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President – Subhashish Mondal 

বাংলা থেক ের, শারদীয়া সুের  

 

আি েনর মাঝামািঝ   উ ল বাজনা বািজ, 
        পূজার সময় এল কােছ। 
মধু িবধু ই ভাই     ছুটাছু  কের তাই, 
         আনে  -হাত তুিল নােচ। 

 
 

িব কিব রিবঠা েরর “পূজার সাধ” কিবতার এই পংি  ধু ই বালেকর জেন  নয়, সু র পি েম আেমিরকায় বাসকির বাঙািলর জেন ও । 

2020 সােলর  থেক COVID-19 এর কােলাছায়া সম  িব বাসী আতংিকত। এমন মহামারী বতমান জ  কখেনা দিখিন। আজ CDC 

ীকৃত protocol মেন আমরা vaccinated  হেয় িনেজেদরেক অেনকাংেশ সুরি ত ভাবেতই পাির।  

তাই Bengali Association of Dallas- Fort Worth (BADFW) নতুন েপ শারদীয় 38 তম মােয়র পূজার আেয়াজন কেরেছ। এবং তা 

স ব হেয়েছ বতমান কাযিনবাহী সকল সদস  এবং সদস াগেণর সি িলত য়ােস। এবছর পুেজার পুেরািহত  কে াল ভ াচায মহাশয় । 

COVID-19 এর আত  অিত ম কের য সব মানুষ পুেজােত অংশ হণ কেরেছন র- রা  থেক ওই  সম  সদস গণ ক আমার অেনক 

ধন বাদ এবং কৃতগ তা।  

আমােদর এই বােরর িনেবদন কলকাতা থেক “চ িব ু” এবং অন ান েদর পিরেবিশত Live Program। Local cultural committee এর 

সদস / সদস া গণেকও আমার অেনক ধন বাদ কারণ এেদর ছাড়া এই সামান  অন টু  থেক আমােদর বি ত থাকেত  হেতা| আমার 

তরফ থেক সম  কিম  সদস \ সদস গণেক অেশষ ধন বাদ|  

 

নম ার 

সুভাশীষ ম ল 
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Pujor Agomon- Laxmi Pima 

Dekthe dekthe Pujo eshe gache. The light chill in the air heralds the arrival of the lovely Pujo days. Coming 
back from school I remember relishing the view of puja pandal construction. It was like a news bearer of the 
arrival of happy times. 

New Market, Dakhinapan and Gariahat would be flooded with a sea of people scrambling to finish Pujo 
shopping. We would be surrounded by sounds of bargaining all around. Customers trying to finish Pujo 
shopping at a reasonable price and at the same time the traders trying to maximize their revenue. Things are so 
different today. Online shopping has dampened the excitement of store shopping. 

During my days in Kolkata, puja pandal used to be serene and neatly done but not so competitive as it is today.  
Nowadays the theme of the Pujo pandals are unique and the construction super complicated.  This is the best 
time of the year for the artists to exhibit their talent. The tingling excitement of seeing Durga ma being 
transported to the pandal in a truck or thela gadi carries a thrill of its own . It really feels like the daughter is 
visiting ma er badi. 

Growing up there were certain interesting facts that I Iearnt about Durga Pujo which I am sure is known to 
everyone, but I found it pretty intriguing, hence listing the same below: 

 The 1st Durga Puja was celebrated by the royal family of Malda (Dinajpur) around the 16th Century 
 The future of the year depends on what Vehicle Maa Durga comes to earth. The most blessed mode is on 

an elephant. Horse brings destruction to crops, the boat brings floods and the palanquin shakes the Earth 
 The soil from the Brothel is a very integral part of Durga pujo. The priest has to beg for th esoil from the 

house of a prostitute. It is known as Punya Matti. This custom represents the fact that Maa Durga does 
not differentiate between anyone. Hence it is os nown as Sarbojonin Durga Pujo. 

 Looks like Ganesha’s wife Riddhi Siddhi also accompanies maa Durga in the form of Banana stem also 
known as Kola Bou or Banana Wife. 

The main Puja in my pada used to be Udayan Sangha.Remember trying to finish visiting all the pada pujo 
pandals by panchami and shashti , keeping the big ones for the main pujo days. Saptami , Ashthami, Navami 
and Dashami used to zoom by so fast. Ashthami bhog and ashthami anjali used to be super special . The best 
dress used to be saved for ashthami. The bhog used to be super yummy. 

As I reached college days all the ladies in my neighborhood started Mahamaya durgo pujo . This puja 
committee was a personification of women power. Fund raising, arrangement, pandal decoration, cultural 
activity ,Bhuashan everything was spear headed by the ladies of my pada representing the power of Maa Durga 
.Life comes to a pregnant pause on these enchanting Puja days . The 5 days of Pujo are earmarked for family 
bonding and picking up lost strings with friends. In the name of pandal hopping and puja celebration friends 
reconnect, and family bonding becomes stronger. 

Being away from home and staying in a foreign land we put all our energy and time to recreate the magic for 
our kids so that they experience the same magic that we enjoyed growing up . Wherever you are, whatever you 
do you can never take the vibrance of Durgo Pujo from a Bengali or a Calcuttan. Durga Durga !! 
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Iraban Majumder  
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Nature - Shreyashi Mondal 

 

I play in the sand 
I climb a tall tree 
I care for nature 
It's a part of me 

 

I play in the mud 
Find a rock and stick 

I care for nature 
It's fantastic 

 

I play in the water 
Dig soil with my hands 

I care for nature 
Animals and plants 

 

I love trees, flowers, and the sun 
I care for them, each, and everyone 

I play in the hay 
Plant a seed in the loam 

I care for nature 
Texas is my home!! 
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Stuti Bahttacharya – Level 2 
 

অি ন মােস শরৎ কের 
কাশ ফুল দােল, বাতােসর তােল, 
িদন রাত ভািব তাই 
পুেজা এেস গেলা ভাই | 
 
আেপল, কমলা, শশা 

াসাদ হেব খাসা | 
টক, ঝাল, নানতা 
পুেজায় খােবা কানটা | 
 
লাল, নীল, গালািপ 
নতুন জামা িকেনিছ | 
পুেজার িদন েলা মজায় কাটেব 
আসেছ বছর আবার হেব | 

 

Aaniya Sen Paul 
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SUBHO SARADIYA - DR. SUSMITA DHAR  

“TANG AGNIBARNAN TOPOSAN JALANTI, BAIROCHANING KORMOPHALESU JUSTAM, DURGAN 
DEVING SARANOMAHAM PROPODYE SUROTARASI TARASI NAMO” 

DURGA PUJA MOHAPUJA,  Saratkale siuli ar kas phuler agomone beje othe agomoni sur Mohalayar punnyo 
probhate.Bangaleer pran,bangaleer man, bangaleer sadh,bangaleer sasdhona  sedhe anai ei Moha pujar pran. 
Epuja Attyonibedaner puja, somorponer puja, Matri saktir puja. Maa  Mahamaya Durgati harar agomone jeno 
jege othe klisto manob pran. Charidike hahakar, Siksha, swastho. Anno, Bastro sob kichutei aj porajito 
manobattma ,porahoto manobadhikar. Tobuo toh maa asen ei sob mlan mukhe bhasa dite, asha dite buke. 
Bedanahato jib onubhab kore Amrittater aswadan. Niranjan Aloye jar sarabachar bas Tini Girija Uma- ei 
chardin mortyo basi hon Tanr Santander sathe….Morte tai Amarter choya lage apamorer prane, mone, 
grihokone. Banglar mati ei Moha pujar jonne jeno ek jagoroto saktipith hoye othe ei punnyo lagne. 

Maha Sasthi theke Moha Dsami ghare ghare sajo sajo rab. Tini ek ebong odhiswari ei Biswer, Tini e Bramhani, 
kumari, yubati, briddhamata Sibani, Satya. Banglar Durga puja aj biswa matrik bangalir joyojatray. Dur durante 
Bangla mayer Santan dal geye chalechen Bandematoram…..Suswagatom  he Devi. Maa tai aj biswartiharini, 
khud pipasarthi nashini. Ramchandrer akal bodhan sarat kale srijan korlo saradiya Durgatsav, jodio basanti 
Durga Puja banagleer adi puja ja akhon pray oposrito.  

Sri Sri Chandite devir asur dalani ruper aradhanay Rishi Markondeyo likhechen “Om Bisweswaring 
Jagadhatring Sthiti Shanhar Karinim, Nidrang Bhabating Bishnortulang Tejoso Probhu”. Tini Bhrama Swarupa, 
ananda o nirananda rupa, Ved o Aaved, gayan o agayan, vidya o avidya, Tini anna o samartha dayani, bagrupini 
Bhagabati, Tini Kalakal Bhivedini, Tini akadhare Mahalaxmi onno rupe Chandika Shibattika, Tini attyo tatto, 
vidya tatto ar Shivatatta sodhon karani Mahamatrika.  

Amra Dugartiharar stab kori Pancha Bhoy nasher jonno. Markondeyo Puraner 81 – 93 ei 13 ti adhyay Durga 
Sapta Sati name parichito. Purakale Shumbho o Nishumbho bodher uddeshe Devi Durga Chamuda rup dharon 
korechilen. Ei Chamuda sayang Koral Badona Kali jini nana astro o naromala sabhita, baghryo charma parihita 
bhisana, jar nade dik bidik bidirno hoyechilo. Sri Sri Chandi Aparajita stabe Devir 23ti rup barnona koren, era 
holen Vishnu Maya, Chetana, Buddhi, Nidra, Khuda, Chhya, Shakti, Trishna, Khanti, Jati, Lajja, Santi, 
Shradhya, Kanti, Lakshmi, Britti, Smriti, Daya, Tusthi, Matri Rupa, Bhranti, Bayapti o Chiti Rupini ei 
Chandikai dharon koren naba Durga rup. Enara holen Saila Putri, Bhramacharani, Chandraghonta, Kusmanda, 
Skandomata, Katyani, Kaloratri, Mahagouri o Siddhidatri. Amra joy, rup, jash, satrunaser jonno matri bandona 
kori.  

Chotto theke Durga Puja chuye jay amader apamorer hriday. Sasthir bodhon, adhibas, Saptimir nabapatrika 
snan (Kala Bou Snan jate noy rokom lata gulmo somostho udvider pata thake. Era holo Kola, Kochu, Holud, 
Jayanti Bel Darimba, Ashok, Man o Dhan), Mayer pran pratistha, Chandikake mondope abhahon kora, 
Asthomir bhore anjali prodhan, Asthami o Nabamir Sandhikhane Sandhi Maha Puja – Sararipur balidan – 
Ananyo er abedan, er por Nabami Nishir agomon, Ma Menokar korun kanna chuye thake mon, “Ore o Nabami 
Nishi na hoiyore aboshan sunechi daruno tumi na rakho satero man”. Ashe Mahadashami Devir bisarjon – 
punoragomonayo cha, sei artite kede othe mon Ma chole jacchen, bochor pore abar fire asar jonno, asole 
bisarjoner moddhei thake naba abhahaner suchana. Mayer pujoy lage ektu sudhu sarthahin samarpan “Shardhya 
Nirmalata Birago Suchita, Nishangata Purnata, Nana Alankaranani Tatro Bidhina Deyani Bisweswari” amader 
shardhya ar nirmal hriday mayer abharon, hom yagnae amra ahuti di amader dharma, adharma, gayan, agyan.  

Bhramo hirdi bilashinir morte agamon pujon jeno smaroniyo ek spandan jatir jibone. Mayer bisarjon niranjon 
tattya adhisthito kore manab chetonake. Sadhak tar yoga, nistha, dan, sham, dam, tapashya, ahingsha, sattya, 
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tayag, tej, khoma, dhriti, abhoy o sangsuddhir madhyome Mayer kole sthan pay. Debasurer juddha asole ei 
Matri anko labher sangram. Ekmatro deboshakti o sampad amader rajo o tamo gunke nas kore sararipuke 
damon kore amader moksha dwayani Mayer anke sthan dey. Devi Chandika dharma, artha, kam o moksha 
pradayeka. Samadhi Vaishyo ke moksha ar Surath Rajake artho o kam dan korechilenn Devi Chandi. Tini 
kalpotaru rupini jagatjanani amra je bodhe bodhito sei rupei pai Bhaba jayake.  

Mahamarir kobole biswa aj tapoklishto. Durgotinashini jeno amader sei durgoti haron koren, abatirno hon 
biswaarti harani rupe. Mayer charone ektai prathna “Om sarba mongalya mongalye shibe sarbartha sadhike 
swranya tramoke Gouri Narayani namosthute”. Ei pujor kodin sobai jeno desh bhule joboner chonde 
mohanonde Mayer charone pranota hon. Tobei hobe Durgar prokito bodhon, sthapona hobe triloker shanty, dur 
hobe asurer bhoy, manab hriday prapto korbe maha swarga. Bhumanander sagorer bhese manob hridoy jeno 
purno abhogahan kore Matri rupar chiro santi dayani charone. 

  

 Aishani Jha (11 Years, Grade-VI) 
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ভ জ িদন - Subhajit Dutta 

Dallas downtown এর বাতােস একটু ঠা ার রশ ছিড়েয় পেরেছ. ‘fall’ এর আম েণ কেয়কটা গাছ লাল makeup কের bronze 

cowboy statue টােক হাতছািন িদেয় ডাকেছ. যিদও আজেক temperature একটু গরম এর িদেক. িক  হােটল ঘর টা একটু যন 

বিশ ঠা া. একটা suitcase মেঝ ত খালা পের রেয়েছ, হাতেল াইট এর ট াগ লাগােনা. কেয়কটা জামা-কাপড় ছড়ােনা, bathroom 

slipper এর একটা পা  ও ােনা, িবছানা এর চাদর একটু এেলা-েমেলা. িতভা একটা ক ল মুিড় িদেয় sofa ত জেড়াসেড়া হেয় ঘুেম 

ঢুলিছেলন. হটাৎ ফান টা বেজ উঠেলা.    
--(চমেক ধর-মর কের উেঠ বেস) উফ চাখ টা লেগ গিছেলা. আরের বাবা ! আমােক য কন এেতা দািম  phone িদেয়েছ. ( বশ 

কেয়কবার smartphone swipe করার পর ) … Halo! Halo! নেত পা  … কেট  গেলা নািক.. 

-- (সমেরশ ফান এর ওপাশ থেক বলেলন) পাি  পাি ! …. এেতা চঁিচেয় কথা বলেছা কন ? 

--আরের চাখ টা লেগ গিছেলা. টুবুন ক বললাম office এ বেরাবার আেগ ডেক িদিব. 

-- অসমেয় ঘুেমা  শরীর ক আেছ তা ? ঠা া পড়েছ. সােয়টার পেড়েছা ? (সমেরশ একটু worried) 

-- ( িতভা, সমেরশ এর কথা না েন আপন মেন বেল উঠেলন) ছেল টার নতুন চাকির. থম িদন, বেরাবার আেগ ভাবলাম কেড় 

আ ুল টা কামেড় দব. 

 -- (সমেরশ বলেলন) আরের সকাল থেক টুবুন ক phone try কের যাি . জ িদেন wish টা কের ঘুেমােত যােবা ভাবলাম. তামার 

ছেল িক এমন ব  থােক য বাবা এর একটা ফান ধরেত পের না 

-- জ িদন!  এই যা পুেড় গেলা …( িতভা তার ের চঁিচেয় উঠেলন)  

-- িক হেলা ? … িক হেলা িতভা?  পের গেল না িক ?  Halo? Halo? 

-- ( িতভা লািফেয় sofa থেক উেঠ, দৗেড় gas oven এর কােছ িগেয়) উফ কপাল. কন য ঘুিমেয় পড়লাম 

-- (সমেরশ বেল চেলেছন) পের গেল, পা slip করেলা আবার? 

-- ( টিবেল রাখা ডকিচ এর মেধ  হাতা ঘারােত- ঘারােত) ভগবান! ভু বাঁিচেয় িদেয়েছন. (Phone টা হােত তুেল) আরের বাবা ! পের 

যােবা কন. টুবুন এর জ িদেন পােয়স বানােবা বেল, ধ টা চািপেয়, একটু sofa িগেয় বেসিছ. আর ব াস চাখ টা লেগ গেছ. 

-- (সমেরশ ফান চ  worried) তুিম য িক কেরা না. আিম ভাবলাম bathroom আবার পা slip কের পের গেল. 

-- খােমাকা পের যােবা কন? আমার হাঁটু এখন তামার থেক বিশ মজবুত. Last year ভাি স জার কের টুবুন knee replacement টা 

কের িদেলা.  

-- (সমেরশ হালকা হঁেস বেলন) Buy one knee get another free offer থাকেল আিমও কিরেয় িনতাম? 

-- ইশ! কন মেন নই? Insurance, Knee এর সােথ তামার ছািন operation টা discount িদেলা 

-- (সমেরশ িজে স করেলন) টুবুন িক b’fast কের গেলা? 

-- জািন না! কাল রােত এই হােটেল check in করলাম, মাঝ রাত অবিধ অিফেসর কাজ করিছেলা. কতবার ডাকলাম ঘুেমােত আেয়, 

নেলা না, সকােল উেঠ দিখ অিফেস বিরেয় গেছ. জ িদেনর িদন একটা ছু  িনেত পারেতা. 

-- (সামেরশ হাসেত-হাসেত) তুিম একবার টুবুেনর manager সােথ কথা বেল দখেত পারেত. 

-- তুিম আর হেসা না| আমার জ িদন, anniversary, টুবুেনর জ িদন, তুিম কােনা িদন ছু  িনেয়েছা? 
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-- আহা! এর মেধ  আিম কাথা থেক এলাম..  (সমেরশ বেল উঠেলন) 

-- না গা ছেলটা কাশ কের না, িক , ওর চােখ যন াি  লেগ রেয়েছ. রােত কমেতা ঘুিমেয় না. Cigarette টাও বািড়েয় িদেয়েছ 

-- টুবুন এখন দৗড়াে  িতভা. আেমিরকােত তুিম আরাম িকনেব িক  কপােল ভাঁজ পরেব না..তা িক কের হয়. 

-- ( িতভা দীঘ াস ফেল বেলন) িক জািন, রােত বারা ায়, আকােশর িদেক তািকেয়. িক যন ভােব আর িবর-িবর কের বেল. 

-- আের নতুন চাকির.  Settle হেত time লাগেছ. যাই হাক.. তুিম morning walk গিছেল (সমেরশ কথা ঘুিরেয় দন). 

-- হােটেলর সামেনর পাক টােয় কাল িবেকেল হাটেত গিছলাম. একটু হাঁটা-হাঁ  করেতই bathroom পেয় গেলা. 

-- স িক !! ছাট না বড়!  

-- ( িতভা একটু ল া পেয়) বড়. 

-- সবনাশ ! তখন িতভা madam িক করেলন ? একদম মমসােহবেদর মেতা কাগজ িদেয় …. 

-- পাগল.. ওই সব bathroom কউ যায়. িনেচ থেক পা দখা যায়. মা গা!! ল া! ল া! .. দৗেড় হােটেল  চেল এলাম… 

-- (সমেরশ হাসেত হাসেত) যি ন দেশ যদাচার  

-- আর হাঁসেত হেব না.. রােত শাবার আেগ ওষুধ টা খেয়েছা. মেন আেছ তা, খাবার 1 ঘ া পর রড ক াপসুল টা ... 

-- উফ িতভা. তুিম রাজ এক কথা বেলা কন? আিম িক কিচ খাকা. 

-- ( িতভা হঁেস বেলন ) আবার িক.. পােয়সটা মেন হে  হেয় এেসেছ.. 

-- ক আেছ কাল সকােল কথা হেব. টুবুন ক বেল িদেয়া. (সমেরশ phone কেট দন ) 

( িতভা phone টা রেখ, একটু পােয়স চেখ দেখন)  কই  হেয়েছ মেন হেয়েছ… ক জােন মহারােজর আবার মুেখ রাচেব িক না? 

কােনা িমি  খায় না আজকাল.. ওই সব নািক high calorie. উফ ঘর টা িক কের রেখেছ… এেতা বড় হেলা একইরকম রেয় গেলা. At 

least জাি য়া-েমাজা টা জায়গায় রাখেত পাের. (জুেতা এর িদেক তািকেয়) কতবার বেলিছ জুেতা সাজা কের রাখিব. আেগ িফেত খুেল 

তারপর জুেতা খুলেত.. ক শােন কার কথা …  (হটাৎ আ ুল তুেল িমিচ বাংলা এর  মেতা সুর কের).. শােনা!  মােয়র ওপর করেছা কের 

নাও, বউ আসেল িক  সহ  করেব না.. উফ ছেল েলা িকছু কের বেট!  জাের হেস ওেঠন িতভা… হাঁসেত-হাঁসেত কািশ পেয় যায়.. 

টিবল থেক জল এর বাতল থেক একটু জল খান..হাঁফােত-হাঁফােত টিবল ধের িনেজেক সামেল নন.  আজেক বাইের রা ুর টা বশ 

মালােয়ম. িতভা হােটল room এর লােগায়া balcony ত এেস বেসন. রা ায় লাক দখেত-েদখেত মাবাইল notification এর 

আওয়াজ হয়.  বাবা! বুেড়াটা আবার আিদেখ তা করেছ. কতবার বললাম আমার সােথ চেল আসেত. Phone ঘাঁটেত-ঘাঁটেত হাওয়ার 

ইশারায় চাখ বুেজ আেস িতভার. 

 
িকছু ন বােদ হােটল room এর দরজা খালার আওয়াজ হয়| 

টুবুন ঘের ঢােক. কাঁেধ laptop bag. Blazer পরা. গলায় টাই ঝুলেছ. হােত একটা সাদা packet. Phone কথা বলেছ. 

-- Yea Mark was there, even Peter Thiel was nodding his head. আিম িতর ছুেড় এলাম… কাল বাঝা যােব Bulls-eye 
হেলা না bull-shit হেলা. 

-- (Phone এর ওপাশ থেক এক  মেয় বেল ওেঠ) Proud of you my Steve Job. সকাল থেক িকছু খেয়েছা .. 

-- না সরকম solid িকছু পেট পের িন   

-- Hey listen! Did u pick up the cake from Magnolia Bakery.  
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-- Humm … তুেল িনেয়িছ ..  

-- They make the bestest German chocolate cake in whole Texas. 
-- (টুবুন টাই খুলেত-খুলেত) উফ! কাল রাত থেক বশ ঠা া লাগেছ.  

-- শরীর ক আেছ তা?  Oximeter check কের ন? গ  পাি স? 

-- আের িকছু হয়িন.  Room service call করিছ. AC টার িকছু problem হেয়েছ   

-- Hey listen! Open the cake, light the candle, and then call me. It’s your B’day baby. Let’s celebrate!  

-- (টুবুন অ  হেস) Thanks. let me get freshen up! Phone করিছ. Bye ..  

Phone টা খােট ছুেড় িদেয়, cake টা প ােকট থেক বার কের টিবেল রােখ. Pocket থেক িসেগেরটটা বার কের লাইটার খঁুজেত থােক.      
িতভা গলার আওয়াজ েন balcony থেক বেল ওেঠন.  

-- টুবুন এেসিছস. তার জেন  পােয়স বািনেয়িছ. দাঁড়া, ঘের এেস িদি . 

টুবুন, িতভা এর গলার আওয়াজ না শানার  ভান কের lighter খঁুজেত থােক. হটাৎ চাখ পের যায় টিবেল এর কােন রাখা lighter টার 

িদেক. িতভা ঘের ঢুেক ছেল ক দেখ হেস ওেঠন. এিগেয় যান টিবেল রাখা পােয়স এর বা  টার িদেক.  

টুিবন মা ক অ াহ  কের পােয়স এর বা  এর পােশ রাখা lighter টা তুেল িনেয়, sofa ত এেস বেস. 

-- (টুবুন আনমেন বেল ওেঠ) একটা যন কমন চনা গ   

-- ( িতভা বেল ওেঠন) টুবুন তার জেন  ড় িদেয় পােয়স বািনেয়িছ. খািব না? 

-- (টুবুন ক ল টা গােয় জিড়েয় িনেয়, িসিলং এর িদেক তািকেয়, িনেজেক েন  হািরেয় ফেল) একটা ড় এর পােয়স এর গ . Pant এর 

-পেকট থেক wallet থেক একটা ছিব বার কের টুবুন বেল ওেঠ. মা আজ তামার টুবুন এর জ িদন. 

-- ( িতভা পাশ থেক বেল ওেঠন) আদেরর টুবুন ক ভ জ িদন 

-- (টুবুন এর চাখ জেল ভের আেস) Sorry মা Sorry. আিম যেত পািরিন. 

-- ( িতভা, টুবুন এর িদেক হাত বািড়েয় বেল ওেঠন) Sorry িকেসর টুবুন. আিম তা তার সােথই আিছ. তার জ িদেন যখন পােয়স এর 

গ  পািব, বুঝিব আিম তার কােছই আিছ. 

 
 
--------------------------- Flashback. ক 1 বছর আেগ আজেকর িদেন. Phone বেজ ওেঠ. 

 
 
-- (টুবুন এর গলার অি র আওয়াজ) বাবা িক হেয়েছ? মা কমন আেছ? Slip খেয় পের গেলা িক কের? 

-- (সমেরশ উে িজত) আরের ! সকাল থেক তার জ িদেনর পােয়স বানাে . পুেরা পাড়া ক নমতন  কেরেছ. হটাৎ Bathroom 

আওয়াজ পেয় দিখ, মা েত পের রেয়েছ. 

-- (টুবুন কাঁেদা-কাঁেদা গলায়) মাথা ঘুের গেলা িক কের, pressure ক িছল? 

-- জািন না. ডা ার বলেলা কালেক িবেকেল এর আেগ িকছু বলেত পারেব না. 

-- বাবা আিম immigration attorney এর সােথ কথা বলিছ. আিম কালেকই ticket কাটিছ. 
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-- টুবুন পাগলােমা কিরস না. আিম খাঁজ িনেয়িছ, US consulate এখােন কেব খুলেব বলা যাে  না. তুই তা সিদন বলিছিল, COVID এর 

জে  travel restricted.      

-- (টুবুন িন পায় হয় বেল ওেঠ) বাবা আিম Chicago ত consulate এ phone করিছ সকাল থেক. ফান তুলেছ না. ভাবিছ কাল  িগেয় 

দখা করেবা. drive কের চেল যােবা. 

-- (সমেরশ রেগ যান) তুিম এই অব ায় কাথাও বেরােব না. যিদ তার একটা িকছু হেয় যায়. এখােন at least সবাই আেছ. তার ওখােন 

তুই একা. Don’t worry মা ভােলা হেয় যােব  

 -- (টুবুন এর চাখ িদেয় জল বিরেয় আেস) বাবা আিম িক কের ঘের বেস থাকেবা. 

-- (সমেরশ বেল ওেঠন) টুবুন listen to me. তুই Bangalore, Delhi, Pune থাকেলও এটা হেত পারেতা.  

টুবুন এর কথা বুেজ আেস. চােখ সব ঝাপসা হেয় যায়.  
িতভা 1 week hospitalized িছেলন. second stroke এর ধা া টা সামলােত পােরন িন. 
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Alaska Trip Memoir By Nirvaan Das (8 years) 

On June 13th, it was my birthday, and I was going to Alaska. Once we reached Anchorage airport in Alaska, we 
took a train ride to Denali. The train was very nice. It had two stories and very nice food. They gave free drinks, 
and they gave good food. In the back of the train, you could see how fast the train was moving. There was so 
much fresh air too! The windows and the roof train were made out of glass. Even though some people may 
think Alaska is super cold, because it was summer it was not cold at all. After 8 hrs of train ride, we finally 
reached Denali in the evening.  

The next day we went to see Ruth glacier on a small propeller plane. I got to see many snowcapped mountains 
and glaciers. I had a headset so I could talk to anyone I wanted inside the plane. After a short while, the plane 
finally landed on the glacier. I thought we would fall down the glacier and be in trouble, but we actually landed 
on the glacial snow. Once on the glacier, I threw big snowballs at my parents. There was a house on top of the 
mountain by the glacier named Sheldon Chalet. I wish I could go there but the pilot said it costs $10,000 per 
night, per person. Once we came back from the glacier, we went for an ATV ride. It was a lot of fun riding it 
over water and rocks. After our ATV ride, it was time for zipline. There was one zipline that was very high, and 
I was stuck in the middle of it. The crew  threw me a rope which I caught, and they pulled me in. It was almost 
9 PM when we were done for the day but there was still sunlight! Did you know a fun fact that happens in 
Alaska? The sun never sets in summer. Can you believe it!  

I woke up early the next day and was very excited since we were going to Denali National Park to see wildlife. 
The bus driver asked me  “What is the scariest animal in Alaska?”. I heard that joke before and said, “Car-a-
booo!”. He said , “That is right, Caribou.”. We drove past a big bush and saw some white mysterious thing 
moving. Can you guess what it was? It was a  coyote! We saw lots of caribou resting on the snow. We also saw 
many mountain goats and moose. And then we saw what we were waiting for, a grizzly bear! It was huge and 
golden brown in color. In the evening we went  white water rafting. We had to wear a dry suit which was very 
difficult to put on. We had lots of fun riding the raft on the rapids. The water was cold and fast and there were 
rocks in between. Then it started to rain, and a double rainbow appeared. It was beautiful, though very cold 
since I was wet.  

Next day we travelled back to Anchorage and rented a car to drive to Seward. The drive was very scenic, and 
we reached Seward in the evening. I was excited because we were going on our first cruise ship the next day. 
Early in the morning we boarded a cruise ship for a 6 hr sea life and glacier exploration. We saw  humpback 
whales, fin whales, killer whales, otters, and turtles. The whales were swimming in groups, and we saw them 
jump in the air together. It was very cool!  Finally, we reached the Holgate glacier. It was BIG, blue ice. I 
learned that due to the refraction of light the ice appears to be blue. It actually has no color of its own. There 
was glacier ice floating on the ocean everywhere. The cruise crew scooped one of the  glacier ice using a fishing 
net and made drinks with it. They broke the ice with a screwdriver and put it in our drinks. I drank lemonade 
made with glacier ice, but the ice was very hard to bite and had air bubbles inside. While coming back, the 
water was very rough, and the ship started rolling sideways. I was not feeling well and slept on the ship. In the 
evening we drove to Alyeska, our last stop in our tour. 

 

I woke up early and we had a lot of activities planned. We first went to see Portage Glacier in a boat. I thought I 
would feel sick in the boat like the previous day, but I did not. Then we drove through a long tunnel to reach 
Whittier. I saw many boats in the harbor and had a very nice lunch there. In the afternoon, we went on a 
helicopter to Colony Glacier. While landing on the glacier, I thought the ice would break. But it was hard and 
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thick, so it held the helicopter in place. On the glacier, I could see blue water flowing below the hard ice. It was 
very cool. My mom asked the pilot if we could drink the water. He said, “It is the cleanest water on the planet!”. 
We tried it and it was very cold but fresh. We wanted to take a picture on the glacier. To do that we had to jump 
across many ice blocks. The pilot took lots of pictures on the glacier and also let me sit in the front of the 
helicopter while flying back. In the evening, we took a ropeway up a mountain. It was like we were flying. 
Once we reached the top, we played with snow. I threw snowballs at my dad and mom. My dad and I were 
having a snowball fight. After a long day we headed back to the hotel. Tomorrow is our last day in Alaska. 

I woke up early and was very excited as I was waiting for this day during the entire trip. We are going dog 
sledding on a glacier!!!  We took the helicopter ride to the colony glacier for dog sledding(mushing). There 
were about 40 huskies on the glacier eager to pull the sled. I was taught how to ride the sled, how to go fast and 
how to apply brakes! My mom was scared to go first. So, she sat on the sled, and I drove the sled. Our sled was 
pulled by 4 dogs. I was going very fast. Once they reached, I pushed the brakes hard, and the dogs stopped. It 
was lots of fun!  I played with the dogs a bit and they were just like our dog, Frosty! This was the best part of 
the trip. We drove back to Airport in the afternoon and took our flight back to Dallas. I was sad the vacation 
was over, but it was the best trip ever!! 

 

Aaniya Sen Paul 
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আমােদর গাপূজা - দবারিত মজুমদার 

 

বছেরর সই িদন িলেত 
চাখ যখন খুলত সকােলর িশউিলর গে  

মেন পেড় িক সই অনুভূিত - 
যখন বুক ভের যত আনে । 
 
নীল আকােশর গােয় পঁজা তুেলা 
িমেঠ রাদ, িহেম ভজা ভার 

নেত িক পেত িকছু কথা 
নতুন িদেনর নতুন আশার হর। 
 
কােজর তািগেদ ব -সম  হেয় 
হঁেট যখন যেত রা া ধের 
দেখছ িক একবারও মন িদেয় 

সাদা কাশ ফুল গাটা মাঠ জুেড়। 
 
িপতৃপে র শষ িদন েত 
ঘের ঘের যখন বেজ ওেঠ – “আি েনর শারদ ােত…” 
গমগম কের এক জলদম  ক  
মিহষাসুরমিদনীর াে । 
 
পাড়ায় পাড়ায় জার তাড়েজাড় 
নাচ, গান, নাটেকর মহড়া 
বাঁশ, ি পেলর পূজা ম প 
উৎসােহ সব আ হারা 
 
ব জািতক সং ায় তথ যুি র ব তায়, 
আজ আর নই পুেজার ছু র মজা 
িক  দীঘ বােসর ৃ িতেতও  
আজও অমিলন ছেলেবলার গাপূজা। 
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Is Plastic Really a “Fantastic” Answer to Our Problems? – Shinjini 

 
 
 Since 2011, over 14.6 million people have gotten plastic surgery procedures, ranging from negligible to 
incredibly invasive. And as of now, it seems that the number of people that are solemnly seeking plastic surgery 
is continuing to progress. However, at the end of the day, it is undeniable that as a society we would never be 
happy if we all looked “perfect”, because of the judgment of each individual and the harmful situations to which 
it could lead. 
 First of all, while it is true that plastic surgery may be able to help someone have increased self-confidence and 
assurance, at the end of the day it is something incredibly unhealthy for both your mind and body. More often 
than not, people feel the need to get plastic surgery in order to supposedly “look as good as they feel”. In fact, 
many are often pressurized in order to reach the unrealistic beauty standards that society has given, which can 
often result in the infamous solution of plastic surgery.  
     Not only does plastic surgery cause other people around you to feel more and more insignificant, but it can 
also be dangerously addictive. It is extremely common, for someone who gets plastic surgery once, to start 
increasing their number of procedures. In 2011, Cindy Jackson broke the world record of having the most 
cosmetic procedures. She claims, “I didn’t set out to break, to set a world record, it was never my ambition, it’s 
just that I had so much done,” she said in an interview with ABC. 
     Next, plastic surgery can actually cause multiple unwanted situations involving both life and death 
situations. According to Healthline, common plastic surgery complications include hematoma, seroma, blood 
loss, infection, and much more. According to PRS Global, the mortality rate for outpatient surgery is 0.25–0.50 
per 100,000 procedures.  And with the plastic surgery business booming, the unacceptable number of 
unlicensed and untrained plastic surgeons continues to grow, causing harmful situations which can lead many in 
danger.  
     Lastly, if I were kept in a situation similar to the one that citizens in the book Uglies by Scott Westerfeld 
were kept in, then I would undoubtedly refuse to get the surgery to become pretty. This is because of the 
importance that each and every individual is unique. Being unique allows someone certainty that they have a 
proper place and proper worth in society. The only way for someone to be able to effectively make 
contributions to society is through being who they are and what they stand for. If Albert Einstein were someone 
who tried to fit in and be everybody else, then by no means would he have had the strength and power to 
achieve his goals and become the person we know? 
     In conclusion, I believe that nobody, no matter the circumstances should feel the need to modify and change 
who they are whether or not the rest of society likes it. Instead, they should have the confidence to love and 
cherish who they are and what makes them unique. Who knows, maybe the next person who truly believes in 
who they are will end up being the next Albert Einstein. 
 

 

 

 

 

 



 
 Bengali Association of Dallas - Fort Worth (BA-DFW)  

   
I Am Me- Aayushi Pal (8 years) 

 

I matter because I am me. 

I help mom fold laundry. 

I melt my dad like an ice-cream. 

I mess with my brother, 

Then when the fight is over, I cheer him up. 

I matter because I love my family. 

 

I matter because I am me. 

I listen to my teachers. 

I finish my homeworks. 

I do not cut any line. 

I share my toys with my friends. 

I matter because I respect everybody. 

 

I matter because I am me. 

I need hugs when I feel sad. 

I am most happy on long drives. 

I am most excited about my birthdays. 

I breathe in and breathe out when I am angry. 

I matter because I express myself thoughtfully. 

 

I matter because I am me. 

I want to be a vet when I grow up. 

I want to have 200 dogs. 

I want to touch the sky. 

I want to stay free. 

I matter because I Am Me. 
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ছািতমগাছ- Debjani BandoPadhay 

সারারাত কাের  িছল না কাল ম ার আর িচ া দার ােট, রা ার মােড় কানা িন ম ারেদর াটবাড়ী। িতনিদক খালা বাড়ী শহের খুব 

একটা চােখ পেড় না। অেনক াট দখার পর পছ  হেয়িছল িচ া দার। ম ারেক বাড়ীর উে াফুেটর গাছটা দিখেয় বেলিছেলা, 

ঐেদেখা, তামার সই ছািতমগাছ, দি েণর বারা ায় বেস বুেড়া ছািতেমর সােথ গ  আর িচ ার হােতর চা।  লাখ েয়ক এডভা  কের, ব া  

লােনর ব ব া কেরিছেলা ম ার। আজ ায় বছর পেনেরা হােলা ওরা এ পাড়ায়, সমেয়র সােথসােথ বেড়েছ আলােপর পিরিধ, চনামুেখর 

পিরসর। এই ছা  পাড়াটার সােথ িকরকম একটা িনবীড় আ ীয়তা গেড় উেঠেছ ম ার আর িচ া দার। তেব সব স েকর র ছািড়েয় 

ওেদর জেনরই সব থেক ি য়ব ু  একজন, বুেড়া ছািতম।  

বষা যখন কলকাতার েম পাগল হেয় শহর ছাড়েত নারাজ, িতবছর সই সে েরর শষ কটািদন ম ার অধীর আ েহ ছািতেম 

ফুলধরার অেপ ায় থাকেতা। অিফস থেক ফরার পর রাজ স ায় িচ ার সােথ বারা ায় দািড়েয় ছািতেমর িদেক তািকেয় থাকেতা ওরা 

জন, পাশপািশ। অে াবেরর মাঝামািঝ থাকােথাকা সাদা ফুেল ভের উঠেতা ছািতম।রাত যত গভীর হত, ততটাই িনবীড় হত ছািতেমর টান। 

এক সে ােহানী আেবেশ জানালায় আটেক থাকেতা ঘুম। ঘুিমেয় জেগ থাকেতা ম ার আর িচ া দা, আর জাগেতা েখাজাগািনয়ার গান। 

ছািতেমর সােথ ম ােরর পিরচয় কেলেজ পড়ার সময়, থাডইয়াের পূেজার পের  িচি গড় বড়ােত িগেয়িছেলা ম ার। ওেদর াসেমেটর এক 

আ ীয়র পিরচেয়র সূে  িচি গড় রাজবাড়ীেত উেঠিছল ব ু রা পাঁচজন। ল ীপূেজার িদন রােত খাওয়াদাওয়ার পর হাঁটেত বিড়েয় িছেলা 

সবাই। সােথ রাজবাড়ীর মজ ছেল অির ম ম েদ ও। মেঠাপেথ একপশলা সাঁওতাল াম পিড়েয় পাকাসড়েকর ধােরিছেলা গাছটা। এক 

অবধািরত ত য় িনেয়, কাজাগরীর আেলাআঁধাের আগেল রেখিছেলা তার চািরধার। পূিণমার আেলায় ভেস যাি েলা পৃিথবী আর 

থাকা্যেথাকা ছািতম।অির ম গব কের বেলিছেলা, এ আমােদর বুেড়া ছািতম, এ িজিনস তামােদর কলকাতায় নই। রাজবাড়ীর ছােদ গে  

আর গােন কেটিছেলা বািকটা রাত। ধু ম ােরর মন পেড়িছেলা রা ার বাঁেক ফেলশআসা ছািতেমর মায়ায়, সাঁওতালী হাওয়ায় আর 

ছািতেমর রেশ নশা ধের গিছেলা ম ােরর।  

গত কেয়ক বছর ধেরই পূেজা আসেত অে াবেরর বয়স হেয় যায়। পূেজার কটািদন কাথাও বেড়ায়না ম ার আর িচ া। টপেরকডাের 

পুেরােনা িদেনর গান আর ভাদকার ােসর সাি েধ  কেটযায় পূেজার সে  েলা। রাত বাড়েল িচ া ঘুিমেয় পড়েল বারা ায় এেস দাঁড়ায় 

ম ার। শা  কলকাতার রাত পিড়েয় িচি গেড় পৗেছযায় ম ার আর ছািতম।কলকাতার রাজপেথ বাঁিশধের সাঁওতাল ছেল। নশা িঘের 

আেস ম ােরর।  

পূেজার সময় লাডেশিডং, ভাবাযায়? গজগজ করেত করেত ঘুিমেয় পেড়িছল িচ া। মাঝরােত একা বারা ায় কখন চাখ লেগ গিছেলা 

বুঝেত পােরিন ম ার। ঘুম ভাঙল পােশর বাড়ীর মি ক বাবুর গলার আওয়ােজ। উে িজত গলায় মি কবাবু কােক বলেছন-- ধুরমশাই, িন িচ 

কেরেছ আপনার বৃ সংর ণ। সারারাত ঘুেমােত পােরিন কউ। আিম বলিছ ঐ ছািতম গাছটার ডােলর জন  যিদ তােরর কােজ অসুিবধা হয় 

তেব ডাল কন, পুেরা গাছটাই কেটিদন।  অেনক বাঝােনার চ া কেরিছেলা ম ার।তার সব চ া নস াৎ কের ায় পুেরা গাছটাই কেট 

িদেলা CESC. বাদিছেলা ধু একটা রাগা ডাল। দশমীর ভাসােনর ভীড় চেল যাওয়ার পর অসহােয়র মত দািড়েয়িছেলা ম ার আর িচ া। 

এক আকাশ অ কার ছািড়েয় চাঁেদর িদেক তািকেয়িছেলা সই জদী ডালটা আর এক গাছা ছািতম। পাড়ার িতমািবহীন প াে েল জেগ 

থাকা িনঃস  দীেপর মেতা। আজ আর নই সই ছািতম, গ রাজ, আর রাঙাপলােশর গাছ! দাঁিড়েয় আেছ আকাশেছাঁয়া বড়বড় buildings। 

পৃিথবী আজ মের পের আেছ....ভেয়, িব ত অব ায়।আমরা সকেল িক িফের পেত পািরনা আমােদর সই সু র, উ ল, 

শাি পূনিদন েলা ? আর ভােলালাগেছনা অশাি । 
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Asha Mukherjee (Age 11) 
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