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Compered by

Arjyama Choudhury, Angan Pati, Arnab Karmokar, Arpana Mitra, Kasturi
Bhattacharyya, Pamela Maiti, Somik Ghosh
Prabir Patra, Sanjib Chanda, Biswanath Paul, Mayukh Datta, Snehasish
Dutta, Manas Mitra, Atsushi Suzuki, Kaori Izumida, Rita Kar
Partha Kumar and Keiko Chattopadhayay
Program coordinated by Rita Kar

Venue: Ota City Industrial Plaza (PiO), Main Exhibition Hall, 1-20-20, Minami Kamata, Ota-ku,
Tokyo 144-0035, Tel: 03-3733-6425/6600
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সম্পাদকীয়
তিরিশ বছর সিংহাসনে আসীন থেকে ২০১৯ সালে, স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করলেন জাপানের
প্রাক্তন সম্রাট আকিহিত�ো। সমাপ্ত হ�োল তাঁর সময়কালকে চিহ্নিত করা হেইসেই যু গ। যু বরাজ নারুহিত�ো
অভিষিক্ত হলেন জাপানের পরবর্তী সম্রাট হিসাবে এবং শুরু হ�োল নতুন যু গ রেইওয়া।
ইতিহাসের কাজই হ�োল�ো অতীতকে ধরে রাখা। বিভিন্ন দৃ ষ্টিক�োণ থেকে তার পুঙ্খানু পুঙ্খ বিশ্লেষণ
করা। ইতিহাসের পাতায় নথিবদ্ধ হেইসেই অধ্যায় এখন সেই পর্যাল�োচনার বিষয়বস্তু। দেশের আভ্যন্তরীন
ও বহির্বিশ্বের শান্তি কামনা করে নামকরণ করা হয়েছিল যে যু গের, বাস্তবে সেই যু গ বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে
কতটা সার্থক হয়েছে মানু ষের আশাপূ রণ করায় তার হিসেবনিকেশ করছে মানু ষ।
বিগত তিরিশ বছরে বিশ্বায়ন, অর্থনীতির উত্থান পতন, বিজ্ঞান ও প্রযু ক্তির অগ্রগতি, সাধারণ মানু ষের
ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযু ক্তির অগ্রগতিতে
মানু ষের জীবনে সৃ ষ্টি হয়েছে নতুন আশা, আকাঙ্খা। অপরদিকে কিছু কিছু সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে।
বুদবুদ অর্থনীতি ফেটে যাওয়ায় জাপানের অর্থনীতি, দীর্ঘস্থায়ী যে মন্দার কবলে আক্রান্ত হয়, তার প্রভাবে
অনেক পরিবর্তন এসেছে জাপানি সমাজে মানু ষের চিন্তাধারায়। সাবেক জাপানি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের
চাকরীর নিরাপত্তার যে অলিখিত শর্ত বহুদিন পর্যন্ত বলবৎ ছিল, অর্থনৈতিক চাপে মানু ষ হারিয়ে ফেলল
সেই নিরাপত্তা। টলে গেল প্রচলিত ব্যবস্থার উপর জাপানিদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা। চিকিৎসাশাস্ত্রের
উন্নতিতে বৃ দ্ধি পেল মানু ষের আয়ু ষ্কাল, আবার একই সাথে জন্মহারের পতন জাপানি সমাজকে পরিণত
করে দিয়েছে বয়�োবৃ দ্ধ সমাজে। জন্ম নিল এক নতুন সমস্যা – বয়�োবৃ দ্ধের সেবাযত্নের অর্থনৈতিক চাপ ও
ল�োকবলের অভাব। হেইসেই যু গে জাপানী সমাজকে মুখ�োমুখি হতে হয়েছে আরও অনেক অনাকাঙ্খিত
বাস্তব সমস্যার।
সেইসব শুভ অশুভ পরিণতির প্রেক্ষিতে হেইসেই যু গকে বিশ্লেষণ করার প্রয়�োজন আছে। হেইসেই
যু গ সম্পর্কে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রাযু ক্তিক এবং সামাজিক দৃ ষ্টিক�োণ থেকে সু শীল সমাজের ব্যক্তিগত
মূ ল্যায়ণভিত্তিক প্রবন্ধ সংকলন এবারকার অঞ্জলির একটি মূ খ্য নিবেদন।
আমাদের দুর্গাপূ জার গ�োড়াপত্তনও হয় হেইসেই যু গের সূ চনা থেকে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে
তিরিশ বছর ধরে অনু ষ্ঠিত হয়ে চলেছে আমাদের দুর্গোৎসব। এই জাতীয় একাধিক উৎসবের মধ্যে দিয়ে
সংঘবদ্ধ হয়েছে ত�োওকিয়�োর ভারতীয় বাঙালি। অঞ্জলি পত্রিকা সেই প্রবাসী ভারতীয় বাঙ্গালী সমাজের
চিন্তাধারা এবং সৃ জনশীলতা প্রকাশের একটি অপেশাদারী ক্ষু দ্র প্রয়াস। এটি মুখ্যতঃ বাঙালি সমাজ দ্বারা
পরিচালিত হলেও এই পত্রিকায় সর্বজনীনতার আবেদনকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যার
প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় পত্রিকাটিতে একাধিক ভাষার উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে।
২০১৯ সালে আমাদের সকলের প্রিয় BATJ-র দুজন সদস্য, ইহল�োকের মায়া ত্যাগ করে অমৃতধামে
যাত্রা করেছেন। এই পত্রিকায় তাঁদের উদ্দেশ্যে জানান�ো হয়েছে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।
মঙ্গলদায়িনী মা দুর্গার কাছে সকলের সু খ ও শান্তি কামনা করি। অঞ্জলির সমস্ত পাঠকদের জানাই
আমাদের শারদীয় শুভেচ্ছা।
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Editorial
Heisei era began in 1989 with the ascension of Emperor Akihito to the throne of Japan. It
continued for thirty years, and finally came to an end in 2019 following Emperor’s abdication.
Soon after, crown prince Naruhito ascended to the throne making the start of new era - Reiwa.
History is meant for recording the past. A recorded history gives an opportunity for detailed
analysis of the past from all possible different perspectives. Well documented Heisei era thus
has now become the subject of review. This era, as the name signifies began with the dream of
establishing peace all over the world. Time has come when people can reflect on the past thirty
years and try to understand if this era, under the influence of various events, could fulfil the wish
of the dreamers.
In last thirty years, globalization, economic ups and downs, astounding progress in science
and technology have brought various changes in the lives of individuals and of the societies in
general. Progress in science and technology has given new hopes and aspirations to human
beings. On the other hand several unexpected problems have also surfaced up in recent years.
With the burst of bubble economy amplified by the effects of long recessions, changes started
happening in the way Japanese people used to think traditionally. With life time employment in
Japan in its heydays, common people were all guaranteed for a settled life. All of a sudden they
discovered that during economic slump, this was not true anymore. This gave a big blow to their
confidence and dependences on the existing systems.
Medical science on the other hand, through great deal of improvements in recent years has
continuously increased life expectancy of people. However, with the drop of childbirth, Japanese
society rapidly turned into a super aged society, which in turn posed a severe challenge of
providing care to the elderly people, especially due to the lack of human resources. There are
further examples which tell us that Japanese society encountered many unwelcoming challenges
during Heisei period. There is a need to review Heisei period objectively. A compilation of essays
based on personal opinion of the civil society reviewing Heisei period from the perspectives of
economy, science and technology, is the main theme of this year’s Anjali.
Our Durga puja was also started in the same year when Heisei era began. Since then, we
have been organizing this event for last thirty years. This and many other similar events have
helped us to act as a responsible organized community in Japan. Anjali, our annual publication is
an amateurish effort to offer a forum for expressing our thoughts and creativities. This magazine
is primarily managed by Bengalis living in Tokyo, yet a flavor of universality can be observed in
its multi-lingual nature.
In 2019, two of our dear BATJ members had left us for their heavenly abode. We have offered
our tribute to both of them in special sections.
We earnestly pray to Goddess Durga to shower her grace on all readers of Anjali, and let
there be peace everywhere for all time to come.
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