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 পুজ ো এজে গেল । শিউশলর শিজে েন্ধ, গ োর গেলোয় ঘোজের 

শিশির, আকোজি তুজলোর িজতো গপেঁ ো গিঘ - আজিশরকোজত 

শকছু পোই, আেোর শকছু হয়জতো শুধু কল্পনোজত েোজ জয় শনই । 

তোজত ক্ষশত গনই। একটো কথো গতো ঠেক । িো গতো আেজছন এই 

শেজেজির িোঠটজতও । তো েঁর কোজছ েে গছজল গিজয় এক । গহোক 

নো প্রেোেী ।  

আিরো ‘সম্প্রীতি’-র েেেযরো তোই গিজত উজেশছ অঘ্রোণ -এর 

িোরেীয়ো েুেোে এ । হযোশরেেোে গ -এর Susquehanna নেীর 

ওপজরর কুয়োিো িোজয়র আেিন  োশনজয় 

শেজে । আর এই েোর িোজয়র আেিন 

গনৌকোজত । তোই আিোজের কল্পনোয় িোজয়র 

েওয়োশর এজে হযোশরেেোে গ নেীর পোজে আেজে 

। েতেোর -এর িজতো এই েোর-ও েুজটো শেন 

আনজে কোটজে ; েুগ্গো িো , লক্ষী শেশে, েরস্বতী 

শেশে , েজণি েোেো, কোশত গক - েেোইজক শনজয় 

আিরো ‘সম্প্রীতি’ -র েেেযরো খুে আনে 

করে । শেজেজি গতো পুজ ো িোজন েে েপ্তোহোন্ত-

এ । তোজতই েো েুুঃখ কী ।। 

 
এই শনজয় আিরো, িোজন েম্প্রীশতর েেেযরো ,  চতুথ গ েোর িো 
েুগ্গো গক পোজে আিোজের িোজে এই হযোশরেেোে গ-এ । িোজয়র 
অেীি  োলেোেো-ই, তো েঁর প্রজতযক েছর আিোজের িোজে 
উপশিশত-র নজ র । আর কী চোই! ! !   

েকোল গথজকই ঢোজকর আওয়ো , শেশে গেৌশে গের পুজ ো 

িণ্ডজপ গপৌৌঁছজনো, িোজয়র পুজ োর গ োেোে, ফল কোটো। হহ হহ 

হর  হর চোশরশেজক । এরই িজধয আেোর এক েল গেৌশে রো আেোর 

রোন্নোর প্রস্তুশত গত েযোস্ত । হোজত খুশন্ত ছো েঁকশন-র েংকোর । আর 

তোর েজে েিোন তোজল অনযজের ফরিোজয়ি - এই চোই , তোই 

এজন েোও । এই হুজলোে -ও ি ো । আর েোেো রো ও প্রজয়ো জন 

রোন্নো গত েোশিল । গিোট কথো , েেোই আনজে িোজতোয়োরো । উুঃ, 

শক ি ো । 

 

 অনয আজরক শেজক েোংসৃ্কশতক অনুষ্ঠোন এর িহেো ও শুরু হজয় 

গেজছ - নোচ , েোন, আেৃশি, লঘু নোটক । পুজ ো র গি ো  গতো 

েু িোে আজে গথজকই , তোই নো ?  

িোজক েো োজনো, প্রোণ প্রশতষ্ঠো গথজক শুরু কজর কলো-েউ স্নোন, 
িোজক গেোধন, চজি পোে, শেশধ শনয়ি-এ পুজ ো করো,  

আেোর যোত্রো গেলোয় শেেরু েরণ --েেই প্রজতযক েছর এক, 

আেোর েেই গযন নতুন িজন হয় । তোই গতো েোরো েছজরর 

অজপক্ষো আর প্রস্তুশত গনওয়ো এই েুজটো শেজনর 

 নয । 

আর পুজ ো িণ্ডপ এর আড্ডো, আর খোওয়ো েোওয়ো 

। উুঃ । তোর গচজয় গেশি কোজিত আর কী আজছ । 

ডযোং ডযোং ডযোং ডযোডোং ডযোডোং , ডযোং ডযোং ডযোং 
ডযোডোং ডযোডোং ! ওই গয ঢোক গেজ  উেজলো েজল! 
ওই গয আেিনীর েুর গ জে আেজছ| 

িোজেো, তুশি আেছ । ‘সম্প্রীতি’ -র গছজল 

গিজয়রো, িো েউ -রো, েোেো ,  োইরো  েে প্রস্তুত । 

েোঙলো -র িোঠট গথজক এজতো েরূ এ  গহোজয়ও 

আিরো শকন্ত গতোিোজক শকছু কি  োজলোেোশে নো । িোজেো! 

হযোশরেেোে গ -এ ‘সম্প্রীতি’-র  িণ্ডপ-এ  তোেোতোশে এে । 

আপনোরো -ও েে হতরী হজয় শনন । চজল আেুন ‘সম্প্রীতি’-র 

িোরেীয়ো শিলন গিলোয় । 'েম্প্রীশত'-র প্রীশত - োলেোেো-র  োিোর 

গ োজর তুলুন, টইটুমু্বর কজর শেন আপনোজের উপশিশত শেজয় । 

আেুন, আিরো েেোই শিশল, িোজয়র ডোজক । এই আনে যজে 

আপনোজের েেোর িধুর আিন্ত্রন| 

েুগ্গো িো পুত্র কনযো েহ এজলন েজল । 

িোজেো, গতোিোর আেিনীর েুর  গেজ  উজেজছ হ রেী-

গত. . . . . . . . .  ঐ গয িোজয়র পেধ্বশন | 

          েো জলো  গতোিোর আজলোর গেণু    ……... 

                  সম্প্রীতি সম্পাদকীয় 
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                                                                Solo Dance, Group Dance, Audience, Dhunuchi Dance 
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Adieus to Summer’18, Welcome Autumn ’18. And so is 

the time for our great Festival, Durga Puja. 

Come September, and Fall colors mark the advent of the 

Festivities which we have been looking forward to since 

Mother Durga said ‘Bye’ to us in 2017. Now, the Autumn 

color fiesta is draping the US East Coast, especially our 

area of Greater Harrisburg, with its gorgeous shades- al-

most creating a Sonata on the canvas of Harrisburg Land-

scape. And ‘Sampriti’ members, with the color of positivity 

and enthusiasm in their hearts, are gearing up to welcome 

Goddess Durga for the 4th consecutive year in Harrisburg.  

This Festival is, in every spirit, the ‘Festival of Joy’- the joy 

that cleans all the negativities, disappointments, anxieties, 

from the surroundings and our everyday life and reassures 

us to beam with nothing but a clean mind and heart. And 

the Team Sampriti believes in this.  

We, at Sampriti, live the philosophy, from the ancient texts 

of Hindu religion, which states:  

     “Aano bhadra kratavo yantu vishwatah”.  

This means “Let noble thoughts come to us from all direc-

tions” 

Yes, ‘Sampriti’ stands for only noble thoughts, and its 

members are bound by the love and affection stemming 

out of these noble thoughts. And the name ‘Sampriti’ 

means love amongst ourselves, love amidst all. 

These noble thoughts have been our guiding force since its 

very inception. The year 2017 was a remarkable year of 

achievement for Sampriti, with two successful cultural 

shows being organized in the Greater Harrisburg Area 

(Sagnik Sen and Srikanta Acharya- two leading vocalists 

from India enthralled the Harrisburg people with their 

performances), fun filled Picnic at scenic venue of Susque-

hannock Park located by the River Susquehanna ( on the 

borders of Maryland), eventful Durga Puja’17 with more 

than 30 families participating , and almost 60 families at-

tending, and a humble Saraswati Puja ( in praise of God-

dess Saraswati- the Goddess of Learning) done with devo-

tion and pious arrangements.  

And all these achievements have been because of the pos-

itive spirit and belief of Sampriti Team in the principle of 

Noble thoughts and action. As it is famously said 

“Community does not form by Numbers, it does so 
by the Intent”- Sampriti believes and lives the same.  

And that’s why, Sampriti, the Cultural Society of Central 

Pennsylvania, embraces people from all the cultures and 

backgrounds to be part of their festivities. So, in true 

sense, we are an Indian Cultural organization in Greater 

Harrisburg Area. 

Friends, with open arms, we ask you to join us in Sam-

priti’s annual event of Sharodiya (Autumn) Durga Puja 

and experience the joy manifested from the immense 

blessings of Goddess Durga and the selfless love and af-

fection of all the participating children of the same Moth-

er (Goddess Durga) as we believe that we all are the chil-

dren of immortal Bliss.  

We look forward to having you in other following events 

too continuing through 2018 and 2019. 

“Those who wish to sing always find a song”- Sam-

priti is singing the song of glory.  Friends…Join us in the 

choir!!! 

                  From Sampriti Editor’s Desk…. 

                     1st Durga Puja 2015 
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                                                          A soulful Musical Evening with live band  
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           Mahalaya,  Sanskriti Dance, Sagnik Sen, Saikat Haldar, Durgotonashni, 7 Heroines of Tagore 
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 Bang! Bang! We were in trouble and we knew it. My 
stomach was churning with mixed emotions. My sister’s 
teeth were chattering so loud that they might have been 
heard from the other side of school. 
“Calm down” I told her in a steady voice. 
“How can I calm down if we are locked in this school 
forever and ever” 
“Well… I could go look for an unlocked door so we 
could get outdoors”. I told her in an uncertain way. 

“Wait a second” Kavya said. “Today is December 21st”  
“Yep” I confirmed 

“That mean we will be stuck in the building for the rest 
of winter break! “My sister whispered 
 My gasps answered the comment 
“We will have no food, water, no heat, but worst no win-
ter break” Kavya yelled. We might die because of       
starvation or... or frostbite. 
She was right except for the death part. We were not go-
ing to die from frostbite or starvation, but what would 
we do mopping around the grey tiled floor, and why 
would we want to spend our winter break eating soggy 
pizzas and moldy bread while our friends would be eating 
delicious meals. Suddenly, my thoughts were interrupted 
by a faint sound that sounded like footsteps. 
SHHHHH… 
 
“You hear that Kavya?” “Someone's coming”. “Quickly 
hide so we can find out who it is,” I whispered. We 
quickly hid behind the antique desk that the teachers 
thought would be valuable someday. Just then, the foot-
steps got closer, and soon two stick like legs went past 
us. Slowly rising from our hiding spots, a tall figure  

                                            Help!  
                       Mythili Pai, Hershey, PA 
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pasted us, because of our distance we couldn't tell if it 
was a lady or man.  
 

Creeping up from our spot I tip-toed following the 
“thing”. Before I could move a muscle, the person 
came to a halt. I knew this meant it had reached its 
destination, but a thought crept my mind: Why would 
the man or woman, stop at a blank empty wall. Sec-
onds later the person pressed the wall, and there sud-
denly a secret passageway appeared, and the mysteri-
ous figure jumped in. I slowly crossed the hallway, 
and found out the wall hid a camouflaged white but-
ton. No wonder I never noticed that I thought. 
Sprinting down the hall I quickly went to the antique 
desk that my sister was hiding by.  
 
“Quick there’s something weird going on, follow 
me”.  
“What!!!!” Kavya yelled  
“Just follow me” I said in frustration. 
Just then the same old footsteps came creeping our 
way. 
“Let’s hide” My sister whispered. 
We slowly went to the nearest classroom. On the 
teacher’s name board it said in big bold letters MRS. 
BREAM 4th GRADE TEACHER ROOM#74. 
Scrambling through the chairs and desks we reached 
the back of the classroom. We knew we were think-
ing the same thing.  
 
“Get back here and hide” we both exclaimed at the 

same time. Hiding back behind the desk I noticed a 

piece of paper. It was small and round, but crinkled 

up. Picking the wrinkled paper I read it aloud so I 

could  draw my sisters attention. It said in a fancy 

font: To Mrs. Bream “Meet us at 5:00 in the secret 

passage”.  Don’t show this note to anyone! After 

reading the note we raised up from our spots, but 

suddenly a loud banging sound was heard from the 

door. It was so loud I thought I would go 

deaf!  Slowly my sister crept up and peeked from the 

eye hole. “ 

 

 Its Mrs. Bream!” She screamed  
“Here just open the door and then run  as fast as you 
can so you won’t get caught” As  I told my sister, 
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opened the latch, and speed ran all the way zig-
zagging.   
“You reached just in time”. We both high fived. I was 
right, Mrs. Bream just opened the door burst in and 
yelled 
 “Who walks in my classroom” We both closed our 
mouth shut so we wouldn't say a word. Then, after not 
hearing a sound of any kind she shuffled through the 
papers. 
“Here it is the paper Zoey wrote me”. Then Mrs. 
Bream not knowing we were hiding in her classroom 
said   out loud everything written on the note.  
“We’re so lucky we put that note back in the pile” Ka-
vya murmured  
“Yep but we have to follow Mrs. Bream and see what 
secret thing she's talking about.” Mrs. Bream immedi-
ately left the room, but before leaving we made a smart 
move and swooped Mrs. B’s phone so we could have 
proof… We finally reached the same wall I had seen 
the button against. Once again Mrs. Bream pressed the 
camo button. Same as before a steep hole appeared, 
and Ms. B jumped in. This time we jumped in a few 
second after so we wouldn't be caught. “ 

 
    “Whoop”. “That was a tremendous ride” my sister 
whispered. We tiptoed slowly and…. “What the heck”. 
We both screamed. Millions of small gold coins and 
colorful gems covered the steep floor.  
 “Who is following me”. It was Mrs. Bream.  
  “Um…”   
 “You’re a thief” my sister finished the sentence for me. 
“Now” My sister said in a loud whisper. . Fetching the 
phone from my pocket I took 6 photos of Mrs.  
Bream and the gold, and their evidence.  
 

Finding Mrs. Reese, the Principal’s  phone number  I imme-
diately clicked CALL…. 
 
    It has been 2 days since the “incident”, and I have been 
sick because the heater was off at school… As soon as I hit 
the call button on Mrs. B’s phone. Ms. Reese came to the 
phone, after telling her everything. She quickly came to the 
school and sorted out the problem. Apparently, Mrs. Bream 
was in the salary’s chamber which no one knew about in-
cluding Mrs. Reese herself. She talked to the secretary, and 

finally they fired Mrs. Bream. “ 
    “She should have told us if 
she knew the secrets of the 
salary chamber.” “Thanks girls 
for helping us find the criminal 
of the school.” Immediately, 
Mrs. Reese called our parents, 
and in a few seconds, they were 
here at the school. After we 
were back home, we caught 
fever. “Looks like we won't be 
going anywhere this winter 
time”, mom had said.  
 “Who cares” I had told her. 
“We are going to be famous, 
Mrs. Reese had said it herself”. 
Mom had laughed, but when 

Kavya had showed her we were on the front page of the 
newspaper her laughing had stopped. This was the best ad-
venture of my life. Scary, mysterious and fun all at the same 
time.              

                                      Help!  
                   Mythili Pai, Hershey, PA 

                               Titli 
           Arman Kazi, Hershey, PA 
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According to the Darwin’s Theory of Evolution, human 

beings evolved from animals millions of years ago. In the 

beginning, men and women had to work hard to find and 

gather food. The efforts required us to exercise regularly 

to survive. As time passed, we became clever.  We gath-

ered food for days, weeks or months at a time. We no 

longer needed to exercise daily. Yet, routine exercise re-

mained a part of our lives. 

In the recent past, as we progressed on the economic 

ladder, we accumulated wealth, had other people do the 

work for us to meet our necessities to eat, drink and live. 

Some of us were even lucky to move to other countries, 

like the United States of America and accumulated con-

siderable wealth. Daily exercise was no longer needed to 

meet the needs of life. 

Hundred years ago, humans lived only up to their twen-
ties or thirties. Very often, they became victim of infec-
tious diseases early in life. The progress  in medical sci-
ences won over these early killers. We now commonly 
live in our sixties to nineties. New diseases like diabetes 
and heart disease have become killers. It has been ob-
served that these diseases are much less common or are 
much better managed in those who exercise regularly.   
 

Diabetes and Exercise 

We all have an organ by the side of our stomach called 

Pancreas. Inside this organ are cells called Beta cells. 

These cells produce a hormone called Insulin. In our di-

et, the substance which gives us energy is called carbohy-

drate (glucose). After digestion, when glucose enters the 

blood, it needs insulin. Insulin enables glucose to leave 

blood and enter the  cells of the body, as for example,   

the muscle cells. Once the glucose is in the muscle cells, 

the muscle can do its work.   

There are two types of diabetes. Approximately 5% pa-

tients have what is called, Type 1. This type generally oc-

curs in children and young adults. It is believed that an 

infectious process destroys the cells in the pancreas. 

These patients are deficient in insulin. They need insulin 

injection several times a day every day. However, majori-

ty of the patients with diabetes (95%) have what is called 

Type  2 diabetes. These patients generally have  the beta 
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in their pancreas and insulin circulates in the blood. 

For unknown reasons, their insulin is not effective in 

helping the glucose in the blood to enter the cells, as 

for example the muscle cells. The condition is called, 

insulin resistance. 

 

Regular exercise fights insulin resistance and helps 

restore insulin sensitivity to the cells. The glucose can 

now enter the cells much easily. A lot of patients, 

who have required insulin injections or other diabetes 

medications, can go off their medicines or need sig-

nificantly lower dozes once they begin exercising reg-

ularly. All medicines have their side effects. As for 

example, patients who are on insulin injections may 

risk having hypoglycemia (low sugar in the blood) 

and may even pass out. Other diabetic medicines 

have their own side effects. Regular exercise can re-

duce or eliminate the chances of these side effects 

and enable the person to live a much healthier life.  

Certain patients are prone to develop diabetes. These 
include people whose both parents were diabetics, 
certain women with diabetes during pregnancy and 
many obese people. They are called pre-diabetics. 
Appearance of diabetes in this group is either delayed 
or does not develop at all with regular exercise. 
 

                               Exercise and Health  
                         Dr. J. Sinha, Mechanicsburg, PA 
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High cholesterol and Exercise 

For many years, the population in India has progressed 

over the economic ladder. More people have entered 

the ‘middle class’. They have and want everything in-

cluding rich food. It is even more so in the Indian pop-

ulation settled in the western countries like the United 

States. More people have automobiles which decreases 

the need or desire to walk. The cholesterol levels in 

blood are higher in these populations. There are two 

kinds of cholesterol- the good cholesterol (protects us 

from heart disease) and bad cholesterol (gives us heart 

disease). Diets rich in fat raise the bad cholesterol in 

our blood.  

Regular exercise raises good cholesterol and lowers bad 

cholesterol in our blood. Thus, exercise benefits us in 

both ways. 

 

Other benefits of Exercise 

Exercise consumes calories and therefore reduces our 

weight. Many people who are overweight would prefer 

not to cut down on their eating habits. They rather ac-

cumulate calories in the food and later ‘burn’ those cal-

ories during exercise. Other benefits include a general 

sense of well-being, not feeling tired doing chores at 

home, etc. 

How to  Exercise 

There are two basic forms of exercise: aerobic and an-

aerobic. Examples of aerobic exercise include  walking, 

running,, treadmill-walking, bicycling, swimming, etc. an 

example of an anaerobic exercise would be weight lifting. 

All the benefits of exercise refer to aerobic exercise. During 

an aerobic exercise, muscle activity is increased. Exercising 

muscles demand increased blood flow. Increased blood flow 

requires the heart to pump blood more rapidly and with 

increased vigor which requires the lungs to work harder to 

get rid of the carbon dioxide produced by the muscles and 

to supply the muscles with more oxygen. The coordinated 

functions of the lungs, the heart, the blood and the muscles 

improve our stamina and the benefits stated earlier in this 

article. 

How long to Exercise 
Any degree of exercise is beneficial. The American Heart Associa-

tion recommends to exercise continuously for at least 30 minutes 

at a time and to exercise at least 4 days a week to get the full bene-

fits. 

                              Exercise and Health  
                     Dr. J. Sinha, Mechanicsburg, PA 
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  Last summer we took an extraordinary vacation to the 

Hoover Dam and Grand Canyon! I learned a great deal 

and saw a lot of beautiful scenery. 

It was August and the temperature was almost 100 de-

grees Fahrenheit! We were walking around the Hoover 

Dam in Nevada waiting to tour the inside of the dam. 

We were dying to get inside the air conditioned visitors 

center. And soon enough we were inside. Our tour start-

ed immediately and we rode a very large elevator down 

about 530 feet. From there we went to the turbine room 

where the power is created using water.  The Hoover 

Dam creates 4 billion kilowatt hours of hydroelectric en-

ergy per year! Half of our group left and went back to the 

surface, but we stayed behind and went to a viewing hole 

in the side of the dam. It was amazing to see the amount 

of concrete used.  During construction, workers used 3¼ 

million cubic yards of concrete!  That’s enough to create 

a highway all the way from San Francisco to New York 

City! After that we went to the turbine room again and 

got back in the elevator which took us to one of the spill-

ways that were around the dam. We returned to the top 

and took some amazing pictures. I learned that the Hoo-

ver Dam cost $165 million U.S. Dollars (that’s about 3 

trillion U.S. Dollars in today’s money)! Towards the end 

of the day we were tired from the heat and the walking.  

We left and drove to a hotel in Williams, Arizona..  

                      Grand Canyon and Hoover Dam 
                         Rishi Banerjee, Mt. Holy, PA 
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 On the second day of our Grand Canyon explora-

tion we went to the South Rim of the Grand Canyon. 

It was a nice train ride from Williams, Arizona and 

the view was beautiful. It was very very touristy and 

you could not get a good long look into the canyon 

before other tourists made their way to the canyon.  

The average elevation of the South Rim is about 

6,800 feet above sea level. The South Rim was very 

hot.  It was a dry heat and was a desert atmosphere.  

We saw birds, reptiles, some rabbits, squirrels, and 

deer. We also saw a lot of cacti! On the train ride up 

to the South Rim, we learned about controlled forest 

fires to help prevent wildfires. All around the train 

track we saw dead trees and black chard trees every-

where. After staying for a while we got back on the 

train to Williams, Arizona and from there we drove 

to Flagstaff, Arizona. We went to a local restaurant 

for dinner, and went to bed early for a good night's 

sleep to be ready for the  next day. 

On our way to the North Rim we stopped at the East 

Rim and found Horseshoe Bend, a location not  

 

known well to many. It was a strenuous half mile 

walk to the bend. It doesn't sound like that much but 

it was over hills on a very dry, sandy path. We took 

some beautiful pictures. The average elevation of the 

East Rim is about 4,000 feet above sea level and the 

atmosphere is the same as the South Rim, a desert. 
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On our fourth day of exploring we went to the less 

crowded North Rim.  It took us 7 hours of driving to  

get there. 

The average elevation of the North Rim is about 8,300 

feet above sea level. At the Visitors Center a Park 

Ranger said at our current location the elevation above  

sea level is 8,803 feet! It was much cooler and there 

were not very many tourists because of how long the 

drive is. The environment became a forest. We saw 

animals such as buffalo, deer, and squirrels. We also 

saw a lot of pine trees. I learned that the Grand Canyon 

is only 14 miles from the North Rim to the South Rim 

as the crow flies, but is about 400 miles by road! Also, 

the North Rim is only open between the months of 

May and October because of the extreme weather dif-

ference. Can you believe it snows there? When we ar-

rived we ate at a lodge restaurant that was made of 

huge logs! We got a window seat and the view was 

beautiful. Afterwards, we went to take some pictures 

and walked on the trails. Some of the trails were very 

narrow and you have to be very careful walking around 

other people! It was much cooler there which meant we 

could do more outside stuff. After hiking a little, we 

drove back to Flagstaff, Arizona. 

 

Last summer I took a unforgettable vacation that was 

very scenic and educational. If I were to go back I 

would visit the West Rim and learn many more facts 

that I didn’t know before!  

  

 
 
তুশি  আিোর  ন্ম ূশি িোতো েি,  
গতোিোর  োিোর েেোই  পূণ গ , 
শেলোইজত েন্তোন িোজে ,গরজখজছো যত্ন কজর।  
 
গতোিোর এজতো আজয়ো ন,   তজে আশি গকন অ ো ন , 
গরজখজছো গিোজর েশরদ্র কজর গকোন ইিোরোয় , 
গকোন অপরোজধ হলোি অনোয গ  , ীণ গ গেহকোয়। 
 োশন তুশি গেজখ যোও েকলই ,নোশহ শুধোও কখশন।  
 
লুজটরো লুজটজছ অনোশেল ,রীশত নীশত  েেো  তোজেরই , 
গপজতজছ  েুশনপুন ফোেঁে , চজল শুধু গেচো গকনোর হোট।   
অশিক্ষোয় শিক্ষো , শনরজন্ন  অন্ন, 
েৃহহীন আশ্রয় , েস্ত্রহীন েস্ত্র,  
আজছ আরও যত শেজনোেন ও শিল্প এ  েৎ  রো , 
শকজন গনয় তোরো , গকোজনো নোই েোধো , 
শেজয় অথ গ  োরো  োরো ।  
 
আর কত গেখজে  িোজেো এই অনোচোর , 
কু্ষধোর জ্বোলোয় শনষ্পোপ  শিশুর হোহোকোর, 
নো পোওয়ো , নো খোওয়ো িোনুজের  েীঘো শনশ্বোে , 
অকোল  শেে গন  গেজখ কোেঁশেজছ  আকোি েোতোে।  
 
তেু তুশি  োে নো গকন গে  েম্পজের েিোহোর 
হেেজিয শে ক্ত েিো  , 
তুশি শক হজয়জছো এতই  শনলো  ? 
 
 
 
 

 

                             শনে গজরর কোন্নো  

          Narendra Dewri, Brooklyn, NY 
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          “SURPRISE!”, the room exploded! The sounds of 

a marriage began to play throughout the room. Let me 

rewind, just a bit so that you can understand what's really 

going on. It all started with the planning all the way from 

February. We had to come up with many lies as to why 

my grandma had to bring a banarasi saree; our excuse was 

that we had a themed anniversary party to go to. We had 

to make sure that my grandparents wouldn't suspect any-

thing so my father did not mention bringing the “special” 

dresses until at the end when my grandparents were 

packing. Since my dad was in India, it was easier to com-

municate as to what my grandparents needed to bring, 

my grandmother a benarasi saree and my grandfather a 

dhuthi and a Punjabi. 

         For all of the preparations, there were frequent 

trips to the Dollar Store for plate fillers, malls for purses 

and watches, and of course the online world for the take 

home gifts for the guests, our beloved friends and family. 

My mom and my mom’s friend had to do all the shop-

ping in secret including the materials for boron, all the 

watches, chocolates, and many more amazing gifts for 

my amazing grandparents. Two weeks before the big day, 

my mom and I went to my friend Tanya's house to put 

together the take-home gifts for the guests while my 

mom and my mom’s friend (Tanya’s mom) worked on 

arranging, decorating, and wrapping the other things. The 

night before at 11:30 pm, my family along with Tanya's 

family went to the venue, Guru Palace with the excuse of 

going out although we were really going to decorate for 

the next day, August 15th.  

All the goods were loaded into the cars from Tanya's 

closet (our hiding place) so we could set up everything 

before we arrived the next day. While everyone worked 

on finishing the decorations and the placement of every-

thing, I finished a presentation which had pictures of a 

typical Bengali marriage accompanied with the beautiful 

sounds of a  shenai.             

                           My Grandparents 50th Anniversary  
                               Poorna Chatterjee, Plainsboro, NJ 
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 The next morning, my mother, my friend Tanya, her 

brother, her mom, and I left for a Guru Palace early 

so we could organize everything and get the boron 

ready. We had to get the audio hooked up, we had to 

get the boron organized, and of course we had to get 

the World Cup Final playing on the TV screens. Af-

ter I was able to help out as much as I could, I went 

ahead and changed in the bathroom as I had only 

come in casual clothing. 30 minutes later, everyone 

was waiting inside, waiting for my grandparents to 

arrive. We started to hear commotion outside and a 

family friend told us that it was indeed my grandpar-

ents. The whole room was buzzing with excitement 

but was quiet as we waited for the arrival of the spe-

cial guests. The door cracked open and the ‘Ulu’ be-

gan along with the shank. My grandparents still not 

realizing the surprise, my mom explained (in Bengali 

of course), “This is a surprise for you, a party for 

your 50th anniversary!”. The faces of both my grand-

ma and grandpa were in complete shock since they 

were not expecting this outcome at all. Along with 

my dad, I let my grandparents sit to their nicely deco-

rative ’Simahasan’ in the middle of the back of the 

room. I stood to the side as I watched  the traditional 

Bengali  marriage rituals take place, starting from the 

boron, to the mala bodol, to even putting on the 

sindhur. I along with my many friends and family was 

able to witness a great moment in one's life.  

After everyone was settled and my grandparents got 

over their initial shock, the emcees took over and a 

joyful afternoon with performances (as planned) 

started. Performances included dances, songs, poems, 

and speeches. I participated in a dance along with a 

friend of mine and gave a speech regarding the prepa-

rations and joy of this wonderful day. My speech was 

prepared beforehand on phone so that I wouldn't 

forget to mention anything but of course, there had 

to be a little chaos. In the midst of the chaos of get-

ting ready, my purse was hidden among all the gifts  

and my phone was in there. So, I gave an impromptu  
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speech which I believe was better than the one pre-

pared; this was a speech filled with raw emotion and 

true feeling. My parents gave speeches as well and 

many friends performed their own pieces of love to my 

grandparents and in honor of their 50th anniversary!   

 

       So much planning, hard work, and a tid bit of lying 

pulled off the perfect surprise for my beloved grand-

parents! This is one of my best memories and definitely 

one of the best surprise parties I have been to. Along 

with the help of friends, we were able to pull off a 

beautiful celebration of my grandparents great 50th 

anniversary!  

 

                      িরৎ কোজল নীল আকোজি  

                           িোরে েো েঁশি েো জলো  

                      আকোজি আ   নতূন  খুিীর  

                           নতূন গছো েঁয়ো লোেজলো । 

 

                        নেীন গিজঘ রং গলজেজছ  

                              আ  গপজয়জছ ছোেো  

                      যোজে গ জে গকোন গেজিজত  

             গরৌদ্র ছোয়োর কোরো । 

 

                        আকোি েোতোে েজন্ধ  জর  

                              কোিফুজলর ছে গতোজল  

                          নে নেীন আনজে  

                           আেজছ পূজ ো , আেজছ ছুঠট  

                           েেোই িোজত আনজে । 

 

 

  My Grandparents 50th Anniversary  
  Poorna Chatterjee, Plainsboro, NJ 

                        শােদ অর্ ঝ  

      Prashanta Majumdar, WB,India 
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The 3 R’s – Reduce, Reuse, and Recycle 
are very crucial for keeping our home 
and our planet clean and safe. If we 
don’t follow and practice the principles 
of 3 R’s then our land, water, and air 
would get polluted with harmful sub-
stances for life on Earth including 
plants, animals, and us – human beings! 
So let us all clean our homes, schools, 
hospitals, cafeteria, malls and work place 
etc. based on the principals of 3 R’s. By 
reducing waste, by reusing what we can 
reuse, and by recycling what we cannot 
reuse, we will keep our home and our 
planet Earth clean and safe for all living 
beings. 
I was in our school cafeteria eating 
lunch and a thought came to my mind 
that we produce a lot of waste. Whether 
we are buyers or packers, what could we 
do to reduce waste? I noticed boys and 
girls at my table and in the cafeteria 
bring lot of plastic bags, zip-locks, dis-
posable spoons, forks, bottles, which 
produces a lot of plastic and other types 
of waste. In fact even I was bringing zip
-lock bags to keep separate my salty 
foods from my sweet food items. I start-
ed wondering what can I do to reduce 
waste and I thought if each one of us 
brings something reusable then we can 
reduce our waste!  
Being a packer, I thought if I could 
bring a lunch box with compartments so 
my foods don’t get all mixed up then I 
would not have to bring plastic or zip-
locks bags for my sandwiches and I 
could still keep my carrots and dry fruits 
from mixing-up! So I talked to my par-
ents about it and they got me the coolest 
green lunch box with many compart-
ments including reusable spoon and 
fork! They did not stop at that and even 
got me reusable water bottle!! Now all 
that remains on my part is to say 
“Thank You” to my parents and to our 
planet Earth for receiving so much 
every day . 
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       तििली उरिी  तिरति है  

        नील गगन में  

      देखो तििनी इिरािी है  

        खुले पवन में ; 

 

     रंग तिरंगे िूल खखले है  

       सुनहरे धुप में झलू रहे है  

    तििनी सुन्दर चािी िानी है  

      खुशिू से भर गयी पृथ्वी है ; 

 
    इस सुन्दर दृश्य में तििली नाच रही है  

      अपना पंख िेहलाया झमू रही है  

    िूलन  िो वह परख रही है  

      िूलन िा रास पान िर रही है ; 

 

    नज़दीि आओगे िोह दार जाएगी  

     और छुओगे िोह वह उर जाएगी  

    दूर से देखो इस सुन्दर तििली िो  

     आनंद िो और सम्मान िरो इस सृति िो 

                           The 3 Rs  
                 Arman Kazi, Hershey, PA 

              तििली  
 Arman Kazi, Hershey, PA 
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                        Sunset on the Sea  
        Aratrika Chakraborti, Carlisle, PA 

Tanisi Biswas, Mechanicsburg, PA             Arman Kazi, Hershey, PA 
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45 speed limit, শকন্তু 28/29 এর গেশি speed গতোলোই যোজে নো । 

45 speed limit িোজন অজনক টোই, 45 mile /minute. 

 “এজতো কুয়োিো এজকেোজর zero visibility. গকন গয রোস্তোর আজলো 

গুজলো জ্বজল নো গক  োজন, একেোেো টযোক্স  জরো , েোশ গে েজল 

শকছু গনই “ | 

খুে রোে লোেজছ অয়ন এর। এিন  োজে েোশে চোলোজনো খুে 

কজের।  

পোজির শেট এ েজে রুশচ শকন্তু খুে এঞ্জয় করজছ। তোই অয়ন এর 

কথোর েোজথ কথো নো শিশলজয় একিজন কুয়োিো ঢোকো রোস্তো 

গেখজছ। েোশের গহড লোইট এ কুয়োিো টো আরও ঘন লোেজছ। 

 োনলো শেজয় েু ধোজর গেখজল শুধু কোজলো কোজলো  েল গচোজখ 

পরজছ। গক েলজে আর ১.৬ িোইজলর পর গকোনও residential 

area পরজে, গযখোজন থোজক Laxmi রো । আ  ওজের েোশেজতই ৭ 

টোজয় শডনোর এর গনিতন্ন েু  জনর । শকন্তু already তোরো গেশর 

কজর গফজলজছ, ৭.৩০ গতো কখন গেজ  গেজছ । িীতকোজল ৫.৩০ 

গত  েূয গ গডোজে, আর ৬ টোর পর এজকেোজর অন্ধকোর । আর 

তোরিজধয আ  েোরোশেন েূয গ ই ওজেশন, েৃঠে গিঘলো শেন েকোল 

গথজক । 

রুশচ র গিঘলো শেন  োজলো লোজে, এর িজধয ঘন কুয়োিো টো আরও 

আকে গণীয়ও। খুে গরোিোশিক , নো গরোিোশিক নো গকিন েো 

ছিছজি শিহরজনর িতন। যশে এই ঘন কুয়োিো টো কোটজল গেখো 
যোয় গকউ েোশেজয় আজছ । 

 কযো েঁচ কজর গ োজর িজে কল্পনো টো গ জে যোয় রুশচ র । 

“শক গহোল?”  

“ আজর িজন হজয় হশরণ শছল, েুি কজর একেি েোশের েোিজন 

চজল এজেশছজলো, গ োজর গেক নো কেজল গলজে গযত। “ েলল 

অয়ন। 

“শকন্তু” ... 

“শক গহোল? Already late “ রুশচ র কথোর গকোনও উির গেয় 

নো অয়ন।“েোশে টো গতো আর অন হজে নো “ অয়ন েজল ,  

                         One Valentine’s Night 
                   Sriparna Das Banerjee, Clinton, NJ 
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অজনকক্ষণ পর। “গেক কজে স্টপ করলোি েযোে গডড স্টপ“  

|“এ আেোর হয় নোশক? “ রুশচ অেোক হজয় জ জেে কজর 

।েোশে চোলোজনো গে শিজখজছ শকন্তু চোলোজনো হজয় ওজেশন , USA 

গত license ও গনই ওর। েোশে েম্বজন্ধ গেশি শকছু  োনোও গনই 

তোর। 

“গেশখ আশি একেোর গচেো কজর” ।। অয়ন এর গথজক চোশে টো 

শনজয় একেোর গচেো কজর গেও, েশতয েোশে টো আর START ই 

শনজে নো । 

“শক হজে এেোর?  Laxmi গক গফোন কজর গেশখ একেোর। এই 

গতো এজেই গেশছ almost . আর ৪/৫ শিশনজট ই গপৌৌঁজছ 

গযতোি। “ “কজরো তোহজল, “ অয়ন েজল। 

“এশক গফোজন গতো একটোও গনটওয়োকগ েোর গনই। “ রুশচ খুে 

অেোক হজয় তোকোয় গফোন এর শেজক। 

“ তুশি কজরো গতো আশি নোম্বোর শেজে,” েজল রুশচ। 

“আিোর গফোন এ গকোনও চো গ গনই, টোইি গপলোি কই চো গ 

গেেোর? েকোল গথজক গতো েোশের েোইজর;” অয়ন  োনোয়  | 

“িোথো টো েরি হজয় যোজয় শুনজল, েরকোজর  ীেজন যশে 

কোজ  আজে গতোিোর গফোন টো , িোন্ধোতো  আিজলর গফোন 

শনজয় ঘুরজে” কথো গুজলো গরজে শেজয় েজল রুশচ অয়ন গক । 

েশতয গতো নতুন গফোন এ নোম্বোর গুজলো transfer করোই হজে 
নো ।তোই শেি কোডগ টোও  রো হয়শন । 

েু জন  োনোলোর েোইজর তোকোল একেোর, কোজলো একটো রোত 

আর শকছু নো । শুধু অন্ধকোর। 

হটোৎ িজন গহোল েোশের েোিজন একটু েজূর গকউ হোত গনজে 
ডোকজছ।  

“আজর Laxmi গতো, “রুশচ শচনজত গপজরজছ।  

“েো েঁচো গেজলো , ওর েোশেজত শেজয় উেজত পোরজল িোশন্ত, “ রুশচ 

েলল। 

অয়ন ও গেজখজছ গকউ ডোকজছ, শকন্তু Laxmi শকনো গেোেো 

যোজে নো । 

“চজলো  নোজিো।“– রুশচ েজল। 

“েোশে শক করজেো? িোে রোস্তোয়  এ োজে গছজে যোে নোশক ? “ 

অয়ন শচন্তো কজর েজল। 

“গতো আর শক করজে ? চলজছ গতোিোর েোশে ? ওর েোশে যোই 

তোরপর গেখশছ। “ 

“OK “– েজল গনজি পজর অয়ন ও । 

েু জন Laxmi গক follow করজত থোজক, গেই ঘন কুয়োিো , 

শ জ  শ জ  েজন্ধয , অন্ধকোর  েল েু ধোজর।  
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“শক গ োর হো েঁটজছ গিজয় , ধরজতই পোরশছ নো“ রুশচ েজল ।  

“ এিো, ওজের  নয আনো শেফট টো গতো েোশেগতই রজয় 
গেজলো, একটু েো েঁেোজে শনজয় আশে “? রুশচ েলজত অয়ন 
গপছজন তোকোয় গকোথোয়  েোশে?  

“ খুেঁজ  পোজে নো অজনকটো এজে গেশছ , ছোজেো, েোশের 

গকোনও েোেিো করজত আেে যখন শেজয় শেজয়ো তখন।“ 

অয়ন  োনোজয়। 

েোিজন তোকোজত আর Laxmi গক গেখো যোজে নো । 

“Hello , Laxmi, are you there ? “ রুশচ শচৎকোর কজর ।  

Laxmi রো েশক্ষণ  োরতীয়, USA আজছ অজনক েছর। শহজে 

 োজন শকনো  োনো গনই, প্রথি শেন গথজক ওজের েোজথ 

ইংশলি এই কথো হয় । একশেজনর আলোপ টোও গেোকোজন।  

 “ Hello , Laxmi, are you there ? “ রুশচ শচৎকোর কজর 
আেোর, গকউ গকোথোও গনই।  

অয়ন  হেোৎ  প্রশ্ন কজর – “Laxmi  োনজলো শক কজর 

আিোজের েোশে খোরোপ আর আিরো এখোজন আটজক 

আশছ ? “  

                                         2 

কথোটো িোথোয় আেজতই েোরো িরীর গযন শহি হজয় এল। 

িজন গহোল এখুশন গেৌজে শেজয় েোশেজত উজে েোশে চজল যোয় 
। শক শেপে েোিজন অজপক্ষো কজর আজছ গকউ  োজননো। 

েোিজন গপছজন ওজের েু ন ছোেো আর তৃতীয় েযজক্ত   গকউ 

গনই, েো হজয়ত আজছ গকউ । 

“ এখন উপোয় ? “ – অয়ন জ জেে কজর। 

এজক অজনযর হোত ধজর আরও কোজছ  জয় িক্ত হজয় 

েো েঁশেজয়  আজছ েু জন। 

“ যতটো এজেশছ আর শকছুটো এশেজয় শেজয় েো েঁ  শেক শনজত 

হত, জ শপএে এ যতটো গেজখশছ” – েলল রুশচ। 

“তোহজল এশেজয় শেজয়ই গেশখ, েযোক কজর েোশে অশি 

শেজয়ও গতো গকোনও লো  গনই, েোশে চলজে নো “ – অয়ন 

েলো গিে কজর রুশচ র হোত ধজর অ োনো এক আিঙ্কো েুজক 

শনজয় েজ োজর হো েঁটো লোেোয় ।  

হোজতর কোজছ গকোনও গলোহো গনই, েজল িরীজর গলোহো 

থোকজল গকোনও েোজ  হোওয়ো েোজয় লোজেনো, গকোনও অশু  

ক্ষশত কজর নো, তোই গছোটজেলোয় েোচ্চো র েোশলজির তলোয় 

গলোহোর চোশে গরজখ শেজতন িো িোশে শেেো রো । আজিশরকোজত 

আেোর পর গথজক িো েঁখোপলো ও আর পরো হয়  নো, ওটো েোজথ 

থোকজলও আ  হজয়ত পোর পোওয়ো গযত। কুেংস্কোর  নো 

শেশ্বোে গক  োজন, এখন যো পশরশিশত তোজত গযজকোজনো 

কুেংস্কোর  গ্রহণীয় – এেে  োেজত  োেজত হো েঁজট রুশচ । 

েশতয ই গেি শকছুটো চলোর পর শেেনোল আজে ,তোরপর েো 

শেজক হো েঁটজত থোজক েু জন । 

তোর িোজন ১.৬ িোইল এর ১ িোইল গপশরজয় এজেজছ তোরো।  

কোজরোর িজধয গকোনও কথো গনই , শকছুক্ষণ আজে যো ঘটল  

তো শক েশতয ই ঘজটশছল নোশক কল্পনো কজরজছ তোরো ? 

েু জন এশক রকি কল্পনো কজরজছ ,  োেজত থোজক রুশচ । 

“শেেনোল কোর  নয অন অফ হজে ? একটো গলোক েোশে 

শকছুই গতো গনই রোস্তোয় , গকোনশেন চজল েজলও গতো িজন 

হজে নো এই পজথ, আজিশরকো র রোস্তোজত হো েঁটজল   পুশলি 

ধজর,তোরো গতো এক িোইল গপশরজয়ও এজলো গকোনও পুশলি 

এর েযোখো গনই” – অয়ন েজল , আ  তোজের ধজর শনজয় 

গেজলও গযন তোরো গেেঁজচ যোয় ।  

 য় টো গকজট গেজছ েু জনর। গিজন শনজয়জছ েু জন 

অজলৌশকক কল্পনো করজত করজত েশতয শকছু একটো গ জে 

গফজলশছলও।  

“আর ০.৬ িোইল গেজল গকোনও residential area পরজে, 

কোজরোর েোশে গত গহল্প চোইজত হজে একটো কল করোর  নয। 

আর উপোজয় গনই গকোনও ।“রুশচ েজল চুপ কজর। 

শকন্তু েশতয ই এতটো  ুল গেখল েু জন? িন টো খুেঁত খুেঁত 

করজছ রুশচ র । হজত পোজর অয়ন এর ও । 

Almost double distance cross করোর পরও গকোনও resi-

dential area গচোজখ পেজলো নো কোজরোর। 

গযটো এজলো গেটো একটো Cemetery. িোজন শ্মিোন েো কের 
িোন।  

রুশচ এটো গেজখ িজন িজন একটু হোেজলো । কোরণ অয়ন 
েরোের এই  োয়েো গুজলো এশেজয় চজল, িোজন Cemetery র 
কোজছ গকোনও েোশে গনজে নো , এিনশক েোশে গথজক যোেোর 
েিজয় ও গচোজখ পরজল তোকোয়  নো । আ  ও শক করজে 
গেটো গ জে রুশচর হোশে  গপল ।  

“এখোন গথজক চজলো  তোেোতোশে’ – অিশন অয়ন েজল ওজে। 

“ গকোথোয়  যোে ? আর পোরশছনো হো েঁটজত” – রুশচ র উির। 

িজন হজে েরূ গথজক গকোনও একটো গলোক গহেঁজট আেজছ। 

আেোর িজন  জয়র েঞ্চোর হয়  েু জনর। গলোক টো একটো 

টচগ জ্বোশলজয় আেজছ গতো ।  
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অয়ন আর রুশচ অজনকটো েজূর েজর েো েঁেোজলো।  

গলোক টো পোকগ এর গেট খুজল গঢোজক তোরপর একটো কেজরর 

পোজি এজে েো েঁেোয় ।  

গকোনও গলোক গেজখ েু জনর ই িজন আিোর েঞ্চোর হয় ।  

“ Excuse me “ – ডোক গেয় অয়ন। 

গলোকটো পোিোও শেজলো নো, হয়ত শুনজত পোয়শন।  

“ Excuse me “ -------- আেোর একটু গ োজর ডোজক অয়ন । 

গলোকটো গপছজন শফজর তোকোয়  এেোর, ধীজর ধীজর কোজছ আজে। 

অয়ন আর রুশচ এজক অপজরর হোত ধজর থোজক িক্ত কজর, শক 

 োশন এটোও িজনর  ুল নোশক েশতয গলোকটো গহেঁজট আেজছ 

ওজের কোজছ । 

“Yes, “– কোজছ এজে েজল গলোকটো । 

“Do you have your phone with you? I mean, can I use 
your cell phone, need to do an urgent call, we do not 
have charge in our phone “– জ জেে কজর অয়ন । 

গলোক টো আজিশরকোন, গেি লম্বো, েলো যোয়  well built. েয়ে 

আেো  করো অেম্ভে। “ I’m sorry, I do not have any 

phone with me , I’m here to meet with my girlfriend 

so don’t want others to disturb us .” –উির শেজয় গলোক 
টো চলজত শুরু কজর ।  

গকোথো গথজক এজলো,  গকোথোয় girlfriend, গকনই েো এখোজন 

তোরো েযোখো করজে, গফোন েোজথ নো রোখোর অ হুোত শকছুই 

িোথোয়  ঢুকল নো রুশচ র। েে ই গকিন অে্ ুত লোেজলো । 

“েুেজল শকছু? “ – জ জেে কজর অয়ন  

রুশচ শকছুই গেোজেশন, শক আর েলজে ।  

“িজন হয় গলোকটো ওর girlfriend এর েোজথ িোজন girlfriend 

এর  স্মশৃতর েোজথ একো থোকজত চোয় শকছু টো েিয় , তোই এখোজন 

আর গফোন গটোন আজনশন।“ অয়ন গেোেোয়  তোর িন্তেয রুশচ 

গক । 

“Do you guys need any help?” –গলোকটো আেোর শফজর 

এজেজছ জ জেে করজত । 

“Actually Yes, Can you please let us know where the ad-

dress is? And how far that is? I’m showing you the ad-

dress. “রুশচ েজল  

“Disgusting – গফোন টো আর অন ও হজে নো গতো । I’m sorry 

my phone is also out of charge might be “– রুশচ  োনোয় 

গলোক টো গক, শকন্তু শক কজর েম্ভে? গফোন গতো পুজরো চো গ  

শেজয়ই গেশরজয়শছল গে, েোরোক্ষণ েোশেজতও  চোজ গই শছল । 

গলোকটো হোেল একটু, গযন ও  োজন গফোন টো অফ এেং গকন 

।“Let’s sit there “—একটো গেঞ্চ গেশখজয় গলোকটো  েেজত েজল  
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ওজের, গকোনও উপোজয় নো গেজখ অেতযো তোরো রোজ  হজয়। 
শখজে গতেো গকোনও অনু ূশত ই তোজের আর গনই, অথচ 
কখন খোেোর  ল গখজয়জছ গেটো ও আর িজন গনই, ক টো 
েোজ , কখন শক  োজে েোশে গপৌৌঁছজে  আজেৌ গপৌৌঁছজে  
শকনো গকউ  োজন নো । 

গলোকটো েজে ওজের েোজথ , ওজের েম্ভজন্ধ গকোনও প্রশ্ন ও 
কজর নো, গকোনও গকৌতুহল ও তোর গনই, গয এই িোে রোজত 
তোরোই েো গকন এখোজন ?  

উলজট েলজত শুরু কজর, তোর girlfriend Mary এর েোজথ 
েযোখো করোর কথো শছল, Valentine Day Celebration Party 
শছল, শকন্তু Party গত গপৌছজনোর েিজয় রোস্তোজয় তোর girl-
friend এর েোশে র েুঘ গটনো ঘজট তোজত গে িোরো যোয় । 
ওজের পজরর েছর শেজয় করোর কথো শছল। তো  আর হয়শন, 
শকন্তু গে প্রশত Valentine Day গত আজে এই  োয়েোজত 
শকছু আিো শনজয় আেজত চোয় । আর েোরো রোত কোটোজত  
চোয় এখোজন।  

েশতয গতো আ  Valentine Day শছল, শনজ জের শেজয় 

হজয়জছ ৬ েছর আর গেোকো গেোকো Valentine Day িোনোয় 

নো তোরো –  োেজছ রুশচ। গলোকটো েলল ও েোরো রোত থোজক 

Valentine Day শেন, িোজন আ ও থোকজে ? কথোটো গ জে 

িোশন্ত পোজয় রুশচ, যোক গকউ গতো থোকজে েোশক রোত টো একো 

 জয় কোটজে নো ।  

কথোটো  োেোর েোজথ েোজথই গলোকটো েজল – “ Ok, See you 

then, take care you both “  

গলোকটো শক িজনর কথো শুনজত পোরজছ েে ?  োজে রুশচ।  

শক হজে গ জে পোজে নো । পুজরোটো শক স্বপ্ন গেখজছ ?  

গলোকটো গক শনজ  গথজক শক েলজতো ওজের অেিো টো , গয 

ওজের েোহোযয চোই । আেোর গেই একোকীত্ব,  য় শন গনতো।  

গেজঞ্চ িোথো এশলজয় গেয় েু জন।  

 শেেযৎ শক  োেোর ক্ষিতো গনই আর । গলোকটো একটু পর 
শিশলজয় গেজলো গেই ঘন কুয়োিোয় । 
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Apple Phone এর ringtone এ ঘুি  োজে রুশচ র। নোম্বোর  টো 

Police Station এর।  

“Can I speak to Ayan Basu ? “ Officer এর েলো। 
“Yes Please, “– রুশচ গফোন টো অয়ন গক গেয় |  

তোরো still গেই গেঞ্চ এ েজে আজছ, শকন্তু গকোথোও গতো 

গকোনও Cemetery গনই । শকন্তু শকছুটো area cover করো। 

গযন ওখোজন গকোনও েোশে হজে। িোজন  শি টো Sold Out.  

আকোজি আজলো ফুটজে ফুটজে করজছ,  

“Yes that’s my car” – অয়ন েজল । 

রুশচ শকছুই েুেজত পোরজছ নো । গফোনটোয়  শকছু ঘণ্টো আজে 
নো শছল গকোনও গনটওয়োকগ, এিনশক গফোন টো অন ও 
হজেল নো, এখন পুজরো গনটওয়োকগ আজছ গফোন ও শেজি 
চোলু , অথচ কোল রোত গথজক ওরো এশক  োয়েোজত েজে 
আজছ, িোজে নো  োশন কখন গচোখ গলজে গেশছজলো, ঘুশিজয় 
পজরশছল েু জন । 

অয়ন শকছু শহি শেজে  োয়েোটোর  গকোথোয় আশছ গেই 

শনজয় । 

শকছুক্ষণ পর একটো পুশলি  যোন আজে। তোজের শনজয় যোয় 
গলোকোল পুশলি থোনোয়  । পুশলি গক শক েলজে কোল শক 
হজয়জছ ওজের েোজথ। আজলোচনো কজর শনজ জের িজধয।  

থোনোয়   গপৌৌঁজছ েোশে টো ছোেোয় , তখন  োনজত পোজর গয 

 োয়েো গথজক ওজের আনো গহোল এখন গেখোজন কোল রোজত 

একটো েোশের েুঘ গটনো ঘজট । গেটো র  নয পুশলি এজল 

িোইল খোজনজকর িজধয ওজের েোশে েো েঁশেজয় থোকজত েযোজখ, 

গকোনও ড্রোই োর নো থোকোয় গেটো ওরো তুজল শনজয় যোয়। েোর 

েোর গফোন করো হয়  শকন্তু গফোন পোওয়ো যোয়শন  । রুশচ 

 োনোয় , েোশে চলশছল নো গেজখ ওরো গনজি  গহল্প চোইজত 

গেজরোয় শকন্তু এজতো কুয়োিো গত  হোশরজয় যোয় এেং েোরো রোত 

ওই গেঞ্চটোজত কোটোজত হয় । গফোন এর কথো আর অশফেোর 

জ জেে কজরশন । শক েুেল গক  োজন । 

গফোন েোশে আর শনজ জের  ীেন শফজর গপজয় অয়ন আর 

রুশচ ধোতস্ত হয়  | গেশরজয় েোশেজত এজে েজে, িজনর িজধয 

েু জনর প্রজশ্নর ের েজয় যোজে। 

েোইড েযোে গথজক হযোি জিি গের 

করজত শেজয় একটো িক্ত শকছু 

হোজত লোজে, গের করজত গেজখ একটো 

গছোট শেফট েক্স, েোজথ একটো 

Greetings Card, personal-

ized Greetings Card. একটো cou-

ple এর ছশে তোজত। Card টো গেজখ েু জনই চুপ। Card এ 

গয গছজলটোর  ছশে গেই গতো  কোল রোজত এখোজন এজেশছজলো 

তোর  েোন্ধেীর  কেজর ফুল শেজত, Card টায় গলখো  ------ 

Dear John, 

I let you go and you came back to me. Now we will walk this 

path together. Happy Valentine’s Day 

Mary  

েক্স টো গখোজল শন ওরো, পোজি একটো কোেজ  একটো ঠেকোনো গলখো , 

খুে েোজ  হোজতর গলখো যশেও।  

আেোর গফোন েোজ  রুশচ র ,  

“Hello : “ 

“Hi Ruchi, where you guys were yesterday evening? I 

called so many times your phone was not reachable, 

we waited for long then slept “– Laxmi র Call  

শকছু েলজত যোজে রুশচ আেোর শুরু কজর Laxmi “ But it was bad 

evening yesterday , our neighbor , a guy named John 

killed himself , so cute boy he was only 22 years , god 

knows what happened, then police came , they 
knocked our door even to ask few questions “  

“ Laxmi , I’ll call you little later please don’t mind “ – 
েজল গফোন কোজট রুশচ। 

তোর হোত পো কো েঁপজছ, িোথো জেি জেি করজছ, হোজত একটো কোডগ 

শেফট নো  োশন কোজের।  

আেো  করো যোয় , Girl Friend Mary, আেশছল Drive কজর, 

Valentine’s Day Celebration এ, John এর েোশে। েোজথ এই 
শেফট টো । Road Accident এ, িোরো যোয়গিজয়টো। শেফট টো 

গপৌৌঁছয়  নো গছজলটো র কোজছ , John এর শক েযোপোর  োনো েম্ভে নো 
। গয Illusion গক Laxmi িজন কজর তোরো েোশে গথজক গনজি যোয়  , 
গেটো হজত পোজর Maryর  Soul । Gift টো গপৌছজত গচজয়শছল গে 
তোজের হোত শেজয়। 

গেই থোনোয়  গপৌৌঁছয়  আেোর তোরো েক্স টো  িো শেজত, েজল রোস্তোয়  

পজর থোকজত গেজখ তুজলশছল কোল রোজত গেওয়ো হয়শন  ।  

পুশলি অশফেোর কোডগ এর ছশে টো গেজখ   োনোয় , এই গেই গিজয় 

যোর কোল েুঘ গটনোয়  িৃতুয হয় ।  

েোশে স্টোটগ গেয়  অয়ন, েোশে গফরোর পজথ েজল  “িোজন  োয়েো টো 

Sold Out , ওখোজন একটো Cemetery হজে েজল। আর John 
আেজে প্রশত Valentine’s Day  রোজত Mary র েোজথ গেখো করজত “।  

                                  রুশচ চুপ ………।।  
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গরোশহ আর শরন্তু  গক আিো কশর েকজলর িজন আজছ। পোেোর 
গচোর ধরোর পর খুজে গেোজয়েোরো শিগুন  উৎেোজহ  তোজের নতুন 
রহজেযর  গখো েঁ  করজছ  ঠেক গেই েিয় হেোৎ  পোেোর 
পোহোরোেোর কোলুজক অেোন  অেিোয়  রোস্তোর ধোজর পোওয়ো 
গেল, তোই শনজয় পোেোর েেরো েকজল শচশন্তত। হোেপোতোজল   
েোন  গফরোর পর পোহোরোেোর যো েলল তোজত েেোই গেি ঘোে্জে 
গেল। পোহোরোেোর নোশক গ োর রোজত পোেোয় এক গ োেো  ূত 
গেজখজছ, যোরো নোশক অিরীরী। কোলু এই পোেোয় কো  কজর 
অজনক েছর, গেি েোহশে। এক েিয় পোজলোয়োন শছল। 
গনিো োঙ  ও কজর নো , গেোে েলজত শুধু গেেুজরো েোন গযটো গে 
িোজে িোজে রোজত তোরস্বজর  গেজয় ওজে এেং এর  জনয  গে 
েকোও শুজনজছ অজনকেোর পোেোর েেজের কোজছ। 
  
 যোই গহোক এখন েেোর শচন্তো   ূজতর শেেজয়, শকন্তু  গরোশহ আর 
শরন্তুর  উৎেোজহর  গকোন েীিো গনই। গরোশহর 
েোেোর িুজখ েে শুজন গরোশহ আর শরন্তু খোতো 
গপন শনজয় হতরী। গয রোস্তোয় কোলুজক পোওয়ো 
গেশছল,জে রোস্তোর আজি পোজির েে েোশের 
েেোইজক জ েোেোেোে শুরু, নোওয়ো খোওয়ো 
গছজে েরজির ছুঠট গত  ূত খুজ েঁ  গেেোজনো 
আর শক ! িোজয়জের কোজছ েকো গখজয়ও 
উৎেোজহ গকোন কিশত গনই।  ূত গপজত হজল 
গতো গ োর রোজত গযজত হজে শকন্তু চোইজলই গক 
গযজত শেজে, গচোর ধরোর পর গথজকই েোশেজত 
িোজয়র কেো ন র আর গেজটর তোলোর চোশে 
িোজয়র আচেঁ জল। শকন্তু েোধো যতই থোক গরোশহ 
আর শরন্তু তোর  জনয  হতরী।  ুত ধরোর  নয  
েেোই ঘুজিোজনোর পর রোন্নো ঘজরর  োন্লো শেজয় 
চুশপ চুশপ শেজয় গেই রোস্তোয় পোহোরো, শকন্তু  ুত 
েোেো ীজের  গেখো গনই, এক শেন্, েু শেন্, পর পর শতনশেন  
পোহোরোর পর গরোশহ আর শরন্তু েু জনই হতোি, গকোথোয় গেল 
 ুত েোেো ীরো। অনয শেজক কোল রোজতই পোহোরোেোর কোলু 
শফরজে পোহোরোর কোজ  তখন গরোশহ আর শরন্তু শক কজর পোহোরো 
গেজে আর  ুত গক ধরজে ?  
  
গরোশহ আর শরন্তু তেু ও ঠেক করজলো  হোল গছজে গেেোর আজে 
একেোর  গিে গচেো  তোরো করজে  আ  রোজত, েোজছর গপছজন 
লুশকজয় গথজক গরোশহ আর শরন্তু  ূজতজের এর অজপক্ষো  করজে । 
গযিন কথো গতিন কো , যথোরীশত েোজছর গপছজন িোেরোজত  
শকন্তু গকোথোয়  ূত েোেো ীরো ? গ োর হজত  আর গেশি েোশক 
গনই, আর এশেজক পোহোরোেোর কোলুর গেেুজরো েোজনর জ্বোলোয় 
প্রোণ ওষ্ঠোেত | পোহোরোেোর কোলু গয  ীিজলোচন িি গো গক ও 
েোজন হোরোজত পোজর তো গরোশহ আর শরন্তুর  োনো শছল নো| হেোৎ 
পোহোরোেোর কোলু েোেোজেো িোজেো  ূত েজল পশে িশর কজর ছুজট 
পোলোজলো আর ঠেক তোর গপছজন েুজটো আজলোর িজতো শক ছুজট 
চজল গেজলো, তোর গপছজন ছুটজলো গরোশহ আর শরন্তু পোহোরোেোর 
কোলুর শচৎকোর এ  পোেোর অজনজকই েোশে গথজক গেশরজয়  
এজেজছ ,জরোশহ আর শরন্তুর েোেোরো ও গেশরজয় এজেজছ শকন্তু গকউ 
গতো গকোথোও গনই শুধু পোহোরোেোর কোলু রোস্তোর ধোজর একটো 
েোজছর গকোজন গচোখ েুজ  রোিনোি  পজছ | গরোশহর  

                      খুজেজের গেোজয়েোশেশর শিতীয় পে গ 
                              Suparna Gope, Camp Hill, PA 
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েোেো এশেজয় এজে জ জেে করজলন,"কোলু শক হজয়জছ? 
গকোথোয়  ূত?" উনোর েলোর আওয়ো  এ আশ্বস্ত হজয় গচোখ 
খুজল কোলু েলজলো,"আেোর গেই  ূতগুলো েোেু, ওই  েজলর 
শেজক গেজছ আর তোজের গপছজন গেজছ গরোশহ আর শরন্তু “ | 
 
কোলুর কথো গিে হওয়োর েোজথ েোজথ গরোশহ আর শরন্তুর েোেো 
আর পোেোর েুশতন  ন ছুটজলো  েজলর শেজক| শকছুেরূ 
গযজত নো গযজতই তোরো গেখজলো গরোশহ আর শরন্তু  েল 
গথজক গেশরজয় আেজছ অ য় র শে য় এর েোজথ| অ য় 
আর শে য় যি   োই এই পোেোয় একেি রোস্তোর ধোজরর 
েোশেটো তোজের, েুই  োই কলকোতোর গকোজনো গপ্রোজিোটোজরর 
েোজথ কো  কজর, েোশে েোনোজনোর জ শনে েোপ্লোই কজর, 
গেশির োে অজনক  রোত কজর েোশে গফজর|  
 

গরোশহর  েোেো  এেোর েজল উেজলন, " 
গরোশহ আর শরন্তু আেোর গতোরো েোশে গথজক 
নো েজল গেশরজয়শছে, গতোজের েুেুশি কজে 
কিজে েলজত পোশরে? গতোরো  ূজতর 
গপছজন ছুজটশছশল, গকোথোয়  ূত?" গরোশহ 
আর শরন্তু শকছু েলোর আজেই অ য় েজল 
উেজলো, "ওজের শকছু েলজেন নো েোেো ওরো 
খুে েোহেী আর  েুজিিোন, আর ওজের 
 নয আ  পোেোর  ূত গুজলো ধরো 
পেজলো|" এেোর েেোই একেোজথ জ জগ্গে 
করজলো, "পোেোর  ূত ! গকোথোয়?" শে য় 
এেোর খুে গ োজর গহজে েলজলো, "পোেোর 
 ূত আর গকউ নয় আিরো েুই  োই|"  
েেোই অেোক, এেোর েেোর গকৌতূহজলর 
অেেোন ঘঠটজয় অ য় েলজলো, " গেটো 

কোলুর গেেুজরো েোনই এর  জনয েোয়ী, গরো  ে ীর রোজত 
গখজট েোশে শফজর কোলুর েোজনর  োলোয় ঠেক িজতো ঘুজিোজত 
পোশরনো, ওজেটোজক েজলও গকোজনো ফল হয়শন তোই এ পথ 
অেলম্বন| েোরো িরীজর কোজলো গপোিোক পজর তোর ওপর 
শরজেশি  গেফঠট গ স্ট পজে েুই  োই শুধু ে ীর রোজত 
যুজক্ত কজর পোেোর রোস্তো গথজক েোশের শেজক গেৌজে আশে 
আর  তোই কোলু শুধু েুজটো আজলো ছুটজত গেজখ অেোন, 
আিরো ও শতনশেন শনজিজন্ত ঘুজিোলোি শকন্তু আ  রোজত 
শফজর গেশখ গেই একই কোি তোই কোলু গক  য় গেখোজত 
গেশরজয় গরোশহ আর শরন্তুর হোজত ধরো পজে গেলোি|" অ য় 
শে জয়র েল্প শুজন েেোই গহজেই কুজপোকোত আর 
অনযশেজক গেচোরো কোলু লজ্জোয় একজিে| গরোশহর েোেো 
হোেজত হোেজত েজলন, "যোই গহোক গ োজরর আজলোর েোজথ 
েে পশরষ্কোর, কোলুও িজন হয় এজতো লজ্জোর পর আর েোন 
গেজয় গকউ গক জ্বোলোতন করজে নো, আর অ য় শে জয় 
গতোিরো ও গেচোরোজক আর  য় গেশখজয়ো নো. . . .শকন্তু গরোশহ 
আর শরন্তু গতোিরোও েয়োকজর  েশেযপোনো কি কজরো|" 
পোেোর েেোর কোজছ এটো গছোজটো একটো ঘটনোজত হজল ও 
গরোশহ আর শরন্তু শকন্তু  তোজের শিতীয় রহজেযর েিোধোজন 
গে োয় খুশি আর প্রেল উদ্দজি হতরী নতুন রহজেযর 
গখো েঁজ || 
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হজছ পূজ ো  েো জছ ঢোক, 
ঢোজকর তোজল নোচজত থোক । 
 
নতুন  োিো নতুন  জুতো পজে , 
েোকুর গেজখো পোেোয় পোেোয় ঘুজর । 
 
গেজখো পযোজিল গেজখো আজলো , 
অেুর  োজলো নো শেংহ  োজলো । 
 
কলো গেৌ গয গঘোিটো গঢজক আজছ , 
েজনি েোেোর িস্ত  ুেঁ শের কোজছ । 
 
েরস্বতী আর লক্ষ্মী েুই পোজি , 
িোেখোজনজত িো েেূ গো হোজে । 
 
কোশতগজকর গতো িয়ূর গপখি েো  , 
নোয়ক নোয়ক লোেজছ তোজক আ  । 
 
শখচুশে আর লোেেো শেজয় , 
শনে শুধ ুগপট  শরজয় । 
 
গরজস্তো েঁরোজত েজে তজে  - 
েোেোর েোজথ শক খোজে ! 
 

পূজ োর ক' শেন শক ফুশতগ  োই  
পেো শুনোর নোি েন্ধ নোই । 

              পূর া  
 Subroto Chakrabarti, WB, India               Sharanya Dutta, Mechanicsburg, PA 

Janhavi Raj, Mechanicsburg, PA 
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                Saraswati Puja January 27th, 2018 
  Lemoyne Borough Community Hall, Lemoyne, PA 
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Puspanajali, Music, Recitation, Song and Dance by Local Talents 
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               Saraswati Puja January 27th, 2018 
  Lemoyne Borough Community Hall, Lemoyne, PA 

Song, Solo Dance, Antakshari  & mesmerizing performance  by Joy  and Rubela Goswami  
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                         Summer Picnic August 18th, 2018 

                       Susquehannock State Park, Drumore, PA 
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                                 Bar-B-Q, Fun, Cricket, Food and Good Time 
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            India Day , August 4th, 2018 

                              HACC , PA 

      India Day Parade, Song, Dance, Bengali Sweet Stall, Governor Candidate Scott Wagner 
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   িহজরর পথ গছজে এরপর গ্রোজির পথ । েরুেোশের অহরহ 
চলোচজলর  জনয রোস্তো ক্ষশতগ্রস্ত । হোল অশত খোরোপ । েরু 
েোশে ছোেো অনযোনয যোজনর পজক্ষ এজকেোজর অচল এই রোস্তো । 
 
  গ্রোজির শুরুজত রোস্তোর েুপোজি নোনো রকজির গছোট খোজটো 
গেোকোন পোট ছেোজনো । এরই িজধয একঠট ডোক্তোর খোনো । এই 
ডোক্তোরখোনো গ্রোিেোেীজের  ীেন িরজনর  রেো । নোনো েণ গ ও 
 োজতর েোে এই গ্রোজি । 
 
   গেয়োজল টোেোজনো কোজের পোটোয় হতরী কোজলো গপি শেজয় 

গলখো Dr. রোখহশর েেোক L M F . গলোজক েজল লযোিফ ডোক্তোর 

। ডোক্তোর অিোশয়ক ও েয়োলু । গকউ  োজন নো কজে গকোথো 

গথজক এজে িোয়ী হজয়জছ এই ডোক্তোর । স্ত্রী ও একঠট পুত্র শনজয় 

ডোক্তোজরর েংেোর । 

 
   ডোক্তোর খোনোর েোিজন রোস্তোর এপোজর েলোই িয়রোর্ চো-
গতজল ো োর গেোকোন । েকোল ৬ টো গথজক শুরু হয় খজদ্দজরর 
আনোজেোনো । খদ্দজরর প্রোয় েেোই চোশে ি রু । একটো শেশে 
ধরোেোর ফুরেৎ পোয় নো েলোই । িুখুয েলোই লক্ষ্মীর কৃপো 
গপজয়জছ । 
 
  ডোক্তোজরর শডজেন্সোশর গখোজল  েকোল ৮ টো য় । েলোই এক 
কোপ চো ও ফুলুশর শেজয় যোয় ডোক্তোরজক । এটো প্রোতযশহক চো 
গখজত গখজত ডোক্তোর েোপ্তোশহক েংেোে পজত্র গচোখ েুলোয় । 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িীজতর শুরু ; গরোে অেুখ েে একটো নোই । রুেী আজে নো । 
েলোইজয়র গেোকোজনর শেজক তোশকজয় থোজক । েরস্বতীর কৃপো 
শকছুটো গপজলও লক্ষ্মীর কৃপো পোয় শন তোর অনুজিোচনো হয় । 
 
  গলোয়োর গকোজটগ ওকোলশতজত েোেোর যো উপো গন গহোত তোজত 

ওজের শতন  জনর েংেোর  োল োজেই চলত । েোেোর ইেো 

শছল গছজল হোইজকোজটগর উশকল গহোক । েংেোজর িোজয়র 

প্রশতপশি শছল । েোেোজক কখনও িোজয়র ইেোর শেরুজি 

প্রশতেোে করজত গেজখনশন । িোজয়র ইেোজতই আিোজক 

ডোক্তোশর পেজত গহোল । আিোেোেী িো - একিোত্র েন্তোন েে 

ডোক্তোর হজে , েোশে হজে , েে েোশে হজে , েিোজ  প্রশতষ্ঠো 

হজে , কত শক শচন্তো করজতন ।   

 

                                            কপাল 

          Devidas Niyogi, Philadelphia, PA 
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পোহোশে গছোট গঘোেোয় গচজপ ডোক্তোর রুেী গেখজত যোন । 
গপছন গপছন গঘোেোর চলোর তোজল তোজল ওেুজধর েোক্স শনজয় 
ছুজত চজল পুরোতন শেশ্বস্ত  ৃতয রতন । গঘোেোর েলোয় েো েঁধো 
ঘুেুজরর িজে পজথর ধোজর েজস্তর গছজল েুজেো গেশরজয় আজে 
ঘর থোজক । েজল লযোিফ ডোক্তোজরর পক্ষীরো  চজলজছ । 
কু্ষজরর ধূজলো ও ঘুেুজরর িে আকোজি েোতোজে শিশলজয় 
গেজল - গয যোর ঘজর শফজর যোয় ।  
 
   ডোক্তোজরর েোেো শনজ র স্বোিয েম্বজন্ধ শেজিে যত্নেোন 
শছজলন নো । গকোটগ কোছোশরর কোজ  িজেলজের শনজয় এতই 
েযস্ত থোকজতন গয েকোল - েজন্ধয শনয়িিত খোেোর েিয় 
গপজতন নো । অেুি হজয় পেজলন । অল্প কশেজনর জ্বজর 
েোেো িোরো  গেজলন । িোজয়র চোশরজত্রক েৃঢ়তো ও েৃঢ় 
েংকজল্পর  নয অ োে অনটজনর িজধযও  ডোক্তোশর পেোর 
েুজযোে গহোল । অ োজের তোেনোয়  িোজয়র িরীর ও িন 
এজকেোজর গ জে গেল । পজরর েোশেজত েুজেলো রো েঁধুনীর 
কো  কজর আিোর পেোর খরচো গযোেোজত  গহোত । গিে 
পয গন্ত িো িযযোিোয়ী গহোল । িোে পজথ আিোর ডোক্তোশর 
পেোয় গছে পেল । গলোজকর িুজখ আশি এখন লযোিফ 
ডোক্তোর ।  
 
িহর গথজক েজূর গহোজলও - এই গ্রোজি প্রোণ আজছ । পোলো 
পোে গজন শহে ু, অশহে ুেেোই একজত্রত গহোজয় অনুষ্ঠোনজক 
েফল কজর । পরেজরর েহজযোশেতো গেখেোর িত । 
পরেজরর িজধয ভ্রোতৃত্বজেোধ এই গ্রোজির আেি গ । 
 
  েো জনর েিয় নোনো  োয়েো গথজক েোজ কর , যোত্রো 
পোঠটগ , েুিুর নোজচর েল শনজ র শনজ র  োয়েো কজর গনয় 
। শিেিজেজরর েোিজনর িোে  জর যোয় । আজে নোনো 
আশ্রি গথজক েোধু েন্নযোন্সীর েল ; এেে শিজল েো জনর 
উৎেে িনিুগ্ধকর গহোজয় উজে । গ্রোিেোেীরো  ুজল যোয় 
তোজের েুুঃখ কে ।  
 
  েতেছর ওশেেযো গথজক আেত যোত্রো পোঠটগ েি গকজের িুগ্ধ 
কজরশছল । এখনও গ্রোিেোেীরো  ুলজত পোজরশন শু দ্রো হরণ 
ও কংজের কোরোেোর পোলো । এেোজর একই পোঠটগ এজেজছ 
ওজের নতুন পোলো  রোেন্ধ েধ ও শনিোই েন্নযোে শনজয় । 
 
  েো জনর কটো শেন ডোুঃ রোখহশর খোেোর ফুরেৎ পোন নো । 
গ োর গথজক রোজত্র পয গন্ত নোনো েোশধযগ্রস্ত রুেীর শচশকৎেোয় 
শহিশিি গখজয় যোন । ডোক্তোজরর স্ত্রী শেশরেোলো েজলন েেই 
িহোজেজের েয়ো । শেশরেোলো িহোজেজের একশনষ্ঠ পূ োরী । 
িহোজেে , িহোপ্রোণ, িহোজযোেী, িজহশ্বর শেশরেোলোর 
 পিোলো । প্রশত গেোিেোর শিজের আরোধনো কজর প্রেোে 
গখজয় উপেোে  ে কজরন । েো জনর কটো শেন শনরমু্ব 
উপেোে কজর রোজত্র পূ োর পর েোিোনয শকছু আহোর কজরন 
। অন্তজরর গপ্ররণো ও শিেোনুরোেী েজল িহোজেজের িোেি 
গ যোশতশল গে েি গন করোর েুজযোে কজর শনজয়জছন ।  
 
গে শেন গেোিেোর শছল । েকোল গথজক গকোলোহল শুজন 
ডোক্তোর ঘজরর েোইজর েোরোেোয় এজে েো েঁেোজলন । অেোক 
গহোজলন েলোইজয়র গেোকোন ৮ টো গত ফো েঁকো গেজখ । শিশনট 
খোজনক পর েি েোজরো  ন গলোকজক েলোইজয়র গেোকোজনর  



                                                 Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania 

 

                                   কপাল 

                 Devidas Niyogi, Philadelphia, PA 

 

Page 31  

 শেজক আেজত গেখজলন । এক জনর কোজছ  োনজত 

পোরজলন গয এই গ্রোজি লটোরীর প্রথি পুরস্কোর েলোই গিোেক 

গপজয়জছ । 

 

েলোইজয়র একচোলো ঘজরর ের োয় তোলো লোেোজনো েোিজনর 

েোরোেো ফোেঁকো । গলোক জনর গকোলোহল শুজন েোরোেোর এক 

গকোণ গথজক একটো কুকুর গেশরজয় এজে চোর পোজয়র উপর 

েো েঁশেজয় িরীরটোজক েুেোর টোনটোন কজর পোশলজয় গেজলো । 

শকছু েজূর শেজয় িুখ শফশরজয় একেোর গেখজলো আেোর 

অেৃিয গহোল । ওর  োেটো গেজখ িজন গহোল অেিজয় ঘুি 

 োেোর  নয খুেই  শেরক্ত গহোজয়জছ । 

গেোিেোর গ োজরই েলোই েুই গছজল ও গেৌজক েোইজকজল 

চোশপজয় েেজর গেজছ লটোরীর েযোপোজর গখো েঁ  খের শনজত । 

পশরচয় পত্র েযোঙ্ক পোিেই ইতযোশে যোেতীয় প্রজয়ো নীয় 

নশথপত্র েোশখল করজত হজে ।  

  অশিশক্ষত েলোইজয়র িোথোয় েজ্রোঘোত । শেজিহোরো গহোজয় 
গেজছ েলোই ।  োজে গেোকোজনর আয় গেি শছল : 
 োজলো োজেই েংেোর চলশছল গকোজনো অ োে অশ জযোে শছল 
নো । 

   অেজিজে লটোরীর টোকো েযোজঙ্ক  িো পেল । পশরশচত, 

অপশরশচত নোনো  জনর যুজক্ত উপজেি শুনজত শুনজত 

নোজ হোল গহোজয় গেল েলোই ।  

পোেিোলোয় পেো েলোই গকোজনোরকজি ইংরোজ জত নোি েই 

করজত পোরত । পোেিোলোর গহড পজণ্ডত েলোই গক খুে গস্নহ 

করজতন । িোতৃশপতৃহীন েলোই গক গলখো পেোয় েোহোযয করো 

ছোেোও িোতুলোলজয় আশশ্রত েলোইজক শনগ্রহর হোত গথজক 

রক্ষো করোর  নয শনজ র আশ্রজয় গরজখশছজলন । এক 

িয়রোর গেোকোজন একটো কো  গ োেোে কজর শেজয়শছজলন । 

ওখোজনই েলোইজয়র হোজত খশে। েতগিোজন েলোই এক ন 

েক্ষ কোশরের ।  

পোেিোলোর গহড পজিজতর পরোিজি গ িহজর েু কোেো   শির 

উপর একটো েোশে হতরী কজর। গেোতোলো েোশে। উপর তলোয় 

শনজ র েোেিোন ; শনজচ একঠট হলঘজরর েুপোজি েুঠট 

কুেুশর। একঠটজত গেোকোজনর জ শনেপত্র অপরঠটজত 

কি গচোরীজের থোকোর েযেিো। িোজের হল ঘরঠটজত গেোকোন। 

েোশের নোি উিিোিো গেোকোজনর নোি তৃশপ্ত। েে গেোজডগ 
গলখো গপ্রোুঃ েলোই চন্দ্র  গিোেক। কোজলোপজযোেী হোল 
শড োইজনর আেেোেপত্র গেোকোজন েো োজনো।  

গ্রোজির েলোইজয়র পশরেতগন লক্ষণীয়। লুশের পশরেজতগ 

ধুশত , হোফ হোতো গেজঞ্জর পশরেজতগ শেজল করো আজদ্দর 

পোঞ্জোশে, শেশের েেজল শেেোজরট , হোওয়োই চঠটর  োয়েোয় 

চোিেোর চঠট। হোজত ঘশে। ও এখন েলোই িয়রো নয় , েলোই 

েোেু। 

 

 

পশরষ্কোর পশরছন্ন ও উৎকৃে খোেোজরর  নয গেোকোজন 
েিোজ র উেঁচু স্তজরর িোনুজের েিোেি গেিী । 
িহরেোেীজের িুজখ িুজখ 'তৃশপ্ত ' র েুখযোশত েজল িহজর 
এিন একটো গেোকোজনর প্রজয়ো ন শছল । ন র এেোয় নো 
চোশে ি রুজের  িত গিতো খুে কিই আজে । 
 
  তৃশপ্তর উজিোধজনর পর পরই েলোই েোইজকল চোপো গছজে 
শেজয়জছ । কথোয় েজল উপজরোজধ গলোজক গলোজক গঢেঁ শক 
গেজল ; স্ত্রীর এক কথোয়  গিোটরেোইক শকনজত েম্মত গহোল 
। হজে নো ই েো গকন লক্ষ্মীর কৃপোয় ওর  ো েঁেোর ঘর পূণ গ । 
 
কোলীিজেজর পুজ ো গেেোর  পর েোশেজত গিোটরেোইক 
শনজয় এজলো েলোই । স্ত্রীর একটো একটো কজর েোধ হজে । 
আনজে িন  রপুর । রূজপোর েহনোর  োয়েোয় গেোনোর 
েহনো  ও এখন েলোই িয়রোর গেৌ শিউলী নয় , েলোইেোেুর 
স্ত্রী গিফোলী । 
 
 েোিুন পোেোর যেু িুখুজজ্জয িহর গথজক খের এজনজছ এই  
গ্রোজির প্রোজন্ত তোলপুকুজরর কোজছ েরকোশর  শিজত 
 "জহলথজেিোর " হজে । খেরটো গলোকিুজখ ছশেজয় পেজলো 
েোরো গ্রোজি । এতশেজন গ্রোজির একটো শহজল গহোল ।  
 
   খেরটো শুজন ডোুঃ রোখোহশর শনশে গকোর ।  োজন েরকোজরর 
উজেযোজে গহলথজেিোর গহোজলও ওর গকোন েযশতিি হজে 
নো । তেুও ডোক্তোজরর িুজখ একটো শচন্তোর ছোয়ো গ জে 
উজেজছ । 
 
                               ২ েছর পর  
 
  
 একশেন েকোজল ডোুঃ একঠট রুেী শনজয় েযস্ত শছজলন , 
এিন েিজয় শডজেন্সোশরর েোিজন একটো গিোটরেোইক 
এজে থোিল । েোইক েো আজরোহীর উপশিশত গটর পোন শন । 
   
   রুেী শফজর যোেোর পর েলোই িয়রো ঘজর ঢুজক ডোক্তোরজক 

প্রণোি কজর িোথো  নীচু কজর েো েঁশেজয় থোকো েলোইজক 

গচয়োজর েেজত েলজলন । গচয়োজর নো েজে কোজের গেজঞ্চজত 

েেেোর উপিি করজত িিেযস্ত গহোজয় ডোক্তোর েলোইজক 

গচয়োজর েেোজলন । েলোইজয়র িোজ গত কথো েোত গো ও   

গপোেোক  পশরেে গেজখ অশ  ূত গহোজলন  । 

  

 গেোকোজনর শিঠে ডোক্তোরেোেুর হোজত শেজয় েলোই গচয়োজর  
েেল । েু েছর আজের েলোইজয়র আচরজণর গকোন 
পশরেতগন নো গেজখ ডোক্তোর িুগ্ধ গহোজলন । 
 
কথো প্রেজে নোনো শেেজয় আজলোচনো করজত করজত 
ডোক্তোজরর  নয ওর পশরতযক্ত গেোকোন ঘরঠট শেনো িজতগ 
হস্তোন্তর করোর ইেো প্রকোি করল । অজনক অনুনয় শেনয় 
করোর পর ডোক্তোর েম্মত গহোজলন । েলোই গেোকোন ঘজরর 
চোশের গেোছো ডোক্তোজরর হোজত শেজয় প্রণোি করল । 
ডোক্তোরজক ওর গেোকোজন পোজয়র ধূজলো গেেোর  জনয 
েোরেোর অনুজরোধ করল । 
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চোশের গেোছো নোেোচোেো করজত করজত ডোক্তোর কখন গয 
অনযিনস্ক গহোজয় গেজছন গটর পোন শন । হেোৎ এক শিশুর 
কোন্নো শুজন েশম্বৎ শফরল । শতনেছজরর েোচ্চোজক শনজয় িো-েোেো 
ডোক্তোজরর কোজছ এজলো । নোনোন পরীক্ষো করোর পর ওেুধ 
শেজলন । েলজলন গপজট েোয়ুর প্র োজে কে পোজে । শচন্তোর 
কোরণ গনই। ওরো  চজল গেজলো । 
 
  েলোইজয়র গছোট গছজল েজে এজেজছ । েোইজর অজপক্ষোরত 
গছজলজক আেজত েলল । ডোক্তোরেোেুজক প্রণোি করজত েলোয়  
এশক এশক  েজল ডোক্তোর গছজলঠটর িোথো চুম্বন করজলন । 

পশরচয়  োনজত চোইজল েলোই  োনোজলো  ওর গছোট গছজল । েে 

ঠট ওর েযেেো গেখজছ । গছোজটোঠটজক ডোক্তোর করোর খুে ইেো 

ডোক্তোরেোেুর আিীে গোে গনেোর  জনয এজেজছ । 

 
এজক এজক েেোই চজল যোেোর পর েোরোেোয় েো েঁশেজয় ডোক্তোর 
শির েৃঠেজত েলোইজয়র পশরতযক্ত গেোকোন ঘরঠটর শেজক গচজয় 
রইজলন । 

                                   কপাল 

             Devidas Niyogi, Philadelphia, PA 
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                            Birds 
               Maithyli Pai, Hershey, PA 
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     Aloha is a special spirit. For some of us it is more 

than a greeting, but rather a life  force that defines who 
and why we are here. 
 
       Pilahi Paki was a keeper of the secrets of Hawaii. 
She spoke of the time when Hawaii would have the 
remedy to save the world and the remedy was Aloha in 
1970 at a governor's conference she introduced modern 
Hawaii to a deeper understanding of   Aloha.  
 
      Long before this in 1917,after Queen Lil’uokalani 
had seen the end of the Hawaiian monarchy she said to 
her hanai daughter, Lydia K. Aholo, To gain the king-
dom of heaven is to hear what is not said,to see what 
cannot be seen,and to know the unknowable - that is 
Aloha . All things in this world are two: in heaven there 
is but One. 
 
A Akahai -meaning kindness (grace), to be expressed 
with tenderness; 
 
L Lokahi- meaning unity(unbroken), to be expressed 
with harmony; 
 
O ‘Olu’olu- meaning agreeable (gentle) to be expressed 
with pleantness 
  
H Ha’aha’a -meaning humility (empty), to be expressed 
with modesty  
  
A Ahonui- meaning patience (waiting for the moment), 
to be expressed with perseverance.   

                               Aloha 
                Ryma Saha, Mechanicsburg, PA 

                              Blooming   
                 Ashwini Sawant, Reston, VA 

Mehal Bhattacharya, Mechanicsburg, PA 
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পাত্রপাত্রী 

অনুপ   োেুশে 

হনু হোিোর  

েতযেতী 

গিোেল/পুশলি 

গিোেজলর েউ 

পুেঁঠট 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

প্রেম 

অঙ্ক 

অনুপ প্রোয় েছর েুই শেজলজত কোঠটজয়, েেয শফজরজছ তোর গ্রোি 
গ োনোশকপুজর । স্ব োজে গে কশে । অজনক নতুন কোয়েো আর 
কোশহনী এজেজছ তোর েোজথ।  গ্রোজির িোনুে অনুজপর েোজথ 
তোল গিলোজত শেজয় হোশপজয় উেজছ। চলুন আিরো যোই 
গ োনোশকপুজর , এক েুের েকোজল. . .     

 অনুজপর প্রজেি হোজত কশেতোর খোতো. . 

অনুপ: To be or not to be that is the question... 

Oh Shakespeare/ You my dear/ No English fear 

তোর পজরর লোইনটো ঠেক শিলজছ নো I শক গয শলশখ. . 

(একটু গ জে. . ) Let’s have a beer  

একটু পজর গপছজন গপছজন গঢোজক পুেঁঠট 

পুেঁঠট: এই গয অনুপেো, েেোজল চলজল গকোথোয়? পুকুজর 

নোশক ?  

অনুপ: েোতেকোজল গেখো হজলো, আর েম্ভোেণ করশল নো?    

পুেঁঠট: গেটো শক গেো?  

অনুপ : েশল, গুড িশন গং েলজত শক গকউ গিখোয় শন?  

পুেঁঠট : অজতো-িত  োশনজন েোেো।  

অনুপ : এই  জনযই গতোজের শকছু হজলো নো. .  

পুেঁঠট : আেো অনুপেো। গতোিোর  োশর চযোটোং-চযোটোং কথো।  

                                                    হিু সংহাে            
                               Pritish Mondal, Hershey, PA 
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অনুপ : আুঃ. .আেোর অনুপ। গতোজক এই শনজয় শতন েোর 

েজলশছ গয আিোর নোি আর অনুপ  োেুশে গনই! ! !    

পুেঁঠট: এিো তোজল শক? শেজলত শেজয় েোেোর গেওয়ো নোিটোও 
েেজল গফলজল?  

অনুপ : েেলোই শন, েেলোজেো গকন? (লজ্জো গপজয়) িোজন 

একটু অেল-েেল কজর শনজয়শছ। ঐেে অনুপ গটোনুপ 

শেজলজত চজল নো গতো. .    

পুেঁঠট: তোজল শক নোি গতোিোর?   

 অনুপ: অপন ুেু োশে, একটু ইটোশল শিশিজয় শেজয়শছ, 
অক্ষরগুজলো একই আজছ। গহ গহ গহ! 

পুেঁঠট: যো  োজলো গেোজেো কজরো.. আশি আশে..  

অনুপ: এই েো েঁেো, কথো গিে হয় শন। আর ‘অনুপেো পুকুজর 

যোে’ এটো গকিন প্রশ্ন? আশি শক কোজ র িোশে নোশক 

েোতেকোজল পুকুজর যোজেো?  গতোরও েেোর িজতো িশন গং 

ওয়োক করো উশচত..  

পুেঁঠট: িশন্নং শক েোেো?  

অনুপ: েকোল!!!   

পুেঁঠট: এিো.. শক যোতো  েলজছো.. েকোজল আিোর ওয়োক 

করজেো কযোজন?  

অনুপ: Ohh lord ! Are you fool ? 

পুেঁঠট: (কোেঁজেো কোেঁজেো) ফুল গতো আিোর গেোন। গতোিোর িোথোটো 
শক পুজরোই গেজছ। 

পুেঁঠট:  শছ শছ, েেোল েেোল যো-তো েলজলো আিোয়।   

পুঠট গরজে গিজে েোশে চজল যোয় কোেঁেজত কোেঁেজত.. অনুপ 

গেশরজয় যোয় অনয পোি গথজক।    

শিতীয় অঙ্ক 

গিোেল একটো টুজল েজে জেজিোজে, পুেঁঠট গঢোজক  

পুেঁঠট: েোেো গেো।  

গিোেল: (চিজক) তুই আেোর গকোজেজক পোেো গেশেজয় 

এশল। আহো কোেঁেেোর শক হল অযো েঁ?   

পুেঁঠট: ওই অনুপেো আিোজক খোরোপ খোরোপ কথো েজলজছ। 
যোজেতোই অপিোন কজরজছ। 

গিোেল: তো েজলজছটো শক? 

পুেঁঠট: ও আশি গতোিোজক েলজত পোরজেো নো। িোজক 

েলজেোখশন। 
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গিোেল: হযোজেো পুেঁঠটর িো, েশল তুশি শুজনছ কোি..  

(গিোেজলর েউ গঢোজক ) 

গিোেজলর েউ: নো গিোনোর শক আজছ? গতোিোর িজতো কোজনর 

িোথো গখজয়শচ নোশক। গতোিোজক আজেই েজলশচলোি ওেে 

গনোকজক েোজি গরজকো নো।    

গিোেল :  গরজকো নো! !  তো আশি করজেোটো শক. . গেরোি শক 
আিোর েোেোর নোশক? তোরপজর ও  
আ কোল শক গয েজল আশি শকচুই েুেজত পোশর নো. .     
 
গিোেজলর েউ: েুেজে শককজর। ইিকুজল গেজছো কজকোজনো..  

গিোেল: আর কজয়ন নো। আপশন গযন  হজলন শেয়ো িযোঠিক 

পোে!  

গিোেজলর েউ: এত েজেো কতো! িুরে গনই কোনোকশে 
গিোেল গেজ  েজে আজছ। যোও গতোিোয় শকছু কতজত হজে 
নো। আশি গেখশছ। (েেোর প্রিোন)   

তৃতীয় অঙ্ক 

েতয একটো টুজল েজে গেলোই করজছ, গিোেজলর েউ গঢোজক  

গিোেজলর েউ : হোজর েতয...অনুপ আজছ? 

েতয: আজচ শকন্তু েযস্ত আজচ ।    

গিোেজলর েউ: শিজছ কথো কজয়ো নো।  

েতয: েতয আিোর নোি। শিজছ কথো েলোর ওজিি আিোর 

গনই। 

গিোেজলর েউ: থোক। গযিন কিো গতিন শেন্নী। তো েশল কী 

রো কোজজ্জো কজে গে? ওজক ডোজকো। 

েতয: এখন ডোকজল ও গরজে যোজে শেশে। শেজলজতর শচঠে 

এজেজছ, কিো উির শলখজছ। কোল েোরো রোত শডকিনোশর 

পজেজছ। 

গিোেজলর েউ: গিোজলো যো। গতোরও গেখশছ লম্বো চওেো কতো। 

ডোক গতোর কিোজক গে পুেঁঠটজক শকেে েজলজছ।   

েতয: আশি শুজনশছ গেো শেশে। খোরোপ শকচুই েজল শন। 
আেজল পুেঁঠট ঠেক ইংজরজ টো েুেজত পোজরশন। গ্রোজির গিজয় 
গতো।  

গিোেজলর েউ: (গচেঁ শচজয়) যত েে িুখ নয় তত েে কথো!!  

  

 (অনুপ গঢোজক) অনুপ: আুঃ। হজেটো শক েোশের িজধয?  

গিোেজলর েউ: গতোিোর আেদ্দো গতো কি নো অনুপ। 

অনুপ: Oh no. আজর আপনোর পোজয়  জুতো গনই গকন? 

খোশল পোজয় িোে গপশরজয় চজল এজলন ঘজর। So nonsense. 

গিোেজলর েউ: ( ীেণ গরজে) খোশল পোজয় হোঠট আিোর 

খুশি।  

অনুপ: hook-worm হজে। যো খুিী করুন, আশি চললোি, 

don’t waste my time. (অনুজপর প্রিোন) 

গিোেজলর েউ: ওিো শক েজল গেল গেো। আিোয় হুজক 

গেোলোজে। 

েতয: নো নো, তো েজল শন।    

গিোেজলর েউ: তজে শক েজলজছ?   

েতয: আেজল গেটো আশিও ঠেক েুজেশন। আশি অজতো 
ইংজরজ   োশন নো েোেো। গিোন নো শেশে রোে কজরোনো। 
আিোজের েোজহে  শেজলত গথজক একটো আয়নো এজনজছ, 
ওজত শনজ জক গেখজে, গযন রুপ খুজল যোজে। গতোিোজক 
গেজেো।  

গিোেজলর েউ: থোক আর আয়নোয় কো  নোই। আশি 

চললোি, এর গিোধ একশেন গনজেোই। আিরো থোনোয় যোে। 

েতয: ঠেক আজচ, আিরোও যোজেো। গেশি েোে গেজেো নো 

েজল শেলোি। (েতয আর গিোেজলর েউ গেশরজয় যোয়) 

চতুথ গ অঙ্ক 

েেেেী েজে কোে  পেজছ, েেোই গঢোজক 

গিোেল: েশল েেেেীকিো আজছন নোশক? 

ইন্সজপকটর েেেেী : শক চোই।  

গিোেজলর েউ: আজে একটো িীিোংেো করজত এলোি 
েোর। 
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 েেেেী: আেোর েরু চুশর?  

অনুপ: No sir. ওরো আিোর নোজি false allegation কজরজছ। 

েেেেী: False allegation!! তুই গক?  

অনুপ: my name is অপন ুেু োশে, sir! 

েেেেী: তুই শক কোটুগন ? 

েতয: নো, কোটুি আিোর গেোন। েু োশে েোজহে শেজলত গথজক 

এজয়জছন। 

েেেেী: গচোপ! শেশলশত পোেল! তো শক হজয়জছ গেটো েল?  

গিোেল: আিোর গিজয় পুেঁঠটজক খোরোপ েোশল শেজয়জছ ওই 

অনুপ। 

েেেেী: হুি। শক েোশল? 

গিোেজলর েউ : গেটো ঠেক েুেজত পোশরশন, ইংজরজ  গতো।  

েেেেী: আেো, কোলজক গ জন আয়। আর খোশল হোজত 

আেশে নো। যো  োে। (েেোই েো েঁশেজয় থোজক হো েঁ কজর)  

েেেেী: যোশে গতোরো নোশক রুজলর েোশে গেে... (েেোই পোশলজয় 
যোয়, তোরপজর েেেেীর প্রিোন েকেক করজত করজত)  

পঞ্চম অঙ্ক 

পুেঁঠট: শক অে য পুশলি গেো। শকন্তু শকছু একটো গয নো করজলই 
নয় িো।  

গিোেজলর েউ : তগ োর েোেোগক েল। এিন  ীতু পুরুেিোনুে 
 ীেজন গেশখশন।  

পুেঁঠট: গিোন নো িো, অনুপেোগক ওর শঢজলই ঘোজয়ল করে। 

গিোেজলর েউ : েু লোি নো গর।  

পুেঁঠট: তোজল গিোজনো  েশল, ওজক কোত করজত হজে 
ইংজরজ জতই। 

গিোেজলর েউ : গে শক গর। শকন্তু ইংজরজ টো েলজে গক েজট?   

পুেঁঠট: ও তুশি গ ে নো িো। আ  গখো েঁ  শনজয়শছ পোজির 
গেরোজি। গেখোজন এক েে ওস্তোে আজছ। শক েোপট তোর 
ইংজরজ র। একেোর নোশক এক েোজহেও তোর েোজথ তজকগ 
শপছজল গেশছল।  
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 গিোেজলর েউ: শক েলশছে গর। আিোর গতো শেজশ্বেই হয় 

নো। ওস্তোজের শক নোি  গর পুেঁঠট?  

পুেঁঠট: শক েকিজক নোি িো। শুনজল কোন  শুেজয় যোয়। 

ওস্তোজের নোি হনু হোিোর! ! (loud music!) 

গিোেজলর েউ: খুে গেোের। তো হযো েঁ গর পুেঁঠট ওস্তোে গনয় 

কজতো?  

পুেঁঠট: একজিো টোকো, আর গপট   রো খোওয়ো। তুশি খোশল ওই 

শেজলশত অনুপজক তজে রোজ  করোও, তোরপজর গেখজে 

ি ো।    

গিোেজলর েউ: েো েঁেো পুেঁঠট আশি েতযজক েলশছ। (অনুপ ও 

েতয গঢোজক)   

েতয: শুজনশছ। আিোর কিোর েোজথ ইংজরজ  লেোই (হোশে)   

েতয: ঠেক আজছ, শনজয় এজেো গতোিোজের হনু হোিোরজক। 

আিোর েোজহজের েোিজন এক ফুজয় উজে যোজে।  

গিোেজলর েউ: হযো েঁ হযো েঁ গেকো যোজে। গতোজের েোজহে পোশলজয় 

নো যোয়।   

অনুপ: All right, all right, I warn you, poor loser! 

েতয: শনজ র কোজনই গিোন।  খোশল কজে গযজত হজে েজল 

শেজয়ো (েেোর প্রিোন) 

ষষ্ঠ অঙ্ক 

(drum music.. then background voic) শুশনজয় শুশনজয় 

শুশনজয়… আ  শক শু  শেনজপ আপ েশে গলোজকো কো 
স্বোেত হোয়। হোি েে  োনজত হোয় শক েু োশে েোে লিন গে 
আজয় গহ। আংজরজ  গপ উনশক েডী  োনকোশর হোয়। আে 
আংজরজ জপ গিোকোশেলো গহোেো। গতো এক তরফ হোয় অপন ু
েু োশে েোে, আউর েুেরী তরফ হোয় হনু হোিোর েোে। 
গেোনই হুশিয়োর আউর গচোস্ত হোয়।আই িোেোি। গতো 
গেোনজন শহ শতন েোওয়োল পুজছেো। আউর উেশক  োওোে 
গেনো পজে েো েুেজর গকো। িুকোশেলো শক েোে হোি গন ইজয় 
হতয়োশর কজরেো, শক গকৌন  জ তো। গতো আে েয়োল  ওয়োে 
শুরু শকয়ো যোয়। গতো তুি গেোন শক ইজয় েোত কেুল হোয়।  

(গর্াষণাে মারর্ সর্াে প্ররর্শ)  

হনু ও অনুপ: কেুল হোয়।     

গিোেজলর েউ: গপোথজি  হনু হোিোর পজশ্নো করজে। 

হনু হোিোর : শক গর শিকোরী তুই হতশর? 
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 অনুপ: You question now.  

হনু হোিোর: (েলো খযো েঁকজর) YES 

অনুপ:  অযো েঁ। এটো গকিন প্রশ্ন?  

গিোেজলর েউ, পুেঁঠট, হনু: আজর শক হল েোজহে, একটো 

পজশ্নই ফুটুে? 

েতয: আজর  চুপ কজর গথজকো নো। গছোট গপোিজনো, 

তোেোতোশে েল েোজহে।    

অনুপ:  Stop. What do you mean by yes?  

েতয: (হোততোশল)..েোহ েোহ…   

গিোেজলর েউ: ঊির গেওয়ো হজয় গেজছ। হনু হোিোর এেোর 
েুই নম্বর প্রশ্ন কজরো।   

অনুপ: ধুজিোশর! ঠেক আজছ, 2nd question.  

হনু হোিোর: NO? (অনুপ আেোর চুপ)     

গিোেজলর েউ ও পুেঁঠট: আেোর শক হল েোজহে। (হোশে...)  

হনু হোিোর: শকছু েজল গতো গেখোও েোপু।   

গিোেজলর েউ: েেোই চুপ কজরো।  েোজহে এজতো গেশর করজল 

গলোজক হোেজছ।  

েতয: কযোজন গেশর করজে নো। ইংজরজ  েজল কতো। 

েুজেশুজন উির শেজত হজে গতো নোশক।   

অনুপ:   I don't understand your question।   

েতয:  ‘েোহ েোহ… শক লম্বো উির।’ 

গিোেজলর েউ: চুপ, চুপ। এেোর শতন লোম্বোর পশ্ন। 

 হনু হোিোর: ALRIGHT!! 

েতয: (হোততোশল) েোরুণ!েোরুণ!!গেজখো েোজহজের ইংজরজ  

গেজখো ।    

পুেঁঠট:  এটো খুে অনযোয়। হন ুহোিোর একটো িজে প্রশ্ন করজছ 
আর অপনুেো গহো েঁচট গখজয় গখজয় লম্বো উির শেজে।  (পুেঁঠট 
েজল হনু আর েতয েজল  অপনু)    

গিোেজলর েউ: েেোই থোজিো। এটো কুজস্ত নো ইংজরজ , েেোই 

থোজিো। এেোর অনুপ পজশ্নো করজে।   

েতয: েোজহে িক্ত পজশ্নো কজরো।  

 অনুপ: what is your goal?  

েিজেত কণ্ঠ: গেোল, গেোল!  

হনু হোিোর :  one, - one two three Four five 

অনুপ: Oh my god, are you mad..  

হনু হোিোর: four five six.. six five four  

অনুপ: এটো গকিন উির, তুই কী পোেল?   

পুেঁঠট:  এিো। গহজর শেজয় েোশল শেজে। (েেোই হোজে… ) 

েতয: িোথো েোণ্ডো কজরো েোজহে। খুে িক্ত পোলোয় পজেছ। 
িুজখ গচোজখ  ল েোও।  

অনুপ: Please shut up   

েতয: রোে গকোজরো নো েোজহে। এক গেলোে েুধ খোজে।   

অনুপ: তুশি থোিজে? 

পুেঁঠট:  এিো শতন নম্বর পজশ্নর আজেই শনজ রো েেেো 

করজছ। 

গিোেজলর েউ: আজস্ত, আজস্ত। অনুপ গিে পজশ্নো কজরো। 

অনুপ: Please give me proper answer to my question or 

you score nil.. 

েিজেত কণ্ঠ: নীল, নীল।  

হনু হোিোর: twelve eighty-eight, ninety nine, hundred 

পুেঁঠট:  ওিো শক েোরুন। 

অনুপ: nonsense!  

গিোেজলর েউ: েযোে, েযোে। গখলো গিে। এেোর ফল।  

drum music.. then background voice …  

েহুত খুে, গকয়ো েোত হোয়। গকয়ো িুকোশেলো। গকয়ো 
আংজরজ  হোয়, েোহ। হোিজন উন গেোন শক গেোশল েজে েে 
গে শুশন, আউর এক এক অক্ষর পর ধযোন শে। গেোনই 
েজে হুশিয়োর হোয়। অপন ুেু োশে েোে গন আংজরজ  
গেোশলশক েশরয়ো েোহো শে। গতো হন ুগন আংজরজ  গেোশল 
শে শল শক তরো।  

েিজেত কণ্ঠ: েোহ েোহ… 
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 িের এক েোত ইন গেোন শক ফোরোক েোনো শে। হনু হোিোর শক 

গেোশল শুি হোয় েেো শক তরো। পরন্তু েু োশে েোহোে 

আংজরজ জি পোশন শিলো শেয়ো। উনজন গ ো আংজরজ  গেোলী 

উেজি গেো আইজে িে শক ইজস্তিোল শক গযো গেশি হোয়। নীল 

আউর গেোল ইজয় গেোন িে অপন ুেোে শক শখলোপ চলো শেয়ো 

আউর হোি হনু হোিোরজকোই কোজিয়োে িোনজত হোয়..  

গিোেজলর েউ, পুেঁঠট, হনু:  য়, হনু  োি গোজনর  য় (শিউজ ক 

হেোৎ শিউজ ক গথজি যোয় গেজ  ওজে পুশলজির আওয়ো , 

েেেেী গঢোজক) 

েতয:  আপনোরো গক ?   

েেেেী: শচনজত পোরশল নো? ইন্সজপকটর েেেেী!!এখোজন শক 

হজে? 

গিোেজলর েউ: ইংজরজ  পশতজযোশেতো। গতোিরো শক অনুপজক 

ধরজে? 

েেেেী: নো…শকন্তু আিোর শকছু প্রশ্ন জ জেেো করোর আজছ…    

পুেঁঠট:  খুে  োল, শকন্তু ইংজরজ জত পজশ্নো করজত হজে…   

েেেেী:  আেো! গতোরো ইংজরজ  েলজত পোশরে? 

গিোেজলর েউ: আিরো  োশনজন, শকন্তু আিোজের হজয় কথো 
কইজে হনু হোিোর। একটু আজেই গতো অপন ুেু োশেজক 
হোশরজয়জছ।  

েেেেী: ঠেক আজছ। তোই হজে। 

হনু হোিোর: ইংজরজ  েলো আর শক েে েযোপোর। এিশনজত 

আরও  একি টোকো পোওনো হয়, শকন্তু এখন আর গনে নো। 

েেেেী: OK Hanu, did you kill someone last night? 

হনু হোিোর: YES!  

অনুপ : একটো েোধো।  

গিোেজলর েউ, পুেঁঠট: আজর েোহ েোহ…শক েজলশছলোি নো... 

অনুপ তুশি থোজিো। গহজরো গকোথোকোর।  

েেেেী: Hanu, did you have any partner in the 

crime?  

হনু হোিোর: NO! 
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গিোেজলর েউ, পুেঁঠট: শক েোরুন!  

েেেেী: You will be under arrest for murder. 

হনু হোিোর: ALRIGHT ! 

গিোেজলর েউ ও পুেঁঠট: লো  েোে, লো  েোে... 

েেেেী:  চুপ!!! খুজনর েোজয় গতোিোজক ধরলোি হনু হোিোর। 

হনু হোিোর: গে শক গেো। নো…আিোজক েো েঁচোও। আশি 

ইংজরজ   োশন নো।   

অনুপ ও েতয: েযোটো েে!!  

েেেেী:  ধর েযোটোজক…  

েিজেত কণ্ঠ: ধর েযোটোজক, ধর েযোটোজক, ধর েযোটোজক...
(শিউজ ক…)    

                                                 হিু সংহাে            

                               Pritish Mondal, Hershey, PA 

              শক গয শলশখ কশেতোয়  

             গ জে গেশখ তো গকোথোয় 

             শিজি আজছ িেজ   

              শলজখ যোই কোেজ   

              কিোশর ধোরণোর  

              কোশেযক রচনোর  

              শন শন  িতোিত  

              শলজখ যোই চটপট  

              শকছু কথো শকছু েোন 

             িন িোজে পোয় িোন । 

                                 কতর্িা গলখা  
                       Prashanta Majumdar, WB, India 
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 হেোৎ আকোজি কোজলো কজর গিঘ  িজলো, চোশরশেজক 

অন্ধকোর কজর এজলো। এই  রেুপুজর েজন্ধর আেঁধোর ঘশনজয় 

এজলো গযন। শকছুক্ষজনর িজধয শুরু হজলো েৃঠে প্রথজি গফো েঁটো   

গফো েঁটো   তোরপজরই িুেলধোজর । শতশত গযন এই েৃঠেটোর  নযই 

তৃষ্ণোতুর হজয়শছল। েোরোেোয় েো েঁশেজয় গচোখ েুজটো েন্ধ কজর 

আকোজির শেজক তোশকজয় গচোখ িুজখ লোেোজেল েৃঠের গফো েঁটো   

িোজে িোজে েু হোত শেজয় িুখটো িুছশছল। তপ্ত গ্রীজেয এিন 

েৃঠে িজন  োজন শস্নগ্ধতো শতঠট গেোধ হয় তোরই আস্বোে শনজেজলো 

শকন্তু েোধ পেজলো িোজয়র ডোজক তোেোতোশে েশে গথজক 

েোিছোটো গটজন শনজয় িুখটো িুজছ গনয়- যোই িো। 

েীিো েুপুজর খোওয়ো গিে কজর একটু শুজয়শছজলন। গকোন 

গ োজর উজে কো  শুরু কজরজছন। েকোল আটটোর িজধয 

অশফজের  োত রোন্নো েোন্নো গিে কজর কোপে কো েঁচো রোন্নোঘর 

পশরষ্কোর করো তোরপর স্নোন কজর গছজল গিজয়জক শনজয় খোওয়ো 

গটশেল পশরষ্কোর কজর উেজত উেজত গেলো শতনজট। েজেিোত্র 

েুজটো গচোজখর পোতো এক হজয়জছ এিন েিয় েৃঠে। 

 

-রোহুল গকোথোয় গেজলো গর শতশত?  

-ও গতো েোশফগং করজত েোজছ। 

-গেখ আেোর েৃঠেজত শ জ  অেুখ নো েোধোয় । 

 

ওজের এখন েরজির ছুঠট। রোহুল ক্লোে টুজয়লজ  আর 

শতশত  গটন-এ।িোন্ত স্ব োজের শতশত পেোশুনোয় অেম্ভে  োজলো 

। শকজিোরী িন শনজয় ও ছুজট গেেোয় ফুল পোশখ আর 

েোছপোলোজের িজধয ।েোন েোয় কশেতো গলজখ সু্কজল েেোর শপ্রয়। 

অথচ েোশেজত যত রকজির িোেন েেই ওর  নয অেিয েোেো 

ওজক খুে  োজলোেোজে িোজে িোজে ওর খুে অশ িোন হয়। 

আেোর িোজে িোজে যখন েোেোর েোজথ েেেো হয় িো ওজকই 

েজকন । েোেোজক েলজল েোেো হোজেন। গেশেন েোেোর েোজথ খুে 

েেেো হল।শতশত  কোউজক শকছু নো েজল েেিোশের েোশে চজল 

গেল ।েেিোশে আেোর েীিোজক গফোন কজর েজলন- -তুই শচন্তো 

কশরে নো ।ও কশেন আিোর কোজছ থোকুক। 

েোেো ওজক খুে  োজলোেোজেন গয কশেন ও িোশের েোশে শছল 

েোেো গরো  অশফে গফরত িোশের েোশে গযজতন। গিজয়জক 

একশেন নো গেখজল ওর িন  োজলো লোজে নো, েেিোশে েোেোজক 

েলজলন - 

-আেো রঞ্জন গিজয়জক শেজয় শেজল তখন শক করজে?  

-গকন গরো  অশফে গফরত যোজেো । 

-আর যশে েজূর শেজয় হয়? 

-েজূর শেজয় শেজেটো গক? 

 

 েৃঠে আজরো গ োজর শুরু হজয়জছ েজে েিকো হোওয়ো। েোজছর 

পোতো েুলজছ েজূর নোরজকল েোজছর িোথোগুজলো গহজল েুজল গযন 

েৃঠের তোজল তোজল নোজে । একেোর এপোি একেোর ওপোি । 

েোরোেোয় েো েঁশেজয় শতশতর খুে  োজলো লোেজছ। িজন হজে 

রোস্তোয়  ল েো েঁশেজয় যোজে ।একটু একটু েৃঠের েোেঁট ওর েোজয় 

লোেজছ শকন্তু তোজত শক ! েুের একটো িোঠট িোঠট েন্ধ। িো 

ঘুিুজেন ওজক এ োজে েো েঁশেজয় থোকজত গেখজল হয়জতো 

েকজেন। এ েকুশন ওর েো-েওয়ো হজয় েোজছ । িোজয়র গতো ওই 

আজছ এটো কজরোনো ওটো কজরোনো। অথচ শতশত গয েে    
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হজয়জছন গেটো উশন গেোজেন নো ? ও শনজ র  োজলো িে 
যজথে  োজলো গেোজে। িোজয়র এই িোেন অেহয  িজন হয় । 
েোেো আেোর ঠেক উজটো, শতশতজক শকেুঠট েলজেনো। 
শতশতজের  এই পোেঁচতলোর রোেোরঠেক েোরোেোর ঠেক শনজচ 
একটো কো েঁেোল েোছ ওখোজন কোজকর েোেোয় েেয শডি্ ফুজট 
েুখোনো কোজকর ছোনো হজয়জছ িো কোকটো ডোনো গিজল শেজয় 
েোচ্চো েুজটো গক েৃঠে গথজক েো েঁচোজে । েোিজনর েোশের 
আলজেজত একটো কোক েজে শ  জছ । কোকটো গক ও 
গচজন। ওর েলোর স্বরটো একটু অনযরকি। গযন েোিো গলজে 
েলোটো েজে গেজছ । গরো  শতশত  কোকটোজক রুঠট খোওয়োয়। 
েকোজল েোশে রুঠট থোকজল তোই নো থোকজল একশপে 
পোউরুঠট শছেঁজে ওজক গেয়। কোকটো ওজক আর ওজক আর 
 য় পোয় নো। খুে কোছ গথজক ওই টুকজরো গুজলো তুজল গনয়। 
একশেন ওর হোত গথজক শনজয়জছ শতশতর িজন 
পজে  েতেছর এই েিয় ওরো গকেোরনোথ গেেোজত 
গেশছজলো। েজে শছল েুিনেো গেোপোলকোকু আর কোশকিো। 
েুিনেো ওর গথজক পো েঁচ েছজরর েে। ওর েোজথ খুে েনু্ধত্ব 
যখন ওরো হো েঁটশছজলো হেোৎ েিেশিজয় েৃঠে নোিজলো পোহোশে 
েৃঠের অনয রূপ , ওরো একটো শেিোল পোহোজের আেোজল 
েো েঁশেজয়শছল। গেোপোলকোকু একটো প্লোশস্টক শেট তোেুর িজতো 
কজর ওর শনজচ েেোই আশ্রয় শনজয়শছল । অেিয েৃঠেটো 
গেশিক্ষন হয়শন, একটু পজরই চেো গরোে উজে অল্প গ  ো 
 োিোকোপে শুশকজয় শেজয়শছজলো।  

েৃঠেটো একটু কজিজছ। আকোি শকন্তু কোজলো গিজঘ গছজয় 
আজছ। আজলো আজরো কজি আেজছ। িজন হজে আেোর েৃঠে 
নোিজে। শতশতর  োজলো লোজেনো। িন খোরোপ হজয় যোয়। গেি 
গ োজর গ োজর েৃঠে হজে। শতশত েোরোেোয় েো েঁশেজয় তোশকজয় 
থোকজে েজূর। অজনক েরূ গথজক গকিন েৃঠেটো এশেজয় এজে 
এখোজন েিেশিজয় নোিজে। েোরুন ি ো  লোজে শতশতর। 
সু্কজল ক্লোে করজত করজত যখন েৃঠে নোজি তখন িোজে 
িোজে শতশতর  গচোখ চজল যোয়  োনোলো শেজয় েোইজরর শেক। 
গকিন গযন িন খোরোপ খোরোপ লোজে। গকন এিন হয় 
েুেজত পোজরনো শতশত। যখন ওরো েোশলেজঞ্জ থোকজতো, একটো 
েোশের একতলোয়। গেশি েৃঠে হজল  ল  জি গযত েোিজনর 
রোস্তোয় শতশত তখন খুে গছোট আর েোেো সু্কল গথজক 
কোেজ র গনৌজকো েোনোজনো শিজখ এজেশছজলো। খোতোর পোতো 
শছেঁজে েোেো অজনকগুজলো গনৌজকো েোনোজতো আর শতশত একটো 
একটো কজর গেগুজলো  জল  োশেজয় শেত। শক ি ো হজতো 
এখন গতো শতশত েজেো হজয় গেজছ। শনজ  গনৌজকো েোনোজত 
পোজর শকন্তু এখন ওরো পোেঁচতলোয় থোজক। তোছোেো এখোজন 
রোস্তোয়  লও  জি নো। েৃঠেজত রোস্তোয়  ল নো  িজল  
শকজের ি ো এখনজতো ও সু্কজলর েোজেই যোতোয়োত কজর, 
ফজল  িো  জল পো গডোেোজনোর েুজযোেই হয় নো।গযশেন খুে 
েৃঠে হয় েোজের  োনলো শেজয় েোইজরর শেজক তোশকজয় থোজক, 
কত গছজল গিজয় হো েঁটু জলর িজধয শেজয় গহেঁজট চজলজছ েোে 
টযোজক্স েে  ল গকজট গকজট চজলজছ, একেোর গেিশপ্রয় 
পোজকগর েোিজন শেজয় আেোর েিয় ওর খুে ইজে করশছজলো 
গনজি পজে। শকন্তু তোর গতো উপোয় গনই।  

েৃঠেটো একটু কজি গেশছজলো। আেোর েিেি কজর নোিজলো, 
  

                            দেূ পরে দীপতশখা  
                      Dilip Sen, WB, India 
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এেোর গযন আজরো গ োজর  ীেণ গ োজর, আনে হজে 
শতশতর। ইজে করজছ নোচজত আর েোইজত। " হৃেয় আিোর 
নোজচজর আজ জক িয়ূজরর িজতো নোজচজর।"  

শকন্তু একটো েু গোেনো িোথোয় এজে যোয়।েোেোটো এখজনো 

গফজরশন। শক কজরই েো শফরজে। িো ঘুজিোজেন, শতশত েুপুজর 

ঘুজিোয় নো। এিশনজত ছুঠট থোকজল পেোশুনো কজর শকংেো 

েজল্পর েই পজর কোটোয়। আ  আর পেজত ইজে করজছ নো, 

তোর গচজয় এই েোরোেোয় েো েঁশেজয় েৃঠে গেখজত  োজলো 

লোেজছ। শতশত একটু  োেুক প্রকৃশতর । ওর িজধয একটো 

কশে িন আজছ। যখনই েিয় পোয় কশেতো গলজখ শকন্তু 

কোউজক পেোয় নো। কশেরো গেোধহয় েে গোকোলজক 

 োজলোেোজে। রেীন্দ্রনোজথর শপ্রয় ঋতু শছল েে গোকোল। কোজছই 

একটো েো  পেজলো। গ োেোজলো আজলোটো ওর গচোজখ 

পজেজছ, শক প্রচি িে ! ের োটো েন্ধ কজর এজে  োনলোর 

েোিজন েো েঁেোয়। হেোৎ গডোরজেল গেজ  উজে। িো ঘুজিোজে, 

গেোধহয় েোেো এজলো। ছুজট শেজয় ের ো খুজলই শতশত অেোক!   

 

- েুিন েো  : শক েযোপোর ? ইি! একেি শ জ  গেজছো । 
- এখোজন েো েঁে কশরজয় রোখজে, নোশক গ তজর আজস্ত েলজে। 
- শতশত লজ্জো পোয়। েজল- েশর েুিনেো, এজেো এজেো। 
গতোিোর  োিোটো এজেেোজর শ জ  গেজছ । ওটো খুজল গফজলো 
নইজল েশেগ গলজে যোজে।  
- রোহুল গনই? 
- নো, েোেো েোশফগং করজত গেজছ। 
- আর কোশকিো? 
-ঘুজিোজেন। 
- োজনো শতশত আশি গতোিোজের একটো েুখের শেজত এজেশছ? 
- শক েুখের? 
- আজে েজলো শক খোওয়োজে? 
- তুশি যো েলজে তোই। 
-আপোতত এককোপ েরি চো। 
-এখুশন শেজে। শকন্তু েুখের টো শক? 
- আশি চোকশর গপজয়শছ। 
- তোই ! শতশত উেশেত হজয় ওজে। 
-শকন্তু এখোজন নয় শেশলজত। 
 
শতশতর একটু িন খোরোপ হজয় যোয়। েুিনেোজক অজনকশেন 

গেখজত পোজেনো তো হজলও িুজখ একটো েোম্ভীয গ এজন েজল- 

 োজলোই গতো তো কজে গযজত হজে? 

 

-কোলই কলকোতো অশফজে ফযোজক্স খের এজেজছ।ওরো গফোন 

কজর খের শেজয়জছ এইিোত্র ওখোন গথজক শফরশছ। 

-কোলই গযজত হজে?  

-হয় কোলই , েোেোজক গফোন কজরশছলোি। েোেোর অশফজের 

এজ িজক শেজয় রো ধোনীর ঠটশকট গকজট গেজে। 

 

শতশত ঘর গথজক গেশরজয় যোয় রোন্নোঘজরর শেজক, েযোে  
 

 

 

গস্টোজ  গ জল চো েেোয়। একটু পজর চোজয়র কোপ শনজয় 

ঘজর ঢুজক গেজখ েুিনেো  োনলোর েোিজন েো েঁশেজয় আজছ। 

 োিোটো খুজল েোরোেোয় েশেজত গিজল শেজয়জছ। েুিনেোর 

চওেো কো েঁধ  োরী েুের লোজে। গেি শকেুক্ষন গকজট যোয়। 

েুিন শপছজন শফজর গেজখ শতশত েো েঁশেজয় আজছ। 

 

-শক েযোপোর ? ডোজকোশন গকন?  

-শতশত লজ্জো পোয়, হোত গথজক কোপটো শনজয় েুিন েজল 

গতোিোজের  জনয খুে খোরোপ লোেজে। খুে কে হজে। 

গতোিোর খোরোপ লোেজছ নো?  

-শনিয় লোেজছ। শকন্তু শতশত শকছু েুেজত নো শেজয় 

শনজ জক েোিজল শনজয় েজল- খোরোপ লোেজে গকন? তুশি 

চোকশর গপজয়জছো, কত আনজের কথো। 

 

কথোগুজলো েজল শতশতর গকিন গযন িন খোরোপ হজয় যোয়। 

েুিনেোর েোজথ এতশেন শিজিজছ কত েল্প কজর। অথচ 

আ  গযন অনয েুিনেো, এিনটো গকোজনোশেনও হয়শন । 

একটো চোপো গেেনো িনটোজক েযোকুল কজর শেজে। অথচ 

প্রকোি করজত পোরজছ নো। শতশতজরর শকজিোরী িজন শুরু 

হজয় যোয় গতোলপোে। অেযক্ত গেেনোজক েুজক গচজপ রোজখ। 

কোিনো েোেনো, গপ্রি  োজলোেোেো শনজয় শতশত গযন আ  

েম্পূণ গ নোরী। েুিনেোজক গযন আ  একটু  োজলো লোেজত 

শুরু কজর। আর গেই অেযক্ত গেেনো িনটোজক অেযক্ত 

গেেনো েলো শেজয় উপজর উজে আজস্ত চোয়। েুিন 

শনশন গজিজে েৃঠেজত তোশকজয় থোজক শতশতর শেজক। গযন 

গকোথোয় হোশরজয় েোজছ। গযন শক একটো খুেঁ জছ শতশতর 

গচোজখ। শতশত  গেজখ েুিনেোর গচোজখ অনয েৃঠে। গযন 

গকোজনো েজন্মোহনী িজক্ত েু জনর েৃঠেজক একই পজথ গেেঁজধ 

শেজয়জছ। শতশত  ুজল যোয় গচোখ েরোজত। েুজচোজখর শিলন 

গয এিন কজর েু জনর পৃশথেীটোজক েেজল শেজত পোজর তো 

ওরো কল্পনো করজত গপজরশছজলো?হেোৎ স্তশম্বত শফজর পোয় 

েুিন। শনুঃিজে গচোখ েশরজয় গনয় কোজপ চুিুক শেজয় 

কোপটো নোশিজয় রোজখ। শতশত একটু লজ্জো পোয়। পেোর 

গটশেজলর গচয়োরটো গটজন শনজয় েজে পজে । েুিজনর িুখ 

শেজয় গকোজনো কথো েজর নো। খোজটর এক গকোণোয় েজে ও 

তোকোয় শতশতর শেজক। শতশত  িোথো শনচু কজর আজছ । এেোর 

েুিন কথো েজল, গযন শতশত শতনিোে পজর গিশনং তোরপর 

প্রজেিন। প্রোয় গেে েছর আেো হজে নো। গতোিোজের েোজথ 

গেখোও হজে নো। ইজে করজছ নো গতোিোজের গছজে গযজত। 

 ীেণ  োজে গতোিোজের শিে করজেো।  

 

েুিন গযন অজনকটো আজেেপ্রেন হজয় পজে।কথোটো 

েজলই েুিন তোকোয় শতশতর শেজক, শতশত  েো েঁ-হোজতর নখ 

শেজয় ডোন হোজতর আঙুজলর গনইলপশলিটো গতোলোর গচেো 

কজর। 

-আশি শক আিোর কথো েলশছ?  

-নো আশি েলশছ। 

-শকন্তু আশি, আশি গক গতোিোর?  

-তুশি আিোর গক  োজনো নো?  

                          দেূ পরে দীপতশখা  
                      Dilip Sen, WB, India 
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শতশতজরর েলোটো ধজর আজে গযন শক একটো আটজক পেজলো 

েলোর িজধয। প্রচি গ োজর েো  পেজলো। েোইজর অজেোজর েৃঠে 

হজে। এর িজধয পোজির েোশেজত কযোজেটে েো জছ- " গপ্রি 

এজেশছজলো শনুঃিে চরজণ, তোই স্বপ্ন িজন হজলো তোজর।" শতশতর 

িজন েে উেজলো। যো গে গকোজনোশেন  োজেশন আ  তোই ঘজট 

গেজলো। েুিনেোজক  োজলো লোেজতো ঠেকই শকন্তু তো শছল শনছক 

 োজলোলোেো। শকন্তু আ  তোর রূপোন্তর ওজক শেচশলত করজলো। 

ওর কোজন েো জছ গেই কথোটো "তুশি আিোর গক গযন নো ? 

ওর গকিন  য় করজছ। হেোৎ িুখ শেজয় গেশরজয় আজে- 

-েুিনেো- 

েুিজনর গচোখ েুজটো ছল ছল করজছ। আর শতশত ! একেুক 

কোন্নো ওর কণ্ঠজরোধ করজছ। গচোখ ফুজট  ল গেশরজয় আজস্ত 

চোইজছ। শতশত আর েহয করজত পোজর নো। গেৌজে েোেোর ঘজর 

শেজয় ের োটো েন্ধ কজর গেয়, তোরপর শেছোনোয় আছজে পজর। 

েো েঁধ োঙো েনযোর  জলর িজতো েুজচোখ গেজয় ধোরো গনজি আজে। 

অপ্রস্তুত েুিন শক করজে গ জে পোয় নো। িশেজরর িজতো 

েো েঁশেজয় গে তোশকজয় থোজক েন্ধ ের োর শেজক। কযোজেজট 

েোজনর গিে কশল গ জে আজে। 

                                               
                      েরূ পজথ েীপশিখো  

                       রজক্তি িরীশচকো  

    গপ্রি এজেশছজলো শনুঃিে চরজণ, তোই স্বপ্ন িজন হজলো তোজর।  

                  দেূ পরে দীপতশখা   
                            Dilip Sen, WB, India 
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                                   তিেন্তি 

             Pritha Sahu, WB, India 

Dance at Rathayatra Festival  2018 
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  Narrow streets, amongst a jungle of asphalt and cement.  
Shouts of hurried businessmen; wailing taxis roaring by, 

and food trucks perched by sidewalks. 
  

Flashes of billboards. 
Gray clouds hiding the twinkling stars of the night. 

Long shadows stretch across alleyways, changing as the days go by.  
  

Constant bustling of pedestrians on a compact street. 
Vibrant colors of shirts, signs, and other items. 

Modern art displayed for all to see. 
  

Everyone’s hustle to make it to tomorrow never ceases. 
Located in the Northeastern tip of America- 
New York City, the hub of modern trends. 

  
People with vivid hair colors, flamboyant outfits, and many tattoos. 

Cries of vendors selling exotic food from all over attract buyers like flies. 
The delicious aroma of curries, spices, sauces, and seafood tickles the nose. 

The many coffee shops let the scent of coffee beans  
Waft throughout the roads and alleyways.  

 Deeper in the famed city, the dusty smell of rock bombards the senses. 
  

The ground shakes, spewing earth and stone into the air; 
The pungent smell of gas and wet cement drifts around. 

People swarm like bees in a hive, all having a definite purpose. 
  

Streams of tourists flood towards Lady Liberty and the Empire State Building. 
Boat tours are crowded with chattering families and flashing cameras.  

  Everyday citizens and tourists mingle together in an ever-expanding horde. 
  

Various people in famous character costumes pose with tourists. 
Street musicians and performers show off their many talents. 
The clink of money in their little jars or hats is barely audible. 

Loud cars honk at the heavyweight busses. 
The hubbub congeals into one spot, ignoring the rest of the passageways. 

As the weather grows colder and nights grow longer, wind whips throughout the city. 
  

Clouds dump piles of snow onto the Northeastern regions. 
Most citizens are wrapped in warm sweaters and snug scarves. 

Puffs of frosty air appear from noses and mouths, as they grip their coffee and call a taxi to work. 
  

However, in summer, thin sleeves and short dresses come into fashion.  
Sparse trees bloom, and the many small gardens fill with vibrant colors. 

A spring breeze silently weaves through the cityscape. 
  

The urban metropolis is the land of new opportunities.  
Any aspiring individual can begin a new life and strive to become successful. 

New York City is a mesh of old and new where residents live together in harmony. 

                                   New York City 
                       Ishita Mitra, Mechanicsburg, PA 
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Roaming the streets of Kolkata, West Bengal, are 

dirty and skinny stray dogs. These dogs live very different 

from those dogs that are kept as pets inside people’s 

homes at Kolkata. 

 

The size of the stay dog’s population depends on the 

size and characteristics of the human population in the 

same locality. Large amounts of exposed garbage, which 

provide an abundant source of food, is one of the leading 

cause to why the street dog population exists in Kolkata.   

 

The number of street dogs is directly related to the 

amount of food and edible waste matter in an area. So 

cleaner parts of the city has lower stray dog populations, 

and dirtier parts of the city have higher dog populations. 

Another factor that leads to the existence of street dogs 

is irresponsible pet ownership. Pet dogs that are aban-

doned  doned continue to live on the streets and if they 

are not escued, they could be killed in road accidents, or 

they might inter-breed, adding to the existing street dog 

population  

 

The lifestyle between the street dogs and dogs that 

are pets are very different. Pet dogs are well fed and are 

groomed.  The street dogs are forced to scavenge for 

food and fight for it. They are highly territorial, and often 

a small pack of dogs will “claim” a part of a road and 

guard and defend their territory against perceived intrud-

ers, be it other dogs or even a person.  

                “Wolf” Packs of  Kolkata 

    Aratrika Chakrabarti, Carlisle, PA ( Photo: Subir Ghosh ) 
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Like many other dog breeds, these stray dogs 

usually are most aggressive during mating season, 

when they are attacked or teased by humans, or when 

they feel as if they or their puppies are threatened. 

Some dogs can be friendly , but others can be very 

aggressive, barking loudly at people walking by or at 

other dogs. 

 

For a long time, people would kill the street dogs 

because they were worried about rabies and other 

animal-borne diseases, but they couldn’t catch all of 

them. This is because the street dogs that are re-

moved or killed are easily replaced with new dogs 

from other territories. When street dogs are removed  

from an area, their territories become vacant and 

strays from neighboring areas move in to occupy 

them. 

In 2001, the Federal Government of India passed 

a law to prohibit the killing of the stray dogs and pre-

vent cruelty to them in general.  But illegal killings 

and torturing  still continued to happen. During my 

earlier visits to Kolkata, I’ve seen people trying to tie 

things to their tailsfor fun. During festivities,  they 

also used to light up firecrackers  to scare the street 

dogs.  

 

However, I can feel that times are changing. 

More recently, I’ve seen local residents give the strays 

food,  
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water, and vaccinations.  There is a park in front of 

my grandparents’ house where the locals will bring in 

biscuits and other snacks to feed the dogs. One day, a 

person on the street asked the driver of our car to slow 

down so as not to harm the dogs who are laying on the 

road. One of my friend’s parents took a litter of strays to 

the vet to get them vaccinated. Even homeless people 

who are staying on the sidewalks seemed to have adopted 

few stray dogs to live with them and I saw them feeding 

these dogs from their own supply of food.  

 

I am hopeful that the strays of Kolkata will have a 

better future and people will learn to live with them in  

harmony. 

 

        Srijita Das, Clinton , NJ 

                       Blooming  
          Mythili Pai, Hershey, PA 

                          Art 
        Janhavi Raj, Mechanicsburg., PA 
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        Are you wondering why I’m writing about Paris, of 
all things why am I writing about Paris? I have always 
wanted to go to Paris since I was a little kid. You should 
know basically everything in my room is related to Paris. 
Paris has been a very popular tourist destination for over 
twenty-five astonishing years. Many people visit France 
simply because they consider it to be one of the most 
beautiful places in the world. If you want to know why 
I’m such a fan of Paris please continue reading to find 
out the 5 spectacular reasons why Paris is so popular and 
why I really want to go to Paris. 

      First and foremost is Disneyland Paris, since 1992 
Disneyland Paris, originally called Euro Disney resort has 
been coming in with large crowds from all over the 
world. Disneyland Paris is currently the number one 
tourist attraction in all of France and Europe beating 
both the Eiffel Tower and the Louvre. I personally 
thought the Eiffel Tower was the number one tourist 
attraction because a lot of people talk about the Eiffel 
Tower and it sounds so popular. Surprisingly it’s also the 
16th most popular tourist attraction in the world, which is 
pretty magnificent. Did you know that about 15 million 
people went to Disneyland Paris in just 2015 according 
to their annual report, that’s only in one year! That’s defi-
nitely one of the places I want to go to when I go to Par-
is!       

In second place stands the Eiffel Tower, it’s known for 
many things but something you might not know about it 
is that this tower was once the world’s tallest billboard. 
The Eiffel Tower was originally contrasted as the en-
trance to the 1889 World’s Fair to celebrate the hun-
dredth anniversary of the French Revolution, today it’s 
what people think of first when they think of France. 
Some of the times that’s not the case at all they might 
think of something else very popular when they think of 
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France. Did you know that the Eiffel Tower 
measures up to 321 meters high, equivalent to 81 sto-
ries high! The Eiffel Tower serves not only as a na-
tional monument and major tourist attraction but 
also as an observation and radio broadcast tower. 
Sure, the Eiffel Tower is amazing high and made 
when the French celebrated the French Revolution 
but it’s also the second most visited attraction after 
Disneyland Paris. 

      The last in the top three is the Louvre and art in 
France. It houses over 460,000 pieces of art and arti-
facts, it’s also one of the most visited galleries on the 
planet. One of the most famous French paintings is 
“The Raft of the Medusa”. Just in 2014 alone it re-
ceived over 9.3 million visitors. Initially built as a for-
tress in the late 12th century, it was then converted 
into the main residence for French kings in the 16th 
century, then in 1682, Louis XIV relocated the impe-
rial home to Versailles, leaving the Louvre primarily 
as a place to display the royal collection. Some of the 
more notable treasures housed at the Louvre include 
La Jaconde known in English as The Mona Lisa. 
Many famous paintings and different types of art are 
held at the Louvre to host some of the historical 
times France went thru. Knowing that I love art and 
different types of paintings about historical events 
makes me really want to go to the Louvre. 

      Next up is all about the Palace Versailles, the 
king’s palace. Being transformed as a humble hunting 
lodge by Louis XIV into the now familiar name Ver-
sailles Palace which epitomizes royal elegance. Every 
year 3 million people travel to the Versailles to see 
how former French royalty lived. Everywhere you 
look whether it’s art or different types of paintings 
it’s an amazing delight! It’s embellished by  
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generations of lavish garden, landscapes, architecture, 
sculptures, decorations, art, and more. Some of the more 
popular things to see at the palace includes the State 
Apartments, the incredible Hall of Mirrors, the Versailles 
Gardens and the Trianons. So, if you don’t know already 
I’m an enormous fan of all different kinds of art. Art is 
probably my favorite thing to do in my free time.      

       My last reason why France is the most popular tourist 
destination in the world is the Tour de France, a very famous 
bike race. For over 100 years since 1903, the Tour de France 
has been attracting spectators from around the world. Not only 
is the Tour de France the world globe’s biggest bike race, it’s 
also the largest sporting on the whole planet. For three weeks 
during part of June and July, people from all over the globe 
flock to France to watch bicyclists race about 2,000 miles, 
(3,200 kilometer) mostly around France in a collection of phas-
es. In a typical years race, the Tour de France can attract 
roughly 12 million spectators along the route of the race. I love 
to go bicycling whenever I can because I love the feeling of the 
wind blushing off my face. 

      Since France is the most popular tourist destination in the 
world, which activity do you want to do? As you probably 
found out I want to go to all the tourist activities that I men-
tioned. That includes Disneyland Paris, the Eiffel Tower, the 
Louvre and Art, the Palace Versailles, the Tour de France, and 
many other popular activities to do in France. 

                    Waiting 
          Pritha Sahu, WB, India 

                      Everlasting 

      Sriparna Das Banerjee, Clinton, NJ 



                                                 Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania 

 

      যশে েজলো এক কথোয় গছজে গযজত পোশর  
 
         আরোি শেলোজের গটেো েোজহে শেশে গেোলোি  
 
         আকোজির গেই গখোলোজিলো পোেিোলো  
 
         েরূ গথজক শুধু টুশক শেজয় যোয়  
 
         েোতোে পরকীয়ো হজয়  োনলোয় িুখ ঠটজপ হোজে  
 
     শেশনিজয় শফশরজয় েোও  
 
         গেই আেঁ লো  রো  ীেন  
 
         গযখোজন িোশলক গচোজখ খুেঁজট গেেোজত হয়  
 
         শখজের আলটপকো খুে কুেঁ জেো 
 
          গচোজখর েলুইজয় গ জে গেেোয় শেওয়োনো শেল  
 
        েরেোর তুিুল হযোংলোশিজত ে গেতী হয় েেুন্ধরো  
 
        গচৌখুশি চো েঁশেয়োল গক গযন চেোই গেয় েুজকর শ তর । 

                                তর্প্রিীপ  

  Ramendranath Bhattacharya, WB, India 
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 গখো েঁ  পজেজছ গ ো  েোেীজত       হজরক রকি রোন্নো ,  

                           আেো রেুন কোটো হল , 

                          গপয়ো েঁ  কোটজত কোন্নো । 

গেো েঁটোওয়োলো গেগুন  ো ো             িোজছর িোথোর ডোল ,  

                           েোজথ আজছ শচংশে পটল  

                           পোেেো িোজছর েোল । 

চোটশন, পো েঁপে রেজেোলো               েোজথ আজছ েই ,  

                            আরও েুজটো শিঠে গনজেো , 

                            শিঠেওয়োলো হক ?  

হো েঁক পোরজতই েোলশত হোজত            শিঠেওয়োলো আজে  

                            েু-চোরটো টপোটপ  

                            গখলোি গেো-গ্রোজে । 

খোওয়োর গিজে এক-শখশল পোন         চরি েুজখ খোওয়ো ,  

                            হো োর খরচ করজলও  োই  

                            গেই তৃশপ্ত এিন যোজে নো গতো পোওয়ো । 

িডোন গ যুজে , িডোন গ খোওয়ো             শনতয নতুন েো   

                            শুরুজত গেয়  শচজকন েোজথ  

                            আর কচুশর  ো ো । 

স্টোটগোর েজল শকছুই শছল নো             এখন শচজকন কোেোে, 

                            েোেো  োত আর িটন কেো  

                            এর গনইজতো  েোে । 

শেশরয়োনী শচজকন চোপ                     নোজির আজছ ও ন  

                             শুনজতই  োজলো লোজে  

                             হয় নো  োল গ ো ন । 

চোটনী , পো েঁপে আজেও শছল            এখন গরওয়ো  আজছ  

                             রজেোজেোলো ও পোজত পজে  

                             শুধু েই েোে গেজছ । 

পোজনর শখশল আর আজে নো              আইে জিজিই েই  

                             গ ো  েোেীজত গয আনে  

                             িডোন গ যুজে  জর হক ?      

                             গ া র্াড়ী 

              Paritosh Das, WB, India 

             Soham Bhattacharya, UP, India 
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                 Sukanya Das, WB, India             Kavya Pai, Hershey, PA 
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                      Some incredible travel destination in India 
                                            Pictures from various sources 
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                                 Meghalaya, Andaman, Kashmir, Kerala, Rajasthan, Arunachal 
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               In and around Pennsylvania 

                         Pictures from various sources 

                                             Spring, Fall, Winter, Summer, Conmeaug, Lancaster 
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