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রসেগা া তিম কার? গিবত বাংলার
EiSamay.Com | Nov 14, 2017, 12.16 PM IST

এই সময় িডিজটাল ড : রসেগা া বাংলারই। ওিডশার সে দীঘ লড়াইেয় শষ
হািস হাসল বাংলাই। রসেগা ার িজও ািফকাল ইি েকশন ফর

ডেসর

রিজে শন পল পি মব ।
আরও প ন...রসেগা া তিম কার!
রসেগা া কলকাতার। এটাই কেয়ক যুগ ধের জেন এেসেছ সারা দশ। তেব
২০১৫ সােল রসেগা ার আঁ তড়ঘেরর নয়া দািবদার িহেসেব উেঠ আেস ওিডশার
নাম। িনেজেদর রসেগা ার উৎস ল িহেসেব দািব কের িজআই-এর অিধকােরর
দািবেত লড়াই

কের ওিডশা সরকার। তােদর যুি

ওিডশায় পািলত হয় রসেগা া িদবস। পৗরািণক মেত

ফাইল ছিব।

িছল, উে

ারেথর পরিদন

চিলত রেয়েছ য মািসর

বািড় থেক িফের আসার সময় জগ াথ দবেক ঘের ঢকেত দনিন ল
তাঁ েক না-িনেয় জগ াথ দব মািসর বািড় যাওয়ায়, িতিন রেগ িগেয়িছেলন। তখন ল
পথ ছেড় দন ল

ী দবী।

ীেদবীেক রসেগা া উপহার দন জগ াথ দব। তােতই খুিশ হেয়

ী দবী। সই থেকই নািক রসেগা া িদবস পালেনর রীিত চেল আসেছ। কিথত এই গে র যুি

দিখেয়ই রসেগা ার উৎস ল

িহেসেব ীকৃিত দািব কের ওিডশা।
আরও প ন...আহা! কলকাতার রসেগা া পল FORBES-এর ীকৃিত
তেব বাংলাও লড়াইেয় িপিছেয় থােক।

েয়াজনীয় নিথ পশ কের রসেগা ার মািলকানা দািব কের পি মব

পশ করা হয় নানা জারদার যুি । দািব করা হয়, দেশর কানও অংেশই ছানার কানও িমি
করা হয়

সরকার। রসেগা ার বাঙািলয়ানা িনেয়

ভাগ িহেসেব দওয়ার

চলন নই। দবতােক িনেবদন

ীেরর িমি ।

আর একিট যুি েত বলা হেয়েছ, ছানা নামিট বাংলার িনজ । গরম দুেধ কানও অ িদেয় সিটেক কািটেয় বা িছ কের ছানা তির হয়। অেনকটা
মােয়র নািড় ছঁ ড়া স ােনর মেতা। দুধ িছ কের তির ছানা িদেয় অতীেত দবেভাগ কানও ব

তির হত ভারতীয় িহ ু সমােজ।

াণীেদহ থেক

উৎপ দুধ কাটােল তা অপিব হেয় যায়, এই যুি েত তা দবতােক দওয়া হত না।
ওিডশার যুি র বা ব কানও িভি না-থাকায় তােদর দািব দািব খািরজ কের রসেগা ার GI রিজে শন পি মব েকই দওয়া হেয়েছ বেল জানােনা
হেয়েছ। টইটাের এই িনেয় আন

কাশ কেরেছন মুখ ম ী মমতা বে

াপাধ ায়।

Sweet news for us all. We are very happy and proud that #Bengal has been granted GI ( Geographical Indication) status for Rosogolla
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 14, 2017
# Two and a half years after they started a bitter tussle about one of India’s signature sweets, Bengal won the Geographical Identification (GI)
battle over rosogolla, with the GI authorities in Chennai ruling that Bengal is the origin of the sweet.
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