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From the President’s Desk 

 
Dear Agomoni Family, 
Sharod Shubhechha and Abhinandan to all of you! 
 
After six years and five Durga Pujas, Agomoni has become an organization that is a neighbor's envy and a 
member’s pride. Although we are one of the new Bengali organizations in the Bay area, we have come a long 
way from a concept to give back to our community and organize a ‘Parar Durga Pujo’ to where we are now, 
one of the biggest membership bases and one of the most popular Durga Pujas in the whole Bay Area. This was 
possible in such a short time because of the effort and support from all our members, committee leads, 
volunteers, sponsors, vendors, and the City of San Ramon who is the Official Partner of our Durga Puja 2022. 
This year’s Durga Puja is a very special one to all of us after UNESCO has inscribed Durga Puja festival as the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity. Agomoni is celebrating Durga Puja 2022 from Sep 30 to Oct 2nd and 
in our true Agomoni way, open to all and all are welcome. 
 
Philanthropy and helping during the need, has been our mission and vision from the beginning of our journey. 
Donations to Local Food Bank, reaching out through “Meals on Wheels” and support organizations like “Kids 
Against Hunger,” are some of the local organizations we regularly work with. We also directly worked for our 
extended communities in India during major natural disasters like Amphan and second wave of Covid relief 
through Ramkrishna Mission, Bharat Sevasram Sangha, SEWA and Mukti. This year, we are extending our 
collaboration with Mukti for women empowerment, with child-education and International Justice Mission to 
eliminate human-trafficking. 
 
Staying true to our guiding principle to work and give back to our communities, this year we have formed a 
new Sports and Family-fun Activities team who had their first action during our Barshopurti event earlier this 
year and what a fun event that was!! Since then, we’ve started our weekly Volleyball and Cricket games with 
great enthusiasm. Creating a healthy and family-friendly outdoor environment for grown-ups and younger 
folks to get regular workout while having fun is the mission of this group. 
 
As we are approaching Durga Puja 2022, I pray to Ma Durga to enrich all our lives with joy, peace, and 
prosperity. The festival of Durga Puja marks the victory of good over evil. It is the celebration of Shakti and 
Bhakti and symbolizes our inner struggle to rise to higher levels of consciousness. This is a festival in which 
every household brims with worship and merriment. On this auspicious occasion, I would personally extend my 
appreciation to all our members and well-wishers who have contributed and guided us to our success. A 
special thanks to Abhijit Laha, who initiated the idea of Agomoni and our first president. I would also extend 
my heartfelt gratitude to all our current and previous Board members, Committee Leads and Committee 
Members, Cultural Program participants and previous Presidents for their tireless contribution to make our 
organization and us, who we are today. 
 
Yours truly, 
Partha Mitra 
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তিল োত্তমো  

-অর্ঘয্ কুসুম দোস

অ্স্তোচল  যোওয়ো সূয মটোর মলযয ঢকমে একটো মে খোরোপ করো 

সুখ আলে। সূয মটোলক এই সময় ব়ে অ্সহোয় মলে হয়। িোর 

রলের চোকো ঢযে বলস যোলে দলূর তদকচক্রবোল , ঢযখোলে ঢকউ 

ঢপ ৌঁেলি পোলরেো িোলক সোহোযয করোর জেয। ঠিক ঢযে 

মহোভোরলির কলণ মর মলিো, যোর গল্প শুলে তবভূতিভূষলণর অ্পু 

ঢভলস ঢযি ঢচোলখর জল , আর 'অ্লেযর  দুুঃলখ ঢচোলখর জ  

ঢ  োর আেলে'। দুুঃখতব োসী বোঙোত  দদেন্দেলের এক তচরস্থোয়ী 

আেলের উৎস, মে খোরোপ করো সুখ। মলে হয় তবভূতিভূষণও 

এই ক্রোন্তীয় সূলয মর অ্লস্ত েল  প়েোর মুহলূিমই এই দুুঃখতব োলসর 

সন্ধোে ঢপলয়তেল ে যো তকেো পলের পো াঁচোত র অ্পুর ঢেলক 

টুকলরো টুকলরো হলয় েত়েলয় ঢগলে হোজোর হোজোর বোঙোত র 

মলে।  উত্তর ক কোিো সীমোলন্ত সদয গল়ে ওিো এক পো াঁচিোরোর 

পন্দিমলকোলের কো াঁলচর জোে ো তদলয় সূয মোস্ত ঢদখলি ঢদখলি 

এসবই ভোবতেল ো অ্েুষু্টপ। আর মলে মলে হোজোর ঢক্রোে পে 

ঢপতরলয়, দলূর ঢকোেোও একোত্ম হলয় ঢগলে তেন্দিন্দেপুলরর অ্পুর 

সলে। মলজ ঢগলে সৃ্মতিতবযুরিোয়। িোর ঢেোটলব োর ঢখ োর মোি, 

ন্দজলকোলদর পুলরোলেো আমল র তবরোট জতমদোর বোত়ের েোলদ 

 ুটব , বুতিলদর বোত়ের ঢগো কযো াঁযোয়  ুলকোচুতর, বষ মোয় তভলজ 

একসো গত র মলযয ন্দক্রলকট আর জমো জল র গলিম হোতরলয় 

যোওয়ো বহুবের আলগর তপট্টু-লখ োর গুঠট। আজ তবলকল র 

তমলি ঢরোলদ ঢসই জ  শুতকলয় তগলয় আবোর িোলদর েিুে কলর 

ঢদখলি পোলে অ্েুষু্টপ। আর বুলকর ঢভির ঢেলক িোেী,  ো ্টু, 

কুঠি ঢযে ঢেলক ঢেলকই ঢচাঁ তচলয় উিলে 'তপট্টু আপ'। অ্েুষু্টপ 

জোলেও েো ঢয এরো ঢকোেোয় আলে। শুযু বোরবোর মলে পল়ে যোলে 

ঢেোটলব োর ঢসই মুখগুল ো।   অ্েয ঢকোলেো তদে হল  হয়লিো 

মেটো খোরোপই হলয় ঢযি অ্েুষু্টলপর। ঠিক ঢযমেটো হলয়তে  

আট বের আলগ ঢদে েো়েোর সময়। ঢসটোও তে  েরৎকো । 

পুলজোর তকেুতদে আলগ। উল়েোজোহোলজর জোে ো তদলয় ঢসতদেও 

সূয মটোলক ঢদখলি আজলকর মলিো একই রকম অ্সহোয় 

ঢ লগতেল ো অ্েুষু্টলপর। ঢকউ েো জোেল ও অ্েুষু্টপ ঢসতদে 

ঢকাঁ লদতেল ো অ্লেক্ষে যলর; উল়েোজোহোলজর ঢেোি জোে োর 

যোলর বলসই। তকন্তু আজ সমস্ত তবষণ্ণিোলক েোতপলয় তেলজর 

মলেই একবোর ঢহলস উিল ো অ্েুষু্টপ।  এই হোতসর কোরণ ঢয, ঢস 

িখে তদলের কোলজর পোট চুতকলয় েহলরর যোেজট ঢিল  

আসলে অ্েুষু্টলপর সলে ঢদখো করোর জেয।  

তিল োত্তমো; অ্েুষু্টলপর ঢেল লব োর ঢখ োর সেী। ঢেোটলব োর 

ডোকেোম অ্বেয একটো তে , িুত । তকন্তু অ্েুষু্টপ ঢকোলেোতদে 

িোলক ওই েোলম ডোলকতে। িোর মলি 'িুত ' ন্দজতেসটো একটো 

মোেলবির বো সোবতহউমযোে বযোপোর। ওটো শুযুমোত্র রলঙর বোলে 

ভোল ো  োলগ। িলব তিল োত্তমো সব্বোইলক ব লিো এই ভোল ো েো 

 োগোর কোরণ হল ো সোতহতিযক-অ্তভকোঙ্খী অ্েুষু্টলপর ভয়োবহ 

অ্ঙ্কে-দক্ষিো। আর সোতহতিযক মেোই তেলজর ঢসই দুব ম িো 

েোকোর জেয ব লিো তিল োত্তমোই যখে আলে িখে িুত র তক 

দরকোর। আর মোলে মলযয তিল োত্তমোর এই বনু্ধ-সু ভ বযে-

িোমোেোয় যখে অ্েুষু্টপ ঢরলগ ঢযি, তিল োত্তমো ঢসই রোগ 

ভোঙোলি ঢগো াঁসো কলর  ব লিো   'িুই ঢিো কেো তদলয় েতব আাঁকলি 

চোস। িোহল  িুত র কেোয়  এলিো ঢরলগ যোস ঢকে? ' অ্েুষু্টপ 

এখেও জোলেেো এই রোগ বো ঢগো াঁসোর মলযয কিটুকু সতিযকোলরর 

রোগ, কিটুকু বনু্ধত্ব আর কিটুকু ভোল োবোসোর চোতহদো, িলব 

তকেু অ্েুভূতি আর অ্তভবযন্দির ঢকোলেো স্পষ্ট দকত য়লির 

ঢখো াঁজ েো করোই ভোল ো।    বনু্ধরো ঢহলস ব ি 'লেকোতম' , তকন্তু 

এইসব ঢেোট ঢেোট অ্ম্ল মযুর ঘটেোলরোলিই বো াঁযো তে  অ্েুষু্টপ 

আর তিল োত্তমোর সোযোরণ মযযতবত্ত জীবে। েযোমবোজোলরর 

চোরলদয়োল র  ো াঁলক এক তচ লি আকোে, সোলযযর ঢব়েো টপলক 

যোওয়ো সোয, আর, তদলের ঢেলষ দূরভোলষ রোি-জোগোতেয়ো গল্প 

কেো। অ্েুষু্টলপর কল্পেোর তহিংসুলট দদলিযর বোগোলের সবচোইলি 

ব়ে, সবলেলক সুের ঢগো োপটো অ্েুষু্টপ অ্লেক আলগ ঢেলকই 

িুল  ঢরলখতেল ো শুযুমোত্র তিল োত্তমোর জেযই।   

 তিলেপঘোলটর ঢে কোয় সূয মোলস্তর  ো  রলঙ ঢসই  ু টো ঢরলঙ 

উলিতে  ঢসতদে। অ্েুষু্টপ তেলজর কম মস্থল  ইস্ত ো তদলয় 

ক কোিো ত লরতে  দুতদে 

আলগ। পলরর তদেই ঢস পোত়ে 

জমোলব যুিরোলে 

তপ.এইচ.তড. তেক্ষো শুরু 

করলি ।লসই যোত্রোর আলগ 

অ্েুষু্টপ একবোর   ঢদখো 

করলি ঢচলয়তেল ো 

তিল োত্তমোর সলে। 

সোরোতদলের কোলজর ঢেলষ 

তিল োত্তমো এলসতেল ো 

তিলেপঘোলট ঢদখো করলি। 

ঢে লকোয় কলর দুজলে 

ঘুলরতে  অ্লেকক্ষে। 

অ্দ্ভুি ঢ লগতেল ো ঢসতদে তিল োত্তমোলক। তিল োত্তমোর মুলখ 

িখে সোরোতদলের ক্লোতন্ত। বো হয়লিো, ঘলর ঢ রোর েোতন্ত। 

সোরোতদলের বযস্তিোর ঢেলষ িোর তপে  ঢচোখ হলয় উলিতে  

কোল ো, ঠিক ঢযমে এই েহলর েোলম সলন্ধয।িোর গুেগুে করো 

গোলে ঢসতদে আলভোগী েোতক অ্তহর-ভভরবী, িো অ্েুষু্টপ বুেলি 

পোলরতে। িবুও, সন্ধযোর মৃদু বোলয় আর ঢখো ো ঢে লকোর চোতরপোলে 

িঠটেীর তহললোল  ঢস গোে ঢযে অ্েুষু্টলপর তহিংসুলট দদলিযর 

বোগোলে কতবগুরুর তেলজর হোলি পোঠিলয় ঢদওয়ো কুহুিোে। 

অ্েুষু্টপ তিল োত্তমোর হোলি সূয মোলস্তর রলঙ রোঙোলেো িোর সোলযর 

ঢগো োপখোেো সাঁলপ তদলয়তেল ো ঢসই তবলকল ই।  তকন্তু ঢগো োপ 

কখলেো কো াঁটো েো়েো আলসেো। ঢসই কো াঁটোর ক্ষি ঢক্ষত্র তবলেলষ 

এিটোই গভীর হয় ঢয িোর ঢরে ঢেলক যোয় বহু তদে; হয়লিো সোরো 

জীবে। যুিরোলে প়েোলেোেো করলি যোওয়োর পলর তেুঃসেিোর 

অ্বসোদ আর দেরোলেয ঢসই কো াঁটোগুল োই হলয় উলিতে  িীক্ষ্ণ 

ঢেলক িীক্ষ্ণির। আর ঢসই ঢগো োপ ু লক আগল  রোখলি তগলয় 

তিল োত্তমোই হলয় প়েতেল ো ক্ষিতবক্ষি। তবশ্বতবদযো লয়র 

েোত্রবৃতত্ত ঠটতকলয় রোখোর জেয গলবষণোগি কোলজর চোপ ঢেলক 

শুরু কলর পরীক্ষো সিংক্রোন্ত মোেতসক চোলপ ঢজরবোর হলয় যোয় 

যুিরোলে তপ.এইচ.তড. করলি আসো অ্তভবোসী েোত্র-েোত্রীলদর 

িোয় িলিযলকই। ঢযলকোলেো কোরলণ েোত্রবৃতত্ত হোতরলয় ঢ ল  বযে ম 

হলয় ঢদলে ঢ রোর ভয় েোলক। আর অ্েুষু্টপ ঢযখোে ঢেলক 

এলসলে , ঢসরকম মযযতবত্ত সমোলজ কম মলক্ষলত্রর এই বযে মিোর 

ভয় আলরো ঢবতে। অ্েুষু্টপ জোলে, এই বযে মিোর জবোবতদতহ করলি 
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হলব আত্মীয়-স্বজে, ঢেলক শুরু কলর ঢচেোলেোেো িলিযলকর 

কোলেই। হয়লিো তকেুতদলের জেয িোর মুখ ঢদখোলেো দোয় হলয় 

উিলব সবোর কোলেই। আর িোেো়েো মো-ই বো তক কলর মুখ 

ঢদখোলব তমতি মোতসর কোলে? তমতি মোতস তেিই িোর ঢমলয় 

িুন্নোর স   তপ.এইচ.তড গলবষণোর উপমো ঢটলে িোর মো ঢক 

অ্পমোে করলি েো়েলবেো। এই রকম তকেু তেরে মক সোমোন্দজকিো 

আর ঢ  তককিোর ভয়, আর তেলজর বযে মিোর ভয়; এই দুইলয়র 

সো াঁ়েোতে আক্রমলণ তপ.এইচ.তড অ্যীক্ষক সহ সমস্ত 

অ্যযোপকলদর  আকোেলেো াঁয়ো দোতব মুখ বুলজ ঢমলে তেলি হয় িোয় 

সবসময়ই। এই মুখ বুলজ ঢমলে ঢেওয়োর সমস্ত কষ্ট আর বযোেো 

গুল ো সবসময় রোস্তো খুাঁজলি েোলক ঢবতরলয় যোওয়োর জেয। ঢদলে 

েোকোর সময় এই কষ্ট গুল ো ঢবতরলয় ঢযি রোলি খোবোর ঢটতবল  

একসলে ঢখলি বলস কম মলক্ষলত্রর সমোল োচেো আর কম মস্থল র 

উচ্চিলের উলেলেয বযবহৃি তকেু  কুরুতচকর মন্তলবযর 

মোযযলম। তকন্তু যুিরোলের তেুঃসে জীবলে জ্ঞোতিবগ ম বো 

বনু্ধবোন্ধব সম্বত ি খোবোর ঢটতব  হ  ঢসোেোর 

পোেরবোঠট।  কোলজই, সবটুকু কষ্ট, সবটুকু বযোেো অ্েুষু্টপ উগলর 

তদলি েোলক মলদর ঢপয়ো ো আর ঢ োলের ওপোলর েোকো 

তিল োত্তমোর ওপর। ঢসই িীব্র বযেো ঢেলক মুন্দি ঢপলিই ঢহোক 

অ্েবো সিংক্রোমক বযোতযর মলিো েত়েলয় প়েো দেরোলেযর হোি 

ঢেলক বো াঁচোর জেযই ঢহোক তিল োত্তমো যীলর যীলর দলূর সলর ঢযলি 

শুরু কলর অ্েুষু্টলপর কোে ঢেলক। একসময় ঢসই দূরত্ব এিটোই 

ঢবল়ে যোয় ঢয অ্েুষু্টপ িোর ঢসরো  ু টো তেলয় আর ঢপ ৌঁেলিই 

পোলরেো তিল োত্তমোর কোলে। তপ.এইচ.তড. শুরুর এক বেলরর 

মলযযই সব ঢযোগোলযোগ বন্ধ হলয় যোয়। অ্বেয সব ঢযোগোলযোগ 

ব লি িখে শুযু হোজোর মোই  দূর ঢেলক ঢভলস আসো আবেো 

কণ্ঠস্বরটুকুই। সুরঞ্জে িোই সোন্তেো তদলয় বল তে  ' ঙ-

তডলেলে এরকম খুবই সোযোরণ'। তকন্তু অ্েুষু্টপ জোলে , এই 

দীঘ মোতয়ি দূরলত্বর জেয দোয়ী ঢস তেলজই। িোর জেয ঢেলক 

ঢেলকই তেলজলক অ্পরোযী মলে হয় িোর। মোলে-মোলে ঢসই 

অ্পরোযলবোয তকেুটো হয়লিো ঢবতরলয় যোয় ঢচোলখর জল । তকন্তু 

েদী হলয় ঢস ঢচোলখর জ  ঢকোলেোতদেই তিল োত্তমোর কোলে 

ঢপ লেোয়েো। অ্তভমোেী তিল োত্তমোর অ্তভমোলের পোহো়ে ঢভদ 

করোর ক্ষমিো িোর ঢকোেোয়? সুেী  গলেোপোযযোলয়র কতবিোর 

মলিো েদীর বদল  ঢসই পোহো়েটো ঢকেো হলয় ওলিেো 

আর। ঢকোলেো এক তহমবোলহর জমোট বো াঁযো বরল  বন্দে হলয়ই 

ঢেলক যোয় অ্েুষু্টলপর ঢচোলখর জ । অ্েবো হয়লিো ঢকোলেো গভীর 

তগতরখোলি িো শুতকলয় যোয় তচরিলর। তকন্তু ক কোিোর 

তবলক লব োর তমলি ঢরোেুলরর অ্দ্ভুি এক আলবদে আলে। 

মলের ঢকোলণ জলম েোকো তহমবোহ গত লয় শুষ্ক তগতরখোলি জল র 

যোরো বলয় তেলয় আসোর ক্ষমিো িোর আলে। িোইলিো, 

তিলেপঘোলটর ঢে লকো ঢেলক ঢদখো ঢসই ঢরোেুলরর কেো আজ 

এি বের পলরও ভু লি পোলরতে অ্েুষু্টপ বো তিল োত্তমোর ঢকউই। 

িোই ঢিো আজ আট বের পলর আবোর তিল োত্তমো আসলে 

অ্েুষু্টলপর সলে ঢদখো করলি। তিল োত্তমো এলস ঢপ ৌঁেল ো িখে 

তবলক  গত়েলয় সলন্ধয। দরজোয় েব্দ শুলেই িো়েোিোত়ে উলি যোয় 

অ্েুষু্টপ। দরজো খু লিই তিল োত্তমোর হোতসভরো মুখটো ঢদলখ 

তবহ্ব  হলয় পল়ে অ্েুষু্টপ। অ্পোর ঢেলহ, ভোল োবোসোয়, আর আট 

বের আলগর হোজোরটো সৃ্মতির িো়েেোয় দুজলে দুজেলক জত়েলয় 

যলর। আত েেোবদ্ধ অ্বস্থোয় দুজলেরই ঢচোখ ে ে  কলর ওলি। 

তকন্তু িো ঢদখলি পোয়েো দুজলের ঢকউই। তিল োত্তমোর স্পলে ম 

এখলেো ঢসই একই রকম তেহরণ অ্েুভব কলর 

অ্েুষু্টপ।   আেো, তিল োত্তমোও তক ঢসই আলগর মলিোই আলে? 

েোতক অ্লেকটো বদল  ঢগলে? অ্েুষু্টপ েোহয় এলিো বের পলর 

েিুে কলর তেলজর ঢেোটলব োর েহলর ঢপ ৌঁলে আবোর ত লর 

ঢগলে বহু বের আলগ হোতরলয় যোওয়ো িোর অ্পতরণি 

ঢেল লব োয়। তকন্তু তিল োত্তমো? এই েহলরর বুলক ঢস হয়লিো 

আজ অ্লেকটো পতরণি। তিল োত্তমো তক এখলেো আলগর মলিো 

ঢগো াঁসো কলর? েোতক এই ঢেল মোেুতষ অ্েুভূতিগুল ো পতরণতির 

সোলে সোলে েষ্ট হলয় ঢগলে? ঢস যোই ঢহোক,  অ্েুষু্টপ আজ এসব 

তেলয় মোেো ঘোমোলি চোয়েো। এলিো বের পলর আজ আবোর একটো 

পঞ্চমীর তদলে তিল োত্তমো িোর সোমলে দো াঁত়েলয় আলে ; িোর 

ঢচোলখ ঢচোখ তমত লয়। এটোই সতিয।  দীঘ ম আট বেলরর অ্তভমোে, 

ঢচোলখর জ , সবতকেুলক দলূর সতরলয় ঢরলখ দুজলেই ঢমলি ওলি 

ঢেোটলব োর সৃ্মতিলরোমন্থলে। সোরো সলন্ধয আজ িোরো ঘুলর ঢব়েোলব 

ক কোিোর অ্ত লি গত লি। আট বের আলগ ঢেলক জলম 

েোকো, দুজলের একসলে ঢদখো সবকটো অ্সমোপ্ত স্বলের তহলসলব 

তমত লয় ঢেয় দুজলেই। আট বের আলগর তমিবযয়ী মলেোভোলবর 

কোরলণ পল়ে েোকো দোতম দেেলভোলজর িোতরখ, মো-বোবোর ঢচোলখ 

দৃঠষ্টকটু হওয়োর অ্জহুোলি বোদ পল়ে যোওয়ো রোন্দত্রকো ীে 

পোেেো ো, ভো়েোকরো দোমী গোত়েলি ঢচলপ েহুলর পুলজো মণ্ডলপ 

সোন্ধয-ভ্রমণ, এমে ঢেোি ঢেোি অ্তি সোযোরণ স্বলে ঢভলস যোয় 

দুজলেই। বিমমোে আে মসোমোন্দজক পতরকোিোলমোয় অ্েুষু্টপ বো 

তিল োত্তমোর ঢকউই হয়লিো এই স্বেগুল ো ঢেলক বন্দঞ্চি ঢেই 

ইতিমলযযই। তকন্তু সব স্বেলক েোতপলয় যোয় তিয় মোেুষটোর সলে 

তকেুক্ষে কোলে েোকোর স্বে। অ্েুষু্টলপর একোতকত্ব ভরো জীবলে 

এই স্বে ঢস ঢদলখ িতি রোলিই।  আজ আট বের পর ঢসই স্বে 

সতিয হলয়লে। অ্েুষু্টপ আবোর খুাঁলজ ঢপলয়লে তিল োত্তমোলক। 

অ্েুষু্টপ িোই তবহ্ব  হলয় েোলক ঢসই স্বলের িতিটো মুহলূি ম। 

তবলভোর হলয় েোলক তিল োত্তমোর সোতন্নলযয।  অ্েুষু্টপ তকেুলিই 

চোয়েো এই স্বলের ঢেষ ঢহোক। হয়লিো তিল োত্তমোও চোয়েো। তকন্তু 

তকেু স্বে েোলক যোরো এক হলয়ও বোস্তলবর কোিোলমোয় ঢকোলেোতদে 

এলক অ্পলরর সোলে তমল  উিলি পোলরেো। সোতহতিযক অ্েুষু্টপ 

ঢমলে তেলি েো পোরল ও, িযুন্দি-তবজ্ঞোলের অ্যযোপক অ্েুষু্টপ 

ঢমলে তেলয়লে রুতচেী  মযযতবলত্তর স্বে আর বোস্তলবর 

কোিোলমোগি আলপতক্ষকিোবোলদর ঢসই সিযিো। পরকীয়ো বো 

তেতষদ্ধ সম্পলকমর স্বীকৃতি ঢদয়েো এই েহর। মযযতবলত্তর সুখী 

গৃহলকোলণই এই েহলরর সম্পূণ মিো। পোতরবোতরক সুখ, ভোল োবোসো, 

স্বে িোলিই এই েহলরর স্বোেেয।   হযো াঁ, তিল োত্তমো তবলয় 

কলরলে কলয়কমোস আলগই। ঢস তবলয়র খবর অ্েুষু্টপ ঢপলয়তে  

ঢকোলেো এক সোমোন্দজক িেযস্থল ই। তকন্তু িবুও িোরো একবোর 

ঢদখো করলি ঢচলয়তেল ো। হয়লিো বো ঢেষ বোলরর মলিোই। আট 

বের আলগর তিলেপঘোট ঢেলক শুরু কলর এক  পৃতেবী ঢজো়েো 

অ্তভমোলের পোহো়ে আর ঢচোলখর জল  দিরী হওয়ো েদীটোর 

তহসোবটুকু তমত লয় তেলি ঢচলয়তেল ো দুজলেই।   অ্েুষু্টলপর 

সোলযর ‘তহিংসুলট দদলিযর’ ঢসই ঢেোি বোগোেটুকু হল  এই ঢেোি 

সোক্ষোৎকোলরর েতবলি অ্েুষু্টপ হয়লিো রঙ ভরোি তেলজর 

হোলিই। তকন্তু ক কোিোর সূয মোলস্তর রলঙ অ্েুষু্টলপর মলিো অ্দক্ষ 

তেল্পীর িুত র রঙ ম্লোে হলয় যোয়। অ্েুষু্টপ হয়লিো এই দীঘ ম আট 

বেলরর জীবলে ঘুলর ঢ ল লে 'এক পৃতেবী' , তকন্তু তিল োত্তমো 

http://www.agomoni.org/
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ঢসতদেও তে  এই েহলরর, আর আজও ঢস এই েহলরর। 

ঢসতদলের তিলেপঘোলটর মলিোই, িোর ঢচোলখ এখলেো ঢসই একই 

রকম ঘলর ঢ রোর েোতন্ত ঢদখলি পোয় অ্েুষু্টপ, ঢযখোলে হয়লিো 

তিল োত্তমোর জেয অ্লপক্ষো কলর বলস আলে িোর িোলণর 

মোেুষটো।  কোলজই, অ্েুষু্টলপর ‘তহিংসুলট দদলিযর’ বোগোলে সদয  

েিুে কলর    ুলট ওিো সবচোইলি সুের ঢগো োপটো ঢবোযহয় 

তিল োত্তমোলক ঢদওয়ো হলয় উিলবেো ঢকোলেোতদেই িচত ি 

েিজোেু ভতেমোয়; িবুও ঢসটো তচরকো  ঢেলক যোলব শুযু িোরই 

জেয। এ েহর, বো এই সমোজ ঢমলে ঢেয়েো ঢিমে ঢকোলেো 

সম্পলকম িোরো কখলেোই যোলবেো; তকন্তু তকেু সম্পকম েোলক যোলদর  

তচরোচতরি সমোলজর সোিংসোতরক পতরকোিোলমোয় যরো যোয়েো। এই 

েহর বো এই সমোজ ঢমলে েো তেল ও এই সম্পকমরো ঢেলক যোয় 

তচরন্তে। তবলকল র অ্স্তোচল  যোওয়ো সূলয মর তবষন্নিো যিতদে 

আলে, বোঙোত র দুুঃখতব োলসর মোলে তদবোস্বলের মলিো ঢচোলখর 

সোমলে চল  আলস িোরো। কখলেো হোসোয়, কখলেো কো াঁদোয়। 

েোপসো হলয় যোয় বোস্তব।  ঢহাঁলট চ ো এই ক কোিোর অ্ত লি 

গত লি তমলে একোকোর হলয় ঢগলে অ্েুষু্টলপর তিল োত্তমো। 

কত হোউলসর ক়েো কত র গলন্ধ, দুগ মোপুলজোর মণ্ডলপ, 

তব্রলগলডর আলেো লে,  যম মি োর যোেজলট, েেলের চ ন্দচ্চলত্র, 

পোকমতিলটর পরকীয়োয়, তিলেপঘোলটর ঢে কোয়, সোউেতসঠটর 

দোতম দেেলভোলজ, তবশ্ববোিং োর েগলর উদযোলে, আজ একোত্ব 

হলয় ঢগলে তিল োত্তমো। আর অ্েুষু্টপ;… . ঢস িখে সোয়ে-

তদগলন্তর দুুঃখতব োসী ঢরোেুর হলয়  ুলটোপুঠট খোলে তিল োত্তমোর 

সোরো েরীলর, আর, হয়লিো-বো পোিো ভরোলে িোরই গলল্প।   

                                              
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Imagination 
-Shrutirupa Saha-15yrs 
 

A parallel world  
Where our minds can wander off to. 
An escape from reality 
To a sanctuary cheerful and true. 

Photographs by Bitan Biswas 

 
Tuolumne Meadows, Yosemite National Park 

 
Cathedral Lake, Yosemite National Park 
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Imagination 
-Shrutirupa Saha-15yrs 
A parallel world  
Where our minds can wander off to. 
An escape from reality 
To a sanctuary cheerful and true. 
A world we can design 
Without brains as our tools 
Where what’s real and what’s not 
Depends on our own rules. 
To shun all darkness 
And to see a brighter light. 
With our heads in the clouds 
New insights on life 
With witches and warlocks 
With goblins and ghosts 
Our minds soar through the clouds. 
Seeking the adventures, we want most 
Setting our weary souls free 
Free from the same routine 
And endless anxiety 
All achieved by a simple dream. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A Tree, I want to be! 
-Kalpana Neela Krishna Pandav 
 
A Tree, I want to be! 
I long to unlock the confines of the earth, 
And shoot straight to the sky so clear and blue. 
I long to set out on this journey, 
Simple and upward to reach heights that are new. 
I long to branch my many, strong able limbs, 
And, to spread unwavered without a rue. 
A Tree, I want to be! 
 
A Tree, I want to be! 
I long to don the thick lush leafy green gown, 
Adorned with motif(s) of bright red delicate 
bloom(s). 
I long to dance in the strong textured boot that is 
brown, 
And, to fashion my stranglers in a long plume. 
A Tree, I want to be! 
 
A Tree, I want to be! 
I long to brave the scorching raging sun, 
I long to cool in the soothing chilling moon, 
I long to sway with the naughty blustering wind, 
And, to renew in the pouring cleansing rain, 
A Tree, I want to be! 
 
A Tree, I want to be! 
I long to provide my healing shade to the traveler 
so tired, 
I long to pour the juice of my fruits on the lips so 
parched, 
I long to offer my flowers to the devotee so 
devoted, 
And, to delight in my arms, the baby that cried. 
A Tree, I want to be! 

  
Ahona Das-17 yrs 

http://www.agomoni.org/
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My city Dublin – 40 years of Community 
-Annika Majumdar (7 yrs) 

 
During the 40 years of the Dublin community there are great schools where kids can learn and 
play. There are restaurants where you can eat and celebrate special days. Dublin has a library 
where people can read books. There are parks and swimming centers where kids can play and 
learn to swim. A good thing about the park is that you can play on different types of play 
structures, or you can play on the field. Before Dublin was 40 years old there wasn’t much that 
you could do. Long ago houses were much smaller, there weren't any places to buy new toys, 
and there was less food for people to share. The Dublin community is now 40 years old and there 
is still a lot to do. Dublin was made on Tuesday, February 1st, 1982. Dublin is a very safe place to 
live because there is less crime in this city. You often find yourself having lots of fun in the 
neighborhoods. I can enjoy food from different countries like Thai, Mexican, and Indian. In school 
I have friends from different parts of the world, and I can learn their language and culture from 
my friends. In fact, the Dublin community is a lot of fun. My favorite thing about Dublin is the 
houses are bigger than before. Dublin has recently been voted as the best place to live in 
California and the seventh best place to live in the United States.  
 
 
 

 

http://www.agomoni.org/
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ঢেউ 
  -রোজতষ ্চলটোপোধ্যোয়  
 
দসকলি বলস আতে একো, 

ঢেউ গুল ো কলর কোেোকোতে। 

চুতপসোলর তক ঢয কেোবল , 

একো ঢদলখ ঢদয় হোিেোতে। 

হোিেোতে শুেলি তক চোই?  

চোই তক ঢভলস ঢযলি দূলর?  

এই মোেব সমুদ্র ঘর ঢেল়ে,  

আলে অ্জোেো তকেু তপেুটোে। 

চোইতক ঢযলি বো াঁযে তেল়ে?  

জীবে শুযু তিযো-িলে ভরো। 

এই তেলয়ই জীবে ঘর করো,  

িবু ঢযে ঢেউ গুল ো ডোলক। 

ঢভলস ঢযলি চোই বো াঁলক বো াঁলক,  

তেতেরোলি কুতপ গুল ো জ্বল । 

অ্ন্ধকোলর তক ঢয কেো বল ?  

িবু মে কলর ঢভলস ঢযলি। 

ঢদো োয় ঢদো োয় ঢেউ ঢক্ষলি 

ঢেউ গুল ো ব়ে আেলমোেো। 

ত রব তক দসকলি 

আজ ঢস খবর অ্জোেো || 

                

 

পোহোল়ের কোলে 
      - প্রবীর দোশগুপ্ত 

 
পোহো়ে িুতম শুেলেো? 

আজ আতম ভু  কলরতে, 

আমোরই ঢিয়সীলক কলরতে পতরহোস । 

যোলক এি ভোল োবোতস, যোলকই শুযু চোই, 

কলরতে পতরহোস িোলক? 

পোহো়ে, িুতম শুেলেো? 

ক্ষমো কলরো আমোর এই ঘৃণয অ্পরোয ।। 

তেে্চুপ রইল ো পোহো়ে, যযোেস্থ, 

আকোলের তদলক ঢচলয় । 

রই োম আসোমী হলয় আতম, 

মোেো েি তকেুকো  ।। 

েোন্ত, তেস্তব্ধ, তেরুত্তর পোহো়ে । 

সোমলে অ্সহোয় আতম । 

মুি বোিোলস, সকোল র তেগ্ধ আল োয় ।। 

শুযোই আবোর । পোহো়ে িুতম শুেলেো? 

আজ আতম কলরতে ভু , 

আমোরই ঢিয়সীলক কলরতে পতরহোস । 

ঢচোলখ অ্শ্রু, দগ্ধ আতম 

অ্সহোয় অ্েুিোলপ । 

"ত লর যোও ঘলর - ক্ষমো চোও িোলর, 

কলরলেো যোর িতি অ্েযোয় " ।। 

 জ্জিি আতম, ঘলর ত তর, 

ক্ষমোর অ্লযোগয, িবুও বত , 

"ক্ষমো কলরো আমোলক এবোলরর মি ।" 

একটু চুপ ঢেলক, 

ঢচলয় আমোর তদলক, 

বল  অ্ল্প ঢহলস- 

"শুযু ঢযও ভোল োলবলস" ।। 

 

 

 

 

  
Riana Das-13 yrs 
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Bideshe ek tukro kaash-Pacifica, CA 

 

Photographs by Kinnar Sen 
 

 
Bijoya Kolkata 

 

 
Mahisasur Mardini-Ellora Caves 
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Dear Agomoni,  

 

Thank you for partnering with IJM. Your gift is defending children and families in 

need — no matter how long justice takes. Your faithful support is making an impact 

throughout the world.  

Your recurring gift has been received. View your receipts on Your Portal.  

Your contributions truly make a difference in the lives of children, women and men 

around the world, providing rescue and renewed hope for their lives. Thank you! 

We would love to answer any questions you have. You can contact us at 

giving@ijm.org or 703-465-5495.  

On behalf of those we serve — thank you.  

 

Gratefully,  

Arielle Bateman 

Director, Freedom Partner Program 

 

http://www.agomoni.org/
https://click.email.ijm.org/?qs=2ed24bf41532d0f1909740f1c80266ea495850ca10b05bd748257f4083add743f8e4410b7e0a465bc265678019e04d43c2d91a439738ac4d
mailto:giving@ijm.org
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প োলশর বলে 
-শোন্তো চক্রবিী 

গি দু-বের ঢব়েোলি যোওয়ো হয়তে কলরোেোর ভলয়। বোত়েলি বলস 

ঢেলক ঢেলক জীবে হলয় উলিলে একলঘলয় - ঢযে ঢসই 

ঢকো োবযোিংলঙর একটোেো ডোলকর মলিো। িোই ঠিক হল ো দলূর েোই 

বো ঢগ োম, পন্দিমবোিং োলিই ঢিো কি জোয়গো রলয়লে ঢব়েোলেোর 

- িোই এবোর চল তে পুরুত য়োয়। ঢদোল র আলগ িখলেো গ্রীলের 

দোবদোহ খুব একটো বোল়েতে, কোলজই আেো করতে খুব একটো কষ্ট 

হলব েো। পুরুত য়ো ঢজ োর িযোে আকষ মণ হল ো অ্লযোযযো পোহো়ে 

আর দুপোলে  ো  প োলের আগুে। রোস্তোর দু-যোলর প োে বে 

ঢদলখ ঢচোখ ঢ রোলেো যোয় েো। এলিো প োে আতম আলগ 

েোতন্ততেলকিে েো়েো আর ঢকোেোও ঢদতখতে। িলব একটু ঢয 

ি োৎ ঢচোলখ প়েল ো, িো হল ো েোতন্ততেলকিলে ঢদলখতে হ ুদ 

আর  ো  দু-রকম  ু । পুরুত য়োয় ঢচোলখ প়েল ো শুযুই  ো  

প োে। আসোেলসো  পয মন্ত ঢেলে তগলয় ঢসখোে ঢেলক আমোলদর 

তেলি ঢেেলে দু-খোেো গোত়ে এল ো পুরুত য়োর "ব়েতন্ত" (Baranti 

Lake) -এর যোলর আমোলদর েোকোর জেয booked তরলসোলটম তেলয় 

যোবোর জেয। তরলসোটম ঠট ঢদখলি ঢযমে সুের আর ঢিমতে িোর 

েোম - Spangle Wings Resort 

সতিয ঢযে িজোপতির ডোেোর মলিো। সোমলে সোজোলেো বোগোে, 

তকেুটো জোয়গোয় আবোর সবন্দজর চোষও হলে। এেো়েো পোতখ, হো াঁস, 

মুরতগ, খরলগোে সবই রলয়লে। িেমতদে (১৪ই মোচম) দুপুলর 

খোওয়ো ঢসলর েোলদ তগলয় ব়েতন্ত ঢ ক ঢদখলি ঢদখলি তবলকল  

সূলয মর আল ো েরম হলিই ঢ লকর জল  sunset ঢদখো হল ো। 

সলন্ধলব ো সকল , অ্ে মোৎ আমরো আটজে, একসলে বলস চো, 

মুত়ে, পলক ়েো সহলযোলগ অ্লেক গল্প কলর সময় কোটো োম। 

পরতদে, অ্ে মোৎ ১৫ই মোচম সকোল  গোত়ে এল ো ঢব়েোলি যোবোর 

জেয। িেম গন্তবয জয়চন্ডী পোহো়ে। ভোঙোলচোরো তসাঁত়ে তদলয় 

পোহোল়ে ওিো যলেষ্ট পতরশ্রম সোযয। সবোই উিলি সোহস করল ো 

েো - মোত্র চোরজে উলিতে । পোহোল়ের মোেোয় জয়চন্ডী মন্দের। 

এই পোহো়ে ই হল ো সিযন্দজৎ রোলয়র "হীরক রোজোর ঢদলে" 

তসলেমোর "শুন্দন্ড" পোহো়ে। পোহোল়ের পোদলদলে আলে একঠট 

মঞ্চ - েোম, সিযন্দজৎ মঞ্চ। ওই তসলেমোর ঢেষ দৃলেয তে  "দত়ে 

যলর মোলরো টোে, রোজো হলব খোে খোে"। ঢসই েতবও এই মলঞ্চই 

ঢিো ো হলয়তে । এর পলরর গন্তবয গ়েপঞ্চলকোট। একঠট 

রোযোকৃলের মন্দের। মন্দের ঢেলক ঢবতরলয় বলের পে যলর গোত়ে 

চ ল ো। রোস্তোর দুযোলর অ্জর প োলের বে। ঢযতদলক ঢচোখ যোয় 

মলে হলে গোত়ে ঢেলক ঢেলম পত়ে। ঢসখোে ঢেলক ক যোলণশ্বরী 

মন্দের দে মে কলর, পুলজো তদলয়, পোলঞ্চি dam ঢদলখ যোওয়ো হল ো 

মোইেে। তবলকল র প়েন্ত আল োয় তডতভতস র মোইেে dam এর 

জ োযোলর ঢে লকো তবহোর কলর অ্সম্ভব ভোল ো  োগল ো। তিিীয় 

তদলের ভ্রমণ ঢেষ হলিই সলন্ধ ঘতেলয় এ । ঢ রো হল ো তরলসোলটম। 

আকোলে চো াঁলদর আল ো আজ আলরো েকেলক। সোমলেই 

 োগুলের পূতণ মমো। েী তদগলন্ত ঢযে ঢভলস চল লে শুক্লরোলি 

চো াঁলদর িরণী। ঢসই পূণ মচো াঁলদর মোয়োয় সুের তরলসোলটমর ঘলর রোি 

কোটল ো। পরতদে, অ্ে মোৎ িৃিীয় তদলের িযোে গন্তবয অ্লযোযযো 

পোহো়ে। এেো়েো তে  েোেো েণ মো, মোলব ম  ঢ ক, পোতখ পোহো়ে, 

ইিযোতদ। আলগ অ্লযোযযো পোহো়ে এ োকোয় িচত ি তে  একঠট 

তবলেষ তেকোর পরব। এঠট তে  আতদবোসীলদর তেকোর উৎসব। 

তকন্তু বিমমোলে West Bengal Electricity Board এর একঠট 

Hydel Power Project ও জল র পোজ্জম্পিং ঢেেে হওয়োলি 

স্বভোবিই পোহোল়ে ঢ লগলে তকেু আযুতেকিোর ঢেো াঁয়ো। পেঘোলটর 

উন্নতি হলয়লে, ঢদোকোেপোট বলসলে। তকেু ঢ োলকর বোসস্থোেও 

হলয়লে।  ল  তেকোর পরব এখে আর ঢেই। অ্লযোযযো পোহো়ে 

ঢেলক তকেুটো ঢেলম ঢদখো হল ো পোতখ হো়ে। তবতেষ্ট তচত্রকর শ্রী 

তচত্ত ঢদ ও িোাঁর সহলযোগীরো বহু বেলরর অ্ক্লোন্ত পতরশ্রলম 

পোহোল়ের চূল়েোয় ঢখোদোই কলরলেে েোেো পোতখর েতব। ঢসই ঢেলক 

পোহো়েঠটর েোম পোতখ পোহো়ে। তেচ ঢেলক চূ়েোর তদলক িোকোল  

মলে হলে পোহোল়ের গোলয় পোতখ উল়ে যোলে। যতদও কোজ 

এখলেো তকেু বোতক আলে। এরপর পোহোল়ের উপতরভোলগ চ োর 

পলে ঢপ োম Lower Dam আর Upper Dam। ঢদখ োম বোমেী 

  স, িুগ মো   স আর ঢেোট একটো মোলব ম  ঢ ক। পোহোল়ের 

তেলচ চত়েদো গ্রোম। এই গ্রোম পুরুত য়োর ঢে -েোলচর মুলখোে 

দিতরর জেয তবখযোি। এবোর ঢ রোর পো ো। তরলসোলটম ঢপ ৌঁেলি 

রোি ১০টো বোজল ো। পলরর তদে দুপুলর আসোেলসো  ঢেলক বোলস 

ক কোিো ত লর এ োম। এবোর দূলর ঢকোেোও যোওয়ো হল ো েো 

ঠিকই তকন্তু ঘলরর কোলে ঢয িোকৃতিক ঢস েযয ম িোণ ভলর 

উপলভোগ করলি পোর োম িোর মূ য অ্লেক। ঢদতখ আবোর কলব 

বোত়ের বোইলর পো ঢ  লি পোতর। 
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মাইথন dam এর জলাধার্র লনৌর্কা ববহার 

 
Rajarshi Chattopadhyay 

 
Ronobir Ghosh-10yrs 
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Something Strange in the Sky 
-Aryaman Majumder-11yrs 

 
It’s a mysterious flashing object, circling around the 
sky, seeming to be something unknown that 
humanity can never possibly build. There have 
been many of these strange cases all around the 
world, and scientists today still ponder upon what 
these mysterious objects are.  Scientists call these 
unidentified objects as UFOs, which is an immense 
topic in which lots of people try to make 
conclusions about, as there some can be explained, 
but others can’t be explained.  So, what are these 
objects? Why are they here?  Well, to answer these 
questions let's dive back into the history of our 
development of space exploration and identify 
some things strangely like extraterrestrial 
technology and life. 

Starting from the Cold War, when Germany had the 
most high-developed space technology, Adolf 
Hitler believed he could rule the world winning the 
war.  So, the Nazis started developing space crafts 
that could perform tasks that were nimaginable for 
that time.  One of these crafts was De Glocke.  This 
was a top-secret device that could travel through 
time.  Additionally, it was an anti-gravity metallic 
spacecraft containing immense amounts of 
electricity and a mirror inside to show the past and 
future.  Die Glocke had to bend space time and 

somehow form a wormhole, which would even 
need more electricity than how much every 
country on Earth would produce!  This bell-shaped 
craft wasn’t finished, but it mysteriously 
disappeared from its base, as well as its main 
creator.  The De Glocke bell shape design was very 
similar to a UFO! Many believe that some of the 
UFO witnesses, such as the Roswell UFO crash, 
happened to be Die Glocke arriving from the past 
to the future.  Unfortunately, Die Glocke remains a 
mystery… possibly waiting to be solved. Puma 
Punku is a historical and ancient building that 
might look like a barren and broken structure, but 
its perfection in architecture is even more precise 
than our ability today. Strangely, Puma Punku was 
built around the 500C, so how could the stones be 
even more perfect than a laser cutter today and 
how could the tribal people even lift those heavy 
stones in the first place? Mysteriously, the stones 
were found to be magnetic, but magnets weren’t 
even invented around the 500 centuries!  Since 
magnets weren’t developed back then, the stones 
must have contacted an immense amount of 
electricity.  Generations of the tribes have claimed 
that they weren’t the ones who built it.  This 
structure could have possibly been built by 
extraterrestrials! These are two of the many 
strange cases of UFOs and aliens that are the 
closest to being solved, as they really prove that 
extraterrestrial life, which we don’t know about, 
might exist.  However, we shouldn’t leave the 
mysteries of aliens alone, as they might possibly 
affect humanity one day.  Although many people 
don’t believe in extraterrestrial life, people may 
never know what is out there in the deep darkness 
of Space.  We should always remember that our 
Earth is nothing compared to the vastness of 
Space, so we shouldn’t assume that we are alone in 
our universe.  Hopefully, in the future all our 
mysteries will be solved.
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বাবা, ত ামার জন্মদিনে 
—তমৌলীো মুন াপাধ্যায় চক্রব ী 

 
সারাটা দিে কথার দিনে  

একন া কানজর মানে  

তিখন  ত ামায় পাইো তকাথাও  

সকাল দকিংবা সা াঁনে | 

 

শুধুই যখে দিে তপাহানল  

ক্লান্ত  রীর-মে ও,  

ত ানখর পা ায় তেনলনবলার  

স্বপ্ন হনয় োনমা |  

 

ত ামার সানথ গনে মাদ   

মজার তস সব গাথা l 

হাদসর  ুফাে ওনঠ  খে  

বলদে সদ ি কথা | 

 

আবার কখে গুেগুদেনয় 

গানের ডানয়দর খাদে   

 আআরদ আ বা আ ৎপপলা তসেআ  

ত ামার দপ্রয় দ েী, জাদে !  

 

দ শু ীথ থ ! মনে পনে?  

োগরনিালায়  ো !  

তোনটা আদম, সঙ্গী বাবা  

তমলার পনথ ত ারা | 

রঙ্গীে তস সব দিনের েদব  

আদবর - রনের ধারায়  

মনের বুনক ফাগুে আনে  

সময় থমনক িা াঁোয় | 

সৃ্মদ র পা া ওনলাট পালট  

জন্মদিনের তিানর, 

অোয়ানসই ৎদেনয় দেনলা   

মেখারাপী েনে | 

তমামবাদ  আজ দেদিও ো, থাক 

 লন  হনব ত া একা !  

পানয়সটা ঠঠক due রইল  

তযদিে হনব তিখা !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রানে থাকুক রদবঠাকুর 
—তমৌলীো মুন াপাধ্যায় চক্রব ী 

 
তকাে “আদম” আজ দ্বনে আনে  

তকাে “আদম” ত ার িানলাবাসায়,  

 “দেপপ”” লুদকনয় দেল  

ক্লাস োইনের অঙ্ক খা ায়। 

তকাে তস “আদম” েুইনয় মাথা  

ত ামার সৃজে-ঋনের িানর,  

তসই “আদম” টাই িু:খ তমানে 

 “অনেিী”র সুিরর পানর!  

দিেনগাো তসই একই আনে  

 “কিানমদলয়া”র পথঠট ত নয়, 

মুক্ত েনর “কৃষ্ণকদল”র, আজও 

কাজল-কানলা ত াখঠট তবনয়। 

দবশ্বজনুে িয়াল রূনপ  

জ্বলনে যখে লক্ষ দ ন ,  

জদেনয় তথনকা রদবঠাকুর 

প্রজন্মনক এদগনয় দিন । 

 
Acrylic Painting by Purbasha Saha 
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Conversation with Wendy 
-Mihika Saha -10yrs 

 
“Can I go outside?” I complained, sitting on one of 
the wooden chairs surrounding our dining 
table.  “It's hot in here.”  Our air conditioner was not 
working, and it was summer.  I was really bored with 
nothing to do except eat all the chocolate in the 
fridge, and then convince my dad to buy more.  
“I can drive you to the Meadowlark Dairy,” my dad 
said loudly, from the brown reclining couch on the 
other side of the room.  “It's the perfect day for ice 
cream.” “Sure,” I said, and I went to the dark garage 
and got into the back seat of our dark blue car.  I put 
on my seatbelt.  The Meadowlark Dairy is a dairy, 
and they have the best ice cream ever. My dad 
suspects it has something to do with the milk. We 
drove for about two minutes.  Soon we were 
there.  My dad and I usually use the drive-through, 
but it was a hot Sunday, and the line was about 
twelve cars long.  Instead, we stood in the line.  It 
wasn't much better.  We stood for a long time, so 
my dad stared at his phone, completely oblivious to 
everything else.  To pass the time, I looked at the 
family in front of me.  There was a big, brown dog 
wearing a nurse's hat, a boy wearing a black top hat 
like Abraham Lincoln, A young boy, barely a toddler, 
a woman in a purple frilly dress, a man in a tuxedo 
and a girl with a blue ribbon in her hair to match her 
blue and white frilly dress. “What are you looking 
at?” the girl in the blue dress asked. “Nothing,” I said 
quickly.  I hadn't realized I was staring until the girl 
said something.  “Where is Michael?” she exclaimed 
suddenly.  “He was here five minutes ago! What 
happened to him!” I wasn't sure.  “Who is Michael,” 
I asked, confused. “My brother!” The girl practically 
screamed at me. “Where might he go?” I asked, not 
sure why I was even helping.  My dad and I were 
near the middle of the line now. “We could check 
the trees? He’s been obsessed with flying since 
we…” she shook her head.  “Let's go to the park.” 
We ran to the park.  The park has no playground, 
just a sign, some tall, leafy trees and an empty field 
of green grass.  While we were running, I asked her 
 

 
name. “Wendy Moira Angela Darling,” she said with  
some satisfaction.  Our parents were nearly at the 
front of the line.  But then I realized something. 
“Wendy, do you know someone named Peter Pan?” 
“Why yes! I met him last week.”  Wendy said, 
obviously very surprised by my question. As soon as 
I overcame my initial shock, I noticed 
something.  “What's that light by the trees?” 
“Maybe it's Tinker Bell!” Wendy laughed.  Before I 
could stop her, she ran over to the light.  She came 
back with the light near her shoulder.   When she 
came closer, I realized that the light was indeed 
Tinker Bell. “Peter taught me your language,” 
mumbled the glowing Tinker Bell.  “What’s 
happened?” “We can't find Michael,” Wendy 
huffed, still catching her breath from her sprint to 
the trees.  “We think he tried to fly into one of these 
trees. I don’t know how he would get the fairy dust, 
though...” “I’ll go get Peter,” Tinker Bell interrupted, 
and before we could stop her, she had flown away 
in a cloud of fairy dust.  Soon she returned with 
Peter hovering by her side. “Tink told me what 
happened.  I’ll check the trees.” Peter said.  He flew 
up into the branches of the trees.  He took so long 
we started to worry.  Wendy shifted from foot to 
foot. Finally, he came down, covered in leaves. “You 
found Michael!” Wendy exclaimed, for Michael was 
hovering beside Peter.  From time to time, he would 
lose his balance and Peter would have to help him 
by holding his hand and pulling him up. “Tink 
accidentally showered pixie dust on him!” Peter 
shouted down, putting emphasis on the word 
accidentally.  With a suspicious glance at Tinker Bell, 
he flew down and Michael fell on the grass next to 
him. “He didn’t want to come down, so I had to pull 
Michael down with me. That didn't work, so I had to 
wait for the fairy dust to wear off, pull him off the 
tree and then sprinkle him with more.”  Wendy 
didn't comment. She was so happy to have Michael 
back to care. After Peter and Tinker Bell flew away, 
me, Michael and Wendy went back to the  
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Meadowlark Dairy.  Wendy and Michael walked 
away to find their family, and I found my dad waiting 
for me near our car. “Where did you go?” he 
asked.  He was holding two ice creams, one  
 
 

chocolate vanilla for me and one mango for him. I 
smiled at his question, knowing he wouldn't really 
believe the answer.  
 
 
 

 
 

 

 

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mihika Saha-10yrs 

 

 
Rishika Ghosh-12yrs 

 
Rohini Banerjee-7yrs 

 
Reyansh Rana-5yrs 
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দীর্ঘোয় দবুোর 
- প্রবীর দোশগুপ্ত 

বলয়লসর সলে সলে আমোলদর ঢকমে ইলে অ্তেলে সব 

পো লট যোয় । যো কলয়ক বের আলগও মলে হলয়লে েোকল  বো 

করল  ভোল ো হলিো, আজ হয়লিো ঢসটোর কেো ভোতবই েো । 

আবোর তববোলহর পূব ম ও পলরর মলযযও এরকম পতরবিমে এলস 

যোয় । এ কেো ব োর কোরণ এই ঢয আমোর দুবোর দীঘো যোওয়োলিই, 

একবোর ১৯৭০ আর পলর ১৯৮০ ঢি, মলের অ্েুভূতি গুল ো 

ঢকমে পো লট তগলয়তেল ো িো ঢদলখতে োম, অ্েুভব কলরতে োম 

।  

আতম ঢয সময়কোর কেো িেলম উললখ করতে, অ্ে মোৎ ১৯৭০ এ, 

িখে েিংকরপুর, বকখোত , মেোরমতণ এ সব সমুদ্র দসকি গল়ে 

ওলি তে । সমুলদ্রর স্বোদ ঢপলি হল  হয় পুরী, েো হল  আরও কোলে 

চোইল , দীঘো । অ্ল্প কলয়ক তদলের জেয আদে ম জোয়গো তেল ো 

এই দীঘো । ঢমোবোইল র যুগ আলসতে । িোই  টো ট্ েতব ঢিো োর 

উপোয় ঢেই । কযোলমরো তেলয় চল ো । েয়লিো সৃ্মতিলি িুল  রোলখো 

। ঢবতের ভোগই রোতে রোতে সৃ্মতি তেলয় ত রলিো। 

অ্লেলকর মিে আমোরও দীঘোর সলে তকেু তকেু সৃ্মতি জত়েলয় 

আলে । ১৯৭০ এর অ্গোে মোস। চোকতরলি িোর আলগর বেলরই 

েুলক তগলয়তে । টোকো পয়সোর একটো স্বে িো এলস তগলয়লে 

অ্েচ ঢসই ভোলব ঢকোেও দোতয়ত্ব ঢেই । একটো স্বোযীে ও 

পুলরোপুতর 'বযোলচ র' জীবলে আমোরই কলয়কজে িোয় সম 

বয়সী আত্মীয়লদর সলে আড্ডো, হুললো়ে, িোস ঢখ ো, এতদক 

ওতদক ঢব়েোলেোলি সময় ঢকলট যোন্দেল ো পরম আেলে। অ্েয 

ঢকোে তদলক আকতষ মি হওয়োর সময় বো ইলে ঢকোেটোই িখে 

আমোলদর ঢেই। তেলজলদর এই ' যোতমত ' গ্রুলপই আমরো বযস্ত । 

গ্রুপই আমোলদর যযোে জ্ঞোে । এরই মলযয িো  উিল ো দীঘো  

যোওয়োর । মলে আলে ভরো বষ মোয়, িব  বৃঠষ্ট মোেোয় কলর, আমরো 

চোরজে দীঘো ঢপ ৌঁেো োম মোেরোলি । এর মলযয আবোর 

একজেলক খড়্গপূর আই আই ঠট ঢেলক িুল  তেলয় আসো । 

সমুলদ্রর গজমে আর িুমু  বৃঠষ্টর আওয়োলজ কেো ঢেোেো দোয় । 

আলগ ঢেলক reservation করো ঢেই তকন্তু দো ো  যলর একটো উাঁচু 

তেতপর ওপর একটো দুঘলরর বোত়ে পোওয়ো তগলয়তেল ো । ওখোে 

ঢেলক দৃেয অ্পূব ম । সোমলে তবস্িৃি সমুদ্র । বো াঁ তদলক েোউ বলের 

েোউতেলি,  দুপুলরর তদলক, িোস ঢখল  বো আড্ডো তদলয় অ্লেক 

সময় ঢকটো ঢগল ো । এখে শুলেতে ঢসরকম ভোলব েোউ গোে ঢেই 

।অ্েয তদলক, তকেু দূলর, কলয়কটো ঢহোলট  । ঢহোলটল র সিংখযো 

কম । আর হযো াঁ, ঢস সমলয় এক জোম মোে সোলহলবর টু তসটোর ঢেে 

দীঘোর সমি  সমুদ্রিীলরই েোমলিো । 

জ্ঞোে বলয়লস সমুদ্র েোে ঢসই িেম । সমুলদ্র ঢেলম মোত্রোহীে 

 ো ো োত  ও দোপোদোতপলি আমোলদর একজলের হো  পযোি 

ঢ লট দ োর ো হল ো। ওটো িখে প়েো আর েো প়েো সমোে । 

বোতক তিে জে িোলক তঘলর, পোলে পোলে ঢহাঁলট, িোর ওই দুদমেোয় 

এক িকোর আবরণ হলয়, ওখোেকোর বোসস্থোলে ঢপ ৌঁলে তেন্দিন্ত 

হ োম । সমুদ্র েোে, খোওয়ো দোওয়ো, অ্ল্পতবস্তর সুরোপোে, িোস 

ঢখ ো বো তেেক আড্ডো ঢমলর অ্পূব ম ঢকলটতেল ো কলয়কটো তদে। 

ঢস বেলরই, তকেু মোস আলগ, সিযন্দজৎ রোলয়র 'অ্রলণযর 

তদেরোন্দত্র' মুন্দি ঢপলয়তেল ো । স্বভোবিই তসলেমোর চোর মূতি মর 

সলে তেলজলদর তকেু সোদৃেয খুাঁলজ ঢপলয় উচ্ছ্বতসি হলয়তে োম ।  

 
 

১৯৭০ এ দীঘো যোত্রোর দে বের পর আমোর ঢসখোলে তিিীয় যোত্রো 

। এর মলযয ১৯৭১এর এলকবোলর ঢগো়েোলিই তকেু সুহৃদ বনু্ধলদর 

কৃপোয় আমোর স্ত্রী সুেেোর সলে পতরচয় হ  । দুুঃলখর কেো হ  

এই ঢয ঢিলমর ঢরোি যখে িীব্র গতি তেলয় অ্গ্রসর 

হলয়লে,  ঠিক িখেই মোচম মোলসই আমোর অ্ত স আমোয় 

উত়েষযোয় বদত  কলর বসল ো । দরূলত্বর জেয ঢকো কোিো ঘেঘে 

আসো যোওয়ো সম্ভব েো হল ও  ভোরিীয়  ডোক তবভোগ আমোলদর 

দুজলের মলযয ঢযোগোলযোলগর দোতয়ত্ব তেষ্ঠোর সলে পো ে করল ো 

। তচঠির আদোে িদোলেই বের দুলয়ক ঢকলট ঢগল ো এবিং 

১৯৭৩এর ঢ ব্রুয়োতরলি  অ্বলেলষ বহু আকোন্দঙ্খি তববোহ, 

একসলে উত়েষযোয় বোস ও তবরলহর অ্বসোে । ১৯৭৫এ 

আমোলদর ক কোিো িিযোবিমে । আমোর ক কোিোর বোইলর 

বদত  এবিং িোরপর এলক এলক সকল র তববোলহর পর, আমোলদর 

একসমলয়র খুব কোলের দহ হুলুল়ে ' যোতমত  গ্রুপ' ঢভলঙ ঢগল ো 

। একসোলে আলগর ওই বযোলচ োরলদরও ঢবল়েোলেোলিও ঢসখোলে 

ইতি । ১৯৮০লি দীঘো যোওয়োর আ োদো িোতগদ অ্েুভব কর োম 

। ঢেোট ঢেোট দুই সন্তোেলক সমুদ্র ঢদখোলেো । একজে পোাঁচ, অ্েয 

জে চোর । ঢয বলয়লস তবস্ময়ই হল ো িেম জ্ঞোলের হোলিখত়ে, 

ঢসখোলে সমুলদ্রর তবেো িো ও অ্ন্তহীে আেল়ে প়েো ঢেউ ঢদলখ 

তেশুলদর মলে অ্লেক িশ্ন আসলি বোযয ।  
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ঢহোলটল র েোম এখে ঠিক মলে ঢেই, সম্ভবি Hotel Sea Hawk 

হলব । েিুে দিতর হলয়তেল ো । ঢসখোলেই আলগ ঢেলক 

reservation কলর, েুঠট মঞ্জরু কতরলয়, Esplanade ঢেলক সোি 

সকোল  বোস যলর, পলে দুই বোচ্চোর মলেোরঞ্জলে স্ত্রীলক যেো সম্ভব 

সোহোযয কলর, ঢবে ঢব োয় দীঘো ঢপ ৌঁেোলেো ঢগল ো।                       

সমুলদ্রর তদলক িোতকলয় িোলদর অ্বোক তবস্ময় ভু বোর মি েয় । 

আর িোরপরই িোলদর অ্েগ ম  কেো ও তখ তখত লয় হোতস । এতদক 

ওতদক েুলট যোওয়োর বযস্ত বযোকু িো । বুে োম আমোলদর আসো 

সোে মক । পোলেই দো াঁ়েোলেো আমরো । দুজলের মলযয মৃদু হোলির 

স্পলে ম আমোলদর ভোল োবোসোর ঢেোি িকোে ঢবতরলয় এল ো ঢসই 

মুহলূি ম । িেম দুলটো তদে এক অ্েোতব  আেলে ঢকলট ঢগল ো । 

তবস্তোতরি ঢ খোর এখোলে তেষ্প্রলয়োজে । িোহল  শুযু পোিো ভলর 

উিলব । তকন্তু িৃিীয় তদলে, পোলেরর েুত়ের ওপর পল়ে তগলয়, 

আমোর ঢেল  collar boneঠট ঢভলঙ বসল ো । ওর সহয েন্দি 

ঢদলখ তকেুটো অ্বোক হলয়তে োম । সক  আেে পন্ড হল ও 

কোন্নো বো আবদোর ঢকোেটোই করল ো েো । বরিং চুপ কলরই রইল ো 

বোতক দুলটো তদে । তদতদ ঢহলস ঢখল  েুলট ঢব়েোল ও ঢস তেতব মকোর 

রইল ো । হয়লিো আমোলদর উলিগ ওই ভোলবই সোন্ত্বেো ঢদওয়োর 

ঢচষ্টো ।   পরবতত্তম কোল  বহু জোয়গোয় ঢব়েোলেোর সুলযোগ হলয়লে । 

সমুদ্র েো়েোও, 

পোহোল়ে, 

সমি  ভূতমলি, 

মি মন্দেলর, 

ঐতিহোতসক 

স্থোলে এমেতক 

তবলদলেও। তকন্তু 

আজও দীঘোর 

সমুদ্র পোলর, 

ঢকোেও এক 

ঢভোলরর ঢসই 

িেম সূয ম তকরলণর স্পে ম ভু বোর মিে েয় । দুই তেষ্পোপ তেশুর 

ঢকোম  দুঠট আঙু  পরম তেন্দিলন্ত আমোর হোলির মলযয । আর 

তপেে ত লর িোতকলয় ঢদখো দুই ঢজো়েো ঢেোি ঢেোি পোলয়র েোপ 

আমোলদর অ্েুসরণ কলর চল লে । 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
  

 
Incredible full moon view at Byron, CA 

-Photograph by Biswarup Banerjee 
 

Painting by Shukla Mukherjee 
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Of distorted visions and muted voices 

Neetra Chakraborty -15yrs 
 
 

Foggy shapes flicker in front of my eyes, 
My vision remains hazy and distorted, 
I do all I can to clear my sight, 
But their faces remain blurry and contorted, 
 
At times, there is only hushed silence, 
I panic and listen for any sound, 
Then a commotion fills my unprepared ears, 
Shrill whines and cackles make my head pound. 
 
Just when I’m ready to share my thoughts, 
When I’m ready to show the world my spark, 
Everything flickers, And I watch in horror, 
As With a blink, it all goes dark. 
 
I've never been able to stay home like this, 
I do as I please, i’m free as a bird, 

But if I don’t proceed with caution and care, 
My every move will be seen and heard. 
 
I try to speak to my eager friends, 
But my words don’t reach them, though I shout. 
Are they the problem, or is it me? 
Even after months, we’ll never find out. 
 
I’ve tried my best to make things work, 
I’ve asked for help and prayed, 
But no matter what I do, it’ll never get resolved 
I guess I'll have to live this way. 
 
No, it’s not a part of a horror movie, 
Nor an existential crisis with deep meanings, 
These eerie visions and strange happenings 
Are part of the dreaded zoom meetings.

  

Anusha Bagchi -11 yrs 
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Shanaya Mazumder-6yrs 

 
Teenash Banerjee-7yrs 

 
Annika Majumder-7yrs 

 
Rohit Pain-9yrs 

 
Aryaman Majumder-11yrs 

      

 
Aarya Sharmadeb-8yrs 
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Neerajana Chakraborty-10yrs 

Shanaya Mazumder-6yrs 
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A Memorable Trip to a Winter Wonderland 
- Riddhiman Rana (12 years) 

 
“There is always a reason not to go somewhere or 
not do something but once you are there, you’re 
probably not going to want to go back!” That’s 
where my trip started, on the forever debating of 
my parents if we wanted to take a nice wintry 
vacation to Utah, a place of geological wonderland 
and unique rock formations that cannot be found 
anywhere else in the world. “Are you sure we 
should go to Utah, there are so many winter 
weather warning predictions?” my mom said. “It’s 
ok, nothing will happen. Everything will sort out 
once we’re there” my dad said. “But then what 
about our car, it will be Christmas Eve, all the shops 
will be closed,” my mom said with a concerned 
voice. I had had enough, and I wanted to find a way 
to convince my parents to go to Utah. I barged in 
and said, “There is always a reason not to do or go 
somewhere, Covid, weather, financial problems, 
e.t.c. But if you look at the winter wonderland Utah 
is, once you are there, you will never want to head 
back home.” And with that, I left my parents to 
think about it. 
My message seemed to have worked, and within a 
day, my dad had booked the tickets and got us all 
set up. It was a Friday evening and with our cab 
and flight tickets booked up, we left. Little did I 
know what I would be about to see within the next 
2 hours. “Thank you for boarding SouthWest 
Airlines on your flight to Salt Lake City. Merry 
Christmas Eve, and an early Happy New Year!” the 
flight attendant said with a jolly voice. My dad had 
a friend in Salt Lake City who was so kind they let 
us live there. After spending an hour at the airport 
collecting our luggage, and getting our rental, we 
left for my dad’s friend’s house in the nick of time 
to celebrate Christmas. After our arrival in Utah, 
the next day went seamlessly and we were just 
figuring out how everything was around Utah, 
visiting a few small spots around Salt Lake City. 
After dilly-dallying around visiting the small shops 
on Saturday, we left to go south for the town of 

Moab. And the long 4-hour drive through traffic 
and snow and the ever-so-longing fear of the car 
slipping on ice was worth the effort. Moab is a 
small town in the middle of Arches National Park 
which is a place where many geological and rock 
formations have formed over millions of years of 
erosion. After a good night’s sleep at our hotel, we 
were back on the road the next morning. Moab is 
in the middle of a massive geological formation and 
has large rock formations as tall as skyscrapers 
surrounding it like a dome. Our first stop at Arches 
was Balanced Rock, a formation that utterly defies 
the forces of gravity. Balanced Rock is a rock 
formation shaped such that on the very tip of this 
mountain-shaped rock formation is a large boulder, 
created from forces of erosion over many years. 
Next up, we visited Windows which is a series of 
rock formations where there are large gaps in 
between them, almost like real windows but 
naturally created. These are beautiful and 
mesmerizing formations that are truly amazing 
natural creations. After spending some time there, 
we moved down further south to see the one and 
only Delicate Arch. Delicate Arch is an enthralling 
creation of nature, an arch-shaped rock that has 
withstood thousands of years of erosion. After a 
long hike and battle fighting against the strong 
winds nearly blowing us off the cliff, we reached it. 
What a unique and fascinating sight it was! With 
that, we went back to our hotel for a good night’s 
sleep. The next day we left for a short detour to 
CanyonLands National Park, known for its dramatic 
desert landscaped that has been eroded by the 
Colorado River. At every turn in this park are high 
cliffs and large, deep, and immersive canyons 
creating unique formations along with every point 
of the hike. Soon after spending some time there, 
we left to travel even further south toward another 
notable national park - Bryce Canyon. It was a dark 
5-hour drive in the middle of nowhere as we drove 
through the howling blizzard screaming at us with 
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no cars behind or ahead of us. Halfway my mom 
anxiously said, “Oh my god, look at that! The fuel 
tank is running dangerously low. What will we do, 
we’re in the middle of nowhere and if we don’t find 
a gas station, we might get stranded with no way 
to call for help?” I suddenly began realizing the 
harsh reality that of the situation we were as I saw 
that there were no bars of cell service and we had 
17 miles of gas left. Within moments, the car cabin 
transformed from screaming and laughter on a fun 
winter drive into a quiet, dark, and nervous four 
passengers waiting for any glimpse of the next sign 
for a gas station. Nevertheless, my dad kept our 
spirit high as he kept steady on the wheel, found a 
gas station, pumped the car up and got us moving 
into our hotel amidst the blizzard. The next 
morning, we headed to Bryce Canyon National 
Park. Bryce Canyon National Park is famous for its 
forests of rocks with its alluring hoodoos, spires, 
and towers. Our first hike was a freezing trip to 
Sunset Point where we saw a forest of snow-
capped hoodoos below us.  

 
Winter Wonderland at Bryce Canyon 

 
The sight was an amazing unforgettable and 
breathtaking experience of a combination of snow 
and nature’s finest creation. As we went higher up 
to southern and northern Inspiration point where 
we went on a few hikes, we found our jaw-
dropping further and further with every turn seeing 
the beauty of the amazing Bryce Canyon. After 
that, our last return of the day was Navajo Loop 
where we went on an icy expedition and adventure 
down steep icy slopes and hills until we were in the 
middle of the forest of hoodoos, an astonishing 
creation. With that, we left Bryce Canyon National 

Park.Our trip was soon coming to an end and 
before going back to Salt Lake City we decided to 
take a detour to Capitol Reef National Park. Capitol 
Reef National Park is famously known for its 
wrinkled landscape of painted rocks, unexpected 
and unique geology of rock formations, and the 
natural beauty of canyons stretching for more than 
100 miles. It was truly an amazing experience as we 
hiked through all the canyons, domes, and rugged 
terrain. It takes its name as Capitol Reef because 
the steep cliffs that separate from each other for 
100’s of miles block straight land travel across 
Capitol Reef as coral reefs block ships from going 
forth. After spending a couple of hours there, we 
headed back to Salt Lake City just in the nick of 
time for New Year’s Eve. 

 
       Salt Lake City covered in snow 

The next morning, we woke up to see a thick 
blanket of snow covering the entire city creating 
some mesmerizing views. We went sledding and 
had fun snowballing each other.  
At last, our trip had come to an end. From the 
clusters of our home debating whether to go on 
our trip or not to a magical experience of forests of 
snow-capped hoodoos and astonishing creations of 
nature within rock formations, what a trip it was. 
The fear of flying with all these new covid variants 
to the mesmerizing views that we received by 
going to Utah was amazing and an experience I will 
never forget. And as the message from the 
beginning was, “There will always be a reason not 
to go, but once you’re there the view will be worth 
it.”   

http://www.agomoni.org/


 

 www.AGOMONI.ORG                    WWW.FACEBOOK.COM/BAYAREAAGOMONI 39 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waking up with the beautiful sun at Mesa Arch, Utah 

 

Photographs by Biswarup Banerjee 
 

 
When your passion and desires are aligned you create a 
golden shot, full moon kissing the Golden Gate in San 
Francisco 
 

 
The red-billed streamertail is the national bird of 
Jamaica also known as the doctor bird, they are 
part of the Hummingbird family…. only found on 
the island of Jamaica. 
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অযো োম ্ক্লক 
-শুদচশুভ্র দিেহা 

 
ঋতষ  বন্দঙ্কমচন্দ্র চলিোপোযযোয় বলেমোিরম সিংগীিঠট 

আেেমি উপেযোলসর জেয ঢ লখে | ১৮৮৬ সোল  রবীন্দ্রেোে  

িোকুর জোিীয় কিংলগ্রস মহোসভোর অ্তযলবেলে উলিোযেী 

সিংগীি তহলসলব "বলেমোিরম" গোে | ১৯৫০ সোল  এই সিংগীি 

জোিীয় সিংগীি তহলসলব গৃহীি হয় | আমোলদর স্বযীেিো 

সিংগ্রোলম এই সিংগীি অ্লেক েোতহদলক ইিংলরজ সরকোলরর 

তবরুলদ্ধ, িোলদর অ্িযোচোলরর  তবরুলদ্ধ  ়েলি উদ্বুদ্ধ কলরলে | 

আজ অ্বতয কি তবভলে ঢয এই গীি গোওয়ো হলয়লে িোর 

ইয়োত্তো ঢেই | হোল  এ র রহমোে এই সিংগীি ঢক এক  চমকিদ 

সুলর ঢগলয়লেে | ঢস গোে শুেল ই রি গরম হলয় ওলি, 

ঢদেভন্দি মন্দস্তলষ্ক এমে েৃিয করলি েোলক ঢয সোমলে এক 

দুলটো ঢদেলদ্রোহীলক ঢপল  িোর আর রলক্ষ ঢেই এমে ঢবোয হয় |  

যতদও আতম সিংগীি ঢবোদ্ধো েই , িোেো়েো আজকো  ঢবএতরয়োলি 

বোিং ো বযোলন্ডর গোে শুলে মলে হয়, গোে ঢেলক যি দলূর েোকো 

যোয় িিই ভোল ো | িোই এই  মহোে সিংগীি তেলয় ঢ খোর দক্ষিো 

ও সোহস ঢকোলেোটোই আমোর ঢেই | তকন্তু এই সিংগীি আমোলদর 

দেেলব কি তেশুর জীবলে তক  অ্পতরসীম দুুঃসহ দুুঃখ বহে 

কলর আেি িোর গল্প  আজ ঢেোেোলবো |  ঢসই তেশুলদর দল  

তে  আমোর দোদো ও তদতদ | ঢসই সময় আমোলদর সকো  শুরু 

হি আকোেবোণীলি "বলেমোিরম" গোে শুলে | ঠিক সকো  

েটোয় আকোেবোণী ক কোিো "ক" এর সম্প্রচোর শুরু হি | 

িেলমই তবতভন্ন যন্ত্রোেুষলে বোজি বলেমোিরম সিংগীি | ঢসই 

সিংগীি তেল ো আমোর দোদো তদতদর অ্যো োম ম ক্লক | মস্তব়ে 

মোরত  ঢরতডও বোদোতম রলঙর চোম়েোর জযোলকট পলর গমগম 

কলর বোজি |  আমোর বোবো ঢসই সিংগীলির িোল  িোল  দোদো 

তদতদলদর তবেেোর মেোতর খুল  তদলিে | ঢসই অ্লবোয বো ক 

বোত কোরো যখে স্বেলদলে মহো আেলে ভ্রমণ করলে, িখে 

বোবোর ঢসই তেম মম ডোক,  "এবোর উলি পলরো ", িোলদর কঠিে 

বোস্তলব আেো়ে  ঢমলর ঢ  ি | দুইজে ঘুম জ়েোলেো ঢচোলখ 

ঢ লপর আদলর মেোতর জত়েলয় তবেোেোয় বলস বলস 

বলেমোিরম শুেি | বলেমোিরম ওলদর জীবলে তবষোদ 

সিংগীি হলয় বোজি ঢরোজ সকোল  | দোদো ও  তদতদর ঢেলক আতম 

ঢবে ঢেোট হওয়োয় এই সিংগীি যন্ত্রেো ঢেলক ঢরহোই ঢপলয়তে োম 

| বলেমোিরম ঢেষ হল ই শুরু হি িভোিী সিংগীি " এতদে 

আন্দজ ঢকোে ঘলর ঢগো খুল  তদল ো িোর ", বযোস  ঢরতডও বন্ধ | 

বোবোর ক়েো তেলদমলে দোদো ও তদতদ প়েোর ঢটতবল  | িখেও আতম 

তবেোেোয় আরোলম শুলয় |  িলব এই সুলখর তদে ঢবতেতদে েোক  

েো | দোদো ও তদতদ ঢহোলে , আতম িখে ক্লোস েয় তক সোি | 

বোত়ে  োাঁকো হওয়োয় আস্ত একখোেো ঘর আমোর | ঢসই ঘলর 

ঢরতডওর যন্ত্রেো ঢেই | তকন্তু ঢরতডওর বদল  উপতস্থি দুই কোে 

উাঁচু করো তেল র েিলপোি একখোেো ঢটতব  ঘত়ে | এখে যো 

ঢমোবোই  ঢ োলের ঢদ  লি পঞ্চত্ব িোতপ্ত হলয়লে | এই সময় 

বল  রোখো ভোল ো, দোদো তদতদ প়েোলেোেোয় ভোল ো হওয়োয়, আমোর 

উপর চোপ তে  একটু ঢবতে | িলব আমোর ঢেলক আমোর মোলয়র 

তচন্তো আর চোপ তে  ঢবতে | ওেোলদর একটো ঢকমে যোরণো তে , 

আমোলক েোতক ওলদর ঢচলয়ও ভোল ো ঢরজোি কলর ঢদখোলি 

হলব |   আমোর বোবো তেল ে NCC  োেম কযোলেে | উতে সকো  

চোরটোর ঘুম ঢেলক উলি মোলি িোকঠটস করলি ঢযলিে | সলে 

তে  মোই  দলেক মতে মিং ওয়োক | িলব িোর কুচকোওয়োজ মোলির 

আলগ বোত়েলি শুরু হি | িোর তে  খুব ঢভোলর ঘুম ঢেলক ওিোর 

অ্লভযস | স্বোভোতবক ভোলবই বোবো একই তেয়ম আমোর উপর চো ু 

করলি চোইল ে | সকোল  উলি প়েোর তবষলয় তবেদ উপলদে 

তদলিে | ঢভোলর উলি প়েল  েোতক " পোেলরর ঢ লখো 

েোআআআম, ঢস েোম রলয় যোলব ' র মলিো সমস্ত প়েো মন্দস্তলক 

হোডম তডলে তরড অ্েত  ঢমোলড ঢসভ হলয় যোলব | তকন্তু ঢভোলর 

অ্যো োম ম তদলয় উলিও আতম  ঢদখ োম বই ঢেলক অ্ক্ষরগুল ো 

ঢচোখ অ্তব্দ ঢপ ৌঁেোল ও মোেোর হোডম তডলে ঢসভ হলে েো | িেম 

িেম অ্যো োম ম বোজল ই ঘুম ঢচোলখ হোি বোত়েলয় ঘত়ের মোেোর 

ঢবোিোম টো ঢচলপ তদলয় আলরকটু ঘুলমোবোর িো  করিোম | 

তকেুতদলের মলযযই পুলরো বযোপোর টো তরলেে অ্যোকেলে পতরণি 

হলয় ঢগল ো | কখে ঢয অ্যো োম ম বোজি আর কখে ঢয হোি 

বোত়েলয় ঘত়ের ঢবোিোম ঠটলপ তদলয়তে তেলজই বুেলি পোরিোম 

েো | এই সময় বল  রোখো ভোল ো, অ্যো োম ম এর আওয়োজ 

আজকোল র ঢমোবোই  ঢ োলের  মিে তমঠষ্টমযুর আওয়োজ তে   

েো, ঢস তে  সোিপো়েো জোগোলেো  কযো়েকযোল়ে অ্যো োম মএর 

আওয়োজ | বোবো বযোপোর টো েো বুজলি পোরল ও, মো ঢক িকোলেো 

সহজ তে  েো | িলব মোর ঘলর ঢকোলেো অ্যো োম ম ক্লক তে  েো | 

মোর অ্যো োম ম  তে  ৪:১০ এ আজোলের ডোক | আজকো  

শুলেতে ঢদলে আজোলের ডোক েোতক েব্ধদষূণ কলর | তকন্তু 

আমোর ঢেোটলব োয় সকোল র আজোলের ডোলক, মো আমোলক 

ঘুম ঢেলক িুল  তদি | িোরপর শুরু হি আমোর প়েোলেোেো | 

আজও যখে বোত়ে যোই, আজোলের ডোলক ঘুম ভোঙল , ঘুম 

ঢেলক উলি ইতিহোস বো ইিংলরন্দজ প়েোর কেো মলে পলর | ঢস 

সময় আমোর মোর দৃঢ় তবশ্বোস তে , সকোল র প়েো ঢকও ঢভোল  

েো |  িলব রতববোর েুঠটর তদলে তে  অ্েয তেয়ম | সকো  ৫ টোয় 

আমরো জল়েো হিোম  ুটব  মোলি | ব়ে, ঢেোট, কোকু, দোদোরো 

সবোই তমল  দিতর হি টীম | ওয়োর্ল্ম কোপ  ুটবল র সময় ঢিো 

কেোই ঢেই | িখে যোরো ঢকোলেোতদে  ুটব  মোলি পো রোলখ তে, 

িোরোও আসি ঢখ লি | আর ঠটমগুল োর েোম রোখো হি ঢদলের 

েোলম | আমরো সবসমই ব্রোন্দজ  ঠটলম ঢখ িোম | আমোলদর 

ঢখ োর মোলি পোলেই তে  ইিংলরজবোজোর সদর েোেো | ঢসখোলে 

িতি ঘিোয় কোাঁসর ঘিো বোন্দজলয় সময় জোেোলেো হি | সোিটোর 

ঘিো বোজলিই বোত়ে ঢ রোর পো ো | েোহল  মোলয়র কোলে পোওয়ো 

ঢযি অ্লেষ যন্ত্রেো |  

আমোলদর েহলর সকো  ৯ টোয় েোেো ঢেলক সোইলরে বোজি |  

ঠিক কলব এই সোইলরে বসোলেো হলয়তে  , এই তেলয় অ্লেক 

গল্প  আতম ঢেোটলব োয় বোবো কোকুলদর কোলে শুলেতে |  ইে 

ইন্দন্ডয়ো ঢকোম্পোতের আমল  অ্লেক গ্রোমবোসীলক ক কোিো 

এবিং ঢবোলম্ব উভয় েহলর চল  ঢযলি এবিং ঢটেটোই  

তম গুত লি কোজ করলি ঢদখো তগলয়তেল ো । ঢসই সময় 
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সোইলরে গুল ো তম  ঢখো োর অ্যো োম ম  তহলসলব বযবহোর হি | 

িোই অ্লেক সময়  এই সোইলরেলক  'তম  ক '-এ ডোক  বল  

ডোকো হি। 1962 সোল র ভোরি-চীে যুলদ্ধর পলর সোইলরেগুত  

সম্পূণ মরূলপ ইেে  করো হলয়তে । সোইলরেগুত  1965 এবিং 

1970-71 সোল  পোতকস্তোলের সোলে যুলদ্ধর সময় সম্ভোবয তবমোে 

হোম ো সম্পলকম েোগতরকলদর সিকম কলরতে  এবিং 

িোৎক্ষতণকভোলব আশ্রয় ঢখো াঁজোর জেয ঢ োলকলদর জেয একঠট 

সিংলকি তে । সোইলরেগুত র অ্িীলির িোৎপয ম সম্পলকম 

অ্জ্ঞোি, ঢবতেরভোগ ঢ োলকরো আজলক 9 টো সোইলরেলক 

কোেোকোতে অ্ত লস তে ট শুরুর সিংলকি তহসোলব ভু  কলর। 

আজ আমোলদর ইতিহোস এবিং পতরকোিোলমোর একঠট গুরুত্বপূণ ম 

অ্িংে মোত্র আয তমতেলটর েব্দ হলয় দো াঁত়েলয়লে । যতদও 

আমোলদর িজলের কোলে এঠট েতচলকিো র জেতিয় গোে 

"েী োঞ্জেো"  র গোলের  োইে  

     "ে'টোর সোইলরে সিংলকি তসল বোলস মলেোলযোগ কম, 

      প়েো ঢ ল  এক েুট েুলি রোস্তোর ঢমোল়ে 

      ঢদলখ সোইলরে তমস করো ঢদোকোেীরো ঢদয় ঘত়েলি দম,"  

েু  প়েো ঢেষ কলর ঢপ েো োম তেবপুর ইন্দঞ্জতেয়োতরিং কল লজ | 

িেম দু বের অ্যো োম ম ক্লকএর ঢকোলেো দরকোর পল়েতে | 

আমরো সমস্ত তকেুই করিোম দ  ঢবাঁলয | ক্লোস এ যোওয়ো, এক 

সোলে খোওয়ো , তসলেমো ঢদখলি যোওয়ো, জতুেয়রলদর ঢপটোলেো,  

সমস্তই তে  দ  ঢবাঁলয |  িৃিীয় বষ ম ঢেলক আমোর েোকিোম 

ঢেোট এক রুলম | আমোর পোলে রুলম েোকলিো আমোর তিয় বনু্ধ 

সুেে | বোতক সমস্ত ঢেল লদর সমস্ত গিেমু ক আল োচেো বো 

কোজ ঢমোটোমুঠট  রোন্দত্র  বোলরোটো পয মন্ত চ ি | সুেে সোরো সন্ধযো 

ঘুতমলয় ঠিক রোন্দত্র ১১টোই উিি | িোরপর িোর সমস্ত কোজ শুরু 

করি | মোলে মলযযই রোন্দত্র দুলটোর সময় সুেে হিোৎ ঢ়ে ুাঁ ল়ে 

কোজী েজরু  ইস োলমর তবলদ্রোহী অ্েবো কতব সুকোন্ত ভিোচোয ম 

েো়েপত্র আবৃতত্ত করি | কখলেো ঢস আবোর ঢেেপীয়োলরর 

হযোমল ট প়েি | যতদও এসলবর জেয সুেের উপর আমোলদর 

শ্রদ্ধো ঢবে ঢবল়ে ঢগতে , তকন্তু রোন্দত্র দুলটোর সময় এই সন্ত্রোস 

মূ ক কোজকম ম ঠিক ঢমলে তেলি পোরিোম েো | এসব কোরলণ 

সুেে কল লজ "কুত্তো" েোলমই পতরতচি তে  |  ঢস েোতক রোি 

ঢজলগ কুকুরলদর মি ঢহোলে  পোহোরো ঢদয় | আতম পোলের 

রুলম েোকোর কোরলে, আমোর উপলর চোপ তে  একটু ঢবতে | 

অ্লেক অ্েুলরোলয যখে ঢকোলেো কোজ হল ো েো, এক  েুঠটলি 

বোত়ে ঢেলক আতম আমোর অ্যো োম ম  ক্লক তেলয় ঢগ োম কল লজ 

| সুেে ঠিক ৪ ঢটর সময় ঘুলমোলি ঢগল , অ্যো োম ম  ক্লক ঢবলজ 

উিি | ঢবে কলয়ক সপ্তোহ এই রুঠটে চ োর পর সুেে িোর 

সমস্ত কোজ েীরলব করলি তেলখতে  | অ্যো োম ম ক্লকও এ কোজ 

করলি পোলর, ঢহোলেল  অ্লেলকই ভোলবতে | পলর তবতভন্ন 

কোরলে ঢসই অ্যো োম ম ক্লক  ঢহোলেল  ঢবে জেতিয় হয় | 

আমোলদর কল লজর  তচরসবুজ জঠুট তসতভল র দোত়ে আর কমো 

| এক রোলি দোত়ে (সুলমরু) অ্যো োম ম ক্লক চোইলি আতম কোরণ 

ন্দজলগযস কর োম | পলরর তদে ঢভোর চোরটোয় কমোলক ঢেে 

যরলি হলব িোই দোত়ে ঢভোর তিেটোয় উলি ঢমলয়লদর ঢহোলে  

তগলয় কমোলক ঘুম ঢেলক ওিোলব | কমোর িতি দোত়ের ঢসই ঢিম 

কল লজ সবোর মুলখ মুলখ জেতিয় হলয় ওলি | ঢসই অ্যো োম ম 

ক্লক বোতক দু বের অ্লেকলকই তবতভন্ন ভোলব সোহোযয কলরলে |  

কল লজর  ঢেষ তদলে ঘত়েখোেো খুাঁলজ েো ঢপলয়, আমোলদর 

ঢহোলে  এ তেলখো াঁজ ঢবোলডম িোর এক খোেো েতব েোপোই  | 

িোলিও কোজ েো হওয়োয়, অ্লেক অ্ঙ্ক কলষ, মযোপ তেওলরম 

কোলজ  োতগলয়, ঢেটওয়োকম ঢিোলটোক  চোতরতদলক চোত লয়, ঢেলষ 

ঢসই ঘত়ে অ্েয ঢহোলেল  ঢহলগোর ঘর ঢেলক পোওয়ো যোয় | ও, 

আলরকটো কেো | ঢয তদতদ ঢেোটলব োয় খুব ঢরলগ ব ি 

বলেমোিরম গোে ও জীবলে গোইলব েো, ঢসই তদতদ িোর ঢেল লক 

যত্ন কলর জীবলের িেম সিংগীি তহলসলব "বলেমোিরম" ই 

হোরলমোতেয়োলম ঢেখোয় | যতদও শ্রীমোলের সিংগীি তেক্ষোর 

পতরসমোতপ্ত ওই একঠট গোলের মোলযযলমই ঘলট|  

 আজ এই মলযযবয়লস এলস ঢেোটলব োর ঢসই সৃ্মতি ব়ে যূসর | 

আজ ঢকউ আর সকোল  আকোেবোণী ঢেোলে েো | ঢদলে আজ 

আজোলের ডোক েোতক েব্দদূষণ কলর বল  আলেো ে চ লে | 

েোেোর ঢসই কোাঁসর ঘিো এখে ইল তিক ঢবল  বদ  হলয়লে | 

আজ ঢমোবোই  হলয়লে আমোলদর অ্যো োম ম ক্লক | িোর 

আওয়োজ আবোর হয় তবতভন্ন রবীন্দ্র সিংগীলির সুলর | মোলে 

মলযয তবসৃ্মতির যুল ো ঢেল়ে যখে ঢপেলে িোকোই িখে 

অ্মত ে আেলে ও তবষোলদ মে উদোস হলয় যোয় | ঢেল লক 

ক্লোস ঢেলক ওিোলেোর সময় জোতেলয় তদলয়  হটোৎ পোলে রোখো 

ঢমোবোই  ঢ োলে অ্যো োম ম ক্লকটো ঢবলজ ওলি  "পুরোলেো ঢসই 

তদলের কেো ..."| 
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ঢ োেক  

-অরুণোতশস ঢসোম 
 
আমরো তববোদ বো়েোই খুাঁল়ে, তকেু িোচীে আস্তোকুাঁ ল়ে, 

ঢজিোর ইলে রোলখ দলূর, িবু েী লচ ঢবোকো ত লঙ! 

 

ঢরোদ কমল  হোলর েোয়ো,  ক্ষয কঠিে হল  মোয়ো, 

এক ো সময়ও ঢবহোয়ো, ঢ োে যরলব েো ঢেষ তরিং এ? 

 

েতব মুহলূি ম হয় সৃ্মতি, ঢকমে রন্ধ্রলি রোজেীতি, 

গলল্প ঢিোমোর উপতস্থতি, ওলদর কোজ্জিি েয় কো ! 

 

পোিোর স্বে মোখো গোলে,  ুল র মৃিুয ঢ খো আলে, 

আমোর অ্সম্মোলের কোলে, িুতম মুেলব েো জঞ্জো ? 

 

ঢযসব ঢরখো বোইলর সর , িোলদর অ্ন্তলর আজ গর , 

আতম হৃদয়ভোঙো ির , ঢেলষ েোকলবো এ পোলত্র! 

 

বৃঠষ্ট ে়ে ঢপল  হয় ব়ে, মোঠট েরম এমেির, 

যখে জ ও জ়েস়ে, কেো ব লব েো রোলত্র? 

 

বতযর ঢিলমর কেোই ঢেোলে, অ্ন্ধ হোতসর দৃেয ঢগোলে, 

হৃদয় কোন্নো তেলয় ঢকোলণ, িবু অ্লল্পলি গজমোয়! 

 

ক্ষমো অ্ভযোলস হয় ক্ষি, অ্সুখ বো়েলে ক্রমোগি, 

আলগর চমলক ঢদওয়োর মি, হিোৎ আসলব েো দরজোয়? 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তম: তমটোর 
-Avik Chakraborty (Bengali Name) 

 

 
 

 
Neerajana Chakraborty-10yrs 

 
Archismita Mukherjee-13yrs 
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A lie started it 

  

Sketches by Tanishka Roy-12yrs 

Charcoal on paper by Evani C Snyder-16yrs 

 
Batman Still One of my Favorite Heroes 
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A lie started it 
-Rishika Bhattacharya-13yrs 

 

“Mrs. Park, you are one of the top actors of your 
time and such an inspiration. You had some 
difficult teenage years. Can you tell us some of the 
hardships you faced?”, the reporters asked me 
with cameras and flashy lights. My mind was 
racing, yet I gave the most cliché answer, “What an 
irony, right?” The journalists however were not 
very happy about this statement. It was clear they 
wanted some material which could go viral and all 
amidst this one of the journalists asked me a 
question, a question whose answer was unknown 
to everyone but me. “Did you ever do anything 
selfish or in the sense horrible to become what you 
are today?” My manager signaled me to end 
today’s interview however my mind was thinking 
about something else or rather someone 
else.“Yes”, I said. The reporters were very eagerly 
staring at me, asking me to elaborate.  My manager 
looked mortified and was signaling me again and 
again to end the interview.  However, none of 
them bothered me, as I clutched my purse, and my 
mind went back to the year 1990. Usually, most 
people feel nostalgic about their teen years, those 
are the moments of youth, that’s the age when 
people fight for their dreams. The age is a beautiful 
transition from childhood to youth. However, my 
summer never came rather my spring turned into a 
never-ending winter, cold and lonely. This was my 
story which is tragic to say the least, a fact that will 
stay as my secret. I was eleven when I went 
through a car accident, both my parents and my 
sister passed away. I was left all alone and I didn’t 
even have time to recover as I was sent to an 
orphanage soon after. They said I had recovered 
physically but had I recovered mentally? the 
orphanage was no healing place, rather it was a 
living depiction of hell,  the rooms were always 
cold, the children there didn’t care much about me 
as I barely spoke up,  missed my family terribly. 
Before I had never pondered about death, however 
after that incident, I would try all supernatural 

practices to bring them back but to no avail. Rather 
I would hurt myself more, having flashbacks of the 
incident when I slept became a daily thing. Soon 
after I developed insomnia. Christmas was my 
favorite festival; my heart would light up with joy 
even thinking about it. However, that year I went 
to their grave and cried. Nothing made me smile. I 
was always tired and scruffy and at some point, my 
grades fell so much I was made to repeat a year. I 
was bullied every day. Those kids never tried to 
understand me. I slipped into depression so much 
so that that at one point I wish I had died with my 
family. I was from a well-off family so after reading 
many books and novels on hard times, I wanted to 
experience a bit of it. Well, I guess I got what I 
wanted, I realized how devilish life can get. I would 
wish my life turned out different all the time. One 
day when I was 15, I took part in a dramatics 
competition. When a new teacher asked who my 
parents were, I told her a lie. I pretended that they 
were alive and that gave me peace. From that day 
onwards I started this habit of mine, lying, even 
though I knew I was wrong, I liked living in this 
alternate sense of reality. Maybe that was the kind 
of life, I had envisioned for myself so thinking that I 
was living it even for a minute was satisfying 
enough for me. My condition however took a turn 
for the worse, now in every situation, I wanted to 
lie, that gave me pleasure even if it was wrong. 
Now I know it’s a mental condition called impulsive 
liar, soon enough however I got caught up in a web 
of lies and getting myself out felt impossible. My 
lies were so serious that if revealed I would get 
kicked out of the acting club that I had taken part 
in. Acting was my only passion in life. So obviously I 
didn’t want that to happen. One day situation 
arose that my lie was almost revealed when I was 
suddenly interrupted by someone whom I never 
knew and yet he saved me. Right after the class I 
asked him why he did that, to which he answered 
because it looked like you needed it. He then 
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introduced himself, saying that he was new at the 
orphanage. I just walked away soon enough 
however I started talking more with him, he was a 
cheery guy who was abandoned by his parents. 
However, he would light up everyone’s day even 
though his life itself was not good. His name was 
Dalton, soon I developed a deep platonic friendship 
with him. It felt like he was the only person I could 
be natural around, someone I could express my 
feelings with someone with whom I could be 
myself, maybe he was the healer in my life who 
knows but one thing is for sure that is he was the 
reason I continued living and found some solace in 
life. Soon my acting dream started becoming a 
reality and our team once got an audition for a 
minor role in a film. However, before the audition I 
falsely accused one of the contestants to make 
sure she loses. My accusations however got them 
fully blacklisted from acting. I know it was horrible, 
but I wanted something for my own for once. 
Dalton however came to know and threatened me 
that he would complain, I asked him why and he 
said that what I did was unfair, I then replied that if 

I got caught, I would go to prison. He didn’t seem 
to care, soon we started to fight, and I pushed him 
hard causing him to fall of the stairs and hitting his 
head hard. I ran over to him, but he just told me to 
write a suicide note and pretend it was a suicide, I 
asked him why and he answered that you have 
gone through enough in your life and so do what 
you love to do. He then said to never ruin someone 
else’s life. I was crying and then I realized that he 
was dead, I killed him. I was devasted yet I did what 
he said. Nothing happened to me, that minor role I 
did became my breakthrough, and I became a huge 
star. Back to present I could feel my eyes getting 
teary, when the reporters asked me again, I said 
that I am horrible, the interview ended. I made my 
way to the car thinking about my biggest secret 
that I killed someone who was dearest to me as I 
sat in the car crying. I said to myself that a lie 
started my career but wherever you are I hope 
you’re happy.

 

Morning 
-Anoushka Sarkar 
 
Morning is wake time 
Morning is sleep time 
Some animals are awake 
Like eagles soaring high above 
Some can be asleep like bats. 
But there is one special animal 
Who is always awake in the morning? 
That is ME! 
 
 
  

 
Tanishka Roy-12yrs 
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তম: তমটোর 

-অতিক চক্রব ী 
 

 গি গ্রীলে সপতরবোলর ইটো ী ঢব়েোলি ঢগতে োম। উত্তর এবিং  

মযয ইটো ীর তবতভন্ন যোয়গো ঘুলর, চব ময, ঢচোষয,  

ঢ হয, ঢপয় আত্মীকরণ কলর, এলস ঢপ ৌঁে োম দতক্ষণ    ইটো ী

র অ্যোমো ত  ঢকোলে। ঢয েহলর, েহর েো বল  গ্রোম ব োই ভো

 , ঢহোলটল  উি োম িোর েোম  ুওরলর । 

 ‘েতবর মি’ ঢবো ল  তকেুই ব ো হয় েো। এরকম যোয়গো  

আলগ ঢদতখতে। অ্ত ভ গোলে েোওয়ো সবুজ পোহোল়ের  

গোলয় রলঙর মি কলয়কটো ঘরবো়েী আর কলয়কটো ঢহোলট । পো

হো়ে ঢেলম ঢগলে েী  সমুলদ্র। তিলরতেয়োে তস! ! পোহো়ে  

ঢেলক প়েব, েো আবোর ঢিলম প়েব ঢসটোই িোহর করলি  

পোরতে েো। যোগলগ, অ্যোমো ত র কেো ত খলি বতসতে। ঢস গল্প 

আর একতদে হলব। 

পলরর তদে সকোল  আমরো ঢরতড হলয় তেলচ ঢগতে ঢবলরোলবো  

ঢবোল । এখোলে একটো কেো ঢবোল  রোখো ভো , আতম ড্রোইভ কর

ঢি খুব ভো বোতস। আমোর একটো   পযোেে, পৃতেবীর ঢযখোলেই 

যোই, আতম গো়েী ভো়েো কলর ড্রোইভ কতর। আমোর তেলজর গো়েী 

চো োলেোর তে  তেলয় একটো িেন্ন অ্হিংলবোয ও আলে। এখোলে 

যেো রীতি একটো ঢবে পোওয়োর ু  গো়েী ভো়েো কলরতে। তকন্তু 

ঢহোলটল  ভযোল  পোতকমিং। িোই তেলচ এলস ভযোল লক ব লি হল ো

 আমোর গো়েীটো তেলয় আসলি পোতকমিং ঢেলক। েকেলক  

ঢচহোরোর ইটো ীয়োে 

ভযোল ।    আমোর আবোর ইটো ীয়োে ঢদখল ই  ুটব োর ঢদর  

কেো মলে পল়ে। এই ঢেল ঠটলক অ্লেকটো ন্দজউলসলে  

তসগলেোতরর মি 

ঢদখলি। ব   পোাঁচ তমতেলটর মলযয গো়েী এলস যোলব। আমরো  

ওলয়ট করতে। ইতিমলযয আমোর খুব ঢিষ্টো ঢপলয় ঢগ ।  

তরলসপেোলে এক িন্বী িরুণী, ঢচোলখ চপ িো। িোলক তগলয়  

জোেলি চোই োম জ  ঢকোেোয় পোব। ঢস   একটো  োসযময়ী হোতস 

 ডোে তদলক ঈেোরো কলর   ভোঙো ভোঙো ইিংরোন্দজ ঢি ঢবো ল ো, 

 জন্দজম এ চল  যোে, ওখোলে পোেীয় জল র  োউলিে আলে” | 

অ্গিযো বযোয়োমোগোলরর তদলক হো াঁটো তদ োম। ঢহোলটল র ঢেোি  

ন্দজম। তভিলর তগলয় ঢদতখ  োউলিে এবিং পোলে েোতেলকর  

গ্লোস রোখো। জ  ঢেল  ঢখলি তগলয় ঢচোখ প়ে  ন্দজম এর  

তভিলর। একজে পুরুষ, েো েো, সুপুরুষ ন্দজম করলেে। মুগুর,

 েুত়ে ডোলম্ব  ভোাঁজলেে। বলস আলেে বল  উচ্চিো 

অ্েুমোে করো কঠিণ। বয়স ন্দত্রে এর একটু উপলরই হলব।  

েরীলরর িলিযকটো ঢপেী তবদযমোে। গোলয়র রঙ ঊি  বোদোমী 

আর চকচলক। এলকই ঢবোযহয় বল  অ্ত ভ তেে। ঢচোলখর রঙ 

গো়ে েী , অ্লেকটো ওই তিলরতেয়োে সমুলদ্রর মি। ঢচোখ দুলটো

আয়ি, বল়েো বল়েো তকন্তু যোলক বল  তপয়োতস মিং!  মলের গভীর  

পয মন্ত ঢদলখ ঢেয়। চু  মসৃণ, ঘে কোল ো, একতদলক ঢটলে  

আাঁচডোা়লেো। আতম জ  খোওয়ো ভুল  হো াঁ কলর এই গ্রীক ঢদবিো 

ঢক ঢদখতে। িোরপলরই হিোৎ হুাঁে হ , আলর এইভোলব ঢদখতে 

ঢদখল  ঢিো ঢগ ভোবলব। ঢবতরলয়  তবলি চল  এ োম। 

িোরপর, গো়েী তেলয় সোরোতদে ঘুলর, ঢসোলরলিো, ঢপোতসটোলেো  

 

কলর ঢহোলটল  ত লরতে। চোে কলর, সপতরবোলর দেেোহোর করলি

 এলসতে ঢহোলটল র ডোইতেিং রুলম।অ্যোমো ত র মোে আর  

সোমুতদ্রক খোবোর পৃতেবী তবখযোি I আমোলদর পুলরো পতরবোর  

আবোর জল র কোেোকোতে। মোলে জল র জীব হল ই হল ো। মো 

আমোলক ব লিো ঢভো াঁদল়ের বিংলের 

ঢেল । ঢমেুকোডম ঢদলখ যো ঢচোলখ পল়েলে অ্ডমোর তদলয় সলব  

একটু তেিু হলয়তে। আলেপোলে ঢদখলি তগলয় ঢদতখ পোলের  

ঢটতবল  বলস সুপ আর তগ্রর্ল্ তচলকে সহলযোলগ তডেোর করলেে 

অ্ত ভ তেে, েী  ঢচোখ।আতম ঢকোেরকলম আর একবোর হো াঁ  

কলর িোতকলয় েোকোর ঢ োভ সিংবরণ কলর, সোমুতদ্রক 

 িোণীতেযলে মেসিংলযোগ কর োম।  

ঢচলটপুলট ঢখলয় সোভমোলরর কোলে তব  চোই োম। সোভমোর তব   

ঢদওয়োর পলর ঢক্রতডট কোডম টো তবল র উপলর ঢরলখ উলি ঢগতে 

ওয়োেরুলম হোি যুলি। ঢদতখ পোলের ঢবতসলে েী  ঢচোখ হোি  

যুলেে। এখে ঢদলখ বুে োম উচ্চিো েলয়র উত্তলর। যেোসম্ভব 

দৃঠষ্টএত়েলয়, হোি যুলয় এতদক ওতদক িোতকলয় খুাঁজতে, হিোৎ  

পোে ঢেলক শুতে েরেলর বোিং োয়  জআলর! এতক আপেোলদর  

মোতকমে মু ুক েোতক? এখোলে ঢপপোর টোওলয়  ঢেই, ওই  

সোব মজেীে ঢিোয়োল ই 

ভরসো।  িলব এরো ঘিোয় ঘিোয় ঢিোয়োল  পোলি ঢদয়” ! !আতম 

কলয়ক মুহুলিমর জেয বুেলি পোর োম েো তক ঢহোল োI ভু  শুে

 োম? পোলে িোতকলয় ঢদতখ েী  ঢচোলখ যোলক বল  েঠট স্মোই !! 

আতম আমিো আমিো কলর ঢবো  োম 
 জআপতে, মোলে. . . . . . ” , েী  ঢচোখ ওয়োেরুম ঢেলক ঢবতরলয়  

ঢযলি ঢযলি ঘুলর িোতকলয় একলপলে ঢহলস ঢবো ল ে, 

 জবোই দয ওলয়, আপেোর ড্রোইতভিং তে   

কলমলন্ডব- ্, কমলপয়োডম টু এভোলরজ আলমতরকোেস” ।  

কলয়ক মুহুলিমর জেয মলে হল ো আতম েী  আম মিে, চো াঁলদ দো াঁ

ত়েলয় আতে। যুমতক কোটলি ঢদতখ েী লচোখ  তবর দরজো  

তদলয় বোইলর ঢবতরলয় যোলেে। তবদুযৎ গতিলি তপেু তে োম।  

ড্রোইতভিং রহলসযর সমোযোে করলিই হলব। বোইলর তগলয় 

ঢদতখ ঢস্মোতকিং ঢজোলে দো াঁত়েলয় েী  ঢচোখ, হোলি একটো  

কো োবোে পোইপ। আতম ইহজলে চোকু্ষষ কোউলক পোইপ টোেলি

 ঢদতখতে, কো োবোে ঢিো দুলরর কেো।  

বুক িুলক সোমলে তগলয় দো াঁ়েো োম। েী  ঢচোখ একটো  ম্বোলট  

ন্দজলেো  োইটোর তদলয় পোইপ টো যতরলয় একটো  ম্বো টোে তদল ে। 

সলবতকেু ব লি যোলবো, েী  ঢচোখ বল  উিল ে, 

 জভোবলেে ঢিো, ঢয কেোগুল ো ঢবো  োম তক কলর?”  

আতম হিভম্ব! !  

 জএত লমিোতর, মোই তডয়োর তমেোর চক্রবিী” ।  

আমোর হো াঁ মুলখ ঢবোয হয় একটো ঢগোটো তস বোস ্েুলক যোলব, এ  

মলে  আমোর পদবী জোেল ো ঢকোলেলক? ? ? ?  

 জতডেোর ঢটতবল  

আপেোর কোাঁটো তচতবলয় মোে খোওয়ো ঢদখ োম” , পোইলপ টোে তদ

ঢয় অ্ত ভ তেে বল  চ ল ে, জলদলখ মলে হল ো 
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একটু বোঙো ীয়োেো আলে, শুে োম আপেোর স্ত্রীর সোলে বোিং োয়

 কেো ব ল ে। এতদলক আপেোর ঢেল র ইিংরোজী উচ্চোরলণ 

ঢকমে একটো বলেোে বলেোে 

গন্ধ। মলে হ  আপতে মোতকমে মু ুক তেবোসী বেসন্তোে” ।  

আতম চুপ, তকন্তু মুলখর হো াঁ টো বল়েো হলে।  

 জিোরপর সোভমোর আপেোলক তব  তদ  ঢটতবল  , আপে ঢক্রতডট 

কোডম রোখল ে তবল র উপলর। পোে তদলয় ওয়োেরুলম যোওয়োর 

সমলয় ঢদখ োম ঢক্রতডট কোডম এ েোম ঢ খো  ‘ . . .  চক্রবিী’ ,  

বোতকটো………”। আতম িিক্ষলণ একটু যোিস্থ হলয়তে। ঢবো  োম

  জলস ঢিো হল ো,  আপেোর অ্বসোলভমেে সোিংঘোতিক।  

কো ঠটলভট করোর মি। তকন্তু ড্রোইতভিং এর বযোপোরটো? ?”  

 জখুব সহজ, আপেোলক ঢহোলট  এ এলস ভযোল  ঢক গো়েী হযোন্ড

ওভোর করলি ঢদখ োম, মোলে তেলজই চোত লয় এল ে, ঢদখ োম

আপেোর বো াঁ হোি টো ডোে হোলির ঢচলয় ঢবে তকেুটো ঢবেী  

সোেবোে মড, ঢরোলদ ঢপো়েো। এখোলে একটু অ্েুমোলের ঢখ োতে । 

ঢকে আপেোর বো াঁ হোি ডোে হোলির ঢচলয় ঢবেী সোে  

এেলপোস্ড? একটো কোরণ হলি পোলর, আপতে এক হোলি  

গো়েীর হুই  

যলরে। ডোে হোি টো পোলে েোলক বল , সূয মদে মে কলর েো।  

অ্যোমো ত  ঢকোলের মলিো সরু, তময়োন্ডোতরিং তবপিেক  

রোস্তোয় ঢয একহোলি গো়েী চো োলি পোলর, িোর ড্রোইতভিং তে   

িেিংসেীয়” । 
আতম  িোর মোেো ঢখলয় ঢবো  োম, 

 জসব ঢিো বুে োম, তকন্তু আপেোর এই গ্রীক ঢচহোরো আর েী  

ঢচোলখ বোিং ো? ? আপতে ঢকোেলদলের ঢ োক? 

আর একবোর একলপলে হোসল ে েী  ঢচোখ, 

 জ আতম েোতক  ন্ডলে, বণ ম এন্ড ঢরইসড। ঢপেোয় রসোয়েতবদ, 

যোলক বল  ঢকতমে। 

ঢকমতব্রজ ঢেলক প়েোশুলেো ঢেষ কলর  ন্ডলে একটো  যোব এ     

তরসোচম কতর। এখোলে েুঠট কোটোন্দে”।  জতকন্তু বোিং ো! ! ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এবোলর আর একলপলে েয়, অ্িহোসয কলর ব ল ে, 

 জিো বলট, ঢচহোরোয় আতম বোিং োয় কলে পোব েো। যতদও আমোর    

বোবো বোঙো ী।   ক কোিোর বো ীগলে বো়েী। েোম িোপস তমত্র।  

অ্লঙ্কর   েোত্র। ক কোিো য়ুতেভোতস মঠট ঢি প়েো ঢেষ কলর  

আলসে  

য়ুতেভোতস মঠট অ্  ইয়লকম ডক্টলরট করলি। প়েোশুলেো ঢেষ কলর

 ন্ডলে একঠট কল লজ অ্যযোপেো করলিে, এখে তরটোয়োডম। 

য়ুতেভোতস মঠটলি েোকলিই বোবোর সোলে আ োপ আমোর মোলয়র, 

েোম ঢমরী মতরয়োটী। ঢসই অ্লঙ্কর েোত্রী। ইিং যোলন্ডর এক  

অ্িযন্ত 

বলেদী ঘলরর ঢমলয়, তকন্তু ঢঘোর ঢ তিে। তবলয়র পলর ঢজদ  

কলর বোবোর কোলে বোিং ো ঢেখো। বোবো আর ঢমমসোলহব  

মোলয়র ক যোলণ 

আতম বোিং োটো মোিৃভোষোর মিই তেলখতে। তিয় ঢ খক েরতদে ু   

বলেযোপোযযোয়, তিয় উপেযোস  ‘বে্তহ পিে’” , মৃদু ঢহলস  

তেলজর েী  ঢচোলখর তদলক ঈতেি কলর ব ল ে, 

 জকোলেেেটো ঢদখলিই পোলেে” ।  

আমোর অ্বস্থো িখে তকিংকিমবযতবমুঢ়। 

ঢকোেরকলম আমিো আমিো কলর ঢবো  োম , 

 জইলয় মোলে, আপেোর েোম টো? ? ”  

পোইলপ  ম্বো একটো টোে তদলয়, এক মুখ ঢযো াঁয়ো ঢেল়ে, একলপলে

 ঢহলস েী  ঢচোখ ব ল ে, আমোর েোম েো মক, েো মক তমত্র। 

যতদও  ন্ডলে সবোই আমোলক ডোলক তমুঃ তমটোর বল ॥ 

 

 

(অঅ ককরণ এর অেুলপ্ররণো সিযজজৎ রোয়। চতরলের  

অেুলপ্ররণো সিযজজৎ রোয় এবক সযোর আর্ো্র ঢকোেোে  

ডলয় ।) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.agomoni.org/


 

 www.AGOMONI.ORG                    WWW.FACEBOOK.COM/BAYAREAAGOMONI 49 

 

  

Agomoni sincerely thanks Donors and Sponsors for their 

generous contribution and support! 
 

 
 

A1 Fashions 

Admission Planner 

Amara Collections 

Ananya Sarkar 

Anjani 

Bhinno Swad 

Biryani Bowl 

Bizlink 

Burgerim 

Chaat Bhawan 

Desh Exclusives USA 

Dhaaga Magic of Threads LLC 

DPP Infotech 

Enriched Kids 

First Repuplic Bank 

Fresh Carton 

Gill Financial & Insurance Services 

Goynar Baksho 

Handloom House 

ICICI Bank 

Indrajit Upadhyay 

Ipshita Sarees 

 

Kamal Spices 

Maurya Fashions 

New York Life Insurance 

Nirmalaya Modak 

Nirvana Ice Cream 

Nupur Dance Academy 

OTSi 

Parovarya 

PNG Jewellers 

Radiance Boutique 

Ranjit Chakraborty 

Realty One Group American 

Rita (Mehendi) 

SBMC/Gteam (Ash Golani) 

Sikha Chatterjee 

Silk Star 

Suman Bhattacharya 

Tulip Sarees 

UCEazy 

V Selections 

Will Dolrich 

Zeevah Collections 
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A Huge round of applause to our dedicated Agomoni team members! 
President: Partha Mitra 

Vice President: Pathikrit Dutta 

Secretary: Annapurna Mittal 

Treasurer: Sourav Saha 

Board Members at Large: Rajib Bhakat, Saumitra Chattopadhyay 
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