকা চসল গেসে ওই 
েুিূসর। তাই এই পাহাডে গ্াসমর নাম রগোরুন। স্ানীসয়রা 
বসলন, রসগেরুন। গয-নাসমই িাকা গহাক না গকন তাসত 
এোনকার রূপ-গেৌদেসযটি এতিুকু িািা পসে না। 
গমঘমুলুসক পাহাে গঘরা গোট্ এক গ্াম রগোরুন৷ 
গেই ইংসরজ আমসল এোসন েসে উসেডেল চা-বাোন৷ 
ইংসরজসির কাসে রগোরুসনর চাসয়র োডতর ডেল েুব৷ 
পাহাডে পথ এঁসকসবঁসক চসল গেসে৷ এ-পসথ এসল মন 
িসর যায়। েুপোপ গনসম আসে গমঘ। হাত বাোসলই 
গমঘ। শীসতর গমসঘর োঁসক উঁডক গিয় কমলার োে। 
শীতকাসল থসর থসর োজাসনা োে িডতটি কমলাসলবু৷ 
ননঃশব্ই এোনকার িাো। ননঃশব্ গয এত মধুর হসত 
পাসর তা রগোরুন না-এসল গবাো যায় না।
েবডমডলসয় রূপকথা গযন রগোরুন! ঘসর বসে না-গথসক 
গবডরসয় পেুন অরসেযুর পসথ। গচাসে পেসব বহুরকম 
পাহাডে পাডে। তসব পাডে গিোর গেরা েময় জানুয়াডর 
গথসক মাচটি৷ শুসনডে অরসেযু রসয়সে বনযুপ্ােও। নিীর 
পথডিও িারী েুদের! গরেকোস্ গেসর গবডরসয় পো 
েবসচসয় িাল। চমৎকার পাহাডে গোরা৷ তাো না-থাকসল 

অথটিাৎ হাসত েময় থাকসল ঘুসর আো যায় রবীন্দ্রনাথ 
োকুসরর মৃিডতডবজডেত মংপু। ঘুসর আো যায় বাতাডেয়া 
লুপ, িাইোর ডহল৷ তসব রূপকথার রগোরুন গেসে মন 
োয় গিসব কী! এোনকার রাত িীেেই মায়াবী! রাসতর 
আকাসশ নষেরে োোও রসয়সে পাহাসের োসয় আসলার 
তারা! গিসে মসন হয়, গজানাডকর োঁক! আর গিাসরর 
গবলা কাঞ্নজঙ্ায় েূসযটিািয় মন েুডশ কসর গিয়!

গকাথায় থাকসবন: এোসন থাকার গেরা ডেকানা ‘োডলং 
কসিজ’, গযাোসযাে: গিবাডশে চরিবতটিী, গমাবাইল- 
094340 72552. থাকা-োওয়া প্ডতডিন জনপ্ডত ১৫৫০ 
িাকা।
ডবোে রাই গহামসস্, গমাবাইল- 096477 29080. 
প্ডতডিন জনপ্ডত থাকা-োওয়া ১২৮৫-১৩০০ িাকা।

কীিাসব যাসবন: এনসজডপ গথসক িাডজটিডলং যাওয়ার 
পসথ ৩ মাইল গমাে গথসক িান ডিসক ৪ ডকডম গেসলই 
রগোরুন। এনসজডপ গথসক িূরত্ব ৭৫ ডকডম। গহামসস্সত 
বসল রােসল োডের বযুবস্া কসর গিয়। িাো কমসবডশ 
৪৫০০ িাকা। 
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ঘতরর ককাতছই আরপশিগর
ঘসরর কাসেই আরডশনের, থুডে আোননের। 
আোন শসব্র অথটি এোসন পা-ডিসলই মালুম হসব। 
মন-প্াে, শরীসরর ক্াডন্ েডতযুই লাঘব হয়। ‘রূপেী 
বাংলা’র কডব এোসন যডি তাহসল ডক নতুনিাসব 
রূপেী বাংলাসক অনুিব করসতন! হয়সতা গকন, 
ডনঘটিাত করসতন। গয-গকউই গেসলই গ্ামবাংলার 
রূপ-গেৌদেসযটি গমাডহত হসবন এ-কথা গবাধহয় হলে 
কসর বলা যায়। 
গোে নিীর ধাসর চমৎকার জায়ো আোননের। 
শহর গথসক কাসেডপসে গকানও গ্াসম পাডলসয় গযসত 
ইসছে করসে ক’ডিসনর জনযু, তাহসল আেননের 
অনযুতম গেরা ডেকানা। গ্ামবাংলার মজা উপলডধি 
করা যায় নডিয়ার এই আোননেসর। আম, জাম, 
কাঁোল আরও কত োেোোডলর োয়াময় পডরসবসশ 
ো না-িাডেসয় উপায় গনই। চাডরডিসক গচাে গমলসলই 
েবুজ গেত। কত কী েসলসে! যা আমাসির কিাডচৎ 
িৃডটিসত ধরা গিয়। এোসন এসে ক’ডিসনর জনযু 
উেুল কসর গনওয়া যায়। গিাসরর গবলা বহুডিন 
গেজুর রে োওয়া হয়ডন। মসনর একসকানায় লুকাসনা 
গেই োধ প্াে িসর ডমডিসয় গনওয়া যায়। 
গরেকোস্ গেসর গবডরসয় পেুন গনৌকা ডনসয় শান্-
ডস্গ্ধ গোে নিীর বুসক। িারুে লােসব! তসব 
ডবসকসলর ডিসক আরও একবার গনৌকা চাপসত 
িুলসবন না। গোে নিীর জসল গিসে েূযটিা্ 
অোধারে েুদের! আকাশ আর নিী তেন গমসঘর 

ডপচকাডরসত গহাডল গেসল! গিাসরর গবলা ঘুম িাডিসয় 
গিয় বাংলার পাডে-- বুলবুডল, বাঁশপাডত, িুধরাজ বা 
শাহ বুলবুল ইতযুাডি। 
আশপাসশ ঘুসর ডনসত পাসরন। গযমন, ডশবডনবাে-এ 
রসয়সে এোসরা েুি লম্বা আর ন’েুি চওো ডশবডলগে, 
অষেয় বিতলায় িু’একর জায়ো ডনসয় গপল্ায় 
বিোে, মায়াপুর, নববিীপ, কৃষ্ণনেসরর ঘূডেটি, চাচটি, 
রাজবাডে ইতযুাডি। 

গকাথায় থাকসবন: প্াকৃত গহামসস্। প্ডতডিন 
মাথাডপেু ১৬০০ িাকা (চারজন একঘসর), ১৮০০ 
িাকা (ডতনজন একঘসর), ২০০০ িাকা (িু’জন 
একঘসর)। গযাোসযাে: গলাপামুদ্া রায়, গমাবাইল- 
98311 74094/82405 52835.

কীিাসব যাসবন: ডশয়ালিা গথসক কৃষ্ণনের গলাকাল 
গরেন ধসর কৃষ্ণনের গনসম গিাসিা বা অসিাসত ১২ 
ডকডম আোননের। ডশয়ালিা গথসক গেসি গলাকাল 
ধসর মাজডিয়া গনসম গিাসিা বা অসিাসত ন’ডকডম। 
তসব কৃষ্ণনের গলাকাল ধরাই িাল গকননা েংেযুায় 
অসনকসবডশ। 
কলকাতা গথসক োডেসত গেসল National High-
way-34 ধসর তারপর State Highway-11 অথটিাৎ 
কৃষ্ণনের বাইপাে ধসর ডচরেশালী হসয় আোননের। 
কলকাতা-আোননের িূরত্ব কমসবডশ ১২০ ডকডম। 
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োেগ্াম গথসক কমসবডশ ৩৭ ডকডম গবলপাহাডে।  পডচিম 
গমডিনীপুসরর এই অরেযু গযন গেৌদেসযটির আরডশনের। 
শাল, ডপয়াল, মহুয়া, গোনােুডর, ডশডরে োেোোডল ডমলসব 
গবলপাহাডের অরসেযু। 
পাহাডে অরসেযুর মাসে েহজ-েরল আডিবােীসির বাে। 
পূডেটিমার েময় এসল িৃডটি এোসব না কানাইসোল পাহাসের 
ঢাসল কামরািা গজযুাৎস্ায় ধুসয় যাওয়া প্াকৃডতক রূপ-
গেৌদেযটি! মকর েংরিাডন্সত এোসন চসল িুেু উৎেব।
এোনকার উিাত্ত উিার প্কৃডত নাসিাসরর বনলতা গেসনর 
মসতা মানুেসক িু’িণ্ শাডন্ ডিসত প্স্তুত। গিসব এক 
পরাবা্ব অনুিূডতর গোঁয়া! 
অরেযু-স্পশটি বাতাে েসতজ কসর গিয় মুহূসতটি। ডবশাল 

েুদের কযুানিাসের মসতা গবলপাহাডের ডনজটিনতা শাডন্ 
গিয়। েম্ গক্ি, গক্শ, ক্াডন্ েডরসয় নতুন প্ােশডতি 
েঞ্াডরত করসব মসন, শরীসর।
গবলপাহাডে গথসক ন’ডকডম লাল গমারাসমর পথ গপডরসয় 
স্নেপুরী ঘাঘরা। োডেসত যাওয়া গযসতই পাসর, ডকন্তু োডে 
নয়, পডরপূেটি আনদে গপসত হসল গহঁসি যাওয়ায় গরেয়। 
ঘণ্াোসনসকর পথ। শাল, ডপয়াসলর বন গপডরসয় পাসয় 
চলা পথ। পাহাসে গঘরা চারপাসশ রসয়সে আরও অসনক 
োেোোডল। চারডিসক শুধুই েবুজ আর অনন্ োয়া। 
তারই মাসে পাথর গিি কসর উসে আসে জলরাডশ। 
আশপাসশ মাথা উঁডচসয় ডিলা। জল-গধায়া পাথরগুডল 
আকার ডনসয়সে োেডর (কলডে)র মসতা। স্ানীয় শব্ 
‘োেরা’। তাই নামকরে  ঘাঘরা। তারাসেডনর বহমান 
জলধারা পাথসর পাথসর  নাচসত নাচসত গনসম েরনা হসয় 
গেসে। ডকেুিা িূসর  তারাসেডন বযুাসরজ। বযুাসরজ লাসোয়া 
কংোবতীর ধাসর োেোোডলর েমাসবশ। অপূবটি জায়ো। 
গবলপাহাডে গথসক ১০ ডকডম বােপসথ গিালাসিিা। ওোন 

গথসক ১৮ ডকডম গহঁসি, োইসকসল বা ডজসপ যাওয়া যায় 
অরসেযুর অদেসর কাঁকোসোসে। চোই-উতরাই পসথ 
িু’পাসশ ঘন বন। 
মানুেজন েুব-গবডশ গিো যায় না এই পসথ। এই পসথ 
পরমপ্াডতি ডনজটিনতা। পডচিম গমডিনীপুসরর একডি অরসেযু 
গঘরা গরেডকং পসয়ন্ট। কুেুম, শাল, ডপয়াল, গেগুন, মহুয়া, 
আকাশমডের অরেযু। গবলপাহাডের আশপাসশ রসয়সে 
কাঁকোসোর গতা বসিই এোো ঘােরা, োিরাডেডন, 
গকিডকেরনা, ময়ূর েরনা, লালজসলর মসতা অজস্র 
ননেডেটিক জায়ো! 
িচটি আর মশা তাোসনার ধূপ বা মশা ডনসরাধক ডরিম েসগে 
রােসত হসব অবশযুই।

কীিাসব যাসবন: হাওো গথসক গরেন ধসর োেগ্াম গস্শন 
নামসত হসব। তারপর বাসে গবলপাহাডে যাওয়াই যায়। 
িূরত্ব ৩৭ ডকডম। িাো- ৪০ িাকা। োরাডিনই বাে 
আসে। িাোর োডে গবলপাহাডে নাডমসয় ডেসর যাসব। 
লােসব কমসবডশ ১৩০০-১৪০০ িাকা। োড়্গ্াসম গথসক 
োরাডিন গবলপাহাডে ঘুসর আবার ডেসর এসল পেসব 
কমসবডশ ৩৩০০-৩৫০০ িাকা।

গকাথায় থাকসবন: গবলপাহাডে-কাঁকোসোর ডমডলসয় 
১৮ডি গহামসস্ আসে। েবসচসয় িাল ‘কাঁচালঙ্া েযুাডমডল 
গরসু্সরন্ট’-এর ডবধান গিবনাথ-এর েসগে গযাোসযাে 
করুন। উডন েম্ বযুবস্া কসর গিসবন। ডবধানবাবুর 
অতযুন্ বনু্ত্বপূেটি বযুবহার। উডন চান আরও গবডশ 
ভ্রমেসপ্মী গবলপাহাডে-কাঁকোসোর আেুন। অবশযুই 
ওঁর ‘কাঁচালঙ্া গরসু্সরন্ট’-এ োসবন। োওয়ার পর হাত 
চািসত হসবই। গমাবাইল- 089458 76719/089002 
63690/089181 00092.

িকাহকাড়-অরত্্র ব ট্িমকালকা রবলিকাহকাপড়
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িাডজটিডলসির ডিেিাট্া এডেসয় একিু ডনজটিনতার গোঁজ 
অসনসকই কসরন। অথচ পাহাসের রাডনর কাোকাডে 
গোলাম হসয় থাকসত চান। অথটিাৎ ডিে নয়, পাহাসের কাসে 
কসয়কডিন নতজানু হসয় থাকা। গতমনই আসে পাহাসের 
গকাসল গোট্ এক গ্াম ডেিং।  প্কৃডত নামক ডশল্পীডি তাঁর 
রি-তুডলসত এঁসক গরসেসেন ডনেুঁত একডি জায়ো, ওই 
ডেিং। পাডের রাসজযু কমলাসলবুর গ্াম। 
ডেিংসয় পা রােসলই স্ােত জানায় এোনকার প্কৃডত। োসে 
োসে হলুি হসয় থাকা গথাকা গথাকা কমলাসলবুর আমন্ত্রে 
মন িডরসয় গিসব! িৃডটি গমলসলই নজসর আসে ডিকচরিবাল 
েবুসজ ঢাকা, পাহাে। ডেিং গিয় চমৎকার এক প্কৃডতর 
গোঁজ! স্পশটি-গোঁয়া গমসঘর কাোকাডে ডনজটিন-আলেযু ডনসয় 
রসয়সে পাহাডে এই গ্াম ডেিং! রবীন্দ্রনাসথর িাোয়-- 
আলেশয়নডবলগ্ন। ডেিং ডেসয় রবীন্দ্রনাথ োকুসরর কথা মসন 
পেল গকন? ডনসজই ডনসজর প্সনের উত্তর েুঁসজ গপলাম। 
ও, এোন গথসক আি ডকডম িূসরই গতা রবীন্দ্রনাসথর 
মৃিডতডবজডেত মংপু। গহামসস্র গলাকজনসক বলসলই বযুবস্া 
কসর গিসবন যাওয়ার। নয়সতা আেবার পসথ মংপু হসয় 
আেসত পাসরন। তাহসল োকুরবাডে ঘুসর আো হসব। 
অনাস্াডিত ডেিংসয় প্কৃডতর আস্াি কত গয মসনামুগ্ধকর 
তা িাোয় অবেটিেীয়! শহসরর মানুেজসনর কাসে গতা বসিই। 
গয-ডিসক িৃডটি যায় শুধুই নজর কাসে কমলার বাোন! 
এোনকার প্ায় প্সতযুসকর বাডেসতই রসয়সে কমলাসলবুর 
বাোন। ডেিংসয়র উচ্চতা গয েুব গবডশ তা নয়, কমসবডশ 
চার হাজার েুি। ডকন্তু গবশ োন্ডা। েডবর মসতা ডেিংসয় 
অনায়াে বনু্ত্ব হসয় যায় পাহাডে প্কৃডতর েসগে! ডনডরডবডল 
ডনজটিন ডেিংসয় কান পাতসল গশানা যায় োসেসিরও কথা 
বলসত। ‘পসথর পাঁচালী’র অপু-িুেটিার মসতা োসে োসে কান 
পাতসলই গশানা যায়, োসের তাসির িাোয় িাললাোর কথা 

বলসে। তারা েুব েুডশ হয় অডতডথ আেমসন! গেেব কথাই 
বসল োসেরা।
পাডেরাও গিসক গিসক বসল যায় তাসির েুডশর কথা। উসে 
যাওয়া পাডের েসে-পো পালসক থাসক ডেিংসয় স্ােত 
জানাসনার ডচডে! এোসন ডবডিন্ ধরসনর োনবািটি গিো 
যায়। এোোও আসে আরও অসনক পাহাডে পাডে। ডেিং 
শুধুমারে কমলাসলবুর গ্াম নয়,  পাডেরও রাজযু। কী গিেসবন 
ডেিংসয়? লালসমাহনবাবুর িাসব বলসত হয়, গকাথাও গেসলই 
ডকেু গিেসত হসব? আেসল, ডেিংসয় এসল ডকেুই গিেসত 
ইছো জােসব না। প্কৃডতই এোসন আত্মার আরাম। এোসন 
আসে কৃশকায় একোডল নিী ডরয়াং। নিীর ধাসর বেসল মন 
হাডরসয় যায় আপন-গেয়াসল! েময় গকাথা ডিসয় গয গকসি 
যায় তা গবাোই যায় না! ঘডেও হার মাসন। 
যাঁরা গরেডকং করসত িালবাসেন বা আগ্হ আসে তাঁরা ডেিং 
গথসক চিকপুর গযসত পাসরন িায়া লাবিা হসয়। তসব তার 
জনযু লােসব বন িেতসরর অনুমডত। এর জনযু গকানও 
অেুডবধা হসব না। ডেিং গোোইডিসক বলসলই বযুবস্া কসর 
গিসবন। ডেিং গথসক চিকপুর গরেক করসত েময় লােসব 
কমসবডশ চার ঘণ্া।

কীিাসব যাসবন: ডশয়ালিা, হাওো গথসক গরেসন এনসজডপ। 
ডশডলগুডে গথসক ডেিং যাওয়ার ডতনডি পথ। তসব গযডিক 
যাওয়া যাক প্াকৃডতর রূপ-গেৌদেসযটি মন িসর যাসব। 
গহামসস্সত বসল রােসল োডে পাডেসয় গিসব।

গকাথায় থাকসবন: ডেিং গোোইডিসক বলসল েব বযুবস্া 
কসর গিসব। থাকা-োওয়া প্ডতডিন মাথাডপেু ১৫৭৫ িাকা। 
ওসির গপািটিাল: experience bengal homestays.com

িকাপির রকাতজ্ কমলকাতলবুর গ্কাম 
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ভকাপিতয পদি রকযকািকােকার রিৌতককা
গকয়াপাতার গনৌসকা িাোসবন গকাথায়? গকন, লালবাঁসধর 
জসল। একেময় গতা ডবষু্ণপুসরর রাজার এই বাঁসধর জসল 
বজরা িাডেসয় ডিসতন পূডেটিমার রাসত। রাজার পাসশ 
বেসতন রাডন। কেনও কামরািা গজযুাৎস্ায় বজরায় গিসে 
োন শুনসতন লালবাঈসয়র। 
প্চডলত ডকংবিডন্, লালবাঈসক এই বাঁসধর জসল  িুডবসয় 
মারা হয় ৷ তাই এর নাম লালবাঁধ ৷ লালবাঈ এবং 
লালবাঁধ ডনসয় প্চুর ইডতহাে, বহু ডকংবিডন্। গে-ইডতহাে 
ডবষ্ণপুর ডেসয় শুনসত িাল লােসব। গশানা যায়, লালবাঁসধ 
ডবেজটিন গিওয়া হসয়ডেল ডবষু্ণপুর মল্রাজাসির প্াচীন 
পাথসরর িুেটিা মূডতটি৷ এেনও ডক লালবাঁসধর জসল বজরা 
না গহাক, গনৌসকা িাসে? গকয়াপাতার গনৌসকায় িােসত 
হসল লালবাঁসধর োমসন ডিসয় লালমাডির পথ ধসর 
এসোসত হসব। এ-গকয়াপাতার গনৌসকা গয িািার। ডেক 
ধসরসেন গবোসত গবডরসয় মাথাসোঁজার ডেকানা।
একঢাল লালমাডির গমসো পথ ভ্রমেরডেকসির গপঁসে 
গিসব গকয়াপাতার গনৌসকায়। যাওয়ার পসথ িািকা 
বাতাসে বুকিরা ডনশ্াে গনওয়া যায়। লালমাডির 
পসথর িু’পাসশ শাল-েহ নানাডবধ োসের োডর। ডবশাল 
ডবশাল োেোোডলর োয়া নাসিাসরর বনলতা গেসনর 

মসতা িু’িণ্ শাডন্ গিসব। হোৎই রূপেী বাংলার কডব 
জীবনানদে িাসশর কডবতা মসন এল গকন! না, ডবডমিত 
হওয়ার গকানও কারে গনই গতা। গকয়াপাতার গনৌসকার 
মাডে গয এ-প্জসমের কডব অডরডজৎ চরিবতটিী। তাই গতা 
গকয়াপাতার গনৌকার অবস্ান এসকবাসর গ্ামবাংলার 
পডরসবসশ। 
োেোোডলর মাসে গনাির করা গকয়াপাতার গনৌসকা।  
লালমাডির গিসশ প্কৃডত েগেী কসর গকয়াপাতার গনৌসকায় 
মাসেমসধযুই বসে কডবতাপাসের আর োনবাজনার আের। 
আর ডবষু্ণপুর ঘরানা গতা বহুকাসলর। মল্রাজাসির 
পৃষ্ঠসপােকতায় যা প্োডরত হসয়ডেল। গলাকোসনর 
আেরও বসে। এর েসগে গজযুাৎস্ামাো আকাশ েগেডিসল 
গতা কথায় গনই! যাসক বসল মডেকাঞ্ন গযাে। 
গকয়াপাতার গনৌসকার পাসশই রসয়সে ডবিতীয় ডবশ্যুসদ্ধ 
নতডর ডবশাল এক পডরতযুতি ডবমানবদের। অবশযুই গিেসত 
হসব। নইসল োঁক গথসক যায় ডবষু্ণপুর গিো। 
ডবষু্ণপুর ঐডতসহযুর শহর, ইডতহাসের শহর, মডদের 
স্াপতযুডশল্পর শহর। এোনকার গিরাসকািার মডদেসরর  
গতা ডবশ্পডরডচডত। মডদের তাডলকায় আসে শযুামরাই, 
গজাে বাংসলা, রাধামাধব ইতযুাডি। প্ায় োসে চারসশা 
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বেসরর পুরসনা রােমঞ্-এর অনুপম স্াপতযু মুগ্ধ কসর। 
ডপরাডমি আিসলর এমন েেন নশলী িূ-িারসত আসে 
কী! অবাক কসর ডতনসশা মন ওজন আর প্ায় িু’লষে 
িাকায় নতডর িলমািল কামান! ডবষু্ণপুসরর মল্রাজারা 
প্ডতরষো প্সয়াজসন বযুবহার করসতন গেকাসল। গতসরা 
শতসকর মাকো পাথসর নতডর পাথসরর রথও ডবডমিত 
কসর। লালমাডির প্কৃডত আর মডদের স্াপসতযুর েংডমরেসে 
ডবষু্ণপুর এককথায় লা-জবাব। শীতকাসল গতা বসিই। 
এোোও ডবষু্ণপুসরর হ্ডশল্প িশাবতার তাে, িুেটিাপি,  
শিের কাজ, বালুচডর শাডে ইতযুাডি েংগ্হ করা যায়। 
ডিসেম্বসরর গশে (২৫ ডিসেম্বর) েতিাসহ ‘ডবষু্ণপুর গমলা’য় 
গলািনীয় ডশল্পোমগ্ী, শাডে, চাির ইতযুাডি ডবডরি হয়। 
এোোও থাসক োনবাজনার আের।

কীিাসব যাসবন: ধমটিতলা গথসক ডবষু্ণপুর যাওয়ার প্চুর 
বাে আসে। োডেসত িানকুডন, আরামবাে হসয় গযসত 
হয়। লােসব চাসয়র েসগে িা গেসয় কমসবডশ চার ঘণ্া। 
হাওো, গথসক গরেন পুরুডলয়া এসিসপ্ে, রূপেী বাংলা, 
রাসত হাওো-চরিধরপুর পযুাসেঞ্জার ইতযুাডি। 

গকাথায় থাকসবন: ডবষ্ণপুসর প্চুর িাল গহাসিল আসে। 
পডচিমবগে েরকার পযটিিন-এর িুডরস্ লজ আসে।
আর গকয়াপাতার গনৌসকা: ঘর ১২০০ িাকা। িরসমিডর 
জনপ্ডত ৩০০ িাকা, গিন্ট ১০০০/- িাকা।
োওয়া- জলোবার ৫০ িাকা। ডেে থাডল ১৫০, ডচসকন 
থাডল ১৫০, গিজ থাডল ১০০ িাকা। বাডের বাইসর 
এসকবাসর বাডের মসতা। 
ডবষু্ণপুর মডদের, জগেল গঘারার জনযু লােসব ১২০০ িাকা।

ক্কাতলন্কাতরর িকারীর মতেকা িুন্দরী িকাবং
পাবংসয় গপলাম। কী গপলাম! তাই গতা কী গপলাম! 
পাবংসয় গপলাম অনাডবল আনদে, একমুসো অবের, 
কাঞ্নজঙ্া গিেসত গিেসত েরম চাসয় চুমুক গিওয়ার 
মজা। প্ায় হাতসোঁয়া িূরসত্ব কাঞ্নজঙ্া। কযুাসলন্ডাসর 
গিো েুদেরী নারীর মসতা েুদেরী এই পাহাডে গ্াম পাবং। 
গকউ গকউ বসলন পাবুং। ডনডরডবডল অপার শাডন্র পাবং 

ভ্রমেডপ্য়সির কাসে স্েটিরাজযু! এই গমাডহনী গ্াম প্শাডন্ 
আসন মসন। একাকী েময় কািাসনায় েগে গিয়।  
যাঁরা  পাডে পযটিসবষেে কসরন তাঁসির কাসে স্েটি। 
পাবংসয়র চারপাসশ প্ায় আোইসশা রকসমর পাডে গিেসত 
পাওয়া যায়। এোনকার পাহাডে অরসেযু বাডকটিং ডিয়ার, 
ব্যুাক ডিয়ার, বুসনা শুসয়ার, পযুাসগোডলন আসে। গশানা যায়, 



িােযু েহায় থাকসল গলপাসিটির োষোৎও ডমলসত 
পাসর। 
তাো থাকুক বা না-থাকুক েময় কসর ঘুসর এসল 
িাল লােসব চার ডকডম িূসর চারসোসল। চারসোল 
আর এক েুদেরী। চারসোল তার রূপ-গেৌদেযটি 
ডনসয় অসপষোয় থাসক নতুন অডতডথ বরে করার 
জনযু। ডিনসশসে েূযটি  যেন পাসি যায় তেন রািা 
েূযটির গোঁয়া লাসে কাঞ্নজঙ্ায়। আকাসশর োসি 
কাঞ্নজঙ্া হসয় ওসে অপরূপা! েন্যুা েডেসয় 
রাত হসতই চাঁি ওসে গমঘ-েগেী হসয়। চাঁসির 
নরম গজযুাৎস্ায় ডিসজ যায় কাঞ্নজঙ্া! অপূবটি 
তার রূপ! চারসোসলর প্কৃডত ডনসয় যায় স্েটিীয় 
অনুিূডতর গিসশ! পাবং ডকংবা চারসোল যাওয়ার 
পসথর িু’পাসশর িৃশযুপি েবডকেু িুডলসয় গিয়। ডনসয় 
যায় অনযু গকান এক জেসত!  একডিসক পাহাে। 
অনযুডিসক অরেযু, গ্াম, পাহাসের োডর। পাবং গথসক 
কাঞ্নজঙ্া গবশ কাসে। গিারসবলা ঘুম িািসব নাম 
না-জানা পাডের িাসক। ওডিসক কাঞ্নজঙ্ার ওপর 
বরেচুসোয় েূসযটির রডতিম রাডিসয় গিয়। একপলসক 
নতডর কসর অপাডথটিব এক মুহূতটি! প্কৃডতসপ্মী যাঁরা 
মাডির েন্ িালবাসেন তাঁসির জনযু অবেরযাপসনর 

অনযুতম এক গেরা ডেকানা পাবং।

কীিাসব যাসবন: ডশয়ালিা বা হাওো গথসক 
এনসজডপ। তারপর োডেসত পাবং। 

গকাথায় থাকসবন: ডবপ্লব গি’র েসগে গযাোসযাে 
করসল উডন েব বযুবস্া কসর গিসবন। গোন: 
09733454779/ 08967928334.
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হলুদ চকাদর গকাতয বকাউটিতজকাপলর প্রকৃপে 
হাসতর কাসেই প্কৃডতর বনু্ হসয় ডিন কাডিসয় গিওয়া 
যায়। শহসরর একসঘসয়ডম গথসক প্াে িসর শ্াে গনওয়া 
যায় এোসন। েুেেুসে গবশ কসয়কডিসনর জনযু অডসিসজন 
জমা কসর গনওয়া যায় অনায়াসেই বাউডিসজাডলর প্কৃডতর 
গকাসল বসে। মাসেমসধযুই শাডন্ডনসকতন যাওয়া রতি করা 
আসে। এবার শাডন্ডনসকতসনর পসথ গনসম অনযুডিসক চসল 
যাওয়া। মারে ১৪ ডকডমর রা্া বাউডিসজাডল। প্াডন্সক 
গনসমও তাই। কমসবডশ আধঘণ্া-চডল্শ ডমডনসির রা্া।
গ্ামবাংলার পডরসবসশ চমৎকার জায়ো বাউডিসজাডল। 
চাডরডিসক োেোোডল, পােপাোডল। পাশ ডিসয় বসয় গেসে 
নিীর েিৃশ একডি োল। কাির। স্ানীয়রা এমন নাসমই 
িাসক। ডহমস্পশটি উত্তসর বাতাসে  ধানসেসত গঢউ গেসল 
যায়। িু’গচাে িসর গিেসত হসব। মসন পেসব েডতযু এমন 
গকানও গিশ আসে গযোসন ধাসনর গেসত এমনিাসব 
গঢউ গেসল যায়। ডকংবা এতডিন গতা েমুসদ্র নীল জসল 
গঢউ গিসেডে, স্ানও কসরডে। ডকন্তু ধাসনর গেসত এমন 
হলুি গঢউ, গিসেডে বসল মসন পসে না! হলুি গঢউসয়র 
ডিতর স্সনের গিসশ অবোহন করার আনদে গেলা করসব 
মসনর অদেরমহসল। এেব িাবসত িাবসত আপন-গেয়াসল 
চলসত শুরু কসর ডিসয়সেন কেন বুেসতই পারসবন। গেই 
ডবজ্ঞাপসনর লাইনগুসলা গিসে উেসব-- পা রসয়সে ডস্র, 
পা চসলসে গহঁসি!
গ্ামবাংলার েূসযটিািয় গথসক েূযটিা্ বেই গমাহময়। 
ডকন্তু েূযটি পাসি গেসলই তাল তাল অন্কার এসে 

ডিে কসর চারপাসশ। রাত গযন কািসতই চায় না। 
ডকন্তু বাউডিসজাডলর রাত িীেেই গমাডহনী মায়ায় িরা!  
এোনকার রাত ডনচিয়ই গমাডহনী ডবিযুায় পারিশটিী। মুতি 
আকাসশর নীসচ িাঁোসল মসন হয় ডবশাল এক কাসলা 
শাডময়ানা িািাসনা। শাডময়ানায় গকউ গযন েলমা-জডরর 
কাজ কসরসে। অেংেযু নষেরে-লণ্ঠন জ্লসে রাসতর 
আকাসশ! আর গজানাডকগুডল ওসির েগেী। 
ওপসর যডি রাত আকাসশর শােন থাসক তসব নীসচ 
চসল গজানাডকর রাজত্ব। গোিা বাউডিসজাডলসতই চসল 
গজানাডকর শােসন। োেোোডলর পাতার োঁসক, েেসলর 
মাসে লষে-গকাডি গজানাডক। েব গিসেশুসন মসন হয়, 
গজানাডকর আসলায় বুডে পো যাসব বই। েবডমডলসয় 
বাউডিসজাডলর ডনডশ িীেেই েুদেরী। যার কাসে 
আত্মেমপটিে করা যায় ডবনা ডবিধায়।

কীিাসব যাসবন: হাওো গথসক শাডন্ডনসকতন এসিসপ্ে-এ 
গবালপুর ডকংবা প্াডন্ক গস্শসন নামসত হসব। তারপর 
অসিাসত ১৪ ডকডম। গহামসস্সত বসল রােসল োডের 
বযুবস্া হসয় যাসব। 

গকাথায় থাকসবন: গরয়ার আথটি োমটিে অযুান্ড গহামসস্। 
িাো- ৪০০০-৬০০০ িাকা। োওয়ািাওয়া িুপুসরর 
২৫০-৪০০ িাকা, রাসতর ২০০-৪০০ িাকা। গযাোসযাে: 
গমাবাইল- 080173 20752.
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জীবতির পজযি-ককাঠি িমুদ্রসিকে 
েমুদ্সেকত রূপকথার গোনার ডজয়ন-কাডে। যার 
গোঁয়ায় প্াে ডেসর পাওয়া যায় ডনতযুডিসনর হাঁপ 
ধরাসনা জীবন। বুক িসর শ্াে গনওয়া যায়। েুেেুসে 
িসর ওসে একেলক েমুদ্ বাতাসে। মন গমসত ওসে 
আনসদে। সূ্ডতটি জাসে েমুদ্স্াসন। তাই শীসতর গরাদু্র 
ডপসে ডনসয় গবডরসয় পো যাক েমুদ্-েন্াসন। 
আপতত ইসছে গনই ডিঘা, মদোরমডে, বকোডল, 
গোপালপুর ইতযুাডি ইতযুাডি হসয় গেসে একাডধকবার।
তাই গযসত হসব অনযুসকাথাও, অনযুসকানও েমুদ্ 
তীসর। গবডরসয় পেুন, োউবসনর আোসল বাঁডকপুসি। 
এোনকার নয়নাডিরাম রূপমাধুরী মুগ্ধ কসর। আপু্লত 
হসবন বাঁডকপুসির োউ আর ইউকযুাডলপিাসের 
অিযুথটিনায়। শাডন্ গিসব অপার ডনজটিনতা। েসগে 
আসে েূসযটিািয়, েূযটিা্ আর পাডের কলকাকডল। হাত 
বাোসলই েমুদ্।
েমুদ্সেকত বাঁডকপুি। চমৎকার বালুময় তীর। 
কুমারী তি। ডনডচিসন্ শুসয় আসে। গকানও গকালাহল 
গনই।  জানা যায়, িূেেমুতি েমুদ্সেকসতর একডি 
বাঁডকপুি। এোসন েমুদ্ বসয় চসল আপন-গেয়াসল। 
গজায়াসরর েময় েমুদ্ অোধারে৷ িািার িাসন েমুদ্ 
চসল যায় গবশডকেুিা িূসর৷ তেন ডনরালা নেকসত 
শুধুই লালকাঁকোর িাপািাডপ। মানুসের পাসয়র শসব্ 
লুডকসয় পসে। তেন িূর গথসক মসন হয়, গকউ গযন 
েমুদ্সেকসত শুসকাসত গিওয়া লাল শাডে গুডিসয় 
গনয় োততাোতাডে! চুপচাপ েমুদ্ গিেসত গবশ 
লাসে। েমুসদ্র অডবরত অশান্ গঢউ আসদোডলত কসর 
হৃিয়-মন! িূসর েমুদ্-বুসক গিসে যাওয়া  মাে-ধরা 
গনৌসকাগুসলা মসন হয় ডিপ োপ। োউসয়র অরেযুসঘরা 
ডব্ৃত েমুদ্সেকসত হাঁিসল ডনসজসক গবশ গরামযুাডন্টক 
লাসে! অরেযু-েবুসজর েমাসরাহ, গেডনল েমুদ্, ডনজটিন 
ডনডরডবডল পডরসবশ-- েবডমডলসয় আত্মার আরাম 
বাঁডকপুসির বাডলয়াডে। 
েমুদ্-োউবন গতা আসেই, গেইেসগে বাঁডকপুসির 

ঐডতহাডেক গুরুত্বও কম নয়! কমসবডশ আধা ডকডম 
হাঁিাপসথ েমুসদ্র ধাসর িডরয়াপুসর পুরসনা কাসলর 
বাডতঘর৷ অথটিাৎ lighthouse. ডরেডিশ আমসলর। 
বাডতঘসর উসে পাডের গচাসে বাঁডকপুি লাসে অপূবটি! 
েমুদ্ গিোর আনদে মৃিডতপসি গথসক যাসব। োমানযু 
অসথটির ডবডনমসয় বাডতঘসর ওেবার অনুমডত গমসল। 
কযুাসমরার জনযু আলািা ডিসত হয়। বাডতঘসর ওোর 
েময় ডবসকল ৩-৫িা। একিু এসোসলই গিশপ্াে 
বীসরন্দ্রনাথ শােমল ডেডশং হারবার। এোন গথসকও 
চারপাসশর িৃশযু চমৎকার। আসে ষেীেকায় রেুলপুর 
নিী। কপালকুণ্লার নিী। ডকেুিা িূসরই বগুোন 
জলপাই। এোনকার েমুদ্ তীর িীেেই মসনারম। 
 পাঁচ ডকডম িূসর বডঙ্মচসন্দ্রর মৃিডতডবজডেত 
কপালকুণ্লা মডদের৷ এই মডদেরসক গকন্দ্র কসরই 
বডঙ্মচসন্দ্রর ‘কপালকুণ্লা’ উপনযুাে। 

কীিাসব যাসবন: ডেক করসেন োডেসত যাসবন 
বাঁডকপুি। কলকাতা গথসক োডেসত গেসল ডবিতীয় 
হুেডল গেতু গপডরসয় ে’নম্বর জাতীয় েেক ধসর গোজা 
গমসচিা। তারপর হলডিয়ার রা্া ধসর নদেকুমার। 
গেোন গথসক ডিঘার পসথ কাঁডথ। এরপর জুনপুি হসয় 
বাঁডকপুি। 
বাসে বা গরেসন গেসল কাঁডথ নামসত হসব। গহাসিসল 
আোম বসল রােসল কাঁডথ গস্শন এবং বােস্যুান্ড 
গথসক ডপক আসপর বযুবস্া আসে। কমসবডশ পেসব 
৫০০ িাকা।

গকাথায় থাকসবন: ডেনুক গরডেসিডসি। িাো 
১০০০-১২০০ িাকা। শীতাতপডনয়ডন্ত্রত ঘসরর জনযু 
অডতডরতি ৫০০ িাকা। চার শযযুার ঘর ১৭০০ িাকা। 
োওয়ািাওয়া ৭০০ িাকা পযুাসকজ। আশপাসশ গঘারার 
জনযু লােসব ৫০০-৭০০ িাকা। গযাোসযাে: গমাবাইল 
৯৯৩২৬৭৭২৫৮। 
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জনডপ্য় এক বাংলা নিডনসকর োংবাডিক গেৌতম 
বেুমডল্কসক বসলডেসলন প্ত্নতাড্বিক ডবষু্ণডপ্য়া বোক, 
“পুরুডলয়ার অসযাধযুা পাহাে অঞ্সল োম্প্রডতক কাসল গয 
েনসনর কাজ হসয়ডেল, এেন তার প্াচীনত্ব ডনরূপসের ‘গিি’ 
বা তাডরেগুসলা এসে ডেসয়সে৷ গেোসন আমরা এেনও পযটিন্ 
প্াচীনতম গয তাডরে পাডছে গেিা আজ গথসক ডবয়াডল্শ 
হাজার বের আসের৷ ওই একই অঞ্সল মূল অসযাধযুা পাহাে 
ও তার েংলগ্ন কাোকাডে িুসিা জায়ো গথসক নমুনা ডনসয় তা 
পরীষো কসর আমরা আরও চারসি প্াচীন তাডরে গপসয়ডে৷ 
গেগুসলা যথারিসম এেন গথসক একুশ হাজার, পঁডচশ হাজার, 
একডরেশ হাজার এবং গচৌডরেশ হাজার বেসরর পুরসনা৷...”
প্থসম োষোসতই গপ্ম! এমনিাই হসয়ডেল পুরুডলয়ার 
অসযাধযুা পাহাসে গপঁসেই। গেেব বহু বের আসের কথা। 
তারপর গয কতবার গেডে পুরসনা গপ্ডমকার কাসে, ডহসেসবর 
বাইসর। বয়ে আমার গবসেসে, তার নয়। এেনও গে 
যুবতী, েসতজ েবুজ। োসজ হয়সতা আধুডনকা হসয়সে, ডকন্তু 
পুরসনা আজও রূপ-গেৌদেযটি অিুি! ওর রূপমাধুরীসত আজও 
েমানিাসব মুগ্ধ হই। মুগ্ধ না-হসয় উপায়ও গনই। ডবসশে 
কসর, যেন গে গোঁপায় লাল পলাশ গোঁসজ। তেন মসন হয়, 
ও গকন এত েুদেরী হল গিসে গতা মুগ্ধ হবই। পাহাে জুসে 
যেন পলাশ গোসি তেন আগুন-ধরাসনা গযৌবসন অসযাধযুা 
আত্মার আরাম, নয়নাডিরাম!
পাহাসের ওপর গথসক নীসচ গচাে গযসতই গিো যায়  
আকাসশর মসতা নীল জল, নাডক েবুজ। িুসিাই। আকাশ 
মুে গিসে এই বাঁসধর জসল আর োেোোডলর োয়া পসে। 

তাই নীল আর েবুজ। এডি গলায়ার িযুাম। বামডন েরনার 
জসল বাঁধ ডিসয় নতডর। েডবর মসতাই েুদের! আর ওপসর 
আপার িযুাসম। ডবশাল জলাধার। রূপ-গেৌদেসযটি িরপুর 
আপার, গলায়ার িুই িযুামই।
লাল মাডির পসথর পাসশ ডপকচার গপাস্কাসিটির মসতা 
েুদের মাডির ঘর, ডনসকাসনা িাওয়া। অসযাধযুা পাহাসের 
বুসক রসয়সে গোট্ এক প্স্রবে। েীতাকুণ্। স্ানীয় মানুসের 
ডবশ্াে, রামচন্দ্র বনবােকাসল অসযাধযুায় আত্মসোপন 
কসরডেসলন গবশডকেু ডিন। একডিন েীতার জলডপপাো 
গপসল রামচন্দ্র তীর গমসর িূডম গিি কসর তৃষ্ণার জল বার 
কসর েীতার তৃষ্ণা ডনবারে কসরন। স্ানীয় মানুসের কাসে 
েুবই পডবরে এই স্ান। একডিন বনবাে ভ্রমেকাসল েীতার 
চুল আিসক যায় োসে। োডেসয় গনওয়ার েময় ডকেু চুল 
ডেঁসে আিকা পসে োসে। গেই েীতার গকশ আজও পাওয়া 
যায় ডবসশে একডি োসে!
অসযাধযুার েবসচসয় উঁচু জায়ো হল ময়ূর পাহাে। গমাডহনী 
আসলায় গমসল েূযটি অ্ যায় এোসন। ডকেুিা উেসলই হনুমান 
মডদের। অ্কাসল ডিেসন্র োঁসক িুপ কসর হাডরসয় যায় 

রকামজন্মভূপম িয, অি্ অত্কাধ্কায 
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েূযটি। আকাসশ তেনও গহাডল গেলা চসল।
কাসে মাসবটিল গলক। জগেসলর পসথ। এোন গথসক 
ডকেুিা িূসর বামডন েরনা। অসনকিা পাথসর পাথসর 
পা গরসে নামসত হসব বামডনর জল েঁুসত। এক-গিে 
ডকডম িূসর তুেটিা েরনা। তুেটিা গবশ েুদেরী। ডহলিপ 
গথসক কমসবডশ িশ ডকডম িূসর মুরগুমা। অোধারে 
জায়ো। জগেসলর পসথ গযসত গযসত গিো গমসল 
ময়ূসরর! গেৌদেসযটির চািসর ঢাকা অরেযু আর পাহাি!  
আর মুরগুমা গলক। গলসকর জসল পডরযায়ী পাডের 
েমাসবশ। এক মায়াবী গেৌদেযটি মসন গরসে গেরা 
অসযাধযুা ডহলিসপ। ইসছে হসল থাকসতও পাসরন 
মুরগুমা। থাকাবার জায়োও আসে। অসযাধযুা এবং 
মুরগুমা িু’জায়োসতই প্কৃডত তার  রূপ-গেৌদেসযটির 
িাডল উজাে কসর ডিসয়সে অকৃপে!
কাসেই মুসোসশর গ্াম চডেিা। গেৌ-মুসোসশর 
ডশল্পসকন্দ্র। চারপাসশ থসর থসর োজাসনা নানারকম 
মুসোশ। িু্েটিা, অেুর, েসেশ, কাডতটিক, লক্ষী, 
েরস্তী। ডেংহও আসে। কথাকডল ঢসি মুসোসশর 
পাসশ োঁওতাল বর-বউ। মুসোসশর গ্াসম কাডরেসররা 
েকসলই বযু্ কােসজর মণ্ আর আো ডিসয় 
রংসবরসির মুসোশ বানাসত। ওসির কাসেই গশানা 
যায়, প্ায় িুসশা বের আসে নাডক বাঘমুডন্ড রাজাসির 
বিানযুতায় গেৌ-নাচ মুসোসশর েৃডটি। ইডতহাে 
যাইসহাক না গকন, গেৌ-মুসোশ েুবই িৃডটিনদেন। 

পেদে হসলই বযুােবডদে কসরও গনওয়া যায়। 
এোসন অবশযুই োসবন ডজডলডপর পযুাঁসচর মসতা 
গতসলিাজা-- িাবরা। অপূবটি তার স্াি! গয-স্াসির 
িাে হসব না।

কী িাসব যাসবন: হাওো চরিধরপুর পযুাসেঞ্জার গরেন 
ধসর পুরুডলয়া বা বরািূম। গেোন গথসক িাো োডে 
বা বাসে গচসপ অসযাধযুা পাহাে। নইসল পুরুডলয়াোমী 
গরেসন পুরুডলয়া গস্শসন গনসম োডেসত অসযাধযুা 
ডহলিপ। ধমটিতলা গথসক পুরুডলয়া যাওয়ার একাডধক 
বাে আসে। োডেসত গেসল োত-আি ঘণ্ার মসতা 
লােসব। পুরুডলয়া গথসক োডে ডনসল গযাোসযাে 
করসত পাসরন- ডপ্য়রঞ্জন মাহাসতা, গমাবাইল- 
+919749618123 

গকাথায় থাকসবন: অসযাধযুা ডহল িপ িুডরস্ লজ, 
৮০০-১৮০০ িাকা। এোসন ডনসজসির গর্রাঁ আসে। 
গযাোসযাে:গিবু, গমাবাইল- 09635076059.
মুরগুমা: বনপলাডশ ইসকাহাি, ২২৫০-৩১৫০ িাকা। 
অডতডরতি অডতডথ ৪০০ িাকা। লাসিাডর ডপ্ডময়াম 
গিন্ট, ডবিশযযুা ৩৫০০ িাকা। গরেকোস্ েসমত। 
গোন: 98743 61951.
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পিপলি ডকাপকতছ উলিকাতি
োেগ্াম গথসক গোপীবল্িপুর মারে ৪২ ডকডম। ঘণ্া 
গিসেক লাসে। গোপীবল্িপুরসক বলা হয় গুতি বৃদোবন। 
প্ায় ৪০০ বেসরর প্াচীন নবষ্ণব তীথটি। গোসলা শতসকর 
গকানও একেময় মহাপ্িু শ্রীসচতনযু পুরীর উসদ্সশ রওনা 
ডিসলন। গেইেময় ডতডন রাডরেযাপন কসরন কলাইকুন্ডার 
কাসে ধাসরিা গ্াসম। এবং গেই গ্াসমর এক িতি তাঁর 
ডশেযুত্ব গ্হে করসলন। তাঁর নাম  শযুামানদে। েুবেটিসরো 
ও িুলং নিীর মাসে গরাডহেী গ্াসমর রডেকানদে 
ডেসলন নবষ্ণবাচাযটি শটিযুামানসদের ডশেযু। রডেকানদে 
েুবেটিসরোর িডষেে তীসর গোপীবল্িপুসর প্ডতষ্ঠা করসলন 
রাধাকৃষ্ণ-এর মডদের। েসতসরা শতসকর প্থম িশসক। 
নবষ্ণবোধক রডেকানদে ডেসলন গরাডহেীর জডমিারপুরে। 
ডতডন ডনসজর গ্াম গেসে বাে করসত শুরু কসরন 

েুবেটিসরোর তীসর এই ডনজটিসন। মহাপ্িুর ডশেযু শযুামানদে 
এোসন এসল তাঁর গেবা  কসরন রডেকানদে। শযুামানদে 
এই রাধাকৃষ্ণ ডবগ্সহর নামকরন কসরন গোপীবল্ি রায়। 
গেই গথসক এই স্াসনর নাম গোপীবল্িপুর।
অতএব রাধাকৃষ্ণর মডদের গিসে রওনা ডিন ডেডল্র 
উসদ্সশ। গপাশাডক নাম ডেডল্ পাডেরালয়। গবশ বে 
জলাশয়। জানা যায়, বৃডটির জল পাহাে ধুসয় পসে এই 
জলাশসয়। পাশাপাডশ ওডিশার িু’ডি োসলর জল নাডক 
পসে। ওেব কথা থাক। অধটিচন্দ্রাকৃডত হ্রি ডেডল্, িাসক 
উল্াসে। অবশযুই ভ্রমেরডেকসির উসদ্সশ। িীেে েুদের 
এোনকার প্াকৃডতক রূপমাধুরী! শীসতর েময় আসে 
প্চুর পডরযায়ী পাডে। গবাডিংসয়র বযুবস্া আসে ডেডল্র 
জসল। ওয়াচ িাওয়ার আসে পাডে আর প্াকৃডতক রূপ-
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গেৌদেযটি অনুিব করার জনযু। ডেডল্ আেবার পথডি 
অতীব মসনারম! ডেডল্ পাডেরালসয় প্সবসশর অনুমডত 
গমসল োমানযু অসথটির ডবডনমসয়। চা-কডে স্যুাক োওয়ার 
জনযু কাসেসিাডরয়াও আসে।
ডেডল্ গথসক মারে িশ ডকডম িূসর হাডতবাডে। 
েুবেটিসরোর ধাসর স্েটি-গেৌদেযটি হাডতবাডের! 
হাডতবাডেসত হাডত আসে ডকনা জাডন না। থাকসতই 
পাসর। ওসিরই থাকবার জায়ো। তসব, আডম 
গকানওডিন গিডেডন। গশানা যায়, গকানও একেময়  
গকাল রাজাসির হাডতশাল ডেল নাডক এোসন। তাই 
এই নাম। েুবেটিসরো নিী বসয় চসল ডনডবটিকার। তার 
বুসক ডবশাল ডবশাল পাথর। হয়সতা বুসক পাথর চাপা 
তাই েুবেটিসরো চুপচাপ শান্। ডকন্তু তার রূসপ মুগ্ধ 
না-হসয় উপায় গনই! েুবেটিসরোয় গোি গোি গনৌকা 
বা শালডত গচসপ মাে ধসর অসনসক। একবার ওসির 
কাে গথসক মাে ডকসনডেলাম। অপূবটি স্াি েুবনটিসরোর 
মাসের। নিীর ধাসর েবুজ অরেযুানী। োেোোডলর 
োয়া পসে েুবেটিসরোর জল েবুজ হসয় উসেসে! 
গিাসরর গবলা ঘুম িাসি পাডের িাসক, অরেযু-বাতাসে! 
বাইসর এসল গিেসবন োেোোডল আপনাসক স্ােত 
জানাসছে। হাডতবাডে প্কৃডতর গেৌদেসযটি িরপুর।  
শাল, গেগুন, আকাশমডে, মহুয়ার ঘন েবুজ কাসপটিসি 
গমাো হাডতবাডে! েুবেটিসরো নিীর ধাসর প্কৃডতসপ্মী 
পযটিিকসির জনযু চমৎকারিাসব গেসজ রসয়সে 

হাডতবাডে। পাহাে আর পাহাে, তারই মাসে আরেযুক 
পডরসবশ। গেইেসগে েুবেটিসরোর গোঁয়ায় িয়ংকর েুদের 
এই হাডতবাডে। মােধরা গনৌকায় গচসপ ঘুসর গবোসনা 
যায় েুবেটিসরোয়। োেোোডলর আোসল আবিাসল বসে 
গচনা-অসচনা পােপাোডলর কলগুঞ্জন পডরসবশসক কসর 
গতাসল আরও গমাডহনীময়! এই শীসত েুডির অবেসরর  
কসয়কিা ডিন ডনজটিন-ডনডরডবডলসত কািাসনার জনযু 
আিশটি ডেকানা হসত পাসর হাডতবাডে িায়া ডেডল্।

গকাথায় থাকসবন: ডেডল্: গযাোসযাে- Weekend 
Destinations, Trvel Monik, 76/10 RBC Road, 
Kol- 700 028. (Near DumDum Post Office). 
Phone- 033 25299689. 
হাডতবাডে: গযাোসযাে- DFO, West Midnapore, 
Jhargram Division, Phone no. 03221 255010.

কীিাসব যাসবন: হাওো গথসক োেগ্ামোমী গয-গকানও 
গরেন োেগ্াম গস্শসন নামসত হসব। 
কলকাতা গথসক জাতীয় েেক-েয় মুম্বাই-কলকাতা 
ধসর োেগ্াসম গপঁেসত কমসবডশ ঘন্টা পাঁচ 
লাসে। োড়্গ্াম গথসক গোপীবল্িপুর ৪২ ডকডম। 
গোপীবল্িপুর গথসক ডেডল্ ২২ ডকডম। জগেসলর পথ 
ধসর এসোসলই ডেডল্র পাডেরালয়।
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িকা রেলতলই িকাপির স্বগটিরকাতজ্ 
চুডপচুডপ চুডপর চসর। চুডপচুডপ না-গেসল ওরা গয উসে 
যাসব। ওরা, মাসন, কারা! ওরা এসেসে নানান গিশ 
গথসক। ডবসিডশ। না, ওসির পােসপািটি ডিো লাসে না। 
প্ডত বেরই আসে। ওরা পডরযায়ী। কসরানার কাসল 
অডতপডরডচত শব্-- পডরযায়ী। তসব এরা পাডে।
কলকাতা গথসক ১২১ ডকডম িূরসত্ব বধটিমাসনর পূবটিস্লী। 
মূল িােীরথী গথসক ডবডছেন্ পূবটিস্লীয় চুডপর চর োডে 
েগো নাসমও পডরডচত। েগো প্বাহপথ পডরবতটিসনর েসল 
নতডর হসয়ডেল এই হ্রি। এর আকৃডত অসনকিা গঘাোর 
ষুেসরর মসতা। েগোর মূল গস্রাসতর েসগে এডি যুতি। 
জসল িােসত গেসল গনৌকা গতা লােসবই। জসল পাডে, 
গনৌকায় আপডন। িাবুন গতা গকমন জসম যাসব বযুাপারিা। 
পাডেসির স্েটিরাসজযু আপডন গনৌকার  যারেী!
িূরিূরাসন্র পােপাোডলর িল গোঁজ গপসয়ডেল চুডপর 
চসরর। ডিে জমাসলা শীসতর পডরযায়ী পাডেরা। গেই 
তাডলকায় আসে —গেরুডজনাে গপাচািটি, গরি গরিসস্ি 
গপাচািটি, োসেটিডন, েযুািওয়াল, অেসপ্, রাডি গশলিাক, 
মিল প্ ্যাডিনসকাল, ডরিার লযুাপ উইং, গগ্ গহরন, পাপটিল 
গহরন, ডগ্ন ডব ইিার, োিা েঞ্জনা ইতযুাডি। গমািামুডি 
গিেসশা প্জাডতর পাডে গিো যায় চুডপর চসর। শীত 
পেসলই মধযু ও উত্তর এডশয়া, উত্তর ইউসরাপ, ডতব্বত, 
োইসবডরয়া, উত্তর ডহমালসয়র পািসিশ গথসক আসে 
পডরযায়ী পাডেরা।
মাসেমসধযুই হোৎ হোৎ কসর পাডেরা জল গথসক িানা 
গমসল গিয় আকাশ পাসন। পাডের গমলা িানায় আকাসশ 

নীল কযুানিাসে বিসল যায় মুহূসতটিই! গে এক অপূবটি িৃশযু! 
প্াকৃডতক গেৌদেযটি চমৎকার! েম্ রোডন্  গকসি যায়। 
গিেসত গিেসত েময় গকসি যায় আপন-গেয়াসল! গবাোয় 
যায় না। েূযটি অ্াচসল গেসল চুডপর জসলর রং বিল হয়। 
শাপলার ওপর বসে থাসক পাডে। পডরযায়ী পাডেসির 
েসগে ডনসজরও উসে গযসত ইছো কসর িানা গমসল। তা 
েম্ভব নয় যেন, তাই গনৌকাসত গিসে গবোসত হয়। েলাৎ 
েল েলাৎ েল শব্ তুসল জল েলকাসত েলকাসত গনৌকা 
গিসে যায়। তারও একিা ডনডিটিটি েময় আসে। তবুও গবশ 
লাসে প্কৃডতর গকাসল ডপসে শীসতর গরাদু্র লাডেসয় না 
চুডপর চসর পাডের স্েটিরাসজযু ঘুরসত!

কীিাসব যাসবন: হাওো গথসক কাসিায়া গলাকাল ধসর 
পূবটিস্লী গস্শসন নামসত হসব। গস্শসনর বাইসর গথসক 
গিাসিা ধসর গোজা চুডপর চর। িূরত্ব পাঁচ ডকডম। 

গকাথায় থাকসবন:  বুডকংসয়র জনযু গযাোসযাে: চুডপ 
কাষ্ঠশাডল পাডেরালয় (পূবটিস্লী), গোন: ৯০৭৩৫৬৫৭২৩ 
90735 65723. (গোম-শডন: েকাল ১১িা গথসক 
েসন্ ৬িা), ইসমল: booking@purbasthali.com, 
ওসয়বোইি: www.purbasthali.com
মাথাডপেু প্ডতডিন থাকা-োওয়া ১২৪৫ িাকা। শীতাতপ 
ডনয়ডন্ত্রত িু’জসনর জনযু প্ডতডিন মাথাডপেু থাকা-োওয়া 
১৪৪৫ িাকা।
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প্রকৃপের অতচিকা রূি-রিৌন্দত্টি ভরিুর 
নাম শুনসল িাবসবন না বৃদোবসনর কাসে। মে-মডদেসর 
গযসত হত। তা এসকবাসরই নয়। েমুসদ্র ধাসর। ডনজটিন 
ডনডরডবডল এক নেকত। হাসতর কাসেই েুদেরবসনর 
গোবধটিনপুর। বড্ড গেসকসল নাম। নাম শুসনই নাক 
ডেিকাসছেন। একবার গেোসন গপঁেসল গমাডহত হসয় 
যাসবন গোবধটিনপুসরর রূপমাধুরীসত। তসব যাঁরা প্কৃডত 
অকৃডরেম উপসিাে করসত চান এবং থাকা-োওয়ার 
েুেসিাসে ডবদুেমারে মাথা ঘামাসত চান না তাঁরাই 
পডরকল্পনা করসবন যাওয়ার। তসব গযোসন থাকসবন 
বাডেডির নাম চমৎকার-- োউমন!
গোবধটিনপুসরর একডিক ডিসয় মাতলা, ডবিযুাধরী 
ইতযুাডি গোিাকতক নিী ডমডলতিাসব এসে ডমসশসে 
বসগোপোেসর। অপূবটি! েমুসদ্র ডবশাল ডবশাল গঢউ আর 
োউবন পরস্পর ডমসলডমসশ আসে। হাত গোঁয়াসলই 
েমুদ্। যতিূর িৃডটি যায় ততিূসরই েমুদ্সেকত। 
তসব িািার েময় জল অসনকিাই গনসম যায় আবার 
গজায়াসর িসর গিয় েব। গজায়াসরর েময় গোবধটিনপুর 
গযন পূেটিসযৌবনা যুবতী! অবেসর মাডেসির েল্পগুজব 
করুন, গিেসবন কত েল্প গশানা যাসব। এোনকার 
প্কৃডত ঋতুচরিসিসি বেই মসনারম। তসব শীসতর 
গরাদু্র ডপসে ডনসয় গোবধটিনপুর আত্মার আরাম।
বহু পুরসনা এক মডদের ডবশালক্ষীসিবীর। মডদেসরর 
পাসশর মাসেই বসে হািবাজার। গ্াসমর মানুেজসনর 

অবের কাসি এোসনই। গশানা যায়, গবশ কসয়কবের 
আসে গকানওিাসব একডি বাঘ চসল এসেডেল। গকননা, 
বাঘ থাকার গকানও বযুাপার গনই এোসন। ডনতান্ 
বাঘ যডি গিোর ইছো থাসক তসব পাডে ডিন গনৌকায়। 
মাডেসির েসগে কথা বসল ডনসত হসব, তাঁরা গযসত 
আগ্হী ডকনা। 
আরও একবার মিরসে আডন, যাঁরা প্কৃডত িালবাসেন, 
উপসিাে কসরন, অযুািসিঞ্ার করসত পেদে কসরন শুধু 
তাঁসির কাসেই গোবধটিনপুর আিশটি। এিাই নাডক মানুে 
বেবাসের গশে গ্াম। গোবধটিনপুসরর গমাডহনী প্কৃডত 
আোসল রসয় গেসে। 
 কীিাসব যাসবন: ডশয়ালিা িডষেে শাো গথসক 
গরেসন কাকবিীপ। এোন গথসক বাসে পাথরপ্ডতমা। 
তারপর গনৌকায় চাঁিমাডর ঘাি। এোসন গনসম িযুাসন 
গোবধটিনপুর। না, োডেসত েরােডর যাওয়ার উপায় 
গনই।

থাকসবন গকাথায়: োউমন, প্ডতডিন মাথাডপেু 
থাকা-োওয়া ১২০০ িাকা। পুসরা বাডেডি একডি 
িলসকই গিওয়া হয়। গমািামুডি িশজন থাকসত 
পাসর।গযাোসযাে: গেি লস্, ডেনু্ট িট্াচাযটি, গমাবাইল- 
098368 30342/98313 09512.



32 n ডিসেম্বর ২০২১ I 

রদকাতল শকাল পিযকাতলর বি র্ি ্কায 
হকাপরতয মি
শুধু শাল ডপয়াল নয়, গেগুন, পলাশ, অজুটিন, মহুয়া, 
আমলকী, আকাশমডেও আসে। এমনই এক অরসেযুর 
কাসে যাওয়া। ডনডবে অরেযু। জগেসলর েিীসর হডরে, 
েরসোশ, বুসনা শুসয়ার, বাঁির, হনুমান আসে। িালুকও 
নাডক আসে। গপৌে েংরিাডন্সত িুেু পরসব েবাই ওসে 
গমসত। প্কৃডত গজসে ওসে, মািসলর তাসল তাসল তাল 
গমলায় অরেযুও! ধামো-মািসলর েুসরর তাসল তাসল িুসল 
ওসে শাল ডপয়াসলর বন। তেন গতা মন না-হাডরসয় উপায় 
কী! 
জায়োডি ডেডলডমডল। নাসমই লুডকসয় আসে েদে। শান্, 
ডনডরডবডল পডরসবসশ শাসলর জগেসলর আসলা-োয়ার গেলায় 
োে বাডে! ইংসরডজসত যাসক বসল tree house. ডরে 
হাউে বা োে বাডের বারাদো েম্ভবত ডিন কািাসনার 

গেরা জায়ো। প্কৃডতর মাসে ডনসজসক উজাে কসর 
ডিসত হয়। না-ডিসয় আর কী করা যায়! োেোোডলর 
পাতার োঁকসোকসর কতশত পাডের িাক, োসে োসে 
কােডবোডলর েুনেুডি আর েবুসজর মসধযু অবোহন ডনসয় 
যায় স্সনের গিসশ। গয-স্সনের িােীিার গকবল ডনসজই। 
পূডেটিমার রাসত গজযুাৎস্া স্াত জগেল হসয় ওসে আরও 
গবডশ গমাহময়ী! কাসন আসে ডেঁডের িাক। গথসক গথসক 
গিসক যায় রাতচরা পাডে। তেন মসন হয়, ডেডলডমডল 
বুডে গমাডহনীডবিযুায় পারিশটিী! 
রবীন্দ্রনাথ োকুর ‘গযাোসযাে’-এ ডলসেডেসলন, ‘... 
আরসম্ভর পূসবটিও আরম্ভ আসে। েন্যুাসবলায় িীপ জ্ালার 
আসে েকালসবলায় েলসত পাকাসনা’। ডেক গতমনই 
ডেডলডমডলর রূপমাধুরীসত িুসব যাওয়ার আসেই োেগ্াম 
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গথসক রওনা গিওয়ার েময় গথসকই প্কৃডত তার 
গেৌদেযটি ডনসয় প্কাডশত। িানা ৬৫-৭০ ডকডম পথই 
বলসত গেসল জগেলময়। স্নে গিোয় আরও এক 
অরসেযুর। একঢাল ডপচ রা্ার েসগে চসল  জগেল 
ও আডিবােী গ্াসমর ডনকাসনা মাডির বাডে! এরপর 
ডেডলডমডল গপঁেসলই পাওয়া যায় জীবসনর অনযু মাসন।
ডেডলডমডল ডরমডল লজ গথসকই আশপাসশ গঘারাঘুডরর 
বযুবস্া কসর গিয়। গেই তাডলকায় েুতাসনর জগেল, 
তালসবডেয়া, বাসরা মাইল জগেসলর ডিউ পসয়ন্ট আসে। 
ডবশাল এলাকা ডনসয় েুতাসন শাসলর ডনেুম অরেযু। 
শাল আর অনযুানযু োেোোডল ননঃশসব্র েবুজ 
গমসে অিযুথটিনা জানায় আেত অডতডথসির। অরসেযুর 
গমৌনতা গিসি যায় বাতাসে। গে-বাতাে উতু্তসর গহাক 
িডষেসের। শাল ডপয়াসলর োয়া-মাোসনা েবুজ েুদের 
এক জগেল, গ্ামও! েুতাসনর জগেসল গরামাঞ্কর 
মুহূতটি নতডর হয়, কেনও কেনও রহেযুও! হোৎই 
কাসন আেসব নূপুসরর েুম েুম শব্। না, এ গকানও 
গিৌডতক কাণ্ নয়, এ-গোরার শব্! েুতাসনর অরসেযু 
পাওয়া যায় আডিমতা! 
ডেডলডমডল গথসক আি ডকডম তালসবডরয়া িযুাম। নিী 
গপডরসয় গ্াম। গ্াসমর পসরই জগেল। ডকেুিা গেসলই 
তালসবডেয়া িযুাম। অরেযুময় েবুসজর মাসে নীল 
জসলর ডবশাল জলাধার। িলিসল জল। এককথায় 

অপূবটি! স্ছে, িলিসল জল। িৃডটি গমলসলই নজসর 
আসে শুধুই অরেযু। েবডমডলসয় ডেসনমার গলাসকশসনর 
মসতা!
বাসরা মাইল ডিউ পসয়ন্ট-এর পসথর ধাসর িু’ডি 
নজরডমনার। নজরডমনাসরর ওপর গথসক গচাসে পসে 
অরসেযু ঢাকা ডবশাল এলাকা। তারই মাসে আসে িূসর 
িু’একডি গ্ামও। কংোবতী নিী আর মুকুিমডেপুর 
িযুাসমর িারুে েডবও গচাসে পসে। 

গকাথায় থাকসবন: ডরডমল গেস্ হাউে, িাো ২০০০, 
োেবাডে বা tree house  ৩৫০০, গিন্ট কসিজ 
৩০০০, গিন্ট কসিজ চারজসনর ৪০০০ িাকা। 
োডেসত আশপাসশ গঘারাসনার বযুবস্া আসে। এর 
মসধযু থাকসব-- েুতাসনর জগেল, তালসবডেয়া িযুাম, 
বাসরা মাইল জগেসলর ডিউ পসয়ন্ট। গযাোসযাে: 
গমাবাইল- 085388 34031.

কীিাসব যাসবন: হাওো গথসক গরেসন োেগ্াম বা 
ঘািডশলা। োেগ্াম গথসক ডেডলডমডল ৭০ ডকডম। 
োডে িাো কমসবডশ ১৫০০ িাকা। এোো কলকাতা 
গথসক েরােডর রাসতর বাে আসে ডেডলডমডলর। িূরত্ব 
কমসবডশ ২৪০ ডকডম। বাঁকুো, গমডিনীপুর গথসকও 
বাে আসে ডেডলডমডলর।
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ডুযকাতিটির একপচলতে স্বগটি 
একেময় ডচলাপাতা ডেল গকাচ রাজাসির উমুেতি 
মৃেয়াসষেরে। রাজবংসশর আডিপুরুে ডবশ্ ডেংহ। তাঁর  
তৃতীয় পুরে ডচলা রায়। এোনকার েহন অরসেযু িুেটি নতডর 
করসলন ডচলা রায়। গেই িুেটি পরবতটিী েমসয় পডরডচডত 
পায় নল রাজার েে নাসম। আর গযসহতু ডচলা রাসয়র িুেটি 
এই অরসেযু ডেল তাই আজ জগেসলর পডরডচডত ডচলাপাতা 
নাসম।
ইডতহাসের কথা থাক। জগেসল এসল তার রূপমাধুরী 
গিেসত মন চায়। ডচলাপাতার জগেল হল জলিাপাো 
আর বসিা িাইোর ডরজাসিটির মসধযু হাডত চলাচসলর 
পথ। গেইকারসেই োরাবেরই গচাসে পসে গোসিা বে 
হাডতর পাল। শাল, ডশমুল, োমার, রামগুয়া ইতযুাডি 
োেোোডলর অরেযুোয়ায় ঘুসর গবোয় োউর, েম্বর, বুসনা 
শুসয়ার, গলপািটি, গবডজ ইতযুাডি বনচারী। একেময় বহু 
েণ্ার ডেল। এেনও আসে, তসব েংেযুায় কম। রামগুয়া 
োে কািসল নাডক রতি গবসরায়! বহুরকম  পাডের বাে 
ডচলাপাতা অরসেযু। গেই তাডলকািুতি পাডে কসয়করকম 
ঈেল, বনমুরডে, মযূর, মােরািা ইতযুাডিও আসে। জগেসল 
বহু োপ আসে। 
কাসেই মািাডরহাি বনবাংসলা। েুব েহসজই ঘুসর আো  
যায় ডচলাপাতা গথসক। অরেযু-েিীসর রসয়সে একডি 
নজরডমনার। গেোসন হাডত চসর গবোয় ডিনিুপুসর! গিো 

ডমলসত পাসর েণ্াসররও। ঘাে গেসত আসে হডরসের 
িল। নজরডমনার বা watchtower-এ েময় কািাসল 
গবশ ডশহরন জাসে! নল রাজার েসের স্ানডিও গবশ ো-
েমেসম! ডনডবে জগেল। এেন েসের িািাসচারা  ইসির 
গিওয়াল োো অবডশটি ডকেুই গনই। 
ডচলাপাতার শান্, ডনডরডবডল অরেযুপথ িয়ংকর রকসমর 
গরামাঞ্কর! গয-গকানও েময় অরেযুচারীসির মুসোমুডে 
হওয়া অেম্ভব বযুাপার নয়। আডমই গতা একবার গোিা 
োি-েত্তর োউসরর িসলর মুসোমুডে হসয়ডেলাম। ডবপসির 
েন্ না-গপসয় জগেসলর একডিক  গপডরসয় অনযুডিসক 
প্সবশ কসর। গবশ কসয়কডি নিী ডচলাপাতা অরসেযুর 
বুক ডচসরসে। রাসতর ডচলাপাতা অপূবটি! গবশ ডশহরন 
জাসে অরসেযুর আডিম আরেযুক আবসহ! েবুসজর কত 
গয রকমসের আসে তা এোসন না-এসল গবাো যাসব 
না। আশপাসশর রািা অধুযুডেত গ্ামগুসলা ঘুসর গিেসত 
িাল লাসে। অরেযু, বনযুপ্াে আর মানুে--- েবডমডলসয় 
ডচলাপাতা লা-জবাব!

গকাথায় থাকসবন, কীিাসব যাসবন: েবসচসয় 
িাল গহল্প িুডরজম-এর েসগে গযাোসযাে করুন। 
ওরাই েম্ বসদোব্ কসর গিসব। গমাবাইল- 
09733000447/09733000445.
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এবকার শীতে িদীর ধকাতর 

ঘুরসত গবডরসয় কত নিীর মুসোমুডে হসয়ডে। একবার 
ডতনবনু্ অযুািসিঞ্ার ভ্রমসে গবডরসয় হাঁিসত হাঁিসত 
চসলডেলাম অজানার েন্ান, বা অজানাসক জানসত। 
পসথই পেল এক নিী। তার জল গবডশ গনই, 
গকামর জল। না, গপসরাসনার গকানও গনৌকা ডেল না। 
থাসকও না। জনমানবহীন জায়ো। পরসনর গপাশাক 
েুসল গনসম পেলাম নিীসত। গনসমই যেন পেলাম 
তেন স্ানও গেসর ডনলাম। এমন কাকচষুে জল 
েুব কম নিীসত গপসয়ডে। জল এতিাই স্ছে গয, 
নিীর নীসচ নুডেপাথসরর েংেযুা কত গেিাও গুনডত 
করলাম। নিীডির নামডি জানা হল না! 
ডকন্তু ওই নিীর নাম আডম গজসনডেলাম। অপূবটি 
গেই নিী। বহু নিী গিসেডে ডকন্তু এমন েুব কম 
গিসেডে। অরেযু-স্পশটি কসর বসয় চসলডেল। নামডিও 
িারী েুদের িুলুং। িুলুংসয়র রূপ-গেৌদেসযটি মসজ 
গেডেলাম। নিীর ধার ধসর জগেসলর মসধযুও ঢুডক। 
এোসন মানুেজন ডেল। একজন বলসলন, “গবডশ 
ডিতসর যাসবন না। জন্তুজাসনায়ার থাকসত পাসর।” 
গেই স্ানীয় মানুসের পরামসশটি রসে ডিলাম িগে। 
তসব নিীর েসগে আলাপ কসর বসে রইলাম গবশ 
ডকেুষেে।
োড়্গ্াসম িুলুং ধাসর গবডলয়াসবো গ্াম। উধাও 
লালমাডির পথ। গে-পথ চসলসে ডনসজর মসতা। 
িু’পাসশ গেত, ধাডনজডম। োড়্গ্াম গথসক মারে 
৩২ ডকডম। গবডলয়াসবো িৃডটিনদেন এক গ্াম। না, 

ঘুসর চসল না-এসলও চলসব। এোসন রসয়সে িুলুং 
মুডতিধারা গরস্হাউে। এ-বাডের একডিসক িৃশযুমান 
িুলুং নিী, অনযুডিসক উধাও প্ান্র, শেযুসেত! গে 
অপূবটি িৃশযু! বাংসলার ডপেন ডিসয় ক্াডন্হীন অডবরাম 
বসয় চসলসে িুলুং। গযন রাই ডকসশারীর নূপুসরর শব্ 
েমেম েমেম। িুলুংসয়র ডিেসন্ েূযটিা্ অনবিযু! 
োরাজীবসনর এক পরম পাওয়া!
কাসেই বহু পুরসনা বযুাসঘ্রশ্র ডশব মডদের। মডদের 
প্ডতষ্ঠাকাসল এোসন ডেল শাসলর েিীর অরেযু। 
মডদের ডনসয় অসনক ডকংবিডন্ প্চডলত। গেেব 
শুনসত গবশ লাসে। গিবতারূপী বাঘসক পুসজা 
করসতন এক পুসরাডহত। ডতডনই এলাকাডির 
নামকরে কসরডেসলন।বযুাসঘ্রশ্র। মডদেসরর পাশ 
ডিসয়ই বসয় চসলসে িুলুং নিী। মডদের-গকন্দ্র কসর 
বসে চেক গমলা। আসে রাজবাডে। 
েুবেটিসরোর তীসর অনযু এক েুবেটিসরো! এক নিী 
গপডরসয় আর এক নিীর ধাসর অবেরযাপসনর 
আিশটি ডেকানা হসত পাসর এই  শীসত। বাজনাগুডের 
েুবেটিাসরো। একডিসক গেৌদেযটিময়ী েুবেটিসরো,  
অনযুডিসক ইডতহাসের নীলকুডে। ডনজটিন ডনডরডবডলসত 
মন উিাে হসয় পসে। েম্ ক্াডন্ গ্াডন িুসল 
লালমাডির পসথ হাঁিসত হাঁিসত হাডরসয় গযসত ইছো 
জাসে! েময় কািাসনার আরও মজা আসে, ডেপ 
গেসল েুবেটিসরোয় মােও ধরা। আর েূবেটিসরোর 
মাসের স্াি লা-জবাব। েুবেটিসরোর গিাতলার 
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বারাদো গথসক চাডরপাসশর প্াকৃডতক গশািা এককথায় 
অপূবটি!
আর আসে চণ্ীআশ-এর োেোোডল-গঘরা ডনরালা 
কসিজ। চাডরডিসকর পডরসবশ গবশ েমেসম! গচাে 
গমলসলই উধাও প্ান্র, িূসর অরেযু। েরসম আসমর েময় 
হাডতর আসে। এোনকার শালসপাো ডচসকসনর স্াি মুে 
গলসে থাকসব। গোি গোি ডচসকন িুকসরা নানারকম 
মশলা ডিসয় মযুাডরসনি কসর শাল োসের োল ও পাতায় 
মুসে, গবঁসধ আগুসন  গেসল অদোজমসতা পুডেসয় তুসল 
গনওয়া। গেসত গেসত বাঁশসপাো ডচকসনর কথা মসন 
পেসব।

কীিাসব যাসবন: হাওো গথসক োড়্গ্াম। গস্শসনর বাইসর 
গথসক োডে ধসর গবডলয়াসবো। িূরত্ব কমসবডশ ৩৩ 
ডকডম। বােও আসে। তসব বসল ওরা োডের বযুবস্া কসর 
গিসব।

গকাথায় থাকসবন: িুলুং মুডতিধারা গরস্হাউে, েুবেটিসরো 
এবং ডনরালা কসিজ। িাো- ১৩০০-১৫০০ িাকা। 
গযাোসযাে- েম্াি গচৌধুরী, গমাবাইল- 098317 18634. 
েম্াি গচৌধুরীসক গোন করসল েম্ বযুবস্া কসর গিসবন। 

স্বতগটির ককাছকাককাপছ 

নিীর নাম িাওয়াই পাডন। অসনসকই বসল িাবাই গোলা। 
হযুাঁ, ডেকই ধসরসেন এই নিীর জসল গরাে োসর। নিীর 
বুসক পসে থাকা পাথরও নাডক ওেুসধর মসতা কাজ কসর। 
এমন এক নিী বসয় চসলসে গতাসি আর িাংিার মাসে। 
পাহাসের ডিতর গথসক গবডরসয় এসে কুলকুল শসব্ বসয় 
চসলসে। ননঃশসব্র গতাসি িাংিায় িাওয়াই পাডননিীর 

বসয় চলা েুর হসয় বাসজ! তার েসগে েগেত কসর পাডের 
িাক। কতরকসমর পাডে! যাঁরা পাডে পযটিসবষেে কসরন 
তাঁসির কাসে গতাসি আর িাংিা হল স্েটি! 
গতাসি আর িাংিা কাডলম্পসির িু’ডি প্তযুন্ গ্াম। 
িুিান েীমাসন্র কাসেই। গতাসি-িাংিার আেবার পুসরা 
পথিাই স্সেটির মসতা েুদের! যডিও স্েটি েডতযুই কতিা তা 
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পচঠি এল পিভৃেকাবকাতির ঠিককািকা রথতক 

ডনজটিন, ডনডরডবডল এক পাহাডে গ্াম। মালবাজার গথসক 
কমসবডশ ২৬ ডকডম পথ োডেসত পথ পাডে ডিসলই 
গপঁেসনা যাসব। ধযুানেম্ভীর পাহাসের নীরবতার  মাসে 

অপরূপ গেৌদেযটি ডনসয় িাঁডেসয় লামাোঁও। গিাসরর 
গবলা ঘুম িাসি পাডের িাসক। োরাডিনই গশানা যায় 
বহুরকম পাহাডে পাডের িাক! োসে পাঁচ হাজার েুি 

জাডনসন। স্েটি বসল ডকেু আসে ডকনা তাও জাডনসন। 
গক গয কসব স্সেটির মসতা েুদের উপমাডি ডিসয়ডেসলন, 
জাডন না। জানার আগ্হও গনই। তসব গতাসি আর 
িাংিার যাওয়ার পুসরা রা্াডি েডতযুই অনুপম েুদের। 
অধরা মাধুরী!
গতাসি আর িাংিার পুসরা পাহাডে পথডি বনসজ েসন্ 
িরা! অসঢল বনেুল। নানারকম োেোোডল। এডিসক 
ওডিসক পাহাে। পাহাে-গমসঘ েলােডল। গমঘ-
গরাদু্সরর েুনেুডি। চাডরডিসক মনকাো িৃশযু! োরা 
পসথ গোিবে েরনা! উদ্াম জলরাডশ নতটিকীর মসতা 
জল-নূপুর বাডজসয় েুসি চসলসে েমতসলর ডিসক। 
গকানও গকানও েরনা নীসচ নিী হসয় আসরক নিীর 
েসগে ডমসশসে। োরা পথডি েগে গিয় জলঢাকা নিী। 
জলঢাকা জয়ঢাক বাডজসয় েুসি চসলসে ডনসজর মসতা। 
গতাসি আর িাংিা আর আসে গোট্ এক গ্াম ডচোং।  
োজাসনা-গোোসনা পডরষ্ার-পডরছেন্ ডতনডি গ্াম। 
উচ্চতা োসে চার হাজার েুি। এোনকার পূডেটিমার 

রাত বেই গমাহময়! েবডমডলসয় গ্াম ডতনডি কেনও 
স্নেপুরী, আবার কেনও স্েটিপুরী! বেসরর গয-েময়ই 
আো যাক মসনারম লােসব। োিাোডি গলাসকশন! 
রূপমাধুরীসত িরপুর পাহাডে েন্-মাো প্কৃডতর 
োডন্ধযু। প্কৃডতসপ্মীসির কাসে আিশটি জায়ো।

গকাথায় থাকসবন: থাকা-োওয়া প্ডতডিন মাথাডপেু 
২৫০০ িাকা। অডতডরতি জন ২০০০ িাকা। 
এর মসধযু কযুাম্প োয়ার এবং বারডবডকউ ধরা 
আসে। গযাোসযাে: ডবপ্লব গি, গমাবাইল- 097334 
54779/089679 28334.

কীিাসব যাসবন: ডশয়ালিা গথসক কাঞ্নকনযুা ডেসয় 
ডনউ মাল- এ গনসম গতাসিা, িাংিা ৫৫ ডকডম। যাঁরা 
োডে গনসবন না তাঁরা চালো গথসক গবলা ১২.৩০ 
এবং ২গিার েময় গশয়ার োডে পাসবন। গমািামুডি 
ঘণ্া ডতসনক লােসব। িাো- ২০০ িাকা।
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উচ্চতা পাহাডে এই গ্াসমর ডনিৃতাবাে গথসক ডচডে এল 
অডত েম্প্রডত। লামাোঁওসয়র পাহাডে চোই-উতরাই পসথ 
ওো বা নামার হোৎ হোৎই িাঁডেসয় পেসত হয়। কারে, 
প্কৃডত গিোর িান উসপষো করা গয িীেে কডেন তা 
লামাোঁওসয় না-এসল গবাো গযত না! 
লামাোঁও গথসক কাঞ্নজঙ্ার িৃশযু এককথায় অোধারে। 
শীসত লামাোঁও গথসক গথসকই গঢসক যায় গমঘ-কুয়াশায়! 
জানলা, িরজা গোলা গপসলই ডবনা অনুমডতসতই ঢুসক 
আসে ঘসর! ডেক এমনিাই গিসেডেলাম ডশলং পাহাসে। 
লামাোঁও গথসক গচাসে পসে িাডজটিডলসির চা-বাোন, 
িাডজটিডলং শহরও। রাডরেসবলা আসলার মালা পরা িাডজটিডলং 
িীেেই েুদের। গিাসরর গবলা পাডের িাসক মন িডরসয় 
গিয় েসগে পাহাডে েুসলর রসির বাহারও। িৃডটি এোসব 
না অডকটিিও। ১২ ডকডম িূসর ডবজনবাডে যাওয়ার 
পথডি িীেেই গরামযুাডন্টক! গোিোসিা গরেকও করা যায়  
লামাোঁও গথসক। েবডমডলসয় লামাোঁও েুবই বেটিময়! 

গয-কথা বলসত িুসল গেডে। তা হল এোসন গরেডকং রুি 
আসে। যাঁরা গরেডকংসয় উৎোহী তাঁরা গযসত পাসরন। 
গহামসস্র ডবসশে েুব্বা বযুবস্া কসর গিসবন। লামাোঁওসয় 
িু’ডি নিী একডি গোিা রডগেত, অনযুডি গ্াসমর নাসমই 
লামাোঁও নিী। মাে ধরসত চাইসল উডনই েব বসদোব্ 
কসর গিসব। বযুাডরসিান িসয়সের ডবসশে েুব্বা অতযুন্ 
েুিদ্ মানুে। 

গকাথায় থাকসবন: লামাোঁও গহামসস্, প্ডতডিন মাথাডপেু 
থাকা-োওয়া ১২০০ িাকা। গযাোসযাে: গমাবাইল- ডবসশে 
েুব্বা, 070470 98695. এোোও এোসনও গোন করসত 
পাসরন, বযুবস্া কসর গিসব। গমাবাইল- 098326 67570. 

কীিাসব যাসবন: এনসজডপ গথসক লামাোঁও েুব িূসর নয়। 
এনসজডপ বা ডশডলগুডে গথসক িাোর োডেসত লামাোঁও। 
িাো গমািামুডি ৪০০০-৪৫০০ িাকা।
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জঙ্তল িড় এতলকা এতলকা মকািরকাতে 
রূিিীর এতলকাচুতল 

ওডিশার বাসলশ্র গজলায় ‘কুলডিহা ওয়াইল্ড লাইে 
েযুাংচুয়াডর’। নীলডেডর পাহাসের গকাসল িয়ংকর 
েুদের অরেযু। অনযু ডিসক ডেমডলপাল। িু’ডি পাহাে 
গযাোসযাে রষো করসে কুলডিহা আর ডেমডলপাল 
অিয়ারসেযুর েসগে। তাই ডেমডলপাসলর বাঘ ঘুরসত 
আসে কুলডিহা। জানা যায় এমনই কথা। শুধু বাঘ 
গকন, অনযুানযু পশুরাও আসে হাওয়া গেসত কুলডিহার 
অরসেযু! তাোো এই জগেসল হাডত আসে, ইডন্ডয়ান 
োউর আসে (যাসক আমরা বাইেন বসল থাডক), 
গলপািটি আসে, হডরে আসে, নিতযু কােডবোডল আসে। 
এসির েসগে হোৎই গিো হসয় গযসত পাসর। বহু 
েংেযুায় রসয়সে এক ধরসনর ডেরডেডি গপডননেুলার 
রক আোমা।
কুলডিহা জগেসল জন্তুজাসনায়ার গযমন আসে গতমনই 
আসে পাডে। Bird Watcher- গির কাসে স্েটিরাজযু 
কুলডিহা। েব পাডের নাম ডিসল পাডের নাসম 
মহািারত হসয় িাঁোসব! তাডলকা িীঘটি না-কসর ডকেু  
নাম হল--- পাহাডে ময়না, বনসমারে, এমাসরল্ড 
িাি, গরি জাগেল োউল, ডগ্ন ডপডজয়ন, হনটিডবল, 
গরিসস্ি োসপটিন্ট ঈেল, ব্যুাক গনপি গমানাকটি, 
এডশয়ান পযুারািাইে ফ্াইকযুাচার, স্ারসলি ডমডনসিি, 
মিল ডমডনসিি, শযুামা ইতযুাডি ইতযুাডি। গ্ীসষ্ম 
কুলডিহায় গিো যায় েরসমর পাডে। ডবসশে কসর, 

আসে িডষেে িারসতর গবশডকেু পাডে। 
ডশশু, ডপয়াল, শাল-গেগুসনর োয়ায়-মায়ায় পথ 
উধাও  হসয়সে ডনরুসদ্সশর উসদ্সশ! ওই পসথ 
চলার েগেী বলসত েরা পাতার মমটিডরতধ্বডন আর 
পাডের ডকডচরডমডচর গকারাে। হয়সতা-বা কেনও 
কাসন আেসত পাসর বহিূর হসত গিসে আো গকাসনা 
বনযুপশুর িাক। ডনডরডবডল ডনজটিসন েময় কািাসনার 
আিশটি কুলডিহা অরেযু! গোট্ েুডিসত কুলডিহা হসত 
পাসর এক গরামাঞ্কর ভ্রমে!

গকাথায় থাকসবন: গযাোসযাে করুন অতনু গঘাে-
এর েসগে। উডন কুলডিহা োোও আশপাসশ ঘুডরসয় 
গিসব। গেই তাডলকায় পঞ্ডলসগেশ্র আসে। নীলডেডর 
পাহাসে পঞ্ডলসগেশ্র রূপ-গেৌদেসযটি িরপুর, 
অবেটিনীয়! িু’রাত ডতনডিন ৪৫০০-৫০০০ িাকা। 
ডতনরাত চারডিন ৬০০০-৮০০০। গযাোসযাে: 
গমাবাইল- 98831 07891. 

কীিাসব যাসবন: হাওো গথসক বাসলশ্র গস্শসন 
গনসম কুলডিহা ২৭ ডকডম। কলকাতা োডেসত গেসল 
কুলডিহা কমসবডশ ২৮০ ডকডম। অতনু গঘাসের েসগে 
গেসল গকানও হযুাপা গনই।
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শীতের পিকপিক 
আসের ডিসন ডেল চেুইিাডত বা বনসিাজন৷ গেেব হত বাডের োসি ডকংবা ডচসলসকাোয়। 

আবার কেনও োসের োয়ায় পুকুসরর শানবাঁধাসনা ঘাসি। একজসনর ওপর িাডয়ত্ব থাকত কাক 

তাোসনার। েবাই গয যার বাডে গথসক চাল, িাল, নুন, গতল, েবডজ ইতযুাডি ডনসয় আেত আর 

বাডের বেরা মাে ডকংবা পাঁোর মাংে ডকসন ডিসতন। গেইেময় মুরডে েুব কম বািাডল বাডেসত 

ঢুকত। েবাই ডমসল রান্ায় হাত লাোত। রান্া গশসে পুকুসর স্ান গেসর গেসত বো হত একেসগে। 

এমন চেুইিাডতর িৃশযু আমরা েবাই গিসেডে েতযুডজৎ রাসয়র ‘পসথর পাঁচালী’ েডবসত। 

যাইসহাক, গেই চেুইিাডত বা বনসিাজন আর গনই এেন জায়ো ডনসয়সে ডপকডনক। পুকুরপাসে, 

বাডের োি বা ডচসলসকাোয় নয়, ডপকডনক হয় চারডিক গঘরা েুেডজ্ত জায়োয়। হাঁডে, েুডন্, 

গিকডচ ইতযুাডি আর গিকসরিসরর কাে গথসক িাো করা হত। এেন অসনসক করসলও, তসব 

প্সয়াজন পসে না। গযোসন যাসবন তারাই োওয়ািাওয়া গথসক শুরু কসর েব কসর রােসব। 

েবরকম ডপকডনসকর ডকেু হালহডিশ গিওয়া হল।
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১। বনলতা োমটি হাউে: োসয়সি ডেডি ডকংবা রুডব গথসক 
ডকেুিা িূসরই বনলতা োমটি হাউে। োডেসত কমসবডশ 
ঘণ্াোসনক। ডবশাল এলাকা ডনসয় চমৎকার এক জায়ো। 
োেোোডল আর জলাশয় জায়ো গেৌদেযটি বৃডদ্ধ কসরসে। 
ডনডরডবডল প্কৃডতর মাসে কাসন আসে পাডের িাক। ঘুঘু-
িাকা িুপুসরর মসতা মসনারম। িুপুর েডেসয় ডবসকল নাসম 
োমটি হাউসের মাসে। তেন িারুে লাসে! ডপকডনসকর জনযু 
আিশটি। কমপসষে ১০ জন লােসব। ওয়াশরুম-েহ ঘসরর 
জনযু ২০০০ আর োওয়ািাওয়া মাথাডপেু ৯০০ িাকা। 
গযাোসযাে: গমাবাইল- 098300 11715

২। চুনাোডল োমটি হাউে: ডবিযুাধরীর শাো নিী হানা। 
চুনাোডল োমটি হাউসের োমসন ডিসয় বসয় চসলসে হানা। 
অপরূপ গেৌদেযটি নিীর। েুদেরবসনর নিীগুসলা গযমন 
হয়। ডেকই ধসরসেন চুনাোডল েুদেরবসনর গোট্ একডি 
গ্াম। তসব েুব েহসজই যাতায়াত করা যায়। োমটি 
হাউসে োেোোডল আর জলাশয় গেৌদেযটি বৃডদ্ধ কসরসে। 
ডপকডনসক এসে প্চুর মজা করা যায়। উপসিাে করা 
যায় গ্ামজীবসনর। চুনাোডল ডবেযুাত বােিা ডচংডের জনযু। 
বািাডলর ডপ্য় মাে। কমপসষে িশজসনর িলসক গিওয়া 
হয়। োওয়ািাওয়া মাথাডপেু ১১০০ িাকা। ওয়াশরুম-
েহ একডি ঘর complementary. রাডরেবােও করসত 
পাসরন। গযাোসযাে: গমাবাইল- 098300 11715. 
গরেসন ডশয়ালিা িডষেে শাো গথসক কযুাডনং গলাকাল ধসর 
কযুাডনং গনসম িাোোডেসত মারে ১৭ ডকডম। োডেসত 
োসয়সি ডেি গথসক বােন্ী হাইওসয় ধসর ঘিকপুকুর, 
মালঞ্ হসয় চুনাোডল। কমসবডশ ৫২ ডকডম। 

৩। পুষ্পবন: নাম শুনসলই গচাসের োমসন গিসে ওসে 
েুসলর রসি রসি রডিন এক বাডেচা। েডতযুই মরশুডম েুসল 
িরা চমৎকার এক ডপকডনক স্পি। বহু োেোোডল আসে 
পুষ্পবসন। ডপকডনসকর জনডপ্য় জায়ো িায়মন্ড হারবার। 
এোসনই েগোর ধাসর এই পুষ্পবন। শীসতর ডহম-বাতাসে 
বসয় যাওয়া েগোর জল ডতরডতর কসর কাঁসপ। িূর গথসক 
মসন হয়, গকউ গযন ডবডল গকসি ডিসছে েগোর জল-শরীসর!
পুষ্পবসনর ডকেুিা গকল্ার িগ্ন্ূপ। একডি ডেল পতুটিডেজ 
আমসলর, অনযুডি ইংসরজসির। ডপকডনক করসত এসে 
না-হয় ইডতহাসের োষেী হসয় থাকসবন। ষেডত কী! তসব 
পুষ্পবসন বুডকং কসর ডপকডনক করসত আোই গরেয়। 
এোসন রসয়সে িু’ডি স্পি। একডির িাো ৫০০০ িাকা, 
অনযুডির ৪০০০ িাকা। ওয়াশরুম-েহ ঘর গিওয়া হয়। 
গযাোসযাে: গমাবাইল- 98310 39032. িায়মন্ড হারবার 
মহুয়া গহাসিসলর ডবপরীসত পুষ্পবন। 

৪। ইসকা গরিশ এয়ার পাকটি: ডনরালা-ডনডরডবডল প্কৃডতর 
েসগে আলাপ জমাসত হসল এই পাকটি হসত পাসর আিশটি 
ডেকানা। ডবশাল জায়ো ডনসয় জায়োডি চমৎকার োজাসনা। 
প্চুর োেপালা। রকমাডর েুল োসে িডতটি। োসে োসে 
েুল েুিসল মসন হয়, ইসকা গরিশ এয়ার পাকটি গযন শীসতর 
িুপুসর রডিন চাির োসয় গরাদু্সর বসে। একডি বে মাসপর 
জলাশয় আসে। পাসকটির গবাসি গচসপ গবাডিংও করা যায়। 

বাঁধাসনা ডিডঘর পাসে গরাদু্র ডপসে জডমসয় আড্ডা গিওয়া 
যায়। বাচ্চারা ডনসজসির মসতা েময় কািাসনার গকানও 
েমেযুা গনই। 
িাো- শডন, রডব আর েুডির ডিসন ১৫০০০ িাকা। অনযুানযু 
ডিসন ১০০০০ িাকা। গিওয়া হয় ওয়াশরুম-েহ ঘর। 
আসে জনা ৫০ বসে োওয়ার জনযু বাসঙ্াসয়ি হল। রুডব 
গথসক কমসবডশ ১২ ডকডম। রুডবর পাশ ডিসয় ঢুসক গেয়ািহ 
সু্ল িাইসন গরসে চার ডকডম মসতা এসোসলই ডতহুডরয়া 
নয়াবাসি এই ইসকা গরিশ এয়ার পাকটি। ডশয়ালিা িডষেে 
শাোর গরেন ধসর গোনারপুর গস্শন। গস্শসনর বাইসর 
গথসক নয়াবাসির ডিসক গমািামুডি চার ডকডম এসোসলই এই 
ডপকডনক স্পি। গযাোসযাে: গমাবাইল- 98306 11286.

৫। মন ডনসয়: চমৎকার গরামযুাডন্টক নাম। একই নাসম 
উত্তম-েুডপ্য়ার ডহি েডবও ডেল। ডিতসর ঢুকসল গরামযুাসি 
আরও জাসে যেন েুইডমং পুলডি গচাসে পসে! ডপকডনসক 
ডেসয় আ্ একিা েুইডমং পুল হাসত পাওয়া, জাস্ িাবা 
যায় না! েসগে েরনা, পাহােও আসে। পুসরা বাোনিাই 
লন। অডতডথসির স্ােত জানাসনার জনযু েুসি থাসক 
কতশত েুল! োেোোডলর োয়ায় োয়ায় লুসিাপুডি 
োয় শীসতর গরাদু্র। গরাদু্সর ডপে ডিসয় বেসলই অনন্ 
আরাম। ডিডঘর পাসেও বেসত গবশ লাসে। ডপকডনক 
িসলর জনযু বরাদ্ করা হয় গিাতলা বাডের একতলাডি। 
ওয়াশরুম আসে। েবডকেুই পাওয়া যায় এোসন। বযুবস্া 
আসে গকিাডরংসয়র। প্ডতডিন একই িাো ৩২৫০০ িাকা। 
গকানও গহরসের গনই। বারােত িাকবাংসলার গমাে 
গথসক কৃষ্ণনের গরাি ধসর কমসবডশ ১১ ডকডম মন ডনসয়। 
গযাোসযাে: গমাবাইল- 98317 89014.

৬। কমলা োসিটিন: ডশবালয় বনবীডথর ডবপরীসত কমলা 
োসিটিন। ডশবালয় বনবীডথই-বা গকাথায়! বারােত 
িাকবাংসলা গমাে গথসক ন’ডকডম িূসর। কমলা োসিটিসনর 
অদেসর ঢুকসলই অবাক হসত হয়। চাডরডিসক োেপালা, 
ডিডঘ, বাঁধাসনা বোর জায়ো, গোিসির আনদেিাসনর জনযু 
ডিন্ বযুবস্া। ডিডঘর শানবাঁধাসনা ঘাসি বসে েময় কািসব 
চমৎকার। শীসতর িুপুরডি িীেেই মসনারম। 
আোইসশা জসনর গবডশ একেসগে ডপকডনক করা যায় 
এোসন। ডপকডনসকর িলসক ওয়াশরুম-েহ ঘর গিওয়া 
হয়। গকিাডরংসয়রও বযুবস্া আসে। গরেসন ডশয়ালিা গথসক 
িত্তপুকুর গস্শসন নামসত হসব। তারপর িযুানডরকশায় 
লােসব কমসবডশ ডমডনি ডবসশক। কসরানার কারসে িাো 
কডমসয় করা হসয়সে ১২৫০০ এবং ১২৫০০ িাকা। 
গযাোসযাে: গমাবাইল- 98317 89014. 

৭। নহবত: নামডি শুনসলই ডবসয়বাডের েন্ আসে নাসক। 
তব এডি ডপকডনসকর জায়ো। গোট্ ডকন্তু চমৎকার। 
োেোোডল আর মরশুডম েুসল োজাসনা নহবত। এই 
বাোনবাডেসত আসে ওয়াশরুম-েহ ডবরোমঘর এবং 
অবশযুই োবারঘর। কাসেই ঘুসর আেসত পাসরন 
এোনকার গলৌডকক গিবতা বাবা পঞ্ানদে-এর মডদের। 
স্ানীয় মানুেজসনর ডবশ্াে বাবা পঞ্ানদে েুব জাগ্ত। 
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আসে মা ডবপত্তাডরেীর মডদের। ইডনও জাগ্ত গিবী। ডশয়ালিা 
িডষেে শাোর গরেসন গোনারপুর গনসম অসিাসত গবােপুকুর 
গমাে। পাসশই নহবত। োডেসত রাজপুর হসয় আেসত হসব। 
মারে এক ডকডম নহবত ডপকডনক োসিটিন। চডল্শজসনর মসধযু 
েীমাবদ্ধ রােসত হসব িল। গকননা, ৪০ জসনর গবডশ ডপকডনক 
করসত গিওয়া হয় না। িাো- ৩০০০ িাকা। গযাোসযাে: 
গমাবাইল- 98307 81988.

৮। তুডকটি োমটি হাউে: ডবশাল জায়ো ডনসয় েসে উসেসে তুডকটি 
োমটি হাউে। শান্, ডনজটিন, ডনডরডবডল পডরসবশ হল বনসিাজন 
বা ডপকডনসকর জনযু আিশটি। ডেক গতমনই তুডকটি োমটি হাউে। 
চাডরপাশ োেোোডল গঘরা। োসের পাতার োঁসক শীসতর 
গরাদু্র চুঁইসয় চুঁইসয় নাসম। োর গিওয়া আম, েুপুডর োসে 
পাডে বসে, িাসক। েবডমডলসয় বেই মসনারম। ডিডঘর জসল 
শীসতর গরাদু্র পসে থাসক। বাচ্চাসির জনযু ডিন্ বযুবস্া। 
কসিজ চারডি। িাো- ৭৫০০, ৪৫০০, ৪০০০, ৩৫০০ িাকা। 
হাওো গস্শন গথসক বযুাসন্ডল গলাকাল ধসর বযুান্ডল গনসম 
গোজা তুডকটি োমটি হাউে। 

৯। নদেী বাোনবাডে: বযুারাকপুসরর কাসেই গিবপুকুর। নামিা 
শুসন গিব-গিবীর স্পশটি আসে মসন হয়, তাই গতা। ডেকই 
ধসরসেন, এোসন ৪০০ বেসররও গবডশ পুরসনা রাধাকৃষ্ণ-এর 
নদেিুলাল আর ডেসদ্ধশ্রী কালীমাসয়র মডদের আসে। নদেিুলাল 
মডদেরডি নতডর হসয়ডেল মুঘল আমসল। এোসনই েসে উসেসে 
চমৎকার এক ডপকডনক স্পি। 
ডবশাল এলাকা জুসে নদেী বাোনবাডে। চাডরডিক উঁচু পাঁডচসল 
গঘরা। মরশুডম েুসল িসর ওসে শীসতর বাোন। প্জাপডত 
উসে যায় েুসল েুসল। েবডমডলসয় গবশ লাসে নদেী বাোনবাডে 
ডপকডনক স্পিডি। আসে একডি ডিডঘ। শীসতর অলে িুপুর 
গকসি যায় ডিডঘর পাসে বসে! কেনওেেনও িল গথসক 
ডনসজসক আলািা কসর ডনসত ইসছে কসর। তেন চসল যান 
ডিডঘর ধাসর। গিেসবন, ডনসজসক েুঁসজ পাসবন। ডকংবা 
ডপকডনসকর অবেসর চসল যান কাসেই মগেল পাসন্ড উিযুান,োন্ী 
ঘাসি আর মডদের িু’ডির কথা আসেই বসলডে। গোিসির জনযু 
রসয়সে ডিন্ বযুবস্া। 
নদেী বাোনবাডের িাো- শডন, রডব ও েুডির ডিন ১২০০০ 
এবং অনযুানযু ডিন ১০০০০ িাকা। গরেসন ডশয়ালিা গথসক 
বযুারাকপুর গস্শসন গনসম গিবপুকুর কমসবডশ ৩.৫ ডকডম। 
োডেসত বারােত-বযুারাকপুর গরাি ধসর ৯ ডকডম। আশপাসশ 
ঘুরসত ইসছে করসল বাোনবাডের গলাকজনসির বলসল ওরা 
গিাসিার বযুবস্া কসর গিসবন। তসব গিাসিা িাো ডনসজসির। 
গযাোসযাে: গমাবাইল- 098833 94992/062913 94968. 

১০। নীলিীপ োসিটিন: কলকাতা গথসক মারে ৩০ ডকডম িূসর 
নীলিীপ ডপকডনক োসিটিন। রং-গবরসির েুসলর মাসে েবুসজর 
েমাসরাহ এককথায় অপূবটি! োসের োঁসক শীত-িুপুসরর গরাদু্র 
যেন েডেসয় পসে তেন মসনামুগ্ধকর হসয় ওসে চাডরপাশ! 
তারই মাসে পাডেসির কলগুঞ্জন আরও গমাহময় কসর গতাসল 
নীলিীসপর পডরসবশ। প্কৃডতর আঁচসল অপরূপ গেৌদেযটি িরা 
এই নীলিীপ ডপকডনক োসিটিন। বনসিাজসন এসে েকসলর 
েসগে েময় কািাসনার আিশটি জায়ো। নীলিীসপর ডনজস্ গর্রাঁ 

আসে। আসে গথসক বসল রােসল পাওয়া যায় গরেকোস্ গথসক 
লাঞ্, ডবসকসলর স্যুাকও। বাচ্চারা ডনসজসির মসতা েময় 
কািাসত পাসর। ওসির জনযু ডিন্ বযুবস্া। 
ডশয়ালিা িডষেে শাোর গরেসন বারুইপুর গস্শন। তারপর 
অসিাসত গজাোইলপুকুর গমাে, কাসেই নীলিীপ োসিটিন। 
োডেসত বাইপাে ধসর বারুইপুসরর গশসে িানডিসক আমতলার 
রা্া, গেোন গথসক গজাোইলপুকুর গমাে। লযুান্ডমাকটি হল আই 
হেডপিাল। িাো- শডন, রডব এবং েুডির ডিন ১৪০০০, অনযুানযু 
ডিন ১০০০০ িাকা। গযাোসযাে: গমাবাইল- 98303 81827. 
Website: www.neeldeepgarden.com

১১। মানকুর: রূপনারায়ে নিী বসয় চসলসে। শীসতর গরাদু্র 
নিীর জসল পসে েকেক করসে। আর শীসতর ডিসন নিীর 
পাসে ডপকডনসকর মজাই আলািা। গোলা নীল আকাসশর নীসচ 
ডপকডনক আনদে ডবিগুে কসর গিয়। ইসছে হসল গনৌকায় গচসপ 
রূপনারায়সের বুসক গিসে যাওয়া যায়। তসব, গেয়াল রােসবন 
গনৌকায় গকানওরকম হইহল্া চলসব না। গয-গকানও েময় 
ঘিসত পাসর িুঘটিিনা। আর ডপকডনসক এসে িুঘটিিনা কেনওই 
কামযু নয়। 
তাই গনৌকায় শীসতর গরাদু্সরর আসমজ ডনন। প্াকৃডতক রূপ-
গেৌদেসযটি ো-এডলসয় উপসিাে করুন। েূযটিাস্র েময় আকাশ 
আর রূপনারায়ে গহাডল গেসল। চমৎকার গে-িৃশযু!
অযথা না-বসয় স্ানীয় বাজার গথসক গনওয়া গযসত পাসর 
ডপকডনসকর েবডকেু। হাওো গস্শন গথসক িডষেে শাোর গরেসন 
বােনান গনসম বাসে মানকুর। শযুামবাজার-বােনান বােোডিটিে 
আসে ডনয়ডমত। কলকাতা েরােডর োডেসতও যাওয়া যায় 
মানকুর।

১২। পারমািান: মসনর আরাম ইোমতী। ইোমতী নামডিও 
গযমন েুদের গতমনই রূপ-গেৌদেযটি নিীর! এমনই এক নিী-
লাসোয়া পারমিান অিয়ারেযু। গপাশাডক নাম ডবিূডতিূেে 
অিয়ারেযু। নামকরে োডহডতযুক ডবিূডতিূেে বসদেযুাপাধযুায়-
এর নাসম। ইোমতীর বুসক গনৌকাভ্রমে ডচরকাল রসয় যায় 
মৃিডতসত! রূপেী ইোমতীর রূপসেৌদেযটি অবেটিনীয়! ডবসশে 
কসর, েূযটিাস্র েময় ইোমতী অধরা মাধুরী। অিয়ারেযুডিও 
চমৎকার। িাকসলই চসল আসে হডরসের িল। কেনওেেনও 
ডনসজরাই মানুসের কাসে চসল আসে িাব জমাসত! ডনডিটিটি 
জায়োয় ডপকডনসকর জনযু অনুমডত গিওয়া হয়। এড্রি এবং 
োডে পাডকটিংসয়র জনযু ডকেু অথটি ডিসত হসব। আসে গোঁজ ডনসত 
হসব ডিএেও, চাঁপািাডল, বারােত। 

১৩। অডেপুর: তারাতলা গথসক অডেপুসরর িূরত্ব কমসবডশ ৩০ 
ডকডম। েগোর ধাসর অডেপুসর প্থম বেডত কসরডেসলন ডচনা 
বযুবোয়ী িং অযুাডচউ বা অেু। েময়িা আোসরা শতসকর গশে 
ডিক। জানা যায়, তৎকালীন ইংসরজ  েরকাসরর কাসে ডচডনকল 
নতডরর জনযু জডম গচসয়ডেসলন ডতডন। তৎকালীন েিনটির 
গজনাসরল ওয়াসরন গহডস্ংে এেব বযুাপাসর েুবই আগ্হী 
ডেসলন। ডতডন ন-কসরনডন। ডচডনকল করসলন এই ডচনা োসহব।
ডপকডনক করসত এসে এমন ইডতহাসের মুসোমুডে হসল েুব 
োরাপ লাসে না। গবশ লাসে ডপকডনক গথসক পাো-মহল্ায় 
জডমসয় েল্প করসত গবশ লােসব। যাইসহাক, েগোর ধাসর 
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চমৎকার জায়ো অডেপুর। ইডতহাসের পৃষ্ঠা গথসক ডেসর 
প্কৃডতর কাসে ডনসজসক গমসল ডিসত অসনক িাল লােসব। 
চেুইিাডতর জায়ো পেদে কসর বসে পেুন ডব্ীেটি েগো-
পাসে। শীসতর নরম গরাদু্র েসগে েগোর ডহসমল হাওয়ায় 
েৃডটি হয় অোধারে এক গরামযুাডন্টক পডরসবশ! এর েসগে 
েগোর জসল নাও িাডেসয় ঘুরসল ডবিগুে মজা, ডবিগুে 
আনদে। তসব, গনৌকায় বসে গকানওরকম হইহই নয়, 
মুতিকসণ্ঠ  োন চলসত পাসর। েগোর বুসক েূযটিা্ বােডত 
পাওনা। বনসিাজন গেসর বাডে ডেরুন একরাশ িািকা 
অডসিসজন বুসক িসর। 
ডশয়ালিা গথসক িডষেে শাোর বজবজ গলাকাল ধসর 
বজবজ গনসম অসিাসত অডেপুর। োডেসত তারাতলা হসয় 
বজবজ।  

১৪। মালঞ্: নামডি মসন এসলই প্থসমই মসন 
রবীন্দ্রনাসথর কথা। গেই লাইনডি- ‘নীরু বলসল, ‘না, 
না, থাক।’ গচসয় রইল গযোসন েোেডে যাসছে গরৌদ্োয়া 
োেগুসলার তলায় তলায়’।
বধটিমাসনর মালসঞ্ এসল রবীন্দ্রনাসথর ‘মালঞ্’-এর 
নীরজার মসতা তাডকসয় থাকসত হসব অপলক। চাডরডিক 
োেোোডল গঘরা। োসের নীসচ শীসতর গরৌদ্োয়ার 
গেলা, মরশুডম েুসলর রং, পাডের িাক আর শীসতর 
নরম গরাদু্র--- েবডমডলসয় লা-জবাব!  ডিডঘর িলিসল 
জসল গবাডিং করা যায়। এোসন একাকী বসে থাকসল 
গযমন েময় গকসি যায় ডনসজসক ডনসয় গতমনই ডপকডনসক 
েকসলর েসগে হইহল্া কসরও েময় অডতবাডহত হয় গবশ। 
আেসল, পডরসবশডি অপূবটি! তসব, ডপকডনসক যাওয়ার 
আসে গোঁজ ডনন ডক ডক করসত হসব। হাওো-বধটিমান 
লাইসন রেুলপুর গনসম অসিাসত মালঞ্। োডেসত িুেটিাপুর 
এসিসপ্েওসয় ধসর গযসত হসব। পালডশি গিালপ্লাজার 
িানডিসক রেুলপুর যাওয়ার রা্া। ওোসন ডজসজ্ঞে করসত 
হসব মালঞ্ কীিাসব যাওয়া যাসব।

১৫। বাওয়াডল োমটি হাউে 
আছো, ডপকডনসক ডেসয় যডি কলাপাতায় োওয়া আর 
মাডির গেলাসে জল পান, গকমন হয়! িারুে হসব, 
তাই না। ডবসশে কসর, যাঁরা বয়স্ তাঁসির কাসে এিা 
মৃিডতমধুর। আসে গনমন্ন্বাডে মাসনই ডেল কলাপাতা 
আর মাডির গেলাে। ডেক এমনিাই পাওয়া যায় বাওয়াডল 
োমটি হাউসের ডপকডনসক। িলসবঁসধ ডপকডনক করার জনযু 
আিশটি। োমটি হাউসের চাডরডিসক  রডিন মরশুডম েুল আর 
োেোোডলর েবুজ। তারই মাসে ডবরোম কুডির। বাচ্চাসির 
গেলার জনযু আলািা পাকটি। গচয়ার-গিডবল, োতা, ডমউডজক 
ডেসস্ম ইতযুাডি গপসয় যাসবন িাোয়। ডপকডনসকর জনযু 
একডি ঘর ডনসতই হসব। িাো- ২৩৫২-২৭৮৮ িাকা। 
একডি ঘসর ডপকডনসকর জনযু ১৫ জসনর অনুমডত গমসল। 
তসব, িুজন বাসি বাডক ১৩ জসনর জনযু মাথাডপেু ২০০ 
িাকা লাসে। োওয়ািাওয়া মাথাডপেু ৬৮০-৭২৫ িাকা।
মাে িাজা গেসত গেসত শীসতর বাতাসে ডবরোম ডনসত 
পাসরন। গেলার মাসে গিবল গিডনে বা অনযু গেলাও যায়। 
ডবশাল ডিডঘসত গবাডিং করা যায়। পুকুসর মাে   ধসর 

েময় কািাসনা যায়। রসয়সে চমৎকার এক েুইডমং পুল। 
ডপকডনসকর োঁসক গনসম পেুন েুইডমং পুসল। তসব, গেয়াল 
রােসবন এিা শীতকাল। বাওয়াডল োমটি হাউসের ডতন 
ডকডম িূসর হুেডল নিী। ঘুসর আেসত পাসরন ডপকডনসকর 
অবেসর। 
তারাতলা গথসক েম্প্রীডত ফ্াইওিার ধসর বািা। কাসেই 
োমটি হাউে। ডশয়ালিার িডষেে শাোর গরেসন বজবজ 
গস্শন। গেোন গথসক োমটি হাউসের িূরত্ব কমসবডশ 
ন’ডকসলাডমিার। গযাোসযাে: গমাবাইল- 81001 81600. 
email: bawalifarmhouse@gmail.com

১৬। রামমডদের োসিটিন 
শুধু রামমডদের নয়, রামমডদের োসিটিন। ডবশাল এলাকা 
জুসে বাোন। শীসতর গরাদু্র গেলা কসর বাোসনর 
োেোোডলর মাথায় মাথায়। কতরকম োে! িারুডচডন, 
কাজুবািাম, কমলাসলবু, আম, পাম ইতযুাডি। আসে 
মরশুডম েুল আর অডকটিি। েবসচসয় ইন্টাসরডস্ং 
আমোসের ওপসর রসয়সে োে-মাচা। মাচায় বসে 
ডিবযু ডহম-বাতাসে আড্ডা ডিসয় েময় কাডিসয় গিওয়া 
যায় অনায়াসে! ডপকডনকসপ্মীসির কাসে িীেেই ডপ্য় 
হাওোর জেৎবল্িপুসরর রামমডদের োসিটিন। অসনসকই 
একাডধকবার এসেসেন ডপকডনসক। 
রান্ার জনযু রসয়সে ডিন্ জায়ো। কাসেই বাজার। তাই 
ডজডনেপরে বসয় আনার েডকি না-রােসলও চসল। িাো- 
শডন,রডব, েুডির ডিসন ৬০০০, অনযুানযু ডিন ৪০০০ িাকা। 
তসব ৫০-৬০-এর ওপর হসল অডতডরতি িাো লােসব। 
গকানা এসিসপ্ে ডিসয় গিামজুে হসয় গযসত হসব। 
গযাোসযাে: গমাবাইল- 98303 46682.      ডেকানা: Ram 
Mandir Garden, Bargachia, Jagatballavpur 
Road, Howrah. Website: www.rammandir 
garden.com

১৭। োডিয়াো
নিীর এপাসর হাওোয় োডিয়াো, ওপর ডিসক পূবটি 
গমডিনীপুসরর গেঁওোডল। িুই গজলা গেৌদেযটি েমান। নিীর 
ধাসর গয-গকানও জায়োয় িীেেই িাল লাসে। গেঁওোডলও 
িাল লাসে। নিীর জসল গনৌকার মাডের িাঁে িানার 
েপ েপ শব্ আর নিীর বুসক মৃিুমদে গঢউসয়র পাে 
আেোসনার েলাৎ েল েলাৎ েল কাসন বাসজ মধুর েসদে! 
এোসন েগো, রূপনারায়ে আর িাসমািসরর ডরেসবেীবন্ন। 
নিীর ধাসর ডপকডনক করার মজা আর আনদেই আলািা! 
গনৌকায় গিসে যাওয়া যায় নিীর বুসক। তসব, অডত 
েন্পটিসে। গকানও হইচই নয়, শুধু শীসতর গরাদু্র গমসে 
প্কৃডতর রূপমাধুরী উপসিাে করসত হসব। নিীর তীসর 
গনৌকা বাঁধা। মাডেসক বলসলই ডতডন িডে েুসল নাও 
িাডেসয় গিসবন নিীর বুসক। মােিাইসক বলসল উডন 
আলািা আলািা কসর ডচডনসয় গিসবন ডতনডি নিী। 
এোসন রসয়সে ক্াইসির পুরসনা িুেটি। লাইিহাউে। 
এসকবাসর নিীর ধাসর ডবজ্ঞানী জেিীশচন্দ্র বেুর বাডে। 
উডন এোসন ডনডরডবডল ডনজটিসন ডবজ্ঞান-োধনা কসরডেসলন। 
তাই প্কৃডত আর ইডতহাে ডমসশ আসে োডিয়াোয়। 
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হাওো িডষেে শাো গথসক বােনান গনসম অসিাসত োডিয়াো। 
বােও আসে। োডিয়াোসত থাকার জনযু পডচিমবগে েরকাসরর 
িুডরস্ লজ আসে। োডেসত েরােডর যাওয়া যায়। 

১৮। োমতাসবে
বািাডলর ডপ্য় কথাোডহডতযুক শরৎচন্দ্র চসট্াপাধযুায় 
মৃিডতডবজডেত োমতাসবে। ডপকডনসকর জনযু রূপনারায়সের 
তীরবতটিী এলাকাডি চমৎকার। শীসতর গরাদু্সরর আসমজ ডনসত 
বহু প্কৃডতসপ্মী এবং ভ্রমেডপ্য় মানুেজন এোসন আসেন। 
েসগে গতা শরৎচন্দ্র চসট্াপাধযুাসয়র বাডেডি আসেই। তার 
আকেটিেও আসে। 
নিীর পাে গঘঁসে ডপকডনসকর প্চুর জায়ো। একিা জায়ো 
পেদে কসর বসে পেসলই হল। ডকেুষেে কাডিসয় েরম 
েরম পসকাো, ডেশরিাই ডনসয় গনৌকা িাডেসয় ঘুসর ডনন 
রূপনারায়সের বুসক। অবশযুই েুব োবধাসন। গকানওরকম 
হইহট্সোল নয়, শুধু গচাে গমসল প্কৃডতর রূপ-গেৌদেসযটি বুঁি 
হসয় থাকা। গহঁসি গহঁসি গ্ামবাংলা উপসিাে করসল গবশ 
লােসব। একোঁসক িুক কসর শরৎচসন্দ্রর বাডেডি ঘুসর আেুন। 
িাল লােসব। হাওো িডষেে শাোর গরেসন গিউলডি গস্শসন 
গনসম িযুানডরকশায় োমতাসবে। োডেসত েরােডর গযসত 
পাসরন।

১৯। েেচুমুক
েেচুমুক। অসনসকর কাসে এর পডরডচডত আিান্ গেি।িাসমাির 
আর েগোর েগেসম  জায়োিা ডপকডনসকর জনযু আিশটি। 
েুডি কািাসনার পসষেও। অপূবটি প্াকৃডতক  িৃসশযু আর শান্ 
পডরসবশ মন িডরসয় গিসব। ডপকডনসকর োঁসক নিীসত গনৌকা 
ডনসয় গবডরসয় পো  গযসতই পাসর। তসব, গনৌকা চাপসত হসল 
গকানওরকম হইচই নয়, চুপচাপ বুঁি হসয় থাকা প্াকৃডতক 
রূপ-গেৌদেসযটি। 
েেচুমুসক িুই নিীর মাসে জগেল। গেোসনই ‘মৃেিাব’,  যা 
ডমডন জু ডহসেসব পডরডচত। প্ডত বের শীসতর গরাদু্র গমসে 
েেচুমুসক চসল চেুইিাডত বা ডপকডনক। ডপকডনক োোও বহু 
ভ্রমেরডেকও আসেন ঘুরসত। তাই ডপকডনসকর েময় গেয়াল 
রােসত হসব তাঁসির গযন গকানও অেুডবধা না-হয়। গকননা, 
গবডশরিােই আসেন েপডরবাসর। প্চুর জারুল, ডশশু, বাবলা, 
কৃষ্ণচূো, রাধাচূো, ইউকযুাডলপিাসের মাসে শীসতর গরাদু্র 
উঁডক মাসর। হডরসের অডস্র গোিােুডি গবশ লাসে গিেসত।
েেচুমুসকর অরসেযু রসয়সে গ্ামবাংলার বহু পাডে। পাডের 
ডকডচরডমডচর মসন আনদে গিসব। বহুরকম পাডে। েবই বাংলার 
পাডে। গেই তাডলকায় রসয়সে— গিাসয়ল, গমৌিুডে, িুনিুডন, 
বুলবুডল, ডেসি, বেন্বউডর, একাডধক রকসমর শাডলক, শাডহ 
বুলবুডল, বাঁশপাডত, ঘুঘু, ইতযুাডি। েবডমডলসয় েেচুমুক লা-
জবাব!
হাওো গথসক িডষেে শাোর গরেসন উলুসবডেয়া গনসম গযসত 

অসিাসত মারে ১৫ ডকডম। োডেসত মুম্বই গরাি ধসর উলুসবডেয়া 
এসে গযসত হসব েেচুমুক।

২০। েে মাদোরে
‘৯৯৭ বগোসব্র ডনিাঘসশসে একডিন একজন অশ্াসরাহী পুরুে 
ডবষু্ণপুর হইসত মাদোরসের পসথ একাকী েমন কডরসতডেসলন। 
ডিনমডে অ্াচলেমসনাসিযুােী গিডেয়া অশ্াসরাহী দ্রুতসবসে 
অশ্ েঞ্ালন কডরসত লাডেসলন’। বডঙ্মচন্দ্র চসট্াপাধযুায় 
‘িুসেটিশনডদেনী’ উপনযুাে এিাসবই শুরু কসরডেসলন। 
বডঙ্মচসন্দ্রর উপনযুাসের েে মাদোরেই আজসকর ডপকডনক 
স্পি। 
১৫০ ডবঘা জডমসত েসে উসেসে িুসেটিশনডদেনী পযটিিন গকন্দ্র। 
বডঙ্মচসন্দ্রর জনপিডির প্কৃডত গবশ আকেটিক। শাল, গেগুন, 
ডপয়াল, ইউকযুাডলপিাসের জগেল। ডপকডনসক ডেসয় প্কৃডতর 
েসগে একাত্ম হওয়ার একিা িাল েুসযাে পাওয়া যায়। মারে 
মাথাডপেু ১৫ িাকা প্সবশমূলযু ডিসয় েসে প্সবশ করসত হসব। 
োডে থাকসল পাডকটিংসয়র জনযু আলািা িাকা। শীত ডকংবা গ্ীষ্ম 
েব ঋতুসতই ডনেুম িুপুসর েে মাদোরে কারওর জনযু অসপষো 
কসর! মারে ডতন ডকডম িূসর োকুর রামকৃষ্ণ গিব এবং ে’ডকডম 
োরিা মাসয়র জমেস্ান। এই িুই পডবরে িূসম অনায়াসে ঘুসর 
আো যায় ডপকডনসকর অবেসর। 
বডঙ্মচন্দ্র তাঁর উপনযুাে ‘িুসেটিশনডদেনী’-গত েে মাদোরেসক 
নের বসলডেসলন। গেই নেসরর মাসে প্বাডহত ডেল একডি 
নিী। আজসকর আসমািরই কী নিী! গযসত িানকুডন, চণ্ীতলা 
হসয় েে মাদোরে। গযাোসযাে: গমাবাইল- 94744 27247.
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শীত পড়সে পড়সে করসে। োজাসর শীসতর েেডজর পেরা। রঙ-বেরসঙর উসের জামাকাপড়, বমাযার 
ব�াকান, কমোসেেু, বরাস� শুসকাসত ব�ওযা েডড়-পাপড়-আচার, নতুন গুসড়র রসোস�াল্া, নরমপাসকর 
েসদেশ, োডড়সত োডড়সত বকক োনাসনার ধুম েে েসে ব�য োন্া�া�ুর আোর েময আেন্ন। ডরিেমাে-
ডনউইযার এককথায েেডমডেসয পাড্টি ডেজন। যারা ভীড়ভাট্া এডড়সয চেসত চান স্াস্হ্যডেডধ বমসন 
োডড়সতই ঘসরাযা পাড্টির আসযাজন করসত পাসরন। েমস্ত ে্যােস্া, অদেরেজ্া এেং েেসশসে ডনসজসক 
োজাসনার মসধ্য রান্নার েময খুে কম। অথচ বমনু এক�ম তাকো�াসনা ্হওযা চাই, োডড়সত অডতডথ 
আেসে েসে কথা। রইে মুশডকে আোন। চ্জেড� পাড্টি বরডেডপর েন্ান ড�সেন বরাজকার অনন্যা 
পডরোসরর ে�ে্যারা।

ঘর�োযো পোর্টি �  
দ’ুডজন র�সিসপ
সংকলনে সুস্মিতা স্িত্র

কী কী ো�সে
বখাো োড়াসনা বেজ ে্হ েড় ডচংডড় মাে ৫ড্, বোতাম মাশরুম – 
১০-১২,েুই্ করটি – ১/২ কাপ, ্সমস্া – ১ ,বপযাজ -১, ডমসসেি 
্হারে – ১ চামচ, নুন – স্াদ্ মত, ব�ােমডরচ গুসড়া – ১ চামচ, 
রেুন ো্া - ১ চামচ, বতে – প্রসযাজন মত ‘, ধসনপাতা কুডচ, 
মসজসরো ডচজ - প্রসযাজন মত ‘

কীভাসে োনাসেন
প্রথসম মাশরুম গুসো বক ভাে কসর পডরষ্ার কসর বনে । এোর 
মাশরুম এর িা্া গুসো আো�া কসর বনে  আর  ভাে কসর ধুসয 
বনে । এোর মাশরুম এর িা্া গুসো কুডচ কসর বকস্ বনে  , 
বপযাজ কুডচ , ্সমস্া কুডচ কসর বনে। এোসর কড়াই বত অল্প  
বতে �রম করে , এোর েে কা্া েডজি  গুসো ব�সো ।ব�সো 
েুই্ করটি আর ভাে কসর ভাজে । এোসর তাসত নুন , ব�ােমডরচ 
গুসড়া, রেুন ো্া, ডমসসেি ্হারে ড�সয ভাে কসর বভসজ বনে । 
ভাজা ্হসয ব�সে পডরস্ার করা মাশরুম এর ডভতর ভাে কসর পুর 
ড�সত ্হসে । েে ক্া মাশরুম পুর ভরা ্হসয ব�সে মাশরুম এর 
ওপসর ডচজ ড�সয ভডরসয ড�সত ্হসে। এোর ওপর ড�সয অল্প বতে 
েুডেসয ড�ন  । এোর ওসভন ১৮০ ডিডরি বত �রম কসর.১৫ ডমন 
বেক করুন । এক্া  পাসরে োডজসয ওপর বথসক ধসনপাতা কুডচ 
েডরসয �রম �রম পডরসেেন করুন 

রেকড  সিজ   মোশ�ুম 

তনুজো আিোরটি্য
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শীত পড়সে পড়সে করসে। োজাসর শীসতর েেডজর পেরা। রঙ-বেরসঙর উসের জামাকাপড়, বমাযার 
ব�াকান, কমোসেেু, বরাস� শুসকাসত ব�ওযা েডড়-পাপড়-আচার, নতুন গুসড়র রসোস�াল্া, নরমপাসকর 
েসদেশ, োডড়সত োডড়সত বকক োনাসনার ধুম েে েসে ব�য োন্া�া�ুর আোর েময আেন্ন। ডরিেমাে-
ডনউইযার এককথায েেডমডেসয পাড্টি ডেজন। যারা ভীড়ভাট্া এডড়সয চেসত চান স্াস্হ্যডেডধ বমসন 
োডড়সতই ঘসরাযা পাড্টির আসযাজন করসত পাসরন। েমস্ত ে্যােস্া, অদেরেজ্া এেং েেসশসে ডনসজসক 
োজাসনার মসধ্য রান্নার েময খুে কম। অথচ বমনু এক�ম তাকো�াসনা ্হওযা চাই, োডড়সত অডতডথ 
আেসে েসে কথা। রইে মুশডকে আোন। চ্জেড� পাড্টি বরডেডপর েন্ান ড�সেন বরাজকার অনন্যা 
পডরোসরর ে�ে্যারা।

ঘর�োযো পোর্টি �  
দ’ুডজন র�সিসপ
সংকলনে সুস্মিতা স্িত্র

কী কী ো�সে
বখাো োড়াসনা বেজ ে্হ েড় ডচংডড় মাে ৫ড্, বোতাম মাশরুম – 
১০-১২,েুই্ করটি – ১/২ কাপ, ্সমস্া – ১ ,বপযাজ -১, ডমসসেি 
্হারে – ১ চামচ, নুন – স্াদ্ মত, ব�ােমডরচ গুসড়া – ১ চামচ, 
রেুন ো্া - ১ চামচ, বতে – প্রসযাজন মত ‘, ধসনপাতা কুডচ, 
মসজসরো ডচজ - প্রসযাজন মত ‘

কীভাসে োনাসেন
প্রথসম মাশরুম গুসো বক ভাে কসর পডরষ্ার কসর বনে । এোর 
মাশরুম এর িা্া গুসো আো�া কসর বনে  আর  ভাে কসর ধুসয 
বনে । এোর মাশরুম এর িা্া গুসো কুডচ কসর বকস্ বনে  , 
বপযাজ কুডচ , ্সমস্া কুডচ কসর বনে। এোসর কড়াই বত অল্প  
বতে �রম করে , এোর েে কা্া েডজি  গুসো ব�সো ।ব�সো 
েুই্ করটি আর ভাে কসর ভাজে । এোসর তাসত নুন , ব�ােমডরচ 
গুসড়া, রেুন ো্া, ডমসসেি ্হারে ড�সয ভাে কসর বভসজ বনে । 
ভাজা ্হসয ব�সে পডরস্ার করা মাশরুম এর ডভতর ভাে কসর পুর 
ড�সত ্হসে । েে ক্া মাশরুম পুর ভরা ্হসয ব�সে মাশরুম এর 
ওপসর ডচজ ড�সয ভডরসয ড�সত ্হসে। এোর ওপর ড�সয অল্প বতে 
েুডেসয ড�ন  । এোর ওসভন ১৮০ ডিডরি বত �রম কসর.১৫ ডমন 
বেক করুন । এক্া  পাসরে োডজসয ওপর বথসক ধসনপাতা কুডচ 
েডরসয �রম �রম পডরসেেন করুন 

রেকড  সিজ   মোশ�ুম 

তনুজো আিোরটি্য
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কী কী লােসব
২ডি মাোডর আকাসরর গপঁয়াজ, ৩ 

গিডবল চামচ গবেন, কাসলাডজসর ১/২ 
চা চামচ, ১/২ চা চামচ হলুি গুঁসো, 

নুন ডচডন স্াি মসতা, িাজার জনযু োিা 
গতল, চাি মেলা ১/২ চা চামচ, ডিম 
১ ডি, ধসনপাতা কুডচ, ১/২ চা চামচ 

লঙ্া কুডচ।

কীিাসব বানাসবন
গপঁয়াজ গোো োডেসয় ডমডহ কসর 
কুডচসয় ডনসত হসব। একিা পাসরে 

গপঁয়াজ কুডচ, লঙ্া কুডচ, হলুি গুঁসো, 
নুন, ডচডন একোসথ গমসে আধ 

ঘন্টা রােসত হসব। এবার গবেন, 
কাসলাডজসর, ধসনপাতা কুডচ, ডিম 

একোসথ গমসে পেদেমসতা গশসপ েসে 
িুসবা গতসল লাল কসর গিসজ তুসল 
ডনন। চািমশলা েডেসয় পডরসবশন 

করুন চা অথবা কডের োসথ।

কী কী লােসব
গোো োোসনা গলজ েহ বে ডচংডে মাে ৫ডি, 
১০০ গ্াম নুিুলে, নুন স্ািমসতা, ১/৪ চা চামচ 
গোলমডরচ গুঁসো, ১/৪ চা চামচ রেুন গুসো, 
১/৪ চা চামচ গপঁয়াজ গুসো, ময়িা ৪ গিডবল 
চামচ, গলবুর রে ২ চা চামচ, িাজার জনযু গতল, 
বাঁসশর কাডে ৫ িা।

কীিাসব বানাসবন
মােগুসলাসক একিু িারী ডকেু ডিসয় োবধাসন 
থুসর কসর ডনসত হসব। এবার বাঁসশর কাডে গত 
মাে গুসলা গেঁসথ একডি পাসরে গরসে এসক এসক 
রেুন গুসো, গপঁয়াজ গুঁসো, নুন, গোলমডরচ 
গুঁসো, গলবুর রে গমসে ২০ ডমডনি রােুন।
নুিলে গুসলা েুিন্ জসল গেদ্ধ কসর োসথ োসথ 
বরেজসল গিজান। এরপর শুকসনা কাপসে 
েডেসয় জল শুডকসয় ডনন। প্ডতিা ডচংডে মাসে 
নুিলে গপঁডচসয় চাডরডিসক শুকসনা ময়িা মাডেসয় 
িুসবা গতসল লাল কসর গিসজ তুসল ডনসলই 
নতরী। পেসদের েযুালাি ও েে েহ পডরসবশন 
করুন।

পরিিপি অপিযি 
পরিটকারি্

িুডলি  প্রি

েকাপিযকা িকাহকা

রঞ্জিকা দকাি
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কী কী লােসব
গোিা আলু ৪ গি, বািার ২ গিডবল চামচ, গোলমডরচ গুঁসো 
১ গিডবল চামচ, নুন পডরমান মত, রেুন কুডচ ১ চা চামচ, 
িুধ ১/২ কাপ, গগ্ি করা ডচজ ২ গিডবল চামচ, োজাসনার 
জনযু গোল কসর কািা োজর, স্পযুাোডি িাজা, কোইশুঁডি।

কীিাসব বানাসবন
প্থসম আলু গুসলা িাসলা কসর ধুসয় ডনসয় কািা চামচ ডিসয় 
েুসিা কসর ডনসত হসব। তারপর োসয় গমসটেি বািার রোশ 
কসর, নুন মাডেসয় ওডিডজ গত ১৫০°c এ ৬০ ডমডনি গবক 

কসর ডনসত হসব।
৬০ ডমডনি বাসি আলু গুসলা নাডমসয় ডনসয়, েুব োবধাসন 
গেদ্ধ আলু গুসলাসক সু্প কসর ডনসত হসব, যাসত আলুর 

োলিা চারডিসক গেসি না যায়। এবার একিা রিাইং পযুাসন 
বািার আর রেুন কুডচ ডিসয় ডকেুষেে গনসেসচসে সু্প করা 

আলু গুসলা মযুাশি কসর ডিসয় িাসলা কসর ডমডশসয় ডনসত 
হসব। গমশাসনা হসল িুধ, ডচজ, নুন আর গোলমডরচ ডিসয় 
িাসলা কসর ডমডশসয় ডনসত হসব। আলু যেন গবশ মাসো 
মাসো হসয় রিাইং পযুান থাসক উসে আেসব তেন নাডমসয় 
োণ্া কসর কসর রাো আলুর গোোর মসধযু িসর োজর, 

কোইশুঁডি, িাজা স্পযুাডেডি ডিসয় োডজসয় পডরসবশন করুন 
জযুাসকি পসিসিা মাইে।

কী কী লােসব
গবানসলে ডচসকসনর িুকসরা ২০০ গ্াম, জল েরাসনা িকিই ৫ গিডবল চামচ, শুকসনা গোলায় িাজা 
ডজসর গুঁসো ২ চা চামচ, শুকসনা গোলায় িাজা ধসন গুঁসো ২ চা চামচ, হলুি গুঁসো ১ চা চামচ, 
ডবডরয়াডন মশলা ১.৫ চা চামচ, লাল লঙ্ার গুঁসো ১.৫ চা চামচ, আমচুর পাউিার ১ চা চামচ, আিা 
বািা ১/২ গিডবল চামচ, রেুন বািা ১.৫ গিডবল চামচ, কাঁচা লঙ্া ৩গি, ধসনপাতা কুডচ ১/৪ কাপ, 
োিা গতল ২ গিডবল চামচ (মযুাডরসনশসনর জনযু) + ১ গিডবল চামচ (কাবাব গেঁকার জনযু), মােন ১ 
গিডবল চামচ, স্ািমসতা নুন, ডচডন ১/২ চা চামচ, কাবাব গেঁকার জনযু বাঁসশর কাডে ৫ গথসক ৬ িা।

কীিাসব বানাসবন
ধসনপাতা, কাঁচালঙ্া ও ডচডন একোসথ গপস্ কসর ডনন। ডচসকসনর িুকসরাগুসলাসত মােন বাসি 
বাডক েম্ উপকরে ও নতডর কসর রাো ধসনপাতার গপস্ ডমডশসয় িাসলা কসর গমসে ডনসয় 
মযুাডরসনি হসত ডিন অন্ত ২ ঘন্টা। কাবাব গেঁকার আসে বাঁসশর কাডেগুসলা আধঘন্টা জসল 
ডিডজসয় গরসে জল গথসক তুসল ডনন। এরপর বাডক গয গতলিুকু আসে তার োসথ মােনিা ডমডশসয় 
রােুন, এিা কাবাব গেঁকার েময় লােসব। কাবাসবর কাডেগুসলাসত কসয়কিা কসর ডচসকসনর িুকসরা 
গেঁসথ ডনন। একিা তাওয়া েরম কসর তাসত অল্প গতল-মােসনর ডমরেে বুডলসয় ডনসয় কাবাসবর 
কাডেগুসলা ডবডেসয় ডিন। মাোডর আঁসচ গরসে ঘুডরসয় ডেডরসয় গেঁসক ডনন। প্সতযুকবার গঘারাসনার 
েময় একিু কসর গতল-মােসনর ডমরেে কাবাব গুসলার োসয় বুডলসয় ডিন। এরপর একিম ডনিু 
আঁসচ কাবাব গুসলা গঢসক গরসে ডিন ৩-৪ ডমডনি। তারপর ঢাকা েুসল কাবাব গুসলা উসটে ডনসয় 
আরও একবার গঢসক ডিন ২-৩ ডমডনসির জনযু, তাহসলই কাবাব নতরী। েযুালাি ও পেদেমসতা 
চািনীর োসথ পডরসবশন করুন ডচসকন কাডে কাবাব। নুিলে গুসলা েুিন্ জসল গেদ্ধ কসর োসথ 
োসথ বরেজসল গিজান। এরপর শুকসনা কাপসে েডেসয় জল শুডকসয় ডনন। প্ডতিা ডচংডে মাসে 
নুিলে গপঁডচসয় চাডরডিসক শুকসনা ময়িা মাডেসয় িুসবা গতসল লাল কসর গিসজ তুসল ডনসলই নতরী। 
পেসদের েযুালাি ও েে েহ পডরসবশন করুন।

জ্কাতকট িতটতটকা মকাইি

পচতকি ককাঠি ককাবকাব

েকাল্গুিী দত্ত পবশ্কাি

স্বকাগেকা ব্কািকাজীজী
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কী কী লােসব
গবানসলে ডচসকন ২০০ গ্াম, নুন স্াি অনুযায়ী, হলুি 
োমানযু, লঙ্া গুসো ১ চামচ, কাবাব মেলা ১ চামচ, 

আিা বািা আধ চামচ, রেুন বািা ১ চামচ, জল েরাসনা 
িকিই ৩ চামচ, িাজা গবেন ২ চামচ, কেুরী গমডথ 
গুসো ১ চামচ, ১ িা ডিসমর োিা অংশ, গমাজাসরলা 

চীজ ১ কাপ গগ্ি করা, ডবডিন্ রসির গবল গপপার ডমডহ 
কসর কুসচাসনা।

কীিাসব বানাসবন
আিা বািা, রেুন বািা, হলুি, লঙ্া গুসো, নুন, িই, 
গবেন, কাবাব মেলা, কেুরী গমডথ গুসো একোসথ 

ডমডশসয় রােসত হসব। এবার এসত ডচসকন ডিসয় 
মযুডরসনি কসর রােসত হসব ২-৩ ঘন্টা। মযুাডরসনসিি 

ডচসকন ডশসক গেঁসথ উসটে পাসটে ডগ্ল কসর ডনসত 
হসব। বারবার কসর মােন রোশ করসবন। অনযুডিসক 

একিা গপ্লসি ডিসমর োিা অংশ, োমানযু নুন, গগ্ি করা 
চীজ, েব গবলসপপার একোসথ ডমডশসয় রােসত হসব। 

ডচসকন গেঁকা হসয় গেসল েরম অবস্ায় চীসজর ডমরেনিা 
কাবাসবর োসয় লাডেসয় োসথ োসথ আবার ১ ডমডনি 

এর জনযু ডগ্ল কসর েরম েরম পডরসবশন করুন মুেটি 
আডলশান কাবাব।

কী কী লােসব
গিিডক মাে ২৫০ গ্াম, আলু গেদ্ধ ২ ডি, গপঁয়াজ কঁুডচ ১ ডি, আিা রেুন বািা ২ চা চামচ, 
লঙ্া কুঁডচ, হলুি ১ চা চামচ, িাজামশলা ২ চা চামচ, লবন স্ািমসতা, ডচডন োমানযু, েসেটির 
গতল।
িাজা মশলা বানাসনার জনযু
(ডজসর ১ চামচ, ধসন ১ চামচ, িারডচডন ১ ডি, লবগে ৪ডি, গোি এলাচ ২ ডি, গোলমডরচ ৫ 
ডি, গতজপাতা ১ ডি গোি)
অনযুানযু উপকরে
গবেন ১ কাপ, চাসলর গুঁসো ৪ চামচ, োবার গোিা ১ ডচমডি, ডবসু্সির গুঁসো, োিা গতল।

কীিাসব বানাসবন
প্থসমই িাজা মশলার উপকরে গুসলা শুকসনা গোলায় হালকা কসর গিসজ গুঁডেসয় রােুন।
মাে এর ডপে গুসলা গক োমানযু হলুি ও লবন ডিসয় গেদ্ধ কসর রােুন। োন্ডা হসল মাসের 
োল কাঁিা গেসল চিসক রােুন। কোই এ েসেটির গতল ডিসয় তাসত ডপয়াজ কঁুডচ হালকা 
িাজুন। এবার এসক এসক আিা রেুন বািা, হলুি, লঙ্া কুডচ, িাজা মশলা, লবন ডিসয় 
অল্প আঁসচ কেুন। চিসক রাো মাে ডিসয় আবার ও িাসলা কসর িাজুন। এবাসর এসত 
গেদ্ধ কসর রাো আলু ডমডশসয় নাডমসয় োণ্া হসত ডিন। পেদেমত আকৃডতসত চপগুসলা েসে 
ডনন। গবেন, চাসলর গুঁসো, গোিা, অল্প লবন আর পডরমাে মসতা জল ডিসয় বযুািার নতডর 
কসর রােুন। আসরকিা গপ্লসি ডবসু্সির গুঁসো গঢসল রােুন। একিা কসর চপ ডনন, গবেসনর 
বযুািার এ িুডবসয় ডবসু্সির গুঁসো মাডেসয় অনযু আসরকিা গপ্লসি রােুন। এই িাসব বাডক চপ 
গুসলাও বাডনসয় ১ ঘন্টা ডরিসজ রােুন। গতল েরম কসর িুসবা গতসল চপ গুসলা বািাডম কসর 
গিসজ োলাি ও কােুডদের োসথ েরম েরম পডরসবশন করুন। 

মুগটি আপলশকাি ককাবকাব

পেি রিতকট

মুিমুি িকাহকা

রমৌপমেকা রঘকাষ
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কী কী লােসব
৪০০ গ্াম হাে োো ডচসকন থাই, 
প্থমবার মাডরসনশসনর জনযু (১ 
গিডবল চামচ আিা বািা, ১ গিডবল 
চামচ রেুন বািা, ১ চা চামচ োিা 
গোলমডরচ গুঁসো, ১ গিডবল চামচ 
গলবুর রে, ১/২ চা চামচ নুন)
ডবিতীয়বার মাডরসনশসনর জনযু (১/২ 
কাপ গমাজাসরলা ডচজ, ২ চা চামচ 
কাঁচালঙ্া বািা, ১/২ কাপ ধসনপাতা 
কুডচ, ১ চা চামচ রেুন গুঁসো, ১/২ 
চা চামচ এলাচ গুঁসো, ২ গিডবল 
চামচ কাজু বািাম বািা, ৩/৪ কাপ 
জল েরাসনা িই, ২ গিডবল চামচ ডরিম ডচজ, ১ চা চামচ চাি 
মেলা, ১ চা চামচ েরম মেলা, ২ গিডবল চামচ েলাসনা মােন বা 
ডঘ, স্াি অনুযায়ী নুন)।

কীিাসব বানাসবন
মাংে গোি িুকসরা কসর গকসি িাসলা কসর ধুসয় জল েডরসয় 
একডি বাডিসত গঢসল প্থম মাডরসনশসনর েব উপকরে িাসলা 

কসর গমসে ঢাকা ডিসয় ৩০ ডমডনি ডরিসজ 
গরসে ডিন।   ৩০ ডমডনি পর মাংেগুসলাসত 
ডবিতীয়বার মযুাডরসনশন করার বাডক 

উপকরে ডমডশসয় োরারাত ডরিসজ গরসে ডিন। কাবাব ডস্ক গুসলা 
১ ঘন্টা জসল ডিডজসয় গরসে মাংসের িুকসরা গুসলাসক কাডের মসধযু 
গেঁসথ ডনন। রিাই পযুাসন অল্প গতল রোশ কসর তার মসধযু কাবাব 
কাডে গুসলা গক োডজসয় ডিসয় মাোডর আঁসচ েব ডিক ঘুডরসয় 
ঘুডরসয় রিাই কসর ডনন মাংে ডেদ্ধ না হওয়া পযটিন্। মাংে ডেদ্ধ 
হসয় হালকা গোনালী রি ধরসল কাবাব গুসলা নাডমসয় পেসদের 
ডিপ এর েসগে পডরসবশন করুন েুস্ািু ডচসকন মালাই কাবাব।

ররশপম পমত্র

কী কী লােসব
ডবি ১িা বে, আলু ২গিা 
বে, োজর ১িা মাোডর, 
গরাসস্ি বািাম ৩ গিবল 
চামচ, কাঁচালঙ্া কুডচ ১ চা 
চামচ, আিা ১ ইডঞ্, েরম 
মশলা গুঁসো আধ চা চামচ, 
কাডমিরী লঙ্াগুঁসো ডেডক চা 
চামচ, ডচডন ১/৪ চা চামচ, 
নুন প্সয়াজন মসতা, িাজা 
মশলা ১চামচ, ডবসু্সির 
গুঁসো ১/৩ কাপ, োিা 
গতল িাজার জনযু, ময়িা ৩ 
গিবল চামচ, জল ৬ গিবল 
চামচ।

ডকিাসব বানাসবন
েডজি গপ্শার কুকাসর নুন ডিসয় ডেদ্ধ কসর গগ্ি কসর ডনন। গতল 
েরম কসর এসক এসক েব বািা ও গুঁসো মশলা, অল্প জল ডিসয় 
কেুন। েবডজ, নুন, ডচডন, গরাসস্ি বািাম গমশান৷ নাডমসয় োণ্া হসত 
ডিন। পেদে মসতা গশসপ চপ গুসলা েসে ডনন। একডি বাডিসত ময়িা 
ও জল ডমডশসয় ঘন বযুািার নতডর করুন৷ এবার চপগুসলা প্থসম 

ময়িার বযুািাসর িুডবসয় তারপর 
ডবসু্সির গুঁসো মাডেসয় ডনন৷ 
কোইসত গতল েরম কসর মাোডর 
আঁসচ গোনাডল মুচমুসচ কসর 
গিসজ তুলুন গিডজসিবল চপ৷

রভপজতটবল চি 

মধুপমেকা িরককার

ডক ডক লােসব
৪ গি েলিা ডচংডে, ১ চা চামচ 
আিা বািা, ১ চা চামচ রেুন বািা, 
২ চা চামচ গলবুর রে, ১/২ চা 
চামচ নুন, ৩ চা চামচ িকিই, 
২ চা চামচ তদুেডর মশলা, ১ চা 
চামচ লাল লঙ্ার গুঁসো, ২ চা 
চামচ েরসের গতল, ১ চা চামচ 
ডজরা গুঁসো, ১/২ চা চামচ লাল 
েুি কালার, ১ চা চামচ গরাসস্ি 
গবেন।

কীিাসব বানাসবন
প্থসম ডচংডে মাে গুসলার গোো 
োডেসয় িাসলা কসর পডরস্ার 
কসর ধুসয় ডনন। এরপর একিা 
পাসরে িকিই, আিা, রেুন বািা, 
লাললঙ্ার গুঁসো, নুন, গলবুর রে, 
তদুেডর মশলা, ডজরা গুঁসো, েুি 
কালার, গবেন েব ডকেু ডিসয় 
ডিন আর িাসলা কসর েব ডকেু 
ডমডশসয় ডনন। এবার ডচংডে মাে 
ও েরসের গতল ডমডশসয় ৩০ 
ডমডনি রােুন। ডগ্জ করা গবডকং 
গরেসত গরসে ১৪০ ডিডগ্ গত ১৫ 
ডমডনি গবক কসর েযুালাি ও 
চািডন েহ পডরসবশন করুন।

েন্দপুর প্র্

অরিপিেকা মজমুদকার

পচতকি মকালকাই ককাবকাব
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কী কী লােসব
ডচসকন ডকমা ২৫০গ্াম, ডপঁয়াজ কুডচ ১ িা, আিা বািা 
১ চা চামচ, রেুন বািা ১ চা চামচ, গলবুর রে ১/২ চা 
চামচ, ধসনপাতা ১ গিডবল চামচ, ডজসরগুঁসো ১/২ চা 
চামচ, গোলমডরচ ১/৪ চা চামচ, চাি মেলা ১ চা চামচ, 
নুন স্ািমসতা, ধসনগুঁসো ১ চা চামচ, শুকসনা 
লঙ্া গুঁসো ১ চা চামচ, ময়িা 
২ কাপ, োিা গতল 
পডরমােমসতা।

কীিাসব বানাসবন
প্থসম মাংসের 
ডকমার োসথ 
গলবুর রে, 
আিা বািা, 
রেুন বািা 
আর েবগুঁসো 
মেলা ডমডশসয় 
ডনন। কোইসত ১ 
চামচ োিা গতল ডিসয় 

মযুাডরসনি করা 
মাংসের ডকমা ডিসয় 
কেুন। অল্প জল ডিসয় 
গঢসক রান্া করুন। 
জল শুডকসয় িাজা 
িাজা হসল গপঁয়াজ 
কুডচ আর ধসনপাতা 
কুডচ ডমডশসয় নাডমসয় 

ডনন। এবার 
একডি পাসরে 
ময়িা ডনসয় 
তাসত পডরমােমসতা নুন, োিা গতল ডিসয় ময়ান 
ডিসয় িাল কসর গমসে েুডতর কাপে ডিসয় গঢসক 
৩০ ডমডনি রােুন। গলডচ গকসি পাতলা রুডির মসতা 
গবসল ওপসর মাংসের পুর ডিসয় ঘুডরসয় ঘুডরসয় 
আডম কািারডপলার মসতা বাডনসয় ডনসত হসব। গতল 

েরম কসর িুসবা গতসল গোনালী কসর গিসজ িসমসিা 
েসের েসগে পডরসবশন করুন।

কী কী লােসব
ডিম ৬ ডি, ডচসকন 
৩০০ গ্াম, গরেি ২ 
ডপে, িুধ ৫ বে 
চামচ, গপঁয়াজ কুডচ 
৫ বে চামচ, রেুন 
কুডচ ১ বে চামচ, 
গোলমডরচ গুঁসো ১ 
চা চামচ, কাঁচালংকা 
কুডচ স্ািমসতা, োিা 
গতল ২ বে চামচ ও 
িাজার জনযু।

কীিাসব বানাসবন
৫ িা ডিম ১৪ ডমডনি 
ডেদ্ধ কসর গোো 
োডেসয় ডনন। ডচসকন ডমসিাসর গপস্ কসর ডনন। গরেি িুসধ ডিডজসয় 
রােুন। ডিম ও োিা গতল োো, ডচসকসনর মসধযু েব উপকরে 
িাসলািাসব ডমডশসয় ডনন। এবার একিা ডিম গেডিসয় তার অসধটিকিা 
ডচসকসনর োসথ ডমডশসয় ডরিসজ রােুন ৩০ ডমডনি। এবার ডচসকসনর 
ডমরেসের মসধযু ২ চা চামচ োিা গতল ডিসয় আবারও িাসলা কসর 
গমসে ডমরেেডিসক েমান ৫ িাসে িাে 

কসর ডনসত হসব। একিাে 
ডমরেে ডিসয় একডি কসর 
ডিম গকাি কসর ডনসত 
হসব। এিাসব বাডক 
ডিম গুসলা ও গকাি 
কসর োিা গতল েরম 
কসর মাোডর আঁসচ 

ডিপ রিাই করসলই 
গরডি নাডেটিডে গকােতা।

পচতকি ককাটকারপিলকার ররকাল

িকারগপিপি রককাফেকা 

পমঠু িকাহকা

রকৌপশকী িরককার

কী কী লােসব
ময়িা ২০০ গ্াম, গতল 
১ গিডবল চামচ, নুন 
স্ািমসতা, মুরডের মাংসের 
ডকমা ২০০ গ্াম, মােন 
২ গিডবল চামচ, ডপঁয়াজ 
২ গিা বে, আিা বািা ১ 
গিডবল চামচ, রেুন বািা 
১ চা চামচ, িসমসিা ১ 
িা বে, কাঁচালঙ্া ২ গিা, 
গোলমডরচগুঁসো ১/২ চা 
চামচ, হলুি ১/২ চা চামচ, ডচডন 
১/২ চা চামচ, ডচজ ১ ডকউব, 
িসমসিা েে, ধসনপাতা ১ 
গিডবল চামচ।

কীিাসব বানাসবন
ময়িা, গতল, নুন ডিসয় গমসে 
ডনন। গলডচ কসর েুব পাতলা 
কসর গবসল ডনন। হালকা গেঁসক 
গচৌসকা কসর গকসি ডনন। কোইসত মােন 
ডিসয় ডপঁয়াজ কুডচ িাজুন। এসক এসক আিা, রেুন, কাঁচা লঙ্া কুডচ, 
িসমসিা কুডচ,
হলুি, নুন, ডচডন ডিসয় কেুন। অল্প জল ডিসয় ঢাকা ডিসয় ডিন। মাংে 
গেদ্ধ হসয় গেসল শুকসনা কসর নাডমসয় ডনন। মাডেন কাসপ মােন রোশ 
করুন। ২ গিা কসর গচৌসকা রুডির িুকসরা গচসপ বোন। মুরডের পুর 
ডিন। ডচজ গগ্ি কসর ওপসর ডিন। ওসিসন ১৮০ডিডগ্ গত ১০ ডমডনি 
গবক করুন। ওপসর িসমসিা েে, ধসনপাতা ডিসয় পডরসবশন করুন।

রিভপর ককািি্

শম্কা ব্কািকাজীজী
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কী কী লােসব
৭০০ গ্াম গবানসলে ডচসকন, ২ 
গিডবল চামচ পাডতসলবুর রে, 
১ গিডবল চামচ কাঁচালঙ্া বািা, 
২ গিডবল চামচ আিা বািা, ২ 
গিডবল চামচ রেুন বািা, নুন স্াি 
মসতা, ১.৫ গিডবল চামচ গরাসস্ি 
ডজসর গুঁসো, ২ গিডবল চামচ লঙ্া 
গুঁসো, ১ চা চামচ হলুিগুঁসো, 
৪ -৫ গিডবল চামচ িকিই, ১ 
গিডবল চামচ কনটিফ্াওয়ার, ৩ 
গিডবল চামচ ধসনপাতা বািা, ২ 
গিডবল চামচ গোলমডরচ গুঁসো, 
১/২ চা চামচ গরি েুি কালার( 
ঐডছেক), ৩ গিডবল চামচ তদুেডর মশলা, ৪ গিডবল চামচ বািার, ২ 
গিডবল চামচ োিা গতল।

কীিাসব বানাসবন
একিা বাডিসত স্ািমসতা নুন, িকিই, কনটিফ্াওয়ার, েম্ 
গুঁসোমেলা, বািা মশলা, ধসনপাতা বািা ডিসয় িাসলা কসর 

গেডিসয় একিা ডমরেন নতরী করসত 
হসব। মাংে িাসলা কসর ধুসয় গলবুর 
রে মাডেসয় ১০-১৫ ডমডনি রােসত 
হসব। এবার ওই ডমরেসন মাংসের 

িুকসরা, োিা গতল, গরি েুি কালার ডিসয় িাসলা কসর ডমডশসয় 
অন্ত ৩-৪ ঘন্টা অথবা োরারাত রােুন। ডিকিার কাডেসত মাংসের 
িুকসরা গুসলা গেঁসথ মােন রোশ 
করা ননডস্ক তাওয়া গত উসটে 
পাসটে গেঁসক েযুালাি ও চািডন 
েহ পডরসবশন করুন।

পপ্রযকাঙ্কা িন্দী

কী কী লােসব
ডচসকন হি িে েসেজ 
৩গি, ময়িা ১ কাপ, 
রেুন গুসো ১ চা চামচ, 
ডমসিি হাবটিে ১ চা চামচ, 
ডচডল গফ্কে ১ চা চামচ, 
নুন স্ািমসতা, িুধ ৩-৪ 
গিডবল চামচ, িাজার জনযু 
োিা গতল, েসেজ োঁথার 
জনযু ডস্উয়ার, িসমসিা 
েে অথবা মাস্ািটি েে 
পডরসবশসনর জনযু।।

কীিাসব বানাসবন
েসেজগুসলা  অসধটিক কসর 
গকসি ডস্উয়ার এ গেঁসথ 
েুডরর োহাসযযু গতরো কসর 
গকসি ডনন যাসত ডপ্ং এর 
মসতা গিেসত হয়। এবার 
একডি পাসরে ময়িা, রেুন 
গুঁসো, ডচডল গফ্কে, ডমসিি 
হাবটিে, নুন একোসথ ডমডশসয় 
িুধ ডিসয় গমসে ডনন। গলডচ গকসি েমান ৬ িাসে িাে কসর িুহাসতর 
োহাসযযু িডের মসতা বাডনসয় ডনন। এবার েসেজগুসলার োঁসকর 
মসধযু গপডচসয় ২ ডিক গথসক িাসলা কসর আিসক ডিন যাসত েুসল না 
যায়। গতল েরম কসর মাোডর আঁসচ গোনালী কসর গিসজ তুসল ডনসয় 
িসমসিা েে অথবা মাস্ািটি েসের োসথ পডরসবশন করুন।

টতিটিতডকা ডগি্

েৃষকা রুদ্র

কী কী লােসব
পুসরর জনযু (মািন ডকমা ২৫০ 
গ্াম, গেদ্ধ ও গোো োোসনা আলু 
১ ডি, মিরশুঁডি ১/২ কাপ, িাজা 
ডচনাবািাম ১/২ কাপ, গপঁয়াজ ১ডি 
বে কুসচাসনা, আিা বািা ১ গিডবল 
চামচ, রেুন বািা ২ গিডবল চামচ, গোিা ডজসর ১ চা চামচ, হলুি গুঁসো 
১/২ চা চামচ, লাল লঙ্ার গুঁসো ১ চা চামচ, পডরমাে মত োিা গতল, 
কাঁচা লঙ্া ১ডি, পডরমাে মত িাজা মেলা, স্াি মত নুন)। িাজা মশলা 
বানাসনার জনযু( ১ চা চামচ ডজরা, ১ চা চামচ ধসন, ৪ডি শুকসনা লঙ্া, 
১’” িারুডচডন, ৩ডি লবগে, ৪ডি েবুজ এলাচ গুঁসো কসর ডনন) বাইসরর 
গশসলর জনযু (ডমডহ ময়িা ২ কাপ, ডঘ ২ 
গিডবল চামচ, গতল ৪ গিডবল চামচ, গবডকং 
গোিা ১ ডচমডি, লবে ১ চা চামচ, উষ্ণ জল 
োমানযু, োিা গতল ২ কাপ)।

কীিাসব বানাসবন
স্াডেং বানাসনার জনযু প্থসম কোইসত গতল 
েরম কসর ডজসর গোেন ডিন। গপঁয়াজকুডচ 
ডিন এবং হালকা বািামী হওয়া পযটিন্ িাজুন। 
আিা রেুসনর গপস্ ডিসয় কসয়ক গেসকন্ড িাজুন। মািন ডকমা, হলুি 
গুঁসো, ধসন গুঁসো, লালমডরচ গুঁসো ডিসয় অল্প আঁসচ কেুন। কে়াইশুঁডি, 
িাজা ডচনাবািাম আর োমানযু জল ডিসয় গঢসক রান্া করুন যাসত ডকনা 
িাসলা মসতা গেদ্ধ হয়। নাডমসয় োণ্া করুন।এবার একডি পাসরে ময়িা, 
ডঘ, নুন, গতল িাসলা কসর ডমডশসয় অল্প অল্প জল ডিসয় শতি কসর গমসে 
ডনন। গলডচ গকসি পাতলা লুডচর মসতা গবসল মােোন গথসক গকসি ডনন। 
মাসে ডকমার পুর ডিসয় ডেগোরা গুসলা েসে ডনন। িুসবা গতসল অল্প আঁসচ 
মুচমুসচ কসর গিসজ তুসল ডনসয় েরম েরম পডরসবশন করুন।

মকাটি পকমকা 
পিঙ্কাড়কা

রমৌপমেকা কুনু্ মলি

পচতকি টিক্কাককাবকাব
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কী কী লােসব
বাসনর জনযু (আিা-ময়িা গমশাসনা 
২ কাপ, িই ২ গিডবল চামচ, ডমল্ক 

পাউিার ১ গিডবল চামচ, ইস্), 
স্াডেং এর জনযু (গবানসলে 

ডচসকন ৩০০ গ্াম, গপঁয়াজ কুডচ 
৩ গিডবল চামচ, কযুাপডেকাম কুডচ 
২ গিডবল চামচ, রেুন কুডচ, েয় 
েস্, ওসয়স্ার েস্, েুইি ডচডল 

েস্)

কীিাসব বানাসবন
বাসনর জনযু প্থসম ১ বে চামচ 

ইসস্ অল্প ডচডন ও ২ চামচ েরম 
িুধ ডমডশসয় েডরসয় রােুন। একিা 

বে পাসরে আিা-ময়িা, ডমল্ক 
পাউিার, এক ডচমডি নুন ডিসয় 
ডমডশসয় তাসত ইস্ গোলা, িই 

ও পডরমাে মত জল ডিসয় নরম 
গিা নতডর কসর ডনন। এবার গিা 
এর মসধযু অল্প গতল লাডেসয় তা 

েডরসয় রােুন ২ ঘন্টা।

এবার স্াডেং বানাসনার জনযু 
মাংে, নুন, গোলমডরচ ও 

ডিডনোর ডিসয় মযুাডরসনি কসর 
রােুন। কোইসত অল্প গতল 

ডিসয় তা েরম হসয় এসল তাসত 
রেুন কুডচ, গপঁয়াজ কুডচ ডিন। 
এর মসধযু মযুাডরসনি করা মাংে 

ডিসয় হালকা লালসচ হওয়া পযটিন্ 
রান্া করুন। এবার েয়া েস্, 
ওসয়স্ার েস্ ও কযুাপডেকাম 

কুডচ ডিসয় িাজুন । ঢাকা ডিসয় 
মাংে গেদ্ধ হসয় এসল তার মসধযু 
েুইি ডচডল েস্ ডিসয় নাোচাো 
কসর নাডমসয় ডনন। নতডর করা 

গিা আসরকবার গমসে ডনসয় গোল 
কসর গবসল ডনন। এবার এর 

মসধযু স্াডেং ডিসয় আিসক ডনন। 
ডস্মাসর বডেসয় ডস্ম করুন ২০-

২৫ ডমডনি। হসয় গেসল নাডমসয় 
েুইি ডচডল েস্ ও ডচডল ডিডনোর 

ডিসয় েরম েরম োিটি করুন। 

কী কী লােসব
মািন ডকমা ২০০গ্াম, গপঁয়াজ ২ডি( ১িা কুসচাসনা, ১ 
িা জুডলয়ান কসর কািা), আিা ১/২ ইডঞ্ ডমডহ কসর 
কুসচাসনা, রেুন ৬-৮িা ডমডহ কসর কুসচাসনা, আিা রেুন 
বািা ১ চা চামচ, কাঁচালঙ্া ৩-৪ গি কুসচাসনা, ধসনগুঁসো 
১ চা চামচ, েরমমশলা গুঁসো ১/২ চা চামচ, িাজা 
ডজসর গুঁসো ১ চা চামচ, কামিীডর লঙ্া গুঁসো ১/২ চা 
চামচ, চাি মশলা ১/২ চা চামচ, নুন স্ািমসতা, িসমসিা 
েে ১ চা চামচ, ময়িা ১ কাপ, আিা ১/২ কাপ, ডঘ ১ 
গিডবল চামচ, োিা গতল ৩-৪ গিডবল চামচ, ধসনপাতা 
কুডচ ১ চা চামচ, গলবুর রে ১ চা চামচ।

কীিাসব বানাসবন
পুসরর জনযু, ডকমা িাসলা কসর ধুসয় জল েডরসয় ডনন। 
ওর মসধযু আিা রেুন বািা, নুন আর িাজা মশলা বাসি 
বাডক েব গুঁসো মশলা ডমডশসয় ডনন। গতল েরম কসর 
গপঁয়াজ কুডচ, আিা রেুন কুডচ ডিসয় অল্প গিসজ গমসে 
রাো মািন ডকমা, লঙ্াকুডচ, িসমসিা েে ডিসয় কেুন। 
কোসনা হসল িাজা মশলা, ধসনপাতা কুডচ আর গলবুর 
রে ডমডশসয় নাডমসয় ডনন। রুডি বানাসনার জনযু, ময়িা, 
আিা, োমানযু গতল, নুন আর পডরমাে মসতা জল ডিসয় 
গমসে ডনন। গোি গোি পসরািার মসতা গবসল ডঘ রোশ 
কসর গিসজ অসধটিক কসর গকসি রােুন। জুডলয়ান কাি 
গপঁয়াসজর োসথ চাি মশলা আর গলবুর রে গমসে 
রােুন।
এবার পসরািার মসধযু ডকমার পুর আর গপঁয়াসজর ডমরেন 
গরসে মুসে ডনসলই নতরী।

পচতকি স্কােড স্টিমড বকাি

মকাটি ৱ্কাি

পিযকাি রিিগুপ্ত

রলকািকামুদ্রকা ভট্কাচকা্টি
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কী কী লােসব
ময়িা ৩ কাপ, মুেুর িাল ১ কাপ, ডেদ্ধ আলু ২ ডি, আিা রেুন বািা ১ 

গিডবল চামচ, রেুন কঁুডচ ১ চা চামচ, গপঁয়াজ কঁুডচ আধ কাপ, লঙ্া কঁুডচ ২-৩ 
ডি, গোলমডরচ গুঁসো ১ গিডবলচামচ, লঙ্া গুঁসো ২ চা চামচ, হলুি গুঁসো ১ 
চা চামচ, গোিা ডজরা আধ চা চামচ, ডিম ৩ ডি, োিা গতল ৩ কাপ, েসেটির 

গতল ১ গিডবল চামচ, নুন স্াি মসতা, ডচডন ১ চা চামচ, জল ২ কাপ।

কীিাসব বানাসবন
প্থসম নুন, অল্প জল ডিসয় মুেুর িাল িাসলািাসব ডেদ্ধ কসর রােসত হসব। 

এবার েসেটির গতল েরম কসর ডজরা গোেন ডিসয় তাসত রেুন, গপঁয়াজ, 
লঙ্া কঁুডচ ডিসয় গিসজ ডনসয় ডেদ্ধ মুেুর িাল ডিসয় এসক এসক হলুি, লঙ্া, 
গোলমডরচ গুঁসো, নুন, ডচডন ডিসয় িালসক শুকসনা কসর নাডমসয় োন্ডা কসর 

ডনসত হসব।এবার োিা গতল েরম কসর অল্প ডজরা গোেন ডিসয় গোট্ 
িুকসরা করা ডেদ্ধ আলু, নুন, ডচডন, হলুি, লঙ্া গুঁসো ডিসয় িাসলা কসর 

গিসজ নাডমসয়  ডনসত হসব। অনযু একডি পাসরে ময়িা, অল্প োিা গতল, নুন 
আর অল্প অল্প কসর জল ডমডশসয় িাসলািাসব গমসে 3 ডি বে োইসজর গলডচ 
গকসি ডনসত হসব। অল্প োিা গতল মাডেসয় গলডচ গুসলা অসনক বে আকাসরর 
রুডির মসতা কসর গবসল ডনসত হসব। রুডির মাসে িাসলর পুর ডিসয়, তাসত 
একিা ডিম োডিসয় ডিসয়, অল্প নুন ডিসয় িাসলা কসর ডমডশসয় ডনসত হসব। 

এরপর চারডিক গথসক মুসে ডিসত হসব। োিা গতল েরম কসর মাোডর 
আঁসচ উসটে পাসটে িাসলািাসব িুডপি গিসজ ডনসয় েরম েরম পডরসবশন 

করুন আলুর শুকসনা তরকাডর, েযুালাি, কােুডদে এবং েসের োসথ। 

কী কী লােসব
গিা বানাসনার জনযু (২ কাপ ময়িা, নুন পডরমান মত, ৬/৭ চামচ োিা 
গতল, উষ্ণ েরম জল), িাজা মশলা (গোিা শুকসনা লঙ্া ২গিা, গোিা ধসন 
, ডজসর ২ চামচ শুকসনা গোলায় গিসজ গুসো কসর রােসত হসব), েরসের 
গতল ৪ চামচ,  ডচনাবািাম একমুসো, পাঁচসোেন ১ চা চামচ, েুলকডপ ১ 
িা, আলু মাোডর আকাসরর ২ডি, আিা কাঁচালঙ্া বািা ১ চা চামচ, নুন ডচডন 
স্ািমসতা, হলুি গুঁসো ১ চা চামচ, ধসনপাতা কুডচ ১ চামচ, িাজার জনযু 
োিা গতল।

কীিাসব বানাসবন
একিা পাসরে ময়িা গতল ও নুন ডমডশসয় িাসলা কসর ময়াম ডিসয় অল্প অল্প 
কসর উষ্ণ জল ডিসয় গমসে গঢসক রােসত হসব। কোইসত িুই চামচ েসেটির 
গতল েরম কসর কসয়কিা ডচসন বািাম গিসজ তুসল ডনসত হসব। এবার 
কোইসত আসরা ১ চামচ গতল ডিসয় পাঁচসোেন ডিসয় গোি গোি কসর কািা 
েুলকডপ, োমানযু নুন ডমডশসয় কম আঁসচ ডকেুষেন গিসজ গোো েসমত িুসমা 
কসর কািা আলু ডমডশসয় আরও ডকেুষেন গিসজ তার মসধযু আিা বাািা, 
কাঁচালঙ্া বািা আর োমানযু হলুিগুসো ডমডশসয় োঁতসল ডনসয় হাে কাপ মসতা 
জল ডিসয় গঢসক িশ ডমডনি মসতা কম আঁসচ রান্া করসত হসব। এবার আলু 
আর েুলকডপ েমূ্পেটি ডেদ্ধ গ্য় জল শুডকসয় এসল তার মসধযু আসে গথসক 
গিসজ রাো গুসো মশলা , বািাম িাজা আর অল্প ধসনপাতা কুডচ ডমডশসয় 
নাডমসয় োন্ডা করসত হসব। এবার গমসে রাো ময়িা গথসক গলডচ গকসি পুর 
িসর ডেগোরা বাডনসয় িুসবা গতসল গিসজ ডনসয় েরম েরম পডরসবশন করুন।

মুিুর ডকাতলর িুরভরকা রমকাগলকাই িতরকাটকা 

েুলকপির পিঙ্কারকা

চপ্রি কুনু্

িুম্কা দকাি
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কী কী লােসব
পাঁউরুডি মাোডর োইসজর ১০ স্াইে, িকিই ৩ গিডবল চামচ, 
রেুন ২৫ গকায়া, গপঁয়াজ মাোডর োইসজর ১ ডি, আিা ১ ইডঞ্ 
োইসজর ১ ডি, ধসনপাতা কুসচাসনা ২ গিডবল চামচ, গোিা কাঁচা 

লঙ্া ২ ডি, কামিীডর লঙ্া গুঁসো ১/২ চা চামচ, োিা ডজসর (গোিা) 
১ চা চামচ, ধসন (গোিা) ১ চা চামচ, েরম মশলা গুঁসো ১ চা 

চামচ, ডচডন ১/২ চা চামচ, নুন স্ািমত, োিা গতল প্সয়াজন মত।

কীিাসব বানাসবন
িকিই িাসলা কসর জল েডরসয় ডনন। গোিা োিা ডজসর ও গোিা 

ধসন একিু শুকসনা গিসজ তারপর গুঁসো কসর রােুন। গপঁয়াজ 
কুডচসয় রােুন। জল েরাসনা িক িই, রেুন, আিা, গোিা কাঁচা 
লঙ্া এক োসথ গপস্ কসর রােুন। পাঁউরুডির স্াইে গুডল অল্প 
জল ডিসয় গমসে ডনন। তাসত গমশান িক িইসয়র গপস্, োিা 

ডজসর ও ধসন গুঁসো, কুসচাসনা গপঁয়াজ, কামিীডর লঙ্া গুঁসো, েরম 
মশলা গুঁসো, ডচডন, নুন ও কুসচাসনা ধসনপাতা। েব েুব িাসলা 

কসর গমসে ডনন। এবাসর ডগ্ল পযুান েরম কসর তাসত োিা গতল 
রোশ কসর পাঁউরুডির ডমরেে গথসক অল্প অল্প কসর ডনসয় প্থসম 

গোল কসর পাডকসয় তারপর হালকা গচসপ কাবাসবর আকাসর েসে 
প্থসম এক ডপে ও তারপর ওপর ডপে িাসলা কসর ডগ্ল কসর 

ডনন। গরডি হসয় গেল গরেি িডহ গলহেুডন কাবাব। পুডিনা চািডনর 
োসথ েরম েরম পডরসবশন করুন।

কী কী লােসব
ডচসকন মযুাডরসনশন এর জনযু (গবানসলে ডচসকন ডকউব ২৫০ গ্াম, নুন ১/২ চামচ, 
গোলমডরচ গুসো ১ চা চামচ, গরি ডচডল েে ১ চা চামচ, আনারসের পাল্প ২ চা চামচ, 
আিা রেুন বািা ১ চা চামচ, কনটিফ্াওয়ার ২ গিডবল চামচ, ময়িা ১ গিডবল চামচ, ডিম ১ 
িা), োিা গতল পডরমান মত, রেুন কুডচ ১ গিডবল চামচ, ডকউব কসর কািা গপঁয়াজ ১ িা 
বে োইজ,
েবুজ-লাল-হলুি গবল গপপার - ৭-৮ িুকসরা (প্সতযুকিার), কাঁচালংকা গচরা ৫-৬ ডি, 
আনারসের িুকসরা ১/২ কাপ, আনারসের জুে ১ কাপ, ডপ্ং অডনয়ন কুডচ োমানযু 
পডরমান, নুন স্ািমসতা, ডচডল গফ্সি ১ চা চামচ, ডচডন ১ গিডবল চামচ, োিা ডিডনোর 
১ চামচ, েয়ােে ১/২ চা চামচ, গরি ডচডল েে ২ গিডবল চামচ, কনটিফ্াওয়ার ১ চামচ 
(৩ গিডবল চামচ জসল গুসল গনওয়া), পডরসবশসনর জনযু গরাসস্ি োিা ডতল োমানযু 
(ঐডছেক)।

কীিাসব বানাসবন
ডচসকন মযুাডরসনশসনর েম্ উপকরে ডিসয় গবানসলে ডচসকন ডকউব গুডল ১০ -১৫ ডমডনি 
মযুাডরসনি কসর িুসবা গতসল লালসচ ও ডরিডস্প কসর গিসজ তুসল ডনসত হসব। পযুাসন ৩ 
গিডবল চামচ গতল েরম কসর রেুন কুডচ ১ ডমডনি মত গনসে গপঁয়াসজর ডকউব গুডল 
আরও ১ ডমডনি গনসে ডনসয় ডতন রকম গবল গপপার,আর কাঁচালংকা নাোচাো কসর 
ডনসত হসব অল্প নুন ডিসয় রোসিলুসেন্ট হসয় আো অবডধ। এবার আনারসের িুকসরা ডিসয় 
আরও ২ ডমডনি নােসত হসব। গশসে ডপ্ং অডনয়নকুডচ ডমডশসয় ডনসয়ই অনযু পাসরে েবডজ 
গুডল তুসল রােসত হসব। এবার পযুাসন আনারসের জুে িা গঢসল তাসত এক এক কসর 
ডচডল গফ্সি, নুন, ডচডন, োিা ডিডনোর, েয়া েে, গরি ডচডল েে ডমডশসয় ২ ডমডনি েুডিসয় 
ডনসয় কনটিফ্াওয়ার গোলা ডিসয় স্াডর জুে নতডর কসর এসত িাজা ডচসকসনর িুকসরা ও 
েযুঁসত কসর গনওয়া েবডজ ডিসয় গনসেসচসে িাডনসয় শুকসনা কসর ডনসলই নতডর েুইি এন্ড 
োওয়ার পাইনযুাসপল ডচসকন বা অম্ল মধুর আনারেী মুেটি। পডরসবশসনর েময় উপর গথসক 
একিু গরাসস্ি োিা ডতল ও োমানযু ডপ্ং অডনয়ন কুডচ েডেসয় ডিসত হসব। 

ররেড দপহ রলহিুপি ককাবকাব

িুইট এন্ িকাওযকার আিকারিী মুগটি 

শ্কাবন্ী দত্ত

িঞ্কারী কমটিককার
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কী কী লােসব
পাঁউরুডি ৬ ডপে (চারপাশ গকসি গনয়া), ডচজ স্াইে৪গি, ডিমডেদ্ধ 

২ডি, গময়ডনজ ১/২কাপ, গপঁয়াজ, োজর, িসমসিা, শশা পাতলা 
স্াইে করা, গলিুে ও কাঁচালঙ্া ইছোমত, িসমসিা েে ১/২কাপ, 

গোলমডরচ গুঁসো ১ চামচ, নুন ১ চামচ, বািার ১/২ কাপ।

কীিাসব বানাসবন
পাউরুডির চারপাসশর বািাডম অংশ গকসি ডনন। এরপর পযুাসন 

বািার ডিসয় পাউরুডিগুডল িাসলা কসর গেঁসক ডনন। গেঁঁসক 
গনওয়া পাউরুডির োসয় পুরু কসর গমসয়াডনজ লাডেসয় ডনন। 
এবার একডপে পাউরুডি গরসে এর উপসর ডচজ স্াইে গরসে 

উপসর গলিুে পাতা ডিন এবং এক এক কসর গপঁয়াজ, োজসরর 
স্াইে  নুন ও গোলমডরচ গুসো েডেসয় ডিন। এর উপর আবার 

একডি গমসয়াডনজ মাোসনা পাউরুডির স্াইে ডিসয় ডিমসেদ্ধর 
স্াইে, িসমসিা, শশা আর একডি ডচজ স্াইে ডিন। এরপর 

একডি গলিুেপাতা ডিসয় এর উপর োমানযু িসমসিা েে আর 
নুন গোলমডরচ গুসো েডেসয় ডিন। েবসশসে গমসয়াডনজ মাোসনা 

পাউরুডির গেঁসক গনয়া পাশ ডনসচর ডিসক গরসে গঢসক ডিন। 
এবার েযুান্ডউইসচ িুথডপক গেঁসথ েুডর ডিসয় পেদেেই গশসপ গকসি 

ডনন। বাডক েযুান্ডউইচডিও এিাসব নতডর কসর ডনন। েবসশসে 
গমসয়াডনজ বা পেদেেই েস্ েহ পডরসবশন করুন গযসকান 

ঘসরায়া পাডিটির জনযু পাডিটি ডমডন েযুান্ডউইচ।

কী কী লােসব
গিা এর জনযু, (১ কাপ + ১/৪ কাপ ময়িা, ১ গিডবল চামচ োিা গতল, ১/৪ 
চামচ নুন, উষ্ণ েরম জল গিা মাোর জনযু) ডেডলং এর জনযু, (২০০ গ্াম 
ডচসকন ডকমা, ১ িা গপঁয়াজ কুডচ, ১ গিডবল চামচ রেুন বািা, ২ ডি ডপ্ং 
অডনয়ন কুডচ, ১ গিডবল চামচ অসয়স্ার েে, ১ চা চামচ িাকটি েয়া েে, ১ 
গিডবল চামচ গোলমডরচ গুঁসো, নুন োমানযু, ২ গিডবল চামচ োিা গতল, িাজার 
জনযু পযটিাতি পডরমাসে োিা গতল।

কীিাসব বানাসবন
গিা বানাসনার জনযু একিা বাডিসত ময়িা ডনসয় ১ গিডবল চামচ োিা গতল ও 
নুন ডিসয় হাত ডিসয় িাসলা কসর ডমডশসয় অল্প অল্প কসর উষ্ণ েরম জল ডিসয় 
একিু শতি কসর গমসে গঢসক রােসত হসব আধঘন্টা। এবার ননডস্ক পযুাসন 
২ গিডবল চামচ োিা গতল ডিসয় গপঁয়াজ কুডচ ডিসয় গিসজ ডনসত হসব। একিু 
িাজা িাজা হসল রেুন বািা ডিসয় অল্প আঁসচ কেসত হসব। এবার ডচসকন 
ডকমা ডিসয় নাোচাো কসর জল শুডকসয় এসল অসয়স্ার েে ও েয়া েে, 
গোলমডরচ গুঁসো ও ডপ্ং অডনয়ন কুডচ ডিসয় নাোচাো কসর নাডমসয় োণ্া কসর 
ডনসত হসব।গমসে রাো গিা গথসক গোি গোি ১২ িা গোলা বাডনসয় লুডচর মত 
গবসল লুডচর উপর ১ গিডবল চামচ ডেডলং গরসে আর একিা লুডচ ডিসয় গঢসক 
োইিগুসলা একিু গচসপ িুই আগুেল ডিসয় মুসে মুসে পুসরা চারপাশিা বন্ কসর 
ডিসলই নতডর শািাসল। এবার োিা গতল েরম কসর শািাসলগুসলা লাল কসর 
গিসজ োল োল েসের েসগে পডরসবশন করসত হসব ডিসবডিয়ান শািাসল ।

িকাটিটি  পমপি ি্কান্উইচ

টিতবটিযকাি শকাভকাতল 

স্বকাগেকা িকাহকা

শম্কা দকাি


