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Sundarban Trip - Sonakhali / Katrakhali and Fisheries 
 
 

On 18th Feb, 2017 Arun with me took a childhood friend of me, Shibaji Roy 

and left kolkata 6 30 AM. We stayed the night in the launch boat at 

Sonakhali owned by Shibaji. We occupied three separate rooms and had a 

good night goat meal dinner and then adda before sleep. The next day we 

went to Katra khali where Shibaji has 120 years old parental property.A 

part of land donated and converted as school has about 300 school 

children. During break at 12 noon we met students and sang "Aguner 

parasmani" and then National Anthem. The students were very happy. 

 

Then we went to a Fishery on the way and had a rare experience of seeing 

fish breeding. We were presented a nearly 4 kg Katla fish from the pond. 

 

We came back at 6PM. It was nice,sweet day. 

 

Here are some photos available in bec69.org website Photo Gallery page:  

http://www.bec69.org/bec69/pgallery.php  

Album name: “Sundarban Trip - 18 Feb 2017” 

 

- Ashoke Datta 

http://www.bec69.org/bec69/pgallery.php
https://goo.gl/photos/VwLqWj1NYFHThuq37


          উনসত্তরে BEC 69 

রবিিার সকাল সাতটা, সকাললর গঙ্গার ধালরর হাাঁটা সসলর সলি বিলরবি, হঠাথ স ািাইল সিলে উঠল, 
এত সকালল সিান সেলে বকিুটা আশ্চর্য হলে সেবি, অল াক সিান করলি I কী িলবিস- িলার আলগই 
অল াক িলল – সতার ‘সরঙ্গলুন কলেকবেন’ সলিাটা েলে িুি ভাললা লাগল, িবি বেলে আ ালের এত 
কালির োেগাটালক সেনািার সেষ্টা কলরবিস েলে, সেিলত র্াওোর ইলে করলি! িলল রাবি সর্ সলিাটার 
ব্যাোলর অল াক সিান কলরলি সসটা সি  বকিুবেন আলগর সলিা ভ্র ণিৃত্তান্ত, সিোলত বগলে ভাললা 
সললগবিল সসটাই কাাঁো হালতর ডালেবরর  ত কলর বললিবিলা , তাই েলে সাতসকালল সিান করলি - 
িনু্ধলের এই সিাাঁোটাে রিীন্দ্রনালথর গান  লন এল - 

“তুব  হঠাৎ হাওোে সভলস আসা ধন / তাই হঠাৎ োওোে ে লক ওলঠ  ন” -  ভীষণ, ভীষণ ভাল লাগল, 
বেনটা রবিন হলে উঠল!  

সর্ কথা িলার েলে আলগর ঘটনাটার উলেি করলা , সসটা হল আ ালের প্রালনর সর্াগ আর ভালিাসার 
কথা I আ ালের  ালন সসই উবন ল া উনসত্তলরর ব্যালের বি ই কলললের িনু্ধরা র্ারা োাঁে িির সুলি 
েুুঃলি একসলঙ্গ েীিলনর সিলেলে স্মরনীে বেনগুললা কাটিলে েৃবথিীর নানা প্রালন্ত িবেলে েলেবিল েীবিকার 
তাবগলে, আেও েীিন সাোলে এলসও আ ালের িনু্ধলে ও ভালিাসাে একটুও ভাাঁটার টান আলসবন, িেস  
উনসত্তর িুাঁ লত েলললি িা িুাঁ লেলি, সেহারা োলেলি, কলন িউ বগবি হলেলিন, সিলল স লেলের বিলে হলেলি, 
অলনলকই নাবত নাতবনরাও িে হলে উঠলি, বকন্তু সেিা হললই আ রা স্থান কাল ভুলল সসই কলললের 
সসানার বেনগুললাে বিলর র্াই, এটা সম্ভি হে আ ালের িনু্ধলের নাবের টালন I 

অল াকলক বেলেস করলা  সকাথা সথলক কথা িলবিস? উত্তলর ও িলল, ও েলললি সুন্দরিলনর এক 
প্রতযন্ত গ্রাল  – ওর এক িনু্ধ বনলের িাবে োন কলর একটা সু্কল ততরী কলরলি গ্রাল র সিলল স লেলের 
েোশুলনার েে, অল াক েলললি সসই সু্কল সেিলত আর সসই কবে কাাঁোলের গান স ানালত, ওর সঙ্গী  
অলেবলো সথলক আসা অরুন েত্ত, েেুলন ে ুরাত সুন্দরিলন কাটিলে বিরলি, আিারও  লন েেল 
আ ালের উৎসাহ আর োগলাব র কথা, র্া এত স ে সেবরলেও একটুও িেলােবন!  

বকিুবেন আলগ অরুন আর অব র েেুলন ব লল গাবে োবললে ভারত ভ্র ন কলর এলসলি- সাতা  বেলন 
প্রাে িে হাোর বকব  েথ েবরক্র াে অব র োলক ও অরুন েথবনলেয ক, সকালনা তৃতীে সঙ্গী সলঙ্গ 
বিল না! োঞ্জাি, রােস্থান িা তাব লনাডুলত ওলের গাবে বঘলর সলালক বভে কলরলি- েইু িৃদ্ধ - তাও 
আিার িািাবল িািুলের এই আশ্চর্য সিোবলেনা সেলি I তাব লনাডুলত এক োেগাে ট্রাবিক বনে  ভলঙ্গর 
োলে েুবল  গাবে আটক করার ের ওলের এই িা লিোবল অবভর্ালনর কথা শুলন ওলের সসম্মালন সরহাই 
সেে! 

র্ালের একান্ত প্রলেষ্টাে ও অেম্য উৎসালহ আ ালের একলোট কলর BEC69 েল ততরী হলেবিল, কালির 
েলুরর সি িনু্ধলের সলঙ্গ সর্াগালর্াগ কলর প্রলতযলকর সলঙ্গ সিাইকার িিরািির আোনপ্রোলনর ব্যিস্থা কলর 
সিাটিালটা আড্ডা সথলক নানা রক  অনুষ্ঠালনর আলোেন কলর সকললক কালি আনা এই বেলে েথ েলা 
শুরু হলেবিল বিগত  তাব্দীর আব র ে লক, এিালনই সথল  না সথলক স লে অস লে িনু্ধলের ও 
েবরিালরর োল  োাঁোন, BEC69 সক একটা েল সথলক এক িৃহৎ েবরিালর রূোন্তর সিবকিু সম্ভি হলেলি 
েেন্ত ও সগৌতল র আন্তবরক প্রর্লে I সগৌত  অকালল আ লের সিলে র্াওোে তার সৃ্মবত ও শুেতা 
আ ালের আলরা কালি সটলনলি, েেন্ত সকললর  লে োবেে ভাগ কলর বেলে BEC69 এর কালের েবরবধ 
িাবেলে তুলললি, নানা অনুষ্ঠালনর  ে বেলে বেকবনক িা অে সবম্মলনীর  ে বেলে, সিাট িে টুযলরর 
ব্যিস্থা কলর আ ালের সর্াগালর্াগ আলরা বনবিে হলেলি I েেন্তর েরাে গলাে আিৃবত্ত, িেস িাোে 
আলরা গভীর হলেলি তার উেলবির সলঙ্গ – র্া আ ালের নানা অনুষ্ঠানলক সমৃ্মদ্ধ কলর I েঞ্চা  িিলরর 
িনু্ধলের,  ালন আ ালের কলললে সর্াগ সেওোর েঞ্চা  িিরেূবতয র অনুষ্ঠান হলেবিল আ লের কলললে, 
২০১৪ সালল I BEC69 এর েঞ্চা  িষযেূবতয র আলগ আ রা আ ালের একান্ত আেন বি ই কললে – র্া 



আে সেল র অেত  বিশ্ববিদ্যালে IIEST,  সসই বপ্রে campus এ আ ালের শ্রদ্ধার অিোন ও BEC69 
এর সৃ্মবতবেে বহলসলি আ রা কলললের প্রাক্তনীলের এক উজ্জল নক্ষত্র ও নাটয েগলত নতুন েথদ্রষ্টার 
না াবিত Badal Sarkar Open Air Theatre - সংলক্ষলে   BSOAT ততবরর েবরকল্পনা এিং রূোেলনর কাে 
শুরু কলরবিলা , েেন্ত তার েুলরাধা বিল I অলনক িাধাবিঘ্ন সেবরলে সম্প্রবত আ ালের Architectural 

Plan ও  Civil Design কলললের অনুল ােন সেলেলি, িুি  ীঘ্র construction এর কাে শুরু হলত েলললি I 
এই কালে বিবভি সলাক ও কললে কতৃ্তযেক্ষ  বিল ষত েবরোলক অেে রালের সলঙ্গ অনিরত আললােনা 
কলর কােটালক এতেরূ বনলে আসা েেন্তর বনরলস প্রলেষ্টা ও হার না  ানা  লনাভালির েেই সম্ভি 
হলেলি I আ ালের োাঁে িিলরর senior BEC64 গ্রুেলক এই ক যর্লে সাব ল করাও েেন্তই কলরলি, 
বনলের ব্যিসার এিং ওেলর িলা অে কাে এিং আলরা অলনক সা াবেক ও কব টির র্ার সলঙ্গ ও 
েবেত সসগুললা িোে সরলি এতটা করা ওর দ্বারাই সম্ভি হলেলি I  রীর অলনক স ে বিলদ্রাহ করললও 
েেন্ত বিল ষ বিব্রত হেনা, বকিুবেন বিশ্রাল র েলরই আিার বদ্বগুন উৎসালহ ঝাাঁবেলে েলে  রীলরর ওের 
স াধ সনওোর েে! েেন্তর ব্যাোলর এত কথা িললা  িনু্ধকৃত্ত্ব করার েলে নে, িেস উনসত্তলর 
আ ালের বি ই কলললের উনসত্তর batch এর েললর োন্ডার কােকল যর বকিুটা আভাস বেলত! 

আ ালের নীহার কাবন্ত রাে তার এডলভঞ্চালরর সি স টালত েৃবথিীর িে  হালেল  (েবক্ষন স রু সল ত) 
ম্যারাথন সেৌলে এিলনা বকবল ানোলরা োহাে এিং আলরা েগুয  োেগাে সট্রবকং কলর েলললি I  

প্রিীর সসনগুপ্ত এিলনা িাংলালেল  অবস্থরতার  লে  হর সথলক েলুর েীনালের ততরী তাে বিদু্যত প্রকলল্পর 
কালের তোরবকর ভার বনলে ললে র্ালে, েীনালের র্ারা সেলন তারা িুঝলত োরলি তালের োলাবকর 
সলঙ্গ োো সেওো (র্ার লে প্রলোেন  ত ইংরাবে না োনার ভান করা একটা বিল ষ সকৌ ল) বক 
েরুূহ ব্যাোর,  রীর  ালঝ  লে ঝাল লা কলর, অে সকউ হেত ভালে ভালে িাবে েলল আসার কথা 
ভািত, প্রিীর বকন্তু রলণ ভঙ্গ সেে বন! 

রিীনো আর েীেক WhatsApp এ সাবহতয, প্রকৃবত, Film, ইবতহাস,ে যন, বিোন, গান িােনা, 
সিলাধূললা, হলরক রকল র ধাাঁধার স াধান সথলক Crossword puzzle ের্যন্ত সি বিষে বনলে অবিরত 
আললােনার ঝে তুললি, অবরবেত বনেব ত  লনাগ্রাহী রবসকতার post োঠালে BEC69 WhatsApp এ, 
অেরাও তালের  তা ত বেলে আসর েব লে রািলি! 

রেত তার সসই কলললের বেলনর সিলাধুললা স ান ভালি উেলভাগ করলি, েুরলনা বেলনর েযাবিেন এিলনা 
বনেব ত সাাঁতার কালট, সটিল সটবনলসর সারা ভারত িবষযোনলের েযাবিেনব লে িাংলার প্রবতবনবধে কলর 
প্রাইে বনলে আসলি, অলকয োর েলল সসাৎসালহ গীটার িাোলে I 

অল াক তার অিসলরর স েটা গালনর আর অনুষ্ঠালনর  লে কাটালে, তার গালনর  লে অলনক তিবেত্র 
আর োবল  এলসলি I তা িাোও আ ালের সিোলত র্াওোর স স্ত ব্যিস্থা করা সথলক গালনর ও 
বিবেত্রানুষ্ঠালনর বনিুাঁত সপ্রাগ্রা  করার োবেেও সসই বনলে থালক I আ ালের বিবভি বিবেত্রানুষ্ঠালনর  ে বন 
েন্দ্রনালথর সািলীল গ্রন্থনাে অনুষ্ঠানলক আলাো  াত্রা এলন সেে, তার উেস্থােনাে এিং টিপ্পবন ও হাস্যরস 
অনুষ্ঠানলক প্রাণিন্ত কলর I অবরবেলতর আর োেবের সস্তাত্রোঠ আ ালের সভা এিং অনুষ্ঠালনর সুেনালক 
েুণ্য  ও েূণয কলর I  

আ ালের িালু (এিন রঞ্জন প্রসাে) গীটালরর সলঙ্গ োশ্চাতয সঙ্গীত আর েেীগীবতর সলঙ্গ সোতারা 
িাবেলে আ লের অনুষ্ঠানলক েব লে সতালার  ালঝ, সকন্দবুলর স লা ঘুলর এলস, ইউলরালেও োবে বেলে! 
সলঙ্গ সলঙ্গ তার কবিতা আর গান রেনাও সথল  সনই I 

আ ালের বনেব ত সর্ আড্ডার আসর িলস সলক ক্লালি প্রবত সসা িার সলন্ধযলিলা, তার উলদ্যাক্তা বিেে, 
র্ার অেম্য উৎসাহ আর উেবহহবত অে বনেব ত এিং অবনেব ত িনু্ধলের েলো কলর আলন িিলরর 
প্রাে সি সসা িার, প্রিাসী িনু্ধরা ক  স লের েে কলকাতাে এলল সসই আড্ডা আলরা েল  ওলঠ!        



প্রলতযলকর কথা আলাো কলর িলা সম্ভি হলনা এই সলিার  লে, বকন্তু সর্ কথাটা িলার েলে বলিলত 
শুরু কলরবিলা , সসই কথাটা হল িনু্ধলের েঞ্চা  িির সেবরলে এিং বহলসি  ত িাহাতু্তলর ধরার  াত্র 
বতন িির আলগ, উনসত্তর িির িেলসও BEC69 এর িনু্ধরা আেও সসই উবন ল া উনসত্তলরর কললে 
িাোর বেনগুললার  তই প্রালনােল, খ্যাোলট আর ‘েললিাঁলধ বেঘা র্াওোর’ আনলন্দ   গুল হলে আলি, 
আ রা সকউ হাল িােলত রাবে নই! 

                                    প্রিীর গুপ্ত 

 

 

 

 

 



Ek Din Dal Bendhe 
 

 

All six of us, Punnyo, Amir, Arun,Chitta, Shyamal and me, Ashoke left in 

two cars driven by Amir and Me on 25th Feb,2017 at 7 AM from kolkata to 

Potmaya a tiny village called Naya in West Midnapore,WB. It was planned 

by amir who had prior information. Distance from kolkata to Naya is 120 

kms. We stopped at Kolkaghat for breakfast ( Luchi,ghugni,sweets and 

tea). The about 9PM we left again.Leaving the highway no 6 at Debra we 

crossed Balichak station to reach Pingla and then drove a sweet beautiful 

road through green fiends to reach Naya exactly at 10 30 AM which our 

GPS suggested--" you have reached your destination". As we met Bahadur 

chitrakar who made arrangements, we parked our cars at the village 

entrance and went inside.They helped us to take the luggage which 

included my harmonium. 

 

Then the real facinating journey starts. All the small houses were painted 

with beautiful colors, mainly figures of fishes, birds, tress and nature. The 

ladies were working ready to sell gents and ladies garments, toys, 

decoratives etc. We were given beds in rooms in a newly well-built Guest 

House inside the village. This has been built by the Govt. All the villagers 

have one common surname as Chitrakars,We were feeling mesmerised. 

Soon a team of about 30 Italian students from Milan University came there 

with a Bengali professor, Urmila Chakarbarty. She lives there last few 

decades.In the main hall there was all of us and the workshop started. The 

village ladies joined, there were potua songs. the ladies taught the students 

how to make colors from flowers and leaves. They made beautiful paintings 



on papers. There were songs, dancing. While group left to see the village 

and buy some staff we had our Mach/bhat/begunbhaja in Bahadur,s home. 

After little rest we went see the market place where we met Dukhu shyam 

chitrakar , the head of the village. He is a facinating person who 

writes,composes ,sings and paints too. In the evening we had musical 

session with villagers who enthralled us with songs. We too reciprocated. 

Bahadur's wife made made Jhal desi murgi for dinner. Oh what a 

delicious.we came back and slept well till got up at 5AM with Ajans. we had 

sweet morning tea and morning walk through the villgage greens.The the 

luchi, tarkari breakfast and left for kolkata at 12 noon. The cost per person 

for stay, lunch, dinner and breakfast was Rs 750/- per person. 

 

As we reached kolkata 4 30 PM , we had lunch at kolaghat with beer. 

 

We are going to remember our experience rest of our life. 

 

Here are some photos available in bec69.org website Photo Gallery page:  

http://www.bec69.org/bec69/pgallery.php  

Album name: “Potmaya Trip - 25 Feb 2017” 

 

- Ashoke Datta. 

 

http://www.bec69.org/bec69/pgallery.php
https://goo.gl/photos/rRFQXvoYk7gDFcpy9



