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Durga Pujo, the eponymous Bengali
festival, has travelled all over the world with
Bengalis. 
 It has been rumoured that “Whenever 3
Bengalis meet at a place, a Durga Pujo can be
organised, if 4 meet, there can even be 2!”
But Durga Pujo in Europe is far from a rumour.
It is an absolute, unwavering truth. 
An event that even the most anglicized or
Europeanised of Bengalis look forward to since
the beginning of the year, same way they did
back in Bengal; when they looked for the Red
marked Puja days in the new year’s calendar.
But a mere gauging of the number of vacation
days one must take during this time is not
sufficient.
 Unlike West Bengal, where every “Para”
(Street/group of streets) has a “Sangha” (Club)
which will inadvertently aim (and mostly
succeed) to organise a Pujo, the choices in
European countries are limited and far
between.
In Dusseldorf, the NRW Capital, Durga Pujo is
a grand affair. What little it lacks in logistics
and thematizations, it makes up through an
unprecedented zeal and fervour, which is
mirrored in each and every individual
associated with this Pujo! A full 5 days of Pujo
rituals by our specially flown in Thakurmoshai,
a plethora of Cultural programs assimilated by
the super talented people; and to round it all
off, delectable food throughout the day.

One almost doesn’t miss the “Pujo back home”!
Cut to this year, the scene is quite different.
Amidst all the regulations imposed by the
government and the fear of the dreaded virus
looming over us, Durga Pujo in Dusseldorf  is
all but a reminiscence of what it is supposed to
be. But the most deplorable of situations have
given rise to the most brilliant of beginnings.
ICCHE is our beginning. An endeavour to
celebrate life along with its many nuances.
ICCHE brings to you a unique way to enjoy the
pujo in an Online setting this year. Along with it
is our digital magazine, Icchedana which gives
you a chance to witness the wonderful talent
on display.
And it doesn’t stop at Durga Pujo. Our aim is to
honour the myriad of cultures in India with their
own set of customs and to provide a platform to
the multi-talented Indian diaspora in and
around Dusseldorf. So, keep watching our
social media handles and our website to
acquaint yourself with more upcoming events,
meet ups when possible, and in general, build
a strong community that stays together and
prospers. Till then, “Subho Saradiya!”
“Kache Thakun, Pashe Thakun!”

Words by Suprakash Pal

D U R G A  P U J O  –  T H E  I C C H E  W A Y
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Dear Corona,

You are known to almost all present in 
this universe! And why not! Because
irrespective of caste,creed or gender all
have experienced your presence in our
lives in some other way. When a total
Lockdown was imposed by the Govern-
ment due to your silent entry,many felt
happy because of the unexpected break
given by you from their otherwise 
breakless routine. Social Media was
flooded with joyful images of family 
times in different ways.Some sites 
showed exhibits of art forms like  poems,
stories,sketches while some displayed
delicious homemade cuisines.All in all it
seemed like a never ending Family
Reunion.Your arrival on a pandemic level
on one side was the culprit of many things
like taking away jobs,forced migration,loss
of beloved people, sufferings due to the
infection on one side.
You became the main cause of bringing
’unpredicted hours of togetherness’ for
members of the same family.Increase in
lockdown led to increased stay of these
members and this in turn gave thought
provoking effects on various relationship. 

  A  L E T T E R  T O  C O R O N A
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A working couple got the opportunity to spend
Quality time which it had always longed
for.The head of the family and still the only
bread earner in many Indian families who
used to be busy shouldering financial
responsibilities got a chance to enter his
Children's world.It's indeed true Corona,that
you are the Originator of a New Normal.This
world may not be easy for all due to the
irreparable losses given by you.But one thing
you have enabled us to discover is the fact of
our own Relationships.We have  realised that
growth of communication gap in any relation
which was actually born during normal world
remains in our hands in the new normal.Days
will pass by,World will soon regain its earlier
space but your arrival and presence will stay
with us and will be registered with all
references in the pages of history for future
generations to study and be well prepared.But
some unsaid feelings,emotions and unrelieved
memories behind the scene all because of you
will be registered in the minds of people who
witnessed YOU.
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   সংসার তার হেলা না �য আর
�াণ পাখী জীবন খঁাচায় থাকেত চায়না আর
গিণেতর িহেসব িমলেলা না ইহ জে�, 
�সটা �স জােন
ভােলাবাসার সগু� তার তব ুএক পে�
 রেয়েছ �বাধহয় �থেম
 
প� তার বঁাধা �পেনা ি�� তাের
পাির �দয় অ�েরর িশরার গভীের
প� �স পেড়েছ এ তার দঢ়ৃ িব�াস
উ�র না পাওয়ার অেপ�ায়
ব�থ� িক তার �ণয়�য়াস?
 
�শেষর আবদার �হন �যাগ� রইেব িক আর হায়
পড়েব িক �স প� খািন, শা� হেব িক �মার �দয়
জানুক তব ু�স �মার ব�াথা বহেনর কথা
�হ সময়, কির আজও িব�াস 
�তামায়, িব�ােসর হয় িক কভ�
িব�াসঘাতকথা
 
যােবা আিম �তামার মেন, উ�েরর �খঁােজ
আেস যিদ বঁাধা তব ুভয় িক �মার সােজ
�খােলা �ার �হ প� �মার, �দখাও পথ
উ�র �ধ ুজানেত চাই, 
���ত �য �মার জীবনাে�র রথ

   �তামার এক� "হঁ�া" িক "না" �ত লকুায় রেয়েছ     
�মার জীবেনর অথ�
 বেলিছেল ত� িম পে�র অেপ�ায় রইেব 
 ত� িম যথাথ�
 িলেখিছনু তাের �তামার তের, পূণ� হেয়িছ আজ
 এেসিছ তাই �তামার �াের,
 আেলািকত কেরা �মার �দেয়র সঁাজ
 
ক�ন ব�ােমা িদেয়েছ �মাের এক� িদেনর িবরহ
�তামার গেৃহর সামেনই উেঠিছ এেস, অসধু �বদ�
সহ
খবর ত� িম �পেয়েছা জািন, করিছ তাই �ভ�েণর
অেপ�া
িনিশ চ� সা�ী �রেখ পূণ� �হাক তেব
জীবনাকা�া
 
দবু�ল �য আজ আিম বেড়া, শয�া�, সে� ভীষণ
�ালা
মুহ�ত�  �য বেয় যায় এবার সযূ� ওঠার পালা
সযূ�দয় হেলা �িক �মার সযূ�াে�র প�ােত
খবর �পেয় ছ�েট এেল, আিমই িক �স, তা জানেত
 
প�খািন �মার ধের আেছা, �দিখ �তামার হােত
�তামার ক�ণ অ�ধারা তার জবাব িদল, 
 িচরিদিন িছেল ত� িম �মার সােথ
িমটেলা �মার �শষ আবদার, জীবন কাটেলা যার
টােন
�াণ িদেয় আবার আিম পূণ� �ান �পলাম �তামার
�ােণ
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আবদার
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B E  P R O U D  T O  B E           
       W O M A N
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   ব�ীদশায় ��ম বােড় নািক িবরহ 
সুখী �লাক তার খবর কী কের রাখেব ?
যার কাজ �নই আমার মতন �সই �তা 
ভািসিলসা হেয় ইভান �তামােক ডাকেব 
 
 জানলার ছায়া �ভেস যায় নীল নদীেত
গিড়েয় িগেয়েছ িবেকেলর কায়া রাে� 
আিম বেস থািক একটা তারার ট�ংটাং 
সুর ঝের পেড় আকােশর কােলা গাে� 
 
�দিখ �রাজ �রাজ গান �গেয় যায় অ� 
ছিব এঁেক যায় লাল নীল রেঙ িনব�াক
কথা ফুিরেয়েছ তার �দেয়র গ� 
তব ুছ�ঁ েয় িদেয় মন আরও িকছ�  দরূ যাক 
 
এই িমনােরর জানলায় বেস থাকেবা 
�মােলর মেতা দধু সাদা �মঘ ভাসেব 
�ভার হেল �ধু হাততািল িদেয় ডাকেবা 
পাখপাখািলরা দলবেল ছ�েট 
আসেব 
 
আর পৃিথবীর বুক চাপা যত ক� 
�নই হেয় যােব 
িচরটা কােলর  জেন� 
ত� িম ঘুম যাও শাি�েত রাজপু�ুর 
রাত �জেগ তাই বেস আেছ রাজকেন�
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ভািসিলসার পদ�
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Our Budding Artists!
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Aarohi Banerjee,5yrs

Shreyan Roy,7yrs

Avni S.Simha,5yrs
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পি�মেদেশর িনিরিবিল এক শহের আমােদর বাস, আিম এবং আমার জম�ন পিত।
�সাম �থেক �� কত� া-িগ�ী অিফস যাই। অিফেস ক�াি�েন খাই। স�ােহ একািধক
িদন সে�েবলা বাইের খাই বা আিনেয় িন।হ�ায় দ-ুিতন িদন যতন কের রঁািধ –
দইুজেনই খিুশ। িদিব� চলিছল, এমন সময় কেরানা �দবীর �াদভু� াব।
আমােদর এখােন February র �শষ �থেক চলােফরার িনেষধা�া, এই িকছ� িদন আেগ
িনয়ম িশিথল হেয়েছ। িক� অিফস যাওয়া এখনও �নব �নব চ।টানা ছয় মােসর �বশী
হল �হামঅিফস করিছ দইু জন।বািড় �থেকই কাজ, সকােল ওঠা �নই, �কানরকেম
নােক মেুখ �েজ �দৗড়েনর দরকার �নই; �থম কেয়কিদন �বশ �গল। তারপর দেূরর
ঘন কাশবন হঠাৎ িফেক হেয় �গল। ক�াি�েনর আলুিন তরকারী আর স�ালােডর �াদ
ব�িদন পাই না, �কানিদন ভািবিন  তার জন� মন �কমন করেব। কারণ িকছ�ই না—দু
�বলা খাবােরর ব�ব�া কের, অিফেসর কাজ সামলােত �াণ ও�াগত।এতিদন যা
মােঝসােঝ �হামঅিফস, �স �ধ ুআমার থাকত। কত� ার দপুেুরর খাওয়াদাওয়া অিফেস
হত, আমােক অত মাথা ঘামােত হত না। এখন িতিন দইু �বলা বাড়ীেত খান এবং
বায়না কেরন। আমার কত� া এমিনেত �বশ সেুবাধ, রা�াঘের িতিন আমার সেুশফ
(sous-chef)। িনেজও এটা ওটা ভালই পাের- নুডল, নানা রকেমর স�ালাড, আলিুন
তরকারী। িক� আিম ভাল ম� খাইেয় মাথায় ত� েলিছ– এখন নুডেল আর মন ভের না।
তারপর পােলায়ান মানুষ িতিন- �রাজ দশ িকিম না �দৗড়েল চেল না, আমার আর
ওনার আহােরর অনুপাত এক:আড়াই ...... অ� সং�ান করেত করেত চ�ল �পেক �গল।
�শেষ ভাল উপায় কেরিছ- ক�ােসেরাল। ঘের যা িকছ�  আেছ, সব �দওয়া যায়, অেনক
িকছ�  থােক বেল �পট ভের, �াদ �বশ ভালই হয়। ই�া হেল উপের চীজ িদেয় �বক
কের নাও, একদম ইটািলয়ান লাগেব �খেত।
অে� �পট ভের যায় বেল, বড় �বিকং ফেম�র এক বা� করেলই হয়, আমােদর দজুেনর
দিুদন চেল যায়। এই �সে� বিল, আিম সব আলাদা কের রা�া কের �বক করেত িদ,
কােজই �বিকং ওেভন না থাকেলও, অসিুবধা �নই। �িতটা �র বিসেয় িনেত পারেলই
হল।

পেরর পাতায়

লকডাউেনর রা�াবা�
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রা�ার �নালী
একদম িনেচর �র বা �বস ্করেত ভারী িকছ�  লােগ: �স� ভাত, �স� নডুল বা ম�াশড
�পাটােটা(আলুেস� মাখা); 
এর উপর িদেয় একটা �র িদেত হয়- তরকাির, মাংস িদেয় আর ঘের যা আেছ �সই
সবজী িদেয়। একদম িনরািমষ করেল মাংস বাদ িদেয় পনীর বা সবজী �ধ ুিদ। তরকারী
ই�ামত মসলা িদেয় বানাই, �যিদন �যমন মন কের। কত� ার িবিলিত জীভ- ঝাল সয় না,
তাই �মেপজেুপ মশলা �দওয়া। 
তরকািরর  উপর আবার একট� ভাত বা আলুেস� িদেয় তৃতীয় �র।
ই�া হেল এর উপর নরম িকছ�  �দওয়া �যেত পাের। তরকাির �বঁেচ থাকেল �সটাও আবার
�দওয়া �যেত পাের।
যিদ �বক করা হয়, তেবই এর উপের চীজ  ছিড়েয়, দশ-পেনর িমিনট �বক কের �নওয়া,
ব�স ্ কাজ �শষ। �বক না করেল বা চীজ না িদেত চাইেল, দরকার �নই। এটা ব�ি�গত
পছে�র ব�াপার।
পিরেবশন করার আেগ উপের একট� গাজর, শশা, টেমেটা, �পঁয়াজ এইসেবর কুিচ
ছিড়েয় িদেল �দখেত ভাল লােগ। স�ালাড িহসােব খাওয়াও যায়।
রা�ােত �াদ মত ননু �দেবন। �খয়াল রাখেবন অেনক�িল �র- তাই ননু একট� মােপ িদেত
হয়।
পিরেশেষ অ� �লবরু রস উপের ছিড়েয় �দেবন।
 
যেব �থেক এটা করিছ, �দখিছ খাওয়ার সমস�া অেনকটাই কেম �গেছ।
আমার �খেত ়ভাল লােগ, বারবার রা�া করেত হয় না। �সও খিুশ; এটা �খেত নািক দা�ণ,
িবেশষ কের পােলায়ািন কের আসার পের।
ক�ােসেরাল বানােনার বিু� িনেয় আজকাল নানারকেমর খাবার সর�াম কের রািখ,
তাড়াতািড় যােত বািনেয় িনেত পাির। 
�হামঅিফস হেয় কােজর চাপ ব� �বেড় �গেছ। িদন �য কখন �� হয়, বুঝেতই পাির
না। সকােল উেঠ কিফর কাপ িনেয় কােজ বিস, কখন �য বােরাটা বােজ, �টরই পাই না,
নােকমেুখ �েজ আবার বিস- সকাল গিড়েয় স��া গিড়েয় রাত হেয় যায়।
 �হঁেশেল সময় কা�েয়, য� কের রা�া করা, উেঠই �গেছ �ায়। িমেল িমেশ দজুন িমেল
এটাই কের িন কােজর ফঁােক।
 
�খেয় বলেবন িক� �কমন লাগল।
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Do you know why Maa Durga is also called "Dosho Bhuja"?
Maybe you know, because she has 10 arms. Do you know why
she has 10 arms, not  11/12 or even 8/9? 
Durga was created to destroy the evil demon Mahishasura. The
ten arms of Durga symbolize that she protects us from all
directions, known as the eight corners, the sky and earth. The ten
hands of Durga hold in them a conch, discus, lotus, sword, bow
and arrow, trishul, mace, thunderbolt, snake and flame.
   

D O S H O  B H U J A  -  M A A  D U R G A
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িস. এম. িস �ভেলােরর কািড� ওলিজ িডপাট�েম�
.....................................................................
- হােত ব�া� পেড় �পনবাব ু�চয়াের বেস আেছন অধীর অেপ�ায়।িতিন ভালই বুঝেত
পারেছন বেয়স ওনােক আে� পেৃ� �বঁেধ �ফেলেছ একট� একট� কের। হঠাৎ ব� অসহায়
লাগেছ িনেজেক। এত�েলা বছর একা কাটাবার পরও একািক�টা গত দ-ুএক বছর
চ��হেণর মত �াস করেছ উনােক। 
�পনবাবরু ৩২নঃ এ নাম রেয়েছ। মাইক-এ হঠাৎ একটা নাম �েন চমেক উেঠ সামেনর
িদেক তাকােতই ওনার �চাখ চেল যায় এক মিহলার িদেক। দ�ৃটা চ�ইংগােমর মত আটেক
যায়। �পনবাব ুল�� করেলন মিহলা বেয়েসর ত�লনায় একট� �বশীই �যন ��ৗঢ়ে�র িদেক
ঝঁুেক পেড়েছন। �পনবাবরু হােট�র কাছটা হঠাৎ িচনিচন কের ওেঠ,সারা মনজেুড় অসহ�
য�ণা অনুভব করেত থােকন িতিন।
-নাহ্!!আিম িক ভ�ল �দখলাম? নািক িচনেত ভ�ল হেলা আমার?এটা িক ভােব স�ব?"
আকাশ পাতাল ভাবেত থােকন �পন বাব।ু মাইক-এ িনেজর নাম �নেত �পেয় উনার
সি�ৎ িফের আেস। ইিতমেধ� মিহলা কখন �যন �বিরেয় চেল যান।
ই. িস.িজ আর এ�ের িডপাট�েমে�র িদেক এেগােতই আবার �সই মখু। ক�াশকাউ�াের
টাকা জমা িদেয় �ট�-�স�ােরর কােছ �যেত িগেয় �পনবাবরু সােথ অনভুা �দবীর
মেুখামিুখ। অক�াৎ এই ঘটনায় অনুভােদবী �হঁাচট �খেয়,অিত কে� িনেজেক সামাল
�দন।শত �চ�ার পেরও দজুেনরই �চাখ বারবার চেল যাে� দজুনার িদেক।মানেুষর মন
�বাধ হয় এইরকমই,�বিশ শাসেন �স িশ�েত পিরণত হয়।
       �ট� হবার পেরও অজানা এক কারেণ �সখােন অনভুা �দবী বেস অেপ�া করেত
থােকন।�পনবাব ুল�াব �থেক �বিরেয় আসার পর দজুেন পাশাপািশ হঁাটেত �� কেরন।
দজুেনর মেধ� অ��ত এক অ�ি�কর িন��তা।িকছ��ন পর �পনবাবুই কথা �� কেরন।
ট�কটাক কথা চলেত চলেত একট� �যন সাবলীল হেয় ওেঠন দজুেনই।কেথাপকথন গড়ােত
গড়ােত দজুেন হসিপটােলর ক�াি�েন এেস হািজর হন।
কথা বলেত বলেত ঘ�া খােনক িনেজেদর অজাে�ই �কেট �গেছ।�য িডেভােস�র কাগজ
দজুনেক এত�েলা বছর দেূর সিরেয় �রেখিছল,আজ সময় নামক অিলিখত কাগজ
তােদর আবার কাছাকািছ আনেত স�ম হেয়েছ।....
    

পেরর পাতায়
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 ....কত পরুেনা �িৃত...
িকছ�  মধরু,িকছ�  িত�,িকছ�  অসহনীয় ঘটনা,িকছ�  ভ�ল �বাঝাবিুঝ আজ সবই �যন দজুনার
কােছ �ঝােড়া বাতােসর সােথ িমিলেয় �গেছ। পেড় রেয়েছ আফেসাস যা এত বছর ধের
ঘুণেপাকার মত কঁুেড় কঁুেড় �খেয়েছ �পনবাবেুক।আর একাকীে�র য�ণা যা দজুনেকই
ব� �বিশ দবু�ল কের ত� েলেছ। “�সই দঃুসহ সমেয় পিরবােরর সব কথা না �েন যিদ একট�
অনুভার পােশ দঁাড়াতাম,তাহেল জীবনটা আজ হয়েতা অন� ভােব বেয় চলেতা”-িনেজর
মেনই বেল ওেঠন �পনবাব।ু
  সাতিদন পর বািড় �ফরার ঘ�া �বেজ ওেঠ।বািড় �ফরার �বশ কেয়কিদন পার হেয় যায়
িনেজর ছে�।দজুেনর মেধ� �হায়াটসঅ�ােপ ট�কটাক �মেসজ িবিনময় হেয়েছ,িক� �সই
ভােব �ফােন কথা হেয় ওেঠিন।
আজ সকাল �থেকই অনুভােদবীর শরীরটা �বশ খারাপ,�কােনা রকেম শরীরটােক টানেত
টানেত এেন ব�ালকিনেত এেস বেসন।হঠাৎ �ফােন িরং,অপর�াে� �পন বাবু।"অনভুা
সবিকছ�  ভ� েল আমরা িক আবার আেগর মত..... ি�জ ি�জ...�পন বাবুর গলা কা�ায় ধের
আেস।"
এিদেক অনুভােদবীও িনেজেক সামলােত পােরন না।

স�ু সবল দেুটা �দয় মায়া ও ভােলাবাসার ব�েন িনেজেদর ধের রাখেত পােরিন,িক�
আজ অস�ু দইু �দয় স�ম হেলা...

page 12      iccheḍānā                 October Issue 2020

ui753226
ICCHElogoStamp



Our Budding Artists!
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witness the  
cultural extravaganza

At our facebook page
DurgaPuja in Düsseldorf, Essen,

Duisburg,Hannover@RheinRuhrDurgotsav



আমােদর ঐ �ছাট �াম খািন
       ছিবর মেতা আঁকা ।
মাঝখােন তার বুক� িচের
       রা�া �গেছ পাকা।
�ভাত �থেক গভীর িনশী
      গািড়র  �কালাহল ।
গািড়র �ধঁায়া ঢালেছ �কাথায়
      দা�ণ  হলাহল ।
তবুও তাহার মলয় পবন
      �� কের মন।
সেরাবেরর ��  জেল
     হহশীতল তনুমন।
িতন সেরাবের বঁাধা
     �মার �াম,�যন ি�নয়ন।।
�ছা� �ােমর চার পােশ 
     রয় সবুজ বনানী ।
িদিঘর বুেক সঁাতার কােট 
    যুগল মরালী।
শরেতর নীল আকাশ মােঝ 
      �সানার বরন �রাদ। 
িশিশর িশউিল গ�মাখা,
     মাতাল করা �ভার।।
হাওয়ায় হাওয়ায়
�ঢউ ত� েল যায়,
কাশফুেলর ফুেলরই বন।

আগমনীর সুেরর �ছঁায়ায় 
      িবেভার হয় মন।
দগু�াপুেজার ঢােকর কা�
      �যই না �বেজ ওেঠ।
অমিন তখন সারাটা �াম
       নত�ন ভােব সােজ।
সারা �ােম দইু� পুেজা ,
       �বশীেতা িকছ�  নাই।
তব ুও �সকথা পুেজার সময় 
       সবার আসা চাই।
�নইেকা �সথায় প�াে�েলরী
 আেলার �রাশনাই ।
িক� �সকথা পাই �য
      সবার অ�েরেত ঠঁাই ।
নাই বা �পলাম �র�রঁারই
        খানদািন আেয়াজন ।
মা�র উপর পংি� �ভাজন
  সবার কােড় মন।
     তাই দেুর �থেক ও
        আজ ও �িন
      তারই অনুরণন ।।

আমােদর �ছাট �াম
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On a chilly dreary Autumn morning,I was walking on an unknown street of a relatively
new country. But suddenly my heart leapt with joy. For I saw these flowers which, for a
moment, made me feel home again! The 𝘒𝘢𝘴𝘩 𝘗𝘩𝘰𝘰𝘭 has always been an indicator that
you are coming, Maa. When I saw these flowers today similar to the 𝘒𝘢𝘴𝘩 𝘗𝘩𝘰𝘰𝘭, I saw
you too. I realized that geography doesn't matter, for you are forever in my heart and
my soul.I know that no matter how chaotic our life or the world might be right now, but
there will be a time when you will make it alright for all of us again.   "𝙀𝙫𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙞𝙙𝙨𝙩
𝙤𝙛 𝙡𝙞𝙛𝙚'𝙨 𝙢𝙖𝙣𝙮 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙢𝙨, 𝙢𝙮 𝙛𝙖𝙞𝙩𝙝 𝙠𝙚𝙚𝙥𝙨 𝙢𝙚 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 - 𝙐𝙣𝙠𝙣𝙤𝙬𝙣"

 S H A B O R N I  W R I T E S :
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My lord, dear my lord
My heart is eagerly waiting, my lord
Where is my dear dream boy?

Whose looks are intoxicating
Whose touch makes me shiver
Whose talks mesmerize... 
Me

Who is loyal to the world
Who is loyal to himself
Who is loyal to...
Me

Who fights for what he wants
Who fights for what he deserves
Who fights for....
Me

Who walks with me, hand in hand
Through every sorrow and joy
Till my last breathe, who loves... 
Me

Lord, 
Tell me, will I recognize him?
Tell me, will he recognize...
Me?

M E
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Wish you a happy Navratri !Wish you a happy Navratri !
Our sponsorsOur sponsors
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আজ আমরা এক ক�ন পিরি�িতর মেধ� বাস করিছ .. ঈ�েরর কােছ আমােদর
একমা� কামনা িতিন এইসমেয় �থেক আমােদর সকলেক র�া ক�ন,আবার
আমরা আমােদর সু�র পৃিথবী িফের পাই ।আজ আমরা গৃহব�ী ,আর এর মেধ�
একট� আন� খুঁেজ িনেত হেব .. এই সহজ উপােয় রা�ার মাধ�েম হয়েতা আমরা
িকছ�টা আন� খুঁেজ িনেত পারেবা । 

       উপকরণ : ( ৫ জেনর জন� )
      -৫০০ �াম �বানেলস িচেকন – ৩ ইি� ট�কেরা করেবন 
      -৩-৪ কাপ skimmed  দেুধর দই 
      -১-২ চা চামচ রসুন বাটা 
      - আধ চা চামচ আদা বাটা 
      -৩-৪ চা চামচ �গাল মিরেচর আধ ভাঙা �ঁেড়া 
      -১ চা চামচ গরম মশলা �ঁেড়া 
      -�াদ মত লবণ 
      -৩-৪ কাপ আঙ�র
      -১ �টিবল চামচ �তল 

       �ণালী :
                লবণ ও আঙ�র বাদ িদেয় সব উপকরণ িদেয় িচেকন ট�কেরা �মেখ    
 ৫-৬ ঘ�া ম�ািরেনট করেবন । এরপের লবণ আ�াজ কের িচেকেন �মেখ ৮০% 
 পাওয়াের ঢাকা িদেয় ১২ িমিনট মাইে�া করেত হেব । মােঝ দবুার নাড়েত হেব । 
 আঙ�র িচেকেন িমিলেয় ঢাকা না িদেয় ৪ িমিনট মাইে�া করেত হেব । ২,৩ িমিনট      
অেপ�া কের ওেভন খুলেত হেব । আপনার আ�িুর কাবাব �তির । 
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Icche is a platform to let
the world know about the
wishes and desires of our
club- our thoughts and
visions regarding the
inclusion and bonding of
the Indian Diaspora living
in Germany. We wish to
achieve this through
celebrating the various
cultural and religious
events that embellish the
rich fabric of our Indian
heritage.




