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শরতের নীলাভ আকাতশ সাদা মেতের আললম্পন। রূপেুগ্ধ আলদগন্ত োতে োতে কাশ ফুতলর আনন্দ লিতলাল। প্রকৃলের সাতে 

োনুতের মদবী বন্দনা - েিালয়ার শঙ্খলননাতদ, উলুধ্বলনতে, ঢাতকর মবাতল, লশউললর গতে আর আগেনীর সুতর। েতর েতর 

উচ্ছলো আর অধীর অতপক্ষা – ো আসতেন। লবতদতশ মেতকও েিাপূজার এই আনন্দেন লদতন েতনর ননতবদয সাজজতয়লে ো 

উোর জতনয। 

প্রাে থনা করব এই উৎসব আোতদর সোতজর ননলেক লভলিতক েজবুে করুক এবং সেস্ত  লবভাজক ও লবনাশকারী প্রবৃলি মেতক 

আোতদর দতূর রাখুক। 
“জাতগা দগূ থা, জাতগা দশপ্রিরণধালরণী 

                      অভয়াশজি বলপ্রদালয়নী, েুলে জাতগা”।  

দুগ থাপূজা অসতেযর ওপর সতেযর, অশুভ শজির উপর শুভ শজির, অেকাতরর ওপর আতলাতকর এবং অজ্ঞাতনর ওপর জ্ঞাতনর 

লবজতয়র প্রেীক।  

েবু লনয়লের লনয়তে আতে দুুঃখ, আতে েেুৃয –  

আোতদর আদতরর সন্তানেুলয জিদীপ েুখাজজথর অকাল েেুৃযতে আেরা মশাকস্তব্ধ। ওর আত্মার শালন্ত কােনা কলর ও 

পলরবারবগ থতক আোতদর গভীর সেতবদনা জানাই। 
শ্রী প্রভাে িাজরা, শ্রী জয়ন্ত বযানার্জ্জথ এবং শ্রীেলে নিেন্তী মদারাই আোতদর মেতে চতল মগতেন। গে এক বেতর যাতদরতক 

আেরা িালরতয়লে োতদর আত্মার শালন্ত কােনা কলর এবং পলরবারবগ থতক জানাই আোতদর গভীর সেতবদনা। 
এই ভারাক্রান্ত েতন যাতদর সজক্রয় সিায়োয় সম্ভব িল এই পূজা আতয়াজন ও এই প্রকাশনা, োতদর সকলতক আন্তলরক ধনযবাদ। 

আর সকল লবজ্ঞাপন দাোতদর জনয রইল আোতদর সকতলর কৃেজ্ঞো। আপনাতদর সকতলর উপলিলে ও সিতযালগো আোতদর 

েূলধন। 

ভাতলা োকুন, আনতন্দ োকুন, খুব ভাতলা কােুক পুতজার লদনগুলল। ো দগূ থা সকতলর জীবতন সুখ ও শালন্ত আনুন এই কােনা কলর।  

 

লবনীে- 

২০১৮ সাতলর কায থকরী সলেলের সভযবনৃ্দ 
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শরৎ   

         অরুেেী   সরতখল 

বষৃ্টি মশতে 

      লেষ্টি মিতস 

শরে এতলা 

     েধুর মবতশ । 

নীল আকাতশ 

     মেতের মখলা 

েতন মদয় 

     সলেয মদালা । 

প্রবাতস িোৎ 

     মদতখ কাশ 

েতন িয় 

     সলেযই এো 

আলিন োস । 

     েতনর মভের 

বালদয বাতজ 

     ো আসতেন 

আতলার সাতজ । 
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ভায়রা-ভাই 

গ ৌতম সরকার                                                                                                 ওয়য়স্ট 

ভার্জির্িয়া, ইউ.এস.এ 

একই সায়ে কাি ধয়র গেয়ের উপর দাাঁড়ায়িা, ো ক্লাসরুয়মর োইয়র র্িলডাউি হোর পর সু্কয়লর েনু্ধরা যখি হয় ভায়রাভাই! 
ধ্রুের সায়ে আলাপ গসই ৭০-এর দশয়কর গশষাধি গেয়ক, যখি আমরা একই সায়ে োর্ল ঞ্জ  ভিিয়মন্ট হাই সু্কয়লর ক্লাস ওয়ায়ি ভর্তি 
হলাম। সু্কয়ল যাতায়াত করতাম সু্কয়লর োয়স। োর্ল য়ঞ্জর োর্ড় গেয়ক কয়য়ক পা হাাঁটয়লই গ ালপাকি, আর গসখাি গেয়কই সু্কয়লর োয়স 
ওঠা-িামা। গভারয়েলা গতা মা ভায়লায় ভায়লায় োয়স উর্ঠয়য় র্দয়তি। র্কন্তু গেরার সময়? যর্দ র্ঠক সু্কলোয়স িা উর্ঠ, ো োস গেয়ক 
ভুল জায় ায় গিয়ম পর্ড়, তাহয়ল? তায়তই মায়য়র র্িন্তার গশষ র্িল িা। মা গমায়টই রাজী র্িয়লি িা গয আর্ম এত দূয়র গকাোও সু্কয়ল 
যাই (আসয়ল র্কন্তু গহাঁয়টই যাওয়া যায়!)। োর্ড়র কায়িই গতা জ েনু্ধ (জ দ্বনু্ধ), আর তা িা গহায়ল আর দু পা এয় ায়লই পাঠভেি ো 
সাউে-পয়য়ন্ট, তা গহায়ল? র্কন্তু োো-কাকারা িায়িাড়োন্দা। এই সু্কল গেয়ক িার্ক প্রর্ত েিরই সু্কল-োইিায়ল ‘স্টযান্ড’ কয়র, গকায়িা 
গকায়িা েির িার্ক োস্টি-গসয়কন্ড-োডি সে একই সায়ে! তা িাড়া গক িার্ক একজি সতযর্জৎ রায় এই সু্কয়লরই িাত্র র্িয়লি! অ তযা 
মায়য়র োরণ গধায়প র্টকল িা। 
মা তাই গরাজই পাখী পড়ায়িার ময়তা কয়র আমায়ক সু্কলোয়স ওঠার আয়  েয়ল র্দয়তি গয “সু্কল গেরত ঐ যখি গ ালপায়কির 
র্েয়েকািয়ন্দর মাো গদখয়ত পায়ে, জািয়ে তখিই োস গেয়ক িাময়ত হয়ে”। আমার র্ক িাই আর অত ময়ি োয়ক, গয কখি 
র্েয়েকািয়ন্দর মাো গদখয়ত হয়ে? র্কন্তু হুয়সইিদার (ড্রাইভার) সু্কলোয়স আরও একজি োকয়তি, যার কাজই র্িল আমায়দর র্ঠকঠাক 
িার্ময়য় গদওয়া। েয়য়স হয়ত র্তর্ি আমার োোর গিয়য়ও েড়, র্কন্তু সোই তাাঁয়ক েলত ‘ধ্রুেদা’। গভারয়েলা মায়য়র কো তাই আর 
গতমি  ায়য় মাখতাম িা, জািতাম গয আর্ম ভুয়ল গ য়লও ধ্রুেদা র্ঠক জায় ায় িার্ময়য় গদয়েি! পর্রত্রাতা ধ্রুেদা! এরই সায়ে আর 
একটা র্জর্িস িজয়র এল, আমায়দর ক্লায়সর ঐ কায়লা কয়র গিয়লটা; গয ঐ পাকি-সাকিায়সর মায়ঠর র্দকটায় সু্কলোয়স িামা ওঠা কয়র, 
ওর িামও গতা ধ্রুে! 
তারপর গকাো র্দয়য় সময় িয়ল গ ল। মর্িিিং-গসকশি, ‘মুিমুি গসি’ পার্ড় র্দয়য় আমারা পার্ড় জমালাম গড-গসকশয়ি। গেশ েনু্ধত্ব 
হয়য়য়ি তত র্দয়ি ধ্রুের সায়ে! একোর একটা কো শুয়ি গকমি গযি অদু্ভত ময়ি গহাল গিয়লটায়ক; ও িার্ক েড় হয়য় ইর্ন্ডয়াি র্িয়কট 
র্টয়মর কযায়েি হয়ত িায়! এ গকমি কো? আর্ম গতা জািতাম েড় হয়য় ডাক্তার ো ইর্ঞ্জর্িয়ার হয়ত হয়! 
এরই ময়ধয মা পার্ড় র্দয়লি এক অিয জ য়ত। সে র্কিুই গকমি গযি ওলট-পালট হয়য় গ ল, পৃর্েেীটাই গকমি গযি েযাকায়স, র্েস্বাদ 
আর পািয়স হয়য় গ ল। এইসয়ের ময়ধযও ধ্রুের উপর্ির্ত র্িল র্েয়শষ ভায়ে। 
ক্লাস গসয়ভি গেয়ক আর সু্কলোয়স যাতায়াত করা যায় িা। অ তযা পাের্লক-োস। র্কন্তু র্কিুর্দয়ির ময়ধযই ডািা  জায়লা আমায়দর। 
সু্কল গেরত পাের্লক োয়সর েদয়ল যর্দ গহাঁয়ট যাওয়া যায় খার্িকটা পে, ো পুয়রাটাই; তাহয়ল? তাহয়ল গতা ক্লায়সর আড্ডাটা আরও 

একটু োড়ায়িা যায়, িয় র্ক? গতমিই গহাল। সু্কল গেয়ক োর্ল ঞ্জ সাকুিলার গরাড ধয়র গহাঁয়ট, সুর্িত্রা গসি-মুিমুি গসিয়দর োর্ড় 
গপর্ড়য়য়, োর্ল ঞ্জ সায়য়ন্স কয়লজ িার্ড়য়য় গসাজা োর্ল ঞ্জ োাঁড়ী। গসখাি গেয়ক ধ্রুে োয়স গযত পাকি সাকিায়সর র্দয়ক, আর আর্ম আর 

একটু গহাঁয়ট উয়টামুয়খ  র্ড়য়াহাট-গ ালপায়কির র্দয়ক! সায়ে আরও কয়য়কজি োকত, সুমন্ত (িিেতিী), িন্দ্র (িন্দ্রিাে রায়য়িৌধুরী), 

গহায়জা (য়জযার্তমিয় দত্ত), ইন্দ্র (ইন্দ্রিীল িযাটার্জি), কয়লাল (রায়) - এরা। মায়ে-সায়ে গযা  র্দত প্রর্মত (মুখার্জি), ো গ ৌরাঙ্গরা 

(িযাটার্জি)। মােপয়ে সপ্তপণিীয়ত সুমন্তর োর্ড়য়ত আড্ডা গহায়তা অয়িক সময়।  

এই সময়ই োড়ল ধ্রুের সায়ে েনু্ধত্ব! এখি গেয়ক আর শুধু সু্কল, ো সু্কল গেরত রাস্তায় িয়, এয়ক অপয়রর োর্ড়য়তও যাতায়াত শুরু 
গহাল; আড্ডাও োড়ল! ধ্রুের োর্ড়য়ত গ য়ল কাকু-কার্কমা (ধ্রুের োো-মা) খুশী হয়তি, র্েয়শষত কার্কমা। ময়ি গহায়তা গয র্কিুক্ষয়ণর 
জিয হয়লও, উর্ি আমার মায়য়র অভােটা গকাি িা গকাি ভায়ে পুর্ষয়য় র্দয়ত িাি। 
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মাধযর্মক এল, গ ল। গতমি র্কিুই গটর গপলাম িা। শুয়ির্িলাম আমায়দর সু্কয়লর গেল করা গিয়লও িার্ক মাধযর্ময়ক োস্টি র্ডর্ভশি পায়, 
স্টার পায়; র্ঠক গতমিটাই গহাল, গসটাই গদখলাম। উচ্চমাধযর্মক এল। সোর ময়ধযই আই.আই.র্ট, আর জয়য়ন্ট-এন্ট্রান্স পর্রীক্ষায় েসার 
র্হর্রক গপায়র গ ল; ডাক্তার, ইর্ঞ্জর্িয়ার হোর োসিায়। ধ্রুের ময়ধয এই েযাপায়র গতমি কি গহলয়দাল গদখলাম িা, ও গোধহয় গেশী গেস্ত 
র্িল ইর্ন্ডয়াি র্িয়কট র্টয়মর সােলয কামিায়! 
ঐ সময় িা াদ ধ্রুে মায়েসায়েই িেি-গেঙ্গয়ল ওর কাকায়দর োর্ড়য়ত গেড়ায়ত গযত সু্কয়লর িুর্টয়ত, র্েয়র এয়স আমায়ক ওর্দককার  ল্প 
গশািাত; ওর্দককার মািুষরা িার্ক অিয রকম, এর্দককার গেয়ক ভায়লা। ওখায়ি িার্ক অমুক োর্ড়র অমুক কার্কমা তমুক োর্ড়র তমুক 
মার্মমার োর্ড় গেড়ায়ত র্ য়য় র্ির্েিকার ভায়ে কুটয়িা গকয়ট ো োটিা গোঁয়ট  ল্পগুজে গসয়র র্দর্েয র্িয়জর োর্ড় গেরত আয়সি! আমারও আর 
গকালকাতায় মি র্টকর্িল িা। োইয়র গকাোও যাে গসটাই ময়ি ময়ি র্ঠক করলাম। র্কন্তু আমার ময়ি তখি িেি-গেঙ্গল িয়, শুধুই 
অযায়মর্রকা! 
র্কন্তু মুখ েুয়ট োর্ড়র কাউয়ক গস কো েলার সাহস গপলাম িা; গিাট মুয়খ েড় কো, োমুি হয়য় িাাঁদ ধরা – এইসে গশািার ভয়য়। োর্ড়য়ত 
লুর্কয়য়ই শুরু করলাম অযায়মর্রকাি ইউর্িভার্সির্টগুয়লায়ত অযাপ্লাই করা, আর SAT-TOEFL পরীক্ষার প্রস্তুর্ত। র্কন্তু এইসে করয়ত টাকা 
লায়  গয! তা পাে গকাোয়? কয়য়কটা প্রাইয়ভট র্টউটর্রিং শুরু করলাম। র্কন্তু তা যয়েষ্ট িয়। এত কো গপয়ট গিয়পও রাখয়ত পারর্িলাম িা। 
েয়লই গেললাম দুই-একজিয়ক। ধ্রুে তায়দরই একজি। শুয়ি ও অোক গহাল িা খুশী গহাল তা র্ঠক েুেলাম িা। ও শুধু র্জয়যযস করয়লা 
গয কত টাকা লা য়ে আমার, ঐ পরীক্ষা দুয়টায় েসয়ত? 
র্দি কয়য়ক োয়দ গদর্খ ও সকাল সকাল এয়স হার্জর আমার কায়ি। এই সময়য় গতা ও এমর্িয়ত আয়স িা! েললাম র্ক গর, র্ক েযাপার, এই 
সাত-সকায়ল? গদর্খ ও ওর পয়কট গেয়ক টাকা োর করয়ি। েলল গয “গি এই টাকা কটা রাখ, গদখর্ি আর র্ক করা যায় গতার ঐ SAT-
TOEFL–এর জিয”! এোয়রও ‘পর্রত্রাতা ধ্রুে’, শুধু ‘দা’-টা োয়দ। 
৩০০ টাকা! ঐ সময় আমার কায়ি অয়িক। র্হসাে কয়র গদখলাম গয এয়ত আমার TOEFL-এর fee হয়য় যায়ে। আর আমার র্টউটর্রিং 
গেয়ক SAT-এর fee! গকলা েয়ত! েনু্ধর োর্ড় পড়য়ত যার্ি – এই র্মেযা গোঁয়দ োর্ড় গেয়ক পার্লয়য় পরীক্ষা দুয়টা র্দলাম, পালা র্দয়য় 
িালালাম অযার্প্লয়কশাি করা। িয়ম োর্ড়য়ত জািায়ত োধয হলাম। অযায়মর্রকা গেয়ক এত র্ির্ঠ-পত্র আসয়ত লা য়লা োর্ড়য়ত, গয িা জার্িয়য় 
আর উপায় র্িল িা। তারপর একর্দি এল গসই েহু আকার্িত র্ির্ঠটা – অযায়েপয়টন্স গলটার, উইে স্কলারর্শপ! 
ধ্রুে এমর্িই একর্দি গদখা করয়ত এয়সর্িয়লা (তখি আমায়দর োর্ড়য়ত গোি র্িল িা)। ওয়ক জািালাম। শুয়ি আমায়দর গশায়ার ঘরটার 
ময়ধযই ও োর কয়য়ক লাোল, তারপর জর্ড়য়য় ধয়র, িুমু গখয়য়, এয়কোয়র একাকার কাণ্ড! আমার গদশ িাড়ার র্দিও ও এয়সর্িল, দমদম-
এয়ারয়পাটি পযিন্ত। গসর্দি আর গকাি লম্ফ-েম্প র্িল িা। র্েদায় জািায়িার সময় শুধু গদখলাম গয ওর গিায়খর গকাণ গেয়ক েয়ড় পড়ল 
কয়য়ক দািা মুক্ত। আর্মও মুখ লুর্কয়য় হাাঁটা র্দলাম এর্ময়েসাি অর্েয়সর র্দয়ক। 
এরপর অযাটলযার্ন্টক আর পযার্সর্েক িাড়াও আমায়দর আলাদা কয়র র্দয়লা প্রায় োয়রা ঘণ্টার ‘টাইম-র্ডোয়রয়ন্স’ আমায়দর দদির্ন্দি জীেয়ির 
রুর্টি আর আমায়দর সামর্েক জীেি ধারার তোৎ, প্রায় েির ২৫ যােত। তারই মায়ে যতোর ভারয়ত এয়সর্ি, ওর সার্িধয গপয়য়র্ি খুে 
কাি গেয়ক; গকালকাতায়, মুর্শিদাোয়দ, র্শর্লগুর্ড়য়ত। ও র্ঠক ময়ি রায়খ গয আর্ম গকাি ধরয়ির  য়ল্পর েই পড়য়ত ো  াি শুিয়ত ভায়লাোর্স, 
তাই আ াম র্কয়ি ো গজা াড় কয়র রায়খ গসগুয়লা আমার জিয! এগুয়লার অয়িক র্কিুই অযায়মর্রকায়তও পাওয়া যায়, র্কন্তু ওর কাি গেয়ক 
গপয়তই আমার গেশী ভায়লা লায় ;  য়ল্পর স্বাদ গেয়ড় যায়,  ািগুয়লাও গযি আরও গেশী শ্রুর্তমধুর লায় ! ওর ধারণা গয ওর দীঘির্দি যােত 
অযায়মর্রকা-োসী েনু্ধ গোধহয় আর ভারতীয় র্ের্ধ-েযােিায় ততটা সয়ড়া য়ড়া িয়, তাই গদখা করার সময়ও আ য়ল রায়খ আমায়ক (অয়িকটা 
আমার দাদার ময়তা, দাদার কো পয়র র্লখে)। আমায়ক ওর কায়ি গযয়ত হয় িা, ওই আয়স আমার সায়ে গদখা করয়ত; যখি, গযখায়ি, 
গযমি ভায়ে সম্ভে। একসায়ে গকাোও যাওয়ার োকয়ল ওই এয়স আমায়ক র্িয়য় যায়; ট্রাম, োস, টযার্ে ো গট্রি-ভাড়া র্দয়য়। এমিও হয়য়য়ি 
গয আর্ম ওর োর্ড় গেয়ক সরাসর্র গ র্ি আমার মুর্শিদাোয়দর ‘গদয়শর’ োড়ীয়ত, র্কন্তু গট্রয়ির র্টর্কটটা পয়সা খরি কয়র গকয়ট আমায়ক গট্রয়ি 
উর্ঠয়য় র্দয়য়য়ি ওই, গট্রি িাড়া পযিন্ত আমার জািলার পায়শ প্লযাটেয়মি ঠায় দাাঁর্ড়য়য় গেয়ক! 
এই সুয়ত্রই সম্প্রর্ত সম্ভে গহাল ওর শালীর সায়ে আমার র্েয়য়; কারণ অযায়মর্রকা গেয়ক আর্ম যখি গকালকাতায় এয়সর্িলাম, তখি হটাত 
গকায়র ধ্রুে ওর কমিিল র্শর্লগুর্ড়য়ত আমায়ক ওর কায়ি গেড়ায়ত িা র্িয়য় এয়ল হয়য়তা এমিটা হওয়ার কি সম্ভােিাই র্িল িা! এই প্রসয়ঙ্গ 
একটা মজার েযাপার ময়ি পয়ড়। আমরা যখি ক্লাস গসয়ভি ো এইয়ট পর্ড়, ধ্রুে তখি একাই একর্দি এক অদু্ভত সমীক্ষা িার্লয়য়র্িল, 
আমায়দর কুর্ড় র্মর্িয়টর র্টর্েি-গেকটার ময়ধযই। গসইর্দি ও আমায়দর ঘর্িষ্ট েনু্ধ োন্ধেয়দর একক আর আলাদা ভায়ে র্জয় যস কয়রর্িল গয 
সুয়যা  গহায়ল আমরা অিয গকাি ক্লাসয়ময়টর সায়ে একসায়ে োকয়ত িাইে র্কিা, রুময়মট ো একই পর্রোয়রর  
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সদসয র্হসায়ে। গয গকাি দুই েনু্ধর ইিা আর উত্তর র্ময়লর্ময়শ এক গহায়য় যায় র্কিা গসটা গজয়ি গিওয়াই র্িল ওর উয়েশয! 
এমিটা গয োস্তয়ে সম্ভে, তা র্কন্তু গভয়ের্িল ঐ গিাট্ট ধ্রুেই! এই প্রসয়ঙ্গ জার্িয়য় রাখা ভায়লা গয গসর্দি আমার সায়ে যার উত্তর 
র্ময়ল র্ য়য়র্িয়লা, গস ধ্রুে িয়, তপয়দে (িিেতিী), গয র্কিা আজ েহুর্দি যােত ইিংলযান্ডোসী। 
 
েনু্ধয়তা ও র্িলই, েরােরই। ধ্রুে এখি আমার ভায়রাভাইও েয়ট। আর্ম ভা যোি, এ িাড়া আর কী ো েলয়ত পার্র? আমরা একই 
পর্রোয়রর সদসয, গসটাই ো আর আশ্চযি র্ক? র্েয়য় উপলয়ক্ষ ধ্রুেয়ক গেশ কয়য়কর্দি একসায়ে খুে কায়ি গপলাম। ওর শালীর 
সায়ে ওর েনু্ধর র্েয়য়য়ত ওর িুয়টা-িুর্ট, গদৌড়া-োাঁয়পর গকাি অন্ত র্িল িা। র্েয়য় করয়ত গকালকাতা গেয়ক আর্ম যখি সপর্রোয়র 
র্শর্লগুর্ড় এয়স গপৌঁিালাম, তখি র্িউ জলপাইগুর্ড় গস্টশয়ি আমায়দর র্িয়ত এয়সর্িল ধ্রুে। র্েয়য়র লয়ে েুল র্দয়য় সাজায়িা 
 ার্ড়য়তও আমায়ক র্িয়য় গযয়ত এয়সর্িয়লা ওই। ওর গশাওয়ার ঘয়র, ওর র্েিািায় োসর-রাত কাটালাম – গেৌ সায়ে োকয়লও ময়ির 
অয়িকটা জায় া জুয়র র্িল শুধুই ধ্রুে। ময়ি গহাল গয র্ে ত ২৫ েির কখি গযি তর্লয়য় গ য়ি ঐ অযাটলযার্ন্টক ো পযার্সর্েয়কর 
গকাি এক অতল  হ্বয়র! 
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আসা-যাওয়ার পয়ের ধায়র 

অির্মত্র রায়  

কয়লজ র্িট গেয়ক কাজ গসয়র গেরার পয়ে তুমুল েৃর্ষ্ট। গকায়িাময়ত একটা র্ভড় োয়স উর্ঠ। োস-ট্রায়ম পা গরয়খই জািলার ধায়রর র্সটটার জিয 

েযাকুলতার েয়য়স অয়িকটাই োড়ল, তেু এ জীেয়ি গস েযাকুলতা অমর। তাই আজও োয়সর গশষ ধায়প উয়ঠ 'ওহ! দাদা! কী হয়ি? আয়স্ত যাি!", 

'দাদা, িাতাটা সাময়ল!' এর্ড়য়য় সয়েধি িীলমর্ণ প্রার্প্ত। 
র্কন্তু োইয়র অয়োয়র েৃর্ষ্ট। তাই গের্শর ভা  জািলার কািই িামায়িা, গযগুয়লা আিংর্শক গখালা, তায়দর অের্শষ্ট উনু্মক্ত অিংয়শর ময়ধয র্দয়য় এক িতুি 

ির্ে ধরা র্দল। রাস্তার খণ্ড খণ্ড গমঘলা জয়লর আয়িায় তখি শহর তার প্রসাধয়ি েযস্ত। 
গদখলাম, কত পা গহাঁয়ট যায়ি। প্রয়তযক গজাড়া পা র্িয়জর িয়ন্দ মশগুল। হলুদ সায়লায়ার, সাদা র্িকার, িীল র্েয়ত সাদা হাওয়াই। 
কত মািুষ িয়লয়ি কায়জ। কারুর মুখ গদর্খ িা, িলা গদর্খ। পদয়ক্ষপ। হলুদ সায়লায়ায়রর িন্দ সাদা হাওয়াই-এর গেয়ক গকাোও গযি আলাদা। শুধু 
যাওয়া আসা, শুধু গরায়ত ভাসা। 
হাওড়া র্েয়জর দুধায়রর অ র্ণত পদয়ক্ষপ গদয়খ র্ট-এস-এর্লয়য়টর 'ওয়য়স্টলযান্ড' কর্েতার মািুষগুয়লার কো ময়ি পয়ড় যায়। যারা যায়ি, র্কন্তু জায়ি 
িা গকাোয় যায়ি, গকিই-ো যায়ি। 
হাওড়া ময়দায়ি এয়স ির্েটা একটু পালটায়। জািলার োাঁকটুকু র্দয়য় প্রেম একজি পুয়রাদস্তুর মািুষ গিায়খ পয়ড়।  
ভাঙা, পর্রতযক্ত সাইয়কল ভযািটার পায়শর েুটপায়ে সাইয়কয়লর টায়ার হায়ত একর্ট র্শশু। অিযর্দি ওই টায়ার, তার একমাত্র গখলিা তায়ক দেকার্লক 
আিয়ন্দ স্বতঃসূ্ফতি কয়র, র্কন্তু আজ তার মুয়খ সামািয হয়লও র্েষায়দর িায়া। 
আজও র্ক গস েৃর্ষ্টপায়ত ঘুয়মায়ে? 

 

অসময় 

অির্মত্র রায় 

সময়য়রও একটা র্পিুটাি োয়ক। ঘর্ড়র ঘয়র তার োস। গসখায়ি সময়য়র র্তি সন্তাি তার জিয অয়পক্ষায় োয়ক। তাই ঘর্ড়ঘয়রর দরজাটা একটু োাঁক 
কয়র সময় োইয়র পা রাখয়লই তার সন্তািয়দর মি গকমি কয়র ওয়ঠ। তারা গলাকসমায়জ মুখ গদখায়িা েন্ধ কয়র। এক অদময র্পিুটায়ির ডািায় ভর 
কয়র সময় র্েয়র আয়স ঘর্ড়ঘয়র। ঘর্ড়ঘয়র সিলতার হাওয়া আয়স। সময়য়র সন্তািসন্তর্তরা আোর গহয়স গেড়ায়, গভয়স গেড়ায়। ঘর্ড়ঘয়রর পায়শর 
গদয়ায়ল র্টকর্টর্ক গডয়ক ওয়ঠ। 



তুমি আসছ? 

Saimanti Das 
ততোিোর পোয়ের মনিঃশব্দ তরঙ্গ শুনয়ত পোই 

কোশ ফুয়ের আনোয়ে কোনোয়ে যখন 

সূয়যের রমির তপ্ত মকরণ 

মিমিয়ে পয়র শীয়তর ঠোণ্ডো আয়িয়ে। 

ততোিোর মিশ্বেেী িদৃ ুহোমসর িংকোর 

তযন তিয়ে ওয়ঠ িয়নর িমণয়কোঠোে 

মনমিড় সুপ্ত এক তৃপ্ত মতমির 

আয়িয়ে পমরপ্লোমিত প্রমত তকোয়ে। 

ততোিোর আঘ্রোণ মনষ্কোমশত কয়র তোরই তসৌরয়ে 

িোয়তোেোরো নোি নো েোনো তিয়ঠো ফুে 

আেোনো তকোন স্পয়শে অল্প িোতোয়স 

অেোমনত আনয়ে তদোদেুযিোন। 

ততোিোর দরশয়নর অনোমিে আনয়ে হৃদে 

িমিত হয়ে িদৃ ুগুঞ্জন পমরিমতে ত হে 

মহেমেত মিপুে ঢোয়কর মদমিয়ি! 
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Dustbin 

Nilay Mukherjee 

Today, I had a poor guy who wanted to cry on my shoulder. 

"What happened?" I asked, looking at his tired eyes and careworn face. 

"Arrey....." he tells me. "I arranged everything for her birthday! I give her the first 

half of the day off, so that she can catch up with things. Then I cooked lunch for her, 

gave her a birthday gift, a massage... the works! And then she calls me.... Moron! 

You 50 year old dustbin!" 

"Why", I ask. 

" Because I did not wake her up at 12:01am to wish her happy birthday. I waited 

until 7 am", he said. 

" Come on" I said. "There was something else too, isn' t it?" 

" Well", he said sheepishly. " She asked me: Am I special in your life?" 

"I hope you said yes", I said. 

"Well," he says. "I told her that I am concerned about your state of mind. You are 

under a lot of stress and you fly off the handle easily. I want you to relax for the 

whole day and find your balance. 

"What did she say", I asked. 

" Didn't buy it" he said. " She asked me again: Am I special in your life?" 

" Why didn't you just say it" I screamed." Women want to hear it. It does not mean 

anything. Just say it!" 

" I just hesitated for a second" , he said. 

" Why? You moron!", I said. " Why?" 

" Because the last time I said it, she used it for two years to extract expensive gifts 

from me. I didn't want to fall into that trap again!"  

"Hmm" I said. 

I put a towel on my shoulder and invited him in.  
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জীবন 
                                                                       সজল বযানাজজথ, েযাসাচুতসসেস্ 

জীবন-কেগুতলা মোে গল্প 

এক অজানা সফতরর কল্প। 

কখনও নােতকর সাজের 

এক অদৃশয নােযকাতরর মখলাের। 

সংলাপগুতলা পতের দললল 

প্রলেলদতনর অনুভূলের কলল। 

কখতনা জলসা েতরর কলরব 

এক েুতো মিাললর উৎসব। 
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A LETTER TO GRANDMA 
Bojro Das    Age 11 Years 

 

Dear Nanai, 

Hope you are doing great. We have survived yet another winter in New England. It is early spring now and a few 
daring robins are hopping around the bushes picking at the remaining icicles. We went on a trip to Hawaii during 
our Spring Break. 

    I had to wake up at 3:00am in the morning! This was so that we could get the cheapest possible deal. Dad 
snagged it for us from Costco and has been gloating over it ever since. I was a little worried we would be presented 
with huge sacks of Costco apples once we landed and forced to eat them all but things turned out to be way more 
fun. 

It was amazing how crowded the airport was so early in the morning. It was school vacation week for all of 
Massachusetts and it looked like every family in a hundred miles was trying to get a break from New England. The 
calendar said “Spring” but as New Englanders we had both our parkas and rain jackets. Since we were headed to 
Hawaii I wore shorts under my parka. 

Check-in was easy. Mummy had packed all of the eight suitcases we own. I had helped her locate a couple that Dad 
had hidden away in the dusty part of the basement. I killed two spiders and scared off an army of ants to get those 
suitcases and was Mama’s hero for the week! We did a tag team of dragging our suitcases to the counter. The lady 
was very nice and asked us if we were moving to Hawaii. I said YES! 

We got on the plane and sat down in our seats. I settled down and started up the mini screen on the seat in 
front of me. The movie section had a Star Wars channel. I clicked it and found the entire Star Wars series right 
before my eyes!  This flight was going to be awesome. Since I never watched the first couple of StarWars I clicked 
on the very first movie. It was called The Phantom Menace. After that I played a few games. The first one was some 
sort of golf tournament and it was very bad. The graphics were terrible and the chunks were too big. This means 
that you couldn't aim properly and it looked horrible. If I could get some time away from playing video games I will 
have to write some that actually work on a plane. 

We weren't all sitting together, Mom was in the row behind me. There was a kid next to me and we 
became friends. When I found out that he was 10 years old but still in grade 3 it sounded a bit off. A grade 3 kid is 
usually between ages of 8-9.  After talking to him for a bit I figured he really was in grade 3 though he sounded like 
a ten year old. I wondered what dark secret this new friend was hiding.  Maybe his parents were secret agents and 
they were on a secret mission.  

I woke up with a thud. I heard the pilot asking everyone to put seat belts on right away. The plane rolled a 
bit. Dad turned to me and asked if I had any famous last words. I said “naaaah”. He looked happy about it although 
it was not much of a word. The going got smoother in a few minutes but not before my new friend had used the 
barf bag. 

I had no luck sleeping after this. By the time we landed in Honolulu my legs had gone to sleep. Once we got 
out of the plane it looked like a different world. It was nothing like Logan or even the Calcutta airport. It looked like 
we had landed in the middle of a tropical village. There was no large airport building. It was all open to the skies 
with the sweet smell of flowers all around. We raced the other passengers to the rental car office and were on our 
way to the resort soon. 

Rocks covered the landscape on all sides. I read from the visitors guide that this was volcanic rock. I think 
the surface of the moon must look similar. By the time we got to the resort all of this changed suddenly. We were 
surrounded by fruit and flower trees. I learnt later the resort was on the east side of the island which gets lots of 
rain. The western side gets very little and looks like a rock desert. 
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I knew we were spending only a couple of days in Oahu and wanted to go the beach right away. I fell asleep 
right on the beach. It was a wonderful feeling with the warm breeze blowing over me. The next day we went to the 
Pearl Harbor. The old battleships looked awesome! I got to talk to a veteran who had been on the island during the 
war. He looked more than a hundred years old but was full of good humor. He gave me a small flag that I brought 
back. 

We next went to the Big Island. This has the active 
volcano Kilauea that I had heard so much about. The 
landscape looked the same as Oahu. The roads ran through 
fields of rock on one side of the island and tropical gardens 
on the other. The resort had a beautiful beach which was a 
lot of fun. I saw a small shark in the waters when I went 
swimming but my parents did not believe me.   

Visiting the volcano park was awesome. I was hoping 
we could go right up to the crater but that is not allowed. We 
could watch the glow of the lava from an observation point. 
The ranger told us the volcano had been getting more active. 
We realized later how lucky we had been. Within weeks of 
our visit Kilauea had a major eruption and the entire park 
was closed. I wonder how the people that live there manage 
to sleep at night. I think blizzards are easier to live through 
than volcanoes. 

Between visiting the volcano park and the beaches it 
was amazing how fast time flew by. I was again on a long 
flight saying Aloha. I also had to sit to next to a kid with a 
Philly Eagles jersey. But that is another story. 

  

Love you, 

Bojro. 

MEETING A NEW RELATIVE 

Ryon Das Age 11 Years 

 

Part 1: The Anticipation 
            “Wow!”, I said to myself. Out of the tech-savvy window of the amazing Boeing 787 Dreamliner, I 

saw the gorgeous Sydney Delta on the Parramatta River, next to the beautiful city of Sydney. The date was August 
17th but back home in my home city of Boston, it was August 16th as we had crossed the International Date Line. 
We were coming to Sydney and other places in Australia to explore the only country in the world that took up a 
whole continent and meet relatives and friends. The relatives in mind are my uncle, aunt and a cousin-brother. 

 
Waiting in Sydney anxiously for us, was my cousin Rick, a cute four year old. His parents were Nupi and AJ 

Uncle. Although Nupi and AJ uncle had each come to Boston for work before, I had only seen Rick over Skype and 
heard him in calls. I couldn’t wait to see them! 



After we had landed at Mascot International Airport in Sydney, we 
went through customs, immigration, and picked up our bags. A dog even came to sniff us to see if we were 
carrying any illegal substances. I was very tired after the long 14 hour flight from San Francisco, California. It was 
August and my body was prepared for warm temperatures, not the Southern Hemisphere’s spring but I 
welcomed the cool Australian August breeze.  

 

At the pick-up center, we saw AJ Uncle. I thought that I wouldn’t recognize him on sight but I definitely 
did. After we said our hellos, we went to the taxi queue. However, the people on our plane and other early 
morning planes got out of the airport at the same time, so it took us really long to get a taxi. But what was even 
worse was that the car ride was over 1 hour 30 minutes because 7:30 A.M., the time when we left the airport is 
when rush hour begins and it was even worse in a highly populated city on a work day. I do not enjoy long car 
rides like this one, especially when I am excited and on that morning, I definitely was!  I talked to AJ Uncle about 
my school and places to visit in Sydney. After we finally, finally, finally got to the house we stepped out of the 
musty taxi and let the cool spring air engulf us. 

I saw a little, toddler head, staring at us from inside the window. 

Part 2: First Hours 

Almost a week before, on a Saturday, we made a call to Marsfield, a suburb of Sydney where our relatives 
lived. We talked about the upcoming visit to the city and when little Rick talked to us, he told us to remember to 
ring the bell (at least 5 times) and asked me to help him make a huge 500 piece puzzle with him. I and my parents 
were in laughter for a whole minute after we finished the call but my mom told me that there was a time that I 
was obsessed with doorbells as well. 

The little face had to be Rick. But he didn’t rush to open 
the door, so it seemed that he was really serious about 
the doorbell. After I rang the door at least 3 times, he 
came to door but he couldn’t open it so my aunt, my 
dad’s sister, and the person known to me forever as Nupi 
opened the door. After we said another round of hellos 
we started doing the promised puzzle (or pouzol which is 
how he pronounced it.) 
         
Rick was very shy at first. After all he was only almost 
four years old. But after we made a wooden bird cage 
from a kit later that day, he was talking. We and the dads 
even went on a walk that night around the campus of 
the University that AJ Uncle worked at. When we got 
back to the house, we ordered food from a Italian 
restaurant down the road. The food was really good! 
However, I had jetlag and I only know that it was good 

because I had it again the next morning, when I woke up hungry, as I only had 3 spoonful of food the night 
before. 

 
 That day, we went to Darling Harbor and had some amazing food. We even went on a Water Taxi from 
there to the World famous Sydney Opera House. We did a lot of fun things that day and we would go on to do 
even more fun things in the days ahead. But the main goal of the trip to Australia was to meet a new relative… 
My Cousin Rick! 
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Rajarshi_Mandal 

Age: 8 Years  

Sourya Narayan Chaudhuri  

Age: 6 years 
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I AM 

Shreya Sarcar Age 15 

I am who I am, a boy with a big imagination, abused and restless. 

I wonder where my real father is, and why he left my mother and I in the dust like rusty metal to break into pieces 

when I was young. 

I hear the taunts of Billy Beezer and Glory Hallelujah as they shoot cannons and lasers through my skin, their laughs as 

I drag myself home to face more damage. 

I see the man who is not my father running toward me like a storm approaching what I once called home, one hand in 

a clenched fist, the other holding a belt. 

I want not only a stop to the situation in my home that is not a home, but also to break free and be a normal person 

like everyone else in my anti-school. 

I am who I am, a boy with a big imagination, abused and restless. 

I pretend everyday that there is nothing wrong with my life that is not a life,  

Even though my house is not truly a house, but a war zone. 

I feel a cold hand grabbing me every night, pulling me into the abyss of depression. 

I touch the small bit of happiness that remains inside of me- 

I worry about how much longer it will last, thinking about how as Glory Hallelujah had crushed my heart, Violent Hayes 

then mended it unexpectedly, like a sudden blow into her monitor lizard saxophone. 

I cry when the man who is not my father hits me, for the emotional damage he causes me on top of the physical pain; 

when I have to go to anti-school the next day and act like it never happened as I blow into the bullfrog living in my 

tuba. 

I am who I am, a boy with a big imagination, abused and restless. 

I understand that my mother will be happy with the man who is not my father, but her new life with him is a false 

reality... 

I say to myself that if I tell my mother what happens in the dark beyond her vision, she will choose the man who is not 

my father over me. 

I dream of the day my mother shuts the door on his face and holds me close to her heart as we enter a real life and cry 

happy tears. 

I try to gulp my pain and adjust to my new life that is not a life, with this abuser who is not my father, but he comes up 

with new punishments for my wrongdoings, imaginary or real, until I am driven off of the edge- he is taken by the cops, 

and I am taken to the hospital, beaten to pulp with my soul getting tossed in the wind. 

I hope that my life changes once my mother has come to the hospital, and comes around to see the real him, as well as 

the real me, the son craving for love and waiting for the cruelty to end. 

I am who I am, a boy with a big imagination, abused and restless. 
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Age 4.5 years  

Jhumjhumi Banerjee 
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I AM FROM 

Sireeta Banerjee, Age 9  

I am from my comfy bed that makes me feel at home,  

from the kitchen table and kitchen chairs.  

I am from the brown house on North Street  

the house that has an 8 and a 0: 80 North Street.  

I am from the tomato plants in my garden,  

the birch trees right outside my bedroom window.  

I am from celebrating Diwali as well as putting up the Christmas tree  

before Christmas with Dad, Mom and brother.  

I am from the day stories I tell excitedly to my dad while eating dinner together  

and loving the time we have together.  

I am from enjoying, “please go do the dishwasher”,  

“please run the laundry”, and being happy with who I’m with.  

I am from looking forward to have a joint birthday party with my brother.  

I am from Cambridge and India, love to eat white rice and paneer,  

And from the stories of my great-grandfather who went into Indian jungles,  

I am from my blankets from when I was a baby, under my cover,  

in my bed, two of them from my parents.  
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The Weird Way of Life in The Rock Kingdoms 
Anika Ghosh 

      Oh, hey there. I’m Sadie Sedimentary. My best friend, Imogen Igneous and I  

love to go exploring. One day, we went into the Metamorphic Village. They don’t like igneous rocks because of an event that 

happened 200 years ago: 
 
 

On one normal day, the king of the metamorphic kingdom was going to the grocery store. (Weird, right? Wouldn’t 

you expect a king to have someone do that?) Anyway, while at the grocery store he tripped on an apple peel. (So normal 

right? NOT!)  Back to the story - the king started rolling into the lava and no one could save him, and before he knew, he was 

in the lava! After what seemed like hours, the king found a tunnel but it wasn´t just any tunnel- it was a tunnel filled with 

igneous rocks! 

The king started walking through the tunnel and he came across a river. The king wasn't hot, considering he was 

magma. I have no idea what the king was thinking, but he decided to jump in the water! What a stupid king! When the king 

came out of the water he felt different; it was almost like he had a different body. When he came back to his castle, all of his 

servants were looking at the king with a confused look on their faces. The king didn't know what all the looks were for, but 

anyway, like any king, walked confidently to his room, and then - the horror came to him - he was… an igneous rock! The 

king was furious. He had one thing to blame:  the igneous tunnel. (That’s what its called!) Anyhow, the king didn’t know 

what to do about his new self so he decided to go to the doctor.  

The doctor said that he would have to go through surgery to get him back to his old self. (Back then, surgeries could 

kill people.) The king decided to do the surgery. Well, maybe you thought the king would survive - but NO! Let me tell you 

something -  the doctor was evil! So yeah, the king died. 

Back to real life : Imogen and I were peeking through the bushes of the entrance to Metamorphic Kingdom. (If you 

didn’t know, sedimentary and igneous rocks are fine; no fight happened with them.) Nevertheless, we were very careful not 

to get caught because you would get punished. We wanted to sneak into Metamorphic Kingdom because we heard that 

there was a gem that was discovered in a cave. We wanted to see the gem and we would take a picture and show all our 

friends! It's so unfair that the Metamorphic has to shut everyone out because the king was stupid.  

“Well, at least we got in,” Imogen whispered. We started up an abandoned mountain which people used to live on 

but moved because of a storm. 

By the time we got to the top, it was already dark. We could see everything in the kingdom, so when we spotted 

the museum where the gem was placed, we started going in that direction. When we reached the bottom we saw that the 

museum was much farther than we thought. There was a problem with that: not just that we COULD NOT get caught, but 

also, we were very hungry and only bought a small amount of food. (I guess we didn’t think that one through.) However, we 

did think about carrying a map of the kingdom because it is huge!  

We started again to reach the museum.  When we were close we heard, “Oh, did you hear about the other 

kingdom wanting to have the gem?”  

“Yeah, they are just nuts. We will never let them have the gem.”  

Imogen and I crept around to the back of the building to get a look at the gem because no way were we going to 

get caught.  

But what do you know? This is what we heard:  “Ugh, I don’t want another intruder trying to try to break in.”  

“I know, right? They are so annoying.” 

Great, there are guards on all sides of the building. Now how are we gonna get the picture of the gem!? We 

decided the only way we could get the picture is by going on the roof.  

So we decided to come back on a different day to get the picture.  

So that’s the story. Weird, right!? 
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Tridip K. Mukherjee 

Tridip K. Mukherjee, born and raised in Woburn passed away 
earlier, at the age of twenty-nine. Beloved by his family and 
friends, he is survived by his brother Kunal, his parents Shyama 
and Pradip, and his many loving aunts, uncles, and cousins. 

A graduate of Woburn Memorial High School’s class of 2007 and 
the University of Massachusetts Amherst’s class of 2011, Tridip 
met, befriended, and left his mark upon numerous people—peers 
and mentors alike. He brought this outgoing attitude to all aspects 
of his life. 

In his 29 years, Tridip left his loved ones with a lifetime of 
memories worth cherishing. Always the life of the party, he lived, 
laughed, and loved whole-heartedly. He came prepared to every 
interaction with a ready smile and armed with a joke, sure to 
leave others a little bit better than when he found them. 
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Dr. Pravat Hazra  



 

Haimanti Dorai 
 

 

 

 

Haimanti passed away at home in San Jose, California on March 1, 2018. She with her husband 

(Gempu Dorai and son Amal), settled in Lexington, Massachusetts and were active members of 

the Greater Boston Bengali community. A respected research scientist, Haimanti worked for 

several biotechnology companies in the Boston area, finishing her career with dozens of 

scientific publications and numerous US and international patents as a Senior Research Fellow. 

Haimanti was a bold and fearless woman who surprised everyone from shopkeepers to police 

officers with her plucky attitude. She had a great love of movies of all genres and enjoyed 

keeping up with pop culture. She loved to travel. 

Haimanti also loved gardening, with a particular passion for annual flowers. Having retired to 

San Jose, CA, to be closer to their son Amal and his wife Esha, and grandson Riju, Haimanti 

used the sunnier climate to expand her gardening to fruits and vegetables. 
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Loving father, devoted husband, esteemed 
professional, and a true fighter. 

A quiet jokester, intellectual pundit and amateur 
chef, he was liked by all who knew him. 

Dr. Jayanta Banerjee 
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২০০৪ সাতলর সরস্বেীপূতজা মেতক আপনাতদর সকতলর উপলিলে, সািাযয, 
সেে থন ও সিতযালগো আোতদর েূলধন। এতক ভে কতরই আোতদর এলগতয় চলা। 

এবারও দগূ থা োতয়র পূতজা, মভাগ, রেন, সাজসজা, সাউন্ড লসতেে, পজিকা 
প্রকাশন, লবজ্ঞাপনদাো ও সেগ্র পূজানষু্ঠানষ্টে সাফলয েজিে করতে যা াঁরা সািাযয 
কতরতেন, োতদর সবাইতক জানাই আোতদর আন্তলরক কৃেজ্ঞো ও ধনযবাদ। 

২০১৯ সাতলর কায থকরী সলেলেতক জানাই আোতদর আন্তলরক ধনযবাদ। 

আেরা কােনা কলর এই উৎসব সুন্দর মিাক, সাে থক মিাক, সবার েঙ্গল মিাক। 
সবাইতক জানাই লবাঁজয়ার প্রীলে ও শুতভচ্ছা। 

লবনীে- 

২০১৮ সাতলর কায থকরী সলেলের সভযবনৃ্দ 

    

 

BNE’s current Executive Committee comprises:  Mandira Sen,  

Anupam Guhathakurta, Sourav Chatterjee, Sudipa Deshmukh,  

Dipanwita Bhattacharya, Saimanti Das,  Jharna Banerjee and Mou 

Mukherjee. 

 

 


