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From The BIC family 

It is that time of the year again. We yearn to get back home, to 

admire the lazy grace and the spectacular womanhood of our beautifully 

decked up home towns. And, we still don’t grow out of that feeling. We 

try our very best to tranform the virtual and digital pujo as close to 

realilty as posible. So what if our Shastthi through Dashami lasts less 

than 48 hours. So what if we seldom get to dress up in Indian clothes, 

and if even when cursed by Fall weather, we still live through every bit 

of these moments and never get exhausted clicking photos with the same 

idol every year. 

As we celebrate the October festivities, we would love to send 

our  wishes to the lesser priviledged both back home and here in 

Chicago. The money collected from selling water bottles and a part of 

the profits from the event will be donated to the ‘Kailash Satyarthi 

Foundation’ and ‘Binapani Ashram’, Shantiniketan. This year we will 

also have a winter clothes donation drive on both days. The clothes will 

be donated to a nearby homeless shelter/Salvation Army.  

Without hard work off stage, it is impossible to pull off anything 

on stage, especially in an event of this magnitude! A big thank you to our 

team who have relentlessly worked hard to make this happen. Special 

shout out to our advertising team for their superlative efforts this year 

and to our sponsors who have been very generous in supporting us over 

the years. Thanks to UIC for continuing to provide the space for this 

event. Warm regards to our faculty mentors for their invaluable 

guidance. Last but not least, thank you all for supporting us graciously 

even when we were off the mark, applauding us for our achievements 

and helping us grow each year. Let our parar pujo unravel with great 

food, decorations, dance, music and lots of fun. 

 

You can take the Bengali out of Bengal, but never Bengal out of the 

Bengali! 

And, don’t forget to read our magazine Porijayi, like our Facebook page  

and follow us on Instagram!             

Bolo Durga Mai ki… 

                                                                                    -  Indrani & Raktima 

 

 



From the Editor’s Desk 

 

‘Memories’: what we are 
                                                                             - Saurja DasGupta 

 

When I started ‘Editor’s desk’ two years ago, I promised myself 

that I would structure it in the lines of a small essay. The purpose was to 

share some ideas that I thought were important at that time. The topics I 

wrote about reflected my current state of intellectual exploration. With 

just over a month left in the city, I decided to break my promise. I 

decided that I should write something on memories. While we celebrate 

memories with an air of affectionate nostalgia, I feel we rarely treat them 

with the respect they deserve. Maybe some of you might find their own 

memories scattered throughout this incoherent string of thoughts.  

We exist in memories. Our very actions would feel unjustified 

without the stockpile of memories-both old and new. Therefore, we 

operate within a mesh of conscious and subconscious memories. But 

sometimes you catch them in a very different mood, and that is when you 

realize what they mean to you. I recently took a trip down this rabbit-

hole during packing. Packing to leave Chicago, for good.  

Not the one to be unnecessarily attached to people or things, I 

decided to get rid of all the paper in my apartment first. And there was a 

lot to get rid of - lecture notes from five years ago, scribbled nameless 

phone numbers, narcissistic autographs in violent repetitons, my first TA 

evaluation, ideas jotted down that would get me my next great 

publication, some superfluous (and morbid) realizations about our 

mortality, and of course many unfinished poems aborted before they had 

any literary rights to exist. Most of what I found were discarded ideas, 

redundant compliments…things that I passed on for something better. 

Surrounded by scraps of paper, I suddenly felt claustrophobic; too much 

of the past does that. I stepped out to the fire-escape for some air, but it 

was freezing. Looking down on the same dirty, jagged and rodent 

infested lane, I realized that I still hadn’t escaped the clutches of those 

discarded papers. Now they had taken the form of my neighborhood. 

Those blunt traumas of everyday life, when nothing feels new and 

everyday is a rehash leaves indelible marks on us. The stairs we climb, 

the same buttons we press everytime we get on the elevator, the same bus 

we take to work…Later that day I was standing next to the river, with a 



looming Trump tower in front. Chicago was lit up like fireflies in a dark 

dream. I wanted to feel nostalgic; I was leaving all of this behind for a 

new city. But I couldn’t. A tiny voice in my head told me-‘it’s déjà 

vu…everytime, everywhere.’ ‘What, why?’, I asked. The answer, my 

answer to myself, chilled me to my bones (or was it the Windy City’s 

cold embrace?) –‘BECAUSE IT IS STILL - YOU’.  

That is what memories are really. Nothing special or spiritual or 

even that important. They are manifestations of who we are. In that sense 

Chicago has now become a tiny part of who I am (and who we are). 

Some of us have had our first intimate embrace in the bowels of this 

broken yet beautiful metropolis, some of us have tried to put ourselves 

together after a bitter breakup; some of us used wine, some poetry, some 

got a bit too drastic. It is 2018, but we have remained all too human. The 

relentless waves of Lake Michigan have kept telling us in their familiar 

cadence – ‘Child, there is more, there is always more’. Some of us have 

battled emptiness while some have reveled in raucous company. Some of 

us have had their first illegal high, while some have been struck dumb by 

news of the passing of a close friend back home. Some of us have 

regularly felt that the world has failed them. But we have cried the same. 

Our pillows and bedsheets know stories that even our closest confidants 

will never know. The city streets knew the restlessness in our hearts, 

when we felt we could do so much more, and the sky knew to amass its 

grey clouds when we gulped some Nyquill and said sorry to our potential 

success. The sky also knew that we would give the world another shot 

the next day. Why do you think the sun shows up everyday? Does the 

city have memories too? 

My grocery cart was full of stuff I was about to throw out. Shoes, 

pencils, fraying clothes, dirty bedsheets, mugs with broken handles…As 

I was about to empty the cart into the military green dumpster, I saw a 

woman walk past with an identical grocery cart stuffed with a motley 

collection of items. I could see a half-opened can of Campbell’s soup 

peeping from underneath a pile of blankets. She waved at me with a 

satisfied smile in her face-I noticed her worm-eaten teeth for some 

reason. By the time she turned the corner, I was on my way up, feeling 

lighter, having transfered a large part of my years in Chicago to the city’s 

‘Streets and Sanitation’ department. My cart had held my discarded past, 

the woman’s on the other hand, held her future.  

Before I knew it I was rushing down the stairs once again to the 

dumpster. What if I left something behind? 
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ভাল াবাসা ফিলে আসা 

                                                               - মৈনাক ৈণ্ডল 

(১) 

প্রচুি শীতেি গন্ধ ৈাখা 

একলা ঘতুৈি ভ াি 

শুনয কথা জৈাট বা াঁতে 

ইনবক্স-এ ভোি .. . . 

(২) 

জ্বলতলা আগুন, ভৈঘলা দুপুি, 

পুড়ল কাগজ, নষ্ট রচঠি; 

িক্তচা াঁতদি িাে ভনতৈ যায়, 

অন্ধ আকাশ, ঝাপসা স্মরৃে। 

(৩) 

আগৈনী গান  ুতল যায় ৈন, 

এতস যায় ৈেুৈাস। 

এৈন কতিই গাইতব রক ভস? 

.পরপয়া রৈলন রক আসপ| 

(৪) 

োি একটু  াতলা, একটু খািাপ, 

শিীিগে সাৈানয পাপ, 

সাৈানয িাগ, একটু অর ৈান। 

 

োি অতনকটা কাজ, একটু আিাৈ, 

বঠৃষ্ট ৈাথায় হিাে বযািাৈ, 

হিাে ৈতন রিিতে চাওয়াি টান। 

(৫) 

আজ ৈেুৈাস, সুরনল আকাশ 

সৈতয়ি ডাক, খুব ভচনা টান; 

কে রদন পি, ভশষ অবকাশ 

ৈতন পতি যে, জৈা অর ৈান। 

 

সৈতয়ি ডাক, শুনতে রক পাস .? 

এতসতে আবাি, রবিতহি ক্ষণ; 

ভযতে হতব চতল, রবনা ভশািতগাতল 

ভৈলা হতব ডানা, উতড় যাতব ৈন 



 

ভশষ েতব কথা, ভোি ভপলবো 

আঙুতলি ভো াঁয়া, ভিা াঁট চাপা হারস 

একরদন রিতি, আতোঘৈু ভ াতি, 

বলতবা আবাি, ভোতক  াতলাবারস। 

(৬) 

কথাকরলি  নগণয  এক  ভ াতি, 

পথ  চতলরে  হারিতয়  ভযতে  ভযতে; 

পতথি  হরদশ  নাই  বা  ভহাতলা  জানা. . . 

পতথি  ৈাতঝ  ভোৈাি  ভদখা  ভপতে | 

 

ভচািকা াঁটাতক ৈারড়তয়  পাতয়   ভিিা, 

ভিিা  বকুল  িুতলি  ৈাতঝ  ভ াতি, 

রিিরে  আবাি  ভোৈাি  ভচাতখি  টাতন 

কথাকরলি  নগণয  এক  ভ াতি || 

 

 

ফিলে দেখা/Looking Back - 2017 

Memory courtesy: Somsubhra Ghosh 
 

 
 

 

পরিবাি ববড়ে চড়ে                                       বনু্ধড়েি আোড়ে 



মায়াবী  

- শ্রীরবতবক 

 

"দযাতখা, এবাতি রকন্তু আৈাতদি একটা ফ্ল্যাট রকনতেই হতব। 

রপ্রয়াঙ্কািা অলতিরড ডায়ৈন্ড রসঠটতে ফ্ল্যাট রকতনতে ! রবরদশািা 

রনউটাউতন ! আৈিাই রক শুেু বতস বতস আঙুল চুষব ? কলকাোয় ভগতল 

রনতজতদি ওিাি ভকান জায়গা ভনই । রিরডকুলাস !"  

গে েয়ৈাস েতি প্রায় প্ররেরদন অজজতেশ বাতগি কাতনি কাতে এই কথা 

বতল এতসতে োি স্ত্রী সুৈনা। খড়্গপুতিি ভৈতয়। বড় শখ কলকাোয় 

োতদি রনতজতদি একটা ফ্ল্যাট ভহাক। ভসখাতন ভস িাণীি ৈে আিাতৈ 

থাকতব। িান্নাি ভলাক, ঘি পরিষ্কাতিি ভলাক থাকতব। ভকন ভয ৈিতে 

রবতদতশ পতড় আতে ভক জাতন ! বেি ভদতড়ক  হল অজজতেতশি সতে 

োি  রবতয় হতয়তে। এখন অজজতেতশি সতে আয়ািলযাতন্ডি ডাবরলন 

শহতি বসবাস কিতলও ভসখাতন োি একদৈ  াতলা লাতগ না। বারড়তে 

কাতজি ভলাক ভনই , সব কাজ রনতজতক কিতে হয়। বাতপি বারড়তে 

রনতজি হাতে ভকাতনা কাজ কিতে হয়রন। অথচ এখাতন কী দুিবস্থা। 

বাথরুৈটা পয যন্ত রনতজতক পরিষ্কাি কিতে হয় ! কী সুতখ ভয ভলাতক 

রবতদতশ থাতক ভক জাতন ! সুেিাাং কলকাোয় একটা  াতলা ফ্ল্যাট োি 

চাইই চাই ।  রবষযতেি একটা লরি রহতসতবই নাহয় থাকল। 

অেএব, কেকটা ভবৌতয়ি োড়নাতেই ফ্ল্যাতটি সন্ধাতন অজজতেশ 

বাগ এখন কলকাোয়। না এতস আি উপায় রেল না। ভবৌতয়ি ভৈজাজতক 

োি বড়  য়। অবশয 'সন্ধাতন' কথাটা ঠিক নয়, োি কািণ িাজািহাতট 

একঠট ফ্ল্যাতটি সন্ধান আতগই পাওয়া রগতয়তে। অপদাথ য, অলস 

অজজতেতশি আশায় বতস না ভথতক সুৈনা রনতজই উতদযাগী হতয় োি 

ৈাৈাতক ফ্ল্যাতটি কথা বতলরেল। অজজতেতশি ভসই ৈাৈাশ্বশুি ফ্ল্যাটঠটি 

সন্ধান রদতয়তেন। োাঁিই এক পরিরচে বযজক্ত ফ্ল্যাটঠট ভবচতব। ৈাৈাবাবিু 

কথায় ফ্ল্যাটঠট 'ওয়ান্ডািিুল'| ফ্ল্যাতটি  রবষযৎ ৈারলক রহতসতব 

অজজতেতশি কাজ শুেু সই সাবুদ কতি রবষয়টা পাকা কিা। ৈাথাি উপতি 

ৈাৈাশ্বশুি থাকতবন, অজজতেশ শুেু ভচক রলখতব। আজতক সন্ধযায় 

ৈাৈাশ্বশুতিি কসবাি বারড়তে বতস পাকা কথা হতব।  

রবতকতল অনয ভকান কাজ না থাকায় ভসই সৈতয় অজজতেশ একটু 

ভলতকি োতি হাওয়া ভখতে এতসতে। 

রবতকতলি পড়ন্ত ভিাতদ িবীন্দ্র সতিাবতিি োতি বতস উদাস হতয় 

জতলি রদতক োরকতয় রেল অজজতেশ বাগ। ৈতনািৈ হাওয়া রদতে| ভবশ 

ভিাৈযারিক পরিতবশ। ঘাড় ঘুরিতয় চািপাশটা  একবাি ভদতখ রনতয় 

কেকটা অজাতন্তই একটা দীঘ যশ্বাস ভিতল ভস। আশপাতশ সবাই কে 



সুরখ। ভজাড়ায় ভজাড়ায় করচ করচ ভেতল ভৈতয়িা ভকৈন এতক অপতিি 

গাতয় ঢতল পতড় কথা বলতে। ভকউ ভকউ আবাি কথা বলতে পািতে না, 

কািণ োতদি ৈুখ অনয কাতজ বযস্ত। এ এক অপাি শারন্তি স্থান। ভলতকি 

োতি বতস চািপাতশি েরুণ-েরুণীতদি ভদতখ অজজতেতশি পতক্ষ  

স্মরৃেতৈদুি হতয় পড়া আশ্চতয যি নয়। এখাতনই বহুবেি আতগ কে 

ৈতনািৈ  রবতকল ও সতন্ধয ভস আি ভৈৌসৈুী কাঠটতয়রেল। ভৈৌসুৈী, োি 

প্রথৈ ভপ্রৈ। কেরদন োি ভিা াঁতটি উষ্ণোয় অজজতেতশি ৈন  তি 

রগতয়রেল। রকন্তু হায় ! ভসসব সুতখি রদন এখন শুেুই স্মরৃে। জীবতনি 

ভখলায় ভ তস একরদন ভৈৌসুৈীি রবতয় হতয় ভগল, আি অজজতেশ ৈতনি 

দুুঃতখ রপ.এইচ.রড কিতে চতল ভগল কযারলতিারন যয়ায়। যরদও অতনকরদন 

ভকাতনা ভযাগাতযাগ ভনই, েবুও প্রথৈ ভপ্রৈতক রক আি ভ ালা যায়। 

এখতনা ৈাতঝ ৈাতঝ ভৈৌসুৈীি ৈুখ োি স্বতে ভ তস আতস। অজজতেশ ভটি 

ভপল, ভয ভৈৌসুৈীি রচন্তা এখতনা োি ৈতন রশহিণ জাগায়।  

আচৈকা ভিান ভবতজ ওিায় অজজতেতশি সব ভিাৈযারিক স্বতেি জাল 

রোঁ তড় ভগল। সাৈতন কতিাি বাস্তব। ভসই আয়ািলযান্ড ভথতক ভবৌতয়ি 

ভিান। রবিক্ত ৈতুখ অজজতেশ ভিান েিতেই ওপাশ ভথতক সুৈনাি গলা 

ভ তস এল, " আজতক সৈয়ৈে ৈাৈাি ওখাতন যাতব রকন্তু। একদৈ ভদরি 

কিতব না !" ভিান ভিতখ অজজতেশ বাতগি রনতজি প্ররে এক েিতণি 

রবেৃষ্ণা জন্মাল। োি রনতজি ভযন ভকান বক্তবযই ভনই। ভস ভযন এক 

কলুি বলদ। সাংসাতিি ঘারন টানাই ভযন োি একৈাত্র কাজ ! দীঘ যশ্বাস 

ভিতল অজজতেশ উতি পতড় একঠট 'উতবি' ডাকাি বযবস্থা কতি। 

ৈাৈাশ্বশুতিি সতে মবিতকি পতি ফ্ল্যাতটি কথাবােযা প্রায় পাকা 

হতয় ভগল। ৈাত্র পঞ্চান্ন লক্ষ টাকায় িিা হতয়তে। িাজািহাতট নারক এখন 

ফ্ল্যাতটি অতনক ভবরশ দাৈ হওয়াি কথা , রকন্তু ভেি ৈাৈাবাবুি কথাতেই 

নারক োাঁি বনু্ধ 'এে কৈদাতৈ' িাজজ হতয়তেন। ৈাৈাশ্বশুতিি এই বাড়রে 

আস্ফালনটা স্বা ারবক াতবই বাতগি পেন্দ হয়রন। এৈনরক ভস ৈাৈাবাবুি 

এে আগ্রতহি রপেতন োাঁি ভকাতনা আরথ যক লাত ি সম্ভাবনাও উরড়তয় রদল 

না। খুরশ হওয়াি বদতল  ফ্ল্যাতটি দাৈটা ৈতন ৈতন ইউতিাতে গুতন ভদতখ 

োি শিীিটা ভকৈন ভযন খািাপ লাগতে শুরু কিল। রকন্তু একজন 

রনপাট  দ্র বেসন্তাতনি ৈে ভবৌতয়ি কথা ৈতন কতি োতক সবরকেু 

হারসৈুতখ ভৈতন রনতে হল। ঠিক হল দু-একরদতনি ৈতেযই িাজািহাতট 

রগতয় অজজতেশ বাগ একবাি রনতজি ভচাতখ ফ্ল্যাটটা ভদতখ আসতব । 

এৈরনতে ভসই ফ্ল্যাতট এখন ভকউ থাতক না। ভস োি পরিচয় রদতল োি 

হাতে চারবটা ভদওয়াি জনয দাতিায়াতনি কাতে রনতদযশ ভদওয়া থাকতব। 

পতিিরদন সকাল সকাল অজজতেশ িাজািহাতটি রদতক িওনা 

রদল। হিাৎই োি রনতজতক ভকৈন একরদতনি সুলোন ৈতন হজেল। 



বলতে ভগতল আজতক িাজািহাতটি ফ্ল্যাটটা োিই দখতল। এরদতক খবি 

অনুযায়ী ফ্ল্যাটটা যাতক বতল fully furnished। িীরেৈে ভহাতটল বলা 

ভযতে পাতি। োই োি পরিকল্পনা আজতক ওই ফ্ল্যাতটই সািারদন েতি 

এরস চারলতয় হাে পা েরড়তয় আিাৈ কিা। ভসই কািতণ বযাতগ একঠট 

ভেনরিরডচ রসতেল ৈল্ট হুইরিি ভবােল রনতয় রনতয়তে। এঠট োি বড় 

রপ্রয় ৈদ। ভসই সতে ভকান ভিস্টুতিি ভথতক ঝাল ঝাল ৈাাংস আরনতয় 

ভনতব । ওহ ! রক আনন্দ আজ । রবতয়ি পি ভথতক এিকৈ ৈুক্ত me time 

োি জীবতন বড় একটা আতসরন । 

িাজািহাতট ভপৌৌঁতে অজজতেশ সতব চারব রদতয় ফ্ল্যাতটি দিজা 

খুলতে যাতব, এৈন সৈতয় করিডতিি অনযপ্রাতন্ত একঠট ফ্ল্যাতটি দিজা  

খুতল ভগল। আওয়াজ ভপতয় অজজতেশ ৈুখ েুতল োকাতেই রবস্মতয় 

হেবাক হতয় ভগল । োি ভথতক একটু দতূি দা াঁরড়তয় িতয়তে ভৈৌসৈুী, োি 

জীবতনি প্রথৈ ভপ্রৈ ! ভৈৌসুৈীও হিাৎ অজজতেশতক ভদতখ অবাক ভচাতখ 

োরকতয় িইল। রবস্মতয়ি ভিশটা কাটতেই অজজতেশ বতল উিল, " আতি 

েুই এখাতন ?" 

- "হযা াঁ আরৈ ভো এখাতনই থারক এখন, েুই এখাতন ?" 

-"আরৈ ভো এখাতন ফ্ল্যাট রকনতবা  াবরে " 

-"Wow ! দারুণ বযাপাি ! আয় আৈাি ফ্ল্যাতট, করি খারব ?" 

-" রকন্তু েুই ভকাথাও ভবতিাজেরল ?" 

-" ওই একটু ভগ্রাসারি কিব  াবরেলাৈ, রকন্তু ভস পতি হতব, আয় করি 

খাই " 

অতনকরদন পতি ভৈৌসুৈীতক কাতে ভপতয়, আি োি হাতেি করি ভখতয় 

অজজতেশ একটা স্বগীয় সখু অনু ব কিল। ভৈৌসৈুী ভযন এই ক বেতি 

আতিা স্মাটয আি আকষ যণীয় হতয় উতিতে। রিগািটাও  াতলা হতয়তে। 

জজতৈ ঠটতৈ যায় ভবােহয়। করি ভখতে ভখতে ভৈৌসুৈী অজজতেতশি 

সবতথতক রপ্রয়  জায়গায় ঘা রদল। অদ্ ুে কায়দায় চুতল আঙুল চারলতয় 

নিৈ গলায় ভস জজতেস কিল, " হযা াঁ ভি, এখতনা করবো রলরখস? " 

এই কথায় অজজতেশ ভকৈন স্মরৃেকােি হতয় পড়ল। সরেযই কতলজ 

ইউরন ারস যঠটতে থাকাি সৈতয় োি করবোি কে সখুযারে রেল। োতদি 

একটা রলট্ল ৈযাগাজজনও রেল। ভকাথায় ভগল ভসই সব রদন। এখন যাতদি 

সতে ভস ভৈতশ ভসখাতন সারহতেযি ভকান জায়গা ভনই। ভসখাতন শুেু বারড়, 

গারড়,  ভশয়াি বাজাতিি কথা হয়। োি ভবৌ সৈুনাও করবো ভলখাতক 'যে 

আাঁতেলতদি কািবাি' বতল ৈতন কতি। নাহ , করবো োতক সরেযই েুঠট 

রদতয়তে। রকন্তু পুতিা সরেয কথা বলা কখতনাই অজজতেতশি োতে ভনই। 

োই ভস একটু ভিতখ ভঢতকই বলল ," ওই ৈাতঝ ৈাতঝ টুকটাক " 

- " হযা াঁ, অত যসটা োরড়স না । রক দারুণ ভলখাি হাে রেল ভোি " 



-"েুই এখতনা গান করিস ?" 

-" ওই ৈাতঝৈাতঝ টুকটাক " 

-" রক দারুণ গলা রেল ভোি " 

-" ৈাঝখাতন একদৈ সৈয় ভপোৈ না, রকন্তু এখন আবাি সৈয় হতে " 

-" রক রনতয় বযস্ত রেরল ?" 

-"সাংসাি রনতয়" 

- " এখন োহতল সৈয় হল কী  কতি? " 

-" কািণ সাংসািটা আি ভনই। আৈাতদি রডত াস য হতয় ভগতে। এখন 

আৈাতক আি কাতিা রখদৈে খাটতে হয় না। রনতজি জনয িুল টাইৈ " 

-" ভোি চতল কী কতি? চাকরি কিতে হতলও ভো টাইৈ পাওয়া যায়না " 

-" চাকরি ভো করি না। বযবসা করি।  আৈাি এখন দুখানা কযাতি আতে। 

একটা সল্টতলতক, একটা গরড়য়াহাতট। প্রথৈরদতক আৈাতক বযস্ত থাকতে 

হে ওগুতলা রনতয়। রকন্তু এখন  াতলাই দা াঁরড়তয় ভগতে। োই ভলাক ভিতখ 

চালাই। োোড়া রিলযান্স রহতসতব ভলখাতলরখ কতিও রকেু ভিাজগাি হয়। 

সব রৈরলতয় রদরবয চতল যাতে।" 

রবস্মতয় অর  ূে হতয় অজজতেশ বাগ োি প্রথৈ ভপ্রৈতক ভদখতে থাতক। 

আতগ রেল সাোিণ একঠট ভৈতয়। রকন্তু এখন ভস োি ভচাতখ অসাোিণ 

হতয়  ভদখা রদল। ভৈৌসুৈী একটু ভথতৈ আবাি বলতে থাতক, " আতগ 

সৈাজ, আত্মীয়, বাবা-ৈা সবাইতক খুব গুরুত্ব রদোৈ। ভক কী   াবতব, ভক 

কী  বলতব োই রনতয় রচন্তা কিোৈ। োিপি বঝুতে পািলাৈ ভয জীবনটা 

আৈাি। অনযতদি কথায় গুরুত্ব রদতে রগতয় রনতজতকই ভশষ কতি 

ভিলরেলাৈ। অরৈতেি সতে আৈাি ভকান রৈল ভনই। োও বারড় ভথতক 

ভজাি কতি রবতয় ভদওয়াতলা। বলল বাবাি হাতটযি অসখু, ভবরশরদন বা াঁচতব 

না, োই রবতয় কতি ভন " 

-"োিপি ?" 

-"োিপি আি রক ? আৈাতদি ভকান রৈল ভনই। আৈাতক চাকরি কিতে 

ভদতব না, সব সৈয় অডযাি ভদতব, এটা ওটা ভিাঁতে খাওয়াতে হতব " 

শুনতে শুনতে অজজতেশ বাগ একটা অদ্ ুে আত্মপ্রসাদ অনু ব কতি। 

একটা প্রশারন্তি হারস েরড়তয় পতড় োি ৈুতখ । বাতগি হারস ভদতখ ভৈৌসৈুী 

জ্বতল ওতি, "খুব ৈজা লাগতে না ?" 

- "ওহ ! দারুণ ৈজা ! এিকৈ ৈজা কেরদন পাইরন। হযা াঁ  ভি, েুই আৈাতক 

এটা ওটা ভিাঁতে খাওয়ারব ?" 

বাতগি িাজলারৈতে ভৈৌসৈুী িাগতে রগতয়ও ভহতস ভিতল বতল "বল কী 

ভখতে চাস ? " 

োিপি ভবশ রকেুক্ষণ েতিই অজজতেশ বাতগি ৈতন ভয ইতেটা 

গুড়গুরড়তয় উিরেল ো বাস্তবারয়ে হল ।বাগ ভসাজা উতি রগতয় সাৈতনি 



ভসািায় বসা ভৈৌসুৈীি উপি চড়াও হতয় োি ভিা াঁতট ভিা াঁট িাখল। 

ভৈৌসুৈীও ভকাতনা আপরি না কতি বাগতক ভটতন রনল। ভবশ রকেুক্ষণ 

ভকতট যাওয়াি পি বাগ বলল "আজতকি রদনটা ভোি সতেই কাটাব। 

সতে ভেনরিরডচ " 

- "ভবডরুতৈ চল েতব । দতুটা োস রনতয় রন । বিি, কাজ ু বাদাৈ সব 

আতে " 

     এখন িাে নটা। একটা িুিিুতি ভৈজাতজ অজজতেশ বাগ উতবতিি 

রপেতনি রসতট গা এরলতয় বতসতে। পুতিাতনা চাল  াতে বাতড়। পতুিাতনা 

ভপ্রৈও ভয খাতট এে ভবতড় উিতব ো ভস  াবতে পাতিরন । ভেনরিরডচ ভস 

আতগও অতনক ভখতয়তে, রকন্তু আজতকি ৈে স্বাদ কখতনা পায়রন। 

োিপি ভৈৌসুৈীি বুতক ৈাথা ভিতখ োি গলায় যখন শুনল " দুজতন ভদখা 

হল " েখন োি ৈতন হতয়রেল ভয আজতকি জনযই বজুঝ িবীন্দ্রনাথ গান 

রলতখরেতলন। িুিিুতি ভৈজাতজি সতে ভস ৈতন একটা আত্মরবশ্বাসও 

অনু ব কিতে । ভৈৌসৈুীতক ভস রিতি ভপতয়তে । এখন ভস ভবৌ, শ্বশুি, 

ৈাৈাশ্বশুি কাউতক পতিায়া কতি না। েতব ভস হল অজজতেশ বাগ। 

বাহুবতলি ভথতক বুজিবলতকই ভস বিাবি প্রাোনয রদতয় এতসতে। 

সাৈনাসাৈরন লড়াই কিাি ভথতক ভস ভকৌশতল কাজ হারসল কিায় 

রবশ্বাসী। োই যখন োি ভবৌ ফ্ল্যাতটি খবি রনতে ভিান কিল েখন ভস 

সরেয কথাটা বতলই রদল। ভবৌতয়ি ভিান আসতে অজজতেশ বতল উিল , " 

হযাতলা, ফ্ল্যাটটা ভদতখ এলাৈ । সরেয দারুণ ফ্ল্যাট। খুব আতলা বাোস 

ভখতল, দারুণ ভলাতকশন !" 

- " োই ! বতলরেলাৈ না ! ৈাৈা কখতনা খািাপ ফ্ল্যাট ভদতব না।  ারগযস 

ৈাৈাি সতে কথা বতলরেলাৈ " 

-" ঠিকই , ভোৈিা না থাকতল এৈন ফ্ল্যাট ভপোৈই না " 

-"আৈিা যা বরল  াতলাই বরল, এবাি ভথতক আৈাি কথাৈেই সব কাজ 

কিতব " 

-" হযা াঁ , যা বতলে। ও ! একটা কথা ভো বলাই হয়রন " 

-" রক কথা ?" 

-" আৈাতদি এক ভনইবাি হল আৈাি িুতলি বান্ধবী ভৈৌসুৈী । ভদখা হতয় 

ভগল, করি খাওয়াল " 

-"ৈাতন ?" 

-"আতি, ৈাতন আবাি রক? ভৈৌসুৈী আৈাতদি িুতল পড়ে। এখন ভদখরে 

সাৈতনি ফ্ল্যাতটই  থাতক। কেরদন পতি ভদখা হল " 

-"ওহ ! োই এে  াতলা ভলতগতে?" 



ওপাতি গলাি স্বিটা বদতল ভযতেই বাগ বুঝল ওষুে েতিতে। ভস আতিা 

রনিীহ াতব বলল ,"ৈাৈা বলরেল রকেু টাকা অযাড ান্স লাগতব। কাল 

পিশুি ৈতেয রদতলই হতব " 

এিপি যারিক ে্রুঠটি কািতণ ভিানটা ভকতট ভগল। ভবশ রকেুক্ষণ পতি 

অজজতেশ ভহায়াটসযাতপ ভবৌ -এি ভৈতসজ ভপল, "ৈাৈাি ভকান ভসন্স ভনই 

! েুরৈ একটা ভপাস্টডক, এখন এে টাকা ভকাথায় পাতব? োোড়া 

িাজািহাট অতনকদিূ। পতি গরড়য়াি রদতক একটা ফ্ল্যাট রকনতলই হতব" 

একটা স্বজস্তি রনুঃশ্বাস ভিতল ভহতস ওতি অজজতেশ বাগ। যাক, একটা বড় 

টাকাি োক্কা আপােে ঘাড় ভথতক নাৈতলা। ৈাৈাশ্বশুিতকও আি পািা 

ভদওয়াি দিকাি ভনই। ওরদকটা োি ভবৌ বুতঝ ভনতব। ভস আপােে ডাকয 

নাইতটি ৈে কখতনা ব্রুস ওতয়ন, কখতনা বযাটৈযান হতয় থাকতব। সবই 

ৈায়া ! 

এখতনা করদন েুঠট আতে। আগাৈীকাল নাহয় ভৈৌসৈুীতক রনতয় িায়চতকি 

রদতক যাওয়া যাতব। 

 

                           (এই কারহনীি চরিত্র ও ঘটনা সবই কাল্পরনক) 
 

Terribly tiny thoughts 
                                   - Souvick Chatterjee 

2008, Kolkata: I was watching Durga Pujo in USA in ABP Ananda. 

2018, Kolkata: I am watching Durga Pujo in USA in ABP Ananda. 

Somehow in those 10 years, প্রবালস েরু্ গাপুল া became বাফ়িে পুল া, 

Thanks to BIC. 

 

2018, Hebbal Durga Pujo, Bangalore: Random person shouting on 

microphone “সুরৈেদা ভক ডাক, খাবাি ভদওয়া এবাি শুরু কিতেই হতব”. 

Me (random passer-by to witness Bangalore puja): Seriously! some 

names know no geographic boundaries.  

 

পুতিারহে: “অষ্টৈী পতড় ভগতে, এইটা এখন কিতল অসুরবো ভনই” 

পুতজা করৈঠটি কত্বা (েপনদা): “রক ভয বলতেন? ভদখান ভো ভকান পাাঁজজতে 

বতলতে অষ্টৈী পতড় ভগতে” 

েপনদাি ভিান ভবতজ ওতি, রশকাতগা ভথতক ভৈতয়ি গলা: “বাবা, আজ আৈাতদি 

ষষ্ঠী-অষ্টৈী হতলা, কাল নবৈী-দশৈী.” 

পুতিারহেতক েপনদা: “ঠিক আতে আপনাি যা  াতলা ৈতন হয় কতি রদন” 

 



রূপকথা  

                      - সত্র্যাজিৎ মিত্র্ 

 

এক.রনুঃশব্দ.িাতত্র.ভোৈাতক প্রথৈ.ভদরখ  

ভোৈাতদি.একেলা.বাড়ীি.োতে। 

েুরৈ.দা াঁরড়তয়.রেতল, 

শযাওলা.লাগা.পা াঁরচতল.ভহলান.রদতয়,অসাবোতন। 

োিাি.আতলায়.ভোৈাি.সাতথ.আলাপ.কিতে চাইলাৈ 

োই.ৈনগড়া.এক.গল্প.রনতয়.ভোৈাি.কাতে.ভগলাৈ… 

  

আৈাি.পাতয়ি.শতব্দ.ঘৈু. ােতলা.ভোৈাি, 

আৈাি.েদ্মতবশ.ভদতখ.েুরৈ.বলতল,পিাজপুত্র... 

প্রজাপরে.েিাি.রদন.আৈাি.িুরিতয়.ভগতে। 

আৈাি.জনয বানাতনা.ভোৈাি.নীল.ঘতি  

আজ.আরৈ.অেযন্ত.ভবৈানান. প 

  

ভোৈাি.ভচাতখি. াষা.পড়তে.পারিরন.ভসরদন, 

অবুতঝি.ৈতো.পারলতয়রেলাৈ…অথবা. তয়। 

সবুজ.শযাওলাি.িঙ.রিতক.হয়, সন্তপ যতন 

েদ্মতবতশি.আড়াতল.আৈাি.স্বিা.রৈরলতয়.ভযতে.থাতক। 

  

োিপি.একরদন, 

ভসানালী.আতলায়.ৈাথাচাড়া.রদতয়.ওতি ভযৌনো 

শুভ্রোয়.সৃঠষ্ট.হয়.সম্ভাবনা  

এক নপুাংসতকি.গত য.জন্ম.ভনয়.ভপ্রৈ 

জীবন রদশা পায় রপেৃতত্বি অেীকাতি।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Home 

                                                  -   Debolina Basu  

 

Home is when you walk in after a fruitful day 

You shout out to Adi to remove your shoes, 

take off your socks and jacket as soon 

as you are back from work and his day-care. 

then home becomes that cozy corner 

where you sit on the same sofa everyday 

with a cup of tea and muri-chanachur 

and cast YouTube on TV. 

 

You stare out at the big, old tree 

and the pond and with that big sign 

and endless possibilities… 

You open the patio door where Adi 

runs outside with his football. 

You rest your back. 

Watching him play and enjoy 

in his own little world makes you happy. 

 

You turn around and pick up his toys 

and set the living room in order, 

Home is where you rush to the kitchen 

at the end of the day to make dinner. 

Home is where you Whats app video call 

your parents who live far, far away. 

Where you relish your ice cream on a Friday 

with ‘coke studio’ on TV 

and sleep in on a Saturday. 

Home is that time when you pick up that book 

and get immersed in another world, 

reshaping perspectives through literature. 

Where Adi creates his world of make-belief 

and you can be lost in yours… 

 

Home is where you are at peace. 

Home is where you feel complete. 

 

E. N. Adi is the poet’s three-year old son 

 

 



 
 

 



গজে-ই-নওশাদ 

.............................................................-.যযারে 

 

মিয়য় িামিয়ে ঘরুয়ে মিরয়েই মিয়য়টার মিয়ে ম াখ যায়ে। 

নািটা মিয়ন মনয়য়য়ে। মরম্পি। িাো মিয়য় . .েয়ো আর িয়স হয়ি? 

িিয়িার ম ায় া? ইয় য়েন মে টুএ য়ে-এ পয়ি িয়  িয়ন হয়ে। মেন্তু 

মে আশ্চয য? িার িার ওর মিয়েই ম াখ যায়ে . .িরূ্ যা প্রমেিার িে িি িি 

ম াখ। ম ায়খর িমন হাল্কা িািামি মে? হয়য়ো . . মিমিয মেপমেয়প সুন্দর। 

 ন  িয়ন। ওই িয়য়সর মিয়য়রা মযিন হয় আর মে। ঘুরয়ে মিরয়ে। এর 

সায়ে ওর সায়ে েো ি য়ে আর িায়ে িায়ে মখা া  ু  োয়নর মপেয়ন 

সরায়ে। মিখয়ে োমর ো   ার্য়ে।  ু  সরায়নার সিয় এেটা অি েুে 

সু িা িুয়ট উঠয়ে ওর শরীরী ো ায়। মর্া ামপ সরু আঙু্গ  গুয় া 

এেরাশ িািামি  ুয়  এেটা মিয়ঠ সুর েু য়ে মযন িয়ূর মোোও আিিা াঁমশ 

িািয়ে। হ ুি  ুমিিার পমরমহে এই নিীন মেয়শারীটটর মিয়ে অমনো 

সয়েও িার িার ম াখ  য়  যাজে  েমনষ্কর। আর ম াখায় ামখ হয় ই ময 

অনুেূমেটা েমনষ্কর হয়ে ো ায় োয়ে সটঠে োয়ি ধরয়ে পারা মিাধ হয় 

অসম্ভি। প্রেি কেয়শায়রর িুগ্ধোর িে এেটা অননুেূে অনুেুমের 

সায়ে যমি মিটি নস্টা জিয়ার মিিনা আর েীব্র অপরাধ মিাধ মি ায়না 

যায় েয়ি মিাধ হয় প্রেৃে অনুেূমেটার োোোমে এেটা মেেু হয়ি। মেন্তু 

মযটা ো ার অেীে মসটা হ  িয়নর িয়ধয এই সি েটা অনুেুমের ময 

আয়পমিে অনুপাে মসটা প্রমে িুহয়ূে যই মযন িিয়  যায়ে। েখয়না 

অপরাধয়িাধ-এর পাল্লা োমর হয়ে মো েখন িুগ্ধো। মোয়না মিয়য়র 

প্রমে মোয়না মেয় র মেন িুগ্ধো কেরী হয় ো মিাধ েমর সটৃি েেযাও 

যোযে িায়নন না। অপরাধ মিায়ধর োরণটা অিশয খুি স্পি। েমনষ্কর 

এখন িয়স েমিমরশ। মিয়য়র িায়রা িের অমেক্রান্ত হয়য় স্ত্রী আর মেন 

িেয়রর েনযা সন্তানয়ে মনয়য় োর সািায়না সংসার। মিৌ-এর সায়ে 

মনেযমিন মিমেন্ন েুে োরয়ণ িািেয ে হ হয় টঠে-ই মেন্তু মোয়না 

িাত্র্াোিা িিগুণ িুিয়নর োরুরই মনই। মসািা েোয় অনয মিয়য়র 

প্রমে আেৃি হওয়ার মোয়না োরণ মনই। আর োর মেয়েও িি িযাপার 

মনয়ির মেয়ে িের েুমি মোট এেটা মিয়য়র প্রমে িগু্ধো শুধু সািাজিে 

োয়ি নয়, েমনষ্কর মনয়ির মিয়িয়ের োয়েও এয়েিায়রই গ্রহনয়যার্য নয়। 

েয়ি এটাই মে িীিয়নর অপরাহ্ণ সঙ্কট, মিড াইি ক্রাইমসস? হয়য়ো িা। 

মেন্তু পরিয়ণই িয়ন হয়ে ো নয় িুজে। ম াখ  ুমরয়য় এই মেয়শারীর 

মিয়ে, শুধু এই মেয়শারীটটর মিয়ে  াওয়ায়ে মোয়না অপরাধ মনই। এই 

মিয়য়টটর সায়েই, এই মিয়য়টটর সায়েই মো োর মিয়য় হওয়ার েো মে । 

েয়ি মস আিার মেয়ে এে মোট মেন? আিয়ের এই িুহেূ যটার সািী মস 



মযন আয়র্ও মেয়েয়ে। এে অি েুে মড িা েু, অি েুে নস্টা জিয়া। এই 

মিয়য়টটর েো মেয়িই মো মর্াধূম র রাঙা মরায়ি ঘয়রর িান া মিয়য় 

িয়ূরর পায়ন ম য়য় মটপ মরেডযার-এ র্ি -ই-নওশাি মশানার েো মে ।  

 

"ঘটা োময় মে শাওন খু য়ে ির া . .িার্ার পযাসা . .য়োই আি েে হযায় 

পযাসা”... 

 

হামরয়য় যায় েমনষ্ক আিোয়া এে মিস্মেৃ অেীয়ে। আিার মিয়র আয়স 

িেযিায়ন। সািয়ন িামিয়য় মসই েোর িু েুমর  ু য়খা া মেয়শারী। 

 

“েুমি মে িাশ যমনে-টাশ যমনে নামে মর্া? নামে েমি-টমি? েখন মেয়ে 

োয়ি িা াঁমিয়য় সূয য অস্ত যাওয়া মিখে?”.িয়ুখ িুিুমি হামস মিয়য়টটর।  

 

েমনষ্ক  জ্জা পায়।  জ্জায় িুয়খ রক্ত িয়ি ওয়ঠ মযন োর অমে মনেৃে 

ম ন্তাগুয় া িরিা-েিাট খুয়  হুরহুমরয়য় মিমরয়য় পয়িয়ে আর মেয়শারীটট 

মসই না-ম খা-ম টঠগুয় া এে এে েয়র পয়ি মনয়ে। অে  মিয়য়টট 

এয়েিায়র স্বেস িূেয। এেটুেু  জ্জা মনই। মযন েেমিন ধয়রই েমনষ্কয়ে 

ম য়ন। 

 

“মিয়েয় র  ুম  েরোমর  ঐমিয়ে মশ  হ  িয়  . . য় া  য় া”.িয় ই হাে 

ধয়র েটো টান  ার্ায়। মিিুযে েরয়ঙ্গর িে স্পশ যসুখ মখয়  যায় েমনষ্কর 

িয়ন। িুয় র পাপমির িে নরি হােখানা ওর - োয়ি েমনষ্ক। সায়ে 

সায়েই এেটা েীব্র অপরাধ মিায়ধ িনটা মিম য়য় ওয়ঠ। মে মে। েজত্র্শ 

িেয়রর েমনষ্ক, মেন িেয়রর মিয়য়র িািা েমনষ্ক ম ায় া িেয়রর এই 

মেয়শারীয়ে শুধু ময িয়ন নয়, শরীয়রও মপয়ে  ায় এই উপ মিটা  হঠাৎই 

মযন  ািুয়ের িে আেয়ি পয়ি োর ওপর। িু এে মিন আয়র্ এে িনু্ধর 

িামিয়ে এয়সয়ে েমনষ্ক িনু্ধর িািার মিয়য় উপ য়ি। র্েো  মিয়ে  

নার্াি এই মিয়য়টা আসার আয়র্ পয যন্ত অনু ষ্ঠান িামিয়েই খাওয়া-িাওয়া 

োিেি য েয়র সিয় োটমে  ো ই। আর মিয়য়টা আসার পর মেয়েই 

এই েীব্র কনমেে সঙ্কট।  

 

আিার স্ত্রীয়ে মো মিখমে না। মোোয় মর্ ? আো মোন িনু্ধর িামিয়ে 

এয়সমে আমি? িরূ োই, িয়নই পিয়ে না।   

 

মেন এে ম না  ায়র্ এয়ে? মেন এে োয়ে মপয়ে ইয়ে হয়? ও যমি 

িানয়ে পায়র আিার এই ঘৃণয িুি য োর েো? মেন্তু িন? িন উয়ঠান? 



মিধাোর মন  ঠুর রমসেোয় মসখায়ন মো মোয়নামিনও মিিা মিওয়া যায় 

না। মেেুমিন আয়র্ এয়ে ম নয়  মে এয়েই মিয়য় েরোি? মেেুমিন? না 

মেেু িের? িায়রা িের? মস মো অয়নে সিয়? োই হয় নামে?  

 

এই ময ম ায় া িেয়রর উজিন্ন মযৌিনা মেয়শারী যার ডােনাি মরম্পি 

মরম্পি ময  ুমিিার পয়রয়ে হ ুি হ ুি হ ুি ডাম য়া িুয় র রঙ ডাম য়া 

ডাম য়া ডাম ি ওর িুয়ে আয়ে ওর িুয়ে মে না িয়ুের েো োিয়িা না িেু 

িুয়ে িুজে ওর োমেয়ির র্ন্ধ োমেি োমেি োমেি িুয় র র্য়ন্ধ নামে 

সাপ আয়স সাপ সপ য সি যনাশা সায়পর শরীর মপে  িসনৃ ওর শরীয়রর িে 

মে না শরীর োিয়িা না ম াখ োমি ম াখ সায়পর ম ায়খ িৃেুয শীে ো 

সায়পর ম ায়খ িরি  াউমন িরি  ীনোপ িরি র্ য়ে ি  ি  িায়ন 

িীিন িীিনিা িীিনিা মো অয়ঙ্কর সযার মে  িীিন িীিনানন্দ 

িুয়খািুমখ িমসিার িন ো মসন  ু  োর েয়িোর অন্ধোর মিমিশার 

মিশা িুখ োর মিমিশা িায়ন মপঠ েিায়না  ু  মিমিশার  ু  িায়ন সুর্ন্ধ 

আল্গা মখা াঁপা  ু  িায়ন রাজত্র্ি  রাজত্র্ িায়ন মিমিশার েমি িাম য়শর মনয়  

মিমিশা িায়ন  ুমেয়য় ম খা ম টঠ মিমিশা িায়ন মপমসর িামির োয়ি অমির 

আঙু  মিমিশা িায়ন ম াখ নািায়না পদ্মপাো এিন মিয়ন োয়র ি া যায় 

এিন ঘন মঘার িমর ায় িয়  মিয়  মেিন হয় এই মেয়শারী মিয়য়টায়ে 

মোয়ে আমি খুি ো িামস মোয়ে খুি ো   ার্য়ে ো  মো  য়  যায়ি 

আমি মো আর ি ার সুয়যার্ পাি না েখন র্ি  নওশাি েমে মিয়র 

ইয়াি উনয়ো আমে মো মহামর্ আয়েয় য়ি উনয়ো রু ামে মো মহামর্ 

িয় ই মিই ও মো আিারই ওয়ে মো আিারই হয়ে হয়ি মিা  মো মেেু 

মনই  

 

মরম্পি মোয়ে আিার খুি . . 

 

হঠাৎ েয়র ঘিু মেয়ঙ মর্ ।  জ্জায় োন ো াঁ ো াঁ েরয়ে। এেটা মিজেমর 

মিাম িনযো। এসি মে মিখ াি? Midlife Crisis? মপ্রৌঢ়য়ের প্রাক্কায়  

মযৌন হোশা? মে মিয়য়টা? মরম্পি . .মরম্পি . .ঘুিটা োঙয়ে এেটু এেটু 

েয়র েমনষ্কর। োর প্রেি মপ্রি। এেটাই মপ্রি েয়রয়ে েমনষ্ক। আর িীঘ য 

সাে িের মপ্রি েরার পয়র োয়েই মিয়য় . .ঐ মো শুয়য় আয়ে মরম্পি। 

ো  নাি মিমিশা। মেেু মিপের্ািী  ু  এখন ঘুিন্ত মিমিশার িুয়খর ওপর 

পয়র। আর এে টুেয়রা গুাঁ য়িা  া াঁি িানা া পয়ে এয়স ওর িন্ধ ম ায়খর 

পাোয় মখ া েরয়ে। এেটু পেুৃ া হয়য়য়ে িয়ট, এেটু স্বাধীনয় ো, 

েেৃযেমপ্রয়। মেন্তু িায়রা িের ধয়র িুুঃয়খ সুয়খ পে   ার সােী মো   মপ্রি 

আর মিয়য় মনয়য় েমনষ্কর সায়ে মিমিশা ওরয়ি মরম্পির েুমি িেয়রর 



িনু্ধে। মসই অপরাজিোর িািার মিয়য়য়ে আ াপ হয়য়মে । 

অপরাজিোর িাসেুয়ো মিান। েমনষ্ক েখন োডয ইয়ার। মিমিশা ক্লাস 

টুএয় ে। মিয়য়িামি মেয়ে মিয়র প্রেি মপ্রয়ি পিা েমনষ্ক নওশায়ির 

র্ি  শুনে মিনের। মসই মেয়ে মপ্রি আর মিয়য় আর এেমিন ঘরেন্না। 

ঘুিন্ত মিমিশার েপায়  এেটা আ য়ো  ুিু মখয়য় োয়ে িমিয়য় শুয়য় 

আিার ঘুমিয়য় পিয় া েমনষ্ক। িয়ুখ ম য়র্ োে  ো  ার্ার এে ম  য়ে 

হামস। মনয়িরই মিৌ যমি মসই প্রেি আ ায়পর েম  িয়স মনয়য় স্বয়ে 

আয়স মস স্বেয়িা  িুজে েেটা মিায় র নয়… 

 

িুয়র মোোও মিোয়র িািয়ে 

 

স্বপন যমি িধুর এিন মহাে মস মিয়ে েল্পনা। িামর্য়য়া না আিায় 

িামর্য়য়া না।  

 

 

 
 



The Wait  

                                     - Avik Roy Chowdhury 
 

When breathing became a mountain 

The ocean blew life. 

A precocious wave, 

Hiding tornados of melancholia, 

Comes crashing on me. 

From the shells of anonymity 

There arises a heart wrenching mourn- 

How far have you travelled? 

How much more is left, 

Till you find peace? 

 

As a stifling darkness sighs 

And releases the burden of the day onto the sea, 

The last traces of the sun 

Leave behind the black of your eyes, 

Across the stoic canvas of the horizon. 

The waves kiss my feet. 

Drag me away to a mythical continent- 

Where the intoxication of mirth numbs agonies of the past, 

The kaleidoscope of new memories 

Fade the old ones off their black, blue and red. 

 

Shipwrecks lead to fairy tales there, 

Magic pills immune you from attachments- 

Love stories -fleeting and easy, 

Pleasures pouring out of shot glasses, 

With possibilities plated like sushis. 

 

Yet I sit here, right now, by the sea, 

Transported to that one still afternoon of forbidden love, 

Isolated, insulated from the revelries overflowing the bars, 

While the carousel of the world 

Rises and falls and waltzes to its own tune around me. 

 

As I succumb to the watch of the watchful eye, 

Promises of a new life lose meaning. 

Instead, I make a new resolve- 

Waiting for love to come, by the shores of the Michigan, 

Transcending time and mortality; forever. 



ছার্ল ে তৃতীয় সন্তান                            

                         - মিিয়িযামে সাহা 

 

বাজাি অরিৈূলয, ভয টাকায় আতগ বাজাতিি বযাগ  রেয হতয় 

ভযে, ভসই টাকায় এখন এক চেুথ যাাংশ ও  তি না ! 

Phone Pay'ি ভদৌলতে অতনতক এখনও ভপতরাল রকনতে, অিাি ভশষ 

হতয় ভগতল রক কিতব ভক জাতন ! 

বহু সিকারি কৈ যচািীতক ভদখলাৈ ভশষ কতয়করদতন POWER ভেতড় 

PLAIN ভপতরাল  িতে শুরু কতিতে ! 

ভকন্দ্রীয় সিকাি োি ৈূখ যোি পরিচয় বহু আতগই রদতয়তে এবাং ো 

সব যজন রবরদে ! 

রকন্তু এই িাতজযি বযাপািটা ৈতনহয় রকেু একটু আলাদা ! 

ভয কৈ যচািীিা সািারদন ভখতট সিকাি টা ভক সচল িাখতে, রশক্ষাবযবস্থা 

চালাতে, হাসপাোতল ভিাগী ভদখতে, আৈাতদিতক রনিাপিা রদতে, োিাই 

দুগ যা পুতজাি আতগ পাড়াি ক্লাব গুতলাতক চা াঁদা ভদয়, অঙ্কটা এতকবাতি 

কৈ হয় না ! 

রকন্তু োও এই িাতজয সিকারি কৈ যচািীতদি জীবতনি কষ্ট গুতলাি 

সুিাহা কিাি ভথতক ক্লাব এি দুগ যা পুতজা ভবরশ প্রাোনয পায়, ভযখাতন 

পষৃ্ঠতপাষকো কিাি জনয বহু প্ররেঠষ্ঠে বযবসায়ী এবাং িাষ্ট্র(িাজয)ভনোিা 

িতয়তেন, অ াব ভকাতনারদন দৃঠষ্টতগাচি হয়রন ! 

 াবতল অবাক লাতগ, ভয এই সিকারি চাকরিজীবী ভশ্রণীটা রক সািাজীবন 

এিকৈ "োগতলি েৃেীয় সন্তান" হতয়ই থাকতব? 

সিকাতিি খিচ বাড়তল ো কৈাতনাি দায় এতদি, সিকাতিি প্ররেঠট 

আতদশ, রনতদযশ, পরিকল্পনা বাস্তবারয়ে এিাই কতি, েবওু এিাই বজঞ্চে ! 

এই জজরনসটাি ভবােহয় এবাি পরিবেযতনি প্রতয়াজন.... 

রকন্তু হতে রক ভসটা?? 

ভযখাতন ভদশ বা িাজয চালাতনাি জনয রনতদন পতক্ষ একজন 

 াতলা শাষক দিকাি, ভসখাতন আৈিা ভবতে রনজে একজন salesman 

ভক। না না,  ুল  াবতবন না, একরদক ভথতক আৈিা সবাই salesman। না 

হতল CV বা linked in রনতয় এে ভবরশ ৈাথা ঘাৈাোৈ না। রকন্তু োই বতল 

ভো interview ভে যা খুরশ োইও বরল না আৈিা। ভকউ ভ াটবজক্তোয় বতয় 

রগতয় communist  াবোিা বলতে শুরু কতি, রকন্তু ক্ষৈোয় এতস 

capitalistic কাজ কতি। আবাি ভকউ ভকউ ভো জাতনই না, কী বলতে 

আি কী কিতে! 



রকন্তু এিাই আবাি ভ াট পায়, এিাই ভদশ চালায়। সৈাতলাতচানা 

কিতল ভজতলও পুতি ভদয়। এিাই ভো শাষক...এতদি সৈাতলাতচানা...এে 

বড় আস্পে যা?? 

আবাি ইরেহাস এতল এিাই কাটাতেড়া কতি ৈুতসারলরনতক, রহটলাতিি 

নাৎজজ পাঠটযতক। 

এইটুকু ভলখাতেই sales man ভথতক শুরু কতি রহটলািও ভটতন আনলাৈ। 

ভলখাটা যরদ ‘উরন’.অবরদ ভপৌোয়, োহতল আৈাি কী হতব ভক জাতন। 

োও না রলতখ পািলাৈ না। Masters জীবতন টাকা-ডলাতিি দাৈ ভদতখও 

ভযৈন কষ্ট লাতগ, ভেৈনই বাতজ লাতগ civil engineer হতয় এতকি পি 

এক রিজ ভ তঙ পিতে ভদতখ! নাহ.্...রিজ ভৈিাৈে কতি কী হতব? আৈিা 

বাোলী, আৈিা পুতজাটাই না হয় করি!! 

 

পুনশ্চ: arrest কিতবন না please!

 

                          একটু অনযভালব দভলব দেখুন                                         

                                                                 - মিিয়িযামে সাহা 

 

রকেুরদন আতগ magazine এি জনয একটা ভলখা রদতয়রেলাৈ। 

 াতলাও ভলতগরেল সম্পাদক ৈহাশতয়ি। রকন্তু ভলখাটা বড্ড োড়াোরড় 

ভশষ হতয় ভগল বতল ওটাতক আতিা বড় কিতে বলতলন। ভকান জায়গাতে 

বাড়াতনা যায় ভসটাও বতল রদতলন, রকন্তু আৈাি  াগয! যাই রলরখ না ভকন, 

ভসই ৈানরসক পয যাতয় ভপৌেতে পািরে না। োই আি একটা নেুন ভলখাি 

ভচষ্টা। 

ৈাইতকল ৈেসুূেতনি ‘ভৈঘনাদবে্’.পতড়তেন? হযা াঁ! Syllabus এ না 

থাকতল হয়ে আরৈ পিোৈ না। রকন্তু ভসখাতন আৈাতদি সকতলি রপ্রয় 

িাৈ রকন্তু Villain! (না; এবাতিি পুতজাি নেুন রসতনৈাি প্রচাি আরৈ 

কিরে না বা নেুন কতি আঘাে ও কিরে না কাউতক। এটা অতনক রদন 

আতগ ৈেুসূেনবাবু রলতখ রগতয়রেতলন) আো, অসুিতক রক ভকউ এ াতব 

ভদতখতে? আৈাতদি সৈাতজি রিচারিো কে স্পষ্ট হতয় ওতি এই পতুজা 

রনতয়ই। িক্ষ্মাি বি রেল ভকাতনা পুরুষ োতক বে্ কিতে পািতব না। আি 

োতেই খুরশ হতয় ভগল অসিু। কািণ ভস েতিই রনতয়রেল পুরুষ না হািাতে 

পািতল ৈরহলা ভো ভকান োি! ভশষ পয যন্ত ভদবোতদি দগূ যাি স্বিনাপন্ন 

হতে হয়। বযাপািটা রকিকৈ শিীি খািাপ হতল “ৈা ৈা”. কিাি ৈতো। 

পুিাণ ৈতে িাৈও দগূ যাি স্বিনাপন্ন হতয়রেতলন রবপতদ পতি; অসৈতয়। 



রকন্তু ভসই িাৈচন্দ্রও সীোতক বতলরেতলন অরিপিীক্ষা রদতে; পরবত্র রকনা 

জানাি জনয। ৈাতন রবপতদ পিতল সবই কিতে পারি রকন্তু রবপদ চতল 

ভগতল সবাইতক রদতয় যা খুরশ কিাতেও পারি। আসতল আৈাতদি সৈাজ ও 

পারিপারশ যকটা এৈনই ভয একটা সৈতয়ি পি ৈরহলা জারেতক (হযা াঁ! ওনািা 

ৈানুষ নন; অনয একটা জারে!) রনতজি ওপি সতন্দহ কিতে বােয কিা 

হয়। ভসই কািতনই হয়ে পণ রনতয় বারড়ি ৈরহলাতদি ভবরশ রচন্তা। 

না, অতনকটা সতি ভগরে। ভয রবষয় রনতয় ভলখা শুরু কতিরেলাৈ, 

োতে রিতি আরস। অসুতিি স্বগ য জতয়ি ৈতেয খািাপটা কী রেল? লক্ষ্মণ 

ভসনও ভো অতনতক হারিতয় রনতজি িাজয বারনতয়রেতলন। আকবিও ভসই 

একই কাজ কতি ভগতেন। হযা াঁ যাতদিতক হারিতয়তেন োতদি কাতে ওনািা 

খািাপ, রকন্তু রনতজতদি ভলাতকি কাতে ভো ওনািা  াতলা। আবাি 

রনতজতদি ভলাতকি কাতে খািাপ হতলও ইরেহাস কখতনাই ভসটা প্রকাশ 

কিতব না। কািণ ইরেহাস সবসৈয়ই “জয়ী”ভদি জনয ভলখা হয়। ভসই 

“survival of the fittest” এি গল্প। ৈাতিা নয় ৈতিা! এ াতবই ভো আৈিা 

ভবতচ আরে শোব্দীি পি শোব্দী। এখন হয়ে আৈিা “কৈ ঝারপতয় পরড় 

পাথি রনতয়।”.রকন্তু  াতলা পড়াশুনা বা  াতলা কাজ কিাি রচন্তা- াবনাটা 

ভো এ াতবই এতসতে। 

আসতল by default আৈিা ভদবোতদি দতল। োই অসুি আৈাতদি 

শে্রু ওিতি পিাজজে শে্রু। োই যাি ভযটা পেন্দ না, ভসটাই আৈিা 

বানাই অসুি। কাতিাি ৈরহষ পেন্দ না, োই আৈিা ভপতয় ভগলাৈ 

ৈরহষাসুি। আবাি কাতিাি বেযৈান শাষকতক ভবশ লাতগ, োই আৈিা 

ভপতয় যাই “১২হাতেি শাষকরূপী দগূ যা”!.আসতল পুতিাটাই পেন্দ আি 

অপেতন্দি ভখলা। আৈাতদি বেযৈান সৈাতজি কথাটাই ভ তব ভদখুন না; 

ভ াট বক্েৃো শুতন সকতলই হারস। রবশ্বাস করি না এক বণ যও। েবওু 

োতকই ভযোই ভয  াতলা কথা বলতে পাতি। অনয ভলাকতক না বতল 

রনতজতদি কথাই রচন্তা করি না। ভসই পেন্দ-অপেন্দ।  interview ভে 

রগতয় আি যাই করি না ভকন, রনতজতক ‘presentable’ অবশযই করি, আি 

ভবাঝাি ভচষ্টা করি সাৈতন বসা ৈানুষটাি কীিকৈ ভলাক পেন্দ। বললাৈ 

না, পেন্দ অপেতন্দি ভখলা। 

পািতল ভ তব ভদখতবন, আরৈ ভো আি ৈেুসূেনবাব ু নই ভয  ারবতয় 

োড়ব! 

 

পুনশ্চ: আজ লক্ষয কিলাৈ, আরৈ সব ভলখাতেই িাজনীরে ভৈশাই। 

 



 

Meaning of Life 
                          - Aritra  

 
To all the life on Earth 

All standing with a breath 

All with a life 

All with a soul 

All with a purpose- 

 

Make the world a better place 

Through innovation 

Through inspiration 

Through invention 

Until Earth’s last breath 

 

 

My Teacher 
                                      - Vikram 

                           My teacher loves to teach 

Her dress is always peach 

I think she loves the beach 

Because she always gives a speech 

Some say she likes to preach 

But I think she likes a bit of each 

And she likes to wash clothes in bleach 

Can you believe she also likes to screech ?? 

But I love her as my teacher loves to teach !!!! 

 

 

 

E. N. Let’s wish the best to these young and budding poets. 

 

 

 

 

 

 

 



Another City 

- Magpie 

 

A group of teenagers had just picked up their dinner from the 

roadside deli. The glass door had a hideous yellow sticker with the 

words-‘Deli-King: Chicago’s favorite’ on it. Some thought that it was 

indeed the shop’s vain claim to be the best deli around, while others 

guessed that it was named after Dr.  Martin Luther King Jr. Most people 

didn’t give a…well, back to the boys. Two of them were really tall and 

muscular with broad shoulders and long braided hair. They were wearing 

the Bulls’ jersey-Morrey in blue and Ronnie in red. 

No they didn’t play basketball. They were rappers. Or least they thought 

they were. They had performed together as the rap-duo - ‘Morronns’and 

they weren’t that good. The skinny one, Ray was the youngest in that 

group; he had just graduated high school and applied for college. And 

that was one of the many reasons he was picked on; his skinny frame and 

quiet disposition didn’t help matters. Ray didn’t mind though; he had 

been through much worse.  

It was getting dark; Ray wanted to get home soon. These streets 

were familiar; Ray had grown up here. He had known these bylanes, 

these nooks and corners from the time he was in his mom’s stroller, 

trying to figure out the world around in his own tiny way. Shawna had 

Canny with her whenever she brought little Ray along. The timid canine 

gave her confidence. 

Canny was dead, Ray didn’t feel sad anymore. Ray had seen many others 

go...his best friend Mikey; Ray was just ten. A drunk driver ran him over. 

He was taken to the hospital, but they couldn’t save him. He had heard 

later that no formal complaint was lodged. Mikey’s family had moved 

out of the neighbourhood half a year later. They lived in the north side 

now, some said.  

“Well they had been meaning to get out of here for some time now—and 

with the cash they got from that … just made things easy.” 

Ray couldn’t believe Ronnie; there was no way to find out so he started 

forgetting again. Then there was Martha. Marty was like an elder sister to 

Ray. She worked as a nurse at the Engelwood Center for Children. Ray 

had read his first book at Marty’s place. It had been his personal library 

for a long time. Martha was a young widow. She had found out just one 

year after her wedding that her husband was a member of the local gang. 

She couldn’t leave him because of that, but he could, in fact he did. 

Rather easily-with a deep bullet wound in his head and dagger to his ribs. 

They found his body in the dumpster. The old lady who found him 

suffered a heart attack. She died two days later.  



Ray was walking back. The ‘Morronns’ had headed for the 

beach. This was an impotant week for him. It was now or never. When 

he emailed the admissions office last month, they said that they had 

already sent out the offers for the fall, which meant he didn’t get in. Then 

someone had told him that they mail offers with financial aid at the very 

end, which had kept his hopes alive. Ray liked to hope for the better, for 

the best. He knew, at this young age that reality was almost always 

unpleasant; the present sucked but hoping for a better future always 

brought a smile to the world. So he had taken off on his bike to 

Evanston, feeling a bit of Lake Michigan inside him and in a couple of 

hours, he was standing in the admission office of Northwestern 

University. Every time he was in the campus he felt that this was where 

he really belonged. To be able to browse the bookshelves of the Seeley 

Mudd, or even to sit by the lake and think for a while without having to 

listen to dissonant tunes or non-stop streams of nonsensical words had 

been a dream. This was his future. His trip had not been in vain; the nice 

lady at the office had assured Ray that they hadn’t dispatched the 

scholarship letters yet. Ray was sure his letter was somewhere in that 

pile.  

But that was two weeks ago and according to their last email 

they had finally sent out all the letters. Tomorrow was Friday, so it had to 

be tomorrow. He decided that he would check tomorrow, first thing in 

the morning; he was hopeful. But before that he still had one last thing he 

needed to do. Ray was glad this was finally over. His college would be 

his refuge…he reached under his shirt and pulled out an off-white 

envelope as he silently slipped inside a narrow lane. He could see a 

throbbing orange light at a distance and he knew that was his destination. 

He reached the light with hurried steps. A torch light fell on his face and 

he saw the guy holding the torch. It was Max today.  

“Where is it?”  

“Here in the envelope…as usual”, Ray replied to the husky voice.  

Max opened the envelope, looked inside and with a mild click the narrow 

lane was completely dark again, except for the orange flicker of the 

cigarette, now on the ground. Ray knew his job here was done and he 

turned around, ready to leave. 

“Hey Ray, tell your brother to skip town for the weekend, okay? Coppers 

all over the place this week.”  

With this Max was gone. Ray nodded in the dark; there were too many 

things in his mind right now. A part of him didn’t want to warn his elder 

brother Jerry. He deserved to be caught. He was the reason his mom had 

been fired from her jobs. The shame had dissipated after a while but the 

fear remained. Jerry was also the reason Ray could go to a good school, 



dream about going to college and eventually med-school. The only thing 

Ray was required to do was to deliver ‘envelopes’ to certain people from 

time to time and ask no questions. Jerry had promised that this was the 

last time. After this Ray would be a college kid! He even promised to 

pay for college, although Ray knew better than to trust Jerry’s promises. 

Ray reached home with a mind clouded with thoughts and heart still 

thumping against his chest.  

Another night was slowly descending on the ‘most dangerous 

neighbourhood in Chicago’. The recent article with the same title had 

stirred up the city. Some of the interviewees had been threatened. The 

police had become more proactive; shootings and even petty street 

robberies had gone down significantly. Some called this the calm before 

the storm. A young boy was trying to reach home as fast as he could…he 

had to see his mother. At a distance he could see a splash of blue and red 

and as he approached the cars he could hear sirens. There were five cop 

cars parked at weird angles all over the intersection but there was no one 

around. The boy had to cross the intersection to reach home or he could 

turn right from the next block. Probably best. He walked ahead toward 

the next block…an explosion shook the sky. The boy fell down. He was 

quick to identify the sound- a gunshot. This was bad; he had to get away 

fast. Someone was shouting through a megaphone but he had no time to 

listen. He put on his hoodie and started running.  

“No one moves, I repeat-no one moves.”  

A volley of bullets rained on the cars from the dark. The boy was 

oblivious to all this. He clutched the off-white envelope in his pocket and 

kept running.  

“You’re surrounded, come out with your hands over your heads.”  

“Sir, someone’s trying to escape!”  

Two gunshots later, the police discovered that the boy who was 

trying to escape was dead with a bullet in his arm and one in his back. 

His right hand was in his pocket, clutching an off-white envelope. This 

could be the evidence they needed. A pair of gloved hands carefully 

flicked open the blood-stained envelope to find a piece of paper inside, 

unsullied by blood. It was a letter, the seal said - ‘Northwestern 

University-Weinberg College of Arts and Sciences.’ The letter read- 

“Dear Mr. Wilson, Congratulations! It is my pleasure to offer you 

admission to the Class of 2022 at the Weinberg College of Arts and 

Sciences, Northwestern University. This opportunity to join one of the 

most outstanding student bodies in the country comes in recognition of 

your academic and personal achievements….”  

The sirens were still blaring. 

 



জ লকানামা 

- অিরবন্দ লাহা 

 

“Pehli nazar mein kaisa jadoo kar diya, tera ban baitha hai 

mera jiya”.- র্ানটা মিয়রািার পর মেয়ে েি মস েি হািার িার শুয়ন 

মিয় য়ে জিয়ো৷ Contemporary মহজন্দ েমি ও র্ায়ন োর অি েুে টান৷ 

যে খারাপ-ই মহাে ও first-day first-show মিয়খ মি য়িই৷ োর িৃঢ় 

মিশ্বাস ময িীিনটা over-the-top িাসা া িম উড েমির িয়োই 

hilariously strange অে  প্র ন্ড মরািহ যে৷ মেন্তু কিনজন্দন িীিয়ন এসি 

মেেুই ভৈতন  য়  না শাহরুখ্ মপ্রিী এই মিজি মেয় ৷ মিয়য়য়ির মিশ েয় 

পায় জিয়ো৷ অে  োর প্রেি মনেট িনু্ধ মেন্তু এেিন মিয়য়-িীিা৷ মসই 

োর এেিাত্র্ িান্ধিী৷ েখন জিয়ো ইজিমনয়ামরং এ প্রেি িয় যর োত্র্ আর 

মরিা পভড় ক্লাস টুয়য় য়ে৷ িুিয়ন এেই পািায় িি হয়য়য়ে িন্ম মেয়ে৷ 

এেটাই োি ময পারয়  ম ােিন িা যমিিাহ মিয়য় মিয় আর মে৷ মেন্তু 

শাহরুখ্ যেই ি ুে “ek ladka ladki kabhi bhi dost nahin ho sakte,”.

এরা িুিন “dost ke siwa kuchh nahin”৷ িীিা প্র ুর ম িা েয়রয়ে 

জিভকাি িনয র্া যয়েন্ড পটটয়য় মিয়ে মেন্তু মস গুতড় িাম । জিয়ো িুয়খ 

যেই SRK এর িে িু  ভিাটাে মিয়য়য়ির সািয়ন এেটট রা-ও োটয়ে 

পায়র না  তয়। অনযমিয়ে িীিা এোমধে মডট েয়রও মিয়শ  সুমিয়ধ 

েরয়ে পায়রমন। িীিা হয় া মর্য়য় প্রেৃে অয়ে য ইজন্ডয়পয়ন্ডন্ট এিং প্র ন্ড 

িািম । মেন ময মেয় গুয় া এে র্াধা? মযয়োয়না মহজন্দ েমির র্য়ল্পর 

িয়োই িুিয়ন টঠে েয়রমে  ময োয়ির েপায়  মেউ না িটুয়  োরাই 

এয়ে অপয়রর ঘায়ি ম য়প িসয়ি। জিয়ো িানু  মহয়সয়ি এোধায়র প্র ন্ড 

অপটটমিমস্টে আিার অনযমিয়ে মেশন িাস্তিিািী। ও স্বো ু মপ্রমিে 

হয় ও িাস্তিটা ো ই সাি ায়ে পায়র। িীিয়নর প্রায় সি িযাপায়র কধয য 

োয় াই অে  যায়ির ো িায়স োয়ির প্রমে জিয়ো এয়েিারই কধয যশী  

নয়। িীিার উপর অয়ল্পয়ে  মট যায়। জিয়োর িীিয়ন আয়রা িুিন খুি 

গুরুেপূণ য। েয় য়ির মনেটেি িনু্ধ ইন্দ্রনী  এিং রুদ্রনী । িিি োই। 

পায়শর পািায়েই োয়ে আিার মহায়স্টয়  রুিয়িট ও িয়ট। রুদ্রনীয় র ৮ 

িেয়রর মপ্রি মসই প্রাইিামর সু্ক  মেয়ে – সামনয়া। ইন্দ্রনী  খামনেটা 

জিয়োর িয়োই িাইনাস িয মিজি েীিা। মিয়য়য়ির যয়ির িে েয় না 

মপয় ও মনয়ির প্রমে আিাটা মযন এেটু েি-ই।  

মস িের পূয়িায় ওরা মেনিন, িীিা আর সামনয়া এেসায়ে 

ঠােুর মিখয়ে মিয়রায়। জিয়ো  িয েয়র ময ইন্দ্রনী  িীিার মেয়ে ম াখ 

মিরায়েই পারয়ে না। িীিা আর সামনয়া মে িামি মপৌৌঁয়ে মিয়য় িামি 

মিরার সিয় সুয়যার্ িয়ুে ইন্দ্র মে মিার েয়র জিয়েস েরায় জিয়ো 



িানয়ে পায়র ময িীিায়ে ওর খুিই পেন্দ মেন্তু ওই িামে সিাই এর িে 

মসও োিয়ো ময জিয়ো এিং িীিা এেসায়ে আর মে। মিায়র মহয়স ওয়ঠ 

জিয়ো, মস মো োিয়েই পায়রমন ময োর িুই খুি মপ্রয় িানু  মপ্রি েরয়ে 

পায়র। সিয় নি না েয়র িামি মপৌৌঁয়েই েৎিণাৎ িীিা মে ে  েয়র 

মিয়  জিয়ো। 

জজড় া - িারুন িিা হয় া। ো য়ের প্ল্যানটাও িামনয়য় মি য়ে হয়ি 

মো। 

েীমা - হযা াঁ হযা াঁ...  মপ্ল্ি এিার প্রয়েযে মিনই মোয়ির সায়ে মিয়রায়িা। এে 

িিা অয়নে মিন হয়মন পুয়িায়ে।  

জজড় া - হুি হুি  িুেমেই পারমে। অনযিার আমি এো োমে োই 

এেমিন, এিার ইন্দ্র মে  োই প্রয়েযে মিন।  

েীমা -  ি খামি। Group এ মিয়রায়  মিমশ িিা মো হয়িই।    ো  

মোর িনয মিয়য় খুাঁিয়িা।  

জজড় া - মসসি পয়র হয়ি। মেন্তু মোর ইন্দ্রয়ে মেিন  ায়র্ মর?  

েীমা - িুয়টা  ি খামি এিার।  

জজড় া - আহা রার্ না েয়র ি না। মডট েরমি ওয়ে? ওর মেন্তু মোয়ে 

খুি পেন্দ।  

মহয়স মিয়  িীিা  

েীমা – Impossible  েুই এেটা... 

“Tumhari na mein hi haan chhupi hui hai”. - আিো  

েয়েন্ট িি two-edged sword. মেন্তু মসই সিয় এই মপ্ল্িু  ইয়নায়সে 

টাই প্রাধানয মপয়য়মে । খুমশর খিরটা জিয়ো িানায় ইন্দ্রনী  মে। 

অয়নে েয়ি পয়রর মিন মিমরয়য়মে  িামি মেয়ে  জ্জায়  া  হয়য়। 

পয়রর মিনটা এেিি অনযরেি মেয়টমে  জজতকাি। সিার সায়ে 

মিয়রায় ও মস  িয েয়র ময রুদ্র সামনয়ার সায়ে আর নেুন  াে িাডযস 

িীিা এবাং ইন্দ্র আ ািা আ ািা হা াঁটমে । জজতকাি মিয়ে মেিন এেটা 

িৃটিপাে না েমরই। এরপর মহায়স্টম  রুয়ি িুই োই রায়ের পর রাে 

মিায়ন োটায়ে  ার্য় া। মিায়ন  ম্বা  ম্বা েয়োপেেন জিয়ো এেিি 

পেন্দ েয়র না। প্র ন্ড নযাো নযাো িয়ন হয় ওর। োই ঘর মেয়ে মিমরয়য় 

মযে। উইয়েন্ডস গুয় ায়েও ওরা মনয়িয়ির িয়ো মিয়রায়ে  ার্য় া, মেন্তু 

িামিয়ে িয়  মিরে ময জিয়োর সায়ে মিখা েরয়ে আসয়ে। িয়  

জিমোর েুটটর মিনগুয় া রীিা আর ইন্দ্রনীয় র িামির ম ায়েয়ির 

মিাোয়েই  য়  মযে, ময োরা ওর সায়েই আয়ে। 

রীিা এখন েয় য়ি উয়ঠয়ে এিং জিমোরা মসয়েন্ড ইয়ার। মপ্রি 

পুরয়না হওয়ায় আিার মঘারায়িরা আড্ডা আয়র্র িেই। র্রয়ির েুটটটা 

পা াঁ  িয়ন িারুন এনিয় েয়রয়ে। জিয়ো িােখায়ন ইন্টান যমশপ েরয়ে 



যায় এে িায়সর িনয। মিয়র আসার পর মিয়খ ময সিাই উয়ঠ পয়ি 

ম য়র্য়ে এই পুয়িায় োয়ির ৫ মেয়ে ৬ হয়েই হয়ি। রুদ্র, রীিা আর 

সামনয়া এই উয়িযায়র্ নাি ম মখয়য়য়ে। ইন্দ্র জিয়ো-র সিসযাটা মেেুটা 

িুেয়ো। মস অিশযই  াইয়ো ময জিয়ো-ও মপ্রয়ি পিুে মেন্তু ওর 

িুি য োটা রিা েরার ম িা েরে। র্রয়ির েুটটর মশয় র মিে - রেযাত্র্া 

এিং মি া শুরু হয়য়য়ে। রুদ্র আর সামনয়ার আ ািা প্ল্যান োোয়, জিয়ো 

রীিা আর ইন্দ্র এেসায়ে মি ায় যায়। মি া মেয়ে মিরার পয়ে ওরা 

জিয়োর মেয়ে িানয়ে  ায় ময মস মেোয়ি মপ্রয়ি পিাটায়ে েল্পনা 

েয়র।  

জজড় া - এই ধর রাস্তা মিয়য় হা াঁটমে। এমিে ওমিে োোজে। হঠাৎ ওপাশ 

মেয়ে মেউ  ু  সমরয়য় োোয় া। আনিয়ন মসই মখা া  ু  আর ম ায়খর 

োয় ায়ে িায়োয়ারা হয়য় আমি আটয়ে মর্ াি িাে রাস্তায়।  ামরমিয়ে 

র্ামি হঙ্ক েরয়ে মেন্তু আিার মেিটা মলা মিাশায়ন এয়র্ায়ে আর 

িযােগ্রাউয়ন্ড শাহরুখ   র্াইয়ে “Kab se kare hai tera intezaar, kab ayegi 

meri jaane bahar”। আইনস্টাইয়নর মরয় টটমেটট-টা মযমিন এিমন োয়ি 

উপ মি েরয়ে পারয়িা, মসমিনই মপ্রিটা হয়ি িুেম ।  

ইন্দ্র – মেন্তু েুইয়ো  াে অযাট িাস্টয সাইয়ট মিশ্বাস-ই েমরস না। খাম  

SRKএর র্ান র্াওয়ার সুয়যার্  াই।  

েীমা - এই জিয়ো িরমি নামে!!!! এিমন মেউ িা াঁমিয়য় োয়ে িায়ে 

রাস্তায়?  

ইমেিয়ধয রাস্তায় এেটা মোট িিাট মিাঁয়ধ মর্য়ে।র্ামির হয়ণ য  ামরমিে 

িযমেিযস্ত। ইন্দ্র আর িীিা ম াঁ ম য়য়  য় য়ে জিয়ো মে উয়েশয েয়র। মেন্তু 

মস মনমি যোর িাে রাস্তায় িা াঁমিয়য়, এে মিয়ে োমেয়য় আয়ে িুগ্ধ হয়য়। 

িীিা হাে ধয়র মটয়ন আনায় সমম্বৎ মিয়র জিয়োি। মেন্তু েেিয়ণ মস 

মরয় টটমেটট মি  েয়র মিয় য়ে, মপয়হম  নির িািু েয়র মিয়য়য়ে, এিং 

সয়ের িায়ন িাহার ও  য়  এয়সয়ে। িুখ িুয়ট মেেু ি য়ে পায়র না, খাম  

ইশারায় রাস্তার ওপায়র মিখয়ে িয়  িনু্ধয়ির। 

িায়ািী সুন্দরী এেিন। েমিগুরু রুপি ইস াি হয়য়ো এর িনযই 

ম য়খমে  “আমি মোিার ম ায়খর োয় া  াই, োই মোিার মিয়ে োোই… 

েুমি োোওমন আিার মিয়ে, োই ধসূর মিয়ে ”। মখা া  ু  সাি ায়ে 

এমিে মিয়র োমেয়য়মে , অিায়ন্ত িুয়খ িা াঁে োিয়ি ই ামস্টে িযান্ড। 

সিয় েিয়ে যায় জিভকাি। এে সুন্দর মো োউয়ে মস স্বয়েও মিয়খমন। 

নাহয় হয় াই রাস্তায় এেটু মো াহ , মেন্তু এই িুহেূ যটার োয়ে মো এই 

সিমেেুই িি নর্ণয। হয়য়ো োরই িনয জিয়ো মপ্রয়ি পয়িমে  প্রেি 

এিন োয়ি যায়ে মস মনয়িই মিশ্বাস েরে না। িীিা মরয়র্ িয়  ওয়ঠ 

“এিন মে সনু্দরী যার িনয িরয়ে িয়সমেম ”। ইন্দ্র-ও এেটু িোেো 



েয়র, মেন্তু.জজতকাি ম াখ সয়রমন রাস্তার ওপার মেয়ে।.এেিয়ণ োর  ু .

বা াঁো হয়য় মর্য়ে এিং িা াঁমিয়য় এেিয়নর সায়ে েো ি য়ে। জিয়োর 

মেেরোর SRK মর্য়য়  য় য়ে “Main agar kahoon tumsa haseen, 

kaynaat mein nahin hai kahin.”। গুরুয়িি মো িয় ইয়েন ময “Kisi 

cheez ko agar shiddat se chaho, toh puri kaynaat tumhein usse 

milane ki shazish mein jut jati hai”.। হঠাৎ রীিা িয়  ওয়ঠ – “আয়র 

ওটায়ো মসামহনী  আিার সু্কয় র িমুনয়র, এখন ক্লাস টুয়য় য়ে হয়ি”। 

মিিুযৎ মখয়  যায় জিয়োি সারা শরীয়র। োহয়  মে? িায়ন? সমেয? হয়ে 

পায়র? ইন্দ্রনী  খুমশ হয়য়। ওয়ঠ িীিা মে িয়  োিাোমি ওমিয়ে মর্য়য় 

মিয়য়টটর সায়ে েো ি য়ে। মেন্তু টঠে এই সিয় িাস্তি োনটা ধয়র 

িাোটা খামনেটা োাঁমেয়য় মিয়। সুন্দরী মিয়য়য়ির ময েয় পায় জিয়ো, 

মসটা েু য়  মে েয়র   য়ি। িীিা মসটা অগ্রাহয েয়র মসামহনীর সায়ে 

েো ি য়ে  য়  যায়। অধীর আগ্রয়হ জিয়ো আর ইন্দ্রনী  িা াঁমিয়য় োয়ে 

এপায়শ। মেেুিণ পর রীিা হামসিুয়খ মিরে এয়স িয়  – “   েো 

ি য়ি”। জিয়ো ঘািয়ি মর্য়য় িানা েরয়ে োয়ে, মেন্তু এেপ্রোর মিার 

েয়রই োয়ে মটয়ন মনয়য় মর্য়য় মসামহনীর সািয়ন িা াঁি েমরয়য় মিওয়া হয়। 

মস েভয় িাো মন ু েয়র িা াঁমিয়য় োয়ে। 

ব ারিনী - আমি মোিায়ে ম মন।  

সিাই মনি যাে। জিয়ো মিষ্ময়-এ িুখ মোয় । ওর িয়ন হয় মযন মসই 

মনয়ির হায়ে সৃটি েয়রয়ে মসামহনী মে, মনয়ির িয়নর িাধুরী মিমশয়য়। 

এয়ে োয় ািাসয়ি িয় ই মো মযন এে মিয়নর অয়পিা।. 

ব ারিনী - েুমি মসাহি মে ম ন? মসাহি  যাটাজিয?  

জজড় া - ইয়য় িায়ন… এেিনয়ে ম মন। আিার সু্কয় র খুি োয় া িনু্ধ, 

মেন্তু েয় য়ি ওঠার পর মোন মযার্ায়যার্ মনই। ব ারিনী – হযা াঁ, আমি 

ওর ই মিান…  

জজমো েয়য় ো াঁপয়ে শুরু েয়র মিয়। িিা ম য়য় উয়টামিয়ে হাটা 

 ার্ায়। িীিা আিার মিৌয়ি মর্য়য় মটয়ন আয়ন।  

ব ারিনী - েুমি এিমন েয়র পা ায়  মেয়না?  

জিয়ো  ুপ াপ িা াঁমিয়য় োয়ে। পায়য়র আঙু  মিয়য় েেিয়ন িাটটয়ে র্েয 

েয়র মিয় য়ে।  

েীমা - মসামহনী ও আিার সিয় য়য় পুরয়না এিং মক্লাি িনু্ধ। মেন্তু 

মিয়য়য়ির েী ণ েয় পায়। মোয়ে রাস্তার ওপার মেয়ে মিয়খ িাে রাস্তায় 

আটয়ে মর্মেয় া।  

মসামহনী মহয়স ওয়ঠ। মসই হামসর িয়ধযও মযন ওর-ই নায়ির ‘রার্’ খুাঁয়ি 

মপ  জিয়ো। এেটাই িধরু।  



ব ারিনী - ও িুে াি! োই িািার েো মিয়ন েয় মপয়য় মর্মেয় । আো 

োর আয়র্ আিরা এেটু ওই মিয়ে মর্য়য় েো িম । এখায়ন আমি টটউশন 

পিয়ে এয়সমে াি। মো সযায়রর িামির সািয়ন েো ি া উম ে হয়ি না।  

রাস্তা ক্রস েয়র উয়টা মিয়ে মর্য়য় িা াঁিায় া সিাই। মি ামর মসামহনীর 

িান্ধিীটটর অিিা এয়েিায়রই. clueless।. মস মেেু ঠাহর না েয়র, খাম  

িা াঁমিয়য় আয়ে হেিাে হয়য়।  

ব ারিনী - ো পেন্দ হয়য়য়ে িয়  মিয়খ িা াঁমিয়য় মর্য় ? এজিয়ডন্ট হয়য় 

মর্য় ? এরেি মেউ েয়র নামে?  

সিাই  ুপ।  

ব ারিনী - িািা মনয়ে আসয়ি মেেুিণ এই। েুমি মো ম ন, েো ি য়ি?  

জিয়ো েভয় োঠ হয়য় রয়য়য়ে। িয়  ওয়ঠ – “এই না না মপ্ল্ি! সমর! েু  

হয়য় মর্য়ে”।  

ব ারিনী - আয়র েু  মে এয়ে? মোিার পেন্দ হয়য়য়ে মোিার ি া উম ে 

মে , িীিা মির নয়। মোিার িনু্ধরা না োেয়  মে েরয়ে?  

মোয়না উির মে না.জজতকাি োয়ে। সমেযই মো িীিা বা.ইন্দ্র না োেয়  

োর মো মসামহনী মে মিয়খ, আটয়ে মর্য়য়, হোশ হয়য় িামি মিয়র যাওয়া 

োিা আর মোন উপায় মে  না। ইমেিয়ধয মসামহনীর িািা মনয়ে  য়  

আসায় মসামহনী  য়  যাওয়ার আয়র্ িয়  যায় ময আর্ািী সপ্তায়হও 

টটউশন আয়ে। এই সিয়-ই োয়িন সযার। হামস ধয়র না জিয়োি। এে 

খুমশ মোনমিন হয়মন। িীিা আর ইন্দ্র-ও মপ্রয় িনু্ধর এেিন মিয়য়য়ে 

পেন্দ েয়র েো ি ায় মিশ আনজন্দে। িামি মিরার পয়ে জিয়ো 

আনিয়ন োিয়ে োয়ে ময এেটা র্েীর ধনযিাি মযিন িীিা আর ইন্দ্রর 

প্রাপয এই মিন টার িনয, মেিমন প্রাপয মসামহনীর মনয়িরও। এেটট 

পু মে মিয়য় সাি ী োয়ি জজতকাি িিো োটটয়য় মি  মেেুটা হয় ও। 

যায়ে মশেযে মস পাওয়ার েো োিমে , মসই মে মনয়িই পয়ুরা 

োয়ানায়ের সায়ে মিয়  শাজিশ েরমে ? 

িামি মিয়র সারারাে আমেয়ির র্াওয়া র্ানটা শুয়নমে  জিয়ো। 

েখন মিান নাম্বার মনওয়ার    এেটা মে  না, োই স্বাোমিেোয়ি 

িাোয়েও আয়সমন ওর। পয়রর িুধিায়রর িনয অয়পিা েরয়ে েরয়ে 

ম াখ িুিয় া। “এে প য়ে, এেটু মিখা. . . আয়রা এেটু মিমশ হয় ? 

িমে মে?” পয়রর মিন সোয়  রীিার মিায়ন ঘিু োয়ঙ্গ।  

িীমা – ইমডয়ট  পয়ি পয়ি ঘুয়িাজেস? োি াি রূপেোর িে মপ্রয়ি 

পয়ি সারারাে মিয়র্ োেমি  

জজড় া - আয়র মিয়খ আটয়ে মর্মে িায়ন েমি মপ্রয়ি পয়ি মর্মে? 

িীমা – আমিয়খযো  মশান মোর নাম্বার মনয়য়য়ে আর এই হয়ে ওর নাম্বার 

মিয়সি েমরস।  



জিয়োর হৃিয়য় মযন এেটা মোট শে   মখয়  মর্য় া।  

মিানটা েয়য় হাে মেয়েই পয়ি মর্মে , মসামহনী ওপাশ মেয়ে “Hello” 

ি ায়।.পু মে এেটা মিয়য়, এে সাি ী  েো িয়  যাজে  আর জিয়ো 

হুি, হযা াঁ এর মিমশ মেেুই িখু িুয়ট ি য়ে পায়রমন। সারা সপ্তাহ টুে টাে 

মিয়সি আিান-প্রিান হয়ে োয়ে। এই িযাপায়র জিয়ো অয়নেটাই 

সাি ী । মেন্তু পেয়ন্দর েো উঠয় ই  জ্জায় এমিয়য় যায়। পয়রর 

সপ্তায়হ এেই মিয়ন আিার মি া যাওয়ার প্ল্যান এিং মিরার পয়ে 

মসামহনী িশ যন।  

সো  মেয়েই িুরিুয়র মিিায়ি জিয়ো আর ওর িনু্ধরা। আি 

রুদ্র ও সামনয়া ও যায়ি মপ্রয় িনু্ধর মপ্রয়ি মহা াঁ ট খাওয়া মিখয়ে।.জজতকাি 

ঘমি পিার অেযাস মনই, মেন্তু মসমিন িািার মিওয়া ঘমিটা.পমর মর্মে , 

োরণ “ঘমির োটায় েখন, প্রশ্রয়!” সিাইয়ে মিার েয়র মিাটািুটট 

সিয়য়র আয়র্ই র্ন্তিযিয়  মপৌৌঁয়ে মর্য়ে মস। হায়ে এেটা মপনড্রাইে। 

িাই  াে োয়রা ম ায়খ ধরা পিয়  িনু্ধর মিানয়ে স্টামড মিয়টমরয়া  

মিওয়ার অমে া িাত্র্। রয়য় মে  শুধু পেয়ন্দর মেেু র্ান। হঠাৎ নী  

সায় ায়ার পভি মপয়ঠর এে মিয়ে িযার্ মনয়য় হাসয়ে হাসয়ে মিয়রায় া 

মসামহনী। মনয়ির আনিয়ন িনু্ধর সায়ে েো ি য়ে ি য়ে। িয়নও হয়মন 

মেউ ওর িনয অয়পিা েরয়ে। জিয়ো আিার আটয়ে যায়। আয়শপায়শ 

িনু্ধয়ির মিদ্রপুাত্মে িন্তিয, রাস্তার মো াহ  মেেুই গ্রাহয েয়র না মস। 

জিয়ো সৃিনশী োয় অিরম্ভা, মেন্তু মসমিন িয়ন িয়ন মসামহনীর িনয 

এেটা মশর সৃটি েয়রমে  - “Aa tujhe aasman mein le chaloon, 

chaand ko uski aukaat batane.” েয়ি এই মশর মসামহনী আি ও িায়ন 

না, জিয়ো েখয়না িযক্ত েয়র উঠয়েই পায়র মন। মসামহনী মেেুিণ পয়র 

মখয়া  েয়র ওয়ির মিয়ে এমর্য়য় আয়স। রীিা-ই ওয়ে আ াপ েরায় 

রুদ্রনী  আর সামনয়ার সায়ে। িনু্ধরা োেয়  যা হয়, জিয়ো েো ি ার 

এেটুও সুয়যার্ পায়মন। মিয়য়টটর িয়ধয মোন িিো মনই এেটা উিযি 

ি প্রপাে-এর িে। 

ব ারিনী - েুমি মেেু ি য়ি না? 

 িয়ে োোয় জিয়ো। 

জজড় া - না িায়ন. . . এেটা মপনড্রাইে এয়নমে াি। 

ব ারিনী – মেন? 

িীমা - র্ান েয়র এয়নয়ে। মপ্রি মনয়িিন েরয়ে।  

সিাই মহয়স ওয়ঠ। মসামহনী মপন্ড্রাইে টা মনয়য় মনয়ির িযায়র্ ঢুমেয়য় রায়খ 

সযয়ে।  



ব ারিনী - আমি িামিয়ে িয় মে মোিার সায়ে মিখা হয়য়মে । েুমি মো 

সিাইয়েই ম নয়ে আিায় োিা। আি িািা আসয়ি েখন মিখা েয়র 

মনও।  

জজড় া - না িায়ন, এটার মে খুি িরোর? আিরা এখমন  য়  যাজে।  

ব ারিনী - এে েয় মপওনা মিমেমিমে। িািা মো মোিার খুিই োয় া 

িনু্ধ।  

িনু্ধরা ও সাহস মযার্ায় িা ি া  য়  িাি খাইয়য় িুমিরাি েয়র মিয় 

জিয়ো মে এিং সিাই অয়পিা েয়র মসামহনীর িািার িনয।  

ওর িািা এয়স িানায় ময মসাহি ও েুটটয়ে িামি আসয়ে োই জিয়ো মযন 

যায় মিখা েরয়ে। ইন্দ্র মিরও আসার আিন্ত্রণ িানান। িামি মিরার পয়ে 

সিার িক্তিয এটাই মে  ময মসামহনীর ও জিয়ো মে পেন্দ হয়য়য়ে। 

োয়ির িয় র মপ্রি মেয়টরান - রুদ্র িানায় ময মিয়য়র িামিয়ে ও সিাই 

জিয়ো মে পেন্দ েয়র এিং োই মনিন্ত্রণ। জিয়ো খামনে টা আনিয়ন 

খুমশ হয়য়ই হা াঁটয়ে োয়ে। িামিয়ে এয়স িািা না োিয়ে োিয়ে-ই মিান 

মিয়ি ওয়ঠ।  

ব ািম - ো  আসমেস মো? েেমিন পর মোর সায়ে মিখা হয়ি। Can’t 

imagine. 

জজড় া - হযা াঁ োই। Really excited. মেন্তু িাইয়র আড্ডা িারয়  হয়ো না?  

ব ািম - িা-িািায়ে মো োয় া েয়রই ম মনস আর মসামহনীর সায়ে ও 

আ াপ হয়য় মর্য়ে। অসুমিয়ধ মোোয়? সমেয-ই মসমিন ও যখন িামি 

মিয়র ি   মোর েো আমি মিশ্বাসই েয়র উঠয়ে পামরমন।  

জজড় া - হযা াঁ িায়ন ওয়ো রীিার িমুনয়র। ওই সয়ূত্র্ই আ াপ হয় া আর 

মে। েখনই েোয় েোয়. . .  

ব ািম – রাইট  মোর িনু্ধরাও আসয়ে মো?  

জজড় া - হযা াঁ ওরাও আসয়ি। মেন্তু মেেুিণ িয়স সিাই মিয়রায়িা, টঠে 

আয়ে?  

পয়রর মিন মনয়ির পুরয়না িনু্ধয়ে মিখার আনন্দটাও জিয়ো 

েয়য়র ম ায়ট মিয়ে েয়র মিয় য়ে। হাে পা ো াঁপয়ে। এে প্রোর ইন্দ্র 

আর রুদ্র-ই ওয়ে মটয়ন মহাঁ য়ি িরিা অিমধ মনয়য় মর্য়ে। োেীিা িরিা 

মখা া-মেই জিয়ো সটান এেটা প্রণাি েয়র মিয় । এসি আিার ওর 

স্বেুঃস িূেয োয়ি আয়স। অয়নেমিন িায়ি মিখা হওয়ায় মসাহি, োেু, 

োমেিা সিাই খুমশ। িামেয়ির সায়ে আ াপ-র্ল্প   য়ে। জিয়ো েখন 

মসামহনীর েো সািময়েোয়ি হয় ও েুয়  মর্য়ে। মেন্তু মেেুিণ পয়রই 

উপর মেয়ে মস মনয়  মনয়ি আয়স। জিয়ো পাের হয়য় যায়।  

ব ারিনী - ওরা এয়স মর্য়ে িম স মন মেন িািা?  

ব ািম - আয়র আিার িনু্ধ মোয়ে মেন ি য়ে যাি?  



ব ারিনী - মেন্তু এে িের পর আিার িনযই মো মযার্ায়যার্ হয় া। এখন 

ও আিার িনু্ধ মহয়সয়ি এয়সয়ে।  

স্বল্প খাওয়া-িাওয়া র্ল্প-গুিি এর িয়ধযই ইন্দ্র আর রুদ্র জিয়োর 

গুয়নার্ান েরার িনয মোন সুয়যার্ হােোিা েরমে  না। জিয়ো 

মনোন্তই  ুপ। এরই িয়ধয হঠাৎ এে িজ্রপাে।  

ব ািম - এই মশান না। মোর মহায়স্ট  মো আিায়ির িামির পায়শই। 

মসামহনী মে এেটু অংে আর মিজিি টা মিমখয়য় মিমি? আিার মো 

আসা হয়না িামি আর মোর িে োত্র্ পিায়  ও টঠে িুয়ে যায়ি।  

জিয়ো স্তমম্ভে। মেেু ি িার আয়র্ই. . .  

রুদ্রনীে - আয়র হযা াঁ  ওর ম য়য় ো  স টুয়ডন্ট সম্ভি নামে  ও Maths 

and Physics পিায়  মসামহনীর ো ই হয়ি। জজড় া - না িা-িািা রাজি 

হয়ি না। টটউশন পরায়না মে আমি এিমনয়েও ইন্টায়রয়স্টড নই োোিা।  

ব ািড়মি বাবা - আয়র আমি ি য়  মোিার িা িািা মেন আপমি 

েরয়িন? মসই মোিায়ির সু্কয় র সিয় মেয়ে আিায়ির ও িনু্ধে।  

ব ািড়মি মা - হযা াঁ েুই মপ্ল্ি পিা ওয়ে এেটু। এেিি পয়িনা, খাম  

টটউশন যায় আর আয়স।  

মসামহনী ওমিয়ে পিযার আিায়  ে রু েুাঁ  য়ে ইশারা েরয়ে োয়ে জিয়োর 

মিয়ে। খামনেটা মপ্রসার-এই রাজি হয় জিয়ো। মিরার পয়ে ইন্দ্র আর 

রুদ্র ওয়ে ি য়ে োয়ে মে েয়র পিায়নার েুয়োয় এয়ে অপরয়ে োয় া 

েয়র ম না-িানা যায়ি এিং সিেযটা মে আয়র্ এমর্য়য় মনয়য় যাওয়া 

যায়ি, ইেযামি। 

প্রেি মিন হািার িার ঠােুর নাি িপ েয়র জিয়ো মপৌৌঁয়েয়ে 

মসামহনী মে পিায়ে। উপয়র ওর ঘয়র পিায়ে হয়ি। 3 Mistakes of My 

Life-টা ম ায়খর সািয়ন জ্ব জ্ব  েয়র উঠয় া জজতকাি। িনু্ধ, োর মিান, 

অঙ্ক. টটউশন, ম য় য়োঠার ঘর। খাম  েোেমেে ‘mistake’টা. হয় ই 

ম া -ে া পূণ য। মসমিন এস. এন. মি-এর Logarithms  যাপ্টার এর 

সিেটা প্রিয় ি জিয়ো হায়ে েয়র সল্  েয়র মিয়য়মে , মযটা মনয়ির 

সু্ক  িীিয়নও েয়ররন। মসামহনী ও মসমিন খাম  হযা াঁ িা না োিা মেেুই 

িয় মন। ভহামস্ট  মিরার পয়র মিায়ন মিয়সি আয়স – “এিমন েয়র মেউ 

পিায় নামে? সমেয েয়র সযার থরড়! আর হযা াঁ ‘েুমি’ ‘েুমি’ ি য়ে পারি 

না। আিরা মো িনু্ধ হয়য়ই মর্মে, োই এিার মেয়ে ‘েুই’”। জিয়ো িু মে 

মহয়স িয়ন িয়ন িয়  ওয়ঠ ‘প ুমে’। টটউশয়ন পিায়শানা োিাও এখন 

োরা সারামিয়নর িিার ঘটনা মনয়য় েো িয় । মসামহনী ও এখন জজতকাি 

মক্লাি মেন্ডস সায়েযয় র সিসয।. মসামহনী সযায়রর িামি টটউশন মর্য়  

এখন জিয়োর সায়ে ভিমর সেয় র সায়ে এেটু আড্ডা মিয়র। এখন 



মসামহনী মনয়িই জিয়ো মে খযাপায়। জিয়ো মেেু ি য়ে পায়র না। 

‘পু মে’ োর এোন্ত িযজক্তর্ে। 

মসমিন মসামহনীর িন্মমিন। অয়নে সাহস িমুর্য়য়, আয়র্ই ওর 

িা-িািা মে িয়  মরয়খয়ে জিয়ো। ওয়ে মনয়য় োর সি ম য়য় পেয়ন্দর 

মরয়স্তারায় মখয়ে যায়ি। মসামহনীয়ে এেমিয়ন মনয়ির িয়নর েো ি য়ে। 

জিয়োর প্রেি মপ্রি। এেটা  া  মর্া াপ ও েুয়  মরয়খয়ে মসামহনী মে 

মিয়ি িয় । সয়ন্ধযয়ি ায় মরয়স্তারা াঁর সািয়ন অয়পিা েরয়ে েরয়ে হঠাৎ 

মখয়া  েয়র মসামহনীর িাও আসয়ে োর সায়ে। মেেু না মেয়ি মর্া াপটা 

েয়য় িািার িয়ধয ঢুমেয়য় মিয় । মেন্তু সি যনাশটা এখায়নই  

ব ারিনীি মা - এই ময িাে যয়ড র্া য মে মনয়য় এয়সমে। আমি আর োেু 

এই  েয়রই োেয়িা। হয়য় মর্য়  ে  েমরস মনয়য় যাি।  

জজড় া - না আমি মেয়ি আসয়ে পামর।  

ব ারিনীি মা - না িািু েুই ও মো আিয়ে িামি মিরমি, মিমর হয়য় 

যায়ি। আিায়ির এখায়ন োি আয়ে, মোয়ির োিাহুয়িা মনই। যায়ে মে 

উপহার মিজেস আিার মিয়য়য়ে।  

জিয়োর সি যনাশ রক্তাক্ত পয যায়য় মিাধহয় েেিয়ন। মর্া াপটা মনয়িই 

েুয়  এয়নমে , মেন্তু ো াঁটা োিায়মন। িািার মেেয়র মসই ো াঁটার আ য়ি 

নায়িহা  অিিা োর। আর মিমশ সহয েরয়ে না মপয়র, মিিা ুি 

মর্া াপটা মির েয়র মিয় ।  

জজড় া - এটা মোিার িনয. . .   

ব ারিনীি মা  হয়হয়স ওয়ঠ  - পার্  মেয়   খুি সইুট। মন মোরা, যা 

এিার।  

মসামহনী আর জিয়ো মরয়স্তারা াঁয় মঢায়ে।  

ব ারিনী - আিার িন্মমিয়ন িায়ে মর্া াপ?  

জজড় া - ইয়য় িায়ন, োমেিা মো েে োয় া. . .   

ব ারিনী – মে    আিায়ে মেয়ি আিার িায়ে পেন্দ হয় া নামে?  

জজড় া - আয়র না না। িায়ন মোর িনযই এয়নমে াি, িাট ো াঁটা মিাটা 

সহয েরয়ে না মপয়র, মিয়য় মিয় মে।  

মসামহনী হামসয়ে মিয়ট পয়ি।  

ব ারিনী – শাহরুখ  -এর িে মপ্রায়পাি েরমি মেয়িমেম ? মোর িীিন 

মো ওর ম য়য়ও মিমশ মিজি।  

জজড় া - েুই িামনস. . .  

ব ারিনী - ময েুই আিায় ো িামসস? মস মো েয়ি মেয়েই। অয়পিা 

েরমে াি েয়ি ি মি। মন এিার মিমর না েয়র, িয়  মি । না হয়  

আিার িা মেই ি মি হয়য়ো।  

জজড় া - িায়ন েুই ও মে আিায়. . . ?  



ব ারিনী - সিয় মপমরয়য় যায়ে। ি মি মে না?  

জজড় া – প ুমে, I love you...  

ব ারিনী - Oh GOD! পু মে টা আিার মে?  

জজড় া – েুই-ই। আমি িয়ন িয়ন ি োি আর মে  

ব ারিনী – িাহ  আিার নাি মিয়য়মেস আর আিায়েই িম স মন? েুই 

আিায়ে পিায় ও, এই সি মো আিায়ে িয়  েরায়ে হয়ে। আিার নাি 

নামে পু মে?  

জজড় া - েুইও মে. . . ?  

ব ারিনী - এেটু োমি। ো  যখন পিায়ে আসমি েখন উির মিি। 

সারারাে ঘুি আয়স না জিয়োর। মসামহনী যমি না িয়  মিয়? 

মসমিন ইন্দ্র মহায়স্টয়  মে  না। রুদ্র-ই িয়নাি  িািায় ওর। পয়রর মিন 

পিায়ে যাওয়ার সিয় আিার েয় হয় জিয়োর। উপয়র পিার ঘয়র মর্য়য় 

িয়স  ুপ াপ। হঠাৎ মসামহনী মিৌয়ি ঘয়র মঢায়ে।  

ব ারিনী - এই মিখ ো য়ে িায়য়র মর্া াপটা। িাোয় পয়রমে।  

জজড় া - মেন্তু েুই?  

ব ারিনী - মেন্তু আিার মে? িা াঁিা মোর িনয এেটা মরটান য মর্ফ্ট আয়ে। 

ম াখ িন্ধ েয়র িস। আমি আসমে।  

মসামহনী েুয়ট  য়  যায়। জিয়ো ম াখ িন্ধ েয়র অয়পিা েরয়ে োয়ে। 

মেেুিণ পয়র - “hnothon shey chhulo tum...”. জিয়োর প্রেি kiss. 

িীিয়নর মসরা মরটান য মর্ফ্ট। আর সায়ে োয়নর পায়শ আ য়ো র্ ায় ি া 

– “আমি মো মোিায়ে মসই েয়ি মেয়েই োয় ািামস সযার”।  

আিার মসই প্রেি মিখার িে মিিুযৎ মখয়  মর্  জিয়ো সারা শরীয়র। 

মরািামন্টে মহয়রার িািরা িযান-এর  াইয়ি মরয়য়  মরািাে টা 

িাস্টারমপস হয়য় উঠমে । “3.mistakes of my life” ও মযন সিূণ য ো 

মপ  মসমিন। জিয়ো এখন ‘in a relationship’. মসই সিুায়ি মিশমেেু 

অপেয়ন্দর োি েরয়েই হয় োয়ে - মযিন মিায়ন েো ি া, িনু্ধয়ির 

মেয়ে িান্ধিীয়ে মিমশ সিয় মিওয়া ইেযামি, ইেযামি। এখন মেন িনু্ধ 

মিািায়-মিািায় মিয়রায়। এোিা পিায়না মো রয়য়ইয়ে। Happily ever 

after এর িে এই র্য়ল্প সিার োমহনী এমর্য়য়   মে  until... 

ইন্দ্র  হয়িায়ন  - ি মি িামি আয়  এেটা িায়ি খির আয়ে।  

জজড় া - মে হয় া?  

ইন্দ্র - রুদ্র আর সামনয়ার মব্রেআপ হয়য় মর্য়ে। ওর খুি িন খারাপ। 

রীিা মেউ মডয়েমে।  

জিয়ো োিাোমি মপৌৌঁেয় ওয়ির িামি। রুদ্র োয়রা সায়ে েো ি য়ে না। 

পুয়রা  ুপ। ইন্দ্র আর রীিা ওয়ে খুি মিাোয়নার ম িা েরয়ে। জিয়ো 

মিায়ন সামনয়া মে ম িা েয়র যায়ে, মেন্তু মস মিান ধরয়েনা। মেেুিণ 



পর হঠাৎ রুদ্রনী  “I am so sorry Jico, পারয়  আিায়ে িিা েয়র 

মিস”, িয়  মিমরয়য় যায় ঘর মেয়ে। সিাই হেিাে হয়য় োমেয়য় োয়ে। 

এই েোর মোন োৎপয যই মেউ িুয়ে উঠয়ে পায়র না।  

মিয়েয়  িন খারাপ েয়র জিয়ো যায় মসামহনীর িামি। মসামহনী ও মিশ 

আনিনা। মেেুই পিায়শানা হয়মন মসমিন। মেন্তু মসামহনীর মেেু উিট 

প্রশ্ন জিয়ো মে অিাে েয়র. . .  

জজড় া - ওরেি িয়  মিয়রায় া মেন, মেেুয়েই িেুয়ে পারমে না। মোন 

 জিে-ই মনই।  

ব ারিনী - মপ্রয়ি মে  জিে োি েয়র?  

জজড় া - এ আিার মেিন েো? ওর মব্রেআপ-টা আিার সায়ে 

মরয় য়টড মে েয়র?  

ব ারিনী - হয়য়ো মেেু ি য়ে  াইয়ে মোয়ে। আো, এেই সায়ে 

িুিনয়ে োয় ািাসা যায়?  

জজড় া - েুই মে পার্  হয়য় মর্মেস নামে? মোো মেয়ে মোোয় েো 

মনয়য়  য়  যাজেস। আো আমি িরং আি আমস। িনটাও খারাপ, মিমখ 

আয়রেিার মর্য়য় মিখা েয়র।  

ইন্দ্রয়ে ডােয়েই মস মিমরয়য় এয়স োন্নাোটট শুরু েয়র মিয়। 

রীিা মো রীমেিে ে রুদ্ধ। ইন্দ্র মে যা নয় োই ি য়ে। জিয়ো 

মেংেেযিযমিিূঢ় হয়য় িা াঁমিয়য় োয়ে। হঠাৎ মিায়নর আয় া জ্বয়  ওয়ঠ। 

মসামহনীর মিয়সি – “আমি আসয়  রুদ্র মে ো িামস আর ও আিায়ে। 

সামনয়ার সায়ে ওর সিেয োয় া মে  না মিশ মেেুমিন ধয়রই। মোয়ির 

িয় মন। েুইও অয়নে সিয় মনয়য়মেম  আিায় ি ার িনয, আমি োই 

মসওর মে াি না। েখনই আমি আর রুদ্র. . .  Please forgive us. ও খুি 

েি পায়ে মোর িনয”। 

জিয়ো মিয়সিটা পয়ি মেেু না িয়  িামি মিয়র এয়স, মসািা ঘুমিয়য় 

পয়ি। োন্না পায় না ওর। মিজি মেয়  োই খাম  মিি মিখয় ই োাঁয়ি। 

িাস্তি িীিয়ন িরুেূমি। মস িয়ন েয়র emotions এিং feelings আ ািা। 

Feelings এর িমহুঃপ্রোশ হয়ে emotions মযটা নে  েরা যায়। মেন্তু 

feelings এোন্তই িযজক্তর্ে, োই সমেয। মসামহনী আর রুদ্র সারারাে প্র ুর 

মিয়সি েয়রয়ে মযগুয় া মস পয়িও মিয়খমন। পয়রর মিন সোয়  রীিা 

আর ইন্দ্র জিয়োর িামি আয়স। 

ইন্দ্র - আিার োইটা মিস্ট মেন্ড এর সায়ে এিমন েরয়ি োমি মন।  

িীমা - মসামহনী এে িা েু মিয়য় মিয়রায় া? েুই খিরিার ওয়ে আর 

পিায়ে যামি না।  

জজড় া - মিখ এরি মরয়াক্ট েমরস না মোরা। আিার খারাপ  ায়র্মন। 

মপ্রি মে আর  জিে মিয়য় হয়? ওয়ির হয়য় মর্য়ে, োয় া. . .  



িীমা - ইয়ামেয হয়ে? মনয়ির মিস্ট মেন্ড এর র্া যয়েন্ড এর সায়ে. . .  

জজড় া - েখনও মেেু িম মন আমি. . .  

ইন্দ্র - োয়ে মে হয়য়য়ে? িুিয়নই মো মোর পেয়ন্দর িযাপার িানয়ো। 

আিার খারাপ  ার্য়ে আিার োই টাই মোয়ে মিমশ েয়র tease েরয়ো 

আর মসই মেনা. . .  

মিায়ন রুদ্রর মিয়সি আয়স – “পারয়  আিায়ে িিা েয়র মিস, আর 

িম স মে েরয়ে পামর মোর িনয?” জিয়ো ি ুমে মহয়স মরপ্ল্াই েয়র – 

“মিমরয়য় িাও  আিার-ই মপ্রি েুমি মিমরয়য় িাও. . .”।  

জজড় া - রীিা আমি ওয়ে পিায়ে যাি। ওটা আমি প্রয়িশনা -ই 

েরোি। এই োরয়ণ না যাওয়াটা ওটার সায়ে মরয় ট েমরস না। োোিা 

ওর িা িািা মসাহি মে মে ি য়িা? 

মিয়েয়  মসামহনী মে পিায়ে যায় জিয়ো। মরািোর িয়ো 

পিার ঘয়র মর্য়য় িয়স। মসামহনী মঢায়ে। এেিি  ুপ। Electromagnetics 

 যাপ্টার টা মখায়  জিয়ো। মসামহনী মোঁ য়ি মিয় ।  

ব ারিনী - মেেু ি মি না?  

জজড় া  হয়হয়স  – Congratulations! I am so happy for you.  

মসামহনী আয়রা ো াঁিয়ে োয়ে।  

জজড় া - আয়র ো াঁিমেস মেন? এটা খুি ইিরটযান্ট  যাপ্টার। 

Attraction িুেয়ে পারমি. . .  

ব ারিনী - েুই মে েয়র এেটা শান্ত? আিার ময মে মর্ টট  ার্য়ে, 

মিাোয়ে পারয়িা না।  

জজড় া - প ুমে মিয়য়, এসি হয়েই পায়র।  

ব ারিনী - মপ্ল্ি ওই নায়ি আর ডামেস না।  

জজড় া - টঠে আয়ে। এিমনয়েও ওটা িযজক্তর্ে মে ।  

ব ারিনী – েুই মে সমেযই মরয়র্ মনই?  

জজড় া – না। মেন্তু মোর অসুমিয়ধ হয়  আমি  য়  যাজে।  

ব ারিনী - এেটা মরয়োয়য়স্ট আয়ে। েুই এেিার রুদ্রর সায়ে েো 

ি মি? ওর খুি িন খারাপ।  

জজড় া - টঠে আয়ে। আি এ াি। 

মর্াটা রাস্তা মনয়ির প্রয়পািায় র মিন মর্া াপ আর োর ো াঁটার েো 

িয়ন েরয়ে োয়ে জিয়ো। ম ায়েয়ির ৮-১০ িেয়রর সিেয োঙয়ে 

মিয়খয়ে মস। জিয়ো মো িাস্তিিািী। 

  মেেুমিন পয়র সামনয়া মিখা েয়র জিয়োর সায়ে।  

 ারনযা  হয়োঁ য়ি  - মোিার প্রায়ণর িনু্ধর িযাপায়র মেেু ি য়ি না? এখয়না 

েুমি সিেয মরয়খয়ো ওয়ির সায়ে   



জজড় া - এেটু ঠান্ডা হ। যা হয়য়য়ে খুি িায়ি, মেন্তু উপায় মে ি ? 

মোয়ির মো শুন াি মিশ েয়য়েমিন ধয়র োয়ি া   মে । মস মিে 

মিয়য় োয় াই।  

 ারনযা - সি মিয়েয। এরেি মেেুই হয়মন। মসামহনীর সায়ে প্রেি মযমিন 

আ াপ েরায় , আিায়ে োর েয়য়ে মিন পর মেয়েই রুদ্র খাম  

মোিায়ির েো ি য়ো। আমি স্বাোমিে োয়িই মিরক্ত হোি। মসামহনী 

েে োয় া, মে সুন্দর, জিয়ো েে  ামে ইেযামি, ইেযামি।  

জজড় া - what??? মেন্তু রুদ্র-ই মো সি সিয় আিায় িয়নাি  মিে 

মসামহনী মে প্রয়পাি েরার িনয।  

 ারনযা - মোিার িনু্ধ সিার সায়েই মখয় য়ে। হঠাৎ আিার সায়ে 

মিিা ুি মিায়ন েো ি া েয়ি মর্য় া। এেমিন ে  ম স্ট ম ে েয়র 

মিমখ  াস্ট সি ে  ‘পু মে’ িয়  োউয়ে। সয়ন্দহ হয়। নাম্বার মিম য়য় 

মিমখ – মসামহনীর।  

এেটু মেয়ঙ পয়ি জিয়ো। ‘পু মে’ নািটার সায়ে োর োয় ািাসা 

িমিয়য়। মসটায়েও মপ্রয় িনু্ধ মিয়ন,  ুমর েয়র মনয়য়য়ে।  ারনযা - েুমি 

টঠে আয়ো মো? এেটা েো িম  ওয়ির সায়ে সিেয মরয়খ  াে মনই। 

On the contrary, I would like to know you more. মোিায়ে আমি খুি 

পেন্দ েমর িরাির, আর োোিা আিরাও মো োয় া িনু্ধ। আর এে 

প্রোর মরয়েি ও হয়ি। 

জিয়ো মেেু িেুয়ে না মপয়র, উয়ঠ  য়  যায়।  

িায়ে িাস খায়নে মস আর পিায়ে যায়মন মসামহনী মে। মসাহি 

ও োর িা িািা িারিার ে  েরায় িয় য়ে প্রয়িক্ট এর োয়ি সিয় 

পায়ে না। মশ  হয় ই যায়ি। মহায়স্টয় র রুি ও িি  হয়য় মর্য়ে। ইন্দ্র 

আর রুদ্র আ ািা রুয়ি  য়  মর্য়ে। রীিাও জিয়োর সায়ে েো ি া 

েমিয়য় মিয়য়য়ে রায়র্। সামনয়া িায়েিয়ধয মিখা েরার িনয মিয়সি 

েরয় ও, জিয়ো প্রয়েযেিার এমিয়য় মর্য়ে।  

ব ািম - মেয়র মোর নামে পািাই মনই  আমি এয়সমে।  য়  আয় িামি।  

জজড় া - নায়র োি আয়ে প্র ুর।  

ব ািম - আয়র মশান  আমিও ইজিমনয়ামরং পমি। এসি র্ল্প পয়র মিস। 

 ুপ াপ  য়  আয়। োরপর মিয়রায়িা।  

জিয়ো অয়নেমিন পয়র ওয়ির িামি যায়। মসামহনী এেিার এয়স ম্লান 

িুয়খ “মেিন আয়ো?” জিয়েস েয়র  ুপ েয়র িা াঁমিয়য় োয়ে।  

ব ারিনীি মা - েুই মপ্ল্ি আয়। ওর সািয়ন পরীিা। অয়নে মেেুই 

িুেয়ে পারয়ে না ি য়ে।  

জজড় া - হযা াঁ আসয়  এে  াপ পয়ি মর্য়ে।  

ব ািম - মপ্ল্ি োই আমি োেয়  মো মিমখয়য় মিোি।  



ব ারিনী - েুমি সপ্তায়হ এেিার এয়সা োহয় ই হয়ি।  

জিয়ো ওর েো িয়নর অিায়ন্তই মি য়ে পায়র না। রাজি হয়য় যায়। 

মসই ওপর ে ার মসামহনীর ঘর। ম য়ার মটমি , মিোনা িাম শ, 

এেই আয়ে। মেন্তু সিই মে এে আয়ে?  

ব ারিনী - আিরা মে আর িনু্ধ ও নই?  

জজড় া - এসি েো না িয়  পিায়শানা েরা উম ে। সািয়নই মো 

পরীিা।  

ব ারিনী - এিমন েমরস না মপ্ল্ি। েি হয়। রুদ্র খুি অযামিউমসে, 

এেটুও মিায়েনা আিার অসুমিয়ধর েো।  

জজড় া - মিখ মসামহনী এটা মোয়ির িযজক্তর্ে িযাপার, আিার মেেু ি া 

িানায় না।  

ব ারিনী – ‘মসামহনী’? ওহ  আিায় এখন ‘প ুমে’ িয় ও ডােমি না?  

জজড় া - মসই নায়ি মো অনয মেউ ডায়ে মিাধ হয় এখন. . .  

ব ারিনী  হয়োঁ য়ি  – আমি-ই ওয়ে িয় মে াি. . . মোর মিওয়া নািটা। 

আিারই েু । মেন্তু ও ওই নায়ি ডায়ে না, ওর পেন্দ নয়।  

জজড় া - আর মোর. . . ? হঅিায়ন্তই িুখ মিয়য় মিমরয়য় যায়   

ব ারিনী – খুউউউি  আমি মে েু  েয়র মিয় মে জিয়ো? আমি 

এেিিই খুমশ নই। আমি ময মিয়র আসয়ে  াই মোর োয়ে।  

জিয়ো আিায়রা উয়ঠ মিমরয়য় যায়. . . 

পয়রর মিন সোয়  জিয়ো রীিা মে মিান েয়র। 

জজড় া - এখয়না রার্ েয়র আমেস? খাম  পিায়ে যাই িয় ?  

িীমা - মোর সায়ে মোন েো ি ার ইয়ে আিার মনই। হযা াঁ মর মোর মে 

রার্ হয় না? Useless মেয়  এয়েিায়র  জজড় া - রার্ েমরস না। ো  

ইন্দ্রয়ে মিখ াি রুি-এ এয়সমে । েো হয়মন, মেন্তু িয়ন হ  মেেু মযন 

ি য়ে  াইমে । িীমা - মে আিার ি য়ি? িা েু োই এর িা েু িািা।  

জজড় া - মে আয়িিায়ি িেমেস? হয়য়য়েটা মে?  

িীমা - ওটাও মোর িে Useless। মনয়ির োইয়ে মেেু ি য়ে পার  না, 

এখন আিার মিা টা ও িায়ন না।  

জজড় া - মেন্তু মসটাই স্বাোমিে নয় মে? আমি িামন ও খুি িুুঃমখে, 

মেন্তু োই এর পায়শই মো িা াঁিায়ি।  

িীমা - এরেি িা েু মেয় র সায়ে মরয় শন রাখয়ে পারি না। োটটয়য় 

মিয়য়মে পরশু। োই হয়য়ো এয়সমে  মোর োয়ে।  

জজড় া - েুই িন্ম মেয়েই পার্   এরেি মেউ েয়র নামে? ওর িয়ো 

িয়য়েন্ড খুাঁয়ি পামি না  াইয় ও।  

িীমা - জিয়ো আিরাই মো এয়ে অপয়রর িনয মে াি। এসি োয়ি াই 

হে না। িন োঙ্গা োমঙ্গ। েুই-ই মনয়ির িনু্ধর ওো মে েরয়ে এম , আর 



আমিও মিাঁ য়স মর্ াি। এয়ির গুম  িার আিরাই োয় া মনয়িয়ির 

িনয. . . 

সামনয়ার েো গুয় া িয়ন পয়ি মর্  জিয়োর। মপ্রি িিই অি েুে, োর 

প্রমেঘাে ও. . . 

এেটাই মপ্রি েয়রমে  জিয়ো। মেন্তু ঘটনা য়ক্র, মেনিয়নর 

মরিাউন্ড হওয়ার োর্যও োর হয়য়মে । িীিয়ন শাহরুয়খর োয়ােমিগুয় া 

মে িয়  িয়  ১০ মর্া  মিয়য় মিয়য়মে  মস। িাস্তিিাি িয়  “ismein 

Sohini ka ghata, Jico ka kuchh nahin jata” , মেন্তু ওই ময “pyar sirf ek 

bar hi hota hai”. জিয়োর ম য়য় োয় া ওয়ে মেউ িাসয়িনা মসটা 

মসামহনী মনয়িও িায়ন। মেয় টা োয় ািাসয়ে িায়ন। 

 

আি ইন্দ্র-মরিা এিং রুদ্র-সামনয়া এয়ে অপরয়ে মিয়য় েয়রয়ে। এেই 

সায়ে এেই িন্ডয়প। োয় া আয়ে োরা। মসামহনী মিয়য় না েরয় ও 

জিয়োর-ই েয় য়ির অনয এে িনু্ধর সায়ে োয় াই আয়ে। এসয়ির িয়ধয 

পরি সমেযটা এটাই ময জিয়ো শুধু ‘পু মে’ মেই োয় ািায়স এখনও। 

মনয়ির মনোন্তই uncreative সিা মেয়ে খুি েয়ি এই েটা  াইন ম খয়ে 

মপয়রমে  মস -  

 

এে োয় ািামস মোিায়, 

েু য়ে পামরনা মেেুয়ে 

েুমি ময রয়য় মর্য়ো, 

আহে হৃিয় আর িীণ য স্মমৃেয়ে. . . . 
 

 

 

E. N. এঠট ভলখক এি প্রথৈ গল্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultural Programme 
 

Saturday 20th October, 2018  

(Emcees for the day: Moumita and Aurobinda) 

 

1. We start things off for this year’s BIC Durgotsav with a traditional 

dance performance by Pratistha Bannerjee who opens our cultural 

evening by celebrating Devi Durga– Aigiri Nandini. 

2. Remember those sentimental afternoons when it drizzles outside and 

pours inside? Arpita Saha sings Brishti paye paye. 

3. Get ready to clap and sing along; some familiar tunes your way. 

Brought to you by Abhishek Natta with Tamal Roy providing the 

music. 

4. Swarvanu Sanyal, a BIC veteran breathes life into words with his 

rendition of the poem, Africa. 

5. BIC official announcements. 

6. One of the pillars of BIC’s cultural wing, our theater collective – 

Natyashala is here with a tale of twisted pasts, masked identities and a 

terrible night of psychological torment. Welcome to the eye of the 

storm where the past, present and future meld into a grotesque souvenir 

of broken humanity. This year’s NATOK – Shesher Shuru.  

7. The team of Wriddhi Chakraborty, Sourav Dutta and Soumyadip 

Ghosh are ready to belt out some popular numbers. Audience 

participation is mandatory.  

8. We are all familiar with Malubendu Jana and his eloquent delivery. 

Our most consistent performer is back this year with his passion for 

poetry.  

9. Let’s relax for a while into a Boitthoki adda mood. Moinack Mondal 

brings together Tamal Roy, Debajyoti Saha and Saurja DasGupta 

for a few minutes of chitchat, poetry and songs.  

10. Let us return to the sways and grace of a dance performance by 

Parama Dasgupta. 

11. Our friends in the rockgroup, FTS have returned with a setlist of heart 

thumping hits to close things out for the day. Stand up and let go. Let’s 

end today’s festivities with a bang! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sunday 21st   October, 2018  

(Emcees for the day: Debolina and Rashmi) 
 

             We have a jam-packed schedule for Sunday as well. 

1. Our very own Debasmita Paul will inaugurate day 2 with a dance 

performance reminding us why we are here today.  

2. Mithun Saha is up next with his version of Majhi Re. 

3. More singing, this time by Dolon Saha. 

4. Nandini Chakraborty takes us to the realms of rhythm and rhyme 

with Sankha by Rabindranath Thakur. 

5. We are always discussing how our world is devolving into an 

unrescuable mess. To convince you that we ARE leaving the world in 

creative, responsible and sensitive hands we present this year’s BIC 

Kid’s Corner. Hosted as always by Pratiksha, this year’s programme 

will feature a dance by Ria, Rahul and Mishka, violin by Aritra, two 

dance performances by Archismita and Ahira, and Oishi and Itoshi, a 

song by Aishani and finally a closing dance performance by Vivek and 

Ishani.  

6. Let’s get back to adulting. Annapurna Banerjee, Amitabha 

Mukhopadhyay and Ratika Kunder will keep the ride going with a 

song.  

7. Parnali Dhar has a dance performance for us, next – Pindale Polasher 

Bon. 

8. You were waiting for them, and after setting fire to the Chicago Bangla 

folk music scene, they are here. BIC welcomes Ochin Pakhi to our 

family.  

9. As always, we end with some pure, unadulterated masti. A topsy-turvy 

dance number by Raktima Dasgupta, Aurobinda Laha, Neelabjo 

Manna and Pratistha Banerjee. Maybe there is a message to take 

home at the end. Don’t hesitate to join in. 
 

 

 

 

 

 



 

 

We have our very own t-shirt this 

year, again!! Still sounds exclusive? 
 

 

 

 

 

 

Get one at the registration desk, and 

keep us in your memories 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 


