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From the President’s Desk 

 

 

Dear Agomoni Family, 
 
Sarod Subhechcha & Hearty Season’s Greetings to one and all!  
 
It is my honor and privilege to represent our warm, generous and close-knit Agomoni family. Progression is the 
essence of life, and what a journey Agomoni has been on!  
 
In just a span of four years, Agomoni has made an indelible mark in the hearts of the local and global community. 
It is humbling when patrons from within and outside the Agomoni family reach us with accolades, and may I 
add, proudly announce that Agomoni is now the best Durga Pujo in the Bay Area! Conducting the best Pujo has 
never been a goal for us though – conducting ourselves as an exemplary, all-inclusive family certainly has 
been!  Without such traits we would not have been able to embark upon newer endeavors like Saraswati Puja, 
Basanta Utsav, Rabindro-Najrul Jayanti, Nrityamela, Dandiya, Mahalaya, International Artist Programs, Diwali 
and more… we firmly believe that the list will keep growing! 
 
It is often said “when the going gets tough, the tough get going”! Our group is blessed with tough individuals. 
However, the true magic happens when they get together – and what better to showcase our strength as a group, 
than to applaud how we grouped at the advent of the ongoing pandemic, initiated service to help seniors, made 
and distributed PPE, raised funds for Meals On Wheels, provided non-emergency support to members, 
generously donate for Amphan relief, supported local wild-fire fighters and continuously volunteered in 
philanthropic causes. We demonstrated how we can adapt to the new normal and leverage the Agomoni platform 
towards community and personal healing. My salute to all of you! 
 
As I reflect today on the Agomoni journey so far, it makes my heart fill with joy and gratitude, with wonderful 
memories made, with life-long friendships built, with many needy served, with our heritage upheld, with our 
roots strengthened, and with the desire to keep building a rich legacy for posterity. We know it well that the 
cornerstone of our renewed success hinges on our core principles of inclusion, diversity, mutual respect, 
philanthropy and service. 
 
The sound of “dhakis”, waking up at 4 am to gather “Shiuli phool” from the neighborhood, the smell of new 
clothes and “dhuno”, the carefree roaming around with friends with no destination in mind, food, fun & adda - 
just feeling good, the feeling that life is good! That is the essence of my long-lasting memories from this time of 
the year. For us to recreate some of that nostalgia and to connect the next generation to that feeling of hope, love 
and togetherness, is in the heart of every passionate member at Agomoni and let us continue to cherish and 
nurture that feeling! 
 
May Ma Durga bless us with courage, strength and compassion in the new year!  Take pride in your 
achievements. Stay safe, stay connected! 
 

Shouvik Ray 
 
Board President 

Agomoni 
  

Chief Editor: Sohini Chaudhuri 

Editors and Proof-Readers: Shrabana Ghosh, Debannita Datta 

Cover Photography (Agomoni Protima): Bitan Biswas 
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Admission Planner 
  

  

Because we believe 

every hardworking student 

has a college waiting for them 

                                                                           

We assist in finding that perfect fit 

 

 

 

For more information:  

Visit www.admissionplanner.com 
or call Millie Roy at (925) 360 0360 

or email: counselormillie@gmail.com 
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Agomoni's Philanthropic response to the Pandemic in 2020 

 
Sayantika Banerjee 

       
The year 2020 will go down in human history for the unforeseen pandemic brought forth by Covid that shook 
the world to its core. It began as a regular year with a new promise and newly elected Board members and leads 
at Agomoni. The plans for Durga Puja, our star event of the year and all other events were being carried out with 
great zest when the Pandemic hit hard! We were stunned into silence and left numb as the news of thousands of 
deaths surged and were flashed in every news on every media out there. It gradually became more and more 
obvious that being safe and alive would be the biggest blessing at the moment.  
 
The Agomoni Board heard the call for service at this time and stalled all plans indefinitely to jump into immediate 
action to form the first Covid Combat team at Agomoni. With our President Shouvik Ray at the helm, the team 
began their supportive collaboration with the San Ramon city to help Seniors, who were most affected at the 
time, with non-clinical errands like delivering groceries or over-the-counter medicines. The Covid Combat team 
soon entrusted the job to the CPA team and we went ahead to raise donations for the Meals and Wheels program 
in Contra Costa. We received unanimous support from Agomoni members and non-members in the community 
and raised a substantial amount that was donated towards the Senior’s meals program. 
     
As the pandemic raged through our lives, we knew that we had much more to do.  With the support of some of 
the wonderful souls in Agomoni, we formed the PPE creating and delivery teams. The Agomoni Board supported 
us financially to do what we could for our immediate community. With the unflinching contributions of the 
sewing team consisting of Saswati Dutta (Design lead), Sutapa Bhattacharya (Materials’ procurement), Gita 
Dutta, Mausumi Biswas, Anindita Mitra, Shreela Goel and the Gown team consisting of Sayantika Banerjee 
(design), Kaberi Goswami, Shrabana, Geeta Gour, Sanjna Banerjee, Shatoparba Banerjee, Ankushi Dutta and 
Amandip Dutta we were able to come up with a good number of PPEs. Our delivery team consisted of Arup 
Dutta, Subhasis Banerjee, Kaberi Goswami, Manas Goswami, Pragya Dasgupta and Sourav Saha who were able 
to donate hundreds of well-made cloth masks and disposable gowns to the county through Contra Costa Health 
Services. Donations Unit Lead Trisha M. Johnson of Contra Costa Health Services has written to us several 
times to show appreciation for our team’s supportive endeavor.  
 
As we reeled from the throes of Covid, forcing everyone to shelter-in-place, the news of cyclone Amphan hitting 
West Bengal came through. Agomoni once more took upon the uphill task to raise funds and do their bit to help 
the Amphan victims. We now pledged $25 from every annual membership even if it would mean we couldn’t 
celebrate our Annual Durga puja or had to cut down heavily on the festivities if the situation turned for the better. 
It was amazing to see our Agomoni community come forward and heartily participate in this endeavor once 
more.  
      
In no time our Agomoni family got together, united together by their wish to alleviate suffering that humanity 
was going through. Loneliness and lack of human interaction began to drive each one to engage more and more 
through philanthropy, online cultural and social activities. In the face of all odds, to bring a little happiness to 
our dear members Agomoni Board and leads took the difficult decision to organize Durga Puja with San Ramon 
City following every possible preventive measures and restrictions. The teams took up the humongous task to 
bring a little solace to the hearts of Agomoni family members in these challenging times. Not deterred by the 
extra hard work, meticulous planning and endless preventive measures Agomoni teams continue to bring cheer 
to every life they touch. The CPA team too, will not rest but continue Agomoni’s effort through more donations 
for Amphan victims through Bharat Seva Ashram, strive to bring joy and nourishment by serving Holiday Dinner 
to the homeless and low-income, donate to the Food Banks and also continue to donate PPEs till the end of the 
year with the hope and belief that all the prayers and thankfulness from each of your hearts will help Agomoni 
do more and do better with each passing year. 
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Agomoni Philanthropy Team at Work 
 

  

 

 

 

  

 

Gown Team  Mask Team  

Team Members Delivering PPEs 

HOLIDAY DINNER  
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পুেজা আসেছ 

 

!মৗিমতা িব(াস 
 

র +া, মােক/ ট !থেক !বিরেয় ওপর িদেক তাকােতই রম+ানী 
!দখল ঝকঝেক নীল আকাশ হাসেছ। ইিতউিত !ভেস 

!বড়ােD সাদা !পEজা তG েলার দল। বাতােস হাHা শীেতর 

!ছঁায়া। পরJ মহালয়া। বKG র কােছ খবর !পেয়িছল, 

ভােলা বাগদা িচংিড় এেসেছ। িনেয় িনেয়েছ পাউP দুেয়ক। 
আলু-ফG লকিপ িদেয় কষা ঝাল !খেত খGব ভালবােস 

জগদীশ। রম+ানীর দু'বছেরর পুরেনা বর। িসিলকন 

ভ+ািলর নািম !কাTািনর দামী চাকG ের অত+V !মধাবী 
জগদীশ তার দূর সTেক/ র জ+াঠার কােছ !ছাটেবলায় অZ 

করেতা। !সই জ+াঠাই এেন !দয় স[Kটা। উJল ভিবষ+ৎ 

বঁাধা িছল। চড়চড় কের উঠেত উঠেত জগদীশ এখন 

িব(িবখ+াত !ফান ^তিরর !কাTািনর উ_পদ` 

অিধকত/া। !ব এিরয়ার িসিলকন ভ+ািলেত আকাশচG [ী 
টাওয়াের এপাট/ েমa তােদর। এক ওই মাKাতা আমেলর 

নামটা ছাড়া আর রম+ািনর সিত+ বলেত আর !কানও 

অিভেযাগ !নই। মানুষ ভােলা, বাদ-িববাদ cায় হয়না 
বলেত !গেল তােদর। সারা সdাহ িনেজর কাজ িনেয় ডG েব 

থােক জগদীশ। উইেকেP !কানও না !কানও বKG র বাড়ী 
জমােয়ত, আfা, খাওয়া-দাওয়া। কঁাহাতক আর শিপং 
আর !ফসবGক কের সময় কাটােনা যায়। তাই কেয়ক মাস 

হল রম+ানী একটা অনলাইন জাভা !কােস/ এনেরাল 

কেরেছ। পড়ােশানায় !কানওকােলই !তমন উৎসাহ 
িছেলানা রম+ানীর। বgবাসী কেলজ !থেক িফলসিফ 

অনাস/ িনেয় !সেকP িডিভশােন পাস। !দেশ এই !যাগ+তা 
িনেয় !বশী দূর যাওয়া !যেতানা, তেব এখােন !সিদক !থেক 

অেনক সুিবধা। একটা অনলাইন !কাস/ কের !যমন !তমন 

একটা চাকরীেত ঢG েক পড়াটা জলভাত। 
 

জগদীেশর cচG র !চনােশানা, একটা !কাথাও iক ব+াব`া 
কের !দেব। অবশ+ না করেলও !য িকছG  অসুিবধা হেD তা 
নয়। িদিব+ !তা আেছ তারা। এখােন !বশ কেয়কটা দুগ/া 
পুেজা হয়। গত বছর সবকটা পুেজােত ঢG ঁ  !মেরিছল 

একবার কের। এবােরও আেগ !থেক বKG েদর সােথ j+ান 

করা আেছ !ক !কাথায় কেব যােব। !সইমতন জেড়া হেয় 

^হ-kেlাড়, আfা হেব। সাজেগাজ !তা আেছই। mুরধার 

!মধাসTn জগদীেশর oণqাহী cচG র থাকেলও বKG বাKব 

cায় !নই বেlই চেল। কাজই তার বKG । তেব অrG ত এক  

 

শখ আেছ। শখ না বেল !নশা বলাই ভােলা। বিsং। !স  

ভালবােস !হিভওেয়ট বিsং টG ন/ােমa !দখেত। তার জেন+ 
!দদার পয়সা খরচ কের থােক। !কানও !কানও িদন গভীর 

রােত আর ছG tর িদনoেলায় বাড়ীেত থাকেল !স মেজ 

থােক ওইসব !দখায়। এই িনেয় মৃদু অনুেযােগর !বশী িকছG  
জানায়িন রম+ানী। !স জােন এরকম সাvািতক !মধাবী 
মানুষেদর !নশায় উৎসাহ িদেত হয়, এoেলা ওেদর ব+াw 

জীবেন একটG  আেয়েশর জায়গা। গতবার সdমীর িদেন 

এিরেজানােত একটা টG ন/ােমa িছল, বারবার বারণ করা 
সেTও জগদীশ সকােলর yাইেট িগেয় !সটা !দেখ রােতর 

!বলা িফরল। এরকম !নশা। রম+ানীর খGব একটা 
অসুিবধা হয়িন তােত। সকােল িমিলর গাড়ীেত চেল 

!গিছেলা আগমনী পূেজায়। সবার সােথ !দখা হেয় 

!গেলা। ভােলা কাটল সময়টা। িবেকেল cচG র িভড় হয়, 

পাzক{ং পাওয়া যায়না। িব(দীপ ওর বউ-বা_ােদর 

প+ােPেল নািমেয় এেস রম+ানীেক িনেয় !গিছেলা। 
সেK+টাও ভােলাই !কেটিছল। 
 

এবাের আশা করেছ পুেজা একসােথ কাটােত পারেব। 
কাল অ+াপেয়ে|a !নওয়া আেছ, চG লটা একটG  }ম কিরেয় 

!নেব আর র~ট টাচাপ। আর তার সােথ হাত আর পােয়র 

নেখর একটG  পিরচয/া। সdমীর সকােল জগদীেশর বড় 

িপিসর !খাদ ঢাকা !থেক এেন !দওয়া হলুদ আর !গাে�ন 

জামদানীটা পরেব। সােথ জ|িদেন িদিদর !দওয়া 
তািনশ্ েকর !সটটা। এবাের তাই হলুদ !নলেপa।  পূেজা 
আসেছ। 
------------------------------------------------------------ 

বছর পEােচক !কেট !গেছ আরও। !�ালার !ঠলেত !ঠলেত 

!বিবজ আর আস !থেক !বেরােD রম+ানী। !�ালাের রাই 
পির�াহী কাnা জুেড়েছ। এmুিন !কাথাও বেস ওেক খাইেয় 

িদেত হেব, নাহেল !শেষ িহ�া তG লেত থাকেব। গাড়ীর িদেক 

চটপট পা চালায় রম+ানী। হাHা শীত-হাওয়ার !ছঁায়া 
লাগায় রাইেয়র গােয় !ছা� ক[লটা ভােলা কের জিড়েয় 

!দয়। !চাখ চেল যায় পােশর !পােড়া জিমেত, এেদেশর 

কাশফG ল oেলা িবশাল বড় বড়। হাওয়ার দুলেছ। হঠাৎই 
নােক !যন !ভেস আেস !সই পিরিচত গK। আকােশর 

িদেক তািকেয় মন ভােলা হেয় যায় রম+ানীর। ঝকঝেক 
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নীল আকােশ !ভেস !বড়ােD নরম ভ+ািনলা 
আইসি�েমর মতন সাদা !মেঘর !ভলারা। 
সামেনর সdােহ মহালয়া। এবার পু!জায় জগদীেশর কাজ 

পেড় !গেছ। !ব এিরয়ােত থাকেত পারেছ না। এখন তার 

ঘােড় অেনক দািয়�। !কাTািনর িডের�র এখন !স। 
তােক !যেত হেD এক ইTরট+াa কনফােরে�। জাপােন। 
!স খGব সতক/  তবG  মােঝ মােঝ !ফােনর !মেসজoেলা 
িডিলট কের ভG ল হেয় যায় তার। রম+ানী তার 

অনুপি`িতেত তার !ফান ঘঁাটার সাহস করেব এটা !স 

ভাবেতও পােরনা। তাই !স জােননা !য রম+ানী সব জােন। 
!জেন চG প কের থােক, এই িনর~পম তােসর ঘর !ভেঙ িদেত 

বf ভয় পায় রম+ানী। িবশাল !দাতলা ছড়ােনা বািড়, 

হাউসকীপার, গাড/ নার, দামী !ভেকশান, !মধাবী সু�রী 
সVান এই সবিকছG ই এক তG িড়েত !ভাজবািজর মতন 

িমিলেয় যােব যিদ রম+ানী মুখ !খােল। তাই পুতG ল !খেল 

রম+ানী, সংসাের আক� মেজ থােক। মহালয়ার িদন বড় 

একটা বKG  q~েপর গ+াদািরং আেছ তােদর বাড়ীেত। নতG ন 

বাড়ী িকেনেছ তারা, শহর !থেক একটG  দুের। পাহােড়র 

চG েড়ায়। !পছেনর ঘাস বািগচা িগেয় িমেশ যায় !ঢউ-

!খলােনা পাহাড়ী জিমেত !যখােন সাির সাির দঁািড়েয় 

পাইন গাছ। !কানও !কানও িদন এক দুেটা হিরণ চেল 

আেস পথ ভG েল। এই cাসাদ, এেতা সুখ রম+ানী 
!কােনািদন ভাবেত !পেরিছল িক? মন ভােলা হেয় যায় 

আবার। এবার সdমীেত গত বছর িববাহবাzষ{কীেত 

শাJিড়র !দওয়া হলুদ বড/ ার, মরেচ-রঙা িমনাকারী 
গাদওয়ালটা পরেব। কাল ম+ািনিকওেরর অ+াপেয়ে|a 

আেছ।   মরেচ রেঙর একটা দার~ণ !নলেপa !দেখ 

এেসেছ গতবার, !সটা পড়েব এবার। পু!জা আসেছ। 
------------------------------------------------------------ 

আরও বছর ছেয়ক পের। লা,র~েম সেব ঢG েকেছ িক 

!ঢােকিন জগদীশ এমন সমেয় পেকেট !ফান ভাইে�ট 

করেত Jর~ করেলা। !বর কের !দেখ যা !ভেবেছ তাই, 

রম+ানী!! একিদনও ভG ল হয়না, !রাজ একই সমেয় !ফান 

কের !খEাজ !নেব খাওয়া হেয়েছ িকনা, িক !খেলা - এইসব 

এেতাল !বেতাল কথাবাত/া। সারািদন কাজ না থাকেল যা 
হয়। এত কের বেল কেয় একটা কিTউটার !কােস/ ভzত{ 
কের িদেলা। !সটা অি� !শষ করেলা না। আের, বা_া 
!তা সকেলরই হেD, তার জেন+ কাজকম/ আটেক বেস 

থােক !কান আহা�ক। এই !য তােদর tেমর !নহার দুই 

!ছেল, দুজেনই �G েল পেড়। এেদর িনেয়ই !নহা এমিবএ 

!শষ কেরেছ গত বছর। অিফেসর কােজ cায়ই তােক !যেত 

হয় িবিভn !�েট, কই সংসােরর জেন+ িকছG  !তা আটকােD 

না। এই বাঙালী মধ+িব� ঘেরর !মেয়oেলা িশেখেছ 

!কবল অিভেযাগ করেত। কG ঁ েড়র হ� সব। !গাড়ার িদেক 

অতীব সু�রী রম+ািনেক তার !বশ পছ�ই িছল। িক� 

আেw আেw ইaাের� হািরেয়েছ। তার বত/মান 

জীবনযা�ার সােথ রম+ািনর িকছG ই !মেলনা বলেত !গেল। 

তাও যিদ একটা চাকরী বাকরী করেতা, তাহল এতটা 
!ভঁাতা হেয় !যেতানা। !কানটা !ছেড় !কানটা বলেব। এই 
!তা, দুগ/া পুেজা িনেয় িক মাতামািত। cিতিদন !যেতই হেব 

ম�েপ, নতG ন নতG ন শাড়ী-গয়না পের । !রাজ !সই একই 
!চনা মুখ, !সই !পাজ িদেয় ছিব !তালা, !সই হাহা িহিহ 
আfা আর কঁািড় কঁািড় অ�া`+কর !গলা। এেত !য িক 

আন� পায় এরা !ক জােন। বাঙালীেদর মতন এরকম 

চারিদন ধের আিদেখ+তা কার~র !নই। বউেয়র 

পীড়াপীিড়র জেন+ একিদন ছG tও িনেত হয়। এই সমেয় 

নবরাি� থােক। !নহা, আকাশ, দীিd এরা পEাচিদনই 
অিফস কের �াভািবক ভােব। সারািদন উেপাষ কেরও 

উৎসেবর কারেণ বাড়িত সুিবধা দাবী কেরনা। ছG t !তা 
দূর। এই ঝােমলার জেন+ই এক দুবার পু!জােত !স !যেচ 

টG +র িনেয় পািলেয় !বঁেচেছ। তােত আবার পরবতী�  cায় 

সারা বছর ধেরই ঘ+ানঘ+ানািন Jেন !যেত হয়। JধG  
পু!জাই বা !কন, !যেকােনা একটা অনু�ান !পেলই 

আিদেখ+তার বান !ডেক যায় বাড়ীেত। পয়লা ^বশাখ 

!হাক বা ভাইেফঁাটা, বাড়ীেত !লাক !ডেক পাt/!!  এেক !তা 
খরচা, তার ওপর এেতা গ+া�াম !পাষায় না জগদীেশর। 
!স িনেজর কােজর বাইের িকছG  িনেয় !বশী সময় ইনেভ� 

করেত রাজী নয়। আরও আেছ, তার এই বG েড়া বেয়েস 

জ|িদেন প,ব+া�ন !রঁেধ খাওয়ায় রম+ানী। চmুল�ার 

খািতের একটG  তাড়াতািড় বাড়ী িফরেত হয় !সিদন। !নহা 
!তা Jেন !হেসই কG tপাt, "!সিক জাগদীশ, !বলুন-

!টলুনও সাজায় নািক রম+ানী!!" মাtেত িমেশ !যেত !যেত 

জগদীশ !সবার একটG  কড়া কেরই রম+ািনেক বারণ কের 

িদেয়িছল। জ|িদেন বাড়াবািড় আেয়াজন আর না করেত 

বেল িদেয়িছেলা। তাও িক !শােন, আর কতভােব বলা 
যায়। খাওয়া বলেত !তা !তল জ+াবজ+ােব লুিচ, আলুর 

দম, িম� ঠাসা !কক, কষা-ভাজা-ভােপ নানা রকেমর 

অ�া`+কর খাবার। এই জেন+ই লা, আনা বK কেরেছ 

জগদীশ। টG +ের !যেত !যেত yাইেট পােশর সীেট বেস তার 

ঘােড় মাথা !রেখ !নহা বেলিছল 'চিlশ হেয় !গেলা, এবার 

একটG  খাওয়াটা কে�াল কেরা, আর িনয়িমত 

এsারসাইজ Jর~ কেরা'। বিsঙটা আবার Jর~ কেরেছ 

ওর কথায়। সdােহ একিদন। অিফেসর পের �ােব যায়। 
জীবন কী হেত পারেতা, কী হেয় !গেলা। ঘGম !থেক উেঠ 
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অেভ+সবেশ !মইলoেলােত !চাখ বG িলেয় !নয় জগদীশ। 
!কান !পিPং ইসু+ থাকেল !নহা পের খGব রাগারািগ কের। 
দঁাত মাজেত মাজেত কােন আেস 'বাজেলা !তামার 

আেলার !বণ'ু ... আজ তেব মহালয়া !! রম+ানী ইউtউব 

!থেক চািলেয়েছ, !কানওবার ভG ল হয়না। ধGস, িদেলা 
সকালটাই মাt কের !! এmুিন !মেয় উেঠ পড়েব, তােক 

�G েলর জেন+ !রিড করা, খাওয়ােনা, �ান করােনা, 
!রাজকার নাটক, তার মেধ+ এই ঝােমলা। 
আবার Jর~ হল পু!জা !! 
------------------------------------------------------------ 

িমস জুেনার �ােস িপছেনর সীেট বেস কাটাকG t !খলিছল 

রাই আর অিরন। এই এেস+ �াসটা এমিনেতই খGব 

!বািরং। তার ওপর আবার এই সdােহর টিপক িদেয়েছ- 

!তামার এমন একজন বKG র কথা !লেখা !য !তামার 

জীবেন িবরাট বদল এেন িদেয়েছ। িনজ� মেনােটানাস 

!টােন িমস জুেনা টিপকটা বG িঝেয় িদেয়েছন �ােস। !�ইন 

�রিমং হেয় !গেছ। এবাের ফা�/  �াফট !লখার পালা। তার 

জীবেন !তমন !কান বKG  !নই। সকেলর সােথই !স সমান 

 েaিনয়াস। এই অিরেনর সােথ ব+াকপ+াক রাখা িনেয় 

সকােলই একেচাট হেয় !গেছ। এখন িদিব+ সব কG ল। যাই 
!হাক, এমিনেতও পড়ােশানা করেত ওর ভােলা লােগ না 
!মােটই। হাই �G ল !থেক q+াজুেয়ট হেয়ই িনেজর িমউিজক 

ব+াP খGলেব iক কের !রেখেছ, পড়ােশানা কের হেবটা িক 

Jিন। !সই !তা ড+াড আর ওর বKG েদর মতন এি�িনয়ার 

হেয় িদনরাত ল+াপটপ িনেয় বেস থাকেত হেব। িনেজ 

সব/mণ ¡ান !দেব 'রাই, এেতা !বশী Kীনটাইম িক� 

!চােখর পেm খGব mিতকর', অথচ িনেজ ঘGম !ভেঙ ওঠা 
!থেক ঘGমেনা অি� Kীন এ !চাখ !রেখ কাজ করেব। 
আরও !ছাটেবলায় রাই যখন ড+ােডর !ফান িনেয় 

টানাটািন- ঘাঁটাঘঁাt করেতা তখন !দেখেছ !নহা অ+া£র 

!মেসজ। এখন !স বGঝেত িশেখেছ, আর বGঝেত !পের 

আরও !হট করেত িশেখেছ এই !লাকoেলােক। এই �ােস 

ফা�/  হেয় এিলট ই�ttউশেন পেড় িডেসa জব 

বাগােনা ি�িম নাড/ -েলয়ারেক। এরা এমন একটা !দশ 

!থেক এখােন এেসেছ !যখােন JধGমা� পড়ােশানার কদর 

আেছ, আর অন+ !কান ট+ােলেaর !তমন �ীক¤ িত !নই। 
এই ন[র পাওয়ার ইEদুর-েদৗেড় ফা�/  বা !সেকP হেয় এরা 
এই ল+াP ওব অপারচG িনtেত এেস ঘঁাt !গেড়েছ। 
!মধাবী হেলই এেদর কােছ িহেরা, তা নাহেলই িজেরা। আর 

তা নাহেল মেমর মতন হেব। ও আঁচ করেত পাের !য মম 

িমিডওকার �G েডa িছল। তাই অেনকিদন অি� বাড়ীেত 

বেসই কাtেয়েছ। কেয়ক বছর হল একটা িডপাট/ েমaাল 

!�াের ক+াশ কাউaাের কাজ িনেয়েছ। ঘ¥ার পর ঘ¥া 
দঁািড়েয় দঁািড়েয় সুখী মানষুেদর শিপেঙর িবল !কেট হােত 

ধিরেয় !দওয়া ও পয়সা !নওয়া। সবটাই কিTউটাের। মাস 

!গেল সামান+ িকছG  টাকা cিত ঘ¥া িহেসেব পাওয়া। 
তােতই !যন ক¤ তাথ/ মম। ধGস, এভােব বঁাচেত রাইেয়র বেয় 

!গেছ। !স !�েজ গাইেব। থাউস+াPস, না না িমিলও� 

ফ+ান হেব ওর। পােয়র কাছ !থেক সাইিকেডিলক আেলা 
নাচেব ওেক িঘের, গােয় আ¦য/ !রনেবা !লসােরর গাউন 

পের কG ইেনর মতন দাপেটর সােথ !�েজ হঁাটেব রাই। সাির-

সাির হাত তােক ছG ঁ েত চাইেব, তার সােথ ফেটা তG লেত 

চাইেব পাগল ফ+ােনর দল। ভাবেতই !ঘার !লেগ যায়। 
অিরন ডাকেছ, লা, টাইম Jর~ হেয় !গেছ। iক এেলেভন 

থাt/ !ত মেমর !ফান আেস !রাজ। আজেকও এেলা। 
কীের !খেয়িছস !তা? মােঝ মােঝ ওর Kীম কের বলেত 

ইেD কের - 'খােবা না !তা িক করেবা, !রাজ !রাজ একই 
কথা িজে¡স কেরা !কন তG িম'! িক� বলেত পােরনা। একটG  
একটG  মায়া হয় ওর মেমর জেন+। !ছাটেবলায় অেনক 

খGনসুt করেতা দুজেন, কেব !যন !সসব সময়oেলা 
!পিরেয় !গেলা। এখন দুজেনর মােঝ দুwর পারাবার সমান 

না-বলা কথার উপত+কা। আজেক অবশ+ মম অrG ত 

কথা বলল কেয়কটা - 'রাই, ভােলা হেয় থািকস, চেকােলট 

িমH রাখা আেছ ি§েজ, !খেয় িনস িক�, !ফেল িদস না। 
!তার !টিনেসর ব+ােগ হাজার ডলার রাখা আেছ, পু!জােত 

চাইেল খরচ কিরস, একটা কথা সবসমেয় মেন রাখিব, 

জীবনটা !তার,  িনেজর জীবেন !কানও িকছG েকই এেতাটা 
ইTরট+া� িদিবনা যােত !সটা !তার সুখদুঃখ কে�াল 

করার পাওয়ার !পেয় যায়। নট আ পারসন, অর আ িথং। 
সবসমেয় কথাটা মেন রাখিব'। িকছG  বলার আেগ !ফানটা 
!কেট িদেলা মম। রাই আর ঘGিরেয় !ফান করার !চ©া 
করেলা না। হয়েতা খািনকটা আঁচ কের থাকেব। তেব 

তােত ওর িবেশষ িকছG  এেস যায়না। !ছাট !থেকই িনেজর 

িসsথ !স� িদেয় !স জােন তােদর ফ+ািমিলেত এরকম 

একটা িদন আসেবই, আজ নয় কাল। িরেসস হেয় !গেছ।  

বাইের সকেলর সােথ হইহই করেত করেত !বেরােলা রাই। 
ওয়াও, !দখ রাই, ওই !হায়াইট �াউডটা একদম একটা 
জািTং হেস/র মতন না? আকােশর িদেক তাকায় রাই, 

অেনকিদন আেগ যখন !স !ছাট িছল, এরকম আকােশর 

িদনoেলােত মম তােক চG মু !খেয় বলত - ওই !দখ রাই, 

সাদা !মেঘর !ভলা, এর মােন িক বলেতা? পু!জা আসেছ। 

 

�ােস িফের যােD রাই।জগদীশ িফরেছ তার িমtেঙ, 

!নহা যথারীিত তার পােশ জায়গা !রেখেছ জগদীেশর 
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জেন+, মাঝবেয়েস এেস দুজন দুজনেক !পেয় িগেয় তারা 
!যন নতG ন কের জীবেনর মােন বGঝেত িশেখেছ। 

িফরেছ রম+ািনও। সােধর বােরা বাই বােরা ওয়াক-ইন 

!�ােজট !থেক মা� কেয়কটা জামাকাপড়, কেয়কটা ফেটা, 
!ফান আর পাসেপাট/  ব+ােগ িনেয় হঁাটেছ, বkিদন পর 

আকাশটােক িবরাট বড় !দখােD !যন। গভীর নীল, !ভেস 

!বড়ােD সাদা !মেঘর !ভলারা। হঁাটেত হঁাটেত শরেতর 

আদর-হাওয়ার  শ/ !মেখ িনেD সারা মুেখ-গােয়। হঠাৎ 

পালেকর মতন হাHা লাগেছ িনেজেক, এই cথমবার 

পুেজার আেগ পাল/ার যায়িন !স। এেলােমেলা হাওয়ায় 

চG লoেলা উড়েছ, !কানও cসাধন-িবহীন মাঝ চিlেশর 

মুখ আজও অিন�+সু�র, !স জােন। বাস �েপ এেস 

দঁাড়ােলা, !স ছাড়া আেছ আর মা� একt ভবঘGের !লাক। 
তার িদেক তািকেয় িম� !হেস 'হাই' বেল রম+ানী, বাস 

!দখা যােছ দুের। 

 

পুেজা আসেছ। আরও একবার বছেরর কঁাটা ঘGের !গেছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rabbit 

Shrabana Ghosh 

 

 
Not here o  tho ght o d be? 

Ha e  f a ce  ee  be e  da ? I    . F  a  e e, e 
ec  a  c a ed e a  e  ab  e - e ec a  edef  

e d ffe e ce be ee  a  a d eed . 

Get a complimentar  financial check- p thro gh Primerica 
Financial Needs Anal sis. 

I  a 30- e a  f  f a c a  f e a d e f  e  f d  
e   e . S , e  e e   d be. He e  
 c a ce  d  e  ab  . Ca   P e ca e  da   e  

a ed. 

Usha G ra ada     42808 CHRISTY ST #203, FREMONT, 94538. 

510-440-1100  

 



 

www.agomoni.org 9 

A quarantine life: Morning light shining bright 

Ujjal Banerjee 

Players: Mom, Dad, daughter D in high school, son 
O in elementary and the Dog Limmy  
 
7:53 AM  
 

D: Mom, I can’t find my headphone, my class starts 
in 2 minutes, have u seen it? oh oh oh...Limmy, why 
are you chewing my headphone...give it back now, 
u naughty...what...u can’t run...mom, HELP! No 
Limmy, No... drop it!!!  

Dad: Guys, I have an office call going on...quiet! 
Honey, can u please give me coffee?  

Mom: The water is boiling over there, try DIY 
coffee. I need to wake up O, he is still sleeping  

D: Mom, I am starting my class, don’t suddenly 
come in with breakfast, Ms Johnson doesn’t like it  

Mom: O, get up now. U have to brush your teeth and 
be ready for your virtual class...why r u trying to 
hide under the quilt, come out; Limmy, STOP 
scratching the carpet!  

8:30 AM  
 

Dad: OK, folks, I will be anchoring this meeting 
today. Let me share my screen...ummmm...looks 
like I have home network problem, sorry I need to 
drop off and reconnect, give me a minute  

Mom: O, finish your milk. You class starts in 15 
minutes.  

O: But I want chocolate milk. This milk is so hot, I 
want cold milk. Can you give me cheese too?  

Dad: Hi all, can you hear me now? Sorry, there is 
some background noise, there goes the dog!  

Mom: O, come and seat here in the chair, class is 
going to start now. Don’t yawn, they can see you!  

O: But I am sleeeepyyyy...  

Teacher: Good morning everyone, how are you 
today? O, you are very close to the camera are you 
trying to show me something?  

O: Hi Ms T, I have something to show you, I lost a 
tooth and the tooth fairy gave me a coin  

Teacher: That’s very nice, dear; now let’s draw 
some pictures 

Mom: O, sit straight...no no, don’t go under the 
table!  

9:30 AM 
 

Dad: Where is breakfast? I am starving, another 
meeting starting in 30 minutes  

Mom: (no response) 

Teacher: O, can you please tell me a number 
between 1 and 20?  

Mom: O, look at the camera, not at the 
ceiling...answer the question please  

O: Hummpppp...54 

Mom: Why are u shouting? 

O: I am angry...can we read “Pete the cat goes 
shopping”?  

Teacher: O, do you know a number between 1 and 
20?  

Mom: Come one, you know this! 

O: Thwentieeeeeeeeeee  

10:30 AM  
 

Dad: I want some juice to drink. My throat is 
choking, can I get another cup of tea?  

Mom: Sssssshhh...we are on camera, his small 
group class going on. Open the fridge and get it!  

Teacher: OK, students, now we will read a story, I 
will ask questions. Can you all please listen 
carefully and read along with me.  

Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.......... (outside noise) 

Mom: What’s going on? What’s this loud noise? 
Close the windows please  

Dad: It’s the Gardner with his lawnmower; Why is 
he here today? I told him not to come during 
morning in weekends, he never listens; but now he 
is here, let him finish.  

D: Dad, why is the gardener here in morning? 
That’s why Limmy is shouting, I can’t study!  
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Dad: OK, I have another meeting to join, please put 
Limmy in garage  

12 Noon 
D: Phew! It’s break now Mom, Lunch ready?  

O: Mom, is bhat ready? 

Dad: What’s for lunch? 

Mom: All of you, go get a bath...lunch will be 
ready!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As your New York Life Agent, I can work with you to identify your goals, understand your needs, 

and offer insurance and financial products that can help you achieve peace of mind. At 

New York Life every decision we make, every action we take, has one overriding purpose: 

To be here when you,  our policy owners need us.

I can help you ensure a sound financial future for you, your family, and your business by providing 

customized recommendations based on your individual situation and goals tailored to your needs,

on a wide variety of protection and financial matters, including :

Life Insurance 

College Education Savings

Guaranteed Lifetime Income  / Retirement Planning 

Business Planning using Life Insurance- Key Employee Insurance, Buy-Sell Agreement, 

Executive Bonus

Mortgage Protection using Life Insurance

 Estate Planning 

Health Insurance Group Health/Dental/Vision Insurance Plans 

Disability Income Protection

Long Term Care Insurance

Legacy Planning

Together let’s start preparing 

for your family’s future.

Krishnan ( Kris) Padmanabhan

Agent

, New York Life Insurance 

Company 379, Thornall Street, 8th Floor

Edison, NJ 08837

(732) 754 4316, (732) 744 3812

kpadmanabhan@ft.newyorklife.com

www.krispadmanabhan.com

Products available through one or more carriers not affiliated with New York Life Insurance Company, 

dependent on carrier authorization and product availability in your state or locality.

*

*

*

All guarantees are based upon the claims-paying ability of the issuer.

*

*

*

*

* 

 

 

Rishika Bhattacharya (Age 11) 
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Horse 

Shrabana Ghosh 

 

Goutam Buddha 
Anwesa Goswami (Age-20) 

 

 

 
Independence Day 

Prarthita Ghosh (Age-12) 

 
Amar Chokhe Durga 

Richik Ghosh (Age-15) 
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The Doctor and the Taxi Driver 

 
Evani Chakrabarty Snyder (Age 13) 

 
It was a dark and stormy night. I looked 

through the rear-view mirror to see how my 
customer was doing. He looked very focused, very 
focused on his work quietly fiddling with 
something in his hands. 

I had one of those taxis where there was a 
wall between the driver and the customer. I peered 
back again. This time he looked angrier. His 
eyebrows furrowed deep in his face. I shifted 
uncomfortably and cleared my throat, trying to 
strike up a conversation. 

“So, what do you do for a living?” I asked 
coolly. 

“I’m a doctor in a small town,” he 
responded with a huff. 

Maybe he just had a bad day. I watched my 
surroundings as I sat at a red light. We were still in 
the city; I could tell by the dark shapes of 
skyscrapers and billboards surrounding us. When 
the light turned green, I asked, “What are you doing 
out in the city?” 

“Oh, I had a visit at my aunt’s house. She’s 
ill and I wanted to make sure she was all right. She 
is 68 after all.” 

His voice sounded casual but it had a hint 
of something that unsettled me. I glanced at the 
mirror again. He had stopped fiddling with 
whatever he was messing around with before and 
had his hands set in his lap with a hint of anger still 
on his face. 

 
I hit the breaks as we came to another stop 

light.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The doctor was a bit shaken but he didn’t 
complain and looked out the window, calculating 
something. 

 
  Not wanting to make him upset or ask a 
question he didn’t want to anser, I put my 
concentration towards the scene ahead. The storm 
was just dark clouds and the scene had changed 
from tall city buildings to houses and barns with a 
spattering of barns here or there. 

And that’s when I saw it. The shotgun. I 
looked to the doctor. He had an evil grin on his face. 
Looking straight at me. 

“Pull over,” he commanded. “Give me your 
money.” 

“Why?” I asked. It seemed counterintuitive 
to me. “Doctors are paid way more than taxi drivers. 
You don’t need it.” 

“Maybe a doctor in the city, but one in a 
small town,” he scoffed. “They don’t make 
anything.” 

My heart raced. if I didn’t give him the 
money, he would surely shoot. I opened my cash 
registered… and pulled out a shotgun of my own. 

“You may have ordered a first-class taxi,” I 
snarled. “But boy have you overestimated our play. 
I am tired of being treated rudely by those who I am 
just trying to be nice to,” I said. “I’m going to end 
this one person at a time.” 

And with that, I shot the doctor, an 
expression of shock forever plastered on his face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Bird 
Shrabana Ghosh 

 

Lemon 
Srinjoyi Roy Chowdhury (Age-12) 
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#েদজা_ভ+  
 

!সৗিম ভাদুড়ী 
 

!দড়	মাস	আেগ	অ+ােমিরকায়	আসা	!শªনক	এই	cথম	 
এতবড়	িমtং	এ+ােটP	করেব।	উে�জনা	আর	আশংকার	
!ঢউoেলা পরপর	আঁছেড়	পড়িছল	বG েকর	!ভতর।	চট	 
কের	হােতর	কাজoেলা	otেয়	িনেয়	িনzদ{©	িবরাট	হলঘের
	ঢG েক	!দখল	িবপুল	!লাকসমাগম।	কTািনর	িভিপ	 
«ীিজত	!সন	!�েজ	উেঠ	িনেজর	পিরচয়	িদেয়	ব¬ব+	Jর~	
করেলন।	ওনার	tপটপ	ফম/াল	সাজ,	াট/ বাচনভিg,	

!শªনকেক	মু®	করল।	আেরকজন	বাঙালী	!ভেব	গেব/	 
বGকটা	ভের	উঠল। 
 

!শªনক	এেসেছ	!সে¯[েরর	!শেষ।	আেশপােশ	সবাই 

তখেনা	tশাট/ 	পের	ঘGরেছ।	ওর	বাপু	খGব	ঠাPা	লােগ। 
Jেনিছেলা ক+ািলেফাzন{য়ায় নািক	!তমন	ঠাPা	পেড়না, 
মােন	বরফটরফ	পেড়না।িডেস[েরর	Jর~েতই	!বশ	হাড়	
কঁাপােনা পিরি`িত।	এক দুই	িডqীও	!বশ	ক©কর।বাধ+	 
হেয়	মেল	!গিছল	!সিদন।	গরম	!কােটর	দাম	!দেখ	ছঁ+াকা	
!খেয়	ভাবল,	িতনেট	মােসর	!তা	ব+াপার,	চািলেয়	!নেব।	 
নইেল	!দেশ	িফের	এসব	!তা	!বকার	আর	তাছাড়া	!য	কটা	
পয়সা	বঁািচেয়	িনেয়	!ফরা	যায়.... 

এেদেশ	পাি°ক	±+া�েপাট/ 	িসে�ম	!তমন	ভাল	না,	!য	যার	
িনেজর	গািড়েতই	যাতায়াত	কের।	একটা	�G িডও	এ+াপাট/ -
!মa	ভাড়া িনেয়	থােক	ও।	বাzষ{ক	চG ি¬েত	!যেত	পােরিন	 
তাই	ভাড়াও	!বিশ	লােগ।	মাইল	!দেড়ক	দূের	একটা	qসাির
!�ার	আেছ।	শিনবার িবেকেলর	িদেক	হঁাটা	লাগাল	 
বাজার	করেত।	বািড়	িফের	হাত	পুিড়েয়	রাnা	কের	!খেত	 
হেব	!ভেব	মােয়র	জন+	খGব	মন	!কমন	করল।েদেশ	থাকেত	 
বাড়ী	িফের	!§শ	হেয়	ও	tিভ	চািলেয়	বসত	আর	মা	 
হােতর	ওপর	গরম	চা	আর	জলখাবার	িদেতন।মা	tিফন	
প+াককের	িদেতন; ও	না	!খেয়	বাইেরর	খাবার	!খেয়	!বড়া-
ত।	টG কটাক	cেয়াজনীয়	িজিনস	সংqহ	কের	দুহােত	ব+াগ-

oেলা	!বশ	ভাির	হেয়েছ।	!সােয়টােরর	ওপর	জ+ােকট	 
পেরেছ,	তাও	খGবই	ঠাPা লাগেছ।	খGব	কনকেন	!ঝােড়া	 
হাওয়া	বইেছ।	আজ	রােতর	িদেক	মাইনাস	ওয়ান	হবার	 
কথা;	!ক	জােন	এখন	কত?	!জাের	!জাের	পা চালা-
ল,	শরীরও	গরম	হেব	আর	তাড়াতািড়	ঘের	!পª Eছােত		
পারেল	িহটার	চািলেয়	বঁাচেব।	পাহািড়	পেথ	ভাির	ব+াগ		
!টেন	!বশ হঁািপেয়	পড়িছল।	আর	পারা	যােD	না;		

দঁািড়েয়ই	পড়ল	রাwার	ধাের	ব+াগ	নািমেয়। 
	হােতর	আঙG লoেলা	অসাড়	হেয়	!গেছ,	দঁােত-দঁােত		
ঠকঠক	করেছ।	অVত	একেজাড়া	দwানা	আর	ইয়ারমাফ	
িকেনই	!নেব।	ভিবষ+েত	আবারও	যিদ	আসার	সুেযাগ	হয়..

অেনকmণ	দঁািড়েয়	হােত	হাত	ঘসেত	ঘসেত	kk	কের	কঁাপ
িছল।	হঠাৎ	একটা	িবএমডি°উ	এs-ফাইভ	এমােজ/ ি�		
!²েল	দঁাড়াল।জানলার	কঁাচ	নািমেয়	এক	ভ³েলাক	ইংির-

িজেত	ওেক	গািড়েত	উেঠ	বসেত	বলেলন।	আের,	এেতা		
!সই	«ীিজত	!সন!	!শªনক বলল,	ধন+বাদ!	আমার	আের-

কটG 	পথ,	চেল	যাব। 
 

—একটG 	পথই	আিম	গািড়	কের	!পª Eেছ	িদিD,	চেল	এস।	 
তাড়াতািড়	কেরা,	রাwার	ধাের	!বিশmণ	দঁাড়ােনা	যােবনা!	
!বাতােমর চােপ	গািড়র	±াZ	খGেল	!গল,	ব+াগoেলা	±ােZ	 
তG েল,	!শªনক	প+ােস�ার	িসেট	উেঠ	বসল।	«ীিজত	ওর	 
িদেকর	িসট	িহটার	অন কের, গািড়র	তাপমা�া	বািড়েয় 

িদেলন।	বঁাচল	!যন!	 

—	ইিPয়ার	!কাথা	!থেক? 

—	!কালকাতা। 
—	আের	বাঙালী!	নাম	িক? 

—	িবেশষ	কাজ	না	থাকেল,	চেলা	আমার	বািড়েত	এক	 
সেg	একটG 	চা	!খেয়,	তারপর	!পª Eেছ	িদিD। 
 

গািড়র	সানেশেডর	ওপর	একটা	!ছাট	যT	আটকােনা;	 
তার	!বাতােমর	চােপ	খGেল	!গল	একটা	!লাহার	!গট!	 

বািড়?	এ	!তা	cাসাদ!	গািড়-বারা�ায়	পাক/ 	কের,	!নেম,	 

!পছেন	িগেয়,	গািড়র	তলায়	হাওয়ায়	পা	!ঘারােলন	 
«ীিজত;	±াZটা	িনেজ	!থেক	খGেল	!গল।েশªনক	ওর	ব+াগ-

oেলা	!বর	কের	িনল।	ঢG েক	ফম/াল	িলিভং	র~েমর	 
ির�াইনার	!সাফায়	বসেত	বলেলন। 
—তG ই	!বাস্,	আিম	চট	কের	!চ�	কের	আসিছ। 
খািনক	পের	িফরেলন	একটা	লুিg	আর	tশাট/ 	পের।	 
!শªনেকর	মুখ	!দেখই	!বাধহয়	বলেলন, 

—বGঝিল,	লুিgর	মত	আরাম	আর	িকছG েত	!নই।চল	 
রাnাঘের	যাওয়া	যাক।	এই	ঠাPার	বাজাের	একটG 	আদা	 
িদেয়	চা	!খেল	জেম	যােব। 
িকেচন আইল+ােPর	ওপাের	বার�G লটা	!দিখেয়	বসেত	 
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ইিgত	করেলন। চা	বিসেয়,	গµ	করেত	করেত	ঝটপট	 
িসেZর	বাসনoেলা িডশওয়াশাের	ঢG িকেয়, কড়াই, প+ান-

oেলা	হােত	মাজেত	থাকেলন। 
—«ীিজতদা,	!তামার	পিরবার? 

!বৗ	িবজেনস	}েপ	িজিনভা	!গেছ,	বGধবার	িফরেব,	!ছেল	 
বKG র	বািড়	ি¶পওভাের।	উইেকেP	একলা,	তাই	!তার	সg-

লােভর !লাভটা	সামলােত	পারলাম	না।	অসুিবধা	না	 
থাকেল	গµoজব	কের	িডনােরর	পর	নািমেয়	িদই	!তােক? 

চা	হেয়	!গেছ।	চা	!খেত	!খেতই	পির�ার	িসেZ,	গরম	জেল,

	ি§জার	!থেক	!বর	করা,	!গাটিমেটর	প+ােকট	নািমেয়	রাখ
!লন	থ	হবার জন+ (বরফ	ছাড়ার	জন+) ।�য়ার	!থেক		
একটা	মw	বড়	কােঠর	কাtং	!বাড/ 	!বর	কের	!পEয়াজ	কাট-

!ত	Jর~	করেলন।	
—

আমার	বউ	খGব	ভাল	মাটন	!রজালা	বানায়,	বGঝিল?	!তা- 
 

                                                                          

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!ক	একিদন	খাওয়ােত	হেব। 
 

আDা	«ীিজতদা,	একজন	অপিরিচত	মানুষেক	!দেখ,	 

মাঝ	রাwায়,	হঠাৎ	কের	অমন	গািড়	থািমেয়	দঁাড়ােল	!কন	
তG িম?	তখনেথেক	তাই	ভাবিছ	সমােন... 

—আসেল	ক’িদন	আেগই	!তার	জায়গায়	আিম	িছলাম। 
অবশ+	তখন	চG লoেলা	একটG 	ঘন	আর	কােলা	িছল,	এই	
যা। 
	হািসর	!ফায়ারা	ছG টল	দু	তরেফই। 
চােয়র	!পয়ালাটা	কােছ	!টেন	িনেয়,	আেয়স	কের	একটা	 
চG মুক	িদল	!শªনক।	অেনকিদন	পর	গরম	চােয়র	উ·তাটা	
বড়	ভাল লাগিছল।	শীেতর	কাiেন+র	!বরং	বG েক	হঠাৎ	 
!যন	রঙীন	উ·তা	ছিড়েয়	পড়ল। 
 

 

 

 

Samragnee Majumdar 

smajumdar@ .newyorklife.com 

732-692-4818 
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Where I’m From 
 

Sanjna Banerjee (Age 14) 

 
From the mellow prayer chanting in the mornings, 
To the light smell of burning incense in the 
evenings. 
My quiet world invaded in by Mom telling me to 
eat, 
Dad talking about world news, my sister’s funny 
stories, my dog’s happy pants as he walks around. 
 
From the temple values of always respecting the 
gods, 
To the home values of always respecting your 
elders, regardless of right or wrong. 
From hearing, “No alternative to hard work” when 
slacking off, 
To the little stories that teach life lessons when 
faced with unintentional sass. 
 
From big phoenix drapes that relate to feng shui, 
To the exact placement of household items related 
to vastu. 
From the smell of sizzling garlic, cardamom, star 
anise 
To the yellow on my nails from the turmeric powder 
in my food. 
 
From meetings at the fake ‘rock’ generators, 
To being told to meet up at the wooden benches 
near the pool at six o’clock. 
From the sleepless nights linked up to a Nebulizer 
machine, 
To the missed days in second grade because of 
pneumonia. 
 
From the many playdates with childhood best 
friends, 
To the big family parties filled with food and 
laughter. 
 
From all the experiences,  
To all the memories. 
From the happiness, 
To the pain and sorrow. 
All of this, 

Is where I’m from. 

 

 

 

 

শাওন-ভােদা*🌧 

ক¤ ·া দাস 

 

অেঝাের ঝেরিছেলা «াবেণর !শষ িদন। 

নুপুের িরমিঝম িঝম তান তG েল 

পয়লা ভা³ও !য আজ িবরামহীন 

!যন নবেযৗবনার সদ+ !cেম পড়া হািস😍 

থামেতই জােননা তাই উ¸ােস যায় ভািস। 
আজ টাপুরটG পুর সারা দুপুর 

!বেজই চেলেছঐ নুপুর। 

এমিন বষ/ণমুখর cােত 

কেতানা সgী !মেঘর সােথ । 
বাতাস বাউল সুদূেরর পেথ। 

মন !সঁাদামাtর গK মােত।। 
কাজলকােলা !মেঘর আঁচেল 

বাউলবাতাস 🍁বG িঝ !খলারছেল 

জিড়েয়েছ মন ওই আকােশর !কােল। 
নািক🤔 কাজলােমেয়র নয়ন কাজেল? 

 

শালুকপাতায় আজ ব¤�র ছটা 
!যন িবরিহনী !মেঘর অ«~ দু !ফঁাটা। 

কেতা না বলা কথা ঝরেছ !যন 

ভােলালাগার এই «াবণধারায় 

কার জলছিব আঁেক 🍁বাউলবাতাস 

রামধনুররেঙ🌈 সংেগাপেন আকাশপেট? উথালপাথাল 

!ঢউ !যমনt আঁেক 

ঐ িনজ/ ন নীলসাগেরর বালুকা তেট। 
অিভমানীিন ঐ কাজলা !মেয় 

আেছ !য আজও পথt !চেয়। 
 

সুদূর আঁধারেমেঘর পেট ⛈ 

বাতাসবাউল আঁকেব🖌িক তার ছিব? 

িনঃশ� ভােলা লাগায় মন হেত চায় কিব। 
🌧!মের ন+ায়না শাওন-ভােদা⛈ 

কার কারেন উচাটন মেন 

!মঘলাআকাশ তG িম আজ কঁােদা 
ওের বাউলবাতাস !তার ঐ উেপmার cহর। 
জািনস িক তG ই কাজলা !মেয় সজলনয়েন 

তবG  আজও !কন !গােন !তার তের 

ঐ অেপmা !মাহর🍁 
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The Starbucks Coffee that Changed My Life 
                                                  
                                                       Ipsita Chatterjee 

          
“One Salted Caramel Mocha 

Frappuccino,” my friend told the barista 
confidently. I stood next to her, feeling my 
hands shake and my eyes twitch. It has been a 
long time since I had a Starbucks drink, and I 
have never tried this drink. 

“$4.95,” the tall blonde man said behind 
the cash register. I handed him my sparkling cat 
card, and he swiped it through the cash register. 
“What is your name?” he asked with a painful 
looking grin from ear to ear.   

For a second, I just stood there with a 
blank look on my face. My friend nudged my 
arm to speak and I spelled out, “I-P-S-I-T-A.” 
The barista then handed me a receipt providing 
proof of purchase.  

As I waited for my drink next to the 
sugar stand, I thought about my last encounter 
at Starbucks. Practically a year ago, one of my 
friends highly recommended the Pumpkin 
Spice Latte from Starbucks. Thinking about 
how much she talked about how much she 
loved the drink, I purchased it out of naiveté. 
After giving the drink a try, I was disappointed. 
I discovered that I did not appreciate the drink 
as much as my other friends. It tasted sour and 
not at all sweet as I was expecting. Nonetheless, 
I was stuck sitting on the Starbucks coffee table 
drinking a latte I did not enjoy. From that day, 
I had promised myself that I wouldn’t take risks 
that had the potential of making me unhappy.  
        After a grueling five minutes, a young 
lady called my name, butchering it in the 
process. Avoiding the spilled ice coffee on the 
floor, I snatched my drink and headed back to 
the library desk where my friend and I were 
sitting. 
        When we finally returned to the 
library’s ugly wooden desk with my laptop and 
notebook on it, I placed the sweating cup next 
to my purple English notebook. I gaped at it 
dramatically for a few seconds, hoping that it 
would taste decent enough for me to finish it. 
At least it looks tasty, I thought to myself. The 
drink was brown with little white swirls inside. 
There was whipped cream beautifully 

positioned on top of the icy drink, and a 
caramel colored sauce glazed over it. I also 
noticed the little salt pieces on the whipped 
cream, which I thought were sparkles at first. 

I hesitantly took the first sip of the 
Salted Caramel Mocha Frappuccino that I had 
recently purchased from Starbucks. As my lips 
approached the green plastic straw, my friend 
stared at me with wide eyes, waiting for me to 
react to this new experience. I felt a sense of 
pressure, almost as if I was being forced to 
relish the drink. A million thoughts ran through 
my head. What if this is the Pumpkin Spice 

Latte experience again? What if I wasted my 

money? When the first portion of the drink 
finally finished its journey through the straw, 
my warm mouth was astonished by its cold, icy 
texture. Even though I was expecting a cold 
drink, I still got a little bit of a brain freeze from 
the first sip. 

The liquid reached my taste buds, and it 
tasted of mocha and a hint of caramel (hence 
the name.) Most of the caramel and salt was 
placed on the whipped cream, so it was harder 
to taste at first. I pulled my straw out of the 
drink and scooped a little but of the whipped 
cream, caramel, and salt. I was surprised by 
how well the salt and caramel worked together. 
The caramel and whipped cream were sweet, 
and the salt felt like an explosion in my mouth. 

“It’s actually pretty good,” I told my 
grinning friend, taking another sip out of the 
clear plastic cup. 
        After about twenty minutes had passed, 
I reached the end of the drink.  Since I hadn’t 
eaten the whipped cream yet, it tasted of 
whipped cream, caramel, and salt. I can 
honestly say it was the best Starbucks drink I 
have ever tasted. Who knew that salt and 
caramel would taste so good? After the plastic 
cup emptied, I was actually disappointed it was 
over. However, I still felt proud of myself for 
trying something I was not comfortable with. 

I have always felt like there was a wall 
blocking me from what life really is. 
Throughout high school and my life prior to 
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entering college, I was too afraid to actually 
climb over that wall. What if I fell on the way? 
Is whatever behind that wall really worth taking 
the risk of hurting myself in the process? Thus, 
my life consisted of me making the easy 
decision. I always chose to stay behind the wall, 
leaving me somehow empty.  

A large part of the human life consists 
of making decisions. Humans make choices 
every day. Whether it is about something as 
small as choosing a shirt to wear or something 
as big as choosing a college major. Whether 
one is a safe decision maker or risk taker is up 
to the person. 
        The reason I avoid trying new foods 
because I am afraid. I am afraid of the slight 
chance I might fail. On the other hand, taking 
the safe route has no risks because I know the 
outcome will be. However, the risky path has 
the unknown, and there is that risk of failing. 
Take this Salted Caramel Mocha Frappuccino 
for example. I was afraid of trying the new 
flavor because I might not like it and I would 
have to drink an entire cup that I did not enjoy. 
This also applies to other real-life events such 
as taking a class from what others have told 
you, is extremely difficult. However, if I do not 
take the initiative to take that hard class, I will 
never learn the important things that could be 
potential life lessons. 
        Fear of failure can impede someone 
from achieving their goals. If people never took 
risks, the human species wouldn’t be nearly as 
successful as we are. If Neil Armstrong was 
afraid to get into the spaceship because he was 
afraid he would not make it, perhaps the moon 
landing would never have happened. Perhaps 
the human race would never be as successful as 
it is.  
        This safe and easy decisions lead me to 
a life of me running in circles. I chose to take 
easier classes in high school; I chose to stay 
friends with the same friends, I chose to stay in 
my comfort zone. I have recently realized when 
I go out of my comfort zone, I grow more as an 
individual. Trying the new flavor of iced 
Frappuccino made me realize that maybe 
taking the risk and failing wouldn’t be 
horrendous. In fact, if I succeed, a great and 
joyous feeling will overwhelm me. 

        Once I came to the University of 
Arizona, I made the conscious decision that I 
did not want to be the same person I was in high 
school.  The person who lived the same old 
boring day-to-day life of eat, sleep, and repeat. 
I want to try new things and experience 
everything life has to offer. I want to be 
successful in my career, and in order to do that 
I need to take risks. 
        Trying the new drink in Starbucks was 
one of the first steps to moving over from a safe 
decision maker to a risk taker.  
 
Coming to college has helped me realize that 
without taking that risk, I may never experience 
the greatness of life. Through this experience I 
have learned that taking the initiative to start 
climbing over the wall is the hardest part. 
Sometimes, climbing that wall may even feel 
more like a brain freeze rather than blood, 
sweat and tears. During the brain freeze, it feels 
like a million needles on your brain. However, 
if you don’t go through the slight pain of the 
brain freeze, how will you ever know if the 
outcome is sweet? Drinking the Salted Caramel 
Mocha Frappuccino at Starbucks was the first 
step for me to climb over the wall, and the first 
step already tastes sweet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                              

 

 
Snowy 

Shikha Adhikari (Age-17) 
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Imagination of Ancient Egypt 

Aryaman Majumder (Age-9) 

 
Ma Durga at a Village 
Annika Majumder (Age-6) 

 
Mukti – Fredom 

Archisman Chakraborty (Age-13) 

 
DNA Dragon 

Evani Snyder (Age-13) 
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িমশর রহস3  

                শাVা চ�বতী�   
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কিবoর~র ভাষায় ºমণ এক পুনজ/ |। অেচনার মেধ+ 
িনেজর িচরেচনােক িবসজ/ ন িদেয়ই আমরা িকছG টা নতG ন 

হেয় িফের আিস আমােদর ^দনি�নতায়। !সই িচর-

নতG েনর ডাকই আমােদর Jিনেয় যান পিথক রবীDনাথ। 
 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গতবছর, অথ/াৎ ২০১৯ সােলর !শষ িডেস[ের !বড়ােত 

িগেয়িছলাম িমশর (Egypt)। !ভারেবলা নামলাম Cairo 

এয়ারেপােট/ , কনকেন ঠাPা আর হাওয়ার মেধ+। মালপ� 

বG েঝ িনেয় িনেজরাও একটG  িব«াম করার পর সকাল ১০ 

টা নাগাদ cথেমই যাওয়া হেলা পৃিথবী িবখ+াত Cairo 

Museum এ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িমউিজয়ামt ভােলা কের !দখেত হেল !বাধহয় পুেরা দু-

িদন সময় লাগার কথা। সারা পৃিথবীর !লাক িভড় কেরেছ 

ওইখােন। Pharaoh !দর অসংখ+ মূzত{, cধানতঃ 

Pharaoh Tutankhamun এর কত !য !সানার গহনা, 
িসংহাসন, খাট, !টিবল, easy chair ইত+ািদ রেয়েছ যা  
!দেখ !শষ হয় না। এছাড়া আেছ Mummy র~ম। !সখােন 

অেনক Pharaoh এর Mummy আেছ।	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Cairo Museum 

 

Cairo Museum 

Map of our route 
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দুপুের !হােটেল িফের একটG  িব«াম িনেয় সেK+ হেতই 
যাওয়া হেলা Light and Sound !দখেত। cথম দশ/ন 

হেলা Pyramid আর Sphinx এর সেg - অবশ+ দূর 

!থেক। অবাক িবয়! রােতর অKকাের Pyramid এর 

সামেন বেস নানা শ� ও আেলার ঝলকািনর মেধ+ 
Sphinx এর মুেখ !শানা !গেলা অেনক িমশরীয় সভ+তার 

ইিতহাস।	 
 

Cairo র কােছই Memphis শহর। Memphis িছল 

িমশেরর পুেরােনা রাজধানী। এখােন Pharaoh 

Ramsay II এর িবশাল বড় মzূত{ আেছ ।  
আর আেছ !স যG েগর িকছG  hieroglyphic script। 
Saqqara য় আেছ Pharaoh Djoser এর িবখ+াত Step 

Pyramid। এটাও মর~ভÀ িমর মেধ+, শহর ছািড়েয় একটG  
উEচG েত।		
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এবার যাওয়া হেলা সবেচেয় উEচG  Pyramid oেলােত - 

যােক বলা হয় Great Pyramid of Giza । এই 

Pyramid হেলা পৃিথবীর সdম আ¦েয/র মেধ+ একt, 

যা সবেচেয় পুেরােনা। Giza র এক একটা !চৗেকা পাথর 

১০-১৫ টন। !সরকম হাজার হাজার পাথর িদেয় উেঠ 

িগেয়েছ এক িবশাল চারেকানা !সৗধ। Jনলাম পাথর 

এেসিছেলা ওই এলাকার খিন !থেক, বািকটা দিmণ 

িমশেরর Aswan !থেক, নীলনদ হেয়। !সসব পাথর 

িকভােব সাজােনা হেয়িছল িকংবা অত উEচG েত !তালা 
হেয়িছল, তা িনেয় অবশ+ িনি¦ত নয় !কউ।  
 

িক� !কন ^তরী হেয়িছেলা এই Pyramid? !শানা যায় 

cাচীন িমশরীয়রা জ|াVের িব(াস করত। !সই সভ+তার 

চতG থ/ রাজবংেশর আমেল তাই Giza মালভÀ িমর ওপের 

^তরী হয় এই আ¦য/ সমািধেm�। !সখােনই আেছ িতন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharaoh Khufu, Khafre & Menkaure র িবরাট 

Pyramid oেলা। আেছ Sphinx এবং আেরা অেনক 

সমািধ। !শানা যায় ২৫৬০ িÃ©পূেব/ একদল !লাক  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

!ভেবিছেলা পৃিথবীর সবেচেয় বড় !সৗধ ^তরী করেব যা 
উ_তায় ৪৮১ ফG ট আর চওড়ায় ৭৫৬ ফG ট হেব । আর তা 
কেরও !ফেলিছেলা । আ¦েয/র িবষয়, Pyramid oেলার 

ওপের িছল Alabaster এর আবরণ, যার ফেল অত বড় 

Pyramid oেলা নািক চকচক করেতা । এখন আমরা যা 
!দিখ তা !কবল !ভতেরর কZাল । উ_তাও !সই সমেয়র 

!চেয় ২৬ িমটার কম। মৃত মানুষেক জীবেVর মেতা !রেখ 

!দওয়ার জন+ ৭০ িদন ধের এক কiন িচিকৎসাcণালী 
(mummification) চালােনাও এক অিবশাস+ ব+াপার। 
!সই Mummy !ক রাখার ঘর, অথ/াৎ Pyramid !য 

আেরা তা�ব হেব, তা আর !বিশ কথা িক? 

 

Pharaoh Khufu র Pyramid টাই সবেচেয় বড় - তার 

নাম Great Pyramid। পাথেরর ধােপ ধােপ এর গা !বেয় 

িকছG টা ওঠা যায়। !ভতের নামার ব+ব`াও আেছ। তেব 

Pyramid এ নামার উে�জনাটG কG  ছাড়া বািকটা !বশ  

 

 Great Pyramid of Giza 

Saqqara Pyramid 

 Sphinx 
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ক©কর। !ভতের িকDG  !নই। Pharaoh !দর আমেল 

!ভতের !য Mummy ও ধনরÇ থাকেতা, তার !বিশরভাগ- 

ই লুঠ হেয় িগেয়েছ, বাদবািকটা এখন museum এ। 
 

Khufuর Pyramid এর সামেন !থেক গািড়েত উঠলাম । 
গািড় চলেলা এেকবাের সাহারা মর~ভÀ িমর িভতের, একটা 
বািলর পাহােড়র িদেক। !সখান !থেক সমw মালভÀ িমর 

একটা panoramic view পাওয়া যায়। একসেg িতনেট 

বড় এবং িতনেট !ছাট Pyramid িমিলেয় পুেরা চ�রটা 
!দখা যায়। এই দৃশ+ !দখার জেন+ই !তা িমশের আসা ।	 
 

Giza, Memphis, Saqqara না !দখেল Cairo ºমণ 

!শষ হয়না। Giza !থেক Djoser পয/V যতoেলা 
Pyramid চ�র আেছ, পুেরাটা িমেলই UNESCO 

Heritage Site। 
 

পেরর িদন !ভােরই রওনা Alexandria। পেথ পড়েলা  
Catacomb (chamber used as burial place is 

known as catacomb - the word is commonly 

associated with the Roman Empire)। আমরা 
Kom El Shoqafa র catacomb এবং তার সেg 

Egyptian style এর িকছG  statue এবং তােদর 

জামাকাপড় !দখলাম। Alexandria যাবার পেথ 

Pompeii Pillar !দখলাম। Gnaeus Pompeius 

Magnus িছেলন Roman General । তঁার ৃিতেত এই 
Pillar। 
 

এরপর এেলা িমশেরর িÈতীয় ব¤ হ�ম নগর Alexandria. 

এেক বেল "Pearl of the Mediterranean"। অপূব/ 
শহর Cairo !থেক মা� ২২৫ িকেলািমটার দূের। সমুে³র 

ধাের বসেল মন চায়না িফের আসেত। !কােনািদন 

ভÀ মধ+সাগর !দখেবা ভািবিন। আজ তাই সিত+ হেয় !দখা  
িদেলা। সাগেরর ধােরর !হােটেল চািরিদক !দখেত !দখেত 

দুপুেরর খাওয়া !সের, !গলাম Montaza Palace এবং 
বাগান !দখেত । !যমন বড় cাসাদ !তমনই বড় বাগান - 

!দেখ !শষ হয় না ।  
 

!সিদেনর মেতা িফরেত হেলা। রাে� Cairo !�শন !থেক 

sleeper !±েন চেড় রওনা হলাম Aswan (দিmন িমশর)I 

Aswan হেলা দিmন িমশর এর একটা বড় শহর। পরিদন 

সকাল ৭ টা নাগাদ !±ন !পª Eছেলা Aswan এ। শহেরর 

পাশ িদেয়ই বেয় চেলেছ নীলনদ, যার উৎস Victoria 

Lake। নীলনদ-ই সÉবতঃ একমা� নদী, যার কথা 
ভÀ েগাল বইেয়র !চেয় ইিতহাস বইেয় !বিশ পাওয়া যায়। 
রহেস+ !ঘরা cাচীন িমশেরর ইিতহােস !য উপাদানoেলা 
সবেচেয় জর~ির, তার একটা হেলা নীলনদ। এ !হন 

নীলনেদর বG েক চারিদন ধের এিগেয় চলা, ভাবেতই 
িশহরণ লাগিছেলা। যাইেহাক িডেস[র মােসর ২৫ তািরখ 

!পª Eেছালাম	 Aswan শহের  শহর এবং তার আশপােশর 

সব ³©ব+ ঘGেরিফের !দেখ দুপুের উঠলাম Cruise এ। 
িবশালাক¤ িত এক যা�ীবাহী জাহাজ। সব িমিলেয় 

পEাচতলা। পাড় !থেক ওঠার জন+ cশw ramp, তারপর 

কঁােচর দরজা, metal detector !পিরেয় lobby সহ 
reception। লাল-গািলচা পাতা !মেঝ, দু-পােশ আরাম-

দায়ক !সাফা, অন+িদেক ওপের যাওয়ার চওড়া Êস{িড়। 
!সানালী রেঙর !রিলং, হাতল। Reception !পিরেয় 

Restro-cum-Bar । সেg সেg এেলা welcome drink 

- Rhododendron Syrup । দু-িদেক বড় জানলা িদেয় 

!দখা যােD নীলনেদর িবwীণ/ জলরািশ আর তােত !ভেস 

!বড়ােনা অজË সাদা পালেতালা িমশরীয় !নৗেকা 
"Felucca"। একটG  পের খবর এেলা আমােদর জন+ বরা� 

হেয়েছ ১০১ ন[র সুইট। অলংক¤ ত কিরডর ধের 

এেগালাম। দু-পােশর !দয়ােল চমৎকার সব painting । 
!পª Eেছালাম িনেজর ঘের। িবছানায় Jেয়, !সাফায় বেস, 

গµ করেত করেত নীলনদেক !দখা যায় - সারািদন ধের - 

হেরক রেঙ - নানা !চহারায়। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ান !সের !গলাম নীেচর তলায় । !সখােন িবরাট !রwরঁা। 
Soup !থেক dessert - িক !নই তােত। এক এক !বলায় 

এক এক রকম বে�াবw। cেত+ক !বলায় নানা জায়গায় 

!বড়ােনার ব+ব`া থােক।	 

 

Mediterranean seaside 
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cথম িদন িবেকেলই !যমন !নৗেকা কের যাওয়া হেলা 
Nubian village। িমশেরর cাচীন জনজািত এই 
নুিবয়ান-রা। রংচেঙ ছিব আঁকা মাtর বািড়েত থােকন। 
ভাষা, খাওয়া-দাওয়া, !পাশাক, নাচ-গােন �তT এই 
নুিবয়ান-রা। গাইেডর সেg একজেনর বািড়েত ঢG কলাম । 
সমw বািড়র !দওয়ােল নানা ছিব আঁকা। তঁােদর ^তরী চা 
ও তঁােদর বািড়র ̂তরী িব�G ট !খেয় ভােলাই লাগেলা। খGবই 

আVিরক কথাবাত/ া। সবেচেয় আ¦েয/র িবষয় নুিবয়ান- 

রা বািড়েত কG মীরছানা !পােষন। বড় !চৗবা_ার মেধ+ 
কG মীর রাখা আেছ। ওঁেদর কােছ কG মীর নািক উnিতর 

লmণ। এক একটা ছানা ল[ায় অVত িতন ফG ট হেব। 
আেরা বড় হেয় !গেল নীলনেদ !ছেড় িদেয় আবার !ছাট 

ছানা ধের আনা হয় বলেলন। িক অrG ত িব(াস ! কG মীর 

ওঁেদর !দবতা। তারপর আমরা আবার Felucca চেড় 

ধীের ধীের আমােদর জাহােজ িফের এলাম। !স রাতটা 
িছল Christmas । জাহােজ খGব খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান 

হেলা।		
 

তেব !বিশ !দির করা !গেলা না। পেরর িদন উঠেত হেব 

রাত সােড় িতনেট !ত !যেত হেব Abu - Simbel এর 

উে�েশ। রাত থাকেত রওনা হলাম। !যেত !যেত !ভার হেয় 

এেলা । সাহারা মর~ভÀ িমর সূেয/াদেয়র !য অপাzথ{ব !সৗ�য/ 
তা িলেখ cকাশ করা অসÉব ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!বলা বাড়েত লাগেলা, হঠাৎ !দিখ দূের বািলর পাহােড়র 

িনেচ মরীিচকা !দখা যােD। এতিদন মরীিচকার কথা 
বইেয় পেড়িছ – !চােখ !দিখিন - আজ !দখলাম। মেন 

হেD, জেল ভরা বড় Ìদ। Abu - Simbel মি�েরর 

সামেনই Lake Nasser । এই !লক পৃিথবীর মেধ+ ব¤ হ�ম 

artificial lake । িমশেরর President Gamal Abdul 

Nasser এর নােম নামকরণ করা হেয়েছ। এই 

President ই Aswan High Dam ও Lake ^তরী 
কেরেছন।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!ফর ঘaা িতেনক মর~ভÀ িম পার হেয় Aswan শহের !ফরা 
হেলা	- cruise ছাড়েলা। নীলনেদর জেল !ভেস চলেত 

চলেত দুপােশ !চােখ পেড় !ছাট !ছাট সবG েজ !ঘরা qাম, 

!খজুর গােছর সাির - আর দূের তাকােল JধG  বািল। 
আমােদর জাহাজেক চারপাশ !থেক িঘের !ফলিছেলা 
অসংখ+ িডিঙ !নৗেকা। তােদর জামা, শাল, চাদর ইত+ািদ 

নানারকম পশরা িনেয়।	 
  

িবেকেল cruise !পª Eেছােলা Kom Ombo নােম একt 

!ছা� শহের। মি�র িঘের শহর। Greek Ptolemaic 

রাজবংেশর আমেল এই মি�র ^তরী হেয়িছল, পের 

Roman রা যখন রাজ� কের তখন এই মি�র আেরা 
উnত হয় । এর িবিভn ঘর, চ�র, গভ/ গৃহ সবই একসেg 

দুই !দবতা Sobek এবং Haroeris এর উে�েশ+ 
িনেবিদত। দুই মি�েরর ̀ াপত+ অসাধারণ। এছাড়া আেছ 

কG মীর সংqহশালা (Alligator museum) । cাচীন 

 

Sunrise on Sahara Desert 

 Abu Simbel Temple 
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িমশরীয়েদর জীবনেরখা নীলনদ - িচরকালই কG মীর 

উপÍত। তাই কG মীরেক এরা !দবতা বেল উপাসনা করত। 
মানুেষর মেতা কG মীেররও Mummy বানােতা ।	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruise ছাড়েলা । পরিদন !ভাের !পª Eেছােলা Edfu শহের। 
!সখােন !নেম !ঘাড়ার গািড়েত চেড় চললাম মি�ের। এই 
মি�রও Greek !দর আমেলই ^তরী, !দবতা Horus !ক 

িনেবিদত। অেনকটা !হঁেট !ঘারা, ইিতহাসেক জানা । দুপুর 

হেলা Esna শহের। এখােন নীলনেদর ওপের একটা 
িবশাল Lock-gate আেছ । এক এক কের cruise-ship 

!সখান িদেয় পার হয় । এখােন পার হেত অেনকmন সময় 

লােগ। িকভােব Lock-gate কাজ কের, জেলর wর 

ওঠানামা কের, !সই পুেরা cি�য়াটা cruise এর !ডেক 

দঁািড়েয় !দখা যায়। পড়V !বলায় যখন cruise টা !শষ 

গVব+ Luxor শহের !পª Eেছােলা, তখন মনটা !বশ খারাপই 
লাগিছল। ওপের উেঠ !শষবােরর মেতা চািরিদকটা ঘGের 

!দেখ এলাম - িমশেরর Nile Cruise এক অিবরণীয় 

যা�া।	 
 

 

নামেত হেলা জাহাজ !থেক । !শষ হেলা সাহারা মর~ভÀ িমর 

পি¦ম পােড়র যা�া। এবার নীলনেদর অপরিদেক 

সাহারা মর~ভÀ িমর পূব/পােড় Luxor ।	 
 

Hetepheres িছেলন cাচীন িমশরীয় সভ+তার এক 

oর~�পূণ/ ব+ি¬�। এবার আমরা িফের আসেবা 
আধGিনক কােল। Khufu র Great Pyramid এর !পছেন 

১৯২৫ সােল !য সুড়gপথ আিবÎার হেয়িছল !সটা িছল 

তঁার মা Hetepheres এর আমেলর। Valley of Kings 

এ Khufu র Pyramid এর কাছাকািছ অনুসKান করেত 

িগেয় বািলর নীেচ পাওয়া িগেয়িছেলা এক িবশাল পাথেরর 

°ক। °ক !কেট !দখা !গেলা !ভতের একটা সুড়g । 
পাথেরর Êস{িড় !নেম !গেছ িনেচ। wের wের পাথর চাপা 
পেড় আেছ । !সই পাথর সিরেয় িনেচ !নেম cায় ২০ িমটার 

যাওয়ার পের পাওয়া িগেয়েছ cায় পEাচ হাজার বছর 

আেগর লুিকেয় থাকা ইিতহাস, !বশ িকছG  Hieroglyph । 
তােতই উেঠ এেসেছ একটা নাম Hetepheres - জানা 
!গেছ িতিন Pharaoh Khufu-র মা। তঁার �ামী 
অµবয়েস মারা যাওয়ার পর িতিনই রােজ+র হাল ধেরন । 
!সানা িদেয় বঁাধােনা এক িবেশষ !চয়াের চারজন মানুেষর 

কঁােধ !চেপ ঘGরেতন িতিন । তঁার িসংহাসন িছল !সানায় 

!মাড়া। Hetepheres হেলন cথম নারী Pharaoh । 
তখনকার মানুষ িব(াস করেতা যার Pyramid যত বড় 

!স তত মহান। এটাই িছল তখনকার concept। !সই 
িহসােব Hetepheres এর !কােনা িবশাল ৃিতিচÏ !নই। 
cাচীন িমশরীয় সভ+তার সবেচেয় mমতাশালী নারী 
চির� িছেলন রানী "Hatshepsut" । Valley of Kings 

এর Pyramid of Giza র পােশই রেয়েছ মানুেষর মুেখর 

আদেল একt সুিবশাল !সৗধ, যােক বলা হয় Sphinx । 
এর !কােলর কােছ আেছ একt পাথরখ�, যা িমশেরর 

cÇতT িবভাগ !কােনাকারেণ আড়াল কের !রেখেছ । 

কিথত আেছ Tuthmosis III !ক এই !দবদূত Sphinx 

ভিবষ+ৎবানী কেরিছেলন !য িতিন হেবন িমশেরর এক 

মহান Pharaoh । Tuthmosis III এর সৎমা িছেলন 

Hatshepsut ।	 
 

Valley of the Kings এর উেÐািদেক Luxor । এখােন 

এেস cথেম িনেজর !চাখেক িব(াস করা মুশিকল। এেতা 
সুিবশাল মি�র। পৃিথবীর সব/কােলর ব¤ হ�ম 

মি�রoেলার মেধ+ একt এখােন অবি`ত - নাম 

Karnak। !ভতের পাথেরর ^তরী উEচG  column 

অVতপেm ৪০ t হেব। আেরা এিগেয় হলঘর, তারমেধ+ 

 
 

Alligator Museum, Kom Ombo 

At Kom Ombo 
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অজË Papyrus । এই মি�র ^তিরর !পছেন অেনক 

Pharaoh এর অবদান আেছ। এখােনই cথম খG ঁেজ 

পাওয়া যায় রানী Hatshepsut এর অিw�।	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxor এর এই মি�ের িক� Pyramid এর মেতা !কােনা 
সমািধ`ল !নই। এই Karnak মি�েরর মাঝামািঝ 

!দখেত পাওয়া যায় ১০০ ফG ট উ_তার িবশাল Obelisk 

বা wÉ, যা বািনেয়িছেলন রানী Hatshepsut । এই 
wÉoেলা িছল আকাশ (heaven) এবং পৃিথবীর 

সংেযাগ`েলর িচÏ। এর অিw� cমান কের, এর সামেন 

দঁািড়েয় রানী !যন !দবতােদর সেg সরাসির কথা বলেতন 

আর এই wÉoেলা ব+বÑত হেতা এক ধরেণর spiritual 

antennae	 িহসােব । রানীর িনেদ/ েশ তৎকালীন িশµীরা 
গেড় তG েলিছেলন তঁার দু-রকম অিwে�র িনদশ/ন। 
একtেত Pharaoh িহসােব তঁার ছিবেত জুেড় িদেলন 

নকল দািড়, যা একজন পুর~েষর mমতার ইিgত করেব । 
অথ/াৎ িতিন পুর~েষর !চেয় !কােনা অংেশই দুব/ল িছেলন 

না । আবার অন+ ছিবেত !দবতার সামেন দঁািড়েয় cাথ/না 
করেছন রানী, !যখােন িতিন একজন নারী । এেতা  
cভাবশালী হওয়া সেTও িতিন িক� ইিতহােস !সরকম 

জায়গা পানিন ।	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

এবার যােবা নীলনেদর উেÐািদেকর িবশাল উপত+কায় 

যােক বলা হয় City of the dead। এখােন আেছ 

রহস+ময়ী রানী Hatsepsut এর সময় ^তরী হওয়া 
আেরা 	 একt িনদশ/ন, যার নাম "Deir El-Bahri" ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!দবতার কােছ মানুেষর িনেজেক উৎসগ/ করার জায়গা । 
এই মি�েরর সামেন আেছ Pharaoh Hatsepsut এর 

মূzত{। এই মzূত{র মুখ অিবকল এক নারীর। cাচীন 

িমশরীয় মৃতG +র !দবতা Osiris এর মুখ অবল[েন। 
মি�েরর !দওয়ােল !খাদাই করা cচG র ছিব আজও অmুn 

রেয়েছ।	 মি�েরর সামেন বািলর মেধ+ একt গাছ রেয়েছ। 
গাইেডর কথা অনুযায়ী এই গাছt Hatsepsut এর 

িনেজর হােত লাগােনা ।	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deir El-Bahri 

 

 

Karnak Temple 

 

Sphinx 

Tree planted by Hatsepsut 
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Luxor !দখা !শষ কের !সাজা িপেচর রাwা ধের বােস 

Hurghada । অপূব/ জায়গা - এেকবাের !লািহত সাগেরর 

(red sea) ধাের সু�র সাজােনা শহর । Sea beach এর  

ওপেরই বড় বড় resort। আমরা beach এর ওপের 

এরকমই একটা resort এ িজিনসপ� !রেখ old town 

"El Dahar" ঘG ের এলাম ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দুিদন সমুে³ �ান, খGিশমেতা খাওয়াদাওয়া, িব«াম, 

resort এর অজË !দাকােন !ঘারা, ইেDমেতা !কনাকাটা 
করা !গেলা । এেতা পিরÎার নীল জল সমুে³র !বাধহয় 

আিম আর !কাথাও !দিখিন । িদন !শষ হেয় !গেলা । 
Hurghada !থেক !সাজা বােস কের Cairo - টানা cায় 

দশ ঘaা লাগেলা। িক� সময় !বাঝা যায় না। সু�র রাwা 
আর পাশ িদেয় বেয় চেলেছ red sea । Cairo িগেয় 

!পª Eছেত সেK+ হেয় !গেলা । ওখানকার cধান shopping 

market "Khan El-Khalili" !ত সামান+ িকছG  !কনাকাটা 
কের �াV শরীের !হােটেল িফরলাম ।		
 

পরিদন সকােল Cairo !থেক !ফরার পালা |	 
"মধGর !তামার !শষ !য না পাই, cহর হেলা !শষ" 

 

এেতা সু�র !দশ, এেতা !দখার িজিনস, সব িলেখ !শষ 

করা যায় না । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Red Sea beach 

 

 
Colorful Eye 

Rupsaa Goswami (Age-12) 

 

 
Full Moon at San Ramon 

Rupsaa Goswami (Age-12) 
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4ৃিত - The Memories 
 

Sharanya Roy (Age 11) 
 
It was the evening of “Dashami”, 
The handwoven carpets were folded, 
The poles were being pulled out, 
The tarp was being rolled, 
 
And broken pieces of coconuts stuck to the felt. 
 
Maa Durga stood in a corner, 
 
Just thinking, 
 
In a posture of quiet resolve, 
Serene and peaceful, 
Determined to spread hope 
Throughout this mystifying world. 
 
We had our lunch of khichdi and labra 
We all had fake smiles on our faces, 
 
Feeling disappointed, 
 
Some wore distant, faraway, brooding expressions 
on their faces, 
We all said, "No, we are too busy for the last 
veneration", 
But we were filled with sorrow, 
 
Those smiles, 
Those memories, 
 
Will not be back for another year. 
We all went towards the pandel, 
Slowly being dismantled, 
We reflected on the last four days, 
 
Delightful, 
Auspicious, 
Merry, 
And Euphoric. 
 
With a heavy heart and weary legs, 
We all started to walk away, 
Towards the horizon, 
 
 
 
 
 

All I wished while walking was an extension, 
An extension of this festival, 
An extension for Puja, 
Tears were on my cheek, 

 
Yearning to never let this moment go, 
As soon as I rubbed my cheek, 
My wish was fulfilled, 
 
Maa Durga was not on the pandal, 
 
But in my heart, 
Like always. 

 
 

 
 

 

Modern Love 
 
Monomit Bhowmick 

 
We’re the victim of modern love. 
Armed with the magic screen, 
Refreshing, decoding pings and chatter 
often floating in a sleepless stutter. 
 
Reactions come and go. 
Words are free. 
Every click is an avenue to you. 
Filters to make us evergreen and new. 
 
We are masked assassins; we feel no fear. 
Abundant hearts relentless smiles.  
We’re here, we’re near. 
 
Yet life feels shallow, life feels hollow. 
But we never give up 
We try with a thousand-follow. 
 
In this modern world 
Love feels strange. 
Every beacon tells me it’s you 
Yet the soul is empty, heart so blue. 
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                                                   Space Story            
                                                 

                                                 Aryaman Majumder (Age 9) 

 

Have you ever seen a reusable rocket 
carrying humans to space and placing them into 
orbit perfectly? Two astronauts had the opportunity 
to get on board into Crew Dragon. It was a hot 
morning when the SpaceX rocket that was as high 
as a 21story tower was preparing for a launch. 
People were settling on the ground to watch the 
launch. Even President Donald Trump came to 
watch the launch. The astronauts Bob and Doug 
came suited and prepared for the mission to reach 
ISS (International Space Station). The crowd was 
cheering for the brave astronauts as they got on 
board the spacecraft. The time was flying, there was 
one more hour for the big rocket to launch. The 
rocket was launching from NASA in Florida at 
12:22 pm pacific time. As time passed and the 
astronauts were ready, it was time for the count 
down. 

The crowd went wild and shouted “10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BLAST OFF!” 

 
The engines turned on and fired into the 

blue sky. As the rocket soared and disappeared into 
the sky, people cheered. The first stage of the rocket 
disconnected after 2 minutes 30 seconds and came 
back to the launchpad. SpaceX will reuse the first 
stage rocket for another mission. The first stage 
rocket contains 9 Merlin engines and the second 
stage contains one Merlin engine. Then stage two 
carried Dragon into the ISS orbit. When the crew 
dragon finally reached space, the cameras took 
images of the earth from space and sent it to NASA. 
 

The astronauts checked the geometry and it 
was right. The crew dragon docked. Everybody 
watched the camera that was connected to the 
rocket. The audience could see the whole view of 
the spacecraft and the planets. Everybody was 
cheering because it docked. The view from the 
rocket was a galaxy full of stars with planets. 
Bob and Doug started talking to the astronauts who 
were there before and one of the astronauts needed 
to go to the bathroom. 
 
 
 
 
 
 
 

 
The astronaut floated to the bathroom but the toilet 
was broken. The astronaut needed to go quickly. All 
bathrooms were out of order and only the plumber 
of the space help center could help. The astronaut 
called the Space Help Center. The Space Help 
Center told the instructions to fix the toilet. Soon 
the astronaut fixed the toilet and went to the 
bathroom and came back to the rocket control room. 
  

They started eating, talking and playing 
chess with the astronauts who were already there on 
the ISS. Bob and Doug settled in the main room and 
were doing their duties. They helped operate 
systems of the ISS. Bob loved taking space walks. 
Crew dragon also carried new batteries for the ISS. 
Bob replaced the old batteries of the ISS with the 
new batteries and completed his space walk. They 
stayed in the ISS for 2 months. 

 
Now it was time to head back to Earth, the 

crew dragon was going to splash in the sea. The 
astronauts were brave and ready to splash in the 
water. The crew dragon disconnected by the robotic 
arm of the ISS. 

 
The crew dragon sailed towards the earth’s 

atmosphere really fast. It sailed twenty times faster 
than speed. At this extreme stage the temperature of 
the surrounding air of the spacecraft exceeded 7000 
degree centigrade. Finally, the rocket splashed into 
the water under parachutes in the Gulf of Mexico, 
Florida, like me diving into a pool. The SpaceX 
recovery ship took the astronauts safely on board to 
their ships. Everybody was cheering inside the 
ships. 

 
The astronauts arrived at NASA, Houston with an 
airplane. They came out of the car. Everybody was 
standing around them and cheering as they entered 
the building. It was a fun day for the astronauts. 
They were taking pictures and were having a party 
with the whole team including Elon Musk. 
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7মটামরেফািসস  
 

অিভিজৎ ভ�াচায/ 
 

মেনর !চােখ উথাল পাথাল  

সিত+কথা - সিত+ !কাথায়  

হাজার রকম সিত+ িমেশ  

সাত সাগের মÒন হয় I  
 

ব¤� -কiন পিরি`িত  

খরার শীতল আগল ভাঙা  
দহন মুি¬, হল -কষ/ণ  

আনেছ ফসল, জীবন চাgা I 
 

ভয় ভাgােনা ভয় কাটােনা  
পড়িছ িশখিছ মন-িকতােব  

সাবধানতার Jর~টা হয়  

ভেয়র পের সবাwেব I  
 

সাবধানতার বাwেবেত  

ধK জাগায় সরল Ñদয়  

িব(ােসর ওই বG িনয়ােদ  

পড়েছ কG ঠার জীবন কঁাদায় I  
 

জেলর মতন �D তরল  

জীবনদায়ী কলষু-হারী  
ধÀসর সবGজ নীল কােলােত  

নানান রেঙ ব+িভচারী I 
 

আoন ²েল  

বG েকর মােঝ িধিকিধিক  

এক ÓG zল{g  

চালক-শি¬ আেলার !রখা, 
অসূয়া-আoন  

অহংকােরর অি`রতা, 
মন জােন িক  

অKকার এর উৎস !কাথাI  

"Little things mean a lot" 
 
Neetra Chakraborty (Age 13)  

 
 

The shrill shrieking of the alarm in the morn. 
The sweet soft song sung by the first bird. 
Those warm early morning showers 
The comforting feel of my hoodie and jeans. 
The world stirring awake at dawn  
But now all of it’s just gone. 
 
Watching hills roll by on the way to school 
Kids giggle and gossip in groups at the gates 
Worksheets and books splayed across my desk 
The chitter and chatter of my closest friends 
A teacher’s warm approving smile. 
Sights and sounds I won’t have for a while. 
 
The wind through my hair while I ride my bike 
Flipping through books at the library 
Feeding crumbs to cooing pigeons at the park 
Saying 'Hi' to known faces I pass  
Walking through rainbow aisles at the store 
Everyday pleasures that are no more. 
 
I never thought I'd miss  
These million little sounds and sights 
To live through them all again 
Would bring me such sheer delight. 
Those tiny joys I never noticed 
Those mundane everyday chores 
There’s nothing I wouldn’t give 
To relive it all once more. 
 
Now that I stay at home all day, 
I can tell you that it’s true 
You never realize what you have 
Until it’s taken away from you. 
Maybe in these hard times, 
We can hear a tiny voice say 
There’s so much value to be found 
In the little moments of every day. 
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                                                       Welcome Home  

                                                            Toshani Banerjee (13 Years) 

Finally, the day I’d been waiting for since my 
parents told me the news 9 months ago. It was 
the morning of April 7th, 2015. The air was 
warm and smelled like ginger tea. I awoke that 
day knowing it was special because a new 
member was going to be joining our family, and 
was waiting for us in the hospital. The sky was 
extra blue, with the sun gleaming through the 
windows like a flashlight. My grandparents 
were drinking their tea, waiting for me. Their 
eyes showed the excitement they had. I ate my 

food as fast as I could and was ready to go. 

The previous night, my parents went to the 
hospital because my baby brother was on his 
way. I couldn’t hold in my excitement any 
longer and kept jumping up and down. But I 
stopped midway, realizing that I would become 
a big sister in a few hours (I was 8 at the time). 
I wondered if he would look like me when I was 
a baby, or if he looked completely different. I 
thought about what I would do the day I get to 
meet my brother and if he had any hair. That 
night I did not get any sleep! I kept tossing and 

turning, too excited to even sleep.  

The next thing I knew I was in the car, on my 
way to see my new baby brother. My dad gave 
my grandparents and me each a visitor’s pass. I 
walked with a big smile on my face ready to see 
my mom. We walked in and the first thing I saw 
was a dark room with a little bit of lighting 
coming from the window. And right after that 
was my mom, and next to her my little brother 
in his hospital crib. As i walked slowly towards 
the crib everything else was zoned out. I peeked 
into the crib and saw him, sleeping peacefully. 
He had a little name tag on his wrist. I stared at 
him still not believing that he was actually 
there. Everything was quiet and it was just me 
and him. He had little to no hair, soft fingers 
which were little, and looked like the cutest 

thing I’ve ever seen. 

My mind finally wandered back to the room. I 
gave my mom a warm hug. I was glad to see 
her and I told her everything about the night 

after they left.  

My mom and dad asked me and my 
grandparents how we were doing. Sometimes I 
would see a nurse coming in to check my mom 
and brother. As time went by my brother started 
to wake up. One by one each of my family 
members held him and took a picture with him. 
When it was my turn, I was really nervous. 
After some time, I gathered up the courage and 
my grandma gave him to me so I could hold 
him. He looked very peaceful and was a little 
bundle of joy. My mom told me how fragile a 
newborn is and I definitely believed her. When 
I touched his head, it was soft like a pillow! I 
took my first ever picture with him and put him 
back in his basket. He fell asleep in a few 

minutes.  

I stayed in the hospital until some of our family 
friends came to visit. They all brought colorful 
balloons and giant gifts. I could hear people say 
“He’s so cute”, “You are so lucky”, and other 
things. All our friends asked how my mom was 
doing and started talking like they always do. 
My best friend took me to the corner of the 
room and told me about having a younger 
brother and tips on how to deal with them. But 
I told her he was only a few hours old. My 
brother started to wake up and all our friends 
went silent. They held him one by one in their 
arms. I showed my brother the balloons and he 
stared at them completely clueless. My mom 
finally got him back, and we first took a family 
picture and then a group photo. I met the nurses 
who helped my mom and thanked them. Then 
my grandparents and I went home (My mom 
and dad had to stay in the hospital with the baby 
for 2 more days). That night I felt wonderful 
and was in a joyful mood. From that day 
onward, I knew my life was about to change. 

And since then it definitely did 😊 
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রিব 

                                                            cনেবশ   দাস 
 

Êস{িড় িদেয় !নেম !চয়াের	বেস !রিডওটা	আরও একটG  
বািড়েয় িদেয় কােনর কােছ িনেয় এেলা রঘGনাথ।	 
 

মা� িতন	মাস হেয়েছ রঘGনাথ	এই নাইট িসিকউিরt 

গােড/ র	চাকিরটা	িনেয়েছ। তার বয়স এখন একষÔ। 
এেতা	পাকা বেয়েস	!কউ চাকির িদেত চায়না। সিত+ কথা 
বলেত িক	এই বেয়েস	!কউ নতG ন চাকির িনেতও	চায়না	- 
িবেশষ কের	িসিকউিরt গােড/ র	মতন শারীিরক 

!�েশর	চাকির !তা নয়-ই। িক� উপায় !নই। 
বািড়র	একমা� !রাজেগের সদস+ হেল বয়েসর	!খয়াল 

থােকনা। এর আেগ রঘGনাথ িছল একt 

হাসপাতােলর	সাফাই-কমী� ।	শীণ/	-	জীণ/ শরীেরর	রঘGনাথ 

িব(ােসর	এই	চাকিরটা	হেয়ও		 যায় তার  কারণ 

িবজয়গেড়র	"িদশারী" নামক একt িতনতলা এপাট/ েমa 

িবলিডং-এ একজন িসিকউিরt গাড/  থাকা সেTও 

রাতারািত	আেরকজন গােড/ র	দরকার পেড়িছল।	 
 

"আর িকছG  না পাির, !জাের	!চঁিচেয় আপনােদর সতক/  কের 

িদেত পারেবা।" এরকমই বেল-কেয়	!কােনা 
রকেম	চাকিরটা	!পেয়িছেলা	রঘGনাথ। এেজি� !থেক !লাক 

আনেত সময় আর টাকা দুেটাই	!বিশ লাগেব। 
তারওপর	 িদশারী	এপাট/ েমaস-এর	অিধবাসীরা	নতG ন 

গােড/ র	জন+ বাড়িত যতটা টাকা !বিশ	িদেত রািজ !সটা 
িদেয় এেজ�ী	!থেক গাড/  আনা যায়না। তাই নগদ টাকা 
িদেয় !বশ কম মাইেনেতই	তারা রঘGনাথ !ক !রেখ !নয় । 
এটাও	কম ভােগ+র কথা নয় !য রঘGনাথও	এক কথায়	কম 

মাইেন !ত কাজ করেত রািজ হেয় যায়।	রােতর একজন 

গাড/  !য আেগ !থেকই	িছল, !স	!বশ !জায়ান শ¬ 

সবল	!চৗখশ	!লাক। তার	নাম সুনীল। বয়স !চৗিতিরশ-

পEয়িতিরশ	হেব।	রঘGনাথ আসায়	তার ভােলাই	হেলা। 
cথম রােতর	িডউtেতই !স রঘGনাথেক	বলেলা,	"আপিন 

এেলন তবGও একজনেক পাওয়া !গেলা, রাত জাগেত 

!কােনা অসুিবেধ	হেবনা।" 
 

তখন আগ�	মাস, সারা কলকাতা জুেড় িদনরাত ব¤� 

হেD। !সরকমই	একটা	দুেয/ােগর	িদন	মাঝরােত	হঠাৎ	িদ-

শারীর	বািস�ারা	ভয়ানক িকছG  শ� Jনেত পায়। বাইের 

ধGম ব¤� আর	বাজ পড়ার শ�, িক� তার সােথ !থেক  

 

!থেক !যাগ হয়	কার !যন	kZােরর	শ�। এর কারণ !কউ 

বGঝেত পােরনা। পেরর িদন	আবার একই শ� Jেন 

মাঝরােত !জেগ ওেঠ সব y+ােটর বািস�ারা।	সব িমিলেয় 

সাতt	পিরবার থােক এই িবি�ং-এ। সবার বািড়েতই 
একসােথ	kZােরর	শ� !শানা !যেত থােক, িবেশষ কের 

বািড়র	অKকার জায়গাoেলােত	- বাথর~ম, রাnাঘর 

ইত+ািদ। মােঝ মােঝ !সই kZােরর	িকছG  ভাঙা ভাঙা 
কথাও !শানা যায়। সব কথা !য	!বাঝা যায়	তা নয় িক� 

একটা কথা সবাই �ীকার কেরেছ !য ওই কথাoেলার মেধ+ 
"রিব" কথাটা	তারা  © Jেনেছ। আর !সটা !শানার পর 

!থেকই	ওখানকার বািস�ােদর	মেধ+ চরম আতেZর	সৃ� 

হয়। এমিনেত ওখােন বাস করা cেত+কt পিরবােরই 
অVতঃ এমন একজন আেছই	!য Jর~েত	ভয় না !পেয় 

cথম দু-িদন এইসব আওয়ােজর	কারণ !খEাজার !চ©া 
কেরিছল। এেদর মেধ+ রােজD পাল, শ+ামল পুরকায়`, 

!�হলতা	ভ�াচায/ ও সুজয়	িগির-র	সব !চেয় !বিশ	উৎসাহ 
িছল।	িক� ত¤ তীয় িদন তােদর কােন	একt খবর আসার 

পর তারা আর িনেজেদর অনুসKান আর এেগােনার 

সাহস পায়িন। 
 

এই িবলিডং-এ একজন ইেলÕিশয়ান	কােজ	আসেতা। 
তার নাম িছল রিব। এমিনেত িশিmত !ছেল িক� হাজার 

!চ©া কেরও	চাকির !জাটােত পােরিন। তার cধান কারণ 

অবশ+ এই !য তার বাকশি¬ িছেলানা। কথা বলেত না 
পারার	সােথ সােথ	!স িছল অিতমা�ায় লাজুক cক¤ িতর। 
তেব কাজ !স ভােলাই	করেতা। চাকির !জাটােত না !পের 

!স যাই খGচেরা কাজ !পেতা, তাই করেতা।	ইদািনং বাজাের 

!বশ িকছG  টাকা ধার বািক পড়ায় তােক নািক 

করদাতারা	!বশ !জার গলায় শািসেয় !গেছ। খারাপ সময় 

সবাইেক	পােÐ	!দয়।  
 

এই িদশারী	এপাট/ েমaেসর	বাইের	রিব কতটা িক কাজ 

করেতা	!সটা সiক !কউ জানেতানা। !স এখানকার 

!লাকজনেদর	!থেক !বশ িকছG  টাকা ধার চায় িক� 

!কউই	তােক ধার িদেত রািজ হয়না।	দু-একজন 

বকাবিকও	কের। !শষেমষ কতকটা বাধ+ হেয়ই	একিদন 

!ভাররােত !স িবি�েঙর !�ারর~ম !থেক !বশ িকছG  
িজিনসপ� !যমন পাইপ, ইেলক}ক !কবল, পুেরােনা 
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িসিলPার !�াভ, কেয়কটা সুইচেবাড/  ইত+ািদ িনেয় চG ির 

কের পালােত	িগেয় ধরা পেড়।	!�হলতা	ভ�াচায/ খGব 

!ভাের	ফG ল !জাগাড় করেত	!বেরান	আর ওঁর হােতই	রিব 

ধরা পেড়। �াÖমুহÀ েত/ 	উিন	রিবেক	গালম� কের ঝঁাঝরা 
!তা কেরই	িদেলন, ওই সময় সারা িবি�ং !ক জািগেয় উিন 

আর রােজD বাবG  তmুিন	রিবর	িবর~ে× পুিলেশ িরেপাট/  
করেত !বিরেয় পড়েলন।	 
 

থানায়	ই�েপ�র	cণব আঢ+		 অবশ+ একবার বেল 

িছেলন	!য !বচাির	হয়েতা অভােব	পেড় এমন কাজ 

কেরেছ। তার ওপর !শষেমশ চG ির যখন িকছG  হয়িন	আর 

!চার !য !ক !সটাও যখন অজানা নয়, তখন ডায়ির কের 

িক লাভ। "উপযG¬ শািw" !থেক রিব ফে�	যােD 

!দেখ	রােজD বাবG  আর !�হলতা	!দবী জুেড় !দন !য রিব 

নািক তােদর িবি�েঙর !লাকজনেক	ছG ির !দিখেয় ভয় 

পাইেয় টাকা আদায় করার	!চ©া কেরেছ আর এর 

আেগও	যখন রিব এর-ওর ঘের	ইেলক}কাল !মরামিতর 

কাজ কেরেছ তখনও নািক বািড়র	!শা-েকেসর িজিনসপ� 

!খায়া !গেছ। সুতরাং এমন একজন !চারেক	হােতনােত 

যখন ধরা !গেছ, তখন তােক !ছেড় !দওয়া একদম	উিচত 

নয়। cণব বাবG  ডায়ির	িনেত বাধ+ হেলন। !সিদনই	রিবর 

বািড়েত িকছG 	পুিলশ কনে�বল যায় আর বািড় তছনছ 

কের !চারাই মাল বার করার !চ©া কের। তার সােথ 

রিবর	বাবা মােক	তােদর !ছেলর	চG ির-েতালাবািজর 

ব+াপােরও ওয়ািকবহাল কের আেস। দুঃেখ-কাnায়-রােগ 

আর সেব/াপির গলার �েরর	অভােব	রিব তঁােদর !বাঝােত 

পােরনা	!য !স িনেদ/ াষ। !বিশর ভাগ অিভেযাগ িমেথ+ 
হেলও	তার মেধ+ !সই !ভাররােতর একt	ঘটনা !য সিত+ 
!সটা	রিব অ�ীকার করেত পােরনা। !কবল ওই একt 

�ীকােরাি¬েতই তােক পুিলশ	তােক তG েল িনেয় যায় আর 

কেয়ক রাত !জেল আটেক রােখ।	 িফের এেস !স জানেত 

পাের !য তােক �পনদা	!যখােন !যখােন কােজ	পাঠােতা, 
সব কাজ এখন অন+ কাউেক িদেয় িদেয়েছ। !ছাটেবলা 
!থেক পড়ােশানায় ভােলা থাকায় !স গিরব 

হেয়ও	অVতঃ	িনেজর বাবা-মার কােছ কখেনা !ছাট হয়িন। 
িক� তার নােম	!চার	অপবাদ ছিড়েয় যাবার পর !স !যন 

আকাশ !থেক পড়েলা। এই ধা�া	সহ+ করেত না !পের রিব 

একিদন িফনাইল !খেয় িনেজেক !শষ কের িদেলা। 
 

রিবর	মৃতG +সংবাদ িদশারী	এপাট/ েমaেস !পª Eছেত লাগেলা 
িতন	সdাহ। সময়টা তার !চেয়ও !বিশ লাগেতা যিদ না 
রাতিবেরেত ওরকম ভয়ংকর িকছG  শে�র মেধ+ "রিব" 

কথাটা সবার কােন আসেতা। ওটা Jেন cথম-

cথম	!লাকজন "তদV" করেত নােম এই সে�েহ !য 

পুিলেশ নািলশ করার বদলা িনেত হয়েতা রিব 

তঁােদর	এরকম	ভয় !দখােনার !চ©া করেছ। িক� দুিদন 

!খEাজ খবর কের ত¤ তীয় িদন যখন সবাই জানেত পাের !য 

রিব িতন সdাহ আেগ আØহত+া কেরেছ, তখন সবাই 

সিত+ই	ভেয় পােয়। এমনিক সব কথায়	হি[-তি[ করা 
!�হলতা !দবীও চG প কের যান। রােতর গাড/  সুনীল জানায় 

!য !স কাউেক িবি�ং-এর আেস পােশ !দেখিন। অবশ+ 
!স এও জানায় !য তার একলার পেm একসােথ চািরধাের 

!চাখ রাখা সÉব নয়। !স িনয়িমত রাwায়	লাi িপtেয় 

টহল িদেয় iক-ই িক� !স যখন সামেন থােক, তখন 

!পছন িদেক !কউ আেস িকনা, বা !স যখন !পছেনর িদেক 

টহল !দয়, !কউ সামেনর িদেক আেস িকনা !সটা বলা 
মুশিকল।	রােতর	আওয়াজ আরও টানা দু-িতন িদন 

চলার পর সবাই িমেল iক কের !য আেরা একজন 

পাহারাদার দরকার। সবার মানিসক	অব`া এমন 

জায়গায় এেস দঁাড়ায়  !য cায় মিরয়া 
হেয়ই	একষÔ	বছেরর রঘGনাথেক তারা !রেখ !নয়। 
"আমরা বািড়েত মা� দুt cাণী - আিম আর আমার 

Tী। !ছেল বাইের কাজ !পেয়েছ তাই আমােদর !থেক 

দূের	থােক। ওর সামান+ উপাজ/ ন তাই	মােসর 

!শেষ	বািড়েত	 িকছG  পাঠােত পােরনা। আমােদর বG েড়া-
বG িড়র খাওয়া-পড়ার মতন িকছG  হােত !পেলই হেয় 

যােব।"	 িবপেদর সমেয়ও	সুনীেলর !চেয় cায় অেধ/ক 

মাইেনেত রঘGনাথ কােজ রািজ হেয় 

যাওয়ায়	িদশারীর	বািস�ারা !যন হােত চঁাদ পায়।	 
 

রঘGনােথর িডউtেত বহাল হবার পেরও !য !লাকজন 

িনেজেদর বািড়েত "রিব-রিব" আওয়াজটা !শােনিন তা 
নয়। িক� !সটা হওয়া �েমই	কেম আেস। আেw আেw 

!সটা এেস দঁাড়ােয়	হdা-দুহdায়	 হয়েতা একবার। আর 

!সটা Jনেত পারার িকছG mেনর মেধ+ই সবাই Jেনেছ 

রাwায় লাi !ঠাকার শ�। kZােরর শ�	হেলই	হয় সুনীল, 

না হয় রঘGনাথ একবার কের দুজেনই িবি�ং-এর চািরধার 

টহল িদেয় আসেতা। লাiর আওয়ােজর	পরmেনই	!সই 
"রিব"-রিব" ডােকর	শ� বK হেয় !যত। এরকম কেরই 
গেণশ পুেজা, িব(কম/া পুেজা কাটেলা। 
অিধবাসীেদর	মেধ+ কেয়কজন	!বশ	ধাzম{ক ও িনয়িমত 

cিত সdােহ বড় কের পুেজা-আচ/ া কেরন। উৎসেবর 

মরJম আসায় সবার মেনই একটা খGিশ খGিশ ভাব চেল 

এেলা। িক� !সই খGিশর আবহাওয়ায় সারা কলকাতার 
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মেন !ষােলা আনা	িনখাদ  আন� থাকেলও এই সুজাতা 
!রিসেডে�র !লাকজেনর মেন তার এক আনার মতন 

জায়গা িনেয় িছল - ভয়। !সই "রিব" ডােকর ভয় - যা 
এখেনা মােঝ মােঝ !শানা !যত। একমােসর মেধ+ 
রঘGনােথর কথােতই	চঁাদা তG েল চারt িস.িস.t.িভ 

ক+ােমরা !কনা হেলা। একটা িনচতলায় লাগােনা হেলা 
Êস{িড়র কােছ	!যখােন রঘGনাথ আর সুনীল বেস। আর 

বািক িতনেট cেত+ক !yােরর কমন কিরেডাের। ক+ােমরা 
লাগােনার পর শ� কমেলও, পুেরাপুির তার !থেক !রহাই 

পাওয়া যায়িন। অতএব ভয়ও যায়িন। 
 

!সই ভেয়র বশবতী�  হেয়ই হয়েতা এই বছর িদশারীর	সবাই 
িমেল কালী পুেজা করেব iক করেলা।	!যমন ভাবনা 
!তমন কাজ। পুেজা খGব ভােলা মতনই হেলা। 
পুেজার	!শেষ তখন cায় রাত !দড়টা। তখনও রােজD 

বাবG , সুজয় বাবG , িমলন oহ, cেমােতাষ সরকার এরা সবাই 
িমেল ম�েপ বেস গµ করিছেলন। সােথ সুনীল আর 

রঘGনাথ। কালী পুেজা করার cwােবর পর এই cথম 

আবার "রিব"-ডােকর কথা তG লেলন সুজয়	বাবG । 
"পুেজায় খGিশ হেল, মা হয়েতা এবার আমােদর ওই িবদঘG েট 

ডাক !থেক মুি¬ !দেবন।" 
"যা বেলেছন।" বলেলন িমলন oহ। "আেগর !চেয় কম 

উৎপাত হেলও, এখনও ডাকটা কােন এেল পর !সই cথম 

রােত মেতাই	িপেল চমেক ওেঠ।" 
"ওহ! সিত+ ওই রাে�ল !বাবাটা এমন শয়তান !ক 

জানেতা? ব+াটা িবষ !খেয় টপেক িগেয়ও আমােদর !পছন 

ছােড়িন? একবার হােত !পেল, ওেক িপtেয় আেরকবার 

!মের !ফলতাম।" 
 

রােজD বাবGর ভাষা-¡ানটা `ান-কাল-পাে�র ধার 

ধােরনা !সটা সবাই জােন। আবহাওয়াটা আবার একটG  
খGিশ-খGিশ করার জন+ই এবার বেয়ােজ+�	cেমােতাষ	বাবG  
বলেলন, "েস তG িম যাই বেলা রােজD, রঘGনাথ আসার পর 

!থেক িক� উৎপাতটা অেনক কম। !বচাির সুনীল আর 

কত !দখেতা। ও-ও !তা মানুষ নািক। এখন যখন শ�টা 
হয় তখন ভয় কের iকই িক� এটাও মানেত হেব !য তার 

পেরই যখন রাwায় লাiর বািড়র শ� পাই তখন মেন 

একটG  হেলও �িw পাই !য এখনই শ� চেল যােব।" 
"তা একদম iক" বলেলন িমলন oহ। "িক !হ, রঘGনাথ 

চG প কের আেছা !য? িক ভাবেছা?" 
!শষ কথাটা িমলন বাবG  রঘGনাথেক উে�শ কের বলেলন। 
cেমােতাষ বাবGর কথায় সুনীল একটG  গদগদ হেয় উঠেলও, 

রঘGনাথ অন+ িদেক তািকেয় অন+মনÎ হেয়	িক !যন 

ভাবিছেলা। িমলন বাবGর কথায় একটG  চমেক উঠেলা !স। 
তারপর একটা হািস এেন বলেলা, "না না, !তমন 

িকছG না।" তারপর একটG  !থেম রঘGনাথ সবার 

উে�েশই	বলেলা, "িকছG  যিদ মেন না কেরন, তাহেল একটা 
cÚ করেবা?" সবাই রঘGনােথর িদেক তাকােলা। !স 

বলেলা, "এই !য রিব-রিব ডােকর কথা আপনারা বেলন, 

িক� এই রিব !ছেলটা !তা !বাবা িছল - !স ডাকেব িক 

কের? আর িনেজর নাম ধের িনেজই বা !কন ডাকেব? অন+ 
!কউ ওেক ডােক না !তা?" 
 

cÚ Jেন রােজD বাবGই জবাব িদেলন, " আের রােখা! ও 

ব+াটা মের	ভÀ ত হেয় বকর-বকর করেত িশেখ !গেছ। আর 

িনেজর নাম িনেজই বেল এখন আমােদর ভয় !দিখেয় 

!বড়ােD।" 
"েকন? আপনােদর ভয় !দখােব !কন? আপনারা !তা ওর 

!কােনা mিত কেরনিন। ও !তা িনেজই এখােন চG ির করেত 

এেসিছেলা।" 
রঘGনাথ এেতা কথা জােন !দেখ সবাই	একটG  অবাক হেলা। 
সুনীল মাথা িনচG  কের আেছ !দেখ cেমােতাষ বাবGই সবার 

আেগ বGঝেলন !য রােত পাহারা !দওয়ার সময়ই !কােনা 
একিদন সুনীল রঘGনাথেক	এইসব বেলেছ। 

 

কেয়ক !সেকP চG প থাকার পর আবার রােজD বাবG  !বশ 

!খEিকেয় উেঠই	বলেলন, "েয !চার !স !চার। তা !স একবার 

চG ির কর~ক িক একেশাবার। ওেক পুিলেশ িদেয় ভG ল িক 

কেরিছ? !স একবার এখােন চG িরর !চ©া কেরেছ। !স !য 

তারপের আমােদর ঘের ঘের ঢG েক চG ির করেতানা !সটা !ক 

বলেত পাের? !স !য আমােদর ভয় !দিখেয় টাকা আদােয় 

করেত যােবনা তার িক গ+ারা£ আেছ। িহ ওয়াজ এ 

ি�িমনাল। এ ি�িমনাল!!" বলেত বলেত রােজD পাল 

!চয়ার !ছেড় উেঠ পড়েলন। উিন রীিতমেতা উে�িজত হেয় 

পেড়েছন। উেঠ দঁািড়েয়ও উিন !জাের !জাের	বেল চলেলন, 

"ে�হলতািদ আর আিম !সিদন ভG ল িকছG  কিরিন। িক� 

তাই বেল আমােদর এমন !ভাগািV হেব? রােত ভােলা ঘGম 

আেসনা,	তারওপর অমন হাড় িহম করা ডাক, �েÛও !যন 

ওই ডাক	Jনেত পাই	..." বেল রােজD বাবG  ধপ কের 

আবার বেস পড়েলন। বাইের !থেক রাগী 
!মজােজর	রােজD বাবG  !ক !দেখ !বাঝার উপােয় িছেলানা 
!য উিন !ভতর !ভতর মানিসক অশািVর মেধ+ 
রেয়েছন।	রিবর মৃতG +র জন+ ওনার িনেজেক িকছG টা হেলও 
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দায়ী মেন হওয়া অ�াভািবক নয়। সবাই িকছG mন চG প কের 

রইেলা।	 
 

কেয়ক িমিনট পর সুজয় বাবG  বলেলন," রাত হেলা, এবার 

উঠেল হয়না?" 
সুজয় বাবGর কথায় সায় িদেয় সবাই উেঠ পড়েলন। উঠেত 

উঠেতই রঘGনাথ বলেলা, "ইেয় বলিছলাম িক... আমার 

বউও আসেল কালী পুেজা কের। আিম এখােন সেKেবলা 
চেল আিস তাই একটG  অলেÜই !কােনা রকেম নমঃ- নমঃ 
কের পুেজা !সের আমার হােত একটG  cসাদ পাiেয় 

িদেয়েছ। িক� !ছাট কের হেলও আমার !বৗেয়র পুেজা মা 
খGব জাqত মেন qহণ কেরন। এই মােয়র ক¤ পােতই 
আপনােদর এখােন আমার চাকিরটা হেলা, আমরা বG েড়া-
বG িড় দুজন	!ছেলর !থেক দূের !থেকও এখেনা !কােনা 
ভােব	রেয়িছ। মােয়র অেশষ ক¤ পা !য জীবেন বড় বড় 

অভাব হেয়ও !বঁেচ থাকার	আশা এতিদন মা জুিগেয় 

!গেছন। তাই বলিছলাম !য, আিম একটG  পের আপনােদর 

ঘের ঘের িগেয় পুেজার cসাদ িদেয় আসেবা। মােন, !তমন 

িকছG ই না, একটG  !মাটা চােলর িখচG িড়, সামান+ একটG  নাÝG  
আর িম«ী। একটাই JধG  ইেয়... মােন... জাqত মােয়র 

পুেজার	cসাদ !তা, তাই কালেকর জন+ !ফেল রাখেবন 

না। আজেকই ঘGেমােনার আেগ !খেয় !নেবন। আপনােদর 

সমস+ার কথা মা !ক জািনেয় পুেজা িদেয়েছ আমার !বৗ। 
মা খGিশ হেল আপনােদর ওই ভয়ানক ডাক আর Jনেত 

হেবনা।" 
 

রঘGনােথর কথা Jেন cেমােতাষ বাবG , সুজয় বাবG , িমলন 

বাবG  আর সব !চেয় !বিশ  আ(w	হেলন	এতmন হাত িদেয় 

মুখ !ঢেক বেস থাকা	রােজD বাবG । মুেখ হালকা হািসর 

!রশ িনেয় Êস{িড় িদেয় উঠেত উঠেত উিন বলেলন, 

"রঘGনাথ, !তামার জন+ই হয়েতা এবার !বঁেচ !গলাম।" 
রঘGনাথ িকছG mন ওর িদেক !চেয় িকছG  না বেল িনেজর 

জায়গায় িফের এেলা। 
 

সবাই চেল যাবার পর রঘGনাথ বড়-বড় পিলিথেনর ব+াগ 

বার	করেলা। ব+ােগ  	এেকর ওপর এক	কের !মাটা 
কাগেজর নানান রেঙর	বাs। সব িমিলেয় আটটা	বাs। 
বাsoেলা একবার ভােলা কের !দেখ িনেয়, তারপর একটা 
হলুদ রেঙর	বাs সুনীেলর হােত িদেয় রঘGনাথ বলেলা, 
"সবার আেগ িম«ী	oেলা !খেয়া। ওটাই মােয়র পােয় িদেয় 

পুেজা !দওয়া হেয়িছল। তারপর িখচG িড় আর নাÝG  !খও।" 
আিম এই বািকoেলা সবাই !ক িদেয় আিস। 

"আিমও আিস না !তামার সােথ, এতoেলা বাs তG িম 

িনেয় !জেত পারেবনা।" 
"না না, তG িম বেসা। আিম না আসা অি� এখােন বেসই 
!খেয় নাও।" 
এই বেল রঘGনাথ বাsoেলা িনেয় Êস{িড় িদেয় ওপের চেল 

!গেলা। ওপের িগেয় !স !দখল	!য রােজD বাবG  ও সুজয় 

বাবG  !�হলতা !দবীর ঘর !থেক cসn মেন !বেরােDন আর 

!�হলতা !দবী িনেজর y+ােটর !দারেগাড়ায় দঁািড়েয়। 
!বাঝাই যােD !য না চাইেতই রিবর মৃতG +র অপরাধেবাধ 

আর অমন হাড় িহম করা ডােকর শ� !থেক মুি¬ পাবার 

একt সÉাব+ উপােয় !য পাওয়া !গেছ !স খবর !�হলতা 
!দবী !পেয় !গেছন। রঘGনাথ !ক !দেখ তঁার হািস আেরকটG  
 © হেয় উঠেলা। রঘGনাথ একটা লাল কাগেজর বাs 

!�হলতা !দবীর হােত িদেয় বলেলা, "িম«ীটা মােয়র পােয় 

!ঠকােনা। তাই ওটা অVতঃ একমা� আপিন খােবন। 
আপিন	বািড়র বড় oর~জন িকনা তাই	আপনার নােমই 
আপনার পুেরা পিরবােরর জন+ পুেজা !দওয়া। cসাদটা 
বািস না হেত িদেয় এখন ঘG েমােনার আেগই !খেয় িনন। 
আর আপনারাও তাই।" !শষ কথাটা বেল রঘGনাথ একটা 
সবGজ বাs সুজয় বাবG েক আর আেরকটা লাল বাs 

রােজD বাবG  !ক িদেলা।	 
"আজেক এেতা রাত অি� !জেগ আেছন, কাল আর !ভার 

!বলা উেঠ কাজ !নই। আরাম কের ঘGেমান। পুেজার জন+ও 

!তা অেনক ধকল !গেলা।" একতলা, !দাতলা, 
িতনেতালার cেত+কটা ঘের একটা কের কাগেজর বাs 

িদেয়, সবাইেক	একই কথা বলল রঘGনাথ। তারপর Êস{িড় 

িদেয় !নেম এেস !চয়াের	বেস !রিডওটা	আরও একটG  
বািড়েয় িদেয় কােনর কােছ িনেয় এেলা।	 
 

!রিডওেত !তমন !কােনা !cাqাম	!নই। এবছেরর কালী 
পুেজার রাতটা এমন হেব, !সটা কখেনাই	ভােবিন রঘGনাথ 

িব(াস। একটG  পের সুনীেলর গলা Jনেত !পেলা !স। 
"িখচG িড়টা িক� খGব ভােলা !খলাম, রঘGনাথদা। !বৗিদেক 

!বােলা !য বািড়েত পুেজাটG েজা	না করেলও, এরকম িখচG িড় 

যিদ কের, আমার জন+ !যন একটG  পাiেয় !দয়।" হাসেত 

হাসেত বলেলা সুনীল। "িক� একটা িজিনস রঘGনাথদা। 
তG িম !য আমােক কথা িদেয়িছেল !য এঁেদর	সামেন রিবর 

!কসটা তG লেবনা। আজেক তG িম এটা িক করেল?" 

 

রঘGনাথ !হেস বলেলা, "আিম !কাথায় তG ললাম, কথা !তা 
িনেজ !থেকই উঠেলা। কতিদন আর এসব চাপা থােক। 
একিদন না একিদন !তা এটা হেতই হেতা।" 
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সুনীল চG প কের রইেলা। রঘGনাথ বেল চলেলা, "আর 

িখচG িড়, হাঃ হাঃ, !সটার আশায় আর !থেকা না।" 
রঘGনােথর !শষ কথাটা একটG  অrG ত লাগেলা সুনীেলর 

িক� ওর িকছG  বলেত যাওয়ার আেগই রঘGনাথ আবার 

বলেলা, "সুনীল, বলিছ !য...আমােক আজেক	একটG  
তাড়াতািড় বািড় িফরেত হেব। কাল খGব !ভাের আিম আর 

!তামার !বৗিদ একটG  গgার ঘােট যােবা - বাবGঘােট। এখােন 

সকাল ৬টার সময়	!তামার িডউt !শষ কের সেg 

সেg	তG িম একটG  আমার বািড় আসেত পারেব?" 

"েকন বেলা	!তা? িকছG  দরকার িছল?" 

"দরকার !তা আেছই, !সটা তG িম এেল বলেবা। একদম 

!দির !কােরানা িক�। ব+াপারটা খGবই জর~ির। 
এখান	!থেক	আমার বািড়	!পª Eছেত !তামার লাগেব আধ 

ঘaা। !তামার !পª Eছেত	!পª Eছেত আমরা িফের আসেবা।" 
"iক আেছ, যােবা। িক�	!তামার এেতা রােত যাওয়াটা 
িনরাপদ হেব?" 

"অন+িদন হেল হয়েতা !যতামনা। আজেতা কালীপুেজা 
তাই রাwায় অেনক জায়গায় লাইট থাকেব। িচVা 
!কােরানা।" 
 

এইটG কG  বেল রঘGনাথ আর িকছG  বলেলা না। আরও 

আধঘaা খােনক !রিডও Jেন !স উেঠ পড়েলা। ব+াগ 

oিছেয় িনেজর সাইেকেলর িদেক এিগেয় !যেত !যেত 

আেরকবার সুনীলেক বলেলা। iক সােড় ছটা নাগাদ 

আমার বািড় !পª Eেছ !যও। তারপর রঘGনাথ !বিরেয় !গেলা। 
 

!ভার ছটায় সুনীেলর িডউt !শষ হয়। !হমVকােল	িদন 

!ছাট তাই এখনও ভােলা কের আেলা !ফােটিন। 
!সই	আবছা অKকােরই সুনীল !বিরেয় পড়েলা রঘGনােথর 

মুকG �পুেরর বািড়র উে�+েশ+। তার িনেজর 

সাইেকেল	!পª Eছেত লাগেলা পEিচশ িমিনট। !পª Eেছ !স কড়া 
নাড়েত িগেয় !দখেলা দরজা আেগ !থেকই !খালা! 
!দেখ	!বশ অবাক লাগেলা সুনীেলর। বাইের এখেনা 
ভােলা মতন আেলা !নই	আর পাড়া এখেনা িনঝG ম। 
এমন অব`ায় !কউ দরজা !খালা রাখেব !কন? 

 

দরজা !ঠেল ঘের ঢG কেত িগেয়ই !স !যন িকেস একটা বাধা 
!পেলা। একটা টG ল জাতীয় িকছG । অKকাের !সটা সিরেয় 

ঘের ঢG েক এেলা সুনীল িক� কাউেক !দখেত !পলনা। দু 

একবার হঁাক	িদেলা !স রঘGনােথর নাম কের িক� !কােনা 
উ�র !পেলানা। সাবধান পােয় !ভতের ঢG কেত থাকেলা 
সুনীল। !মাবাইেলর আেলায় সুইচ খG ঁেজ !পেয় আেলা 

জালাল িক� কাউেক !দখেত !পেলানা। এবার Íত পােয় 

এিগেয় িগেয় বসবার ঘর ছািড়েয়	!ভতেরর আেরকটা 
!শাবার ঘর !দখেলা, রাnাঘর, বাথর~ম সব !দখেলা - িক� 

রঘGনােথর !দখা !পেলানা। এবার !স তার িনেজর 

!মাবাইল !থেক রঘGনাথেক	!ফান করেলা িক� সুইচড অফ 

!পেলা। এসেবর !কােনা মােন করেত না !পের, !স যখন 

আবার বাইেরর ঘের এেলা তখন তার নজর পড়েলা !সই 

টG লটার ওপর !জতােত !স ঘের !ঢাকার সময় ধা�া 
!খেয়িছেলা। ওটার ওপর একটা সাদা খাম রাখা। 
!সটা	তG েল িনেলা সুনীল। খােমর ওপর তারই নাম !লখা 
তাই !সটা খGলেত !কােনা িÈধা !নই। খাম খGেল !ভতর 

!থেক একটা দুপাতার িচi !বেরােলা। তােত !লখা: 
 

সুনীল, 

বািড়েত ঢG েক যােত তG িম এই িচiটা অবশ+ই !দখেত পাও 

তাই এই টG েলর	ব+ব`া। আশা কির অKকাের !চাট 

পাওিন।	বািড়র দরজা !খালা !পেয় আর	আমােক বািড়েত 

না !পেয় অবাক হেয়ানা। !তামােক এখােন ব¤থা ডািকিন। 
!তামার সােথ আমার ভীষণ জর~ির কাজ আেছ। আজ 

!তামার িডউt !শষ হবার আেগই !কােনা িকছG  ঘেটেছ 

িকনা জািননা, িক� এখন যিদ তG িম আবার 

িদশারীেত	িফের যাও	 তাহেল তG িম জানেত পারেব 

!য	রােজD পাল আর !�হলতা ভ�াচায/ গতকাল 

রােত	মারা !গেছ। যিদ !পা�মেট/ ম হয়, তাহেল জানা যােব 

!য তঁােদর মৃতG + হেয়েছ িবষ !খেয়। iক !যমন রিবর মৃতG + 
হেয়িছল। যিদ আ�াজ না কের থাকেত পােরা তাহেল 

!তামায় জািনেয় িদ !য তG িম এখন রিবর বািড়েতই বেস 

আেছা। আিম রিবর হতভাগ+ বাবা। গােড/ র চাকির 

!নওয়ার সময় িবি�ং-এর বািস�ারা	আর তারপের 

িডউtর সময় তG িম আমার বাড়ীেত !ক !ক আেছ জানেত 

!চেয়িছেল তখন আিম িমেথ+ বিলিন, JধG  সত+টা !গাপন 

কের !গিছলাম। আমার !ছেল সিত+ অেনক দূের থােক, 

এতই দূের !যখান !থেক িফের আশা যায়না। 
 

যাইেহাক, সকাল সকাল !তামােক এতদূর আসেত বেলিছ 

তার সিত+ই একটা কারণ আেছ। আিম চাই !তামার কােছ 

আমার �ীকােরাি¬ িদেয় !যেত।	রােজD পাল আর 

!�হলতা ভ�াচায/ !ক আিম স¡ােন িবষ খাইেয়িছ, যার 

জন+ তােদর মৃতG + অিনবায/। হঁ+া, তG িম iকই ভাবেছা, 
আমার !দওয়া গতকাল রােতর ওই cসােদই আিম িবষ 

িমিশেয় িদেয়িছলাম। ওরা আমার !ছেলর অন+ায় রকম 
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মৃতG +র জন+ দায়ী, তাই আিম বাপ হেয় তার cিতেশাধ 

িনলাম। !তামায় Jর~ !থেক সব বিল। 
 

!য !লাকটা রিবেক িবিভn+ জায়গায় কােজ পাঠােতা, !সই 

�পেনর কাছ !থেক আিম িদশারী এপাট/ েমেaর	খবর 

পাই। রিবর «াে×র পেরর িদনই আিম !সটা !দখেত যাই 
তারপর যাই থানায়। ওখানকার ই�েপ�র cণব আঢ+ 
আমায় রােজD পাল আর !�হলতা ভ�াচােয/র নাম !দন 

যারা রিবর নােম িমেথ+ িরেপাট/  দােয়র কের। এর িকছG িদন 

পেরই আিম িদশারীেত Jর~	কির !সই ভয়Zর শ�। 
শ�t আর িকছG ই না - আমারই গলায়	!রকড/  করা িকছG  
অমানুিষক kZার। রিব ইেলÕকালস িনেয় কাজ করেতা 
তাই বািড়েত এমিjফায়ার িছল। পাড়ার !দাকান !থেক 

!সই এমিjফায়ারটা একটা পুেরােনা !ফােনর ি কােরর 

সেg লািগেয় িদ। !ফােনর িরংেটান িহেসেব !সট কের িদ 

ওই kZার। এইবার !Ëফ একরােত লুিকেয় লুিকেয় একt 

ওয়াটারc~ফ jাÞেক এই !মাবাইল আর এমিjফায়ারটা 
ভােলা কের মুেড়	সুজাতা !রিসেডে�র জল !বেরাবার 

মাইন্ পাইেপর !ভতেরর িদেক লািগেয় িদেয় আিস। 
একােজর জন+ আমায় !তামার !চাখ এড়ােত হেতা। !স 

কাজ অবশ+ তG িম িনেজই আমার জন+ সহজ	কের 

িদেয়িছেল। তG িম টহল িদেত !বেরােলই ডাPা িদেয় রাwায় 

বািড় মারেত মারেত আসেত। !সই ডাPার আওয়াজই 
আমায় সাহায+ কের !তামার'েথেক লুিকেয় কাজটা করেত। 
একবার !মাবাইলটা লািগেয় আসার পর	এবার আিম 

যখনই ওই !ফােনর ন[ের িরং করতাম ওই শ�টা জেলর 

পাইপ হেয় সারা িবলিডং-এর সব কটা y+ােট একসােথ 

!শানা !যত। ব+াপারটা সামান+ মেন হেলও,	শে�র 

িরেyকশন িকভােব কাজ কের !সটা জানেল পর তG িম 

অবাক হেয়	যােব। 
 

আমার এই ফি� কােজ !দয়।	মাঝরােত বাথর~ম, রাnাঘর 

- অথ/াৎ	!যখােন !যখােন সবার y+ােট	জেলর পাইপ Jর~ 
হয় - !সই সব জায়গা অKকার থােক আর !সইসব 

ঘরoেলা !ছাট হওয়ার দর~ন !সখােন	আওয়াজ ভােলা 
ইেকা হয় - আর	ওরকম ইেকা Jেন ভয় পাওয়া �াভািবক। 
খGব !বিশিদন ধের !খEাজা খG ঁিজ হেল	বা	হয়েতা জেলর 

ঝাপটােতই পাইেপর !ভতর !থেক !মাবাইলটা !বিরেয় 

আসেত পারেতা। িক� আমার ভাগ+ ভােলা !য রিবর 

মৃতG +সংবাদটা !খEাজা খG ঁিজেত একটা দািড় !টেন িদেলা। 
এেদর	িব(াস হেয় !গেলা !য রিবই িনেজর মৃতG +র পর িফের 

এেস এেদর ভয় !দখােD।এবার আিম সশরীের !পª Eছলাম 

গােড/ র চাকির িনেত। এতিদেন সুজাতা !রিসেডে�র 

বািস�ারা মিরয়া হেয় উেঠেছ আেরকজন গােড/ র জন+। 
তারওপর আিম হাফ মাইেনেত কাজ করেত	রািজ হেয় 

যাওয়ায় তারা আমায় লুেফ !নেয়। এবার আমার আর 

!তামার একসােথ টহল !দওয়ায় রিব-ডােকর উৎপাতটা 
একটG  কম হয়। মােঝ মােঝ টহল !দওয়ার সময়	!ফানটা 
পাইপ !থেক বার কের চাজ/  !দওয়ার জন+ বািড় িনেয় 

আসতাম, আবার পেরর িদন !সটা টহল িদেত িগেয়ই 
লািগেয় িদতাম। িক� আিম চাইতাম না !য ওেদর মন 

!থেক ভয়টা পুেরাপুির চেল যাক। তাই মােঝ মােঝ আিম 

শ�টা করতাম আর তারপর িনেজই রাwায় ডাPা ঠG েক 

ঠG কেত শ� বK কের এঁেদর মেন �িw !ফরাতাম। িদশারীর 

!লােকরা	আমােদর দুজেনর ডাPার শ�টােকই মেন মেন 

একটা আ(ােসর cতীক িহেসেব কµনা কের !ফলেল 

আ¦য/ হবনা। এরা আমােদর ওপর !বশ ভরসা করেত 

Jর~ করেলা। তার cমাণ তG িম গতকাল ম�েপর 

কথাবাত/ া মেন করেলই !পেয় যােব। 
 

এরপর আিম খG ঁজেত থাকলাম িক	কের এেদর রিবর মৃতG +র 

জন+ শািw !দব। আমার !ছেলর মৃতG +র জন+ !যই দুজন 

সবেচেয় !বিশ দায়ী, তারা !য িনেজরাও মেন মেন শািV 

পােDনা !সটা আিম বG েঝিছলাম যখন !দখলাম !য 

মানিসক শািVর জন+ এরা cিত	সdােহ অVতঃ 
দুিদন	কের িনেজেদর বািড়েত বড় কের	পুেজা-টG েজা করেত 

Jর~ কেরেছ। ঘন ঘন পুেজা করা, কীত/ েনর আওয়াজ, 

ধÀ েপর !ধঁায়া এইসব !দেখ আিম বGঝেত পারলাম এেদর 

দুব/লতা !কাথায়। আর !সই !থেকই আমার মাথায় এেলা 
!য আিম এেদর িকভােব !শষ করেবা। 
 

িদশারীেত কালীপুেজা না হেলও আিম গতকাল রােত 

ওরকম বাs বাs cসাদ সবাইেক িদেয় আসতাম। 
!তামার !বৗিদ গতকাল সিত+ মা কািলর পুেজা 
িদেয়িছেলা। !স	মানত কেরিছল যােত আিম !যই কােজ 

হাত িদিD - এই শ� করা, আমার গােড/ র	চাকির পাওয়া, 
আমার সবার িব(াস অজ/ ন করা আর সব !শেষ আমার 

!ছেলর অপরাধীেদর শািwর উপােয় খG ঁেজ পাওয়া - 

এইসেব !যন !কােনা বাধা না আেস। মা কালী !য 

আমােদর cাথ/না Jেনেছন, !সই জন+ই !শষ কােজ 

যাওয়ার আেগ	মােক আমরা গতকাল	আবার পুেজা 
িদেয়িছলাম।	এবার আিস িবেষর কথায়। ভয় !পেয়া না। 
িখচG িড়েত !কােনা িবষ িছেলানা। িবষ িছল JধG  লাল 

বােsর িম«ী oেলােত। ওরকম বাs JধG  দুেটাই িছল - 
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একটা রােজD পােলর জন+, অন+টা !�হলতা 
ভ�াচােয/র	জন+। িবেষ আর কার~র !যন !কােনা mিত না 
হয় তাই আিম কাল বার বার কের এেদর দুজনেকই আর 

JধG  এেদর দুজনেকই িমিËoেলা !খেত বেলিছলাম। ওই 
সব "বািস কেরানা", "জাqত মােয়র পােয় !ঠকােনা cসাদ", 

"আপনারা পিরবােরর oর~জন" এইসব বেল। এখেনাও 

!সই রিব-ডােকর শে� এেদর !যরকম ভয় !পেত !দিখ, 

আমার দৃঢ় িব(াস, এরা আমার কথা !ফেলিন। আসেল 

লাল বােsর	িম«ীoেলার মেধ+ িকছG  ভীষণ িমিহ কের 

oঁেড়া করা কঁােচর টG কেরা িছল - খািল !চােখ !দখেল 

!সoেলােক িমËীর oঁেড়াই মেন হেব আর !সoেলা !খেলও 

JধG  িকছG  �াধীন খিড়মাtর মতন !ঠকেব।	আর JধG  ওই 

লাল বােsর	িম«ীoেলােতই লাগােনা িছল িবষ: কাzল{ক 

!হপেটাজ।	 আমার !চনা একমা� িবষ যার �াদ িম�। 
এটা !জাগাড় লাগাই আমার আেগর চাকিরর জায়গা 
!থেক - একজন িব(w বKG র সাহােয+। কঁােচর oঁেড়ায় 

মুেখর !ভতের সুm mত ^তরী হয় আর কাzল{ক !হপেটাজ 

!সই সুm mতর মেধ+ িদেয় !সাজা !পª Eেছ যায় রে¬। সেg 

সেg মৃতG + এেত হয়না িক� িতন-সােড় িতন	ঘaার মেধ+ 
অবশ+ই হেব। রাত দুেটায় িবষ !খেয় থাকেল, !ভার 

পEাচটায় সব !শষ। 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হয়েতা এতmেন বGঝেত পারেছা !য আিম আর বািড় 

িফরব না। আজ আিম আর !তামার !বৗিদ বাবGঘােট রিবর 

অি` িবসজ/ ন িদেত এেসিছ। আজ হয়েতা আমােদর	রিব 

একটG  শািV পােব। আজ আমােদরও	পরম শািV। তেব 

তG িম িচVা কেরানা, িদশারীর	ঘটনায় !তামার !কােনা 
ঝােমলায় জড়ােত হেবনা। িসিসtিভ ক+ােমরা !দখেল 

এটা  © !য রােজD বাবG  আর !�হলতা !দবীর মৃতG +র 

সময় তG িম িনেচ বেস িখচG িড় খািDেল	আর আিমই তােদর 

িগেয় cসােদর বাs িদেয়িছলাম। তG িম চাইেল এই 
িচiখানাও পুিলশ !ক িদেয় িদেত পােরা। যিদও তােত 

!কােনা ফল হেবনা। িকছG টা কাzল{ক !হপেটাজ আজ	আিম 

সেg কেরই এেনিছ। এতmেন িদশারীেতই	নয়, বাবGঘােটও 

দুেটা মৃতেদহ পাওয়া হেয় !গেছ।পরবতী�  কােল !কউ যিদ 

!তামায় িজে¡স কের !য িদশারীর	ওই দুজনেক !ক হত+া 
কেরেছ, তাহেল !বােলা - রিব কেরেছ। না না, !তামােক 

িদেয় িমেথ+ বলােত চাইনা। আমার নােমর 

আদ+াmরoেলা !যাগ করেলও "রিব"-ই হয়। 
 

ভােলা !থেকা, 
ইিত আশীব/াদক	 
 

রঘGনাথ িব(াস	 
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*িনউ নম<ােলর 😍নত+ ন সাজ* 

                                                          

ক¤ ·া দাস
 

 

 

মwেক !শাভা পােD 

কেরানামুকG ট !হডশী� 

আেলকজাPার !সেজ আজ 

চেলেছ মানুষ !যন ব+াটলিফ�। 
মাে� ঢাকা আজ মুখ 

আিলবাবার ঐ মরিজনা লকু। 
!কেশেত আDাদন ক+াপ 

পােÐেগেছ !দেখা !ফসম+াপ। 
জােনা িক? হীেরেমািত !সানা 
বিসেয় মা� করেছ ভারেতর 

oজরােটর ঐ শহর সুরাট। 
ফ+াশন দুরw নারীর মনt করেত ভরাট। 

 

কমপ+া� সানKীন সবই !য আজ অথ/হীন। 
মাে�র আড়ােল !য মুেখর িসংহভাগই িবলীন 

!�িসংেটিবেলর িলপÞক হাসেছ !য িফকিফক। 
ল+াকমী /!ম িব লাইন /অ+াভন /!রভলন 

যিদও লাগাও😍 লাভ িক ভাই বেলা! 
!তামােক আজ !দখেব !কানজন? 

ভােলাই !বশ🤔কG িড় না বG িড় 

ঠাওরােনা !য দায় তিড়ঘিড়। 
 

তেব !মেয়রা অবশ+ই লাগােব 

আইলাইনার আর মা�ারা 
িকছG টা িদেতও পাের আ�ারা। 

আংt; বালা, হার, ঘিড় মেনহয় !বাঝা !য আজ। 

স+ািনটাইেজশেনর ঝােমলায় 

িদেত হেব ওসব ছািড়। 
 

 

 

 

 

�ােPডেপাশাক --কাচা িক যায় !রাজ? 

ওয়াশএP ওয়+ার😀কেরা তারই !খEাজ 

আলমািরর ঐ শািড় ঠাসা 
মজায় আেছ !বশখাসা। 

তসর, !খস, বাtক, হ+াPলুম 

ভG েলেছ !মেয়রা !বমালুম। 
িসH !বনারসী জামদািন 

সবই আজ বােদর খাতায় । 

কেরা N-95 মা� আমদািন। 
আেরা হেত হেব সাবধানী। 

 

!রাজ সাবান স+ািনটাইজার 

!যন !হàথ অ+াডভাইজার । 

বG� কেরা ভাই ইিমউিনt। 

কেরানা মু¬ হেব কিমউিনt। 

িক দার~ণ !গমj+ান িবধাতার! 

 

জীবওজেড়র মােঝর !খলনা িদেয় 

!দখােলন আজব !খলাt তার। 
অহং, যশ, অথ/ সবইেয কG েপাকাত। 
দপ/চÀ ণ/ কের করেলন বািজমাত। 
অেµও কাটােনা যায় !য জীবন। 

িশmাt !গেলা িদেয় কেরানা সং�মণ। 
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The Day I Won A Chess Tournament 
 

Vikram Chakrabarty Snyder 

 
Mmm.. these, these are good. No awesome, I 
thought. I was eating breadsticks on our drive 
to chess class.  Well, Jalepẽno breadsticks to be 
exact.  As I reached for the third one, I realized 
that we were already at my chess class. 

“Bye” I said to my mom, gulping some 
ranch dressing that went with the breadsticks. 

“Hope you win today, Shona!” My 
mom exclaimed. 
As I walked inside my chess class, I 

threw the ranch away. 
Then, I listened to the chess 

lesson.  This is boring, I thought.  After the 
lesson was over I checked what place I was in. 
It was surprising.  I was in eighth place.  That 
is pretty good for only the third week of chess 
class.  Finally, it was time for the AWESOME 
tournament game.   When I looked at the chart 
which said who was playing, I immediately 
speed walked excitedly to table 6.  Then, I saw 
a guy that won against somebody I could not 
beat myself.  

 

Uh-oh, I thought. This is going to be a tough 
game. 
            “Are you Vikram?” He asked. 

“Yes,” I gulped. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            “Are you Srinivasan?” I asked kind of 
confidently. 

“Yes,” Srinivasan replied. 
With that, we shook hands and started 

the tournament game. 
After the tournament ended, I was very 

happy because I won the tournament 
game.  Then, I heard Srinivasan crying. So, I 
played a practice game against him. While we 
were playing the practice game, I told him 
about how long I had been in the same level, 
but that made him cry harder.  

Eventually, he won the practice game, 
and I was happy that it made him stop crying. 

Then, my dad picked me up. 
Aw come on I thought, I wanted to play 

tag with the other kids at chess class. I wanted 
to stay back a bit longer. 

“How did it go Shona?” he asked 
“Good” I replied, “I played a little kid 

and won but, he started to cry. So, I played a 
practice game against him and he won and I 
was happy he won.” 

“Thank you for being nice to him,” my 
dad said. 

“You’re welcome,” I replied. 
 
 
 
 
  

Mousnita Palit (Age-19) 
  

Rishika Bhattacharya (Age 11) 
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Agomoni sincerely thanks 
 

Donors and Sponsors 
 

for their generous contributions! 

Trinamix 

Nirmalya & Sumita Modak 

OTSI-USA 

Biryani Bowl 

First Republic Bank 

Samragnee Majumdar 

Business Links 

Suman Bhattacharya 

Mathnasium 

Admission Planner 

Ranjit Chakravorti 

Kris Padmanabhan 

Primerica 

Kamal Spices 

Anirudhya & Sunrita Dasgupta 

Soumitra Sarkar 

Sanjoy Bhattacharya 

Arindam & Debolina Mukherjee 

Jayanthi Bhaskar Mutyala 

Groupware 



 

www.agomoni.org 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A big shout out to our dedicated Agomoni Team members! 

 

President: Shouvik Ray 

Vice President: Suman Pain 

Secretary: Tania Bhattacharya 

Treasurer: Bijoy Sarkar 

Board Members at large: Sanjay Bhattacharya, Kaberi Goswami, Arindam Chakraborty 

Pujo 

Sanjoy Bhattacharjee 

Anindita Chakraborty 

Anindita Mitra 

Baishakhi Bhattacharjee 

Gopa Banerjee 

Jaya Mitra 

Rupa Das 

Sauravi Mazumder 

Saswati Dutta (Lead) 

 

Decoration 

Arindam Mukherjee  

Shouvik Ray 

Rajib Bhakat 

Arup Dutta 

Ujjal Banerjee 

Manoj Chavan 

Ambarish Bagchi 

Shankar Chanda 

Saswati Dutta 

Upal Mandal (Lead) 

 

Food 

Arindam Chakraborty 

Suman Pain 

Debasish Chakraborty 

Ambarish Bagchi 

Upal Mandal 

Rajib Bhakat (Lead) 

 

 

Fund Raising 

Sourav Saha 

Kaberi Goswami 

Sushanta Chakrabarty  

Manas Goswami (Lead) 

 

PR 

Debannita Datta 

Shrabana Ghosh 

Bitan Biswas 

Tania Bhattacharya 

Sohini Chaudhuri (Lead) 

 

Membership 

Mausumi Bhattacharya 

Meeta Roy 

Shrabanti Mandal 

Somdatta Maitra 

Shubhra Ray 

Arundhati Banerjee 

Sanjoy Bhattacharya 

Pathikrit Dutta (Lead) 

 

Website/IT 

Bijoy Sarkar 

Arup Dutta 

Arindam Mukherjee (Lead) 

 

 

 

 

 

Philanthropy 

Subhasis Banerjee 

Arup Dutta 

Sourav Saha 

Manas Goswami 

Kaberi Goswami   

Sayantika Banerjee (Lead) 

 

Cultural 

Shouvik Ray 

Pragya Dasgupta 

Sushanta Chakraborty 

Shubhra Ray 

Shoumya Roy 

Manasi Chattopadhyay 

Sahana Banerjee 

Sayantika Banerjee 

Meeta Roy 

Saumita Chattopadhyay (Lead) 

 

Facility 

Ambarish Bagchi 

Avishek Ghosh Chowdhury 

Anirban Sain 

Bitan Biswas 

Mausumi Biswas 

Sobhan Das 

Ujjal Banerjee 

Bijoy Sarkar 

Suman Pain 

Sudeep Banerjee 

Manoj Chavan 

Sankar Chanda (Lead) 

 


