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Dear Members, Dear Friends 
of Bharat Samiti,

This year due to the ongoing Coronavirus Pandemic, we at 
Bharat Samiti have been forced once again to cancel the 
2021 Durga Puja Cologne festivities. 

Normally we would have celebrated our yearly Durga Puja from October 11 to 15, 2020 at the 
Bezirksrathaus in Cologne-Chorweiler together.
  
It saddens us that we all are unable to gather, meet family and friends, pray together, serve 
prasad, chit chat and enjoy the cultural program. 
  
This year would have marked the delayed 29th edition of our Durga Puja Cologne and it is the 
second year running since our foundation in 1992 that we at Bharat Samiti have been forced to 
cancel the festivities altogether. We have already started our planning for 2022 and then 
hopefully we will be able to hold our Durga Puja festivities again, then likely under the new 
realities of a COVID-19 world. 
  
But there is one piece of good news that our priest Subir Goswami once more has agreed to hold 
virtual Anjali’s on the Durga Puja days. At least we can all pray to Ma Durga virtually for good to 
defeat evil in these difficult times. 
 
Follow the instructions of your local authorities, wear masks, keep social distance and wherever 
you are in the world, Stay Safe, Stay Healthy! 
  
We as humanity will overcome this terrible pandemic and then meet again. 
  
 
 Arunava Chaudhuri 
on behalf of the Editorial Team of Indischer Kulturverein (Bharat Samiti) e.V. 



 
Consular Camp at Cologne Durgapujo 2019









Puja Greetings from Lena 
Anjuli & Jonas Sanjay



Little Matteo also says 'Hii'



    �দবী সব�ভূেতষু ল�ী�েপণ সংি�তা। 
যা �দবী সব�ভূেতষু শাি��েপণ সংি�তা। 
যা �দবী সব�ভূেতষু জািত�েপণ সংি�তা। 
যা �দবী  সব� ভূেতষু মাতৃ�েপণ সংি�তা। 
নম�ৈস নম�ৈস নম�ৈস নেমা নমঃ।।

যা
Diva Dutta



Mother Goddess
Sukanya Chakraborty

The Goddess is the divine strength, 
That holds the world close, every time it falls. 
The Goddess is an endless force, 
That guides us to follow our ultimate call… 

The Goddess is the earthly mother, 
Who survives the insufferable pain of child birth 
The Goddess is the unstoppable father, 
Who walks between cities to feed his child! 

The Goddess brings in a new morning 
After the night of your first defeat. 
The Goddess summons a peaceful evening 
When your afternoon is a chaotic misfit. 

The Goddess is the eternal flame, 
That hides under the tranquil sea of time. 
The Goddess is in the power of love, 
That link of faith which binds you to me. 

The Goddess is the first spell of rain, 
At the end of an unforgiving summer. 
The Goddess is the new hint of life, 
That springs out of a dark dreary winter.
 
How can the Goddess be just an idol? 
When the Goddess is so much more, 
How can the Goddess play just one role? 
When She resides in each of our core? 





     Amphan and Beyond
Banalata Sen

When cyclone Amphan hit the southern part of West Bengal in 2020 many areas 
were devastated. Relief and reconstruction turned out to be a big challenge for 
the government as well as private initiatives including NGOs. Members of Bharat 
Samiti in Cologne also felt the urge to help the affected communities in any way 
possible.  
  
That urge became the driving force for Loksakha Welfare Society (LWS) to jump 
into relief and reconstruction work in 24 Parganas (S). The NGO already had a 
strong presence and network in the area with it’s pre-primary school for 
underprivileged children as well as regular health camps. The need of the hour 
prompted the management to venture into a new area of work. Relief material 
was distributed regularly to the needy and homes were rebuilt in a sustainable 
manner. Donations from Bharat Samiti and individual members were of great 
significance in this endeavour. 

2021 witnessed another cyclone (Yash) in the same region. LWS used it’s previous 
experience and also carried out relief work in the affected area. 
  
But natural crisis alone is not the only reason for the poverty and peril in the 
area. Lack of education and skills are forcing many people to be stuck in an 
eternal cycle of socio-economical abyss. Children can’t make it to school and 
girls are married off much before their legal age. 

Women are often abused and are helpless mainly due to lack of financial 
independence. 



 
Loksakha Welfare Society is committed to a wholistic approach to assist 
especially children and women break out of this vicious cycle. It’s pre-primary 
school for underprivileged children in Krishnamohan (near Baruipur) has been 
preparing them to enter and continue with primary and secondary education. 
Women from the community have the opportunity to acquire skills to make 
various jute products and earn money with dignity. As part of Loksakha’s self-
help group ‘Sampoorna’ they take joint decisions to produce, procure, dispatch 
and save money for rainy days. The highly sophisticated products are also selling 
well in different online platforms. Loksakha’s ‘Kusum Katha’ program has started 
promoting menstrual health among women in the area.  
 
With the help and contributions for it’s donors and patrons LWS is  committed to
take the journey forward and make a difference in the community it serves. 



িফের �দখা (১)!









The Journey
Oishi Chakrabarty

Ifyou leave the paved, clean roads and don’t reach the roundabout, 
Then you will see an abandoned castle with white faces peeking out. 
 
Ignore the ghostly faces and the devilish red eyes, 
Ignore the strange howls and the melancholy cries. 
 
Walk a bit farther to a tree, way bigger than the rest, 
Don’t mind the humming, it’s from the wasps nest. 
 
What happens at the top within the branches you can’t see? 
Is there a house made of clouds or a giant bee? 
 
Now climb to see the lake, it’s water still and cool 
Now can you hear a loud voice saying ”wake up, you are late for school”? 





�ণ�যগু
�মাহর �দ সরকার 

রাজা-মহারাজােদর মত আমার মেন হয় , আমােদর সাধারণ মানেুষরও একটা 
�ণ�যগু থােক।  আমার জীবেনর �ণ�যগু �কান সময় িজে�স করেল বলব ২০০৮ 
�থেক ২০১৩। িঠক এই পাঁচ বছর �কন, তার �পছেন �বশ িকছু কারণ আেছ। 

সেব িটউশন করা �থেক �থম চাকিরেত জেয়ন কেরিছ, হােত িকছুটা হেলও �বশী টাকা আসেছ। িক�ু 
ধরা বাঁধা �কােনা দািয়� �নই।   বাবা-মােক ভােলােবেস িকছু �দওয়া, একিদন �রে�ারাঁেত একসােথ 
�খেত যাওয়া, �ছাট �ছাট এই মুহূত�  �েলাই আনে� ভরা । মেনর মানষুেক খুেঁজ পাওয়া �গেছ , তাই 
হােত হাত �রেখ ভিবষ�েতর ক�নার �মঘ আকােশ উড়েছ। ব�ুেদর সােথ আ�া, খুব কােছর ব�ুেদর 
বািড়েত রাি�যাপন, একসােথ িসেনমা �দখেত যাওয়া - িনি�� হালকা মন।  
 
সারা স�ােহর ফেদ�র বালাই �নই, িক রা�া হেব, �কন হেব এই সব ভাবনার সময় বা দরকার �কানটাই 
�নই।  অিফস �থেক িফের ব�াগ ছঁুেড় �ফেল �দওয়া আেছ, �ভজা �তায়ােল িবছানা বা �চয়ার এর ওপর 
�ফেল রাখা আেছ, অিফস যাওয়ার আেগ মােয়র খাইেয় �দওয়া আর বাবার ির�া �ডেক �দওয়া আেছ।
  সংসাের �বশ একটা ���পণূ� জায়গা �পেয়িছ, আমার মতামত িজে�স করা ও �শানা হে� , আিম 
�য বড় হেয় �গিছ �বশ ভােলা কের �টর পাি�। দরকাের শাসনও করিছ। বা�িবকই এক শি�শালী িক�ু 
বাঁধাধরা দািয়�হীন রানীর জীবন �যন।   তাহেলই বলুন এেকবাের ২৪ ক�ারট �সানার �তরী �ণ�যগু 
িকনা ! িক�ু �কবলাচরণ আিম তখনও , এখনও ! �সই কা�ই আজ িলখব বেল বেসিছ।।  
 

�ুেলর �বিশরভাগ ব�ুেদর সােথই আলাপচািরতা �ুেলর গি� ছািড়েয় বািড়র দালােন একদম পাত 
�পেড় বেসিছল।   বািড়র সবাই িমেল �বড়ােত যাওয়াটা িছল   িছল খুব কাি�ত। সালটা িছল ২০১০, 
বড় হেয় �গিছ, তাই �সবােরর �বড়ােত যাওয়ার দািয়� তুেল িনলাম িতনজেন, আিম, �েমিল আর 
িপয়ালী ! গ�ব� িঠক হল গ�াংটক, কািল�ঙ , িরশপ , লাভা, �লােলগাঁও, নাথলুা , ছা�� ইত�ািদ 
ইত�ািদ.....িতন ব�ু, আর িতন �জাড়া বাবা - মা, সব িমিলেয় ৯ জন। টু�র ��ান করেলা িপয়ালী।  ওর 
িবেয় হেয় �গেছ ২০০৯ এ, িক�ু কােজর সূে� �বাে�-কলকাতা কের িঠক িগি� হেয় ওেঠিন তখনও , 
বেরর �থেক ব�ুেদর পা�া �বিশ ভারী। 



তা ৭ িদেনর টু�র ��ান �দেখ যা বুঝলাম নাওয়া-খাওয়ার সময় পােবা না। িমনিমেন গলায় �সকথা 
বলেত িগেয় ভারী ধমক �খলাম। ঘুরেত যাওয়ার আেগ একটা িমিটং মা� আমােদর। পিরক�না সব 
সারা হেল, �দখা �গল �কােনা ��েনর িটিকট পাওয়া যাে� না, িক�ু আমােদর দিমেয় রাখা মুশিকল 
ব�াপার। কুছ পেরায়া নািহ, বােসই যাব।  

িঠক হেলা িতন মূিত�  একিদন ধম�তলা �থেক িটিকট �কেট আনেবা �বড়ােত যাওয়ার টুকটাক 
�কনাকািটও হেয় যােব। িদনটা শিনবার হেলও িপয়ালীর �সিদন অিফস িছল, িতন মূিত�  জেড়া হলাম 
শ�ামবাজার �মে�ার সামেন।  �দখা হেলই যা হয়, হ�া হ�া িহ  িহ হাসেত হাসেত গিড়েয় পড়িছ।  িটিকট 
�কেট আমার ব�ােগ �রেখ িতনজেন চেড় বসলাম �মে�ােত, �বশ ফাঁকা একটা জায়গা �দেখ 
বেস  �কঁেচার �মঁচর করেত করেত হঠাৎ �দিখ পাতালেরল, পাতাল �ছেড় মেত� �র রা�া ধেরেছ !!  

এ �কমন হেলা ? আিম বললাম, �মে�ার মেন হয় �কােনা কাজ চলেছ  তাই িনচ িদেয় না িগেয় ওপর 
িদেয় চলেছ ! �েমিল বলেলা 'এরকম মােঝ মােঝ হয় জািনস �তা !' এই �েনই আবার িতনজেন 
অ�হািস �� কের িদলাম ! এখনও ওেক �খপােনা হয়, ও এ�া�িল িক বলেত �চেয়িছেলা �সটা 
জানেত �চেয় ! একটা নতুন বাণী আিব�ার  হেয়িছল আমােদর জন� ! 'ওরকম মেন হয় ' এর অেনক 
আেগ 'এরকম মােঝ মােঝ হয় ' জায়গা কের িনেয়িছল !  

যাই �হাক , হািস থামার সােথ সােথ �দখলাম পাতালেরল থমেক দাঁিড়েয়েছ, �লাকজন �নেম যাে� 
কারণ �সিট অি�ম ��শন, দমদম ! ওমা আমরা উে�া িদেকর �মে�া ধেরিছ    - িপয়ালীর গলায় 
অিব�ােসর সুর! আমার �ভাবজিনত কারেণই, তখনও �ভেব চেলিছ, আমরা িক সিত� এই ভুল কেরিছ 
নািক ��েনর �াইভারই �গালমাল কেরেছ! িচ�ায় �ছদ পড়েলা �েমিলর কথায় , 'ইস  আমােদর �তা 
আবার িটিকট কাটেত হেব �র ! '  

শ�ামবাজার �থেক এস�ােনেড ৬ টাকা িছল তখন , িক�ু দমদম �থেক ৮ টাকা।    মােন ৬ টাকার 
জায়গায় ১৪ টাকা গ�া যােব।   িক এক �জদ চাপেলা আমার বললাম িটিকট কাটেবা না, চল িগেয় 
বিল আমােদর এরকম ভুল হেয়েছ।  আিম মেন মেন �ভেবিছলুম অন� কথা।   আসেল আমার দইু ব�ুই
পরমা সু�রী (সু�রীরা �ায়শঃ �বঁেট হয়, িক�ু ভগবান এেদর দরাজ হােত উ�তাও দান কেরেছন)। 
এেদর �দেখ �গট এমিনই খুেল না �গেলও িযিন �গেট থাকেবন িতিন খুেল �দেবনই এমনটাই আমার 
আশা িছেলা।

�িট �িট পােয় িতনজন িগেয় একটা অিফস মত িছল �সখােন িগেয় উঁিক ঝঁুিক করেতই �দিখ 
একজন �বিরেয় এেলন  ' িক চাই ?' বািক দজুন ি�কিট নট !



সমা�  

�বগিতক �দেখ বেল উঠলাম 'আসেল আমরা এস��ােনড যাি�লাম শ�ামবাজার �থেক, িক�ু উে�া 
িদেকর ��েন উেঠ দমদম চেল এেসিছ ! ভ�েলাক আমােদর আপাদম�ক �দখেছন, �চােখ অপার 
িব�য় ! িকছু �সেক� পের বলেলন, 'উে�া িদেকর ��েন অমিন উেঠ পড়েলন ?' কাচুমাচু মুেখ বেল 
উঠলাম 'অেনকিদন পের �দখা হেয়েছ দাদা, গ� করেত করেত �খয়াল কিরিন ' , িপয়ালী তত�েন 
লাল আর �েমিল �গালািপ মূিত�  ধারণ কেরেছ।  এমন রেঙর বাহার �দেখই হয়ত দাদা বেল উঠেলন,' 
িঠক আেছ িঠক আেছ িটিকট �েলা িদন �দখিছ! '  

 দা�ন আনে� িটিকট বার কের িদেতই, িতিন �সিট িনেয় অিফস ঘের চেল �গেলন, �যেতই িবজয় 
গেব� বেল উঠলাম �দখিল িকরকম ২৪ টাকা বাঁিচেয় িদলাম !! িতনজেনই �ি�র িনঃ�াস �ফেলই �দিখ 
ভীষণ � কঁুচেক দাদা িটিকট হােত �বিরেয় আমােক িজে�স করেছন, 'কেব িটিকট �কেটেছন ?' যা 
বা�া �লাকটার িক মাথা খারাপ নািক ! ভারী িবর� হেয়ই   উ�র িদলাম '�কন আজেক, একটু 
আেগই।'   ঠা�া গলায় বলেলন 'এটা িতন মাস   আেগর িটিকট ! এই �দখুন �ডট ! ‘মাথার মেধ� সব 
তালেগাল পািকেয় �গেলা।   ভীষণ থমথেম পিরেবশ।   আিম তাড়াতািড় ব�াগ হাতড়ােত লাগলাম। 
�কান জাদবুেল �যন আমার ব�াগ �থেক রািশ রািশ পেুরােনা িটিকট �বেরােত লাগেলা।  �কবলই মেন 
হেত লাগেলা ২৪ টাকা বাঁচােত িগেয় �শেষ িক �জল হাজত হেব নািক �র বাবা। িপয়ালীেক �দেখ মেন 
হে�, �হ ধরণী ি�ধা হও। �েমিল রামকৃ� িমশেন দীি�ত, �বেলেম পড়েলই িকরকম একটা 
িফেলাসফার টাইপ হেয় যায়। শীেতর �কেনা পাতার মেতা খসখেস গলায় বেল উঠেলা 'ভােলা কের 
দ�াখ �মাহর, িঠক পািব '। আিম খািনকটা �েগাতি�র মতই ভ�েলাকিটেক বললাম: 'িটিকট �তা 
আমরা �কেটিছই   বলুন, নয়েতা িক �যেচ আপনার কােছ আিস '! ভ�েলাক বলেলন,’ আিম অেপ�া 
করিছ।‘ এরকম ২/৩ িমিনট চলার পের অবেশেষ ব�ােগর এক �কাণ  �থেক �বিরেয় এেলন িতিন, সদ� 
িববািহতা লাজকু কেনর মত আমােদর িটিকট। আিম তত�েন �বশ �ঘেম িগেয় �ব�িন হেয় �গিছ। 

 যা �হাক পরী�া-িনরী�া কের �গট খুেল িদেলন আমােদর দাদা। অেনক ধন�বাদ িদেয় ফাঁকা ��েন 
বেসই আবার �সই এর ওর গােয় গিড়েয় পড়া হািস �� হেয় �গল !! পেুরা ঘটনার চুলেচরা িবে�ষণ 
করেত করেত, �িতটা ��শন নজের �রেখ অবেশেষ এস��ােনড এেলা ! �বশ মেন আেছ ধম�তলায় 
�নেমই ফুচকা �খেয়িছলাম, ২৪ টাকা বাঁচােনা �গেছ বেল কথা!!!!......এখন যখন �দিখ কমবয়সী 
�মেয়রা কাঁেধ হাত �রেখ গলা জিড়েয় লুেটাপািট �হেস রা�া িদেয় যাে�, �ঠাঁেটর �কােণ একটা হািস 
�ফােট, অজাে�ই �চাখ িভেজ যায়, মেন হয়, পড়� িবেকেলর �রােদ ঝলমল করেছ আমার �ণ�যগু......



�তামার দগু�া মহালয়া �ভাের শরৎ মাখেছ গায় 
আমার দগু�া এখেনা �দখিছ ফুটপােত জ�ায়। 

 
�তামার দগু�া অকালেবাধন একেশা আটটা ফুল 
আমার দগু�া দরূ �থেক দ�ােখ িখচুিড়র ই�ুল। 

 
�তামার দগু�া আগমনী গান িগিররাজ কন�ার 
আমার দগু�া ঘর �দার ভাসা বাঁধ ভাঙা বন�ার। 

 
�তামার দগু�া ছিবর ��েমর িশউিল এবং কােশ 

আমার দগু�া এখেনা আশায় �কউ যিদ ভােলাবােস।

সু�ত পাল

Tomar Durga Amar Durga by Satviki Jana 



দগূ�াপেুজার একাল ও �সকাল 
এণা�ী �সন�� 

�ভূিমর বুজ� খিলফা নািক দমদম পাক�  ভারত চ�র কৃষক আে�ালন? 
না, এর �কােনাটাই নয়। এবার বরং ঘুের আিস �সই �ফেল আসা িদেনর
পেুজােত। তখন িথম পেুজার এত রমরমা হয়িন। ভাঁেড়র প�াে�ল, হীেরর 
গয়না পরা দগু�াঠাকুর বা ৮০-ফুট দগূ�া তখন ক�নারও অতীত।

প�াে�ল বলেত তখেনা �বিশর ভাগই সাধারণ ম�ারাপ-বাধা রিঙন কাপড় জড়ােনা প�াে�ল, মূিত�  ও 
�বিশর ভাগই একচালার। প�াে�েলর পােশ একটা অিত সাধারণ ম�, �যখােন পেুজার চারিদনই পাড়ার 
�ছাট �ছেলেমেয়রা, কািকমারা, এমনিক কাকুরাই নানান সাং�ৃিতক অন�ুান পিরেবশনা করেতন। 
বােয়াে�ােপর নায়ক নািয়কােদর িদেয় িফেত কাটােনা বা নািম দািম গায়কেদর িদেয় গােনর অন�ুান 
করােনার এই �থা তখেনা �� হয়িন। পেুজার লাইিটং বলেত িছল রকমাির রিঙন �সলিফেন 
�মাড়ােনা বা� বা িটউেবলাইট। �বিশর ভাগ ��ে�ই পাড়ার �ছেলরাই �ািয়� িনেতা বািড় বািড় ঘুের 
এই লাইট লাগােনার কােজ, সােথ একজন ইেলি�িশয়ানেক িনেয়। খুবই সাধারণ, িক�ু সে�� হেলই 
�যন মায়াবী এক আেলার জগৎ সৃি� হেতা। 
  
তখন পাড়ার �মােড় িকেশার, লতা, �হম�, আর. িড বম�ন, সিলল �চৗধুরীর গান �ভেস আসেতা। 
কখেনা বা বািপদার আর িমঠুনদার যগুলব�ী।  এইসব গায়ক ও নায়কেদর মেতাই কখেনা বা পাের �ব� 
িকেশার কুমার বা রােজশ খা�ারা তােদর ি�য়তমােদর �দেখ �গেয় উঠেতা "�মির �ে�া িক রানী ক� 
আেয়গী তু?" 
  
তা �সই �ে�র রানীরা আসুক বা না আসুক, ঠাকুরমশাই এর সােথ সােথই িকংবা তাঁর ও আেগ 
প�াে�েল িক�ু পাড়ার �সই সব িসিনয়র �জঠু কাকুরা িঠক এেস �যেতন। �ায় �েত�ক পাড়ার এই 
�জঠুেদর চির� একই রকম।    অস�ব �াকিটক�াল, এেদর সময়�ান িনেয় �কােনা কথা হেয় না, 
বাজাের �কাথায় িক পাওয়া �য এেদর �থেক ভােলা �কউ জােননা, আর সব কাজ িঠকমেতা হে� িকনা 
�সটা িনেজর �চােখ না �দখা অবিধ শাি� �নই। এমনিক সবই িঠকঠাক হে� �জেনও মােঝমেধ�ই একটু 
আধটু দাবড়ািন িদেতই হেব। �মা�াকথা এই সব �জঠুরা িছেলন পাড়ার �ছেল �ছাকরােদর যম। 



তা যতটা ভয় এই �জঠুেদর �পত, তার �থেক অেনক �বিশ ভােলাবাসার মানষু িছল পাড়ার �সই 
�বকার, অিববািহত দাদারা । জেুতা �সলাই �থেক চি�পাঠ, এরা সেবেত আেছ। মুেখ মািরতং জগৎ 
আর ইয়ং ি�েগেডর নয়েনর মিন, কাজ উৎরােত এেদর জিুড় �মলা ভার। ধুনিুচ নােচর মধ�মিনও 
এরাই। এেদর মেধ� জানা কেয়ক আবার িনয়িমত মু�র ভােজন, মােন ঠাকুর আনা �থেক িবসজ�ন 
এই মাসলম�ানরাই ভরসা সম�� ভারী কােজর জে��। 
  
এই দাদােদর সােথ আেরা িকছু দাদােদর কথা না বলেলই নয়। এরা হেলা মাধ�িমক, উ��মাধ�িমক বা 
জেয়ে� দা�ন �রজা� করা দাদারা, যারা �ধু পাড়ার কিচেদরই আইডল নয়, তােদর মা-বাবােদরও 
অত��� ি�য় পা�। এরা হেলা পাড়ার �মা� এিলিজবল ব�ােচলস�। �সই সময় �য রােধ �স চুলও 
বাঁেধ িফেলাসিফ �মেন এই সব ি�িলয়া� দাদারাও পেুজার কাজ করেতা মন িদেয়। অবশ� এমিন 
এমিন নয়। এই দাদােদর পেয়� অফ এ�াকশন িছল পাড়ার �সই িদিদরা যারা �কােনা সুিচ�া �সন 
বা �রখা, �হমার �থেক �কােনা অংেশ কম নয়। তােদর অ�মীর িদন িসে�র শাড়ী সােথ ম�ািচং 
িলপি�ক আর কাজলকােলা �চাখই যেথ�� পাড়ার �সই সব �মা� এিলিজবল ব�ােচলস�েদর বুেক 
ঝড় �তালার জ��। 
  
আর অবশ�ই বলেত হয় পাড়ার কািকমা, �জিঠমা, মািস আর িদদােদর কথা। পেুজার �যাগান �থেক 
�ভাগ রা�া, আবার সে��েবলায় সাং�ৃিতক অন�ুান - এরা সবিকছুেতই জািপেয় পড়েত পােরন 
�কামর �বঁেধ। আবার পেুজার �শেষ বািড়েত িবজয়ার িমি� বািনেয় তাক লািগেয় �দওয়া, পাড়ার 
�ছেল-�মেয়�েলােক মাতৃে�েহ বািড়েত �ডেক িমি� খাওয়ােনা, সেবেতই এঁেদর জিুড় �মলা ভার।  
 
সবেশেষ বলেত হয় তােদর কথা যােদর নাম পেুজার িবেলর �পছেন �লখা হেতা "যােদর না হেলই 
নয়" �হিডেঙ। পাড়ার কিচ এবং অধ�-কিচেদর কথা। এরা ষ�ীর সকােলও িবল কাটেতা পাড়ার 
�মােড় �মােড়। চাঁদা �দওয়ার আেগ বাংলা িডক�াশনাির খুেল 'কু�িটকা' বা 'পেুরাকােয়�'র বানান 
িজে�স করা কাকু �জঠুেদর হােত এেদর �থম �রিগং। তেব �সই রািগেঙও িমেশ থাকেতা অনািবল 
ভােলাবাসা।   
  
এই িথম পেুজা আর কি�িটশেনর যেুগ এই মানষু�েলা �যন �মশই হািরেয় যাে�। বাঙািলর 
দগু�াপেুজা িক �ধুমা� এেক অপরেক �ট�া �দয়ায় �খলা? িথম �হাক না, বুজ� খিলফাও �হাক, 
জয়পেুরর হাওয়ামহলও �হাক, িক�ু থাক না তারই সােথ এই মানষু�েলা।  এঁেদর ছাড়াও �য পেুজা 
অস�ূণ�। 

সমা�  



ওম জয়�ী, ম�লা, কালী, ভ�কালী, কপািলনী।  
দগূ�া, িশবা, �মা, ধা�ী, �াহা, সাবাধা নাম�ুেত।।



Suparna Das

We all live under the same sky, but we don't all have the same 
horizon. 

 
 

 - Konrad Adenauer.



Bong Corona Connection

Reema Patra

The End

The crisp, cool autumn evening air was filled with the 
familiar aroma of burning incense and somewhere afar in 
the depths of mind the rhythmic beating of the dhaak 
drums played in my mind. The sudden surge of the frantic 

planning and a sense of purpose sets in when planning the puja attire or  menu.     
 
Far away from home in our Vaterland every true blue blooded Bengali tries to relive 
those moments of our childhood or growing up years. Alas it has been different for 
many of us for the past year and this year too as we celebrate festival in Köln only 
virtually. The yearning for meeting each other in those days of the festival is an 
elixir to life and again this year it would be through screens. 
  
The world has turned upside down and we search for the new normal in our 
present. Human kind can be resilient and the human spirit finds its way out. 
Though the Puja venue and cultural shows are now transformed as a digital link 
but the enthusiasm and sheer love for the Köln Pujo lives in its people. A small 
“kalash puja/ghat puja” was done last year    to “ensure continuity of puja. It is an 
humbling feeling to experience the shared love and motivation from the members 
and friends of Bharat Samiti to come together and celebrate the Köln Pujo in a 
corona confirmed way again this year.  
  
Hope dies the last and hence with full fervor we shall see each other next year in 
the know address . We have done enough of cooking, tried out new skills, 
organized our life with new hacks  and looking at the lighter side of the things , we 
can only benefit from our new persona. 
  
Last year the focus was disease and infection and this year we find way to emerge, 
so I pray to Ma durga that she slays the Virus asura for us all. 



Each person’s life is like a mandala – a vast, limitless circle. We stand in the center of 
our own circle, and everything we see, hear and think forms the mandala of our life. 

 . 
                                                                                                                   - Pema Chödrön 

Mandala Art by Dipali Vishe



Deliver us from Technology! 
Anindya Sengupta

नम�े जग�ा�र�ण �ा�ह दगु� (Namaste Jagat-Taarinni 
Traahi Durge)   
O Mother Durga, (O Mother Shakti), Please Protect me 
(in this World) (of Samsara). 

On the 5th of October, Facebook, WhatsApp, and Instagram left us for 6 hours. It 
was so unbelievable; we first checked our WiFi signal on mobiles (it shows the 
round circles), restarted the router (it shows green light) and even re-entered the 
long Wi-Fi password on our mobiles (hurray connected to wifi). Then we realized 
that the internet was working! So, what next? Let’s visit ndtv.com and loo! -it was 
the first bold breaking news on the NDTV website as well as on scores of other 
news channels. The Internet is working, unfortunately, WhatsApp isn’t. The good 
old skype to telephone worked and we felt again connected to our loved ones. 
  
Wow…. what has happened in the last 21 years! I still remember my engineering 
college days where in a practical lab, we learnt how to send an E-Mail and it was 
really a final year project work to search over the web (using a search engine of 
course! the old, slow, snail paced Altavista on Pentium Computers) and get some 
research content. Eventually we did manage to send a mail to a friend located on 
the next seat and got the books from library to complete research for the project. 
Yes, I was a bookworm in the college library and did not really like staring at the 
monitor! Oh, and yes, the first programming lessons were really taught with 
wildlife examples (object oriented techniques are hard to learn!). 
  
Back in 2020, Netflix began to conquer our times, of course in addition to 
Facebook, lots of news apps that were a daily routine to check you-know-what 
figures. Coupled with Video calls, streaming, YouTube channels, my iPhone 
decided to present a somber figure of 6-7 hours of screen time per day.



Oh yeah! Let’s think a bit about fitness, since the back pains are already starting 
to appear, it felt not so good to only cook and there were unfortunately no more 
invitations that we used to get and give to our Bharat Samiti loved ones. Let’s not 
dwell more on fitness here! Its technology boss, and how we are living it every 
day! 
  
We really enjoy the technology now, we are competent, knowledgeable at least to 
consume the content and to some extent chose the content. Even though I have 
some doubt whether we chose the content or content in the end choses us. That 
said, I am loving my first Korean series on Netflix (Squid Games)! On 6th of 
October, on Mahalaya I called up my Mother and she explained that she tried to 
play All India Radio at 4 AM but unfortunately the device I have presented to her 
(a Saregama Caravan Mini) does run out of battery after a while. She was quite 
upset. But she also is knowledgeable in technology and found out the AIR radio 
App that I had installed on her Mobile and could hear Birendra Kishor Bhadra 
again as well as the soulful and invigorating songs. Another use of technology was 
used by a very talented friend of mine and a young film director in India, Tangsu 
Karmakar to present a digital painting of Durga Thakur which we use for our 
digital magazine. 
 
So let's talk a bit about an age when there was really no technology in the sense 
we understand it. I heard this story also on Mahalaya from my Mother who told 
how her childhood Mahalaya used to be. Her father, my Dadu was an agricultural
scientist and he used to roam around Bengal for work or research but used to 
come home on Mahalaya. 
 
On that day, he used to take everyone to shop for new clothes (as much as he 
could provide for the joint family) and also treat the kids to Kachuris and 
sweetmeats. As it was always a real Durga Puja at my Dadu’s place (a tradition 
continued from the time of unpartitioned Bengal), preparations used to take 
place for arriving guests. Bed sheets used to be cooked in hot water to disinfect 
them and put to dry. The Idol-Maker would also stay in the house since 
Janmashtami and only go home on Shashti after the Idol is finished and Puja has 
started (ঠাকুর �াপন). 
 
  
 



We are all facing this new world of technology with our brave foot forward! Its 
enabling, sometimes overwhelming, and at least in our lives now occupies a 
central role, a greater use of time. “Sein ist gesehen werden (To be is to be 
perceived)”- So said George Berkley, the Irish philosopher. And that seems to be 
guiding each one of us whether we are consuming content with our ogled eyes or 
creating content which gets views and likes. 
  
Even surrounded by such technological choices, we still yearn for something 
more. Maybe we are for the most part of our lives in oblivion, maybe we only 
realize in some difficult situations, the power of human compassion, and the 
yearning for something that we call balance (and to the great Yogi Swami 
Vivekananda, it is Peace). 
  
It is not joy nor sorrow, But that which is between, 
It is not night or morrow, But that which joins them in 
  
In this brave new technology enriched world, I call Maa Durga to please protect 
me. Well, not just from the viruses or malware but to enrich me with compassion, 
give me the desire to seek true knowledge, to give me refuge, and most of all to 
value peace.  



Durgapuja 2020



Sangita Sural

If we could see the miracle of a single flower clearly our whole life 
would change. 
 
                                                                                                             Buddha



5 Ways To Overcome Adversity And Make 
Your Life More Meaningful

Purbita Chakraborty

“The meaning of life is to find YOUR meaning” 
 
Life sucks, well sometimes — let’s face this. And it makes 
us believe that there is no way to come out of this deep 
hell hole that we are in right now. But does it have to be 
like this? If I tell you that it’s in us to make our lives more 
meaningful and happier, do you think it’s too far 
stretched? The answer is NO and let me try to explain 
why. 

Life has never been a bed of roses for me and I guess it’s true for most of us, at 
least many of us. I have had situations in life that almost shattered me but at the 
same time, I am grateful that I had these difficult moments because we learn 
from difficulty. These are the experiences that make us strong. I have had 
difficulties in every sphere of my life, yet I have been able to have a successful 
career, earn a degree, earn money, have a family, take on responsibilities, and do 
chores. I thought to myself: isn’t that awesome? I embarked on a journey to 
make my life meaningful despite all the adversities and as I work on my life 
skills, I realized I can help others make their lives meaningful too. 
  
I started scouring the internet and reading books to learn practical tips to help 
improve my relationship with the emotion and I also took a course on The 
Science of Wellbeing offered by Yale University. I love when the theories are 
backed by science and data and I was amazed to see that our emotional 
wellbeing is so much about science and is so attainable. Now I must say that I 
have definitely not reached Nirvana, but I have learned a thing or two and I wish 
to share it with you with the hope that it will help you in some ways, however 
insignificant it might be. 
 
  



Here are 5 such ways to bring more meaning to your life: 
  
Have a Purpose in Life 
  
A purpose is something that gives a sense of direction to your life and something 
that makes you feel that you are contributing to the world in some way. Recently 
I came across the term IKIGAI. It’s a Japanese concept that loosely translates to ‘a 
reason for being’ or the reason you get up in the morning. So many times we 
associate our purpose in life with just earning money or our career and that can 
create an existential frustration, which in turn can affect our self-worth 
negatively. But you are not just your bank balance, you are so much more. So take 
some time and set out on finding your true purpose and work on it. 
  
Your purpose in life could be teaching, helping others, leaving the world a better 
place, feeling loved, creating works of art that people can enjoy, or any other 
thing, but it has to be YOUR purpose in life and not borrowed from someone else. 
The picture below can help you find your own purpose through the Japanese 
concept of IKIGAI.   



Create a Community 
  
Ever since Dan Buettner, the author, explorer, and national Geographic 
journalist, discovered the concept of Blue Zones, the researchers had been 
studying to figure out the magic of Blue Zones. There are 5 places in the world, 
coined as Blue Zones, where people live the longest and healthiest. These 5 
places are: the islands of Okinawa in Japan, Ikaria in Greece, Sardinia in Italy, 
Nicoya peninsula in Costa Rica, and Loma Linda in California, and they are home 
to the world’s most centenarians. 
  
More research showed that one of the secrets to this longevity and healthy 
lifestyle of the Blue Zones residents is investing in community life. A community 
is integral to your sense of belonging. “Loneliness can shave eight years off your 
life, community and purpose are paramount”, Buettner stresses. 
  
I can attest to this because I have experienced this sense of belonging when I 
lived in Germany and what made my stay so special is the people. I have been 
living an expat life in many countries and never have I encountered this sense of 
belonging elsewhere, not even in my own hometown Kolkata. Thanks to my 
elderly German neighbors, my child never missed her own grandparents and 
actually thought of them as her own ‘Oma and Opa’.  
  
Bharat Samity became my extended family and I am touched by the love that I 
received from you all. I find myself blessed to have all of you in my life. I never 
felt this good in life before and had a hard time relocating and honestly, I still 
long to meet you all. In fact, so much so that although I had been living in the 
Netherlands for the last 6 years, I keep coming back to Bharat Samity Durga 
Puja, despite the fact that there are at least four Durga Pujas near me.  
So find ways and time to invest in your family, friends, your loved ones, 
neighbors, clubs, or with people with whom you connect more. This way you 
will benefit from the healing power that comes with a sense of belonging. 
  
Create a Ritual 
  



We all have our daily routines and chores, but honestly, do we have daily or even 
weekly or monthly rituals? Rituals are something that we choose to do and not 
something that needs to be done. It’s something that’s done with a sense of 
purpose and brings joy in our mundane lives and is an important aspect of self-
care. 
  
A ritual can be something as simple as taking a long and relaxing shower with 
some candles around, or making a tamale — a communal cooking in Latin 
America, or celebrating the Ethiopian coffee ceremony Buna, or enjoying a 
Nordic bath, or going for a morning walk, or just writing a gratitude journal 
every night. It’s important to make yourself a priority and when you take care of 
yourself by doing what you like, you are actually more available for others. So 
create a space and time for your ritual. 
  
Practice Mindfulness 
  
Being aware of the fact that each breath is all we have - is liberating, life-
changing. There are many ways to practice mindfulness in your everyday lives — 
through mindfulness-based meditation, through gratitude practice, or through 
body scans; while walking, cooking or eating, or while just doing your chores like 
washing the dishes or cleaning your house — just be aware of what you are doing 
and be present in the moment. It seems quite easy but is not so easy to practice 
in real life. Being present in the moment needs a certain amount of training your 
mind and being conscious of what you are doing. Start small and make a 
conscious effort in whatever you do. If you are not sure where to start, the book 
Full Catastrophe Living by Jon Kabat-Zinn is a good start. 
 
Perform Acts of Kindness 
  
Did you ever watch the Kindness Boomerang video where every random 
stranger performs an act of kindness to the other and it comes back to the 
person who started it? Watching that video actually made me so happy but I 
couldn’t resist tears (tears of joy) at the same time. I can only imagine if we could 
perform these random acts of kindness to each other, the world would be a 
much better place and our lives would be so full of meaning. 
 



Research suggests that gratitude and happiness are strongly correlated.  

Research also suggests that kindness makes us happy and happiness makes us 
kind. The more grateful we feel, the more likely we would show kindness back to 
people and that would create a cycle of giving back to society. While the term 
‘meaningful’ can be different to different people, however, a recent article 
published in The Journal of Positive Psychology reports that more altruistic 
behavior brings a greater sense of purpose and meaning. 
  
To express your gratitude or to just perform an act of kindness, you do not have 
to go beyond your means and do something extraordinary. It can be writing just 
a thank you note or writing a good review about your colleague on LinkedIn, 
helping your elderly neighbor bring up the groceries, or praising a parent. If you 
are being more generous, you can think of bringing in treats for your co-
workers or a basket of fruits for your neighbor. In a beautifully written article on 
The Kitchn, Dana Velden writes about the power and virtue of a small, 
unexpected gift. 
  
I have only recently embarked on this journey and I hope this article helps you in 
bringing more meaning to your life. All I know is that it takes time and practice, 
so please do not lose hope if you do not see an immediate result. And while you 
are doing all these above-mentioned things, please also do not forget to practice 
self-compassion. No matter what life throws at you, you will have the key to 
overcome adversities and make your life special and worth it. When we are kind 
to ourselves and kind to others, great things can happen. 

Last but not the least, I would like to take this opportunity to express my 
gratitude to all of you for touching my life in such a positive way. Coming to 
Durga Puja in Cologne for me is like coming home. I long to meet you all at least 
once a year and see your smiling faces and hear you asking me “how are you 
doing?”. Even though I might not be talking to you all that often, please know - 
you all are in my mind, and you all make my life so special. So thank you for 
being there, from the bottom of my heart.  



িফের �দখা (২)!























ভঁুিড় �ভাজ
সায়ন  মুেখাপাধ�ায়

বাঙািলর ভঁুিড় �ভাজ  
চাই �তেল ভাজা সে� মুিড় �রাজ 
সে� যিদ হয় একটু চা, 
চুমুক িদেয়ই বেল আহা.. 

�তেলভাজা মুিড় এইসব খুবই পািত, 
প�ব��ন  �ভেবই িদন কািট.. 
�ভােতর ভাবনাই জেুড় আেছ লুিচ, 
�স আবার না ফুলেল �মজােজ নািক হেলা কাঁিচ.. 
 
লুিচ �তা হেলা সে� সাগেরদ িক, 
আলুই চলেব সােথ লাগেব একটু দম খািল.. 
এইেতা হেলা �ধান খাদ�, 
সে� রেসােগা�াটা একদমই বাধ� .. 
 
এরপর একটু িজিরেয় িনেয় উিকিদ রা�াঘের, 
চলেব যৎসামান� কিচ পাঁঠাই  দপুেুর.. 
একপদ  আবার �কউ খায় নািক! 
না,না  আেগর মােঝর পেরর সবাই আমরা আিছ.. 

��েত �যেকােনা শাক সে� একটা ভাজা, 
তারপর ডাল আর �পা� আলু, আঃ িক মজা! 
এরপর দরুকম মাছ নাহেল িক চেল, 
�স �হাক �ই ইিলশ িচতল যা কপােল �জােট.. 
কিচ পাঁঠা সাবাড় কের যাই �শেষর পাত, 
আেছ দই চাটিন সাফ হেব প�পাঠ.. 



এরপর চাই ল�াদ �সটাও নািক খােব, 
সে� চাই �মৗির �জায়ান খাবার হজম হেব.. 
এপাশ ওপাশ গড়ােত গড়ােত সূয� যােব অ�, 
ভঁুিড়র আকার দ�ুণ হেয় �ব� হয় ব�িতব��.. 

সে� হেলই চা সে� টাও আেছ অিতির�, 
খােবানা খােবানা িনমিক এমিন মুেখ িস�.. 
আর িকছু�ন �বঠিক আ�া এই মশ�ল, 
রাত নামেছ একটু আধটু মুখ না চলেলই ভুল.. 

পাতলা পাতলা দেুটা �িট আর িক চাই সােথ, 
দপুেুরর বাঁচা কিচ পাঁঠা যােব সবার পােত.. 
আর িকছু িমি� না হেল িক চেল, 
অ� আধটু সে�শ বা চমচেমই মন �ভােল।। 









পেুজার �হঁেসল
 
খাদ�রিসক বাঙািলর কােছ পেুজার কটািদন মােন ভােলা 
রকম ভুিরেভাজ। কলকাতায় এই সময় �রে�ারাঁর সামেন 
লাইেন দাঁড়ায়িন এমন বাঙািলর �খাঁজ �মলা ভার। তেব 
গতবছেরর মেতা না হেল, িবিধিনেষধ �তা এখেনা িকছু 
আেছই। তাই এবারও আমােদর �েচ�া আপনােদর জে�� 
�রে�ারাঁেকই বািড়েত িনেয় আসার। আমােদর এবােরর 
পেুজার �হঁেসেল রইেলা দা�ন মুখেরাচক িতনিট �রিসিপ। 



দইবড়া
�লাপামু�া কর

�ভ শারদীয়া।  এবাের আমার �র িস িপ হল দইবড়া। বাঙালীরা যােক বেল দইবড়া, আর পা�াবীরা 
যােক বেল দািহ ভা�া, আর অবাঙালীরা এেক বেল দিহ ভরা। �স যাই �হাক। আিম আবার খুব �ম �প 
ঝুেপ রা�া করেত পাির না । ধ�ন যিদ আপনারা ২০টা দইবড়া বানান, তাহেল:  
  
২৫০ �াম িব উিলর ডাল, সারারাত িভিজেয় রাখেবন। পেরর িদন ননু, কাঁচা ল�া ছাড়াই �থেম 
িমি�েত �বেট �নেবন । অ� জল িদেয়, এমনভােব যােত খুব �বশী শ� বা জলজেল না হয় । এবার 
ডুব �◌ােত �ল লাল লাল কের �ভ �জ তুলেত হেব । যখন ডুেবা �তেল   ভাজেত থাকেবন, তখন 
আর একিদেক , আধা উ� গরম জল আর ননু �রেখ �দেবন । বড়া �ভেজ, �ছঁেক, এই গরম ননু জেল 
১৫-২০ িম িন ট িভ িজ �য় রাখেত হেব । এবার হাত িদেয় িচেপ একটু জল বার কর �� �ট সািজ �য় 
রাখেবন। এত হেলা বড়ার িদক। 
 
এবার ৩,৫% ফুলফ�াট দেুটা ৫০০ দইেয় র প�ােকট িনেয় ভােলা কের �ফিটেয় তার মেধ� একটু ননু, 
একটু িমি�, একটু ভাজা মশলা িমিশেয় �নেবন। নেুনর বদেল আপিন িবটননুও  
 িদেত পাের ন। একটু ঘন থাকেল, অ�জল িদেয় আবার �ফিটেয় িনেত পােরন।ব�াস এবার 
বড়া�েলােক ওর মেধ� িদেয় ওপর �থেক একটু খািন সািজ �য় �দেবন- �কেনা ল�ার �ঁেড়া, 
ধেনপাতা, �তঁতুেলর চাটিন, ধেনপাতার চাটিন িদেয় ।যিদ ঠা�া �খেত চান। ি�েজ রাখেবন  
িমিনট ১৫'র জন�, তারপর সাজােবন। ব�স দইবড়া �তির পিরেবশেন র জন�। বািড়েত বািনেয় 
�দখেবন, খুব ভােলা লাগেব । 
  
 



সুিজর প�ানেকক 
 সা�া িবট

উপকরণ ১৫িট প�ানেকক এর জেন�:

৪০০ �াম সুিজ  
১৫০ �াম ময়দা 
১ চা চামচ ননু 
১ প�ােকট �বিকং পাউডার 
২০ �াম খািমর (yeast) 
১ �টিবল চামচ িচিন  
উ� গরমজল পিরমান মেতা 
 
৩ �টিবল চামচ গলােনা মাখন  
৬ �টিবল চামচ মধু  
4 �টিবল চামচ হালকা গরম জল 
 
�ণালী 
 
একিট পাে� সুিজ, ময়দা, লবণ এবং �বিকং পাউডার �মশান। 
 
৮০ িমিল িলটার উ� জেল িচিন এবং yeast �মশান। ��া� িম�াের এই িচিনর িম�েন সােথ সুিজর 
িম�ণিট �মশান, �েয়াজন মতন জল �মশান। ময়দািট ি�ং িফ� িদেয় �ঢেক রাখুন এবং িম�ণিটেক 
১ ঘ�ার জন� একিট উ� জায়গায় িব�াম িদন। 
 
 



একিট গরম ননি�ক প�ােন �ছাট একহাতা ব�াটার �ঢেল প�ানেকক�িল মাঝাির আঁেচ ভাজনু। 
�িতিট প�ানেকক ভাজার আেগ ব�াটারিট একবার ভােলা কের �ফিটেয় �নেবন। 

যিদ পৃে� �মাগত িছ� �তির হয় এবং পৃ� �� হেয় যায়, তাহেল আপনার প�ানেকক �তরী। �িতিট 
প�ানেকক নীেচ হালকা বাদামী রং হেব। প�ানেকক�িল �কবল একপােশ ভাজনু, মাঝখােন না 
ঘুিরেয়। তারপের একিট ��েট �াইড ক�ন এবং অবিশ� প�ানেকক�িল একইভােব �তরী ক�ন। 

৩ �টিবল চামচ গলােনা মাখেন ি��ণ পিরমাণ মধু এবং ৪ �টিবল চামচ হালকা গরম জেলর সােথ 
িমিশেয় িনন। একিট বািটেত মধু-মাখেনর িম�ণিট রাখুন এবং প�ানেকেকর সােথ পিরেবশন ক�ন বা 
প�ানেকেকর উপর মধু-মাখেনর সস িদেয় গরম গরম পিরেবশনও করেত পােরন। এছাড়াও নেুটলা 
(Nutella) বা চীজ ��ড িদেয়ও ভাল লােগ এই প�ানেকক �খেত। 



িমি� মােনই মােপর �খলা।বাজাের নানারকেমর 
িমি�র িম� পাওয়া �গেলও, বািড়েত বানােনা িমি�র 
�াদ অেনক অন�রকম হয়।এবার পেুজা ��শাল 
�রিসিপ �লাব জামুন

উপকরণ:  

সুিজ: ৩ �টিবল চামচ  
জল: ৩ �টিবল চামচ  
�ঁেড়া দধু: ২কাপ 
িঘ: ২ �টিবল চামচ 
�বিকং পাউডার: ১ চা চামচ  
ময়দা: ২ �টিবল চামচ  
দধু: ৬ �টিবল চামচ  

িসরা: 

2 কাপ িচিন  
2,5কাপ জল  
5 এলাচ  
1 চা চামচ �লবুর রস 

�লাব জামুন 
�মাহর �দ সরকার



�ণালী:  

জেল সুিজ িভিজেয় আলাদা কের রাখুন।একটা আলাদা পাে� �ঁেড়া দধু �যাগ ক�ন সে� িঘ, 
�বিকং  
পাউডার, ময়দা এবং �ভজােনা সুিজ, দধু �ঢেল ভােলা কের িমিশেয় ১০ িমিনট �রেখ িদেত হেব।
এরপর  
�গা�া পািকেয় ছাঁকােতেল �সানািল হওয়া পয�� ভাজনু। 

িচিন, এলাচ এবং �লবুর রস িদেয় জল �ফাটান। আঁচ ব� কের, �গা�া �েলা িসরােপ িদেয় 
কমপে� ১  
ঘ�া িভজেত িদেত হেব। 

ব�াস আর িক! ওপের একটু �প�ার �ঁেড়া িদেয় পিরেবশন ক�ন। স�াই �খেয় আহা উ� করেবই!! 



Todesanzeigen von Vereinsmitgliedern



Alle Autoren sind 
selbst verantwortlich 
für Ihre individuellen 
Beiträge. Bharat 
Samiti e.V. übernimmt 
keine Verantwortung 

Für Ihren 
Terminkalender: 
Zeit und Ort für unser 
DURGAPUJA-FESTIVAL 
2022 stehen jetzt schon 
fest: Wir friern 
wieder vom Sa., 1. Okt. 
bis Mi., 5. Okt. 2022 im 
Bürgerzentrum 
Köln-Chorweiler, Pariser 
Platz 1 

Wir feiern 
Laxmipuja Online: 
Am Mittwoch, den 
20. Oktober 2021, 
um 19�00 Uhr, 
www.durgapuja.de 




