
BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA 



Best Wishes for Everyone 

1800 Main Street, Mechanicsburg, PA 17050 

October 8th 

5 pm- 10 pm – Bodhon, Sashthi & Saptami Puja, Aarati, Prasad and Dinner 

October 9th 

8 am – 3 pm – Ashtami, Nabami, Dashami Puja, Prasad, Lunch, Sindoor Khela 

Cultural Program starting at 3 pm –  Dance, Music, Drama by ‘Swajan’, Live 

Performance by Saikat Haldar (Voice of Kishore Kumar from NJ) and Dinner. 

 

Durga Puja  

2016 

 DINNER WILL FOLLOW THE CULTURAL EVENT 

Featuring  drama and 

accomplished  

musician Saikat Haldar 

of New Jersey.  

Also enjoy dance and 

musical performances 

by your favorite local 

artists. 

Chikitsa Sankat: A hilarious and satirical 

comedy about life in the US and some of the 

vagaries of the medical system here. 
It is a Swajan  presentation. 

Born in Kolkata, Saikat is passionate 

about music and singing. A versatile 

entertainer, he has performed all 
over India. 
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From the Editors’ Desk 
শরতের শুভ্র মেঘরাশশ বা মেেতের েৃদু শীেল োওয়া, 
আর োর সতে কাশফুতলর োওয়ায় মেউ মেলাত া বাোর, 
ফসল মোলার আ ন্দ, এই সব প্রাকৃশেক আ ন্দধারার 
সতে সেে কতর বাঙাশলর পুত ার েরসুে শুরু েোলয়ার 
দুর্গা আবােত র েতধে শদতয়।  
  
সাে সেুদ্র মেতরা  দী মপশরতয় পৃশিবীর আতরক প্রাতে 
বাস করতলও ে টা এে ও একই রকে পুলশকে েয় 
যে  মসন্ট্রাল মপ শসলতেশ য়াতেও পাই হেেেী শেতেল 
োওয়া, ফসল মরাপ , সাদা  া মোক েতয়শর কাশফুতলর 
মদাল  আর বাঙাশলর সবতেতয় শপ্রয় দুর্গাপুত া।    
   
বাঙাশল সংসৃ্কশের অ েেে বড় র্বগ ময সাশেেে মসটা মো 
প্রোণ কতর শদতয় মর্তে  মসই একশ বেতররও মবশশ 
আতর্ সাশেতেে ম াতবল  য় কতর আোতদর সবতেতয় 
কাতের ো ুষ রশবঠাকুর। পুত ায় োই োইই োই রশঙ  
শারদীয়া পশিকা।  
 
যারা অল্প সেতয় োতদর সৃ   শদতয় েশরতয়তে  এই 
পশিকা োতদর সবাইতক সম্পাতকর েরফ মিতক  া াই 
প্রাণেরা োলবাসা। কৃেজ্ঞো  া াই মবেশল কালোরাল 
মসাসাইশট অফ মসন্ট্রাল মপ শসলতেশ য়ার সকল আতয়া ক 
ও উৎসােদাোতদর এই আ ন্দ উৎসব আতয়া ত র 
 ত ে। শবতশষ ধ েবাদ ো  ীয় েন্ত্রী শ্রী বাবুল সুশপ্রয়তক 
ও ার শুতেচ্ছা বােগার   ে।  
 
আসু  সবাই শেতলশেতশ োর্ কতর শ ই এই আ ন্দধারা।     

bbb  
 

The white billowing clouds of Sharat and the cool breeze of 

Autumn accompanied by the swaying of the Kash flowers, 

the reaping of crops all these signs of joy in nature heralds 

the arrival of Durga Pujo ushered in by Mahalaya. 
 

Far away from Bengal in another part of the world the 

hearts in Central PA still fill with joy when the cool autumn 

breeze blows, the crops are harvested, brown (if not white) 

Kash  like flowers sway with the gentle breeze and the 

festival of Durga Pujo comes along. 
 

Literature is an essential part of the Bengali culture as 

proved 100 years ago by our very own Nobel Laureate Rabi 

Thakur (Rabindranath Tagore). Bengalis always love a 

colorful literary magazine to enhance the color of Durga 

Pujo.  
 

The Editors would sincerely like to thank all the 

contributors who enriched the quality of this magazine with 

their creations. We are grateful to the organizers and 

encouragers of the Bengali Cultural Society of Central PA 
for taking such efforts in organizing this Durga Pujo. 
Special thanks to Union Minister Mr. Babul Supriyo for his 

encouraging message.  
 

Come let us all rejoice and share our joys on this gloriously 

happy occasion.  

bbb 

সম্পাদতকর দপ্তর মিতক/  

Published by the 
BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA  

centralpa-durgapuja@outlook.com  
The views expressed in the writings that appear in this publication are the views/creations of the respective authors 

and do not necessarily represent those of the Bengali Cultural Society of Central PA  or the publication’s editors. 

Cover Illustration: Ankita Sinharoy 

Designed & Edited by: Ananya & Arunangshu Das 
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দূর প্রবাতস, োেোশ  মদয়  
 টুকতরা টুকতরা সৃ্মশে । 
"ো আসতে ", ে  েতর যায়  
 োতলা লার্ার অ ুেূশে ।। 
 ীল আকাতশ সাদা মেতঘ  
 ডাক শু তে পাই । 
শশউশল ফুল আর কাশফুতলর মেউ  
  ে তক  াড়ায়  োই ।। 
 

 শুে শারদীয়ার আর্েত   
  সবার  ত ে  রইল শুতেচ্ছা ।। 
 

 শপয়াশল, রা শষগ,  
 কাকশল এবং রা  
 

Far away in  this distant land 

Fragmented memories still remain, 

‘Ma Aschen’ fills our hearts with joy 

And we chant in glorious refrain. 

  

As patches of white clouds fill the sky, 

How can our hearts stay immune? 

And as the shiuli and kash flowers bloom 

We dance to the dhaki’s tune. 
  

With best wishes to all for the  

Sharodiya Festival in Central Pennsylvania. 
 

 Piyali, Rajarshi, 

 Kakali and Raj  
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World Peace Song/Swami Devapriyananda Giri  42 

অেীকার/ েুশে  োলদার    44 
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My name is Titir.  Even though I live in Pennsylvania, I like 

to explore different parts of the U.S.A. and the world. 

Different kinds of people, variety of topography, and local 

food makes me more curious about the place that I am 

visiting. 
 

Last summer, me and my family went to Arizona. During 

our trip, we found out about Montezuma Castle and 

wanted to see it for ourselves. The dwellings of 

Montezuma were built by the Sinagua people around 1000 

years ago. It sits about 90 feet up a sheer limestone cliff 

facing the adjacent Beaver Creek which is near the present 

Camp Verde. The reason why Montezuma is a well 

preserved cliff dwelling is because of its position in a 

natural alcove being protected from rain and the wind.  
 

The main edifice held five stories and twenty rooms and 

was built over the course of three centuries. The Sinagua 

people had members of the tribe on the top of the dwelling 

to scan the area to see if enemies were approaching. The 

elders and the minors would stay on the top floor while the 

men were out farming and gathering water and the women 

were harvesting the crops and taking care of the 

housework. Some people think that the reason why the 

Sinagua chose to build Montezuma so far above the 

ground was probably to escape the threat of flooding from 

Beaver Creek.  

 

The thing is, neither part of the monument's name is 

correct. When the Europeans observed the abandoned 

ruins in the 1860s, they named it after the famous Aztec 

emperor, Montezuma. They believed that Montezuma 

constructed the monument. But the dwelling was 

abandoned more than 40 years before Montezuma was 

even born. Also, it was never used as a castle and was 

more like an apartment building. Currently, it is being held 

as a national monument and maintained by National Park 

Service. 
 

It's remarkable how the Sinagua people created such a  

high rise complex so long ago and was able to shelter so 

many people. 

 

bbb 

The Amazing Dwellings of Montezuma 
Aratrika Chakrabarti 

The sun keeps shining, the sky  is blue, 

the green grass sparkles with drops of dew. 

the foaming seas, 

the gentle breeze, 

the earth is a haven for me and you. 

Our Earth 
Ananya Das 
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Ankita Sinharoy 

মেতঘ োকা োাঁদ োো উাঁশক শদতয় যায় 
মোট মেতয় র্াতল োে বতস িাতক ঠায় 

শ ষ্পাপ, অপলক দৃশির বাণ 
দূর মিতক মেতস আতস শ্রাবতণর র্া ।  

শ্রাবতণর র্া  
শ্রীপণগা দাশ বো া গী 

Mehal Bhattacharya (Grade 6) 

Aadrija Das (Grade 3) 
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রা ু আর রা  দু ত  ক্লাস মসতেত র োি। োরা েধে 
কলকাোর একই বাশড়তে িাতক। আপােে দু ত র বণগ া 
শু তল দু  তক দুই বনু্ধ োবতে আোতদর মকা  অসুশবধাই েতব 
 া। শকন্তু এোত  ঘট াটা উতটা, ‘মযে  প্রদীতপর  ীতের 
অন্ধকার’। উদাোরণটা শুত  পাঠক বনু্ধরা োবতে  আবার একটা 
সাোশ ক অবস্থাত র োরেতেের র্ল্প! েতব শবষয়টা োরেতেের 
েতলও ঘট াশট শকন্তু একটু শেন্ন যা ক্রেশ প্রকাশে। 
 
যাই মোক, শফতর যাই রা ু আর রাত র র্তল্প। রা ু আর রা  
একই বাশড়তে িাতক, একই ক্লাতস পতড় শকন্তু রা ু পতড় পাড়ার 
প্রাইোশর সু্কতল আর রা  সাউি পতয়তে। রা ুর বাবা োরা 
যাওয়ার পর রা ুর ো শে ু রাত তদর বাশড়তে ও পাতশর আতরা 
দুতটা বাশড়তে রান্না কতর । রা তদর বাশড়র আউটোউতসর 
ঘরটাতে রাত র ো েশিো োতদর িাকতে শদতয়তে । মসোত ই 
রা ু ও শে ু িাতক। র্ে এক বের েল এোত  এতসতে োরা। 
আতর্ োরা োওড়ায় িাকে। োর বাবা মসোত  একটা শেতল 
কা  করতে । মসই শেতলর বড়বাবু রাত র মেতসােশাই োই 
রা ুর বাবার েৃেুের পর রা ুর োতক এই বেবস্থা শেশ ই কতর 
শদতয়তে । রা ুর ো শে ু োল রাাঁতধ  মসই  ত ে এোত  আসার 
পর আরও দুবাশড়তে কা  মপতয়তে্  অশে সেত ই। আর 
রাত র ো েশিোও েুব োল। শেশ  আর রাত র বাবা দু ত ই 
কতলত  পড়া । েশিো রা ুতকও েীষণ োলবাতস । পুত াতে 
 েু   াো- ুতো, বই সবই শেশ  আদর কতর শকত  শদতয়তে । 
রা ু স্বোবেই শাে। এই এক বেতর মস শ ত র ঘর ও েশব 
আাঁকা শ তয়ই মবশশ েশগুল মিতকতে। আর রা  সু্কল োড়া 

শেশডও মর্ে, কশম্পউটার ইেোশদ শ তয় বেস্ত। োই এক বেতর 
দু ত র েতধে োব েুব একটা মবশশ েয়শ । রা  মদােলায় 
শ ত র ঘতর আধুশ ক  র্তে েশগুল আর রা ু শ েেলায় 
োর  র্তে বেস্ত। 
 
আ  রাত র  ন্মশদ । েুব মশারতর্াল বাশড়তে। পাশটগ েতব। 
অত ক মলাক আসতব। আতলা শদতয় সা াত া েতচ্ছ পুতরা 
বাশড়। একোি মেতল বতল বরাবরই োর  ন্মশদ  এইরকে 
ধুেধাে কতর পাল  কতর  রাত র ো-বাবা। রা ুর োও োই 
েুব বেস্ত। আ  অ ো ে বাশড় মিতক েুশট শ তয় সকাল মিতক 
রা তদর রান্নাঘতর মরাঁতধই েতলতে । অ েশদতক রা ুর সকাল 
মিতক োওয়াই েয়শ । েঠাৎ রা ুর োর মেয়াল েল সকাল 
১০:৩০ বাত , মেতলটা  া মেতয় সু্কতল েতল মর্ল মবোরা...ওর 
 ন্মশদত  ওতক প্রতেেকবার পাতয়স কতর োওয়া  এই যা। 
মবোরা রা ু মোটতবলা মিতকই এে মবাতঝ। ের্বা ই েত  
েয় ওতদর  ীবত র সেসোগুতলার  ত ে ওতক হেশর কতর 
পাশঠতয়তে । মকা  অশেতযার্, দুুঃে কি সবই ময  ওইটুকু 
মেতল মবাতঝ আর েুপ কতর সবই মেত  ম য়। েঠৎ মপ্রশার 
কুকাতরর শসশটর সাতি সাতি সােপাাঁে োব ার মঘারটা োেল 
শে ুর।  া বতল আসা মোতের  লটা োড়াোশড় েুতে আবার 
রান্নার শদতক ে  শদতল ।  
 
মসই সেয় েশিো এতস বলতল , “আ  রা ুটাতক ওতবলা 
মকক কাটার সেয় পাশঠতয় শদও। আর সতন্ধেতবলা মোেরা 
দু ত  এোত ই মেও।” 
 
ঘাড় ম তড় সম্মশে  া াতল  শে ু।    
 
সারাশদ  রান্না কতর শবতকল পাাঁেটার সেয় শ তে ম তে এতল  
শে ু। রা ুও শফতরতে সু্কল মিতক। মবোরা মেতলটার েুে 
শুশকতয় মর্তে।  
 
শে ু শ তজ্ঞস করতল , “শকেু মেতয়শেস রা ু?” 
 
রা ু ঘাড়  াড়ল, “ া! ো মেতে দাও!”   
 
বলার সাতি সাতি মোতের  তল েতর মর্ল শে ুর মোে। আ  
মস বাশড়তে শকেু রান্না করার সুতযার্ই পায়শ । োড়াোশড় কতর 
েুশড় ো ােুর শ তয় রা ুতক োইতয় শদতে শুরু করতল । রা ুও 
শব া অশেতযাতর্ েুপোপ োতয়র োে মিতক োওয়া শুরু করল।  
 
রা ুতক োওয়াতে োওয়াতে শে ু বতল উঠতল , “ াশ স রা ু, 
আ  মোর আর আোর দু ত রই উপতর ম েেন্ন!” 
 

 ন্মশদত র উপোর 
 সুপণগা মর্াপ  
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রা ু ঘাড় ম তড় সম্মশে শদল। ময  মকা  শকেুতেই মকা  
উতে  া, অশেতযার্ োতক েুাঁতে পাতর  া এই মোট বয়তস।  
 
সতন্ধে সােটা  ার্াদ মকক কাটার শকেু েুেূেগ আতর্ শে ুর ডাক 
পড়ল ওপতর। শকেু োবার র্রে করতে েতব। ো-কশফ ইেোশদ 
ইেোশদ মোটোতটা কা  এে ও বাশক। মলাক আসতে শুরু 
কতরতে। শে ু রা ুতক সাতি শ তয়ই ঊপতর উঠল। মস উতঠই 
মসা া রান্নাঘতর। অ েশদতক মবোরা রা ু সব   েু  েুে মদেল 
োশরশদতক। এে মলাক, এে আড়ম্বতর মস অেেস্ত  য়। শাে 
স্বোতবর রা ুর সবতেতয় শপ্রয় োর শ ত র মে া শাে ঘরটা আর 
োর েুব শপ্রয় আাঁকার োো আর রঙ েুশল। ময যাই মোক, এে 
শেতড় েঠৎ আর মোে মর্ল একটা মটশবতল। কে উপোর রাো 
োতে! শকন্তু মস বা োর ো শে ু মকউই মো মকা  উপোর 
আত শ । েতব েঠাৎ একটা োব া মেতপ বসল ওর োিায়। কী 
মদওয়া যায় রা তক? রা ুর কাতে মদওয়ার েে  মো শকেু 
ম ই। শকন্তু একটা েশব! মসটা মো মস শ শ্চয়ই শদতে পাতর। 
মযে  োবা মেেশ  কা  শুরু। শকন্তু োর আাঁকার োো, রঙ 
েুশল সব মো শ তের ঘতর। আর ওপতর ওঠার আতর্ শে ু ঘতর 
োলা শদতয় উতঠতে। এে  শে ু যা বেস্ত োর কাতে োশব শ তে 
ে  োইল  া রা ুর। এে োব ার শেতড় রা ুর   র পড়ল 
একটা মকাত র ঘতরর শদতক। ঘরটাও ময  রা ুর েে  এে 
শেতড় েীষণ শাে আর েুব একা। ধীর পাতয় রা ু ঘতরর শেের 
েুতক মদেল। কী অদু্ভে! কো োস, রঙ েুশল, কে েশব! এটা মো 
রা ুর স্বর্গপুরী! মস োর আাঁকার মোট োো ও রঙ েুশলর 
বাইতরর এই কো োতসর  র্তে মোশেে েতয় উঠল।  
 
ঘরটার মকা ায় একটা মোট কার্  েুশড়তয় মফলা। েয়তো শকেু 
আাঁকার মেিা েতয়তে শকন্তু মসটা অসমূ্পণগ। কার্ টাতক েুতল েুব 
োল োতব শ রীক্ষণ করল রা ু োরপর োর মোট আেুলগুতলা 
এশর্তয় মর্ল েুশলর শদতক।  
 
অ েশদতক সবাই মকক কাটায় বেস্ত। শে ুও বেস্ত অশেশিতদর 
োবার পশরতবশত । রা  মকক কাটার পর বনু্ধতদর সাতি মেলায় 
েশগুল। এে  সেয় মস েঠাৎ লক্ষ করল রা ু োর োতয়র 
োত  েশিোর আাঁকার ঘতর ঝুাঁতক বতস কী করতে। 
 
মদোোিই মস েীব্র র্শেতে এশর্তয় শর্তয় সত াতর মডতক উঠল, 
“রা ু! েুই কী করশেস এই ঘতর? েুই  াশ স এটা আোর 
োতয়র আাঁকার ঘর!”  
 
িেেে মেতয় রা ু উতঠ দাাঁড়াল। োর সারা োতে রঙ। ো মদতে 
মরতর্ শর্তয় রা  বতল উঠল, “মোর এে সােস! েুই  া শ তজ্ঞস 
কতর আোর োতয়র রঙ শদতয় মেলশেস!” 
 
সত াতর শেৎকাতর েঠাৎ িেেে মেতয় মোতে  ল, রঙ োতে 
েুপোপ অপরাধীর েে দাাঁশড়তয় রইল রা ু।   
 
অ েশদতক েট্টতর্াল শুত  এশর্তয় এতল  শে ু, েশিো, েশিোর 
 

স্বােী,   দ, শ্বশুর, শাশুশড়, মদওর।  
 
েশিো এশর্তয় এতস বলতল , “কী েতয়তে রা , রা ু? কী 
বোপার?” 
 
রা  শবেশলে োতব বতল উঠল, “ো মদতো  া! রা ু মোোর 
রঙ েুশলতে কাউতক  া শ তজ্ঞস কতর োে শদতয়তে!”   
 
েশিো রা ুর শদতক োকাতল । রা ু রঙ োো োতে মোতে 
 ল শ তয় েুপোপ দাাঁশড়তয়।  
 
েশিো বতল উঠতল , “রা ু েুশে এসতব মক  োে শদতয়ে?”  
 
রা ু শ শু্চপ।  
 
শে ু এে েট্টতর্াতলর েতধে েঠৎ মোঁশেতয় বতল উঠতল , 
“েেচ্ছাড়া মেতল! মোতক আশে বতলশে  া ময মকা  শকেুতে 
োে শদশব  া! মক  শদতয়শেস োে?” 
 
এে শেতড়র োতঝ েশিোর স্বােীর মোে েঠাৎ রা ুর পাতয়র 
কাতে পড়াতে শেশ  শবশস্মে েতল ।   
 
শেশ  বতল উঠতল , “ওতক মোেরা মকউ মবাতকা  া!” 
 
শে ু, েশিো আর অ ে সকতলই অবাক।  
 
োরপর শেশ  োশট মিতক মদােড়াত া কার্ত র উপর আাঁকা 
েশবটা েুতল শ তয় রা ুতক বলতল , “এটা েুশে এাঁতকতো 
রা ু?” 
 
রা ু শুধু বলল, “েশবটা অসমূ্পণগ শেল!’ 
 
োরপর রাত র বাবা েশবটা ঘুশরতয় সবাইতক মদোতেই সবাই 
অবাক। এ মো রাত র েশব!  
 
রাত র ো েশিোর মোতে  ল। ময েশব শেশ  সমূ্পণগ কতর 
মেতলতক উপোর শদতে মেতয়শেতল  শকন্তু পাতর শ  এই মোট 
মেতলটা মসটাতক শদতয়তে সমূ্পণগো।   
 
আতস্ত কতর কাতে শর্তয় েশিো  শড়তয় ধরতল  রা ুতক, 
বলতল , “শে ু আ  মিতক মোোর মেতলতক আাঁকা মশোত ার 
োর আোর! আর এই দুিু মেতল, এই আাঁকার ঘরটাতে আসার 
 ত ে মোোয় আর মকউ বকতব  া, আশেও  া!”   
 
এে সতবর পরও রা ু শ শু্চপ। শুধু শাে র্লায় বতল উঠল, 
“এটা রাত র  ন্মশদত র উপোর!”  
  

bbb  
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Today is Friday, August 5. We came to visit Niagara falls. On 

our way we had  to stop for snacks and saw lots of farms. 

When we got to the hotel we went to the swimming pool and 

after swimming  we took a little rest  and went to watch the 

fireworks. We missed it because we ate dinner and by the 

time we got there it was over. The next day was Saturday 

and we went to visit the fort of Niagara.  
 

The story of Fort Niagara: 

People from France built the fort first time in 1679 to take 

over the land and battled with the Native American people. 

Their tribe was called Iroquois. Then  the British people came 

to occupy the land because of the water source from the 

lakes. Then finally after many years of battle the American 

people won the land. 

Niagara  falls: 

The water fall was pretty amazing and cool. The  fall is 

located in between  America and Canada and you can 

see it from the both sides of the country .Canadian side is 

wider and bigger then American side. The water fall never 

stops  except in Winter  when the top layer freezes 

.Seventy five thousands gallon of water falls in one 

second. 
 

We took a boat ride so  that we can see the Fall  from 

very close. A few times rainbow popped out over the fall. 

we also heard a story of 7 year old boy who fell in to the 

Fall & survived .  
 

My trip was fun.  
 

bbb 

 

A Trip to Niagara Falls 
Ryma Saha 

(Grade 3)  

Aadrija Das (Grade 3) 
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I love my little pony! The main six ponies are Princess 

Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, and 

Applejack. Some other ponies are Princess Luna, Princess 

Celestia, and Princess Cadence. There are many more too! 

 

I love playing with My Little Pony Toys! My favorite is Rarity. 

She is white. She has purple hair too. And she has a 

magical horn. My other favorite pony is Princess Celestia 

who has wings, a horn like other princesses and green, 

blue, purple and pink hair. She raises the Sun in Equestria. 

Her sister is Princess Luna who raises the moon. I love My 

Little Pony! 
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My Little Pony 

Sriparna Das Banerjee 

Meher Bhattacharya 

(Grade 4) 

Rishika Bera (Grade 8) 

ওঁ
Ryma Saha (Grade 3) 
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Arman Kazi (Grade 2) 

I see a little bird every day,  

Whether it is night or day, 

She flaps her wings to say,  

She loves to see me every day! 

  

She hops and flies very high,  

Though she can’t reach the sky,  

Her wings are strong and so is her will,  

She never gives up and jumps from the high sill, 

  

She is my pet lovebird and her name is Phoebe,                 

And she is seven years old,  just as old as me!  

She and I are best friends and we play all day, 

And she rips paper to build her nest when she can’t find hay! 

  

We both have taught each other a thing or two,  

So we can do the things we do! 

I taught her to climb on my finger when I say “step-up”,  

And she taught me to keep at it even if it is hard and to never 

give up! 

  

I hope she’s always with me so we can learn &play together, 

And we never forget each other and continue to love forever! 
                   

                   bbb 

Little Bird 
Arman Kazi 

(Grade 2) 

A little boy loves the celebration of Durga Puja very much. 

Durga Puja is about worshipping Maa  Durga. Maa means 

Mother in Bangla language. The little boy’s Grandmother 

and Grandfather, whom he calls Dida and Dadu, taught 

him to talk in Bangla,. He loves his Dadu and Dida and 

misses them very much. The little boy’s Dadu and Dida 

love him very much too and took care of him since he was 

a very little baby and they taught him how to talk and walk. 

The little boy’s grandparents left for India when he was 

almost 5 years old.  

 

Now the little boy is almost 7 years old and misses his 

Dadu and Dida every day! His grandparents could not 

come because his Dida was not feeling well and they 

could not travel a long way from India to America. So the 

little boy went to India in a long plane ride with his parents 

to see and be with his Dadu and Dida. Those were the 

most wonderful days, which he spent in India with his 

Dadu and Dida. The little boy remembers all the places he 

went to and all the fun things he did, and all the good food 

he ate with his dearly loved Dadu and Dida. 

 

This Durga Puja he wishes his Dadu and Dida would be 

with him. He prays to Durga Maa for Dida and Dadu’s 

good health and for them to be strong to travel from India 

to be with him. The little boy is super excited for Durga 

Puja to meet and play with his friends, to sit and draw, to 

play music, to tell poems and stories, sing songs, eat good 

food, and most of all to show great magic tricks to all and 

especially to his beloved Dadu and Dida! And they would 

say “Dadubhai tomar jaadu to boro mojaar!” 

 

{Story & poem narrated by 7 year old Arman and 

composed by Mom - Sangita } 
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A Little Boy’s Durga Puja 
Arman Kazi 

(Grade 2) 
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Hello. My name is Ishita Mitra and in the summer of 2016, I 

took a fun trip to Lancaster. My family and I planned to take a 

tour of an Amish house. On the way, my dad called up a 

seller in the area. A seller of what, you may ask? Of dogs. At 

the time, we were looking for a dog to be a new member of 

our family. The owner, an Amish man, showed us the puppy 

we had looked at. He was a Yorkie named Jed, and was very 

excited to see us. His tail started wagging a mile a minute!  

 

My brother and I took turns carrying him and playing with 

him.  Then my dad mentioned we were also looking for a 

Maltese puppy. Maltese are gentle, playful dogs with a long 

white coat. The Amish man actually had two Maltese 

puppies, and brought them both out of his house. We played 

with all of the puppies, and watched them tumble around on 

the floor of his shed. We had a very hard time deciding on 

which two puppies to get, so we told the Amish man we 

would come back later, after we viewed the Amish house. He 

offered to show us his barn, and we saw cows, mules, 

horses, and more puppies! There must have been almost ten 

German shepherd puppies looking up at me! 

 

After we bid farewell to the seller, we drove over to the Amish 

house. It wasn’t lived in, just an example of how Amish lived. 

I was surprised at their simplistic lifestyle and how they were 

The Memorable Lancaster Trip 
Ishita Mitra 

(Grade 7) 
very self-sufficient. They also had their own schools, 

farms, and animals. It was like they were cut off from the 

rest of the advancing world. We also saw some livestock 

at the house in the barn, like peacocks, sheep, and 

chickens. Next we had food at a Chinese restaurant, and it 

was delicious! 

 

After the exquisite cuisine, we went to PetSmart to pick up 

some essentials for the dogs. We got a crate, water bowls, 

food bowls, and drove to the bank to get the money, 

because the Amish man wanted cash. But the ATM ate my 

dad’s card! He got it back later because something was 

wrong with the machine, but we just used his other card. 

We headed off to get our brand new dogs! When we got 

there, we put Jed and one of the Maltese in our car and 

paid the man. He said good bye and we began the long 

journey home. 

 

My family and I are really happy we got the dogs. Jed is 

now named Choco (as in chocolate) and the Maltese is 

Cream. They are healthy and energetic and make our lives 

a whole lot better! 
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Arman Kazi (Grade 2) 
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Durga Puja 

October 17, 2015 
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“আোতদর মোটতবলায় সরস্বেীপুত ার মস এক আলাদা আতে  
শেল। এে কার মেতল মোকরারা আর োর কেটাই বা পায়?” 
বতল মে দাদু মযই একটু র্ল্প র্ল্প আোস শদতল  েে  বাশড়র 
কুাঁতোকাাঁো যেগুতলা এপাশ ওপাতশ ঘুরঘুর করশেল, মসগুতলা 
মে দাদুর োরপাতশ উৎসুক েুে কতর র্া মঘাঁতস এল। োবো া 
এই োরা মে দাদুর মোটতবলার র্ল্প শু তে শবতশষ আগ্রেী। 
কুাঁতোকাাঁোতদর েতধে বাবলু, টুবাই, ফশড়ং এতদর ম োৎ কুাঁতো 
বলতল োরা একটু অপো  মবাধ কতর। মক   া আ কাল ওরা 
‘মকা  ক্লাস’ শ জ্ঞাসা করতল বতল, “এই মো সােত র বের ক্লাস 
এইট েতব।”    
 
অিগাৎ শ ত তদর একটু বড় কতর  াশের করার প্রয়াস মোতে 
পতড়। েতব শবশে, পুাঁটু ম োেই মোট।  াসগাশর – শপ্রসু্কতল োতদর 
সতব যাোয়াে শুরু েতয়তে। আর মঘাে  ক্লাস ফাইতে উতঠ এই 
দুইতয়র েতধে শেশসং শলি। েতব বয়স যার যাই মোক  া মক  
মে দাদুর র্ল্প বলার ধর ই একরকে, মোট বড় সবার কাতে 
একইরকে   শপ্রয়। আর সতব অো ুয়াল পরীক্ষা মশষ েতয়তে, 
োই এে  োোবাশড়তে সবার আস্তা া েতয়তে, আর মদদার ে া, 
হুতটাপাশট মো েলতেই েতব মে দাদুর র্ল্প োড়া ো ময  
অসমূ্পণগ। এোত  বতল রাো োল, মে দাদু ো ুষশট মোটতদর 
কাতে যেটাই শপ্রয়, আদতে শেশ  েেটাই রাশোশর গুণী ো ুষ। 
প্রিে  ীবত  শেশলটাশরতে  তয়  কতর কতয়ক বের মদতশ 
শবতদতশ মপাশটং ও অত কটা সেয় সীোতেও কাশটতয়তে । 
পরবেগীকাতল মসই োকশর মেতড় শেশ  আবার পড়াতশা ায় শফতর 

আতস , এবং বাশক  ীব  অধোপ া কতর কাটা । োাঁর 
শবশেন্ন শবষতয় অর্াধ পাশণ্ডেে। োাঁর  ীবত র সব মরাোঞ্চকর 
অশেজ্ঞো আর সতবগাপশর োাঁর অদু্ভে র্ল্প বলার ধর  
সবাইতক আকৃি কতর। ো মস কিা িাক, এে  আপােে 
মে দাদু োলকা শীতের সতন্ধেতবলায় র্াতয় োদর  শড়তয় 
দশক্ষণ শদতকর হবঠকো ায় েক্তাতপাতষই আতে  কতর 
বসতল  আর র্ল্প মশা ার মলাতে মোটরা সবাই োতক শঘতর 
বসল। এে  সেয় ো এতস মধাাঁয়া ওঠা র্রে দাশ গশলং োতয়র 
কাপ শদতয় মর্ল দাদুর  লতেৌশকর ওপর। মে দাদু একটা 
লম্বা শ্বাতস মসই সুঘ্রাণ মটত  শ তয় শুরু করতল । 
 
“মস অত ক বের আতর্র কিা। আশে েে  মোোতদর 
বয়তসর শক আতরকটু বড়। আোতদর েে  ‘েোশিকুতলশা ’ 
পরীক্ষা শেল, এে কার োধেশেক বা শস শব এস ই মবাডগ 
পরীক্ষার েে। ো মসবার আশে েোশিকুতলশা  শদতয়শে। 
আোতদর েে  শডতসম্বতর পরীক্ষা েে। োরপর  েু  
বেতরর শুরুতে আেরা বার্তদবীর পুত া কতর  েু  ক্লাতস 
পড়াতশা ায় ে  শদোে। েতব আোতদর সেতয় আেরা 
পুত ায় অত ক মবশশ কা  করোে। মযে  পুত ার োাঁদা 
মোলা, ঠাকুর আ া, পোতেল করা, সা সজ্জা সতবতেই োে 
লার্াোে। যশদও োাঁদা মোলাতে বাশড়তে মঘার আপশে 
করতে  বাবা, োই ওটা বাদ শদতয় বাশক কাত ই আশে মবশশ 
মযার্ শদোে। আর একটা অ েেে কা  শেল পুত ার আতর্র 
শদ  রাতে ফুল েুশর করতে যাওয়া। মসটা শেল অত কটা 
অোডতেঞ্চাতরর েে। বলাই বাহুলে বাশড়র বড়তদর মোে 
এশড়তয় মযতে েে। ো মস যাই মোক, মসবার আোর এে  
এক অশেজ্ঞো েল ময আশে মকা শদ  সােস কতর আর ও 
কাত  যাইশ ।   
 
মসবাতর শঠক েল আেরা   া পাাঁতেক মোর রাতে মবর েতবা 
ফুতলর মোাঁত । আোতদর র্েবে মোটােুশট শস্থর শেল। 
আোতদর গ্রাতের মশষ প্রাতে শেল মঘাষালতদর ফুতলর োষ। 
মসোত  েতরক রকোশর র্াাঁদা, েিেশিকা, ডাশলয়া, সূযগেুেী 
আরও কে রকতের েরশুশে ফুতলর োষ েে। প্রায় দু-শে  
শবঘা  শেতে শেল র্াাঁদা ফুতলর োষ। োশলরাই মসসব ফুল 
পাোরা শদে, আর োর সতে শেল ো ুষ সো  উাঁেু কাাঁটা 
োতরর মবড়া – দুশট সাশরতে। আোতদর অত কশদত র লক্ষ 
শেল ওই মঘাষালতদর বার্া । মো মসবার আেরা ওোত ই 
অশেযা  করব ে শস্থর করলাে। যিারীশে রাে দুতটার শদতক 
আোর অ ে সেীরা এতস আোয় ডাক শদল। আশে োতক বতল 
আতর্র শদ  রাতে সব বেবস্থা কতর মরতেশেলাে। শেড়শকর 
দর াটায় বুড়া  এতস টুকটুক কতর শব্দ করতেই আশে সাড়া 
শদলাে আর েুট কতর দর ার শেটশকশ  েুতল পা শটতপশটতপ 
বাবার বোটাশর মদওয়া লম্বা টেগটা বর্লদাবা কতর োদরটা োল  
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কতর  শড়তয় মবশরতয় পড়লাে। বাইতর মদেলাে অন্ধকাতরর 
েতধে আোর বাশক সেীরা সবাই অতপক্ষা করতে। 
 
আর্ােী কাল শুক্লা পঞ্চেী, আ  আকাতশ েেুিগীর এক ফাশল 
োাঁদ। োর ক্ষীণ আতলায় অন্ধকার আরও ময  ঘ ীেূে। শীতের 
আতে ও মশষ রাতে মবশ  াাঁশকতয় বতসতে। আেরা োর   
মঘাষালতদর বার্াত র উতেতশে োাঁটা শদলাে। প্রায় এক মদড় 
োইল রাস্তা পার েতয় আেরা এতস মপৌঁেলাে বার্াত র শপেত র 
শদতকর মবড়ার কাতে। রাে েে  আন্দা  আড়াইতট-শে তট 
েতব। োশলতদর ঘরগুতলা অপর প্রাতে। যেটা োতদর মিতক 
দূতর িাকা যায় েেটাই শ রাপদ। আোর অপর দুইবনু্ধ শবটু 
আর শোো কাাঁটা োতরর মবড়া মটত  ধতর এক ো ুষ র্লার েে 
বেবস্থা করল আর োর েতধে শদতয় আশে আর বুড়া  েটপট 
েুতক পড়লাে বার্াত । পতর আোতদর সাোতযে ওরাও েুতক এল 
শেেতর। োরপর েুেূতেগর েতধে আেরা দুোতে ফুল েুতল বোর্ 
মবাঝাই করতে লার্লাে। আর সদে মফাটা টাটকা র্াাঁদাফুতলর 
মবাাঁটা মোঁড়ার েটাপট েটাপট শব্দ েতে লার্ল। এরকে োতব 
কেক্ষণ েতয়শেল মেয়াল পতড়  া েঠাৎ আেরা সেশকে েতয় 
উঠলাে একটা শতব্দ। আতর সবগ াশ! োশলরা ফুল মোঁড়ার শতব্দ 
ম তর্ উতঠতে বা মকউ েয়তো ম তর্ই শেল পাোরা মদওয়ার 
 ত ে, শবতশষে পুত ার আতর্র রাে বতলই েয়তো বা।  
 
“আতর মকৌ  েোয় মর?” 
 
“আশর বাপ!” বতল   া শেত ক  াাঁদতরল উতড় োশল দর া 
েুতল, “আতর লাশঠ মল আও – েুে উধার যাও!” করতে করতে 
বার েতয় েুতট এল।  
 
আর এশদতক েেক্ষতণ আশে শকেু মবাঝার আতর্ই বুড়া , শবটু 
আর শোো োতরর ফাাঁক র্তল ওধাতর পতড় পালাত ার উপক্রে 
কতর মফতলতে। আশে পতড় মর্লাে শবপতদ। আশে অত কটা 
শেেতর েতল এতসশেলাে োই পালত ার মকা  রাস্তা মদেলাে 
 া। োর ওপর ওই কাাঁটা োর একা পার েওয়ার মকা  
সম্ভাব াই ম ই। েীষণ েয় মপতয় মর্লাে। শকন্তু েোশ েতল 
েলতব  া। এতদর োতে ধরা পড়তল একটা োড়ও আস্ত রােতব 
 া। োরপর িা া পুশলশ পযগে মযতে পাতর। োেতল বাবা 
 া তে পারতব আর েে  কী েতব মসটা মেতব বুতকর শেেরটা 
মকাঁতপ উঠল আোর। শকন্তু মস যা কপাতল আতে েতব এে  
আপােে বাাঁোর মশষ মেিা কশর, এই মেতব আশে গুাঁশড় শদতয় 
একটা প্রকাে র্াাঁদাফুতলর মঝাতপর আড়াতল প্রায় দেবন্ধ কতর 
বতস রইলাে। এই  ায়র্াটা মবশ এক ো ুষ সো  উাঁেু র্াতের 
সাশর, এবং ঘ  মঝাপ েে  েতয় আতে। োই কপাল গুতণ মবাঁতে 
মর্তলও মযতে পাশর। ইশেেতধে এক   োশল আোর েুব কাতে 
এতস পড়ল আর ম ারাতলা টতেগর আতলা মফতল োরশদক মদেতে 
লার্ল।  
 
এে  সেয় অপর দু   দূর মিতক শেৎকার কতর েৃেীয়  ত র 
উতেশে বলতে লার্ল, “আতর সীোরাে ইধার আও। ও মলার্ 

োর্ রাো েোয়! আতর সাতর মক সাতর ফুল েুরা শলয়া েোয়! 
আশর বাপ!”  
 
মসই শুত  সীোরাে উতটা শদতক সেীতদর উতেতশে মদৌড় শদল। 
আশে েত  েত  ইি াে  প করতে লার্লাে। আরও শকেুক্ষণ 
ওরা এশদক ওশদক ইেস্তে ঘুতর শফতর মশতষ মডরায় শফতর 
মর্ল। েতব বাশক রাে ওতদর ঘতর আতলা জ্বলতে লার্ল। 
এশদতক আশে অত কক্ষণ অন্ধকাতর শ শ্চল েতয় বতস িাকতে 
িাকতে এক সেয় একটু সােস কতর োোগুশড় শদতয় মঝাতপর 
েতধে মিতক মবশরতয় এতস একটু েুে বাশড়তয় োরশদকটা োল 
কতর মদতে শ লাে। োশলতদর ঘরটা আোর  ায়র্া মিতক মবশ 
দূতর, কাউতক মদেতে মপলাে  া। োরপর আরও শকেুক্ষণ 
অতপক্ষা কতর, আরও একটু সােস সঞ্চয় কতর গুাঁশড় শদতয় 
এশর্তয় মর্লাে কাাঁটা োতরর মবড়ার শদতক। োরপর োর ফাাঁক 
কতর মকা  প্রকাতর শ ত তক বার কতর বার্াত র পাতশর 
 ালাটায় পড়লাে। কাদার েতধে পা মর্াঁতি মর্ল। মস িাক, 
হপেৃক প্রাণটা শ তয় েে  বাশড় শফরতে পারতলই আশে েুশশ। 
যাই মোক  ালাটা মপশরতয় ওপাতর যে  উঠলাে েে  মেয়াল 
েল টেগটা মকািায় মফতল এতসশে। মস েরুক মর্। যাক এে  
মকা ও প্রকাতর োশলতদর মোে এশড়তয় শকেুদূর শর্তয় পাকা 
রাস্তায় উঠতে পারতল োরপর এক লম্বা মদৌড় মেতর বাশড় 
মপৌঁেতে পারতল এ যািা বাাঁশে।    
 
রাে েে  আন্দা  সাতড় শে তট- োরতট েতব। আশে বড় 
রাস্তার ধাতর এতস মপৌঁেলাে। শকন্তু শক েুশশকল! এে অন্ধকার 
ময আশে শদক ঠাের করতে পারলাে  া। রাস্তার দুধাতর প্রায় 
শেবষগ পুতরাত া শবশালতদেী বট অশ্বথ্ব র্াতেতদর সাশর, োতে 
অন্ধকার ময  আরও  োট মবাঁতধ আতে। ঘুটঘুতট অন্ধকাতর 
শকেুটা শদকভ্রাে েতয় মকা  শদতক যাব শকেুই বুতঝ উঠতে 
পারলাে  া। এবার মবশ র্া েম েম  করতে লার্ল। এই 
 ায়র্ায় আতর্ কে ও একা আশসশ , আর রাতে মো  য়ই। 
আোর বাশক সেীরাই বা মকািায় মর্ল? উতড় োশলগুতলা ওতদর 
োড়া কতর ধরল শক া মক  াত । এই সব সাে পাাঁে োবতে 
োবতে োাঁটা শদলাে শসতধ রাস্তা ধতর। এইোতব কেক্ষণ 
মোঁতটশে  াশ   া, আন্দা  আধঘো েতব েঠাৎ দূর রাস্তার পাতর 
মদেলাে একটা আতলা জ্বলতে। আশে েেতক মর্লাে। 
অত কগুতলা শেো আর দুশশ্চো োিায় ঘুরপাক মেতে লার্ল। 
শকেুক্ষণ আতরা মোঁতট এশর্তয় মর্লাে মসশদতক। বলাই বাহুলে 
মসই ধূ ধূ   ো বেী  প্রােতর আশে একা, আর োে 
পঞ্চাতশক দূতর কটা আগুত র আতলা একটা অদু্ভে মেৌশেক 
পশরতবশ হেশর করল। আশে একবার োবলাে শপে  শফতর েুতট 
পালাই। পরক্ষতণই েত  েল পালাবই বা মকািায়? োই যা 
িাতক কপাতল বতল সােস কতর আরও কতয়ক পা এশর্তয় 
মযতেই প্রিে লক্ষ করলাে একটা সাইতকল শরক্সা দাাঁশড়তয় 
আতে আর ওই আতলাটা শরক্সার লম্ফটার আগু । শরক্সাটার 
োলতকর আসত  মক ময  একটা বতস আতে। এরপর আোর 
একটু স্বশস্ত েল, যাক কাউতক একটা পাওয়া মর্ল। শকন্তু 
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েুেূতেগই মসই স্বশস্তটা অস্বশস্ততে পশরণে েল। েত  সতন্দে এল, এ 
মক? এে রাতে রাস্তার োতঝ এরকে অদু্ভেোতব দাাঁশড়তয়ই বা 
আতে মক  মলাকটা? এইসব োবতে োবতে আশে োি োে 
দুতয়ক দূরতে েতল এলাে। এবার লম্ফর আতলায় োল কতরই 
মদেলাে একটা োঝবয়সী শুকত া মেোরার মলাক শস্থর েতয় 
শবস্ফাশরে মোতে বতস আতে, একদে শস্থর, ময  মবাঁতে ম ই! 
পািতরর েে অশবেল।  েয়ােগ েুে, ময  েীষণ েয় মপতয় মর্তে 
মলাকটা শকেুতে।  আোর উপশস্থশেও োর   তর আতসশ ।    
 
আশে িাকতে  া মপতর মলাকটাতক ডাকলাে, “দাদা, ও দাদা,  
শু ে?”   
 
মকা ও সাড়া ম ই। আরও বার দুতয়ক ডাকার পর েে  আশে  
মলাকটাতক সত াতর একটা ধাক্কা শদলাে। মলাকটা ময  ধড়েড় 
কতর ঘুে মিতক ম তর্ উঠল।    
 
আশে শ তজ্ঞস করলাে, “মক েুশে? এে রাতে কী করে 
এোত ?” 
 
মলাকটা োাঁউোাঁউ কতর মকাঁতদ উতঠ একটা আেুল শদতয় শরক্সার 
যািী আসত র শদতক ইশেে করল। োরপর যা মদেলাে মসরকে 
েয়ির দৃশে আশে আোর  ীবত  আর কে ও মদশেশ ।   
 
মদেলাে শরক্সায় একটা কাটা  রেুে পতড় আতে! অধগদগ্ধ, 
পোর্লা, এককিায় বীেৎস। আশে শকংকেগবেশবেূঢ় েতয় মর্লাে। 
োরপর আেেকা সশম্বে শফতর মপলাে। 
 
শরক্সাওয়ালাতক শ তজ্ঞস করলাে, “এে টা কী কতর েল?” 
 
মস েে  েতয় আধেরা েতয় বলল, “আশে শকেু  াশ   া বাবু। 
আশে এই মোর রাতের মিত র  ত ে এক   বাবুতক শ তে োর 
বাশড় যাশচ্ছলাে। আর োইলটাক রাস্তা বাশক শেল। পতি েঠাৎ 
একটা ম াতর শব্দ মপলাে ময  োরী শকেু একটা ধপ কতর পড়ল 
শঠক আোর শপেত । আশে োড়াোশড় শপে  শফতর মেতয় মদশে 
এই কাে! োরপর আোর আর শকেু েত  ম ই। আশে কেক্ষণ 
এোত  দাাঁশড়তয় আশে োও  াশ   া। বাবু আপশ   া এতল েয়তো 
আশে েতয়ই এোত  েতর পতর িাকোে।”  
 
আশে সশবস্মতয় শ তজ্ঞস করলাে, “শকন্তু এটা এল মকািা মিতক?” 
বতল আশে োশরশদতক োকালাে, শবতশষ শকেু   তর এল  া ঘ  
অন্ধকাতর। োরপর ওপতরর শদতক োশকতয় লম্ফর ক্ষীণ আতলায় 
যা মদেলাে ো আরও েয়াবে। একটা বুতড়া অশ্বথ্ব র্াতের  ীতে 
আেরা দাাঁশড়তয় শেলাে। মদেলাে মসই র্াতের ডাতল আতরা মর্াটা 
কেক  রেুে এোত  ওোত  আটতক রতয়তে। বুতকর শেেরটা 
েতয় শেে েতয় মর্ল।  
 
শরক্সাওয়ালা ‘ও োতর্া!’ বতল সত াতর আেগ াদ কতর উঠল মস 
দৃশে মদতে েূচ্ছগা যায় আর শক! েতয় রাে াে  পতে শুরু করল। 
 

এেক্ষতণ েঠাৎ আোর বুশি েুতল মর্ল, “আতর আেরা মবাধ 
েয় মেশলো ার শ্মশাত র কাতে এতস পতড়শে!”  
 
আশে শুত শেলাে এশদতকই মকািায় একটা আতে মসই শবরাট 
শ্মশা । আর েুব সম্ভবেুঃ এগুতলা শকুত র কা । অত ক 
শদ ই এে  েে ময োল কতর শবদাে মশষ করার আতর্ই 
শ্মশা  যািীরা শ্মশা  েোর্ করে, বা বৃশিতে শবদাে পে 
েতয় মযে। েে  মসই সব অধগদগ্ধ শবতদে মিতক েুে 
শবশচ্ছন্ন কতর শকুত র দল র্াতের ওপতর শ তয় এতস  তড়া 
করে। এবং োরই একটা আ  এই মবোরা শরক্সাওয়ালার 
কপাতল  ুতট এই েোশবভ্রাট ঘশটতয় বতসতে। োর্ে োল ময 
আশে এতস পতড়শেলাে  া েতল বোটা শ ঘগাৎ মবতঘাতর োরা 
পড়ে।” 
  
এেক্ষণ এক শ শ্বাতস বতল মে দাদু যে  িােতল  েে  
সবার অবস্থা মদোর েে েল। েতয় মোে মর্াল মর্াল কতর 
মলতপর শেের মিতক উাঁশক শদতচ্ছ কতয়কটা োিা। শবশে আর 
পুাঁশট েতয় অত কক্ষণ আতর্ই পাশলতয় শর্তয় োতয়তদর কাতে 
আশ্রয় শ তয়তে।    
 
এেক্ষতণ বাবলু শ তজ্ঞস করল, “োরপর?”  
 
মে দাদু শেেু েুেগুতলাতক মদতে েুব একটু োো কতর 
োসতল । অেুঃপর বলতল , “োরপর আর কী? আশে 
লকশড় ম ার্াড় কতর মসই েুেটা শরক্সা মিতক মফতল শদলাে, 
আর মসই শরক্সাওয়ালাই আোতক বাশড় মপৌঁতে শদতয় মর্ল। 
েে  মোর েতয় মর্তে। এশদতক বুড়া , শোো ওরা বাশড়তে 
আোর ধরা পড়ার েবর শদতয় মর্তে। বাবা সব  া তে মপতর 
মর্তে । হুলুসু্থলু কাে। এে  সেয় আশে বাশড়তে এতস 
োশ র। ো মস যািা অতল্পর ওপর শদতয়ই মর্ল বতট, শকন্তু 
আোর যা শশক্ষা েল োতে আশে ও পি আর কে ও 
োড়াইশ !”   

  
 

bbb   

অলংকরণুঃ অশিো শসংেরায় 

োতকর কাশঠ উদাস কতর, 
কাশ ফুল ে  মকতড় ম য়, 
মপাঁ া েুতলার মেতঘর মেলা 
শশউশলতে পা শেত  যায় ।  

শরৎ  
শ্রীপণগা দাশ বো াশ গ  
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দুতর্গাৎসব  
 

দুতর্গাৎসব, কিাটা েীষণ োতব আতপশক্ষক  
মোটতবলায় োতয়র মকাতল বতস অিেী রাতের অ ুষ্ঠা  েুব োরাপ - 

েুব মকালােল আর আোর ো ময  আর আোর একার  য়। 
শকন্তু মসই অিেীর অ ুষ্ঠাত র েধেেশণ যে  আশে, 
দুতর্গাৎসব েীষণ োতব আকশষগে এক অ ুষ্ঠা ।     

 বেীর সকাতলর শাশড় যে   
একটা শকতশারীর শরীতর মযৌবত র মোাঁয়া লার্ায়,  

দুতর্গাৎসব েতয় যায় মযৌবত র প্রেীক। 
োতলাবাসার রতঙ শূ ে েত র দপগতণ প্রশেফশলে েতয়   

ময েুে মস প্রিে মপ্রতের আহ্বা   া ায় –  
দুতর্গাৎসব েয় মপ্রতের পুত া। 

শবতয়র শপাঁশড়তে মসই যুবশে েয়  ারী। 
আর শসাঁশির শসনু্দতরর রঙ শেতলশেতশ যায় শব য়া দশেীর লাল রতঙ - 

দুতর্গাৎসব েতয় দাাঁড়ায় সেীতের র্বগ।  
আ  মস  ারী ো - 

আ  দুতর্গাৎসব আোর কাতে  
আোর মেতয়র  েু  মপাশাক,   

োর আ ন্দ আর োর েেল কাে ার প্রেীক।     

শেয়ার  ত ে 
 
 াদুর পশর,  াদুর পশর- আোর কিা বল।  
ঘুে আতসশ , ো বতকতে অত ক রাে েল। 
 েু  পুেুল, র্য় ার্াশট, ‘মরাত  ’ মলো র্ায়, 
রঙতবরঙ এর মপাশাক পরা, মোে ধাাঁশধতয় যায়।  
োর শেরুশ , োর েোশ শট, কে কা  আোর    
সব মফতল শক আ তক রাতে সেয় আতে মশাবার? 
‘মরাত   মবশব’ আোর েেই, ঘুে ম ই োর মোতে, 
মেতয়ই আতে শপটশপশটতয় দুিু শেশি েুতে।  
েুব মলতর্তে ো মেতরতে ে  োরাতপর পালা। 
মবশব মশায়শ  ঘুে আতসশ  আোর যে জ্বালা।   
 াদুর পশর,  াদুর পশর-  াদুর কাশঠ মোল,  
ঝলেশলতয় আতলা জ্বাশলতয় োতক েুতল বল-  
োতয়র যে  বনু্ধ আতস অত ক রাে েতল,   
আোর মোতে ঘুে এতস যাতয় ঘুশেতয় পশড় েতল 
ো বতল ময দুিু মসা া েুব ঝাতেলা কতর।  
বাশড় েশেগ মলাতকর োতঝ আোর শ তন্দ কতর। 
বশল  া মো দুুঃে ময েয় েে  কে েত   
মোতের  ল ঝতর পতড় যায় সকতলর মর্াপত ।  
আ  আোর ঘুে আতসশ  বেস্ত আশে বতল - 
ো মেতরতে পাপা বতকতে ঘুে শর্তয়তে েতল। 
মসশদ ও মো ো মশায়শ  বেস্ত শেল বতল,  
ো মো কই োয়শ  বকা ঘুে আতসশ  বতল।  

দুশট কশবো  
শ্রীপণগা দাশ বো া গী  
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I had been waiting for a very long time to see my best 

friend who lives in Ohio and we had come up with the idea 

for her family to come to our house. But the most exciting 
part was that we would get to go to Hershey! 

  

 I was excited when I got the news and even more excited 

when she arrived. When reached I gave her a tour around 

my house and we were both thrilled to have some fun. 

She and I both decided to start by organizing our beds 

then when we got settled down we had some dinner and 

went to bed. I knew that the next day would be amazing! 
  

 In the morning both of us went ahead and had some 

breakfast and changed. It was time to go! While in the car 

we wanted to do something, so we both started to play 

around with her baby cousin and before we knew it we 

were there. 
  

 While walking the adults started to take pictures and we 

kind of had to wait for ten minutes until we finally walked 

through the doors. I wanted them to go on the tour ride but 

her grandma was on a wheelchair so we had to go to the 

back. The ride was fun and my favorite part was when the 

cows started singing. When we got out all of us decided to 

take some more pictures by the chocolate statues. 

 

 The best part came next, we got to make our own 

My Experience at Chocolate World 

Mehal Bhattacharya 

(Grade 6) 

chocolate bars! The first step was to insert our tickets and  

choose the base, fillings, and toppings. Next we went into 

the line and scanned our tickets again to start the process. I 

thought it was really cool that we got to see how our 

chocolate was made. We waited in the line and then we 

went to make the design for the box. After the designing we 

went to the other line for picking up our boxes. Both of us 

gave our tickets then we received our boxes! Next all of us 

went ahead and bought some merchandise and got some 

ice cream and drinks. We all went home after that and it 

was a really fun and exciting day!    

 

      bbb   
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Meeting with a Music Legend 
Siddhanta Banerjee 

(Grade 7) 

One day my tabla teacher told me that we were going to 

have a performance next month. He also told me that 

there would be other students who would play various 

instruments. I got excited because this was my second 

performance on stage. We started practicing the music 

and the beats on tabla. After a week or two, he said now 

we needed to have rehearsal together with all the 

students. Me and a couple of other students on tabla, 

piano, octopad, guitar and some singers were practicing at 

his house for the performance. When he announced that 

we will be performing to welcome Kavita Krishnamurthy, all 

the parents were surprised. I didn't know who she was, so 

I asked my dad who was Kavita Krishnamurthy. When he 

told me that she is a famous Indian singer, I was super 

excited to meet her. I even listened to some of her songs. 
 

On the day of the performance I was very excited and 

nervous. We went to the country club hall and 

set up our instruments. We walked around and 

ate snacks until it was time for arrival. Finally, 

Mrs. Kavita Krishnamurthy came and we all 

greeted her. After introductions, it was time for 

us to go on stage. I was still pretty nervous 

because I was playing for such an important 

person. We performed the welcome song and 

some music. I felt awesome because we had an 

amazing performance. She came on stage and 

told us how she started learning music at an 

early age and the passion she had for music. 

She told us to dedicate some time in music. 

Then, we waited in line to take a picture with her. 

Once we took pictures I requested her husband, 

Mr. L. Subramaniam, to autograph my tabla 
notebook.   
 

In conclusion, I am very fortunate to meet such a 
well- known person, Kavita Krishnamurthy. 

Hopefully, in the future I get to meet more 
people.  
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Have you heard about NABC before? It stands for North 

American Bengali Conference also known as Banga 

Sammelan. It is an amazing convention where Bengali 

people from all around North America and India come 

together and perform all different kinds of arts. The first 

ever Banga Sammelan was held in New York City just like 

this year except in 1981. That is why people were so gaga 

about it this year. This year, it took place on July 1,2,3 

2016.    I am going to be telling you about the performance, 

security, food, and water, the up and down sides of all of 

them.  
 

This year, there were amazing venues like Madison Square 

Garden, Hammerstein Hall,  and Hotel Pennsylvania 

Ballroom. All of them had space for people. While I am on 

the topic of the venues, let me tell you about the 

security.  Everywhere there was security which was really 

good to make sure nothing got past them. They checked 

inside our bags, made sure no water or food got in. They 

even had a dog to sniff out the food, I thought that was 

pretty cool.  
 

I had seen many programs, now I am going to share my top 

five,  not including the ones which I performed in.  I really 

liked the opening, Birju Maharaj had a very well 

choreographed kathak group dance. I had learnt kathak, a 

North Indian classical dance form. From an early age of 4, I 

had heard the name in the course of learning many times 

and I had always looked up to him. Now at 11 years old, 

watching Pandit Birju Maharaj dance. at the young age of 

78 made me stunned! I could see that the tukras and 

mudras were sharp and looked beautiful, even from a 

long distance, I was in awe. There were many variations, 

like the rainbow, Maa Durga,  and the peacock, the 

lighting matched with the dance, it looked tunning!  Sotho 

Konthe Rabindranath was amazing and both of my 

parents participated in being the narrators for the songs 

that were beautifully sung by people of all 50 states. Next 

is obviously the Cooking Show which was a play about 

two couples who are both competing on You tube to 

make the best cooking shows possible! It was hilarious, 

and along with the other characters which made it even 

funnier. One of the couples were doing just plain recipes 

while the other couple was cooking with garbage ewww! 

Even though it was a little disgusting, along with the 

props, the dialogues, and the humor, it was just too 

funny. The audience was laughing the whole time and it 

was definitely one of the best shows! My father 

participated in this play and everyone did amazing! Next 

was the unforgettable Sujoy Prasad. I didn't really 

understand what was going on unlike everyone else 

around me. People were sobbing, clapping, and all 

around spellbound by Sujoy Prasad's amazing 

performance. I was amazed at how someone could make 

people awestruck by putting emotion into words, I was 

amazed!  While I am on the topic of amazing people who 

can really make a statement with their voice, let's not 

forget about Kaushik Sen and Raya 

Bhattacharya’s  amazing Mahabharat shruti natok (talk 

theater), I loved it because I could understand it and I 

was amazed at how well they could make people 

spellbound with only their voice and not even act! Last 

but certainly not the least……. Sunidhi Chauhan! My 

gosh, I  loved her singing, it was absolutely amazing and 

she was interacting with the crowd. Everyone got up and 

we were all dancing and swaying to the music! I loved 

this one the best! 
 

Now here are some of the other programs which I  

enjoyed.  The film festival, there were so many 

interesting films about so many different things and we 

got to watch a little bit of each! We even got to meet with 

My View on NABC 2016 
Poorna Chatterjee 

(Grade 6) 
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the stars. Then, is the award ceremony. I loved that they 

gave out awards to very hard working people. Then, 

another favorite Kaushiki. She is one of my favorite Indian 

classical singers. Karthik Das Baul is one of my favorite folk 

singers and he was just amazing and  everyone was 

clapping along, it was so much fun! 
 

I had participated in two shows, Tandra Hin Sohor which 

means the city which never sleeps which was about New 

York City. It was a contemporary ballet dance performance 

with many different dances explaining about many different 

things such as work, Central Park, tunnels and bridges and 

so much more. The next performance which I participated 

in was Alokananda Roy’s Jesus Christ and Krishna. I had 

the part of an angel. It was amazing because I got to work 

with the a world famous director. I was so happy to be 

doing a performance with her, I really had an amazing time 

doing performances and watching them! 

Now we come to the bad stuff.   
 

In Hotel Pennsylvania, there wasn’t too  much space and 

people had to crowd in, I felt like I was going to suffocate, 

plus there wasn’t any air conditioning, and if there was and 

it was on, I didn't feel anything.  My mother and I nearly got 

trampled when they said that they were going to cancel 

Raghav’s program. I guess the people were really looking 

forward to seeing him . Another bad thing was the walking 

distance between the venues. They were so far away and it 

was tiring and painful to walk that much in one day. The 

downside to this is that even after my dance performances 

with Anindita Mukhapadhyay in Tandra Hin Sohor and 

Alokananda Roy in Krishna and Jesus Christ in Madison 

Square Garden, there was no water to replenish my thirst 

or food if I was hungry. We had to go out of the venue for 

water or food. Then, we had to go through security, again. I 

mean come on really, they've already checked us once! 
 

I really enjoyed NABC 2016 but, as you can see there were 

some amazing things but there were also things which 

weren’t so good.  I think this Bongo Sammelan  was 

amazing, we got to meet the stars like Alokananda Roy and 

Sujoy Prasad, we got to perform in big halls which are 

known across the globe, and best of all we got to meet up 

with our fellow Bengalis which include friends, family, and 

new friends! 
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Vikram Mukherjee, Manik Mukherjee, 
Satyajit Mukherjee & Asha Makam Mukherjee  

 

Wishing you 
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Pooja Saha, Sushma Saha, 
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My name is Mythili Pai. I recently visited India so I am writing 

some things about India. 
 

India has 29 states and its capital is New Delhi.  India is the 

7th largest country in land and is 1.269 million miles. It is 2nd 

in population.1.2 billion people live in India and is the biggest 

democracy in the world. It is also called Bharat (after a great 

king named Bharata) 
  

The official language is Hindi. India shares its borders with 

Pakistan and Afghanistan on the west and Bangladesh and 

Myanmar on the east. It is surrounded by the Arabian sea on 

the south west, Bay of Bengal on south east and Indian 

ocean on the south. The Northern boundary is made up of 

Himalayas,  Sinkiang province of China, Tibet, Nepal and 

Bhutan. India is separated from Sri Lanka by a narrow 

channel of sea formed by the Palk Strait and Gulf of Mannar. 

There are five seasons in India and they are winter, summer, 

rainy season (monsoon), spring and autumn. The Indian 

climate is strongly influenced by the Himalayas and the Thar 

Desert, both of which drive the economically and culturally 

important summer and winter monsoons. 
 

There are 94 national parks in India. There are 501 Wildlife 

Sanctuaries in India. The national animal of India is the tiger. 

The national bird is a peacock. The national fruit is mango.  

The national flower is the lotus. Banyan tree is the 
national tree of India.  
 

India has several rivers some of which are Ganga, 

Yamuna, Saraswati, Godavari, Narmada, Kaveri, 

Brahmaputra, Kshipra.  

  

The SAKA Calender is the national calender of India.  

There are a lot of places of pilgrimage in India. 1. The 12 

Jyotirlingas  2. Chardham 3. Golden temple 

4.Tirupati/Tirumala 5.Badrinath temple 6. Kali temple-Kali 

ghat 7. Shrisailam 8. Sabarimala 9. Haridwar 10. 

Varanasi and many more.   
 

India got  its independence on August 15, 1947. The 

Indian constitution came into force on 26th January 1950. 

The present Prime minister of India is Mr. Narendra 

Modi. We recently celebrated our 70th Independence 

day. 
  

I belong to the holy land of India and am proud to be a 

Hindu-American. 
  

Jai Hind. 
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India at a Glance 
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I love to learn about places and their unique traditions. 

Recently, I had the chance to visit India and learn more 

about the rituals of Varanasi and Haridwar. 
  

In Varanasi I visited the Kashi Vishvanath Temple. It is one 

of the most famous Hindu temples and is dedicated to Lord 

Shiva. It is located in the holy city of Varanasi, Uttar 

Pradesh, India.   
 

The temple stands on the western bank of the holy river 

Ganga, and is one of the twelve Jyotirlingas, the holiest of 

Shiva temples. The Kashi Vishwanath temple is widely 

recognized as one of the most important places of worship in 

Hindu religion. This temple was built in 1780. Inside the 

Kashi Vishvanath Temple is the Jyotirlinga of Shiva. A visit to 

the temple and a bath in the river Ganges is one of many 

methods believed to lead one on a path to Moksha 

(liberation).The Kashi Vishwanath temple receives around 

3,000 visitors every day. On certain occasions the numbers 

reach 1,000,000 and more. There are three domes each 

made up of pure gold. 
 

In Haridwar I visited Har Ki Pauri. Jai Ganga Maa Har Ki 

Pauri is a famous ghat on the banks of the Ganges in 

Haridwar in the Indian state of Uttarakhand. This revered 

place is the major landmark of the holy city of Haridwar. It 

was built in the first century B.C. Literally, "Har" means "Lord 

Shiva" who is the god, "Ki" means "of" and "Pauri" means 

A Religious Experience 
Shashwati Banerjee 

(Grade 11) 

"steps". Lord Shiva and Lord Vishnu are believed to have 

visited the Brahmakund in Har Ki Pauri in the Vedic 

times. There is a large footprint said to belong to Lord 

Vishnu on a stone wall.  
 

Each evening at sunset priests perform Ganga Aarti 

here, when lights are set on the water to drift 

downstream. A large number of people gather on both 

the banks of river Ganges to sing its praises. The priests 

hold large fire bowls in their hands, the gongs in the 

temples at the Ghat start ringing and chants fill the air. 

People float Diyas, with burning flickers and flowers in 

them as a symbol of hope and wishes .The golden hues 

of floral diyas reflected in the river Ganges presents 

spectacular view. 

  

In conclusion, I am very fortunate to have visited these 

culture rich cities and acquire an understanding of their 

traditions. Hopefully, in the future I am able to visit more 

places and learn more about them. 
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আর উশ  সু ীল র্তোপাধোয শুত ই েুব অবাক েতয় বললাে, 
‘েুশেই সন্তুর  াে কতর র্ল্পগুতলা মলে?’ উশ  বলতল , 
‘েুশেও মো মবশ সন্তুর েে কিা বল।’ এই বতল একটা 
কাকাবাবুর বই শর্ফট করতল , সতে সু ীল র্তোপাধোয় 
অতটাগ্রাফটা রী! মবা  (শশলু) ও আতস্ত আতস্ত বড় েশচ্ছল, 
আোর েে ওতক সােলাতেও ঠাকুো অপারর্ োই এবার 
মবা ও বইতেলা যাতব। বাবার েে  োতসর শিেীয় ও েেুিগ 
েেলবার আর বুধবার েুশট িাকে। আেরা োর   শেতল 
েললাে বই মেলা। আোর মোটতবলায় বাবা মকা শদ  
শেশড়যাো া বা সাকগাস মদোতে শ তয় যায়শ , আর শেতটাশরয়া 
মো কতলত  পডার সেয় প্রিেবার যাই। শীেকাতল বাবা 
োর সাতি মবডাতে যাওয়া োত  বই মেলা। বাবাও 
লাইতব্রশরয়া , আর অত ক প্রকাশক মলেকতদর সাতি 
পশরশেে। বাবার সাতি বই মেলা মঘারা োত  েয় োশল োতে 
মফরা। অবশে মেলা মশষ েবার পরই ওই বইটা ো বা বাবা 
কতল স্ট্রীট মিতক এত  শদে। ওই কাকুই বইটা পাশঠতয় 
শদতয়তে।  য়ে ওই শদ ই “শেশি মসা া" বা "মেতের..” 
এইসব োশব াশব শলতে বইটা শদে। শকন্তু আবার ওই 
র্ালশটতপ বা শেবুক শটতপ েুল টুল মঘাঁতট শদে। দু শে  বের 
বাবার সাতি যাবার পর আর বাবার সাতি মযতে োইোে  া। 
বরং োর সতে মর্তল অত ক মবশশ বই মদো এবং মক া 
মযে। বাবার সাতি বইতেলা মর্তল আতরকটা সেসো শেল। 
বাবার পশরশেে মলাক ত র সাতি মদো েে আর োতদর 
সাতি র্ল্প  ুতড শদে, আর এই সাক্ষাতের সেয় আোর 
শদতক একটা অবধাশরে প্রশ্ন আসে, ‘অকগব্রে’  াতের োত  
শক? প্রশ্নকেগাতদর শলতট যারা েত  আতে  োরা েল পশবি 
সরকার,  ব ীো মদবতস , পূতণগনু্দ পিী, পি  সাো, 
 শেতকো েরিা , এবং সেে বন্দেপাধোয়।            
 
2003 এ লাতয়ক েতয় মর্শে! বাশড়তে বললাে বনু্ধরা শেতল 
বইতেলা যাব। এক কিায় বাশডতে রাশ  শুধু দুতটা শেগ, 1) 
রাে 9টার েধে বাশড় শফরতে েতব। 2) মোট 200/- মদওয়া 
েতব োর েতধে বই মক া, র্াশড় োড়া োওয়া সব করতে 
েতব। পরশদ ই সু্কতল শর্তয় 20   মক বতল মফললাে 
বইতেলা যাশব? 10    সতে সতে রা ী। যাবার শদ  মদো 
মর্ল প্রিতেই ময 10   রাশ  েতয়শেল োতদর মকউই 
আতসশ । কাতরা ঠাকুোর অন্নপ্রাশ  মো কাতরা দাদুর হপতে 
েতব এরে  রুশর কাত  োরা আটতক মর্তে। মোট সাে 
   শেতল বইতেলা অশেযা  শুরু েল। আশে উতে  ায় 
ফুটশে, বাবা োর সতে যাশচ্ছ  া োই মকউ র্াল শটপতব  া। 
েয়দাত  মপৌঁতে একটা বনু্ধ বুশি শদল, আেরা পাাঁে   পাাঁেটা 
আলাদা কাউোর মিতক শটশকট কাটব োেতল  ং গুতলা 
আলাদা আলাদা েতব। শেতড়র েধে পাাঁেটা শটশকতট সাে   

 া ুয়াশর োস এতল আোর শ ত তক শকরে পােলে সাতেতবর 
কুকুরটার েে েত  েয়। পািগকে এটাই ওর ঘো বা তল শক্ষতদ 
মপে, আোর বইতেলা মযতে ইতচ্ছ কতর। োকশর সূতি আোর োর 
বইতেলায় শডউশট িাকে, এক বা দুশদ । পতর বড় েতয় 
বুতঝশেলাে োতয়র কা টা শেল বইতেলা মিতক বই মোলা, েুতল 
 ো করা। মসই সেয় ঠাকুোর স্পি শ তদগশ শেল সারা বের 
মোোর মেতল সােলাই শকন্তু রাে দশটা অবশধ সােলাতে পারব 
 া।      
 
অর্েো আোর 7-8 বের বয়স মিতক বইতেলা যাওয়া শুরু। েে  
বইতেলা েয়দাত  েে। সবতিতক আ ন্দ শেল ধেগেলায়  োশা াল 
লাইতব্রশরতে ো এবং োতয়র অশফতসর অ ো ে োো, োশসরা 
আসে, মসো  মিতক সবাই শেতল ো মর মর মর কতর মবশরতয় পডা 
েয়দাত র উতেতশে। যাবার সেয় দুতটা পতকট কোডতবশর, 5টার, 
এবং আরও অত ক লত ন্স। ম বার আতর্ প্রশেস করতে েে 
মবা  মক শদতয় োব, আর ম বার পতর িোংকু (এটাও ওই 
কুকুরটার েে)। এরপর মেতিা কতর েয়দা । মসও এক 
মরাোঞ্চকর অশেজ্ঞো। মেলায় েুতক আোর োতে একটা 
কোশেফ্লস (েে  অবশে বুশডর েুলই  া োে ) ধশরতয় ো শ ত র 
কাত  বেস্ত। ওটা মেতেই দুঘো কাবার। বুশডরেুল মেতে মেতেই 
মসশদ  শডউশটতে আসা মকা   া মকা  োো, োশসর সাতি বইতেলা 
মদেতে যাওয়া। েে  বইতেলা োত  শেল শুধু েশব মদওয়া বই 
মদো আদর এর  াে কতর শকেু মলাক ত র র্াল মটপা োওয়া। 
শশশু সাশেেে সংসতদর টতল শর্তয় েশবতে রাোয়ণ, েোোরে। 
শবতবকা তন্দর  ীব ী ইেোশদ মদো  ও শকত  মদওয়া। ক্লাশ শিতে 
পড়ার সেয় ো মবা তক েুেু-েুেু আর আোতক েোঙা-বোঙা শকত  
শদতয়শেল। 
 
যে  6এ পশর মসই সেয় োতয়র সাতি বইতেলায় মর্শে আশে 
সারাশদ  ঘুতর ক্লাে েতয় বতস আশে, মসই সেয় পাোতড়র েে লম্বা 
েওড়া এক   পুরুষ  োশা াল লাইতব্রশরর টতল এতস োর সাতি 
কিা বলতে, আশে োবশে লীলা ে ুেদাতরর পদীশপশসর বণগ া 
এরে শেল। ইয়া োশে ইয়া পাঞ্জা। এই মলাকটা শ ঘগাে পদীশপতস! 
এই সেয় ো আোতক মডতক ও াতক বলল, এইশট আোর পুি 

কলকাো বইতেলা  
 অকগব্রে েোটা গী  
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েুকতে পারতল 10/- বাাঁেতব। অত ক কসরে কতর েুাঁত  েুাঁত  
এক   বুতডা র্াডগ আতে এে  মর্ট শদতয় 5টা শটশকতট 7   
েুকলাে। েুতকই মদশে শটশকট কাউোতরর মিতকও লম্বা একটা 
লাই  টাইেস অফ ইশেয়ার টতল। ওোত  RJ audition েলতে। 
এক    া াতলা ও  াশক মোট মিতকই FMএ  শক েতে োইে! 
FM এতসতে দু বের আর মোর মোট মিতক স্বপ্ন?? এবার শসিাে 
েল ও যা েুশশ করুক মফরার আতর্ আোতদর সাতি মযার্াতযার্ 
করতব। 
 
োরাধত র সােশট মেতল ঘুরতব মেলােয়,    
একশট মর্ল RJ েতে, রইল বাশক েয়!           
 
মসবার প্রেুর ঘুতরশেলাে। আর কার্ -কুডাশ তদর েে সব টল 
মিতক কোটালর্ শ তয়শেলাে। পতকতট মরস্্ত কে, োই মব শফস 
বাদ। শডত তল ো া োরতট কতর কেুশর আর ঘুর্শ । ও আেরা 
োতঝ োতঝই টয়তলট যাশচ্ছলাে। বড় েতয় মর্শে! পাাঁেটা  ার্াদ 
ওই েতক্কল এল, ও শসতলট েয়শ । ওতক "শেতরর দুল" এর সাতি 
শেশলতয় দশটা শব্দ বলতে বতলশেল। ও মর্ালাপ ফুল, মটাপা কুল 
এসব বলার পর বতলশেল, বর্তলর েুল! একবার মো বইতেলায় 
Reliance প্রশেটা মোতড একটা কতর মফা  বুি বশসতয় শেল। 
রীতে যে েুশশ মফা  কর। েে ও মোবাইল এে সে  লেে 
শেল  া। মসই বাবু মেলায় শর্তয় সারা শদ  োো, োশস শপশস 
কাকা সবাই মক মফা  করার পর আর কাউতক  া মপতয় মশষতেশ 
সু্কতলর মেডসোরতক মফা  কতর  া ায় ও বইতেলা মিতক মফা  
করতে। সু্কল মেতডশে োও বের দুতয়ক। শুত  মেডসোর বতলশেল, 
‘েুই বইতেলায়? সু্কতল মো পডাশু া করশেস  া, এে  কতলত  
েশেগ েতয় বইতেলা যাশচ্ছস? শক শক বই শকত শেস কাল কতল  
মিতক মফরার সেয় মদশেতয় যাশব!’ েুব সম্ভবে মসটাই েয়দাত  
মশষ বইতেলা। এই সব পাপীতদর আর্েত  শেতটাশরয়ার সাদা 
র্াতয় কলি লার্শেল!  
 
2010 মিতক মেলায় কে পশরবেগ  েল। আতস্ত আতস্ত পুতরা 
শেল তেলাই েতর উঠল। শকেু মলাক ত র মযে  অিেীতে 
মবলুড়েঠ, 31মশ শডতসম্বর পাকগস্ট্রীট মসরে বইতেলাও 
বেতর  একশদ  মযতেই েতব। বইতেলার একটা শ শ স এে ও 
একই আতে মসটা টল শ তয় অশেতযার্, েয়ে রােকৃষ্ণ শেশ  বা 
োরে মসবাশ্রতের উতটাশদতকই আরােবার্ শেতক । 2013 মে 
বইতেলায় ওই RJ েতে োওয়া বনু্ধটার সতে মদো 1 ং 
মর্তটরকাতে েুব ে  শদতয় শকেুর একটা শেতসব করতে। শ জ্ঞাসা 
করতে ও বলল "কাল 10000/- শেংশড় শকত শে, আ  12000/- 
এর আলু শক ব " 12000/-এর আলু! আশে মো শুত  োাঁ। ও 
আোতক মদোল সুেেল  া কাতদর একটা টতল আলুর বে শবক্রী 
েতচ্ছ, আর মসই আলু মক ার লাই টা মদ'  শকংবা আ ন্দর 
মিতক বড়ই েতব।  াশ   া ওই মেলায় েয়ে এে  মকউ 
শর্তয়শেল, ময ইয়া  মফ্লশেং এর ম েস বে মক ার টাকা শ তয় 
শর্তয় আলুর বে শকত  বাশড় শফতরশেল! এবের বইতেলায় 
Script এর টতল এক   একটা বই বার করল,  "রশব সন্ 

কু্রতশা" বাই "ডোশ তয়ল শডতফা“। ময বইটা বার করল োর 
ডা শদতকর মেতলটা বলল, "এটা মবাধেয় মকা   েু  
রাইটাতরর"। পাতশর মেতলটা বলল, "েল, মদরী কশরস  া। 
আর্ািা শক্রশটটরটা শক তে েতব। " েুব কি লাতর্ যে  
মদশে বাচ্চাগুতলার োতে ইংরাশ তে মফলুদা কশেক্স, (ও 
এে  আবার গ্রাশফক  তেল বলতে েয়!) ওরা  া পডল 
বাঙলাোষা,  া  ন্মাতলা কল্প া। বাবা ো-রা বাচ্চাতদর 
 ালক, বুতড়া আংলা, আতবালোতবাল শকত  মদয়  া। কি 
েয়, যে  োাঁতদর পাোতড়র েলাতট মদতবর েশব মদশে। অিবা 
মেলায় েুতকই যে  মদশে অশেত ো অশেত িীতদর েুে শদতয় 
"মোতের বাশল”র মপাটার।     
 
র্ে বের অবশধ মদতেশে, মকা  একটা টতলর বাইতর একটা 
প্লাশটতকর মেয়াতর সারাশদ   বারুণ েট্টাোযগ একা বতস 
আতে , আর শকেুক্ষণ পর পর উতটাশদতকর টয়তলতট 
যাতচ্ছ  শসর্াতরট মেতে। েে ই েয়ে মেলার অপর প্রাতে 
মকা  এক  বার্ো অশেত িী আসতব বতল 500মলাক 1ঘো 
অতপক্ষা কতর আতে। মলেক পাঠক প্রকাশতকর শেলত র 
লক্ষেটাই উপলক্ষে েতয় মর্তে। মসশলতব্রশটতদর পুত ার 
মপাশাক সম্বতন্ধ বলতে বলতল মযে  বতল, "সারা বেরই মো 
শকশ " আোর কাতে বইতেলাও োই। েবুও বইতেলা যাই। 
দুশদ  শে শদ  কে বই োতে শ তয় মদশে, শকেু শকশ , শকেু 
মক ার প্রেোশা শ তয় শফশর। শকেু পুরাত া ো ুষতদর সাতি 
মদো েওয়া, শকেু  েু  ো ুতষর সাতি আলাপ। আর 
প্রতেেকবার পাডার পুত ার সম্পাদতকর েে োশব, এবারই 
মশষ, আর  য়। বইতেলা মঘাল ও  া, শপটুশলতর্ালা েতয় 
যাতচ্ছ। আর যাব  া। শকে মযটা শদতয় শুরু কতর শেলাে, 
 া ুযাশর এতলই আবার মসই পােলে সাতেতবর কুকুরটার 
েে অবস্থা েয়, বইতেলা মযতে ইতচ্ছ েয়!        

 
bbb   

এক পলতক অত ক বের শপশেতয় যাওয়া যায়, 
মফতল আসা োতঠর োতঝ স্বপ্ন পাওয়া যায়।     
অেীে মঘাঁতট  েু  কতর র্ল্প মলোও যায়, 

েবু  েু  র্তল্প মকািাও শক শ ত তক পাওয়া যায়? 

র্ল্প মলো  
শ্রীপণগা দাশ বো া গী 
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মেষ তলৌকা 
 প্রীেীশ েণ্ডল  

মর্াতলাক সাাঁপুই অকৃেদার. সাদাোটা, শ ঝগঞ্ঝাট ো ুষ। মেৌরেীর 
কাতে একশট সওদার্শর আশপতস আ   য়  য় কতর োর কুশড় 
বের েতয় মর্ল।  ীবত  োশেদা কে, শে বলতে একটু র্াে-
র্াোশলর বই পড়া আর বেতর বার দুই কাতে-শপতঠ মকািাও 
মবশড়তয় আসা. এককাতল টাশকর মদতশর বাশড়তে বতড়া বার্া  
শেল।   া দুই োশল মদোশুত াও করতো. বাবা সংসৃ্কে পড়াতে  
পাড়ার সু্কতল। শেশ  েতল যাবার পর মিতক মসসতবর পাট উতঠতে. 
মস বার্াত  আ  আর্াো আর সাপ-মোতপর আড্ডা. কাাঁকুড়র্াশের 
কাতে, মর্াতলাকবাবুর শে  কােরার ফ্লোতট বার্াত র স্বপ্ন মদো 
শবলাশসো. েবুও কোশেশলোর এর  া ালায় শেশ  দু-োরশট টব 
বশসতয় একটু সবু  মোাঁবার মেিা কতর ।   
   
সম্প্রশে একটা লোপটপ মক ার পর মিতক মর্াতলাকবাবুর  ীবত  
পশরবেগ  এতসতে। ইোরত ট বস্তুটা আ ব, েুাঁ তে  া তল শক 
ম ই োতে। শুধু শক র্াে? বাংলার আতস পাতশ আতরা কে 
 ায়র্া আতে, যার  াে মর্ালকবাবু আতর্ কেত া মশাত  শ ।  
ইোরত তটর মেতঘর  র্তে ঘুরতে ঘুরতে এক রাতে েঠাৎই 
মর্াতলাকবাবুর মোে আটতক মর্তলা একটা েশবতে।  পালপালা 
 দী।  াুঃ! অতে া  াে।  ায়র্াটা শসেশলপাল অেয়ারতণের কাতে, 
মযশট মর্াতলাকবাবুর েুব অপশিশেে  য়।  ুশ য়র অশব াশতক  

ধরতেই েবর শেলল।  শসেশলপাল োওড়া মিতক মেতর-মকতট 
ঘো পাাঁতেতকর রাস্তা। মেেতর একটা উতে  া অ ুেব 
করতল  মর্ালক বাবু। শপেুটা  কে, বাশড়তে সািী বলতে 
একটা েয় া- েুয়া। ও কাত র োশস প্রশেোতক বতল মর্তলই 
েতব, একটু োবার মদওয়ার মবশশ মো  য়. পরশদ  অশফতস 
একটা েুশটর দরোস্ত  ো শদতয় শদতল  মর্ালকবাবু। 
 
শে  শদত র োিায় এতস মর্তলা শশ বার। মোর মোর বাতস 
মেতপ বসতল  মর্াতলাকবাবু। বাসটা  যে  টাটা র্র 
মপৌোতলা েে  সকাল র্শড়তয় প্রায় দুপুর। শক ময েতয়তে 
আ কাল,  তেম্বর োতসও ময  র্রে যায়  া।  শীে 
শ শ সটাই ময  উতব মর্তে. টোশক্সতে ওঠার একটু পতরই 
োরপাশটা মবশ সবু  েতে লার্ল। ে টা োলকা েতয় এতলা। 
লুলুং মর্ট োউতসর সােত  র্াশড় যে  দাাঁড়াতলা েে  প্রায় 
শে তট, োরপাশটা েন্দ  য়। মর্ালকবাবু একবার োবতল  
সবশকেু শক একটু োড়াোশড় ঘটতে? মক  াত ! যাকতর্, 
এতস যে  পতড়তে  েে  মেতব আর লাে শক।    
  
পরশদ  মোতর মবশরতয় পড়তল  মর্াতলাকবাবু। সকাতল োাঁটার 
অতেেস োর শেরকালই। কাল রাতে ঘুেটা মবশ োতলাই 
েতয়তে। পতির ক্লাশে আ  আর ম ই। োইল োত ক 
োাঁটতেই কাত  এতলা বতয় েলা  দীর শব্দ। পালপালা। 
লোপটতপর েশবটার সাতি সােত র দৃশেটা শঠক মেলাতে 
পারতল   া মর্াতলাকবাবু। শকন্তু মবশ সুন্দর মোট্ট একটা  দী, 
দুপাতশ মোট-বড়  া া োতপর পাির েড়াত া। কতয়কটা োই 
 তলর োঝোত  োিা উাঁেু কতর আতে. ম তেই পড়তল  
মর্ালকবাবু। মবশ ঠাো  ল, অর্েীর, োাঁটুর শ তে। মরােটা 
মকে  একটা শশরশশতর অ ুেূশে সৃশি করতে পাতয়। মোট্ট 
 দীর োঝোত  দাাঁশড়তয় সােত  োকাতে মোতে পড়তলা ঘ  
 েল, আরও দূতর র্াঢ় সবু  পাোড় উাঁশক োরতে মপেত ।  
   
“শক েশাই, বাঙাশল  াশক ?”    
 
েেতক শপেত  োকাতল  মর্াতলাকবাবু, শেশ  একা    
োেতল।  বার্ে ো ুষশট সাকুতলে সাতড় পাাঁে ফুট।  কাাঁো 
পাকা েুল, সোসে বদ . র্াতয় একশট পুতরাত া মকাট।  
 
“েোাঁ, আশে কলকাো মিতক আসশে. মর্াতলাক সাাঁপুই,”  
সংতক্ষতপ  বাব শদতল  মর্ালকবাবু।  
 
“শক দারুণ, শক দারুণ, আশেও বাঙাশল,  শল াক্ষ  া া. 
সতের মবাটাশ ট। মলাতক মপেত  বতল 'প্রতফসর ম াতল'।” 
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েঠাৎ ম াতলবাবু েড়াক কতর লাশফতয় উঠতল  আর েুেূতেগ 
মর্ালকবাবুর র্লার কাতে শদতল  দুই আঙুতলর মোক্ষে মটাকা।  
 
“মদতেতে  শক কাে! ম াাঁক !! েুব সাবধা  েশাই, োরাত্মক 
শ শ স এই ম াাঁক!”    
 
ধােস্ত েতে কতয়ক েুেূেগ মকতট মর্তলা।  াুঃ, একটু পার্লাতট 
েতলও ম াতলবাবু মলাকশট েন্দ  য় মদেশে।       
 
“উতঠ আসু  দাদা। ঐ পাড় মবতয় েলা রাস্তাটা শকন্তু প্রােুঃভ্রেতণর 
 ত ে েেৎকার।” োটতে োটতে  তে মর্তলা আলাপ। দু ত ই 
ময র্াে-পার্ল। ম াতলবাবু শসেশলপাতল আতে  প্রায় মষাতলা বের। 
কাঠা দতশক  শের উপতর োর বাশড় আর বার্া ।  াে  া া, 
 া- া া কে র্াতের মেলা। েন্ময় েতয় মদেতে িাতক  
মর্াতলাকবাবু।  শের দশক্ষণ মকা ায় প্রায় ফুট পত তরা লম্বা 
একটা বর্গাকৃশে  ায়র্ার উপতর মোে পড়তলা মর্াতলাক বাবুর. 
সবু  মেৌতকা  াতল মঘরা। মেেতর অসংেে র্াে, শকেু মপাাঁো, 
শকেু টতব।  
 
“যাতব   াশক মেেতর? এশট আোর rain forest!"     
 
মর্াতলাকবাবু একটু ইেস্তে কতর বলতল , “শবতশষ শকেু আতে 
শক?”  
 
“আো,  া মর্তল বুঝতব  কী কতর? সব শবরল প্র াশের র্াে 
েশাই। এক একশটর এক এক রকে গুণ- অিবা মদাষ। ওতদর 
েতধে আশে  া া  পশু পাশে এে  শক ো ুতষরও শকেু সো 
শেশশতয় শদতয়শে,” েুক েুক কতর োসতল  প্রতফসর ম াতল। 
 
 াতল মঘরা ঘরশটর পূবগ প্রােশট  দী মঘাঁষা। সূযগ উতঠতে েেক্ষতণ। 
সকাতলর লালতে আতলা  েতলর সবু  আো মেতে পতড়তে 
পালপালার  তল। প্রশেশবতম্ব শকন্তু মোে শকন্তু ধাাঁধাতলা  া মর্াতলাক 
বাবুর। একটা  েু  র্াে োতক আড়াল শদতচ্ছ. শবশাল মঝালাত া 
টতব শদশি রতয়তে মস। মদেতে ব সাই এর েে , েফাৎ 
একটাই।  অ র লোত া শুাঁড় মবশরতয় এতসতে োর  া া  
প্রশাো মিতক।  দীর মোলা োওয়ায় োরা দুলতে, ময  মেতেতে 
আপ  েত ।   
 
“েত  ধতরতে  াশক?” আেেকাই প্রশ্নটা েুতড় শদতল  ম াতল বাবু। 
মলাকশটর পযগতবক্ষণ শশক্ত আতে বতট!  
 
“মোট োরাও আতে. যশদ ো . োরী অদু্ভে র্াে এশট,  েু  
প্র াশে, আশেই ঘশটতয়শে প্র   । একটা সাতয়শেশফক  াে-ও 
শদতয়শে. Hirudo Bengalensis। যশদও বইতে ও  াে পাতব  
 া।”  
 
শদ  দুই পতর মর্ালকবাবু শফরতল  কলকাোয়. সাতি একটা মোট্ট 
র্াতের োরা- শেরু- Hirudo Bengalensis।  এরপতর 

মবশ োড়াোশড় মকতট মর্তলা কতয়কটা শদ ।  তে িাকা 
কাত র োতপ মর্াতলাক বাবু একরকে েুতলই মর্শেতল  োর 
 েু  অশেশির কিা। শবতকতল একবার  ল মদওয়া, ঐ 
পযগে। একশদ  েত  েতলা র্ােটা ময  শুশকতয় যাতচ্ছ 
বারান্দায়. শবতশষ শক করা যায়, মর্াতলাকবাবু মেতব মপতল  
 া। টবটা শ তয় এতল  মশাবার ঘতর। পুব শদতকর  া লাটায় 
মবশ আতলা বাোস মেতল। পরশদ  একটা পোতকট মিতক 
ফাশটগলাই ার েড়াতে শর্তয় মোট্ট শবপশে ঘটল। একটা কাাঁটা 
ফুতট মর্তলা ডা  োতের বুতড়া আঙুতল, আর মবতরাতলা মফাাঁটা 
দুতয়ক রক্ত। শবতশষ আেল  া শদতয় মর্ালক বাবু কা টা 
মশষ করতল । আতলা োওয়া আর  েু  সাতরর গুতণ স্বাস্থে 
শফরতলা শেরুর.মর্াতলাকবাবুর ে টা েুশশ েতয় মর্ল। েত  
পতড় মর্তলা পালপালার পাতড়র মসই সকালটাতক। শেরুর 
লোত া শুাঁড়গুতলা বাড়তে লার্তলা ধীতর ধীতর, মপাঁশেতয় ধরলা 
 া লার শগ্রল। োওয়া শদতল এশদতক োতটর োিায় ময  মস 
েুাঁতয় যায়। োতঝ োতঝ মস মবাধেয় োাঁোর েয় াটার সাতিও 
কিা বতল। েুশশই শেতল  মর্াতলাকবাবু। েবু এই প্রিে ময  
বয়তসর োর একটু অ ুেব করতল । অশফতস যাওয়ার আতর্ 
আয় ায় মদেতল  শীতের টাত র োওয়ায় োর েুতের 
োেড়াটা একটু শুশকতয় মর্তে. মোট মোট কাতলা দার্ মদো 
শদতয়তে।  াুঃ এই বুতড়া বয়তস মদেশে শক্রে োেতে েতব! 
অশফতস পাতশর মটশবতলর অশব াশ একশদ  মেতপ ধরতলা. 
“শক মর্াতলাকদা শেরুর কিা ময শুশ   া আ কাল। মরাববার 
সকাল শকন্তু মদেতে যাতবা আপ ার মেষ শটতক।”   
 
েঠাৎই ঘতট মর্তলা একটা ঘট া যার  ত ে মর্াতলাকবাবু 
একদেই হেশর শেতল   া। শেশ  সাধারণে োড়াোশড় শুতেই 
োতলাবাতস । লোপটপ মক ার পর মিতক োতঝ সাতঝ একটু 
োস মেতল  রাতে। কন্ট্রাট শব্র । শশ বার দশটার শদতক 
শুতয় পড়তল  মর্াতলাকবাবু। মশষ কতয়কশদ  ধতর একটু 
দুবগল লার্তে. রাে আর  র্তে ইতচ্ছ কতর  া। অত ক রাতে 
ঘুেটা মেতঙ মর্তলা.  ীল  াইট লোম্পটা শঠকই জ্বলতে। শকন্তু 
মযটা স্বাোশবক  য় ো েতলা একটা স্পশগ। মর্াতলাকবাবুর 
েত  েতলা শেরু ময  োতক পরে েেো মোতর েুাঁতয় েতলতে। 
োর ডালপালা ময  ম তর্ উতঠতে। লোত  োেগুতলা েুে 
মপশরতয় োর র্লার স্পশগ োইতে। দুবগল প্রশেতরাতধ 
মর্ালকবাবু মসই আশলে  মিতক মবতরাতে পারতল   া। শক 
োইতল   া মক  াত । মকাত া কিও মবাধ করতল   া। 
আবার ঘুশেতয় পড়ার আতর্ ম াতল বাবুর শেলশেতল োশসটা 
মেতস এতলা কাত  “বড় আশ্চযগ এই র্াে।” 
  
মরাববার সকাল শঠক আটটায় এতস োশ র েতলা অশব াশ। 
অত ক ডাকাডাশকতেও েুলতলা  া মর্াতলাকবাবুর দর া। 
মবত  মর্তলা োর মফা । অশব াশ একটু ঘাবতড়ই মর্তলা। 
ো ুষটাতক মশষ কতয়কশদ  ময  শঠক লার্শেতলা  া। শক 
করতব বুঝতে  া মপতর েতল যাতব শস্থর করতলা অশব াশ। 
ফ্লাটবাশড়র মর্তটর কাতে োর মোতে পড়ল একটা 
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অশফসঘর। ফ্লাতটর েোত  ার েরতণর োশবর মর্াোয়  অবতশতষ 
েুলতলা মর্াতলাকবাবুর বন্ধ দর া। মবডরুতে মোকার সেয় 
অশব াতশর বুকটা একবার মকাঁতপ উঠতলা। ঘুশেতয় আতে  মর্ালক 
বাবু। শ্বাস পড়তে! শকন্তু োতক  ার্াত া েুব সে  মোতলা  া। 
মকে  একটা মঘার আর েীষণ দুবগলো মর্াতলাকবাবুতক মপতয় 
বতসতে। অশব াতশর েত  মোতলা র্শেক সুশবতধর  য়। একরকে 
ম ার কতরই মস মর্াতলাকবাবুতক েুলতলা একটা টোশক্সতে। 
ডাক্তার শেি এবাশড়র পুতরাত া বনু্ধ। টোশক্সতে বতস অশব াশ লক্ষ 
করতলা মর্াতলাকবাবুর েুতে আর র্লায় অসংেে কাতলা মোট 
দার্। শেি সাতেব শকন্তু মর্াতলাকবাবুতক বাশড় শফরতে শদতল   া 
মসশদ । কে মপ্রসার আর দ্রুে েলা হৃৎস্পন্দত র মবশশ শকেু 
শেশ ও বলতে পারতল   া। শকন্তু এটুকু বলতল  ময মর্াতলাকবাবু 
আ  োসপাোতলই শ রাপদ।   
 
পরশদ  শবতকতল এক রাশ শবরশক্ত শ তয় বাশড় মফরার সেয় 
শডউশটরে মোকরা ডাক্তারশট বলল, “আপ ার  ােগাস মব্রকডাউ  
েতয়শেল। ব্লাড মটট এর শরতপাটগ রাতে এতল বাশকটা বলতবা 
মফাত ।”     
 
“শালগক মোেস,” স্বর্তোশক্ত কতর মবশরতয় পড়তল  মর্াতলাকবাবু। 
ফ্লাতটর সােত  এতস একটু িেতক দাাঁড়াতল । আবো োতব েত  
পড়তলা পরশু রাতের কিা। োেতল র্ােটাতেই শক র্েতর্াল। 
পার্লা ম াতলবাবু বলশেতল  ময শেশ   াশক র্াতের সাতি প্রাণীর 
স্বোব মেশাতে পাতর । এটা শক মকাত া মেৌশেক কাে?  
সােপাাঁে োবতে োবতে ফ্লাতটর দর া েুলতল  মর্াতলাক সাাঁপুই। 
 াুঃ, শকেু োি পশরবেগ  মদেতে   া। মসই রাতের োড়া লুশেটা 
এেত া োশটতে পতড় আতে। মটশবতল পরশু রাতের শড াতরর 
বাশস িালা। প্রশেো শ শ্চই েুকতে পাতর শ । েঠাৎ েত  মোতলা 
যাই মদশে র্ােটাতক একবার। মবডরুতের লাইটটা জ্বলতেই মোে 
মর্তলা  া ালায়। র্ােটা ময  আতরা অত ক বতড়া েতয় উতঠতে 
এই দুশদত ই। লোপাো গুতলা প্রায় মেতক মফতলতে শগ্রলটা। 
েঠাৎ মোে পড়তলা েুয়ার োাঁোর শদতক। োাঁোশট আতে শদশি, আর 
োাঁোর োশটতে পতড় আতে েুয়া, মোতের েশণ শস্থর। একটা 
মেয়াতর বতস পড়তল  মর্াতলাকবাবু।  শেশি ব   র্ন্ধ োতক 
মকে  আচ্ছন্ন কতর মফতলশেতলা। েঠাৎ মফাত র শতব্দ ময  ম তর্ 
উঠতল ।  
 
“মর্াতলাক, আশে ডাক্তার শেি বলশে।”    
 
“েোাঁ, বলু । একটু আতর্ই মপৌঁতেশে।”  
 
“মকে  লার্তে এে ?” 
 
“অত কটা োল। ব্লাড শরতপাতটগ মপতল  শকেু?” 
 
“েোাঁ। েুশে মো েীষণ অোশ শেক মর্ালক।” 
 
“অোশ শেয়া?” 

“রক্ত েঞ্চত র প্রবতলে আতে, আোতদর োষায় PTT মবতড় 
মর্তে। কারণটা এে ও  াশ   া, শকন্তু েত  েয় ওটাই েূল 
সেসো।”  
 
মফা টা মরতেই মর্াতলাকবাবু লোপটপটা েুতল শ তল । 
অত ক শদ  বাতদ আ  হবঠকো ায় শর্তয় বসতল । 
পতকতটর ম াট বইতে মপতয় মর্তল  মসই শবদঘুতট  ােটা। 
Hirudo Bengalensis।  শল াক্ষ েুব েুল বতল শ । োিা-
েুণু্ড ম ই । গুর্লও মবাকা বত  মর্তলা । শকন্তু একটা দুতটা 
 ােতক আলাদা করতেই বোপারটা শঠক শেশ -শবশ  রইল  া। 
শবস্মতয় মর্াতলাকবাবু মদেতল  Hirudo আসতল ম াাঁতকর 
মপাশাশক  াে। েুয়ার কিাটা েত  পড়তেই েোবােোকা 
োবটা মকতট মর্ল োর। ে টা মেতো েতয় যাতচ্ছ। রাতর্ 
অন্ধ েতয় এক োেতে  ু  েুতল শ তল  মর্াতলাকবাবু। এক 
লাতফ েুকতল  ঘতর আর পার্তলর েে  ু  োলতে লার্তল  
র্ােটার পাোয়, ডাতল, টতবর মর্াড়ায়। শকন্তু শকেুই মো েল 
 া। অবসন্ন মর্াতলাকবাবু শঠক করতল  ওই ঘতর আ  রাতে 
আর  য়। পরশদ  সকাতল োর ঘুে োঙতলা প্রশেোর ডাতক।   
 
“মকািায় ময মর্শেতল , আশে মডতক মডতক সাড়া পাই  া ময! 
ওো! অে  সুন্দর পাশেটার শক েল? ”      
       
মর্াতলাকবাবু একবার উাঁশক শদতল  মশাবার ঘতর। অবাক 
মোতে মদেতল  ময র্ােটা আর ম ই। োশল টব পতড় আতে 
োর শেত  োশট শ তয়, রংটা লালতে। বাবা িাকতল শক 
বলতে  ো সশেেই মর্াতলাক সাাঁপুইতয়র  া া ম ই। েয়তো 
মেষ  আর ম াাঁতকর সশন্ধ কতর বসতে ... মেষ তলৌকা !  
 

 

bbb 
অলংকরণুঃ অশিো শসংেরায় 

Sriparna Das Banerjee 
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My Existence 
Abhishek Banerjee 

Sometimes I think why  I exist, 

This thought so weird, Oh! let it persist. 

 

I try to find my path through the wilderness, 

Hope of getting purified off my impureness. 

 

Why this mortal soul looks for earthly delights, 

Works hard through the day and mourns by the nights. 

 

I strive to achieve big and perform miracles, 

But why can't I get pass the unsolvable obstacles. 

 

Am I naive? Am I not suitable? 

My weakness, my fears - facts which are indisputable. 

 

I think about my ambitions, things I can do best, 

But they elude my visions, never able to put them to rest! 

 

Do I live in a virtual world full of lies, 

Strive to live a happy life, but cannot ever reach the skies. 

 

I stand by the river and gaze at a distant land, 

And I wonder if life’s beautiful there & comes to you as planned. 

 

In this struggle, yet to realize the simple truth, 

Life is a journey and I will pass by like a soulful youth. 

 

Now I raise my head and pray to the Almighty, 

May I get eternal peace and my deeds be mighty! 
 

bbb 

I dream that I am a bird, 

And can fly and migrate to the far world 

Above the buildings, sea and beneath the rolling clouds, 

And can cross the border without any doubts. 

But when I think of the shot guns aim, 

I give up the idea and a dreamer I remain. 

  

I dream that I am a tree, 

Growing and swaying on every corner of land and sea. 

I do what needs to be done 

And give food and shelter to everyone. 

Because of me the rains take place, 

And I protect the soil from going to waste. 

But what if I am cut down by selfish men? 

I would rather not be a tree then. 

  

I dream to be an angel, 

With a crown on my head, 

A shining dress and dangles red. 

Holding a wand of diamonds in my hand 

And making everyone sit and stand.  

Free to choose to dance and sing 

As the sunlight touches my golden wing. 

But then I think of the devil’s screams, 

No fun being an angel in your dreams. 

  

So let’s forget being angels in our dreams, 

Better to remain as caring human beings. 

 

bbb 

 

My Dreams 
Meghna Banerjee 
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Ishita Mitra (Grade 7) Arman Kazi (Grade 2) 

Ryma Saha (Grade 3) 
 

Aratrika Chakrabarti (Grade 6) 
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Saraswati Puja 

February 13, 2016 
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The Annual Indian Summer Picnic was held on June 18th, 

2016 At Pen Mar Park in Cascade, Maryland.  It was a fun 

day, which included a lot of food, play, and hiking on the 

Appalachian Trail. We crossed the Mason-Dixon line and we 

learned a little history as well. 
  

We had a lot of food during the picnic like beguni, bhelpuri, 

and tandoori chicken. There was also a variety of fruit and 

sweets such as misti doi. After we ate, a group of us decided 
to go for a walk to burn off all the calories we ate! 

 

Our walk started pretty casually. While we strolled along, we 

picked pretty wild flowers along the way and even posed for 

pictures on the railroad tracks. Thank goodness no trains 

came! The trail became a little rougher over rocks and tree 

roots. We only walked half of a mile out of the estimated 

2,200 miles of the Appalachian Trail, which was completed 

in 1937. It connects the state of Maine to the state of 
Georgia. 
 

A little ways further up the trail we crossed over the Mason-

Dixon line into Pennsylvania. The line divided the Southern 

states and the Northern states during the American Civil 

War. Beside the sign was a mailbox, a place where hikers 

can exchange letters and messages. 
  

 

Crossing the Mason-Dixon Line 
Braeden Rishi Banerjee 

(Grade 4) 

 
Mythili Pai (Grade 4)  

Overall, we had a great time. We learned a little history as 

well. In my opinion, it was very fun and I hope the next 

picnic will be just as memorable. Someday, I would like to 

hike the whole trail!      
  

bbb 

Mehal Bhattacharya (Grade 6) 
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Picnic at the Penn Mar Park, MD 

June 18, 2016 
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‘At the end of life, we will not be judged by how many 

diplomas we have received, how much money we have 

made, how many great things we have done. We will be 

judged by - “I was hungry, and you gave me something to 

eat. I was naked and you clothed me. I was homeless, and 
you took me in.”‘ – Mother Teresa  
 
আ  সকাল মিতক অতঝার ধারায় একা- ার্াতড় েলতে বৃশি। ময 
ক'   মডা ার এর আসার কিা শেল, োরাও আসতে পারতব 
শক  া সতন্দে। এশদতক পৃিাতক আ  োর ইউশ ট ব্লাড  া 
শদতলই  য়। উৎকশিে েুতে োসপাোতলর মর্তটর সােত  
দাাঁশড়তয় শেল প্রবীর। আ  ও অশফস যাতব  া। এই শ তয় এই 
োতস োর শদ  েতয় মর্ল, োকশরটা এইবার শটকতল েতয়। অবশে 
প্রবীতরর এটা  েু   য়। মসই োকশরতে মোকার সেয় মিতকই 
র্ে দশ বের ধতরই েলতে এই রুশট । অশফতস অবশে সবাই 
ওতক েুব সাতপাটগ কতর ওর এই সো  মসবা কাত র   ে। 
েঠাৎ পৃিার বাবা বলতল , “এে শেো কতরা  া, মোেরা মো 
যিাসাধে মেিা করে। একটা  া একটা বেবস্থা মো েতয়ই 
যাতব।”         
 
সশেে পৃিাটা েুব োশস েুশশ েুবই র্শরব ঘতরর মেতয়, কশঠ  
মরাতর্ আক্রাে। শেশকৎসা করার সােিগ ম ই ওর বাবার। অিে 
পৃিা েুব বুশিেেী মেতয় পড়াতশা া  করার েুব ইতচ্ছ, োতলা 
েশবও আাঁতক। বাাঁোর   ে প্রশেশ য়ে লড়াই কতর যাতচ্ছ োশস 
েুতে।  াশ   া মকািা মিতক এে প্রাণশশক্ত পায়। পৃিাতক মদতে 
প্রবীতরর বের দতশক আতর্র একটা েুে মোতের সােত  মেতস 
ওতঠ। েে  পাতশ োর স্ত্রী মসা াশল োড়া আর মকউ শেল  া। 
মসই শদ  ও অশে দশরদ্রোর সাতি প্রশেশ য়ে লড়াই কতর  

সদা  ারৃ্শে  
 শেিা বো া গী  

েতলশেল োতদরই বাশড়র কাত র মলাতকর মেতয় শেো। শেোর 
  েই ওতদর প্রিে লড়াই শুরু। োরপর মদেতে মদেতে 
মকতট মর্ল দশটা বের। মসা াশল এে  সু্কতল পড়ায় সাতি 
পুতরা দতে রৃ্শেণী সতে শাশুশড়র প্রশে মেয়াল রাো। মসা াশলর 
এই োকশরটা করা শুধু োি র্শরব বাচ্চা মেতয়গুতলার   ে। 
এে মডাত শ  পাওয়া সতেও পৃিাতদর শেশকৎসার েরে সু্কতলর 
বাচ্চাতদর োওয়া পড়া ও শশক্ষার বেবস্থার   ে ময টাকা েরে 
েতয় োতে শকেু অোব মিতকই যায়, এই অোবগুতলা 
মসা াশলতদরই মেটাতে েয়। এটা অবশে ওরা েুব েুশশ েত ই 
কতর। এই র্রীব বাচ্চাতদর শ তয় কা  করতে করতে মকািায় 
ময  ওরা এক  ায়র্ায় শর্তয় সবাই এক। বয়তসর পািগকে 
িাকতলও ওরা একই োোর শ তে একসাতি কা  কতর। 
ওশদতক প্রবীতরর োসপাোতল অতপক্ষা করা সািগক েল। ওরই 
এক অশফস কশলর্ আতর্র শদ ই ব্লাড মডাত ট করার কিা 
শুত শেল। আ  এই বৃশির েতধেও অত ক দূর মিতকও এতস 
শঠক মপৌঁতে মর্তে। আসতল এই সব সহৃদয় ো ুতষর 
সেতযাশর্োতেই মো প্রবীররা সশঠক েতব কা  কতর েতলতে 
এেগুতলা বের। যাই মোক পৃিাতক সশঠক সেতয়ই রক্ত শদতে 
মপতর সকতল েুশশ। আশা করা যাতচ্ছ পৃিা ওই পাাঁেটা বাচ্চার 
েতো একশট সুস্থে  ীব  শফতর পাতব। ওর  ীব  সংগ্রাতের 
পতি পড়াশু া ও আাঁকাটাতক শঠক েতব োশলতয় শ তয় যাতব।         
       
দশ বের আতর্ ওরা এই কা  শুরু কতরশেল। ওতদর সংস্থার 
 াে “মস্কাপ ফাউতেশ ” এবং ওতদর সু্কতলর  াে “আ ন্দ 
পাঠশালা”। এটা এে  হশশব মপশরতয় হকতশাতর। কে মলাক 
সতে িাকব বতল এল, আবার কে    মেতড় েতল মর্ল। ওরা 
ে   প্রবীর, মসা াশল, শুতেনু্দদা, দীপির, শাও  ও অেীক 
এরা অত ক ঝড় ঝাপটা সােতল কা  কতর েতলতে শ য়শেে 
োতব। ওরা এই সংস্থার   ে একটা ফাে হেশর কতরতে। 
প্রবীররা সারা বেতর বাচ্চাতদরতক শ তয় অত কগুতলা সাংসৃ্কশেক 
অ ুষ্ঠা  কতর,  শশক্ষােূলক, আাঁকা ও মেলাধূলার প্রশেতযাশর্ো 
কতর। শপকশ ক করতে, এবং শকেু  ায়র্া পশরদশগ  করতেও 
শ তয় যাওয়া েয়। শুতেনু্দদা সরকাশর োকশর করতে , 
শরটায়াতরর আতর্র মিতকই আতে  এই কাত র সতে যুক্ত। 
শাও  দুর্গাপুতরর মেতয়, শপশ  োসপাোতলর ডাক্তার। ওর 
স্বােীর বনু্ধ অেীক যে  ওতদর বাশড়তে যায়, েে  োাঁর 
কাতেই  া তে পাতর ময ওরা শক োতব অসোয় বাচ্চাতদর 
শ তয় কা  কতর। োতদর শশক্ষা, শারীশরক ও ো শসক র্ঠ , 
স্বাস্থে, ডাক্তার, ওষুধ, প্রতয়া ত  রতক্তর বেবস্থা করা সব রকে 
সাোযে কতর। এসব কিা মশা ার পতর শাও  ও োাঁর স্বােী 
দীপির শিেীয় বার োতবশ  ওতদর সাতি এই কাত  মযার্ 
শদতে।    
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করতে পারতব।    
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Facebook link for Scope Foundation is: 

https://www.facebook.com/Scope-Foundation-

614343298722164/?fref=ts  
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অশে দশরদ্রো এই বাচ্চা মেতয়গুশলর পশরবারতক মঠতল মদয় 
ঝুাঁশকপূণগ কাত র শদতক। একশট ঝুপশড় মে প্রায় মদড়তশাশট পশরবার 
বাস কতর ঘুপশে ঘাপশে কতর িাকা, োতদর োিায় প্লাশটতকর 
োওশ  ও বাাঁতশর েুাঁশট মদয়া ঘতর োরা বাস কতর । োতদর ঘতর 
 তলর বেবস্থা ম ই, আতলা ম ই, মশৌোর্ার ম ই। মকউ বা 
এতকবাতরই রাস্তার ধাতর মকাত ারকতে শদ  কাটায়। ময বয়তস 
বাচ্চাতদর সু্কতল যাওয়ার কিা, মেতল মবড়াত ার কিা, ময োে োো 
কলে শ তয় মলো পড়া করার কিা, মসই বয়তস অোতবর কারতণ 
এই বাচ্চাগুশলতক ম ার কতর মলাতকর বাশড়তে কা  করতে 
পাঠাত া েয়,  া া রকে ঝুাঁশকপূণগ কা  করার   ে বাধে করা েয় 
দুতটা পয়সার শবশ েতয়, দুইতবলা দুইেুতঠা মপট োলাত ার োশর্তদ। 
েুব কে বতয়তস এতদর ম ার কতর শবতয় শদতয় মদওয়া েয়। এে  
শক অত ক বাচ্চা মেতয়তক পয়সার প্রতলাে  মদশেতয় কা  মদওয়ার 
  ে বা োতলা শবতয় মদওয়ার   ে োতদর পাোর কতর মদওয়া 
েয়। েে  অকাতল  ি েয় যায় কে শশশুসুলে বাচ্চা মেতয়র 
 ীব ।      
 
এই সব পশরশস্থশের েতধে শদতয় ওরা ওতদর  ীব  অশেবাশেে 
কতর। প্রবীর, দীপিররা ওতদর বাবা-োতদর বুশঝতয় বাচ্চা 
মেতয়তদর সু্কতল পাঠাবার   ে উৎসাশেে কতর। শকেু বাচ্চা মেতয় 
আতে যাতদর মকউ ম ই, োতদর িাকা মদো মশা া করার   ে 
প্রবীররা বেবস্থা কতরতে। এক সহৃদয় শ ুঃসো  দম্পশে োতদর 
একশট মদােলা বাশড় দা  কতরতে  এতদর িাকার   ে। র্রীব 
বাচ্চা গুশলর পুশির   ে এতদর োতলা োবাতরর বেবস্থা করা েয় | 
এতদর পড়াশু া, র্া ,  াে, আাঁকা, মেলাধূলা সব রকে মশোত ার 
  ে োর    শশশক্ষকা শ তয়ার্ করা েতয়তে। োতঝ োতঝ বাচ্চাতদর 
ঘুরতে শ তয় যাওয়া েয়। সারদা েঠ ও শেশত  শ তয় যাওয়া েয়। 
েোরা রা ও োোরা ওতদর অত ক উৎসাশেে কতর ।        
 
বাচ্চারা অশে অস্স্স্বাস্থেকর পশরতবতশ িাকার   ে ওতদর অত ক 
রকে মরার্ জ্বালা েয়। ডাক্তার মঘাষ বাচ্চাতদর শ য়শেে স্বাস্থে 
পরীক্ষা কতর । ওতদর পড়াশু ার   ে একশট লাইতব্রশরর ও বেবস্থা 
করা েতয়তে। কতয়কশট বুশিদীপ্ত োিীর   ে স্কলারশশপ এর  
বেবস্থাও করা েতয়তে। এতদর েতধে 4-5    োধেশেতক েুব োতলা 
মর াট কতর উেীণগ েতয়তে । এই বাচ্ছাগুতলার সােত  একশট 
উজ্জ্বল েশবষেৎ অতপক্ষা করতে। আেরা যশদ প্রতেেতকই শ ত তদর 
বেস্ত  ীবত র েতধে মিতক একটু এতদর   ে োশব োেতল র্তড় 
েুলতে পাশর এই শকেু সংেেক বাচ্চা মেতয়তদর উজ্জ্বল েশবষেৎ। 
েতে পাতর এতদর েতধে মকউ মকউ আোতদরই বাচ্চাতদর েতো 
প্রশেোবা , সুপ্ত প্রশেো লুশকতয় আতে এতদর েতধে। আোতদর 
সকতলর প্রয়াতস র্তড় েুলতে পাশর কতয়কশট বাচ্চার সুন্দর  ীব ।  
 
স্বােী শবতবকা ন্দ মেতয়শেতল  োরতের মেতয়রা শবতশ্বর মসরা েতয় 
উঠুক। োই এক শসংেীর োতে দাশয়ে শদতয়শেতল  োরতের 
মেতয়তদর র্তড় শপতঠ শ তে।  শবতদশশ ী মসই  ারীতক আেরা 
আদর কতর মডতকশে শ তবশদো মবা  বতল। আশা করশে এই 
“মস্কাপ ফাউতেশ ” সংস্থাশট সকতলর সোয়োয় আতরা োতলা কা  

Suparna Gope 
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World Peace Song 
Swami Devapriyananada Giri,  

BSS, NY Branch 

Though there are 4 Faiths and Religions mentioned in my 

song but my appeal from belongs to all Religions and all 
platforms in every corner of the globe –  

Peace, Amen, Amine and Shanti! 

 

A 

In Temple Mosque And Church, 

In Temple Church And Synagogue; 

My Prayer I Urge, 

Bring Welfare To The World. 

Only Bring Welfare To The World. 

May All Have Happiness & Joy. 

May He Who Be In Any Place, 

Beyond Our Sight Far And Wide, 

Let All Be In Peace; 

And Save Us From Distress. 

Bring Welfare To The World. 

May All Have Happiness & Peace. 

What Worth Do Falsehoods 

And Discord Have? 

Time And Tide Wait For None. 

 

B 

Don’t Look Upon Anyone, 

As Different From You. 

Bring welfare to the World 

Only bring welfare to the World. 

May all have happiness joy. 

Keep Your Eyes Open, 

Our Vedas Hymns Cite :- 

“Sarbesang Manglam Bhuyat” 

Let All Be In Peace. 

Live And Let Live, 

Then We Achieve Peace. 

May All Have Joy And Peace. 

Oh God Give Us Strength And Blessings, 

Oh God Gives Us Patience In Distress 

Aum Peace Peace Peace. 
 

bbb  
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 Be an encourager, the world has plenty of critics already! – 

Dave Willis 

 Any fool can criticize, condemn, and complain but it takes 

character and self-control to be understanding and 

forgiving. - Dale Carnegie 

 Don’t criticize what you don’t understand. You never walked 

in that man’s shoes.– Elvis Presley 

 Instead of being critical of people in authority over you and 

envious of their position, be happy you're not responsible 

for everything they have to do. Instead of piling on 

complaints, thank them for what they do. - Joyce Meyer 

 It does not do to dwell on dreams and forget to live.– JK 
Rowling 
 

Pearls of Wisdom 
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“Sanskriti” 

May 22, 2016 

Photo: Indranil Chakrabarti 
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Suparna Gope 

Sriparna Das Banerjee 

অেীকার  

পৃশিবী মদাদুলেো  – 
মকউ পায় 

মকউ পায়  া োর 
মযার্ে সম্মা । 

শেংসা আর প্রশেশেংসা – 
সো তক ময  মপতয় বতসতে 

এক ম শা!  
এ মো আোতদরই হেশর 
এক সো  বেবস্থা! 
উন্মাদ া আর ধ্বংস  
শপেত  শফতর মদে 

আোতদরই ইি মদবো কৃষ্ণ  
কতরশেতল  বধ কংস। 

োই আশে বশল 
েুতল মযও  া কে ও েুশে 
আসতব ই শফতর শেশ  
এক স্বর্গীয় শশক্ত 
শযশ  শিকাল য়ী।  

এতসা একবার মেতব মদশে 
 া-  য় মকা  ো াোশ  

মরতে মযতে োই সোত র প্রশে, 
আোর োলবাসার 

এক শ ষ্পাপ প্রশেচ্ছশব।  
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েুশে  োলদার  

রঙ েুশল কো োস, োতলা লার্া র্া  
এক শসপ ো আর সবুত র টা  
 ীলাে আকাশ  ুতড় রাো মর্াধূশল  
মসই লাল েুশর কতর রঙ আর েুশল।  

রঙ-েুশল-কো োস 
শ্রীপণগা দাশ বো া গী  

কতলারাতডা! কতলারাতডা! 
েশকতে মদো শদতয় মকািায় েুশে োশরতয় মর্তল 

গ্রোে কোশ য়ত র মকাতল,  
কে দূর মিতক কে সার্র পার েতয় 

এলাে মোোয় মদেব বতল। 
মোটতবলায় মদতেশেলাে মোোয় েূতর্াতলর পাোয় 
আাঁকাবাাঁকা পতি লাল সাদা পািতরর বুক শেতর 

দুরে েপলা মেতয়র েে এশর্তয় মযতে প্রশাের মকাতল। 
সািীেী া একাশক ী েুশে 

কোশ য়ত র কশঠ  মবি ীতে শঝশেতয় পড়শ , 
পাওতয়তলর শবস্তীণগ আশে ায় উনু্মক্ত আকাতশর শ তে 

শবশেতয় শদতয়ে মোোর  ীল আাঁেলোশ   
শ স্তরে বুতক আসর বশসতয়ে  

কে লাল সাদা েশরর আ াতর্া ায় 
হুোর ডোতের টারবাই গুতলাতক সেল কতর 

অর্স্তে েুশ র েে দশক্ষণায়ত  পাশড় শদতয়ে একা,  
মরতে মর্ে কে   পদ কে উদো    

সারা আশরত া া  ুতড়।   
bbb  

কতলারাতডা   
মদবীদাস শ তয়ার্ী 
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India Day 

August 6, 2016 

Photo: Rajkumar Das & Arunangshu Das 
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োেলা  দীর েীতর মেৌোশল গ্রাে, মসই গ্রাতের মেতয় পুষ্প। 
বাবা-ো মোট োই-মবা  শ তয় োরা িাতক মসই গ্রাতে।  পুষ্পর 
বাবা গ্রাতের োটারেশাই। পুষ্প শে  োই-মবাত র েতধে বড়। 
মস পড়াতশা ায় েীষণ োল। আ  সু্কতল োর পরীক্ষার মর াট 
মবর েতয়তে, মস োল  ম্বর শ তয়  েু  ক্লাতস উতঠতে। আ  োর 
েীষণ ে া োই সু্কতলর পর মস শঠক করল োর বনু্ধ শোোর 
বাশড়তে যাতব। শোো এই গ্রাতেরই মেতয়। োর বাবা ম তল। 
অত ক োে ধতর। যে ই মবশশ োে ধতর পুষ্পতদর বাশড়তে শদতয় 
যায়। পুষ্পর বাবার েীষণ সম্মা  গ্রাতে, সবাই েুব েশক্ত-শ্রিা 
কতর গ্রাতের োটারেশাই বতল।  
 
আ  যে  পুষ্প শোোতদর বাশড়তে মপৌঁেল মদেল শোোর বাবা 
োিায় োে শদতয় বতস কাাঁদতে  আর শোোর ো কাাঁদতে ঘতরর 
মকা ায় বতস। পুষ্প শবশস্মে েতয় শ তজ্ঞস করল, “কী েতয়তে 
শোো?”  
 
শোো বলল, “মরশডওতে েবর এতসতে এক েয়ংকর ঘূশণগঝড় 
আসতে গ্রাতের শদতক!”   
 
োতদর  দীর ধাতর বাশড় োরা যাতব মকািায়?   
 
শোোর বাবা েুে শুকত া কতর বতল উঠল, “সতব র্েবের 
ঘরটাতক োউতয়শে, আবার ঝড়! ো, োতর্া, আোতদর েুশে  রক্ষা 
কতরা!”  
 
পুষ্পও শুকত া েুতে শোোতদর বাশড় মিতক মবশরতয়শ ত র বাশড়র 
শদতক পা োলাল।  
 
 

বাশড় মপৌঁেতেই ো বলল, “সব গুশেতয় ম  পুষ্প আেরা 
ঠাকুোর বাশড় যাব এেুশ !” 
 
পুষ্প শকেুই বুঝতে পারল  া, বলল, “মক  ো?” 
 
ো বলল, “বড় ঝড় আসতে েবর েতয়তে, োই মোর বাবা 
আোতদর শ তয় ঠাকুোর বাশড় যাতব এেুশ । যা সব গুশেতয় 
ম , সেয় ম ই।” 
 
োর কিাগুতলা শুত ই পুষ্প বতল উঠল, “ো, শোো আোতদর 
সাতি যাতব!”  
 
পুষ্পর ো বলল, “ া, ওরা মো সু্কল বাশড়তে িাকতব আ  
রাতে।” 
 
গ্রাতের সু্কল বাশড়টাই সবতেতয় ে বুে ও  দীর ের মিতক 
অত কটা ওপতর োই মস সব গ্রােবাসী যাতদর অ ে মকািাও 
যাওয়ার  ায়র্া ম ই োরা সু্কলবাশড়তে আ  রাতে িাকতব।  
 
এই কিা মশা া োি পুষ্প বতল উঠল, “আশে শোোর সাতি 
িাকব। আশে আোর বনু্ধতক মেতড় যাব  া!” 
 
ো বলল, “পার্লাশে কশরস  া। মিত র সেয় েতয় যাতচ্ছ। 
মোর বাবা এেুশ  এতস পড়তব। হেশর েতয় 
ম ।”  
 
ো যেই বলুক পুষ্প ে শস্থর কতর মফতলতে ময এই শবপতদ 
মস োর শপ্রয় বান্ধবী শোোতক মেতড় মকািাও যাতব  া।  
 
বাবা এতস পতড়তে, সতে এতসতে মদতব  সোর।  
 

ঝড় 
  সুপণগা মর্াপ  

 
বাবা োতক বলল, “যাও পুষ্প, কশল, 
কেলতক শ তয় এেুশ  মবশরতয় পড়। মদতব ও 
োর গ্রাতের বাশড়তে যাতচ্ছ। ও মোোতক 
োতয়র বাশড়তে মপৌঁতে শদতয় যাতব।” 
 
ো অবাক েতয় শ জ্ঞাসা করল, “আর েুশে?” 
 
বাবা বলল, “আশে এতদর সবাইতক মেতড় 
এই শবপতদর েতধে স্বািগপতরর েে পালাই 
কী কতর?” 
 
এই মশা াোি পুষ্প বতল উঠল, “বাবা 
আশেও িাকব মোোর সাতি!” 
 
 
 46 



বাবা বলল, “ া পুষ্প, েুই মোর োর সাতি যা।” 
 
পুষ্প এবার আতরা ম ার শদতয় বলল, “আশে শোোতক মেতড় যাব 
 া!” 
 
বাবা শােস্বতর বলল, “লক্ষ্মী ো আোর, বায় া কতর  া!” 
 
এে শকেু মশা ার পর ো অ েশদতক মদতব  সোরতক বলল, 
“মদতব বাবু, আপশ  রও া শদ । মিত র সেয় েতয় যাতচ্ছ। 
আেরা মকউই যাব  া। আেরা সবাই এোত ই িাকব, একসাতি। 
পুষ্প আর ওর বাবা শঠকই বতলতে। এই শবপতদ সব শপ্রয়  তদর 
মেতড় পালাই কী কতর?” 
 
োর কিা মশা াোি পুষ্প েীষণ েুশশ েল। ওর বাবার মোতেও 
 ল শেকশেক কতর উঠল, কেলতক মকাতল েুতল শ তয় বলল, 
“েতলা, সু্কতলর শদতক যাই েতব।”  
 
পুষ্পরা যে  সু্কল বাশড়তে মপৌঁেল েে  মবলা দুতটা। পুতরা সু্কল 
বাশড়তে মলাক শর্ শর্  করতে। আশপাতশর গ্রাতেরও অত ক 
মলাক  ড় েতয়তে। সবাইতক পুষ্প মেত ও  া।  
 
পুষ্পর বাবাতক মদোোিা গ্রাতের বড়রা এশর্তল এতস বলল, 
“োটারেশাই, আপ ারা যা শ ?” 
 
বাবা বলল, “ া! আেরা সবাই শেতলই ঝতড়র সাতি লড়ব!” 
 
বড়রা সবাই বতল উঠল, “েতব আপশ  আোতদর পি প্রদশগক!”  
 
শঠক েল সু্কলবাশড়র শপেত র ঘরগুতলাতে িাকতব েশেলা ও 
শশশুরা আর সােত র শদতকর ঘতর িাকতব সব পুরুষরা। ঝতরর 
েবর শুত  সবাই মবশ উেলা। মরশডও োশলতয় প্রশে েুেূেগ েবর 
মশা া েতচ্ছ। আবোওয়া দপ্ততরর পূবগাোস অ ুযায়ী ঝড় 
মেৌোশলতে এতস মপৌঁেতব রাে এর্াতরাটা  ার্াদ। পুষ্পর বাবার 
শ তদগতশ দুপুর শে তট মিতকই সু্কল বাশড়র োরশদতক বাশলর বস্তার 
মদওয়াল হেশর করা শুরু কতর শদল। সু্কলবাশড়র পাতশ এত   ড় 
করা েল মর্াটা দতশক মোট ম ৌকা। শুকত া েুশড়, শোঁতড়, োল, 
ডাল, কাঠ,  ল, শিপল ইেোশদ  ড় কতর রাো েল সু্কল বাশড়র 
শেের। অ েশদতক ো, কাশকো, ম শঠোরা শেতল ইাঁট শদতয় হেশর 
কতরতে বড় বড় কাতঠর উ া । শবকালতবলা সকতলর  ত ে হেশর 
েল শেেুশড়। কলা পাোয় কতর শেেুশড় মেতে মেতে শোো আর 
পুষ্পর কী ে া! োতদর আরও সু্কতলর বনু্ধরা সবাই  ড় এই 
সু্কতল, ময  ‘ঝতড়র েড়ুইোশে’ েতচ্ছ! 
 
রাে  টা  ার্াদ সকতলর োওয়া দাওয়া মশষ। অ েশদতক ঝতড়া 
োওয়া ম াতর বইতে শুরু কতর শদতয়তে।   
 
বাবা এতস বলল, “সবাই ঘতর েুতক দর া- া ালা শেের মিতক 
বন্ধ কতর দাও। োতঝর একটা দর া মোলা িাকতব। আর 

পুরুষো ুতষরা সােত র শদতকর ঘতর আতে। মকা  
প্রতয়া ত  ডাকতলই আসতব।”  
 
রাে দশটা বাত । প্রেে ঝতড়র শব্দ বাইতর, ময  সব 
উশড়তয় শ তয় যাতব। পুষ্পর েীষণ ইতচ্ছ েশচ্ছল বাইতরর 
ঝতড় কী েতে শ ত র মোতে মদোর শকন্তু উপায় ম ই। 
দর া- া ালা শক্ত কতর বন্ধ। ো-কাশকোরা সব ঈশ্বতরর 
 াে  প করতে । েঠাৎ শবকট শতব্দ সবাই আাঁেতক উঠল। 
 া ালার ফাাঁক শদতয় মদতে ো বলল ময সু্কল বাশড়র সােত র 
শদতকর োলটা উতড় শর্তয়তে! ো আর অ ো ে কাশকোরা 
োতঝর মোলা দর া শদতয় এশর্তয় শর্তয় সব পুরুষতদর এই 
একই ঘতর আসার  ত ে বলল।   
 
েঠাৎ ঝতড়র পর শুরু েল েীষণ বৃশি। এে ঘ ঘটার োতঝ 
েুাঁ ল ো মকািায়। বাইতর মবশরতয় মস মদেল পুতরা সু্কল 
বাশড়র োশরশদতক হি হি  ল। ওতদর গ্রােটা প্রায় মেতস 
মর্তে। ো অ ো ে গ্রাতের েশেলাতদর সাতি অ ে এক ঘতর 
োবার বা াতে বেস্ত।  
 
বাবা পুষ্পতক মদো োি বতল উঠল, “ো, মকািাও যাস  া, 
দুিুশে কশরস  া। েেুশদগতক  ল!”     
 
পুষ্প োর বাবাতক শ তজ্ঞস করল, “বাবা, ঝড় েতল মর্তে?”  
 
বাবা স্বশস্তর স্বতর বলল, “েোাঁ ো, বড় ঝড়টা েতল মর্তে। 
আর এে  আসতব  া!”  
 
পুষ্প আর শোো এতক অপতরর শদতক োশকতয় এক র্াল 
আ তন্দর োশস োসল। োরা দুই বান্ধবী একসাতি। োতদর 
আলাদা করার সাধে কাতরা ম ই, ঝতড়রও  া! 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

bbb  
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এক ময শেতল  আ ব কশব কলকাোয় 
রকোশর সব েন্দ শেল োাঁর োিায়, 

োাঁশদে শেতের মঘাড়ার শডে  
শ ে র্াতেতে েতচ্ছ শসে, 

এে ও োশসর মফায়ারা মোতট োাঁর কিায়।  

সুকুোর রায় 
 

এতলাতেতলা অতর্াোতলা হশশব কাল 
েুলোল রতঙ েরা স্বতপ্নর  াল 
মোটোতটা েু সুশট র্াল েরা রার্,  
অ ুতযার্ অশেতযার্ েোেে োর্ 

েবুও েত র ডাইশর শঘতর োরই অ ুরার্।   

হশশব  
 শ্রীপণগা দাশ বো া গী  অ  ো দাশ  

 

/ মদশী বা ার  
মদশী োে, সব্জী, েশলা আর  
োলাল োংতসর শবশ্বস্ত উৎস । 

  

  

রুই, েৃতর্ল, কাৎলা, 
মেটশক  এবং শেংশড়  (
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The Paramananda Mission engages 

in serving 400 orphans and over 850 

neighborhood children who attend 

classes at the Paramananda Mission 

Schools. The Mission provides free 

health care (including a 50 bed 

hospital, monthly eye surgery camps, 

average 250 patients in the 

outpatient clinics every day, free 

medicines, Naturopathy and Yoga) 

service to these students and to the 

surrounding community around the 

radius of twenty miles. The Mission 

also has vocational training centers 

including computer training centers. 
 

For more information log on to 

www.paramanandamissionindia.org 

 

Sokolke  

Sharod Shubhechchha 

o Shubho Bijoya 
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Aaradhya Biswas, Tanisi Biswas,  

Papri Biswas, Tapas Biswas 

Wishing you a very  

Happy & Joyous 

Durga Pujo 

সবাইতক শারদীয়ার শুতেচ্ছা 
 

Kamal Kanti Saha 

Tripti Rani Saha 

Tarun Saha 

Banani Saha 

& 

Ryma Saha 

May Durgotinashini Ma Durga 
vanquish all evil and protect  

you and your family's happiness,  
health and  dreams.  

Best Wishes from  
Neel, Shibani, Anoushka & Luna. 
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Siddhanta, Shashwati,  

Sabita & Sanjib Banerjee 

Best wishes for  a 
Happy Durga Puja 



  

                      Bikash                                    Tuhin         

                        Sumita                                  Suparna 

Wishing you all a terrific Durga Pujo! 

Sharod Shubhechchha for Everyone… 

May the Divine Blessings be with you and your loved ones 

during the Pujas and always. 
 

Ananya & Arunangshu Das 

োতলা মিতকা সকতল … 

Ananya & Arunangshu Das  

Best Wishes for Everyone 
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