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Saraswati Puja Celebration Committee 2022
(Bani Archana Parisad) 2022
President

: Abeer Das

Vice president

: Aditi Biswas, Sayani Goswami

General Secretary

: Rupkatha Das

Assistant Secretary

: Parthib Debnath, Sam Paul

Advisor

: Choa Saha

Cultural Committee

: Sarbabhouma Roy Majumder Riddhi
(Secretary); Swapnil Saha, Adyashree
Saha, Parijat Saha, Devi Paul

Finance Committee

: Aurgha Dhar (Secretary),
Deboraj Roy

Publication Committee:

Dibyajit Bhowmik, Shirsho Sarker,
Pundarick Paul, Wriddhobroto Biswas

Creative Committee

: Debosmita Banerjee, Anirvan Das,
Prithwiraz Das, Rituraj Roy, Purbasha
Debnath

Puja and Ritual Committee

: Prithviraj Banerjee, Prithviraj
Chakroborty, Sohom Goswami, Shayan
Mitra, Ayan Mitra, Aheer Parial

Cleaning and Environment : Ishan Biswas, Romit Das,
Deboshmita Bhowmik, Suchita Saha
Members

: Sreyajit Paul, Debojit Paul, Rajit Paul,
Aarya Biswas, Navoneel Dey, Trinobh Deb
Chowdhury, Saptarshi Roy Majumder Rishi
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Welcome
to all devotees, parents, guests, and well-wishers
on the occasion of Sree Sree Saraswati Puja 2022
&
16th Annual Founding Ceremony of the Bangladesh Canada
School of Hinduism & Cultural Studies.
ESTD: 2005
A permanent education establishment of
Bangladesh Canada Hindu Cultural Society
&
Bangladesh Canada Hindu Mandir

Bangladesh Canada school of Hinduism and Cultural Studies is an
institution that aims at spreading the teaching and principles of
Hinduism and promoting the rich traditions and heritage of the Bangla
language, and culture to the new generations of Bangladeshi
Canadians growing up in a multicultural Canadian society
বাংলাদেশ কানাডা স্কুল অফ হিন্দুহিজম এ্যাণ্ড কালচারাল স্টাহডজ এ্মন অকটি
প্রহতষ্ঠান যার লক্ষ্য হিন্দুধদমরে মুলনীহত। আর সসই সাদে বাংলাভাষা, সংস্কৃহত ও
ঐহতদিযর সচতনাদক কানাডার বহু হবহচত্র সংস্কৃহতর মদধয সবদ়ে ওঠা আমাদের
পরবতী প্রজন্মদর কাদে সটঠকভাদব তু দল ধরা।
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সেবী সরস্বতী বন্দনা

ওঁ ভূ ভুব: ে স্ব: ঐং শ্রীভগবতী
শ্রী শ্রী সরস্বতী সেবী স্বকীি গণসহিদত ইিাগচ্ছ ইিাগচ্ছ (আবািনী মুদ্রাি)
ইিহতষ্ঠ ইিহতষ্ঠ (স্থাপহন মুদ্রাি); ইি সহিদধহি ইি সহিদধহি (সহিধাপনী মুদ্রাি); ইি
সহিহিতা ভব ইি সহিহিতা ভব (সহিধাপহন মুদ্রাি); ইি সহিরুদ্ধা ভব ইি সহিরুদ্ধা
ভব (সহিদরাধনী মুদ্রাি); ইি সম্মুখ্ীভব, ইি সম্মুখ্ীভব (সম্মুখ্ীকরণ মুদ্রাি)
অত্র অহধষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃিাণ।
ওঁ স্থাং স্থীং হস্থদরা ভব, যাবত পূজাং কদরামযিম।

ববচেক গায়ত্রীওঁ ভূ ভুব
ে ঃ স্বঃ তৎ সহবতু বদরণযং
ে
ভদগা ে সেবসয ধীমহি হধদিা সযা নঃ প্রদচােিাৎ ওঁ ।।

Om Bhurbhubaswa bhagabati Shri Shri Saraswati Debi Sakiya ganashitey Eha
agachya eha agachya (abahani, welcome) | Eha tishtha eha tistha (sthapani, sit),
Eha sannidehi (sannidhapani, settle down), Eha sannirudhaswa (sammukhikarana,
establishing), Mama pujan grihana (pray with folded hands) ||
Om sham sthim sthiro bhava jabat pujam kayomaham

O the Goddess of the universe Saraswati, you are welcome, you are welcome, sit
here, settle down, come close, get established and receive my worship.
Stay here with me as long as I worship you.
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সেবী সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র, পূজার পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্র, সেবীর স্তব ও বন্দনা
সেবী সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র
ওঁ তরুণশকলহমদন্দাহবভ্রতী
ে
শুভ্রকাহতঃ
কুচভরনহমতাঙ্গী সহিষণ্ণা হসতাদে।
হনজকরকমদলােযদেখ্নীপুস্তঅকশ্রীঃ
সকলহবভবহসদ্ধদ্ধ পাতু বাগ্দেবতা নঃ।।
সরস্বতী পূজার পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্র
ওঁ জি জি সেবী চরাচর সাদর, কুচযুগদশাহভত মুক্তািাদর।
বীনারঞ্জিত পুস্তক িদস্ত, ভগবতী ভারতী সেবী নমিস্তুদত।।
নমঃভদ্রকাদ্ধলয নদমা হনতযং সরস্বদ্ধতয নদমা নমঃ।
সবে-সবোঙ্গ-সবোত-হবেযা-স্থাদনভয এ্ব চ।।
এ্স স-চন্দন পুষ্পহবল্ব পত্রািহল সরস্বদ্ধত নমঃ।।
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সেবী সরস্বতীর স্তব
সেতপদ্মাসনা সেবী সেত
পুদষ্পাপদশাহভতা।
সেতাম্ভরধরা হনতযা
সেতাগন্ধানুদলপনা।।
সেতাক্ষ্সূত্রিস্তা চ
সেতচন্দনচঞ্জচেতা।
সেতবীণাধরা শুভ্রা
সেতালঙ্কারবভূ হষতা
বঞ্জন্দতা হসদ্ধগন্ধদ্ধবঞ্জচ
ে ে তা
সেবোনদ্ধবঃ।
পূঞ্জিতা মুহনহভ: সদ্ধবঋহষহভঃ
ে
স্তূ িদত সো।।
সস্তাদত্রণাদনন তাং সেবীং
জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্।
সয স্মরহত ঞ্জত্রসন্ধযািং সবাংে
হবেযাং লভহত সত।।
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সেবী সরস্বতী
বন্দনা
যা কুদন্দন্দু
তু ষারিার ধবলা যা
সেতপদ্মাসনা।
যা বীণাবরেমঞ্জিত
করা যা শুভ্র
বস্ত্রাবৃতা।।
যা ব্রম্মাচুযত শঙ্কর
প্রভৃ হতহভদেেদ্ধবঃ
সো বঞ্জন্দতা।
সা মাং পাতু
সরস্বতী ভগবতী
হনঃদশষ
জাডযাপিা।।
ওঁ সরস্বতী
মিাভাদগ সবোনাং
জননী পরা।
পুজাং গৃিাণ
হবহধবৎ কলযাণং
কুরুদম সো।
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Message from Executive Committee
Dear students and respected devotees,
We are here to speak a few words about Saraswati Puja. Saraswati,
the goddess of knowledge, music, art, wisdom, and nature, represents
the free flow of wisdom and consciousness. She is the mother of
the Vedas.
Saraswati is the daughter of Lord Shiva and Goddess Durga. It is
believed that goddess Saraswati endows human beings with the
powers of speech, wisdom, and learning.
Sounds like storytelling that probably you hear every year. Saraswati
Puja is one of the greatest festivals of Hindus. So, the statement above
is an inevitable truth that will never change, what will change is the
way of celebration. The passion of organizing the Saraswati Puja
becomes the communication of passion in our new generations. You
should continue with these efforts. Saraswati Puja is organized with full
dignity by our students in every teaching institution. Cultural and
entertaining activities are also organized by the children so
embracing our roots and culture is a must regardless of the many ways
we can acclimate this festival. One of the things that as Hindus we all
are proud of every religious event, we celebrate has a meaning of
festiveness which makes it very desirable.
Despite the pandemic, we are going to celebrate our Saraswati Puja
this year as well, therefore; BCHCS/BCHM would like to thank
everyone by any means supporting, contributing, or participating in
this auspicious event.
May Ma Sarawati bless our new generation in their learning process
so that they can build a new era for all of us!
Kind Regards,
Executive Committee
Bangladesh Canada Hindu Cultural Society &
Bangladesh Canada Hindu Mandir
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Message from School Secretary
BANGLADESH CANADA SCHOOL OF HINDUISM AND CULTURAL STUDIES
Toronto, Canada

It is my pleasure and opportunity to be a part of the team celebrating the
Saraswati Puja this year. This year we are celebrating Puja in a different environment. Due
to COVID pandemic our students are getting instructions in a different way, mostly online.
Bangladesh Canada School of Hinduism and Cultural Studies is conducting virtual Gita
class every Sunday. They are also learning Bengali language, Sanskrit, Music, and other
moral subjects. We are blessed that BCHM and BCHCS made such a school for our kids
to learn the core aspects of Sanatan Dharma.
Even in this hostile situation and restriction our students showed their courage to
celebrate the Saraswati Puja in a festive mood. The made their students’ committee,
2022. They are prepared to invite and receive our devotees to come to the Mandir and
perform puja rituals with protections. This year it was not possible to arrange different
competitions (drawing, recitation, speech, debate etc.) but still they organized cultural
program. “Chinmoyee” Saraswati Puja magazine and school anniversary issue is a
regular annual publication completely dedicated by “Sunday School” students where
they write or draw to express what their minds want to say. We are very happy that this
year also they are still able to make a digital magazine issue.
Students at Sunday school every year go for excursions to different places including
places of worship. They are very enthusiastic especially in the mainstream activities like
the Terry fox run, Canada Day celebration, etc. Hopefully soon we can physically arrange
all these again as before.
I want to thank all the students and parents who submitted their works for publication in
this issue and participating in cultural functions. Special thanks to our Publication
Secretary Seema Das who continuously worked so hard to make this publication
successful. My gratitude goes to all teachers at the school for their unparalleled
contribution and dedication. Last but not the least the members of EC and BOT deserve
a big clap for their utmost support for this Puja festival in large.
Ashis Das
School Secretary-BCSH & CS
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Message from School Guruji
BANGLADESH CANADA SCHOOL OF HINDUISM AND CULTURAL STUDIES
Toronto, Canada

ব

বাণীবন্দনা আনন্দময় সিাক।

ের ঘুদর আবার এ্দলা সরস্বতী পূজা।
হবেযােীদের বহু আকাঞ্জিত ধমীি অনুষ্ঠান। পূজারসাদে নবাগতদের িাদতখ্হ়ে প্রোন,
সঞ্জম্মহলত পূষ্পান্জলী, সাংস্কৃহতক অনুষ্ঠানমালা, আরপ্রসােগ্রিদনর অনাহবল আনন্দ।
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মঞ্জন্দর এ্বের সকাহভড পযানদডহমদকর কারদণ পাবহলক

সিলেদপ্রািকল সমদন যোযেভাদব পূজার আদিাজন কদরদে। কাদজই পূজাি সমাগত
সকলদকইসতকেভাদব সস হবহধমালা সমদন উপহস্থত োকদত িদব। প্রযুঞ্জক্তর সিািতাি হবের সকল
ভক্তরাহনধাহরত
ে
সমি অনুযািী পূজা অনুষ্ঠাদন অংশগ্রিণ করদত পারদবন।
প্রবাসী আগামী প্রজদন্মর সনাতনী ধম ে ও সাংস্কৃহতক হশক্ষ্াহবষিসমূি চচো করার অহতসুন্দর এ্
আদিাজদন সবাইদক যুক্ত িবার অনুদরাধ জানাই। গুণী চারুকলা হশক্ষ্ক শ্রী হমহির োস অনলাইদন
যাবতীি আদিাজন তত্ত্বাবধাদন করার জনয তাদক কৃতজ্ঞতা জানাই। সম্প্রহত িদরাদটা’র NRB TV
তাদক সম্মাননা জাহনদিদে। আমরা এ্ জনয গহবত।
ে হশক্ষ্ক ড: আশীষ োস েু’সমিাদের জনয স্কুল
সম্পােদকর োহিত্ব পালন কদর আমাদের সগৌরবাহিত কদরদেন। তাদকও আমাদের সকদলর পক্ষ্
সেদক আহতরক ধনযবাে ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মঞ্জন্দদরর হনবািী
ে কহমটি ও BOT এ্র সকল
সেসযদেরদক জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধনযবাে। ২০০৫ এ্ স্থাহপত এ্ স্কুদলর আদরা অগ্রগহতর জনয
সকদলর সিদযাহগতা কামনা কহর।
বাণী-বন্দনা পহরপূণ েও আনন্দমি িউক।
সকলদক নমষ্কার।
শযামল ভট্টািার্ য
বাংলাদেশ কানাডা স্কুল অব হিন্দুইজম এ্যাণ্ড কালচারাল স্টাহডজ
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Message from the President of Students’ Committee
Saraswati Puja Celebration 2022
Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Ya Shubhra Vastravrita
Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana
Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibhir Devaih Sada Pujita
Sa Mam Pattu Saravatee Bhagavatee Nihshesha Jadyapaha

“May the Goddess Saraswati protect me. She is fair like the jasmine-coloured moon, and her pure
white garland is like frosty dew drops. She is adorned in radiant white clothes and in her hand rests
the Veena. She has a throne of white lotus and is respected by the Gods. Oh Goddess, bless me and
remove my weariness, sluggishness, and ignorance. “

Happy Saraswati Puja! This year I am honoured to be named the president of the
Bangladesh Canada School Hindu Mandir’s (BCHM) student committee. I want
to thank everyone who has worked throughout this past year and especially over
the last few weeks to make this year’s Saraswati puja a possibility.
I would like to thank our school students, parents, teachers, and volunteers who
have all put in their time and effort to make this a reality. It amazes me just how
quickly everything was managed successfully, and I thank everyone for being
able to adapt so quickly given that we are going through unfavourable
circumstances. For the many years I have been a student at the temple, I have
been blessed into seeing firsthand the hard work and passion that goes into
teaching children. This is a crucial job as our children will one day become
society’s next leaders. For this, I praise all the adults who have sacrificed their time
this year. I also thank all the people who have held executive positions before me
for being amazing role models.
Saraswati puja or Bashanta Panchami is one of the many festivals celebrated by
Hindus and many Jains. Hindus, like myself, celebrate in honour of the Saraswati the Goddess of learning, creativity, and music. Maa Saraswati is known to bring
order out of chaos and has a tranquil personality. Many young students learn to
write their alphabets on this day. Students worship this goddess as Maa Saraswati
is said to bring bless students who are currently amid their education. So, in honour
of this festival, our talented parents and children have put their all into perfecting
this annually published magazine and it has turned out brilliantly. The submissions
this year have been astounding and I hope all of you enjoy reading and viewing
all the beautiful writings and drawings. Every year executing this ceremony can
seem almost downright impossible but as Ken Blanchard has once said,
“None of us is as smart as all of us. May Maa Saraswati bless us all.
Abeer Das
President of Students’ Committee
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Message from the General Secretary of Students’ Committee
Saraswati Puja Celebration 2022
After waiting 2 whole years, Sarasawati Puja has finally come!
I am honoured and I am grateful to be given the position of General
Secretary of the year 2022. I would like to thank Bangladesh Canada
Hindu Mandir for giving me the opportunity. Saraswati Puja is a puja
celebrated mostly by children and adults, Saraswati is the symbol of
knowledge, education, creativity, and music.
Us students haven’t been able to attend our Sunday school due to
the pandemic, but thanks to the teachers we still have classes online.
Our classes are every Sunday from 5o’clock to 6o’clock. We learn
Sanskrit, about historical people, and most importantly the Bhagavad
Gita. I would especially like to thank Shyamal Bhattacharjee (Guruji)
for teaching us how to lead a good way of life through the Gita.
I would like to thank everyone that helped arrange the 2022 Saraswati
Puja including the students, teachers, and Bangladesh Canada Hindu
Mandir committee. I hope everyone enjoys this year’s Saraswati Puja
and hope Saraswati Puja is in-person again next year.
Rupkatha Das
General Secretary of Students’ Committee
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প্রাককথন
চিন্ময়ী সরস্বতী পূদজাি প্রকাহশত বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু কালচারাল সসাসযাইটি এ্যাণ্ড বাংলাদেশ
কানাডা হিন্দু মঞ্জন্দর’ হশক্ষ্া প্রহতষ্ঠাদনর সকল োত্র-োত্রী, অহভভাবক ও কমীদের এ্কটি প্রকাশনা। এ্টি
সকাদনা বই নি। হবগত কদিক বের ধদর এ্টি প্রকাহশত িদচ্ছ। এ্বেরই এ্র বযহতক্রম। মঞ্জন্দর প্রহতষ্ঠাদনর
সংদগ সরাসহর সকাদনা কাদজর োহিত্ব সপদি আহম এ্বের কাজটিদত যুক্ত িই। কাজটি যহেও সিজসাধয
নি তদব যদেষ্ট আনন্দ ও সকদলর সিদযাগীতাি কাজটি সম্পাহেত িল। এ্াের হবগত বেদরর হচন্মিী’র
অনুসরদণ এ্টি হডঞ্জজিযাল প্রকাশ করার হসদ্ধাত িি। মূল প্রকাশনার উদেশয ও ভাব হকেুমাত্র ক্ষ্ুণ্ণ না কদর
প্রেমবাদরর মত হডঞ্জজিাল িওিার সুদযাদগ এ্সংখ্যার হকেু পহরবতেন ও সংদশাধদনর প্রদিাজন অনুভূত িি।
প্রবাদস বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু কালচারাল সসাসযাইটি এ্যাণ্ড বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মঞ্জন্দদরর
অতভুক্ত
ে গীতা পাঠ ও হশক্ষ্ার সদঙ্গ যুক্ত সকদল হমদল প্রহতবের হনিহমতভাদব প্রহতষ্ঠাদনর সকল োত্র-োত্রী,
অহভভাবদকর সিািতাি সরস্বতী পূদজার সয আদিাজন িদতা তা এ্বের অদনকিাই বযািত। অনাকাঞ্জিত
সকাহভদডর পহরহস্থদত প্রহতটি কহমউহনটি জুদ়ে এ্কই ভীহত ও আশংকা। প্রযুঞ্জক্ত ও পহরহস্থহত মানুষদক তাই
বতেমান বাস্তবতাদক স্বীকার কদর হনদত বাধয কদরদে। ফদল এ্ হবকল্প বযবস্থাি সকাহভড ক্রাহতকাদলও
অহভভাবদকরা প্রদতযদকই তাদের সতানদের সাধযমত নানামূখ্ী হশক্ষ্াবযবস্থার সংদগ সংদগ গীতাপাঠ ও
হশক্ষ্ার ক্লাদশও যুক্ত সরদখ্দেন। তাদের কৃতজ্ঞতা, তাদের সতানদের জনয প্রবাদস এ্মন হশক্ষ্াবযবস্থার
গুরুত্ব এ্বং হনদজদেরদক এ্ কাদজর সদঙ্গ সম্পৃক্ত িবার অনুভূহত তারা সলখ্াি বযক্ত কদরদেন, যা এ্ সংখ্যাি
হচন্মিী’র সশষ অংদশ প্রকাহশত িদিদে।
২০২২ এ্র হচন্মিীদত সংকহলত সলখ্াগুদলার ভাষাি ও বক্তদবয নন্দনদ্ধশলী িিদতা হকেুিা কম, যার
এ্দকবাদর কমহত সনই তা িদলা সকদলর অতদরর প্রাচুয।ে স্কুল পহরবাদরর সেসয, হশশু-হকদশার োত্রোত্রীদের বাবা মাদিদের সলখ্াি হচন্মিী ২০২২ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ িদিদে। যহেও ভুল বানান ও তদেযর
সীমাবদ্ধতা োকদত পাদর। অনুদরাধ করদবা সকদলই সযন সস সীমাবদ্ধতািুকু সমদন সনন। তদব এ্খ্াদন
সলখ্দকর মতামদতর োি কহমটির নি। তা সদত্ত্বও কহমটির সকদলই অনুভব ও হবোস কদরন সয, আজদকর
এ্ই সরস্বতী পূজাসংখ্যা চিন্ময়ী’র সবিুকুই জুদ়েই োকুক বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু স্কুদলর হশশুহকদশারদের আঁকা, সলখ্া ও বক্তবয। ফদল, সযিা সবদচদি আকষণীি,
ে
তা িদচ্ছ সোিদের সৃজনী। অবাধ
উৎসাি, সানন্দ আগ্রদি কল্পনাি সভদস ওরা সযিা এ্ঁদকদে বা হলদখ্দে তা হেদিই এ্সংখ্ার প্রেম হেকিা পূণ।ে
তাদত ব়েদের সকাদনা িাত সনই, এ্মন কী সনই পরামশ-উপদেশ।
ে
সবহশরভাগ আঁকাি যহেও ওরা নানা রঙ হেদত সপদরদে, হকন্তু সলখ্াি এ্কই ভাষা ও মাধযম অোৎ
ে
ইংদরঞ্জজদকই ওদের সবদে হনদত িদিহেল। তারও যদেষ্ট ও সঙ্গত কারণ রদিদে। তাও আশা কহর, পরবতীদত
প্রকাহশত সংখ্যাগুদলাদত মাতৃভাষাি, বাংলািও অতত ওরা স্বাচ্ছদন্দয হকেু হলখ্দব। যহেও ওরা মাতৃভাষার
গুরুত্ত্ব যদেষ্টই সবাদি। ব়ে বিদস গুরুদেদবর আশ্রহমক হশক্ষ্াি ইংদরজী মাধযদম পদ়েও মাতৃভাষার সয
গুরুত্ত্ব আহম অনুভব কদরহে তাঁরই উঞ্জক্তটি অনুরণন কদর এ্কবার মদন িদচ্ছ এ্খ্াদন এ্কবার বহল “আদগ
চাই বাংলা ভাষার গাঁেুনী, ‘পদর ইংদরঞ্জজ সশখ্ার পত্তন।”
পাঠক ও এ্ আদিাজক কহমটির সকলদকর প্রহত কৃতজ্ঞতা ও ধনযবাে।
সীমা োস
প্রকাশনা সম্পােক

P a g e | 17
16 Dome Ave; Toronto, ON M4B 1Y9 Canada Tel: 416-693-4444 E: bchcs.bchm@gmail.com

চিন্ময়ী

সরস্বতী পূজা সংখ্যা ২০২২

CONTENT
মা সরস্বতী

NAME
আেযাশ্রী সািা (Ma Saraswati- Adyashree Saha

PAGE
: 41

What Best Thing I Learned from Sunday School by Swapnil Saha

: 42

My Favourite Colour by Sam Paul

: 43

How I can keep myself safe in Pandemic by Anirvan Das

: 44

How We Can Stay Safe During the Pandemic by Sarbabhouma Roy Majumder Riddhi

: 46

What we learned from the COVID – 19 Pandemic by Parthib Debnath

: 48

Summer Garden by Soham Goswami

: 50

Hindu Contributions to Mathematics by Prithviraj Banerjee

: 52

The Significant Impact of Covid-19 by Choa Saha

: 54

Remote Learning by Aurgha Dhar

: 57

First day I used Go Train by Ishan Biswas

: 60

Nature Is Amazing by Sayani Goswami

: 62

Why paying students for good grades isn't a good idea? By Rupkatha Das

: 64

Abstract Art by Parizat Paul

: 67

অন্দস্তদে গীতা

: 69

- ঋতু শ্রী স াষ

ববচেক চশক্ষা ও বাাংলাদেশ কানাডা স্কুল অফ চিন্দুইজম--চবধ্ান কৃষ্ণ সািা

: 71

গীতা সিাক, িলার পদথর মন্ত্র--ছন্দা সেবনাথ

: 76

AN EMAIL FROM A PARENT (NOBARUN DEY)

: 79

Sunday School: Pride of Greater Toronto’s Bengali Community by Sayantan Goswami

: 80

প্রাদনর কথামালা - শুভ্রা চশউলী সািা

: 81

চবজ্ঞ চশশুমন ও ভাবনা -সীমা োস
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Grade 6
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Swapnil Saha, Grade 6
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Ayan Mitra, Grade 4
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Prithwiraz Das
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Dibyajit Bhowmik
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Purbasha Debnath
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Sucheta Saha
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Sam Paul
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Adyashree Saha

মা সরস্বতী
আেযাশ্রী সািা
প্রনাচম সতামায় সি মা সরস্বতী
অজ্ঞানতা েূর কদরা
ছচ়িদয় সতামার সজযাচত

নমদস্ত বীণা পুস্তক িদস্ত সেবী বীণাপাহণ।
শতেল-বাহসনী হসঞ্জদ্ধ-হবধাহিনী সরস্বতী সবেবাণী।।
এ্দসা আমল ধবল শুভ সাঞ্জত্ত্বকী বদণ,ে
িংস-বািদন লীলা উৎপল কদণ,ে
এ্দসা হবেযারূহপণী মা শারো ভারতী এ্দসা ভীতজদন বরাভি োহন।।
------------------------------------কহব নজরুল ইসলাম
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What Best Thing I Learned from Sunday School
Swapnil Saha Grade-6

I

am delighted to be a student at the

Bangladesh
Hinduism

Canada

and

School

Cultural

of

Studies.

Gurujee (Shyamal uncle), Mihir uncle, and
Gita itself has taught me a lot.

Gita has helped me

achieve and approach my objectives and how to keep in touch with God
in all circumstances.

Gita also taught me slokas and

how to interpret them in a precise manner. My
Gurujee taught me the most important lesson: always aspire to be the
best version of yourself.

I was bewildered when I first attended Gita class,

Shyamal's uncle helped me overcome my challenges.
Gita has also taught me a new language that I had never heard of
before. The lesson from the class taught me how to speak and read
Sanskrit. I am grateful to teacher Hemlata Pandey,

who has helped me learn Sanskrit. Sunday

school allowed me to meet new people
and

participate

in

various

cultural

activities. I also developed my abilities
through other activities such as singing,
reciting, acting, and drawing. I also got the opportunity to volunteer
at many puja celebrations.
Sunday school allowed me to express myself and who I am!
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My Favourite Colour
Sam Paul, Grade 7

M

y favourite colour is light blue.
I like light blue because it
looks like a unique and
magical colour to me, associated
with harmony and peace. Also, it's the
colour of really nice water, and I like
diamonds and diamonds are blue.
My favourite sports are soccer and
basketball. I like playing indoor games
more than outdoor games.

According to Color Wheel Pro,
“light blue is associated with health,
healing, tranquility, understanding,
and softness.
Dark blue represents knowledge,
power, integrity, and seriousness.”
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How I can keep myself safe in Pandemic

T

Anirvan Das, Grade 7

he COVID-19 pandemic has affected people worldwide, having
detrimental impacts on people’s mental and physical health.
First, we should know what a pandemic is. A pandemic is an

epidemic occurring on a scale that crosses international boundaries,
usually affecting people on a worldwide scale. COVID-19 is an
infectious virus, and it is caused by the SARS-CoV-2 virus.

It can get people sick, and it can get people killed. Also, the virus can
spread from an infected person’s mouth or nose if they cough,
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sneeze, talk and breath etc. It has infected a lot of people over a long
period of time with a current total count of 300 million people. There are
many ways to prevent yourself from catching the virus. So far, people have been wearing
masks in public settings as well as maintaining a social distance of 2 metres. Scientists
have now created vaccines for the public to take.

We also went through a

couple of lockdowns and the lockdowns really helped to slow down
the infection rates. The COVID strands are constantly evolving with the
biggest player right now being the omicron strand. To help stop the
mutations and return to normal, we must continue quarantining,
washing our hands, covering coughs and more. This, combined with
vaccinating we will stop COVID.I practice many things to prevent
myself from getting COVID. I always put my mask on; especially at
school since there are so many people there. I make sure to go
outside only for school and the occasional walk. I also try to distance
myself from others as much as I can. I also don’t let people without
masks get close to me since that can be very risky.
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How We Can Stay Safe During the Pandemic
Sarbabhouma Roy Majumder (Riddhi); Grade-7

WE ALL SHOULD FOLLOW THE GOVERNMENT
SAFETY RULES, WEAR A MASK, AVOID GOING
INTO CROWDS AND BE AWARE OF COVID
SYMPTOMS. WE SHOULD ALSO REGULARLY GET
TESTED WHEN POSSIBLE.

C

oronavirus is a virus that can cause flu-like symptoms and
serious illness as global survival issue. It is a worldwide
pandemic which was first found in Wuhan, China which

spreads around the world at rapid speeds. It is when the respiratory
system cannot take in air. As time passes, New Variants are showing
their faces unlimitedly like the Alpha, Beta, Gamma, Delta, and
Omicron variants.
Due to our Covid faking, many are losing their loved ones. Some
have recovered from Covid-19 but after it gets in us once, it isn’t
leaving for free. Heart attacks, kidney failures, strokes, eyes, and skin
problems, etc. are happening after a positive case. The world
economy is showing a negative growth which is very alarming for
Covid-19. We shouldn’t leave it all to the government and front-line
workers. We all should follow the government safety rules, wear a
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mask, avoid going into crowds and be aware of Covid symptoms.
We should also regularly get tested when possible. Another thing to
do is to be upstanders and activists to spread awareness and
information of this serious world-wide issue. Not only maintaining
physical health will help, but mental health is also very important.
We all should cope with stress. We should make this time valuable by spending it with our
family.

Also,

meditating,

reading, virtual activities (with
friends and family), getting
enough sleep, etc. Some are
suspecting that this is an
artificial virus created in a
Chinese laboratory in Wuhan.
We say this because this virus
puts an equal effect on all
temperatures

which

no

natural virus can do. World
leaders must make sure that
no

more

experiments
place

dangerous
like

again.

this
The

take
most

important thing to know is we are all in this together and we can get
through it together.
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What we learned from the COVID – 19 Pandemic
Parthib Debnath, Grade 7

T

he COVID pandemic has been going
on for almost three years now, and by
now we have mostly gotten used to

the safety measures we have to uphold to
keep everyone safe. But, at the beginning
of

the

pandemic,

we

were

totally

unprepared, and no one knew what to do.
If we look back at early 2020 you may remember how frantic the
situation was. People were starting to notice when the first cases were
detected in Canada. But when the Chinese city of Wuhan (where
COVID was first detected) went into full lockdown and cases spread
all over the world, people started to panic. The first announcements
from the government suggested masks outdoors, and frequent hand
sanitizing/washing. At the beginning, there was a scramble for

these items. But we

soon overcame this issue. This was a time where people stocked up on essential items.
After a few months, though, people began to understand that you should only take what
you need.

While all this was happening, scientists from different

companies were hard at work trying to create an effective COVID
vaccine. By now almost everyone has a vaccine.
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You can see by this timeline how unprecedented this pandemic was.
The last pandemic with comparable effects happened over a
century ago (Spanish Flu 1918-19). But at least
we know what to do if such an event occurs
At the beginning,
there was a
scramble for these
items. But we soon
overcame this issue.
This was a time
where people
stocked up on
essential items. After
a few months,
though, people
began to
understand that you
should only take
what you need.

again in the future: use masks and sanitizer,
wash hands frequently, avoid stockpiling, and
start work on a vaccine as soon as possible.
We also learned how to connect with people
who are not with you in person by virtual
meetings. We can now work from home and
attend school from home. We learned
alternative methods of doing things. We can
connect with our loved ones virtually, allowing
us to attend event we otherwise wouldn’t. We
can now conveniently spend more time with
friends and family. We learned the importance of

connecting with each other no matter the situation.

Thank you for reading and stay safe!
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Summer Garden
Soham Goswami

S

ummer gardening is a fun activity
for my family. My parents were able
to plant a lot of different things in

the summer garden including a lot of
vegetables. We planted many flowers
and had a rose plant for many years,
which gave us a few 100 roses. We also
planted a few corona flowers at the end
of summer. My mom decided to plant
new vegetables every year.
Some years my mom plants peas, tomatoes, eggplant, zucchini, bell pepper, bitter
melon, and many more plants. I do a lot of garden work, once I had to pull out a
plant with such big routes that it was hard for my mom to pull out. When I got it out,
we used it for decoration.

Sometimes it is nice to get wet with cool water. Sometimes I am
not in the mood for garden work. We have a very spiky plant which I
have no idea what it is, and it only changes two different colors green
and brown. We don't have that much room to plant but we were able
to make do with what we have. We planted plants in front of our
house, on the side, and on the patio.
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There is a very aggressive gray squirrel that likes to come here
from time to time and tries to scare us.

There's also a bunny living outside our

house. We thought it ran away but it came back. Last summer we had a lot of tomatoes
and made it into sweet chutney, and we had that for almost the entire summer.

We got a lot of other foods
from the garden which we used for cooking. I can't wait for next
summer. That is my family's garden.
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Hindu Contributions to Mathematics
Prithviraj Banerjee, Grade 8

H

indus have pioneered many
aspects of modern mathematics.
Their contributions to this field are
used to this day. From basic things like
zero to advanced concepts like
trigonometry, we have a lot to thank
Hindus for.
Concept of Zero
The first recorded zeros were found in the
Bakhshali
Manuscript,
used
as
placeholders for numbers like 10, 100
and 1000. Before zero, mathematicians
had a hard time calculating simple operations. Compared to
complicated number systems like the Greek, Roman or Sumerian
systems, the Hindu system was very simple. It only involved 9 digits and
a placeholder, 0. This simplified system allowed mathematicians to
perform more complex operations.
Negative Numbers
Building upon the progress made with zero, Hindus also developed
negative numbers. Information about negative numbers is also found
in the Bakhshali Manuscript. The example of fortunes and debts is used
to explain this idea. For example: “A fortune subtracted from 0 is a
debt” and “A debt subtracted from 0 is a fortune”. This means that 0
minus a positive number is equal to a negative number, while 0 minus
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a negative number is equal to a positive number. This is a basic
principle essential to math today.
Trigonometry
Hindu mathematicians were the first
to develop trigonometric operations,
such as sine and cosine. Information
about this is found in the ancient text
“Suryasiddhanta”. The text uses terms
like “Jya” and “Kojya”, which are sine
and cosine. Indian mathematicians
advanced our understanding of this
concept by creating sine tables. was
done by dividing a quarter circle into
24 equal sections and recording the
angle for each one. This was done in
increments of 225. Hindus also
created
different
strategies
to
calculate
sine
with
extreme
accuracy.

Hindu mathematicians have
contributed much more
than what is stated above.
Many of their contributions in
math spread to other areas
of the world, such as the
Middle East and Europe.
Western mathematicians
could not accept zero or
negative numbers because
they thought these concepts
were absurd, as they did not
align with their religious
views.

Of course, Hindu mathematicians have contributed much more than
what is stated above. Many of their contributions in math spread to
other areas of the world, such as the Middle East and Europe. Western
mathematicians could not accept zero or negative numbers
because they thought these concepts were absurd, as they did not
align with their religious views. For Hindu’s however, it was not a
problem at all. Hindu ingenuity has innovated the foundations of
mathematics as we know them today, which we could not do
without.
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The Significant Impact of Covid-19
Choa Saha

T

he

COVID-19

pandemic is of
a scale most

people alive today have
never seen. Lockdowns
and curfews prevent the
spread

of

impacted

the
the

virus
way

children learn, the way
their families earn a living,
and how safe they feel in their homes and communities. As we
question whether we will ever go back to what we once knew to be
“normal”, it is worth taking a step back to see how we can build on
what we have learned to build back a better world for children.
Arman Fesharaki-Zadeh, MD, Ph.D., a behavioural neurologist, and
neuropsychiatrist, believes the number of mental health disorders is on
the rise during the pandemic is surging as people grapple with such
matters as juggling work and childcare, job loss, isolation, and losing

P a g e | 54
16 Dome Ave; Toronto, ON M4B 1Y9 Canada Tel: 416-693-4444 E: bchcs.bchm@gmail.com

চিন্ময়ী

সরস্বতী পূজা সংখ্যা ২০২২

a loved one to COVID-19. Children and youth flourish in structured
environments that are safe.
The COVID-19 pandemic has disrupted these protective factors
making it difficult for children and youth to adapt and thrive.
Pandemic-related school closures, family stress, and trauma have led
to increasing mental health problems in some children when COVID19

was

declared

a

global

pandemic.
Physical separation curtails the
spread of the virus, yet the practice
of physical distancing inherently
limits

people's

in-person

social

interactions, which may narrow their
sense of social connection. The
reduction in the physical availability
of social connections is concerning,
as over a century of research has
proven

how

crucial

social

connection is for well-being. Many
of us have become aware of how much we need other people—
many have managed to maintain their social connections, even if
they had to use technology to keep in touch, Dr. Juthani says. “There's
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no doubt that it's not enough, but even that type of community has
helped people.” “It is true – this crisis has taken its toll on humanity.
The environment from local to global scales has witnessed
apparent positive impacts. Global lockdowns have drastically altered
the patterns of energy demand and have caused an economic
downturn but at the same time, have provided an upside-cleaner
global environment. As a result, NASA satellites have documented
significant reductions in air pollution—20-30% in many cases—in major
cities around the world.
As we look back in November 2019, a 55-year-old individual from
Hubei province in China may have been the first person to have
contracted COVID-19. At first, not many people have thought this was
a big deal. Letting China deal with this problem on its own and being
ignorant was something many people have done. Three years later,
that one childish thought has led to approximately six million deaths.
However, it also provided an opportunity for generations to unite and
perhaps begin to shape our younger generations to think differently
about their roles and how we as individuals can all contribute in our
way to find a solution to collective problems.
We should find out the problem, work together and come to a
solution. It should not matter where or how this problem began; we
are all in this together.
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Remote Learning
Aurgha Dhar | Grade 8

S

ince

the

COVID-19

pandemic started rising
in

Canada,

government

the

announced

a

lockdown to stop the spread of
the virus. Since then, lots of
children have been fulfilling
their education at home. The
government

supplied

electronics and invested in
money for online services to
school boards. The COVID-19
pandemic has shown us new opportunities in which we learned from
a

new

perspective.

Remote

learning

has

its

advantages,

disadvantages, and lets us think differently.
There are advantages when it comes to remote learning. Children get
to meet new people and learn differently from before. The children
get to do many new things online, such as watching more videos
instead of hands-on learning. They may have a very new experience,
which their original schoolteacher may have not done before.
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Remote learning allows the students to have some fun with modern
technology instead of doing things by hand. So, remote learning is
pretty good sometimes.
There are also disadvantages in remote
learning. The children may take the
opportunity not to pay attention in class
and play games because the teacher
won’t notice a thing. The children might
not get a proper learning experience as it
is online. Internet connection is everything
when it comes to online learning. If their
internet goes bad, then they will miss out
on an entire day of learning, and maybe
even more than 1 day. The disadvantages
of remote learning can be very damaging

Remote learning
has its advantages,
disadvantages, and
lets us think
differently
The disadvantages
of remote learning
can be very
damaging to a
child’s education.

to a child’s education.
Remote

Learning

lets

us

think

differently and from another perspective.
The

children

might

like

the

online

experience and not want to go to in-person school anymore. The child
may prefer the not hands on things and like to work on projects and
assignments online. The children may interact with each other through
different ways instead of doing things face to face and maybe even
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have a better relationship online. Online learning gives us different
perspectives and ideas.
In conclusion, remote learning has
pros, cons, and lets us see things in an
entirely

different

perspective.

The

government made online learning an
option for students across Ontario.
Remote

learning

helped

students

continue their education while staying in
their homes. The government funded
many programs that allow students to
attend classes even while being quarantined at home. Even now,
hundreds of thousands of students across Ontario are fulfilling their
education from home through remote learning.
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First day I used Go Train
Ishan Biswas (Age-12 Years)
Have you ever experienced travel on a go train? I bet you did, and it
was probably fun. The first time I travelled through the go train was
when I was six years old, and I was going to Niagara Falls from Union
Station. My first glance on the seats made me think that these seats
are from a modern airplane, and they looked rather more spacious. I
thought that the seats
were an unusual color as
a six-year-old. They were
green. But I soon realized
that the color of the seats
was

just

designed

to

match the exterior. The
go train had 2 floors and
fortunately

we

were

seated at the top floor, so we had a better view.

I remember that there were

lights and an emergency cord that said in capital letters, “ONLY PULL FOR EMERGENCIES OR ELSE YOU WILL
BE FINED $5000!” I got scared from that, so I averted myself from pulling that cord for the rest of the ride.

I

didn’t remember much, but the go trains stations had poles on them
and I ran around the poles in few stops which made me dizzy. On the
go train, I looked out the window seeing both urban and rural cities
and greenery. On the train I met ThanossGaming (name changed)
and he was recording a vlog. I recognized his face, and I knew he
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had 100,000 subscribers in YouTube, and I immediately told my parents
whether I can get an autograph from him.
With permission of my parents,
I quickly took an autograph
from him, and I went back to
my seat. I was too nervous to talk
to him. Later, approximately 2 hours
after I got off the train, I was scrolling
through

YouTube

and

I

saw

ThanossGaming’s most recent video,
and I was there in the background
along with my family! I couldn’t
believe it! So, if it was not for Go train, I couldn’t have met him and

appeared in his video.
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Nature Is Amazing
Sayani Goswami

T

here are times when we don’t realize how
lucky we are to have nature. Nature is a
beautiful thing that we sometimes take for

granted. One of those things is the seasons. In
Canada, we are very lucky to have 4 seasons which are:
winter, spring, summer, and fall. Some countries don't get
to experience these seasons. In Canada, we are fortunate to
have both hot sunny summer days and cold snowy winters.
Another thing we overlook when it comes to the seasons is the beauty of the leaves
changing colors during fall.
Sometimes, we abuse nature and forget that we don’t have an
endless supply of it. For example, to make paper we need to cut down
trees and this causes deforestation. Trees are
very important in our daily
lives. Not only are they a
natural

resource

but

a

source of oxygen. If we
continue to cut down trees,
eventually there will be no
trees left on earth and this
will cause problems for not
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only us humans but animals as well. We need to save our natural
resources and learn more renewable ways to go on with our lives. To
conclude, nature is a beautiful thing that we also take for granted so
from now on, we must appreciate even the smallest things and
preserve them as it is very important for all living beings.

Fall is one of my favourite seasons
because I find the simplicity of the leaves
changing color and swirling around in the
chill breeze very calming and relaxing.

Sayani Goswami
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Why paying students for good grades isn't a good idea?
Rupkatha Das

W

ouldn’t you be glad you’re getting paid every time
you receive a good grade? It’s simple, the higher
the grade, the more money you get paid. One day,

maybe you can save up
and

get

something

you

want, like a new pair of
shoes, video games, new
clothes, etc. All you must do
is study exactly what you
learned, not more, not less.
Is getting paid a good idea
for good grades? Is it best
for your future? Most people
believe that paying kids is a
good

idea,

psychological

but
research

from the early 1970s has found paying for good grades is unsuitable
for students. These students were not studying for the learning, but
rather for the money resulting in them not studying further than
necessary and growing an intrinsic love of learning. Which would help
make them more successful in academics, and as an adult. Getting
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paid for good grades isn’t the best way to get motivated, so here are
4 reasons why you shouldn’t be paid by parents.
Let’s

consider

“Laziness may often be

you’re being paid

for your grades, but

the result of there being

parents can’t afford to

too much of a

pay you for any

reason. What happens

disconnect between

then? Since you

have been paid so far
of being paid; what

what a person is asked
to do and why that task

suddenly

your

you have a habit

is important.” – Daniel

was your drive to

good grades? Money.

Marsten, Ph.D. In this

Say you can get

easy grades in Math

case, money is the

but you like Art

more, when you get

reason that makes the
task important but

grade you would work

without money, there is

rather than in art. In the

no reason. Let’s think

need to find a career
your interests will make

long-term when you
start working and living

suitable career. Certain

alone.

paid for the higher
harder

in

math

future, when you
path, not knowing
it hard to choose a
things should be

done without compensation.
“Laziness may often be the result of there being too much of a
disconnect between what a person is asked to do and why that task
is important.” – Daniel Marsten, Ph.D. In this case, money is the reason
that makes the task important but without money, there is no reason.
Let’s think long-term when you start working and living alone. By this
time, you possibly will not be paid by your parents, resulting in you
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becoming lazy and unwilling to do the task that you were previously
paid for.
Money can get you motivated, and it can help you later
financially in post-secondary education, but what message does it
give? When is money given to you what message do you think it
portrays? It can give the message that without a bride you can’t get
good grades and grades are better than effort. As you can see,
getting paid isn’t a good idea, you will lose many skills and won’t try
harder than you should. Getting paid won’t make you love learning
and take a deep interest in subjects you would love. When you stop
getting paid in the future, you will not see the point of working, making
you lazy. One last thing to consider is the message that is being given.
Getting paid is not the best, it doesn’t help but hurts you instead;
remember it may work short term, but in the long run, it’s dangerous.

বাল্মীচক । এ্ই-সর্ সিচর সেবী সগা আমাচর !
সব কচবতাময় জগত-িরাির, সব সশাভাময় সনিাচর ।
সরস্বতী । আচম বীণাপাচণ সতাদর এ্দসচছ চশখাদত গান সতার গাদন গদল র্াদব সিস্র পাষাণপ্রাণ ।
সর্ রাচগণী শুদন সতার গদলদছ কদ ার মন
সস রাচগণী শুদন সতাচর কদে বান্দজদব সর অনুক্ষণ।
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Abstract Art
Parizat Paul

A

bstract art is a visual art genre
where we express us or our mind
into

a

painting

consisting

of

different shapes and colors. The purpose of
this type of art is to clear our minds and start
afresh. An abstract doesn’t need to be a painting that everyone
knows about or understands. Only the person who created this
masterpiece has the agility to understand what they made.
Sometimes the colors express what the painter is trying to show. Bright
colors can mean that they are happy, or it might be their favorite
color. Dark colors may express difficulties in their lives. Abstracts don’t
always have to be about showing what’s in one’s mind or feelings,
they can be about anything the painter loves.

Most people spend time with electronic devices which can
be fun but won’t enlarge our physical or mental ability.
Spending your time with art and that too, abstract will
expand your creative mind. Since abstract art is becoming
more popular by the day, selling what you have made
won’t hurt.
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Abstract art is another way of spending time as well as being
creative. Most people spend time with electronic devices which can
be fun but won’t enlarge our physical or mental ability. Spending your
time with art and that too, abstract will expand your creative mind.
Since abstract art is becoming more popular by the day, selling what
you have made won’t hurt. It will boost your art marks because the
marks depend on the creativity of your piece.
Parizat Paul

Last of all, you have the freedom to put anything you want on
your canvas. There are no rules to follow in this type of art other than
to paint what you feel like is best. You don’t even need to have some
object around you to paint. It’s all about painting what you love, how
you’re feeling, or whatever you want to paint. There are no mistakes
in an abstract because there is nothing wrong with what you do in an
abstract. Since it’s an abstract only you understand no one will even
notice the mistake.
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অন্দস্তদে গীতা
ঋতু শ্রী সঘাষ

য

ঞ্জস্মন সেদশ যোচার। হনদজদক
সান্ত্বনা হেদত এ্ই হবোস হনদি
জন্মভূ হম

সেদ়ে

কানাডাদত

এ্দসহেলাম স্বামী-স্ত্রী েু’জদন, সাদে সোট্ট এ্কমাত্র
সতানদক হনদি । মদন মদন ধদরই হনদিহেলাম সয,
আমাদের প্রজন্মদতই ভারতীি সংস্কৃহতর যবহনকা
পতন িদলা । আমার সতান ও তার পরবতী প্রজদন্মর
সকউ িিদতা আর আমার সনাতন ধদমর,
ে আমার ভারতীি সংস্কৃহতর ধারক বা বািক সকানিাই
িদবনা । আমরা বযন্দিগত অথাৎ
য পাচরবাচরক ভাদব র্চে চনদজর সন্তানদক সসই সাংস্কৃচতর চশক্ষায় চশক্ষা
সেওয়ার সিষ্টাও কচর, তদবও চক সস এ্ক দর িদয় প়িদবনা? চকাংবা সসই চশক্ষা চক তার্ বাস্তব জীবদন
সমদন িলার মদতা পচরদবশ বা মদনর সজার চেদত পারদব? হকন্তু কানাডাদত আসার পর সেখ্লাম,

এ্খ্াদনও অদনকগুদলা মঞ্জন্দর আদে। সসখ্াদন হনিহমত পূজা-অচেনাও িি। তখ্ন আংহশক আেস্ত
িলাম । এ্রপদরও হকেুিা অপূণতা
ে রদিই সগল । আমাদেরদক আমার বাবা-মা সোি সবলা সেদকই
এ্কিু-আধিু গীতার সলাক হশহখ্দিহেদলন, আর ব়ে িদল হনিহমত সয গীতা পাঠ করা উহচত সস
সবাধও মদন সগঁদে হগদিহেদলা্। কারণ সসই আচরণ বাবা-মা, োেু-ঠাকুমাদকও করদত সেদখ্হে। হকন্তু
আমাদের সতাদনর সক্ষ্দত্র সস সুদযাগ আমার সীহমত। হকেুহেন সযদত না সযদতই জানদত পাহর,
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বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মঞ্জন্দদর গীতা স্কুল আদে। সসখ্াদন শ্রদদ্ধি শযামল ভট্টাচাযযে োো সোি
সোদিা সেদলদমদিদের গীতা হশক্ষ্ার ক্লাশ সনন। সাদে অনয হশক্ষ্দকরাও আদেন, যারা হবহভি ধমীি
গল্প এ্বং বাংলাও প়োন। সসহেন এ্কো জানার পদর সয কত ভাদলা সলদগহেদলা, এ্বং কত হনঞ্জিত
সলদগহেদলা তা িিদতা অনযদক সবািাদনা সম্ভব নি।
আর সেহর কহরহন। সেদলদক গীতা স্কুদল ভহতে
কদর হেই। শুধু নামমাত্র সরঞ্জজদেশান ফী এ্র হবহনমদি।
এ্মনহক সকাদনা গুরুেহক্ষ্ণা ো়োই হনিহমত ও
অহনিহমত প্রাি ২০ জদনর মত োত্র-োত্রীর সাদে
আমার সেদল ৫ বেদররও সবহশ সমি ধদর গীতা স্কুদলর
হনিহমত োত্র।
এ্ই কদরানা অহতমারীর সমদিও গীতা স্কুল

শুধু গীতা আর বাংলাই নি, সম্প্রহত
ওদেরদক সংস্কৃত ভাষাও সশখ্াদনা িদচ্ছ।
তাো়োও বাচাদেরদক কানাডীি
মূলধারার সাদে সম্পৃক্ত রাখ্দত
বাৎসহরক হশক্ষ্াসফর, এ্মনহক
কানাডীি রাজদ্ধনহতক সনতা সনত্রীদের
উপহস্থহতদত হবহভি কাযক্রদমর
ে
সাদে
ওদেরদক সম্পৃক্ত করা িি।

হনিহমত রাখ্ার যোসাধয সচষ্টা করা িদিদে। কারণ েূরত্ব
বা সমদির জনয যারা স্কুদল আসদত পাদরনা তারা এ্ই
অনলাইন ক্লাস এ্র মাধযদম সমি ও েূরদত্বর সমসযা
সমাধান সপদিদেন। অনলাইন এ্ প্রহত রহববার হবকাল ৫িা
সেদক এ্ই ক্লাস করাদনা িি। এ্ই হবদেশ হবভঁু ইদি বদস সকাদনা রকম আহেক
ে হবহনমি ো়োই এ্ই
ধরদণর সুদযাগ অদনদকর কাদেই িিদতা কল্পনারও অতীত।
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গীতা - আপনার, আপনার সন্তাদনর তথা সমগ্র মানব জাচতর আশ্রয় সিাক।
ভারতীয় সাংস্কৃচত প্রজদন্মর পর প্রজন্ম চবশ্ববযাপী মানব মদনর রদে রদে সপ্রাচথত সিাক।

গীতা মে হৃদয়ং পার্ গ
থ ীতা মে সারেুত্তেে।
গীতা মে জ্ঞানে্ অতয ুগ্রং, গীতা মে জ্ঞানে্ অব্ুয়ে্।।৪৪
(শ্রীকৃষ্ণ ব্লিলিন- মে অর্ুন
থ , গীতা আোর হৃদয়, গীতা আোর জ্ঞান,
গীতাই আোর মেষ্ঠ ব্ি।)

গীতা মে ম াত্তেেং স্থানং, গীতা মে পরেং পদে্।৪৫
গীতা মে পরেং গুেুং গীতা মে পরেং গুরুঃ।।
(গীতা আোর উত্তে স্থান। গীতা আোর পরেপদ, গীতা অলত গুেু ব্স্তু,
গীতাই আোর গুর)

গীতােলয় অেং লতষ্টালে, গীতা মে পরেং গৃেে্।
গীতাজ্ঞানং সোলেতু, ত্রিলিাকীং পািয়ালে অেে্।। ৪৬
(আলে গীতা আেয় কলরয়া র্ালক। গীতাই আোর র্ীব্ন।
গীতালক আেয় কলরয়াই আলে ত্রিলিাক পািন কলর)
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ববচেক চশক্ষা ও বাাংলাদেশ কানাডা স্কুল অফ চিন্দুইজম
চবধ্ান কৃষ্ণ সািা

সব

ে শদের অে ে িল জ্ঞান। সবে সক শ্রুহত সাহিতযও বলা িি কারণ
হলহখ্ত আকাদর সবে-এ্র সকাদনারকম বই পুস্তক হেলই না।
হলহপবদ্ধ িওিার আদগ েীঘকাল
ে
সবে-এ্র মন্ত্র হেল হবহক্ষ্প্ত অবস্থাি,

মানুদষর স্মৃহতদত হবধৃত। বযাসদেব যদজ্ঞ বযবিাদরর জনয সবে-এ্র মন্ত্রগুদলাদক ঋক্,
যজু: ও সাম হতনটি খ্দণ্ড ভাগ কদরন। সযদিতু সবেমন্ত্রগুদলা হমতত্ব (ঋক্-পেবদ্ধ),
অহমতত্ব (যজু:-েদন্দাবদ্ধ নি) ও স্বরত্ব (সাম-সুদর বাঁধা, সঙ্গীতরূদপ গাওিা িি) হতন
রকদমর স্বরলক্ষ্ন দ্বারা হবদশষাহিত । ফদল এ্র নাম িল ত্রিী। সংহিতাও সবে এ্র
অনয আদরকটি নাম। সবে মূলত: হতনখ্ণ্ড। যহেও চতু েখ্ণ্ডে
অেব ে সবে প্রেম
হতনখ্দণ্ডরই সেদক সংকহলত যহেও তা যদজ্ঞ বযবিার িি না।
এ্ই

সবেই

আমাদের

সনাতন ধদমরে এ্মনহক ভারতীি
সাহিদতযর
ধমগ্রন্থ।
ে

সবদচদি
সয

সকাদনা

প্রাচীন
ধমীি

অনুষ্ঠান, পূজা, মঙ্গল আদিাজদন
সবদের মন্ত্রগুদলাই আমরা পাঠ
কদর োহক। ববহেক ঋহষগন গুরু
হশষয পরম্পরাি শ্রবণ, মনন, এ্বং
হনহবষ্ট হচদত্ত ধযান প্রঞ্জক্রিািই এ্ই
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সবেমন্ত্র আিত্ব করদতন। প্রাচীন ভারদতর তদপাবদনর কো কাদরাই সতমন অজানা
নি। এ্ই তদপাবন সেদকই প্রেম ভারতীি সভযতার অভুযেি। আজও সারাহবদে
অধযাত্বসাধনার সক্ষ্দত্র ভারদতর তদপাবন-সভযতার সশ্রষ্ঠ োনই-ববহেক উপহনষে।
ববহেক হশক্ষ্া সম্মদন্ধ যহেও আমার এ্ত জ্ঞানলব্ধ ধারণা সনই। তদব বতেমান
হশক্ষ্াবযবস্থাি ধমীি ও বনহতক হশক্ষ্ার সবশ অভার পহরলহক্ষ্ত িদত িি। সয সকাদনা
হশক্ষ্াদক্ষ্দত্রই এ্কজন হশক্ষ্ক সকবল জ্ঞান হবহনমি কদরন না, হশক্ষ্াোদনর
পাশাপাহশ োত্রদক বতরী কদরন বনহতক ও চাহরঞ্জত্রক গুণাবলীসম্পি মানুষ িদত।
িাচরচেদক আজ অদনক ধ্রদনর চশক্ষাপ্রচতষ্ঠান গদ়ি উদ দছ। সস সকল প্রচতষ্ঠান সথদক প্রচতবছর
সবচরদয় আসদছ কত জ্ঞানলব্ধ ছাত্র। চকন্তু মনুষযদের চশক্ষায় ও ববচেক চশক্ষা ও মূলযদবাদধ্ কতজনই
চশচক্ষত িদত সপদরদছ?

আজদকর হশক্ষ্া বযবস্থাি প্রাচীন গুরুকূদলর হশক্ষ্াবযবস্থার

প্রাসহঙ্গকতা ভুলবার নি। যহেও আধুহনকীকরদনর সাদে সাদে মানুদষর ধারণা ও
মূলযদবাদধর অদনক পহরবতেন ঘদিদে। হকন্তু গুরুকূদল হশক্ষ্াবযবস্থার লক্ষ্য ও
হবষিবস্ত আজও গুরুত্ত্বপূণ ।ে আজও সসখ্াদন হশক্ষ্া অনুরাগীদের বনহতক মূলযদবাধ
সশখ্াদনার ধারণা টঠক সসই ববহেক বা গুরুকূদল হশক্ষ্াবযবস্থারই এ্ক অহবচ্ছদেয
অংশ

হিদসদব

রদিদে।

ববহেক হশক্ষ্ার মত প্রাচীন
ভারতীি

সসই

গুরুকুল

(আবাহসক-আশ্রহমক
হবেযালি)

গৃি

হশক্ষ্াবযবস্থাদক

আজ পুনরুজ্জীহবত করা
সযন এ্ক হবস্মিকর কাজ।
আমার জীবদন যহেও

P.C.: Samiran Nandi

গুরুকুদল হশক্ষ্া িিহন, তদব আমার কৃতজ্ঞতার সশষ সনই সস সকল হশক্ষ্াগুরুর
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কাদে যাদের সংস্পদষ ে আহম ঋদ্ধ িদিহে এ্বং তারই ফলশ্রুহতদত আমার জীবদন
আজ এ্তেূর পাহ়ে হেদত সক্ষ্ম িই। “I am indebted to my father for living, but
to my teachers for my living well”. -Alexander the Great (his teacher was the
legendary philosopher Aristotle).
আমার হশক্ষ্া জীবদনর উচমাধযহমদক ‘হিন্দুধম ে হশক্ষ্া’ প়োর সুদযাগ িদিদে
শ্রদদ্ধি নদরন্দ্র চক্রবতী হশক্ষ্ক মিাশদির িাত ধদর। আজ হতহন আদেন হক সনই
জাহন না । তদব িাজার িাজার মাইল েূর সেদক আজ তাঁদক আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম
জানাই। তাঁর কৃপা সাহিদধয ধমহশক্ষ্ার
ে
সুদযাদগ
সয

সলাকগুদলার

মাদি

এ্খ্নও

আমার

প্রাতযহিক জীবদন এ্কটি সলাক মদনপ্রাদণ
সগঁদে রদিদে সসটি িল- “কমদণযবাহধকারদস্ত
ে
মা ফদলষু কোচন মা কমফলদিতু
ে
ভূ ম
ে াে সত
সদঙ্গািস্তকমহণ।।অে
ে
াৎ
ে
মানুদষর অহধকার
শুধু কদম, ে কমফদল
ে
নি।”
বাংলাদেশ কানাডা স্কুল অফ হিন্দুহিজম এ্যাণ্ড
কালচারাল
অবকাঠাদমার

স্টাহডজ
প্রাক্কাদল

স্থািী

প্রাহতষ্ঠাহনক

শ্রদদ্ধি

শযামল

ভট্টাচায ে োো হবহভি আদলাচনা ও সভাি তাঁর
এ্ স্কুল প্রহতষ্ঠার ইদচ্ছর কো সপাষণ করদতন।
তখ্ন আহম স্বপদনও ভাবদত পাহর হন এ্র
এ্কটি বাস্তব রূপ সেখ্দত পাদবা। কারণ
তখ্নও আমাদের হনজস্ব এ্কটি মঞ্জন্দর প্রহতষ্ঠা
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পািহন। সস কারদণই আজও আহম এ্ই স্কুলটিদত গুরুকূদলর সংদগ সযাগসূত্র খ্ুদঁ জ
পাই। গুরুঞ্জজ হিদসদব শযামলোর চারপাদশ হঘদর হঘদর জ্ঞান আদিারণ করদে
আমাদের সকামলমহত সতানসতহত। আহম ও আমার সিধহমণী
ে ২০০৫ সাদল উিত
জীবদনর লদক্ষ্য কানাডাি অহভবাহসত িই। ববহেক হশক্ষ্ার গুরুত্ত্ব অনুভব কদর
আমাদের সতানদেরদক প্রহত রহববার এ্ স্কুলটিদত পাঠাই। সযখ্াদন এ্খ্নও আমার
সতানদের মত অদনক অহভভাবদকর সতাদনরাও ববহেকহশক্ষ্ার আদলাদক
গীতাপাঠ, শাস্ত্রআদলাচনা ও অনযানয পাঠ, বনহতক আচার আচরণ সশখ্ার সুদযাগ
সপদিদে এ্বং এ্খ্নও এ্ ধারা অবযিত রদিদে। সন্তানদের মুদখ র্খন গীতার সলাক ও মািাত্ম্য
শুচন তখন এ্র সিদয়
আত্ম্তৃ চি

আর

সকাথাও খুুঁদজ পাই
না।

আজ স্কুদলর

কাঠাদমা অদনক
বৃঞ্জদ্ধ

সপদিদে।

হশক্ষ্ক

হিদসদব

হবহভি

হবষদি

হশক্ষ্াপ্রোদনর সংদগ যুক্ত িদিদে অদনক অদনক হনদবহেত প্রাণ। ববহেক হশক্ষ্ার
পাশাপাহশ সাংস্কৃহতক কমকাণ্ড
ে
সযমন নাচ, গান, আবৃহত্ত, েহব আঁকাসি হবহভি হবষি
অতভুক্ত
ে
করা িদচ্ছ। ফলস্বরূপ, এ্দের মাদি ববহেক ভাবধারার পাশাপাহশ
সৃজনশীলতা হবকহশত িদচ্ছ।

জয়তু বাাংলাদেশ কানাডা স্কুল অব চিন্দুইজম এ্যাণ্ড কালিারাল স্টাচডজ।
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গীতা সিাক, িলার পদথর মন্ত্র
ছন্দা সেবনাথ

স

মস্ত পৃহেবী আজ উহদ্বগ্ন,
জীবন-জীহবকা েমদক সগদে,
পাদে সগদে। মানব মন

আজ আশঙ্কাযুক্ত। তা সদত্ত্বও বাঙালী
কহমউহনটির সেদলদমদিদের অনলাইদন
ভাগবত গীতা ক্লাস চলদে, আর আহম ওই
কমযদজ্ঞ
ে
হনতাতই এ্কজন ক্ষ্ুদ্রতম
গীতা হশক্ষ্াি সিািক হিদসদব প্রািশই
ওদেরসািাযয

করদত

সপদর

ভীষণ

আনঞ্জন্দত, আহম ধনয। ভাগবত গীতা িদলা পহরপূণ েজ্ঞানপ্রোহিনী। সমস্ত উপহনষে
ও সবদের সার-সবস্ব।
ে
এ্কজন পহরপূণ ে মানুষ হিসাদব গদ়ে তু লদত িদল গীতা জ্ঞান অতযাবশযক,
আর তার শুরু করা উহচত সেদলদবলা সেদক। বুদি, হকংবা না বুদি সযভাদবই সিাক,
ভাদলা সবো
ে ভাদলা এ্বং তা অভযাদস পহরণত করদত িি। অভযাস সেদকই সকাদনা
এ্কহেন তা উপলহব্ধদত আদস। গীতার জ্ঞান আমাদের জীবদন প্রদিাগ কদর আমরা
আমাদের মনুষয জীবন সােক
ে করদত পাহর। ফদল আহম মদন কহর এ্কটি
মানবহশশুর সবদ়ে ওঠা, মনন, ও জ্ঞানহবকাদশ সেদলদবলা সেদকই গীতার জ্ঞান
অতযত জরুরী। এ্ই উদেশযদক সামদন সরদখ্ই িরদটার বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু
মঞ্জন্দর গীতা হশক্ষ্ার পীঠস্থান হিদসদব এ্ই স্কুলটি সেদক হনিহমতভাদব বাচাদের
গীতার জ্ঞান প্রোন কদর চদলদে। গীতা হশক্ষ্ার পাশাপাহশ ধমীি ও বাঙাহল সংস্কৃহতর
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সাদে পহরহচত করা এ্বং এ্ই উপলদক্ষ্য ওদের হনদি হবহভি অনুষ্ঠান করা, যা সহতযই
হশক্ষ্ার এ্কিা অনযতম মাধযম হিদসদব উিীত কদরদে স্কুলটি।
আমরা যারা প্রবাদস োহক, আমাদের সেদলদমদিরা আমাদের সংস্কৃহতর জ্ঞানাদলাক
সেদক বঞ্জিতিি। কারণ প্রাহতষ্ঠাহনক হশক্ষ্া সেদক তারা এ্সব পািনা। তাই এ্রকম
এ্কটি স্কুল প্রবাসী সেদলদমদিদের জনয এ্কটি অনযতম হশক্ষ্ণীি ধারা ও মাধযম।
যার অতযাবশযকতা এ্বং গুরুত্ব অনস্বীকায।ে
সরস্বতী সেবী হবেযার সেবী, জ্ঞাদনর
সেবী । জ্ঞানই আদলা আর অজ্ঞানতা
অন্ধকার। োত্রনং অধযািনং তপ:,
তাই োত্রজীবদন সরস্বতী পূজা এ্কটি
অনযতম পূজা। সেদশ প্রহতটি হশক্ষ্া
প্রহতষ্ঠাদন এ্ই এ্কটি মাত্র পূজা খ্ুব
ঘিা কদর করা িি। প্রহত বের
সরস্বতী পূজাি এ্খ্াদনও কানাডা
হিন্দু মঞ্জন্দর স্কুদলর সেদলদমদিরা
এ্কটি কহমটির গঠদনর মাধযদম
হবহভি কমকাদণ্ড
ে
সরাসহর অংশগ্রিণ
কদর। সরস্বতী পুজা উেযাপনসি
হবহভি
পহরচালনা

সাংস্কৃহতক
কদর।

অনুষ্ঠানও
এ্

উপলদক্ষ্
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োত্রোত্রীদের হনদি এ্কটি মযাগাঞ্জজন প্রকাহশত
িি। সসখ্াদন তারা হনজস্ব সংস্কৃহতদত প্রহতভা
হবকাদশর সুদযাগ পাি যা সহতযই প্রশংসার সযাগয।
হবেজুদ়ে কদরানাযুদদ্ধ আমরা আজ সরাসহর
অনুষ্ঠাদন সযাগোন করদত না পারদলও ভাচুেিাহল
পূজামন্ত্রপাঠ, অণ্জলী প্রোন, সাংস্কৃহতক অনুষ্ঠান
ও মযাগাঞ্জজন প্রকাশ এ্সব হকেু হনদিই আমরা
এ্হগদি চদলহে। সয হবষিটির বড্ড অভাব সবাধ
করহে তা িল, সমদবতভাদব অনুষ্ঠাদন অংশগ্রিণ ।
হবগত বেরগুদলাদত স্কুদলর সকল োত্রোত্রীরা
এ্কসদঙ্গ নািক, নাচ-গান েলীিভাদব অনুষ্ঠান
কদরদে। ওরা এ্ পূজা উপলক্ষ্য কদর নতু ন গান,
নাচ, নািক হশদখ্দে, হরিাদসলে কদরদে যা তাদের
জীবদনর এ্ক অনযরকম অহভজ্ঞতা হেল।
পহরদশদষ, আহম নতু ন কহমটির সবাইদক
আমার আতহরক অহভনন্দন, ধনযবাে জানাই। আর
এ্ স্কুদলর সদঙ্গ জহ়েত হপতা-মাতা, অহভভাবক,
সকল হশক্ষ্ক ও োত্র-োত্রী, এ্বং হবদশষভাদব
কহমটির সকদলর প্রহত রইদলা আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম
ও শুদভচ্ছা। সবদশদষ আবারও বহল,-গীতা সিাক
আমাদের মনুষযজীবদনর চলার পদের মন্ত্র।
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An email from a parent:
Understanding the important to develop
interest to engage Children in such cultural
and religious activities

Dada namaskar,
I really appreciate your support and inspiration regarding the admission process
of my son to the BCHM school. It was a long due. It was pending because of my
own negligence and the pandemic.
Please guide me in future on how we can educate our kids more in religious
subjects. It is very important to develop their interest to engage them in such
activities before they are growing too old.
Please find attached the form and pictures. I will donate more than $5 when I
will be meeting shyamol da. I will also look forward to the link that he can start
learning.
Thanks again!
Nobarun Dey

We all know that not everyone within the same environment ends up with the same moral values.
An essence of this healthy upbringing is teaching moral values from those that are looked up to.
The traditional Hindu concepts of morality contributes to the development of one's personality.
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Sunday School: Pride of Greater Toronto’s Bengali
Community
Sayantan Goswami

E

nrolling our children Sayani and Soham to
the Sunday School headed by our beloved
Guruji Shyamal Bhattacharya was one of
the best decisions we took for them.

The great thing I find about the school is the level of
care our Guruji and his team put in to ignite curiosity
among young souls and their relentless effort to keep the school
environment as a family affair. It is a safe place for the kids to be kids, have
an open mind and ask any question. It is a school where children are taught
to know about Hinduism, are encouraged to enhance their extra-curricular
skills, and are guided to be better human. The difficult concepts are
explained in the school in simple terms, suitable for the school going
children. I commend the team for spreading the teachings of Hinduism in
our home away from home. I salute the leadership teams of the
Bangladesh Canada Hindu Mandir and the Sunday School for their
continued commitment even during a pandemic. It is a great help for our
children’s mental health. In future, if the option of joining online remains
available, it will benefit students facing inconvenience of commuting.
I wish every Bengali community has access to an organization like Sunday
School, the pride of Greater Toronto’s Bengali Community.
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প্রাদনর কথামালা
শুভ্রা চশউলী সািা

ক

ত আর সনিহিকস সেখ্া যাি? অহভক বদল, মা খ্ুব সবাহরং লাগদে, চদলা সকান
ড্রাইদভ যাই । এ্ত ঠািা সনা এ্বং আইহস রাস্তাি সকাোি যাদবা? অগতযা ওর সাদে
আমার বশশদবর স্মৃহতচারণ কহর। ও ঘুহমদি যাি। আর বাইদরর তু ষার পাত সেখ্দত
সেখ্দত আমার সচাদখ্র সামদন

সযন জীবত িদি ওদঠ হপ্রি কাদের মানুষগুদলা।
আমার হভদি মাটি, প্রকৃহত, আত্মীি-পহরজন,
পা়ো পরশী। সচাখ্ হভদজ যাি !
সভাদর োঁত মাজদত মাজদত আমাদের পা়োর
পারুল হপহশমার বা়েীর পুকুর ঘাদি সযতাম।
হপহশমা সেখ্দলই লাল আউশ চাদলর সফনা ভাত,
সবগুন ভাঞ্জজ, নতু ন আলু সসদ্ধ হেদি সখ্দত হেত।
কখ্দনা বা হচতই হপঠা নারদকল, গুঁ ়ে হেদি সখ্দত হেত। উদঠাদনর কুল ব়েই আর সপিারা গােিাও
হেল োরুন। ডাসা সপিারা। সভতদর লাল। পা়োর েহসয সেদলদের অতযাচাদর হপহশমা আমার জনয
লুহকদি সরদখ্ হেত। বলদতা সন ধর, সতার বাবাদকও হেস হকন্তু। হবদকদল সতাদের বা়েী যখ্ন যাদবা
সতার চুল সবদধ সেদবা। ওদের জাম গােিা বিদসর ভাদর পুকুদরর হেদক নুদঁ ি পদ়েহেল। তাই গরদমর
হেদন সরাজ পুকুদর সাঁতার সকদি নান করার সমি জাম সখ্তাম সপি ভদর। পুকুদরর পা়ে বদস
সকউ সকউ আবার ব়েহশ সফদল পুটঁ ি মাে ধরদতা। মাদি মদধয মা এ্দস তা়ো কদর সিদন তু লদতা।
ঘন্টা খ্াদনদকর কদম উঠতামই না। আহম এ্কা না সতা? সংদগ আমার পা়োর সব বন্ধুরাও োকদতা।
পারুল হপহশ সবঁদচ সনই। সফসবুদকর কলযাদণ হপহশমার নাতনী হলহপর সাদে কো িি। সস বলল,
পুকুর এ্খ্ন ভরাি কদর বা়েী উদঠদে। হপদশমিাশি যাদক হকনা সবাই ডাক্তার বাবু বলদতা,
আমাদের বা়েীর সামদন হেদিই হতহন তার ডাক্তারখ্ানাি সযদতন। আজ হতহনও সবঁদচ সনই। অবসর
সমদি সবাইদক হনদি জহমদি লুডু সখ্লদতন। কখ্নও বা আমার মাদকও সেখ্তাম ওদের সাদে লুডু
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সখ্লদে। হপহশমার সমদজা সমদি অন্জহু ে ভীষন প়েুিা হেল। যখ্নই সযতাম সেখ্তাম সস প়েদে।
আমরা সোিরা েুষ্টুমী করদলও কখ্নই বকা হেত না। তদব মাদি মাদি অদনক িাল হেদি আম
মাখ্াদতা। আিা্! মা বকা হেদি বলদতা, ‘িক খ্াহব না, গলা নষ্ট িদি যাদব।‘ মাদির খ্ুউব শখ্ হেল
আমাি গান সশখ্াদনার। গাদনর মাস্টারমশাই হেদি অদনক সচষ্টাও করা িদিহেল বদি। হকন্তু
আমাদক হেদি আর গান িদলা না। স্বপনো ঢাকাি। ইঞ্জন্জহনিহরং ইউহনভাহসটিদত
ে
প়েদতা। সকবল
েুটিদত বা়েী আসদতা। চাকরী হনদি পদর হবদেদশও চদল হগদিহেল। বাবা মাদি মাদিই ভাদলা োত্র
হিদসদব োোর উোিরণ হেত। সকাল সেদক সন্ধযা বা়েীদত নানাধরদণর সলাকজদনর আনাদগানা সয
হেল। কখ্দনাই এ্কা লাগদতা না। গ্রাম সেদক সাইদকল কদর আসা েুধওিালা, চাল, মুহ়ে, হচঁ দ়ে সবাই
বা়েীদত হেদি সযত। সফরী কদর যারা হবঞ্জক্র করদত আসদতা -বাোম বািার, শনপাপহ়ে, আইসক্রীম
আরও কতহক! সেখ্া িদলই বলদতা ভাদলা আহেস সতা মা?
ব়ে সমদি পরীহে সেখ্তাম আচার শুদকাদত হেত। আর সেখ্া িদলই চালতা- ব়েইদির আচার
হকংবা নারদকদলর না়েু িাদত গুঁ দজ হেত। সস চাকরী করদতা অগ্রণী বযাংদক। বৃহত্তর প্রেম িাকা
হেদি মা পাটঠদিহেল পরীহের বযাংদক এ্কিা এ্কাউন্ট খ্ুলবার জনয। সসখ্াদন সসহেন সেদখ্হেলাম
কত ব়ে ব়ে হিদসদবর খ্াতা। আর অনলাইন বযাংহকং-এ্র যুদগ ওসব এ্খ্ন ইহতিাস িদি সগদে।
শুধু তাই নি, প্রযুঞ্জক্ত এ্খ্ন
আমাদের
বশশব ও বকদশার কাল সবার জীবদনই এ্ক মধুমি সমি।
সকাদনা সকাদনা সক্ষ্দত্র ভাগয সুপ্রসি না িদল বযঞ্জক্ত জীবদন
অদনদকর বশশব-বকদশাদরর সস সমিকাল িিত ব়ে
উদপহক্ষ্ত, ব়ে সবেনার। তদব সস উদপহক্ষ্ত সমিও
আবার কাদরা জীবদন মস্ত অহভজ্ঞতা িদি, হকংবা
সুখ্স্মৃহত িদি ধরা পদ়ে যখ্ন হনদজর ভাষাি তা যত্ন
কদর গুহেদি হলদখ্ সরদখ্ সেি তার সেঁ ়ো সনািবুদক।

হচরাচহরত

সামাঞ্জজকািনদকই পহরবতেন
কদর হেদিদে । আজ সব
অনলাইন শহপং। কদরানার
কারদনও

আমরা

সেদক হবঞ্জচ্ছি।

মানুষ

আমাদের

(স্মৃহতকো-কাতযািণী বন)
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প্রবাস জীবদন বাংলাদেশ
কানাডা স্কুল অফ হিন্দুহিজম
এ্যাণ্ড কালচারাল সসাসাইটির
সংদগ যুক্ত আমাদের ভাগযবান
হশশু-হকদশাদররা হিন্দুইজম,
গীতাশাস্ত্র, বাংলাভাষা ও
সংস্কৃতহশক্ষ্ার পঠনপাঠদনর
মধযহেদি হনদজদের কৃটষ্ট ও
সংস্কৃহত জানদত ও হনদজদক
সমৃদ্ধ করদত পারদে। এ্খ্াদন
সেদলদমদিরা এ্খ্ন প্রাি সসাসযালহমহডিা আর

ওদের গুরু, হশক্ষ্ক,
অহভভাবকও সচষ্টা কদরন ওদের

অনলাইন সগইম হনদিই সমি কাটিদি সেি।

মদধয হশক্ষ্ার আগ্রিদক উদস্ক

তারপরও বদল হকনা সবাহরং। পহরবাদর মানহসক

হেদত। ওরাও িিদতা

স্বাস্থয হকভাদব সুরহক্ষ্ত রাখ্দবা সস হনদি আজ
আমরা প্রাি সকদলই কম সবহশ শংহকত। সসখ্াদন
সকাহভডকালীন এ্মন কটঠন সমদিও শ্রী শযামল
ভট্টাচায, ে শ্রী হমহির োস সি অনযানয অদনদকই প্রহত
রহববার হবদকদল আমাদের কহমউহনটির সোি
সেদলদমদিদের

হনদি

অনলাইন

স্কুল

চাহলদি

হিন্দুইজম, গীতা হশক্ষ্া সি আমাদের বাঙালী কৃটষ্ট ও
সংস্কৃহতর সাদে সয আবদ্ধ কদর রাখ্দেন, সাধুবাে

পূদজাসংখ্যার এ্ স্মরহনকাি
এ্কহেন ওদের বশশব,
বকদশাদরর এ্দলাদমদলা ভাবনা,
ভাদলা লাগা , মন্দ লাগা ও
স্মৃহতগুদলাদক রদঙ তু হলদত
এ্মন কোমালাি ভদর তু লদব
। কহব বা হশল্পী িদত নি হনদজর
জনয হনদজর বন্ধু িদত। বলা সতা
যাি না প্রযুঞ্জক্ত তাদের সকাোি
হনদি যাদব?

জানাই তাদের এ্ই মিতী প্রদচষ্টার ।
অচভভাবদকরাও গুরু োচয়ে পালন করদছন। ওরা সর্ন আমাদের চশক়ি সথদক চবন্দিন্ন িদয় না
র্ায়। আমাদের মাতৃ ভাষা সাংস্কৃচতর এ্কটি অনযতম উপাোন। এ্কটি ভাষা িাচরদয় র্াওয়া মাদন এ্কটি
সাংস্কৃচত চবলুি িদয় র্াওয়া । অন্তিীন কৃতজ্ঞতা ও ধ্নযবাে জানাই এ্ই শুভ কাদজর। জয় সিাক
মানবতার, জয় সিাক সকল ভাদলা কাদজর।
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চবজ্ঞ : চশশুমন ও ভাবনা
সীমা োস
আমাদের বাহ়ের হবজ্ঞ বাবুদক িঠাৎ এ্কহেন অনযরকম সেখ্দত সপদি প্রশ্ন
কদরহেলাম।
বলল, “ভাবহে, হক ভাবদবা ।“
বললাম, “হলদখ্ ফযাল তদব ভাববার মিাকাবয।“
বলল, “Nothing ever lives up to human expectations”. জন্মহেদনর েীঘ ে অদপক্ষ্ার
পর এ্ক হেনদশদষ সয আনন্দ সস উপদভাগ করহেদলা টঠক তার পর মূহুদতেই সস উোিরণ
সিদন আমাি বদল বসদলা “you’re going to the park but when you leave you realize
that it’s not as exciting as you expected”.
কো খ্ানা সশানার সংদগ সংদগ মদন িল তার মদনর আদবগখ্ানা অদনযর মদধয েহ়েদি
প়েদত পাদর এ্বং প্রভাহবত করদতও পাদর। আমারও তাই িদিহেল। মদন িদিহেল, সহতযই
সতা! সকাদনাহকেুর অদপক্ষ্া করা পযতই
ে
আনন্দ ও উচ্ছাস। অদপক্ষ্ার অবসান িদত না
িদতই মনিা সযন েপ কদর আদলা সনভার মত ঞ্জস্তহমত িদি আদস হকংবা ঊষার আদলা
সরখ্ার মত হবস্তৃত িদত িদত মনিাদক পাহখ্র ডানা সমদল উহ়েদি হনদি চদল। ফদল এ্
েু’সির মদধয পদ়ে মদনর যখ্ন দ্বন্ধ িানাদপাদ়োন চলদত োদক, মন তখ্ন বুিদত শুরু কদর
সুখ্ বা েু:খ্ সকাদনািাই সয জীবদন স্থািী নি। ফদল, সুখ্ ও আনন্দদক স্থািী করদত মন তখ্ন
ভাদলালাগা সকাদনা হবষিগুদলার মদধয হবদশষভাদব হনমগ্ন িদত োদক। সসও তাই কদরহেল।
হকন্তু সসখ্াদনও তার মন ভারী চন্চল। ভাবনাগুদলাও সয ব়ে অহস্থর লাদগ তার। তাই
সস সবদে হনদত োদক কমসমদি তার মনদক অহস্থর ভাবনা সেদক দ্রুত সহরদি হনদত পাদর
এ্মন সকাদনা হবষি সযিা হকনা তার িাদতর নাগাদলই, আিদত্ত্বই। সস রং তু হল র হেদক
এ্দগাি, অেচ চি কদর সবদে সনি-সদন্দশ রসদগাোর মত মজার এ্ক বই। প়েদে আর এ্কা
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এ্কা িাসদে। ঞ্জজদজ্ঞস করদতই আমাি পাো প্রশ্ন। বদলাদতা, “Why did the students eat
their homework?

আহম উত্তদর বহল “হক কদর জানদবা?” সস তখ্ন হনদজই উত্তর সেি:

“Because their teacher said it was a piece of cake”.
এ্মন বিদস এ্মন ভাবনা আমার মাোি কখ্নই এ্দসহেল বদল আমার ত মদন পদ়ে না।
আপনার মদন পদ়ে হক? বাপদর! সসহেন সেদক সকল হশশুদেরদকই আমার মদন িদত োকল
হবজ্ঞ এ্বং Rabindranath Tagore এ্র এ্ই কোটি ও সবসমি হবোস করদত শুরু করলাম“Don’t limit your child to your own learning, for s/he was born in another time”.
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Year Around Activities of Bangladesh Canada
School of Hinduism and Cultural Studies
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