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ব�বাসী িনউ জািস� 

Bongo Bashi Socio Cultural Association
Socially Global Aesthetically Bengali 

Bongo Bashi is a non profit 501(c)(3), educational & cultural organization. It has been 
promoting the richness of versatile Bengali Arts, History & Culture. We organize various 
cultural programs of Bengal with the primary objective of exchanging the rich cultural 
heritage of Bengal. We are involved in community services as well.

Make an impact fund raiser supporting 
UNITED NATION HIGH COMMISSION 

FOR REFUGEES

Manvile Community in NJ was affected by 
the oodingdue to Hurricane Ida. 

Families in Manvile have lost
almost everything. It was a heartbreaking 
situation. We wanted to help in whatever 

little way we could.

Our Toy Drive 
for Kids

Our Food Drive to the 
Soup Kitchen 



স�াদকীয়
ুসুি�তা রায়েচৗধরী 

�ছাট গ�
ু ু�তাপবাবর পরামশ� - বধািদত� বে��াপাধ�ায়

উ�রসরী - অিদিত �ঘাষদি�দারূ

ুউড়ান - আনি�তা �চৗধরী

�মণ
প�ািরস ও ইংরািজ বইেয়র �দাকান - রি�তা চে�াপাধ�ায় 

কিবতা
ব�বাসীর মা ভাষা - �সৗিম জানা

িনছক ��ম - িশব�ত ব�ানািজ�

ুঅনাবাসী �দ�াতনা - িবনতা �চৗধরী 

মু�গদ�
শারদীয়া - সুদী�া চে�াপাধ�ায় 

িচ�কলা
ি�য়াং� দাস��, সৃি�, ��য়ান �ামািনক, রাইমা �বরা, িরও

��দ
পৃথা ভ�াচায� চ�াটািজ�
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Advisors 
Mitra Purkayastha, Parna Sarkar, Indrani Pal, Soumi Jana

Board Of Directors 
Prasanta Madak, Santu Ghosh, Satadru Roy

Executive Committee 
Rupak Dutta, Anupam Saha, Mainak Bhattyachary, Madhura Mitra

Cultural 
Susmita Roychowdhury, Abantika Mukherjee, Nairita Banerjee, Roshni Das

Treasurer 
Surojit Ghosh

Event Management 
Saurav Bose, Debabrata Sarkar, Soma Mukherjee, Monalisa Sharma

 
Public Relations 

Budhaditya Bandyopadhyay, Manideepa Sahu

Fund Raising 
Arpita Gupta, Pranatosh Mukhopadhyay

 Creativity & Innovation 
Jayanta Majumdar, Debadittya Roychowdhury

Philanthropy 
Jaba Konar, Moujhury Sarkar, Seema Bhattacharjee

 Volunteers 
Ratna Bhattacharjee, Saumitra Bagchi

Bongo Bashi 
Socio Cultural Association

Our Team
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আি�েনর শারদ�ােত �বেজ উেঠেছ আেলাকমি�র, 

ুধূপ-ধেনায় �সেজ ওেঠ িনউজািস�র সাদা �মেঘর �ভলা

ুুশ�নাদ উল�িনেত জ� �নয় বাঙািলয়ানার নতন আিঙনা 

  আ�নায় আিল�েন �সেজ ওেঠ মেহাৎসব 

ুমহাসমােরােহ নবজ� ঘেট “ব�বাসী, িনউজািস�” র দগ�াদালােনর।

ুু ুব�বাসী দগ�াপেজার �থম বছের আ�ান একটাই, িমিলত হই সবাই ব�ে�র অ�ীকাের। এই সংগঠনিট 

ু ৃ�তির হেয়িছল �ধমা� সু�, সু�র পথ চলার অিভ�ােয়। কলাকি� বা িনছক আ�া এখােন সবটাই 

আ�িরক। অন�িদেক সামািজক কােজ গি� �ভেঙেছ ব�বাসী ভলি�য়াস�। বাংলার জন� �হাক বা ইউে�ন 

সবাই এক �জাট হেয় এখােন সাহােয�র �িত�িতেত। একটা �ছাট �� িনেয় এিগেয় এেসিছেলন 

কেয়কজন। আজ তার ব�াি� ঘেটেছ িনউজািস�র আনােচ-কানােচ। দরজা সবার জন� �খালা। 

ূব�ি��াধীনতাই এখােন মলম�। তেবই না �সখােন আজ মহায�। আর �যখােন ব�ব� রাখেত পাের 

ু�াধীন িচ�াধারা �সখােনই �ান পায় ইে�কলম। ব�বাসী ম�াগািজেনর �থম বেষ�র মি�ত সংখ�ায় �ান 

ু�পেয়েছ ভী�ধম�ী সব �লখা। উেঠ এেসেছ কিচকাঁচােদর ি�েয়িটভ কনেস�।আমরা সবাই ভীষণ নতন। 

ুতাই �েচ�ার সবটাই মননশীল। ভল�িট �থেক িশখেত চাওয়ার ইে� িনেয়ই আমােদর এই পথচলা। 

পােশ চাই সবাইেক।

      ুব�বাসীর পেজা ম�াগািজেনর জ�িদেন ধন�বাদ জানাই সম� কলমেক। আদর জানাই িবেদেশর মািটেত 

বড় হেয় ওঠা �শশবেক। সদ�জাত �য়ােস সবটাই সৃি�শীল। একখ� বাংলােক পাওয়ার অিভ�ােয় 

ু ু ুপেজার কলম কাশফল �শ� কের মা দ�ার চরেণ িনেবদন কের তার সৃজনশীলতা। ব�বাসী �শি�ক 

ু ুু ুআি�েক সাজায় তার দগ�াবরণ। বরেণর ডািলেত সম� ফল আনেকাড়া। পেজার গে� িমেশ যায় নতন 

ু ুুবইেয়র গ�। মহালয়ার পণ� �ভােত িদগে� �শানা যায় দগ�াে�াক। কলেমর আঁিকবিকেত নব উদীয়মান 

ুপ�ধম�, ব�বাসী িনউজািস�র কািব�ক পথচলা….দগ�াসহায় কলমকাজ।।

মৃ�য়ী তব কলমসাজ

ধন�বাদাে�

ুসুি�তা রায়েচৗধরী

�লিখকা/বািচকিশ�ী
স�াদকীয়

পূজাবািষ�কী ১৪২৯

ুহামায়া মহাশি�র আবাহেন বাঙািল িমিলত হেয়েছ বারবার। �ধ বাঙািল নয় এই উৎসব সবার। ম ু ুমািক�ণী মািটেত তাই সাজসাজ রব। �যখােন লাল পাড় সাদা শািড়েত হাত ছঁুেয় যায় ব�ে�র। ধেনািচ 

ু ুনােচ �কামড় �দালায় নবীন �বীণ। প�া�িলেত ম� বেল ভা�া বাংলা। হায়ািস�, ��ািডওলােসর �াচেয� 

ুঅনািবল জায়গা কের �নয় ��ুিটত পে�র ি�� জলছড়া। �কাসাকিস, ঘ�া, �রকািবর কলতােন �সেজ 

ুওেঠন মা দগ�া। 
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ভাষাহীন হেত হেত আজ �ায় িনঃ� 

বুেকর �ভতর �য কটা শ� 

হাপেরর মেতা �পটায় পাঁজেরর �দয়ােল 

গলার কােছ একদলা মাংস িপে�র মেতা 

জেম আেস ভীষণ আে�ােশ 

ুতােদর �ছাঁয়ার অিধকার বিঝ �নই আর 

ুআমার আপস করা �ঠাঁটদেটার !

ুতব �য ভাষায় বাঁিচ আিম

�য ভাষায় জেম আমার যাবতীয় 

আবদার অিভমান দীঘ��াস ,

ু ু�য ভাষায় মিরয়া চম আঁিক 

ু ুআশাটক বাঁিচেয় স�ােনর িশয়ের 

�সই ভাষা ,েসইসব �িধ�ত শ��� 

ুঅ�া� মেন করায় আমার মানষ স�া ,

হােতেগানা কেয়কটা ��ােসর ব�বধােন 

ু�ফরায় না-মানষ হেত হেত বারবার 

ূিবেবক িব�ােসর ভেম ,

আদের শাসেন �মা-েঘ�ায় 

ু ুতব বাসা বাঁেধ আমার বেকর মােঝ ,

ুিজইেয় রােখ �িতবাদীর দঃসাহস l

দাঁেত দাঁত �চেপ সহ� করা অিবচল 

�হমে�র িশিশেরর মেতা ি�� শীতল 

ঘের �ফরা পািখর মেতা আপন 

জ�দা�ীর মেতা িবক�হীন 

আমার মা-ভাষা 

ুআমার একেশর অহংকার !

এখােন শরৎ �নই ,

�বিফকর মওসম বড়ই খামেখয়ালী

ুশীেতর ��েত �হমে�র ঘােসর ডগায় তব জেম ওেঠ 

আ�য� িশিশর 

�যন শবনম শবনম বেল ব�থায় 

ঝের পরল �কউ 

ুআর রহস� গে�র আদেল উেব যায় সবেজর 

যাবতীয় রংঢং

ৃ ুহঠাৎ �ছাট হেয় আেস িদন আর পিথবীর বেকর 

আনােচ কানােচ বােজ,

ঝের পড়া বাচ� ম�াপেলর মম�র 

ু�যন �কান এক ভেল যাওয়া 

আগমণী সুর 

হীেমল হাওয়া �মেল �দয় কােশেদর িনজ�ন ইশারা 

�বলা অেবলার যত নাম, 

যত ডােকর �িন �পিরেয় হঠাৎ �জেগ ওেঠ 

মােয়র ডােকর সাজ

ুদু� �মেঘেদর অবাক িমনাের 

বাণভািস মন �ভেস যায় 

�ফেল আসা �সই 

আটচালার আলপনা �া�েণ

ুিহয়ার মােঝ এঁেক রাখা লেকােনা �স �যন 

এক চালিচ� জীবন… 

 সাঁেঝর অ�ুত িনেভ আসা আেলায়  

মনখারােপর পরেত পরেত 

�লেগ থােক 

গতজে�র শারদকালীন ওস...

ব�বাসীর মা ভাষা 
�সৗিম জানা সুদী�া চে�াপাধ�ায়

কিবতা শা র দী য়া  ১ ৪ ২ ৯
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TloadUSA

350 Fifth Avenue, Suite 5616, New York. NY 10118

212 - 967 - 1993 Fax : 212 - 967 - 2015
www.tloadusa.com info@tloadusa.com

Wishing You A Happy Durga Puja

শা র দী য়া  ১ ৪ ২ ৯িব�াপন
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ব�বাসী িনউ জািস� 

শা র দী য়া  ১ ৪ ২ ৯�ছাট গ�

িক দাদা, বাঙািল নািক ?' চমেক 

িগেয় �পছেন তাকালাম । 

ুঅমািয়ক হািসমেখ অবাঙািল �চহারার 

এক মাঝবেয়সী ভ�েলাক  ��টা 

কেরেছন । সিত� কথা বলেত 

চমকােনার  িকছু িছল না।  গািড়র 

লাইেস� করেত এেসিছলাম আর িগি�র 

সে� বাংলায় বকবক করিছলাম, তাই 

বাঙািল  বেল আ�াজ  করাটা 

এেকবােরই কিঠন িছল না ।

ুিনউ জািস�েত এমিনও �চর বাঙািল 

থােক , তাই �যেকােনা পাবিলক 

জায়গায় আেরকজন  বাঙািলর �দখা 

ুপাওয়াও �কােনা নতন ব�াপার নয় ।

তাই  �াভািবক গলায় বললাম  'হ�া , 

আপিনও ?’

'আিম িদি�র বাঙািল , �তামােদর ভাষায় 

�বাসী ' উিন  বলেলন । ওনার  

�চহারার  অবাঙািল  ছােপর  কারণটা 

বুঝলাম ।  

পিরচয় িবিনময় �� হেলা । আমার নাম 

বুধািদত� �েন উিন একগাল �হেস 

বলেলন 'আমােদর  নােম �তা অেনক  

ুিমল , আপিন  বধািদত� , আর  আিম  

ু�তাপািদত�,  �তাপািদত�  পরকায়� '  

'আ�া,  আপিন িক লাইেস�  করেত 

এেসেছন,নািক �রিজে�শন ?' িজেগশ  

করলাম ।

ু�তাপবাব  হতাশ  গলায়  বলেলন  

'লাইেস�  করােতই  এেসিছ , িক�  

�টােকন  এর  গ�েগাল  হেয় �গেছ । 

ুআমার �টােকন থািট� , িক�  ভল  কের  

থারিটন এর সমেয় এেস  �গিছ 'আমার 

িগি� উৎকি�ত হেয় পড়েলন  'ও 

তাহেল �তা অেন�ন দাঁড়ােত হেব’

'হ�া , বলিছলাম িক,  যিদ িকছু মেন না 

কেরন , পােশই একটা �াইভ � কিফর 

ু�দাকান আেছ , একট িনেয় �যেত 

পারেবন ? এই নেভ�র মােসর ঠা�ায়। 

বুঝেতই পারেছন '

পাঁচ িড�ী �ট�ােরচার এ এক ঘ�া 

দাঁিড়েয় থাকা সিত� ক�কর। �ভেব 

ু�দখলাম , আমার ন�র  একশ, �তেরা 

ু�থেক একশ আসার ফাঁেক কিফ িনেয় 

চেল আসেত পারেবা , �সই সে� মেন 

পড়েলা বি�ম চ� চে�াপাধ�ায়ও ওনার 

উপন�ােস িলেখিছেলন  "বাঙািলেক 

বাঙািল না �দিখেল �ক �দিখেব ?" তাই 

রািজ হেয় �গলাম ।  

ুু'আপিন বিঝ আেমিরকায় নতন 

এেসেছন , গািড় �কেনন িন এখেনা ?' 

আমার িগি� সরল মেন  �� করেলন।  

ু�তাপবাব একগাল �হেস বলেলন  'না 

না , আিম ব� বছর এই �দেশ আিছ , 

আসেল আমার ওয়াইফ গািড়টা িনেয় 

ু�গেছ িভিকেক চল কাটােনার জন� '

ুু'িভিক বিঝ আপনার �ছেল ?' িগি� খব 

উৎসািহত হেয় উঠেলন  । 

'েছেলর মেতাই বলেত পােরন , িভিক  

ুআমার �বড়াল ' �তাপবাব জবাব 

িদেলন ।

ুআিম একট অবাক হেয় �গলাম, 

ু�বড়ােলর চল কাটার জন� �বড়ােলর 

মািলক এই ঠা�ায় এক  ঘ�া দাঁিড়েয় 

থাকেবন ? আমার  মেনর কথা �টর 

ু�পেয়ই �যন �তাপবাব বলেলন 

'আসেল সামেনই  ওর �ীন কাড� এর 

বােয়ােমি�ক আেছ �তা , তাই ওর 

ুগােয়র চল �েলা কািটেয়  িনি� , যােত 

�চহারাটা এি�েকশেনর ফেটার মেতাই 

হয় '

ুএকটা  বেড়া ঝাকিন �খলাম , যার 

িকছুটা কারণ কিফ শেপর সামেন রা�ার 

গত� , িক� �ধান  কারণ এই 

�বড়ালিটর ি�নকাড� হওয়া  �েন চমেক 

িগেয় । আমার িনেজর �ীন কােড�র  

এি�েকশন �ায়  দশ বছর ধের জমা 

থাকার পের অবেশেষ �ীন কাড� হােত 

এেসিছেলা । আর  �সখােন িভিক নামক  

এই িবড়ালিট যার বেয়স আর যাই �হাক 

, দেশর কমই হেব এেতা সহেজ  �ীন 

কাড� �পেয় যােব , ব�াপারটা িঠক হজম 

হি�েলা না।

িজেগশ কেরই �ফললাম 'েবড়ােলর �ীন 

কাড� �কমন কের হয় ? এখােন �তা 

ুমানেষর �ীন কাড�  হেতই এেতা সময় 

�লেগ যায়'।

ু�তাপবাব গিব�ত হািস িদেলন  

'আপনারা কলকাতার বাঙািলরা বে�া 

কম ইনফরেমশন রােখন এই সব 

ইিমে�শন িনেয় ‘

�খাঁচা টা হজম করলাম , উিন বলেতই 

থাকেলন 'সাউথ ইি�য়ানরা িক� অেনক 

�বিশ খবর  রােখ  এই সব ইিমে�শন 

ুআর �ীন কাড� এর ব�াপাের । বলন 

�দিখ �ীন কাড� হেত কত সময় লােগ ?’

আিম বললাম 'েসটােতা �কান �দেশ জ� 

তার ওপের িনভ�র কের । �যমন ধ�ন 

ু�নপাল বা ইরােন  জ�ােনা মানষেদর 

ছয় �থেক বােরা মােস হেয় যায়,িক� 

ভারতীয় বা চাইিনজেদর লােগ দশ 

বােরা বছর কের ‘

'েকন এইরকম তফাৎ �সটা জােনন ?' 

ু�তাপবাবর ��  ।

ু�তাপবাবর 

পরামশ�
বুধািদত� বে��াপাধ�ায়
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ুআিম একট আমতা আমতা কেরই 

বললাম , 'েসটা িঠক জািননা , মেন হয় 

এটা মািক�ন সা�াজ�বাদী নীিত, 

ুএমিনেতই ওরা কমিনসম পছ� কের 

না , চায়না �তা কিমউিন� �দশ , 

ভারতও রািশয়ার মেতা কিমউিন� 

ু�দেশর ব� ' ।

ু�তাপবাব িবরি�র সুের বলেলন , 'িক 

সব �য বেলন , এটা িক ষােটর দশক 

ু�পেয়েছন নািক ? কমিনসম যিদ সমস�া 

হেতা তাহেল রািশয়া বা িকউবার মেতা 

�দেশর �লােকরা এেতা  সহেজ  �ীন 

কাড� �পেতা?'

আিম বললাম 'তাহেল িক ভারতীয় আর 

চাইিনজরা অেনক মশলা �দয়া খাবার 

খায় , �বিশ গ�  হয় আমােদর রা�ায় , 

ু�সই জন� ?'। �তাপবাব দীঘ��াস 

ছাড়েলন । 

আমার িগি� আমায় উ�ার করার �চ�া 

ু ু ুুকরেলন  'ধ�ির , তিম এটকও জােনানা 

? ভারেতর আর চীন �দেশর �লাক 

অেনক �বিশ '

আিম বললাম 'তােত িক হেয়েছ , সব 

�দশেকই �তা সমান �কাটা িদেয়েছ'।

ু�তাপ বাব কিফ �শষ কের গা ঝাড়া 

িদেয় উঠেলন 'এটা িঠক কথা ,েয সমান 

�কাটা, িক�  আপনার িগি�র কথাটাও 

ু ুভাবন �য এই দেটা �দেশর �লাক �বিশ 

। মেন ক�ন মািক�ন সরকার  িঠক 

করেলা সব �দেশর জন� এক হাজার 

�ীন কাড�, এিদেক �নপািল আর ইরািন 

পাঁচেশা জন এপলাই করেলা, িক� 

ভারতীয় আর চাইিনজ দশ  হাজার জন 

কের এপলাই করেলা। তখন িক হেব 

বুেঝেছন? কত বছর লাগেব িভসা 

ু�পেত? আর �ধ �তা একটা বছেরর গ� 

নয়, �িত বছর এরকম কের এ��া 

এি�েকশন জমা পড়েছ’

অ� িজিনসটায় আিম বরাবর কাঁচা , 

ু ু ুতাও একট আধট িহেসবটা বঝলাম। 

িক� �বড়ােলর সমস�াটা তাও িমটেলা 

ুনা। ��টা আবার তলেতই হেলা �য 

ভারতীয় �বড়াল িক কের ি�নকাড�  

পাে� ?

ু�তাপ বাব ছা� পড়ােনার মেতা 

উৎসােহ বলেলন  'আহা �বােঝা না , 

ু�বড়ালেদর ও �তা মানেষর  মেতাই 

�কাটা , অন�েদেশর �লােকরা অেনক 

ু ু�বিশ ককর �বড়াল এইসব �পােষ, �সই 

তুলনায় ভারতীয়রা অেনক কম �পােষ 

তাইেতা �বড়ােলর িকউ অেনক কম '

'আ�া আমরা �তা এইেদেশ H িভসায় 

আিস , আপনার �বড়াল এখন িকভােব 

এেসেছ এই  �দেশ ?' আমার িগি�র 

ূ�কৗতহলী �� ।

'একদম �সই এক �েসস, িডেপে�� 

িভসা । আমার �বড়ােলর পাসেপাট� 

করলাম , িভিকর ভােলা  নাম 

ুিব�মািদত� পরকায়� , বাবা - মার 

নােমর জায়গায় আমার আর আমার 

িমেসস এর নাম , 

ব�াস তারপের িভসা হেয় �গেলা '

ূআমার িগি�র �কৗতহল তাও �মেট না 

'আ�া আমােদর �তা ইংেরিজেত িভসা 

ই�ারিভউ  হেয়িছল , বাংলা �দাভাষীর 

অপসন ও িছল । আপনার িভিকর 

ই�ারিভউ �কান ভাষায় হেয়িছল ? 

ই�ারিভউ টা িক �কােনা মািক�ন �বড়াল 

িনেয়িছল ?’

ুআিম ভাবলাম ভ�েলাক বিঝ এই উ�ট 

�ে� �রেগ যােবন । িক� উিন 

উৎসােহর সে�ই উ�র  িদেলন  'এটা 

খুব ভােলা �� কেরেছন । ই�ারিভউটা 

�নয় িবড়াল িবেশষ� �কােনা 

আেমিরকান। এছাড়া �বড়ােলর 

ডা�ােরর িরেপাট�, ভ�াকিসন ��টাস 

এইসবও �দখােত হয়'।

এর মেধ� আমরা আবার গািড়র 

লাইেস� করােনার জায়গায় �ফরত 

এেস �গিছ । �বড়ােলর  গ�  �েন 

মাথার �ভতরটা �কমন �যন িমউ িমউ 

করেছ । �ীণ কে� �� করলাম  'িক� 

�বড়ােলর �ীন কাড� কিরেয় িক লাভ ? 

আমােদর মেতা ওেদর �তা আর অিফস 

বা চাকিরর ব�াপার �নই '

ু�তাপ বাব হতাশ কে� বলেলন  

'আপিন �তা িকছুই �বােঝনিন �দখিছ 

.েয সব ভারতীয়রা �ীন  কাড� চাইেছ, 

িসে�ম �দখাে� �য ওেদর ৭২ বছর 

ুলাগা উিচত , তব ওরা িককের �পেয় 

যাে� ?’

ুআিম আর আমার িগি� দজেনই �ীকার 

করলাম �য আমরা ব�াপারটা জািননা। 

ুউিন বিঝেয় বলেলন -  'কােরার বা�া 

যিদ এই �দশ এ জ�ায়, �সেতা 

আেমিরকান নাগিরক. �স িনেজই 

ফ�ািমিল �কাটা িদেয় বাবা মার �ীনকাড� 

কিরেয় �দয়। এইভােব িকউ টা কমেত 

থােক।’

আমার িগি� ব�াপারটা আ�াজ করেত 

পারেলা এত�েন 'মােন আপনার 

িভিক যখন আেমিরকান �বড়াল হেয় 

যােব, ও আপনােদর ফ�ািমিল �কাটা 

�ত �নসর করেব?’

ু ুু�তাপ বাব খব খিশ, 'িঠক তাই,ওর 

পাসেপােট� �তা বাবা মা িহেসেব 

আমার আর ওয়াইফ এর নাম আেছ'।

আমােদর ন�র এেস �গেছ, গািড় 

�থেক নামেত হেব। তাও বললাম 

'তার মােন �পাষা �বড়ােলর ি�নকাড� 

করােনা হে� মািক�ন �দেশর 

নাগিরক�র শট� কাট? '

৯
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ু ু�তাপবাব আেরা উৎসাহ �পেলন '�ধ 

িক তাই ? �বড়ােলর ি�নকাড� হেল 

আপিন �বড়ােলর নােম িবজেনস করেত 

পােরন ? �বড়ােলর নােম ব�া� 

একাউ� বা �শয়ার ও রাখেত পােরন’

আমার সিত� মাথা িঝমিঝম, মােন 

িমউিমউ করিছেলা। আিম িজেগশ 

করলাম �য 'েবড়ােলর নােম স�ি�?'

ভর�েলাক একগাল �হেস বলেলন  

ু'ভাবন, আপনােক ইনকাম ট�া� িদেত 

হয়, িক� আপনার �বড়ােলর �কােনা 

ইনকাম �নই, ওর নােম যিদ �শয়ার 

�কেনন বা িবজেনস কেরন, �সই 

�িফট টার ট�া� লাগেব না।’

উিন আেরা �যাগ করেলন, 'ট�া� ফাঁিক 

�দয়াটা �বআইিন, িক� আইন স�ত 

ভােব িক কের ট�া�  বাঁিচেয় স�ি� 

বাড়ােত হয়, �সটা এখেনা বাঙািলরা 

�শেখিন। '

আিম বললাম ' হ�া, বাঙািলরা �তা 

িচরকাল িস�ল িলিভং এ� হাই 

িথংিকং।’

উিন বলেলন - 'িদন বদলাে� মশাই , 

িস�ল এর জায়গায় হাই িলিভং হেল 

িক হাই িথংিকং করা  যায় না ? 

ুআপনােদর রবী�নাথ ঠাকর �তা 

বেড়ােলাক িছেলন আবার হাই িথংিকং 

ও করেতন।’

কথাটা �ীকার করেতই হেলা। উিন 

বলেলন 'আর �বিশিদন বািক �নই , 

এরপের �দখেবন আমরা বাঙািলরাও 

ু ু�পাষা ককর �বড়ােলর নােম �পািট� 

িকনেবা, িবজেনস িকনেবা, �শয়ার 

ু ুিকনেবা। আমােদর ককর �বড়ালরা 

লাখপিত বা �কািটপিত হেব।’

ুআমার িগি� খবই উৎসািহত হেয় 

িজেগশ করেলন ওনার �কােনা �চনা 

ু ু�পাষা �বড়াল বা ককর আেছ িকনা 

যােক আমরা �পাষ� িনেত পাির । উিন 

পেকট �থেক একটা বেড়া িল� �বর 

করেত যাি�েলন, আিম  থািমেয় 

িদলাম।  

ু'আপিন বরং একট অেপ�া ক�ন, 

ুআমার একশ ন�র এেস �গেছ । 

আপনার �তা িতিরশ, আপনার ডাক 

আসার আেগই আমােদর হেয় যােব, 

আপিন দাঁড়ান, এেস �নিছ।’

'এই ঠা�ার মেধ� উিন দাঁিড়েয় থাকেবন 

?' আমার িগি� গরম �মজােজ �� 

করেলন ।

'তাহেল উিন নাহয় এই গািড়েতই বেস 

অেপ�া ক�ন, িহটার আর ইি�ন অন 

�রেখ যাি�' িগি�েক ঠা�া করার জন� 

এই উ� ��াবটা িদেতই হেলা।  

' �সই ভােলা , আপনারা আসুন , আিম 

একটা িল� �তরী কের রাখিছ ‘

গািড়র লাইেস� করােনার ফাঁেক িগি�র  

ভৎ�সনা �নেত হেলা -   ‘েদেখা,িকছু 

�শেখা ওনার �থেক । খািল �তা গ�, 

নাটক আর ি�নে� িলেখই �গেল, 

একটা এ��া পয়সা িকভােব স�য় হয় 

�সসব িনেয় �তা কখেনাই ভাবেল না। 

ভাি�শ ওনার সে� �দখা হেলা, 

লাইেস� টা কের িনেয় চেলা ভােলা 

কের �িন ওনার আইিডয়া �েলা '

দির� বাঙািল �� �দেখ অেনক , িক� 

সাথ�ক আর হয় কই. আমার িগি�র 

পিরক�নাও সফল হয়িন । �াইিভং 

লাইেস� িরিনউ কের বাইের এেস 

ু�দখা �গেলা, �তাপবাব �নই। 

তােত অত অসুিবেধ িছলনা , িক� 

যখন উপলি� হেলা �য উিন আমার 

ুইি�ন চাল রাখা গািড় সেমত উধাও 

হেয় �গেছন, তখন ভােলাই অসুিবেধ 

ুহেলা। পিলশ আসা অবিধ ঠা�ায় 

দাঁিড়েয় অেপ�া করেত করেত িগি�র 

উ�� বাক�বাণ িকছুটা হেলও উ�াপ 

িদেয়িছেলা। ওনােক গািড়র মেধ� 

ুবিসেয় যাওয়ার মেতা ভল িস�া� 

�নয়ার জন� আমায় আজ অবিধ কথা 

�নেত হয়, িক� "েতামার মেতা বােজ 

ুবকেত পাের এমন মানষ আর একিটও 

�দিখিন" কথাটা িগি� আর বেলন না। 

ু�শষেমশ পিলশ আমার  গািড়টা উ�ার 

করেত �পেরিছেলা কেয়কিদন পের 

িক� গািড়র দািম ��িরও, �রিডও, 

ি�কার, িগি�র টাকার ব�াগ, আমার 

ুCD, নতন টায়ার ইত�ািদ �য গািড়েত 

ুিছেলানা, বলাই বা�ল�। তবও আিম 

তথাকিথত আঁেতল বাঙািল, আিম 

ু�বষিয়ক �িত �ীকার কেরও �য দদ�া� 

ুএকিট গে�র  �ট �পলাম, এেতই খিশ 

ু।  �তাপবাবর আসল নাম যাই �হাক , 

উিন আজ ও িনেখাঁজ। কিফর  �দাকান 

এ উিন �াভস পের টাকা িদেয়িছেলন, 

ুহােতর ছাপ আেসিন, পিলশ এর কােছ 

ু�নলাম আজকাল গািড় চিরর িহিড়ক 

�বেড়েছ এবং গািড় �চােররা িদন িদন 

�সয়ানা হেয় উঠেছ।

ু ুবঝেত পারলাম �ধ �ানীয় আেমিরকান 

নয়, আমােদর মেতা এিশয়ানরাও 

ুআজকাল গািড় চির চে� জিড়ত। আিম 

ুিনি�ত �য �তাপবাব হয়েতা বাঙািলও 

না, ওনার �কােনা  �বড়ালও �নই, সে� 

এটাও আ�াজ কির �য উিন নানা ভাষায় 

ুু ুনানান �জািতর মানষেদর নানান সবি� 

িদে�ন এবং তার ফেল �সই িদন আর 

ুদূর �নই �যিদন মানষ �বড়ােলর নােম 

বািড়, গািড়, ব�া� একাউ� �থেক �� 

কের হয়েতা িবজেনস , জাহাজ এমন িক 

ুক�ািরিবয়ান সমে�  �ীপ অবিধ িকেন 

রাখেব। কিব বেলিছেলন ভারত আবার 

জগৎ সভায় ��� আসন লেব - �সটা 

�হাক বা নাই �হাক, আমােদর �বড়াল 

ু ুআর ককর স�দায় �য �পাষ� সভায় ��� 

আসন লাভ করেত চেলেছ তােত আমার 

ুিব�মা� সে�হ �নই ।।
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কাল হেলই একেপয়ালা চা আর সখবেরর কাগজ ছাড়া �চােখ 

ুঅ�কার �দেখন �যােগশবাব। সকােলর 

চা �বৗমা সুমনা কের। �ী রাণী থােকন 

পুেজার ঘের। �ছেল অজেয়র 'ওয়ািক�ং 

�ম �হাম' �� হয় অেনক �ভারেবলা। 

ুসুমনার কেলজ একটেবলায়। 

ুএকবছেরর নাতিন িরয়া একট �বলা 

ুঅবিধ ঘেমায়।

�রােজর অভ�াস মেতা আজও �যােগশ 

�চঁচােলন, "চা কী হল! খবেরর কাগজ 

�দয়িন এখনও! আটটা বাজেত যায়!"

ুচােয়র কাপ িনেয় ঘের ঢেক সুমনা 

ু ু ুকাঁচমাচমেখ বলল, "কাগজটা �কাথাও 

পাি� না বাবা। আপনার �ছেল িদল 

আমার হােত, িক� তারপর �কাথায় �য 

�গল!"

�যােগশ �রেগ আ�ন হেয় �চঁচােলন, 

“েগল মােন, কাগেজর িক পা আেছ?”

ুিচৎকাের রাণীর পেজা ভ� হল। অজয়ও 

ুিবর� হল। মেখ িকছু না বেল কােন 

ু�হডেফান �ঁেজই কাগজটা খঁজেত 

লাগল। বাবার �নশা তার �সই 

�ছা�েবলা �থেক জানা।

গজগজ করেত করেত রাণী বাইেরর 

বারা�া, বাথ�ম, রা�াঘর, ময়লা 

ু ু�ফলার ঝিড় সব খঁজেত লাগেলন। 

সুমনা ছুটল ছােদ। 

বািড়র উ�� পিরেবশ। হঠাৎ �শানা 

�গল অজেয়র গলা। তারপেরই 

অ�হািস।

"েদেখ যাও! �দেখ যাও!"

ুবািড়র বািক �লােকরা �ড়মড় কের 

ু ুঅজেয়র ঘের ঢেক �দেখ িরয়া ঘম �থেক 

ুউেঠ কাগজটা পড়ার মত কের দহােত 

ুধের এক �কাণটা চষেছ। তাড়া�েড়ায় 

কখন কাগজটা সুমনাই িবছানায় 

�রেখিছল অন�মন�ভােব, মেন িছল না। 

�যােগেশর রাগ িনেমেষ উধাও। 

নাতিনেক �কােল বিসেয় �কানা �ভজা 

কাগজ পড়েত পড়েত বেল উঠেলন, 

“িঠক আমার �ভাব �পেয়েছ িদিদভাই!”

�ড়াজাহাজ ছাড়ার �ঘাষণা হেয় 

উ�গেছ।

অনন�া একবার বাইের তাকায় । আবার 

কেব �য আসেব। �কনই বা আসেব! 

বাবার �শষ কাজ করেত এেসিছল, মা 

�তা কেবই চেল �গেছ। বােপর বাড়ী 

বেল আর িকছু �তা থাকেলা না।

�িতমার নজরও বাইেরর িদেক। আর 

িক িফরেত পারেবন? বয়স হেয়েছ 

ু�বশ...বাব এবার �জদ কের তাঁেক সে� 

িনেয় যাে�...'আর �তামার একা একা 

ুথাকা চলেব না মা ! ' পারেবন নতন 

�দেশ এই বয়েস মািনেয় িনেত?

ু ু�িম পচকেনর িদেক তাকায়। যাক 

ুবাবা...েশষ পয�� ঘিমেয়েছ !

ু ুএেসিছল তারা সু�তর সে�ই পচকেনর 

মুেখ ভাত িদেত ...েস আেগই িফের 

�গেছ....

ু�িম একট �বিশ িদন �থেক এল মােয়র 

কােছ। এখন একা এই �ছা�টােক 

িনেয়... ভােলায় ভােলায় �প�ছেল হয়!

িরয়া ভােব �কাথায় �কাথায় তারা 

�বড়ােত যােব। িনউ ইয়েক� �তা 

�থেমই, তারপেরই নায়া�া.... দা�ণ 

দা�ণ সব ছিব �পা� করেত হেব! 

ুআ�া...,িস�াথ� মানষটা আসেল 

�কমন? �ট কের স�� হল...ভােলা 

কের �চনার আেগই এেস িবেয় কের 

িফের �গল... চ�াট কের আর কতটা 

�বাঝা যায়! যিদ...

��য়া ভােব....তােক পারেত 

হেব...হেবই! অেনক অেনক রাত জাগা 

পির�েমর ফল এই �লারিশপ...বাবা 

মােয়র অেনক ত�ােগর ফল এই পড়েত 

যাওয়ার সুেযাগ। সফল তােক হেত 

হেব... হেবই !

��ন �ছেড় �দয়।

এেতা সব আশা আকা�া �� �ৃিত 

হািস কা�া িনেয় উড়ান �দয় 

আেমিরকার িদেক।

উ�রসূরা
অিদিত �ঘাষদি�দার

ুআনি�তা �চৗধরী

শা র দী য়া  ১ ৪ ২ ৯�ছাট গ�
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� হল ছিবর �দশ আর কিবতার �দশ। �া
সুনীল গে�াপাধ�ােয়র বই পেড় �স ধারণািট 

মেনর গভীের �তরী হেয়িছল �সই 

�কেশারকােলই। �ায় �সইসময় �থেকই 

আমার ক�নায় আগােগাড়া অ�র আর 

ুরংতিলর িদেয় গড়া �সই �দেশর �িত 

ুএকধরেণর ভালবাসার টানও অনভব 

ু ুকেরিছ। ব�েদব বসুর অনবােদ 

�বাদেলয়ার পড়া তার �বশ িকছু বছর পর। 

Esmeralda আর Quasimodo র সে� 

ততিদেন �চনা পিরচয় হেয়েছ। Notre -

Dame Cathedral �চােখ না �দখেল িক 

হেব, িভ�র �েগার বণ�নার মাহাে�� তার 

উ�ল ছিব আঁকা হেয় �গেছ �ৃিতেত।

এইভােব  ব�িদন ধেরই  সি�ত হি�ল 

ু ুফরাসী �দেশর টকেরা টকেরা  নানা িচ�।  

জুলাই ৯, ২০২২। উেড়াজাহােজ �চেপ আট 

ঘ�ায় �প�েছ �গলাম �সই ছিবর �দশ আর 

কিবতার �দেশর রাজধানী প�ািরেস। 

এবাের সামনাসামিন পিরচয় �স শহেরর 

সে�।

ু �শ�ন নদীর দইতীের জীবেনর িনরিবি�� 

চলমানতা, নীল আকােশর গােয় বািড়�িলর 

�াপত�িশে�র �সৗ�য��সুষমাময় বাড়ী, 

রা�ার ধােরর ক�ােফ �থেক �ভেস আসা 

ুকাপিচেনা আর boulangerie র গ� - 

সবকিট ইি�য় িদেয় পারী শহেরর িব�েয় 

অবগাহন। িলওনােদ�ার  �মানািলসার 

সে�াহন উেপ�া করার সাধ� িক ? 

Louvre র �য িদেকই যাই তার দৃি�পেথর 

ুবাইের �বেরােত পাির না। ঘেরিফের তারই 

ৃকােছ িফির। ��েশষ ছাড়া এক ব�কার 

পেথ।  Monet র Water Lilies িচে�র 

মেতা। "An endless whole. ." 

একসময়  িছল একিট �রল ��শন। আজ 

তা ছিবর  আর �খাদাইিশে�র �দশ।  

Mus’ee d'Orsay নাম �স �দেশর। 

�ঘােরর মেধ� �কেট যায় �সখােন সময়। 

পাথর �য বাঙময় হেয় উঠেত পাের �ক 

জানত?

২০১৯ এর ১৫ই এি�েলর এক অি�কাে� 

Notre Dame Cathedral িব��। 

ুউ�ারকাজ চলেছ পেরা মা�ায়। িক� 

পয�টকেদর  িভতের �েবেশর ছাড়প� 

ু�মেল িন এখেনা। িকছুটা মনঃ�� হেয় 

ঘুরিছ এ গিল ও গিল। অবসাদ আর �াি� 

িঘের ধরেত চাইেছ। তারপর �যেত �যেত 

�যেত নদী নয় , �দখা হল এক �ে�র 

সে�। Cathedral এর উে�ািদেক 

ছায়াছ� রা�ায় অেপ�া করেছ  

Shakespeare And Company, 

শতািধক বছর পার হেয় দাঁিড়েয় আেছ  

ইংরাজী বইেয়র পসরা িনেয়। অেপ�া 

করেছ ত�ণ �লখেকর জেন�। �য ত�ণ 

কিব বা িশ�ী হওয়ার �� �দেখ ঘর 

�ছেড়েছ।

আিম দাঁিড়েয় পড়লাম �সই বাড়ীর সামেন। 

ু�িট�িট পােয় একসময় িভতের ঢকলাম। 

দরজায় �লখা িভতের �ফােটা �তালা 

িনেষধ।

শা র দী য়া  ১ ৪ ২ ৯�মণ

প�ািরস
ইংরািজ বই এর �দাকানও

রি�তা চে�াপাধ�ায়
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শা র দী য়া  ১ ৪ ২ ৯�মণ

ুপাঠক আর �লখক হেত চাওয়া মানষরা 

যােত শাি�েত বইেয়র জগেত ম� হেত 

পাের তাই এই িনেষধা�া। �� ছাড়া এ 

আর িকই বা হেত পাের ?  এই �ে�র 

িঠকানা হল 37 rue de la B�cherie, 

ুKilometer Zero,-এই  িব�িট 

�াে�র সব রা�ার ��। িভতের সব�� 

ু�ধ বই আর বই। ��পিরসর বাড়ীিটেত 

�দওয়াল �মেঝ আগােগাড়া বইেত ঠাসা। 

হাত বাড়ােলই মিণমািণক�। স� কােঠর 

িসঁিড়িট িদেয় উপের উঠলাম। কােঠর 

�দওয়ােল সাদা কােলায় নানা �দেশর 

নানা �লখেকর আেলাকিচ� - Virginia 

Woolf , Mark Twain, Ana�s 

Nin, Jack Kerouac -সীমানািবহীন 

�দশ �থেক �দশা�ের �প�েছ িদল 

িনেমেষ। বড় একিট পা�া ছাড়া জানলা। 

�স পেথ আেলা হাওয়া আসেছ অবােধ। 

কােঠর �বি�েত বেস আেছ �কউ সামেন 

ুতািকেয় �ধ। �কউ বেস আেছ �চয়াের। 

ু�কােল �খালা বই। ওপরতলার বই �ধ 

পড়ার জন�। এেদরই �কউ �কউ 

িন�য়ই 'tumbleweed '-যারা �থেক 

ু�যেত পাের এখােন �ধ িদেন একিট বই 

পড়া , কেয়ক ঘ�া বইিবপণীেত কাজ 

করা আর িনেজেদর একিট �ছাট 

আ�জীবনী �লখার িবিনমেয়। 

১৯১৯ সােল Shakespeare And 

Company র প�ন কেরন Sylvia 

B e a c h .  িকছুিদেনর মেধ�ই 

আেলাআঁধািরেত �ঘরা ঘর�িলেত 

�াে�র �সই সমেয়র সািহত�তারকােদর 

আনােগানা �� হেয় যায়। আসেত 

থােকন Ezra Pound , T . S Eliot , 

Hemmingway আর James Joyce 

ও। ১৯২২ সােল Beach হােত �তরী 

কাগেজ হাজার কিপ Ulysses ছােপন 

ইংরাজীেত। ১৯৪১ সােল ব� হেয় যায় 

িসলিভয়ার Shakespeare And 

Company . িক� ব� হয় না ��  

িঘের িব�েজাড়া �ি� বাঁধার ঐিতহ�। 

দশ বছর পের  �স কােজর ভার 

ু�তঃ�ত�ভােব কাঁেধ তেল �নন ূ

George Whitman. আেগর  মেতাই 

আবােরা S h a k e s p e a r e  And 

Company হেয় ওেঠ সািহত�চচ�ার এক  

�াণেক�। এই বইঘর সিত� �যন এক 

ুউপন�াস। এেককিট দরজা খেল �প�েছ 

ুযাই একেকিট অধ�ােয়-জাদ আর �ে�র 

ুজগেত। �স জগেত �ধই আ�ীয়তা 

ুআর ব��।

ুিশকােগা ছাড়ার আেগ ব� বেলিছল 

ু�ফােন , "রি�তা , তিম বইেয়র �দাকান 

খুঁেজ িনেত ভালবাস। Paris যাে�া , 

Shakespeare And Company �ত 

�যও িক�। " �গলাম �তা , িক� �স �য 

ুএমন হািরেয় িগেয় িনেজেক খঁেজ 

পাওয়ার জায়গা তা িক আর �ভেবিছলাম 

ু? ভালবাসা �সই ব�িটর জেন�। 

ভালবাসা সব ছিব আর কিবতা 

��মীেদর জেন�। 

আইেফল ��েভর �লৗহমানবীর সামেন 

দাঁিড়েয় মেন মেন বিল , "ভাল �থেকা 

ুপাির। য�িব�হ �থেক বাঁিচেয় �রেখা 

িনেজেক। আবার �দখা হেব। "

ছিব

িরও
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ব�বাসী  

আিম বাংলায় ভালবািস, আিম বাংলােক ভােলাবািস

আিম তাির হাত ধের, সারা পৃিথবীর মানুেষর কােছ আিস।
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With Best Compliments From:

শা র দী য়া  ১ ৪ ২ ৯িব�াপন

SPICE WOK
AUTHENTIC ASIAN FUSION FLAVORS

NOW OPEN AT
EAST WINDSOR

LOCATION !!!

Address:
440 Rt 130 South, East

Windsor, Nj 08520

Call : 6093082070

Timing
Monday : CLOSED

Tuesday, Wednesday, Sunday : 11 to 3.5 to 10
Friday & Saturday : 11 to 3.5 to 10.30 
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পাগলী  �তামার সে� যােবা রাতিবেরেত

ুঅফ �রােডর ি�লবারা�া জেতার িফেত;

িভিজেয় �দেবা গ� ছেল

�কালাহেলর অ�ালেকাহেল

ু ু�তামার �ঠাঁেট �ঘােরর চমক �লেকর ধাের

�ে� শাদা লাগেছ কলপ ক�ােল�াের। 

পাগলী �তামার সে� যােবা িন�ত রােত

ুএকটখািন সময় �রেখা ব�া� হােত । 

ৃখািনক যিদ বি� পেড় কেয়ক �ফাঁটা

দুেচােখ �চাখ রাখেবা আর

�স আষােঢ় গ�টা।

ুআজ ঘেমর অবকাশ ��ষহীন , ঈ�াহীন

ৃ ুততীয় �হের আজ ঘম ভােঙ না ।  

ুঅসুখী মানেষর তারার ভীেড় 

ুি�র আকাশ �যন িন�প 

ধ�ানম� িনিব�কার স��াসীর মেতা 

িনিল��তা ঘনায় 

শাি� �রিচত হয় �িত�েন 

ু ৃতবও মােঝ বি� আেস 

মুহূেত�ই কাঁেদ সম� আকাশ 

িন�া ভােঙ, ��ও ভােঙ 

হারায় সকল অবকাশ  ।

িনছক ��ম
িশব�ত ব�ানািজ�

অনাবাসী �দ�াতনা 
ু                                      িবনতা �চৗধরী 

শা র দী য়া  ১ ৪ ২ ৯কিবতা

িব
�

াপ
ন
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With Best Compliments From:

শা র দী য়া  ১ ৪ ২ ৯িব�াপন
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SAMRAGNEE MAJUMDAR
Agent, CA Lic # 4029791

Mobile : 732.692.4818

smajumdar@ft.newyorklife.com



With Best Compliments From:

NJ Sunroom Additions

ALL SEASON SUNROOM / UPGRADE YOUR EXISTING PORCH

Before After

Call Today For Your Design Consultation & Free Estimate 908-279-0009

$500 OFF
not to be combined with any 

other offer

Sunrooms That Bring Families Together

thOffer Expires on Nov 15  2022

Choose from stylish sunrooms, conservatories, and elegant 
additions for a home that creates a lasting impression.

www.njsunroomadditions.com
Moutainside, New Jersey

200+

www.porchenclosuresdiy.com
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bundle home 
and auto
save up to 25%

Bundled savings vary by state. Saving up to 25% is a countrywide average of savings off the Home 
policy combining the Multiple Policy Discount for having Auto insurance with Allstate and the Welcome 
Discount at enrollment. Allstate Fire and Casualty Ins. Co. & affiliates: 2775 Sanders Rd Northbrook, IL. 
© 2022 Allstate Insurance Co.

16
99

02
40

Personalized service. Trusted advice.

CHETAN WATTAMWAR
732-356-6868
120 CEDAR GROVE LN
SOMERSET, NJ 08873
www.allstateagencies.com/ChetanW

Bundling home and auto is just one way 
to save with Allstate. Let’s make sure 
you’re saving as much as you can by 
having all of your policies in one place. 
Call me today for a quote.
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ব�বাসী  

শারদ
�েভ�া
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